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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 

'தீர்விற்கு உத்தரவா்தமளிக்கும் வவட்ாளருக்வகே 
நாம் ஆ்தரவளிபவ்ாம்'....

இது சனாதிபதி வேடபாளர் குறித்து தமிழ்த் 
வதசியக்கூட்டமைப்பின் இன்மறைய நிமைப்பாடு.

2015 வதர்தலிலும் இப்படித்தான் ஏவதா சசான்னதாக 
நிமனவிற்கு ேருகிறைது.

தபால் மூை ோக்களிப்பு முடிநத பின்னவே கூட்டமைப்பின் 
சதரிவும் சேளியி்டப்பட்டது.

முதலிவை சசான்னால், சபரும்பான்மையான சிஙகள 
ைக்களின் ோக்குகள் ைகிநதாவிற்குச் சசன்று, அேர் 
சேற்றி சபறைைாம் என்பதால் சசால்ைவில்மையாம்.

2010 இல் ைகிநதாமே வீழ்த்த சேத் சபான்வசக்காவிற்கும், 
மீண்டும் ைகிநதமே வீழ்த்த மைத்திரிக்கு ோக்களிக்கச் 
சசான்ன கூட்டமைப்பு, இநத முமறை வகாத்தாமே வீழ்த்த 
சஜித்திற்கு ோக்களிக்க சசால்லுைா?.

இநதத் த்டமேயும் தபால் மூை ோக்களிப்பு 
முடிநதபின்னர் கூட்டமைப்பின் முடிவு சேளிேருைா?.

இது ஒருபுறைமிருக்க, ேரும் சனாதிபதி வதர்தலில் 
தமிழ் ைக்களின் நிமைப்பாடு என்ன?.

வதர்தலில் ோக்களிக்க வேண்டுைா?. அப்படி 
ோக்களிக்க வேண்டுைாயின், யாருக்கு ோக்களிக்க 
வேண்டும்?. அல்ைது கஜன் சபான்னம்பைம் சசால்ேது 
வபால் வதர்தமைப் புறைக்கணிக்க வேண்டுைா?. அல்ைது 

சபாதுோன தமிழ் வேடபாளர் ஒருேமே 
நிறுத்த வேண்டுைா?..என்பது வபான்றை பை 
வகள்விகள் எழுகின்றைன.

களத்தில் நிற்கும் வகாத்தா யார் என்பமத 
தமிழ் ைக்கள் நன்கறிேர். முள்ளிோயக்காவைாடு 
வசர்நது வகாத்தபாயாவின் நிமனவு ேருேமத 
தடுக்க முடியவில்மை.

ஆனால் சஜித் என்பேர் புரியாத புதிோக 
இருக்கிறைார். நீோவியடி வகாவில் விேகாேம் 
குறித்து வகாத்தபாய ோய திறைநதாலும், சஜித் 
பிவேைதாச சைௌனைாக இருக்கிறைார்.

'ஒற்மறையாடசிக்குள் அதியுச்ச அதிகாே 
பகிர்வு' என்கிறைார் சஜித் .

அநத உச்ச நிமை என்னசேன்று 
கூட்டமைப்பினர்தான் அேரி்டம் வகடடுச் 
சசால்ை வேண்டும்.

சிஙகளத்தின் அதிகாே வபாடடியில், தீர்வு 
என்கிறை ைாயேமை வீசப்படுகிறைது.

க்டநத நல்லிணக்க ஆடசியில் (?), 
'சிறிவசன'இதயக்கனியால் எட்டப்ப்டாத 
தீ ர்விமனயா ,  ' பி வ ேை '  இதயக்கனி 
தநதுவி்டப்வபாகிறைார்...?.

'உணர்ச்சி அேசியமை விடடு யதார்த்த 
அேசியலுக்கு ோஙக'...என்கிறை அடிமைக்குேல்கள் 
ஒலிக்கத் சதா்டஙகியுள்ளன.

அேதானம் ைக்கவள..! 
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இைஙமகயின் ே்டைாகாணத்துக்கு எழில் தரும் சப்த 
தீவுகளில் ஒன்று. ஊர்காேற்றுமறை சதாகுதிக்கு 

உடபட்டது. குறிகடடுோன் துமறையில் இருநது ப்டகுப் 
பயணம் மூைம் யாழ்கு்டாவு்டன் குைவி ைகிழும் 
ஒரு அரிய தீவு. 50 சதுேகிவைா மீற்றைர் 
இதன் பேப்பளவு. எடடு கிவைா மீற்றைர் 
நீளம், ஆறு கிவைா மீற்றைர் ேமே 
அகைம். ்டச்சுக்காேர் இைஙமகமய 
ஆண்்டவபாது சநடுநதீவில் வகாடம்ட 
அமைத்திருநதனர். ்டச்சுக்வகாடம்ட, 
வைைன் வகாடம்ட என இதன் 
சிதிைஙகள் இன்றும் இஙகு 
அழிபாடுகளும் அம்டயாளமுைாக 
நிற்கின்றைன.

சமீபத்தில் சசன்று நின்று பார்க்க 
இம்முமறை சநதர்ப்பம் எடடியது. தனித்துே 
சிறைப்புக்கள் சகாண்்ட தீவு. உள்ளம் நிமறைநத 
பூரிப்வபாடு உபசரிக்கும் உறைவுகள். கன்னத்து்டன் கன்னம் 
ஒடடி அமணத்து ேேவேற்கும் அன்பு அம்டயாளம். 
சேட்டசேளி க்டவைாேம் சகாடடிக்கி்டக்கும் மீன்ேளம். 
கட்டாநதமே எஙகும் நிேவிக்கி்டக்கும் பமன ேளம். 
கல்வி கற்க ஏழு பள்ளிகள். சபரியதும் சிறியதுைாக 
பேவிக்கி்டக்கும் ஆையஙகள். சேர் ைண்ணுள்ளும் 
தேம் கண்டு சேஙகாயம், மிளகாய, காயகறி என்று 
பயிர் சசயது பயன் சகாள்ளும் கடும் உமைப்பு. 
ஊர்சேளி வதாறும் வையநது திரியும் ைாடுகள், 
ஆடுகள், ்டச்சுக்காை குதிமேகள். அமே தண்ணீர் 
பருக என்வறை அமைக்கப்பட்ட தண்ணீர் சதாடடிகள். 
அநத சதாடடிகமளயும் ஒவசோரு இல்ைஙகளின் 
தண்ணீர் தாஙகிகமளயும் நிமறைக்க பிேவதச சமப 
மூைைான நீர் விநிவயாகம். இல்ைாமைகமளயும் 
ேல்ைன்மையு்டன் மகயாளும் கடும் உமைப்பு. 
இத்தமனமயயும் காண ஒரு வியப்பு.

 1,500 குடும்பஙகள், 4,500 ேமேயான ோக்காளர்கள் 
தற்வபாது உள்ளதாக பிரிவு சசயைக, அேசாஙக 
பதிவேடடு தகேல்கள் சதரிவிக்கின்றைன. இஙகு பதிவில் 
உள்ள பிேவதசோசிகளில் 1000 ேமேயானேர்கள் அேச 
உத்திவயாகத்தர்கள். இேர்களில் யாழ்கு்டா நாடடில் 
இருநது அன்றைா்டம் ேரும் உத்திவயாகத்தர்கமள 
அமைத்து ேே குறிகடடுோனில் இருநது காமை 7.30க்கு 
ப்டகுச் வசமே. இவதவபால் இஙகுள்ள யாழ்கு்டா 
நாடடு உத்திவயாகத்தர்களுக்காக இஙகிருநது இவத 
வநேம் ப்டகுச் வசமே. இச்வசமேகள் இைேசம்.

 சேப்பம் வகாம்டயில் உச்சைாக கக்கும். வீதி 
எஙகும் புளுதி பறைக்கும். வபருநது வசமேகளும் 
இம்ட இம்ட சதா்டரும். சுற்றுைா பயணிகளுக்கு 
ோ்டமக கனேக ேண்டி ேசதிகள் உண்டு. தஙகு 
விடுதி; குளிரூடடி உடப்ட அமனத்து ேசதிகமளயும் 
சகாண்்டதாக துமறைமுகம் அருவக நின்று சுற்றுைா 
பயணிகமள ேேவேற்கிறைது. 

எல்மைகமள பிரிக்க கட்ட்டஙகமளச் சுற்றிலும் 
உள்ளன.

ஆஙகாஙவக திடடுத்திட்டாக சகாடடிக் குவிநதுள்ள 
கற்கள் இமே. இேற்மறை அடுக்கி சதாடுத்துள்ள 

கல்வேலிகள் சநடுநதீவுக்வக உரிய தனி அைகு. 
ேளவுகள் வதாறும் முருஙமக முதைான 
பயன்தரு ைேஙகள்.

வபார் அனர்த்தஙகளால் ஊறுபட்ட 
ஊர் அல்ை இது. ஆனாலும் புைம் 
சபயர்நது சேளிநாடு வபாக கிம்டத்த 
ோயப்மப பயன்படுத்திவயாரும் யாழ் 
நகர்புறைம் நகர்நது சகாண்வ்டாரும் 
மகவிட்ட வீடுகள் பாைம்டநது பேேைாக 

கி்டப்பமத பார்க்க முடிகிறைது. ஆயினும் 
ஏமனய ஊர்களின் நம்டமுமறைவபால் இல்ைாது 

உத்திவயாகத்தர், ஓயவூதியர்கள் கூ்ட வபாரின் 
பின்பான வீட்டமைப்பு திட்ட அேச நிதி உதவிமய 
சபறும் ோயப்மப சபற்றுள்ளனர். வீடு இல்ைாத 
சேறும் காணிகளில் கூ்ட சமுத்தி திட்டம் மூைம் 
கட்டப்பட்ட ைைசை கூ்டம் பூர்த்தியாகி நிற்கிறைது. 
உத்திவயாக ோயப்பு முதைாக இத்தமகய தனித்துே 
ோயப்புகமள சநடுநதீவு சபறைக் காேணம் தைது 
பாோளுைன்றை உறுப்பினர்தான் என்பது ஊோர் 
பைரின் நன்றிக்குரிய கருத்து.

 சேடி அேசன் வகாடம்ட, வைைன் 
வக ாடம்ட என்பன முன்மனய 
ஆடசிய ாள ர் களின் வ க ா டம்ட 
சகாத்தளஙகளின் சாடசியாக கூமேகள் 
அற்றை, அழியாத கற்சுேர்கமள சகாண்்ட 
சாடசியஙகளாக உள்ளன. 

 சபருக ைேம் என்று ஒன்று. அேச 
ஆதேவோடு அருஙகாடசி ைேைாக 
பாதுகாக்கப்படுகிறைது. அடிசபருத்த 
ைேம். உள்வள ஆறு வபர் ேமே நிற்கக் 
கூடியதாக ைேத்தின் அடிப்புறைத்வதாடு ஒடடி 
ோயில். சின்ன இமை. அைகான பூ. இயற்மக 
இம்ைண்ணுக்கு ஈநத அதிசயக் சகாம்ட.

 சேல்மை க்டல்ஓேம். அைகான க்டற்கமே. 
கமேயில் இருநது உள்வள சபரும் தூேம் ைணல். 
உல்ைாசைாக க்டல்நீோ்ட ஏற்றை ஒரு க்டல் ஓேம். நிைல் 
கும்டகளும், நிேநதே ஆசனஙகளும் கமளப்பாறை மக 
சகாடுக்கின்றைன. நாற்புறைமும் பேநது விரிநத க்டல்; 
மீன் ேளத்மதயும் தருகின்றைது. தைக்காக தாவை மீன் 
பிடிப்வபாரும் இஙகு மிகுதி.

 பமனேளம் இம்ைண் சபற்றை இன்சனாரு 
சகாம்ட. வீடுகள் வதாறும் பனாடடு பாயில் காயும். 
சபடடி, க்டகம் என்று ஓமையில் இமைப்பதும் இஙகு 
குடிமசக் மகத்சதாழில். இம்ைண்ணின் பமனகள் 
சுேக்கும் கள்ளு தனி ருசி. சேயில் சேடமகக்கு ஒரு 

அமிர்த பானம். இஙகு கள் வசர்ப்வபார் 
குறிப்பிட்ட ஒரு சாதி சமூகத்தேர்கள் அல்ை. ேருோய 
வநாக்கில் அமனேர்க்கும் இது சதாழில். சதஙகு 
பனம் சபாருள் உற்பத்தி சஙக அமைப்பும், கள்ளு; 
தேறைமனகளில் ைடடும் விற்கப்ப்டைாம் என்றை சட்டம் 
நம்டமுமறைப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால். சநடுநதீவில் 
என்றுவை இச்சட்டம் நம்டமுமறையில் இல்மை என்று 
காைா காைைாக ோழும் உறைவுகள் கூறைக் வகடக 
ஆச்சரியைாக இருநதது. கள்மளப்பற்றி கமதத்த 
5 நிமி்டஙகளில் அடுத்த சதருவில் இருநது நுமே 
கக்கும் கள்ளு நிமறைநத வபாத்தல் மகக்கு ேநதது. 
்டச்சுக்காேர் ஆண்்ட காைம். தாகத்துக்கு ஆளுனர் 
நீர் வகட்டாோம். நீமேவி்ட இது நல்ைது என கள்மள 
ஊர்க்காேர்கள் சகாடுத்தனோம். சுமேயில் ையஙகிய 
சேள்மளயர் என்ன பானம் இது? என வகட்டாோம். 
பமனமயக் காடடிய ஊர்காேர் இதற்கும் ைேேரி 
வகடகிறீர்கவள என குமறைப்பட்டாோம். அன்று ேத்தான 
ேரி இன்றுேமே சநடுநதீவில் இல்மை என்பது இஙகு 
கூறைப்படும் சசவி ேழி கமத.

்டச்சுக்காேர் உயர்ேக குதிமேகமள தம் 
ஆடசிக்காைத்தில் சநடுநதீவில் இறைக்கி உள்ளார்கள். 

அமே இன்றும் சேளிகள் எஙகும் சுதநதிேைாக 
ந்டைாடுகின்றைன. அேற்றுக்கான வைச்சல் 

நிைம் அருவக அேற்றின் தாகத்மத 
தீர்க்க தண்ணீர் சதாடடிகள் 
ஆஙகாஙவக கட்டப்படடுள்ளன. 
இத்சதாடடிகளில் நீர் நிேப்பும் 
பணிமயயும் நிமறைவேற்றுகின்றைது. 
்டச்சுக்காை குதிமே கடடும் மையம் 
ஒன்று கற்தூண்கமளயும், இமே 
சதாடடில்கமளயும் சகாண்்டதாக 
இன்றும் காணப்படுகின்றைது. 

எஙகும் வபாைவே இஙகும் 
இரு சபரிய ஆையஙகள் எழிைாக 

வகாபுேம் சகிதம் எழும்பி நிற்கின்றைன. 
சேளிநாடடில் ோழும் இவவூோரின் குை 

சதயே நம்பிக்மக நித்திய பூமசகள் பக்தர்கள் 
சிைவே என்றை வபாதும் தேறைாது நம்டசபறுகின்றைன.

 அண்மைக்காைம் ேமே மின்சாே விநிவயாகம் 
கட்டணம் இன்றித்தான் குடியிருப்பேர்களுக்குப் 
பயன்பட்டது என்பமத அறிநதவபாதும் ஆச்சரியம் 
எழுநதது. “இணக்க அேசியைால்” சபாதுைக்களுக்கு 
இத்தமன நன்மைகளா என்வறை எண்ணத் வதான்றியது.

 பைமையின் சுோசம் சீோக இன்னும் ஓடும் ஒரு 
ஊர். “ோைத் சதா்டர்நது முயன்றைதனால் மேயத்தில் 
உயர்நதது யாழ்ப்பாணம்” என்றை சபருமைக்கு 
அர்த்தம் தரும் ஊர். ஒவசோரு தமிைனும் 
சுற்றிப்பார்த்து சபருமையம்டயக் கூடிய சுற்றுைா  
மையமும் கூ்ட. 

ஈழத்துப் பழகமயின் சுவாசம் 
இன்றும் வாழும் ஒரு ஊர்
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பனங்ாட்ான்

மு ல்மைத்தீவு சசம்ைமை நீோவியடிப் பிள்மளயார் 
வகாவிமை மையப்படுத்தி சிஙகள சபௌத்த 

இனோத சேறியாட்டம் வேகம் சகாண்டுள்ளது. 
ைகேகைவில் நம்டசபறைவேண்டிய சபௌத்த பிக்குவின் 

இறுதிச் ச்டஙமக நீோவியடிப் பிள்மளயார் ஆைய 
ேளவுக்கு எடுத்துச் சசன்று, நீதிைன்றை உத்தேமேயும் மீறி 
அ்டாத்தாக தகனம் சசயது ைகிழ்ச்சிக் சகாண்்டாட்டம் 
ந்டத்தியுள்ளனர் சபௌத்த பிக்குகள்.

இநத அ்டாேடித்தனத்துக்கு தமைமை தாஙகியேர் 
நன்கறியப்பட்டேோன ஞானசாே வதேர். காவியும்ட என்பது 
சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டசதன்றும், சபௌத்த நா்டான 
இைஙமகயில் சட்டம் அதற்கு உடபட்டசதன்றும் சோல் 
விடடு ேருபேர் இேர். 

ஏற்கனவே நீதிைன்றை அேைதிப்பு ேைக்சகான்றில் பை 
ேரு்ட சிமறைோசம் சபற்று உள்வள இருநத ஞானசாேருக்கு 
ைன்னிப்புக் சகாடுத்து சேளிவய சகாண்டு ேநதேர் 
ஜனாதிபதி மைத்திரிபாை சிறிவசன.

ஷஅகப்மப பிடிப்பேர் நம்ை ஆள்| என்றை பைசைாழிமய 
ஞாபகமூடடும் ேமகயில் மைத்திரியின் வதாைன்பு அேமே 
தாம் நிமனப்பேற்மறைச் சசயபேோக ைாற்றியுள்ளது. 

முல்மைத்தீமேச் சிஙகளையைாக்குேதற்காக 
அஙகு குடிவயறை முயற்சிக்கும் ஞானசாே வதேருக்கு 
ஆஸ்திவேலியாவின் சைல்வபார்ன் நகரிலுள்ள சிஙகள 
சபௌத்த ைதோதிகள் குழுசோன்று வதமேயான 
ேளஙகமளக் சகாடுத்து ேருேதாக சதரியேநதுள்ளது. 

வபார்க்குற்றைோளிகளில் ஒருேோன சவேநதிே சில்ோ 
இோணுேத் தளபதியாகியிருப்பதும், இன்சனாரு 
வபாேக்குற்றைோளியான வகாதபாய ோஜபக்ச அடுத்த 
ஜனாதிபதியாக ேேத்துடிப்பதும் ஞானசாே வதேருக்கும் 
அேேது காவியும்டக் கூட்டாளிகளுக்கும் ேேப்பிேசாதைாக 
அமைநதுள்ளது. 

இைஙமகயில் சிஙகளேர் தமிைருக்கிம்டவயயானது 
இனப்பிேச்சமன, அேசியல் பிேச்சமன என்றை கட்டம் ைாறி 
ைதப்பிேச்சமனயாக ைாற்றைப்படடு ேரும் இவவேமளயில் 
அேசாஙகம் கண்மூடிக் சகாண்டு சைௌன அஙகீகாேம் 
ேைஙகி ேருகிறைது. 

இதற்கு உறுதுமணயாக சகாழும்பின் சிஙகள 
ஆஙகிை ஊ்டகஙகள் நீோவியடிப் பிள்மளயார் ஆைய 
விேகாேத்மத இருட்டடிப்புச் சசயது ேருகின்றைன. 
சகாழும்பிலுள்ள ோஜதநதிே ேட்டாேஙகளுக்கு இது 
சதரிநதுவி்டக்கூ்டாசதன்பதில் இநத ஊ்டகஙகள் காடடிேரும் 
அக்கமறைகூ்ட ஒருேமகயில் இனோத ேடிேவை. 

ஜனாதிபதித் வதர்தலுக்கு ஒன்றைமே ைாதஙகவள 
இருக்கின்றை இவவேமளயில் தமிைர் தாயகத்தில் சபௌத்த 
ஆதிக்கம் தமைவிரித்தா்ட, சதற்கில் சிஙகளக் கடசிகள் 
தஙகளின் ஜனாதிபதி வேடபாளர்கமள நிர்ணயம் சசயேதில் 
அக்கமறை சகாண்டுள்ளன. 

ஆகஸ்ட 11ஆம் திகதி சபாதுஜன சபேமுனவின் 
வேடபாளர் என்றை சபயரில் ோஜபக்ச குடும்ப பிேதிநிதியாக 
வகாதபாய ோஜபக்ச சதரிவு சசயயப்பட்டார். 

இக்கடசியின் தமைேர் ைகிநத ோஜபக்ச. வகாதபாய 
சேற்றி சபறுோோனால் ைகிநதவே அடுத்த ஆடசியில் 
பிேதைர். ைகன் நாைல் ோஜபக்சவுக்கும் இமளய 
சவகாதேர் பசில் ோஜபக்சவுக்கும் அமைச்சர் பதவிகள். 
அஙகுமிஙகுைாக ஒடடியிருக்கும் உறைவினர்களுக்கும் பை 
பதவிகள் உண்டு. 

அப்படியானால், ோஜபக்ச குடும்ப ஆடசி மீண்டும் 
தமைதூக்க வகாதபாயவின் சேற்றி ேழிேகுக்கும். 

ஆகஸ்ட ைாதம் 18ஆம் திகதி வஜ.வி.பி.யினர் சகாழும்பு 
காலிமுகத்தி்டலில் ைாசபரும் வபேணிசயான்மறை ந்டத்தி 
அனுே குைாே திசநாயக்கமே வேடபாளோக அறிவித்தனர். 
20 ேரு்டஙகளுக்குப் பின்னர் ஜனாதிபதித் வதர்தலில் 
வஜ.வி.வி. இறைஙகியுள்ளது. 

இ்டதுசாரிக் கடசியினேதும், இளம் ோக்காளர்களினதும் 
ஆதேவு கிம்டக்குைானால் சுைார் எடடு முதல் பத்து 

ைடசம் ேமேயான ோக்குகமள வஜ.வி.பி. சபறைக்கூடும். 
இது வகாதபாயவின் ோக்கு ேஙகிமய குமறையச் சசயயும். 

க்டநத பை ைாதஙகளாக இழுபறியிலிருநத ஐக்கிய 
வதசிய கடசிமய தமைமையாகக் சகாண்்ட முன்னணியின் 
வேடபாேளர் சதரிவு ஒரு முடிவுக்கு ேநதுள்ளதாக 
அறிவிக்கப்படடுள்ளது. எநத ேமகயிலும் நம்ப முடியாததாக 
சஜித் பிவேைதாசமே வேடபாளோக கடசித் தமைேோன 

ேணில் விக்கிேைசிஙகவே முன்சைாழிநது பிேச்சமனமய 
சுமுகைாகத் தீர்த்துள்ளதாக ஊ்டகஙகள் சதரிவிக்கின்றைன. 

ேணில் விக்கிேைசிஙக குத்துக்கேணம் அடித்தாோ 
அல்ைது ஷயு வேண்| வபாட்டாோ என்பது எேருக்குவை 
சரியாகப் புைப்ப்டவில்மை. 

இைஙமக அேசியலில் கிைடடு நரி என்றை பட்டத்தில் 
பிேபல்யைான வஜ.ஆர்.சஜயேர்த்தனவின் சபறைாைகனான 
ேணில் விக்கிேைசிஙகமே குள்ளநரி என்வறை பைரும் 
குறிப்பிடுேர். அப்சபயருக்வகற்ப ைற்றைேர்களுக்குப் 
புைப்ப்டாத திட்டசைான்றின் பின்னணியில் சஜித்  
வேடபாளோக்கப்படடுள்ளதாக ஐக்கிய வதசிய கடசி 
ேட்டாேஙகள் சதரிவிக்கின்றைன. 

நம்பமுடியாத ஆனால் நம்பிவய ஆகவேண்டிய ஒரு 
வி்டயம் இதுோகும். அதமன சுருக்கைாக சதரிநது 
சகாள்ேது காைத்தின் கட்டாயம். 

அேசியலில் எதிரும் புதிருைாகக் காடசி தரும் ேணிலும் 
ைகிநதவும் உள்ளார்நத நடபுக் சகாண்்ட அேசியல்ோதிகள். 
இருவேறு கடசிகளின் தமைேர்களான வபாதிலும் 
இருேருக்கும் பாதிப்பு ஏற்ப்டாைல் ஒருேமேசயாருேர் 
பாதுகாத்துக் சகாள்ேது இேர்களிம்டவய எழுதாத 
ஒப்பநதம். 

க்டநத ஜனாதிபதித் வதர்தலில் ைகிநத வதால்வியம்டநத 
அன்றிேவு அேசுக்குச் சசாநதைான உைஙகு ோனூர்திகமள 
ேைஙகி மிகவும் சபௌத்திேைாக ைகிநதமேயும் அேரின் 
குடும்பத்தினமேயும் அம்பாநவதாடம்டக்கு அனுப்பி 
மேத்தேர் ேணில்.

நல்ைாடசிக் காைத்தில் பை ேைக்குகளில் ைகிநத 
- அேேது ைமனவி - அேேது ைகன்ைார் - ைற்றும் 
வகாதபாய ஆகிவயார் மீது எநத ேைக்குகளும் பாயாது 
சகை பாதுகாப்புகமளயும் அளித்தேரும் ேணில்தான். 

இநதப் பின்னணியில், ைகிநத குடும்பம் ஆடசிக்கு 
ேருேமதவயா, வகாதபாய ஜனாதிபதியாக ேருேமதவயா 

ேணில் தைக்கு ஆபத்தானதாகப் பார்க்கவில்மை. 
ஒருேமகயில் தைக்குப் பாதுகாப்பானதாகவே இதமன 
அேர் கருதுகிறைார். 

ஜனாதிபதித் வதர்தல் சதா்டர்பான ஆேம்பக் கருத்துக் 
கணிப்பீடுகள் வகாதபாயவுக்வக சாதகைாகவுள்ளன. 
ஊ்டகஙகளும் சாத்திேஙகளும் தினசரி இதமனவய 
சதரிவித்து ேருகின்றைன. 

இப்படியான சூழ்நிமையில் ஜனாதிபதித் வதர்தலில் 
வபாடடியிடடு மீண்டும் வதாற்றைேர் என்றை களஙகத்மத தைக்கு 
ஏற்படுத்திக் சகாள்ள ேணில் இப்வபாது விரும்பவில்மை. 

எனவே, சஜித் வபாடடியிடுேதாக அறிவித்து, 
வகாதபாயவி்டம் அேர் வதால்வியம்டநதால் அத்து்டன் 
அேேது அேசியல் ோழ்க்மக அஞஞானோசம் 
அம்டநதுவிடுசைன்பது ேணில் வபாடடிருக்கும் கணக்கு. 

சஜித் ஜனாதிபதிப் பதவிக்கு வபாடடியிடுேது 
எநதேமகயிலும் தாம் சதா்டர்நது ேகித்துேரும் 
ஐக்கிய வதசிய கடசியின் தமைேர் பதவியில் எநத 
ைாற்றைத்மதயும் ஏற்படுத்தாது என்பமத முற்கூடடிவய 
அேர் நிச்சயப்படுத்திவிட்டார். 

இப்வபாதுள்ள அேசியல் சூழ்நிமையில் எேரும் 
ஏதாேசதாரு கடசியின் தமைமைப் பதவியிலிருநதால் 
ைாத்திேவை பிேதைர் அல்ைது எதிர்க்கடசித் தமைேர் 
பதவிமய ேகிக்க முடியும். இதமன நன்குணர்நததாவைவய 
ைகிநத ோஜபக்ச சபாதுஜன சபேமுன என்றை புதிய கடசிமய 
உருோக்கி, அதன் தமைேோகி, அதன் வேடபாளோக 
வகாதபாயமே நிறுத்தியுள்ளார். 

சிறிைஙகா சுதநதிேக் கடசி சார்பில் வகாதபாய 
ஜனாதிபதியாகத் சதரிோனால், அக்கடசியின் தமைேர் 
என்றை பதவி ேழியாக பிேதைர் பதவி மைத்திரிக்குச் 
சசன்றுவிடும். 

இதன் காேணைாகவே சபாதுச்சின்னத்தில் வகாதபாயமே 
வபாடடியி்ட இணஙகாது, சபாதுஜன சபேமுனவின் சைாடடுச் 
சின்னத்தில் அேர் வபாடடியிடுோர் என்றை நிமைப்பாடடில் 
ைகிநதவும் அேேது குழுவினரும் உள்ளனர். 

ைகிநதவின் திட்டத்துக்கு நிகோன திட்டத்மதவய 
ேணிலும் ேகுத்துள்ளார். இதமன பின்ேருைாறு பார்க்கைாம். 

42 ேரு்ட அேசியலில் நான்கு த்டமே பிேதைோக 
இருநதேர். பை த்டமே எதிர்க்கடசித் தமைேோக 
இருநதேர். பை அமைச்சர் பதவிகமள ேகித்தேர். 
முதைாேது ஜனாதிபதி வஜ.ஆரின் குடும்ப ோரிசு. 
எனவே ஐக்கிய வதசிய கடசியின் தமைேோக தாவை 
சதா்டே வேண்டுசைன்பது அேேது இைக்கு.  கடசியின் 
தமைேோக இருநதால் ைடடுவை சேற்றி சபற்றைாசைன்ன 
வதால்வியம்டநதாசைன்ன அேசியல் உயர்பீ்டக் கதிமேயில் 
அைரும் ோயப்பு எப்வபாதும் இருக்கும். 

சஜித் சேற்றி சபற்று ஜனாதிபதியானால், கடசியின் 
தமைேர் என்றை பதவி ேழியாக ேணில் பிேதைோோர். இதமன 
எேோலும் தடுக்க முடியாது. 19ேது திருத்தத்தின் பிேகாேம் 
ஜனாதிபதிமயவி்ட பிேதைருக்வக கூடிய அதிகாேஙகள். 

சஜித் வதர்தலில் வதால்வியம்டோோனால் கடசித் 
தமைேர் என்றை ேமகயில் எதிர்க்கடசித் தமைேர் பதவி 
ேணிலுக்வக சசல்லும். சஜித்துக்கு எநதப் பதவியும் 
கிம்டயாது. அேரின் எதிர்காைம் பூச்சியைாகும். 

முடிவில், வகாதபாய சேன்றைால் ைகிநத பிேதைர். 
ேணில் எதிர்க்கடசித் தமைேர். சஜித் சேற்றி சபற்றைால் 
ேணில் பிேதைர், ைகிநத எதிர்க்கடசித் தமைேர். 

இருேரில் யார் சேன்றைாசைன்ன வதாற்றைாசைன்ன, 
ேணிலுக்கும் ைகிநதவுக்கும் உயர் பதவிகளுக்கு உத்தேோதம். 
இநதச் சூத்திேம் வதர்தல் முடிவுகளின் பின்னவே பைருக்கும் 
சதரிய ேேைாம். 

இவேமகயான திட்டஙகமள சநறிப்படுத்துேதில் 
ேணிலும் ைகிநதவும் கூ்டப்பிறைோத இேடம்டயர்கள். 

இத்வதர்தலில் தமிழ்த் வதசிய கூட்டமைப்பின் 
நிமைப்பாடு என்னோக இருக்கும்? 

ஜனாதிபதி வேடபாளராேதைவிட கடசியின் 
ைதைேர் பைவிதை ைம்மிடம் தேத்திருபபதில் 
ரணில் ஏன் அககதை காடடுகிைார்? அபபைவி 

ைம்மிடம் இருநைாவை பிரைமர் அல்ைது எதிர்கடசித் 
ைதைேராகைாம் என்பது அேருககுத் தைரியும். சஜித் 
தேன்ைாதைன்ன வைாறைாதைன்ன ைமககுரிை இடம் 
பாதுகாபபாக இருகக வேண்டுதமன்ைால் கடசித் 
ைதைதம ைம்மிடம் இருகக வேண்டுதமன்பதை 
அறிநவை ரணில் காயகதள நகர்த்துகிைார்.

கட்சியின் தலைலைலை ரணில் லைத்திருக்கும் சூத்திரம்

சஜித் வெற்றி வெற்்றால் பிரதமர் ெதவி
ததறால்வியுற்்றால் எதிர்்க்கட்சித் தலைெர்
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உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககவாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

OctOber- 2019 நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

திருவிழாககளும் விவசட பூதசகளும்
Auspicious Days, Special Poojahs & Festivals - 2018

மருத்துவ கலாநிதி P.இராசெயா
(தலலலம ஆசிரியர்) மம.இ.த.பாடசாலல

சாஸ்வதம்
07443 735906/ 07506 946038

info@sasvatham.com

DANCE COMPETITION
இ்ளம் ைகலஞரைள் தஙைள் திைகமைக்ள 
உலபைஙகும் பவளிபெடுதத சாஸவதம் ஓர 

பசவ்வியல் நடனப பொட்டிகய நடததவுள்்ளது. 
சாஸவதம், 8-16 வயதுகடய இ்ளம் 

திைகமயா்ளரைளுக்கு திைகமகய பவளிபெடுதத 
ஒர அரிய சநதரபெதகத வழஙகுகினைது.
30 November 2019 - 5 மணியளவில,  
Harrow, st Andrew Church அரங்கில 
ததரிவு தசயயபபட்ட 11 குழுக்கள் த்காண்ட 
பபாடடியாளர, 5 நீதிபதி்கள் முன்னிலையில 

திறலம்கலள த்வளிபபடுதஉள்ளனர. 

விலரந்து உங்்கள் நுலைவு சீடடு்கலள 
தபறுமாறு ப்கடடு த்காள்கிபறாம்.

01 Tuesday Chathurthi Viratham சதுர்ததி விர்தம்

Luxmy Poojah Starts லக்சுமி பூசச

03 Thursday Sasdi சஷ்டி விர்தம்

04 Friday Saraswathi Pooja Starts சரஸவதி பூசச த்தாடக்கேம்

05 Saturday Puradathi Sani 03 புரடடாதிச் சனி 03

06 Sunday Saraswathy Pooja, Ayutha Pooja சரஸவதி பூசச, ஆயு்த பூசச

07 Monday Vijayatasami-Vanni Vaalai Cutting விஜய்தசமி, வன்னி வாசை தவடடு

Kethara Gowri Viratham Starts வகே்தாரதகேளரி விர்தம் த்தாடக்கேம்

09 Wednesday Ekaathasi Viratham ஏகோ்தசி விர்தம்

10 Thursday Prathosa Viratham பிரவ்தாச விர்தம்

12 Saturday Sri Nadesar Abishegam-5 நவடசர் அபிவசகேம்-5

Puradathi Sani-4 புரடடாதிச்சனி 4

13 Sunday 6.00 a.m. : Shandy Homam,  
Full Moon

சண்டிவ�ாமம் - பூரசை

16 Wednesday Kaarthikai Viratham கோர்ததிசகே

17 Thursday Sankadahara Chathurthi சஙகேடகேரசதுர்ததி

18 Friday Ippasi Velli-1 ஐப்சி தவள்ளி-1

21 Monday Apa padcha Astami அ்ர்டச அடடமி

Kanthapurana Song &  
Explanation Starts

கேந்தபுராை ்ாடலும், 
விளக்கேவுசரயும் த்தாடக்கேம்

24 Thursday Ekaathasi Viratham ஏகோ்தசி விர்தம்

25 Friday Prathosa Viratham பிரவ்தாச விர்தம்

Ippasi Velli-2 ஐப்சி தவள்ளி - 2

27 Sunday Amaavaasai Viratham அமாவாசச விர்தம்

Deepaavali தீ்ாவளி

Keethara Gowri Viratham Ends வகே்தார தகேௌரி விர்தம் - முடிவு

28 Monday Kanthasasdy Viratham 1 கேந்தசஷ்டி விர்தம் - 1

29 Tuesday Kanthasasdy Viratham 2 கேந்தசஷ்டி விர்தம் - 2

30 Wednesday Kanthasasdy Viratham 3 கேந்தசஷ்டி விர்தம் - 3

31 Thursday Kanthasasdy Viratham 4 கேந்தசஷ்டி விர்தம் - 4
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MñL¡ ð‚è‹
இைஙமகயில் ஆஙகிை பிரிடடிஷ் 

ஆடசி அகன்று சிஙகள-
தமிழ்-முஸ்லிம் ைக்களின் ஐக்கிய 
வதசியக் கடசி அேது அமைநதது 
ேேைாறு. வைடடுக் குடி ைக்களின் 
நிர்ோகம் ஆஙகிை சைாழியில் 
ந்டத்தப்பட்டது. இதமன தனக்குச் 
சாதகைாக்கி சாைான்ய சிஙகள 
ைக்களின் ோக்குகமளக் கேே 
“தனிச் சிஙகள சைாழிவய” என்றை 
வகாஷத்து்டன் புறைப்பட்டேர்தான் 
வகாடடும் சூடடும் வபாட்ட சிஙகள 
- வைடடுக் குடி ேர்க்கத்மதச் வசர்நத 
எஸ்.்டபிள்யூ.ஆர்.டி.பண்்டாேநாயக்கா. 

இைண்்டனில் படித்து பட்டம் சபற்றை இநத சாணக்கியர் 
இைஙமக ேநததும் தனது வகாடம்டயும் சூடம்டயும் 
கமளநது விடடு சிஙகளத் வதசிய உம்ட அணிநது 
ோக்குச் வசகரிக்கப் புறைப்பட்டார். 

அப்பாவிச் சிஙகள ைக்கள் இநத ஏைாற்றுக்காேமன 
நம்பி ோக்களித்து பச்மசநிறை ஆடசிமயத் வதாற்கடித்து 
நீை நிறை கடசிமய அேசாஙகைாக்கினார்கள். 

ேநதது “சிஙகளம் ைடடும்” என்றை சட்டம். கண்ணியைான 
கனோன்கமள அப்வபாது சகாண்டிருநத 
நா்டாளுைன்றைத்தில் இருநது சிஙகள – தமிழ் 
எதிர்க் கடசியினர் சேளிவயறினார்கள்.

2018 ஒக்வ்டாபரில் நா்டாளுைன்றைம் 
கண்்ட M.P. காம்டயர்களின் சேறித்தனம் 
அப்வபாது இருக்கவில்மை.  தமைேர் 
எஸ்.வஜ.வி. சசல்ேநாயகம், வகாப்பாய 
வகாைான் ேன்னியசிஙகம், இரும்பு ைனிதர் 
்டாக்்டர் நாகநாதன், அ்டஙகாத் தமிைன் 
சுநதேலிஙகம் உடப்ட அப்வபாமதய 
தமிழினத் தமிைர்கள் பைர் சகாழும்பு 
காலிமுக க்டற்கமேயில் - அப்வபாமதய 
நா்டாளுைன்றைக் கட்ட்டத்திற்கு முன்னால் 
காநதிஜி காடடிய ேழியில் ‘சத்தியாக்கிேகம்’ - அறைேழிப் 
வபாோட்டம் ந்டத்தினார்கள்.

நா்டாளுைன்றைத்தில் பண்்டாேநாயக்கா அேசு சகாண்டு 
ேநத “சிஙகளம் ைடடும்” சட்டம்.  1956-ல் இைஙமக 
இனஙகமளப் பிரித்தது,  இனக் கைேேஙகமள பை 
த்டமேகள் ந்டத்தியது. தமிழ் இனத்தின் கனவுகமள 
தகர்த்து வீசியது. 

56-ன் பின்னர் 58 ேநதது, 58-ன் பின்னர் 77,  பிறைகு 
83.  இப்படி ஆண்டுகள் ேநது வபாயக் சகாண்டிருநதன. 
வபாகும் வபாது அப்பாவித் தமிைர்களின் உயிர்கமளயும் 
அள்ளிக் சகாண்டு வபாயின. 

பண்்டாேநாயக்க வபாைவே அேருக்குப் பிநதிய 
அேசியல்ோதிகளும் சிஙகள 
ோக்காளர்கமளக் கேே தீவிே 
விஷக் கருத்துக்கமள அள்ளி 
வீசி சிஙகள ைக்கள் ைனதில் 
விமதத்தார்கள். 

சி ங க ள  இ ள ே ே ச ன் 
( துஷ்்ட )மகமுனு தமிழ் 
அ ே சன்  எல்ை ாளனு்டன் 
வபார் சதா்டஙக முன் தன் 
கருத்மத ேலியுறுத்துேதற்காக 
படுக்மகயில் தன் மக-கால்கமள 
ை்டக்கி மேத்துக் சகாண்டு, “என்னால் மக-கால்கமள 
நீட்ட முடியவில்மை, ே்டக்வக தமிைர்கள் - வைற்வக 
க்டல்” என்று முமறையிட்டானாம்.

எல்ைாளனு்டன் துட்டமகமுனு வபார் ந்டத்தியது 
ேேைாறு. மகமுனுவின் விதண்்டாோதம் இன்மறைய 
சிஙகளேர்கள் ைத்தியில் குமறைநது வி்டக்கூ்டாது 

என்பதற்காக ஒரு நூமை தைது 
அடிப்பம்ட ஆதாேைாகக் காடடியபடி 
இருக்கிறைார்கள் சிஙகள சேறியர்கள். 
அநத நூலின் சபயர் ‘ைஹா ேம்சம்’.

அதாேது “மிகப் சபரிய  - 
பிேைாண்்டைான – முக்கியைான 
ேம்சம் தைது சிஙகள ேம்சம்” என்று 
ேலியுறுத்துகிறைது இநத நூல்.

சபாயயும் புேடடும் ஆதாேஙகளுைற்றை 
தகேல்கமளக் சகாண்்ட இநத 
நூல் சிஙகளேர்கள் ைடடும்தான் 
இைஙமகயின் பூர்வீக இனம்! ைற்றை 
அமனேரும் பின்னால் ேநத ேநவதறு 
குடிகள்தான் என்று வீறைாப்பு்டன் 

வபாதிக்கிறைது.

இப்படியாக எஸ்.்டபிள்யூ.
ஆர்.டி. பண்்டாேநாயக்க என்றை 
அேசியல்ோதி தன் சிஙகள 
சைாழிமய தனிச் சிஙகள 
சட்டைாக நாடடில் பேப்ப – 1956-
ல் முற்பட்டதன் விமளவு இன்று 
63 ஆண்டுகளாகியும்  பேஸ்பே 

நம்பிக்மகயீனைாக 
இரு இனஙகமளயம் 
இரு துருேஙகளாகப் 
பிரித்திருக்கிறைது. 

இைஙமக என்றை 
சின்னஞ சிறிய நாடடில் ஓர் அேசியல்ோதியின் 
சபாறுப்பற்றை சசயலினால் பல்ைாயிேம் 
உயிர்கள் பலியி்டப்படடு, வகா்டானு வகாடி 
ரூபா பண நஷ்்டம் ஏற்படடும்கூ்ட சபன்னாம் 
சபரிய அயல் நா்டான இநதியாவில் ஒரு 
முக்கிய அேசியல்ோதி – வைாடியின் உள்துமறை 
அமைச்சர் அமித் ஷா சபாறுப்பற்றை முமறையில் 
கருத்து சேளியிடடு இநதியாவின் எல்ைா 

ைாநிைஙகளினதும் எல்ைாக் கடசிகளுக்கும் 
ஆத்திேமூடடியிருக்கிறைார். 

“இநதியாவில் இன்று 122 சைாழிகள் 
வபசப்படுகின்றைன - நாடம்ட ஒருமைப்படுத்தக் 
கூடிய ஒவே சைாழி ஹிநதி சைாழி ஒன்றுதான் 
- முழு நாடடுக்குைான ஒவே சைாழியாக 
ஹிநதி சைாழி பயன்படுத்தப்ப்ட வேண்டும் 
-  உைகின் பிறை நாடுகளில் இநதியாவின் 
அம்டயாளைாக ஹிநதி சைாழிவய திகை 
வேண்டும்” என்று கூறியிருக்கிறைார் ைத்திய 
அேசின் உள்துமறை அமைச்சர் அமித் ஷா. 

தமிழ்நாடடின் கடசிகளும் சபஙகளுரு 
கடசிகளும் தைது கண்்டனத்மத 
சதரிவித்துள்ளன. ைத்திய அமைச்சர் 
அமித் ஷா இநதக் கருத்துக்கமள 
திருப்பிப் சபறைவேண்டும் என்று 
ஆளும் அதிமுக கடசிகளும் 
ஸ்்டாலின் தமைமையிைான திமுக 
உடபட்ட எதிர்க் கடசிகளும் குேல் 
எழுப்பியிருக்கிறைார்கள். 

இ ை ங மக யி ல்  ந ா ம ள 
தமிைர்களுக்குச் சாதகைான ஒருேர் 
ஆடசிப் சபாறுப்மப ஏற்றைாலும் கூ்ட, 

‘சிஙகளம் ைடடும்’ என்றை 1956-ம் ஆண்டு சட்டத்மத 
திரும்பப் சபறைைாட்டார் - சபறைவும் முடியாது.

அவதவபாை இநதியாவின் அமித் ஷாவின் ஹிநதி 
சைாழி பற்றிய கருத்துக்கள் வைாசைான பின்விமளவுகமள 
ஏற்படுத்த முன்னர் வைாடி அேசு ஆேன சசயயும் என்று 
எதிர்பார்ப்வபாம். 

சுய விளம்பர பதால்க்களும் அல்வ
எடுககும் உயிரப பலி்களும்! 

எஙகளில் பைர் தமிழ்நாடடுக்கு அடிக்கடி 
சசன்றிருப்வபாம். அஙகு எமதக் கண்வ்டாவைா, 
காணவில்மைவயா எஙகள் பார்மேமயயும் சிநதமனமயயும் 
சிதறைவி்டாைல் தம்பால் ஈர்த்து ேரும் பிேைாண்்டைான 
பதாமககமள நிச்சயம் கண்டிருப்வபாம்.

“எஙைள் தமிழ் தாபய அம்மா!”
பிறைநத நாள் ோழ்த்துக்கள்! 

இப்படிக்கு 
ஆலங்குடி, அன்னராசா

என்று தன் ப்டத்து்டன் ஒரு பதாமக நாடடியிருப்பார் 
ஒரு விளம்பேப் பிரியர். அேசியல் காேணஙகளுக்காக 
ைடடுைல்ைாைல் அேசியல்ோதிகளின் குடும்ப விைாக்கள், 

காதுகுத்து ச்டஙகுகள் என இப்படி 
எல்ைாேற்றிற்கும் பதாமககள் 
நாடடுேது ஒரு கைாச்சாேைாக 
ைாறிவிட்டது.

இநதக் கைாச்சாேம் உயிமேப் 
பறிக்கும் ஓர் ஆபத்து நிமறைநத 
பைக்கம் என்பது காைம் காைைாக 
சுடடிக் காட்டப்படடும் யாருவை 
இதமன க்டநத ைாதம் சசப்்டம்பர் 
15 ேமே சபாருடபடுத்தவே  
இல்மை. 

சசன்மனயில் பல்ைாேேம் 
சதாகுதிப் பாக்கம் பாமதயில் பள்ளிக்கருமண என்றை 
சதருச் சநதியில் தனது புதல்ேனின் திருைணத்மத 
அறிவித்து  தைக்கான புதாமக ஒன்மறை நாடடியிருநதார் 
அவவூரின் முன்னாள் அதிமுக கவுன்சிைர்  சஜயவகாபால். 
சசப்்டம்பர் 12-ம் திகதி வியாைக்கிைமை பிற்பகல் 
இநதப் பதாமக உம்டநதவபாது வேமை முடிநது 
தனது வைாட்டார் மசக்கிளில் வீடடுக்குத் திரும்பிக் 
சகாண்டிருநத 22 ேயதான சுப என்றை கணனி சைன் 

சபாறியியைாளர் யுேதி மீது விழுநதது. அேர் 
நிமை தடுைாறி வைாட்டார் மசக்கிளில் ???? 
இருநது சதருவில் வீழ்நததும் பின்னால் ேநத 
சைாறி ஒன்று அேர் மீது ஏறியது,  சுப 
அநத இ்டத்திவைவய உயிரிைநதார். 

சுப தன் சபற்வறைாருக்கு ஒவே பிள்மள. 
இச்சம்பேம் ந்டநத சிை ைணி வநேஙகளில் 
நீதிைன்றை உத்தேவில் முக்கிய சதருச் 
சநதிகளில் நாட்டப்படடிருநத பதாமககள் 
அமனத்மதயும்  அகற்றும்  ஆமண  
பிறைப்பிக்கப்பட்டது.

சினிைாக்காேர்களும் உ்டனடியாகத் 
சதாமைக்காடசிகளில் வபடடி சகாடுத்து தைது 
சினிைாப் ப்டஙகள் சேளியி்டப்படும்வபாது தைது 
தம்பிகள், குஞசுகள் யாரும் ‘கட அவுட பதாமககமளத் 
சதரு வீதியில் மேக்க வேண்்டாம் என்று வகடடுக்  
சகாண்்டனர். 

சினிைாக் கதாநாயகர்களும் அேர்களின் விசிைடிச்சான் 
குஞசுகளும் அேசியல்ோதிகளும் அேர்கமளக் காக்காய 
பிடிக்கும் அடிேருடிகளும் நீதிைன்றைத் தம்ட உத்தேவுகமள 
ைதித்து ந்டநதிருநதால் 22 ேயது சுப இன்று உயிரு்டன் 
இருநதிருப்பார். 

ஆளும் கடசி அேசியல்ோதிகளின் குடும்ப 
விைாக்கள் பற்றி நாட்டப்படும் பதாமககமளக் 
கேனிக்காைல் ேரும் காேல் துமறையினர் தைது 
க்டமைகமளச் சரிேேச் சசயதிருநதால் ேவி 
தம்பதிகள் தைது ஒவே புதல்வி சுபமய இைநதிருக்க  
ைாட்டார்கள். 

wimalsockanathan@gmail.com 

1956 இல் ்தனி சிஙகேள  
சடடதச்த எதிர்தது கேண்ணியமான 

M.P.கேளின் தவளி நடபபு

2018இல் சிஙகேள M.P.கேள் 
நடததிய கோசடத்தனம்

நாடடு மக்கேளின் அஞசலி

அரசாஙகேமும் வ்ாலீஸும்  
்லியிடட யுவதி சு்

இநதிய மததிய 
அசமச்சர் அமீத ஷா



6 ¹Fù‹ Ü‚«ì£ð˜ 2019



7¹Fù‹Ü‚«ì£ð˜ 2019

சக்தி சக்திதாசன்

பல முனைத் 
தாக்குதல்கள்
தத்தளிக்கும்
பிரதமர் 
பபாரிஸ்

்காைம் என்பது யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்மை. 
அது தன்பாடடுக்கு தன் வேகத்தில் 

ஓடிக்சகாண்வ்டயிருக்கிறைது. இஙகிைாநதுப் பிேதைர் எனும் 
காேணத்துக்காக திரு.சபாரிஸ் ஜான்சன் அேர்களுக்காக 
காத்திருக்கப் வபாகிறைதா என்ன?

அப்படி என்ன பிேச்சமன இஙகிைாநதுப் பிேதைருக்கு 
என்று என்கிறீர்களா? அேேது எதிர்காைத்மதவய 
நிர்ணயிக்கப் வபாகும் அநதக் காைக்சகடுோன 
அக்வ்டாபர்31 எனும் வததிமயக் காைம் அேமே 
வநாக்கித் தள்ளிக் சகாண்வ்டயிருக்கிறைது.

எைது முநமதய பிேதைர் திருைதி.வதவேசா 
அம்மையாரின் ப்சேக்ஸிட வநாக்கிய நகர்வுகள் சரியான 
முமறையில் முன்சனடுக்கப்ப்டவில்மை.

அேரும்டய ஜவோப்பிய ஒன்றியத்து்டனான 
வபச்சுோர்த்மதகளில் அேர் இஙகிைாநதுக்காக சரியான 
முமறையில் ோதஙகமள முன்மேக்கவில்மை.

இக்குற்றைச்சாடடுகமள முன்மேத்து அேற்றுக்கு 
முற்றும் முேணாக தன்னால் இஙகிைாநதின் ப்சேக்ஸிட 
சம்பநதைான பிேச்சமனக்கு ஒரு தீர்விமனப் சபற்றுக் 
சகாடுத்தி்ட முடியும் எனும் முைக்கத்வதாடு பிேதைர் 
நாற்காலியில் அைர்நதேர் நைது பிேதைர் சபாரிஸ் 
ஜான்சன்.

அேேது இநநுமைவுக்கு உதாேணைாக கண்ணாடிப் 
சபாருடகள் நிமறைநத அமறைக்குள் சீறிக்சகாண்டு 
நுமைநத ஒரு காமள ைாடடிமனக் குறிப்பி்டைாம்.

பிேச்சமனமய எதிர்சகாள்ேதற்காக மிகவும் தீவிேைான 
சசயற்பாடுகமளக் மகக்சகாண்்டார் பிேதைர்.

எதுவித உ்டன்படிக்மகயுமில்ைாைல் ஜவோப்பிய 
ஒன்றியத்திலிருநது விைகுேதற்கு ஜக்கிய இோச்சிய,ம் 
தயாோக உள்ளது எனும் நிமைப்பாடடிமன மிகவும் 
தீவிேைாக ேலியுறுத்தினார்.

உ்டன்படிக்மகயில்ைாைல் விைகுேது என்பவத 
தனக்குப் பிடித்தைான தீர்வு என்பது வபாைக் 
காடடும் முகைாக ந்டநது சகாண்்டார். ஜக்கிய 
இோச்சியம் உ்டன்படிக்மகயில்ைாைல் விைகும்வபாது 
எதிர்சகாள்ளக்கூடிய பிேச்சமனகமளச் சைாளிக்கும் 
திட்டஙகமளத் தீடடும் பணிக்காக ஒரு குழுவிமன 
அமைத்தார்.

அதற்கான ஒரு அமைச்சமே நியமித்து அதற்கான 
பணிகளின் முன்வனடுப்புக்காக நிதியமைச்சரின் மூைம் 
சபரும்சதாமகயிமன ஒதுக்கினார்.

சுதாரித்துக் சகாண்்டது பிரித்தானிய பாோளுைன்றைம். 
உைகத்தின் ஜனநாயகத்துக்கு முன்வனாடி எனக்கருதப்படும், 
பாோளுைன்றை அேசியலின் தாயப் பாோளுைன்றைம் 
எனக்கருதப்படும் பிரித்தானிய பாேளுைன்றைத்தின் 
அபிப்பிோயத்மத ஓேஙகடடுேதா?

சேகுண்ச்டழுநதது பாோளுைன்றைம் . பிேதைரின் 
கடசிப் பாோளுைன்றை அஙகத்தினர்களில் பிேதைரின் 
சசயற்பாடுகளில் அதிருப்தி சகாண்்ட சுைார் 23 வபர் 
எதிர்க்கடசியின் வகாபத்திலிருநத நியாயத்மத புரிநது 
சகாண்்டனர். அேர்கவளாடு கூடடுச் வசர்நதனர்..

பாோளிைன்றை ஜனநாயகத்திற்குவி்டப்படும் சோல் 

என்றைார் சபாநாயகர். இேர் கூ்ட அேசாஙகக் கடசிமயச் 
வசர்நத ஒரு பாோளுைன்றை அஙகத்தினர் என்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

எதிர்கடசிகளின் பாோளுைன்றை அஙகத்தினர்கள் இநத 
ஒரு வி்டயத்தில் கூடடுச் வசர்நதனர். ஜக்கிய இோச்சியம் 
ஜவோப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது உ்டன்படிக்மகயில்ைாைல் 
சேளியாறை முடியாது,

உ்டன்படிக்மகசயான்மறை எடடுேதற்கு வைலும் ஒரு 
காை ேகாசத்மத பிேதைர் ஜவோப்பிய ஒன்றியத்தி்டமிருநது 
வகாே வேண்டும் என்பமத சட்டைாக்கியது.

இஙகிைாநதுப் பாோளுைன்றைம், இஙகிைாநதுப் 
பிேதைரின் மககளுக்கு ஒரு சிறு முடிச்சுப் வபாட்டது. 
இநநிமையில் நான் ைக்களுக்கு ோக்களித்தபடி 
அக்வ்டாபர்31ம் திகதி ஜவோப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது 
சேளிவயறுேதிலுள்ள சிக்கமைப் புரிநது சகாண்்டார் 
பிேதைர்.

தனது பாோளுைன்றைத்மதக் கமைத்து ேரும் 
அக்வ்டாபர் ைாதம் 15ம் திகதி ஒரு சபாதுத்வதர்தமை 
ந்டத்துேதன் மூைம் ைக்களின் அபிைாமஷமய 
சதரிநது சகாள்ளைாம். அேர்கள் என்மனத் சதரிவு 
சசயதால் நான் அக்வ்டாபர்31ம் திகதி ோக்களித்தபடி 
ஜவோப்பிய ஒன்றியத்திலிருநது ஜக்கிய இோச்சியத்மத 
சேளிவயற்றுவேன் என்று அதற்கான அனுைதிமய 
பாோளுைன்றைத்தி்டம் வகாரினார்.

என்வன ஆச்சரியம் ! அேேது இக்வகாரிக்மக 
பாோளுைன்றைத்தில் இேண்டுமுமறை வதாற்கடிக்கப்பட்டது. 
இவதா ஒழுக்காற்று ந்டேடிக்மக எடுக்கிவறைன் என்று 
கூறி தனது வகாரிக்மககளுக்கு எதிோக ோக்களித்த 
தனது கடசிப் பாோளுைன்றை அஙகத்தினர்களில் 21 
வபமே கடசியிலிருநது தூக்கி எறிநதார்.

ஏற்கனவே தத்தளித்து ந்டநது சகாண்்ட ஒருேனினது 
கால்கமள முறித்து விட்டது வபாை வநாண்டி அேசாஙகம் 
வைலும் மு்டைாக்கப்பட்டது. முற்றைான சிறுபான்மை 
அேசாஙகைாக இப்வபாது தத்தளிக்கிறைது.

ஏற்கனவே இஙகிைாநது ைகாோணியாடு்டன் 
கைநதாவைாசித்து பாோளுைன்றைத்மத சசப்ச்டம்பர் 
9ம் திகதியிலிருநது அக்வ்டாபர் 14ம் திகதி ேமே மூடி 
விட்டார்.

தனது அமைச்சேமே தனது எஞசிய பதவிக்காைத்தில் 
தைது சகாள்மகப்பிேக்டனப்படி எடுக்கப்வபாகும் 
ந்டேடிக்மககமள ஒரு புதிய பாோளுைன்றைத் சதா்டமேத் 
திஒறைநது மேத்து ைகாோணியார் அறிவிப்பார். இதுவே 
பாோளுைன்றைத்திமன மூடியதன் காேணம் என்றைார்.

இல்மை. ஜவோப்பிய ஒன்றியத்து்டன் எவவித 
உ்டன்படிக்மகயுமில்ைாைல் ஜக்கிய இோச்சியத்மத 
சேளிவயற்றைத் துடிக்கும் தன்மனயும், தன்மனச் 
சார்நதேர்களினதும் முடிவின் மீதான பாோளுைன்றை 
விோதஙகளுக்கான காைத்மத குமறைப்பதற்காக 
எடுக்கப்பட்ட சட்டவிவோதைான, ஜனநாயகத்துக்கு 
முேணான முடிவு என்கிறைார்கள் எதிர்க்கடசியினரும், 
அேர்கவளாடு வசர்நதேர்களும்.

ஒருமுமை, இருமுமன,மும்முமன தக்குதல்கள் 

அல்ை பிேதைர் இன்று எதிர்சகாள்ேது. பைமுமனத் 
தாக்குதல்கள். அேரின் பாோளுைன்றைத் சதா்டமே மூடிய 
ந்டேடிக்மக ஐனநாயக வகாடபாடுகளுக்கும், அேசியல் 
சாசன சட்டத்திற்கும் முேணான ஒன்று மூன்று ேைக்கு 
ைன்றைஙகளில் ேைக்கு பல்வேறு தேப்பினர்களால் 
சதாடுக்கப்படடிருக்கிறைது.

இதில் முக்கியைான வி்டயம் என்னசேன்றைால் 
தற்வபாமதய இஙகிைாநதுப் பிேதைரின் ந்டேடிக்மக 
தேோனது என்று அேேது கடசிமயச் வசர்நத முன்னால் 
பிேதைர் ஜான் வைஜர் என்பேரும் ேைக்குப் பதிவு 
சசயதிருக்கிறைார் என்பதுவே.

இவேைக்குகளில் ஸ்சகாடைாநது நகரில் வபா்டப்பட்ட 
ேைக்கு பிேதைரின் ந்டேடிக்மக தேறைானது என்றும், 
இஙகிைாநது நகரில் வபா்டப்பட்ட ேைக்கில் அேேது 
ந்டேடிக்மக அேசியல் ந்டேடிக்மக அதிவை சட்டத்துக்கு 
இ்டமில்மை என்று அேருக்குச் சாதகைாகவும் 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

இவவிேண்டு ேைக்குத் தீர்ப்புகளுக்கும் எதிோன 
வைல்முமறையீடடு ேைக்குகள் இப்வபாது நீதிைன்றைத்தில் 
இருதேப்பினாலும் முன்சனடுக்கப்படடுள்ளது. இதன் 
தீர்ப்புகள் இவோே இறுதியில் சேளிேேைாம்.

இத்தீர்ப்பு பிேதைருக்கு எதிோக கூறைப்பட்டால் 
அேோல் கமைக்கப்பட்ட பாோளுைன்றைம் உ்டனடியாக 
மீண்டும் கூட்டப்ப்ட வேண்டும். அத்து்டன் இஙகிைாநது 
ைகாோணியாருக்கு அேர் தேறைான அறிவுமேமயக் 
கூறியிருக்கிறைார் என்றும் கருதப்படும்.

இத்தமனக்கும் ைத்தியில் ஜவோப்பிய ஒன்றியத்து்டன் 
தன்னால் இன்னமும் ஒரு உ்டன்படிக்மகமய எட்ட 
முடியும் என்று பிேதைர் திரும்பத் திரும்பக் கூறி ேருகிறைார்.

ஆனால் ஜவோப்பிய ஒன்றியத்தில் அேவோடு 
வபச்சுோ ர்த்மதயில் ஈடுபடடிருப்பேர்கவளா 
இதுேமே ஜக்கிய இோச்சியத்தின் தேப்பில் 
ஏற்கனவே இருதேப்பினாலும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 
உ்டன்படிக்மகக்குப் பதிைாக ைாற்று உ்டன்படிக்மக 
எதுவும் மகயளிக்கப்ப்டவில்மை என்று கூறைப்படுகிறைது.

பமனயால் விழுநதேமன ைாடு ஏறி உைக்கியதாம் 
என்று ஒரு பைசைாழி ஊரில் கூறுேதுண்டு. அதுவபாை 
இதுேமே சைளனியாகப் பார்மேயாளோக இருநத 
இநதப் பிேச்சமனயின் மூைகாேணைான சர்ேஜன 
ேக்சகடுப்மப ந்டத்திய முன்னால் பிேதைர் வ்டவிட 
கைேன் இப்வபாது வபச ஆேம்பித்திருக்கிறைார்.

அேேது கருத்துக்கள் ஒவசோன்றும் இைக்கு மீது 
பாயும் அம்பு வபான்று பிேதைர் சபாரிஸ் ஜான்சன் மீது 
ஒவசோன்றைாயத் தாக்குகிறைது.

இன்மறைய சசயதிகளின்படி ஜக்கிய இோச்சியத்தின் 
தேப்பில் இம்ைாத இறுதிக்குள் அதாேது சசப்ச்டம்பர் 
ை ா த  இறுதிக்குள் ை ா ற்று  உ்டன்படிக்மக 
மகயளிக்கப்ப்டாவிட்டால், உ்டன்படிக்மகயற்றை 
விைகமைத் தடுக்க முடியாது எனும் கருத்து ஜவோப்பிய 
ஒன்றியத்திலிருநது ஒலித்துள்ளது.

நதியின் சேள்ளம், கமேயினில் சநருப்பு இேண்டுக்கும் 
நடுவே பாேம் சபாரிஸ் ஜான்சன். 
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எ ப்படியிருக்கின்றீர்கள் (How do you do) என்பதன் சுருக்கம்தான் 
சஹௌடி என்னும் சசால்ைாகும். இநதச் சசால் அசைரிக்காவின் 

ச்டக்்ஸஸ் (Texus) ைாநிைத்தில் பேேைாகப் பாவிக்கப்படுகின்றைது. 
அமதவய தமைப்பாக மேத்து சஹௌடி வைாடி என்னும் கூட்டம் 
இநதிய தமைமை அமைச்சர் நவேநதிே வைாடிக்காக 2019 ஒக்வ்டாபர் 
22-ம் திகதி ஞாயிற்று கிைமை ச்டக்்ஸஸ் ைாநிைத்தில் உள்ள ஹூஸ்்டன் 
நகரில் ஒழுஙகு சசயயப்பட்டது. என். ஆர் ஜீ காற்பநதாட்ட அேஙகில் 
ந்டநத இநதக் கூட்டத்தில் 50,000 ைக்கள் கைநது சகாண்்டனர். ஒரு 
சேளிநாடடுத் தமைேருக்காக முன்பு எப்வபாதும் இல்ைாத அளவு 
கூட்டம் வைாடிக்காக கூடியது வசர்நதது. அதில் டிேம்பும் கைநது 
சகாண்்டார். அநதக் கூட்டத்தின் முதைாேதாக 400 கமைஞர்கள் 
கைநது சகாண்்ட 90 நிமி்ட கமைநிகழ்ச்சியும் நம்டசபற்றைது. நவேநதிே 
வைாடி ஆஙகிைத்திலும் இநதியிலும் வபசினார். “டிேம்ப் சர்க்கார்” 
(டிேம்ப் அேசு) அேர் அடிக்கடி பாவித்த சசாற்சறைா்டோக இருநதது. 

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பருேநிமை ந்டேடிக்மகக் கூட்டத்தில் 
(Unite Nation Climate Action Summit) கைநது சகாள்ளச் சசன்றை 
நவேநதிே வைாடிக்கு ேேவேற்பளிக்கும் முகைாகவே சஹௌடி 
வைாடி நிகழ்வு ஒழுஙகு சசயயப்பட்டதாகச் சசால்ைப்படுகின்றைது. 
இநதியாவில் வதர்தல் பேப்புமேக் கூட்டத்திற்கு பல் வேறு இ்டஙகளில் 
இருநது சகாண்டு ேநது இறைக்குேது வபால் இநதக் கூட்டத்திற்கு 
அசைரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருநது இநதியர்கள் சகாண்டு 
ேநது இறைக்கப்பட்டனர். அேர்கமள கேர்ேதற்வக கமை நிகழ்ச்சியும் 
ஒழுஙகு சசயயப்படடிருநதது. வைாடி கூட்டத்தில் வபச ஆேம்பிக்கும் 
வபாது டிேம்ப் இருக்கவில்மை பின்னர் ேநது பார்மேயாளர் ேரிமசயில் 
அைர்நது சகாண்்டார். இநதப் புவியின் அேசியமைத் தீர்ைானிக்கும் 
டிேம்மபச் சநதிக்கும் வபாசதல்ைாம் தனக்கு உற்சாகம் பிறைக்கின்றைது 
என்றைார் வைாடி. 2017 டிேம்ப் தனது குடும்பத்மத எனக்கு அறிமுகம் 
சசயதார் இப்வபாது நான் எனது குடும்பத்மத அேருக்கு அறிமுகம் 
சசயகின்வறைன். எனது குடும்பத்தில் நூறு வகாடி வபர் இருக்கின்றைனர் 
என்றைார் டிேம்ப். 

கூட்டத்தில் வைாடியும் டிேம்பும் ஒருேமே ஒருேர் புகழ்நது 
சகாண்்டனர். 2020இல் அதிபர் வதர்தமை எதிர் சகாள்ளும் ச்டானால்ட 
டிேம்பிற்கும் 2019 ஒக்வ்டாபரில் ைஹாோஸ்டிோ, ஹரியான ஆகிய 
ைாநிை சட்ட சமபகளுக்கான வதர்தமையும் இநதியாவின் 18 
ைாநிைஙகளில் 64 சட்ட சமபத் சதாகுதிகளுக்கான இம்டத் வதர்தமை 
எதிர் சகாள்ளும் நவேநதிே வைாடிக்கும் பேப்புமே சசயயும் முகைாக 
இக் கூட்டம் ஒழுஙகு சசயயப்பட்டதாக அசைரிக்காவிலும் குற்றைம் 
சாட்டப்படுகின்றைது. டிேம்ப் ஆேபித்த சீனாவு்டனான ேர்த்தகப் வபாோல் 
அசைரிக்காவின் விேசாயிகள் சபரிதும் பாதிக்கப் படடுள்ளனர். 
அேர்களுக்கு டிேம்ப் ஒதுக்கியுள்ள 28பில்லியன் ச்டாைர் சபறுைதியான 
மீடபு நிதி விேசாயிகமள திருப்திப் படுத்த வில்மை. விேசாயிகளின் 
அதிருப்தியால் இைநது வபாயுள்ள தனது ோக்குகமள அசைரிக்கா 

வவல் தரமா

க�வாடி �ஸ்்த்வானும் 
டிரம்ப் �சசவானும்

ோழ் இநதியர்களின் ோக்குகமள 
கேர்ேதலீடு சசயய டிேம்ப் முயல்கின்றைார் 
எனவும் அதற்கு வைாடிக்கு ஒழுஙகு 
சசயயப்பட்ட சஹௌடி வைாடி கூட்டத்மத 
பயன்படுத்துகின்றைார் எனவும் அதிருப்தி 
சேளியி்டப்படடுள்ளது. 

அசைரிக்காவின் நியூவயார்க் நகரில் 
சசயயப்பட்ட 9/11 தாக்குதலினதும் 
இநதியாவின் மும்பாய நகரில் 
சசயயப்பட்ட 26/11 தாக்குதலினதும் 
சூத்தி ே த ா ரி கள்  எஙகு  கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டார்கள் என்னும் வகள்விமய 
டிேம்பின் முன்னிமையில் இநதியத் 
தமைமை அமைச்சர் நவேநதிே வைாடி 
எழுப்பினார். 

ச்டானால்ட டிேம்பின் தமைமையிைான 
அசைரிக்காவிற்கு உறுதியானதும் 
ேலிமை மிக்கதுைான புதிய நடபு நாடுகள் 
அேசியம் வதமேப்படுகின்றைது. ஐநா 
ைாநாடடில் கைநது சகாள்ள அசைரிக்கா 
சசன்றை வஜர்ைனிய அதிபமே நடபற்றை 
முமறையில் புறைம் தள்ளினார் டிேம்ப். 
டிேம்பினது ஆடசியில் அசைரிக்காவில் 
இருநது வைற்கு ஐவோப்பா விைகும் 
அபாயம் உருோகியுள்ளது என 
அசைரிக்க அேசியல் ஆயோளர்கள் 
குற்றைம் சுைத்துகின்றைார்கள்.

த்டக்ஸஸ (Texus) மாநிைத்தில டிரம்ப 
்வாககு ப்வடல்டயாடினாரா?

இநதியாவின் சபருமை மிகு 
சேளியுறைவுக் சகாள்மகக்கு களஙகம் 
ஏற்படுத்தி விட்டார் வைாடி என இநதிய 
எதிர்க் கடசியான காஙகிேசுக் கடசி 
குற்றைம் சாடடுகின்றைது. இநதியா 
சுதநதிேம் சபற்றைதிலிருநது ைற்றை 
நாடுகளின் உள்விேகாேஙகளில் 
தமையி்டக் கூ்டாது என்றை சகாள்மகய 
ஜேகர்ைால் வநரு இநதியாவின் 
சேளிவிகாேக் சகாள்மகயாகவும் 
இநதியாவில் பஞசசீைக் சகாள்மகயில் 
ஒன்றைாகவும் வநரு உருோக்கினார். 
வநருவின் சகாள்மககள் சசயற்பாடுகள் 
எல்ைாேற்மறையும் ைறுதலிக்கும் 
இநதுத்துோோதிகளுக்கு அசைரிக்கத் 
வதர்தலில் டிேம்பின் சேற்றிக்கு வைாடி 
ைமறைமுகப் பேப்புமே சசயேது 
தேறைாகத் வதான்றைவில்மை. வைாடி  
கூறிய: 

1. டி ேம்பின் தமைமைத்துே 
உணர்மே நான் ஆோதிக்கின்வறைன். 

2. அசைரிக்கா மீது டிேம்ப் தீவிே 
பற்றுக் சகாண்டுள்ளார். 

3. ஒவசோரு அசைரிக்கர்கள் 
மீதும் அேர் அதிக கரிசமன 
சகாண்டுள்ளார்.

4. அசைரிக்காமே மீண்டும் 
சபரிய நா்டாக்குேதில் டிேம்ப் 
ேலிமை மிக்க சஙகற்பம்  
பூண்டுள்ளார். 

5. ஏற்கனவே டிேம்ப் அசைரிக்கப் 
சபாருளாதாேத்மத ேலிமையுறைச் 
சசயதுள்ளார்.

6. அசைரிக்காவிற்குைாகவும் 
உைகிற்குைாகவும் அேர் சபரும் 
சேற்றிகமள ஈடடியுள்ளார். 

7. இநதத் த்டமே டிேம்பின் 
அேசுதான்

2 0 1 4 - ம்  ஆண்டு  இ ந தி ய ப் 
பாோளைன்றைத்தின் ைக்களமேக்கான 
வதர்தலின் வபாது இநதத் த்டமே 
வைாடியின் அேசுதான் என்றை ேரி 
வைாடியின் வதர்தல் பேப்புமேயின் 
வபாது பாவிக்கப்பட்டது. அநத ேரிமய 
ஹூஸ்்டனில் டிேம்பிற்காக வைாடி 
ைாற்றி ோசித்துள்ளார். சேளிநாடுகளில் 
ோழும் இநதிய ேம்சாேழி நடுநிமை 
அேசியல் ஆயோளர்கள் வைாடி எல்மை 
மீறி சசயற்படடுள்ளார் எனக் குற்றைம் 
சாடடுகின்றைனர். 

அதமரிக்க சீன ்வரத்த்கப பபாரில 
இந்தியா மீன் பிடிககுமா?

சீ ன ா  மீ து  அ ச ை ரி க் க ா 
சதாடுத்துள்ள ேர்த்தகப் வபாரில் 
வியடனாமும் பஙகளாவதசமும் அதிக 
நன்மையம்டநதுள்ளன. இநதியா 
இநத ேர்த்தகப் வபாோல் இேண்டு 
ேமககளில் நன்மையம்டநதுள்ளது. 
அசைரிக்காவிற்கு இநதியா சீனாவிலும் 
பார்க்க ைலிோக ஏற்றுைதிகமளச் 
சசயய முடியும். ேர்த்தகப் வபாோல் 
சீனாவில் முதலீடு சசயயத் தயஙகும் 
சேளிநாட்டேர்கள் தஙகள் முதலீடுகமள 
இநதியாமே வநாக்கித் திருப்பைாம். 
ஏற்கனவே இநதியா மீதும் ேர்த்தகப் 
வபார் சதாடுக்கப்படும் என டிேம்ப் 
சதரிவித்திருநதார். அசைரிக்காவின் 
ைருநதாக்க கண்டு பிடிப்புக்கமள இநதியா 
திருடடுத்தனைாக பிேதி சசயேதாக 
அசைரிக்காவில் இருநது குற்றைம் 
சாட்டப்படுகின்றைது. டிேம்ப் இநதியா மீது 
ேர்த்தகப் வபார் சதாடுக்காைல் இருக்க 
வைாடி – டிேம்ப் நடபு எநத அளவிற்கு 
பயன்படும்? வைாடி அடிக்கடி ைனம் 
ைாறைக் கூடியேர். வைாடிமயச் சநதித்த 
ைறுநாள் பாக்கிஸ்த்தான் தமைமை 
அமைச்சர் இம்ோன் காமனச் சநதித்த 
டிேம்ப் தன்மன பாக்கிஸ்த்தானின் 
நண்பர் என்றைார். தமைப்பாமக கைற்றி 
எறிநது விடடு டிேம்ப் குல்ைாமே  
ைாடடினாோ? 
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்க்டநத பை ஆண்டுகளாகப் ‘புதினம்’ பத்திரிமக 
ஊ்டாக உஙகள் அமனேரு்டனும் ைருத்துே 

கருத்துகமளப் பகிர்நது சகாள்ேது மிகுநத ைனநிமறைமே 
அளிக்கின்றைது. ஒவசோரு புதிய ‘புதினம்’ இதழ் சேளிேநத 
உ்டவனவய நீஙகள் ஆர்ேமு்டன் சதாமைப்வபசியில் 
என்னு்டன் சதா்டர்பு சகாண்டு, வைைதிக விபேஙகமள 
ஆர்ேமு்டன் வகட்டறிேது மிகவும் ஆச்சரியைளிக்கின்றைது. 
ோசகர்களது சதா்டர் ோசிப்பும், அதுகுறித்த வகள்விக் 
கமணகளும், எஙகளது சபாறுப்புணர்மேயும், 
ஆயவுகமளயும் வைம்படுத்துகின்றைன. அறை உணர்வு்டன். 
சரியான தகேல்கமளப் பரிைாறிக் சகாள்ள வைலும் 
ஊக்கைளிக்கின்றைது.

ைகாத்ைா காநதியி்டம், “ைக்களுக்கு நீஙகள் சசால்ை 
விரும்பும் சசயதி என்ன?” என்று வகட்ட சபாழுது, அேர் 
சசான்னார் : “எனது ோழ்க்மகவய நான் சசால்லும் 
சசயதி”. அதன் அர்த்தம், அேேது ோழ்வு முழுேதுவை 
ஒரு திறைநத புத்தகம். அதுவே, ‘சத்திய வசாதமன’. 
உபவதசமும் இல்மை; ஒளிவு ைமறைவும் இல்மை. 
சபாயயும், வபாலியும் கைக்காத ‘உண்மை’. நூறு சதவீதம்  
ந்டந்தது - உள்ளது உள்ளபடி.

வஹாமிவயாபதி ைருத்துேமும்  - ைனிதர்களில் 
உண்மையாகவும், வநேடியாகவும் ந்டத்திய 
ஆயவுகளின் சபறுவபறுகமள அடிப்பம்டயாகக் 
சகாண்்டது. (Based on Human Research) 
அமனத்தும் ைனிதகுை ஆவோக்கியம் 
கருதி அர்ப்பணிப்பு்டன் - சஜர்ைனிய 
ைருத்துேர் ்டாக்்டர் ஹனிைன், அேேது 
ைமனவி, உறைவினர்கள், நண்பர்கள், 
ஆர்ேைர்கள் அமனேரும் சுைார் 
இருநூறு ேரு்டஙகளுக்கு முன்வப 
அளித்த ‘அனுபே உணர்வுகவள’ 
(Personal - Experience Research) 
அடிநாதைாகும். ைருத்துே உைகுக்குக் 
கிம்டத்த அழியாக் சகாம்டயாகும். 
அமனத்துவை ந்டநத உண்மை தேவுகள் 
- உள்ளது உள்ளபடி.

‘புதினம்’ பத்திரிமகயில் சதா்டர்நது சேளிேரும் 
ைருத்துே ஆவைாசமன ைனம் திறைநத கடடுமேகளும், 
நம்டமுமறை அனுபேக் குறிப்புகளின் சாேவை - உள்ளது 
உள்ளபடி உண்மை அனுபேம்.

சசப்சேம்பர் ைாதத்தில் ஒரு நாள் இநதிய 
பத்திரிமககள் அமனத்திலுவை முதற்பக்கத்தில் முக்கிய 
இ்டம்பிடித்த ஒரு புமகப்ப்டமும், அதுகுறித்த சசயதியும் 
மிகவும் சிநதமனமயத் தூண்டியது. புமகப்ப்டத்தில் 
இநதிய விண்சேளி விஞஞானி சிேன் வதால்வியில் 
துேண்டிருப்பதும் அேமே இநதியப் பிேதைர் வைாடி 
வதாளில் தாஙகி, அேேமணத்து ஆறுதல் கூறியதும் 
காடசிப்படுத்தப்படடிருநதது. எத்தமனவயா விண்சேளிக் 
கைஙகமளச் சநதிேனுக்கு அசைரிக்கா அனுப்பிய 
விஞஞான முன்ைாதிரி இருநதாலும், ேழிமுமறைகள் 
சதரிநதிருநதாலும் இநதியாவின் ‘சநதிோயன்’ முயற்சி 
சேற்றி சபறைாதவத அநதப் புமகப்ப்டத்தின் சசயதிக் 
குறிப்பு. விஞஞானம் காடடுேது 100% சரியுைல்ை; 
அனுபேம் காடடுேது 100% பிமையுைல்ை. உண்மைமய 
உணர்நது அறிய வேண்டியது ஒவசோருேேது 
தனிப்பட்ட சபாறுப்பாகும்.

எல்ைா வநாயாளிகளும் ைருத்துேர்களி்டம் 
சபருோரியாக வகடடும் வகள்வி “என்ன சாப்பிட்டால் 
வநாய சுகைாகும்?” என்பவத. இேண்்டாேதாக, “வநாய 
விமேோகச் சுகைாக நான் வைைதிகைாக என்ன சசயய 
வேண்டும்?” என்பதாகும். இேண்டு வகள்விகளுவை 
அேசியைற்றைது; அடிப்பம்டயில் தேறைானது. என்ன 
காேணத்தினால், எனக்கு வநாய ேநதது? என்று 
சரியான வகாணத்தில் சிநதித்தால், சதளிவு கிம்டக்கும்.

நம்மைக் கஷ்்டப்படுத்தும் தமைேலி சதா்டக்கம் 
்டயபடடிக்ஸ், கான்சர் உடப்ட பை வியாதிகளுக்கு நாம் 

உடசகாள்ளும் உணவே மூைகாேணைாகும். உணவே 
உ்டம்மப உருோக்குகின்றைது. உ்டலுக்கு ‘அன்ன ைய 
வகாசம்’ என்சறைாரு சபயருண்டு.

நைது தற்காை உைக ோழ்க்மக முமறை 
முழுமையாக ‘சிநதமனத் திறைமன’ (Mind 
Oriented) சார்நததாக ைாறிவிட்டது. உ்டல் 
திறைன் (Physical Health) முற்றிலுைாக 
அைடசியப்படுத்தப் படடுவிட்டது . 
விமளயாடடு, உ்டற்பயிற்சி (Games 
a n d  E x c e r s i s e ) 
வபான்றைமேகளிலும், 
சதாழில் நுடபஙகளும், 
வபாமத ைருநதுகளும் 

ஆக்கி ே மி த்துவிட ்டன . 
ச த ா ழி ல் து ம றை க ளி ல் 

கூ்ட வசமேமய வைம்படுத்தும் 
சிநதமனமயவி்ட, வபாடடியாளமே 
வீழ்த்த விரும்பும் ைனநிமைவய 
வைவைாஙகியுள்ளது. றிவைாட 
சகான்வோல் முதல் ோகனஙகள் 
உடப்ட ஆகாய விைானஙகள் ேமே 
அமனத்து உபகேணஙகளும் நைது 
உ்டல் இயக்கத்மத சபருைளவில் ைடடுப்படுத்திவிட்டன.

உ்டலின் இயக்கம் குமறைேதனால் உள் உறுப்புகளின் 
இயக்கமும் குமறைகின்றைது. சசயற்திறைன் பாதிப்பு 
அம்டகின்றைது. உணவு ச ச மி ப ா ட டு த் 
தி றை னு ம் குமறைகின்றைது. 
இ ந நி ம ை யி ல் 
உ ்ட லு க் கு ம் 
நாவிற்கும் நாம் 
ச க ா டு க் கு ம் 
உணவு விருநது 
உபசாேம், உ்டல் 
உறுப் புகளுக்குப் 
சபரும் சுமையாகிப் 
படிப்படியாக தீோத 
வநாயாகிவிடுகின்றைது.

ைனித ைனதின் தன்மை 
(Human Mind Attitude) 
உ்டலின் சுபாேத்திற்கு (Body 
Nature) வநர்ைாறைானது. 
ே ய த ா ன ா லு ம் 
இ ள ம ை ய ா ய 
க ா ட டி க் சக ா ள் ள 
ஆ ர் ே மு ம ்ட ய து . 
அேசேைாய இைஙமக, 
இநதியா ,  கன்டா ைற்றும் 

உைசகஙகும் உ்டனடியாகப் வபாக விருப்பமும்டயது. 
ைனம் Bank Balance பற்றி கேமைப்ப்டாது. Credit 
Card-மய பயன்படுத்தியாேது தன்னும்டய விருப்பத்மதப் 
பூர்த்தி சசயய முயற்சி சசயகின்றைது. ஆமசயும் 
ஆர்ேமும் காேணமின்றி ேளர்நது சகாண்வ்ட வபாகும். 
‘ேஙகுவோத்து’ (Bankrupsy) ஆன பின்னர் சபரும் 
ைனச்வசார்வு (Mental Depression) உண்்டாகும். 
அடுத்தடுத்து உ்டல் வசார்வும், ்டயபடடிக்ஸ், இேத்த 
அழுத்தம் முதல் கான்சர் ேமே ேரிமச கடடிவிடும்.

அறிவுத்திறைன் சார்நத நவீன 
ோழ்க்மக முமறையில் (Modern 
Intelectual Life Style) உ்டலின் 
உணர்வுகள் (Body Feelings) 
முற்றிலுைாகப் புறைக்கணிக்கப்படடு, 
நிோகரிக்கப்படுகின்றைன. பசிக்கும் 
வபாது உணவு தாைதப்படுத்தப்படடு, 
நி ே ா க ரி க் க ப் படுகிறைது .  ப சி 
உணர்வு இல்ைாத வபாது விருநது 
உபசாேம் நம்டசபறுகின்றைது. 
வசார்வு ஏற்படும் வபாது தூக்கம் 
நிோகரிக்கப்படுகின்றைது. தண்ணீர் 
தாகமும், சிறுநீர் உணர்வும் ைைம் 

கழிக்கும் உணர்வும் கூ்ட சதா்டர்நது தள்ளிப் வபா்டப்படடு, 
உ்டல் உணர்வுகளுக்குப் சபரும் அேஸ்த்மத 
உண்்டாக்குகின்வறைாம். உ்டல் அேஸ்த்மதவய ஆவோக்கிய 
சீர்வகடடின் ஆேம்பம், வநாயின் அடிப்பம்ட காேணம்.

‘ைாத்தி வயாசி’ என்பது சேற்றிக்கான நவீனைநதிேம். 
இதுவே வநாயாளிகளுக்கும் சபாருநதும் . 

ைாற்றி வயாசியுஙகள். சரியான வகள்விமய 
ைருத்துேர்களி்டம் வகளுஙகள். உ்டல் 

உணர்வுகளுக்கு ைதிப்பளிக்காைல் 
சதா்டர்நது தேறுகள் சசயேதாவைவய 
வநாயகள் உண்்டாகின்றைன.

இனி ைருத்துேர்களி்டம் 
வ க ளு ங க ள் ,  “ எ ன் ன 
ச ச ய ய க் கூ ்ட ா து ? 
எ ன் ன  ச ா ப் பி ்ட க்  
கூ்டாது?”

யாழ்ப்பாணச் சித்தர் 
வயாகர் சுோமிகள் 
கூற்று ‘சும்ைா இரு’ 

மேலதிக ஆமலோசடைகளுக்கு

020  8144 1553

உணவே மருந்து வியாதி!
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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�ப்பரு
Pimples

அதீத ரததபக்பாக்கு
Over Bleeding

�ரப்பமா்வதில சிக்�ல
Infertility

தசை்வலி
Headache

ெரியான 
தூக்�மினசம

Sleepless

ஹாரகமான குசை்பாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�றை மாதவிடாய்
Irregular Menstruation

உடல எசட அதி�ரிததல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சிசனபச் நீர் கேடடி

பி.சி.ஓ.எஸ.-ஆல் 
்ாதிக்கேப்டடு மன 

அழுத்தததுக்குத 
்தள்ளப்டு்வர்கேள்

பி.சி.ஓ.எஸ. 
்ாதிபபு ஏற்்டடவ்த 
த்தரியாமல் வாழும் 
த்ண்கேள்34%

70%
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VACAnCy fOR pOsitiOn Of pRiEst:
The London Sivan Kovil Trust is a UK registered charity of more than 23 years standing engaged in serving the community in Southeast of England with 

cultural, social and religious activities. We run a Hindu Temple, a Saturday school and a meeting place for elders. We have completed building a new temple at 

4A Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES where the previous temple stood more than 15 years at a cost more than 1.5miilion sterling pounds and it was 

opened for public on 12th June 2011. 

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

JOb DEsCRiptiOns:

Priest (Ministers of Religion) will conduct pooja and religious ceremony at the temple. Priest will also conduct wedding ceremony and special religious 

ceremonies including the annual festivals. Priest will conduct religious discos after main poojas at the temple premises. Priest will be assigned major responsibility 

for one or more aspects of the Annual Festival and other important religious ceremonies. Priest will be reporting the chief priest/secretary of the Trust.

1) Applicant should meet the following requirements:

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

b) Reasonable spoken knowledge of Tamil 

c) Must be able to weave garlands of all types

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

e) Relevant experience in conducting such religious services at Hindu Temples.  

perquisites:

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

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

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

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

3.   Applications are to be received on or before 31st October 2019. 

Please send your application with supporting documents by post to the London Sivan Kovil Trust’s address given above for the attention of the Secretary of 

the Trust, alternatively applicant can send the application and supporting documents to the temple email address given below; sivan.kovil@yahoo.co.uk 

LONDON SIVAN KOVIL TRUST
Charity Registration No. 1051516

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

Telephone Number 00 44 208 318 844    Fax Number 00 44 208 318 2108

LONDON SIVAN KOVIL TRUST
Charity Registration No. 1051516

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

Telephone Number 00 44 208 318 844    Fax Number 00 44 208 318 2108

VACAnCy fOR A pOsitiOn Of AssistAnt pRiEst
The London Sivan Kovil Trust is a UK registered charity of more than 23 years standing engaged in serving the community in Southeast of England with 

cultural, social and religious activities. We run a Hindu Temple, a Saturday school and a meeting place for elders. We have completed building a new temple at 

4A Clarendon Rise, Lewisham, London SE13 5ES where the previous temple stood more than 15 years at a cost more than 1.5miilion sterling pounds and it was 

opened for public on 12th June 2011. 

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

Assistant priest will assist the Priests (Ministers of Religion) in their pastoral duties; in particular he will make flower garlands, prepare abisheka Thiraviyam for 
anointing the deities, decorate them with garlands and flowers, prepare Panchamirtham, a mixture of fruits honey and other ingredients, cook Amuthu, sacred sweet 
rice, Mothakam, Vadai, etc, for the Deities and then for distribution among the devotees. Assistant priest will be assigned responsibility for one or more aspects of 

the Annual Festival and other important religious ceremonies. Assistant priest will be reporting the senior priest/chief priest/secretary of the Trust.

1)   Applicant should meet the following requirements:

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

b) Reasonable spoken knowledge of Tamil 

c) Must be able to weave garlands of all types

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

pERqUisitEs:

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

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

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

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

3.  Applications close on or before 31st October 2019. 

Please send your application with supporting documents by post to the London Sivan Kovil Trust’s address given above for the attention of the Secretary of the 

Trust, alternatively applicant can send the application and supporting documents to the temple email address given below;

sivan.kovil@yahoo.co.uk 



13¹Fù‹Ü‚«ì£ð˜ 2019

NANDIKASAREES.CO.UK

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

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

WorldWide 

Shipping 

available

ஜ�ாதி்ட கமயம்
ஜாத�ப ்பைன�சை விரி்வா�த சதரிந்து ச�ாள்ைவும், ெ�ைவிதமான கஜாதிட ஆகைாெசன�ள் 
ச்பைவும், உங�ளுக்கு ஏற்படும் பிரசெசன�ள், திருமணததசட, குழந்சதப ்பாக்கியமினசம, 
்பணமுசட, �டன சதாலசை, உடல்நைக்குசைவு, க்வசையினசம க்பானை இனகனாரனன 
�ஷடங�ளுக்கு கஜாதிட ரீதியான தீரவு�சைக் �ாணவும், அ்வசியகமற்படின எனசனனன 

்பரி�ாரங�ள் செய்யைாம் என்பசதத சதரிந்து ச�ாள்ைவும், உைகில எஙகும் எந்த இடததிலும், 
எந்த ்நாட்டிலும் குழந்சத பிைந்திருபபினும் அந்த க�ாசடக்�ாை (அலைது) குளிரக்�ாை 
க்நரதசதச ெரியான கிரீனவிச க்நரததிறகு ஏற்ப மாறறி பிைந்த இடததின தீரக்�, அட்ெ 

கரச��ளுக்க�ற்ப ைக்ன முதைான ்பனனிசரண்டு ்பா்வங�சையும் �ணக்கிட்டு திருக்�ணித 
முசையில மி�த துலலியமான ஜாத�ம் எழுதிப ச்பறறுக்ச�ாள்ைவும் சதாடரபு ச�ாள்வீர.

எஸ. ஞானசசந்திரன் (கஜாதிடவியல ்பட்டயம் ச்பறை்வர)
(கஜாதிட ஆகைாெ�ர)

Tel : (India) 0091-94434 57536 | Whatsapp : 91 9443457536
லண்டன் த்தாடர்புகேளுக்கு : (London) 07944101431

E-mail : gnanasuba@gmail.com
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்ாக்்ர எஸ்.நவரத்தினம்்ாக்்ர. என்.ஜெ்நாதன்

நான் ஏன் பிறைநவதன்? உயிர் என்பது 
என்னோயிருக்கும் என எம் முன்வனார்கள் 

எண்ணி, விளஙகிக் சகாள்ளும் ைனம் சகாண்்டதால்தான் 
ஆன்ைா, கர்ைம் என்றை கருத்துக்கள் எழுநதிருக்கும். 
இேற்மறை எடுத்துமேத்தேன் இமறைேனா? அல்ைது நாம் 
எழுத்தறிவு சகாள்ளும் சிருஷ்டியானது இமறைேனாைா?

யாம் (நாம்) சகாள்ளும் அர்த்தவை எைக்கு 
யதார்த்தைாகிறைது எனைாம். அணு அமசேதும் 
அேனால்தான். சக்திவய அேன் ேடிேம் என்பது 
ைறுப்பதற்கில்மை. வயாசிப்பதில் சமளக்காத ைனிதன் 
ஊகிப்பதில் குமறைவு இருக்கோ வபாகிறைது?

எதுவும் வதாற்றைம், ைாற்றைம் அம்டய சக்தி 
அேசியவை. அழிவு என்பதாக நிமைைாறுேவதயன்றி 
சேற்றி்டம் சபறுேதில்மை. எைது சரீே அமைப்பிலுள்ள 
மூைப்சபாருள்கள் நிமை ைாறியும், ைாறைாைலும் 
பிேபஞசத்து்டன் கைப்பனவே.

பிேபஞசத்திலுள்ள வகாள்கள், சூரிய சநதிே அமைப்புகள் 
இதற்கு விதிவிைக்கு என்று சசால்ேதற்கில்மை. 
அமே சகாண்டிருக்கும் ஈர்ப்பு, சுைற்சி யாவும் 
சக்திகளின் அ்டக்கவை. இச்சக்திகளு்டன் ஒப்பிடும்வபாது 
எைக்சகனவுள்ள உயிர்ச்சக்தி (ஆன்ைா) எம்ைாத்திேம்?

ைனிதனின் அறியாமைக்கு எல்மையில்மை ஆயின் 
சபௌதிகம் (Physical), ஆன்மிகம் (Spiritual) என்று 
பாகுபடும் அறிவுக்குள் சபருைளவிைாக அ்டஙகுேதாேது 
எது என்று சசால்ைவும் வேண்டுைா? எைது 
பாேமனக்குள்ள சசாற்கள் கருத்துப் பரிைாற்றைத்திற்கு 
உதவுேவனயன்றி யாவும் யதார்த்தைானமே என்று 
சசால்ேதற்கில்மை. 

‘நான்’ என்பதும் வகள்விக்குரியதாகிறைது. அது 
தனது ஆன்ைாமே குறிப்பதாக ஆன்மீகோதிகள் 
கருதுகிறைார்கள். ‘நான்’ ஏன் பிேதானைாக வேண்டும்? 
அன்வப பிேதானம். அன்பிற்கு அம்டயாளம் பண்பு. 
அதன் சேளிப்பாடில் ைனவியக்கம் பஙவகற்பவத.

நாம் சபற்றிருக்கும் உ்டல் ஆம்ட வபான்றை 
சேளிவேஷம்; அேதாேத்திற்கமைய அது ைாறும்; 
ோழ்க்மக நா்டகத்தில் எைது கதாபாத்திேத்திற்கானது 
என்பன எடுவகாள்கள் (Hypothesis). வகாள்களின் (Plan-
ets) நிமையமைப்பு, சபயர்ச்சிகளும் எைது ோழ்க்மக 
முமறைகமள நிர்ணயிக்கின்றைன என்பது வேறு விஷயம்.

ைனதிலுள்ளமத சதரிவிக்காைல் வேறுவிதைாக 

‘நடிப்பமத’ கப்ட நா்டகம் என்கிவறைாம். ோழ்க்மக 
நா்டகத்திலும் ஒரு நா்டகைா? ைனவியக்கம் எத்தமகயது 
என்பதற்கு இது ஓர் உதாேணவை. சநதர்ப்ப சூழ்நிமைகள் 
இதற்கு காேணைாகின்றைன என்பது சதரிநததுதான்!

எைது ந்டத்மதக்கு காேணம் ஆன்ைாவினது கர்ைம் 
எனவும், சாத்துே / தாைச / ோடஷச எனும் 3 வித 
பிரிவுக்குரிய குணஙகமள உள்ள்டக்குேதான அேதாேம் 
சபற்று விடுேதாக அதன் சேளிப்பாடு அமைகிறைது 
என்பதும் ஆன்மீகோதிகள் கருத்து. உயிர், உ்டல் 
(மூமள), ைனம் என்றை வேறுபாடுகமள விபரித்தலும் 
அேற்றின் சஙகைைாகவே எைது இயக்கஙகள் 
அமைகின்றைன என்று கருதவே வதான்றுகிறைது. வபச்சு 
ேைக்கில் மூமளமய சைமே சசயேது ைனமத சகடுத்து 
விடுேது என்கிவறைாம். ைன வேதமனப்படுத்துபேமன 
‘உயிமே ோஙகுகிறைான்’ என்று சசால்வோம்.

உயிர் உள்ளேமே உன்மன / உன் உதவிமய 
ைறைக்க ைாடவ்டன் என்று சசான்னேர்கள் இேண்ம்டயும் 
ைறைநதுவி்டவும் ஆகிறைார்கள். ைறைநது விடுேதற்கு 
மூமளயின் பாதிப்பு காேணைாகைாம். ைனேளம் 
பாதிக்கப்பட்டதால் ைறைநதுவி்டவும் வநேைாம்.

உ்டல், ைனம் இேண்ம்டயும் இயக்கும் ஆன்ைாவே 
என்மனக் குறிப்பதாக முக்கியத்துேம் ேைஙகுேதால் 
இப்பிறைவியின்வபாது சசயயக்கூடியது என்ன? 
துயமையான ஆன்ைாவிற்குரிய அன்பு, அமைதி, 
ஆனநதம் என்றை இயல்புகமள இைப்பதால் நாம் 
அேஸ்மதப்படுேதாகவும் அேற்மறை மீளப்சபறை பக்தி, 
தியான முமறைகள் உள்ளன எனவும் நம்பப்படுகிறைது. 
இமே மூைம் ைனம் பண்படடுவிடும் என்றை உத்தேோதம் 
உள்ளதா?

ைனமதப் பண்படுத்துேதும் ைண்மணப் 
பண்படுத்துேதுவபாைவே. ைண்மண பண்படுத்த 
இயநதிேம் உள்ளதுவபால் ைநதிேம், தநதிேம் மூைம் 
ைனமத பண்படுத்திவி்ட முடியுைா?

ைனப்பண்பாடடின் அம்டயாளம் அன்பு, அமத 
ேலியுறுத்துேதாகவும் ‘அன்வப சிேம்’ எனப்படுகிறைது. 
தூய / வநர்மையான அன்பு அவோறைானது, அரியது. 
தைக்கிம்டயில் அனுகூைைாக (Mutual Benefit) 
அமைய ைடடுசைன அன்பு அமைேதில் பண்பு 
இல்மை. நிபநதமனயற்றை (Unconditional) அன்வப 
உயர்நததாகிறைது.

அனத விட ர்கசியம்

‘அன்புக்குமுண்வ்டா அம்டக்குநதாழ்’ என்பது 
திருக்குறைள். அளவுக்கு மீறியதாக அன்பு 
சசலுத்துபேர் ைனதில் என்னவித எண்ணம் 

சகாண்டிருக்கைாம் என நாம் உணே முடியுைா? 
அன்பின் கருத்மத விதம்விதைாக அர்த்தம் சகாள்ேதும் 
ேம்பில் ைாடடி வி்டைாம்.

பநதபாசத்தின் சேளிப்பா்டாக அன்பு அமைகிறைது. 
பநதம் (Bond) என அமையும்வபாது நிபநதமன(கள்) 
உ்டன் வசருேதும் இயல்வப. அேற்றின் நிர்ப்பநதவை 
பநதபாசத்திற்கு சோல் ஆகைாம். தாய சசால்மை 
தட்டாவத, தநமத சசால் மிக்கவதார் ைநதிேம் இல்மை 
என நல்சைாழுக்கத்திற்சகன உபவதசித்தாலும் பநதத்தின் 
முக்கியத்துேத்மதயும் அமே உணர்த்துகின்றைன. 
பிள்மளகமள சபற்வறைார்கள் கண்டிக்கும் கடுமைமய, 
சகாடுமையாக கருதுேதாக தற்காைம் ேநதுவிட்டது. 

உறைவுகளுக்கிம்டயில் பநதம் நிமைக்கசேனின் 
அேேேர்கள் தம் ைனவியக்கத்தில் கேனம் சசலுத்த 
வேண்டும். தத்தைது ஆன்ைாக்களின் தன்மை- 
சபாருத்தம், கேர்ச்சியாக அமே அமைேது என்றை 
நம்பிக்மக மகசகாடுக்குைாறு இல்மை.

ைற்றைேமே கடடுப்படுத்தலில் கடடுப்பாடு, 
அல்ைது விடடுக்சகாடுக்கும் தன்மைமய ைனம் 
சபற்றிருக்க வேண்டும். அதற்கு முடடுக்கடம்டயாக 
தன்(ைா)னம் அமைேமத தவிர்ப்பதும் அேசியவை. 
இன்சனாரு ைனிதனின் ைனமத முற்றிலும் தாவன 
கடடுப்படுத்துேது அடிமைத்தனைாகும். அடிமையினது, 
அடிமைப்படுத்துபேனது ஆன்ைாக்கமள சநாநது 
சகாள்ேதில் பயனில்மை.

நம்டமுமறையில் பார்க்மகயில் ஆன்ைாோக 
கருதப்படும் உயிர்ச்சக்தியிவைவய ஆணேம் என்பமதயும் 
உள்ள்டக்கைாம். உயிர்நீத்த பின்னவே ஆணேம் முற்றைாக 
நீஙகுகிறைது. ைேணப்படுக்மகயில் உ்டமை அமசக்க 
முடியாத நிமையிலுள்ளேன் தனது ஆணேத்மத 
சேளிப்படுத்துேதாக ஆகைாம் என்பது சதரிநதவத. 
பிச்மசக்காேனும் ‘நான்’ என்றை சகௌேேத்மத இைக்கத் 
தயாோேதில்மை.

ைனமத ேளப்படுத்துேவத என்மன (நான் என்பமத) 
ேளப்படுத்துேதாகும். அமைதிக்கான ேழியும் 
அதுவே. அதன் குமறைோல் ைற்றைேரு்டன் கருத்து 
வேறுபடும்வபாது ைனம் சிேக்க, பிளக்க (Conflict) 
வநரிடுகிறைது. யுத்தம் சுற்றுசூழ்நிமையால் என்பமதவி்ட, 
பரிசுத்தம் சபற்றை ைனநிமையால் அமைதியம்டய 
வேண்டும். ‘சஜகசைஙகும் அமைதிமய தா’ என 
பேைாத்ைாமே நா்டைாம். ைனதினது வத்டல் என்பது 
ஜீோத்ைாமே சாருேவத.

எல்வைாரும் இன்புற்றிருக்க பேைமன வேண்டுகிவறைாம். 
அேன் பம்டத்த பூவைாகத்தில் சபாருள் ேளைாக அது 
சபறைமுடியாதது. இருக்கிறைசதல்ைாம் யாேருக்கும் 
சபாதுோனால் தான் பதுக்குகிறைேனும், பறிக்கிறைேனும் 
அற்றுவிடுோர்கள். அருள்ேளைாக அமதப்சபறை 
ைனேளம் வதமே. இன, ஜாதி, ைத வபதம் வபசுேதும் 
ைனேளமின்மையால் ைனம் என்பதாக தன்மனக் 
குறிப்பவத நிேர்த்திக்கு ேழி. ஆன்ைாவின் ஊழ்விமன 
என பழிவபா்ட வேண்டியதில்மை.

தேறு சசயேது ைனித இயல்பு, விதி என 
எண்ணுேதில் என்ன பயன்? ைனேளமின்றி தேறின் 
காேணம். அதற்கான நிோேணம் காண முடியாது. 
ைன்னிப்வபாம், ைறைப்வபாம் என்று சசால்ேது சுைபம். 
நிமனக்கத் சதரிநத ைனம் ைறைக்கத் சதரியாைல் 
வபாேதும் ைனேளம் இன்மையால். ைனதின் 
ைகிமையாக ைன்னித்தல் அமைகிறைது. 

தனிைனிதன் ைன்னிப்பதால் தன்மனத்தாவன 
உயர்த்திக் சகாள்கிறைான். சமூகம் ைன்னிக்கக் 
கூடியதானால் நாடு சுபீடசைாகும். ைனித இனம் 
ைன்னிக்க முன்ேநதால்தான் ைனிதகுைம் தமைக்க 
முடியும்.

ஏன் தான் நான் (ஆன்ைா) அேதாேம் சபற்வறைன் 
என எண்ணுேமதவி்ட, நான்தான் (ஆணேம்) என 
எண்ணுேவத வைல். அது எல்மை மீறுேது சதால்மை 
தருேவத!

நாம் அறிய வேண்டிய அமத வி்ட அரிய ேகசியம் 
வேறு எது? 
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்ாக்்ர தரன்சிதம்பர சக்கரம ்ாக்்ர தரன்சிதம்பர சக்கரம

இலண்டனிலுள்ள ்பல்கலலக்்கழ்கம் ஒனறில 
ஒன்ா்கப ்படிக்கும் சு்கந்தனும் அவ்னது 
நண்பன இ்ளங்்்காவும் ஒன்ா்க அமர்நது ் ்தநீர் 
அருநதிக் க்காணடிருக்கி்ார்்கள. இருவரு்ம 
்பட்ட்தாரி்கள. கசலவந்த நாடு்களுக்கும் வறிய 
நாடு்களுக்கும் இல்ட்யயுள்ள க்தா்டர்பு்கள ்பற்றி 
்மலும் ஆராய்ச்சி கசய்வ்தற்்கா்க இபக்பாழுது 
புதி்தா்க ்பல்கலலக்்கழ்கத்தில ் சர்நதிருக்கி்ார்்கள. 
்்பச்சு வாக்கில சு்கந்தன கூறுகி்ான:

அகமரிக்்க-இங்கிலாநது ்்பான் கசலவந்த நாடு்கள ஒரு்்பாதும் ்தனித்து 
இயங்்க முடியாது. ஏ்்தா ஒரு வி்தத்தில அலவ இநதியா ் ்பான் வறிய நாடு்களில 
்தங்கியிருப்பல்த ்தவிர்க்்க முடியாது. உ்தாரணமா்க- ்கம்பயூட்டர் பு்ராகிராம் எனறு 
வநது விட்டால- இனறு அகில உலகும் இநதியாலவ்ய நம்பி இருக்கி்து- இப்படி 
எத்்தல்ன எத்்தல்ன்யா வி்டயங்்கள- எனறு மி்கப க்பருலமயா்க கூறிய சு்கந்தனின 
கூற்ல் மறுக்கி்ான இ்ளங்்்கா.

 சு்கந்தா! ஆழம் க்தரியாமல- ்ம்லழுந்தவாரியா்க ்்பசுகி்ாய் நீ. நமது 
நாடு்களுக்கு சு்தநதிரம் கில்டப்ப்தற்கு முன்னர்- ்தனனுல்டய நாடடிலிருநது நமது 
நாடடிற்கு வநது- நம்லம அடிலம்கல்ளப ்்பால ்பாவித்து- மி்கவும் சிரமமா்ன- 
கீழத்்தரமா்ன- முட்டாளத்்த்னமா்ன ் வலல்கல்ள நம்மவர்்கல்ளக் க்காணடு கசய்வித்து 
விடடு- நம்முல்டய மு்கத்தில கூலிக் ்காலச வீசி எறிநது விடடு- நாம் கசய்்த 
்வலலயின ்பய்னால கில்டத்்த கசலவம் எலலாவற்ல்யும் ்தனனுல்டய நாடடிற்கு 
க்காணடு கசனறு- அல்த ஒரு கசார்க்்கபுரியா்க மாற்றி- கு்்பர வாழக்ல்க 
வாழந்தார்்கள ்மலல நாட்டவர்்கள ஒரு ்காலத்தில.

 சந்தர்ப்ப சூழநிலல்கள மாறியதும்- ் மலும் சுரண்ட முடியா்த நிலல வந்ததும்- 
்தங்்களுல்டய நாடடிற்குத் திரும்பிச் கசனறு விட்ட ்மலலநாட்டவர்்களி்டம்- 
உங்்களுக்கு அடிலமத் க்தாழில கசய்வ்்த எமது ஆனம ஆ்தங்்கம் என்பது 
்்பால- நமது நாடல்ட விடடு இங்்்க வநது- மி்கவும் சிரமமா்ன- கீழத்்தரமா்ன- 
முட்டாளத்்த்னமா்ன ் வலல்கல்ள- அவர்்களுக்்கா்கச் கசய்து க்காணடிருக்கி்்ாம்.

்கம்பயூட்டர் பு்ராகிராமர் எனறு க்பருலமயா்கக் கூறுகி்ா்ய- அது எப்படியா்ன 
க்தாழில க்தரியுமா? முடல்டயில மயிலரப பிடுங்கி- பிடுங்கிய அந்த மயிரில 
்்பன இருக்கி்்தா- எனறு ்பார்க்கும் ஒரு முட்டாளத்்த்னமா்ன க்தாழில அது. 
இது மாத்திரமலல, நாம் க்பரிய ்படிபபு- அற்பு்தமா்ன ்படிபபு எ்ன நில்னத்து- 
்பல்கலலக்்கழ்கங்்களில- க்தாழிலநுட்பக் ்கலலூரி்களில விழுந்தடித்து ்பயிலும் 
எந்தக் ்கலவிலயயும்- ்மலலநாட்டவர்்கள க்பரி்தா்க விரும்புவதுமிலலல- ்படிக்்க 
முயற்சிப்பதுவுமிலலல. மா்ா்க இப்படிப்பட்ட ்கலவிலய விழுந்தடித்துக் ்கற்் நம்லம 
லவத்து எப்படிப ்பணம் ்பணணுவது என் ்கலவிலய அவர்்கள ்கற்கி்ார்்கள.

 நாம் என்ன்டாகவன்ால- நான அதில நிபுணன- இவன இதில நிபுணன எனறு 
கூறிக்க்காணடு- இரவு ்ப்கலா்க அவனுக்கு ் வலல கசய்து க்காணடிருக்கி்்ாம்.

 ஆ்ளபபி்ந்த- அனு்பவிக்்கத் க்தரிந்த கவளல்ளயர்்களுக்கு-அனறும்-இனறும்- 
எனக்னறும் நாம் ஏ்்தா ஒரு வல்கயில அடிலம்க்ளா்க்வ இருக்கி்்ாம்!

சில அடிலம்களின விலங்கு்கள ்கணணுக்குத் க்தரிவதிலலல!

அடிலம்கள் இநதியாவிலிருநது குடிக்பயர்நது- 
்க்டந்த ஒரு வரு்ட ்காலமா்க இலண்டனில 
வசிக்கும் பிர்பல இ்ளம் வயலின ்கலலஞன 
சங்்கரன- ்தனனி்டம் வயலின ்பழகும் சில 
மாணவ மாணவி்களின தி்லம ்பற்றியும்- 
அவர்்களின க்பற்்்ார்்கள ்கர்நா்ட்க 
இலசக்குத் ்தங்்கள வாழவில க்காடுக்கும்- 
மதிபபு- முக்கியத்துவம்- மரியால்த ்பற்றியும் 
மூத்்த இலசக் ்கலலஞர் பிரபுவுக்கு மி்க 
உற்சா்கமா்க கூறிக்க்காணடிருக்கி்ான. 
பிரபு்வா ்க்டந்த முப்பது ஆணடு்க்ளா்க 
இலண்டனில வாழநது- அசல எது?- ந்கல 
எது?- எனறு கூறு ்்பாடடு ்பார்த்து- 
்படித்து- க்தளிந்த- அறு்பது வயது நிரம்பிய 
்பழுத்்த ்பழம். சங்்கரனின உற்சா்கமா்ன 
கூற்றுக்கு பிரபுவின ்பதில:

சங்்கரா! கவளி வார்த்ல்த்கல்ளயும்- 
்மகலழுந்தவாரியா்ன கசய்ல்க்கல்ளயும் 
்பார்த்து- இந்த வர்க்்கத்ல்த ்தவ்ா்க எல்ட 
்்பா்ட ்வண்டாம். ்கலல- ்கலலஞன- 
இலச- நாடடியம்- அது- இது- எனறு 
இங்கு இவர்்கள ்்பசுவது எலலா்ம 
கவறும் ்பம்மாத்து. இவர்்களுக்கு இலசயும் 
க்தரியாது- அ்தற்கு இலசயவும் க்தரியாது- 
அல்த ்பல்டக்கும் ்கலலஞல்னயும் க்தரியாது. 
எ்தற்்கா்க ஒடடுகி்்ாம் எனறு சரியா்க 
புரியாமல- ஏ்்தா ஒரு ்காரணத்திற்்கா்க 
நம்மு்டன ஒடடிக் க்காணடிருக்கும் 
புத்தி க்கட்ட கூட்டம் இது.

 இந்த ்கலா ரசி்கர்்கள- 
அபிமானி்கள- ்கலாச்சாரத் 
்த ந ல்த ்க ள -  உனல்ன ப 
்்பால ஒரு ்கலலஞனுக்கு 
்தங்்கள ம்னதில 
என்ன இ்டம் 

க்காடுத்திருக்கி்ார்்கள எ்ன 
நீ உணலமயி்ல்ய ்பார்க்்க 
் வ ண டு ம ா ்ன ா ல - 
அவர்்களுள ஒருவரின 
ம்கல்ள நீ ்கா்தலிப்ப்தா்க 
ஒரு முல் கூறிப ்பார் ! 
ந்டக்்கக்கூ்டா்த அசம்்பாவி்தம் 
ஒனறு ந்டநது விட்டல்தப்்பால- 

்கலைஞன்

ஐ நது வயது நிரம்பிய ்த்னது ஒ்ர ம்கன  
முரளிலய மு்தன முல்யா்க பிரமாண்ட அந்த 
மிரு்கக்்காடசிசாலலக்கு அலழத்துச் கசனறிருக்கி்ார் 
்்பராசிரியர் ரகுராமன. சிறுவ்னது உற்சா்கம் ்கலரபுரணடு 
்பாய்கி்து. அங்கும் இங்கும் ஓடுகி்ான- அது என்ன 
மிரு்கம்?- இது என்ன ்ப்லவ?- எனறு ்்களவி 
்மல ்்களவியா்க ்்கடகி்ான. புத்்த்கங்்களில ்படித்து 
அறிநதிருந்த ஒரு சில க்பாதுவா்ன விலங்கு்கல்ளத் 
்தவிர ்வக்துவு்ம க்தரியா்த முரளிக்கு அங்கு 
்பார்த்்தலவ எலலா்ம அதிசயம்- ஆச்சரியம். ம்கனின 
்்களவி்களுக்கு ்பதில கூறிக் க்காண்்ட- ்தானும் அந்த 
விலங்கு்கள உல்கத்ல்த- ்த்னது ்பார்லவயில ரசிக்கி்ார்  
்்பராசிரியர்.

ஒவகவாரு கூடடிலும் ஒவகவாரு வல்கயா்ன 
பிராணி- ஒவகவானறும் ஒவகவாரு வி்தம்- ஒனறு ் ்பால 
இனக்னானறிலலல- ்கறுப்பா்க இருக்கி்து ஒனறு- 
சிவப்பா்க இருக்கி்து இனக்னானறு- வாலு்டன சில 
பிராணி்கள- வாலிலலாமல ்பல பிராணி்கள- அழ்கா்க சில 
விலங்கு்கள- அசிங்்கமா்க ்பல விலங்கு்கள-்கம்பீரமா்க 
ஒனறு- ்கவலலயா்க இனக்னானறு!

பிராணி்கள்

ஏ்்தா ஒரு அபூர்வ பிராணி வீடடிற்குள 
நுலழநது விட்டல்தப ்்பால- குய்்யா-
முல்்யா- எனறு ்கத்துவார்்கள. சுற்்ம்-
சூழல எல்லாருமா்கச் ்சர்நது ஒரு 
்கலலஞல்னக் ்கா்தலிப்பது எவவ்ளவு 
்தவ்ா்ன கசயல எ்ன ்கா்தலிப்பவளுக்கு 
எடுத்துக் கூறுவார்்கள. 

இது மடடுமா? ்தங்்கள பிளல்ள்களுக்கு 
எத்்தல்ன்யா ்கலல அபிமானி்கள 
இலச ்கற்றுத் ்தருகி்ார்்கள. இலச 
்பயிலும் அந்த பிளல்ள்களின ்பா்டசாலல 
்சா்தல்ன்கள கநருங்கியதும் அத்்தல்ன 
அபிமானி்களும் ஒடடு கமாத்்தமா்க 
உனனி்டம் கூறுவக்தன்ன?

 மாஸ்டர்! பிளல்ள ்சா்தல்னக்குப 
்படிக்்க ் வணடும். அது முடிந்ததும் அவன 
மீணடும் வகுபபு்களுக்கு வருவான.

சங்்கரா! இது என்ன்டா நியாயம்? 
்சா்தல்னக்குப ்படிக்கும் ்காலத்தில ்தான 
ஒரு பிளல்ளக்கு முன எப்்பால்தயும் 
வி்ட இலச வகுபபு்கள அதி்கமா்க 
்்தலவ என்பல்தக் கூ்ட அறியா்த இந்த 
அபிமானி்களுக்கு எ்தற்்க்டா சங்கீ்தம்?

 இது மாத்திரமலல- ஒரு பிளல்ளயி்டம் 
அபூர்வத் தி்லம- அற்பு்த ஞா்னம் 
இருக்கி்து- இந்த வழியில அவ்னது 
தி்லம்கல்ள விருத்தி கசய்து 

அவல்ன ஒரு முழு ்நர 
்க ல லஞ்ன ா ்க  ம ா ற் ் 
்வணடும் எ்ன சம்்பந்தப்பட்ட 

க்பற்் ா்ர்்களி்டம் ஒரு முல் கூறிப 
்பார்! குல க்கௌரவம்- சமு்தாயம்- 

அந்தஸது- எனறு என்னகவலலாம் 
பி்தற்றுகி்ார்்கள ்பார்!

்த்னது வீடடில  ஒரு 
்கலலஞன உருவாகுவல்த- 
உ ் வ ா கு வ ல ்த 
விரும்்பா்தவன- ்கலலலயப 
்பற்றி ்்பசுவக்தலலாம் ஒரு 

வல்க வி்பச்சாரம்.

 உருவம் மடடுமா வித்தியாசம்? ஒவகவானறுக்கும் 
ஒவகவாரு குணம்!

்பலமிருநதும்- ்பதுங்கி ்பாயும் விலங்கு்கள ஒரு 
பு்ம். ்பதுங்்காமல- ஒளியாமல ்நரடியா்க்வ ்தாக்கும் 
விலங்கு்கள மறுபு்ம்.  ்பாடு்படடு ்்தடிய இனக்னானறின 
இலரலய திருடும் பிராணி்கள ஒருபு்ம், ்பாடு்படடுத் ் ்தடிய 
இலரலய இனக்னானறி்டம் இழக்கும் விலங்கு்கள மறுபு்ம். 
இனக்னானறு ் ்தடியல்த அடித்துப ்பறிக்கும் இனக்னானறு.  
க்பற்்்ார்்கள குல்கயில இலலா்த்்பாது அவற்றின குடடி்கல்ள 
இலரயாக்கும் ஒரு வல்க.

க்பற்்்ார்்கள இருக்கும்்்பா்்த அவற்ல் விரடடி விடடு 
அவற்றின குடடி்கல்ள இலரயாக்கும் இனக்னாரு வல்க.

 தீணடி்னால- எடுத்்த எடுபபி்ல்ய மரணத்ல்த 
்தழுவ லவக்கும் ஒரு கூட்டம் .  ்ப டி ப ்படிய ா்க  

மரணத்ல்த ்தழுவ லவக்கும் இனக்னாரு கூட்டம். 
அங்கிருக்கும் எலலாவற்ல்ப்பற்றியும் முரளிக்கு  
வி்ளக்கிய பின- வீடடிற்குப ்்பாகும் ்்பாது ரகுராமன 
ம்னத்திற்குள நில்னத்து- ம்கனுக்கு கூ்ாமல விட்ட 
வி்டயம்:

ம்க்்ன! இனறு நீ ்பார்த்்தலவ எலலா்ம ்காடடில வாழும் 
பிராணி்கள. இவற்ல்ப்பற்றி அறிநது நீ வாழக்ல்கயில 
க்பரி்தா்க சாதிக்்கப்்பாவது ஒனறுமிலலல. நீ க்தரிநது 
க்காள்ள ்வணடியது நாடடில வாழும் பிராணி்கல்ளப 
்பற்றி்ய. ஆ்னால, அவற்ல் வி்ளங்கிக் க்காளவ்தற்கு 
இபக்பாழுது உ்னக்கு அறிவு ்்பா்தாது.

்காடடில வாழும் விலங்கு்களுக்கு மடடுமா ்தனி 
உருவம்?- ்தனி குணம்? நாடடில வாழும் பிராணி்கள 
கூ்ட அ்தற்கு விதி விலக்்கலல.

கூ்ட இருநது குழி ்பறிப்பவர்்கள ஒருபு்ம்- ்தக்்க 
்தருணத்தில ்காலல வாரு்பவர்்கள மறுபு்ம். ் ்பா்க விடடு 
பு்ம் கசால்பவர் சிலர்- உண்ட வீடடுக்கு இரண்ட்கம் 
கசய்்பவர் ்பலர். வீடடில இராம்னா்க சிலர்- கவளியில 
கிருஷணர்்க்ளா்க ்பலர். எத்்தல்ன சகுனி்கள- எத்்தல்ன 
சூர்ப்ப்னல்க்கள. எத்்தல்ன துரி்யா்த்னன்கள- எத்்தல்ன 
இரவாணர்்கள.

நாடடில வாழும் இந்த பிராணி்களுக்கு க்பயர் 
மனி்தர்்கள. 
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லசே சையக் கருத்துணர்வினூ்டாகச் 
சமூக வசமே சசயதுேரும் மசே 

முன்வனற்றைச் சஙகம் UK-யின் 42-ஆேது ஆண்டு 
நிமறைவு விைா, சஙகத் தமைேர் திரு. தர்ை 
இேவீநதிேவைாகன் தமைமையில், 21.09.2019 அன்று 
Woodford Green, Woodbridge High School-இல், 
சம்பிேதாய பூர்ே நிகழ்வுகளு்டன், 42 ைஙகள 
விளக்குகள் ஏற்றைப்படடு, மிக விைரிமசயாகக் 
சகாண்்டா்டப்பட்டது.

42 ேரு்ட முதிர்ச்சியும், அனுபேமும் 
சகாண்டுள்ள இச்சஙகத்தின் நிைலில், பை 
வசயகள், தமைநிமிர்நது நின்று, தாய ைண், ோழ் 
ைண்ணில் ைடடுமின்றி, உைகின் பை பாகஙகளிலும் 
உள்ள “வதமே வேண்டும் ைக்களுக்குச் வசமே 
சசயது ேருேது” சஙகத்தின் ேளர்ச்சிக்கான 
சபரும் சான்றைாகும்.

மசே முன்வனற்றைச் சஙகத்தின் முதைாேது 
ோரிசு, நால்ேர் தமிழ்க் கமை நிமையம், 
இநநிமையத்தின் ந்டன ஆசிரிமய திருைதி. 
ேஜி வைாகனோஜ், வீமண ஆசிரிமய திருைதி. 
சசநதில் சசல்வி, ோைனானநதன், மிருதஙக 
ஆசிரியர் திரு. குைேன் ேவேநதிேதாஸ் ஆகிவயாேது 
ைாணே, ைாணவிகள் தாம் கற்றைேற்மறை, தைது 
நுண்கமைத் திறைமன, மிக வநர்த்தியாக அேஙகில் 
சைர்ப்பித்தனர். இவத நிமையத்மதச் வசர்நத 
ைாணே, ைாணவிகளின் “ஆேணஙகாடடி 
ஆண்்டேன்” நா்டகத்தில், சேளைாக சேளிேநத 
ைாணேர்தம், கருத்துணர்நத வபச்சு, முமறையான 
உச்சரிப்பு இமேயாவுவை, குைநமதகளது 
தாயசைாழி ஆளுமை, சைய அறிவிமனப் 
பமறைசாற்றி நின்றைன. நால்ேர் தமிழ்க்கமை 
நிமைய தமைமை ஆசிரியர் ைற்றும் ஆசிரியப் 
சபருைக்கள், சபற்வறைார் அமனேருக்கும் 
இப்சபருமையில் பஙகுண்டு.

சஙகத்தின் இன்னுவைார் அஙகம், சமூகச் 
வசமே சசயைாளர் திரு. ோைனானநதன் 
சபாறுப்பில் உள்ள “நால்ேர் மூத்வதார் நிமையம்” 

ஒரு பார்வை

தசே முன்வனறைச் சஙகம்
42்து ஆண்டு விழவா 
திருைதி. புேவனஸ்ேரி சபாேத்தினம் சநறியாள்மகயில், மூத்வதார் 
ேைஙகிய “அப்பம்ைாவும் ஐPhone”-ம் நா்டகம், சமபவயாமேச் சிரிக்க 
மேத்தது; சிநதிக்க மேத்தது. ஒரு சசயதிமயயும் சசால்லி நின்றைது. 
“மூப்பு என்பது ைனித ேளர்ச்சியின் ஒரு பரிணாைம். அது முதிர்ச்சிவய 
தவிே, மு்டக்கப்ப்ட வேண்டிய ஒன்றைல்ை. வபாற்றிப் பாதுகாக்கப்ப்ட 
வேண்டிய ஒன்று. ோயப்புகள் சகாடுக்கப்பட்டால் ைடடுவை ேளர்ச்சிமய 
நாம் காணமுடியும்.” கதாபாத்திேஙகளுக்கு உயிர்சகாடுத்த மூத்வதார் 
நடிப்பு சமபயினமே கேர்நதமதக் கேசோலிகள் காண்பித்தன.

சஙகத்திற்குப் சபருமை வசர்க்கும் ைற்றுசைாரு அணியினர், “அன்மன 
சிேகாமி ைாதேணி”, திருைதி. அன்னைக்ஷமி சஜயபாபு சநறியாள்மகயில் 
வைம்டவயறியது, இேர்களது “நாம் எஙவக வபாகிவறைாம்?” என்றை 

தமைப்பிைான கவி அேஙகம், எம் இனத்துக்வக உரித்தான கைாச்சாே 
பண்பாடுகளு்டன் பிறைநவதாம், ேளர்நவதாம். இன்று அநநிய ைண்ணில், 
ைாறுபட்ட கைாச்சாே சூைலில் பயணிக்கின்வறைாம். உருண்வ்டாடும் காைச் 
சக்கேத்தில், நின்று வயாசிக்க வநேமில்மை. நாம் எஙவகா வபாகிவறைாசைனத் 
சதரியாைல் வபாயக் சகாண்டிருப்பமத எைக்கு நிமனவூடடிய காத்திேைான 
கவி அேஙகம்.

சஙகத்தின் விவச்ட அமைப்பிமன ஏற்று, சமூகைளித்திருநத, East-
ham  முருகன் வகாவில் பிேதை குருக்கள் கயிமை சிேநாகநாதசிேம் 
குருக்கள், சிேகாமி சவைத சிதம்பவேஸ்ேேர் ஆைய பிேதை குருக்கள் 
சிே வசாை ேவைஷ் குருக்கள், Edmonton, நாகபூஷணி அம்ைன் பிேதை 
குருக்கள் சிே கைைநாதக் குருக்கள் Walthamstow, கற்பக விநாயகர் 
ஆைய பிேதை குருக்கள் சிே  ேசநதன் குருக்கள் அமனேரும் 
சஙகத்தின் ேளர்ச்சியிமன ோழ்த்தி, எதிர்காைம் சிறைக்க ஆசியுமேகள் 
ேைஙகினர்.

விைாவின் பிேதை அதிதியாக The Mayor of Redbridge/Council-
lor Zulfidar Husain அேர்களது சிறைப்பு விருநதினர்களாக Councillor 
தேத்துமே சஜயேஞசன் (Redbridge) அேர்களும், ைற்றும் Newham 
Mayor சார்பில் Ann Easter (The Commissioner for Interfaith and In-
ter Religious Dialogue) அேர்களும் அடுத்து Newham சார்பில் Public 
Relations Officer Labour Activist Mr. David Gills ஆகிவயார் கைநது 
சிறைப்பித்தனர். பிேதை, சிறைப்பு விருநதினர்கள் சஙகத்தின் ேளர்ச்சி பற்றி 
புகழ்நது ோழ்த்தினார்கள்.

மசே முன்வனற்றைச் சஙகம், ஒவசோரு ஆண்டு விைாவின் வபாதும், 
எைது சைாழி, சையம், கமை கைாச்சாேம், சமூகத்தின் ேளர்ச்சிக்காகத் 
சதா்டர்ச்சியாகப் பை ேழிகளிலும் வசமே சசயதுேரும் ஒருேமேத் 
சதரிவு சசயது, அேேது வசமே நைன்கமளப் பாோடடி, சகௌேவிப்பது 
ேைக்கம். இவேரு்டம் ்டாக்்டர் சஜவயன்திேன் நைசிோயம் அேர்கள் 

வசமே நைன் பாோடடுக்கு உரியேசேனத் 
சதரிவு சசயயப்பட்டார். ்டாக்்டர் நைசிோயம் 
அேேது துமணவியார் திருைதி. ைஞசுளா 
நைசிோயம் அேர்களு்டன் ேருமக தநது 
சிறைப்பித்தார். அேேது வசமேகமள ேரிமசப்படி 
விபரித்து, சமபயினருக்கு அறிமுகப்படுத்தி, 
சபருமைப்படுத்தியேர் சஙகக் காப்பாளர்களில் 
ஒருேரும், சட்ட ஆவைாசகருைான திரு. குைாேசாமி 
சிதம்பேப்பிள்மள அேர்கள். ்டாக்்டர் நைசிோயம் 
அேர்களுக்குப் சபான்னாம்ட வபார்த்தி, பாோடடுப் 
பத்திேம் வைம்டயில் ோசித்துக் மகயளித்து, 
தஙகப் பதக்கம் அணிவித்துக் சகௌேவித்தனர் 
மசே முன்வனற்றைச் சஙகத்தினர்.

தமைேர் திரு. தர்ை இேவீநதிே வைாகன் 
தனது தமைமை உமேயில், 42 ேரு்ட காைைாக 
நைது சமூகத்தினருக்குச் சஙகம் ஆற்றிேரும் 
வசமேகமள விளக்கி, இன்று புதிய ஆையம் 
அமைய இமறையருள் கிடடியமதயும் கும்பாபிவஷகம் 
ைாசி 10-ஆம் திகதி நம்டசபற்றைமதயும் பற்றி 
மிகப் சபருமையு்டன் வபசினார். அவதவேமளயில், 
புதிய ஆைய நிர்ைாணத்தில், முன்மனய 
தமைேர் திரு. சதாசிேம் ஆனநத தியாகர் 
ைற்றும் அேேது ஆடசிக்குழு அஙகத்தேர்களது 
கடின உமைப்பிமனயும் பாோடடினார். அடுத்து  
வயாகா நிமையத்தினேது ேமேயமறையற்றை 
பேநத வசமே, கைசம், வதாேணம் இதழ்களின் 
சசயற்பாடுகள், சஙகச் சசயைாளர்கள் தத்தம் 
துமறையிமன முன்வனற்றுேதில் காடடும் ஆர்ேம், 
ஆைய சிோசாரியார்கள், ஆையத் திருப்பணியில் 
இமணநது சசயல்படும் அமனேருக்கும் பாோடடி 
நன்றி கூறினார்.

காப்பாளர்களில் ஒருேரும் சஙக உதவிச் 
சசயைாளருைான திரு. சூரிப்பிள்மள பாைசிஙகம் 
அேர்கள் நன்றியுமே ேைஙகினார். சஙகச் 
சசயைாளர் ைற்றும் ைாணிக்கம் இநதுவசகேன் 
இருேரும் நிகழ்ச்சிகமளச் சிறைப்பாகத் சதாகுத்து 
ேைஙகி, விைாவிமன நிமறைவு சசயதனர். 

சவராஜினி சந்திரவ்ாபல்
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இனிமையான ைாமைப்சபாழுது, பகைேன் சைல்ை 
தூஙகச் சசல்ை வநேம் பத்து ைணிக்கு வைைாகிவிடும். 

ஆனால் விடியற்காமை ஐநது ைணிக்வக சாேளத்தினூ்டாக 
பளிச்சசன்று எடடிப் பார்ப்பான்.

தாேமக ‘வகாலில்’ அஙகுமிஙகுைாக ந்டநது 
சகாண்டிருநதாள். வகாம்டக் காைைாதைால் இன்னும் 
பகைேன் உறைக்கத்துக்குப் வபாகவில்மை. தாேமகவயா 
வேமை முடிநது ஆறு ைணிக்சகல்ைாம் வீடடுக்கு 
ேநதுவிடுோள். ேவைஸ் ேேத்தான் சற்றுப் பிநதும். ஆனால் 
இன்று எடடு ைணியாகியும் இன்னமும் ேவைமசயும் 
காணவில்மை; ைகள் ஆோத்தியும் வீடு ேநது வசேவில்மை.

வேமை முடிநது ேநது உடுப்மப ைாற்றி அேசே 
அேசேைாக சமைத்துவிடடு புருசனுக்கும் ைகளுக்கும் 
வைமசயில் இேவு உணமே எடுத்து மேத்துவிடடு 
இருேேதும் ேேமே எதிர்பார்த்து நின்றை தாேமகக்குக் 
வகாபம் வகாபைாக ேநதது. தாேமகக்குப் பசியும் ஒருபுறைம் 
ோட்ட, எல்வைாரு்டனும் வசர்நது சாப்பி்டைாம் என்று 
நிமனத்திருக்க இருேரும் இன்னமும் ேோதது வைலும் 
வகாபத்மதக் கூடடியது.

சசல்வபாமன எடுத்து ேவைசி்டம் வகடபம் என்று 
ம்டனிங ரூமிற்குள் வபாக, வைமசயின் வைல் ஒரு புத்தகம் 
இருநதது. முகநூைால் ஏற்படும் நன்மைகளும் தீமைகளும் 
பற்றிய புத்தகம்தான் அது. சசல்வபாமன எடுத்து ேவைமச 
கூப்பிடுேமத நிறுத்திவிடடு, அநதப் புத்தகஙகளின் 
பக்கஙகமளப் புேட்டத் சதா்டஙகினாள் தாேமக.

ோசிக்க ோசிக்க அேளின் கேனம் புத்தகத்தில் 
திரும்பியது. முகநூைால் நன்மைகள் பை இருநதாலும் 
தீமைகள் அதிகைாக இருப்பதாகவே உணர்நதாள் தாேமக.

ஒருவித பயம் அேமள ஆடசகாள்ளத் சதா்டஙகியது.

ஆோத்தி பிேத்திவயாக பா்டசாமையில் உயர்தே 
ேகுப்பு படிக்கும் ைாணவி. பா்டசாமை முடித்து வீடடுக்கு 
ேநதுவிடடு திரும்பவும் ரியூசனுக்குப் வபாய ஏைமே, எடடு 
ைணியளவில்தான் அேள் வீடு திரும்புேது ேைக்கம். 
சிைவேமளகளில் ேவைஸ் வேமை முடித்து ேரும்வபாது, 
அேரு்டன் வசர்நது ேருோள்.

அேமள எப்படியாேது ஒரு ்டாக்்டோக்கிவி்ட வேண்டும் 
என்பதுதான் தாேமகயின் கனவு. ஆனால் ேவைஸ் 
எல்ைாேற்மறையும் சுைபைாக எடுத்துக்சகாள்பேன்.

‘அேள் விரும்பிய படிப்மபவய படிக்கடடும். 
அப்பதான் அேள் சசயயும் வேமையிலும் ஓர் ஆர்ேம்  
இருக்கும்.

‘எஙக்ட சனம் ்டாக்்டர், என்ஜினியர், அக்கவுண்்டன்ட, 
வைாயர் வபான்றை சதாழில்கள்தான் உயர்நத ைதிப்புக்குரிய 
சதாழில்கள் எண்டு நிமனச்சுக்சகாண்டு குண்டுச்சடடியில் 
குதிமே ஓடடிக்சகாண்டு இருக்கு.

உறங்ாத உண்மை்ள்!

‘இேற்மறைவி்ட எத்தமனவயா ஆர்ேமும் 
உயர்நத சம்பளமும்சகாண்்ட புதுப்புது 
சதாழில்கள் ஆோத்தி வபான்றை இமளய 
சமுதாயத்தினருக்கு இருக்கு. இண்ம்டக்கு 
கூகுள் கம்பனியின் முக்கிய அதிகாரி ஒரு இநதியத் 
தமிழின். அநத சுநதர்பிச்மசமய உைகில் உள்ள 
எல்ைாத் தமிைருக்கும் சதரியும். ஒரு ்டாக்்டோகவோ, 
எஜ்ஜினியோகவோ ேநதால் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தில் 
உள்ள சிைருக்குத்தான் சதரியும். எனவே அேள் 
விருப்பப்படிவய அேள் விரும்பியமத படிக்கடடும்.’

- ேவைஸ் சசான்னேற்மறைசயல்ைாம் தாேமக 
நிமனத்துப் பார்த்தாைா இருநதும் முகநூல் பற்றிய 
கடடுமேகள் அேமள சிநதிக்க மேத்தது.

இேள் ஆோத்தி இேவு பன்னிசேண்டு ைணிேமேக்கும் 
அமறைமயச் சாத்திவிடடு படிக்கிறைன் என்று சசால்லிக் 
சகாண்டு இருக்கிறைாவள. உண்மையிவைவய இேள் 
படிக்கிறைாளா அல்து வேறை ஏதும் சசயயிறைாளா 
என்றை ஒரு சநவதகம் தாேமகயின் ைனதில் எைத் 
சதா்டஙகியது.

என்ே ஒவே பிள்மள தப்புச்சசயயைாட்டாள் என்று 
நிமனத்தேளாய மகத்சதாமைப்வபசிமய எடுத்து 
ஆோத்திக்குப் வபான் பண்ணினாள்.

“அப்பாவோ்ட காரிை ேநதுசகாண்டிருக்கிறைன் 
அம்ைா” என்று பதில் ேநதது.

ஏவனா தாேமகயின் ைனது நிமையற்று பைேற்மறையும் 
நிமனத்து தவித்துக் சகாண்டிருநதது.

கார் ேநது நிற்கும் சத்தம் வகடடு யன்னலினூ்டாக 
எடடிப் பார்த்தாள். ேவைஸ் காமே விடடிறைஙக 
ஆோத்தியும் வதாற்மபமய முதுகில் சுைநதேண்ணம் 
காமே விடடு இறைஙகினாள்.

இன்னமும்  ப கைேன்  சேளிச் ச த்மத 
பேப்பியிருநதான். தாேமக ஓடிச்சசன்று முன் 
கதமேத் திறைநதாள்.

“என்ன இண்ம்டக்கு ேைமைமயவி்ட பிநதி 
ோறியள்.”

“இநத நாடடுக்கு ேநது இருபது ேருசஙகளாச்சு. 
என்ன சசயயிறைது. கஷ்்டப்படடு வேமை சசயதுதாவன 
ஆக வேணும். இன்னும் சகாஞசம் வநேம் வேமை 
சசயய முடியுைா, அேசே வேமை இருக்கு எண்டு 
என்றை உயர்அதிகாரி வகட்டால் இல்ை எண்டு 
சசால்லிப்வபாடடு ேேமுடியுைா?”

ஆோத்தி தகப்பமன முநதிக்சகாண்டு உள்வள 
ந்டநதாள்.

தாேமகயும், ேவைஸ் கூடடி ேநதுவிட்டார்தாவன 
என்று ஒரு வகள்வியும் வகடவகல்ை.

“அம்ைா பசிக்குது” என்று ஆோத்தி சசால்ை,

“வபாய சகதியிை குளிச்சுப்வபாடடு ோஙவகா” 
என்று கட்டமளயிட்டாள் தாேமக.

இருேரும் தஙகள் தஙகள் அமறைக்குச் சசன்று 
குளித்து ஆம்டகமள ைாற்றிவிடடு கீவை ேநதார்கள்.

மூேருைாக வைமசயில் அைர்நது சாப்பி்டத் 
சதா்டஙகினார்கள்.

“இப்பசேல்ைாம் இநத முகநூல், ோடஸ்அப் 
பாவிக்கிறை சனஙகள் கூடிப்வபாச்சு. அதிை சசைேழிக்கிறை 
வநேத்மத வேறை ஏதாேது நல்ை விசயஙகளுக்குச் 
சசைேழிக்கைாம்.”

தாேமக சசான்னமத இருேரும் காதில் 
வபாட்டதாகத் சதரியவில்மை.

ேவைசும் ஆோத்தியும் சாப்பிடுேதில் கேனம் 
சசலுத்துேது வபாை பாசாஙகு சசயதார்கள்.

“நீஙகள் நான் சசான்னமதப் பற்றி என்ன 
நிமனக்கிறியள் அப்பா” தாேமக ேவைமசப் பார்த்துக் 
வகட்டாள்.

“எமதப்பற்றி வகடகிறைாய?” ேவைசின் வகள்வி 
தாேமகக்குக் வகாபத்மத உண்டு பண்ண, “ஒற்றுமில்ை” 
என்று குனிநது சகாண்்டாள்.

வநேம் இேவு பத்மதத் தாண்டியிருநதது. எல்வைாரும் 
படுக்மகக்குச் சசன்றைார்கள்.

தாேமக தனது அமறையில் அைர்நதிருநது 
சீரியல் பார்க்கத் சதா்டஙகினாள். அேள் 

ேைமையாகப் பதிசனாரு ைணிக்குப் பிறைகுதான்  
படுப்பாள்.

ேவைஸ் இன்னும் சகாஞசம் வேமை இருக்கு, 
முடிச்சுப்வபாடடு படுக்க ோறைன் என்று சசால்லிவிடடு 

வேமை அமறைக்குச் சசன்றைான்.

ஒவசோரு நாளும் இேவு வீடடுக்கு ேநத பின்பும் ஒரு 
ைணி வநேைாேது அலுேைக வேமைமய கம்ப்யூட்டரில் 
சசயேது ேைமைதாவன என்று ைனதிற்குள் நிமனத்த 
தாேமக “வேமைமய முடிச்சிடடு சகதியிை ோஙவகா” 
என்று சசான்னாள்.

தாேமகயின் கேனம், T.V.யின் பக்கம் திரும்பியது.

அமறைக்குள் சசன்றை ேவைஸ் கம்ப்யூட்டமே ஆன் 
பண்ணினான். பின்பு முகநூல் பக்கம் வபானான். 
அஙவக ஒவசோன்றைாகப் பார்த்துவிடடு ேைமையாகப் 
வபசும் (chat) சபண்ணு்டன் முகநூலில் வபசத் 
சதா்டஙகினான். ஏறைக்குமறைய மூன்று ைாதஙகளுக்கு 
வைைாக இருேரும் வபசி ேநதார்கள். எத்தமனவயா 
அநதேஙகப் வபச்சுக்கள். ஒருேமேசயாருேர் 
விரும்புகின்றை அளவுக்குப் வபசிவிட்டார்கள். இன்றுதான் 
முதன்மையாகப் வபசும் கைோவில் ஒருேமே ஒருேர் 
பார்க்கப் வபாகிறைார்கள். முகநூல் பக்கத்தில் இருேரும் 
தஙகள் ப்டஙகமளப் வபாடடு மேக்கவில்மை. அத்வதாடு 
பிேத்திவயக ப்டஙகளும் முகநூலில் இருக்கவில்மை.

ஆோத்திக்கு ஒரு பக்கம் தன்வனாடு ேைமையாக 
எல்ைாம் வபசும் அநத இமளஞமனப் பார்க்க மிகவும் 
ஆேைாக இருநதது. ைறுபக்கம் ச்டன்சனாகவும் 
இருநதது. எழும்பிச் சசன்று கதவு பூட்டப்படடு 
இருக்கிறைதா என்று ஒருமுமறை பார்த்துக் சகாண்்டாள்.

முகநூமைத் திறைநது வபசும் பக்கம் வபாய அநத 
இமளஞனின் சபயமே கிளிக் பண்ணினாள். அநத 
இமளஞனின் வபசும் பக்கத்தில் கைோவினூ்டாக 
அநத இமளஞன் வதான்றினான்.

அேமனப் பார்த்ததும் சிை கணஙகள் அேளது 
கண்கமள அேளாவைவய நம்பமுடியவில்மை. 
இவேளவு நாடகளும் இேரு்டனா வபசினனான். 
அதிர்நது வபானேள், “அப்பா நீஙகளா?” என்று 
கத்தினாள். கதறி அழுதாள். கம்பியூட்டமே ‘ஆப்’ 
பண்ணினாள்.

தகப்பனின் வேமையமறைக்குள் ஓடினாள். ேவைசும் 
திமகப்பு்டன் கம்ப்யூட்டமே ‘ஆப்’ பண்ணாைல் 
அப்படிவய அைர்நதிருநதான்.

“அப்பா நீஙகளா இப்படி? எத்தமன நாடகளாக 
என்மனப் வபான்றை இளம் சபண்பிள்மளகவளா்ட… 
உண்மைமயச் சசால்லுருஙவகா அப்பா…” ஆோத்தி 
கதறினாள்.

“சத்தியைாக உன்வனா்டதான் இப்படி வபசினனான். 
வேறை யாவோம்டயும் இல்ை.” ஒரு வகாமையாய 
தகப்பன் என்றை ஸ்தானத்திற்குப் சபாருத்தைற்றைேனாக 
அைர்நதிருநதான் ேவைஸ்.

“உஙகமளப் வபாை எத்தமன ேயது வபானேர்கள் 
இளம் சபண்பிள்மளகமள ஏைாற்றினவைா சதரியாது” 
- சசால்லிக்சகாண்வ்ட தனது அமறைமய வநாக்கி 
ஓடினாள் ஆோத்தி.

இனி எப்படி ஒரு தகப்பனாக சசாநத ைகளின் 
முகத்தில் முழிப்பது என்று நிமனக்கும் வபாது 
மபத்தியவை பிடித்துவிடும் வபால் இருநதது ேவைசுக்கு.

தாேமக மிகவும் சுோேசியைான சீரியல் ஒன்மறைப் 
பார்த்துக் சகாண்டிருநதாள்.

ஆனால் இஙவக முகநூைால் அதுவும் 
சபாயப்சபயரில் ஏைாற்றைப்பட்ட ஒருத்தியாய கடடிலில் 
அைர்நது அழுதுசகாண்டிருநதாள் ஆோத்தி.

முகநூலிலும் நிமறையவே ஏைாற்றைஙகளும் 
ந்டநதுசகாண்டுதான் இருக்கின்றைது.

வேமையமறை மின்சாே சுவிடமச ஆப் பண்ணிவிடடு 
சைௌனைாக அழுதபடிவய தாேமகயின் அமறைமய 
வநாக்கி ந்டநதான் ேவைஸ். நாமள என்ன ந்டக்குவைா 
என்று நிமனக்க அேனுக்கு தமைவய சுற்றியது. 
சதாப்சபன்று கடடிலில் வீழ்நதான். விடியவை 
ேோவிட்டால் எவேளவு நல்ைது என்று நிமனத்தேன் 
சைௌனைாகவே இேவு முழுேதும் தனக்குள்வள 
அழுதேண்ணம் கண்விழித்திருநதான். 
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ப்போகிற ப்போககில்... ஏ.வெ.ஞாவனந்திரன்

2030 அ்ளவில உற்்பத்தி 
சம்்பந்தமா்ன உல்க்ளாவிய  20 
மிலலியன ் வலலவாய்பபு்கள, 
்்ா்்பாக்்கள ல்கவசம் 
்்பா்கப ்்பாகின்்ன என் 
ஒரு அதிச்சியா்ன கசய்திலய 
கவளியிடடுள்ள ா ர் ்கள . 
க்தாழிற் ்பயிற்சி குல்ந்த 
்வலல வாய்பபு்கள கமலல 
கமலல ்்ா்்பாக்்களி்டம் ல ்க ய ளி க் ்க ப ்ப ட டு 
வருவ்தால, சமு்தாயத்தில ம்னஅழுத்்தமும், க்பாரு்ளா்தார 
அழுத்்தமும் ஒருங்்்க ்தலலதுாக்கி இருக்கின்்ன. ஏற்்க்ன்வ 
க்தாழிற்சாலல்களில உற்்பத்திப ்பணி்கல்ள ஒரு மிலலியனுக்கு 
்மற்்பட்ட ் வலலவாய்பபு்கல்ள ்பறித்துக் க்காணடுள்ள்ன. இபக்பாழுது 
்கணனி அறிவின விருத்தி, ஒருவர் ்்பசுவல்த  இயநதிரங்்கள 
கிரகிக்கும் தி்னில முன்்னற்்ம் ்்பான்்ன  ்்ா்்பாக்்களின  
்வலல வாய்பபு்கல்ள க்பரும்ளவு அதி்கரிக்்க லவத்திருக்கின்்ன.  
இ்தன வில்ளவா்க  உற்்பத்தி அதி்கரிபபும், க்பாரு்ளா்தார வ்ளர்ச்சியும் 
நாடடில ஏற்்படுவ்தா்க கசாலலப்படுகின்து. அ்்தசமயம் ்பறி்்பாகும் 
்வலல வாய்பபு்களின அ்ளவு புதிய ்வலல வாய்பபு்களும் 
உருவாகுவ்தா்க அவ்தானி்கள ்கருதுகி்ார்்கள. 2030 அ்ளவில இந்த 
்்ா்்பா க்பாரு்ளா்தாரம், சுமாரா்க 5 trillion க்தால்க க்டாலர்்கல்ள 
ஈடடித் ்தரும் என்பது வலலு்னர்்களின இனக்னாரு ்கணிபபு.

த்ாதுவா்க்வ ஐ்ராபபிய 
நாடு்களில, ்்கால்ட எனறு 
வநது விட்டால, ஆ்ணா 
க்பண்ணா ்�ார்டஸ எனும் 
்கடல்டக் ்காற்சடல்ட்கல்ள 
கவவ்வறு வடிவங்்களில 
அணிவதுணடு. கிழிசல்க்்ளாடு 
்க ா ற் சடல்ட்கள அணியும் 
்பணக்்கார பிச்சலசக்்காரர்்கள 
க்தா்டக்்கம், அலரயில நிற்்காமல 
நழுவிக் க்காணடிருக்கும் க்தா்ளகவன் க்பரிய 
்காற்சடல்ட்கள வலர நா்கரீ்க உலகில ந்டமாடுகின்்ன. 
இலவ்தான கவயில ்கால உல்ட்க்ளா்க இருந்தாலும், ்பல 
்்கால்ட ஆல்ட்கள அணி்பவர்்களுக்கு ல்பத்தியக்்காரர்க்்ள 
்்பான் ் ்தாற்்ம அளிப்பதுமுணடு. உ்தாரணத்திற்கு, 
ஒனறுக்கு ்மல ஒன்ா்க மூனறு ்�ாடி ஜீனஸ்கல்ள 
அணிந்தவர்்கல்ளக் ்கணடிருக்கிறீர்்க்ளா? இனனும் 
சில இ்ளம் க்பண்கள. அணியும் ்காற்சடல்டயின 
இடுபபிற்கு கீழ ்பகுதியில, ்காற்்்ாட்டத்திற்்கா்க ஒரு 
துவாரமும் லவத்திருக்கி்ார்்கள.நலலக்தாரு டிரவுசலர 
வாங்கி, அல்தப ்பல இ்டங்்களில ்கத்்தாித்து விடடு, 
க்தரியக் கூ்டா்தல்தகயலலாம் கவளியார் ்பார்லவக்கு 
லவக்கும், சிங்்காரி்களும் இருக்கி்ார்்கள.. நலல 
கிழிசல நா்கரீ்கந்தான!

்தன ல்க்கல்ள கவடடிவிடும்்படி மருத்துவர்்கல்ள 
இரநது ்வணடிக் க்காணடிருக்கி்ார் ஒருவர். 
்பங்்க்ளா்்தஷ நாட்டவரா்ன இவரது ந்கங்்களின 
அ்பரி்த வ்ளர்ச்சி்தான இவரது ்தலலயிடி! ்பங்்க்ளா்்தஷ 
நாடடில இவலர மர மனி்தன எனறு அலழக்கி்ார்்கள. 
28 வய்தா்ன இவரால இரவில நிம்மதியா்கத் துாங்்க 
முடிவதிலலல.. இவரது ந்கங்்களின ஓயா்த வ்ளர்ச்சி 
க்தாலலலயால வரும் ்வ்தல்னலய ்தாங்்க முடியாமல 
்தவிக்கி்ார் இவர். இந்த கவளி வ்ளர்ச்சிலய அ்கற்் 
இது வலரயில 25 ்த்டலவ்கள இவருக்கு சத்திரசிகிச்ல்க 
்மற்க்காள்ளப்படடுள்ளது. எவருக்கு்ம வரக்கூ்டா்த 
ஒரு விசித்திர ்நாய் இவலரப பிடித்்தாடடுகின்து. 
்க்டந்த வரு்டம், மருத்துவர்்கள  ்க்டந்த வரு்டம்  
இந்த வ்ளர்ச்சிலயக் ்கடடுப்படுத்தி விட்ட்தா்கக் 
கூறியிருந்தாலும், இபக்பாழுது மீணடும் முன்னலர வி்ட 
்வ்கமா்க ந்கம் வ்ளரத் க்தா்டங்கி இருக்கின்து. இ்்த 
மருத்துவமல்னயில ஒரு ்பத்து வயதுச் சிறுமிக்கும் இ்்த 
பிரச்சில்னக்்கா்க சத்திரசிகிச்ல்கள ்பல ் மற்க்காணடும் 
்பலன பூஜயமா்க்வ இருநதுள்ளது.மானி்டராய்ப பி்ப்பது 
அரிது. அதிலும் கூன, குருடு, கசவிடு...... இலலாமல 
பி்ப்பது அரிதிலும் அரிது...

யாழப்பாணத்தில உக்கிர கவயில குடி்தணணீர் ்பஞசம்  
எனக்லலாம்  நாம் திடடிக் க்காணடிருக்்க, ஐ்ராப்பாவும் 
க்காதிக்்க ஆரம்பித்துள்ளது. பிரானஸில 50 வலரயிலா்ன 
்பா்டசாலல்கல்ள இழுத்து மூடும்ளவிற்கு, கவப்பநிலல 
நாற்்பது கசலசியலைத்  ்தாணடுகி்து. ்பணக்்கார நாடடுப 
்பா்டசாலல்கள்தா்்ன எனறு நில்னக்கிறீர்்க்ளா? ஆ்னால 
இந்தப ்பா்டசாலல்களில குளிரூட்டல வசதி குல்வாம். 
(அக்்கலரப ்பச்லச்கள இப்படியும் இருக்கின்்ன) 
சுவிடஸிலாநது, இத்்தாலி, ்�ர்மனி, கசக் குடியரசு , 
்்பாலநது எனறு ்மற்கு கிழக்கு ஐ்ராபபிய நாடு்கள 
சூடடில ்தகிக்கின்்ன.்�ர்மனியில கவப்பநிலல �ூன 
மா்தம் 38.5ஐ  ்தாணடியதிலலல. இந்த வரு்டம் புதிய 
சா்தல்ன ்பல்டக்்கப்ப்டலாம் எனகி்ார்்கள. சஹாரா 
்பாலலவ்னத்திலிருநது வழக்்கத்ல்த வி்டக் ்கடுலமயா்க 
கவப்பக் ்காற்று வீசுவ்தால ஐ்ராப்பாவின கவப்பநிலல 
இவவாறு அதி்கரித்திருப்ப்தா்க கூ்ப்படுகி்து.ஒ்ர 
ஒரு சம்்பவத்ல்த லவத்து புவி கவப்பமயமா்தல்தான 
்காரணகம்ன கூ் முடியாது என்ாலும், இயற்ல்கயா்க்வ 
அ்னல்காற்று வீசலாம் என்ாலும், க்தா்டர்ச்சியா்க கவப்பம் 
அதி்கரிப்பது, அ்னல்காற்று வீசுவது இ்தற்க்கலலாம் 
்பருவநிலல மாற்்ம்்தான ்காரணம். 2003 ஆம் ஆணடு 
ஐ்ராப்பாவில அதி்கரித்்த கவப்பத்தின ்காரணமா்ன 
14,000 மக்்கள உயிரிழநதுள்ளார்்கள.

இந்த நுாற்்ாணடின க்பரியவருக்்கா்க 
்பரிவாரங்்களு்டன ்காத்திருக்கின்து ் ராக்கி்யா 
ந்கரம். யார் அந்தப “க்பரியவர்”? அந்தப க்பரியவர் 
்வறு யாருமலல ஒரு பூ்கம்்பந்தான. இறுதியா்க 
1923இல க்பரிய அ்ளவில ்கலவரப்படுத்தி 
, ்தாக்கி அழித்்த பூ்கம்்பம் மீணடும் 100 
வரு்டங்்கள ்கழித்து வரும் எனறு தி்டமா்க 
நம்புகி்ார்்கள இவா்கள. உலகி்ல்ய அதி்க 
�்னத்க்தால்க க்காண்ட ந்கரா்க(37மிலலியன) 
இருக்கும் ் ராக்கி்யாலவ, 2050க்குள 7 றிக்்டர் 
அ்ளலவக்கு குல்யா்த ்பாாிய பூ்கம்்பம் ்தாக்கும் 
எனறு நம்பும் இவர்்கள, அதிலிருநது மீ்ள, இபக்பாழுது க்தாட்்ட முன்்னற்்பா்டா்க ்பலவற்ல் 
கசய்யத் க்தா்டங்கி உள்ளார்்கள. எதிர்்பார்க்கும் அ்ளவில ்ராக்கி்யா ்தாக்்கப்பட்டால 9700 ்்பர் 
்பலியாகுவது்டன 150,000 ் ்பர் ்காயப்படுவார்்கள என்பது இவர்்க்ளது ்கணிபபு! 30,000 ்கட்ட்டங்்கள 
வலரயில ்ச்தமா்கலாம், 3.39மி.க்தால்கயி்னர் வீடுவாசல இழந்தவர்்க்ளா்கலாம் என்பது ்மலதி்க 
்கணிபபு. 1945இல அகமரிக்்க குணடு 100,000 ்்பலரக் க்கானறு, 267,000 ்கட்ட்டங்்கல்ள எரித்்த 
நி்கழவின பின்னர், ்ராக்கி்யாவில ந்டக்்கவிருக்கும் மி்க ்மாசமா்ன நி்கழவு இது என்பது, 
இவர்்கள ்கணிபபு. ஆ்னால 1923இற்கு பின்னர் ்ராக்கி்யா நன்ா்க்வ மாறிவிட்டது. வநவீ்ன 
க்தாழில நுட்பங்்களு்டன கூடிய இங்குள்ள வா்ன்ளாவிய ்கட்ட்டங்்கள, நாணல்்பால ஆ்டக்கூடியலவ. 
பூங்்காக்்களில அவசர ்கழிவல்்கள நிர்மாணிக்்கப்படடுள்ள்ன. உலகி்ல்ய மி்கப க்பரிய அ்ளவிலா்ன 
தீயலணப ்பல்ட்யாடு ்தயாரா்க இருக்கி்ார்்கள. இபக்பாழுது மிலலியன ்கணக்்கா்க உலலாசப 
்பயணி்கள க்தால்க அதி்கரித்துள்ளது. 2020இல ஒலிம்பிக் ்்பாடடி்கள. எ்ன்வ முன்்னற்்பா்டா்க 
எதிர்த்து ்்பாரா்ட, ்பலவழி்களிலும் ்தம்லமத் ்தயாராக்கிக் க்காளகி்ார்்கள இவர்்கள.

இனி ற�ோறபெோககள் இரோஜ்ஜியநைோன்

கிழிசல் நோகரீகம

மரஙகளோகும நகஙகள்

றேகதேககும 
்ேபபெம

நுோற�ோண்டின் ்பெரியேர்...
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“யாழ்ப்பாணத்தில் கம்டசித் தமிழ் ைன்னன் 
இேண்்டாம் சஙகிலி ைன்னன் ைமறைநது 

நானூறு ஆண்டுகளின் பின் அம்ைண்ணின் வபாோட்ட 
ேேைாற்மறைச் சித்தரிக்கும் ‘ைண்டியி்டா வீேம்’ என்றை 
குறும்ப்டத்மத நடித்து சநறிப்படுத்தி உருேக்கிய 
சட்டத்தேணி சுப்பிேைணியம் சிறீகாநதலிஙகம் 
அேர்கள் சகௌேேத்திற்குரியேர் ஆகிறைார். ஏைவே 
பண்்டாேேன்னியன் ேேைாற்மறைத் திமேேடிவில் 
தநத சிறீகாநதலிஙகம் அேர்கள் இதுேமே அதிகம் 
வபசப்ப்டாத இேண்்டாம் சஙகிலி ைன்னனின் ேேைாற்மறை 
நைக்கும் அடுத்த தமைமுமறைக்கும் மகயளிக்கும் 
முக்கிய சமூகப் பணிமயச் சசயதிருக்கின்றைார்.

2-ஆம் சஙகிலி ைன்னன் வபார்த்துக்வகய தளபதி 
ஒலிவிவயோவி்டம் வதால்வியுற்று தமிழ் ைக்களின் 
இமறைமைமய வபார்த்துக்வகயரி்டம் ேைஙக வநர்நத 
சரித்திே நிகழ்மே சஙகிலி ைன்னனின் ேேைாறு 
சுடடிக்காடடுகிறைது.

தமிைர் விடுதமைக் கூட்டணியின் தமைேர் 
அமிர்தலிஙகம் உடப்ட நால்ேர் மீது டேயல் எட பார் 
விசாேமணயில் ோதஙகமள முன்மேத்த சட்டவைமத 
எம். திருச்சசல்ேம் அேர்கள் சஙகிலி ைன்னன் இைநத 
தமிழ் ைக்களின் இமறைமையானது தமிழ் ைக்களி்டம் 
மீண்டும் மகயளிக்கப்ப்ட வேண்டும் என்றை ோதத்மத 
முன்மேத்தார்.

தமிழ் ைக்களின் இமறைமை பற்றிய ேேைாற்றில் 
இேண்்டாம் சஙகிலிய ைன்னன் நிர்ணயைான பாத்திேத்மத 
ேகிக்கிறைார்” என்று யாழ் பல்கமைக்கைக முன்னாள் 
விரிவுமேயாளரும், விைர்சகருைான மு. நித்தியானநதன் 
சமீபத்தில் இைண்்டனில் ந்டநத நிகழ்வில் உமேயாற்றும் 
வபாது குறிப்பிட்டார்.

சதா்டர்நது வபசிய விைர்சகர் மு. நித்தியானநதன், 
இேண்்டாம் சஙகிலிய ைன்னன் வபார்த்துக்வகய 
பம்டேலிமைக்கு எதிோக நின்று பிடிக்க முடியாைல் 
இநதியாவிற்குப் ப்டகு ேழியாகத் தப்பிச் சசல்லும் 
ேழியில் வபார்த்துக்வகயோல் மகது சசயயப்படடு, 
சஙகிலி ைன்னமன வகாகாவிற்குக் சகாண்டு 
சசன்று ோஜதுவோகம் சசயயப்பட்டதாகக் குற்றைம் 
சாட்டப்படடு, தூக்கிலி்டப்பட்டார். வ்டான் பிலிப் என்றை 
சபயரில் அேர் கத்வதாலிக்கோக ைதம் ைாற்றைப்படடு 
அேர் விசுோசம் மிக்க கிறிஸ்தேோக ைாறினார் 
என்று வபார்த்துக்வகய ஆதாேஙகள் கூறுகின்றைன. 
வபோசிரியர் கணபதிப்பிள்மள, ேேதர், சசாக்கன், 
சசஙமக ஆழியான், காமே சுநதேம்பிள்மள ஆகிவயார் 
முதைாம் சஙகிலி ைன்னமனப் பற்றி நிமறையவே 
ஆக்கஙகமளப் பம்டத்துள்ள வபாதிலும், இேண்்டாம் 
சஙகிலி ைன்னனின் எநத ஆக்கமும் சேளிேோத 
நிமையில் சிறீகாநதலிஙகம் அேர்களின் ‘ைண்டியி்டாத 
வீேம்’ என்றை ஆேணம் முக்கியத்துேம் சபறுகிறைது 
என்று தனது உமேயில் கூறினார்.

இணுமேயூர் அப்பாக்குடடி நிமையம் தயாரித்து 
ேைஙகிய ‘ைண்டியி்டா வீேம்’ என்றை ேேைாற்றுக் 
குறும்ப்டத்தின் சேளியீடடு விைா இைண்்டனில் 
நம்டசபற்றை வபாது அநநிகழ்ச்சிக்குத் தமைமை ேகித்துப் 
வபசிய அறிஞர் சச. சிறிகநதோசா உமேயாற்றும்வபாது, 
“பை ஆயிேம் பவுண்களுக்குவைல் சசைவிடடுத் தன் 
அயோத உமைப்பில் சிறீகாநதலிஙகம் தயாரிப்பில் 
‘ைண்டியி்டா வீேம்’ யாழ்ப்பாணக் கம்டசி ைன்னனின் 
வபார்த்துக்வகயருக்கு எதிோனப் வபாோட்டத்மத நன்கு 
ப்டம் பிடித்துக் காடடுகிறைது. தமிழ்ப்பற்றும், சமூக நைனும் 
சகாண்டு சசயற்படும் சிறீகாநதலிஙகம் அேர்களின் இநத 
ஆேணக் குறும்ப்டம் பாோடடுதற்குரியதாகும்” என்றைார்.

சட்டத்தேணி எஸ். பேைலிஙகம் அேர்கள் 
உமேயாற்றும்வபாது, “டி.ஏ.வகா. காசியாத் தீமே 
பிரிடடிஷ் அேசு மீளவும் சைாறிசியஸ் நாடடின் ேசம் 
மீளக் மகயளிக்க வேண்டும் என்று ஐ.நா. சபா 
ேைஙகியுள்ள ஆவைாசமனயானது சஙகிலி ைன்னன் 
இைநத தமிழ் ோஜ்யத்மத மீளவும் தமிழ் ைக்களி்டம் 
என்றை சட்ட ோதத்திற்கு ேலுச்வசர்க்கிறைது” என்று 
கூறினார்.

கவிஞர் பா.மே. சஜயபாைன், என். சகஙகாதேன், 
புைேர் சிேநாதன், கவி வீேோகு, எஸ். ேஙகன், 
்டாக்்டர் எஸ். நேேடணம், சட்டத்தேணி ேடனசிஙகம், 
சமூகத் சதாண்்டர் எஸ். வயாகநாதன் ஆகிவயாரும் 
பாோடடிப் வபசியிருநதனர்.

இைண்்டன் திரிசக்தி இைக்கிய சஙகைத்தின் 
ஏற்பாடடில் சிே தணிகாசைம் அேர்கள் நா்டக 
சநறியாளர் சிறீகாநதலிஙகம் அேர்களுக்கு அளித்த 
விருதிமன மேத்தியக் கைாநிதி ைாைா ோதாகிருஷ்ணன் 
மகயளித்தார்.

ச ட ்ட த் த ேணி சி றீ க ா ந தலிஙகம்  தனது 
ஏற்புமேயில், “நைது ேேைாற்மறை நைது எதிரிகள் 
எழுதி மேப்பதற்கு இ்டம்தேக்கூ்டாது என்றும், 
யாழ்ப்பாணத்தின் இநதுக்வகாயில்கமள இடித்துத் 
தகர்த்த சசயற்பாடுகமளப் வபார்த்துக்வகயர்கள் 
தஙகள் ஆேணஙகளில் பதிவு சசயதிருக்கைாட்டார்கள் 
என்றும் ப்டத்தில் தமிழ்ப் பாத்திேஙகவளாடு 
ஆஙகிவைய கதாபாத்திேஙகளும் இமணநது நடித்து 
திமேப்ப்ட ஆக்கத்திற்கு சைருகூடடியுள்ளனர்” என்று  
சதரிவித்தார்.

ைக்கள் நிமறைநத சேளியீடடு நிகழ்ச்சியாக இவவிைா 
நம்டசபற்றைது குறிப்பி்டத்தக்கது. 

இலண்டனில் 2ஆம் சங்கிலிமன்னன
வரலாற்றுக் குறும்்ப்ட வவளியீட்டு விழா

வி க்கல் எடுத்ததும் ைகன்தான் 
நிமனக்கிறைான் என எண்ணி ைகிழ்கிறைாள் 
முதிவயார் இல்ைத்தில் இருக்கும் தாய..

உைகில் உன் ேளர்ச்சிமயக் கண்டு 
சபாறைாமைப்ப்டாத ஒவே ஜீேன் அம்ைா.

ஒரு தாயக்காக எமதயும் இைக்கைாம்.. 
ஆனால், எதற்காகவும் தாமய இைக்கக்கூ்டாது..

படிப்ப வி்ட அப்பா அம்ைா ஒசத்திதான். 
அதனாைதான் இன்சியை முதல்ையும், படிப்ப 
கம்டசியிலும் எழுதுவறைாம்..!!

'ஹவைா' சசான்னதும் "என்ன்டா உ்டம்பு 

சரியில்மையா" என்று வகடகும் அம்ைாவி்டம் 
வதாற்றுப் வபாகின்றைனர் உைகில் உள்ள 
அமனத்து ைருத்துேர்களும்..!!

தாய தநமதயாரின் அருமை நீ ேளரும் 
வபாது சதரியாது.. உன் பிள்மளமய நீ 
ேளர்க்கும் வபாது தான் சதரியும்...

*புேண்டு படுத்தால் நாம் இறைநதுவிடுவோவைா 
என்று கருவில் இருநத நைக்காக தூக்கத்மத 
கூ்ட துமளத்து விடடு இேவில் விழித்திருநத 
சூரியன்.. "அம்ைா"*

ோர்த்மதகள் இல்ைாைல் வபசிவனன்.. 
கண்கள் இல்ைாைல் ேசித்வதன்.. காற்வறை 

இல்ைாைல் சுோசித்வதன்.. கேமைகள் 
இல்ைாைல் ோழ்நவதன்.. என் தாயின் 
கருேமறையில் ைடடும்..!!

*அம்ைாமே சநவதாசப்படுத்த பணம், 
நமக வேணுைான்னு வகக்க வதமேயில்மை.. 
சாப்பிடும் வபாது இன்னும் சகாஞசம் வசாறு 
வபாடும்ைா என்று வகட்டாவை வபாதும்..*

ஒரு தாய தனக்கு என்னசேல்ைாம் 
சசயதாள் என்பமத ைனிதன் கம்டசிேமே 
உணர்ேதில்மை.. அேன் அமத உணரும் 
வபாது அேள் உயிவோடு இருப்பதில்மை...

- ்தமிைன்

எதற்ா்வும் தா்ை இழக்க கூடாது!

நைஜொதி ஜொகரட்னம்
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“சி த்தா” என்று அன்பாக அமைக்கப்படும், 
சட்டத்த ேணி சிதம்ப ே ப்பிள்மள 

அேர்கள் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பல்துமறை 
சமூகவசமேயாளோக இைண்்டன் தமிழ்ச் 
சமூகத்தால் பாோட்டப்படுபேர். தனது சட்டத் 
துமறையில் ஓயவுசபற்றை நிமையில், தனது வநேம் 
முழுேமதயும் சமூகப் பணிகளுக்கு அர்ப்பணித்து 
ேருகின்றைார்.

சட்டத்துமறையால் ஓயவுசபற்றை பின்னர், 
தமிைர் சமூகப் பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் 
சகாண்்டார். சபாதுச்வசமேயில் சிதம்பேப்பிள்மள, 
திருைதி. ்டாக்்டர் ைவகஸ்ேரி இருேரும் இமணநது 
ஈடுபடுேது வைலும் பாோட்டத்தக்கது. இேர்கள் 

இருேருக்குமுரிய ேசதி, ோயப்பு்டன் உைகம் 
சுத்தி ைகிழ்ச்சியாக ோழ்க்மக ந்டத்த 
முடியும். எல்ைாச் சுகவபாகஙகமளயும் 
அர்ப்பணித்து ைக்கள் வசமேவய 
ைவகஸ்ேேன் வசமே என ோழ்நது 
ேரும் குடும்பத்மத ோழும்வபாது 

பாோடடுவோம்.
40 ஆண்டுகளாக மசே 

முன்வனற்றைச் சஙகத்து்டன் 
இமணநது  உமை த்து 
ேருபேர். இருேரும் சஙகப் 
பணிகளில் தீவிேை ா க 
ஈடுபடடு ேருகின்றைனர். 
ப ை  நி க ழ் வு கமள ப் 
சபாறுப்வபற்று சிறைப்பு்டன் 
ந்டத்தி ேருகின்றைனர். 
இ ேரும ்ட ய  வி ை ா 
என்றைால் அடியார் கூட்டம் 
அணிதிேள்கிறைது. சையப் 
பற்வறை ாடு  சதயவீக 
ே ழி ப ா ட ம்ட யு ம் 
க ம ்ட ப் பி டி த் து 
ேருபேர்கள்.

்ட ா க்்ட ர்  திருைதி . 
ைவகஸ்ேரி இைண்்டன் 

ஆைய முருக ேழிபாடடில் 
அதிக ஈடுபாடு சகாண்்டேர் . 
ஆையத்தின் நிகழ்ச்சிகளில் தேறைாது 
அமைதியாக பஙகுசகாள்பேர்.

சட்டத்தேணி சிதம்பேப்பிள்மள 
இைண்்டனில் இன்றுேமேயும் 
ஈடுபட்ட தமிழ்ச் சமூக அமைப்புகள  
பை.

சித்தாவின் முகத்தில் எப்சபாழுதும் புன் 
சிரிப்பு. வகாபம் கிம்டயாது. அமைதி, அ்டக்கம், 
சபாறுமை, சிநதித்துக் கமதத்தல் ஆகிய 
அரும்சபருங குணஙகள் அேேது தனித்துேம்.

பிரித்தானியாவில் அேேது சபரிய பணி 
ைேணச்ச்டஙகுகமளப் சபாறுப்பு்டன் ேழிந்டத்துேது.

இதுேமேயும்  3 0 0 க்கு  அதிகை ான 
ைேணச்ச்டஙகுகமள மிகச் சிறைநத முமறையில் 
ேழிந்டத்தியுள்ளார்.

உற்றைார், உறைவினர், நண்பர் என்றை வேறுபாடு 
இன்றி ைேணச் ச்டஙகுகமளயும் ஒவே 
கண்வணாட்டத்தில் சையாசாே முமறைப்படி 
ந்டத்துபேர். ஒரு ஆத்ைா ைேணித்துவிட்டால் 
உயிர் இைநத உ்டம்பு, ஒரு சதயேத்துக்குச் 
சைைானது.

கிரிமககள் சதா்டக்கம் ையான அ்டக்கம் 
ேமே மிக ஒழுஙகாக ைேணச்ச்டஙகுகமள 
ந்டத்திேரும் பணி வபாற்றைத்தக்கது.

“இத்தம்பதியினர் தைது வீடு, குடும்பம் என 
ோைாது சமூகம், ஆன்மிகம் எனப் பை சபாதுப் 
பணிகளிலும் தஙகள் ோழ்மே ஈடுபடுத்தியுள்ளனர்” 
என்று நல்லூர் ஆதினம் ைனம் திறைநது சித்தா 
தம்பதிமய பாோடடியுள்ளார்.

சதல்லிப்பமள துர்க்காவதவி வதேஸ்தான 
முதல்ேர் தஙகம்ைா அப்பாக்குடடி அன்று 
ோழ்த்தியமே :  “அன்பும்  அறைனும் 
உம்டத்தாயின் இல்ோழ்க்மக பண்பும் பயனும் 
அது” என்றை குறைடபாவுக்கு ஏற்றைபடி ோழ்நது 
சகாண்டிருப்பேர்கள். இைண்்டன் முருகன் பிேதான 
குருநாகநாதசிேம் சிோச்சாரியார் கூறியமே :

“ைனதாலும், ோக்காலும், சிநமதயாலும் 
சசயல்களினாலும் ஒன்றுபட்ட குணமும்டய 
சீர்மிகு தம்பதிகளாம் திரு. சிதம்பேப்பிள்மள 
ஐயா திருைதி. ைவகஸ்ேரி அம்ைாள்” என்கிறைார்.

மசே முன்வனற்றைச் சஙகத்தின் அன்மறைய 
ைதிப்பீடு :

“இேர்கள் தம்பதியானது இமறைேன் இட்ட 
பூடடு. இருேரும் ைானி்டத்தின் ைாண்பு. 
நல்ைேர்கள், ேல்ைேர்கள். சதால்மை, துயர், 
இ்டர் சிேைம் ேநதால் ேநது உதவிடும் கேஙகள்.”

இவவிதம் இைண்்டன் சிேன்வகாயில் “சித்தா 
தம்பதிகள் ைனிதருள் ஒப்பற்றை ைாணிக்கைாக 
எைது சமுதாயம் எடுத்துக்காடடுகிறைது.”

வோல்தம்ஸ்வோ கற்பக விநாயகர் ஆையம், 
புகழ் ைாமை சசலுத்தியுள்ளது.

சசஞசசாற்சசல்ேர் ஆறுதிருமுருகன், 
“அன்பும், அ்டக்கமும் ஆனநதைான ோழ்வும் 
சகாண்்டேர்கள் ைான் சிதம்பேப்பிள்மள 
ைவகஸ்ேரி தம்பதிகள்”.

கற்பக விருடசைாக கல்விக்க்டைாக 
விளஙகிய கநதமுருவகசனார் பிறைநத புவைாலி 
சபரும் பதியில் பிறைநது கல்வியால் கருமண 
உள்ளத்தால் இன்று சபருமைவயாடு இைண்்டனில் 
ோழ்கின்றைார். மேத்திய கைாநிதி ைவகஸ்ேரி 
அம்ைாவும் ேக்கீல் சிதம்பேப் பிள்மள ஐயாவும் 
ஆற்றிேரும் சமூகப் பணிகமள ோழ்த்தாத  
சநஞசில்மை.

பை சமூகத்தினமே உறுப்பினோகக் சகாண்்ட 
உைக சைாதான ைன்றைத்மத திறைம்ப்ட ந்டத்தி ஏமனய 
சமூகத்தினரின் பாோடம்டப் சபற்றைேர். ைன்றைத்தின் 
தமைேோகவும், துமணத் தமைேோகவும் 
பணியாற்றியேர். ஆண்டுவதாறும் டிசம்பர் 
10-ஆம் திகதி நம்டசபறும் சர்ேவதச ைனித 
உரிமைத் தின ைாநாடம்ட பயன்படுத்தி இைஙமக 
அேசாஙகம் தமிைர்களுக்கு இமைக்கும் ைனித 
உரிமை மீறைல்கமள சர்ேவதச ையப்படுத்தியேர். 
அமைப்புகளுக்கு ஊ்டாக தமிைர் பிேச்சமனமய 
முன்சனடுப்பதில் ஆர்ேைாகச் சசயற்பட்டேர். 
தமிைர் பிேச்சமனமய ஏமனய சமூகஙகளுக்கு 
எடுத்துக் கூறுேதற்கு சித்தா அேர்களின் ஆஙகிை 
அறிவு பயனுள்ளதாகவிருநதது.

சித்தா அேர்கள் பை சைய, சமூக, அேசியல், 
கைாச்சாே சஙகஙகள் நிறுேனஙகளில் பை 
ேரு்டஙகளாகப் பணியாற்றி ேருகின்றைார். மசேத் 
திருக்வகாயில்கள் உடப்ட பை அமைப்புகளு்டன் 
இைேச சட்ட ஆவைாசகோகவும் இவ 
அமைப்புக்களில் முக்கிய பதவிகள் மூைம் 
வசமேயாற்றி உள்ளார். தமிழ் அகதிகள் 
ந்டேடிக்மகக் குழு மிக முக்கியைான அமைப்பு. 
நீண்்டகாைைாகத் தமைேோகவும் பணியாற்றி 
இைஙமகத் தமிைர்களின் ைனித உரிமை 
மீறைலுக்காக சர்ேவதச ரீதியாக குேல் எழுப்பிய 
சபருமைக்குரியேர்.

மசே முன்வனற்றைச் சஙகத்தில் சதா்டர்நது ஏழு 
ஆண்டுகள் தமைேோகவும் சட்ட ஆவைாசகோகவும் 
ைற்றும் துமறைகளில் உமைத்து சஙகத்மத ேளர்த்து 
ேநதேர்களில் முக்கியைானேர்.

சித்தாவின் சதாண்டுகள் வைலும் சதா்டேவும், 
உயர்நத அேர்தம் ோழ்வும், பணிோன பணியும் 
சிறைக்கவும் அேரும் அேர் துமணவியாரும் 
நீடுழி ோழ்க! 

சித்தாவின் பணிவதான பணி நீடுழி வதாழ்க!

்வேைாற்றுப் புகழ்சபற்றை ஈைத்துச் சாதமன வீேனான 
ஆழிக்குைேன் ஆனநதன் நிமனோக, அேர் 

பிறைநத ேல்சேடடித்துமறை ைண்ணில், அமைக்கப்பட்ட 
ஆழிக்குைேன் ஆனநதன் நீச்சல் த்டாகத் திறைப்பு 
விைா வகாைாகைைாக 9.8.2019 அன்று ந்டநதுள்ளது. 
ேல்சேடடித்துமறை வேேதி க்டற்கமேயில் சுஙக இைாகா 
ஒரு காைத்தில் இயஙகிய இ்டத்தில் 10 வகாடி ரூபாய 

சசைவில் ைாவீேன் ஆனநதன் சபருமைக்குச் சான்று 
சசால்லும் ேமகயில், நிர்ைாணிக்கப்படடுள்ளது. 
நிதி அமைச்சர் ைஙகள சைேவீோ திறைநது மேத்த 
இவமேபேத்தில் எம்.பி.க்கள் ைாமே வசனாதிோஜா, 
எம்.ஏ. சுைநதிேன் உடப்ட பை அேசியல் பிேமுகர்கள் 
பஙகுசகாண்டு உமேயாற்றினர். ைமறைநத நீச்சல் வீேர் 
ஆனநதனின் காதல் துமணவியார் திருைதி. ைானில் 

ஆனநதன், அேேது ைகன் ேஜன் ஆகிவயாரும் இநத 
விைாவில் கைநதுசகாண்்டனர். ஆனநதனின் ைமனவி 
ைானிலுக்கு அமைச்சர் சைேவீோ சசாநத ைாமியாோர்.

ேல்சேடடித்துமறை வீேத்தின் விமளநிைம். அநத 
ைண்ணில் வதான்றிய ஈைத்தின் ைாவீேன், விடுதமைப்புலிகள் 
தமைேர் வேலுப்பிள்மள பிேபாகேன் அேமேப் வபான்வறை 
ைறைக்க முடியாத ைாவீேன்தான் ஆழிக்குைேன்.

ேல்ேட்டித்துறை மண்ணில
ஆழிக்குமரனுக்கு நீச்சல தடாகம்!
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மக்கள் சிநதமனப் வபேமே ேரு்டாேரு்டம் 
ந்டாத்தி ேரும் ஈவோடு புத்தகத் திருவிைாவின் 

15-ஆம் ஆண்டு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட 02 முதல் 13 
ேமே நம்டசபற்றைது.

ஆகஸ்ட 11-ஆம் திகதி, நம்டசபற்றை “உைகத் 
தமிைர் பம்டப்பேஙகத்தின்” வகாமேமயச் வசர்நத 
வபோசிரியர் முமனேர் சு. துமே, ேவுனியூர் இோ. 
உதயணன் அேர்களால் இதுேமே எழுதப்பட்ட 
சிறுகமதத் சதாகுப்புக்கள், புதினஙகள் ஆகியேற்மறை 
ஆயவு சசயது “ஈைத்து இைக்கிய ஆளுமை : ேவுனியூர் 
இோ. உதயணன்” என்றை நூல் ஒன்மறை எழுதியிருநதார். 
இநநூலின் சேளியீடடு விைா த. ஸ்்டாலின் குணவசகேன் 
தமைமையில் நம்டசபற்றைது. முமனேர் சு. சதாசிேம் 
(தமிழ்த்துமறை உதவிப் வபோசிரியர், சசன்மன கிறித்தேக் 
கல்லூரி) அேர்கள் சேளியிடடு மேக்க, திரு. ஓம்ட. 
சபா. துமேயேசன் (தமிழ்நாடு கமை இைக்கியப் 
சபருைன்றை ஈவோடு ைாேட்டச் சசயைாளர்) முதற் 
பிேதிமயப் சபற்றுக் சகாண்்டார்.

நூைாசிரியர் உமேயிமன வபோசிரியர் முமனேர் சு. 
துமே அேர்களும், சிறைப்புமேமய எழுத்தாளர் ேவுனியூர் 
இோ. உதயணனும் நிகழ்த்தினர்.

ைாமை வநே நிகழ்வு, ைாமை ஆறு ைணிக்கு 
ஆேம்பைாகியது. இநத நிகழ்விற்கு சிறைப்பு விருநதினோக 

ேருமக தநதிருநத, இநதியாவுக்கு விண்சேளி ஆோயச்சி 
மூைம் சபருமை வசர்த்த ையில்சாமி அண்ணாதுமே, 
ஐநது முமனேர் பட்டஙகமளப் சபற்றைது்டன், இநதிய 
ஆயவு மையத்தின் 2015-ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் ைாதம் 
முதல் 2018-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட ைாதம் ேமே 
பணியாற்றிய இேவே முதன்முதலில் இநதியா நிைாவுக்கு 
ஆயவுக்கைம் அனுப்பிய சநதிோயன்-1 திட்டத்தின் 
திட்ட இயக்குனர். இேர் கிட்டத்தட்ட 3000 இநதிய 
ைற்றும் சர்ேவதச அறிவியைாளர்கமளத் தமைமை 
தாஙகி நிைவில் நீர் கண்டுபிடித்து, இநதியாவிற்குப் 
சபாருமை வசர்த்தது ஒரு ேேைாற்று நிகழ்வு.

ே.உ.சி. பூஙகா மைதானத்தில் நம்டசபற்றை ைாமை 
நிகழ்வில் பத்து ஆயிேத்துக்கும் வைற்பட்ட ைக்கள் 
கூடியிருநத நிகழ்வில் எழுத்தாளர் ேவுனியூர் இோ. 
உதயணன், ையில்சாமி அண்ணாதுமே அேர்களால் 
நிமனவுக் வக்டயம் ேைஙகிக் சகௌேவிக்கப்பட்டார்.

அமதத் சதா்டர்நது, “அறிவியலும் ைானு்டமும் - 
வநற்று, இன்று, நாமள” என்றை தமைப்பில் ையில்சாமி 
அண்ணாதுமே வபசிய வபாது, அநத மைதானத்தில் 
குழுமியிருநத அத்தமன ைக்களும் அேர் உமேமய 
சசவிைடுத்துக் வகடடுக் சகாண்டிருக்க, முழு அமைதி 
நிமையிலிருநதது. 

- மதுரையிலிருந்து ச�ோழ நோகைோஜன்

ஈவராடு புத்தகத் திருவிழாவில

அேசியலுக்கு ேருேதுகுறித்து பை ஆண்டுகளாகப் 
பூ்டகைாகப் வபசிக்சகாண்டிருநத நிமையில், 2017-ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர் 31-ஆம் வததி சசன்மன ோகவேநதிோ 
திருைண ைண்்டபத்தில், “நான் அேசியலுக்கு ேருேது 
உறுதி. காைத்தின் கட்டாணம் இது” என்று முைஙகினார் 
ேஜினிகாநத்.

‘ேஜினி அேசியலுக்கு ேருகிறைார்’ - இப்படி ஆயிேத்துக்கும் 
அதிகைான முமறைகூ்ட எழுதியிருக்கைாம். ஆனால், 
அேர் அேசியலுக்கு ேருேது இன்னும் ‘புலி ேருது’ 
கமதயாகவேத்தான் இருக்கிறைது.

என்மறைக்காேது அேர் அேசியலுக்கு ேருோர் என்றை 
நம்பிக்மகயில் வீதி வீதியாய வபாஸ்்டர் ஒடடியேர்களும், உயிமே 
பணயம் மேத்து உயவே நின்று அேரின் கட-அவுடடுக்குப் 
பாைாபிவஷகம் சசயத ேசிகர்களும், சதாண்்டோகுை 
முன்வன ஓயவு ேயமதத் தாண்டிவிட்டார்கள். ஆனாலும், 
அசோைல் அவேப்வபாது அேசியல் வபசிக்சகாண்வ்டதான் 
இருக்கிறைார் ேஜினி.

அேசியலுக்கு ேருேது குறித்து பை ஆண்டுகளாகப் 
பூ்டகைாகப் வபசிக்சகாண்டிருநத நிமையில், 2017-ஆம் 
ஆண்டு டிசம்பர் 31-ஆம் வததி சசன்மன ோகவேநதிோ 
திருைண ைண்்டபத்தில், “நான் அேசியலுக்கு ேருேது 
உறுதி. காைத்தின் கட்டாயம் இது” என்று முைஙகினார் 
ேஜினிகாநத். அேசியல் நுமைவு குறித்த  அறிவிப்பு 
சேளியாகி இேண்டு ஆண்டுகள் முடியப் வபாகின்றைன. இநத 
இேண்டு ஆண்டுகளில் இேண்டு ப்டஙகமள முடித்துவிட்டார் 
ேஜினி. இப்வபாது ‘தர்பார்’ ப்டத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் 
நம்டசபற்றுக் சகாண்டிருக்கின்றைன.

சேளிைாநிைஙகளில் ந்டநத ‘தர்பார்’ ப்டப்பிடிப்மப 
முடித்துவிடடு சசன்மன திரும்பிய ேஜினி, தனக்கு வேண்டிய 
சிை நண்பர்களு்டன் ஆவைாசமன ந்டத்தியிருக்கிறைார். 
அப்வபாது, “நான் சசான்னது வபாை ேரும் சட்டைன்றைத் 

வதர்தலில் களமிற்ஙகப் வபாேது உறுதி. 
அமனத்து ைாேட்டஙகளிலும் கட்டமைப்புப் 
பணிகள் நம்டசபறுகின்றைன. மத ைாதம் 
பிறைக்கடடும்” என்று சசால்லி சஸ்சபன்ஸ் 
மேத்தாோம்.

இதுபற்றி வபசிய ேஜினிக்கு 
சநருக்கைான சிைர், “சபாஙகலுக்குத் 
தர்பார்” சேளியாகிறைது. ேஜினி நடிக்கும் 
ைற்சறைாரு ப்டத்தின் ப்டப்பிடிப்பு, ேரும் 
நேம்பர் சதா்டஙகி அடுத்த மூன்று 
ைாதஙகளில் முடிக்கப்ப்டவுள்ளது. அதற்கு 
முன்வப மத ைாதத்தில் கடசிப் சபயமே 
அறிவிக்கைாம் என்று ேஜினி ஆவைாசித்து 
ேருகிறைார். இதற்குப் பின்னால் ைற்சறைாரு 
காேணமும் இருக்கிறைது. பி.வஜ.பி.-யின் தமிைகத் 
தமைேர் பதவிக்கு ேஜினியின் சபயமேக் கசியவிட்டவத 
ச்டல்லி பி.வஜ.பி. வைலி்டம்தான் என்று ேஜினி நிமனக்கிறைார். 
ஏற்சகனவே அேர்மீது ‘பி.வஜ.பி. ஆதேோளர்’ என்றை முத்திமே 
அழுத்தைாக விழுநதுள்ளது. இநநிமையில், ‘இதுவபான்றை 
உண்மைக்குப் புறைம்பான தகேல்கமளக் கசியவிடடு, தமிைக 
அேசியல் களத்தில் என்மனப் பதம் பார்க்கிறைார்களா!’ 
என்றும் நண்பர்களி்டம் அேர் ேருத்தப்படடுள்ளார். 
எனவேதான், தனிக்கடசி என்கிறை தனது நிமைப்பாடம்ட 
உறுதியாக மீண்டும் அறிவித்துவிடடு, அடுத்தகட்டப் 
பணிகமள அதற்குப் பிறைகு பார்த்துக்சகாள்ளைாம் என்று 
முடிவு சசயதிருக்கிறைார் என்றைனர்.

பி.வஜ.பி. தேப்பிலும் இதுபற்றிப் வபசிவனாம். தமிைகத்மதச் 
வசர்நத மூத்த பத்திரிமகயாளர் ஒருேர், அமித்ஷாமே 
சமீபத்தில் சநதித்துப் வபசியிருக்கிறைார். அப்வபாது ேஜினியின் 
அேசியல் நகர்வுகள் குறித்து வபச்சு கிளம்பியதும், ‘அேருக்கு 
அேசியல் கடசி ஆேம்பிக்க விருப்பமில்மைவயா?’ என்று 
அமித்ஷா வகட்டாோம். இநதத் தகேல், ேஜினியின் 

1008-வது முறையாக…
அரசியலுக்கு வருகிைார் ரஜினி!

ேவுனியூர் இரோ.உையணனுககு ் கௌரேம

காதுகமள எடடியிருக்கிறைது. தமிைகத்மதச் வசர்நத பி.வஜ.பி. 
சபண் பிேமுகர் ஒருேர், ேஜினிக்கு அேசியல் ஆவைாசமன 
ேைஙகும் ஒருேரி்டம் ‘ேஜினி, கடசி அமைக்கும் ஐடியாவில் 
இல்மையா என்று வைலி்டத்தில் வகடகிறைார்கள்’ என்று 
சசால்லியிருக்கிறைார். பி.வஜ.பி. வைலி்டம் தன் விஷயத்தில் 
குைப்பைான நிமைப்பாடடில் இருப்பதும் ேஜினிக்குத் சதரிய 
ேநதிருக்கிறைது.

இதற்கிம்டயில், தமிைக அேசியல் நகர்வுகள் 
குறித்து தனது அேசியல் ஆவைாசகரி்டம் ேஜினி 
வகடடுத் சதரிநது சகாண்டிருக்கிறைார். அப்வபாது 
‘சட்டைன்றைத் வதர்தலுக்கு ஆறு ைாதஙகளுக்கு 
முன்பு, நாம் முழுமையான அேசியல் 
கடசியாகச் சசயல்படுவோம். அது உறுதி’ 
என்று சசால்லியிருக்கிறைார். அதனால், 
மத ைாதத்தில் கடசிப் சபயரின் அறிவிப்பு 
ேருேதற்கு ோயப்புண்டு என்றைனர்.

‘தர்பார்’ ப்டப்பிடிப்பு முடிநத மகவயாடு, 
ைன்றை நிர்ோகிகள் சிைமேயும் ேஜினி 
சநதித்து, “எநதக் குைப்பமும் வேண்்டாம், 

கடசி ஆேம்பிப்பது உறுதி. பி.வஜ.பி. தேப்பு்டன் 
நாம் கூட்டணி மேப்பதா, வேண்்டாைா என்பமத 

பிறைகு முடிவு சசயது சகாள்ளைாம். அ.தி.மு.க. 
‘வீக்’காக இருக்கிறைது. இதுதான் சரியான வநேம்” என்று 
உற்சாகைாகப் வபசியிருக்கிறைார்.

ேஜினியின் கணக்வக, அ.தி.மு.க.வுக்கு ைாற்றைாக 
வதர்தல் களத்தில் நின்று தி.மு.க.மே எதிர்க்க வேண்டும் 
என்பதாகத்தான் இருக்கிறைது. இதன் காேணைாகவே தன்மீது 
‘பி.வஜ.பி. ஆதேோளர்’ என்கிறை முத்திமேமய முதலில் அகற்றை 
முடியுைா என்று பார்க்கிறைார். ஆனால் பி.வஜ.பி. தேப்பிவைா, 
அேசியல் கடசி அறிவிப்மப ேஜினி சேளியிட்டதுவை அேமே 
தஙகள் ேமைக்குள் சகாண்டுேநது அேர் தமைமையில் 
ஓர் அணிமய தமிைகத் வதர்தல் களத்தில் உருோக்க 
வேண்டும் எனத் திட்டமிடுகிறைது.

இேர்கள் இப்படிச் சசான்னாலும் ேஜினியின் அேசியல் 
குறித்து வபசுேவத இப்வபாது வகலியும் கிண்்டலுைாகப் 
பார்க்கப்படுகிறைது. இருபது ஆண்டுகளாக ேஜினியின் 
அேசியல் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் அேரின் ேசிகர்கள், 
அடுத்த ஆண்டும் காத்திருக்க வேண்டிய நிமை இல்ைாைல் 
இருநதால் சரி!  - அ. ர�யது அபுதோஹீர்
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ந. ஜபான்குமரகுருபரன்

“மாடுகமள, தமிழிலும் சைஸ்கிருதத்திலும் 
என்னால் வபச மேக்க முடியும்” என்று 

சோல்விட்டேர், இப்வபாது எஙவக இருநது சகாண்டு 
யூ டியூபில் வபசுகிறைார் என்பதுதான் நித்தி ைர்ைத் 
சதா்டரின் புதிய அத்தியாயம். ‘நித்தியானநதா, பி்டதி 
ஆசிேைத்தில் பை ைாதஙகளாக இல்மை’ என்றை தகேல், 
சிை ைாதஙகளுக்கு முன்வப கசிநதது. இப்வபாது அேர் 
சேளிநாடடில் பதுஙகியுள்ளதாகத் தகேல் பேவி ேருகிறைது. 
நித்தி எஙவக இருக்கிறைார் என்றை வகள்விக்கு விம்ட வதடும் 
முன், அேமேப் பற்றி ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்வபக்.

நித்தியானநதாவின் இயற்சபயர் ோஜவசகேன். 
திருேண்ணாைமையில் சாதாேண விேசாயக் குடும்பத்தில் 
பிறைநதேர். தன் பன்னிசேண்்டாம் ேயதில், ‘உ்டல் 
தாண்டிய அனுபேம்’ என்கிறை வபோனநதத்மத 
அம்டநததாகக் கூறி, தன்மன ஆன்மிக ோதியாக 
அம்டயாளப்படுத்திக் சகாண்்டேர். அேசுப் பள்ளியில் 
பயின்று, பிறைகு சைக்கானிக்கல் இன்ஜினீயரிங படித்த 
ோஜவசகேமன, ஆன்மிகத் வத்டல் உநதித்தள்ளியது. 
ோைகிருஷ்ண பேைஹம்சமேயும், விவேகானநதமேயும் 
ைானசீகக் குருக்களாக ஏற்றுக்சகாண்டு, ையிைாப்பூரில் 
உள்ள ோைகிருஷ்ண ை்டத்தில் தன்மன இமணத்துக் 
சகாண்்டார். ை்டத்தில் வசர்நதசிை நாள்களிவைவய 
‘ப்ரீமியம் தடகல்’ முமறையில் தனக்கு உ்டவன ‘தீடமச’ 
ேைஙகுைாறு ோஜவசகேன் வகாரிக்மக மேக்க, ை்டம் 
ைறுத்துவிட்டது. அஙவகயிருநது சேளிவயறி நாடு 
முழுேதும் உள்ள இநது ஆையஙகள், ை்டஙகமளச் 
சுற்றிப்பார்த்தேர், இறுதியாகச் சசன்றைம்டநத இ்டம், 
இையைமை.

திடீசேன 2000, ஜனேரி 1 அன்று, ‘ஞான அனுபூதி 
முக்தி’ என்னும் ஞானநிமைமய அம்டநததாகக் கூறிய 
ோஜவசகேன், தன் சபயரில் தியான பீ்டம் ஒன்மறையும் 
சதா்டஙகி சுோமி பேைஹம்ச நித்தியானநதாோக 
ைாறினார். அப்வபாது அேருக்கு ேயது சேறும் 22 தான். 
இன்று 41 ேயதாகும் நித்தியானநதா, 21 நாடுகளில் 800 
கிமளகளுக்கும்வைல் தன் ஆசிேைஙகமள நிறுவியுள்ளார். 
சபஙகளூருக்கு அருவக உள்ள பி்டதியில் 23 ஏக்கரில் 
அேேது ஆசிேைம் விரிநது பேநதிருக்கிறைது.

சதா்டக்கத்திலிருநவத நித்தியானநதாவின் கருத்துகளும் 
சசயல்பாடுகளும் அதிேடியாகத்தான் இருக்கும். 
திடீசேன ஆல்பர்ட ஐன்ஸ்ம்டனின் சார்புக் வகாடபாவ்ட 
தேறு என்பார். ‘சூரியன் உதிப்பமத, 40 நிமி்டஙகள் 

நிறுத்திவனன்’ என்பார். ‘அடுத்த 200 ேரு்டஙகளுக்கு 
நான் ோழ்வேன். 201-ேது ேரு்டத்தில் முக்திக்காக யார் 
ேநது நின்றைாலும் என்னால் அளிக்க முடியாது. இவ்பாவத 
ேநதுவிடுஙகள்’ என ஆசிேைத்துக்கு ஆள் வசர்ப்பார். 
இப்வபாது, உைகத்திவைவய தன்னால் ைடடும்தான் 
சாகா ேேம் அளிக்க முடியும். தன்மன சேணாகதி 
அம்டேமதத் தவிே, ைனிதகுைத்துக்கு வேறு ேழிவய 
இல்மை என்கிறைார்.

அேரும்டய பேேசப் வபச்சில் ையஙகும் பக்தர் 
கூட்டம் ஊருக்கு ஊர் இருக்கிறைது. ஆனால், அேர் உைகப் 
புகழ் சபற்றைது ஒவேசயாரு வீடிவயாவில்தான். நடிமக 
ேஞசிதாவோடு அேர் சநருக்கைாக இருக்கும் வீடிவயா, 
மீடியாவில் ‘லீக்’ ஆகி, பேபேப்மபப் பற்றை மேத்தது. 
நித்தியானநதாவோடு பை ேரு்டஙகள் ஒன்றைாகப் பயணித்த 
சைனின் கருப்பன் என்பேர், நித்தி மீவத சசன்மன 
காேல்துமறையில் வைாசடிப் புகார் அளித்தார். தன்மன பை 
ேரு்டஙகள் பைேநதப்படுத்தி, நித்தியானநதா பாலியல் 
பைாத்காேம் சசயததாக, அேரின் சிஷ்மய ஒருேரும் 
புகார் அளிக்க, இேண்டு முமறை மகதுசசயயப்படடு 
சிமறைக்கும் அனுப்பப்பட்டார் நித்தி. இநத 
ேைக்குகள் இப்வபாதும் கர்நா்டகாவின் 
ோம்நகர் நீதிைன்றைத்தில் ந்டநது 
சகாண்டிருக்கின்றைன.

வபடடி, பிேசஙகம், சபருநகேஙகளில் 
பக்தர்களுக்குத் தரிசனம் என ஏதாேது 
ஒரு ேமகயில் ‘மைம்மைட’டில் இருநது 
சகாண்டிருநத நித்தியானநதாமே, க்டநத 
ஓோண்்டாக பக்தர்கள் எஙவகயுவை பார்க்க 
முடியவில்மை .  பி்டதியில் 
உள்ள தனது ஆசிேைத்தில் 
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து 
ேநத நித்தியானநதா, க்டநத 
பை ைாதஙகளாக யூ டியூப், 
ஃ வ பஸ் பு க்  மூைை ா க 
ைடடுவை பக்தர்கமளச் 
சநதிக்கிறைார். வநரில் 
சநதிப்பவதயில்மை.

நித்திய ானநத ா 
சேளிநாடுகளுக்குத் 
தப்பிச் சசன்றுவிட்டதாக 
சிை  ை ா தஙகளுக்கு 

எங்கே நித்தி?

முன்வப தகேல் பேவியது. ஆனால், எமதயும் உறுதி 
சசயய முடியவில்மை. இதுசதா்டர்பாக, ஜூனியர் விக்டன் 
இதழில் கழுகார் பகுதியில் சிை ைாதஙகளுக்கு முன்வப 
எழுதியிருநவதாம். இப்வபாது ேரும் தகேல்கள், அமத 
உறுதிப்படுத்துேமதப்வபால் இருப்பவதாடு, வைலும் பை 
அதிர்ச்சிகேைான தகேல்களும் பகிேப்படுகின்றைன.

ஆசிேை உள்விேகாேஙகமள அறிநத சிைரி்டம் 
வபசிவனாம்…

“நித்தியானநதாவின் பாஸ்வபார்ட 2018, அக்வ்டாபர் 
31-ம் வததிவய காைாேதியாகிவிட்டது. பாஸ்வபார்டம்டப் 
புதுப்பிக்க நித்தியானநதா விண்ணப்பித்த வபாது, 
அேர்மீது கிரிமினல் ேைக்கு நிலுமேயில் இருப்பதால், 
வபாலீ்ஸார் தம்டயில்ைாச் சான்று அளிக்கவில்மை. 
அதுேமேயில், கம்வபாடியா, திசபத் என புனித யாத்திமே 
வைற்சகாண்டிருநதேர், பாஸ்வபார்ட காைாேதியானதால் 
சேளிநாடு சசல்ை முடியாைல் இருநதார். அநதச் 
சூைலில்தான் அேர்மீதான பாலியல் புகார், வைாசடி 
ேைக்குகள் இறுகத் சதா்டஙகின. அேர் மகது 
சசயயப்படும் அபாயமும் சநருஙகியது.

2018-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் ே்டைாநிைஙகளுக்குப் 
புனித யாத்திமே வைற்சகாண்டிருநதேர், சிை ஏசஜண்டுகள் 
மூைம் சேனிசுைா நாடடுப் வபாலி பாஸ்வபார்டம்டப் 
சபற்றைார். இதற்குக் வகாடிக்கணக்கான ரூபாய, 
ஹோைா முமறையில் அளிக்கப்பட்டது. தமேேழி 
ைார்க்கைாக வநபாளம் சசன்றை நித்தியானநதா சேனிசுைா 
பாஸ்வபார்ட மூைம் கரீபியத் தீவுகளுள் ஒன்றைான 
‘ச்டாமினியன் குடியேசு’ நாடடுக்குத் தப்பிச் சசன்றுவிட்டார். 
தற்வபாது அஙவகயிருநதுதான், ‘கிரீன்ச்டக்’ என்றை 
சதாழில்நுடபத்மதப் பயன்படுத்தி வநேமையாகத் தன் 
பக்தர்களுக்குக் காடசித் தருகிறைார். ோேத்துக்கு ஒருமுமறை 
காமையும் ைாமையும் ஃவபஸ்புக்கில் வநேமையாக 
உமேயாடுேதும் அஙவக உள்ள ஐநது நடசத்திே 
வஹாட்டலில் இருநதுதான். க்டநத ஒரு ேரு்டைாக அேர் 
இநதியாவிவைவய இல்மை. இநதத் தகேமை மிகவும் 
தாைதைாகத் சதரிநதுசகாண்்ட கர்நா்டக வபாலீ்ஸார், 
அேமே எப்படியாேது இநதியாவுக்குக் சகாண்டுேே 
சிை ைமறைமுக ந்டேடிக்மககமள வைற்சகாள்கின்றைனர்” 
என்றைனர்.

அதிர்ச்சிகேைான இநதக் குற்றைச்சாடடுகள் குறித்து 
நாம் வகள்வி எழுப்பியதும், முதலில் பேபேப்பான 
நித்தியானநதாவின் ஆதேோளர்கள், பிறைகு சுதாரித்துக் 
சகாண்டு, “அேர் சமீப காைைாக பி்டதி ஆசிேைத்தில் 
பக்தர்கமளச் சநதிக்காைல் இருப்பது உண்மைதான். 
வீடிவயா கான்ஃபேன்ஸ் மூைைாகத்தான் சநதித்து 
ேருகிறைார். இதற்காக, அேர் சேளிநாடடுக்குத் தப்பிச் 
சசன்றுவிட்டார் என்பதும், சட்டத்தின் முன் நின்றை 
அேர் அஞசுகிறைார் என்பதும் சுத்தப்சபாய” என்றைனர்.

பி்டதி ஆசிேைத்தில் இப்வபாது சபரிய அளவில் 
பக்தர்கள் கூடுேதில்மை என்பதும் சதளிோகத் சதரிகிறைது. 
இதனால் ஆசிேைத்தில் உள்ள சபாருள்கமளச் சிைர் 
அப்புறைப்படுத்துேதாகவும் சதரிய ேநதுள்ளது.

இதுகுறித்து விளக்கைறிய, நித்தியானநதாவின் 
ஆசிேைத்மதத் சதா்டர்புசகாண்வ்டாம் . 
சதாமைப்வபசி எண்கள் பயன்பாடடில் 
இல்மை என்றை அறிவிப்வப சதா்டர்நது ேநது 
சகாண்டிருநதது. அேேது அதிகாேப்பூர்ே முகநூல் 
பக்கத்துக்கும், அேரும்டய இமணய பக்கத்தில் 
அளிக்கப்படடுள்ள webmaster@nithyananda.org 
இ-சையில் முகேரிக்கும் தகேல் அனுப்பிவிடடு, 
பதிலுக்காகக் காத்திருக்கிவறைாம். நித்தியின் 

தீவிே சிஷ்மயகளான ைா நித்தியானநத 
ைாயி சாமி (நம்ை ேஞசிதாதாஙக), 
ைா நித்தியானநதிதா, ைா நித்ய 
ப்ரியைாயனநதா ஆகிவயாருக்கும் 
த க ே ல்  அ னு ப் பி வ ன ா ம் . 
ய ா ரி ்ட மி ரு ந து ம்  ப தி ல்  
இல்மை.

ே ஞ சி த ா வின்  த ந மத 
அவசாக்குைாரி்டம் வபசிய 
வபாது, “ேஞசிதா க்டநத மூன்று 
ைாதஙகளாக அசைரிக்காவில் 
இருக்கிறைார்” என்று தகேல் 
கூறினார். 
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ொட்டு ஒரு ொட்டு
இதுவகர யார வாயிலும்
ொடாத ஒரு ொட்டு!
 
ொட்டு ஒரு ொட்டு
இதுவகர ஓர ஏடிலும்
எழுதாத ஒரு ொட்டு!
 
உனகனபய பமட்டாக்கி
நான ொடிய ஒரு ொட்டு
உனகனபய ொட்டாக்கி
நான ரசிதத ஒரு ொட்டு!
 
பமட்டுக் ைாட்டாத
ஒரு ொட்டு
இகச பொடாத
ஒரு ொட்டு!
 
எட்டுத திகசயிலும்      
ெடிக்ைாத ஒரு ொட்டு
ெலமுகை ெடிததாலும்
அலுக்ைாத ஒரு ொட்டு!
 
ொட்டில் ெல்லவியில்
முதலினெம்
அது எம் உசசநதகலயில்
பதாடஙகிய ொட்டு!
 
ொட்டில் அனுெல்லவியில்
இகடயினெம்

அது எம் உயிரவகரயில்
பதாடரநத ொட்டு!
 
ொட்டில் சரணததில்
ைகடயினெம்
அது எம் முழுகமகயநாம்
அனுெவிதத ொட்டு!
 
குடிபயனன
கூதபதனன
மஙகைபயனன
மஞசபமனன!
 
சுைபமனன
பசாதபதனன
ெதவிபயனன
ெலதுபமனன!
 
இதுவகரயில்
இயம்ொத---
இனிகமபயனன
இனெபமனன---!
 
இவ் வினெம்
எவ் வகையிலாயினும்
சிற்றினெம் சிற்றினெபம!
 
எவ் வினெம்
எது வகரயிலாயினும்
பெரினெம் பெரினெபம!

வாழும் வரை வாழ்கரகை வாழந்து கைாட்டுவவாம்!
நாத்திகம் வபசிய M.R ோதா இறைக்கும் முன் 

காஞசி சஙகோச்சாரியாமே பார்த்து தஞசம் 
அம்டநதார்.

நாத்திகம் வபசிய கண்ணதாசன் இறைக்கும் 
முன் அர்த்தமுள்ள இநதுைதம் எழுதி விடடு 
உயிமே விட்டார்.

நாத்திகம் வபசிய கருணாநிதி  இோைானுஜர் 
காவியத்மத எழுதி, தன் சதாமைக்காடசியில் 
ஒளிபேப்பு சசயதார்

எவேளவு தூற்றினாலும் வபாற்றினாலும் 
கம்டசியில் ேே வேண்டிய இ்டம் இமறைேனி்டவை....

சைஙமகயின் விமை ஆயிேக்கணக்கில்,
அமத காலில் தான் அணிய முடியும்.
குஙகுைத்தின் விமை மிகக்குமறைவு.
அமத சநற்றியில் அைஙகரித்து 

சகாள்ோர்கள்.
இஙகு விமை முக்கியமில்மை,
அதன் சபருமை தான் முக்கியம்.
உப்பு வபான்றை கடினைான ோர்த்மதகளால் 

நம்மை திருத்துபேன் உண்மையான நண்பன்....
சர்க்கமே வபான்றை இனிப்பான ோர்த்மதகளால் 

நம்மை புகழ்பேன் நயேஞசகன்.
புழுவுற்றை உப்பும் புழுவுறைாத இனிப்பும் 

இவவுைகில் உள்ளதாக இதுேமே ேேைாறு 
இல்மை.

இஙகு
வகாயில்கள்,

ைசூதிகள்,
திருத்தைஙகள் வேடிக்மகயானமே..
பணக்காேன் உள்வள சசன்று பிச்மச 

எடுக்கிறைான்,
ஏமை சேளியில் நின்று பிச்மச எடுக்கிறைான்....
ஆக ஏவதா ஒரு ேமகயில் அமனேரும் 

பிச்மச எடுப்பேர்கவள.
காணாத க்டவுளுக்கு பஞசாமிர்தம் 

பம்டப்பார்கள்,
கண்கண்்ட க்டவுளுக்கு (தாயதநமத) பமைய 

வசாறும், கிழிநத துணியும் சகாடுப்பார்கள்.
ைனிதப் பிறைவி சிறைப்பானதாகத் சதரியவில்மை,
ஏசனனில் பிறைக்கும்வபாதும் அழுமக,
சாகும்வபாதும் அழுமக,
இம்டயில் எல்ைாம் நா்டகம்.....
தீஙகு விமளவிக்கும் ைது விற்கும் இ்டத்திற்கு 

ஓவ்டாடி வபாோன்,
அமுதைாம் பால் விற்பேர் வீடு வீ்டாக 

சதருத் சதருோக சேயிலில் சுற்றுகிறைார்.
பால்காேமேப் பார்த்தால் பாலில் தண்ணீர் 

ஊற்றுகிறைார் என்று சண்ம்டயிடுோர்கள்,....
தண்ணீரில்  நஞசுகமள  கைநது 

விற்கும் பானஙகமள தமைமீது மேத்து 
சகாண்்டாடுகிறைார்கள்.

ைனிதனின் பிணத்மத சதாட்டால் அல்ைது 
பார்த்தாவை தீடடு எனக் குளிக்கும் ைனிதன்,

ோயில்ைா ஜீேன்கமள பிணைாக்கி 
ேமகேமகயாச் சமைத்து விைா எடுப்பார்கள்.

இவேளவு தான் ைனிதனின் ோழ்க்மக.
இதற்குள் எதற்கு உறைவுகளுக்குள்
வகாபம்,
விவோதம்,
வீண்பழி,
சகௌேேம்,
அஹஙகாேம்,
அதிகாேம்,
ஆணேம்,
சகாமை,
சகாள்மள,
காழ்ப்புணர்ச்சி?
எது நைவதா அது ேநவத தீரும்.
யாோலும் தடுக்கமுடியாது.
நைதில்ைாதது...
நைக்கில்ைாதது...
எது சசயதாலும் ேோது. யாோலும் தேவும் 

முடியாது.
ோழும் ேமே ோழ்க்மக...
ோழ்நது காடடுவோம்..

்ைக்கேததிற்கு இனியவராகே, 
மற்்றவர்கேளின் இ்தயததில்.... 

சிநதிபவ்ாம்... வாழகே வளமுடன்...
- ்தமிைன்

பாட்டு ஒரு பாட்டு!

 
அஙகிருநபத
பதாடஙகுகிபைாம்
இஙகுவநபத
பதாடருகிபைாம்!
 
இகடயில் தஙகிச
பசல்லபவ---
வநதிருக்கிபைாம்!
 
இறுதியில் தூஙகிச
பசனபை---
பசரநதுவிடுகிபைாம்!
 
மனித வாழ்க்கை எம்
ெயணம் முடிவிபல---
அஙபைபய பசனறும்
பசரநதும் விடுகிபைாம்!  
 

ததா்டரந்து த்வளி்வரப்வணடும்!
‘புதினம்’ ைண்்டனில் ோழும் புைம் சபயர்நத 

ைக்களின் ஒவே தமிழ்பத்திரிமக என்றை உணர்வு்டன்தான் 
ைாதம் தேறைாைல் எடுத்துப்படிப்வபன். ைாதம் இரு 
முமறையாக சேளிேநது இப்வபாது புதுப்சபாலிவு்டன் 
ேண்ணத்தில், நீண்்ட அனுபேமுள்ள ஒரு 
பத்திரிமகயாளனால் ந்டாத்தப்படுகின்றை ஒரு இதழ் 
என்பது என்மனப் வபான்றைேர்களுக்குத் சதரியும் 
தாயகத்திலிருநது 30 ேரு்டஙகளுக்கு முன்னர் இஙகு 
அகதியாக ேநது குடும்பத்து்டன் தஞசம் அம்டநதேன். 
ஈைத்திலும், தமைநகரிலும் பத்திரிமகயாவுனாக இருநத 
ஒரு ேோல் ந்டாத்தப்படுகிறைது. இநதப் பத்திரிமக 
எப்படித்தான் இவேளவு விஷயஙகமளயும் அ்டக்கி, 
இைேசைாக சேளியிடுகிறைார் என்று வியநதிருக்கிவறைன். 
இஙகுள்ள பிேபைைான ஆஙகிை நாளிதழ்கவள 
தடுைாறி இைேசைாகவும், இமணயத்தளஙகளுக்கும் 
வபாகும்வபாது ‘புதினம்’ ைடடும் சேள்ளி விைாமே 
வநாக்கி சேள்ளி நம்டவபாடுகின்றைனது என்று 
நிமனப்வபன். ஆனால் ஒருேவே தனிைனிதனாக 
இேற்மறை எல்ைாம் சசயது முடிக்கிறைார் என்பமத 
அறியும்வபாது, சஙக்டைாகத்தான் இருக்கிறைது. 

தாயகத்திலும், தமிைகத்திலும் தமிழ் இதழ்கமள 
அச்சுப் பிேதியாக சேளியி்டாைல் இப்வபாது 
இமணயத்துக்கு ைாறியிருக்கின்றைன. இப்படி ‘புதினம்’ 
இதழ் ைாறைாைல், எஙகமளப் வபான்றைேர்கவள 
சபருைளவில் படிக்கிறைார்கள் என்பமத கருத்தில் 
சகாண்டு சேளியிடுேது நன்றிக்குரிய விஷயம் 
சதா்டர்நது ‘புதினம்’ சேளிேேவேண்டும் என்று 
இமறைேமனப் பிோர்த்திக்கிவறைன்.

- ச�ோ.முருகசேள்,
HARROW

நன்றி
பிரித்தானியாவில் தமிைர்களால் ந்டாத்தப் படுகின்றை 

கமை இைக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு உஙகள் பத்திரிமகயில் 
ஆதேவு சகாடுத்து, ஊக்கம் அளிப்பதற்கு மிக்க நன்றி.

சக. கருணோகைன், EASTHAM

்வாெ�ர �டிதம்

பாராடடு்கள்
எ ந த த்  த மி ழ் 

பத்திரிமகயிலும் இல்ைாத 
ஒன்மறைக் கேனித்வதன். 
இத்தமன வித்தியாசைான 
எழுத்தாளர்கமள எப்படி எழுத 
மேக்கிறீர்கவளா? ்டாக்்டர் 
தேன், விைல் சசாக்கநாதன், 
ேவுனியூர் இோ.உதயணன், 
பனஙகாட்டன்,  ப .மே .
சஜயபாைன் சிே பரிவைைைகர் 
வபான்றை இன்னும் சிைா….. 
சலிப்பின்றிப்படிக்கக் கூடிய 
விதத்தில் எழுதுோர்கள். ஒரு 
சபாறுப்பான ஆசிாியரும்டய 
வேமைவய  அதுத ான் . 
பாோடடுக்கள்.

என்.உதயகுமோர்.
HAYES

சுல்வயான த்க்வல்கள்
‘வபாகிறை வபாக்கில்….’ 

அருமையாக இருக்கின்றைது. 
பைேற்மறைச் சுமேப்ப்ட 
எ ழு து ே தி ல்  ஏ . வ ஜ .
ஞ ா வ ன ந தி ே ன்  ம க 
வதர்நதேோக இருக்கிறைார்.

கு.ைோம்
ILFORD
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Vijayathasami New Entrolment and Current 
Students are welcome to get from Guru.

07904069369, 02087678004
07904069370

ராகினி ராஜப்காபால (அதி்ர், நாடடியாலயா)

ஷர்மினி கேண்ைன்

நாட்டியாலயா
Natyalaya

விஜயதசமி - 7.10.2019 திங்கட்கிழனை
Vijayathasami Dance Class and Blessings

38 MOFFAT ROAD, TOOTING BROADWAY 

LONDON SW177EZ

மறாலை 5 மணிமுதல் 9 மணிெலர
எஙகேள் நாடடியாலயா நடனப ்ாடசாசல மாைவர்கேள் 

விஜய்தசமி தினதச்த தகோண்டாட உள்வளாம். 
வமற்குறிபபிடட வநரததில், இந நநநாளில் ்சைய 
மாைவர்கேள் - புதிய மாைவர்கேள் அசனவரும் 

குருவின் ஆசிசயப த்ற்று நடன வகுபபுகேளில் ்ஙகு 
்ற்றிச் தசல்லுமாறு வகேடடுக் தகோள்கிவ்றாம்.


