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மீண்டும் ஜனாதிபதித் தேரேலில் 
தபாட்டியிட மாட்தடன் என்று 

அன்று கூறிய மமத்திரிக்கு இரண்டாம் 
ேடமை தபாட்டியிடும் பேவி ஆமை 
ைந்துவிட்டது. ஆனாலும், 19ைது 
திருத்ேம் ேனக்தகே ஆப்புமைத்து, 
அது ஆபத்ோகி விட்டது என்பேனால், 
ை ா ய் க்கு  ை ந் ே ப டி  எல்் ா ம் 
ககோக்கேரிக்கிறார.

 2015ம் ஆண்டு, ஜனைரி மாேம் 
நடந்ே ஜனாதிபதி தேரேலில் நாட்டு 
மக்கேளுக்குக் ககோடுத்ே ைாக்குறுதி 
அடிப்பமடயில் 19ைது திருத்ேம் 
கைய்யப்பட்டது.

 ஜனாதிபதியானதும் மமத்திரி 
எடுத்ே முே்ாைது நடைடிக்மகே இது. 
மகிந்ோ ஜனாதிபதியாகே இருந்ேதபாது 
18ைது திருத்ேத்மேக் ககோண்டு ைந்து, 
அேனூடாகே இரண்டு ேடமைக்கு 
தம்ாகே ஒருைர ஜனாதிபதி தேரேலில் 
தபாட்டியிடுைேற்கு 18ைது திருத்ேத்மே 
நிமறதைற்றி, மூன்றாைது ேடமை 
தபாட்டியிட்டு மமத்திரியிடம் தோற்றுப் 
தபானார. 

 இனிதமலும் எைரும் மூன்றாைது 
ேடமை தபாட்டியிடக்கூடாது என்பேற்கு 
பதிகனட்டாைது திருத்ேத்மே 

ஒழிப்பேற்கோகே 19ைது திருத்ேம் 
மமத்திரிக்கு அைசியமாகேப்பட்டது. 
அது நிமறதைற்றப்பட்டதபாது 
ைபாநாயகேராகே இருந்ேைர ைமல் 
ராஜபக்ஷ. பாராளுமன்றத்துக்கு 
ஜனநாயகே பாரம்பரிய விதிகேள் 
இருக்கே தைண்டும் என்பேற்கு 19ைது 
திருத்ேத்தினால் ஜனாதிபதியின் 
அதிகோரஙகேள் பரை்ாக்கேப்பட்டது.

 முக்கியமாகே அமமசைரமை 
நி ய ம ன ங கே ம ை  பி ர ே ம ரி ன் 
ஆத்ாைமனயுடன் ஜனாதிபதி கைய்ய 
தைண்டும், கபாலிஸ் உயரபேவிகேமை 
தபான்ற நியமனஙகேள் அேற்குரிய 
ஆமைக்குழுக்கேள்  ம ட்டு த ம 
தமற்ககோள்ை முடியும் என்பதும் 19ைது 
திருத்ேத்தில் அடஙகியமை.

 கேடந்ே ஆண்டு அக்தடாபர மாேம் 
ரணிம் பிரேமர பேவியிலிருந்து 
நீக்கி, மகிந்ேமை பிரேமராகே நியமித்து 
பாராளுமன்ற அமரமை கோரைம் கூறாது 
ேமட கைய்ேது தபான்ற எதேசைதிகோர 
நடைடிக்மகேகேமை இ்ஙமகே உசை 
நீதிமன்றம் நிராகேரித்ேது.

 மீண்டும் ஜனாதிபதி தேரேலில் 
தபாட்டியிட மாட்தடன் என்றைருக்கு 
அந்ேப் பேவியில் இரண்டாம் ேடமையும் 

அமரதைண்டும் என்ற ஆமை ைந்ேதபாது 
‘மூக்குமட’படுகிறார. ேற்தபாது 
அரசியல் எதிரியாகேப் பாரக்கும் 
ரணிம் பிரேமர பேவியிலிருந்து 
தூக்கி எறியவும், பாராளுமன்றத்மே 
உடனடியாகேக் கேம்க்கேவும் 19ைது 
திருத்ேம்  முட்டுக்கேட்மடய ாகே 
இருப்பது ேனது எதிரகோ்த்மேக் 
தகேள்விக்குறியாக்கி இருப்பமே உைர 
ஆரம்பித்துள்ைார. 

கமாத்ேத்தில்- 19ைது ‘திருத்ேம்’ 
என்பது ேன்மனச சுற்றி விரிக்கும் 
சூழ்சசி ைம  ்என்று எண்ணுமைவிற்குத் 
ேள்ைப்பட்டுள்ைார.

 ைாோரை ஒரு பிரமஜக்குக்கூடத் 
கேரிந்ே அரசியல் அறிவு மமத்திரிக்கு 
இல்ம்! அைதர 19ைது திருத்ேத்மே 
ககோண்டு ைருைேற்குக் கோரைமாகே 
இருந்ேமே மறந்து, ‘குத்துக்கேரைம்’ 
அடித்து, ‘19ைது திருத்ேம் நாட்டுக்கு 
ஒரு ைாபக்தகேடு’ என்கிறார.

 கபாறுப்பற்ற விேத்தில் தபசி 
கபாருத்ேமில்்ாே கேருத்துக்கேமைக் 
கூறி மக்கேமை ஏமாற்ற்ாகமன 
நிமனக்கிறார. 

பேவி ஆமை யாமரத்ோன் 
விட்டது? 

யாரை விட்டது ஆரச?
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பனங்காட்கான்

இனிவரும் மாதங்கள் - அடுத்து வரும் 
ஒரு வருட ்காலம் இலங்்கயில் 

ததரதல்்களின் ்காலம்.
மா்காண ச்ை்கள், ஜனாதிைதி, 

நாடாளுமன்்றம் ஆகியவற்றுக்கான 
ததரதல்்கள் வரி்சயில் மு்்றபைடி 
முதலில் ந்டபை்ற தவண்டியது மா்காண 
ச்ை்கள் ததரதல். 

ஒன்ைது மா்காண ச்ை்களுள் ஏழின் 
ஆயுட்காலம் முடிவ்டந்து விடடதால் அ்வ 
இபதைாது ஆளுனர்கள் ஆடசியிலுள்்ளன. 
ஜனாதிைதியின் தனிபைடட பதரிவில் இவர்கள் 
நியமனமானதால், ஏழு மா்காண ச்ை்களும் 
பைாம்்ம ஆடசியிலுள்்ளன. 

1987ஆம் ஆண்டின் இலங்்க - இந்திய ஒபைந்தம் 
வடகீழ் மா்காண ச்ை உருவாக்கத்துககு தற்்காலி்கமா்க 
வழிவகுத்தது. ஆனால், சிங்க்ள நீதி நிரவா்கம் 
அரச்மபபின் ஓட்ட்ய ையன்ைடுத்தி அத்ன 
இரண்டா்கப பிரித்தது. 

வடமா்காண ச்ைக்கான முதலாவது ததரதல் 26 
ஆண்டு்களின் பின்னர 2013ஆம் ஆண்டு பசபடம்ைரில் 
ந்டபைற்று, ்கடந்தாண்டு ஒகதடாைரில் ஆயு்்ள முடித்துக 
ப்காண்டது. 

ஏழு மா்காணங்களுககுமான ததரதல்்கள் எபதைாது 
என்று எவருககுதம பதரியாது. 

இந்தாண்டின் நவம்ைர - டிசம்ைர மாதங்களில் 
ஜனாதிைதித் ததரதல் ந்டபை்ற தவண்டும். நாடாளுமன்்றத் 
ததரதல் அடுத்தாண்டு யூ்ல - ஆ்கஸ்ட முற்ைகுதிககுள் 
இடம்பை்ற தவண்டும். ஜனாதிைதி விரும்பினால் 
அடுத்தாண்டில் வரும் முதல் ஆறு மாதங்களுககுள் 
எபதைாது தவண்டுமானாலும் இதற்்கான ததரத்ல நடத்த 
சடடத்தில் இடமுண்டு. 

பையர்ளவில் நல்லாடசி என்்ற இரு ்கடசி இ்ணந்த 
அரசாங்கதம 2015 முதல் பசயற்ைாடடில் இருந்தாலும், 
ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் ஒதர அணியில் ததரதலில் 
பதரிவு பசயயபைடடிருந்தாலும் இவர்கள் இருவரும் 
இபதைாது ஒருவ்ரபயாருவர 
மு்கம் ைாரபைதில்்ல. இதனால், 
ைாது்காபபுச் ச்ை கூடடங்கள், 
மந்திரி ச்ைக கூடடங்கள் என்ைன 
ஜனாதிைதியால் ைல தட்வ த்ட 
பசயயபைடடன. 

்கடந்த ாண்டு அகதடாை ர 
மாதத்தில் பிரதமர ரணி்ல ைதவி 
நீககி, தமது முன்னாள் ச்காவான 
மகிந்த ராஜைகச்வ பிரதமராககி 
அரசியல் சதிராடடம் ஒன்்்ற 
ஜனாதிைதி ் மத்திரி நடத்தினாராயினும், அதில் அவதர 
மு்கஙகுபபு்ற விழ தநரந்தது. 

ஐம்ைது நாட்களுககுப பின்னர பிரதமர ்கதி்ர 
மீண்டும் ரணில் வசமா்க, மகிந்த திடுதிபபைன எதிரக்கடசி 
த்லவரானார. 

நான்்காண்டு்களுககு தமல் வரபபிரசாதமா்கக 
கி்டத்த எதிரக்கடசி த்லவர ைதவியிலிருந்த சம்ைந்தன் 
அபைதவி்ய இழந்தார. ஆயினும், அபைதவிக்கான 
ைங்க்ளா்வயும், அரச வா்கனத்்தயும் அவர பதாடரந்து 
்வத்திருபைதா்க சில நாட்களுககு முன்னர மகிந்த ராஜைகச 
நாடாளுமன்்றத்தில் உ்ரயாற்றும்தைாது குறிபபிடட்த 
இஙகு ்கவனிக்க தவண்டும். 

அரசியற் ்கதி்ர்கள் சக்கடத்தாரின் குதி்ரதைால 
இடம்மாறி ஓடிகப்காண்டிருககின்்றன. அரசியல் 
அனுைவமும் ஆற்்றலுமில்லாத ஜனாதிைதி ்மத்திரி 
தம்்மச் சுற்றி நரி வ்ல்க்்ள அ்மத்து நாட்கமாடிக 
ப்காண்டிருககி்றார. 

இபதைாது மகிந்தவும் இவதராடு இல்்ல, ரணிலும் 
இல்்ல. தனியான அஞசதலாடடத்தில் இவர.

இதிபலான்று, சரவஜன வாகப்கடுபபைான்்்ற 
நடத்தி தமககுரிய பசல்வாக்்க மதிபபீடு 
பசயய நி்னபைது. இதனூடா்க ரணி்லயும் 
மகிந்த்வயும் அடித்து வீழ்த்தலாபமன 
நபைா்ச. 

இதன் வழியா்க நி்ல்ம சாத்கமா்கத் 
பதரிந்தால் ஜனாதிைதித் ததரத்ல முற்கூடடிதய 
நடத்துவார. அல்லது நாடாளுமன்்றத்்த மக்கள் 
்கருத்துக ்கணிப்ை சாத்கமாககி ்க்லத்துவிடடு 

பைாதுத்ததரத்ல முதலில் நடத்துவார. 
பமாத்தத்தில், மா்காண ச்ை்களுக்கான ததரதல் 

என்ைது மூன்்றாவது இடத்தில்தான் உள்்ளது. 
சாம, தைத, தான, தண்டம் என்னும் நான்்்கயும் 

ையன்ைடுத்தி ைடுததால்வி ்கண்ட நி்லயிலுள்்ள ் மத்திரி, 
அடுத்து என்ன பசயவபதன்று பதரியாமலும் புரியாமலும் 
தடுமாறுவ்த உள்நாடு மடடுமன்றி பவளிநாடு்களும் 
நன்கு ்கவனித்து வருகின்்றன. 

இதனாற்தான் தைாலும் தலதா மாளி்்க (சிங்க்ள 
பைௌத்த உயரபீடம் - ம்காசங்கம்) பசால்வ்ததய 
அ்னவரும் பசவிமடுத்து அதன்ைடி 
பசயற்ைட தவண்டுபமன இவர விடுத்துள்்ள 
அறிவு்ர தைான்்ற உத்தர்வப ைாரக்க 
முடிகி்றது. 

்காவி உ்ட்க்்ள முன்னிறுத்தி 
அவர்களின் ஆசீரவாதத்துடதனதய 
அரசிய்ல வழிநடத்திய சிங்க்ள 
பைௌத்த பிரதமர எஸ்.டபிள்யு.ஆர.
டி. ைண்டாரநாயக்கா்வ புத்தரகித்த 
தததராவும், தசாமராம தததராவும் என்ன 
பசயதார்கள் என்ைது ்மத்திரிைால 
ம்றந்திருக்க மாடடார. 

வீடு ைற்றி எரியும்தைாது அதன் உரித்தா்ளர்க்ளான 
்கணவனும் ம்னவியும் ஊர சுற்்றச் பசன்்றால் பிள்்்ள்கள் 
நி்ல எவவாறு இருககும் என்ைதுதைால ஜனாதிைதியும் 

பிரதமரும் இபதைாது நடந்து ப்காள்கி்றார்கள். 
இருவரும் வாராவாரம் பவளிநாடு 

பசல்கி்றார்கள். ஒருவர கிழககு தநாககிச் 
பசன்்றால், மற்்றவர தமற்கு தநாககிச் 
பசல்கி்றார. பவளிநாடு்களில்கூட தபபித் 
தவறியாவது ஒருவ்ரபயாருவர சந்தித்து 
விடககூடாபதன்ைதில் மிகுந்த அவதானமா்க 
உள்்ளனர. 

மந்திரி ச்ையானது தனித்து ஒரு ்கடசி 
- ஐககிய ததசிய ்கடசியின்ர மடடுதம 
ப்காண்டதா்க இபதைரது உள்்ளது. ஆனாலும், 

அவர்கள் தங்களுககுள் பிணககுபைடுவது மடடுமன்றி, 
ஊட்கங்க;டா்க அறிக்்கப தைார நடத்தி ்கழுத்தறுபபுச் 
பசயகி்றார்கள். 

ஏபரல் 21 உயிரத்த ஞாயிறு குண்டுத் தாககுத்லயடுத்து 
கூண்தடாடு அ்மச்சர ைதவி்க்்ளத் து்றந்த ஒன்ைது 
முஸ்லிம் அ்மச்சர்களின் ஒற்று்ம்ய அ்னவருதம 
ைாராடடினார்கள். சிங்க்ளத் த்ல்ம்கள் இது ்கண்டு 
அச்சத்தால் நி்லகு்லந்தன. 

ஆனால், இவர்களுள் இருவர ைல்டி அடித்துவிடடு 
முன்்னய அ்மச்சர ைதவி்க்்ள மீ்ளபபைற்றுவிடடனர. 
்கபீர ்காசீம், எம்.எச்.எம்.்கலீம் என்னும் இவர்கள் இருவரும் 
ஐககிய ததசிய ்கடசி்யச் தசரந்தவர்கள். 

இவர்கள் மீண்டும் அ்மச்சர்க்ளாகிய்தவிட 
முககியமான விதநாதம் என்னபவனில், இவர்களின் 
த்லவரும் பிரதமருமான ரணில் விககிரமசிங்க இவர்கள் 
மீ்ள அ்மச்சர்க்ளாகியது தமககுத் பதரியாபதன்று 
ைகிரங்கமா்கக கூறியிருபைதத. 

ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் இரு துருவங்க்ளா்க இருந்தால், 
மற்்்றய முஸ்லிம் அ்மச்சர்களும் பமௌ;்ள பமௌ;்ள 
மீண்டும் தங்கள் ்கதி்ர்களில் அமரவதுகூட பிரதமருககுத் 
பதரியாது தைா்கலாம். 

சிங்க்ள அரசியல் அரஙகின் முகத்காணப தைாடடி்ய 
நுணுக்கமா்க அணுகினால் ஒரு விடயம் பதரியவரும். 

ஒதர அரசாடசி்யச் தசரந்த ஜனாதிைதிககும் 
பிரதமருககும் எடடாம் பைாருத்தம். ஒருவ்ரபயாருவர 
சந்திக்க விரும்ைாதது மடடுமல்ல பமதுபமதுவா்க ்கா்ல 
இழுககும் தவ்ல்யயும் பசயகி்றார்கள். 

ஆனால், இவர்கள் இருவருககும் விதராதியான எதிர்கடசித் 
த்லவர மகிந்த ராஜைகச தாம் விரும்பும்தைாபதல்லாம் 
ஜனாதிைதி்யயும் பிரதம்ரயும் தனித்தனியா்கச் சந்தித்து 
தைச்சு நடத்துகி்றார. 

ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் பவளிநாடு்களுககுத் 
பதாடரந்து ை்றந்து ப்காண்டிருபைதால் பைாதுமக்கள் 
தங்கள் தத்வ்களுககுச் சந்திக்கககூடியவரா்க நாடடில் 
இருபைவர மகிந்த மடடுதம. இதனால் இவரது பசல்வாககு 
மக்கள் மத்தியில் அதி்கரிபைது தவிரக்க முடியாதது. 

இனி, தமிழர அரசியல் ைக்கம் சற்றுப ைாரபதைாம். 
இரண்டாவது தட்வயா்கவும் இந்தியப 

பிரதமராகியுள்்ள தமாடிதய இபதைாது 
கூடட்மபபின் நம்பிக்்க நடசத்திரம். 

புதுடில்லிககு வாருங்கள், தைசுதவாம் என்்ற 
தமாடியின் அ்ழபபில் ்க்ரந்து கு்ழந்து 
தைாயுள்்ளனர இவர்கள். 

இன்னமும் தி்கதி வழங்கபைடவில்்லயாயினும் 
நால்வருககு மடடுதம அ்ழபபு என்ைதால் 
சம்ைந்தன், சுமந்திரன், மா்வ தசனாதிராஜா, 
பசல்வம் அ்டக்கலநாதன் ஆகிதயார 
அ்ழபபுத் தி்கதி்ய வழி தமல் விழி ் வத்துக 

்காத்திருககின்்றனர. எண்ணிக்்க நான்கு என்ைதால் 
புப்ளாட சித்தாரத்தன் பவளிதய. 

இதற்கி்டதய கூடட்மபபின் எம்.பி.யான சரவணைவன், 
தமாடியால் என்ன ையன் என்று ைகிரங்கமா்க எழுபபிய 
த்கள்வி கூடட்மபபுககுள் அச்சம் ்கலந்த ைரிதவிப்ை 
ஏற்ைடுத்தியுள்்ளது. 

தமது உதயன் தினசரிககு எதிரா்க சுமந்திரன் 
புதிய சுதந்திர்னயும், மா்வ தசனாதிராஜா புதிய 
ஈழநாதத்்தயும் பவளியிட ஆரம்பித்துள்்ளதத 
சரவணைவனுககு கூடட்மபபின் மீதான ப்காதிபபு 
என்கி்றார்கள் உள்வீடடுக்காரர்கள். இதன் பிரதிைலிபதை 
தமாடியின் சந்திப்ை ் நயாண்டி பசயத அவரது ்கருத்து 
என்கி்றார்கள் இவர்கள். 

ஆனாலும் சரவணைவனிடம் இதுைற்றி வி்ளக்கம் 
த்கட்கதவா, விசார்ண நடத்ததவா சம்ைந்தன் தயாரில்்ல. 
(சரவணைவனின் ம்னவி வழியா்க சம்ைந்தனுடன் 
உ்றவுண்டு என்றும் கூ்றபைடுகி்றது). 

ஏற்்கனதவ சிவசகதி ஆனந்தன், வியாதழந்திரன் 
ஆகிய இரண்டு நாடாளுமன்்ற உறுபபினர்களுடன் 
மூன்்றாவது ஆ்ளா்க சரவணைவ்னயும் இழக்க 
கூடட்மபபு விரும்ைவில்்லயாம். ததரதல்்கள் அடுத்தடுத்து 
வரவிருபைதால் ப்காஞசக ்காலத்துககு பமௌன ரா்கதம 
நல்லபதன சம்ைந்தன் ்கருதுகி்றார. 

நம்பிச் பசன்்ற பிரதமர ரணில் நடடாற்றில் விடடுள்்ளார. 
வாககுச் தசரத்து ்கதி்ரயிதலற்றிய ஜனாதிைதி வா்லக 
்காடடுகி்றார. 

இந்த பநருக்கடி்களுககுள் புதிய பநருக்கடி்யயும் 
உருவாககுவதா? வரபதைாகும் ததரதல்்களும் இதற்கு 

பமௌனமா்கதவ ைதிலளிககும். *

சிங்கள தேசத்தில் முகத்கோண அரசியல் த�ோட்டி. மைத்திரியும் ரணிலும் உல்கம் சுற்ற ைகிநே அறுவமைககுத் 
ேயோரோகி்றோர். ஏைோற்றப�ட்டு எல்லோமிழநது நிறகும் ேமிழ்த் தேசிய கூட்ைமைபபுககு இபத�ோது இநதியப பிரேைர் 

தைோடிதய நம்பிகம்க நட்சத்திரம். அேறகும் உள்வீட்டுககுள்தளதய ஆபபு மவககி்றோர் எம்.பி ஒருவர்.

ச�ாரம்சபான �ாகைக்ட அரசியலில்
முகசைாணப் சபாட்டியும் மமௌன ராைமும்
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நைாலியில், மானிப்பாய்க்கு 
அருகோமமயில் முேலியார மதகேைன் 
கேருவில் 8 பரப்புக் கோணி 
(கிைறுடன்) விற்பமனக்கு உண்டு. 
ஒரு பரப்பு 8 ்ட்ைம் ரூபாய்.

த�ொடர்புகளுக்கு: 

07903 681462

உயர்ாசற்குன்று முருகன் ககாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

JULY- 2019 நமைப�றும் நி்கழ்வு்கள்

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

01 Monday Annual Mahotsava Festival Starts மதகோற்ைைம் கோடக்கேம், 11.30 ககோடிதயற்றம்

02 Tuesday Amaavaasai Viratham அமாைாமை விரேம்

03 Wednesday Sri Vinayakar & Sri Murugan Veethi Ula கோம் விநாயகேர, முருகேன் வீதியு்ா

04 Thursday Chandrasekar & Umaiyambal Veethi Ula கோம் விநாயகேர, முருகேன் வீதியு்ா

Sri Murugan Veethi Ula முருகேன் வீதியு்ா

Chandrasekar & Umalayambal, Murugan Veethi Ula ைந்திரதைகேரர, உமமயாம்பாள் முருகேன் வீதியு்ா

05 Friday Chathurthi Viratham ைதுரத்தி விரேம்

06 Mor: Sri Murugan Veethi Ula முருகேன் வீதியு்ா

07 Sunday Sasti Viratham ைஷ்டி விரேம்

08 Monday Aani Uththaram ஆனி உத்ேரம்

09 Tuesday Mango Festival  மாம்பழத் திருவிழா

10 Wednesday Sri Murugan Veethi Ula in Manjam மாம் மஞைத்தில் முருகேன் வீதியு்ா

11 Thursday Sri Murugan Veethi Ula கோம் முருகேன் வீதியு்ா

12 Friday  Vettai Thiruvila தைட்மடத் திருவிழா

13 Saturday Sapparam ைப்பறம்

14 Sunday Chariot Festival தேரத்திருவிழா

15 Monday Theertham தீரத்ேம்

16 Tuesday Muththukumar Thirukalyanam முத்துக்குமார திருக்கேல்யாைம்

17 Wednesday Vairavar Madai, Pongal மைரைர மமட, கபாஙகேல்

20 Saturday Chankadahara Chthurthi ைஙகேடகேர ைதுரத்தி

22 Monday Sasti ைஷ்டி

24 Wednesday Apara Padcha Astami அபர அட்டமி

26 Friday (Aadi) Kaarthikai Viratham ஆடிக்கோரத்திமகே விரேம்

28 Sunday Ekaathasi Viratham ஏகோேசி விரேம்

29 Monday Prathosa Viratham பிரதோை விரேம்

31 Wednesday Aadi Amaavaasai Viratham ஆடி அமாைாமை விரேம்

NANDIKASAREES.CO.UK

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

Phone: 02034418409

யாழ்.கேரகைட்டி நுணுவில் குைக்கேட்டு 
விநாயகேர ஆ்ய பிரேமகுரு, ைாரோ பீடம் 
தஜாதிட நிம்ய முேல்ைர கே்ாநிதி துன்மனயூர 
ராம் தேைத்ாதகேஸ்ைர குருக்கேள் அைரகேளுக்கு 
23.07.2019 அன்று 50ைது அகேமை.

ைமய தஜாதிட ஆன்மீகேம் கோடரபாகே 
கேடந்ே 25 ஆண்டுகேைாகே இ்ஙமகே மற்றும் 
கைளிநாடுகேளிலுமுள்ை பத்திரிமகேகேளில் எழுதி 
ைருைதுடன், 50க்கு தமற்பட்ட ஆ்யஙகேளுக்கு 
ஊஞ்ஞல் பாட்டு எழுதி கேவி்ஞர என்ற முத்திமர 
பதித்துள்ைார. ைமீபத்தில் இைர எழுதிய 345 பக்கே 
ஆய்வு நூலு ்் ண்டனிலும் மற்றும் நாடுகேளிலும் 
கைளியீடு கைய்து பாராட்டுக்கேமைப் கபற்றார. 
லூய்ஷியம் நகேரில் அமமந்ே ்ண்டன் சிைன் 
தகோயிலில் ஆரம்பகோ் குருைாகே இருந்ேைர. 
மைை ைமய குரு, தஜாதிடர, எழுத்ோைர, கேவி்ஞர 
எனும் பன்முகே ஆளுமம ககோண்டைர.
முன் கூட்டியய நிகைவான வாழ்த்துக்ைள்.

மபருகமயு்டன் 
அைகவ 50!

நவாலியில்
காணி விற்பனைக்கு

அடுத்த இ்தழில்
னைவ மாநாடு
த்தாகுப்பு தவளிவரும்.
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நூல் வெளியீடு

ஆழ்வோர்த�ட்மை சத்குரு ஞோனோநநேோ ைணை�ம்

விழோ ஏற�ோட்டுக குழுவினதரோடு  
திருைதி.ரோேோ, ரஜினி, ைோலினி ைறறும் நூலோசிரியர்.

குருஜி, சுவோமி ஹரிேோயின் திரு.உருவத்தின் 
முன்னோல் விைலின் நூல்்கள் சைர்ப�ணம்.

�மிழ் கூறும் நல்லு்கேம் அறிந்ே ஒலிபரப்பாைர விமல் 
கைாக்கேநாேன் எழுதிய ‘விமலின் பக்கேஙகேள்’ என்ற 

நூல் கைளியீட்டு விழா கைன்மன ஆழ்ைாரதபட்மட ைத்குரு 
 ்ஞானாநந்ோ-நாரேகோன ைபா மண்டபத்தில் ஜூன் 20 
ைனிக்கிழமம கைகு விமரிமையாகே நமடகபற்றது.

 ேமிழ் அறி்ஞரகேளும் ஊடகேத்துமறயினரும் கபருமைவு 
கே்ந்து ககோண்டு சிறப்பித்ேனர. கைன்மனப் பல்கேம்க்கேழகே 
இேழியல் துமறத் ேம்ைர டாக்டர. தகோபா்ன் ரவீந்திரன் 
ேம்மம ோஙகினார. நாரேகோன ைபா கபாறுப்பாைர ைழக்கேறி்ஞர 
ஹரிைஙகேர கிருஷ்ைைாமி ைரதைற்புமர நிகேழ்த்தினார.

 ஊடகேத்துமறயினர-விஜய திருதைஙகேடம் (முன்னாள் 
அகி் இந்திய ைாகனாலி கைன்மன நிம்ய இயக்குநர.)

தபராசிரியர ைம்பத் குமார (முன்னாள் தூரேர்ஷன் 
அறிவிப்பாைர மற்றும் பிபிசி இ்ண்டன் ேயாரிப்பாைர)

தபராசிரியர கஜய் ைக்திதைல்

கேம்மாமணி ைசிதரகோ பா்சுப்ரமணியன்

திரு.சிைராமகிருஷ்ைன் (பிபிசி ேமிதழாமை)

ஆகிதயார விமலின் நூம்ப் பற்றி உமர நிகேழ்த்தினார. 

இ்ஙமகே ரூபைாஹினி கோம்க்கோட்சியின் மூத்ே 
ஒளிபரப்பாைர ரஜினி ராஜதமாகேன் 
நிகேழ்சசி முன்நிம்யாைராகே 
பணியாற்றினார. 

கைல்விகேள் மாலினியும், 
சி ை  யு ம்  ஆ ர ம் ப த் தி ல் 
குரு ைைக்கேம் பாடியதோடு 
நிகேழ்சசியின் முடிவில் ைஙகீே 
கைாற்கபாழிவு கைய்து நிமறவு 
கைய்ேனர. 

ைோலினியும் சிவயும்.

அறிவிப�ோளர் ரஜினி, த�ரோசிரியர் பெய் சகதிதவல், வழக்கறிஞர் ஹரிசங்கர், திரு.விெய திருதவங்கைம், ைோகைர் 
த்கோ�ோலன் ரவீநதிரன், ்கமலைோைணி சசிதர்கோ, நூலோசிரியர் விைல், திரு.சிவரோைகிருஷணன், திரு.சம்�த்குைோர்.

அறிவிப�ோளர் 
ரஜினி ரோஜ்தைோ்கன்

வழக்கறிஞர் ஹரிஷங்கர் 
த�சுகி்றோர்.

தைமையில் த�சசோளர்்கள் அைர்நதிருக்க அறிவிப�ோளர் ரஜினி அறிமு்கம் பசய்கி்றோர்.

திருதவங்கைம் அவர்்களுககு 
சிவ அன்�ளிபபு வழஙகுகி்றோர்.

த�ரோசிரியர் சம்�த்குைோர் 
அவர்்களுககு ைோலினி 

அன்�ளிபபு வழஙகுகி்றோர். 

்கமலைோைணி சசிதர்கோ 
�ோலசுபரைணியன்

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹ MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹   MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹  MñL¡ ð‚è‹

MñL¡ ð‚è‹
சென்னையில் விமலின பக்கங்கள்



6 ¹Fù‹ ü¨¬ô 2019



7¹Fù‹ü¨¬ô 2019

சக்தி சக்திதகாசன்

மனதிதல எத்த்னதயா தாக்கங்கள். சுற்றி அபைபதைா 
நி்கழும் நி்கழ்வு்கள் உள்்ளத்தில் ஏற்ைடுத்தும் தாக்கங்களின் 

எதிபராலி்கள் ஏற்ைடுத்தும் உணரவ்ல்கள்-ஆயிரம்எண்ணங்க்்ள 
மலரவிககின்்றன. ஆனால் இன்்்றய இஙகிலாந்தின் உடனடி 
அரசியல் நி்கழ்வு்கள் ப்காடுககும் நா்ளாந்த மாற்்றங்களின் 
தாக்கங்கள் அரசியல் ்க்ளத்திதலதய நடமாட ்வககின்்றது. 
நடககும் அரசியல் மாற்்றங்கள் எம் தனிபைடட வாழ்வின் 
மீதுஏற்ைடுத்தும் தாக்கம் எவவ்்கயா்க இருக்கப தைாகி்றது 
எனும் ஆதங்கம் ஒருபு்றம்,புலம்பையர வாழ்வினில் இந்நாடடு 
பிர்ஜ்க்ளாகி வாழ்ந்து ப்காண்டிருககும்பவளிநாடடவராகிய 
எமககும், எமது த்லமு்்றககும் இவவரசியல் மாற்்றங்கள் 
எத்த்்கய மாற்்றங்க்்ள அல்லது எதிரம்்றயான வி்்ளவு்க்்ளக 
ப்காடுக்கப தைாகின்்றது என்்ற ஆதங்கம் மறுபு்றம்.

நாம் பி்றந்த மண்்ண விடடுப புலம்பையரந்து தவப்றாரு 
நாடடில் குடிதயறி அந்நாடடிதலதய வாழத் பதாடஙகும் 
நாம் ைடிபைடியா்க எமககு வாழ்வளித்த இந்நாட்டஎமது 
பசாந்தநாடா்க ்கருதும் நி்லககு எம்்ம மாற்றிக 
ப்காள்வது மி்கவும் இலகுவான்காரியம் அல்ல. 
ஆனால் ்காலபதைாககில் நாம் வாழும் நாடு்களின் 
சடடதிடடங்கள்,்கலாச்சார விழுமியங்கள் 
ஆகியவற்றுககு மு்கம் ப்காடுத்து வாழும் நாடடிற்கு 
உ்ளசுத்தியுள்்ள ஒரு பிர்ஜயா்க வாழ எ்ம மாற்றிக 
ப்காள்கித்றாம். அத்த்்கயமாற்்றத்தின் தைாது நாம் 
பி்றந்த மண் எமககுக ப்காடுத்த பமாழியின் மீதான 
்காத்லயும்,்கலாச்சார அடிபை்ட்யயும் பதா்லத்து 
விடாமல் தக்க ்வத்துக ப்காள்வதற்கு நாம் எடுககும் 
நடவடிக்்க்கத்ள ஒரு தைாராடடம் தான். இபைடியா்க வாழ்ந்து 
எமது அடுத்த த்லமு்்ற்க்்ள இஙத்க உருவாககி அவர்கள் 
முற்றுமுழுதா்க இந்நாடடு மண்ணின் குழந்்த்க்ளா்க, இந்நாடடுச் 
சூழலிதல தமது வாழ்வாதரத்துக்கான வழி்க்்ளத் ததடி வாழும் 
வாழ்க்்கயின் தைாது நாடடில் ைல அரசியல் மாற்்றங்களும், 
இந்நாடடின் பதான்்ம மக்களின் மனதில் ஏற்ைடும் ்கசபைான 
புரிந்துணரவு்களும் எ்மச்சுற்றி ஏற்ைடுத்தும்மாற்்றங்கள் 
ஒருவ்்க பீதி்யத் ததாற்றுவிக்கத்தான் பசயகி்றது.

ைதிபனடடிலிருந்து அறுைத்தியிரண்டு வ்ர இஙகிலாந்திதல 
ஓடிகப்காண்டிருககும் என்வாழ்க்்க எனும் ரயில் 
ையணத்தின் தண்டவா்ளங்களின் தி்ச இந்தச் சந்தியில் 
இத்த்்கயததார திருபைத்்த ஏற்ைடுத்துவது ப்காஞசம் 
என்்னச் சிந்திக்க ்வககி்றது. ைல வருடங்க்ளா்க 
இஙகிலாந்தின் ைழம்பைரும் ்கடசியான ்கன்சரதவடிவ ்கடசிககுள் 
ஜதராபபியஒன்றியத்தினுடனான உ்றவு்களின் மீதான அபிபபிராய 
தைதங்களும், ்கருத்து தமாதல்்களும் கூர்மய்டந்து வந்த 
தவ்்ளயில் அது அக்கடசியின் ைல த்லவர்க்்ளக ்காலம் 
்காலமா்கக ்காவு ப்காண்டு வந்துள்்ளது. இக்கருத்து தமாதல்்களின் 
அதியுச்ச ்கடடமா்கதவஇன்று நாம் எதிரப்காள்ளும் இந்த 
"பபரகஸிட" எனும் அரசியல் பூதம். இந்தப பூதம்

அ்டத்து ்வக்கபைடட ்கண்ணாடிக கூஜாவிலிருந்து 
பவளிபைடடு அரசியல்்க்ளத்தினில் ஆடடம் தைாடடு இன்்்றய 
பிரதமர பததரசா தம அவர்க்்ளயும் ைலிப்காண்டு நிற்கி்றது.

பததரசா தமககுப ைதிலா்க புதிய ்கன்சரதவடிவ ்கடசியின் 
த்லவ்ரயும், இந்நாடடின்அடுத்த பிரதம்ரயும் பதரிவு பசயயும் 
பைாறுபபு 313 ்கன்சரதவடிவ ்கடசிப ைாரளுமன்்ற உறுபபினர்களின் 
்்க்களில் விடபைடடு அவர்களின் வடி்கடடலின் பின் மிஞசும் 
இரண்டு உறுபபினர்கள் ்கன்சரதவடிவ ்கடசியின் உறுபபினர்க்ளா்க 
இருககும் சுமார 160000 தைர்களின்வாகப்கடுபபினால் அடுத்த 
த்லவர அதாவது எமது நாடடின் பிரதம்ரத் பதரிவு 
பசயயும்திருவிழா ஆரம்ைமாகி விடடது. 11 தைர ஆரம்ைத்தில் 
குதித்த இந்தத் த்லவர ததரதலில் இன்று இருவர மிஞசி 
நிற்கி்றார்கள். யார இவர்கள்? முன்னாள் லண்டன் ந்கர 

தமயரா்க இருந்த பைாரி௶ஸ் ஜான்சன் இவர்களிபலாருவர 
இவதர ச்க ைாராளுமன்்ற அங்கத்தவரி்டதய 
அதி்க விருபபு வாககு்க்்ளப பைற்்றவர. இவர 
பததரசா தம அவர்களின் அ்மச்சர்வயில் 
பவளிநாடட்மச்சர ைதவியிலிருந்தவர. பததரசா 
தமயின் ஜதராபபிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகும் 
உடன்ைடிக்்கதயாடு ஒத்துப தைா்காமல் தனது 
ைதவி்யஇராஜினாமாச் பசயதவர.

அடுத்தவர பஜரமி ஹண்ட. இவர இஙகிலாந்தின் 
தற்தைா்தய பவளிநாடட்மச்சர,முன்னாள் 

ததசிய சு்காதார அ்மச்சர .  இவர்களில் 
தைாரிஸ் ஜான்சன் ஜதராபபியஒன்றியத்திலிருந்து 

அது ஜககிய இராச்சியத்துககுக ்கடிசியா்கக ப்காடுத்த 
்காலகப்கடுவானஅகதடாைர 31ம் தி்கதி உடன்ைடிக்்கயுடதனா 
அன்றி உடன்ைடிக்்க இல்லாமதலாவிலகுவது என்ைதில் 
உறுதியா்க இருபைதா்கக கூறிக ப்காள்கி்றார. பஜரமி 
ஹண்ட ஜதராபபிய ஒன்றியத்துடன் ஏற்றுகப்காள்்ளககூடிய 
ஒரு உடன்ைடிக்்க்ய எடடககூடியைடசத்தில் ஒரு சிறிய 
்காலதாமதம் ஏற்ைடடாலும் கூட அது ஏற்றுக ப்காள்்ளபைடக 
கூடிய ஒன்த்ற என்று கூறுகி்றார. ஆனால் தற்தைா்தய 
ஜதராபபிய ஒன்றியத்தின் நி்லபைாடான தததரசா தம 
அவர்களுடன் ் ்கச்சாத்திடபைடட உடன்ைடிக்்கயில் 
எவவித மாற்்றமும் ஏற்ைடுத்த இடமளிக்கபைடமாடடாது 
என்ைதின் அடிபை்டயில் இவர்கள் இருவரினது,ம்நி்ல 
திரிசஙகு பசாரக்கதம !

ஜ த ர ா ப பிய  ஒன்றியத்துடன்  எதுவித 
உடன்ைடிக்்கயும் எடடபைடாத ைடசத்தில் 
உடன்ைடிக்்க இல்லாமல் விலகுவதத சடடத்திலுள்்ளது. 
ஆனால் அரசு பபரகஸிட சம்ைந்தமா்க எடுககும் எந்த 
நடவடிக்்கயும் ைாராளுமன்்றத்தினால் ஏற்றுக ப்காள்்ளபைட 
தவண்டும் என்ைது இது சம்ைந்தமா்க ந்டபைற்்ற ஒரு 
வழககின் தீரபைா்க உள்்ளது.ைாராளுமன்்றத்தில் இஙகிலாந்து 
எதுவித உடன்ைடிக்்கயும் இல்லாமல் பவளிதயறுவது என்ைது 

பி செ க ஸி ட்
புதிய பிரதைர்

பூததசத திரும்்ப எப்படி 
ஜாடிககுள் அசடப்பார்?

பைரும்ைான்்ம உறுபபினர்க்ளால் ைலமு்்ற நிரா்கரிக்கபைடட 
ஒன்று.இந்நி்லயில் பதரிவு பசயயபைடும் புதிய பிரதமர 
எவவ்்கயில் இந்த பிபரகஸிட எனும் பூதத்்தத் திரும்ை 
ஜாடிககுள் அ்டக்கப தைாகி்றார என்ைது ஒருவராதலயும் 
புரிந்து ப்காள்்ள முடியாமதல இருககி்றது.

சரி பதரிவு பசயயபைடும் பிரதமர யாரா்க இருபபினும் 
அவர்கள் முன்னால் இருககும் பிபரகஸிட எனும் பிரச்ச்ன 
முககியமானதா்க இருபபினும் அது நாடடின் ஒதரபயாரு 
பிரச்ச்ன தான் ! அதன் பின்னால் நாடடின் ைல பிரச்ச்ன்கள் 
இன்னும் மு்கம் ப்காடுக்கபைடாமல் இருககின்்றதத! அத்ன 
அவர்கள் எவவாறு ்்கயா்ளப தைாகி்றார்கள் அ்தபைற்றிய 
அவர்களின் ப்காள்்்க்களுககு சரியான வ்்கயில் 
முககியத்துவம்ஊட்கங்களில் ப்காடுக்கபைடுககின்்றனவா? 
மக்கள் அத்னச் சரியான வ்்கயில்உள்வாஙகிக 
ப்காண்டிருககி்றார்க்ளா? என்ைது சந்தத்கதம ! பபரகஸிட 
எனும் இபபூதம் நாடடி்ன இரண்டா்கப பி்ளவு ைடுத்தி 
்வத்திருககின்்றது. பவளிநாடடவர குடிதயற்்றம் அல்லது 
இமிகிதரஷன் எனும் பிரச்ச்ன

பவள்்்ள இனத்தவர மத்தியில் ைலரின் மனங்களிபல 
சிறிது இனத்துதவஷ வி்த்க்்ளத் தூவியிருககி்றது. 
இனத்துதவஷத்்ததய ப்காள்்்கயா்கக ப்காண்ட 
சில ்கடசி்கள்இந்நி்ல்யத் தமககுச் சாத்கமாககிக 
ப்காண்டுள்்ளார்கள். மனதில் ைடட்த அபைடிதய தைசும் 
உண்்மயான அரசியல்வாதி்களின் மீது தான் எமது 
அபிமானம் எனும் மக்கள் கூடடம் அதமரிக்காவில் அதிைர 
டரம்ப பைற்்ற பவற்றிககுப பின் இஙகிலாந்திலும்த்லவி
ரித்தாடுகின்்றது. பவளிநாடடவரின் வரு்்க இந்நாடடின் 

மக்களுககு ஏற்ைடுத்தும் இடர்க்்ள ைகிரங்கமா்க விவாதிபைது 
ஜனநாய்கதம எனும் வாதம் ஒரு சரியான வாதமா்கப ைடடாலும் 
இந்தப தைார்வயின் கீழ் ைல இனத்தூஷம் ப்காண்டவர்கள் 
தமது இனபவறிககு நியாயம் ்கற்பிககும் நி்லபயான்று 
ஏற்ைடடிருககி்றது.

இத்த்்கய நி்ல்யச் சரி பசயது வீழ்ந்து ப்காண்டிருககும் 
தமது ்கடசி்களின்பசல்வாக்்க மீண்டும் அதி்கரித்துக 
ப்காள்வதற்்கா்க வழ்மயா்க மிதவாதப தைாககுக 
ப்காண்ட இஙகிலாந்தின் பைரும் அரசியல் ்கடசி்க்ளான 
்கன்சரதவடிவ ்கடசியும், தலைர்கடசியும் தமது தைாககி்ன 
பவளிநாடடவருகப்கதிரான வ்்கயில் ப்காஞசம் ்கடு்மயாககிக 
ப்காள்வார்கத்ளா எனும் அச்சம் தமதலாஙகியுள்்ளது. இந்த 
பபரகஸிட எனும் சிக்கலான பிரச்ச்னயில் இந்நாடடு 
பைரும்ைான்்ம இனத்தவரின் ்கருத்துக்கத்ளாடு ஒன்றிப 
தைாகும் வ்்கயில் அரசியல் ்க்ளத்தில் வி்்ளயாடும் ் நஜல் 
வராஜும் அவரது ்கடசியான பபரகஸிட ்கடசியும் இஙகிலாந்து 
அரசியல் தம்டயில் முககியத்துவம் பை்றப தைாகி்றதா?

இந்நி்லயில் தான் இன்்்றய எமது த்கள்வியான 
இஙகிலாந்தின் அடுத்த பிரதமர யார ?எனும் த்கள்வி 
எ்னப தைான்்ற புலம்பையரந்து வாழும் இஙகிலாந்து 
நாடடுப பிர்ஜ்களின் மனதில் தமதலாஙகும் ஒரு ஆதங்கம் 
மிக்க த்கள்வியா்க தமதலாஙகி நிற்கி்றது. ைல சமயங்களில் 
்கடடுபைாடின்றி மனதில் ததான்றுவ்த அபைடிதய தைசி 
ைலபிரச்ச்ன்களுககுள் சிககிக ப்காள்ளும் பைாரிஸ் ஜான்சன் 
அவர்கத்ள பிரதமராவர எனும்எதிரைாரைாரபபு அரசியல் 
அவதானி்கள் மத்தியில் நிலவுகி்றது. தனது பூடடனார துருககி 
நாடடிலிருந்து அ்கதியா்கக இஙகிலாந்துககு தஞசம் ததடி 
வந்தவர. அந்த வழியில் வந்த நான் எபைடி இனத்துதவஷம் 
ப்காண்டவரா்க இருக்கலாம் எனும் வாதத்்த இவர முன் 
்வககி்றார. அதததைால நான் வாழ்க்்கத் து்ணயா்கக 
ப்காண்டிருபைது ஒரு சீன நாடடுபபைண்்ணதய, நான் 
எபைடி பவளிநாடடவருகப்கதிரா்க இயஙகுதவன் என்கி்றார 

பஜரமிஹண்ட.
இதற்்கான முடிவு ஜூ்ல மாதம் 22ம் தி்கதிதய 

எமககுத் பதரிய வரும். அடுத்து வரும் ஒரு50 
வருட ்காலத்தின் ஜககிய இராச்சியத்தின் 
த்லபயழுத்்த நிரணயிக்கப தைாகும் பிரதம்ர 
நாடடின் ்கன்சரதவடிவ ்கடசியின் பவறும் பவறும் 
160000 மக்கள் மடடும் பதரிவு பசயவதுதான் 
உல்க ஜனநாய்கத்துகத்க முன்தனாடியா்கத் 
தி்கழும் ஜககிய இராச்சியத்தின்ஜனநாய்கதமா 

எனும் த்கள்வி ைல மு்ன்களில் இருந்து 
கி்ளம்ைாமலில்்ல.
எதிர்காலம் எனும் ்கண்ணாடி சா்ளரத்தினூடா்க என்ன 

பதரிகி்றது என்று ஆவதலாடுஎதிரைாரத்திருககும் லடதசாை 
லடச மக்களில் நானும் ஒருவன். 
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Hyderabad fr  £410

Kochi  fr  £385

Mumbai  fr  £388

Delhi  fr  £359

Goa   fr  £459

Abu Dhabi fr  £299

Bangkok  fr  £413

Singapore fr  £408

New York  fr  £279

Worldwide Flight Deals

DUBAI   fr £299

TORONTO  fr £365

CHENNAI  fr £359

SYDNEY  fr £697

FLY NOW PAY LATER OR BOOK WITH A DEPOSIT

HURRY ! CALL NOW 020 3970 4141

Unit 3 A, Plaza Parade, 29-33 

Ealing Road, Wembley, HA0 4YA.

Wembley
111b, Loampit Vale, 

Lewisham SE13 7TG

Lewisham

CHEAP FLIG
HTSB

E

S
T
 DEALS

                             

BEST  D
E

A

L
S

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

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

COLOMBO fr £449

15 YEARS
of trusted service

ெகா�ம்ப�ற்கான சிறந்த ப�ரயாண 

ஏற்பா� ெசய்ய எம்ைம நா�ங்கள்
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விட்டுப்போன ச�ோத்து 
பட்டுப்போன ச�ோந்த பந்தம்

1960இல் என்று நி்னவு. தைாரில் நடந்த 
ஒரு நி்கழ்வு. அக்கம் ைக்கமா்க ஒரு 

்காணி. இரு சத்காதரி்களுககு சீதன வழி பசாத்து. இ்டதய 
முள்முருக்்க ்கதியால் தவலி. இது எல்்ல தவலி. இரு 
்காணிககும் ஒதர ஒரு கிணறு. மறு்காணியா்ளருககும் 
தண்ணீர ைஙகு உரித்து உறுதியில் உறுதி பசயயபைடட 
உரி்ம. எல்்ல தவலி பி்ழ என்ைது கிணறுள்்ள 
்காணிக்காரரின் வாதம். சண்்ட, சச்சரவு, பதாடரந்து  
சத்காதரர உ்றவு அறுந்த நி்ல. ஒரு குடும்ை ்கணவன் 
சண்டித்தனக்காரன். எல்்ல தவலி ைற்றிய அதிருபதியில் 
இருந்தவன். இரதவாடு இரவா்க கு்ழ பவடடபைடடு 
பவறும் ்கதியாலா்க எல்்ல தவலி இருந்த ஒரு பைாழுதில் 
எல்்ல தவலி்ய ஒரு முழம் தள்ளி அ்டத்து இரதவாடு 
இரவா்க நடந்த எவரும் அவதானிக்க முடியாது பசயது 
விடுகி்றான். குடடு பவளிபைட ஓர இரு மாதம் எடுத்தது. 
ப்கடடு விடடு, ்கதியால்்கள் அ்டத்த நி்ல. அபைடி 
இல்்ல என்ைது பசயதவன் வாதம். த்காடு, ்கச்தசரி 
என்று அ்லந்து; இருந்த ைணமும் பதா்லந்து; ்காணிப 
பைறுமதி்யவிட பசலவு ைல நூறு மடங்கானது. இது 
ஒரு எல்்ல சண்்ட. ஒவபவாரு ஊரிலும் இவவாறு 
ைல எல்்ல த்கராறு, வாயக்கால் வழி தண்ணீர சண்்ட 
இருந்த ்காலம் அது.

யுத்தம் மூண்டது. பஷல் அடி, இராணுவ முன் 
ந்கரவு என்று ்காலா்காலம் சந்ததி வழி வந்த ்காணி்ய 
இழந்து உயி்ரக ்காக்க அ்கதியாகி அவதிபைடட ்காலம்; 
எல்தலாரும் அறிந்த ஒன்று. வீடு்கள் த்ரமடடம். புல், 
பூண்டு, பசடி, ப்காடி ைாம்புப புற்று என்று வீடடுக்காணி்கள் 
ைற்்்றக்காடானது. அ்கதி மு்காம் வாழ்வு. இடம் பையரந்த 
அவலம். ஊர ஊரா்க மாறி எவர வீடடுத் தாழ்வாரத்திதலதயா 
ைடுத்து உ்றஙகிய நி்ல. அபபைாழுதும் கூட ்காணி உறுதி, 
ந்்க நடடு, இரத்தத்தில் ஊறிய சாதித்திமிர விடடுப 
தைா்கவில்்ல. இ்ட்கடடு துணியிதலா, த்லய்ண 
முடிச்சிதலா பசாத்துபைத்து ைத்திரங்கள் ைத்திரமா்க 
ைாது்காக்கபைடடன. 

“நாடி வருவது அந்த ைாவ புண்ணியம் அல்லாது நாம் 
அ்ரயில் அணியும் த்காவணமும் வராது” என்்ற ைற்்றற்்ற 
நி்லககு அந்த அவலத்திலும் கூட ஒரு ைடடினத்தார்களும் 
உருவா்கவில்்ல. மா்றா்க பவளிநாடடு புலம் பையரவு. 
்கடின உ்ழபபு. ததடல் என்்ற முயற்சி்கள் பதாடரந்தன. 
2009இல் மீண்டும் தைார முடிவுககு வந்தது. எங்கள் ஊர; 
எங்கள் ்காணி என்்ற உரி்ம தவட்்க உயிர பைற்்றது. மீள் 
குடி அமர ்காணி்ய த்காரும் தைாராடடம் இன்றும், ைத்து 
ஆண்டு்கள் ்கடந்தும் பதாடரகி்றது. இ்வ நியாயமான 
தத்வ்களுக்கா்க நடககும் தைாராடடங்கள்.

இஙகு அ்கதியா்க வந்து, ஓர்ளதவனும் வசதி்கள் 
ததடிக ப்காண்டவர்களுககும் ஏ்னதயாருககும் கூட, 
ஊன்றிய ்கா்ல எடுத்து மீண்டும் ஊர திரும்ை மனம் 
இல்்ல. இந்நாட்ட தம் நாடா்க ைழக்கபைடுத்திக 
ப்காண்ட பிள்்்ள்கள் திரும்பிச் பசல்ல தயாரா்க 
இல்்ல. ஆனால், ஊரில் உள்்ள தம் ்காணி, வழிவழி 
வந்த முதிசம், சீதனம் என்ைவற்றில் உள்்ள ைற்றும் 
அற்றுப தைா்கவில்்ல. ஆண்டுககு ஒரு மு்்றதயனும் 
விடுமு்்றககு தைாய தஙகிவர ஒரு ்காணி தவண்டும் 
என்்ற எண்ணம், நியாயமான ஆ்ச. 

இஙத்கதான் பிரச்ச்னயின் ஆரம்ைம். மீண்டும் 
பதாடரும் எல்்லச் சண்்ட. பசாத்துச் சச்சரவு. ் சவ 
சமய த்காயில்்களின் ஒன்றிய ம்காநாடடில், ஊரில் இருந்து 
ஆதினங்க்்ள அ்ழத்து தைச்்ச த்கட்க ஆ்ச. முத்தி 
பைறும் விருபைம் எழுந்தாலும் மண்டை வாச்ல ்கடககும் 
தைாதத அந்த ஆ்ச அறுந்து விடுகி்றது. பிள்்்ள்கள், 
தைரர, வீடு, குடும்ைம் அவர்களின் விருபைத்்த நி்்றதவற்்ற 
தவண்டிய பைாறுபபு என்று ததடடத்துக்கான ஓடடம். 
ஊர பசாத்தும் பிள்்்ள்களுககு ்கவர தவண்டும் என்்ற 
நாடடம். ஊரத்திரும்பி, ்காணி்ய மீடடு துபபுரவாககி, ஒரு 
வீட்டக்கடடி, அதில் நம்பிக்்கயானவர்க்்ள இருத்தி, 
சுற்றுச்சூழலில் ையன்மரங்கள், ையிர்கள், பசடி்கள் என்று 
வ்ளரத்து… என்று இஙகு இருந்தைடிதய அஙகும் ஆ்ச 
விடடுப தைா்காது ஒடடி நிற்கும் ஊரவாசம். 

ஆனால், அஙகு இருபைவர்களுககும் தைரா்ச. 
இவர்கள் பவளிநாடடுக்காரர. இவர்களுககு ஏன் ்காணி 
என்்ற எண்ணம் மீண்டும் சத்காதர சண்்ட்கள்…அடிபிடி 
என்று தைாரின் பின்பு விடுைடட ்காணி்க்ளால் விடடுப 
தைாகும் உ்றவு்கள்.

ஊரில் இருககும் என் ஒதர ஒரு அண்ணன் த்கடகி்றான் 
என்று அவனுககு ‘ைவர ஓவ அற்ப்றானி’ ்காணி்ய 
ைராமரிக்க என்று ப்காடுத்ததன். இபதைா தைானால் 
என் வீடு, ்காணி எல்லாம் வி்லபைடடு தைாயவிடடது.  
விற்கும் உரி்மயும் உள் அடக்கம் என்ைது எனககு 
பசால்லபைடவில்்ல. நம்பி ்்க எழுத்து ்வத்ததன். 
நாசமறுத்துப தைாடடான். இது இஙகு இருககும் ஒரு 
தம்பியின் புலம்ைல். அந்த அண்ணனின் மரணச்சடஙகுககு 
கூட தைா்காமல் மரத்துப தைானது சத்காதர ைாசம்.

“இவர இயக்கத்தி்ல இருந்ததால் ஊருககு தைா்றது 
பிரச்ச்ன. சித்தி தைானவ. ்காணிககு எல்்ல தைாட 
்காசும் குடுத்துவிடடம். இபை ைாத்தா தன் ்காணிதயாட 
எங்க்ட ்காணி்யயும் வித்துப தைாடடா. எங்களுககு 
பசால்தல்ல. ்காசும் தரவில்்ல” இது இஙகு இருககின்்ற 
என் நண்ைர; இஙகு இருககும் தன் சித்தி ைற்றி பசால்லும் 

மு்்றபைாடு. இரு ைகுதியும் இஙகு உ்றவு அறுந்த நி்ல.

“இடிைடட வீட்ட திருத்த அஙத்க இருந்த தம்பிககு 
்காசு அனுபபினம். பவளிநாடு தைால த்கா்டககு 
குளிரசாதனமும் பைாருத்தி வீட்ட நம்பி நல்லா 
்வச்சிருந்தான். எங்களுககும் திருபதி. ஒரு நாட்கா்ல 
தநரம் வீடடில் ்காணி எழுது்ற பநாத்தாலிசு வந்து நிற்குது. 
பவளிநாடடுக்காரர இங்்க பசாத்து பவச்சிருக்க ஏலாது 
எண்டு சடடம் வரபதைாகுது. என்்ற தைருககு வீட்டயும் 
்காணி்யயும் எழுதுஙத்கா. நீங்கள் வரலாம் தங்கலாம் 
என்்றான் தம்பி. தம்பின்்ர மனுசியும் ப்கஞசிக த்கடடுது. 
எங்க்்ள தயாசிக்க விதடல்்ல. எழுதிக ப்காடுத்தம். 
இபை இந்த மு்்ற தைானா ஒரு பசவவி்ள நீர பிடுங்க 
விதடல்்ல. மரத்தில் ஒரு மாம்ைழம் ஆ்சககு சாபபிடத் 
தரவில்்ல. எல்லாம் குத்த்்கககு ப்காடுத்தாச்சாம். மற்்ற 
இரண்டு ்காணிககும் ்்கபயழுத்து வாஙகின்வ. அது 
இரண்டும் வித்துப தைாடடினம்.” இது இஙகு வாழும் ஒரு 
அண்ணனின் இதயககுமு்றல். இது பதாடரைா்க இஙகு 
அவருககும் அவர ம்னவிககும் இ்டதய அடிக்கடி 
முறு்கல். இருந்த பதா்லதைசி உ்ரயாடல் பதாடரபும் 
இபபைாழுது அறுந்த நி்ல.

அன்றும்தான். இன்றும்தான். ஆ்சககுள் ைாசங்கள் 
்க்ரந்து ்காணாமல் தைாயவிடுகின்்றன. “ஊரில் 
உள்்ளவர்களுககு ்கடன், பி்ற இல்லாத சு்க வாழ்வு. 
இஙகிருந்து அனுபைபைடும் ைணத்தில் ஏ்க தைா்கம்” 
என்ைது இஙகு வீடடுக்கடன், வீடடுவரி, மின்சாரம் எரிவாயு 
என்று அவலபைடும் பவளிநாடடுக்காரரின் மன குமு்றல். 
ஆனால், அஙகுள்்ளவர்களுகத்கா இஙகு உள்்ளவர்கள் 
இல்லங்கள் ஒவபவான்றிலும் ்காசு மரம் ்காயத்து, ைழுத்துச் 
பசாரிகி்றது என நி்னபபு. ஆ்க, இந்த இழுைறி்களில் 
அறுந்து தைாகின்்ற உ்றவு்களின் பதா்்க்ய அதி்கரிக்க 
பசயததிலும் கூட தைாரின் ்காரணமா்க புலம் பையரவு 
பவற்றி ்கண்டுவிடடது.

அஙகு ஊரில் வாழும் அபைா, அம்மாவின் 
உ்றவினர்கத்ளாடும் அவர்களின் பிள்்்ள்கத்ளாடும் 
இஙகு வ்ளரும் சந்ததி்களுககும் பதாடரபு அறுந்த 
நி்ல; இத்த்்கய உ்றவுப பிரிவு்க்ளால் ஏற்ைடடிருககி்றது. 
எங்கள் சந்ததி்கள்; தாய மண்்ணயும் அஙகு வாழும் 
தம் உ்றவு்கத்ளாடுள்்ள பதாடரபு்க்்ளயும் இழந்திருககும் 
நி்ல. அவர்களுககு அது இனி தாய நாடு அல்ல. அது 
அபைா, அம்மாவின் தாயநாடுதான். இத்த்்கய பசாத்து 
சண்்ட்கள், சந்ததி வழி பசாந்த ைந்த உ்றவு அறுந்து 
தைா்கவும் எல்்ல தவலி தைாடடு விடுகின்்றன. ைடடுபதைான 
உ்றவு விடடுபதைான பசாத்து.  தாய்க தநயம், பநாயந்து 
தைாகும் ைரிதாை நி்ல. 

êƒèF 23êƒèF 55 ப.வை. ஜெயபாலன்
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தைலதி்க ஆதலோசமன்களுககு

020  8144 1553

ஓயவு என்ைதும் ஒரு தவ்லதய.

பவள்்்ளக்காரர்கள் 
தவ்ல்ய (JOB) அடிக்கடி 
மாற்றும் ைழக்கமு்டயவர்கள். 
தவ்ல கி்டபைதும் சுலைம். 
பிடிக்காத தவ்ல்ய உதறித் 
தள்ளுவதும் சுலைம். தவ்லவாயபபு 
மிகுந்துள்்ளதால் தவ்ல மாற்்றம் 
சுலைம். முதல்தவ்ல்ய விடட பின் 
அடுத்த நாத்ள புதிய தவ்லயில் 
தசரமாடடார்கள். அடுத்த தவ்லககுச் 
தசருமுன்பு ஒரு BREAK எடுபைார்கள். 
HOLIDAY தைாவார்கள். ்காரணம், 
முந்்தய தவ்லயின் சிந்த்ன 
மற்றும் மனநி்லயிலிருந்து விடுைடவும், 
புதிய இடத்திற்கும், தவ்லககும் 
தன்்ன தயாரைடுத்திக ப்காள்்ளவும் 
இந்த HOLIDAY- BREAK- ஓயவு 
பைரும் உதவியா்க இருககும் என்ைது 
அவர்க்ளது எண்ணம். புதிய தவ்லயில் 
தசரந்த பின், மனமகிழ்ச்சியுடன் 
ைணியாற்்றத் பதாடஙகுவார்கள்.

தநாயுற்றிருககும் ஒருவருககு 
அவரின் வியாதியின் தன்்ம்யயும், 
தீவிரத்்தயும் பைாறுத்து (Dis-
ease Type and Intensity) சிகிச்்ச 
மு்்ற்கள் மாறுைடும். அவர்களில் 
சில தநாயாளி்கள் 
மருத்துவம்னயில் 
தஙகியிருந்து சிகிச்்ச 
பை்ற தவண்டி இருககும். 
சில தநாயாளி்கள் 
மடடுதம அறு்வச் 
சிகிச்்சக்கா்க (Sur-
gical Treatment) 
மருத்துவம்னயில் 
தசரக்கபைடுவார்கள். 
பைரும்ைாலாதனார மருத்துவ 
சிகிச்்சக்கா்கதவ (Medi-
cal Treatment) மருத்துவம்னயில் 
தங்க ்வக்கபைடுவார்கள். அந்த 
தநாயாளி்களுககு அடிக்கடி 
ைரிதசாத்ன்கள் பசயயபைடும். 
தநரம் தவ்றாமல் மருந்து்கள் 
ப்காடுக்கபைடும். தத்வயான உணவும், 
குறித்த தநரத்துககு அவருககுக 
ப்காடுக்கபைடும். அந்த தநாயா்ளருககு 
மருத்துவம்னயில் சிகிச்்ச மற்றும் 
உணவு மடடுமின்றி தாரா்ளமான 
ஓயவும் த்டயின்றி கி்டககும். இந்த 
ஓயதவ அவருககு தநாயிலிருந்து 
மீண்டு வர தைருதவியா்க இருககும். 
ஓயவும் சிகிச்்சயின் ஒரு அங்கதம. 
சில தநரங்களில் உற்்றார, உ்றவினர, 
நண்ைர்கள் பு்டசூழ மருத்துவம்னககு 
விஜயம் பசயது, ஆைத்தான ஆறுதல் 
பமாழி்க்ளா்கக கூறி அவரு்டய 
ஓயவுககும் சிகிச்்சககும் ைாதிபபு 
உண்டாக்கக கூடாது என்ைதற்்கா்கதவ 
ைார்வயா்ளருககு தநர வ்ரய்்றயும் 
(Visitors Time) சில சமயங்களில் 
த்டயும் கூட விதிக்கபைடுகி்றது. 
மருத்துவம்ன்களில் விதிமு்்ற்களுககு 
உடைடடு அ்னவரும் நடந்து 
ப்காண்டால் தநாயாளி்களுககு 
நல்ல ஓயவும், த்டயற்்ற 
சிகிச்்சயும் கி்டக்கபபைற்று 
வி்ரவில் குணம்டவார்கள்.

ஓயவு எடுபைது ஒரு ்க்ல. (Rest 
is an Art). ஆனால், இன்று ஓயவு 
என்்றால் என்ன என்த்ற பதரியாத 
்காலத்தில் வாழ்கித்றாம். ஓயவு குறித்த 

REST & RELAX 

ஓய்வு
சரியான புரிந்துணரவு இல்லாத சமூ்கமா்க 
மாறிவிடதடாம். எந்த தநரமும் ஏததா ஒரு 
குப்ை்ய கி்ளறிக ப்காண்தட இருககித்றாம். 
தனி்மககும், ஓயவுககும் பநருஙகிய 
பதாடரபு இருககி்றது. ஓயவு தநரத்தில் மீன் 
பிடிக்கலாம், ஆனால் ்காதராடட  முடியாது. 

ஆற்றில் தூண்டி்லப தைாடடு, அ்மதியா்க 
உட்காரந்து மீன் பிடிபைது ஓயவா்க (Relax) இருககும். 

விைத்துகத்கா, விைரீதத்துகத்கா வாயபதை இல்்ல. மா்றா்க 
ஓயவு தநரத்தில் ்காதராடடினால், விைத்தும், விைரீதங்களும், 
பநருக்கடி்களும் தநரிடும். எது ஓயவு? (Relax) எது உ்்ளச்சல் 
(Stress) என்ை்த அ்டயா்ளம் ்காண்ைது அவசியம்.

ஓயவு என்்றால் என்ன? ்கருவுற்றிருககும் பைண்்களுககு ஓயவு 
அவசியம். ்கரபை ்காலத்தில் ஓயவா்கவும், அ்மதியா்கவும் 
(Relax and Calm) இருபைது ்கருவுற்றிருககும் தாயின் உடல் 
ஆதராககியத்துககும், ்கருவில் வ்ளரும் குழந்்தயின் உடல் 
மன வ்ளரச்சிககும் சு்கமா்கக குழந்்த பி்றபைதற்கும் மி்க 
மி்க அவசியம். நாள்ததாறும், நாம் ்காணும் ்கரபபிணி்கள் 
நி்ல என்ன? அ்மதியா்க இருககின்்றார்க்ளா அல்லது 
ஓடித்திரிகின்்றார்க்ளா? உற்றுதநாககினால் உண்்ம 
பதரியும். அ்மதியற்று, ஓயவின்றி ஓடிக ப்காண்டிருககும் 
தாயின் ்கருவில் வ்ளரும் எதிர்காலத் த்லமு்்றயின் உடல் 
ஆதராககியமும், மனநி்லயும் எபைடி இருக்கப தைாகின்்றது? 
்கவனம் பசலுத்த தவண்டாமா? அடுத்த த்லமு்்றயின் 
ஆதராககியம் அவசியமல்லவா? ஓயவு என்ைதன் அரத்தம் 
ைடுத்திருபைததா, நித்தி்ர ப்காள்வததா மடடும் இல்்ல. 
அவசியமயற்்ற தவ்ல்க்்ளயும், வீண் சச்சரவு்க்்ளயும் 
தவிரத்துக ப்காண்டாதல தரமான ஓயவு கி்டககும்.

உ்ழபபிற்கும், உ்றக்கத்துககும் இ்டபைடடதத ஓயவு. 
உ்ழத்துக ப்காண்தட உ்றங்க முடியாது. உ்ழத்துக 

்க்்ளத்த பின், சிறிது ஓயவு எடுத்து அ்மதியா்கப 
ைடுக்்கககுச் பசன்்றால் ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும். 
அ்மதியின்றி ைடுக்்கககுச் பசன்்றால் துக்கமும், 
வருத்தமும் (Worries and Disease) வரும். 
சரியான ஓயவு, ஆதராககிய வாழ்வின் அடித்த்ளம். 
அ்மதியும், ஓயவுமின்றி உ்்ளச்சலுடன் (Stress) 
ஓடிக ப்காண்டிருபைதத மார்டபபு தநாயககு (Heart 
Attack) முககிய ்காரணமாகும். இதுதவ ஓயவின் 
முககியத்துவத்துககு சரியான உதாரணமாகும். 
ஓயவு என்ைது தநாயத்தாக்கம் ஏற்ைடாதிருக்கவும், 
தநாயுற்்றால் வி்ரவில் சு்கம் பை்றவும் அவசியமான 
சிகிச்்ச என்த்ற ்கருத தவண்டும். அ்னத்து 
தநாயாளி்களுககும் எல்லாவிதமான மருத்துவ 

சிகிச்்ச்களுடனும் சரியான, தரமான (Quality-
Rest) ஓயவு ைரிந்து்ரக்கபைட தவண்டியது 
மி்கமி்க அவசியம். மூடடு வலிககு (Joint Pain, 
Arthratis) ஓயதவ முதல் மருந்து. (Rest is the 
First Medicine) மருந்து்களும் ையிற்சி்களும் 
இரண்டாம் ைடசதம. உடற் ையிற்சி்கள் (Exer-
cise and Therapy) சில தநரம் மூடடு தநா்வ 
(Join Pain) கூடடி விடும். பைாருத்தமான ஓயவும், 
ைக்க வி்்ளவு்க்ளற்்ற தஹாமிதயாைதி சிகிச்்சயும் 
எல்லாவிதமான தநாயாளி்களுககும் சு்கமளிககும். 

தனிமைக்கும், ஓய்வுக்கும் நெருங்கிய 
நதொடர்பு இருக்கிறது. ஓய்வு 

நெரத்தில் மீன் பிடிக்்கலொம், ்கொநரொடட 
முடியொது. ஆற்றில் தூணடிமலப் 
ந�ொடடு, அமைதியொ்க உட்கொர்ந்து 

பிடிப்�து ஓய்்ொ்க (Relax) இருக்கும்.

“

“
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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

தலை்வலி
Headache

ெரியான 
தூக்�மினலம

Sleepless

ஹாரகமான குலை்பாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�றை மாதவிடாய்
Irregular Menstruation

உடல எலட அதி�ரிததல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சினைபனபை நீர் கட்டி

பி.சி.ஓ.எஸ்.-ஆல் 
பைொதிக்கபபைட்டு மை 

அழுத�ததுக்குத 
�ள்ளபபைடுபைவர்கள

பி.சி.ஓ.எஸ். 
பைொதிபபு ஏறபைட்டத� 
த�ரியொமல் வொழும் 
தபைணகள34%

70%
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இலணடன் முருகன் ககாவில்

«î˜ˆF¼Mö£
78-90 Church Road, Manor Park  London E12 6AF Tel : 020 84788433

இஙகிலோநது தேசத்தில் பு்கழ்ப�ற்ற இலணைன் முரு்கன் தேர்த்திருவிழோ 
28.07.2019 ஞோயிறு ்கோமல 10 ைணிககு நமைப�றுகி்றது. 20.07.2019 சனிககிழமை 
ப்கோடிதயற்றமும், 28.07.2019 தேர்த்திருவிழோவும், 29ம் தி்கதி தீர்த்ேமும், 31ம் தி்கதி 
ைோம்�ழத் திருவிழோவும், 01.08.2019 பூங்கோவனமும் நமைப�றறு, 02.08.2019 
மவரவர் ைமையுைன் நிம்றவு ப�றுகி்றது.

London Sri Murugan Temple

28.07.2019  ë£JÁ



13¹Fù‹ü¨¬ô 2019

4 2019

திருைருள்மிகு விநாயகேப் கபருமானின் துமைககோண்டு, 
இவைாண்டு விைம்பி ைருட மகோ உற்ைை கபருவிழா 
21.07.2019 ்ஞாயிறு ககோடிதயற்றத்துடன் இனிதே 
ஆரம்பமாகி, கோடரந்து பதினாறு நாட்கேள் நமடகபறும்.

தினெரி பூஜா �ாைம் �ாலை 9.00 மணி - �ாலை 
11.15 மணி - மாலை 5.00 - மாலை 6.30 மணி

24.07.2019 புேன்கிழமம மாம் 7.00 மணி பக்ே முக்தி பாைனா 
உற்ைைம்

28.07.2019 ்ஞாயிற்றுக்கிழமம மாம் 6.00 மணி மாம்பழத் திருவிழா

02.08.2019 கைள்ளிக்கிழமம மாம் 5.00 மணி தைட்மடத் திருவிழா

03.08.2019 ைனிக்கிழமம மாம் 6.00 மணி ைப்பறத் திருவிழா

04.08.2019 ்ஞாயிற்றுக்கிழமம கோம் 8.30 மணி தேரத் திருவிழா

05.08.2019 திஙகேட்கிழமம பகேல் 11.00 மணி தீரத்ே திருவிழா

06.08.2019 கைவைாய்க்கிழமம மாம் 7.00 மணி மபரைர மமட 

07.08.2019 புேன் கிழமம மாம் 6.30 மணி பூஙகோைனத் திருவிழா

விைாரி வரு்டம் மசைாற�வ மபருவிழா 2019

04.08.2019 ஞாயிறு சதர்த்திருவிழாவும், 
05.08.2019 திஙைள் பைல் தீர்த்சதாற�வ நிைழ்வும் 
நக்டமபறத் திருவருள் பாலித்துள்்ளது.

8.30 A.M. to 1.30 P.M
04.08.2019 சதர்த்திருவிழா 
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்காக்்ர் எஸ்.நவரத்தினம்்காக்்ர். என்.ஜெ்நகாதன்
மனம் ்க்ளங்கமற்றுவிடடால் நிரவாணம் 

புனிதமாகி்றது. அது சாத்தியமா? மானம் 
்காக்கபவன ஆ்ட அவசியதம! தனது 
பைரு்மக்கா்க ஆடம்ைரமான ஆ்ட அணிவதில் 
தன்மானம் என்ைதன் அரத்ததம தவறு.

 தன்்னப ைற்றிய இன்பனாருவரது அபிபபிராயம், 
தன்மதிபபிலும் (தன்்னப ைற்றிய தனது 
அபிபபிராயம்) தாழ்வா்க அ்மயககூடாது என்்ற 
ஏக்கமா்க தன்மானம் ைடும்ைாடு என இ்தக கூ்றலாம்.

 சமூ்கத்தின் அஙகீ்காரம் ைற்றி நமககு 
அக்க்்றயில்்ல என வாழ்ைவர்களும் உண்டு. 
அடி்ம்கள் கூடடத்தில் அல்லது சி்்றக்்கதி்களில் 
இவவா்றான தாழ்வு மனபைான்்மககு 
இடமில்்ல என்று பசால்வதற்கில்்ல. 
அவர்க்ளது நி்ல சமூ்கத்தின் ‘்கண்்களுககு’ 
அபைால் என்்றாயினும், தமககி்டயில் தன்மானம் 
த்லயிடுவ்த அவர்கள் தவிரக்க இயலாது.

 தனது எண்ணத்திற்கு இன்பனாருவர 
பசவிசாயக்கவில்்ல என்்றால் தனககு ஏன் 
அவமானம் எனவா்க தவண்டும்? 
மற்்றவரது மன்த நாம் 
்கடடுபைடுத்துவதான (Controle 
Freak) மனபைான்்ம தவிரக்கபைட 
தவண்டும். இ்த ம்றந்து விடுவதால் 
தன்மானம் எழுகி்றது.

 மற்்றவர தன்்ன ஏப்றடுத்தும் 
ைாரக்கவில்்ல; அது தனது 
தன்மானத்திற்கு இழுககு என மனம் 
தநாவதில் அரத்தமில்்ல. தமது 
இஷடமின்றி எவரும் தன் மன்த 
புண்ைடுத்த முடியாது என்்ற உண்்ம்ய 
அவர்கள் அறியத் தவறுகி்றார்கள்.

 இன்பனாருவரால் ்கஷட நஷடம் 
ஏற்ைடின் மனம் தநா்கலாம். பவறும் 
அவதூறு வாரத்்த்க்ளால் நமககு 
‘இழபபு’ என வருந்துவது மட்ம. 
எமது எண்ணம் திருந்த தவண்டும். 
இல்லாவிடில் தூற்றியவரின் தநாக்கத்்த 
நி்்றதவற்்ற ஒத்து்ழபைதாகி விடும்.

 நமது தநர்மககு சவாலா்க மற்்றவர 
த்கள்விபயழுபபுவது தன்மானத்திற்கு ்க்ளங்கம் 
எனக ்கருதலாம். தனககு தநர்மயா்கப ைடுவது 
மற்்றவரது மனதில் தநர்மயற்்றதா்கப ைடககூடியது. 
ஒவபவாருவரது மனதும் பவவதவ்றானதா்க 
யதாரத்தம் ்காண்ைது தவிரக்க இயலாதது. இஙகு 
த்கள்விககுரியது தன்மானமா? தன்மனமா?

ஏததா விதசஷ ்காரியமாற்றுவதில் 
தனககு முதலிடம் வழங்கவில்்ல, 
அல்லது ்வைவத்தில் ைஙகுபை்ற 
அ்ழபபு விடுக்கவில்்ல 
என்ைது நமககு அவமரியா்த 
எனத்துடிபைவர்கள் 
தன்மானத்திற்கு தன் மனதில் 
முககியம் வழஙகுகி்றார்கள். 
முதல் மரியா்த தனகத்க 
உரித்தானது என 
எண்ணுைவன் தனகத்க 
அதி்காரம் என்்ற முடிவுககும் 
வந்தவனாகி்றான்.

 மனதநாயால் 
மி்்கயா்கத் தாக்கபைடடவர்கள் 
மன்த ‘இழந்து’ விடுவதா்க 
விைரிக்கபைடுகி்றார்கள். தன்்னப 
ைற்றி எவவித அக்க்்றயுமில்லாமல் 
நடந்து ப்காள்வதால் தன்மானம் ைற்றிய 
எண்ணமும் அவர்களுககு இல்்ல 
என்்றாகி்றது. தன்மானம் த்லதூககுவதில் 
தன் மனதின் முககியத்துவம் 
வலியுறுத்தபைட தவண்டியதத!

 மனம் என்ைதன் முககியத்துவம் மனித 
இனத்திற்கு மடடுதம உள்்ளதா்க பதரிகி்றது. 
விலஙகினம் உணவு, ைாது்காபபு, ்கருக்கடடல் 

தத்வ்களுகப்கன தைாடடியிடுவதில் 
‘மனம்’ ப்காண்டிருபைதானாலும் 
ஒன்்்றபயான்று அடி்மபைடுத்துவதா்க 
வாழ்வதில்்ல.

 விலஙகினங்களின் சமூ்க வாழ்வு ைாது்காப்ை 
முன்்வத்து அ்மகி்றது. மனிதனின் 
சமூ்க வாழ்வில் தனது பைரு்ம்யயும் 
அவசியமா்க அவன் ்கருதுவதால் தன்மானம் 
என்ை்தயும் உள்்ளடககி விடுகி்றான். 
உயிருககும் தமலா்க அ்தக்கருதுவதால் 
தற்ப்கா்லககும் தயாராகி்றான்.

 இன்பனாருவ்ன அவமானபைடுத்துவதில் 
அவன் தனது பைரு்ம்ய உறுதிபைடுத்துவதா்க 
பசயல்ைடுகி்றான் என்றும் பசால்லலாம். 
இந்த மான, அவமானம் என்ைனவற்்்ற 
மனம் ப்காண்டிருபைததன்?

 ‘நான்’ என்ைது ஆன்மா்வககுறிபைது. அது 
எமது முற்பி்றபபின் ைாவ, புண்ணியத்திற்த்கற்ை 
அ்மவது என்ைது சமய/ஆன்மீ்கவாதி்கள் 

்கருத்து. மனம் ஒரு தனிபைடட அம்சம் 
எனவும் அவர்கள் ்கருதுவார்கள். 
உயிர என்ைதன் இயக்கச்சகதிதய 
ஆன்மா என்்ற பதான்றுபதாடட 
்கருத்து இன்னும் நி்லத்திருபைது, 
அது யதாரத்தமானது, அல்லது எமது 
அறியா்மயால் என்த்ற கூ்றலாம். 

 எது எவவாறிருபபினும் மனம் 
என்று கூ்றபைடுவது நாம் எ்தயும் 
அறிந்து ப்காள்வதற்்கான ஆற்்ற்ல 
(அறிவுணரவு) உள்்ளடககுவதத. 
அறிவு சூனியமான ்கால்கடடமான 
குழந்்தப ைருவத்தில் அறிவுணரவு 
சாத்தியமா்காது அல்லது 
பசாற்ைமானது. புலன்்களினூடா்கப 
பைறும் சமிக்ஞ்கள் மன்த 
பசன்்ற்டவ்த உள்ளுணரவு (Per-
ception) என்றும் கூறுவார்கள். 
இ்தச் பசபைனிடுவதா்க (Process) 
அறிவுணரவு அ்மகி்றது. ஏற்்கனதவ 
உள்்ள அறிவு, அனுைவங்களில் 

அது தஙகிவிடுவதா்க உள்்ளது.
 எவவ்ளவுதான் ‘ைடித்துக கிழித்து’ விடடாலும் 

ஏற்்கனதவ எமககுள்்ள அறிவு நி்்றவானது 
எனககூ்ற முடியுமா? அறியா்ம அ்ளபைரியது. 

நாம் அறிந்துவிடடதா்க 
மனதில் ைடுவது 
(அறிவுணரவு) 

யதாரத்தமற்்றதா்க 
அ்மயலாம். அ்தக ்கருத்தில் 
ப்காள்்ளாவிடில் மா்யககுள்்ளா்கலாம்.

 மா்ய இருள் வில்க 
தன்மானம் என்்ற தைார்வ 
அ்கலதவண்டும். 

‘மனக்கண்’ பை்றககூடிய அறிவுணர்வ 
அது ம்்றத்துவிடுதமயானால் யதாரத்தம் 
்காண்ைதில் தவறிவிடுதவாம். நாடடியம் ஆடத் 
பதரியாதவன் தம்ட்ய குற்்றம் சாடடுவதான 
முதுபமாழி இ்த வி்ளககுவதத.

 எந்த எண்ணமும் அனுமானமா்க உதிபைதத. 
அது தீரமானமாகும்தைாது தன்்னயறியாது 
தன்மானம் குறுககிடும். நடுநி்ல தவ்ற, தனகத்க 
சாத்கமா்க தீரமானம் அ்மய மனம் முயல்கி்றது. 

தனது ்கருத்்த மற்்றவர எதிரத்தால் தனது 

பைரு்மககு சவால் என மனகப்காதிபபு 
அ்டவது விதவ்கத்திற்கு ஆனதல்ல. 
நீதி தவ்றாதிருக்க ைாரைடசம் ்காடடாத 
நடுநி்ல, பசஙத்கால் ஆடசிககுரியது.

 ்கருத்து ஒருமித்து விடாததைாது 
நிதானமா்க சிந்திக்க தவண்டியது 
அவசியதம. அறிவுணர்வ ைரிசீலித்தால் 
அ்த சீரதிருத்த முடியுமா்கலாம். 
உள்ளுணரவுக்கான எமது தநாக்கம் 
ைலத்காணங்களில் அ்மவதா்க தவண்டும். 
உதாரணமா்க, ைா்ன ைாதி நிரம்பியுள்்ளது; 
மறுைாதி வீண் என வருந்துவதும், 
அல்லது ைாதி இடம் ்காலி, நிரபபி 
விடடால் தைாச்சு எனவும் ஆ்கலாம்.

 அ்மதியற்்ற மனம் கு்்ற 
்காண்ைதாயும், அ்மதி ்கண்ட 
மனம் எ்தயும் பைரிது ைண்ணாமல் 
விடுவதும் இயல்தை. மன அ்மதிக்கான 
ைா்த தனககுள்்ளா்க அ்மக்கபைட 
தவண்டியது. இன்பனாருவரது ைா்த்ய 
பின்ைற்றுவதானதில்்ல. இத்தன்மாரக்கம் 
சன்மாரக்கமா்க தன்மானம் ஒரு த்டதய.

 ஆஙகிலத்தில் ‘Beuty is Skin Deep’ 
என்ை்த சருமத்தின் ைருமன் எமது 
பு்றஅழகுக்கானது எனலாம். மூ்்ளயின் 
பவளிபபு்ற ்கரு்ம வலயம் (Grey-
zone) என்ைதன் தடிபபு / அ்மபபில் 
தஙகியுள்்ளதா்க எமது பைரு்ம- 
உள்ளுணரவு, பசயலாற்்றல்்கள் 
அ்மகின்்றன. முது்மயில் இ்வ 
அ்டயும் சுருக்கம், அழ்்கயும் 
பைரு்ம்யயும் நி்லக்க விடுவதில்்ல. 
உடல் கூனி, குறுகி, மலசல ்கடடுபைாடு 
அற்றுவிடின் தன்மானம் அம்தைாதான்!

 இ்ள்மத்துடிபபிலுள்்ள மனம் 
இ்வ அறியாதது. அதில் தன்மானம் 
தமதலாஙகுவது ஆணவத்்த 
எடுத்துக்காடடுவதத. அ்த அடக்கபவன 
மனச்சாடசியா்க எழுவ்த இ்்றவன் 
ஆசியா்க ்கருதுவது தகுந்ததத. 
ஆணவத்்த எதிரக்கவல்ல மன 
இயல்்ை (Super-Ego) நாம் அ்டயலாம் 
என உ்ளவியல் அறிவு கூறுகி்றது.

 தியானம், ைகதிபைரவசம் 
மூலம் தன்்ன ம்றக்கலாம்; 
தன்மானமும் ம்றக்கலாம். அ்வ 

தன்ம(ா)னம்
்காலவ்ரய்்றயான்வ. மனம் 
இயஙகும் வ்ர மனச்சாடசி நி்லக்க 
முடியும். தன்மானத்்த உதறி மற்்றவரது 
நலன் ்கருதுவதா்க மனச்சாடசி இயங்க 
தவண்டும். அதுதவ நி்லயான 
மன அ்மதிககு வழி. மனதில் 
ைற்்றற்று விட தவண்டும் எனும்தைாது, 
தன்மானம் விதிவிலக்கா என்ன?

 நி்னவுணரவு உள்்ளவ்ர 
தன்மானம் ்காக்க எத்தனிபைதா்கதவ 
மனம் இயஙகுகி்றது. இதில் மனம் 
மா்யககுள்்ளாவ்த அறியாதவ்ர 
அறிபவாளிய்டய இயலாது. அ்த, 
இ்த முற்்றா்க அறிவிடதடாம் 
என்்ற இறுமாபபு தன்மானத்திற்கு 
ஒரு ்காபபு என்த்ற கூ்றலாம்.

‘முகதிநி்ல, ஆணவம் அற்றுவிடட 
நிரவாணம் என்ைதுமாகும்’. 
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்காக்்ர் தரன்சிதமபெ ெக்கெம

கடந்த இருபது வருடங்களா்க இலணடனில் வசிக்கும் டாக்டர் ரவியின் ம்கள் 
அபிராமியின் பர்த நாட்டிய அரங்்கற்றம் இன்று. நி்கழ்ச்சி்களள ்தமிழிலும் 

ஆஙகிலத்திலும் அறிவித்துக் க்காணடிருக்கி்றார்்கள். இரு கவவ்வறு அறிவிபபாளர்்கள், 
பிர்தம அறிவிபபாளர் எவவளவு ்தான் நள்கச்சுளவ ்ததும்ப நி்கழ்ச்சி்களள க்தாகுத்து 
வழஙகிய்பாதும்- சளபயில் இருந்த கபரும்பா்லார் அள்த ரசித்்த்தா்கத் க்தரியவில்ளல- 
அவர்்கள் சிரிபப்தா்க இல்ளல. இளட்வளளயின் ் பாது பிர்தம அறிவிபபாளர் இது பறறி 
்தன் ச்க அறிவிபபாளர் இது பறறி ்தன் ச்க அறிவிபபாளரிடம் ்்கட்டார்:

 இது ஒரு உன்்ன்தமா்ன-அருளமயா்ன மாளலபகபாழுது. ஒரு ்களல நி்கழ்ச்சிளயப 
பார்த்து ரசிக்்க்வ இஙகு எல்்லாரும் கூடியிருக்கி்றார்்கள். நாளள விடுமுள்ற 

்வறு-்வளல கூட கிளடயாது. அபபு்றம் எ்தற்கா்க சளபயில் கபரும்பா்லார் எள்த்யா 
பறிக்காடுத்்தவர்்கள் ் பால- சிரிக்்கத் க்தரியா்த மனி்தர்்களா்க-மு்கத்தில் ் சா்கம் ்ததும்ப-
ஏ்்தா ்கடளமக்கு வந்தது ்பால ்தங்கள் இருக்ள்கயில் அமர்நதிருக்கி்றார்்கள்?

 அறிவிபபாளர்்கள் இருவரும் மி்க கநருஙகிய நணபர்்கள். நணபனின் ்்கள்விக்கு 
துளை அறிவிபபாளரின் பதில்:

 உ்னக்குத்்தான் நம்மவர்்களளப பறறி நன்்றா்கத் க்தரியு்ம! சந்்தாஷம் என்்றா்ல 
என்்ன கவன்று க்தரியா்த- சந்்தாஷமா்க்வ இருக்்கத் க்தரியா்த ஒரு ளவ்க அபூர்வ 

உயிரி்னங்கள். நாம் எஙகு இருக்கி்்றாம்- எ்தற்கா்க இஙகு வநதிருக்கி்்றாம்- என்்ற 
சிந்தள்ன்ய இஙகு அமர்நதிருக்கும் கபரும்பாலா்ன உயிரி்னங்களுக்குத் க்தரியாது. 
எள்த்யா ்்தடி- எ்தற்கா்ன்வா இஙகு வநதிருக்கும் இவறறின் உடல் மட்டும் ்தான் 
இஙகு இருக்கி்றது. அவறறின் ம்னது நிள்றய எத்்தள்ன்யா ்க்னவு்கள்-திட்டங்கள்.

 இது என்்ன ஒரு ்கணடறியா்த அரங்்கற்றம்! நான் ்பா்ன வருடம் எ்னது ம்களுக்கு 
ளவத்்த அரங்்கற்றத்துடன் ஒபபிடும் ்பாது இது அரங்்கற்ற்ம இல்ளல. எ்னது 

ம்களின் ஆட்டம் என்்ன- இவளின் டபபா கூத்து என்்ன? அபபு்றம் எ்தற்கா்ன ்தான் இபபடி 
ஆர்பபாட்டம் கசய்கி்றார்்கள்? இது பிராணி நம்பர் ஒன்றின் சிந்தள்ன!

 இலணடனிலுள்ள ஒரு பிரபல பல்்களலக்்கழ்கத்தில் ்த்னது ம்கன் படித்துக் 
க்காணடிருக்கி்றான் என்று எ்னது நணபன் கபரி்தா்க புழுகித் திரிகி்றான். இந்த 

வருடம் ் சா்தள்ன எழுதும் எ்னது ம்கள்னயும் எபபடியும் நணபனின் ம்கன் கசல்லும் 
அ்்த பல்்களலக்்கழ்கத்தில் ்சர்த்து அவன் வாளய மூட ்வணடும். இது பிராணி 

நம்பர் இரணடின் சிந்தள்ன!

 என்னுடன் படித்்த- என்னுடன் இலணடனுக்கு வந்த நணபர்்கள் 
எல்்லாரு்ம- என்ள்னத் ்தவிர- இபகபாழுது இலணடனில் இரணடு 

வீடு ளவத்திருக்கி்றார்்கள். எபபடியாவது நானும் ஒரு வீட்ளட இந்த 
வருட முடிவுக்குள் வாஙகிவிட ்வணடும். இது பிராணி நம்பர் மூன்றின் சிந்தள்ன!
பிரச்சள்னளய ்தாங்களா்வ உருவாக்கி- பிரச்சள்ன்க்ள வாழ்க்ள்க என்று வாழும் 

இந்த உயிரி்னங்கள் எபபடி சிரிக்கும்?

ஓட்டப பந்தயத்திறக்க்ன்வ நிபுைர்்களால் 
க்தரியபபட்டு-்கவ்னமா்க வளர்க்்கபபட்டு-
வி்ஷடமா்ன பயிறசி அளிக்்கபபட்ட நாய் ஜிம்மி. 
நீணட ்கால்்கள்- கமல்லிய உடல்- நீணட மு்கம்- 
்கரிய நி்றம். வில்லிலிருநது அம்பு பு்றபபட்டது 
்பால ஜிம்மி பந்தயங்களில் ஓடும் ்காட்சிளய 
்காைக் ்கண ்்காடி ்பா்தாது.

 ்கடந்த ஐநது வருடங்களில் எந்த 
ஓட்டபபந்தயத்திலும் ஜிம்மி ்்தாற்றதில்ளல. 
எபகபாழுது்ம அ்தறகுத்்தான் மு்தலிடம்.

 ஜிம்மிக்கு நீணட நாட்்களா்க ம்னதில் ஒரு 
கபரும் குள்ற. எவவளவு ்தான் அது ்வ்கமா்க 
ஓடியும் ்த்னக்கு முன்்னால் ஓடும் அந்த 
முயளல ்தன்்னால் பிடிக்்க முடியவில்ளல்ய 
என்ப்்த அந்தக் குள்ற. எபபடியாவது ஒரு 
நாள் அந்த முயளலப பிடித்்்த விடுவது என்்ற 
ளவராக்கியத்துடன் நாளுக்கு நாள் ்தன் ் வ்கத்ள்த 
அதி்கபபடுத்தியது ஜிம்மி.

 ஒரு நாள்- எதிர்பாரா்த வி்தமா்க பந்தய 
ளம்தா்னத்தில் ஏறபட்ட ஒரு அசம்பாவி்தத்தி்னால் 
ஜிம்மி அந்த முயளலப பிடித்்்த விட்டது.

 அந்த நிமிட்ம ஜிம்மிக்கு எல்லா 
உணளம்களும் விளஙகி விட்ட்ன.

 ்தான் இவவளவு நாட்்களா்க துரத்தியது ஒரு 
கவறும் கபாம்ளம என்றும்- அள்த ஒரு ் பாதும் 
்தன்்னால் பிடித்திருக்்க முடியாது என்றும்- 
அபபடித்்தான் பிடித்்தாலும் அ்த்னால் ஒன்று்ம 
ஆகியிருக்்கப ் பாவதில்ளல என்றும் ஜிம்மிக்குத் 
க்தளிவா்கத் க்தரிநது விட்டது.

 அன்றிலிருநது ஜிம்மி பந்தயங்களில் ஓட 
முயறசிபப்்தயில்ளல. எபகபாழுதும் ்களடசி இடம் 
அ்தறகுத்்தான். சில சமயங்களில் ஆரம்பத்தி்ல்ய 
ளம்தா்னத்தில் படுத்துவிடும். 

 ஜிம்மிளய பரி்சாதித்்த ்தளலசி்றந்த மிரு்க 
ளவத்தியர் குைபபடுத்்த முடியா்த ஒரு அபூர்வ 
வியாதி ஜிம்மிளய பாதித்திருபப்தா்க கூறி்னார்.

 இ ப கப ாழுது  ஜிம்மிளய  ய ாரும் 
்கவனிபபதில்ளல. அ்தறகு ்வளா்வளளக்கு 
உைவு கிளடபபதில்ளல. சில நாட்்கள் அது 
வீதி வீதியா்க அளலந்தது. சிறுவர்்களின் 
க்தால்ளல ்தாங்காமல் ்கடந்த சில நாட்்களா்க 
ஊருக்கு கவளி்யயுள்ள ஒரு சத்திரத்தில் 
்தஞசமளடநதிருக்கி்றது.

 நிழளல நிஜகமன்று துரத்தும் மனி்தர்்கள் 
வாழும் உலகில் உணளமளய உைர்ந்தவர்்களுக்கு 
சத்திர்ம ்தஞசம்.

 ஜிம்மி கூட விதிவிலக்்கல்ல.

நிஜம்
உயி
ரின
ம்

ந்கொத்துநரொடடி, கூள், அப்�ம், ந�ொன்ற தொய்க உ்ணவு்கந�ொடு குளிர்�ொனம், தணணீர் 
ந�ொன்றம் உட�ட ்ல்ந்டடி உறவு்களுக்கு நுமழவுக்்கடட்ணமும் இல்சம்.


சிறு்ர்்களுக்கும், ந�ரிநயொர்்களுக்கும் �லவிதைொன ந�ொடடி்களும், �ரிசில்்களும் 

்ழங்்கப்�டுநைன்�மத அன்ந�ொடு அறியத்தருகின்நறொம்.

நைலதி்க நதொடர்பு்களுக்கு, S.SABESAN: 07930469798, K.BASKARALINGAM: 
07903420426 

S.JEYANTHAN: 07950603396, P.THAVARAJAH: 07414854730

வல்பவட்டி நலன்புரிச சங்கம்-லணைன்.

ஒவந்ொரு உறவு்களும் உங்்கள் குடும்�த்துடன் இந்த ெொம� 
இனிய ெொ�ொ்க ைொற்ற, விமரந்து ் ொருங்்கள். 

சைாக்ட ைால ஒன்றுகூ்டலும் 
விக்ளயாட்டுப் சபாட்டியும். 

மைதொனம்: Ashton Palying Fields, 598 Chigwell Road, 
Woodford Bridge, Essex, IG8 8AA

்கொலம்: 07.07.2019 ஞொயிற்றுக்கிழமை
நெரம்: ்கொமல 10.30 ைணியிலிருந்து ைொமல 7.30 ைணி ்மர
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ஹரி்க்த, ்காலடதசைம், ்கதாபபிரசங்கம் எனப 
ைல பையர ப்காண்டது இ்சயுடன் 

கூடிய பசாற்பைாழிவு. இந்தத் து்்ற 19ஆம் 
நூற்்றாண்ட்ளவில் உதயமானது என்ைர. 
இந்தக ்க்லயில்  ்்கததரந்தவர்கள் 
மி்கச்சிலர. அவர்களுள் ஒருவர திருமதி 
விசா்கா ஹரி அவர்கள். 

ப சன்்ற  தம  ம ா தம்  ( 2 0 1 9 ) 
இருைத்திதயழாம் தி்கதி, ் ஹத்கட ஹில் 
முரு்கன்த்காயில் மண்டைத்தில் “முரு்க 
்வைவம்” என்்ற த்லபபில் திருமதி விசா்கா 
ஹரி அவர்கள் ஓர இ்சச் பசாற்பைாழிவு 
நி்கழ்த்தினார்கள். யாழ்பைாணத்தின் வடைால் 
உள்்ள கீரிம்ல நகுதலசுவர சுவாமி திருகத்காயில் 
திருபைணிக்கா்க இந்நி்கழ்ச்சி ஏற்ைாடாகியிருந்தது. 
மண்டைம் நி்்றந்த மக்கள் இரண்டுமணி தநரம் 
தம்்ம ம்றந்து ஆன்மி்கத்தில் ஈடுைட இந்நி்கழ்ச்சி 
உதவியது. 

‘அருவமும் உருவுமாகி’ என்்ற ்கந்தபுராணப 
ைாட்லச் சிந்து்ைரவி இரா்கத்தில் ைாடித் பதாடரந்து 
்காந்தமாhம் ்கதிர்காமம் தன்னில் என்்ற ைாட்லபைாடி 
நி்கழ்ச்சி்ய ஆரம்பித்தார திருமதி விசா்கா அவர்கள். 
ைல ைாடல்்கள், ைல குறிபபுக்கள், ைல சமயத் 
தத்துவங்கள் என்று அவரின் உ்ர முழுவதும், 
ைாயசத்தில் இருககும் முந்திரிப ைருபபுபதைால, 
சு்வயா்க இருந்தன. 

முரு்கனின் ததாற்்றம், தார்காசுர்ன வதம் 
பசயத்ம, பிரம்மா்வச் சி்்றயிலிடட்ம, மாம்ைழம் 

கி்டக்கா்மயால் த்காைமுற்றுப ைழனி 
பசன்்ற்ம, சூர்ன ஆடப்காண்ட்ம, 

வள்ளி திருமணம் தைான்்ற 
ைல உை த்லபபுக்களில் 
உைந்யாசம் நடந்தது. 

்க்தயின் தைாககில் 
பைாருத்தமான ைாடல்்க்்ளக 
ப்காண்டுவந்து தசரத்த 

உத்தியும், ைாைநாசம் 
சிவன், சிதம்ைர 
ை ா ர தி , 
முத்துசுவாமி தீடசிதர என்று 
ைல வாகத்கய்காரர்களின் 
ை ா ட ல் ்க ் ்ள ப  ை ா டி ய 
விதமும், ைாடல்்களி்டதய 
்கற்ைனாஸ்வரங்க்்ளப ைாடி ஒரு 
்கச்தசரிதைாலக  ப்காண்டுபசன்்ற 

ைாணியும் தசாரவில்லாது முழு 
நி்கழ்்வயும் ைாரக்க, த்கட்க மி்கவும் 

உதவியது. 
வல்லி ததவதசனாைதத என்்ற ைாைநாசம் 

சிவனின் நட்ைரவி இரா்கப ைாடல் ைாடியதைாது 
ஒரு சிறு தனியாவரத்தனத்துககும் இடம் கி்டத்தது. 
பசாற்பைாழிவா, ்கச்தசரியா என்று பிரித்தறிய 
முடியாதவாறு நி்கழ்ச்சி அ்மந்தது மி்கச்சி்றபபு. 

ைக்கவாத்தியமா்க, Dr. தயாத்சனா ்காந்த் 
வயலின், Dr. அபிராம் மிருதங்கம், Dr. புஜங்கன் 
்கஞசிரா, திரு சிதம்ைரநாதன் தமாரசிங வாசித்தனர. மி்க 

அநுசர்ணயா்க ைக்கவாத்தியம் அ்மந்தது 
நி்கழ்ச்சிககு தமலும் சி்றபபூடடியது. 

நி்கழ்ச்சி ஆரம்ைத்தில் Dr. நவரத்தினம் 
அவர்கள் வரதவற்பு்ர நி்கழ்த்தினார்கள். 
பதாடரந்து த்காயில் ஆதீன்கரத்தர பிரம்ம 
நகுதலசுவரக குருக்களின் ஆசிய்ர 
பதா்லதைசி மூலம் வழங்கபைடடது.  
Dr.சிவகுமார அவர்கள் ்க்லஞர்க்்ள 
அறிமு்கம் பசயது்வத்தார. திரு தம்பு 
அவர்கள் நி்்றவில் நன்றியு்ர நவின்்றார. 
அன்று வந்திருந்த அ்னவருககும் அந்த 

மா்லப பைாழுது இனியதா்க, மன நி்்றவு 
ப்காடுபைதா்க அ்மந்திருந்தது. அது  நகுலாம்பி்்க 
அம்ைாள் உடனு்்ற  நகுதலசுவரப பைருமானின் 
திருவருத்ள.

படஙகள்: லக் ஷிபாபா

விொ�ஹரியின முரு� ல்வ்ப்வம்

அநுராதா

்க்னடாளவத் ்தளமா்கக் க்காணடு சர்வ்்தச 
ரீதியா்க இயஙகும் ்தமிழ் இலக்கியத் 

்்தாட்டத்தின் பதிக்னட்டாவது ஆணடு விருது 
விழா ்கடந்த மா்தம் ஒன்ப்தாம் தி்கதி கரா்றன்்ரா 
ந்கரில் இடம்கபற்றது. அகமரிக்்காவின் மருத்துவப 
்பராசிரியர் ஜா்னகி ராமன் மறறும் நியு்யார்க் 
க்காலம்பியா பல்்களலக்்கழ்க ்தமிழ் கமாழி 
விரிவுளரயாளர் ளரலர் றிச்சார்ட் ஆகி்யார் பிர்தம 
விருநதி்னர்்களா்க இவவிழாவில் பஙகுபறறி்னர். 
இலக்கியத் ் ்தாட்ட ்காபபாளர் ் பராசிரியர் அமுது 
்ஜாசப சநதிர்காந்தன், ்தளலவர் சட்டவாளர் 
மனுவல் ் ஜசு்தாசன், கசயலாளர் அ. முத்துலிங்கம் 
ஆகி்யாரின் உளர்களளத் க்தாடர்நது விருது்கள் 
வழங்கபபட்ட்ன. 

்தமிழிலக்கியத்துக்கும் சமூ்கத்துக்கும் பன்மு்க 
ஆளுளமயுடன் ஐம்ப்தாணடு்களுக்கு ்மலா்க 
ஆறறிவரும் பணி்களுக்்கா்க ்தமிழ் இலக்கிய 
சா்தள்ன சி்றபபு விருதுடன் ஆயிரம் ்க்னடிய 
டாலர்்கள் பரிசுத்க்தாள்க ்க்னடா ்தமிழர் ்த்கவல் 
மு்தன்ளம ஆசிரியரா்ன திரு எஸ். திருச்கசல்வம் 
அவர்்களுக்கு வழங்கபபட்டது. விருது விழா 
க்தாடர்பா்க கவளியிடபபட்ட சி்றபபு இ்தழில் 

இவவிருது க்தாடர்பா்க 
தி ரு ச் கச ல் வ ம் 
அ வ ர் ்க ள் 
பி ன் வ ரு ம ா று 
அறிமு்கம் கசய்யபபட்டிருந்தார். 

'எஸ்தி என்்ற கபயரில் ஊட்க - இலக்கியப 
பரபபில் நன்கு அறியபபட்டவரா்ன திரு எஸ். 
திருச்கசல்வம் அவர்்கள் யாழ்பபாைத்தில் 
திருகநல்்வலிளயப பி்றபபிடமா்கக் க்காணடவர். 
மாைவப பராயத்தி்ல்ய எழுத்துலகில் புகுந்த 
இவர், பத்திரிள்கத்துள்றயில் பா்தம் பதித்து  
முழு்நர ஊட்கவியலாளரா்னார். யாழ்பபாைம் 

கனடா தமிழர் தகவல் ஆசிரியருக்கு
தமிழ் இலக்கியத் ததாடட சிறப்பு விருது

சசைாறசபாழிவா? கச்சைரியா?

ஈழநாடு, க்காழும்பு தி்ன்கரன் பத்திரிள்க்களின் ஆசிரிய பீடத்தில் 
பணியாறறிய பின்்னர், இலஙள்க ஒலிபரபபுக் கூட்டுத்்தாப்ன ஆஙகில 
கசய்திப பிரிவில் பணிபுரிந்தார். தி்ன்கரனில் 14 வருடங்களுக்கு ் மலா்க 
இவர் எழுதிவந்த ஷஅறுவளட| என்்ற இலக்கியப பத்தி மி்கபபிரபலமா்னது. 

1983க்குப பின்்னர் யாழ்பபாைத்தில் ஈழமுரசு, முரகசாலி ஆகிய 
இரணடு தி்னசரிப பத்திரிள்க்களள ஆரம்பித்து அவறறின் நிறுவ்ன 
ஆசிரியரா்க பணியாறறிய இவருக்கு மட்டு்ம, இலஙள்கயில் இரணடு 
தி்னசரி்களள ஆரம்பித்து அ்தன் ஆசிரியரா்க விளஙகிய கபருளமயுணடு. 

்க்னடாவில் 1991ஆம் ஆணடு ஷ்தமிழர் ்த்கவல்| சஞசிள்க கவளியிட 
ஆரம்பித்து, இப்பாது 29வது ஆணடா்க மா்தா மா்தம் கவளியிட்டு வருவது 
்தனிச்சா்தள்ன. இ்தன் ஆசிரியரா்க விளஙகி வருடந்்தாறும் கவளியிட்டு 
வரும் ஆணடு மலர் ்தமிழர் சமூ்க வரலாறறு ஆவைமா்கத் தி்கழ்நது 
வருகி்றது. பல புள்னகபயர்்களில் இலக்கிய விமர்ச்னம், அரசியல் ஆய்வு 
என்பவறள்ற எழுதி வருவ்்தாடு  சமூ்க கசயறபாட்டாளரா்கவும் அரசியல் 
விமர்ச்கரா்கவும் பணியாறறி வருகி்றார். ்க்னடியத் ்தமிழ் சமூ்கத்தில் 
்கடநது 28 ஆணடு்களா்கத் க்தாடர்நது ்தகுந்த ஆளுளம்களுக்கு விருது 
வழஙகுவள்த ஆரம்பித்து கசயறபடுத்தி வருகி்றார். ஊட்கத்துள்றயில் 
ஐம்பது ஆணடு்களளப பூர்த்தி கசய்்த இவர் ஒன்ராறி்யா மா்காை 
அரசின் மு்தலாவது குடிவரவாளர் சாம்பியன் விருது, ்க்னடிய பிரபல 
எழுத்்தாளரும் ஊட்கவியலாளருமா்ன ஜூன் ்கால்வூட் ஞாப்கார்த்்த 
பிரஜாவுரிளம அளமச்சின் அதியுயர் ்சளவ விருது ஆகியவறள்றப 
கபற்றவர்" என்று இஙகு குறிபபிடபபட்டுள்ளது. 

இவவிழாவில் ்தமிழ்கத்தின் பிரபல எழுத்்தாளரா்ன இளமயனுக்கு 
இயல் விருது வழங்கபபட்டது. ்மலும் எணமர் கவவ்வறு இலக்கியத் 
துள்ற்களுக்கு விருது்கள் கபற்ற்னர்.  
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வவுனியூர் இரகா.உதயணன்புலம்ந�யர் ்கமத-7
அவள் ்கண்ணாடியின் முன் நின்று 

தன்்னதய திரும்ைத் திரும்ை 
ைாரத்தாள். மனதில் ஏததா ஒருவித 
நி்லக்க முடியாத அச்சம். நான் 
இவவ்ளவு அழ்கா்க இருககித்றதனா.... 
ஆனால் ைலரால் என்்னப புரிந்துப்காள்்ள 
முடியவில்்லதய.

த்லக கூந்தலில் மல்லி்்கப 
பூ ச் ச ர த்்த  ்வத்து  இ ரண்டு 
ப்கயர பின்்க்ன எடுத்து ப்காழுவி 
சரிபசயதுப்காண்டாள். மீண்டும் த்ல்ய 
ஒரு ைக்கமா்கத் திருபபி கூந்தலில் 
ைடிந்திருந்த மல்லி்்கயின் அழ்்கப 
ைாரத்தாள். அவ்ளது அழகுககும் 
அ்ளதவயில்்ல. சிவந்த உதடு்களும் 
பமல்லிய இ்டயும் தமலும் அவளுககு 
பமருகூடடிகப்காண்டிருந்தன.

வாழ்க்்க என்்ற நீண்ட பதாடரான 
ைா்தயில் இ்டயி்டதய எத்த்ன 
மாற்்றங்கள் வந்து தைாகும். பசௌந்தரயா 
மாத்திரம் இதற்கு விதிவிலக்கா?

தந்்தககு ஒரு ம்க்ளா்க அண்ணனுககு 
ஒரு தங்்கயா்க தம்பிககு ஒரு 
அக்காவா்க வாழ்ந்த நாட்கள் ைடம் 
தைால் மனக்கண்முன் வந்து நின்்றது. 
ஆனால் சிறுவயதில் உடலில் ஏற்ைடட 
ைருவமாற்்றங்கள் எல்லாவற்்்றயும் 
த்லகீழா்க புரடடிபதைாடடுவிடடது.

இபபைாழுது பசௌந்தரயாவுககு 
முபைத்துஎடடு வயதுதான். இ்ள்மயின் 
பூரிககும் அழ்கா்க ்கடடுடலும் இன்னமும் 
ைல ஆண்்களின் ்கவனத்்த ஈரத்தது. 
அதற்குப ைல ்காரணங்களும் உண்டு. 

“சுரபி பசௌந்தரயா்வ தநாககி ஓடி 
வந்தாள். அம்மா நீ பராம்ைவும் அழ்கா்க 
இருககி்றாய. என்்னவிட அழ்கா்க 
இருககி்றாய. இண்்டககு எல்லாரும் 
உன்்னத்தான் ைாரக்கப தைாகினம்.”

பசௌந்தரயா ஒன்றும் பசால்லாமல் 
பமௌனமா்க அவ்்ளதய ைாரத்தாள். 
அவள் மனது பமௌனமா்கதவ ைலவற்்்ற 
நி்னத்துகப்காண்டது.

எனககும் தாதன என்ர அபைா, அம்மா, 
அண்ணா எல்தலாருமா்க ைல்ரயும் 
கூபபிடடு இபைடிபயாரு பூபபுனித 
நீராடடுவிழா்வ பசயது முடித்தார்கள். 
அ்வபயல்லாம் முடிந்து இருைத்திஆறு 
வருடங்களுககு தமலாகிவிடடன. இருந்தும் 
ை்ழய நி்னவு்கள் த்லபயடுத்து 
பசௌந்தரயா்வ இ்டயி்டதய தடுமா்ற 
்வத்துகப்காண்டிருந்தன.

பசௌந்தரயா ஒரு ைடித்தவள். அதுவும் 
சடடத்து்்றயில் நிபுணத்துவம் பைற்்றவள். 
அவள் ்கனடாவிற்கு அ்கதியா்க 
வந்து ைன்னிபரண்டு வருடங்கள் 
ஆகிவிடடன.

அ வ ள்  ்க ன ட ா வி ற் கு 
வந்த நாட்களில் எவவ்ளவு 
்கஸ்டபைடடாள் என்ைது அவளுககு 
மாத்திரதம பதரியும். உ்்றயும் 
ைனியில் பரஸ்டஆரண்டில் தவ்ல 
பசயது நடுஇரவு தாண்டி வீடு 
வந்து தான் உ்ழத்த உ்ழப்ை 
ைடிபபிற்்கா்க பசலவழித்து இன்று 
ைலராலும் தைாற்்றத்தக்க ஒரு பிரைல 
சடடத்தரணிதான் பசௌந்தரயா.

“அம்மா  கீழ அழ்கா்க 
படகதரட ைண்ணி இருககி்றாங்க. 
ஒருக்கா கீழ வந்து ைாதரன்” சுரபி 
அடம்பிடித்தாள்.

“ப்காஞசம் பைாறு சுரபி நான் 
முதலில என்்ன படக்கதரட 
ைண்ணிகப்காண்டு வா ரன் ” 

பசௌந்தரயாவிடமிருந்து 
ைதில் வந்தது.

“என்ர பிரண்டஸ் வீடடுககு 
தைானாலும் இபைடித்தான் 

படகதரஸன் பசயதிருபைாங்க. ஆரத்தி, 
ஆரண்யா, நிருைா, டிலகசி இவஙகிட 
விழாவுககு எல்லாம் இபைடித்தான் 
பட்கத ர சன்  பசயதிருந்த ாங்க . 
சந்ததாசத்தில் துள்ளிக குதித்தாள் சுரபி.

இபை இபதல்லாம் ஒரு ஸ்தடடடஸ் 
சிம்ைலா்கப தைாச்சு. ஒரு வீடடில விழா 
நடந்து அந்த வீடடுககு ச்கமாணவி 
தைாய தனது விழாவும் அபைடி 
நடக்காவிடடால் தாழ்வு மனபைாண்்ம 
வரும்ளவுககு எல்லாதம ்கனடாவில் 
மாறிப தைாயிருந்தது.

“அம்மா இபை கீழ வ்றப தைாறியா 
இல்்லயா” பசௌந்தரயாவின் ் ்க்யப 
பிடித்து இழுத்தாள் சுரபி.

“ ப ்க ாஞசம்  ப ை ாறு  பிள்்ள . 
அவசரபைடா்த. கீழ வந்தவங்கத்ளாட 
நீ தைாய  ்க்த. உன்ர கி்ளாஸ் 
தமடஸ்தாதன.”

“அம்மா அவங்கட அம்மாமாரும் 
வந்திருககி்றாங்கள்” சுரபி சிணுஙகினாள்.

சுரபி பசௌந்தரயாவின் ்்க்யப 
பிடித்துகப்காண்டு கீதழ இ்றஙகிவர 
ஐயரும் பூ்சக்கான ஆயத்தங்க்்ள 
பசயது ப்காண்டிருந்தார.

சுரபி தா்ய இழுத்து வந்து 
ஒவபவாரு நண்பி்களுககும் 
அவர்களின் தாயமாருககும் 
அறிமு்கம் பசயது்வத்துக 
ப்காண்டிருந்தாள்.

ப ச ௌ ந் த ர ய ா வு ம் 
ஹ த ல ா ,  ப வ ல் ்க ம் 
என்று பசால்லியைடிதய 
ஒ வ பவ ா ரு வ ் ர யு ம் 
்கடடிய்ணத்து முத்தம் 
ப்காடுத்தாள்.

“சுரபி இந்த விழாவிற்கு 
சு ப ை ர  ப ட க ்க த ர சன் ” 
நண்பிபயாருத்தி சுரபிககு 
ைாராடடு பதரிவித்தாள்.

எங்க உங்கட அதர 
வாப்ை (்கணவர) ்காதணல்ல. 
சு ர பி யின்  இன்பன ா ரு 
நண்பியின் தாய த்கடடாள்.

“ அ வ ர 
எ ன் ்ன 

விடடுபபிரிந்து எத்த்னதயா வருசங்கள் 
ஆச்சு ”  ஒருவித ைதற்்றத்துடன் 
பசௌந்தரயாவின் ைதில் வந்தது.

“எல்லாம் ஆயத்தம் அம்மா. நல்ல 
தநரம் முடியி்றதுககு முதல் துடககு 
்கழிக்க தவணும். நீங்களும் சுரபிக 
குடடியும் ஆயத்ததமா” வந்திருந்த ஐயர 
பசௌந்தரயா்வப ைாரத்துக த்கடடார.

சுரபி தாயிற்கு ைக்கத்தில இருக்க, 
பசௌந்தரயாவின் குஙகுமபபைாடடு அவள் 
மு்கத்தின் அழ்்க தமலும் பமருகூடட 
சுரபியின் நண்பி்களும் தாயமார்களும் 
சுற்றியிருக்க ஐயர தனது தவ்ல்ய 
ஆரம்பித்தார.

மந்திரங்கள் ஓதி சுரபியின் பூபபுனித 
நீராடடுவிழா சி்றபைா்க நடந்து முடிந்தது. 
அந்த விழாவிற்கு சுரபியின் நண்ைர்களும் 
தாயமார்களும் வந்திருந்தார்கத்ள தவிர 
பசௌந்தரயாவின் உ்றவினதரா எவரும் 
வரவில்்ல. அதற்கும் ைல ்காரணங்கள் 
இருக்கலாம்.

பூபபுனித நீராடடுவிழா முடிந்து 
எல்தல ாரும்  உணவருந்திவிடடு 
ஒவபவாருவரா்க ை்றபைடடார்கள். 
வி ் ட ப ை ற் று ச்  ப ச ல் லு ம் 
ஒவபவாருவருககும் பசௌந்தரயாவும் 
சு ர பி யு ம்  ந ன் றி  ப ச ா ல் லி 
அனுபபி்வத்தார்கள்.

“எல்தலாரும் தைானபின்பு சுரபி 
பசௌந்தரயாவின் ் ்க்யப பிடித்தைடி 
“அம்மா வந்து இவங்க்்ளத்தவிர 
எங்களுகப்கன்று பசாந்தக்காரர 
எவரும் இல்்லயா” தசா்கம் தசரந்த 
்க்்ளபபுடன் பசௌந்தரயாவிடம் 
த்கடடாள் சுரபி. 

“ எ ல் தல ா ரு ம்  எ ங ்க ட 
தாய்கத்திலதான்” பமல்லியதாய 
்கண்்கள் சிவக்க ைதில் பசான்னாள் 
பசௌந்தரயா.”

“ நீ ங ்க ள் த ா த ன  ப ை ரி ய 
சடடத்தரணியாச்தச. ஸ்பைான்சர 
ைண்ணி கூபபிடடிருக்கலாதம”

பசௌந்தரயாவால் ைதில் ஒன்றும் 
பசால்ல முடியவில்்ல. சுரபியின் 
த்ல்ய வருடிகப்காடுத்த வண்ணம் 
“எல்லாம் நல்லைடியா்கத்தாதன 
முடிஞசுது” என்று பசான்னாள். 
ஆனால் அவள் மனதில் இருந்த 
வலி்ய சுரபியின் முன்னால் 
அவளுககு பவளிக்க ாடட 
முடியவில்்ல.

“நான் தைாய ப்காஞச தநரம் 
ைடுக்கபதைா்றன். நீ பிள்்ள உன்ர 
நண்பி்கள் தந்த பிரசண்டு்க்்ள 
ஒவபவ ான்்ற ா ்க  உ்டத்துப  

ைார.

ப ச ா ல் லி வி ட டு 
தமல்மாடிககுச் பசன்று 
தனது அ்்றயில் உ்ட்க்்ள 
மாற்றிவிடடு பமன்்மயான 
அந்தக ்கடடிலில் சாயந்தாள் 
பசௌந்தரயா.

த ் ல ய ் ண ் ய 
இ ர ண் ட ா ்க  ம டி த் து 
மு்கத்்த அதில் பு்தத்து 
்வத்துகப்காண்டு விககி 
விககி அழுதாள்.

சுரபிககு உண்்ம்யக 
பசால்லுவதா அல்லது 
அப ை டி த ய  மூடி 
ம்்றத்துவிடுவதா 

என்று பதரியாதவ்ளாய 

குழம்பி தைாயிருந்தாள் பசௌந்தரயா.

பசௌந்தரயா ்கனடாவுககு வந்துவிடடு 
திரும்பி இலங்்கககு பசன்்றதைாது 
யாதரா ஒரு பைண் விடட பி்ழயால் 
பி்றந்தவள்தான் சுரபி. அவ்்ள மு்்றயா்க 
தத்பதடுத்து ்கனடாவிற்கு ப்காண்டு 
வந்து ஒரு தாயா்க இதுவ்ர ்காலமும் 
ஒரு கு்்றயும் ்வக்காமல் வ்ளரத்து 
வந்திருககி்றாள் பசௌந்தரயா.

இனி எபைடி அவளிடம் தைாய 
நீ என்ர பசாந்தபபிள்்்ள இல்ல. 
தத்பதடுக்கபைடட பிள்்்ள என்று 
அவளிடம் பசால்வது.

சுரபி அபைா எங்க என்று த்கடட 
தைாபதல்லாம் “அபைா எபைதவா 
என்்னவிடடு பிரிந்து தைாயவிடடார. 
அதுவும் நீ பி்றந்த உடதனதய” என்று 
பசௌந்தரயா சுரபிககு பசான்னபதல்லாம் 
உண்்மயல்ல.

த ் ல ய ் ண ் ய  தி ரு ப பி 
் வ த் து க ப்க ா ண் டு  ம று பு ்ற ம் 
திரும்பிப ைடுத்தாள் பசௌந்தரயா. 
பு்ழய நி்னவு்கள் பமல்ல சுழலத்  
பதாடஙகின.

தனககும் பூபபுனித நீராடடுவிழா நடந்து 
முடிந்து ப்காஞச நாட்களிதலதய உடலில் 
ஏற்ைடடுவரும் மாற்்றங்க்்ள அவள் 
உணரத்பதாடஙகினாள். பைண்ணின் 
உட்லக ப்காடுத்து அதில் ஆணின் 
உணரவு்க்்ளப புகுத்தி இ்்றவன் 
வி்்ளயாடும் வி்்ளயாட்ட விதி என்று 
பசால்வதா?

ஆணின் உணரவு்கள் கூடககூட 
குரலிலும் சிறிதா்க மாற்்றங்கள் பதரியத் 
பதாடஙகின. ஆனால் அவற்்்றபயல்லாம் 
்காடடிக ப்காள்்ளாதவ்ளாய தான் 
திருமணம் முடித்தாலும் எபைடி 
ஆண்்மயின் தன்்ம்க்்ளகப்காண்ட 
தான் எபைடி இன்பனாரு ஆண்ம்க்ன 
திருமணம் முடித்து வாழ்வது என்று 
நி்னத்து விரும்ைாதவ்ளாய ்கனடா 
வந்து தசரந்தாள்.

அபைா தன்்னயும் சுரபி்யயும் 
விடடுப பிரிந்து பசன்்றது என்ைபதல்லாம் 
நிஜமல்ல. பைாய என்றும் பசால்லிவிட 
முடியாது.

ைரிசில்்க்்ளப பிரித்துப ைாரத்து 
முடித்த  சு ர பி  ம ா டி ப ை டி ்களில் 
ஏ றி  ப ச ௌ ந் த ர ய ா வி ட ம்  ஓ டி  
வந்தாள்.

பசௌந்தரயா ைடுத்திருககும் நி்ல்யக 
்கண்டதும் அவளுககு “அம்மா ஏததா 
தசா்கத்தில் ைடுத்திருககி்றா என்று மடடும் 
புரிந்தது.

“என்னம்மா அபைா இங்க இல்்ல 
எண்டு ்கவ்லயா்க இருக்கா” சுரபி 
த்கடடாள்.

சு ர பி்யத்  தடவிகப்க ா டுத்த 
ப ச ௌ ந் த ர ய ா  “ நீ  இன்னமும் 
சின்னபபிள்்்ள. நீ வ்ளரந்து பைரிய 
மனிசி ஆகிய பி்றகு உன்தனாட நான் 
நி்்றய தைச தவண்டி வரும்.”

பசௌந்தரயா பசால்வ்த பைரிதா்க 
எடுத்துகப்காள்்ளாத சுரபி “அபை 
தைசுதவாதம” என்று பசால்லிவிடடு 
மாடிபைடி்களில் இ்றஙகி கீதழ ஓடினாள். 
ஆனால் பசௌந்தரயாவின் மனததா 
நிம்மதியற்று ஒருநாள் சுரபிககு 
எல்லாம் பதரியும்தைாது அ்த 
எபைடி எடுத்துகப்காள்வாத்ளா என்று 
நி்னத்தவ்ளாய பமல்ல எழும்பி ்கடடிலில்  
அமரந்தாள். 
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்தமிதழாடு தமிழுக்காய வாழ்ந்து 
புலம்பையரந்து வாழ்ந்த லண்டனில் 

தமிழான தமிழ்்கங்்க மூதறிஞர அமுதுப 
புலவரின் நூற்்றாண்டு விழாவும், லண்டன் 
திரிசகதி இலககிய சங்கமம் நிறுவனர 
சிவ.தணி்காசலம் எழுதிய ‘பசவாலியர 
இ்ளவா்ல அமுது’ நூல் பவளியீடும் 
02.06.2019 ஈலிங ்கன்க துரக்்க அம்மன் 
ஆலய மண்டைத்தில் மி்கச் சி்றபைா்க 
ந்டபைற்்றது.

பநடுந்தீவில் பி்றந்து, இ்ளவா்ல 
அ மு து வ ா கி ,  ல ண் ட னி ல் 
இலககியத்ததாடும், தமி்ழ தநசிககும் 
இதயங்கத்ளாடும் ்க்டசிக ்காலத்்தக ்கழித்த புலவர 
மணிககு 20 ஆண்டு்களுககு தமலா்க புலம்பையரந்த 
லண்டனில் முத்தமிழ் ைணியாற்றி வரும் இலககிய 
சங்கமம், இலககியப பைருவிழாவா்க நடாத்தி ம்்றந்த 
ஈழத்தமிழ் இலககிய தம்தககு பைரு்ம தசரத்திருககி்றது.

 த்கா்ட்கால இனிய மா்ல விழாவுககு அழகூடட, 
அன்ைான உைசரிபபுடன் ஆலயமண்டைம் நி்்றந்திருக்க, 
சடடத்தரணி ஏ.டி.இரத்தினசிங்கம் அவர்கள் பநறிபைடுத்த 
மங்க்ளவி்ளகத்கற்்றலுடன் விழா ஆரம்ைமாகியது.

 ைன்னி்சமணி ்க.ைரமசிவம் அவர்களு்டய 
ததவாரத்துடனும், சஙகீத ்கலாபூஷணம் ்கன்கச்ை 
சற்குணராஜன் தமிழ் வாழ்த்துப ைாடல், அமுதுவின் 
மடுமாதா ்காவிய ைாடலுடனும் விழா மங்க்ள்கரமா்க 
ஆரம்பிக்கபைடடது.

சிவ ்கன்க ைாலகுமாரக குருக்கள், சிவ.தணி்காசலம் 
அவர்களின் இலககிய சங்கமம் தச்வ பதாடர அம்மன் 
திருவடி ைணிந்து அ்னத்துச் சிவாச்சாரியர்கள் சாரைா்கவும் 
ஆசி நல்கினார.

பதாடரந்து முன்னாள் ஆலய நிரவா்க ச்ைத் 
த்லவர திரு.தா.தயா்கநாதன் வரதவற்பு்ர நி்கழ்த்த திரு.
எஸ்.ரங்கன், திரு.ைற்றிமா்கரன், திரு.அ.ததவச்காயம், திரு.
்கந்்தயா, இராஜமதனா்கரன் ஆசியு்ர வழஙகினார்கள்.

தமலும், இந்நி்கழ்வின் நாய்கர அமுதுவின் ம்கனார 
பராப்றான்தரா ைல்்க்லக்கழ்க விரிவு்ரயா்ளர தைராசிரியர 
சந்திர்காந்தன் ்கனடாவில் இருந்து வரு்்க தந்து 
்கருத்தாழமிக்க உணரவுபூரவமான உ்ரயால் விழா்வக 
ப்கௌரவித்தார.

அமுதுபபுலவரின் தமிழ்பைணிககுப பைரு்ம 
தசரககும் வ்்கயில் அவர விரும்பிய புரடசிக்கவிஞர 
ைாரதிதாசனின் தமிழுககும் அமுபதன்று பையர என்்ற 
ைாட்ல நடன ஆசிரி்ய துஸ்யந்தி பஜயானந்தனின் 
மாணவர்கள் புஸ்ைாஞசலி நடனமா்க வழஙகி ச்ைதயாரின் 
அதி்கவனத்்த ஈரந்தார்கள்.

தைவாலியர் அமுது நூல்தவளியீடு

சுவிசிலிருந்து பிரதான விருந்தினரா்க வரு்்க தந்திருந்த 
எழுத்தா்ளர டாகடர ்கல்லாறு சதீஷ த்ல்மயில், 

‘பசவாலியர இ்ளவா்ல அமுது’ நூல் 
பவளியீடு நி்கழ்வு ந்டபைற்்றது.

 மு த லி ல்  ்க ல் ல ா று  ச தீ ஷ 
அமுதுபபுலவருடனான நடபு்ற்வ மி்க 
உருக்கமா்க, உணரவுபூரவமா்க நி்னவுகூரந்து 
பநகிழ்வுற்்றார.

 ‘அமுதுவுககுத் தணி்காசலம் வாயத்தது 
தைால் மற்்றவர்களுககும் வாயக்கபபைற்்றால் 

அது பைரும் ைாககியம்” 
என்்றார. 

தங்கத்தாத்தா என்று 
சி்றபபிக்கபைடும் ஈழத்து 
நவாலியூர தசாமசுந்தரப 
பு ல வ ரி ன்  த ை ர ன ா ர 
்கலாநிதி இ்ளமுரு்கனார 
ை ா ர தி  அ வ ர ்க ள் 
அ வு ஸ் தி த ர லி ய ா வி ல் 
இருந்து அனுபபி ்வத்த 
வாழ்த்துபைா்வ லண்டன் 
ஊட்கவியலா்ளர திரு .
நடாதமா்கன் வாசித்தார.

 ்க ல ா நிதி  முத்து 
முருத்கசன் நூ்ல அறிமு்கம் பசயது ்வத்து ‘இது 
்காலம் ்கடந்து அடுத்த த்லமு்்ற்யயும் பநறிபைடுத்தும் 
வல்ல்மயு்டய நூல்’ என்்றார.

 நூல் ைற்றிய ஆயவு்ரயி்ன விரிவு்ரயா்ளர 
்சவபபுலவர திரு.்க.சிவானந்தன் உயிர உடல் ஆத்துமா 
என முபபைரும் பிரிவா்க வகுத்து, விரிவா்கவும் 
ஆழமா்கவும் இவர ஆற்றிய உ்ர ச்ையின் ைாராட்டப 
பைற்்றது. ‘இபபுத்த்கத்தின் மூலம் ைழம்பைரும் அறிஞர 
சுவாமி ஞானபபிர்காசர ைற்றிய நி்்றயச் பசயதி்ய 
என்னால் அறிய முடிந்து” என்்றார அவர. அத்ததாடு 
‘அமுதுபபுலவரின் இ்ள்மக்கால அைார ஞாை்கசகதி, 
அவர ப்காண்டிருந்்த அறிஞர பதாடரபு வியக்கத்தக்கது’  
என்்றார.

 பசல்வி அனன்யா இரஜீந்திரகுமார, இ்ளந்தளிர 
ஆற்றிய தைச்சின் தமிழ் வீச்சு வியப்ை, எதிர்கால 
நம்பிக்்க்ய வி்தத்தது.

 “இன்னும் 50 ஆண்டு்களின் பின்னர 150வது அமுதுவின் 
நி்னவு தினத்்த உனது த்ல்மயில் நடத்துவாயா?” 
த்ல்ம வகித்த ்கல்லாறு சதீஷ த்கட்க ஆம் என்று 
இந்த இ்ளம்பிஞசு உறுதிபமாழியளிக்க அரங்கம் ்கரபவாலி 
எழுபபியது.

 திருமதி அஞசனா இராமதாஸ் ‘வாழ்வுச் பசயதி்கள் 
தாஙகிவரும் இந்நூல் இ்்ளஞருககு ஒரு வழி்காடடும் 
்்கதயடு’ என்்றார.

 அமுதுபபுலவரின் பைரிய நிழற்ைடம் தாஙகிய 
அரங்கம் அவர வரலாற்்்ற வ்ரந்த நூலால் நி்்றய, 
முதற்பிரதி்ய நூலாசிரியர வழஙகி நிற்்க, ்கவிஞர 
்கந்்தயா இராஜமதனா்கரன் பைற்றுகப்காண்டார.

இத்னத் பதாடரந்து ஆரவத்ததாடு ச்ைதயார 
நூ்லப பைற்றுகப்காண்டனர.

தமிழுககு பதாண்டாற்றும் தச்வககுச் சான்்றா்க 
‘தமிழ்நாய்கம்’ எனும் இலக்கிய ைஙமம் உயர விருது 
வழஙகி ப்கௌரவிக்கபைடடனர. 

பிதா தைராசிரியர சந்திர்காந்தன் ைத்மநாை ஐயர, 
தைராசிரியர த்காைன் ம்காததவா, ்கவிஞர டாகடர 
்கல்லாறு சதீஷ, அரங்க ஆசான் நடராசா ்கண்ணபபு, 
ம்்றந்த ் சவபைண்டி்த புனிதவதி ைாலசுந்தரம், மூத்தப 
ைத்திரி்்கயா்ளர பைான் ைாலசுந்தரம், நாட்கத்து்்ற 
திரு. திருமதி ைாதலந்திரா ஆனந்தராணி தம்ைதி்கள், 
தமிழாயவா்ளர்கள் திரு.திருமதி ைற்றிமா்கரன்-ரீற்்றா 
தம்ைதி, ராஜத்காைால் 

ப்கௌரவமளிககும் இந்நி்கழ்்வ சடடத்தரணி திரு.
கு.சிதம்ைரபபிள்்்ள பநறிபைடுத்தினார. 

திரு.இரவீந்திரதமா்கன் அவர்கள் இந்நி்கழ்்வ கூடடாய 
நிரவகித்துச் சி்றபபித்தார.

‘ஏ்றத்தாழ நூ்றாண்டு நி்்றவாழ்வு வாழ்ந்த 
மூதறிஞர அமுதுபபுலவர வரலாற்்்ற நூலில் 
வடிபைபதன்ைது சாதாரணவிடயமன்று. அவரின் 

வாழ்வில் ைாதிப்ைதயற்ைடுத்திய வாழ்வுத் தடங்க்்ளத் 
ததடிய்லந்ததன். எத்த்ன ்நயாண்டி்கள் எத்த்ன 
த்ட்கள், மூதறிஞர தான்வாழ்ந்த இ்ளவா்ல ம்ன 
ைற்றி பசால்லும்தைாது சுண்ணாம்புக்கல்பலான்்்றத் 
தடடினால், ஒவபவான்றும் அம்மா என்று ்கத்தும் சத்தம் 
த்கடகும் என்ைார.

 நான் இலண்டனில் இருந்து இ்ளவா்ல தநாககிப 
ை்றந்ததன். அந்த ம்ன பசன்த்றன் ‘எஙத்க அவர பசான்ன 
அந்த சத்தம் த்கடகி்றதா இபதைாதும்?’ சுவதராரம் ்கா்த 
்வத்ததன். 

 அவர ம்ன்ய விடடுப பிரிந்ததைாது பநஞசில் 
அடித்துத் துயருற்்றதத அந்த மாமரம் அ்தயும் என் 
்கண்ணில் ஒற்றிகப்காண்தடன்.  அதுமடடுமா? அமுது 
சா்கரன் என்்ற சிறுவன் ஓடியாடி அருவரி ைடித்த 
பநடுந்தீவு மண்்ணககூட நான் விடடு்வக்கவில்்ல. 
இவற்்்றபயல்லாம் தன் ஏற்பு்ரயில் நூலாசிரியர  
சிவதணி்காசலம் எடுத்து்ரத்ததைாது உற்்றார  
்கண்்கலஙகினர.

 அடுத்து இந்நூலுருபபை்ற உதவிதயாருககு அம்மன் 
அருள்தவண்டி நன்றியு்ர்ய நூலாசிரியர நி்்றவு 
பசயய இராபதைாசனம் தயாரானது.

விெயதர்சினி யயகாதிநகாதன் (னைவப்புலவர்)

லண்டனில் சிறப்பான நூறறபாணடு விழபா
‘செவபாலியர் இளவபாலல அமுது’ நூல் சவளியீடு
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எமது ஆையததில பின்வரும் ்பணி�ளுக்�ான தகுதியான விண்ணப்பங�ள் ஏறறுக்ச�ாள்்ளப்படும். 
விண்ணப்பதாரி�ள் கமல குறிபபிட்ட மின அஞெல மு�்வரிக்கு விண்ணபபிக்�வும்.

தவறறிடஙகள் மூன்று ஆலய சிவாசைாரியார்கள் ்ப்தவிகள்
HINDU RELIGIOUS WORKERS WITH NON-PASTORAL ROLE

தகைகமைள்

சவதனம்

ஓர் உதவி சிவாச�ாரியார் பதவி

பின் வரும் பதவிைளுககு விணணப்பிகைவும்

விண்ணப்பதாரி குருக்�ள் ்பட்டம் ச்பறறுள்்ள்வரா� இருக்� க்வணடும். 
சி்வாசொரியாரா�ப ்பணியாறறிய அனு்ப்வம் கதல்வ.

சி்வாசொரியாரா�ப ்பணியாறறிய அனு்ப்வததுடன, சு்வாமி செய்க்வததியம்,  
பூமாலை �ட்டுதல, அைங�ாரம் செய்தல என்பன்வறறில கதரசசி ச்பறறிருக்� க்வணடும்.

பிரிததானிய அரெ விதி�ளுக்கு அலமய க்வதனம் 
்வழங�ப்படும். அடியார�ள் தட்ெல்ண ்பகிரந்து ்வழங�ப்படும்.
விண்ணப்ப முடிவு தி�தி: 30/07/2019

A) ஆைய அலு்வை� உதவியா்ளர�ள்
(OFFICE ADMINISTRATORS)
FULL TIME AND PART TIME
B) ்பகுதி கெர �்ணனி க்வலையா்ளர
PART TIME TYPIST WITH 
I/T KNOWLEDGE

கமற்படி ்பதவி�ளுக்குத தகுதியாகனார மட்டும் விண்ணபபிக்�ைாம். 
இப்பதவி�ள் சதாடர்பான தல�லம�ள், க்வதனம் என்பன்பறறிய வி்பரங�ளுக்கு 

தலை்வர / செயைா்ளர ஆகிகயாலரத சதாடரபு ச�ாள்்ளவும்.

இது ்பறறிய காணிக்னககளுக்கு ஆலயததுடன்  
த்தாடர்பு தகாள்்ளவும். 

PLEASE DONATE FOR PRAYER HALL

தியாை மணட்பம்
வினைவில் அனமயவுள்்ள தியாை மணட்பததுக்காை 

வவனலகள் யாவும் துரி்தகதியில் நனடத்பறறு வருகின்்றை. 

நிதி மிகுந்சதார் மபாறகுகவ தாரீர்!
நிதி குகறந்சதார் ைாசுைள் தாரீர்!
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பெரிய யதார் உலைமடா
அதியல
எத்தகன ைலைமடா;
 
சிறிய யதார் மனதிலடா
அஙயை
எத்தகன ைலக்ைமடா;
 
அன்பு வம்பில் சிக்கியய
தவிக்குதடா
ொசம் யவஷம் தரித்துயம
அகலயுதடா;
 
ெண்பு தான் ொவபமன்யை
ெரிதவிக்குதடா
ைருகை ொர்த்துப் ொர்த்யத
ஓடித்தப்புதடா;

தூயதிருக்கதவ 
தீயவதப்படிடா!

்விஞர் சிவசிவகா அழ்ன்ரகாஜ்

தன்கம குனிநத வடிவுடயன
யொகுதடா
நன்கம ஒடிநத வண்ையம
ஒதுஙகுதடா;  
 
பமயகம பயன்று ஏசிடயவ
மனமாகுதடா
பொயகம ஒன்று யெசிடயவ
குைமாகுதடா;
 
ைற்கெ விகல யெசியய
ைல்யாைமாகுதடா
ைற்ை அறிவு கூடயவ
ைருத்திலில்கலயடா;
 
ந ல் பல ாழு க் ை ம்  இழுக் 
பைன்ெயத
நாைரீைமடா
நற்ெழக்ைம் ெழு பதன்ெயத
ைலிைாலமடா;

மக்ை ்ளாட்சிகய ஏற்யை
ஓட்டுவிழுகுதடா
மக்ைக்ள யயமாற் றுதயல
அரசியல்லாெமடா;
 
ைடவுக்ளத் யதடிய ெடியய
மனிதரடா
குற்ைஙைள் கூடி வநயத
வினவுதடா,
 
என்ன இருந தாலுயம
அது எப்ெடி யிருநதாலுமடா
தூய திரு க்ையவ
தீயதால் எதுவும் முடியாதடா;    
 
தீயதின் இருப் பிடயம
தூயதின் பிைப்பிடமடா
நீதியின் மைத் துவயம
அநீதியின் இைப்பிடமடா.

னைவத் தமிழர்களின் பைாககிஷமா்கப 
தைாற்்றபைடும் பைரியபுராணம் 

மற்றும் தமிழ் மூதாடடி அவ்வயின் 
ைாடல்்கள் வரி்களின் உள்்ளாரந்த 
தத்துவங்க்்ள வி்ளககும் ஆஙகில 
நூல்்களின் பவளியீடடு விழா, லண்டன் 
்சவமுன்தனற்்றச் சங்க மண்டைத்தில், 
சி்றபைா்க ந்டபைற்்றது. 

வழக்கறிஞரும், தமிழறிஞரும் இரு 
பமாழிப புல்மயா்ளருமான பசல்லத்தம்பி 
சிறீக்கந்தராசா PERIYAPURANAM FOR THE 
COMMON READER, TAMIL VERSES OF 
WISDOM, என்்ற இவவிரு நூல்்க்்ளயும் 
எழுதியிருந்தார.

ைன்பமாழிப புலவர தைராசிரியர 
ை.மருதநாய்கம் அவர்களின் ைாராடடு 
விழாவும் நூல் பவளியீடடு விழா நி்கழ்வில் 
ஓர அங்கமா்க இடம் பைற்்றது.

 தமிழ்த்தாய வாழ்த்து பசல்வி சாகித்தியா 
சிவைாலன் தமிழத்்தாய வாழ்த்துப ைாட, 
பசல்வி்கள் அஞசலி, அஸ்வினி ரவிசங்கர 
்கடவுள் வாழ்த்துப ைாடினர. 

PERIYAPURANAM FOR THE COM-
MON READER ஆஙகில நூ்ல யாழ். 
ைல்்க்லக்கழ்க முன்னாள் விரிவு்ரயா்ளர 
தமிழியலறிஞர மு.நித்தியானந்தன் ஆயவு 
பசயதார.

 “அழ்கான ஆஙகில பமாழி ந்டயில் 
ஆயவு்களின் அடிபை்டயில் இந்த நூல் 
எழுதபைடடுள்்ளது. முதல் நூலான தமிழ் 
பைரியபுராணத்தின் வழிநூல் இது”- என்்ற 
அறிமு்கத்துடன், நூலாசிரியரின் ஆழ்ந்த்கன்்ற 
தமிழ் புல்மயும், ஆஙகில ஆற்்ற்லயும் 
ைாராடடி நித்தியானந்தன் பைரிய புராணத்தின் 
முககியத்துவம் ைற்றியும், தசககிழாரின் 
சாத்திரஞானம், வரலாற்று ஞானம், 
இலககியப ையிற்சி ைற்றியும் குறிபபிடடார. 
பைரிய புராணத்தின் ்காபபிய நாய்கர்க்ளான 
நாயன்மார்கள் சிலரின் நம்ைற்்கரிய ைகதி 
்வராககியத்்தயும், இயற்்்கககு மா்றான 
அதீதமான இயல்புடன் ைகதர்கள் நடந்து 
ப்காண்டதா்க கூ்றபைடும் சம்ைவங்க்்ள 
இக்கால இ்்ளஞர்கள் நம்ைத் தயாரில்்ல 
என்று கூறினார.

 நித்தியானந்தன் உ்ர நி்்றவுற்்றதும்- 
விழாத் த்லவர தன் ்கருத்்த பவளியிடடார. 
சிறுத்பதாண்டர நாயனார, சகதி நாயனார, 
்கண்ணபை நாயனார தைான்த்றார பசயல்்கள் 
ைற்றி குறிபபிடட்வ சரியானதல்ல. தவமும் 
தவமு்டயாரகத்க ஆகும் என்ைதுதைால 
ைகதியின் பித்தப தைாக்்கப ைத்திபநறி 
நிற்கின்்ற உத்தமர அன்றி ஏ்னதயார 
உணரவது ்கடினம் என்று கூறி, நாயன்மார 
எவரும் பவறியர்கள் அல்லர என்றும், 
அவர்கள் ைற்்றற்்றா்ன ைற்றிய்மயால், 
ஏ்னய ைந்த ைாசபைற்றுக்கள், ்கண்ைடுபைார 

்்கபபைாருள்தைால் தாமா்கதவ ்கழலப 
பைற்்றவர்கள் என்றும் சுருக்கமா்கக கூறிய 
வி்ளக்கம் ச்ையின் உணரவு்களுககு 
மதிபைளித்தது.

தைராசிரியர மருதநாய்கம், TAMIL 
VERSES OF WISDOM நூ்லப ைற்றி 
ஆயவு நி்கழ்த்தினார்கள். அவ்வயாரின் 
ஆத்திசூடி, ப்கான்்்ற தவந்தன், மூது்ர, 
நல்வழி ஆகிய ை ாடல்்களுக்கான 
ஆஙகில வி்ளக்கங்க்்ளயும், தமிழ் 
வி்ளக்கங்க்்ளயும் ப்காண்ட நூல் இது. 
தமிழர தைணிக்காத்த தமிழ் அ்றங்க்்ள, 
ைசுமரத்தாணி தைால மக்கள் மனங்களில் 
நி்லபை்றச் பசயகின்்ற ஆற்்றல் ப்காண்ட் 
ைாடல்்கள்தான் அவ்வயின் இபைாடல்்கள். 
இந்த ஆஙகில நூலுககு ஆஙகிலத்தில் 
முன்னு்ர எழுதியுள்்ள மருதநாய்கம், தமிழர 
தைாற்றி வந்த அ்றங்க்்ள, வடநாடடார 
சாற்றி வந்த அ்றங்கத்ளாடு ஒபபிடடுப 
தைசி தமிழரின் அ்றகத்காடைாடு ஈடு 
இ்ணயற்்றது  என்்றார. அந்தககூற்்்ற 
நி்ல நாடடுகின்்ற வ்்கயில், ஆளுகப்காரு 
நீதியும், தநரத்துகப்காரு சமாதானமும் 
பைறுகின்்ற வடநாடடு மனுநீதி சாத்திரத்தில் 
அடஙகியுள்்ள ்காலத்துகப்காவவாத, 
சாதிப ைாகுைாடும், மனிதாபிமானமற்்ற 
நீதியும் தைசுகின்்ற சிலவற்்்ற எடுத்துக   
கூறினார.

ைாண்டிச்தசரி ைல்்க்லக்கழ்கத்தின் 
முன்னாள் ஆஙகிலப தைராசிரியரா்கக 
்க ட்மய ா ற்றிய  ை . மருத ந ா ய ்கம் 
அவர்களுககு ைாராடடு்ர நி்கழ்ந்தது. 
அந்தப ைாராடடு்ர்ய நூல்்களின் 
ஆசிரியர சிறீக்கந்தராசா, ஆஙகிலத்தில் 
வழஙகி, ஆஙகில, தமிழ் இலககிய 
தைராசிரியரான மருதநாய்கம் அவர்க்்ள 
பைரு்மபைடுத்தினார. 

ஆரபைாடடமில்லாத ஆழமான 
அ்கலமான ைன்பமாழி அறிஞன் என்றும் 
ைலதி்றபைடப தைசிய சிறீக்கந்தராசா, 
தைராசிரியருககுரிய மதிப்ைத் தமிழ்கம் 
இதுவ்ர ப்காடுக்கவில்்ல என்றும், 
தமிழ்கமும் இந்திய மத்திய அரசும் அவரது 
தகுதி்யயும் த்்க்ம்யயும் உல்கறியப 
தைாற்்ற தவண்டும் என்றும் தவண்டிக 
ப்காண்டார.

 உல்கத் தமிழறிஞனா்க உயரந்து 
நிற்கின்்ற தைராசிரியர மருதநாய்கம் 
அவர்களுககு இலண்டன் வித்துவான் 

தமிழன்

தமிழ் அறிஞரின் இரு ஆங்கில நூல்கள்
லணடனில் சிந்திக்க வவத்த வவளியீடடு விழா

தவலன் இலககிய வடடம் சாரபில் 
லண்டன் முரு்கன் த்காயில் பிரதமகுரு 

்கயி்ல நா்கநாத சிவம் த்லபைா்்க 
்கடடி, பைாற்ைதக்க மா்ல அணிவித்தார. 
்கயி்ல நா்கநாத சிவம், பிரம்ம வசந்தக 
குருக்கள், பிரம்ம ்கமலநாதககுருக்கள் 
ஆகிதயார வாழ்த்தி தைசினார்கள்.

லண்டன் ்சவமுன்தனற்்றச் சங்க 
வி.ஆர.இராமநாதன், ‘சிவதயா்கம்’ 
நா.சீவரத்தினம் ஆகிதயாருககு நூல்்க்்ள 
அச்சிடடு ,  பவளியிடட்மக்கா்க 
மதிபைளிக்கபைடடனர.

இந்த மதிப்ை ஏற்றுகப்காள்ளும் 
வ்்கயில் வி.ஆர.இராமநாதன் சி்றபபு்ர 
ஆற்றினார . இ்ளம் வயதிலிருந்தத 
பைரியபுராணத்தின் மீதிருந்த ஈடுைாடும் 
அவரது இந்த ஆஙகில நூ்ல அச்சிடடு 
பவளியிட ் வத்தது என்று பைரு்மயுடன் 
கூறினார. 

நூலாசிரியர ம்கன் அருணன் 
சிறீக்கந்தராசா ஆஙகிலத்திலும் தமிழிலும் 
நன்றியு்ர வழஙகினார. 
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பபோகிற பபோககில்... ஏ.யெ.ஞகாயனந்திரன்

புதி்தா்கத் ்தயாராகிக் க்காணடிருக்கும்  ்ஜம்ஸ் 
பாணட்  திளரபபடத்தின் படப பிடிபபு, ்தளட ்தாணடிப 

பாய்ச்சல்்பால, பல இளடயூறு்களள எதிர்க்காள்ள ் வணடிய 
இக்்கட்டா்ன நிளலயில் இருக்கின்்றது. இந்தத் ்தடளவ 
திளரபபடத்தில் வருவது ் பால நிஜத்தில் குணடு கவடிபபு்கள் 
மூன்று ,படபபிடிபபுத் ்தளத்ள்த அதிர ளவத்துள்ள்ன. சிலர் 
்காயபபட்டும் உள்ளார்்கள். ்மறகூளர பிய்த்க்தறியபபட்ட 
ஒரு குணடுகவடிபபில், ஒருவர் படு்காயமளடநதுள்ள்தா்கவும் 
கசால்லபபடுகின்்றது. ஆபத்்தா்ன ்காட்சி்களில் ்க்தாநாய்கனுக்கு 
பதிலா்க “ஸ்டன்ட்” ்வளல ஒன்ள்ற கசய்யும்்பா்்த இந்த 
கவடிபபு்கள் சம்பவித்துள்ள்ன.படபபிடிபபுத் ்தளம் அதிர்வால் 
சரிநதுவிழுநது அதில் ஒருவர் அ்கபபட்டுள்ளார். இந்தப 
புதிய ்ஜம்ஸ் பாணட் திளரபபடப பிடிபபு ஆரம்பித்்த 
்காலம் க்தாடக்்கம் பல வழி்களில் பிரச்சிள்ன்கள் உணடாகி 
வருவ்தா்க கசால்லபபடுகின்்றது. இது 25வது ்ஜம்ஸ் பாணட் 
திளரபபடமாகும். முன்கபாரு ்தடளவ ்க்தாநாய்க்னா்ன 
டானியல் கிகரய்க்(51) படபபிடிபபு சமயம் ்தவறி விழுந்த்தால் 
்காய்பபட்டு, ஒரு வார ்காலம், இவர் படபபிடிபபில் ்கலநது 
க்காள்ளவில்ளல.மூன்று  வாரங்களுக்கு முன்பு ஜ்மக்்காவில் 
படபபிடிபபு நடந்த்பாது இச் சம்பவம் இடம்கபறறுள்ளது. 
்கடந்த மார்ச் மா்தம் திளரபபட இயக்கு்னர் எழு்தபபட்ட 
்கள்தவச்னம் சம்பந்தமா்ன ஒரு முரணபாட்டில்,்தான் குழுளவ 
விட்டு விலகுவள்த உறுதிபபடுத்தியிருந்தார்.

வேளலக்கு வரும்்பாது குதி்காலணி 
அணிவள்த எதிர்த்து,  ஒரு குழுவா்க ஜபபானிய 
கபண்கள் அரசிடம் ்தங்கள் எதிர்பபு மனுளவச் 
சமர்பபித்துள்ளார்்கள். ்கட்டாயமா்க குதி்காலணி 
அணிநது அலுவல்கத்திறகு வர்வணடும் 
என்பள்த்ய இவர்்கள் எதிர்க்கி்றார்்கள்.. 

எழுத்்தாளரும் நடிள்கயுமா்ன யுமி இஸி்காவா 
இளையத்தில் இந்த எதிர்பளப ஆரம்பித்து 
ளவத்்த பின்்னர், உடனுக்குடன் 19,000 ஜபபானிய 
கபண்களின் ஆ்தரவு இவருக்குக் கிளடத்துள்ளது. 
பல நிறுவ்னங்களில் பணியாற்றவும், புதியக்தாரு 
்வளல ்்தடவும் 
குதி்காலணி அணிவது 
என்பது இஙகு ்கட்யாயமாகி 
உள்ள்தா்க  கபண்கள் 
குறி்பபிடுகி்றார்்கள். 
எ்ன்வ இள்தத்  
்தளடகசய்ய சட்டம் 

க்காணடுவரும்படி, அளமச்சு அதி்காரி்களிடம் 
விணைபபித்திருக்கி்்றாம் என்கி்றார் இஸி்கா்வா. 
்தன்ள்ன ஒரு கபண அதி்காரி்ய சநதித்்தா்கவும்,  
மு்தற்தடளவயா்க எ்ங்கள் குரல்்கள் 
கசவிசாய்க்்கபபட்டுள்ள்ன என்று மகிழ்்வாடு 
கூறுகி்றார் இவர். 2015இல் பிரான்ஸில் 
இடம்கபற்ற கபற்ற உல்கத் திளரபபட 
விழாவின்்பாது, உயர்ந்த பா்தங்களளக் க்காணட  
்காலணி்கள் அணியா்தவர்்களள கசங்கம்பளத்தில் 
நடக்்க அதி்காரி்கள் அனுமதிக்்கவில்ளல. 

பின்பு திளரபபட விழா இயக்கு்னர்இ்தற்கா்க 
மன்னிபபுக் ்்காரியிருந்தார். 2017இல் 

்க்னடிய மாவட்டமா்ன பிரிட்டிஷ் 
க்காலம்பியா. உயர்ந்த பா்தக் 
்காலணி்கள் ஆ்ராக்கியத்திறகு 
்்கடா்னளவ என்று கூறி , 
நிறுவ்னங்கள் இள்த அணிவ்தறகு 
கபண்களள வறபுறுத்்த  ்தளட 
விதித்திருந்தார்்கள்.

குதிகாலணிக்கு ஒரு கும்பிடு

வேளலநாடு்களில் புதியக்தாரு விணைபப்தாரிளய க்தரிவு கசய்யும்்பாது வித்தியாசமா்ன 
முள்றயில் ் ்தர்வு நடக்கின்்றது. ஒரு  ்கப ் ்காபபி இவர்்கள் ்தளலவிதிளய நிர்ையிக்கின்்றது. 

அவுஸ்தி்ரலியாவில்்தான் இந்த வித்தியாசமா்ன ் நர்மு்கத் ் ்தர்வு இடம்கபறுகின்்றது. ் நர்மு்கத் 
்்தர்வுக்கு வருபவரிடம் எபபடி்யா மு்தலில் ஒரு ்கப ்்காபபிளயக் ள்கயில் க்காடுத்து 
விடுகி்றார்க்ள. (அது ்வறு குடிபா்னமா்கவும் இருக்்கலாம்.)  

்நர்மு்கத் ் ்தர்வுக்கு வருபவளர சளமயலள்றக்கு அளழத்துச் கசல்கி்றார்்கள். அஙகிருநது 
அவர் கவளி்ய வரும்்பாது, ள்கயில் எபபடி்யா ஒரு ்கப குடிபா்னம் ் பாய்ச் ் சர்நது 

விடுகின்்றது. ் நர்மு்கத் ் ்தர்வு முடிந்ததும், விணைபப்தாரி, ்தான் ள்கயில் க்காணடு வந்த 
கிணைத்ள்த என்்ன கசய்கி்றார் என்பள்தப கபாறுத்்்த, அவரது 
்்தர்வு உறுதிபபடுத்்தபபடுகின்்றது.கவறறுக் கிணைத்ள்த 
்மளசயில் விட்டுச் கசல்கி்றாரா அல்லது ள்கயில் எடுத்துச் 
கசன்று, சளமயலள்றயில்  கபாறுபபா்க ளவக்கின்்றாரா , ்கழுவி 
ளவக்கி்றாரா என்பதும் ்கவனிக்்கபபடும். பல தி்றளம்களள 
நாம் வளர்த்துக் க்காள்ளலாம். நாம் குடித்்த ்்காபளபளய, 
சாபபிட்ட ்்காபளபளய நா்ம ்கழுவி ளவக்கும் பழக்்கம் 
நம்மிடம் உணடா என்பதும் முக்கியம். எ்ன்வ ஒருவரது 
்்தர்வுக்கு , இங்்கயும் ்மலதி்க புள்ளி்கள் கப்றமுடியும் 
என்கி்றார் ்நர்மு்கத் ்்தர்ளவ ்மறக்காள்ளும் அதி்காரி!

நெர்மு்கத் நதர்வுக்கு உதவும் ந்கொப்பிக் கிண்ணம்

சுத்தி்கரிபபு திட்டம் முடிவுக்கு வநதுள்ளது. உலகின் 
அதி உயர்ந்த மளலயா்ன எவகரஸ்டிலிருநது சுமாரா்க 
11க்தான்(10,000கி.கி) எளட க்காணட ்கழிவு்களளச் ் ச்கரித்து 
்தளரக்கு க்காணடு வநது ் சர்த்துள்ளார்்கள். 
இதில் ஒக்சிசன் சிலின்டர்்கள் க்தாடக்்கம், 
கவறறு ரின்்கள், ் பாத்்தல்்கள் என்று பல 
ர்கபபட்ட ்கழிவு்கள். அலுமீனிய ஏணி்கள்,  
சளமயல் பாத்திரங்கள் ் பான்்ற்னவும் கீ்ழ 
க்காணடு வரபபட்டுள்ள்ன. மீள்சுழறசிக்்கா்க 
இதில் ஒரு பகுதி , ்காட்மன்டு ந்கருக்கு 
அனுபபபபட்டுள்ளது. 6100 மீற்றர் 

உயரத்திலுள்ள கூடாரம்1, கூடாரம்2(6400மீ.) இல்்தான் 
அதி்க ்கழிவு்கள் இருந்த்தா்கச் கசால்லபபடுகின்்றது. 
அ்்ன்கமா்னவர்்கள் இஙகு்தான் ்தஙகியிருநது ்தங்கள் 
கநடும் பயைத்ள்தத் க்தாடர்கி்றார்்கள். இபகபாழுது 
பனி உருகும் ்காலம் என்ப்தால், இது்காலவளர 
பனியில் மள்றநதிருந்த நால்வரது இ்றந்த உடல்்களும் 
்கணகடடுக்்கபபட்டு, ஆள் அளடயாளத்திற்கா்க, 
மருத்துவமள்னக்கு அனுபபபபட்டுள்ள்ன.  1953இல் 
மு்தற ்தடளவயா்க எவகரஸ்ட்  உச்சிளய 
அளடந்த ்காலந க்தாடக்்கம் இன்றுவளரயில் 
300 ்பர் மளல்யறும்்பாது மரணித்துள்ள்தா்க 

பு ள் ளி  வி ப ர ங ்க ள் 
கூறுகின்்ற்ன. இன்னும் 
எத்்தள்ன உடல்்கள் 
மளலயில் இரு்்ககின்்ற்ன 

எ ன் ப து ப ற றி ய 
புள்ளி விபரங்கள் ்தம்மிடம் இல்ளலகய்ன 
அதி்காரி்கள் க்தரிவித்துள்ளார்்கள். 14்பர் 

அடஙகிய ஒரு குழுகவான்ள்ற 
அரசு,  ஆறு வாரங்களுக்கு, 
்கழிவு்களளச் ்ச்கரிக்கும் பணியில் 
அமர்த்தியிருந்தது. மளலஉச்சி வளர 
உள்ள 4 மு்காம்்களிலிருநது(சுமாரா்க 
8000மீற்றர் உயரம் வளர) ்கழிவு்கள் 
்ச்கரிக்்கபபட்ட்ன.மளலச் சி்கரம்  
8850மீ. உயரத்தில் இருக்கின்்றது.

300 பேரை ேலிக�ொண்ட எவகைஸ்ட்

வபார்த்துக்்கல் நட்சத்திர  ்காறபந்தாட்ட வீரர் 
க்றா்னால்்டா விளளயாட்டால் க்காள்ளள 

க்காள்ளளயா்க சம்பாதிபபது உங்களுக்கு க்தரியும். இந்த 
இரணடு ்கால்்களளயும் க்காணடு்தா்்ன இந்தச் சம்பாத்தியம்? 
எ்ன்வ அந்தக் ்கால்்களும் ்காபபுறுதி 
கசய்யபபட்டுள்ள்ன. 144 மில்லியன் 
கடாலர் க்தாள்கக்கு இவரது ்கால்்கள் 
்காபபுறுதி கசய்யபபட்டுள்ள்ன.  
ஒரு ்காலத்தில் இஙகிலாநதின் 
நட்சத்திர ்காறபந்தாட்ட வீரரா்க 
இருந்த ் டவிட் கபக்்ாம் ்காபபுறுதி 
கசய்்த க்தாள்களய விட(70 மி. 
கடாலர்) இவர் க்தாள்க அதி்கம் . 
அவர் விளளயாட்டு வீரர்.இன்க்னாரு 
பிரபல்யமா்ன கஜனிபர் ்லாபகபஸ் எந்த 
உடல் உறுபளப ்காபபுறுதி  கசய்துள்ளார் க்தரியுமா? 
நடிள்கயும் பாடகியுமா்ன இவர் ்தன் “பின்பு்றத்ள்த” 300 
மில்லியன் கடாலர் க்தாள்கக்கு ்காபபுறுதி கசய்துள்ளாராம். 
நடிள்கயும் , மாடலிங கசய்பவரும் வர்த்்த்கப பிரமு்கருமா்ன 
கிம்்கார்டஷியான்  ்த்னது “பின்பு்றத்ள்த” 21 மில்லியன் 
கடாலருக்கு ்காபபுறுதி கசய்துள்ளார். ்த்னது அழ்கா்ன 
புன்சிரிபளப  30 மில்லியன் கடலர் க்தாள்கக்கு ்காபபுறுதி 
கசய்துள்ளார் ் ாலிவுட் பிரபல்யமா்ன ஜூலியா க்றா்பர்ட்ஸ். 
்ஜம்ஸ் கபான்ட் பிரபல்யமா்ன டானியல் கிகரய்க் ்தன் உடளல 
9.5மி. கடாலருக்கு ்காபபுறுதி கசய்துள்ளார். விசித்திரமா்ன 
உல்கந்தான்!!

ஒரு புன்முறு்லுக்கு 
30 மில்லியனொ?

படப்பிடிப்புத் தளத்தில் 
குணடுவவடிப்பு
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எம்.ரி.ஜசலவரகாெகா
இலண்டனில் ்கடந்த 27.05.2019 அன்று இணுவில் 

ஒன்றியத்தின் பிரித்தானிய கி்்ளயினரால் Wembley 
Aberton Community ைாடசா்ல மண்டைத்தில் ந்டபைற்்ற 
ஒன்றுகூடலில் ்க்ல நி்கழ்வு்களும், சாத்னயா்ளர 
விருது்களும், தச்வநலன் ைாராடடுதலும், ைடடிமன்்றமும் 
சி்றபைா்க ந்டபைற்்றன. 

தமிழ்த்தாய வாழ்த்துடன் 3.00 மணிய்ளவில் ஆரம்பித்த 
நி்கழ்வு மண்டைம் நி்்றந்த மக்கள் மத்தியில் ஆரம்ைம் 
முததல ்க்்ள்கடட ஆரம்பித்தது. இணுவிலில் பி்றந்து 
இபதைாது இலண்டனில் வாழ்ந்துவரும் திருமதி அபிராமி 
கிரிஷான் அவர்களின் மாணவி்கள் ஆரம்ைத்தில் 
அற்புதமான நடன விருந்தளித்தனர.

'எதற்கும் உரு்காதவன் இ்சககு 
உருகுவான்" இதற்்க்மய இனிய 
குரல்வ்ளம் இணுவில் ைாட்கர்கள் 
திரு.தஜாதிநாதன்  பசல்வி நிதவதா 
ைாலகுமார இருவரும் இ்ணந்து 
்காதுககினிய புதிய, ை்ழய சினிமாப 
ைாடல்்க்்ள இனி்மயா்கப ைாடி 
ச்ைதயா்ர மகிழ்வித்தனர.

்சவத்திற்கும், தமிழிற்கும், ்க்லககும், 
தாய்க மக்களின் துயரது்டக்கவும் நீண்ட ்காலமா்க 
தச்வயாற்றிவர்களுக்கான வாழ்த்தும், ப்கௌரவமும் 
அடுத்து அரங்கத்்த அலங்கரித்தது. Dr.இரத்தினம் 
நித்தியானந்தன், திரு.நடராசா சச்சிதானந்தன், திரு.
இராஜசிங்கம் பஜயததவன், திரு.பசல்வரத்தினம் சுதரஷ, 
திரு.மயில்வா்கனம் சூரியதச்கரம், திரு.தவலுபபிள்்்ள 
சிவசுந்தரம், திரு.பசன்.்கந்்தயா, ைரதசூடாமணி திருமதி 
ப்கௌசல்யா ஆனந்தராஜா, திரு.சண்மு்கநாதன் சதைசன் 
ஆகிதயார அவர்க்ளது தன்னலமற்்ற தவ்வ்களுக்கா்க 
வாழ்த்தி ப்கௌரவிக்கபைடடனர. 

இகப்கௌரவத்தி்ன ்கம்ைவாருதி திரு.பஜயராஜ் 
அவர்கள் ்்க்க்ளால் வழங்கதவண்டும் என்று 
திடடமிடடிருந்தார்கள். ஆனால் அவரால் தவிரக்க 
முடியாத ்காரணங்களினால் வரமுடியாதிருந்த தைாதிலும் 
அவரின் த்லசி்றந்த வாரீசான தாய்கத்தில் இருந்து 
வரு்்க தந்திருந்த விரிவு்ரயா்ளரும், தமிழ், ஆன்மீ்க 
பசாற்பைாழிவா்ளருமாகிய 'பசந்தமிழ்ச் பசால்லருவி" 
திரு.சந்திரபமௌலீசன் லலீசன் ் ்க்களினால் வழஙகுவது 
மி்கவும் மகிழ்ச்சி தரும் ஒன்்றா்க அ்மவதா்க 
விழா்வ ஏற்ைாடு பசயது வழிநடாத்திகப்காண்டிருந்த 
'இ்சபபித்தன்" திரு ைதஞசலி நதவந்திரன் அவர்கள் 
மகிழ்தவாடு கூறினார.

ப்கௌரவம் பைற்்ற அ்னவர சாரபிலும் தைசிய திரு 
மயில்வா்கனம் சூரியதச்கரம் அவர்கள் 'இபைடியான 
வாழ்த்துக்களும், ப்கௌரவங்களும் தமலும் தமலும் 

மக்களுக்கா்க ைணியாற்்றதவண்டும் என்கின்்ற உந்து 
சகதி்ய உள்்ளத்தில் ஏற்ைடுத்துகி்றது" என்று குறிபபிடடார.

அடுத்து 'இன்்்றய புலம்பையர தமிழர்களின் 
தடுமாறிய வாழ்வுககு யார பைாறுபபு?" என்்ற த்லபபில், 
தாய்கத்திலிருந்து இலண்டன் திருகத்காவில்்கள் 
ஒன்றியத்தின் ம்காநாடடிற்;ப்கன அ்ழக்கபைடடிருந்த 
'பசந்தமிழ்ச் பசால்லருவி" திரு.சந்திரபமௌலீசன் லலீசன் 
அவர்களின் த்ல்மயில் 'சுழலும் பசாற்தைார" ஒன்று 
ந்டபைற்்றது. 'தரம ஸ்தாைனங்கத்ள" என்்ற த்லபபில் 
திரு.A.R.சிறீதரனும், 'பைற்த்றார்கத்ள" என்்ற த்லபபில் 
இலண்டனில் பி்றந்து வ்ளரந்துவரும் Oriental Fine Arts 
தமிழ்பைாடசா்லயின் மாணவி  பசல்வி கு்கபபிரியா 
கிருைாலரடனம் அவர்களும், 'அடுத்த த்லமு்்றயினதர" 
என்்ற த்லபபில் நானும், 'அரசியல் வழிநடத்துனர்கத்ள" 
என்்ற த்லபபில்  திரு.்கந்்தயா ஸ்்கந்தமூரத்தி 
அவர்களும், 'ஆலயங்கத்ள" என்்ற த்லபபில் Councillor 

திரு.நந்தா ைரம் அவர்களும், 'தாய்க மக்கத்ள" என்்ற 
த்லபபில் ்கவிஞர திரு.்கந்்தயா இராஜமதனா்கரன் 
அவர்களும் தங்கள் வாதங்க்்ள சி்றபைா்க எடுத்து 
்வத்தனர.. 

'பசந்தமிழ்ச் பசால்லருவி" திரு.சந்திரபமௌலீசன் 
லலீசன் அவர்கள் தாயத்தில்  ைடடிமன்்றம், வழக்காடுமன்்றம் 
என ைல மன்்றங்களின் நடுவரா்கவும், தைச்சா்ளரா்கவும் 
ைல அரங்கங்க்்ளக ்கண்டவர, ்காண்கின்்றவர. 
்கம்ைவாருதியுடன் இ்ணந்தும், தனியா்கவும் தமிழ், 
ஆன்மீ்கப ைணி்க்்ள பதாடரந்தும் ஆற்றி வருைவர. 
இபைடியான ஒருவர இணுவில் ஒன்றியத்தின் அன்்்றய 
நி்கழ்வு்களில் ்கலந்து சி்றபபித்த்ம மி்கவும் பைாருத்தமா்க 
இருந்தது. 

இணுவில் ஒன்றியத்தின் தச்வ ைாராடடுதற்குரியது.  

வ ாழும் தை ா த த  வ ா ழ் த்துவதும்  இ ப தை ா து 
வழக்கமாகிகப்காண்டு வருகின்்றது. அதி்கமான 
ஆலயங்க்்ளக ப்காண்ட ஊர இணுவில் என்றும் 
த்கள்விபைடடிருககித்றன். தமது ஊரின் பைரு்ம்க்்ளக 
கூறி மகிழ்ந்தார்கள். நாமும் மகிழ்ந்ததாம். 

இந்த விழாவி்ன நடாத்ததவண்டும் என்று 
ைல பைாறுபபுக்க்்ளச் சுமந்து, ைாடுைடடவர்களில் 

முதன்்மயானவர திரு.ைதஞசலி நதவந்திரன். 
எல்தலா்ரயும் இலவசமா்கதவ வரவ்ழத்து, 
விழாபவடுத்து, வாழ்த்தி, உணவூடடி வழியனுபபி 
்வத்தார. வஙகி விடுமு்்றயில் நல்லபதாரு நி்கழ்்வக 
்கண்டு, ்கலந்து, மகிழ்ந்தது மன மகிழ்்வத் தந்தது. 
இணுவில் மண்ணின் விருந்ததாம்ைல் சி்றப்ையும் 
ை்்றசாற்றி நின்்றது. 

லண்டனில் ஊரின சபரு்ம்கள் 
பபசி மகிழ்நத இணுவில் ஒனறியம
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இலணைன் ைோந்கரில் ஈலிங �தியில் த்கோயில் ப்கோணடு 
அகிலபைல்லோம் அருளோட்சி பசய்யும் அன்மன  ்கன்கதுர்கம்க 
அவர்்களின் வருைோநே ைத்கோறசவ விழோ ைங்கள்கரைோன வி்கோரி 
வருைம் ஆடி ைோேம் 2ம் நோள் 18.07.2019 வியோழககிழமை 
ைோமல ்கண�தி தஹோைத்துைன் ஆரம்பித்து, ஆடி ைோேம் 03ம் 
நோள் பவள்ளிககிழமை (19.07.2019) ்கோமல 9.30 ைணிககு 
ப்கோடிதயற்றமும், 11.08.2019 ஞோயிறறுககிழமை தேர்த்திருவிழோவும், 
02.08.2019 திங்கட்கிழமை தீர்த்ேத் திருவிழோவும், 14.08.2019 
இரவு மவரவர் ைமையுைன் நிம்றவு ப�்ற திருவருள் கூடியுள்ளது.

5 Chapel Road, West Ealing, London W13 9AE
நதொமலந�சி இல: 0208 810 0835 நதொமலெ்கல் இல: 0208 840 0485,  
Email: info@ammanealing.org web:www.ammanealing.org

 ைனைதுர்ககை அம்மன் ஆலயம்

மதகாற்சவ 
விஞஞாபனம் 2019

ப்கோடிதயற்றம் 19.07.2019 பவள்ளி ்கோமல 9.30 ைணி இரதேோறசவம் 11.08.2019 ஞோயிறு (தேர்) ்கோமல 10.00 ைணி
ைத்கோறசவ நி்கழ்வு்கள்

19.07.2019 பவள்ளி ப்கோடிதயற்ற அருட்்கோட்சி ்கோமல 9.30 ைணி

20.07.2019 சனி இரோெ இரோதெஸவரி அருட்்கோட்சி

21.07.2019 ஞோயிறு ்கன்கேோரோ இலட்சுமி அருட்்கோட்சி

22.07.2019 திங்கள் நோ்கபூசணி அம்�ோள் அருட்்கோட்சி

23.07.2019 பசவவோய் மீனோட்சி அம்�ோள் அருட்்கோட்சி

24.07.2019 புேன்  சரஸவதி வித்யோ அருட்்கோட்சி

25.07.2019 வியோழன் அர்த்ேநோதீஸவர அருட்்கோட்சி

26.07.2019 பவள்ளி ம்கலோச ேரிசன அருட்்கோட்சி

27.07.2019 சனி அன்மனபூர்ணோம்பிம்க அருட்்கோட்சி

28.07.2019 ஞோயிறு அபிரோமி ேரிசன அருட்்கோட்சி

29.07.2019 திங்கள் பசௌ�ோககியோ அம்பிம்க அருட்்கோட்சி

30.07.2019 பசவவோய் ்கோைோட்சி அம்�ோள் அருட்்கோட்சி

31.07.2019 புேன் அனநேசயன அருட்்கோட்சி

01.08.2019 வியோழன் புஸ�்க விைோன அருட்்கோட்சி

02.08.2019 பவள்ளி த்கேோர ப்கௌரி அம்�ோள் அருட்்கோட்சி

03.08.2019 சனி வசநதேோறசவ அருட்்கோட்சி

04.08.2019 ஞோயிறு �கேோனுககிர்க அருட்்கோட்சி

05.08.2019 திங்கள் சநேோன �ோககிய லட்சுமி அருட்்கோட்சி 
(ேங்கேரப �வனி)

06.08.2019 பசவவோய் தெோதி ைங்கள அருட்்கோட்சி

07.08.2019 புேன் ஓங்கோரரூ� அருட்்கோட்சி

08.08.2019 வியோழன் ை்கோதுர்க்க ேரிசன அருட்்கோட்சி

09.08.2019 பவள்ளி தவட்மைத் திருவிழோ

10.08.2019 சனி சத்கோபுர ேர்சன அருட்்கோட்சி (சப�ரம்)

11.08.2019 ஞோயிறு இரதேோறசவ அருட்்கோட்சி (தேர்) ்கோமல 10.00 ைணி

12.08.2019 திங்கள் தீர்த்ே உறசவம் அருட்்கோட்சி

13.08.2019 பசவவோய் பூங்கோவன அருட்்கோட்சி

14.08.2019 புேன் மவரவர் ைமை


