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

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

For all your legal requirements
1. Immigration and Asylum

2. Human Rights Act challenges

    and European Law 

3. Family Law 

4. Criminal Law 

5. Landlord and Tenants 

6. Civil Litigation 

7. Public Law 

இந்தியாவில் இரண ா்வது முறையாக 
தனிப் பெருமொனறமையு்ன 

மீணடும ஆட்சி அறமைத்து, மமைாடி 
பிரதமைராகப் ெதவி ஏற்றுள்ார். ஐமெது 
ஆணடுகளில் இந்தியாவில் இது 
முதல் முறை எனை சாதறைறயயும 
நிறைநாட்டியுள்ார். க்ந்த மதர்தலில் 
வீசிய மமைாடி அறை, மெரறையாக மைாறி 
சூைாவளியாக, சுைாமியாக உருப்பெற்று 
மைாபெரும பவற்றிறய ருசிககத் 
பதா்ங்கியுள்து. “ஒனைாகச் மசர்ந்து 
வ ர்்மவாம. வலிறமையாை இந்தியாறவ 
உருவாககுமவாம. இந்தியா மீணடும 
பவனறுள்து” எனறு பவற்றிககளிப்பில் 
மூழ்கியுள்ார் மமைாடி. ொஜக கூட்்ணி 
பெற்ை இந்த மிகப்பெரிய பவற்றிககு 
காரணம, மைத அடிப்ெற்யில் பிரிககப்ெட்  
வாககுகளும, ொகிஸதானுககு பகாடுத்த 
ெதிைடியுமதான எனறு ெரவைாக 
கருத்துககள பசால்ைப்ெடுகினைை. 
ஆைால், இவவ்வு பெரிய பவற்றிககு 
அதுவும, பதா்ர்ந்து இமமுறையும 
மமைாடி அரசின பவற்றிககு… காரணம 
இது மைட்டுமமை கிற்யாது. மமைாடி 
தறைறமையிைாை ொஜக, க் ந்த மதர்தறை 
வி்வும இந்த மதர்தலில் அமமைாக 
பவற்றி பெறுவதற்கு இறவ தவிரவும, 
மைற்றும ெை முககிய காரணங்கள 
உள்ை. நாடு முழுககவுமமை எதிர்ககட்சித் 
தறைவர்கள, ொஜகவுககு எதிராக கூட் ணி 
அறமைப்ெது பதா்ர்ொக மெசிைார்கம் 
தவிர, அறைவரும இறணந்து ஓரணியில் 
நிற்கவில்றை. இது இவர்கள மீதாை 

நமெகத்தனறமைறய மைககள மைத்தியில் 
ஏற்ெடுத்தவில்றை. 

ம�ோடி செல்ோக்கு 
2018 ஆம ஆணடு வாககில், ஓர் வுககு 

ொஜக பசல்வாககு சரிந்தது. அறத ெை 
மைாநிைத் மதர்தல்கள உணர்த்திை. 
ஆைால், அந்தக காைகட்்த்தில் 
கூ் மமைாடி எனை தனிநெர் மீதாை 
புகழுககு எந்தப் ெங்கமும வரவில்றை. 
மமைாடிககு எதிராக எதிர்ககட்சிகள எந்த 
ஒரு தறைவறரயும முன நிறுத்த 
முடியவில்றை. மமைாடிககு ‘ெப்ளிசிட்டி’ 
ெைம கூடிக பகாணம  ்பசனை நிறையில், 
அவரு்ன ஒமர தராசில் றவத்து ொர்ககும 
அ்வுககு ராகுல் காந்தியால் வ்ர 
முடியவில்றை. 

தனி நபர் பிமபம 

இந்த வாககுகள அறைத்தும 
ொஜக எனை கட்சிககாக கிற்த்தறவ 
கிற்யாது. மமைாடி எனை ஒற்றை 
நெருககாக கிற்த்தது எனெறதத்தான 
மதர்தலுககுப் பிந்றதய கருத்துக கணிப்பு 
பதரிவிககிைது. மைாக நீதி அறமைப்பு 
ந் த்திய எகஸிட் மொல் கணிப்பின மொது, 
ொஜகவுககு வாககளித்தவர்களில் 32% 
மெர், மமைாடி மைட்டும பிரதமைர் மவட்ொ் ராக 
இல்ைாவிட்்ால், தாங்கள ொஜகவுககு 
ஓட்டு மொட்டு இருகக மைாட்ம்ாம 
எனறு பதரிவித்தைர். இதுதான தனிநெர் 
இமமைஜ் மீதாை மைைநிறை. தமிழகத்தில் 
பஜயைலிதாவுககும இப்ெடி ஒரு இமமைஜ் 
மைைநிறைதான. அமமைா உணவகம, 
அமமைா உப்பு, அமமைா குடிநீர் எை ெை 

பஜயைலிதா தைது பெயரில் பிரெைப்ெடுத்த 
காரணமைாகவும அறமைந்தது. 

திறம�யோன கட்டம�ப்பு 
மமைலும, ொரதிய ஜைதா கட்சியின 

நிர்வாகிகள கட்்றமைப்பு மவறு எந்த 
கட்சிறயயும வி  ்ெை மை்ங்கு மமைமெட்்தாக 
உள்து. நுறழயமவ முடியாது எனறு 
கருதப்ெட்  ்வ்கிழககு மைாநிைங்களில் ொஜக 
கால் ெதிப்ெதற்கு ொஜகவின திைறமையாை 
நிர்வாகிகளும, அதன கட்்றமைப்பும 
தான காரணம. 2016ம ஆணடு அஸ்ாம 
சட்்சறெ மதர்தலின மூைமைாக வ்கிழககில் 
கால்ெதிககத் பதா்ங்கிய ொஜகவின 
வ ர்்ச்சிறய தடுத்து நிறுத்த முடியவில்றை. 
அது மைணிப்பூர், திரிபுரா, மமைகாையா, 
நாகாைாந்து எை அறைத்து இ்ங்களிலும 
விஸவரூெம எடுத்து வ்ர்ந்து, காங்கிரறச 
மவமராடு அழித்து விட்்து. ஒடிசாவில் 
பிஜு ஜைதாத்ம கட்சிககு ொஜக கடும 
மொட்டியாக விஸவரூெபமைடுத்தது. எைமவ 
ொகிஸதானு்ைாை உரசலும, இந்துககற் 
ஒருங்கிறணத்ததும மைட்டுமமை ொஜகவின 
பவற்றிககு காரணம எனறு பசால்ை முடியாது. 
மவறைவாய்ப்பினறமை, ெணமைதிப்பிழப்பு 
அறிவிப்பு, ஜாதி மைற்றும மைத ரீதியாை 
மமைாதல்கள அதிகரிப்பு மொனை விஷயங்களில் 
மைககற் காங்கிரஸ திரட்டி ஒனறிறணகக 
முடியவில்றை. மராகித்பவமுைா தற்பகாறை, 
விவசாயிகள மொராட்்ம, தலித்துகள 
மொராட்்ம மொனை மைககளும, சமூக 
அறமைப்புகளும முனபைடுத்த மொராட் த்றத 
கூ  ்தங்களுககு சாதகமைாக ஒருங்கிறணத்து 
பகாளவதில் காங்கிரஸ மதால்வி அற்ந்தது. 
இதுமொனை ெல்மவறு காரணங்களதான 
ொஜகவின பவற்றிககு காரணம. இதுமவ 
நிதர்சைம.  

ம�ோடி என்ற சுனோமி!

276, High Street North, London E12 6SA, 

Tel: 020 8470 5600 FAX: 020 8470 3448
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பனங்காட்கான்

அ நாகரிக அரசியல், ெணெற்ை அரசியல், ஒழுககமைற்ை 
அரசியல் எனபைல்ைாம மகளவியுற்றுளம்ாம. 

அைங்மகாை அரசியல் ெற்றி அறிந்திருககிமைாமைா?
இைங்றகயில் இப்மொது நற்பெறுவது அதுதான. 

மகவைமைாை அைங்மகாை அரசியல் அங்கு இப்மொது 
அரமசாச்சுகிைது. 

அைங்மகாை அரசியல் எனெதன வறரவிைககணம 
எனைபவனறு பதரிய மவணடுமைாைால் இைங்றகயின 
மொகறகயும மநாகறகயும உற்று மநாககிைால் மொதும. 

ஒமரபயாரு வி்ககத்றத மைட்டும இதற்குக 
பகாடுத்தால் மொதும. 2 0 1 5ஆம ஆணடுத் 
மதர்தல்களினமொது ஜைாதிெதியும பிரதமைரும ஒமர 
அணியில் ஒமர பகாளறகயில் கூட்்ாக நினறு 
மைகக்ால் பதரிவு பசய்யப்ெட்்வர்கள. இவர்கள 
இருவரும இறணந்மத கூட்்ாக தங்களுககாை 
அறமைச்சரறவறய உருவாககிைார்கள.

பசால்ைப்மொைால் கணவன - மைறைவி மொனறு 
ஜைாதிெதியும பிரதமைரும இறணந்து பசயற்ெட்்ால் 
மைட்டுமமை நல்ைாட்சி இ்மபெறும. அப்ெடித்தான 
இயங்குவார்கள எனை நமபிகறகயில் நாட்டின சகை 
சிறுொனறமை இைங்களும இவர்களுககுத் தங்கள 
வாககுகற் வழங்கி ஆட்சிபீ்ம ஏற்றிைர். 

ஆைால், அடுத்த மதர்தறைச் சந்திப்ெதற்கு முனைமர 
ஒருவர் முகத்றத ஒருவர் ொர்கக விருமொதவர்க்ாக 
ஜைாதிெதி றமைத்திரியும பிரதமைர் ரணிலும அரசியல் 
குடுமெம ந்த்திைால், அரசாங்கம எனை இயந்திரம 
எனைாகும?

க்ந்த அகம்ாெரில் ரணிறை பிரதமைர் ெதவியிலிருந்து 
அதிரடியாக நீககி, நா்ாளுமைனை கூட்்த்பதா்றர 
நிறுத்தி, மைகிந்தறவ பிரதமைராக நியமித்து அரசறமைப்புககு 
முரணாக றமைத்திரி பசயற்ெட்்மதாடு இவர்களுககுள 
பிய்ச்சல் பிடுங்கல் ஆரமெமைாைது. 

ஆைால் இறுதியில் எல்ைாமமை பொரிமைாத்மதாணடி 
கறதயாைது. ரணில் மீணடும பிரதமைராக சமெந்தனின 
எதிர்ககட்சித் தறைவர் ெதவி ெறிமொைது. இந்தச் சதுரங்க 
விற்யாட்டில் மைகிந்த எதிர்ககட்சித் தறைவராைார். 

ஆக, இந்த அரசியல் சூைாவளியில் ெலியாை 
ஒமரபயாருவர் தமிழராை கூட்்றமைப்பின தறைவர் 
சமெந்தன. மூனறு சிங்க்த் தறைவர்களும தங்களுககு 
ஒவபவாரு கதிறரறய றகப்ெற்றிக பகாண்ைர். 

மைகிந்த ஜைாதிெதியாகவிருந்தமவற்யில் (2005 – 2015) 
தைது தமபி மகாதொயறவ ொதுகாப்புச் பசயைா்ராககி 
முஸலிமகளின வழிொட்டுத் தைங்கற்யும, வணிக 
நிறையங்கற்யும அடித்துற்த்து எரித்து அட்டூழியங்கள 
புரிந்தார்.

தமிழ் மைககள மீதாை அரச ெயங்கரவாதம மூனறு 
தசாப்தங்க்ாக தறைவிரித்தாடிய காைத்தில், சிங்க் 
ஆட்சி பீ்த்தின சுவீகாரப் பிளற்க்ாக முஸலிமகள 
பசயற்ெட்்து புதுககறதயனறு. 

கிழககிைங்றகயின பகாககட்டிச்மசாறை, 
சத்துருகபகாண்ான, புதுககுடியிருப்பு, கிரான ஆகிய 
தமிழ்க கிராமைங்களின ெடுபகாறைககாை சாட்சியங்கள 
உயிரு்ன உள்ைர். 

இவவி்த்தில், தமிழீழ விடுதறைப் புலிகளின 
அதிகாரபூர்வ ஏ்ாக பவளிவந்த ஷவிடுதறைப்புலிகள 
ெத்திரிறகயின 1990 ஐப்ெசி – கார்த்திறக மைாத 
இதழின முதற்ெகக முககிய பசய்தியின தறைப்ொக 
ஷமுஸலிமக்ால் ஒரு பநருககடி| எனெறத கவனிகக 

மவணடும. இந்தச் பசய்தியின முதற்ெந்தி பினவருமைாறு 
அறமைந்திருந்தது: 

“தமிழீழ விடுதறைப் மொராட்்ம இனறு ஒரு 
புதிய பநருககடிறயச் சந்தித்துள்து. இதுவறர 
நாளும சிங்க்ப் மெரிைவாதத்தால் தாககப்ெட்டு 
வந்த தமிழர்கள, இனறு முஸலிம காற்யர்களின 
பகாறைபவறிககுளளும அகப்ெட்டு பசால்பைாணாத் 
துயர்கற் அற்ந்து வருகினைைர். சிங்க் 
ஆககிரமிப்புகபகதிராக தமிழர்களு்ன மசர்ந்து 
மொரா் மவணடிய தமிழீழ முஸலிமகள எந்தவிதமைாை 
தீர்ககதரிசைப் ொர்றவயுமில்ைாது சிங்க்ப் 
மெரிைவாதத்துககு உட்ெட்டு தமிழிை அழிப்பு 
ந்வடிகறககளில் ஈடுெட்டு வருகினைைர்”.

இநதச் செய்தியின் இறுதிப் பநதி பின்்ரு�ோறு 
இ்டமசபறறது:

“சிங்க் இைவாதப் பூதத்றத திருப்திப்ெடுத்தி 
அற்ெ சலுறககற்ப் பெறுவதற்காக அயைவர்க்ாை 
தமிழர்கற்க பகானபைாழித்த முஸலிமகள, நாற் 
அமத சிங்க் இைவாதப் பூதத்தால் விழுங்கப்ெ்ப் 
மொகிைார்கள”. எவவ்வு தீர்ககதரிசைமைாை ொர்றவ. 

இைத்தின விடுதறைககாகவும, மைணணின 
மீட்புககாகவும தங்கள உயிறரப் ெணயம றவத்துப் 
மொராடியவர்கள ெத்பதானெது ஆணடுகளுககு முனைர் 
இதறை எழுதிைார்கள எனெறத நிறைவில் பகாள் 
மவணடும. 

க்ந்த மைாதம 21ஆம திகதிய குணடுத்தாககுதல்கற் 
றமையப்ெடுத்தி முஸலிமகளமீது சிங்க் மதசம 
கட்்விழ்த்து விட்டிருககும காட்டுமிராணடித்தைத்றதக 
கணடு தமிழ் மைககள அதிர்ச்சியற்யவில்றை.

ஒரு சிறுொனறமை இைத்றத நசுகக இனபைாரு 
சிறுொனறமை இைத்றதப் ெயனெடுத்துவதும, அந்த 
மவறை முடிந்தபினைர் பினறையறத நசுகக 
முனறையதின ஆதரறவப் பெை முறைவதும 
(முனைாள மொராளிகற் இராணுவம அறழத்து 
கூட்்ம ந்த்துகிைது) இைவாதப்பூதம அமதயி்த்தில் 
அவவாமை இயங்குகிைது எனெறத நிரூபிககிைது. 

இந்த வி்யங்கற் இங்கு குறிப்பிடுவதால் 
முஸலிமகள மீது சிங்க் மதசம மமைற்பகாணடிருககும 

எமதச்சாதிகாரப் மொகறக தமிழர்கள வரமவற்கிைார்கள 
எனறு கருதககூ்ாது. அல்ைது தமிழர் தரப்பு அவர்கற்க 
காட்டிகபகாடுகக முனவருபமைனறும தப்புக கணககு 
மொ்ககூ்ாது. 

முப்ெதாணடுகளுககும மமைைாக தமிழர்கள தங்கள 
பசாந்த மைணணில் சந்தித்த அைர்த்தங்கற் முஸலிமகள 
இப்மொது சந்திகக மநர்ந்துள்து. சிங்க்வர்கள 
ஆளெவர்க்ாகவும, தமிழர்கள, முஸலிமகள 
ஆ்ப்ெடுெவர்க்ாகவும இருககிைார்கள எனெறத 
இது நனைாகமவ எடுத்துக காட்டுகிைது. 

விடுதறைப் புலிகள ெத்திரிறகயில் குறிப்பி்ப்ெட்் 
ஷஅயைவர்க்ாை தமிழர்கள| எனை பசாற்பைா்ர் 
தமிழர்களும முஸலிமகளும அருகருமக இறணந்து 
வாழ மவணடியவர்கப்னெறத எடுத்துககாட்டுவது. 

வ்ககும கிழககும இறணந்த தாயகமைாக 
இருககுமைாைால் இங்கு வாழும தமிழரும முஸலிமகளும 
இப்பெரு நிைப்ெரப்பின பெருமொனறமை இைத்தவர்க்ாக 
ஏற்றுக பகாள்ப்ெ  ்மவணடியவர்கள. இதறை இல்ைாமைற் 
பசய்யமவ இதுவறர எல்ைாம மமைற்பகாள்ப்ெட்்ை. 

இைங்றகறய பெௌத்த நாடு எனறு மைகிந்த, ரணில் 
இவர்கம்ாடு இறணந்த அறைவரும மீணடும மீணடும 
நிறைவூட்டி வருகினைைர். அறமைச்சராை மைங்க் 
சமைரவீர இதறை மைறுப்ெது ஒருவறக அரசியல். தாம 
பெௌத்தர் அல்ைர் எனறும, பெௌத்த பகாளறககற் 
பினெற்றுெவர் எனறும சிை நாட்களின பினைர் இவர் 
பசால்வது மைற்பைாருவறக அரசியல். 

சி ங் க ்  அ ர சி ய ல்  ம மை த ா வி க ளி ன 
வாதப்பிரதிவாதங்களுககு சூ்ாகப் ெதிைளித்துள்ார் 
வ்மைாகாண முனைாள முதைறமைச்சர் சி.வி.
விகமைஸவரன. 

இைங்றக சிங்கள பெௌத்த நாப்னில் வ்ககும 
கிழககும தனித்தமிழர் தாயகபமைனெது இவரது கூற்று. 

இைங்றகயின சைத்பதாறகயில் எழுெத்றதந்து 
சதவீதம சிங்கள பெௌத்தர்கள எனை முறையில் இது 
சிங்க் பெௌத்த நாப்னைால், வ்ககு கிழகறக 
சிங்க் பெௌத்த நாடு எனை கருத்தறமைப்புககு பவளிமய 
எடுத்து, அதற்கு தனித்துவமைாை ஓர் அற்யா்த்றத 
வழங்குவது அவசியம எனறும இவர் பதரிவித்துள்ார். 

இவவாைாை புதிய பநருககடிகற் உருவாககும 
அைங்மகாை அரசியற் சூழலில் தமிழர் எதிர்மநாககும 
அரசியல் அபிைாi~கள அவர்க்ால் உருவாககப்ெட்் 
இந்த அரசாங்கத்தில் நிறைமவறுவதற்காை 
சாத்தியமில்றை. 

இப்மொதுள் அரசியல் சூழ்நிறையில் இது 
சாத்தியமில்றைபயனறு தமிழரசு கட்சியின துறணப் 
பொதுச்பசயைா்ரும வ்மைாகாண சறெயின அறவத் 
தறைவருமைாை சி.வி.மக.சிவஞாைம பதரிவித்திருப்ெதும 
இங்கு கவனிககப்ெ் மவணடியது. 

தற்மொறதய அரசியல் பொதுபவளியில் புதிய 
அரசியைறமைப்பு, வழிகாட்்ல் குழு அறிகறக, 
பதரிவுககுழுககளின ெரிந்துறர எனெறவபயல்ைாம 
காற்மைாடு கைந்த கறதக்ாகிவிட்்ை. 

முளளிவாய்ககாலின ெத்தாவதாணடு நிறைவு 
நிகழ்வுகள பமைௌைப் பிரக்ைம ஒனறை தமிழர் 
மைைதில் ெதித்துள்து. 

வலியு்ன வாழும மைககளின அழியா நிறைவுகளின 
நீட்சிமய, தமிழிை அழிப்பின சாட்சியாக நினறு, 
இவவிைத்தின எதிர்காை மீட்சிககு உதவும. 

தமிழினத்தின் மீதான முப்பதாண்டுகால அரச 
்பயஙகரவாத சசயற்பாடுகளின்்்பாது சிஙகள 
்தச அரசுகளின் சுவீகாரப பிள்ளகளாகவிருநத 
முஸ்லிமகள இப்்பாது அவரகளின் ்வண்்ாத 
பிள்ளகளாகியுளளனர. வ்க்கும கிழக்கும 
இ்ைநத ச்பருநிலப்பரபபில் தமிழரும முஸ்லிமகளும 
நல்ல அயலவரகளாக இயஙகக் கூ்ாசதன்்பதில் 
குறியாகவிருக்கும சிஙகள ஆட்சி பீ்ம ஆறு க்நத 
பின் அவரக்ள நீருக்குள மூழகடிக்க முயல்கிறது.
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உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககவாவில்
HIGHGATEHILL MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5BA Tel: 020 8348 9835 Fax: 020 8482 6508

JUNE- 2019 நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

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

02 Sunday Karthikai Viratham & 
Amaavasai Viratham

ைார்த்திகை விரதம் & 
அமாவாகை விரதம்

06 Thursday Chathurthi Viratham ைதுர்த்தி விரதம்

08 Saturday Sasti Viratham ைஷ்டி விரதம்

11 Tuesday

Kumbabisheka Thinam கும்ொபிசைை தினம்

Mor: 1008 Sankabishekam ைாகல:1008 ைஙைாபிசைைம்

Eve: Manavalakkolam மாகல: மணவா்ளக்சைாலம்

Sinna Murukan 
Thirukkalyanam, Veethi Ula

சினனமுருைன 
திருக்ைல்யாணம் வீதி உலா

13 Thursday Ekathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்

14 Friday Pirathosa Viratham பிரசதாை விரதம்

16 Sunday Full Moon பூரகண

20 Thursday Sankadkara Chathurthi ைஙைடைர ைதுர்த்தி

23 Sunday Sasti ைஷ்டி

25 Tuesday Apa Astami அெரெடை அடடமி

28 Friday Ekathasi Viratham ஏைாதசி விரதம்

29 Saturday Karthikai Viratham ைார்த்திகை விரதம்

30 Sunday

Pirathosa Viratham  
Mor: Ganapathy Homam

பிரசதாைவிரதம்  
ைாகல: ைணெதி சோமம்

Eve: Poorvangak Kirikaikal மாகல: பூர்வாஙைக் கிரிகைைள்
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புதினம்
த்வறாது தபாலில சபற  

25 பவுண�ள் PUTHINAM 
எனற சபயருக்கு CHEQUE 

உங�ள் மு�்வரியயக் குறிப்பிட்டு 
அனுப்பி ய்வயுங�ள்.

அ�ரர் முத்துக்கு�ோரு போலதோென்

உஙகள் பிரி்ோல துயருறும, குடுமபத்தினர்

ஓம ெோநதி! ஓம ெோநதி! ஓம ெோநதி!

வணங்குகிற�ாம்
பிரார்த்திக்கிற�ாம்

புலம ச்பயரநது லண்்னில் 
வாழநதாலும, தாய் மண்ணின் 

நி்னவுக்ளச் சுமநது வாழநதவர 
எம்ம வாழ்வத்து வாழவில் 
உயரத்திய எஙகள சதய்வ்ம! 

வைஙகுகி்றாம உஙகள ஆத்மா 
சாநதிக்காகப பிராரத்திக்கி்றாம.

தோய் �டியில: 22.01.1936   இமற்னடியில: 01.05.2019
்பரிவிறகுரிய கைவர 
்பாசத்திறகுரிய தந்த 

அன்பிறகினிய ச்காதரர 
அன்்பான மாமனார பிரியமுளள 
்மத்துனர உயிரான ்்பரனார 

நட்பிறகு இனிய நண்்பர
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MñL¡ ð‚è‹
் ்புைத்தில் அரசியல்வாதி விஜயகைா மைமகஸவரன 

ஒரு முககிய அரசியல் மைகாநாட்டில் மெசுமமொது:-
“வ்புைத்து தாய்மைார் இனறு ஏரா்மைாை கஷ்ங்கற் 

எதிர்மநாககுகிைார்கள. 6 வயதுச் சிறுமி ஒருத்தி 
யாழ்ப்ொணத்தில் அணறமையில் பகால்ைப்ெட்டிருந்தாள. 
விடுதறைப் புலிகள எங்களு்ன இருந்திருந்தால் இது 
ந்ந்திருகக மைாட்்ாது. நாங்கள சுதந்திரமைாக ெயமினறி 
வாழ மவணடும எனைால், பதருவில் ந்கக மவணடும 
எனைால், எங்கள பிளற்கள ெளளிககூ்ம மொய் 
வரமவணடுமைாைால் விடுதறைப் புலிகற் நாம மீணடும 
பகாணடு வரமவணடும” எனறு குரல் எழுப்பியிருந்தார்.

விஜயகைா எனெவர் ஒரு தாய், கணவறை இழந்த 
பெண. வ்புைத்து தாய்மைார்களின சிரமைங்கற் 
உணர்ந்தவர் எனெறத மைைந்த சிங்க் பவறியர்கள - 
துமவஷிகள, விஜயகைா மீது பவறி நாய்கள மொை 
ொய்ந்து கடித்துக குதறிைார்கள.

சிங்க் பவறி ஒரு புைமிருகக, விஜயகைா மீது 
தனிப்ெட்் பொைாறமையும குமராதமும பகாண் 

ரஞசன ராமைநாயககா எனை துறண அறமைச்சர் தன 
இழிகுணங்கற் மைறைகக முற்ெ்மவயில்றை.

“நீ ஒரு ெணககாரி –- பகாழுமபில் ெணககார 
ெகுதியாை கிைகரீஸ வீதியில் வாழ்கிைாய் - உன 
கணவறரக பகானைமத பகாட்டியாககளதாமை! நீ ஏன 
அவர்களுககாக வககாைத்து வாங்குகிைாய்?” எனறு 
அந்த அறமைச்சர் எந்த ஒரு கூட்்த்திலும மெசவில்றை 
- நஞறசக பகாட்டியிருந்தார்.

மைாைாக ஒரு பசய்தியா்ர் மைகாநாடு ஒனறைக கூட்டி 
அங்கிருந்மத ஒரு பதாறைமெசிறய எடுத்து விஜயகைாவு்ன 
மெசிைார். பதாறைமெசிறய (ஒலிபெருககி விறசறயத் 
தட்டிவிட்டு) எல்மைாருமமை மகட்கும வணணம உரத்து 
ஒலிகக றவத்தார். தன உறரயா்றை மைகாநாட்டிலும 
மவறு ஊ்கங்களிலும ெை நூறு மெர் மகட்கிைார்கள 
எனெறத விஜயகைா உணராவிட்்ாலும தைது கருத்றத 
பதளிவாக சிங்க் பமைாழியில் எடுத்துறரத்தார். புலிகம் 
உன கணவறரக பகானைார்கள எனறு ராமைநாயககா எனை 
மைந்தி(ரி) குற்ைஞசாட்டியமொது விஜயகைா பொறுறமை 
இழககாமைல் - “நீர் கணடீரா?” எனறு நிதாைமைாகக மகட்்ார். 
இது ந்ந்து ெை மைாதங்க்ாகி விட்்ை.

விஜயகைாறவயும அவரது பகாளறககற்யும 
பிடிககாத – அவரு்ன முரணெட்் வ்புை அரசியல்வாதிகள 
ெைர்கூ் அவரது கருத்றத ஆதரித்து குரல் பகாடுககத் 
தயங்கவில்றை.

சரி, இனி உங்கள சிந்தைா யந்திரத்றத FAST FOR-
WARD பசய்து 2019 ஏப்ரல்-மமை மைாதத்திற்குக பகாணடு 
வாருங்கள.

ஏப்ரல் மைாதம 21-ம திகதி ஞாயிற்றுககிழறமை மைககளுககாக 
தன உயிர் நீத்த மயசுபிரான உயிர்த்பதழுந்தறத கிறிஸதவ 
மைககள பகாண்ாடும ஞாயிற்றுககிழறமை. மதவாையங்களில் 
ெகதர்கள பவள்ம அறைமமைாதும. பகாழுமபில் 

மூனறு மதவாையங்களிலும கிழககிைங்றகயிலும 
பிரார்த்தறை மநரத்தில் மைதபவறி மிருகங்கள மதவனின 
ஆையத்திற்கு உளம்மய குணடுகற் பவடிகக 
றவத்தை. சற்றுத் பதாறைவில் மூனறு 5 நட்சத்திர 
உல்ைாச ம�ாட்்ல்களில் ‘ஈஸ்ர்சணம ’் காறை உணவு 
ெரிமைாறிக பகாணடிருந்தார்கள. குடுமெங்கள ெை தமைது 
குழந்றத குட்டிகளு்ன (ெைர் பவளிநாட்டு உல்ைாசப் 
ெயணிகள) 5 நட்சத்திர உல்ைாச ம�ாட்்லின ‘ஈஸ்ர் 
சணம்’ உணறவ ரசித்து ருசித்துகபகாணடிருந்தார்கள.

இனனும சிை மிருகங்கள உணவு அருந்துமவார் மீது 
தமைது ெைத்றத -– ெராககிரமைத்றத காட்டி குணடுகற் 
பவடிகக றவத்து குடுமெங்கற் அழித்தை.

“அப்ொவிக குடுமெங்கள ஒனைாகக கூடி 
பிரார்த்திககுமமொது – ஒனைாக அமைர்ந்து உணவருந்துமமொது 
அவர்கள மீது குணடுகற் பவடிகக றவத்து 
அவர்கற் அழித்து விடு!” எனறு எந்த ஒரு இறைவமைா 
பசால்லியிருந்தால் அவன இறைவமை இல்றை. அப்ெடி 
ஒரு இறை நூல் எழுதியிருந்தால் அது இறை நூல் 
அல்ை.

அந்த இறை நூறை, தாம கற்றுள்தாகக கூறும 
மைதப் பிரச்சாரகர்கள வழங்கும தப்ொை வி்ககங்களதான 
இந்த இைங்றக உயிர்த்த ஞாயிறு பவறியாட்்ம. திடீபரை 
நாட்ற் பகௌவிக பகாண் பகாடிய அரககனின ஆட்்ம 
ஓய்ந்தமொது 321 உயிர்கள காவு பகாள்ப்ெட்டிருந்தை!

“30 வரு் காை புலிப் ெயங்கரவாதிகற் 
அ்ககியவர்கள நாங்கள - எதற்கும அஞசமைாட்ம்ாம” 
எனறு ஈஸ்ருககு முனமெசிக பகாணடிருந்த சிங்க்ப் 
மெரிைவாத அரசியல்வாதிகள, சிங்க் ஊ்கங்கள, 
இைவாதப் பிககுகள இப்மொது பிறிமதார் ராகத்தில் 
தமைது ொட்டுககற்ப் ொடிக பகாணடிருககிைார்கள.

“விடுதறைப் புலிகள ஒரு இைட்சியத்துககாகப் 
மொராடிைார்கள - ஏப்ரல் 21 தாககுதறை ந்த்தியவர்களுககு 
இைட்சியம எதுவும இருப்ெதாகத் பதரியவில்றை.” 
இப்ெடிபயல்ைாம ொடுவது விஜயகைா மொனைவர்கள 
அல்ை. சிங்க் அரசாங்கத்தின அறமைச்சர்கள மைற்றும 
பிரமுகர்களதான.

இைங்றகயின பமைாத்த ஜைத்பதாறகயாை 22 
மில்லியனில் 10 விகிதமமை முஸலிமகள. சிங்க் 

மைககற்யும தமிழ்மைககற்யும 
மொை ஒமர பமைாழி மைட்டுமமை கற்கும 
முட்்ாளதைம முஸலிமகளி்ம 
இருககவில்றை.

சராசரி முஸலிமகள தமிழ் 
பமைாழிறயயும சிங்க் பமைாழிறயயும 
கற்று இரு பமைாழிகளிலும சர்மைாகப் 
மெசுகிைார்கள. இவற்மைாடு ஆங்கிைப் 
புைறமையும மசர முமபமைாழிப் 
ொணடியத்தில் இைங்றகயின எந்தப் 
ெகுதியிலும குடிமயை முடிந்தது.

1 9 9 0 - க ளில்  விடு தறை ப் 
புலிகளிைால் 75 ஆயிரம முஸலிமகள 

வ்புைத்தில் இருந்து பவளிமயற்ைப்ெட்்றத அடுத்து 
முஸலிம இற்ஞர்கற் எட்்ப்ெனக்ாகப் ெயனெடுத்த 
சிங்க் இராணுவம தயங்கவில்றை.

வ்புைத்மத விடுதறைப் புலிகற் அ்ககுவதில் 
சிங்க் அரசும இராணுவமும கவைம பசலுத்திக 

பகாணடிருந்தமவற்யில், கிழகமக முஸலிம தமிழர்கள 
அ்ர்த்தியாக வாழ்ந்த ெகுதிகளில் அடிப்ெற்வாத 
-– ெறழறமைவாத முஸலிம குழுககள காலூனைத் 
பதா்ங்கிை.

முஸலிம இற்ஞர்கற்க கவர்ந்திழுந்திருப்ெது சவூதி 
அமரபியாவின இஸைாமிய வ�ாபிய பிரிவு. சவூதியிலும 
பிை அரபு நாடுகளிலும இருந்து ெணம வந்து கிழககில் 
குவிந்தது. கிழககு க்ற்கறர நகராை காத்தானகுடி 
ஒரு குட்டி சவூதி அமரபியாவாக மைாற்ைப்ெட்்து. புதிய 
ெளளிவாசல்கள, கணகவர் மகாபுரங்கள, பெணகள 
அணியும முழுநீ் கறுப்பு அங்கிகள விற்கும கற்கள 
எனெை மவகமவகமைாக  உருவாகிை.

உயிர்த்த ஞாயிறு 21-04-19 பவடிகுணடுத் தாககுதறை 
திட்்மிட்டு ந்த்திய அடிப்ெற்வாத – தீவிரவாத சஹரான 
�ாசிம பமை்ைவியாக இருந்தது, காத்தானகுடியின 60 
ெளளிவாசல்களில் ஒனறில்தான.

ஷங்கிரி-ைா ம�ாட்்லில் குணடுத் தாககுதல் 
ந்த்தியவர்தான சஹரான. கிழககில் காவல் துறையிைறரக 
பகானை குற்ைத்திற்காக சந்மதகத்தின மெரில் றகது 
பசய்யப்ெட்டு தடுப்புக காவலில் றவககப்ெட்டிருந்த 
விடுதறைப் புலி மொராளி க்ந்த மைாதம விடுதறை 
பசய்யப்ெட்்ார். இந்த சஹரானின காமராட்டி வழங்கிய 
ஒப்புதல் வாககுமூைத்திைால்தான “அந்தக பகாறைகற்ச் 
பசய்தது நாங்களதான” எனறு காமராட்டி கூறிைாராம. 
பவறும ஐந்து வரு்ங்களுககு முன பமைௌைவி பமைா�மைட் 
சஹரான �சீம உருவாககிய ஒரு இயககமமை இத்தறகய 
பெரிய தாககுதறை –- தாககுதல்கற் மதவாையங்களிலும 
ம�ாட்்ல்களிலும திட்்மிட்டு ந்த்தி 321 மெறரக 
பகானைறமை ெற்றி, சிங்க் அரசாங்கமும ெற்களும 
பெரிய அணணன அபமைரிககாவும சினை அணணன 
இந்தியாவும அதிர்ச்சியிலிருந்து மீ் நீண் காைம 
பிடிககைாம. 

காத்தான்குடி 
சமௌலவி 
்ச ரான்

குண்டு சவடித்த 
்தவாலயஙகளில் ஒன்று 

ஒரு குடும்பம மண்ணில் இ்ைகிறது

அரபு கலாச்சாரமும அரபு சமாழியும 
ஆதிக்கம சசய்யும காத்தான்குடி

சமௌலவி ் ச ரான் பிரசஙகம 
சசய்த  காத்தான்குடி ்பளளிவாசல்



6 ¹Fù‹ ü§¡ 2019



7¹Fù‹ü§¡ 2019

செல்வ புவியரென்

இந்தியாவையய திரும்பிப் பார்க்க 
வைத்த திமு்கவின் வைற்றி

ரோகுல் காந்திறயப் பிரதமைர் மவட்ொ்ராக 
மு.க.ஸ்ாலின முனபமைாழிந்தமொது, 

ொஜகறவ  எதிர்த்து நினை மைற்ை கட்சிகளின 
தறைவர்கள அதற்கு உ்னெ்வில்றை. 
முணுமுணுப்புகளும எதிர்ப்புகளுமமை 
எழுந்தை. ெரிகாசங்களுககும குறைவில்றை. 
இருந்தாலும, ராகுல்தான பிரதமைர் மவட்ொ்ர் 
எனை தைது நிறைப்ொட்டிலிருந்து ஸ்ாலின 
பகாஞசமும பினவாங்கவில்றை. மதர்தல் 
முடிவிமைா, ராகுறை ஏற்காமைல் மதர்தறைச் 
சந்தித்த எதிர்ககட்சிகள இந்தியா முழுவதுமமை 
ெடுமதால்விறயச் சந்தித்திருககினைை. மைத்தியில் 
ஆளும ொஜக கூட்்ணி 350 இ்ங்களில் 
பவற்றிபெற்றிருககிைது. ொஜக மைட்டுமமை 303 
இ்ங்களில் பவற்றி பெற்றிருககிைது.

ஆைாலும, தமிழகத்தில் திமுக தறைறமையிைாை 
மைதச்சார்ெற்ை கூட்்ணி ஒரு பதாகுதி நீங்கைாக 
அறைத்து இ்ங்கற்யும றகப்ெற்றியிருககிைது.

ெைம பொருந்திய ஆளுங்கட்சிறய 
எதிர்ககுமமொது அதற்குத் தறைறமைமயற்ெது யார் 
எனெதில் நீடித்த ஊசைாட்்மமை இந்தியா முழுவதும 
எதிர்ககட்சிகளின ெடுமதால்விககு முககியக 
காரணம. எல்மைாரும குறைந்தெட்ச உ்னொட்டு்ன 
இறணந்து நினறு மதர்தறைச் சந்தித்திருந்தால், 
பவற்றிபெை முடியாமைல் மொயிருந்தாலும 
இந்த அ்வுககு மமைாசமைாை ெடுமதால்விறயச் 
சந்தித்திருகக மைாட்்ார்கள. “தந்திரங்கள இல்ைாத 
வியூகங்கள பவற்றிறயத் தாமைதிககும வழி, 
வியூகங்கள இல்ைாத தந்திரங்கம்ா மதால்விககு 
முந்றதய பவறும வாய்ககூச்சல்களதான” எனகிை 
சீை மொர்ககறை சூத்திரங்கள ஜைநாயகத் 
மதர்தலுககும பொருத்தமைாைதுதான. ொஜகறவ 
எதிர்த்து நினை காங்கிர்ும சரி, மைற்ை மைாநிைக 
கட்சிகளும சரி, தந்திரங்கள இல்ைாத வியூகங்கற் 
வகுத்தார்கள அல்ைது வியூகங்கள இல்ைாத 
தந்திமராொயங்கற் மைட்டுமமை நமபிைார்கள.

ஸ்ாலினுககு மைட்டும இந்த பவற்றி எப்ெடிக 
கிட்டியது? அரசியலில் எதிர்முறையில் இருப்ெது 
யார், மதாழறமைச் சகதிகள யார் யார் எனெதில் 
பதளிவாக இருந்தார் ஸ்ாலின, மைாநிைத்தில் 
அதிமுகறவயும மைத்தியில் ொஜகறவயும 
எதிர்முறையில் நிறுத்தி, ொஜகறவ எதிர்ககும 
அத்தறை கட்சிகற்யும தன ெககம ஈர்த்துக 
பகாண்து அவரது வியூகம. அககூட்்ணிககுத் 
தறைறமைமயற்று வழிந்த்துவதற்குரிய கட்்றமைப்றெ 
ஏற்பகைமவ உறுதிப்ெடுத்தியிருந்தார் ஸ்ாலின. 
எதிரிறய அற்யா்ம காணெதும ெற்கற் 
ஒருங்கிறணப்ெதுமதாமை மொர்ககறையின 
முதல் அத்தியாயம. அப்புைமதாமை 
ெற்பயடுப்பு, தாககுதல் எல்ைாமும.

ந�க்கு நோம�
2016 சட்்மைனைத் மதர்தலினமொது 89 

பதாகுதிகளில் மைட்டுமமை திமுகவால் பவற்றிபெை 
முடிந்தது. ஆைால், இனபைாருபுைம தைது 
கட்சிறயப் ெைப்ெடுத்துவதற்காை அருறமையாை 
வாய்ப்ொக அத்மதர்தறைப் ெயனெடுத்திகபகாண்ார். 
2015-ல் மைாநிைம முழுவதும சுற்றிச் சுழனறு 
அவர் மமைற்பகாண் ‘நமைககு நாமமை' ெயணம, 
கட்சியிைறரத் தாணடி பொதுமைககளி்ம 
அவருககு வரமவற்றெப் பெற்றுத் தந்தது, 
அரசியல்வாதிகளின சீருற்யாகமவ மைாறிவிட்் 
பவளற்ச்சட்ற், மவட்டிறயத் தவிர்த்துவிட்டு, 
ஓர் இற்ஞனுககுரிய உற்சாகத்மதாடு அவர் 
அந்தப் ெயணங்களில் ெங்பகடுத்துகபகாண்ார். 
நற்ப்ெயணம, றசககிள, ஆட்ம்ா, டிராக்ர் 
எனறு எல்ைா வாகைங்களிலும ஏறி இைங்கிைார். 
ெளளி மைாணவர்கள முதற்பகாணடு உ்லுறழப்புத் 
பதாழிைா்ர்கள வறரககும றககுலுககிப் மெசிைார்.

ெயணத்தினமொது தான சந்தித்த ஒவபவாருவரும 
கூறிய விவரங்கற், அளித்த மைனுககற், 
விடுத்த மவணடுமகாளகற் உ்னுககு்ன சமூக 
வறைத்ங்களில் ெகிர்ந்துபகாண்ார். 
தங்க்து மவணடுமகாளகள 
பசவிமைடுககப்ெடுகினைை 
எனை நமபிகறகமய 
மைககற் உற்சாகத்தில் 
ஆழ்த்தியது. விவசாயிகள, 
பதாழில்முறைமவார், 
கல்லூரி மைாணவர்கள எனறு 
ெைதரப்ெட்்வர்கற்யும 
சந்தித்து உறரயாடிைார். 
அவர்களி்மிருந்து 4 
ைட்சத்துககும மமைற்ெட்் 
மைனுககற்ப் பெற்ை ஸ்ாலின, 
திமுக பவளியிட்் மதர்தல் 
அறிகறகயிலும அவற்றுககு இ்ம 
பகாடுத்திருககிைார். இனபைாரு ெககம, 
குடுமெத்துககுள சமகாதரர் மு.க.அழகிரிககும 
அவருககும இற்யிைாை வருத்தங்கள கட்சிககுள 
எதிபராலிககாமைல் அந்தத் மதர்தலிமைமய 
அதற்கு முற்றுப்புளளி றவத்துவிட்்ார். 
சிவகங்றக திருகமகாஷடியூரில் பெருமைாள 
மகாயிலுககு அவர் பசனைது, திமுகறவ 
இந்துககளுககு எதிராை கட்சியாகச் சித்தரிககும 
பிரச்சாரங்களுககு ஒரு மைறுப்ொகவும அறமைந்தது.

கோவிரி சநடும பயணம
‘முடியட்டும, விடியட்டும' எனை முழககத்றத 

முனறவத்து நமைககு நாமமை' ெயணத்றத 
ந்த்தி முடித்தார் ஸ்ாலின. அதிமுக ஆட்சி 
முடிவுககு வரவில்றை, ஆைால், திமுகவுககு 
அது விடிவுகாைமைாக அறமைந்தது. பதா்ர்ந்து 
மைககற்ச் சந்திப்ெறத ஒரு வழககமைாகமவ 
மைாற்றிகபகாண்ார் ஸ்ாலின. க்ந்த ஆணடு, 
காவிரி மமைைாணறமை வாரியம அறமைகக மவணடும 
எனை மகாரிகறகமயாடு அவர் காவிரிப் ெடுறகயில் 
மமைற்பகாண் உரிறமை மீட்புப் ெயணம தமிழக 
அரசியல் வரைாற்றிமைமய மிகவும வித்தியாசமைாைது. 
பநடுஞசாறைகற்த் தவிர்த்துவிட்டு, முழுவதும 
கிராமைப்புை சாறைகளின வழியாகமவ காவிரிப் 
ெடுறகறய வைம வந்தார் ஸ்ாலின. திருச்சி 
முகபகாமபுவில் பதா்ங்கிய அவரது ெயணம 
ஆளுநர் மைாளிறகயில் முடிவற்ந்தது.

காவிரி உரிறமை மீட்புப் ெயணத்றத திமுகவின 
ெயணமைாக அல்ைாமைல் மதாழறமைக கட்சிகளு்ன 
இறணந்மத ஸ்ாலின ந்த்தி முடித்தார். 
இந்திய கமயூனிஸட் கட்சி, இந்திய மைார்கஸிஸட் 
கமயூனிஸட் கட்சி, விடுதறைச் சிறுத்றதகள 
கட்சிறயச் மசர்ந்த பதாண்ர்களும இந்தப் 
மெரணியில் ஆர்வத்மதாடு ெங்மகற்ைார்கள. இந்தக 
கூட்்ணி பவறும மதர்தலுககாை கூட்்ணி 
அல்ை, கருத்தியலின அடிப்ெற்யிைாைது 
எனெறதயும அவர் மைககளுககு உணர்த்திைார். 
இத்தறைககும மைககள நைக கூட்்ணியால், க்ந்த 
மதர்தலில் கடும பினைற்றவச் சந்தித்தவர் 
ஸ்ாலின. ஆைாலும, அவர்கள மீது அவர் 
எந்தக கசப்புணர்ச்சிறயயும காட்்வில்றை 
எனெமத இனறு திமுக தறைறமையிைாை 
கூட்்ணிககு வலிறமை மசர்த்திருககிைது.

�க்கம�ோடு �க்க�ோக
தற்மொது கிராமை சறெக கூட்்ங்கற்க 

றகயிபைடுத்திருககிைார் ஸ்ாலின. தமிழ்நாட்டில் 
உள்ாட்சித் மதர்தல் ந்த்தப்ெ்ாமைல் கிராமைப்புை, 
நகர்ப்புை உள்ாட்சி நிர்வாகங்கள மு்ங்கிககி்ககும 
நிறையில், ஸ்ாலின அறதமய தைது அரசியல் 

ஆயுதமைாக மைாற்றிகபகாணடிருககிைார். 
மைகக்றவத் மதர்தல் பிரச்சாரங்களுககு 
இற்யிலும ஊராட்சி சறெக 
கூட்்ங்கற் ந்த்தியெடியிருந்தார். 
மைககளி்ம குறைகற்க 
மகட்்ார். அவற்றை நிவர்த்திகக 
வாய்ப்பில்றை எனைாலும நாங்கள 
பொறுப்மெற்குமமொது கணடிப்ொக 
நிறைமவற்றுமவாம எனறு மைககளுககு 
உறுதிபமைாழிகற் அளித்துவருகிைார். 
ஆளுங்கட்சிககு எதிராை, வலுவாை 

பிரச்சாரங்க்ாக கிராமை சறெக 
கூட்்ங்கள மைாறிகபகாணடிருககினைை.

ஸ்ாலின பெற்றிருககும பவற்றி எனெது 
பவறும கூட்்ணிக கணககுக்ால் கிற்த்த 
பவற்றியல்ை. தான சிறுகச் சிறுகச் மசகரித்த 
பவற்றிறயத் தைது மதாழறமைக கட்சிகம்ாடும 
ெகிர்ந்துபகாணடிருககிைார். அதற்குத் தயாராக 
இல்ைாத மைற்ை மைாநிைக கட்சிகள மதால்விறயத் 
தழுவியிருககினைை. ஸ்ாலின, தனறைத் 
தனிப்பெரும அரசியல் ஆளுறமையாக நிறுவிக 
பகாணடிருககிைார். ஸ்ாலினுககு ஏற்ெட்டிருககும 
அெரிமிதமைாை பசல்வாககுககு ஒமர காரணம, 
அவர் மைககற்ச் சந்திககிைார், அவர்கள 
பசால்வறதக காதுபகாடுத்துக மகட்கிைார் 
எனெது ஒனமைதான, மைகக்ாட்சியில் 
மைககளின எதிர்ொர்ப்பும அது மைட்டுமதான.

ஆந்திர பிரமதசத்தில் பஜகனமமைாகன 
பரட்டி மமைற்பகாண் ொத யாத்திறர, அவரது 
பவற்றியில் முககியப் ெங்காற்றியிருப்ெறத இந்தியா 
முழுவதுமமை ஏற்றுகபகாளகிைார்கள. தமிழகத்தில் 
மு.க.ஸ்ாலின மமைற்பகாணடுவரும பதா்ர் 
ெயணங்களும அதற்கு இறணயாைது. பஜகனின 
யாத்திறர, மைகக்றவத் மதர்தலில் மைட்டுமினறி 
மைாநிைத்திலும அவருககு ஆட்சியறமைககும 
வாய்ப்றெப் பெற்றுத் தந்திருககிைது. மைகக்றவத் 
மதர்தலில் தனறை நிரூபித்திருககிை ஸ்ாலின, 
மைகக்றவயிலும திமுகவின பசயல்ொட்ற் 
நிரூபிககுமெட்சத்தில், தமிழ்நாடு சட்்மைனைம 
அவருககாகக காத்திருககும; அதற்காை மொதிய 
அவகாசம நிறையமவ இருககிைது! 
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Chennai  fr  £397

Hyderabad fr  £419

Kochi  fr  £360

Mumbai  fr  £353

Delhi  fr  £359

Goa   fr  £458

Dubai  fr  £295

Abu Dhabi fr  £312

Toronto  fr  £341

Bangkok  fr  £398

Singapore fr  £439

New York  fr  £270

Worldwide Flight Deals

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

TRUSTED SERVICE

1
5
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EARS                              
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R
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*Above fares & offers are subject to availability.  T&C’s Apply. 

எங்கள் பயண முகவர்களுடன் தமிழிலும் ேபசலாம்

ON EARLY
BIRD BOOKINGS30 *

%
OFF

COLOMBO fr £449
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18.05.2009 முளளிவாய்ககால் இைப்ெடுபகாறை 
நற்பெற்று 10 ஆணடுகள ஆகியும இனனும அதற்காை 
நீதி கிற்ககாத நிறையில் தமிழ்மைககள அறைவரும 
நீதிககாை ொறதயில் எமைது மதசியக பகாடியின 
கீழ் அணிவகுத்துச் பசல்கினமைாம எனெதறை 
உைகுககு ெறைசாற்றுமுகமைாகவும முளளிவாய்ககாலிமை 
பகால்ைப்ெட்் எம பசாந்தங்கற் பநஞசில் தாங்கியும 
பிரித்தானியாவில் மைாபெரும எழுச்சிப் மெரணி ஒனறு 
இ்மபெற்ைது. தமிழர் ஒருங்கிறணப்புக குழுவின 
ஏற்ொட்டில் ெை தமிழ் அறமைப்புககள இறணந்து இப் 
மெரணியிறை ந்ாத்தியிருந்தைர்.

18.05.2019 மைதியம இரணடு மைணிய்வில் Green Park 
Station இற்கு முனொக  ஆரமெமைாகிய இப் மெரணி," Free 
Free Tamil Eelam", "Justice Delayed Justice Denied", Com-
monwealth commonwealth suspend Sri Lanka", "Enough 
time for Sri Lanka End Ties with Sri Lanka"  மொனை 
மைககளின எழுச்சிக மகாசங்களு்ன ஆயிரககணககாை 
மைககளு்ன ெயணித்து மைாறை 5  மைணிய்வில்  பிரித்தானிய 
ொராளுமைனை சதுககத்றத வந்தற்ந்தது. அறதத்பதா் ர்ந்து 
எழுச்சி நிகழ்வுகள இ்மபெற்ைது.

பொதுச்சு்ரிறை 7 நாட்களும அற்யா் 
உணணாவிரதத்றத மமைற்பகாண்  தமிழீழ உணர்வா்ர் 
சுஜீவன  அவர்கள ஏற்றி றவத்தார். அதறைத் 
பதா்ர்ந்து பிரித்தானியக பகாடியிறை தமிழ் இற்மயார்  
அறமைப்றெச் சார்ந்த  பசல்வி சுஜிஜீவா அவர்கள 
ஏற்றிறவகக தமிழீழ மதசியக பகாடியிறை க்மைருத்துவப் 
பொறுப்ொ்ர் திரு. மைமைாஜ் அவர்கள ஏற்றிறவத்தார், 
அதறைத் பதா்ர்ந்து முளளிவாய்ககால் எழுச்சி 
நிகழ்விற்கு வருறகதந்த பிரித்தானிய ொராளுமைனை 
உறுப்பிைர்களின உறரகள மைற்றும இற்மயாரின 

எழுச்சி உறர மொனைைவும இ்மபெற்ைது.
இவ எழுச்சி நிகழ்வில் ெத்திற்கும மமைற்ெட்் பிரித்தானிய 

ொராளுமைனை உறுப்பிைர்கள கைந்துபகாண்ைர் எனெது 
இங்கு குறிப்பி்த்தககது. 

முளளிவாய்ககாலின வலிகள சுமைந்த ந்ைம மைற்றும 
அதிலிருந்து எழுச்சி பகாளளும விதமைாக அறமைந்த 
ெறை இறச ந்ைம மொனைை அரங்மகற்ைப்ெட்்து.

முளளிவாய்ககாலில் பகால்ைப்ெட்் அப்ொவித் 
தமிழ்மைககற் நிறைந்து பொதுச்சு்ரிறை ஏற்றியபொழுது 
2009 இல் நற்பெற்ை இைப்ெடுபகாறைறய ஒரு கணம 
நிறைந்து வாைம கூ் விமமி அழுதது. 

பகாட்டும மைறழறயயும பொருட்ெடுத்தாமைல் 
தமிழ்மைககள அறைவரும ஒருமித்து முளளிவாய்ககால் 
இைஅழிப்பு நாற் எழுச்சிபகாள்ச் பசய்தைர்.

அத்மதாடு மநற்றைய நாளில் முளளிவாய்ககால் 
இைப்ெடுபகாறைககு நீதிமவணடி பிரித்தானிய பிரதமைருககு 
மைனு ஒனறும சமைர்ப்பிககப்ெட்்து.

முளளிவாய்கக ாலிமை  இைப்ெடுபக ாறை 
பசய்யப்ெட்் எம உைவுகற் நிறைத்து ஒவபவாரு 
உயிருககும ஒவபவாரு மைரககனறு நடுமவாம எனை 
பதானிப்பொருளில் மைரககனறுகளும வழங்கப்ெட்்து. 
மமைலும முளளிவாய்ககாலின வலிசுமைந்த ெ்ங்கள 
மைற்றும சிை சித்தரிப்பு நா்கங்கள மொனைை 
காட்சிப்ெடுத்தப்ெட்்து.

முளளிவாய்ககால் முடிவல்ை. . . !  தமிழீழம 
அற்யும வறர மதசியத்தறைவரின ொறதயில் 
மதசிய அற்யா்ங்களு்ன ஒட்டுபமைாத்த தமிழிைமும 
ெயணிப்மொம எனை பசய்திறய உைகரியச் பசய்திருந்தது 
இம மைாபெரும எழுச்சிப்மெரணி. 

லண்டனில் முள்ளி வாய்க்ால்
நினைவவழுச்சி நாளில் வாைமும் விம்மி அழுதது!
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்வவுனியூர் இரகா.உதயணன்புலம்பெயர் கதத-6

மனிதம் 
மறநத 

ச�ொநதங்கள்

இறையுதிர்காைம பதா்ங்கியிருந்தது. 
பமைல்லிய குளிர் கைந்த காற்று 

பவளிமய வீசிகபகாணடிருந்தது.
“மைற்ை குளிர் நாடுகம்ாடு ஒப்பிம்கக 

இங்க (U.K) பெரிசாக ெனிககட்டிகள 
விழுவதுமில்ை; குளிருமில்ை. 
பினைாந்து, சுவீ்ன, பஐர்மைனி, 
ஐசிைாந்து இப்ெடிப் ெை நாடுகளிை 
அமகாரமைாகப் ெனிககட்டிகளும விழும, 
குளிரும மமைாசமைாக இருககும.” - 
தர்மைன தைது நணென சுமெனுககு 
பசால்லிகபகாணடிருந்தான. 

அப்மொது மதனீர்கமகாப்றெயு்ன 
வந்த விமைைகைா சுமெனுககு நீட்் 
அவனும வாங்கிகபகாண்ான.

“எப்ெடி ெடிப்புப்மொகுது?” 
- விமைைகைா மகட்க,

“சுமைாராகத்தான. வந்து பரணடு 
மைாதங்களதாமை ஆகுது. கைாநிதிப் 
ெடிப்பு நிறையப் புத்தகங்கள வாசிகக 
மவணும. அதுவும மைற்ைவர்கள எனர 
துறையிை பசய்த ஆய்வுகள எைது 
ஆய்வு ெற்றிய விெரகமகாறவறய 
பகதியிை சமைர்ப்பிககமவணும. 
அதற்காை மவறைறயத்தான இங்க 
பசய்துபகாணடிருககிைன." - பசால்லிவிட்டு 
சுமென விமைைகைாறவப் ொர்த்தான. 

விமைைகைா ஊரிை ெத்தாம 
வகுப்புவறரதான ெடித்தவள. எப்ெடிமயா 
ஏஜனசியூ்ாக ைண்னுககு வந்து 
அவ்து தூரத்து உைவிைர்கள திருமைணம 
மெசி தர்மைனுககு கலியாணம முடித்து 
றவத்தார்கள. தர்மைனும ஊரிை சுமெனு்ன 
ஒனைாகப் ெடித்தவன. மமைற்ெடிப்பிற்காக 
ைண்னுககு வந்தவனதான சுமென. 
முதன முறையாக தர்மைனின வீட்டிற்கு 
இனறுதான வந்திருககிைான. தர்மைன 
புைமபெயர்ந்து வந்து இருெத்திபயட்டு 
வரு்ங்க்ாகிவிட்்ை.

முதலில் ஒரு கற்யில் எடுபிடி 
மவறை பசய்து, பிைகு பெற்மைால் 
ஸம்சனிை மவறை பசய்து, இரணடு 
வரு்ங்களுககு முனபுதான பசாந்தமைாக 
ஒரு கற்றய வாங்கி ந்த்தி வருகிைான. 
விமைைகைாவும அவனுககு உதவியாக 
அந்தககற்யிைதான மவறை பசய்கிைாள.

தர்மைனுககும விமைைகைாவுககும 
கஸ்ம எனைால் எப்ெடி எனறு 
நனைாகமவ பதரியும. இவவ்வு 
தூரம வ்ர்ந்ததற்கு காரணமமை 
வி்ாமுயற்சியும தனைமபிகறகயுமதான.

“உங்க் வாழ்கறக இந்த நாட்டிை 
எப்ெடிப் மொகுது?” - சுமெைது மகளவிககு 
ஒரு நிமி்மகூ் சிந்திககாமைல் ெ்ாபரனறு 
ெதில் பசானைாள விமைைகைா.

“எப்ெடி சுமென பசால்லுைது. 
எவவ்வு கஸரப்ெட்டு உறழத்தாலும 
ஒரு சதமகூ் மிச்சமில்ை. மைகனும 
பிறரமவட் ொ்சாறைககுப் மொைான. 
பரணடு மெருமைாக அந்தக கற்ககுள் 
நினறு இரவு ெகபைனறு ொர்ககாமைல் 
கஸ்ப்ெட்டுத்தான அவறையும 
ெடிகக றவககிைம.” - தர்மைன 
ெதில் பசால்வதற்கு முதல் 
கஸ்ப்புராணத்றத சுமெனுககுப் 
ொடிமுடித்தாள விமைைகைா. ஆைால், 
தர்மைனின வங்கிககணககில் 
இருககும பதாறகககும 
கஸரப்புராணத்திற்கும எந்தபவாரு 
சமெந்தமும இல்ைமவயில்றை. 
தப்பித்தவறி சுமென தங்கள வீட்டில் 
தங்கியிருந்து ெல்கறைககழகம 
பசல்ை நிறைச்சாலும எனை 
கள்ப்புத்தியு்ன இப்ெடிபயாரு 
ெதிறை பசால்லிமுடித்தாள 

விமைைகைா.
ஆைால், 

சுமெனுகமகா 
அப்ெடிபயாரு மநாககமும 
இருககவில்றை. 
விமைைகைா யாரு்னும 
மெசிகபகாணடிருககும 
மொது அவ்து 
மூற்மயா மவறு ஏதாவது 
மயாசித்துகபகாணடிருககும. 
எந்தபவாரு மகளவிககும 
தற்ொதுகாப்ொக 
ெதில் பசால்ை அவ்து 
மூற் ெழகிவிட்்து.

தர்மைன விமைைகைா சுமெனுககு 
பசானை ெதிலுககு ஒனறும 
பசால்ைாமைல் விமைைகைாறவயும 
சுமெறையும மைாறி மைாறிப் ொர்த்தான.

“பகாஞசம பொறுங்மகா வாரன. 
ஜீவகி உங்களிட்் பகாடுககச்பசானை 
ொர்சறை எடுத்துகபகாணடு 
வாரன?” - பசால்லிவிட்டு விமைைகைா 
அறைறய மநாககி ந்ந்தாள.

தர்மைன சுமெறைப் ொர்த்தான. 
“உனர மைகள பகாழுமபிை ெட்்ப்ெடிப்பு 
ெடிககிைாள. நீ இங்க ெட்் மமைற்ெடிப்பு 
ெடிகக வந்திருககிைாய். எவவ்வு 
சந்மதாசமைாக இருககுத்ா.” - சுமென 
ஒரு ெதிலும பசால்ைாமைல் தர்மைறைப் 
ொர்த்துப் புனைறகத்தான.

விமைைகைா ொர்சறை 
றகயிபைடுத்த வணணம திருமபி 
வந்தாள. அவ்து மநாககமும 
தர்மைனுககு நனைாகமவ புரியும.

எவவ்வு பகதியிை வீட்ற்விட்டு 
அனுப்ெ முடியுமமைா அவவ்வு 
பகதியிை அனுப்ெமவணும எனெதுதான. 
அல்ைாவிட்்ால் தர்மைன ஏதாவது தைது 
நணெனுககு உ்றிகபகாட்டிவிடுவார் 
எனை ெயமும அவளுககிருந்தது.

சுமென ஜீவகி பகாடுத்து அனுப்பிய 
ொர்சறை றகயில் வாங்கிகபகாணடு 
“கை காைத்திற்குப்பிைகு நாட்டுககுப் 
மொைனியள, எல்ைா இ்ங்களுககும 
மொய் வந்திருப்பியள, அதுவும 
குறிப்ொக உங்க் ஊருககுமதான 
எணடு நிறைககிைன”

தர்மைன வாறய திைப்ெதற்குள 
விமைைகைா முந்திவிட்்ாள.

“அந்த பவய்யிலிை எவவ்வு கஸ்ப்ெட்டுப் 
மொைம. நுவமரலியாவுககும மொைமொதுதான 
பகாஞசம குளிர்ச்சியாக இருந்தது. மைகன 
இனி அந்தப்ெககம வரமைாட்்ான எனறு 
பசால்லிப்மொட்்ான. கைகாைம இங்க 
இருந்திட்்ம. இங்கத்றதய காைநிறைககு 
ெழகிப்மொைதாை அங்க மொக அதுவும அந்த 
பவயிலிை நல்ைாக கறுத்துப்மொைம.”
சுமெனுககு அவ்து மெச்சும 

கறதயும சிரிப்ொகவிருந்தது. 
உளமைைதிற்குள சிரித்துகபகாண்ான.

“ஏமதா பரணடு மெரும பொதுநிைமைாக 
இருந்த மைாதிரி இவ பீத்திகபகாளளுைா. அப்ெவும கறுப்பு 
இப்ெவும கறுப்புத்தான. அதற்குள் இறவயளினர 
நிறைப்பு” - சுமென சிரிப்றெ அ்ககிகபகாண்ான.

ஆைால், தர்மைன விமைைகைாறவப் ொர்த்து,
“நீ முந்தி ஒரு வடிவாை பொதுநிைப் பொமபிற்தாமை. 

இங்க வந்துதான கறுத்துப்மொைாய் மொை 
இருககு” எனறு நககைாகச் பசால்ை,

“எைககு எனை குறை” எனறு பசால்லிவிட்டு சுமெறைப் ொர்த்தாள.
“உங்க் ஊருககுப் மொய் இைசைங்கற்ப் ொர்த்தியம்.” 

சுமென மீணடும ஒரு மகளவிறய தூககிப் மொட்்ான.
“சீச்சீ நாங்கள அந்தப் ெககமமை மொமகல்ை, எங்களுகபகனறு 

அங்க யார் இருககிைம. உைவுகள எல்ைாம ஒனறில் பவளிநாடு 
வந்திட்டிைம அல்ைது பகாழுமபிை வீடு வாங்கி தங்கிவிட்டிைம.”

தர்மைன இற்மைறித்தான. “எனை விமைைகைா பசால்லுைாய். எனர 
அககாவும மைகளும ஊரிைதாமை இருககிைம. அறத மைைந்திட்டிமயா”

“ஆமைாம எைககும பதரியும. நிர்மைைா அககாறவத்தாமை 
பசால்லுைாய்” சுமென பசானைான. தர்மைன “ஆம” 
எனெதற்கு அற்யா்மைாக தறைறய ஆட்டிைான.

“அவவுககு ஒரு மைகளதாமை. அந்தப் பிளற்யும இயைாதபிளற். 
ந்ககவும மைாட்டுது.” சுமென மீணடும பசானைான.

“நான எனர உைவிைர்கற்ப் ெற்றித்தான 
பசானைைான” விமைைகைாவின முகம மைாறிவிட்்றத 
சுமெனும தர்மைனும அவதானிககத் தவைவில்றை.

“மைகனும ஊருககு வரமைாட்்ன எணடு அ்மபிடித்தான. அவனுககும 
நாடு புதுசுதாமை. மவயிறை அவைாறையும சமைளிகக முடிமயல்ை. 
அதைாை பகாழுமபிை நிற்மககக மொனிை கறதத்துவிட்டு வந்திட்்ம. 

எைககும இவரின் அககாறவ மொய்ப் ொர்கக முடிமயல்ை 
எனை கவறைதான. எனை பசய்யிைது. அடுத்தமுறை 
மொமககக மொய் ொர்ககைாம எனறு மயாசிககிைம.”

சுமெனின முகம மைாறிவிட்்து. தர்மைனின முகத்றதப் 
ொர்த்துவிட்டு தறைறயக குனிந்துபகாண்ான.

சிறிது மநர பமைௌைத்தின பின,
“நீங்கள இனனும மதனீர் குடிகமகல்ை 

ஆைப்மொகுது” விமைைகைா பசானைாள.
சுமென மதனீர்க மகாப்றெறயக 

றகயிபைடுத்துகபகாண்ான.
விமைைகைாவின மைைது ெ்ெ்பவனறு 

அடித்துகபகாண்து. அவளுககு சுமென இனனும 
எனை மகட்கப்மொகிைாமைா எனை ெயம.

தர்மைனின அககா நிர்மைைா இருமுறை 
உதவிமகட்டு எழுதிய கடிதங்கற் விமைைகைா 
வாசித்துவிட்டு தர்மைனுககும பதரியாமைல் 
கிழித்பதறிந்தது தர்மைனுககுத் பதரிந்தால் 
அவவ்வுதான எனறு நிறைத்தவ்ாய்,

“அப்ொ அடுத்த த்றவ மொமககக 
கட்்ாயம நிர்மைைா அககாறவ மொய் 
ொர்ககமவணும. இந்தத்றவ பிறழவிட்டுட்்ம” 
எனறு நடிப்புப் மொட்்ாள.

நிர்மைைா ெணம மகட்்பதல்ைாம 
அவளுககாகவல்ை. அவ்து மைகளுககிருககும 
ந்கக இயைாத குறைறயத் தீர்கக 
றவத்தியம ொர்ப்ெதற்காகமவ.

ஆைால், பவளிநாடு வந்து ெணத்றத 
சமொதித்தும உைவுகளுககு உதவி பசய்ய 
விருமொதவர்களில் விமைைகைாவும ஒருத்தி. 
இவவுைறகவிட்டு நீங்குமமொது ஒனறையும 
பகாணடு மொகப்மொவதில்றை எனை நிறைப்பு 
ெைருககு இனனும வரவில்றை. 
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அபமைரிககா, இரசியா, சீைா, 
பிரித்தானியா, பிரானஸ ஆகிய 

வல்ைரசு நாடுகளு்னும மஜர்மைனியு்னும 
ஈரான 2015-ம ஆணடு பசய்த விரிவாை 
இறணச் பசயற்திட்்ம (Joint Comprehen-
sive Plan of Action or JCPOA) எனனும 
ஒப்ெந்தத்தில் இருந்து அபமைரிககா ஒரு 
தறைப்ெட்சமைாக பவளிமயறியது. பினைர் 
ஈரான மீதாை தைது பொரு்ாதாரத் 
தற்றய இறுககியது. முனபு தற்யில் 
இருந்து விதிவிைககளிககப்ெட்் சீைா 
மைற்றும இந்தியா உட்ெ் சிை நாடுகளும 
அபமைரிககாவின பொரு்ாதாரத் தற்யில் 
உள்்ககப்ெட்்ை. 

அதன மூைம ஈரானின பொரு ா்தாரத்றத 
சிறதவுைச் பசய்து ஈரானின யூமரனியப் 
ெதப்ெடுத்தறை முற்ைாக இல்ைாமைல் 
பசய்வது தைது மநாககம எை அபமைரிககா 
ெகிரங்கமைாக அறிவித்துள்து. 

்ம�கு்டோவில அச�ரிக்கோவின் 
அதிரடி நகர்வுகள்

ஈரானின அரச ெற்யாை புரட்சிப் 
ொதுகாப்புப் ெற்றய ெயங்கரவாத 
அறமைப்ொக அபமைரிககா பிரக்ைப் 
ெடுத்தியது. அதன மூைம மதறவயாை 
மநரத்தில் அவர்கள மீது தாககுதறை 
அபமைரிககா ந்த்தைாம எனை நிறை 
உருவாககப்ெட்டுள்து. அணுவலுவில் 
இயங்கும பெரு- விமைாைம தாங்கிக 
கப்ெைாை ஏப்ர�ாம லிங்கறையும மமைலும 
ஒரு சிைப்பு விமைாைப் ெற்யணிறயயும 
ொரசீக வற்கு்ாவிற்கு அபமைரிககா 
நகர்த்தியுள்து. அதில் அணுககுணடு 
வீசக கூடிய B-52 விமைாைங்களும உள்ை.  
ொரசீக வற்கு்ா எனெது ஈரான, ஈராக, 
சவுதி அமரபியா, ஐககிய அமீரகம ஆகிய 
நாடுக்ால் சூழப்ெட்் க்ற்ெரப்ொகும. 
இதனூ்ாக உைக மைசகு எணபணய் 
விநிமயாகத்தில் மூனறில் ஒரு ெகுதி 
ெயணிககினைது.  ொரசீக வற்கு்ாவில் 
இருந்து ம�ாமைஸ நீரிறணயூ்ாகவும 
ஓ மை ா ன  வ ற ் கு ் ா வூ ் ா க வு ம 
அரபுகக்லுககுச் பசல்லும நீர்ப்ொறத 
மகந்திர முககியத்துவமைாைது.

ஆறு நோட மபோர்
1967-ம ஆணடு ஆறு நாட்கள ந்ந்த 

அரபு இஸமரலியப் மொரில் அரபு நாடுகள 

பெரும பினைற்றவச் சந்தித்தை. பினைர் 
1967-ம ஆணடு ஓகஸட் மைாத இறுதியில் 
சூ்ானியத் தறைநகர் கார்ட்டூமில் கூடிய 
அரபு லீக நாடுகள பசப்்மெர் முதைாம 
திகதி ஒரு தீர்மைாைத்றத நிறைமவற்றிை: 

1. இஸமரலு்ன சமைாதாைம இல்றை. 

2. இஸமரறை அங்கீகரிப்ெதில்றை. 

3. இஸமரலு்ன மெச்சு வார்த்றத இல்றை

இறத நிறைமவற்றிய சவுதி அமரபியா, 
எகிப்து, மயமைன, குறவத், ஈராக ஆகிய 
நாடுகளில் சவுதி அமரபியாவும எகிப்தும 
இஸமரலு்ன இரகசியமைாக பநருககமைாை 
உைறவப் மெணுகினைை. அரபுநா்ல்ைாத 
ஈரானில் 1979-ம ஆணடு மைதவாதப் புரட்சியின 
மூைம ஆட்சிறயக றகப்ெற்றியவர்கள 
மைட்டும இஸமரல் எை ஒரு நாடு இருககக 
கூ்ாது எனகினைைர். பைெைானில் 

பசயற்ெடும ஹிஸபுல்ைா அறமைப்பு, காசா 
நிைப்ெரப்பில் பசயற்ெடும �மைாஸ அறமைப்பு 
மைற்றும ெை அறமைப்புககளுககு ஈரான ெற ,் 
ெயிற்சி, நிதி மொனைறவ வழங்குகினைது. 

இஸமரலின் ்ரலோறு
ெைஸத்தீைத்றத ஆண் பிரித்தானியா 

இரண்ாம உைகப் மொரின பினைர் 
அங்கிருந்து பவளிமயறும மொது 
அதன ஆட்சிப் பொறுப்றெ ஐககிய 
நாடுகள சறெயி்ம ஒப்ெற்த்தது. ஐநா 
சறெ ெைஸத்தீைத்தின எதிர்காைத்றத 
தீர்மைானிகக  ஐநாவின ெைஸத்தீைத்திற்காை 
சிைப்பு ஆறணககுழுறவ அறமைத்த 
மொது அககுழுவில் அரபுககள எவரும 
இ்மபெைாதெடி யூத பசல்வந்தர்கள 
ொர்த்துக பகாண்ார்கள. அந்தச் சிைப்பு 
ஆறணககுழு ெைஸத்தீைத்றத யூதர்களுககு 
எனறும அரபுககளுககு எனறும இரு 
நாடுகற் உருவாககியது. அறத நிராகரித்த 

அரபுககள இஸமரல் எனை யூதர்களின 
அரறச அழிகக எடுத்த முயற்சிகள 
மதால்வியற்ந்ததால் ெைஸத்தீனியர்கள 
மமைற்குக கறரயிலும காசா நிைப்ெரப்பிலும 
அரசற்ை குடிமைகக்ாகிைர். இஸமரல் 
பதா்ர்ச்சியாக ெைஸத்தீனியர்களின 
நிைங்கற் அெகரித்து யூதர்கற்க 
குடிமயற்றிக பகாணடிருககினைது. சிமயான 
எனெது ெைஸத்தீைத்தில் இருககும ஒரு 
மைறையின பெயராக இருந்தது. இமமைறையில் 
யூதர்களின அரசின மகாட்ற் இருந்தது. 
ெைஸத்தீைம உதுமைானியப் மெரரசின 
ஆட்சியின கீழ் 1808-ம ஆணடில் இருந்து 
1922-ம ஆணடு வறர இருந்தது. உதுமைானியப் 
மெரரசு ஒரு இசுைாமிய அரசு எனைெடியால் 
யூதர்கள தமைககு எை ஒரு நாடு மவணடும 
எை உருவாககிய பகாளறக சிமயானிசம 
ஆகும. 1870-ம ஆணடிற்கும 1897-ம 
ஆணடிற்கும இற்யில் ெைஸத்தீைத்தில் 
இருந்து பவளிமயறிய யூதர்கற் மீணடும 
அங்கு குடிமயற்றி அவர்களுககு எை ஒரு நாடு 
உருவாகக மவணடும எனை முறைப்பு்ன 
சிமயானிசவாதிகள பசயற்ெட்்ைர். இப்மொது 
உைபகங்கும வாழும யூதச் பசல்வந்தர்கள 
யூதத் மதசியவாதமைாை சிமயானிசத்றத 
வ்ர்த்துக பகாணடிருககினைார்கள. 
Diaspora எனனும பசால் யூதர்கற் 
மைட்டுமமை குறிப்பிடும ஒரு பசால்ைாக 
இருந்தது. யூதர்களின புைமபெயர் சமூகம 
உைகிமைமய மிக நீண் வரைாற்றைக 
பகாணடுள்து மைட்டுமைல்ை, மிக மமைாசமைாை 
இைகபகாறைககு உள்ாை சமூகமும 
அதுமவ. அவர்கள பதாழில்நுட்ெத்துறையிலும 
உ்வுத்துறையிலும உைகின முனைணி நா் ாக 
இஸமரறை மைாற்றிக பகாணடிருககினைார்கள. 
இறவ யாவற்றிற்கும பினைணியில் 
உைகின முனைணி நகரங்களில் தமைது 
நிதி நிறுவைங்கள மூைம உைக நிதிச் 
சந்றத, மூைதைச் சந்றத, ெங்குச் சந்றத 
ஆகியவற்றில் பெரும ெங்காற்றி வரும 
யூதர்கள இருககினைார்கள.

டிரமபின் ஆடசியும இஸமரலும
இஸமரலின இருப்பிற்கு பெரும 

அச்சுறுத்தைாக இருககும ஈராறை 
அ்ககுவதற்கு அங்குள் மைதவாதிகற் 
ஆட்சியில் இருந்து அகற்ை மவணடும. 
அதற்கு உகந்த அதிெறர அபமைரிககாவின 
ஆட்சி பீ்த்தில் யூதச் பசல்வந்தர்கள 

ஈரானுக்கு 

எதிராக 
இஸ்ரலின் 

ஏவற்பேயா 
அமெரிக்கா?

அமைர்த்தியுள்ைர். இரசிய யூதச் 
பசல்வந்தர்கள வி்டிமீர் புட்டீன 
மூைம 2016 நவமெரில் ந்ந்த 
அபமைரிகக அதிெர் மதர்தலில் 
ப்ாைால்ட் டிரமப் பவற்றி பெறுவறத 
உறுதி பசய்து பகாண்ார்கள எைக 
கருதப்ெடுகினைது. டிரமபின பவற்றிககு 
முனனினறு உறழத்தவரும அவரது 
ஆட்சியில் முககியமைாைவருமைாை 
அவரது மைருமைகன பஜர ா ர்ட் 
குஷைர் ஒரு யூதர். இதைால் 
டிரமப் ஆட்சிககு வந்த பினைர் 
ெைஸத்தீைத்தில் ஓர் அரசுத் தீர்வு 
எனெது இல்ைாமைற் பசய்யப்ெட்்து. 
கிழககு பஜருமசைம இஸமரலு்ன 
இறணககப்ெட்டு பஜருமசைம 
இஸமரலின தறைநகராககப் ெட்்து. 
தற்மொது ஈராறை அ்ககும முயற்சி 
மமைற்பகாள்ப்ெடுகினைது. சிரியா, 
லிபியா, ஈராக ஆகிய நாடுகள 
அணுககுணடுகள உற்ெத்தி பசய்ய 
முற்ெட்் மொது அந்த ஆராய்ச்சி 
நிறைகற் இஸமரல் குணடு 
வீசி அழித்தது. ஆைால், ஈரான 
பதாறைவில் இருப்ெதாலும அதன 
யுமரனியப் ெதப்ெடுத்தல் நிறைகள 
மைறைப் ொறைகளுககு அடியில் 
ஆழமைாை இ்த்தில் இருப்ெதாலும 
இஸமரைால் அங்கு குணடு வீச 
முடியவில்றை.

ஈரோனின் விரி்ோக்கம
ஈரான தைது ஆதிககத்றத ஈராக, 

சிரியா, பைெைான, மயமைன ஆகிய 
நாடுகளில் அதிகரிப்ெறத இஸமரல் 
தைககு ஆெத்தாகப் ொர்ககினைது. 
ஈராறை அ்கக அபமைரிககா எடுககும 
ந்வடிகறககளுககு இரசியா முட்டுக 
கட்ற் மொடும வாய்ப்பு குறைவு. 
100% எரிபொருள ஏற்றுமைதித் தற் 
வரும மொது ஈரான பொரு்ாதாரம 
வீழ்ச்சியற்ந்து அது சரணற்யும 
எை அபமைரிககா, இ|ஸமரல், சவுதி, 
அமீரகம ஆகியறவ நமபுகினைை. 
பொரு ா்தாரத் தற்யால் ொதிககப்ெட்் 
மைககள ஈரானிய ஆட்சியா்ர்களுககு 
எதிராக கி்ர்ச்சி பசய்ய சவுதி 
அமரபியா இரகசியமைாக தூெமி்ைாம. 
பொரு ா்தாரப் பிரச்சறைறயக கருத்தில் 
பகாள்ாமைல் இஸைாமின எதிரிகளுககு 
எதிராக மொராடும ெடி ஈரானிய 
ஆட்சியா்ர்கள விடுககவிருககும 
மவணடுமகாற் எத்தறை ஈரானியர்கள 
ஏற்றுக பகாளவார்கள எனெதில் 
ஈரானிய ஆட்சியா்ர்களின எதிர்காைம 
தங்கியுள்து. 

மபோர் ்ரு�ோ?
ஈரான மீது அபமைரிககா தாககுதல் 

பசய்யுமைா எனும மகளவிககு 
இல்றை எனெமத ெதில். ெண 
விரயத்தில் கரிசறையுள் டிரமப் 
மொறர விருமபுவதில்றை. ஈரான 
மீது மொர் பதாடுப்ெறத இஸமரல் 
விருமெவில்றை. சவுதியும தைது 
எரிபொருள உற்ெத்தி நிறையங்கள 
ஈரானிய ஆதரவுப் மொராளிக்ால் 
தாககப்ெடுவறத விருமெவில்றை. 
ஈரான இனி எப்மொதும அணுககுணடு 
தயாரிகக முடியாத நிறைறய 
ஏற்ெடுத்த அபமைரிககாறவ இஸமரல் 
ெயனெடுத்துகினைது. அதற்கு சவுதி 
உட்ெ் ெை அரபு நாடுகளும இரகசிய 
ஆதரவு வழங்குகினைை. 

இஸ்கரல சதாடர்ச்சியா� 
பலஸ்த்தீனியர்�ளின 
நிலங�யை அப�ரித்து 
யூதர்�யைக் குடிகயற்றிக் 
ச�ாணடிருக்கினறது.
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நடிகரகளின் 
பெயரகளை குறிப்பிடாமல் 
அவரகள் சில்க் 
ஸ்மிதாளவ சீரழிதததாக 
குற்றம் சாட்டியுள்ைார 
பரட்டி. நடிளக பரட்டி 
பதலுங்கு திளரயுலகில் 
புயளல கிைப்பிவிட்டுவிட்டு 
பசன்ளனையில் வந்து 
பசட்டில் ஆகிவிட்டார. 
இருப்பினும் தனைது 
‘பெஸ்புக்’ ெக்கததில் யார 
மீதாவது ொலியல் புகார 
பதரிவிதது வருகி்றார. 

சென்ளனை கமலா 
திபயட்டர அதிெர வி.என்.
சிதம்ெரம் சிவாஜியின் 
பநருங்கிய நணெரும் 
ரசிகரும் ஆவார. 
அவர சிவாஜிளய 
ஒருமுள்ற புட்டெரததிக்கு 
அளைததுச் பசன்்றார.

 புட்டெரததி பசன்்றபொது 
பொது நுளைவுவாசல் அருபக சிறிது 
பநரம் அவரகளை உட்கார ளவதது 
பின் அளைதது பசன்்றனைர. நீணட 
தூரம் நடக்க பவணடியிருந்தது. 
பிரதபயக வழியாக உள்பை பசல்ல 
அனுமதிக்கப்ெடவில்ளல.

 புட்டெரததி சாயொொவிடம் 
இருவரும் பசன்்றபொது ொொ 
பதலுங்கில், “பமயின் நுளைவு 
வாயிலிலிருந்து நடக்க ளவதது 
விட்படபனை என்று பகாெம்தாபனை 
உனைக்கு. சிவாஜியின் நடிப்பில் 
பராம்ெ ரசிக்கததக்கது அவருளடய 
நளடதான் என்று எல்லாரும் 
பசான்னைாரகள். எனைக்கு உன் 
நளடளய ொரக்கனும்னு ஆளச. 

அதனைால்தான் உன்ளனை இவவைவு 
தூரம் நடக்க ளவதபதன்” என்்றார. 

சிவாஜிக்கு பதலுங்கு நன்்றாகப் 
புரியும். ொொ பசான்னைளத 
பகட்டு பநகிழ்ந்து விட்டார.

‘பமான்ஸ்டர’ ெடததில் எஸ்.பே.சூரயாவுடன் 
நடிக்க முதலில் தான் தயங்கியதாக நடிளக 
பிரியா ெவானி சங்கர பதரிவிததுள்ைார.

 எஸ்.பே.சூரயா, பிரியா ெவானி சங்கர, 
கருணாகரன் உள்ளிட்படார நடிததுள்ை ெடம் 
பமான்ஸ்டர. ‘ஒரு நாள் கூதது’ திளரப்ெடதளத 
இயக்கிய பநல்சன் ஸ்டூடிபயாஸ் நிறுவனைம் 
தயாரிததுள்ை ‘பமான்ஸ்டர’ ெடததின் இளச 
பவளியீட்டு விைா பசன்ளனையில் நளடபெற்றது. 
இதில் எஸ்.பே.சூரயா, பிரியா ெவானி சங்கர 
உள்ளிட்படார கலந்துபகாணடனைர. விைாவில் 
பெசிய பிரியா, எஸ்.பே.சூரயாவுடன் நடிக்க 
முதலில் தயங்கியதாகக் கூறினைார. இதுகுறிதது 
அவர பெசியதாவது: “இந்த ெடம் என்னுளடய 
ெடம். எனைபவ யாருக்கும் நான் நன்றி பசால்லப் 
பொவதில்ளல. இளத நான் என்னுளடய 
பசாந்தப்ெடமாகததான் நிளனைக்கிப்றன். எஸ்.
பே.சூரயா ெடம் என்்றதும் முதலில் நான் 
தயங்கிபனைன். நானும் அவர ெடங்களை 
ொரததிருக்கிப்றன் அல்லவா. இது எனைக்கு 
பசட்டாகுமா எனை பநல்சனிடம் பகட்படன். அவர 
களதளய பசான்னை பி்றகு தான் இந்த ெடததில் 
நடிக்க ஒப்புக்பகாணபடன். ெடப்பிடிப்பு பமாததம் 
25 நாட்கள் நடந்தது. அததளனை நாட்களும் 
கலகலப்ொக பசன்்றது. எஸ்.பே.சூரயாளவ 
ொரதது எந்த அைவுக்கு நான் ெயந்பதபனைா, 
அதறகு பநரமா்றாக அவர நடந்துபகாணடார. 
எஸ்.பே.சூரயா பகாெக்காரர எனை உதவி 
இயக்குனைர கூறினைார. ஆனைால், ஒரு நடிகராக 
அவர அப்ெடி இல்ளல. ெடப்பிடிப்பின் பொது 
எஸ்.பே.சூரயா நிள்றய களத பசால்லுவார. 
அவர உதவி இயக்குனைராக இருந்ததில் 
இருந்து, இப்பொது நடிகராக வலம் வருவது 
வளரயிலானை களதகளை சுவாரஸ்யமாகக் 
கூறுவார. அவர பெசும் பொது சிரிக்காமல் 
இருக்கபவ முடியாது” எனை பிரியா கூறினைார.

காதல் ெறறி ரகுல் ப்ரீத சிங் பதரிவிததுள்ைது, 
அளனைவளரயும் அதிர ளவததுள்ைது. தமிழ், 
பதலுங்கு, இந்தி ெடங்களில் கவனைம் பசலுததி 
வருகி்றார ரகுல் ப்ரீத சிங். பதலுங்கில் 
புதுப்ெடங்களில் ஒப்ெந்தமாவதும், விலகுவது அல்லது 
விலக்கப்ெடுவதுமாக உள்ைார. இந்நிளலயில் அவர 
காதல் ெறறி பதரிவிததுள்ைது அளனைவளரயும் 
வியக்க ளவததுள்ைது. உங்களை விட வயதில் 
பெரியவளர காதலிப்பீரகைா என்று ரகுல் ப்ரீத 
சிங்கிடம் பகட்கப்ெட்டது. அதறகு அவர பகாஞசமும் 
பயாசிக்காமல் மனைதில் ெட்டளத பதரிவிதது அதிர 
ளவததுவிட்டார. காதலில் விை காததிருக்கிப்றன். 
அவர என்ளனை விட வயதில் பெரியவராக இருந்தாலும் 
சரி, சிறியவராக இருந்தாலும் சரி. எனைக்கு கவளல 
இல்ளல என்று ரகுல் ப்ரீத சிங் பதரிவிததுள்ைார. 
அேய பதவகன் நடிததுள்ை ொலிவுட் ெடமானை 
‘பத பத பியார பத’ ெடததில் நடிததுள்ைார ரகுல் 
ப்ரீத சிங். அந்த ெடததில் தன்ளனை விட பராம்ெ 
பெரியவளர காதலிப்ொர ரகுல். அது தான் களதயின் 
முக்கிய அம்சமாகும் என்ெது குறிப்பிடததக்கது. 
தன் வருங்கால கணவர 6 அடி உயரம் இருக்க 
பவணடும் என்று கூறி வந்த ரகுல் ப்ரீத, தறபொது 
வயது ஒரு பிரச்சளனைபய இல்ளல என்று 
பதரிவிததுள்ைார. ரகுல் ப்ரீத சிங்கும், ராணாவும் 
காதலிப்ெதாக படாலிவுட்டில் கிசுகிசுக்கப்ெடுகி்றது.   

பபரிய ஹீக�வாககள்  
சில்க்க சீ�ழித்வாரகளவாம்!

இந்நிளலயில் அவரின் கவனைம் மள்றந்த 
நடிளக சில்க் ஸ்மிதா ெக்கம் பசன்றுள்ைது. 
பெரிய ஹீபராக்கள் அவளர உடல் ரீதியாக 
ெயன்ெடுததிக் பகாணடாரகள். அததளகய 
ளசக்பகாக்களை எப்ெடி பலேணடுகள் 
என்று அளைக்க முடியும். சினிமா 
அரசியலால் அவளர இைந்துவிட்படாம். 
அவர ஒரு பலேணட் நடிளக. உங்களை 
ம்றக்கமாட்படாம் சில்க் ஸ்மிதா பமடம் என்று 
பதரிவிததுள்ைார. சிலர அவர பசால்வது 
உணளமயாக இருக்குமானைால் அந்த பெரிய 
ஹீபராக்களின் பெயரகளை பவளியிட்டால் 
நன்்றாக இருக்கும் என்கி்றாரகள். சிலபரா 
இந்த பரட்டிக்கு பவறு பவளலபய 
இல்ளல என்கி்றாரகள். 17 ஆணடுகளில் 
450க்கும் பமறெட்ட ெடங்களில் நடிதத 
சில்க் ஸ்மிதா கடன் பதால்ளலயாலும், 
காதல் பதால்வியாலும் மனைமுளடந்து 1996ம் 
ஆணடு தனைது வீட்டில் தூக்குப் பொட்டு 
தறபகாளல பசயது பகாணடார. அவரின் 
வாழ்க்ளக வரலாறு ‘தி டரட்டி பிக்சர’ என்்ற 
பெயரில் ெடமாக்கப்ெட்டு சூப்ெர ஹிட்டானைது. 
டரட்டி பிக்சர ெடததில் சில்க் ஸ்மிதாவாக 
நடிதததன் மூலம் விதயா ொலனுக்கு 
மிகப் பெரிய பெயர கிளடததது. அவர 
பகரியரில் ம்றக்க முடியாத ெடமாக அது 
அளமந்தது என்ெது குறிப்பிடததக்கது.

ரகுல ப்ரீத் யோமர 
செோலகிறோர்?
ரோணோம்க் 
கோதலிக்கிறோரோ?

நயன்்வா�வா 
விககனேஷ் 
திருமணம் என்று 
நடககும்?

இயக்குனைர விக்பனைஷ் சிவனுக்கும், 
நயன்தாராவுக்கும் இளடபய காதல் 
மலரந்தது. இருவரும் ஒன்்றாக 
பவளியில் சுறறும் புளகப்ெடங்களை 
தங்கைது சமூகவளலதைப் ெக்கங்களில் 
பவளியிட்டு வருகின்்றனைர. ஆனைால், 
எப்பொது திருமணம் என்்ற பகள்விக்கு 
மட்டும் இருவரும் பதாடரந்து பமைனைம் 
சாதிதது வருகின்்றனைர. நயன்தாரா 
நூறு ெடங்களில் நடிதது முடிதத பி்றகு 
தான் திருமணம் என்று நிெந்தளனை 
விதிததிருப்ெதாகவும் அதறகு விக்பனைஷ் 
சிவனும் சம்மதம் பசால்லி விட்டதாகவும் 
இளடயில் தகவல்கள் பவளியானைது. 
ஆனைால், அதறகு விக்பனைஷ் சிவனின் 
தாயார சம்மதிக்கவில்ளல என்றும் 
கூ்றப்ெட்டது. இந்நிளலயில், தறபொது 
இருவீட்டாரும் பெசி விளரவில் 
அவரகைது திருமணதளத நடதத 
திட்டமிட்டிருப்ெதாகத பதரிகி்றது. 
இ்ந்தாணடு இறுதியில் திருமண 
நிச்சயதாரததமும், அதளனைத பதாடரந்து 
அடுததாணடு திருமணமும் நளடபெறும் 
எனைக் கூ்றப்ெடுகி்றது. நயன்தாரா 
தறபொது ரஜினியுடன் தரொர ெடததிலும், 
அட்லி இயக்கததில் விேய நடிக்கும் 
இன்னும் பெயரிடப்ெடாத ெடததிலும் 
நடிதது வருகி்றார. இப்ெடங்ளை முடிதத 
பி்றகு அவரது திருமணம் நளடபெறும் 
என்கின்்றனைர. விக்பனைஷ் சிவனும் இரணடு 
ெடங்களை இயக்க இருக்கி்றாராம். 
திருமணம் ெறறிய பெச்சுக்காகத தான் 
சமீெததில் இருவீட்டாரும் சந்திததுள்ைனைர. 
எப்ெடிபயா இந்தா அந்தா என்்ற 
பிரபுபதவாவுடன் திருமணம் களடசியில் 
நடக்காமல் பொனைது. அது பொன்று 
நயன்தாரா ளகயில்தான் எல்லாம்! 
பொறுததிருந்துதான் ொரக்க பவணடும்.   

‘ச�ோன்ஸ்ட’ரில  
எஸ.மே.சூர்யோவு்டன்
பிரியோ ப்ோனி ெஙகரின் 
அனுப்ம

‘தரொர’ ெடமாவது நயன்தாராவுக்கு திருப்தி 
அளிக்கும் என்று எதிரொரக்கப்ெடுகி்றது. ஏ.ஆர.
முருகதாஸ் இயக்கிய கஜினி ெடததில் சிறு 
கதாொததிரததில் நடிததிருந்தார நயன்தாரா. 
தறபொது அபத நயன்தாரா, முருகதாஸ் 
ெடததில் ஹீபராயினைாக நடிதது வருகி்றார. 
கஜினி ெடததில் நடிததது குறிதது நயன்தாரா 
பதரிவிததளத பதடி எடுதது, ெடிதது அது குறிதது 

முன்்னர குவை கூறிய நயன்
மீண்டும் முரு்க்தாஸ் படததில்!

பெசிக் பகாணடிருக்கி்றாரகள். 
கஜினி ெடததில் நடிதததுதான் 
நான் என் பகரியரில் எடுதத 
பமாசமானை முடிவு. என்ளனை 
ஒழுங்காக காட்டவில்ளல. 
அதனைால் அந்த ெடததில் நான் 
பமாசமாக பதரிந்பதன் என்று 
நயன்தாரா முன்பு பெட்டி ஒன்றில் 
பதரிவிததார. கதாொததிரம் 
என்னிடம் பதரிவிததது பொன்று 
ெடததில் வரவில்ளல. என்னிடம் 
ஒன்ள்ற பதரிவிததுவிட்டு, 
ெடததில் பவறு விதமாக 
காட்டியுள்ைனைர. இருப்பினும் 
இது குறிதது நான் குள்ற கூ்ற 
விரும்ெவில்ளல. இது எனைக்கு 
ஒரு ொடம் என்்றார நயன்தாரா. 
கஜினி சம்ெவதளத அடுதது 
எததளகய கதாொததிரங்களை 
பதரவு பசயது நடிக்க பவணடும் 
என்ெதில் பதளிவாக உள்பைன் 
என்று நயன்தாரா அப்பொழுது 
பதரிவிததது ெறறி தறபொது 
பெச்சு கிைம்பியுள்ைது. தரொர 
ெடததில் ரஜினிக்கு போடியாக 
கீரததி சுபரளை நடிக்க ளவக்க 
விரும்பினைார ஏ.ஆர.முருகதாஸ். 
ஆனைால், ரஜினி தான் கீரததி 
பவணடாம், நயன்தாராளவ 
ஒப்ெந்தம் பசயயுங்கள் என்று 
கூறியிருக்கி்றார. கஜினி 
பொன்று இல்லாமல் தரொர 
ெடம் நயன்தாராவுக்கு திருப்தி 
அளிக்கும் அனுெவமாக 
இருக்கும் என்று நம்புபவாமாக.

சவாயிபவாபவா �சித் சி்வாஜி ந்டயழகு!
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டிகிரி மகார்ஸ மசர்ந்மதன. முடித்துவிட்டு குறுமெ்ங்கள 
எடுத்மதன. பிைகு கை்ாவில் உள் தமிழ்த் பதாறைககாட்சி 
ஒனறில் மவறை பசய்மதன. 2005-ம ஆணடு இறுதியில் 
திறரககறத ெற்றிய பைகசர் பகாடுப்ெதற்காக வனனிககு 
அறழககப்ெட்ம்ன. 

நானறகந்து மைாதங்கள வனனியில் தங்கியிருந்மதன. 
அப்மொது அரசியல் துறை சார்ந்தவர்களு்ன 
கறதககுமமொது, ‘சினிமைா எனை இந்த ஊ்கத்றத 
விடுதறைப் மொராட்்த்துககு எப்ெடிப் ெயனெடுத்தைாம’ 
எனறு மெசிமைாம. 

அந்தவறகயில்தான தமிழ்நாடு பசனறு 
இயககுநர் ஒருவரி்ம உதவி இயககுநராகச் 
மசருவது எனறு முடிபவடுத்மதன”.

“யோரி்டம உதவி இயக்குநரோகச் மெர்நதீர்கள்?”
“2007-ல் இந்தியா வந்து கவிஞர் அறிவுமைதி 

அணணன மூைம இயககுநர் சசி சாரி்ம 
உதவி இயககுநராகச் மசர்ந்து, “பூ” ெ்த்தில் 
மவறை பசய்மதன. இனறு எங்களுற்ய 
மைண சார்ந்து, பமைாழி சார்ந்து ஒரு ெ்ம 
எடுத்திருககிமைன எனைால் அதற்கு கை்ாவில் 
கற்ை சினிமைாறவவி் சசி சாரி்ம கற்ை 
அனுெவங்களதான முககியமைாை காரணம.”

“ ‘சினம சகோள்’ எநதப் புள்ளியில 
சதோ்டஙகியது?”

“இைங்றக அரசாங்கத்தால் றகது 

எங்கள் விடுதலை 
ப�ோரோட்ட ்கலதலை 
தமிழ்கத் தமிழரோல் 
உருவோக்க முடிைோது!

“எம விடுதறை மொராட்்த்றதமயா, எம 
மைககளின கறதறயமயா தமிழகத் தமிழர்க்ால் 

எககாைத்திலும உருவாகக முடியாது. தமிழகத்தில் 
இருககககூடிய ெற்ப்ொளிககு அது ஒரு கறத. 
ஈழத்திலிருந்து வரககூடிய இயககுநருககு அது 
ரத்தமும சறதயுமைாை வாழ்கறக. எங்கள சினிமைாறவ 
எங்க்ால்தாமை உருவாகக முடியும”-இயககுநர் 
ரஞசித் மஜாசப்பின மெச்சில் அத்தறை ஆதங்கம. 
ஈழத்தமிழர்களின தற்மொறதய வாழ்றவச் பசால்லும 
‘சிைம பகாள’ திறரப்ெ்த்றத இயககியுள்ார்.

இது இந்தியத் தயாரிப்பில் எடுககப்ெட்் முதல் 
முழுநீ் ஈழ சினிமைா. முழுகக ஈழ நிைப்ெரப்பில் 
எடுககப்ெட்் திறரப்ெ்த்தில் நடித்தவர்கள அறைவருமமை 
ஈழத் தமிழர்கள. இந்தியாவில் தணிகறக பெற்று ‘U’ 
சானறிதழ் வழங்கப்ெட்டுள் ‘சிைம பகாள’, மதசிய 
விருதுத் மதர்வுககும அனுப்ெப்ெட்டுள்து. 

“நீஙகள் யோர், ஈழத்தில எநத ஊர்… 

உஙகம�ப் பறறிச் செோலலுஙகள்?”
“பிைந்து வ்ர்ந்தது, இைங்றக யாழ்ப்ொணத்தில் 

உள் நீர்மவலி. யுத்தம ஆரமபிககப்ெட்் காைகட்்த்தில் 
அங்கிருந்து 91-ம ஆணடு பகாழுமபுககு இ்மபெயர்ந்மதாம. 
பகாழுமபிலிருந்து 93-ம ஆணடு என 16-வது வயதில் 
கை்ாவுககு அகதியாகச் பசனமைாம. ஸகூல், காமைஜ் 
அறைத்தும கை்ாவில்தான. பிலிம, ப்லிவிஷனில் 

பசய்யப்ெட்டுக 
காணாமைல் மொைவர்கற்ப் 

ெற்றி ஆவணப்ெ்ம பசய்யணும, இங்கு 
வருகிறீர்க்ா? எனறு 2017-ல் ஈழத்து எழுத்தா்ர் 

தீெச்பசல்வன எனறை அறழத்தார். 2005-ககுப் பிைகு 
நான ஈழம ெககமமை மொகமவ இல்றை. திருமெ உளம் 
மொகுமமொது ஒருமவற் றகது பசய்யப்ெ்ைாமமைா 
எனை அச்சம. எனைதான ந்ககிைபதனறு ொர்ப்மொம 
எனறு துணிந்து மொமைன. அங்கு டிஸகஷனின மொது, 
‘இறத ஏன நாம முழுநீ்ப் ெ்மைா ெணணககூ்ாது’ 
எனை எணணம. அதற்கு இைங்றகப் ெணத்துககு ஒரு 
மகாடி ரூொய். இந்தியப் ெணத்துககு 40 ைட்சம மதறவ 
எனெது புரிந்தது. நணெர்களும உதவ முனவந்தார்கள. 
‘சிைம பகாள’ பதா்ங்கிவிட்ம்ாம.

இறுதிககட்்ப்மொரில் றகது பசய்யப்ெட்  ்ஒரு மொராளி, 
ஒனெது ஆணடுகளுககுப் பிைகு விடுவிககப்ெடுகிைான. 
‘மொராட்்ம பமைௌனிககப்ெட்் 2009-ககுப் பிைகு 
ஈழத்தமிழனுற்ய நிறை எனை?’ எனை மகளவிறய 
அவன ொர்றவயில் மூனறு விதமைாை கருத்துகம்ாடு 
முனறவககிமைன. ஒனறு, ‘எந்மநரத்திலும சு்ப்ெடுவாய், 
பசத்துப் மொகத் தயாராகமவ இரு’ எனறு மைககற் ெய 
உணர்மவாம் றவத்திருப்ெது. அடுத்து, தமிழ் நிைப்ெரப்பில் 
கஞசா, ஆல்க�ால், நீைப்ெ்ம மொனை ெணொட்டுச் 
சிறதவுகள, மூனைாவது, மொராளிகளின தற்மொறதய 
நிறை. சிறையிலிருந்து விடுவிககப்ெட்் மொராளிகளின 
பொரு்ாதார நிறை ெரிதாெகரமைாக உள்து. 
ஒருமவற்ச் சாப்ொட்டுகமக அல்ைல்ெடுகிைார்கள. 
விடுவிககப்ெட்் மொராளிகளில் இதுவறர 100-ககும 
மமைற்ெட்ம்ார் இைந்துள்ைர். ‘என இறுதிககாைத்தில் 
மைாவீரர்களின குடுமெங்களுககாகவும காயப்ெட்டு 
உ்ல் அவயங்கற் இழந்த மொராளிகளுககாகவும 
வாழ்வதுதான என இைககு’ எனறு தறைவர் பிரொகரன 
பசால்லியிருககிைார். அதற்கு சர்வமதசரீதியில் ஒரு 
பொரு்ாதாரத்றதக கட்டிபயழுப்பி றவத்திருந்தார். 

இனறு அவர் இல்றை எனை சூழலில் அவர் 
கட்டிபயழுப்பிய அந்தப் பொரு்ாதாரம 
எனை ஆைது? பவளிநாடுகளில் உள் 
அந்தப் பொரு்ாதாரக கட்்றமைப்புகள 
அறைத்துமமை அதற்காை பொறுப்ொக 
இருந்தவர்களின பசாந்தச் பசாத்தாக 
மைாறிவிட்்ை எனெமத உணறமை. ‘சிைம 
பகாள’ ெ் வில்ைமை அப்ெடி ஒரு 
புைம பெயர்ந்த தமிழர்தான. இப்ெடியாை 
பிரச்றைகற் ஓர்வுகமகனும சர்மவதச 
சமூகத்தின முன இந்தப் ெ்ம றவககும.

வசைம மைற்றும ொ்ல்கற் எழுத்தா்ர் 
தீெச்பசல்வன எழுதியிருககிைார். இறச 
என.ஆர்.ரகுநாதன. ஒளிப்ெதிவு மைாணிககம 

ெழனிககுமைார். ெ்த்பதாகுப்பு அருணாசைம. ‘ஆண்வன 
கட்்ற்’ ெ்த்தில் நடித்த அரவிந்தனதான ‘சிைம 
பகாள’ நாயகன. நாயகி, நர்வினி ம்விட். ப்னமைார்ககில் 
வசிககும ஈழப் பெண. இவர்களு்ன தமிழக நடிகர் 
தைஞபசயனும நடித்திருககிைார்.”

“ஈழத்தில ப்டப்பிடிப்பு ந்டத்த அனு�தி கிம்டத்ததோ?”
“ஸகரிப்ற் இைங்றகத் திறரப்ெ்க கூட்டுஸதாெைம 

ஏற்றுகபகாளளுமைா எனை தயககத்திமைதான பகாடுத்மதாம. 
ெ்ப்பிடிப்பு ந்த்த அனுமைதித்தைர். 15 நாளகள 
ஷூட்டிங் முடித்திருந்த நிறையில் திடீபரனறு ஒருநாள 
இைங்றக பிலிம மொர்டில் இருந்து ‘ஷூட்டிங்றக 
நிறுத்துங்கள. மீறிச் பசய்தால் 

ம க மை ர ா ற வ ப் 
ெறிமுதல் பசய்மவாம, றகது 
பசய்மவாம’ எனறு பசானைார்கள. நீண் முயற்சிகளுககுப் 
பிைகு, ‘ஷூட் ெணணுமமொது எங்கள கணகாணிப்ொ்ர் 
ஒருவர் உங்களு்மைமய இருப்ொர். அவரி்ம காட்சிகற்ச் 
பசால்லி அனுமைதி பெற்ை பிைமக ஷூட் பசய்ய மவணடும’ 
எனை நிெந்தறையு்ன அனுமைதித்தார்கள. அப்ெடித்தான 
ெ்த்றத முடித்மதாம.”

“2005-க்குப் பிறகு 12 ்ரு்டஙகள் கழித்து  
2017-ல ஈழம சென்றீர்கள். எப்படி இருநதது அநத உணர்வு?”

“எத்தறைமயா ஆயிரம குடுமெங்களில் தறைவன 
கிற்யாது, தறைவி கிற்யாது, பிளற்கள கிற்யாது. 
மீதம இருப்ெவர்களுககும றக, கால்கள கிற்யாது. தமிழர் 
ெகுதிகளில் இனறு தமிழ் இரண்ாம நிறைககுப்மொய், 
எங்கும சிங்க்மதான. எங்கு ொர்த்தாலும ராணுவம. 
சுதந்திரமைாக இருககிமைாம எனை எணணம உங்களுககு 
வராது. யாமரா ஒருவர் உங்கற்க கணகாணித்துக 
பகாணம் இருககிைார் எனை எணணமதான வரும.”

“இலஙமகயில ெமீபத்தில ந்டநத குண்டுச்டிப்புச் 
ெமப்த்மத எப்படிப் போர்க்கிறீர்கள்?”

“என ொர்றவயில் இது ஒரு திட்்மி்ப்ெட்் சதி. 
தமிழர்களுககு எதிராை யுத்தத்தில் சிங்க்ப் மெரிைவாத 
அரசு சிை முஸலிமகற்ப் ெயனெடுத்திகபகாண்து. 
சிங்க்வர்கற்த் தவிர தமிழர்கள, முஸலிமகள, 
கிறிஸதுவர்கள எைச் சிறுொனறமை இைங்கள நிமமைதியாக 
வாழ முடியாது எனை சூழறை இைங்றக அரசாங்கம 
உருவாககியுள்து எனெமத உணறமை.”

- ம.கா.செந்தில்குமார்.    

ரஞ்சித் மேோெப்
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மேலதிக ஆமலோசடைகளுக்கு

020  8144 1553

செல்பி யுகம. கலியுகம கறரந்து, பசல்பி 
யுகமைாக மைாறிவிட்்து. கலியுகத்தில் க்வும் 

அவதாரபமைடுத்தாலும, அவரும பசல்பி எடுப்ொர். 
Likeககாக ஏங்குவார்  மைககளும அவறர றவத்துச் 
பசல்பி எடுத்து Trending ஆகக விடுவார்கள. 
அந்த்வுககு பசல்பி, சுய - புறகப்ெ் ஆர்வம உைக 
மைககள அறைவறரயும ஆட்பகாணடுவிட்்து. 

கால் நூற்ைாணடுக்ாக உைக மைககள வாழ்வில் 
பசல்மொன எனும அறைமெசி நீககமைை நிறைந்து 
விட்்து. பதாறைமெசிறயக கணடுபிடித்த விஞஞானி 
அபைக்ான்ர் கிரகாம பெல் கூ் தைது 
தற்மொது உயிமராடு இருந்தால் கணடுபிடிப்பின 
ஆளுறமை கணடு அதிர்ச்சி அற்ந்திருப்ொர். தாய் 
தந்றத, சமகாதரன சமகாதரி, உற்ைார் உைவிைர், 
நணெர்கள அறைவறரயும அப்புைப்ெடுத்தி விட்்து 
அறைமெசியின வரவு. ெடுகறக அறையிலும, 
கணவன-மைறைவிககிற்மய கூ் மூனைாவது நெராக 
நிரந்தரமைாகக குடிபுகுந்துவிட்்து இந்த பசல்மொன.

நம றகயில் உள் கருவிறய (Mechine / 
Equipment) அதனுற்ய ெனமுக பசயல்திைறையும 
(Multi Skilled), பசயல் ஆற்ைறையும (Performance), 
குறைவாக மைதிப்பிட்டு (Under Estimate), அறைமெசி 
(Mobile Phone) எனமை இனைமும எணணிக 
பகாணடிருககிமைாம; பசால்லிக பகாணடிருககிமைாம. 
Mobile Phone எனெது றகயில் எடுத்துச் பசல்ைககூடிய 
கமபியில்ைா பதாறைமெசிககு சூட்்ப்ெட்் நாமைகரணம. 
சாதாரண Mobile Phone எனெது முதைாம, இரண்ாம, 
உைகப் மொர்களில் ெயனெடுத்தப்ெட்் அந்தககாை 
அணுகுணடின ஆற்ைலு்ன மைட்டுமமை ஒப்பி்ைாம.

ஆைால், இனறு நமைது றகயில் தவழும 
நவீை ‘ஐ மொன’ மொனை கருவிகள ெை மை்ங்கு 
வீரியமைாைறவ; ெனமுக பசயைாற்ைல் (Multi Skilled) 
திைனுற்யறவ. நற்முறையில் அபமைரிகக அதிெறரமய 
சமைாதாைப் மெச்சுவார்த்றத பநருககடிககு ஆ்ாககிய 
பகாரிய தீெ கற்ெகத்தில் (Korea) ெரிமசாதறை 
பசய்யப்ெட்் நவீை அணுகுணடுககு சற்றும 
குறையாத ஆற்ைல் பெற்ைது. பநாடிப் பொழுதில் 
மெரழிறவ உண்ாககும ஆற்ைல் பெற்ைது.

சிை வரு்ங்களுககு முனபு இந்தியாவில், முமறெயில் 
நற்பெற்ை தீவிரவாத தாககுதலுககு மூற்யாகப் 
ெயனெடுத்தப்ெட்் Black Berry பசல்மொன முற்றிலுமைாக 
தற் பசய்யப்ெட்்தும இனை்வும இந்தியாவில் Black 
Berry மொனுககுத் தற்றய நீககாது இருப்ெதும, 
பசல்மொனகளின தீவிரவாத பசயல் ஆற்ைலுககு 
சானறு. நீங்கள றகயில் றவத்திருப்ெது றகய்கக 
கணனி (Hand Held Computer). இனிமமைலும இதறை 
Mobile Phone எனறு அறழப்ெறதத் தவிர்த்து, Mobile 
Com எனறு அறழப்ெமத பொருத்தமைாயிருககும. 
தகவல்கற்ப் ெரிமைாறிகபகாள்வும, அதனமூைம 
உைவுகற் மமைமெடுத்தவும உருவாககப்ெட்் 
அறைமெசி இனறு புற்றுமநாய் மொல் அசுரவ்ர்ச்சி 
பெற்று மைனித உைவுகளுககிற்யில், சந்மதகத்றதயும 
விரிசறையும, ஏன விவாகரத்துககற்யும 

கூ் உண்ாககிக பகாணடிருககிைது.

நாளமதாறும புதுப்புது உயர்ரக (Latest Model 
Mobile Phones) அறைமெசிக கருவிகள சந்றதயில் 
பதா்ர்ச்சியாக அறிமுகமைாகிக பகாணம் 
இருககினைை. Mobile Phone வருறகககுப் பிைகு 
Camera, Watch, Calculator, Radio மொனை 
சாதைங்களின மதறவயும விற்ெறையும பெரும 
சரிறவச் சந்தித்துள்ை. அறைத்துச் சாதைங்களும 
அறைமெசிககுள அ்ங்கிவிட்்ை. புதிய ரக Mobile 
Phone பமைா்ல்களில் காமிரா பதாழில்நுட்ெமமை 
பிரதாைமைாக மமைமெடுத்தப்ெட்டு வருகினைது. ஒமர 
ஒரு காமிரா எனறிருந்த காைம மைறைமயறி, முனபுைக 
காமிரா, பினபுைக காமிரா (Front and Rear Camera) 
எனெதுகூ் ெழம கருவியாகி தற்மொது நவீை ஐந்து 

காமிராககள வறர பொருத்தப்ெட்் அறைமெசி 
கருவிகள விற்ெறைககு வந்துள்ை. காமிரா, 
பதாழில்நுட்ெம வ்ர வ்ர சாதாரணமைாைவர்களகூ் 
ப�ாலிவுட் காமிராமமைன மொனறு சிைப்ொை 
ெ்ப்பிடிப்ொ்ர்க்ாக முனமைறிவிட்்ார்கள. புதிய 
புதிய இ்ங்களுககு உல்ைாசப் ெயணம பசனைால்கூ் 
இ்ங்கற்க கணடுகளிப்ெறதவி் Mobile Phone 
வாயிைாக ெ்ங்கற்ச் சுட்டுத் தளளுவதிலும (Photo 
Shoot) பினைர் இறணயத்தில் ெதிமவற்றி Likeகள 
வாங்குவதிலும ையித்துத் திரிகிைார்கள. தனறை 
முனநிறுத்தி தனறைத்தாமை ெ்ம பிடித்துகபகாளளும 
Selfie வசதி பசல்மொன வருறகயால் நமைககுக கிற்த்த 
வரம. பசல்பி பதாழில்நுட்ெ (Selfie Technology) 
வருறகககுப்பின, தற்மொது உைபகங்கும ஒரு 
விநாடியில் ெத்து ைட்சத்து 55 ஆயிரம சுயெ்ங்கள 
(Slfie) எடுககப்ெடுவதாக தரவுகள குறிப்பிடுகினைை. 
எதிர்காைத்தில் இந்த எணணிகறக விறரவாக 
அதிகரிகக பெரும சாத்தியங்கள உள்ை. ஆெத்தாை 
இ்ங்களில் சாகச பசல்பி முயற்சியில் உயிரிழப்மொர் 
எணணிகறகயும நாளமதாறும கூடிகபகாணம் 
மொகிைது. ஒரு மைறை உச்சியிமைா அல்ைது ஒரு 
திறரப்ெ் நடிகரு்மைா பசல்பி எடுப்ெதற்காக 
ஒருவர் எவவ்வு முயற்சி பசய்திருப்ொர். எவவ்வு 
சிரமைப்ெட்டிருப்ொர். எவவ்வு கஷ்ம, எவவ்வு 

செல்பி SELFIE

அவமைாைம ெட்டிருப்ொர். எவவ்வு மநரம பசைவு 
பசய்திருப்ொர் எனறு அந்தப் ெ்த்றதப் ொர்ககும 
எவரும சிந்தித்துப் ொர்ப்ெதில்றை. ஒரு பவற்றியின 
பினைால், நூறு முயற்சிகள மதால்வியில் முடிந்திருககும. 
பவற்றி மைட்டுமமை பவளியில் பதரியும. புறகப்ெ்மைாகப் 
ெரிமைாைப்ெடும, இந்த பசல்பி ெ்ங்கற்ப் ொர்த்து, 

தானும அதுமொை அல்ைது அறதவி்ச் 
சிைப்ொக ெ்ம பிடிகக ஆவல் பகாணடு 
சூடு மொட்டுக பகாண்வர்கள வரைாறு 
பவளிமய பதரிவதில்றை. பசல்பி 
முயற்சியின விெரீதம நாளுககு நாள 
கூடிக பகாணம் மொகிைது. இது 
ஒருபுைம இருகக, உைபகங்கும 
ெதிவி்ப்ெடும புறகப்ெ்ங்களில் (Photos) 
96 சத விகிதமைாை ெ்ங்கள மைறுமுறை 
ொர்ககப்ெடுவதில்றை. பவறும 4 சதவீத 

ெ்ங்கள மைட்டுமமை இரண்ாவது முறைககு 
மமைல், ொர்ககப்ெடுகிைது எனறு புளளிவிெரம 

குறிப்பிடுகினைது. மீணடும ொர்ககப்ெ்ாத 
96 சதவிகித புறகப்ெ்ங்களின எணணிகறக ெை 
நூறு மகாடிகற்த் தாணடும. இனறு அறைத்தும 
குப்றெக்ாய் குவிந்து கி்ககினைை. இதற்காக 
பசைவழிககப்ெட்் காைமும, பொருளும எவவ்வு 
வீண விறரயம. சிந்திகக மவண்ாமைா? நம பசயல் 
திைறை ஆககபூர்வமைாகக முயற்சிகக மவண்ாமைா? 

பசல்பி யுகத்திைால் மைருத்துவத் துறையில் 
ஏற்ெட்் தாககம எனை? 'பசல்பி மைைநிறை' 
மநரில் காணும மைனிதர்கற் நமெ மைறுககினைது; 
சந்மதகிககினைது; புறகப்ெ்ங்கற் பெரிதும 
நமபுகினைது; ஆச்சரியப்ெடுகினைது; பகாண்ாடுகினைது! 
எல்ைாவற்றுககும ஆதாரம (Evidence) 
மதடுகினைது. சந்மதகம பெருகபகடுககினைது. 
எந்த மைனிதனும தான ஆமராகயமைாக இருப்ெறத 
ஒப்புகபகாளவமத இல்றை. ஏதாவது வியாதி 
இருப்ெதாகக கூறிைால், சந்மதாஷத்து்ன 
மைருந்துகற் விழுங்கத் பதா்ங்கிவிடுகினைான. 
இதுமவ பசல்பி மைனிதனின பிமெம.

மைனிதன ெஞசபூதங்க்ால் கட்்றமைககப்ெட்்வன. 
இயற்றகயாய் உருவாகி, இயல்ொய் வாழ்ந்து, 
இயற்றகமயாடு மைறைந்து மொய் வி்ககூடிய 
உ்ைறமைப்றெப் பெற்ைவன. மநாயினறி ஆமராககியமைாக 
வாழ ஆசீர்வதிககப்ெட்்வன. பசயற்றகயாகத் 
தயாரிககப்ெடும பொருட்கள எல்ைாம அச்சு அசைாக 
ஒமர மைாதிரி இருககும. இயற்றகயாை மைனிதனின 
உருவத்திலும, பசயற்ொட்டிலும ஒருவமராடு ஒருவர் 
ஒத்திருகக மைாட்்ார். மவறுொடுகள ஏரா்ம. பிைப்பு 
முதல் இைப்பு வறர எல்ைா நிறையிலும சந்மதகம. 
குழந்றத பிைந்தவு்ன மெசமவா ந்ககமவா சிறிது 
காைதாமைதமைாைாலும சற்மை சிந்திகக மைைந்து 
ஏமதா வியாதி எனறு சந்மதகித்து, மைருத்துவறர 
நாடி ஓடுகினமைாம. பெணகளுககு மைாதவி்ாய் 
சுழற்சி, சற்று முனமை பினமை வந்தாலும அதற்கும 
சந்மதகம-மைருத்துவ ஆமைாசறை. திருமைணம 
பசய்து அவசரமைாகக குழந்றத பிைககாவிட்்ாலும 
அவசரப்ெட்டு மைருத்துவ ஆமைாசறை. நாற்ெது 
வயதிறை எட்டிவிட்்ாமைா, ்யெட்டிஸ, Blood 
Pressure, பகாைஸமரால் ஏன வரவில்றை? எனறு 
சந்மதகம! வியாதிகற் வரமவற்கும விதமைாை 
மைருத்துவப் ெரிமசாதறை. அறுெது வயறதத் பதாட்டு 
விட்்ாமைா மைாரற்ப்பு மைற்றும மைரண ெயம, பதா்ர் 
மைருத்துவமைறை வாசம. குழந்றதப் ெருவம முதல் 
பதா்ர்ச்சியாக உட்பகாளளும மைருந்துகளின உெயமைாக 
உண்ாகும சிறுநீரக பசயலிழப்பு (Kidney Failure), 
கல்லீரல் ொதிப்பு (Liver Cirrhoesis), புற்றுமநாய் 
(Cancer) மொனை வியாதிகளின ெற்பயடுப்பு, 
வாழ்நாள முழுவதும மநாயுற்று இருககும அவைம. 
எனை தீர்வு? நான மநாயாளியா? எைககுள்து 
வியாதியா அல்ைது இயற்றகயாை மைாற்ைமைா? இந்த 
சிந்தறை ஆமராககிய வாழ்வுககு வழிமகாலும.

ஆழ்ந்த அவதாைமும (Carefull Assesment), 
நமபிகறகயாை ஆமைாசறையும (Confident Advice) 
ெகக விற்வுக்ற்ை மைருத்துவமும (Safe Medication) 
ஒருங்கிறணந்த ம�ாமிமயாெதி மைருத்துவ சிகிச்றச 
வாழ்நாள முழுவதும ஆமராககியத்றதயும, 
அறமைதிறயயும, ஆைந்தத்றதயும வாரி வழங்கும. 
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�ோதவிடோய் சீரம�ப்பு 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 ரத்தப்கபாக்கு
Over Bleeding

�ர்ப்பமா்வதில சிக்�ல
Infertility

தயல்வலி
Headache

ெரியான 
தூக்�மினயம

Sleepless

ஹார்கமான குயறபாடு�ள்
Hormone Defects

ஒழுங�ற்ற மாதவிடாய்
Irregular Menstruation

உடல எயட அதி�ரித்தல
Obesity

முடிச�ாட்டுதல
Hair Fall

MRT

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

PCOD
சி்னப்்ப நீர கட்டி

பி.சி.ஓ.எஸ்.-ஆல் 
்பாதிக்கப்பட்டு மன 

அழுத்தத்துக்குத் 
தளளப்படு்பவரகள

பி.சி.ஓ.எஸ். 
்பாதிபபு ஏற்பட்்்த 
சதரியாமல் வாழும 
ச்பண்கள34%

70%
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விறே்ட நாடைளில் பூகை றநரம் மாற�பபடும்
சிவ அடியாரகள அன்்பரகள அ்னவரும பிரும்மாறசவ விழாவில் ்பஙகு்பறறி பூ்ைக்கு ்த்வயான 

ச்பாருட்க்ளக் சகாடுத்து சிவபுண்ணிய ்்பறு ச்பறறு மண்ணில் நல்ல வண்ைம வாழ ்வண்டுகி்றாம.

பிரும்மேோறசவ குருக்கள் : சிவாைம கிரியாரத்தினா சிவ சுறரஸவரகுருகைள் 
ஆலயகுருேோர் : சிவாைம சிறரானமணி சிவ ராைறேைரககுருகைள் / சிவாைம கிரியா துரந்தைர் சிவ ஹரிஹர சுபரமணியகுருகைள்

இங்ஙனம் ஆலய தர்மைர்த்தாக்ைளும், நிர்வாை ைகெயினர், திருவிழா உெயைாரர்ைளும்

ஈழபதீஸ்ரர் ஆலயம


Eelapatheeswarar Aalayam
(Shive Temple)

Pavitt Hall, Union Road, Wembley HA0 4AU. Tel: 0208 902 3238
www.eelapatheeswarar.com

சி் ச�ய்யடியோர்கம�!
எல்லாம வல்ல  ்பரவதவரதினி அமபிகா ச்மத ஈழ்பதீஸ்வர ச்பருமானின் ஆலய பிரும்மாறசவ விழா மஙகளகரமான 

விகாரி வரு்ம ்வகாசி மாதம 20ம நாள 03.06.2019 திஙகள கிழ்ம அன்று ்ராகினி நட்்ஷத்திரமும பிரத்ம திதியும 
கூடிய சு்பதினத்தில் அன்று கா்ல 10.30 மணியளவில் சகாடி்யறற நிகழவு்ன் ஆரமபித்து 15 தினஙகள பிரும்மாறசவ விழா 
ந்்ச்பற திருவருள ்ககூடியுளளது.

02.06.2019	 ஞாயிறு	 காலை	9.00	மணி	 கணபதி	ஹ�ாமம்
	 	 மாலை	6.00	மணி	 சாந்தி	வழிபாடு,	விநாயகர்	வீதி	உைா
03.06.2019 திஙகள் கோமல 10.30 �ணி சகோடிமயறறம
	 	 மாலை	 விநாயகர்	யாக	ஆரம்பம்
05.06.2019	 புதன்	 காலை	 விநாயகர்	யாக	நிலைவு
	 	 மாலை	 முருகன்	யாக	ஆரம்பம்
08.06.2019	 சனி	 காலை	 முருகன்	யாக	நிலைவு
	 	 மாலை	 பக்தி	முக்தி	பாவஹைாறசவம்,	சிவம�ாயகம்	ஆரம்பம்
12.06.2019	 புதன்	 மாலை	 மாம்பழத்	திருவிழா
14.06.2019	 வவள்ளி	 மாலை	 பஞசமுகார்சலை	லகைாய	வாகை	காட்சி	
15.06.2019	 சனி	 மாலை	 சபபைத்திருவிழா
16.06.2019 ஞோயிறு  கோமல சித்திர மதரில வீதி உலோ (10.30 �ணிக்கு மதர் புறப்படும)
17.06.2019	 திஙகள்	 காலை	10.00	மணி	 தீர்த்ஹதாறசவம்	ம�ாயாக	நிலைவு
	 	 	 வகாடியிைக்கம்
18.06.2019	 வசவவாய்	 மாலை	07.00	மணி	 திருக்கலயாணம்
19.06.2019	 புதன்	 மாலை	 லவரவர்	மலை
21.06.2019	 வவள்ளி	 காலை	 கும்பாபிஹேகம்	திைம்,	108	வைம்புரி	சஙகாபிஹேகம்

பிரும்மோறசவ நிகழ்ச்சிகள்

கா்ல    மா்ல
08.30	அபிஹேகம்	 	 6.00	பூலை
10.00	பூலை		 	 6.30	ஸதம்ப	பூலை	
10.45	ஸதம்ப	பூலை	 	 7.00	கலை	நிகழ்ச்சிகள்
11.30	வசந்த	மணைப	பூலை	 7.30	வசந்த	மணைபப	பூலை
12.00	சுவாமி	திருவீதி	உைா	 8.00	சுவாமி	திருவீதி	உைா
01.00	பிரசாதம்	வழஙகுதல		 9.30	பிரசாதம்	வழஙகுதல

பிரும்மோறசவ நிகழ்ச்சி நிரல்

பிரும்றமாறேவ விஞ்ாபனம் 2019
(02.06.2019 - 19.06.2019)
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ப�ோகிற ப�ோக்கில்... ஏ.வே.ஞகாவனந்திரன்

கிழங்கில் ஒரு தங்கும் விடுதி
அபமரிக்காவில் உலகின் மிகப்பெரிய உருளைக்கிைங்ளகக் 

பகாணடு 2 ெடுக்ளககள் பகாணட தங்கும் விடுதி கட்டப்ெட்டுள்ைது. 
அபமரிக்காவில் உள்ை இடாப�ா என்்ற மாகாணததில் கடந்த 2012 
ஆம் ஆணடில் 28 அடி நீைம் 12 அடி அகலம் 12 அடி உயரததில் 
6 பதான் இராட்சத உருளைக்கிைங்கு விளைவிக்கப்ெட்டது. இது 
தான் உலகிபலபய மிகப்பெரிய உருளைக்கிைங்கு ஆகும். இந்த 
உருளைக்கிைங்கு தறபொது 2 ெடுக்ளககள், மின்சார வசதி  பகாணட 
தங்கும் விடுதியாக மாற்றப்ெட்டுள்ைது. இது வாடிக்ளகயாைரகளை 
பவகுவாக கவரந்துள்ைது. இதில் ஒரு நாளைக்கு தங்க 200 படாலரகள் 
வாடளகயாக வசூலிக்கப்ெடுகி்றது. இந்த அள்றக்குள் குளியலள்றயும் 
உள்ைடக்கம்.  ஓர இரவுக்கு 200 படாலர என்்ற கணக்கில் - இந்த 
விடுதிளய எவரும் ெதிவு பசயது பகாள்ைலாம். அபமரிக்காவின் 
இடாப�ா மாகாணததில் இராட்சத கிைங்குகள் உறெததியாகின்்றனை. 
1800களிலிருந்து கிைங்கு விளைச்சலுக்கு பிரெல்யமானை இங்கு ஒரு 
வருட கிைங்கு உறெததி 13 பில்லியன் இ்றாததல்கள்.!

உருளும் உலகில்
மக்களைப்(44) பெற்ற ம்கராசி

ஆறு தடளவகள் இரட்ளடக் குைந்ளதகள், 4 தடளவகள் 
ஒபரயடியாக 3 குைந்ளதகள், மூன்று தடளவகள் ஒபர சூலில் 4 
குைந்ளதகள் - நம்ெ முடியவில்ளலததான். ஆனைால், உணளம. 
ஆப்பிரிக்க நாடானை உகாணடாவின் 39 வயதானை  ஒரு பெணதான் 
இப்ெடி பிள்ளைகளைப் பெறப்றடுததுள்ைாள். ெனைறி நிள்றயக் 
குட்டிகளைப் பொடும் என்ெது நாமறிந்த ஒன்று. ஆப்பிரிக்க 
பெணகளும் பொதுவாக அதிக பிள்ளைகளைப் பெறுவதும் 
நாமறிந்தபத. ஆனைால், ஆதிசயிக்கததக்க வளகயில் இப்ெடிப் 
பிள்ளைகளைப் பெறறிருக்கி்றாள் இவள். 12 வயதில் திருமணமானை 
மரியம் நெரான்ஸி என்்ற இவள், 20 தடளவகள் பிள்ளைகளைப் 
பெறறுள்ைாள். சில பிள்ளைகள் இ்றந்து பொக, இப்பொழுது 
இவள் வைரக்கும் பிள்ளைகளின் பதாளக 38. பமாததமாகப் 
பெறப்றடுததளவ 44. இவளைவிட 28வயது மூதத கணவன், மளனைவி 
பிள்ளைகளைப் பெறும் பவகததிறகு அஞசிபயா அல்லது பவறு 
காரணபமா பதரியவில்ளல, மளனைவிளய விட்டு ஓடிப் பொயவிட்டான். 
தறபொது இவைது குைந்ளதகள் 2 வயதிலிருந்து 23 வயது வளர 
இருக்கின்்றனை. நான்கு தகரக் பகாட்டில்களில், ஒன்றுக்கு நான்கு 
என்று ெறெல பவளலகளைத தினைமும் பசயது, தன் குடும்ெதளத 
ஓட்டுகி்றாள் இவள். உணவுக்காக தினைமும் 25 கிபலா பசாை மா 
பதளவப்ெடுகி்றதாம். மாமிசமும் மீனும் இவரகளுக்கு ஆடம்ெரப் 
பொருட்கைாகி விட்டனை....

முனி்றா அப்துல்லா என்்ற அந்த 
அரபுப் பெண விழிப்ொய இருந்த  
நாட்களில் அபமரி்கக ேனைாதிெதியாக 
இருந்தவர பேரரஜ் புஷ். பசாவியத 
ஒன்றியம் உளடயும் விளிம்பில் இருந்த 

27 வருடத்தில் 
்களலநத “தூக்கம்”

காலமும் அதுதான். வளைகுடா யுததம் முடிவளடந்த  
அந்தத தருணம்-அதாவது 1991இல் முனி்றாவின் வயது 32. 
இவர ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் குடியரசின் பிரளே. ஒரு 
விெததில் சிக்கிக் பகாணட இவர, சுயநிளனைளவ இைந்து 
விட்டார. 27 வருட இளடபவளியின் பின்னைர கடந்த வருடம் 
ேூன் மாதந்தான் சுயநிளனைவுக்கு திரும்பியிருக்கி்றார. 
பேரமனியின் மூனிச் நகரின் மருததுவமளனைபயான்றில்தான் 
இதுகாலவளரயில்  இவருக்கு சிகிச்ளச அளிக்கப்ெட்டு வந்தது. 
தன்னைம்பிக்ளகளய இைக்கவில்ளல. அம்மா ஒரு நாள் கண 
தி்றப்ொள் என்று தான் பூரணமாக நம்பி இருந்ததாக, 32  
வயதானை மகன் ஓமார கூறியுள்ைார. விெதது நடந்த சமயம் 
இவரது வயது 4. இப்ெடி சுயநிளனைவு மீைப் பெறுெவரகளை 
விரல்விட்டு எணணிவிடலாம் என்கி்றார இவருக்கு சிகிச்ளச 
அளிதது வரும் பேரமனிய மருததுவர. கடந்த வருடம் 
ெடுக்ளகயில் இருந்தவர, தன் மகனின் பெயளரச் பசால்ல 
ஆரம்பிததபின், ெடிப்ெடியாக குணமாக ஆரம்பிததுள்ைார 
என்று ஆச்சரியததுடன் குறிப்பிடுகி்றார மருததுவர. இரு 
வாரங்கள் கழிதது குரான் வாசகங்களை வரிளசயாக ஒப்புவிக்க 
ஆரம்பிததாராம் இந்தப் பெண...

இன்ள்றய நாட்களில் 
விளையாட்டுகள் 
என்ெனை பதாழில்கைாக 
மாறியிருக்கின்்றனை. 
உளைப்பும் அெரிதம். 
படன்னிஸ் புகழ் அபமரிக்க 
வீராங்களனையானை 
பசரீனைா வில்லியம்ஸின்  
பிரமாணடமானை ஆடம்ெர  
ெங்கைா அணளமயில் 
8.1 மில்லியன் படாலர 
பதாளகக்கு விறெளனையாகி 
உள்ைது. நீச்சல் குைம், 
புற்றளரயுடனைானை பெரிய 
பதாட்டம் என்று மிடுக்பகாடு 
நிறகின்்றது இந்த ஆடம்ெர 
வாசஸ்தலம். 2017 ஒக்படாெர 
பதாடக்கம் 12 மில்லியன் 
படாலபர இதன் விறெளனை 

விளல என்றிருந்த பசரினைா 
காலப்பொக்கில் 11.99 மி, 
9.99 மி. என்று  இ்றங்கி, 
இறுதியில் 8 மில்லியனுக்கு 
விறறுள்ைார. இப்ெடிக் 
குள்றதது விற்றாலும் 
இந்த 37வயதானை 
படன்னிஸ் வீராங்களனைக்கு 
நஷ்டமில்ளல என்கி்றாரகள். 
2006இல் இவர இளத 
வாங்கிய விளல 6.62 
மில்லியன் படாலரகள். 37 
வயதானை இந்த வீராங்களனை 
இதுவளரயில் 23 கிரான்ட் 
ஸ்லாம் பொட்டிகளை 
பவன்றிருப்ெபதாடு, 
மாரகிபரட் பகாட் என்ெவரின் 
உலக சாதளனைளய (24) 
எட்டிப் பிடிக்க இன்னும் 

ஆடடமும் 
   ததடடமும்

ஒபரபயாரு கிரான்ட் ஸ்லாம் 
பொட்டியில் பவன்்றாக 
பவணடும். உலக 
தரப்ெடுததலில் 11ஆம் 
இடததில் நிறகும் இவர 
இன்னைமும் விளையாடிக் 
பகாணடுதான் இருக்கி்றார.

பொறத வஸது குமெல் க்த்தலில் 
சமெந்தப்ெட்் இருவறர அதிகாரிகளி்மிருந்து 
தப்புவிகக, வீட்டிலிருந்த கிளிபயானறு எடுத்த 
முயற்சி பவற்றியளிககவில்றை. பிமரசிலின 
பியாயுய் எனை பிராந்தியத்திமைமய இந்தச் 
சமெவம நிகழ்ந்துள்து. வீட்டுககுள நுறழந்த 
அதிகாரிகற்க கண்தும, “மைமமி  பொலிஸ” 

உஷோர் 
மபர்்ழியோகும 

பச்மெக்கிளி

எனறு, இந்தக கிளி பிமரசில் பமைாழியில் 
கீச்சிட்டு மமைல்மைாடியில் இருந்தவர்கற் 
உஷார்ெடுத்தி உள்து. எனைாலும 
அதன முயற்சி மதால்வியிமைமய 
முடிந்துள்து. வீட்டிலிருந்த ஒரு 
ெதினமை வயதுப் பெணறணயும, 
இனபைாரு ஆறணயும மொறத வஸது 
பொதிகம்ாடு றகது பசய்துள்ார்கள. 
கிளிறயயும றகது பசய்து பகாணடு 
மொக இவர்கள தவைவில்றை. ஆைால், 
இந்தக கிளி பொலிஸ நிறையத்தில் 
வாமய திைககவில்றை. இதைால் 
பொலி்ாரின கறத சிருஷடிககெட்்மதா 
எனறுகூ் சந்மதகம எழுந்துள்து. 
சட்்த்மதாடு விற்யா் நனகு 
ெயிற்சியளிககப்ெட்் கில்ைாடிக கிளி 
எனகிைார்கள பொலிஸ அதிகாரிகள. 
ஒரு பசய்தியினெடி, இங்குள் ஒரு 
வைவிைங்குகள காப்ெகம ஒனறில், கிளி 
தனனிச்றசயாக ெைந்து காட்டுககுள 
பசல்ை ெயிற்சியளித்து வருகிைார்கள 
எனறு பசால்ைப்ெடுகினைது. 2010இலும 
இமதமொை பொலி்ாறரக கண்தும 
“ஓடு ஓடு” எனறு கீச்சிட்் கிளிபயானறை 
பகாைமபியாவில் பிடித்திருந்தார்கள. 
பொலி்ாரால் பிடிககப்ெட்் இப்ெடியாை 
உஷார் மெர்வழிப் ெைறவகள 
பதாறக இனறுவறரயில் 1700!
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்காக்ர் தரன்சிதம�ர சக்்கரம

அந்த ஆற்றங்களரயிலுள்ை 
மிகப் பெரிய ொள்ற ஒன்றின் 
மீது-நீட்டி நிமிரந்து-தனைது இரு 
ளககளையும் பகாரதது தளலக்கு 
அடியில் ளவதது-வானைதளதப் 
ொரததெடிபய மல்லாக்கப் 
ெடுததிருக்கி்றான் ொரததிென்.

 கணணுக்பகட்டிய தூரம் 
வளர மனித நடமாட்டபம 
இல்ளல .  அருகில் ஆறு 
ஓடும் சததம் மட்டும் சுருதி 
பிசகாது காதுகளில் ஒலிக்கி்றது. 
வானைததில் பவகு உயரததில் ஒரு 
தனி ெருந்து தன் இ்றக்ளககளை 
நன்்றாக விரிதது காறறு வீசும் 
திளசயில் சுகமாக மிதக்கி்றது. 
திடீபரனை மிக ெலமாக வீசிய 
காறறு உலரந்த இளல ஒன்ள்ற 
கணணுக்பகட்டாத தூரததிறகு 
எடுததுச் பசல்கி்றது.

 ொரததிென் ெடுததிருந்த 
ொள்ற இப்பொழுது பொதி 
மரமாகி்றது!

 எதறகாக அந்த ெருந்து 
தன் இ்றக்ளககளை தன் 
இஷ்டததிறகு அடிதது தான் 
விரும்பிய திளசயில் ெ்றக்க 
முயறசிக்கவில்ளல? அப்ெடி 
முயறசிததால் எவவைவு 
முட்ட ாள்தனைமானை 
காரியம் அது!

 ஆதி யுமின்றி 
அ ந் த மு மி ன் றி -
எல்ளலகைறறுப் ெரந்து 
விரிந்து கிடக்கும் இந்த 
பிரெஞசம் கூறு பொட 
முடியாத ஒரு முழுளம. 
வானைததில் மிதக்கும் 
அந்த ெருந்து- காறறு 
தூக்கிச் பசன்்ற அந்த 
சருகு- ொள்றயில் 
ெ டு த தி ரு க் கு ம் 
இந்த ொரததிென்-
இளவபயல்லாம் அந்த 

இந்தியாவில் உள்ை ஒரு சிறிய 
கிராமததில் பி்றந்து-அரசாங்க உதவியால் 
ெட்டணததில் ெடிதது-அதி தி்றளமயாக 
சிததியளடந்து-ெட்டம் பெறறு- மூன்று 
வருடங்களுக்கு முன்- அபமரிக்காவில் 
இயங்கும் பிரெல ஸ்தாெனைபமான்றில் 
தளலளம விஞ்ானியாகப் ெதவிபயறறுச் 
பசன்்ற முப்ெது வயதுளடய குமரன்- 
ெதவிபயற்ற பின் இப்பொழுது முதன் 
முள்றயாக தன் பெறப்றாளரப் ொரக்க 
இந்தியாவிறகு வந்திருக்கி்றார.

அபமரிக்க வாழ்க்ளக முள்றக்குப் ெைகிப் 
பொனை குமரனுக்குத தன் பெறப்றாரகளின் 
வாழ்க்ளக முள்றகளைப் ொரததபொது 
மனைததிறகு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது.

அதறகுப் ெரிகாரமாக தகப்ெனைாருக்கு 
ஒரு காரும் அளத ஓட்டுவதறகு ஒரு 
சாரதிளயயும் ஒழுங்கு பசயதார . 
சளமயல் பொன்்ற வீட்டு பவளலகள் 
யாவறள்றயும் கவனிப்ெதறகு தாயாருக்கு 
ஒரு பவளலக்காரிளய ஒழுங்கு பசயதார. 
அதி நவீனை பதாளலக்காட்சி பெட்டி ஒன்ள்ற 
வீட்டில் பொருததுவதறகு முன்ெணம் 
பசலுததினைார.

வ ா ழ் க்ளகளய  சு ல ெ ம ா க் கு ம் 
எததளனைபயா ஆடம்ெரப் பொருட்கள்-
நவீனை வசதிகள்-பசாகுசு சாதனைங்கள்-
விடுமுள்றயில் வந்த விஞ்ானி தனைது 
பெறப்றாருக்கு பகாடுதத ெரிசுகள்.

பெறப்றாரகளின் பிரச்சளனைகளை- 
சிரமங்களை தீரதது- அவரகளுக்கு ஒரு 
நல்ல வாழ்க்ளக அளமததுக் பகாடுதத 
சந்பதாைததில் லீவு முடிந்ததும் அபமரிக்கா 
திரும்பினைார விஞ்ானி.

ஒரு வருடம் பவகு விளரவாக கடந்து 
விட்டது.

ஒரு நாள் தந்ளதயிடமிருந்து வந்த 
கடிததளத ஆவலுடன் பிரிக்கி்றார 
விஞ்ானி.

அன்புள்ை மகனுக்கு!
கடந்த சில மாதங்கைாக எனைக்கும் 

அம்மாவிறகும் ஒரு வளக பநஞசு 
வலி. பநறறுததான் டாக்டளரப் ொரக்க 
பசன்றிருந்பதாம். இருவருக்குபம பொதிய 
உடறெயிறசி இல்லாததால் இரததததில் 
பகாழுப்பு அதிகமாக இருக்கி்றதாம். 
இது தவிர இரதபதாட்டம் பமதுவாக 
இருப்ெதனைால் சில சில உடற பதாழில்கள் 
ொதிக்கப்ெட்டிருப்ெதாகவும் கூறுகி்றார.

அதனைால் தான் இப்பொது காரில் ஒரு 
இடமும் பசல்வதில்ளல. முன்பு பொல 
நடந்பத பசல்கிப்றன். அம்மாவும் தனைது 
பவளலக்காரிளய பவளலயிலிருந்து நிறுததி 
விட்டு பவளலகளை தாபனை கவனிததுக் 
பகாள்கி்றாள். விளரவில் நாம் சுகமளடந்து 
விடுபவாபமனை நிளனைக்கிப்றன்.

கடிததளத ெடிதது முடிதத குமரனுக்கு-
எங்பகா-எப்பொபதா-ெடிததது ் ாெகததிறகு 
வருகி்றது:

ஒரு பிரச்சளனைளயத தீரக்க முயன்று 
ஒன்ெது பிரச்சளனைகளை புதிதாக 
உருவாக்கும் கணடறியாத விஞ்ானைம்!

விஞ்ோனி எதிர்நீச்சல்
முழுளமயிலிருந்து பிரிக்க முடியாத 
அதன் ெகுதிகள்.

 இந்தப் ெகுதிகள் தனியாக இயங்க 
முடியாது- இயங்க முயறசிப்ெது 
முட்டாள்தனைம். அந்த முழுளமயின் 
பநறி வழுவாத இயக்கததினைால் 
தான் இந்த ெகுதிகளின் வாழ்க்ளக 
அரததம் பெறுகி்றது.

 பி்றந்ததிலிருந்து இன்று வளர 
எததளனை முட்டாள்கள்-வாழ்க்ளகயில் 
பவறறி பெ்ற பவணடுமானைால் 
எதிரநீச்சல் பொடு என்று எனைக்கு 
பசால்லிக் பகாடுததிருக்கி்றாரகள். 
அளத பகட்டு அதன்ெடி நடக்க 
முயறசிதத எததளனை முட்டாள்கள் 
இங்கு சந்பதாைமாக வாழ்ந்து 
கிழிததிருக்கி்றாரகள்.

 எதறகாக இங்கு ஒருவன் நீந்த 
பவணடும்? இங்கு எதில் அவன் பவறறி 
பெ்றப் பொகி்றான்? முட்டாள்தனைமாக 
ஒருவன் நீந்த முறெட்டால் அவனுக்கு 
இங்கு கிளடப்ெது அைவிலாத 
துன்ெங்களும் துயரகளும் மாததிரபம.

 வ ா ழ் க்ளக ள ய 
புரிந்தவரகள் முதலில் 
நீந்துவளத ளகவிட 
பவணடும். வாழ்க்ளக 
அளைததுச் பசல்லும் 
இடததிறகு உல்லாசமாக-
மகிழ்ச்சியாக -அந்த 
ெருந்து பொல-  மிதந்து 
பசல்ல பவணடும். அந்த 
ெயணதளத-  அந்த 
இயக்கதளத அப்ெடிபய 
ஏ ற று க் பக ா ள் ை 
பவணடும்.

அந்த  வ ாழ்க்ளக 
ஒரு ெணடிளக! அப்ெடி 
வாழ்ெவன் ஒரு புததன்!

ஆண்டிகள்
வறுளமயில் வாடும் மூன்்றாம் 

உலக நாடுகளை எவவாறு முன்பனை்றச் 
பசயயலாம் என்ெளத ஆராயும் முகமாக 
பிரெல உலக ஸ்தாெனைங்கைால் ஒழுங்கு 
பசயயப்ெட்ட மகாநாடு ஒன்றில் உலக 
வங்கியின் சாரபில் கலாநிதி வரதன் 
பெசிக்பகாணடிருக்கி்றார.

மிகப் ெடிததவர அவர. சளெயில் 
இருப்ெவரகளும் பமததப் ெடிததவரகள்.

சளெபயாரகபை!
மூன்்றாம் உலக நாடுகளில் வாழும் 

மக்கள் வறுளமயில் வாடுவதன் காரணம் 
அவரகளின் அறியாளமபய. அந்த 
அறியாளமளய மட்டும் நாம் பொக்கி 
விட்டால் அதன் பின் நாடுகளுக்கிளடயில் 
பவறறுளமபய கிளடயாது. மக்களின் 
அறியாளமளயப் பொக்குவதறகு இந்த 

நூற்றாணடில் நமக்குக் கிளடததிருக்கும் 
ஒரு அரிய சாதனைம்-கம்ப்யூட்டர. 
உலக ஸ்தாெனைங்கள் தங்கைால் 
முடிந்த அைவு ெணதளதச் பசலவு 
பசயது வறிய நாடுகளில் இருக்கும் 
ஒவபவாரு குடிமகனுக்கும் ஒரு 
கம்ப்யூட்டர கிளடக்க ஒழுங்குகள் 
பசயய பவணடும். அதன் பி்றகு 
ொருங்கள் அவரகளின் முன்பனைற்றதளத! 
ஒவபவாரு வைரமுக நாடும் இன்பனைாரு 
அபமரிக்காவாகிவிடும்!

ச ள ெ ப ய ா ர க ளி ன் 
கரபகாைததால் அந்த 
மணடெபம அதிரகி்றது. பூரிதது 
புைகாங்கிதமளடகி்றார 
கலாநிதி.

அ ன் று  ம ா ள ல 
கலாநிதி வரதன் வீட்டிறகு 
வரும்பொது அவரின் 
10 வயதுச் சிறுமி ஒரு 
புததகதளதக் ளகயில் 
பி டி த த ெ டி ப ய -விழுந்து 
விழுந்து-புரணடு புரணடு 

சிரிததுக்பகாணடிருக்கி்றாள். அவளின் 
சிரிப்பிறகு காரணம் அவள் புததகததில் 
ெடிதத ஒரு களத. உரக்கப் ெடிக்கி்றாள் 
சிறுமி. அளத மீணடும் ஒரு முள்ற 
தனைது தகப்ெனைாருக்காக. 

முன்பனைாரு காலததில்- மததிய 
கிைக்கு நாடு ஒன்றில்- பவப்ெம் மிக 
அதிகமானை ொளலவனைபமான்றில்- 
கல்வியறிவற்ற ஒரு ெணக்கார 

வியாொரி வாழ்ந்து வந்தான். 
ொளலவனைதளதயும் தனைது 
வியாொரதளதயும் தவிர 
பவறு எதுவுபம அறியாத 
அ ந் த  வி ய ா ெ ா ரி 
முதல்  முள்றய ா க 
எஸ்கிபமாக்கள் வாழும் 
துருவ பிரபதசததிறகு 
விேயம் பசயதான். 
தன்ளனைச் சுறறியிருக்கும் 
ெனிக்கட்டிகளையும்-
எ ஸ் கி ப ம ா க் க ளி ன் 

ெனிக்கட்டி வீடுகளையும் 
அவரகளின் வாழ்க்ளக 

முள்றகளையும் ொரதத வியாொரிக்கு 
ஒபர சந்பதாைம்- குஷி. அங்கிருந்தெடிபய 
தனைது மளனைவிக்கு ஒரு கடிதம் 
எழுதினைான்.

ஆருயிபர!
இன்றிலிரு ந்து  ெ ா ளலவனை 

பவப்ெததால் நாம் ெட்ட துன்ெங்கள் 
எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து 
விட்டனை. நான் நாடு திரும்பியதும்- 
இயறளகயாகபவ ெனிக்கட்டி விளையும் 
இந்த இடததிலிருந்து ெனிக்கட்டிகளை 
கப்ெலில் இ்றக்குமதி பசயது 
ொளலவனைததில் நமக்பகனை குளு 
குளு எனை ஒரு வீடு ெனிக்கட்டிகைால் 
கட்டப் பொகிப்றன்!

களதளய வாசிததுக் காட்டிவிட்டு-
முட்டாள்-மளடயன்-ெடிப்ெறிவற்றவன்-
சிந்திக்கத பதரியாதவன் என்ப்றல்லாம் 
கூறி விழுந்து விழுந்து-புரணடு புரணடு 
சிரிக்கி்றாள் சிறுமி.

மடம்  கட்டும்  ஆணடிகள் ! 
அவரகள் உலக வங்கியில் மட்டுமா 
இருக்கி்றாரகள்?
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தமிழ�ோடு தமிழுக்ோய் நூற்ோண்டு வோழ்ந்து தமி�ோன தமிழ் ்ங்் மூதறிஞர் 
செவோலியர் அமுது புலவரின் நூற்ோண்டு வி�ோக ்ோண வோரீர்!

கன்ா தமிழ எழுத்தாளர இ்ையம கன்ா தமிழ எழுத்தாளர இ்ையம

இலக்கிய சங்கமம் நிறுவனர் சிவதணி்காசலம் எழுத்தில்
அமுது புலவரின் வாழக்்்க வரலாறும் 

இலக்கிய சங்கமத்தின் இலக்கிய தடங்களும் அடஙகிய

அன்புடன் அழைக்கிற�ோம்

‘செவாலியர் இளவாலை அமுது’

நூல் வெளியீடு
நாள்: 02.06.2019 ஞாயிறு மா்ல 2.30 –- 9.00

இடம்:  ்கன்க துர்க்்்க அம்மன் ஆலயம் 

5 CHAPEL ROAD, EALING W13 9AE

கனடோ தமிழ் எழுததோளர் இமையம் நடததிய
சைர்்வமதசை சிறுகமதப்மபோட்டி –- 2019 முடிவுகள்

பரிசு பபற்றவர்கள்
1 முதலாம் பரிசு - (தாள் தி�வாய்) 
- இலங்ளக ரூொயகள் - 50,000 

(சுந்தபரசன் நந்தகுமார பவருகம்ொக்கம் 
பசன்ளனை - 600092)

2 இரண்ாம் பரிசு - (மலர்) 
- இலங்ளக ரூொயகள் - 30,000 

(டதின் இராசசிங்கம் பகாயயாதபதாட்டம் 
யாழ்ப்ொணம் இலங்ளக)

3 மூன�ாம் பரிசுகள் - இரணடு 
- தலா இலங்ளக ரூொயகள் - 20,000

(ஒரு முழு நாவல்)

(இரட்ணசிங்கம் விக்பனைஷ்வரன் 
வீரவநல்லூர திருபநல்பவலி தமிழ்நாடு)

(உ்றவின் பதடல்)

(விமலாபதவி ெரமநாதன் றுஸ்லிப் 
மிடில்பசக்ஸ் இங்கிலாந்து)

ொராட்டுப் ெரிசுகள் - (7) இலங்ளக ரூொயகள் தலா 5000

(நான் யார) பதவகி கருணாகரன் நியூசவுதபவல்ஸ் - 2065 
அவுஸ்பரலியா 

(கமழி) பகாவிந்தராயு அருணொணடியன் அணணாநகர பமறகு, 
தமிழ்நாடு 

(இடுக்கண களைவதாம்) சுமதி ொளலயா காமராசர நகர 
ொணடிச்பசரி -605006

(காணாமபல) �ரணயா பிரசாந்தன் ெறறிமாகிரிவீதி மட்டக்கைப்பு 
இலங்ளக 

(கனைடாவில் அம்மா) இராபமஸ்வரன் பசாமசுந்தரம் பசாபலஸ் 
ப்றாட், மாரக்கம் கனைடா 

(நிரப்ெந்தம்) இதயராோ சின்னைததம்பி சரணங்கார வீதி, 
பதகிவல இலங்ளக 

(பொ பவளிபய) அருணசந்தர ப்றாட்1011 அல்சல்மானியா 
Kingdom of Bahrain

ஊக்கப் ெரிசுகள் - (5) இலங்ளக ரூொயகள் தலா 3000

(சுயபகௌரவம்) சசீலா ராஜ்குமாரன் வபராதயநகர 
திருபகாணமளல இலங்ளக. 

(கைவும் கறறு ம்ற) ெரபமஸ்வரி இைங்பகா ப�கிதத 
வததளை இலங்ளக 

(தீக்குருவி) பமாகமட்ராபி ொளலயூறறு திருபகாணமளல 
இலங்ளக 

(பமல்ல தி்றந்தது கதவு) பேயொல் நவமணிராளசயா 
அணணா நகர, பசன்ளனை-600101 

(ஐந்தறிவு விதளவ) அணணாதுளர ொலு ராேொையம் 
விருதுநகர 626117 தமிழ்நாடு

பொட்டியில் ெங்கு ெறறிய அளனைவருக்கும் முதறகண 
எங்கள் நன்றிளயத பதரிவிததுக் பகாள்கின்ப்றாம். 
எம்மவரகளின் வாசிப்புப் ெைக்கதளத ஊக்கப்ெடுததி 
அதன் மூலம் சி்றந்த ஆக்கங்களை பவளிக் பகாணடு 
வந்து தமிழ் இலக்கியததிறகு அணி பசரப்ெதறகாகபவ 
இந்தப் பொட்டிளய நடததிபனைாம். இதறகு உதவியாக 
இருந்த நன்பகாளடயாைரகளுக்கும், ஊடகங்களுக்கும், 
ெரிசு பெற்றவரகளுக்கும், ெங்குெறறியவரகளுக்கும், 
நடுவரகளுக்கும் எங்கள் நன்றிளயத பதரிவிததுக் 
பகாள்கின்ப்றாம்.

ொழ்த்துக்களுடன்
குரு அரவிந்தன - தளலவர 

ஆர். என. றலாறைந்திரலிங்ைம் பசயலாைர

கனைடா தமிழ் எழுததாைர இளணயம்
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இலஙதக எரிகிறது!

êƒèF 23êƒèF 54 ப.வை. ஜெயபாலன்

1948 முதல் இைங்றக தமிழரசுக 
கட்சியின அைப்மொராட்்ம முதைாக 
2009இல் முடிவுககு வந்த விடுதறைப் 
புலிகளின மைைப்மொராட்்ம வறர 
மொக உரிறமைப்மொருககு உயிறரப் 
ெறிபகாடுத்தவர்கள ஏரா்ம. அந்த 
வரிறசயில் இந்த வரைாற்றின அத்திவாரக 
க ற் களுககுள அமுங்கிப்மெ ாை 
ஒப்ெற்ை தியாகிகளில் ஒருவர் ்ாக்ர்  
இராஜசுந்தரம. உயரிய சிந்தறையா்ன. 
ஓயாத மசறவயா்ன. ெரந்துெட்் சமூக 
மநாககு. தமிழ் இைத்தின பொரு்ாதார, 
சமூக, கைாசார மமைமொட்டுககாக 
அவர் தன நணெராை கட்டி் வறரெ் 
கறைஞர் எஸ.ஏ.ம்விற் ஐயாவு்னும 
பிை சிை நணெர்களு்னும இறணந்து 
ஆரமபித்த காந்தீயம நிறுவைம, ஆறு 
ஆணடுகம் இயங்கியது. ஆயினும 
அதிக சாதறைகள பசய்து குவித்தது. 
சிங்க் இைபவறி அரசாங்கம இதன 
துரித பசயற்ொடு கணடு திறகத்தது. 
திட்்மிட்டு காட்டுமிராணடித்தைமைாக 
காந்தீயத்றத சிறதத்தது; அழித்தது. 
Dr.இராஜசுந்தரத்தின உயிறரயும ெலி 
எடுத்தது. 

1942ம ஆணடு 23ம நாள ெங்குனி 
மைாதம பிைந்தவர் Dr.இராஜசுந்தரம. 
பகாககுவில் நாமைகள ஒழுங்றக 
இவர் பிைப்பி்ம. தந்றத தாயார் 
அரச ொ்சாறைகளில் ஆசிரியப் 
ெணியாற்றிய மசாமைசுந்தரம-தங்கம 
தமெதியர். ஐந்து ஆணகள, ஒரு பெண 
எை இவர்கள அறுவர். பகாககுவில் 
இந்துக கல்லூரியில் ெயினைவர். மைாணவ 
ெராயத்திமைமய கல்லூரியின சாரண 
அணி தறைவராக திகழ்ந்தவர். ஊரில் 
இ்ம விவசாயிகள சங்கம உருவாககி 
ெசுறமை திட்்ம அறமைகக உறழத்தவர். 
உைவிைர், ஊரவர்களு்ன அனொக 
ெழகும சுொவம இவரி்ம இயற்றகயாக 
அறமைந்திருந்தது. றவத்திய துறைறய 
பகாழுமபு ெல்கறைககழகத்தில் நிறைவு 
பசய்தவர்.

இவரது காதல் மைறையாள சாந்தினி 
காரா்சிங்கம. காரா்சிங்கம பொதுநை 
மசறவயா்ர். இரத்திைபுரி மைாவட்்ம 
மகலிங்பகா்வில் ஒரு இந்து ஆையத்றத 
அறமைககும ெணியில் முனநினைவர். 
அங்கு ெணியாற்றிய இராஜசுந்தரம 
அப்ெணிககு உதவியவர். சந்திப்புகள 
காதைாக மைைர்ந்தது. இறுதிவறர 

இராஜசுந்தரத்து்ன ஒனறிநினறு குடுமெ 
பொறுப்றெ கவனித்தவர் ் ாக்ர். சாந்தி.

1977ம ஆணடு இராஜசுந்தரம 
சாந்தினி தமெதிகள ைண்னில் 
இருந்து இைங்றகககு திருமபிைார்கள. 
வவுனியாறவ தம வாழ்வி்மைாககி 
மைனைார்வீதியில் வவுனியா நகருககு 
அணறமையாக தம இல்ைத்றதயும 
இல்ைத்மதாடு ஒட்டியதாக 'சாந்தி கிளினிக' 
எனை தம பசாந்த மைருத்துவமைறைறயயும 
அறமைத்தைர்.

தனியார் றவத்திய நிறுவைம எனை 
மொதிலும அது தர்மை ஸதாெைம மொனமை 
இயங்கியது. ஏறழகளுககும மைருத்துவம, 
குறைவாை கட்்ணம, நிறைவாை 
மசறவ. இை மைத ொகுொ்ற்ை றவத்திய 
மசறவ. ஏரா்மைாை சிங்க்வர்களுககும 
இவர்கம் குடுமெ றவத்தியர்கள.

1 9 7 7  இ ை க க ை வ ர த் த ா ல் 
புைமபெயர்ந்தவர்களுககு குறிப்ொக 
மைறையக தமிழர்களுககு மசறவ ஆற்ை 
மவணடும எனை எணணககருமவ 
காந்தீயம குடிமயற்ை திட்்ங்கற் 
ஆரமபிகக காரணமைாயிை. TRRO 
எனை அகதிகள புைர் வாழ்வுக கழகம, 
இ்ம பெயர்ந்த அகதிகளுககாக 
இயங்கிக பகாணடிருந்த காைம. அதன 
ஆணிமவராக பதாழிற்ெட்்வர்கள திரு.
மக.சி.நித்தியாைந்தா, மக.கந்தசாமி 
ஆகிமயார். இவர்கள ெராமைரிப்பில் 
அறமைந்த அகதி முகாமகளில் இருந்த 
மைறையக அகதிகளுககாை நிரந்தர 
குடியிருப்பு திட்்ங்கற் உருவாகக 
காந்தீயம முனவந்தது.

உளுந்து விற்யும வனனியில் 
சுய மதறவறய பூர்த்தி பசய்து 
தனநிறைவு்ன வாழ வழிவகுககும 
திட்்ங்கள முனபைடுககப்ெட்்ை. 
முனைய சிறீமைாமவா ெண்ாரநாயககா 

அமறமையாரின அரசாங்கத்தால் 
விவசாய அபிவிருத்திகபகை பெரும 
முதலீட்்ா்ர்களுககு வழங்கப்ெட்் 
500 ஏககர் திட்்ங்களில் ப்ாைர் ொம, 
பகனஸ ொம எனெை காந்தீயத்தால் 
பொறுப்மெற்கப்ெட்்ை. கல்ைாறு, 
மைணியர்கு்ம, நாவைர் ெணறண எை 
திட்்ங்கள விஸதரிககப்ெட்்ை.

ஒரு ஏககர் முதைாக மூனறு 
ஏ க க ர்  வற ரய ா க  ஒவபவ ாரு 
குடியிருப்ொ்ர்களுககும நிைம, 
குடிறச அறமைகக அடிப்ெற் உெகரண 
பகாடுப்ெைவுகள, விறதகள, உரங்கள 
விநிமயாகம, ஆழ் கிணறுகளும நீர் 
இறைகக இயந்திரங்களும, ஒவபவாரு 
கிராமைங்களுககும ஒரு பதாண்ர். 
மைத்திய பதா்ர்ெகம. இரவு மநர 
முதிமயார் கல்வி. ெகல் மநரங்களில் 
ொைர், சிறுவர்களுககாை ஆரமெ 
கல்வி, இைவச ொல், திரிமொஷா மைா 
விநிமயாகம. ெடித்த இ்ம யுவதிகள, 
இற்ஞர்கள ,  ெல்கறைககழக 
மைாணவர்கள, காந்தீயத்தின முழுமநர, 
ெகுதிமநர பதாண்ர்க்ாைார்கள. 
குடியிருப்ொ்ர்களுககு உதவுவது 
இவர்கள ெணியாைது. 

மைட்்கக்ப்பு, திருமகாணமைறை, 
வவுனியா, மைனைார், கிளிபநாச்சி, 
யாழ்ப்ொணம எனறு காந்தீயம 
ஏழு தமிழ் மைாவட்்ங்களிலும 
கிற்கற் உருவாககியது. ஒவபவாரு 
மை ாவட்்ங்களிலும பினதங்கிய 
கிராமைங்களுககு கிராமிய கிற்கள 
அறமைககப்ெட்்ை. சிறுவர் ொ்சாறை 
மூைமைாை இைவச கல்வி இதற்காை 
பதாண்ர், ஆசிரிறயகள, மைாதர் 
அறமைப்பு ,  அந்த  அறமைப்பின 
ஊ்ாக மகாழி வ்ர்ப்பு, ெயனமைர 
நடுறக திட்்ங்கள எை சுயமைாை 

உறழப்பில் தனநிறைவு காணும திட்்ங்கள 
முனபைடுககப்ெட்்ை. பநாவிப் பகயர், பிரட் 
மொத மவனட், கிறிஸடியன எய்ட் எை உைக 
நிதி வழங்கும அை அறமைப்புகள காந்தீய 
திட்்ங்களுககாை நிதிறய வழங்கிை.

ஒவபவாரு வாரமும ஒரு மைாவட்் நிர்வாக 
கூட்்ம. பசயற்ொடுகற் கணகாணித்தல் 
எனறு இராஜசுந்தரம, எஸ.ஏ.ம்விற் ஐயா, 
இற்யவர்கள ஓயாமைல் உைா வருவார்கள. 
வவுனியாவில் மைத்திய ெணிமைறை. கிளிபநாச்சி 
குருகுைத்தில் பெண பதாண்ர்களுககாை 
பதாண்ர் ெயிற்சி. ஒவபவாரு தமிழ் மைாவட்் 
கிற்களின கிராமைங்களில் இருந்தும வரும 
ஐந்து பெண பதாண்ர்கற் பகாண் 35 
ெயிற்சியா்ர்களும தங்கி ெயிற்சி பெறும 
ெட்்றை.

தமிழ் பிரமதசங்களில் உளகட்டுமைாைங்கள 
பொரு்ாதார, சமூக, கைாசார மநாககுகளுககாை 
இைககுகற் அற்ய பவற்றிகரமைாக கட்டி 
எழுப்ெப்ெட்் மவற .் அரசாங்கத்தின இைபவறி 
ொர்றவயில், காந்தீயம அழிககப்ெ் மவணடிய 
இயககம எனை பதரிவுககு உள்ாைது. 1983ம 
ஆணடு ஏப்ரல் மைாதம 7ம திகதி காந்தீயத்தின 
சிறுவர் ஆதரவு இல்ைம அறமைந்திருந்த 
சினைபுதுககு்த்தில் இராஜசுந்தரம றகது 
பசய்யப்ெட்்ார். பதா்ர்ந்து காந்தீய மைத்திய 
குழு தறைவராக இயங்கிவந்த எஸ.ஏ.ம்விற் 
ஐயா தன பகாழுமபு YMCA வாசஸதைத்தில் 
றகதாைார். றகது பசய்யப்ெட்டு ெைாபகாற்யில் 
விசாரறணககு உட்ெடுத்தப்ெட்்வர்களில்  
இர ாஜசுந்தரமும ஒருவர் .  நீதிமைனை 
உத்தரறவ அடுத்து இராஜசுந்தரத்றத மமை 
மைாத நடுப்ெகுதியில் ெரிமசாதித்த மைருத்துவ 
அதிகாரி Dr.S.L.Salgal “Dr.இராஜசுந்தரம 
சித்திரவறத காரணமைாக உட்காயங்களுககு 
உட்ெட்டுள்தாகவும, அவரது இ்து றக 
விைகி பசயற்ொடு இழந்து இருப்ெதாகவும 
பசவிப்ெறை உற்ந்து பசவிப்புைன ஒரு காதில் 
ஊறுெட்டு உள்தாகவும மமைைதிக றவத்திய 
மசாதறைகளும சிகிச்றசயும மதறவ எை 
தன மைருத்துவ அறிகறகயில் குறிப்பிட்்ார்.

இைககைவரம அரசாங்கத்தின ஆதரமவாடு 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்் 1983 யூறை மைாதம இவர் சிறை 
றவககப்ெட்டிருந்த பவங்கற் சிறையிமைமய 
திட்்மிட்டு ெடுபகாறை பசய்யப்ெட்் 
குட்டிமைணி, பஜகன மொனை மைாவீரர்களு்ன 
தமிழ் றகதிகளில் இவரும ஒருவராைார். 
விடுதறை இயககங்கற் ஒனறிறணகக 
முயற்சித்தது, உமைா மைமகஸவரன, சந்ததியான 
ஆகிமயார் இந்தியாவுககு தப்ெ முயற்சித்தது 
எனை குற்ைச்சாட்டுகற் முனறவத்து 
ஆதாரத்றத மதடிகபகாணடிருந்த அரசாங்கம 
சக சிறைகறகதிகள, சிறைப்ொதுகாவைர்கற் 
ஏவி, இருமபு ொ்ங்கள, குழாய்கள, மகா்ரி, 
வாள சகிதம 35 சிறை றகதிகற் யூறை 
25இல் ெலி எடுத்தது. ொதுகாப்பு எனை பெயரில் 
இவர்கற் மமைல்மைாடி சிறைககு மைாற்றி கதறவ 
பூட்டிய சிறை ொதுகாவர்கள 27ம நாள யூறை 
1983ம நாள சிங்க் றகதிகளின சிறைக 
கதறவ திைந்துவிட்டு எங்மகா மைறைந்தார்கள. 
இவர்களின சிறைககதவு பூட்ற் உற்த்த 
றகதிகற் சமைாதாைப்ெடுத்த, அவர்கற் 
அனமொடு அணுகிய இராஜசுந்தரம ஒரு 
றகதியால் இருமபுக கமபி தாககுதலில் 
தறைககும கழுத்துககும இற்யில் தாககப்ெட்டு 
இரத்தம பெருகபகடுத்து ஓ் தறரயில் சரிந்து 
இைந்தார்.

கணணகி திருகி எறிந்த தன முறை 
கந்தகமைாக மைாறி மைதுறரறய எரித்ததுமொை 
இைங்றக எரிந்தது; இனறும எரிகிைது.  
இராஜசுந்தரம முதைாமைாரின தியாகம எனமைா 
ஒரு நாள தமிழர் கைறவ பவற்றி பகாள் 
றவககும. 

ைாந்தீயம் ்டாக்டர்.ராைசுந்தரம் நிகனவுைள்
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நியூமயார்க நகரம எனைதும, 
மைா்மைாளிறககள, கூ்மகாபுரங்க்ாக 

நிரமபி நிற்கும மைன�ட்்ன ெகுதிதான 
ெைருககும நிறைவு வரும. இரட்ற்க 
மகாபுரங்கள இங்மகதான இருந்தை. 
ெரந்துவிரிந்த நியூமயார்க நகரின 
பென ரயில்மவ ஸம்ஷன அருமக 
கிறிஸம்ாெர் பதருவில் உள் சாதாரண 
மதாறச கற்யில் எப்மொதும கூட்்ம 
அறைமமைாதிக பகாணடிருககும. தமிழ் 
முகங்களுககு மைத்தியில் பவளற்யர்களின 
முகங்களும இங்மக மதாறசகளுககாகக 
காத்துக கி்ப்ெது வழககம. ெர்கருககாக 
10 நிமி்ம காத்திருககாத பவளற்யர்கள, 
தமிழரின றகப்ெககுவத்தில் தயாராகும 
மதாறசகற்ச் சாப்பி் மைணிககணககில் 
காத்திருப்ெறதப் ொர்ககைாம. உைகின ெை 
நாட்டு மைககளும வசிககும நியூமயார்ககில் 
அபமைரிககன, பமைகஸிகன, ஐமராப்பியன, 
Street Foodகளுககு மைத்தியில் நம 
ஊர் மதாறசறயயும மொட்டி மொ் 
றவத்துள்ார் யாழ்ப்ொணத்றதச் மசர்ந்த 
ெழனிச்சாமி திருககுமைார். நியூமயார்ககில் 
மதாறச கற் றவத்த கறதறய, 
திருககுமைாமர பசால்கிைார்…

“இைங்றகறயச் மசர்ந்த எைககு, 
என ொட்டிதான விதவிதமைாை மதாறச 
சுடும வித்றதறயக கற்றுத்தந்தார். என 
ொட்டியின றகப்ெககுவத்தில் தயாராகும 
மதாறசகற், இைங்றகயில் மைககள 
விருமபிச் சாப்பிடுவார்கள. இைங்றகயில் 
பிரச்றை முற்றியமொது நியூமயார்க 
நகருககு வந்மதன. ஆரமெத்தில் இங்மக 
பெட்மரால் ெங்ககில், வாட்ச்மமைன 
மவறை ொர்த்மதன. மதாறச கற் 
றவகக மவணடும எனெது என ஆறச. 
றகயில் பகாஞசம மசமிப்பு இருந்தது. 
பதருமவாரக கற் றவகக றைபசனஸ 
கிற்த்ததும 13,000 ப்ாைர், முதலீட்டில் 

இந்தக கற்றயத் பதா்ங்கிமைன. 
வங்கியிலிருந்து க்ன வாங்கிமைன. 
என பவற்றிககு, கடிை உறழப்புதான 
காரணம. நியூமயார்ககில் ெனி பெய்தாலும, 
குளிரடித்தாலும என கற்யில் சு்ச்சு் 
மதாறச கிற்ககும. ஒருநாளகூ் 
விடுமுறையில்றை. அபமைரிககா வந்து 25 
ஆணடுக்ாகிவிட்்து. என மதாறச கற ,் 
தற்மொது 18-வது ஆணடில் பெருறமையு்ன 
இயங்கிவருகிைது” எனகிைார்.

முமறெறய வி் நியூமயா ர்க 
நகரில் மைககளபதாறக குறைவுதான 
எனைாலும, முமறெவாசிகள மொைமவ 
நியூமயார்கவாசிகளும ெடு பிஸியாைவர்கம .் 
நியூமயார்க பென ரயில்மவ ஸம்ஷன 
அருமக, ஓய்வுககாகககூ் ஒரு நிமி்ம 
நினறுவி் முடியாது. அறை அறையாய் 
வரும மைககள கூட்்ம, உங்கற் 
அடித்துகபகாணடு மொய்விடும. இதுமொனை 
பிஸியாை ெகுதிறய உைகில் ொர்ப்ெது 
அரிது. அலுவைகம மொகுமமொதும 
சரி… வருமமொதும சரி, கடும பநரிசல் 
காணப்ெடும. இவவ்வு பிஸியாை மைககள 
நிறைந்த நகரில் ெை நாட்டு Street Food 
கற்களும வ்ர்வதற்குக காரணம 
அவர்களின மநரமினறமைதான. அதில், 
தமிழர் திருககுமைாரின கற்யும முககிய 
அற்யா்த்றதப் பெற்றுள்து.

ப வ ள ற் ய ர் க ள ,  க று ப் பி ை 
மைககளுமகூ் திருககுமைாரின கற்ககு 
வந்து மைசாைா மதாறசறயச் சாப்பிட்டுவிட்டு 
‘மெஷ மெஷ’ எனறு பசால்லிச் பசல்வர். 
பவளற்யர்கள அதிக்வு ெச்றசக 
காய்கறிகற் விருமபிச் சாப்பிடுவார்கள. 
அதைால், அவர்களுககு வழங்கும மதாறச 
மீது கூடுதைாக ெச்றசக காய்கறிகள 
இருககும. திருககுமைார் அந்த ரகசியம 
பதரிந்து பசயல்ெடுகிைார்.

ஒரு மதாறச, 8 அபமைரிகக ப்ாைர். 
அபமைரிககாவில் ெர்கர் விறை இறதவி் 
அதிகம. நியூமயார்ககில் நீங்கள நல்ை 
உணவு சாப்பி் நிறைத்தால், கிட்்த்தட்் 
40 ப்ாைர் பசைவு பசய்ய மநரிடும. 
இதைால், அககமெககத்தில் வாழும 
தமிழர்களுககும மகர் மைககளுககும 
திருககுமைாரின றகமயந்தி ெவன ஒரு 
வரப்பிரசாதம. ஊத்தப்ெம, மொண்ா, 
இட்லிகளும இங்மக கிற்ககும. நமமை தமிழ் 
மைககளின உணவுகற்ப் பிரெைப்ெடுத்தும 
வறகயில் ‘புதுச்மசரி ஸபெஷல்’, ‘ஜாஃப்ைா 
ஸபெஷல்’ மொனை பெயரில் சிைப்பு 
உணவுகற்யும தயாரித்து விற்கிைார் 
திருககுமைார். இவரின றகப்ெககுவத்தில் 
தயாராகும சிங்கப்பூர் நூடுல்்ும 
நியூமயார்கவாசிகற் எச்சில் ஊைறவககும 
ரகம. ‘நியூமயார்க பசனைால் எங்மக 

நியூய�ொர்க் ந்கர வீதியில்

ைருவாகி உருவாகி
பதாடடில்ப் ெருவமாகி
பிள்க்ள இ்ளகமயாகி,
 
ைாதலாகி ைாதலனாகி
தன ைாதகல வாழவாக்கி
அகத வர்ணிக்கும் ைவியாகி...,    
 
நீல விழியழகி
முழுநிலகவ விட முைவழகி
பநற்றிப் பிகையழகி
குஙகுமப் பொடடழகி,
 
மஞைள் உடலழகி
மல்லிப்பூ மனதழகி
முநதாகன சமலழகி
பினபுைம் கீழழகி,

்விஞர் சி்வசி்வகா அழ்ன்ரகாஜ்

ச�ாப்ொடல் உலகில் மிகப்பெரும் 
ரசிகரகளை பகாணடவர பசலீனைா பகாம்ஸ். 
இவர ெல ொடகரகளை காதலிதது வருவதாக 
வதந்திகள் வந்தது.

ஏன், பிரெல ொப் ொடகர பேஸ்டின் 
பீெருடன் சில நாட்கள் லிவிங்டுபகதரில் 
இவர இருந்ததாக கூட பசயதிகள் வந்தது.

இந்நிளலயில் தறபொது எல்பலாளரயும் 
அதிரச்சியில் ஆழ்ததும்ெடி இவர �ாலிவுட் 
நடிகர பில் முரபர என்ெவளர காதலிதது 
வருவதாகவும், விளரவில் திருமணம் 
பசயயவிருப்ெதாகவும் ஆங்கில ஊடகங்களில் 
பசயதிகள் வருகின்்றனைது.

பசவினைாவின் வயது 26 இருக்க, 
முரபரவின் வயது 68, இளத அறிந்த ெல 
ரசிகரகளுக்கு தான் பெர அதிரச்சி, இவரகள் 
இருவரும் போடியாக பகன்ஸ் திளரப்ெட 
விைாவிறகு வந்தனைர.

ஒரு யகாழ்பபகாண வதகாசெ ் ச்!
எனை சாப்பிடுவது?’ எனை வழிகாட்டிப் 
புத்தகங்களில் 42 நாடுகளில் ‘மதாசா 
மமைன’ எனை பெயரில் திருககுமைாரின 
கற்யும பெயரும இ்மபிடித்துள்ை. 
நியூமயார்க வரும ஜப்ொனியர்கள ெைரும, 
இவரின கற்ககு தவைாமைல் வந்து 
மதாறசறய ஒரு பிடி பிடித்துவிட்டுச் 
பசல்வமதாடு, வீட்டுககு ொர்சலும 
கட்டிச் பசல்கிைார்கள. “ஆறசயாய்ச் 
சாப்பிடுவறதப் ொர்ககுமமொது எைககுப் 
பெருறமையாக இருககும. அப்மொபதல்ைாம 
எைககுளம் ‘எனமைா் ொட்டுககு 
இந்தப் ொணடிய நாம் அடிறமையப்ொ’ 
எனை ொறையாவின வசைமதான 
நிறைவுககு வரும. இந்தத் பதாழிறை 
விருமபிச் பசய்கிமைன. மைககள எனமைா் 
கற்யில் வயிைாரச் சாப்பி் மவணடும 
எனெதுதான என ைட்சியம. நியூமயார்ககில் 
இருககும தமிழ்நாட்டு ம�ாட்்ல்கற்வி ,் 
என கற் மதாறசயில் அதிக ருசி 
இருககும. ஆைால், விறை அவற்று்ன 
ஒப்பிடுறகயில் பவகு குறைவு. ஏபைனைால், 
ெணத்றதவி் வாடிகறகயா்ர்களின 
மைைநிறைவுதான எைககு முககியம” 
எனறு கூறும திருககுமைாரின கற்ககுப் 
மொவது எப்ெடி?

நியூமயார்க, பென ரயில்மவ ஸம்ஷனில் 
இருந்து 15 நிமி்ங்கள ந்ந்தால், 
கிறிஸம்ாெர் பதரு வந்துவிடும. அங்மக 
மொய் ‘நியூமயார்க மதாறசககற் எங்மக?’ 
எைகமகட்்ால், குழந்றத கூ் காட்டிவிடும. 
ஆமைாங்க… கற்யின பெயமர…N.Y.Dosas-
தான! 

26 ்வயது பிரபல போடகிக்கு
68 ்வயது நடிகருடன கோதல்!  

ைற்பூரக் குணத்தழகி
ைற்பில் நீயும் ைணணகி
நூலிகழ இகடயழகி
நூதனமான பெணணழகி,
 
பிைப்பு மசகைத் பதாகடயழகி
பிைநது வநதாள் எனக்ைழகி
ஒரு ெக்ைம் உகனத் தாஙகி
இரு கையால் உகன வாஙகி,
 
என வாழக்கை நீயாகி
உன விருப்ெம் எனதாகி
வாழசவாடடம் ெலதாகி
வாழக்கை முழுதும் ஒனைாகி,
 
பிள்க்ள குடடி எனைாகி
ெலனும் ெயனும் நனைாகி
இ்ளகம முதுகமக் ைாலமாகி
செரனும் செத்தியும் உணடாகி,
 

குறித்த ஆயுளும் முடிவாகி
இைப்பும் சமாடைமும் ெயமாகி
இனிசமல் வாழக்கையும் ொரமாகி
இருப்ெகத விட இைப்ெசத சமலாகி,
 
இைப்ொகி இறுதிக்கும் இறுதியாகி
இறுதியில் இகைவசன ைதியாகி
இைப்ொகி இறுதிக்கும் இறுதியாகி
இறுதியில் இகைவசன ைதியாகி...!

்கொதலை 
வர்ணிக்கும் 
்கவி�ொகி!
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்காக்ர் எஸ்.ந்வரத்தினம்்காக்ர். என்.சே்நகாதன்

பூமியிைது சுழற்சி மநரம, சுற்றுப்ொறதக காைம, 
நாள, வரு்ம எைவும, சந்திரனின சுற்றுவட்்ம 

மைாதம எனெதாகவும கணககிட்் எம முனமைார்கள 
புத்திசாலிகம !் கிரகங்களின நிறையறமைப்பு, பெயர்ச்சியின 
ஒழுங்குமுறைகளின மூைமைாக கணிககப்ெடுவமத 
மசாதி் சாஸதிரம. மமைலும நட்சத்திரங்கள வாைத்தில் 
பதனெடுவதாை கூட்்றமைப்பும அதில் உள்்ங்குகிைது.

சுொவம அல்ைது மைைப்ொனறமை எைககுறிப்ெறத 
எணணப்மொககு, பசயற்ொடுகள, ெழககவழககங்கள 
எனை பதா்ரிை விற்வு எை ஏற்கிைார்கள. அறதத் 
திருப்பிப் ொர்த்தால் சுொவத்தின இறுதி விற்வாக 
எணணப்மொககு அறமைவறதயும கவனிககைாம. எது 
எவவாைாக அறமைவதாைாலும குறைொடுள்தாக இறவ 
அறமைவறத ‘ொவம’ எனறுதான பசால்ைமவணடும. 

தி்ம/உறுதி எனெது நிறைதவைாறமை எைப் 
பொருளெடுவது. மைை உறுதி மவணடும எனறு கருதிைாலும 
அது அறசயமைாட்்ாத தூண மொைல்ைாது வற்ந்து 
வி்ககூடிய வில் மொை அறமையவும மவணடியமத. 
இல்றைமயல் நாம தகர்ந்து வி்வும மநரி்ைாம.

பிைப்பு, வாழ்வு, இைப்பு யாவும முனைதாக 
நிச்சயிககப்ெட்்துதான எனெது ஒரு நமபிகறகமய. இந்த 
மைைபவணணம பகாண்வர்களின நமபிகறககபகை 
எத்தறைமயா உள்ை. எமைது வாழ்வு, இறைவைது 
மசாதறை எனெதும அவற்றில் ஒனறு. அது மவதறை 
தருமைாயின மசாதி்ம நாடுவது அவர்க்து சகஜம. 
அது ொவம அறமைந்துள்தாைது எனறு மசாதி்ர் 
பசால்லிவிட்்ால் 'ொவ நீககம' பசய்யவும நாடுவார்கள.

எமைது எதிர்காைம ெற்றி அறிந்துவிட்்ால் அதற்பகை 
திட்்ம வகுககைாமதான. எதிர்ொர்த்ததற்கு மைாைாக 
எதிர்காைம அறமைந்துவிடின திட்்ம 
பொடிப்பொடியாகி விடும. அதிருப்தி 
அற்ய  ம வணடியது த ான . 
க்ந்துவிட்்காைம மைைறத 
கவறையில் ஆழ்த்துமமொது, 
அது உமைது மொதாத காைம, 
கி ர கங்களின நிறை /
பெயர்ச்சியின விற்வு எை 
மசாதி ர்் பசானைால் மைைம 
ஆறுதல் அற்கிைது.

இந்த மவதறைகற்த் 
தவிர்த்து வாழ்வு எமைது 
ச ா த ற ை க கு ரி ய து 
எ ை  மை ை த் தி ் ம 
ப க ா ண டு வி ட் ் ா ல் 
மசாதி்ம கணடுபகாள் 
மவணடியதில்றை.  ெயிர் 
விற்விகக பிரமதசத்தின 
காைநிறை மைாற்ைம ெற்றிய அறிவு 
மைட்டும மொதாது. மைணறணக கி்றி 
வ்மைாகக மவணடும. மைைறத அைசி 
வ்ப்ெடுத்தாமைல் மைைவ்ம காண முடியாது. 

ஜாதகத்றத முனறவத்து, மைைம அல்ைது மவறு 
உ்லுறுப்புகள இயககத்திற்கு உரித்தாை மநரங்க்ால் 
தாககப்ெ்ைாம எை மசாதி்ம அறியத்தர உள்து 
எனெதற்கு ெை வி்ககங்கள உள்ை. புணெட்் மைைம 
ெணெட்் மைைறத வி் மநாய்களின தாககத்திற்கு 
இ்மைளிககிைது.

ஜாதகத்தில் ஒரு கண்ம உள்து; ெஞச பூதங்களில் 
ஒனைாை நீர் மூைமைாை, ஆெத்திற்கு இ்முணடு 
எை மசாதி்ர் கூறிவிட்்ால் நீச்சலில் இைங்குவறத 
தவிர்ககைாம. ஆைால், நீச்சல் ெயிற்சியினறமைமய 
சமையத்திற்கு உதவ முடியாமைல், நீரில் வீழ்ந்தால் 

மூழ்கிவி்வும ஆகைாம. நீச்சல் ெயினறுளம்ாம 
எைத் தி்ம பகாண்வன நீமராட்் மவகம 
/ ஆழம ெற்றி சிந்திககாமைல் நீந்துவதும 
ஆெத்திற்காைமத.

மசாதி்ரின திைறமையில் மசாதி்ம தங்கிவிடும 
எனெது ெைரது எணணம. மசாதி்ரின திைறமையில் 
மைைம பசலுத்துவது ஏன? மைைத்தி்ம எனெறத 
வ்மு்ன அறமைப்ெதற்கு எமைது திைறமைமய 
அவசியம. பிடிவாதம, இறுமைாப்பு, முனமகாெம 
எனை சுொவம பகாண் மைைம வ்மைற்ய, 
அறவ நீங்க மவணடும. 

ஜாதக அறமைப்பிற்காை பிைப்பு மநரம 
முனகூட்டிமய நிச்சயிககப்ெட்்தாைது எனெறத 
ஏற்றுகபகாள் முடியுமைா? மைருத்துவமைறை, 
மைருத்துவச்சி வசதிகள, பிரசவ தாமைதம/ குறுககீடு, 
அறுறவ சிகிச்றசயால் பிரசவம எைப் ெைவிதமைாக 
பிைப்பு மநரம நிச்சயிககப்ெடுகிைது. கருத்தரித்து 
விடும மநரம எனெது குறித்த ஒமர மநரத்தில் 
நிகழ்வதாகிைது. இது ஜாதக அறமைப்பிற்பகை 
எடுத்துக பகாள்ப்ெடுவதில்றை. அறிந்து 
பகாளவதும இைகுவல்ை.

பிைககும தருணத்தில் சிசுவின மூற் முழு விருத்தி 
அற்ந்திருப்ெதில்றை. மைைம எனெதும அவவாறுதான. 
கருப்றெயின ொதுகாப்பிலிருந்து பவளியுைகம வந்த கணம 
கிரகங்களின ஈர்ப்பு விறசகளின மநரடியாை தாககங்கள 
மூற், மைை விருத்தியில் ெங்மகற்ெதற்கு வாய்ப்புணடு. 
இதன பிரதிெலிப்பு, கிரகங்களின நிறையறமைப்பு, 
பெயர்ச்சிகளில் தங்கிவிடுவதும ஆச்சரியப்ெடுவதற்கில்றை.

இவற்றிற்மகற்ெ சிந்தறைத்திைன / மைைபவணணம 
ஆற்றும விதம மைாறுெ்ககூடியறத எமைது 

பசயற்ொடுகள காட்டுவை. ெடிப்பு வறகயில் 
பதரிவு, வாழ்கறகத் துறணறய 

ம த ர் ந்பத டு த் தல் ,  தி ரவியம 
மசர்கக திறரக்ல் தாணடுவது 
எை ெைவிதங்களில் இறவ 
அறமைகினைை.

சுொவம எவவாைாைது 
எனெறத ஜாதகம கிரகிககக 
கூடியதாக உள்து எனெதில் 
சந்மதகமில்றை. வாழ்வில் 
ஏற்ெடும இற்ஞசல்களுககு 
சுொவம இ்மைளிப்ெறதயும 
கிரக நிறையறமைப்புககள 
/  ப ெ ய ர் ச் சி க ள 
பிரதிெலிககினைை. 

இறைவைது அனுககிரகம 
மூைம கிரகங்களின விற்வு 

ொரதூரமைாக தமைககு அறமைவறத 
தவிர்ககைாம எனை நமபிகறக ெைர் 

மைத்தியில் உள்து. சுொவம வ்மபெைபவை 
எத்தனிப்ெமத புத்தியாைது. அறத மமைமெடுத்துவது 
‘ொவமைாக’ அறமையும துர்குணங்கள நீங்குவதற்காை 
வழிமுறையாகும எனெதில் சந்மதகமில்றை. சுொவம 
எது ஊழ்விறைப் ெைன (ொவம) எனை நமபிகறக 
புத்திறய றகவி்த்தூணடியும வி்ைாம. 

திருடுெவன பசய்வது ஒரு ொவம; திருட்டு 
ெறிமொைவன ெைறரயும சந்மதகித்து ெழி சுமைத்துவது 
புை ொவங்க்ாகிைது எனொர்கள. வாழ்வு ‘ெறிமொைதாக’ 
அறமையக காரணம ஊழ்விறை, கிரகங்கள, ஏமதா சாெம 
எனபைல்ைாம மைைம தடுமைாறுவறத ெழி சுமைத்துவதில் 
ெந்தயம (BLAME GAME) எனமை கூைைாம.

மைரபியல் வழியாை (GENETIC) காரணிகள 

உ்ைறமைப்பு்ன சுொவத்தில் ெங்மகற்ெதாக 
அறிந்துளம்ாம. வ்ர்ப்பு முறை, சகவாசம எனெைவும 
முககியத்துவம வகிப்ெை. காற் வயது ஆற் 
மைாற்றிவிடுவது உட்சுரப்புகள (HORMONES) மூற்றயக 
‘க்த்தி’ விடுவதாக அறமைகிைது. குடுமெ ொரம மைைறதக 
கைககி வி்ைாம.

இவவாைாை மவறுெ்ககூடிய முறைகள வாழ்றவ 
அறமைககுமைாயின யாவும ஜாதகத்தில் தங்கிவிடுவதாக 
ஏற்றுகபகாளவதா? அதுதான எனவிதி எனை பிடிவாதமும 
(சு)ொவமதான. முனபைச்சரிகறகககு ஜாதகம 
உதவைாம. அறத எமைககு சாதகமைாக பகாள்ாது 
ொதகமைாக பகாளவது மை்றமை. ெடிப்பில் சித்தியற்ய 
வாய்ப்பில்றை, மவறைவாய்ப்ெதில்றை எை இவற்றைக 
றகவி்ாமைல், ெனமை்ங்கு முயற்சிப்ெமத உசிதமைாைது.

கிரகமதாஷம நீககபவை அல்ைது க்வுள 
கிருறெகபகை பூறஜ, யாகம பசய்வது அந்த நமபிகறகககு 
வலுவூட்டுவமத! தனைமபிகறகறய வலுவூட்டும எந்த 
முயற்சியும வரமவற்கத்தககமத!

இககட்்ாை சூழ்நிறைகளில்தான சுொவம பூரணமைாக 
பவளிப்ெடுகினைது. மைைம மவதறைப்ெடுவமதா அல்ைது 
சாதறையால் பூரிப்ெமதா அதில் தங்கிவிடுவமத! மசாதி்ம 
கணடு கிரகிககவுள்றவ எமைககு ஊகமைாக அறமைவை; 
மைைவ்ம பகாணடு பெைவுள்றவ எமைககு மயாகமைாக 
அறமைவை.

நட்பு வ்ர்வதற்கு ஜாதகத்தில் ஒத்திருகக 
மவணடியதில்றை. திருமைண வாழ்வு சுமுகமைாக 
அறமைய ஒருமுகமைாக எணணமைாற்ைல் மைட்டும மொதாது. 
மசாதறைகற் எதிர்மநாககுமமொது ஒத்ததாை 
எணணம மவதறைறய அதிகரிககுமமையனறி அதிலிருந்து 
விடுெ் உதவாது. விட்டுகபகாடுககும மைைப்ொனறமை, 
மவறுெட்்தாை சுொவமுற்யவர்களிலும காணககூடியமத! 
எதிர்சகதி (+VE/-VE)கள கவர்வை. ஒமர ரகமைாைறவ 
எதிர்ப்ெை. அதிர்வுகள ஒத்ததாயின ஒலிஎழுச்சி (RESO-
NANCE)யாகுமமையனறி ஒலி தணிககப்ெ்மைாட்்ாது.

ஜ ா த க ப்  ப ெ ாருத் தமுள்  விவ ா கங்கள 
நிறைத்துவிடுபமைனறு இல்றை. ெழிறயச் மசாதி்ம 
மீது சுமைத்துவாமைன? மைமைாதி்ம வ்மைாக அறமைய 
உனறைமய நீ அறிந்து பகாள் முடியுமைாயின வருந்த 
மவணடியதில்றை. பொருந்திவிடுவதில் தமெதிகள 
பவற்றி காணைாம.

தி்மைாக பசால்ைககூடியது மசாதி்ம எனின, ொவமைாக 
அறமைவதும சுொவத்தில் உள்மத. 

ய�ாதிடம் - சுபாைம்



பிபைைற் தமிழ் சங்கத்தின  40ஆவது ஆணடு 
நிறைவு மைாணிகக விழா -புத்தாணடு விழா க்ந்த 

11-05-2019 சனிககிழறமை பவமபிளி பிபரஸட்்ன மைமைார் 
ொ்சாறை மைண்ெத்தில், மைண்ெம நிறைந்த மைககள 
கூட்்த்தின மைத்தியில் மகாைாகைமைாக நற்பெற்ைது. இந்த 
நிகழ்வுககு 40 வரு்ங்க்ாக ஈழத் தமிழ் நா்க உைகில் 
தனி முத்திறர ெதித்து வரும திரு, திருமைதி ொமைந்திரா 
பிரதமை விருந்திைர்க்ாக கைந்து சிைப்பித்தைர். பகௌரவ 
விருந்திைராக முனைாள �மரா மமையர் கவுனசிைர்  
திரு. சுமரஷ கிருஷணா அவரது மைறைவி கவுனசிைர் 
திருமைதி சசிகைா அவர்களும கைந்து பகாண்ைர்.
சிைப்பு விருந்திைராக திரு&திருமைதி-(கைாநிதி) சுகுமைார் 
அவர்கள கைந்து சிைப்பித்தைர்.

பிரதமை, சிைப்பு விருந்திைர்கள மைங்க் வி்கமகற்ைல், 
தமிழ் வாழ்த்து - அகவணககம எை குறிப்பிட்் 
மநரத்திற்கு நிகழ்ச்சிகள ஆரமபித்து, இந்த சங்கத்தால் 
வாராந்தம அல்மெட்்ன ொ்சாறையில் ந்த்தப்ெடும 
தமிழ் ொ்சாறை மைாணவர்க்து கறை நிகழ்ச்சிகள 
சிைப்ொக நற்பெற்ைை. சங்கத்தறைவர் ஜமசாராணி 
தயாெரன அறவமயாறர வரமவற்க, மொஷகர் றவத்திய 
கைாநிதி திரு.பதய்மவந்திராவும விருந்திைர்கற் 
பகௌரவித்தார். திரு, திருமைதி ொமைந்திரா அவர்க்து 
40ஆணடுகளுககு மமைற்ெட்் தமிழ் நா்க மசறவறயயும,  
30 வரு்ங்களுககு மமைைாக பிபைைற் தமிழ் சங்க 
நிகழ்ச்சிகளுககு பதாகுப்ொ்ராக ெணியாற்றிவரும 
திருமைதி ஆைந்தராணிறயயும  ொராட்டி வாழ்த்து மை்ல் 
அவர்களுககு வழங்கப்ெட்ட்து. 

பதா்ர்ந்து பிரதமை விருந்திைர் திரு. ொமைந்திரா 
உறரயாற்றிைார். அவரது உறரயில்,

"எமமைவரிற்மய எமைது ொரமெரியக கறைகள, 
விற்யாட்டுகள,சமூக ஒனறுகூ்ல்கள மூைம சமூகப் 
பிறணப்றெ இறுககமைாக உருவாகக உறழககும 
ஒரு முனமைாடி அறமைப்ொக பிபைனற் தமிழ் 
சங்கம 40 ஆணடுக்ாக வி்ங்குகிைது. பதா்ர்ந்து 
40 ஆணடுகள இந்த நாட்டில் இப்ெடி இயங்குவது 

இைகுவாை காரியமைல்ை. இவர்க்து பிபைனற் தமிழ் 
ொ்சாறையும பதா்ர்ச்சியாக இயங்கி வருகிைது.   
தமிழரின சித்திறர வரு்ப் பிைப்றெ ஒட்டி வரு்ாந்த 
கறை விழாககற் பிபைனற் தமிழ் சங்கம  ந்த்தி 
வருகிைது. எமைது நா்கங்கள ெைவற்றை பதா்ர்ந்து 
தமைது கறைவிழாககளில் மமைற்மயற்றுவது்ன இந்த 
நாட்டில் நாம சிறுவர் நா்கங்கற் தயாரிப்ெதற்கு முதல் 
க்ம அறமைத்தவர்கள இவர்கம்.  பிபைனற் தமிழ் 
ொ்சாறை மைாணவர்கற்க பகாணடு 1990 இல் இருந்து 
2004 வறர ெை சிறுவர் நா்கங்கற் தயாரித்து 
ெை இ்ங்களிலும மமைற்மயற்றியுளம்ாம. 
ைண்னில் க்ந்த 16 வரு்ங்க்ாக நாம 
ந்த்தி வரும ைண்ன தமிழ் நா்கப் ெளளிககு 
அடித்த்மைாக இது அறமைந்தது. 90களில் 
எமமி்ம சிறுவர்க்ாக நா்கம ெயினைவர்கள  
சிைர் இப்மொது தமைது பிளற்கற் 
- அடுத்த ெரமெறரயிைறர-  
எமமி்ம நா்கப் ெயிற்சிககு 
அனுப்புவதும, அவர்களில் ெைர் 
இனறு மமைற்மயறும எமைது 
"அறமைதி பூங்கா" நா்க 
நிகழ்வில் ெங்கு பெறுவதும 
எமைககு மைகிழ்ச்சி." எனறு 
பதரிவித்தார்.

பதா்ர்ந்து மெசிய 
கவுனசிைர் திரு. சுமரஷ 
கிருஷணா பிபைைற் தமிழ்  
சங்கத்தின சாதறைகற் 
ொராட்டி வாழ்த்திைார்.

பி ப ை ை ற்  த மி ழ் 
ொ்சாறை  தமிழ் ஆசிரியர் 
புஷெமைாைா சிவசுப்ரமைணியம 
தயாரித்த " மைரம யாருககு 
பசாந்தம" நா்கமும, ந்ை 
ஆசிரியர் வாசுகி அருணன 

அவர்க்து மைாணவியர் ந்ைமும சிைப்ொக இருந்தை. 
பதா்ர்ந்து திரு. ொமைந்திரா பநறிப்ெடுத்திய தமிழ் 
அறவககாற்று கறைக கழக, ொமைந்திரா ஆைந்தராணி 
ஆகிமயாரால் ந்த்தப்ெடும  ைண்ன  தமிழ் நா்கப் 
ெளளி மைாணவர்கள நடித்த " அறமைதிப் பூங்கா " சிறுவர் 
நா்கம சிைப்பு நிகழ்ச்சியாக நற்பெற்ைது. சுமைார் 20 
சிறுவர்கள நடித்த இந்த நா்கத்தில் பினைணி வாத்திய 
இறசறய அமத வயபதாத்த  தர்சினி (கீமொர்ட்), 
பராஷான (மிருதங்கம) ஆகிமயார் வழங்கியறமை 
ொராட்டுககுரியது. ொ்ல்கற் விஜயகுமைாரி ெரமைகுமைரன, 
கைாநிதி தர்ஷினி சிவசுதன, ஆைந்தராணி ொமைந்திரா 
ஆகிமயார் ொடிைர். ஈழத்து நா்காசிரியர் திரு 
மஜானசன ராஜ்குமைார் எழுதிய இந்த நா்க 
தயாரிப்புககு திருமைதி ஆைந்தராணி ொமைந்திரா 
உதவி பநறியா்ராக ெணியாற்றிைார்.

 இற்மவற்றய பதா்ர்ந்து ைண்னில் 
புகழ் பெற்ை  "ராகாஸ" இறசககுழுவின 

பினைணியில் ைண்ன வாழ் இற்மயார் 
- அபீைா, கி்ைா, ைகஸமிதா, 
ைவாங்கி, ைகசானயா, நிரூஜா, 
நிமவதா, பிரார்த்தைா, சாரங்கா, 
சாசுவா, சுருதி, தரனயா  மைற்றும 
திரு. தரன ஆகிமயார் 
திறரயிறச ொ்ல்கற் ொடி 
சறெமயாறர கவர்ந்தைர்,

புைமபெயர் சூழலில் 
வி ் ா மு ய ற் சி யு ் ன 
பதா்ர்ந்து 40 ஆணடுகள 
சி ை ப் ெ ா க  இ ய ங்கும 
பிபைைற் தமிழ் சங்கத்திறை 
ொராட்டியெடி நல்ைபதாரு 
கறை நிகழ்விறை ரசித்த 
மைைநிறைவு்ன அறவமயார் 
வீடு திருமபிைார். 

துஷி

ஆ்து ஆண்டு நி்ைவு மவாணிகக விழவா
பிறெனற் தமிழ் சங்கத்தின்
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ச்ௌரி ஆனந்தன்

ஈஸ்டர் ஞோயிறு அரசியல பின்னணி
உயிர்த்த ஞாயிறு திைத்தில் ந்ந்த அநியாயமைாை 

அப்ொவி மைககளின ெடு பகாறைகள நிறைத்துக 
கூ்ப் ொர்கக முடியாதறவ. இத்திைத்தில் வழிொடுககு 
அரசியல்வாதிகள ஏன பசல்ைவில்றை எனறு 
‘ெைங்காட்்ான’ எழுப்பியுள் மகளவிககறணககுப் 
ெதில் பசால்ைமவ முடியாது. இதற்குப் பினைணியில் 
‘அரசியல்’ திருவிற்யா்ல்கள ந்ந்துள்ை எனெறத 
நாசூககாகச் பசால்லிருககிைார். முனகூட்டிமய கிற்த்த 
எச்சரிகறகத் தகவல்களுககு எந்த ந்வடிகறகயும 
எடு்ககாமைல் இருந்ததற்கு எனை காரணம? எனறு 
கட்டுறர முடிவில் பதாடுககப்ெட்டுள் மகளவிகளுககு 
இனறு வறர ெதில் இல்றைமய!

- ஆர்.கக.செல்்வரத்தினம்
Sutton

இல்ெம ஆனோல, தர�ோன வி்டயஙகள்
‘புதிைம’ 24 ெககங்க்ாக பவளிவந்திருப்ெறத 

அவதானித்மதன. எனை ந்ந்தது? நிரமெ வி்யங்கள 
இருந்தாலும, வி்மெரங்கள ெற்ைாககுறைமய ெககங்கள 
குறைப்புககுக காரணமைாக இருககைாம எனறு 
எணணுகிமைாம. இைவசமைாக ெத்திரிறகறய நீங்கள 
பவளியிட்்ாலும, தரமைாை வி்யங்கற் பவளியிடுவதில் 

மிகக கவைமைாக இருந்து வரும 
உங்களுககு வி்மெரங்கள மொதிய்வு 
கிற்ககாவிட்்ால், மிகக கஷ்மைாை நிறை 
ஏற்ெடும. வி்மெரங்கள இல்ைாவிட்்ால், 

இைவச ெத்திரிறக ந்த்தமவ முடியாது. 
பதா்ர்ந்து தரமைாை ‘புதிைம’ வரமவணடும 

எனறு விருமபுகிமைாம. இத்மதாடு சிறிய நனபகாற்றய 
அனுப்பியுளம்ன. பதா்ர்ந்து ந்ாத்துங்கள. முடிந்த 
உதவிறய பசய்யக காத்திருககிமைாம.

- ெ.குமாரக்வலு
KINGSTON

உண்ம�கம� செோலகிறது
்ாக்ர் என.பஜகநாதனின எழுத்துககற் விருமபிப் 

ெடிககிமைன. மிக ஆழமைாை அவரின ஆராய்வு 
உணறமைகற்ச் பசால்கிைது. இரணடு முறை ெடிககும 
மொதுதான அவர் எனை பசால்ை வருகிைார் எனெறதப் 
புரிய முடிகிைது.

அ.சுந்ததாஸ்
HAYES

திருமுருகன் பணி
தாயகத்தில் சிவபூமி, துர்கறக ஆையம, ஆனமிகச் 

பசாற்பொழிவுகள மூைமைாக பசஞபசாற்பசல்வர் 
ஆறுதிருமுருகன ஆற்றுகிை ெணிகற் அறிந்து 
மைகிழ்கிமைன. நாவற்குழியில் திருவாசக அரணமைறை 
அறமைவு ெற்றி கட்டுறர ெடித்மதன. மநரில் 
எல்ைாவற்றையும ொர்கக மவணடும எனை எணணம 
மைைதுககுள உள்து. நாட்டு நிறைறமைதான சரியாக 
இல்றைமய! ொர்ப்மொம.

- கு.ராமசெந்திரன்
SOuTHAll

தமிழக சினி�ோவில பமழய ஈழக்கமலஞர்
ஈழத்துக கறைஞர் விஜயசிங்கம தமிழகத்தில் 

எம.ஜி.ஆர்., ரஜினி, கவுண்மைணி மொனை பெரும 
நடிகர்களு்ன மதவரின ெணறணயில் பகாடிகட்டிப் 
ெைந்திருககிைார் எனெறத அறிந்து பெருறமைப்ெட்ம்ன. 
வி.சி.குகநாதன, ொலு மைமகந்திரா மொனைவர்களின 
வரிறசயில் ஒருவராகத் திகழ்ந்த அவறரப்ெற்றி 
ெ்ங்களு்ன வந்த கட்டுறர நனைாக இருந்தது.

- சு.விநாசித்தம்பி
WIMBlEDON

வோசகர் கடிதம

சி்வசைக்தி சி்வமநசைனின மூனறு முததுக்கள் 
்வழங்கிய தமிமழோடு நோம்

ெமீெத்றதய ைண்ன ெயணத்தினமொது 2019 
தமிழ் சித்திறரப் புத்தாணடிறை முனனிட்டு 

புைமபெயர் இற்மயாரிைால் அல்மெட்்னில் 
ஒழுங்கு பசய்யப்ெட்டிருந்த “தமிமழாடு நாம” 
எனை இனனிறச நிகழ்ச்சியில் ஓர் அதிதியாக 
கைந்துபகாணடிருந்மதன. பதலுங்கு மைற்றும 
கனை் கீர்த்தறைகற்யும வர்ணங்கற்யுமமை 
பெருமொலும உள்்ககியிருககும கர்ைா்க 
இறசககச்மசரிகளுககு மைத்தியில் ஒரு நிகழ்வு 
முழுதும தமிழில் மகட்்து இதுமவ முதல் த்றவ.

பிரெை கர்நா்க இறச ஆசிரியர் சிவசகதி 
சிவமைசனின சிமரஷ் மைாணவிக்ாை சாருகா 
வாசுமதவனின கணீர்க குரலில் “கமணசா 
சரணம” முதல் பகாணடு அடுத்து வந்த 
சங்கரி ராமஜந்திரன, சிவகாமி சிபி ஆகிமயாரின 
பதய்வீகக குரலில் ொரதியாரின “திககுத்பதரியாத 
காட்டில்”, முமமூர்த்திகளில் ஒருவராை ொெநாசம 
சிவம அருளிய  “எனை தவம பசய்தறை” 
மைற்றும எம.எஸசுப்புைட்சுமி ஐககிய நாடுகளின 
அமைர்பவானறில் ொடுவதற்காக ராஜாஜியிைால் 
பிரத்திமயகமைாக எழுதித்தரப்ெட்் “குறைபயானறும 
இல்றை மைறை மூர்த்தி கணணா” மொனை எைது 
மைைதுககு மிகவும பநருககமைாை ொ்ல்கற் 
இ்மதறைமுறையின வழி மிகவும பதளிவாை 
பமைாழி உச்சரிப்பு்ன மீணடும மகட்கமுடிந்தது 
பநகிழ்ச்சியாை ஒரு தருணமைாக இருந்தது. 
இவர்களுககு அனுசரறணயாக புல்ைாங்குழல் Dr. 
அரவிந்தன ெகீரதனும மிருதங்கம Dr. அபிராம 
சகாமதவனும வீறண றெரவி ராமஜந்திரனும 

ெககவாத்தியம இறசத்திருந்தார்கள. 

பொதுவாகமவ ொரதியாரின ொ்ல்கள 
எவவ்வு மகட்்ாலும திகட்்ாதறவ. அதிலும 
“சினைஞசிறு கிளிமய” ொ்ல் முழுதும தனிமய 
புல்ைாங்குழலில் மகட்கக கிற்த்தது நிகழ்வின 
இனமைார் சிைப்ெமசம. றவத்திய நிபுணர்க்ாக 
இருந்துபகாணடு இறசககும தமிழுககும தமறமை 
அர்ப்ெணித்து இந்த நிகழ்வுககுத் துறண நினை 
அரவிந்தன, அபிராம மொனமைார்கற் எவவ்வு 
ொராட்டிைாலும தகும.  

தமிழ்நாட்டில் வரு்ந்மதாறும ஒழுங்கு 
பசய்யப்ெடும “பசனறையில் திருறவயாறு” கர்நா்க 
இறச நிகழ்வில் ெரத் சுந்தர் மொனைவர்களிைால் தமிழ் 
ொ்ல்களுககு முககியத்துவம பகாடுககப்ெட்்ாலுமமை 
எமைது நாட்டில் நாட்டுப்புை, பமைல்லிறச அல்ைது 
காத்தவராயன கூத்து மொனை நிகழ்வுகளிமைமய 
தமிழ் ொ்ல்கற்ப் பெருமொலும மகட்கமுடிகிைது. 

அந்த வறகயில் ெல்மவறு நாடுகளின புைமபெயர் 
சமூகங்களு்ன மிகவும பநருங்கிய பதா்ர்பிறைக 
பகாணடிருப்ெவள எனை முறையில் எமைது புைமபெயர் 
சமூகங்களில் தமிழ் பமைாழிப் ெயனொடு குறித்த 
எைது அதிருப்தியிறைப் மொககும வணணமைாக 
இந்த நிகழ்வு அறமைந்திருந்தது. 

இந்த நிகழ்வில் உறரயாற்றிய கைாநிதி 
நித்தியாைந்தன இந்த மூனறு இற்யவரின 
ஆசிரிறயயாை மைதி சிவசகதி சிவமைசறை 
ொராட்டிைார். தமிமழாடு நாம எனை இந்த தமிழ் 
இறச நிகழ்விற்கு தைது மூனறு மைாணவிகற்யும 

சிைப்ொக தயார்ெடுத்தியமதாடு நில்ைாது சிைந்த சங்கீத 
இறச கறைஞர்கற் உருவாககிய குருறவயும 
அதற்கு ஆதரவாக இருந்த பெற்மைாறரயும அவர் 
ொராட்டிைார்.

இந்த நிகழ்வுககு வந்திருந்த ஈழத்துப்ொ்கர் திரு.
மைாணிககம சத்தியமூர்த்தி அவர்கள இந்த நிகழ்வு 
ெற்றி கூறுறகயில், மூனறு கனனியர்கள சங்கரி, 
சாருகா, சிவகாமி ஆகிமயார் தமிழ்ப்ொ்ல்கற் 
முறையாக கற்று கர்நா்க இறச மைாறையாக 
பசனைவாரம மைாறை அல்மெட்்ன ொ்சாறை 
மைண்ெத்தில்  தந்தார்கள. மூவரும மிகவும 
திைறமையாை கறைஞர்க்ாகமவ  எைககுப் ெட்்ைர்.

சுருதி தா்ம எள்்வும பிசகவில்றை, 
ெககவாத்தியங்க்ாக மிருதங்கம புல்ைாங்குழல் 
வீறண இறசககப்ெட்்ை. மிருதங்கவாசிப்பு 
ொ்கர்களுககு அனுசரறணயாக அற்புதமைாக 
அறமைந்திருந்தது ஆைந்தராணியின அறிவுப்பு 
நிகழ்ச்சிறய மமைலும பமைருகூட்டிற்று A.G.S-இன 
ஒலியறமைப்பு சங்கீதத்றத பதளிந்த நீமராற்யாககிற்று. 
இந்த இ்ம இறசககறைஞர்களுககு இனனும 
ெை மமைற்வாய்ப்புககற் ஏற்ெடுத்தி பகாடுகக 
மவணடியது சங்கீத விருமபிகளின க்றமையாகும 
எனை அவரின கருத்றத நானும ஆமமைாதிககிமைன.

இைங்றக மைககளுககு உதவிடும புைமபெயர் 
பதாணடு நிறுவைங்க்ாை புற்று மநாயா்ர் 
காப்ெகம மைற்றும ஏடு நிறுவைம ஆகியவற்றுககு நிதி 
மசர்ககும முகமைாக இந் நிகழ்வு அறமைந்திருந்தது 
குறிப்பி்த்தககது. 
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பனங்காட்கான்

ஒரு தசாப்தத்துககு முனைர் இ்மபெற்ை எழுத்தில் 
வடிகக முடியாத, ஒவபவாரு ஆனமைாறவயும 

உலுககிபயடுத்த, திட்்மிட்் மகாரக பகாறைகற் 
உைகம முழுவதும வாழும மைககள நிறைத்து உருகி 
நிற்கும மவற்யில் இதறை எழுத மவணடியுள்து. 

மைணறணயும மைககற்யும காப்ெதற்கு ஓரிைம 
மொரா் மநர்ந்த மவற்யில், அரச ெயங்கரவாதத்றதயும 
எதிர்த்துப் மொரா் மவணடியிருந்ததால், விடுதறை 
மவட்றக பகாண் இைம ஆயுதம ஏந்தும நிறைககுத் 
தள்ப்ெட்்து தவிர்கக முடியாதது. 

இைவாதமும ெயங்கரவாதமும அரசாங்கத்திைால் 
முனபைடுககப்ெடும மவற்யில், அப்ொவிப் 
பொதுமைககளுககும, அவர்களின காவைர்களுககும 
எனை நற்பெறும எனெதற்கு முளளிவாய்ககால் 
நிறையாை சாட்சி. 

முளளிவாய்ககாலில் யுத்தம பமைௌனிககப்ெட்் 
பதனகினைைர் சிைர். முளளிவாய்ககாலில் ஆயுதங்கள 
பமைௌனிககப்ெட்்ை எனகினைைர் மவறு சிைர். பமைௌைம 
எனெது ெைமைாை ஒரு பமைாழி எனெது உணறமையாைால், 
முளளிவாய்ககால் பமைௌைம எனெது விடுதறைப் 
மொராட்்த்தின முடிவல்ை எனெறத ஒவபவாருவரும 
ஒப்புகபகாளவர்.

தைது இைத்தின இருப்புககாக தாயகம, மதசியம, 
தனைாட்சி உரிறமை மவணடிப் மொராடிய ஆயிரமைாயிரம 
மொராளிகளும, அவர்களுககுப் ெைமைாகவும அரணாகவும 
நினறு சர்வமதசத்தி்ம நீதி மகட்் பொதுமைககளும, 
சாட்சியமில்ைாத யுத்தத்தில் வறகபதாறகயினறி 
இற்மயார் - முதிமயார் - சிறுவர் - ொைகர் எனை 
மெதமினறி ஏன பகால்ைப்ெட்்ைர் எனெதற்கு இதுவறர 
ெதில் கிற்ககவில்றை. 

ெத்தாணடுககு முனறைய அந்தப் மெரழிவின 
சூத்திரதாரிகள சர்வமதசத்துககு பொறுப்புக கூை 
மைறுககிைார்கள. அறைத்துைக ஆதரவு்ைாை கைப்பு 
நீதி விசாரறணறய ஒப்புக பகாணடுவிட்டு அதறையும 
மைறுககிைார்கள. 

ந்ந்தறவகற் மைைப்மொம, நல்லிணககத்மதாடு 
வாழ்மவாம எனறு எலிககுப் பூறை கறத பசால்வதுமொை 
ஏமைாற்று நா்கம நற்பெறுகிைது. 

யு த் த ம  ப மைௌனிகக ப் ெ ட் ்  ம வற்யில் 
பகால்ைப்ெட்்வர்கள, விசாரறணகபகை பகாணடு 
பசல்ைப்ெட்்வர்கள, காணாமைைாககப்ெட்்வர்கள, சிறையில் 
அற்ககப்ெட்்வர்கள ெற்றிய எணணிகறகறயககூ் 
பசால்ை மைறுத்து வருகிைது சிங்க் பெௌத்த ஏகாதிெத்திய 
அரசு. 

மஜ.ஆர்.பஜயவர்த்தைவிலிருந்து இனறைய றமைத்திரிொை 
சிறிமசை வறர ஒரு பகாளறக சிங்க் மதசத்தால் 
மநர்த்தியாகக கற்ப்பிடிககப்ெடுகிைது. 

சிங்க்வர் ஆளும இைம, தமிழர் ஆ்ப்ெடும 
இைம எனெதுமவ அந்தக பகாளறக. (அனறு சிங்க் 
அரசுகளு்ன இறணந்து தமிழறர அழித்பதாழிப்ெதில் 
ஈடுெட்் முஸலிமகளும இப்மொது ஆ்ப்ெடும இைமைாக 
மைாற்ைப்ெட்டுள்றத ஒரு தசாப்தத்துககுள காண 
மநர்ந்துள்து)

2009ல் முளளிவாய்ககாலில் ஒரு ைட்சத்து 
நாற்ெதிைாயிரத்துககும அதிகமைாைவர்கள காணாமைல் 
மொைார்கள எனறு புளளிவிெரத்மதாடு கணககு காட்டிய 
அப்மொறதய மைனைார் ஆயர், அதறை ஒரு சாட்சியமைாக 
ஐககிய நாடுகள அறவககும சமைர்ப்பித்தார். 

அவறர  ஒரு  பெ ாய்ய ர ா க ச்  சித்த ரித்த 
சிங்க்ப் மெரிைவாதம, பொதுமைககள எவரும 
பகால்ைப்ெ்வில்றைபயனறு மைறுத்து வருகிைது. இந்த 
நிறையில் இவர்களி்மிருந்து எவவாறு பொறுப்புககூைறை 
எதிர்ொர்கக முடியும?

க்ந்த ெத்தாணடுகளும தாயகத் தமிழர் மமைய்ப்ெரில்ைாத 

இைககுழுமைமைாக வாழ்ந்து வருகினைைர் எனெது கணகூடு. 
தமிழர் தாயகபமைங்கும சிங்கள இராணுவம 

வியாபித்திருககிைது. தமிழ் மைணறணப் பொறுத்த்வில் 
இது நிை ஆககிரமிப்புப் ெற்யாகியுள்து. இைங்றக 
இராணுவத்தின பமைாத்த எணணிகறகயில் எழுெது 
வீதமைாைவர்கள தமிழ் மைணணில் தங்கியுள்ைர். 

கமைத்பதாழிலும க்ற்பைாழிலும இவர்கள 
வசமைாகியுள்ை. தங்களுககு உறுதுறணயாக சிங்க்க 

குடுமெங்கற் இராணுவ முகாமகளுககருகில் 
குடிமயற்றியுள்ைர். தமிழ் மைணணில் விவசாயம பசய்து 
உற்ெத்திப் பொருட்கற் தமிழர்களுகமக விற்று ெணம 
மசர்ககும வியாொரம மவறு. 

புதுககுடியிருப்பில் மைட்டும 400ககும அதிகமைாை 
சிங்க்க குடுமெங்கள இப்மொது வசித்து வருவதாக 
அங்கு பசனறிருந்த பகாழுமபுப் ெத்திரிறகயா்ர் ஒருவர் 
குறிப்பிட்டுள்ார். 

யாழ்ப்ொணத்றத பதற்கு்ன இறணககும 
ஏ-9 பநடுமொறதயில் கிளிபநாச்சிககும 
வ வு னி ய ா வு க கு மி ற ் யி ல்  சு மை ா ர் 
நானகாயிரத்துககும அதிகமைாை சிங்க்க 
குடுமெங்கள க்ந்த ஒரு தசாப்தத்தில் 
குடிமயற்ைப்ெட்டுள்ைர். இவர்களில் 
அமநகமைாைவர்கள சிறைவாசம அனுெவித்த 
ொரிய குற்ைவாளிகள. 

அணறமையில்  நீ ர் பக ாழுமபில் 
இ்மபெற்ை தாககுதல்களினமொது 
தப்பிய பெருமை்வாை ொகிஸதானிய, 
சிரிய மதச குடுமெங்கற் வவுனியாவில் 
குடிமயற்றியதுகூ் தமிழ்மைண அெகரிப்பின 
ஓர் அங்கமமை. 

மு ல் றை த் தீ வி ல்  ப க ா க கி ் ா ய் 
முகத்துவாரத்துககருகில் தமிழருககுச் பசாந்தமைாை 
மூனறு ஏககர் காணிறய சிங்க்வர் குடிமயற்ைத்துககு 
வழங்க வவுனியாவின அரசாங்க அதிெராை சிங்க்வர் 
ந்வடிகறக எடுத்து வருவறத வ்மைாகாண சறெயின 
முனைாள உறுப்பிைர்கள எதிர்த்துள்ைர். 

மைனைார் ஓறைத்பதாடுவாய் உவரி ெகுதியில் சுமைார் 
508 ஏககர் காணிறய கிழககு மைாகாண ஆளுைர் 
ஹிஸபுல்ைாவுககுச் பசாந்தமைாை தனியார் நிறுவைபமைானறு 
எடுத்துக பகாண்றத மைனைாரின நா்ாளுமைனை உறுப்பிைர் 
சார்ளஸ நிர்மைைநாதன ெகிரங்கப்ெடுத்தியுள்ார். 

யுத்த காைத்தில் இந்தியாவுககு இ்மபெயர்ந்த 
தமிழர்களுககுச் பசாந்தமைாை காணிகள அ்ாத்தாக 
ெறிககப்ெட்டுள் சமெவங்களில் இதுவுபமைானறு. 
இைங்றகயில் ஏப்ரலில் நற்பெற்ை கிறிஸதவ 
மதவாையங்களின தாககுதல்களில் சமெந்தப்ெட்் 
இஸைாமிய தீவிரவாதக குழுககளுககும ஹிஸபுல்ைாவுககும 
பநருங்கிய பதா்ர்பிருப்ெதாக நா்ாளுமைனைத்தில் 
சுட்டிககாட்்ப்ெட்்து இங்கு குறிப்பி்ப்ெ் மவணடியது. 

முல்றைத்தீவு மைாவட்்த்துககும திருமகாணமைறை 
மைாவட்்த்துககுமிற்யில் எல்றைப்புைங்களிலுள் 

மைணைாறு, நாயாறு, ப்ாைர்ொம, பகனொம, 
பகாககுத்பதாடுவாய், பதனறைமைரவாடி, குச்சபவளி 
ஆகிய தூய தமிழ்க கிராமைங்களில் ெல்ைாயிரம சிங்க்க 
குடுமெங்கள குடிமயற்ைப்ெட்டுள்ை. 

1958ல் ஆரமெமைாை இைரீதியாை தாககுதல், தமிழர் 
பசாத்தழிப்பு எனெறவ சிங்க் அரசாங்கங்களின 
அனுசரறணயு்ன இை வனமுறை, இைப்ெடுபகாறை 
எை விரிந்து முளளிவாய்ககாலில் தமிழிை அழிப்ொைது, 
எம கணமுனைால் இ்மபெற்ை பகாடூர வரைாறு. 

இதற்கு நீதி மகட்டு உைகின மூறைமுடுககுகளிலும, 
சந்திகள சந்றதகளிலும தமிழர்கள முழங்காலிட்டு 
கரங்கூப்பி ஓைமிட்டுக கதறி அழுதும, வீதிகற் மைறித்தும 
இதுவறர நீதி கிற்ககவில்றை, எந்த நியாயமும 
கிற்ககவில்றை.

பகாறைகாரர்கம் விசாரறணயா்ர்க்ாகவும, நீதி 
வழங்குெவர்க்ாகவும மைாறியுள் கலிகாைம இது. 
தமிழர் தரப்பிலுள் சிைர் இதற்குத் துறண மொவறத 
எனபைனறு பசால்வது?

வ்மைாகாணசறெயின முதைறமைச்சர் சி.வி.
விகமைஸவரன இைங்றகயிமை இ்மபெற்ைது தமிழிைப் 
ெடுபகாறை எனறு ஒரு தீர்மைாைத்றத ஓராணடுககு 
முனைமர துணிச்சைாக நிறைமவற்றிைார். 

இது தவைாை முனபைடுப்பெனறு சட்்வாதங்கற் 
சிங்க்வர் எவரும குரல் பகாடுககவில்றை. குரல் 
பகாடுத்த ஒமரபயாருவர் தமிழ் மதசிய கூட்்றமைப்பின 
மெச்சா்ர் எம.ஏ.சுமைந்திரமை. 

கைடிய மைணணில் மைார்ககம நகரசறெயும, பிராமரன 
நகரசறெயும தமிழிைப்ெடுபகாறைறய ஏகமைைதாக 

நிறைமவற்றியுள்ை. பராைனமரா நகர முதல்வர் 
மஜான மராறி  தமிழிைப் ெடுபகாறைறய 

பிரக்ைம பசய்துள்ார். 
ஒனராறிமயா சட்்சறெயில் றூஜ்ொர்க 

பதாகுதி உறுப்பிைர் விமஜ தணிகாசைம 
முனபமைாழிந்த தமிழிைப்ெடுபகாறை 
அறிவூட்்ல்  வ ா ர ம  எனனும 
சட்்மூைத்தின இரண்ாம வாசிப்பு க்ந்த 
மைாதம 16ஆம திகதி எதிர்ப்மெதுமினறி 
சகை கட்சிகளிைதும ஆதரமவாடு 
நிறைமவறியுள்றமை ஒரு வரைாற்று 
நிகழ்வு. மூனைாம வாசிப்பில் இது 
நிறைமவறுமைாயின சட்்மைாகும. 

கைடிய மைத்திய அரசு இதுவறர 
இதுெற்றி எந்த முடிவுககும வருவதாகத் 

பதரியவில்றை.  கைடியத் தமிழர் சமூகம 
ஒட்்ாவா நா்ாளுமைனை வ்ாகத்தில் க்ந்த 

மைாதம முளளிவாய்ககால் நிறைறவபயாட்டிய 
இரணடு நிகழ்வுகற் ந்த்தியது. 

ஆைால், இைஅழிப்பு எனை வார்த்றதப் பிரமயாகத்றத 
இவர்கள தவிர்த்து விட்்தாக சமூகச் பசயற்ொட்்ா்ர்கள 
கவறை பதரிவித்தைர். ஒரு நிகழ்வில் தமிழ் மைககளுககு 
நிகழ்த்தப்ெட்்  அட்டூழியம எனறு குறிப்பி்ப்ெட்்றத 
சிைர் சுட்டியுள்ைர். இைப்ெடுபகாறைறயயும 
இைசங்காரத்றதயும இைம மீதாை அட்டூழியம எனறு 
குறிப்பிடுவது பெரும தவறு. 

புைமுதுகுகாட்டி ஓ்ாது, சங்க காைம மொனறு 
மொர்முறையில் மநருககு மநர் நினறு மொராடி  
உயிர் பகாடுத்த மொராளிகற்யும, அப்ொவிப் 
பொதுமைககற்யும பகானறு குவித்தவர்கள 
ெடுமகாறழகள. இவர்கற் இயககிய சிங்க் அரசும  
அவவாைாைமத. 

யுத்தம பமைௌனிககப்ெட்் முளளிவாய்ககால் தமிழரின 
குருமசத்திரம. 

புைமுதுகுகாட்்ாப் மொர்முறையின நடுகல்ைாக 
வி்ங்குகிைது முளளிவாய்ககால். 

புைஙகவாட்டவா கபவாரமு்னேயின் 
நடுகல் முள்ளி்வாயககவால்!

புறமுதுகுகாட்டி ஓ்ாது, சஙக காலம ்்பான்று 
்்பாரமு்னயில் ்நருக்கு ்நர நின்று 

்்பாராடி  உயிர சகாடுத்த ்்பாராளிக்ளயும, 
அப்பாவிப ச்பாதுமக்க்ளயும சகான்று 

குவித்தவரகள ்படு்கா்ழகள. இவரக்ள 
இயக்கிய சிஙகள அரசும அவவாறான்த. 
யுத்தம சமௌனிக்கப்பட்் முளளிவாய்க்கால் 

தமிழரின் குரு்சத்திரம. புறமுதுகு 
காட்்ாத ்்பாரமு்னயின் நடுகல்லாக 

விளஙகுகிறது முளளிவாய்க்கால்.

2009இல் இறுதிப்்பாரில், 6 மாதக் குழந்தயாக தாயின் மடியில் ்பால்குடித்துக் 
சகாண்டிருநத்்பாது ஒரு ் க இழநத சிறுமி ராகினி ் ம 18  

முளளி வாய்க்கால் 10 வது நி்ன்வநத்ல சு்்றறறி ஆரமபித்து ் வக்கிறார.
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உைகின ொர்றவ ஈழத் தமிழர் 
ெககம திருமபுகினைது. தமிழ் 

மைககள மீது ந்த்தப்ெட்்து இை அழிப்பு, 
சர்வமதச விசாரறண மூைம உணறமைகள 
கண்றியப்ெ் மவணடும, அவர்கள சுய 
நிர்ணய உரிறமைககு உரித்துற்யவர்கள, 
எனறு ெல்மவறு கட்சிகற் சார்ந்த சகதி 
வாய்ந்த ொராளுமைனை உறுப்பிைர்கள, 
மைனித உரிறமைத் த்த்தில் உைக்ாவிய 
மைதிப்புற்மயார்,சர்வமதச ஊ்கத் 
துறையில் பிரெல்யமைாைவர்களின குரல்கள 
ைண்ன மைாநாகரின மைத்தியிலுள் 
ட்ரொல்கர் சதுககத்தில் பிரித்தானிய தமிழர் 
மெரறவயின ஒருங்கிறணப்பில் இ்ம 
பெற்ை 10ஆம ஆணடு முளளிவாய்ககால் 
இை அழிப்பு நிறைவு திைத்தில் 
எதிபராலித்தது.

ைங்கா அரசிைால் ெடுபகாறை 
பசய்யப்ெட்் எம உைவுகற் நிறைவு 
கூறும முளளிவாய்ககால் நிறைவு திைம 
பிரித்தானியா தமிழர் மெரறவயிைரால் 
18 மமை 2019 அனறு ைண்னிலுள் 
ட்ரொல்கர் சதுககம (Trafalgar Square) 
எனனும இ்த்தில் பெருந்திர்ாை மைககள 
ெங்களிப்பு்ன நிறைவு கூரல் நிகழ்வு 
இ்மபெற்ைது. நூற்றுககணககாை 
ஏறைய இை மைககளும இந்த நிகழ்வில் 
ொர்றவயா்ர்க்ாக இறணந்திருந்தைர்.

எ ம  மை க க ள  மீ த ா ை 
இைப்ெடுபகாறைககாை நீதிறயயும 
எமைககாை ஒரு இறுதி தீர்றவயும 
சர்வமதசத்தி்ம மவணடி முளளிவாய்ககால் 
நிறைவு  திைம ,  முககியமை ாை 
தறைவர்களின பிரசனைத்து்னும 
தமிழ் மைககளுககு அவர்களின ஆதரறவ 
பவளிப்ெடுத்தும பசய்திகளு்னும 
பசறிவ ாை  கருப்பெ ாருளு்னும 
முனபைடுககப்ெட்்து. தமிழர்கள மீதாை 
அ்ககுமுறைகள பவவமவறு வடிவங்களில் 
பதா்ர்ச்சியாக முனபைடுககப்ெட்டு 
வருவதறை சர்வமதச சமூகத்துககு 
ப வளி க பக ாணருமமுக மை ா க வு ம 
த மி ழ ர் க ளு க க ா ை  நீ தி ற ய யு ம 
இைப்ெடுபகாறைககாை சர்வமதச 
விசாரறணயில் உள் காைதாமைதத்றத 
பவளிக பகாணடு வருவதற்காகவும 
‘தாமைதிககப்ெடும நீதி மைறுககப்ெடும நீதிககு 
சமைம' எனனும கருப்பொருளு்ன 10ம 
ஆணடு முளளிவாய்ககால் நிறைவு திைம 

நிறைவு கூரப்ெட்்து. பமைௌை அஞசலி 
பசலுத்தி சு்ர்கள ஏற்ைப்ெட்டு நிகழ்வு 
ஆரமபிககப்ெட்்து.

இந் நிகழ்வில் ஐககிய நாடுகள 
சறெயின முனைாள மைனித உரிறமை 
ஆறணயா் ர்  நவ நீ தமபிளற் 
அவர்களின பசய்தியும, தமிழர்கள 
மீதாை இைப்ெடுபகாறை பதா்ர்ொை 
ெை ஆவணப்ெ்ங்கற் தயாரித்து எம 
மீதாை இைப்ெடுபகாறையிறை பவளி 
உைகுககு பகாணடு வந்தவருமைாை 
ஊ்கவியைா்ர் பகைம பமைகமர 
அவர்களின உறரயும, நிை அெகரிப்பு 
மொனை வி்யங்கற் ஆவணப்ெடுத்தி 
உைகின முன பவளிப்ெடுத்தும 
அபமைரிககாவிலுள் பிரெல்யம வாய்ந்த 
ஓகைாணட் நிறுவைத்தின (Oak -
land institute) நிறுவைரும நிர்வாக 
இயககுைருமைாை அனுராதா மிட்்ல் 
(Anuradha Mittal) அவர்களின பசய்தியும 
கமைடிய ொராளுமைனை உறுப்பிைரும, 
கமைடிய ொரமெரியம மைற்றும ெனமுக 
கைாச்சார பிரதிநிதி அறமைச்சராை கரி 
ஆைந்தசங்கரி அவர்களின காபணாளியும 
காணபிககப்ெட்்து.

பிரித்தானிய பிரதாை எதிர்ககட்சியாை 
பதாழில் கட்சியின நிழல் நிதி 
அறமைச்சராை மஜான பமைகம்ாைல் 
(Rt Hon John Mcdonnell) மைற்றும 2009ம 
ஆணடு பிரித்தானியாவின பவளிவிவகார 
அறமைச்சராக இருந்து இைங்றகயில் 
மொறர நிறுத்துவதற்கு முயற்சி பசய்த 
ம்விட் மிலிொணட், மசர் எட் ம்வி 
(Rt Hon Sir Ed Davey MP), பதரசா 
வில்லியர்ஸ (Rt Hon Theresa Villiers MP)
மொனமைார்களின ஆதரவு பசய்திகளும 
இ்மபெற்று அறைத்து கட்சிகளின 
ொராளுமைனை உறுப்பிைர்கள உறரகளு்ன 
உணர்வுபூர்வமைாக நிறைவு கூரப்ெட்்து.

இ ை ப்  ெ டு ப க ா ற ை க ளி ன 
ஆதா ரபூ ர்வமை ாை  வி்யங்கற் 
காட்சிப்ெடுத்தும கணகாட்சிபயானறை 
இற்மயா ர்கள அங்கு ெல்லிை 
மைககளுககு வி்ககமைளித்தைர். அங்கு 
வந்த ெை பவளிநாட்்வர்கள அதறைப் 
ொர்றவயிட்்து மைட்டுமைல்ைாது வி்ககங்கள 
மகட்டு அங்கு காட்சிப்ெடுத்தப்ெட்்ைவற்றை 
புறகப்ெ்மைாக எடுத்துச் பசனைைர்.

இை அழிப்பு பதா்ர்ொை முககியமைாை 
வி்யங்கற் பவளிக பகாணடு வரும 
முகமைாக ெல்மவறு வி்யங்கற் தாங்கிய 
ஒளித் திறரயு்ைாை வாகைப் ெவனி 
“நிகழ்வு” நற்பெற்ை இ்ங்கள உட்ெ் 
8 மைணித்தியாைத்திற்கு மமைல் ைண்ன 
மைாநகறரச்சுற்றி வைம வந்தது குறிப்பி்த் 
தககது.

இந் நிறைவு திைத்தில் மமைலும 
சிைப்ெமசமைாக பிரித்தானியாவாழ் தமிழ் 
சிைார்கள மைற்றும இற்மயார்களிைால் 
இைப் ெடுபகாறை பதா் ர்ொை வி்யங்கற் 
அங்கு பிரசனைமைாகியிருந்மதார் மைத்தியில் 
பவளிகபகாணரும முகமைாக மமைற் 
நா்கங்களும நாட்டிய நிகழ்வும  
முனபைடுககப்ெட்்து.

பிரித்தானிய தமிழர் மெரறவயின 
இற்மயார் பசயற்ொட்்ா்ரும இறுதி 
யுத்தத்தில் முளளிவாய்ககால்வறர 
வந்து தைது சிறுெராயத்தில் தாங்கள 
சந்தித்த அவைங்கள மைற்றும சிறிைங்கா 
இராணுவத்தின பகாடூரத் தாககுதல்கள 
ெ ற் றி ய  த ங் கள  அனுெவத்றத 
ெகிர்ந்துபகாண்து மைட்டுமைனறி இதற்காை 
சரியாை தீர்றவ பெை ொதிககப்ெட்் 
நாம எப்ெடியாை மவறைத் திட்்ங்கள 
மூைம எமைககாை விடுதறைறய பெை 
முடியும எனெதறை பதளிவு ெடுத்திைார். 
ஏறைய இற்ய பசயற்ொட்்ா்ர்கள 
முளளிவாய்ககாலில் ந்ந்த இைப் 
ெடுபகாறைறய சர்வமதசத்தின முன 
பகாணடு பசனறு எம மைககளுககு 
நீதிறயயும நிரந்தர ொதுகாப்பிறையும 
பெற்றுக பகாடுப்மொபமைை உறுதி 
எடுத்தைர்.

அங்மக சர்வமதச முககியத்துவம 
வாய்ந்த அரசியல், மைனித உரிறமை, 
ஊ்கவியல் பிரமுகர்கள பவளிப்ெற்யாக 
நீதிககும தமிழ் மைககளின உரிறமைககுமைாக 
குரல் பகாடுத்தறமை எம மைககளின கதைலும 
கணணீரும அவர்கள பகாடுத்த அ்ப்ெரிய 
தியாகங்களும வீணாகி வி்ாது, எனமைா 
ஒரு நாள அவர்களின கைவுகளும 
அபிைாறசகளும றக கூடி வரும எனும 
நமபிகறகககு வலுவூட்டியுள்து.

 The Rt Hon John McDonnell MP, 
The Rt Hon Sir Ed Davey MP, The Rt 
Hon Theresa Villiers MP, The Rt Hon 
Joan Ryan MP, Paul Scully MP (APPG 
for Tamils - Chair), Virendra Sharma 
MP, Bambos Charalambous MP, Siobhan 
Benita - LibDem Mayoral Candidate 
ஆகிமயார் மநரடியாக முளளிவாய்ககால் 
நிறைமவந்தல் நிகழ்வில் ெங்கு ெற்றிைர். 
மைற்றும Garee Anandasangaree, MP for 
Scarborough Rouge Park, Parliamentary 
Secretary to the Minister of Canadian 
Heritage and Multi Culturalism, Janet 
Daby MP, Stella Creasy MP, The Rt 
Hon Alistair Burt MP, The Rt Hon 
Robert Halfon MP, Lord Popat, Iain 
Stewart MP, Steve Baker MP, The Rt 
Hon Tom Brake MP,

The Rt Hon Grant Shapps MP, John 
Mann MP ஆகிமயார் தங்கள பசய்திகற் 
பிரித்தானிய தமிழர் மெரறவககு அனுப்பி 
றவத்தைர்.

பிரித்தானிய தமிழர் மெரறவயின 
பொதுச் பசயைா்ர் ரவிககுமைார் உறரயு்ன 
நிகழ்வு நிறைவு பெற்ைது. 
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பிரித்தானிய ் மிழர் பேரவையின் 
முள்ளிைதாய்க்தால் இன அழிப்பு நிவனவு



சி்வபரிவ்லழ்ர்

பிைந்தது ஆயிரத்து பதாழாயிரத்து ெதிபைட்்ாம 
ஆணடு. இனறு எமைது எணணத்திலும உள்த்திலும 

வாழ்கினை, கைகசுந்தரம எைப் பெயர் பகாணடு, 
தைது ெதிைாைாவது வயதிமைமய மவந்தைார் எை, 
தைது பெயறரமய தூய தமிழிற்கு பெயர் மைாற்றிய 
தமிழ் மமைதாவி பிைந்து நூறு வரு்ங்கள. வித்துவான, 
ஆசிரியர், புைவர், கவிராயர், பசாற்பொழிவா்ர், 
கட்டுறரயா்ர்  எைப் ெனமுகம பகாண் 
ொமைர மவந்தனுககு ொபரங்கும விழாக 
மகாைம. நூற்ைாணடு விழாவும 
புத்தக பவளியீடுகளும க்ந்த 
ஆணடிமைமய பதா்ங்கி 
இவவரு்ம 28.04.2019 அனறு 
றிகமைனஸமவத் வாட்ம்ர்ஸமீற் 
கறையரங்கில் மைாறை 4 
மைணி பதா்ககம மைண்ெம, 
வித்துவாை மவந்தைாரின 
அபிமைானிக்ால் நிறைந்திருகக,  
நாற்ெத்து எட்டு ஆணடுகள 
பூவுைக வாழகறகயு்ன, ஐமெத்து 
இரணடு ஆணடுகள அமைரத்துவ 
வாழ்கறகயும மசர்ந்து, வித்துவான 
மவைறண மவந்தைாரின நூற்ைாணடு 
விழா மிகவும மநர்த்தியாை முறையில், மிகவும 
உணர்வு பூர்வமைாக ஆரமெமைாகியது. இவவிழாவிறை, 
அனைாரது இற்ய மைகன இ்ஞமசயும அவரது 
குடுமெத்திைரும, தமைது அயராத கடிை உறழப்பு 
மைற்றும திணணிய மைைத்து்ன அருமொடுெட்டு ஒழுங்கு 
பசய்திருந்தார்கள.     

வித்்துவான மவந்தைாரின நூற்ைாணடு விழாவாைது, 
அமைரரின மைகள திருமைதி கறையரசி சினறையா, 
மைருகர் திரு. சினறையா அவர்களிைால் மைங்க் 
வி்கமகற்ைலு்ன ஆரமெமைாகி, பசந்தமிழ்த்தாய் 
வாழ்த்து்ன அகவணககமைாக மவந்தைாரின குழந்றதப் 
ொ்ல்கள இ்மபெற்ைை. பதா்ர்ந்து இற்யவர்க்ால் 
நாதஸவர தவில் இறசயு்ன கூடிய இறசநிகழ்ச்சியும 
இ்மபெற்ைது. திரு. மவந்தைார் இ்ஞமசய் வரமவற்புறர 
வழங்க, திரு. சுந்தரமபிளற் சிவச்சந்திரன 
வாழ்த்துறர வழங்கிச் சிைப்பித்தார். பதா்ர்ந்து 
சிறுவர் சிறுமியரின ொ்ல்களும உறரகளும சிைப்புச்  
மசர்த்தை.

மவந்தைாரின ஆறு நூல்கள அறிமுகம பசய்யப்ெட்டு 
பவளியிட்டு சறெமயாருககு வழங்கி றவககப்ெட்்ை. 

அறவயாவை குழந்றத பமைாழி ொகம 1 2 3, மைாணவர் தமிழ் 
விருந்து, தமிழ் இைககியச் மசாறை, பசந்தமிழ்மவந்தன 
ஆகியைவாகும. இந்நூல்களின மூைப்ெதிவுகள அறைத்தும 
ஈழப்மொர்ச் சூழலில் இயற்றகயாலும இருந்தவர்க்ாலும 
சூறையா்ப்ெட்டு, எந்தவித தரவுகம்ா தகவல்கம்ா 
இல்ைாத பவறுறமை எனும வறுறமை நிறைறயகக்ந்து, 
மதனீககள மைைருககு மைைர்தாவி சுறவதரு மதன 

மசகரிப்ெது மொை, ஒவபவாரு நூல்களின 
ெககங்கற்யும மதடித்மதடிச் மசகரித்த 

சுறவயாை அமதமவற் மவதறையாை 
அனுெவங்கற் ெதிப் புறரயில் 
விரிவாக ெதியப்ெட்டிருப்ெது்ன 
விழாவிலும உணர்வுபூர்வமைாக திரு. 
மவந்தைார் இ்ஞமசய் அவர்கள, 
ெகிர்ந்து பகாண்றமை நூல்களின 
அருறமைறயயும பெருறமைறயயும 
உயர்த்தி றவத்திருந்தது எைைாம.

நூல அறிமுக உமர ்ழஙகிமயோர்    
குழநமத ச�ோழி போகம 1, 2, 3, 

வித்துவான மவந்தைாரின குழந்றதப் 
ொ்ல்கற் உள்்ககியறவ. இவற்றை 

வித்துவான பிைந்த ஊராை ெள்மபுைம 
மவைறணறய தைது பிைந்த ஊராகக பகாண் 
தமிழ்மைணி பசல்றையா மதவன அறிமுகம பசய்து 
உறரயாற்றுறகயில் குழந்றதகளுககாை ொ்ல்களின 
மதறவறயயும சிைப்றெயும எடுத்தியமபியது்ன எதிர்காை 
சந்ததியிைர் தமிழ் பமைாழிறய தமைது அற்யா்மைாக 
அறிந்து பகாள் உறுதியாை அடித்த்மைாக 
இருககும எைத்பதரிவித்தார்.

�ோண்ர் தமிழ் விருநது, 
எனும நூறை புைவர் நல்ைதமபி 
சிவநாதன அவர்கள அறிமுகம 
பசய்து, தைதுறரயில் வித்துவான 
மவந்தைாரின இந்நூல் மிகவும 
ஆழமைாை கருத்துப் பொதிந்துள் 
கட்டுறரக ா்கவும, எம இைத்தின 
மைரபுகற் மெணுவது்ன எமைது 
இைககியங்கற்யும எங்கள 
வாழ்வியலின ெணபுகற்யும 
விழுமியங்கற்யும அடுத்த 
ச ந் த தி யிைரு க கு  ப க ாணடு 
பசல்வறத, தறையாய மநாககமைாக 

பகாணடிருககினைது எனறும, அவர் வாழ்ந்த காைத்தில் 
வாழ்ந்திருந்த மொதும பெரிதாக பதரிந்திருககவில்றை 
எை தைது வருத்தத்றத பதரிவித்தத்ன, அனறைய 
சூழலில் ஒருவர் வாழும மொது மைறைப்ெதும, இருட்்டிப்பு 
பசய்வதும, முதுகில் குத்துவதும, மசர்ந்திருந்து 
கழுத்தறுப்ெது மொனை இழிகுணங்கள இறவபயல்ைாம 
தமிழர்களுற்ய வரைாற்றுப் பிரச்சறை எை விசைம 
பதரிவித்தமதாடு, மவந்தைாரின எழுத்துககள யாவும 
கசாயத்றதக கடுகககாய்ச்சி மதன கைந்தாற் மொனைது 
எைவும, மைாணவர்கள மைட்டுமைல்ை, பெற்மைார்களும 
கட்்ாயமைாக ெடிககமவணடும எை மகட்டுகபகாண்து்ன 
அனமெ தமிழ் அதிமை அமிழ் எனறு கூறி தைது 
உறரறய நிறைவு பசய்துபகாண்ார்.  

தமிழ் இைககியச் மசாறை, எனும நூறை ஆய்வா்ர் 
திரு சூ.மயா. ெற்றிமைாகரன அறிமுகம பசய்து மெசுறகயில் 
இனறு மதசமைாக எழுந்து பகாண்ா் மவணடிய 
நூற்ைாணடு விழாவில், மவந்தைார் இ்ஞமசய் அவர்களின 
பெருமுயற்சியிைால் இனறு ஒனறுகூடி இருககினமைாம. 
வித்துவான மவந்தைார் அவர்கள மதச உருவாககத்றத 
தனனுற்ய சிந்தறையால், பசால்ைால், வாழ்வால் எங்கள 
மைணணில் இருெத்து ஆறு ஆணடுகள நிறைப்ெடுத்திய 
மதசெகதன. வித்துவான மவந்தைார் அவர்கள மதச 
உருவாககத்தின தந்றதயாக வி்ங்குகினைார் எனறும, 
தமிழ் உள்வறர, றசவம உள்வறர தமிழீழ மைண 
உள்வறர மவந்தைார் வாழ்ந்து பகாணம் இருப்ொர்  
எனறும பதரிவித்தார். 

பசந்தமிழ்மவந்தன, எனும நூறை திருமைதி 
சந்திரா ரவீந்திரகுமைாரன அறிமுகம பசய்து 

உறரயாற்றுறகயில் இந்நூல் வித்துவான 
மவந்தைார் ெற்றிய அவரது சமைகாை தமிழ் 
இைககிய வாதிக்ாலும றசவசித்தாந்த 
அறிஞர் பெருமைகக்ாலும அவரது 
மைாணவர்க்ாலும எழுதப்ெட்டு 
காைத்திற்குககாைம பவளிவந்த 
கட்டுறர வடிவங்கள, மவந்தைார் 
இ்ஞமசயிைால் மசகரிககப்ெட்டு 
பதாகுத்து, ஆவணமைாக உருவாகி 
இருககினைது. இந்நூல் உைபகங்கும 
வாழ்ந்து பகாணடிருககினை தமிழ் 

மெசும சமூகத்திற்கும, இைககிய 
உைகில் உள் ஆய்வா்ர்களுககும 

ஆர்வைர்களுககும மிகவும ெயன தரககூடிய 
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தன தாய்பபால் சுகவயறியாத சோந்த கமந்தன!
என தமிழபபால் சுகவயறியத் தந்த றவந்தன !! 
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உயர்ந்த ஆவணமைாகத்தான நான கருதுகினமைன. 
மவந்தைார் அவர்களின தமிழ் மீதும றசவ சித்தாந்தத்தின 
மீதும அவர் றவத்திருந்த ஆழமைாை அறிவும, 
மைைவுறுதியும இனனுபமைாரு மவந்தைார் வருவாராைால் 
அது நாம பசய்த ொககியமைாகும எைக கூறி உறரறய 
நிறைவு பசய்தார்.      

சிைப்புறர வழங்கியவர், வித்துவான மவந்தைாரின 
மைகள திருமைதி கறையரசி சினறையா அவர்கள. மூத்த 
தமிழ் விரிவுறரயா்ர், தைது தந்றதயின ஆற்ைறையும 
ஆளுறமைறயயும தைது இ்றமைககாைத்தில் கணடு 
மகட்்றிந்த பசாந்த அனுெவங்களினூ்ாக விெரித்து 
கூறியது்ன, தந்றத மவந்தைாரின குழந்றதப் 
ொ்ல்களுககு நிகராை மவறு ொ்ல்கள  அற்யா்ம 
காணப்ெ்ாறமையிைால், அவருற்ய திைறமையும 
ஆற்ைலும பவளிப்ெற்யாக புைப்ெடுவறதககாணைாம. 
இைககியம மைககள வாழ்றகமயாடு ஒனறியதாக 
இருகக மவணடும எனறும கவிஞன எப்ெடிப்ெட்் 
தறகறமைகற்க பகாணடிருகக மவணடும எனை 
வி்ககத்திறையும பசால்லிறவத்த, பதளிந்த சிந்தறை 
வாதி எனறு பதரிவித்து, ெை சுறவயாை அனுெவங்கற் 
சறெமயாரு்ன ெகிர்ந்து பகாண்ார். மைக்ாகவும தமிழ் 
உைகம அறிந்த சிைந்த விரிவுறரயா்ராகவும சறெமயார் 
முன மதானறி உறரயாற்றியறமை, ஒரு உனைதமைாை 
அனுெவமைாகும.  

பசந்தமிழ்மவந்தன மவந்தைார் ெற்றிய மூனறு 
தறைமுறையிைரின ொ ர்றவயில் ,  முதலில் ,  
கோஞ்சி ்ச்சிரம்லு முதலியோர்: 1942 ம ஆணடு. 
யாழ்ப்ொணத்தில் ஒருவறரக கணம்ன. வயதால் 
மிக இற்யவர், றசவ சித்தாந்தத்றத வி்ககுவதில் 
அவருககு இறணயாைவர் பவகுசிைமர. இந்தியாவிலும 
இத்தறகய அறிஞறரக காணெது அபூர்வம. அவருககு 
மவந்தைார் எனறு பெயர். 

இரண்்டோ்து, வித்து்ோன், சி.ஆறுமுகம 1972ம ஆண்டு, 
தான கற்ை கல்விறய  மைாணவர் உள்மபகாளளும 
வணணம ஊட்டுவதிலும வல்ைவர் மவந்தைார். 
ெரமமைசுவராக கல்லூரி ெறழய மைாணவர் ெைரின 
சிந்றதயிமை மவந்தைாரின பசந்தமிழ் பசாற்பைா்ர்கள 
எனறும நினறு இனிககும! அமமைட்ம்ா! அறவ 
அனைார் பசவிகளில் எனறும ஒலிககும! நல்ைாசிரியன 
ஒருமொதும மைறைவமதயில்றை. அவன அமைரன. எைமவ 
மவந்தைாரும ஓர் அமைரர்.

மூன்றோ்து, வித்து்ோன், செோக்கன் 1984ம ஆண்டு, 
இதுவறர எைககு கிற்த்த சானைாதாரங்களின 
அடிப்ெற்யில் மவந்தைாரின ெல்துறைத் திைங்கற்யும, 
ெணிகற்யும சுருககமைாக எடுத்துககாட்டிமைன. 
சிைந்த கவிஞர், உயர்ந்த சிந்தறையா்ர், நயமிகக 
நல்ைாசான, தரமைாை கட்டுறரயாசிரியர், மகட்ொர் 
பிணிககும பசாற்பொழிவா்ர், இறவயாவிலும 
மமைைாகத் தமிழ், தமிழிைம, தமிழ்ப்ெணொடு எனமை 
உயிர்த்த தமிழ்ப் மெரனெர் எனை ெை மகாணங்களில் 
விரிவாக ஆராயப்ெ்மவணடியவர் மவந்தைார் எனெதற்கு 
ஐயமில்றை.

நோன்கோ்து, பண்டிதர், ெ.ம். பஞ்ெோடெரம 2015ம ஆண்டு,  
தறைசிைந்த தமிழ் இைககிய அறிஞர், தண்மிழ் 
நாவைர், தமிழாசான, றசவசித்தாந்தச்பசமமைல், 
தனித்தமிழ்க பகாளறகயா்ர், தமிழுைகு மொற்றும 
அற்புதக குழந்றதக கவிஞர், சமூக சீர்திருத்தவாதி 
எனபைல்ைாம, அககாைத்தில் மைட்டுமைனறி இககாைத்திலும, 
ஈழத் தமிழறிஞர்க்ால் மைட்டுமைனறித் தமிழகத்தின 
மெரறிஞர்க்ாலும ொராட்்ப் பெறுகினைவர் அமைரர் 
வித்துவான க.மவந்தைார்.

ஐநதோ்து, புல்ர் நலலதமபி சி்நோதன் 2019ம ஆண்டு, 
ஓர் ஆசிரியைாகவும, ஆசாைாகவும, உறரயாற்ைல், 
எழுத்தாற்ைல், மெச்சாற்ைல் மிகக ஒரு பசால்ைா்ைாகவும, 
பமைய்யுணர்வும, பமைய்யறிவும, பமைய்யனுெவமும, 
பமைய்ஞாை ஒளியும மிகபகாளிர நினறியங்கிய  
ஒரு ொவைைாக, நாவைைாக, தமிழிை காவைைாக 
வித்துவான மவந்தைா ர்  அவர்கற் ந ான 
உள்ாரக கணடு கண ெனிகக நிற்கினமைன. 
தமிழ்பமைாழிறய மைட்டுமைனறி, தமிழர் தாயகத்றத 
மைட்டுமைனறி, தமிழர் வரைாற்றுப் ெணொட்டு வாழ்வியல் 

விழுமியங்கற்யும, தனனுயரிற் தாங்கி மநசித்த, 
பூசித்த, சுவாசித்த ஒரு மெராசாறை, வித்துவான 
மவந்தைாரின எணணத்திலும, எழுத்திலும எமமைாற்  
காணமுடிகினைது. 

தககார் தகவிைர் எனெது அவரவர் எச்சத்தாற் 
காணப்ெடும  எனும வளளுவன குைளிற்கு  
இைககணமைாக திகழுகினை வித்துவான மவந்தைாரின 
பிளற்கள கறையரசி சினறையா மைற்றும 
மவந்தைார் இ்ஞமசய் இருவருககும றசவத்தமிழ் 
உைகமும உைகத் தமிழர்களும எனபைனறும 
நனறியுற்யவர்க்ாக இருப்மொமைாக. மைாபெரும 
தமிழ் இைககியவாதிறய றசவசித்தாந்த அறிஞறர 
மீணடும உயிர்ப்பித்து எமைககும, இனி வரும தமிழ் 
சந்ததியிைருககும நிரந்தரமைாக காட்சிப்ெடுத்தி எமமிைத்றத 
வ்மெடுத்தியறமைககு மகாடி மகாடி நனறிகள  
உரித்தாகுக. 

விண்ணுலகில்:
02.05.2019

ேண்ணுலகில்:
16.02.1954

லண்டனில்  02.04.2019 அன்று தமது இல்லத்தில் 
இறைவனடி சேர்நத யாழ். வட்டுகசகாட்ற்டறயப் 
பிைப்பி்டமாகக ககாண்ட க்நறதயா அருளான்நத கசேஷ் 
அவரகளின் ஆத்மா ோ்நதியற்டயப் பிராரத்திககின்சைாம். 

வட்டுகசகாட்ற்ட யாழ்ப்்ாேக கல்லூரியின் ் றைய 
மாேவரும் சிஙகப்பூர, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் 
வசித்தவருமான க்நறதயா அருளான்நதகசேஷ் 
அவரகள் காலஞகேன்ைவரகளான க்நறதயா – ேரஸ்வதி 
தம்்திகளின் ஏக புத்திரனும் ேஙகரத்றதறயச் சேர்நத  
காலஞகேன்ைவரகளான க்நறதயா– சிவ்ாககியம் 
தம்்திகளின் மருமகனும் சுகுேராணியின் அன்புக 
கேவரும் கேல்வி அகிலாவின் ஆறே அப்்ாவும் ஆவார.

அன்னாரின் 31-ம் நாள் ஆத்ம ோ்நதி கிரிறககள் 
31-05-2019 அன்று லண்டனில் (Stone Bridge - 
Wembly) நற்டக்ைவுள்ளன.

31-ம நோள்

�நயதயா அருைானநத�கேஷ்

திருமதி இரத்திகனஸ்்வரி �நதொமி
(அக்கா - லீலா –்பாரிஸ்)

உடல் நலமில்லாத கணவளனை, மருததுவரிடம் அளைததுச் 
பசன்்றார அவர மளனைவி…

டாகடர் மனனவியிடம் சொன்னார்:
“நல்ல சததானை காளல உணளவ, அன்ொகவும், அளமதியாகவும் 

பகாடுங்கள். இரவு உணவுக்குப் பின் உங்கள் பிரச்சளனைகளை 
அவரிடம் பெசாது இருங்கள். சீரியல் ொரப்ெளத தவிருங்கள். புது 
நளககள் பவணடும் என்று அவளரத பதால்ளல ெடுததாதீரகள். 
இப்ெடி ஒரு வருடம் பசயதால், உங்கள் கணவர பிளைததுக் 
பகாள்வார”

வீட்டுக்குச் பசல்லும் வழியில் கணவர பகட்டார: “டாக்டர என்னை 
பசான்னைார?”

அதறகு மளனைவி…
“பிளைப்ெது கஷ்டம் என்று பசால்லி விட்டார”.

்கணைர பிவைப்பாரா?
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்தமிழ் சினிமைாவில் எத்தறைமயா இயககுநர்கள 
இருந்திருககிைார்கள. எத்தறைமயா இயககுநர்கள 
இருககிைார்கள. இனனும எத்தறைமயா இயககுநர்கள 

வருவார்கள. ஆைால், இத்தறை நீண் பநடிதாை 
ெட்டியலில் ஒரு சிைருககு மைாற்மை இல்றை. அப்ெடி எவரும 
இவறரப் மொை இதுவறர இயககியமத இல்றை. அந்த 
அவர்… மைமகந்திரன.

 கறதகள குறித்த புரிதலும, சினிமைா பமைாழி பதா்ர்ொை 
சிந்தறைகளும மைமகந்திரனுககுள மைாறுெட்டிருந்தை. அது 
நம தமிழ் சினிமைாவுககு பவகுதூரத்தில் இருந்தது. நாம 
ெ்ம எடுத்தா இப்ெடித்தான எடுககணும எனறு உளளுககுள 
பசால்லிகபகாணம் இருந்தது, மைமகந்திர பநருப்பு. ஆைால், 
அவரி்ம கறத மகட்க வந்தவர்களுககு, தன சிந்தறைகற்த் 
திணிககாமைல், அவர்கள மகட்்மைாதிரிபயல்ைாம பகாடுத்து 
பவற்றிப்ெ்ங்கற்த் தந்திருககிைார். ஆக, ெற்ப்புகளில் 
சமைரசப்ெடுத்திகபகாண்ார் மைமகந்திரன.

 சிவாஜியின ‘நிறைகு்ம’, அந்தக காைகட்்த்தில் 
வந்த ெ்ங்கற்ப் மொைவும இருககும, சிவாஜி ெ்ம 
மைாதிரியாகவும இருககும. அதைால்தான மைமகந்திரன 
எழுதி, நடிகர் பசந்தாமைறர டிஎஸபி பசௌத்ரியாக நடித்த 
‘தங்கப்ெதககம’ நா்கத்றத, சினிமைாவாகத் தயாரித்து, 
பி.மைாதவறைக பகாணடு இயககச் பசய்தார். மைமகந்திரன 
கறத, திறரககறத, வசைம எழுதிைார். தமிழ் சினிமைாவின 
ஆகச்சிைந்த மொலீஸ ெ்ங்களுள, மிக முககியமைாை ெ்ம 
எனறு இனறைககும மெசப்ெடுகிைது, ‘தங்கப்ெதககம’.

 சினிமைா மீது ஆறசமயா அதில் சாதிகக மவணடும எனகிை 

பவறிமயா ஒருமொதும இருந்ததில்றை மைமகந்திரனி்ம. 
ஆைால், நல்ை ெற்ப்பு குறித்த அககறையும கவறையும 
பதா்ர்ந்துபகாணம் இருந்தது.

 பஜய்சங்கர் நடித்த ‘சொஷ தமபி’ ெ்த்துககு கறத 
எழுதிைார். கமைல் நடித்த ‘மமைாகம முப்ெது வருஷம’ ெ்த்துககு 
திறரககறத வசைம எழுதிைார். எஸ.பி.முத்துராமைன 
கமைறையும ரஜினிறயயும றவத்து இயககிய ‘ஆடுபுலிஆட்்ம’ 
ெ்த்தின கறதயும வசைமும இவர்தான. சுஜாதா நடித்த 
‘வாழ்ந்து காட்டுகிமைன’, ‘வாழ்வு என ெககம’, சிவாஜியின 
‘ரிஷிமூைம’, ‘ஹிட்ைர் உமைாநாத்’ எை ெை ெ்ங்களில் 
கதாசிரியராகவும வசைகர்த்தாவாகவும ெணியாற்றிைார். 
இறவபயல்ைாம மைமகந்திரன ெணியாற்றிய ெ்ங்களதான 
எனைாலும அறவ, மைமகந்திரன ெ்ங்களில்றை. 78ம 
ஆணடு, ஆகஸட் 15ம மததி பமைாத்த திறரயுைகமும 
தமிழ் உைகமும திருமபிப் ொர்த்து எல்ைார் உதடுகளும 
‘மைமகந்திரன… மைமகந்திரன’ எை உச்சரித்தை. அனறு 
முதல், மைமகந்திரன எனும பெயர், மைந்திரச் பசால்ைாைது. 
1978ம ஆணடு ஆகஸட் 15ம மததிதான ‘முளளும மைைரும’ 
ரிலீ்ாை நாள. அதுதான மைமகந்திரனின முதல் ெ்ம, 
மைமகந்திரன ெ்ம. தான நிறைத்த சினிமைாறவ மைமகந்திரன 
எடுத்திருந்தார். 

 அதுவறர தமிழ் சினிமைாவின கறத பசால்லும 
ொணி மவறு. மகமிரா நகரும விதம மவறு. 
பினைணி இறசயின மவறை மவறு விதம. 
நடிகர்களின நடிப்புத்திைறைக காட்டும உத்தி 
மவறு மைாதிரியாக இருந்தது. ஆைால், 
‘முளளும மைைரும’ எனகிை ஒமர ெ்ம, ரஜினி 
முதற்பகாணடு ெைறரயும அவர்களுககும 
உைகுககும அறியச் பசய்தது. அதைால்தான 
மைமகந்திரறை இனறைககும பகாண்ாடிக 
பகாணடிருககிைது திறரயுைகம!

 நாவறை, சினிமைாவாககியவர்கள 
ெைர் உணடு. நாவலுககுக பகட்்பெயர் 
வந்துவி்ககூ்ாது .  சினிமைாவும அதன 

பமைாழியினூம் கைந்திருகக மவணடும. எழுத்தா்ர் 
உமைாசந்திரனின நாவறைத்தான ெ்மைாககிைார் மைமகந்திரன.

 அதுமைட்டுமைா? எழுத்தா்ர் புதுறமைப்பித்தனின 
‘சிற்ைனறை’, ‘உதிரிப்பூககள’ ெ்மைாைது. சிவசங்கரியின 
ெற்ப்பு ‘நணடு’ எனைாைது. பொனனீைனின கறத, 
‘பூட்்ாத பூட்டுககள’ எை வந்தது. இதிபைாரு சுவாரஸயம… 
20 ெ்ங்களுககும மமைமை கறதயும வசைமும எழுதிய 
மைமகந்திரன, தான இயககுநராை மொது, எழுத்தா்ர்களின 
ெற்ப்புகற் சினிமைாவாககிைார். எழுத்து, இைககியம, 
திறரப்ெ்ம ஆகியவற்றுககு ஒரு மகாடு மொட்டு, மராடு 
மொட்டு, ொைமும அறமைத்த பெருறமை, மைமகந்திரனுககு 
உரியது. ‘முளளும மைைரும’ ெ்த்தில் கறழககூத்தாடிககாை 
பினைணி இறசதான, அணணன தங்றகக காட்சிகளுககு 
பினைணியாக வந்து பகாணம் இருககும. ‘ொசமைைர்’ 
ெ்த்துககுப் பிைகு குறிப்பி்த்தகக, மிக யதார்த்தமைாை 
அணணன தங்றக, காளியும வளளியுமைாகத்தான 
இருப்ொர்கள. 

‘முளளும மைைரும’ ெ்த்தில் இருந்து பதா்ர்ந்து 
அடுத்தடுத்த ெ்ங்களில், ஒரு விஷயத்றதப் புரிந்துபகாள் 
முடிந்தது. மைமகந்திரன ெ்ங்களில், பெணகளின உணர்வுகளும 
குழந்றதகளின எதிர்காைம குறித்த மகளவிகளுமைாகமவ 
கறதகள அறமைககப்ெட்டிருககினைை.

 சணற்க காட்சிகற்ப் ொர்த்து, விசிைடித்து, 
றகத்தட்டிப் ொர்த்தவர்களதாமை நாம. ‘உதிரிப்பூககள’ 
ெ்த்தில் மைறைவியு்ன மசர்ந்து வாழச் பசால்லி, விஜயனி்ம 
மெசுவதற்கு ஆற்ைங்கறரககு வருவார் சரத்ொபு. இருவருககும 
சணற .் அறதக காட்சிப்ெடுத்தியிருககமைாட்்ார் மைமகந்திரன. 
அங்மக சைைமமை இல்ைாமைல் ஆற்று நீர் ஓடிகபகாணடிருககும. 
அதுபவாரு ஷாட். எல்ைாவற்றுககும வற்ந்துபகாடுககிை 
நாணல் புற்கள கம்ா்ப். அதுபவாரு ஷாட். 
கறரயில் ஒய்யாரமைாகப் ெடுத்துகபகாணடிருககும 
யாமரா ஒரு சிறுவன தறைதூககிப் ொர்ப்ொன. 
அதுபவாரு ஷாட். அடுத்து, சரத்ொபு ஆற்றுநீரில் 
றகமுகபமைல்ைாம கழுவுவார். முகபமைல்ைாம 
காயம. சட்ற்பயல்ைாம அழுககு. கீமழ 
கி்ககும கணணாடிறய மொட்டுகபகாணடு, 
துணற் எடுப்ொர். அறத விஜயனுககுத் தருவார். 
‘நீங்க அடிச்சறத அப்ெடிமய வாங்கிகிட்ம்ன. 
திருப்பி அடிககலிமயனு நிறைககைாம. உங்க 
மைறைவி விதறவயாவைறத நான விருமெை’ 
எனறு பசால்லிவிட்டுச் பசல்வார். இப்ெடியாை 
காட்சிகற், இந்த நூற்ைாணடு கண் 
சினிமைாவில், ொர்த்திருககமவ முடியாது. 

 ‘உதிரிப்பூககள’ ெ்த்தில் விஜயன, 
அஸவினியின அந்த இரணடு குழந்றதகம் 
பிரதாைம. மிக மமைாசமைாை, சாடிஸட் குணம பகாண் 
விஜயனி்ம அவர் மைறைவியின தங்றக வந்து, ‘நாற்ககி 
கல்யாணம. கூப்பு் வரறை. உங்க ஆசீர்வாதமும எைககுத் 

மதறவயில்ை. கல்யாணம முடிஞசு ஊருககுப் மொமைன. 
ெசங்க பரணடுமெறரயும எங்கூ் விட்ரு. நான 

கூட்டிட்டுப்மொமைன’ எனொர்.
 அப்மொது கதறவச் சாத்துவார் விஜயன. 

அந்தப் பெணணின பு்றவ, ொவாற், 
ரவிகறக எை எல்ைாத்துணிகற்யும 
கழற்றி எறிவார். அந்தப் பெண குறுகிக 
கதறுவாள. ‘ெயப்ெ்ாமத நான உனறைத் 
பதா்மைாட்ம்ன. உனறை இப்ெடிப் ொத்த 
முத ஆள நாைா இருககணும. அதான 
என ஆறச. இனிமமை ஒவபவாரு நாளும 
என பநைப்பு வரணும உைககு. இதுதான 

நான பகாடுககுை ஆசீர்வாதம’ எனொர். 
 கற்சியில் ஊமர மசர்ந்து அப்ெடிபயாரு 

முடிவு எடுககும. ‘இந்த ஊர் இனிமமை நிமமைதியா 
இருககணுமைா, நீமய உன முடிறவ எடு’ எனறு ஆற்றில் 
மூழ்கி இைககச் பசால்லும. ‘இதுவறரககும நான பகட்்வைா 
இருந்மதன. இப்ெ இந்த முடிறவ நீங்க எடுத்திருககீங்க. 
உங்க எல்மைாறரயும என ெககம பகாணடுவந்துட்ம்ன. 
நான பசஞசதுைமய இதான பெரிய தப்பு’ எனொர். 

 குழந்றதகளுககு முத்தம பகாடுத்துவிட்டு, 
‘நல்ைாப்ெடிககணும. நல்ைமெரு எடுககணும. அப்ொ 
குளிககப் மொமைன’ எனறு பசால்லிவிட்டு திருமபுவார். 
அந்த ஆறு சைைமில்ைாமைல் ஓடிகபகாணடிருககும. 
ஊமர இறுககமைாகும, நல்ைவர்கள தடுககப் ொய்வார்கள. 
ஆைால், அவர்கற் தடுத்துவிடுவார்கள. மீணடும 
அந்த ஆறு சைைமமை இல்ைாமைல் தன ெயணத்றதத் 

பதா்ர்ந்துகபகாணம் இருககும.
 பமைௌைம… பமைௌைம… பமைௌைம. நணடுமசிணடுமைாக 

இருககிை அந்த இரணடு குழந்றதகளும, ஆற்ைங்கறரயில், 
தணணீறரப் ொர்த்துகபகாணம் ஓடிகபகாணம் 
இருப்ொர்கள. பினைணியில் அந்த இறச நமறமைச் 
சாகடிககும. ெ்ம முடியும. ஆைாலும அந்த மசாகம 
இத்தறை வரு்ங்கள கழித்தும மைைதுள ஓர் உருற்யாய் 
சுற்றிகபகாணம் இருககினைை. அதுதான மைமகந்திரன 
ெற்ப்ொளியின ஆளுறமை. 

 அவரின எந்தப் ெ்மைாக இருந்தாலும ‘இது மைமகந்திரன 
ெ்ம’ எனறு பெருறமையாகச் பசால்லுகிமைாம. அப்மெர்ப்ெட்் 
மைமகந்திரன, தன எல்ைாப் ெ்ங்களிலும கறத எழுதிய 
உமைாசந்திரன, புதுறமைப்பித்தன, பொனனீைன, சிவசங்கரி 

எை ெற்ப்ொளிகளுககு முககியத்துவம 
பகாடுத்து ற்ட்டிலில் ெதிவிட்டிருப்ொர்.

 முமறெயில் ஒருமவறையாகப் 
மொயிருந்த மைமகந்திரன, அதிகாறையில் 
மை ா டி யில்  இரு ந்து  ெ ா ர் த் து க 
பகாணடிருகக, சாறையில் ஒரு பெண, 
ஜாககிங் மொய்கபகாணடிருந்தாள. 
உ்மை அவர் மைைதுள மகளவி, 
ெை மகளவிகள. ‘ஒரு பெண தன 
வாழ்நாளில், எதுஎதுகபகல்ைாம ஓ் 
மவணடியிருககு’ எை மயாசித்தார். 
அதிலிருந்து வந்ததுதான ‘பநஞசத்றதக 
கிள்ாமத’.

 ‘முளளும மைைரும’ மஷாொ, 
‘உதிரிப்பூககள’ அஸவினி, ‘பமைட்டி’ 
ராதிகா, ‘றகபகாடுககும றக’ மரவதி, 

‘நணடு’ அஸவினி, ‘பூட்்ாத பூட்டுகள’ சாருைதா, ‘ஜானி’ 
மதவி, தீொ எை பெண கதாொத்திரங்கள, நமைககுள 
ஏற்ெடுத்துகிை தாககம, நம வாழ்கறகப் ெயணம மொைமவ 
நீண் பநடியதாைது.

 தமிழ் சினிமைாவில் தாயும தந்றதயுமைாக இருந்து 
மைமகந்திரன பசால்லித் தந்திருப்ெது, இனனும ெை 
நூற்ைாணடுகள க்ந்து வருகிை பிளற்களுககும சத்தாை 
ொ்ம; மவதம!

 ‘சீதககாதி’ ெ்த்தில் நீதிெதியாக வரும மைமகந்திரன 
பசால்லுவார்… “கறைககும சரி, கறைஞனுககும 
சரி… சாவு கிற்யாது. ஏமதாபவாரு தருணத்தில் 
அறவ பவளிப்ெட்டுகபகாணம் இருககும. கறைஞன 
பவளிப்ெட்்ெடிமய இருப்ொன”.

 மைமகந்திரன எனும கறைஞன… சாகாவரம பெற்ை 
உணர்வுபூர்வக கறைஞன! உனைதப் ெற்ப்ொளி. 
மைமகந்திரனுககு மைரணமமை இல்றை! 

வி.ரகாம்ஜி

மறைந்திரனுககு மரணறம இல்கல!
சோகோவரம் பெற்ற உனைத கடலஞன



“ஆஸதிமரலியாறவச் மசர்ந்த இற்ஞர் நிக 
வுஜிசி. அவருககு றக கால்கள கிற்யாது. 

ஆைாலும சாப்பி்ைது, நீச்சைடிககிைது, டிறரவிங்னு எல்ைா 
மவறைகற்யும தாமை பசய்வார். கல்யாணமைாகி, மூனறு 
குழந்றதகளுககு அப்ொ. மமைாட்டிமவஷைல் ஸபீககராை 
அவர்தான எைககு இனஸபிமரஷன. நான ஏறும மமைற்களில் 
அவறரப் ெற்றிப் மெசத் தவைமைாட்ம்ன. அவராமைமய 
அணுஅணுவாக ரசிச்சு வாழ முடியுமமொது நமமைாை 
முடியாதா எனை?”

 ொசிட்டிவிட்டி அடுத்தவர்கற்யும பதாற்றிக பகாளளும. 
அறத நிரூபிககினைை மரகா பகௌ்ாவின அறிமுக 
வார்த்றதகள. இந்தியாவில் பெங்களூரின ‘மைல்ட்டி மநஷைல்’ 
நிறுவைபமைானறில் இனஜினியராக மவறை ொர்ககும மரகா 
பகௌ்ாவும, முனைணி ‘மமைாட்டிமவஷைல் ஸபீககர்’களில் 
ஒருவர். வாழ்றவ பவறுத்து விரகதியின விளிமபில் நிற்கும 
யாரும, மரகாவின மெச்றச ஒருமுறை மகட்்ால் மைறுபிைவி 
எடுப்ொர்கள. அவரின வார்த்றதகளில் தனைமபிகறக 
தாண்வமைாடும. வாழ்கறகயில் எல்மைாருககும மொராட்்ங்கள 
வருமதான மரகாவுகமகா வாழ்கறகமய மொராட்்மதான. 
‘மியூமகாொலிசாகரிம்ாசிஸ’ எனகிை அபூர்வ மநாயிைால் 
ொதிககப்ெட்டிருககும மரகாவுககு ‘வீல் மசர்’தான வாழ்கறக.

 “பஜயந்த் என அணணன. எனறைவி் பரணடு வயசுப் 
பெரியவன. அவன பிைந்தமொது எல்ைாம சரியாகத்தான 
இருந்ததாம. அவனுககு பரண்றர வயசாை மொதுதான 
அவனுற்ய வ்ர்ச்சியில் ஏமதா அசாதாரணம பதரியைதா 
என பெற்மைார் உணர்ந்திருககாங்க. அவனுககுச் சரியா 
காது மகட்கறையாம. பநஞசுப்ெகுதி வீங்கியிருந்ததாம. 
ொர்றவ சரியா பதரியறையாம. ந்ப்ெதிலும சிககல் 
இருந்திருககு. எனை பிரச்றைனனு பதரியாமை அவறை 
குழந்றதகளுககாை ்ாக்ர்ஸகிட்் காட்டியிருககாங்க. 
ஆைா, ்ாக்ர்ஸ அவனுககு ‘ரிகபகட்ஸ’ பிரச்றைனனு 
தப்ொ கணிச்சமதாடு இல்ைாமை அதுககாை மைருந்துகற்யும 
பகாடுத்திருககாங்க. ஒரு கட்்த்துை அது ரிகபகட்ஸ இல்றை, 
‘எம.பி.எஸ. ற்ப் 4’ எனகிை அபூர்வமைாை மைரபியல் ொதிப்புனு 
கணடுபிடிச்சிருககாங்க. அது அவனுற்ய எலுமபுகள மைற்றும 
முதுகுப்ெகுதிறய ொதிககும, வ்ர்ச்சிறயயும தடுககுமனு 
பசால்லியிருககாங்க. அது மைட்டுமைல்ைாமை, ‘உங்களுககு 
எத்தறை குழந்றதகள பிைந்தாலும எல்ைாருககும இந்த 
ொதிப்பு வரும வாய்ப்புகள இருககு’ங்கிை தகவறையும 
பசால்லியிருககாங்க. அங்மகதான விதி எங்க எல்மைார் 
வாழ்கறகயிலும விற்யாடிருச்சு. அந்த அட்றவஸ அப்ொ 
அமமைாவுககு வந்து மசர்ந்தமொது நான பிைந்திருந்மதன. 
்ாக்ர்ஸ பசானை மைாதிரி அமத ொதிப்புகம்ாடு...” 

 “மைருத்துவமும பெரிய அ்வில் முனமைைாத காைகட்்ம 
அது. இங்கிைாந்துமைருந்து பெங்களூரு வந்திருந்த ஒரு 
்ாக்ர்தான முதனமுறையா என அணணனுககு இருககிைது 
எம.பி.எஸ. ொதிப்ொ இருககைாமனு சந்மதகப்ெட்்ார். பரணடு 
வருஷப் மொராட்்த்துககுப் பிைகு இதுதான பிரச்றைனனு 
உறுதியா பதரிய வந்திருககு. அதைால் என விஷயத்துை 

ஆர்.ச்வவதகி

வாழக்்்கயய ய�ாராடடம்தான்!
ேவாறல
ேமாளி!
அறதக கணடுபிடிககிைதுை 
அமமைா அப்ொவுககுப் பெரிய 
பி ர ச் றை க ள  இ ல் றை . 
எைககு ஏழு, எட்டு வயசாகிை 

வறர பிரச்றை எனைனமை 
பதரியாமைதான வ்ர்ந்மதன. எங்க 

பரணடு மெராையும சரியா ந்கக முடியாது. 
மைத்த பிளற்ங்கற்ப் மொை ஸகூல் 

மெறகத் தூககிட்டுப் மொக முடியாது. வயசாக 
ஆக பிரச்றைகளும அதிகமைாச்சு. ந்ககமவ 

முடியாத நிறைககுத் தள்ப்ெட்ம்ாம. ஹியரிங் 
எய்டு இல்ைாது எங்க்ால் மகட்க முடியாதுங்கிை நிறை 
வந்தது. ப்்ஸ ஒன ெடிககிை வயசுை நானும என 
அணணனும 100 சதவிகிதம எங்க பெற்மைாறரச் சார்ந்மத 
வாழ மவணடிய நிறைறமைககுத் தள்ப்ெட்ம்ாம. எந்த 
அமமைாவாவது காறையிை பிளற்ங்கம்ாடு ஸகூலுககுக 
கி்மபி, சாயந்திரம ஸகூல் முடியை வறரககும 
அங்மகமய உட்கார்ந்திருககிைறதப் ொர்த்திருககீங்க்ா… 
எங்கமமைா அப்ெடித்தான இருந்தாங்க. பரஸட் ரூம 
மொகணுமைாமைா, கி்ாஸரூமமைருந்து மைபுககு 
மொகணுமைாமைா அமமைா தான எங்கற்த் தூககிட்டுப் 
மொவாங்க.

 நானும அணணனும பரகுைர் ஸகூல்ைதான 
ெடிச்மசாம. காமைஜுககுப் மொைமொதும 
இதுதான பதா்ர்ந்தது. சயினஸ கரூப்ை 
ெடிச்மசன. அதைாை நிறைய மைப் 
வகுப்புகள இருககும. மைப் பரண்ாவது 
மைாடியில் இருககும. பகாஞசமகூ் முகம 
சுளிககாமை அமமைாதான எங்கற்த் 
தூககிட்டுப் மொவாங்க. அமதாடு, 
எங்களுற்ய சவால் முடிஞசி்ாது. 
மைபுகளும மைாற்றுத்திைைாளிகளுகமகற்ை 
வறகயிை இருககாது. அங்மகயும 
எங்களுககு யாருற்ய உதவியாவது 
மதறவப்ெடும. ஃப்ரணட்்ும நிறைய 
உதவியிருககாங்க .  அமமைாவின 
சப்மொர்ட் இருந்ததால்தான நாங்க 
பரணடு மெரும பி.ப்க ெடிகக முடிஞசது”. 
ச ாமைானியர்களுகமக சாத்தியமைாகாத 
சாதறைகற்ச் பசய்திருககிைார்கள, இந்த 
அணணனும தங்றகயும. 

“மவறைககுப் மொைதுனனு முடிபவடுத்தமொதுதான 
இனனும ெயங்கரமைாை சவால்கள எங்க முனைாடி 
நினைை. எைககும அணணனுககும ஒமர இ்த்துை 
மவறை கிற்ககுமைானு முயற்சி பசய்மதாம. அப்மொதான 
எங்கமமைாவாை பரணடு மெறரயும ஒமர மநரத்துை 
பகாணடுவி்வும கூட்டிட்டு வரவும முடியும. ஆைா, 
ெை இ்ங்களில் யாராவது ஒருவருககுத்தான மவறை 
காத்திருந்தது. நாங்களும காத்திருந்மதாம. கற்சியா 
பரணடு மெருககும ஒமர நிறுவைத்துை மவறை 
கிற்ச்சது. காறையிை எழுந்ததிமைருந்து றநட் 
தூங்கை வறரககும யாறரயாவது சார்ந்திருககும நிறை 
சாதாரணமைாைதில்றை. சிை மநரங்களில் எனை வாழ்கறக 
இதுனனு நிறைச்சிருகமகன. அப்ெைாம எங்கமமைா, 
அப்ொறவதான நிறைச்சுப்மென. எங்களுககாக அவங்க 
எல்ைாக கஷ்ங்கற்யும சகிச்சுககிட்டிருககுமமொது, 
வாழ்கறகறய எதிர்பகாளளும சவாறைச் சந்திகக 
மவணடிய பொறுப்பு எனனுற்யதுதாமைனனு எைககு 
நாமை றதரியம பசால்லிப்மென. மைைசு துவணடு 
மொகுமமொபதல்ைாம வாழ்கறகயிை எனறைவி்வும 
மமைாசமைாை உ்ல்நிறைமயாடு மொராடிககிட்டிருககிை 
மைனுஷங்கற்ப் ொர்ப்மென. அவங்களுற்ய 

தனைமபிகறக என 
மைைறச மைாத்திடும”. த்ராமைல் பசால்கிைவர், 
இனறு ெைருககும தனைமபிகறகயின 
அற்யா்மைாகயிருககிைார். 

“ஒரு ரியாலிட்டி மஷாவில் கைந்துககிட்்மொது என 
கறதறயச் பசால்லியிருந்மதன. அது பராமெப் பிடிச்சுப் 
மொைதாகவும, தனறை மமைாட்டிமவட் ெணணிைதாகவும 
நிறைய மெர் பசானைாங்க. அதுதான மமைாட்டிமவஷைல் 
ஸபீச்சுககாை ஆரமெப் புளளி. இனனும நிறைய 
மெறர ஊககப்ெடுத்த முடியுமைா, நான ஏன இறதத் 
பதா்ர்ந்து பசய்யககூ்ாதுனனு மயாசிச்மசன. 
மமைாட்டிமவஷைல் ஸபீககர் எனெது, இனனிககு 
எனனுற்ய அற்யா்மைா மைாறியிருககு. முழுமநர 
மமைாட்டிமவஷைல் ஸபீககராவதுதான என எதிர்காை 
ைட்சியம”. எதிர்காைக கைவு்ன காத்திருப்ெவருககு, 
நிகழ்காைம அவவ்வு இனிறமையாைதாக இல்றை 
எனெமத உணறமை.

 “அப்ொ ஓய்வுபெற்ை ஆசிரியர். அவர் சமெ்த்துை 
பரணடு மைாற்றுத்திைைாளிக குழந்றதகற் 
வ்ர்த்பதடுககிைது, ெடிகக றவககிைது, மைருந்து, 
மைாத்திறரகளுககு பசைவு ெணைது பெரும மொராட்்மைா 
இருந்தது. நானும அணணனும முழுவீச்சில் 
சிகிச்றசயில் இருந்த மநரம அது. அரசியல்வாதிகள 

உட்ெ் நிறைய மெர்கிட்் உதவிகள மகட்டு 
அணுகியிருகமகாம. உதவிைவங்கற் வி்வும, 

‘ஏன இப்ெடிப் பிச்றச எடுககிறீங்க..’னனு விரட்டி, 
அவமைாைப்ெடுத்திைவங்கதான அதிகம. 
இப்மொ வறரககும எங்களுககு அரசு 
உட்ெ் யாரி்மிருந்தும எந்த உதவியும 
கிற்ககிைதில்றை. உதவிகள மகட்டு 
ஒவமவார் இ்மைா ஏறி, இைங்கை நிறையில் 
நாங்களும இல்றை. வாழ்நாள முழுவதும 
நாங்க மைருந்துகளின உதவிமயாடுதான 
வாழ்ந்தாகணும. எங்களுற்ய பிரச்றைககு 
அபமைரிககாவில் மைருந்து கிற்ககுது. 
ஆைா, அதன விறை ஒரு வருஷத்துககு 

ஒரு நெருககு ஒனைறரக மகாடி ரூொய். அந்த 
மைருந்து இந்தியாவில் கிற்கக ஏற்ொடுகள 

பசய்யச் பசால்லி அரசாங்கத்துககிட்் பதா்ர் 
மகாரிகறக பவச்சிட்ம்ாம. அதுவும ந்ககறை. 
அது இந்தியா, அபமைரிககானு பரணடு நாடுகள 
சமெந்தப்ெட்் விஷயம. எனறை மைாதிரியாை தனி 
நெர் மொராட்்ம எந்த மைாற்ைத்றதயும பகாணடு 
வராது. இப்மொ நாங்க எடுத்துககிை மைருந்துகளும எங்க 
உ்ல்நைத்தில் எந்த வறகயிலும முனமைற்ைத்றத 
ஏற்ெடுத்தாது. ஆைா, எதிர்காைத்தில் பிரச்றைகள 
தீவிரமைாகாமைல் தடுககும. மைாற்றுத்திைைாளிகளுககாை 
அடிப்ெற் வசதிகம் மொதுமைாைறவயாக இல்றை. 
மைாற்றுத்திைைாளிகள எல்ைா இ்ங்களுககும மொயிட்டு 
வருமெடி மைால்கள, திமயட்்ர்களனு ெரவைா ராமப் 
வசதிகள பசய்யப்ெ்ணும. பொதுக கழிவறைகளும, 
மைாற்றுத்திைைாளிகள ெயனெடுத்தக கூடிய வசதிகம்ாடு 
இருககணும”- கவறைமயாடு மகாரிகறககற்யும 
முனறவககிைவர், நமைககும மமைமசஜ் றவத்திருககிைார்.

 “பநவர் கிவ அப். மொராடுங்க. நிச்சயம பஜயிப்பீங்க. 
அடுத்தவங்களுககு உதவைறத உங்க இயல்ொ 
மைாத்திகமகாங்க. உதவினனு பசானைதும பொரு்ாதார 
உதவியா இருககணுமனு அவசியமில்றை. அடுத்தவங்க 
முகத்துை சினை புனைறகறய வரவறழககிை 
உதவிகளகூ் மைகத்தாைறவ.”

பு ன ை ற க ம ய ா டு  வி ற ் ப ெ று கி ை ா ர்  
வணககத்துககுரியவர்! 
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Use your assets to secure 
a loan of up to £50,000 
over 6 months. 

JK GOLD HOUSE & FASHION HOUSE LTD 

314-316 London Rd, Croydon, CR0 2TJ 

Tel: 0208 684 4577

Offering 
Pawnbroking 
loans up to 
£50k

In partnership with H&T Pawnbrokers.

H&T Pawnbrokers is a trading name of Harvey & Thompson ltd. Registered address: Harvey & Thompson, Times House, Throwley Way, Sutton, Surrey, SM1 4AF. Tel: 
0800 838 973. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for consumer credit.


