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கி.�.586 6ஆ<� பாப!ேலான%ய அரச* ேந�கா# ேந�ச"* தைலைமய!லான
பாப!ேலான%ய� பைடக� மிக =-/கமாக ெஜ>சேல6 நக>/7� �7() ெஜ>சேல6
நகர#ைத?6, @த-கள%* ேதவாலய#ைத?6 Aைறயா� அழி#த) ப9றி கட(த
வார6 பா-#தி>(ேதா6. 

க<ண!4 பட @த-க� அைனவைர?6 ெகா�ைமயா/ ெகாைல ெச
த
பாப!ேலான%ய-க�, பல @த-கைள பாப!ேலா�/7ைகதிகளாக/ ெகா<�ெச<டா-க�. 

�9றாகேவ சிதற�/க�படா-க�. 

ெஜ>சேலமி4 இ>(த திடகா#திரமான இைளஞ-க�, க4வ!மா*க�, அழகான ெப<க� ஒ*�
ெகா4ல�படா-க� அ4ல) அ�ைமகளாக பாப!ேலா�/7 ெகா<� ெச4ல�படா-க�. 

ெஜ>சேலமி* மC) பைடெய�#த பாப!ேலான%ய-க� அ(த நகர#ைத கிட#தட�9றாகேவ
அழி#)வ!�, அ�கி>() ெவள%ேயறினா-க�. 

இ+ேர4 எ*ற @ேதயா ேதச6 '�காடா
 மாறிய!>(த). 

தி>6ப!ய இட6 எ4லா6 ப!ண வாைட. 

எ"() நாசமாகிய வாEவ!ட�க�. 

�9றாகேவ அழி/க�பட பய!- நில�க�. 

அ�7 எ)0ேம மிFசிய!>/கவ!4ைல.

பாப!ேலா�/7 எதிரான ஒ> �ரசி ப9றி @த-க� இன% கனவ!G6 நிைன/க��யாத அளவ!97
ஈ�ெச
ய��யாத நாச#ைத அ(த ேதச#தி97 வ!ைளவ!#)வ!�>(தா-க� பாப!ேலான%ய-க�. 

@ேதயாவ!4 எFசிய!>(தவ-க� வாழ வழிய!4லாம4 ப�ண!�சாைவ எதி-ெகா�I6 நிைல/7#
த�ள�படா-க�. 

பாப!ேலான%ய� பைடெய��ப!*ேபா) த�ப!� ப!ைழ#த @த-க� அைன#ைத?6ஆர6ப#திலி>()
ஆர6ப!/கேவ<� இ>(த). 

ஆனாG6 அவ-களா4 அ)��யாமேலேய இ>(த).

கீேழ வ!K(த @த-க� எK() நி9க �9பா�6 ெபாKெத4லா6, அய4 ேத�கள%4 இ>() வ(த ேவ�
இன/ 7Kம�க�, ெகா�ைளய-க�, @த-க� மC) அ�ேம4 அ� அ�#தப�தா* இ>(தா-க�. 

ெஜ>சேலமி4 எFசிய!>(த @த-க� அ(த ேதச#தி97 ெசா(தமி4லாதவா-களாகேவ ப��ப�யாக
மாற ஆர6ப!#தா-க�. 

@த-கள%* ேதவாலய6�9றாகேவ தக-/க�பட நிைலய!4, @த-கள%* ச=க# தைலவ-க�, மத#
தைலவ-க� எ4லா6 ெஜ>சேலமி4 இ>() அக9ற�பட நிைலய!4, @த-கள%* மத
அ�Lடான�கைள ேம9ெகா�வத97 அ�7ஆள%4லாத நிைல ஏ9பட). 

இதனா4 கால� ேபா/கி4 ெஜ>சேலமி4 எFசிய!>(த @த-கள%4 ஒ> ெதா7திய!ன- மாத6 மாற06
தைல�படதாக பதி0க� ெத"வ!/கி*றன. 

@த-கள%* ஒேர கட0� வழிபாடான யாேவ வழிபாைட/ ைகவ!�, அ*ன%ய ெத
வ ம9�6
வ!/கிரக வழிபா�கைள அவ-க� ேம9ெகா�I6 நிைல உ>வான). 

@த-கள%* கலா�சார6, அவ-கள) தன%#)வ6, எதி-கால இ>�� அைன#)ேம அவ-கள) தாயகமான
ெஜ>சேலமி4 ப��ப�யாக அழி()வ!�6 நிைல ஏ9பட).

இன% @த-க� அNவள0தா* எ*ெறா> நிைல ெஜ>சேலமி4 ஏ9பட).

இ(த இட#தி4 உ�கள%ட6 ஒ> ேக�வ! எழலா6. 

எதி-கால6 எ*கி*றைத�9றாகேவ ெதாைல#)வ!�>(த இ�ப�யான ஒ> இ/கடான
ச(த-ப#தி4 இ>() @த-களா4 எ�ப� மCள��(த)?

பாப!ேலான%ய ஆ/கிரமி��6, இன அழி�ப!G6, அ�ைம வாE/ைகய!4 இ>()6 @த-களா4 எNவா�
மCள��(த)?

இ#தைன ெந>/க�கI/7 ம#திய!G6 @த-களா4 த�கள) இன அைடயாள#ைத எ�ப�#
த/கைவ/க��(த)?
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இ(த/ ேக�வ!கI/கான பதி4 என/7� ெப"யஆ�ச"ய#ைத ஏ9ப�#திய). 

@த இன�6, @த ேதச�6 அ)வைர க<�ராத ெந>/க�ைய எதி-ெகா<ட கால#தி4, 

�ல6ெபய-(த @த-க�தா6 தம) இனஅைடயாள�கைள� ேபS6 கா"ய#ைத ெச
தி>(தா-க�. 

அ)06 மி7(த இட-பா�கள%* ம#திய!4, ெசா4ல��யாத ெந>/க�கள%* ம#திய!4, �ல6ெபய-(த
@த-க� தம) இனஅைடயாள�கைள ேபSவதி4 ெவ9றி க<டா-க�. 

இ(த இட#தி4 ஒ> வ!டய#ைத மC<�6 ெதள%0ப�#த வ!>6�கி*ேற*.

இ(த� ச6பவ6 நைடெப9ற) இ*ைற/7 'மா- 2590 வ>ட�கI/7�*ன-. 

அ(த ேநர#தி4 @த-கள%* �ல�ெபய-0 எ*ப) சாதாணமானதாக06 இ>/கவ!4ைல. 

அ�ைமகளாகளாகேவ அ(த ேநர#தி4 @த-க� �ல6ெபய-(தி>(தா-க�.

அ(த காலகட#தி4 அ�ைமக� என�ப�பவ-க�, எஜமான-களா4 மிக06 ெகா�ரமாக
நடா#த�ப�வா-க�. அ�ைமக� எ*பவ-க� அ(த எஜமான-கI/ேக ெசா(தமானவ-க�. 

அ(த அ�ைமகைளஅவ-கள) எஜமான-க� எ)0ேம ெச
யலா6.

அ�/கலா6. உைத/கலா6, அவ-கள) ைககைள ெவடலா6, ெப<களானா4 தாராளமாக
அ�பவ!/கலா6. 24 மண!ேநர�6 ேவைல ெச
?6ப� நி-ப(தி/கலா6. வ!>6ப!னா4 ெகாைலUட�
ெச
யலா6 யா>ேம எ)0ேம ேககமாடா-க�. ேகக06��யா). 

இ�ப�யான ஒ> அ�ைம வாE/ைகைய பாப!ேலான%4 இ+ேரலிய-க� அ�பவ!#)/ெகா<�>(த
காலகட#தி4தா4 அவ-க� தம) இன அைடயாள�க� அழி()வ!டாம4 கா�பா9றினா-க�. 

தம) இன அைடயாள�கைள� ேபண! வள-#தா-க�;. தம) மத6 அழி()வ!டாம4 கா�பா9றினா-க�. 

தம) அ�#த ச(ததி/7 தம) இன#தி* வ!�தைல/கான பயண#ைத ைகயள%#தி>(தா-க�. 

க�ைமயான ேவதைனக�, தா�க��யாத அவமான�கள%* ம#திய!4 �ல6ெபய-(த ம<ண!4
?த-க��*ேனறினா-க�. 

@த-களா4 இ) எ�ப���(த)? 

�தலாவ) �ல6ெபய-(த @த-க� நா6 அ�கி>() எ�ப�யாவ) வ!�தைல ெப9� தம) நா�
தி>6பேவ<�6 எ*கி*ற எ<ண#ைத எ/காரண#தி9காக06, எ(த� ச(த-�ப#திG6
வ!�வ!டவ!4ைல. 

தா6 வ!�தைல ெப9� தம) நா� தி>6பேவ<�6 எ*பைத அவ-க� கணவாக
க<�ெகா<�>(தா-க�.

தா6 மCழ ��யாத அ�ைமகளாக இ>/கி*ேறா6 எ*ப) அவ-கI/7 ந*றாக ெத"(தி>()6, தம)
பார6ப!"ய Vமியான ெஜ>சேல6 மன%த-க� வாழ��யாத ப!ண/காடாகிவ!ட) எ*பைத அவ-க�
ந*றாக அறி(தி>()6 Uட, தா6 தம) ேதச#தி97 எ*றாவ) தி>6ப!ேய த�>ேவா6 எ*ற
ந6ப!/ைகைய?6, ஓ-ம#ைத?6 @த-க� ைகவ!டேவய!4ைல.

த6மா4��யாவ!4ைலயானாG6 தம) அ�#த ச(திகளாவ) தாயக6 தி>6பேவ<�6 எ*�
அ�ைமகளாக பாப!ேலா* ெகா<� ெச4ல�பட @த-க� கன0 க<டா-க�.

அ(த/ கனவ!ைன நிைறேவ9�வதி4 மிக06 ைவரா/கியமாக இ>(தா-க�. ெசய9படா-க�: 

ஆர6ப#தி4 இரகசியமாக ேம9ெகா<ட அ(த/ கா"ய�கைள ப!*ன- அரசா�க#தி* அ�மதி?ட*
பகிர�கமாகேவ ெச
?மளவ!97 அவ-கள) ெசய9பா�க� அைம(தி>(தன. 

�தலி4 எஜமான�கI/7 கீE�ப�0�ள உழியா-களான நட() அவ-கள%* ந*பதி�ைப�
ெப9றா-க�. 

அ�ைம#தன#தி4 இ>() சிறி) சிறிதாக ெவள%ேயறி, வ!யாபார நடவ�/ைககள%4 ஈ�படலானா-க�. 

அவ-க� �ல6ெபய-(த ேதச#ைத வள-#தா-க�. தா�6 ேச-() வள-(தா-க�. 

நிைறய� ச6பாதி#தா-க�. 

ச6பாதி#த பண#தி4 இ>() �ல6ெபய-ேதச#தி4 அ�ைமகளாக இ>(த தம) இன#தவ-கைள
வ!�வ!#தா-க�. 

�ல6ெபய-(த ம<ண!4 ந*மதி�ைப� ச6பாதி#தா-க�. 

அ(த ந*மதி�ப!ைன அ��பைடயாக ைவ#), தம) மத அ�Lடான�கைள� ெச
வத9கான
அ�மதிைய� ெப9றா-க�. 

�ல6ெபய-(த ேதச#தி4 ச=கமாக வாழ06, ெசய9பட06 அவ-க� ஆர6ப!#தா-க�.

இைவ அைன#ைத?6 அவ-க� ஒ> ப/க6 ெச
தப�, ம9ெறா>�/கிய கா"ய#ைத?6 ம�ப/க6
ெச
தப� இ>(தா-க�. 

அதாவ), தா6 தம) நா� தி>6�வத9கான ஒ> AEநிைல/காக/ கா#தி>/க ஆர6ப!#தா-க�.

ஒ> ந4ல ேநர6 கன%?6வைர அைமதியாக/ கா#தி>(தா-க�. 

ெபா�ைமயாக/ கா#தி>(தா-க�. 

அ(த/ கா#தி>�� ச9� ந�<டதாக இ>(தாG6, அவ-க� தம) ேதச6 தி>6�வத9கான அ(த ேநர6
ஒ> ச(த-ப#தி4 வ(த). 

அ(த ப!ரா(திய#தி4 வ4லர'கள%ைடேய ஏ9பட ேபா�?6, அ(த ேபா�ய!* வ!ைள0கI6
பாப!ேலான%4 அ�ைமகளாக இ>(த @த-க� வ!�தைல ெப�வத97� சாதகமாக மாற ஆர6ப!#த). 

ச(த-�ப#ைத� ச"யாக� பய*ப�#தினா-க� @த-க�.

வ!�தைல ெப9� ெஜ>சேல6 தி>6ப!னா-க�. 

வரலா9��/கிய#)வ6 ெப9ற ச6பவ6 இ). 

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல<ட*

வா ல<ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ<� நிைனவFசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவFசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவFசலி?6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யாE ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப காசி�ப!�ைள இராசா

ப! 7�ப!ளா*

வா 'வ!+ல0சா*

தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ<� நிைனவFசலி

ெப சி*ன#த6ப! கா�ேக+வர*

ப! ச�கர#ைத

வா உ>6ப!ரா


தி 15 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப �ரள%தர* சிவஞான6

ப! ேகா<டாவ!4

வா ேநா-ேவ

தி 14 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சி*னத6ப! ேநச6மா

ப! ந�-ேவலி

வா ப!ரா*+

தி 12 ஏ�ர4 2011
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இ)ப9றி அ�#த வார6 பா-�ேபா6.

ெதாட>6.. 

nirajdavid@bluewin.ch

Home Email this Feedback Print RSS Embed

ப$�திய 5 ெச�திக�

ஐ.நாவ$/ ப;��ைரகைள நிராக;�க
5�யா� -ஹ=/ ெப�னா�ேடா

[ Monday, 18-04-2011, 03:13.37 PM ]

ஐ/கிய நா�கள%* நி�ண-7K
ப"()ைரகைள நிராக"/க
��யா) என ஐ/கிய ேதசிய/
கசிய!* ப)ைள மாவட
நாடாIம*ற உ��ப!ன-

ஹW* ெப-னா<ேடா ெத"வ!#)�ளா-.

ேம2� ப��க...

>�வர7, >�யக97 திைண�கள�தி/
கட7)ச%ீ* வழ+கலி�கான ப$ரா�திய
அ2வலக� மிக வ$ைரவ$9 வ7ன0யாவ$9

[ Monday, 18-04-2011, 09:33.35 AM ]

7�வர0 ம9�6 7�யக40
திைண/கள#தி* கட0�சீ�
வழ�76 ப!ரா(திய
அGவலகெமா*� மிக
வ!ைரவ!4 வ0ன%யாவ!4
திற/க�பட0�ள).

ேம2� ப��க...

இல+ைகய$9 க'ப� >A�க� ேகாேலா)ச
அரச ஆதரேவ காரண�: க ஜயD;ய

[ Monday, 18-04-2011, 09:16.10 AM ]

இல�ைகய!4 க�ப6 7K/க�
ேகாேலா�ச அரச ஆதரேவ
காரண6 எ*பதாக ஐ/கிய
ேதசிய/ கசிய!* ப!ரதி#
தைலவ- க> ஜயA"ய 79ற6

சா�?�ளா-.

ேம2� ப��க...

480 5/னா� (லி உ�'ப$ன�க�
வ$*வ$�க'பட7�ளன�

[ Monday, 18-04-2011, 07:59.16 AM ]

�ன-வாEவள%/க�பட
�*னா� வ!�தைல� �லி
உ��ப!ன-க� 480 ேப-
எதி-வ>6 23ஆ6 திகதி
வ!�வ!/க�பட0�ளதாக

�ன-வாE0ஆைணயாள- நாயக6 ப!"ேக�ய-
'த(த ரணசி�க ெத"வ!#)�ளா-. 

ேம2� ப��க...

உலக�

எகி'� மாஜி அதிப;/ ெசா���க� பறி5த9

[ Monday, 18-04-2011 04:10:18 ]

எகி�)�*னா� அதிப-
ேஹா+ன% �பார/கி* ேதசிய
ஜனநாயக/ கசி
கைல/க�படதாக06,

கசிய!* ெசா#)கைள
அரசிட6 ஒ�பைட/க ேவ<�6 எ*�6
ந�திம*ற6 உ#தரவ!��ள).

ெச�திகைள ப��க...

இ�தியா

3 ெசய�ைக ேகாEட/ ப$.எ�.எ9.வ$. 
ஏ7கைண 20ஆ� திகதி வ$�ண$9 பா�கிற�

[ Monday, 18-04-2011 01:39:18 ]

இ(திய வ!<ெவள%
ஆரா
�சி#)ைற
வ!Fஞான%க� கட(த �ச6ப-
மாத6 25-( திகதி
ஜி.எ+.எ4.வ!. ஏ0கைண

வ!<ண!4 ஏவ!னா-க�.

ெச�திகைள ப��க...

வ$ைளயா%*

ெபடேரஷ/ ெடன0� : இ�தாலிையவ 1H�தி
இ�தி'ேபா%��>5/ேனறிய� ரIயா

[ Monday, 18-04-2011 11:36:18 ]

மா+ேகாவ!4 ெபடேரஷ*
ேகா�ைப ெட*ன%+அைர
இ�தி�ேபா� நட(த). இதி4
ரLயா 5-6 ஆட/கண/கி4
இ#தாலிைய வ �E#திய).

ெச�திகைள ப��க...

ெதாழிJ%ப�

அ9ச� வ$யாதிய$லி�� வ$*பட

[ Monday, 18-04-2011 09:29:18 ]

உட4 ெமலிவாக இ>�ப)
அழ7 தா*. அத9காக
சா�ப!டாம4 ப�ன%
கிட�பதா4 அ4ச- ேபா*ற
ேநா
க� ஏ9ப�கி*றன.

ெச�திகைள ப��க...
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