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அரசாங்க அதி்காரி்களே நீங்கள் 
நல்லவர்கோ அல்லது க்கட்டவர்கோ

21 – 04- 2019 இல உயிர்த்த 
ஞாயிறு அன்று இ்டமகபெற்ற 
க்தா்டரகுண்டு்த ்தாக்கு்தலில

‘நாங்க பொவிசசக்தல்லாம 
அ்கப்பெ்தான்....

njhlHr;rp... (gf;fk; -15 )

--- நி.அமிர்தஸன் ---
இ்லங்்கயில மீண்டும குண்டு்கள் 
கவடிக்்க்லாம என பு்லனாய்வு்த 
்த்கவல்கள் கி்்ட்ததுள்ே்்தயடு்தது 
இ்லங்்கப பொது்காபபுச ச்பெ்ய 
மீண்டும கூடடி ஆராய ஜனாதிபெதி 
்ை்ததிரிபொ்ல சிறிளசன ந்டவடிக்்்க 
எடு்ததுள்ே்தா்க அ்ைசசர்வ்த 
்த்கவல்கள் கூறுகின்்றன.

குண்டு கவடிபபு்த க்தா்டரபொன 
முன்கனசசரிக்்்க்த ்த்கவல்கள் 
கி்்ட்த்த்்த அடு்தது, பிர்தைர ரணில 
விக்கிரைசிங்கவு்டன் முரண்பொடு்க்ே்த 
்தவிர்தது   பொது்காபபுச ச்பெக் 
கூட்ட்ததிறகு அவ்ரயும அ்ை்ததுக் 
்க ்ல ந் து ் ர ய ா ்ட வு ள் ே ்த ா ்க வு ம 
அ ் ை ச ச ர ் வ ்த  ்த ்க வ ல ்க ள் 
கூறுகின்்றன.

ஆனாலும ்ை்ததிரியும ரணிலும 
பொது்காபபுச ச்பெக் கூட்ட்ததில 
்க ்ல ந் து க ்க ா ள் ளு ம  வ ா ய் ப பு 
இல்்லகயன உள்ே்க்த ்த்கவல்கள் 
க்தரிவிக் கின்்றன. பொது்காபபுச 
ச்பெக்கு்த க்தா்டரபில்லா்த உயர 

அ தி ்க ா ரி ்க ள் 
சி ்ல ர  அ ் ை க் ்க ப பெ டு வ ்த ா்க வு ம 
இ்தனால ரணில விக்கிரைசிங்க 
அந்்தக் கூட்ட்ததில ்க்லந்துக்காள்ே 
வாய்பபில்்ல எனவும ஐக்கிய ள்தசியக் 
்கடசி்த ்த்கவல்கள் கூறுகின்்றன.

இ்தனால பொது்காபபுச ச்பெ்ய 
கூ ட ்ட ா ை ள ்ல ள ய  மு ப பெ ் ்ட 
அ தி ்க ா ரி ்க ் ே யு ம  அ ் ை ்த து 
ஜனாதிபெதி பொது்காபபு எறபொடு்கள் 
குறி்தது ்க்லந்து்ரயாடுவாகரனக் 
கூ்றபபெடுகின்்றது.

இள்தளவ்ே, க்காழுமபில ்க்டந்்த 
இரண்டு வாரங்கோ்க ்தஙகியிருக்கும 
இந்தியா, அகைரிக்்கா உள்ளிட்ட 
நாடு்களின் சரவள்தசப பு்லனாய்வு 
அதி்காரி்களும இ்லங்்கப பு்லனாய்வு 
உயர அதி்காரி்களோடு இ்ைந்து 
குண்டு்த ்தாக்கு்தல எசசரிக்்்க 
க்தா்டரபொ்க்த தீவிரைா்க ஆராய்ந்து 
வருவ்தா்கக் க்காழுமபு உயரைட்ட்த 
்த்கவல்கள் கூறுகின்்றன.

ஏதிரவரும திங்கடகிை்ை 13 ஆம 
தி்கதி க்காழுமபில கவள்ேவ்த்்த, 
பெஞ்சி்காவ்த்்த, நாவ்ல ளபொன்்ற 
பிர்தான ந்கரங்களில குண்டு்கள் 
கவடிபபெ்தற்கான வாய்பபு்கள் உள்ே்தா்க 

இ ்ல ங ் ்க ப 
பு்லனாய்வு்தது்்றக்கு்த ்த்கவல 
கி்்ட்ததுள்ேது.

இ்த்ன இ்லங்்கச சுறறு்லா்தது்்ற 
அதி்காரச்பெ கசன்்ற திங்கடகிை்ை 
ஆ்றாம தி்கதி அதி்காரபூரவைா்க 
அரசாங்க்ததுக்கு அறிவி்ததிருந்்தது. 
இந்்த்த ்த்கவ்்ல பீலட ைார்ஷல சர்த 
கபொன்ளச்கா நா்டாளுைன்்ற்ததில 
ளநறறுப பு்தன்கிை்ை ைா்்ல 
கவளியிடடிருந்்தார.

ஏதிரவரும திங்கடகிை்ை க்காழுமபு 
வாழ் ைக்்க்ே எபபெடிப பொது்காபபெது 
எ ன் பெ து  கு றி ்த து  ஜ ன ா தி பெ தி 
்ை்ததிரிபொ்ல சிறிளசன உ்டனடியா்கக் 
்கவனம கசலு்த்த ளவண்டுகைனவும 
அவர வலியுறு்ததியிருந்்தார.

அள்தளவ்ே, அகைரிக்்க, இந்திய 
பு்லனாய்வு அதி்காரி்களு்டன் இ்ைந்து 
இ்லங்்கப பு்லனாய்வு அதி்காரி்கள் 
கசயறபெடுவ்தறகு ைகிந்்த ராஜபெக்ச 
்தரபபு ்கடும எதிரபபு கவளியிடடுள்ேது. 
்ை்ததிரிபொ்ல சிறிளசனவும ைகிந்்த 
்தரபபு நி்்லபபொட்்ட ஏறறுச 
க ச ய ற பெ டு வ ்த ா்க வு ம  உள்ே்க ்த 
்த்கவல்கள் கூறுகின்்றன.

்க்தள்தாலிக்்க ்தனியார பொ்டசா்்ல்கள் 
ளை 14ஆம தி்கதிளய இரண்்டாம 
்தவ்ைக்்கா்க ஆரமபிக்கும என்று 
்க்தள்தாலிக்்க ளபெராயர கைல்கம 
ரஞ்சி்த கசய்தியாேர சந்திபபு ஒன்றில 
க்தரிவி்ததுள்ோர.

இருந்்தாலும ஏ்தாவது அவசர நி்்ல்ை 
ஏறபெட்டால கவசாக் ளபொயாவுக்கு பி்றள்க 
அவற்்ற மீண்டும தி்றக்்க ளவண்டிய 
நி்்ல ஏறபெ்ட்லாம என்றும அவர 
கூறினார.

அடு்த்த ஞாயிறு மு்தல ள்தவா்லயங்களில 
ஞாயிறு ஆரா்த்ன்கள் வை்ைளபொ்ல 
ந்டக்கும என்றும அவர க்தரிவி்த்தார.

இ்லங்்கயின் பொது்காபபு்த க்தா்டரபொன 
சந்ள்த்கங்க்ேளய ஏறபெடு்ததுவ்தா்கவும 
ளபெராயர கைல்கம ரஞ்சி்த கூறியுள்ோர.

இவவா்றான பொது்காபபெற்ற சூைல 
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உ யி ர்த ்த  ஞ ா யி று  தி ன்த ்த ன் று 
இ்டமகபெற்ற ்தாக்கு்தலில ளச்தை்்டந்்த 
ள்தவா்லயங்க்ே புனர்ைபபெ்தறகு 
வி்ரவான ள வ்்ல ்த திட்டங்க ள் 
முன்கனடுக்்கபபெடடுள்ேது. 

பிர்தைரின் ஆள்லாச்னயின் ளபெரில இந்்த 
ளவ்்ல்ததிட்டம ஆரமபிக்்கபபெடடுள்ே்தா்க 
ள்தசிய க்காள்்்க்கள், கபொருோ்தார 
விவ்காரங்கள், மீள் குடிளயற்றம 
ை ற று ம  பு ன ர வ ா ழ் வ ளி ப பு , 
வ்டைா்காை அபிவிரு்ததி, இ்ேஞர 
விவ்கார அ்ைசசின் கசய்லாேர 
வி.சிவஞானளசாதி க்தரிவி்ததுள்ோர. 

அ்தற்கான அ்ைசசர்வ அனுைதி 
கி்்ட்ததுள்ேது. ைட்டக்்கேபபு சிளயான் 
ள்தவா்லய்ததிறகு மு்தற ்கட்டைா்க ஐந்து 
மிலலியன் ரூபொ வைங்கபபெடடுள்ே்தா்கவும 
அவர குறிபபிட்டார. நீரக்காழுமபு 
- ்கடடுவாபிடடிய ள்தவா்லய்ததின் 
புனர்ைபபுப பெணி்களுக்்கா்க மு்தற 
்கட்டைா்க பெ்தது மிலலியன் ரூபொ 
வைங்கபபெடடுள்ேது. இந் ்த இரு 
ள்தவா்லயங்களும இராணுவ்ததினரால 
புனர்ைக்்கபபெ்டவுள்ே்தா்க அவர 
கூறினார. 

க்காசசிக்்க்்ட புனி்த அந்ள்தானியார 
ள ்த வ ா ்ல ய ்த ் ்த  ்க ்ட ற பெ ் ்ட 
புனர்ைக்்கவுள்ேது. புனர்ைபபுப 
பெணி்களுக்்கா்க மு்தற ்கட்டைா்க 
பெ ்த து  மி ல லி ய ன்  ரூ பெ ா  நி தி 
வைங்கபபெடடுள்ே்தா்க கசய்லாேர 
க்தரிவி்த்தார. புனர்ைபபுப பெணி்களுக்கு 
ள்த்வயான நிதி ைதிபபீடு கசய்யபபெட்ட 
பின்னர முழு்ையான நிதி வைங்கபபெடும 
என்றும அ்ைசசின் கசய்லாேர 
வி.சிவஞானளசாதி குறிபபிட்டார.

ள்தசிய சிறுவர பொது்காபபு அதி்கார ச்பெ 
அவசர க்தா்்லளபெசி இ்லக்்கம ஒன்்்ற 
அறிமு்கபபெடு்ததியுள்ேது.
இந்்த்த க்தா்்லளபெசி இ்லக்்கம 1929 
ஆகும. நாடடில ்தறகபொழுது ஏறபெடடுள்ே 
நி ் ்ல ் ை யி ல  சி று வ ர ்க ளு க் கு 
உ்தவுவ்தற்கா்களவ இந்்த க்தா்்லளபெசி 
இ்லக்்க்த்்த அறிமு்கபபெடு்ததி இருபபெ்தா்க 
ள்தசிய சிறுவர பொது்காபபு அதி்கார 
ச்பெயின் ்த்்லவர எம.எம. அளபெவர்த்தன 
க்தரிவி்த்தார.

பெ ா ்ட ச ா ் ்ல  இ ர ண் ்ட ா ம 
்த வ் ை ந்டவடிக் ்்க ்களு க் ்கா்க 
ஆரமபிக்்கபபெட்ட்்த அடு்தது விடுக்்கபபெட்ட 
அ்ைபபுக்கு அ்ைவா்க இந்்த ந்டவடிக்்்க 
ளைறக்காள்ேபபெடடிருக்கி்றது என்றும 
அவர குறிபபிட்டார.

்கலவி ந்டவடிக்்்க்களில ஈடுபெடும 
கபொழுது  இது அந்்த பெகுதி க்தா்டரபில 
விழிபபு்டன் ைாைவர்கள் கசயறபெ்ட 
ளவண்டும என்று அதி்கார ச்பெ ்த்்லவர 
சுடடிக் ்காடடியுள்ோர.

நாடு பூரா்கவும ளைறக்காள்ேபபெடுகின்்ற 
ள ச ா ்த ் ன  ந ்ட வ டி க் ் ்க யி ன் 
ளபொது மீட்கபபெடுகின்்ற வாள்்கள் 
உடபெ்ட ஆயு்தங்கள் க்தா்டரபொன 
்காகைாளி்க்ே ஒளிபெரபபெ ளவண்்டாம 
என க்தரிவிக்்கபபெடடுள்ேது. 

அரசாங்க ்த்கவல தி்ைக்்கே்ததின் 
பெணிபபொேர நாய்கம நா்ல்க ்களுகவவ 
ச்க்ல ஊ்ட்க நிறுவனங்களுக்கும 
இவவாறு ஆள்லாச்ன வைஙகியுள்ோர.  
ச்க்ல ஊ்ட்க நிறுவனங்களினதும 
பிர்தானி்க்ே வியாைன் ்கா்்ல அரச 
்த்கவல தி்ைக்்கே்ததிறகு அ்ை்தது 
இந்்த ஆள்லாச்ன்ய வைஙகியுள்ோர.

ளை 18 இராணுவ 
க வ ற றி  தி ன ம 
கு ் ்ற ந் ்த 
ை ட ்ட ்த தி ள ்ல ள ய 

க்காண்்டா்டபபெடும என்றும கவசாக் 
தின்ததுக்கு ளபொதிய பொது்காபபு 
வைங்கபபெடும என்று இராணுவ ்தேபெதி 
கஜனரல ைளேஸ் ளசனநாயக்்க 
க்தரிவி்ததுள்ோர.

ஜனாதிபெதி ்ை்ததிரிபொ்ல சிறிளசனவின் 
சந்திபபு ஒன்றில அவர இ்த்னக் 
கூறியுள்ோர.

இ்லங்்கயில ளைறக்காள்ேபபெட்ட 
பொது்காபபு ந்டவடிக்்்க்கள் குறி்தது 
கவளீநாடடு இராஜ ்தந்திரி்களுக்கு 
விேக்்கம அளிக்கும கூட்ட்ததிள்லளய 
இ ர ாணு வ ்த  ்த ே பெ தி  இ ்த ் னக் 
கூறியுள்ோர.

இராணுவ ளச்வயில இருந்து இ்்ட 
வி்லகிய அ்ன்தது இராணுவ்ததி்ரயும 
இராணுவ ள ச்வயில இருந் து 
உ்த திளயா்கபூரவைான வி்ல்க்ே 
கபெறறுக்க்காள்வ்தற்கான கபொதுைன்னிபபு 
்கா்லம கவள்ளியு்டன் நி்்றவ்்டகின்்றது. 

பொது்காபபு அ்ைசசு ைறறும இராணுவ 
்த ே பெ தி யி ன்  பெ ரி ந் து ் ரக் ்க ் ை ய 
பொது்காபபு அ்ைசசர என்்ற வ்்கயில 
ஜனாதிபெதி ்ை்ததிரிபொ்ல சிறிளசனவால 
கபொதுைன்னிபபு ்கா்ல்ததுக்்கான அனுைதி 
வைங்கபபெடடுள்ேது. 

கபொதுைன்னிபபு ்கா்லவ்ரய்ர 2019 
ஏபரல 22 க்தா்டக்்கம ளை ைா்தம 10 ஆம 
தி்கதி வ்ர நான்கு நிபெந்்த்ன்களின் 
அடிபபெ்்டயில வைங்கபபெடடுள்ேது. 

இ்்டவி்லகியவர்கள் ளநரடியா்க ்தங்கேது 
பெ்்டயணி்த ்த்்ல்ைய்க்ததுக்கு 
கசன்று அல்லது க்தா்டரபுக்காண்டு, 
கு றி ப பி ட ்ட  க பெ ா து ை ன் னி ப பு 
்கா்ல்ததிறகுள் அவர்களு்்டய வி்ல்க்ே 
கபெறறுக்க்காள்ே முடியும என்று 
க்தரிவிக்்கபபெடடுள்ேது.

ஈை்ததின் கிைக்ள்க, பிரபெலயம மிக்்க 
ஆ்ரயமபெதி ்கண்ை்்க அமைன் 
ள்காயில ்வ்காசி ச்டஙகு கபெருவிைா 
11.05.2019 அன்று ஆரமபெைாகி 19.05.2019 
அன்று்டன் நி்்றவு கபெறும.

11.05.2019  (சனிக்கிை்ை) இரவு திருக்்க்தவு 
தி்ற்த்தலும அமை்ன அ்ை்தது 
வரு்தலும இ்டமகபெறறு க்தா்டரந்து 
வரும நாட்களில ைா்்லச ச்டஙகு, 
அதி்கா்்லசச்டஙகு என்பென இ்டமகபெறும. 
க்தா்டரந்து 15.05.2019 (பு்தன்கிை்ை) 
இரவு ்கலயாை ்கால கவடடு்தல 
ைறறும கூ்்ற்த்தாலி ்வபெவமும 
16.05.2019 (வியாைக்கிை்ை) அதி்கா்்ல 
திருக்்கலயாைச ச்டஙகும இ்டமகபெறும.P©»õ Áõ_Q 

அ்தது்டன் 17.05.2019 (கவள்ளிக்கிை்ை) 
அதி்கா்்ல ்கபபெல்காரர ச்டஙகு ைறறும 
18.05.2019 (சனிக்கிை்ை) அதி்கா்்ல பெச்ச 
்கடடி ச்டஙகு 18.05.2019 (சனிக்கிை்ை) 
நள்ளிரவு திருக்குளிர்ததி  என்பெனவும 
விளச்ட ச்டஙகு்கோ்க ந்்டகபெறும. இறுதி 
நாோன 19.05.2019 (ஞாயிறறுக்கிை்ை) 
இரவு அமை்ன அ்ை்ததுச  கசலலு்தலும 
திருக்்க்தவு அ்்ட்த்தலும இ்டமகபெறும

ச்டஙகு ்கா்லங்களில தினமும ள்காவ்லன் 
்க்்த பெடிபபு இ்டமகபெறுவது்டன் 
ைா்்லசச்டஙகு பிறபெ்கல 5.00 ைணிக்கும 
்கா்்லசச்டஙகு்கள் அதி்கா்்ல 3.30 க்கும 
இ்டமகபெறும. ்கதிளரசர ச்டஙகு, ்கபபெல்காரர 
ச்டஙகு ைறறும பெச்ச்கடடி ச்டஙகு்களின் 
பின்னர அமைனின் குமபெம ஊர சுறறு்தல 
இ்டமகபெறும. என்பெது்டன் ச்டஙகுக்்கான 
பிர்தை ்கட்டாடியாரா்க திரு.்த.ைள்கஸ்வரன் 
அவர்களும உ்தவிக்்கட்டாடியாரா்க 
திரு.்த.்தடசனாமூர்ததி அவர்களும  
அ ம பெ ாளி ன்  பெ ணி ய ாற று வ ா ர்க ள் 
என ஆ்ரயமபெதி  ்கந்்தசுவாமி,  
்கண்ை்்க ைறறும வீரைா ்காளி அமைன் 
ஆ்லயங்களில பெரிபொ்லன ச்பெயினர 
அறிவி்ததுள்ேனர.



nts;sp> Nk 10, 2019
 ,jo; - 63 03

அரசாங்க அதி்காரி்களே நீங்கள் 
நல்லவர்கோ அல்லது க்கட்டவர்கோ 
என்று சி்ல வாரங்களுக்கு முன்ன்தா்க 
அ ர ங ்க ம  பெ ்த தி ரி ் ்க யி ல  ந ா ம 
எழுதியளபொது. அந்்த சா்த்கைான 
விைரசன்த்்த சி்ல அதி்காரி்கோவது 
வ ரு ்த ்த ்த து ்ட ன்  பெ ா ர ்த து ்த ்த ா ன் 
இருபபொர்கள்.

ஆனால, இந்்த வாரம அபபெடியல்ல. 
அரசாங்க அதி்காரி்கள் இ்த்ன 
நிசசயைா்க ஒரு சா்த்கைான விைரசனைா்கப 
பொரக்்க்லாம. இந்்த வி்டய்த்்த நான் 
க்காஞ்சம இ்லகுவா்க ஆரமபி்த்தாலும 
இது ஒரு ்கனதியான வி்டயம.

்க்டந்்த வார அரங்கம பெ்ததிரி்்கயில 
குண்டுகவடிபபு்த ்தாக்கு்தல குறி்த்த 
ைன்னிபபுக் ள்காரல்க்ே, வரு்த்தங்க்ே 
்தமிழ் ைக்்கள் கபொறுபபு்டன் பிரதிபெலிக்்க 
ளவண்டும. அ்தற்கான பிரதிபெலிபபுக்்கள் 
சமூ்க நலலிைக்்க்த்்த அடிபபெ்்டயா்கக் 
க்காண்்ட்வயா்க இருக்்க ளவண்டும 
என்று ள்கடடிருந்ள்தாம. அ்வ குறி்தது 
்கடு்ையான எதிரபபு எைக்கு வந்்தாலும 
நாம எைது நி்்லபபொடடில இருந்து 
பின்வாங்கப ளபொவதில்்ல. ஏகனனில 
இது முஸ்லிம சமூ்க்ததுக்கு ைா்ததிரைல்ல 
நான் சாரந்்த ்தமிழ் சமூ்க்ததின் 

ளவண்டும. ஒரு சமூ்கம நி்்லகு்்லந்து 
நிறகும ளபொது எவவேவு பிரசசி்ன்கள் 
இருந்்தாலும ச்க சமூ்கம அ்த்ன 
உரிய அேவு முக்கிய்ததுவம க்காடு்தது 
பி ர தி வி ் ன ய ா ற ்ற  ள வ ண் டு ம 
என்்ற எைது ள்காரிக்்்க்யயும 
அரசாங்க அதிபெர சா்த்கைா்க ்தனது 
தீரைான்ததில உள்வாஙகிக்க்காண்்டார. 
அ்தறள்கறபெ, புரி்தலுக்்கான தி்றந்்த 
ைனது்டனான ்க்லந்து்ரயா்டல்கள் 
சமூ்கங்களுக்கி்்டளய ந்ட்த்தபபெ்டல 
ளவண்டும என்பெ்்தயும அவர ்தனது 

தீரைான்ததில ளசர்ததுக்க்காண்்டார.

இ்வ ்தவிர சமூ்கங்களுக்கி்்டயி்லான 
பொது்காபபு ைறறும நலலிைக்்கம 
ஆ கி ய ் வ  கு றி ்த து  பெ ்ல 
முன்ளனற்ற்கரைான வி்டயங்க்ே 
அரச அதிபெர ைா. உ்தயகுைார ்தனது 
தீரைானங்களில  ளசர்ததுக்க்காண்்டார. 
சமூ்க ைட்ட விழிபபுக் குழுக்்கள் என்பெனவும 
அதில அ்டஙகும.

கபொதுவா்கச சிவபபு நா்டா மு்்ற்ை, 
சட்டமியறறுபெவர்களுக்கு கபொறுபபுக்கூ்ற 
ளவண்டிய ்தன்்ை, எந்்த ந்டவடிக்்்கயும 
இமமியேவும கபொரு்த்தைான அே்வ 
மீறிவி்டக் கூ்டாது என்்ற ்கடடுபபொடு 
்காரைைா்க சி்ல வி்டயங்களில அரசாங்க 
அதி்காரி்கள் பெ்ல்த்த சுய்கடடுபபொடடு்டன் 
க ச ய ற பெ ்ட  ள வ ண் டி யி ள் ே ் ்த 
ைறுபபெ்தறகில்்ல. சுயாதீனைா்கப 
ள பெ ச க் கூ டி ய  அ ர சி ய ல வ ா தி ்க ள், 
கசய்தியாேர்கள் ளபொ்ல அவர்கள் 
கவளிபபெ்்டயா்க ்தைது கசாந்்தக் 
்கரு்ததுக்்க்ே ளபெசுவது சிரைம. அதிலுள்ே 
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சீவ்கன் பூபொ்லரடைம

எதிர்கா்லச சந்்ததிக்கும 
மி்கவும அவசியைானது. 
அவர்கேது நின்ைதிக்கும 
அவசியைானது.

எவவேவு எதிரபபு இருந்்த 
ளபொதிலும இந்்த வி்டய்ததில 
எ ை து  ை ட ்ட க் ்க ே ப பு 
ை ா வ ட ்ட ச  க ச ய ்ல ்க ம 
மி்கவும கபொறுபபு்டன் 
சி்ல ந்டவடிக்்்க்க்ே 
எடு்ததுள்ேது. அரசாங்க 
அதிபெர ்த்்ல்ையில 

இந்்த வார முறபெகுதியில ைாவட்ட 
ைட்ட நலலிைக்்கக் குழு கூட்டம 
ஒ ன் று  ந ்ட ்த ்த ப பெ ட ்ட து .  அ தி ல 
்க்லந்துக்காண்்ட அரசாங்க அதிபெர ைா. 
உ்தயகுைாரும ஏ்னய அதி்காரி்களும 
்தாம நலலிைக்்க்ததுக்்கா்க்த்தான் 
கசயறபெடுளவாம என்பெ்்த மி்கவும 
வலுவா்களவ வலியுறு்ததிக் கூறினார்கள். 
அது வரளவற்க்த்தக்்கது. நலலிைக்்க 
வி ்ட ய ்த தி ல ,  ்க ா ்ல ந் ்த ா ழ் ்த ்த ா து 
இபபெடி ஒரு கூட்ட்த்்த ந்ட்ததியள்த 
ைாவட்டச கசய்ல்க்ததுக்கு கபெரு்ை 
்தரும கசயல்தான். ஒரு வரு்ட்ததுக்கு 
மு ன்ன்தா்கள வ ஆரமபிக் ்கபபெட்ட 
நலலிைக்்கக் குழு ளபொதுைான அேவு 
முன்ளனற்ற்த்்த இதுவ்ர ்காைவில்்ல 
என்்ற விைரசனம முன்்வக்்கபபெட்டாலும, 
இந்்த வி்டய்ததில அடு்த்த ்கட்ட்த்்த 
ளநாக்கி முன்ளன்ற ளவண்டும என்்ற 
ைாவட்டச கசய்ல்க்ததின் நி்்லபபொடு 
பொராட்ட்த்தக்்கது. பெ்ல்தரபபினராலும 
முன்்வக்்கபபெட்ட பிளரர்ை்கள் 
ைறறும ள்காரிக்்்க்கள் அஙகு நி்தானைா்க 
உள்வாங்கபபெட்டன.

ஒவகவாரு சமூ்க்ததின் ள்காரிக்்்க்கள் 
எதிரபொரபபுக்்கள் உரிய கபொறுபபு்டன் 
அடு்த்த சமூ்க்த்தால உள்வாங்கபபெ்ட 

்கடடுபபொடு்கள் புரிந்துக்காள்ேபபெ்டக் 
கூடியள்த. ஆனால, இந்்த வி்டய்ததில 
எைது ளநாக்கு நலலிைக்்கந்்தான் 
என்பெ்்த ைட்டக்்கேபபு ைாவட்ட 
அரசாங்க அதிபெர அலுவ்ல்கம க்காஞ்சம 
க வ ளி ப பெ ் ்ட ய ா்கள வ  ச மி க் ்ஞ 
்காண்பி்ததுள்ே்ை எைக்கு நமபிக்்்கய்த 
்தருகின்்றது.

கபொதுவா்க அரசாங்க அதி்காரி்கள் 
இந்்த வி்டயங்களில அ்டக்கி வாசிக்்க, 
சுயாதீனைா்க உள்ே அரசியலவாதி்களும, 

கசய்தியாேர்களும சிவில சமூ்கமுளை 
உர்ததுப ளபெச ளவண்டியிருக்கும. அழு்த்தம 
க்காடுக்்க ளவண்டியிருக்கும. ஆனால, 
இஙகு சிவில சமூ்கம இந்்த வி்டய்ததில 
க்காஞ்சம ்தயக்்கம ்காடடிய ளவ்ேயில 
அரச அதி்காரி்கள் குைாம க்காஞ்சம 
்கனதியா்க ளபெசியுள்ே்தா்க “அரங்கம” 
உைருகின்்றது. வாழ்்ததுக்்கள் அரசாங்க 
அதி்காரி்களே. உங்க்ேயிடடு இஙகு 
கபெரு்ைபபெடுகிள்றாம. இஙகு நீங்கள் 
ளபெசவில்்ல, ஆனால நீங்கள் ளபெச 
நி்ன்த்த்்த நாம புரிந்துக்காள்கிள்றாம. 
உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்்ததுக்்கள். 
நலலிைக்்கம க்தா்டரபில அடு்த்த 
்கட்டம ளநாக்கி முன்ளனறுங்கள் 
நாமும ்்கக்காடுபளபொம. அடு்த்த 
மு்்ற ள்த்வபபெட்டால ்கடு்ையான 
வி ை ர ச ன ங ்க ளு ்டன்  உ ங ்க ் ே ச 
சந்திக்கிள்றாம. நைக்கி்்டயி்லானது 
்கா்தலும ஊ்டலும க்காண்்ட உ்றவு்தான். 
ஆனால பிரிக்்கமுடியா்தது.
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ஆல�ோசனை வழங்குதல்
அ ண் ் ை யி ல  ந ் ்ட க பெ ற ்ற 
குண்டுகவடிபபு்கள், அ்தன் க்தா்டர 
நி்கழ்வு்கோல பொதிக்்கபபெட்ட ்தனி நபெர்கள், 
குடுமபெங்களுக்கு  உ்தவியளிக்கும 
ள பெ ா து  ஆள ்ல ா ச ் ன ய ளி ப பெ து 
்தவிரக்்கபபெ்ட முடியா்தது. ஆள்லாச்ன 
என்பெது குறிபபிட்ட ஒரு ள்த்வக்கு 
வைங்கபபெடுகின்்ற கசய்யக்கூடிய 
ைறறும  கசய்யக்கூ்டா்த்வ பெறறிய 
அ றி வு று ்த ்த ல ்க ே ா ்க  அ ் ை யு ம . 
அ ்த து ்ட ன்  அ வ வ ா ள ்ல ா ச ் ன 
முடிந் துவிடும.  (உ்தாரைைா்க – 
அவசர்கா்லசசட்டம, பொ்டசா்்ல்களில 
ந ் ்ட மு ் ்ற ப பெ டு ்த ்த ப பெ ்ட வு ள் ே 
பொது்காபபுச கசயறபொடு்கள்,  இைபபீடடு  
க்காடுபபெனவு்க்ேப கபெறறுக்க்காள்ளும 
மு ் ்ற ்க ள் ,  வீ ட டு ்த தி ட ்ட ம 
கபெறறுக்க்காள்ளும மு்்ற்கள் பெறறி 
கூறு்தல, ்காைாைல ளபொளனார பெறறிய 
விசார்ை்களில ்த்கவல்க்ே வைஙகும 
மு்்ற்கள்.) பிரசசி்னயு்டன் உங்க்ே 
அணுகியுள்ே பெயனாளிக்கு ஆள்லாச்ன 
வைங்க முடியாது. ஆனால உங்களு்டன் 
உ்ரயாடிச கசலலும ளபொது பெயனாளி சி்ல 
வி்டயங்க்ே கூறுமளபொது அவவி்ட்ததில 
கபொரு்த்தைான ஆள்லாச்ன ஒன்்்ற 
கூ்ற்லாம. (உ்தாரைைா்க இந்்த வி்டய்த்்தப 
பெறறி உங்கள் குடுமபெ்தது்டன் ்க்்தக்்க 
ளவண்்டாம). கபொதுவா்க உ்தவியளிக்கும 
உ ்த வி ய ா ே ர ்க ள் ,  பெ ய ன ா ளி க் கு 
ஆள்லாச்ன வைஙகுவ்தறகு சி்ல 
ள வ ் ே ்க ளி ல  மு ற பெ டு வ ா ர ்க ள். 

இது கபொதுவான ஒரு வி்டயைாகும. 
பெயனாளியும ்தனது பிரசசி்னக்்கான 
தீரவு நீண்டு கசலவ்்த விருமபுவதில்்ல. 
கு று கி ய  ்க ா ்ல ்த தி ள ்ல க ய 
அபபிரசசி்னயில இருந்து விடுபெ்ட 
ளவண்டும என்்ற ைனநி்்லயு்டளனளய 
உங்க்ே நாடி வருகின்்றார்கள். அ்தது்டன் 
அவர்கள் எதிர்கா்லம குறி்த்த எந்்த 
எதிரபொரபபு்களும இன்றி, ைனசளசாரவு்டன் 
இருக்குமளபொது பிரசசி்ன்களிற்கான 
மு்கா்ை்ததுவ இ்்டயீடு்கள் சவா்லா்க 
அ்ையும. இவவா்றான ளவ்ே்களில 
பெயனாளி ்தறளபொதுள்ே பிரசசி்ன்களில 
இருந்து விடுபெடுவ்தறகு உ்டனடியா்க 
கசய்யக்கூடிய்வ எ்வ என்பெ்்தப 
பெறறிய ஆள்லாச்ன்க்ே வைஙகுவது 
கபொரு்த்தைானது.

பெயனாளி்ய, உேந்ல ைரு்ததுவரி்டம 
்காட்ட ளவண்டும என்்றால அ்தற்கான 
ள்த்வ குறி்த்த ஆள்லாச்ன்க்ேயும, 
வ ழி ்க ா ட ்டல ்க ் ே யு ம  அ ்த து ்டன் 

உ்தவி்யயும கசய்ய்லாம. இவவாறு 
கசய்யுமளபொது பெயனாளி உங்கேது 
ஆள ்லாச்னயிலும, உங்களிலும 
்தஙகிவி்டா்தபெடி பொது்கா்ததுக்க்காள்வது 
மி்கமி்க இன்றிய்ையா்த வி்டயம. 
அல்லாது ளபொனால எதிர்கா்ல்ததில 
நீ ங ்க ள்  உ ங ்க ள்  பெ ய ன ாளி யி ன் 
பிரசசி்ன்களிற்கான மு்கா்ை்ததுவ 
கசயறபொடு்க்ே கசய்ய முடியா்த ஒரு 
்்கயறு நி்்ல இ்தனால ஏறபெடடுவிடும. 
இவவா்றான ளநரங்களில, நீங்கள் உங்கள் 
பெயனாளியி்டளை சி்ல ள்கள்வி்க்ே 
ள்கடபெ்தன் மூ்லம, பெயனாளி ்தனது 
பிரசச்ன குறி்த்த ஆள்லாச்ன்க்ே 
்தானா்க கபெறறுக்க்காள்ே உ்தவ்லாம. 
'நீங்க ள் இபளபொது இரு க் கின்்ற 
நி்்ல்ைளபொல உங்கள் உ்றவினர, 
நண்பெர ஒருவர இருந்்தால என்ன 
ஆள்லாச்ன கூறுவீர்கள்? அவர்கள் 
்த ங ்க ே து  பி ர ச சி ் ன ்க ளு ்ட ன்  
்தனி்ைபபெடடு, ைனசள சாரவு்டன் 
இருக்கும நி்்ல்ை்களில? உ்தவி்க்ே 
க பெ ற று க் க ்க ா ள் ே  ை ன மி ல ்ல ா ்த 
நி ் ்ல ் ை ்க ளி ல ?  அ ்த து ்ட ன் 
ைற்றவர்களிறகு சு்ையாகி விடுளவளனா? 
என எண்ணும ளபொது? இவவா்றான 
ள்கள்வி்கள் மூ்லம ்தங்கேது பெதில 
எவவாறு அ்ையும என்பெ்்த அறிந்து, 
அ்தறகு ஏற்றாறளபொல அவர்கள் ள்கடகும 

ள்கள்வி்களிறகும அவர்கள் ஊ்டா்க 
பெதி்்ல கபெறறு, அவர்கேது சந்ள்த்கங்கள், 
ள்கள்வி்களிறகு அவர்கேது பெதிள்ல 
ஆள்லாச்னயா்க அ்ைய உ்தவ்லாம.

ஆல�ோசனை வழங்குமலபோது 
எதிரபோர்க்கபபடுபனவ
பிரசசி்ன்களிற்கான மு்கா்ை்ததுவ 
உ ்த வி ய ளி ்த ்த லி ன் ள பெ ா து 
வ ை ங ்க ப பெ டு ம  ஆள ்ல ாச ் ன்க ள் 
மூ்லம பெயனாளி உறசா்க்தது்டன், 
சமூ்க ஆ்தர்வ கபெறறுக்க்காண்டு, 
க ந ரு க் கீ டு ்க ளி ற கு  ்த ா ன ா ்க 
மு்கா்ை்ததுவம கசய்யும வழிமு்்ற்கள் 
என்பெவற்்ற ்கறறுக்க்காள்வதும 
உள்ே்டங்கபபெடுகின்்றது. பெயனாளி்களின் 
பிரசசி்ன்களிற்கான மு்கா்ை்ததுவ 
கசயறபொடு்கள் குறி்தது ்கறபிக்கும ளபொது,  
பெயனாளி ்தனது பிரசசி்ன்களில இருந்து 
விடுபெடுவ்தற்கான வழிமு்்ற்கள் எ்வ 
என்பெ்்த தீரைானி்தது க்காள்வ்தற்கான 
சந்்தரபபெ்த்்த வைங்க ளவண்டும. 
அவவா்றான சந்்தரபபெங்களில பெயனாளி 
உபெளயா்கைற்ற மு்்ற்கள் எ்வ 
என்பெ்்தயும அறிந்து க்காள்ேபபெடும. 
(உ்தாரைைா்க : சி்ல தீரவு்கள் பெயனாளியின் 
உைரசசி்கள், உ்டல ந்லன் என்பெவற்்றயும 
பொதிக்்க்லாம) நீங்கள் பெயனாளிக்கு 
எந்்த தீரவு்கள் நன்்ையான்வ? எ்வ 
தீ்ையான்வ என்பெ்்த அவரா்க 
உைரந்து க்காள்ே உ்தவ ளவண்டும. 
பிரசசி்ன்க்ே ்்கயாள்வதில 
பொ்த்கைான வழிமு்்ற்கள் எ்வ 
என்பெ்்த உங்கேது பெயனாளி உைரந்்த 
க்காள்வ்தறகு ஏதுவா்க அவரி்டளை 
சி்ல ள்கள்வி்க்ே ள்கடடு, அ்தறகு 
அளிக்்கபபெடும பெதி்்லக் க்காண்ள்ட 
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mkuu; Iahj;Jiu rhuq;fghzp (Kd;dhs; mjpgu;) 
mtu;fspd; epidtiyfs;

fz;bg;Gk; ftdpg;Gk; fdpTk; nfhz;l
fy;tpapayhsu; rhuq;fghzp Nru;

MW khjq;fspy; vd;id mrj;jpa 
mjpgu; rhuq;fghzp Nru;

ehDk; rhuq;fghzp NrUk;

  mkuu; Iahj;Jiu rhuq;fghzp mtu;fs; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; 

fy;tpg;Gyj;jpy; kiwf;fg;glKbahj xU fy;tpahsu; Mthu;. 1980fspy;> kl;/Nfhl;ilKid 

kfh tpj;jpahyakhf ,Ue;j (,jw;F Kd;du; kl;/ murpdu; fy;Y}up) jw;Nghija 

kl;lf;fsg;G ,e;Jf; fy;Y}upapd; rpwe;j mjpguhf Nritahw;wpa xU ngUe;jifahthu;. 

kl;lf;fsg;G efupd; Gwefu; gFjpiar; Nru;e;j twpa khztu;fspdJ fy;tpapid 

Cf;Ftpg;gjpNyNa mtUila gq;fspg;G mstplw;fupaJ. 1978Mk; Mz;L kl;lf;fsg;G 

khefiu #whtsp jhf;fpa NghJ ,g;ghlrhiyapid kPs Gdu;epUkhzk; nra;tjpYk;> 

khztu;fsJ fy;tp eltbf;ifapid jilAwhtz;zk; fl;bnaOg;GtjpYk; msg;gupa 

gq;fpid Mw;wpAs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.

fy;tpj;Jiw kl;Lkpd;wp tpisahl;Lj; JiwapYk; khztu;fis Cf;Ftpj;J efu;g;Gwg; 

ghlrhiyfSf;Fr; rkkhd Nghl;bfspy; jkJ fy;Y}up khztu;fisAk; Cf;Ftpj;J 

tsg;gLj;jp nfhLf;fg;gl;l gzpapidr; rpwg;ghf Mw;wpdhu;. Nghl;bfspy; khztu;fs; 

<LgLk; NghJ ikjhdj;jpw;F tUifje;J mtu;fis Cf;fg;gLj;jp gy milTfisf; 

Nfhl;l kl;lj;jpYk;> tya kl;lj;jpYk;> khfhz kl;lj;jpYk; ngWtjw;Fg; gy 

toptiffis Nkw;nfhz;bUe;jhu;.

ghlrhiyf;F ntspapYk; r%fj;jpw;F r%f Nritfs;> nkhop> rkak;> fyhrhuk; Nghd;w 

nraw;ghLfspYk; khztu;fis <LgLj;jp Cf;Ftpj;j ngUikAk; ,tiur; rhUk;. 

,d;W gy;NtW ehLfspYk;> gy;NtW gpuNjrq;fspYk; tho;e;JtUfpd;w cau;gjtpfis 

tfpf;fpd;w gyu; md;dhuJ fw;gpj;jypy; - topfhl;lypy; jq;fis cau;j;jpf; nfhz;ltu;fs; 

vd;gij rpwg;ghf $wpf;nfhs;s KbAk;. me;j tifapy; ehDk; mtupd; khztd; vd;gjpy; 

vdf;Fg; ngUkpjkhf ,Uf;fpwJ vd;W nrhy;tjpy; kfpo;r;rp kdj;jpy; epiwfpwJ. 

mtUila G+jTly; kiwe;jpUe;jhYk; mtuJ gzpfSk; ,d;Wk; gy;NtW ehLfspYk; 

gpuNjrq;fspYk; muJ khztu;fshy; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd.

kh.cjaFkhu;>

murhq;f mjpgUk; khtl;lr; nrayhsUk;>

kl;lf;fsg;G.

  ,g;NghJ khiw/]h`puh kfh tpj;jpahyak;. 1956> 1957fspy; mjd; 

ngau; ntypg;gpl;ba K];ypk; tpj;jpahyak;. nts;isAil> Ntl;b> jpUePW> nghl;L. 

,it ahTk; rhuq;fghzp Nru; mtu;fis ,dq;fhl;Lk; milahsq;fs;. khzu;fsplk; 

fhl;ba md;Gk; fz;bg;Gk; fhuzkhf mtiu ek; vy;NyhUf;Fk; gpbj;Jtpl;lJ. kdj;jpy; 

gjpe;j ey;yhrhd;. khztu;fisf; fy;tpapd;ghy; Cf;Ftpj;j moF> jdpaoF.

 mf;fhyj;jpy; ,f;fpuhk kf;fs; fy;tpapy; mjpf Mu;tk; fhl;lhj fhyk;. 

jiyepkpu;e;J tho Ntz;Lnkdpy; fy;tpjhd; xNutop vd;W vk;kf;fSf;F mwpTiu 

$wp topfhl;ba ngUe;jif. ntspaplq;fspy; ,Ue;J te;j gy Mrpupau;fs; ,q;F 

Nrit nra;jpUe;jhYk; vy;NyhiuAk;tpl mtuplkpUe;j ew;gz;Gfs; vk;ik mtu;ghy; 

<u;j;jJ. mf;fhyj;jpy; rhuq;fghzp Nriuj; njupahjtu;fs; vk;%upy; ,Uf;fKbahJ. 

NkYk; mtuJ Fuy;> fk;gPukhd Njhw;wk;> mQ;rhj neQ;rk; vd;W ,d;Dk; mtupd; 

ngUikfisf; $wyhk;.

 “fw;f tUf. Nritf;Fr; nry;f. ghq;Fld; gapd;W gz;ghL va;Jf.” vd 

mtuhy; ghlrhiyr; Rtupy; vOjg;gl;l thrfk; mope;Jtpl;lhYk; vd; kdj;jpy; 

Cd;wpg; gjpe;Js;sJ. ,J mtuJ thrfk;. ,ijg; gy ,lq;fspy; Nkw;Nfhshf ehd; 

fhl;LtJz;L. mtupd; mwpTiuiag; gpd;gw;wpagbahy; Mrpupauhf tu vd;dhy; Kbe;jJ. 

ghFghL fhl;lhj – Vw;wj;jho;T ghu;f;fhj gz;Gs;s ey;yhrhd;. ,g;gbg;gl;ltu;fs;jhd; 

Mrhd;fshf tu Ntz;Lk;. ,ilntsp ,y;yhj md;Gepiwe;j  Mrpupau; khztu; 

cwit epidj;jhy; me;jf;fhyk; kPz;Lk; tuhjh vd vz;zj; Njhd;WfpwJ. ,tuplk; 

gbj;jijapl;L ehd; kpfTk; kfpo;r;rpAk; ngUikAk; milfpd;Nwd;.

vk;.vy;.fyPy;>

Xa;Tepiy Mrpupau;>

ntypfk.

  2019,y; 90MtJ mfitapy; epdiT$ug;gLfpd;w kdpjUs; 

khzpf;fkha; kjpf;fg;glj;jf;f rpwe;j mjpgu; jpU.rhuq;fghzp (mkuu;) Iah mtu;fisg; 

gw;wp ehd; vdJ cs;slf;fplf;ifia ntspg;gLj;Jtjpy; vdf;F kl;lw;w kfpo;r;rp. ehd; 

vd;d mjpfhupah? ,y;iyNa. ehd; Xu; mYtyfg; gzpahsd;. Mdhy; vd;dplKk; mtu; 

gw;wpa epidTg; gjpTfisj; jUkhW Nfl;fpwhu;fnsd;why; mtu;fspd; FLk;gj;ijg; 

gw;wp ehd; vd;d epidg;gJ? rhuq;fghzp Nriug; NghyNt mtupd; FLk;gKk; cau;e;j 

kdq;nfhz;lJ.

ehd; 1982,y; kl;/,e;Jf; fy;Y}upf;F (mg;NghJ kl;/Nfhl;ilKid k.tp) Kjd;Kjyhf 

Ntiyf;fhf te;J Nru;e;j NghJ jpU.rhuq;fghzp Iahjhd; ,f;fy;Y}upapd; mjpgu;. 

mtu; md;W vd;id ,d;Kfj;Jld; tuNtw;whu;. mYtyfg; gzpahsd; vd;gjw;fhf 

vd;dplk; Vw;wj;jho;T fhl;bajpy;iy. “kfd;” vd;Wjhd; miog;ghu;. xUtuplk; vg;gb 

Ntiy thq;f Ntz;Lk; vd;gjpy; mtUf;F epfu; mtNu. mtu; xU tpj;jpahrkhd kdpju;. 

tpj;jpahrkhd epUthfk;. khztu;fsplj;Nj fz;bg;Gk; mNj Neuk; fdpTk; ,Uf;Fk;. 

mtu;kPJ khztu;fSk; ngw;NwhUk; Mrpupau;fSk; NkyjpfhupfSk; kpFe;j kupahij 

nfhz;bUe;jikia ehd; gy jlit fz;bUf;fpNwd;. epahaj;ijf; fijg;gjpy; mtu; 

vtuplKk; mr;rk;nfhz;lNj ,y;iy. kl;lf;fsg;G khtl;lf; fy;tpg; gzpkidapy; 

khtl;lf; fy;tpg; gzpg;ghsu;fspd; mYtyfg; gzpahsdhf 22tUlq;fshff; flikGupe;j 

fhyq;fspy; ijupaKld; nraw;gLk; NghJ ehd; rhuq;fghzp Iahit epidj;Jg; 

ngUikg;gLNtd;. ‘ijupaKld; flikGupjy;’ vd;gij ehd; mtuplk; fw;Wf;nfhz;ltd;.

nts;is miuf;if Nru;l;. vl;LKo Ntl;bjhd; cLj;jpapUg;ghu;. vspjpy; Nfhgg;glkhl;lhu;. 

Nfhgg;gl;lhy; mtupd; Kfj;ijg; ghu;f;f KbahJ. md;dhuJ gps;isfs; midtUNk 

,q;Fjhd; fy;tp fw;wtu;fs;. mtu;fs; ey;y gjtpapYk; ed;whfTk; ,Uf;fpwhu;fs;. 

fhuzk; mtupd; tQ;rfkpy;yhj kdk;. mtiug; nghWj;jkl;by; mjpgu; gjtp ntWk; 

gjhifjhd;(Nthl; gyif). mtu; gl;lk; gjtp> nfsutk; vijAk; ghu;f;fhjtu;. Mdhy; 

,g;Nghnjy;yhk; gl;lk; gjtp> nfsutk;> Nghl;b nghwhikjhd; jiyJ}f;fp epw;fpd;wd.

vd;id mtu; ‘kfd;’ vd;Wjhd; miog;ghu;. ehd; mtuJ epUthfj;jpd;fPo; Ntiy 

nra;jJ MW khjq;fs;jhd;. Mdhy; MW tUlq;fSf;Fr; rkkhdJ. ehDk; mtuJ 

gps;isahfj;jhd; ,Ue;Njd;. kl;/,e;Jf; fy;Y}upapNyNa ehd; mLj;j tUlk; 

Xa;TngWfpNwd;. ,ijAk; xU NgwhfNt fUJfpNwd;.

md;G kfd; ,.,uh[Njtd;>

kl;/,e;Jf; fy;Y}up>

kl;lf;fsg;G.

   fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpw;F tpupTiuahsuhf te;j Gjpjpy; 

- 1991,y; - ,yf;fpaj; jhfk; fhuzkhf kl;lf;fsg;Gj; jkpowpQu;fs; gyUld; njhlu;ig 

Vw;gLj;jpf;nfhz;Nld;. mt;tpjj;jpy; mjpgu; tpj;Jthd; rh.,.fkyehjd;> Mrpupau; v];.

rptRg;gpukzpak;> kfh tpj;Jthd; vt;.vf;];.rp.eluhrh MfpNahu; tupirapy;  mjpgu; 

I.rhuq;fghzp NrUk; xUtuhdhu;. Kd;idNahUld; ,izg;ig Vw;gLj;jpatu; Nguhrpupau; 

rp.nksdFU. rhuq;fghzp NrUld; cwT Vw;gl toptFj;jtu; ez;gu; j.Atuh[d;.

gap;w;rpahrpupauhfTk; cs;thupg; gl;ljhup MrpupauhfTk; jpfo;e;j rhuq;fghzp NrUld; 

vdf;F Vw;gl;l njhlu;G fhuzkhf kl;lf;fsg;Gr; r%fk; gw;wpAk; Nfhapw; rlq;Ffs; 

gw;wpAk; el;lhu; toffhWfs; gw;wpAk; kl;lf;fsg;Gf; fy;tp tsu;r;rp gw;wpaJkhd gy 

tplaq;fis mwpe;nfhs;Sk; mupa tha;g;G Vw;gl;lik vdJ ew;NgNw.

 

kl;/,e;Jf; fy;Y}up mjpgu;> kl;lf;fsg;G khtl;lj;Jf;ffhd jkpo;g; ghlr; Nritf;fhy 

Mrpupa MNyhrfu;> kl;/murpdu; Mrpupau; gapw;rpf; fyhrhiyapd; gFjp Neu 

tpupTiuahsu;(jkpo;)  vd xNu fhyj;jpy; %d;W rpYitfisr; Rke;J jpwk;glf; 

flikahw;wp ew;ngau; ngw;wik gw;wp mwpa Neupl;l NghJ mtuJ epUthfj; jpwd; 

Kjypad vd;id tpag;gpy; Mo;j;jpaik ngha;Aiuad;W.

mtuJ khztu;fshfpa mjpgu; K. ,uhruj;jpdk; KjyhNdhuJ Gyikj; jpwd;> eaPkh 

rpj;jPf; Kjyhd vOj;jhsuJ gilg;ghw;wy; jpwd; Kjyhditfspy; rhuq;fghzp Nriuf; 

fz;Lnfhs;s KbAnkd;W ek;GfpNwd;. NkYk;> md;dhUld; gofpf; fpilj;j tha;g;Gj; 

jUk; kdepiwT kfj;jhdJ vd;gjpy; Iakpy;iy.

fyhepjp nr.Nahfuhrh>

Xa;Tepiyg; Nguhrpupau; 

fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;.
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vd; ghu;itapy; mkuu; Iahj;Jiu rhuq;fghzp mtu;fs;

neQ;rpy; epiwe;j ngUe;jif

tQ;rfk; ,y;yhf; FWe;njhif 

   ey;yhiuf; fhz;gJTk; ed;Nw eyk;kpf;f

   ey;yhu;nrhy; Nfl;gJTk; ed;Nw ey;yhu; 

   Fzq;fs; ciug;gJTk; ed;Nw mtNuhL 

   ,zq;fp ,Ug;gJTk; ed;Nw.

  r%fj;jpy; MwwpT gilj;jtu;fshfg; gpwe;Jtpl;Nlhk;. Mdhy; 

MwhtJ mwpit vj;jid Ngu; gad;gLj;JfpNwhk; vd;gJ tpdhf;FwpNa. Ntfkhf XLk; 

,t;Tyfpy; r%fj;jpw;fhf thOk; gz;Gs;s ey;y kdpju;fisr; re;jpg;gJ> mUikapYk; 

mUik. mjpYk; jw;JzpTs;s ijupak; kpFe;j ey;ytw;Wf;fhf epidj;jijr; nra;Ak; 

Mw;wy; nfhz;l ghrk; kpFe;j gf;jpAila kdpju;fisf; fhz;gJ mupJ.

mj;jifa mupa kdpjuhf vdJ Ie;jhtJ tajpy; vd; mf;fhtpd; fztuhf vq;fs; 

FLk;gj;Jld; ,ize;Jnfhz;ltu;jhd; mj;jhd; rhuq;fghzp mtu;;fs;. ehd; mtu; 

ngaiu vd;Wq; $wpajpy;iy. vOJk; NghJ f~;lkhfTs;sJ.

jplfhj;jpukhd clw;ghq;F> jdf;Fg; gpbj;jtu;fSf;F kupahij nfhLf;Fk; gz;G> 

vjw;Fk; Kfk;nfhLf;Fk; ijupak;> gakw;w Nghf;F> mQ;rh neQ;;rd;> ve;jnthU 

tplaj;ijAk; rhjhuzkhf vLj;Jf;nfhs;Sk; ,ay;G> gjw;wk; ,d;wpa nraw;ghL vd;w 

gy tplaq;fSf;Fr; nrhe;jf;fhuuhd ,tu; vq;fSf;F Mrpupauhf mwpKfkhdhu;. fy;tp 

fw;gpg;gjpy; rpwe;j Mrhd;. rpWtu;fshf  ehq;fs; ,Ue;j NghNj vq;fSf;Ff; fw;gpg;gjpy; 

Mu;tk; fhl;batu;. fw;wypy; vkf;F Cf;fk; fhl;batu;. ehd;> mf;fhyj;jpNyNa Gyikg; 

guprpy; guPl;irapy; rpj;jpngWtjw;F mtUk; xU fhuz fu;j;jh.

kpFe;j Nfhgf;fhud;. epahakw;w tplaq;fs; muq;NfWk; NghNj mtu; kpFe;j Nfhgf;fhud;. 

ePjp epahaj;ij epiyehl;l vijAk; $wj; jaq;fkhl;lhu;. jd; kidtpkPJ kpFe;j md;G 

nfhz;ltu;. ,tupd; kidtp vd; mf;fh kNf];tupAk; ,tUf;F kpFe;j mDruizahdtu;. 

Xd;gJ Foe;ijfs;. ngz;fs; ,uz;L Ngu;> Mz;fs; VO Ngu;. vjw;fhfTk; mj;jhDld; 

mf;fh Kuz;glNtkhl;lhu;. mtu; nrhy;tJ mf;fhTf;F Ntj thf;F. mtupd; Foe;ijfs; 

mtupd; nrhy;iy kPwpaNj fpilahJ. ehq;fSk;$l. rpWtaJ Kjy; ehd; Ngr;Rg; 

Nghl;bfspy; fye;Jnfhs;tJz;L. mjw;fhd Ngr;Rf;fspy; ngUk;gFjp vd; mj;jhdhy; 

vOjpj; jug;gl;litNa. mjd; %yk; vdJ ghlrhiyf; fhyq;fspy; ngUe;njhifahd 

guprpy;fisAk; ngw;Wf;nfhz;Nld;. guprpy; fpilj;jJk; ngUkfpo;r;rp nfhs;thu;. ghuhl;b 

Cf;Ftpg;ghu;. ,e;j Cf;Ftpg;G vd;id xU Ngr;rhspahf khw;wpAs;sJ. mijapl;L ehd; 

ngUikg;gLfpNwd;. 

kw;WnkhU rk;gtk;. ehd; cau;ju guPl;irapy; rpj;jp ngw;W Nguhjidg; 

gy;fiyf;fofj;Jf;Fj; njupthd NghJ Kjd;Kjypy; vd;id vdJ je;ijahUld; 

fz;bf;F mioj;Jr; nrd;whu;. topapy; nghy;fhtiyapy; uhf;fpq; Muk;gk;. vdJ je;ij 

gae;jhu;. Mz; khztu;fs; vq;fis uhfpq; nra;j NghJ vdJ je;ijaplk; ,t;tplj;jpy; 

ehk; ,Uf;ff;$lhJ thUq;fs; vd kWgf;f NtW nuapy; ngl;bf;F mioj;Jr;nrd;whu;. 

,ilapilNa te;J vq;fs; nuapy; ngl;bia ghu;j;J ijupak; jUthu;. tpLKiwf;F 

tUk; NghJk; vd; gbg;Gepiy gw;wp Nfl;lwpe;J nfhs;thu;. vd;id kl;Lky;y jd;dplk; 

fy;tpfw;Fk; vy;yh khztu;fisAk; Cf;fg;gLj;jpf; nfhz;NlapUg;ghu;. ey;yhrpupauhf 

mtiuf; fz;Nld;. 

kl;/ Nfhl;ilKid kfh tpj;jpahyaj;jpw;F mjpguhf te;jJk; mg;ghlrhiyia ,e;Jf; 

fy;Y}upahf ngau; khw;wk; nra;j ngUik rhuq;fghzp mj;jhDf;FupaJ. mjpfhupfisf; 

fz;L gag;glhj mjpgu;. ahuhtJ mjpfhupfs; epahakw;w nghUj;jkw;w tpjj;jpy; 

nghWg;Gf;fis xg;gilj;J tpl;Lf; fijj;jhy; ghlrhiyj; jpwg;ig mjpfhupfspd; 

Kd; Nkirapy; itj;Jtpl;L ntspNawptpLthu;. gpd;du; me;j mjpfhupfNs mtuplk; 

ifaspj;jtpLtu;. mjw;F fhuzk; mtuplkpUe;j ntspg;gilj;jd;ik> Neu;ik> r%fj;jpy; 

mtUf;F ,Ue;j ngUk; kjpg;G. ,tuhy; ,f;fy;Y}upapYs;s = jz;lhAjghzp KUfd; 

Myak; rPuhf epUkhzpf;fg;gl;lJ. mtupd; cj;jk Mj;kh vUf;Fk; f~;lk; nfhLf;fhky; 

,g;G+Tyiftpl;L ePq;fpaJ. fy;tpr; r%fk; cs;stiu ,e;Jf; fy;Y}up cs;stiu mtu; 

Gfo; vd;Wk; epiyj;jpUf;Fk;.

jpUkjp Rgh. Rf;futu;j;jp

Xa;Tepiy tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 

kl;lf;fsg;G.

Mrpupak; vd;gJ njhopyy;y; mJ mw;Gjkhd Nrit. Mrpupau;fs; ntWk; Cjpaj;Jf;fhf 

Copak; nra;gtu;fsy;yu;. ,UKJ Futu;fSf;fLj;jjha; ,iwtDf;F Kd;Ndhdha; 

,Ug;gtd; Mrpupad; - ,y;iyapy;iy – ey;yhrpupad;. “vOj;jwptpj;jtd; ,iwtdhthd;” 
vd;gJ ntWk; tha; thu;j;ijfs; my;y. xU ey;yhrpupad; vd;gtd; tpsf;Nfw;Wk; 

tpsf;fhthd;. top njupahJ jLkhWk; fg;gYf;F topfhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fhthd;. 

jhuKk; FUTk; jiytpjpg; gad; vd;gjw;fika ey;yhrpupad; fpilg;gJ xUtdpd; 

ey;yjp~;lkhFk;.

 Nkw;fz;l tpsf;fq;fSf;F Nkyhf cau;e;J epd;W Mz;Lfs; gy fle;jhYk; 

md;W fw;w khztu;fspd; kdNkilfspNy fk;gPukhf mku;e;J fhl;rp jUgtu; mkuu; 

mUik Mrhd; jpU.I.rhuq;fghzp mtu;fs;. 

 vdJ vz;zg; gwit rpwfbj;Jg; gpd;dhy; gwf;fpwJ….

 gRik epiwe;j griw efupy; nropg;ghd Njapiyr; nrbfSf;F kj;jpapNy 

rhuq;fghzp Nriug; NghyNt fk;gPukhff; fhl;rp je;j griw kj;jpa fy;Y}up… fhiyapy; 

rpqfsg; gpupTk; khiyapy; jkpo;g; gpupTkhf ,aq;fpte;j fy;Y}up. mWgJfspNy mq;F 

te;J Nru;e;jtu;jhd; rhuq;fghzp Nru; mtu;fs;. J}a;ikahd nts;is Ntl;bAk; 

J}a;ikahd miuf;if Nru;l;Lk;jhd; cLj;Jthu;. ghlrhiy Neuq;fspy; mtu; 

epw cilfs; cLj;jpaij ehk; fz;lNj ,y;iy. 

mtuJ ghlk; jkpo;. Vida Mrpupau;fisg; Nghy mtu; ghlj;jpl;lj;ij Kbj;Jtpl;L 

epk;kjpahf ,Ue;jtuy;yu;;; mtuhy; mg;gb ,Uf;fTk; KbahJ. fz;bg;NghL fUizAk;kpf;f 

mtiug; Nghd;w ey;yhrpupau;fisf; fhz;gNj mupjhFk;. 

mtu; tFg;Gf;Fs; EiotJ ,d;Wk; vd; fz;Kd; njupfpwJ. mj;jid fk;gPuk;. 

“tzf;fk;” $wp mku;e;jJk; gy ehl;fs;> mtu; tFg;G khztdhd ghyfpU~;zid 

mioj;Jg; ghlr; nrhy;thu;. fk;gPukhd Fuypy; ghyfpU~;zd; ghLthd;. tFg;Gf;Nf xU 

GJj; njk;G te;JtpLk;. Fk;gfu;zd; tijg;glyk;> gz;ilj; jkpou; gz;ghL> kyUk; 

khiyAk;> jpUtpisahlw; Guhzk; - Mfpa ,yf;fpa E}y;fNshL ,yf;fzk;> Mf;fk; 

vd;W midj;ijAk; ve;jtpjkhd ,lu;g;ghLfSk; ,y;yhky; fw;gpj;jtu;.

,yf;fzj;ij mtu; vt;tsT ,yFthf - eh#f;fhf vg;gbj;jhd; fw;gpg;ghNuh… vdf;F 

mJ ,d;dKk; Gupatpy;yiy. mJ mtUf;;F Mz;ltd; nfhLj;j nfhil vd;Wjhd; 

nrhy;y Ntz;Lk;. xd;gjhk; gj;jhk; tFg;Gf;fspy; gbf;Fk; NghNj ,yf;fz Kiwg;gb 

vq;fSf;F ntz;gh vOj Kbe;jnjd;why; mtupd; fw;gpj;jy; jpwid mwpe;Jnfhs;s 

KbAky;yth?

vq;Nf vd;d fl;Liu> Ngr;Rg; Nghl;bfs; ele;jhYk; Njbf;nfhz;L te;J gq;Fgw;w 

itj;JtpLthu;. griw fiykfs; gjpg;gfj;jhu; elj;jpa fl;Liug; Nghl;bapy; (jkpo;kzp 

ftpQu; jkpNohtpad; epWtpaJ) ehd; gq;F gw;wp Kjw; guprhfj; J}f;fKbahj Gj;jfg; 

guprpy;fisg; ngw;w gRikahd epidit vd;dhy; kwf;fj;jhd; KbAkh? mJ kl;Lkh? 

“kiyafj;jpd; epiyAau” vd;w jiyg;gpy; ehd; vOjpa fl;Liuia fz;b f.g.rptk; 

mtu;fs; ntspapl;l ‘kiyKuR’ rQ;rpifapy; ntsptur; nra;J vdJ vOj;Jyfg; 

gpuNtrj;jpw;F thapiyj; jpwe;J tpl;l vd;dUik Mrhd; rhuq;fghzp Nriu kwf;fNt 

KbahJ.

mbf;fb mtuhfNt Nghl;bfis itg;ghu;. mtuJ nrhe;jr; nrytpNyNa Gj;jfq;fisg; 

guprhf thq;fpf;nfhLg;ghu;. tFg;gpNy thjj; jpwikfis tsu;f;f khjpupg; ghuhSkd;wk; 

xd;iw cUthf;fpdhu;. epidf;fNt ,dpf;Fk;. fhurhukhd thj tpthjq;fs;…. 

rigf;$r;rk; Ngha; mitapy; mr;rkpd;wp vOe;J NgRk; jpwd; ngw;Nwhk;. 

ehd; tpLjpapy; jq;fpg; gbj;jts;. xU ehs; vd;id mioj;J ngd;dk;ngupaNjhu; 

nkhdpl;lu;]; mg;gpahrg; Gj;jfj;ij thq;fpj; je;J ey;y E}y;fis thrpj;J> “mtw;wpy; 

ckf;Fg; gpbj;jkhdtw;iw ,jpy; vOJq;fs;. rPf;fpuNk KOf;fTk; vOjp vdf;Fj; 

juNtz;Lk;.” vd;w md;Gf;fl;lis ,l;lhu;. me;jf; nfhg;gpia epug;Gtjw;fhfNt 

thrpj;Njd;…thrpj;Njd;…epiwa thrpj;Njd;.. vd;idf; ftu;e;j thrfq;fis vOjpNdd;. 

,ilf;fpilNa vdJ nrhe;jf; fUj;Jf;fisAk; vOjp mjd; fPNo “ahNuh” vd;W 

Nghl;LtpLNtd;. K.t> mfpyd;> fy;fp> fp.th.[. yf;~;kp vd;W vy;yh vOj;jhsu;fsJ 

E}y;fisAk; thrpj;J Kbj;Njd;. vd;id mwpahky; vOJk; Mw;wy; tsu;e;jJ. tsu;e;jJ 

vd;W nrhy;tijtpl me;j Mrpupag; ngUe;jifahd rhuq;fghzp Nru; tsu;j;Jtpl;lhu; 

vd;W $WtNj nghUe;Jk;.

 xd;gjhk; tFg;ghiug; gj;jhk; tFg;ghUld; Nghl;b Nghlitg;ghu;. jkpo; ,yf;fzk;> 

jkpo; ,yf;fpak;> E}yhrpupau;fs; gw;wpa Nfs;tpfs;jhd Nghl;b. mJ Nghl;bah! ngUk; 

Nghl;bfs;.

ghlq;fspy; khj;jpukh mtu; topfhl;b? ,y;iy……,y;iy ………..vdJ je;ijAld; 

njhlu;ig itj;jpUe;jhu;. vd;id ,ilepWj;jk; nra;Jtplhky; njhlu;e;J gbf;Fk;gb 

mbf;fb $Wthu;. 

I.rhuq;fghzp vd;W mtu; jkpopy;jhd; ifnaOj;jpLthu;. ehq;fSk; jkpopy; ifnaOj;jplg; 

Nghl;b NghLNthk;. rhuq;fghzp Nriu epidj;jhy; mf;fhyj;jpy; ele;Njwpa Kj;jkpo; 

tpohf;fis epidf;fhky; ,Uf;f KbahJ . ,ay; ,ir ehlfnkd %d;W KO ehl;fshf 

Kj;jkpo; tpoh fyfyf;Fk;.

 

jkpo;g;gpupT rpq;fs mjpgupd; fPo;jhd; ,aq;fpaJ. jkpo;g;gpuptpy; Fiwthd 

khztu;fs;jhd;… tsKk; FiwT…. Mdhy; tUle;NjhWk; ngUtpohthf Kj;jkpo; 

tpoh….. ,J md;dhupd; rhjid. mf;fhyj;jpy; ,Ue;j vj;jid Ngr;rhsu;fis 

mtu; mioj;jpUg;ghu;………… gf;fPu;jk;gp> m.].me;J]; ]kj;…….. kd;dhupypUe;J 

te;J tpj;Jthd;  u`;khd; “tPuths;” vd;w ehlfj;ij NkilNaw;wpdhu;. xUKiw 

ehq;fs; thndhyp epiyaj;jpypUe;J “ Nkhfdg; Gd;dif“ vd;w ehlfg;gpujpia ngw;W 
NkilNaw;wpNdhk;. ,itnay;yhk; gy jrhg;jq;fs; fle;Jk; gRikahd epidTfshf 

ek;kpy; epiyj;Jtpl;ld.

Mrpupau; vd;gtu; ghlg;Gj;jfq;fNshL jdJ gzpia epWj;jpf; nfhs;sf;$lhJ vd;gjw;Fk; 

khztu;fspd; vy;yhtpjkhd jpwikfisAk; tsu;j;J mtu;fisr; rpwe;j MSik 

cs;stu;fshf tsu;j;J Mshf;f Ntz;Lk; vd;gjw;Fk; tho;e;J fhl;ba ts;syhf 

,Uf;Fk; vkJ Mrpupag; ngUe;jif  rhuq;fghzp Iah mtu;fSf;F vy;yhk; ty;y 

,iwtd; Rtd tho;it nfhLg;ghdhf. ,d;W vOj;Jyfpy; - fy;tpAyfpy; jiyepkpu;e;J 

epw;gjw;Ff; fhuzk;> md;W jiyFdpe;J Gj;jfq;fis thrpj;jikNa. mjw;fhd KO 

cupikAk; rhuq;fghzp IahiaNa rhUk; vd;gjpy; vdf;nfhU ngUkpjk;.  vk; neQ;rpy; 

epiwe;j ngUe;jifNa! ePq;fs; mkuj;Jtk; mile;J tpl;Bu;fs;. vk; capUs;stiu 

ck;ik kwNthk;…. kwNthk;…. kwNthk;…….

,yf;fpaj; jhuif> fyhG+~zk; eaPkh rpj;jPf;>

Xa;Tepiy Mrpupia>

fk;gis.
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rupj;jpukhd rhuq;fghzp

Mrpupau; - khztu; cwTf;Fg; GJ mu;j;jk; nfhLj;j Mrhd; 

mkuu; rhuq;fghzp Iah

rhuq;fghzp vDk; rh;f;fiug;ghF

  kl;lf;fsg;gpy; fy;tpg;gapu; tsu;j;j ngupahu;fs; tupirapy; vz;zKk; 

nraYk; xd;wha;f; nfhz;L ,aq;fpatu;> jpU.Iahj;Jiu rhuq;fghzp (mkuu;) mtu;fshthu;. 

1979Mk; Mz;L Kjy; mtu; ,wf;Fk; tiu mtUld; fUj;jhly;fis Nkw;nfhz;ltd; 

ehd;. mjd; NghJ ngw;Wf;nfhz;l fUj;Jf;fs; gy. ajhu;j;j KbTfis mr;rkpd;wp 

vLf;Fk; JzpT mghuk;. ,g;gbahf mtu;jk; jpwikfs; ePSk;.

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;Fg; ghl uPjpahf Mrpupa MNyhrfu;fs; xt;nthUtu; ,Ue;j 

me;j ehs;fspy; jkpo;g; ghlj;Jf;fhd Nritf;fhy Mrpupa MNyhrfu;> kl;/,e;Jf; fy;Y}

up (mt;Ntis kl;/ Nfhl;ilKid kfh tpj;jpahyak;) mjpgu;> kl;/murpdu; Mrpupau; 

gapw;rpf; fyhrhiyapd; gFjp Neu tpupTiuahsu;(jkpo;) vd %d;W gzpfisAk; 

KiwAwr; nra;j jkpohrhd; jpU. rhuq;fghzp Iah mtu;fs;.  xU gzpiar; nra;aNt 

Kbahky; xJq;Ftjw;F ,lk;NjLk; gyiur; r%fj;jpy; fhzyhk;. mt;thwd;wp %d;W 

gzpnad;d Kg;gJ gzpfisAk; nra;tjw;fhd Mu;tKk; Xu;kKk; nfhz;l xUtuhfj; 

jpU.rhuq;fghzp Iah mtu;fis ehd; ,dq;fhz;fpNwd;.

kl;/Gy;Ykiy Nwh.f.j.f.ghlrhiyapy; f.ngh.j.(rh.j) guPl;irapy; rpj;jpaile;j 13 

khztu;fSf;fhf f.ngh.j.(c.j) fw;gjw;F mDkjp Nfhup te;j NghJ gpugy;akhd 

ghlrhiyfshfj; jk;ik milahsg;gLj;jpf; nfhs;Sk; ,uz;L ghlrhiyfs; %d;W 

khztu;fis kl;LNk Nru;j;Jf;nfhs;s Kd;te;jd. kPjp gj;J khztu;fs; gw;wp 

epidf;Fk;; NghJ ftiyahf ,Ue;jJ. me;j Neuj;jpy; vd; epidTf;F tUfpwhu;> 

rhuq;fghzp Iah. ek;gpf;ifAld;  mtu;fis mZfpNdd;. ntw;wpf; fdp ifapy; 

te;jJ. khztu;fs; midtiuAk; tuNtw;W> ,Uf;if mspj;J> NjePu; cgrhuk;nra;J 

vy;NyhiuAk; Nru;j;Jf;nfhs;s Kd;te;jhu;. mt;Ntis “,tu;fs;” vy;NyhUk; 

gy;fiyf;fofk; nry;yhtpl;lhYk; ek; r%fj;ijAk; jk;kikAk; tsg;gLj;Jk; xU ey;y 

njhopypy; ,Ug;ghu;fs; vd;whu;. cz;ikapy; mtu; nrhd;dthNw mJ ele;jJ. mtu;fs; 

Mrpupau;fshf ,Uf;fpwhu;fs;. 

Vw;wj;jho;T ghuhl;lhJ midtiuAk; jd;gps;isfisg; Nghy Nerpj;j Iah> Rdhkpapd; 

NghJ kl;/,e;Jf; fy;Y}upapy; te;J jq;fpdhu;. Kd;dhs; mjpgu; vd;w tifapYk; vd; 

md;Gf;Fupatu; vd;w tifapYk; fy;Y}upapd; E}yf miwia toq;f Kd;te;j vd;idj; 

jLj;J kWj;jNjhL mikahJ kw;wtu;fisg; Nghy; jq;fpdhu;. rf kdpju;fisj; 

jd;idg; Nghy epidj;J Nfhl;ghl;L uPjpahf md;wpr; nraw;ghl;L uPjpahf tho;e;Jfhl;ba 

md;dhuplk; kl;/murpdu; Mrpupau; gapw;rpf; fyhrhiyapy; jkpo; fw;Fk; Ngw;iwg; ngw;wtd; 

vd;w tifapy; ngUkpjk; milfpd;Nwd;. 

K.,uhruj;jpdk;>

Xa;Tepiy mjpgu;> 

kl;/ ,e;Jf; fy;Y}up> kl;lf;fsg;G.

khztu;fSld; kpf cd;djkhd cwitg; Ngzpf;nfhz;L mtu;fSf;Fg; ghlk; 

Gfl;LtJ vd;gJ> ,yFthd fhupaky;y. Mdhy; ,Wf;fkhd epge;jidaw;w cwitg; 

Ngzpf;nfhz;L khztu;fspd; fy;tpj; jhfj;Jf;F mwpT vDk; mKjk; Cl;b fy;tpahy; 

r%fj;jpy; Nkd;ikaile;j kdpju;fshfg; gyu; cUthfj; jd;dyk; fUjhky; cioj;j 

Mrpupau;fs; rpyu; tho;e;J kiwe;Js;shu;fs;. mj;jifNahupd; CDlk;G kiwe;jhYk; 

GfOlk;G kiwahky; mtu;fs; tho;fpd;wdu;. mtu;fSs; jdpaplk; ngw;wtu;jhd; mkuu; 

vkJ Mrhd; rhuq;fghzp Iah mtu;fs;.

 1972 – 1979,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpy; kl;/Nfhl;ilKid kfh tpj;jpahyaj;jpy; 

(,g;Nghija kl;/,e;Jf; fy;Y}up) ,ilepiy tFg;Gf;fspYk; cau;juj;jpYk; ehd; fy;tp 

gapd;w fhyj;jpy; Xu; rpwe;j MrpupauhfTk; mjpguhfTk; Nritahw;wpg; 

gyE}W khztu;fspd; kdq;fspy; ePq;fhj epiditg; ngw;wtu; mkuu; rhuq;fghzp Iah 

mtu;fs;. “ehd; Mrpupau;> eP khztd;> vdf;Ff; fl;Lg;gl;ld;> mtd; mlq;fp elj;jy; 

Ntz;Lk;” vd;w Mrpupau; Afk; epytpa fhyj;jpy; “,tu;fs; vdJ gps;isfs;” vdf; 
fUjpaJld; md;Gk; MjuTk; fhl;b> jdJ ,U fuq;fshYk; vk;ik mutizj;J 

mikjpahfTk; gugug;gpy;yhkYk; epjhdkhfTk; fw;gpj;J Mrpupau; - khztu; cwtpy; xU 

rPu;jpUj;jthhpahfr; nraw;gl;ltu;jhd; rhuq;fghzp Nru; mtu;fs;.

 Mb mirAk; jplkhd eilAk; fzPnud;w FuYk; Gd;KWty; fye;j ghu;itAk; 

vspikahd Njhw;wKk; mtUf;Fj; jdpj;Jtj;ijj; je;jJ. 

 f.ngh.j cau;juj;jpy; jkpo; ,yf;fzKk; jkpo; ,yf;fpaKk; njspthff; 

fw;gpg;gjpy; mtUf;F epfuhf ahUk; ,Uf;ftpy;iy. mf;fhyj;jpy; itj;jpauhfTk; 

nghwpapayhsuhfTk; tUtjw;F Mirg;gl;l khztu;fs; tFg;giwapy; epiwe;jpUf;f 

gj;Jf;Fk; Fiwthd ehq;fs; fiyj;Jiwapy; gapd;Nwhk;. ,t;NtisapNy jkpo;g; ghlk; 

cl;gl midj;Jg; ghlq;fspYk; rpwe;j ngWNgw;iwg; ngw;W 1978/79 fy;tpahz;by; 

gy;fiyf;fofj;Jf;Fj; njupthNdhk;. ehDk; mkuu; rhuq;fghzp Nru; fw;gpj;j jkpo;g; 

ghlj;jpy; cau;ngWNgw;iwg; ngw;W jpwik mbg;gilapy; gy;fiyf;fofj;Jf;Fj; 

njupthd NghJ vd;id Muj;j jOtpf; fl;baizj;J mstpyh Mde;jkile;jhu;.

 rhuq;fghzp Nru; kpFe;j nghUshjhuf; f~;lj;jpy; tho;e;jhYk; ehb te;j 

khztu;fSf;F fy;tpj; jhdk; nra;tjpy; vd;WNk jaf;fk; fhl;bajpy;iy. jdJ 

rpWgps;isfisg; guhkupf;f Ntz;ba Neuj;ijf;$l vkf;fhfr; nrytopj;J> jdJ 

,y;yj;Jf;Ff;$l vk;ik mioj;J gy jlit guPl;irf; fhyq;fspNy Nkyjpf tFg;Gf;fis 

  kl;lf;sg;G efu; ngw;nwLj;j Kj;J rhuq;fghzp NrH. vdf;Fk; 

mtUf;Fk; nkjb];j kj;jpa fy;Y}hpapypUe;Nj Mrphpa khzt njhlHG. mtH 

vdf;F Mwhk;> Vohk; tFg;Gfspy; rkaKk; jkpOk; fw;gpj;jtH. mg;nghONj vdf;Fg; 

gFj;jwpTr; rpe;jidfis tpijj;jtH> mtH vd;Nw $wNtz;Lk;. Vnddpy; fw;gpf;fpd;w 

nghONj ghlf;fUj;Jf;fNshL gFj;jwpTr;rpe;jidf; fUj;Jf;fisg; GFj;jp vq;fisr; 

rpe;jpf;fitj;J> fijf;fj; J}z;b> tpthjpf;f itj;J> vq;fsJ epahaq;fisAk; Nfl;L> 

thjpl;L rpe;jpf;fitj;j ngUkfd;. 

mtH kPl;Lg;ghHf;f KbahjtH> Vnddpy; mtH vq;fsJ Md;khNthL fye;jtH. vjw;fhf 

,ijf; $WfpNwd; vd;why; kj;jpa fy;Y}hapy; f.ngh.j. rhjhuz epiyapypUe;J caH 

fy;tp fw;gjw;fhf (f.ngh.j-c.j.) jw;nghOJ kl;/,e;Jf fy;Y}hp> (mg;nghOJ 

kl;/Nfhl;ilKid k.tp) mq;NfAk; vq;fs; cwT njhlHe;jJ.

mf;fhyj;jpy; gy tplaq;fs; Clhf vq;fs; tho;NthL fye;jpUe;jpUf;fpwhu;. mjpy; xU 

rpy tplaq;fisf; $whky; ,Uf;f KbahJ.

mg;gb xUehs; - ghlrhiy ,y;y tpisahl;Lg; Nghl;bf;fhf Maj;jk; ele;J nfhz;bUe;j 

Ntisapy;> gapw;rp toq;fpf; nfhz;bUe;j MrphpaH vq;fsJ rf khztpAld; rpwpa 

rpy;kprj;jpy; <Lgl;bUf;f Ntz;Lk;> mts; mOJ nfhz;Nl mt;tplaj;ij vd;dplKk;> vdJ 

ez;gdplKk; gfpu> ehq;fSk; mt;Ntfj;jpy; mt;thrphpaUld; Kuz;gl;Lf;nfhz;Nlhk;. 

MrphpaUk; clNd mjpguhf ,Ue;j rhuq;fghzp Nrhplk; Kiwapl;Ltpl;lhH. ehq;fSk; 

gae;J ikjhdj;jpy; mq;nfhUtH> ,q;nfhUtuhf epd;Nwhk;. ikjhdj;Js; GFe;j 

rhuq;fghzp NrH fz;zhy; vq;fisj; Njb> fz;zhNy $g;gpl;lhH. gae;J gae;J 

NghNdhk; vq;fs; ,UtiuAk; ,uz;L iffshYk; mizj;Jg;gpbj;jtH ele;J NghFk; 

NghNj $wpdhH. ‘nuz;LNgUk; gpd;Nduk; tPl;l thq;f’ mt;tsTjhd;. vq;fis 

tpl;Ltpl;lhH. vq;fSf;Nfh gak; mjpfhpj;jNj jtpu jPHe;jghby;iy. 

,UtUk; md;W gpd;Nduk; gae;J gae;J tPl;bw;Fg; NghNdhk;. tof;fk;Nghy; thrw;gbapy; 

,Uf;fpwhH. vq;fisf; fz;lJk; vq;fis mioj;J mtuJ ,Ugf;fj;jpYk; jdJ 

iffSf;Fs; mku itj;Jf;nfhz;L ele;jij xt;nthd;whff; Nfl;lhH. ehq;fSk; 

xt;ntd;whf vy;yhtw;iwAk; $wpNdhk;. vy;yhw;iwAk; Nfl;ltH xd;Wk; Ngrtpy;iy 

‘rhp ePq;f Nghq;f’ vq;fis mDg;gtpl;lhH. vq;fSf;Nfh gak; ,d;Dk; jPHe;jghby;iy.

mLj;jehs; toikNghy; ghlrhiyf;Fr; nrd;Nwhk;. gapw;rpf;fhf vy;NyhUk; 

ikjhdj;jpw;Fr; nrd;Nwhk;.  Fwpg;gpl;l khztp vq;fsplk; te;J fhiyapy; NrH ‘’New;W 
ele;jijf; Nfl;ltH’’ vd;W $wpdhs;. gapw;rp KbAk; tiuf;Fk; Fwpg;gpl;l mt;thrphpaH 

ikjhdj;pw;Fs; tutpy;iy. ehq;fs; tFg;giwf;Fs; nrd;w gpd; mwpe;Njhk;> mt;thrphpaH 

md;Nw ,lkhw;wk; toq;fg;gl;L nrd;Wtpl;lhH vd;gij. me;j rhuq;fghzp vd;Dk; 

MSikapd; KbT midtu;f;Fk; tpbT. mjpgu;fSf;F ,tu; Xu; mfuhjp.

,d;DnkhU tplaj;ij $wNtz;baJ fhyj;jpd; fl;lhakhFk;. me;jf; fhyj;jpy; (1985 

fSf;Fg; gpd;dH) vdf;F ed;F njhpe;j khztd; f.ngh.j. (c.j) efHg;Gwg; ghlrhiy 

xd;wpy; fy;tp fw;Wf; nfhz;bUf;Fk; Ntisapy; tpLjiy Ntl;ifapy; ehl;lk; nfhz;L 

mjNdhL ,ize;Jnfhz;lhH. ngw;NwhNuh fz;zPUk; fk;giyAkhf miye;J jphpe;J 

gps;isia mioj;J te;Jtpl;lhHfs;> trjpahdtHfs; jiyefhpw;F mDg;gpitj;jhHfs;. 

,tHfNsh me;jstpw;F trjp gilj;jtHfs; ,y;iy. Vw;fdNt fy;tp fw;w ghlrhiyf;F 

mDg;gTk; tpUg;gk; ,y;iy. ,t;tplaj;ij kpfTk; NtjidAld; vd;dplk; gfpHe;J 

nfhz;lhHfs;. ehd; mk;khztdpd; je;ijia mioj;Jf;nfhz;L rhuq;fghzp Nrhplk; 

nrd;Nwd;. khztdpd; je;ij rfyijAk; $wpdhH. mt;tstw;iwAk; ftdkhf Nfl;lgpd; 

rhuq;fghzp NrH $wpaJ> je;ijapDila ngaiu tpspj;J “,dp mtd; cz;l gps;s 

,y;y> vz;l gps;s> ehisf;F mtd jdpa gs;spf;F mDg;G eP tuNtzhk;> ehd; 

mtdg; ghf;fpwd;’’ – mk;khztid ngwpapay; gPlj;jpw;F mDg;gpatH.

,g;gbg;gl;ltiu epidT$Htjpy; ngUikg;gLfpNwd;> ,d;Dk; ,g;gbg;gl;ltHfisj; 

Njbf; nfhz;bUf;fpNwd;> NjLjy; njhlHfpwJ………..
vd;Wk; mopah epidTfSld;

rp.=jud;. B.Sc. (Psychology & Psychotherapy)
cstpay;rhH cstsj;JizahsH>

kl;lf;fsg;G.

elj;jp vk;ik cgrupj;J cw;rhfg;gLj;jpaij vd;dhy; vd;WNk kw;ffKbahJ 

“Cuhu; gps;isia Cl;b tsu;j;jhy; jd;gps;is jhNd tsUk;” vd;gjw;Nfw;g vkJ 
cs;sq; ftu;e;j Mrpupauhfpa rhuq;fghzp Iah mtu;fspd; gps;isfs;> kUkf;fs;> 

Ngug;gps;isfs; fy;tpNfs;tpfspYk; njhopy;JiwfspYk; caue;j epiyia mile;J 

.tsKld; tho;fpwhu;fs; vd;gJ kfo;r;rp epiwe;jjhFk;. ,d;W rhuq;fghzp Nru; 
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குண்டு்த ்தாக்கு்தலுக்குப பின் பெ்ல ள்தசியப 
பெ்ததிரி்்க்கள், உள்ளூர பெ்ததிரி்்கயான 
அரங்கம, மு்கநூல என எல்லாவ்்கயான 
ஊ்ட்கங்களிலும ஊ்ட்கவிய்லாேர்களும 
கபொதுைக்்களும குண்டு்த ்தாக்கு்தல 
க்தா்டரபொன ்தங்களு்்டய பொர்வ்க்ே 
முன்்வ்த திரு க்கி்றார்கள். எனது 
அவ்தான்ததின் பெடி பொ்ததிைா ைஜி்தா, 
ஸரமிோ கஸய்ய்த என்பெவர்களு்்டய 
விைரசனபூரவைான எழு்த்்த்த ்தவிர 
இவவா்றான குண்டு கவடிபபுக்்க்ே்த 
்தடுபபெ்தற்கான ஆக்்கபூரவைான எந்்த 
ஒரு பெதி்வயும முஸ்லிம, ்தமிழ் 
பு்ல்ையாேர்கள் முன்்வக்்கா்தது 
ஏைாற்றைளிக்கின்்றது.

பெ ய ங ்க ரவ ாதி ்க ் ே யு ம  பெ ய ங ்க ர 
வ ா ்த ்த ் ்த  ஊ க் கு வி க் கு ம  ை ்த 
அடிபபெ்்டவாதி்க்ேயும ள்தடிப பிடி்தது 
்்கது கசய்வதும சி்்றயி்ல்்டபபெதும 
ஒரு ்தற்காலி்கைான தீரளவ ஒழிய 
நிரந்்தரைான தீரவல்ல. ஏகனனில 
்கா்த்தான்குடி்யச ளசரந்்த சேரான் 
ோசிம  குரானுக்குள்ளிருந்ள ்த  
்தனக்்கான வியாக்கியானங்க்ேயும 
கபொருள்ள்கா்டல்க்ேயும எடு்தது 
விேக்கி, அ்தற்கான ்கரு்ததியல்தேம 
க்காண்்ட பெள்ளிவாசல்க்ே சரவள்தச 
பெயங்கரவாதி்களின் நிதியு்தவி்களு்டன் 
அ ் ை ்த து ,  அ வ ற று க் கூ ்ட ா ்க 
பெயங்கரவாதி்க்ே உருவாக்கியுள்ோன். 
அவன் ைற்றவர்களி்டம பெை்த்்தப 
கபெறறு, பு்றநி்்லயா்க நின்றுக்காண்டு 
ைற்றவர்க்ே இயக்கும ்கருவியா்க 
அன்றி அ்கநி்்லபபெடடு ்தானும ்தங்கேது 
குடுமபெங்களும ்தந்்்த, ்தாய், பிள்்ே, 
்கா்த்லன், ்கா்தலி, ்கைவன், ை்னவி, 
சள்கா்தரர என்்ற எந்்த ளவறுபொடுமின்றி 
எலள்லாரும ளசரந்து இஸ்்லா்ததின் 
புனி்தக் ்க்ட்ை ஒன்றி்ன கசய்து 
முடிக்கின்்ற உைரளவாடும பெக்திளயாடும 
நமபிக்்்களயாடும எந்்த வி்தைான 
குற்ற உைரவுமின்றி கவடி்ததுச 
சி்தறியுள்ோர்கள்.

்த ங ்க ளு ் ்ட ய  கு ை ந் ் ்த ்க ளி ன் 
ைரை்த்்தக் க்காண்்டாடியிருக்கி்றார்கள். 
ை ற ்ற  கு ை ந் ் ்த ்க ளி ன து ம 
அ ப பெ ா வி ்க ளி ன து ம  ை ர ை ்த தி ல 
ைகிழ்ந்திருக்கி்றார்கள். இந்்த ந்ட்த்்தக்குப 
பின்னாலுள்ே உேவிய்்ல நாம ஆராய 
ளவண்டும. அது ்தனிைனி்த உேவிய்லா்க 
இருந்து குடுமபெ உேவிய்லாகி சமூ்க 
உேவிய்லா்க விரு்ததிய்்டந்திருக்கி்றது. 

பெயங்கரவாதி்க்ேப பிடிபபெக்தன்பெது 
இந்்த உேவிய்்ல கவறறிக்காள்வது 
என்பெது அல்ல. இந்்த உேவிய்்ல கவறறி 
க்காள்வ்தறகு எைக்கு ஒரு பெ்லைான 
்கரு்ததியல உ்ரயா்டல கபொதுகவளியில 
முக்கியைாகின்்றது.

இந் ்த க் ்கரு ்த தியல உ்ரயா்டல 
்தே்ததி்ன உருவாக்குபெவர்கோ்க 
பின்வரும இரு பெகு தியின்ரக் 
குறிபபி்ட்லாம.

1 .  மு ஸ் லி ம  ச மூ ்க ்த தி லு ள் ே 
சனநாய்கவாதி்கள், ்க்்லஞர்கள், 
எழு்த்தாேர்கள், பு்ல்ையாேர்கள் 
ளபொன்்றவர்கள்.

2. பெல்க்்லக் ்கை்க சமூ்க்ததினர

1. இந்்த உ்ரயா்டலுக்்கான 
்த ே ்த தி ் ன  மு ்த லி ல 
முஸ்லிம சனநாய்கவாதி்கள், 
்க்்லஞர்கள், எழு்த்தாேர்கள், 
பு ்ல ் ை ய ா ே ர ்க ள் , 
ளபொன்்றவர்கள் உருவாக்்க 
ளவண்டும. ஆனால அவர்கள் 
எவருளை இந்்தவ்்கயான 
உ்ரயா்டலுக்கு வருவ்தறகும 
அ்தற்கான அ்ைபபுக்்க்ே 
உருவாக்கி வேரபபெ்தறகும 

்தயக்்கம ்காடடுகின்்றார்கள். அவர்களின் 
்த ய க் ்க ்த து க் கு ப  பி ன் ன ா லு ள் ே 
அவர்களின் அசசளை எம்ை அசசமும 
்கவ்்லயும க்காள்ே ்வக்கின்்றது. 
இவர்களின் இந்்த கைௌனம இஸ்்லாமிய 
அடிபபெ்்டவா்த்ததி்ன வேரபபெ்தற்கான 
அவர்களின் கைௌன சமை்தைா்கவும 
க்காள்ேளவண்டி இருக்கின்்றது.

சி்ல ்தமிழ் சனநாய்கவாதி்கள் 'முஸ்லிம்கள் 
மீது புலி்கள் ்தாக்கு்தல ந்ட்ததியளபொது 
்தமிழ் பு்ல்ையாேர்களும ்க்்லஞர்களும 
சனநாய்கவாதி்களும கைௌனைா்க்த்தான் 
இருந்்தார்கள் ஆனால முஸ்லீம்களின் பெ்ல 
அ்ைபபுக்்கள் இந்்தப பெயங்கரவாதி்க்ேக் 
்கண்டி்தது ்தமிழ், சிங்கே ைக்்களுக்கு 
நமபிக்்்கயளி்ததுள்ோர்கள் இந்்த 
ளநர்ததில அவர்க்ே ்தனி்தது வி்டாது 
நாம பெக்்கது்ையா்க, ஆறு்த்லா்க 
இருக்்களவண்டும என்றும அவர்களு்டன் 
ளசரந்து ளநான்பு தி்றந்து ்கஞ்சிகுடி்தது 
உ்ற்வக் ்கடடிகயழுபபுவ்தன் ஊ்டா்க 
இஸ்்லாமிய அடிபபெ்்டவா்த்ததி்ன 
இ ல ்ல ா ை ்ல ா க் கி வி ்ட்ல ா ம '  எ ன் ்ற 
்கரு்ததுபபெ்டக் கூறுகி்றார்கள். அவர்களின் 
இந்்த ைனி்தாபிைானச கசயறபொட்்ட 
பொராட்ட்லாம. எைக்கு முஸ்லிம்கள் 
எதிரி்க ள் கி்்டயாது என்பெதில 
கபெருமபொன்்ையானவர்கள் மி்க்த 
க்தளிவா்க இருக்கின்்றார்கள். இஙகு 
எந்்த இனக்்க்லவரமும ஏறபெ்டா்தது இ்தன் 
அ்்டயாேைாகும. ஆனால இன்்்றய 
முஸ்லிம சமூ்க்ததின் கநருக்்கடி 

நி்்லயி்னயும அன்்்றய ்தமிழ் 
சமூ்க்ததின் கநருக்்கடி நி்்லயி்னயும 
ஒ ன் ்ற ா்க ப  ள பெ ா ட டுக்  கு ை ப பி க் 
க்காள்ேக்கூ்டாது. புலி்கள் ்தங்களுக்்கான 
ஆடசிப பெரப்பெக் க்காண்டிருந்்தள்தாடு 
அ வ ர ்க ளி ன்  ஆ ட சி ப பெ ர ப பு க் கு 
க வ ளி யி லு ம  ்த ங ்க ளு ் ்ட ய 
கசயறபொடு்க்ே கசய்து முடிக்கும 
வல்ல்ை்யக் க்காண்டிருந்்தார்கள். 
இ்தன் ்காரை்ததினால புலி்களின் 
ஆடசிபபெரபபுக்குள் இருந்்த ்தமிழ் 
ைக்்களுக்கு மூன்று க்தரிவு்களே இருந்்தன.

1.        புலி்க்ே ஏறறுக் க்காண்டு 
அவர்களின் விசுவாசி்கோ்க கசயறபெடு்தல

2.        எல்லா துன்பெ துயரங்க்ேயும 
சகி்ததுக் க்காண்டு அவர்களுக்கு எதிரா்க 
எதுவும ளபெசாைல கைௌனம ்கா்த்தல

3.        இராணுவப பொது்காபபில இருந்து 
க்காண்டு அவர்களின் கசயறபொடு்க்ே 
விைரசி்த்தல அல்லது உயிருக்குப 
பெயைறறு விைரசி்தது அவர்களின் ைரை 
்தண்்ட்னக்கு உள்ோ்தல.

ளைறபெடி சூைல சேரானு்்டய வி்டய்ததில 
இல்்ல. முஸ்லிம சனநாய்கவாதி்களுக்கு 
இருக்கின்்ற அசசம நிறுவனையபபெடடு 
அ டி ப பெ ் ்ட வ ா ்த ை ா ்க  வ ே ர ந் து 
க்காண்டிருக்கும இஸ்்லா்த்்த ள்கள்வி 
ள்கட்க முடியுைா என்பெது்தான். ்தாங்கள் 
எழுபபுகின்்ற ள்கள்வி்கோல ்தாங்கள் 
ச மூ ்க ்த தி லி ரு ந் து  ஒ து க் ்க ப பெ ட டு 
வி டு ள வ ா ை ா  எ ன் பெ து ை ா கு ம . 

இ வ வி ்ட ய ்த தி ல ்த ா ன்  ்த மி ழ் 
பு்ல்ையாேர்கள், சனநாய்கவாதி்கள் 
உங்க்ே நாங்கள் ்தனி்தது வி்ட 
ைாடள்டாம உங்களோடு ள்தாளோடு ள்தாள் 
நிறகின்ள்றாம. எனும நமபிக்்்கயி்ன 
ஏறபெடு்ததுவது முக்கியைாகின்்றது.

இன்்்றய சூழ்நி்்லயில இவவாறு நான் 
குறிபபிடுவ்்த இஸ்்லா்ததுக்கு எதிரான 
ஒன்று என்று கூ்ட சி்லர நி்னக்்க்லாம. 
எனது புரி்தலில உண்்ையான ஒற்்ற 
இஸ்்லாம என ஒன்றில்்ல. ்கா்த்தான்குடி 
எனும ஒரு ஊருக்குள்ளே நான்கு 
வ்்கயான இஸ்்லா்த்்தக் ்காை்லாம. 
அ்தாவது ்றவூப கைௌ்லவிக்கு ஒரு 
வ்்கயான இஸ்்லாமும பெயிலவான் 
என்பெவருக்கு ஒருவ்்கயான இஸ்்லாமும 
சேரானுக்கு ஒருவ்்கயான இஸ்்லாமும 
ஜமமியதுல்லா உ்லைா ச்பெயினருக்கு 
ஒரு வ்்கயான இஸ்்லாமுளையாகும.  
இவவாள்ற இஸ் ்லாமிய உ்ல ்கம 
இஸ்்லாமின் பெலளவறு வ்்கபபொடு்க்ேக் 
க்காண்்ட ஒன்்றா்களவ இருக்கின்்றது. 
இந்்த நி்்லயில இ்லங்்கயின் சமூ்க, 
கபொருோ்தார, அரசியல சூைலுக்ள்கற்ற 
'இ்லங்்கயில இஸ்்லாம' என்பெது பெறறி 
நாம உ்ரயா்ட ளவண்டும. பென்்ை்த 
்தன்்ை க்காண்்ட எைது நாடடில 
எந்்த ை்தைாயினும சரி இனைாயினும 
சரி ்தங்களு்்டய்்த ைா்ததிரம 
புனி்த்த்தன்்ை க்காண்்ட ஒன்்றா்க 

வலியுறு்ததி அ்்டயாேங்க்ேக் 
்கடடிகயழுபபெவார்கோ்க இருந்்தால 
அது அந்்தப பென்்ை்த ்தன்்ைக்்கான 
ஆபெ்த்தா்களவ முடியும. இந்்த வ்்கயான 
ஆபெ்ததுக்்க்ே மி்க உயரந்்த சனநாய்க்த 
்தன்்ையு்டனும ளநர்ையு்டனும 
எதிரபபெ்தறகும விைரசிபபெ்தறகும எவரும 
்தயக்்கம ்காடடு்தல கூ்டாது. இ்த்ன 
இந்்த முஸ்லிம பு்ல்ையாேர்கள், 
ச ன ந ா ய ்க வ ாதி ்க ள்  க ச ய் வ ்த ற கு 
முன்வரு்தல ளவண்டும. இதுளவ அவர்கள் 
்தங்கள் குற்ற உைரசசியிலிருந்து 
விடுபெடுவ்தறகும ைனி்த்ததுவ்ததி்ன 
ைதிக்கின்்ற ைகிழ்சசியான ஒரு நாடடி்ன 
்கடடிகயழுபபுவ்தறகும வழியாகும. 

2.  பெல்க்்லக் ்கை்க சமூ்க்ததினர:

அடு்தது இந்்த உ்ரயா்டல ்தே்ததி்ன 
உ ரு வ ா க் ்க  ள வ ண் டி ய வ ர ்க ே ா ்க 
பெல்க்்லக் ்கை்க சமூ்க்ததின்ரக் 
குறிபபி்ட்லாம. கிைக்கில ்தமிழ், முஸ்லிம 
சமூ்கங்களின் அறிவு விரு்ததியின் 
்ையங்கோ்க கிைக்குப பெல்க்்லக் 
்கை்கம, க்தன்கிழுக்குப பெல்க்்லக் ்கை்கம 
எனும இரு பெல்க்்லக்்கை்கங்களும 
திருள்காைை்்லயில ஒரு வோ்கமும 
்கல்லடியில சுவாமி விபு்லாநந்்தா அைகியற 
்கற்்க்கள் நிறுவ்கமும இருக்கின்்றன.

பெல்க்்லக் ்கை்கம என்பெது சந்்்தக்கு்த 
ள்த்வயான கபொருட்க்ே உறபெ்ததி 
கசய்யும ஒரு க்தாழிறசா்்ல அல்ல. 
அது சமூ்க்ததுக்கு்த ள்த்வயான அறிவும 
ஆற்றலும ஒழுக்்கமும நல்ல சமூ்க 
விழுமியங்களும க்காண்்ட ைனி்தர்க்ே 
உருவாக்குகின்்ற கபெரும அறிவுக் 
கூ்டைாகும.

கிைக்குப பெல்க்்லக் ்கை்கம, இஸ்்லாமிய்த 
து்்ற, ஒபபீடடுச சைய்த து்்ற, 
சமூ்கவிஞ்ஞான்தது்்ற, ்த்ததுவ்தது்்ற, 
நுண்்க்்ல்தது்்ற, வர்லாறறு்த து்்ற 
எனும ைனி்தக் ்கற்்க கநறி்க்ேக் 
க்காண்டிருக்கி்றது. இப பெல்க்்லக் 
்கை்கங்களினாலும அவறறின் ளைறபெடி 
து ் ்ற ்க ளி ன ா லு ம  இ ்ட ம க பெ ற ்ற 

அறிவுருவாக்்கம அறிவுபபெரபபு்்க 
என்ன எனும ள ்க ள்வி இந் ்த க் 
குண்டு கவடிபபி்ன்த க்தா்டரந்து 
எழுகின்்றது. ஏகனனில சேரான்  
எந்்தப பெல்க்்லக் ்கை்க்ததிலும பெட்டம 
கபெ்றாைல ஒரு அழிவு ளவ்்லக்்கா்க 
எ்த்த்ன ்தறக்கா்்ல்தாரி்க்ேயும 
பெ ள் ளி வ ா ச ல ்க ் ே யு ம 
உருவாக்கியிருக்கின்்றான் என்்றால 
எைது பெல்க்்லக் ்கை்கங்களில பெட்டம 
கபெறறுச கசலலும பெட்ட்தாரி்களும சரி 
விரிவு்ரயாேர்களும சரி சேரானின் 
்கரு்ததியலுக்கு எதிரான ஆக்்கபூரவைான 
இ்லங்்கயின் பெலலின்த ்தன்்ைக்கு்த 
ள ்த ் வ ய ா ன  ஒ ரு  ்க ரு ்த தி ய ல 
்தே்ததி்ன உருவாக்்க முடியாைல்த்தான் 
இருந்திருக்கின்்றார்கள்.

'உயரவான சமூ்க ்லடசியங்களின் 
பொ்லான நாட்டம, சிந்்தாந்்த உறுதிபபொடு, 
உ்ைபபின் ளை்லான உண்்ையான 
பெ்்டபபொற்றல உ்றவு ஆகியவற்்ற 
ைனி்தனி்டம பெயிறறுவிபபெது என்பெது மி்க 
முக்கிய ்க்ட்ை்களில ஒன்்றாகும' என 
லி.இ.பிளரஷகனவ குறிபபிடுகின்்றார. 
இவவாறு சமூ்கந்ல நாட்டமும ைானு்ட 
ளநசிபபும க்காண்்ட ைனி்தர்க்ே 
இந்்தப பெல்க்்லக் ்கை்கங்களினால 
உருவாக்்க முடியா்ைக்குக் ்காரைம 
அவர்க ளின் ்கற்ற ல ்கறபி்த ்த ல 
ந்டவடிக்்்கயின் வறு்ை்த்தன்்ை எனக் 
கூ்றளவண்டியிருக்கின்்றது.

குண்டு கவடிபபுக்குப பின்னராவது 
இந்்தப பு்ல்ையாேர்கள் ஒரு ஆைைான 

உ்ரயா்ட்்ல ஆரமபிபபொர்கோ 
என்்றால இதுவ்ரக்கும அதுவும 
ந ் ்ட க பெ ்ற வி ல ் ்ல .  கு ண் டு 
க வ டி ப பி ன்  சூ ்த தி ர ்த ா ரி யு ம 
இஸ்்லா்ததின் அடிபபெ்்டவா்த்ததி்ன 
வேர்தக்தடு்த்தவனும இருந்்த இப 
பிரள்தச்ததில இருக்கின்்ற இந்்த இரு 
பெல்க்்லக்்கை்க்ததின் பு்ல்ையாேர்கள் 
என்று கசால்லபபெடுபெவர்கள் இந்்தச 
சமூ்க்ததுக்கு அல்லது இந்்த நாடடுக்கு 
எந்்தவி்தைான அறிவியல ரீதியான 
பெங்களிப்பெயும வைங்காது ஒரு சா்தாரை 
பொைரன் ளபொன்று ஒரு பொர்வயாேனா்க 
இருபபெதில இந்்தச சமூ்க்ததுக்கு எவவி்த 
பெயனும இல்்ல.

ஆனால அரசு வரு்டாந்்த ஆய்வுக் 
க்காடுபபெனவு, வரு்டாந்்த ஆய்வு 
ை்காநாடு்கள் என இ்லடசக்்கைக்்கான 
பெை்ததி்ன வைஙகிக்க்காண்டு்தான் 
இருக்கின்்றது. ஆனால இவறறினால 
ச மூ ்க ம  எ ந் ்த வி ்த ை ா ன  ந ல ்ல 
அறுவ்்ட்க்ேயும கசய்வது கி்்டயாது. 
எவவாறு அரசியல ்தனிபபெட்டவர்களின் 
சு்களபொ்க்ததுக்்கான ஒன்்றா்க இருக்கி்றள்தா 
அ ள ்த ள பெ ா ன் று ்த ா ன்  பெ ல ்க ் ்ல க் 
்கை்கங்களும சி்ல ்தனிபபெட்டவர்களின் 
சு ்க ள பெ ா ்க ்த து க் ்க ா ன  ஒ ன் ்ற ா ்க 
ைாறிவருகின்்றள்தா என எண்ை்த 
ள்தான்றுகின்்றது.

எனளவ இந்்தப பெல்க்்லக் ்கை்கங்களும 
மு ஸ் லி ம  ச ன ந ா ய ்க வ ா தி ்க ளு ம 
எைது இ்ேஞர்களுக்கு சரியான 
அறிவி்னயும சமூ்கப கபொறுபபி்னயும 
ஊடடுவ்தன் மூ்லம எைது இ்ேஞர்கள் 
எவளனா ஒரு மு்கம க்தரியா்தவனு்்டய 
்கருவியா்கப பெயன்பெடுவ்்த்த ்தடுபபெது்டன் 
ை்தம, இனம, சாதி, பிரள்தசம என்்ற 
அடிபபெ்்டயில எந்்த ஒரு ைனி்தனது 
உ யி ் ர யு ம  உ ்ட ் ை யி ் ன யு ம 
உரி்ையி்னயும பெறிக்்காதிருக்கின்்ற 
ச மூ ்க ்த ் ்த  உரு வ ாக் கு வ ்த ற ்க ா்க 
அரபபெணிபபு்டன் கசயறபெடுவ்தறகு 
முன்வர ளவண்டியது ்கா்ல்ததின் 
்கட்டாயைாகும. 
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்தான் ளநரடியா்க இயக்கும 
நாடு்களில அண்்ையில ்கண்்ட 

க்தா்டர ள்தாலவி்கள் ்காரைைா்க ்தைது 
யுக்தி்க்ே ைாறறிவரும ஐஎஸ் அ்ைபபு 
அ்தற்கான ்தனது அதி்காரங்கள் ைறறும 
கசயறபொடு்க்ே பெரவ்லாக்்கம கசய்து 
வருகின்்றது. இ்தனால அ்ன்தது 
உ்ல்கமும எதிரக்காள்ேக் கூடிய 
ஆபெ்ததுக்்கள் அதி்கரி்ததுள்ே்தா்க 
தீவிரவா்த இயக்்கங்கள் குறி்த்த 
ஆய்வாேரான ்டாக்்டர க்றா்கான் 
குைரடை க்தரிவி்ததுள்ோர.

ஐ எஸ் ஸி ன்  ்த ் ்ல ் ை ப பீ ்டமு ம 

வீ்தைா்கக் கு்்றந்துவிட்டது.

ஆனால, அவர்கோல அறிவிக்்கபபெட்ட 
இஸ்்லாமிய சாமராஜ்ஜிய்ததுக்கு 
(்கலிளபெட) கவளிளய அந்்த அ்ைபபு 
்தனது குழுக்்கள், ை்்றவி்டங்கள், 
ைறறும அந்்த அ்ைபபின் ்த்்லவர 
அபூபெக்்கர அலபெக்்தாதிக்கு விசுவாசைான 
ஆட்கள் ஆகிளயாரின் எண்ணிக்்்க 
அதி்கரி்ததுள்ேது.

 அள ்தள வ்ே கவளிநாடடுப 
ளபொராளி்கள் ்தைது நாடு்களுக்கு 
திருமபும ளபொது அந்்த நாடு்களிலும 
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மூ்லம புதிய இ்டங்களில புதிய 
ஆட்க்ேச ளசர்த்தல, ர்கசிய ைறறும 
ை்்றமு்க வ்்லய்ைபபுக்்க்ே 
உருவாக்்கல, ந்கரங்களுக்குள் ்தாக்கு்தல 
ஈடுபெ்டல அ்தன் பின்னர ைாகபெரும 
ளபொருக்கு வழி கசய்்தல ஆகியன 
இவறறுள் அ்டஙகும. இ்தன் மூ்லம ்தாம 
எதிரக்காண்்ட ளநரடி இைபபுக்்க்ே சரி 
கசய்வள்த அ்தன் திட்டம.

்த ை க் கு  எ தி ர ா ்க  ள பெ ா ரி டு ம 
கூடடுபபெ்்டயின் அழு்த்த்த்்த 
கு்்றக்்க அந்்தந்்த நாடு்களில 
்தாக்கு்தல ந்ட்ததும யுக்தி்யயும அது 
்க்்டபபிடிக்்கவுள்ேது.

ஐஎஸ் மீது அ்னவரது ்கவனமும 
கு வி ந் தி ரு க் கி ன் ்ற  ள பெ ா தி லு ம 
அல்்க்தாவினாலும அ்தன் இ்ை 
அ்ைபபுக்்கோலும ஏறபெடடிருக்கும 
அசசுறு்த்தல கு்்றந்துவிட்ட்தா்கக் 
கூ்றமுடியாது.

இவற்்ற ஒடுக்்க ளநரடியான, பொரிய 
்தாக்கு்தல்களும ள்தடு்தல்களும 
அவசியந்்தான் என்்றாலும இ்வ 
உ்டனடியா்கக் குறுகிய ்கா்ல்ததுக்ள்க 
பெ்லன் ்தரும என்று இராணுவ 
ஆய்வாேர்கள் ்கருதுகி்றார்கள்.

நீடி்த்த பெ்ல்னபகபெ்ற ்கடுமளபொக்்்க 
நாடும இ்ேஞர்கள் விரக்திய்்டயும 
நி ் ்ல ் ய  ்த டு ப பெ து ம,  ச மூ ்க 
கபொருோ்தார ஏற்ற்த்தாழ்வு்களில 
இருந்து அவர்க்ே மீடபெதுளை உ்தவும 
என்றும அவர்கள் ்கருதுகி்றார்கள்.

அ்த்ன இயக்கும ்த்்ல்ை்களும 
்தறளபொது ்த்்லை்்றவாகியுள்ேது்டன், 
்தைது இருபபி்டங்க்ேயும ைாறறி 
வருகின்்றனர.

உ்ல்க ைட்ட்ததில இருக்கும பெ்லவி்தைான 
பெ்லவீனங்கள் ்காரைைா்க ஐஎஸ் ைறறும 
அல்்க்தாவின் அசசுறு்த்தல இன்னமும 
பெ்லைா்களவ இருந்து வருகின்்றது.

ஆனால, ஐஎஸ்ஸின் உறுபபினர்களின் 
எண்ணிக்்்க்யப கபொறு்த்தவ்ர 
சிரியா ைறறும இராக்கில அந்்த 
அ்ைபபின் ளநரடி்த ்தாக்கு்தல 
ள பெ ா ர ாளி ்க ளி ன்  எண்ணி க் ் ்க 
அறுபெதினாயிர்ததில இருந்து ஐயாயிரம, 
ஆ்றாயிரைா்கக் கு்்றந்து விட்டது. அ்தன் 
்்கவசமிருந்்த நி்ல்ததின் அேவும 1 

ஐ எ ஸ்  அ வ ர ்க ள்  மூ ்ல ம 
அ ச சு று ்த ்த ல ்க ் ே  அ தி ்க ரி ்த து 
வருகின்்றது.

்தறளபொது 102 நாடு்களில இஸ்்லாமிய 
அரசு தீவிரவாதி்கள் நாறபெதினாயிரம 
வ்ர இருபபெ்தா்க அரசாங்கங்கள் 
ைதிபபிடடுள்ேன.

இ்டமகபெயரந்்த ளபொராளி்கள் வ்ட 
அகைரிக்்கா, ஐளராபபொ, ைறறும 
அவுஸ்திளரலியா ளபொன்்ற நாடு்க்ேயும 
்தாக்கும வல்ல்ை க்காண்டுள்ே்தா்க 
க்றா்கான் குைரடை கூறுகி்றார.

இபபெடியா்க பெ்ல நாடு்களிலும ்தனது 
்தாக்கு்த்லாளி்க்ே அந்்த அ்ைபபு 
க்காண்டுள்ே்தா்க அஞ்சபபெடுகின்்றது.

குறிபபொ்க ஆப்கானிஸ்்தானில ்க்டந்்த 
2017 மு்தல பெ்லைா்க ்காலபெதி்ததுள்ே 
ஐஎஸ் அந்்த ஊ்ர ்தனது புதிய 
்ையைா்கக் க்காண்டு கசயறபெ்ட 
ஆரமபி்ததுள்ேது.

துளராகி்க்ே ஒழி்த்தல, உேவு்தது்்ற 
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இபளபொது  எனக்கு  76 வயது 1949 ஆம ஆண்டு  
அபளபொது எனக்கு   ஆறு  வயதிருக்கும’
இது   ஏ்ற்த்தாே  70 வரு்டங்களுக்கு முந்திய 
்க்்த இன்்்றய ்த்்லமு்்ற  ்கருவில 
இருக்்கா்த  ்கா்லம அமிர்த்களி கிராை்ததில  
்கா்த்தான்குடி  மு்கமைது  ஓர கபெரிய  
சில்ல்்றக்  ்க்்ட ்வ்ததிருந்்தார,  

  அஙகு  இருந்்த  ஒளர  ஒரு  சில்ல்்றக்்க்்ட  
அது.  மு்கமைது  ்க்்ட என்ள்ற  அது  
அ்ைக்்கபபெட்டது .  மு்கமைது  ைம்தானார.
ைட்டக்்கேபபு  ந்கரிலும  கிராைப 
பு்றங்களிலும    அக்்கா்ல்ததில முஸ்ஸிம்கள் 
பெ்ல ்க்்ட்கள்  ்வ்ததிருந்்தனர.

 கபெருமபொள்லார  ்கா்த்தான்குடி்யச 
ளசரந்்தவர்கள். சாவலு்்டய ள்தநீரக் ்க்்ட  
ைட்டக்்கேபபில   பிரசி்த்தம. ைட்டக்்கேபபு  
்தமிழ்  ைக்்கள்   நாவில  சாஹுல  சாவ்லானார.
ஈசிப பொசியாரு்்டய  பெ்லசரக்குக் ்க்்ட  
இன்னும  பிரசி்த்தம.   ைட்டக்்கேபபு  
்தமிழ்   ைக்்கள்   நாவில யூசுப  
ோஜியார   ஈசிபபொசியாரானார.    
்தமிைர்கள்  இஸ்்லாமியப கபெயர்க்ே்த 
்தை்தாக்கிக்காண்்ட  மு்்ற்ை அது. 
சாஹுலும  யூசுப ோஜியாரும  அ்தறகு 
எதிரபபு்த க்தரிவிக்்கவில்்ல.

இவவண்ைளை  ்கா்த்தான்குடியிலும 
பெ ்ல  ்த மி ழ் ப  க பெ ய ர்க ள்  சி ற சி ்ல 
ளவறு  பொடு்களு்டன்  இஸ்்லாமியரால  
உசசரிக்்கபபெட்டன.

்தமிைர்களும அ்த்னப கபொருடபெடு்த்த 
வில்்ல.

கபெயர்கள் அஙகு முக்கியைல்ல.  ைனி்த 
உ்றளவ அஙகு நி்லவியது. நான் கூ்ற   வருவது  
எனது  சிறு வயதில எனக்கு  அறிமு்கைான  
எங்களூர   ைமைதுக்  ்காக்்கா  ்க்்ட பெறறி.  
ச்க்ல சாைான்்களும  அஙகிருந்்தன,  
அ்ததியாசிய  சாைான்்கோன  அரிசி, பெருபபு, 
ைாசி, கவங்காயம என்பெவறறு்டன் எைக்குப 
பிடி்த்தைான  பெ்லவ்்க மிட்டாய்்கள்  வரை  
வரை  நி்றங்களில  அஙகு  இருந்்தன 
மிட்டா்ய  நாங்கள் முட்டாசி  என்று அன்று 
கூறிளனாம.

அமைா என்்னச  சாைான்  வாங்க  என் 
ைாைாவு்டன்  அக்்க்்டக்கு  அனுபபுவாள். 
எனக்ள்கா   அந்்த  வரை  வரை 
முட்டாசி்களில்தான்  ்கண்.   

மி்க நீேைான   சாடி்களில  நிரபபபெடடு  
வரி்சயா்க   அ்வ   ்வக்்கபபெடடு 
இருக்கும.

அதிலும எனக்குப பிடி்த்த  பெலலி மிட்டாய்  
ஒரு  சாடியில  அஙகு இருந்்தது.

 ைாைாவு்டன் ளபொகும எனக்கு  மிட்டாயும 
கி்்டக்கும.  சி்ல ளவ்ே்களில  
்தந்்்தயு்டனும   அக்்க்்டக்குச கசலளவன்   
அக்்க்்ட  எங்கள்   வீடடிலிருந்து  ஒரு  
்ையிலுக்கு அபபொல  இருந்்தது.

 ்சக்கிள்  வசதி்கள்  கூ்ட  இல்லா்த  ்கா்லம 
அது. எல்லாம ந்்டப பெயைம்தான்.
மு்கமைதுவுக்கும என் ்தந்்்தயாருக்கும  
ைதிபபொரந்்த   ஓர உ்றவு  இருந்்தது.

்க்்ட  உரி்ையாேர மு்கமைது  சாரன்  

(எல்லா  இன்ததுப  ளபெரப  பிள்்ே்களுக்கும  ஒரு    பொட்டன் கசாலலும   
பெைம  ்க்்த்கள்) ்க்்த—1

(நல்லிண்க்கதனத லநோ்ககிய ந்கரவு்களில் ஒன்று எமது அடுதத தன�முனறெ்ககு 
எமமிைங்்களின் உறெவின் போரமபரியதனத, மரனப்க கூறுவது. எமமூததவர்கள் 
பசயய லவண்டியது அது. அதனைச் பசயய அரங்்கமும வினளகிறெது. 
லபரோசிரியர சி. பமௌைகுரு அவர்கள் இங்கு எமது அடுதத தன�முனறெயுடன் 
லபசுகிறெோர. -- ஆசிரியர)

அணிந்து  ளைள்ல  ஒரு  முழுக்்்க  
கபெனியன் ளபொடடிருபபொர . இடுபபில  ஒரு 
அ்க்லைான  கபெலட  அணிந்திருந்்த்தா்க 
ஞாபெ்கம.  ஆஜானுபொகுவான ள்தாற்றம  
சறறு  வயதுளபொன ள்தாற்றம. இபளபொது  
நி்ன்ததுப  பொரக்்்கயில  அவர  
ள்தாற்ற்ததிறகும  அந்்த ஊரின் சா்தாரை  
ை னி ்த ர ்க ளி ன்  ள ்த ா ற ்ற ்த தி ற கு ம  
வி்ததியாசங்கள்  எதுவும க்தரியவில்்ல.
அவவூர   ைக்்க்ேப  ளபொ்லளவ  அவரும   
உ்்ட,  ள்தாற்ற்ததில இருந்்தார.

ைக்்களோடு  ஒருவரா்க  அவர வாழ்ந்்தார.
அபபொளவாடு நான் ்க்்ட கசன்று 
திருமபு்்கயில  ‘ள்தவ்தாஸ்’ ( அபளபொது 
எனக்கு  அது்தான் கபெயர  இ்்டநி்்லக் 
்கலவி பெயி்ல  ஆரமபி்த்தளபொது்தான்  எனது 
பி்றபபு அ்த்தாடசிப கபெயரான கைௌனகுரு 
வைக்கிறகு  வந்்தது) எனக் கூபபிடடு 
பெலலிமுட்டாசிச    சாடிக்குள்  ்்கவீடடு  
்தனது  வ்லது   ்்க நி்்றய  பெலலி முட்டாசு  
அள்ளி்த  ்தருவார. அவர  சிரிபபு  அை்கா்க  
இருக்கும. அபளபொது அவர மு்கம எனக்கு 
மி்க பிர்காசைா்க்த க்தரியும. அவருக்கு  
உ்தவியாேர்கோ்க  இருவர  இருந்்தனர. 

இருவரும  அவரு்டன்  ்கா்த்தான்குடியிலிருந்து  
வந்்தவர்கள்.உள்ளூரவர்களுக்கு  ்க்டலில, 
ஆறறில  வருைானம ்தரும  நல்ல க்தாழில 
இருந்து. அ்தனால அவர்கள்  அஙகு  
ளவ்்லயாட்கோ்கச  கசல்லவில்்ல.
ஊரிள்ல  மு்கமைதுவுக்கும நல்ல ைரியா்்த  
இருந்்தது,  அக்்க்்டக்கும நல்ல ளபெர 
இருந்்தது. ்காக்்கா்ட  ்க்்ட என்ள்ற அது  
அன்று  அறியபபெடடிருந்்தது. ்காக்்கா என்்ற   
கசால  அண்ைன்   என்்ற  கபொருளிள்லளய   
அன்று  அர்த்தபபெடு்த்தபபெட்டது.

அவவூரில ஒரு ைா்தாள்காவிலும ஒரு 
பிள்்ேயார ள்காவிலும ஒரு ைாரி அமைன் 
ள்காவிலும இருந்்தன.

அக்ள்காவில உறசவங்களுக்கும அவவூரில 
ந்்டகபெறும  விைாக்்களுக்கும அவரும  பெை 
உ்தவி  புரிவார. ஊகராடு ஒட்ட வாழ்ந்்தார.

அபளபொது  இஸ்்லாம   பெறறிளயா  
இஸ்்லாமியர  பெறறிளயா  எதுவுளை  எனக்கு்த 
க்தரியாது. ஆனால என் ்தந்்்தயாருக்குச    
சி்ல இஸ்்லாமிய  நண்பெர்கள் இருந்்தனர.
இஸ்்லாம பெறறியும மு்கமைது  நபி பெறறியும  
அல்லாஹ்  பெறறியும நான் அறிந்்தது  
என் ்தந்்்த மூ்லம்தான். இஸ்்லா்ததிலும 
மு்கமைது நபியிலும  எனது ்தந்்்த  ைதிபபு 
்வ்ததிருந்்தார. அவருக்கு பு்த்தர மீதும  
சி்த்தர்கள் மீதும   மிகுந்்த  ைதிபபு இருந்்தது.
என் ்தந்்்தயார  ஓர இந்துவாயினும  அவர 
அடிக்்கடி உதிரக்கும  வார்த்்த்கள்

  'ஒன்ள்ற  கு்லம ஒருவளன  ள்தவன்’

என் அமைா  ள்காட்்டமு்னயச  ளசரந்்தவர. 
ள்காட்்டமு்ன  ைட்டக்்கேபபு  ந்கரின்  
ை்ததியில  உள்ே  ஓர இ்டம.

  ள்காட்்டமு்னயில  ்தமிைர்கள் , 
இஸ்்லாமியர்கள்,   சிங்கேவர்கள்  என     
மூவின்த்தவரும  வாழ்ந்்தனர. இவர்க்ே 
வி்ட  பெ்றஙகி இன்த்தவரும  வாழ்ந்்தனர.
ள்காட்்டமு்னயின்  ஒரு பெகுதி   
ளைாரசாபபிடடி  என்றும   அ்ைக்்கபபெட்டது.
 ைங்கேராையா எனும பு்த்த வி்கா்ர  

அஙகிருந்்தது. அது  சிங்கே  ைக்்களுக்குரியது  
என  அ்்டயாேபபெடு்த்தபபெட்டாலும  ்தமிழ் 
ைக்்களும அஙகு  கசன்று  வைஙகினர.

ஆண்டுள்தாறும  ்வ்காசி  ைா்தம 
ந்்டகபெறும  விசாக்   கபெௌரைமிக்  
க்காண்்டாட்டங்க்ே  அருகிலிருந்்த  
இஸ்்லாமியரும    கிறிஸ்்தவர்களும  
அனுபெவி்த்தனர பெ்றஙகி இன ைக்்களும 
குடுமபெம குடுமபெைா்கச  கசன்று  இவ  
விைாவி்ன  அனுபெவி்த்தனர.

நார்த்தங்காய் ,்கருமபு  வியாபொரங்களில 
இஸ்்லாமியளர  அதி்கம ஈடுபெட்டனர ் வ்காசி 
கவசாக்  நாள்  அன்று  ைட்டக்்கள்பபில  
அ்ன்தது  இன பெஙகுக்காள்ளும  
்களிக்கும  நாள். ்தமிழ் ைக்்களின் வீடடுக்கு 
முன்னால கூ்ட   கவசாக் கூடு்கள் க்தாஙகும. 
ை்லர்க்ே்த ்தடடு்களில  எடு்ததுச  கசன்று  
அ்ைதியா்க வீறறிருக்கும  பு்த்தரின் 
பொ்தங்களில  ்வ்தது   அ்னவரும  
ளபெ்தமின்றி  வைஙகினர. ்சவ  ைக்்களின் 
அரசடிப பிள்்ேயார  ள்காவில ஒன்று  
அஙகிருந்்தது.  ளைாரசாபபிடடியில    
இஸ்்லாமியச  சூைலில அவுலியபபொ  
சைாதியும  ைட்டக்்கேபபு  வாவிக் ்க்ரயில  
இருந்்தன.

ஒலியுல்லாஹ்  என்்ற பெ்தளை அவுலியா  
என  அ்ைக்்கபபெட்டது. அவுலியா  அபபொ   
சைாதி இஸ்்லாமியரின் வைக்்க்த ்த்லைா்கக் 
்கரு்தபபெட ்டது. இஸ்்லாமியருக்்கான   கபெரிய 
ைசூதி ைட்டக்்கேபபின்  முற்றகவளிக்கு  
அருகில இருந்்தது.    அவுலியாபபொ சைாதி  
ள்காட்்டமு்னயில இருந்்தது.

 ஆனால இரண்டும ஒரு நிரவா்க்ததின் 
கீழ் இருக்்கவில்்ல. இந்துக்்களும 
அவுலியாபபொ  சைாதி  கசன்று  வைஙகினர. 
அஙகு  வைங்கபபெடும  கநய்சளசாறு  கவகு 
பிரசி்த்தைானது.  நாதிரசா  என அது  
அ்ை்கபபெடும. ்கை்கைக்கும கநய் அ்தன்  
விளச்ட்தன்்ை. ஒவகவாரு வரு்டமும 
முேரராம ைா்தம பி்்ற 1 இல இருந்து 10 
வ்ர இஙகு க்காடிளயற்றம. திக்ர, ்கந்தூரி 
என்பென இ்டமகபெறுகின்்றன. அ்த்ன்த 
்தமிழ்-முஸ்லீம ைக்்கள்  இ்ைந்ள்த  
ளைறக்காண்்டனர,  க்காள்கின்்றனர.

இபபெகுதியில   நி்்றய முஸ்லிம்கள்  
வாழ்ந்்தனர. அவர்களும அஙகிருந்்த  
்தமிைர்களும  மி்க அந்நிளயான்னியைா்கப 
பெைகினர. திருைை  உ்றவு ஓன்று்தான்  
அவர்களி்டம  இல்்ல. ைற்றபபெடி   இர்த்த 
உ்றவினர்கள்  ளபொ்லளவ  வாழ்ந்்தனர.

ந ல ்ல  ்க றி ்க ள்   ச ் ை ்த ்த ா ல 
ஒருவரு க்க்காருவர  பெரிைாறியும 
க்காண்்டனர. ்தமிழ்  சிறுவர்களும  
இஸ்்லாமியச  சிறுவர்களும  ஒன்்றா்கச  
ளசரந்து  வி்ேயாடினர.

இரு இன்த்தவரும  அபபிள்்ே்க்ே்த 
்த ை து   பி ள் ் ே ்க ள்  ள பெ ா ்ல  
்கவனி்த்தனர  உைவளி்த்தனர. ஒருவர 
க்காண்்டாட்டங்களில  ைற்றவர  ்க்லந்து   
க்காண்்டனர

 எனது   அமைாவுக்கு  அஙகு  சி்ல 
முஸ்லீம வி்ேயாடடு்த ள்தாழி்களும 
இருந்்தனர. திருைைைாகி   சீ்லாமு்னக்கு  
வந்்தபின் அந்்த உ்றவு்கள்  கைல்ல கைல்ல 
விடடுபளபொயின என்பொர  அமைா.

அவுலியபபொ  மீது அமைாவுக்கு அேவு 
்க்டந்்த பெக்தி. அவரி்டம கசான்னால  எல்லாம 
ந்டக்கும என்பொர  அமைா. எங்களுக்கு   
ஏதும வரு்த்தம வந்்தால  அமைா மூன்று  
இ்டங்களில ளநர்ததி  ்வபபொர.

ஒன்று  ைாரி அமைன் , ைற்றது  அந்ள்தானியார.  
அடு்த்தவர அவுலியாபபொ அமைாவுக்கு 

அ்னவரும ஒன்ள்ற. பொ்டசா்்ல கசன்று 
்கலவி ்கற்கா்த.  பெடி்ததிரா்த  என் அமைா.  
என் அபபொ கசான்ன  ஒன்ள்ற கு்லம 
ஒருவளன ள்தவன் என்்ற  வார்த்்தக்கு  
ந்்டமு்்ற  உ்தாரைைா்க வாழ்ந்்தார.  
ளைாரசாபபிடடியில்தான் ஓவியர அஸீஸ் 
ைாஸ்்டர இருந்்தார. எழு்த்தாேர  சா 
பி்த்தன் இருந்்தார. ்கமயூனிஸ்ட ்கடசியின் 
தீவிர உருபபினரான ்தங்கபபெல  ஆ்தம 
பொவா இருந்்தார. இவர்கள் பின்னால 
எனக்கு அறிமு்கைானவர்கள் அமைாவுக்கு 
மி்கபபிரியைான ்கசசிக் ்காக்்காவும  அஙகு 
இருந்்தார. அமைா ள்காட்்டமு்ன 
விடடு சீ்லாமு்ன வந்்த பின்னும  எைது 
குடுமபெ்தள்தாடு உ்றவு ்வ்ததிருந்்தவர இக் 
்கசசிக்்காக்்கா்தான். வீடடில  அவ்ரக் ்கசசி 
என்று்தான் அ்ைபபொர்கள். ்காக்்கா்வ 
விடடு விடுவார்கள்.அவர ச்க்ல்க்லா வல்லவர 
ஆடுவார பொடுவார.  அன்று   கசாக்்க்லால 
பீடிக்க்காமபெனி  பீடி விேமபெரங்களில  
கபெண் ளவ்டமிடடு  ஆடிபபொடிவிடடு வந்து, 
அவவனுபெவங்க்ேக் ்க்்த ்க்்தயா்க  
விபெரிபபொர நாங்கள்  வாய்  பிைந்து 
ள்கடடு நிறளபொம. வீடடில ்கசசிக் ்காக்்கா 
எல்லாருக்கும ்கசசிக் ்காக்்கா்தான்.

வீடடில சின்னசசின்ன ளவ்்ல்கள்  கசய்து 
க்காடுபபொர. அடுபபெடிக்குள் அமைாவு்டன்  
அைரந்து  கவண்்காயம உரி்ததுக் க்காடுபபொர.

வி்றகு ஒடி்ததுக் க்காடுபபொர. ்க்்டக்குப 
ளபொய்ச  சாைான்   வாஙகி வருவார. 
ை்ததியானம எங்களு்டன்  அைரந்து  
்க்்த்ததுக் க்காண்ள்ட சாபபிடுவார. 
ைர  நிை லில  பொ்ய விரி்த து  
நி்ததி்ரக்காள்வார.

அவர க்தாபபி அணிந்து க்காண்டு  வந்்த்்த    
நான் ்கண்்ட்தா்க  ஞாபெ்கம இல்்ல. எங்கள் 
வீடடு முற்ற்ததில நின்று  வைஙகிய்்தப  
பொர்ததுள்ளேன். அந்்த  வைக்்கம   நாம 
குமபிடுவ்்த  வி்ட வி்ததியாசைா்க இருந்்தது.

்கசசிக்  க்தாழுகி்றாண் என்று அமைா 
கூறுவா. க்தாழு்்க என்்ற  வார்த்்த 
இவவாறு்தான் எனக்கு  அறிமு்கைானது 
அவரின் கபெண்்கள் ளபொன்்ற  அங்க  
அ்சவு்களினாலும   ளபெசசினாலும 
ந்்டயினாலும  பொவ்ன்களினாலும  
அவருக்கு கபொண்டு்கள்  ்கசசி என  ஊரவர 
கபெயர  சூடடியிருந்்தனர.

்கசசி என்பெ்தன்  அர்த்தம எனக்கு்த க்தரியா்த  
வயது, ேஜ் ்தான் ்கசசி   ஆயிறறு என்பெ்்த  
அறியும  வய்தல்ல அது. எங்களூர்த ்தமிழ் 
ைக்்களோடு ்தமிைரா்களவ அவர வாழ்ந்்தார.

அவ்ர யாரும முஸ்லீம என அ்ை்த்த்தா்க  
எனக்கு ஞாபெ்கமில்்ல.

அமைாவு்டன்  அவுலியாபபொ   சைாதிக்குச  
கசலலு்்கயிலும  ள்காட்்டமு்ன 
கசலலு்்கயிலும  ்தனது பெ்ைய  
ள்தாழிய்ர அமைா  கசன்று  சந்திபபொர

அவர்கள்   ளச்்ல எடு்தது முக்்காடு ளபொடடுக் 
க்காண்டிருபபொர்கள்  சி்ல ளவ்்ல்களில  
ஏ்னளயார   இயலபொ்களவ இருபபெர.
வி்ததியாசங்கள்  அதி்கம  க்தரிவதில்்ல.
அபபொ  மூ்லம    அவர  பொணியில  
அல்லாஹ்்வயும   மு்கமைது நபி்யயும 
அறிந்ள்தன் என்்றால அமைா மூ்லம  அவர  
பொணியில  இஸ்்லா்ததின் ஒருகி்ேப 
பிரிவான சூபிஸ  ைாரக்்கஞானி  
அவுலியபபொ்வயும  அறிந்ள்தன். இபபெடி 
எங்கள்   குடுமபெ்ததிறகும  எமமூரவருக்கும  
கநருக்்கான இன்கனாரு ்காக்்கா  இருந்்தார. 
எைது குடுமபெ்தள்தாடு ஒடடி உ்றவாடியவர  
அவர. அவர்தான்  கிறீன்  ்காக்்கா.

கிறீன் ்காக்்கா என்்றால பெச்சக் ்காக்்கா 
என  அர்த்தைல்ல    ்கரீம  கிறீன்  ஆனார  
அவவேவு்தான்.

அவரது  ்க்்த கவகு  சுவராஸ்யைானது

 (க்தா்டரும)
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‘நாங்க பொவிசசக்தல்லாம அ்கப்பெ்தான், 
இபளபொது பொவிபபெதும அ்கப்பெ்தான்’ 
என்கி்றார பொ்லசுந்்தரம.

ைண்சடடியில ச்ை்தது அ்கப்பெயால 
பெறிைாறிய உை்வ உண்பெதில உள்ே 
சு்வயும, அ்தனால கி்்டக்்ககூடிய 
ஆ ள ர ா க் கி ய மு ம  ்த ற ள பெ ா து 
பெயன்பெடு்ததுகின்்ற அலுமினிய பொ்ததிரப 
பொவ்னயில கி்்டபபெதில்்ல. இது 
ஒருபு்றமிருக்்க பெடுவான்்க்ரப பிரள்தச்தது 
ைக்்கள் அபளபொது, க்தாழிலுக்்கா்க 
கவளி இ்டங்களுக்கு கசலவக்தன்பெது 
மி்க அரிள்த. நி்்றவான க்தாழில்கள் 
பெடுவான்்க்ரப பெகுதியிள்லளய இருந்்தன. 
விவசாயம, ்்கபபெணிபகபொருட்கள், 
கூலி ளவ்்லகயன அடிக்கிக்க்காண்ள்ட 

ள பெ ா ்க ்ல ா ம .  ்த ற ள பெ ா ் ்த ய 
இயந்திரையைாக்்கலினால, இயந்திரங்களே 
அதி்க ளவ்்ல்க்ே கசய்கின்்றன. 
இ ்த ன ா ல  ந ம ை ்ட வ ர ்க ளு க் கு 
க ்த ா ழி ல வ ா ய் ப பு  இ ல ்ல ா ப 
பிரசசி்னளயறபெடடிருக்கின்்றது, ள்தசம 
விடடு்த ள்தசம கசலலும நி்்ல்ை 
உரு வ ாகி யு ள்ே க ்த ன  கூ று கி ்ற ா ர 

நல்ல்தமபி.

4 0  வ ரு ்ட ங ்க ளு க் கு ம  ள ை ்ல ா ்க 
க ச ய் து வ ரு கி ன் ்ற ,  அ ்க ப ் பெ 
கசய்யும க்தாழி்்ல இபளபொது்தான் 
்்கவிடடிருக்கின்ள்றன். ்கண்பொர்வ 
கு்்றந்்ததினாள்ல்தான் அ்தக்தாழி்்லயும 
விடள்டன். எபளபொக்தல்லாம ளநரம 
கி்்டக்குளைா, அபளபொக்தல்லாம 
இ்த்ன கசய்ளவன். முன்னர எலள்லாரும 
அ்கப்பெயி்ன பெயன்பெடு்ததினர. 
இ்தனால அ்கப்பெக்்கான ள்கள்வியும 
இருந்்தது. இபளபொக்தல்லாம ஒரு 
சி்லளர பெயன்பெடு்ததுகின்்றனர. அ்தனால 
ள்கடபெவர்களுக்கு ைடடும அ்கப்பெ்ய 
கசய்து க்காடு்தது வந்ள்தன். அ்கப்பெ 
கசய்வக்த ன்பெதுவும இ்லகு வான 

்காரியைல்ல. இ்தறகு கபொறு்ை மி்க 
அவசியைானக்தான்று. கபொறு்ை்ய 
இைந்்தால அ்கப்பெ கபெறறுவி்ட முடியாது. 
்தனி்ையில இருந்து அள்த சிந்்த்னயில 
கசய்ய ளவண்டும. இல்லாவிட்டால, 
நீ ண்்டளநரம ்க ஸ்்டபபெட்டதிறகும 
பெ ய னி ல ்ல ா ை ல  ள பெ ா ய் வி டு ம 
எனக்கூறுகின்்றார நல்ல்தமபி. இவர 
ஏன்?, இபபெடி கூறுகின்்றார என பெ்லருக்கு 
சிந்்த்ன வர்லாம. சிரட்்டயில ்கம்பெ 
ஏறறிவிடுவது்தாளன! ,  இதுகபெரிய 
ளவ்்லயா? எனவும சி்லர ள்கட்க்லாம. 
உண்்ையில நல்ல்தமபியின் ்கரு்ததுபபெடி 
அ்கப்பெ கசய்வக்தன்பெது இ்லகுவான 

்காரியைல்ல. மு்தலில சிரட்்ட்க்ே 
எடு்தது நீரில இை்க ்வக்்க ளவண்டும. 
இ்தற்கா்க ள்தய்்காயின் பின்பெகுதி 
சிரட்்ட்யளய பெயன்பெடு்த்த ளவண்டும. 
அசசிரட்்ட நீரில இைகிய்தன் பின்பு 
அ்தன் உள்ளும  பு்றமும சீவளவண்டும. 
இ்தற்கா்க எந்்த இயந்திரங்க்ேயும 
பெயன்பெடு்த்தவில்்ல. உளி, ்க்ததி 
ள பெ ா ன் ்ற  உ பெ ்க ர ை ங ்க ் ே ப 
பெ ய ன் பெ டு ்த தி ள ய  சி ர ட ் ்ட ் ய 
சீவிகயடுக்கின்ள்றாம. சிரட்்ட சீவிய்தன் 
பின்பு, அ்தற்கான ்காமபி்னயும 
சீ வி க ய டு ்த து க் க ்க ா ள் கி ன் ள ்ற ா ம . 
்க ா ம பி ற ்க ா்க ,  ்க ல வி ண்ை ா ங கு , 
ளசரி, சமு்ே ளபொன்்ற ைரங்களின் 
்கமபு்க்ேளய பெயன்பெடு்ததுகின்ள்றாம. 
இ க் ்க ம பு ்க ் ே ப  இ ப ள பெ ா து 
க பெ ற று க் க ்க ாள்வ தி லு ம  சி க் ்க ல 
நி்லவுவ்தா்கவும சங்கரபபிள்்ே 
குறிபபிடுகின்்றார.

சிரட்்ட்யயும,  ்காமபி் னயும 
சீவிகயடு்த்தன் பின்பு, சிரட்்டயில 
இ ரு து ் ே யி ட டு  ்க ா ம பி ் ன 
ஏற்றளவண்டும. இஙகு்தான் நி்தானமும, 
ைன ஒரு்ைபபொடும ள்த்வபபெடுவ்தா்க 
கூறுகின்்றார. ்காமபி்ன சிரட்்டயில 
ஏறறும ளபொது, எைது பெ்ல்ததி்னயும 
்காடடிவி்ட முடியாது. ஆறு்த்லா்க ்காமபி்ன 
ஏ ற ்ற ள வ ண்டு ம.  அ ப ள பெ ாது ்த ான் 
அ்கப்பெ கி்்டக்கும. இல்லாவிடின், 
நி்தானம ்தேருைாயின் சிரட்்டயில 
து்ேயி்டபபெட்ட பெகுதி கவடிபபுவி்டளவா, 
ஓட்்டயா்களவா சந்்தரபபெைாகும. 
அவவாக்றாரு நி்்லளயறபெட்டால 
சிரட்்ட்ய தூக்கிகயறியும நி்்ல 
ஏறபெடும. அவவா்றான ்தருைங்கள் 

்தைக்கு ஏறபெட்ட்தா்கவும, அபளபொது, 
ைனம சலி்ததுளபொன்தா்கவும, அ்தற்கா்க 
அ்கப்பெ கசய்யாைல விட்டதில்்ல. 
ஆரமபெ்ததிள்லளய அவவா்றான சிக்்கல்கள் 
ஏறபெட்டன. பின்னர, அதில உள்ே 
அனுபெவம இ்லகுவா்க கசய்யக்கூடிய 
நி்்லயி்ன உண்டுபெண்ணியுள்ேது. 
இற்்றக்கு இரண்டு ்தசாப்தங்களுக்கு 
முன்னர அ்கப்பெ ஒருளசாடியின் வி்்ல 
25 ரூபொயா்க இருந்்தது. இபளபொ, 150 ரூபொய் 
வ்ரக்கும கசலகி்றது, அ்கப்பெயின் 
பெருை்ததி்னப கபொறு்தது இ்்தவி்ட, 
கூ்டவும, கு்்றயவும விறபெ்ன கசய்ய 
முடியும. ஒரு நா்ேக்கு ஐந்து அ்கப்பெ 
கசய்ய்லாம, முழுமுசசா்கவிருந்்தால 
அ்்தவி்ட கூ்டவும கசய்ய்லாம. 
இபளபொக்தல்லாம, இ்த்னக்தாழி்லா்க 
ய ா ரு ம  க ச ய் வ தி ல ் ்ல . 
எங்க்ேபளபொன்்ற 65 வயதி்னக் 
்க்டந்்த ஒருசி்லர ைா்ததிரம, க்தாழில என்று 
இல்லாைல, ள்கடபெவர்களுக்கு கசய்து 
க்காடு்ததுக்க்காண்டு வருகின்்றனர. 
இ்்த்த க்தாழி்லா்கவும கசய்ய்லாம. 
அ்தறகு முன்வருபெவர்களும மி்கவும 

கு்்றளவ. உண்்ையில வீடடில இருந்து 
க்காண்டு கசய்யகூடிய, கபெரி்தா்க 
மு்தலீடு இல்லா்த க்தாழில, இவவா்றான 
க்தாழில்கள் ஊக்்கபபெடு்த்தபபெடடு, 
அ்தற்கான சந்்்த வாய்பபுக்்க்ேயும 
ஏறபெடு்ததும கபொருடடு இவவா்றான 
க்தாழில்க்ே கபெருைேவில கசய்யும 
உறபெ்ததியாேர்க்ே உருவாக்்க முடியும. 
அள்தளவ்ே சிரட்்டயில அ்ைந்்த 
அ்கப்பெ்க்ேயும, ைண்சடடியி்னயும 
பெயன்பெடு்ததுபெவர்கோ்க நைது ைக்்கள் 
ைாறுகின்்ற ளபொது, ஆளராக்கியைான 
ைனி்தர்க்ேயும உருவாக்்க முடியும 
எ ன க் கூ றி க் க ்க ா ண் டி ரு ந் ்த ா ர 
சங்கரபபிள்்ே.
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அன்று இ்டமகபெற்ற க்தா்டரகுண்டு்த 
்தாக்கு்தலில உயிரிைந்்தவர்களுக்கு 
அஞ்சலி நி்கழ்வு்கள் நா்டோவிய 
ரீதியிலும உ்ல்கோவிய ரீதியிலும நாளும 
ந்்டகபெறுகின்்றன. இ்லங்்க ஜனாதிபெதி, 
பிர்தைர உடபெ்ட உ்ல்க நாடு்களின் 
்த்்லவர்கள் பெ்லர இசசமபெவங்க்ே 
வன்்ையா்கக் ்கண்டி்ததிருக்கி்றார்கள். 
இன, ை்த, ்கடசி ளவறுபொடு்களுக்கு அபபொல 
அரசியலவாதி்கள், ஆன்மீ்க்த்த்்லவர்கள் 
உடபெ்ட அ்ன்தது்த ்தனரபபினரும 
இ்த்னக் ்கண்டி்ததுள்ேது்டன் ்தைது 
்கவ்்ல்யயும கவளிபபெடு்ததியுள்ேனர. 
உயிரிைந் ்தவர்களு க் ்கான ைறறும 
உ்றவு்க்ே, குடுமபெ உறுபபினர்க்ே 
பெ றி க ்க ா டு ்த து  உ ே வி ய ல 
்தாக்்கங்களுக்குள்ோனவர்களுக்்கான 
ைறறும ்காயபபெட்டவர்களுக்்கான 
ை னி ்த ள ந ய க்  ்க ்ட ப பெ ா டு ்க ளு ம 
அ ர ச  ை ற று ம  அ ர ச ச ா ர பெ ற ்ற 
நிறுவனங்கோலும நி்்றளவற்றபபெடடுக் 
க ்க ா ண் டி ரு க் கி ன் ்ற ன .  இ ் வ 
ஒருபு்றமிருக்்க, இக்குண்டு்த்தாக்கு்தல 
ந்டந்து மூன்று வாரங்கள் ்க்டந்்த 
நி்்லயில ஒரு பெ்ததி எழு்த்தாேன் 

என்்ற வ்்கயில 
கபொதுைக்்களின் 
ை ன ங ்க ளி ல 
இயலபொ்க எழுந்து, 
பெ ர வ ்ல ா கு ம 
பெகிரங்கைா்கவும 
ளபெசபபெடுகின்்ற 
வி ்ட ய ங ்க ் ே 
கவளிசச்ததுக்குக் 
க்காண்டுவருவள்த 
இபபெ்ததியின் ளநாக்்கைாகும.

ைட்டக்்கேபபில குண்டு்த்தாக்கு்த்்ல 
ளைறக்காண்்ட ்தறக்கா்்லக்குண்டு்தாரி 
்கா்த்தான்குடி்ய ளசரந்்தவர என்்ற 
ச ந் ள ்த ்க ம  அ ன் ் ்ற ய  தி ன ள ை 
மின் ஊ்ட்கங்களில கபொதுைக்்கள் 
இ ் ்ட ள ய  ள பெ ச ப பெ ்ட ்ல ா யி ற று . 
ளைலும சி்ல தினங்களில பெ்ல 
்தமிழ், சிங்கே சமூ்க்த்்தச ளசரந்்த 
அரசியலவாதி்களினாலும பெ்ல கபொது 
அ்ைபபுக்்களினாலும கிைக்கு ைா்காை 
ஆளுனர ஹிஸ்புல்லாஹ் ைறறும 
அ்ைசசர றிசாட பெதியுதீன் ஆகிளயா்ர 
ளநாக்கி எல்லா்ததி்ச்களில இருந்தும 
விரல்கள் நீட்டபபெட்டன. இவர்கள் 

07 இருவருளை நிரபெராதி்கோ்கக் கூ்ட 
இருக்்க்லாம. அதுளவறு வி்டயம. ஆனால, 
“நல்லாடசி” என்று வரணிக்்கபபெடும ஒரு 
அரசாங்க்ததின் கீளை இரண்டு வி்டயங்கள் 
இ்டமகபெறறிருக்்க ளவண்டும.

ஒன்று; ஆளுனர ஹிஸ்புல்லாவும 
அ்ைசசர றிசாட பெதியுதீனும ்தாைா்களவ 
்தைது பெ்தவி்க்ே இராஜினாைாச கசய்து, 
்தாைா்க முன்வந்து விசார்ை்களுக்கு 
மு ்க ம க ்க ா டு ்த து ,  ்த ங ்க ் ே 
நிரபெராதி்கள் என நிரூபி்தது, அ்த்னப 
பெகிரங்கபபெடு்ததி இருக்்களவண்டும. 
அல்லது; இரண்டு; இவர்களுக்கு 
இபபெ்தவி்க்ே வைஙகிய ஜனாதிபெதி, 
அவர்களுக்்கான அந்நியைனங்க்ே 
மீேபகபெறறு, இருவ்ரயும ்்கது 
க ச ய் ய ள வ ண் டி ய  அ வ சி ய ம 
இல்லாவிட்டாலுமகூ்ட வீடடுக்்காவலில 
்வ்த்தாவது விசார்ை்ய ந்டா்ததி 
அவர்க்ே நிரபெராதி்கள் எனில அ்த்னப 
பெகிரங்கைா்க ைக்்களுக்கு அறிவி்ததிருக்்க 
ளவண்டும.
  இவவிரண்டில ஒன்றுளை 
ந்்டகபெ்றா்தளபொது ைக்்களின் ைனதில 
சந்ள்த்கங்கள் எழுவது ்தவிரக்்கமுடியா்தள்த. 
ளைலும இபபெடியான சந்்தரபபெங்களில 
அதுவும அவர்கள் மீது சந்ள்த்கங்கள் 
எழுபபெபபெட்ட சூழ்நி்்லயில ‘ஆளுனர 

ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் ைள்லசியா கசல்ல 
முறபெடடு, அ்தறகு ஜனாதிபெதி அவர்கள் 
அனுைதி வைங்கவில்்லகயன்்றாலும 
அ்ைசசர றிசாட பெதியுதீன் அவர்கள் 
ஓைான் நாடடுக்குச கசன்றுள்ோர ’ 
என்று மின் ஊ்ட்கங்களில வந்்த 

கசய்தி்கள் கபொதுைக்்களுக்கு ்தவ்றான 
சமிக்்ஞ்க்ே வைங்கக்கூடும. இவர்கள் 
இருவரும இசசந்்தரபபெ்ததில ்தைது 
கவளிநாடடுப பெயை எண்ைங்க்ே்த 
்தவிர்ததிருக்்க்லாம.

க பெ ா து வ ா ழ் வி ல  உ ள் ே வ ர ்க ள் 
சந்ள்த்க்ததுக்கு அபபொல ்தங்கள் 
ந்ட்த்்த்ய நிரூபிக்்க ளவண்டும. 
அரசாங்கமும உயரிய கபொறுபபில 
உள்ேவர்களும ்தாரமீ்க ்த ்்தயும 
( M O R A L I T Y )  ்க ண்ணி ய ்த ் ்த யு ம 
(CREDIBILITY) நமபெ்க்த்தன்்ை்யயும 
ள பெ ணு வ து ம  “ ந ல ்ல ா ட சி ” க் கு 
ள்த்வயாகும.

ை க் ்க ள்  ை ன ங ்க ளி ல  வீ ை ா ன 
சந்ள்த்கங்களும குைபபெங்களும எைா்த 
வ்்கயில பொர்த துக்க்காள்வதும 
அரசாங்க்ததின் பொரிய கபொறுபபொகும.   

jk;gpag;gh NfhghyfpU];zd;
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thrpg;gpd; typik: Ntu;[Pdpah khepy ePjpkd;wj;jpy;

Xu; tpj;jpahrkhd jPu;g;G
mnkupf;fhtpd; tlf;F ntu;[Pdpah 
(Northern Verginia) khepyj;jpy; xU
mikjpahd fpuhkk; M\;Ngu;z;. ,q;Fs;s 
fWg;gpdj;jtu;fSf;fhd rpwpa
gs;spnahd;wpd; Rtu;fspy; nrg;nlk;gu; 
2016,y;> rpy tp\kpfshy; ,dthj
RNyhfq;fs; ,uNthbuthf 
vOjg;gl;bUe;jd. ,r;nrayhdJ mq;F
jiyJ}f;fpapUe;j fWg;gpdj;jtUf;F 
vjpuhd KKK ,dthj ,af;fj;jpd;
iftupirnadNt Muk;gj;jpy; mk;kf;fs; 
ek;gpdu;. Mdhy; me;jf;
fpWf;fy;fSf;fpilNa ilNdhru;fspdJk; 
NtW rpy;yiwj;jdkhd
milahsq;fisAk; $u;e;J mtjhdpj;j 
ghJfhg;Gj;Jiwapdu;> ,yFtpy;
cz;ikf; Fw;wthspfis 
,dk;fz;Lnfhz;ldu;.
ghlrhiy epu;thfj;jpduhy; 
,ilepWj;jg;gl;bUe;j Ie;J ‘Fsg;gbfhur;
rpWtu;fNs” mtu;fs;. ghlrhiy 
epu;thfj;Jld; nfhz;l fho;g;Gzu;tpd;
ntspg;ghlhf ,e;j fpuhkj;Jg; ghlrhiyf; 
fl;blj;jpy; jq;fs;

iftupiriaf; fhl;bapUe;jhu;fs;.
mtu;fs; 16-17 taJila Ie;J 
nts;isapdr; rpWtu;fs; vd;W
fz;lwpe;jJk;> mtu;fSf;F vjpuhf 
tof;Fj; njhlug;gl;lJ. tof;if
tprhupj;jtu; mny[hd;l;uh &lh (Alejandra 
Rueda) vd;w ngz;
ePjpgjpahthu;. mf;Fw;wr;nraypy; 
rk;ge;jg;gl;bUe;j rpy rpWtu;fSf;F jhk;
Rtupy; jPl;ba Rt];jpfh ,yr;rpidapd; 
mu;j;jk; $lg; Gupe;jpUf;ftpy;iy.
rpWtu;fspd; taijAk;> Fw;wr;nraypd; 
,dthjj; jPtpuj;ijAk;
kdjpw;nfhz;l ePjpgjp> tprhuizapd; 
,Wjpapy; me;j ItUf;Fk;
tpj;jpahrkhdnjhU jz;lid toq;fpj; 
jPu;g;gspj;jhu;.
mjhtJ> Fw;wthspfs; ItUf;Fk; 
Kg;gj;ije;J Mq;fpy E}y;fspd;
jiyg;ig toq;fp xU tUl fhyj;jpy; 
mtu;fs; xt;nthUtUk; me;j
Kg;gj;ije;J E}y;fspy; VjhtJ 
gd;dpuz;L E}y;fis khjj;jpw;nfhd;W
vd;w uPjpapy; njupTnra;J> mtw;wpid 
Mokhf thrpj;J> jhk; thrpj;j
xt;nthU Gj;jfj;jpd; rhuj;ijAk; 
mbg;gilahff; nfhz;L> me;j E}y;fs;
gw;wpa gd;dpuz;L Ma;Tfis 
xt;nthUtUk; ePjpkd;Wf;Fr;
rku;g;gpf;fNtz;Lk;. ,jidr; nra;aj; 
jtWk; gl;rj;jpy; jPtpu jz;lidia
vjpu;nfhs;s Ntz;bapUf;Fk;. ,JNt 

mtuJ jPu;g;G. ,j;jifa
jz;lidfs; ,isNahu; Fw;wtpay; 
Nfhitapy; ‘,aw;gz;G rhu;e;jit”
(Disposition) vd;W Fwpg;gplg;gLfpd;wd.

ePjpauru; nfhLj;j Kg;gj;ije;J 
Gj;jfq;fspd; gl;baypy; myp]; 
Nthf;fupd;
Cjh epwk;> (The Color Purple)> rhapk; 
nghl;nlhf;fpd; vdJ ngau; M\u;
nyt; (My Name is Asher Lev)> khah 
mQ;n[yhtpd; $z;Lg;gwit Vd;
ghLfpd;wJ vd;W ehdwpNtd; (I know 
why the Caged Bird sings)> 
myd;
gl;nlhd; vOjpa vd;Dapu; ehNl eP mO 
(Cry The Beloved 
Country)> fhypl;
`{nra;dp vOjpa 
ifl; uz;zu; (Kite 
Runner) Mfpa E}
y;fSk;
mlq;fpapUe;jd.

ePjpgjpapd; jPu;g;ig 
ngUk;ghd;ikahd 
fWg;gpdj;jtu;fs; 
Vw;f kWj;jdu;.
me;j ItUk; 
nts;is 
apdj;jtuhf ,Ue;jjhy; jhd; ,j;jifa 
mu;j;jkw;w
jPu;g;G toq;fg;gl;Ls;snjdTk; mtu;fs; 
fWg;gpdg; gps;isfshf
,Ue;jpUe;jhy; jPu;g;G NtWtpjkhf khw;wp 
vOjg;gl;bUf;Fk; vd;W
KZKZj;jdu;.
ePjpgjp mny[hd;l;uh &lh jdJ jPu;g;ig 
khw;wpf;nfhs;sj; jahuhftpy;iy.
,tu;fs; ItUk; ,sk; Fw;wthspfs;. 
,tu;fis tsu;e;NjhUf;fhd
rpiwr;rhiyf;F mDg;gpitf;f rl;lj;jpy; 
,lkpy;iy. Mff;$ba
jz;lidahf ,isNahu; rPu;jpUj;jg; 
gs;spfSf;F mDg;gyhk;.
mq;Fnrd;W ,tu;fs; mq;Fs;s 
Fw;wthspfshy; %isr; ryit
nra;ag;gl;L> NkYk; jPtpukhd 
,dthjpfshfj; jpUk;gptuTk; $Lk;.
Fiwe;j gl;r jz;lidahf khjnkhU 
Kiw nghyp]; epiyaj;Jf;F te;J
ifnaOj;J ,l;Lr; nry;yg; gzpf;fyhk;. 

,it vJTk; 
,g;gps;isfspd;
r%f xUikg;ghL> 
rfpg;Gj;jd;ik njhlu;ghd 
mwpahikiag; Nghf;fhJ.
Gj;jfq;fs; kl;LNk 
mjidr; nra;af;$Lk;. 
mjdhy; Xuhz;bd; gpd;G
,tu;fis kPz;Lk; 
ghu;g;Nghk;. 
nghWj;jpUq;fs;. 
mtu;fSf;F Ntz;ba
Gj;jf trjpfis 
ngw;NwhUk;> fpuhk E}
yfKk; nra;JjuNtz;Lk; 

vd;W
jdJ Kbtpy; jPu;f;fkhf ,Ue;jtpl;lhu;.
,j ele;J Xuhz;L Kbtpy; ,e;j 
ItiuAk; kPz;Lk; ePjpkd;Wf;F mioj;J
mtu;fsJ thrpg;gpd; gpd;du; jahupj;jpUe;j 
Ma;NtLfis guprPyid
nra;Ak; gzpia ePjpj;Jiw Vw;ghL 
nra;jpUe;jJ.
mz;ikapy; ,e;j ItiuAk; gw;wpa xU 
fs Ma;tpid mbg;gilahff;
nfhz;l epfo;r;rpia> gP.gP.rP. 
njhiyf;fhl;rpf;fhf> Clftpayhsu; 
vk;kh
N[d; nfu;gp Nkw;nfhz;bUe;jhu;. mjpy; 
Nkw;gb Ie;J ,isNahiuAk;
ciuahl itj;jpUe;jhu;. me;epfo;tpd; 
thapyhff; fz;lwpe;j cz;ik
ghu;itahsu; midtiuAk; Mr;rupag;gl 
itj;Js;sJ. Gj;jfj;jpd; rf;jpia
etPd cyfk; kPz;Lk; mwpa 
itj;jpUf;fpwJ.
nrg;nlk;gu; 2016 ,y; mtu;fs; 
Nkw;nfhz;l Fw;wr;nraYf;Fg; gpd;du;
mtu;fs; ,uz;lhz;Lfshf vt;tpjkhd 
Fw;wr; nray;fspYk;
<Lgl;bUf;ftpy;iy. mtu;fsJ 
jz;lidf;fhy thrpg;G> mtu;fsJ
mwpTf;fz;fis mfyj; 
jpwe;Jtpl;bUf;fpwJ. mz;ikapy; mtu;fs;
njhiyf;fhl;rpapy; Nkw;nfhz;l 
RaguprPyid ntspg;gilj;
jd;ikAilajhf vt;tpj Nkil 
ebg;Gf;Fk; Ml;glhjtifapy;
mwpTG+u;tkhf mike;jpUe;jJ.
mtu;fs; thrpj;j E}y;fs; mtu;fis 
mbg;gilthjk;> ,dthjk;> vd;why;
vd;d vd;gijAk;> eh[pfs; N[u;kdpapy; 
A+ju;fSf;nfjpuhf Nkw;nfhz;l
kdpjNeakw;w ,dg;gLnfhiyapd; 
jhu;g;gupak; vd;gtw;iwAk; njspthfg;
Gupaitj;jpUf;fpwJ. mq;F Ngrpa ItUs; 
xUtd;> ‘njd;dhgpupf;fhtpy;
epytpa epwthjk; gw;wpa vJTNk 
mwpe;jpuhj vdf;F myd; gl;ldpd;
E}y;fNs mwpahik ,Uis 
mfw;wpitj;j mfy; tpsf;fhf 
mike;Jtpl;ld.
fWg;gpdk;-nts;isapdk; vd;gtw;Wf;Fk; 
Nkyhf kdpj ,dk; vd;nwhd;W
cs;sij vdf;F mtuJ E}y; 
Gupaitj;jJ” vd;whd;. ‘mJtiu ehk; 
fw;w

ghlrhiyf; fy;tpapy; ,itnaJTk; 
vkf;F ciwf;fNtapy;iy. rf
khztu;fis epwj;ijAk;> ,dj;ijAk; 
mbg;gilahf itj;J
,t;tsTfhyKk; vk;khy; xJf;fpitf;f 
vk;khy; vg;gb Kbe;Js;sJ?”

vd;W tUj;jg;gl;lhd; kw;nwhU rpWtd;. 
kw;nwhU rpWtd;> jhd; ypNahd;
Cup]; vOjpa ‘vf;Nrhl];” vd;w E}iy 
thrpf;Fk; tiu ‘,];uNty;” vd;w
ehL gw;wp vJTNk mwpaKw;gltpy;iy 
vd;whd;.
<oj;jpy; thrpg;ig Nerpg;gtu;fSf;F ,e;j 
tof;Fk; mjd; jPu;g;Gk; epr;rakhf
vl;lNtz;Lk; vd;gNj vdJ 
,f;fl;Liuapd; gpujhd Nehf;fkhFk;.
Nkw;gb Ie;J khztu;fspdJk; 
$w;Wf;fis gP.gP.rP. epfo;r;rpapy; 
nrtpkLj;J
Kbj;jJk; vdf;F r%f czu;Ts;s xU 
E}yftpayhsd; vd;w tifapy;
rpy Nfs;tpfs; fpsu;e;njOe;jd.
,yq;ifapy; E}yfu;fshfg; gapd;w vkf;F 
,d xUikg;ghL gw;wp
khztu;fSf;F mwpKfg;gLj;jj; jf;f rpy 
ey;y E}y;fis gupe;Jiu nra;aj;
jahuhf ,Uf;fpNwhkh?
murpay; NtWghLfSf;F mg;ghy; 
,dthj rpe;jidfshy; rpijTwhky;
rpq;fs kf;fs; gw;wpAk;> ,];yhkpau;fs; 
gw;wpAk;> jkpou; gw;wpAk; kw;wtu;fs;
mwpe;Jnfhs;sf;$ba nghJj;jsk; 
xd;wpid Vw;gLj;jpitj;jpUf;fpNwhkh?
Nkyhjpf;f czu;Tld; jkpo;> K];yPk; 
kf;fis vjpu;nfhs;tjpy; Fwpahf
,Uf;Fk; rpq;fs-Mq;fpy gj;jpupiffSk;> 
njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfSk;
Vw;gLj;jpitj;Js;s jsj;ij kWjypj;J> 
xU ehl;bd; rk me;j];Js;s
%tpd kf;fs; vd;w fUj;ij fl;bnaOg;g 
jkpo; rpq;fs ,yf;fpafu;j;jhf;fs;
,JtiufhyKk; ,ize;J 
Kaw;rpnra;jjhf tuyhw;wpy; gjpTfs; 
VJk;
cs;sdth?
,d xUikg;ghL njhlu;ghf ,Jtiu 
vOjg;gl;Ls;s
Kk;nkhopfspYkhd E}y;fs; rpytw;iw 
,yq;ifapd; mwpT[Ptpfs;
gl;baypl;L xt;nthU ghlrhiyfSf;Fk; 
Vd; toq;fKbahJs;sJ?
,jid fy;tpj; jpizf;fsk; ghlrhiy 
E}yfq;fspy; fl;lha ,Ug;gpy;
itj;jpUf;f mjpgu;fSf;F Vd; 
gzpf;ff;$lhJ?
mnkupf;fhtpy; ele;jJ Nghd;W xU 
mny[hd;l;uh &lh (Alejandra 
Rueda)
vk;kpilNa vOe;JtUk; tiuAk; 
fhj;jpuhky; murpay;thjpfshy;
rpd;dhgpd;dg;gl;bUf;Fk; ,d 
If;fpaj;jpid Vd; mwpT[Ptpfs; iffspy;
Ve;jf;$lhJ?
,it midj;ijAk; fy;tpr; 
r%fj;jpdJk; E}yfu;fspdJk; 
rpe;jidf;F
tpl;Litf;fpNwd;.

vd;. nry;tuh[h

E}yftpayhsu;> yz;ld



nts;sp> Nk 10, 2019
 ,jo; - 63 13

gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 35

f.ngh.j. (c/j) - Gjpa ghlj;jpl;lk; - jkpo;

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

1. capusngil gw;wp tpsf;Ff.

 ,irnfbd; nkhopKjy; ,ilfil epiyneby;

 msngOk; mtw;W mtw;wpd; ,df;Fwpy; FwpNa.   (ed;. #. 91)

     nra;Aspy;  Xir FiwAkplj;J nrhy;ypd; KjypyhtJ ,ilapyhtJ 

,WjpapyhtJ epd;w VO neby; vOj;Jf;fSk; jk;khj;jpiuapypUe;J mjpfupj;J 

xypf;Fk;. mt;thW mjpfupj;J xypj;jikf;F mjhtJ msngLj;jikf;F mwpFwpahf 

me;j neby; vOj;Jf;fspd; ,dkhfpa Fwpy; vOj;Jf;fs; mUfpy; vOjg;gLk;.

 • (c-k;): nrhy;Yf;F Kjypy; msngLj;jy; : thmuha;> <,jy;> ……… 
 • (c-k;): nrhy;Yf;F ,ilapy;; msngLj;jy; : thuhma;> NjdP,f;fs;………
 • (c-k;): nrhy;Yf;F ,Wjpapy;; msngLj;jy; : thlhm>  NjdP,> ………
,t;thW Vidatw;Wf;Fk; cjhuzk; fz;Lnfhs;f.

nrhy;Yf;F Kjypy; msngLf;Fk; msngilia “ Kjdpiy msngil” vd;Wk; 
nrhy;Yf;F ,ilapy; msngLf;Fk; msngilia “ ,ilepiy msngil” vd;Wk; 
nrhy;Yf;F ,Wjpapy; msngLf;Fk; msngilia “ ,Wjpepiy msngil” vd;Wk; 
Fwpg;gpLtu;.

,e;j capusngilia ,aw;if msngil vd;Wk; nraw;if msngil vd;Wk; 

Fwpg;gpLtJz;L;. k&c> FuP,> M^c vd;W tUtdtw;iw ,aw;if msngil vd;Wk; 

nra;Aspy; Xir FiwAkplj;J ,ir epiwj;jw; nghUl;L msngLf;Fk; thuhma;> 

<,jy; vd;W tUtdtw;iwr; nraw;if msngil vd;Wk; Fwpg;gpLtu;. capusngil 

21 MFk;.

2. Xw;wsngil gw;wp tpsf;Ff.

 qQz ekd tays Ma;jk;

 msghk; Fwpy;,iz Fwpw;fPo; ,il fil 

 kpfNy mtw;wpd; Fwpahk; NtNw.    (ed;. #. 92)

    q> Q> z> e> k> d> t> a> y> s> / Mfpa gjpndhU xw;Wf;fSk; ,uz;L 

FwpnyOj;Jf;fis mLj;Jk; jdpf; FwpnyOj;jpid mLj;Jk; nrhy;ypd; ,ilapYk; 

,WjpapYk; te;J jk;khj;jpiuapypUe;J mjpfupj;J mjhtJ msngLj;J xypf;Fk;. 

mt;thW mjpfupj;J xypj;jikf;F mjhtJ msngLj;jikf;F mwpFwpahf me;j 

xw;Wf;fNs kPz;Lk; mUfpy; vOjg;gLk;.

• (c-k;): nrhy;Yf;F ,ilapy; Fwpypizap;d;fPo;;; msngLj;jy;: Ruq;q;fk;> foQ;Q;R> …
• (c-k;): nrhy;Yf;F ,ilapy; jdpf; Fwpypd;fPo;;; msngLj;jy;: gq;q;F> kQ;Q;R> … 
• (c-k;): nrhy;Yf;F ,Wjpapy; Fwpypizap;d;fPo;;; msngLj;jy;: Fzk;k;> kfd;d;> … 

• (c-k;): nrhy;Yf;F ,Wjpapy; jdpf; Fwpyp;d;fPo;;; msngLj;jy;: tpz;z;> mk;k;;> … 
,t;thW Vidatw;Wf;Fk; cjhuzk; fz;Lnfhs;f.

xw;wsngil 42 MFk;. 

 capusngilf;F ‘,irnfbd;’ vd;W $wpaJ Nghy xw;wsngilf;Ff; 
$wtpy;iy. Mdhy; ‘,irnfbd;’ vd;gijf; $l;bf;nfhs;Sk;gb ciuahrpupau;jhd; 

nrhy;fpwhNu jtpu ed;D}yhu; $wtpy;iy.

3. Ma;jf; FWf;fk; gw;wp tpsf;Ff.

 ys <w;W ,iagpdhk; Ma;jk; m/Fk;.   (ed;. #. 97)

 yfu> sfu <w;Wg; Gzu;r;rpapy; tUk; Ma;j vOj;J> jd; khj;jpiuapypUe;J  

 Fiwe;J xypf;Fk;.

 • (c-k;): my; + jpiz = m/wpiz

 • (c-k;): Ks;; + jPJ   = K/BJ

rhu;ngOj;jpd; tifgw;wpf; $Wk; ed;D}w; #j;jpuj;jpy; Ma;jf; FWf;fk; vd;W 

nrhy;yg;gltpy;iy. ‘m/fpa jdpepiy’ vd;Wjhd; nrhy;yg;gl;Ls;sJ. mjhtJ 

Ma;jj;ijj; ‘jdpepiy’ vd;Wjhd; Fwpg;gpl;Ls;shu;. rhu;ngOj;jpd; tpupgw;wpf; $Wk; 

ed;D}w; #j;jpuj;jpy; Ma;jf; FWf;fk; vd;W nrhy;yg;gltpy;iy. ‘m/Fk; Ma;jk;’ 
vd;Wjhd; nrhy;yg;gl;Ls;sJ. Ma;jf; FWf;fk; 2 MFk;.

4. Ifhuf; FWf;fk;> xsfhuf; FWf;fk; gw;wp tpsf;Ff.

 jw;Rl;L msT xop Ik;% topAk;

 ieAk; xsTk; Kjy; mw;whFk;.   (ed;. #. 95)

 jd;idf; Fwpj;J epw;Fk; NghJ jd; khj;jpiuapy; epd;W Fiwe;J xypf;fhky; 

mjhtJ FWfhky;; nrhy;ypd; KjypYk; ,ilapYk; ,WjpapYk; tUk; NghJ Fiwe;J 

xypg;gJ> Ifhuf; FWf;fk; MFk;.

 • (c-k;): nrhy;Yf;F Kjypy; tUk; NghJ FWFjy;  : Ie;J> ikay;. 

 • (c-k;): nrhy;Yf;F ,ilapy; tUk; NghJ FWFjy; : mikr;ru;> ,iwtd;> 

 • (c-k;): nrhy;Yf;F ,Wjpapy; tUk; NghJ FWFjy; : kio> Nfhio. 

         Ifhuf; FWf;fk; 3 MFk;.

jd;idf; Fwpj;J epw;Fk; NghJ jd; khj;jpiuapy; epd;W Fiwe;J xypf;fhky; mjhtJ 

FWfhky;; nrhy;ypd; Kjypy; tUk; NghJ Fiwe;J xypg;gJ> xsfhuf; FWf;fk; MFk;.

• (c-k;): nrhy;Yf;F Kjypy; tUk; NghJ FWFjy;  : xsit> nksty;;> …
xsfhuf; FWf;fk; 1 MFk;.

Fwpg;G : Ifhuf; FWf;fj;Jf;Fk; xsfhuf; FWf;fj;Jf;Fk; xU #j;jpuj;jpuNk 

jug;gl;Ls;sJ.

     

vd; jkpopd; Kftup

vd;jkpOf;F Kftupje;j vd;jkpo; MrhDf;F
   vd;dpdpa jkpohNy rhw;WfpNwd; ghkhiy
Kd;gUt tajpdpNy Kfpo;j;jjkpo; MirapNy
   Nkd;NkYk; gbf;fntd;W Kad;Wte;j NtisapNy
md;ghNy mutizj;J MSikiaj; jhd;tpijj;J
   moFjkpo; gbf;fitf;f Mrpupau; gjtpnfhz;L
Kd;te;j ngUe;jifNa  rhuq;f ghzpIah
   KaYfpNwd; ftpeilapy; Ek;ngUik MSikah 

Neu;nfhz;l ghu;itapNy epiyFiythd; vjpuhsp
   nefpohj thu;j;ijapNy jiyepkpu;thd; gq;fhsp
khu;epkpu;e;j eilapdpNy khkiyAk; gpd;dhb
   kdKte;J nfhLf;ifapNy kw;wtu;f;F Kd;Ndhb
Neu;nfhz;l Kb$l Neu;ikf;Fr; rhd;whFk;
   epd;Fuy; Nfl;lhNy eprg;jk; gjpyhFk;
fhu;nfhz;l kioNghyj; jkpo;ehtpy; nrhupe;JtpOk;
   Nfl;lhNy Nfhiof;Fk; khtPuk; jhd;gpwf;Fk;

tFg;giwf;F te;jhNy trpak;jhd; khztu;fs;
   takpoe;J nrhy;Nfl;Lg; gf;Ftkha; Mthu;fs;
tFj;jtop gpwohky; tha;g;ghlk; nrhy;thu;fs;
   tupf;Ftup rpNyilapNy thu;j;ijfis urpg;ghu;fs;
njhFj;jhNy viktsu;j;j jkpohrhd; vd;ghu;fs;
   juzpapNy mJTz;ik vy;NyhUk; Vw;ghu;fs;
gFj;jwpe;J ghu;f;ifapy;ehk; Gz;zpaNk nra;jtu;fs;
   ghlk;gy tho;tpdpNy gbf;fitj;Jg; NghddPu;fs;.

 jpU. rptypq;fk;> 
 Xa;Tepiy njhopDl;g cjjpNahfj;ju;>

 kl;lf;fsg;G.

    (mfit 90 ,y; mkUk; mkuu; rhuq;fghzp IahTf;F)

GßÚ ö\´¯?

P©»õ Áõ_Q சாதிப கபெரு்ை்யக் ்காபளபொம 

என்று வன்மு்்ற புரிய்லாம

கைாழி்யக் ்காபளபொம என்று 

வன்மு்்ற புரிய்லாம

இன ைான்த்்தக் ்காபளபொம என்று 

வன்மு்்ற புரிய்லாம

ை்தங்க்ேக் ்காபளபொம என்று 

வன்மு்்ற புரிய்லாம

அகிம்ச்யக் ்காபளபொம என்்றால 

என்ன கசய்ய்லாம?
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கிரிக்்கட ரசி்கர்கள் ஆவலு்டன் எதிரபொர்தது 
்கா்த துக்க்காண்டிரு க்கும நான்கு 
ஆண்டு்களுக்கு ஒருமு்்ற இ்டமகபெறும 
உ்ல்கக் கிண்ை கிரிக்்கட சுறறு்த க்தா்டரின் 
12-வது க்தா்டர எதிரவரும ளை ைா்தம 30-ம 
தி்கதி க்தா்டக்்கம ஜு்்ல 14-ம தி்கதி வ்ர 
இஙகி்லாந்து ைறறும ளவலஸில ந்்டகபெ்ற 
உள்ேது. இ்த க்தா்டர ஆரமபிபபெ்தற்கான 
நாட்க்ே எண்ணிக்க்கான்டிருக்கும 
இவளவ்ேயில ்க்டந்ந ்கா்ல உ்ல்கக் 
கி ண் ை  க பெ று ள பெ று ்க ள்  பெ ற றி 
அறிந்துக்காள்ளவாம. 

முத�ோவது உ�்க்க கிண்ணம 1975

கிரிக்்கட வி்ேயாட்டானது பெைங்கா்ல 
வர்லாறறி்ன க்காண்்டளபொதிலும 
ைடடுபபெடு்த்தபபெட்ட ஓவர்க்ே க்காண்்ட 
மு்த்லாவது சரவளவச கிரிக்்கட ளபொடடி  
1971ம ஆண்டு வி்ேயா்டபபெட்டது. 
அ்தன் வேரசசியா்க மு்த்லாவது 
உ்ல்கக் கிண்ைப ளபொடடி  1975ம 
ஆண்டு ந்்டகபெற்றது.  அபளபொ்்தய 
்கா்ல்கட்ட்ததில கிரிக்்கட ளபொடடி்களுக்கு 
நிதி அனுசர்ை வைஙகிய புரு்டன்சியல 
நிறுவன்ததின் நி்னவா்க உ்ததிளயா்க 
பூரவைா்க புரு்டன்சியல கிண்ைம என 
அ்ைக்்கபபெட்ட அ்த க்தா்டர 60 ஓவர்க்ே 
க்காண்்ட்தா்க, பெ்கல ளபொடடி்கோ்க 
அவுஸ்திளரலியா, இந்தியா, பொகிஸ்்தான், 
ளைறகிந்திய்த தீவு்கள், நியூசி்லாந்து, 
இ்லங்்க, கிைக்கு ஆபிரிக்்கா ைறறும 
ளபொடடி்ய ந்டா்ததிய இஙகி்லாந்து உடபெ்ட 
எடடு அணி்க்ே  உள்ே்டக்கிய்தா்க 
ந்்டகபெற்றது. இரண்டு பிரிவு்கோ்க 
பிரிக்்கபபெடடு ந்்டகபெற்ற குழு நி்்ல 
ளபொடடி முடிவு்களின் அடிபபெ்்டயில 
அ வு ஸ் தி ள ர ்ல ய ா ,  இ ங கி ்ல ா ந் து , 
நியூசி்லாந்து ைறறும ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
ஆகிய அணி்கள் அ்ர இறுதிக்கு ்தகுதி 
கபெற்றது்டன் அ்ர இறுதிப ளபொடடியில 
கவறறி கபெற்ற ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
ைறறும அவுஸ்திளரலிய அணி்கள் 
இறுதிபளபொடடிக்கு ்தகுதி கபெற்றன.

 ஜுன் 21ம தி்கதி ள்லாரடஸ் ்ை்தான்ததில 
ந்்டகபெற்ற இறுதிபளபொடடியில கி்ேவ 
க்லாயிட ்த்்ல்ையி்லான ளைறகிந்திய 
தீவு்கள் அணி அவுஸ்திளரலிய அணி்ய 

17  ஓட்டங்கோல கவறறிகபெறறு 
மு்த்லாவது உ்ல்கக் கிண்ை்த்்த கவன்று 
வர்லாறு பெ்்ட்த்தது. அபளபொ்்தய 
க்தா்டரில க்தா்டர ஆட்ட நாய்கன் விருது 
வைங்கபபெடுவதில்்ல. ளபொடடி்களுக்்கான 
ஆட்ட நாய்கன் விருது்கள் ைா்ததிரளை 
வைங்கபபெடடு வந்்தன. இறுதிப ளபொடடியின் 
ஆட்ட நாய்கனா்க 102 ஓட்டங்க்ே கபெற்ற 
ளைறகிந்திய தீவு்கள் அணி்த ்த்்லவர 
கி்ேவ க்லாயிட க்தரிவானார. 

அ்த க்தா்டரில பெஙகு பெறறிய இ்லங்்க 

அ ணி  ஒ ரு  ள பெ ா ட டி யி ள ்ல னு ம 
கவறறிகபெ்ற முடியாைல க்தா்டரிலிருந்து 
கவளிளயறியிருந்்தது.

இரண்டோவது உ�்க்க கிண்ணம 1979

மு்த்லாவது உ்ல்கக் கிண்ை க்தா்டர 
ளபொன்ள்ற புரு்டன்சியல கிண்ைம என 
அ்ைக்்கபபெட்ட இரண்்டாவது உ்ல்கக் 
கிண்ை கிரிக்்கட க்தா்டர  1979ம ஆண்டு 
அவுஸ்திளரலியா, இந்தியா, பொகிஸ்்தான், 
ளைறகிந்திய தீவு்கள், நியூசி்லாந்து, 
இ்லங்்க, புதிய அணியான ்கன்டா 
ைறறும ளபொடடி்ய ந்டா்ததிய இஙகி்லாந்து 
உடபெ்ட எடடு அணி்க்ே உள்ே்டக்கிய்தா்க 
ந்்டகபெற்றது. 

 குழுநி்்லப ளபொடடி்களின் முடிவில 
இஙகி்லாந்து, நியூசி்லாந்து ைறறும 
பொகிஸ்்தான், ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
ஆகிய அணி்கள் அ்ர இறுதிக்கு 
க்தரிவாகியிருந்்தது்டன் அதிலிருந்து  
இறுதிப ளபொடடிக்கு ளைறகிந்திய 

தீவு்கள் ைறறும இஙகி்லாந்து ஆகியன 
க்தரிவாயின. ஜுன் 23ம தி்கதி 
ள்லாரடஸ் ்ை்தாை்ததில ந்்டகபெற்ற 
இறுதிபளபொடடியில கி்ேவ க்லாயிட 
்த்்ல்ையி்லான ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
அணி இஙகி்லாந்து அணி்ய 92 
ஓட்டங்கோல வீழ்்ததி இரண்்டாவது 
கிண்ை்த்்தயும ்்கபபெறறியது. 
இறுதிப ளபொடடியின் ஆட்ட நாய்கனா்க 
138 ஓட்டங்க்ே கபெற்ற ளைறகிந்திய 
தீவு்கள் அணியின் விவியன் ரிசசடஸ் 
க்தரிவானார. 

இ்தக்தா்டரில ்க்லந்து க்காண்்ட துலிப 
கைன்டிஸ் ்த்்ல்ையி்லான இ்லங்்க 
அணி லீக் சுறறில இந்திய அணி்ய 47 
ஒட்டங்கோல வீை்ததி உ்ல்கக் கிண்ை 
வர்லாறறில ்தைது மு்த்லாவது கவறறி்ய 
பெதிவு கசய்்தது்டன் ஏ்னய ளபொடடி்களில 
ள ்த ா ல வி யு ற று  க ்த ா ்ட ரி லி ரு ந் து 
கவளிளயறியிருந்்தது. 

மூன்றெோவது உ�்க்க கிண்ணம 1983

மூன்்றாவது புரூ்டன்சியல உ்ல்கக்கிண்ை 
கிரிக்்கட க்தா்டர 1983ம ஆண்டு மீண்டும 
இஙகி்லாந்து ைண்ணில அவுஸ்திளரலியா, 
இந்தியா, பொகிஸ்்தான், ளைறகிந்திய 
தீவு்கள், நியூசி்லாந்து, இ்லங்்க ைறறும 
சிமபொபளவ ஆகிய எடடு அணி்களு்டன் 
அணிக்கு 60 ஓவர்கோ்க இ்டமகபெற்றது. 
இ ்தக ்த ா ்ட ரி ல  பு தி ்த ா்க  ்க ்ல ந் து 
க்காண்்ட சிமபொபளவ அணி ்தனது 
மு்தல ளபொடடியிள்லளய பெ்லம வாய்ந்்த 
அவுஸ்திளரலிய அணி்ய வீழ்்ததி 
அதிரசசியளி்த்தது.  

 குழுநி்்லப ளபொடடி்களின் முடிவில 
இஙகி்லாந் து,  இந் தியா ைறறும 
பொகிஸ்்தான், ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
ஆகிய அணி்கள் அ்ர இறுதிக்கு 
க்தரிவாகியிருந்்தது்டன் அதிலிருந்து  
இறுதிப ளபொடடிக்கு ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
ைறறும இந்தியா ஆகியன க்தரிவானது. 

1983 ஜுன் 25ம தி்கதி ள்லாரடஸ் 
்ை்தான்ததில ந்்டகபெற்ற இறுதிப 
ளபொடடியில ்கபில ள்தவ ்த்்ல்ையி்லான 
இ ந் தி ய  அ ணி  ள ை ற கி ந் தி ய 
தீவு்கள் அணி்ய 43 ஓட்டங்கோல 
கவறறிக்காண்டு ளைறகிந்திய தீவு்கள் 
அணியின் க்தா்டரசசியான மூன்்றாவது 
உ்ல்கக் கிண்ை சமபியன் ்கனவி்ன 
்த்கர்தது மு்த்லாவது ஆசிய அணியா்க 
உ்ல்கக் கிண்ை்த்்த சுவீ்கரி்த்தது. 
இறுதிப ளபொடடியின் ஆட்ட நாய்கனா்க 
26 ஓட்டங்க்ேயும 3 விக்்கடடுக்்க்ேயும 
்்கபபெறறிய இந்திய அணியின் 
ச்க்லது்்ற வீரர ளைாகிந்்தர அைரனா்த 
க்தரிவானார.
இ்த க்தா்டரில ஆறு ளபொடடி்களில பெஙகு 
பெறறிய இ்லங்்க அணி ஒரு ளபொடடியில 
ைா்ததிரம நியூசி்லாந்து அணி்ய மூன்று 
விக்்கடடுக்்கோல வீழ்்ததி,  கவறறி 
கபெற்றது்டன்  ஏ்னய ளபொடடி்களில 
ள்தாலவியுறறு நாடு திருமபியது.

நோன்்கோவது உ�்க்க கிண்ணம 1987

1987ம ஆண்டு ரி்்லயன்ஸ் கிண்ைம 
என்்ற கபெயரில ந்்டகபெற்ற இ்த 
க்தா்டரானது இஙகி்லாந்துக்கு கவளிளய 
விேயா்டபபெட்ட மு்த்லாவது உ்ல்கக் 
கிண்ை்த க்தா்டர என்பெள்தாடு ஓவர்களும 
50 ஆ்க கு்்றக்்கபபெடடிருந்்தது. மூன்றூவது 
உ்ல்கக் கிண்ை்த க்தா்டரில பெஙகு பெறறிய 
அள்த எடடு அணி்கள் ்க்லந்து க்காண்்ட 

இ்தக்தா்டரி்ன இந்தியா ைறறும 
பொகிஸ்்தான் இ்னந்து ந்டா்ததின. 

இரண்டு பிரிவு்கோ்க பிரிக்்கபபெடடு 
ந்்டகபெற்ற குழுநி்்லப ளபொடடி்களின் 
முடிவில இஙகி்லாந்து, இந்தியா 
ைறறும பொகிஸ்்தான், அவுஸ்திளரலிய 
ஆகிய அணி்கள் அ்ர இறுதிக்கு 
க்தரிவாகியிருந்்தது்டன் அதிலிருந்து  
இறுதிப ளபொடடிக்கு அவுஸ்திளரலியா 

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 

tpisahl;Lf; fofk;

Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

ைறறும இஙகி்லாந்து ஆகிய அணி்கள் 
க்தரிவாயின. ்கல்க்த்தா ஈ்டன் ்கார்டன் 
்ை்தான்ததில 1987 நவமபெர 8ம 
தி்கதி இ்டமகபெற்ற விறுவிறுபபொன 
இறுதிப ளபொடடியில அ்லன் ளபொர்டர  
்த்்ல்ையி்லான அவுஸ்திளரலிய அணி 
7 ஓட்டங்கோல இஙகி்லாந்து அணி்ய 
வீழ்்ததி ்தைது உ்ல்கக் கிண்ை ்கன்வ 
நனவாக்கியது. இறுதிப ளபொடடியின் 
ஆட்ட நாய்கனா்க 75 ஓட்டங்க்ேப 
கபெற்ற அவுஸ்திளரலிய அணியின் வீரர  
க்தரிவானார.

இ்த க்தா்டரிலும பெஙகு பெறறிய இ்லங்்க 
அணி வி்ேயாடிய ஆறு ளபொடடி்களிலும 
ள்தாலவியுறறு நாடு திருமபியிருந்்தது. 

(க்தா்டரும)

கி ை க் கி ல  பு ்க ழ் பூ ்த ்த  ்க ா ் ர தீ வு 
வி ் ே ய ா ட டு க் ்க ை ்க ்த தி ன்  3 6 வ து 
வ ரு ்ட நி ் ்ற ் வ க ய ா ட டி யு ம 
சி்ததி்ரபபு்த்தாண்்்ட முன்னிடடும 
சனிக்கிை்ை ்கா்ரதீவில ைாகபெரும 
்க்லாசார வி்ேயாடடுவிைா ந்்டகபெற்றது.
்கா்்லயில ைர்தன்ஓட்டம ்சக்கிள்ஓட்டம 
சதுபபுநி்லஓட்டம நடுக்்க்டலில பெ்டள்காட்டம 
ஆகிய நி்கழ்சசி்கள் பெல்லாயிரக்்கைக்்கான 
ைக்்கள் முன்னி்்லயில ந்்டகபெற்றன.
அ்தன்ளபொ்தான பெ்டங்கள் இ்வ.
 (பெ்டங்கள் ்கா்ரதீவு ச்கா)

(்கா்ரதீவு  ச்கா)
ள்தசிய இ்ேஞர ளச்வ்கள் ைன்்றம 
பி ர ள ்த ச க ச ய ்ல ்க ங ்க ளு க் கி ் ்ட யி ல 
ந்டா்ததிய அமபொ்்ற ைாவட்டைட்ட 
கூ ் ்ட ப பெ ந் ்த ா ட ்ட ப ள பெ ா ட டி யி ல 
்கா்ரதீவு பிரள்தசகசய்ல்க அணி 
மு்தலி்ட்த்்தபகபெறறு சாமபியனானது.
்கா்ரதீவு விபு்லாநந்்த ்ை்தான்ததில 
இ ்ட ம க பெ ற ்ற  இ று தி ப ள பெ ா ட டி யி ல 
்கா்ரதீவு பிரள்தச கசய்ல்க அணியும 
சமைாந்து்்ற பிரள்தசகசய்ல்க அணியும 
ளைாதிக்க்காண்்டன. இறுதியில ்கா்ரதீவு 
அணி  85-25 என்்ற புள்ளி்கள் அடிபபெ்்டயில 
சமைாந்து்்ற பிரள்தச கசய்ல்க அணி்ய 
கவறறி க்காண்்டது. இந்்த கவறறியின்மூ்லம 
்கா்ரதீவு அணி க்தா்டரசசியா்க எட்டாவது 
மு்்றயா்கவும ள்தசியைட்டபளபொடடிக்கு்த 
க்தரிவானது என்்ற சா்த்ன்யயும 
நி்்லநாடடியுள்ேது. இறுதிபளபொடடிக்கு 
ள்தசிய இ்ேஞரளச்வ ைன்்ற்ததின் 
அமபொ்்ற ைாவட்ட இ்ேஞரளச்வ 
அதி்காரி எம.முபொ்றக் உ்தவிபபெணிபபொேர 
உள்ளிடள்டாரும ்க்லந்துசி்றபபி்த்தனர.

வி்ேயாடடு உ்ததிளயா்க்த்தர பி.வசந்்த 
நடுவரா்கக்்க்ட்ையாறறினார.
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உங்கள் பெயனாளி அ்த்ன உைரந்து 
க்காள்ே உ்தவ ளவண்டும.  உங்கேது 
பிரசசி்ன்களில இருந்து விடுபெடடு 
நிமைதியா்க இருபபெ்தறகு ளபொ்்த 
்தரும கபொருட்க்ே பொவிக்்க்லாைா? 
இவவாறு ள்கட்கபபெடும ள்கள்வி்களுக்கு 
பெயனாளி அளிக்கும பெதி்்லக் க்காண்ள்ட 
பிரசசி்ன்களிற்கான மு்கா்ை்ததுவ்ததில 
சரியான உ்தவியளிக்கும மு்்ற்கள், 
பி்ையான உ்தவியளிக்கும மு்்ற்கள் 
என்பெவற்்ற அவர்கள் ஏறறுக்க்காள்ளும 
வ்ரக்கும, க்தளிவா்க கபொதுவா்க 
எடு்தது்ரக்்க ளவண்டும.

உதவியோளர - பயைோளி உறெவு 
முனறெ்கள்-உதவியோளர வகிபோ்கம
எைது பெகுதி்களில பெலளவறு வ்்கயான 
உ்தவியளிக்கும மு்்ற்கள் உள்ேன. 
இஙகு உ்தவிநாடிக்கு  அவர்கள் 
வை்ையா்க கசய்யும மு்்ற்களின் 
அ டி ப பெ ் ்ட யி ள ்ல ள ய  அ வ வு ்த வி 
கி்்டக்கி்றது. கபெருமபொலும பெயனாளி 
்தைது ்தனிபபெட்ட பிரசசி்ன்க்ே 
அ வ ர ்க ளு ்ட ன்  ை ன ம தி ்ற ந் து 
முழு்ையா்க ்க்்தபபெ்தறகு சந்்தரபபெம 
வைங்கபபெடுவதில்்ல. பொரமபெரிய 
மு்்ற்களு்டா்க உ்தவியளிபபெவர்கள், 
ளபொ்த்கர்கள், நாடடு ்வ்ததியர்கள்,  
வாக்கு கசாலலுபெவர்கள் ளபொன்்ற 
மு்்ற்களில, அவர்கள் பெயனாளிக்கு 
கசய்யும மு்்ற்களிறள்க முக்கிய்ததுவம 
க்காடுக்்கபபெடுகின்்றது. இவவா்றான 
மு்்ற்களும பொதிக்்கபபெட்டவர்கள் 
மீகேழுவ்தறகு உ்தவிகசய்கின்்றன 

என்பெ்்த நி்னவில ்வ்த துக் 
க்காள்ளுங்கள்.

பிரசசி்ன்களிற்கான மு்கா்ை்ததுவ 
உ்தவியாேராகிய நீங்கள், பெயனாளியின் 
பிரசசி்ன்கள் ஒவகவான்்்றயும 
நன்்றா்க விேஙகி அ்தறகு ஏற்றாறளபொல 
உ்தவி கசய்பெவர என்பெ்்தயும, உங்கேது 
வகிபொ்க்த்்தயும பெயனாளியி்டம 
க்தளிவா்க எடு்த துக் கூறுங்கள். 
இவவா்றா்க பெயனாளியு்டன் உங்கேது 
வகிபொ்க்த்்தபபெறறி எடு்ததுக்கூறும 
ளபொது, அ்த்ன அவர்கள் க்தளிவா்க 
விேஙகிக்க்காள்வ்தறகு ஏதுவா்க சி்ல 
உ்தாரைங்க்ே க்காடுக்்க்லாம. ஒரு 
ஆசிரியர வகுபபெ்்றயில ைாைவனுக்கு 
பொ்டங்க்ே ்கறபி்ததுக் க்காடுபபொர. 
ை ா ை வ ன து  ச ந் ள ்த ்க ங ்க ளி ற கு 
கபொரு்த்தைான விேக்்கைளிபபெர. பெரீட்ச, 
பெரீட்ச்களுக்்கான ்தயாரபெடு்த்தல, 
பெ டிக் கு ம  மு ் ்ற ்க ள்,  பெ டி ப பெ ்த ன் 
முக்கிய்ததுவம ளபொன்்ற வி்டயங்க்ேயும 
எடு்ததுக்கூறுவார. ஆனால ைாைவரிற்கா்க 
ஆசிரியர பெரீட்ச எழு்த முடியாது. 
பெரீட்ச்ய ைாைவளன எழு்த ளவண்டும. 
்கற்ற வி்டயங்க்ே மீேக்்கற்ற, பெயிறசி 
கசய்வது, ்க்டந்்த ்கா்லப பெரீட்ச 
வினாக்்களிறகு வி்்ட எழுதிப பெைகுவது 
ளபொன்்றயாவற்்றயும ைாைவளன கசய்ய 
ளவண்டும.

வகுபபெ்்றயில ஆசிரியர, ைாைவர உ்றவு 
எபபெடி உள்ேள்தா, அவவாள்ற உ்தவியாேர 

- பெயனாளி உ்றவும, உ்தவியளிக்கும 
மு்்ற்களும இருக்்க ளவண்டும. 
ளைறகூறிய உ்தாரைம மூ்லம உங்கள் 
பெயனாளிக்கு உங்கேது வகிபொ்க்த்்த 
எடு்ததுக்கூறுங்கள். பெயனாளி உங்கேது 
வகிபொ்கம எதுவ்ர என்பெ்்த அறிந்து 
க்காள்ளும வ்ரக்கும அவரிறகு உ்தவி 
கசய்யுங்கள். உ்தவியளிக்கும அ்்றயில 
உள்ே உ்தவியாேர, பெயனாளி ஆகிய 
இருவரும தி்ற்ைசாலி்கள் என்பெ்்த 
உறுதிபபெடு்ததிக்க்காள்ளுங்கள். பெயனாளி 
்தனது கசாந்்த வாழ்க்்்கயில நி்்றந்்த 
அனுபெவசாலி. அதில ஒரு சிறுபெகுதிளய 
உங்களிறகுள் இருக்கி்றது. இதுவ்ர 
்தனது பிரசசி்ன்களு்டன் வாழ்ந்்தது, 
மு்கமக்காடு்த்தது ளபொன்்ற பெ்ல வி்டயங்கள் 
உங்கள் பெயனாளி கசய்துள்ோர. இ்த்ன 
ஏறறுக்க்காண்டு aஅ்தன் மூ்லைா்க 
பெயனாளியில நமபிக்்்க்ய ்கடடி 
வேர்தது உ்தவி கசய்ய ஆரமபிபபெது, 
பெயனாளி குறி்தது நீங்கள் எடுக்்கபளபொகும 
சி்ல முடிவு்க்ே ்தவிரபபெ்தறகு ஏதுவா்க 
அ்ையும.

உதவியோளர - பயைோளி உறெவுமுனறெ 
எதுபவன்பனத பதரிவிபபதற்கோை சி� 
உபோயங்்கள்
புதி்தா்க அறிமு்கபபெடு்த்தபபெட்ட விவசாய 
உபெ்கரைம ஒன்றின் பெயன்பொடு குறி்தது 
அ்தன் கபொறியியல வலலுநர விவசாயி 
ஒருவருக்கு விேங்கபபெடு்ததினால 
அ்த்ன அறிந்து க்காண்்ட விவசாயி 
்தனது வயல நி்ல்ததில உபெளயாகிக்கும 
ளபொது அ்தனது பொவ்ன, க்தாழிலநுடபெம 
அ ணு மு ் ்ற ்க ள்  எ ன் பெ வ ற ் ்ற 
்த ா ள ன  ்க ற று க் க ்க ா ள் ே ்ல ா ம . 
இ ்த ற கு  க ்த ா ்ட ரச சி ய ா்க  அ ந் ்த 
கபொறியியலவலலுநர உ்டனிருக்்க 
ளவண்டியதில்்ல.

மருததுவ உபோயங்்கள்

ைரு ்த துவ உ்தவி்ய நாடியுள்ே 
ளநாயாளி ஒருவரின் ளநாய்நிரையம, 
பொவிக்கும ைருந்து்கள், பின்பெற்ற 
ளவண்டிய உைவுமு்்ற்கள், ந்்டமு்்ற 
வாழ்க்்்க ைாற்றம, உ்டறபெயிறசி்கள் 
க்தா்டரசிகிச்ச, ைா்தாந்்த ்கே ்தரிசிபபு 
என்பெவற்்ற எடு்ததுக்கூறுமளபொது 
அ்த்ன விேஙகிக்க்காண்்ட ளநாயாளி 
அவவாள்லாச்ன்க்ே்த  ்தாளன 
பின்பெறறி ்தனது உ்டல ளநாய்்க்ே  
்கடடுபபொடடிறகுள் க்காண்டுவரு்தல 
ளவண்டும. இஙகு ்வ்ததியர ஒவகவாரு 
நாளும உ்டனிருந்து உ்தவுவதில்்ல. 
ளைறகூறிய உபொயங்கள் மூ்லம நீங்கள் 
உங்கேது பெயனாளிக்கு எவவ்்கயில 
உ்தவி கசய்யவுள்ளீர்கள், அ்த்ன 
பெயனாளி எவவாறு கிரைைா்க பெயி்ல 
ளவண்டும என்பெ்்த ்கறறுக்க்காடுங்கள்.

வினளயோட்டு பயிறறுவிபபோளர 
உபோயம
்த்ட்கே வீரர ஒருவருக்கு பெயிறறுவிக்கின்்ற 
பெ யி ற று வி ப பெ ாே ர,  உ ்ட ற பெ யி ற சி , 
்தயாரபெடு்தது்தல, ஆரமபெ்ததில, முந்திச 
கசலலு்தல, முடிவுக்கு க்காண்டுவரு்தல, 
ளபொடடி ளபொடடு கவறறி இ்லக்்்க 
அ்்ட்தல ளபொன்்ற கசயறபொடு்க்ே 
பெயிறசியா்கவும, கசயலவடிவைா்கவும 
பெயிறறுநருக்கு கசாலலிக் க்காடு்த்தால 
அ்தன்பெடி பெயிலும வீரர கசயறபெடுவார. 
இஙகு பெயிறறுநரிற்கா்க பெயிறறுவிபபொேர 
ஓடுவதில்்ல. ளைறகூறிய உபொயங்கள் 
மூ ்ல ம  பெ ய ன ாளி  எவ வி ்த ்த தி ல 
நீங்கள் கூறுகின்்ற உ்தவியளிக்கும 
உபொயங்க்ேப பின்பெறறி ்தனது 
பிரசசி்னயில இருந்து மீகேழுவ்தறகு 
முயறசி கசய்ய ளவண்டும என்பெ்்த 
ச ந் ள ்த ்க ம  இ ன் றி  வி ே க் கி க் 
க்காள்ேபபெடும. அ்தன்பெடி நாோந்்தம 
நீங்கள் ்கறறியக்கூடிய வி்டயங்க்ே 
பெயின்று ்தனது பிரசசி்னயில இருந்து 
கவளிவரடடும.

க்தா்டருைானால கவசக் பெண்டி்்க 
முடிந்்த பின்னளர ்க்தள்தாலிக்்க 
பொ்டசா்்ல்கள் தி்றக்்கபபெடும என 
ளபெராயர கைல்கம ரஞ்சி்த குறிபபிட்டார.

ராஜீவ ்காந்தி க்கா்்ல வைக்கில 
ஆயுள் ்தண்்ட்ன கபெறறு சி்்றயில 
உள்ே நளினி, ளபெரறிவாேன் ஏழு 
ளபெ்ரயும விடு்த்்ல கசய்வது என்்ற 
்தமிை்க அரசின் தீரைான்ததுக்கு ்த்்ட 
விதிக்்களவண்டும என்று ள்காரி 
க்தா்டரபபெட்ட வைக்்்க உசசநீதிைன்்றம 
்தள்ளுபெடி கசய்்தது.

ைனி்த கவடிகுண்்டால ராஜீவ ்காந்தி 
க்கால்லபபெட்டளபொது உ்டன் இ்றந்்த 
ஒருவரது ை்கனான எஸ்.அபபொஸ் 
உள்ளிட்டவர்கள் இந்்த வைக்்்க்த 
க்தா்டரந்திருந்்தனர.

்த்்ல்ை நீதிபெதி ரஞ்சன் ள்காள்காய் 
்த்்ல்ையி்லான மூன்று நீதிபெதி்கள் 
அ்டஙகிய அைரவு இந்்த வைக்்்க 
விசார்ைக்கு ஏறபெ்தா என்பெ்்த 
வியாைக்கிை்ை பெரிசீலி்த்தது.

பி்றகு ைனு்வ ்தள்ளுபெடி கசய்து 
உ்த்தரவிட்டளபொது, "இந்்த ைனுவில 
விசார்ைக்கு ஏறபெ்தறகு உரிய 
வா்தம ஏதும இல்்ல" என்று கூறினார 
்த்்ல்ை நீதிபெதி ரஞ்சன் ள்கா்காய்.

ர ா ஜீ வ  க ்க ா ் ்ல யி ல  உ ்ட ன் 
இ்றந்்தவர்களின் உ்றவினர்களுக்கு 
இைபபீடு ளவண்டும என்றும அபபொஸ் 
ள்காரினார.

ஆனால, இந் ்த விவ்கார்த தில 
அரச்ைபபுச சட்ட கபெஞ்ச முடிவு 
கசய்துவிட்ட நி்்லயில மீண்டும இந்்த 
வைக்்்க விசாரிக்்கப ளபொவதில்்ல 
என்று ்த்்ல்ை நீதிபெதி க்தரிவி்த்த்தா்க 
கூறுகி்றார நீதிைன்்ற கசய்தியாேர 
கூறியுள்ோர.
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வாபபொ..  வாபபொ...

பிஞ்சு ை்லர கநஞ்சு வலிக்்க க்கஞ்சி 
அ்ைக்கிள்றன்... வாபபொ..

விேக்கு கநருபபிலவி்ேயா்டக் 
கூ்டாது என்்றாய் வாபபொ.. 
கவடிகுண்டில கவந்து ளபொய் ள்தமபி 
அழுகிள்றன் 
நீ எஙள்க வாபபொ..

சுட்ட கநருபபு என்்ன விட்ட 
பொடில்்ல கபொசுஙகிபளபொனது உன் 
கபொக்கி்ஷைாம 
என் உ்டல்கள் வாபபொ...

உன்்ன அ்ைக்்கச கசாலலி பெ்டம 
பிடிபபொய் இன்று வலியில வாபபொ 
என அைறுகிள்றன் யாகரல்லாளைா 
பெ்டம பிடிக்கி்றார்கள் என்்ன..

கபெ்த்த ்தா்யயும கைா்த்த உ்ற்வயும 
க்தா்்ல்தது ்தனி்ையில 
்க்தறுகிள்றன் வாபபொ..

வந்்தவர்கள் வாய்க்கு வந்்தக்தல்லாம 
ளபெசுகி்றார்கள்...
என்்ன என்கனன்னளவா 
கசாலகி்றார ்கள்...
நீ எஙள்க வாபபொ...?

உன்்ன அழுது அ்ை்த்த ்கண்ணீர 
வ்றண்டு ளபொவ்தறகுள் க்காஞ்சம 
்தண்ணீர ்தாளயன் வாபபொ..

உன் ை்கள் எனக்கு பூசசி ்கடி்த்தால 
புழுவாய் துடிபபொய்..! 

தீயில கவந்து கி்டக்கிள்றன் க்காஞ்சம 
வந்து பொர வாபபொ...

ஓயாைல அழுகிள்றன்; ஓரைாய் நின்று 
ளவடிக்்்க பொரக்கி்றார்கள்...!!

நீ ஓடிவா வாபபொ எனக்க்காரு 
மு்த்தம ்தா வாபபொ..!!

சாதிப கபெரு்ை்யக் ்காபளபொம 
என்று வன்மு்்ற புரிய்லாம
கைாழி்யக் ்காபளபொம என்று 
வன்மு்்ற புரிய்லாம
இன ைான்த்்தக் ்காபளபொம என்று 
வன்மு்்ற புரிய்லாம
ை்தங்க்ேக் ்காபளபொம என்று 
வன்மு்்ற புரிய்லாம
அகிம்ச்யக் ்காபளபொம என்்றால 
என்ன கசய்ய்லாம?
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