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கிரிக்கெட்டில் எனககு 
அத்தனன ஆர்வமில்னலை.

1949 கெளில்    அ்தா்வது  70ன்  
்வருடஙகெளுககு  முன்னர19.04.2019ம் திகெதிய 60 ்வது 

அரஙகெம் பததிரினகெயில்
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கிழககில் ்தமிழ் பாடசானலைகெளில் 
கெ ல் வி கெற்பித து்வரும் மு ஸ் லீம் 
ஆசிரியரகெனை கிழககு ஆளுநர 
உடனடியாகெ இடம்்ாற்றி்வரு்வ்தால்   
்தமிழ் பிளனைகெளுனடய கெல்வி 
பாதிககெபபடுகிறது என்றும் இ்தனால் 
கிழககில் ்தமிழ் கெல்வி ்வலையஙகெள 
ப ா டச ான லை கெ ன ை  மூ டவ ்வ ண் டி ய 
நினலை ஏற்படும் என்றும் ்பற்வறாரகெள 
வீதியில் இறஙகெ வ்வண்டிய நினலை்வரும் 
என்றும் பாராளு்ன்ற உறுபபினர 
எஸ். வியாவழந்திரன் எசசரிகனகெ 
விடுததுளைார.

்ட்டககெைபபில் பாடசானலைகெளில் முஸ்லீம் 
ஆசிரியரகெள இட்ாற்றம் ்்தாடரபாகெ 
பு்தன்கிழன்  பாராளு்ன்ற உறுபபினர 
எஸ். வியாவழந்திரன் கொரியாலையததில் 
இடம்்பற்ற ஊடகெவியலைாைர ்ாநாட்டின் 
வபாது அ்வர  இவ்வாறு  எசசரிகனகெ 
விடுததுளைார.   

இது குறிதது அ்வர வ்லும் கூறுனகெயில்,
‘கிழககு ்ாகொண ஆளுநர ஏ எல் எம்.
ஹிஸ்புல்லைா தீவிர நட்வடிகனகெயாகெ 
கிழககு ்ாகொணததில் உளை ்தமிழ் 
பாடசானலைகெளில் கெல்வி கெற்பிககின்ற 

--- நி.அமிர்தஸன் ---
இலைஙனகெயிலை மீண்டும் ஊடகெததுனறககு 
அ ச ச று த ்த ல்  ஏ ற் ப ட் டு ள ை ்த ா கெ 
ப த தி ரி ன கெ ய ா ை ர கெ ன ை ப 
பாதுகொபப்தற்கொன குழு அசசம் 
்்வளியிட்டுளைது. ்கிந்்த ராஜபகசவின் 
ஆட்சிக கொலைததில் ஊடகெவியலைாைரகெள 
மீ்தான  ்தாககு்தல்கெளுடன் ்்தாடரபுளை 
சந்வ்தகெநபராகெத திகெழ்ந்்த இலைஙனகெப 
புலைனாய்வுத துனற அதிகொரியான 
பிரபாத புலைத்வட்வட மீண்டும் பணியில் 
வசரககெபபட்டுளைார. இது ஆபத்தான 
நினலைன் என்றும் அந்்தக குழு 
விடுததுளை ்சய்திக குறிபபில் 
கூறபபட்டுளைது.

இந்்த அதிகொரி இலைஙனகெ இராணு்வப 
பு லை ா ன ா ய் வு ச  வ ச ன ்வ யி ல் 
வசரககெபபட்டுளைன்த இராணு்வத 

முஸ்லீம் ஆசிரியரகெனை உடனடியாகெ 
எதிர்வரும் யூன் ்ா்தம் ்வனரககும் 
முஸ்லீம் பாடசானலைகெளுககு இட்ாற்றம் 
்சய்து்வருகின்றார. ்ட்டககெைபபு 
்ா்வட்டததில் ்ட்டககெைபபு, பட்டிருபபு, 
கெல்குடா ்ண்முனன வ்ற்று என நான்கு 
்தமிழ் கெல்வி்வலையஙகெள  இருககின்றன. 
இந்்தக கெல்வி ்வலையஙகெளில் ்ாகொணப 
பாடசானலைகெள, வ்தசியப பாடசானலைகெள 
அடஙகெலைாகெ 252 முஸ்லீம் ஆசிரியரகெள 
இருககின்றனர. இதில் கெடந்்த மூன்று 
நான்கு தினஙகெளில் 120 ககு வ்ற்பட்ட 
ஆசிரியரகெள இட்ாற்றம் ்பற்று முஸ்லீம் 
பாடசானலைகெளுககு ்சன்றுளைனர. 

பட்டிருபபு ்வலையததிவலை 123 ஆசிரியர 
பற்றாககுனறயுளைதுடன்  61 முஸ்லீம் 
ஆசிரியரகெள கெல்வி கெற்பிதது ்வருகின்றனர.  
இதில் 18 முஸ்லீம் ஆசிரியரகெள இட்ாறிச 
்சன்றுளைனர.  ஏனனய்வரகெளும் 
வபாகெவுளைனர கெல்விசாரா ஊழியரகெள 
12 வபர அ்வரகெளும் வபா்வ்தற்கு அனு்தி 
வ கெ ட் டுக  ் கெ ாண் டி ரு க கி ன் ற ன ர.  
அவ்வாவற ்ட்டககெைபபு  ்வலையததில் 
32 முஸ்லீம் ஆசிரியரகெள கெல்வி கெற்று 
்வருகின்றனர. இதில் வின்சன்ட் ்கெளீர 
வ்தசிய பாடசானலை சி்வானந்்தா வ்தசிய 
பாடசானலை. சிசீலியா ்கெளீர வ்தசிய 
பாடசானலை ஆகிய்வற்றில் இருந்து  9 
ஆசிரியரகெள இட்ாற்றபபட்டுளைனர  
கெல்குடா ்வலையததில் 380 ஆசிரியரகெளுககு  
பற்றபககுனற உளைது.  இதில் முஸ்லீம்  
ஆசிரியரகெள 152. அதில் 71 ஆசிரியரகெள 
்்வளிவயறியுளைனர. ்ண்முனன 
வ்ற்கு்வலையம் 216 ஆசிரியர பற்றாககுனற. 
22 முஸ்லீம் ஆசிரியரகெள. அ்வரகெள 

்தைபதி ்வகெஸ் வசனநாய்ககொ உளளுர 
் ்த ான லை க கெ ா ட்சி  வ ந ரகெ ாணலி ல் 
உ று தி ப ப டு த தி யு ள ை ா ் ர ன வு ம் 
ப த தி ரி ன கெ ய ா ை ர கெ ன ை ப 
ப ா து கெ ா ப ப ்த ற் கெ ா ன  கு ழு 
சுட்டிககொட்டியுளைது.

20 08  ஆம் ஆண்டு ஆஙகிலைப 
பததிரினகெயாைரும் அரசியல் பததி 
எழுத்தாைரு்ான கீத ்நாயர, பததிரினகெ 
ஆசிரியர உபாலி ்்தன்னகவகொன் 
ஆகிவயார ்தாககெபபட்டன் ்்தாடரபாகெ 
பிரபாத புலைத்வட்வட உட்பட ஐந்து 
புலைனாய்வு அதிகொரிகெ ள னகெ து 
் ச ய் ய ப ப ட் டி ரு ந் ்த ன ர.  பி ர ப ா த 
புலைத்வட்வட ்ற்று்்ாரு ஆஙகிலைப 
ப த தி ரி ன கெ ய ா ை ர ா ன  லை ச ந் ்த 
விககிர்துஙகெவின் ்கொனலையுடனும் 
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(கொனரதீவு  நிருபர சகொ)

கி ழ க கி லை ங ன கெ  இ ந் து க கு ரு ் ா ர 
ஒன்றியததினர கெல்முனன சுபதராரா்ய 
விகொராதிபதி ்வண.ரண்முததுகெலை 
சஙகெரதன வ்தரருடன் சிவநகெபூர;்வ 
நல்லிணககெசந்திப்பான்னற  நடாததினர.
இசசந்திபபு கெல்முனன சுபதராரா்ய 
விகொனரயில்  நனட்பற்றது.

கி ழ க கி லை ங ன கெ  இ ந் து க கு ரு ் ா ர 
ஒன்றியததின் சாரபில் அ்தன் ்தனலை்வர 
சி்வஸ்ரீ.கெ.கு.சசசி்தானந்்தககுருககெள, 
் ச ய லை ா ை ர  சி ்வ ஸ்ரீ . அ . கு .
இலிகி்தராஜககுருககெள, ்பாருைாைர 
சி்வஸ்ரீ ச.கு.உ்தயகு்ாரககுருககெள, 
உ ப ்த ன லை ்வ ர  சி ்வ ஸ்ரீ  ந . கு .
முர்சாலி்ாறககுருககெள ஆகிவயார 
கெலைந்து்கொண்டனர.

நல்லிணககெசசந்திபபின் இனணப 
பாைரான ்த.வ்த.கூட்டன்பபின் கெல்முனன 
்ாநகெரசனப உறுபபினர சந்திரவசகெரம் 
ராஜனும் கெலைந்து்கொண்டார. நாட்டின் 
ச ் கெ ா லை  அ ச ா ்த ா ர ண சூ ழ் நி ன லை 
்ககெளின் பாதுகொபபு கெல்முனன 
்தமிழ்பபிரவ்தச்சயலைகெ வி்வகொரம் என்பன 
குறிதது விரி்வாகெ கெலைந்துனரயாடபபட்டன.

சீகிரியா ்்தால்்பாருள ்ற்றும் 
அருஙகொட்சியகெ ்வைன்வ இம்்ா்தம் 
18ஆம் 19ஆம் 20ஆம் திகெதிகெளில் 
உளளுர சுற்றுலைா பயணிகெளுககு 
இலை்வச்ாகெ பாரன்வ இடு்வ்தற்கொன ்வசதி 
்சய்யபபட்டிருபப்தாகெ ்ததிய கெலைாசசார 
நிதியம் ்்தரிவிததுளைது.

்்வசாக வநான்்தித தினம் ் ற்றும் வ்தசிய 
்்தால்்பாருள ்ற்றும் அருஙகொட்சியகெ 
தினததுககு அன்்வாகெ இந்்த ஏற்பாடு 
்சய்யபபடுளைது.

சீகிரியா பகுதிககு ்சல்லும் ்பாழுது 
கொணபபடும் ்்தால்்பாருள கெண்கொட்சி 
்ற்றும் கெல்வி வ்வனலைததிட்டஙகெள 
ப லை  இ ந் ்த  3  ந ா ட் கெ ளி லு ம் 
வ்ற்்கொளைபபடு்வ்தாகெ கெலைாசசார 
நிதியததின் சீகிரியா திட்ட முகொன்யாைர 
வ்ஜர அநுர நிசாந்்த ்்தரிவிததுளைார.

சீகிரியாவின் ்்தால்்பாருள ்ற்றும் 
அ ரு ங கெ ா ட் சி ய கெ  ்வ ை வு க கெ ா ன 
ப ா து கெ ா ப பு க கு  இ ர ா ணு ்வ ம் 
ஈடுபடுத்தபபடும் என்றும் சீகிரியாதிட்ட 
முகொன்யாைர ்்தரிவித்தார.

னகெத்்தாழில் ்ற்றும் ்வரத்தகெ அன்சசர 
ரிசாத பதியுதீனுககு எதிராகெ எதிரககெட்சி 
நாடாளு்ன்ற உறுபபினரகெள 64 வபரால் 
னகெ்யழுததிடபபட்ட நம்பிகனகெயில்லைாப 
பி வ ர ர ன ண  ச ப ா ந ா ய கெ ர  கெ ரு 
ஜயசூரியவிடம் னகெயளிககெபபட்டுளைது.

நாடாளு்ன்ற உறுபபினர உ்தய 
கெம்்ன்பிலை இ்தனன ஊடகெஙகெளுககு 
கூறியுளைார. இந்்த தீர்ானததுககு 
ஆ்தர்வாகெ ்வாககெளிபபது என்று ஐககிய 
்ககெள சு்தந்திரக கூட்டன்பபின் 
கூட்டு எதிரணியின் ்ஹிந்்த ராஜபககெ 
பிரிவு முடி்்வடுததுளை்தாகெ ்சய்திகெள 
கூறுகின்றன.

உயிரத்த ஞாயிறு ்தாககு்தல்கெனை 
நடததிய தீவிர்வாதிகெளுககு அரசியல் 
ஆ்தரவு ்வழஙகிய்தாகெ இந்்த ்னுவில் 
குற்றஞசாட்டபபடுகின்றது.

நாட்டில் நிலை வும் அன்தியற்ற 
நினலைன் கொரண்ாகெ முஸ்லீம் 
வியாபாரிகெளின் பாதுகொபனபக கொரணம் 
கொண்பிதது, ஆனரயம்பதி பிரவ்தசததில் 
முஸ்லீம் வியாபாரிகெளின் வியாபார 
நி ன லை ய ங கெ ன ை  ்த ற் கெ ா லி கெ ் ா கெ 
்த ன ட  ் ச ய் ்வ ்த ற் கு  தீ ர ் ா ன ம் 
நினறவ்வற்றபபட்டுளைது.

்ண்முனனப பற்றுப பிரவ்தச சனபயின் 
14்வது அ்ரவு பிரவ்தச சனபத ்தவிசாைர 
வசா.்வகெந்திரலிஙகெம் ்தனலைன்யில் 
இடம்்பற்றது. இ்தன்வபாது பிரவ்தசததின் 
பாதுகொபபு விடயஙகெனைக கெருததிற் 
் கெ ா ண் டு ம்  இ ன மு று கெ ன லை க 
கெட்டுபபடுததும் முகெ்ாகெவும் பல்வ்வறு 
தீர்ானஙகெள நினறவ்வற்றபபட்டன.

சனப ஆரம்பததின் வபாது குறித்த 
தீர்ானஙகெள ்்தாடரபில் அதிருபதி 
்்தரிவித து சனபயின் முஸ்லீம் 
உறுபபினரகெள ஐ்வர ்்வளிநடபபுச 
் ச ய் ்த ன ர.  ச ன ப யி ன்  வ கெ ா ர ம் 
வபாது்ான்தாகெ இருந்்த கொரணததினால் 
சனப ்்தாடரந்்தது.

இ்தன்வபாது ்ண்முனனப பற்றுப 
பி ர வ ்த ச த தி ல்  எ ல் ன லை ப  பு ற ப 
பிரவ்தசஙகெளில் ்ககெள ்வசிககொ்ல் 
்்வறுன்யாகெக கொணபபடும் கொணிகெளின் 
வ்வலிகெள ்தகெரஙகெைால் பூரண்ாகெ 
்னறககெபபடு்வது நீககெபபட்டு, வ்வலிகெள 
அன்தது, வீதியில் ்சல்ப்வரகெளுககு 
கொணியின் நினலை ்்தரியும் ்வனகெயில் 
அன்ய வ்வண்டும் என்ற பிவரரனண 
்தமிழ்த வ்தசியக கூட்டன்பபு உறுபபினர 
ச ா . ந கு வ லை ஸ் ்வ ர ன்  அ ்வ ரகெ ை ா ல் 
்கொண்டு்வரபபட்டது.
அததுடன் பாதுகொபபுக கெருதி வீதிவயார 
வியாபாரிகெளின் வியாபாரஙகெனைத 
்தற்கொலிகெ்ாகெத ்தனட ்சய்்வது 
்்தாடரபிலும் அ்வரால் பிவரரனண 
்கொண்டு்வரபபட்டது.

அ்தனனத ்்தாடரந்து ்தமிழ் ்ககெள 
விடு்தனலைப புலிகெள கெட்சியின் உறுபபினர 
்பான்.குணவசகெரம் அ்வரகெளினால் 
“பாதுகொபபு கெருதியும் நாட்டின் பாதுகொபபு 
உறுதிபபடுத்தபபடும் ்வனரயிலும் 
ஆனரயம்பதி பிரவ்தசததில் ்வரத்தகெ 
நட்வடிகனகெகெளில் ஈடுபடும் முஸ்லீம் 
்வரத்தகெரகெளின் ்வரத்தகெ நினலையஙகெனைத 
்தற்கொலிகெ்ாகெத ்தனட ்சய்்வ்தற்கொன” 
பிவரரனணயும் ்கொண்டு்வரபபட்டது.

வ்ற்படி ்்வளிநடபபுச ்சய்்த 
0 5  மு ஸ் லீம் உறுபபினரகெ ன ைத 
்த வி ர த து  ஏ ன ன ய  அ ன ன த து 
உறுபபினரகெளினால் ்வாக்கெடுபபின்றி 
ஏ கெ ் ன ்த ா கெ  இ ப பி வ ர ர ன ண கெ ள  
நி ன ற வ ்வ ற் ற ப ப ட் டு ள ை ன ் 
குறிபபிடத்தககெது.

©s•øÚ¨ £ØÖ¨ 

¤µ÷u\ \ø£°À 

£õxPõ¨¦U P¸v 

£À÷ÁÖ wº©õÚ[PÒ

"QÇUQÀ uªÌ 
£õh\õø»PÎÀ C¸¢x 

•ì½® B]›¯ºPÒ  
Ch©õØÓ® ...

njhlHr;rp... 

அனன்வரும் ்்வளிவயறியுளைனர 
கொ.்பா.்த. உயர்தரபபரீட்னச ்ற்றும் 
5  ம்  ஆண்டு புலைன்பபரீட்னச 
ஓ கெ ஸ்டில் இடம்்பற வுளைதுடன் 
குண்டு ்தாககு்தனலையடுதது வ் ்ா்தம் 
நடுபபகுதியில் பாடசானலை ்்தாடஙகிய 
வபாதும் ்ாண்வரகெள ்வரவு வீழ்சசி 
அனடந்துளைது. அவ்தவ்வனை யூனலை 
்ா்தம் 2 ம் ்த்வனணச வசா்தனன 
நடக கெவுளைது. இவ்வாறு ்தமிழ் 
் ாண்வ ரகெ ளி ன்   மு க கி ய ் ான 
ப ரீ ட் ன ச கெ ள  இ ரு க கெ த ்த க கெ ்த ா கெ 
அதிபர ்ற்றும் ்வலையக கெல்விப 
பணிபபாைரின் அனு்தியில்லைா்ல் 
ஆளுநரின் உத்தரவுககு அன்ய 
்ாகொணப பணிபபாைர உடனடியாகெ 
இட்ாற்றம் ்சய்கின்றார. எந்்தக 
கெ்வனலை, ்பாறுபபுணரவு இல்லைா்ல் 
கிழககு ்ாகொண ஆளுநர இனரீதியாகெச 
்சயற்படுகின்றார. இன்த நாஙகெள 
்சய்்தால் இன்வாதி அ்வர ்சய்்தால் 
இன்வாதியல்லை? 

கெடந்்த கொலைஙகெளில் ்தமிழ் ்வலையஙகெளில் 
இருந்்த ஆசிரியர ்்வற்றிடஙகெனைக 
கொட்டி முஸ்லீம் ஆசிரியரகெளுககு 
நிய்னஙகெனை ்வழஙகெ, அ்வரகெள சிறிது 
கொலைததின் பின் அரசியல் ்சல்்வாகனகெப  
ப ய ன் ப டு த தி  ்த ங கெ ளு ன ட ய 
பாடசானலைகெளுககு இட்ாற்றம் ்பற்றுச 
்சல்லுகின்றனர. ஜனாதிபதி, ் பாலிஸ்்ா 

அதிபர நாட்டில் சுமூகெ்ான நினலை 
வ்தாற்று விககெபபட்டுளை்தாகெவும்  நாட்டில் 
பிரசசினனயில்னலை எனவும்  ் ்தரிவிககும் 
வபாது கிழககு ்ாகொண ஆளுநர ஏன் 
திடீ்ரன அ்வசர அ்வசர்ாகெ ்தமிழ் 
பாடசானலைகெளில் இருந்து ஆசிரியரகெனை 
இட்ாற்றுகின்றார.  அவ்தவ்வனை கெடந்்த 
3 ்தசாப்தஙகெைாகெ யுத்ததினால் ்தமிழ் 
்ாண்வரகெள பாதிககெபபட்ட நினலையில் 
்தன்னுனடய இனதன்த ்ட்டும் சிந்திதது 
்சயற்படுகின்ற கிழககு ஆளுநர 
உடனடியாகெ ்்வளிவயறிய முஸ்லீம் 
ஆசிரியரகெளுககு ச்னாகெ  ்தமிழ் 
ஆசிரியரகெனை நியமிககெபபடவ்வண்டும்.

அவ்தவநரம் முஸ்லீம் பாடசானலையில் 
கெற்பிககின்ற ்தமிழ் ஆசிரியரகெள 
விடுவிககெபபடவ்வண்டும்.  அதில் 
் ்வ ற் றி ட ் ா கெ  இ ரு க கி ன் ற 
ஆ சி ரி ய ர கெ ளு க கு  ்த மி ழ் 
வ்வனலையற்ற பட்ட்தாரிகெள உடன் 
நியமிககெபபடவ்வண்டும் . ‘என்று 
கூறியுளைார.
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்தற்்பாழுது நிலைவும் கொலைநினலைககு 
்ததியில் பலை ்ா்வட்ட்ஙகெளில் ்டஙகு 
வ ந ா ய ா ை ரகெ ளி ன்  எ ண் ணி க ன கெ 
அதிகெரிததிருபப்தாகெ வ்தசிய ்டஙகு 
ஒழிபபு பிரிவு அறிவிததுளைது.

இந்்த நினலைன்னய கெருததிற் ்கொண்டு 
்டஙகு வநாய் பரவு்வன்த ்தடுககும் 
வநாககில் விவேட வ்வனலைததிட்டம் கெடந்்த 
8 ஆம் திகெதி ்்தாடககெம் 10 ஆம் திகெதி 
்வனர நனடமுனறபபடுத்தபபட்டது.

15 ்ா்வட்டஙகெளில் 70 சுகொ்தார அதிகொரி 
பிரிவுகெனை உளைடககிய்வனகெயில் 
இது வ்ற்்கொளைபபட்டது. ஜனாதிபதி 
்சயலைகெ பணியகெம் ்ற்றும் வ்தசிய 
்டஙகு ஒழிபபு பிரிவு ஆகியன இன்த 
வ்ற்்கொண்டிருந்்தன.

்டஙகு நுைம்புகெள பர்வககூடிய 
்பரும்பாலைான குடம்பிகெள யாழ்பபாணம், 
கு ரு ந ா கெ ல் ,  வ கெ கெ ா ன லை  ஆ கி ய 
்ா்வட்டஙகெளில் கெண்டறியபபட்டுளைன. 
பாடசானலைகெளிலும், ்்த ்வழிபாட்டு 
இடஙகெளிலும், ்்தாழிற்சானலை ்ற்றும் 
கெட்டிட நிர்ாண பகு திகெளிலும் 
்டஙகு குடம்பிகெள இருந் ்தன் 
கெண்டறியபபட்டுளைது.

்தற்வபான்தய கொலைநினலையின் கொரண்ாகெ 
நுைம்புகெள பர்வக கூடிய நினலை 
கொணபபடுகிறது. இ்தனால் ்வாரததில் 
30 நிமிடஙகெளில் ்டஙகு நுைம்புகெள 
பர்வககூடிய சுற்றாடல் பகுதிகெனை 
சுத்தம் ்சய்்வதில் ்பாது ்ககெள கெ்வனம் 
்சலுத்த வ்வண்டும் என வ்தசிய ்டஙகு 
ஒழிபபுப பிரிவு வகெட்டுக ்கொண்டுளைது.

கெடும் கொய்சசல், ்தனலை ்வலி, ்வாந்தி, 
சரு்ததில் சி்வபபு நிறததிலைான 
்தழும்புகெள கொணபபடும் பட்சததில் 
உடனடியாகெ ன்வததியசானலைககு ்சன்று 
வ்தன்வயான சிகிசனசகெனை ்பற்றுக 
்கொளை வ்வண்டும் என ் பாது ் ககெளிடம் 
வகெட்டுக ்கொளைபபட்டுளைது.
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்்வசாக பூரனண தினதன்த முன்னிட்டு 
762 னகெதிகெளுககு ஜனாதிபதியினால் 
்பாது்ன்னிபபு ்வழஙகெபபடவுளை்தாகெ 
நீ தி  ் ற் று ம்  சி ன ற ச ச ான லை கெ ள 
்றுசீரன்பபு அன்சசு அறிவிததுளைது.

்்வசாக தினத்தன்று இந்்தக னகெதிகெனை 
விடு்தனலை ்சய்்வ்தற்கொகெ ்்வலிககெனடச 
சினறசசானலையில் வ்தசிய நிகெழ்சசி 
ஒன்று ஏற்பாடு ்சய்யபபட்டுளை்தாகெவும் 
அன்சசு அறிவிததுளைது. ஜனாதிபதி 
்ன்னிபபு ்வழஙகெபபட்ட 26 ்பண் 
னகெதிகெளும் இதில் அடஙகு்வர. 30 
சினறகெனைச வசரந்்த னகெதிகெள அஙகு 
விடு்தனலை ்சய்யபபடு்வாரகெள.
சிறுகுற்றஙகெனைச ்சய்்த்வரகெள 
வி டு்த ன லை  ் ச ய் ய ப ப டு ்வ ா ரகெ ள. 
இருந்்தவபாதிலும் பாலியல் ்வல்லுறவு, 
சி ற ா ர  து ஷ் பி ர வ ய ாகெ ம்  ் ற் று ம் 
வபான்த ்ருந்துக குற்றஙகெளில் 
சம்பந்்தபபட்ட்வரகெளுககு ்ன்னிபபு 
்வழஙகெபபட்ாட்டாது.
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“கொத்தான்குடி உஙகெனை ்வரவ்வற்கிறது” 
என்ற ்தனலைபபில் இரு ்வாரஙகெளுககு 
முன்ன்தாகெ நான் எழுதிய ஆசிரியர 
கு றி ப ன ப  ப லை ர  ் ்வ கு ்வ ா கெ ப 
பாராட்டியுளைனர. முகெநூலில் அ்தனனப 
பாரத்த சிலைர ்்வளியில் அபிபபிராயம் 
்சால்லைப பயந்து, உள்பட்டியில் ்வந்து 
்வாழ்ததியுளைனர. ஆனால், இந்்தக குறிபபு 
அ்வரகெளுககொனது அல்லை.

அ ந் ்த க  கு றி ப பு ட ன்  சி லை ர 
மு ரண் ப ட் டு ளைன ர.  அ ்வ ரகெ ளு க 
கொனது்தான் இந்்தக குறிபபு. அபபடி 
முரண்பட்ட்வரகெளில் சிலைர உண்ன்யில் 
நான் அன்று கூறிய விடயஙகெளின் 
்த ா ற் ப ரி ய த ன ்த  ் ்த ரி ந் ்த ்வ ரகெ ள. 
ஆனால், ்த்து குறுகிய சிலை அரசியல் 
வநாககெஙகெளுககொகெ, லைாபஙகெளுககொகெ 
அ்தனன எதிரபப்வரகெள. நடிபப்வரகெள. 
அ ்வ ர கெ ன ை ப  ப ற் றி  எ ன க கு 
கெ்வனலையில்னலை. ஆனால், ்பாது்ககெள 
அ்வரகெள மீது கெ்வன்ாகெ இருககெ 
வ்வண்டும்.

ஆனால், உண்ன்யிவலைவய அந்்தக 
குறிபனபப பாரதது சிலைர நான் 
மு ஸ் லி ம் கெ ளு க கு  ஆ ்த ர ்வ ாகெ வு ம் 
்தமிழரகெளுககு எதிராகெவும் எழுதிய்தாகெ 
நி ன ன த தி ரு ப ப ்த ன ன யு ம்  ந ா ன் 
அ றி கி வ ற ன் .  இ ந் ்த க  கு றி ப பு 
அ்வரகெளுககொனது்தான்.

மு்தலில் நான் மீண்டும் ஒரு விடயதன்தக 
கூற விரும்புகிவறன். நான் எனது 
நினலைபபாட்டில் இருந்து ்கொஞசம் 
கூடப பின்்வாஙகெவில்னலை. பின்்வாஙகெப 
வபா்வதுமில்னலை. எல்வலைாரும் ஒரு 
விடயதன்த விைஙகிக்கொளை வ்வண்டும். 
அ்தா்வது எனது கெடந்்த கெட்டுனரயில் நான் 
“சண்னட வபாடாதீரகெள” என்று்தான் 
எழுதியிருந்வ்தன். “சண்னடனயப 
வபாடுஙகெள” என்று எழு்தவில்னலை. ஆகெவ்வ 
நான் என்னுனடய நினலைபபாட்டில் 
இருந்து பின்்வாஙகெவ்வண்டிய அ்வசியம் 
எதுவும் கினடயாது.

இலைஙனகெ உளநாட்டுப வபாரின் வபாதும் 
இவ்தவபான்ற ஒரு நினலைனய நான் 
எதிர்கொண்டுளவைன். ்கொழும்பில் நான் 
இருந்து “சண்னட வபாடாதீரகெள”, “வபார 
வ்வண்டாம்” என்று ்சான்னவபாது. இஙகு 
நான் வ்தசததுவராகியாகெ ஊடகெஙகெளில் 
வபர ்சால்லி அறிகனகெயிடபபட்வடன். 
அந்்த நினலை, குற்றசசாட்டு அதவ்தாடு 
முடிந்துவிடவில்னலை. நான் இஙகிருந்து 
லைண்டனுககு ஓடும் நினலை ஏற்பட்டது. 
அ ்த ன ன  அ டு த து  லை ண் ட னி ல் 
இருந்து எழுதும் வபாதும், நான் 

துவராகியாககெபபட்வடன். அஙகு நான் 
அறிவிககெபபட்டது “்தமிழ் துவராகி”யாகெ.  
்்ாத்தததில் நான் அன்று ்சான்னது 
வபார வ்வண்டாம் என்வற. அது வபாரில் 
ஈடுபட்ட இரு ்தரபபுககும் பிடிககெவில்னலை. 
இரு ்தரபபும் என்னனத துவராகி என்றன. 
ஆனால், இறுதியில் என்ன நடந்்தது. 
ஆயிரககெணககில், லைட்சக கெணககில் எ்து 
்ககெள ்கொல்லைபபட்டாரகெள என்று இன்று 
புலைம்பிக்கொண்டிருககிவறாம்.

எனககும் துவராகிபபட்டம் என்பது 
பழகிபவபாய் விட்டது. எனககு இபவபாது 
இ்்தல்லைாம் ஏவ்தா “எருன் ்ாட்டின் 
முதுகில் ்னழ ்பய்்வது வபாலை” 
ஆகிவிட்டது. இதில் என்ன பிரசசினன 
என்றால் அன்று வபாருககு அனழத்த 
“்பருவீரரகெள” எல்லைாம் எனககு பின்னால் 
துவராகியாககெபபட்டாரகெள. துவராகிப 
பட்டம் ்பற்றதில் நான் அ்வரகெனைவிட 
சீனியர. அது நிற்கெ.

மீண்டும் விடயததுககு ்வருகிவறன். 
இபவபாதும் நான் ் சால்்வது எஙகெளுககுள 
சிககெல்கெள வ்வண்டாம் என்று்தான்.

நான் முஸ்லிம்கெளுககு ஆ்தர்வாகெ 
அன்னறய கெட்டுனரனய எழுதிவனனா 
என்றால், ஆம் நான் அபபடித்தான் 
எழுதிவனன். அது உண்ன்்தான். 
ஆனால், அந்்த நலைனில் எ்து ்சாந்்த 
நலைனும் இருககிறது என்பன்த ்தமிழரகெள 
புரிந்து்கொளைவில்னலை என்பது்தான் 
உண்ன .்

பாதுகொபபுக ்கெடுபிடிகெனை பாரககொ்த 
சமூகெம் அல்லை ்தமிழ்ச சமூகெம். அந்்த 
அ்வலைஙகெள எ்து எதிரிககும் ்வரககூடாது 
என்பன்த அ்தனன அனுபவித்த்வரகெள 
உணர்வாரகெள. அ்தனனத்தான் நான் எனது 
கெட்டுனரயில் ்சான்வனன்.

அடுத்தவிடயம் எ்ககும்(்தமிழரகெளுககும்) 
முஸ்லிம் ்ககெளுககும் இனடயில் 
முரண்பாடுகெள இருககிற்தா என்றால் 
உண்டு என்று்தான் நானும் ்சால்கிவறன். 
இஙகு எனககு எதிராகெ ்னறந்து நின்று 
கெல்்லைறியும் பலைருககு ஒரு விடயதன்த 
நான் ்சால்லியாகெ வ்வண்டும். நீஙகெள 
எல்லைாம் முஸ்லிம்கெளின் ்த்வறான 
்தனலை்வரகெளுககும் அரசாஙகெததுககும் 
பயந்து, முகெம் கொட்டா்ல் அடககி 
்வாசிததுக்கொண்டிருந்்த கொலைததில், 
லைண்டனில் இருந்து  ்ட்டககெைபபில் 
்வந்து நின்று, வநருககு வநராகெ, 
அம்பானற ்ா்வட்டத ்தமிழர நினலை 
குறிததும், ஆளுநர நிய்னம் குறிதது 
் ்வ ளி ப ப ன ட ய ாகெவ ்வ  எழு தி ய து 

அரஙகெம் பததிரினகெ்தான். அம்பானற 
பற்றி எ்து அரஙகெததில் ்்தாடரசசியாகெ 
ஆ்தாரஙகெளுடன் ்வந்்த கெட்டுனரகெனை 
எல்வலைாரும் ்றந்துவிட்டாரகெள வபாலும். 
சிலை உளளூராட்சிகெளின் மிரட்டலுககு 
பயந்து சிலை பததிரினகெகெள ்ன்னிபபு 
வகொரி, ்தபபிய வபாதும், விடாபபிடியாகெ 
எதிரதது நின்ற்வரகெள நாம்.

ஆனால், எனது ஊர்வன் எந்்த ்்த்ாகெ, 
இன்ாகெ இருந்்தாலும் அ்வனுககு 
பிரசசினன என்று ்வரும்வபாது 
அ்வரகெளுககு நாம் அனுசரனணயாகெ 
நிற்கெ வ்வண்டும் என்பதிலும் நாம் 
விடாபபிடியாகெவ்வ நிற்வபாம். எம்முனடய 
பிரசசினனனய நாம் வபசிததீரபவபாம், 
ஆ ன ா ல் ,  எ ம் ் ்வ ரு க கு  ந ா ம் 
உறுதுனணயாகெ நிற்வபாம்.

எ்ககு இபபடியான பிரசசினன 
்வந்்தவபாது எ்ககு அ்வரகெள உ்த்வ 
்வரவில்னலைவய என்று சிலைர வகெட்கெலைாம், 
அ்வரகெள உ்தவிககு ்வரவில்னலை 
எ ன் ப ன ்த வ ய  உ ண் ன ் ய ா கெ வு ம் 
எடுததுக்கொளவ்வாம், அபபடியானால், 
அ்வரகெள உ்தவிககு ்வரா்தன்த நாம் பினழ 
என்று கெருதுகின்வறாம் என்று ்பாருள, 
அபபடியானால், அவ்த பினழனய நாம் 
்சய்யலைா்ா? இது்தான் ்தமிழர பண்பா? 
அபபடியானால் என்னன எதிரபப்வர 

எல்லைாம் யார?

முஸ்லிம்கெள ்தமிழரகெனைவிடப பலை்ாகெ 
இருந்்தவபாது எம்மீது பலைவி்த்ான 
ஆ க கி ர மி ப பு க கெ ன ை  ் ச ய் ்த ்த ாகெ 
அரஙகெததிலும் கெட்டுனர ்வந்திருககின்றது. 
ஆகெவ்வ, அ்வரகெள இககெட்டில் இருககும் 
வபாது அ்வரகெனை நாம் அழுத்த வ்வண்டும் 
என்பது சிலைரது விருபபம் வபாலும். அது 
அறம் அல்லை. ஆனால் ஒன்று ்சய்யலைாம். 
அ்வரகெள சிர்ததில் இருககும் வபாது 
அ்வரகெனை அணுகி அ்வரகெளுககு 
உ ்த வி ய ா கெ ,  அ னு ச ர ன ண ய ா கெ 
இருந்்தால் பின்னர அ்தன் மூலைம் எ்து 
பிரசசினனனயயும் வபசலைாம்.

ஆனால், அ்வரகெைது ஒரு இககெட்டான 
நினலைனய நாம் பயன்படுதது்வது 
மிகெப்பரும் ்த்வறு. அடுத்தது எந்்தக 
குற்றததுககும் கொரணகெரத்தான்வ 
மிகெச சரியாகெ அனடயாைம் கொண்பிககெ 
வ்வண்டும். இல்லைாவிட்டால் நாவ் 
எதிராளினயப பலை்ாககி விடுவ்வாம்.
அடுத்த்தாகெ எ்து குழந்ன்தகெள, 
எ்து அடுத்த ்தனலைமுனற குறித்த 
கெரிசனனயும் முககிய இடம்்பறுகிறது. 
இலைஙனகெயில் இருககும் ்தமிழ்ப ் பற்வறார 
ஒரு்தடன்வ உஙகெளகுழந்ன்தகெளின் 
முகெஙகெனைப பாருஙகெள. நாம் முபபது 

்வருடம் அனுபவித்த கெஸ்டஙகெள நம் 
குழந்ன்தகெளுககு வ்தன்வயா? எனது 
பிளனைகெனை நான் ஓரைவு பாதுகொபபான 
சூழ்நினலையில் ன்வததிருககிவறன் 
என்று நினனககிவறன். அ்தனால்்தான் 
் ச ா ல் கி வ ற ன்  இ ங கு ள ை 
ஏனனய்வரகெளும் ்தஙகெள குழந்ன்தகெனை 
அடுத்த ்தசாப்தததின் வபாரின், வ்ாச்ான 
நினலையின் இலைககொகெ ்ாற்றிவிடாதீரகெள.

்ட்டககெைபபிலும், கிழககின் ஏனனய 
பகுதிகெளிலும் இபவபாது உளை பதின்் 
்வயதுச சிறாரகெனை பாரததிருககிவறன். 
30 ்வருடஙகெளுககு முன்னர நாம் இருந்்த 
நினலையில் அ்வரகெள இல்னலை. மிகெவும் 
்்ன்வபாககொன்வரகெைாகெ, உலைனகெ 
ரசிககெப பிறந்்த்வரகெைாகெ ்ாததிரவ் 
அ்வரகெள இருககிறாரகெள. கெடந்்த 10 
்வருடஙகெளுககு முன்ன்தாகெ இஙகு, இந்்த 
நாட்டில் என்ன நடந்்தது என்பது பற்றி 
அ்வரகெளுககு எந்்தவி்த்ான ்தகெ்வலும் 
சரியாகெத ்்தரியவில்னலை. கெடுன்யான 
ஒரு கொலைதன்த எதிர்கொளளும் 
்வனாநினலையில் அ்வரகெள இல்னலை. ்த்து 
்நஞனசத ்்தாட்டுப வபசும் ்பற்வறார 
அனன்வருககும் இது புரியும். அ்வரகெனை 
மீண்டும் ஒரு வபார முனனயில் ்கொண்டு 
்சன்று நிறுத்த உஙகெளுககு விருபப்ா?  
அ்வசரகொலைச சட்டததின் ்தாற்பரியம் 
கூட அ்வரகெளுககுத ்்தரியவில்னலை. 
அ்தனால்்தான் ்சால்கிவறன் இஙகு 
வ்தன்வ ஒரு உண்ன்யான நல்லிணககெம் 
என்று. ஒரு சிறு குழு ்த்வறாகெ நடந்்தாவலை 
நாட்டில் அனன்வரின் நிம்்தியும் 
்கெட்டுவிடும் என்பன்த அண்ன்ய 
நி கெ ழ் வு கெ ள  ் ்த ட் டத் ்த ளி ்வ ாகெ க 
கொண்பிததுளைன. அ்தனால்்தான் 
்சால்கிவறன் அடுத்த எ்வருடனும் 
முரண்பாடு வ்தன்வயில்னலை. நி்தான்ாகெச 
்சயற்படுஙகெள. யானரயும் பனகெககெ 
வ்வண்டாம். யாரின் மீதும். ஒடுககு்தல் 
சிந்்தனன வ்வண்டாம். அவ்தவபாலைவ்வ 
முஸ்லிம்கெவைாடும் சகெ்வாழ்வுககு ்வழி 
்சய்யுஙகெள.

உ ரி ய  ப ன கெ ய ாளி ன ய  ச ரி ய ாகெ 
அனடயாைம் கொணா்ல் அனன்வனரயும் 
ப ன கெ ய ா ளி ய ா க கி க  ் கெ ா ள ை 
வ்வண்டாம். உஙகெள பனகெயாளிகெளின் 
எண்ணிகனகெனய அதிகெரிததுக்கொளை 
வ்வண்டாம்.

ஒரு விவ்வகிவய உண்ன்யான வீரனாகெ 
இருககெ முடியும். ்்தருசசண்டியன் 
எல்லைாம் வீரனாகெ முடியாது. ஒளிந்திருந்து 
கெல்்லைறிப்வன், ்தனது படதன்த, 
அல்லைது முகெதன்தக கொண்பிககொ்ல் 
ஒளிந்திருந்து கெல்்லைறி்வது வபாலை, 
்னறந்திருந்து கெருததுக கூறுப்வன் 
எல்லைாம் வீரனாகெ்ாட்டான். அ்வ்னல்லைாம் 
வகொனழகெள. ஒரு விவ்வகி ச்ா்தானதன்த 
நிராகெரிககெ ்ாட்டான். அனடயாைம் 
்்தரியா்ல் கெல்்லைறிய ்ாட்டான். 
்தன் எதிரிகெளின் எண்ணிகனகெனய 
அதிகெரிததுக்கொளை ்ாட்டான். என்மீது 
கெல்்லைறிப்வரகெளின் ்வாரதன்தயில் 
கூறு்வ்தானால் இ்வரகெள எல்லைாம் 
்தமிழனாகெவ்வ இருககெ ்ாட்டான். சரி அது 
அ்வரகெளுககு.

என்னனப ்பாறுத்த்வனர நான் 
்னி்தனாகெ இருககெ முயல்கிவறன். 
அபவபாது்தான் நான் பிறந்்த நாட்டுககும் 
ஊரு ககும் என்னால் ்பரு ன் 
வசரககெ முடியும். அடுத்த்வரகெனையும் 
்னி்தனாகெ இருககெ அனழககிவறன். 
அது்தான் ்ட்டககெைபபுககும், கிழககு 
்ாகொணததுககும், அவ்வைவு ஏன், 
இலைஙனகெத திருநாட்டுககும் உ்தவும்.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்
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எதிர்கொளைத  ்தயாராகெவுளை்தாகெ 
அன்சசர ரிசாத பதியுதீன் ச்வால் 
விடுத துளைார.  முஸ்லிம் என்ற 
கொரணததின் அடிபபனடயில் இந்்தப 

பிவரரனண ச்ரபபிககெபபடு்வ்தாகெவும் 
அ்வர குற்றம் சு்ததியுளைார.

ஸ்ரீலைஙகொ முஸ்லிம் கொஙகிரஸ் ்தனலை்வர 
ரவூப ஹககீம் இந்்தப பிவரரனண குறிதது 
கெருதது ்்வளியிடவில்னலை. இந்்தப 
பிவரரனண ச்ரபபிககெபபடு்வ்தால் 
அன்சசர ரிசாத  பதியுதீனின் அரசியல் 

் ச ல் ்வ ா க கு த ்த ா ன்  உ ய ரு ் ் ன 
முஸ்லிம் கொஙகிரஸ் உறுபபினர ஒரு்வர 
்்தரிவிததுளைார.

கூறியுளைார. இந்்தப பிவரரனண 
நாடாளு்ன்றததில் ச்ரபபிககெபபட்டு, 
்வாக்கெடுபபககு விடபபடும்வபாது 
மூன்றில் இரண்டு ்பரும்பான்ன் 
உறுபபினரகெள ஆ்தர்வாகெ ்வாககெளிககெ 
வ ்வ ண் டு ம்.  ஆன ால்  அ வ ்வ ா று 
அறுதிப ்பரும்பான்ன் கினடககெக 
கூடிய ்வாய்பபுகெள இல்னலை்யனக 

கூறபபடுகின்றது.

பிவரரனணககு ஆ்தர்வாகெ வஜ.வி.
பியும் இது்வனர கெருததுக கூறவில்னலை. 
பிவரரனணயின் உளைடகெததில் உளை 
விடயஙகெனை ்வாசிதது அறிந்்த பின்னவர 
ஆ்தரவு ்வழஙகு்வ்தா இல்னலையா என்பது 
குறிதது பரிசீலிககெவுளை்தாகெ வஜ.வி.பி 
உறுபபினர விஜ்த வஹரத ்கொழும்பில் 
இன்று ்சய்தியாைரகெளிடம் கூறியுளைார.

அகிலை இலைஙனகெ ்ககெள கொஙகிரஸின் 
்தனலை்வர  அன்சசர ரிசாத பதியுதீனுககு 
எதி ர ாகெ ச  ச ் ர ப பி க கெ ப ப ட் டு ளை 
ந ம் பி க ன கெ யி ல் லை ா ப  பி வ ர ரன ண 
்்தாடரபாகெ ்தமிழ்த வ்தசியக கூட்டன்பபு 
இது்வனர கெருததுககெள எ்தனனயும் 
கூவில்னலை.

அ வ ்த வ ்வ ன ை  பி வ ர ர ன ண ன ய 

உயிரத்த ஞாயிறுத ்தாககு்தலின் பின்னர 
சிலை முஸ்லிம் அரசியல்்வாதிகெள மீது 
்்வளிபபனடயாகெவ்வ குற்றம் சு்ததி 
்வரும் சிஙகெை இன்வா்தக கெட்சியான 
ஜாதிகெ ்ஹலை உறு்ய வியாழககிழன் 
அன்சசர ரிசாத பதியுதீனுககு எதிராகெ 
நம்பிகனகெயில்லைா பிவரரனண ஒன்னற 
ச்ரபபிததுளைது. ஆனால் இந்்தப 
பிவரரனண ்்வற்றி்பறக கூடிய 
்வாய்பபுகெள இல்னலை்யன ்கொழும்பு 
அரசியல் ்தகெ்வல்கெள கூறுகின்றன.

சரியான ஆ்தரஙகெவைாடு பிவரரனண 
முன்ன்வககெப படவில்னலையானால் 
அது ்்வற்றி ்பறா்்தன்றும் அவ்வாறு 
் ்வ ற் றி ் ப ற ா்த  பி வ ர ரன ணன ய 
ந ா ட ாளு ் ன்ற த தி ல்  ச ் ர பி த து ப 
பயனில்னலை்யன்றும் எதிரககெட்சித 

்தனலை்வர ்கிந்்த ராஜபகச பு்தன்கிழன் 
இரவு இடம்்பற்ற ஸ்ரீலைஙகொ ்பாதுஜன 
்பரமுன கெட்சி உறுபபினரகெளுடனான 
சந்திபபில் கூறியுளைார.
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இந்்த நினலையில் 69 உறுபபினரகெளின் 
ன கெ் ய ா ப ப த து டன்  ச ப ா ந ா ய கெ ர 
கெரு ்ஜயசூரியவிடம் பிவரரனண 
ன கெ ய ளி க கெ ப ப ட்டுளைது.  ் கி ந் ்த 
ராஜபகசவின் ்கென் நா்ல் ராஜபகச 
பிவரரனணயில் னகெ்யாபபமிட்டுளைார. 
ஆ ன ா ல்  ் கி ந் ்த  ர ா ஜ ப க ச 
ன கெ ் ய ா ப ப மி ட வி ல் ன லை .  அ ்வ ர 
சாரந்்த கெட்சி உறுபபினரகெள பலைரும் 

னகெ்யாபபமிட விரும்பவில்னலை.

பிவரரனணயில் பததுக குற்றசசாட்டுககெள 
முன்ன்வககெபபட்டுளை்தாகெ நாடாளு்ன்ற 
உறுபபினர அததுரலிய ரத்தன வ்தரர 
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- - - ச்ா்தானம், அகிம்னச ்ற்றும் 
ச்த து்வத திற்கொன ்பண்கெளின் 
அறிகனகெ ---

இலைஙனகெயில் நீ தி,  ச்த து்வம், 
அரத்தமுளை ச்ா்தானம் ஆகிய்வற்னற 
நி ன லை ந ா ட் ட  ் ச ய ற் ப டு ப ்வ ரகெ ள 
நாஙகெள. முஸ்லிம் ்ககெளுககு எதிரான 
்வன்முனற எ்து தீவின் பலை இடஙகெளிலும் 
்்வடிததுளை நினலையில் இ்தனன 
எழுதுகிவறாம்.

13.05.2019 அன்று பளளி்வாசல்கெள, முஸ்லிம் 
்ககெளுககுச ்சாந்்த்ான கெனடகெள 
்வடவ்ல் ்ாகொணததின் சிலைாபததில் 
்வன்முனறக கும்பலைால் ்தாககு்தலுககு 
உளைாகின. பு்தனன்றும் (14.05.2019) ்வட 
வ்ல் ்ாகொணததில் உளை கினியா், 
்கொட்டம்பிட்டிய வபான்ற பலை இடஙகெளில் 
்வன்முனற நிகெழ்ந்்தன்த அறிகின்வறாம். 

இன்வ இன்னும் ்்தாடரகின்றன.

்தமிழருககு எதிரான ்வன்முனற நிகெழ்ந்்த, 
பலைநுறு உயிரகெனைப பலி்கொண்ட, 1983 
கெறுபபு ஜூனலை ்ா்ததன்த எம்மில் பலைர 
முகெம் ்கொடுதது ்வாழ்ந்்த அனுப்வம் 
உனடய்வரகெைாகெ உளவைாம். பலை ஆயிரம் 
உயிரகெனைக கொவு ்கொண்ட உளநாட்டுப 
வபாரககொலை கெட்டததிற்கு ஊடாகெ ்வாழ்ந்்த 
கெசபபான அனுப்வதன்த உனடய்வரகெள 
நாஙகெள, 2014 இல் அழுதகெ்விலும் 
கெ ட ந் ்த  ்வ ரு ட ம்  தி கெ ண வி லு ம் 
முஸ்லிம்கெளுககு எதிரான ்வன்முனற 
நிகெழ்ந்்தவபாது நாஙகெள பயததுடன் 
இருந்வ்தாம். ஏபரல் 21ஆம் திகெதி 
உயிரத்த ஞாயிறு தினததில் நிகெழ்ந்்த 
்வன்முனறயால் இறந்்த்வரகெனையும், 
கொயம் அனடந்்த்வரகெனையும் சின்தந்்த 
குடும்பஙகெனையும் பற்றி ஆறா்த துயரம் 

்கொண்ட்வரகெைாகெ உளவைாம்.

சகெலை ்னி்தாபி்ானத துககு்ான 
விண்ணபப்ாகெ இந்்த விண்ணபபதன்த 
நாஙகெள எழுதுகிவறாம்.

சகெலை இலைஙனகெப பிரனஜகெனையும் 
்தத்த்து ்பறு்தி, நம்பிகனகெ ச்யம், 
்னி்தாபி்ானம் பற்றி ஆழ்ந் து 
சிந்தியுஙகெள என வ்வண்டுகிவறாம். 
எ ன் ன  வி ன லை  ் கெ ா டு த ்த ா ்வ து 
்வன்முனறககு எதிராகெச ்சயற்படு்ாறு 
சகெலை இலைஙனகெ பிரனஜகெனையும் 
்வற்புறுததி வ்வண்டுகின்வறாம். ஒருமித்த 
அரசியல் ்தனலைன்த து்வத துடன் 
்வ ன் மு ன ற ன ய  உ ட ன டி ய ா கெ 
ஒழிதது, ்பாறுபபுடன் நியாயம் 
ஆகிய்வற்றுககொன அரபபணிபபுடன் 
்சயற்படுஙகெள என எ்து பிரதிநிதிகெனை 
்வற்புறுததுகின்வறாம். நிறுத்த முடியா்த 
ஒரு யுத்ததன்த வநாககிய பான்தயில் 
மீண்டும்  அடி எடுதது ன்வககெ ்ாட்வடாம் 
என உறுதிபூணு்ாறு சகெலைனரயும் 
வகெட்கிவறாம்.

வ ் லு ம்  வ ் லு ம்  நி கெ ழு ம் 
் ர ண ங கெ ளு க கெ ா கெ த  து க கெ ம் 
அனுஷ்டிபபதில் அரத்தமில்னலை. இன்வ 
நிகெழ்ந்்தபின் கூறுபன்வ ்்வற்றுனரகெள 
ஆகும். பா்வததிற்கு ்ன்னிபபு வகெட்கெவ்வா 
உடந்ன்தயாகெ இருந்்தன்ககு விைககெம் 
அளிககெவ்வா எம்்ால் முடியா்ற் 
வபாய்விடும். ஒரு வ்தசம் என்ற 
்வனகெயில் இவ்வைவு கெஸ்டஙகெனையும் 
அ னு ப வி த து ம்   இ ன்னு ் ் ாரு 
கெறுபபு ஜூனலை நிகெழ்்வன்தத்த ்தடுககெ 
முடியாவிட்டால் நாம் எ்தனனச 
சாதிதவ்தாம்?

எஙகெள கூட்டுப பிராத்தனனயில் 
எல்லைா ்ககெனையும் குறிபபாகெ இத 
்தருணததில் ்வலு்வற்ற்வரகெைாகெ  உணரும் 
அனன்வனரயும் உளைடககுகிவறாம்.

நாஙகெள ்வன்முனறனய எதிரததுச 
்சயற்படுவ்வாம். ்வரலைாற்றிலிருந்து 
கெற்றுக்கொளவ்வாம்!.
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ஏபரல் 21 – ஈஸ்டர ்தாககு்தல்கெவைாடு 
நாடு ்றுபடியும் யுத்தகொலை ்நருககெடினய 
ஒத்த நினலைககுளைாகியுளைது. எந்்த 
வ்வனையிலும் எதுவும் நடககெலைாம் என்ற 
அசசம் சனஙகெளிடம் ்வந்திருககிறது 
எ ன் ற ா ல்  ந ா ட் டின்  ப ாது கெ ா ப பு 
வகெளவிககுளைாகி விட்டது என்வற 
அரத்தம். சனஙகெளிடம் ்ட்டு்ல்லை, 
அரசிடமும்்தான். என்ப்தால்்தான் 
முபபனடகெளுககும் முழு அதிகொரம் 
்வழஙகெபபட்டிருககிறது. அ்வசரகொலை 
நினலை பிரகெடனபபடுத்தபபட்டிருபபதும் 
ப ன ட யி ன ர  ந ாடு  முழு ்வ தி லு ம் 
்்தருவிலிறஙகியிருபபதும் ஸ்திர்ற்ற 
நினலையின் ்்வளிபபாவட. 

ஆகெவ்வ  பாதுகொபபுச ்சலைவீனம் 
மீண்டும் அதிகெரிககெபவபாகிறது. பதிலைாகெ 
்வரு்வாயில் படு வீழ்சசி ஏற்படவுளைது. 
ஏ ற் கெ ன வ ்வ  சு ற் று லை ா த து ன ற யு ம் 
மு்தலீட்டுததுனறயும் படுததுவிட்டன 
எ ன் ற  து க கெ  அ றி க ன கெ ன ய 
் ப ா ரு ை ா ்த ா ர த து ன ற யி ன ர 
வி டுத து ளைன ர.  இ னி  ஏன ன ய 
்வரு்வாய்கெளும் சடுதியாகெப படியிறஙகெக 
கூடும்.

இ்தனால் யாரும் ்கிழககூடிய்தாகெ 
இ ன்ன ற ய  நி ன லை ன ் கெ ளி ல் ன லை. 
பாதுகொபபுப பலைபபடுத்தபபட்டுளைது. 
்ககெள அசச்னடயதவ்தன்வயில்னலை 
என்று அரசாஙகெம் உறுதியளித்தாலும் 
அவ்வபவபாது அன்த மீறும் சம்ப்வஙகெள 
நடககின்றன. ஊரடஙகு வ்வனையிவலைவய 
்வன்முனறகெள நடககும் அைவுககுத்தான் 

நாட்டின் ய்தாரத்தமிருககிறது. அதுவும் 
பாதுகொபபு ஏற்பாடுகெள பலைபபடுத்தபபட்ட 
சூழலிவலைவய முஸ்லிம் ்ககெளின் மீ்தான 
திட்டமிட்ட ்வன்முனறகெள நடந்துளைன. 
இந்்த ்வன்முனறயாைரகெள இன்னும் 
னகெது ் சய்யபபடவ்வா ்தண்டிககெபபடவ்வா 
இ ல் ன லை .  ்வ ழ ன ் ன ய ப வ ப ா லை 
்வன்முனறயில் பாதிககெபபட்ட்வரகெளுககு 
நட்ட ஈடு ்வழஙகெபபடும் என்ற அறிவிபபு 
்ட்டும் ்்வளியாகியிருககிறது. இது 
இயலைான்யின் ்்வளிபபாடா அல்லைது 
்வழன்யான அரசியல் சூழ்சசியா?

எபபடியிருந்்தாலும் இது எந்்த ்வனகெயிலும் 
நல்லை்தல்லை.

இ வ ்வ ா ற ான  நி ன லை ன ் கெ ளு க கு 
அனனததுத்தரபபினருவ் ்பாறுபபு. 
குறிபபாகெ அனனததுச சமூகெஙகெனையும் 
வசரந்்த ்ககெளுககு இதில் கூடு்தல் 
்பாறுபபுண்டு.

ஏ ் ன ன் ற ா ல்  ் க கெ வ ை  ்த ் து 
்தனலை்வரகெனையும் பிரதிநிதிகெனையும் 
்்தரிவு ்சய்கின்றனர. அபபடித 
்்தரிவு ்சய்யபபட்ட்வரகெவை நாட்னட 
ஆளகின்றனர. ்ககெனைப பிரதிநிதிதது
்வபபடுததுகின்றனர. ஆகெ ்தஙகெளுனடய 
எதிரகொலைதன்த உரு்வாககும் ்பாறுபனப 
்தாம் ்்தரிவு ்சய்்த ்வரகெ ளிடம் 
்கொடுககின்றனர.

ஆ ன ா ல் ,  அ ப ப டி த  ் ்த ரி வு 
்சய்யபபட்ட்வரகெள, ்ககெளுனடய 
ஆனணககு ஏற்பச ்சயற்படுகிறாரகெைா? 

நாட்டின் எதிரகொலைதன்தக குறிததுச 
சிந்திககிறாரகெைா? சனஙகெளுககு 
வி சு ்வ ாச ் ாகெ  இ ரு க கி ற ா ரகெ ை ா ? 
ந ா ட் டு க கு த  வ ்த ன ்வ ய ா ன து 
என்ன்்வன்று சிந்திககிறாரகெைா? 
அ ப ப டி ச  சி ந் தி த ்த ்வ ற் ன ற ச 
்சயற்படுததுகிறாரகெைா? என்றால் 
நிசசய்ாகெ இல்னலை என்வற ்்தளி்வாகெத 
்்தரியும்.

இதில் ்தமிழ், முஸ்லிம், ்னலையகெ, சிஙகெைக 
கெட்சிகெள, ்தனலைன்கெள எல்லைாம் அடககெம். 
அவ்வாவற இந்்தக கெட்சிகெனையும் 
்தனலைன்கெனையும் அஙகீகெரிததுளை 
்தமிழ், முஸ்லிம், ்னலையகெ, சிஙகெைச 
சமூகெததினரும் அடஙகு்வர.

்ககெைால் ்்தரிவு ்சய்யபபட்ட 
எ்வரும் நாட்னடக குறிததும் ்த்து 
சமூகெஙகெனைக குறிததும் விசு்வாச்ான 
உணரவ்வாடுமில்னலை. சமூகெ, ்வரலைாற்று 
அறிவ்வாடுமில்னலை. பதிலைாகெ முழுச 
சுயநலைமிகெைாகெவ்வ உளைனர. இ்தற்கொகெவ்வ 
இ்வரகெள சமூகெஙகெனைப பிரிதது இன்வா்த 
உணரவூட்டி அ்வற்னறப பிரிநினலையில் – 
பனகெ நினலையில் ன்வததிருககின்றனர. 
இந்்தப பனகெ நாட்டுககும் சமூகெஙகெளுககும் 

எந்்த ்வனகெயிலும் ்பாருத்த்ான்தல்லை. 
எ தி ர ா ன வ ்த .  இ ரு ந் து ம் 
இபபடியான்வரகெனை சனஙகெள மீை மீைத 
்்தரிவு ்சய்து அதிகொரதன்த அ்வரகெளின் 
னகெகெளில் ்கொடுபபது எ்தற்கொகெ?

்தற்வபாதுளை அரசியல் கெட்சிகெவைா 
்தனலை்வரகெவைா நிசசய்ாகெ எந்்தச 
சமூகெதன்தயும் ஈவடற்றக கூடிய 
்னவ்தாடுமில்னலை. அ்தற்குரிய ஆற்றல், 
அறிவ்வாடுமில்னலை. ஆனாலும் சனஙகெள 

இ்வரகெனைத ்்தரிவு ்சய்்வது எ்தற்கொகெ? 
வ்வறு ்தரபபுகெனைத ்்தரிவு ்சய்்வ்தற்கு 
ய ா ரு ம்  மு ன் ்வ ரு ்வ தி ல் ன லை வ ய ? 
இன்த ககுறித து ஒவ்்வாரு்வரும் 
தீவிர்ாகெச சிந்திககெ வ்வண்டும். 
இது நாடு இன்று விதிததிருககும் 
அ்வசிய நினலையாகும். எதிரகொலைம் 
விதிததிருககும் நிபந்்தனனயாகும். 
இன்தப புறககெணித்தால் ்்தாடரந்தும் 
அ ன ரத ்த ங கெ ளு ம்  பி ன்னன டவு ம் 

அழிவுகெளுவ் நிகெழும்.

2009 இல் யுத்தம் முடிந்்த பிறகு, நாட்னட 
மீள நினலைபபடுத்த, அன்தியில்  
்வ ை ரத ் ்த டுக கெ ,  ச ் ா்த ானத ன ்த 
்வ லு ப ப டுத ்த  ந ல்  ்வ ா ய் ப பு கெ ள 
ஏராைமிருந்்தன. இனமுரண்கெனை 
முடிவுககுக ்கொண்டு ்வரு்வ்தற்கொன 
நற்சூழல் அன்யப்பற்றிருந்்தது. உலைகெம் 
்வலியுறுததியதும் இன்தவய.

யுத ்தம் உண்டாக கிய கெ சபபான 
அ னு ப ்வ ங கெ ளு ம்  ்வ ா ழ் வி ழ ப பு ம் 
இனமுரணரசியல் குறித்த ்்தளின்வயும் 
படிபபினனகெனையும் அனனததுச 
சமூகெததினருககும் ்வழஙகியிருந்்தன. 
யுத்த முடிவுககுப பிறகு அன்தியின் 
ரு சி ன ய யு ம்  ச ் ா ்த ா ன த தி ன் 
அ்வசியதன்தயும் உணரககூடிய நினலை 
எல்வலைாருககுமிருந்்தது.

ஆ ன ா ல்  எ ல் வ லை ா ரு ம்  இ ன ்த ப 
புறககெணித்தனர. புறககெணிதது விட்டு 
்்தாடரந்தும் இன்வா்த அரசியலின் 
பின்னாவலைவய அனன்வரும் அணி 
திரண்டனர. ்தமிழரகெள ்தமிழ்ககெட்சிகெளின் 
பின்னும் முஸ்லிம்கெள முஸ்லிம் 
கெட்சிகெளின் பின்னும் என. இபபடிவய 
் ன லை ய கெ  ் க கெ ள  ் ன லை ய கெ க 
கெட்சிகெளுககுளளும் சிஙகெை ்ககெள 
சிஙகெை வ்லைாதிககெக கெட்சிகெைான 
ஐ.வ்த.கெ, சு.கெ ்ற்றும் வஜ.வி.பியினுளளும். 
இவ்வாறு இன ரீதியான சட்டகெஙகெளுககுள 
அனடபடு்வது தீய்தாகும் என்று யாரும் 
கெரு்தவில்னலை. இன்வா்த அரசியனலைக 
னகெவிடு்ாறு வ கொரிய குரல்கெள 
பரிகெசிததுப புறககெணிககெபபட்டன.

்ட்டு்ல்லை, ்வடககுககிழககு வநாககி 
்வந்்த சிஙகெை ்ககெளிடம் ்தமிழ்சசமூகெம் 
உனரயாடனலை நடத்தவ்வ இல்னலை. 
சிஙகெைச சமூகெமும் இடஙகெனை 
வ்வடிகனகெ பாரககெ முற்பட்டவ்த ்தவிர, 
பாதிபபுகெனையும் கொயஙகெனையும் 
கெ ா ண வு ம்  ஆ ற் று ப ப டு த ்த வு ம் 
முயற்சிககெவில்னலை. இன்தககுறிததுச 
சிந்திதது இ்தற்கொன ஒரு ஏற்பாட்னட, 
சூழ்நினலைகெனை உரு்வாககு்வ்தற்கொன 

்பாறிமுனறகெனை எ்வரும் உரு்வாககெவும் 
இல்னலை.

ஆனால் ய்தாரத்தததில் இன்வா்த 
அ ர சி ய ன லை க  ன கெ வி டு ் ா று ம் 
அன்த எதிரககு்ாறும் 2009 ககுப 
பிந் திய சூழல் ்வலியுறுத தியது. 
அது பனகெ ்றபனபயும் இனஙகெள 
்ற்றும் சமூகெஙகெளுககினடயிலைான 
புரிந்துணரன்வயுவ் ்வற்புறுததியது. 
இ்தற்கொன ஏற்பாட்னடச ்சய்யு்ாறு 
அ ர ச ா ங கெ த ன ்த யு ம்  அ ர சி ய ற் 
கெட்சிகெனையும் சர்வவ்தச சமூகெம் கூடக 
வகெட்டிருந்்தது.

இ ரு ந் து ம்  ய ா ரு ம்  அ ன ்த ப 
்பாருட்படுத்தவில்னலை.

பனகெ ்றபபு, புரிந்துணரவுககொன 
்சயற்பாடுகெள, இன ஐககியம் என்று 
ஒபபுககு சிலை முயற்சிகெனை எடுபப்தாகெ 
அரசாஙகெம் ஒரு வ்தாற்றதன்தக  
கெ ா ண் பி த ்த து .  ந ன ட மு ன ற யி ல் 
இ ்த ற் கு ரி ய  மு க கி ய த து ்வ மு ம் 
ன ் ய ச  ் ச ய ற் ப ா ட் டு க கெ ா ன 
ஒததுனழககும் ்கொடுபபடவுமில்னலை. 
கெ்வன்்டுககெபபடவுமில்னலை.

ப ன கெ  ் ற ப பு ,  பு ரி ந் து ண ர வு , 
சமூகெஙகெளுககினடயிலைான ஊடாட்டம், 
உறவு, அரசியல் தீரவு, அ்தற்கொன 
அரசியலைன்பபு உளளிட்ட நினலை்ாறு 
கெ ா லை கெ ட் ட ச ் ச ய ற் ப ா டு கெ ன ை 
மு ன் னி ன லை ப ப டு த து ்வ ்த ற் கெ ா ன 
்பாறுபனப ஏற்றிருந்்த முன்னாள 
ஜனாதிபதி சந்திரிகொ கு்ாரதுஙகெ 
வ ப ர ை வி ல்  இ ரு ந் ்த ா வ ர  ்த வி ர, 
ஆககெபூர்வ்ாகெ என்தயும் ்சய்யவில்னலை. 
அபபடி அரத்தபூர்வ்ாகெ அ்வர என்தயா்வது 
்சய்திருந்்தால் அ்வற்றின் வினைபயன் 
என்ன என்று அ்வர ்சால்லை வ்வண்டும். 
அல்லைது அன்த அறிந்்த்வரகெள இஙவகெ 
்சால்லைலைாம்.

ஆகெவ்வ அன்திககொலைச ் சயற்பாடுகெளின் 
வ்தால்வி சமூகெஙகெளுககினடயில் 
கெ ச ப ன ப யு ம்  அ ர சி ய ல் 
நினறவின்ன்கெனையும் ்வைரததுக 
்கொண்டிருந்்தன. யுத்த முடிவுககுபபிறகு 
அரசியல் தீரவும் ச்னினலையும் 
(பாரபட்ச்ற்ற நினலை) ஜனநாயகெ 
வ்ம்பாடும் நி்வாரணமும் கினடககும் 
என்று எதிரபாரத்த்வரகெளுககு ஏ்ாற்றவ் 
மிஞசியது. கூடவ்வ சிறுபான்ன்யினச 
சமூகெஙகெள ்றுபடியும் சிஙகெை ்பௌத்த 
வ்லைாதிககெ அசசுறுத்தலுககுளைாகெத 
்்தாடஙகின.

அன்திககொலைச ்சயற்பாடுகெள என்பது 
யுத்தகொலைச ்சயற்பாடுகெனைபவபாலை 
தீவிர கெ்வனததிற்குரியன என்று இந்்தப 
பததியாைர பலை ்தடன்வ அழுததிககூறி 
்வந்திருககிறார. இன்னும் சிலைரும் இன்த 
ஒத்த்தாகெ ்வலியுறுத்தல்கெனைச ் சய்்தனர. 
ஆனால் அ்்தல்லைாம் கெ்வனததிற் 
்கொளைபபடவில்னலை. உண்ன்யில் 
அன்தினயயும் ச்ா்தானதன்தயும் 
தீரன்வயும் ்கொண்டு ்வரு்வதும் கூட ஒரு 
வபாரககொலை நட்வடிகனகெனயபவபாலை 
அதிகெ நிதி, அதிகெ ்வைம், அதிகெ கெ்வனம், 
அதிகெ உனழபபு வபான்ற்வற்னறக 
வகொரு்வனவ்வ. இன்தச ்சய்யா்ல் 
ஒபபுககுக கொரிய்ாற்று்வ்தாகெக கொலைம் 
கெடததிய்தன் வினைவ்வ இலைஙனகெ 
இன்னும் சமூகெஙகெளுககினடயிலைான 
முரண்கெைாகெவும் ்்வடிகுண்டுகெைாகெவும் 
்ாறி ்வைரந்து ்கொண்டிருககின்றன.

இந்்த நினலைனய ் ாற்ற வ்வண்டு்்ன்றால் 
்தற்வபாதுளை அரசியல் வபாககினனயும் 
அரசியலைாைரகெனையும் நிராகெரிககெ 
வ்வண்டும். இது கெடினவ். ஆனால் 
சனஙகெள நினனத்தால் இது சுலைபவ். 
ஏ்னனில் எ்வனரயும் அஙகீகெரிபபதும் 
நிராகெரிபபதும் ்ககெள்தாவன!
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அருவி ஆற்றில் அனலைவ்ா்த அருவகெ 
நின்ற பலைா ்ரததில் பலைாசசுனைகெளில் 
இருந்து பாகு ்வடிய, அந்்தபபாகு 
்னலைஊற்றினுடாகெ ஆற்றில் கெலைககெ, 
்ான்கெளும் ் யில்கெளும் குரஙகினஙகெளும் 
அ்வற்னற குடிதது இன்புற, வ்த்வ 
கென்னினகெகெனைபவபான்ற ்பண்கெள 
ஆற்றில் நீ்ரடுககெ ்வர, ்பண்கெனை 
கெண்ட மிருகெஙகெள அலைறிய்வாறு ஓட, 
அன்தக கெண்ட ்பண்கெள ்வாய்விட்டு 
சிரிககெ, சிரிபபால் நிலைததில் முததுககெள 
சி்தறும்; அவ்வாறு ்வைம் ்பாருந்திய 
கிரா்ம் என கெவிஞரகெள கிரா்ததின் 
அழனகெ ்வரணிபபர.

அவ்வாவற நிலை்வைம், நீர்வைம், ் ண்்வைம், 
கெனி்்வைம் என எஙகு பாரத்தாலும் பசனச 
படரந்்தது வபான்று ்வயற்கொட்சிகெள, அதில் 
பட்சிகெளின் குரவலைானசகெளுடன் கெடல், 
ஆறு, ்னலை, ்வயல்்்வளி, என இயற்னகெ 
அன்னனயின் பனடபபில் சிறந்து 
விைஙகும் பிரவ்தசவ் ஆனலையடிவ்வம்பு 
பிரவ்தச்ாகும். ஒரு பிரவ்தச ்சயலைாைர 
பிரிவு ஒரு பிரவ்தச சனப என ்ககெளின் 
வ்தன்வகெனைப பூரததி ் சய்ய இரு ் பரும் 
பிரிவுகெள.

கிரா்ம் என்றால் அஙகு முககியதது்வப 
படுத்தபபடும் வினடயம் குலை ்்தய்்வ 

14ஆம் திகெதி வ் ்ா்தம் ஒரு ்வாடனகெக 
கொரில் பயணம் ்சய்வ்தன். சாரதி 
இனைஞர. ்வாடனகெககொர கெம்பனிககு 
்வ ரு ் ான ம்  கு ன ற ந் து  வி ட் ட து 
என்றும் அ்தனால் ்தனககு சம்பைம் 
குனற்வ்தாகெவும் அஙகெலைாய்த்தார. கொனலை 
10.15 ்வனர இரண்டு ஹயரகெள்தான் 
கினடத்தன  என்றார. ஊரடஙகொல் இரவு 
வநரச ச்வாரிகெள இல்னலை என்றார. 

வ் ்ா்தம் 12, 13 ஆம் திகெதிகெளில் ்வட வ்ல் 
்ாகொணததில் சிலைாபததிலும் கினியா், 
்கொட்டம்பிட்டிய, மினு்வான்்கொனட 
்ற்றும்  ஏனனய இடஙகெளிலும் 
் சூ தி கெ ளு ம் ,  மு ஸ் லி ம் கெ ளி ன் 
கெனடகெளும் வீடுகெளும் ்தாககெபபட்டன. 
சிலை உயிரிழபபுககெள நடந்திருந்்தன. 
இ ந் நி ன லை யி ல் ்த ா ன்  ச ா ர தி க கு ம் 
எனககுமினடயிலைான உனடயாடல்.

'சண்னடனயயும் ்வன்முனறனயயும் 
நிறுததினால் ஊரடஙகும் நீஙகும். 
உ ங கெ ள  ச ம் ப ை மு ம்  மீ ண் டு ம் 
உயரும்' என்வறன்.'அ்்தபபடி? நாடு 
பூராகெவும் ்சூதிகெளுககுள ்வாளகெள 
இருககின்றனவ்வ எனவ்வ அன்தக 
கெ்வனிககெ வ்வண்டும். அரசாஙகெம் ரிசாட் 
பதிதியூனனவயா, ஹிஸ்புல்லைான்வவயா 
அசாத சாலினயவயா னகெது ்சய்யா்ல் 
இரு க கிறாரகெவ ை!  ்வானை யார 
கெ்வனிபபது?' என்றார.

இந்்த உனரயாடனலை ஊடகெததுனறயில் 
உளை எனது நண்பர ஒரு்வரிடம் 

்வழிபாடு ஒவ்்வாரு்வருககும் ்தஙகெைது 
பழன்வபணும் குலை ்்தய்்வ ்வழிபாடுகெள 
உளைன.

 எ்து ஆனலையடிவ்வம்பு பிரவ்தசமும் 
பலை கிராமிய ்வழிபாடுகெனையும் கெடவுள 
நம்பிகனகெனயயும் ்கொண்டன்ந்்த 
எழில் மிகு பிரவ்தச்ாகும். ்வந்்தானர 
்வாழன்வககும் நிலை ்வைமும், நீர ்வைமும் 
்கொண்டன்ந்்த சஙகெகொலை முல்னலை 
நிலைததின் பண்பு ் கொண்ட கிரா்ம் இஙகு 
கெண்ணகி ்வழிபாடு , சடஙகு ்ற்றும் கொளி, 
நாகெ கொளி, நாகொபூசணி, ்பரிய்தம்பிரான், 
நாகெ கென்னி, கெடலைாட்சியம்்ன் வபான்ற 
ஆலையஙகெள அன்யப்பற்று பண்னடய 
கிராமிய ்வழிபாடுகெனைப பின்பற்றும் 
கிரா்ஙகெளின் ஒன்றாகெததிகெழ்கின்றது .

கண்ணகி வழிபாடு

கெண்ணகி ்வரலைாற்றில்  இலைஙனகெயில் 
பலை இடஙகெளில் கெண்ணகி அம்்னுககொன 
சடஙகுகெள நனட்பற்று கெண்ணகி 
்வழிபாடு மிவும் பிரபல்யம்்வாய்ந்்த்தாகெக 
கொணபபடுகின்றன் குறிபபிடத்தககெது. 
அந்்த்வனகெயில் ஆனலையடிவ்வம்பு 
பிரவ்தசததிலும் பட்டி நகெர கெண்ணகி 
அம்்ன் ஆலையம் கெஜபாகு ்ன்னனால் 
்கொண்டு்வரபபட்டது. சு்ார 2000 ்வருடம் 

்வரலைாற்னறக  ் கொண்ட இவ ஆலைய்ானது 
்துனரனய எரித்த கெண்ணகியின் 
எ ல் ன லை ய ற் ற  வ கெ ா ப மு கெ த து ட ன் 
அன்யப்பற்ற ஆலையஙகெளில் ஒன்றாகெ 
அன்கின்றது.

ஆதி கொலைஙகெளில் இவ ஆலையம் கொட்டினால் 
மூடபபட்டு கொணபபடும் எனவும் ்வருடாந்்த 
விழாவிற்கு ்ாததிரம் கொடுகெனை அழிதது 
துபபரவு ்சய்து அம்்னுககு ்வழிபாடு 

நடத்தபபட்டது எனவும் ்வரலைாறு 
கூறுகின்றது. ்தற்வபாது அம்்னுககொன  
மூன்று வ்வனை பூனஜகெள நனட்பற்று 
்வருடாந்்த திருககுளிரசசி உற்ச்வமும் 
எட்டாம் சடஙகும் சிறபபாகெ எ்து கிரா் 
்ககெளினால் நடத்தபபடுகின்றன. 
அது்ட்டு்ல்லை வகொைாவில் பிரவ்தச 
கெண்ணகியம்்ன் ஆலையம் ்ருன்தயடி 
் ா ணி க கெ ப பி ள ன ை ய ா ர  ச வ ் ்த 
கெ ண்ணகியம்்ன் ஆலையஙகெளும் 
பிரசிததி்வாய்ந்்த ்வழிபாட்டு முனறகெனை 
்கொண்டன்ந்்த ஆலையஙகெைாகும் 
ஏதிர்வரும் 14ம் திகெதி (2019.05.14) பட்டிநகெர 
அம்்னது திருககுளிரசசி உற்்வச்வம் கெ்தவு 
திறத்தலுடன் ஆரம்பிககெபபடவுளைது. 

்ருன்தயடி ் ாணிககெபபிளனையார சவ்்த 
கெண்ணகியம்்ன் ஆலையததில் ஒரு நாள 
இரவு வநரததில் சலைஙனகெ சத்தததுடன்  
கெண்ணகியம்்ன் ஆனலையதன்த சுற்றி 
்வந்்தன்த பக்தரகெள வநரில் கெண்டன்யும் 
அம்்ன் ஊர்வலைததில் அம்ன் ்ந்திரக 
கெட்டுககு உளைடககியவபாது அம்்னன 
சு்ந்து ்சன்ற பூசாரி கீவழ விழ அம்்னது 
கும்பம் கீவழ விழா்ல் அந்திரததில் நின்ற 
்வரலைாறுகெளும் உண்டு. நாகெ கென்னி, 
நாகெகொளி, நாகெபூசணி ்வழிபாடு

இ ந் து க கெ ளி ன ட வ ய  ் ்த ா ன் று 
்்தாட்டு இருககும் நம்பிகனகெயும் 
விஞஞானததிற்கும் அபபால் ்சன்று 
்ககெளினடவய ஒரு பயஉணரன்வயும் 
ஏற்படுத து்வது்தான் ்ாந் திரிகெம், 
்சய்வினன. 

்சய்வினன என்றால் என்ன ? இது 
உண்ன்யா ? அல்லைது ்ககெளின் 
் ன தி ற் கு த ்த ா ன்  இ வ ்வ ா ற ா ன 
எண்ணஙகெள வ்தான்றுகின்ற்தா ? 
இவ்வாறான பலை வகெளவிகெளுககு 
ஆனலையடிவ்வம்பு பிரவ்தச நாகெ கென்னி, 
நாகெ கொளி ்வழிபாடு ஊடாகெ பதில் 
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கினடத்தன் என்பது விஞஞானததிற்கும் 
்ானிடவியலுககும் அபபாற்பட்ட 
ஒன்றாகெ இஙகு கொணபபடுகின்றது. இவ 
ஆனலையததின் பிர்தான பூசகெர பூனச 
வநரததில் ் ்தய்்வ உருவ்வறி பக்தரகெளுககு 
்வாககு ்சால்்வதும் நடககும்.

இஙகு கொணபபடும் பாம்பு புற்றுககு 
்ககெைால் பால் ன்வககெபபடு்வதும் 
பாம்பினததின் நாகெததினன ்்தய்்வ்ாகெ 
்வழிபடு்வதும் ்வழிபாட்டில் குற்றம் 
குனறகெள இருந்்தால்  நாகெகென்னி அல்லைது 
நாகெராஜா கெனவில் ்வந்து ்்தால்னலை 
்தரு்வ்தாகெவும் பின்னர ்வழிபாட்டில் 
உளை குனறகெனை நி்வரததி ்சய்்ததும் 
கெனவில் இவ்வாறான ்்தால்னலைகெள 
இல்னலை என்பதும் பிரவ்தச ்ககெளினடவய 
கொணபபடும் நம்பிகனகெ. ஆனலையடிவ்வம்பு 
கெண்ணகி கிரா்ததில் உளை நாகெ 
பூசணி அம்்ன் ஆலையம் இ்தற்கு சிறந்்த 
உ்தாரண்ாகெ விழஙகுகின்றது.

்ருன்தயடி ்ாணிககெபபிளனையார 
சவ்்த கெண்ணகியம்்ன் ஆலைய்ானது 
ஆனலையடிவ்வம்பு பிரவ்தச ்ககெைால் 
்வழிபடபபட்டாலும் அது அககெனரபபற்று 
உளளூராட்சிசனபககுள உள்வாஙகெபபட்ட 
ஆலைய்ாகெ கொணபபடுகின்ற ன் 
குறிபபிடத்தககெது.

எ்து கிரா்ததில் பஞசமுகெ  ஆஞஞவநய 
்வழிபாடுகெளும் உண்டு இஙகு ஒவ்்வாரு 
்்வளளிககிழன்கெளிலும் விவசட 
பூனஜ ்வழிபாடுகெள இடம் ்பறு்வதுடன் 
பூரனண தினஙகெளின் அன்ன்தானமும் 
்வழஙகெபபடுகின்றது. இவ ஆலையததில் 
ஒவ்்வாரு நட்சததிரஙகெளுககு்ான 
்ரஙகெளும் நடபபட்டு தினமும் ்வழிபாடுகெள 
நனட்பறுகின்றன் குறிபபிடத்தககெது.

 குறித்த ்ரததினன உரிய ராசிககொரரகெள 
சுற்றி ்வனைதது பஞசமுகெ  ஆஞஞவநயனர 
்வழிபட்டால் வ்தாேஙகெள நீஙகெப்பற்று 
சுகெ்வாழ்வு ்பறு்வர என்பது ்ககெைது 
பாரிய நம்பிகனகெயாகும்.

கூ றி வ ன ன்.  'சி ங கெ ை  ஆ ங கி லை 
ப த தி ரி ன கெ கெ ள,  இ ன ண ய த ்த ைச 
்சய்திகெள, ஒளிபரபபுச வசன்வகெள 
எ ல் லை ா ்வ ற் ன ற யு ம்  வி ட  ச மூ கெ 
்வனலைத்தைஙகெள எனபபடும் முகெ நூல்கெள 
்வாளும் கெததியும் ்சூதியிலும் அ்தன் 
பின்னால் ்வாவியிலும் வீடுகெளிலும் 
கெனடகெளிலும் இருபபன்தத திருபபித 
திருபபிக கொட்டும் வபாது ்ககெைது 
மூனைககுள ்வாள நினறயா்ல் 
இருககு்ா’ என்றார. 

ப த து  ந ா ட் கெ ளு க கு  மு ன் ன ர 
்ட்டககெைபபிலுளை உயர கெல்வி 
நிறு்வனம் ஒளறின் துனறத ்தனலை்வர 
ஒரு்வரிடம் வபச வநரந்்தது. ‘ஏபரல் 21ஆம் 
திகெதிககுப பின்னர முடஙகிபவபான கெல்வி 
நட்வடிகனகெகெனை எபவபாது ஆரம்பிபபது?’ 
எனக வகெட்வடன்.

'இபவபா எபபடித ்்தாடஙகு்வது அ்வரகெள 
்வந்்தால் குண்டு ன்வதது விடு்வாரகெவை'

 என்றார அ்வர.

அ்வரின் நண்பரான இன்்னாரு 
புததிசீவியும் அ்தனனவய ஆவ்ாதித்தார. 
இந்்த புததிசீவிகெள ்ாததிர்ல்லை, 
்ட்டககெைபபிலும் ்னலையகெம் ்தவிரந்்த 
ஏனனய ்தமிழ் பிரவ்தசஙகெளிலும்,  இந்்தக 
குண்டுப பீதியும் புரளியும் ்வ்தந்தியும் 
்தனலைவிரித்தாடு்வன்த ்்தருவிலும் 
வீட்டிலும் கூடிக கென்தககும் வபாது நடககும்  
உனரயாடல்கெள, முகெநூல் குறிபபுககெள 

்ற்றும் இனணயச ்சய்தித ்தைஙகெள 
மூலைம் கெண்வடன்.

்வாவைந்திய சிஙகெதன்த வ்தசியக 
்கொடியில் ்கொண்டது எ்து நாடு. 
எ்து வகொயில்கெளிலும் ்வாளும் வ்வலும் 
கெ்தாயு்தமும் சககெராயு்தமும் சூலைமும் 
நினறந்துளைன.

ஆயு்தம் இல்லைா்த கெடவுளகெள னச்வ 
ச்யததில் இல்னலை. அது ்ட்டு்ல்லை 
பிளனைககெறி வகெட்ட  கெடவுனைக 
கும்பிடுப்வரகெள எ்து னச்வத ்தமிழ் 
்பரு்ககெள. 

இ ்வ ற் ன ற வ ய  ப ா ட ப பு த ்த கெ ங கெ ள 
உட்பட அற்நறிபபாடசானலைகெளிலும் 

பி ள ன ை கெ ளு க கு ச  ் ச ா ல் லி க 
்கொடுககிவறாம். எ்து மூனைககுள 
்வாளும் குண்டும் இல்லைா்ல் வ்வறு என்ன 
இருபப்தற்குச சாததியம் இருககிறது?

இ து  ் ா த தி ர ் ல் லை ,  ் ண் டூ ர 
வகொவிலிலுளை து்வகனகெ என்ன 
்சய்்வது?

எ்து ஆதிககுடிகெைான வ்வடு்வர ்த்து 
அனடயாை்ாகெக ்கொண்டு வ்தாளில் 
தூககிச ்சல்லும் னகெக வகொடரினய 
என்ன ்சய்்வது?

முஸ்லிம்கெளில் சிலைம்படி, ்வாள்்வட்டு 
நடனஙகெள எல்லைாம் கிழககின் கெலைாசசார 
அனடயாைஙகெள ்தாவன. அ்வற்னற என்ன 
்சய்்வது?

இ்வற்றுக்கெல்லைாம் நாமும் எ்து 
அரசாஙகெமும் ்தனடவிதிதது, அடுத்த 
்தலிபான்கெைாகெ ஆகெபவபாகிவறா்ா? 
ஆனால் இந்்த ஆ்தஙகெஙகெளுககும் 
ந ன கெ ச சு ன ்வ க கு ம்  பி ன் ன ா ல் 
இன்னு்்ாரு அபாயகெர்ான விடயமும் 
- சட்டததிற்குப புறம்பானது்ாகெ உளைது.

அது்தான் எ்து ்தமிழ் ்வரத்தகெஙகெளினதும் 
உளளுராட்சி சனபகெளினதும் இன்வா்தமும் 
்வரத்தகெ நலைன்கெளும். ்ட்டககெைபபில் 
்ாநகெர சனப பகுதியில் வ் ்ா்தம் 1ஆம் 
திகெதி பிற்பகெல் ஒரு நாடகெம் நடந்வ்தறியது. 
்ஹல்்ட்டால் முழு முகெதன்தயும் மூடிய 
வ்ாட்டர னசககிள இனைஞரகெளின் 
ப்வனி, முன்வன ்வருப்வனர அடிததுத 
்தளளிவிடும் வ்வகெததில் பார வறாட்டிலும் 
ஆஸ்பததிரி ஆனனபபந்திச சந்தியிலும் 
பிரயாணித்தனர. பின்னால் ஒலி்பருககி 
கெட்டிய ஆட்வடா ஒன்று ஒரு வநாட்டீஸ் 
்வாசித்தபடியும் விநிவயாகித்தபடியும்.

' வியாபாரிகெள என்ற வபாரன்வயில் 
ஊருககுள நுனழயும் பயஙகெர்வாதிகெனைக 
கெட்டுபபடுத்த இனைஞரகெள விழிபபுடன் 
்சயற்படுஙகெள'

' ்தன்்ானம் உளை ்தமிழனாய் நாம் 
்வாழ, முஸ்லிம்கெளின் கெனடயில் 
்பாருட்கெளுககும் ்கொனலை ்்வறி 
்கொண்ட பயஙகெர்வாதிகெளுககுத 
தீனிவபாட்ட்வரகெளின் ்பாருைா்தாரததில் 
்தனடனய ஏற்படுத்த உன்னால் முடியும் 
்தமிழா'
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இ ப வ ப ா து  இ ரு க கி ன் ற ்வ ர கெ ள 
எல்வலைாரும் ஏடுகெள ்வாசிககெ்ாட்டாரகெள, 
்வாசிக கெ கூடிய்வரகெ ள ஒ ரு சிலை வர 
ப டு ்வ ா ன் கெ ன ர ப பி ர வ ்த ச த தி ல் 
இ ரு க கி ன் ற ன ர .  ப லை  ஏ டு கெ ள 
அ ழி ந் து வி ட் ட ன .  இ ரு க கி ன் ற 
ஏடுகெனையா்வது புத்தகெ்ாககு்வ்தற்கு 
முயற்சிககெ வ்வண்டும் என ஜீவி்தன், 
சயந்்தனுடன் வபசிக்கொண்டிருந்்தான். 
அபவபாது்தான் ஏடு்வாசிககெ கூடிய்வரகெள 
படு்வான்கெ னரயில் எஙகு ளைனர 
எனும் வ்தடு்தனலை வ்தடவினைந்வ்தாம். 
அவ்வாறு சிந்திததிருககும் வபாது்தான், 
்்வளனையனும் ்தனது ்னதில் 
பட்டதினன கூற ஆரம்பித்தான்.

்தமிழரகெளுனடய ்வரலைாறு ்்தான்ன் 
்வாய்ந்்தது. கொலைஓட்டததில் இடம்்பற்ற 
இயற்னகெ அனரத்தஙகெளினாலும், 
்்வவவ்வறான பிரசசினனகெளினாலும் 
இ லை க கி ய ங கெ ள  அ ழி ந் ்த ன ் யு ம், 
அ ழி க கெ ப ப ட் ட ன ் யு ம்  ்வ ர லை ா று . 
்த ற் கெ ாலை த தி ல்  இ ரு ந் து  மூ ன்று , 
ந ா ன் கு  ்த ன லை மு ன ற கெ ளு க கு 
மு ன் பி ரு ந் ்த  ்வ ா ழ் க ன கெ  மு ன ற, 
பண்டுபாடு, கெனலை வபான்ற பல்வ்வறு 
அம்சஙகெளும், ்தற்வபான்தய நவீன 
கொலை யுகெததில் ்ாறி்வருகின்றன. 
இந்நனடமுனற ்ாற்றத்தால் பலை்வற்னற 
இழந்து்வருகின்வறாம். இந்நினலையில், 
படு்வான்கெனரபபிரவ்தச ்ககெள ்த்ககு 

முன்னரான ்ககெள கெனடபபிடித்த 
கெனலைகெனை இன்றும் ்தம்சூழலிவலை 
ஆடி, அரஙவகெற்றி ்வருகின்றனர. 
அவ்தவ்வனை இலைககியததின்பால் 
ஈடுபாடு ்கொண்டு, கூதது, கெரகெம், கும்மி 
பாடல்கெனை எழு்தககூடிய்வரகெளும் 
இ ம் ் ண் ணி வ லை  இ ன் று ்வ ன ர 
இ ரு ந் து  ் கெ ா ண் டி ரு க கி ன் ற ன ர. 
நூலுருககெைாகெ ்த்து ஆககெஙகெனை 
்கொடுககொவிட்டாலும், எழுதிய கென்தகெனை 
்ககெள ்ததியிவலை கெனலைகெளின் 
ஊடாகெ ்கொடுககெகூடிய கெனலைஞரகெள 
உளைன்யும் ்வரவ்வற்கெத்தககெவ்த. 
பல்வ்வறு ்ட்டஙகெளிலும், பல்வ்வறு 
பிரவ்தசஙகெளிலும் இருந்து பலைநூல்கெள 
்்வளி்வந் து ்கொண்டிருந் ்தாலும் 
படு்வான்கெனரபபிரவ்தசததில் இருந்து 
குனறந்்தைவிலைான எழுததுககெவை 
நூலுருப ்பற்றிருககின்றன. இ்தற்கு 
கெனலைஞரகெள ்வறுன்பபனடத்த்வரகெைாகெ 
இருககின்றன்யும் கொரணவ்யாகும். 
அ வ ்த வ ்வ ன ை  எழு த ்த ாை ரகெ ன ை 
்தட்டிக்கொடுதது, அ்வரகெைது ஆககெஙகெனை 
் ்த ா கு த து  ் ்வ ளி யி ட க கூ டி ய 
மு ய ற் சி ய ா ை ர கெ ளு ம்  கு ன ற வ ்வ . 
்த்து கெனலைகெளினன ்்தாடரந்தும் 
அடுத ்த சந் ்த திககு ்கொடுத துவிட 
வ்வண்டும் என்பவ்த இம்்ககெளின் 
்பருவிருபபு்ாகும்.

்தற்கொலை யுகெததில் கெணினி மூலை்ான 

்சயற்பாட்டின் மூலை்ாகெ, இலைகு்வான 
முனறயில் ்த்து விடயஙகெனை 
பதிவு்சய்யககூடிய சூழல் உளைது. 
ஆனால் இற்னறககு ஒருநூற்றாண்டு 
கொலைததினன கெடந்துபாரககின்ற வபாது, 
ஓனலைசசு்வடிகெளிவலைவய எழுததுககெள 
் ப ா றி க கெ ப ப ட் டன.  இ ்த ன் வ ப ாது 
ஓனலைசசு்வடிகெளில் எழுததுககெளுககொன 
குததுககெள ன்வககெபபடு்வதில்னலை. 
அவ்தவ்வனை சிலை எழுததுககெளும் 
்தற்வபான்தய எழுதது ்வடி்வஙகெளில் 
இருந்து விததியாசபபட்டிருந்்தன. 
இ்தனால் ்தற்கொலைததில் இருககின்ற 
எல்வலைாரும் ஏடுகெளில் எழு்தபபட்டன்த 
்வாசிககெ்ாட்டாரகெள. ஒரு சிலைர ்ாததிரவ் 
்வாசிககெககூடிய்வரகெைாகெ உளைனர. 
என்்வளனையனும் வபசிமுடிககெ.

ஏட்டுபபிரதிகெனை ்வாசிககெகூடிய ஒரு்வனர 
படு்வான்கெனரபபிரவ்தசததில் வ்தடி ்சன்ற 

வபாது்தான், பழஙகுடி்டு கிரா்ததில் 
ஒரு்வனர சந்திககெ  கினடத்தது. 
அபவபாது்தான் ்தனது அனுப்வததினன 
எம்வ்ாடு பகிரந்து ்கொண்டார.

1 9 5 2 ம்  ஆ ண் டு  பி ற ந் து , 
ப ழ ங கு டி வ ் டு  கி ர ா ் த தி வ லை 
்வசிதது்வருகின்ற கெணபதிபபிளனை 
சி்வஞானமூரததினயவய அண்ன்யில் 
சந்திதவ்தாம். ஏட்டுபபிரதி ஒன்றுடன் 
எ ம் மு ன்  அ ் ர ந் து ் கெ ா ண் ட ா ர . 
அபபிரதிகெனை பாரத்தவபாது அ்தன் 
எழுததுககெள மிகெத்்தளி்வாகெ ்்தரிந்்தது. 

1927ம் ஆண்டு எழு்தபபட்ட சித்தாருட 
்நாண்டிசசிந்து ஏடாகெ அன்ந்திருந்்தது. 
ஆண்டுகெள ்தமிழ் எழுததுககெளினானலைவய 
எழு்தபபட்டிருந்்தன. அவவ்வட்டினன 
்வாசிககெ கூறிய வபாது, சிந்து என்பதினால் 
சிந் து நனடயினலைவய அ்தனன 
்வாசிததுக கொட்டினார. மிகெவ்வகெ்ாகெவ்வ 
்வ ா சி த து க ் கெ ா ண் டி ரு ந் ்த ா ர . 
அபவபாது்தான் இ்த ன ன எஙகு 
கெற்றுக்கொண்டீரகெள என வினவிய 
வபாது, கென்னன்குடா கெண்ணகி 
அம்்ன் ஆலைய உற்ச்வம் ஆரம்பித்தால், 
கெண்ணகி ்வழககுனர பாடு்வாரகெள, 
அபவபாது அ்வரகெளின் அருகிவலை 
இருபவபன் அ்வரகெள பாடு்வன்த 
கெ்வனிபவபன். இ்தன்மூலைவ் இ்தனன 
பயின்று்கொண்வடன். எனது அபபாவும் 
ஏடு எழுதிய்வர, ்வாசித்த்வர அபவபாதும் 
பாரததிருபவபன் இ்வற்றின் மூலை்ாகெவும் 
கெற்றுக்கொண்வடன். இபவபாதும் 
என்தருவகெ இருந்தீரகெள என்றால் 
ஏட்டினன ்வாசிககெகூடிய நினலைனயப 
்பற்றுவிடுவீரகெள என்றார.

இவவ்வட்டினன எழுதிமுடிபப்தற்கு 
எவ்வைவு கொலைம் எடுககும் என 

அ்வரிடம் வினவியவபாது, ஏட்டினலைவய 
அது்்தாடரபில் எழு்தபபட்டிருந்்தது. 
1927ம் ஆண்டு ஆ்வணி ்ா்தம் 1ம் திகெதி 
எழு்த ஆரம்பிககெபபட்ட சித்தாருட 
்நாண்டிசசிந்து ஏடு 1927ம் ஆண்டு 
புரட்டாதி ்ா்தம் 12ம் திகெதி எழுதி 
முடிககெபபட்டிருககின்றது. இவ்தவபான்று 
1890ம் ஆண்டு எழு்தபபட்ட ஏட்டினனயும் 
்வாசித்தாகெ கூறும் இ்வர, ஏடுகெனை 
்கொண்டு ்கொடுத்தால் அ்வற்றினன 
்வாசிததுககொட்டுப்வராகெ இருககின்றார. 
இது்வனர அரிசசந் திரன் கென்த , 
்வளளியம்்ானன, ்்தய்வ்வந்திரன் 
அம்்ானன, கெண்ணகி ்வழககுனர, 
்வாகெட ஏடுகெள என பலை்வற்னற ்வாசிததுக 
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2015ல் வ்தாற்றுவிககெப்பற்ற 'நல்லைாட்சி' 
அரசாஙகெத தின் ்வரவு ்சலைவுத 
திட்டததிற்கு இம்முனறயும் '்தமிழ்த 
வ்தசியககூட்டன்பபு' னகெ உயரததி 
இருககிறது. இம்முனற ஒரு விததியாசம் 
எ ன் ன ் ்வ னி ல்  கூ ட் ட ன ் ப பி ன் 
பஙகொளிககெட்சியான '்ரவலைா' ்வரவு 
்சலைவுததிட்டதன்த ஆ்தரிபப்தல்லை 
என்ற முடின்வ எடுககெ, அககெட்சினய 
வசரந்்த அம்பானற ்ா்வட்ட பாராளு்ன்ற 
உறுபபினர  கெ.வகொடிஸ்்வரன் கெட்சியின் 
முடின்வ மீறி ்வரவு ்சலைவுததிட்டதன்த 
ஆ ்தரிதது ்வாககெளிததிருககிறார. 
'்ரவலைா '  கெட்சியின் ்தனலை்வரான 
அனடககெலைநா்தன் பா.உ ்வாககெளிபபில் 
கெலைந்து ்கொளைவில்னலை. அ்வர 
ஏன் எதிரதது ்வாககெளிககெவில்னலை 
என்பது எம்பிரானுகவகெ ்்வளிசசம். 
்தமிழ்த வ்தசியககூட்டன்பபினதும் 
அ்த ன் பஙகொளிக கெட்சிகெ ளினதும் 
அரசியனலைபபாரதது ்தனலைசுற்றுகிறது.

பாராளு்ன்ற உறுபபினர  கெ.வகொடிஸ்்வரன் 
்வரவு ்சலைவுததிட்டதன்த ஆ்தரித்தது 
சரியா? பினழயா? என்ப்தற்கு அபபால் 
2015ம் ஆண்டிலிருந்து இன்று்வனர 
்வரவு ்சலைவுததிட்டதன்த ஆ்தரிதது 
்வ ா க கெ ளி த ்த ்த ன்  மூ லை ம்  அ ்வ ர 
பிரதிநிதிதது்வபபடுததும் அம்பானற 
்ா்வட்ட ்தமிழரகெள அனடந்்த சமூகெ 
்பாருைா்தார அரசியல் நன்ன்கெள 
என்ன? வினட திருபதியான்தாகெ இல்னலை.

1977ம் ஆண்டு ்பாததுவில் ்்தாகுதியின் 

இ ர ண் ட ா ்வ து 
ப ா ர ா ளு ் ன் ற 
உ று ப பி ன ர ா கெ த 
்்தரி்வான ்தமிழர 
வி டு ்த ன லை க 
கூ ட் ட ணி யி ன் 
வ ்வ ட் ப ா ை ர ா ன 
கெ ா லை ஞ ் ச ன் ற 
் . கெ ன கெ ர ட் ண ம் 
அ ்வ ர கெ ள 
அ ந் ்த  ்வ ரு ட ம்  அ ரச ா ங கெ த தி ன் 
்வ ர வு  -  ் ச லை வு த தி ட் ட த ன ்த 
்தமிழர விடு்தனலைக கூட்டணியின் 
பாராளு்ன்றககுழுவின் தீர்ானதன்த 
மீறி னகெனய உயரததி ஆ்தரித்தார. 
அன்னறய தினம் பாராளு்ன்றததில் 
ன்வதது ்தமிழர விடு்தனலைககூட்டணியின் 
முன்னாள ்சயலைாைர நாயகெ்ான 
அ்ரர அ.அமிர்தலிஙகெம் பா.உ அ்வரகெள 
கெனகெரட்ணதன்த வநாககி "இடிவிழும்" 
எனத திட்டினார. அவ்த அமிர்தலிஙகெம் 
பின்னாளில் ்தனது கெட்சிச சகொககெளிடம் 
கெனகெரட்ணதன்தப பற்றி ஒருத்தரும் 
குனறகூற வ்வண்டாம் எனக வகெட்டுக 
் கெ ா ள ளு ம் ப டி க கு  நி ன லை ன ் 
்ாறியது. கொரணம் அந்்தைவுககுக 
கெனகெரட்ணம் அ்வரகெள ்ககெளுககு 
வசன்வ ஆற்றியிருந்்தார. அன்று 
் ப ாத து வி ல்  ் ்த ாகு தி யி வ லை வ ய 
பலை இனைஞர யு்வதிகெளுககுப பலை 
அ ர ச  வ ்வ ன லை ்வ ா ய் ப பு க கெ ன ை ப 
்பற்றுக்கொடுத்தார. பலை பாரிய 
அ பி வி ரு த தி ப  ப ணி கெ ன ை யு ம் 
வ்ற்்கொண்டார. 'ஒரு பானன வசாற்றுககு 

08 ஒரு வசாறு ப்தம்' என்பது வபாலை 
‘கெஞசிககுடிசச’ ஆற்றுககுைதன்த வ்லும் 
ஆறு அடி உயரததி ஆயிரககெணககொன 
ஏககெர ்வயல் நிலைததிற்குக நீரபபாசன்வசதி 
ஏற்படுததிக்கொடுதன்தக கூறமுடியும். 
அ்வர கொலைததிவலைவய திருகவகொவில் 
்தனி உ்தவி அரசாஙகெ அதிபர பிரிவு 
உரு்வானது. அ்வரது ் னறவிற்குப பின்னர 
நிய்னம் ்பற்ற அ்வரது ்தஙனகெ திரு்தி.
ரஙகெநாயகி பத்நா்தன் அ்வரது ்வழியில் 
பணிகெனை முன்்னடுத்தார.

இ ந் ்த ப பி ன் ன ணி யி ல்  ப ா ர க கு ம் 
வபாது கெடந்்த நான்கு ்வருடஙகெைாகெ 
அ ர ச ா ங கெ த ன ்த  ஆ ்த ரி த து 
மு ட் டு க ் கெ ா டு த ்த ்த ன்  மூ லை ம் 
வகொடிஸ்்வரன் அம்பானற ்ா்வட்டத 
்தமிழரகெளுககு ்பற்றுக்கொடுத்த ஒரு 
பாரிய நன்ன்னயககூற முடியு்ா?  
குனறந்்தபட்சம் கெல்முனன ்வடககு பிரவ்தச 
்சயலைகெதன்தயா்வது ஏற்படுத்த முடிந்்த்தா? 
அ்ரர கெனகெரட்ணததின் பணிகெளுககும் 
வகொடிஸ்்வரனின் பணிகெளுககுமினடயில் 
ஏணி ன்வததுப பாரககெ வ்வண்டியுளைது. 
இ ரு ்வ ரு வ ்  ஆ ட் சி யி லி ரு ந் ்த 
அரசாஙகெதன்த ஆ்தரித்த்வரகெள்தாவன. 
ஆளுன்யும்-ஆற்றலும்-அரபபணிபபும்-
ச மூ கெ ந லை ந ா ட் ட மு ம்  இ ல் லை ா ்த 
சு ய லை ா ப  அ ர சி ய ல் ்வ ா தி கெ ன ை ப 
பாராளு்ன்றததிற்கு ்்தரிவு ்சய்து 
அனுபபு்வ்தால் இந்்த அ்வலைநினலை்தான் 
்தமிழ் ்ககெளுககு ஏற்படும். 'பானனயில் 
இருபபது்தாவன அகெபனபயில் ்வரும்' 
அம்பானற்ா்வட்டததின் ஒவர்யாரு 
பிரதிநிதியான வகொடிஸ்்வரனுககு 
்ட்டு்ல்லை ்ட்டககெைபபு ்ற்றும் 
தி ருவ கெ ாண ் ன லை  ் ா்வ ட் டத தி ன் 

்த மி ழ் வ ்த சி ய க கூ ட் ட ன ் ப பி ன் 
ப ா ர ா ளு ் ன் ற  உ று ப பி ன ர கெ ள 
அனன்வரு ககும் இப பழ்்ாழி 
்பாருந்தும். ்தமிழ்வ்தசியககூட்டன்பபின் 
்தனலை்வர இரா.சம்பந்்தன் அ்வரகெளின் 
மூ ப பு க கெ ரு தி  ஒ ரு  ் ரி ய ா ன ்த 

நிமித்தம் அ்வனர விதிவிலைககொகெ 
ன ்வ த து க ் கெ ா ண் ட ா லு ம்  கூ ட 
்த மி ழ் வ ்த சி ய க கூ ட் ட ன ் ப பி ன் 
வ்தசியபபட்டியல் ஆசனததிற்கொகெ 
நியமிககெப்பற்ற திருவகொண்னலை 
்ா்வட்டதன்தச வசரந்்த துனரரட்ணசிஙகெம் 
அம்்ா்வட்ட ்தமிழ்்ககெளுககு என்ன 
குறிபபிடும்படியான வசன்வகெனை 
்சய்துளைார என்றால் ஒன்னறவ் 
இ ல் ன லை  எ ன் வ ற  ஆ கி ற து . 
திருவகொண்னலை ்ா்வட்டத ்தமிழ் 
்வாககொைரகெள னநயாண்டிப பண்ணிக 
கெ ன ்த க கு ம்  அ ைவு க கு  அ ்வ ரி ன் 
்சயற்பாடுகெள ்ந்்த்ாகெ உளைன. 
இனி்வரும் வ்தர்தல்கெளிலைா்வது ்ாரி 
்்வளைததில் அடிபட்டு்வரும் 'ஏறு்கெழுததி' 
மீன் வபாலை கொலைததுககு கொலைம் வபாலித 
்தமிழ்தவ்தசிய ்்வளைததில் அளளுண்டு 
்வரும் வினனததிறன் அற்ற சுயலைாப 
அரசியல்்வாதிகெனை அனடயாைம் 
கெண்டு முற்றாகெ நிராகெரிபப்தன் மூலைவ் 
வ்தர்தல்ன்ய அரசியலிலிருந்து விடுபட்டு 
்ககெள நலைன்சாரந்்த ஒரு சமுகெ்ாற்ற 
அரசியனலை வநாககிக கிழககுத்தமிழரகெள 
பயணிககெமுடியும்.
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1992ம் ஆண்டு ்பன்சன் ்ஹட்ஜ்ஸ் 
உலைகெக கிண்ணம் என்ற ்பயருடன்,  
்வரண வ்லைஙகிகெள, ்்வளனை 
நிறபபந்து ்ற்றும் பகெலிரவு வபாட்டிகெள 
என வ்லும் புதிய பலை ்ாற்றஙகெளுடன் 
ஐந்்தா்வது உலைகெக கிண்ணததினன 
அவுஸ்திவரலியா ்ற்றும் நியூசிலைாந்து 
ஆகிய நாடுகெள இனணந்து நடாததின. இத 
்்தாடரில் இஙகிலைாந்து அவுஸ்திவராலையா, 
இந்தியா, பாகிஸ்்தான், வ்ற்கிந்திய 
தீவுகெள, நியூசிலைாந்து, இலைஙனகெ ்ற்றும் 
சிம்பாவ்வ ஆகிய எட்டு அணிகெவைாடு 
ஒன்ப்தா்வது அணியாகெ அது்வனர 
கொலைமும் இன்்வாதுககெல் ்கொளனகெ 
கொரண்ாகெ ்தனட்சய்யபபட்டிருந்்த 
்்தன்னாபிரிககெ அணியும் மு்தன் 
முனறயாகெ பஙகுபற்றியிருந்து. 

 சுழற்சி முனற வபாட்டிகெளின் 
முடிவில் அனர இறுதிப வபாட்டிககு 
நியூசிலைாந்து, பாகிஸ்்தான் ்ற்றும் 
இ ங கி லை ா ந் து ,  ் ்த ன் ன ா பி ரி க கெ ா 
ஆகிய அணிகெ ள ்்தரி்வாகின. 
மு்தலைா்வது அனரயிறுதிப வபாட்டியில் 
்்வற்றி்பற்ற பாகிஸ்்தான் அணியும் 
இரண்டா்வது அனரயிறுதிப வபாட்டியில் 
்னழயின் உ்தவியுடன் அதிஸ்ட ்வச்ாகெ 
்்வற்றி்பற்ற இஙகிலைாந்து அணியும் 
இறு்பாதிபவபாட்டிககு ்்தரி்வாகின.

இ ர ண் ட ா ்வ து  அ ன ர யி று தி 
வபாட்டியின்வபாது 43 . 5  ஓ்வரகெள 
முடிவில் ்்தன்னாபிரிககெ அணிககு 
1 3  ப ந் து கெ ளி ல்  2 2  ஓ ட் ட ங கெ ள 
வ்தன்வபபட்ட வபாது ்னழகொரண்ாகெ 
2 ஓ்வரகெள குனறககெபபட்ட நினலையில் 
் ்த ன் ன ா பி ரி க கெ  அ ணி க கு 
இலைககு 1 பந்துககு 22 ஓட்டஙகெைாகெ 
நிரணயிககெபபட்டிருந்து. துரதிஸ்ட்வச்ான 
முனறயில் அது வ்தால்வியனடந்்தன் 
குறிபபிடத்தககெ்தாகும்.

 25 ்ாரச 1992 அன்று ்்ல்வபன் 

நகெரில் பகெலிர்வாட்ட்ாகெ நனட்பற்ற 
இறுதிப வபாட்டியில் இம்ரான் கொன் 
்த ன லை ன ் யி லை ா ன  ப ா கி ஸ் ்த ா ன் 
அணி மூன்றா்வது முனறயாகெவும் 
இறுதிப வபாட்டிககு ்்தரி்வான 
இஙகிலைாந்து அணினய 22 ஓட்டஙகெைால் 
்்வற்றி்கொண்டு கிண்ணதன்தக 
னகெபபற்றியது. இறுதிப வபாட்டியின் 
ஆட்ட நாயகெனாகெ ்வஸீம் அகரம்  
்்தரி்வானவ்தாடு ் ்தாடர ஆட்ட நாயகெனாகெ 
நியூசிலைாந்து அணி வீரர ்ாரடின் குவரா 
்்தரி்வானார.

 இலைஙனகெ அணி இத ்்தாடரில் எட்டு 
வபாட்டிகெளில் பஙகு பற்றி இரண்டு 
வபாட்டிகெளில் ்ாததிரம் ்்வற்றி ்பற்று 
்்தாடரிலிருந்து ்்வளிவயறியிருந்்தது.  

 ஆறாவது உலகக் கிண்ணம் 1996

1996ம் ஆண்டு, இலைஙனகெ, இந்தியா, 
பாகிஸ்்தான் ஆகிய மூன்று நாடுகெளும் 
இனணந்து நடாததிய வில்ஸ் உலைகெக 

வகொட்னடமுனன வினையாட்டு கெழகெததின் புதிய 
அஙகெதது்வ விண்ணபபபபடி்வம் 10.05.2019 அன்று 
கெழகெததின் ்தனலை்வர வப.சடாற்சரராஜா்வால் 
்்வளியிடபபட்டது. இவவிண்ணபபபடி்வதன்த புதி்தாகெ 
்வடி்வன்பப்தற்கொகெ அண்ன்யில் நனட்பற்ற 
நிர்வாகெ சனபக கூட்டததில் அனு்தியளிககெபபட்டு, 
பரிசீலை ன னயின் பின்  வியாழக க கிழ ன் 
்்வளியிடபபட்டது.

 இவவிண்ணபபதன்த கெழகெததில் அஙகெத்த்வராகெ 
இருககும் சகெலை அஙகெத்த்வரகெளும் பூரணபபடுததி 
எதிர்வரும் 30.05.2019ககு முன்பாகெ ்சயலைாைரிடவ்ா 
அல்லைது ்தனலை்வரிடவ்ா அல்லைது ்பாருைாைரிடவ்ா 
ஒபபனடககு்ாறு ்தனலை்வர வகெட்டுக ்கொண்டுளைார.

30.05.2019 பின் ்வழஙகெபபடும் விண்ணபபஙகெள 
ஏற்கெபபட்ாட்டாது எனவும் ்தனலை்வர ்்தரிவிததுளைார. 
விண்ணபபஙகெனை ்சயலைாைரிடம் ்பற்றுக ்கொளைலைாம்.

கொனரதீவு ்ஹாககி லையன்ஸ் கெழகெததின் 2019ஆம் ஆண்டுககொன சீருனட 
்்வளியீட்டு நிகெழ்சசி கெழகெத்தனலை்வர ்த்வராசா லை்வன் ்தனலைன்யில் நனட்பற்றது. 
கெழகெபவபாசகெரகெைான உ்தவிககெல்விபபணிபபாைர வி.ரி.சகொவ்த்வராஜா, கொனரதீவு 
்ககெள்வஙகி முகொன்யாைர தி.உ்ாசஙகெரன் ஆகிவயார கெலைந்து்கொண்டு கெழகெ 
உறுபபினரகெளுககு சீருனடகெனை ்வழஙகின்வத்தனர. 
படஙகெள கொனரதீவு  நிருபர 

கிண்ண்ானது இலைஙனகெ கிரிககெட் 
ரசிகெரகெளுககு இது்வனர ்றககெ முடியா்த 
விருந்்தாய் கொணபபடுகிறது. கெடந்்த 
உலைகெக கிண்ண ்்தாடரில் பஙகு பற்றிய 
9 அணிகெவைாடு புதிய அணிகெைாகெ 
்கென்யா, ்ந்தரலைாந்து ்ற்றும் ஐககிய 
அரபு இராஜ்ஜியமும்  பஙகு பற்றியிருந்்தன. 
குழுநினலை வபாட்டிகெளின் வபாது 
ப ா து கெ ா ப பு  கெ ா ர ண ங கெ ளு க கெ ா கெ 
அவுஸ்திவரலியா ்ற்று் வ்ற்கிந்திய 
தீவுகெள அணிகெள இலைஙனகெககு 
்வந்து வினையாடா்த்தன் கொரண்ாகெ 
இலைஙனகெ அணிககு அபவபாட்டிகெளில் 
் ்வ ற் றி  ்வ ழ ங கெ ப ப ட் டி ரு ந் ்த ன ் 
குறிபபிடத்தககெ்தாகும். குழுநினலை ்ற்றும் 
கொலிறுதி வபாட்டிகெளின் முடிவில் இந்தியா, 
இலைஙனகெ ்ற்றும் அவுஸ்திவரலியா, 
நியூசிலைாந்து அணிகெள அனரயிறுதிப 
வபாட்டிககு ்்தரி்வானதுடன் இறுதிப 
வ ப ா ட் டி க கு  இ லை ங ன கெ  ் ற் று ம் 
அவுஸ்திவரலிய அணிகெள ்்தரி்வாகின.  

 ்ாரச 17 அன்று லைாஹுர கெடாபி 
ன்்தானததில் பகெலிரவு வபாட்டியாகெ 
நனட்பற்ற இறுதிப வபாட்டியில் அரஜுன 
ரனதுஙகெ ்தனலைன்யிலைான இலைஙனகெ 
அணி பலைம் ்வாய்ந்்த அவுஸ்திவரலிய 
அ ணி ன ய  7  வி க கெ ட் டுக கெ ை ால் 

் ்வ ற் றி ் கெ ா ண் டு  கி ண்ணத ன ்த 
்த ன்த ாக கி க் கெ ாண் டது.  இ று தி ப 
வபாட்டியின் ஆட்ட நாயகெனாகெ 107 
ஓட்டஙகெனையும் 3 விககெட்டுககெனையும் 
னகெபபற்றிய அரவிந்்த டீ சில்்வா  
்்தரி்வானவ்தாடு ் ்தாடர ஆட்ட நாயகெனாகெ 
்்தாடரில் ் ்ாத்த்ாகெ 221 ஓட்டஙகெனையும் 
7 விககெட்டுககெனையும் னகெபபற்றிய சனத 
்ஜயசூரிய ் ்தரி்வானார. இவ்்வற்றியின் 
மூலைம் மு்தன் மு்தலைாகெ ்்தாடனர 
நடாததிய நாடு கிண்ணதன்த ்்வற்றி 
்கெண்டது என்ற ்பருன்னய இலைஙனகெ 
்பற்றுக்கொண்டது என்பதுடன்  உலைகெக 
கிரிககெட் ரசிகெரகெள ்ட்டு்ன்றி ஏனனய 
உலைகெ நாடுகெளின் கெ்வனதன்தயும் ்தன் 
பககெம் ஈரககெ ன்வத்தது. 

ஏழாவது உவகக் கிண்ணம் 1999
மு்தன்முனறயாகெ ஐ.சீ.சீ கிரிககெட் 
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உலைகெக கிண்ணம் என்ற நா்த்ததுடன் 
இஙகிலைாந்தில் இடம்்பற்ற 7 ஆ்வது 
கிரிககெட் உலைகெக கிண்ண வபாட்டிகெளில் 
ஒருசிலை வபாட்டிகெள அயரலைாந்து, 
் ந ்த ர லை ா ந் து ,  ஸ் ் கெ ா ட் லை ா ந் து 
்ற்றும் வ்வல்ஸ் ஆகிய நாடுகெளிலும் 
நனட்பற்றன. இத ் ்தாடரில் இஙகிலைாந்து, 
அவுஸ்திவரலியா, இந்தியா, பாகிஸ்்தான், 
வ்ற்கிந்திய தீவுகெள, நியூசிலைாந்து, 
இலைஙனகெ, சிம்பாபவ்வ, ்்தன்னாபிரிககொ, 
பஙகெைாவ்தஸ், ்கென்யா ்ற்றும் 
ஸ்்கொட்லைாந்து ஆகிய 12 அணிகெள 
வினையாடியிருந்்தன.
 
 கு ழு நி ன லை  ் ற் று ம்  சு ப ப ர- 6 
வபாட்டிகெளின் முடிவில் அவுஸ்திவரலியா, 
்்தன்னாபிரிககொ ்ற்றும் நியூசிலைாந்து, 
பாகிஸ்்தான் அணிகெள அனரயிறுதிப 
வ ப ா ட் டி க கு  ் ்த ரி ்வ ா ன து ட ன் 
இறுதிப வபாட்டிககு பாகிஸ்்தான் 
்ற்றும் அவுஸ்திவரலிய அணிகெள 
்்தரி்வாகின. அவுஸ்திவரலியா ்ற்றும் 
்்தன்னாபிரிககொ அணிகெளுககினடயில் 
இடம்்பற்ற விறுவிறுபபான இரண்டா்வது 
அனரயிறுதி வபாட்டி ச்நினலையில்  
மு டி வு ற் ற ன ்த ய டு த து  இ ர ண் டு 
அணிகெளும் ச்்ான புளளிகெனை 
்பற்றிருந்்த்தனால் வ்தறிய ஓட்ட விகி்த 
அடிபபனடயில் அவுஸ்திவரலியா அணி 
இறுதிபவபாட்டிககு ்்தரி்வானது.

ஜுன் 20 அன்று வலைாட்ஸ் ன்்தாணததிலை 
நனட்பற்ற ்பரிதும் எதிரபாரககெபபட்ட 
இறுதிப வபாட்டியில் ஸ்டீவ வ்வா 
்தனலைன்யிலைான அவுஸ்திவரலிய அணி 
பாகிஸ்்தான் அணினய 8 விககெட்டுககெைால் 
இ லை கு ்வ ா கெ  ் ்வ ற் றி ் கெ ா ண் டு 
கிண்ணதன்த ்தன்தாககிக்கொண்டது. 
இறுதிப வபாட்டியின் ஆட்ட நாயகெனாகெ  
4 விககெட்டுககெை னகெபபற்றிய வசன் 
வ்வாரன்  ்்தரி்வானவ்தாடு ்்தாடர ஆட்ட 
நாயகெனாகெ ்்தாடரில் ்்ாத்த்ாகெ 281 
ஓட்டஙகெனையும் 17 விககெட்டுககெனையும் 
னகெபபற்றிய ் ்தன்னாபிரிககொ அணியின் 
லைான்ஸ் குளுஸ்னர ்்தரி்வானார. 

இலைஙனகெ அணி இத ்்தாடரில் ஐந்து 
வபாட்டிகெளில் பஙகு பற்றி இரண்டு 
வபாட்டிகெளில் ்ாததிரம் ்்வற்றி ்பற்று 
்்தாடரிலிருந்து ்்வளிவயறியிருந்்தது.

எட்ாவது உலகக் கிண்ணம் 2003

ஐ.சீ.சீ கிரிககெட் உலைகெக கிண்ணம் என்ற 
நா்த்ததுடன் 8 ஆ்வது கிரிககெட் உலைகெக 
கிண்ண வபாட்டிகெள ்்தன்னாபிரிககொ, 
்கென்யா ்ற்றும் சிம்பாபவ்வ ஆகிய 
ஆபிரிககெ நாடுகெளில் இடம்்பற்றன. இத 
்்தாடரில் இஙகிலைாந்து அவுஸ்திவரலையா, 
இந்தியா, பாகிஸ்்தான், வ்ற்கிந்திய தீவுகெள, 
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(எல்லைா  இனததுப  வபரப  பிளனைகெளுககும்  ஒரு    பாட்டன் ்சால்லும்   
பழம்  கென்தகெள   கென்த—2)

1949 கெளில்    அ்தா்வது  70ன்  ்வருடஙகெளுககு  
முன்னர

்ட்டக கெைபபு  படு்வான்கெனரனய   
அண்டியதும்  முழுககெ  முழுககெத ்தமிழ் ் ககெள  
்ாததிரவ்    ்வாழ்ந்து்ான    அமிர்தகெளி  
,புன்னனச வசானலை, ்ட்டிககெளி,  சீலைாமுனன, 
பனிசசயடி, உபவபானட ஆகிய இடஙகெளில் 
பாய் வியாபாரம் ்சய்து  ்வந்்த்வர்தான்  
இந்்தக கிறீன்  கொககொ.

அம்்ககெள  ்ததியில்  கிறீன்  கொககொ  என்ற  
இந்்தப  ்பயர  ்்வகு பிரசித்தம். பாய்ககொரக 
கிறீன் கொககொ எனவும் இ்வனர அனழத்தனர. 
கொத்தான்குடியில் பின்னபபடும்  இப பாய்   
மிகெ விவசட்ான பாய்.  பன்புல் எடுததுப 
ப்தபபடுததி,  நாராககி., அ்தற்கு ்வரணமூட்டி, 
அ ்த ன ன ் கெ ா ண் டு  ப ா யி ன ழ ப ப ர 
கொத்தான்குடி இஸ்லைாமியப்பண்கெள.

இனழத்தல் என்ற்சால்  அழகொன 
்சால்.  ஒன்வறாடு  ஒன்னறப பின்னி 
புதிய்்தான்னற  உரு்வாககெல் என்பது இ்தன் 
அரத்தம்.  பாய் இனழத்தல்  கொத்தான்குடி  
இஸ்லைாமியப ்பண்கெளின்  ஒரு குடினசக  
னகெத்்தாழில். அதிலும் கொத்தன்குடியிலுளை  
பூ  ்நாசசிமுனன பாய் விவசட்ானது. 

பன் கிழககு ்ாகொணததில்  கொணபபடும் 
ஒரு நீண்ட புல். குருககெள ்டததில்  இது 
அதிகெமுண்டு. கொத்தான்குடிககு இஙகிருந்தும் 
பன் ஏற்று்தியாகின்றது.  கெற்பன்,  
்நட்டிபபன், வகொரபபன் என பலை ்வனகெப 
பன் உண்டு. இபபன்னில் பலை்பாருட்கெள  
்சய்்வர. அ்வற்றுள முககிய்ானது்தான்   
இந்்தப பன் பாய்.

குழந்ன்தப பாய், குழிபபாய், பின்னல் பாய்,  
பிணிபபாய், கெனரபபாய் கெல்யாணபபாய் 
எனப பாய்கெள  பலை ்வனகெபபடும். பசனச 
சி்வபபு  ்ஞசள என்ற  ்வரணக வகொழிச  
சாயஙகெளில்  வ்தாய்தது  எடுககெபபடும்  பன்  
ஓனலைகெனை குறுககு  ்றுககொகெப  பல்வ்வறு  
டினசன்கெளில் பின்னிப பாய் உரு்வாககு்வர. 
அது ஒரு கெனலை.    ஓவ்்வாரு பாயும் 4 
அடி  அகெலைததிலும்  ஏழு அடி  நீைததிலும்  
அன்ந்திருககும். ்தமிழ்  ்ககெள  ்த்து  
வீட்டு விறாந்ன்தயில்  அ்தனன விரிதது 
விருந்தினனர அதில் அ்ரச்சய்்வர.  
இபவபான்தயப வபாலை கெதினர  வசாபா  
்வரா்தகொலைம். வீட்டுககு  விருந்தினர ்வந்்தால் 
இந்்தபபானயத ்தான் எடுதது  விரிபபர.

கெட்டில்கெள  சா்தாரண வீடுகெளில்  
இல்லைா்தகொலைம். இரவில் படுபப்தற்கும் 
இபபாய்்தான் பயன்படும்.  வீட்டு முற்றதது  
்்வளனை ்ணலில்  பூரணச சந்திர 
ஒளியில்   இ்தனன  இரவில் விரிதது   
்்ல்லிய  கொற்று  வீச  பாயின்  ்ணதன்த  
முகெரந்்தபடி அம்்ாவின்  அனணபபில் அ்தன் 
மீது  படுதது  அனுபவித்த  அந்்த  1949 ஆம்  
ஆண்னட நினனததுபபாரககிவறன்.  

்வருடாந்்தம் நனட்பறும்  கிராமியக வகொவில் 
சடஙகுகெளில் இபபாய் மீது்தான்  எம்மூரத 
்்தய்்வஙகெளுககொன   ்னட ன்வககெபபடும். 
்னட என்பது ்வானழ இனலைன்வதது, 
அ்தன்மீது  ்நல்லு, பூ,  வ்தஙகொய் ்பாஙகெல்  
என்னபன  குவிதது,  கொளி,  ்ாரி, ன்வர்வர 
கெண்ணனகெ, ் பரிய்தம்பிரான், நாகெ்தம்பிரான்,  
கெடனாசசியம்்ன் வபான்ற  ் ்தய்்வஙகெளுககு 
பனடககெபபடும்.  

 ஒரு வி்தப பனடயல் அது மிகெ மிகெப  
புனி்த்ானது. ்தமிழர  வீட்டில் கெலியாணம் 
நனட ்பறு்வ்்தன்றால்  ்ண்ககெனை  
இருத்த  விருந்தினரககு  விரிககெ   
கொத்தன்குடியில்  ்சால்லித ்தான்  
பாய் ்சய்்வர. அ்தற்குப ்பயர்தான் 

கெலியாணபபாய். அபபாய்கெள  ்வழன்யான 
பாய்கெனை விட அலைஙகொர்ாகெவும்  
மிகெப்பரியன்வாகெவும்  இருககும்.
்ட்டககெளபபுத ்தமிழர பண்பாட்டில்   இந்்தப  
பாய்கெள  ஒரு முககிய  ்பாருள. பாயின்றி 
அந்்தப பண் பாட்டில் அழகில்னலை. அ்தற்கொன 
அழகொன பாய்கெனை  ்தமிழ் ்ககெளுககு  
்வழஙகிய்வரகெள இந்்தக கொத்தான்குடி   
இஸ்லைாமியப ்பாண்டுகெவை. 

இஸ்லைாமியரின் பாய்  அன்று ்தமிழர 
பண்பாட்டின் ஓர அஙகெ்ாகி இருந்்தன்த 
இபவபாது எண்ணிப  பாரககிவறன். 
அழகியல் ரசனன மிககெ  இஸ்லைாமியப  
்பாண்டுகெள ்வனகெ ்வனகெயான  பாய்கெனை  
கெண்னணக கெ்வரும்  ்வரணஙகெளில்  
்தயாரித்தனர. அபபாய்கெனை அ்வரகெள  
பின்னுகின்ற  கொட்சிவய ஓர அழகு. 
அனன்வரும்  ்பாருைா்தாரததில்  மிகெ மிகெ 
கீழ் நினலையிலுளை  ்பண்கெள அ்வரகெளிடம்  
வியாபாரிகெள  சற்றுக    குனறந்்த வினலையில் 
இபபாய்கெனைப ் பற்று   எ்ககு விநிவயாகெம்  
்சய்்வர. வியாபாரம் அல்லை்வா? வியாபாரம் 
ஆயினும் அ்தற்குள ஓர  அறம் இருககும். 
இபபாய்கெனை ்ட்ட்டககெைபபு   ்தமிழ் 
்ககெளின் கொலைடிககு எடுதது  ்வந்து   
வ்ற்குறிபபிட்ட  ஊரகெளில்  விற்பனன 
்சய்்த்வர்தான் இந்்தக கிறீ ன் கொககொ. 

அன்று பிரசித்த்ாயிருந்்த  மிகெ்பரிய  
அகெலை்ான ்பரிய கெரியர பூட்டிய  றலி 
பசிககெளில் பின் பககெததில்   ஒரு  ்்தானகெப  
பாய்கெனை அடுககி  ்வரினசயாகெ  கெட்டியபடி, 
அ்வர ்வரு்வது  ஒரு ராஜகு்ாரன் வ்தரில் 
்வரு்வது வபாலை இருககும்.  அ்வர ஒரு 
அழகொன ராஜகு்ாரன்்தான். பிரகொசிககும்  
்தகெ்தகெ்்வன்ற  ்்வளனையுடம்பு. ச்வரம்  
பண்ணபபட்ட  பழபழககும் ் ்ாட்னடத்தனலை,  
்தனலைனய ்னறககும்   ்வால் ன்வத்த  ஒரு 
சி்வபபு நிறததுருககித்்தாபபி.  உடம்பில் 
ஒரு முழஙனகெ்வனர நீண்ட ஒரு ்்வளனை 
்்வன்னியன்,  வகொடுவபாட்ட ்்வளனைச  
சாரன்,  இடுபபில்   வ்தாலினாலைான ஒரு 
்பரிய  அகெலை்ான ்பல்ட்,  அதில் பலைவி்த  
அனறகெள.  எ்து வீட்டின் முன்னால் 
்வந்து  னசககினை ஸ்ராண்டில் வபாட்டு 
விட்டு உஸ்ணம்  ்பாறுககெ  முடியா்ல்  
்்தாபபினயக   கெழற்றி, இடுபபில் ்்தாஙகு 
்்வளனைக னகெவலைஞசினய  எடுதது பழ  
பழககும்  அந்்த  ்்ாட்னட ்தனலைனய  அ்வர  
துனடதது  விட்டு   ்தனது  அழகொன ்வரினச  
்்வளனைப    பற்கெள   பளிச்சனத  ் ்தரியச    
சிரிபபது  ஓர  ரம்மிய்ான்்தாரு கொட்சி. 
அபவபாது அ்வர மிகெ அழகொகெத ்்தரி்வார.

நடுத்தரம் ்தாண்டிய  ்வயது, இஙகி்த்ாகெப 
வபசு்வார, மிகெ மிகெ ்ரியான்த கெலைந்்த வபசசு. 
ஊரில் அ்வருககு மிகுந்்த  ்திபபு. கிறீன்  
கொககொ என்றால்    சிறிய்வரிலிருந்து  
்பரிய்வர  ்வனர  அ்வனர அறியா்தார 
இல்னலை. எல்லைா   வீடுகெளுககும்  அ்வர 
்சல்்வவ்த  கொரணம். பாய் வீடுவ்தடிச  
்சல்லும்.

என் அம்்ா அ்வருககு ஒரு ்தஙனகெவபாலை. 
கொககொ என்று்தான் அம்்ா அ்வனரக 
கூபபிடு்வா. புளை  என்று்தான்  என் 
அம்்ான்வ அ்வர  அனழபபார. சிலை 
வ்வனைகெளில்  முத்தம்்ா  என்றும்  
கூபபிடு்வார.  றலி  னசக கிளில் 
எஙகெள  வீட்டுககு முன்  ்வந்திறஙகும்  
அ்வர  அத்தனன பாய்கெனையும்   
தூககிக்கொண்டு  ்வைவுககுள   ்வரு்வார. 
எஙகெள   வீட்டு விறாந்ன்தயில்  அ்வற்னற  
ன்வபபார. பாய்ககுவியலைால் விறாந்ன்த 
நினறந்திருககும். ்வரும்வபாவ்த  'புளை  
முத்தம்்ா  ஒரு வ்தத்தண்ணீ   வபாடுகொ’ 
என மிகெ உரின்யுடன் வகெட்டபடி்தான்  
்வரு்வார. ஒரு ்தஙனகெயிடம் அண்ணன் 

உரின்வயாடு வகெட்பது வபாலை. கிறீன் கொககெ 
வகெட்கெமு்தவலை குசினிககுள  அடுபபு மூட்டி  
பானனயில் ்தண்ணீர ன்வககெபபட்டு  விடும். 
அம்்ா  விறந்ன்தயில்  விரிககும் பாயில் 
அ்ரந்து அபபாயின் மீது ்தனது சி்வபபு 
நிறத துருககித ்்தாபபினய ன்வததுவிட்டு  
அம்்ாவுடன்  குடும்ப விடயஙகெனை வபச 
ஆரம்பிதது விடு்வார,அபபா இருந்்தால் 
உனரயாடலில் அ்வரும் கெலைந்து  ்கொள்வார.

அபவபாது்தான் மு்தன் மு்தலில் அபபடி 
ஒரு ்்தாபபினய நான் பாரககிவறன்.  
புதுவி்த்ான ்்தாபபி  நீை்ாகெ அது 
இருந்்தது,அ்தன் உசசியில் குஞசம்  
்்தாஙகியது. அபபா  அம்்ா வுடன் கிறீன் 
கொககொ  உனரயாடு்வார நானும்  அககொவும் 
்தஙனகெ்ாரும்  ்வாய் பாரத்தபடி  இருபவபாம்.
வீட்டில் வ்தநீர அருந்திக கெனைபபாறிய பின் 
ஐந்து ஆறு பாய்கெனைத தூககி்கொண்டு  
ஊருககுள   இறஙகி  விடு்வார.

எனககுக கிறீன் கொககொ மீது எனககு நல்லை 
விருபபம். அ்வரின் வ்தாற்றமும்  கென்தகெளும் 
அந்நிவயான்னியமும் அ்வர சுமுகெ்ாகெப  
பழகும் முனறயும்   விவசட்ாகெ  அ்வர 
்கொணரும் பாய்கெளின் ்வரண அழகும் அ்வர 
மீது ்பரும்பிரியதன்த  ஏற்படுததியிருந்்தன.

அ ்வ ரு ட ன்   வி ய ா ப ா ர த தி ற் கு ச  
்சல்லை  அம்்ாவிடம் அனு்தியும் 
்பற்றுக ்கொண்வடன். ஆனால் ஒரு 
நாளூம் என்னிடம்  அ்வர பானயத 
தூககிக்கொண்டு்வரச  ்சால்லைவில்னலை. 
ஒரு   வபசசுத துனணயாகெவ்வ  என்னன 
அ்வர  சிலை வ்வனைகெளில்   அனழததுச 
்சன்றார. வீடு வீடாகெச ்சல்்வார  
அ்வரகெளின்  விறாந்ன்தகெளில் ஆசு்வாச்ாகெ 
இருந்து  பாய்கெனை விரிதது  வியாபாரதன்த  
ஆரம்பிபபார. வியாபாரம் ்ாததிரம் அஙகு 
நனட்பறு்வதில்னலை.  அ்வரகெளின் குடும்ப 
கெஸ்டஙகெள  நஸ்டஙகெள  நன்ன்   தீன்கெள  
்கிழ்சசிகெள  எல்லைாம் அஙகு  பரி்ாறபபடும்.

அது ்்வறு்வன பாய் வியாபாரம்  ்ாததிரம் 
அன்று  குடும்ப உறவுப பரி்ாறலும் கூட.
இ ்த ன ா ல்  அ வ வூ ர கெ ளி லி ரு ந் ்த 
ஒவ்்வாரு குடும்பதன்தயும் அககுடும்ப 
உறுபபினரகெனையும்  அ்வரகெளின் 
்தனிபபட்ட  பிரசசனனகெனையும்  கிறீன் 
கொககொ துல்லிய்ாகெ அறிந்திருந்்தார. அ்வரது  
கெனி்வான வகெட்டலும் 

 அ்வர ்தனது அனுப்வம் ் கொண்டு ் சால்லும் 
ஆவலைாசனனகெளும் அ்வரகெளுககு  மிகெ  
ஆறு்தலைாகெ இருந்்தன. இ்தனால் சிலை 
குடும்பஙகெள   கிறீன் கொககொவின் ்வரன்வ 
ஆ்வவலைாடு எதிரபாரததிருககும்.

ஒரு்்தாகுதிப பாய் விற்று முடிய 
்ததியானம் ஆகிவிடும். மீண்டும்  எ்து 
வீடான ்தைபபிரவ்தசததுககு ்வரு்வார
பனழயபடி   எ்து  விறாந்ன்தயில்   

விரிககெபபட்டிருககும் பாயிலிருககும்  
்்வற்றினலை ்வட்டாவிலிருந்து  பாககு எடுதது  
்்வட்டி ்்வற்றினலையில் சுண்ணாம்பு ்தடவி 
்்வற்றினலைவபாட ஆரம்பிபபார.  அ்வரது 
சி்வந்்த உ்தடுகெள  வ்லும் சி்வககும். 
பககெததில் துபபல்  சட்டி இருககும் அதில்  
துபபிக்கொண்வட  உனரயாடு்வார.

அ்தற்கினடயில் அம்்ா  அ்வருககு 
்ததியானச சாபபாடு ்தயாரிதது விடு்வா. 
அ்வர வகெட்கொ்வலைவய  அது உரு்வாகிவிடும்.

  அபபா,   கிறீன் கொககொ  நான்  அனன்வரும்  
இருந்து ்திய உண்வு உண்வபாம். 

அபபாவும்  கிறீன் கொககொவும் நினறய 
உனரயாடிக்கொள்வாரகெள. பின்னர சிறிது 
வநரம் கிறீன் கொககொ  பாயில் கெண் அயர்வார. 
2,00 ்ணிககு மீண்டும்  இன்்னாரு 
பாய்ககெட்டுகெனை எடுததுக்கொண்டு  
ஊருககுள இறஙகி  விடு்வார. ்பாழுதுபட  
5.00  ்ணிககு மீண்டும் வீட்டுககு  ்வரு்வார.

புளை என்று கூபபிட்டுக கெடபபடி  கெடககு 
முன்னவரவய அம்்ா வ்தத்தண்ணிக 
வகொபனபயுடன்  கிறீன் கொககொன்வ 
்வரவ்வற்பார.  வீட்டில் ஏதும் பலைகொரஙகெள 
்சய்திருந்்தால்  பாரசல் கெட்டி கிறீன் கொககொ  
னகெகெளில் ் கொடுககெபபடும். கிறீன் கொககொவும் 
ஒவ்்வாருமுனறயும் ்வரும்வபாது எ்ககு 
வீட்டுப பலைகொரஙகெள   ்கொண்டு ்வரு்தல் 
்வழன். ்தமிழ்்ககெளும் இஸ்லைாமிய 
்ககெளும் அன்று ்பரும்பாலும் ஒவர 
வி்த்ான பலைகொரஙகெனைவய ்சய்்தனர.

ஊரில் கூதது  நடந்்தால் கிறீன் கொககொவுககும் 
ஓர அனழபபு இருககும். அ்வரும் 
கெைரிககுள ஏறி கூத்தருககு  சால்ன்வ 
அணி்வார, பணபபரிசுகெள ்கொடுபபார. 
அ்வரிடம் ்வாஙகிய பானயத்தான்  
கூததுககெைரிககுள  விரிதது  அ்தன்மீது  
கும்பம் ன்வததிருபபாரகெள.  அ்வரிடம் 
்வாஙகிய பாயில் அ்ரந்து ்கொண்டும்  
படுததிருந்தும் கூததுபபாரபபாரகெள.

கூததுப  பாரககெ ஊரப்பரிய்வரகெள   
அ ய லூ ர ப  பி ரமு கெ ரகெ ள  ்வ ந் ்த ால் 
அ்வரகெள அ்ர  கிறீன் கொககொவின்  
கெலியாணபபாய்்தான் விரிககெபபடும்.

எஙகும் நீககெ்ற  நினறந்திருபபார  இந்்தக 
கிறீன் கொககொ. ஊரில்  அ்வர  பாய் விற்று  
கொத்தான்குடி  திரும்பும்வபாது ்பரும்பாலும் 
அ்வர ்கொணரந்்த எல்லைாப பாய்கெளும் 
விற்கெபபட்டிருககும். அல்லைது சிலைர  
கெடனுககும் பாய் எடுததிருபபாரகெள.

்ம்்ல்  சாய்ந்்ததும்    அ்தா்வது ்பாழுது 
சாய்ந்்ததும்  ்தனது  கெரியர கெட்டிய றலி 
னசககிளில் ஏறி துருககித ்்தாபபிய 
அணிந்்தபடி ராஜகு்ாரன் புரவியில் வபா்வது 
வபாலை கொத்தான் குடிககுப பயண்ா்வார 
கிறீன் கொககொ. 

இ்வர ஒரு உ்தாரணம் இ்வரவபாலை 
எத்தனனவயா   கொத்தான்குடிக கொககொ்ார 
்ட்டககெைபபின் கிரா்ஙகெள  வ்தாறும் 
வியாபாரம் ்சய்துளைனர.  துணி ்ணி 
்்தாடககெம் சகெலை சா்ான்கெளும்  கிரா்ததில்  
்தனிதது  ்வாழ்ந்்த  ்தமிழ் ்ககெளின் 
கொலைடிககுக ்கொண்டு  வசரத்த்வரகெள 
இந்்தககொககொ்ார்தான். அ்வரகெள ்தமிழ் 
்ககெவைாடு இனணந்தும் பினணந்தும் 
்வாழ்ந்துளைனர. வியாபாரததுககும் அபபால் 
நம்பிகனகெயான  ஓர உறவும் இருசாராரிடமும்  
அன்று  நிலைவியது. அந்்த இனணபனபயும் 
பினணபனபயும் அன்னபயும் உறன்வயும்  
நினனத்தபடி  ்வாழும் பலை முதிய்வரகெனை 
இன்றும் ் ட்டககெைபபுத ்தமிழ்க கிரா்ஙகெளில் 
கொணலைாம்.  இவ்தவபாலை கொத்தான்குடிககுள 
்சன்று  இஸ்லைாமிய  ்ககெளுககு  ்த்து 
வீட்டில் உண்டாககிய ்ரககெறிகெனையும்  
பான லையும் எரு ன்த ்தயினரயும் 
வ்தஙகொனயயும் கொத்தான்குடி இஸ்லைாமிய  
்ககெளுககு    வியாபாரம் ்சய்்தனர  ்தமிழ்  
வியாபாரிகெள.
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19.04.2019ம் திகெதிய 60 ்வது அரஙகெம் 
பததிரினகெயில், 'அரஙகெம் பததிரினகெயில் 
இருந்து பிளனையானனச சந்திதவ்தன்' 
எனும் கெட்டுனர அ்தன் ஆசிரியர 
தி ரு . பூ . சீ ்வ கெ ன்  அ ்வ ர கெ ளு ன ட ய 
பிரசுர்ாகியிருந்்தது. அவ்த கெட்டுனரனய 
்தனது முகெநூலிலும் பதிவு ்சய்திருந்்தார. 
பததிரினகெக கெட்டுனரயின் பதிற்குறிகெள 
எவ்வாறு இருந்்தது என்பது ்்தரியாது. 
ஆனால் முகெநூலில் பலை்வாறான 
பதிற்குறிகெனையும் கெருததுககெனையும் 
அ ்வ ்த ா னி க கெ  மு டி ந் ்த து .  இ ந் ்த 
அ ்வ ்த ா ன த தி ன்  அ டி ப ப ன ட யி ல் 
பிளனையான் ்்தாடரபான எனது 
அ்வ்தானததினன இப பததியின் ஊடாகெ 
முன்ன்வககெ விரும்புகின்வறன்.

மு கெ நூலி ல்  ் ்வ ளி ப ப டுத ்த ப ப ட் ட 
பதிற்குறிகெளும் கெருததுககெனையும் 
பின்்வரும் ்வனகெயில் ்வனகெபபடுத்த 
முடியும்.

1.      பிளனையானன ஆ்தரிபப்வரகெள

அ . ் ட் ட க கெ ை ப பு  ் ண் ச ா ர ந் து 
பிரவ்தசபபற்றுடன் பிளனையானன 
ஆ்தரிபப்வரகெள

ஆ . இ து ்வ ன ர ய ா ன  ் ா கெ ா ண 
ஆ ட் சி க கெ ா லை ங கெ ன ை  வி ட 
பிளனையானுனடய ஆட்சிககொலைம் 
சிறந் ்த து எனும் அடிபபனடயில் 
பிளனையானன ஆ்தரிபப்வரகெள.

2.        பிளனையானன எதிரபப்வரகெள

அ. சனநாயகெ்வாதிகெள 
ஆ. விடு்தனலைபபுலிகெள ஆ்தர்வாைரகெள
இ. யாழ் வ்லைாதிககெ சிந்்தனனயாைரகெள
ஈ. ்தமிழ்த வ்தசியக கூட்டன்பபு 
   ஆ்தர்வாைரகெள.

் ட் ட க கெ ை ப பு  ் ண் ச ா ர ந் து 
பிரவ்தசபபற்றுடன் பிளனையானன 
ஆ ்த ரி ப ப ்வ ரகெ ளு ம்  இ ரண் ட ா்வ து 
்வ ன கெ ப ப ா ட் டி னு ள  ்வ ரு கி ன் ற 
பிளனையானன எதிரபப்வரகெளும் 
கிழககு ்ககெளின் வ்தன்வகெள அ்வரகெளின் 
அரசியல் அபிலைானசகெள ்்தாடரபாகெ 
உண்ன்யான புரி்தல் உளை்வரகெைாகெ 
இருககிறாரகெைா என்பது சந்வ்தகெவ .்

்தமிழீழ விடு்தனலைப புலிகெளிடமிருந்து 
கெருணா பிரிந்்தவபாது ்ட்டககெைபபில் 
்பாது்ககெளிடம் கெருணாவுககு ்பரும் 
ஆ்தரவு அனலை எழுந்்தது என்பன்த யாரும் 
்றுககெமுடியாது. இந்்த ்ககெள ஆ்தரன்வ 
மிகெ நி்தான்ாகெ அ்வ்தானித்த விடு்தனலைப 
புலிகெள கெருணாவுககு எதிராகெ மு்தலில் 
ஊடாகெ யுத்தததினனவய ஆரம்பித்தனர. 
அ்தன் மூலைம் மிகெ வினர்வாகெ ் ட்டககெைபபு 

்ககெனை ்்வற்றி 
்கொண்ட புலிகெள 
அடுத்த்தாகெ இராணு்வத 
்த ா க கு ்த ன லை 
ஆ ர ம் பி த ்த ன ர . 
இன்வ இரண்டிலும் 
வ ்த ா ல் வி ய ன ட ந் ்த 
கெ ரு ண ா  எ டு த ்த 
்த்வறான முடிவுகெளும் 
அ்வருனடய ்தனிபபட்ட 
ஒழுககெ நடதன்தகெளும் 
் ட் ட க கெ ை ப பு 
்ககெள அ்வர வ்ல் 
்கொண்டிருந்்த நம்பகெத 
்த ன் ன ் யி ன ன 
இ ழ ப ப ்த ற் கு 
கொரண்ாயிற்று.

இ ந் ்த ச 
சந்்தரபபததில்்தான் கெருணாவுடன் 
கெருணாவுககு நம்பிகனகெயான்வராகெ 
இருந்்த பிளனையான் கெருணாவுடன் 
முரண்பட்டுக்கொண்டு '்தமிழ் ்ககெள 
விடு்தனலைப புலிகெள' எனும் கெட்சியுடன் 
்்வளிவய ்வரு கின்றார.  20 0 8ம் 
ஆண்டு ்ாகொணசனபத வ்தர்தலில் 
்்வற்றியனடந்து ்ாகொணசனபயின் 
மு்தல்்வராகெவும் ஆகின்றார.

இஙகு அ்வ்தானிககெ வ்வண்டிய விடயம் 
புலிகெனை ஆ்தரிததுக ்கொண்டிருந்்த 
்ட்டககெைபபு ்ககெள கெருணான்வயும் 
பி ன் ன ர  பி ள ன ை ய ா ன ன யு ம் 
ஆ்தரிபப்தற்கொன கொரணஙகெள என்ன 
என்ப்தாகும்.

எ ப ப டி  ்த மி ழ ர கெ ள  சி ங கெ ை 
வபரின்வா்தததினால் ஏ்ாற்றபபட்டுக 
்கொண்டிருந்்தாரகெவைா அவ்த வபால் 
்ட்டககெைபபுத ்தமிழரகெள யாழ் வ்லைாதிககெ 
்தனலைன்தது்வஙகெைால் ஏ்ாற்றபபட்டுக 
் கெ ாண் டிரு ந் ்த ா ரகெ ள.  ்த மி ழ ரகெ ள 
என்ற ஒன்றுபடு்தலின் அனனதது 
நன்ன்கெனையும் அனுபவிபப்வரகெைாகெ 
யாழ் வ்லைாதிககெ்வா்தவ் இருந்து 
்வந்திருபபன்த ்வரலைாறு முழுககெ 
அ்வ்தானிககெ முடியும். இ்தற்கு எதிரான 
்ாற்றுககெனை முன்ன்வபபது ்தமிழ் 
வ்தசியததுககு எதிரான்தாகெப பாரககெபபட்டு 
து வ ர ா கி கெ ை ா க கெ ப ப டு ்வ ்த ன ா ல் 
்தமிழ்த வ்தசியததினன ்ானசீகெ்ாகெ 
வநசிதது ்த்து சமூகெ அரசியல் 
் ப ாரு ை ா்த ா ர  அ பி லை ான ச கெ ன ை 
அடககி ன்வததுக்கொண்டாரகெள. இந்்த 
நினலையில்்தான் கெருணான்வயும் பின்னர 
பிளனையானனயும் ்தஙகெளுனடய சமூகெப 
்பாருைா்தார அரசியல் அபிலைானசகெளின் 
பிரதிநிதிகெைாகெப பாரத்தாரகெள அ்வற்னற 
அனடய முயன்றாரகெள/முயல்கிறாரகெள 
இதுவ்வ பிளனையானுககு இருககின்ற 
்ககெள ஆ்தரவுப பலை்ாகும்.

இ ்த ன ன  வி ை ங கி க ் கெ ா ண் டு 
பிளனையான் ்்தாடரபான வ்ற்படி 
எதிரபபாைரகெளின் கெருததுககெளுககு 
்வரலைாம். மு்தலில் சனநாயகெ்வாதிகெனை 
எடுததுக ்கொளவ்வாம். இ்வரகெள 
ன்வககின்ற குற்றசசாட்டு பிளனையான் 
ஒரு ்கொனலைகொரன் சனநாயகெததுககு 
அ ்வ ர  ச ரி ்வ ர ா து  எ ன் ப ்த ா கு ம் . 
ஒரு்வர மீதுளை குற்றம் சட்டரீதியாகெ 
நிரூபிககெபபடா்த்வனரககும் அ்வர 
நிரபராதி என்பாரகெள இ்தனால் இந்்தக 
குற்றசசாட்டு சட்டததுககு புறம்பான்தாகும். 
இருபபினும் இவ்வாறு குற்றசசாட்டுககெனை 
முன்ன்வபப்வரகெள சமூகெததின் உயர 
்வரககெததினராகெ இருபப்தனனயும் 
கொணலைாம். எல்லைா இடஙகெளிலும் இந்்த 
உயர ்வரககெம் ்ககெளுனடய துன்ப 
துயரஙகெளில் பங்கெடுககொது ்சாகுசு 
்வாழ்கனகெயில் ்வாழ்ந்து ்கொண்டு ்த்து 

நலைன் வபணுப்வரகெனை ஆட்சியில் 
அ்ரதது்வ்தற்கொகெ ்தஙகெளுனடய ்வரககெ 
நலைனுககு பா்தகெ்ான்வரகெனை வி்ரசனம் 
்சய்து ஓரஙகெட்டு்வதில் குறியாகெ 
இருககும். இந்்த உயர ்வரககெததினரால் 
சனநாயகெ்வாதிகெள, ் னி்த உரின்்வாதிகெள, 
் ப ண் ணி ய ்வ ா தி கெ ள ,  எ ன் ற 
பன்முகெததுடன் பாராளு்ன்றததிலும் 
அ்தற்கு ்்வளியிலும் ப்தவியில் 
அ ் ர த ்த ப ப ட் ட்வ ர கெ ள  அ ்வ ர கெ ள 
எதிரபாரத்த சனநாயகெத ்தன்ன்யுடன் 
ந ட ந் து ் கெ ா ள ை ா து  ச ன ந ா ய கெ க 
்கொனலைகொரரகெைாகெவும் அதிகொர 
் ்வ றி ் கெ ா ண் ட ்வ ர கெ ை ா கெ வு ம் 
இருககின்ற பலைனர உ்தாரணஙகெைாகெக 
குறிபபிட முடியும். இந்்த உயர ்வரககெம் 
அ்வரகெளின் சனநாயகெப படு்கொனலைகெள 
பற்றியும் அதிகொர்்வறி பற்றியும் 
்பாது்்வளியில் வபசா்தது ்ட்டு்ல்லை 
அ வ ்வ ாற ான்வ ரகெ ளு டன்  ்த ங கெ ள 
வ்தன்வகெளுககொகெ ஒட்டி உற்வாடவும் 
்தயஙகொ்த்வரகெள. இது்தான் அ்வரகெளின் 
சுயநலை ்வரககெ குணாம்ச்ாகும்.

ச ன ந ா ய கெ ்வ ாதி கெ ை ாகெ வு ம்  ் னி ்த 
உரின்்வாதிகெைாகெவும் அனடயாைபபட்டுக 
்கொண்டு ஆட்சினயப பிடிபப்வரகெள பின்பு 
அ்வற்னற்யல்லைாம் தூககி்யறிந்துவிட்டு 
்கொனலைகொரரகெைாகெ ்ாட்டாரகெள 
என்ப்தற்கு எவவி்த உத்தர்வா்தஙகெனையும் 
இ ந் ்த  ச ன ந ா ய கெ ்வ ா தி கெ ை ா ல் 
்வழஙகெமுடியாது என்பவ்த உண்ன்யாகும். 
இ்தனால் எந்்தக ்கொனலைகொரனனயும் 
ஆட்சியில் அ்ரத்தலைாம் என்பது 
்பாருைல்லை. ்கொனலைகொரனுககும் 
வ ப ா ர ா ளி க கு ம்  இ ன ட யி லை ா ன 
விததியாசஙகெனை நாஙகெள விைஙகிக 
்கொளைல் வ்வண்டும். இன்று ்தமிழ்த 
வ்தசியக கூட்டன்பபில் இருககின்ற/
இருந்்த கெட்சிகெளின் ்தனலை்வரகெள, 
உறுபபினரகெள எனப பலைர பிளனையானன 
விட மிகெ வ்ாச்ான ்கொனலைகெனைச 
்சய்்த்வரகெள என்பன்த இ்வரகெள மிகெ 
லைா்வகெ்ாகெ ்றந்து விட்டாரகெள. ்தமிழ்த 
வ்தசியக கூட்டன்பபிலுளை பலை 
வபாராளித ்தனலை்வரகெைாகெ (அ்வரகெள 
் ் ா ழி யி ல்  ் கெ ா ன லை கெ ா ர ர கெ ள ) 
இருககின்ற்வரகெனை வகெளவிவகெட்கொது 
வி்ரசிககொது அஙகீகெரிககின்ற உயர 
்வரககெம் ஏன் பிளனையானன ்ட்டும் 
்கொனலைகொரனாகெப பாரககின்றது 
என்ப்தற்குள்தான் அ்வரகெளுனடய 
அரசியல் இருககின்றது. அ்தா்வது 
்ட்டககெைபபிலிருந்து உயர ்வரககெதன்தயும் 
யாழ் வ்லைாதிககெதன்தயும் மீறி ஒரு 
படிககொ்த சிறு்வர வபாராளியாகெ இருந்்த 
ஒரு ்பாடியன் முன்னுககு ்வருகிறாவன 
எ ன் கி ன் ற  கெ ா ழ் ப பு ண ர ச சி யி ன் 
்்வளிபபாடு்தான் அது்வாகும்.  

இ ங கு  பி ள ன ை ய ா ன் 
மு்தலைன்சசராகெ இருந்்த வபாது 
ஒரு ்கொடுஙவகொன்ன்யாைனாகெ 
்தன்னன கொட்டிக ்கொளைாது ்ககெள 
நலைநாட்டமும் சனநாயகெப பற்றும் 
்சயல்திறனும் உளை்வராகெவ்வ ்தன்னன 
்்வளிககொட்டியிருககின்றார. இது்தான் 
பிளனையானன ் ற்ற்வரகெளிடததிலிருந்து 
வ்வறுபடுததிக கொட்டும் அம்ச்ாகும். 
இந்்த அம்சம் இந்்த சனநாயகெ்வாதிகெனை 
கெலைககெ்னடய ன்வககின்றது. எஙவகெ 
எ்து ்வரககெ நலைனும் நாம் வகொட்பாட்டில் 
்ட்டும் வபணும் ச னநாயகெமும் 
்சயல்திறனும் இல்லைா்ல் வபாய்விடுவ்ா 
என அஞசுகிறாரகெள. இந்்த அசசம் 
பிளனையானன ்கொனலைகொரனாகெ 
்்வளிபபடுத்தவ்வண்டிய உைவியல் 
நி ர ப ப ந் ்த த தி ன ன  அ ்வ ரகெ ளு க கு 
ஏற்படுததுகின்றது.

அடுதது, புலி ஆ்தர்வாைரகெள, யாழ் 

வ்லைாதிககெ சிந்்தனனயாைரகெள, ்தமிழ்த 
வ்தசியக கூட்டன்பபு ஆ்தர்வாைரகெள. 
வபான்ற்வரகெனை எடுததுக ்கொண்டால் 
இந்்த மூன்று ்வனகெபபாட்டினரும் 
சந்திககும் ஒரு புளளி ்தமிழ்த வ்தசியம் 
என்ப்தாகும். இ்வரகெள எல்வலைாரும் 
்தமிழ் வ்தசியதன்த சின்தத்த ஒரு 
துவராகியாகெவும், பிரவ்தச்வாதியாகெவுவ் 

பிளனையானனப பாரககிறாரகெள. 
உண்ன்யில் ்தமிழ்த வ்தசியதன்தச 
சின்தத்தது கெருணாவ்வா பிளனையாவனா 
அல்லை இந்்த வி்ரசகெரகெனை விட 
அ்வரகெள ்தமிழ்த வ்தசியததுககொகெ ்தம்ன் 
ஆகுதியாககெப புறபபட்ட்வரகெள என்பன்த 
்றந்து விடககூடாது. ்தமிழ்த வ்தசியதன்தச 
சின்தத்தது யாழ் வ்லைாதிககெ கெருததியல் 
என்பன்த இ்வரகெள உணர ்றுபபது 
வ்வ்தனனயான விடய்ாகும்.

ஆயு்தப வபாராட்டததுககு முன்வப 
யாழ் உயர வ்வைாைர ்தம்ன்விட 
சாதி குனறந்்த்வரகெனை்யல்லைாம் 
்வட்ராட்சியான், ்்தன்்ாராட்சியான், 
்வ லி கெ ா ் த ்த ா ன் ,  தீ ்வ ா ன் , 
்ட்டககெைபபான், வ்தாட்டககொட்டான் 
என்று பிரவ்தச வ்வறுபாடு கொட்டி 
அ ன ழ த ்த து ட ன்  அ ்வ ர கெ ன ை 
்தம்ன்விடக கீழான்வரகெைாகெவுவ் 
வநாககினாரகெள, நடததினாரகெள. ஆயு்தப 
வபாராட்டம் இ்தனன ்தற்கொலிகெ்ாகெ 
மூடி்னறததிருந்்தாலும் ்தம்ன்விடக 
கீழான்வரகெள ்தனலைன்ப ப்தவிககு 
்வ ரு ்வ ன ்த வ ய ா  ் ப ா று ப பு க கெ ள 
எடுபபன்தவயா விரும்பிய்வரகெள 
அல்லை. ்தவிரககெமுடியா்வலை சகிததுக 
்கொண்டாரகெள. இந்்த உளமுரண்பாட்டின் 
உசச ்்வளிபபாவட கெருணா பிைவு ஆகும். 
இ்தற்கு முன்பு மி்த்வா்த அரசியலில் 
இருந்து ் ட்டககெைபபில் ்தமிழரசுககெட்சினய 
பின்னர ்தழிழர விடு்தனலைக கூட்டணினய 
கொலூன்ற ன்வத்த ்சால்லின் ்சல்்வர, 
முடிசூடா ்ன்னன் என்று அனழககெபபட்ட 
்ச.இராசதுனர விலைகிச்சன்றிருந்்தார 
என்பன்த ்றககெக கூடாது. இந்்த 
உண்ன்னய யாழ் வ்லைாதிககெம் 
உணர ்றுககும் ்வனர ்தமிழ் வ்தசியம் 
உயிரபபுடன் இருககெ முடியாது என்பவ்த 
உண்ன்யாகும்.   

வ்லும் ்வடகிழககு ்தமிழரகெளின் 
்தாயகெப பிரவ்தச்ாகெ இருந்்த வபாதிலும் 
்வடககின் சமூகெ, ்பாருைா்தார, 
அரசியல் வ்வறு கிழககின் சமூகெ, 
்பாருைா்தார, அரசியல் நினலைன் 
வ்வறு ்தமிழ் அரசியல் ்தனலைன்கெளும் 
வ ப ா ர ா ட் ட த  ்த ன லை ன ் கெ ளு ம் 
இரண்டுககும் ஒவர ்வனகெயான அரசியல் 
நனடமுனறயினன னகெயாண்ட்தன் 
வினைவ்வ கிழககு ்ககெள இன்று 
அரசியல் அனான்தகெைாககெபபடு்வ்தற்குக 
கொரண்ாகும். இ்தனனயும் வ்ற்கூறிய 
மூன்று ்வனகெபபாட்டினரும் புரிந்து 
்கொள்வ்தாகெத ்்தரியவில்னலை. 

கிழககின் அரசியல் ய்தாரத்தததினனப 
புரிந்து ்கொண்ட ்தமிழ் அரசியல் கெட்சிகெள 
கூட கிழககில் ்தனியான அரசியல் 
நனடமுனறயினனக னகெயாள்வ்தற்கு 
்வககெற்ற்வரகெைாகெவ்வ இருககின்றனர. 
இ்தற்குக கொரணம் அவ்வாறு ்தனியான 
அ ர சி ய ல்  ந ன ட மு ன ற யி ன ன க 
னகெயாளும் வபாது அது ்தஙகெளுனடய 
யாழ்பபாண அரசியல் இருபனப 
பாதிககும் என அஞசுகிறாரகெள. 
கி ழ க கி ல்  பி ள ன ை ய ா னு ட ன் 
வசரந்து இயஙகும் கெட்சியின் இருபபு 
்வடககில் வகெளவிககுறியாகும் என 
நினனககிறாரகெள. எனவ்வ இந்்த அரசியல் 
கெட்சிகெள ்வடககு ்ககெனைத்தான் 
கெ்வனததில் ்கொளகிறாரகெவை ்தவிர 
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கிரிக்கெட்டில் எனககு அத்தனன 
ஆ ர ்வ மி ல் ன லை .  எ ன் ற ா லு ம் 
நண்பரகெளின் ்தயவில் சிலை வநரஙகெளில் 
வபாட்டித்்தாடரகெனைக கொணும் 
்வாய்பபுக கினடபபதுண்டு. கெடந்்த ்வார 
இறுதியில் ஐ.பி.எல் இறுதிபவபாட்டினயயும் 
அபபடித்தான் கொணும் ்வாய்பபுக 
கினடத்தது. ஏவ்தா நினனவு தூண்ட 
அருகிலிருந்்த நண்பனிடம்  "வபான 
ஆ ண் டு  ஐ . பி . எ ல்  வ ப ா ட் டி யி ல் 
இடம்்பற்ற சபபாதது ்தாககு்தல் உனககு 
நினனவிருககிற்தா?" என்று வகெட்வடன். 
அ்வன் அதிரசசியுடன் என்னனப 
பாரத்தான். "வடய்... இந்்தா எண்ட ்ாதிரி 
இருககுடா... நல்லைா ்றந்வ்த வபாய்ற்று 
என!"

வபான ஆண்டு கொவிரிப வபாராட்டம் 
்தமிழகெததில் ்்வடிததிருந்்த இவ்த 
கெ ாலை ப ப கு தி யி ல்  ்த ான்  கு றி த ்த 
வபாட்டித்்தாட்ரான்றில் வபாராளிகெைால் 
ன்்தானம் வநாககி கொலைணிகெள 
வீசபபட்டிருந்்தன. வினையாட்டுலைகில் 
்பரும் சரசனசனய ஏற்படுததிய அந்்த 
நிகெழ்வு ் ்வறும் ஓராண்டு கொலைபபகுதியில் 
முற்றாகெ ்றககெபபட்டுவிட்டது.

் ச ய் தி கெ ள  எ த ்த ன ன 
்வலின்யானன்வவயா அத்தனன 
பலைவீன்ானன்வ. தினம் தினம், கெணம் 
கெணம், நாம் ்சய்திகெளின் அனலைகெைால் 
்தாககெபபட்டு அனலைககெழிககெபபடுகிவறாம். 
ஒவ்்வாரு ்சய்திககும் ஒவ்்வாரு 
உணரசசிததூண்டல். சிலை்வற்னறக 
வகெட்கும் வபாது ்கிழ்சசி. சிலை துககெம், 
சிலை ்பருஙவகொபம், சிலை ்பரும் 
நனகெசசுன்வ. அடுத்த சிலை நாட்கெளிவலைவய 
அன ்வ ்பாரு ளில் லைா்த ன ்வயாகெ 
்ாறிவிடுகின்றன. அ்வற்னறத திரும்பிப 
பாரககெககூட வநரமில்லைா்ல், நாம் 
அன்னறககு நம்ன் பலை்ாகெ அனறந்்தபடி 
கெடந்து ்சல்லும் வ்வறு ்சய்திவயாடு்ல்
லுககெட்டிக்கொண்டிருபவபாம்.

்தகெ்வல் ்்தாழிநுட்ப உலைகின் மிகெப்பரிய 
எதிர்னற வினைவு இது. இன்று ்தகெ்வல் 
பரி்ாற்றம் என்பது கெணப்பாழுதுககும் 
குனற்வான வநரதன்தவய எடுககும் 
ஒரு ்சயல். இதில் முந்திய கெணதன்த 
எண்ணி சந்வ ்தாசபபடு்வ்தற்வ கொ, 
கெ்வனலைபபடு்வ்தற்வகொ அடுத்த கெணம் 
நம்ன் அனு்திபபதில்னலை. அது 
வ்வ்றாரு உலைனகெ ந்ககுக கொட்டுகிறது.  
"கொலைம் வ்வகெ்ாகெச ்சல்கிறது" என்று 
சலிததுக்கொளகிவறாம். கொரணம் 
ஒன்று ்தான்.   நம் மீது ்பாழியும் 
்தகெ்வல்கெனை பகுபபாய்்வ்தற்குள 
கொலைம் கெடந்துவிடுகிறது. அ்வற்றில் 90 
வீ்த்ானன்வ ந்ககு எவவி்த பயனும் 
அற்றன்வ.

இ ந் ்த  இ ட த தி ல்  ்த ா ன்  ச மூ கெ 
்வனலைத்தைஙகெள மிகெப்பரும் தீஙனகெ 
இனழககின்றன. வபஸ்புக, ருவிட்டர 

மு்தலைான சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெனைப 
ப ய ன் ப டு த து ம்  எ ல் வ லை ா ரு க கு ம் 
் ்த ரி யு ம் .  ் ப ா து ்வ ா கெ  அ ங கு 
ஒவ்்வாரு நாளும் ஒவ்்வாரு 
கெருப்பாருளில் உனரயாடல்கெள 
இ ட ம் ் ப ற் று க ் கெ ா ண் டி ரு க கு ம் . 
'உனரயாடல்கெள '  என்பன்த விட 
'்்வட்டிபவபசசு' என்ற ்சால்லைாடல் 
்பாருத்த்ாகெ இருககும்.  ஒரு 
வ்தநீரககெனடயில், அல்லைது உளளூர 
் ் ா ழி யி ல்  'கி ழ ங கு க கெ ன ட யி ல்' 
நான்னகெந்து வபரால் ்சய்யபபடுகின்ற 
வீண் அரட்னடகெள அன்வ.

இன்று  அரசியல் பிரசசினன, நானை  
ஒரு சமூகெசசிககெல், நானை ்றுநாள ஒரு 
வினையாட்டு, அடுத்த நாள ஒரு சர்வவ்தசப 
பிரசசினன, அ்தற்கும் அடுத்த நாள 
சினி்ா கிசுகிசு ஒன்று, பிற்கொருநாள 
யானரயா்வது கிண்டல் ்சய்்வது 
என்று ்தான் சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெளில் 
்பரும்பாலைான்வரகெளின் நாட்கெள 
கெழிகின்றன. இ்தன் ்பாருள சமூகெ 
்வனலைத்தைஙகெளில் ஆவராககிய்ான 
வி்வா்தஙகெவை இடம்்பறு்வதில்னலை 
என்ப்தல்லை. இடம்்பறுகின்றன. அன்வ 
எண்ணிகனகெயில் மிகெககுனறந்்தன்வ. 
அ்வற்றில் இரு பிரதிகூலைஙகெ ள 
இருககின்றன. ஒன்று நான்னகெந்து 
நாட்கெளின் பின் அந்்த உனரயாடல் 
்றககெடிககெபபட்டு விடும். உனரயாடனலைத 
்்தாடஙகிய்வவர அதில் பரி்ாறபபட்டுளை 
கெருததுககெனைப ்பறவ்வண்டு்்ன்றால், 
வ்தடிச ்சல்லைவ்வண்டிய கெட்டாயம்.

இன்்னாரு பிரதிகூலைம், உனரயாடல்கெள 
சிந்திபப்வரகெளுககொனன்வ.  எனவ்வ 
அ ன ்வ  ்த ம் ன ்  ்வ ாசி ப வ ப ான ர 
்கொஞச்ா்வது சிந்திககெததூண்டும். 
ச மூ கெ  ்வ ன லை த ்த ை ங கெ ளு க கு 
்வருப்வரகெள அத்தனன ஆழ்ாகெ 
்வாசிககெ விரும்பு்வதில்னலை. எனவ்வ 
பயனுளை உனரயாடல்கெள, ்பரு்ைவு 
கெ்வனிககெபபடா்ல் புறககெணிககெவும் 
படுகின்றன.

இது ்்வறும் குற்றசசாட்டு அல்லை. சமூ
கெ்வனலைத்தைஙகெனைபயன்படுததுவ்வா
ரஆழ்ந்்தசிந்்தனனயிலிருந்துவிலைகிச
்சல்கிறாரகெளஎன்பதுநிரூபிககெபபட்டஉ
ண்ன். இந்்தக கெட்டுனரனய ்வாசிககும் 
உஙகெளில் பலைர கூட, வபஸ்புககில் ஓரிரு 
்வரிகெளுககு வ்ல் எழு்தபபட்டிருககும் 
பதிவுகெனை ்வாசிககொ்ல் புறககெணிததுச 

் ச ன்றி ரு க கெ லை ா ம்.  ஏ ் னன்ற ால் 
்வ ரி ன ச ய ா கெ  வ கெ ளி க ன கெ க கு ம் 
்பாழுதுவபாககுககும் கொ்ணாளிகெளும் 
ந ன கெ ச சு ன ்வ த  து ணு க கு கெ ளு ம் 
கொததிருககும் வபாது, உஙகெைால் 
்வாசிபபதில் கெ்வனம் ்சலுத்த முடியாது.  
சமூகெ ்வனலைத்தை ்வாசிபபு, இயல்பாகெவ்வ 
அத்தனகெய குறு்வாசிபபு ஒன்றுககு 
்ட்டுவ் இடம் ன்வததிருககும்.

சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெைால் ஏற்படும் 
இந்்த ஆபத்தான ்வழககெததுககு நன்கு  
்வாசிககும் பலைர கூட வினரவிவலைவய 
அடின்யாகிவிடுகிவறாம். உஙகெைால் 
இ ப வ ப ா து  ஞ ா யி று  ்வ ா ர ் லை ர 

பததிரினகெகெனை பனழய வ்வகெததில், 
பனழய ்ன ஒருன்பபாட்டுடன் ்வாசிககெ 
முடிகிற்தா? ஒரு புத்தகெதன்த  பனழய அவ்த 
சரைததுடன் ்வாசிககெ முடிகிற்தா?

்வாசிபபு மிகெ முககிய்ான ஒரு 
அறிவியல் ்சயல்பாடு. ்னி்தன் 
ஒரு்வனின் ்்தாடரபாடல் திறனானது, 
மு ற் றி லு ம்  ் ் ா ழி  ச ா ர ந் ்த து . 
்்ாழி நான்கு ்சயற்பாடுகெைால் 
கெட்டுபபடுத்தபபடுகின்றது. வபசு்தல், 
சிந்தித்தல், வகெட்டல், எழுது்தல். ்வாசித்தலும் 
வகெட்டலும் ்்ாழி உள்வாஙகெலுககு 
உ்த்வ, வபசு்தலும் எழுது்தலும் ்்ாழி 

்்வளிபபாடுககு உ்தவுகின்றன.

்தகெ்வல் ்்தாழிநுட்ப உலைகு ந்ககு 
்வாசித்தல், எழுது்தல் ஆகிய இரண்டு 
்சயற்பாடுகெனையும் ்ட்டுபபடுததி 
விட்டது. அது ்தனி்னி்த ்்தாடரபாடல் 
தி ற னி ல்  இ ன் று  மி கெ ப ் ப ரி ய 
்தாககெதன்த ஏற்படுததியிருககிறது.  
்்தாடரபாடல்  திறனில் பாதிபபு 
ஏற்பட்டால் கூட பர்வாயில்னலை. அது 
முற்றுமுழு்தாகெ சிந்திககும் திறனன 
பாதிததிருககிறது. முன்்பபவபாதும் 
இருந்்தன்த விட, ்னி்தரகெள இபவபாது 
அதிகெ உணரசசி்வசபபடுப்வரகெைாகெ 
இருபபன்தயும், அதிகெ ்ன அழுத்தததுககு 
உளை ா வ ்வ ா ர ாகெ  இ ரு ப ப ன ்த யு ம், 
ஆ ய் ்வ ா ை ர கெ ள  சு ட் டி க கெ ா ட் டி 
இருககிறாரகெள. இ்தற்கு வ்வறு கொரணஙகெள 
இருந்்தாலும், ்றுககெ முடியா்த முககிய 
கொரணம், இந்்த சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெள.

ஐபிஎல் - ்தகெ்வல் ்்தாழிநுட்ப உலைகு 
-  சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெள  என்று, 
ஒன்வறா்டான்று சம்பந்்தமில்லைா்த 
இந்்த நீண்ட பிரசஙகெம் எ்தற்கு என்று 
வயாசிககிறீரகெைா? வ்வ்றான்றுமில்னலை. 
இன்னறய நாட்டின் அசா்தாரண்ான 
நினலைன .்

கெடந்்த ஏபரல் 21  உயிரத்த ஞாயிறு 
கு ண் டு ் ்வ டி ப பு கெ ன ை  அ டு த து 
ஏ ற் ப ட் ட  நி ன லை கு ன லை வி லி ரு ந் து 
இ லை ங ன கெ  இ ன் னு ம்  மு ற் ற ா கெ 
மீைவில்னலை.  எல்லைா இடஙகெளிலும் 
்்ல்லிய அசசமும் சந்வ்தகெமும் பரவி 
இருககின்றது. இறுககெ்ாகி இருககின்ற 
பாதுகொபபு நனடமுனறகெள பலைனரயும் 
்பாறுன்யிழககெச ்சய்கின்றன. 
எபவபாது நாடு பனழய நினலைககுத 
திரும்பும் என்பவ்த பலைருககும் ஏககெ்ாகெ 
இருககிறது.

இந்்த நினலையில், நாட்டில் எஙவகெனும் 
ப்தற்றநினலை ஏற்பட்டால் உடவன 
சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெனை முடககும் 
்சயற்பாட்டில்  அரசு  ஈடுபட்டு்வருகிறது. 
சமூகெ ்வனலைத்தைப பயனரகெள பலைர 
இ்தற்கு கெடுன்யான எதிரபபு ்்தரிவிதது 
்வ ரு கி ற ா ரகெ ள.  "கெ ண்ண ா டின ய த 
திருபபினால் ஆட்வடா எபபடி வசர ஓடும்?" 
என்று தினரபபட நனகெசசுன்வனய 
்சால்லி கிண்டலும் ்சய்கிறாரகெள. 
உண்ன்யில் சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெவை 
்வன்முனறனயத தூண்டும் அபாயகெர்ான 
சா்தனஙகெள. வ்த்வாலையஙகெளில் உடல் 
சி்தறிக கிடந்்த பசசிைம் பாலைகெரகெளின் 
சடலைஙகெள சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெளில் ்தான் 
மிகெ வ்வகெ்ாகெப பரவின. அ்வற்னறக கெண்டு 
உளைம் கெலைஙகி விம்மி அழா்த ஒரு்வர 
இஙகு இருககெ முடியு்ா? அவ்த சூட்வடாடு 
்தான், இத்தாககு்தலின் சூததிர்தாரி 
சஹரானின் ்வன்முனறனயத தூண்டும் 
பனழய கொ்ணாளிகெள சுற்வறாட்டததுககு 
விடபபட்டன. ்னி்த வநயம் ்கொண்ட 
எ்வரும் அ்வற்னறப பாரதது இரத்தம் 
்கொதிககொ்ல் இருந்திருககெ முடியு்ா?

சமூகெ ்வனலைத்தைம் முடககெபபட்டிருககும் 
இ ந் ்த  ந ா ட் கெ ளி லு ம்  வி பி எ ன் 
்்தாழிநுட்பத ன்தப பயன்படுத தி 
இனைஞரகெள சமூகெ ்வனலைத்தைஙகெனைப 
ப ய ன் ப டு த தி க  ் கெ ா ண் டு ்த ா ன் 
இருககிறாரகெள. சா்தாரண்ாகெ ஐந்து 
நிமிடம் உளநுனழந்து ்்வளிவயறினாவலை, 
அதில் குனறந்்தது ஐந்து ்வன்முனறனயத 
தூண்டும் பதிவுகெனைக கெடககொ்ல் 
நம்்ால் ்வரமுடியா்ல் இருககிறது. நரம்
புபுனடககெச்சய்யும்்வ்தந்திகெள, கு்ட்டச 
்சய்யும் இன்வா்தக கெருததுககெள, 
்வானழ்ரதன்த ்்வட்டி எறி என்று 

இயல்பாகெச ்சால்்வது வபால் 
குடும்பதவ்தாடு -  சமூகெதவ்தாடு 
வ்வவராடு பிடுஙகி எறி என்று 
்கொககெரிககும் மீம்கெள, பதிவுகெள. 
்வாந்தி ்வருகிறது. விலைஙகுகெள 
கூட உணவுககொகெ அல்லைா்ல் 
இனரனயக ்கொல்்வதில்னலை!

நா்்ல்லைாம் ்்வறும் உணரசசி 
மிருகெஙகெைாகி ்வருகிவறாம். சிந்திககும் 
திறனன இழந்து ்வருகிவறாம் என்ப்தற்கு 
இன்த விட வ்வ்றன்ன சான்று 
வ்வண்டும்?  குண்டு்்வடிபபு இடம்்பற்ற 
அவ ்த நாளில், குரு திக்கொனட 
்வ ழ ங கு ்வ ்த ற் கெ ா கெ  ந ா ் ட ங கு ம் 
ன்வததியசானலைகெளில் திரண்ட நம் 
்ககெனை -  குறிபபாகெ இனைஞரகெனைக 
கெண்டு உலைகெவ் ஆனந்்தககெண்ணீர 
்ல்கியது. அவ்த உலைனகெ முகெம் 
சுளிககெச ்சய்யும் ்சயல்கெனை இன்று 
்சய்கின்ற்வரகெளும் இனைஞரகெள்தான். 
ஒருவ்வனைஅ்வரகெளில்ஒரு்வன், அன்று 
குருதிக்கொனட ்வழஙகெ ்வரினசயில் 
நின்ற ஒரு்வனாகெவும் இருககெலைாம்.

குண்டு்்வடிபபு, அன்தத்்தாடரந்து 
நாட்டில் ஏற்பட்டுளை அசா்தாரண நினலை 
இ்தற்்கெல்லைாம் நாம் எத்தனனவயா 
கொரணஙகெனைச ்சால்லைலைாம், அரசியல் 
பின்னணி, சர்வவ ்தச ்தனலையீடு, 
்வல்லைரசுகெளின் ஆதிககெபவபாட்டி ,  
உளநாட்டு அரசியல் ஸ்திரமின்ன் என்று 
கூடியிருந்து ஆராயலைாம்.  அ்தனால் 
எல்லைாம் இபவபாது எவவி்த பயனும் 
ஏற்படபவபா்வதில்னலை. இபவபாது 
வ்தன்வயானது ஒன்று ் ட்டுவ .் ் பாறுன்!

தீரபபுச ்சால் என்று கூறி, ஜனநாயகெ 
ஆட்சி ்தன் குடி்கெனின் னகெகெளில் ்தரானச 
நீட்டு்வது, வ்தர்தலின் வபாது ்ாததிரவ். 
நீஙகெள எந்்த அரசியல் சித்தாந்்ததன்தப 
பின்பற்றுப்வர என்றாலும், எந்்த சமூகெ 
அந்்தஸ்தில் இருபப்வர என்றாலும், 
ஏனனய எல்லைா சந்்தரபபஙகெளிலும், 
நீஙகெள ஒரு ஆணினயக கூட பிடுஙகெ 
முடியாது. ஜனநாயகெததின்கெசபபான 
உண்ன் அது.

_®©õ C¸[PÒ && 

§ªø¯ BÍ ö£õÖø© ÷Ásk®

tp.JyhQ;rdd;

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



nts;sp> Nk 17, 2019
 ,jo; - 64 13

gf;f mDruiz

mwpNthk; - njspNthk; - gfpu;Nthk; - 36

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

- kl;Lefu; Atd; -

,yf;fzk;

1. khj;jpiu vd;why; vd;d?

     ,ay;ngOk;  khe;ju; ,ik nehb khj;jpiu. 

       (ed;. #. 100)

 kdpjUila ,ay;ghd Rghtj;jpy; vOfpd;w fz;zpikg; nghOij my;yJ 

 ife;nehbg; nghOij khj;jpiu vd;W $Wtu;.

2. khj;jpiu msgpidf; Fwpg;gpLf.

 %d;W capusG ,uz;lhk; neby; xd;Nw

 FwpNyhL I xs FWf;fk; xw;wsG

 miu xw;W , c FWf;fk; Ma;jk;

 fhy;Fws; k/fhd; Ma;jk; khj;jpiu.     

       (ed;. #. 99)

 (i) capusngil - %d;W khj;jpiu

 (ii) neby;   - ,uz;L khj;jpiu  (capu; nebyhfNth capu;nka; 

       nebyhfNth ,Uf;fyhk;)

 (iii) Fwpy; - xU khj;jpiu     (capuf; FwpyhfNth capu;nka;f; 

        FwpyhfNth ,Uf;fyhk;)

     Ifhuf; FWf;fk; - xU khj;jpiu

     xsfhuf; FWf;fk; - xU khj;jpiu

     xw;wsngil  - xU khj;jpiu

 (iv) nka;   - miu khj;jpiu

    Fw;wpaypfuk;  - miu khj;jpiu

          Fw;wpaYfuk; ; - miu khj;jpiu

    Ma;jk;  - miu khj;jpiu

 (v) kfuf; FWf;fk; - fhy; khj;jpiu

     Ma;jf; FWf;fk; - fhy; khj;jpiu

Fwpg;G : (1) capu; vOj;J> 12 MFk;. ,J  Fwpy;> neby; vd;W ,uz;L tifg;gLk;. 

 FwpYf;F xU  khj;jpiu. Fwpy;> jd;dpiyapdpd;Wk; xypf;Fk;> FWfpAk; 

 xypf;Fk;. khwhf mJ ePz;nlhypg;gjpy;iy. jd;dpiyapdpd;W xypf;Fk; 

 NghJ jdf;Fupa xU khj;jpiuiag; ngWk;. Ie;J Fwpypy; ,fuKk; 

 cfuKNk FWfp xypf;Fk;. xU khj;jpiuiaf; nfhz;l Fwpy; miuthrpahff; 

 FWfp xypf;Fk;. vdNt> FWfp xypf;Fk; ,fuj;Jf;Fk; mjhtJ 

 Fw;wpaypfuj;Jf;Fk; FWfp xypf;Fk; cfuj;Jf;Fk; mjhtJ 

 Fw;wpaYfuj;Jf;Fk; jdpj;jdpNa  khj;jpiu miu MFk;.

 (2) nebYf;F ,uz;L khj;jpiu. neby;> jd;dpiyapdpd;Wk; xypf;Fk;> 

 ePz;Lk; xypf;Fk;>  FWfpAk; xypf;Fk;. jd;dpiyapdpd;W xypf;Fk; 

 NghJ jdf;Fupa ,uz;L khj;jpiuiag; ngWk;. VO nebypy; VO nebYk; 

 ePz;L mjhtJ msngLj;J xypf;Fk;. ,uz;L khj;jpiuiaf; nfhz;l neby;> 

 jdf;Fupa ,uz;L khj;jpiu msGld; xU khj;jpiuiar; Nru;j;J %d;whf 

 msngLj;J> jd; khj;jpiuapypUe;J $b xypf;Fk;. mjhtJ capusngilf;F 

 khj;jpiu %d;W MFk;. 

 VO nebypy; IfhuKk; xsfhuKNk FWfp xypf;Fk;. ,uz;L khj;jpiuiaf; 

 nfhz;l neby;; miuthrpahff; FWfp xypf;Fk;. vdNt> FWfp xypf;Fk; 

 Ifhuj;Jf;Fk; mjhtJ Ifhuf; FWf;fj;Jf;Fk;; FWfp xypf;Fk; 

 xsfhuj;Jf;Fk; mjhtJ xsfhuf; FWf;fj;Jf;Fk;  jdpj;jdpNa khj;jpiu 

 xd;W MFk;.

 (3) nka;f;F miu khj;jpiu. mNj Nghy; Ma;jj;Jf;Fk; miu khj;jpiu. 

 ,it ,uz;Lk; mjhtJ nka;Ak; Ma;jKk; jd;dpiyapdpd;Wk; xypf;Fk;> 

 $bAk; xypf;Fk;> FWfpAk; xypf;Fk;. jd;dpiyapdpd;W xypf;Fk; NghJ 

 jkf;Fupa miu khj;jpiuiag; ngWk;. nka; 18 MFk;. ,e;jg; 18 nka;Ak; 

 FWfp xypg;gjpy;iy. ‘kfuk;’ kl;LNk FWfp xypf;Fk;. miu khj;jpiuiaf; 

 nfhz;l nka;> miuthrpahff; FWfp xypf;Fk;. vdNt> FWfp xypf;Fk; 

 kfuj;Jf;F mjhtJ kfuf; FWf;fj;Jf;F khj;jpiu fhy; MFk;.

   Ma;jj;Jf;F miu khj;jpiu. mJ FWfp xypf;Fk;. miu khj;jpiuiaf;  

  nfhz;l Ma;jk;> miuthrpahff; FWfp xypf;Fk;. vdNt> FWfp xypf;Fk; 

 Ma;jj;Jf;F mjhtJ Ma;jf; FWf;fj;Jf;F khj;jpiu fhy; MFk;.

 (4);. nka;> $b xypf;Fk; NghJ xw;wsngil vd;W ngau; ngWk;. mt;thNw 

 Ma;jk; $b xypf;Fk; NghJk; xw;wsngil vd;Nw ngau; ngWk;. ,e;j  

 nka;Ak; Ma;jKk; ,q;F ‘xw;W’ vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

   18 nka;Ak; $b xypg;gjpy;iy. q> Q> z> e> k> d> t> a> y> s Mfpa 

 10 nka;fNs $b xypf;Fk;. miu khj;jpiuiaf; nfhz;l nka;> $b  

 xypf;Fk;. vdNt> $b xypf;Fk; ,e;jg; 10 nka;fSk; jdpj;jdpNa xU  

 khj;jpiu ngWk;.  Ma;jk; xd;Wjhd;. Ma;jk; $b xypf;Fk; NghJ jdpNa 

 xU khj;jpiu ngWk;. Mf> ,e;jg; 10 nka;fSk; Ma;jk; xd;Wkhf 

 xw;wsngil 11 MFk;. 

,J Nghd;w jU tUNkh?

Kfj;Jth uk;njhl;L Nkhu;rhg; gpl;btiu

   Kd;NdWk; ghijapNy Kd;dhspy; el;Litj;jhu;

Kfk;njupah ntspehl;lhu; epoy;thif kuq;fisNa 

   khl;Ltz;b Fjpiutz;b fhy;eil kf;fSf;fha; 

Rfkhfg; gazj;jpy; epoyhwpf; fple;Jnry;y 

   re;jpf;nfhU kunkhd;W rpe;jpj;Jr; nrayhw;wp 

,fj;ijNa tskhf;f ,aw;ifNah bize;Jtho

   ,fe;jUk; tpUl;rkij vg;gbj;jhd; tsu;j;jhNuh

murbr; re;jpepd;W Xuhq; fl;iljid

   mirahky; epd;Wghu;f;f FifNghd;W epoy;thif 

kunky;yhk; $lhuk; kdnkq;Fk; cUthFk; 

   kj;jpahd ntapy;$l khUj khahFk;

mUke;j tpUl;rkij Mz;Lgy  fz;lJit

   mgptpUj;jp vDk;Ngupy; mbNahL mope;Jtpl

njUtfl;Lk; Nghu;itapNy jd;ghl;by; jhd;tsu;e;j 

   jUnty;yhk; ntl;br;RL fhlhf Mf;fpitj;Njhk;

mg;gbAk; mjpnyhd;W vg;gbNah jg;gpepd;W 

   MQ;rNea Fyk;tsu mjpfhz;L Kd;dpd;W 

,g;gbAk; Nritnra;a vk;khNy KbAnkd;W

   <q;nfkf; fwpTWj;jpf; fk;gPukha; epd;W 

mg;ghb vk;kdjpy; gyepiditj; jhd;je;J

   mirahky; epd;wjU mg;gbNa jiyrha;e;J 

vg;gbj;jhd; tPo;e;jJNth Vf;fKld; gyneQ;rk; 

  Vq;fpNa epw;ftpdp apJNghd;w jUtUNkh ?

 jpU. rptypq;fk;> 
 Xa;Tepiy njhopDl;g cj;jpNahfj;ju;>

 kl;lf;fsg;G.

  

«sk® öuõsrÖPÒ

¯õêß Aµ£õz,
ÁõøÇa÷\øÚ

்திய வநர 
்பபும் ்ந்்தாரமு்ான ்வானம் பசினய 
புறந்்தளை..
்ானலை வநர 
இடி மின்னலுடனான ்னழககொற்று 
சுகெ்ாய் அசசமூட்ட..
ஜன்னவலைார பயணமும் ்வழி்நடுவகெ 
உதிரந்துளை இனலைகெளும் 
்னன்த ரம்மிய்ாககெ
சானலை இரு புறமும் 
இராணு்வமும் 
இனட நடுவ்வ வசா்தனனகெளும்
்்தாண்ணூறுகெளுகவகெ மீண்டும் 

்சன்றுவிட்வடாவ்ா என்று எண்ணிய 
வபாது 
்ணி கொட்டும் வகொபுரஙகெளும் 
மின்னுகின்ற விைககுகெளும் 
்்வட்டபபட்ட ்ரஙகெளும் 
அஙகு முனைததிருககும் 
கெட்டடஙகெளும் 
நினனவூட்டியது
்்தாண்ணூறுகெனைக கெடந்து ்வந்து 
கெனகொலைம் ஆன்்தன்று..
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அனர்த்தஙகளுக்குப் பின்னரான 
உளநலக் ககாளாறுகள்
'உயிரபபுததின குண்டு ்்வடிபபு 
நிகெழ்ந்து ஒரு ்ா்தம் அண்மிககும் 
நினலையில், இ்தனால் வநரடியாகெ 
ப ா தி க கெ ப ப ட் ட ,  ் ன ற மு கெ ் ா கெ 
பாதிககெபபட்ட ்ககெள படிபபடியாகெ 
்வழன்ககு, இயல்பு நிலைன்ககு 
திரும்பிக ்கொண்டிரு ககின்றனர. 
குண்டு ்்வடிபனப ஏற்படுததிய 
குண்டு்தாரி, ்்வடிபபில் பலியான்வரகெள 
இன்று எம்முடன் இல்னலை. அ்வரகெள 
மீைாததுயிலில், கொயபபட்ட்வரகெளும், 
உயிரிழந்்த்வரகெள குடும்பஙகெளும் 
எஙகெளுள ஒரு்வராகெ உளைனர. இந்்த 
ஒரு ்ா்த கொலைததில் இ்தனால் வநரடியாகெ 
பாதிககெபபட்ட்வரகெள, சம்ப்வஙகெனை 
வநரடியாகெ கெண்ட்வரகெள, சம்ப்வ இடததில் 
இருந்்த்வரகெள, கொயபபட்ட்வரகெளுககு 
உடனு்தவி ்சய்்த்வரகெள, இறந்்த்வரகெளின் 
உ ட ல் கெ ன ை  ஒ ன் று  வ ச ர த து 
எடுத்த்வரகெள, ன்வததியசானலையில் 
வநரடியாகெ பணியாற்றிய சுகொ்தார 
துனறயினர, இ்வரகெளுககு உ்தவியாகெ 
இருந்்த்வரகெள என பலைர கெண்கெண்ட 
சாட்சியைாகெ உளைனர. இ்வரகெைது 
்னதில் இன்வ நாட்பட்ட '்வடுககெைாகெ' 
ப தி ய ப ப ட் டி ரு க கு ம்.  ் னி ்த ன ால் 
வ்ற்்கொளைபபட்ட இவ்வனரத்தஙகெளின் 
்்தாடரநிகெழ்வுகெளில் இருந்து மீளு்வ்தற்கு 
அ்வரகெளுககு குறிபபிட்ட கொலைம் 
வ்தன்வபபடும். இதில் சிறு ்்தானகெயினர 
ஏ்தா்வது உைநலைக வகொைாறுகெைால் 
கூ ட ப  ப ா தி க கெ ப ப ட் டி ரு க கெ லை ா ம் . 
பாதிககெபபட்டுளை எம் ்ககெளுககு 
உைநலை வசன்வகெளின் உ்தவினய ்பற்றுக 
்கொடுககெ அனரத்தஙகெளுககு பிற்பட்ட 
்பாது்வான உைநலைக வகொைாறுகெனையும், 
அ்வற்றின் அறிகுறிகெனையும் அறிந்து 
ன ்வ த தி ரு ப ப து  அ ்வ ரகெ ளு க கு ம், 
அ்வரகெளின் குடும்பத்த்வரககும் உ்தவி 
்சய்்வ்தற்கு ஏது்வாகெ அன்யும்.

இழவிரக்கம்.  (Grief)
்நருஙகிய பினணபபுகெளுனடய,  
அன்புககுரிய ஒரு்வரின் இறபனப 
்்தாடரந்து உைரீதியாகெ ஏற்படககூடிய 
எண்ணஙகெளும், உணரசசிகெளும், 
நடதன்தகெளும் இழவிரககெம் எனும் 
்சால்லைால் வி்வரிககெபபடுகின்றது. 
நிரந்்தர்ாகெ ஒரு்வனர பிரிந்்தால் 
ஏற்படுகின்ற இழவிரககெ்ானது அதிரசசி, 
நம்பமுடியா்த நிலைன், உணரவுகெள 
்ரததுபவபான நிலைன், அதிகெ கெ்வனலை 
வபான்ற ஆரம்ப அறிகுறிகெனையும், 
அழு்தல், ்வருந்து்தல், நினனவுகெளில் 
மூழ்கி இருத்தல், கெனவுகெள கொணு்தல், 
குற்ற உணரவுகெள, வகொப உணரவு, 
பழி்வாஙகும் உணரவு வபான்ற்வற்றால் 
து ன் பு று ்த ல்,  எதி ரகெ ாலை ம்  ப ற் றி 
பயபபடு்தல், நிததினர குழபபதன்த 
அனுபவித்தல். வபான்ற இனடபபட்ட 
அ றி கு றி கெ ன ை யு ம்,  ப டி ப ப டி ய ாகெ 
இழபனப ஏற்றுக ்கொளளு ்தல், 
இயல்பு ்வாழ்கனகெககு திரும்பு்தல் 
வபான்ற இழவிரககெம் முற்றுப்பாறும் 
அறிகுறிகெனையும் ்கொண்டிருககும். 
்பாது்வாகெ இவவிழவிரககெ படிமுனறகெள 
முழுன்யாகெ இல்லைா்ல் வபா்வ்தற்கு 
ஆறு்ா்தம் ்்தாடககெம் ஒரு ்வருடம் 
்வனரயில் எடுககெலைாம். ஆயினும் 
ஏற்பட்ட அனரத்தஙகெளில் குறிபபாகெ 
்னி்த னால் வ்ற்்கொளைபபடும் 
அனரத்தஙகெள, குண்டு ்்வடிபபுககெள, 
வநரடி துபபாககிசசூடு வபான்ற அனரத்த 
்வடி்வஙகெளும், அ்வற்றின் கொட்சிகெளும், 
இபவபாது சாட்சிகெைாய் உளை ்நருஙகிய 
உறவினரகெளினடயில் ்கொண்டிருககும் 
உறவு முனற, ஒரு கிறீஸ்்த்வ சமூகெ்ாகெ 
அ்வரகெளிற்கினடயில் இருந்்த கூடிய 
ஒ ற் று ன ்,  அ ன்னி வ ய ான்னி ய ம், 
இ ரு ப ப ்வ ர கெ ளி ன்  மீ ள தி ற ன் 
ஆழுன்ககூறுகெள, அ்வரகெளுககு 
கினடககின்ற குடும்ப, சமூகெ, உைசமூகெ, 
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ஆன்மீகெ ஆ்தரவுகெள வபான்ற பல்வ்வறு 
கொரணிகெள இழவிரககெ படிமுனறகெனை 
சிககெலைாககி விடலைாம். இழவிரககெம் 
எதிரபாரகெககூடிய சா்தாரண்ான உை 
்்வளிபபாடுகெள என்ப்தனன புரிந்து 
்கொள்வதுடன், பாதிககெபபட்ட நபர 
சா்தாரண இழவிரககெப படிமுனறகெள 
ஊடாகெ பயணிபபன்தயும் ஊககுவிககெ 
வ ்வ ண் டு ம் .  அ ்வ ன ர ,  அ ்வ ர து 
இ ழ ப ன ப ப ப ற் றி  கெ ன ்த ப ப ்த ற் கு , 
அழு்வ்தற்கு, ஒபபாரி ்சால்லு்வ்தற்கு, 

்ாரபு ்தட்டி அழு்வ்தற்கு, ச்யக கிரினயகெள, 
்சலைவு வீடு, அந்திரட்டி கிரினகெகெள, 
்பாது்வான ்வணககெ பிராத்தனனகெள, 
னபபிள ்வாசிபபது, மீண்டும் ஆலைய 
்வழிபாடுகெளுககு ்சல்்வ்தற்கு உ்தவு்தல், 
ன்வததிய சானலையில், வீடுகெளில் உளை 

கொயபபட்ட்வரகெளுடன் கென்தபப்தற்கு 
ஊ க கு வி ப ப வ ்த ா டு  அ ்வ ர கெ ளி ன் 
வபாககு்வரததிற்கும் உ்தவி ்சய்்வது 
பயனுளை உைவியல் மு்தலு்தவியாகும். 
் ப ா து ்வ ா கெ  அ ன ர த ்த ங கெ ன ை 
்்தாடரந்து பல்வ்வறு அன்பபுககெள, 
்தனியாரகெள, அரசு துனறயினர 
குறிபபிட்ட கொலைததிற்கு ஓடிததிரிந்து 
உ்தவு்வதுடன் நிறுததிக ்கொள்வாரகெள. 
அ்தனால் எந்்த நீண்டகொலைப பலைனும் 
ஏற்படபவபா்வதில்னலை. ் ாறாகெ குனறந்்தது 
ஒரு ்வருடததிற்கு அ்தா்வது பாதிககெபபட்டு 
மீ ழ மு டி ய ா்த ்வ ரகெ ளு க கு  உை்வ ை 
உ்தவிகெனை ்சய்்வ்தற்கொன சரியான 
திட்டமிடல், நனடமுனற ்சயற்பாடுகெள 
வ்தன்வ. இ்வற்னற ்ா்வட்ட, உைசமூகெ 
ஒருஙகினணபபு குழுமூலைம் ் சயற்படுததி 
ந ன ட மு ன ற ப ப டு த து ்வ வ ்த ா டு 
் ா ்த ் ் ா ரு மு ன ற  கெ ட் ட ா ய ் ா கெ 
ஆைணியினர கூடி கென்ததது அ்வற்றின் 
அறிகனகெகெனை ்்வளிக்கொணரந்து 
ஆ்வ ண ப ப டுத ்த ப ப ட  வ ்வ ண் டு ம். 
சுனாமியின் பின்னாகெ ஏற்பட்ட 
அககெட்டன்பபுககெள பின் கொற்று 
இறஙகி மீண்டும் கொற்று ஏற்ற 
எடுககும் முயற்சிகெளுககு கெடந்்தகொலை 
அனுப்வஙகெனை பாட்ாகெ ்கொளை 
வ ்வ ண் டு ம்.  சி லை ரி ன்  ச ா்த ா ரண 
இ ழ வி ரக கெ ம்  வ ந ா ய றி கு றி கெ ை ாகெ 
உரு்வாகெலைாம். ்தற்்கொனலை ்சய்்தல், 
ந ா ை ா ந் ்த  ் ச ய ற் ப ா டு கெ ளி ல் 
ஆர்வமில்னலை, மினகெயான குற்ற 
உணரவு, ்தனின்பபடல், ்தனிததிருத்தல், 
ஒரு்வருடனும் கென்தககொ்ல் இருத்தல், 
்ாயபபுலைன் உணரவுகெள வபான்றன்வ 
கொணபபடுமிடதது, இ்வரகெளுககு கெட்டாயம் 
உைநலை ்ருதது்வரின் ஆவலைாசனன, 
குறிபபிட்ட கொலைததிற்கு ்ருந்துகெள 
வ்தன்வபபடும். எனவ்வ அ்வரகெனை  
கெட்டாயம் அண்ன்யிலுளை உைநலை 
சிகிசனசபபிரிவுககு அனழததுச ்சல்்வது 
பயனுளை இனடயீடாகும்.

பபாது நினனவு்ததூபி அஞ்சலி
உயிரபபுதின குண்டு ்்வடிபபில் 
உயிரிழந்்த்வரகெளிற்கொன தீப, தூப, 
்லைரஅஞசலிகெள ்ட்டககெைபபு உட்பட 

இலைஙனகெத தீவு முழு்வதும் நனட்பற்ற 
்வண்ணம் உளைன. அஞசலிப ப்தானகெகெள, 
கெறுபபு ்்வளனை நிற வசாடனனகெள, 
்வானழ்ரஙகெனை ்்வட்டி கெட்டு்தல் 
என ்ட்டககெைபபு ்ா்வட்டததில் ்தமிழ் 
முஸ்லிம் என்ற வ்வறுபாடு கெனைந்து 
அனன்வரும் ஒற்றுன்யாகெ ்சயற்பட்டது 
இறந்்த்வரகெனை உயிரபபிதது ்கொடுககெ 
முடியாவிட்டாலும் உஙகெளுள ஒரு்வராகெ 
உஙகெள குடும்பஙகெளில் உளவைாம் 
என்பன்த ்்தளி்வாகெ கொட்டுகிறது. 

இழவிரககெச ் சயற்பாடுகெள 
ச ரி ய ான  மு ன ற யி ல் 
அ ன ் ந் து  ்த ங கெ ள 
உறவுகெைான ்பற்வறானர,  
பி ள ன ை கெ ன ை , 
உறவினரகெள, நண்பரகெள, 
ச வ கெ ா ்த ர ர கெ ள ,  
ச வ கெ ா்த ரி கெ ன ை  ப றி 
்கொடுத்த்வரகெள ஒன்றாகெ 
அழுது புலைம்பி, ்ாரபு ்தட்டி, 
ஒபபாரி ்சால்லி ்தஙகெள 
்னன்த வ்தற்றிக ் கொண்டு 
இயல்பு நினலைககு திரும்ப 
்பாது்வான ஒன்று கூடல் 

அ்தா்வது பாதிககெபபட்ட ்ககெள அந்்த 
நாட்கெளில் ஓரிடததில் இருந்து இ்வற்னற 
்சய்்வ்தற்கு ்பாது நினனவிடம், ்பாதுத 
தூபி அன்த்தல் மிகெவும் வ்தன்வயானது.

பநருக்கீடடிற்கு பிற்பட் மனவடு 
கநாய்
் னி ்த க  கு ண் டு கெ ள ,  கு ண் டு 
்்வடிபபுககெள, பின்னர ஏற்படும் தீ 
விபததுககெள, கெட்டிடஙகெள உனடந்து 
விழு்தல் வபான்ற அணன்ககொல், 
்்தாடூர்ான, ஆபத்தான சம்ப்வஙகெள 
்ற்றும் பயஙகெர அனுப்வஙகெளின் பின் 
ஏற்படுகின்ற உைவியல் குணஙகுறிகெனை 
்நருககீட்டிற்கு பிற்பட்ட ்ன்வடு 
வநாய் எனலைாம். இந்்தச சம்ப்வஙகெைால் 
பாதிககெபபட்ட எல்வலைாருககும் PTSD 
எனபபடும் என்றில்னலை சிலைரில் கூடு்தலைாகெ 
ஏற்படு்வ்தற்கொன சந்்தரபபஙகெள உளைன. 
இவ்வாறு PTSD ஏற்பட்ட்வரகெளில் நடந்்த 
பயஙகெர அனுப்வஙகெனை; மீண்டும் 
மீண்டும் சிந்தித்தல், ்்தாடரசியாகெ 
சிந்தித்தனலை நிறுத்த முடியாது இருத்தல், 
நிகெழ்வுகெளின் மீவைாட்டம், அந்நிகெழ்வுகெள 
திரும்பத திரும்ப நிகெழ்்வது வபான்ற 
அனுப்வம், நடந்்த சம்ப்வஙகெளின் 
கொட்சிகெள, ்ரணஙகெள, அரு்வருககெத்தககெ 
்வாசனனகெள, ஒலிகெள, ஓனசகெள, அலைறல் 
சத்தஙகெள வபான்ற அந்்த இடதது 
கொட்சிகெள ஒரு படம் ஓடு்வது வபாலை 
விழிபபாய் உளை வபாதும் மீண்டும் 
மீண்டும் ஏற்படலைாம். அததுடன் கெனவுகெள 
மீை, மீை ஏற்படு்தல், பாதிககெபபட்ட, 
து ன் ப ் ா ன  அ னு ப ்வ ங கெ ன ை 
ஞாபகெபபடுததும் நினலைன்கெனை 
அல்லைது உனரயாடல்கெனை ்தவிரததுக 
்கொளளு்தல் இலைகு்வாகெ நினலை ்தடு்ாறி 
விடு்வர.

 அததுடன் நாட்கெள நகெர இன்வ 
தீவிர ்னச வசாரவு, ்தற்்கொனலை 
ஈடுபாடு வபான்ற்வற்றிலும் முடியலைாம். 
இவ்வாறான நினலையில் உைநலை ்ருதது்வ 
உ்தவியுடன் குறிபபிட்ட கொலைததிற்கு 
்ருதது்வ, ்ருதது்வ்ற்ற சிகிசனசகெளும் 
வ்தன்வபபடும்.

உளசக்சாரவு / மனசக்சாரவு கநாய்
கெடுன்யான ்னசவசாரவு வநாயினால் 
ப ா தி க கெ ப ப ட் ட ர கெ ன ை  நீ ங கெ ள 
கெ ண் டி ரு ப பீ ர கெ ள.  ் ன ச வ ச ா ர வு 
மிகெபபர்வலைாகெ கொணபபடும் ஒரு 
முககிய உை வநாய் ஆகும். இது 
சிலை வ ்வனை ்தற்்கொனலைககும் 
இட்டுச்சல்லும். ்னசவ சாரவின் 
கு ண ங கு றி கெ ள  ் ப ா து ்வ ா கெ ப 
பல்வ்வறு வி்த்ான இயலைான்கெைாய் 
்்வளிபபடுத்தபபடுகின்றன. உ்தாரண்ாகெ 

படிககெஇயலைான், வ்வனலை ்சய்ய 
இயலைான், வினையாட இயலைான் 
வபான்ற்வற்னறக குறிபபிடலைாம். 
அன்புககுரிய குடும்ப உறுபபினர அல்லைது 
நண்பர ஒரு்வரின் இழபபு (இழவிரககெம்), 
வீடு, ்வாசல் ்ற்றும் ்சாதது இழபபுககெள, 
கெடும் ்வறுன், வ்வ்தனன ்தருகின்ற 
அல்லைது ஆயுட்கொலைதன்த குனறககின்ற 
நாட்பட்ட வ்ாச்ான வநாய்கெள, 
எதிரபாரபபுகெள நினறவ ்வறான் 
வபான்றன ்னசவசாரவுககுரிய மிகெப 
்பாது்வான கொரணஙகெைாகும்.

மனசக்சாரவின் பபாதுவான 
கு்ணஙகுறிகளாவன
கெ ்வ ன லை யி ல்  மூ ழ் கி யி ரு த ்த ல் , 
வசாகெததில் ஆழ்ந்திருத்தல், இலைகுவில் 
அழு்தல் அடிககெடி அழ வ்வண்டும் 
வபாலைத வ்தான்று்தல், ்்தாடரசசியாகெ 
வயாசித்தபடி இருத்தல், எதிரகொலைததில் 
நம்பிகனகெயின்ன் (விரகதி), ்தாழ்வு 
்னபபான்ன ,் ்தன்னம்பிகனகெக குனறவு, 
்வாழ்கனகெயில் சந்வ்தாேமின்ன் , 
உ்தவியற்றநினலை (னகெயறு நினலை), ்தான் 
பிரவயாசன்ற்ற்வர என்ற நினனபபு 
(ஒன்றுககும் உ்த்வா்ல் வபான நினலை, 
்ற்ற்வரகெளுககுச சுன்யாகெ இருத்தல், 
்தனககுத்தாவன தீஙகு ் சய்யும் ் னநினலை 
- ்தற்்கொனலை எண்ணஙகெள, இறபபு 
பற்றிய, ்தற்்கொனலை பற்றிய எண்ணஙகெள 
(நிததினர குழபபம், நிததினரயின்ன் - 
்வழன்யாகெ எழும் வநரததிலும் முன்னராகெ 
எழும்பு்தல் ஆனால் படுகனகெனய 
விட்டு எழுந்து வ்வனலை ்சய்ய 
்னமின்ன .் பசியின்ன .் உடல் ்்லிவு.  
பாலுறவில் நாட்டமின்ன். இலைகுவில் 
கெனைபபனட்தல், பலைவீன்ாகெ இருத்தல் 
(இயலைான்).கெருததூன்றல், ஞாபகெசகதி, 
என்ப்வற்றில் குனறபாடு (்றதிககுணம்).
முன்னர விருபப்ாகெ ் சய்்த விடயஙகெனை 
்சய்யமுடியான்.்தனலையிடி, ்நஞசு 
வநா, னகெகொல் உனைவு, உடம்பு முழு்வதும் 
எரி்தல் வபாலை உணரு்தல் வபான்ற 
நாட்பட்ட ்்ய்பபாட்டு முனறபபாடுகெள.

்தற்பகானல ப்சய்யும் எண்ண்ததில்
் ன ச வ ச ா ர வு ன ட ய  சி லை ர 
வநாயின் கெடுன்யினால் எதுவும்  
கெ ன ்த க கெ ா ் ல் , ஒ ன் றி ர ண டு 
;முனறபபாடுகெனைக கூறு்வதுடன் 
நி ன் று  வி டு ்வ ர .  இ ்வ ர கெ ள 
உண்ன்யிவலைவய ்தஙகெனைத ்தாஙகெவை 
அழிததுக ்கொளளும் அைவிற்கு 
ஆபததுமிககெ்வரகெள. வநாயாளியுடனான 
மு்தற் சந்திற்பின் வபாவ்த, அ்வர 
்தற்்கொனலை ்சய்யும் எண்ணததில் 
இருககிறாரா? என்பன்த கெண்டறியவும், 
்தற்்கொனலை எண்ணதன்த அறி்வது 
்தற்்கொனலைககு இடடுச்சல்லும் என்ற 
எண்ணம் ்த்வறானது.

இவ ்வனகெபட்ட ்த்வறான நம்பிகனகெகெனை 
அ ்வ ர  ் கெ ா ண் டி ரு க கி ற ா ர ா 
என்பன்தபபற்றி, அ்வரகெைது குடும்ப 
உறுபபினரகெனைக வகெட்கெவும்.  சிலை 
வ்வனைகெளில் இவ்வாறான வபாலி 
ந ம் பி க ன கெ கெ ை,  அ ்வ ர து  உ டல் 
சம்்ந்்த்ான்தாகெவும் இருககெலைாம். 
உ்தாரண்ாகெத ்தனககுப புற்று வநாய் 
்வந்துவிட்டது என்று எந்்தவி்த   ஆ்தாரமும் 
இன்றி அ்வர நம்பலைாம்.வநாயாைரகெளிடம் 
்ாயப புலைனுணர்வகெள, வபாலி 
நம்பிகனகெகெள என்பன வ்வலைாஙகிக 
கொணபபடுமிடதது, அ்வரகெள உை்ாய 
வ ந ா ய் க கு ட் ப ட் டி ரு க கெ க  கூ டி ய 
சாதிதியக கூறுகெள இரு ககின்றன 
என்பன்தயும் ்றந்துவிடலைாகொது. சிலை 
வ்வனைகெளில் உை்ாய வநாய்கெள 
்னசவசாரவின் அறிகுறிகெளுடனும் 
்்தாடஙகெககூடும்;. ்ாறாகெ இ்வரகெள 
' உ ை ் ா ய  ் ன ச வ ச ா ர வு '  எ ன 
அனழககெபபடும். கெடுன்யான, அ்வசர்ாகெச 
சி கி ச ன ச ய ளி க கெ ப ப ட வ ்வ ண் டி ய 
உைவநாயினால் பாதிபபுற்றும் இருககெலைாம். 
இவ்வாறான நினலைகெளில் உை்ருதது்வ 
உ்தவினய உடனடியாகெ நாடு்வது நன்று.

Dr. a+b uNk]; n[aFkhu;

csey kUj;Jtu;. 

thior;Nrid itj;jparhiy
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கிழககு ்ககெனை அல்லை என்பதும் 
கெ்வனததில் எடுத்தக்கொளைபபட 
வ்வண்டும். இந்்த விடயததினனயும் 
பி ள ன ை ய ா ன்  ் ்த ா ட ர ப ா கெ 
வி்ரசனஙகெனை முன்ன்வபப்வரகெள 
விைஙகிக ்கொள்வ்தாகெ இல்னலை.

மு ஸ் லிம் கொஙகிரசுககு கிழககு 
்ாகொண ஆட்சியினனயும் பின்னர 
கிழககு்ாகொண ஆளுநர நிய்னததில் 
எதுவும் ்சய்யமுடியா்த ்தமிழ் அரசுக 
கெட்சியினர வ்த்வாலையக குண்டு ் ்வடிபபில் 
உண்டான முஸ்லிம் ்்வறுபபுணரன்வ 
்தஙகெள அரசியல் இலைாபததுககொகெ, 
இஸ்லைாமிய அடிபபனட்வாதிகெளுககும் 
ஹி ஸ் பு ல் லை ா வி ன்  ் ்வ லி க கெ ந் ்த 
ப ல் கெ ன லை க  கெ ழ கெ த து க கு ம் 
கொணி்வழஙகியது பிளனையானும் 
அ்வனரச வசரந்்த்வரகெளும் எனக 
கூறி பிளனையானன ஓரஙகெட்ட 
முயற்சிககிறாரகெள. இது அ்வரகெளின் 
அரசியல் ்வஙகுவராதது நினலையினனவய 
எடுததுககொட்டுகின்றது.

எனவ்வ ்வடககு ்ககெளின் விருபபு 
் ்வ று ப பு க கு ம்  அ ்வ ர கெ ளு ன ட ய 
அ ரசி ய ல்  இ ரு ப பு க கு ம்  கி ழ க கு 
்ககெள பலியாகிக ்கொண்டிருபபது 
எந்்த்வனகெயிலும் நீதியானது அல்லை. 
எனவ்வ கிழககு ்ககெள ்தஙகெளுககொன 
ஒரு ்ாற்று அரசியல் ்தனலைன்னயத 
வ்தடுகிறாரகெள. இந்்தத வ்தடு்தல் ்வடககிற்கு 
எதிரான்தாகெ விைஙகிக ்கொளைபபட 
வ ்வண்டியதில்னலை. உண்ன்யில் 
கிழககு பலை்ாகெ இருககும் வபாது்தான் 
ஒட்டு்்ாத்த ்தமிழரகெளின் சுயநிரணயம் 
பாதுகொபபான்தாகெ அன்யும் என்பன்த 
பிரவ்தச்வா்தச சாயம் பூசுப்வரகெளும் 
்தமிழ்த வ்தசியம் வபசுப்வரகெளும் 
விைஙகிக ்கொளை வ ்வண்டும். 
'்்வறுஙனகெயில் முழம் வபாடமுடியாது' 
என்பாரகெள அது வபால் ்தற்வபாது அந்்த 
்ாற்றுத ்தனலைன்யாகெ பிளனையானன 
எடுததுக்கொளகின்றாரகெள அ்தன் 
்்வளிபபாவட உளளூராட்சி ்ன்றத 
வ்தர்தல்கெளில் அ்வருககுக கினடத்த 
்ககெள ஆ்தர்வாகும். இந்்த ஆ்தரவும் 
்வ ை ர ச சி யு ம்  பி ள ன ை ய ா ன ன 
பிளனையாராகெ ஆககி பூசிககெபபட 
வ்வண்டிய்வ ஒரு்வராகெ உரு்வாககொ்ல் 
வி்ரசனததுககும் ்ாற்றததுககும் 
உரிய ்தனலை்வராகெ பிளனையானன 
எடுததுக்கொள்வவ்த இன்னறய கிழககின் 
வ்தன்வயாகும்.

இவ்வண்ணம் இஸ்லைாமிய  ்ககெளுககு  
உ்தவிகெள ்சய்து  வியபாரம்  ்சய்து  
அ்வரகெவைாடு  பினணந்து  ்வாழ்ந்்த  
பலை ்தமிழ்  ்ககெனை  இன்றும் 
கொத்தான்குடி  முதிய்வரகெள  நினனவில் 
ன ்வ த தி ரு க கி ற ா ர கெ ள .   இ ை ம்  
்தனலைமுனறககுக கூற  இஸ்லைாமிய  
முதிய்வரகெளிடமும்   ஆயிரககெணககொன 
கென்தகெள  உளைன. ்தமிழ் முதிய்வரகெளிடமும் 
ஆயிரககெண்ககொன கென்தகெள உண்டு. 

  அககென்தகெள யாவும்    அந்்த   இனின்யான  
கொலைததில் ்வாழ்ந்்த   ்தமிழ்  முதிய்வரகெைாலும்  
இ ஸ் லை ா மி ய   மு தி ய ்வ ரகெ ை ா லு ம்  
இன்னறய  ்தமிழ்-  இஸ்லைாமிய    இைம்  
்தனலைமுனறககுச   ்சால்லைபபடவ்வண்டிய  
கொலைம் இது. ்வாய் திறவுஙகெள  ்சால்லுஙகெள. 
ந ல் லை ன்வ ற் ன ற வ ய   வ ப சு வ ்வ ா ம் 
நல்லைன்வற்னறவய  நாடுவ்வாம். இந்்தப 
பாய்ககொரக கிறீன் கொககொ  ்தனககு   ்வருத்தம்  
்வந்்தால்  வபாகும் இடம் ஒன்று  இருந்்தது.
அது்தான்  அமிர்தகெளியிலிருந்்த  வி்வாசிப 
பரிசாரியாரின்  ன்வததியக ்கொட்டில். 

அ மி ர ்த கெ ளி யி ல்   ்வ ா ழ் ந் ்த  
வினாசித்தம்பியாகிய  வினாசிப பரிசாரி 
யாருககும் கொத்தான்குடி  ்வாசியான யூசுப 
ஹாஜியாராகிய  ஈசிபபாசியாருககும்  
ஒரு ்நருககெ்ான உறவு  இருந்்தது 
சு்வராஸ்ய்ான  உறவு அது

( ்்தாடரும்)

்்ாத்த உளநாட்டு உற்பததி வ்ாச்ாகெ 
வீழ்சசி அனடந்திருககிறது. நாணய 
்ாற்றுவிகி்தஙகெள என்றுமில்லைா்த்வாறு 
்தைம்பல் நினலைனயக கொண்பிககின்றன. 
சு ற் று லை ா ப ப ய ணி கெ ளி ன்  கெ ட ந் ்த 
்ா்தததுககொன ்வருனகெ, 167 ஆயிர்ாகெ 
வீழ்சசி கெண்டிருககிறது. கெடந்்த ஆண்வடாடு 
ஒபபிடும் வபாது, சு்ார 13 ஆயிரம் வபர 
குனறவு, ்ாரசவசாடு ஒபபிடும் வபாது, 80 
ஆயிரம் வபர குனறவு, இத்தனனககும் 
ஏபரலில் ்தான் இலைஙனகெககொன 
சுற்றுலைாப பரு்வகொலைம் ஆரம்ப்ாகின்றது. 
இன்த்யல்லைாம் என்ன ்சய்து 
மீட்கெபவபாகிவறாம்? எல்லைா்வற்றுககும் 
வ்லைாகெ, ்னி்தர இன்்னாரு ்னி்தர 
வ்ல் ்கொளளும் ்ரியான்தனயயும் 
நம்பிகனகெனயயும் இழந்திருககிவறாம். 
கெனடகெளுககுச ்சல்லும் வபாது 
இனதன்த, ்்ததன்த விசாரிததுப வபாகும் 
இழிநினலை. தூரபபயணஙகெளில் அருகில் 
அ்ரந்திருபப்வனர சந்வ்தகிககெவ்வண்டிய 
நினலைன். உ்தடுகெள புன்னனகெனய 
் ற ந் து  ் ந டு ங கெ ா லை ் ா கி ன் ற து . 
்பாரு ைா்தாரத ன்த ்த ன லை கீழாகெ 
நி ன் ற ா ்வ து  மீ ட் டு வி ட லை ா ம் . 
இல்லைாவிட்டால்  இது்வனர இருந்்தது 
வபாலைவ்வ, எபபடிவயா மீைட்டும் என்று 
பாராமுகெ்ாகெ இருந்துவிடலைாம். ஆனால், 
இழந்்த நம்பிகனகெனயப ்பறு்வது? 
இன்்னாரு்வர மீ்தான ஆதூரதன்தயும் 
அன்னபயும் ்பற்றுக்கொள்வது? 
எத்தனனயுகெஙகெளவ்வண்டும்அ்தற்கு?

முடி்்வடுககும் நினலையில் நீஙகெள 
இல்லைா்த நினலையில் இன்று நீஙகெள 
்சய்யவ்வண்டியது ஒன்வற. ்பாறுன் 
கொபபது. பசனசயாகெச ்சான்னால், 
"்வானய மூடிக்கொண்டு னகெனயக 
கெட்டிக்கொண்டு சும்்ா இருஙகெள." ்தமிழ், 
சிஙகெைம், முஸ்லீம் என்று இல்லைா்ல், 
னச்வன், ்பௌத்தன், இஸ்லைாமியன், 
கிறிஸ்்த்வன் என்று இல்லைா்ல், உஙகெள 
ஒவ்்வாரு்வரின் சிறு அனசவும், எரியும் 
்நருபபில் எண்்ணனய ஊற்றும் 
்வாய்பனப ஏற்படுததி விடககூடிய மிகெ 
வ்ாச்ான கொலைகெட்டம் இது.

மி கெ  மு க கி ய ் ா கெ  ச மூ கெ 
்வனலைத்தைஙகெனைக னகெவிட்டு விடுஙகெள. 
அது உஙகெள இரத்த அழுத்ததன்தத 
்தான் கூட்டபவபாகிறது. இந்்த நாட்கெளில் 
எந்்த நல்லை விடயஙகெளுவ் அஙகு 
பகிரபபடபவபா்வதில்னலை. அபபடிவய 
வபானாலும்,  கொனலை ்வணககெம் 
் ச ா ல் ்வ து ,  ந ன கெ ச சு ன ்வ ன ய ப 
பகிர்வது என்று அன்றாடததில் ்ட்டும் 
தினையுஙகெள. "்பாழுதுவபாககெத்தான் 
வ ப ஸ் பு க  வ ப ா கி வ ற ன் "  எ ன் று 
்சால்கிறீரகெ்ைன்றால், அத்தனனயும் 
வபாதும் ்தாவன?

்்தாடககெததில் ் சான்ன ஐபிஎல் சபபாதது 
கென்த வபாலை, இந்்த ்கொடூர்ான நாட்கெள 
்்வறும் ்சய்தியாகெ உஙகெனைக கெடந்து 
வபாகும் நா்ைான்று ்வரும். அன்று 
நீஙகெள"அந்்தக்கொடூரததில் என் சிறு 
பஙகு கூட இருககெவில்னலை" என்று  
திருபதியுடன் புன்னனகெககெ வ்வண்டும்.

 அது்வனர எதுவுவ் வ்வண்டாம். 
உ ண் ன ் யி வ லை வ ய  இ ந் ்த 
அன்தி உஙகெ ன ை என்னவ ்வா 
்சய்கிற்்தன்றால், எபபடியா்வது 
இதிலிருந்து ்்வளிவயறி விடவ்வண்டும் 
என்று விரும்புகிறீரகெ்ைன்றால், 
்த ன ய கூ ர ந் து  ப ல் ன லை க கெ டி த து க 
்கொண்டு ்பாறுன்யாகெ இருஙகெள, 
அன்தியாகெ இருஙகெள. இந்்த நாட்டின் 
இ ன் ் ன ாரு  கு டி ் கெ ன ாகெ  ந ான் 
வகெட்டுக்கொளைககூடியது அது ஒன்வற. 
ஆம். பூமி ஆளப்வரகெள ்பாறுத்த்வரகெள 
்ட்டுவ்!

கொட்டியுளைதுடன், அ்வற்றினன ்தற்கொலை 
எழுததிலும் ்கொபபிகெளில் எழுதியும் 
னகெயளிததுளைா்தாகெ கூறகின்றார.

1962ம் ஆண்டில் இருந்வ்த ்வாசிககெபபழகி 
்கொண்ட்தாகெ கூறும் இ்வர, ஏடுகெள பலை 
கெனறயான்கெள உண்டு அழிந்துவிட்ட்தாகெ 
கூறி கெ்வனலையு்னடந்்தார. இவ்தவ்வனை 
எம்்ககெள ்ததியில் ்பாதிந்துளை 
ஏ டு கெ ன ை  எ டு த து  ்வ ா சி த து 
அ்வற்றினன ்தற்கொலைத்த்வரகெளும் 
்வாசிதது அறியககூடிய நினலையினன 
ஏற் ப டுத ்த  வ ்வ ண்டு ம்  என்ற ா ர. 
ப டு ்வ ா ன் கெ ன ர ப பி ர வ ்த ச த தி லு ம் 
பலை உளளூரபுலை்வரகெள இருந் து 
் கெ ா ண் டி ரு க கி ன் ற ன ர . 
இவ்வாறான்வரகெளும் சமுகெததிற்கு 
்்வளிககொட்டபபடவ்வண்டிய்வரகெவை.

நியூசிலைாந்து, இலைஙனகெ, சிம்பாபவ்வ, 
்்தன்னாபிரிககொ, பஙகெைாவ்தஸ், ் கென்யா, 
்ந்தரலைாந்து, நமீபியா ்ற்றும் கெனடா 
ஆகிய 14 அணிகெள வினையாடியிருந்்தன. 

குழுநினலை ்ற்றும் சுபபர-6 வபாட்டிகெளின் 
முடிவில் அவுஸ்திவரலியா, இலைஙனகெ 
்ற்றும் இந்தியா, ்கென்யா அணிகெள 
அனரயிறுதிப வபாட்டிககு ் ்தரி்வானதுடன் 
இறுதிப வபாட்டிககு இந்தியா ்ற்றும் 
அவுஸ்திவரலிய அணிகெள ்்தரி்வாகின. 
இத்்தாடரில் பஙகு பற்றிய ்டஸ்ட் 
அந்்தஸ்து கூட ்பறா்த ்கென்யா அணி 
அனரயிறுதிப வபாட்டிககு ்்தரி்வானன் 
ஆசசரிய்ானதும் குறிபபடத்தககெது்ான 
ஒரு விடய்ாகும்.

 ்ாரச 23 அன்று ்ஜாகென்னரஸ் 
வபரக, ்்வான்டரரஸ் ன்்தானததிலை 
நனட்பற்ற இறுதிப வபாட்டியில் 
ரிககி ்பான்டிங ்தனலைன்யிலைான 
அவுஸ்திவரலிய அணி இந்திய அணினய 
125  ஓட்டஙகெைால் ்்வற்றி்கொண்டு 
்த ் க கெ ான  மூ ன் ற ா்வ து  உலை கெ க 
கிண்ணதன்த ்தன்தாககிக்கொண்டது. 
இறுதிப வபாட்டியின் ஆட்ட நாயகெனாகெ  
140 ஓட்டஙகெனை ்பற்ற ரிககி ்பான்டிங  
்்தரி்வானவ்தாடு ் ்தாடர ஆட்ட நாயகெனாகெ 
்்தாடரில் ் ்ாத்த்ாகெ 673 ஓட்டஙகெனையும் 
2 விககெட்டுககெனையும் னகெபபற்றிய சசசின் 
்டண்டுல்கெர ்்தரி்வானார.

(்்தாடரும்)
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்்தாடரபுளை்வர என்ற சந்வ்தகெமும் 
உளைது.

முன்னாள பாதுகொபபுச ்சயலைாைர 
வகொத்தபாய ராஜபகச “டிரிவபாலி 
ப ன ட ய ணி ”  எ ன் ற  இ ர ா ணு ்வ 
புலைனாய்வு பிரி்்வான்னற ்கிந்்த 
ராஜபகசவின் ஆட்சிக கொலைததில் 
இ ய க கி ன ா ் ர ன வு ம்  அ ந் ்த ப 
பனடயணிவய பததிரினகெயாைரகெனை 
்தாககு ்வது, ்கொன லை ்சய்்வது 
வ ப ா ன் ற  ந ட ்வ டி க ன கெ கெ ளி ல் 
ஈடுபடுத்தபபட்டிந்்த்தாகெவும் லைசந்்த 
விககிர்துஙகெவின் ்கெள அகிம்சா, 
அ ் ் ரி க கெ ா வி ன்  கெ லி வ ப ா ர னி ய 
நீதி்ன்றததில் ்தாககெல் ்சய்்த ்னுவில் 
குறிபபிட்டுளை்தாகெவும் அந்்தக குழு 
கூறியுளைது.

இ ந் ்த  நி ன லை யி ல்  ன கெ து 
்சய்யபபட்டு, பினணயில் விடு்தனலை 
்சய்யபபட்டுளை பிரபாத புலைத்வட்வட 
மீண்டும் இராணு்வ புலைனாய்வுச 
வசன்வயில் ஈடுபட்டுத்தபபட்டுளைன் 
இலைஙனகெப பததிரினகெததுனறககு 
ஆபத்தான்்தன பததிரினகெயாைரகெனைப 
பாதுகொபப்தற்கொன குழு ்்வளியிட்டுளை 
அறிகனகெயில் கூறபபட்டுளைது.
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என்றும் மிகெவும் உணரசசிகெர்ான 
்வன்்்ான ்்தானியில் அறிவிததுச 
்சன்றனர. ்்வளைத்தாளில் சி்வபபு 
நிறததில் அசசிடபபட்ட இததுண்டுப 
பிரசுரதன்தப பாரத்த்வரகெள பலைர. பலை 
வகெளவிகெனை எழுபபினர. ஆனால் 
உரததுப வபச பயந்்தனர. சிலைவரா 
இன்தச சரி்தான் என்றனர. இ்வரகெளில் 
மூனைககுள  ்வானையும் குண்னடயும் 
்ட்டும் ன்வததிருககும் புததிசீவிகெளும் 
அடஙகு்வர.

இ்தனன ்்தாடந்து வ் 4ஆம் திகெதி 
இனணயத்தைச ்சய்தி ஒன்றில் 
திருகவகொவில் பிரவ்தச சனப முஸ்லிம் 
்வரத்தகெ நினலையஙகெனை ்தற்கொலிகெ்ாகெ 
மூடு்வது எனத தீர்ானம் நினறவ்வற்றியது 
என்ற ்சய்தி..

்ட்டககெைபபு ்ண்முனனபபற்று பிரவ்தச 
சனபயின் சமீபதன்தய 14்வது அ்ரவில் 
முஸ்லிம் ்வரத்தகெரகெனை ஊருககுள 
அனு்திபபதில்னலை எனவும் ்வரத்தகெ 
நினலையஙகெனை ்தற்கொலிகெ்ாகெ மூடு்வது 
எனவும் தீர்ானிககெபபட்டது.

ஆ ன ர ய ம் ப தி  ் ச ய் தி கெ ன ை க 
்கொண்டு்வரும் ஆனரயம்பதி.எல்வகெ 
இனணயத்தைச ்சய்தியின்படி ஜந்து 
முஸ்லிம் உறுபபினரகெள இத தீர்ானதன்த 
எதிரதது ்்வளிநடபபுச ்சய்்தவபாதிலும் 
ஏ ன ன ய  ் க கெ ள  பி ரதி நி தி கெ ள 
தீ ர ் ானத ன ்த  நி ன ற வ ்வ ற் றி ன ர. 
முஸ்லிகெளின் பாதுகொபபுககொகெ என்று 
கொரணம் கூறிய வபாதிலும் பாதுகொபனப 
வ்வறு்வனகெயில் ஏற்படுத்தக கூடிய 
்வ ழி ்வ ன கெ கெ ன ை  கெ லை ந் து ன ர ய ா டி 
தீ ர வு கெ ா ண  மு டி ய ா ்த ்வ ர கெ ளி ன் 
்ண்னடககுள நினறந்திருபபது ்வாளும் 
குண்டும் ் ாததிர்ல்லை. கொசுக கெட்டுககெளும் 
்தான் எனச ் சால்லைா்ல் இருககெ முடியு்ா?
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