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யாழ். நூலகம் எரிககப்பட்ட நாற்ப 
தாவது ஆண்டு நினைவாக மெய் 
நிகர் நூலகம் ஒன்று ஆரம்பிககப்ப 
்டவுள்ளது. புலம்ம்பயர் நாடுகளில் 
இருககும் தமிழர்களின் பிளன்ளகள, 
புலம்ம்பயர் நாடுகளில் பிறந்து 
வ்ளர்ந்து மதாழில்்ார் வல்லுநர்க 
்ளாக இருககும் பிளன்ளகள, புலம் 
ம்பயர் நாடுகளில் கல்வி கறகும் 
ொணவர்கள ஒன்றினணந்து இந்த 
மெய்நிகர் நூலகதனத உருவாககியு 
ள்ளார்கள. 

 மெ 30, 2021இல் திறககப்ப்ட 
வுள்ள இந்த மெய்நிகர் நூலகதனத 
இனணயவழியாக உலகத தமிழர் 
கள ்பார்ப்பது்டன், இன்ளமயாரின் 
இந்த முயறசினய மெம்்படுதத, அடு 
தத ்ந்ததிககு இனத எடுததுச் ம்ல் 
வதறகு அனைவரதும் ஒததுனழ 
பன்ப மவண்டி நிறகின்றைர்.
 இந்த மெய்நிகர் நூலகததில் 
ஆவணஙகள, தகவல்கள, புததகங 
கள யாவும் வரலாறறின் உண்னெ 
கன்ள மவளிக மகாண்டு வரு்பனவ 
யாக உள்ளை. இந் நூலகததில் தக 
வல், அறிவு, ஆராய்ச்சி ம்பான்ற 
்பல வனகயாை தகவல்கன்ள அறிய 
முடியும். அதது்டன் தமிழிலும், 
ஆஙகிலததிலும் இந்த மெய்நிகர் 
நூலகம் அனெந்துள்ளது. இரு 

aho;. E}yf vupg;G Qhgfhu;j;jkhf 
nka;epfu; E}yfk; Muk;gk;

இலஙனகயில் மகாமராைா 
மதாறறு அதிகரிததுவரும் நினல 
யில், அர்ாஙகததின்தடுபபு ெருந்து 
கள வழஙகல் திட்டததில் வ்டககு 
கிழககு ொகாணஙகள புறககணிக 
க ப ்ப டு வ த ா க கு ற ற ச் ் ா ட டு க ள 
எழுந்துள்ளை.
 இலஙனகயில் இது வனரயில் 
மகாமராைாவால் ்பாதிககப்பட்டவ 
ர்களின் எண்ணிகனக 161,242 ஆக 
அதிகரிததுள்ளது. அமத மவன்ள 
ெரணம் அன்டந்தவர்களின் எண்ணி 
கனக 1,133ஆக உயர்வன்டந்துள்ளது.
இதன்காரணொகஇலஙனகயில்   
ம க ா ம ர ா ை ா வு க க ா ை த டு ப பூ சி 
ஏறறும் ம்யற்பாடுகள  மவகொக  
முன்மைடுககப்படடு வருகின்றை.
 இந்த நினலயில் வ்டகிழககு 
ொகாணததில் மகாமராைா தடுபபூசி 
ஏறறுவதறகாை எந்த ம்யற்பாடுக 
ன்ளயும் அர்ாஙகம் முன்மைடுகக 
வில்னலமயை கவனல மதரிவிககப 
்படடுள்ளது.

 சிஙக்ள ெககள ம்றிந்து 
வாழும் ்பகுதிகளில் திைமும் ஆயிர 
ககணககாமைாருககு தடுபபூசி வழ 
ஙகும் ம்யற்பாடுகள முன்மைடுக 
கப்படுகின்ற  நினலயில், இதுவனர 
யில் வ்டககு கிழககு தமிழர் 
்பகுதிகளில் எந்தவித தடுபபுபூசி 
வழஙகும் ம்யற்பாடுகளும் முன் 
மைடுககப்ப்டவில்னலமயை மதரி 
விககப்படுகின்றது.
 மெலும் வ்டககு கிழககில் 
சுகாதார ்பணியா்ளர்களுகமக இதுவ 
னரயில் முழுனெயாக தடுபபூசி 
வழஙகப்ப்டாத நினலமய உள்ளதா 
கவும் மதரிவிககப்படுகின்றது.
 இலஙனகயில் மகாமராைா 
்பரவ ஆரம்பிதத காலததில்  ்பாதிகக 
ப்படும் ந்பர்கன்ளயும் அவர்கள 
குடும்்பஙகன்ளயும் தனினெப்படுத 
துவதறகு வ்டககு கிழககு ்பகுதி 
கன்ள முதலாவதாக மதரிவும்ய்த 
அர்ாஙகம், தடுபபூசினய வழஙகு 
வதறகு பின்ைடிதது வருவது  
குறிபபி்டததககது.

nfhNuhdh jLg;G kUe;J - jkpou; jhafg; 
gFjpfs; murhq;fj;jhy; Gwf;fzpg;G

சுகாதாரத துனறகளில் ்பணியாற 
றும் அதிகாரிகளுககுச் சுகாதார ம்ய 
லா்ளரிைால் மவளியி்டப்பட்ட முன் 
மைச்்ரிகனக கடிதொைது  மதாறறு 
மநாய் மதா்டர்்பாை உண்னெ தகவ 
ல்கன்ள ெனறககும் முயறசியாகும் 
எை  சுதந்திர ஊ்டக இயககம் கண்டி 
ததுள்ளது.
 இது மதா்டர்பில் மவளியி்டப 
்படடுள்ள அறிகனகயில்,
மவகு்ை  ஊ்டகஙகளின் ம்ய்தி 
மவளியிடுதல் மதா்டர்பில் அர் அதி 
காரிகளுககு தாககதனத வின்ளவிக 
கும்  ஸதா்பை விதிக மகானவகன்ள 
மெறமகாளகாடடி, அவறனற புறக 

கணிககும் அனைதது அதிகாரிகளுக 
கும் எதிராக ஒழுககாறறு  ந்டவடி 
கனக எடுககப்படும்  என்்பனதத 
மதரியப்படுததும் சுகாதாரத துனற 
ம்யலா்ளரிைால் ஒப்பமிட்ட அச்சு 
றுததல் கடிதம், ்கல சுகாதாரத 
துனறகள நிறுவைஙகள ெறறும் 
சுகாதாரத துனற அதிகாரிகளுககு 
அனுபபி னவககப்படடுள்ளனெ 
குறிபபி்டததககதாகும். 
 மகாவிட-19 மதாறறு தீவிர 
ென்டந்துள்ள நினலயில், ம்பாது 
ெககள  மவவமவறு  மூலாதாரஙக 
ளின் அடிப்பன்டயில் மதாறறு ்ம்்ப 
ந்தொை உண்னெ தகவல்கன்ள 
ம்பறறுகமகாளவதறகாகக காணப 
்படும் வாய்பபுககன்ள ெடடுப்படு 
ததி தகவல் உரினெனய  மீறும் குறி 
தத ம்யற்பாடன்ட  சுதந்திர ஊ்டக 
இயககம் கண்டிப்பது்டன், தெது 
அதிருபதினயயும் மதரிவிததுக 
மகாளகின்றது என்று மதரிவிககப்ப 
டடுள்ளது.

Rfhjhu nrayhsupd; Kd;ndr;rupf;if fbjk; 

- Rje;jpu Clf ,af;fk; fz;ldk;

இ ல ங ன க யி ல் ம க ா ம ர ா ை ா 
மதாறறு  காரணொக ்பயணககடடு 
ப்பாடு விதிககப்படடுள்ளது.
 இந்நினலயில் அததியாவசிய 
ம்னவகள ெறறும் ஊ்டகவியலா்ள 
ர்கள உளளிட்டவர்களுககு ்பயண 
அனுெதி வழஙகப்பட்டம்பாதும், 
முல்னலததீவு ொவட்டததில் ஊ்டக 
வியலா்ளர்கள மீதாை இராணுவத 
திைரின்  மகடுபிடிகள  அதிகரிததுள 
்ளது.
 குறிப்பாக  முல்னலததீவு 
நகர் ்பகுதிககு  ம்ய்தி அறிகனகயி்ட 
ம்ல்லும் ஊ்டகவியலா்ளர்கள, முள 
ளியவன்ள  காவல்துனற பிரிவுககுட 
்பட்ட மூன்றாம் கடன்ட ்பகுதியில் 
உள்ள ்பன்டயிரின் வீதி ம்ாதனைச் 
்ாவடியில் தடுதது நிறுததப்படுகின் 
றைர். குறிப்பாக  காவல்துனறயிைர் 

அனுெதி வழஙகிைாலும் குறிதத 
்பகுதியில் உள்ள இராணுவததிைர் 
ஊ்டகவியலா்ளர்கன்ள தடுதது நிறு 
ததி திருபபி அனுபபி வருகின்றைர்
 முல்னலததீவு ொவட்டத 
திறகு அததியாவசிய ம்னவயில் 
ஈடு்படும் ஏனையவர்கள ெறறும்  
்பலர்  தஙகன்ள அன்டயா்ளப்படுததி 
ம்ன்று வருககின்ற  நினலயில், ஊ்ட 
கவியலா்ளருகமக இராணுவததிைர் 
தன்ட விதிதது வருகின்றைர்.

Clftpayhsu;fs; kPJ ,uhZtj;jpdu; nfLgpb 

fhty;Jiwapdu; mDkjpj;jhYk; ,uhZtk; mDkjpf;f kWg;G

அரசியல் னகதிகளுன்டய விடு 
தனல அரசியல் தீர்மவாடு  ெடடுமெ 
இருகக மவண்டும் எை ்மூக நீதி 
ககாை ம்யற்பாட்டா்ளரும், அரசி 
யல் னகதிகன்ள விடுதனல ம்ய் 
வதறகாை மதசிய அனெபபின் 
இனண ப்பா்ளருொை அருடதந்னத 
ொ.்ததிமவல் மதரிவிததுள்ளார்.
 அரசியல் னகதிகளின் தற 
ம்பானதய நிலவரம் மதா்டர்்பாக 
விைவியம்பாமத அவர் இவவாறு 
மதரிவிததுள்ளார்.
 அவர் மெலும் மதரிவிததுள 
்ளதாவது,

 “தமிழ் ெககளுன்டய மதசிய அரசி 
யலில், மநர்மகாடடில்  ்ந்திகக முடி 
யாத மூன்று தமிழ் கடசிகள ஒன்று 
ம்ர்ந்து, அரசியல் னகதிகளுன்டய 
வி்டயம் மதா்டர்்பாக அனெச்்ர் 
திமைஸ குணவர்ததைவு்டன்  கலந் 
துனரயாடியிருககின்ற வி்டயம் வர 
மவறகததககது. இனத அரசியல் 
னகதிகளுககாை ஒரு மகௌரவொக 
தான் நாஙகள கருதுகின்மறாம். 
 அரசியல் னகதிகளுன்டய 
விடுதனல மதா்டர்்பாக இக கடசி 
கள முன்னவதத மகாரிகனககளின் 
வி்பரம் இதுவனர மதரியவரவி 
ல்னல என்ற ம்பாதும், இந்த வி்பரத 
திமல இவர்கள அரசியல் னகதிக 
ளுன்டய தண்்டனை னகதிகள யார், 
அமதம்பால தண்்டனை ம்பறற 
னகதிகள யார், வி்ாரனணயில் உள 
்ளவர்கள யார், ம்பான்ற வி்பரஙகள 
எல்லாம் மகாடுததிருககிறார்கள.  
இந்நினலயில், தண்்டனை னகதி 

கன்ள விடுதனல ம்ய்யுஙகள, வழக 
குகன்ள துரிதப்படுததுஙகள  என்ற 
மகாரிகனக னவககப்படடிருகக 
லாம்.  இது எஙகளுககு மதனவயி 
ல்னல.  
 இந்த அரசியல் னகதிகன்ள 
நாஙகள அரசியல் னகதிக்ளாக ெட 
டும்  தான் ்பார்கக மவண்டும். இவர் 
கன்ள எந்த வனகயிலும் பிரிககக 
கூ்டாது. என்்பது தான்  எஙகளுன்டய 
மவண்டுமகா்ளாக இருககின்றது.  
 மெனிவாவுககு முன்ைர் 
கடசிகள ஒன்று கூடியிருந்தார்கள. 
ஆைால் தனிததனியாக அவர்கள 
பிரிந்து விட்டார்கள. இதைால் 
மகாளனக ரீதியாக ஒன்றும்ர முடி 
யாெல் ம்பாய்விட்டது. தறம்பாது 
அரசியல் னகதிகளுன்டய விடுதனல 
மதா்டர்்பாக ஒன்று ம்ர்ந்திருககி 
ன்ற இந்த கடசிகள, மீண்டும்  அரசி 

யல் னகதிகளுன்டய விடுதனல 
மதா்டர்பிமல மவறு்பட்ட கருததுக 
கள காரணொக பிரிந்து ம்பாய் 
விடுவது என்்பது தமிழ் ெககன்ள, 
தமிழ் ெககளுன்டய  அரசியனல, 
அரசியல் னகதிகளின் விடுதனலனய 
்பாதிககின்ற ஒரும்யலாக அனெ 
ந்து விடும். எைமவ இதறகு எந்த 
வனகயிலும்இ்டம் மகாடுககககூ 
்டாது என்்பது அரசியல் னகதிகளின் 
எதிர் ்பார்ப்பாக இருககின்றது. 
 அரசியல் னகதிகளுன்டய 
விடுதனலககாகத தான்  இந்த கடசி 
கள கூட்டாக ம்யல்்ப்ட மவண்டும். 
மவறு கடசிகளும் அரசியல் னகதி 
களின் விடுதனல மதா்டர்்பாக, ஏறக 
ைமவ கடிதஙகன்ள னகயளிதது 
இருககின்றை. ஆைால், அரசியல் 
னகதிகள இல்னல என்று, நா்டாளு 

murpay; ifjpfSila tpLjiy murpay; jPu;NthL kl;LNk ,Uf;f Ntz;Lk;

-mUl;je;ij kh.rj;jpNty;

த�ாடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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cyfpd; ghJfhg;igAk;> mikjpiaAk; NgZf!
 சிறீலங்கா, இலங்்த் தீவில், இலங்் மக்ளகால் இயற்றப்பட்ட சட்டங்ளகால் ் டடு ப்படுத்்தப்ப்டகா்த 
நிலப்பரப்பகா், ஆனகால் சீனகாவின் சட்டங்ளகால் ் டடுப்படுத்்தப்படும் நிலப்பரப்பகா் ஒரு நிலப்பரப்்ப இந்துமகா 
்்டலின் மமல் க்காழும்புத்து்்றமு் ந்ரச் சட்டத்்்த நி்்றமேறறிய்தன் மூலம் இவேகாரத்தில் உருேகாககி 
யுளளது.
 அரசியல் கமகாழியில் கூறுே்தகானகால், இலங்்த் தீவில் ்தமிழர்ள, சிங்ளேர்ள என்்ற அ்தன் 
ேரலகாறறு இ்்ற்மயகாளர்்ளக ்்டந்து, சீன இ்்ற்மயகாளர்்ள இன்்்றய சிறீலங்கா அரசகாங்ம் 
ம்தகாறறுவித்துளளது. பில்லியன் ் ணககில் ்பணத்்்த ரகாஜ்பகச குடும்்ப ஆடசியினர க்பறுே்தற்கா் இலங்்த் 
தீவின் இ்்ற்மயில் இந்்த மகாற்றம். 
 சீனகா இந்ந்ருககுள கசய்யும் ்பல கசயற்பகாடு்்ளக ் டடுப்படுத்தும் ்தன்்ம சிறீலங்காவுககு இல்்ல. 
இது ம்தச அரசு்ள குறித்்த இன்்்றய அ்னத்துல் சட்டங்்ளயும், ஐககிய நகாடு்ள ச்்பயினது அ்தன் 
உறுபபுரி்மயுளள ம்தச அரசு்ள குறித்்த சட்டங்்ளயும் மீறுகின்்ற கசயற்பகா்டகாகி உல் அ்மதிககும், 
இந்துமகா ்்டலின் அ்மதிககும் தீஙகு வி்ளவிக்க கூடிய சிறீலங்காவின் கசயலகா் மகாறியுளளது. அம்த 
மநரத்தில் இந்திய சீன ஆசிய ேல்லகாண்ம நி்லயில் இந்தியகா்ேப பின்்தளளி சீனகா்ே முன்னிறுத்தும் 
கசயற்பகா்டகா்வும் அ்மகி்றது. அகமரிக் - யப்பகான் - அவுஸ்திமரலிய - இந்திய நகாறம்காண இந்துமகா ் ்டல் 
்ட்ட்மபபுக்கான சேகாலகா்வும் உருேகாக்ப்படடுளளது.
 சிறீலங்கா ம்தகாறறுவித்துளள இந்்த அ்னத்துல் பிரகாந்திய அரசியல் கநருக்டிககு ஈழத்்தமிழர்ளின் 
கேளிய் ்தன்னகாடசி உரி்ம்ய உல்மும், இந்தியகாவும் உ்டனடியகா் ஏறறு ஈழத்்தமிழர்ள மூலம் இந்துமகா 
்்டலின் அ்மதி்ய உறுதிப்படுத்துே்தகால் மடடுமம அ்மதியகான மு்்றயில் தீரவு ்காண முடியும்.  
 பிரித்்தகானியக கிழககிந்தியக ் ம்்பனி ்தமிழர்ளுககு இந்துமகா ் ்டல் மமலிருந்்த இ்்ற்மயின் பின்னணி 
யிமலமய 1796 மு்தல் 1802 ே்ர ம்தரகாசில் இருந்து ஈழத்்்தயும் உளள்டககிய அரசியல் அல்கா்ப 
க்பகாதுேகான நிதியு்டன் ஆண்டனர. இேற்்ற எ்தற்கா் இன்று நி்னவு கூரகின்்ற ம்த்ேமயற்படுகி்றது 
என்்றகால், ஈழத்்தமிழர்ளுககு ேரலகாறறுககு முன்்பகான ் காலம் மு்தலகா் இந்துமகா ் ்டல் மமல் இ்்ற்ம உணடு 
என்்ப்்தத் க்தளிேகாக்மே. இந்்த ஈழத்்தமிழர இ்்ற்ம்யச் சிறீலங்கா சீனகாவி்டம் ்்யளிப்ப்தறகு உல் 
நகாடு்ளும், அ்மபபுக்ளும் அனுமதிக்க கூ்டகாது.  
 ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்்ற்ம்ய சிறீலங்கா அ்னத்துல் சட்டங்ளுககுப பு்றம்்பகா் ் ்ய்ப்படுத்தியுளள 
நி்ல்ம்ய மகாறறி, ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்்ற்ம்ய அேர்ளின் கேளிய் ்தன்னகாடசி உரி்மயின் 
அடிப்ப்்டயில் ்கால்தகாம்தமின்றி உல் நகாடு்ளும் அ்மபபுக்ளும் ஏறறுகக்காண்டகாமல, ்தங்ளு்்டய இன 
அழிபபுககு ்பகாது்காபபுத் ம்தடி சீனகாவின் இ்்ற்ம்யமய இலங்்த் தீவுககுள நி்லப்படுத்திச், சீனகாவின் 
ஆ்தரவில் ஒளிந்து ேகாழ முற்படும் இன்்்றய ஆடசியகாளர்ளின் ்தன்னல மநகாககி்ன முறியடிக் முடியும்.  
 ஈழத்்தமிழர்ளின் பிரச்சி்ன்ய சிறீலங்காவின் உளநகாடடுப பிரச்சி்னயகா்ப ்பகாரக்காது, இரு 
ம்தசங்்ள ஒரு நகா்டகா் பிரித்்தகானியக ் காலனித்துேம் இ்ணத்்ததின் ேழியகான ் காலனித்துேப பிரச்சி்னயகா் 
மநகாக் மேணடும். ்தங்ளு்்டய அரசியல் உரி்ம்்ளப பிரித்்தகானியகாவி்டம் இருந்து ்தகாங்ள க்ப்றமேணடும் 
என்்ப்தற்கா்மே ஈழத்்தமிழர்ள பிரித்்தகானியகாவில் இருந்து விடு்த்லக்ப்றப ம்பகாரகாடினகார்ள. அந்்த உரி்ம்்ள 
பிரித்்தகானியகா மசகால்்பரி அரசியல்மபபின் 29 (2) பிரிேகால் சிறு்பகான்்ம இனங்ள, ம்தங்ளுககு எதிரகான 
சட்டங்ள ்பகாரகாளுமன்்றத்தில் உருேகாக்ப்பட்டகால் பிரித்்தகானிய பிரிவிக ்வுன்சிலி்டம் மமன்மு்்றயி்டலகாம் 
என ஈழத் ்தமிழர்ளின் இ்்ற்ம இலங்்ப ்பகாரகாளுமன்்றத்தி்டமும் பிரித்்தகானிய அரசி்டமும் ்பகிரப்பட்ட 
நி்ல உணக்டன உறுதியளித்து, உருேகாககிய ஒற்்றயகாடசிப ்பகாரகாளுமன்்ற மு்்ற்மயகால் 1948 மு்தல் 
1975 ே்ர க்ப்ற முடியவில்்ல என்்ப்தகாமலமய, ஈழத்்தமிழர்ள ்தங்ளு்்டய அரசியல் எதிர்காலத்்்தத் 
்தகாங்மள நிரணயிப்பர என்கி்ற ்தன்னகாடசிப பிர்்டனத்்்த அன்்்றய ஈழத்்தமிழ் மக்ளின் அரசியல் 
்த்லேர சகா.மஜ.மே. கசல்ேநகாய்ம் சிறீலங்காப ்பகாரகாளுமன்்றத்தில் விடுத்து, ்பகாரகாளுமன்்ற ஆடசி மு்்றயில் 
இருந்து விலகினகார. 
 ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்்ற்ம பிரித்்தகானிய அரசி்டமும்  இருந்்த்தகால் 22.05.1972 இல் அன்்்றய 
இலங்்ப பிர்தமர சிறிமகாமேகா ்பண்டகாரநகாயக்கா மசகால்்பரி அரசியல்மப்்ப ேன்மு்்றப்படுத்திப 
்பகாரகாளுமன்்றத்திறகு கேளிமய ஈழத்்தமிழர்ளின் ம்தரந்க்தடுக்ப்பட்ட க்பரும்்பகான்்மயகான பிரதிநி்ளுககு, 
அனுமதி மறுக்ப்பட்ட அரசியல் நிரணய ச்்பயகால் சிங்ள க்பௌத்்த சிறீலங்கா குடியர்ச நிறுவிய க்பகாழுது, 
ஈழத்்தமிழரின் இ்்ற்ம பிரித்்தகானியகாவி்டம் இருந்து மநரடியகா் ஈழத்்தமிழரி்டம் மீண்டது.  
 இ்தனகால் நகா்டற்ற ம்தச இனமகாக்ப்பட்ட ஈழத்்தமிழ் மக்ள ்தங்ளின் இ்்ற்மயின் அடிப்ப்்டயில் 
நிறுவிய அரசு மநகாககிய அரமச ம்தசியத் ்த்லேர மேலுபபிள்ள பிர்பகா்ரன் அேர்ள ்த்ல்மயில் 
அரசுககுரிய எல்லகா அம்சங்ளு்டனும் முப்ப்தகாணடு்ளுககு மமலகா் 18.05.2009 ே்ர ந்்டக்பற்றது. இதுமே 
சிறீலங்காவின் முளளிேகாய்க்கால் உல்ப ்படுக்கா்லயகால் துப்பகாககி்ள கமௌனிககின்்ற, சனநகாய் ேழி்ளில் 
ம்பகாரகாடி நி்லநிறுத்்தப்ப்ட மேணடிய இன்்்றய ஈழத்்தமிழ் மக்ளின் அரசகா் உளளது. ஈழத்்தமிழர்ளின் 
இந்்த இ்்ற்ம க்தகா்டர்பகான ேரலகாறறு உண்ம்்ளயும், ேளரச்சி்்ளயும் புலம்்பதிந்்த ்தமிழர்ளும் ஈழத் 
்தமிழர்ளின் ்தகாய் அரசியல்ேகாதி்ளும் அழுத்்தம் திருத்்தமகா் உலகுககு எடுத்து்ரக் மேணடிய மநரமிது. 

அபக்பகாழுது்தகான் ஈழத்்தமிழர்ளின் இ்்ற்ம்ய,

• இபபிரச்சி்ன ்காலனித்துேத்்தகால் தீரக்ப்ப்டகா்த பிரச்சி்ன என்்ற அ்னத்துல் ே்்்மயுளளும், 

• இன்று சீனகாவி்டம் சிறீலங்கா கசய்யும் இ்்ற்மப ்பகிரேகானது, இன்்்றய ஈழத்்தமிழர்்ள அரசற்ற 
எல்்ல்ளில் ேகாழும் ம்தச இனமகா்வும் மகாறறுே்தகால், அந்்த ே்்்மயுளளும், 
உல்கால் ்பகாரக்ப்ப்ட மேணடும் என ேலியுறுத்்த முடியும். இச்சூழலில் ஈழத்்தமிழர பிரச்சி்ன 
அ்னத்துல்த்்தகால் தீரக்ப்ப்ட மேணடிய பிரச்சி்னயகா் மகாறும். அ்தன் ேழி ஈழத் ்தமிழரின் இ்்ற்ம 
உல்கால் ஏற்ப்படும் க்பகாழும்த, ஈழத்்தமிழர்ளின் து்ணயு்டன் இந்துமகா ்்டலின் அ்மதி்யயும், 
உலகின் ்பகாது்காப்்பயும் உறுதி கசய்து, ம்பகாரற்ற மு்்றயில் இன்்்றய இந்துமகா ்்டல் சமமின்்ம்ய 
சரிகசய்ய முடியும். இன்்்றய ்காலத்தில் இந்துமகா ்்டல் சமநி்ல்யப ம்பண ஈழத்்தமிழர்ளின் கேளிய் 
்தன்னகாடசி்ய ஏறறு, அேர்ளின் இ்்ற்ம்ய அஙகீ்ரிப்பம்த சி்றந்்த க்பகாறிமு்்றயகாகும் என்்ப்்த உல் 
நகாடு்ளுககு இவேகாறு உல்த் ்தமிழர்ள க்தளிவு்படுத்்த மேணடும்.

 Mrphpau;

வீரத தமிழ்ெகன் எை விடுதனலபபுலிக்ளால் அனழ 
ககப்பட்ட ஈகி முததுககுொரின் தந்னத, குெமர்ன் 
ஐயா 19-05-21 அன்று  உ்டல்நலக குனறவால்  காலொகி 
விட்டார்.

 ெைவரி 29,2009ஆம் ஆண்டு  தமிழீழ ெண்ணில் 
சிறீலஙகா அர்ால் ந்டததப்பட்ட இைப்படுமகானல 
உச்்ததில் இருந்த ம்பாது,  தமிழீழ இைப்படு 
மகானலனய தடுதது நிறுததுவதறகாக தன்னுயினர 
மகாடுததார் ொவீரன் முததுககுொர். அவரது தியாகம், 
தமிழ்நாடடு இன்ளஞர்கள ெததியில் புதிய எழுச் 
சினய ஏற்படுததியது. அவரது ஈகம் தமிழீழ ஆதரவா 
்ளர்கள அனைவனரயும் ஒன்றினணய னவததது. இப்ப 
டியாை ொவீரனை ம்பறமறடுததவர் தான் ெனறந்த 
குெமர்ன் ஐயா. 
 முததுககுொருககு ஒரு தம்பி இருந்தார். அவ 
ரும் முததுககு ொனரப ம்பாலமவ இை உணர்வும், 
மதளிந்த சிந்தனையும், சிறந்த எழுததாறறலும் உன்ட 
யவராக இருந்தார். ஆைால் முததுககுொருககு முன்ம்ப 
அவரது தம்பி ஒரு வி்பததில் இறந்து விட்டார்.
 இப்படி இரு ெகன்கன்ளயும் இை உணர்வு்ட 
னும், மதளிந்த சிந்தனையா்ளர்க்ளாகவும், அறிவுக 
கூர்னெ உன்டயவர்க்ளாகவும் வ்ளர்தது,   அவர்கள இரு 
வனரயும் மிக இ்ளம் வயதிமலமய இழந்த  ம்பாதும், 
விரகதி அன்டயாது, மதா்டர்ந்து ்பல அனெபபுககள 
ந்டததிய ஈழ ஆதரவுப ம்பாராட்டஙகளில் ்பஙமகடுதது 
வந்தார். குெமர்ன் ஐயா அவர்கள தமிழீழ அரசியலி 
லும் மிகுந்த ஈடு்பாடு மகாண்டு வி்ளஙகிைார்.
 குெமர்ன் ஐயா அவர்கள குறிதது தினரப்ப்ட 
இனண இயககுைர் ்பழனி கூறுனகயில், “ஐயா அவர் 
கள எந்தமவாரு ஈழ ஆதரவு ம்பாராட்டம் என்றாலும் 
அஙகு இருப்பார். ்மூக அககனற மகாண்்டவர். 
மிகுந்த மநருககடியாை ம்பாருா்ளாதார சூழலில்தான் 
அவரது குடும்்பம் இருந்தது. ஆைாலும் தைது குழந் 
னதகன்ள நல்ல முனறயில் ்படிகக னவதது இை 
உணர்வு, ெனிதமநயம் மகாண்்ட பிளன்ளக்ளாக வ்ளர் 
ததிருந்தார். குெமர்ன் ஐயா மநாயால் ்பாதிககப்படும் 
வனரயில் கடிைப்படடு உனழககும் ெனிதராகமவ 
இருந்தார். ்பனழய புததகஙகள, இரும்புப ம்பாருட 
கள ம்கரிதது அனத விறறு அதில் இருந்து வரும் 
வருொைததில் தான் அவர் தைது குடும்்பதனத ்பார் 
ததுக மகாண்டிருந்தார்.
 இவவாறு அவர் ம்கரிதது வரும் ்பனழய 
நுால்களில் சில நல்ல நுால்கன்ள எல்லாம் முததுக 
குொர் எடுதது ்படிதது, அனத என்னி்டமும் மகாண்டு 
வந்து மகாடுததிருககிறார். மெலும் குெமர்ன் ஐயா 
மிகச்சிறந்த விருந்மதாம்்பல் ெனிதர். நனகச்சுனவ 
மிககவர். எம்னெ எஙகு ்பார்ததாலும் முதல் ்ாபபிட 
டிஙக்ளா? என்றுதான் மகட்பார். மிகுந்த அன்்பாைவர்,   
அனைவரு்டனும் ெரியானதயு்டன் ்பழகுவார். 
அவருன்டய இந்த ்பழககஙகளதான் அவருன்டய 
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இலஙனகயின், ்ர்வமத்ததின் கவைதனத ஈர்த 
ததும், எதிர்ககடசிகளின் கடும் எதிர்பன்ப 

எதிர்மகாண்்டதுொை மகாழும்புத துனறமுக நகர 
ம்பாரு்ளாதார ஆனணககுழு ்ட்டமூலம், ்பாராளு 
ென்றததில் 91  மெலதிக வாககுக்ளால் நினறமவற 
றப்பட்டது. இந்த ்ட்டமூலததுககு ஆதரவாக 149 
வாககுகளும் எதிராக 58 வாககுகளும் வழஙகப்பட்ட 
நினலயிமலமய 91 மெலதிக வாககுக்ளால் ்ட்டமூ 
லம் நினறமவறறப்பட்டதாகத மதரிவிககப்பட்டது.
 நாடு முழுவதும் மகாமராைா அச்்ததில் 
மு்டஙகிக கி்டகக, ெககளின் கவைம் அந்த அச்்ததில் 
இருகக, ்பாராளுென்றததில் ்ட்டமூலதனத ராெ 
்பக் அர்ாஙகம் இலகுவாக முன்ைகர்ததி விட்டது. 
மகாமராைா அச்்ம் இதறகாகமவ இந்தக காலப 
்பகுதியில் உச்்ததுககுக மகாண்டு ம்ல்லப்பட்ட 
தாகவும் சில விெர்்ைஙகள உள்ளை.
 ஆைால், வாகமகடுபபின் ம்பாது 150 வாககு 
கள ஆதரவாகக கின்டதததாக ம்பாதுெை ம்பரமுை 
இபம்பாது அறிவிததிருககின்றது. ்பாராளுென்றப 
ம்பரும்்பான்னெனயப ம்பறுவதறகு 150 வாககுகள 
அவசியம். இலததிரனியல் முனறயில் நன்டம்பறற 
வாககளிபபின் ம்பாது மதாழில்நுட்ப குனற்பாடுகள 
காணப்பட்டதால், 149 எைப ்பதிவாகி விட்டது 
என்ற கருதனத ம்பாதுெை முன்ைணி இபம்பாது 
முன்னவததிருககின்றது.
 இது மதா்டர்்பாக வி்ாரனண ந்டததப்படும் 
எை ் ்பாநாயகர் அறிவிததிருககின்றார். ஆைால், நீதி 
ென்றததால் மதரிவிககப்பட்ட திருததஙகள ம்ய் 
யப்படம்ட இறுதி வாகமகடுபபுககு ்ட்டமூலம் 
வி்டப்பட்டது என்்பதால், 149 வாககுகளு்டமைமய 
இதனை நன்டமுனறப்படுதத முடியும். ஆக, மூன் 
றில் இரண்டு ம்பரும்்பான்னெ இல்னல என்்பது 
்ட்டமூலம் நன்டமுனறப்படுததப்படுவனத எவ 
வனகயிலும் ்பாதிககபம்பாவதில்னல.
 ஆக, இலஙனகயில் தன்ைாதிககதனதக 
மகாண்்ட சீைாவின் தீவு ஒன்று உருவாகப ம்பாவது 
உறுதியாகியிருககின்றது. எதிர்ககடசிகள கடுனெ 
யாக எதிர்ததை. ்ர்வமத் வல்லர்ாை  அமெரிககா 
தெது எதிர்பன்பப ்பதிவு ம்ய்திருந்தது. அண்ன்ட 
நா்டாை இந்தியா மவளிப்பன்டயாகப ம்ப்ாவிட 
்டாலும், ெனறமுகொக தைது அதிருபதினய மவளி 
ப்படுததியிருந்தது.
 இனவ அனைதனதயும் தாண்டி ்பாராளு 
ென்றததில் இ்டம்ம்பறற இரண்டு நாள விவாதத 
தின் பின்ைர் க்டந்த வியாழககிழனெ ்ட்டமூலம் 
நினறமவறறப்படடு, சீைாவுககு இந்து ்முததிரப 
பிராந்தியததில் நிரந்தரொை ஒரு இ்டம் மகாடுக 
கப்படடிருககின்றது. ்பாராளுென்றததில் இ்டம் 
ம்பறற விவாதததில் எதிர்ககடசிகள ்பல வி்டயஙக 
ன்ளயும் சுடடிககாடடியிருந்தை. முககியொக, தனி 
நாடடுககு இனணயாை அதிகாரஙகன்ளக மகாண் 
்டதாக மகாழும்புத துனறமுக நகர ஆனணககுழுவு 
ககாை அதிகாரஙகள உள்ளை. இது இலஙனகயின் 
இனறனெககு ஆ்பதது என்்பனத அனவ சுடடிக 
காடடியிருந்தை.
 இந்த நினலயில், ்பாராளுென்றததில் இந்த 
்ட்டமூலம் எவவாறு நினறமவறறப்பட்டது என்்ப 

னதயும், பிரதாை கடசிகள எவவாறாை தெது பிரதி 
்பலிபன்ப மவளிப்படுததியிருந்தை என்்பனதயும் 
சுருககொகப ்பார்பம்பாம்.
 ்பாராளுென்றததில் ்ட்டமூலம் மீதாை 
விவாதம் முடிவன்டந்த பின்ைர், இரண்்டாவது 
வாசிபபு வாகமகடுபபுககு வி்டப்பட்டது. இதில் 
்ட்டமூலததுககு ஆதரவாக 148 வாககுகளும், எதி 
ராக 59 வாககுகளும் அளிககப்பட்டை. அதன் பின்ைர் 
குழு நினலயில் அர்ாஙகததிைால் திருததஙகள 
முன்னவககப்பட்டது்டன், எதிர்ககடசியிைால் முன் 
னவககப்பட்ட திருததஙகளுககு ஆளும்கடசி இண 
ஙகவில்னல. இதைால் மூன்று ்ந்தர்ப்பஙகளில் 
எதிர்ககடசியிைால் முன்னவககப்பட்ட திருததங 
களுககு வாகமகடுபபுககள ந்டததப்பட்டை. இதன் 
பின்ைர் ந்டததப்பட்ட மூன்றாவது வாசிபபிமலமய 
மகாழும்புத துனறமுக நகர ம்பாரு்ளாதார ஆனணக 
குழு ்ட்டமூலம் மீதாை மூன்றாவது வாசிபபு  
்பாராளுென்றததில் 91  மெலதிக வாககுக்ளால் 
நினறமவறறப்பட்டது. இதறகு ஆதரவாக 149 வாக 
குகள கின்டதததாக அபம்பாது அறிவிககப்பட்டது. 
ஆைால், 150 எை ம்பாது ெை ம்பரமுை இபம்பாது 
மதரிவிதது புதிய ்ர்ச்ன் ஒன்னற உருவாககியிரு 
ககின்றது.
 மகாழும்புத துனறமுக நகர ம்பாரு்ளாதார 
ஆனணககுழு ்ட்டமூலம் க்டந்த ஏபரல் ொதம் 
8 ஆம் திகதி ்ன்பயில் ்ெர்பபிககப்பட்ட நினல 
யில், அது மதா்டர்பில் ்பலதரபபுககளிைால் 
உயர் நீதிென்றததில் ெனுககள தாககல் ம்ய்யப 
்பட்டை. இந்நினலயில் இச் ்ட்டமூலம் மதா்டர் 
்பாை தைது வியாககியாைதனத உயர் நீதிென்றம் 
்்பாநாயகருககு அனுபபி னவதத நினலயில், 
அதனை ்்பாநாயகர் க்டந்த 18 ஆம் திகதி ்ன்பககு 
அறிவிததார். உயர் நீதிென்றததின் வியாககியா 
ைததில் ்ட்டமூலததில் சில ்ரததுககன்ள நினற 
மவறற ்ர்வெை வாகமகடுபபும், ்பாராளுென்றத 
தில் மூன்றில் இரண்டு ம்பரும்்பான்னெயும்  நிரூ 
பிககப்ப்ட மவண்டுமெை மதரிவிததிருந்தது. அதது 
்டன் திருததஙகன்ளயும் முன்னவததிருந்தது. அந்தத 
திருததஙகள ம்ய்யப்பட்டால், மூன்றில் இரண்டு 
அவசியமில்னல!
 இந்நினலயில் உயர் நீதிென்றததின் திருத 
தஙகன்ள  ஏறறுகமகாளவதாக அறிவிதத அரசு, 
்ட்ட மூலம் மதா்டர்்பாை விவாததனத  க்டந்த 
புதன் ெறறும் வியாழன் ஆகிய இரு திைஙக்ளாக   
்பாராளுென்றததில் ந்டததியது. இவவாறாை 
நினலயிமலமய விவாதததின் இறுதி நா்ளாை  
வியாழககிழனெ அதனை நினறமவறற அரசு 
முயன்றம்பாது எழுந்த எதிர்ககடசிகளின் பிரதெ 
மகாற்டாவாை ஐககிய ெககள ் கதி எம்.பி.லக்ென் 
கிரிமயல்ல ்ட்டமூலம் மதா்டர்பில் வாகமகடுப 
ன்பக மகாராது தெது எதிர்பன்ப ்பதிவு ம்ய்யுொறு 
்்பாநாயகரி்டம் மகாரிைார்.
 இதறகின்டயில் எழுந்த மெ.வி.பி. எம்.
பி விஜித மேரத ்ட்டமூலதனத நினறமவறற 
வாகமகடுபன்பக மகாரிைார். இதனையடுதது இல 
ததிரனியல் முனறயில்  வாகமகடுபபு ந்டததப 
்பட்டது. இதில் அர் தரபபும் அரசின் ்பஙகாளிக 
கடசிகளும் ்ட்ட மூலததுககு ஆதரவாக வாககளி 
ததை. எதிர்ககடசிக்ளாை ஐககிய ெககள ்கதியும் 

அதன் ்பஙகாளிக கடசிகளும், தமிழ்த மதசியக 
கூட்டனெபபு, மெ.வி.பி., கமெந்திரகுொர் ம்பான் 
ைம்்பலம் தனலனெயிலாை தமிழ் மதசிய ெககள 
முன்ைணி. விகமைஸவரன் தனலனெயிலாை 
தமிழ் ெககள மதசிய கூட்டணி,  ெறறும்  அகில 
இலஙனக ெககள காஙகிரஸ தனலவராை ரி்ாத 
்பதியுதீன் ஆகிமயார் எதிர்தது வாககளிததைர்.
 இமதமவன்ள ரவூப ேககீம் தனலனெ 
யிலாை ஸ்ரீலஙகா முஸலிம் காஙகிரஸ வாகமகடு 
பபில் ்பஙமகறகாத அமதமவன்ள, எதிர்ககடசிப 
்பககததில் உள்ள முஸலிம் கூட்டனெபபு எம்.
பி.யாை அலி்பரி ரகீம் ெறறும் சுயாதீை எம்.
பி.யாை அததுரலிய  இரததிை மதரர் ஆகிமயார் 
்ட்ட  மூலததுககு ஆதரவாக  வாககளிததைர். 20 
ஆவது திருததததுககு ஆதரவளிததது ம்பாலமவ 
எதிர்ககடசினய ம்ர்ந்த அரவிந்தகுொர், இஷாக 
ரஹொன், ்டயாைா கெமக ஆகிமயாரும் ஆதரவாக 
வாககளிததைர்.
 இதன் பின்ைர் ்ட்டமூலததிலுள்ள சில 
்ரததுககன்ள  நினறமவறற எதிர்ககடசியிைர் வாக 
மகடுபபுககன்ளக மகாரியது்டன், ்பல ்ரததுகக 
ளுககு திருததஙகன்ளயும் முன்னவததைர். இந்த 
திருததஙகளில் ம்பருெ்ளவாைனவ அரசிைால் நிரா 
கரிககப்படடு குறிதத ் ரததுககள திருததமின்றி நினற 
மவறறப்பட்டை.
 எதிர்ககடசிக்ளால் முன்னவககப்பட்ட குற 
றச்்ாடடுககன்ள அர் ்ார்பில் அனெச்்ர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ ெறுததுனரததார். “மகாழும்பு துனறமுக 
ஆனணககுழுச் ்ட்டததின் ஊ்டாக ்பாராளுென்றத 
துககு உள்ள நிதி அதிகாரததுககு ஒரு துளிய்ள 
மவனும் ்பாதிபபு ஏற்ப்டாது. அதது்டன், துனறமுக 
நகரின் முழுனெயாை நிதி அதிகாரமும் அரசியல 
னெபபுககு உட்பட்டதாகமவ இருககும்” எை  
அனெச்்ர் ஜீ.எல்.பீரிஸ மதரிவிததார். “நாடடுககு 
அந்நிய ம்லாவணி அததியாவசியொகும் என் 
்பனத அனைவரும் அறிமவாம். நாடடின் க்டன் 
சுனெனய மெலும் மெலும் அதிகரிககாது அந்நிய 
ம்லாவணினய ஈடடிகமகாளவது அவசியம். 
நாம் மிகவும் ம்பாடடியாைமதாரு உலகததில்தான் 
வாழ்கிமறாம். அந்நிய ம்லாவணினய ஈடடிக 
மகாள்ள மவளிநாடடு முதலீடுகள அவசியம். 
முதலீடுகன்ள ஊககுவிப்பதறகாக புதிய நிறுவைங 
கன்ள உருவாகக மவண்டும். புதிய உ்பாய ொர்க 
கஙகள அவசியம். மகாழும்புத துனறமுக நகரம் 
அவவாறாைமதாரு நிறுவைம்” என்்பது அனெச்்ர் 
பீரிஸின் கருததாக இருந்தது.
 இருந்த ம்பாதிலும், எதிர்ககடசிகள 
இதனை எந்த வனகயிலும் ஏறறுகமகாள்ளத தயா 
ராக இருககவில்னல. எதிர்ககடசித தனலவர் ்ஜித 
பிமரெதா் இஙகு மதரிவிதத கருததுககள முககி 
யொைனவ. “தறம்பானதய துனறமுக நகர ்ட்ட 
மூலொைது 1815 இல் னகச்்ாததி்டப்பட்ட கண்டி 
ஒப்பந்ததனதவி்டவும் மிகபம்பரிய காடடிகமகாடு 
பபு” எை எதிர்ககடசித தனலவர் ்ஜித பிமரெதா் 
மதரிவிததார்.
 “மகாழும்புத துனறமுக நகர ம்பாரு்ளாதார 
ஆனணககுழு ்ட்டமூலொைது, இந்நாடடின் 
இனற யாண்னெ, ஆடபுல ஒருனெப்பாடு, ஒறனற 
யாடசி, அரசியல் சுதந்திரம் ஆகியவறறுககு ம்பரும் 
அச்சுறுததல் என்்பது்டன், ெரண அடியாகவும் 
அனெ ந்துள்ளது. அரசியலனெபன்ப மீறிமய குறிதத 
்ட்டமூலம் தயாரிககப்படடுள்ளது. ்ட்டமூல 
மொன்னற உருவாககுவதறகாை நன்டமுனற 
இருககின்றது. அதனையும் மீறி மவளிநாடடு நிறு 
வைமொன்றின் ் ட்டததரணிமய இச்்ட்ட மூலதனத 
தயாரிததுள்ளார். ்ட்டமூலததிலுள்ள ்ரததுகளில் 
34.6 வீதம் அர்னெபபுககு முரணாைது என்்பது 
உயர்நீதிென்றத தீர்பபு மூலம் உறுதியாகின்றது” 
எ ன் ்ப ன த யு ம் ் ஜி த பி ம ர ெ த ா ் சு ட டி 
ககாடடி ைார்.
 எதிர்ககடசிகளின் கடுனெயாை எதிர்பபு 
ககு ெததியிமலமய இச்்ட்டமூலம்  நினறமவற 
றப்படடிருககின்றது. இச்்ட்டமூலததின்்படி துனற 
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1970களின் முற்பகுதியின் அரசியல் நிகழ் 
வுகள தமினழப ்பறறிமயா,  தமிழர்க 

ன்ளப ்பறறிமயா இல்னல. தமிழர் மதசிய வரலாறறு 
இனறனெ ்பறறிமயா சிந்திப்பதும், சிலாகிப்பதும் 
அனவ குறிதது எழுதுவதும், ம்பசுவதும் இலஙனக 
யின் அனெதிககும், ஒடடுமொதத மத் ஒருனெப்பா 
டடிறகும், நாடடின் அரசியற கடடுொைததிறகும், 
ஆடசிக கட்டனெபபிறகும் அச்சுறுததல் வின்ளவி 
ப்பனவ எனும் ஒரு கருததுருவாககம்; சிஙக்ளப 
ம்பௌதத ெத பீ்டஙகள, அரசியல் வட்டாரஙகள, 
ஆடசி நிர்வாக அனெபபுகள நிதி, நீதி, கல்வி,  
காவல் துனற்ார் நிறுைஙகள, ஊ்டக இயககஙகள 
எை இவறறிமலல்லாம் ்பறறிப ்பரவி வருவனத 
எம்ொல் உணரக கூடியதாக இரு ந்தது!
 அரசு ்ார்ந்து இயஙகவும், தமிழ் ெககளுக 
மகதிராை அர்  திட்டஙகன்ள ஆதரிதது அவறமறாடு 
இனணந்து ம்யலாறறவும் தம்னெத தயார்ப்படு 
ததவல்ல தமிழர்கம்ள எதுவித தன்டயுமின்றித 
தனலதூககி நிறகலாமெனும் ஒரு தார்மீகம் அப 
ம்பாது தளிர்ககலாயிறறு!
இந்நினல ஒருபுறமிருகக…
 ‘ம்பாறுததது ம்பாதும் ம்பாஙகிமயழு  ெமைா 
கரா’ எனும் தாயின் ஆனணப பிறபம்பாலியாகப 
புதியமதாரு ்பயணம் இன்மைாருபுறம் தமிழர் பூமி 
யிலிருந்து மவர்வி்டத மதா்டஙகியது! 
 ஆஙகாஙமக சிறுசிறு சிஙக்ளப ம்பௌதத 
இைவாதததிறகு எதிராை தமிழ் இன்ளஞர் நடிவ 
டிகனககள இ்டம்ம்பறத மதா்டஙகி, தமிழர் மத், 
மதசியக மகாட்பாடுகள தமிழீழத தனிநாடடுத, தன் 
ைாடசிககாைமதார் விடுதனலப ம்பாராட்டொக 
விரியவன்டயலாயிறறு!
 அதுவனர நன்டமுனறயில் இயஙகிய அற 
மும், நீதியும், தர்ெமும் அணுக முடியாத சிஙக்ளப 
ம்பௌதத மொழிவாத, இைவாத, ெதவாத அரசியற 
சூழலில் ்ைநாயகவழிப ்பாராளுென்றப பிரதிநிதி 
ததுவ  இருகனககன்ள மநாககிய மதர்தல் வாககு 
கன்ள னெயப்படுததிய தமிழர் அரசியற ம்ல் 
மநறியும், ம்ால் மநறியும்  ஒரும்பாதும் தமிழர்களு 
ககாை உரினெகன்ள அவர்களுககாை ஒரு நீதிெயப 
்படுததப்பட்ட தனகனெகன்ள  இலஙனகத தீவில் 
நினலநாட்ட ொட்டாது என்ற ்பலதத ்பார்னவ 
்பலனரயும் ்பறறிக மகாள்ளலாயிறறு!  
 ம்பாதுவுன்டனெக மகாளனகயிலும், ம்ா் 
லி்க மகாட்பாடுகளிலும் நாததிக நதிமயாட்டங 
களிலும், ெதொறற ென்டகளிலும்  ்பறறும், ்பகதி 
யும், நம்பிகனகயும் மகாண்்ட ஒருசிலர் ெடடும் 
‘தருவனதத தாஙகிக மகாளமவாம்! வருவனத 
வாரிக மகாளமவாம்!’ என்ற ெமைா்பககுவம் ்பன்ட 
ததவர்க்ளாகப ்பாதுகாபிம்கஙகள, ்பட்டாபிம்கங 
கள ந்டததியவாறு ஆடசிய்ளர்களுககு ஆதரவாக 
வும், அனு்ரனணயாகவும் ந்டந்து வந்தைர்! ஒருசில 
புததிசீவிகளும் புரடசிவாதிகளும், இலககிய மெதா 
விகளும்கூ்ட இவர்களுள அ்டஙகியிருந்தைர் என் 
்பாருண்டு! 
 நான் ம்ன்றமதா்டரிற குறிபபிட்டாறம்பால  
இவவாறாை ஒரு காலகட்டததிறறான் இலண்்ட 
னிலுள்ள எைது அண்ணரி்டமிருந்து எைது மெற்படி 

பபுககாை அனழபபு வந்தது! அவவனழபபினூடு 
எைது தனலமயழுததுச் ்றறு ொறறம் கண்்டது! 
அந்த ொறறமெ எைது முன்மைார்கள ்பறறிய 
எைது வரலாறறுத மத்டனல வியா்பகப்படுததியது 
என்றால், அது மினகயாகாது! எைது வாழ்வியல் 
அனு்பவம் தாயகததிலிருந்து ஆரம்பிதது, இலண் 
்டனில் வ்ளர்ச்சி ம்பறறு, லிபியாவில் அ்டர்ததி 
ம்பறறு, இலண்்டனில் மீண்டும் ஆழக காற்படடு 
இன்று ்றறு முதிர்ச்சி ம்பறறு நிறகிறது! நான் 
ம்பறற கல்வியும், கனலயும், மதால்லியல் அறிவும், 
மதாழிலியற ம்றிவும், ொனி்டப புரிவும் இந்த 
விதி ொறறததால் நிகழ்ந்த விந்னதகம்ள! 
 என் மதய்வததாய் ஊடடிய அறப்பண்புக 
ளும், என்னூர்த மதரு புகடடிய திண்னணப ்பளளி 
ககூ்ட விழுமியஙகளும், எைது பூட்டனும், பூடடி 
யும், ்பாட்டனும், ்பாடடியும் புகுததிய ெரபுகளும் 
்பருககிய ொண்புகளும், கனலயும், கவினதயும், 
இலககியமும், இதிகா்ஙகளும் எைது தாய்ததிரு 
நாடு காடடிய விடுதனல மவடனகயுமெ நான் இல 
ண்்டனிறகு விொைமெறிய ம்பாது நான் என்மைாடு 
இதயததில் ஏந்தி வந்த ம்ாததுக்ளாகும்! 
 ஒரு ொனி்டனின் தன்ைன்டயா்ள, மதசிய 
இை வரலாறறுத மத்டலுககும், அவைது ம்ாந்த 
தனிப்பட்ட வாழ்வுத த்டஙகளுககும், தவப ்பயணத 
திறகும் மநருஙகிய மதா்டர்பு இருப்பதாகமவ நான் 
நம்புவதால், இவவி்டததில் நான் ஒரு ்பயஙகரொை 
உண்னெனயப ்பதிவு ம்ய்மத ஆக மவண்டுமெை 
எண்ணுகின்மறன்!
 எைது சிறுவயதிலிருந்மத எைககுக கல்விப 
்படிபபில் இருந்த நாட்டதனதவி்டக கனலயிலும், 
கவினதயிலும், ்பாடடிலும், கூததிலும், நாடடிலும், 
ந்டபபிலும், அரஙகிலும் அனவயிலுமெ அதிக 
நாட்டமும் ஈடு்பாடும் இருந்திருககிறமதமயாழிய 
்படிபபிலும், ்பட்டததிலும், மதாட்டததிலும், துரவி 
லும் ஆர்வமும் ம்பரிய அககனறயும் இருந்ததில்னல 
என்்பமத அந்தப ்பயஙகர உண்னெயாகும்!
 ‘்டாக்டர் ஆகுவது’ ‘எஞ்சினியர் ஆகுவது’ 
‘எககவுண்்டன்ற ஆகுவது’ ‘சீர்வரின் வாஙகிச் சிறப 
்பாக ெணமுடிதது ஊர் முழுகக வாழ்தத வீதிவலம் 
வருவது’ இனவமயல்லாம் எைது இ்ளனெக காலத 
தில் எைககுக க்ப்பாை  வி்டயஙக்ளாகமவ இருந் 
திருககின்றை! அமதமவன்ள நான் ்படிபபில் ெட 
்டொைவன் என்றும் யாரும் ம்ான்ைதாகவும் 
இல்னல! அதி மகடடிககாரைாக இல்லாத ம்பாதும் 
சுொராகப ்படிப்பது ெடடுென்றி, எைது ஊர்பபுற 
ததுக குடடிச்்ாததான்களுககுப ்பா்டஞ் ம்ால்லிக 
மகாடுககும் ஆ்ாைாகவும் வலம் வந்திருககிமறன்!
 வடடுகமகாடன்ட திருநாவுககரசு விததியா 
்ானலயிலும் ்ரி, இந்துக கல்லூரியிலும் ்ரி, கந்த 
மரான்ட ஸகந்தவமராதயாக கல்லூரியிலும் ்ரி, 
இல்னல மகாழும்பு ம்பாரன்ள ‘அககுனவைாஸ’ 
்பல்கனலககழகக கல்லூரியிலும் ் ரி என்னையறிந்த 
வர்க்ளாக இருககடடும், என்மைாடு கல்வி கறறவர் 
க்ளாக இருககடடும் என்னை ஒரு கல்வியா்ளைாக 
நினைவில் னவததிருககமவ ொட்டார்கள என் 
்பனத நான் நன்கறிமவன்! ஒரு தமிழ் ‘்பாடி’யாக,  
‘கூததாடி’யாக, மொழி, கனல, வரலாறு, ்பண்்பாடு 
‘மகாண்்டாடி’யாகமவ என்னை அவர்கள நினைவு 
கூர்வார்கம்ளன்்பதில் எைககு எதுவித ஐயப்பாடு 
மில்னல! எைமவ அபம்பாது எெது மத்தனதயும், 
அதன்வழி எெது மதசியதனதயும் மதாழுது எழுதத 

துணிந்தவர்களுள ஒருவைாகமவ நானும் வாழ 
நினைததவன் என்்பனத நான் நன்கு உணர்ந்தி 
ருந்மதன்!
 அககாலததில் ஊ்டக சுதந்திரதனதயும், எழு 
ததுப, ம்பச்சுச் சுதந்திரததினையும், அறவழினயயும் 
ொனி்ட விடுதனலனயயும் நம்பிய ஒருசிலரின் நட 
ன்பயும்,  உறனவயும் எைது இ்ளனெககால முத 
தமிழ் கிராமியக கனல, கவினத ஆறறுனக்ார் ஆளு 
னெகள  எைககு ஈடடித தந்துள்ளை!   
 எைது இரு்பதனதந்தாவது அகனவயில் 
நான் எைது தாயகம் விடடுப பிரிந்து புலம்ம்பயர் 
மத்ததிறகுப ்பயணிததிருககாவிடின், நான் எப்படி 
யிருந்திருபம்பன்? எஙகும்பாய் முடிந்திருபம்பன்? 
என்ற விைாககள என்னுட ்பல தன்டனவகள இன் 
னும் எழுவதுண்டு! 
 எைமவ 1974இன் இறுதியில் எைது வாழ் 
வில் ஏற்பட்ட விதி ொறறதனத நான் எதுவித 
ெறுபபுமின்றி ஏறறுக மகாண்்டனெககு ஓர் ஆழ 
ொை உந்துவின் என்னுள இயஙகியனத இஙகு 
்பதிவு ம்ய்வது எைது க்டமைை நம்புகின்மறன்!
 எைது ஒன்றனர வயதில் எைது தந்னதயானர 
இழந்தனெ ்பறறியும், எைது ்பதமதான்்பதாவது 
வயதில் எைது மதய்வத தாயானரயும் இழந்தது 
்பறறியும் நான் ஏறகைமவ குறிபபிடடுளம்ளன் எை 
நினைககிமறன்!
 அறததினையும், அன்பினையும், தமினழ 
யும், தர்ெததினையும் முறறுமுழுதாக நம்பித தன் 
வாழ்நான்ளத தமிழுகமக அர்ப்பணிததவாறு ்ாதிச் 
்ாககாடடிலும், ்மூகப பிததலாட்டததிலும் பிணி 
மகாண்டு கி்டந்த ம்பால்லாத சூழலில் ‘ம்பாருள 
ம்ர்கக ெறந்த’  ஒரு புலவனின் இல்லததரசியாக 
வாழ்ந்த என் தாய், எதிர்மகாண்்ட ்வால்கன்ள, 
ஏறறுகமகாண்்ட ம்ாதனைகள சுெந்த சிலுனவ 
கன்ள எைது ெழனலப ்பருவததிலிருந்மத அவம்ளா 
டிருந்து ்பார்தது வ்ளர்ந்தவன் நான்! மவளன்ளப 
பு்டனவயு்டன் விம்மியழும், விரகதியு்டன், கண் 
ணீர் வழியும் விழிகளு்டன் என்றும் விலகாத 
மதய்வ ்பகதியு்டமைமய அவன்ள நான் எபம்பாதும் 
்பார்ததிருககிமறன்!
 என் தந்னதயின் நூல்வழி ம்பறற ஒரு சிறிய 
வருொைதனதயும், எெது தந்னதயின் இழபபின் 
ம்பாது ம்பறற தாய்ககுத தனலெகைாகத தைது 
்பதிைாறு வயதிமலமய ‘எண்ெனரக’ மகாண்்ட ஒரு 
குடும்்பததின் தனலனெப ம்பாறுபபினை ஏறறுத 
மதாழிலாறறத துணிந்த எைது ம்பரியண்ணாவி்ட 
மிருந்து ம்பறற சிறிய மதானகனயயும் ஆதாரொகக 
மகாண்டு தன்ொைதமதாடும், னதரியதமதாடும், 
தாரா்ள சிந்னதமயாடும், தர்ெததின் துனணமயாடும் 
விருந்மதாம்்பற ்பண்ம்பாடும் எம்னெ வ்ளர்தமதடு 
ததவர் என் தாய்.
 தைது வாழ்வின் இறுதி நாளில் என்னைக 
மகடடுகமகாண்்ட ஒமரமயாரு மவண்டுமகாம்ள  
என்னை இலண்்டன் புறப்படுவதறகுச் ்ம்ெதிகக 
னவததது என்ம்பன்!
 ‘அண்ணாவுககு ஓர் அபபீல்’ என்ற தனலப 
பில் எைது கவினத சுதந்திரனில் மவளியாகியிருந்த 
்ெயெது!
 என்றும் என் ்பா்ததிறகுரிய  உணர்ச்சிக 
கவிஞர் காசி ஆைந்தன்  ‘பூம்புகாரில் ஓர் நாள’ ்பரிசு 
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எ ன்ை வ்ளம் இல்னல எம் ஊரில் எை நினைகக 
மதான்றியது இந்த நாளில். எதிர்்பாராத வித 

ொக ஒரு ்பயணம் அதுவும் ்ப்டர்கல் ெனல மநாககி 
யதாக அனெயும் எை நினைககவில்னல.
 ெட்டகக்ளபபில் இருந்து ம்ஙகலடி வழி 
யாக ்பதுன்ள வீதியில் ம்ல்லும் ம்பாது இலுப்படி 
ச்ம்னைச் ் ந்தி வரும். அதிலிருந்து ொவடிமயான்ட 
்பககொகச் ம்ல்லும் ம்பாது ொவடிமயான்ட 
அனணககடடு வரும். அனதத தாண்டி குடும்பி 
ெனல ்பானதயால் ம்ல்லும் ம்பாது கல்வான் ஆறு 
குறுககறுககும். அவ இ்டததில் ்பானத இரண்்டாக 
பிரிககிறது. மநராக ம்ன்றால் குடும்பிெனல, நாம் 
வலப்பககொக திரும்பிச் கூழாவடி, நவுண்டிலியா 
ெடுக கு்ளம், புழுடடுொமைான்ட ெனல ம்பான் 
றவறறினை க்டந்து, புளுடடுொமைான்ட கு்ளத 
தினை அன்டந்து, கு்ளம் வழியாக மநமர திம்புலா 
கல ெனலனய ்பார்தத்படி ம்ல்லும் வீதியால் 
ம்பாகும் ம்பாது ்பானதயில் இன்ட வழியில் எம்னெ 
ெறிககும் ெனலதமதா்டர் தான் இந்த ்ப்டர்கல் 
ெனல.

 இது ெட்டகக்ளபபில் இருந்து அண்ண்ள 
வாக 45 kmஇறகு அப்பால் உள்ள இ்டம். இந்த ்ப்டர் 
கல் ெனலககு வந்து ம்ர குனறந்தது 2 ெணி மநரம் 
மதனவப்படும். இரண்டு ெணி மநரமும் மொட்டார் 
ன்ககிள ்பயணமெ; மவறுதது விடும். இலுப்படிச் 
ம்னை ்ந்தியில் இருந்து ்ப்டர்கல் ெனல வனரக 
கும் அவவ்ளவுமெ மொ்ொை ்பானத தான்.
 முதல் நாள ெனழ ம்பய்யவில்னல ம்பால. 
நாம் கானலயில் ்பயணிககும் ம்பாது சில சில 
இ்டஙகளில் தான் நீர் மதஙகி நின்றது. மவயிலும் 
அவவ்ளவாக இல்னல மொட்டார் ன்ககிள ்பயண 
ததிறகு சிறந்த காலநினல தான். நானும் மவறு இரு 
மொட்டார் ன்ககிளகளில் எெது குழுவிைருொக 
மொததம் ஐந்து ம்பர் 3 மொட்டார் ன்ககிளகளில் 
கானல 10 ெணிய்ளவில் ்பயணதனத ஆரம்பித 
மதாம்.
 னகயில் 3 லீட்டர் தண்ணீரும் 5 ்பயததம் 
உருண்ன்டயும் தான் 5 ம்பருககும் இரவு வனர யாை 
்ாப்பாடு.  ெட்டகக்ளபபில் இருந்து இலுப்படிச் 
ம்னை ்ந்தி வனர சிறப்பாை காபம்பட வீதி. இலு 

ப்படிச்ம்னை ் ந்தியில் இருந்து குமுககடடு ்பாலம் 
வனர தார் வீதி. ஆைால் இந்த வீதி முழுனெயாக 
ம்தென்டந்துள்ளது. இதைால் மவகம் 30 km/h 
இனை வி்ட அதிகொக ம்ல்ல இயலாது. குமுக 
கடடு ்பாலம் தாண்டியதும் கல்வான் ஆறறு ்பாலம் 
வனர எல்லாமெ கிறவல் வீதி, அதறகு பிறகு எல் 
லாமெ களிெண் வீதிதான்.

 இஙகு நான் வீதினய ்பறறி குறிபபி்ட கார 
ணம் இந்த அனைதது வீதியிலும் ம்ல்ல கூடிய 
வாகைதனத தான் நீஙகள இஙமக மகாண்டு ம்ல்ல 
மவண்டும் என்்பதறகு தான். கார் ெறறும் ஸகூடடி 
வனக மொட்டார்  ன்ககிள ம்பான்றவறறில் ்பய 
ணிப்பது இந்த இ்டததுககு உகந்ததல்ல.
 இலுப்படிச்ம்னை  ்ந்தியில் இருந்து ம்ல் 
லும் ம்பாது கு்லாை ெனலயின் ஒரு ்பகக மதாறற 
தனத கண்டு களிககலாம். இஙகிருந்து கு்லாை 
ெனலனய ்பார்ப்பது ெனலயின் முன் மதாறறதனத 
வி்ட மிகவும் அழகாகவும் இருககும்.
 அதனை தாண்டிச் ம்ல்லும் ம்பாது குமுக 
கடடு ஆறு ்பானதனய குறுககறுககும். அதனை 
தாண்டி ம்ல்ல அனெககப்படடிருககும் குமுக 
கடடு ்பாலம் ம்பாகும் வழியில் ஒரு 10 நிமி்டொவது 
தரிதது நின்று புனகப்ப்டஙகள எடுதது ம்ல்லக 
கூடியதாக ஒரு அனணககடடு வடிவில் வான்கதவு 
களு்டன் அனெககப்படடுள்ளது.  ்பார்ககும்ம்பாமத 
்றறு விததியா்ொகததான் இருககும். நாமும் அந்த 
்பாலெருமக இருந்த காடடுத மதஙகாய் ெரததடியில் 
்றறு இன்ளப்பாறி விடடு தான் ்பயணதனத 
மதா்டர்ந்மதாம்.
 மதா்டர்ந்து ம்ல்லும் ம்பாது கூழாவடி பிள 
ன்ளயார் மகாவில் வரும். இதுவும் நாம் ம்ல்லும் 
வழியில் வணஙகி விடடு ம்பாகும் களுதாவன்ள 
பிளன்ளயார், பிளன்ளயாரடி பிளன்ளயார் ம்பால 
தான் இந்த வழியாக ம்ல்லும் அனைவரும் இஙமக 
்றறு மநரம் தரிதது நின்று வணஙகி ம்ல்வது 
வழனெ.
 இந்த கூழா ெரததின் கீழ் பிளன்ளயாரு்டன் 
முருகன் ெறறும் நாகதம்பிரானுககும் வழி்பாடு 
கள நன்டம்பறுகின்றை. ்பழனெயாை நாக வழி 

்பாடடு த்டயஙகள சுறறிப ்பார்ககும்ம்பாது கண் 
ணில் ்பட்டது. இப்பகுதி ெககளின் காவல் மதய்வ 
ொகவும் இந்த கூழா ெரததடி காணப்படுகிறது.  
எெது குழுவும் மகாவிலடியில் வணஙகி விடடு, 
குடிப்பதறகு ்றறு நீனர நிரபபிகமகாண்டு மதா்ட 
ர்ந்து மெறகு ்பககொக ்பயணதனத மதா்டர்ந்மதாம்.
 இலாவனண ஆறு குறுகமக இருந்தது. 
நாம் ம்ன்றது ெனழ காலம் தான். என்றாலும் அவ 
வ்ளவாக ெனழ ம்பய்யத மதா்டஙகவில்னல. அத 
ைால் அந்த ஆறறில் நீர் வறறிய நினலமய காணப 
்பட்டதைால் அதன் மெல் உள்ள ்பலததிைால் 
நம்ொல் இலகுவாக க்டந்து ம்ல்லக கூடியதாக 
இருந்தது.

 மதா்டர்ந்து ம்ல்னகயில், காணும் காடசி 
கள நம்னெ வியகக னவததை. முதல் த்டனவயாக 
இந்த இ்டததுககு வரு்பவர்கள அனைவரும் வியக 
கததான் ம்ய்வார்கள. அப்படி ஒரு அழகு. சுறறிலும் 
ெனலகள, ஆறுகள , வயல் மவளிகள, உழவடிகக 
தயாராகும் ெககளும், உழவு இயந்திரஙகளும் ஒரு 
மதானக, ொடுகளும், ஆடுகளும் அதனை மெய்ப்ப 
வர்களும் ஒரு ்பககம், விறகு மவடடி, நகர் ்பகுதிககு 
மகாண்டு ம்ல்லும் விறகு மவடடிகள ஒரு ்பககம் 
எை இயறனகயும் சுறுசுறுபபும் கலந்த ஒரு ்பார்னவ 
நெது ்பயணததுககு மெலும் உறுதுனணயாக 
இருந்தது.
 எம்னெச் சுறறி கார்ெனல, புறாககுஞ்சு 
ெனல, மவளன்ளக கல்லு ெனல, இனரச்்லாறு 
ெனல, புளுடடுொமைான்ட ெனல, மகாட்டடி 
ெனல, மகவர்ெனல (ம்டாரா ம்பாரா), ்படிமவடடிை 
ெனல, கிததுள ெனல, குருடடு ெனல, தலப்பாக 
கடடு ெனல, கதிரெனல  (மகமுனுபுர) ம்பான்ற 
ெனலகன்ளயும் ்பார்ககக கூடியதாக இருககும். 
(ஒவமவாரு ெனலனயயும் ்பறறி இன்னும் ஒரு 
்பதிவில் தனிததனியாக ்பார்பம்பாம்)
 மதா்டர்ந்து ்பயணிககும் ம்பாது வீதி ஓரொக 
்பாதி வறறிய நினலயில் நவுண்டிலியாெடு கு்ளம் 
காணப்பட்டது. நன்னீர் மீன்பிடி ெறறும் விவ்ாய 
ததுககு பிரதாை நீர் முதலாக இது இந்த ்பகுதியில் 
காணப்பட்டது. இந்தக கு்ளக கடடில் மொட்டார் 
ன்ககின்ள ஏறறி புனகப்ப்டஙகளும் எடுதது  5 நிமி 
்டம் இன்ளப்பாறி விடடு புளுடடுொமைான்ட 
ெனலனய மநாககி நீளும் ்ானலயில் ்பயணம் 
மதா்டர்ந்தது.

 தூரம் ம்ல்லச் ம்ல்ல ஆள ந்டொட்டம் 
குனறயத மதா்டஙகியது. சுறறிவர எெது மொட்டார் 
ன்ககிள ்தததனதத தவிர சில்லூறு ெறறும் மதவா 
ஙகுகளின் இனரச்்ல் ெடடுமெ இருந்தது. இதிலி 
ருந்து அ்டர்ந்த வைம் மதா்டஙகியது. காவல் மதய்வ 
ொக குொரர் மவல் ெறறும் அரிவாளு்டன் புளுடடு 
ொமைான்ட ெனல அடிவாரததில் இருககிறார்.
 ெனலயடிவாரததில் வாடி னவததிருப்பவர் 
களும் காடடுககு விறகு மவட்டமவா கடுபுளியம் 
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உலகில் பின்தஙகிய ்மூகஙகளின் வரின் 
யில் ெனலயக ெககளும் உளளீர்ககப்படுகி 

ன்றைர். இவர்கள ்பல்துனற ்ார்ந்த அபிவிருததி 
இலககுகன்ள அன்டவதறகு இன்னும் ்பகீரதப பிர 
யததைதனதயும்  மெறமகாள்ள  மவண்டியுள்ளது. 
இதனின்டமய மகாமராைா ம்பரி்டர் ெனலயக 
ெககள உளளிட்ட பின்தஙகிய ்மூகஙகளின் 
முன்மைறறததில் கணி்ொை தாககததினை 
ஏற்படுததியுள்ளது. இந்தத தாககஙகள எததனக 
யை? என்்பதனை உலக சுகாதார நிறுவைமும், 
யுனிம்ப நிறுவைமும் ்படடியல்ப்படுததியுள 
்ளை. இவறறுககாை தீர்வுகள குறிததும் அந் நிறுவ 
ைஙகள கவைம் ம்லுததியுள்ளனெ குறிபபி்டத 
தககதாகும் .
 
 மகாமராைாவின் உககிரம் நாளுககுநாள 
அதிகரிதது வரும் நினலயில், மகாமராைா உலகி 
றகு எபம்பாது வின்ட மகாடுககும் என்று ெககள 
ஏஙகித தவிககின்றைர். உலகலாவிய ரீதியில் 
அன்றா்டம் இலட்க கணககாமைார் புதிதாக 
மதாறறுககு உள்ளாகின்றைர், அதது்டன் ெரணஙக 
ளின் மதானகயும் மவகொக அதிகரிதது வருகின் 
றது. மகாமராைாவின் உககிரததால் ்பசி, ்படடினி, 
்பஞ்்ம் என்்பை தனலவிரிததாடுகின்றது. இத 
ைால் ெககளின் இயல்பு வாழ்கனக ம்பரிதும் 
மகளவிககுறியாகி இருககின்றது. இதனின்டமய 
இந்தியாவின் நினலனெகள நெது கண்கன்ள 
யும் கு்ளொககிக மகாண்டிருககின்றை. தெது உற 
வுகள கண்முன்மை கதறித துடிதது உயிர்விடும் 
மகாடுனெ அன்றா்டம் அஙகு நிகழ்ந்து மகாண்டி 
ருககின்றது. இதனின்டமயசில வககிர எண்ணம் 
மகாண்்டவர்கள திருடடு உளளிட்ட ்பல்மவறு 
்மூகவிமராத ம்யல்களில் ஈடு்படடு வருகின்ற 
ம்பாதும், ெனிதம் இன்னும் ெரணிககவில்னல 
என்்பதறகு ்ாடசியாக நல்லுள்ளம் மகாண்்டவர் 
கள ்பலர் தம்ொலாை உச்்ககட்ட உதவியினை 
வழஙகிக மகாண்டிருககின்றைர். இந்த முன்ொதி 
ரியாை நிகழ்வு ்பலருககும் எடுததுககாட்டாக 
உள்ளது.

மலையக நிலை
 மகாமராைா பின்தஙகிய ெககளின்வாழ்க 
னகனய மெலும் அத்ள ்பாதா்ளததிறகு தளளியு 
ள்ளது. இதில் ெனலயக ெககளும் விதிவிலககாகி 
வி்டவில்னல. ஏறகைமவ ம்பாரு்ளாதாரம், ்மூக 
வாழ்கனக, ெருததுவம், சுகாதாரம் உளளிட்ட 
்பல துனறகளிலும் ெனலயக ெககள பின் தஙகிய 
மவளிப்பாடடினைக மகாண்டுள்ள நினலயில், 
மகாமராைா இந்நினலனெகன்ள மெலும் அதிகரிக 
கச் ம்ய்திருககின்றது. ெரததில் இருந்து விழுந்த 
வனை ொடு ஏறி மிதிப்பதறகு ஒப்பாக மகாமரா 
ைாவின் இந்தச் ம்யற்பாடு அனெந்திருககின்றது. 
மகாமராைாவின் தாககம் காரணொக மதாட்டத 
மதாழிறறுனறயில் மதாழில் புரிவதறகு மதாழிலா 
்ளர்கள அச்்ென்டந்துள்ளார்கள. மதாட்டஙகளில் 
மதாழில் புரியும் மதாழிலா்ளர்களின் மதாழில் 
்பாதுகாபபு குனறவாக உள்ள நினலயில், இதனை 
அதிகரிப்பதறகாை அழுததஙகள நீண்்ட காலொ 
கமவ இ்டம்ம்பறறு வருகின்றை. எனினும் நினல 
னெகள இன்னும் ்ாததியப்ப்டாது முன்னைய 
நிகழ்வுகம்ள மதா்டர்ந்து மகாண்டிருககின்றை.  .
 பின்தஙகிய ்மூகம் என்ற அடிப்பன்டயில் 
ெனலயக ெககளின் குரல்வன்ளனயக மகாமராைா 
அதிகொகமவ நசுககி வருகின்றது. நுவமரலியா, 
கண்டி, ்பதுன்ள, ொததன்ள என்று ெனலயக 
ொவட்டஙகன்ள மகாமராைா இபம்பாது ஆககிர 
மிததுள்ளது. நுவமரலியாவில் இன்ெஸரி, 

ம்பான்டஸ ம்பான்ற ்பல  இ்டஙகள மு்டககப்பட  
டுள்ளை. இந்நினலயில் மகாதெனல, கம்்பன்ள 
ம்பான்ற ்பல இ்டஙகளிலும் மகாமராைா மநாயா்ள 
ர்கள அதிகொக இைங காணப்படடுள்ளைர். நுவ 
மரலியாவில் வ்ந்த காலதனதத மதா்டர்ந்து ஏற்ப 
ட்ட ெககளின் வருனக அதிகரிபபு மகாமராைா 
தீவிரென்டவதறகு வழி வகுததிருககலாம் என்று 
கருதப்படுகின்றது. மகாமராைா ்பயததிைால் 
ெனலயகததின் ்பல நகரஙகள மவறிச்ம்ாடி 
யுள்ளை. இதனின்டமய ெனலயகததில் உரியவாறு 
மகாமராைா ்பரிம்ாதனைகள இ்டம்ம்பறாததால் 
மெலும் ்பலருககும் மகாமராைா  மதாறறு இருக 
கலாம் என்றும் அஞ்்ப்படுகின்றது. இந்நினல 
யில் ம்பருந்மதாட்டப ்பகுதிகளில் பி.சி.ஆர். ்பரி 
ம்ாதனைகன்ள விஸதரிகக மவண்டுமென்று 
புததிஜீவிகள வலியுறுததி வருகின்றைர். இதனி 
ன்டமய மகாமராைாவின் ஆதிககததால் பின் 
தஙகிய ்மூகஙகள எதிர்மநாககியுள்ள ்வால் 
கன்ள உலக சுகாதார நிறுவைமும், யுனிம்ப நிறு 
வைமும் ்படடியலிடடுக காடடியுள்ளை. இனவ 
யனைததும் ெனலயக ெககளுககும் ம்பாருந்து 
வதாக உள்ளது.
 கலாச்்ாரததால் ஏறறுக மகாள்ளப்பட்ட 
்பயனுள்ள வி்டயஙகன்ள ்மூகததிறகு ம்பறறுக 
மகாடுப்பது கல்வி என்்பார்கள. ெனிதர்களி 
ன்டமய ெனறந்திருககும் திறனெகன்ள கல்வி 
மவளிகமகாணர்கின்றது. இந்த நினலயில் பூரண 
ததுவொை கல்வினயப ம்பறறுக மகாளவதில் 
்பல்மவறு ்வால்கள காணப்படுகின்றை. இதை 
டிப்பன்டயில் மகாமராைா பின்தஙகிமயாரின் 
கல்விககு ஆபபு னவததிருககின்றது. ெனலயக 
ொணவர்கள உளளிட்ட பின்தஙகிய ொணவர்க 
ளுககு ்பா்ட்ானலக கல்வினயத தவிர மவறு பிர 
தாை ொர்ககஙகள எதுவுமில்னல. இனணயவழிக 
கல்வி என்்பது ெனலயக ொணவர்கன்ளப ம்பாறு 
தத வனரயிமல பூரண மவறறியளிககவில்னல 
என்்பதனை க்டந்த கால ஆய்வுகள ்பலவும் மவளி 
ப்படுததியுள்ளை. ்பா்ட்ானலயாைது கல்வி 
மயாடு மெலும் ்பல ம்னவகன்ளயும்  ொணவர்க 
ளுககு வழஙகுகின்றது. இந்த ம்னவகளுககு 
மகாமராைா முறறுபபுளளி னவததிருககின்றது. 
ஒரு ் மூகம் கல்வியில் மெமலழும்்பாதம்பாைால், 
அதன் அபிவிருததி மகளவிக குறியாகும். இந்த 
நினலயில் மகாமராைாவின் தீவிரம் ெனலயக 
கல்விககு இன்டயூறாகி இருககின்றது.
 ொணவர்களின் உ்ளவியல் ்ார்ந்த பிரச்சி 
னைகளுககு ்பா்ட்ானலகள தீர்வினைப ம்பறறுக 
மகாடுககின்ற அமதமவன்ள உ்டலியல் ்ார்ந்த 
அபிவிருததிககும் மதாள மகாடுககின்றை.்பா்ட்ா 
னலகளில் முன்மைடுககப்படும் ஆமலா்னை 
வழிகாட்டல் ம்யற்பாடுகள ொணவர்களின் உ்ள 
வியல் ்ார்ந்த பிரச்சினைகளுககுத தீர்வினைப 
ம்பறறுக மகாடுதது கல்விப ்பானதயில் அவர் 
கன்ளப ்பயணிககச் ம்ய்கின்றை. ெனலயக ொண 
வர்கள அதிக்ளவு கல்விச் சிககல்கன்ள  எதிர் 
மகாளளும் ம்பாது ்பா்ட்ானலகளின் மூடுனகயா 
ைது அவர்களின் உ்ளவியல் பிரச்சினைகன்ள 
அதிகொககியுள்ளது.
 ்பா்ட்ானலகள ்பலவறறில் ம்பா்ாககு 
உணவு வழஙகப்படுகின்றது. ெனலயக பின்தங 
கிய ்பா்ட்ானலகள இதில் அதிகொகமவ உளளீர்க 
கப்படடுள்ளதனைக காணலாம். இந்நினலயில் 
மகாமராைாவால் ்பா்ட்ானலகள மூ்டப்படுவ 
தால் ொணவர்களின் ம்பா்ாககு நினலனெகள 
்ரிவன்டகின்றை. இது அவர்களின் கறறல் ந்டவடி 
கனககளிலும் தாககதனத ஏற்படுததுவதாக உள 
்ளது. ஆசிரியர்கள ்பா்டததிட்டதனத பூர்ததி ம்ய் 
வது மதா்டர்பில் ்பல்மவறு ்வால்கன்ளயும் எதிர் 
மகாண்டு வருகின்றார்கள. ொணவர்கள ்பா்ட 

்ானலகளு்டன் மதா்டர்்பறறுகாணப்படுவதாைது 
திட்டமிட்ட அடிப்பன்டயில் கல்வி ந்டவடிகனக 
கன்ள முன்மைடுததுச் ம்ல்வதறகு குந்தகொக 
அனெந்துள்ளது. இதைால் ஆசிரியர்கள குழப்ப 
கரொை நினலககுத தள்ளப்படுகின்றைர். மெலும் 
மதாழில் நுட்பம் ்ார்ந்த அறிவு சில ஆசிரியர் 
களுககு காணப்ப்டாத நினலயில், ்ெ காலததில் 
மதாழில்நுட்பதனதப ்பயன்்படுததி கல்வி ந்டவ 
டிகனககன்ள முன்மைடுததுச் ம்ல்வதில் அவர் 
கள இ்டர்ப்படுகின்றார்கள. ொறறுத திறைாளி 
களுககாை விம்்ட கறபிததல் ஏற்பாடுகளும் 
மகாமராைாவால் தன்டப்படடுள்ளை.
 ெனலயகப  ம்பறமறார்களின் கல்வி நினல 
னெகள திருபதி தராத நினலயில், அவர்கள 
ொணவர்களின் கல்வி அபிவிருததிககு உதவக 
கூடிய வாய்பபுகள காணப்ப்டவில்னல. இந்நினல 
யில் அவர்கள ொணவர்களின் கல்விச் ம்யற்பாடு 
கன்ள வீடடில் இருந்து முன்மைடுப்பதறகு 
இயலாதவர்க்ளாக உள்ளைர். மதானலககல்வி 
ம்பான்ற ்பல ம்யற்பாடுகன்ள மெறமகாள 
வதறகு அம்ெககளின் வறுனெ நினல தன்டயாக 
உள்ளது. பிளன்ளப ்பராெரிபபிலும் ்பல இன்ட 
மவளிகள மதான்றுகின்றை. ்பா்ட்ானலககுச் 
ம்ல்லாத பிளன்ளகள வீடடில் தஙகி இருககின் 
றார்கள. ஆைால் ம்பறமறார்கள மவனலககுச் 
ம்ன்று விடுகின்றைர். இந்நினலயில் பிளன்ள 
களின் ந்டவடிகனககள எவவாறு அனெகின்றை? 
என்்பது குறிதது ்பாரிய பிரச்சினைகள காணப்ப 
டுகின்றை. அவர்கள வீடடில் இருந்து ்படிககின் 
றார்க்ளா? என்்பதறகு எவவிதொை உததரவாத 
மும் கின்டயாது. ்க்பாடிகளின் அழுததஙகளுககு 
அவர்கள அதிகொகமவ உள்ளாகின்றைர். இதனி 
ன்டமய ம்பறமறார் மவனலககுச் ம்ல்லும் ம்பாது 
வீடடில் தஙகி இருககும் பிளன்ளகள ்பல்மவறு 
துஷ்பிரமயாகஙகளுககும் உள்ளாகி வருவதாக 
முனறப்பாடுகள மதரிவிககப்படடு வருகின்றை. 
மகாமராைா நினலனெ காரணொக நகர்ப புறஙக 
ளில் மவனல இழந்து தறம்பாது ெனலயகததிறகு 
வருனக தந்துள்ள இன்ளஞர்களின் வருனக 
இதனை மெலும் அதிகப்படுததியுள்ளது. பிளன்ள 
கள மீதாை சுரண்்டல்கள, வன்முனறகள அதிகொ 
கியுள்ளை.

ையத்து வாழ்கலக
 ம்பறமறார் பிளன்ளகன்ள ்பல துஷ்பிரமயா 
கஙகளில் இருந்தும் ்பாதுகாப்பதறகு வீடடில் 
இருகக மவண்டி மநரிடின், அவர்களின் ம்பாரு 
்ளாதாரச் சுனெ ்பன்ெ்டஙகு அதிகரிககும் அ்பாய 
முள்ளது. பின்தஙகிய ்மூகம் என்ற வனகயில் 
சுகாதார ்பராெரிபபு முனறகளில் ெனலயக 
ெககள குனற்பாடுகள ்பலவறனறயும் மகாண்டி 
ருககின்றைர். மகாமராைா ம்பான்ற நினலனெ 
கன்ள அதிகரிககச் ம்ய்வதில் அவர்களின் வாழ் 
வி்டம் அதாவது லயதது வாழ்கனக நினலனெகள 
கணி்ொை தாககம் ம்லுததுகின்றை. லயன் 
அனறகளில் நிலவும் சுகாதார சீர்மகடுகள 
மகாமராைா ்பரவுனகனய அதிகப்படுததுகின்றை. 
்பா்ட்ானலகள அடிககடி மூ்டப்படுவதன் வின்ள 
வால் ொணவர்களின் கல்வி ஈடு்பாடு குனறவ 
ன்டயும். ொணவர் இன்டவிலகல் நினலனெ 
கள அதிகரிப்பதறகும் இது உந்து்கதியாகும். 
இதனின்டமய ொணவர்கன்ள மீ்ளவும் ்பா்ட்ா 
னலககுள உளவாஙகுவமதன்்பது மிகவும் சிரெ 
ொை காரியொகும். அவர்களின் கவைம் மவறு 
தின்களில் ம்ல்லுவது்டன், மீண்டும் கல்வி 
அல்லது ்பா்ட்ானல மீதாை கவைதனத நினல 
நிறுததச் ம்ய்வது இலகுவாை காரியெல்ல.
 ்பா்ட்ானலகளில் ெனித இன்டத மதா்டர் 
புகள காணப்படுகின்றை. இது ொணவர்களின் 
கல்வி அபிவிருததி உட்ப்ட மெலும் ்பல அபிவிரு 
ததிகளுககும் அச்்ாணியாக அனெகின்றது. ்பா்ட 
்ானலகள மூ்டப்படடுள்ள நினலயில் இன்டத 
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ஈழததில் ்பா்டல் ம்பறற சிவத தலஙக்ளாயி 
ருப்பை திருகமகாமணஸவரம்,  திருகமகதீஸ 

வரம் என்னும் இரண்டுொகும். தமிழ் நாடடுத 
திருததலஙகளின் வரலாறு ்பன்மைடுங காலொக 
அகில உலகச் ன்வ ெககளின் மநஞ்சில் நினல 
ம்பறறிருப்பது ம்பான்று, ஈழ நாடடுத திருததலங 
களும் இந்துககளின் இதயததில் இ்டம்ம்பறறு 
வருகின்றை. 
 திருகமகாமணஸவரம்,  இலஙனகயின் கிழ 
கமக கிழககு ொகாணததில், உலகப பிரசிததிம்பறற 
இயறனகத துனறமுகொகிய திருமகாணெனலத 
துனறமுகம் அனெவதறகுச் ்ாதகொயுள்ள ெனலக 
ளில் ஒன்றின் உச்சியில் இருககின்றது.  மூன்று ெனல 
கன்ளக மகாண்டு முகமகாண வடிவில் அனெந்தி 
ருப்பதால், அது திரிமகாணெனல என்று இந்த 
நகரம் ம்பயர் ம்பறறது. இந்த நகரததில் பிரசிததி 
ம்பறற திருததலம் மகாமணஸவரம் ஆதலால், திரு 
மகாணெனல எைவும் இந்த நகரம் ம்பயர் ம்பறுகி 
ன்றது. இறனறககு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுககு 
முன்ைமர இந்துககளின் திருததலொகிய திருகமகா 
மணஸவரம் புனித வழி்பாடடுத தலொக இரு ந்து 
வந்தனதப புராண, இதிகா் வரலாறுகள கூறுகி 
ன்றை. எைமவ இந்தத தலததின் இயல்்பாை மதய் 
வீக விம்்டததிைாமல இந் நகரம் திருகமகாண 
ெனல என்ற ம்பயரால் வழஙகி வருகின்றது.

 ம்பார்ததுகமகயர் 1505 ஆம் ஆண்டு இலங 
னகயில் கால்த்டம் ்பதிததைர். ம்பார்ததுகமகயரின் 
வருனகயின் ம்பாழுது திருமகாணெனல ொவட்டம் 
நான்கு பிரிவுக்ளாக இருந்தது.  அனவ மகாடடியா 
ரம்்பறறு,  தம்்பலகாெம் ்பறறு,  கடடுககு்ளப்பறறு, 
திருமகாணெனல நகர் ஆகிய நான்கு பிரிவுக்ளாகும். 

இவறனற தமிழ் வன்னிய குறுநில ென்ைர்கள 
ஆடசி ம்ய்தைர்.
 யாழ்ப்பாண இராச்சியததின் ஆளுனகககுள 
திருமகாணெனல உட்படடிருந்தது. ஆைாலும் 
மகாடடியாரம்்பறறு காலததிறகு காலம் கண்டிய 
ென்ைர்களின் ஆடசியிலும் இருந்தது. 1551 ஆம் 
ஆண்டில் ்ஙகிலியனின் ஆடசி அஸதமிககத 
மதா்டஙகிய ம்பாழுது கண்டி எமுச்சி ம்பறறது.
 இலஙனகயின் கனரமயாரப ்பகுதிகன்ள 
னகப்பறறிய ம்பார்ததுகமகயனர அகறறுவதறகாக 
கண்டிய ென்ைன் ம்ைரத வி்டா முயறசி மெற 
மகாண்்டான். அதறகாக ஒல்லாந்தரு்டன் ஒப்பந்தம் 
ம்ய்து மகாண்்டான். இச் சூழ்நினலயில் ஒல்லாந்தர்் 
திருமகாணெனலனய னகப்பறறுவனதத தடுப்ப 
தறகு ம்பார்ததுகமகயர் நிர்ப்பந்திககப்பட்டைர்.

 மகாடன்ட ஒன்னற கடடுவதறகு ம்பார்தது 
கமகய த்ள்பதி மகான்்ஸரன்னரன் டி ்ா, மகாமணஸ 
வர ஆலயம் அனெந்திருந்த ெனலப ்பகுதினய 
மதரிவு ம்ய்தான் என்்பது வரலாறு.
 இந்த நினலயில் கிழககில் திருமகாணெனல 
ொவட்டததில் புராதை வரலாறறுச் ்ா்ைஙகள 
நினறயமவ காணப்படுகின்றை. காலததால் இன் 
றும் ம்ப்ப்படும் ஒரு வி்டயதனத ்பதிவு ம்ய்ய 
மவண்டிய மதனவ ஏற்படடுள்ளது.
 ்ன்டயவர் ெகன் வீர்பாண்டியன் இலஙனக 
அர்ைாை முதலாம் புவமைக்பாகுனவ அ்டககித, 
திருமகாணெனலயில் தன் கயறமகாடினயப ்பதின் 
மூன்றாம் நூறறாண்டிற ம்பாறிததான் என்று மதன் 
னிந்தியக மகாயிற ்ா்ைஙகளிமலான்றாை குடுமி 
யாெனலச் ்ா்ைம் கூறுகின்றது.
 இவ வினைககயல் மீன்கள திருமகாண 

ெனல பிரடரிக மகாடன்ட நுனழவாயிலின் இரு 
ெருஙகிலும் இபம்பாழுதும் காணப்படுகின்றை. 
அதது்டன் அன்று ஆயிரஙகால் ஆலயம் என்று 
அனழககப்பட்ட மகாணநாதர் மகாயிற தூண் ஒன் 
றிற ம்பாறிககப்பட்ட கல்மவடடின் சிறு ்பகுதிமயா 
ன்னற பிரடரிக மகாடன்ட வா்ல் தூணில் உள்ள 
மீன் சின்ைததிறகு கீமழ இன்றும் காணலாம். இக 
கல்மவட்டாைது கு்ளகமகாட்ட ென்ைன் காலதது 
தீர்ககதரி்ை கல்மவட்டாகும்.

‘‘முன்னே குளக்கோட்டன மூடடும் 
திருப்பணியைப 
பின்னே ்பறங்கி பிரிகக்ே- மன 
னேோ்கள் 
பூயனேககண், செங்கன, புயககக 
ண்்ணன. ஆண்்ட பின 
தோ்னே ேடுகோய் விடும்.’’

 என்று அக கல்மவடடில் காணப்படுகின் றது. 
எைமவ திருமகாணெனலயின் வரலாறறு்டனும், 
ஈழததில் தமிழரின் அன்டயா்ளச் சின்ைொகவும் 
இவ வி்டயம் திகழ்வது்டன்,  திருகமகாமணஸவர 
ததின் வரலாறுகன்ள வி்பரிப்பதாகவும் காணப 
்படும் இச் ்ா்ைஙகளின் இன்னறய நினல ்பறறி 
்பார்ககின்ற ம்பாது, மிகவும் கவனல அளிககின்றது.
 வீதிகளுககு பூ்ப்படும் வர்ணஙகள இச் 
்ா்ைககல் மீது பூ்ப்படடிருப்பதால், ் ா்ைஙகளின் 
மதான்னெ சினதககப்படடு இருப்பது்டன், அதன் 
சிறபபும், அதன் அழகும் அழிககப்படடிருககின்றது. 
இச் ்ா்ைம் அனெந்துள்ள பிரடரிக மகாடன்ட 
வா்லின் ஊ்டாக திைமும் வாகைஙகள ்பயணிப 
்பதால், அதன் அதிர்வுக்ளாலும், வாகை புனககளி 
ைாலும் ்ா்ைஙகள ம்தம் ஆவதறகு நினறயமவ 
வாய்பபுககள உண்டு.
 எைமவ இச் ்ா்ைஙகன்ள ்பாதுகாகக 
திருகமகாமணஸவரததின் ஆலய ்பரி்பாலை ்ன்ப 
யிைரும், திருமகாணெனல ெண்ணின் தமிழ் அரசி 
யல்வாதிகளும் முன்வர மவண்டும், இவ வி்டயததி 
லாவது இவர்கள கவைம் எடுப்பார்க்ளா......?

   fl;Liu

jpUNfhzkiy 

gpul;upf; Nfhl;il 

thry; J}zpy; 

cs;s fy;ntl;L 

ghJfhf;fg;gLkh...?
`];gu; V `yPk;

முக நகருககுச் ம்ல்வதறகு விம்்ட அனுெதி 
ம்பறப்ப்ட மவண்டும். அஙகு அமெரிகக ம்டால 
ர்தான் ்பயன்்படுததப்படும். இலஙனகயின் வழனெ 
யாை ்ட்டஙகள அஙகு ம்ல்லு்படியறறதாக 
இருககும். இலஙனகயின் வரிச்்ட்டஙகள அஙகு 
நன்டமுனறப்படுததப்ப்டாது என்்பது உட்ப்ட ஒரு 
தனிநாடடுககுரிய அனைதது அம்்ஙகன்ளயும் 
மகாழும்புத துனறமுக நகர ஆனணககுழு மகாண் 
டிருககும். இதனைவி்ட, துனறமுக நகரததுக மகை 
க்டவுச்சீடடு ஒன்று தயாரிககப்படடிருப்பதாக 
்மூக வனலதத்ளஙகளில் மவளிவரும் தகவல்கள 
எந்த்ளவுககு உண்னெயாைனவ என்்பது மதரிய 
வில்னல.

 ்பல ஆயிரம் மகாடி ்டாலர்கன்ளச் ம்லவி 
டடு இலஙனகத தீவின் வனர்ப்டதனதமய ொறறும் 
வனகயில் தனியாை ஒரு ்பாரிய நகரதனத க்டலு 
ககுள அனெததுள்ள சீைா, அதனை நிர்வகிககும் 
அதிகாரதனத இலஙனககமகா ெறமறாருவருகமகா 
மகாடுததுவிடடுச் ம்ல்லும் என்்பது எதிர்்பார்ககக 
கூடியதல்ல. அவவாறு மகாடுததுவிடடுச் ம்ல்வ 
மதன்றால், இதறகாக சீைா ம்லவிட்ட ம்பருந் 
மதானகயாை ்பணம், அதறகாக முன்மைடுககப 
்பட்ட பிரயததைஙகள என்்பை சீைானவப ம்பாறு 
ததவனரயில் அர்ததெறறதாகி விடும். அதைால், 
அதறகுத மதனவயாை ்ட்டமூலஙகன்ளக மகாண் 
டுவருவதறகுத மதனவயாை அழுததஙகன்ள சீைா 
நிச்்யொக ராெ்பக்ாககளுககுக மகாடுததிருககும். 
அந்தப பின்ைணியிமலமய இந்த ்ட்டமூலம் தயா 

ரிககப்படடிருககின்றது.
 விரும்பிமயா விரும்்பாெமலா மகாழும்பு 
ககு அருமக சீைாவின் ்பாரிய நகரம் ஒன்று உரு 
வாகி விட்டது. இஙகிருந்துமகாண்டு மகாழும்புத 
துனறமுகதனத முழுனெயாக உ்ளவு ்பார்கக 
முடியும். அதனைவி்ட, இந்து ்முததிரப பிராந்திய 
ததில் இந்தியாவின் ஆதிககததுககும் இது ம்பரும் 
்வாலாகப ம்பாகின்றது. அமெரிககா, இந்தியா, 
ஐமராபபிய ஒன்றியம் ம்பான்றை இதறகு எதிராக 
முன்மைடுதத அனைதது நகர்வுகளும் மதால்விய 
ன்டந்து, இலஙனகத தீவில் சீைாவின் நகரம் ஒன்று 
உருவாகி விட்டது!

இலங்்கத் தீவில்   ... த�ாடர்ச்சி...



nra;jpj; njhFg;G

10,jo;
131 Nk 23> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;
Gyk;ngau;jsk;

Ks;sptha;f;fhy; ,dg;gLnfhiy epidT ehspy; cyf 

ehLfspd; murpay; gpujpepjpfs; ntspapl;Ls;s fUj;Jf;fs;

�மிழ் ெககள மீது இ்டம்ம்பறற இைப்படுமகானலகள மதா்டர்பில் அனை 
ததுலக ெட்டததில் வி்ாரனணகள மெறமகாள்ளப்ப்ட மவண்டும் எை 
சுவிற்ர்லாந்து நாடடின் ம்பாதுவு்டனெக கடசியின் கி்ளாறவுஸ ொநில 
மதசிய ெட்ட உறுபபிைர் ்பவியன் மொலிைா (Herr Fabian Molina) தைது ் மூக 
வனலதத்ளததில் மதரிவிததுள்ளார்.
 12 வரு்டஙகளுககு முன்ைர் குறுகிய காலப்பகுதியில் ்பல்லாயிரக 
கணககாை ெககள மகால்லப்பட்டைர் எை அவர் மெலும் மதரிவிததுள்ளார்.

midj;Jyf tpruiz Njit - gtpad; nkhypdh

மே 18 ஆம் நாள தமிழிை 
அழிபபு நினைவுநாள கை்டாவில் 
நினைவு கூரப்பட்டது. அதில் ்மூ 
கவனலதத்ளஙகள ஊ்டாக ்பல 
ஆயிரம் ெககள ்பஙகு்பறறியிரு 
ந்தைர்.
 ஆனைததுலக வி்ாரனணகள 
மவண்டும் என்ற கருபம்பாருளு 

்டன் கமைடிய தமிழர் மதசிய அனவயிைரால் ஒருஙகனெககப்பட்ட இந்த 
நிகழ்வில் ஒன்ராரிமயா ொநில முதல்வர் ்டக ம்பார்ட உட்ப்ட கமைடிய அரசின் 
அனெச்்ர்கள, நா்டாளுென்ற உறுபபிைர்கள, 

jkpopd mopg;G epidTehs;: 
 fNdba murpay;thjpfs; gq;nfLg;G

மபார் நினறவன்டந்து 12 வரு்டஙகள க்டந்த 
பின்ைரும் அதில் ்பாதிககப்பட்ட தமிழ் ெககள 
தறம்பாதும் நீதிககாக காததிருககின்றைர். 
காணாெல் ம்பாைவர்களுககு என்ை நன்டம்ப 
றறது என்்பது கூ்ட இன்றுவனர மதரியவில்னல 
எை முளளிவாய்ககால் இைப்படுமகானலயின் 
12 ஆவது நினைவுதிைம் மதா்டர்பில் மவளியி 
டடுள்ள அறிகனகயில் கமைடிய பிரதெர் ெஸ 
ரின் ரூம்டா மதரிவிததுள்ளார்.

 ம்பாரில் இ்டம்ம்பறற ெனித உரினெ மீறல்கள மதா்டர்பில் ஆதாரங 
கன்ள ம்கரிதது ்பாதுகாப்பது மதா்டர்்பாக மகாண்டு வரப்பட்ட ஐ.நா 
தீர்ொைததின் இனணக குழு நாடுகளில் கை்டாவும் ஒன்று. 
 ம்பார் இ்டம்ம்பறற காரணததிறகாை தீர்வும் ்பாதிககப்பட்ட ெக 
களுககு நீதியும் கின்டப்பதறகாை ந்டவடி 

fNdba kf;fs; midtUk; jkpo; kf;fis 
epidtpy; epWj;j Ntz;Lk;

நினைவுகன்ள ெறுததுவிடடு நீதினய ்பரி 
ம்ாதிகக முடியாது. க்டந்த காலதனத எதிர் 
தமதா அல்லது ெறுதமதா நிகழ்காலததில் நினல 
யாை அனெதினயயும் முன்மைறறதனதயும் 
எட்ட முடியாது எை ஐககிய நாடுகள ்ன்ப 
யின் இைப்படுமகானல மதா்டர்்பாை முன் 
ைாள சிறபபு ஆமலா்கர் அ்டொ டியஙக  
மதரிவிததுள்ளார்.

  மெ 18 ஆம் நாள தமிழீழ நாடுக்டந்த அரசி 
ைால் ஏற்பாடு ம்ய்யப்படடிருந்த இனணயவழியிலாை நிகழ்வில் கலந்து 
மகாண்டு ம்பசும் ம்பாது அவர் மெலும் மதரிவிததுள்ளதாவது:
 முளளிவாய்ககால் என்்பது ஒரு ொனி்டப ம்பரவலததிக நினைவாக 
நம்மி்டம் உள்ளது. க்டந்த கால நினைவுகன்ள மீடடுவது நிகழ்காலததின் 
மீது நம்பிகனகனய மகாண்டுவர உதவும். 

ePjpia epiyehl;Lk; nghWg;G midj;Jyf 
mikg;Gf;fs; kPJ Rkj;jg;gLk;

இலஙனகயில் ம்பார் நினறவு ம்பறறு 12 ஆண் 
டுகள க்டந்த பின்ைரும் அஙகு ்பாதிககப்பட 
்டவர்களுககு நீதி கின்டககவில்னல, எைமவ 
அஙகு அனைததுலக ம்பாறிமுனற ஒன்னற 
ஏற்படுததவும், நிரந்தரொை அரசியல் தீர்னவ 
ஏற்படுததவும் அமெரிகக ஐககிய நாடுகள 
்ன்பயின் ம்பாதுச்்ன்ப, ்பாதுகாபபுச் ்ன்ப 
ெறறும் ெனித உரினெகள ஆனணககுழு ஆகிய 
3 அனெபபுககளு்டன் இனணந்து ்பணியாறற 

மவண்டும் எை அமெரிகக காஙகிரசின் உறுபபிைராை ம்டம்பாரா மராஸ 
தைது தீர்ொைததில் மதரிவிததுள்ளார்.
 ஐ.நா தீர்ொைததில் இருந்து இலஙனக விலகியுள்ளது. ம்பாறுபபுக 
கூறலில் இருந்தும் அது தவறியுள்ளது. தமிழ் ெககள ்பாரிய மநருககடிகன்ள 
யும் துன்்பஙகன்ளயும் எதிர்மகாளகின்றைர், அவர்களின் பிரமத்ம் இராணுவ 
ெயப்படுததப்படடுள்ளது.
 நிரந்தர அரசியல் தீர்மவான்னற 

I.eh mikg;Gf;fSld; ,ize;J mnkupf;fh 
nraw;gl Ntz;Lk; - nlNghuh Nuh];

இலஙனக அரசு தமிழ் ெககளின் தாயகம், 
தமிழர்கள சுதந்திரொக வாழ்வதறகாை பிரமத் 
ொக ்பாதுகாககப்ப்ட மவண்டும். அமத்ெயம் 
இலஙனகயில் இ்டம்ம்பறற ெனித உரினெ 
மீறல்கள மதா்டர்்பாை சுயாதீை வி்ாரனண 
கன்ள ஐககிய நாடுகள ்ன்ப தனலனெயில் 
முன்மைடுப்பதறகாக பிரிததானியா அரசு 
தைது எல்லா வ்ளஙகன்ளயும் ்பயன்்படுதத 
மவண்டும் எை பிரிததானியாவின் ேமரா 

்பகுதி நா்டாளுென்ற உறுபபிைர் ம்பாப பி்ளகொன் மதரிவிததுள்ளார்.
 இலஙனக அரசின் இைஅழிபபில் உயிரிழந்தவர்கன்ள இன்று நாம் 
நினைவுகூருகின்மறாம். எனினும் இரு இைஙகளுககு இன்டயிலாை முரண் 
்பாடுகன்ள அதிகரிப்பதில் இலஙனக அரசு முனைப்பாக உள்ளது எை அவர் 
மெலும் மதரிவிததுள்ளார்.
 இதனின்டமய, இன்று இலஙனகயில் இ்டம்ம்பறற ம்பாரில் மகால்ல 
ப்பட்டவர்கன்ள நினைவுகூருகின்மறாம். 12 வரு்டஙகள க்டந்துள்ளை. நாம் 
இலஙனகயில் அனெதியாை ெறறும் உறுதியாை எதிர்காலம் ஏற்படுவதறகு 
பிரிததானியா தைது ஆதரவுகன்ள வழஙகும் 

jkpou;fspd; jhafk; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; 
- nghg; gpsf;khd;

�மிழ் ெககள மீதாை இைப்படுமகானலனய 
நாம் இன்று நினைவுகூருகின்மறாம், அவர்கள 
மீது மெறமகாள்ளப்பட்ட இைப்படுமகா 
னலனய ்பல நாடுகளின் நா்டாளுென்றஙகள 
அஙகீகரிககும் நினல உருவாகி வருகின்றது 
எை அவுஸதிமரலியாவின் நா்டாளுென்ற 
உறுபபிைர் மேக ெகம்டமொட மதரிவிதது 
ள்ளார்.
  இந்த ொதம் 7 ஆம் நாள ஒன்ராரிமயா அரசு தமிழ் 

இைப்படுமகானல கல்வி வாரம் என்ற ்ட்டமூலதனத அஙகீகரிததுள்ளது. 
இதன்மூலம் இலஙனக அரசு இைப்படுமகானல மெறமகாண்டுள்ளது 
என்்பனத ஏறறுகமகாண்டுள்ளது. ஒன்ரா 

mT];jpNuypahTk; xd;Nuhupahit 
gpd;gw;w Ntz;Lk; - n`f; kf;Nlnkhl;

இலஙனக அர்ாஙகததின் மூதத அதிகாரிகள 
ெறறும் இராணுவ அதிகாரிகள மீது தன்டகன்ள 
விதிகக மவண்டும் எை பிரிததானியாவின் 
மதாழிறகடசித தனலவர் மகயர் ஸ்டார்ெர் 
மதரிவிததுள்ளார்.
 2009 ஆம் ஆண்டு முளளிவாய்ககாலில் 
இ்டம்ம்பறற ம்பாரில் மகால்லப்பட்டவர்கன்ள 
நாஙகள நினைவுகூருகின்மறாம். எெது கடசி 
தமிழ் ்மூகதது்டன் நிறகும். இறந்தவர்கன்ள 
நினைவுகூரும்ம்பாது நல்லிணககததின் அவசியதனத நினைவூடடுவது்டன், 
உண்னெனயயும் மவளிகமகாண்டுவர மவண்டும்.
 முளளிவாககாலில் ்பாதிககப்பட்டவர்களுககு 12 ஆண்டுகள க்டந்த 
பின்ைரும் நீதி கின்டககவில்னல. ்பாதிககப்பட்டவர்களுககு நீதி கின்டகக 
மவண்டும் என்்பதில் எெது கடசி உறுதியாக உள்ளது. ம்பாறுபபுககூறும் 
கட்டனெபன்ப ஐககிய நாடுகள ்ன்ப உருவாகக மவண்டும் எை அவர் 
மெலும் மதரிவிததுள்ளார்.

,yq;if mur kw;Wk; gil mjpfhupfs; 
kPJ jil Ntz;Lk; - nfau;

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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thuhe;j kpd;dpjo;;
midj;Jyfj;jsk;

கா்ஸாப பிரமத்ததில் ம்பார்நிறுததம்  
மதா்டர்ந்து கன்டபபிடிககப்படடுவரும் 

நினலயில், ்பயபபீதி, ந்டப்பது ந்டககடடும் என்ற 
ெைநினல, உயிர் பினழததல் ம்பான்ற வி்டயஙக 
ன்ளக கூறும் ்பல்மவறு கனதகள முறறுனகயி்டப 
்பட்ட இந்தப பிரமத்ததில் இருந்து தறம்பாது 
மவளிவந்து மகாண்டிருககின்றை.
 கா்ஸாப பிரமத்ததில் அனெந்துள்ள ்பால 
ஸதீைக குடியிருபபுகள மீது என்றுமில்லாத வனக 
யில் ்பதிமைாரு நாடகள மதா்டர்ச்சியாக இஸமர 
லிைால் முன்மைடுககப்பட்ட மிக மொ்ொை தாக 
குதல்களின் காரணொக, தாஙகள இறககப ம்பாகி 
ன்மறாம் என்று நினைதத ம்பாது ெககள ்பலர்  தெது 
குடும்்ப உறவுகளுககும், நண்்பர்களுககும் தெது 
இறுதிச் ம்ய்தினயப ்பகிரத மதா்டஙகிைார்கள.
 ்பதிமைழு வயது நிரம்பிய இபராஹீம் 
அல்- ராலா (Ibrahim al-Talaa) கா்ஸா ஓன்டயின் நடு 
ப்பகுதியில் அனெந்துள்ள முகாஸி (Mughazi) முகா 
மில் வசிதது வருகிறார். குடும்்ப உறவுகளுககும் 
நண்்பர்களுககும் முகநூல் வழியாக இறுதிச் ம்ய்தி 
னயப ்பகிர்ந்து மகாண்்டவர்களில் இவரும் ஒருவர்.

 தைது இல்லதனத அண்டிய ்பகுதிகளில் 
இஸமரலின் ம்பார் விொைஙகள மிகக கடுனெயாை 
குண்டுவீச்சுத தாககுதனல மெறமகாண்்ட மொ் 
ொை ஒரு நாள ்பறறி அவர் எஙகளுககு எடுததுக 
கூறிைார். தைககும் தன்னைச் சுறறியிருந்த தைது 
உறவுகளுககும் அது தான் கன்டசி மநரம் என்று 
தான் உணர்ந்ததாக அவர் மெலும் மதரிவிததார்.
 “க்டந்த மூன்று ம்பார்களிலும் ம்ய்தனதப 
ம்பான்று எந்தவிதொை முன்மைச்்ரிகனகனயயும் 
மகாடுககாது, 40 ஏவுகனணகன்ளப ்பயன்்படுததி 

எஙகள பிரமத்ததில் இருககின்ற ்பல இ்டஙகன்ளத 
மதா்டர்ச்சியாக இஸமரல் குண்டுவீசித தாககியது. 
விொைககுண்டு வீச்சுகள ெறறும் எறிகனணத தாக 
குதல் என்்பவறறின் ்ததம் எவவ்ளவு மொ்ொக 
இருந்தமதன்றால் அதனை வி்பரிப்பமத எைககுக 
கடிைொக இருககிறது” என்றுஇபராஹிம் கூறிைார்.

 “குண்டுவீச்சுத தாககுதல்கள மிகக கடுனெ 
யாை விதததிலும் எெககு அண்னெயாகவும் மெற 
மகாள்ளப்பட்ட காரணததால் எஙகள வீடு அதிக 
ொக அதிர்ந்து மகாண்டு இருந்தது. ஒரு கட்டததில் 
வீடு இடிந்து எஙகள மெல் விழுந்துவி்டப ம்பாகி 
ன்றது என்று கூ்ட நாஙகள ்பயப்படம்டாம். ஒரு 
கட்டததில் இவறனற மெலும் தாஙகமுடியாத 
நினல எைககு ஏற்பட்டது. அககணம் ம்பரிய ்தத 
ொக அழமவண்டும் ம்பால எைககு இருந்தது. 
ஆைால் எைது குடும்்பததவர்களுககுத னதரியத 
னதக மகாடுப்பதறகாக நான் என்னைக கடடுப 
்படுததிக மகாண்ம்டன். ்பதின்மூன்று வயது நிரம் 
பிய எைது தஙனக ்ததம் ம்பா்டாெமல தைககுள 
அழுதுமகாண்டிருப்பனத அவமவன்ளயில் நான் 
அவதானிதமதன். அவளுககுத னதரியமூடடுவத 
றகாக சிறிது மநரம் அவன்ள அனணதது னவததி 
ருந்மதன். நாமை ்பயந்திருந்தும் கூ்ட அவ்ளது 
்பயதனதத குனறப்பதறகாக ஒரு குவன்ளயில் தண் 
ணீர் எடுதது அவளுககுக குடிககக மகாடுதமதன்.”

இறந்ால் எல்்ைாரும் ஒனறாக்வ இறப்பாம்
 இறுதியாகப ம்பறப்பட்ட புளளிவி்பர 
ஙகளின் ்படி, 66 சிறுபிளன்ளகள உட்ப்ட 248 ்பால 
ஸதீைர்கள இததாககுதலில் இறந்திருககிறார்கள. 
அமத மவன்ளயில் இஸமரல் மெறமகாண்்ட 
ஆடடிலறி எறிகனண வீச்சுககள ெறறும் விொைத 
தாககுதல்கள காரணொக 1900 ம்பர் காயஙகளுககு 

உள்ளாகியிருககிறார்கள. கா்ஸாவிலிருந்து ஏவப்ப 
ட்ட மராகமகடடுகளின் காரணொக இரண்டு சிறுவ 
ர்கள உட்ப்ட 12 ம்பர் இஸமரலில் இறந்திருககிறார் 
கள.
 கா்ஸாவுககு எதிராை இராணுவததாககுதல் 
கள இஸமரலிைால் ஆரம்பிககப்பட்ட ம்பாழுது, 
உயிர் பினழததால் ஒன்றாக உயிர் பினழபம்பாம் 
அல்லது இறந்தால் ஒன்றாகமவ இறபம்பாம் என்ற 
எண்ணதது்டன் ம்பறமறார், நான்கு ்மகாதரர்கள, 
மூன்று ்மகாதரிகள என்று இபராஹீமின் குடும்்ப 
ததவர் அனைவரும் ஒரு அனறயில் ஒன்றாகக 
கூடியிருந்தார்கள.
 இஸமரலின் மெட விொைஙகள தாககு 
தனல ஆரம்பிதத ம்பாது, அல்-ராலா குடும்்பம் தங 
க்ளது இறுதிப பிரியாவின்டச் ம்ய்திகன்ளப ்பகிரத 
மதா்டஙகியது.
 “்படிப்படியாக குண்டுவீச்சுத தாககுதல்கள 
எெககு மிகவும் மநருககொக வரதமதா்டஙகிய 
மதாடு மநாயா்ளர் காவு வண்டிகள வருகின்ற 
்ததமும் மகடகதமதா்டஙகிய ம்பாது, நாஙகள 
ஒருவனரமயாருவர் ்பார்தது நாஙகள எல்மலாரும் 
இறககப ம்பாகிமறாம் எண்ணததில் ஒருவனர 
மயாருவர் இறுககொகக கடடிததழுவிமைாம்.”
 அதறகுப பிறகு இந்த இன்ளஞன் தைது 
முகநூலில் ஒரு இறுதிச் ம்ய்தினயப ்பகிர்ந்து 
மகாண்்டார். அந்தச் ம்ய்தினயப ்பதிமவறறம் 
ம்ய்த ம்பாது, “நான் எப்படி இருககிமறன் என் 
்பனத அறிவதறகாக எைது நண்்பன் எைககு அனல 
ம்பசி அனழபன்ப ஏற்படுததி என்மைாடு உனரயா 
டிைான். அவனை எவவ்ளவு அதிகொக நான் அன்பு 
ம்ய்கிமறன் என்று அந்த மநரததில் அவனுககு 
நான் மதரிவிததுகமகாண்ம்டன்.”
 “கா்ஸாவில் வாழுகின்ற ஒரு ்பாலஸதீைப 
பிரனெ என்ற வனகயில, ்பாதுகாப்பாக வாழ்வ 
தறகு எைககு இருககின்ற எைது உரினெ எைககு 
ெறுககப்படடிருககின்றது. இஸமரலின் ஆககிரமி 
பன்ப ஆதரிககின்ற அல்லது அவர்கம்ளாடு இயல் 
்பாை உறனவக மகாண்டுள்ளவர்கள அல்லது 
இனவ்பறறி எதுவும் ம்ப்ாது அனெதி காககின்ற 
எந்த ெனிதனரமயா அல்லது எந்த அதி்பனரமயா 
நான் ென்னிககப ம்பாவதில்னல என்ற எைது 
ம்ய்தினயப ்பரபபும் ்படி எைது நண்்பனை அவ 
மவன்ளயில் நான் மகடடுகமகாண்ம்டன்.”

உயிலை்க கா்கக அவசை அவசைமாக 
வவளி்யறி்�ாம்

 இரு்பதனதந்து வயது நிரம்பிய றீம் 
ோனி (Reem Hani) தைது ம்பறமறாமராடும் ஐந்து 
்மகாதரஙகம்ளாடும் சுொஈயாப ்பகுதியில் (Shu-
ja’iyya) வசிதது வருகிறார். அவர்க்ளது இல்லததி 
லிருந்து 100 மீறறர் தூரததில் அனெந்திருககின்ற 
கா்ஸா நகரததின் கிழககு எல்னலனயக குறினவதது 
14ம் திகதி இஸமரல் இராணுவம் எறிகனணகன்ள 
வீ்தமதா்டஙகியது.

 “நான்கு ெணிததியாலஙகளுககுப பின்ைர், 
எறிகனணகள மிகக கடுனெயாகவும் எெககு 
அண்னெயிலும் அமத மநரததில் எல்லாததின்களி 
லும் வீழ்ந்து மவடிககதமதா்டஙகிை என்று அவர் 
அல்ெசீராவுககுத மதரிவிததார். அககணததில் 
உ்டமை ஓடிபம்பாய் ெகிழுந்துககுள ஏறுொறு 
எைது அண்ணா எஙகன்ளப ்பார்ததுக கததிைார். 

   த�ாடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

fh]hj; jhf;Fjy;fs;: 
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இலஙனகயில் நல்லிணகக ம்யன்முனறனய 
வலுப்படுததுவதறகாக ்பன்னெததுவம் ெற 

றும் ்மூகஙகளுககு இன்டயிலாை உறவினை 
கடடிமயழுபபுவது காலததின் மதனவயாகும். 
இன்னறய நவீை உலகொைது  ஊ்டகதனத ஒரு 
அச்்ாணியாக னவதமத இயஙகி வருகின்றது. ஒரு 
ெனிதன் தைது நா்ளாந்த வாழ்கனகயில் நிததினர 
யால் விழிததவு ்டன் முதலில் ்பார்ப்பது ்மூக ஊ்ட 
கஙகன்ளமய ஆகும். 
 எடுததுககாட்டாக  ஐமராப்பாவில் கிறிஸத 
வர்கள நிததினரயால் விழிததவு்டன் ன்பபின்ள 
எடுதது வாசிககிறார்கள. இது அவர்களுன்டய 
அன்டயா்ளம். அமதம்பால் இந்த ்ெகால உலகில் 
அனைவரும் ்மூக ஊ்டகஙகன்ளமயா அல்லது 
்பததிரினகனயமயா எடுதது வாசிககிறார்கள. அதா 
வது ஒமர ம்ய்தினய எல்மலாரும் வாசிததால். 
இதனூ்டாக ஒமர மத்ம் அல்லது ஒமர ் மூகம் என்ற 
உணர்வு உருவாகும் அமதமவன்ள, ்மூக நல்லிண 
ககதனதயும் ்பாதிககததான் ம்ய்கிறது.
 ்மூக நல்லிணககொைது அண்னெக கால 
ொக உலக நாடுகளின்டமயயும், ஒரு நாடடிறகுள 
வாழும் ்பண்்பாடடுச் ்மூகஙகளின்டமயயும் ஒற 
றுனெ, புரிந்துணர்வு, ்கவாழ்வு ஆகியவறனற 
நினலநிறுததுவதறகாக ம்ப்ப்படடு வரும் எண்ண 
ககரு்ார் ஒரு வி்டயொகும். அதாவது ்மூக நல்லி 
ணககம் என்்பது ்பல்லிை ்மூகததில் வாழ்கின்ற 
ஒரு ெனிதன் ்மூகதமதாடு முரண்்பாடுகள இன்றி 
இணககப்பாடடு்டன்  ஒறறுனெயாக வாழ ்பழகிக 
மகாளளும் நினலமய ்மூக நல்லிணககம் எைப 
்படுகின்றது. இலஙனக ஒரு ்பல்லிை, ்பன்னெததுவ 
நாடு. இஙகு தமிழ், சிஙக்ளம், முஸலிம் எை 
அனைதது ெககளும் வாழ்கின்மறாம். நாம் இந்த 
இலஙனக ்மூகததில் இை, ெத, மொழி, ம்பதம் 
க்டந்து ்ொதாைதனத கடடிமயழுபபும் வனகயில் 
நல்லிணககதது்டன் வாழ்கின்மறாொ என்்பது மகள 
விககுறிமய. நாளுககு நாள ஏமதாமவாரு வனக 
யில் நல்லிணககதனத ்வாலுககு உட்படுததும் 
ம்யற்பாடுகள இ்டம்ம்பறறுக மகாண்டுதான் 
இருககின்றை. அவறனற உருவம் மகாடுதது உல 
கிறகு அறிமுகப்படுததுவது ்மூக ஊ்டகஙகம்ள.
 உலகில் உள்ள ஒவமவாரு ்மூக ஊ்டகஙக 
ளிலும் ஊ்டகவியலா்ளர்கள அனைவனரயும் உளளீ 
ர்தது குறிபபிட்ட ம்ய்திகன்ள அமைகொமைார் 
வாசிகக மவண்டும் என்ற ெைநினலயில் கவர்ச்சி 
கரொை தனலபபுகன்ள இடடு மவளியிடுகிறார் 
கள. அதனை உலகில் உள்ள ஒவமவாரு ெனிதர் 
களும் ஏமதா ஒரு ெைநினலயில் ஒவமவாரு ம்ய் 
திகன்ளயும் வாசிககிறார்கள. அஙகு நல்லிணகக 
தனத கடடிமயழுபபும் வனகயிலும், ்ொதாை 
தனத உருவாககும் வனகயிலும் ம்ய்திகள மவளியி 
்டப்படுகின்றதா என்்பது மகளவிககுறிமய.
 மிக அண்னெயில் நாடடில் நல்லிணககம் 

ெறறும் ்பன்னெததுவதனத ்வாலுககு உட்படுததக 
கூடிய வனகயில் இ்டம்ம்பறற ்ம்்பவமெ முளளி 
வாய்ககால் நினைவுததூபி உன்டபபு ் ம்்பவொகும். 
உண்னெயில் இது மிகவும் மவதனைககுரிய 
வி்டயமெ. அதாவது நினல ொறுகால நீதியின் 
அடிப்பன்டயில் யுததததால் இறந்தவர்கன்ள 
நினைவு கூருவதறகு உரினெ உண்டு. ஆைால் 
அந்த நினைவுததூபி உன்டபபு என்்பது மிகவும் 
ஒரு துயரொை வி்டயொகும். இந்த குறிபபிட்ட 
்ம்்பவததினை ்மூக ஊ்டகஙகள ஒவமவாரு 
தனலபபுகன்ள இடடு மவளியிடடு வருவனத நாம் 
காண்கின்மறாம். எடுததுககாட்டாக

01. முளளிவாய்ககால் நினைவுததூபி உன்ட 
பபு!! ஈைததைொை இழி ம்யல் - P2P ெககள 
ம்பமரழுச்சி இயககம். 
02. முளளிவாய்ககால் நினைவுததூபி அடிதது 
உன்டபபு நினைவு கல்லும் காணாெல் ஆககப்பட 
டுள்ளது.
03. முளளிவாய்ககால் நினைவுததூபி திட்ட 
மிடடு உன்டககப்பட்டனெ அநாகரீகததின் உச்்க 
கட்டம் - எம். ஏ. சுெந்திரன்.
04. இரமவடிரவாக இடிதது அழிககப்பட்டது 
முளளிவாய்ககால் நினைவுத தூபி  
05. முளளிவாய்ககால் நினைவுததூபி சிஙக்ளம் 
ெறறும் சிஙக்ள னகககூலிக்ளால் உன்டபபு.

 உண்னெயிமலமய குறிபபிட்ட இந்த ்ம் 
்பவம் ்ொதாைதனதயும், நல்லிணககதனதயும் 
்வாலுககு உட்படுததும் வி்டயொகும். அவறனற 
்மூக ஊ்டகஙகள ்பல்மவறு தனலபபுகன்ள 
ம்பாடடு மநரடியாக ்பாதிககப்பட்டவர்கன்ள மவத 
னைககு உட்படுததுவமதாடு மெலும் இைஙகளுககு 
இன்டயிலாை உறவுப்பாலதனத சினதககின்ற 
வனகயில் ம்யற்ப்டக கூ்டாது. அதாவது “ம்பார் 
்பறறிய எண்ணஙகள ெனித ெைஙகளிமலமய பிறக 
கின்றை” எைமவ ்மூக ஊ்டகஙகள இவறனற 
உருவாககி நல்லிணககதனத ்பாதிககும் வனகயில் 
ம்யற்படுவது ஊ்டக தர்ெெல்ல.
 ஒரு ம்ய்தினய அல்லது தகவனல மவளி 
ப்படுததும் ்மூக ஊ்டகம் அமத அர்ததததில் ெக 
கன்ள ம்ன்றன்டயக கூடிய வனகயிலாை வார்த 
னதகன்ள பிரமயாகிகக மவண்டும். அதாவது 

10 ம்பர் மகாண்்ட குழுவில் நாம் ஒரு தகவனல  
கூறுகின்மறாம் என்றால், அதில் கலந்து மகாண்்ட 
10 ம்பரும் அமத அர்ததததில் புரிந்து மகாளகிறார் 
க்ளா என்்பது மகளவிககுறிமய. இஙகு ஒவமவாரு 
வரிைதும் ெைநினலயும் சிந்தனை ஆறறலும் 
மவறு்பட்டது. எைமவ ஒரு ம்ய்தினய ்மூக ஊ்ட 
கததில் மவளியிடும் முன் மநராை வார்தனதப பிர 
மயாகஙகளின் ஊ்டாக நல்லிணககதனத ்பாதிககாத 
வனகயில் உள்ளைவா எை கண்காணிதது மவளி 
யி்ட மவண்டியது ்மூக ஊ்டகஙகளின் க்டனெமய.
 மெலும் இன்னறய மதாழில்நுட்ப உலகி 
றகு ஈடுமகாடுககும் வனகயில் இனணயததின் 
வ்ளர்ச்சியும் அதமைாடினணந்த ்மூக வனலதத்ள 
ஙகளின் ்பாவனையும் அதிகரிததிருககின்றது. அது 
ம்பாலமவ எதிர்ெனறயாை தாககஙகளும் முன்ளத 
துள்ளை. இன்னறய இனணயப ்பாவனையா்ளர் 
களின்டமய தகவல் ்பரிொறறு ஊ்டகொக ்மூக 
வனலதத்ளஙகள முதன்னெயி்டம் பிடிததுள்ளை. 
ஒரு ம்ய்தினய உ்டனுககு்டன் ்பகிரவும், அதிக 
ொை னலககுகன்ள ம்பறவும் ்பலரும் ்ம்்ப்ளமில் 
லாத ்பகுதிமநர மதாழிலாக ்மூக வனலதத்ளங 
கன்ள ்பாவிககத மதா்டஙகி விட்டைர். அதன் 
வின்ளவு ம்பாலிச் ம்ய்திகளின் வருனக அதிகரிதது 
விட்டது. இது தனிெனித உணர்வுகன்ள காயப்படு 
ததும் ம்யற்பா்டாகவும் அனெந்து விட்டது. 
 அதாவது இலஙனகயில் இனணயப 
்பாவனை மதா்டர்ந்து அதிகரிதது வருவதும் 
ஸொர்ட (திறன்ம்பசி) னகதமதானலம்பசிகளின் 
்பாவனையும் ்மூக வனலதத்ளஙகளின் மீதாை 
மொகதனத ்கலருககும் தூண்டி விடடுள்ளது. 
குறிப்பாக முகநூல்களில் ்பகிரப்படுகின்ற தகவல் 
கள மவகொக ெறமறாருவனர ம்ன்றன்டவனத 
இலகு்படுததியுள்ளை. இலஙனகயில் அண்னெய 
கண்டி, திகை கலவரொைது ்மூக வனலதத்ளங 
களிைாமலமய தீவிரென்டந்ததும், இதைால் சில 
நாடகளுககு ்மூக வனலதத்ளஙகன்ள இலஙனக 
அர்ாஙகம் மு்டககியிருந்தனெயும் முககியொகும். 
கண்டி கலவரம் மதா்டர்்பாை ்பதிவுகள உளளூர் 
மொழியில் (தமிழ் அல்லது சிஙக்ளம்) இருந்தனெ 
யும் தமிழ் வாககியஙகன்ள ஆஙகில எழுததுககளில் 
(கலவரம் –ஓச்டூச்திச்ணூச்ட) ்பதிந்திருந்தனெயும் 
கலவரதனதத தூண்டுவதாை ்பதிவுகள, அதிகம் 
்பகிரப்படுவதறகும் அதனை முகநூல் நிறுவைததி 
ைால் நீககப்ப்ட முடியானெககுொை காரணொக 
வும் அனெந்து விட்டது. 

 ெறறும் மவறுககததகக ம்பச்சு (Hate speech) 
என்்பது இைம், ெதம், ்பாலிைம் அல்லது ்பாலியல் 
மநாககுநினல ம்பான்றவறனற அடிப்பன்டயாகக 
மகாண்்ட ஒரு ந்பர் அல்லது குழுவிறகு எதிராை 
வன்முனறனய மவறுககும் அல்லது ஊககுவிககும் 
ம்பாது ம்பச்சு ஆகும். மவறுககததகக ம்பச்சுககு 
்ட்டபபூர்வ வனரயனற நாடடிறகு நாடு ொறு்படும். 
ஆைால் இன்று ் மூக ஊ்டகஙகளில் மவறுககத தகக 
ம்பச்சுககள தறம்பாது அதிக்ளவில் ்பரவி வருகி 
ன்றை. அதாவது ்மூக ஊ்டகஙகள மூலம் மவறுக 
கததகக ம்பச்சுககன்ள அதிகரிப்பது ெககளின் 
ெைனத எளிதில் ொறறுகின்றது. ஏமைன்றால் இப 
ம்பாமதல்லாம் ெககள எபம்பாதும் ம்பாலமவ ் மூக 
ஊ்டகஙகளு்டமைமய நகர்கின்றைர்கள. மவறுககத 
தகக ம்பச்சுககள ்மூகப பிரச்சினைகன்ள தூண்டு 
வதாக இருககின்றது. இனவ நல்லிணககதனத 
சினதககின்ற வனகயில் ம்யல்்படுகின்றை. எடுத 
துக காட்டாக Covid – 19 மநாய்களின் முஸலீம்களில் 
்பரவலாக ஒரு முகநூல் ்பதிவு “Made in china, brand 
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கனககன்ள இலஙனக அரசு மெறமகாள்ள 
மவண்டும் எை இந்த நினைவு நாளிலும் நாம் 
மகடடுக மகாள கிமறாம்.
 கை்டாவில் வாழும் தமிழ் ெககள எெது 
நாடடுககு ஆறறிவரும் ்பஙகளிபபு மதா்டர்பில் 
ஒவமவாரு கமைடிய ெககளும் இன்று ஒரு கணம் 
சிந்திததுப ்பார்கக மவண்டும் எை அவர் மெலும் 
மதரிவிததுள்ளார்.

்கமேடிய ேக்கள்  ... த�ாடர்ச்சி...

நீதினய நினலநாட்ட சிறீலஙகா அரசு தவறிைால் 
அதறகாை ம்பாறுபபுக கூறல் அனைததுலக 
அனெபபுககள மீமத சுெததப்படும் என்்பனத 
நாம் ஏறறுகமகாள்ள மவண்டும் எை அவர் 
மெலும் மதரிவிததிருந்துள்ளார்.

நீதி்ய நி்லநாட்டும்   ... த�ாடர்ச்சி...

காணும் ம்பாருடடு வ்டககு கிழககு ொகாணங 
களில் ஐ.நாவின் கண்காணிபபு்டன் அனைததுலக 
வாகமகடுபபு ஒன்று மெறமகாள்ளப்ப்ட மவண் 
டும் எை இலஙனகயின் வ்டககு ொகாண்ன்ப 
தீர்ொைம் ஒன்னற நினறமவறறியிருந்தது. 
அதனை நாம் வாரமவறகிமறாம்.
 ெனித உரினெ மீறல்களுககு குறறவாளி 
கம்ள ம்பாறுபம்பறக மவண்டும். இலஙனக 
அரசு நீதிககு தன்டயாக உள்ளது. சிறு்பான்னெ 
இைங களுககு எதிராை ெனித உரினெ 
மீறல்கள இஙகு இனழக கப்படடுள்ளை. ஒரு 
அனைததுலக ம்பாறி முனறனய நிறுவுவதறகாை 
அனைததுலக ்மூகத தின் முயறசிகன்ள நான் 
வரமவறகின்மறன்எை அவர் தைது தீர்ொைததில் 
மதரிவிததுள்ளார்.
 இதனின்டமய, வ்டககு கிழககு ெறறும் 
புலம்ம்பயர் நாடுகளில் உள்ள தமிழர்கள அனை 
ததுலக ்மூகததி்டம் ்ர்வமத் ம்பாறுபபுககூறல் 
ம்பாறிமுனறனய மெறமகாளளுொறு மகாரி வரு 
கின்றைர் எை இந்த தீர்ொ ைததிறகு இனணத 
தனலனெ தாஙகிய காஙகிரஸ உறுபபிைர் 
மொன்்ன் மதரிவிததுள்ளார்.

ஐ.நா அ்ேப்பு   ... த�ாடர்ச்சி...

எை பிரிததானியாவின் மவளிவிவகாரச் ம்யலா 
்ளர் ம்டாமினிக றாப மதரிவிததுள்ளார்.

�மிழர்்களின் �ாய்கம்  ... த�ாடர்ச்சி...

ரிமயா அரசு அனைததுலக ்மூகததிறகு ஒரு எடுத 
துககாட்டாக ம்யற்படடுள்ளது. இஙகும் நாம் 
அவவாறாை அஙகீகாரம் ஒன்னற மெற மகாள்ள 
மவண்டும் எை அவுஸதிமரலியா நா்டாளுென் 
றததில் மெறமகாண்்ட உனரயில் அவர் மெலும் 
மதரிவிததுள்ளார்.

அவுஸ்திமேலியாவும் ... த�ாடர்ச்சி...

ொநில நா்டாளுென்ற உறுபபிைர்கள, நகரபிதா 
ககள, நகர்ன்ப உறுபபிைர்கள உட்ப்ட ம்பருெ்ள 
வாமைார் கலந்து மகாண்்டது்டன், உனரயாறறி 
யும் இருந்தைர்.
 மெலும் சிறீலஙகா அரசின் இைஅழிப 
பினை மவளிப்படுததும் கனல நிகழ்வுகளும்  
இ்டம்ம்பறறிருந்தது்டன், இைப்படுமகானலககு 
ள்ளாை தமிழ் ெககன்ள நினைவுகூருமுகொக 
கை்டா பிரம்ரன் நகர்ன்பக கட்ட்டததின் ெணிக 
கூடடுக மகாபுரம் க்டந்த 18 ஆம் நாள இரவு 
சிவபபு ெறறும் ெஞ்்ள நிறஙகளில் ஒளிர்ந்த 
வண்ணம் இருந்ததும் இஙகு குறிபபி்டததககது.
 ஒன்ராறிமயா ்பாராளுென்றததில் மெ 18-
2021 அன்று ்பாராளுென்ற உறுபபிைர் விெய் 
தணிகா்லததின் மவண்டுமகாளுககு இணஙக 
இைப்படுமகானல ம்ய்யப்பட்ட தமிழ் ெககன்ள 
நினைவு கூர்ந்து அனைதது ்பாராளுென்ற உறுப 
பிைர்களும் எழுந்து நின்று அனெதி வணககம் 
ம்லுததிைர் என்்பது குறிபபி்டததககது.

�மிழிே அழிப்பு  ... த�ாடர்ச்சி...

பிளன்ளகளுககும் இருந்தை. 
 முததுககுொர்,வ்ந்தகுொர்,குெமர்ன் 
ஐயா ஆகிமயாரின் இறபபுககுப பின், அந்த குடும் 
்பததில் இபம்பாது அன்டயா்ளொக இருப்பது 
குெமர்ன்  ஐயாவின் ஒமர ெகள தமிழரசி ஒருவர் 
தான். தமிழரசியும் கூ்ட தைது தந்னத ் மகாதரர்கள 
ம்பால் ஈழ ஆதரவு சிந்தனை  மகாண்்டவா்.
 குெமர்ன் ஐயா ெனறவு குறிதது, மெ-
17 இயககததின் ஒருஙகினணப்பா்ளர் திரு 
முருகன் காந்தி மதரிவிகனகயில், ‘’தன் ெகனை 
இைததிறகு ஒப்பன்டததவர். எந்த பிரதி ்பலனை 
யும் எதிர்்பாராெல் ம்பாராட்டததில் ்பஙமகடுப 
்பவர். உ்டல்நலம் குன்றிய காலததிலும் தைது 
்பஙகளிபன்ப நிறுததாதவர்” என்று குறிபபிடடு 
ள்ளார்.
 “இைததிறகாக உயினரமய மகான்டயாகத 
தந்த வீரத தமிழ்ெகன் முததுககுெரனை ஈன்மற 
டுதத அப்பா குெமர்ன் அவர்களுககு எைது 
கண்ணீர் வணககம்!” எை நாம் தமிழர் கடசியின் 
ஒருஙகினணப்பா்ளர் சீொன் மதரிவிததுள்ளார். 
மெலும் ்பல அரசியல் தனலவர்கள அவரது இறப 
புககு அஞ்்லி ம்லுததியுள்ளைர். 
 ‘இலககு’ ம்ய்தி நிறுவைமும் குெமர்ன் 
ஐயாவுககு தைது வணககதனத மதரிவிததுக 
மகாளகின்றது.

வீேத் �மிழே்கன்   ... த�ாடர்ச்சி...

எஙகள ஆவணஙகள உட்ப்ட எெது உன்டனெகன்ள 
ஒரு ன்பயில் நாஙகள எடுததுகமகாண்டுவந்மதாம்.”
 இஸமரல் 2014ம் ஆண்டிலும் மெட விொ 
ைஙக்ளாலும் தாஙகிக்ளாலும் சுொஈயாப (Shu-
ja’iyya)  பிரமத்தனதத தாககி, அஙகுள்ள அதிக 
ொை வீடுகன்ளத தனரெட்டொககியிருந்தது. ்பாது 
காபபுககாக தெது தந்னதயின் ெகிழுந்தில் வீடன்ட 
விடடுத தபபிமயாடிய ம்பாது, ஆறு வரு்டஙகளுககு 
முன்ைர் தான் கண்்ட அமத காடசினயத தான், 
றீொவால் இம்முனறயும் ்பார்ககக கூடியதாக இருந் 
தது. மவறுஙகாலு்டனும் பிளன்ளகன்ளத தூககிக 
மகாண்டும் நூறறுககணககாை ெககள கா்ஸா ஓன்ட 
யின் மெறகுப ்பகுதினய நாடி ஓடிக மகாண்டிருந் 
தனத காணககூடியதாக இருந்தது.
 ஏனைமயார் உந்துருளிகள, ்டாகஸிகள, கழு 
னதகள என்்பவறறின் உதவிமயாடு தெது வீடுகன்ள 
விடடு மவளிமயறிகமகாண்டிருந்தார்கள.
 “கன்டசியாக 2014ஆம் ஆண்டில் மெற 
மகாள்ளப்பட்ட தாககுதலில் நானும் எைது குடும் 
்பதனதச் ம்ர்ந்தவர்களும் உயிர்தபபியிருந்மதாம், 
ஆைால் நாஙகள ெகிழுந்தில் இருந்த மவன்ளயில் 
எஙகன்ளச் சுறறிவர கிட்டததட்ட 50 தாககுதல்கள 
வனர ந்டததப்பட்டதன் காரணததால் இம்முனற 
யும் உயிர்தபபுமவாம் என்று நாங கள எதிர்்பார்கக 
வில்னல. கண்ணீர் விடடு அழுது மகாண்டும், நாம் 
ம்பாய்ச்ம்ர மவண்டிய இ்டதனத அன்டய முன்ைமர 
இறந்துவிடுமவன் என்று ்பயந்து மகாண்டும் 
இருந்த நான், எைது தம்பிொனர என்மைாடு கடடிய 
னணதது னவததிருந்மதன்”என்று றீம் கூறிைார். 
“நான் இறந்த பின்ைர் என்னை ெறந்துவி்டாெல் 
எைககாக இனறவனை மவண்டுஙகள என்று 
எைது மநருஙகிய நண்்பர்களுககு எைது இறுதிச் 
ம்ய்தினய நானும் அனுபபியிருந்மதன்.”

நாஙகள் எல்்ைாரு்ம குறிலவ்ககபபட்டாம்
 அல்-ம்ய்ததூண் (al-Zaytoun) ்பகுதினயச் 
ம்ர்ந்த 27 வயது நிரம்பிய ொோ ் ாமேர் (Maha Sa-
her) நாலு வயதாை ்ாரா, ஐந்து ொதஙகள நிரம்பிய 
றாொ ஆகிய இரு ம்பண்பிளன்ளகளிைதும் தாய். 
அவரது கணவர் ஊ்டகஙகளுககு ஒளிப்ப்டஙகள 
எடுப்பவர் என்ற வனகயில் தாககுதல்கள மதா்டங 
கிய மநரததில் தைது மவனலனயச் ம்ய்வதற 
காக அவர் குடும்்பதனத விடடுச் ம்ல்ல மவண்டி 
யிருந்தது.
 “எைது கணவர் இல்லாதவி்டதது, இந்தக 
மகாடூரொை ம்பாரின் ம்பாது எந்தமவாரு சிறு 
தீஙகும் எைது குழந்னதகளுககு மநராெல் காப்பது 
முறறுமுழுதாக என்னிமலமய தஙகியிருந்தது.”
 “தைது ஒளிப்ப்டஙகள மூலொக நன்டம்பறு 
கின்ற உண்னெகன்ள மெறகுலகததுககுப ்பரிொறிக 
மகாண்டிருககும் எைது கணவனர நினைந்தும் 
எைது இரு ம்பண்பிளன்ளகன்ள நினைந்தும் நான் 
மிகவும் ்பயப்படுகிமறன். ஏமைன்றால் -  சிறுபிள 
ன்ளகள, ம்பண்கள, ஊ்டகவியலா்ளர்கள, ெருதது 
வர்கள என்று ம்பாதுெகக்ளாகிய நாஙகள எல்மலா 
ருமெ குறினவககப்படடிருககிமறாம்”  என்று அவர் 
மெலும் மதரிவிததார்.
 “க்டந்த ஞாயிறறுககிழனெ, அல் மவஹ்டா 
(al-Wehda) வீதியில் அனெந்திருந்த மூன்று வீடுகன்ள 
இஸமரல் ம்பார் விொைஙகள குண்டுவீசித 
தாககியழிததிருந்தை. அதிொகப ம்பண்கன்ளயும் 
சிறுவர்கன்ளயும் உள்ள்டககிய 42 ம்பாதுெககள, 
இததாககுதலின் காரணொக இடி்பாடுகளுககுள 
அகப்படடுக மகால்லப்பட்டார்கள.
 அதன் பின்ைர் மநாயா்ளர் காவு வண்டிகளும் 
தீயனணபபு வண்டிகளும் அழிககப்பட்ட கட்ட 
்டஙகன்ளயும் காயப்பட்ட ம்பாதுெககன்ளயும் 
மநருஙகுவனதத தடுப்பதறகாக அஙமகயிருந்த வீதி 
யும் தாககியழிககப்படடிருந்தது” என்று ொோ 

மெலும் கூறிைார்.
 “அல்-மவஹ்டாப ்படுமகானலயில் மெற 
மகாள்ளப்பட்டது ம்பால நாஙகள தூககததில் இரு 
ககும் ம்பாமத எெது வீடு அனெந்திருந்த கட்ட 
்டதனத அவர்கள குறினவப்பார்கள என்று நான் 
்பயந்மதன். ்ாவதறகு எைககுப ்பயமில்னல. 
ஆைால் எைது பிளன்ளகன்ள இழப்பனதமயா 
அல்லது எைது பிளன்ளகள தைது தானய இழப்ப 
னதமயா நினைதது நான் ்பயப்படுகிமறன். தைது 
பிளன்ளகன்ளக கவைொகப ்பார்ப்பதறகாக தாககு 
தல்கள மெறமகாள்ளப்பட்ட நாடகளில் இரவு 
பூராகவும் தான் விழிததிருந்தாகவும் திைமும் சூரிய 
உதயததுககுப பின்ைர் 30 நிமி்டஙகள ெடடும் 
தூஙகியதாகவும் அவர் மதரிவிததார். தாககுதல்கள 
மிகவும் கடுனெயாக மெறமகாள்ளப்பட்ட மநரங 
களில் அவரது ெகள ்ாரா தைது தந்னதனய வீடு 
திரும்புொறு மகடடு கடடுப்படுதத முடியா தவாறு 
அழுதுமகாண்டிருந்தாள.”
 “நான் எைது கணவனர அனலம்பசியில் 
அனழதது, எைது கணவனர அவளு்டன் கனதககச் 
ம்ய்மதன். தைது தந்னத இல்லாெல் தன்ைால் 
இருகக முடியாது என்றும் வீடடுககுத திரும்பி 
வந்து தன்மைாடு வின்ளயாடும் ்படியும் அவள 
அவருககுச் ம்ான்ைாள. அவராமல அவளுககு 
எந்தவிதொை ்பதிலும் ம்ால்ல முடியவில்னல. 
அனெதி ெடடுமெ அவரது ்பதிலாக இருந்தது.”
 ஆண்்டவனின் இரககததிைால் ொோவும் 
அவ்ளது குடும்்பமும் உயிர் பினழததது என்றும் 
ஆளில்லா விொைததாககுதலின் காரணொக ஏறக 
ைமவ தைது வீடன்ட இழந்துவிட்ட தஙக்ளது 
ொெைாரு்டன் ஒரு வா்டனக வீடடில் அவர்கள 
தறம்பாது தஙகியிருப்பதாகவும் அவர் கூறிைார்.

நன்றி: அல்ெசீரா
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ென்றததிமல கூறியிருககின்றார்கள ஆடசிதரப 
பிைர். 
 இந்த ்ந்தர்ப்பததிமல, அரசியல் னகதிகள 
நாடடில் இருககின்றார்கள என்்பனத ஆணிததர 
ொக வலியுறுததி, இவர்கள அரசியல் ரீதியாக 
விடுதனல ம்ய்யப்ப்ட மவண்டும் என்்பதறகு 
இந்த கடசிகள ஒன்றிதது ம்யல்்ப்ட மவண்டும். 
அதில் ெடடுமெ தமிழ் ெககளுன்டய அரசியல் 
மவறறி தஙகியிருககின்றது என்்பனதயும் குறிப 
பி்ட விரும்புகிமறன்” என்றார்.

அேசியல் ்்கதி்களு்ட ... த�ாடர்ச்சி...
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ம்பறற எைது ம்பரன்பிறகுரிய கவிஞர் அெரர் நாக 
ராென் ஆகிமயாரு்டன் நடபுப பூண்்டதும்  அறிஞர் 
அண்ணா அவர்களின் ெனறவினைமயாடடி அஞ் 
்லிக கூட்டஙகளிற ்பஙகு்பறறிப ம்பசி வந்ததும் 
ஸகந்தவமராதயாக கல்லூரியில் எைது ம்பருெதிப 
பிறகுரிய விததுவான் ஆறுமுகம் அவர்கள எழுதிய 
‘அன்புததிருமுடி’ நா்டகததில் நான் இராெைாக 
நடிதததும், கனலயரசு ம்ார்ணலிஙகம் அவர்களின் 
அன்பினைப ம்பறறதும் ‘வில்லுப ்பாடடு’, ‘கதாப 
பிர்ஙகம்’, ‘நா்டகம்’ எைக கனலப பிததைாகிக 
காலங கழிதததும் எல்லாமெ இககால கட்டததிற 
றான் எை எண்ணுகின்மறன்!
 என்னுன்டய அந்த ஆர்ப்பாட்டஙகன்ள 
மநரிற கண்டும், பிறர் கூறக மகடடும், சுதந்திரனில் 
மவளியாை எைது கவினதயினைத தாமை ்படிததும், 
எைது எதிர்காலம் ்பறறி எண்ணத தனலப்பட்ட 

என் தாய், ம்ான்ை வார்தனதகள என்னைப புறப 
ம்பாருள ்பறறிப பூரணொகப புரிய னவததது! புல 
னெயின் நினலனெ ்பறறி எண்ண னவததது!
 ‘எெககுத மதாழில் கவினத’ என்று தைக 
குள ஒரு தவததீ வ்ளர்ததவன் ெகாகவி ்பாரதி! 
அவனை இ்ள வயதிலிருந்மத உ்ளததில் னவததுப 
ம்பாறறியவன் நான்! 
 ஆைால் என் தாமயா புலனெயில் வறுனெ 
னயயும்,  இ்ளனெயில்  வறுனெனயயும் நன்கு அனு 
்பவிதது, அதன்வழி வாழ்வின் ஞாைதனதயன்ட 
ந்தவள! அபபுலவமைாடு வாழ்ந்து, அவமைாடு 
்பயணிதது அவைது ம்ாற்ப வருொைததிலும், நற 
ம்பாருள ம்மிததுத தெது இல்வாழ்கனகககாை 
மதார்‘ம்பருெனை’யனெததம்பருனெககுரிய 
ம்பருொடடியவள!
 ஆனகயால் அவள உதிர்தத அருளவார்தனத 
க ள எ ன் னு ள இ ல கு வி ல் இ ்ட ம் பி டி த து க 
மகாண்்டை.

‘நீ காசிநாதனு்டன் ்பழகுவது ்ந்மதா்ம்! (காசி 
அண்ணானவமய அம்ொ இவவாறு குறிபபிட 
்டார்! காசியண்ணா என்ைம்ொ உயிரு்டன் இருககு 
ம்ம்பாமத எெது இல்லததிறகு வந்து அம்ொவின் 
விருந்தினையுண்்டவர்)   
 நீ கவினத எழுது ெகமை! தமினழபம்பாறறு! 
ஆைால்  அதுமவ உைது மதாழிலாகி வி்டககூ்டாது! 
நீ ஓர் ‘எஞ்சினியராக வந்துவிடடுப பிறகு தமிழுக 
குப ்பாடு்படு ெகமை!’ இதமதானி்ப்ட என் அம்ொ 
அருளுனர வழஙகியது இன்றும் என் ம்விகளில் 
ஒலிததுக மகாண்ம்டயிருககிறது!
 இன்றுவனர நான் என்னையும், எைது தமி 
னழயும் யாருககும் விறறுவி்டாெல், என் தமிழ்த 
தாகம் வறறிவி்டாெல் நிமிர்மவாடு நின்று நினலதத 
தறகாை ஆதார சுருதிமய எைது தாய்த மதய்வததின் 
அந்த வாய்ச் ம்ாறகள தந்த வரமெ!

த�ாடரும்….

�மிழர் த�ால்குடி  ... த�ாடர்ச்சி...

மதா்டர்புகள ம்யலிழந்திருககின்றை. இதைால் 
ொணவர்களின் மெம்்பாடு வீழ்ச்சி கண்டிருககின் 
றது. கறறலில் முககியொை ஒரு வி்டயொக அ்ள 
வீடு காணப்படுகின்றது. எனினும் ்பா்ட்ானல 
ம்யற்ப்டானெயாைது ொணவர்களின் கல்வினய 
அ்ளவிடுவதறகாை வாய்பபுகன்ளத தடடிப ்பறித 
துள்ளது. இபம்பாது அ்ளவீடுகளுககு இ்டமில் 
லாெல் ம்பாயிருககின்றது.
 பிளன்ளகளுககும், ம்பறமறார்களுககும் 
இன்டயிலாை அழுததஙகள இபம்பாது அதிகரித 
திருககின்றை. பிளன்ளகள, ம்பறமறாரின் கருதது 
ககன்ள புறந்தளளுகின்ற அல்லது ம்பறமறாருக 
குக கீழ்ப்படியாத ஒரு நினலனெயுமுள்ளது. இது 
முரண்்பாடுகள தனலதூககுவதறகு இ்டெளிததி 
ருககின்றது. இவறமறாடு பிளன்ளகள சிறுவர் 
மதாழிலா்ளர்க்ளாக ம்ல்லுகின்ற ஒரு நினலனெ 

யும் காணப்படுவதாக வி்ைம் மதரிவிககப்படுகி 
ன்றது. இந்நினலனெயாைது ்பாரிய பின் வின்ளவு 
கன்ளயும் ஏற்படுததக கூடியதாகும். ்மூகததின் 
வீழ்ச்சிககு இததனகய நினலனெகள அடிதத்ள 
ொகும். உலக சுகாதார நிறுவைம் ெறறும் யுனி 
ம்ப நிறுவைம் மகாமராைாவின் ்பலவித ்பாதி 
பபு குறிதது சுடடிககாடடியுள்ள நினலயில் இவற 
றிலிருந்து மீண்ம்டழுந்து கல்வி ெறறும் ்மூக 
மெம்்பாடடிறகு விததிடுதல் மவண்டும்.       .
 ெனலயகக கல்வி ஒடுககப்பட்ட நினல 
யில் இருந்து மெமலழுந்து, இபம்பாது ஒரு வ்ளர்ச் 
சிப ்பானதயில் ம்ன்று மகாண்டிருககின்றது. 
ஆரம்்பப பிரிவு கல்வி நினல வ்ளர்ச்சி கண்டுள்ள 
ம்பாதும் இன்டநினல ெறறும் உயர் கல்வி மதா்ட 
ர்பில் இன்னும் ்பல்மவறு அபிவிருததி இலக 
குகன்ளயும் அன்டய மவண்டியுள்ளது. ்பல்க னலக 
கழகம் ம்ல்லும் ெனலயக ொணவர் மதானக 

னயயும் அதிகரிகக மவண்டியுள்ளது. இததனகய 
ஒரு நினலயில் மகாமராைா மெமலழும்பும் 
கல்விச் சூழனலயும், ஏனைய ்பல துனறகன்ளயும் 
ெழுஙகடிககச் ம்ய்துள்ளது என்று கூறும் ம்பராசி 
ரியர் ம்ா. ் ந்திரம்கரன், மதானலக கல்வி ெறறும் 
மதாழில்நுட்பத துனறயில் கல்விச் ்மூகததிை 
ரும், ம்பறமறாரும் விழிபபுணர்வு ம்பற மவண்டி 
யதன் அவசியதனதயும் வலியுறுததியுள்ளார்.
 மகாமராைா எபம்பாது உலனக விடடுப 
ம்பாகும் என்று ம்ால்ல முடியாதுள்ளது. இந் 
நினலயில் ெனலயக ெககள உரிய சுகாதார வழி 
முனறகன்ளப ம்பணி அதிலிருந்தும் ்பாதுகாபபு 
ம்பறறுக மகாள்ள முனைய மவண்டும். அதமதாடு 
மகாமராைாவுககு ஈடுமகாடுககும்வனகயில் தெது 
ம்யற்பாடுகன்ள திட்டமிடடு முன்மைடுககவும் 
கறறுக மகாள்ள மவண்டும்.    
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்பழம் ஆய ம்ல்்பவர்கள எை அனைவரும் ்பய 
்பகதியாக வணஙகிச் ம்ல்லும் மதய்வம் இது. 
நாமும் வணஙகிய்படிமய இந்த இ்டதனத க்டந்து 
ம்ன்மறாம். ெரஙகள வழியில் முறிககப்படடு கி்ட 
ந்தை. ஆள ந்டொட்டம் ஒன்று கூ்ட  இல்னல. ெயாை 
அனெதி நிலவத மதா்டஙகியதும் நாமும் கனத 
ததுக மகாள்ளவில்னல. சுறறியுள்ள இ்டஙகளில் 
இருந்து ஏதாவது ்ததஙகள வருகிறதா எை அவதா 
னிததுக மகாண்ம்ட புளுடடுொமைான்ட கு்ளதனத 
வந்தன்டந்மதாம்.
 புளுடடுொமைான்ட கு்ளதது்டன் ொவடி 

மயான்ட மதா்டககம், நாம் வந்த ்பானத முடிவன்ட 
கிறது. இனி ்பானத எனும் ம்பயரில் ஒன்றும் 
இல்னல கால் ம்பாை ம்பாககில் ம்பாக மவண்டிய 
தின்னய மநாககி ம்ல்ல மவண்டியது தான். புளு 

டடுொமைான்ட கு்ளம் மிகவும் அழகாைது. ஒரு 
எருனெ ொடடுப்படடி கு்ளததருமக மெய்ந்து 
மகாண்டிருந்தது.
 கு்ளததருமக இருந்து புளுடடுொமைான்ட 
ெனலனய காணும் காடசி பிரமிககததககதாக 
இருந்தது. எவவ்ளவு ம்பரிய ெனல! கு்ளததடியில் 
இருந்து சில புனகப்ப்டஙகள எடுததுக மகாண் 
ம்டாம். இஙகிருந்மத ெண் ெனலனயயும் மகவர் 
ெனலயின் உச்சினயயும் (ம்டாரா ம்பாரா) காணக 
கூடியதாக இருககும்.
 கு்ளம் வறறி இருந்தனெயிைால் கு்ளததின் 
நடுமவ ஒறனறயடிப ்பானத மெறகு மநாககிச் ம்ல் 
கிறது. அந்தப ்பானதயால் மதா்டர்ந்து ்பயணம் 
ம்ய்து அண்ண்ளவாக 15 மதா்டககம் 20 நிமி்டங 
களில் எெது இலககாை ்ப்டர் ெனல அடிவாரதனத 
வந்தன்டந்மதாம்.
 வரும் வழியில் இரு சிறறாறுகள குறுகக 

றுததை. எனினும் அவறறில் நீமராட்டம் அதிகொக 
இல்லானெயால் மதா்டர்ந்தும் மொட்டார் ன்ககி 
ளிமலமய நம்ொல் ்பயணம் ம்ய்து அடிவாரம் 
வனர வர முடிந்தது.

த�ாடரும்….
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name Corona Spread in Nana” என்று ஒரு சிஙக்ள 
மொழியில் ஒரு முகநூல் இடுனக மவளியாகிது. 
உண்னெயில் நாடடில் இைஙகளுககு இன்டயி 
லாை உறவுப்பாலதனத சினதககும் ெறறும் நல்லி 
ணககதனத ்பாதிககும் வனகயில் ்மூக ஊ்டகஙகள 
ம்யல்்படுவது கவனலககுரிய வி்டயமெ.
 உலகமெ மகாமராைா ம்பருந்மதாறறு 
பிரச்சினைனய அனு்பவிதது வருகிறது. திைமும் 
கானலயில் ெரண ம்ய்திகன்ள காதில் மகட்ட 
வண்ணமெ விழிககிமறாம். இந்த இககட்டாை 
சூழ்நினலயில் ் மூக ஊ்டகஙகள ம்பாறுபபுவாய்ந்த 
வனகயில் ந்டந்து மகாள்ள மவண்டும். நாம் ஒரு 
்பதினவ ்மூக ஊ்டகததில் ம்பாட்டவு்டன் அடுதத 
ம்ககன் உலகமெ கண்டிககிறது என்்பனத உணருங 
கள. எைமவ நாம் ம்பாறுபபு வாய்ந்த வனகயில் 
ந்டகக மவண்டியது அவசியம்.
 மீடியானவ நல்லிணககதனத ஊககுவிககும் 
ஒன்றாக ொறறுவதறகு ஊ்டகஙகள ம்யல்்படும் 
முனறனயப ்பார்கக மவண்டும். ெனித ஆர்வததின் 

மநர்ெனறயாை கனதகள ம்பரும்்பாலும் ்ொதாை 
முன்மைடுபபுகளில் எதிர்ெனறயாை நிகழ்வுக 
ன்ளப ்பறறி புகாரளிககும் கனதகளின் மவள்ளத 
தில் மூழ்கும். ்பலர் அன்டயா்ளம் கண்டுள்ள்படி 
்ொதாைதனத ஒரு தனிததுவொை ்வாலாக 
அறிகனகயிடுவனத ஊ்டகஙகள துல்லியொகக 
காண்கின்றை. ஏமைனில் இது ஒரு ம்யல்முனற 
யாகும். இது நீண்்ட காலததிறகு மெலாக ஓடுகிறது. 
அனெதி என்்பது ஒரு நிகழ்வு அல்ல.
 ஊ்டகஙகள அதன் உள்ள்டககதனத ெட 
டுமெ ்படிககின்றை, அல்லது ்பார்ககின்றை, அல்லது 
மகடகின்றை. சுவாரஸயொை, கவர்ச்சிகரொை 
ெறறும் ்பயனுள்ள உள்ள்டககதனத உருவாககுவ 
தறகு சிறந்த திறனெயும் வி்டா முயறசியும் மதனவ. 
 இறுதியாக, நல்லிணககதனத ஊககுவிகக 
ஊ்டகஙகளுககு தார்மீக ம்பாறுபபு உள்ளது. ஒரு 
புதிய ெைநாயக, ்பன்னெ ெறறும் நியாயொை 
்முதாயதனத ஆதரிககும் ெதிபபுகன்ள மெம்்படு 
ததுவதில் ஊ்டகஙகள உண்னெயிமலமய அககனற 
மகாண்டிருந்தால், ஊ்டக சீர்திருதததனத ஆதரிககும் 
அமத ெதிபபுகள நல்லிணககதனத வ்ளர்ககும் 

ெதிபபீடுக்ளாக அஙகீகரிககப்ப்ட மவண்டும் – 
மகடக, ்பகிர்ந்து மகாள்ள, ஒரு சிறந்த ்முதாயதனத 
மநாககி கூட்டாக இனணந்து ம்யல்்ப்ட ஊககுவி 
ககும் வனகயில் அனெய மவண்டும். ெனிதர்கள – 
தனிந்பர்கள, ்மூகஙகள, ்மூகஙகள - எந்தமவாரு 
்ொதாை முன்மைடுபபுகளின் உயிர்நாடி, ஊ்டகங 
களின் நுகர்மவார் ெறறும் தயாரிப்பா்ளர்கள ெற 
றும் திைமும் நல்லிணகக ்பயணஙகன்ள மெற 
மகாள்பவர்கள. 
 நல்லிணககததிறகு ஊ்டகஙகள உதவலாம் 
ெறறும் உதவ மவண்டும். ஏமைன்றால் இலஙனக 
யின் ம்ாந்த ்ொதாை முன்மைடுபபின் ்பானதயில் 
குணப்படுததுதல் ெறறும் நீதிககாை முன்முயற 
சிகன்ள உருவாககுவதறகும் ஆதரிப்பதறகும் இது 
மிகபம்பரிய ்கதிவாய்ந்த வழிகளில் ம்யல்்ப்ட 
முடியும்.

"நாலை நம் உயிரு்ககு உத்்ைவா்ம் இல்ைா் 
உைகில் வாழநது வகாண்டிரு்ககி்றாம் முடிந் 
வலை நல்லிண்ககத்துடன வசயறபடு்வாம்"
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மொழிகளிலும் அனைதது ஆவணஙகளும் 
இனணககப்படடுள்ளை. மெலும் ஆவணஙகன்ள 
திரடடி வருகின்றைர். 
 யாழ். நூலகதனத ம்பணிக காககும் வித 
ொக இந்த நூலகம் அனெயவுள்ளதாக  அறியப்ப 
டுகின்றது. எெது அரசியல், வரலாறு, முன்மைார் 
ம்பான்ற தகவல்கன்ள இந்நூலகம் மூலம் எடுததுச் 
ம்ால்மவாம் எை நூலக ஒழுஙகு்படுததல்கன்ள 
மெறமகாளளும் முனைவர் விெய் அம்ாகன் 
அவர்கள ெககளுககு அறிவிததுள்ளார். 
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