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இன்ஷா அல்லாஹ் - 

           (இறைவன் விரும்பினால்)  

 

                பபான் குலலன்திரன் - கனடா  

 

இலங்றக கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள விக்லடாரியா அறை இலங்றகயின் மகாவலி 

ஆற்ைின் குறுக்லக கட்டப்பட்டுள்ள ஓர் அறை. இவ் அறையில் ஒரு நீர் 

மின்நிறலயமும் உள்ளது. இதுலவ இலங்றகயின் மிகப்பபரிய நீர்மின்நிறலயமாகும். 

இலங்றகயின் உயரமான அறையும் இதுலவ. 1978-ஆம் ஆண்டு கட்டத்பதாடங்கபட்ட 

இந்த அறை 1985 ஏப்ரலில் நிறைவறடந்தது. இவ்வறை  கட்டும் லபாது பறைய 

பதல்பதனிய (Teldeniya) கிராமம் மூழ்கி, புதுக் கிராமம் உருவாக்கப் பட்டது  

விக்லடாரியா நீர்த்லதக்கத்தில் நீர் வற்ைிய காலத்தில் பறைய கிராமம் பதரியும் . 

 

அப்துல் காசீம் பதல்பதனிய ஊரில் உள்ள கல்லூரி ஒன்ைில் அைிவியல் ஆசிரியராக 

இருப்பவர். பகாழும்பு பல்கறலகத்தில் படித்து பபளதீகத்தில் சிைப்பு பட்டம் பபற்று 

பகாழும்பு சகிரா கல்லூரியில் சில வருடங்கள்   படிப்பித்து, கண்டியில்  உள்ள றவர 

வியாபாரி பசீரின் ஒலர மகள் அலீமாறவறவத் திருமைம் பசய்தவர்.  நாலடாடி, 

லபான்று யாழ்ப்பாைம் . புத்தளம் பகாழும்பு என்று . அரசியல் ,கல்வி  லவறல   

காரைத்தால் புலம் பபயர்ந்து,  நான்காம் தடறவயாக முஸ்லீம்கள் அலனகர் வாழும் 

ஊரான பதல்பதனியாவுக்கு இடம் பபயர்ந்தார் காசீம்..  



 

அவரின்  வாப்பா காதரும் உம்மா பெசீமாவும் யாழ்ப்பாைத்தில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் . 

காதரின் வாப்பா முகமது உமர். ஒரு தமிழ் புலவர், கவிறத  அவருக்கு தாலன 

வரும்.. அவர் தமிழ் இலக்கைம் படித்தது வித்துவான் சுப்பிரமைிய ஐயரிடம் . 

திருமை வாழ்த்து மடல் எழுத எல்லா இனத்தவர்களும் அவறர நாடி வருவார்கள். 

எல்லாப் பிள்றளகளுக்கும் சாதி மத வித்தியாசம் பாராமல் தமிழ் இலக்கைம் 

பசால்லிக் பகாடுப்பார் . காதருக்கும் தமிழ் இலக்கைம் பசால்லிக் பகாடுத்தவரும்  

சுப்பிரமைிய ஐயலர.  

 

 உமரின் வாப்பா தமிழ் நாட்டில் உள்ள கீைக்கறரயில்   இருந்து  யாழ்ப்பைக்குடா 

நாட்டின்   பதன்மராட்சியில். மீசாறலக்கு  அருலக உள்ள உசன் என்ை கிராமத்துக்கு 

வியாபாரம் நிமித்தம் வந்தவர். பின்னர் அங்கிருந்து  நல்லூருக்கு இடம் பபயர்ந்து 

குருக்கள் வளவில் வாழ்ந்தவர் .  டச்சு ஆட்சி  காலத்தில் அவ் வளவில் முருகன்  

லகாயில் கட்ட லவண்டி இருந்ததால்   அங்கிருந்து    ; நாவான்துறை பகுதியில்  

உள்ள முஸ்லீம் குடும்பங்கள் வாழும் லசானகர்  பதருவுக்கு இடம் பபயர்ந்தார்.    

. யாழ்ப்ப்பாைத்தில் உள்ள லசானகர் பதருவில் 34 ஆம் இலக்க வடீ்டில் காசீம் 

பிைந்து வளர்ந்தார்    .முஸ்லீம் என்ைாலும் அவரின் தாய் பமாைி தமிழ். குரான் 

படிப்பதுக்கு ஓரளவுக்கு அரபு பமாைி பதரிந்திருந்தார் . அவர் படித்தது ஆங்கிலத்தில். 

யாழ்ப்பாைத் தமிழ் கலாச்சார்தில் வளர்ந்தவர் அப்துல்.காசீம் . சாதி  மதம் 

பார்க்காதவர் . அவர்  கல்வி கற்ைது வன்னர்பண்றை றவதீஸ்வரன்  கல்லூரியில்.. 

அங்கு கல்வி பயின்ை நான்கு முஸ்லீம்   மாைவர்களில்  காசீமும் ஒருவர். 

அவரின் திைறம ஆசிரியரகறள கவர்ந்தது. வகுப்பில் எலபாதும் முதலாவதாக  

வருவார்.  

 



சிங்கள மட்டும் சட்டம், தரப் படுத்தல் சட்டம், இனக்கலவரங்கள் ஆகியவற்ைினால்   

தமிழ் விடுதலறல புலிகள்  இயக்கம் உதித்தது . படிப்படியாக் மாைவர்கள் அந்த 

இயகத்துக்கு ஆதரவு அளித்தார்கள் . காசீமின் நண்பன் சீலன் படிப்றப விட்டு 

இயக்கத்தில் லபாய் லசர்ந்தான். காசீறமயும் தன்லனாடு வந்து இயக்கத்தில் லசரும் 

படி அவன் லகட்டலபாது காசீமின் பபற்லைாருக்கு விருப்பமில்றல. அனால் சீலனின் 

லவண்டுலகாளின்படி . இயக்கம் நடந்தும்  பத்திரிறகக்கு  உைர்ச்சியுள்ள தமிழ் 

கட்டுறரகள் “உமர்” என்ை தன் பாட்டனின் புறனப் பபயரில்  காசீம் எழுதிவந்தார், . 

அது அவரின்  பபற்லைாருக்கு பதரியாது  

 

இந்திய அமைதி காக்கும் பமை (IPKF-Indian Peace Keeping Force) 1987இல் இலங்றக 

இந்தியா றகச்சாத்திட்ட ஒப்பந்தப்படி இலங்றகயில்அறமதிறய 

ஏற்படுத்த இந்தியாவினால் அனுப்பப்பட்ட இராணுவமாகும் இந்திய அறமதி காக்கும் .

 பறடஇலங்றகயில் 1987இன் பிற்பகுதியில் தமது பைிகறள ஆரம்பித்தது அது .

இலங்றகயில் வந்த காலப்பகுதியில் ,  திலீபன் யாழ்ப்பாைம் நல்லூரில் ஐந்து அம்சக் 

லகாரிக்றககறள முன்றவத்து உண்ைாவிரதமிருந்து உயிர்துைந்தார் .

இதுலவ விடுதறலப் புலிகளுக்கும் இந்திய அறமதிப்பறடகளுக்குமான லபாருக்கு ஒரு 

முக்கிய காரைமாக அறமந்தது.  பின்னர்  , 1990 இல் அப்லபாறதய இலங்றக 

ெனாதிபதி பிலரமதாசவினால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். 

 

 இந்திய அறமதிப் பறட யாழ்ப்பாைத்தில் இருந்த  காலத்தில் இயகத்தின் லமல் 

விருப்பம் இல்லாத சில முஸ்லீம்கள்  இந்திய அறமதிப் பறடக்கு உளவாளிகளாக 

இயங்கினர்,,    சில முஸ்லீம்கள் பசய்த தவைினால் இயகத்துக்கு அந்த சமூகத்தின் 

லமல் நம்பிக்றக  இைக்க  றவத்தது . அதனால் 75.000  யாழ்ப்பாைத்து முஸ்லீம்கள் 

பல காலம் தாம் வாழ்ந்த வடீு வாசல்கறள விட்டு புத்தளம் மன்னர் லபான்ை 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE


இடங்களுக்கு சில மைி லநரத்தில் உடறமகறள விடு  இடம் பபயைலவண்டிய 

நிறல ஏற்பட்டது. 

 

புத்தளத்துக்கு இடம் பபயர்ந்த  காசீமின் பபற்லைாருக்கு  அது புது சூைல் . 

யாழ்ப்பாைம்  லசானகர் பதருவில் இருந்த தன் பசாந்த வடீ்றட விட்டு வந்தது  

அவருக்கு  பபரும் கவறல. அவர். மகன் காசீறமப்  பார்த்து  லகட்டார் : :”மகன் 

எப்லபா யாழ்ப்பாைத்தில் உள்ள எங்க வூட்டுக்கு  திரும்பிப் லபாவம்”?   

 :”இன்ஷா அல்லாஹ் வாப்பா” காசீம் பதில் பசான்னான். 

 

**** 

 

காசீம் புத்தளம் சாஹிரா கல்லூரியில் படித்து, பகாழும்பு பல்கறலகைகத்துக்குச்   
பசன்று படித்து ,  

அைிவியல் பட்டதாரியானார். பகாழும்பு சாஹிரா  கலூரியில் ஆசிரியரானார்  

 

 “மகன் காசீம்  தம் அருலக இருப்பறதலய    வாப்பா காதரும் உம்மா பெசீமாவும் 
விரும்பினர் 

ஒரு நாள் காதர் தன் மகனிடம் லகட்டார் 

 “மகன் நீர் படித்த புத்தளம் சாஹிரா கல்லூரிக்கு அைவியல் ஆசிரியராக  வர உமக்கு 

நியமனம் கிறடக்குமா? . எங்கள் வயது வந்த காலத்தில் நீர் எம்மருலக இருப்பறத 

விரும்புகிலைாம்”   

:”இன்ஷா அல்லாஹ் வாப்பா” காசீம் பதில் பசான்னான். 

 

**** 
 



பதல்பதனியாவுக்கு அருலக கண்டியில் உள்ள ஒரு றவரவியாபாரி பசீரின்  மகள் 

அலீமாறவ   திருமைம் பசய்தார் காசீம் . தன் மகள் அலீமா தன் அருலக இருக்க 

லவண்டும் என்று அவளின் பபற்ைலைார் விரும்பியதால் அரசியல்வாதியின்  உதவி 

பபற்று மருமகறன பதல்பதனியவில் உள்ள ஒரு கல்லூரிக்கு பகாழும்பில் இருந்து 

இடம் மாற்ைம் பசய்வித்தார் காசிமின் மாமனார் பசீர்.  . 

 

மாதம் ஒரு முறை காசீம்  மறனவிலயாடு புத்தளம் லபாய்  பபற்லைாறரப் பார்த்து 

வருவார்   

ஒரு நாள் காதர் தன் மகறன பார்த்துக் லகட்டார் “ மகன் உம்முறடய  வாப்பாவுக்கும், 

உம்மாவுக்கும் வயசு ஏறுது  நீர் இப்லபா பவகு தூரம் எங்கறள விட்டு லபாய் விட்டீர், 

எப்லபா நங்கள் எல்லலாரும் திரும்பவும் எங்கள் யாழ்ப்பாைம்  லசானகர் பதரு 

வூட்டுக்கு லபாவம் “? :  

”இன்ஷா அல்லாஹ் வாப்பா” காசீம் பதில் பசான்னான். 

 

**** 

பதல்பதனியாவில் முஸ்லீங்களும் சிங்களவருக்கும் இறடலய இனக் கலவரம் 

பவடிக்கும் என்று காசீமும் அலிமாவும்  எதிர்பார்கவில்றல . முஸ்லீம் வடீுகள் 

சூறையாடப் .அவர்கள் இருவரும்  உயிர் தப்பியது அல்லா கிருறப . 

 

இனக்கலவரம் நடந்து முடிந்தது  ஒரு மாதத்தில் காசீமுக்கு. மீ இருபது வருடங்களின் 

பின்னர் ள்குடிலயற்ைம் இடம்பபறுவதால் அதன் கீழ் காசீமுக்கு யாழ்ப்பாைம் 

றவதீஸ்வர கல்லூரிக்கு மாற்ைலாகி கடிதம் கல்வி அறமச்சில் இருந்து வந்தது . 

காசீம் உடலன  தன் பபற்லைாருக்கு லபான் பசய்து பசய்தி பசான்னார். அவர்களுகுப் 

பபரும் மகிழ்ச்சி . காசீமின்  பபற்லைார் குடும்பம்  திரும்பவும் தங்களின்  யாழ்ப்பாைம்  

லசானகர் லதரு   இலக்கம் 34 வடீ்டுக்கு குடி புகுந்தனர். 



  

ஒரு நாள் காதர் மகனிடம் லகட்டார் “ மகன் நீர் படித்த கல்லூரிக்லக ஆசிரியராக  

வந்துவிட்டீர் .. நாங்கள் எங்கள்  பசாந்த வடீ்டுக்கு வந்திட்லடாம்.. லசானகர் பதருவில் 

எல்லாம் புது முகங்கள்.  பரவாயில்றல.. எனக்குத் தமிழ் படிப்பித்த  சுப்பிரமைிய 

ஐயரும் லமாசம் லபாயிட்டார் . அது  சரி  மகன் எப்ப உமக்கு றவதீஸ்வர கல்லூரியின் 

தலறம ஆசிரியர்  பதவி கிறடக்கும் “? 

”இன்ஷா அல்லாஹ் வாப்பா” காசீம் பதில் பசான்னார். 
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