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கடிதஙகள்

உள்ளூராட்சிகளின் எதிர்காலம்

அனைத்து ஆன்மாக்கனையும் 
ஒன்மா்க ந�மாககுபவர்களுககு 
‘எல்மாந் ஒனறுதமான’ என் பரநத 
சிநதனை உண்மாகிவிடுகின்து. 
ஒருவரின பு்வமாழ்வும் அ்கவமாழ்வும் 
ம்ய்மா்க இருநதமால, அவர 
ஞமானி்மாகி்மார. நபத்ற் நின் 
உனைத்மாைது. ச்மானி்ர்களும் 
தங்கள் உள்ளுணரவு்கனைச் 
மசம்ன்பபடுத்த முடியும்.

மபமா்மான், ஆசமாபமாசம், ஆனச 
்ற்வர்களின வசதி்கனை தங்கைமால 
ஏன மப் இ்்விலன் எனும் 
ஏக்கம் எல்மாந் இனணநது, 
்னிதனை முடிவற் தைம்பல 
நின்ககுள் தள்ளி விடுகின்ை.

சினைச் சினைத் தவறு்கநை, 
மீைமுடி்மாத துனபக ்க்லுககுள் 
அமிழ்த்தி விடுகின்ை. 
பகுத்தறிவு்ன கூடி் 
்னிதமாபி்மாைம், அரவனணககும் 
பணபு இருநதமால, ம்கட் குணங்கள் 
எவ றன்யும் ்ைம் அண்வி்மாது.

கின்த்த வசதிவமாயபபு்கநை 
மபரி்ை எை, உை்மா்க ்கருது்க. 
இதைமால, தமாைமா்கநவ நிம்்தி, 
மபருநிதி்மா்க எ்ககு வநதுநசரும். 
�ல் வமாழ்னவப  மப் நின்நத ்ைம் 
பிரதமாை்மாைது. எலந்மாருககும் 
�னகு வமாழச் சநதரபபங்கள் எனறும் 
உணடு.  

 -பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

மசத்தமால, ச்்த்னதக ம்கமாணடு 
மசலவதறகுககூ் பமானதயிலன் எை, 
திருந்கமாண்ன், சமாநதிபுரம் பிரநதச 
்க்கள் விசைம் மதரிவிககின்மார்கள். 

ம்மாரமவவ பிரநதச மச்்மாைர 
பிரிவுககு உடபட் சமாநதிபுரம் கிரமா் 
்க்கள், த்து பூரவீ்க இ்ங்கனை 
விடடு இ்ம்மப்ரநது மசனறு, 
மீணடும் த்து மசமாநத இ்ங்களுககு 
மீள்குடிந்ற்பபட் நின்யில, 
அவர்களுன்் வீடு்களுககுச் 
மசலவதறகு, வீதி புைரன்பபுச் 
மசயது ம்கமாடுக்கபப்விலன் எைக 
்கவன் மதரிவிககின்ைர.

நதரதல ்கமா்ங்களின நபமாது, 
அனைத்துக ்கடசி்கனையும் நசரநத 
நவடபமாைர்கள், சமாநதிபுரம் 
கிரமா்த்துககு வநது, தங்களுககு 
வமாக்களிககு்மாறும் மவறறி 
மபற்மால, முத்மாவது நவன்்மா்க, 
கிரமா்த்திலுள்ை வீதி்கனைப 
புைரன்த்துத் தருவதமா்கக 
கூறுவமார்கள். ஆைமால, இனறு 
வனரககும் கிரமா்த்தின வீதி்கள் 
புைரன்பபுச் மசயவதறகு உரி் 
�்வடிகன்க்கள் எவரமாலும் 
முனமைடுக்கபப்விலன் எைவும் 
குற்ம் சு்த்துகின்ைர.

எைநவ, திருந்கமாண்ன் 
்மாவட் அரசி்லவமாதி்கள், 
சமாநதிபுரம் ்க்கள் எதிரந�மாககும் 
பிரச்சினை்களுககு, சி்நத தீரனவ 
வழங்க நவணடும் எை, கிரமா் ்க்கள் 
ந்கமாரிகன்க முனனவககின்ைர.

 -ஏ.ஆர்.எம். றிபாஸ்

இநதப மபருநமதமாறறு, 
இ்டசக்கணக்கமாை 
்க்களின உயிர்கனைக ்கமாவு 
ம்கமாணடிருககி்து.  

இநந�மாயத்மதமாறறு பரவத் 
மதமா்ஙகி்து முதல, இனதத் தடுபபதறகு 
பமாடுபட்வர்கள், மி்கவும் சமாதமாரண 
பணி்களில ஈடுபடடிருககும் ்க்கைமாவர. 
்ருத்துவர்கள், தமாதி்ர, ்ருத்துவத் 
துன் சமார பணி்மாைர்கள் எனநபமார 
முககி்்மாைவர்கள். இனறும் �மாம் 
பத்திர்மா்க இருபபதறகு ்கமாரணம் 
அவர்கனைப நபமா்நவ இனனும் 
எத்தனைந்மா துன்்கள் மதமா்ரச்சி்மா்க 
இன்வி்மாது பணி்மாறறி்ன்்மாகும்.

�்து குபனப்கனை அன்மா்ம் 
நச்கரிபநபமார, வடி்கமான்கனைச் 
சுத்தி்கரிபநபமார, குடிநீர வசதி்கனை 
உறுதிபபடுத்துநவமார, மபமாதுச் 
சு்கமாதமாரத்னத பமாது்கமாபநபமார எை 
இனறுவனர ்கணடும்கமாள்ைபப்மா்ல 
வி்பபடடிருபநபமார ஏரமாைம்; இது 
வருநதத்தக்கது. 

அரசு்கள் ம்கமாள்ன்க அைவில, எனை 
முடிவு்கனை எடுத்தமாலும், எனை 
திட்ங்கனை னவத்தமாலும், அனவ 
எவவமாறு �ன்முன்பபடுத்தபபடுகின்ை 
எனபதிந்ந், அதன மவறறி-நதமாலவி 
தஙகியுள்ைது. இநதப மபருநமதமாறன், 
மவறறி்கர்மா்கக ன்க்மாண் �மாடு்களில 
மவறறி, இனறுவனர ்கவைம் மப்மா்ல 
நபமாயிருககின் மி்க எளின்்மாை 
்னிதர்களின ்கடுன்்மாை பணியின 
வினைவமாைது. 

ம்கமாண்மா்பப்மாத இநத எளி் 
்னிதர்கள், அவர தம் பணி்கனை �மாம் 
ந�மாககுவது அவசி்்மாைது. இவவி்த்தில 
தமான, உள்ளூரமாடசி அன்பபு்களின 
நதனவயும் ப்னும் முககி்த்துவமும் 
்கணிபபில ம்கமாள்ைபப் நவணடி் 
ஒன்மா்க அன்நதுள்ைது. 

ஒரு �்கரந்மா, கிரமா்ந்மா அதன 
அடிபபன் நசனவ வழஙகு�ர்கைமா்க 
உள்ளூரமாடசி அன்பபு்கநை 
இ்ஙகுகின்ை. உ்கின ப் �மாடு்களில 
ம்கமாவிட-19 ந�மாயத் மதமாறன்க 
்கடடுபபடுத்துவதில, மவறறின்யும் 
நதமாலவின்யும் தீர்மானிககும் முககி் 
சகதி்மா்க உள்ளூரமாடசி அன்பபு்கள் ்மாறி 
இருககின்ை. 

இது மதமா்ரபில, இம்்மாதம் 10ஆம் 
தி்கதி முதல 14ஆம் தி்கதி வனர்மாை 

ஐநது �மாள்்கள் இ்ம்மபற், சரவநதச 
ஆயவரஙகில ்க்நதும்கமாள்ைக கின்த்தது. 
‘ம்கமாவிட-19 ந�மாயத் மதமாறறுககுப 
பினைரமாை உ்கில, உள்ளூரமாடசி்களின 
எதிர்கமா்த்னத மீள்சிநதித்தல’ (Rethinking 
the Role of Local Governments in a Post Covid-19 
World) என் தன்பபில அன்நத 
இநத ஆயவரஙன்க, ந்கரை ்த்தி் 
பல்கன்க்கழ்கமும்  ந்கரை கிரமாமி் 
மு்கமான்த்துவ ்ய்மும் இனணநது 
ஒழுஙகுபடுத்தி இருநதை. 

இநத ஆயவரஙகு, மபருநமதமாறறுககுப 
பினைரமாை ்கமா்பபகுதியில, 
உள்ளூரமாடசி்களின எதிர்கமா்ம் குறித்த ப் 
ந்கள்வி்கனை எழுபபி்து. ஆசி், ஆபிரிக்க, 
அம்ரிக்க, ஐநரமாபபி் அனுபவங்கனைப 
ப் ஆயவமாைர்கள் பகிரநது ம்கமாண்மார்கள். 
மபருநமதமாறறுப நபமான் நபரி்ர்கனைக 
ன்க்மாள்வதறகு, உள்ளூரமாடசி ்ன்ங்களின 
நதனவன், ஆயவு ரீதியில முனனிறுத்திப 
நபசபபட் சி் முககி் வி்்ங்கள், �்து 
சூழலுககும் மபமாருநதுவை. 

ஆடசி அதி்கமாரம் எனபது, எபநபமாதும் 
ந்லிருநது கீழ் ந�மாககி்தமா்கநவ இருநது 
வநதிருககி்து. சமாதமாரண ்க்கள், 
வமாக்களிபபது என் ஒரு ஜை�மா்்கக 
்க்ன்ககு அபபமால அரசி்லில, 
ஆடசியில, திட்மி்லில, ம்கமாள்ன்க 
வகுபபில, �ன்முன்பபடுத்தலில எை 
எதிலும் பஙகுபறறுவது இலன். இதைமால, 
அரசி்லுககும் சமாதமாரண குடி்்கனுககும் 
இன்யி்மாை இன்மவளி மி்கவும் அதி்கம். 

இநதவன்கயில, ஒரு குடி்்கன, தமான 
வமாழும் பகுதியில, தனனைச் சூழ்நதுள்ை 
்க்களின ப்னுள்ை எதிர்கமா்ம் குறித்த 
இன்யீடு்கனைச் மசயவதறகு, வமாயபபமா்க 
அன்்பமபற் அன்பநப உள்ளூரமாடசி 
்ன்ங்கள் ஆகும். 

இம்்ன்ங்களின தனன்யும் 
அதி்கமாரமும் மச்றபமாடும், �மாடடுககு 
�மாடு நவறுபடும். குறிபபமா்க, ஒறன்்மாடசி 
�மாடு்களில அனவ இ்ஙகும் தனன்ககும் 
ச்ஷ்டி ஆடசி �மாடு்களில அனவ இ்ஙகும் 
தனன்ககும் பமாரி் நவறுபமாடு்கள் உணடு. 
இருபபினும், ஒறன்்மாடசி முன்யில, 
குன்நதபடச அதி்கமாரத்னதக கிரமா்த்தில 
இருககும் ஒவமவமாரு குடி்்கனும் 
உணரவதறகு, இநத உள்ளூரமாடசி ்ன்ங்கள் 
ப்னுள்ைனவ. 

இநதப மபரும் மதமாறறுக ்கமா்த்திலும், 
முனனின்யில நினறு, முதல 
பதி்ளிபபமாைர்கைமா்க உள்ளூரமாடசி 
்ன்ங்களின பணி முககி்்மாைது. 
இது அதி்கமாரப பனமு்கபபடுத்தலின 
அவசி்த்னத, உணரத்தி நிறகின்து. 

அதி்கமாரப பனமு்கபபடுத்தல சரிவர 
�ன்மபற் இ்ங்களில, வலுவமாை 
உள்ளூரமாடசி்கள் மபருநமதமாறறுககு 
எதிரமாை நபமாரமாட்த்தில, ப்னுள்ைதும் 

உயிர்கமாககும் பணின்ச் மசயதுள்ைை. 
அவவன்கயில, இல்மாதவர்களின 

�்ன்கனைக ்கமாபபது ்மார என் ந்கள்வி 
எழுகி்து. அனத முநதிகம்கமாணடு, 
இல்மாதவர்களின �்ன்கள் எனை 
என் ந்கள்வி முனமைழுகி்து. இவவிரு 
ந்கள்வி்களும் உள்ளூரமாடசி்களின 
நதனவன் உணரத்தி நிறகின்ை. 

இநதக ந்கள்வி்களின அடிபபன் 
ஒனறுதமான. உ்்கைமாவி் ரீதியில பணபட் 
எணணக்கருவமா்க வைரச்சி்ன்நதுள்ை 
ஜை�மா்்கம், சமாதமாரண ்க்களுககு 
உரித்துன்்தமாகி உள்ைதமா, அனத 
அவர்களுககு உரித்துன்்தமாக்க 
எடுக்கபபட் �்வடிகன்க்கள் எனவ, 
அதில உள்ளூரமாடசி்களின பஙகு எனை?

உ்்கைமாவி் �மாடு்களில ம்கமாவிட-
19 ந�மான் எதிரம்கமாள்வதன மப்ரமால, 
உள்ளூரமாடசி்களின மச்றபமாடடுககு 
அவசி்்மாை பனமு்கபபடுத்தல, எவவமாறு 
பங்கபபடடிருககி்து எனபது மதமா்ரபில, 
ஐநது முககி் நபமாககு்கனை அவதமானிக்க 
முடியும்.

முத்மாவது, ்கடசி சமாரநத 
உள்ளூரமாடசிச் மச்றபமாடு்கள்: குறிபபமா்க, 
ஆடசி்தி்கமாரத்தில இருககும் ்கடசி, தமான 
ஆடசி மசயகின் உள்ளூரமாடசி்களின 
மச்றபமாடு்கனையும் ்கடசி சமாரபபமா்க ்மாறறி, 
நசனவ வழஙகுதலும் ்கடசி �்வடிகன்க்மா்க 
்மாற்ம் மபறுகின்து. கிழக்கமாசி் 
�மாடு்களும் சி் ஆபிரிக்க �மாடு்களும், இதறகு 
�ல் எடுத்துக ்கமாடடு்கள் ஆகின்ை. 

இரண்மாவது, பனமு்கபபடுத்தல 
எனபதன மப்ரமால உள்ளூரமாடசி்களுக்கமாை 
அதி்கமாரத்னத, தனி்மாரின ன்க்களின 
வழஙகுவதன ஊடு, மபமாதுச்நசனவப 
ப்னபமாடு, தனி்மார்்்மாக்கபபடுவது 
ப் ந்றகு்்க �மாடு்களில �்நதது. 
வந்மாதிப இல்ங்களில இ்ம்மபற் 
அைவு்க்நத ம்கமாவிட-19  ந�மாயத் மதமாறறு 
்ரணங்கள், இநத முன்யின நதமாலவின்க 
்கமாடடியுள்ைை. அநதநவனை, இவவமா்மாை 
பனமு்கபபடுத்தல்கள், உள்ளூர ஜை�மா்்கம் 
எனபதன மப்ரமால, மபமாதுச்நசனவ்கனைத் 
தனி்மார்்பபடுத்தலுககு 
வமாயபபமாககுகின்ை. சுவீ்ன, பிரித்தமானி் 
எனபை, இதறகுச் சி்நத உதமாரண 
�மாடு்கைமாகும். 

மூன்மாவது, பனமு்கபபடுத்தலின 
மப்ரமால ஆடசி்தி்கமாரம் சி்ரின 
ன்க்களில குவிநதிருககின்து. இது, 
ஆடசிச் சட்்கத்தின கீநழ இருககின் 
அதி்கமாரமும் ந்லுள்ை அதி்கமாரமும் 
இனணநது, குறுஙகுழுவமா்க ஆடசின்யும் 
அதி்கமாரத்னதயும் ்கட்ற் ஊழன்யும் 
ஜை�மா்்கத்தின மப்ரமால அனு்திககி்து. 
இது பிரமானஸ், ஸ்மபயின, இத்தமாலி 
நபமான் �மாடு்களில ஒரு வடிவிலும், ்த்தி் 
கிழககிலும் வ்ஆபிரிக்கமாவில இனமைமாரு 

வடிவிலும் அரஙந்கறுகின்ை.  
�மான்கமாவது, பனமு்கபபடுத்தன்ப 

மபருநநதசி்வமாதம் ஆடம்கமாணடிருககி்து. 
மபருநநதசி்வமாதத்தின குணஙகுறி்கள், 
உள்ளூரமாடசி்கனைப பமாதிககின்ை; 
அவறறின மச்றபமாடு்களுககு ஊறு 
வினைவிககின்ை. இநதி்மாவில �்நநதறும் 
சம்பவங்கள் இதறகு �ல்மதமாரு 
சமான்மாகின்ை.

ஐநதமாவது, மபருநமதமாறன்க 
்கடடுபபடுவதன மப்ரமால, ்த்தி் அரசின 
முழுக்கடடுபபமாடடி்மாை மச்றபமாடு்கள், 
உள்ளூரமாடசி்கனை மச்்ற்ைவமா்க 
ஆககிவிட்ை. இதறகு இ்ஙன்க ஓர 
உதமாரண்மாகும்.

இவறன் ்ய்பபடுத்தி, 
உள்ளூரமாடசி்களின எதிர்கமா்ம் குறித்து 
ஆரமா்த் மதமா்ங்க நவணடும். அவவமாறு, 
ஆரமாயவதமாயின அதன மதமா்க்கப 
புள்ளி்மா்க, ‘உள்ளூர ஜை�மா்்கம்’ அன்தல 
நவணடும். 

இவவி்த்தில, ‘ஜை�மா்்கம்’ எனபதமால 
குறிக்கபபடுவது, எனை எனபது பறறி் 
மதளிவமாை பமாரனவ முககி்்மாைது. 
ஜை�மா்்கம் என் ்கருத்தி்ல, எம்ன் 
எவவமாறு வநதன்நதது எனறு 
ந�மாககுநவமா்மாயின, எ்து சமூ்கத்தில 
ஆதிக்கம் மசலுத்தும் ்கருத்தி்ந் 
ஜை�மா்்கம் பறறி் எ்து புரிதன் 
வடிவன்பபது்ன, ஜை�்மா்கம் எனபனத 
முத்மாளி் ஜை�மா்்கத்திலிருநது 
சமூ்கபணபமாடடு முன்யிலும் வர்மாறறு 
வழி்மா்கவும் உருத்திரிநத ஒன்மா்கநவ 
்கமாணநவணடியுள்ைது.

இனறு எ்ககுப நபமாதிக்கபபடுகின் 
ஜை�மா்்கம், முத்மாளித்துவ சிநதனைன்த் 
தைது அடி�மாத்மா்கக ம்கமாணடுள்ை தி்நத 
சநனத, ்கட்ற் வரத்த்கம், அரசு்களின 
சுருஙகி் வகிபமா்கம் ஆகி்வறன் 
அடிபபன்்மா்கக ம்கமாண்னவ்மாகும்.

இனறு அடித்தை ்க்களுக்கமாைதமா்க 
உருவமாக்கபபட் உள்ளூரமாடசி 
முன்ன்யும் அதுசமார அன்பபு்களும், 
நதமாலவி்ன்வதறகும் மச்றப்மான்ககும் 
்கமாரணம் அனவ ‘முத்மாளித்துவ ஜை�மா்்கக’ 
்கட்ன்பபின வழி உருவமாக்கபபட்தமால 
ஆகும். 

இனறு எழுநதுள்ை ம�ருக்கடிக்கமாை 
எதிரவினைன், வினைதி்னுள்ை வன்கயில 
ஆறறி் உள்ளூரமாடசி்களில, ‘்க்கள் 
ஜை�மா்்கக’ கூறு்கள் உடமபமாதிநதிருத்தனத 
அவதமானிக்க்மாம். சமூ்க நீதிக்கமா்கவும் 
நீதியும் ச்த்துவமும் ம்கமாண் சமுதமா்ம் 
ஒனறுக்கமா்கவும் நபமாரமாடுபவர்களுககு, 
ஜை�மா்்கம் எனபது குறிபபமாை 
அரத்தத்னதக ம்கமாண்து. அநதச் 
ஜை�மா்்கத்னத, ்க்கள் ஜை�மா்்கம் எனறு 
அனழபபது தகும்.

(அடுத்த வமாரம் மதமா்ரும்)

வாழ்வியல் தரிசனம்

சடலத்தச் சுமந்து 
சசல்வதற்குக்கூட 
பா்த இல்்ல

வவைவுதமான 
புத்தி்தின்க கூறிைமாலும், 
சி்ருககு அனவம்ல்மாம் 
‘மசவி்ன ்கமாதில ஊதி் 
சங்கமாகும்’. �மாம் எனை 

மசயகினந்மாம் எனபனத வி்வும், 
அடுத்தவர எனை மசயகின்மார எனபனதப 
பமாரத்துப பமாரத்நத, சி்ர ்கமா்த்னதக 
்கழித்துவிடுகின்ைர. இது, ஒவமவமாரு 
துன்்களுககும் மபமாருநதும்.

ஒருவரின பினைமால 
ஓடிகம்கமாணடிருககும் ்ற்வருககு, 
பமானத மி்க இ்குவமாைதமா்கநவ மதரியும், 
ஆைமால, முனைமால ஓடிகம்கமாணடிருபபவர 
பலநவ்மாை ்கரடுமுர்மாை, முடமசடி 
ம்கமாடி்கள் நின்நத இ்்த்தினூ்மா்கநவ 
ஓடிகம்கமாணடிருககின்மார; அவர ஓடும் 

த்ங்கநை பமானத்மாகி்து. ஆன்க்மால, 
புதி் பமானத்கநை ப் அனுபவங்கனைக 
்கறறுத்தரும்.

ஆைமால, எ்து �மாடடு 
அரசி்லவமாதி்களில ப்ர, பனழ் 
பமானதயிலதமான ஓடிகம்கமாணடிருகின்ைர. 
உரின்க்கமா்கக குரலம்கமாடுககும் 
ஏ்கந�ரத்தில, ்க்களின  ந்ம்பமாடு, 
பிரநதசத்தின அபிவிருத்தி, 
உட்கட்ன்பபு வசதி்களிலும் ்கவைம் 
மசலுத்தநவணடும். இனந்ல, ஏனை் 
இைங்களு்ன ஒபபிடடு ந�மாககும்நபமாது, 
இனனும் ப் ஆணடு்கள் பினநைமாககிச் 
மசல்நவணடியிருககும்.

உரின்்களுக்கமா்க குரல ம்கமாடுத்துக 
ம்கமாடுத்நத, சிறுபமானன் இைங்களின 
மதமாணன்்கள் வரணடுவிட்ை. 

இபநபமாது, ்கமா்நவமாட்ம் 
்றுபக்கத்துககு ்மாறியிருககி்து. 
மபரும்பமானன் இைங்களும் 
தங்களுன்் உரின்்களுக்கமா்கக குரல 
ம்கமாடுக்கநவணடி் நிரபபநதத்துககுள் 
தள்ைபபடடுவிட்ை. 

ச்க் இைங்களுககும், மபமாதுவமாை 
உரின்்கள் இருக்கத்தமான மசயகின்ை. 
ஆன்க்மால, மபமாதுப பிரச்சினைன், 
மபமாது உரின்்கனை இைரீதியில 
பிரித்து ந�மாக்கமா்ல, ச்க்ரும் ஓரணியில 
திரணடிருநது, ஆளும் தரபபுககு ஒருமித்த 
குரலில அழுத்தம் ம்கமாடுக்க முடியும்.

உரின்்கனை மவறம்டுத்துக 
ம்கமாணந் ப்ணிபபனதயும் 
அபிவிருத்தியு்ன கூடி் உரின்ப 
நபமாரமாட்த்னதயும் உரின்்கனை 

மவனம்டுத்ததன பினைரமாை 
அபிவிருத்தின்யும் ்க்நத்கமா் 
அனுபவங்களு்ன நசரத்நத பமாரக்க 
நவணடும். 

உரின்்கனை மவனம்டுத்த 
பினைரதமான அபிவிருத்திககுள் 
மசலநவமாம்ை ஒனன்க்கமாலில நினறு, 
்கங்கணம் ்கடடிகம்கமாணடிருநதமால, 
ஏனை் சமூ்கங்களின பினைமால, ப் 
வரு்ங்கள் தனதஙகிந், எதிர்கமா்த்திலும் 
ஓ்நவணடி இருககும்.

மபரும்பமானன்யிை அரசமாங்கம், 
பிரித்தமாளுவதில ன்கநதரநதது. தமிழ்த் 
தரபனபச் சினைமா பினை்மாககிவிட்து. 
20ஆவது திருத்தத்துக்கமாை ஆதரவு்ன, 
முஸ்லிம்்கனைப பிைவுபடுத்திவிட்து. 
சிங்கைச் சிறு்கடசி்கள், ம்ல்வும் 

முடி்மாது விழுங்கவும் முடி்மாது திணறிக 
ம்கமாணடிருககின்ை. 

இவவி்த்திலதமான, “என சடடியில 
எனை நவகுது எனறு பமாரமா்ல, 
உங்கள் சடடி்களில எனை ்கருகுது 
எனறு பமாருங்கள்” எனபது, நபசும் 
மபமாருைமாகிவிட்து. 

அரசி்ல தீரவு, ்கமாணமா்லநபமாநைமார 
விவ்கமாரம், தமிழ் அரசி்ல ன்கதி்கள், 
தறநபமானத் ்கருபமபமாருைமாை ம்கமாவிட-
19 ந�மாய  மதமாற்மால ்ரணிககும் 
ஜைமாஸமாக்கனை அ்க்கம் மசயதல 
உள்ளிட்வறறில, சிறுபமானன் இைம் 
ஓரணியில நிற்கநவணடும். ஏ்க்கமா்த்தில 
அபிவிருத்தியினபமாலும் அக்கன் 
மசலுத்தநவணடும். இலன்ந்ல, பனழ் 
‘பல்வி’ மதமா்ரும் எனபநத திணணம்.  

அடுத்தவர் சட்டியை அலல; உங்கள் சட்டியில ்கருகுவயதப் பாருங்கள் 

எழுதுங்கள்
jkpo;kpuu; thrfu;fSf;F tzf;fk;. 

vkJ gj;jpupiff;F cq;fSila 

Mf;fq;fs;> tpku;rdq;fis 

mDg;gpitf;fyhk;. fUJfisAk; 

tuNtw;fpd;Nwhk;.

mj;Jld; cq;fs; gpuNjrq;fspy; 

,lk;ngWk; tpisahl;L> 

fiy> fyhrhu epfo;Tfis 

Gifg;glq;fSld; 

mDg;gpitf;fyhk;. 

gpuNjrj;jpy; epyTk; gpur;rpidfs; 

njhlu;gpYk; vOjyhk;.

mDg;gNtz;ba Kftup

jkpo;kpuu;  

Mrpupau; gPlk;
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