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இ�தைல���  �. �வேசகர� அவ�க�� ெதாட�க�ைர�ட� நட�த 

கல��ைரயாட�� உைரயாட�ப�ட க����க�� ெதாட���.., 

சமய�க�; க����த�வாத�ைத அ��பைடயாக� 

ெகா����தேபா��� ெபௗ�த��, �னா�� ெகா���ய� ��தைன�� 

ெப��பா�� ெபா��சா� �ள�க�கைள அ��பைடயாக� 

ெகா���ளைமைய� காண���யதாக உ�ள�. எ����கா�டாக 

இவ��� “உலைக� பைட�த கட��” எ�ற ஒ�� இ�லாைமைய� 

����டலா�.

��ஞான��� அ��பைடயாக அைமவ� ெப��பா�� 

ெபா���த�வாதேம. ஆ���, எ�லா ��ஞா�க�� 

ெபா���த�வா�களாக இ��ப��ைல. உலைக, உலக �க��கைள 

�ள�க அ�பவ���� அ�பா�ப�ட ஒ� அ�� பய�படமா�டா�.

ேயாகாசன� ேபா�ற ப���க� �ல� க����த�வா�க�னா� 

��ைவ�க�ப�� மேனாச��, மனைத அ�த�, ெத��ப� 

ேபா�றவ�ைற� சா��ய�ப��த ��வ�ட�. இ�ைறய ��ஞான 

ஆ��க� இரசவாத��� க����கைள அ��ல���க�� மா�ற�ைத 

ஏ�ப���வத��ல� சா����ட வா����ளதாக� ெத��றேத ேபா�ற 

ேக��க���, ெத��ப� “மனஅைல” சா��த� இ�வைர ����க�படாத 

ஒ�� என�� ஒ�வ�� நட�ைதைய ைவ�� ஒ�வ� ப��ய 

ம����ைட ஓரள� ேம�ெறா�ள ��வ�ட�, ெசய�ைகயான உற�க 

�ைலைய ஏ�ப��� அவ�� வாயாேலேய உ�ைமைய 

ெவ��ெகாண�த�, உட�� ஏ�ப�� (இரசாயண) மா�ற�கைள ைவ��� 

ெபா� ��வைத ெவ��ப���� க�� எ�பன ��ஞான 

��வமானைவயாக உ�ளன என�� ஒ�வ� �ைன�பைத இ�ெனா�வ� 

��வ� எ�ப� சா��யம�ற� என�� ம�த மன� 

�ள���ெகா�வத�� �க�� ��கலான �டயமாகேவ இ��� 

இ����ற� என�� மா�� க����க� அ��க�ப�டன.

க����த�வாத�� ெபா���த�வாத�� ப��ய ��தா�த� ெத�� 

எம�� எத�காக� ேதைவெய�றா�, அ� நா� வா�ைவ�� ந�ைம� �ழ 

நட�பவ�ைற��; ����ெகா�வத��� �ர��ைனக��கான ச�யான 

காரண�கைள இன�க�� அவ�ைற� ச�யான வ��� ���பத��ேம 

ஆ��. 

எ����கா�டாக, இல�ைக�� இன� �ர��ைனைய ேநா��னா�, 

அத�கான காரண�ைத� த�ழ� அைனவ�ன�� தைல �� எ�ேறா 

அத�கான ��� இய�ைக இக�த ச��யா� மா��ரேம 

ஏ�ப��த�பட���ய� எ�ேறா க�தா�, ெபா���த�வாத 

அ��பைட�� ேநா��� ெத�� ெபறேவ���. 

க����த�வாத�ைத அ��பைடயாக� ெகா������ மத� 

க����க� ம�தைன ந�வ��ப���வதனா�, நா� அவ�ைற 

�ராக������ எ�வா� ஒ��கமான ச�தாயெமா�ைற� ேதா����க 

����. எ�ற �னா���, ம�த�� ��தைனைய� ���, அவ�க� 

இ��ல�� ச�ேதாசமாக வா�வத�� ஒ��க� எ�வைக�� அவ�ய� 

என �ள�காம�, அ��த �ற�, ம� உலக �சாரைண, ெத�வ� ��� 

ெகா��� ேபா�ற ெபா�ைமயான க����க�� �ல� அ�ச�ைத 

ஊ��ேய ஒ��க�ைத �ைல���த மத�க�; ெபா��பட �ய���றன. 

ெபா��தமான ச�க� காரண�க��காக, ஒ��க� 

��ப�ற�படேவ��யத� அவ�ய�ைத �ள�� ஒ��க�ைத 

�ைல���த� ெபா���த�வாத��� இய��.

30-06-2011
¾¨ÄôÒ : ¸ÕòÐÓ¾øÅ¡¾Óõ ¦À¡ÕûÓ¾øÅ¡¾Óõ

எ¾ி÷ÅÕõ ÅாÃí¸Ùì¸ாÉ 
¾ைÄôÒì¸û
____________________________________________

14 - 07 -2011

The Untouchable Country - 

ஆவண�பட� 

____________________________________________

21 - 07 -2011

இய��ய� ெபா���த�வாத�
- �. கா. ெச��ேவ� 

____________________________________________

28 - 07 -2011

அ���ேர�யா�� த�ழ�� த�ழ� ப�பா��

- மாைவ ���யான�த�

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ

ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ 
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â 
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì 
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ 
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ 
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.

ÓüÚÓØ¾¡¸ ¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ÅÊÅ¢ø 
«¨ÁÔõ ìÜð¼í¸Ç¢ø «¨ÉÅÕ§Á 
¸ÄóÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. 

«Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ, ºã¸õ ±Éô Àø§ÅÚ 
ÀÃôÒì¸Ç¢ø ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀÎõ 
¾¨ÄôÒì¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ Å¡ÃÓõ ¬ÆÁ¡É 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ¼õ¦ÀÚõ. 

¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ 
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ 
îºã¸ò¨¾ ÅÇÕõ ¾¢¨ºÂ¢ø 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸×õ ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ 
ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ «¨Æì¸¢ÈÐ. 

�. �. ைவர��� (ெப�ரவ� 11, 1924 - 

�ைல 8, 1989, கா�ேகச��ைற, 

யா��பாண�) 

இல�ைக�� �க��ற�த இைச நாடக� 

கைலஞராக� க�த�ப�பவ�. இவ� 

அ��ச��ரனாக� ேதா�� ந��த 'மயான 

கா�ட�' எ�ண�ற தடைவக� 

ேமைடேய�ற�ப�ட இைச நாடகமா��. தன� 

இ�ய �ர� வள�தா� பா�, உ��கமாக 

வசன�க� ேப� ந��ப�� வ�லவராக� 

�க��தா�.
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" உல�� �க� ெப�ய ஜனநாயக நா� எ�� ெப��தமாக� �ற�ப�� 

ஒ� நா��� ெகா�ரமான ம�ெறா� ப�க� இ�"

சா�ய� ெதாட�பான இ� ஆவண�பட�க� �ைர�ட�� 

கல��ைரயாட��.

"The Untouchable Country"

தயா���: த�� ��யா ெந�ெவா��, ெச�ைன

ஒ��ப�� & இய�க�: கா�சைன ��வாச�

தயா��� ��வா�: ��த பா��ய�

பட�ெதா���: ேஜா��

இைண இய�க�: ��� ேரவ�

"இ� ேவ�... இ�காச�"

தயா���: க�ச� & த��நா� ��ேபா�� எ��தாள� ச�க�, சா��� 

�ைள

இய�க�: ஜா. மாதவரா�

ஒ��ப��: ��யா கா���

பட�ெதா���: ��சரவண�

இைண இய�க�: �. காமரா�

--

(�ைர�ட� ேநர� 1 ம���யால�;

கல��ைரயாட� உைர : �.கா.ெச���ேவ�, �. ம�ர�)

¸ðÎ¿ாÂì¸ ெ¾ாÆிÄாÇ÷ ேÀாÃாð¼Óõ ெÀாÄிºிý 
ÁிÕ¸ò¾ÉÁாÉ ¾ாìÌ¾Öõ

க��நாயகா�� த�யா� ஓ���ய���ட�ைத எ���� 

ெதா��ச�க�க� நட��ய ேபாரா�ட� ப��ய பா�ைவ.. 

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/31

�ல� :  http://thulaa.net/home/archives/318

ே�.Åி.Àி.Âிý ¿ிைÄôÀாÎõ ெºÂüÀாÎõ!

இ�ைறய ம�க� ��தைல ��ன�ைய எ�ப� �ள���ெகா�வ�? 

அவ�கள� இ�ைறய அர�ய� ம�கைள�சா��ததா? 

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/32

�ல� : http://thulaa.net/home/archives/313

“ெ¾ாை¼¸ÙìÌ ¿ÎேÅ ஒÇிó¾ிÕìÌõ ¿Ã¸õ” !

���� க��க ஒேர ஒ� �வார� ைவ����� �� உ��� 

�ட�ப����ட�. எ� க��� த�ைம��, இன��� க�ரவ�� 

கா�பா�ற�ப����ட�. இத��, நா� ெச���ேபா� 

இ��கலா�. 

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/33

�ல� : http://www.vinavu.com/2011/07/07/desert-flower/

Å¨Ä 2¾¢¨Ãô À¼ì¸¡ðº¢Ôõ  
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼Öõ (14-07-2011) 

Á¾í¸Ç¢ý §¾¡üÈõ 
23-06-2011 ¿¨¼¦ÀüÈ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼Ä¢ý ÍÕì¸õ - Å¾£�

��ைனய கால��� இ��யா�� கட�ைள�� அரசைன�� ஒ�றாக 

பா���� ஒ� காலக�ட� இ�������ற�.

���தவ சமய� 2000� வ�ட�க���� ேமலாக இ��பத�கான 

காரண� எ�ன? உ�ைம�� ேய� இற�த ��ன� ஒ� 30 40 

வ�ட�க� வைர��� யா�ேம அவைர�ப�� கைத�க��ைல. 

அவைர �ைத�த இட��� ெச�� பா��தேபா� அவர� உட� அ�� 

இ�����க��ைல அ�ேதா� ேய� இற�� 1600 வ�ட�க��� 

��ன�தா� ைப�� எ�த�ப�டதாக �ற�ப���ற�. ேய� ஒ� 

�தராக இ��தா� அவ� சாதாரண அ�ம�ட ம�கேளா� பழ����தா� 

அவ� �ல �ர��க�� ெச����தா�. ேய� இற�� 100 

வ�ட�க���� ���தவ� மதமா�க�ப�ட�

ேய�ைவ ெகா�ற அர��ேக ���தவ�ைத மதமா�கேவ��ய 

க�டாய� ஏ�ப�ட�. ஏென�றா� அர�க� த�க� �யநல���காக 

ம�களா� ���ப�ப�ட ஒ�வைர கட�ளாக�� அவரா� 

��ைவ�க�ப�டவ�ைற இைண�� சமயமா�க�� ேவ�����த�

ஆர�ப கால��� ம�த� தன�ைடய உண��ேதைவைய ���� 

ெச�ய���ய �ைல�� இ��தா� அதனா� அவ� அ�ைமகளாக 

யாைர�� ைவ����கேவ��ய ேதைவ இ��க��ைல. ஆனா� 

உ�ப�� ேதைவ அ�க��க அ�க��க ம�த�கைள 

அ�ேதைவக��காக அ�ைம�ப��த ெதாட��னா�

பைழய த�� கட��க�ட� எ�லா�ட�� ஆ�த�க� இ����ற�. 

சமய�க� எ�லா� சமாதான�ைத ெசா�னா�� அ�த சமய�க�ட� 

ஆ�த�க� இ����ற�. 

�கம� ந� இற�த ��� 7 வதைவக� இ��தா�க� எ�� ��க�� 

இ����ற�.

ம�த�க� இய�ைக�ட� ேபாரா��தா� 

வள���யைட������றா�க� அ�ேக பய� ஒ� ���ய இட��ைன 

வ�����த�. இத� காரணமாக�தா� பா�� எ�� 

ேபா�றவ�ைறெய�லா� வ�ப�� �ைற இ������ற�

அ�கார� அர� எ�ப� ேதா�ற� ெப��ேபா� மத� அ�ேக ���யமாக 

பா��க�ப��. இ�லாத ஒ�ைற ம�க� ம����ற ேபா� அைத 

அர�க� தன�� சாதகமா���ெகா��� ஆகேவ மத�க�� 

ேதா�ற�க��� அர�க� �க���யமானெதா�றாக இ�������றன.  

ம�க� ஒ� அ�யாைம��� �������றா�க�. உதாரண���� 

இ�லாத ஒ�வ�ட� அ�ல� ஒ� க�பைன பா��ர��ட� �ைற�டல� 

அ� அவ�கைள பா��கா� ேனா� அரச�டேமா அ�ல� அ�கார��� 

உ�ளவ�க�டேமா �ைற�ட ��யா�. இ�தா� 2000 வ�ட�க��� 

ேமலாக இட�ெப���ெகா������ ஆ�� வ��க��� �����க�.

மத�க�� ேதா�ற��ைன இர�� �டய�களாக பா��கலா� 

1.பய��னா� ேதா�ற� ெப�றைவ 2.இர�டாவ� ��ேனா� வ�பா�. 

நாேடா� இனமாக இ��தவ�க�தா� இய�ைக�ைன ெத�வ�களாக 

வ�ப������றா�க�. 

�க��ேந�ய நா�க�� இ��தவ�க� இய�ைக�ைன ெத�வ�களாக 

வ�ப�டா�க� ஆனா� எ��� ேபா�ற நா�க�� �ர���கேளா� 

ெதாட��ப�டவைய வ�ப�டா�க�

ந�க� வ�பா� ெதாட�ச�யாக அைச�� ெகா����க��ய 

ச�தாய���� வா����ைல. 

ஒ� சமய� இ�ெனா� சமய�ைத ����வத�கான உதாரண�கைள நா� 

த�ேபா� எ�க�ைடய நா��ேலேய பா��கலா�. அதாவ� 

�காைரக���� க�ண��� ஒ� ���ய இட� 

வழ�க�ப������ற�அ�ேதா� ��ைளயாைர�� ���படலா�

இ��யா�� கட�� இ�லாத இர�� சமய�க� இ��த�. 1. ��த 

சமய� 2. சமண சமய�. 

�னா�� ெப�� ெத�வ�கேள இ�����க��ைல �� �� ெத�வ 

வ�பா� இ�������ற�. அ�ேதா� ��ேனா� வ�பா�� 

இ�������ற�. அ�ேதா� �னா���� இ�� சமய� ேபாக��ன� 

��த சமய� ேபா���ட� இத� காரணமாக �ழ�கா�யா�� 

உ����லா ஒ� சமய� பரவ�காரணமா�ய�. இ���ள சமய�க�� 

கட��க� ச�வ வ�லைம ெபா���யனவாக இ��கா�


