வரலட்சுமி
ீ
ப ொன் குலலந்திரன் (கனடொ)

இலங்ககயில் உள்ள வன்னிப்

குதியில், வவுனியொ

மொவட்டத்தில் கண்ணகிபுரம், ஒரு

ின் தங்கிய குக்

கிரொமம். சுமொர் அறுநூறு குடும் ங்கள் வொழும் அக்
கிரொமத்தின் மக்கள் பதொகக அறு தில் சுமொர் 4500. ஒரு
குடும் த்தில் சரொசரி ஆறு ல ர் இருந்தனர்.
கணவன் மகனவிகயத் தவிர நொன்கு குழந்கதகள் ,
அதில் அலனகர் ஆண்கள் . ஒரு குடும் த்தில்
சரொசரி ஒன்று அல்லது இரண்டு ப ண்
குழந்கதகலள இருந்தனர் .
அதனொல் அந்தக்கிரொமத்தில் ப ண்களின் எண்ணிக்கக
மிகக் குகைவு. இந்த நிகலயில் அக் கிரொமம்
கண்ணகியின் ப யகரக் பகொண்டிருந்ததுக்கு மரபு
வந்த ககதய்பயொன்று உண்டு.
****

கி ி 113 முதல் 135 வகர ரொஜரட்டகவ ஆண்ட முதலொம் கஜ
ொகு மன்னன். லசரன் பசங்குட்டுவனின் நண் ன் .
லசரனின் அகழப் ிகன ஏற்று லகரளொவில் நடந்த
கண்ணகி விழொவில் கலந்து, அங்கு நடந்த அதிசயத்கத
கண்டு கண்ணகி அம்மன் லமல் நம் ிக்கக பகொண்டு
கண்ணகி அம்மன் சிகலலயொடு
யொழ் குடொநொட்டில், வடக்லக
உள்ள மொதகல்ளில் உள்ள ஜம்புலகொளம் துகைமுகத்தில்
வந்து இைங்கி, பூநகரி ஊடொக அனுரொதபுரம் பசன்று அகட
ந்தொன் . ல ொகும் வழியில்

ல கண்ணகி

லகொவில்ககள உருவொக்கிச் பசன்ைொன். அவன் அப் டி
உருவொக்கிய

த்தொவது கண்ணகி

லகொவில் முல்கலத்தீவில் உள்ள வற்ைொப் கள கண்ணகி
அம்மன் லகொவில். கஜ ொகு. வன்னி கிரொமம் ஒன்ைின்
வயல் பவளியில், ஒரு மரத்தின் கீ ழ்
உருவொக்கிய

லகொவில் கண்ணகிபுரம் கிரொமத்தில் உள்ள

ழகம வொய்ந்த சிறு கண்ணகி
அம்மன் லகொவிலும் ஒன்று.
கண்டியில் நடக்கும் எசல

ப ரஹரவில்

த்தினி

அம்மன் சிகலயும் ஊர்வலமொய் இன்றும் எடுத்துச்
பசல்லப் டுகிைது அந்தக் கிரொமத்தில்
அம்மன் லகொவில் இருந்ததொல் அந்தக்

கண்ணகி

கிரொமத்துக்கு கண்ணகிபுரம் என்ை ப யர்வந்தது .அலதொடு
லதொற்று லநொய்களொல்

ஊர் வொசிகள்

ொதிக்கப்

டவில்லகல. அற்புதம் நிகைந்த ப ண் பதய்வம் அது
கொலப் ல ொக்கில் அக் லகொவிலுக்கு ல ொட்டியொக
அவ்வூரில் ப ண்ககள
பவறுக்கும்

திலீ ன் இயக்கத்தொல்

லகொவில் லதொற்றுவிக்கப்
அக்லகொவிலுக்கு
கட்டொயப்

ட்டு,

கிரொமத்தில் முக்கியத்துவம் பகொடுக்க

டுத்தப்

ட்டது. அப் டியிருந்தும் , குழந்கத

வரம் லவண்டி கிரொமத்துப் ப ண்கள்,
எதிர்ப்புக்கு எதிரொக, கண்ணகி
ப ொங்கிப்

சுடகலமொடன்

ல ஆண்களின்

அம்மன் லகொவிலுக்கு

கடத்தனர்.

ஆணொதிக்கம் உள்ள அந்த கிரொமத்தில் . ப ண்களின்
உரிகமகள்

ல

ைிக்கப்

ப ண்கள் அலனகர்

ட்டன . அக்கிரொமத்தில் உள்ள

டிப் ைிவு இல்லொதவர்கள்.

அக்கிரொமத்தில் உள்ள

ொடசொகல,

மொணவர்களுக்கு மட்டுலம என்ைொல் எவரும் நம்
மொட்டொர்கள் .

ிற்ல ொக்கு எண்ணம்

உள்ள திலீ ன் இயக்கம் அக்கிரொமத்தில் இயங்கி வந்தது .
அந்தக் குழுவின் தகலவன் திலீ ன் . அந்த இயக்கம்

கவத்தது தொன் அக் கிரொமத்தில் சட்டம்.
ிற்ல ொக்கு பகொள்கக பகொண்ட அக்
குழு, அக்கிரொமத்தில் நகட முகைப்

டுத்திய சட்டங்கள்

ப ரும் ொலும்
ப ண்களின் உரிகமககளப்
. முக்கியமொகப் ப ண்கள்

ொதித்தகவயொகலவ இருந்தன

டிக்கக் கூடொது. ஒரு

குடும் த்தில் இரு குழந்தகதகளுக்கு லமல் ப ண்கள்
ிைக்கக் கூடொது. அப் டி

ிைந்தொல்

ப ண் குழந்கதக்குக் கள்ளிப்
விட லவண்டும்

ிைந்த

ொல் பகொடுத்துக் பகொன்று

கலில் ப ற்லைொரின் அனுமதி இன்ைி

பவளியில் வயது வந்த ப ண்கள் ல ொகக் கூடொது.
அவர்கள் ஆடம் ரமொன
ஆகட அணியக் கூடொது. திருமணத்துகுப்

ின்

லவறு ஆடவலரொடு ல சக் கூடொது. பசொல்லப்
ல ொனொல் கொதலுக்குத் தகட விதிக்கப் ட்டிருந்தது. அப் டி
மீ ைி ஆணும் ப ண்ணும் கொதலித்தொல்
ஞ்சொயத்தில் ப ண்ணுக்கு தண்டகன அதிகம்.
ப ற்லைொர் ப ொருத்தம்

ொர்த்துச் பசய்து கவத்த

திருமணத்கதலய அக்குழு அனுமதித்தது . விதகவ
திருமணம் தகட பசய்யப் ட்டது, ஆனொல் ஆண்கள்
சின்னவடு
ீ கவத்திருக்க அனுமதிக்கப்
ட்டது.

ப ண்கள் லவறு

கிரொமங்களுக்கு

யணம் பசய்யக்

கூடொது. தற்கொலத்தில் மற்கைய கிரொமங்கலளொடு பதொடர்பு
குகைந்த கிரொமம் கண்ணகிபுரம் விவசொயத்கதயும், ககத்
பதொழிகலகயம் நம் ி வொழும் கிரொமம் கண்ணகிபுரம்.
அதில் விவசொயத்தில் நொற்று நடுவது. ககள
ிடுங்குவது, சொகு டி பசய்வது ல ொன்ை பதொழிலுக்கு
ப ண்கள்

ொவிக்கப் ட்டொர்கள் . ககத்பதொழில்,

கதயல். ககப்ல ொருள்கள் பசய்வது , கிடுகு

ின்னல்

ல ொன்ை பதொழிலுக்குப் ப ண்கள்

ட்டனர் . அத்

ொவிக்கப்

பதொழில் பசய்யும் ல ொது அவரகள் இகடலய ல சுவது
குகைவு. அவர்ககள லமற் ொர்ப் து

ஆண்கள் . ப ண்கள்

லவகல பசய்யும்இடத்தில் ஆண் ஆதிக்கம் தகல தூக்கி
நின்ைது
****

வரலட்சுமி
ீ

ிைக்கும் முன்ல

வட்டில்
ீ

அவளுக்கு அவ்வளவு வரலவற்பு இருக்கவில்கல.
கொரணம் தொயின் வயிற்ைில் கருவொக இருக்கும்
ல ொலத ஸ்கொன் பசய்து

ொர்த்த ல ொது ப ண்குழந்கத

என டொக்டர் பசொன்னது அவளின் ப ற்லைொருக்கு
அதிர்ச்சிகயக் பகொடுத்தது. “ப ண்ணொகப்
ிைந்தொல் கிரொமக் திலீ ன் இயகத்தின் எதிர்ப்புக்கு

எதிரொக லவண்டி வரும் . நல்ல கொலம் முதல் இரண்டு
ஆண் குழந்தகதகளுக்குப்

ின்

ிைந்த முதல்

ப ண் என் தொல் அவளின் உயர் தப் ியது .
“என் மகன் இந்த கிரொமத்தில்
வளர்க்க என்ன

முருலகசு இவகள

ொடு

டப் ல ொைொலனொ” என்று முருலகசுவின் தொய்

பதய்வொ

கன ஆச்சியின் முணு
முணுப்பு லவறு. டொக்டரிடம் கருகவச் சிகதக்க
லயொசகன முருலகசு லகட்டொர். மொதங்கள்
கூடிவிட்ட டியொல் கருகவச் சிகதத்தொல் தொயின்
உயிருக்கு ஆ த்து ஏற் டக் கூடும் என்ைொர் டொக்டர்.
முருலகசுவின் மகனவி தனலக்ஷ்மிக்குப் ப ண்
குழந்கதபயன்ைொல் பகொள்ள ஆகச. தொன்

ிைந்த

ிைகு

தொன், தன் தகப் னுக்கு வழக்கில் நீண்ட கொலம் இழு ைி
ட்டுக்கிடந்த கிளிபநொச்சியில் முப் து ஏக்கர் வயலும்
யொழ்ப் ொணத்தில் வடுவளவும்
ீ
கிகடத்தது என்று அடிக்கடி
பசொல்லி ப ருகமப் ட்டுக் பகொள்வொள். தன்
மூத்த இரண்டு ப டியன்களும் வட்கட
ீ
தகலகரணமொக்குவ
கதயும் அவர்ககள தன்னொல் கட்டுப் டுத்த முடியொமல்
இருப் கதயும் அவள் நிகனத்துப்

ல தடகவ மனம்

வருந்தியிருக்கிைொள். “நீங்கள் பகொடுத்த
பசல்லத்தில் இரண்டு ப டியன்களும் என்கைச் பசொல்லுக்

கு மதிப்பு பகொடுக்குதுகள் இல்கல”
என்று முருலகசிடம் அடிக்கடி குகை ட்டுக் பகொள்வொள்
தனம். ஆசிரியொரொன

முருலகசு கல்விகய மதிப் வர.

அவருக்கு திலீ ன் இயகத்தின் பகொள்கக

ிடியொது

..

சித்திகர
மொதத்தில், மூலநட்சத்திரத்தில் ,வரலட்சுமி
ீ

ிைந்தல ொது

பதய்வொகன ப த்தொச்சிக்கு அதிர்ச்சி. ஊர் சொஸ்திரி
சதொசிவம், குழந்கதயின் குைிப்க ப் ல ொட்டுவிட்டு
மூக்கில் விரகல கவத்த டி லயொசித்தொர்.

“என்ன சொத்திரியொர். என் மகளின்
குைிப்பு எப் டியிருக்கு?” ஆர்வத்துடன்

லகட்டொர் முருலகசு.

“ப ண் மூலம் நிர்மூலம். லவறு
என்ன சொஸ்திரியொர் பசொல்லப் ல ொைொர் “ என்று
இருந்து

க்கத்தில்

ல்லி பசொன்ன மொதிரி பசொன்னொள்

பதய்வொகனப் ப த்தொச்சி.

“ எலனய். நீ வொகய கவத்துக் பகொண்டு சும்மொயிரு.
உனக்குத்தொன்
பஜன்மத்துக்கு ப ொம் ிள்களப்
யொலத. “ என்ைொள் தனம் .

ிள்களகள் எண்டொல்

ிடி

“ ிள்களக்கு என்ன ப யர்
கவக்க லயொசித்திருக்கிைியள் “? சொஸ்திரியொர் குைிப்க ப்
ொர்த்து விரல்களொல் எண்ணிய டி லகட்டொர்.

“ இவருகடய அம்மொவிகட ப யர் வரம்மொ
ீ
.
என்கை அம்மொவின்கை ப யர் லஷ்மி. இரண்கடயும்
லசர்த்து வரலக்ஷ்மி
ீ
எண்டு ப யர்
கவக்க லயொசிச்சிருக்கிலைொம்” என்ைொள் தனம்.
“அது நல்ல ப யர் . ப ண்ணின் சொதகம் நல்ல
ககலயம்சம் உள்ள சொதகன

கடக்கக் கூடிய சொதகம்.

புதன் நல்ல இடத்திகல ஆட்சி ப ற்றுப் ல ொயிருக்குது.
வருங் கொலத்தில்
தனமும்

டித்துப் புகழும்

ிள்களக்குக் கிட்ட வொய்ப்புண்டு. ஆனொல்…” தொன்

பசொல்ல வந்தகத முடிக்கமுடியொமல்
இழுத்தொர் சொஸ்திரியொர்.

“ ஆனொல் என்ன? உண்கமகய மகைக்கொமல்
பசொல்லும்.” முருலகசு சொஸ்திரியொகரக் கிண்டினொர்

“பசொல்லுைன் எண்டு தப் ொ நிகனக்கொகதயள்.
ிள்களக்கு ஏழிகலச் பசவ்வொய். சனி
லவறு.

த்து வயசு மட்டும் பகொஞ்சம்

ொர்கவ

கவனமொயிருக்க லவண்டும்.
ஒரு தத்துக்கும் இடமுண்டு. ஒவ்பவொரு சனிக்கிழகமயும்
பசவ்வொய்கிழகமயும் தொய் சரி, தகப் ன் சரி விரதம்
இருந்து கண்ணகி அம்மகன லவண்டிபூகஜ பசய்தொல்
நல்லது.”

சொஸ்திரியொர் பசொன்னது முருலகசுவின் தகலயில் கல்கல
த் தூக்கிப் ல ொட்ட
மொதிரியிருந்தது. முருலகசுவின் மனதுக்குள் குழந்கத
அற்

ஆயுசுடன் ல ொனொல் என்ன?. கருவிகல தொன்

நிகனத்த மொதிரி ல ொயிருந்தொல் என்ன எல்லொம் ஒண்டு
தொன் என நிகனத்தொர்.

ிள்கள

ிைந்த கொலலமொ

என்னலவொ அந்த வருடம் அவர் வயலில் விகளச்சல்
அதிகம்.
வரலட்சுமி
ீ
வளரும் ல ொலத வர்ண
ஓவியங்ககள கண்பவட்டொமல்

ொர்ப் ொள்.

சியொல்

அழுகிை சமயம், வர்ணப் டம் ஒன்கை ககயில்
பகொடுத்தொல் ல ொதும். ல சொமல்
அகதலய கண்பவட்டொமல்

ொர்த்து

இரசித்த டி இருப் ொள். லரடிலயொவில்

க்தி

ொடல்கள்

ல ொகும் ல ொது கொது பகொடுத்து அகசயொது லகட்டுக்
பகொண்டிருப் ொள். தன் சின்ன சிறு கககளொல் கக

தட்டி இரசித்துச் சிரித்து மகிழ்வொள். மூன்று வயகதத்
தொண்டியவுடன் அவளுகடய நடவடிக்கக எல்லலொரும்
ஆச்சரியப் டும்

டியொக

இருந்தது, வொபனொலியில் லகட்ட

க்திப் ொடல்ககள ஒருவ

ருகடய உதவியுமின்ைி தொனொகலவ இனிகமயொன
குரலில்

ொடத் பதொடங்கினொள். தனத்துக்குத் தன் மககளப்

ற்ைி ப ருகம . அடிக்கடி கணவனுக்குச் பசொல்லி
மனதுக்குள் பூப் கடவொள். இகசயுடன் ஓவியம்
வகரவதிலும் வரலட்சுமி
ீ
ஆர்வம் கொட்டினொள். இரு
அண்ணன்மொரின் புத்தகங்ககள எடுத்து வொசிக்க
முயற்சிப் ொள். அவள் கிரொமத்து
கிரொமத்தின் விதிகள்

டி

. ஆசிரியரொக இருக்கும்
கவத்து வரலட்சுமிக்குப்
ீ

ொடசொகலக்குப் ல ொய்

டிக்க முடியவில்கல
முருலகசு, வட்டில்
ீ
ொடம்

பசொல்லிக் பகொடுத்தொர்.அவளின் புத்திக் கூர்கமகயக் கண்
டு வியந்தொர். தன் மகளுக்குக் கல்வி லமல் உள்ள
ற்றுதகலக் கண்டு

ல கமல்களுக்கு அப் ொல் உள்ள

நகரத்தில் இருக்கும் மகளிர் கல்லூரியில்
மகனவிலயொடு பசன்று
எதிரொகச் பசயல்

ஸ்சில் தன்

டிக்கக் கிரொமத்தின் சட்டத்துக்கு

டத் பதொடங்கினொர்.

வரலட்சுமி
ீ
புத்திக் கூர்கமகயயும் ஓவியத்திைகமகயயு
ம் இகசத்திைகமகயயும் கண்டு அவள்

டித்த மகளிர்

கல்லூரி
ஆசிரியர்கள் வியப் கடந்தனர். ஒரு குழந்கதக்குப்

டிப்

ல ொடு, இரண்டு ககலகளில் திைகம இருப் து அபூர்வம்.
அதுவும்

த்து வயதில் குழந்கதக்கு இகசயிலும்

ஓவியத்திலும் இவ்வளவு திைகமயிருப் து கடவுளின்
வரப் ிரசொதம் எனப்

லர் ல சியது தனத்துக்கு தகல

கொல் பதரியொத சந்லதொஷம்.. அந்த மொவட்டப்

ள்ளிக்

கூடங்களுக்கு இகடலய நடந்த ஓவியப்
ல ொட்டியில் “தொயன்பு” என்ை தகலப் ில் ஒரு கொல்
முடமொன கன்றுக் குட்டி தொயிடம்
ொல் குடிப் கதத் தத்ரூ மொக வகரந்து முதல்
ரிகச வரலட்சுமி
ீ
எட்டு வயதில் தட்டிக் பகொண்டு
ல ொனது எல்லலொருக்கும் வியப்க
அளித்தது. அதவுமில்லொமல் மொவட்டத்தில் நடந்த
ல ொட்டியிலும் அவளுக்லக முதல்

ொட்டுப்

ரிசு. கண்ணகி

மொன் லகொயில் திருவிழொவில் குழந்கத வரலட்சுமியின்
ீ
லதவொரங்ககளயும்,

ொரதியொர்

ொடல்ககளயும்

லகட் தற்லக
ஒரு தனிக் கூட்டம்.
யின்

த்திரிகககளில்

டத்துடன் அவள் வகரந்து

ிரசுரமொனது

ொரொட்டி வரலட்சுமி
ீ

ரிசு ப ற்ை

ஓவியம்

லர் கவனத்கத ஈர்த்தது. இந்த சிறு

வயதில் எங்கள் ஒரு ப ண்ணுக்கும் இவ்வளவு
திைகமயொ? என்று ஊர் ககதத்தது.

சில வருடங்களுக்கு முன் சதொசிவத்தொர் தன்
குைிப்க ப்

மகளின்

ொர்த்துச் பசொன்னது தனத்துக்கு நிகனவில்

வந்தது. மறு நிமிடம் அவர் எச்சரித்த “தத்கத”
நிகனத்த ல ொது அவள் மனம்

யத்தொல்

ற்ைி

ட டத்தது.

“ கண்ணகி அம்மொ இவ்வளவு திைகமயுள்ள ஒரு
ப ண்குழந்கதகய எனக்குக் பகொடுத்துவிட்டுப்

ைித்துக்

பகொண்டு ல ொகொலத” எனத் தினமும் தன் குல
பதய்வமொன கண்ணகி அம்மகன

லவண்டினொள்.

விதி யொகரவிட்டது? வரலக்ஷ்மியின்
ீ
திைகம
லமல் ப ொைொகம பகொண்ட திலீ ன் இயக்கம்

கிரொமத்தின்

சட்டத்துக்கு எதிரொக அவள் நடந்ததுக்கு அவளுக்கு ஒரு
ொடம்

டிப் ிக்கத் தீர்மொனித்தது . ஒரு நொள்

லகொயிலில் வரலக்ஷ்மி
ீ

ொடிவிட்டுத் திரும் ியல ொது அவ

களச் முக மூடி
அணிந்தவர்கள் அவகளத் தொக்கினொர்கள். தொக்குதலிலிரு
ந்து

லத்த கொயங்களுடன் அவள் உயர் தப் ியது அவள்

பசய்த புண்ணியம் .

நடந்தகத அைிந்த திருமணமொகொத நகரத்து மகளிர்
கல்லூரி தலகம ஆசிரிகய
ஆனந்தி, முருலகசுவினதும் தனத்தினதும் சம்மதத்லதொடு
வரலட்சுமிகய
ீ
நகரத்தில் தன் வட்டில்
ீ
தங்க கவத்து
கல்லூரியில்
கள் தங்களின்

டிப் ிக்கத் தீர்மொனித்தொள். முருலகசு தம் தி
திைகமசொலியொன

மகள் கண்ணகிபுரம் கிரொமத்தில் வொழ்ந்தொல்
அவளின் உயிருக்கு எந்த சமயமும் ஆ த்து
வரலொம் எனத் பதரிநது தகலகம ஆசிரிகய
ஆனந்தியின் லவண்டுலகொளுக்குச் சம்மதம் பதரிவித்தனர் .
வரலட்சுமி
ீ
கிரொமத்தில் வொழொமல் நகரத்தில்
வொழ்ந்து

டிப்க த் பதொடர்ந்தொள். திலீ ன் குழுவினொல்

ஒன்றுலம பசய்ய முடியவில்கல. தில ன் இயக்கத்துக்கு
பதரியொமல் வரலட்சுமி
ீ
கண்ணகிபுரத்துக்கு வந்து
ப ற்லைொகர

ொர்த்து பசல்வொள் .

****
கொலம் உருண்லடொடியது., வரலட்சுமி
ீ
பகொழும்பு
ல்ககலக் கழகத்தில்
முதல் நிகலயில்

டித்து அைிவியல் துகையில்

ட்டம் ப ற்ைொள்.

ல்ககலக் கழகத்தில் அவளுக்கு விரிவுகரயொளர்

தவி

கிகடத்தும் அவளின் முழு லநொக்கமும் தன் கிரொமத்தில்
வொழும் ப ண்ககளக் கிரொமத்து

ஆண் ஆதிக்கத்திலிருந்து மீ ட்க லவண்டும் என் லத.
அதனொல் அரச

ரி ொலன லசகவ

சித்தி அகடடந்தவர்கள்

ரீட்கசக்குத் லதொன்ைி,

ட்டியலில் முதலொவதொக

வந்தொள். அவளின் லநொக்கம் அைிந்த அரசும்
சில ப ண் இயக்கங்களும், அரசியல்வொதிகளும் கண்ணகி
கிரொமம் உள்ள மொவட்டத்துக்குப்

ரி ொலன அதிகொரியொக

நியமித்தனர்.
தவி ஏற்று ஒரு வருடத்துக்குள் ப ண் அரசியல்
வொதிகள் ஆதரகவப்
ொவித்து கண்ணகிபுரத்தில் ஒரு ல ொலீஸ் நிகலயமும்,
ப ண்கள்

ொடசொகலயும் அகமத்தொள் .அலதொடு

இகச, நடனம் ஆகியவற்கைப் ப ண்கள் கற்க
ஒழுங்குகள் பசய்தொள்.
வசிக்கும்

அக் கிரொமத்தில்

டிக்கொத ஐந்து வயதுக்கு லமல்

உள்ள ப ண்கள் கட்டொயம் கல்வி
என்று கிரொமத்தில்
வந்த கட்டுப்

யில லவண்டும்

ல கொலம் ப ண்களுக்கு இருந்து

ொடுககள நீக்கினொள்.

அவள்

பசயல்களொல் திலீ ன் இயக்கத்தின்
ஆதிக்கம் தகர்த்தப்

ட்டது. நொட்டின்

சட்டத்துக்கு அகமயக் கிரொமம் இயங்கத் பதொடங்கியது.
ப ண்களின் குழந்கத ல றுக்கு கிரொமத்தில் மருத்துவ
வசதி வரலட்சுமி
ீ
பசய்து பகொடுத்தொள் .

ப ண்களின் ககத் திைகமகயப்

ொவித்து வருமொனம்

லதட ககத்பதொழிற்சொகல ஒன்கையும் உருவொக்கினொள்.
ப ண்கள் ப ொங்கி வணங்கிய
கிரொமத்து கண்ணகிஅம்மன் லகொவிலுக்கு அரசின்
உதவிலயொடு புது கட்டிடமும் லகொபுரமும் கட்டினொள்,
லகொவில் கும்

அ ிலசகத்துக்கு நொட்டின் இந்து மத

அகமச்சின் மந்திரி ல ொயிருந்தொர் .
வரலட்சுமி
ீ
சொதகனககளக்
கண்ட முருலகசு தம் திகளும், இனத்தவர்களும், ஏன்
கிரொமலம, ப ருகமப்

ட்டது . அவளின்

லசகவகயயும் திைகமகயயும் கண்ட அரசு, வியந்து
அவளின் லமல்

டிப்புக்ககொன புலகம

ரிசு பகொடுத்து,

இங்கிலொந்துக்கு அனுப் ியதுமன்ைி அவளுக்கு
கொமன்பவல்த் நொட்டு ப ண்கள் லசகவ விருதுக்கு
சி ொர்சு பசய்தது

முடிவுகர.

.

ொகிஸ்தொனில்

இருந்த

(Taliban)எதிரொகப் ப ண் கல்விக்கொக
மஹொலொ (Mahala) என்ை

தலீ ொன்களுக்கு
ல ொரொடிய பவன்ை

ொக்கிஸ்தொனிய சிறுமியின்

ககதகய இலங்கக சூழலில் கருவொக கவத்து புகனவும்
கலந்து எழுதப்
(யொவும் புகனவு)

ட்ட ககத)

