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இடைநிற்றலுக்கு 
வழிவகுக்கும்

புதிய கல்விக் ககொளடக!
வழக்கறிஞர் இராம.வவரமுத்து

தமிழ் 
பரவட்டும் !
மா.உதயகுமார்

கதறகிலிருந்த 
வரலொறு  
சதுரஙகம் 

ஆடிய கொட்சி !
தவையங்கம்

கலைஞரின் 
பேனா! 

சுப.வீரபொண்டியன்
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கலைஞரின் 
பேனா! 

ஏதேனும் ஒன்றைத் தேடிப்பிடித்து, 

ேமிழக அரசுக்கு எதிராய், திமுகவிற்கு 

எதிராய்க் ககாண்டுவந்து நிறுத்திவிட 

தவண்டும் என்பதில் ஒரு கூடடம் 

எப்த்பாதும் கவனமாக இருக்கிறைது. 

இப்த்பாது அவரகளுக்குக்  கி்டத்திருப்்பது 

க்ைஞரின த்பனா!

ஆம், க்ைஞரின த்பனா த்பானறை 

ஒரு சி்ை்ை, அவர நி்னவிடத்திற்கு 

அருகில், கடலில் ் வத்திடும் திடடத்்ேத் 

ேமிழக  அரசு அறிவித்துள்ளது. இனனும் 

அது அதிகாரபூரவமாக அறிவிக்கப்்படவில்்ை. 

ஆனாலும்,  க்பாறுக்க முடிைாேவரகள 

்பைர இப்த்பாதே புைம்்பத் கோடங்கி 

விடடாரகள. 

ஒரு த்பனாவுக்குச் சி்ைைா? அதுவும் 

80 தகாடியிைா? இனிதமல் அவரு்டை 

கண்்ாடி, கெருப்பு எல்ைாவற்றிற்கும் 

சி்ை ்வப்்பாரக்ளா? - இப்்படி ஒரு 

கூச்ெல் திடடமிடடு எழுப்்பப்்படுகிறைது. 

த்பனாவுக்குச் சி்ை ்வப்்பகேல்ைாம் 

தெட்ட எனகிறைார , தெட்ட்ைத் 

ேவிர தவறு எ்ேயும் அறிைாே ஒரு 

சினன மனிேர!

அது ஒரு த்பனாதவா, கவறும் த்பனாதவா 

இல்்ை. ேமிழ்ாடடில் தகாடிக்க்க்கான 

இ்்ளஞரக்்ளத் ேடடிகைழுப்பிை த்பனா. 

அந்ேப் த்பனா, அய்ைாவின ்கத்ேடி! 

அண்்ாவின நுண்்றிவு! க்ைஞரின 

்கவாள! அவரு்டை 14 ஆம் வைதில், 

எழுத்துவேற்காகத் ே்ைகுனிந்ே அந்ேப் 

த்பனா, இனறுவ்ரயில், எத்ே்னதைா 

ேமிழரக்்ளத் ே்ைநிமிர ் வத்துள்ளது! 

முழுத்ர எழுத்ோ்ளரக்ளால் கூட  

எழுே முடிைாே அ்ளவிற்கு எழுதிக் 

காடடிைவர ே்ைவர க்ைஞர! அவரு்டை 

வாழக்்க வரைாறு மடடும் 6 கோகுதிகள 

- 4162 ்பக்கங்கள!  உடனபிறைப்புக்கு 

ஓைாமல் கடிேங்கள! 75 தி்ரப்்படங்களுக்கான 

க்ே, வெனம்! அ்ளவிறைந்ே அரசிைல் 

கடடு்ரகள! சிறுக்ேகள, ்ாவல்கள, 

கவி்ேகள எனறு இனகனாரு ்பக்கம் 

இைக்கிைச் சித்திரங்கள! எல்ைாவற்்றையும் 

எழுதிக் குவித்ே அந்ேப் த்பனா, சி்ைைாக 

நினறு இனனும் ்பை்ர எழுேத் தூண்ட 

தவண்டும்  என்பதுோன த்ாக்கம்! 

“்ான எழுேவில்்ை, விரல்க்ளால் 

சிந்திக்கிதறைன” என்பார எழுத்ோ்ளர  

ஐெக் ஆசிதமாவ். அது க்ைஞருக்கும் 

க்பாருந்தும். 

அது ெரி, அேற்காக 80 தகாடி ரூ்பாய்  

மக்கள  வரிப்்ப்த்்ேச் கெைவழிப்்போ 

எனறு குமுறுகிறைாரகள.  அந்ேப் ்ப்த்தில் 

மக்களுக்கு ்ல்ை திடடங்க்்ள 

்்டமு்றைப்்படுத்ேக் கூடாோ எனறு 

தகடகினறைனர. மக்களுக்கான ்பை ் ல்ை 

திடடங்க்்ள அறிவித்ேத்பாகேல்ைாம், 

இப்்படி இைவெத் திடடங்க்ளால், மக்க்்ளச்  

தொம்த்பறி ஆக்குகினறைனர எனறு 

ஆேங்கப்்படட அதே மனிேரகளோன 

இப்த்பாது இப்்படிப் த்பசுகிறைாரகள! 

ஏன, மக்களுக்கான ் ல்ை திடடங்க்்ள 

இந்ே அரசு நி்றைதவற்றைதவ இல்்ைைா? 

எவ்வ்ளவு தவ்ைவாய்ப்பு முகாம்கள, 

எவ்வ்ளவு ் ைத்திடடங்கள, மா்வரகளுக்கு 

ஊக்கமளிக்கப் ்பாடநூல், மிதிவண்டி 

முேைான ்பை க்பாருளகள, இப்த்பாது 

புதிோகக்  கா்ைச்  சிற்றுண்டி என 

எத்ே்ன திடடங்கள அறிவிக்கப்்படடாலும் 

இவரகள கண்மூடிக்ககாளவாரகள. 

இந்ேப் த்பனா சி்ைக்கு 80 தகாடி 

கெைவா எனறு தகளவி தகட்பவரகள, 

பிரேம்ர தம்டயில் ் வத்துக் ககாண்டு 

்ம் முேல்வர ஆற்றிை 9 நிமிட உ்ர 

ேமிழ்ாடடிற்கு 9000 தகாடி ஜிஎஸ்டி 

வரி நிலு்வத் கோ்க்ைக் ககாண்டு 

வந்ேது குறித்துப் த்பெதவ மாடடாரகள!

ஓர அரசு எனறைால் ்பல்வ்கப் 

்பணிக்்ளயும்ோன தமற்ககாள்ள 

தவண்டியிருக்கும். இதோ இப்த்பாது 

்டந்துககாண்டிருக்கும் உைக அ்ளவிைான 

ெதுரங்க வி்்ளைாடடுப் த்பாடடிக்கு 

ஏன இவ்வ்ளவு கெைவு  எனறு தகட்பது 

ெரிைா? வி்்ளைாடடு, இ்ெ, க்ை, 

இைக்கிைம் எனறு எல்ைாவற்றிற்கும்ோன 

அரசு கெைவு கெய்யும். த்பனா என்பது 

ஒரு குறியீடு. க்ை இைக்கிை ஆரவத்்ேத் 

தூண்டுவதே அேன உளளீடு!

ெரி, இேற்கு முனபு இப்்படிச் கெைவு 

கெய்ைப்்படடத்பாகேல்ைாம் இவரகள 

எங்தக த்பாயிருந்ோரகள? 2012ஆம் 

ஆண்டு  எம்ஜிஆர நி்னவிடத்்ேப் 

புதுப்பிக்க அதிமுக அரசு 43 தகாடி 

கெைவிடவில்்ைைா? அப்த்பாது 43 

தகாடி எனறைால், 10 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின அந்ேத் கோ்கயின இன்றைை 

மதிப்பு எனன? குஜராத்தில் ் வக்கப்்படடுள்ள 

்பதடல் சி்ைக்கு, மாநிை அரசு, ஒனறிை 

அரசு எல்ைாம் தெரந்து ஏறைத்ோழ 3000 

தகாடி கெைவு கெய்துள்ளாரகத்ள! 

வரும் அக்தடா்பர மாேம் மராத்திைத்தில்  

நிறுவப்்பட இருப்்போகத் திடடமிடடுள்ள 

ெத்ர்பதி சிவாஜி சி்ை 696 அடி  உைரம் 

ககாண்டோக அல்ைவா இருக்கப் 

த்பாகிறைது. அேற்காகச் கெைவிடத் 

திடடமிடப்்படடுள்ள கோ்க 3643,78 

தகாடி ஆயிற்தறை! அே்னயும் ோண்டி 

அது 5000 தகாடி வ்ரயில் ஆகும் 

எனறு கொல்கினறைனர. அது மக்கள 

வரிப்்ப்ம் இல்்ைைா? அது  

குறித்கேல்ைாம் இந்ே ‘மக்கள ்ை  

விரும்பிகள’ ஏன குரல் ககாடுக்கவில்்ை? 

உங்கள எஜமானரகளுக்கு ஒரு ெடடம், 

எங்கள ே்ைவருக்கு ஒரு  

ெடடமா? 

ஒன்றை மடடும் உறுதிைாகச்  

கொல்கிதறைாம் - 

க்ைஞரின த்பனா காவிைம் கொல்லும்! 

க்ைஞரின த்பனா காைத்்ே 

கவல்லும்!!     

சுப.வீரபொண்டியன்
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தமிழ் பரவட்டும் !
மொ.உதயகுமொர்

ஒனறிை அரசு எந்கேந்ே வழிகளில் ேமிழர உரி்ம்ைப் 

்பறிக்க முடியுதமா அந்ேந்ே வழிகளில் ்பறித்து வருகினறைது. 

அதில் முேன்மைான ஒனறு கமாழியுரி்ம. ஒனறிை அரசின 

்பல்தவறு து்றைகளுக்குமான ஒதர ்பணி என்பது, இந்தி்ையும் 

ெமஸ்கிருேத்்ேயும் திணித்து மற்றை கமாழிக்்ள, அதிலும் 

குறிப்்பாகத் ேமி்ழ ் சுக்குவோகும். அப்்படி ஒனறிை அரசின 

ஒரு து்றைைான இந்திைக் கைாச்ொர உறைவுக்கான கவுனசில் 

(ஐ சி சி ஆர) அேன ்பங்கிற்குத் ேமி்ழ ்சுக்கும் ்பணி்ைச் 

கெய்திருக்கிறைது.  

கவளி்ாடடுப் ்பல்க்ைக்கழகங்களில் இந்திைப் த்பராசிரிைர 

இருக்்ககள நிரப்்ப ஐ சி சி ஆர அண்்மயில் ஒரு வி்ளம்்பரம் 

கவளியிடடுள்ளது. இவ்வி்ளம்்பரத்தில் ேமிழ இடம் க்பற்றுள்ளது. 

ஆனால் அேற்காக விண்்ப்பிக்கும் ஐசிசிஆர இ்்ைே்ளத்தில் 

ேமிழ இடம் க்பறைவில்்ை. “உைகின ்ப்ழ்மைான கமாழிைான 

ேமிழ இந்திைாவில் இருப்்ப்ே எண்ணி ஒவ்கவாரு குடிமகனும் 

க்பரு்மப்்பட தவண்டும்” எனறு பிப்ரவரி 26, 2002 அனறு 

வாகனாலியில் பிரேமர தமாடி த்பசினார. ஆனால் கவளி்ாடடுப் 

்பல்க்ைக்கழகங்களுக்கான இருக்்ககளில் ேமிழ இல்்ை. 

்பாரப்்பனிை அரசின ொர்பாகப் த்பசும் பிரேமர ேமிழ ்பற்றி 

ேம்்படடம் அடிப்்பகேல்ைாம், ேமி்ழ வ்ளரக்க அல்ை, ேமி்ழ 

அழிக்கதவ. 

ஐசிசிஆர இ்்ைே்ளத்தில் கவளி்ாடடுப் ்பல்க்ைக்கழகங்களில் 

கெைல்்படும் இருக்்ககளின ்படடிைல் கவளியிடப்்படடுள்ளது. 

கமாத்ேம் 51 இருக்்ககள கெைல்்பாடடில் உள்ளன. இந்ேப் 

்படடிைலில் ேமிழ இல்்ை. அோவது ேமிழுக்கான இருக்்க 

எந்ேப் ்பல்க்ைக்கழகத்திலும் இல்்ை. 51 இருக்்ககளில் 

இந்தி கமாழிக்கு மடடும் 14 இருக்்ககள இருக்கினறைன. 

அடுத்ே்படிைாக ெமஸ்கிருேத்திற்கு 5 இருக்்ககள இருக்கினறைன. 

உருது கமாழிக்குத் ேனிதை ஒரு இருக்்கயும், இந்தியுடன 

இ்்ந்து மற்கறைாரு இருக்்கயும் என கமாத்ேம் இரண்டு 

இருக்்ககள  இருக்கினறைன. மற்றை இருக்்ககள இந்திைக் 

கல்வி, வரைாறு, ேத்துவம், க்பாரு்ளாோரம், புத்ே மேம், 

க்பங்காலி ்ாடடுப்புறை ்டனம் ஆகிை து்றைகளுக்கான்வ.

த்பாைந்தில் கெைல்்படடு வந்ே ேமிழுக்கான இரண்டு 

இருக்்ககள ேற்த்பாது ஐசிசிஆர கவளியிடடுள்ள ்படடிைலில் 

இடம் க்பறைவில்்ை. த்பாைந்து ் ாடடின வாரொ ்பல்க்ைக்கழகத்திலும், 

கிராக்கூப்ைாகி எதைானிைன ்பல்க்ைக்கழகத்திலும் அ்மந்திருந்ே 

ேமிழ இருக்்ககளுக்கு, ்பாஜக ஆடசிக்கு வந்ே கடந்ே 2014 

முேல் த்பராசிரிைரகள அமரத்ேப்்படவில்்ை. தகர்ளப் 

்பல்க்ைக்கழகத்தின ேமிழத் து்றைத் ே்ைவர கஜைகிருஷ்்னத் 

தேரவு கெய்திருந்ே ஐசிசிஆர அவ்ரயும் த்பாைந்து அனுப்்பவில்்ை.

 ேமிழ வ்ளரச்சி்ைத் ேடுப்்ப்ேதை கட்மைாகக் ககாண்டு 

ஒனறிை அரசு கெைல்்படடு வருவ்ே ஐசிசிஆர உறுதிப்்படுத்தி 

உள்ளது. ஐ சி சி ஆரின “கவளி்ாடுகளில் இந்திை இருக்்ககள” 

அறிமுகக் குறிப்பு கீழக்கண்டவாறு அ்மந்துள்ளது:

“ICCR, in consultation with Indian Missions abroad, estab-

lishes Chairs of Indian Studies (Political Science, Philosophy, 

History, Sociology & Economics) & Hindi, Sanskrit In different 

foreign universities / institutes across the globe. The purpose of 

these Chairs, apart from familiarizing students about India its 

history and cultural Polity is to become a nucleus around which 

Indian Studies and Indian languages as given above to develop 

in academic institutions abroad.”

 அோவது இந்திை கமாழிகள எனறு ஐசிசிஆர கருதுவது 

இந்தி்ையும் ெமஸ்கிருேத்்ேயும் மடடும்ோன என்ப்ே மிக 

கவளிப்்ப்டைாகதவ கேரிவித்திருக்கிறைாரகள. உள்ாடடில் 

கமாழி வ்ளரச்சிக்காக நிதி ஒதுக்குவது கோடங்கி கவளி்ாடடில் 

இருக்்ககள அ்மப்்பது வ்ர இந்திக்கும் ெமஸ்கிருேத்திற்கும் 

அளளிக் ககாடுக்கப்்படுகிறைது. மற்றை கமாழிகளுக்குக் கிளளிக்கூடக் 

ககாடுக்கப்்படுவதில்்ை. எல்ைாம் இந்திை கமாழிகளோம். 

ஆனால் ேங்க்்ள மடடுதம சுத்ேமான தேெப்்பற்றைா்ளரக்ளாக 

காடடிக் ககாளளும் இந்துத்துவாவாதிகள ஏன இந்தி ெமஸ்கிருேம் 

எனனும் இரு கமாழிகளுக்கு மடடும் முக்கிைத்துவம் ககாடுத்து 

மற்றை கமாழிக்்ளப் புறைக்கணிக்கிறைாரகள என்ப்ே இந்திைாவில் 

வாழும் ்பல்தவறு கமாழிகள த்பசும், அ்னத்து மாநிை மக்களும் 

சிந்தித்துப் ்பாரக்க தவண்டும். இந்தியும் ெமஸ்கிருேமும் வ்ளரவது 

என்பது ்பாரப்்பனிைமும் வர்ாசிரமமும் வ்ளரகிறைது என்பேன 

க்பாருள. ேமிழ வ்ளரந்ோல் ‘பிறைப்க்பாக்கும் எல்ைா உயிரக்கும்’ 

எனனும் ்பாரப்்பனிைத்திற்கு த்ர எதிரான ெமத்துவ க்றி 

வ்ளரகிறைது எனறு க்பாருள.  ்பாரப்்பனிைம் ெமத்துவத்திற்கு 

எதிரானது. இந்திக்கும் ெமஸ்கிருேத்திற்கும் ஆேரவானது.

ேமிழ வ்ளரக்கும் ்பணியில் திராவிட இைக்கம் ஒரு நூறைாண்டாகப் 

த்பாராடி வருகிறைது. இனறும் இந்திைாவின மற்றை கமாழிகளுக்கும் 

தெரத்துக் குரல் ககாடுப்்பது ேமிழகம்ோன. ேமிழ கமாழி 

வ்ளரச்சி ேமிழர உரி்ம. ேமிழர உரி்ம்ை மறுக்கும் ஒனறிை 

அரசின ஒரு து்றைைான ஐசிசிஆரின கெைல்்பாட்டக்  

கண்டித்துத் ேமிழகத்தின மக்க்ள்வ மாநிைங்க்ள்வ உறுப்பினரகள 

குரல் எழுப்பி, ேமிழ இருக்்ககள கெைல்்படுவ்ே உறுதி 

கெய்ை தவண்டும்.
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ஆசிரியர்: 
சுப.வீரபாண்டியன் 

ப�ொறுப�ொசிரியர் 
எழில்.இளங்காவன் 

ஆசிரியர் குழு: 
உதயகுமார் 
வவற்றிசவசெல்வன் 
சொரதா ்தவி

பெளியீடு: 
திராவிட இயககத் தமிழர் ்பரலவ

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என்.டி. ராமராவ் வதரு,  
ரஙகராஜபுரம், ்காடம்பாககம் 

வசென்லனை- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

வதற்கிலிருந்த வரைாறு  
செதுரஙகம் ஆடிய காட்சி !

இநதிய ஒன்றியத்தின் வரைாறு வதற்கில் இருநது, 
குறிபபாகத் தமிழ்ாட்டில் இருநதுதான் வசொல்ைபபட 
்வண்டும், எழுதபபட ்வண்டும் என்பலத அழுத்தம் 
திருத்தமாகப பிரதமர் ்மாடியின் முன்னிலையில்  
உைகத்திற்்க வசொல்லிவிட்டார் முதைலமசசெர் மு.க.ஸடாலின் 
அவர்கள், கலை பண்பாட்டு வாயிைாக, வசெஸ ஒலிம்பியாட் 
விழாவில்.

ரஷயாவில் ் லடவபற ் வண்டிய 44 ஆம் ‘வசெஸ ஒலிம்பியாட்’ 
என்ற உைகச செதுரஙக விலளயாட்லட, ் ான்்க மாதஙகளில் 
உைகம் வியநது பார்ககும் வண்்ணம் வசென்லனை, மாமல்ைபுரத்தில் 
்டத்திக காட்டியிருககிறார் தமிழ்ாடு முதல்வர் அவர்கள்.

186 ் ாடுகளின் இரண்டாயிரத்திற்கும் ் மற்பட்டச செதுரஙக 
விலளயாட்டு வீரர்கள் இதில் கைநது வகாள்கிறார்கள்.

விலளயாட்லட, விலளயாட்டாகப பார்த்துக வகாண்டு 
இருககும் உைகில், விலளயாட்டும் கலை, இைககிய, 
வ ரை ா ற்றுடன் ப ா ர் ககபப ட  ்வண்டும் என்பலத 
உ்ணர்த்தியிருககிறது இநதச செதுரஙக விலளயாட்டு விழா.

கி.மு. 4000 ஆண்டுகளின் தமிழர்களின் வரைாறு, ் செர - 
்சொழ- பாண்டியர்கள், அவர்கள் ஆட்சியில் ் லடவபற்ற கடல் 
வணிகம், ் வளாண்வளம், செஙககாைப பாண்டியர்களின் தமிழ 
வளர்த்த செஙகம், பிற்காைச ்சொழ, பாண்டியர்கள் வரைாறு, 
சிைபபதிகாரம், கலித்வதாலக, இறுதியாக நிகழநத 
ஆழிப்பரலை, அலதயும் தாண்டி இன்று வலரயானை 
வரைாறுகலள ் ்ரு உள்விலளயாட்டரஙகில்  காட்சிபபடுத்தியும், 
்டனைஙகலள வரிலசெபபடுத்தியும், தமிழ்ாட்லடச ்செர்நத 
பியா்னைா இலசெக கலைஞரின் ்தனிலசெ உள்ளிட்டவற்லற 
காட்சிப படுத்திய சிறபலப எபபடிச வசொல்லி வியபபது? 
ஆரியர்கள் க்ணவாயகளின் வழி்ய இஙகு நுலழநதது 
கி.மு.1500 என்பது இஙகு நிலனைககத் தககது.

ஆக்வ வதற்கில் இருந்த வசொல்ைபபட ்வண்டிய 
வரைாலறயும், அறிவின் கூர்லமயால் ் கரும் (உைகச)செதுரஙக 
விலளயாட்லடயும் ஒரு ் செரச வசொன்னை தமிழ்ாடு அரசுககும், 
முதல்வர் மு.க.ஸடாலின் அவர்களுககும் பாராட்டுகள் 
குவிகின்றனை, ் ாமும் பாராட்டு்வாம் !

24-07-22 அன்று, “்ானும் என் திராவிட இயகக நிலனைவுகளும் “ “இது 
தான் ராமராஜயம் “ இரு நூல்களின் திறனைாயவுக கூட்டம் ் லடவபற்றது.

16-07-22 அன்று திராவிட ்ட்புக கழக அறிமுகக கூட்டத்தில் ்தாழர்கள் 
உமா, இளங்கா, வழககறிஞர் இளஞ்சித்திரன் ஆகி்யார்

ஈ்ராடு மாவட்டப ்பரலவயின் கைநதுலரயாடல் கூட்டத்தில் ்தாழர்கள் 
காசு. ் ாகராசென், அ.தமிழக குமரன், ் செகர் உள்ளிட்டத் ் தாழர்கள்.

23-07-22 அன்று ்டநத திண்டுககல் ்மற்கு மாவட்ட திராவிட இயககத் 
தமிழர் ் பரலவயின் மாவட்ட அலமபபுக கூட்டத்தில்  ் தாழர்கள் ப.பு்ைநதிரன், 
ப.விடுலை, திராவிட அசுரன்,  செ.ஞானை்செகர்,  வஜயசசெநதிரன் ஆகி்யார்.

வசென்லனை மாவட்டப ்பரலவ

தாம்பரம் திராவிட ்ட்புக கழக அறிமுகம்

திண்டுககல் ்பரலவக கூட்டம்

ஈ்ராடு மாவட்டக கைநதுலரயாடல்
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கள்ளக்குறிச்சி மாவடடம் கனிைாமூர ெக்தி கமடரிக் 

தமல்நி்ைப்்பளளியில் ்பனனிகரண்டாம் வகுப்பு மா்வி 

மதி கடந்ே இரண்டு வாரத்துக்கு முனபு மரமமான 

மு்றையில் மர்ம்டந்ே்ேத் கோடரந்து ்்டக்பற்றை 

த்பாராடடம் கைவரமாக மாறிைது. பினனர நீதிமனறைத்தின 

உத்ேர்வ ஏற்று மா்வி மதியின உட்ை அவரது 

க்பற்தறைார ்ல்ைடக்கம் கெய்ேனர.

இந்ே தொகம் மக்கள மனதில் இருந்து நீங்குவேற்குள 

திருவளளூர மாவடடம் மப்த்படு அருதக உள்ள கீழதெரியில், 

அரசு நிதி உேவி க்பறும் “தெக்ரட ஹாரட க்பண்கள 

தமல்நி்ைப்்பளளி” விடுதியில் ேங்கிப் ்படித்து வந்ே 

்பனனிகரண்டாம் வகுப்பு மா்வி ெர்ளா (திருத்ேணி்ை 

அடுத்ே ேக்களூர கிராமத்்ேச் தெரந்ே பூெனம் என்பவரது 

17 வைது மகள) மரமமான மு்றையில் தூக்கில் கோங்கினார.

ெம்்பவத்ேனறு கா்ை வழக்கம் த்பால் சீரு்ட அணிந்துப் 

்பளளிக்குப் புறைப்்படட மா்வி ெர்ளா தோழிகளுடன 

உ்வு ொப்பிடுவேற்காக விடுதியில் உள்ள அ்றைக்குச் 

கெனறைார. அப்த்பாது திடீகரன விடுதி அ்றைக்குச் கெல்வோக 

மற்றை தோழிகளிடம் கூறி விடடுச் கெனறை மா்வி ெர்ளா 

நீண்ட த்ரம் ஆகியும் திரும்பி வராேோல் ெந்தேகம் அ்டந்ே 

தோழிகள விடுதி அ்றைக்குச் கெனறு ்பாரத்ேத்பாது தூக்கில் 

கோங்கிை நி்ையில் ெர்ளா பி்மாகட கிடப்்ப்ேக் கண்டு 

அதிரச்சி அ்டந்ேனர.

அ்ேத் கோடரந்து விழுப்புரம் மாவடடம் விக்கிரவாண்டியில் 

உள்ள ேனிைார மருந்திைல் கல்லூரியில் முேைாம் ஆண்டு 

்படித்து வரும் விழுப்புரம் மணி ்க்ரச் தெரந்ே 17 வைது 

மா்வி ஒருவர கல்லூரிக் கடடிடத்தின முேல் மாடியில் 

இருந்து குதித்துத் ேற்ககா்ை முைற்சியில் ஈடு்படடார. 

மைங்கிை நி்ையில் இருந்ே மா்வி்ை மீடடு சிகிச்்ெக்காக 

விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவம்னயில் 

தெரத்ேனர. அங்கு அவெர சிகிச்்ெப் பிரிவில் மா்வி 

அனுமதிக்கப்்படடு அவருக்கு தீவிர சிகிச்்ெ அளிக்கப்்படடு 

வருகிறைது.

இது த்பானறை கோடர ெம்்பவங்க்்ள 

்ாம் ொோர் ேற்ககா்ைகள எனறு 

எளிதில் கடந்து கெனறு விட இைைாது. 

ஏகனனில் இது த்பானறை ெம்்பவங்களில் 

ேனிைார கல்வி நிறுவனங்களில் ்பயிலும் 

மா்விகத்ள கோடரந்து ்பாதிக்கப்்படுகினறைனர. 

அரசுப் ்பளளி மற்றும் கல்லூரிகளில் 

்பயிலும் மா்விைருக்கு இது த்பானறை 

சிக்கல்கள ஏற்்படுவதில்்ை. அதே 

த்பானறு மா்வரகளுக்கும் இந்ேச் 

சிக்கல்கள எழுவதில்்ை. இ்ேக் கூரந்து 

த்ாக்கினால்  க்பண் கல்வி்ைச் 

சீரகு்ைக்கும் ெதிைாக இருக்குதமா 

எனறை ஐைம் ஏற்்படுகிறைது.

இந்திை ஒனறிைத்தில் ேமிழ்ாடு மற்றும் 

வழக்கறிஞர் இரொம.டவரமுத்து

இடைநிற்றலுக்கு வழிவகுக்கும் 
புதிய கல்விக் ககொளடக!

தகர்ளா க்பண் கல்வியில் சிறைந்து வி்ளங்குகிறைது என்போல் 

ேமிழ்ாடடின கல்விக் கடட்மப்்்ப சி்ேத்துக் காவிக் 

கூடாரமாக மாற்றை நி்னக்கும் மேவாே ெக்திகள இது 

த்பானறை ெம்்பவங்களின பிண்்னியில் இருக்கைாம் எனறு 

எண்்த் தோனறுகிறைது. கள்ளக்குறிச்சி ெக்தி ்பளளி 

உரி்மைா்ளர திரு. இரவிக்குமார இத்ே்கைப் பினபுைம் 

ககாண்டவர என்போல் இந்ேச் ெந்தேகம் தமலும் வலுவாகிறைது. 

புதிை தேசிைக் கல்விக் ககாள்கயின முக்கிை அம்ெங்களில் 

ஒனறைான “Multiple Entry Multiple Exit” என்பது இ்டநிற்றைலுக்கு 

(க்பரும்்பாலும் மா்விைரின இ்டநிற்றைலுக்கு) வழி வகுக்கும் 

என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.

இது த்பானறை நிகழவுகளுக்கு உரிைத் தீரவாக ேனிைார 

கல்வி நிறுவனங்க்்ளத் ேமிழ்ாடு அரதெ ஏற்று ்டத்ே 

தவண்டும் எனறு இந்திைப் க்பாது்ட்மக் கடசியின 

மாநிைச் கெைைா்ளர முத்ேரென தவண்டுதகாள விடுத்துள்ளார. 

இேன ்படி அரசு ஒதர இரவில் இது த்பானறு முடிகவடுத்து 

விட இைைாது.  ஆயினும் முேல்வர மு.க.ஸ்டாலின அவரகளின 

அரசு அ்மந்ே கடந்ே ஓராண்டில் ்படிப்்படிைாக அரசுப் 

்பளளிகளின மா்வர தெரக்்க உைரந்துள்ளது.

மருத்துவப் ்படிப்பில் அரசுப் ்பளளி மா்வரகளுக்கு 

7.5% இடஒதுக்கீடு என்பேற்கு உச்ெநீதிமனறைம் வ்ர கெனறு 

உறுதிப்்படுத்திைது, ஆறு முேல் ்பனனிகரண்டாம் வகுப்பு 

வ்ர அரசுப் ்பளளியில் ்பயினறை மா்வரகளுக்குப் 

க்பாறியிைல் உளளிடட கோழிற்கல்வியில் 7.5% இடஒதுக்கீடு 

வழங்கிைது. அவரக்ளது அ்னத்துக் கடட்த்்ேயும் 

அரதெ ஏற்றைது. ஒன்போம் வகுப்பு வ்ர ்படிக்கும் மா்வரகள 

மாற்றுச் ொனறிேழ இல்ைாமல் ேனிைாரப் ்பளளிகளில் 

இருந்து அரசுப் ்பளளிக்கு மாறை வழி வ்க கெய்ேது. “மூவலூர 

இராமாமிரேம் அம்்மைார நி்னவு திரும் உேவித் 

திடடம்” என்ப்ே “மூவலூர இராமாமிரேம் அம்்மைார 

நி்னவு உைரகல்வி உறுதிைளிப்புத் திடடம்” என மாற்றி 

ஆறு முேல் ்பனனிகரண்டாம் வகுப்பு வ்ர அரசுப் ்பளளியில் 

்பயினறை மா்விைருக்கு அவரகள உைரகல்வி ்பயிலும் காைம் 

முழுவதும் மாேம் தோறும் ஆயிரம் 

ரூ்பாய் உேவித்கோ்க வழங்க ஆ்் 

பிறைப்பித்துள்ளது. இ்வ த்பானறை 

்பல்தவறு ்டவடிக்்ககள மூைம் 

மக்களிடம் மனமாற்றைம் ஏற்்படடுத் 

ேங்கள குழந்்ேக்்ள அரசுப் ்பளளிகளில் 

தெரக்கத்  கோடங்கி உள்ளனர. மது்ர 

மாவடடம் ஒத்ேக்க்ட அரசு 

தமல்நி்ைப்்பளளியின மா்வரகள 

எண்ணிக்்க ்ானகாயிரம் ஆக 

உைரந்துள்ளது என்பது இேற்குச் ெரிைான 

எடுத்துக்காடடு. இத்ே்கை நி்ை 

மாநிைம் முழுவதும் ஏற்்பட தவண்டும் 

என்பதே ்மது விருப்்பம்.

க்பண் கல்வி்ைப் த்பணிக் காக்க 

அ்னவரும் உறுதி ஏற்த்பாம். !!


