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மா. உமாபதி சுப.வீரபாண்டியன்
உதவாக்கரைத் தீர்ப்ாயம். அண்ாவின் தம்பிநீ

இது 
சரவாதி்காைம்

தலையஙகம்

முத்தலாக் ்தடையா ?  
முஸ்லிம் அச்சுறுத்தலா ?

வெற்றிசவசெலென்
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முத்தலாக் ்தடை மச�ா்தா எனப்படும் 
முஸ்லிம் ப்பண்கள் திருமண உரிடம்கள் 
்பாது்காபபுச் �டைம் [Muslim Women 
(Protection of Rights in marriage) Act, 2019] 
நாைாளுமன்றததின இரு அடை்களிலும் 
நிட்றசைற்றப்படடு, குடியரசுத ்தடலைர் 
ஒபபு்தல் அளிததுள்்ளட்தயடுதது 
�டைமாகியுள்்ளது.

முத்தலாக் என்றால் எனன?

இஸ்லாமிய ஆண்கள், ்தங்கள் மடனவிடய 
விைா்கரதது ப�ய்து திருமண ்பந்தததில் 
இருநது பைளிசய ைரசைணடுமானால், 
்தலாக் என்ற ப�ால்டல, பைவசைறு 
�ந்தர்ப்பங்களில் மூனறு முட்ற 
ப�ால்லசைணடும். ஆனால், இநதியாவில் 
ைசிக்கும் இஸ்லாமியர்்களில் ஆண 
்தனது மடனவியிைம் ஒசர �மயததில் 
மூனறு முட்ற ்தலாக் ப�ானனாலும் 
அைர்்களுடைய விைா்கம் ரத்தாகிவிடை்தா்க 
ஏறறுக்ப்காள்்ளப்படுகி்றது.

முஸ்லிம் ஆண்கள் உைனடியா்க 
மூனறு முட்ற ்தலாக் கூறி விைா்கரதது 
ப�ய்யும் நடைமுட்ற ப�ல்லாது 
எனறு உச்� நீதிமன்றம் ்கைந்த 2017-
ஆம் ஆணடு  தீர்ப்பளித்தது. சமலும் 

முத்தலாக்குக்குத ்தடை விதிக்கும் 
ைட்கயில் �டைம் இயற்ற மததிய 
அரசுக்கு உத்தரவிடைது. அ்தன்படி, 
மததிய அரசு ்தறச்பாது இச்�டைதட்த  
நிட்றசைறறியுள்்ளது.

முத்தலாக் ்தடைச் �டைததின்படி 
முஸ்லிம் ்கணைர்்கள், ்தங்களின 
மடனவிக்கு உைனடியா்க முத்தலாக் 
கூறிய்தா்க மடனவி பு்கார் அளித்தால், 
அது குற்றமாகும், அ்தறகு 3 ஆணடு்கள் 
ைடர சிட்றத ்தணைடன ைழங்கப்படும். 

 ப்பண்களின உரிடமடய மறுப்பதில் 
எந்த ம்தமும் விதிவிலக்்கல்ல. திருமண 
உ்றவில்  ப்பண்களின உரிடம 
்பாது்காக்்கப்பைசைணடும் என்பது �ரியான 
ைா்தம்்தான. ஆனால், உரிடமயியல் 
�ார்ந்த இந்த விை்காரதட்தக் குற்றவியல் 
விை்காரமா்க மாறறியச்த இச்�டைதட்த 
ஐயததிறகு உள்்ளாக்குகி்றது. 

�ாயிரா ்பானு ைழக்கில் ஏறப்கனசை 
முத்தலாக் ப�ல்லாது எனறு உச்�நீதிமன்றம் 
தீர்பபு ைழஙகியுள்்ளது. எனசை, முத்தலாக் 
ப�ானனாலும் அது திருமண முறிவுக்கு 
ைழிைகுக்்காது என்ற நிடலயில், 
இது உரிடமயியல் பிரச்�டனயா்க 

இருநது குற்றவியல் பிரச்�டனயா்க 
மாற்றப்படடுள்்ளது 

இச்�டைததின்படி, முத்தலாக் ப�ால்லும் 
்கணைனுக்கு 3 ஆணடு சிட்றத ்தணைடனயும், 
அ்பரா்தமும் விதிக்்கப்படும். ைழக்குத 
ப்தாடுக்கும் மடனவிக்கு, சிட்றயில் 
இருக்கும் ்கால்கடைததில் ்பராமரிபபும் 
ைழங்க சைணடும். 

"அப்படிச் சிட்றயில் இருக்கி்ற ்கணைன 
எப்படி அந்தப ப்பணணுக்கு ஜீைனாம்�ம் 
ைழங்க முடியும்?”

்கணைடனச் சிட்றயில் அடைத்தால், 
திருமண ைாழ்வு நீடிக்்காது. சிட்றயில் 
இருக்கும்ச்பாது அைரால் ்பராமரிபபுச் 
ப�லவுக்குப ்பணம் ்தர முடியாது 
என்ப்தால் மடனவியும் குழநட்த்களும் 
இனனலுக்கு ஆ்ளா்கசை சநரிடும். 

சைறு எந்த ம்ததட்தச் ச�ர்ந்தைர்்களுக்கும் 
இவை ாறு  மூனறு  ஆணடு்கள் 
சிட்றத்தணைடன என்பது இல்லா்த 
நிடலயில் இஸ்லாமியர்்களுக்்கா்கபைனறு 
இப்படி ஒரு �டைம் நிட்றசைற்றப்படடுள்்ள 
்காரணத்தாசலசய,    இந்தச் �டைம் 
முஸ்லிம் ப்பண்களின மீ்தான 
இரக்்கததினால் அல்ல, முஸ்லிம் ஆண்கட்ளச் 
சிட்றயில் ்தள்ளும் சநாக்்கததுைசனசய 
நிட்றசைற்றப்படடுள்்ளது என்பது 
ப்தளிைாகி்றது.

 ஏறப்கனசை சிறு்பானடம 
மக்்களின நலன்களுக்கு எதிரா்கச் 
ப�யல்்படடு ைரும் ்பாஜ்க அரசு, 
இச்�டைதட்தக் ப்காணடு ைநதிருப்ப்தன 
மூலம் இசுலாமிய மக்்கட்ள அச்சுறுத்தலுக்கு 
ஆ்ளாக்கியுள்்ளது.

 இ து  ஒ ரு பு ்ற மி ரு க் ்க ,  
ம க் ்க ்ள ட ை யி ல்  ஆ ்த ரி த து ம் ,  
மாநிலங்க்ளடையில் எதிர்ததும் 
இரடடை நிடலப்பாடு்கட்ள எடுத்தது,  
அ தி மு ்க  அ ர சி ன  
ப ்த ளி ை ற ்ற  ச ்ப ா க் கி ட ன  
பைளிப்படுததியுள்்ளது. 

முத்தலாக் ்தடையா ?  
முஸ்லிம் அச்சுறுத்தலா ?
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வபாள்ாசசி மா. உமாபதி
ஒசர நாடு ! ஒசர ச்தர்்தல்! ஒசர 
ம்தம்! ஒசர ்கல்வி ! ஒசர ஆ்தார் 
அடடை ! ஒசர ைரி !  ஒசர சரஷன! 
ஒசர உணவு! ஒசர உடை ! எனறு  
இநதியாவின ்பனமு்கத்தனடமடய 
சிட்ததது ஒறட்றக்்கலாச்�ாரம் எனகின்ற 
திட�டய சநாக்கிச் ப�ல்கின்ற ்பாஜ்க 
அரசு இபச்பாது ஒசர நதிநீர் ஆடணயம் 
எனகின்ற ஒனட்றத திணிக்்க முயல்கி்றது. 
்பனமு்கத ்தனடம்தான இநதியாவின 
அடித்த்ளம்- அடையா்ளம். அந்த 
அடையா்ளதட்தச் சிட்ததது ஒறட்றக் 
்கலாச்�ாரம் என்பது ்பாசி�ப ச்பாக்கு.. 
உைல் என்பது ட்க , ்கால், ையிறு, இ்தயம், 
்தடல, ்கண, ்காது, 
எனறு ்பல்சைறு 
உறுபபு்கட்ளக் 
ப்காணடிருக்்க 
சைணடும் . 
ஒவபைானறும் 
�ரியா்கச் ப�யல்்பை 
சைணடும் . ஒசர 
ஒரு உறுபபு மடடும் 
பமாத்த உைலா்காது, 
ஆ்க முடியாது. 
அதுச்பால்நமது நாடு 
்பல்சைறு ்கடல, 
இலக்கியம், பமாழி, 
்பழக்்கைழக்்கங்கட்ளக்  
ப்காணைது. அடை 
்பாது்காக்்கப ்பை 
சைணடும்.  ஒறட ்றக் 
்க ல ா ச் � ா ர ம்  
ஆ்பததில்  ்தான 
ச்பாய் முடியும். 

்தமிழ்நாடடைப ப்பாறுத்தைடரயில் 
அ்தன மி்கபப்பரிய பிரச்சிடன 
்காவிரி நதிநீர்ப ்பஙகீடு்தான.1924 இல் 
பைள்ட்ளயர் ஆடசியில் ஏற்படுத்தப்படை 
்காவிரி நதி நீர் ஒப்பந்தம் 1974இல் 
புதுபபிக்்கப்படடிருக்்கசைணடும்.
அபச்பாது மததியில் ஆணை  ்காஙகிரஸ் 
அரசின ்தமிழ்க விசரா்தப ச்பாக்்கால் 
அந்த ஒப்பந்தம் புதுபபிக்்கப்பைாமல் 
இழுத்தடிக்்கப ்படைது. அ்தன பின 
பநருக்்கடிநிடலயில் ்கழ்க அரசு 
்கவிழ்க்்கப்படடுக் குடியரசுத ்தடலைர் 
ஆடசி ப்காணடுைரப்படைது .அ்தன 
பின 13 ஆணடு்காலம் எம்ஜிஆரின 
ஆடசியில் முட்றயான எந்த முடிவும் 
எடைப்பைவில்டல. 1989இல் மீணடும் 
திமு்க ஆடசிப ப்பாறுபச்பற்றபின, 
மததியில் �மூ்கநீதிக் ்காைலர் விபி 
சிங அைர்்கள்பிர்தமரான பின ்காவிரி 
நடுைர் மன்றம் அடமக்்கப்படைது.
அ்தனுடைய இறுதிப தீர்பபு பைளியா்க 
17ஆணடு்கள் பிடித்தன. 2007இல் 
பைளியான நடுைர்மன்றததீர்பபு ்பல்சைறு 

்தடை்கட்ளத்தாணடி 2013இல்்தான 
அரசி்தழில்  பைளியானது. ்காவிரி 
இறுதித தீர்பட்ப நிட்றசைற்ற நானகு 
நாளில் ்காவிரி சமலாணடம ஆடணயம் 
அடமக்்க சைணடும் எனறு மததிய 
அரசுக்கு உச்�நீதிமன்றம் அளித்த 
தீர்பட்ப இதுைடர நிட்றசைற்றாமல் 
இருப்பதுைன, அந்தத தீர்பட்ப எதிர்தது 
மததிய அரச� உச்�நீதிமன்றம் ப�னறு 
்தடை ைாஙகி விடை்தால் ்தமிழ்கததின 
உரிடம அநியாயமா்க, மனி்தாபிமானமினறி 
மறுக்்கப்படடுள்்ளது. 

இந்த நிடலயில் இபச்பாது   ஒசர 
நதிநீர்த தீர்ப்பாயம் எனகி்றது ்பாஜ்க  

அரசு..இது குறிததுத திமு்க ்தடலைர் 
்த்ள்பதி மு்க ஸ்ைாலின அைர்்கள் 
கூறுட்கயில் ,"  ்தமிழ்கததிறகுக் கிடைக்்க 
சைணடிய நீதிடயக் ்கால ைரம்பு இனறி 
ஒததி டைப்பத்தற்கான மி்கபப்பரிய 
அ்பாய அறிவிப்பா்க இது இருக்கி்றது. 
அதுமடடுமினறி ்தமிழ்கததிறகு இறுதித 
தீர்பபின்படி கிடைக்்க சைணடிய 
உரிடம்கள் சமலும் ்பல ஆணடு்கள் 
்கால ்தாம்தம் ஆகும் நிடல திடைமிடடு 
ஏற்படுத்தப ்படுகி்றச்தா என்ற ்பலத்த 
�நச்த்கம் ்தமிழ்க மக்்களுக்கும், 
விை�ாயப ப்பருஙகுடி மக்்களுக்கும் 
எழுகி்றது. ஆ்கசை இனியும் ்காவிரி 
நதிநீர் உரிடமக்்கா்கத ்தமிழ்கதட்தக் 
்கால ைடரயட்றயினறிக் ்காததிருக்்க 
டைக்்க மததிய அரசு சமறப்காள்ளும் 
இந்த ்பார்பட�மான முயறசிடயக்  
ட்கவிை சைணடும். ்காவிரி சமலாணடம 
ைாரியதட்தயும், ஒழுங்காறறுக் குழுடையும் 
உைசன அடமததிை சைணடும் எனறு 
ைலியுறுததிக் ச்கடடுக் ப்காள்கிச்றன." 
எனறு குறிபபிடடுள்்ளார். 

மாநிலங்களுக்கு இடைசயயான நதிநீர்ப 
்பஙகீடு பிரச்டனடயத தீர்க்்க ஒசர 
தீர்ப்பாயதட்த அடமப்ப்தற்கான �டைத 
திருத்த முனைடிவு  மக்்க்ளடையில் 
நிட்றசைற்றப்படடுள்்ளது. இந்தச் 
�டைமுனைடிவு  நிட்றசைற்றப்படைாலும், 
்காவிரி சமலாணடம ஆடணயம் ப்தாைர்நது 
ப�யல்்படும் என அடமச்�ர் உறுதி 
அளிததுள்்ளார். மததிய அரசு ்தருகின்ற 
இவவி்தமான உறுதிபமாழி்கட்ள  நம்்ப 
முடியுமா?  

முனனர் இருந்த Finance Commission  
எனனும் நிதிக்குழு ஆடணயதட்தக் 
்கடலததுவிடடு நிதி ஆசயாக் எனனும் 

திடைதட்த முன 
டைத்தனர். அ்தனால்  
இ ப ச்ப ா து 
மாநிலஅரசு்கள் 
்தங்கள் உரிடம்கட்ள, 
நிதிதச்தடை்கட்ள 
ச்கட்கமுடியா்த 
நி ட ல க் கு த 
்தள்்ளப்படடுள்்ளனர். 
அதுச்பாலசை 
நீட ச்தர்வு 
பிரச்�டனயிலும் 
்தமிழ்கததுக்கு 
ஓ ர ா ண டு 
்காலநீடடிபபு 
எனறு  மு்தலில் 
கூறிய மததிய 
அடமச்�ர்்கள், 
அ்தடன அந்த 
ஆ ண சை  
ப ்க ா ண டு 

ைநது ்தமிழ்கதட்த ைஞ்சித்தனர்.  
ஒவபைானறிலும் ஏற்கனசை இருந்த 
அடமபபு்கட்ள மாறறி, சிட்ததது, 
புதிய அடமபபு்கட்ளக் ப்காணடு ைநது 
அைறறின மூலம் மாநில அரசு்களின 
அதி்காரங்கட்ளப ்பறிதது ைருகி்றது . 
்தனக்கு எந்த வி்தததிலும் ஆ்தரைா்க 
இல்லா்த ்தமிழ்நாடடை ைஞ்சிததுக் 
ப்கடுப்பது ்பாஜ்கவின ப�யல் திடைமா்க 
உள்்ளது. ்தமிழர்்கள் விழிதது எழசைணடிய 
்காலம் இது.  

்பாஜ்கவின இந்த ்பாசி�ப ச்பாக்கு்கட்ளப 
்பார்க்கும்ச்பாது ்படடுக்ச்காடடை 
்கல்யாண சுந்தரம் அைர்்களின ்பாைல் 
ஒனறு  நிடனவுக்கு ைருகி்றது.
அன்பு படர்ந்த க�ொம்பினிலே ஒரு 
அ�்ந்்தக் குரங்கு ்தொவும் -  அ்தன் 
அழ்�க் கு்ேக்� லேவும் 
க�ொம்பும் ஒடி்நது க�ொடியும் கு்ே்நது 
குரங்கும் விழு்நது சொகும்.

உதவாக்கரை  
ஒரை நதிநீர்த் தீர்்ப்ாயம்.
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அை�ரக் ச்காலததில் அள்ளித ப்தளித்த (அலங) 
ச்காலங்கள் ஆகிக் ப்காணடிருக்கின்றன, நாைாளுமன்றததில் 
மச�ா்தாக்்கள்.

விைாதிப்ப்தறகுச் �ரியான ்த்கைல்்கள் ்தயாரிக்்கக் கூை 
முடியவில்டல, அடுத்த நாள் எனன மச�ா்தா ்தாக்்கல் 
ப�ய்ைார்்கள் எனறு ப்தரியவில்டல, அடையின அலுைல் 
்படடியடல மு்தல் நாள் இரவில் மாறறுகி்றார்்கள்  எனறு 
எதிர்க்்கடசி்கள் குற்றம் �ாடடுகின்றன.

எதிர்க்்கடசி்களின ்கடும் எதிர்பபு்கட்ளயும் மீறி இபப்பாழுது 
‘ச்தசிய மருததுை ஆடணய’ மச�ா்தா நிட்றசைற்றப 
்படடிருக்கி்றது.

1956ஆம் ஆணடு ‘இநதிய மருததுை ்கவுனசில்’ �டைம் 
ப்காணடு ைரப்படைது.

63 ஆணடு்கள் நடைமுட்றயில் இருக்கும் இச்�டைததில் 
ஊழல் மலிநது விடை்தா்கக் கூறி, இ்தறகுப ்பதிலா்கத 
ச்தசிய மருததுை ஆடணயதட்தக் ப்காணடுைருகி்றது 
மததிய அரசு.

ஒசர இநதியா, ஒசர பமாழி, ஒசர ்பண்பாடு என்ற 
ஆர்.எஸ்.எஸ்/ ்பாஜ்க ப்காள்ட்க ைழி நாடுமுழுைதும் 
இனி மருததுைததிறகும் ஒசர ‘பநக்ஸ்ட’ எனும் ச்தர்டை 
ப்காணடுைருகி்றார்்கள்.

நீட ச்தர்டைப ச்பால இந்த பநக்ஸ்ட ச்தர்விலும் 
ச்தறினால் ்தான மருததுைரா்கத ப்தாைர முடியும்.

பைளிநாடு்களில் மருததுைம் ்படிததிருந்தலும் அைர்்களுக்கும் 
பநக்ஸ்ட என்பது ்தகுதித ச்தர்ைா்க ைரபச்பாகி்றது.

அடுத்த மூனறு ஆணடு்களில் இதச்தர்வு நடைமுட்றக்கு 
ைர இருக்கி்றது.

இந்த மச�ா்தா குறிதது, நாைாளுமன்ற நிடலக்குழு 
அளித்த ்பரிநதுடர்கட்ள ஏற்காமல், அ்தடன முறறிலும் 
நிரா்கரிதது விடடு மச�ா்தா நிட்றசைற்றப்படடிருக்கி்றது.

இம்மச�ா்தாவில் திருத்தங்கள் ச்காரி ஏ்றத்தாழ 
20ஆயிரததிறகும் சமற்படை மருததுைர்்கள் ச்பாராடைததில் 
இ்றஙகியிருக்கி்றார்்கள்.

இடை்கட்ள எல்லாம் கிஞ்சிததும் ்கருததில் ப்காள்்ளாமல், 
எடுதச்தன ்கவிழ்தச்தன எனறு மததிய அரசு நைநது 
ப்காள்ைது நாடடின நலனுக்கு ஏற்றது இல்டல.

புதிய ்கல்விக் ப்காள்ட்க, முத்தலாக் ச்பானறு �ரியான 
விைா்தமில்லாமல், விைாதிதது எதிர்க்்கடசி்கள் ப�ால்கின்ற 
திருத்தங்கள் எட்தயும் ப�ய்யாமல், மச�ா்தாக்்கட்ள 
மடடுசம நிட்றசைறறிக் ப்காணடிருப்பது மக்்களிடைசய 
ஐயதட்த ஏற்படுததுகி்றது.

ஆடன ைரும் பினசன மணி ஓட� ைரும் முனசன 
என்பட்தப ச்பால, நிட்றசைற்றப ்படடுக்ப்காணடிருக்கும் 
ஒவபைாரு மச�ா்தாவுக்கும் பினனால் ்பாதிபபு்கள் 
ைர இருக்கின்றன என்பது மடடும் புரிகி்றது.

இது �ர்ைாதி்காரததின உச்�ம்.

இது 
சர்வாதிகவாரம்

திண்டுககல் கருத்தரஙகம்

27-07-2019 அன்று ‘தீககதிர’ ஆசிரியர குமரரசன் எழுதிய ‘நம்பிக்ககளும் 
மூட நம்பிக்ககளும்’ என்்ற நூல் அறிமுகக கூடடம் திண்டுககல் ரேர்்த 
ர்தவாழரகளவால் நடத்தபேடடது. கூடடததிற்ககுத ர்தவாழர திண்டுககல் 
ேவாரததிேன் ்த்ை்ம ஏற்்றவார. ர்தவாழர புரைந்திரன் தி்றனவாய்வு்ரயவாற்்ற,   
ர்தவாழர அரசசழிைன் ் ரர்ற்பு்ரயவாற்றினவார. ர்தவாழரகள் கி. ரவிசந்திரன், 
ஞவானரசகரன், ்தமிழினியன், ஆனந்்தரவாஜ் உள்ளிடரடவார ேஙரகற்்றனர.
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‘நாங்க ப்பரியார் ்கடசி’, ‘இப்ப இருக்கு்ற பிள்ட்ளங்க 
்தப்ப ்தடடிக்ச்கக்்க ்பயப்படுறீங்க, நாபனல்லாம் ட்கயில 
அருைா எடுதது �த்தம் ச்பாடைனனா ஒரு ்பய எதிர்ல 
நிக்்கமாடைான’ ‘ஒரு ட்கயில புள்ட்ளங்க்ளயும், இனபனாரு 
ட்கயில புரு�னயும் புடிச்சிக்கிடடு மாநாடடுக்குப ச்பாயிடுசைாம்’ 
்காநதிமதிப ்பாடடிக்கு 90 ையதிருக்கும்ச்பாது, அைரிைம் 
ச்பசிக்ப்காணடிருந்த ஒரு மாடல சநரததில் என ட்கடய 
அழுததிய்படி ப�ானனடை. அந்தப ப்பரியார் ப்பருநப்தாணைர் 
்காநதிமதியம்மாள் ்கைந்த ஜூடல மா்தம் 12ஆம் ச்ததி 
100ஆைது ையட்த எடடிபபிடித்த சநரததில் ்காலமானார்.

1930்களிசலசய அருபபுக்ச்காடடை �.வீ.்க.முததுச்�ாமி எனனும் 
திராவிைர் ்கழ்கத்தைடரச் �ாதி மறுபபுத திருமணம் ப�ய்து 
ப்காணைார். இயக்்கசம குடும்்பம், ப்காள்ட்கசய ைாழ்க்ட்க 
என இறுதி மூச்சு ைடர ைாழ்ந்தைர். 1947இல் மதுடரயில் 
நைந்த திராவிைர் ்கழ்கக் ்கருஞ்�டடை மாநாடடுப ்பந்தலுக்குத 
தீ டைக்்கப்படைச்பாது, உயிர்்தப்ப ஏறிய ச்பருநட்தயும் 
ைனமுட்றயா்ளர்்கள் ஆயு்தங்களுைன மறிக்கின்றனர். 
ட்கக்குழநட்தயா்க இருந்த ம்கன ்தமிழர�டனயும், ்கணைடரயும், 
ைனமுட்றயா்ளர்்களுைனும், ்காைல்துட்றயினருைனும் 
ச்பாராடி மீடகி்றார் ்காநதிமதியம்மாள். ்கணைருடைய 
மட்றவுக்குப பி்றகும், இயக்்கப ்பணி்களில் முழுவீச்சுைன 
ஈடு்படை ்காநதிமதியம்மாளின ்தடலடமயில், எணணற்ற �ாதி 
மறுபபு, சுயமரியாட்தத திருமணங்கள் நடைப்பறறிருக்கின்றன.

ப்பணணிறகுக் ்கல்வி கிடைத்தால் ஒரு �மூ்கசம ்பயனப்பறும் 
என்ப்தால்்தான திராவிை இயக்்கம் ப்பண ்கல்விக்கு 
மு்தலிைம் ்தருகி்றது. ்கல்வி மடடுமனறு, ப்காள்ட்கயும், 
ஒரு ப்பணணின ைழியா்கத ்தடலமுட்ற ்தடலமுட்றக்கும் 
்கைத்தப்படும் என்ப்தறகுக் ்காநதிமதியம்மாள் மி்கச் சி்றந்த 
�ான்றா்க ைாழ்நது மட்றநதிருக்கி்றார்.  

்தான ்பறறிநின்ற ப்காள்ட்கடயயும், அந்தக் ப்காள்ட்க 
்தந்த துணிச்�டலயும் அப்படிசய ்தனனுடைய ச்பததி 
ஓவியாவிறகுக் ்கைததியிருக்கி்றார். ஓவியா ஏ.பி.ைள்ளிநாய்கம் 
இடணயரின ம்கன ஜீை�்காப்தன, ஜீை�்காப்தன - �மீம் 
இடணயரின பிள்ட்ள்கள் இ்தயச் சிறபி, நிலைன என 
ஐந்தாைது ்தடலமுட்றயா்கத ப்தாைர்கி்றது ்காநதிமதியம்மாள் 
ஊடடிய ப்காள்ட்க 
உறுதி.

ம ட ்ற ந ்த  
்காநதிமதியம்மாளின 
உைல் ப�னடன 
மருததுைக் ்கல்லூரி 
மாணைர்்களின ்படிபபுப 
்பயன்பாடடுக்்கா்கக் 
ப ்க ா ட ை ய ா ்க 
ைழங்கப்படைது. 

நிட்றய ்காநதிமதி்கட்ள 
உருைாக்்க சைணடும்...
நாமும் ்காநதிமதிப 
்பாடடிடயப ச்பால 
ைாழ்நது ்காடை 
சைணடும்.

- இரா.உமா
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கடந்துவிடரடவாம் ஓரவாண்்டக க்ைஞர இன்றி 
  கனி்வான துணி்வான ்த்ை்வா உன்்றன் 
்தடம்ேற்றித ்தவான்நடந்ர்தவாம் அ்தனவால் ்தவாரன 
  ்தமிழநவாடடின் தி்சசயஙகும் ச்ற்றி கண்ரடவாம் 
விடமவாடரடவாம் ஒருநவாளும் திரவாவி டத்்த 
  ர்ரகவாககும் விழு்தவாகி நிற்ரேவாம் ச்ல்ர்வாம்!
ச்தவாடமவாடரடவாம் ம்தச்றி்ய சவாதி நஞ்ச 
  ச்தவாழமவாடரடவாம் எதிரிக்ள மண்டி யிடரட! 

சநருபேவாறு  ந்மரநவாககி ்ருகு ச்தன்்ற 
  நி்ை்யநவாம் மறுககவில்்ை இருந்்த ரேவாதும் 
சநருககடி்யப ேைமு்்றநவாம் சந்தித துள்ரளவாம் 
  ரநரநின்ர்ற புயல்ம்ழ்யப  பு்றஙகண் டுள்ரளவாம் 
்ரு்ச்தைவாம் ்ரடடும்நம் ர்தவாள்கள் ்தவாஙகும் 
  ்ருஙகவாைம் ்தனிலும்நம் புகரழ ஓஙகும் 
சேரு்மமிகு உன்சேயரர ஆயு ்தம்்தவான் 
  பி்ழேடரடவார கததிச்றும் கவாகி ்தம்்தவான்    

அ்ைகடலின் ஓரததில் ஓய்வு சகவாண்ட 
  அண்்வாவின் ்தம்பிநீ எஙகள் அண்்ன் 
க்ையுண்டு இைககியஙகள் ேைவும் உண்டு 
  கனி்வான உ்ரந்டயும் ரேச்சும் உண்டு 
நி்ையில்ைவா உைகததில் நி்ையவாய் ்வாழ 
  நீ்தந்்த சிந்்த்னகள் சநஞசில்  உண்டு 
வி்ையில்ைவாத ்தமிழச்சசவாதர்த ச்ற்றிக ரகவார் 
  விண்முடடும் புகரழவாடு என்றும் ்வாழ்வாய்!

சுப.வீரபாண்டியன்

அண்ணாவின் தம்பிநீ, 
எங்கள் அண்ன்!

்காந்திமதி 
்ாட்டிரய்ப ர்ால  
வாழ ரவண்டும்


