தமிழால் உலகை வெல்லலாம்!
தமிழ்த்தாத்தா டாக்டர் உ.வெ. சாமிநாகதயர் 162ெது
பிறந்தநாகைவயாட்டி…

சென்னை

ெமூகப்பணி

கல்லூரியின்

தமிழ்த்துனையின்

ொர்பில்

தமிழ்த்தாத்தா டாக்டர். உ.வே. ொமிநானதயர் பிைந்தநானைசயாட்டி முத்தமிழ்ப்
வபரனே சதாடக்க ேிழா 20.02.2017 அன்று பிற்பகல் 3.00 மணியைேில் இைிது
நடந்தது.

ஸ்சடல்லா

வமரிஸ்

கல்லூரியின்

தமிழ்த்துனைத்

தனலேர்

முனைேர் உலகநாயகி பழநி ெிைப்பு ேிருந்திைராகக் கலந்து சகாண்டு தமிழால்
உலனகவய ேலம் ேரலாம் என்றும் உலனகவய சேல்லும் ஆற்ைல் தமிழுக்கு
உண்டு என்றும் உணர்வுப்பூர்ேமாகப் வபெிைார்.
ஏறுதழுவுதல்
ெிந்தனைனய

குைித்த

கருத்தரங்கம்

முடுக்கிேிடுேதாக

நிகழ்ச்ெியின் முத்தாய்ப்பாக

நனடசபற்ைது,

அனமந்தது.

மாணேர்கைின்

கல்லூரியின்

முதல்ேர்

முனைேர் எஸ். இராஜா ொமுவேல் ஆற்ைிய தனலனமயுனரயில் தமிழ்ப்
பாடத்தின் உயர்வு புரிந்தது.

முத்தமிழ்ப் வபரகெ ஏற்பாடு வசய்த ைருத்தங்ைில்…
ஏறு தழுவுதல் குறித்த ைருத்தரங்ைத்தில் வசைரிக்ைப்பட்ட
ைருத்துக்ைள்;

சநைியாைர்

; வபரா. வக.பி. இைியன் ெமூகப்பணி உதேிப்வபராெிரியர்

பங்வகற்பாைர் ; மாணேன் எம். ேின்சென்ட் வதேகுமார்,
இரண்டாமாண்டு முதுகனல முன்வைற்ை வமலாண்னம

மாணேன் சமர்ேின், இரண்டாமாண்டு முதுநினல ெமூகப்பணி
மாணேி காதம்பரி, முதலாமாண்டு இைநினல ெமூகப்பணி

மாணேி பூங்வகானத, முதலாமாண்டு இைநினல ெமூகப்பணி
ெிந்து நாகரிகம் அதாேது 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்வப ஜல்லிக்கட்டு இருந்தது.

இதற்குச் ொட்ெி இன்று புதுதில்லியில் உள்ை வதெிய அருங்காட்ெியகத்தில் உள்ை பல
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பானையில் செதுக்கப்பட்ட ஏறு தழுவுதலின் ெின்ைம்.
அன்று

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

பின்பற்ைப்படுகிைது.

இந்தக்

கலாொரம்

இன்று

ேனர

தமிழ்நாட்டில்

ஏறு தழுேிதல், மஞ்சு ேிரட்டு அல்லது ஜல்லிக்கட்டு என்பது தமிழர்கைின்

மரபுேழி

ேினையாட்டுகைில்

கலாொரத்னதப் பற்ைியது.
இந்த மூன்று

ேனகயில்

ஒன்று.

இது

ஜல்லிக்கட்டு நனடசபறும்.

உகந்ததா இல்னலயா என்று வொதிப்பர்.
ேலினம

சபை

பற்ைியதல்ல

நீச்ெல்
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ேனகயாை கானைகனை

மாடு பிைந்த உடவை அது ஜல்லிக்கட்டிற்கு

அதற்குச் ெத்தாை உணனே ேழங்கி அதன்

பயிற்ெி

சகாடுப்பர்.

மற்ை

மாடுகனை

இழுக்கவோ ேிேொயத்திற்வகா பயன்படுத்த மாட்டார்கள்.
வகாேில்களுக்கு

ேழங்கும்

கானைகளுக்கு

மூக்கைாங்கயிறு

மூக்கைாங்கயிறு வபாடாத கானைகனை அடக்குேது இயலாத காரியம்.
சபாருத்தேனர
கானைகள்.

ஏறு

தழுவுதல்

பிைகு

பாஞ்ொலங்குைிச்ெியில்

நம்

மஞ்சுேிரட்டு, ேட்டம் மஞ்சு ேிரட்டு, சேைி ேிரட்டு என்ை

மட்டுவம ஏறு தழுவுதலுக்கு அனுமதிப்பர்.
கால்கள்

கானைகனைப்

வபாட்டியில்

அந்தந்த

சஜக்கம்மா

ஊர்ச்

முதலில்

வகாேிலில்

வபாடக்கூடாது.
தமிழகத்னதப்

இைக்கப்படுேது

செல்ேந்தர்கைின்

யாராலும்

ேண்டி

வகாயிலின்

கானைகள்
அடக்க

ேரும்.

முடியாத

சபாம்மியம்மாைின் ‘மருது’ என்னும் கானைனய அடக்கியது ‘கட்டசபாம்மைின்’ தம்பி
‘ஊனமத்துனர’.
அங்கு

தற்வபாது வபாட்டி நனடசபறும் சபாழுது ேிலங்குகள் நலச் ெங்கம்

இருக்கும்.

இத்தனை

ஆண்டுகைாக

ேரர்களுக்கு
ீ

அடிபட்டது

என்று

நாம்

வகள்ேிபட்டிருப்வபாம். ஆைால் மாட்டிற்கு அடிபட்டதாக ேரலாறு இல்னல. மாட்டிற்கு
அடிபட்டால் அன்னைய வபாட்டினய ரத்து செய்துேிடுேர்.
10,00,000 காங்வகவயன் மாடுகள் இருந்தை.

உள்ைது.

130 ேனகயாை கானைகனை நாம் முன்பு ேைர்த்வதாம்.

ேனககவை உள்ைை.
இன்று
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இப்வபாது 15,000 மட்டுவம எஞ்ெி

பசுேிற்கு

இன்வைா 30

முன்பு 4 பசுேிற்கு ஒரு கானை என்று இருந்த எண்ணிக்னக

ஒரு கானை என்ைாகிேிட்டது.

வதெிய

ெின்ைத்தில்

அவொக

ெக்கரத்தின் அருகில் இரு கானைகள் சபாைிக்கப் பட்டிருப்பனத நாம் காணலாம்.
தழுவுதல்

என்ை

ஆவராக்கியமும்

நிகழ்வு

ஒரு

ேரீ

ெிைந்த

முனையில்

ேினையாட்டு

இயற்னகவயாடு இனணந்த ஒரு நிகழ்வு.

இருக்க

அல்ல;

நம்

நம்

ஏறு

கால்நனடகைின்

பண்னடத்

தமிழர்கைின்

அகழ்ோராய்ச்ெியின்படிச் ெிந்து ெமசேைி

நாகரிகத்தில் கண்சடடுத்த நாணயங்கள் மற்றும் ஏனைய சபாருட்கைில் தமிழுடன்
கானைகைின் உருேமும் சபாைிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதன் மூலமாக நம் தமிழிைம்

கானைகளுக்கு எவ்ேைவு முக்கியத்துேம் சகாடுத்திருக்கிைார்கள் என்று சதரிகிைது.
வமலும்

முல்னல

நில

ஆயர்கைின்

சதாடர்புனடயதாக இருந்தது ஜல்லிக்கட்டு.

மக்கைின்

திருமணத்துடன்

முல்னல நில மக்கைின் ேினையாட்டாக

இருந்தாலும் தமிழகத்தின் மதுனர மாடேட்டம் ொர்ந்த பகுதிகைில் இவ்ேினையாட்டு
இன்னும்

ஆர்ேமாக

பட்டிைப்பானல,

நிகழ்த்தப்படுகிைது.

ெிலப்பதிகாரம்

வபான்ை

கலித்சதானக,

இலக்கியங்கைில்

ஏறு

மனலபடுகடாம்,

தழுவுதல்

பற்ைிய

குைிப்புகள் காணக் கினடக்கின்ைை.

அதிகமாக, பால் சுரக்க வேண்டும் என்பதற்காக சேைிநாட்டிலிருந்து ‘சஜர்ஸி’

மாடுகனைக்

சகாண்டு

ேந்து

இைேிருத்தி

செய்கிைார்கள்.

ெில

மாதங்களுக்கு

கானைகைின்

எண்ணிக்னக

குனைந்து

முன்புகூடத் தமிழக அரசு ேிேொயிகளுக்கு இலேெமாக 15,000 ‘சஜர்ஸி’ மாடுகனை
ேழங்கியது.
மற்ை

மாநிலங்கைில்

சகாண்வட

ேந்திருக்க, தமிழ்நாட்டில் குனையாமல் இருக்க ஒவர காரணம் ‘ஏறு தழுவுதல்’ தான்.
நாட்டு மாடுகனை அழித்து ேிட்டு ‘சஜர்ஸி’ மாடுகனைக் சகாண்டு ேந்தால்
ேிேொயிகைின் ோழ்ோதாரம் அடிபடும்.

நம் கிராமங்கைில் உள்ை தண்ண ீர்

பற்ைாக்குனைக்கு இனதக் கட்டுபடுத்த இயலாது.

வமலும் அதன் பானலப் பருகிைால்

ெர்க்கனர வநாய், ேயிற்றுப் வபாக்கு என்று பல உடல் உபானதகள் ேரும்.
வொகம் என்ைசேன்ைால் நாம் திைமும் அருந்தும் பாக்சகட் பால் ‘சஜர்ஸி”

இதில்

முத்தமிழ்ப் வபரனேயின்
ஒைிப்படங்கள்
*ெிைப்பு ேிருந்திைர் குத்து ேிைக்கு
ஏற்றுதல்
*நம் கல்லூரியின் கருத்தரங்கம்
*பார்னேயாைர்கள் நம் பார்னேக்கு
*ெிைப்பு ேிருந்திைரும் நம் கல்லூரி
முதல்ேரும் மற்ைம் நம்
வபராெிரியர்களும்

