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ஆய்வுச்சுனக்கம் 
 சனாப் தண்தாட்டு ாணிடிலுக்கு அடித்பாகத் ிகழ்து 
இணக்குழுிகனாகும். ‘இணக்குழுில்’ ன்னும் பதானலரட Ethonos, 
Graphic ஆகி கிகக்கச் பசாற்கபின் னெனங்கரபப் பதற்நது. Ethonos ன்தற்கு 
ழுதுது அல்னது ரல் ன்தது பதானள். ஆகக இணரில் ன்தது 
என ணிப்தட்ட இணக்குழு அல்னது க்கரபப் தற்நி ழுதுல் ன்னும் 
பதானரப உர்த்துகிநது. அந் ரகில், பதாற்பகால்னர் தற்நி 
கானகண்டம் ாலும் ஏர் இணக்குழுின் ாழ்ிரன குநிப்திடுாக 
அரந் ால் ஆகும். பதாற்பகால்னரின் இடப்பதர்வு னல் இடவு, 
ாழ்ில் னரந, ாழ்ில் கூறுகள், பாில், சனெக ிரன, ாழ்ில் 
ற்றும் பாில் ஆகிற்நில் உள்ப திச்சரணகள், சிக்கல்கள், தண்தாடு, 
தக்கக்கம், சடங்குகள் ன்று பதாற்பகால்னர் சனெகம் குநித் தன 
கல்கரப ால் திவு பசய்கின்நது. ால் திவு பசய்னேம் 
பதாற்பகால்னரின் பாில் சார்ந் தண்தாட்டுக் கூறுகரப இக்கட்டுர 
குநிப்திடுகிநது. பதாற்பகால்னரின் பாில் சார்ந்து ிபங்கும் தண்தாடு, கான 
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ாற்நத்ால் பாினில் ற்தட்ட ாற்நம் தண்தாட்டில் ற்தடுத்ி ாக்கங்கள், 
பாில் சார்ந்து ிபங்கும் பலுங்கு பாி அந் இணத்ின் தண்தாட்டு 
கூநாக ிபங்கும் ன்ர குநித்தும் இக்கட்டுர ிரிக்கிநது.       

னக்கி ார்த்ரகள் 
 பதாற்பகால்னர்,கானகண்டம்,இணரவு,சாி,குழு,பாில்,அரடாபம், 
ரகிரணஞர்கள்,ினப்னட்டு,ானி,ஆசாரி,பலுங்கு,பசட்டிார்   

னன்னுர  
 ிழ்ச்சனெகம் ன்தது சாத்ி கட்டரப்தால் கனொன்நி சனெகம். 
இங்கு சாிின் ராகத் பாிலும் அந்ச் சாி சார்ந் சின தண்தாட்டுக் 
கூறுகலம் ணித்து ிற்கின்நண. என பாினிரண கற்பகாள்லம் என 
குழுகா அல்னது எனக் குநிப்திட்ட சனெகத்ிணகா ங்கலக்கு உள்பாக 
ட்டும் பாடர்ன தடுத்ிக்பகாள்ப என சின குநிீடுகரபகா அல்னது 
ங்கலக்காண கற்று பாி அல்னது பசால்னாடல்கரபகா தன்தடுத்துது 
உண்டு. அந் ரகில் பதாற்பகால்னர் சனெகாணது ங்கள் பாில் சார்ந்தும் 
ங்கள் ாழ்ில் சார்ந்தும் கற்பகாள்லம் சின கூறுகள் அச்சனெகத்ின் 
ணித் அரடாபாக ிபங்குகின்நண. அத்ணித் அரடாபம் அர்கபின் 
ாழ்ிகனாடு கனந் தண்தாட்டுச் சிநப்திரணக் பகாண்டாக 
ிபங்குகின்நது. 

இணரில் – ககாட்தாடு  
 என குழுர இணரில் ககாட்தாட்டின் ி ஆய்வு பசய்ிடும் 
பதாழுது ஆய்வுக்காண ாகபாக னப்ததுக்கும் கற்தட்டற்ரந 
ரகதடுத்துகின்நது இணரில். னிச்சூல், சுற்றுச்சூல், 
குடிினப்னனரந, ினனரந, பதானள்சார் தண்தாடு ன்று அற்ரந 
கலும் ரகப்தடுத்னாம். இந் ரகதாடுகபின் னெனம் என இணத்ின், 
குழுின் கல்கரப வுகபாக கசகரித்து இணரில் ஆய்ிரண 
கற்பகாள்பனாம். ஆணால் இனக்கித்ில் இணரவு ன்தது தரடப்தாபிின் 
தரடப்னகபின் ி அப்தரடப்ன னம் வுகபின் அடிப்தரடில் அரது. 

 இணரிரன தரடப்தாபினேம் இணரினாபனும் எக ாிரிப் 
தன்தடுத்துில்ரன. என தரடப்தில் இணரில் வ்பிற்கு 
இடம்பதனகின்நகா அவ்பிற்கு அது ார்த்த் ன்ர பதறும் ன்று 
கனனாம். இணரில் தண்தாட்ரட ார்த்ாக காட்சிப்தடுத்துகின்நது.   
இனக்கிம் னரணவுகலடன் காட்சிப்தடுத்துகிநது.இவ்ின 
காட்சிப்தடுத்ல்கபிலும் ாழ்ில் கூறுககப தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 
அவ்ாநாின் இனக்கிப் தனுல்கபிலும் இணரில் கூறுகள் ிர்க்க 
னடிார ன்தது பபிப்தரடாணது. 
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 ‚இனக்கித்ிற்கும் இணரிலுக்கும் இரடகாண உநவு ிரன 
இனக்கித்ின் ிாக தண்தாட்ரட அணுக இலும் ன்று கனரத்து‛1 
(இனக்கி இணரில், ஸ்டீதன்.ஞா, தக்க ண் 5.) ன்கிநார் ஞா.ஸ்டீதன்.  
 ‚இனக்கி இணரில் ன்தது இனக்கித்ர ானுடில் 
அடிப்தரடில் ஆய்வு பசய்ற்காண என னரநில் ஆகும். தண்தாடு 
ன்தது ண்ற்ந கூறுகபால் இரக்கப்பதற்ந எழுங்கரப்ன ஆகும்.‛2 
(இனக்கி இணரில், ஸ்டீதன்.ஞா, தக்க ண் 23) ன்று குநிப்திடுகிநார் 
ஞா.ஸ்டீதன்.  

 ‚ாணிடில் ணிரணப் தண்தாடு ிரனிலும் உிரில் 
ிரனிலும் தடிக்கும் னனம் ஆகும். தண்தாட்டு ிரனில் ணிரண அநிது 
ன்தது இனக்கித்காடு பாடர்னதடுத்தும் ாய்ப்னகரபப் பதற்ந 
தார்ராகும். இணரில் ன்தது ானுடினின் குநிப்தாகப் தண்தாட்டு 
ாணிடினின் இன்நிரா திரிவு ஆகும்.‛3 (இனக்கி இணரில், 
ஸ்டீதன்.ஞா, தக்க ண் 13) ன்கிநார் ஞா.ஸ்டீதன்.   

கானகண்டம் னிணத்ில் இணரில் 
 ‚ிழ் ால் இனக்கி னாநாணது எவ்பான கானத்ிலும் தன 
னி ிரச ிகபில் தம் பசய்து னகிநது. ானின் கன கராந்ர், 
ானின் உனம், பாிரட ண எவ்பான்நிலும் ாறுல்கள் 
உனாகினேள்பண. இவ்ரகில் பசன்ந நூற்நாண்டின் ழுததுகபில் 
ீனதத்ாதணின் ‘ரனனரநகள்’ ாலும் ாஜாாின் ‘ககாதல்ன 
கிானம்’ னிபான கதாக்ரக அநினகம் பசய்ண. 

என குநிப்திட்ட சாிிணரின் ாழ்ர ராகக் பகாண்டு ழுதும் 
இப்கதாக்கு இந்ால்கபின் அநினகத்துக்குப்தின் பத் பாடங்கிது. 
கணுககாதானின் ‘நுண்பபிக் கிகள்’ சி.ம்.னத்துின் ‘கநிச்கசாறு’ 
ன்தண இவ்ரிரசில் இரந்ண. சனெக ால்கள் ன்ந தந் 
ரகரில் இடம் பதற்நாலும், இற்நின் ணித்து ன்ரின் 
அடிப்தரடில் இணரில் ால்கள் ன்று இந்ால்கரப 
ரகரப்தடுத்னாம். இவ்ரிரசில் அண்ரில் பபிாண 
பசந்ில்குாரின் ‘கானகண்டம்’ ாரனனேம் இரத்துக்பகாள்பனாம்‛4 
(இணரிலும் ிழ் ால்கலம்,   சிசுதிணின்.ஆ,தக்க ண் 4) ன்ந 
ால்கபில் இணரில் இடம்பதறும் தாங்கிரண குநித்து 
ஆ.சிசுப்திின் குநிப்திடுகிநார். கலும் ஸ்.பசந்ில்குாரின் 
கானகண்டம் ாரன இணரில் ரிரசில் சுட்டுகின்நார். 
       ஞா.ஸ்டீதன், ஆ.சிசுப்திின் ஆகிகாரின் கனத்துக்கபின் 
அடிப்தரடிலும், இணரினானர்கபின் ரரின் அடிப்தரடிலும் 
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கானகண்டம் ானில் பதாற்பகால்னரின் பாில் சார் தண்தாட்ரட 
இணரவு ககாட்தாட்டின் ி னன்ரக்கப்தடுகிநது. 

பாில் சார் தண்தாடு  
 ரகிரணஞர்கபாண பதாற்பகால்னகபின் பாில் சனெகத்ில் 
தண்தாட்டுடன் என்ரிாகும். பதாற்பகால்னர்கள் பசய்ிடும் ரகிரணப் 
பதானட்கபாண ஆதங்ககபா, உகனாக சிரனககபா துாகினும் 
கரனிக்கப் தண்தாட்டு அரடாபாக ிபங்குதராகும். 

 இந்ிச் சனெகத்ில் பதாற்பகால்னர்கபின் கரனநுட்தத்ரனேம் ாண்டி 
அர்கள் பசய்ிடும் ானி உர்ாண என்நாகக் கனப்தடுகிநது. இந்ி 
சனெகத்ரப் பதாறுத்ட்டில் ானி என னணிப் பதானள். ினத்ில் 
னக்கி சடங்காக ிபங்குது ானி ஆகும். அவ்ாநாண னணித் ன்ர 
பகாண்ட ானிர ினம் ரடபதறும் இடத்ிகனக பசய்துள்பணர். 
னென்றுாள் ினத்ில் னென்நாம் ாள் ானி உனக்கி ினம் பசய்னேம் 
க்கம் இனந்துள்பது. ினம் ரடபதறும் இடத்ின் அனகக என சிநி 
கரட அரத்து ானிர பசய்னேம் க்கம் காப்தட்டர கானகண்டம் 
ால் திவு பசய்கிநது. இற்காக பதாற்பகால்னர்கரப ினம் 
ிகழ்த்துகார் னரநப்தடி அரப்ன ிடுப்தர். அரப்திரண ற்று ானி பசய் 
னம் பதாற்பகால்னர் ானி பசய்னேம் னன்னும் ானி பசய் தின்னும் அந் 
ாள் னழுதும் ஊண் உண்தில்ரன. இவ்ாநாக ினத்ில் ானி 
உனக்குல் ன்னும் ிகழ்வு தண்தாட்டு ரீிாண ிகழ்ாக ிபங்குகிநது. 

கானகண்டம் னிணத்ில் பள்ரபப்தன், சின்ணஆவுலு ஆகிகாரின் 
ினம் னென்று ாட்கள் ரடபதறுகிநது. அந்ிகழ்ில் ங்கம் உனக்கித் 
ானி பசய்னேம் ிகழ்வு னென்நாம் ாள் ரடபதறுாக ழுத்ாபர் 
ஸ்.பசந்ில்குார் சுட்டுகிநார். ‚னென்று ாள் கல்ாத்ில் னென்நாது ாள் 
ினாங்கல்ம் உனக்கிிடுல். காரனில் ர்கதாழுில் அிர்காகத்ில் 
காட்சிம்ரணனேம், குனபய்த்ரனேம் ிரணத்துக்பகாண்டு னல்னாங்குல் 
னெக்ரகா, உிகாட்ரடத் ட்டிபகாட்டி ஊிணார்‛5 (கானகண்டம், 
பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 179) ன்று      ினத்ில் னென்நாம் ாள் 
ானி பசய்ரனேம், ‚ினப்னட்டு டக்கும் கரடில் னது ஏத்ில் கண்ி 
னெரனில் அர்ந்ினந் னெக்ரகா ணது குனசாிர கண்டிக்பகாண்டு 
பதண் டீ்டார்கள் ரகினினந் அதஞ்சிர ாங்கிக்பகாண்டார். 
அிர்காகம்  னடிற்குள்பாக பதாட்ரட உனக்கிிட கண்டுபன்று 
சன்ணாசி ிாப்தட்டார்‛6 (கானகண்டம், பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 179) 
ன்று ானி ின ிகழ்ிடத்ிகனக பசய்ப்தடும் ன்ந கனத்ிரணனேம் 
கானகண்டம் னிணம் திவு பசய்கிநது. கலும் ானில் பசட்டிார் டீ்டில் 
ரடபதறும் ினத்ிற்கு ம்தி ஆசாரிர ானி பசய் னரநப்தடி 
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அரத்ரனேம் ால் குநிப்திடுகிநது. ‚பசௌரடன் பசட்டிார் டீ்டில் 
கல்ாத்ிற்கு தத்ிரிரக ந்துிட்டு ரககாடு ானி உனக்கி ிடுற்கு 
பற்நிரன தாக்கு ரத்து அரத்ார்கள். காங்கு பசட்டிார் டீ்டில் 
டக்கும் கல்ாத்ிற்கு னழுக்க ம்தி ஆசாரிான் ானி உனக்கி ிடுது‛7 
(கானகண்டம், பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 273) இவ்ாறு ால் ானி பசய் 
ம்தி ஆசாரிர அரத்ரர சுட்டுகிநது. 

 
ற்பநான ின ிகழ்ில் பசட்டிார் டீ்டுத் ினத்ிற்குத் 

ானி பசய்த் ின ிகழ்ிடத்ிற்குச் பசல்லும் ம்தி ஆசாரி ானி பசய்து 
ந்துிட்டுத் ணது தட்டரநக்கு னகிநார். அங்கு ணது ண்தர் ஹமீ் 
ம்திிடம் ‚ண்டா ஞாிற்றுக்கிர இன்ரணக்கு கநி டுத்ிா ன்று 
ஹமீ் ககட்டார். ம்தி ஆசாரி, இல்ரனப்தா, இன்ரணக்கு பதான்னுனக்கப் 
கதாினந்கன் ானி உனக்கிட்டா அன்ரணக்கு கநி சாப்திடக்கூடாில்ரன 
ன்நார்.‛8 (கானகண்டம், பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 275) இவ்ாறு ானிர 
ின ாபன்று ின ிகழ்ிடத்ிகனக பசய்னேம் க்கம் 
இனந்ரனேம், ானி பசய் ாபில் இரநச்சி உண்ா க்கம் 
இனந்ரனேம் இரண பதாற்பகால்னர்கள் ங்கள் பாில் சார்ந்து 
கரடப்திடித்து ந்துள்பணர் ன்தரனேம் அநினடிகிநது. ானி ன்தது 
பதானள் சார் தண்தாடாக சனெகத்ில் ிபங்கிதும் அநினடிகின்நது. 

பாில் சார் தண்தாட்டு ாற்நம்  
 கானம் ற்றும் ாழ்ில் சூலுக்கு ற்தத் பாினில் தன 
ாற்நங்கள் ிகழ்து இல்ன. பதாற்பகால்னரின் பதான்பாிலும் 
கானச்சூலுக்கு ற்தச் சின ாற்நங்கரப அரடந்க ந்துள்பது. 
பதாற்பகால்னரின் பாில் னரநாற்நம் சனெகத்ின் தண்தாட்டு 
ிகழ்வுகபிலும் பதனம் ாற்நத்ர ற்தடுத்ினேள்பது. 

ின ிகழ்ிடத்ில் பதான் உனக்கித் ானி பசய்னேம் க்கம் 
கானப்கதாக்கில் ாநி தட்டரநில் பசய்கா, ரகக்கரடகபில் ானிர 
ாங்கிகா ின ிகழ்ரச் பசய்த் துங்கிணர். கதானூரில் இனந் 
பசட்டிார் ன் ரகக்கரடக்கு ிற்தரணக்காகத் ானிரச் பசய்து னம்தடி 
ம்தி ஆசாரிிடம் பதான் னார். ம்தி ஆசாரி ானி பசய்து னார் ‚ ாத்ிரி 
ட்டு ிக்கு கனினக்கும் ரககரடிபினந்து கக்குப்திள்ரப சிங்காம் 
ந்து பசட்டிார் ானி உனப்தடி சிறுத்து பரிகிநாக கிாக்கி 
ககாிக்கிநார்கள் ன்று ம்தி ஆசாரிரத் ிட்டிணார். ன்ண பசய்பன்று 
பரிில்ரன. கக்குப்திள்ரப கதசகதச அரிாகக் 
ககட்டுக்பகாண்டினந்ார். திநகு கக்குப்திள்ரப தர ானிரத் ந்து 
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ிாகம் கதாடச்பசான்ணார்.‛9 (கானகண்டம், பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 276) 
ன்று கரடக்கு ானி பசய்து னம் க்கிரண கானகண்டம் ால் திவு 
பசய்கிநது. 

பாினேம் தண்தாடும்  
 ஏர் இணத்ின் சனெகத்ின் ணித் அரடாபாக ிபங்குது பாி. 
திந உிரிணங்கபிடினந்து ணி சனெகத்ர கறுதடுத்ி ணித்துாக 
காட்டிடும் அடிப்தரடக் கூறுகள் தன இனப்தினும் பாி ன்ந கனிக 
ணினுக்கும் ினங்குக்கும் இரடகாண கறுதாட்ரட ககனாங்கச் 
பசய்கிநது. ணின் பாிிரண அநிந் தின்ணக ாகரிகம் ாய்ந் சனெக 
ாழ்ில் ன்ந கட்டரப்திற்குள் ந்ான். அந் கட்டரப்திற்குக் 
காாகவும் இரப்தாகவும் பாிக ிபங்கிது. 

 ணி இணம் தல்கறு இணக்குழுக்கபாகப் திரிந்து ாத் 
ரபப்தட்டபதாழுது அர்கபின் அரடாபாக ிபங்கிதும் பாி ஆகும். 
என இணத்ின் தக்கக்கம், தண்தாடு, ாகரிகம் கதான்று பாினேம் 
ணித்ன்ர ாய்ந்ாகும். பாி சார்ந்து தண்தாடும் தண்தாடு சார்ந்து 
பாினேம் என்கநாடு என்று இரந்க கானந்காறும் சனெகத்ில் 
தப்தட்டு னகின்நண.    

பதாற்பகால்னரின் பாில் பாி 
  ிழ் ினத்ில் பதான் பாில் னரினேம் பதாற்பகால்னர்கள் சனெக 
பபிிலும் ங்கபது டீ்டிலும் ிரக கதசிணாலும் ங்கபின் பாில் 
சார்ந்து னம் பதாழுது அர்கள் பலுங்கு பாிிரணக கதசுகின்நணர்.  

 ஆந்ிப் தகுிில் இனந்து பதான் பாில் பசய்னேம் க்கள் 
ிகத்ினுள் ந்ணர் அர்கள் இங்கு குடிகநி அர்கபின் பாிரனக 
கற்பகாண்டணர் அன் காாகக அர்கள் பலுங்கு பாிிரணக் 
கானம்கானாகப் கதசுகின்நணர் ன்ந கனத்துிரன பதாதுாக க்கபிரடக 
ினி னகிநது. ஆணால் அக்கூற்று பய்ாணாக இனக்கும் ன்தது பதனம் 
ப்தாகட ஆகும். 

 பதாற்பகால்னர் கதசிடும் பலுங்கு பாிம் ஆந்ிாில் கதசப்தடும் 
பலுங்கும், ஆந்ிாில் இனந்து ந்து குடிகநி பலுங்கர்கள் கதசும் 
பாினேம் பதரி அபினாண கறுதாட்ரடக் பகாண்டு உள்பது. 

 கலும் பலுங்கு பாி கதசும் பதாற்பகால்னர் சனெகத்ிணரின் 
தக்கக்கம், தண்தாடு, உவுனரந, ிதாடு¸ினனரந ண 
அரணத்தும் ிழ் ினத்ின் தண்தாட்டு கூறுகபாகக இனக்கின்நண. 
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 பதான் பாில் பசய்னேம் பதாற்பகால்னர்கள் ிகம் னழுதும் 
பலுங்கு பாிரப் கதசுதும் தித் பாில் பசய்னேம் ஆசாரிகள் பதான் 
பாில் பசய் கரிடும் பதாழுது அர்கலம் பலுங்கு பாிிரணக 
கதசுதுாண சூல், பதாற்பகால்னர்கள் பாில் சார்ந் பாிாகக 
பலுங்கு பாிிரணப் தன்தடுத்ிணர் ண ண்ச் பசய்கின்நது. 

பாில் சார் பாிப் தண்தாடு  
 பதாற்பகால்னர்கள் ங்கலக்குள் சாாாகப் கதசிக்பகாள்லம் 
பதாழுது ிரனேம் பலுங்ரகனேம் இரத்து கதசுகின்நணர். உராடல் 
ிிலும் என சின பசாற்கள் பலுங்கிலும் அரகின்நண. ஆணால் பாில் 
சார்ந்து கனத்துக்கரபப் கதசிடும் பதாழுது ட்டும் உராடல் பலுங்காகக 
உள்பது. 

கானகண்டம் னிணத்ில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ரகத் பாில் னரினேம் 
பதாற்பகால்னர்கள் ங்கபின் ாசுப் தடிக்கல்னிற்கு அசு னத்ிர இடுற்கு 
அசு அலுனகத்ிற்குச் பசல்கின்நிணர். அங்கு னத்ிரிடும் பதாழுது 
‚பதான்னுிடம் ம்தி த்ானும் தட்டுநூல் ரணா தட்டுநூல் ன்று பசான்ணார். 
அரக்ககட்டுக் பகாண்டினந் ஆதிசர் ய், து கதசிணாலும் ிிகன கதசுங்க‛10 
(கானகண்டம், பசந்ில்குார்.ஸ், தக்க ண் 354) ன்று குநிப்திடுகிநார். 
ங்கபது பாில் னரினேம் இடத்ில் ட்டும் அல்னாது பாில் சார்ந்து 
வ்ிடத்ில் கதசிணாலும் பலுங்கு பாிிரணக தன்தடுத்துகின்நணர் 
ன்தர கற்கண்ட ிகழ்ின் னெனம் ால் காட்சிப் தடுத்துகின்நது.  

ஆய்வு னடிவுர 
தண்தாடு ன்தது என சனெகத்ின் ஆிகர். காம் தண்தாடு 

ன்தக தண்தட்டு தண்தட்டு உனாண கன்ராண என்நாகும். தண்தட்ட என 
இணத்ின் சிநப்ன பபிப்தாகட தண்தாடு. அந் ரகில் ிழ் சனெகம்  
ன்ணகத்க ிகசிநந் தண்தாட்ரடக் பகாண்டுள்பது. ிழ் சனெகாணது தன 
சாத்ி சனெகாக ிபங்குகிநது. அவ்ாறு ிபங்கும் சாி சனெகங்கலக்கு 
ன்று ணிப்தட்ட தண்தாட்டு கூறுகலம் இனக்கத்ான் பசய்கின்நண. அந் 
ரகில் பதாற்பகால்னரின் ணித் தண்தாட்டு கூறுகபாக பாி, பாில், 
ாழ்ில் னனிண ிங்குகின்நண.  

ஆய்வு னடிவுகள் 
    கானகண்டம் ானாணது ஏர் இணத்ின் ாழ்ிரன என 
குநிப்திட்ட  கானகட்டத்ர அடிப்தரடாக பகாண்டு ழுப்தட்டால் 
னாற்று ிகழ்வுகலக்கும் பதனன்தான்ர இடம் ந்து உள்பது. ஆணால் 
அர ானில் கான ழுக்கபாக அரந்துள்பண.  
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 அந் னாற்று பசய்ிகபில் பதாற்பகால்னர் குநித் கல்கள் 
குநிப்திட்டு பசால்லும் அபிற்கு கிரடக்கில்ரன. 

 இவ்ாநாண சிக்கல்கள் ற்றும் பாில் தற்நி கல்கள் 
ாழ்ிகனாடு என்நி அரந்து னதும் பதாற்பகால்னரின் பாில் சார்ந் 
கல்கரப ிகுிாக னில் சிக்கல் உள்பது. 

 பதாற்பகால்னர் பாில் சார்ந் தண்தாடு குநித்தும், பாி குநித்தும் 
ிரிாண ஆய்வு கற்பகாள்ப ால் அடித்பம் இடுகிநது. 
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