
முப்பெரும் விழா  (24/01/2021) 

பெருமை ைிகு ெிதாைகர் திரு திரஜ்லால் அவர்களின் உமர 

நான் எத்தமைய ா விழாக்களில் ெங்யகற்றுள்யளன் ஆைால் இன்மைக்கு 
கிமைத்த ைைநிமைவு எைக்கு எப்யொதும் கிமைத்ததில்மல . 

என்மைப் ொராட்டி யெசிைார்கள். அதற்கு எைக்கு தகுதி இருக்கிைதா என்று 
பதரி வில்மல இல்லாவிட்ைாலும் இன்னும் உமழத்து என் தகுதிம  
யைம்ெடுத்திக்பகாள்யவன் . வாழ்க்மக ில் சிலசை ங்களில் ஒரு இைத்தில் 
உங்கள் யவமல முடிந்துவிட்ைது இமத யவறு ஒருவரிைத்தில் பகாடுத்து 
விடுங்கள் என்று பசால்லும் யநரம் வந்து விடும்இைி நான் யவறு ஒரு யரால் 

தான்  எடுத்துக்பகாள்ளயவண்டும்.  

இன்மைக்கு 86 வ தில் என் ெிைந்த நாள் விழா பகாண்ைாடும்யொது , என்  
முன்யைற்ைத்மதப் ெற்ைி அமைவருக்கும் பதரி ப்ெடுத்த யவண்டும். நான் 
ஏன் வந்யதபைன்று பசால்ல யவண்டும்.  இதற்கு என் ைகன் ையைாஜ் குைார் 
ைற்றும் ைருைகள் அர்ச்சைா ையைாஜ் குைார் அவர்களும் தான் 
முக்கி காரணம்.எைது ைருைகள் அர்ச்சைா ையைாஜ் குைார் ெற்ைிப்  
பெருமை ாக கூறுகியைன். அவர்  யெச ைாட்ைார் ,  பசய்து காட்ைக்கூடி வர். 
நான் யெசிக்பகாண்டுதான் இருப்யென். 

கல்லூரி ஆரம்ெித்து ெத்து ஆண்டுகள் ஆை இத்தருணத்தில் பதாைர்ந்து 
கல்லூரிம  எப்ெடி பகாண்டு பசல்வது என்று கவமல ாக உள்ளது.ெத்து 
ஆண்டுகள் AICTE  ின் கட்டுப்ொட்டின் கீழ் இருந்துள்யளாம். எங்களுக்கு 
அட்யைாயைாைஸ் ஸ்யைட்ைஸ் கிமைப்ெதற்காை தகுதி ில் இப்யொது கல்லூரி 
உள்ளது.அவ்வாறு எங்களுக்கு அட்யைாயைாைஸ் ஸ்யைட்ைஸ் கிமைத்தால் 
முதல்வர் பசல்வராஜ் ைற்றும் அவரது டீம் பைம்பெர்ஸ் கல்லூரிம  அடுத்த 
நிமலக்கு பகாண்டு பசல்வார்கள் .அதாவது டீம்டு  யூைிவர்சிட்டி ாக  

ைாற்ைிவிடுவார்கள்.  

இந்த கல்லூரிம  ஆரம்ெிக்கும் யொது எங்கள் யசர்ைன் திரு பசாக்கலிங்கம் 
பசட்டி ார்  அவர்களின்  ைகன் திரு வள்ளி ப்ெ பசட்டி ார் தான் துவங்கி 



மவத்தார். திரு பசாக்கலிங்கம் பசட்டி ார்  உண்மை ாகயவ கல்விக்காக 
ெணி ாற்ைி வர் 

அவரிைம் நாற்ெது ஆண்டுகள் பச லர் யொல ெணி ாற்ைியுள்யளன். அவர் 
அடிக்கடி நிலம் வாங்கிப்யொடும் ெழக்கம் உள்ளவர். அப்ெடி நிலம் வாங்க 
பசல்லும் யொது அந்த நிலத்தின் யைல் கழுகு ெைந்தால் அந்த நிலத்மத 
வாங்கிவிடுவார் . அவருக்பகன்று சில நம்ெிக்மககள் மவத்திருந்தார். 

அவரிைைிருந்து நான் ெல விஷ ங்கமள கற்றுக்பகாண்யைன் நான் திரஜ்லால் 
காந்தி  கல்லூரிக்காக நிலம் வாங்க பசன்ை சை த்தில் யசலம் விைாை 
நிமல ம் துவங்கப்ெட்டிருந்தது.அப்யொது யையல விைாைம் ெைந்தது என் 
கண்களுக்கு அது கழுகு ெைப்ெது யொல் பதரிந்தது. உையை கல்லூரிக்காக 
நிலத்மத வாங்கிவிட்யைன் அப்யொது ஒரு ஏக்கர் முப்ெத்மதந்தா ிரம் இன்று 
ஒரு ஏக்கர் இரண்ைமர யகாடி. 

என்ஜிை ீரிங் கல்வி யநற்று இருந்தமதப்யொல இன்று இல்மல. 

இன்மை  ைாணவர்களின் சிந்தமை யவறு விதைாக இருக்கிைது அவர்களுக்கு 
வாழ்க்மகம  புரி  மவப்ெது சிரைைாக உள்ளது. சில உணர்வுகமள ைைதில் 
மவத்துக்பகாள்ள யவண்டும். ைாணவர்கமள திட்ைாைல் அன்ொல் ைாற்ை 
மு ற்சிக்க யவண்டும். அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்க்மக வரலாற்மை 
ெடிக்கும் ைாணவர்களுக்கு அது ஒரு திருப்பு முமை ாக அமையும். 

இங்கு வந்திருப்ெதில் பெரும்ொலாயைார் ஆசிரி ர்கள். இது உங்கள் கல்லூரி, 

இமத எந்த அளவிற்கு ெ ன்ெடுத்த முடியுயைா அந்த அளவிற்கு 
ெ ன்ெடுத்திக் பகாள்ளுங்கள். இதனுமை  நிமைகமள எத்தமையெருக்கு 
பசால்ல முடியுயைா பசால்லுங்கள், குமைகமள எங்களிைம் பசால்லுங்கள்.  

நூற்று அறுெத்திப ாரு ரூொய் சம்ெளத்திற்கு யசலத்திற்கு வந்த என்மை 
இந்த யசலம் இவ்வளவு பெரி  நிறுவைத்திற்கு தமலவராகியுள்ளது அதைால் 
இது யசலம் ைக்கள் கல்லூரி. என்ைால் முடிந்தவமர கல்லூரிம  இந்த 
நிமலக்கு பகாண்டுவந்து விட்யைன்.உங்கள் அமைவரிைைிருந்தும் விமைப் 
பெற்றுக்பகாள்கியைன் என்னுமை  ஆசீர்வாதங்கமளயும் வாழ்த்துக்கமளயும் 
உங்கள் அமைவருக்கும் பதரிவித்துக்பகாள்கியைன் 


