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தலையங்கம்:  உழவுக்கும் லகத்ததொழிலுக்கும் 
வந்தலை தெய்வவொம்      
— முடனவர் க.சுபாஷிணி 

 

வணக்கம். 

 

மின்தமிழ் மேடை காலாண்டிதழின் வழி  உலகத் தமிழர்கடைச் 

ெந்திப்பதில் ேகிழ்ச்சி அடைகிமறன்.    

 

பபாதுமக்களிடைவய ஆய்வுத்தரம்  நிடைந்த  வரலாற்று 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் என்படத தமிழ் மரபு 

அைக்கட்ைடையின் தடலயாய பணியாக இவ்வடமப்பு 

பதாைங்கிய காலம் முதல் பெயல்படுத்தி வருகின்வைாம்.  

 

தமிழகச் சூழலில், மிக நீண்ை காலமாக பதால்லியல் அகழாய்வுப் பணிகளிலும், 

வரலாற்று ஆய்வுப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்ை அறிஞர்களின் உடரகடைப் 

பபாதுமக்களுக்கு ஏற்பாடு பெய்து வழங்குவதன் வழி தமிழக வரலாறு 

பதாைர்பான  ஆய்வுப்பூர்வமான தரவுகடைக் கடைக்வகாடி மக்களுக்கும் பகாண்டு 

பென்று வெர்க்க முடியும் என்படதத் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை நம்புகின்ைது.  

 

வரலாற்றுப் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககவைாடு ெமூக நலடன முன்னிறுத்தும் 

பெயல்பாடுகளின் பதாைர்ச்சியாகத் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு 

அடமப்பின் ’டவயத்தடலடம பகாள்’ பிரிவு மாற்றுப்பாலினம் மற்றும் 

மாற்றுப்பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் நலடனக் கருத்தில் பகாண்டு மூன்று நாள் 

இடணயவழி கருத்தரங்கத்டத ஏற்பாடு பெய்திருந்தது. கடலயும் வரலாறும், 

கலாச்ொரமும் மானிைவியலும், ெமூகச் சிக்கல்களும் ொதடனகளும் என்ை மூன்று 

பபாருண்டமகளில் இந்தியா-இலங்டக ஐவராப்பா எனப் பல பகுதிகளிலிருந்து 

ெமூக பெயல்பாட்ைாைர்கள் கலந்து பகாண்ை சிைப்பான ஒரு நிகழ்வாக இது 

அடமந்தது. மாற்றுப்பாலினத்தவர் ெந்திக்கும் பல்வவறு வடகயான 

பிரச்சிடனகடை அலசியவதாடு அப்பிரச்சிடனகளுக்குத் தீர்வுகடை 

முன்பனடுக்கும் வடகயிலும் கருத்துப் பரிமாற்ைம் நிகழ்த்த ஒரு ஆரம்பத்தைமாக 

இந்த மூன்று நாள் நிகழ்வு நைந்வதறியது. இதன் பதாைர்ச்சியாக, ஐக்கிய நாடுகள் 

ெடபயின் மாற்றுப்பாலினத்வதாருக்கான அறிக்டகடய தமிழ் பமாழியில் 

பமாழிபபயர்க்கும் சீரிய பணிடயயும் ’டவயத்தடலடம பகாள்’ பிரிவு ஏற்று 

பெயல்படுத்த ஆரம்பித்துள்ைது. 

 

நவம்பர் மாதத்தில்  ’வைலூர் வரலாறு - கற்காலம் முதல் தற்காலம் வடர’ என்ை 

தடலப்பு பகாண்ை ஆய்வு நூல் அதன் நூலாசிரியர் முடனவர்.வஜ ஆர் 

சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கைது மிக நீண்ைகால ஆய்வுப் பணியின் பலனாக 

பவளிவந்துள்ைது. இடணய வழி  நூல் பவளியீட்டு விழா சிைப்பாக நடைபபற்ைது.   

இந்நூடல தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடையின் வடலத்தைத்திலிருந்து தரவிைக்கி 

வாசிக்கலாம். 



~ ii ~ 
 

தமிழகம் பல ெமயங்களும் தத்துவங்களும் வதான்றி வைர்ந்த ஒரு நிலப்பகுதி. 

ெமணம் தமிழகத்தின் பல்வவறு பகுதிகளில் மக்களின் ெமயமாக 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டு நடைமுடையில் இருந்தடமக்குப் பல ொன்றுகடை இன்று 

கல்பவட்டுகைாகவும் சிற்பங்கைாகவும் காண்கின்வைாம். தமிழகத்தின்  நடுநாட்டில் 

ெமண தடையங்கள் ஏராைம்  உள்ைன. இவற்டை ஆராய்ந்து அடவ பற்றிய 

பல்வவறு தகவல்கடை பவளிப்படுத்தும் வடகயில் மூன்று நாள் பதாைர் வரலாற்று 

ஆய்வுடரகள் இவத காலாண்டில் நிகழ்த்தப்பட்ைன.   

 

பெப்ைம்பர் மாதத்தில் பதாைங்கப்பட்ை ெங்கம்பீடியா வடலப்பக்கத்தின் வைர்ச்சி 

பற்றிய அறிவிப்பிடன டமய வநாக்கமாகக் பகாண்ை சிைப்பு நிகழ்ச்சி டிெம்பர் 

மாதம் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டிருந்தது. ெங்கச்வொடல வடலப்பக்கத்டத 

உருவாக்கிய முடனவர்.ப.பாண்டியராஜா அவர்கைது சிைப்புடர இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 

பமருகூட்டியது. 

  

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடையின் அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சிப் பிரிவின் 

ஏற்பாட்டில்  இைம் பதால்லுயிராைர் பெல்வி அஸ்வதா பிஜுவின் `பதால்லுயிரியல் 

ஓர் அறிமுகம்` என்ை  உடரயும்  இயற்டக ொர்ந்த பாரம்பரிய கடலப் 

படைப்புகடை உருவாக்கும் முயற்சிடய அறிமுகப்படுத்தும் வடகயில் நுண்கடல 

ஆசிரியர் உமாபதி அவர்கைது இடணய  வழி டகவிடனக் கண்காட்சியும்  

இக்காலாண்டில் இடைவயாருக்கான சிைப்பு அம்ெமாக அடமந்தது.  

 

பண்பாட்டு ஆய்வாைர் வபராசிரியர் முடனவர் பதா.பரமசிவன் அவர்கைது திடீர் 

மடைவு உலகத் தமிழ் ஆய்வாைர்களிடைவய பபரும் அதிர்ச்சிடய ஏற்படுத்திய ஒரு 

நிகழ்வாக இந்த டிெம்பர் மாதத்தில் அடமந்தது. 2015ஆம் ஆண்டு வபராசிரியர் 

பதா.பரமசிவன் அவர்கடைத் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை `சிைந்த தமிழ் 

மானுைவியல் ஆய்வாைர்` என்ை சிைப்பு பெய்து பகௌரவித்வதாம் என்பது நிடனவு 

கூைத்தக்கது. 
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             உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது 

             எழுவாடர எல்லாம் தபாறுத்து.   (குறள் - 1032)   

 

உழடவப் வபாற்றுவது தமிழ்ப்பண்பாடு.  உழவர் திருநாைாம் இப்பபாங்கல் 

திருநாளில் உலகத் தமிழர் அடனவருக்கும்  பபாங்கல் வாழ்த்துகடையும் தமிழர் 

திருநாள் வாழ்த்துகடையும் பதரிவித்துக் பகாள்கின்வைாம். 

 

அன்புைன் 

முடனவர்.க.சுபாஷிணி     
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இந்த இதழில் ... 

 

மின்தமிழ்மேடை - காட்சி: 24; ஜனவரி – 2021 

 

“உழவுக்கும் டகத்ததாழிலுக்கும் வந்தடன தெய்மவாம்”  

(மின்தமிழில்  அக்வைாபர் 16 –  ஜனவரி15, 2021 வடர பதிவான படைப்புகளின் பதாகுப்பு) 

 

உள்ைைக்கம்  
        தடலயங்கம்:    உழவுக்கும் டகத்பதாழிலுக்கும் வந்தடன பெய்வவாம்   

 — முடனவர் க.சுபாஷிணி i 

1.     ஈழத் தமிழர்களின் குலபதய்வ வழிபாட்டின் பதால்லியல் ஆதாரங்கள்.      
 — மபராசிரியர் ப.புஸ்பரட்ணம் 1 

2.     ஆலகிராமத்தின் பண்டைக்காலச் சிற்பங்கள்.      
 — முடனவர். த. ரமேஷ் 5 

3.     நாயக்கர் காலத்து கல்திட்டை மற்றும் நடுகற்கள்.      
 — முடனவர். ப. மதவி அறிவு தெல்வம் 7 

4.     மானுைமும் மாற்றுப்பாலினமும்!      
 — முடனவர்.க.சுபாஷிணி 10 

5.     மாற்றுப்பாலினம், பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் இடணயவழிக் கருத்தரங்கம்.      
 — முடனவர். பாப்பா 22 

6.     நிடைவான ஒரு ஒரு நிகழ்வு.      
 — ோ.ோரிராஜன் 30 

7.     ெங்கச் சுரங்கத்தில் பண்பாட்டுப் புடதயல் – ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் இஆப.      
 — அ. குேமரென் 33 

8.     திருவாெக பமாழிபபயர்ப்பு - பணிவும் துணிவும்.      
 — முடனவர்.ஒைடவ.அருள் 43 

9.     சிைார் இலக்கியம்: அழகான புடனவும் அபத்தமான பபாய்யும்.      
 — அ. குேமரென் 44 

10.    கல் முகவடிவங்கள் கண்டுபிடிப்பு - துருக்கி.      
 — முடனவர்.க.சுபாஷிணி 48 

11.    தமிழக நிலவியல்.      
 — ெபாரத்தினம் 49 

12.    வவட்டைச்ெமூகத்தில் பபண்களின் நிடல - பதால்லியல் ொன்றுகள்.      
 — முடனவர்.க.சுபாஷிணி 53 

13.    ராகுல ொங்கிருத்தியாயடன பபௌத்த பிக்குவாக ஆக்கிய இலங்டக.      
 — என்.ெரவணன் 55 

14.    கல்விக் பகாள்டகயும் பமாழிக் பகாள்டகயும்.      
 — தொல்லாக்கியன் 61 

15.    பகௌதம ென்னாவின் இை ஒதுக்கீட்டின் மூலவரலாறு.      
 — முடனவர்.ஆ.சிவசுப்பிரேணியன் 72 
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உள்ைைக்கம் 

 

    
16.    இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் கீழ், நமது உரிடமகளும் கைடமகளும்.       

 — தொல்லாக்கியன் 78  
17.    கடலஞர் எனும் கருணாநிதியின் வாழ்க்டக வரலாறு.       

 — முடனவர்.மததோழி 88  
18.    பநெவாைர்களும் துணிவணிகர்களும்.       

 — முடனவர்.க.சுபாஷிணி 102  
19.    வரலாற்றுப் வபராொன் தி.டவ. ெதாசிவ பண்ைாரத்தார்.       

 — ோ. ோரிராஜன் 114  
20.    பாரி நிடலயம் பெல்லப்பன்.       

 — கல்பனாதாென் 116  
21.    என்வன தமிழின் இைடம!  —   பநத்துரு.     

 — முடனவர்.ப.பாண்டியராஜா 120  
22.    எல்டல தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ை கார் !   

 — முடனவர்.மததோழி 123  
23.    திருக்குைள் குறியீடு பைங்கள்.       

 — தொ.விடனதீர்த்தான் 128  
24.    பபருந்பதாற்றுகளின் காலம்: புதுச்வெரியின் அனுபவங்கள்!       

— மபராசிரியர்.எம்.பி.இராேன் 129  
25.    அதுபவாரு காலம்! பபாங்கும் பபாங்கல் நிடனவுகள்.       

 — இரா.நாறும்பூநாதன் 133  
26.    டிக்..டிக்... திக்...திக்....       

 — பாடை ப. இெக்கி ராஜன் 139  
27.    அபமரிக்க அதிபர் வதர்தல் வாக்காைர் டகவயடுகளில் தமிழ்!!!!      

 — முடனவர்.மததோழி 142  
28.    எல் உமிழ் இரும்பபாடை அம்பபாறி கனல.       

 — ருத்ரா இ.பரேசிவன் 143  
29.    கீழ்த்திடெ சிவக்கக் கண்வைாம்.       

 — மகாடவ எழில் 144  
30.    உன்டனவய நீ எண்ணிப்பார்.       

 — ருத்ரா இ.பரேசிவன் 145  
31.    உழவும் வாழ்வும்.       

 — மகாடவ எழில் 147  
32.    தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை நிகழ்வுகள் மற்றும் பவளியீடுகள்    

 — முடனவர்.மததோழி 148  
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குறிப்பு: 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவின் பவளியீடு 

இது. இந்த நூல் தமிழ் ஆய்வுப்புலத்தின் வதடவ கருதி அடனவருக்கும் 

இலவெமாக வழங்கப்படுகிைது. இந்நூடல மறுபதிப்பு பெய்ய விரும்புவவார் 

அல்லது ஏதாவது ஒரு வடகயில் தங்கள் படைப்புகளில் பயன்படுத்த 

விரும்புவவார் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பிடனத் பதாைர்பு 

பகாண்டு அனுமதி பபற்று  உொத்துடணகடை வழங்கி  மீள்பதிப்பு பெய்யலாம்.  

- தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவு 
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1.     ஈழத் தமிழர்களின் பழங்கொை குைததய்வ 
வழிபொட்டின் ததொல்லியல் ஆதொரங்கள்.     
— மபராசிரியர் ப.புஸ்பரட்ணம் 

 

நாகபடுவானில் பாடனக்குள் டவத்து நாகப் பாம்டப வழிபட்ைதற்கான மிகத் 

பதான்டமயான  ொன்றுகள்  கண்டுபிடிப்பு. 

 

பதன்னாசியாவில் பதான்டமயான நாட்டுப்புை வழிபாடுகளில் ஒன்ைாக நாக 

வழிபாடு காணப்படுகின்ைது. நாகம் பூமிக்குள் இருந்து வந்து மீண்டும் பூமிக்குள் 

மடைந்து வபாவதால் ஆதிகால மக்கள் அவற்டை  மண் (பாம்பு) புற்றுக்குள் டவத்து 

வழிபட்ைனர். இதற்கு மத வழிபாட்டில் நாகத்டத குலமரபுத் பதய்வமாகக் 

பகாண்டிருந்த மக்கள் வாழ்ந்து வருவவத காரணமாகும்.  இதன் காரணமாகவவ   

வை இந்தியாவில் அரெடமத்த குப்தரும், தக்கணத்தில் ஆட்சி புரிந்த ொதவாகனரும் 

தம்டம நாக குலத்தவர் என அடழத்துக் பகாண்ைனர். தமிழகத்தின் பண்டைய 

தடலநகரான நாகபட்டினம் நாகரின் தடலநகராக இருந்தபதனக் கூைப்படுகின்ைது.  

 

இலங்டகயின் பூர்வீக மக்கைது வரலாறு கூறும் பாளி இலக்கியங்கள் வை 

இந்தியாவிலிருந்து விஜயன் தடலடமயிலான மக்கள் இலங்டக வருவதற்கு 

முன்னர் இங்கு வாழ்ந்த மக்கடை இயக்கர், நாகர் எனக் குறிப்பிடுகின்ைன. ஆயினும்   

இலங்டகயின் மனித வரலாறும், நாகரிக வரலாறும் விஜயன் வருடகடயத் 

பதாைர்ந்து ஏற்பட்ைது எனக் கூறும்   அறிஞர்கள் பலரும் பாளி இலக்கியங்கள் 

கூறும் இயக்கர், நாகடர மனிதப் பிைவிகள் அற்ை அமானுெராகவவ எடுத்துக் 

பகாள்ளுகின்ைனர். ஆனால்  வபராசிரியர் ெத்தமங்கல கருணாரத்தினா வபான்ை 

அறிஞர்கள் விஜயன் வருவதற்கு  முன்னர் வாழ்ந்த நாகடர இலங்டகயின்  

பதான்டமயான இனக்குழுக்களில் ஒன்று என்பதற்கு இற்டைக்கு 2000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புழக்கத்திலிருந்த  கல்பவட்டுக்களில் வரும் நாககுலம் 

பற்றிய பெய்திகடை ஆதாரமாகக் காட்டுகின்ைனர்.  

 

இலங்டகயில் கி.மு.6ஆம் நூற்ைாண்ைைவில் விஜயன் தடலடமயிலான வை 

இந்தியக் குடிவயற்ைம் நைந்ததாகக் கூைப்படும் காலத்திற்கு முன்னவர 

இலங்டகயில் வைமான நாகரிக வரலாறு கி.மு.1000 ஆண்டிலிருந்து வதான்றி 

வைர்ந்தது பரவலாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஆதியிரும்புக்காலப் 

பண்பாட்டுச் சின்னங்கள் (பபருங்கற்கால பண்பாட்டுச் சின்னங்கள்) 

உறுதிப்படுத்துகின்ைன. இலங்டகயின் பதால்லியற் திடணக்கைப் பணிப்பாைராக 

இருந்த  கலாநிதி சிைான்பதரணியகல இப்பண்பாட்டை இலங்டகக்கு 

அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் நாக இன மக்கள் எனக் கூறுகின்ைார். இப்பண்பாட்டு 

மக்கள் பதன்தமிழகத்திலிருந்து இலங்டகக்குப் புலம் பபயர்ந்தவர்கள் எனக் கூறும் 

வபராசிரியர் கா.இந்திரபாலா இந்த நாக இன மக்களின் ஒரு பிரிவினவர இற்டைக்கு 

2500 ஆண்ைைவில் தமிழ் பமாழி வபசும் மக்கைாக மாறினர் எனக் கூறுகின்ைார். 
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தமிழகத்தில் ெங்ககாலம் பதாட்டு பாம்புப் புற்று வழிபாடு இருந்ததற்கான 

ொன்ைாதாரங்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்ைன. ஆனால் 

இக்காலத்திற்கு முன் இருந்த  ஆதியிரும்புக் காலப்பண்பாட்டில் இவ்வழிபாடு 

இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்ததாகத் பதரியவில்டல. ஆனால் வை 

இலங்டகயில் அண்டமயில் கட்டுக்கடர, நாகபடுவான் ஆகிய இைங்களில் 

வமற்பகாள்ைப்பட்ை பதால்லியல் அகழ்வாய்வுகளின் வபாது ஆதியிரும்புக்கால 

மக்களிடைவய இவ்வழிபாடு இருந்ததற்கான அதிக ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ைன. 

அவற்றிலிருந்து இலங்டகக்கு ஆதியிரும்புக் காலப் பண்பாட்டை 

அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் நாக வழிபாட்டை குலமரபுத் பதய்வமாகக் 

பகாண்டிருந்த மக்கள் என்பது உறுதியாகின்ைது. அவற்றுள் நாகபடுவானில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ை நாகத்டதப் பாடனயில் டவத்து வழிபைப்பட்ை மரபு வை 

இலங்டக மக்களிடைவய நாக வழிபாடு பதான்டமயானது என்படத 

உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ைது.  
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இவ்விைம் பூநகரிப் பிராந்தியத்தில் முழங்காவிலுக்கு அண்டமயில் உள்ை காட்டுப் 

பகுதியில் அடமந்துள்ைது. இங்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை நாக வழிபாடு பற்றிய  

ொன்றுகள் சில பதன்னாசியாவின் ஏடனய வட்ைாரங்களில் இதுவடர 

கிடைத்ததாகத் பதரியவில்டல. இவ்விைத்தில்  நாகபடுவான் என்ை இைப்பபயரின் 

பழடம, அதன் பபாருள் ஆய்வுக்கு உரியது. படுவம், படுவான் என்படவ 

பழடமயான தமிழ்ச்பொற்கள். இப்பபயர்கள் ெங்க இலக்கியத்தில் ஆழமான குைம், 

பபரிய குைம் என்ை பபாருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இதனால் நாககுைம் 

என்ை பபாருடைக் பகாண்ை இைப்பபயவர இன்றும் மாற்ைம் அடையாது 

நாகபடுவான் என்ை பண்டைய தமிழ்ச் பொல்லில்; அடழக்கப்படுகிைது எனலாம்.  

 

கலாநிதி இரகுபதி இவ்விைப்பபயர் ஆதியில் இங்கு நாகத்டதக் குலமரபாகக் 

பகாண்ை மக்கள்  வாழ்ந்ததன் காரணமாகத் வதான்றியது எனக் கூறுகிைார். 

இவ்விைத்தில்  ஆதியிரும்புக்காலப் பண்பாட்டுச் சின்னங்களுைன் அதிக 

எண்ணிக்டகயில்  சுடுமண்ணாலான நாகச் சின்னங்கள், பீைத்துைன் கூடிய நாக, 

நாகினி சிடலகள், சிற்பங்கள், நாக கற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. 

இவ்வாதாரங்கள் ஆதியிரும்புக்காலப் பண்டு மக்கள் மதவழிபாட்டில் நாகத்டத 

தமது குலமரபுச் சின்னமாகக் பகாண்டிருந்தனர் என்படத உறுதிப்படுத்துகின்ைன. 

அவற்றுள் நாகச் சிற்பத்டதப் பாடனயில் டவத்து வழிபைப்பட்ைதற்கான 

ொன்றுகள் பதால்லியல் அறிஞர்களுக்குப் புதிய அம்ெமாகக் காணப்படுகின்ைது. 

 

இங்கு அகழ்வாய்வு பெய்யப்பட்ை ஆய்வுக் குழிகளில் ஒன்றில் அடரவட்ை 

வடிவில் பெய்யப்பட்ை பபரிய பாடன மண்ணில் புடதக்கப்பட்டு அதன் 

வமற்பகுதியில் பாம்பு வந்து வபாவதற்கான வாய்ப்பகுதியும், அடதச் சுற்றி மூடிய 

நிடலயில் பாம்புப் புற்டை அடையாைப்படுத்தும்  நான்கு சிறு கலெங்களும் 

காணப்படுகின்ைன.  பாடனக்குள் இருந்த மண்டண அகற்றிப் பார்த்த வபாது 

நிலத்தில் புடதக்கப்பட்டிருந்த அழகான நாகப் பாம்பின் சிடல பாடனயால் 

மூைப்பட்டிருந்தது பதரியவந்தது. இப்பாடனயின் மூன்று திடெகளிலும்  

பதய்வங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பீைங்கள் காணப்படுகின்ைன. அவற்றில் அமர்ந்துள்ை 

பதய்வத்தின் இைது கால் பாடனடய முட்டியவாறு உள்ைது. நான்காவது திடெயில் 

மண் ெட்டிகளின் விளிப்புப் பகுதியில் நான்கு திடெகடை வநாக்கியவாறு 

நாகப்பாம்பு பைபமடுத்த நிடலயில் இருக்க, அவற்றின் வால் பகுதிகள் ெட்டிக்குள் 

இடணந்து ெட்டியின் நடுடமயத்தில் ஒரு வட்ைமாகக் காணப்படுகின்ைது.  
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இவ்வாதாரங்கள் பாம்புப் புற்று வழிபாடு வதான்றுவதற்கு முன்வனாடியாக 

ஆதியிரும்புக்காலப் பண்பாட்டுைன்  வதான்றிய  பதான்டமயான வழிபாட்டு மரபு 

எனக் கூைலாம். இங்கு வமற்பகாள்ைப்பட்ை அகழ்வாய்வுகளின் ஒன்றுக்கு 

வமற்பட்ை நாக வடிவங்கள் மண் ெட்டிகளில் டவக்கப்பட்ைதற்கான ஆதாரங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இவ்வாதாரங்கள் ெமகாலத்தில் நாக வழிபாட்டு 

ஆலயங்களில் நாகவதாெம் நீங்க பெப்பு அல்லது மண் பாத்திரங்களில் 

நாகப்பாம்டப டவத்து ஆலயங்களுக்குக் பகாடுக்கும் மரபு ஆதியிரும்புக் 

காலத்திலிருந்து வதான்றியிருக்கலாம் என்படதக் காட்டுகின்ைது. 

 

பண்டுபதாட்டு திருவகாணமடல உள்ளிட்ை அநுராதபுரத்திற்கு வைக்கில் உள்ை 

பிராந்தியம்  நாகதீப(ம்), நாகநாடு என வரலாற்று மூலங்களில் தனித்து 

அடையாைப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. இப்பபயர்கவை  கி.பி.13 ஆம் நூற்ைாண்டுவடர 

இப்பிராந்தியத்தில் வன்னி, வன்னிப்பற்று என்ை பபயர்களும், 15 ஆம் 

நூற்ைாண்டில் யாழ்பாணயன் பட்டினம் என்ை பபயரும் வதான்றும்வடர 

பதாைர்ச்சியாகப் பயன்பாட்டிலிருந்து வந்ததற்கு ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்ைன.  

 

பண்டைய இலங்டகயில் நாக இனமக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ொன்றுகள் பல 

பிராந்தியங்களில் காணப்பட்ைாலும் அது இலங்டகயில் ஒரு பிராந்தியத்தின் 

பபயராக அடையாைப்படுத்திக் கூைப்பட்டு வந்ததற்குத்  தற்காலத்தில் வை 

இலங்டகயில் வாழும் தமிழ் மக்களின் பூர்வீக வரலாறு ஆதியிரும்புக்காலப்  

பண்பாட்டை அறிமுகப்படுத்திய  நாக இனக்குழுவவாடு வதான்றி வைர்ந்தடதவய 

கட்டுக்கடர, நாகபடுவான் அகழ்வாய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்ைது எனலாம். 
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2.     ஆைகிரொமத்தின் பண்லைக்கொைச் சிற்பங்கள்.     
— முடனவர். த. ரமேஷ் 

 

விழுப்புரம் மாவட்ைம் திண்டிவனம் வட்ைம் ஆலகிராமம் பல்லவர்கால பல்வவறு 

வரலாற்றுத் தையங்கடை தன்னகத்வத பகாண்ை ஊர்.  இவ்வூரிலுள்ை எம 

கண்வைஸ்வரர் வகாயில்உள்ை ெதுர வடிவம் பகாண்ை ஆவுடையார், பலடககளில் 

பெதுக்கப்பட்ை விஷ்ணு, எழுத்து பபாறிப்பு உள்ை கிபி 5ஆம் நூற்ைாண்டைச் 

வெர்ந்த தமிழகத்தின் பதான்டமயான விநாயகர், ெண்டிவகசுவரர், விஷ்ணு ஆகிய 

சிற்பங்கள் இதடன உறுதி பெய்கிைது.   

 

வமலும் பிைாரி வகாயில் உள்ை மிகத் பதான்டமயான மூத்த வதவி பலடககளில் 

பபரிய அைவில் பெதுக்கப்பட்ை அய்யனார் குதிடர நாயுைன், இரு பபண்கள் 

படையல் பெய்வது வபான்ை அடமப்பு  ஊர் அய்யனார் இடவயாவும் மன்னர் 

காலத்தில் இவ்வூர் சிைப்பு பபற்ைடத நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிைது இங்குள்ை 

சிற்பங்கள் பழடமக்கு மட்டுமல்லாது சிைந்த வவடலப்பாடு இருக்கும் 

எடுத்துக்காட்ைாய் விைங்குபடவ இவற்டைப் பார்டவயிடுவது பராமரிப்பது 

பாதுகாப்பது நமது தடலயாய கைடமயாகும். 
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(குறிப்பு: பதால்லியல் ஆர்வலர் வெலம் வமாகன் ஐயா, தமிழ் ஆசிரியர் திரு 

கமலக்கண்ணன், மருத்துவர் காளிதாஸ். மருத்துவர் நிவாஸ்,  மருத்துவர் பாபு, 

நண்பர் வஜாதி பிரகாஷ் ஆகிவயார் வெர்ந்து குழுவிற்கு மனமார்ந்த நன்றி.) 
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3.     நொயக்கர் கொைத்து கல்திட்லை மற்றும் நடுகற்கள்.    
 — முடனவர். ப. மதவி அறிவு தெல்வம் 

 

பபருங்கற்கால மரபின் எச்ெமாக நாயக்கர் காலத்தில் கல்திட்டை மற்றும் நடுகற்கள்  

 

மதுடர கள்ைந்திரியில் கல்திட்டை, திருமங்கலம் வைகடர புதுாரில் 400 

ஆண்டுகளுக்கு முந்டதய நடுகல்டல மதுடர வகாயில் கட்ைை கடல, சிற்பத்துடை 

ஆய்வாைர் வதவி, பதால்லியல் ஆய்வாைர் ெசிகலா, வரலாற்று ஆய்வாைர் 

அறிவுச்பெல்வம் கண்டுபிடித்தனர்.   

 

அவர்கள் கூறியதாவது: கள்ைந்திரி கால்வாய் அருவக கிழக்கு பார்த்தபடி 3 

பக்கங்களும் 6 குத்து கற்கள் நட்டு வமவல பலடக கல் மூடிய கல்திட்டை உள்ைது. 

உள்வை சிறு கல் ஊன்றி மாடல அம்மன் வகாயில் என அப்பகுதி மக்கள் 

வழிபடுகிைார்கள். அருகில் 20க்கும் வமற்பட்ை தனி கற்களில் இைந்தவர் பிைப்பு, 

இைப்பு வததி பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.பபருங்கற்கால மரபின் எச்ெமாகப் பல 

கல்திட்டைகள் நவீனக் காலத்தில் உருவாக்கியடத இங்கு காணலாம். 
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பகாங்கு நாட்டிலிருந்து விஜய நகர நாயக்கர் காலத்தில் பாண்டிய மண்ைலம் வந்த 

ஒரு இனத்தினர் இங்கும் இைப்பு ெைங்கு பின்பற்றியடத இக் கல்திட்டைகள் 

உணர்த்துகின்ைன. திருமங்கலம் வைகடர புதுாரில் சிறு பலடக கல்லில் இரு ஆண் 

உருவங்கள் பெதுக்கப்பட்டுள்ைன. வலதுபுைம் இருப்பவர் இைது டகயில் வைரி, 

வலது டகயில் வாள், தடலயில் பகாண்டை வடிவ தடலயணி அணிந்து அடர 

ஆடையுைன் இயக்க நிடலயில் உள்ைார். 

 

இைதுபுைம் இருப்பவர் உயரம் குடைந்து, நீண்ை காது, அடர ஆடையுைன் வலது 

டகயில் வாள், இைது டகயில் குடுடவ டவத்துள்ைார். தடலக்குப் பக்கவாட்டில் 

ெந்திரன், சூரியன், பூ அடமப்பு உள்ைது.இவர்கள் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன் வைகடர 

ஊடர உருவாக்கிய வொழ மூக்கன், நல்ல மூக்கன் என்ை ெவகாதரர்கள். இவர்கைது 

வாரிசுகள் இவர்களுக்கு நடுகல் எடுத்து, இன்றும் விழா எடுப்பதாக மக்கள் 

பதரிவிக்கின்ைனர் என்ைனர். 

 

பதரிவு: முடனவர். ப. வதவி அறிவு பெல்வம் 

நன்றி: தினமலர் - நவம்பர்  19, 2020 

(https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2654963) 
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4.     மொனுைமும் மொற்றுப்பொலிைமும்!     
— முடனவர்.க.சுபாஷிணி 

 

 

தமிழகத்தில் சித்ரா பபௌர்ணமி திருவிழாவின் வபாது விழுப்புரம் மாவட்ைத்தில் 

உள்ை கூத்தாண்ைவர் வகாயிலில் ஆண்டுவதாறும் நடைபபறுகின்ை திருவிழாவில் 

மாற்றுப்பாலினத்வதார் ஒன்று கூடுகின்ைார்கள். 

 

இந்தத் திருவிழாவின்வபாது சித்ரா பபௌர்ணமி அன்று இரவு 

மாற்றுப்பாலினத்வதார் அக்வகாயில் பூொரிகளிைம் தாலி கட்டிக் பகாண்டு மறுநாள் 

காடல அக்வகாயிலின் முக்கிய பதய்வமாகிய அரவான் கைபலி பகாடுக்கப்படுவது 

வபான்ை ெைங்கு நிடைவடைந்த பிைகு தன் கழுத்தில் சூட்ைப்பட்ை தாலிடய 

அறுத்துக்பகாண்டு ஒப்பாரி டவத்து அழுது பவள்டை புைடவ அணிந்து பகாண்டு 

தங்கள் பொந்த ஊர்களுக்குச் பெல்வார்கள். இதற்காக இந்தியாவில் உள்ை பல்வவறு 

மாநிலங்களிலிருந்தும் லட்ெக்கணக்கான திருநங்டகயர்கள் இந்த விழாவுக்கு 

வருகின்ைார்கள் என்ை பெய்திகடைப் பார்க்கின்வைாம். அவதவபான்று 

தமிழகத்திலுள்ை பல்வவறு மாவட்ைங்களிலிருந்தும் பபாதுமக்களும் வந்து 

கூடுவார்கள். தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் திபரௌபதி அம்மன் வகாயில்களில் 

அரவான் வழிபாடு என்பது பதாைர்ந்து நடைபபறுவடதக் காண்கின்வைாம். 

 

இந்த திபரௌபதி அம்மன் வழிபாடு என்பது தமிழகத்தின் 

வைபபண்டணயாற்றுக்குத் பதற்வக, கர்நாைகாவின் பதன்பகுதிகளிலும், 
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வகரைாவில் சில பகுதிகளிலும், வை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகவும், தஞ்ொவூரிலும் 

பரவலாக இருப்படதக் காணமுடியும். 

 

 
புடகப்பைம் நன்றி: எம்.மீனாக்ஷி, உதவி வபராசிரியர் (ஸ்பைல்லா வமரிஸ் 

கல்லூரி) 

 

திபரௌபதி அம்மன் வகாயில்கள் இருக்கும் இைங்களில் தீமிதி திருவிழா நைப்பது 

வழக்கம். பாஞ்ொலி அம்மன், தர்மராஜன் வகாயில் ஆகியனவும் இதில் 

முக்கியத்துவம் பபறும் பதய்வங்கைாக இருக்கின்ைன. இத்தடகய வகாயில்களில் 

திபரௌபதி அம்மவன முக்கியக் கைவுைாக இருப்பார். துடண பதய்வங்கைாக 

பீமன், ெகாவதவன் என பாண்ைவர் ஐவரின் சிடலகளும் சில வகாயில்களில் 

டவக்கப்பட்டிருப்படதக் காண முடியும். திபரௌபதி அம்மன் வகாயிலில் 

பபாதுவாக காவல் பதய்வமாக வபாத்து ராஜா என்ை காவல் பதய்வம் 

அடமந்திருக்கும். அது ஒரு மனிதர் நைப்பது வபான்ை வடிவத்தில், ஒரு டகயில் 

வாள் ஏந்தியவாறும் ஒரு டகயில் பவட்ைப்பட்ை மனித தடலடய டவத்திருப்பது 

வபாலும் பெய்யப்பட்டிருக்கும். மனித தடலக்குப் பதிலாக மான் அல்லது வவங்டக 

டகயில் இருப்பதாகவும் சில இைங்களில் உள்ை வகாயில்களில் காணப்படுகின்ைது.
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திபரௌபதி அம்மன் வகாயிலில் இன்பனாரு துடண பதய்வத்டதயும் காணமுடியும். 

முத்தால ராவுத்தன் என்ை முஸ்லிம் ஒருவர் காவல் பதய்வமாக 

அடமக்கப்படுகின்ைார். அந்தச் சிடலயின் பக்கத்தில் முஸ்லிம் தர்கா ெமாதி 

வபான்ை ஒரு அடமப்டபயும் டவத்திருப்பார்கள். 

 

திபரௌபதி அம்மன் வகாவிலில் வருைத்திற்கு ஒரு முடை பதிபனட்டு நாட்கள் 

திருவிழா நைத்துகின்ைனர். இந்த விழாவில் மகாபாரதக் கடத தினம் தினம் 

பொல்லப்படும். வில்லிபாரதம் அல்லது நல்லாபிள்டை பாரதம் என்ை நூலிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ை கடதகள் முதல் பத்து நாட்கள் பொல்லப்படும் கடதகைாகின்ைன. 

பின் அவத கடத பதருக்கூத்து வடிவில் நடைபபறுவதும் வழக்கம். 

 

 
கூரம் பெப்வபடு (புடகப்பைம் நன்றி: தகவலாற்றுப்படை, தமிழக அரசு) 

 

வரலாற்றுச் ொன்ைாக நாம் ஆராயும் வபாது, பாரதக் கடதகள் பொல்வதற்கான 

நிவந்தம் வழங்கப்பட்ை பெய்தி கூரம் பல்லவர் பெப்வபட்டில் 

பொல்லப்பட்டிருக்கிைது. தற்ெமயம் இந்தச் பெப்வபடு பென்டன அரசு 

அருங்காட்சியகத்தில் உள்ைது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில் உள்ை ஊர் கூரம். 

பல்லவன் முதலாம் பரவமசுவரவர்மன், கி.பி.7ஆம் நூற்ைாண்டு காலத்தில் ஆட்சி 

பெய்தவன். அவன் ஆட்சிக் காலத்தில் பவளியிைப்பட்ை இந்தச் பெப்வபடு 

அரக்வகாணம் அருகில் உள்ை பரவமஸ்வரமங்கலம் என்ை ஊடரச் சிைப்பு நகராக 

வடிவடமப்பதற்காக 6300 (98.44 ஏக்கர்) குழி நிலப்பரப்பு வதர்வு பெய்யப்பட்டு 

இந்த நகடர உருவாக்கும் பபாறுப்பு உத்தரகாணிகா மகா வெென் தத்தன் என்ை 

ஆணத்தியிைம் தரப்பட்ை பெய்திடயக் கூறுகிைது. இந்த நகரில் பரவமஸ்வர 

தைாகம் என்ை ஏரி பவட்ைப்பட்ைது என்றும், அதற்குத் வதடவயான நீர் 

இருப்புக்காக பாலாற்றிலிருந்து பபரும்பிடுகு என்ை கால்வாய் பவட்ைப்பட்டு 

நீர்வமைாண்டம நிறுவப்பட்ைது என்றும் பெப்வபட்டின் வழி அறியமுடிகின்ைது. 
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ஆன்மீக திருவிழாக்களின் மூலம் மக்கடை ஒற்றுடமப்படுத்த முடியும் என்ை 

கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த நகரில் வகாயில் எழுப்பப்பட்ைது. ஊருக்கு 

நடுவில், மகாபாரதம் வாசிக்கும் மண்ைபம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்ைது. இப்படி 

நீதிக் கடதகடைச் பொல்லி மக்கடை நல்வழிப்படுத்தும் இைமாகவும் அரசின் 

ஆடணகள், ெட்ைதிட்ைங்கடை மக்களுக்குச் பொல்லும் ஊைக டமயமாகவும் 

வகாயில்கள் பெயல்பட்ைன. இத்தடகடயச் பெய்திகடைச் பொல்லும் முக்கியச் 

பெப்வபடு இந்தக் கூரம் பெப்வபடு. ஆக கிபி.7ம் நூற்ைாண்டு வாக்கில் மகாபாரதக் 

கடதடயக் வகாயிலில் பொல்லும் வழக்கம் பல்லவர்கைால் 

பகாண்டுவரப்பட்ைதற்கானச் ொன்ைாக இச்பெப்வபடு அடமகின்ைது 

 

அரவான் கைபலி நாைகம்: 

பாரதக் கடத பொல்லும் மரபில் ஒரு நாள் கடத அரவான் கைபலி நாைகம் ஆகும். 

புராணக் கடதயின் படி அரவான் அர்ஜுனனுக்கும் உலுப்பி என்ை நாகக்கன்னி 

பபண்ணுக்கும் பிைந்தவன். அரவான் வியாெபாரதத்தில் ொதாரண மன்னனாகக் 

காட்ைப்படுகிைான். ஆனால் தமிழ் நாட்டில் அரவான் முக்கிய கைவுைாகக் 

கருதப்படுகிைான். 

 

தமிழ்நாட்டில் வீரர்கள் வபார் பவற்றிக்காகக் பகாற்ைடவக்குத் தன்டன கைபலி 

பகாடுத்துக் பகாள்வது வபால மகாபாரதத்தில் அரவான் தன்டனத் தாவன கைபலி 

பகாடுத்துக் பகாண்ைதாக வழக்குண்டு. தமிழகத்தின் பண்டைய வரலாறு 

பகாற்ைடவக்கு கைபலி பகாடுப்பது பற்றி கூறுகிைது. நவகண்ைங்கள் இதற்குச் 

ொன்று பகர்கின்ைன. அந்த வடகயில் பகாற்ைடவடயவய அரவானாகப் பார்க்கும் 

ஒரு பார்டவடயயும் அரவான் கைப்பலி ெைங்கு முன்டவக்கின்ைது என்றும் 

கூைலாம். இது ஆய்வுக்குரியது. 

 

மகாபாரதப்வபாரில் பவற்றி பபறுவதற்கு முன்னர் ொமுத்திரிகா லட்ெணம் 

பபாருந்திய ஒரு நல்ல வீரடனப் பலி பகாடுத்தல் பவற்றிடய அளிக்கும் என்று 

ெகாவதவன் கூை அவ்வடகயில் ொமுத்திரிகா லட்ெணம் பபாருந்தியவர்கள் 

கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன், அரவான் ஆகிய மூவரும் தான் என அவர்கள் அறிந்து 

பகாள்கின்ைனர். கண்ணனும் அர்ஜுனனும் கைடமகள் பகாண்டிருப்பதால் 

அரவாடன கைபலி ஏற்றுக் பகாள்ை தருமர் வகட்டுக் பகாள்ை அவடன கைபலி 

பகாடுக்க அவன் ெம்மதிக்கிைான். வபார் முடியும் வடர தான் முழுடமயாகப் 

வபாடரக் காண வவண்டும் எனவும், தனக்குத் திருமணம் ஆகாததால் ஒரு நாள் ஒரு 

பபண்டணத் திருமணம் பெய்து அவளுைன் குடும்பம் நைத்த வவண்டும் என்றும் 

இரண்டு வரங்கடை அரவான் வகட்கிைான். கிருஷ்ணன் வரங்கடை அளிக்கின்ைார். 

மறுநாள் இைக்கப்வபாகும் ஒருவடன மணக்க வவறு பபண்கள் முன்வராததால் 

தாவன வமாகினியாக வடிவம் ஏற்று கிருஷ்ணன் அரவானுைன் கூடி ஒரு நாள் 

வாழ்வதாகப் புராணம் பொல்கிைது. இதடனவய அரவான் நாட்டுப்புைக் கூத்துக் 

கடலயும் கூத்தாண்ைவர் விழாவும் பிரதி பலிக்கின்ைன. 

 

ெைங்குகளும் ோற்றுப்பாலினத்தவர்களும்: 

ோற்றுப்பாலினத்மதார், ோற்று பாலீர்ப்பு தகாண்மைார் என்னும் ெமூகத்டத இந்தப் 

புராணக் கடதக்குள் ேட்டுமே குறுக்கி டவத்துப் பார்ப்பது நேது ெமூகத்தில் 

இருக்கும் ஒரு குடற. புராணக் கடதகள் நம் ெமூகச் சிந்தடனயில் 
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ஏற்படுத்தியிருக்கும் அழுக்குகள் என்பது மிக அதிகம். இதில் ஒன்றாகமவ 

இதடனயும் காண மவண்டியிருக்கின்றது. 

 

ஒரு வடகயில் பண்பாட்டு விழுமியமாக மக்கள் வழக்கத்தில் இத்தடகய 

ெைங்குகள் இருந்தாலும் இன்று நாம் கவனிக்க வவண்டியது மாற்றுப்பாலினத்வதார், 

மாற்று பாலீர்ப்பு பகாண்வைாருக்கான அடிப்படை மனித உரிடமகளுக்கான 

வதடவகடைத்தான். 

 

ஆண் பபண் என்ை இரண்டு பவவ்வவறு வகாணங்கள் (Binary classifications), 

இதுதான் இயல்பு என்று நம்டமப் பிரித்துப் பார்க்கப் பழக்கியுள்ைன. ஆண் 

அல்லது பபண் என்ை இரு வடககளுக்குள் வடகப்படுத்தப்பைமுடியாத ஒன்று 

இயல்பற்ை ஒன்று என்றும் காணும் வபாக்கு நீண்ை காலமாக நமது மனதிற்குள் 

வலிந்து திணிக்கப்பட்டுள்ைது. அந்தத் திணிப்பு நைவடிக்டகயில் மிக முக்கிய 

பங்களிப்பு ெமயங்களுக்கு இருக்கின்ைது. ஆண் என்பவன் யார் என்படதயும் பபண் 

என்பவள் எப்படிப்பட்ைவள், அவள் எப்படி இருக்க வவண்டும் என்படதயும், 

இடவ இரண்டிற்குள் இைம்பபைாதவற்டை இயல்புக்கு மாைானது என்றும் வலிந்து 

உருவாக்கி டவக்கப்பட்டுள்ை சூழலிவலவய நாம் வைர்ந்து வந்திருக்கின்வைாம். 

இதுதான் ெரி, இப்படித்தான் இருக்க வவண்டும். இதுதான் நம் பண்பாடு, இதுதான் 

நமக்கு நல்லது எனச் பொல்லி, பொல்லி, அடிப்படை பண்பான மானுைத்டத 

இழந்தவர்கைாக நாம் இன்று இருக்கின்வைாம். 

 

மாற்றுப் பாலினத்தவர் எதிர்வநாக்குகின்ை சிக்கல்கடையும் அதற்கான 

தீர்வுகடையும் பபாதுப்படையாகப் பச்ொதாபத்துைன் வபசுவடதத் தவிர்த்து 

அவர்கள் பநாடிக்கு பநாடி ெந்திக்கின்ை பிரச்சிடனயின் மூல காரணத்டத ஆராய 

வவண்டியது அடிப்படை அவசியமாகின்ைது. அப்படி பிரச்சிடனகடை அலசும் 

வபாது மூன்று வடகயில் இந்த பிரச்ெடனகடை நாம் பட்டியலிைலாம். 

 

ோற்றுப் பாலினத்மதாருக்கு எதிராக இடழக்கப்படும் அநீதிகள் ேற்றும் 

பாகுபாடுகள். ோற்றுப் பாலினத்மதாருக்கு எதிராக இடழக்கப்படும் 

வன்தகாடுடேகள் ேற்றும் அவோனங்கள். ோற்றுப் பாலினத்மதாரது அன்றாை 

வாழ்க்டக நிடல. 

 

மாற்றுப்பாலினத்தவர்களும் ெக மனிதர்கவை: 

பாகுபாடுகள், பகாடுடமகள் எனும்வபாது மாற்றுப் பாலினத்வதாருக்கு 

இடழக்கப்படும் பகாடுடமகள் மீது பகாடுக்கப்படுகின்ை அழுத்தங்களின் 

மதிப்பீடு என்பது மிகக் குடைவாகவவ இருக்கின்ைது. அல்லது மாற்றுப் 

பாலினத்தவர் ெந்திக்கும் பகாடுடமகடை ஒரு பபாருட்ைாகவவ எடுத்துக் பகாள்ை 

வவண்டியதில்டல என்ை அைவுக்குச் சிந்தடன பெதுக்கப்பட்ைவர்கைாக நம் 

சிந்தடன வபாக்கு அடமந்திருக்கின்ைது. 

 

மாற்றுப் பாலினத்வதாருக்கு எதிராக இடழக்கப்படுகின்ை வன்பகாடுடமகளுக்குப் 

பின்னணியில் இருக்கும் காரணங்கடை ெரியாக அலசுகின்வைாமா..? அதற்கான 

தீர்வுகடைச் ெரியாக முன்பனடுக்கின்வைாமா..? என்பதும் ஒரு வகள்வியாகவவ 

அடமகின்ைது. 
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பபாது பவளியில்.. பள்ளிக்கூைங்களில்.. அலுவலக பவளிகளில்.. மாற்றுப் 

பாலினத்தவர் மிக இயல்பாக ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டிருக்கின்ைார்கைா என்படதயும் 

நாம் வகள்வியாக முன் டவக்க வவண்டி இருக்கின்ைது. 

 

நேது இயல்பான சிந்தடனப் மபாக்டக நாம் தபாதுவாகமவ மகள்வி 

எழுப்புவதில்டல. இதுதான் ேரபு.. இதுதான் ெைங்கு.. தபரியவர்கள் தொன்னார்கள்.. 

என்று இயந்திரங்கள் மபாலச் தொல்லிக் தகாண்டு ெமூகத்தில் நிகழ்கின்ற 

அநீதிகடை அலசிப் பார்க்காேல் தபரும்பாலாமனார் தென்று விடுகின்மறாம். நம் 

சிந்தடனக்குள் திணிக்கப்பட்டுள்ை அழுக்கு மூட்டைகடை அலசிப் பார்க்கும் மபாது 

தான் நாம் ஏடனய ெக ேனிதர்கடை எவ்வடகயில் அணுகுகின்மறாம் என்படத 

அறியக்கூடும். 

 

அடிப்படை உரிடேகள்: 

நாம் நம் ஒவ்பவாருவடரயும் வகள்வி வகட்டுக் பகாள்ளும் வபாதுதான் நம் 

சிந்தடனப் வபாக்டக அலசி ஆராயவும் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு 

சில குறிப்பிட்ை விஷயங்கடை ஒரு பபாருட்ைாகவவ எடுத்துக்பகாள்ை நாம் 

விரும்புவதில்டல. நம் சிந்தடனயில் நமக்குத் திைந்த மனப்பக்குவமும் மிக மிகக் 

குடைவு. மாற்றுச் சிந்தடனடய எதிர்வநாக்க நமக்குத் டதரியமும் இல்டல. 

இப்படிச் சில உதாரணங்கைாகச் பொல்வபதன்ைால் ொதிப் பிரிவிடனயும் 

அதடனபயாட்டி எழுகின்ை பல்வவறு வடகயான அநீதிகடையும் தினம் தினம் நாம் 

வாசித்தாலும் கூை பநாடிக்கு பநாடி ொதிப்பபருடம வபசும் மனப்பாங்கிலிருந்து 

கற்ைவர்கள் எனச் பொல்லிக் பகாள்பவர்கள் கூை தன்டன மாற்றிக் 

பகாள்ைவில்டல. அடதப்வபாலவவ, மாற்றுப் பாலினத்வதாடர ஒரு குற்ை 

உணர்வுைவனவய குடும்பத்திலும் சுற்றுச்சூழலிலும் பபாது பவளியிலும் நாம் 

காண்கின்ை மனப்பான்டம அடமகிைது. எப்படி நாம் நம் மாற்றுப்பாலின 

உைவுகடை இயல்பாக நம் சூழலில் ஏற்றுக் பகாள்கின்வைாம் என்ை சிந்தடனயும், 

அவர்களுக்கு ெமூகத்தில் நிகழ்கின்ை அநீதிகடையும் பபரும்பாலும் நமது கண்கள் 

பார்க்கத் தவிர்த்து விடுகின்ைன. வகளிக்டககளிவல நமது மனடதச் பெலுத்துவதில் 

பபாதுவாக நாம் விரும்புகிவைாம். இதுதான் அடிப்படையாக நமக்கு அடமய 

வவண்டிய ெமூகத்தின் பால் விழிப்புணர்வு என்பது நமக்கு ஏற்பைாததற்குக் 

காரணமாக அடமகின்ைது. 

 

மனிதர்களுக்கான அடிப்படை உரிடமகடைப் பற்றி (The Universal Declaration of 

Human Rights) ஐக்கிய நாடுகள் ெடப 10.12.1948ம் ஆண்டு பாரீசில் நைந்த மாநாட்டில் 

ஆய்வறிக்டக தயாரித்து பிரகைனப்படுத்தியது. தமிழ் உட்பை 500 பமாழிகளில் 

இன்று இந்தப் பிரகைனம் வாசிக்கக் கிடைக்கின்ைது. 

 

பிரகைனம் 1: எல்லா மனிதர்களும் சுதந்திரமாக, ெமமான பகௌரவத்வதாடும், 

உரிடமகவைாடும் பிைந்தவர்கள். ( Article 1. All human beings are born free, and equal in 

dignity and rights.) 

 

பிரகைனம் 2: ஒவ்பவாருவரும் இன, நிை, பால், பமாழி, அரசியல் அல்லது கருத்து 

வவறுபாடு, வதசிய அல்லது ெமூக அடிப்படை, பொத்துக்கைால் அல்லது 

பிைப்பாலான அந்தஸ்து என்ை வவறுபாடுகள் எதுவுமின்றி இப்பிரகைனத்தின் உள் 

அைக்கப்பட்டுள்ை உரிடமகளுக்கும் சுதந்திரங்களுக்கும் உரித்தாகின்ைார்கள். 
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(Article 2 -Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without 

distinction of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 

national or social origin, property, birth or other status.) 

 

 
 

பிரகைனம் 6: ஒவ்பவாருவரும் ெட்ைத்தின் முன் எல்லா இைங்களிலும் மானிைத்தில் 

ஒருவராக அங்கீகரிக்கப்படுதல் அவரது அடிப்படை உரிடமயாகும். (Article 6 - 

Everyone has the right to recognition everywhere, as a person before the law.) 

 

 
(குறிப்பு: ஐக்கிய நாடுகளின் ெடப The Universal Declaration of Human Rights என்ை 

பபயரில் பவளியிட்ை இப்பிரகைனத்டதத் தமிழில் பமாழிபபயர்த்து 

பவளியிட்ைவர் திரு.தா.வதெ இலங்டக மன்னன்)
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ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் பெயல்பாடுகடை அலசிப்பார்க்கும் வபாது மிக ஆழமாக 

மாற்றுப்பாலினத்வதார் பதாைர்பான ெமூக விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்த வவண்டும் 

என்ை முயற்சிகள் கைந்த சில ஆண்டுகளில் முக்கியத்துவம் பபற்றிருப்படதக் 

காணமுடிகின்ைது. அந்த வடகயில் 7.3.2012ல் Sexual Orientation and Gender Identity 

என்ை பபாருளில் பால்வவறுபாடுகள் பற்றிய புரிதல் மற்றும் பால் வவறுபாட்டின் 

அடையாைம் பதாைர்பான பிரச்ெடனகடைப் வபெ ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் 

மனித உரிடம ஆடணயம் ஒன்று கூடியது. அதில் வடரயறுக்கப்பட்ை தீர்மானங்கள் 

17/19, முதல் முடையாக மாற்றுப்பாலினத்வதார், மற்றும் மாற்றுப்பாலீர்ப்பு 

பகாண்வைாருக்கான வதடவகடைச் சிைப்புக் கவனத்துைன் அலசியது. 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் மனித உரிடமகள் 

அடமப்பு மாற்றுப்பாலினத்வதார் நலனுக்காக 

2011ம் ஆண்டில் ஒரு ஆய்வறிக்டகடயச் 

ெமர்ப்பித்தது. 'Discrimination on grounds of sexual 

orientation and gender identity' என்ை பபயரிலான 

அறிக்டக அது. இதில் ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தில் 

அங்கத்துவம் பபற்ை 47 உறுப்பு நாடுகளும் 

டகபயழுத்திட்ைன. 2014ம் ஆண்டில் “A boy or a girl 

or a person – intersex people lack recognition in Europe” 

என்ை ஒரு அறிக்டகடய பவளியிட்டு திைந்த 

மனப்வபாக்கிற்கான சிந்தடனடய ஆழமாக 

ஐவராப்பிய மக்களிடைவய பகாண்டு பென்ைது 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடப. 2015ம் ஆண்டில் 

மாற்றுப்பாலினத்வதார் நலடன முன் டவத்துச் 

பெய்யப்பட்ை விரிவான ஆய்வறிக்டகடய ஐக்கிய 

நாடுகள் ெடபயின் மனித உரிடமகள் ெடப 

பவளியிட்ைது. ஆங்கிலம், பிரஞ்சு என இரு பமாழிகளில் இந்த அறிக்டக 

கிடைக்கின்ைது. 

 

ோற்றுப்பாலினத்தவர் திருேணம்: 

மாற்றுப்பாலினத்வதாரிடைவய பெய்துபகாள்ைப்படும் திருமணத்டத 

அங்கீகரிக்கும் உலக நாடுகைாக இன்று 28 நாடுகள் பட்டியலில் இைம் 

பபறுகின்ைன. அப்பட்டியலில் முதலாவதாக இைம்பபற்று மானுைத்திற்குப் 

பபருடம வதடிக்பகாள்கின்ைது பநதர்லாந்து. 1.4.2001ல் 

மாற்றுப்பாலினத்வதாரிடைவயயான திருமணத்டத பநதர்லாந்து அரசு 

அங்கீகரித்தது. இதடனயடுத்து பபல்ஜியம் மற்றும் பதாைர்ச்சியாக ஏடனய 

ஐவராப்பிய நாடுகள் இவ்வரிடெயில் இைம்பிடிக்கின்ைன. 

 

மாற்றுப்பாலினத்வதாரிடைவய திருமணம் பெய்து பகாள்வடத அனுமதிக்கலாமா 

என்ை கருத்துக் கணிப்பு உலபகங்கும் நிகழ்த்தப்பட்ைது. அதில் 92% மக்கள் இது 

இயல்பானது தான் என்றும் வதடவயானதும் கூை என்றும் கூறியிருப்பது சுவீைன் 

நாட்டில். சுவீைனுக்கு அடுத்து பநதர்லாந்து, பைன்மார்க், ஐஸ்லாந்து, ஸ்பபயின், 

லுக்ஸம்பபர்க், இங்கிலாந்து, பஜர்மனி, பபல்ஜியம், சுவிஸர்லாந்து, பிரான்சு, 

ஃபின்லாந்து ஆகிய நாடுகள் முதல் பட்டியலில் மாற்றுப்பாலினத்வதாரிடைவய 
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திருமணம் பெய்து பகாள்வடத அங்கீகரித்து வரவவற்படதப் புள்ளி விபரங்கள் 

காட்டுகின்ைன. 

 

நன்றி: https://en.wikipedia.org/wiki/Legalstatusofsame-sexmarriage 

 

மாற்றுப்பாலினத்தவர் எதிர்வநாக்குகின்ை பிரச்சிடனகளில் ஆரம்பப் புள்ளியாக 

அடமவது அவர்கைது குடும்பம் மற்றும் அவர்கள் பிைந்து வைர்கின்ை சூழல் தான். 

ெரியான புரிதல் இல்லாத காரணத்தினாலும், அறிவியல் அடிப்படையில் மனித 

உைல் மற்றும் பால் வவறுபாடுகள், உைலிலுள்ை வவறுபாடுகடைப் பற்றிய புரிதல் 

இல்லாத காரணத்தினாலும் ெக மனிதர்கள் என்ை எண்ணம் சிறிதும் இல்லாமல் 

மாற்றுப்பாலினத்தவர் பலர் பல இன்னல்கடைச் ெந்திக்க வவண்டிய நிடல 

ஏற்பட்டிருப்படத நாம் மறுக்க முடியாது. ெர்வொதாரணமாக 

மாற்றுப்பாலினத்தவர்கடைப் பார்த்து முகம் சுளித்து ஒதுங்கிப் வபாவதிலிருந்து, 

பாலியல் வன்பகாடுடம, பகாடூரமான பகாடலகள் என்பதுவடர, பல்வவறு 

பகாடுடமகள் தமிழ்ச்சூழலில் நிகழ்ந்திருக்கின்ைன, நிகழ்ந்து 

பகாண்டுமிருக்கின்ைன. 

 

ஆனாலும் கூை, கடும் தொற்கடையும் புறக்கணிப்புக்கடையும் கைந்து ெக ேனிதர்கள் 

தகாடுக்கின்ற தாக்குதல்கடையும் வலிகடையும் ஏற்றுக்தகாண்டு துவண்டுவிைாேல் 
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தங்கள் வாழ்க்டகடயயும் மேம்படுத்திக் தகாண்டு தங்கள் ெக ோற்றுப் பாலின 

உறவுகளுக்கும் விடியடல ஏற்படுத்தித் தர மவண்டும் என்ற மநாக்கத்துைன் அயராது 

உடழக்கும் மதாழர்கள் சிலர் நம்மிடைமய இன்று உருவாகியிருக்கின்றார்கள். 

ோற்றுப் பாலினத்தவர்களும் ெமூகத்தில் ஒரு அங்கமே என்ற தெய்திடய 

வலியுறுத்தும் வடகயில் விழிப்புணர்வு தெயல்பாடுகடை அவர்கள் ததாைர்ந்து 

தெயல்படுத்தி வருகின்றார்கள். 

 

மிக முக்கியமாக நம் ெமூகத்தில் சுயபரிவொதடன, மற்றும் விழிப்புணர்வு என்பது 

நம் ஒவ்பவாருவரிைமும் ஏற்பை வவண்டிய வதடவ இருக்கின்ைது. 

 

நட்பும், விழிப்புணர்வும்: 

பபற்வைாரும் ஆசிரியரும் மாற்றுப் பாலின குழந்டதகளிைம் அவர்கள் மனதில் 

வவதடனடயயும் குற்ை உணர்டவயும் விடதக்காமல் அவர்கள் இயல்பாக தங்கடை 

அறிந்து பகாள்ைவும், கல்வியில் உயர்ந்து தரமான பபாருைாதார சூழடல அவர்கள் 

எட்ைவும் வாய்ப்பளிக்க வவண்டும் என்படத நாம் பதாைர்ந்து வலியுறுத்திக் 

பகாண்டிருக்க வவண்டியது அவசியமாகின்ைது. நமது நட்பு வட்ைத்தில் மாற்றுப் 

பாலின உைவுகடையும் நாம் எந்த தயக்கமுமின்றி இடணத்து அரவடணத்து 

இயங்க வவண்டும். ெைங்குகளும் ெம்பிரதாயங்களும் புராணங்களும் ெமயங்களும் 

பொல்கின்ை பபாருைற்ை வடரயடைகடை ஒதுக்கி மானுை பண்டப வைர்க்கும் 

வடகயில் நமது பெயல்பாடுகடை நாம் கூர்டமயாக்கிச் பெயல்பை வவண்டிய 

காலகட்ைத்தில் இருக்கின்வைாம். ஏபனனில், மிக நீண்ைகாலமாக ெமயங்களும் 

ெைங்குகளும் ெம்பிரதாயங்களும் புராணங்களும் நமது மனதில் மனிதகுலத்துக்கு 

எதிரான பல விஷயங்கடை ஆழமாக விடதத்து விட்ைன. அவற்டைக் கடைய 

வவண்டியது நம் ஒவ்பவாருவருக்கும் இருக்கின்ை கைடம. 

 

குடும்பத்தில் அங்கீகாரம், ெமூகத்தில் அங்கீகாரம் என்பவதாடு அரசியல் தைத்திலும் 

மாற்றுப்பாலினத்வதாருக்கான அங்கீகாரம் என்பது வதடவ. ஐவராப்பிய நாடுகளில் 

விரிவாகவும் வை அபமரிக்காவில் சில இைங்களிலும், இன்று உலக அைவில் 

அரசியல் தைங்களில் இயங்கும் மாற்றுப்பாலின அரசியல் தடலவர்கள் சிலர் 

பதன்படுகின்ைனர். 

 

பவளிப்படையாகத் தன்டன ஒரு மாற்றுப்பாலின அரசியல்வாதியாக அடையாைம் 

காட்டிக்பகாண்ைவர் பட்டியலில் முதலிைம் பபறுபவர் பஜர்மனிடயச் ொர்ந்த 

கிறிஸ்டியான் பஷன்க் என்பவர். நாைாளுமன்ை உறுப்பினராக 1990ம் ஆண்டில் 

பஜர்மனி நாைாளுமன்ைத்தில் இவர் பெயல்பட்டிருக்கின்ைார். 

 

அதடன அடுத்து வை அபமரிக்காவின் ஆல்த்தியா வகரிென் வமெசூெட்ஸ் 

ெட்ைமன்ைத்தில் 1992ல் பெயல்பட்டிருக்கின்ைார். கமிலி காப்ரியல் பிரான்சின் 

கவுன்சில் உறுப்பினராக 2001ம் ஆண்டில் பெயல்பட்டிருக்கின்ைார். 2002ல் 

இங்கிலாந்தில் பஜன்னி பபய்லி என்பவர் வகம்பிரிட்ஜ் நகர கவுன்சிலராகச் 

பெயல்பட்டிருக்கின்ைார். 2006ம் ஆண்டில் இத்தாலிடயச் ொர்ந்த விலாடிமியர் 

லுக்சுரியா என்பவர் ஐவராப்பிய ஒன்றிய நாைாளுமன்ைத்தில் 

பெயல்பட்டிருக்கின்ைார். 
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அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் என்பது மாற்றுப்பாலினத்வதார் நலன்கடை 

முன்பனடுக்க மிக முக்கியத் வதடவயாகின்ைது. இந்தத் வதடவகடை ெமூகத்தில் 

வலியுறுத்த வவண்டிய கைடமயும் ெமூகப்பபாதுநல அடமப்புக்கைது 

கைடமயுமாகின்ைது. 

 

நமது சூழலில், மாற்றுப்பாலினத்வதார், மற்றும் மாற்று பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் 

பற்றிய நமது சிந்தடனயில் ஏராைமான மறு ஆய்வுகள் வதடவப்படுகின்ைது. 

பண்பாட்டு ரீதியாகவும் ெமூகவியல் ரீதியாகவும், ெட்ை ரீதியாகவும் நாம் 

எல்வலாரும் ெமம் என்ை பதளிவுைன் நாம் மாற்றுப்பாலினத்வதாடர 

அரவடணத்துச் பெல்ல வவண்டியது மானுைத்தின் அவசியம். 

 

மாற்றுப்பாலினத்வதார் மற்றும் மாற்று பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் என்ை பபயர் கூை 

பபாருந்துமா என்ை வகள்வி எழுகின்ைது. ஆங்கிலத்தில் LGBTQI - lesbian, gay, bisexual, 

transgender, queer and intersexed community என வவறுபாடுகளின் தனித்துவத்டத 

மதிப்பளித்து பொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. தமிழில் இன்றும் அரவாணிகள், 

மாற்றுப்பாலினத்வதார், திருநங்டக, திருநம்பி என்ை பொற்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. பகாச்டெ பமாழிகளில் மாற்றுப்பாலினத்வதாடர வடெ 

பமாழியாகவும் வகலியாகவும் வபசும் தரம் தாழ்ந்த வபாக்கும் நமது ெமூகத்தில் ஆழ 

வவரூன்றிப் வபாயுள்ைது. திடரத்துடை கலாச்ொரம் இதடன வமலும் நம்மிடைவய 

விரிவாக்கியுள்ைது. இவற்டை மாற்ைவவண்டும், மனிதத்டத நிடலநாட்ை 

வவண்டுபமன்ைால், பமாழிவழி அடையாைம், ெமூக அங்கீகாரம், இயல்பான 

பிரச்ெடனகளுக்கான தீர்வு காணுதல், கல்வி, பதாழில் வமம்பாடு என்பவதாடு 

மாற்றுப்பாலினத்வதாருக்கான அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பற்றிய முயற்சிகளும் 

தீவிரப்படுத்தப்பை வவண்டிய வதடவ இருக்கின்ைது. 

 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பின் டவயத்தடலடம பகாள் பிரிவு 

அக்வைாபர் 30,  2020 பதாைங்கி நவம்பர் 1,  2020 வடர மூன்று நாட்கள் ஏற்பாடு 

பெய்து நைத்திய இடணய வழி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் பகிர்ந்து 

பகாள்ைப்பட்ை கட்டுடரயாசிரியரின் கருத்தரங்க வநாக்கவுடர. இந்த 3 நாட்கள் 

நடைபபற்ை கருத்தரங்கில் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடையின் டவயத்தடலடம பகாள் 

பிரிவு இரண்டு காபணாளிகடை பவளியிட்ைது. 

 

 

 

(1) LGBT - ஒரு அறிமுகம் [https://youtu.be/MsiO198Kqec] 

(2) `மாற்றுப்பாலினம் & பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் நலவாழ்வு 

[https://youtu.be/kRwXwwuQtCk] 

என்ை பகுதியிலிருந்து காணலாம். 

இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய பெய்திகள் [https://ruletheworld.tamilheritage.org/category/2020-

lgbtq-conference/] 

என்ை பகுதியிலிருந்து காணலாம். 

 

 

நன்றி:  மின்னம்பலம் (நவம்பர் 8, 2020) 
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5.     மொற்றுப்பொலிைம், பொலீர்ப்பு தகொண்வைொர் 
இலையவழிக் கருத்தரங்கம்.     
— முடனவர். பாப்பா 

 

 

 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பின் டவயத்தடலடம பகாள் பிரிவு 

அக்வைாபர் 30,  2020 பதாைங்கி நவம்பர் 1,  2020 வடர மூன்று நாட்கள் ஏற்பாடு 

பெய்து நைத்திய இடணய வழி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் ஒன்டை நைத்தியது.  

இக்கருத்தரங்கம் 'கடலயும் வரலாறும்', 'பண்பாடும் மானுைவியலும்' மற்றும் 

'ெமூகச்சிக்கல்களும் ொதடனகளும்' என மூன்று தடலப்புகளில் நடைபபற்ைது. 

இதில் பமாத்தம் ஒன்பது கருத்துடரகளும் மூன்று சிைப்புடரகளும் 

நிகழ்த்தப்பபற்ைன. 

 

மூன்று நாட்களும் கருத்தரங்க நிகழ்வுகடைத் வதாழர் ஆனந்தி, முடனவர் பாப்பா, 

வதாழர் மலர்விழி ஆகிவயார் பநறியாள்டக பெய்தனர். வதாழர் மலர்விழி, 

முடனவர் ொந்தினிபீ, முடனவர் வதபமாழி ஆகிவயார் வரவவற்புடர வழங்கினர். 

 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை நிறுவனர் முடனவர் சுபாஷிணி மூன்று நாட்களும் 

வநாக்கவுடரயாற்றினார். ெமூகத்தில் பதாைர்ந்து வபெப்பைாத, புைக்கணிக்கப்பட்டு 

வருகிை மனிதர்கள் பற்றிப் வபசுவதற்கான தைத்திடன உருவாக்கும் வநாக்கத்தில் 

இக்கருத்தரங்கு நைத்தப்படுவதாகக்  கூறினார். வரலாறு, இலக்கியம், வழிபாடு, 

கூவாகம் திருவிழா, பதால்லியல் மற்றும் பாரதக்கடத பொல்லும் மரபு வபான்ை 

நிடலகளில் மாற்றுப்பாலினம் பற்றிய பெய்திகள் காலந்வதாறும் பதிவு 

பெய்யப்பட்டிருக்கின்ைன.   
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1948இல் ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் மனித உரிடமச் ொெனம் மனிதர்கள் 

அடனவரும் ெமம் என்று பவளியிட்ைது. 2014இல் அவர்கள் பவளியிட்ை அறிக்டக 

தமிழில் உள்ைது. இவர்களுக்பகனத் தனிச்ெட்ைம் இயற்ைப்பட்டு அது பதினான்கு 

பமாழிகளில் பவளியிைப்பட்டிருக்கிைது. தமிழில் பமாழிபபயர்ப்பு பெய்யும் 

பணிடயத் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை வமற்பகாள்ளும் என்றும் பதரிவித்தார். 

மாற்றுப்பாலினம் பற்றிய விழிப்புணர்வு உருவாவதற்குப் பள்ளிக்கூைச் சூழலில் 

மாற்ைம் வவண்டும். அதற்கு ஆசிரியர்களுக்கு நாம் உதவவவண்டும். ஐவராப்பா, 

அபமரிக்கா வபான்ை உலக நாடுகளில் பவளிப்படையாகத் தம்டம 

மாற்றுப்பாலினம் என்று பவளிப்படுத்திக்பகாண்டு இவர்கள் மகிழ்ச்சியாக 

வாழ்வடதப் வபால நமது சூழலிலும் மாற்றுச்சிந்தடன வதடவ என்று கூறியவதாடு 

உலகைாவிய நிடலயில் மாற்றுப்பாலினச் ொதடனயாைர்கடைப் பட்டியலிட்ைார். 

 

மூன்று நாட்களும் வநாக்கவுடரடயத் பதாைர்ந்து பங்வகற்பாைர்களின் புரிதலுக்காக 

LGBT குறித்த காபணாலி ஒன்று திடரயிைப்பட்ைது. 

 

மூன்று நாட்களும் நடைபபற்ை கலந்துடரயாைல் பங்வகற்பாைர்களிடைவய LGBT 

குறித்தபதாரு நல்ல புரிதடலயும் இதுகுறித்துப் பரந்துபட்ை மனதுைன் 

பவளிப்படையான வபச்சுக்கும் வழி பெய்தது. 

 

முதல் நாள் நிகழ்வு: கடலயும் வரலாறும் : 

 
 

முதல் கருத்துடர ஸ்ரீ ஜிவிஜி விொலாட்சி மகளிர் கல்லூரியின் வரலாற்றுத்துடைப் 

வபராசிரியர் முடனவர் கற்பகவள்ளி அவர்களுடையது. மீவியல்பு பகாண்ைவர்கள் 

என்று வதாழர்கடைக் கூறுவதில் பபருடமயடைகிவைன் என்று மகிழ்வுைன் 

கூறினார். அபலக்ொண்ைர் இவர்களுக்கு அதிக ெக்தி இருப்பதாக எண்ணித் தமது 

ஆட்சியில் அடனத்துத் துடைகளிலும் வாய்ப்புக் பகாடுத்தது, மாலிக்கபூர், 
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அலாவுதீனுக்கு மிடையிலான நட்பு வபான்ை வரலாற்றுச் பெய்திகடையும் 

மகாபாரதம், சீவக சிந்தாமணி ஆகிய இலக்கியங்களிலிருந்து ொன்றுகடையும் 

எடுத்துடரத்தார். இவர்களுக்கான அடனத்து வாய்ப்புகளும் இந்தியாவில் குடைவு 

என்ைாலும் தமிழகத்தில்தான் முதன்முதலில் (2008) மாற்றுப்பாலினத்தவர்  

நலவாரியம் பதாைங்கப்பட்ைடதயும் இவர்களுக்பகன தனிக்குடும்ப அட்டை, 

கைனுதவி, மருத்துவக்காப்பீடு, வவடலவாய்ப்புப்பயிற்சி, அரசு மருத்துவ 

மடனகளில் இலவெமாகப் பாலின அறுடவ சிகிச்டெ, கல்வி நிடலயங்களில் கல்வி 

கற்பதற்கு அனுமதி வபான்ைடவ வழங்கப்படுவதாகவும் பதரிவித்தார். 

 

ெமூகத்தில் மனிதராக இவர்களுக்கு மரியாடத தரவவண்டும், அவர்கைது 

குடைகடை முதலில் வகட்கவவண்டும், இவர்கள் ெமூகச்பெயல்பாடுகளில் 

ஈடுபடுவடத ஊக்குவிக்க வவண்டும், பள்ளிகளிவலவய இது பற்றிய ஆரம்ப 

விழிப்புணர்வுக் கல்விடயக் பகாடுத்வதாமானால் இவ்வயதில் 

இத்வதாழடமகளுக்கு ஏற்படும் உைலியல் ரீதியான மாற்ைங்கடை மற்ைவர்கள் 

புரிந்து பகாள்வதற்கு உதவியாக அடமயும் அடத நாம் பெய்யவவண்டும் என்றும் 

வகட்டுக்பகாண்ைார். 

 

இரண்ைாவதாக, ெங்கம நிறுவனத்தின் துடணத்தடலவர், ெமூகச் 

பெயல்பாட்டுக்கான வகரை அரசின் விருது (2012) பபற்ைவர், எழுத்தாைர் வதாழர் 

ஷீத்தல். தமிழகத்தில் எங்கடை மனிதராகப் பார்க்கிை மனது இருக்கிைது. 

வகரைத்தில் அது இல்டல, இப்பபாழுதுதான் பபண்கள் எங்கடைப் புரிந்து 

பகாண்டிருக்கிைார்கள் என்று தனது உடரடயத் பதாைங்கினார். மூன்ைாம் பாலினம் 

என்று ஏன் எங்கடைச் பொல்ல வவண்டும். முதல், இரண்டு, மூன்று என்று 

இைங்கடை வடரயடை பெய்தது யார்? அதற்கான அடிப்படை எது?  ஆண், பபண் 

இருவரது குணங்களும் பகாண்ை நாங்கவை முதலிைம் என்கிை வகள்வி, கருத்து 

இரண்டிடனயும் முன்டவத்தார். 

 

ெமூகம் மற்றும் ெட்ைரீதியில் இவர்களுக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரத்டத 

எடுத்துடரத்தார். இவர்களும் மனிதர்கவை, ெமூகத்தில் அடனத்து உரிடமகளும் 

இவர்களுக்கு உண்டு என்று 2014 ஆம் ஆண்டில் வகரைாவில் நீதிமன்ைம் தீர்ப்பு 

வழங்கியது, இவ்வாண்டில் மாற்றுப்பாலினம் குறித்த கணக்கீடு ஒன்டைத் தான் 

பெய்தது, ‘பரயின்வபா’ என்கிை பபயரில் அரசுைன் இடணந்து ஆய்வுத்திட்ைம் 

பதாைங்கி இத்வதாழடமகளுக்காகப் வபாராடுவது பற்றியும் வபசினார். 

 

முதலில் ஆண்களுக்கு, பிள்டைகளுக்கு இது குறித்துக் கற்றுத்தருதல் வவண்டும். 

நான் எப்படி வாழ வவண்டும், எனது ஆடெ, கனவுக்வகற்ை வடகயில் நான் வாழ 

வவண்டும் என்றும் எங்குவம எங்களுக்கான இைம் இல்டல. பிரச்ெடனகள்தான். 

நாங்கள் வபாராடுகிவைாம். நீங்களும் எங்களுைன் வெருங்கள். எங்களுக்காகப் 

வபசுங்கள் என்றும் கூறினார். தன்னம்பிக்டகயுைன் கூடிய இவரது உடர  நமக்கும் 

உற்ொகத்டதத் தந்தது. 

 

இடதயடுத்து வகரைத் திருநங்டகயர் பற்றித் வதாழர் ஸ்ரீஜித் சுந்தரம் தயாரித்த 

‘படையான் மைந்த கடத’ நாைகக் காபணாலி திடரயிைப்பட்ைது. இந்நாைகத்தில் 

வாழ்க்டகதான் துயரமானது, இைப்பும் துயரமா? என்று இைந்துவபான உைல்களின் 
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ஆவிகள் வகட்பதாக இறுதிக்காட்சி அடமத்திருப்படதயும் ெமீபத்தில் 

பென்டனயில் வதாழர் ெங்கீதா பகாடுடமயாகக் பகால்லப்பட்ைது குறித்தும் 

வபசினார். 

 

ெமூகத்தில் தங்கடைப் பற்றிய தரவுகள் கடலவழிவய பொல்லப்பட்ைதாகத்தான் 

இருக்கின்ைனவவ தவிர கைப்பணி வழியானதாகவவா, வநரடி அனுபவங்கள் 

வாயிலானதாகவவா இல்டல என்ைார். பதிடனந்து வருைங்கைாகத் தான் 

நைத்திவரும் ‘கட்டியக்காரி’ நாைக அடமப்பின்வழி நைத்தப்பபற்ை 

மிைகாய்ப்பபாடி, அவமானம், படையான் மைந்த கடத வபான்ை நாைகங்களின் 

உருவாக்கம், பின்னணி, இதற்குப் வபரா. மங்டகயின் மிகுந்த ஆதரவு கிடைத்தது 

பற்றியும் எடுத்துடரத்தவதாடு தங்கள் வாழ்க்டகயில் கடல  மூலம் முக்கியமான 

பணிடயச் பெய்து வருவதாகவும் அவதவநரம் நாைகக்கடலயில் பங்வகற்கும் 

வதாழடமகள் கூை பவளிப்படையான பகிர்தடல டவத்துக் பகாள்ை முடியாத 

அைவிற்கு இச்ெமூகத்தின் புரிதல் உள்ைது என்றும் கூறினார். கட்டியக்காரி என்கிை 

தனது நாைக அடமப்பின் பபயடர விைக்கும் பபாழுது நாட்டில் பபயர் குறித்த 

பிடழ திருத்தங்கள் காட்ைப்படுவதுதான் அதிகம், நாங்கள் வபசுவடத, எங்கள் 

வலிகடை யாரும் வகட்கமாட்ைார்கள் என்றும் வருந்தினார்.  

 

மதுடரயில் வதாழர் பிரியா பாபுவால் பதாைங்கப்பட்டிருக்கிை 

திருநங்டககளுக்கான ஆய்வு டமயத்திடனக் கல்லூரி மாணவர்கள் அதிகம் 

பயன்படுத்துவது வரவவற்கத்தக்க ஒன்று. நாைகக்கடலவழி திருநங்டககள் 

வாழ்வியடலச் ெமூகத்திற்குப் படைொற்றும் இவரது உடர வகட்பவர் மனடதக் 

கனக்கச் பெய்தது. 

 

இன்டைய சிைப்புடரயாைர் முடனவர் கட்ைடை டகலாெம் தமது இைவயதுப் 

பருவத்திலும் இத்வதாழடம பற்றிய அறிதலும் பகிர்தலுக்குமான வாய்ப்பு இல்டல 

என்று தனது உடரடயத்  பதாைங்கினார். 1992 ஆம் ஆண்டு பாடையங்வகாட்டை 

தூய ெவவரியார் கல்லூரி, நாட்ைார் வழக்காற்றியல் டமயத்தில் திபரௌபதி வழிபாடு 

பற்றி விரிவான ஆய்வு பெய்த ஆல்ஃப் ஹில்ைபபைல் என்பவரது பதாைர் 

பொற்பபாழிவுகள் பற்றிக் கூறினார். நவம்பர் 1ஆம் வததி திருநங்டகயருக்கான 

மின்னிதழ் மதுடரயில் பிரியா பாபு அவர்கைால் பதாைங்கப்பைவிருப்படதயும் 

பதரியப்படுத்தினார். திருநங்டககள் பற்றிய  இலக்கியத்தரங்கடை மிகுதியாகப் 

பகிர்ந்து பகாண்ைார்.  

 

ஆந்திராவின் டைதராபாத்தில் பதாைங்கி பதன்மாவட்ைங்கள் வடரயிலான 

திருநங்டகயரின் வதாற்ைக்கடதகள் பற்றியும் கூவாகம் திருவிழா, வை இந்தியாவில் 

வாழும் இவர்கைது பிரிவுகள், பமாழி, உைவுமுடைகள் இவர்கைது நூல்கள், 

இவர்கடைப் பற்றிய நூல்கள் குறித்தும் விைக்கமாகக் கூறியவதாடு இது குறித்த 

ஆழமான ஆய்வு வதடவ, இன்னும் நாம் இவர்கடை முதலில் ஏற்றுக் 

பகாள்ைவவண்டும். குடும்பம் பள்ளி, ெமூகம் என அடனவரும் ஏற்பவதாடு 

இவர்கடை வநசிப்பவத நமது கைடம என்றும் தனது உடரடய முடித்துக் 

பகாண்ைார்.
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இரண்ைாம் நாள் நிகழ்வு: ோனுைவியலும் கலாச்ொரமும்:  

 
 

இரண்ைாம் நாள் நிகழ்வில் முதலில் வபசியவர் காடரக்குடி அழகப்பா 

பல்கடலக்கழகத்தின் நிர்வாகவியல் துடைப்வபராசிரியர் பெந்தில்குமார் அவர்கள். 

திருநங்டகயர் பற்றிய விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்குகடை மக்களிடைவய பதாைர்ந்து 

நைத்திக் பகாண்டிருப்பதால் கைப்பணி அனுபவங்கடைப் பகிர்ந்து பகாண்ைார். 

உலகைாவிய நிடலயில் மாற்றுப்பாலினத்தாரின் நிடல ஒவர மாதிரியாக, 

உரிடமகள் மறுக்கப்பட்ை நிடலயில்தான் இருக்கிைது. ஜனநாயக ஆட்சியிலும் 

இந்நிடல மாைவில்டல என்படதத் தமது ஆய்வுத்தரவுகவைாடு விைக்கினார். 

கல்வி, பபாருைாதாரத்தில் கட்ைாயம் முன்வனற்ைம் வதடவ. அதுவவ அவர்கடை 

உயர்த்தும் வழிமுடையாகும் என்ைார். 

 

இரண்ைாவதாகப் வபசியவர் திருப்பூர் எல். ஆர். ஜி மகளிர் அரசு கடலக் 

கல்லூரியின் தமிழ்துடைப் வபராசிரியர் அடமதி அரசு அவர்கள். மாற்றுப்பாலினத் 

வதாழடமகளுக்கான ெக்தி, திைடம, ஆளுடம, கடலத்தன்டம வபான்ை தனித்த 

பவளிக்கு நாைக உலகம் வபருதவியாக இருக்கிைது என்படதத் தமது 

கூத்துப்பட்ைடை அனுபவங்கள் வழித் பதளிவாக விைக்கினார். 

 

மூன்ைாவதாகப் வபசியவர் இருபது வருைங்களுக்கும் வமலாக விளிம்புநிடல 

மக்களிைம் பணியாற்றிவரும் வதாழர் கடலமாமணி சுதா அவர்கள். ஒருசில 

மனிதர்கள் ஓரிரு ெமயங்களில் பெயலாற்றுவடத மட்டும் டவத்து அவர்கடைத் 

தவைாக எடைவபாைக்கூைாது. இது திருநங்டககளுக்கும் பபாருந்தும். 

எங்களுைனான உங்கைது நட்பு, அனுபவம் குறித்தும் அவ்வனுபவம் நல்லதாக 

இல்லாவிட்ைாலும் வபசுங்கள், எழுதுங்கள் என்று வகட்டுக்பகாண்ைார். தனது 

ெமூகத்திற்கான முன்வனற்ைமும் மாற்ைமும் இப்பபாழுது அதிகமாகத்தான் 

இருக்கிைது என்று கூறினார்.  திருநங்டகயர் கூடுமிைமாகிய ஜமாத், இவர்கைது 

ெைங்குகைான தத்பதடுத்தல், தாயாகிய வெலா, பாலூற்றும் திருவிழா, இவர்கைது 

உைவுகளுக்கிடைவயயான வலிடம அதாவது இந்தியாவில் எந்தப் பகுதிக்குச் 
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பென்ைாலும் ஏதாவபதாரு திருநங்டகடயப் பார்த்தால் வபாதும் தங்குமிைம், உணவு 

வபான்ை சிக்கல்கள் தீர்ந்துவிடும் என்று பண்பாடு ரீதியிலான தரவுகடைத் தம் 

உடரயாக்கினார்.   குடும்பம் எனும்வபாது இரண்டு ஏற்கவியலாத, வருந்தத்தக்க 

நிடல ஏற்பட்டிருப்பதாகக் கூறினார். ஒன்று – திருநங்டகயாக மாறியபின் ஒருவடர 

அவரது குடும்பம் அவர் எவ்வழியில் ெம்பாதித்தாலும் பரவாயில்டல என்று 

அப்பணத்திற்காக மட்டுவம ஏற்கிைது, இரண்டு – குடும்பம் ஏற்படதப் பபரிதாக 

நிடனக்கும் திருநங்டகயரும் ொதி, ெமயத்டதப் பின்பற்ைத் பதாைங்கிவிட்ைனர். 

இன்னும்  மாற்றுப்பாலினத்தவர் தன்டனப் பற்றி அறிந்த பிைகு குடும்பத்திலிருந்து 

பவளியில் வருவவத ெரி என்றும் இல்டலபயனில் அக்குடும்பம் அவடரப் 

பபண்ணாகவவ இருத்தி இன்பனாரு ஆணுக்குத் திருமணம் பெய்வித்து இருவரது 

வாழ்க்டகடயயும் பாழாக்கிவிடும் என்ைார். வமலும் திருநங்டகடயவிைத் 

திருநம்பியர் வாழ்வு இன்னும் சிக்கலானது, இது குறித்த புரிதலும் வதடவ என்றும் 

வபசியது யதார்த்தத்டத பவளிச்ெமிட்டுக் காட்டியதாக இருந்தது. 

 

சிைப்புடரயாைர் சுப. வீரபாண்டியன் அவர்கள் இக்கருத்தரங்கில் என்டனப் 

வபெத்தான் அடழத்தார்கள், ஆனால் இரண்டு நாட்களும் நான் நிடைய 

கற்றுக்பகாண்வைன் என்று திைந்த மனவதாடு வபெத் பதாைங்கி ெமூக மாற்ைம் 

நிகழ்ந்து பகாண்வை இருப்பதுதான். ெமூக உைவியல்தான் ெமூகத்டத 

வழிநைத்துகிைது என்று கூறி அதடன வமட்டிடமத்தனமும் ஒவ்வாடமயும், 

புைக்கணிப்பு, அவமதிப்பு, பரிவு, வதாழடம என்கிை ஐந்து நிடலகளில் 

விைக்கினார். சுதந்திரமும் சுயமரியாடதயும்தான் மனிதனுக்கு முதல் வதடவ. 

ஒவ்பவாரு மனிதனும் இதுபற்றி நிடனக்கும் வபாதுதான் ெமூகம் மாறுகிைது. 

ெமூகத்தில் எடதயுவம தரப்படுத்துதல் மற்றும் வரிடெப்படுத்துதவல தவைான 

ஒன்று என்ைவதாடு மனித உரிடமகள் குறித்த கருத்துக்கடைப் பிைல் 

காஸ்ட்வராவில் பதாைங்கி ெவகாதரத்துவம், ெமத்துவம், சுதந்திரம் என்கிை புத்தர், 

அம்வபத்கர் கருத்துக்களுைன் முடித்தார். 

 

மூன்றாம் நாள் நிகழ்வு: ெமூகச்சிக்கல்களும் ொதடனகளும் : 
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ஏழாவது கருத்துடரடய வழங்கிய இலங்டகடயச் ொர்ந்த ஏஞ்ெல் குயின்ரஸ் 

ெமூகத்தில் தங்களுக்கான இைம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இருந்ததால் கல்வி கற்கும் 

பபாருட்டு எட்டு வயதில் உணர்ந்த தனது நிடலடயப் பதினாறு வயதில் 

பவளிப்படுத்தியதாகவும் இந்த ஒடுக்குமுடைவய ெமூகம் பற்றிய சிந்தடனடயத் 

தனக்குக் பகாடுத்தது என்றும் கூறினார். 

 

இந்தியாவில் அதிகார ஒடுக்குமுடை, திருநங்டகயருக்குள்ளும் ஒருவடரபயாருவர் 

ஒடுக்குதல் உள்ைது. அது வபான்று இலங்டகயிலும் வந்துவிைக்கூைாது என்று 

நிடனத்வதாம் என்று கூறினாலும் இந்தியாவில் தனக்கு அவநகம்வபர் உதவி 

பெய்திருக்கிைார்கள். அதற்குத் தான் நன்றிக்கைன் பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார். 

 

இலங்டகயில் Jafna Transgender Network அடமப்பின்வழி சுயபதாழிலுக்கான 

உதவியும் பயிற்சியும் வழங்குதல், இவர்கள் தமது அடையாைத்டத 

பவளிப்படுத்துவதற்கான சிக்கல் இருப்பதால் உைவியல் ரீதியாக ஆறுதல் தருதல், 

உங்கள் வாழ்க்டகடய நீங்கள்தான் தீர்மானிக்க வவண்டும் என்கிை 

விழிப்புணர்டவக் பகாடுத்தல் என்கிை வடகயில் பணிபெய்து வருவடதயும் 

அரசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இப்படிபயாரு ெமூகம் இருப்படதயும் இவர்கைது 

சிக்கல்கடையும் பொன்னால்தான் பதரிகிைது என்றும் கூறினார். இலங்டகயில் 

இடைஞர்கள்  மத்தியில் தங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம், தங்கவைாடு அவர்கள் 

இடணந்து பெயல்படுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிைது என்றும் பதரிவித்தார். 

 

எட்ைாவது கருத்துடர பதன்பகாரியாவில் வசித்துவரும் வதாழர் ெம்யுக்தா விஜயன். 

தமிழகத்டதப் பூர்வீகமாகக் பகாண்ைவர். இந்தச்ெமூகம் பற்றிச் சிந்தித்த 

கணத்திலிருந்வத நான் பபண் என்று கூறும் இவர் தனது குடும்பம், பள்ளி, ஆசிரியர், 

நண்பர்கள் எனத் தன்டனச் சுற்றியிருந்த அடனவருடைய ஆதரவும் இருந்ததால் 

தனது வாழ்வில் எத்தடகய சிக்கலும் இல்டல என்று கூறினார். இந்தியாவில் இது 

பற்றிய ஆய்வுகள் நிடைய நைக்கவில்டல. திருநங்டகயர் குறித்த பொற்களின் 

ஆய்விடனவிைப்  புரிதல்தான் முக்கியம் என்று கூறினார். 

 

பாலினம் பற்றிய இவரது அறிவியல் ரீதியான விைக்கம் பதளிவாக, பயனுள்ைதாக, 

மிகுந்த புரிதலுைன் கூடியதாக இருந்தது. இவ்வுலகம் பகல் மற்றும் இரவால் ஆனது 

என்ைாலும் முற்பகல், பிற்பகல், ொயுங்காலம் என்றிருப்படதப்வபால ஆண், பபண் 

என்பதும் முழுடமயானதல்ல. இது ஒரு Spectrum. பால் (Biological sex), பாலினத்டத 

அடையாைப்படுத்துதல் (Gender Identity), பவளிப்படுத்துதல் (Gender Expression), 

பால்நிடல குறித்த பயிற்சி (Sexual Orientation) என்கிை நான்கு நிடலகளுக்குள்தான் 

நாம் இருப்வபாம் முழுடமயான ஆண், பபண் என்பது இல்டல என்று 

விைக்கினார். 

 

ஒன்பதாவது உடரக்குரியவர் பென்டன, தமிழ்த்திடரயுலகில் இயக்கம், எழுத்து, 

தயாரிப்பு என்று பல பரிமாணங்களில் ொதடன படைத்து வரும் வதாழர் மாலினி 

ஜீவரத்தினம். தான் வாசித்த நூல்கள், நண்பர்கள், பணியிைத்தில் இைத்தில் 

உைனிருந்வதார் ஆதரவு இடவவய தன்டன பவளிப்படுத்த உதவியதாகக் கூறினார். 

திடரயுலகில் பைம் தயாரிக்க நிடைய திருநங்டகயர் முன்வந்திருப்பது மாற்ைத்டதக் 

காட்டுகிைது. நான் வாழ்க்டகயில் ெந்திக்கும் மனிதர்களின் கருத்துக்கடை, 

என்டனப் பற்றிய வபச்சுக்கடை எனது படைப்புகளில் பயன்படுத்துவவன் என்ைார். 
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திடரப்பைங்களில் கதாநாயகன் திருநங்டகயாக வவைமிடுவது வரவவற்கத்தக்க 

ஒன்று என்ைாலும் வவைமிடுவதற்கும் தாங்கவை நடிப்பதற்கும் வவறுபாடு உண்டு 

என்றும் கூறினார். இருபத்பதான்ைாம் ஆண்டில் திருநங்டகயர் பற்றிய,  இவர்கள் 

பணிபெய்த திடரப்பைங்கள் நிடைய பவளியிைப்பைவிருக்கின்ைன என்று 

பதரிவித்தார். தமிழ்ச்ெமூகத்தில் திருநங்டகயருக்கான தனித்த இைம் என்பது 

ெவாலான விெயம்தான் என்ைார். 

 

மூன்ைாம்நாள் சிைப்புடர வழக்கறிஞர் ென்னாவினுடையது. பாலியல் பாடதயில் 

ெமூக, அரசியல் நிடலப்பாடுகள் பற்றிப் வபசினார். பதிபனட்டு வருைங்களுக்கு 

முன் புதிய வகாைாங்கி இதழுக்காகத் திருநங்டகயருக்குச் பெய்த இலக்கியப்பயிற்சி 

முகாம் ஒன்று தனக்கு இவர்கள் பற்றிய அறிதலுக்கு அடிப்படையாக 

அடமந்ததாகவும் முகாமிற்குப் பிைகு கைப்பணி பெய்து இவர்கைது வாழ்வியல் 

மற்றும் இவர்கைது படைப்புகடைக் பகாண்டு சிைப்பிதழாகவவ பகாண்டு வந்தது 

அக்காலகட்ைத்தில் மிகுந்த ெலெலப்டப உண்டு பண்ணியதாகவும் கூறினார். 

இடதத்பதாைர்ந்து திருநங்டகயருக்குச் ெட்ைெடபயில் தனித்த இைம் வகட்க 

ெட்ைவழி முடைகடை எடுத்துக்கூறியது. அரவாணி என்பது பபண்பால், 

உருவாக்கப்பட்ைது – கடலஞர் கருணாநிதி ஆட்சியில்; இந்த அரவாணி என்கிை 

பபயர் திருநங்டக, திருநம்பி என மாற்ைம் பபற்ைது, தமிழ்ச்ெமூகத்தில் அரசியல் 

ரீதியான புரிதல் இருந்ததால் இது ொத்தியமானது என்றும் நலவாரியம் 

அடமக்கப்பபற்ைது பற்றியும் கூறினார். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகைாக நைந்த 

ஒடுக்குமுடைகள் மாற்ைம் பபை இது வபான்ை கருத்தரங்கு வதடவ என்ைார். 

பமாழிடயக் கட்ைடமப்பவர்கள் ஆண்கவை, Gender என்னும் பொல்லின் முதல் 

பகுதிவய Gen என்னும் ஆண் டமயத்டத, முதன்டமடயத்தான் குறிக்கிைது. 

மக்களிைம் ஏற்பு கிடைத்திருப்பது கைந்த பத்து ஆண்டுகைாகச் ொதடன 

நிகழ்ந்திருக்கிைது என்படதவய காட்டுகிைது. 

 

பவறும் வபச்ொக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடைக்குச் சில 

வகாரிக்டககடையும் முன்டவத்தார்.  பமாழி ஆண் பமாழியாகத்தான் இருக்கிைது. 

ெட்ைமன்ைம், நாைாளுமன்ைத்தில் ஒரு இைமாவது வவண்டும். 

பள்ளிக்கல்வியிலிருந்வத  பாலினச்ெமத்துவம் மற்றும் மாற்றுப்பாலினம் குறித்த 

கல்வி வழங்கப்பைவவண்டும். மனித இனத்தில் 120 பிரிவுகள் இருப்பதாகக் 

கணக்பகடுத்திருக்கிைார்கள். இவர்கைது பிரிவுகளுக்குரிய பபயர்கடைக் 

கண்ைறியவவண்டும். தமிழறிஞர்களும் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடையும் 

முன்பனடுக்கவவண்டும் என்றும் வகட்டுக்பகாண்ைார். 

 

 

(1) LGBT - ஒரு அறிமுகம் [https://youtu.be/MsiO198Kqec] 

(2) `மாற்றுப்பாலினம் & பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் நலவாழ்வு 

[https://youtu.be/kRwXwwuQtCk] 

இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய பெய்திகள்  

[https://ruletheworld.tamilheritage.org/category/2020-lgbtq-conference/] 

மாற்றுப்பாலினம் & பாலீர்ப்பு பகாண்வைார் இடணய கருத்தரங்கம் 

நாள் 1 – கடலயும் வரலாறும் - https://youtu.be/IdftHixA2iI      

நாள் 2 – மானுைவியலும் கலாச்ொரமும் - https://youtu.be/ADhyUD5Ceaw   

நாள் 3 – ெமூகச்சிக்கல்களும் ொதடனகளும் - https://youtu.be/6yBZMNK1Occ
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6.     நிலைவொை ஒரு ஒரு நிகழ்வு.     
— ோ.ோரிராஜன் 

 

டிெம்பர் 4, 2020 அன்று  நடைபபற்ை ஐவராப்பாவில் நிறுவப்பபற்ை  திருவள்ளுவர் 

சிடலகளின்  ஓராண்டு நிடைவு நாள்.  இந்நாடை ஐவராப்பியத் தமிழர் நாைாக 

ஏற்றுக்பகாண்ை நாள்.  கைந்த வருைம் ெரியாக இந்நாளில்தான் பஜர்மனி 

அருங்காட்சியகத்தில் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை ொர்பாக ஐயன் திருவள்ளுவரின் 

இரண்டு பவண்கலச் சிடலகள் இைம்பபற்ைன. 

 

 
 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடையின் பல்வவறு நிகழ்வுகளில்.. மகுைமாகத் திகழ்வது 

இந்நிகழ்வு.. 

 

கனவுகள் காண்பது எல்வலாருக்கும் எளிது. கண்ை அக்கனடவ நிஜமாக்கும் 

பாக்கியம் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் கிடைக்கும்.  அந்த பாக்கியத்டத ெற்று 

அதிகமாகப் பபற்ைவர்தான் தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடைத் தடலவர் முடனவர். 

சுபாஷிணி அவர்கள். 

 

ஐவராப்பா..பஜர்மனி.. 
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லிண்ைன் அருங்காட்சியகத்தில் ஐயன் திருவள்ளுவரின் சிடலடய நிறுவ 

வவண்டும் என்பது சுபாஷிணி அவர்களின் கனவு. இக்கனவு நிஜமாவது அவ்வைவு 

எளிதான ஒன்று அல்ல. 

 
 

தமிழகத்தில் சிடல பெய்து, தமிழக அரசின் அனுமதி பபற்று, பஜர்மனி 

பகாண்டுவந்து, அருங்காட்சியகத்தின் வழிகாட்டுதல் நிபந்தடனகடைப் 

பூர்த்திபெய்து சிடலடய நிறுவி, அடத ஒரு மாபபரும் விழாவாக எடுத்து...எளிதான 

ஒரு பெயல் அல்ல.. 

 

எத்தடனவயா தடைகள்.....  

 

ஏராைமான பிரச்ெடனகள். கடும் மன உடைச்ெல். வீண் வம்பர்களின் விமர்ெனங்கள். 

 

தடைகள் அடனத்டதயும் உடைத்து, அருங்காட்சியகத்தில் சிடலடய நிறுத்தி  தான் 

கண்ை கனடவ நிஜமாக்கினார். இவரது இந்த ொதடன மூலம் ெரித்திரத்திலும் 

இைம்பபற்ைார். 

 

சிடல நிறுவிய ஓராண்டு நிடைவு விழாதான் இந்நிகழ்வு. 

 

ஏைக்குடைய மூன்று மணிவநரம், வள்ளுவன் காட்டிய வழிடய நிடனவு கூர்ந்த 

நிகழ்வு. 

 

நிகழ்வின் துவக்கவம அெத்தல். திருக்குைள் சிலவற்றுக்கு இராகம் பகாடுத்து 

இடெயுைன் பாடி அபிநயம் பிடித்த அற்புதமான நிகழ்வு.  

 

குைளுக்குப் பரதம் ஆடிய அந்த தமிழ் பபண். ஆைலும், பாைலும் பரவெம். இது 

முன்னவம பதிவு பெய்த ஒன்றுவபால் பதரிகிைது. முழுவடதயும் பார்க்க ஆவல்.  
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நிகழ்வின் முன்வனாட்ைமாக சுபாவின் முன்னுடரடயத் 

பதாைர்ந்து..அருங்காட்சியக் காப்பாைர் ைாக்ைர். ஜார்ஜ் வநாவாக் அவர்களின் 

அருங்காட்சியகத்தில் வள்ளுவர் சிடல நிறுவப்பட்ை நிகழ்டவ நிடனவு கூர்ந்தார். 

வணக்கம் என்று அவர் ஆரம்பித்தது சிலிர்ப்பு. 

 

முன்னாள் பமாரிஷியஸ் துடணஅதிபர் திரு.டவயாபுரி பரமசிவம் பிள்டை 

அவர்களின் உடரயும் சிைப்பான ஒன்று. 

 

குைள் பற்றி வபசும் இைத்தில் அவசியம் நான் இருப்வபன் என்ை பகாள்டகயுைன் 

இருக்கும் திரு.பாலகிருஷ்ணன். இ.ஆ.ப. அவர்களின் பபாழிவு வழக்கமான 

வள்ளுவத்டதப் பகிரும் அவரின் உடர. தயவு கூர்ந்து வள்ளுவனுக்கு  எந்த ஒரு 

ெமய மத வபார்டவயும் வபார்த்தாதீர்கள். வவட்டி கட்டிய தமிழனின் வதாழன்தான் 

வள்ளுவன்.  அருடமயான பொல்லாைல். வநாபல் விருடதவிை நான் ஒரு தமிழ் 

மாணவன் என்பவத எனது மகுைம் என்ை அவரது கருத்திைல் இைம் 

தடலமுடையினரிைம் வெரவவண்டிய ஒன்று. 

 

திருக்குைளுக்கு ஏராைமான விைக்கவுடர எழுதியாகிவிட்ைது. திருக்குைடை 

திைனாய்வு பெய்யவவண்டும் என்று திரு.பாலெந்திரன் இ.ஆ.ப அவர்களின் 

வகாரிக்டக ெரியான ஒன்று.  

 

திருவள்ளுவர் சிடலயின் உருவாக்கம் குறித்த திரு. ென்னாவின் சுருக்கமான உடர. 

 

அப்புைம்.. 

நிகழ்ச்சிடயத் பதாகுத்து வழங்கிய .. மலர்விழி, குமரன் மற்றும் கார்த்தி. 

மிடகயில்லா ஆளுடம. அருடம. வாழ்த்துகள். 

மழடலக் குரலில் திருக்குைடைக் வகட்க அவ்வைவு ஆனந்தம். 

அந்தத் தமிழ் பிள்டைகள் தமிழுைன் வைர்வார்கள். வரும் காலம் அவர்களுக்வக. 

 

பமாத்தத்தில்.. 

உலகத்தமிழர்கள் ஒன்று கூடி வள்ளுவடன ஆராதடன பெய்த நிகழ்வு.. 

 

" வள்ளுவன் தன்டன உலகினுக்வக தந்து வான்புகழ் பகாண்ை தமிழ்நாடு .... " என்ை 

பாரதியின் வரிகளுக்குப் பபாருத்தமானது வநற்டைய நிகழ்வு. 
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7.     ெங்கச் சுரங்கத்தில் பண்பொட்டுப் புலதயல் – 
ஆர்.பொைகிருஷ்ைன் இஆப.     
— அ. குேமரென் 

 

திரு ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் இஆப: ஒடிொ மாநில கூடுதல் தடலடமச் பெயலராகப்  

பணியாற்றியவர். ஓய்விற்குப் பிைகு தற்வபாது அம்மாநிலத்தின் சிைப்புத் 

திட்ைங்களுக்கான தடலடம ஆவலாெகராகப் பபாறுப்பு வகிக்கிைார். 

திராவிைவியல் அறிஞரான இவருக்கு சிந்து ெமபவளி நாகரிகம் பற்றிய 

ஆய்வுகளுக்காகப் பபரியார் மணியம்டம பல்கடலக்கழகம் மதிப்புறு முடனவர் 

பட்ைம் வழங்கிச் சிைப்பித்துள்ைது. இவரது “சிந்துபவளிப் பண்பாட்டின் திராவிை 

அடித்தைம்” நூல் தமிழ்நாடு முற்வபாக்கு எழுத்தாைர் கடலஞர்கள் ெங்கத்தின் 

விருது பபற்ைது. 

 

திராவிை பமாழியியடலயும் சிந்துபவளிப் புவியியடலயும் பிடணத்து இவர் 

முன்டவத்துள்ை புதிய கருதுவகாள்கள் ஒரு நூற்ைாண்டுக் காலமாகத் பதாைர்கின்ை 

“திராவிைக் கருதுவகாள்” என்னும் புதிரின் மீது பாய்ச்சிய மின்னல் பவளிச்ெங்கள் 

எனலாம். “இைப்பபயர்ச் ொன்றுகளும், ெங்க இலக்கியம் மீள் நிடனவுகடைப் 

வபசுகிைது என்கிை முன்டவப்பும்” ஆகிய இவ்விரண்டும் இவர் நம் அறிவுலகுக்கு 

அளித்துள்ை இரு பபரும் பகாடைகள். “ெங்கச் சுரங்கம்” என்கிை தடலப்பில் இவர் 

ஆற்றிவரும் பதாைர் உடரகள் ஒளிக்கீற்றுகள். 

 

இந்தியப் பண்பாட்டின் பன்மியத்டத “மடழக்காடு” என்று புதிய 

கண்வணாட்ைத்தில் உருவகப்படுத்துகிை இந்த ஆய்வாைர், பண்பாட்டுத் 

திருவிழாவாகிய டதப்பபாங்கல் பகாண்ைாட்ைத்டதபயாட்டி பெம்மலர் 

வகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிைார்.  

| பெம்மலர், ஜனவரி – 2021 இதழுக்காக  வநர்காணல்: அ.குமவரென் |  

 

பண்பாடு, பண்பாட்டுத்தைம் இவற்டற நீங்கள் என்ன தபாருளில் 

எடுத்துக்தகாள்கிறீர்கள்? 

பண்பாடு மானுைவியலின் டமயப்புள்ளி. மனிதர்களுக்பகன்று உலகைாவிய சில 

பபாதுவியல்புகள் உள்ைன. அவத வநரத்தில் மனித ெமூகங்களுக்குள் சிறிதும் 

பபரிதுமான கால நில வடரயடைகளுக்குள் கற்றுத்தரப்பட்ை 

கற்றுக்பகாள்ைப்பட்ை பல்வவறு பழக்கவழக்கங்களும் இயல்புகளும் 

தனித்துவமான  உணவு உடை, கடல, என்று பல்வவறு வடககளிலும் 

பவளிப்படுகின்ைன. ஒருவடகயில் பண்பாடு ஒரு ெமூகம் தனது இருப்டப 

பவளிப்படுத்த நிடலநிறுத்தும் குறியீடுகளின் கூட்டுவடிவம்  வபாலவவ 

வதான்றுகிைது. அது இயங்கும் சூழலும் வநாக்கமும் பயனுமான காரணிகளும் 

கைங்களுவம பண்பாட்டுத்தைமாகும். “பண்பபனப்படுவது பாைறிந்து ஒழுகல்” 

என்ை ெங்க இலக்கியம் ஒரு சிைந்த புரிதல். ஒரு பதாைர் இயக்கமான பண்பாடு 

காலம், இைம், புைச்சூழல், அகச்சூழல்கைால் பதாைர்ந்து கட்ைடமக்கப்படுகிைது. 
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பண்பாடும், நாகரிகமும் ோறுபட்ைடவயா? பண்பாடு என்றால் குடும்ப, ெமூக 

வாழ்க்டக முடறகள் என்றும், நாகரிகம் என்றால் அந்தந்தக் காலத்து நவீனங்கமைாடு 

கலந்த நடைமுடறகள் என்றும் தபாதுவான புரிதல் இருக்கிறதல்லவா? 

இரு பொற்களும் ஒன்வைாபைான்று பதாைர்புடையடவ, ஆனால் ஒன்ைல்ல என்ை 

ஒரு கருத்து உண்டு. திருந்திய ஒழுக்கம் பண்பாடு, திருந்திய வாழ்க்டக நாகரிகம் 

என்று பாவாணர் கூறியதாக நிடனவு. ஆனால் சிந்துபவளிப் பண்பாடு 

என்கிைவபாது நான் அடத பண்பாடு/ நாகரிகம் என்ை இருநிடலகடையும் 

உள்ைைக்கிய பொல்லாகவவ பயன்படுத்துகிவைன். அடதப் வபாலவவ தமிழ்ப் 

பண்பாடு, தமிழ் நாகரிகம் என்ை இரண்டையும் ஒரு தைத்தில் டவத்வத நான் 

வபசிவருகிவைன். 

 

கல்ச்ெர், சிவிடலவெென் என்ை இரு ஆங்கிலச் பொற்களுக்கும் இடையிலான 

வவறுபாட்டுக்குப் பல்வவறு வகாட்பாடுகள் முன்டவக்கப்பட்டுள்ைன. பண்பாடு 

என்று பொல்லும்வபாது ஒரு இனம், பமாழி, நிலப்பகுதி என்ை வடரயடைக்குள் 

நின்று வபசுவதாகவும் நாகரிகம் என்று பொல்லும்வபாது வமலும் உயர்ந்த, 

பண்பட்ை, விரிவான, பதாழில்நுட்பங்கள், ெட்ைதிட்ை பநறிமுடைகள் கூடிய 

பன்முகமான ஒரு பரந்த பபாருண்டமடயக் குறிப்பதாகவும் கருதப்படுகிைது. 

ஆனால் “பண்பாடு”- பண்பிலாடம, நாகரிகமானவர்- நாகரிகமற்ைவர் என்ை 

ஒப்பீட்டு இருடமகைால் இச்பொற்கள் மதிப்பீடு பெய்யப்படுவடதயும் 

கருத்தில்பகாண்டு இரண்டிற்கும் நான் பபாதுவாகப் பண்பாடு என்ை பொல்டலவய 

பயன்படுத்தி வருகிவைன். 

 

“நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர்” என்ை நற்றிடணடய (355) அடிபயாற்றிய 

”பபயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அடமவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வவண்டுபவர்”  என்ை 

திருக்குைளும் நிடனவிற்கு வந்தாலும் நான் பண்பாடு என்ை பொல்டலவய 

விரும்பிப் பயன்படுத்துகிவைன். ெங்க இலக்கியத்தில் பண்பு என்ை பொல் 45 முடை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. அச்பொல்டல அடிப்படையாகக் பகாண்ை பண்பின், 

பண்பு, பண்வப வபான்ை பொல்லாக்கங்களுக்கும் பஞ்ெமில்டல. எனவவ பண்பாடு 

என்ை பதத்திற்வக எனது வாக்கு. சூழடலக் குறித்து அது தனிமனிதர் பற்றியதா, ஒரு 

குழுடவப்பற்றியதா, பமாழி வபசுவவார் பற்றியதா அல்லது பரந்து விரிந்த நாடு 

அல்லது அதற்கும் பபரிதான அடையாைங்கள் பற்றியதா என்று புரிந்துபகாள்வதில் 

அப்படி ஒன்றும் பபரிதாக சிரமம் இருப்பதாகத் வதான்ைவில்டல. 

 

ெமூக வைர்ச்சியில் பண்பாட்டுத்தைம் எத்தடகய தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது? 

அல்லது, ெமூக வைர்ச்சி பண்பாட்டுத்தைத்தில் தாக்கம் தெலுத்துகிறதா? 

இந்தக் வகள்விடயச் ெற்று மாற்றிக்பகாண்டு ெமூகப் பபாருைாதாரம்- பண்பாடு 

என்று பார்ப்பது பபாருத்தமாக இருக்கும். இடத விவாதிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு 

குறிப்பிட்ை பண்பாட்டின் மீது அம்மக்கள் வாழும் புைச்சூழல் குறிப்பாக 

புவிச்சூழல் பெலுத்தும் தாக்கத்டதப் புரிந்துபகாள்வது மிகவும் முக்கியம். 

ஒருவடகயில் நிலத்டதயும் காலநிடல என்ை பபாழுடதயும், அதாவது 

பபரும்பபாழுதாகிய காலத்டதயும் சிறுபபாழுதாகிய வநரத்டதயும் முதல் பபாருள் 

என்றும், அந்த நிலத்திற்குரிய உணவு, மரம், விலங்குகள், பைடவகள், பதாழில், 

இடெக்கருவி என்று பல்வவறு கூறுகடைக் கருப்பபாருள் என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ை 

மனித உணர்டவ அல்லது வாழ்வியல் சூழடல உரிப்பபாருைாகவும் கட்ைடமக்கிை 

பழந்தமிழ் திடணக்வகாட்பாடு உணர்த்தும் கருத்தாக்கத்டத நாம் 
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உள்வாங்கவவண்டும். பண்பாட்டை புவிச்சூழல் தீர்மானிக்கிைது என்ை புவிநியதி 

வாதம், தீர்மான வாதம் என்று கூறுகிைார்கள். இடத நான் ஒரு ொர்ந்தியங்கியல் 

என்றுதான் எடுத்துக்பகாள்கிவைன். 

 

ஆனால் பண்பாடு, ெமூகவியல், அரசியல் பபாருைாதாரம் என்ை கூட்ைடெவில் எது 

என்ன விகிதம் என்று துல்லியமாக எடைவபாடுதல் ொத்தியம் இல்டல. 

பண்ைமாற்று முடையிவலவய புவிச்சூழடலயும் மீறிய புதிய கூறுகள் 

ஓரிைத்திலிருந்து இன்பனாரு இைத்திற்குப் பரவத் பதாைங்கிவிட்ைன. 

பண்ைமாற்றுதான் பண்பாட்டு மாற்ைத்தின் பதாைக்கப்புள்ளி. வவைாண்டம ஒரு 

பதாழிலாக உருபவடுத்தவபாது புன்பெய் வமட்டுநிலம், நீர்வைம் மிக்க மருதநிலம் 

அவற்றின் உற்பத்தித் திைன், அவற்றின் மதிப்பு, ெந்டத ஆகியவற்ைால் 

மதிப்பிைப்பட்ைவபாது மடலப் பபருமிதத்டதப் பின்னுக்குத் தள்ளி, காடுபகான்று 

நாைாக்கப்பட்ை புதிய விடைநிலம் முன்னுக்கு வருகிைது. பிைகு பதாடலதூர 

வணிகம் ெமூகப் பண்பாட்டு முன்னுரிடமகடைத் தடலகீழாக்கிவிடுகிைது. 

மக்களின் உணவு மாறும்வபாது கைவுள்களின் படையல்களின் நிைமும் குணமும் 

கூை மாறிவிடுகிைது. பநல்லும் கரும்பும் பபருமிதமாகும் சூழலில் வரகு 

வாழ்ந்துபகட்ை பயிராகிைது. வகழ்வரடகக் வகட்பாரில்டல. திணறுகிைது திடன. 

 

இவ்வாறு அரசியல், வபார்கள், வமட்டுக்குடிகளின் ஆதிக்கம், வணிகப் 

பபாருளியல், பதாழில் நுட்ப வைர்ச்சி என்ை பல காரணிகைால் பண்பாடு பல்வவறு 

தாக்கங்கடை எதிர்பகாள்கிைது. வமற்கத்திய காலனியாதிக்கம் இல்லாமல் 

வபாயிருந்தால் இந்தியாவில் இவ்வைவு ஆங்கிலம் இருக்காது. இந்த வமற்கத்தியத் 

பதாைர்பு பபரும் விடைவுகடை ஏற்படுத்தியுள்ைது என்பதுதான் உண்டம. 

இவற்றில் எடவ  வநர்மடை விடைவுகள், எடவ எதிர்மடை விடைவுகள் என்பது 

பார்டவடயப் பபாறுத்து. அத்தடகய மதிப்பீடுகடைத் தாண்டி தாக்கம் நிகழ்ந்தது 

என்பதுதான் பபாது உண்டம. பமாகலாய அரசுகள் இந்தியாவின் பண்பாட்டிலும் 

ெமூகத்திலும் பெலுத்திய தாக்கங்களின் தையங்கடை அப்படிபயல்லாம் வபாகிை 

வபாக்கில் புைந்தள்ளிவிை முடியுமா? உணவுப் பழக்கங்களிலும் கட்ைைக் 

கடலயிலும் அக்காலகட்ைம் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கடை மறுக்கவவா மடைக்கவவா 

முடியுமா?  ெமூக வைர்ச்சி, பபாருைாதார மாற்ைங்கள் எவ்வாறு ஒரு பதாைர் 

இயக்கமாக இருக்கிைவதா அடதப் வபாலவவ பண்பாட்டு மாற்ைங்களும். எந்த 

குறிஞ்சி நிலப்பபண் எப்வபாது உைன்கட்டை ஏறினாள்? அத்தடகய கருத்தாக்கம் 

எப்வபாது நுடழந்தது? எப்வபாது எதனால் மடைந்தது? இடவ மட்டுமல்ல 

பபாங்கல் வாழ்த்து அட்டை எப்வபாது வதான்றியது எப்வபாது குடைந்தது என்பது 

கூை இந்தக் வகள்விவயாடு பதாைர்புடையதுதான். 

 

ஆனால் சில பண்பாட்டு மரபுகள் நீண்ை பநடுங்காலமாக, எத்தடனவயா ெமூகப் 

பபாருைாதார வைர்ச்சிகடையும் வீழ்ச்சிகடையும் கைந்து பதாைர்கின்ைன. 

பதான்டமக்கும் பதாைர்ச்சிக்கும் இடையிலான குறியீடுதான் ஜல்லிக்கட்டு 

வபான்ை ெமூகப் பண்பாட்டு நிகழ்வுகள். ஜல்லிக்கட்டுப் வபாராட்ைம் ஒருவடகயில் 

ெமூக வைர்ச்சி, பபாருைாதார வைர்ச்சி, பண்பாடு மற்றும் அது ொந்த பண்பாட்டு 

அரசியல் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் ஊைாடும் பதாைர்பிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. 
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தனிேனிதர் வாழ்வு, லட்சியம், தகாள்டக, அணுகுமுடற இவற்றில் 

பண்பாட்டுத்தைத்தின் பங்கு என்ன? 

தனிமனிதர் வாழ்வு லட்சியம், பகாள்டக, அணுகுமுடை ஆகியவற்றில் அவர் 

தன்டனச் சுற்றிக் கண்ணுறுகிை, பங்வகற்கிை பண்பாட்டுச் சூழலின் தாக்கம் 

இருக்கிைது என்பதில் ஐயவம இல்டல. ஆனால் அது எல்லா தனிமனிதர்கடையும் 

ஒவர மாதிரியாக வழிநைத்துகிைதா என்ை வகள்வியும் உைன் எழுகிைது. 

அடிப்படையில் ஒருவரின் லட்சியம் பகாள்டக அணுகுமுடையில் “பொந்த 

விருப்பம்” என்பதும் இருக்கிைது. இந்தியா வபான்ை ஒரு பபரிய நாட்டில் ஒவர 

நிகழ்விற்கு பல்வவறு நிலப்பகுதியினரும் பமாழியினரும் பவவ்வவறு வடகயில் 

எதிர்விடனயாற்றுகிைார்கள் என்பதில் கூை இதற்கான விடை இருக்கிைது. 

பண்பபனப்படுவது பாைறிந்து ஒழுகுதபலனில் அந்தப் பக்குவத்டதப் 

பண்பாட்டுச் சூழல் கற்றுத்தரும். வாழ்க்டகயில் ெந்திக்கும் 

பிரச்ெடனகளுக்பகல்லாம் முற்பிைவியின் பாவ புண்ணியங்கள் காரணம் என்படத 

மக்களின் பபாதுப்புத்தி ஏற்றுக்பகாண்ைால் கண்முன் நைக்கும் அவலங்கள் 

எல்லாம் மனடெ உறுத்தாது. தத்துவம் வபசிக் கைந்து பெல்லும் மனநிடல 

வதான்றும். அவத வநரத்தில் யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர், பகுத்துண்டு பல்லுயிர் 

ஓம்புதல், முயற்சி தன் பமய்வருத்தக்கூலி தரும் என்பது வபான்ை சிந்தடனகள் 

ஊட்டி வைர்க்கப்பட்ை ஒரு பண்பாட்டுச் சூழலில் அதன் தாக்கம் இருக்கவவ 

பெய்யும். 

 

இந்தியாவின் பல்வவறு பகுதிகளிலும் பயணம் பெய்திருக்கும் நான் இதுபற்றி 

நடைமுடை வாழ்வியல் வநாக்கில் வயாசித்திருக்கிவைன். ரயில் பயணத்தில் 

முன்பதிவு பெய்த இருக்டககள் என்படதவய மதிக்காமல் உள்வை புகுந்து 

ஆக்கிரமிப்புச் பெய்வது ஒரு தவைாகவவ கருதப்பைாத பகுதிகளில் பயணம் 

பெய்திருக்கிவைன். ஆனால் பிை பகுதிகளில் அவ்வாறு நிகழ்வதில்டல. 

தனிமனிதர்களின் அணுகுமுடைகளில் பண்பாட்டுச் சூழல் தாக்கம் புரிவதாகவவ 

வதான்றும். “எவ்வழி நல்லவர் ஆைவர் அவ்வழி நல்டல வாழிய நிலவன” என்ை 

ஔடவயாரின் பாைல் மிகவும் வயாசிக்க வவண்டிய கருத்து. 

 

பண்பாட்டு முன்மாதிரிகள் என்று எடதக் பகாண்ைாடுகிவைாவமா, யாடரக் 

பகாண்ைாடுகிவைாவமா அதன் தாக்கம் தனிமனிதர்களின் அணுகுமுடையில் 

இருக்கும். அரசுகடையும் ஆட்சியதிகாரங்கடையும் வநாக்கி வினா எழுப்பும் 

பதான்மரபுக்கடதகள் நிலவும் பண்பாட்டிற்கும், பபண்கள் உைன்கட்டை 

ஏறுவடதக் பகாண்ைாடும் மரபிற்கும் வவறுபாடு இருக்கவவ பெய்யும். 

பமாத்தத்தில் பண்பாட்டுத்தைத்தில் முன்னுரிடமயளித்து முன்னிறுத்தப்படுகிை 

கருத்தாக்கங்கள் தனிமனிதர்களின் மீது தாக்கம் புரிகிைது என்வை நான் நம்புகிவைன். 

ஆனால் அந்தத் தாக்கம் அடனவரின் மீதும் ஒவர மாதிரியான விடைவுகடை 

ஏற்படுத்துவதில்டல; அங்வக சுயபுத்தி முக்கியமாகிைது. 

 

பண்பாட்டுத்தைத்தில் அரசியலின் இைம் என்ன? 

அரசியலும் பண்பாடும் ஒருவடகயில் ஒன்றின் மீது பிறிபதான்று பதாைர்ந்து 

தாக்கம் பெய்கிை ெகபயணிகள் தான். இன்னும் பொல்லப்வபானால் பல வநரங்களில் 

பண்பாட்டுத் தைம் என்ை வமடையில் நின்று தான் பல அரசியல் சித்தாத்தங்கள் 

நியாயப்படுத்தப்படுகின்ைன. இனம், பமாழி, பண்பாட்டு வமன்டம வபான்ை 
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ஆயுதங்கடைக் பகாண்டுதான் உலகில் பல வபார்கள் நைந்துள்ைன. தங்கைது 

பமாழிடயப் வபசுபவர்கடை “வவற்ைவர்கள்”, “காட்டுமிராண்டிகள்” என்று 

பவறுப்டப உமிழ்வதிலிருந்து பண்பாட்டு அரசியல் வதான்றுகிைது. “நல்லது இது; 

பகட்ைது இது” என்று ஒருொர்பாக வகுத்துக் பகாடுத்த பண்பாட்டுத் தைத்தில் 

தனிமனிதர்களின் சுயசிந்தடனக்கு மதிப்பில்லாமல் வபாகிைது. அதுவவ அரசியடல 

வழிநைத்தும் உத்தியாகும்வபாது அரசியல் ஆபத்து நிடைந்ததாகிைது. 

 

அத்தடகய சூழல்களில் முள்டை முள்ைால் எடுப்பது வபால நமது பண்பாட்டு 

அடெவுகளின் ஊைான ஆக்கபூர்வமான முன்னுதாரணங்கடை முன்னிறுத்த 

வவண்டும். மாறிவரும் காலச்சூழ்நிடலகளுக்கு ஏற்ப பண்பாட்டு முன்மாதிரிகள் 

மாை வவண்டும். ”ெதிக்கல்கள்” இன்டைய நவீனகாலத்திற்கு வழிகாட்ை முடியாது.  

இன்பனாரு எடுத்துக்காட்டைச் பொல்லலாம். மகாபாரதத்தில் வரும் துவராணர் 

ஏகடலவனின் கட்டைவிரடலக் காவு வாங்கியது அந்தக் காலகட்ைத்தில் 

நியாயப்படுத்தி ஏற்கப்பட்டிருக்கலாம்; எழுதப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் 

தற்காலத்தில் விடையாட்டு வீரர்களுக்கான சிைந்த பயிற்சியாைர் விருடத துவராணர் 

பபயரில் வழங்குவது நிகழ்காலத்திற்கான சிைந்த முன்மாதிரி அல்ல. திைடம 

யாரிைம் இருந்தாலும் அவர்கடை ஊக்கப்படுத்தி ஒலிம்பிக் பதக்கங்கடைப் 

பபறுவவத வநாக்கபமனில் இத்தடகய முன்மாதிரிகடைக் பகாண்ைாடுவடதத் 

தவிர்க்க வவண்டும் என்று நிடனவுறுத்துவதும் பண்பாட்டு அரசியல்தான். 

பண்பாட்டு அரசியல் நல்லதா பகட்ைதா என்படத விை அது தவிர்க்கமுடியாத 

நடைமுடை எதார்த்தம் என்பவத உண்டம. 

 

இந்தியச் சூழலில் ொதியம், ேதம், இனம், தோழி ஆகியடவ பண்பாட்டுத்தைத்தில் 

எவ்வாறு விடனபுரிகின்றன? 

இந்தியச் ெமூகத்தில் இடவ பண்பாட்டுத்தைத்தில் மிகத் தீவிரமாக, 

பநடுங்காலமாக விடன புரிந்து வந்துள்ைன. இனக்குழுச் ெமுதாயம், 

நிலவுடைடமச் ெமுதாயம், பதாழிற்புரட்சி ெமுதாயம் என்று எந்தச் சூழலில் நின்று 

பார்த்தாலும் இத்தடகய காரணிகள் பதாைர்ந்து இயங்குவடத இலக்கியத் தரவுகள், 

வரலாற்று ஆவணங்களின் துடணபகாண்டு உணர முடியும். இதற்குத் தற்கால 

மக்கைாட்சி சூழல் கூை விதிவிலக்கல்ல. இந்தியத் துடணக்கண்ைப் பண்பாடு 

பன்முகத் தன்டமகைால் கட்ைடமக்கப்பட்ைது. நூற்றுக்கணக்கான பழங்குடிகள், 

அவர்களின் பமாழிகள், தனித்துவமான உணவு, உடை பழக்கவழக்கங்கள் என்று 

அது ஒரு மடழக்காைாகவவ வதான்றுகிைது. 

 

பல நாடுகளில் பவளிப் பண்பாடுகளின் குடிவயற்ைங்கள் பூர்வகுடிகளின் 

அடையாை அழிப்பில் முடிந்தன. அது பகாடுடமயான ஒரு ஆக்கிரமிப்பு 

மனப்பான்டமயால் வநர்ந்த மாபபரும் தவைாகும். ஆனால் இந்தியா 

அப்படிப்பட்ை ஒரு நாடு அல்ல. பமாழி, மதம், ொதியம் ொர்ந்த ஆணவங்களும் 

அதிகாரம் பெலுத்தும் முடனப்பும் இந்தியத் துடணக்கண்ை அரசியலின் 

வபாக்குகடைக் காலந்வதாறும் பாதித்வத வந்துள்ைன. இது ஒரு பதாைர் நிகழ்வு 

வபாலவவ வதான்றுகிைது. இவற்டைபயல்லாம் மீறி இந்தியாவின் பன்மியம் ஒரு 

மடழக்காட்டின் வீரியத்வதாடு பதாைர்ந்து இயங்குவதற்குக் காரணம், 

பன்முகத்தன்டம என்பது இந்தியா என்ை மடழக்காட்டின் விழுதுகள் அல்ல; 

கிடைகள் அல்ல; வவர்கள் என்பதால்தான். 
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முன்மனறிய பண்பாட்டிற்கான அடையாைோக எடததயல்லாம் தொல்லலாம்? 

முன்வனறிய பண்பாட்டிற்கான எனது அைவுவகால்கைாகக் கல்விப் பரவலாக்கம், 

பாலின ெமத்துவம், பகுத்தறிவு ஆகியவற்டை முன்டவப்வபன். அவற்வைாடு 

விநிவயாக அைத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் அளிப்வபன். இது உற்பத்தி 

பற்றியவதா, கிட்ைங்கிகள் பற்றியவதா அல்ல – வினிவயாக அைம் பற்றியது. 

பவறுப்புணர்வு இல்லாத பபாறுப்புணர்வால் கட்ைடமக்கப்பட்ை இணக்கமான 

வாழ்வியல்தான் முன்வனற்ைத்தின் சிைந்த அைவீைாகும். மக்கள்பதாடகயில் மிகக் 

குடைவான சிலர் உலகப் பணக்காரர்களின் பட்டியலில் இைம்பபறுவதால் எந்த 

நாடும் பபருமிதம் பகாள்ை முடியாது. ெராெரி மனிதர்களின் வாழ்வியல்தான் ஒரு 

நாட்டின் உண்டம முகம். 

 

இந்தியப் பண்பாட்டை ேடழக்காடு என்றீர்கள். எந்த அடிப்படையில் அவ்வாறு 

அடையாைப்படுத்துகிறீர்கள்? 

மடழக்காட்டில் பல்வவறு அடுக்குகள் உள்ைன. ஆனால் அடவ ஒன்டை ஒன்று 

அழித்பதாழிப்பது இல்டல. அடவ வெர்ந்வத சுவாசிக்கின்ைன. ஒவர தடரயில் 

வவரூன்றி பவவ்வவறு உயரங்களில் பவவ்வவறு அடுக்குகளில் உயிர்ப்புைன் 

உள்ைன. வவற்றுடமயில் ஒற்றுடம என்படத உருக்குப் பாடன – பமல்ட்டிங் பாட், 

காய்-கனித் துண்டுகளின் கிண்ணம் – ொலட் பபௌல் என்று 

உருவகப்படுத்துவார்கள். இந்தியாவின் வவற்றுடமயில் ஒற்றுடம என்ை 

பபருமிதத்டதக் பகாண்ைாை “உருக்குப் பாடன” உருவகம் வபாதுமானதல்ல; 

உருக்குப் பாடனயில் பல்வவறு தனித்துவங்கள் உருக்கி உருக்குடலக்கப்பட்டுதான் 

புதிய கலடவ உருவாகிைது. உருக்குப்பாடன தனித்துவங்களின் சிடத. இதில் 

பபருடமப்பை என்ன இருக்கிைது? இடதப் வபாலவவ “ொலட் கிண்ணம்” 

உருவகத்திலும் எனக்கு உைன்பாடு இல்டல. ொலட் கிண்ணத்தில் பல 

வண்ணங்களில் காய்கறி, கனி வடககள் ெம இைம் பபற்ைாலும் எல்லாக் 

காய்கறிகளும் கனிகளும் கிண்ணத்டத அடைவதில்டல. ொலட் கிண்ணம் 

இயற்டகயானது அல்ல; பெயற்டகயானது; வதர்ந்பதடுக்கப்படுவது. ஆகவவ நான் 

இந்தியப் பண்பாடு தனித்துவங்கள் உருக்குடலக்கப்பைாத, இயற்டகயான ஒரு 

“மடழக்காடு” என்ை உருவகத்டத முன்டவக்கிவைன். 

 

தமிழின் ெங்க இலக்கியத்டத வாழ்வியல், அழகியல், உணர்ச்சி ஆகியவற்டறத் 

தாண்டி ஒரு புதிய இைத்தில் டவக்கிறீர்கைா? அதன் அறிவியல்பூர்வ கண்மணாட்ைம் 

குறித்து… 

ெங்க இலக்கியத்டத மனித ெமூகத்தின் ஒரு கைஞ்சியமாக, குறிப்பாக பதால்தமிழ் 

முன்வனாடிகளின் பதாைர் பட்ைறிவின் ஊைாக விடைந்த பட்ைறிவின் 

ஆவணப்பதிவாகவவ நிடனக்கிவைன். அதில் ெமகாலத்திற்கான ஏராைமான 

படிப்பிடனகள் உள்ைன. அதனால்தான் ெங்க இலக்கியத்டதச் ெமகாலத்தின் 

வதடவகள் ொர்ந்து மீள்வாசிப்பு பெய்ய வவண்டும் என்று நிடனக்கிவைன். 

மிகச்சிைந்த வாழ்வியல், அழகியல் இலக்கியம் ெங்க இலக்கியம். ஆனால் அதன் 

இலக்கிய நயத்தின் பபருடமகடைக் பகாண்ைாடுவது மட்டும் வபாதுமானதல்ல. 

ெங்க இலக்கியம் பல முக்கியமான புரிதல்கடை நமக்குத் தருகிைது, நமது ெமகாலப் 

பிரச்ெடனகள் பலவற்டைக் டகயாளுவதற்கு, ெங்க இலக்கியத்தின் கூட்டு 

அனுபவம் உதவும் என்று நான் நம்புகிவைன். அதனால் அந்தக் வகாணத்தில் அந்த 

எதிர்பார்ப்புைன் ெங்க இலக்கியத்டத நான் மீள்வாசிக்கிவைன். எனது புரிதடலப் 

பகிர்ந்துபகாள்கிவைன். அறிவியல் கண்வணாட்ைத்வதாடு புதிய அறிவுப்புலங்கள் 
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ொர்ந்த ஆய்வுமுடைகள் கடலச்பொற்கள் விைக்கும் முடை ஆகியவற்டைப் 

பயன்படுத்தி நமது உடரயாைல்கடைக் கட்ைடமத்தால்தான் நாம் என்ன 

வபசுகிவைாம் என்பது குறித்த நம்பகத்தன்டம ஏற்படும். 

 

உலகக் கைத்திலும், உள்நாட்டிலும் பண்பாட்டுத்தைத்தின் இன்டறய நிடல, மபாக்கு 

எவ்வாறு இருப்பதாகக் கருதுகிறீர்கள்? நம்பிக்டக அளிக்கிறதா அல்லது ேருட்சிடய 

ஏற்படுத்துகிறதா? 

இரண்டும் கலந்த ஒரு கலடவயான மனநிடலதான் வதான்றுகிைது. உலகம்/ 

இந்தியா/தமிழ்நாடு என்ை எந்த வடரயடைக்குள் இருந்து வயாசித்தாலும் மருட்சி 

அடையவும், அவத வநரத்தில் நம்பிக்டக இழந்துவிைாமல் எதிர்காலத்டத 

அணுகவும் காரணங்களும் அறிகுறிகளும் இருக்கவவ பெய்கின்ைன. 

கைந்தகாலங்கள் பற்றிய தகவல்கள், புரிதல்கள் இல்லாமல் நிகழ்காலத்டத மட்டும் 

பார்ப்பவர்களுக்குப் பயமாக இருக்கும். ஆனால் கைந்த காலங்களில் உலகமும் 

இந்தியாவும் தமிழ் மண்ணும் கைந்து வந்த பாடதகடைக் கவனித்தவர்களுக்கு  

புதிய அபாயங்கைாகத் வதான்றும் பலவும் நாம் பழகிய பாடததான் என்பது புரியும். 

கைந்த காலங்கள்தான் மீண்டும் கைந்து பெல்கின்ைன. நான் எப்வபாதும் நம்பிக்டக 

இழப்பதில்டல. இதிலும் அப்படித்தான். இன்னும் பொல்லப்வபானால் புதிய 

பதாழில்நுட்பங்கள் புதிய ொத்தியங்கடைத் தருகின்ைன. “பென்று வெர்தல்” என்ை 

பபரும் ொத்தியப் பபருபவளியில் வபெ வவண்டிய பெய்திகடைப் வபெவும் 

வாய்ப்பிருக்கிைவத. 

 

சிந்துதவளி விட்ை இைமும் ெங்க இலக்கியம் ததாட்ை இைமும் ஒன்மற என்று 

தொல்வீர்கள். சிந்து ெேதவளி நாகரிகத்டதயும் டவடகக்கடர நாகரிகத்டதயும் 

இடணக்கிற உங்கள் ஆய்வு குறித்து தெம்ேலர் வாெகர்களுக்கு… 

சிந்துபவளி விட்ை இைமும் ெங்க இலக்கியம் பதாட்ை இைமும் ஒன்வை  என்பது 

எதுடக வமாடன முழக்கம் அல்ல. எது எது என்பது குறித்த திைந்தபவளித் 

வதைலின் விடழவான புரிதல் அது. இந்தியத் துடணக்கண்ைத்தின் வரலாற்றுக்கு 

முற்பட்ை காலகட்ைங்கள் குறித்த மீள்கட்ைடமப்பில் இரண்டு புதிர்கள். 

சிந்துபவளி பண்பாட்டின் பமாழி எது, அம்மக்கள் யார் என்பது ஒரு புதிர்.  

இன்பனாரு புதிர் தமிழ்த் பதான்மங்களின் வதாற்ைம் பற்றியது. இந்த இரு 

புதிர்களும் ஒன்வைாபைான்று பதாைர்புள்ைடவ.  ஒருவடகயில் ஒவர நாணயத்தின் 

இரண்டு பக்கங்கள்தான். ெங்க இலக்கியம் அவ்விலக்கியம் படைக்கப்பட்ை 

காலத்து நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் மட்டும் அல்ல. அதற்கு முந்டதய மீள் 

நிடனவுகடை உள்ைைக்கிய பல் அடுக்கு இலக்கியம் என்ை புரிதவலாடு ெங்க 

இலக்கியத்டத அணுகினால் உண்டம புரியும்.  சிந்துபவளி அகழ்வாய்வுத் 

தையங்கள் வன்பபாருள் என்ைால் அதன் பமன்பபாருள் ெங்க இலக்கியம்தான். 

வவபைதுவும் இல்டல. இது வியப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்டம. பல்துடை 

ஆய்வுத் தரவுகள் இந்தக் கருத்தாக்கத்டத வமலும் வமலும் உறுதி பெய்கின்ைன. 

இந்தத் பதாைர்ச்சிடயத் தமிழ்நாட்டு அகழ்வாய்வுகளும், மரபணு ொர்ந்த புதிய 

ஆய்வுகளும் வமலும் பதளிவாக்குகின்ைன. பயணங்கைால் பட்டை தீட்ைப்பட்ை 

மக்களின் அனுபவக் கைஞ்சியம் ெங்க இலக்கியம். அடதக் குறுகிய 

கண்வணாட்ைத்தில் அணுகாமல் இந்தியத் துடணக்கண்ைம் முழுவடதயும் பற்றிய 

புரிதல்கள் புடதந்திருக்கும் புடதயலாகவவ நான் பார்க்கிவைன். ெங்கச் சுரங்கத்டதத் 

பதாைர்ந்து வதாண்ை வவண்டும். கீழடி, ஆதிச்ெநல்லூர் வபான்ை நூற்றுக்கணக்கான 

இைங்கடைச் ெடைக்காமல் வதாண்ை வவண்டும்.  வதாண்டுவவாம். 
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8.     திருவொெக தமொழிதபயர்ப்பு - பணிவும் துணிவும்.     
— முடனவர்.ஒைடவ.அருள் 

 

 

இன்வைாடு 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமது எண்பதாம் வயதில் திருவாெக 

ஆங்கில பமாழியாக்கத்டத அருட்தந்டத ைாக்ைர் ஜி யு வபாப் பபருமகனார் 

பவளியிட்ைார். திருவாெக பமாழியாக்கத்டத ஆங்கிலம் பதரிந்த மக்கள் 

அடனவரும் தடல வமல் டவத்துப் பாராட்டினார்கள் . 

 

ஆங்கில பமாழிபபயர்ப்டபத் திருவாெகத்துக்கும் - திருக்குைளுக்கும் - 

நாலடியாருக்கும் - புைப்பபாருள் பவண்பாமாடலயில் 59 பாைல்களும் 71 

புைநாநூற்றுப் பாைல்கடையும் பமாழிபபயர்த்து தமிழின் இனிடமயில் 

திடைத்தார்.  " யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர் " என்ை பதாைர் பணி ைாக்ைர் ஜி யு 

வபாப் அடிகைாரின் பமாழிபபயர்ப்பாகும்.  அடனத்து உலகத்தமிழ் 

மாநாடுகளிலும் அதுவவ குறிக்வகாள் பமாழியாக  எங்கும் பரவியது.   

 

" திருவாெகத்துக்கு உருகாதார் ஒருவாெகத்துக்கும் உருகார் "  என்ை முதுபமாழிக்கு 

இலக்கணமாக ஜி யு வபாப் அவர்கள் தன் நண்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 

திருவாெகத்டத என் இதழ்கள் முணுமுணுத்ததால் சிந்திய கண்ணீரால் எழுத்துக்கள் 

சிடதந்துள்ைன.  கண்ணீரால் புனிதம் பபற்ை அந்த எழுத்துக்கடை அப்படிவய 

விட்டுவிட்வைன்.  "துளும்பு கண்ணீரில் மூழ்கி அழுது அடியடைந்த அன்பர் "  

என்வை மணிவாெகடரக் குறிப்பிடுவார்கள். 

 

திருவாெக பமாழியாக்கத்துக்கு எல்வலாரும் வபாற்றிய நிடலயில் 

பமாழிபபயர்ப்பில் ெமய மரபிலிருந்து பல இைங்களில் ைாக்ைர் ஜி யு வபாப் 

பிைழ்ந்து பபாருள் பகாண்ைார்.   தாவம சில கருத்துக்கடை வலிந்தும் 

குறிப்பிட்டுள்ைார்.  மார்கழியில் வபாற்றிப்பாடும் திருபவம்பாடவயில் சில 

பாைல்கள் மணிவாெகர் நடையில் இல்டல என்பது வபான்ை கருத்டதயும் 

எழுதினார்.   1958 ஆம் ஆண்டில் திருவாெகமணி வக எம் பாலசுப்பிரமணியம் 

அவர்களின் பமாழிபபயர்ப்பு பவளிவந்தது.  ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஈடு 

பெய்ய முடியாத புலடம பபற்ை திருவாெகமணியின் நடைடய " பவள்ளிநாப் 

புலவர் " என்று உலவகாரால் பாராட்ைப்பபற்ை சீனிவாெ ொஸ்திரியார் பாராட்டிய 

ஆங்கில நடை அது . 

 

திருவாெகமணி தன் முன்னுடரயில் வபாப் அடிகைாரிைத்தில் பகாண்ை 

பணிடவயும் பபாருந்தாத இைத்தில்  பகாண்டு மறுக்கும் துணிடவயும் 

பபற்றுள்ைார்.   மார்கழித் திங்களில் திருவாெகமணியின் முன்னுடரயில் 

பமாழிபபயர்க்க முயன்ை சிறு பகுதிவய இக் கட்டுடரயாயிற்று. "ஒரு 

பதிற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர், 1948 ஆம் ஆண்டில், பாெத்திற்குரிய என் மாமனார் 

ைாக்ைர். எஸ். குமாரொமி எனக்குப் பபருந்தடக ைாக்ைர்.ஜி .யு . வபாப் 

ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்த திருவாெக நூடலயும் எய்லருடைய பதாழுடக 

பற்றிய நூல் ஒன்டையும் பரிெளித்த அந்த நன்னாள் எனது எளிய வாழ்வில் 

பபான்பனழுத்துக்கைால் பபாறிக்கப்பை வவண்டிய திருநாள் ஆகும். 
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ைாக்ைர் ஜி.யு. வபாப் பற்றி மற்பைாரு மருத்துவ ைாக்ைரால் தற்பெயலாக அறிமுகம் 

ஏற்பைாமல் வபாயிருக்குமானால், திருவாெகத்தின் பமாழிபபயர்ப்பாைராக நான்  

மாறியிருக்கக் கூடிய இந்நிகழ்வு இயலக்கூடிய ஒன்ைா என்று பபருமதிப்புைன் 

அயர்ந்து வியக்கிவைன். ஆகவவ, இத்தடகய உயரிய விடைவிடன நல்கிய வித்தாக 

அடமந்த அந்தப் பபைலரும் பரிசிடன வழங்கியடமக்காக மிகச்சிைந்ததும் 

மாட்சிடம மிக்கதுமான உள்பைாளி பகாண்ை ைாக்ைர். எஸ். வக. அவர்களுக்கு 

மிகுந்த நன்றியுணர்விடன முதலில் பணிவுைன் பதரிவித்துக் பகாள்கிவைன்.   

 

குறிப்பாக, ஆன்மிகத் பதாைர்பற்ை எனது பதாைக்கக் கால அரசியல் 

பயணங்களுக்கு இடைவய, எனது மூதாடதயர் காத்துவந்த மரபுப் பண்பு 

காரணமாகவவா, முன்விடனப் பயனாகவவா, திருவாெகத்துைன் என்பைன்டைக்கும் 

இடமப்பபாழுதும் என் பநஞ்டெ விட்டு நீங்காத உைவாகப் பிடணக்கப்பட்டு 

விட்வைன்.   தமிழ்பமாழியின் ஆன்மீக கருவூலமாகத் திகழும் அரும்பபரும் 

நூலுக்கு எனது எளிய ஆன்மாடவ முழுடமயாக ஒப்படைத்துக் பகாண்ைடமடய 

வமலும் புனிதப்படுத்தும் வடகயில் 1948 ஆம் ஆண்டிவலவய அந்நூலில் அைங்கப் 

பபற்ை ஐம்பத்பதாரு பதிகங்கடையும் முற்ைாக மனதில் எழுத்து மாைாமல் 

மனத்தில் நிறுத்துகின்ை கைப்பாட்டிடன வமற்பகாண்வைன்.  

 

நாயன்மார்களுள் ஒருவரான மாணிக்கவாெகரின்பால்  எனக்கு ஏற்பட்ை 

அைவிைற்கரிய பக்திடமப் பபருக்கு முதலில் மாணிக்கவாெக மாடல என்ை தமிழ்ப் 

பாமாடலயாக முகிழ்த்தது; மணிவாெகடரயும் திருவாெக அருள்பமாழிகடையும் 

வபாற்றிப் பரவுகின்ை நூறு பாைல்களின் பதாகுப்பு.  நிடனவில் என்பைன்றும் 

நிற்பவரும் தமிழினத்தின் அருள்பநறித் தடலவருமான திரு. வி. 

கலியாணசுந்தரனார் எளிய எனது நூலுக்கு அணிந்துடர வழங்கிய வபாக்கில் 

என்டன முதன்முதலாகத் திருவாெகம் பாலசுப்பிரமணியம் என்று அடழத்தார்.  

இந்தப் புதிய அடைபமாழி நண்பர்கள் நடுவவ நின்று நிலவியது.  

 

அதன் பின்னர், 1949 ஆம் ஆண்டில்,டவத்தீசுவரர் திருக்வகாயிலில் குைமுழுக்கின் 

வபாது அப்வபாடதய தருமபுர ஆதீனத்தின் திருப்பபரும் தடலவர், 

அண்ணாமடலப் பல்கடலக்கழகத்தின் துடணவவந்தர் அறிஞர் மணவாை 

இராமானுெர் முன்னிடலயில் திருவாெகமணி என்ை பட்ைத்டதயும் அடைபமாழி 

பபாறித்த ஆைகப் பதக்கத்டதயும் வழங்கினார்.   

 

பதாைக்கத்தில் குறிப்பிட்ைடதப் வபால, என் ஆன்மாவின் இத்தடகய உைவியல் 

கனிவு உருவான நிடலயில், ைாக்ைர். வபாப்பினுடைய திருவாெக பமாழிபபயர்ப்பு 

நூடலத் தற்பெயலாக எதிர்பகாண்வைன்.  புதியதும் ஆர்வமிகுதிடய 

ஊட்டியதுமான அந்நூல் ஆன்மாடவ ஆரப் பற்றி அதன் முன்னட்டையிலிருந்து 

பின்னட்டை வடர எழுத்பதண்ணித் துருவி ஆய்கின்ை இனிடமயான பணியில் 

முழுடமயாக ஆழ்த்தியது என்படத இங்வக குறிப்பிைத் வதடவயில்டல. 

அந்நூடலப் படித்து முடித்த வபாது எல்டலயில்லாப் வபரின்பத்தில் ஆழ்ந்ததுைன் 

மிகுந்த துயரம் மீதூர்ந்ததுமான கலடவ உணர்வுகளுைன் அதடனக் கீவழ 

டவத்வதாம்.  
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ஒரு நூற்ைாண்டு காலத்திற்கு முன்னவரவய, கி.பி.1900 - ஆம் ஆண்டிவலவய நாம் 

கண்டு பபாைாடமப்பைத் தக்க வடகயில் ஓர் அரும்பபரும் பணியிடன 

ஆங்கிவலயச் ெமயத்துைவி ஆற்றியுள்ைார் என்பதால் என் உள்ைத்தில் மட்ைற்ை 

மகிழ்ச்சி ஊற்பைடுத்து கண்கள் கசிந்து கண்ணீர் பபருகச் பெய்தது. ஆனால், அவத 

அைவில் வவதடனயும் துயரமும் பநஞ்டெப் பிடெந்தன. பமாழிபபயர்ப்பாைர் 

டெவ ெமய குரவரின் பால் மிகுந்த பற்றுணர்வும் அைவிைற்கரிய உயர் மதிப்பும் 

பகாண்டிருந்த வபாதிலும் தனது குறிப்புடரகளில் விரும்பத்தகாத பெய்திகள் 

பலவற்டைத் தருவித்திருந்தார்.  உைவன, அதற்கான திருத்தங்கடைப் பதிவிட்ைாக 

வவண்டும் என்ை வபராவலும் தவிப்பும் என்டன ஆட்பகாண்ைன.  

 

பதிவிைப்பட்ை கடைகடை அழித்பதாழித்து, உரிய விைக்கமளித்து, நமது ெமய  

குரவர் பற்றிய இறுதி முடிவானது என்படத நிடலநிறுத்தும் வடர நம் வழிபாவை 

மனம் அடமதியடையாது. அப்படிபயாரு உறுதிப்பாடு தான் அந்நூடலப் படித்து 

முடித்தவுைன் எனக்குள் ஏற்பட்ை விடைவாக அடமந்தது.  அத்துைன் 

முடிந்தபாடில்டல. திருவாெகத்டத ஆங்கில பமாழியாக்கம் பெய்கின்ை 

புனிதமானதும் இைர்ப்பாடுகள் மிக்கதுமான அரும்பணியில் ஆங்கிவலயக் 

கிறித்தவப் பாதிரியார் தன்டன ஈடுபடுத்திக் பகாண்டிருந்த காலகட்ைத்தில் தமிழ் 

பமாழியிவலவய கூைத் திருவாெகத்திற்குத் தக்க முடையிலான உடர 

இருந்ததில்டல. அவருக்குக் கிடைத்தபதல்லாம் ஒரு படழய நூல்; அதுவும் அவர் 

குறிப்பிட்டுள்ைடதப் வபால, பபாருட்பாைான பயடன அளிக்கவில்டல. எவ்வித 

உதவியுமின்றி, எவருடைய ஆற்றுப்படுத்தலுமின்றி, தமிழ் மடையாம் 

திருவாெகத்திற்கும் தமிழ் நாட்டிற்கும் அந்நியமான புைச்சூழடமவில் 

வபாப்பபருந்தடக அப்பணியில் உழன்றுள்ைார்.  

 

ஆகவவ, என்னதான் தமிழுக்கும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் ஈடிடணயற்ைதும் 

மதிப்பிைற் பகாண்ணாததுமான பதாண்டிடன ஆற்றியிருந்த வபாதிலும், தனது 

பமாழிபபயர்ப்பில் பல இைங்களில் தடுமாறியுள்ைார்; தடுக்கி விழுந்துள்ைார்; 

பொற்களுக்கும், பொற்பைாைர்களுக்கும், மடைபபாருைான சுட்டுகளுக்கும் 

பதளிவற்ை பபாருள் பகாண்டு தவைான பபாருள்விைக்கம் கண்டுள்ைார்.  இந்நிடல 

எனது தனிப்பட்ை பமாழிபபயர்ப்பில் என்டன ஈடுபடுத்திக் பகாள்ை வவண்டும் 

என்ை உறுதிப்பாட்டை  எய்தியடமக்கு மற்றுபமாரு வநாக்கமாக அடமந்தது. இதன் 

வாயிலாகத் தனது வாழ்க்டகயில் பபரும் பகுதிடயத் தமிழுக்குத் 

பதாண்ைாற்றுவதிவலவய நீண்ை காலம் தம்டம ஈடுபடுத்திக் பகாண்ை 

ஒப்புயர்வற்ை கிறித்தவ முனிவரின் அரும்பணிடய நன்றியுணர்வின்றிக் குடைத்து 

மதிப்பிட்ைதாக என்றும் கருதிவிைலாகாது. அது மட்டுமன்றி, அப்படிபயாரு 

அைவுகைந்த உரிடமடய டகக்பகாள்ைக் கூடுமானால், அவருடைய ஆன்மாவுைன் 

நம்முடையடத அடையாைம் காணும் உயிர்க்கலப்புக் பகாள்ளும் அைவிற்கு 

அவடரப் வபாற்ைவும் மதிக்கவும் பெய்கிவைாம்.  

 

எனது நூலான மாணிக்கவாெக மாடலயில் மாண்பிற்குரிய அருட்பதாண்ைர்கள் 

பட்டியலில் இைம்பபற்ை அருைாைர்களுைன் ைாக்ைர் வபாப் வெர்க்கப்பட்டுள்ைார் 

என்ை உண்டமயும் அவ்பவளிய நூல் பாெத்துைனும், பபருமதிப்புைனும், 

நன்றியுணர்வுைனும் ைாக்ைர் வபாப் அவர்களுக்குப் படைக்கப்பட்டுள்ைது 

என்பதும் அவர் பதய்வீகச் ொன்வைார் என்படதக் காட்டிலும் ொன்வைாருள் 

பதய்வீகத் தன்டம வாய்க்கப் பபற்ைவர் என்று நான் அவடரக் கருதுவதற்கான 
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ொன்றுகள். ஆயினும், ைாக்ைர் வபாப் என் பநஞ்சுக்கு பநருக்கமானவர் எனினும் 

வபருண்டம என்பது அவரினும் பபரிதும் வபாற்றிக் காக்கப்பை வவண்டியது 

என்படத இங்வக குறிப்பிட்ைாக வவண்டும். 

 

எனவவ, திருவாெகம் பற்றிய எண்ணற்ை விரிவுடரகளும் விைக்கவுடரகளும் 

அைங்கிய பல்வவறு வடகப்பட்ை நூல்கடையும் பபரிதும் உறுதுடணயாக 

நிற்கின்ை புைச்சூழல்கடையும் பகாண்டும், அடனத்திற்கும் வமலாக, 

இடையாற்ைலின் பதளிவானதும் கண்ணுக்குப் புலப்பைக் கூடியதுமான 

மாற்ைமிலா அருைாசிகைாலும் திருவாெகத்தின் எனது ஆங்கில பமாழியாக்கத்டத 

பவளிக் பகாணர்ந்துள்வைன் . 

 

 இந்த பமாழியாக்க நூல்  முழுநிடைவானது எனக் கருதுவது எனது வநாக்கமல்ல. 

புனித வபாப் அவர்களுடைய முந்டதய ஆக்கத்டதக் காட்டிலும் ஓரைவவனும் 

பெம்டமப் படுத்தப்பட்ைது, வமம்படுத்தப்பட்ைது என்று மட்டிலுவம 

பொல்லக்கூடும் ! 

 

 

முடனவர்.ஒைடவ. அருள் 

பமாழி பபயர்ப்புத்துடை இயக்குநர்  

தமிழ்நாடு அரசு  

நன்றி: தினமணி 
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9.     சிைொர் இைக்கியம்: அழகொை புலைவும் அபத்தமொை 
தபொய்யும்.    
 — அ. குேமரென் 

 

புத்தகக் கடையில் குழந்டத இலக்கிய அலமாரிகள் உள்ை பகுதிக்குச் 

பெல்கிைவபாது வியப்பாகத்தான் இருக்கிைது. குழந்டதகளுக்காக இத்தடன 

புத்தகங்கள் வருகின்ைனவா! இத்தடன வபர் எழுதுகிைார்கைா! தமிழில் 

இப்படிபயாரு வைர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிைதா! 

 

பகாவரானா ஊரைங்குக் காலத்தில் வீைைங்கிய குழந்டதகளுக்காகக் கடத 

பொல்லவும், குழந்டதகவை கடத பொல்லவும் வநரடலச் பெயலிகள் வழியாகப் பல 

குழுக்கள் உருவாகி பவற்றிகரமாகச் பெயல்பட்டுக்பகாண்டிருக்கின்ைன. 

காபணாளிப் பகிர்வுத் தைங்களில் குழந்டதகளுக்கான கடதப்பதிவுகள் கடதகள் 

நிடையவவ இடணயவுலா வருகின்ைன. அத்டதகள், மாமாக்கள் மட்டுமல்லாமல் 

பாப்பாக்களும் வந்து நட்ெத்திரங்கைாக ஒளிர்கிைார்கள். 

 

முன்பு குழந்டதகள் படிக்கபவன்வை ‘கண்ணன்’, ‘அம்புலிமாமா’ எனப் பல 

பத்திரிடககள் வந்துபகாண்டிருந்தன. இன்று அத்தடகய பத்திரிடககள் பவகுவாகக் 

குடைந்துவிட்ைது வொகம். ஆயினும், இடணயத் தைத்தில் இன்று சில குழந்டத 

ஏடுகள் விரிந்திருப்பது சுகம். நாவைடுகளில் வாரந்வதாறும் குழந்டதகளுக்கான 

இடணப்புகள் இைம்பபறுகின்ைன.   அச்சிதழ்களின் எதிர்காலம் பற்றிய 

வகள்விக்குறி வைர்ந்துபகாண்வை இருக்கிை நிடலயில், குழந்டதகளுக்கான மின்-

இதழ்கள் தவழத் பதாைங்கியுள்ைன. அவற்றில் எழுத்துகவைாடு, குரல்வழி வெனம், 

பின்னணி இடெ என ஒலிடயயும் இடணக்கிை பதாழில்நுட்பம் புதியபதாரு 

அனுபவத்டத வழங்குகிைது. 

 

பகாண்ைாட்ைக் காலம்? 

குழந்டத இலக்கியக் பகாண்ைாட்ைக் காலம் கனிந்துவிட்ைவதா என்ை எண்ணம் 

கூை ஏற்படுகிைது. ஆனாலும், அவ்வப்வபாது அதிகமாகப் வபெப்படுகிை, ஆனால் 

எப்வபாதும் ஓர் அைவவாடு நிற்கிை ஒன்ைாகவவ குழந்டத இலக்கியம் இருக்கிைது. 

 

ஆதித்தாத்திகளும் தாத்தன்களும் தங்கள் வபத்திகடையும் வபரன்கடையும் சுற்றி 

உட்கார டவத்து, அப்வபாது நைந்தபவாரு இயற்டக நிகழ்டவ, நைத்தியபதாரு 

வவட்டைடய, ஏற்பட்ை ெண்டைடய, ஏற்றுக்பகாண்ை உண்டமடயக் 

கடதயாகத்தான் உலகின் முதல் பமாழியான டெடகயில் பொல்லியிருப்பார்கள். 

அதன் பதாைர்ச்சியாகத்தான், பொற்கள் உருவான பிைகு பெவிவழிக் கடதகைாகப் 

பரம்படரகளுக்குக் கைத்தப்பட்ைன. எழுத்துகள் வடிபவடுத்த பிைகு விழிவழிக் 

கடதகைாகத் தடலமுடைகளிைம் ஒப்படைக்கப்பட்ைன. 

 

தமிழ் எழுத்தில் அவ்டவயின் ஆத்திச்சூடி, அதிவீரராமபாண்டியன் கடதகள் 

என்பைாரு பாரம்பரியம் இருக்கிைது. பிற்காலத்தில் பாரதியும் கவிமணியும் என்று 
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பதாைங்கி அழ.வள்ளியப்பாடவத் பதாைர்ந்து இன்றும் பல படைப்பாளிகள் 

குழந்டதகவைாடு உைவாடிக்பகாண்டிருக்கிைார்கள். புதுக்வகாட்டை மாவட்ைத்தின் 

ராயவரம் பகுதியிலிருந்து குழந்டதகளுக்காக எழுதுவவார் வரிடெயாகப் 

புைப்பட்ைடத ஒரு கட்டுடர பதரிவிக்கிைது. முடனவர் பூவண்ணன் எழுதிய 

‘குழந்டத இலக்கிய வரலாறு’ என்ை நூல் வந்திருப்படத அறிய முடிகிைது. வவறு 

சில ஆக்கங்களும் வந்திருக்கக்கூடும். 

 

2018ம் ஆண்டில் மவலசியாவில் உலகத் தமிழ் குழந்டத இலக்கிய மாநாடு ஒன்று 

நைத்தப்பட்டிருக்கிைது. தமிழகத்திலும் தமுஎகெ முடனப்புகள் உள்ளிட்ை தனி 

முகாம்கள், விவாதங்கள் நைந்திருக்கின்ைன. இத்தடன பசுடமயான காட்சி 

புலப்பட்ைாலும் இதிவல ஒரு வைட்சி உணரப்படுவது ஏன்? 

 

காலத்தின் முக்கியத்துவம்: 

புதிய தடலமுடைகடை ஒவர மாதிரியாக வார்ப்பதற்கான முயற்சிகள் ஒரு 

மூர்க்கத்வதாடு முடுக்கிவிைப்பட்டுள்ைன. அதிகாரம், மதவாதம், ொதியம் என்ை 

வாய்ப்புகவைாடு, பாரம்பரியப் பபருடம, கலாச்ொர மகிடம என்ை 

ஒப்படனகவைாடு அந்த வார்ப்பை அரசியல் வவடலகள் நைத்தப்படுகின்ைன. 

வபாதடனக் கடதகவைாடு வரும் பத்திரிடககள், புத்தகங்கள், பதாடலக்காட்சித் 

பதாைர்கள், அடெயும் பைத்பதாகுப்புகள், வநரடல இடணயத்பதாைர்புகள் என 

நவீனங்கடைப் பயன்படுத்திவய பழடமவாதத்திற்குள் நிறுத்துகிை உத்திகள் 

டகயாைப்படுகின்ைன. குழந்டதகள் “ஒழுக்கமாக” வைர்வதற்கு உதவுகின்ைன 

என்று நம்புகிை பபற்வைார்களின் மனமுவந்த ஒப்புதவலாடு இடவ பதாைர்கின்ைன. 

 

இந்நிடலயில் குழந்டதகளின் முதன்டமயான உரிடமயாகிய அவர்கைது 

சுதந்திரத்டதப் பாதுகாக்கவும், அந்தச் சுதந்திர உணர்டவத் தக்கடவக்கவும் 

குழந்டத இலக்கியப் படைப்புகள் முன்வரிடெக்கு வந்தாக வவண்டியிருக்கிைது. 

ஒரு மனந்திைந்த விவாத பவளிடயத் திைந்தாக வவண்டியிருக்கிைது. 

 

இதற்வக ஒரு இயக்கம் வதடவப்படுகிைது. வயதுக்வகற்ை புத்தகங்கள் தயாரிக்கப் 

படுவதன் முக்கியத்துவத்டதப் புரிந்துபகாள்ை வவண்டியிருக்கிைது. குழந்டதகடை 

வநசிப்பது ஒருபுைமிருக்க, அவர்கடை மதித்துச் ெமதைத்தில் உடரயாடும் பக்குவம் 

தடலயாயதாகிைது. பமாழி ொர்ந்த அறிவவாடு ஆர்வத்டத வைர்க்கும் வதடவயும் 

முன்னுக்கு வருகிைது. பபரியவர்களுக்கான இலக்கியம் வபாலவவ சிைார் 

இலக்கியத்டதயும் அணுகுவது முக்கியத்துவம் பபறுகிைது. புதிய பதாழில்நுட்ப 

வைர்ச்சிவயாடு இடணந்ததாகச் சிைார் இதழ்கடை பவளியிடுவது அழகாக 

முடைவிட்டிருக்கிைது. 

 

சிைார் இலக்கியத்டதப் பபரியபதாரு இைத்திற்குக் பகாண்டு பெல்ல, இது 

பதாைர்பான ஆழ்ந்த அக்கடையுள்ை, கூர்டமயான விமர்ென அணுகுமுடை வதடவ 

என்று இதில் அக்கடைவயாடு ஈடுபட்டிருக்கிைவர்கள் வலியுறுத்துகிைார்கள். 

குழந்டதகளுக்காக என பவளியாகும் புத்தகங்கடைப் பாராட்டி அறிமுகப்படுத்தும் 

பதிவுகள் வருகிை அைவுக்கு விமர்ெனக் கண்வணாட்ைத்துைனான பகிர்வுகள் 

வருவதில்டல. சிைார் இலக்கிய விமர்ென வமடை தவிர்க்கப்பட்டு வந்திருப்பதில் 

பதாைர்வது அக்கடையின்டம மட்டும்தானா, அல்லது இப்படிப்பட்ை 
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நுட்பங்கடைக் குழந்டதகள் புரிந்துபகாள்ைத் வதடவயில்டல என்ை 

அக்கடையும்தானா? 

 

சிைார் இலக்கியப் பைடவயின் இைக்டககள் கனவுச் சுகமும் கற்படனப் 

பரவெமும்தான். அதில் கால்நடைகளும் பைடவகளும் மீன்களும் பூச்சிகளும் 

மட்டுமல்ல, மரம் பெடி பகாடிகளும் வபசும். வமகம் இைங்கிவந்து விடையாடும். 

வானவில் ஏணியாக நிமிரும். அவதவவடையில், இந்தக் கற்படன உலகவம 

அவர்களுக்குப் வபாதுபமன்று அறிவியல் உலகக் கதவுகடை அடைத்துவிைலாமா? 

 

சூழலியல், இயற்டகச் ெமநிடல, உயிரினங்களின் புவியுரிடம உள்ளிட்ை 

சிந்தடனகள் நவீன கால வரவுகள். அடவ இன்று உலகைாவிய இயக்கங்கைாகவும் 

உருபவடுத்து, அடிப்படை மாற்ைங்களுக்கான எழுச்சிகவைாடும் இடணகின்ைன. 

இந்த வைர்ச்சிப் வபாக்கில், இன்னமும் விலங்குகளுக்கு மனிதர்களின் சுயநலம், 

அதிகாரப் வபாட்டி, பபாைாடம, தந்திரம், ெந்தர்ப்பவாதம் வபான்ை குணங்கடை 

ஏற்றிச் பொல்வது காலப்பபாருத்தம் உடையதுதானா? சில விலங்குகடை 

அன்புக்கும், சில விலங்குகடைக் பகாடூரத்திற்கும், சிலவற்டை அழகுக்கும், வவறு 

சிலவற்டை அருவருப்புக்கும் உருவகப்படுத்துவது ெரியா? 

 

பைாபரான்வைா பல்கடலக்கழகத்தில், 2014ல் இது பற்றிவய ஒரு ஆய்வு 

நைத்தப்பட்டிருக்கிைது. “விலங்குகடை பமய்யாகச் சித்தரிக்கிை புத்தகங்கள் 

உயிரியல் குறித்து வமலும் துல்லியமான புரிதலுக்கு இட்டுச்பெல்கின்ைன,” 

என்கிைார் ஆய்வுக்குழு தடலவரான வபராசிரியர் வபட்ரிசியா கனீயா. “வைர்ந்த 

குழந்டதகள் கூை விலங்குகள் மனித இயல்புகவைாடு காட்ைப்படுவதன் 

தாக்கத்திற்கு உள்ைாகிைார்கள், மாயாவுலகக் கற்படனக் கடதகடைப் படிக்கிை 

குழந்டதகள் அதிக அைவுக்கு மனித நைத்டதகடை விலங்குகவைாடு பபாருத்திப் 

பார்க்கிைார்கள்,” என்கிைார் அவர். 

 

அடிப்படையிவலவய, மனிதர்களின் அனுபவங்கள், எதிர்பார்ப்புகள், ஏக்கங்கள், 

கனவுகள் என மனிதத் வதடவகளுக்காகவவ கடதகள் புடனயப்படுகின்ைன - 

கைவுள் கடதகள் உள்பை. கற்படனயான கைவுள்களுக்கு மனித குணங்கடை 

ஏற்றிக் கடத பெய்யலாம் என்ைால், நனவாக நம்வமாடு வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிை 

விலங்குகடையும் அவதவபால் கதாபாத்திரங்கைாக ஆக்குவதில் தவறு 

இல்டலதான். 

 

ஆனால், இன்னமும் காட்டுக்கு ராஜா சிங்கம்தான் என்றும், அதற்கான “நுடழவுத் 

வதர்வுகள்” பலவிதமாக நைத்தப்படுவதில் “தகுதியற்ை” விலங்குகள் 

வதாற்பதாகவும் கடதத்துக்பகாண்டிருப்பது, உலகைாவிய ஜனநாயக சிந்தடனகள் 

ஆழமாக வவர் பிடிக்க வவண்டிய ெமகாலத்தில் பபாருத்தம்தானா? 

 

அறிவியல் உண்டமகடைக் கற்படன உலகத்வதாடு பபாருத்தி எழுதவவ முடியாது 

என்று மறுப்பது ெவாடல எதிர்பகாள்ை முடியாத இயலாடமயிலிருந்து வருகிைதா, 

அல்லது அறிவியடல ஏற்காடமயிலிருந்து வருகிைதா என்றும் ஆராயலாம். உங்கள் 

எழுத்தில் அறிவியல் உண்டமகடைத்தான் எழுத வவண்டும் என்ை 

கட்ைாயமில்டல, ஆனால் அறிவியல் உண்டமகளுக்கு வநபரதிராக எழுத 
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வவண்ைாவம என்று இப்வபாடதக்குக் வகட்டுக்பகாள்ைலாம். அழகான புடனவு 

வவறு, அபத்தமான பபாய் வவறு இல்டலயா? 

 

குழந்டத இலக்கியம் என்ைால் கடத மட்டும்தானா, பாட்டு, கவிடத, நாைகம், 

கட்டுடர என்பைல்லாம் குழந்டத இலக்கியத்தில் இருப்பது பற்றியும் விவாதிக்க 

வவண்ைாமா? இன்டைய கணினி வடரவியல் கடலயின் மிகப்பபரும் வைர்ச்சியாக 

முப்பரிமாண உயிரூட்ை ஓவியக் கடதகள் திடரயின் முன்னால் எல்லா 

வயதினடரயும் இழுத்து உட்கார டவத்துக்பகாண்டிருக்கின்ைன. அந்தக் கடலடய 

வெப்படுத்துவது புதிய ெவால்கடை பவல்வதில் ஒரு தடலயாய பங்களிப்பாக 

அடமயாதா? தமிழில் அத்தடகய தயாரிப்புகள் இல்லாததற்குக் காரணம் பவறும் 

முதலீட்டுத் தடைகள் மட்டும்தானா, அல்லது தட்டையான புரிதலின் 

தடைகளும்தானா? 

 

குழந்டத வைர்வது வபால குழந்டத இலக்கியத்திற்கான விவாதமும் வைர்வது 

ஆவராக்கியமானது. அந்த வைர்ச்சிடய ஊட்ைமும் உயிவராட்ைமும் உள்ைதாக்க, 

முக்கியமானபதாரு தரப்பாரிைமும் உடரயாடியாக வவண்டும் – ஆம், 

குழந்டதகளிைம்தான். 

 

நன்றி: ‘பெம்மலர்’ நவம்பர், 2020 
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10.    கல் முகவடிவங்கள் கண்டுபிடிப்பு - துருக்கி.     
— முடனவர்.க.சுபாஷிணி 

 

நீண்ைகால மனிதகுல நாகரிகத்தின் ொன்றுகடைக் பகாண்டிருக்கும் நாடுகளில் 

துருக்கி சிைப்பு முக்கியத்துவம் பபரும் ஒரு நாடு.  பண்டைய பதால் நகரமான  

Stratonikeia, Muğla பகுதியில் பதாைர்ந்து நிகழ்த்தப்பட்ை பதால்லியல் 

அகழாய்வுகளில் இங்கு கல்முகவடிவங்கள் கிடைத்திருக்கின்ைன.  3000 ஆண்டுகள் 

பழடம வாய்ந்த இந்த நகரில் ஏைக்குடைய 2200 ஆண்டுகள் பழடம என 

அறியப்படுகின்ை இந்த கல்முகவடிவங்கள் பண்டைய பதய்வ வடிவங்கள், 

விலங்குகள் ஆகியவற்டைச் ொர்ந்து வடிவடமக்கப்பட்டுள்ைன.     

 

இப்பகுதியில் 

நிகழ்த்தப்பட்ை வதடுதலில் 

இதுவடர இத்தடகய 43 

கல்முகவடிவங்கள் 

கிடைத்துள்ைன.  

பமுக்காவல 

பல்கடலக்கழகத்தின் 

முயற்சியில் கைந்த இரண்டு 

ஆண்டுகைாக 

நிகழ்த்தப்பட்டுவரும் இந்த 

ஆய்வு ஒரு திைந்தபவளி 

அரங்கப் பகுதியில் 

(Amphitheatre) 

நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ைது.   

 

 

 

 

இந்த முகமூடிகள் 

இக்கடலக்கூைத்தின் வாயில் 

பகுதி பதாைங்கி அடமக்கப்பை 

வடகயில் உள்ைன.  மிகப் 

பிரமாண்ைமான முடையில் 

இந்த கல்முகவடிவங்கள் 

திகழ்கின்ைன.  

 

முழுடமயான பெய்தி: 

https://www.dailysabah.com/arts/mythological-masks-unearthed-in-turkeys-ancient-city-of-

stratonikeia/news?fbclid=IwAR3He9Zngri58Kd69XoVL4JOENzcEsKnJ5Tbjbl75e-

4Cro22OjhNPb2kRE 
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11.    தமிழக நிைவியல்.     
— ெபாரத்தினம் 

 

அண்டமயில் அரியலூரில் கண்பைடுக்கப்பட்ைடவ 

டைவனாெர் முட்டைகள் அல்ல, ஆனால் இந்த முட்டை 

வபான்ை உருண்டைகள் கைல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமப் 

பாடைகள்.  முற்காலத்தில் கைலில் வாழ்ந்து பிைகு 

அழிந்துவிட்ை அம்வமாடனட் உயிரினங்களின் மீதும் 

மற்றும்  வமலும் பல்வவறு வடகயான பதால் உயிர் 

எச்ெங்களின் மீதும் ஏற்படும் சுண்ணாம்புப் படிமங்கைால் 

பபரிய உருண்டைகைாகியுள்ைது என்று புவியியலாைர் திரு. 

ெபாரத்தினம் விைக்கம் அளிக்கிைார். 

(காபணாளி: http://thf-news.tamilheritage.org/wp-

content/uploads/2021/01/Geologist-Sabarathinam.mp4).  

 

வமலும் அரியலூர்  அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் உண்டமயான டைவனாெர் 

முட்டையின்  பைத்டதயும்  பகிர்ந்து பகாண்ைார்.  அந்த முட்டை குறித்து ஆய்வு 

பெய்த பஜர்மானிய புவியியலாைர்கள் எழுதிய  ஒரு  ஆய்வுக் கட்டுடரயானது 

ஆய்விதழில் பவளியானது என்றும் குறிப்பிட்ைார்.  

 

 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/01/Geologist-Sabarathinam.mp4
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/01/Geologist-Sabarathinam.mp4
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மலம்ப்ைன் சிகரம் (Lambtons peak) 

 

வகாடவ நகரத்தின் வமற்கு அரணாகச் பெல்லும் நீண்ை வமற்குத் பதாைர்ச்சி 

மடலகடைக் கவனித்திருக்கிறீர்கைா!?. அதில் ஒரு சிகரம் கட்டைவிரடல வடைத்து 

தம்ஸ்அப்  காட்டுவது வபாலிருக்கும். அதுதான் வலம்ப்ைன் பீக். இது 

எங்கிருக்கிைது? பவள்ைக்கிணர், துடியலூர் பகுதிகளிலிருந்து சில  கிமீ 

பதாடலவில் இடத அடையலாம். இவத மடலப் பகுதியில்தான் குருடி 

மடல(குரு_ரிஷி ?) உள்ைது. 

 

யார் இந்த வலம்ப்ைன்? 

இவர் இந்தியாவின் முதல் ெர்வவயர் பஜனரல். 

Great meridional arc என்ை , நில அைடவக்கான அடிப்படைக் வகாட்டை வடரயத் 

துவங்கியவர்(1802). அடத ஆங்கிலத்தில் trigonometrical survey என்பர். நிலங்கடைப் 

பல முக்வகாணங்கைாகப் பிரித்து அைடவ பெய்வர். இந்த நில அைடவகளுக்கு 

அடிப்படையான வகாடுதான் Great meridional arc. முவொரியில் இருந்து 

கன்னியாகுமரி வடர வடரயப்பட்ைது. இந்தப் பபருமுயற்சியின் இடையில் 

வலம்ப்ைன் காலமாகிவிை ஜார்ஜ் எபவபரஸ்ட் பபாறுப்பு ஏற்ைார். உலகின் உயர்ந்த 

சிகரமான எபவபரஸ்ட் இந்த ெர்வவ யின் விடைவாகவவ கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

ஜியார்ஜ் எபவபரஸ்ட் நிடனவாக அந்த சிகரத்துக்குப் பபயர் டவக்கப்பட்ைது 

வபால், இந்த மாபபரும் பணியின் முன்வனாடி வலம்ப்ைன் இந்த பகுதியில் 

பணியாற்றியதால்(1806 வாக்கில்) இந்த சிகரத்துக்கு இவர் பபயர் சூட்ைப்பட்ைது 

 

இந்த மாபபரும் பணியில் ஈடுபட்ைவபாது(ஏன் உயிரிழப்புக்கள் கூை) நைந்த 

ெம்பவங்கடையும், சிரமங்கடையும் திரு ரமணன் அவர்கள் தனது "கடைசிக்வகாடு" 

என்னும் நூலில் சுடவ பைக்கூறியிருப்பார். அவருக்கு எனது நன்றிகள். 

 

புடகப்பை உதவி: திரு. சுபாஷ் சுந்தரம்
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நீலகிரி (Blue mountain) 

 

தமிழ் நாட்டில், வமற்குத் பதாைர்ச்சி மடலயும், கிழக்குத் பதாைர்ச்சி மடலயும், 

நீலகிரிவயாடு இடணகின்ைன. இந்த மடல  ொர்வனாடகட் (Charnockite) எனும் 

பாடைகைால் ஆனது. இது ஒரு வடக கருங்கல் (Granite) ஆகும். டைப்பர்ஸ்தீன் 

கிராடனட் (Hypersthene Granite) என்று அடழக்கப்படும். டைப்பர்ஸ்தீன் அைர் 

பச்டெ நிைத்தில் இருக்கும் ஒரு கனிமம், அந்த வடக கிராடனட் பாடைகளின் ஒரு 

அங்கமாகக் காணப்படும். தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்வபாது இந்த ொர்வனாடகட் 

மடலகள் நீல நிைமாகத் பதரியும். எனவவ நீலகிரி என்று அடழக்கப் படுகிைது. 

 

முதன் முதலாக இந்த வடகப் பாடைடயக் கண்டு பிடித்தவர் வஜம்ஸ் ைாலண்ட் 

(James Holland) என்னும் புவியியலாைர். கல்கத்தா நகடரக் கட்ைடமத்து உருவாக்கிய 

ஜாப் ொர்வனாக் (Job Charnock) எனும் ஆங்கிவலயரின் கல்லடையில் (tomb stone) இந்த 

பாடை முதன் முதலில் காணப்பட்ைதால், இப் பாடைக்கு ொர்வனாடகட் என்று 

பபயரிைப்பட்ைது. பென்டன பல்லாவரம் பகுதிகளில் காணப்படுவதும் 

இவ்வடகப் பாடைகவை. 

 

சில  தாவரவியலாைர்கள் 12 ஆண்டுக்கு ஒருமுடை மலரும் குறிஞ்சிப்பூ காரணம் 

பகாண்டு, நீலகிரி என்று அடழக்கப் படுவதாகக் கூறுவதும் உண்டு. 
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12.    வவட்லைச்ெமூகத்தில் தபண்களின் நிலை - 
ததொல்லியல் ெொன்றுகள்.    
 — முடனவர்.க.சுபாஷிணி 

 

வவட்டைச்ெமூகத்தில் பபண்களின் நிடல - பதால்லியல் ொன்றுகள்: 

பண்டைய ெமுதாயத்தில் ஆண்கள் வவட்டையாடி உணவுப் பபாருடைக் பகாண்டு 

வருவார்கள் என்றும், பபண்கள் ஒரு இைத்தில் தங்கியிருந்து உணடவச் ெடமத்துக் 

பகாடுப்பார்கள் என்றும் பபாதுவாகச் பொல்லப்படுகின்ைது.  இந்தப் பபாது 

சிந்தடனடய மாற்றி அடமக்கும் வடகயில் அண்டமய ஒரு பதால்லியல் 

கண்டுபிடிப்பு திகழ்கிைது.   

 

பபரு நாட்டின் ஆண்டியன் மடலப்பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ை ஒரு அகழாய்வில் 

9000 ஆண்டுகள் பழடமயானது என அறியப்பட்ை ஒரு எலும்புக்கூட்டிடன 

ஆய்வாைர்கள் கண்பைடுத்தனர்.   ஒரு வவட்டைக்காரருக்கு உருவாக்கப்பட்ை ஒரு 

ஈமக்கிரிடய பகுதி அது. அந்த எலும்புக்கூட்டின் அருகிலிருந்த 

வவட்டைக்கருவிகடை ஆராய்ந்த வபாது இது மிகத் திைடம வாய்ந்த ஒரு 

வவட்டைக்காரரது உடைடமயாக இருக்கும் என்று கருதினர்.  

வவட்டைக்கருவிவயாடு இடணந்து கிடைத்த 20 கருவிகளும் ஒரு வதர்ந்த 

வவட்டைக்காரரின் படைப்பு என்று கருதினர்.  நிச்ெயமாக இந்த வவட்டைக்காரர் 

ஒரு முக்கிய வவட்டைக்குழுவின் தடலவனாக இருக்க வவண்டும் என்றும் 

கருதினர்.  
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அதன் பின்னர் எலும்புக்கூட்டின் வமல்  அரிவொனா பல்கடலக்கழக 

ஆய்வாைர்கைால் நிகழ்த்தப்பட்ை வவதியல் வொதடனகளில்  இந்த 

வவட்டைக்காரர் ஒரு பபண் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. இதன் அடிப்படையில் 

தற்ெமயம் அந்த வவட்டைக்காரர் ஒரு பபண்தான் என்படத உறுதி 

பெய்திருக்கின்ைனர். இதுவடர வவட்டையாடி ெமூகம் என்பது ஆண்கவை என்ை 

பபாதுச் சிந்தடனடய இந்தக் கண்டுபிடிப்பு மாற்றியிருக்கின்ைது.  

 

இந்தக் கண்டுபிடிப்பின் அடிப்படையில் ஆய்வாைர்கள் பதன்னபமரிக்காவில் 

பவவ்வவறு பகுதிகளில்  நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகளில்    அவர்கள் வமலும் 10 பபண் 

வவட்டைக்காரர்களின் எலும்புக்கூடுகடைக் கண்டுபிடித்திருக்கின்ைனர்.  

அவர்கைது அருகாடமயிவலவய அவர்கைது வவட்டைக்கருவிகளும் மரியாடத 

நிமித்தம்  டவத்துப் புடதக்கப்பட்ை பெய்திடயயும் இந்தக் கண்டுபிடிப்பு 

பவளிப்படுத்தியுள்ைது.  

 

இது பற்றி கருத்து கூறும் வபாது,  இதன் வழி பண்டைய காலத்தில், பபண்கள் 

வவட்டையாடிகைாகத் பதான்று பதாட்வை இருந்திருக்கின்ைனர் என்படதயும் 

உறுதி பெய்யலாம் என  ஒக்லைாமா பல்கடலக்கழக பதால்லியல் அறிஞர் வபானி 

பிட்பிைாவைா பதரிவிக்கின்ைார்.  

 

பபரு நாட்டின் ஆண்டிஸ் மடலப்பகுதியில் 13,000 அடி உயரத்தில் இந்த 

வவட்டையாடி மக்கள் வாழ்ந்திருக்கின்ைனர்.  ஆண்களும் பபண்களும் இடணந்வத 

தங்கள் உணடவத் வதடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம். அவர்களில் ஒரு பபண் 

அக்குழுவின் தடலவியாகவும் இருந்திருக்கலாம்.   பல பபண் வவட்டைக்குழுத்  

தடலவர்களும் இருந்திருக்கலாம். இப்படிப் பல ஊகங்களுக்கும் பதாைர் 

ஆய்வுகளுக்கும் இட்டுச் பெல்லும் கண்டுபிடிப்பாகவவ இது அடமகிைது. 

 

வமலதிக பெய்திகளுக்கு:  https://www.sciencemag.org/news/2020/11/woman-hunter-ancient-

andean-remains-challenge-old-ideas-who-speared-big-game?fbclid=IwAR1vDCJG-

edq4XZbOz3aB_y00xJ4p90gCa62iQkdboPmv95Kq1xudDNok7c 
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13.    ரொகுை ெொங்கிருத்தியொயலை தபௌத்த பிக்குவொக 
ஆக்கிய இைங்லக.     
— என்.ெரவணன் 

 

ராகுல ொங்கிருத்தியாயடன அறியாத எழுத்தாைர்கள் இருக்க முடியாது. இராகுல்ஜி 

1893 ஆம் ஆண்டு கிழக்கு உத்திரப் பிரவதெத்தில் ஆஜம்கட் மாவட்ைம் , பண்ைகா 

என்ை கிராமத்தில் ஒரு பிராமணக் குடும்பத்தில் முதல் குழந்டதயாகப் பிைந்தார். 

வகதார்நாத் பாண்வை. (09.04.1893 – 14.04.1963)  என்கிை இயற்பபயருைன் இவர் தனது 

பபற்வைார்கடைச் சிறு வயதிவலவய இழந்ததன் பின் தனது பாட்டியால் 

வைர்க்கப்பட்ைார். 

 

ஆரம்பப் பள்ளிப்படிப்டப மட்டுவம முடையான கல்வியாகக் கற்ைாலும் தாவன 

கற்று 30க்கும் வமற்பட்ை பமாழிகள் அறிந்த பன்பமாழி அறிஞராகவும், பலதுடை 

வல்லுநராகவும் 70 வயதுவடர வாழ்ந்து 1963 இல் மடைந்தவர். இவர் ‘மகா 

பண்டிட்’ என்கிை பட்ைமும் பபற்ைவர்.  தமிழகத்தில் இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் 

தமிடழயும் அறிந்து பகாண்ைார். 

 

அவர் காசியில் ெமஸ்கிருதம்,அரபு, பர்சிய பமாழிகடை மரபுரீதியாகக் 

கற்றுக்பகாண்ைார். ஏடனய 30க்கும் வமற்பட்ை பமாழிகடை அவர் சுயமாகவவ 

கற்றுக்பகாண்ைார். அவர் எழுதியுள்ை நூல்கடைப் பட்டியலிை இக்கட்டுடர 

வபாதாது. அவர் எழுதிய எண்ணற்ை நாட்குறிப்புகள் குறிப்புகள் இன்னமும் 

பவளியாகவில்டல. 

 

தமிழில் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் பலர் வாசிக்கத் தவறியிருக்காத நூல் 

“வால்காவிலிருந்து கங்டக வடர”. “ஒவ்பவாரு தமிழனும் கட்ைாயம் படிக்க 

வவண்டிய நூல்” என சி.என். அண்ணாதுடர பரிந்துடரத்த நூல் அது. அது 

மட்டுமன்றி வமலும் பல முக்கிய நூல்கடை நமக்குத் தந்தவர். இந்த நூல் இந்திய, 

இலங்டக பமாழிகளில் மாத்திரமல்ல ரஷ்ய, பெக், வபாலிஷ், சீன பமாழி உள்ளிட்ை 

பல உலக பமாழிகளில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுப் பல பதிப்புகடைக் கண்ை நூல். 

 

1920களின் ஆரம்பத்தில் அவர் தீவிர அரசியல் பணிகளில் இடணத்துக்பகாண்ைார். 

இந்திய சுதந்திரப் வபாராட்ைத்தின் ஒரு வடிவமான ஒத்துடழயாடம 

இயக்கத்திற்காக பிரச்ொரங்களில் ஈடுபட்டு 31.01.1922 அன்று அவடர பிரிட்டிஷார் 

டகது பெய்து சிடையில் அடைத்தது. சிடையிலிருந்தும் டகதிகடை 

விழிப்புணர்வூட்டுவதற்காகப் பாைல்கள், கவிடதகள், நாைகங்கடை எழுதினார். 

அவரின் எழுத்துக்கள் சிடைக்கு பவளியில் இரகசியமாக அனுப்பப்பட்ைது 

பிரசுரமும் பெய்யப்பட்ைன. அடிக்கடி டகதாகி சிடையிலிருந்தார். காங்கிரஸ் 

கட்சியில் ஜில்லா பெயலாைராகவும் இருந்திருக்கிைார். இந்தக் காலப்பகுதியில் 

தான் புத்தர் ஞானம் பபற்ை பவள்ைரசு மரம் இருக்கின்ை “புத்தகயா” ஆலயத்டத 

இந்துக்களிைம் இருந்து மீட்டு பபௌத்தர்களுக்கு வழங்க வவண்டும் என்று 

வகாரிக்டக டவத்தார். முஸ்லிம்களின் படைபயடுப்டபத் பதாைர்ந்து முன்னர் 
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இருந்த பபௌத்த ஆலயம் சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டு பிற்காலத்தில் அங்வக இருந்த 

புத்தடர சிவபனன்று வழிபட்டு ஒரு இந்துக் வகாவிலாகவவ மாற்றிவிட்டிருந்தனர். 

 

இன்று பபௌத்த மறுமலர்ச்சியின் தந்டதயாகக் பகாண்ைாைப்படும் அநகாரிக்க 

தர்மபால அப்வபாது இலங்டகயிலிருந்து அங்கு பென்ைவவடை இதடனக் 

கண்ணுற்று இந்துக்களிைம் இருந்து அடத மீட்பதற்காக “மகாவபாதி ெங்கம்” 

என்கிை இயக்கத்டத ஆரம்பித்து தீவிரமாக இயங்கிவந்தார். (அந்த இயக்கத்தின் 

அந்த முயற்சி பின்னர் பவற்றிபபற்ைது. இந்த மீட்பில் ராகுல்ஜியின் பங்கும் 

கணிெமானது.) 

 

 
 

புத்தகயா அடமந்துள்ைதும் பீகாரில் தான். அங்வக ொப்ரா (Chhapra) என்கிை 

பிரவதெத்தின் காங்கிரஸ் கமிட்டிடய ராகுல்ஜி கூட்டி அங்வக புத்தகயாடவ 

மீட்பதற்கான தீர்மானங்கடை நிடைவவற்றினார். இந்த பரிந்துடரகடை காங்கிரசின் 

வருைாந்த வதசிய மாநாட்டில் ஒரு தடலப்பாகச் வெர்க்கப்பட்ைது. அங்வக 

அநகாரிக்க தர்மபாலாவும் தனது ொர்பில் பிக்குமார்கடை அனுப்பிடவத்தார். அங்கு 

நிகழ்ந்த பல தரப்பட்ை பமாழியிலான விவாதங்கடை ராகுல் பமாழிபபயர்த்தார். 

பிற்காலத்தில் இது குறித்து ஆராய்வதற்காக அன்டைய காங்கிரஸ் தடலவர் 

ராவஜந்திர பிரொத் அடமத்த கமிட்டியில் ராகுல்ஜி முக்கிய பங்காற்றினார். 

புத்தகயாடவ மீட்கும் முயற்சி பவற்றியளிக்காத நிடலயில் இலங்டகக்குப் 

புைப்பட்ைார்.
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அநகாரிக்க தர்மபாலவின் சிஷ்யரும் மகா வபாதி ெங்கத்தின் பெயலாைருமான 

பிரமச்ொரி வதவபிரிய வலிசிங்க இலங்டகக்குச் பெல்வதற்கான ஏற்பாடுகடைச் 

பெய்து பகாடுத்தார். வித்தியாலங்கார பிரிபவனாடவச் வெர்ந்த நாராவில் தர்மரத்ன 

வதரர் ஒரு  தந்தியின் மூலம் அவருக்கு அடழப்டபயும் வழிச்பெலவுக்கான 

பணத்டதயும் அனுப்பி டவத்தார். 16.05.1927 அன்று அவர் இலங்டக வந்தடைந்தார். 

 

இலங்டகக்கு வந்த அவர் வதரவாத பபௌத்தத்தால் வமலும் ஈர்க்கப்பட்டு 

லுனுபபாக்குனு தம்மானந்த வதரரின் கீழ் பபௌத்த தீட்டெ பபற்று காவியுடை 

அணிந்து பபௌத்த பிக்குவாக ஆனார். பின்னர் தனது “ராம் உதார் தாஸ்” என்கிை 

பபயடர "ராகுல ொங்கிருத்தியாயன்" மாற்றிக்பகாண்ைார். அவரின் எஞ்சிய காலம் 

முழுவதும் இந்தப் பபயரிவலவய அவர் இயங்கினார். ராகுல என்பது புத்தரின் 

மகனின் பபயர். இலங்டகயில் பல பிக்குமார்கள் தமக்குச் சூட்டிக்பகாண்ை 

பிரபலமான பபயர். 

 

இலங்டகயில் ராகுலுக்குத் வதடவப்பட்ை நூல்கடை வாங்கிக் பகாடுத்து 

உதவியவர் இலங்டக வதசிய காங்கிரசின் தடலவராக, அரெடப உறுப்பினராக, 

அடமச்ெராக எல்லாம் இருந்த வெர் டி.பி.பஜயதிலக்க. 

 

அபமரிக்காடவச் வெர்ந்த வகணல் ஒல்பகாட், ரஷ்யாடவச் வெர்ந்த பிலாவட்ஸ்கி, 

இந்தியாடவச் வெர்ந்த அவயாத்திதாெ பண்டிதர் வபான்வைார் கூை இதற்கு முன்னர் 

இலங்டகக்கு வந்து பபௌத்த தீட்டெ பபற்று பபௌத்தர்கைாக ஆன நமக்குத் பதரிந்த 

பிரபலமானவர்கள். 

 

இலங்டகயில் சிங்கைத்டதயும், பாளி பமாழிடயயும் பபௌத்த இலக்கியங்கடைப் 

பற்றி ஆழமாகக் கற்றுணர்ந்தார். பபௌத்த புனித நூலான “திரிபீைக” (மூன்று 

பீைங்கள்) எனப்படுகின்ை பபௌத்த கிரந்தங்கடைக் கற்றுத் வதர்ந்து 

“திரிபீைகாச்ொர்யா” என்கிை பட்ைத்டதயும் பபற்ைார். ஒன்ைடர வருைம் கழிந்து 

01.12.1928 அன்று அவர் இலங்டகயிலிருந்து வநபாளுக்கு பயணமானார். ஆனாலும் 

அவர் அதன் பின்னரும் இலங்டகக்கு அடிக்கடி வந்தார். சீன, வநபாள், திபபத் 

பகுதிகளுக்கு அவர் வமற்பகாண்ை பயணங்களின் வபாது அதுவடர 

கண்டுபிடிக்கப்பைாத முக்கிய புராதன பபௌத்த ஓடலச்சுவடிகடைக் கண்பைடுத்து 

அவற்டை பவளியில் பகாண்டுவந்தார். 

 

திபபத்திற்கு இவர் புத்த துைவியாகச் பென்று அங்கிருந்து பல மதிப்புள்ை 

புத்தகங்கடையும் ஓவியங்கடையும் இந்தியாவிற்குக் பகாணர்ந்தார். இடவ முன்னர் 

இந்தியாவின் நாலந்தா நூலகத்திலிருந்தடவ ஆகும். 

 

பயணங்கள் தருவது வபான்ை அனுபவங்கடையும் படிப்பிடனகடையும் உலகில் 

வவபைதுவும் தந்துவிைாது என்பது வரலாற்று உண்டம. ராகுல்ஜியும் ஒரு 

நாவைாடிடயப் வபால ஏராைமான பயணங்கடை வமற்பகாண்ைார். இந்த 

இடைக்காலப்பகுதியில் அவர் தனது பபயடர ராம் உதார் தாஸ் என்று 

மாற்றிக்பகாண்டிருந்தார். ொதாரண பயணம் அல்ல. தன் வாழ்நாளில் 45 வருை 

காலத்டத உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டுப் பயணத்தில் பெலவழித்தவர். அவரின் 

பயண அனுபவங்கடைப் பற்றி அவவர தனியாக எழுதிய “ஊர்சுற்றிப் புராணம்” 
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என்கிை நூல் அடனவரும் வாசித்து இன்புை வவண்டிய நூல். இந்திய பயண 

இலக்கியத்தின் தந்டத என்று இன்றும் அடழக்கப்படுபவர் ராகுல்ஜி. 
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வர்ணாசிரமதர்ம எதிர்ப்பு, வர்க்க விடுதடல, ஆணாதிக்க எதிர்ப்பு, பிற்காலத்தில் 

பபாதுவுடைடம பகாள்டகயில் தீவிரம், அம்வபத்கருக்கு ஆதரவு, இை ஒதுக்கீட்டு 

விையத்தில் காந்தியின் மீது கடுப்பு, பாகிஸ்தான் பிரிவிடன பதாைர்பில் 

“அம்மக்களின் கருத்துக்வக முன்னுரிடம” வபான்ை அவரின் அரசியல் 

நிடலப்பாடுகள் இன்றும் வியக்கடவப்படவ. 

 

இலங்டகயில் அவர் பபற்ை அனுபவங்கடை விவரித்து “லங்கா” தடலப்பில் ஒரு 

நூடல எழுதியிருப்படத அறிய முடிந்தது. இக்கட்டுடரக்காக அந்த நூடலத் 

வதடிக்கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. 1935 ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த இந்த நூல் இந்தி 

பமாழியில் 240 பக்கங்கடைக் பகாண்ைது இது. அனுராதபுரம், பபாலன்னறுடவ 

பகாழும்பு இைங்கடைப் பற்றிய விவரிப்புகடையும், வரலாற்றுக் குறிப்புகடையும் 

பல புடகப்பைங்கடையும் உள்ைைக்கிய அந்த நூல் இதுவடர தமிழ், சிங்கை 

அல்லது வவபைந்த பமாழியிலும் பவளிவரவில்டல என்படதயும் இந்த இைத்தில் 

பதிவு பெய்ய வவண்டும். 1950லிருந்து பவளியான அவரின் “எனது வாழ்க்டகப் 

பயணம்” என்கிை தடலப்பில் பவளியான 6 பதாகுப்புகளில் முதலாவதில் “லங்கா” 

உள்ைைக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

 

ஆங்கிலத்திலிருந்து சிங்கைத்துக்கு ஏராைமான படைப்புகள் 

பவளிக்பகாணரப்பட்டுள்ைன என்பது உண்டம. இந்தி என்பதாவலா என்னவவா 

இது வடர “லங்கா” கண்டுபகாள்ைப்பைவில்டலவயா பதரியவில்டல. அது 

மட்டுமன்றி ராகுல்ஜி பற்றி சிங்கைத்தில் இதுவடர ஒரு சிறிய கட்டுடரடயக் கூை 

என்னால் இனங்காண முடியவில்டல. இலங்டகடயப் பபாறுத்தைவில் 

தமிழர்கடை விை சிங்கை பபௌத்தர்கைால் பகாண்ைாைப்பைவவண்டியவர் 

ராகுல்ஜி. வால்காவிலிருந்து கங்டக வடர நூல் மாத்திரம் சிங்கைத்தில் 

பமாழிபபயர்க்கப்பட்டிருப்படதக் கவனிக்க முடிகிைது. 

 

பிற்காலத்தில் அவர் மாக்ஸிய இலக்கியங்கடைக் கற்று ஒரு மாக்சியவாதியாக 

ஆனார். இந்தியப் பல்கடலக்கழகங்கள் அவடரக் கண்டுபகாள்ைாத காலத்தில் 

அவரின் புலடமடயக் கண்டு பலனின்கிராட் பல்கடலக்கழகம் இரு தைடவகள் 

அவடர பணியாற்ை அடழத்தது. 

 

அவரின் இறுதிக்காலத்தில் இலங்டகயில் வித்தியாலங்கார பல்கடலக்கழகம் 

(இன்டைய கைனி பல்கடலக்கழகம்) அவடர தம்வமாடு பணியாற்றும்படி 

அடழத்தது. அங்வக வபராசிரியராக பணியாற்றினார். இறுதிவடர அவடர எந்த 

இந்தியப் பல்கடலக்கழகமும் உரிய பகௌரவத்டத அவருக்குக் பகாடுக்கவில்டல. 

 

ராகுல்ஜி தனது பதாைர்ச்சியான ெமூக விஞ்ஞானத் வதைல்களுக்கு ஊைாக மாக்ஸிய 

சிந்தடனயால் கவரப்பட்ைார். மாக்சியவாதியாகவவ ஆனார். அதன்பின்னர் அவர் 

பபௌத்தத்டத மார்க்சியத்துக்கூைாக எப்படி அணுகவவண்டும் என்று “மார்க்சிய 

அணுகுமுடையில் பபௌத்தம்” (Buddhism: The Marxist Approach) என்கிை நூடல 

எழுதினார். 

 

உலகின் பல எழுத்தாைர்கள் தமது இறுதிக்காலத்தில் எதிர்பகாண்டிருக்கிை அவத 

நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம், இருதய வநாய் என்பவற்ைால் பாதிக்கப்பட்ைதுைன், 



~ 60 ~ 
 

மிடக உடழப்பு உைலின் ஆவராக்கியத்டதயும் பவகுவாக பாதித்து 

நிடனவாற்ைடலயும் இழந்து 1963இல் ைார்ஜிலிங்கில் இைந்தார். 
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14.    கல்விக் தகொள்லகயும் தமொழிக் தகொள்லகயும்.     
— தொல்லாக்கியன் 

 

எந்த ஒரு வைர்ந்த நாட்டிலும், மருத்துவமும், கல்வியும் அரசின்  

கட்டுப்பாட்டிவலவய இருக்கும். ஏபனனில், எல்டலப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

உள்நாட்டு அடமதிடயக் காப்படத அடுத்து, குடிமக்களின்  உைல்நலடனக் காக்க 

வவண்டியதும், முன்வனற்ைம் மற்றும் வைர்ச்சிக்குத் வதடவயான கல்விடய வழங்க  

வவண்டியதும், அறிவார்ந்த அரசின்  தடலயாயக்  கைடமகைாக 

உணரப்படுகின்ைன. இந்தியா, வைர்ந்த நாட்டுக்குரிய இலக்கணமான, இலவெ 

பபாது மருத்துவம் மற்றும் இலவெக் கல்விடய நாட்டு மக்களுக்கு உறுதிப்படுத்த 

வவண்டும்.  

 

இந்தியாவின்  புதிய கல்விக் பகாள்டக 2019, தமிழகத்தில் பபரும் வபசும் 

பபாருைானது. ஒரு ொரார் நல்ல பகாள்டக என்றும், மற்பைாரு ொரார் வமாெமான 

பகாள்டக என்றும் கூறிவருகின்ைனர். எப்படி இருப்பினும், பாராளுமன்ைத்தில் 

விவாதித்து ெட்ைமாக நிடைவவற்ைாமல், வமாடி அரொங்கத்தின்  பகாள்டக 

முடிவாகச் ெட்ைமாக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயில், இந்தியா அங்கம் வகிப்படத நாம் அறிவவாம். ஐக்கிய 

நாடுகள் ெடபயின் பபாருைாதாரம் மற்றும் ெமூக விவகாரங்கள் துடை, 

வைங்குன்ைா வைர்ச்சிக்கு (Sustainable Development Goals) 17 இலக்குகடைக் 

பகாண்டுள்ைது. அவற்றில், (SDG4) 4-வது இலக்குதான், “அடனவடரயும் 

உள்ைைக்கிய, ெமமாக்கப்பட்ை, தரமான கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் 

கற்கும் வாய்ப்புகடை வைர்ப்பது” மற்றும், “கற்பவடர டமயமாகக் பகாண்ை, 

கலந்துடரயாைல் ொர்ந்த, இணக்கமுள்ை அவத ெமயம் மகிழ்ச்சிகரமான ஒன்ைாக 

கல்விடய விரிவுபடுத்துவது”.  

 

பபருந்தரவு (BIG DATA), பெயற்டக நுண்ணறிவு (AI), இயந்திரவழிக் கற்ைல் 

(MACHINE LEARNING) காரணமாகப் பல பதாழில்கள், எதிர்காலங்களில், 

மனிதர்களின்  வதடவயின்றி, இயந்திரங்களினாவலவய  நிகழ்த்தப்படும். எனவவ, 

இயந்திரங்கைால் முடியாத திைன்கடை, மிகுதியான மனிதர்கள் வைர்த்பதடுக்க 

வவண்டியது அவசியமாகும்.  அறிவியல், மானுைவியல், ெமூகவியல் ஆகிய 

துடைகளுைன் கணிதம், கணினி அறிவியல், தரவு அறிவியல் ஆகியடவ 

ஒன்றிடணந்த, புதிய துடைகடை  உருவாக்க வவண்டும். பருவநிடல மாற்ைம், 

தூய்டமக்வகடு, குடையும் இயற்டக வைங்கள் ஆகிய சிக்கல்கடைத் தீர்க்க, 

உயிரியல், இரொயனம், இயற்பியல், விவொயம், பருவநிடல அறிவியல், ெமூக 

அறிவியல் ஆகியவற்றின் கூட்டு ஆய்வுகள் வதடவப்படும். இந்தியா, பபரும் 

மக்கள் பதாடகயுைன் வைரும் நாபைன்பதால், மானுைவியல் மற்றும் கடல ொர்ந்த 

துடைகளின் வதடவகளும் அதிகரிக்கும்.   

 

கல்விகற்ைல் முடையானது, கூரிய சிந்தடன, சிக்கல்கடைத் தீர்க்கும் திைன், 

படைப்பாக்கத்திைன் ஆகியவற்டை வைர்ப்பதாய் இருக்க வவண்டும். கடல, திைன், 
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இலக்கியம், பண்பாடு, நற்பண்புகள் ஆகியவற்றுைன் முழுடமயான மனிதடன 

உருவாக்குவதாய் கல்வி இருக்க வவண்டும்.  

 

இந்தியாவும், ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் இக்பகாள்டகடய நடைமுடைப்படுத்தப் 

வபாவதாய், 2015-வலவய உறுதியளித்தது. அதன் பதாைர்ச்சியாக, இந்தியச் 

சூழலுக்வகற்ை  கல்விக் பகாள்டகடய, இந்தியா உருவாக்க முடனந்தது. முன்னாள் 

மத்திய அடமச்ெரடவ பெயலாைர் திரு.டி.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியன் அளித்த 

அறிக்டகயின் அடிப்படையில், இந்திய அரொங்கத்தின்  மனிதவை 

வமம்பாட்டுத்துடை சில உள்ளீடுகடை, 2016-ல் வழங்கியது. அவ்வுள்ளீடுகடைக் 

பகாண்டு  வதசியக் கல்விக்  பகாள்டக வடரடவ உருவாக்க, பத்மவிபூஷன் 

முடனவர் கஸ்தூரி ரங்கன் தடலடமயில் ஒரு குழுடவ, 2017 ஜூன் மாதம், மத்திய 

அரசு உருவாக்கியது.  

 

அக்குழு, நம் நாடு மற்றும் அபமரிக்கா, இங்கிலாந்து உட்பை, உலக நாடுகள் 

பலவற்றிலும் உள்ை நூற்றுக்கணக்கான கல்வியாைர்களுைனும், மாநில கல்வி 

அடமச்ெர்களுைனும் உடரயாடி, இப்புதிய கல்விக் பகாள்டக வடரடவ 

உருவாக்கியுள்ைது பாராட்டுக்குரியது. ஆனால், அவத ெமயம், கல்வித் துடையில் 

சிைப்பான முன்வனற்ைம் அடைந்துள்ை நாடுகைான, பின்லாந்து, பைன்மார்க், 

நார்வவ, சுவீைன், ஜப்பான், பதன் பகாரியா, ஆஸ்திவரலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய 

நாடுகளின் கல்வி அடமப்புகடைக் கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்ைாதது 

வருந்துதற்குரியது. இக்பகாள்டக குறித்து, மனிதவை வமம்பாட்டுத்துடை 

அடமச்ெரின்  உள்ளீட்டுப் பங்களிப்பு, பா.ஜ.க. வின்  குறுகிய அரசியல் 

அம்ெங்கவைாடு, இருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது 

(https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/Inputs_Draft_NEP_2016.pdf).  

 

வமாபியஸ் பட்டை (Mobius Strip) எனும் இந்த பைக்குறி, 

புதிய வதசிய கல்விக் பகாள்டகயின்  சின்னமாக 

உள்ைது. இது, துவக்கவமா முடிவவா இல்லாமல், 

என்பைன்றும் வைர்கின்ை, உயிர்ப்புள்ை அறிவின்  

தன்டமடயக்  குறிக்கின்ைது. நல்ல குறிதான்.  

 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின்  1948- ம் ஆண்டின்  மனித 

உரிடமகள் பிரகைனத்தின்  “அடனவருக்கும் கல்வி 

கற்கும் உரிடம உள்ைது”, எனும் அடிப்படையில் 

பதாைங்கி, ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின் கல்வி, அறிவியல் 

மற்றும் கலாச்ொர அடமப்பின்,  1996 -ம் வருைத்திய, 21-ம் நூற்ைாண்டில் கல்வி 

பற்றிய ெர்வவதெ குழுவின் அறிக்டகயான, “கற்ைல் : உள்ளிருக்கும் புடதயல்” 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590/PDF/109590engo.pdf.multi) என்பது 

வடர, புதிய கல்விக் பகாள்டக வடரவுக் குழு கணக்கில் எடுத்திருப்பது, நன்று.  

 

1. அறிதலுக்கான  கற்ைல், 2. உடழப்பதற்கான கற்ைல், 3. வெர்ந்து வாழ்வதற்கான 

கற்ைல், 4. தானாய் இருப்பதற்கான கற்ைல் என்பன, கல்வியின் நான்கு தூண்கள் 

என்றும், கல்விப் படிப்புைன், ‘பமன் திைன்கைாக’ ெமூகத்தில் இயங்கும் பல்வவறு  

குழுக்களுைன்  இணக்கமாக வாழக் கற்பது மற்றும் மற்ைவர் உணர்வு புண்பைாமல் 
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பழகக் கற்பது என்பதும் கல்வியின்பாற்படும் என்று அவ்வறிக்டக சுருக்கமாகக் 

கூறுகின்ைது.  

 

இப்புதிய கல்விக் பகாள்டக, இந்தியப் பாரம்பரியக் கல்விமுடைடயயும், அறிவு 

வைத்டதயும் கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்வதாய் கூறுகின்ைது. பழம் இந்தியாவில், 

குறிப்பாக, பபௌத்த, ெமணர்கள் காலத்தில், கல்வியின் இலக்கு, தன்டன 

உணர்தலும் சுயவிடுதடலயுமாகவவ இருந்தது. அதனால், ெமுதாயத்தின் 

பபரும்பகுதி பபாருைாதார இயக்கமின்றிப் வபானது. உடழத்த சிலரின் மீது 

பபரும்பாரம் அழுத்தியது. ஆனால், அவர்களுக்குப்  பின் வலிடமயடைந்த 

ெனாதனிகவைா, பமாத்த ெமுதாயத்தின்  பபாருைாதார உபரிடய, தங்களின்  

உலகவாழ்க்டகக்காக மடை மாற்றிக் பகாண்ைனர். தனிநபர்களுக்கும் 

இடைடமக்கும் இடையில் தரகர்கைாய் மாறினர்.  

 

திருவள்ளுவர் வபான்ை ெமூக இலக்கியவாதிகைால்தான், கல்வி, அைவழியிலான, 

ெமத்துவமான, படைப்பாற்ைல் மிக்க ெமூக இயக்கத்தின் ஒரு அங்கமானது. 

மனவிடுதடலயும், தனி நபரின்  டககளுக்கு, மீண்டும்   வந்தது. 

இல்லைவாழ்க்டகயின்  ஊவைவய, விடுதடல அடையமுடியும் என  உறுதி பெய்தது, 

திருக்குைள். பல நூற்ைாண்டுச் ெங்க  இலக்கியங்களின் ொரத்டதப் பிழிந்து, 

குைளுக்குள் நிடைத்தார், திருவள்ளுவர். அதனால்,  தமிழரின்  பதான்டம 

வாழ்வியல் பதாைர்ச்சியாய் அடமந்தது, திருக்குைள். கல்வி பற்றிய திருக்குைளின் 

உயர்ந்த  எளிய கருத்துகடை, இக்கல்விக் பகாள்டக எடுத்து ஆைாதது பபருங்குடை.   

 

ஆனால், அவத ெமயம், இந்த புதிய கல்விக் பகாள்டக, இன்டைய உலகின் 

அறிவியல்கடை முதன்டமயாகக் கணக்கில் பகாள்ைாமல், பண்டைய ெமற்கிருத 

அறிஞர்களின் படைப்புகடைக் கற்கவும், பரப்பவும் முயல்கின்ைது. இதனால், உலக 

நீவராட்ைத்திலிருந்து நாம் விலகிச் பெல்லும் வாய்ப்புகள் மிகும். 

 

ஆனால், ஏழு வடகயான நைனங்கள், இரண்டு வடகயான இடெகள் 

இருப்படதயும், அவற்டை ஒன்றுச் வெர்ப்பதன் மூலம், புதிய கடலவடிவங்கடை 

உருவாக்க முடியும் என்று, இந்த புதிய கல்விக் பகாள்டக கூறுவது, நன்வை. “நாம் 

பபாதுவில் உருவாக்கும் நிடலயான பபாருட்களின் மூலம்தான், நிடலயில்லாத 

நாம், அழியா வாழ்டவப் பபறுகிவைாம்”, என்று ஐன்ஸ்டீன் கூறியடதச் ெரியாக 

நிடனவுபடுத்துகிைது, புதிய கல்விக் பகாள்டகயின் வடரவுக் குழு.. 

 

இந்தியாவில், 1986 மற்றும் 1992-ல் உருவாக்கப்பட்ை கல்விக் பகாள்டககள், கல்வி 

பபறுதல் மற்றும் ெமத்துவம் ஆகியவற்றிற்கு  மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் 

பகாடுத்தது, கல்வியின் தரத்திற்கு அல்ல என்றும், அக்பகாள்டககள்  முழுடமயாக 

நிடைவவற்ைப்பைவில்டல  என்றும் குற்ைம்  ொட்டுகிைது, இக்கல்விக் பகாள்டக. 

ஆனால், இடணயதைத்டத உள்ைைக்கியதாய் அக்பகாள்டககள் 

இருந்திருக்கவில்டல என்பது உண்டமதான். இனிவரும் காலங்களில், கல்விவயா, 

வாழ்வவா, இடணயம் இன்றி, கற்படன பெய்தும் பார்க்க முடியாது. குறிப்பாக, 

கல்வி, வாழ்நாள் முழுவதும் வமற்பகாள்ை வவண்டியதாகிவிடும். இன்டைய 

இடைஞர்கள், இடணயப்பயன்பாட்டைத் தவைவிட்ைால், இந்தியாவின் 

எதிர்காலம் வகள்விக்குறியதாகிவிடும் என்பது ஏற்கக்கூடிய எச்ெரிக்டகவய!    
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பத்தாம் வகுப்பிற்குப் பிைகு, மாணவர்கள் கல்வியிலிருந்து பவளிவயைவும் 

மீண்டும்  உள்நுடழயவும் வெதிகள் பெய்யப்படும் என்பது ஒரு நல்ல பெய்தி. 

அவ்வடகயில், வமற்கு நாடுகடைப் வபான்று, சில காலம் உடழத்து, பணம் மற்றும் 

அனுபவம் ஈட்டிய பின் மீண்டும் கல்விடயத் பதாைர்வது, தனக்கும், 

பபற்வைார்களுக்கும் வதடவயற்ை பாரத்டத நீக்கும், நடைமுடை வாழ்க்டகயுைன் 

எளிதாக இடணத்துப் பார்க்க முடிவதால், கல்வியும் அதிக பயனுள்ைதாய் 

இருக்கும். 

 

இனி, இப்புதிய கல்விக் பகாள்டகயின்  அம்ெங்கடைச் ெற்று விரிவாகக் 

காண்வபாம். 

1. கல்விக்கட்ைடமப்பு: தற்வபாதுள்ை 10 + 2 = 12 வருைக்  கல்விக்  

கட்ைடமப்புக்குப் பதிலாக, 5 (3 வருைம் பாலவாடி, 1, 2 வகுப்புகள்) + 3 (3, 4, 5 

வகுப்புகள்)  + 3 (6, 7, 8 வகுப்புகள்) + 4 (9, 10, 11, 12 வகுப்புகள்) = 15 வருைக் கல்விக்  

கட்ைடமப்பாக  மாற்ை முயல்கிைது, புதிய கல்விக் பகாள்டக. இரண்டு வயது 

வடரதான், பபற்வைார்களுக்குப் பிள்டைகள், மூன்று வயது முதல், கல்விமூலம் 

அரசின் குழந்டதகள். ஆைாவது வயதுக்குப் பதில், மூன்று வயதிலிருந்வத 

கல்விடயப் புகுத்த முடனகிைது இக்பகாள்டக. உலகம் எங்கும், குழந்டதகள் 

தங்கள் பருவத்டதக் குழந்டதகைாகவவ அனுபவம் பகாள்ை வவண்டும் என்று 

முன்டவக்டகயில், விடையாட்டுகள் மூலமாக, இயல்பாக மட்டுவம கற்க 

வவண்டும் எனும்வபாது, இக்பகாள்டக, நடைமுடையில், குழந்டதகடை இைம் 

வயதிவலவய முடைொர்ந்த கல்விடயக் கற்க டவத்துவிடும். விடையாட்டுகள் 

மூலமாகக் கற்பிக்கும் கலாச்ொரமும், உள்கட்ைடமப்பும், பயிற்சியும் 

பபரும்பாலும் இந்தியாவில் இல்டல. அந்த  வடகயில், இக்பகாள்டக, 

குழந்டதகளின் சுதந்திரத்திற்கும், இன்பத்திற்கும் எதிராகக் கட்ைவிழ்த்துப்படும்  

வன்முடையாகி விைலாம்.  

 

2. ஆரம்பக்கால குழந்டதப்பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (3-5 வயது): ஒரு 

குழந்டதயின் ஒட்டுபமாத்த மூடை வைர்ச்சியில், 85% வமல், 6 வயதிற்குள்ைாகவவ 

நிகழ்ந்து விடுகின்ைது. எழுத்துகள், பமாழிகள், எண்கள், எண்ணும் திைன், 

வண்ணங்கள், வடிவங்கள், உட்புை மற்றும் பவளிப்புை விடையாட்டு, புதிர்கள் 

மற்றும் தர்க்கரீதியான சிந்தடன, சிக்கடலத் தீர்த்தல், வடரதல், ஓவியம் மற்றும் பிை 

காட்சிக்  கடல, டகவிடன, நாைகம், பபாம்மலாட்ைம், இடெ, அடெவு 

ஆகியவற்டைக் குழந்டதகளுக்குக் கற்பிக்கப் வபாவதாகவும், இக்கல்விக் பகாள்டக 

கூறுகின்ைது.     ஆனால், குழந்டதயின்  அறிவு வைர்ச்சிடய, வழக்கமான  கல்வி 

முடையில் ஏற்படுத்தக் கூைாது. பவறும் விவரங்கைாய் வழங்குவதற்குப் பதில், ஏன் 

, எதற்கு, எப்படி எனும் வகள்விகடைக் வகட்கும் வண்ணமும், சிந்தடனத் திைடன  

வைர்ப்பதாகவும் அடமதல் வவண்டும். இதுவடர, அதற்கான  முயற்சிகள், அரசின் 

ஆரம்பக்கால கல்வித் துடையில் பதாைர்ந்து எடுக்கப்பைவில்டல. தனியார்ப் 

பள்ளிகள் சிலவற்றில், இவற்றில் சில நிகழ்கின்ைன. பபற்வைார்களின் 

மனநிடலயிலும், கல்வி பற்றிய சிந்தடன மாற்ைங்கடைக் பகாண்டுவர வவண்டும். 

ஆங்கிலத்தில் வபசுவதுதான் கல்வி எனும் எண்ணத்டத முதலில் ஒழிக்க வவண்டும். 

I. ஆரம்பக்கால குழந்டதப்பருவப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக்கான 

உள்கட்ைடமப்பு, ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி, உபகரணங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டைச் பெய்தல் அவசியம். 
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II. மனிதவை வமம்பாடு, பபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் வமம்பாடு, சுகாதாரம் 

மற்றும் குடும்பநலம் ஆகிய துடைகள் இடணந்து, ஆரம்பக்கால குழந்டதப்பருவப் 

பராமரிப்பு மற்றும் கல்விடயத் திட்ைமிட்டுச் பெயலாற்றும் என்பது நற்பெய்தி. 

 

3. பதாைக்கக் கல்வி (1-3 வகுப்புகள், 6-8 வயது): படித்தல், எழுதுதல், 

எண்ணுதல் ஆகிய எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிடவப் பபறுவது இக்காலக் 

கல்வியின் வநாக்கமாகும். தற்ெமயம், பதாைக்க வகுப்புகளில் படிக்கும் ஐந்து வகாடி 

மாணவர்களில் பபரும்பான்டமயினர், அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் 

எண்ணறிடவ அடையாதவர்கைாக உள்ைனர், என்று கணக்பகடுப்புகள் 

எச்ெரிக்கின்ைன.  

I    ஊட்ைச்ெத்து மிக்க காடல உணவு வழங்கப்படும். 

Ii.   ஆசிரியர் காலியிைங்கள் நிரப்பப்படும்.  

Iii எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவுப் பாைங்கடைக் கற்பிக்க ஆசிரியர்களுக்குப் 

பயிற்சி வழங்கப்படும்.  

Iiv. ெகமாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கடைக் பகாண்டு  எழுத்தறிவு மற்றும் 

எண்ணறிவுப் பாைங்கடைக் கற்பிக்கலாம் என்கிைது, புதிய கல்விக் பகாள்டக.  

 

மீண்டும் வபாதிய நிதி ஒதுக்கீடு இன்றி, வமற்கூறிய நல்பலண்ணங்கடை 

நிடைவவற்ை முடியாது. வமலும், தன்னார்வலர்கள், அரசியல் ொயம் 

இல்லாதவர்கைாய் இருப்பின் நன்று. காவல்துடை நண்பர்கள் வபாலில்லாமல் 

இருப்பது அவசியம். 

 

4. பாைத்திட்ைம்: மனப்பாைம் பெய்யும் முடையிலிருந்து, உண்டமயான 

புரிதலுக்காகப் பாைத்திட்ைம் மாற்றியடமக்கப்படும் என்று கூறுகின்ைது, இப்புதிய 

கல்விக் பகாள்டக. கூர்டமயான சிந்தடன, படைப்பாற்ைல், தருக்கவடகயில் 

உய்த்தறிதல், கூட்டு முயற்சி, ெமூகப் பபாறுப்புணர்வு, பன்பமாழித்துவம், 

அைவியல்வடகயில்  காரணமறிதல், எண்ம அறிவு வபான்ைவற்றில், உயரிய 

திைன்கடை அடையும் வடகயில், பாைத்திட்ைம் மாற்றியடமக்கப்படும் என்கிைது.  

 

A பாைத்திட்ைத்தின் சுடம குடைக்கப்பட்டு, நுண்ணிய சிந்தடனடய வைர்க்கும் 

விதமாய் மாற்றியடமக்கப்படும்.  

 

B அனுபவம், கலந்தாவலாசித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலான கற்ைல் 

முடை உருவாக்கப்படும்.  

 

C பலவடக பாைங்கடை, தங்கள் விருப்பப்படி, மாணவர்கள் வதர்ந்பதடுத்துக் 

பகாள்ைலாம். 

 

D கடலகள் மற்றும் அறிவியல்கள், பாைக்கல்வி மற்றும் பதாழிற்கல்வி ஆகியடவ 

கைாராகப் பிரிக்கப்பைாது.  

 

E குழந்டத வைர்ச்சி மற்றும் பமாழி பயின்ைல் பற்றி அறிவியல் என்ன  

கூறுகிைபதன்ைால், குழந்டதகள் இைம் வயதில், பமாழிடயக் கற்பதுைன் பிை 

பாைங்கடையும், தங்கள் தாய் பமாழியில் மிகச் சிைப்பாக கற்கிைார்கள். வமலும், 2 

முதல் 8 வயதுவடர, குழந்டதகள் பலபமாழிகடை எளிடமயாக கற்கிைார்கள். 
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எனவவ, குடைந்தது ஐந்தாவது வடரயிலும், இயன்ைால் எட்ைாவது வடரயிலும் 

தாய்பமாழியில் அல்லது உள்ளூர் பமாழியில் கற்பிக்கப்படும். கல்வி பமாழி, 

தாய்பமாழியிலிருந்து வவறுபட்ைால், இரண்டு பமாழிகளிலும் கற்ைலுக்கான 

வெதிகள் உருவாக்கப்படும். முன்-ஆரம்பப்பள்ளி மற்றும் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல், 

மூன்று பமாழிகளில் வபெவும், எழுத்துகள் பற்றிய அடிப்படை அறிடவப் 

பபறுவதற்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படும். மூன்ைாம் வகுப்புவடர, தாய்பமாழியில் 

எழுதக் கற்பிக்கப்படும். பிைகு, மற்ை பமாழிகளிலும் எழுதக் கற்பிக்கப்படும். 

மும்பமாழித் திட்ைத்டத அமல்படுத்த வவண்டும். இது, எல்லா மாநிலங்களுக்கும் 

ஏற்புடையதாயில்டல.  

 

F அன்னிய பமாழியான ஆங்கிலத்டத விடுத்து, நாம் இந்தியத் வதசிய பமாழிகடை 

வைர்க்க வவண்டும். வதடவயான துடைகளில், இந்திய பமாழி மற்றும் ஆங்கில 

பமாழி ஆகிய இரண்டிலும் கற்கலாம். பிபரஞ்சு, பஜர்மன், ஸ்பானிஷ், சீனம் 

மற்றும் ஜப்பானியம் ஆகிய அன்னிய பமாழிகடையும் விருப்பப் பாைங்கைாக 

கற்கலாம். 

 

G இந்திய பமாழிகள் வைம் நிரம்பியடவ, அறிவியல் பூர்வமானடவ, அழகானடவ. 

அவற்றினுக்கிடையிலான ஒற்றுடமகடைக்  கண்ைறிதல் மிகவும் 

ஆர்வமூட்டுவதாகும். 

 

H ெமற்கிருதம் மிகவும் பெம்டமயான பமாழி. அதில் ஏராைமான துடைகளில், 

படைப்புகள் உள்ைன. மற்ை பமாழிகளின்  வைர்ச்சியில், ெமற்கிருதம் ஆற்றியுள்ை 

பங்கின்  காரணமாக, அம்பமாழியும், அம்பமாழியின்  படைப்பாக்கங்களும் 

பரவலாகக் கற்பிக்கப்படும். தமிழ், பதலுங்கு, கன்னைம், மடலயாைம், ஒடியா 

வபான்ை பிை பெம்பமாழிகடையும், பாலி, பபர்ஷியன், பிராகிருதம் வபான்ை 

பமாழிகடையும் எதிர்கால ெந்ததிகளுக்காக நாம் பாதுகாக்க வவண்டும்.  

 

மீண்டும், மீண்டும் ெமற்கிருத பமாழிடயயும் அதன் படைப்புகடையும் 

முன்னிறுத்துவதாகவவ, இந்த புதிய கல்விக் பகாள்டக இருக்கின்ைது. திரு. கஸ்தூரி 

ரங்கன், கன்னைராயினும், கன்னைவம திராவிைக் கிடை பமாழி என்று 

அறிந்திருந்தும், ெமற்கிருதம்தான், இந்திய பமாழிகள் அடனத்திற்கும் தாய் என்பது 

வபால் கூறியுள்ைது, அறிஞர்க்கு அழகல்ல.   

 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின்படி இந்தியும், ஆங்கிலமும் அலுவல் 

பமாழிகள். புதிய கல்விக் பகாள்டகயின் பல இைங்களில், அடனவடரயும் 

உள்ைைக்கிய ெமத்துவமாக்கப்பட்ை, உயர்தரமான கல்வி என்று கூறிக்பகாண்வை, 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச்  ெட்ைத்தின் எட்ைாவது அட்ைவடணயில் உள்ை 22 

பமாழிகளில்,  ெமற்கிருத பமாழிக்கு மட்டும் அபரிதமான முக்கியத்துவம் 

தந்திருப்பது, ஒருதடலப்பட்ெமானதும், தான்வதான்றித்தனமானதும், அரசியல் 

அடமப்புச் ெட்ைத்திற்கு எதிரானதாகும் ஆகும். 

 

I உைற்கல்வி மற்றும் விடையாட்டுகளும், அடிப்படைக்கல்வி முதவல 

பயிற்றுவிக்கப்படும். 

 

J அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் அருடமகள் கற்பிக்கப்படும்.  
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K நான்காவது வதசிய பாைத்திட்ைக் கட்ைடமப்பு 2005 (NCF 2005) மீைாய்வு 

பெய்யப்பட்டு, 2020-க்குள் திருத்தியடமத்து, எல்லா வட்ைார பமாழிகளிலும் 

பவளியிைப்படும். மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் கழகம், 

வதடவபயனில், சிற்சில மாற்ைங்கடைச் பெய்து பகாள்ைலாம்.  

 

L மூன்று, ஐந்து, எட்ைாம் வகுப்புகளில், கணக்கீட்டுக்கான வதர்வுகள் 

நிகழ்த்தப்படும். அடவ, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பபற்வைார், முதல்வர் மற்றும் 

பள்ளி நிர்வாகக்குழுவிற்கு, பள்ளி நிர்வாகத்டத வமம்படுத்தவும், கற்பித்தல்-கற்ைல் 

முடைகடை  மாற்றியடமக்கவும் உதவும். இத்வதர்வுகள், அடிப்படையான 

கருத்துருவங்கள் மற்றும் அறிடவ வொதிக்கும்.  

 

குறிப்பாக, மூன்ைாம் வகுப்பு கணக்கீட்டுக்கான வதர்வு, அடிப்படை எழுத்தறிவு, 

எண்ணறிவு மற்றும் பிை அடிப்படையான திைன்கடைச் வொதடன பெய்யும். சில 

தமிழ்க் கல்வி விமர்ென வாதிகள் குற்ைம் ொட்டியது வபால், இத்வதர்வுகள் 

மாணவர்களின் மதிப்பபண்டண டவத்து, பதாழிற்கல்வி அளிக்க அல்ல.   

   

5. இடைநிற்ைல்: இடைநிற்ைல், கல்வியின் எல்லா காலகட்ைங்களிலும் ஏவதா 

ஒரு காரணத்தால் நிகழ்ந்து பகாண்வை உள்ைது. குறிப்பாக, 5 மற்றும் 8-ம் 

வகுப்புக்குப் பிைகு, இடைநிற்ைல் மிகுதியாக நிகழ்கிைது. காரணம் ஒன்று, 

உயர்நிடலப் பள்ளிகள் இல்லாடம. இரண்டு, அப்படி இருப்பினும், பவகு 

பதாடலவில் உள்ைது அல்லது  வபாய்வருவதற்குப்  பாதுகாப்பில்லாமல் 

இருக்கின்ைது. 

 

மாணவர்களின் வபாக்குவரத்தில் உதவி, அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு, விடுதி 

வெதிகள் வபான்ைவற்டை உருவாக்குவதன் மூலம், இடைநிற்ைடல பவகுவாக 

குடைக்க முடியும் என இக்கல்விக் பகாள்டக ெரியாகவவ பரிந்துடர பெய்கின்ைது.  

 

பல வகுப்பு நிடலகள் பகாண்ை பள்ளி வைாகத்டத (School Complex) நிறுவும் 

எண்ணத்டதயும் பவளிப்படுத்துகின்ைது, இக்கல்விக் பகாள்டக. கல்வியின்   

பதாைர்ச்சிக்கும், இடைநிற்ைல் பிரச்ெடனக்கும், இதுவும்  ஒரு  நல்ல தீர்வாகலாம். 

ஆனால், பபரும்பாலான  இைங்களில், இடத உருவாக்குவதுதான்  கடினம். 

 

6. கடலகள் மற்றும் அறிவியல்: உலகின் பபரும்பாலான கல்வி 

நிறுவனங்களில், அறிவியல் (Science), பதாழில்நுட்பம் (Technology), பபாறியியல் 

(Engineering), கணிதம் (Mathematics) ஆகியடவ உள்ைைக்கிய STEM அடமப்வப 

முன்டவக்கப்படுகின்ைது. கூைவவ, கடலகடையும் (Arts) வெர்த்து, STEAM 

அடமப்டப, இக்கல்விக் பகாள்டக முன்பமாழிந்துள்ைது வரவவற்கத்தக்கது. 

ஏபனனில், இலக்கியம், இடெ, நைனம், நாைகம், ஓவியம், சிற்பம் வபான்ை 

கடலகள், மனடத பமன்டமயாக்கும், வமன்டமயுமாக்கும். அன்பு, பரிவு, நட்பு, 

பாெம், காதல், பிைடர மதித்தல் வபான்ை பமன்திைன்கடை, கடலகள்தாம் சிைப்பாக 

வைர்க்கும்.  

 

7. வதசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம்: அறிவியல், பதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுைன், 

ெமூக அறிவியல், கடலகள் மற்றும் மானுைவியல் பற்றியும், கல்லூரிகளிலும், 
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பல்கடலக்கழகங்களிலும் ஆராய்ச்சிகள் வமற்பகாள்வதற்கு, இத்வதசிய ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் வழிவடக பெய்யும் என்று புதிய கல்விக் பகாள்டக முன்டவப்பதும் 

வரவவற்புடையவத! ஆனால், மிடகப்படுத்தப்பட்ை அதிகாரம் பகாண்ை டமய 

அடமப்பு, நடைமுடையில், மாநிலங்களில் சுணக்கத்டத ஏற்படுத்தி விைலாம். 

பரவலாக்கப்பட்ை அதிகார அடமப்புகள் அவசியம். அவத ெமயம், பபாறுப்புகள் 

பகாண்ைதாயும், அடவ இருக்க வவண்டும்.      

 

8. ஆசிரியர் பயிற்சி: புதிய கல்விக்கட்ைடமப்பு மற்றும் பாைத்திட்ைங்களுக்கு 

ஏற்ைவாறு, ஆசிரியர்கடைப் பயிற்றுவிப்பது அவசியம். பல துடைகளின் அறிடவப் 

பபற்ைவராயும், கல்வி நிறுவன நிர்வாகம், மாணவர்நிடல வபான்ைவற்டை 

அறிபவராயும், ஆசிரியடர  உருவாக்குதல் நன்று. உயர்கல்வி பபறுவதற்கு 

ஆசிரியர்கடை ஊக்கப்படுத்த வவண்டும் என்பதும் நன்வை. கற்பித்தல் அல்லாத 

நிர்வாகம் மற்றும் அரொங்க வவடலகள், ஆசிரியர்களுக்குத் தரப்பைாது என்பதும் 

நன்வை. கிராமங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு, ஊக்கத்பதாடக 

வழங்கப்படும் என்பது மிக நன்று. ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி பணியிைம் மாற்ைம் 

பெய்வது தவிர்க்கப்படும். இதுவும் நன்வை. பல இந்திய பமாழிகளில், 

ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் தகவல்கள் வழங்கப்படும். அவர்களின் பதாழில் 

முன்வனற்ைத்திற்கான கல்வியும் பயிற்சியும் வழங்கப்படும். தகுதியில்லாத 

ஆசிரியர் பயிற்சிப்பள்ளிகள் மூைப்படும்.  

 

9. வதசிய கல்வி நிறுவனம்: மாறி வரும் உலகச்  சூழல்கடை முன்கூட்டி 

அறியவும், அவற்றிற்கு ஏற்ப கல்வித் திட்ைங்கடை வகுக்கவும், 

நடைமுடைப்படுத்தச் ெம்பந்தப்பட்ை துடைகளுக்கு அறிவுறுத்தவும், இவ்வடமப்பு 

பயன்படும் என்பது, எதிர்கால சிந்தடன  வநாக்குள்ைது. . வமலும், வதசிய கல்வி 

நிறுவனம், இக்கல்விக் பகாள்டகயின் பதாைர்ச்சியான வைரச்சிக்கும் உதவும். 

 

10. மத்திய கல்விப் புள்ளியியல் பிரிவு: ஒழுங்கான புள்ளி விவரங்கள் 

இல்லாமல், ெரியான கல்வித் திட்ைங்கடை வகுக்க முடியாது. எனவவ, மத்திய 

நிறுவனமான கல்வித்  திட்ைம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒரு சுதந்திரமான பிரிவாக, 

மத்தியப் புள்ளியியல் பிரிடவ உருவாக்க, இக்கல்விக் பகாள்டக பரிந்துடர 

பெய்கிைது. இம்முன்பமாழிவும் நன்வை.  

 

11. வதசிய வைர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தல்: அபமரிக்கா, சீனாவிற்கு அடுத்து,  

மூன்ைாவது பபரிய பபாருைாதாரமாக, இந்தியா வர நிடனக்கின்ைது. அப்பபாழுது, 

நம்முடைய பபாருைாதாரம், இயற்டக வைங்கடை (மட்டும்) ொர்ந்து இருக்காது, 

மாைாக அறிடவச் ொர்ந்வத இருக்கும். சூழல் அடமப்பு நம்டம வவறுவடகயில் 

சிந்திக்க நிர்ப்பந்திக்கிைது.  

 

இது, ஒரு தவைான எதிர்பார்ப்பாகும். அபமரிக்கா, சீனா இரண்டின் பபாருைாதாரப் 

பாடதகளும் பின்பற்ைத் தக்கடவயல்ல. அபமரிக்கா, மற்ை நாடுகடை 

(ஆப்கானித்தானம், ஈராக், சூைான், இன்னபிை. )  அவ்வப்பபாழுது ஆக்கிரமித்து, 

தனக்கு வவண்டிய பபாம்டம ஆட்சிகடை நிறுவி, காலபமல்லாம் கப்பம் 

வசூலிக்கின்ைது, ஆயுதங்கடை உற்பத்தி பெய்து, விற்பதற்காகவவ, உள்நாட்டுக்  

கலகங்கடைத் வதாற்றுவிக்கின்ைது. சீனவமா, மிகவும் வமாெமான உடழக்கும் 

சூழலில், மக்கடைச் சுரண்டுகின்ைது. இந்தியாவும் அத்தடகய பாடதகடைப் 
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பின்பற்ை முயல்கின்ைது. தனியார் ஆயுத உற்பத்தி, உடழப்பாைர்களுக்கு எதிரான 

ெட்ைங்கள், விவொயிகளுக்கு எதிரான ெட்ைங்கள், சூழடலக் பகடுக்க உதவும் 

ெட்ைங்கள் ஆகியவற்டைக் பகாண்டு, அபமரிக்கா, சீனம் வபால் வைர்தல் 

அவசியமா? இவற்ைால், இந்தியாவின் பமாத்த உற்பத்தி மதிப்பு உயரலாம். ஒருசில 

முதலாளிகள் பபருமுதலாளிகைாகலாம்.  ஆனால், மக்கள் வமலும் 

வறுடமயடைவார்கள் என்பது மட்டும் உறுதி. சுற்றுச்சூழல் வமலும் மாசுபடும், 

உடழப்பில், மக்கள் தங்கள் சுதந்திரத்டத இழப்பார்கள், நவீன  

கூலிகைாக்கப்படுவர். பிை நாடுகளில், இந்திய ஆயுதங்கைால், அப்பாவி மக்கடைக் 

பகான்றுதான், இந்தியா வைர வவண்டுமா? பபாதுமக்கடை வறுடமயாக்கி, ஒரு 

சிலடர பபரும்பணக்காரர்கைாக்கி, இந்தியா வைர்ந்துவிட்ைது என மார் தட்டிக் 

பகாள்ை வவண்டுமா? 

 

இந்தியா வல்லரொக வவண்டும் என்று அப்பாவி மக்களும் நிடனப்பது 

வவதடனக்குரியது. இது வடரயில், வல்லரசு என்ைால், மற்ை நாடுகடை 

வநரிடையாகவவா மடைமுகமாகவவா கட்டுப்படுத்தல் என்பதாகும். இந்தியா 

வல்லரொனால், பாவம்தான், ொபந்தான் இந்தியாடவச் சூழும். திரு. அப்துல் 

கலாவம கூறியிருப்பினும், வல்லரசு என்பது அருவருப்பானது. இந்தியா வைமான 

அரொகலாம், நல்ல அரொகலாம். வல்லரொகக் கூைாது. வல்லரசு எனும் 

நிடனப்பால், வலிடமடயக் காட்ை வபார் மூளும், படைகளுக்கான பெலவுகள் 

நீளும். மக்கள் பயத்தால் ொவர். வரிகைால், வறுடம மிகும். எனவவ வல்லரசு 

என்பது, பிை நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, முடிவில், நம் இந்திய நாட்டு மக்களுக்வக 

பபருங்வகைாய் முடியும்.  

 

12. உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்: இடவ சுதந்திரமாகச் பெயல்படும். குறிப்பணி 

நாலந்தா மற்றும் குறிப்பணி தட்ெசீலம் ஆகியடவ வதசியக் கல்விக் கழகத்தின்கீழ் 

அடமக்கப்படும். குறிப்பணி நாலந்தா மற்றும் குறிப்பணி தட்ெசீலம் ஆகியவற்றின் 

கீழ், பல மத்திய பல்கடலக்கழகங்களும், கல்வி நிறுவனங்களும் 

பகாண்டுவரப்படும். ெமீபத்தில், அண்ணா பல்கடலக்கழகமும், அவ்வாறு 

பகாண்டுவர முயலப்பட்ைது. மத்திய அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் வபாய்விட்ைால், 

ெமூக நீதிடய நிடலநிறுத்தும் இை ஒதுக்கீடு இல்லாமல் வபாகும். இடத அறிந்து 

பகாடுத்த அரசியல் அழுத்தத்தால், அம்முயற்சி டகவிைப்பட்ைது. பல்துடைக் 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பல்கடலக்கழகங்கள் புதிதாய் வதாற்றுவிக்கப்படும் 

என்பது நன்று. 

 

13. நிதி ஒதுக்கீடு: 2017-2018 ஆண்டில், கல்விக்கான  நிதி ஒதுக்கீடு, இந்தியாவின்  

வதசிய உற்பத்தி மதிப்பில் பவறும் 2.7% தான். 1968, 1986, 1992-ம் ஆண்டுகளில் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ை 6% ஐ, இதுவடர எந்த அரொங்கமும்  எட்ைவில்டல. ஆனால், 

ஒவ்பவாரு அரொங்கமும் பபரிய தனியார் நிறுவனங்களுக்கு, பல்லாயிரம் 

வகாடிக்கணக்கில், கைன்கடைத் தள்ளுபடி பெய்கின்ைன. 2017 – ல், பிை நாடுகளின்  

கல்விக்கான பெலவு கீழ் வருமாறு: 

பூைான், சிம்பாவவ, ஸ்வீைன் — 7.5% 

வகாஸ்ைாரிகா, பின்லாந்து — 7% 

கிடரகிஸ்தான், பதற்கு ஆப்பிரிக்கா, பிவரசில் — 6% 

இங்கிலாந்து, பநதர்லாந்து, பாலஸ்தீனம் — 5.5% 

மவலசியா, பகன்யா, மங்வகாலியா, பதன் பகாரியா, அபமரிக்கா — 5% 
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கல்விக்கான  முதலீவை  மிகவும் சிைந்த முதலீடு. அறிவுப் பபாருைாதாரத்திற்கு, 

தரமான கல்வி அவசியம். தரமான கல்விடய அடைய, வபாதுமான நிதி ஒதுக்கீடு 

அவெர அவசியம். பநடுங்காலமாகப் பரிந்துடரக்கப்பட்டு வரும் இந்தியாவின் 

வதசிய உற்பத்தி மதிப்பில் 6% ஐ, கல்விக்காக உைனடியாக ஒதுக்க வவண்டும்.  

 

அடிப்படையில், இப்புதிய கல்விக் பகாள்டக பதாடல வநாக்குைன், நல்ல 

எண்ணங்களுைன், புதிய திட்ைங்களுைனும் நிறுவனங்களுைனும், இந்தியக் 

கல்விடய வமம்படுத்தக் கருதுவது நல்லது. ஆனால், இடையிடையில், சில 

தவைான  கருதுவகாள்கடைக் பகாண்டு, தவைான  பரிந்துடரகடைச் பெய்வது 

வவதடனக்குரியது. குறிப்பாக, ெமற்கிருத பமாழி பற்றிய முக்கியத்துவம் மற்றும் 

வைரச்சிக்காகச் சுற்றுச் சூழடலப் பலியாக்க முயல்வது ஆகியடவ. 

 

புதிய கல்விக் பகாள்டக மட்டும் வபாதாது. நடைமுடைப்படுத்துடகயில், கீழ் 

வருவனவற்டை உறுதி பெய்தல் அவசியம்: 

1. ஏற்கனவவ தீட்டிய கல்விக்பகாள்டகயின் நடைமுடைப்படுத்தடல  நிடைவு 

பெய்திை வவண்டும். குறிப்பாக, அடனவரும் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு. 

2. பாைத்திட்ைங்கள் நாடு முழுவதும் ெமமாவடத உறுதி பெய்தல் மிக மிக 

அவசியம், அவெரம். 

3. பின்லாந்து நாட்டுக்கல்விமுடை, உலகநாடுகைால் மிகவும் 

பாராட்ைப்படுகின்ைது. படைப்பாக்கத்டத (Creativity) இலக்காகக் பகாண்டு,  

நிகழ்வுகடை அடிப்படையாகக்  (Phenomenon based)   பகாண்ை கற்ைல் முடைகள் 

அங்கு நடைமுடைப்படுத்தப்படுகின்ைன. அத்தடகய கற்ைல் முடைகடை நாமும் 

வமற்பகாள்ை வவண்டும்.  

4. பின்லாந்தில், கல்விக்காக வபாதிய நிதிகளும் ஒதுக்கப்படுகின்ைன. 

கல்விக்கான நிதி என்பது பெலவு அல்ல, அது பபரும் முதலீடு என்படத 

அரசியலாைர்கள் கருத்தில் பகாள்ை வவண்டும். கல்வியால் உைனடி பலன்கடைத் 

தர முடியாது. ஆனால், எதிர்காலத்தில், அது பபரும் ெமூக பொத்திடன உருவாக்கும் 

என்னும் ஆழ்ந்த கனவுகள் வவண்டும், நடைமுடைப்படுத்தும் உறுதி வவண்டும். 

நாட்டையும், மக்கடையும், குழந்டதகடையும் வநசிப்பவர்கைால் மட்டுவம அது 

ொத்தியம். 

5. ஐக்கிய நாடுகள் ெடபயின், பபாருைாதாரம் மற்றும் ெமூக விவகாரங்கள் 

துடை பரிந்துடரத்த இலக்குகடை வநர்டமயாகப் பின்பற்றும் வடகயில், 

பிற்படுத்தப்பட்ைவர்கள், பட்டியலின  மக்கள், விளிம்பு நிடலயில் உள்வைார், 

பபண்கள் ஆகிவயார்கடை உள்ைைக்கிய, ெமமாக்கப்பட்ை, தரமான  கல்விடயத் 

தருதல் வவண்டும்.  தரமான  கல்விக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக்கின்ை அைவுக்கு, 

அடனவடரயும் உள்ைைக்குவடதயும், ெமமாக்கப்படுவடதயும் விவரிக்கவில்டல, 

இக்பகாள்டக.  

6. இந்திய அரசியல் அடமப்பின் எட்ைாவது அட்ைவடணயில் உள்ை எல்லா 

பமாழிகடையும் வைர்க்கும் கல்விக்பகாள்டகயாக, இடதத் திருத்த வவண்டும். 

ெமற்கிருதம் மட்டுவம இந்திய பமாழி எனும் வடகயில் அடமந்த, 

ஒருதடலபட்ெமான கல்விக்பகாள்டக அம்ெங்கடைக் டகவிை வவண்டும்.  

7. கல்வி அடமப்பில், இப்புதிய கல்விக் பகாள்டக விரும்பும் மாற்ைங்கடைக் 

பகாண்டுவர, பமாத்த வதசிய வருமானத்தில் குடைந்தது 6% ஐ, கல்விக்காக, 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும், குடைந்தது ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒதுக்க 
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வவண்டும். இல்டலபயனில், இப்புதிய கல்விக் பகாள்டக,  பவறும் 

காகிதங்கைாகவவ மிஞ்சும் அல்லது குறுகிய அரசியல் வநாக்கம் பகாண்ை 

பெயல்பாடுகடை மட்டுவம ொதித்துக் பகாள்ை வழிவகுக்கும். மற்ை கல்வி 

சீர்திருத்தங்களும், முன்பமாழிவுகளும் மிகவும் ஆர்வமூட்டுவதாய் இருப்பினும், 

வபாதிய நிதிடய ஒதுக்காவிட்ைால், அடவ எவற்டையும் ொதிக்க முடியாது. நிதி 

ஒதுக்குவடதப் பற்றிய உறுதியான நிடலப்பாடு இல்லாதவடர,  இடவபயல்லாம், 

ஐக்கிய நாடுகள் ெடபக்கு அறிக்டக பகாடுப்பதற்காக எழுதப்பட்ை சுவாரசியமான 

ஆவணமாக மட்டுவம இருக்கும்.   

8. அடனவடரயும் உள்ைைக்கிய, ெமமாக்கப்பட்ை, தரமான  கல்விடய 

அளித்தப்பின்புதான் , வதசிய அைவிலான  நீட் (NEET) வபான்ை உயர்கல்விக்கான 

வதர்வுகடை நைத்துவது நியாயமாய் இருக்கும். 

9. ெமூகநீதி குடலயா வண்ணம், பல்வவறு திட்ைங்கடையும் பெயல்படுத்த 

வவண்டும். 

 

இக்கல்விக் பகாள்டககளின்  குடைபாடுகடை இந்திய அரொங்கத்திற்குச் சுட்டி 

தகுந்தவாறு திருத்த முயல்வவதாடு, ஐ. நா. பபாருைாதாரம் மற்றும் ெமூக 

விவகாரங்கள் மற்றும் ஐ.நா. கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்ொர அடமப்பிலும் 

முடையிட்டு, இந்திய அரொங்கத்திற்கு  அழுத்தம் தரலாம்.  

 

இறுதியாக, அம்வபத்கர், இந்திய அரசியல் அடமப்பு ெட்ைம் பற்றிக் கூறிய அவத 

வாெகம் இப்புதிய கல்விக் பகாள்டகக்கும் பபாருந்தும். இப்புதிய கல்விக் 

பகாள்டகயின்  இயல்பு பபரிதல்ல. இது, பகட்ைவர்கள் டககளில் வெர்ந்தால், 

மக்களுக்குத் தீடமயாகும். நல்லவர்கள் டகயில் வெர்ந்தால், (இன்னும்) நல்லதாக 

மாறும். யார் டகயில் இருக்கின்ைது, இருக்க வவண்டும் என்படத மக்கள்தாம்  

உறுதிப்படுத்த வவண்டும். 
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15.    தகௌதம ென்ைொவின் இை ஒதுக்கீட்டின் 
மூைவரைொறு.     
— முடனவர்.ஆ.சிவசுப்பிரேணியன் 

 

 

 

வருணப் பாகுபாடும் அதிலிருந்து கிடைத்த ொதியமும் வகாவலாச்சிக் 

பகாண்டிருந்த இந்தியச்ெமூகத்தின் ஆட்சியாைராக, ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் 

கம்பபனி தன்டன நிடல நிறுத்திக் பகாண்ைதும், தங்கள் நாட்டின் நிர்வாக 

அடமப்டப இங்கு அறிமுகம் பெய்தனர். இப்புதிய நிர்வாக அடமப்பில் ொதியப் 

படிநிடலயில் வமவலயுள்ை ொதியினவர பணியாைர்கைாக விைங்கி ஆதிக்கம் 

பெலுத்தலாயினர். மன்னராட்சியில் இைம் மறுக்கப்பட்வைார் காலனியாட்சியிலும் 

அவத நிடலக்கு ஆைாயினர். இராணுவத்டதப் பபாறுத்த அைவில் ெற்று 

வவறுபாைான முடை நிலவியது. சில குறிப்பிட்ை ெமூகத்தினடர மட்டுவம 

பகாண்ை படைப்பிரிவுகடை ஆங்கிவலயர் உருவாக்கினர். இடவ 

அச்ெமூகத்தினரின் பபயராவலவய அடழக்கப்பட்ைன. ஜாட் பரஜிபமண்ட், சீக்கிய 

பரஜிபமண்ட், மகர் பரஜிபமண்ட், படையர் பரஜிபமண்ட் என்ை பபயர்களில் 

அடழக்கப்பட்ை பரஜிபமண்ட்கடை இதற்குச் ொன்ைாகக் கூைலாம். மராத்திய 

மாநிலத்தில் தீண்ைத்தகாத ொதியினராக ஒதுக்கிடவக்கப்பட்ை மைர்கள் 

படைவீரர்கைாக ஆங்கிவலயர்கைால் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ைதானது அவர்களுக்கு 

ெமூக  உயர்நிடலடய வழங்கியதாக அம்வபத்கர் கருதியுள்ைார்.  
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கிராமப்புைங்களில் குற்வைவல் 

பெய்பவர்கைாக இருந்த, 

தீண்ைாடமக்கு 

ஆட்படுத்தப்பட்டிருந்த 

மைர்களும் ெம்பர்களும் 

இராணுவப் பணியினால் பிை 

ெமூகத்தின் மீது அதிகாரம் 

பெலுத்தும் ெமூகங்கைாக 

மாறிவிட்ைன என்று அவர் 

அவதானித்தார். 1927 மார்ச் 19 

ஆவது நாைன்று மைத் என்ை 

ஊரில் நைந்த மாநாட்டில் அவர் 

ஆற்றிய தடலடம உடரயில், 

இராணுவப் பணியின் விடைவாக 

இவ்விரு ொதியினரின் ெமூக 

வாழ்வில் நிகழ்ந்த மாற்ைங்கைாக அவர் குறிப்பிட்ை பெய்திகளின் சுருக்கம் 

வருமாறு: 

 

மராத்தியச் சிப்பாய்களும் பிை ொதியினரும் மைர்கடையும் ெம்பர்கடையும் 

தீண்ைத்தகாதவர்கள் என்று கிராமப்புைங்களில் கருதினர். தமக்குக் கீழ்ப் 

படியாவிடில் தம்டம அவமதிப்பதாகக் கருதினர். இவத ஆதிக்க ொதியினர் 

இராணுவப் பணியில் வெர்ந்தவுைன் மைர், ெம்பர் வகுப்டபச் வெர்ந்த 

சுவபதார்களுக்கு, ெல்யூட் அடித்தனர். தீண்ைத்தகாத ொதியினரான வமலதிகாரிகள் 

தம்டமப் புண்படுத்தும் வடகயில் வகள்வி எழுப்பினாலும் தம் தடலடய 

உயர்த்திப் பார்ப்பதில்டல. இதற்குமுன் இத்தடகய தகுதி இவர்களுக்குக் 

கிடையாது. இவர்களில் 90% மக்கள் எழுத்தறிவு பபற்றுவிட்ைனர். இதில் 50% 

மக்கள் உயர்கல்வி பபற்ைவர்கள். இம்முன்வனற்ைம் பபரும்பாலும் இராணுவப் 

பணியால் ஏற்பட்ைது. 

 

வருண எல்டலக்குள் வரவிைாமல் வருணம் அற்ைவர்கள் என்ை பபாருளில் 

அவர்ணர்கள் என்ைடழக்கப்பட்ை மக்கள் பிரிவினடர இராணுவத்தில் 

வெர்த்துக்பகாண்ைதன் வாயிலாக வருணப்படி நிடலயில் இரண்ைாவதாக இைம் 

பபறும் ஷத்திரியராக ஆங்கிவலயர்கள் மாற்றிவிட்ைனர். 

 

இது வபான்ை முன்வனற்ைம் ஏற்பை; வருவாய்த்துடை, காவல் துடை, நீதித்துடை, 

மருத்துவத்துடை, கல்வித்துடை ஆகிய துடைகள் இடைநிடல ொதியினருக்கும் 

தீண்ைாடமக்கு ஆட்பட்டிருந்த ொதியினருக்கும் குறிப்பிைத்தக்க அைவில் 

பதாைக்கத்தில் துடண நிற்கவில்டல. இதற்குக் காரணம் இத்துடைகளில் இவர்கள் 

உரிய அைவில் இைம் பபைாமல் வபானதுதான். இதுவவ இை ஒதுக்கீடு என்பதன் 

அவசியத்டத, சிந்திக்கத் தூண்டியது. 

 

தமிழ் நாட்டைப் பபாறுத்தவடர இை ஒதுக்கீடு என்பது நீதிக்கட்சி என்ை 

கட்சியுைன். பதாைர்புடையதாக அடையாைம் காட்ைப்பட்டுள்ைது. இதன் 

உண்டமத் தன்டமடய ஆராய்வவத "இை ஒதுக்கீட்டின் மூல வரலாறு' என்ை 
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இந்நூலின் அடிப்படை வநாக்கமாகும். இைஒதுக்கீடு என்ை பகாள்டக நீதிக்கட்சி 

உருவாக்கியதா? அல்லது பண்டிதர் அவயாத்திதாெர் உருவாக்கினாரா? என்ை 

விவாதத்டத இந்நூலில் வதாழர் பகௌதம ென்னா பதாைங்கி டவத்து அதற்கு 

விடையும் கண்டுள்ைார். இம்முயற்சியில் யார் முதலில் என்ை 

சிறுபிள்டைத்தனமான ஆராய்ச்சிடய அவர் முன்பனடுக்கவில்டல. மாைாக 

தீண்ைாடமக் பகாடுடமக்கு ஆட்பட்டிருந்த மக்கள் பிரிவுக்குரிய இை 

ஒதுக்கீட்டைவய ஆய்வுப்பபாருைாகக் பகாண்டுள்ைார். இது இந்நூலின் 

சிைப்பாகும் . 

 

இந்நூலின் உள்ைைக்கத்டத இரண்டு பகுதிகைாகப் 

பகுத்துக் பகாள்ைலாம். முதற்பகுதி ஆங்கிலக் 

காலனியாட்சியில் இை ஒதுக்கீட்டின் வதடவ 

குறித்தது. ஒன்றிற்பகான்று வவறுபாைான பமாழி 

வபசுவவாரும் பண்பாடு பகாண்வைாரும். வாழ்ந்த 

இந்திய உபகண்ைத்டத ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் 

கம்பபனி இந்தியா என்ை பபயரில் ஒவர நாைாக 

உருவாக்கியது மிகப் பபரிய வரலாற்று 

நிகழ்வாகும். இதன் பின்னர் ஒவர 

ஆட்சியாைர்கைாகத் தம்டம ஆங்கிவலயர்கள் 

நிடல நிறுத்திக்பகாண்ைனர். 1857 சிப்பாய் 

எழுச்சிக்குப்பின் இங்கிலாந்தின் ஓர் உறுப்பாக, 

அதற்குத் வதடவயான மூலப்பபாருள்கடை 

வழங்கும் நாைாக இந்தியா மாற்ைப்பட்டுவிட்ைது. 

1885இல் இந்தியத் வதசிய காங்கிரஸ் உருவான 

பின்னர் ஆங்கிலக் கல்வி கற்வைாரும், 

பபருநிலக்கிழார்களும், அரசில் உயர்பதவி வகித்வதாரும் ஆங்கில அரசிைம் தம் 

முன்வனற்ைத்திற்காக மனுக்பகாடுப்வபாராயினர். இது குறித்து இந்நூலாசிரியர், 

'ெமூகத்தின் அடனத்துப்பிரிவுகளும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிடய அகற்ை வவண்டும் 

என்கிை வநாக்கமின்றி அரசிடன அண்டி அனுகூலங்கடைப் பபற்றுக்பகாள்வவத 

நல்லது என்படத உணர்ந்து பகாண்ைன' என்கிைார். அத்துைன் இது ஏற்படுத்திய 

விடைவுகள் குறித்தும் 'கல்விகற்ை பார்ப்பன வியாபார வவைாண் 

உயர்குடிகளிடைவய  கடுடமயான வபாட்டியும் இக்கட்ைத்தில் பதாைங்கியது 

என்பது இயற்டகயானவத. இந்த வரலாற்றுச் சூழலில் ெமூகத்தில் 

ஓரங்கட்ைப்பட்டிருந்த மக்கள் வகட்பாரற்று இருந்தனர்' என்று ெரியாகவவ 

அவதானித்துள்ைார். 

 

இரண்ைாவது பகுதி இை ஒதுக்கீட்டிற்கான அவயாத்திதாெரின் சிந்தடனகடையும் 

பெயல்பாடுகடையும் அவரது எழுத்துச் ொன்றுகளின் துடணயுைன் 

பவளிப்படுத்துகின்ைது. இதுவவ இந்நூலின் டமயப்புள்ளியாக அடமந்துள்ைது. 

அத்துைன் அவரது பதாடலவநாக்கான பார்டவடயயும் பவளிப்படுத்துகின்ைது. 

 

'அரசுப்பணிகளில் இைஒதுக்கீடு பதாைர்பான வவண்டுவகாடை 1891 ஆவது 

ஆண்டில் அவயாத்தியதாெர் முன்டவத்துள்ைார். ஆனால் இை ஒதுக்கீடு என்ை 

கருத்டத ெட்ை வடிவில் அன்றி ஆவலாெடன வடிவில் 1888இல் முதலில் 

வழங்கியவர் ைஃபிரின் பிரபு என்ை ஆங்கிவலயர்தான். படித்த பணம் படைத்த, 



~ 75 ~ 
 

உயர்ொதியினருக்கு இைஒதுக்கீடும் முன்னுரிடமயும் வழங்கவவண்டும் என்பவத 

அவரது ஆவலாெடனயாக இருந்தது. இது நடைமுடைப்படுத்தப் பட்ைதன் 

விடைடவ, அரசு நிர்வாகத்தில் முதன்முடை இை ஒதுக்கீடு பபற்ை ெமூகமாகப் 

பார்ப்பனர் உள்ளிட்ை உயர்ொதியினவர இருந்தனர். அரசுப்பணிகளில் 

மைமைபவன அவர்கள் நிடைந்தார்கள். தவிர்க்கமுடியாத ெக்தியாக அவர்கள் அதில் 

தம்டம நிரப்பிக் பகாண்ைார்கள்' என்று பவளிப்படுத்தியுள்ைார் நூலாசிரியர். 

 

இை ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகக் குரல் எழுப்புவவார் அறிந்து பகாள்ை வவண்டிய 

பெய்தி இது. இத்தடகய சூழலில்தான் 1890இல் ொதிவபதமற்ை திராவிை மகாஜன 

ெடப என்ை அடமப்டப அவயாத்திதாெர் உருவாக்கியிருந்தார். இவ்வடமப்பின் 

முதல் மாநாடு 1891 பிப்ரவரி முதல் நாைன்று நீலகிரியில் நைந்தது. இம்மாநாட்டில் 

பத்து வகாரிக்டககடை அவயாத்திதாெர் முன்டவத்தார். இவற்றுள் ஆறு 

வகாரிக்டககள் தீண்ைாடமக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்த மக்களின் முன்வனற்ைத்டத 

டமயமாகக் பகாண்ைடவ. இம்மக்கள் பிரிவினருக்பகன்று பள்ளிகள் நிறுவுதல், 

கல்வி பயில்வவாருக்கு உதவித்பதாடக வழங்குதல், கற்வைாருக்கு அரசு வவடல 

வாய்ப்புகள் வழங்குதல், உள்ைாட்சி அடமப்பில் பிரதிநிதித்துவம் என்பன 

இவற்றில் இைம் பபற்றிருந்தன. ொதியப் படிநிடலயில் வமவலயுள்வைாருக்கு 

வழங்கப்பட்ை இைஒதுக்கீட்டை கீவழயுள்வைாருக்கு வழங்க வவண்டும் என்ை 

இக்வகாரிக்டகயானது ஆங்கில உயர் அதிகாரிகளின் ஆவலாெடனகடைத் 

தடலகீழாக்கியதாக நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிைார். நில உரிடமயற்றிருந்த 

இம்மக்களுக்கு நிலம் வழங்க வவண்டும் என்ை பபாருைாதாரம் ொர்ந்த 

வகாரிக்டகடய அவயாத்திதாெர் முன்டவத்துள்ைதும் குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 

 

வதசிய பதாழில் நிதியக் கூட்ைடமப்பு என்ை அடமப்பிற்கு 1908 இல் அவர் எழுதிய 

கடிதத்டத நம் பார்டவக்கு ஆசிரியர் பகாண்டு வந்துள்ைார். இக்கடிதத்தில், 

விகிதாச்ொர அடிப்படையிலான இை ஒதுக்கீடு, கல்வி உதவித்பதாடக, கல்வித் 

தகுதிக்வகற்ை வவடல வழங்கல், என்ை மூன்டையும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ைார். 

மிண்வைா மார்லி சீர்திருத்தத்டத டமயமாகக் பகாண்டு 1909 இல் நைந்த 

விவாதங்கள் நம் கல்விப்புல வரலாற்றுப் பாை நூல்களில் இைம் பபற்றுள்ைன. 

இந்துக்கள், இஸ்லாமியர் இரு ெமயம் ொர்ந்வதாருக்கும் இடையிலான 

முரண்பாைாகவவ இடவ பவளிப்படுத்தப் பட்டுள்ைன. ஆனால், அவயாத்திதாெடர 

முன் நிறுத்தி இந்துக்கள் என்ை ஒற்டை அடையாைத்திற்குப் பின்னால் உள்ை நுண் 

அரசியடல இந்நூலாசிரியர் பவளிப்படுத்தியுள்ைார். இன்டைய இந்திய 

அரசியலுக்கும் இது பபாருந்தும். மார்லி முன்டவத்த சீர்திருத்தங்கள் பிராமண 

ெமூகத்தின் நலடன ' இந்துக்கள்' என்ை பபயரில் பாதுகாப்பதாக அடமந்தடமயால் 

காங்கிரஸ் அடத ஆதரித்தது. 

 

தீண்ைாடமக் பகாடுடமக்குப் பபரும்பான்டமயான மக்கள் பிரிடவ 

ஆட்படுத்தியதுைன் பின்னர் அடதவய காரணமாகக் காட்டி அவர்கடை இந்துக் 

வகாயில்களுக்குள் அனுமதிக்க மறுத்தது இந்து மதம். ஆங்கில ஆட்சியிலும் இது 

பதாைர்ந்தது. ெமய அடிப்படையிலான எண்ணிக்டக உயர்வு வதடவ என்ை வபாது 

இந்து என்ை அடையாைத்திற்குள் இம்மக்கள் பிரிடவ உட்படுத்தினர். இது 

இந்துக்களின் எண்ணிக்டக அதிகரிப்புக்கு உதவியது. இது ஓர் எதிர்மடையான 

அடையாை அரசியல். இதன் வவறுவடிவம்தான் இன்டைய இந்து அரசியல். இந்திய 

விடுதடலப் வபாராட்ை காலத்திலிருந்வத இந்து அடையாை அரசியல் 
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பதாைங்கிவிட்ைது. (கூைவவ இஸ்லாமிய அடையாை அரசியலும்). பிராமணர் 

அல்லாவதார் இயக்கம் இதற்கு எதிராகத் பதாைங்கப்பட்ைாலும் அடிப்படையில் 

அது இவ்வியக்கத்தின் வவடரத் பதாைவில்டல. பிராமணர் அல்லாதார் இயக்கம் 

என்ை பபாத்தாம் பபாதுவான அடையாைத்டத அது பகாண்டிருந்தது. 

 

இது குறித்த சில மதிப்பீடுகடை 1909 பெப்ைம்பர் 15இல் அவயாத்திதாெர் தமது ஒரு 

டபொ தமிழன் இதழில் முன்டவத்துள்ைார். டெவம் டவணவம் 

வவதாந்தபமன்பனவற்டை ஏற்றுக்பகாண்ை பிராமணர் அல்லாவதார் பிராமணச் 

ொர்புடைவயாவர என்படத அவர் கருத்தாக பவளிப்படுத்தியுள்ைார். அத்துைன் 

பிராமணர் அல்லாதாராக யார் விைங்க முடியும் என்பதற்கு, சில 

வடரயடைகடையும் வகுத்துள்ைார். அதன்படி: 

பிராமணர் என்வபாரால் வகுத்துள்ை ொதி ஆதாரங்கடையும் ெமய ஆொரங்கடையும் 

டவத்துக்பகாண்டு (நான்-பிராமின்ஸ்) என்று கூறுவது வீவணயாகும். காரணம் 

ொதியாொரக்கிரிடயகளிலும் பிராமணர்கபைன்வபார் வர வவண்டியவர்கைாய் 

இருக்கின்ைார்கள். ஆதலின் இவ்விரண்டிற்குஞ் ெம்பந்தப்பட்ைவர்கள் யாவரும் 

நான்-பிராமின் ஆகார்கள். 

 

இக்கருத்துக்கடை வமற்வகாைாகக் காட்டி அவர் இது பதாைர்பாக வமலும் 

கூறியவற்டை நூலாசிரியர் பதாகுத்துக் கூறியுள்ைார் (பக்கம்:75-83). இதன் 

பதாைர்ச்சியாக, நீதிக்கட்சியும் பார்ப்பனர்கடை எதிர்த்தவத தவிரப் 

பார்ப்பனியத்டத எதிர்க்கவில்டல. ொதி மத ஆொரங்கடைக் கடுடமயாகக் 

கடைப்பிடித்த தடலவர்கள்தான் அதில் நிடைந்திருந்தார்கள் என்ை கருத்டத 

நூலாசிரியர் முன்டவத்துள்ைார். (தமிழ்நாட்டில் இன்று பரவலாகக் காணப்படும் 

அய்யப்பொமி வழிபாட்டை, தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் பெய்து பரப்பியவர், 

நீதிக்கட்சியின் தூண்களில் ஒருவராகக் குறிப்பிைப்படும் ெர்.பி.டி.ராென் தான்). 

 

பிராமணர் அல்லாதார் இயக்கத்டத வநாக்கி அவர் எழுப்பிய அய்ந்து வகள்விகளும் 

ஆழமானடவ. ொதி இந்துக்கள் என்று சிலரால் வடகப்படுத்தப்படும் 

இந்துக்கடைக் குறிக்க "ொதிவபதமுள்ை இந்துக்கள் என்ை பொல்லாட்சிடய 

அவயாத்திதாெர் பயன்படுத்தியுள்ைார். இது பபாருள் பபாதிந்த ஒன்று. 

 

இவ்வரலாற்றுச் பெய்திகளின் பின்புலத்தில் 'இைஒதுக்கீடு என்ை பகாள்டகயின் 

மூலவவர்' எது? என்படத ஆராயும் இந்நூலாசிரியர் இக் பகாள்டக 

முன்டவக்கப்பட்ை காலத்டத, 

 

 முதற்கட்ை ம் (1890-1900)  

 இரண்ைாவது கட்ைம் (1905-1914) 

 

என இரண்ைாகப் பகுத்துக் பகாண்டுள்ைார். இப்பகுப்பில் முதற்கட்ைம் 

அவயாத்திதாெடர டமயமாகக் பகாண்ைது. இரண்ைாவது கட்ைம் பிராமணர் 

அல்லாதார் இயக்கம், நீதிக்கட்சி என்ை இரு இயக்கங்கடை டமயமாகக்பகாண்ைது. 

முதற்கட்ைத்தில் இை ஒதுக்கீடு அவயாத்திதாெரின் வவண்டுவகாைாக 

முன்டவக்கப்பட்ைது. இது யாெகம் ொர்ந்ததல்ல. தன் ெமூகத்திற்குரிய பங்கிடன 

பவளிப்படுத்தும் தன்டமயது. இரண்ைாவது கட்ைத்தில் இை ஒதுக்கீடு ஒர் 

இயக்கத்தின் ொர்பாக முன்டவக்கப்பட்ைது. இைஒதுக்கீடு இன்டமயால் பிராமணர் 
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பபற்றிருந்த ஏற்ைம் இருகட்ைங்களிலும் முன்டவக்கப்பட்ைது. இது ஒருவடகயில் 

ஒற்றுடமக்கூைாக அடமந்துள்ைது. வரலாற்ைடிப்படையில், பிராமணிய 

எதிர்ப்பபன்பது தமிழகத்தில் தவிர்க்க இயலாத ஒன்ைாக மாறிப்வபானதின் 

விடைவாக இடதக் பகாள்ைலாவமா? பிராமணர் அல்லாத பபரு நிலக்கிழார்கள், 

(பபரும்பாலும் வவைாைர்கள்), வணிகர்கள், பதாழில் முடனவவார், உயர் அதிகார 

வர்க்கத்தினர், வழக்கறிஞர், மருத்துவர் என பிராமணர் அல்லாத மக்கள் 

பிரிவினரிைமிருந்து உருவாவனார் இரண்ைாவது கட்ைத்தில் உருவான இை 

ஒதுக்கீடு இயக்கத்தில் இடணந்து பகாண்ைனர். பிராமணர், பிராமணர் அல்லாதார் 

என்ை இரட்டை எதிர்மடைடய ("Binary oppostion") இவ்வியக்கம் முன்டவத்தது. 

 

சூத்திரர் என்ை பபாது அடையாைம் பிராமணர் அல்லாதாருக்கு வழங்கப்பட்ைதால் 

பிராமணர் சூத்திரர் முரண்பாைாக மட்டுவம பார்க்கப்பட்ைது. இதன் விடைவாகத் 

தீண்ைத்தகாதவர்கள் என்வபார் இை ஒதுக்கீட்டுக்கான இவ்வியக்கத்தின் வவண்டு 

வகாள்களில் "மற்ைடம" (the other) ஆகிப்வபானார்கள். இவ்உண்டமடய 

அவயாத்திதாெர் பவளிப்படையாக விமர்ெனம் பெய்துள்ைார். இது பதாைர்பாக 

அவர் எழுப்பிய அய்ந்து வினாக்களும் ஆழமானடவ, முக்கியமானடவ. 

 

'நீதிக்கட்சியின் விகிதாச்ொர நடைமுடைடய முழுடமயாக ஆராய்வது நமது 

வநாக்கமல்ல. மாைாக விகிதாச்ொர உரிடம என்னும் வகாட்பாடு அதனுடைய 

பகாடையல்ல' என்ை தம் கருத்டத, தக்க ொன்றுகளுைன் இந்நூலின் ஆசிரியரான 

வதாழர் பகௌதம ென்னா நிறுவியுள்ைார்.  

 

வதாழருக்கு வாழ்த்துகள்.  

 

(பவளிவர உள்ை 'இை ஒதுக்கீட்டின் மூலவரலாறு' எனும் நூலுக்கான முன்னுடர) 

 

நன்றி -  

நியூ பெஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம் 

- ஜனவரி 2021 
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16.    இந்திய அரசியல் அலமப்புச் ெட்ைத்தின் கீழ், அரசு 
மற்றும் மக்களின் உரிலமகளும் கைலமகளும்.     
— தொல்லாக்கியன் 

 

உலகின் ஒவ்பவாரு நாட்டுக் குடிமகனும், அந்தந்த நாட்டின் அரசியல் அடமப்புச் 

ெட்ைத்டத அறிந்திருக்க வவண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். ஏபனனில், எல்லா 

ெட்ைங்களின் ஊற்றுக்கண்ணாகவும் அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைவம திகழ்கின்ைது. 

ஒரு நாடு நல்ல வழியில் பெல்கின்ைதா அல்லது தீய வழியில் பெல்கின்ைதா 

என்படத உரசிப்பார்க்கும் கல்லாகவும் அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம் நிலவுகின்ைது. 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் ொரத்டதச் சுருக்கமாகக் காண்பதற்குமுன், 

அதன் பின்புலத்டதயும் சிறிது காண்வபாம்.  

 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம், உலகில் உள்ை எல்லா நாடுகளின் அரசியல் 

அடமப்புச் ெட்ைங்கடைக் காட்டிலும், மிகவும் அருடமயான ெட்ை ஆவணம் 

ஆகும். ஏபனனில், இடத உருவாக்கியவர்களில் பலரும் ெட்ை வமடதகள், உலக 

வரலாற்டை நன்கு அறிந்தவர்கள், புதிய சுதந்திர, ெமத்துவ, ெவகாதரத்துவ 

ெமுதாயத்டத உருவாக்கத் துடித்தவர்கள். பி. என். ராவ், ராவஜந்திர பிரொத், 

பி.ஆர்.அம்வபத்கர், ஜவைர்லால் வநரு, வகாபாலொமி ஐயங்கார், அல்லாடி 

கிருஷ்ணொமி, வி.டி.கிருஷ்ணமாச்ொரி, வக.எம்.முன்ஷி, டெயது முகமது ொதுல்லா, 

ெவராஜினி  நாயுடு, அன்ொ வமத்தா, துர்காபாய் வதஷ்முக், அம்ரித் கவுர், 

விஜயலக்ஷ்மி பண்டிட் வபான்ைவர்கள் குறிப்பிைத் தகுந்தவர்கள். உலகத்திவலவய 

மிகவும் அற்புதமான நாைாக இந்தியாடவக் பகாண்டுவர வவண்டும் என்று 

அவர்கள் இன்பக்கனடவக் கண்ைதனால், இங்கிலாந்து, அபமரிக்கா, பிரான்சு, 

ஜப்பான், அயர்லாந்து என, உலகில் உள்ை பல அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைங்களின் 

நல்ல பண்புகடை எல்லாம் ஒன்று வெர்த்து, இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்டத 

உருவாக்கினர். இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம், அதன் இறுதி வடிவில் உலகச் 

ெட்ைவரலாற்றின் ஒளிமிக்க சிகரம் எனலாம்.  

 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் முன்வனாட்ைம் (Preamble):   

ெமூகநீதி மற்றும் மதச்ொர்பின்டம, இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் 

அடிப்படைப் பண்புகைாகும். பபாது நீதி, சுதந்திரம், ெமத்துவம், ெவகாதரத்துவம்  

ஆகியடவ, அதன் இலக்குகைாகும் என்று முன்வனாட்ைம் (Preamble) 

குறிப்பிடுகின்ைது.  

 

இந்திய அரசின் பகாள்டகக்கு வழிகாட்டும் பநறிமுடைகள் (Directive Principles of 

State Policy):  

முன்வனாட்ைத்டத வமலும் விைக்கும் வடகயில், இந்பநறிமுடைகள் 

அடமந்துள்ைன.  

இடவ, அயர்லாந்து அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ைன. 

ைாக்ைர். அம்வபத்கர், இவற்டை, இந்திய அரசியலடமப்பின் “புதுவடகயான 

முக்கியத்துவம்” என குறிப்பிடுகிைார். 
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அரொங்கமானது, மக்கள் நலனிற்காக பகாள்டககடை வகுக்கும் வபாதும், 

ெட்ைங்கடைச் பெயல்படுத்தும் வபாதும், பநறிமுடையின் இலட்சியங்கடை 

நிடைவவற்றும் வண்ணம் பெயல்பை வவண்டும் என்பது அரசியலடமப்பின் 

அறிவுறுத்தலாகும் மற்றும் நாட்டின் ெட்ைமன்ைம், நிர்வாகத்துடை, நீதித்துடை 

ஆகிய அங்கங்களுக்கும் பரிந்துடரப்பதாகும்.  

 

1. இந்தியா, ஒரு நல அரசு (Welfare State): ஒரு மக்கள் நல அரசு, வாய்ப்புகளில் 

ெமத்துவம் மற்றும் பெல்வத்டதச் ெமச்சீரான முடையில் விநிவயாகிப்பது ஆகிய 

பகாள்டககளின் அடித்தைத்தில் அடமந்தது. அரசியல் ெட்ைத்டத 

உருவாக்கியவர்கள், இந்திய நாட்டின், வரலாற்றின்  அநீதி, அடிடமத்தனம், 

ெமமின்டம, வபான்ை பிரச்ெடனகள் அடனத்டதயும் மிக நன்ைாக 

உணர்ந்திருந்தார்கள். அதன் காரணமாகத்தான, இந்தியா ஒரு மக்கள் நல அரொக 

விைங்க வவண்டுபமன்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள். 

 

2.  வொெலிெம்: பபாருைாதாரச் சுரண்ைலுக்கும் ஏற்ைத்தாழ்வுகளுக்கும் 

ெமத்துவமின்டமக்கும் முடிவுகட்டி, நியாயமான ெமூக அடமப்டப உருவாக்க 

வவண்டிய கைடமடய, அரசுக்கு இது சுமத்துகிைது. மக்கள் அடனவருக்கும், ெமூக 

பபாருைாதார அரசியல் நீதி கிடைக்கக் கூடியதான ெமுதாய அடமப்பிடன 

உருவாக்கி, நல அரடெ உருவாக்க முயல வவண்டும் என்று, இந்திய அரசியல் 

அடமப்புச்ெட்ைத்தின் வாெகம் 38 கூறுகின்ைது. 

ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் ெமவவடலக்கு ெம ஊதியம் கிடைத்தல் (வாெகம் 39 

d ) 

ஏடழகளுக்கு இலவெ ெட்ை உதவி வழங்குவதன் மூலம் ெமமான நீதி முடைடய 

ஏற்படுத்துவது (வாெகம் 39 A)  

மனிதாபிமான வவடலச்சூழல் அடமய, வபறுகாலச் ெலுடக கிடைக்கும் வடக. 

(வாெகம் 42) 

ஊட்ைச்ெத்து அைடவ உயர்த்தி வாழ்க்டகத் தரத்டதயும் பபாது 

ஆவராக்கியத்டதயும் வமம்படுத்துவது அரசின் கைடம. (வாெகம் 47) 

 

3. காந்தீயம்: கிராமப் பஞ்ொயத்துக்கடை அடமத்தல். (வாெகம் 40) 

கிராமப் புைங்களில் தனிநபர் அல்லது கூட்டுைவு முடையில் குடிடெத் 

பதாழில்கடை வமம்படுத்துதல். (வாெகம் 43) 

உைல் ஆவராக்கியத்திற்குத் தீங்கு பெய்யக்கூடிய மதுவடக மற்றும் வபாடதப் 

பபாருள்கடைப் பயன்படுத்தாமல் தடுத்தல். (வாெகம் 47) 

விவொயம் மற்றும் கால்நடை வைர்ப்டப, அறிவியல் வடககளில், அரசு 

அடமத்தல்.  பசுவடதடயத் தடுத்தல். கன்றுகள் மற்றும் பால் தரும் பசுக்கள் 

தீவனம் இன்றி வாடும் கால்நடைகளின் நலன்கடைப் வபணுதல்.  (வாெகம் 48) 

 

4. ெமத்துவம்: நாடு முழுடமக்கும் ஒவர மாதிரியான சிவில் ெட்ைத்டதக் பகாண்டு 

வருதல். (வாெகம் 44) 

ஆறு வயதிற்குட்பட்ை அடனத்து குழந்டதகளுக்கும் உைல் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

கல்வியளிப்பது. (வாெகம் 45) 

நலிவடைந்த பிரிவினரின், குறிப்பாகத் தாழ்த்தப்பட்ைவர்கள் மற்றும் பழங்குடிகள் 

ஆகிவயாரின், கல்வி மற்றும் பபாருைாதார நலன்கடை சிைப்புக் கவனம் பகாண்டு 

அரசு வைர்க்க வவண்டும். (வாெகம் 46) 



~ 80 ~ 
 

நிர்வாகத்திலிருந்து நீதித்துடைடயப் பிரித்தல். (ெரத்து 50) 

 

வழிகாட்டும் பநறிமுடைகள் மற்றும் அடிப்படை உரிடமகள் ஆகிய இரண்டும் 

இந்திய அரசியலடமப்பின் தத்துவார்த்தமான பகுதிகள் மற்றும் ஆன்மா நிடைந்த 

பகுதிகைாகும். பநறிமுடைக் வகாட்பாடுகள் மற்றும் அடிப்படை உரிடமகள் 

அரசியலடமப்பின் மனொட்சி என கிரான்வில்லி ஆஸ்டின் (Granville Austin) 

குறிப்பிடுகிைார்.  

 

அடிப்படை உரிடமகள்: அடிப்படை உரிடமகளுக்கு, இந்திய அரசியலடமப்பின் 

பகுதி – III ல், வாெகம் 12 முதல் 35 வடர, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அரசியலடமப்பின் பகுதி – III, இந்தியாவின் மகா ொெனம் (Magna Carta) என 

அடழக்கப்படுகிைது.  இங்கிலாந்தில், வரலாற்றின் முதன் முடையாக 1215 – ல், 

அரெரின் அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ைதும், பிரபுக்கள் மற்றும் ொதாரண 

மக்களின் உரிடமகள் காப்பாற்ைப்பட்ைதும், இந்த மகா ொெனம் மூலம்தான்.   

 

வாெகம் 12 – ன்படி, “அரசு” என்ை பொல்லில், பின்வருவன அைங்கும்: 

(1) இந்திய அரொங்கம் மற்றும் பாராளுமன்ைம்; மற்றும் 

(2) ஒவ்பவாரு மாநிலத்தினுடைய அரொங்கம் மற்றும் ெட்ைமன்ைம்; மற்றும் 

(3) இந்திய ஆட்சி எல்டலக்குள் உள்ை அடனத்து உள்ளூர் அதிகார அடமப்புகள் 

அல்லது பிை அதிகார அடமப்புகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், நிர்வாக அதிகாரிகள், 

நீதிபதிகள் ஆகிய யாவரும், அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின்படிவய இயங்கவும், 

அடதக் காக்கவும்,  கைடமப்பட்ைவர்கள்.  

 

வாெகம் 13(2) –  குடிமக்களின் அடிப்படை உரிடமகடைப் பறிப்பதாகவவா அல்லது 

மீறுவதாகவவா அரசு எந்தச் ெட்ைத்டதயும் இயற்ைக் கூைாது மற்றும் 

இந்நிபந்தடனக்கு முரணாகச் ெட்ைம் ஏவதனும் இயற்ைப்பட்ைால், அது 

அம்முரண்பாடு அைவிற்கு இல்லாநிடலயதாக ஆக்கப்படும். 

 

ெமத்துவ உரிடமகள் (வாெகம் 14 முதல் 18 வடர): 

வாெகம் 14 –  ெட்ைத்தின் முன் அடனவரும் ெமம். அடனவருக்கும் ெமத்துவ ெட்ைப் 

பாதுகாப்பு.  

 

வாெகம் 15 – மதம், இனம், ொதி, பால், இைம் அல்லது பிைப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் அரசு பாரபட்ெம் காட்ைக்கூைாது.  

 

வாெகம் 16 –  அரசின்  வவடலவாய்ப்புகளில் அடனவருக்கும் ெமவாய்ப்பு, 

 

வாெகம் 17 –  தீண்ைாடம ஒழிக்கப்படுகின்ைது. தீண்ைாடமயின் எல்லாவடகயான  

நடைமுடையும் தடைபெய்யப்படுகின்ைது    . தீண்ைாடமடயக் கடைப்பிடிப்பவர் 

எவராயினும், ெட்ைப்படி தண்ைடனக்கு உட்படுத்தப்படுவார். 

 

சுதந்திர உரிடமகள் (வாெகம் 19 முதல் 22 வடர):  

வாெகம் 19: 

1. வபச்சு மற்றும் கருத்துகடை பவளியிடும் சுதந்திரம்,  

2. ஆயுதங்களின்றி அடமதியாகக் கூடுவதற்கான சுதந்திரம்,  



~ 81 ~ 
 

3. கழகங்கள் மற்றும் ெங்கங்கள் அடமப்பதற்கான சுதந்திரம்,  

4. இந்தியா முழுவதும் பென்று வர சுதந்திரம்,  

5. இந்தியாவிற்குள் எப்பகுதியிலும் தங்கி வாழும் உரிடம,  

6. எந்த பதாழில், பணி மற்றும் வணிகம் அல்லது வியாபாரத்டதச் பெய்யவும் 

சுதந்திரம். 

 

வாெகம் 20:  

எந்த ஒரு நபரும் தனக்கு எதிராகவவ ொட்சியம், வாக்குமூலம் அளிக்க 

வற்புறுத்தக்கூைாது. 

 

வாெகம் 21:  

எந்த நபரின் வாழ்க்டகடயயும் அல்லது தனி நபர் சுதந்திரத்டதயும், ெட்ைத்தின்  

நடைமுடைகைால் தவிர, பிை வழிகளில் பறிக்கக் கூைாது. 

குழந்டதப்பருவத்தின் பாதுகாப்பிற்கான உரிடம, ெமூகப் பாதுகாப்புக்கான 

உரிடம, ஆவராக்கியமான சுற்றுச்சுழலுக்கான உரிடம, மனித பகௌரவத்திற்கான 

உரிடம வபான்ை உரிடமகள் மீைப்படும் வபாது, பிரிவு 21-ன் கீழ் இழப்பீட்டுத் 

பதாடக வழங்கப்பட்ைாக வவண்டுபமன்று ஏராைமான வழக்குகளில் இந்திய 

உச்ெநீதிமன்ைம் கூறியுள்ைது. 

 

வாெகம் 22:  

டகது பெய்வதற்குண்ைான காரணங்கடை எவ்வைவு விடரவாக இயலுவமா 

அவ்வைவு விடரவாக அவருக்குத் பதரிவிக்க வவண்டும். 

தன் ொர்பாக வாதாை, ஒரு வழக்கறிஞடர, தன் விருப்பப்படி டகது 

பெய்யப்பட்ைவர் அமர்த்திக் பகாள்ைலாம். 

டகது பெய்யப்பட்ை நபடர, அவர் டகதான வநரத்திலிருந்து 24 மணி வநரத்திற்குள், 

குற்ைவியல் நீதிமன்ை நடுவர் முன், முன்னிடலப்படுத்த வவண்டும். 

 

சுரண்ைலுக்கு எதிரான உரிடம வாெகம் 23 முதல் 24 வடர: 

வாெகம் 23:  

மனித இழிபதாழில் வாணிகமும், ஊதியமற்ை கட்ைாய உடழப்பு முடை மற்றும் 

இது வபான்ை பிை வலுக்கட்ைாய உடழப்பு முடைகளும் தடை 

பெய்யப்பட்டுள்ைன. 

இத்தடைடய மீறி அவ்வாறு ஏவதனும் பெய்யப்படுமானால், அது தண்டிக்கத்தக்கக் 

குற்ைச் பெயலாகும். 

 

வாெகம் 24: 

14 வயதிற்குப்பட்ை குழந்டதகடை யாரும், பதாழிற்ொடலயிவலா அல்லது 

சுரங்கத்திவலா பணிக்கு அமர்த்தக் கூைாது. வமலும் பிை அபாயகரமான பணிகளில் 

ஈடுபடுத்தக் கூைாது. 

  

ெமய சுதந்திர உரிடம வாெகம் 25 முதல் 28 வடர: 

வாெகம் 25: 

பபாது அடமதி, ஒழுங்கு, சுகாதாரம், அைபநறி ஆகியவற்றுக்கும் அடிப்படை 

உரிடமகளுக்கும் உட்பட்டு எல்வலாரும் தங்கள் உைபநறிக்கு உகந்ததாகப்படும் 

ெமய நம்பிக்டகடயக் பகாள்ைவும், சுதந்திரமாக அதடனப் பின்பற்ைவும், 
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மற்ைவர்களுக்கு அதன் உண்டமடய உணர்த்திப் பரப்பவும், அரசியல் ெட்ை 

உரிடமடயப் பபற்றிருக்கின்ைார்கள். 

 

வாெகம் 26: 

அரசியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் பபாது அடமதி, ஒழுங்கு, அைபநறி, சுகாதாரம் 

ஆகியவற்றின் நலனுக்குட்பட்டு, 

1. ஒவ்பவாரு ெமயரும் அதற்குரிய அை வநாக்கங்கடை ஏற்படுத்திக் பகாள்ளும் 

உரிடமடயப் பபற்றிருக்கின்ைார். 

2. ெமய ெம்பந்தமான விஷயங்களில் தனது பொந்த விவகாரங்கடைத் தாவன 

வமலாண்டம பெய்து பகாள்ளும் உரிடமடயப் பபற்றிருக்கின்ைார். 

3. அடெயும் பொத்துக்கடையும், அடெயாச் பொத்துக்கடையும் வெர்த்துக் 

பகாள்ைவும், உரிடமயாக்கிக் பகாள்ைவும் உரிடம பபற்றுள்ைார். 

4. அவ்வாறு வெர்ந்து ெமயக் கூைங்களுக்கு உரிடமயாக்கிக் பகாண்ை 

பொத்துக்கடைச் ெட்ைங்கள் கூறும் முடையில் நிர்வகித்துக் பகாள்ைவும், உரிடம 

பபற்றிருக்கின்ைது என்று அரசியலடமப்புச் ெட்ைம் விைம்புகிைது. 

 

வாெகம் 27: 

எச்ெமயத்திற்கும் அல்லது அதன் உட்பிரிவிற்கும் வரி விதித்து, அவ்வரியின் 

வருவாடயச் ெமய வைர்ச்சிக்கும் முன்வனற்ைத்திற்கும் பெலவு பெய்யும் 

வநாக்கத்துைன் எந்த ஒரு குடிமகனும் வரிப்பணம் கட்ை வவண்டுபமன்று 

வற்புறுத்தக் கூைாது என்று கூறுகின்ைது. 

 

வாெகம் 28: 

அரசின் நிதி உதவிகடை முழுடமயாகப் பபற்று, கல்விப் பணிபுரியும் 

நிறுவனங்களில், ெமய வபாதடன பெய்வது தடுக்கப்படுகிைது. 

அரசின் நிதி உதவிடயப் பபைாமல் கல்விப் பணிபுரியும் நிறுவனங்களில் ெமய 

வபாதடன பெய்வது தடை பெய்யப்பைவில்டல. 

வமலும், பள்ளிக் குழந்டதகடைக் கட்ைாய மத வபாதடனகடைக் வகட்க 

வவண்டுபமன்று கட்ைாயப் படுத்தக் கூைாது. 

 

கலாச்ொர மற்றும் கல்வி வாெகம் 29 முதல் 30 வடர: 

வாெகம் 29: 

(i) இந்தியாவில் எப்பகுதியில் வாழ்பவராக இருப்பினும், தனி பமாழி ஒன்டை 

அல்லது எழுத்து முடைடய அல்லது தனிக் கலாச்ொரம் ஒன்டைப் பபற்றிருக்கும் 

ெமூகத்தினர் அம்பமாழி, எழுத்து வடிவம், கலாச்ொரம் ஆகியவற்டைப் பாதுகாத்துக் 

பகாள்ளும் அரசியலடமப்பு ெட்ை உரிடமடயப் பபற்றுள்ைார்கள். 

(ii) அரசுக் கல்விக் கூைங்களிலும் அல்லது அரசின் உதவி பபற்று நைத்தப்படுகின்ை 

கல்வியியல் ொடலகளிலும், எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும், ெமயம், இனம், ொதி, 

பமாழி அல்லது அவற்றில் ஏவதனும் ஒன்றினால், கல்வி பபறும் வாய்ப்டப மறுக்க 

முடியாது. 

 

வாெகம் 30: 

பமாழி, ெமயம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், சிறுபான்டமயினராக உள்ை 

எல்லாரும், தங்கள் விருப்பப்படி கல்விக் கூைங்கடை ஏற்படுத்தி அவற்டை 

நிர்வகித்துக் பகாள்ைக் கூடிய முதல் உரிடமடய வழங்குகிைது. 
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உரிடமகடைக் காப்பதில், அரசியலடமப்பு வாயிலான தீர்வு: 

வாெகம் 32 (வாெகம் 226 – உயர்நீதிமன்ைம்): 

அடிப்படை உரிடமகைால் பாதிக்கப்பட்ை நபர், அரசியலடமப்பு மூலம் தீர்வு 

பபைலாம். பாதிக்கப்பட்ை நபர் வநராக உச்ெ நீதிமன்ைத்டத நாைலாம் என்பவத, ஒரு 

அடிப்படை உரிடமயாகும். ஏபனனில் அடிப்படை உரிடமகடை முழுடமயாக 

அனுபவிக்கவும், உரிடம மீைடலத் தவிர்க்கவும், உரிடமடய நிடலநாட்ைவும், 

இவ்வாெகம் வடக பெய்கிைது. 

எனவவ, இந்த வாெகத்டத ஒரு வபாதும் பெயலிழக்கச் பெய்யவவா அல்லது நிறுத்தி 

டவக்கவவா முடியாது. வமலும், “இந்த அரசியலடமப்பில் அதிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது என ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ை வாெகத்தின் பபயடரக் கூறும்படி 

என்னிைம் வகட்கப்பட்ைால்,  இவ்வாெகம் இல்லாமல் இருப்பின், 

அரசியலடமப்வப பெல்லாத ஒன்ைாகக் கூடிய இவ்வாெகத்திடனத் தவிர, வவறு 

எந்த வாெகத்டதயும் நான் குறிப்பிைமாட்வைன். இது, அரசியலடமப்பின் இருதயம், 

ஆன்மா ஆகும்” என ைாக்ைர் அம்வபத்கர் குறிப்பிடுகிைார். 

 

ஒருவரின் அடிப்படை உரிடமகள் மீைப்படின், உச்ெ நீதிமன்ைம் எவ்வடகயான 

நீதிப்வபராடண அல்லது உத்தரவுகடைப் பிைப்பிக்குவமா, அவற்டை, வாெகம்  226-

ன்படி, உயர்நீதிமன்ைமும் பிைப்பிக்கலாம். 

வமலும், உயர் நீதிமன்ைத்தின் நீதிப் வபராடண பிைப்பிக்கும் அதிகாரமானது, உச்ெ 

நீதிமன்ைத்தின் அதிகாரத்டத விைப் பரந்தது, என வாெகம் 226 கூறுகிைது. 

ஒருவரின் அடிப்படை உரிடம மீைப்பட்ைால் தான், வாெகம் 32-ன்படி உச்ெ 

நீதிமன்ைம் ஆடண பிைக்கும். ஆனால், அடிப்படை உரிடமயின்றி ொதாரண 

உரிடமகள் மீைப்பட்ைாலும், உயர்நீதிமன்ைம் அவ்வாடணடயப் பிைப்பிக்கும். 

1. ஆட்பகாணர்விக்கும் நீதிப்வபராடண (Habeas Corpus): ெட்ைத்திற்குப் புைம்பான 

முடையில் சிடைபிடித்து டவக்கப்பட்ைவடர விடுவிக்கும். 

2. பெயலுறுத்தும் நீதிப்வபராடண (Mandamus): பபாதுக் கைடமயான ஒரு பெயடல, 

ஓர் அதிகாரி அல்லது கூட்ைடமப்பு அல்லது கீழ் நீதிமன்ைம் பெய்யத் தவறினால், 

அக்கைடமடயச் பெய்விக்கும்.  

3. பநறிமுடையுறுத்தும் நீதிப்வபராடண (Certiorari): நீதிமுடை ொர்ந்த 

அலுவல்கடைச் பெய்யும் தீர்ப்பாயங்கள், அதிகாரிகள், தம் அதிகாரவரம்டப மீறிச் 

பெயல்பட்ைாவலா, அைமுடைக்கு மாைாக நைவடிக்டக எடுத்தாவலா, அவற்டை மறு 

ஆய்வு பெய்து நீக்கம் பெய்வதற்குத் வதடவயான ஆவணங்கடைத் தமக்கு 

அனுப்புமாறு நீதிமன்ைம் ஆடணயிடும்.  

4. தடையுறுத்தும் நீதிப்வபராடண (Prohibition): கீழ் நீதிமன்ைவமா, ஆட்சி 

அதிகாரிவயா தம் அதிகார வரம்டப மீறி அல்லது ெட்ை முரணாக ஏவதனும் 

நைவடிக்டக எடுத்தால், அடவ வமற்பகாண்டு நைத்தாமல் தடைபெய்யும்.  

5. தகுதிமுடை வினவும் நீதிப்வபராடண (Quo Warranto) : பபாது அதிகாரப் பதவியில் 

உள்ைவர், எத்தகுதியில் அப்பதவி வகிக்கிைார் என்று வினவி, பதில் கூை 

ஆடணயிடும். 

சுதந்திரம், ெமத்துவம், ெவகாதரத்துவம் ஆகிய மூன்றும், பிபரஞ்சுப் புரட்சி, உலக 

மக்களுக்கு அளித்த பபருங்பகாடைகள்.  இந்திய அரசியல் அடமப்புச்ெட்ைத்தில், 

ெமத்துவம் என்பதற்கு முதன்டம தரப்பட்டுள்ைது. காரணம், பல்லாண்டு காலமாய் 

இந்தியாவில் நிலவிவரும் ஏற்ைத்தாழ்வுகவை.  
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எளியடத வலியது அைக்குவதும், எளியதிைமிருந்து வலியது பறிப்பதும் 

விலங்குலகில் மட்டுமல்ல, மனித ெமுதாயத்தின்  பநடிய வரலாற்றில், இன்றும் 

நிகழ்ந்து பகாண்வைதான்  உள்ைது. இனிவரும் காலங்களிலும்,  பவவ்வவறு 

வடிவங்களில், அவற்டைத் பதாைர முயன்று பகாண்வைதான்  இருக்கும். மக்களின்  

பதாைர்ச்சியான  விழிப்புணர்வாலும், உரிடமகளுக்கான  வபாராட்ைங்கைாலும் 

மட்டுவம, அம்முயற்சிகடைத் தடுக்க முடியும். 

 

அடிப்படைக் கைடமகள் (வாெகம் – 51 A) 

• அரசியலடமப்புக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அதன் வநாக்கங்கடையும், நிறுவனங்கடையும் 

மதிப்பதுைன் வதசியக் பகாடிடயயும் வதசிய கீதத்டதயும் மதித்து நைத்தல்; 

• நமது சுதந்திரப் வபாராட்ைத்திற்குத் தூண்டுவகாலாக அடமந்த உன்னதமான 

வநாக்கங்கடைப் வபணிக்காத்துப் பின்பற்றி நைத்தல்; 

• இந்தியாவின் இடையாண்டமடயயும் ஒற்றுடமடயயும், ஒருடமப்பாட்டையும் 

வபணிக்காத்தல்; 

• நாட்டைக் காப்பதுைன், வதடவயானவபாது, நாட்டு நலப்பணிகடையும் பெய்தல்; 

• ெமய, பமாழி, வட்ைார, பிரிவிடன வவறுபாடுகடை எல்லாம் கைந்து, இந்திய 

மக்கள் அடனவரிடைவயயும் ெவகாதர உணர்டவயும் நல்லிணக்கத்டதயும் 

வைர்த்தல்; பபண்களின் கண்ணியத்டதக் குடைக்கின்ை பெயல்கடை 

விட்பைாழித்தல்; 

• பல்வவறு கூறுகளுடைய நமது பண்பாட்டின் வைமான பாரம்பரியத்டத மதித்துப் 

வபாற்றிக் காத்தல்; 

• காடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள், வனவிலங்குகள் உள்ளிட்ை இயற்டகச் சூழடல 

வமம்படுத்திப் பாதுகாத்தல், உயிரினங்களிடைவய பரிவுைன் இருத்தல்; 

• அறிவியல் மனப்பாங்கு, மனிதாபிமானம், ஆராய்ச்சி உணர்வு, சீர்திருத்த 

மனப்பான்டம ஆகியவற்டை வைர்த்தல்; 

• பபாதுச் பொத்டதப் பாதுகாத்தல்; வன்முடைடய விட்பைாழித்தல்; 

• பதாைர்ச்சியாக நம் நாடு தன்னுடைய முயற்சியில் பல முன்வனற்ைங்கடைக் 

காணவும், ொதடனகடைப் படைக்கவும் தனிமனித மற்றும் கூட்டு முயற்சிகள் 

அடனத்திலும் திைடமடய வைர்க்கப் பாடுபடுதல்; 

• 14 – வயதிற்கு உட்பட்ை குழந்டதகளுக்குக் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகடைப் 

பபற்வைார்களும், காப்பாைர்களும் வழங்கவவண்டும் என்கிைது.  

இந்த கைடமகள், 2002-ம் ஆண்டு 86-வது ெட்ைத்திருத்தம் வாயிலாகச் 

வெர்க்கப்பட்ைது. இடவயாவும் இந்தியக் குடிமக்கள் ஒவ்பவாருவரின் 

கைடமயாகும். 

 

அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத் திருத்தம் (வாெகம் 368): 

அரசியலடமப்டபயும் அதன் பெயல்முடைகடையும் திருத்துவதற்கான 

அதிகாரத்டத, பாராளுமன்ைத்திற்கு வழங்குகிைது. பாராளுமன்ைமானது 

அரசியலடமப்பிடனத் திருத்தி புதிய பகுதிகடைச் வெர்க்கவவா, மாற்றி 

அடமக்கவவா அல்லது நீக்கவவா முடியும். ஆனால், இதற்காக உருவாக்கப்பட்ை 

நடைமுடைகடைப் பின்பற்றிவய பெய்ய வவண்டும். எனினும், 

பாராளுமன்ைமானது, அரசியலடமப்பின் “அடிப்படைக் கட்ைடமப்டப மீறி 

திருத்தம் பெய்யக்கூைாது. 
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பநருக்கடி நிடல (வாெகம் 352): 

இந்தியா முழுடமக்வகா அல்லது குறிப்பிட்ை பகுதிக்வகா, வபார் அல்லது அன்னிய 

ஆக்கிரமிப்பு அல்லது ஆயுதவமந்திய கலகத்தினால் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்ைால், 

குடியரசுத் தடலவர் பநருக்கடி நிடலடய பிரகைனப்படுத்துவார். 

 

கூட்ைாட்சி (Federation): 

ஒப்பந்தம் என்று பபாருள்படும் இலத்தீனிய ‘வபாைஸ் (Foedus)’ என்ை 

பொல்லிலிருந்து கூட்ைாட்சி என்ை பொல் ஏற்பட்ைது. இதற்கு, கூட்ைாட்சி 

அரொங்கத்திற்கும் மாநில அரொங்கங்களுக்கிடைவயயும் ஒப்பந்தம் இருக்கிைது 

என்று பபாருள். வதசிய ஒற்றுடமவயாடு, மாநில உரிடமகடையும் பாதுகாக்க 

அடமக்கப்படும் அரொங்க முடைவய, கூட்ைாட்சி. ஒற்டையாட்சி முடையில், 

மத்திய அரொங்கம் தீட்டும் ெட்ைங்கடை, எல்லா மாநிலங்களும் பெயல்படுத்த 

வவண்டும். 

 

இந்தியாவின் அரசியல் ெட்ைம் என்பது எழுத்துப் பூர்வமான ஓர் ஆவணம்; வமலும் 

உலகிவலவய மிக அதிகபட்ெ விரிவுடைய அரசியல் ெட்ைமும் இதுதான். அரசியல் 

ெட்ைத்தின் உச்ெநிடலடய இது நிறுவியுள்ைது. காரணம், மத்திய மற்றும் 

மாநிலங்கள் இரண்டுவம, தங்களுடைய ஆளுடகக்குட்பட்ை கைங்களில், 

சுதந்திரமாகச் பெயல்படுவதற்குரிய அதிகாரங்கடை, அரசியல் ெட்ைம் விைக்கமாக 

அளித்துள்ைது. 

 

வாெகம் 343:  

இந்திடய அலுவல் பமாழியாகக் குறிக்கின்ைது. தமிழகம் மட்டுமல்ல, 

இந்தியாவில் உள்ை பல மாநிலங்கள் இந்தித்திணிப்டப எதிர்க்கின்ைன. ஏற்கனவவ, 

இந்தியால் பல பமாழிகள் அழிந்துவிட்ைன. பாகிஸ்தானில், உருது வதசிய 

பமாழியாய் இருக்கும் வபாதிலும், உருதும் ஆங்கிலமும் அலுவல் பமாழிகைாக 

உள்ைன. ஏபனனில், அங்கும், உருதுடவத் தவிர, பஞ்ொபி, ெராய்கி, பாஷ்வைா, 

சிந்தி, பலுச்சி, குஜாரி, காஷ்மீரி, இந்த்வகா, பிராஉயி, ஷீனா, பால்டி, வகாவார், தத்கி, 

அர்யான்வி, மார்வாரி, வாகி, புருஷாகி எனப் பல பமாழிகள் வபெப்படுகின்ைன. 

எனவவ,  இந்த வாெகத்டத வரலாற்றுப் பூர்வமாக ஆராய்ந்து, திருத்தம் பகாண்டுவர 

வவண்டியது எதிர்கால அவசியமாகும்.   

 

அரசியல் அடமப்புச்ெட்ைத்தின் மூன்று பட்டியல்கள் (வாெகம் 246):  

மத்திய, மாநில மற்றும் பபாதுப்பட்டியல்கள். மத்திய அரசின் பட்டியலில், 

பாதுகாப்பு, இரயில்வவக்கள், தபால் மற்றும் தந்தி வபான்ை வதசிய முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த 97 அம்ெங்கள் இைம் பபற்றுள்ைன.  

மாநிலப் பட்டியலில், பபாதுச் சுகாதாரம், காவல் வபான்ை உள்ளூர் நலன் ொர்ந்த 66 

அம்ெங்கள் இைம் பபற்றுள்ைன.  

மின்ொரம், பதாழிற்ெங்கம், பபாருைாதார மற்றும் ெமூக திட்ைமிைல் வபான்ை 47 

அம்ெங்கள், மத்திய மற்றும் மாநிலம் ஆகிய இருதரப்புக்குவம முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தடவ என்ை வடகயில், பபாதுப் பட்டியலில் இைம் பபற்றுள்ைன. 

ஆனால், இன்டைய சூழலில், மாநிலங்களின் நலன்கடை விடலயாகக் பகாண்டு, 

டமயத்திற்குச் ொதகமான விதத்தில், ஒரு ொய்வுப் வபாக்கு நிலவுகிைது. 

மத்திய அரசுைன், மிக பநருக்கமான ஒத்துடழப்புைன் மாநிலங்கள் பணியாற்றியாக 

வவண்டும் எனும் கட்ைாயம் நிலவுகின்ைது.  
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இந்திய அரசியல் ெட்ைம், தனது வடிவத்தில் கூட்ைாட்சித் தன்டமயுைனும், 

உள்ைைக்கத்தில் ஒற்டையாட்சித் தன்டமயுைனுவம அடமந்திருக்கிைது. 

 

வாெகம் 370: 

ஜம்மு–காஷ்மீர் மாநிலத்துக்குச் சிைப்பு நிடல வழங்கி இருந்தது.  

அதன்படி இந்திய அரசியலடமப்பின் அடனத்து ெட்ைதிட்ைங்களும் ஜம்மு–

காஷ்மீர் மாநிலத்துக்குப் பபாருந்தாது. 

இந்தியாவிவலவய இந்த மாநிலத்திற்கு மட்டும் தான் தனியாக “ஜம்மு காஷ்மீர் 

அரசியலடமப்பு” எனும் மாநில அரசியல் அடமப்பு இருந்தது. 

இவ்வாெகம் அகற்ைப்பட்ைதால், இன்டைய நிடலயில், ஜம்மு-காஷ்மீர் 

மாநிலத்திற்கும், இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம் பபாருந்தும். 

 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் கீழ் தன்னாட்சி அடமப்புகள்: 

வாெகம் 324: வதர்தல் ஆடணயம், ஒரு தன்னாட்சி அடமப்பாகும். eci.gov.in/ 

வாெகம் 280: நிதி ஆடணயம் ஒரு தன்னாட்சி அடமப்பாகும். 

https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=3&Section=1 

வாெகம் 315: மத்திய அரசுப் பணியாைர் வதர்வாடணயம் தன்னாட்சி 

அடமப்பாகும். https://www.upsc.gov.in/about-us/commission- 

வாெகம் 148: இந்தியக் கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்டகத் துடைத்தடலவடர, 

குடியரசுத் தடலவர் நியமிக்கிைார். https://cag.gov.in/ 

வாெகம் 338: தாழ்த்தப்பட்வைாருக்கான வதசிய ஆடணயம். 

வாெகம் 338A: பழங்குடியினருக்கான வதசிய 

ஆடணயம்.http://www.ncsc.nic.in/pages/display/12-whos-who 

வாெகம் 76: இந்திய அரசின் தடலடம வழக்குடரஞடரக் குடியரசுத் தடலவர் 

நியமிப்பார். 

 

தன்னாட்சி அடமப்புகள் சுதந்திரமாக இயங்கவில்டல என்ைால், மக்களின்  

சுதந்திரமும் பறிவபாகும், எவதச்ெதிகாரம் மட்டுவம மிஞ்சும் என்பது 

வரலாற்றுப்பாைம்.  

அரசியலடமப்புச்ொரா அடமப்புகள்: 

1. திட்ைக்குழு 

2. வதசிய வைர்ச்சிக் குழு 

3. வதசிய மனித உரிடமகள் ஆடணயம் https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/Home.aspx 

4. மத்திய கண்காணிப்பு ஆடணயம் http://portal.cvc.gov.in/cvproject/ 

5. வலாக்பால் மற்றும் வலாக் ஆயுக்தா http://lokpal.gov.in/  

6. நிதி ஆவயாக் https://niti.gov.in/ 

 

இறுதியாக, 2005 – ஆம் ஆண்டின் ‘தகவல் அறியும் உரிடமச் ெட்ைம்’, மிகவும் 

முக்கியமான  ெட்ைமாகும். குடிமக்கடை அதிகாரம் படைத்தவர்கைாக ஆக்குவது 

அரொங்கத்தின் பெயல்பாட்டில் பவளிப்படைத் தன்டமடயயும் - பபாறுப்வபற்றுக் 

பகாள்ளுதடலயும் முன்பனடுத்துச் பெல்வது,  ஊழடலக் கட்டுப்படுத்துவது 

மற்றும் நமது ஜனநாயகத்டத, மக்களுக்காகப் பணி பெய்வடத அதனுடைய 

உண்டமயான அர்த்தத்தில் வமற்பகாள்ளுமாறு பெய்வது - ஆகியடவவய 

தகவலறியும் உரிடமச் ெட்ைத்தின் அடிப்படை வநாக்கங்கைாகும். 
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பணிடயச் வொதித்தறிவது, ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவவடுகடைப் பரிவொதிப்பது, 

அத்தடகய ஆவணங்கடையும், பதிவவடுகடையும் ொன்ைளிக்கப்பட்ை 

பிரதிகைாகப் பபறுவது, அவற்றின் குறிப்பிட்ை சில பகுதிகடை மட்டும் பபறுவது, 

அவற்றிலிருந்து குறிப்புகள் எடுப்பது, மற்றும் பபாது அதிகார அடமப்பு அல்லது 

அதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டவக்கப்பட்டிருக்கும் ொன்ைாதாரங்களின் 

ொன்ைளிக்கப்பட்ை மாதிரிகடைப் பபறுவது வபான்ை இடவயடனத்துவம, தகவல் 

அறியும் உரிடமச் ெட்ைத்தின் கீழ் அைங்குவனவாம்.  

 

தகவல் அறியும் உரிடமடய இச்ெட்ைம் நாைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

ெட்ைமன்ை உறுப்பினர்கள் பபற்றுள்ை உரிடமக்குச் ெமமான விதத்தில் 

குடிமக்களுக்கு வழங்கி உள்ைது. 

ஒரு பபாது அதிகார அடமப்பிைமிருந்து, ஏவதனும் ஒரு தகவல் வகாருகிை ஒரு நபர், 

தனது விண்ணப்பத்துைன் ரூ.10 (ரூபாய் பத்து) மதிப்புள்ை இந்திய அஞ்ெலக 

ஆடண அல்லது வங்கி காவொடல அல்லது வங்கி வகட்வபாடல – ஒன்டை, 

அப்வபாது அதிகார அடமப்பின் கணக்கு அலுவலருக்கு வழங்கப்படும் வடகயில், 

தகவல் வகாருவதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ை கட்ைணமாகச் வெர்த்து அனுப்ப 

வவண்டும். 

ொதாரணமான நடைமுடைப்படி, பபாது அதிகார அடமப்பினால் விண்ணப்பம் 

பபைப்பட்ைதிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு அவர் வகாரும் 

தகவல் அளிக்கப்பை வவண்டும். அத்தகவல் ஒரு குறிப்பிட்ை நபரின் உயிர் அல்லது 

சுதந்திரம் பதாைர்பானதாக இருக்கும் பட்ெத்தில், 48 மணி வநர அவகாெத்திற்குள், 

அவ்வாறு வகாரப்படும் தகவல் வழங்கப்பட்டுவிை வவண்டும். 

 

இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம், அதன் வடிவத்திலும், ொரத்திலும் மிகவும் 

உன்னதமான படைப்பாகும். கூைவவ, தகவல் அறியும் உரிடமச் ெட்ைமும், 

அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்திற்கு மிகவும் உறுதுடணயானதாகும். 

ஆனால், எந்த அழகிய வண்ணமாடலயும், யார் டகயில் இருக்கின்ைது என்படதப் 

பபாறுத்வத, அது அணியப்படும் அல்லது குதைப்படும்.  

ஊைகமும், நீதிமன்ைங்களும் சுதந்திரம் இழந்து டகயறுநிடலயில் இருக்கும்வபாது, 

அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைம் தவைான டககளில் இருப்பின், அது, பதாைர்ந்து 

அவ்வாறு இல்லாதபடி பார்த்துக் பகாள்ை வவண்டியது, மக்களின் கைடமயாகும்.  

மக்கவை, அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தின் இறுதிக் காவலர்கள்.  

 

வமலும், ஒன்டை நாம் கவனத்தில் பகாள்ை வவண்டும். இந்திய அரசியல் 

அடமப்புச் ெட்ைத்தின் ொரம், இந்திய அரொங்கச் ெட்ைம் 1935-ஐ அடிப்படையாய் 

பகாண்ைதாகும். முதலில், அது ஆங்கிவலயரின் நலன்கடையும், பின்பு, 

வமலாதிக்கத்தினரின் உள்வநாக்கங்கடையும் பகாண்ைதாக இருந்தது. என்னதான், 

அம்வபத்கவரா பிைவரா திருத்த முயன்ைாலும், சில நுணுக்கமான எதிர்மடை 

அம்ெங்கள், இந்திய அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்தில், கண்களுக்குப் புலனாகாமல் 

மடைந்துள்ைன. ஆழமாய் ஆய்ந்து, அரசியல் அடமப்புச் ெட்ைத்டத மாற்றி 

அடமக்க வவண்டியது, எதிர்கால ெந்ததியின் கைடமயாகும். அதற்கான 

ஆய்வுகடைத் பதாைரவவண்டியது இடைய ெமுதாயத்தின் உைனடி பணியாகும்.  
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17.    கலைஞர் எனும் கருைொநிதியின் வொழ்க்லக 
வரைொறு.     
— முடனவர்.மததோழி 

 

 

எழுத்தாைர் வாெந்தி எழுதி, பெப்பைம்பர் 2020இல்  

ஜகர்னாட் பதிப்பகம் மூலம்  "கருணாநிதி: தி 

பைஃபினிட்டிவ் பவயாகிராஃபி"(Karunanidhi: The 

Definitive Biography) என்ை தடலப்பில்,   முன்னாள் தமிழக 

முதல்வர் கடலஞர் முத்துவவல் கருணாநிதி அவர்களின் 

மடைவிற்குப் பின்னர்  ஆங்கிலத்தில் பவளிவந்துள்ை 

அவரது வாழ்க்டக வரலாற்று  நூலின் மீதான 

திைனாய்வவ  இக்கட்டுடர. வாருங்கள் படிப்வபாம் - நூல் 

திைனாய்வுக் குழுவின் நிகழ்வில் அக்வைாபர் 31, 2020 

அன்று இத்திைனாய்வு உடர  வழங்கப்பட்ைது. 

 

 

 

வாெந்தி  அவர்களின் நூல் தடலப்புகளின் வதர்வு தனித்தன்டமயுைன் வியக்க 

டவக்கும் தன்டம பகாண்ைடவ;  "துரத்தும் நிடனவுகள் அடழக்கும் கனவுகள்" 

என்பது வபால.  துரத்தும் நிடனவுகடையும் அடழக்கும் கனவுகடையும்   

பகாண்ைதுதாவன நமது வாழ்க்டகயாகவவ   இருக்கிைது.  திைனாய்வுக்கு 

உள்ைாகும் 'கருணாநிதி: தி பைஃபினிட்டிவ் பவயாகிராஃபி' என்ை இந்த நூலின் 

அத்தியாயங்களின் தடலப்பும் அவ்வாவை கவனத்டதக் கவரும் வடகயில் உள்ைன.  

வாெந்தி முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் வாழ்க்டக வரலாற்டை "கடலஞர் 

எனும் கருணாநிதி" என்ை தடலப்பில் முன்னர் தமிழிலும்  2018 ஆம் ஆண்டில் 

பவளியிட்டிருந்தார்.   இப்பபாழுது ஆங்கிலத்திலும் நீண்ை பநடிய, பல 

திருப்பங்கடைக் பகாண்ை கருணாநிதியின் வாழ்க்டக வரலாற்டை 20 

தடலப்புகளில்,  ஒருபாற் வகாைாத நடுவுநிடல நின்று கருணாநிதியின் பிைப்பில் 

பதாைங்கி மடைவு வடர 250 பக்கங்கள் பகாண்ை நூலாக வடித்துள்ைார்.   

 

தமிழர்களுக்கு 1980கள் முதற்பகாண்டு  நன்கு அறிமுகமானவரும்;  புதினம், 

கடதகள், கட்டுடரகள், பயணக்கட்டுடரகள், வாழ்க்டக வரலாறுகள் என 50க்கும்  

வமலான நூல்கடை எழுதிய எழுத்தாைரும், இந்தியா டுவை இதழ் தமிழ்ப் பதிப்பின் 

முன்னாள் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியவர் எழுத்தாைர் வாெந்தி. கர்நாைகாவில் 

பிைந்து வைர்ந்த தமிழ்ப் பபண்மணி இவர்.  மிவஜாரம், வநபாைம், பஞ்ொப், 

இலங்டக, ஃபீஜி நாடுகடைப் பின்புலமாக டவத்து வாெந்தி   எழுதிய புதினங்கள் - 

மூங்கில் பூக்கள், ஆர்த்திக்கு முகம் சிவந்தது, பமௌனப் புயல், நிற்க நிழல் 

வவண்டும், தாகம் ஆகியடவ.   பமைனப்புயல் என்ை நூல் ஆங்கிலத்தில் 

பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு பஞ்ொம் ொகித்திய அகாைமி விருது பபற்ைது. ெமூக 

நாவலான 'ஆகாெ வீடுகள்'  ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மடலயாைத்திலும் 
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பமாழிபபயர்க்கப்பட்டிருக்கிைது. ஹிந்தி பமாழிபபயர்ப்பிற்கு உத்தர் பிரவதெ 

ொகித்ய ெம்மான் விருது கிடைத்தது.  வமலும் "வாெந்தி சிறுகடதகள்" என்ை 

பதாகுப்பிற்குத் தமிழக அரசின் சிைந்த நூல்  என்ை   விருதும் கிடைத்துள்ைது. 

முன்னாள் முதல்வர் பஜயலலிதாவின் வாழ்க்டக வரலாற்டையும் நூல்கைாக இவர் 

எழுதியுள்ைார்.  அந்நூல்களில் 'அம்மா' என்ை நூல் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும், 

ஹிந்தியிலும் பவளியாகியது. இவர் இந்தியா டுவையில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய 

காலத்தின் வபாது ஏற்பட்ை தமிழ் நாட்டு அரசியல் நிகழ்வுகடை தமது அரசியல் 

ொர்பற்ை பார்டவயுைன் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய 'Cut-outs, Caste and Cine Stars' என்ை 

புத்தகத்டத பபங்குவின் பதிப்பகம் பவளியிட்டிருக்கிைது.  

 

"என் உயிரினும் வமலான உைன் பிைப்புகவை" என்று அவர் அடழப்படதக் 

வகட்ைாவல   ஆர்ப்பரிக்கும் தமிழக மக்கள் கூட்ைத்டதத்  தன்பால் கவர்ந்து 

டவத்திருந்த கடலஞர் என்று அறியப்பட்ை, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் 

முத்துவவல் கருணாநிதிக்குத் தமிழக வரலாற்றில் என்றும் நிடலத்திருக்கும் 

தனியிைம் உண்டு. அவ்வாவை இந்திய வரலாற்றிலும் தனி முத்திடர பதித்துச் 

பென்ைவர் கருணாநிதி.     

 

கருணாநிதி வவறு தமிழக அரசியல் வவறு என்று பிரிக்க முடியாத வடகயில்,  கைந்த 

நூற்ைாண்டு தமிழக வரலாற்டைவய ஒரு மீள்பார்டவ பெய்வதாக அடமந்துவிட்ை 

நூல் இது. இந்த நூல் வாயிலாகக்  கருணாநிதிடயப் பற்றி அறிந்து பகாள்டகயில், 

குடைகளும் நிடைகளும் பகாண்ை கருணாநிதி அரசியல் வாழ்வு மூலம் எடதச் 

ொதிப்படதத் தனது குறிக்வகாைாகக் பகாண்டிருந்தார் என்பது பதளிவாகிைது.  

அடதக் கருணாநிதிவய இந்திய அைவில் அரசியல் பங்களிப்பில்  அவரால் 

பெயல்படுத்த முடிந்த குறிப்பிைத் தக்கப்  பங்களிப்பாகவும்  கூறிச் பென்றுள்ைார்.  

 

பிற்காலத்தில் கருணாநிதிடயப் பற்றி ஏதும் வநரடியாக அறிந்திராத, ஆனால் 

கிடைக்கும் பலவடகப் பதிவுகள் மூலம் மட்டுவம கருணாநிதியின்  அரசியல் 

வாழ்டவ அறியக்கூடிய ஒரு நிடலயில் இருக்கும் வருங்காலத் தடலமுடையும் 

அவரது ஆட்சியின் பெயல்பாடுகடை எடை வபாட்டு அடதவய அவரது 

பங்களிப்பாக, கருணாநிதியின் அடையாைமாக  முடிவு பெய்ய வவண்டியிருக்கும்.  

 

இந்த நூலின் நான்டகந்து  அத்தியாயங்கள் குறித்த ெற்று விரிவான அலெலுைனும், 

மற்ை அத்தியாயங்கள்; அதாவது  வாழ்க்டக வரலாற்டைப் புரிந்து பகாள்ை உதவும், 

ஆனால் யாவரும் அறிந்த கருணாநிதி குறித்த வரலாற்றுப் பின்னணிகள் 

வமவலாட்ைமாகவும் குறிப்பிட்டுவிட்டுக் கைந்து பெல்வவாம். ஏபனனில்,  

கருணாநிதி அரசியல்வாதியாகத் தமிழகம்   மற்றும்  இந்திய அரசியலில் 

ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து மட்டும் பொல்வவத ெமூக அைவில் கருணாநிதியின் 

பங்களிப்டபக் காட்டும்  என்பது எனது கருத்து.  

 

வமலும், கருணாநிதி எழுதிய தன்வரலாற்று  நூலாகிய புகழ்பபற்ை 'பநஞ்சுக்கு நீதி' 

என்ை நூலின் 6 பதாகுப்புகடையும் படித்தவருக்கும், கைந்த நூற்ைாண்டின் 

பிற்பகுதியில் 1950 களுக்குப் பிைகு பிைந்து தமிழகத்தில் வாழ்ந்திருக்கக் கூடிய 

எவருக்குவம நூலில் எதுவும் புதிய பெய்திகைாக இருக்க வாய்ப்பில்டல.  ஆனால் 

பநஞ்சுக்கு நீதி  6 நூல்களின் பெய்திடயயும் அதன் பிைகு கருணாநிதியால் முடிக்கப் 

பைாமல் விட்டுப்வபான பிற்கால  நிகழ்வுகடையும் வெர்த்து 250 பக்கங்களில் 
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விறுவிறுப்பாகத் பதாய்வின்றி சுருக்கமாகச் பொல்லிச் பென்ை வாெந்தியின் திைடம 

பாராட்டிற்குரியது.  எத்தடன முடை  ஆனாலும் முன்னர்  பார்த்த 'பராெக்தி' 

திடரப்பைத்டதவய நம்மால் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க முடிவது வபால, 

கருணாநிதியின் தாக்கத்திற்கு உள்ைான தமிழக வரலாற்டையும் இந்த நூலின் வழி 

நிடனவு கூர்ந்து அடெ வபாை முடியும்.  

 

அடர நூற்ைாண்டிற்கும் வமலாகத் தமிழகத்தின் ஒரு முன்னணிக் கட்சியின் 

தடலவராக, ஐந்து  முடை  முதல்வராகப் பபாறுப்பு வகித்த,  எந்த வதர்தலிலும் 

வதால்வியுைாத ஒரு அரசியல்வாதியாகவவ நூல் அவடரக் காட்டிச் பெல்கிைது.  

அவரது இைடமக் காலம், கடலயுலக வாழ்க்டக வபான்ைடவ நூலில் மிகக் 

குடைவாகவவ உள்ைன. எதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கருணாநிதி 

பபரும்பான்டமயாக அறியப்பட்ைாவரா அந்த கடலயுலக பங்களிப்பு என்பது 

இறுதியில் அவரது மடைவு குறித்துக்   கூைப்படும் அத்தியாயத்தில் சிறிய அைவில் 

ெற்வை இைம் பிடிக்கிைது.  வதடவயான அைவு இைடமக் கால, கடலயுலக 

வாழ்க்டகயுைன் அவரது அரசியல் வாழ்வு  குறித்து நூலில் விவரிக்கப்படுகிைது.  

 

1934இல் பத்து வயது சிறுவனாகத் திருக்குவடை வீட்டில் தனது தந்டத 

முத்துவவலர் வாசிக்கும் நாதஸ்வர இடெடயத் தன்டன மைந்து வகட்டுக்  

பகாண்டிருந்த கருணாநிதிக்குச் ொதி வபதத்தின் முதல் பட்ைறிவு  கிட்டுகிைது.  

திைடமயான இடெக்கடலஞரும் கல்வி அறிவு பகாண்ைவரான தனது  தந்டத 

மிராசுதார் அடழப்பின் வபரில் அவர் வீட்டிற்குச் பென்று  இடுப்பில் துண்டுைன் 

கூனிக் குறுகி அவர் முன்  நிற்க வவண்டிய நிடலக்குச் ொதி அடமப்புதான் காரணம் 

என்று புரிந்து பகாண்ை துவக்கம் அது. பின்னர் அதுவவ அவர் பிற்காலத்தில் யாராக 

உருபவடுக்கிைார் என்பதற்கான காரணம் என்று  'Born to Rebel' என்ை தடலப்பில்   

நூடலத் துவக்குகிைார் வாெந்தி. பள்ளியில் நீதிக் கட்சியின் பனகல் அரெர் குறித்துப்  

படித்த நூலின் மூலம் ெமூக நீதி பற்றி அவர் அறிந்து பகாண்ைது அவரது  வாழ்டவச்  

ெமத்துவக் பகாள்டகப் பாடதக்குத் திருப்ப வமலும் ஒரு தூண்டுவகாலாக 

அடமந்தது.  ஈ.பவ.ராவின் சுயமரியாடத இயக்க முழக்கங்களும், அவரது தைபதி 

சி.என்.அண்ணாதுடரயின்  அருடமத் தமிழில் அடமந்த திராவிைக் பகாள்டகப் 

பரப்புடரகளும் கருணாநிதிடய 14 வயதிவலவய 'மாணவ வநென்' என்று 

டகபயழுத்துப்  பத்திரிக்டகடயத்  துவக்கி பவளியிடும் இதழாைராகவும் 

மாற்றியது. அத்துைன் அவடர  இந்தி திணிப்பு பகாள்டகயின் ஒரு  எதிர்ப்பாைராக 

மாற்றிவிட்ைது.  இதற்கு நீதிக் கட்சியின் வதர்தல் வதால்விக்குப் பிைகு 1937இல்  

ஆட்சிக்கு வந்த காங்கிரஸ் முதலடமச்ெர் ராஜாஜி பள்ளியில் இந்திடய நுடழக்க 

முற்பட்ைதுதான் திருப்புமுடன.  

 

தமிழக வரலாற்றில் மைக்கமுடியாத சில திருப்புமுடனகள் உள்ைன. அந்த 

திருப்புமுடனகள் நிகழக் காரணம் ஆட்சியில் இருப்பவர் பெய்த தவைான 

கணிப்புகளின் விடைவுகளும், எடுத்த அல்லது எடுக்கத் தவறிய நைவடிக்டககளின் 

விடைவுகைாகவவ அடமந்திருந்தன என்பது மறுக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று 

உண்டம.  

 

பள்ளி வாழ்க்டக முடிந்து இடைஞரான  பின்னர் திருமண வாழ்க்டக, பதாைர்ந்து 

நாைகத் துடையில் நுடழந்தது, ஈ.பவ.ராவின்  குடிஅரசு இதழில் துடண 

ஆசிரியராகப் பணிக்குச் வெர்ந்தது, அங்கிருந்து ஜூபிைர் பிலிம்ஸ் மூலம் 
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திடரத்துடையில் கடத வெனம் எழுதச் பென்ைது, அங்கு நடிகராக இருந்த 

எம்.ஜி.ஆருைன்  ஏற்பட்ை பநருங்கிய நட்பு என்பது வடர ஒரு தனிப்பட்ை 

இலக்கிய ஆர்வமுள்ை முற்வபாக்குச் சிந்தடன பகாண்ை இடைஞர் ஒருவரின் 

வாழ்க்டக வரலாறு.  

 

இதன் பிைகு  திமுகவும் அதனுைன் கருணாநிதியும் இடணந்து பயணித்த 

வரலாற்றின் துவக்கம்.  ஈ.பவ.ராவின் திராவிை கழகத்திலிருந்தவர்களில் சிலர் 

வதர்தலில் வபாட்டியிட்டு அரொட்சியில் பங்வகற்க விரும்பி அண்ணாதுடரயின் 

தடலடமயில் துவக்கிய திமுக என்று அறியப்படும்  திராவிை முன்வனற்ைக் 

கழகத்தின் வதாற்ைம், அந்தக்  கட்சியின் பகாள்டக பரப்பும்  பபாறுப்வபற்று  

முக்கியமான ஒரு  உறுப்பினராகக் கருணாநிதி அரசியலில்  பயணித்தது,  1950 

மற்றும் 1960களில் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பில் தீவிரமாகப்  பங்வகற்ைது,  

ைால்மியாபுரம் - என்படதக்  கல்லக்குடி எனப்   பபயர் மாற்ைம் வகாரிய  

வபாராட்ைத்தில் புடகவண்டி மறியல், தண்ைவாைத்தில் படுத்துப்  வபாராட்ைம் 

பெய்து கருணாநிதி சிடைக்குச் பென்ைது,  இவ்வாைாக எதிர்பாராத வடகயில் 

கருணாநிதி  நைத்திய  இந்த   அதிரடி பெயலால் அண்ணாதுடரயின்  

மனவருத்தத்திற்கு ஆைானது,  குளித்தடலயில் வபாட்டியிட்டு 1957இல் ெட்ைெடபத் 

வதர்தலில்  பவன்ைது, பதாைர்ந்து முரபொலி நாளிதழில் உைன்பிைப்புக்களுக்குக் 

கடிதம் எழுதி கட்சி உறுப்பினர்களுைன் ஒரு  வலுவான பதாைர்டப வைர்த்துக் 

பகாண்ைது  ஆகியன  நாம்  விடரவில் பார்த்துக் கைக்கக் கூடிய திமுகவின் கட்சி 

உறுப்பினராகக் கருணாநிதியின் ஆரம்பக்கால அரசியல் வாழ்க்டகச் சுருக்கம்.  

 

1965 இல் திமுக தடலவர்கடை முன்பனச்ெரிக்டக நைவடிக்டகயாகச்  சிடையில் 

அடைத்த பிைகும் மாணவர்கள்  நைத்திய இந்தி எதிர்ப்புப் வபாராட்ைத்டத 

ஆட்சியிலிருந்த காங்கிரஸ் அைக்குமுடையின் மூலம் ஒடுக்க நிடனக்க, அதனால் 

ஏற்பட்ை உயிர் இழப்புகளில் தமிழகவம நிடலகுடலந்து வபானது. இது   

திமுகவிற்கு 1967 வதர்தலில் பவற்றி வாய்ப்டப அளித்து ஆட்சிடய திமுக  டகயில் 

பகாடுத்தது.  இது திமுகவவ எதிர்பார்த்திராத ஒரு பவற்றியாக அடமந்தது, 

சி.என்.அண்ணாதுடர முதல்வர் பபாறுப்டப ஏற்ைார், கருணாநிதி தமிழ்நாடு 

பபாதுப்பணித் துடை அடமச்ெர் பபாறுப்டப ஏற்ைார்.  

 

ஆனால் அண்ணாதுடரயின் பகடுவாய்ப்பாக வநாயுற்று, புற்று வநாயால் 1969 இல் 

இயற்டக எய்தினார்.  கட்சி உறுப்பினர்கவை தங்கைது அடுத்த தடலடமப் 

பபாறுப்டபத் வதர்வு பெய்துபகாள்வவத முடை என்று வநாயுற்று  இருந்த 

அண்ணாதுடரயும்  தனக்கு அடுத்து யார் பபாறுப்வபற்க வவண்டும் என்று 

குறிப்பிைவில்டல.  அவர் மருத்துவமடனயிலிருந்த காலத்தில்  இடைக்கால 

முதல்வராக இருந்தவர் திமுகவின் ஐம்பபரும் வதாற்றுநர்களில் ஒருவரான,  சிைந்த 

கல்விமானாக,  நல்ல   வபச்ொைராக,  கட்சியில் முக்கியப் பபாறுப்பிலிருந்த 

பநடுஞ்பெழியன்.   

 

அவடரவிை  திமுக ெட்ைெடப உறுப்பினர்கள் கருணாநிதிவய முதல்வர் 

பபாறுப்டப ஏற்கவவண்டும் என்று தனிப்பட்ை முடையில் கருணாநிதிடயக் 

வகட்டுக் பகாள்ைத் பதாைங்கினர்.  கருணாநிதியுைன் தமிழகபமங்கும் 

பதாைர்பிலிருந்த திமுக கட்சி உறுப்பினர்களும்  இடதவய விரும்பிய நிடலயில், 

கருணாநிதியின் பநடுநாடைய நண்பரும் கட்சியில் முக்கியப் புள்ளியாக இருந்த 
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எம்.ஜி.ஆரும் அடதவய விரும்பி கட்சியில் மக்கைாட்சி முடை அடிப்படையில் 

கருணாநிதிடய திமுக தடலவராகவும் முதலடமச்ெர் பபாறுப்பிலும் வதர்வு 

பெய்தார்கள்.  383 திமுக கவுன்சில் உறுப்பினர்களில் 300 வபர் கருணாநிதிடய 

முதல்வர் பதவிக்கு ஏற்றுக் பகாண்ைதாகத் பதரிகிைது.  எம்.ஜி.ஆர் தனது 

ராமாவாராம் வதாட்ை வீட்டில் திமுக உறுப்பினர்களுைன்  கலந்துடரயாடி 

கருணாநிதிக்கு ஆதரவு திரட்டி  கருணாநிதி முதல்வராக முக்கிய காரணமாக 

இருந்துள்ைார்.   அன்று பதாைங்கி கருணாநிதி திமுகவின்  தடலடமப் பபாறுப்பில் 

ெற்பைாப்ப அடர நூற்ைாண்ைாகப் பபாறுப்பிலிருந்து பல வதர்தல் 

வதால்விகளுக்கும் பின்னரும், கட்சியில் ஏற்பட்ை பிைவுகளுக்குப் பின்னரும்  ஒரு 

உறுதியான கட்சியாக திமுகடவ அவர் விட்டுச் பென்ைார் என்பது ஒரு திைடமயான 

வமலாண்டமக்குச் ொன்று.  

 

கருணாநிதி முதல்வர் பதவி ஏற்ை பின்னர் மனுநீதி திட்ைம் என்று அதிகாரிகள் 

மக்களிைவம பென்று குடை வகட்டு நிவர்த்தி பெய்வது, பிற்படுத்தப்பட்வைார் 

நலவாழ்விற்காக ெட்ைநாதன் ஆடணக்குழு அடமத்தது,  அதன் பரிந்துடரயில் இை 

ஒதுக்கீட்டை 49 விழுக்காட்டிற்கு உயர்த்தியது, சி.என்.அண்ணாதுடரயின் ஆட்சிக் 

காலத்தில் 1968 இல்  கீழபவண்மணி உழவர் படுபகாடல நிகழ்ச்சியினால் 

உழவர்களுக்கும் பதாழிலாைர்களுக்கும் குடைந்த அைவு ஊதியம் என்ை முடை  

பகாண்டு வந்தது,  காங்கிரஸ் ஆட்சியிலிருந்த நில உச்ெவரம்டப 30 இல் இருந்து 15 

ஏக்கர் என்ை அைவிற்குக் குடைக்கும்  ெட்ை மாறுதல் வபான்ைடவ குறிப்பிைத்தக்க 

அரசியல் பெயல்பாடுகள். இந்தியா சுதந்திர நாளில் மாநில முதல்வர் வதசியக் 

பகாடிவயற்றும் உரிடம, மனிதடர மனிதர் இழுக்கும் டகரிக்ஷா ஒழிப்பு 

வபான்ைடவ கருணாநிதி  முதல் முடை முதல்வர் பதவி வகித்த பபாழுது பகாண்டு 

வந்த மாற்ைங்கள்.  

 

மாநில சுயாட்சி - மத்தியில் கூட்ைாட்சி பகாள்டக முன்பனடுப்பு,  மத்திய -மாநில 

அரசுகளின் அதிகாரம் உைவு வபான்ைவற்டை வமம்படுத்த ராஜமன்னார் ஆடணயம்  

அடமத்தது என்பது அரசியல் மற்றும் ஆட்சிக் வகாணத்தில்  ஒரு முற்வபாக்கான 

நைவடிக்டக.  இது இந்தியாவிற்வக முன்மாதிரியான ஒரு வரவவற்கத்தக்க 

மாறுதலாகக் கருதப்பட்ைது.  9 ஆண்டுகள் கழித்து மற்ை மாநிலங்களும் பாராட்டி 

இடத  நடைமுடைப்படுத்த ஆர்வம் காட்டியது குறிப்பிைத்தக்கது.  

 

1969 இல் காங்கிரஸ் இரண்ைாகப் படழய காங்கிரஸ் இந்திரா காங்கிரஸ் என்று 

உடைந்த பபாழுது, மத்தியில் இந்திரா காந்தியின் காங்கிரசுக்கு ஆதரவு 

அளித்தாலும் தனது மாநில சுயாட்சி வகாரிக்டகடயக்  டகவிை இயலாது என்படத 

வலியுறுத்த "உைவுக்குக் டக பகாடுப்வபாம், உரிடமக்குக் குரல் பகாடுப்வபாம்"  

என்று அறிவித்து இந்திரா காந்தியின்;  வங்கிகடைப் பபாதுவுடைடமயாக்கும் 

திட்ைத்தில் உதவியது, விவி கிரிடய  இந்திரா காந்தியின் விருப்பப்படி தற்காலிக 

குடியரசுத் தடலவர்  பதவியில் அமர்த்துவது வபான்ைவற்றில் கருணாநிதி இந்திரா 

காந்திக்கு  உதவினார்.  

 

மத்திய மாநில அரசுகளின் இடைவய ஆட்சியிலிருந்தடவ எதிர்க் காட்சிகைாக 

இருந்தாலும் உைவுச்  சிக்கல் இன்றி இருந்தது  என்படதக்  கருணாநிதியின் ஆட்சிக் 

கால விடைவுகைாக  வாெந்தி குறிப்பிடுகிைார். அவர் குறிப்பிைாத  வமலும் சில 

நற்பணிகளும்  எனக்கு நிடனவில் உள்ைது  குறிப்பாகக்  கண்பணாளி வழங்கும் 
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திட்ைம், குடிடெ மாற்று வாரியம்,  குதிடரப் பந்தய ஒழிப்பு, 

பதாழுவநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்டெ  ஏற்பாடுகள், பிச்டெக்காரர் மறுவாழ்வு திட்ைம்  

வபான்ைடவ.  

 

கட்சியில் தனக்கு இடணயான அைவில் மக்கள் ஆதரவுைன் இருந்த எம்.ஜி.ஆரின் 

நிடலப்பாட்டை உணர்ந்தாலும் அவரது வைர்ச்சிடயப் பபரிதுபடுத்த, அங்கீகரிக்க  

விரும்பாத மனநிடல கருணாநிதிக்கு இருந்தது. 1971  வதர்தலுக்குப் பிைகு மீண்டும் 

ஆட்சி அடமத்த திமுக அடமச்ெரடவயில் ஒரு பதவிடய எதிர்பார்த்திருந்த 

எம்.ஜி.ஆரின் விருப்பம் நிடைவவைவில்டல.   கட்சி உறுப்பினர்களின் முடிவாக 

அது  காட்ைப்பட்ைது.  நடிப்புத் பதாழிடல விட்டு வந்தால் அடமச்ெரடவயில் 

இைம் என்று கூைப்பட்ைதில் மனம்  குடமந்து பகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆருக்குப்  

வபாட்டியாக கருணாநிதியின் மகன் மு.க.முத்துவும் 1972 இல்  

திடரப்பைத்துடையில்  கைமிைங்கியதும் அல்லது இைக்கப்பட்ைதும்  

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கவில்டல.  

 

இவ்வாைாகக் கட்சிக்கு எதிராகத் தனது  மனக்குடைடய  பவளிப்படையாகக் 

காட்ை இயலாத  நிடலயிலிருந்த எம்.ஜி.ஆர். இந்திரா காந்தியால் வருமானவரி 

குறித்த ஆய்வு என்ை சிக்கலில் சிக்க டவக்கப்பட்ைார். இதற்காக  எம்.ஜி.ஆர். 

பைல்லி பென்று வந்த பின்பு ஒரு  புதிய மனிதராக மாறினார் என்பது 

கருணாநிதியின் கருத்து.  வதர்தல் கூட்ைணியில் காங்கிரசுக்குச் ெரியான பிரிவிடன  

பகாடுக்கப் பைவில்டல  என்று கருணாநிதி மீது குடைபாட்டுைன் இருந்த 

இந்திராகாந்தி திமுகவிடன சிடதக்க எம்.ஜி. ஆடரப் பயன்படுத்தி, கட்சிக்குள் 

மடைமுகமாகப் பிைவு ஏற்படுத்தினார். இவற்டைக்  கண்ணன்  எழுதிய எம்.ஜி.ஆர். 

நூலிலிருந்து வமற்வகாள் பகாடுக்கிைார் வாெந்தி. இதன் பிைகு கட்சியின் 

விதிமுடைகடையும் கட்டுப்பாட்டையும் கடைபிடிக்காமல் கட்சியின் நிதி நிடல  

கணக்கு வகட்டு பபாதுவில்  பவளிப்படையாக எம் ஜி ஆர் குற்ைம் ொட்டிய  

பபாழுது,  எம்.ஜி.ஆடர கட்சியிலிருந்து கருணாநிதிவய எதிர்பார்க்காத முடையில் 

பவளிவயற்ைக் காரணமான நைவடிக்டக எடுத்தவர்  எம்.ஜி.ஆரால் 

கருணாநிதியிைம் முதல்வர் பதவிடய இழந்த பநடுஞ்பெழியன்.  

 

அதன் பிைகு துக்ைக்  ஆசிரியர் வொ  கணித்தது வபால  திமுகவின் வாக்குகள் 

எம்.ஜி.ஆருைனும் கட்சி கருணாநிதியிைம் பென்றுவிட்ைது. அரசில் ஊழல் என்ை 

குற்ைச்ொட்டுகள் எழுந்ததன் எதிபராலியாக கருணாநிதி அரசு முன்பனடுத்த 

பபாதுப்பணியாைர்கள் ஊழல்கடைக் கட்டுப்படுத்த  வடரயப்பட்ை ெட்ை மவொதா  

எம்.ஜி.ஆரால் ஏமாற்று வவடல என்று கூறி முறியடிக்கப் பட்ைது. கச்ெத்தீவு இந்திய 

அரொல்  இலங்டகக்கு அளிக்கப்பட்ை பபாழுது மறுப்பு  பதரிவித்த 

கருணாநிதியின் மீது எம் ஜி ஆரால் அன்றும்,  அவர் கட்சியினரால்  இன்றும் 

கருணாநிதி அடதத் தடுக்கவில்டல என்ை குற்ைம் ொட்ைப்படுகிைது. 

 

கருணாநிதி இந்திரா காந்திக்கு  மத்தியில் ஆதரவு அளித்தாலும், இந்திராகாந்தி 

பநருக்கடி நிடல அறிவித்த வபாது (1975-1977 ஆண்டில்) மனித உரிடமகடை 

மதிக்காத, மக்கைாட்சி முடைக்கு எதிரான ெர்வாதிகாரம் என்று  கண்டித்தார் 

கருணாநிதி.  அதனால் அவர் ஆட்சி 1976 இல் எம்.ஜி.ஆர். உதவியுைன் ஊழல் 

குற்ைச்ொட்டுகள் அடிப்படையில் கவிழ்க்கப்பட்டு கருணாநிதியின் மகன் மு.க. 

மகன் ஸ்ைாலின் உட்பை திமுக கட்சி உறுப்பினர்கள் சிடை பென்ைனர். ெர்க்காரியா 
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ஆடணயக்குழு ஊழல் குற்ைச்ொட்டுக்கள் என்ை பரபரப்புகளினாலும்,   எம்.ஜி.ஆர். 

அண்ணா திராவிை முன்வனற்ைக் கழகம் என்ை தனிக்கட்சி துவங்கி விட்ைதாலும்  

1977 இல் ஆட்சிடயப் பிடித்தார் எம். ஜி ஆர்.  அதன் பிைகு 13 ஆண்டுகளுக்கு,  

அதாவது எம்.ஜி.ஆர். மடையும் வடர, கருணாநிதியால் முதல்வர் ஆக 

இயலவில்டல. 1989 இல் மீண்டும் முதல்வர் ஆனார்.  அதன் பிைகு எம்.ஜி.ஆரின் 

ஆட்சி வாரிொன பஜயலலிதாவுைன் கருணாநிதியின் வபாராட்ைம் பதாைர்ந்தது. 

1989 இல் வி.பி.சிங்,   மண்ைல் ஆடணக்குழு / மண்ைல்  கமிஷன்  பரிந்துடரயின்படி 

இை ஒதுக்கீட்டை  49.5 விழுக்காட்டிற்கு உயர்த்த  உறுதுடணயாக இருந்தது 

கருணாநிதி இக்காலத்தில் இந்திய அரசியலில் பங்களித்த முக்கிய பெயல்பாடு.  

 

1990-91இல் ஈழப் வபாராட்ைத்திற்கு கருணாநிதி அளித்த ஆதரவில், தமிழகத்தில் 

ஈழப் வபாராளிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் காட்ைாத நிடலயில் 

வபாராளிகளுக்குள்வைவய வபாராட்ைம்.  புலிகடைக் கருணாநிதி 

கட்டுப்படுத்துவதில் வதாற்ைதில் வக.பத்மநாபா பகாடல என்று பதாைங்கி 

ஸ்ரீபபரும்புதூர் வந்த ராஜீவ் காந்தி  பகாடலயில் அது  முடிந்தது. தமிழகமும் 

இந்தியாவும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ைானது. அதனால்  வதசியப் பாதுகாப்பில் 

தவறியதாகப்  பழிடயச் சுமக்க வநரிட்ை கருணாநிதியின்  ஆட்சி 1991 இல் 

கவிழ்க்கப்பட்ைது, குடியரசுத் தடலவர் ஆட்சி தமிழகத்தில் ஏற்பட்ைது. அடுத்த 

வதர்தலில் பவற்றி பபற்று  1991 இல் பஜயலலிதா முதல்வரானார்.  அவரது ஆட்சி 

ஊழல்  மலிந்தது என்று பபயர் வாங்க அவரும் பதாைர்ந்து வந்த வதர்தலில் 1996  

இல் பதவிடய  இழந்தார்.  

 

1996 இல் கருணாநிதி மீண்டும் முதல்வர் ஆனார். பிைகு  கருணாநிதி 1996  இல்  

இருந்து 2014 வடர மத்திய அரசின் அரசியலில் ஆணித்தரமாக இைம் பிடித்து, 

மத்தியில் மூன்ைாம் அணியின் ொர்பில் பிரதமராகக்  கிடைத்த வாய்ப்டப என் 

உயரம் எனக்குத் பதரியும் என்று கூறி மறுத்தார். அப்பபாழுது  மத்தியில் 

தடலவடரத் வதர்ந்பதடுப்பதில் அவரது பங்களிப்பு இன்றி அடமயாததாக 

இருந்தது.  

 

கட்சி என்ன ெங்கரமைமா வாரிசு முடையில் நைத்துவதற்கு என்று கூறிய கருணாநிதி  

அடத மைந்தார்.  ஸ்ைாலின், அழகிரி, கனிபமாழி என்று தனது பிள்டைகளும், 

உைவினர்  மாைன்களும் கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் இைம் பபைச் பெய்தார். 

அதற்காகக் கட்சியில் டவக்வகா வபான்று வைர்ந்து வருபவர்கடை 

பவளிவயற்றியது  வபான்ை பெயல்பாடுகள்  திமுக என்படத  ஒரு குடும்ப அரசியல் 

கட்சி என்ை நிடலக்குக் பகாண்டு பென்ைது.   

 

இந்த நூல் பவளியான பிைகு  இந்துஸ்தான் டைம்ஸ், 2 ஜி ஊழல் குறித்து இைம் 

பபறும்  'The ‘Mother of All Scams’ என்ை தடலப்பில் உள்ை 17வது அத்தியாயத்தின் 

பகுதிடய Book  Excerpt என்று பவளியிட்டிருக்கிைது. நூலின்  13  ஆவது அத்தியாயம் 

'Administrator Par Excellence' என்று கருணாநிதியின் ஆட்சியில் அவரது பங்களிப்பு 

என்ன என்று விவரிக்கும்.  இப்பகுதியில்  1996-2001; 2006-2011 கால கட்ைங்களில் 

கருணாநிதி பெயல்படுத்திய  திட்ைங்கடை மிக விரிவாக வாெந்தி அலசுகிைார். இந்த 

அத்தியாயமும் ஆசிரியரின் அனுமதி பபற்று  அவ்வாறு பவளியிைத்  தகுதியான 

ஒரு பகுதிவய.  இந்தியாவின் மற்ை மாநிலங்களுைன் ஒப்பிடுடகயில்,   ெமூகநீதி 

பபாருைாதார வைர்ச்சி ஆகியவற்றினால் தமிழகத்டத முன்னணி மாநிலமாக,    



~ 95 ~ 
 

வைர்ச்சியடைந்த ஒரு  மாநிலமாக நிறுத்தி,  தமிழகத்டதத்  தனித்து நிற்கச் 

பெய்ததில் ஐந்து முடை ஆட்சி பெய்த கருணாநிதி அரசின்  பங்களிப்பும் மக்கள் 

நலத் திட்ைங்களும் காரணம் என்படத முன்னுடரயிவலவய சுருக்கமாகக் 

குறிப்பிட்டு விடுகிைார் வாெந்தி.  

 

இந்த அத்தியாயம் அவற்டை மிக விரிவாக அலசுகிைது. பபண்களுக்கு குடும்ப 

பொத்தில் உரிடம, உள்ைாட்சியில் பபண்களுக்கு 33% இை ஒதுக்கீடு, கிராமப்புை 

மின்வெதி, 24 மணி வநர மருத்துவ வெதி, நியாயவிடலக்கடையின் உணவுப் 

பபாருட்கள் விநிவயாகம் வமம்பட்ைது, பிற்படுத்தப்பட்வைார் இை ஒதுக்கீடு 

ெதவிகிதத்டத உயர்த்தியது, பதாழில்நுட்ப வைர்ச்சியில் வமம்பாடு,  ெமத்துவ புரம், 

உழவர் ெந்டத வபான்ை கருணாநிதியின் கனவுத் திட்ைங்கள் என இந்த 

அத்தியாயத்தில் ஒவ்பவாரு பத்தியிலும் கருணாநிதி அரசின்  மக்கள் நலத் 

திட்ைங்கள் குறித்துத் பதாைர்ந்து பல தகவல்கள் நிரம்பியுள்ைன.    

 

மற்ை அத்தியாயங்கள் தனிப்பட்ை ஒரு மனிதர் அரசியலில் நுடழந்து ஆட்சியில் 

அமர்ந்து பிைகு அடத இழந்து மடைந்த வரலாற்டைக் கூறும்.  ஆனால், இந்த  

அத்தியாயம்  கருணாநிதியின் ஆட்சியின் மூலம் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ை மாற்ைம், 

மக்களுக்கான திட்ைங்கள் வபான்ைவற்டைக் குறிப்பிட்டுப்  பட்டியல் இட்டுச் 

பெல்கிைது.  இத்திட்ைங்கள் தமிழக மக்களுக்கானது என்ை பபாது வநாக்கில் 

பார்க்கப்பட்ைாலும்,  திட்ைங்களின் அடிப்படை சீர்திருத்தம், ெமநீதி 

வபான்ைவற்டைக் கருத்தில் பகாண்ைதாக இருப்படதக் காணலாம்.  

 

The ‘Mother of All Scams’  2G spectrum   -  What was once the 2G spectrum tale? என்று 2G 

ஸ்பபக்ட்ரம் குறித்து 17 ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கமான பதளிவான விைக்கம் 

நூலில் பகாடுக்கப்படுகிைது. பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இன்டைய  5G 

புழக்கத்தில் இது  மீள்பார்டவ பெய்யப்பை வவண்டிய ஒரு பழங்கடத. ஆனால் 

மக்களுக்குப் படிப்பிடன தரும் ஒரு கடத. ஒரு மத்திய அடமச்ெருக்கு இதற்கான 

ஆடண பிைப்பிப்பதில்,  முடிபவடுப்பதில் உள்ை அதிகாரநிடல ஊழலுக்காக 

முடைவகைாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைதா ? என்பது தீவிரமான ஆய்வுக்கு உள்ைாக்கப் 

பைவவண்டியவத.  ஆனால் அந்த ஆய்வின் விடைவு என்ன என்பவதா மற்பைாரு  

வகாணம்.   

 

2 ஜி ஸ்பபக்ட்ரம் விநிவயாகிப்பதில்  இதுவடர இருந்த முடை மாற்ைப்பட்ைது,  

முடையற்ை வடகயில் குைறுபடி நைந்துள்ைது என்று வகள்விப்படுகிவைவன, என்று 

பதாடலவபசியில் அடமச்ெர் ராஜாடவ அடழத்துக் வகட்ை கருணாநிதியின் 

கலக்கம்  நிடைந்த குரலும், அவர்   என் பபயடரக் பகடுத்துைாவத என்று 

கவடலயுைன் ராஜாவிைம் பொன்னதும் நூலில் பதிவு பெய்யப்பட்டுள்ைது.  

அடமச்ெர் ராஜா கருணாநிதிக்கு விைக்கம் அளித்த பபாழுது, இது வதந்தியாகத் 

துவங்கிய பபாழுது கவடலயுைன் கருணாநிதியின் கவனத்திற்குக் பகாண்டு வந்த, 

கருணாநிதியின் நம்பிக்டகக்குரிய  இந்து ஆசிரியர் என்.ராமிைம் நைந்தடத 

விவரிக்குமாறு பொல்லியிருக்கிைார் கருணாநிதி.   

 

2G ஸ்பபக்ட்ரம் விநிவயாகிப்பதில் வழக்கமாக நடைமுடையிலிருந்த,  ஏலம் விட்டு 

அதிக பதாடக பொல்பவருக்கு விநிவயாக உரிடம வழங்கும் முடைடயக் 

டகவிட்டு, விருப்பம் பதரிவித்து வரிடெப்படி வகாரிக்டக டவத்தவர்களுக்கு அந்த 
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வரிடெப்படி வழங்கியதால் இந்திய அரசிற்கு ஒன்வை முக்கால் லட்ெம் வகாடி 

(1,76,000 வகாடி)   இழப்பு ஏற்படுத்திய ஊழலாக ஒரு குற்ைச்ொட்டு எழுந்தது.  

உரிமம் வழங்குவதில் ஊழல் என  அடமச்ெர் ராஜா மீது சுப்பிரமணியம்  ொமி 

முன்பனடுப்பில் வழக்குத் பதாடுக்கப்பட்ைது. இதன் காரணமாக அடமச்ெர் ராஜா 

குற்ைம் ொட்ைப்பட்டு சிடைக்குச் பென்ைது கருணாநிதியின் டகமீறிய  பெயலாக 

இருந்தது கருணாநிதிக்கு  ஒரு அதிர்ச்சி.  இடத எதிர்க்கட்சியின் வாய்ப்பாகப் 

பயன்படுத்தி பஜயலலிதா 2011 வதர்தலில் நான்காவது முடை  ஆட்சிடயக் 

டகப்பற்றியதும், பதாைர்ந்து 2G வர்த்தகத்  பதாைர்பாகக் கடலஞர் பதாடலக்காட்சி 

இயக்குநர் பபாறுப்பிலிருந்த அவரது மகள் கனிபமாழி திகார் சிடையில் 6 

மாதங்களுக்கு வமல் சிடையில் டவக்கப்பட்ைதும் 87 வயது கருணாநிதிக்குத் 

பதாைர்ந்து கிடைத்த வபரிடிகள். ஆனால், 2017 இல், அதாவது  7 ஆண்டுகள் கழித்து 

ஊழல் என்பதற்கான ொன்றுகள் எதுவும் இல்டல, ஐயத்தின்  வபரில் பதாைரப்பட்ை 

வழக்கு என்று நீதிமன்ைம் தீர்ப்பு வழங்கி குற்ைம் ொட்ைப்பட்ை அடனவடரயும் 

விடுவித்தது என்ைாலும் இடைப்பட்ை காலத்தில் எண்ணிடைந்த இழப்பு 

கருணாநிதிக்கும் அவரது  திமுக கட்சிக்கும், அவர் பபாறுப்பிலிருந்த திமுகவின் 

அரசுக்கும். இதனால்  தமிழகத்தின் வைர்ச்சியும்  மக்கள் நலத் திட்ைங்களும்  

 

எந்த அைவுக்கு பின்னடைந்தன என்படத மக்கள் மீள்பார்டவ பெய்யும் வதடவயும் 

உள்ைது. 

 

இதற்கிடையில்  2G ஸ்பபக்ட்ரம்  வழக்கில் குற்ைம் ொட்ைப்பட்ை எவரும் 

குற்ைவாளிகள் இல்டல என்று எதிரணியினடர நீதிமன்ைம்  விடுவித்த தீர்ப்டபயும்,  

அைவுக்கு மீறிய பொத்துக் குவிப்பு வழக்கின்  தீர்ப்பின்படி  பஜயலலிதா ஒரு 

குற்ைவாளி  என்ை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ைது என்படதயும் அறியாமவல, அடுத்தவரின் 

மீது ஊழல் குற்ைம் பரப்புடர பெய்து ஆட்சிடயப் பிடித்த ஊழல் குற்ைவாளியான 

பஜயலலிதாவும்  மடைந்து விட்டிருந்தார்.  

 

காலம் கைந்து வழங்கப்படும்  நீதி மறுக்கப்பட்ை நீதிக்குச் ெமம் (Justice delayed is 

justice denied) என்பது ஒரு ெட்ை அைம்.  அது ெமுதாயத்டதப் பாதிக்கும். 

 

கருணாநிதி தனது தனிப்பட்ை வடகயிலும், அரசியலிலும் பெய்த சில தவைான 

கணிப்புகளினால் அவர் அரசியல் வாழ்வு ெறுக்கல்களுக்கு உள்ைானடதத் 

பதளிவாகவவ நூல் காட்டுகிைது.  தமிழார்வலராகவும் முற்வபாக்கு சிந்தடன 

பகாண்ைவராகவும் இருந்தவர் கருணாநிதி.   அதனால்  தான் என்றும்  தமிழினத்தின் 

ஒரு தடலவராக,  பாதுகாவலராக இருக்க வவண்டும், ெமய ொர்பற்ை பகாள்டக 

பகாண்ைவராக மக்கள்  மனதில் இைம் பபைவவண்டும் என்ை வநாக்கத்தில் 

தமிழகத்தில் உலாவிய ஈழப் வபாராளிகடைக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவருவதிலும், 

வகாடவ இஸ்லாமியர் பதாைர்பான குண்டுபவடிப்புகளில் கடுடமயான 

கட்டுப்பாட்டைக் காட்ைத் தவறிய பிடழகைால் இருமுடை கருணாநிதியின்  

அரசியல் வாழ்வு கவிழ்ந்தது என்படதச் சுட்டிக் காட்டும் வாெந்தி;  அவரது தமிழ்க் 

காவலர், ெமயொர்பற்ைவர் வபான்ை அடையாை விருப்பங்கடைக் கருணாநிதியின் 

பலவீனங்கைாகப்  பார்க்கிைார்.   

 

அவ்வாவை   கட்சி பநருக்கடிக் காலத்தில்  இன்னல்கடை எதிர்பகாண்ை 

நாளிலிருந்வத கட்சிப்பணியில் தன்டன இடணத்துக்பகாண்டிருந்த மு.க.ஸ்ைாலின் 
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தவிர மற்ை குடும்ப உறுப்பினர்கடை வைர்த்துவிட்ைது,   அவர்களுக்கும் மத்திய 

அரசு வடர பதவி பபற்றுத்தர முற்பட்ைது,  தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்ை குடும்ப 

உறுப்பினர்கடைக்  கண்டிக்க முடியாத பாெத்தில் சிக்கிக் பகாண்ைது,  ெட்ைத்டத 

மதிக்காது குற்ைங்கள் புரிந்த கட்சி  உறுப்பினர்கடைத்  தண்டிக்காதது யாவும் 

அவரது  ெறுக்கல்கள்  என்று மிகத் பதளிவாகவவ வாெந்தி சுட்டிக் காட்டுகிைார். 

இடவபயல்லாம் அரசியலில் நுடழய  விரும்பும் பிைர் கருணாநிதியின் 

வாழ்க்டகயிலிருந்து  கற்றுக் பகாள்ை வவண்டிய பாைங்கள்.   

 

இந்தியாவில் பதாைர்ந்து கட்சிகள் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் குடும்பங்களின் 

கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நிடல இனி எதிர்காலத்திலாவது மாை வவண்டும்.  

 

கவிஞர்  வாலி,   தான் எழுதிய ஒரு புதுக் கவிடதயில் ..  

நீ தடியில்லாத பபரியார் 

பபாடியில்லாத அண்ணா 

இருவரும் உன் வடிவில்  

இருக்கிைார் ஒன்னா 

 

என்று முத்தாய்ப்பாக  கருணாநிதிடயப் பற்றிக் கூறியிருப்பார். அது ெரியான எடை  

வபாடுதவல.  

 

ெமூக நீதிக்கான ஈ.பவ.ராவின் பகாள்டககடையும் வபாராட்ைக் குணங்கடையும்; 

சி.என்.அண்ணாதுடரயின் தமிழ் ஆளுடமயும்,  மக்கடைக்  கவரும் வபச்சுத் 

திைடமடயயும்,  அரசியல் திைடமகடையும் தக்க விகிதத்தில் கலந்தவராகக் 

கருணாநிதி இருந்ததால் தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ை மக்களுக்கு மற்றும்  எளிய 

மக்களுக்கான நலத்திட்ைங்கள், ெமூகநீதி திட்ைங்கள், பபண்களுக்குச் ெம உரிடம, 

ொதி ஒழிப்பு நைவடிக்டககள் என்று  சீர்திருத்தக் வகாணத்தில் பல திட்ைங்கடை 

வகுத்தவராகா  பிற்காலத்தில் அவரது ஆட்சிக் காலத்டதப்  பிைருடைய 

ஆட்சிகளுைன் ஒப்பிடும் அரசியல் ஆய்வாைர்கள் அடையாைம் காணுவார்கள் 

என்பது உறுதி.   

 

தனது ஆட்சிக் காலத்தில் எத்தடனவயா அரசு நைவடிக்டககள் எடுத்திருந்தாலும் 

"கல்விக் பகாடை தந்த காமராஜர்" என்பது காமராஜர்  தமிழ்நாட்டிற்கு அளித்த 

பங்களிப்பாகவவ அறியப்படுவது என்பது யாவரும் அறிந்த உண்டம.  அது வபால, 

கருணாநிதியின் பங்களிப்புகள் வழி அவரது ஆட்சிடய எடை வபாட்ைால்  

ெமத்துவம் - ெமூகநீதி  வமம்பாடு என்பதுைன்  அவர் அடையாைம் காணப்படுவார்.     

 

இன்று கருணாநிதி தமிழர் அல்ல ஒரு பதலுங்கர் என்று கூைப்படும் கருத்டத 

வாெந்தி தனது நூலில் குறிப்பிைவில்டல. இத்தடனக்கும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

மடலயாளி, இலங்டகயில் பிைந்தவர் என்ை பெய்திகள் எம்.ஜி.ஆர் பற்றி 

குறிப்பிடுடகயில் அடதயும் குறிப்பிை வாெந்திக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கிைது.  

அடதயும் அவர் பதிவு பெய்து டவத்திருக்கலாம்.  இறுதியில் கருணாநிதியும் 

பஜயலலிதாவும் மருத்துவ மடனயில் தனியாக அடைபட்டுவிை யாருமற்ை 

தனிடமயில் அவர்கள் எண்ணங்கள் எவ்வாறு இருந்திருக்கும், கருணாநிதியின் மீது 

பற்று பகாண்ை ஒரு பபரிய குடும்பவம அவருக்கு இருக்க, பணத்திற்காக மட்டுவம 

பஜயலலிதாடவச்  சுற்றி அவடரப் பயன்படுத்தி உறிஞ்சி எடுத்த கூட்ைம் மட்டும் 
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இருந்த நிடலயில், தனிடமயில்,  அவரது மனநிடல  எப்படி இருந்திருக்கும் என்று 

ஒப்பிட்டு வியக்டகயில் வாெந்தி வரலாற்று ஆசிரியர் என்பதிலிருந்து நழுவி ஒரு  

கற்படனப் படைப்புகடைத் தரும் எழுத்தாைராகப் பயணித்துப் பார்க்கிைார்.   

 

தனிப்பட்ை முடையில், பத்திரிடகக்காரர்கள், மக்கள் அணுகும் வடகயிலிருந்த ஒரு  

முதல்வராகக் கருணாநிதி இருந்தது வாெந்திடயக் கவர்ந்ததாகத் பதரிகிைது.  இதற்கு 

எதிர்மாைாக இருந்த எம்.ஜி.ஆர், பஜயலலிதா ஆகிவயாருைன் ஒப்பிைாமல் 

ஆசிரியரால்  இருக்க முடியவில்டல.  ஊைகத் துடையினடர எம்.ஜி.ஆர். தாக்கியது, 

அரசு அதிகாரிகவை அணுக இயலாமல் இருந்த பஜயலலிதா ஆட்சிடயயும், ஊைகத் 

துடையினடர அவர் எதிரிகள்  வபால நைத்தியடதயும் சுட்டிச் பெல்கிைார்.  

கருணாநிதியின் இந்த பெயலுக்கு அவரும் பத்திரிக்டகத் துடையிலிருந்ததுதான் 

காரணம் என்பது ஆசிரியரின் முடிவு.  வாெந்தியும் இந்தியா டுவை ஆசிரியராக 

இருக்டகயில் கருணாநிதியின் வநர்காணல்  கிடைக்காமலிருந்த நிடலயில்,  வநவர 

அவர் கருணாநிதியின் முரபொலி அலுவலக  வாெலுக்வக,  அவர் வரும் வநரத்டதக் 

கணக்கிட்டுச் பென்றுவிை,  அலுவலகத்தின்  உள் நுடழந்த காரில் இருந்த 

கருணாநிதி காடர நிறுத்தச் பொல்லி என்ன வவணும் என்று வகட்டு, 

வநர்காணலுக்கு  வீட்டிற்கு வருமாறு கூறி வநரம் குறிப்பிட்டுவிட்டுச்  பென்ைடத 

முன்னுடரயில் நிடனவு கூர்கிைார் ஆசிரியர். இது எப்பபாழுது என்ைால்  

'கருணாநிதியின்  பபண்கள்' - Karunanithi's Women என்ை தடலப்பில்  இந்தியா டுவை 

இதழில் கருணாநிதியின் மீது ஒரு இகழ்வுக் கட்டுடர பவளியாகிய பின்னர், அதற்கு 

முரபொலி இதழும்  கண்ைனம் பவளியிட்டு வாெந்தி என்படத வாந்தி என்று திட்டி 

பவளியிட்ை  பதிவிற்குப் பிைகு நைந்த நிகழ்வு. கருணாநிதி கூறியடத மறுத்து அது 

குறித்த தனது மாற்றுக் கருத்டத வநரடியாகக்   கருணாநிதியின் முகத்துக்கு எதிவர 

பொல்ல  முடிந்தடதயும் குறிப்பிடும் வாெந்தி  அது இப்பபாழுது தனக்கு  

வியப்பளிப்பதாகவும்  கூறுகிைார். கருணாநிதிடய வநரில் ெந்தித்த பபாழுது 

உங்கடைக்  கடுடமயாக விமர்சித்துப்  பல கட்டுடரகள் நான் பவளியிட்ைாலும் 

உங்கள் மீது எனக்கு நல்ல மதிப்பு என்று கருணாநிதியிைம் வாெந்தி கூறியபபாழுது   

அது எனக்குத் பதரியாதா எனக் கருணாநிதி புன்னடகத்தாராம்.   

 

கருணாநிதி எவ்வைவுதான்  பத்திரிக்டக ஊைகத்டத மதித்தாலும் ஊைகம் அவடர 

கடுடமயாகவவ விமர்சித்தது என்கிைார் வாெந்தி.  கருணாநிதி  மீது குற்ைம் 

ொட்டுபவர்களும்,  குற்ைம் ொட்டும் கட்சியினரும்  மாறிக் பகாண்வை இருந்தாலும் 

பதாைர்ந்து  குற்ைம் ொட்ைப்படுவது நிற்கவில்டல. அவர்  குணமற்ைவர், நைத்டத 

ெரியல்லாதவர், சின்னவீடு டவத்திருப்பவர் என்று 1968 முதவல காங்கிரஸ் 

கருணாநிதி மீது குற்ைச்ொட்டுகடைத் பதாைங்கியது.  ராஜாத்தி என்பவர் யார் என்று 

ெட்ைெடபயில் வகள்வி எழுப்ப,  கருணாநிதி எனது மகள் கனிபமாழியின் தாய் 

என்று உண்டமடயச் பொல்லி அந்தப் வபச்சுக்கு முற்றுப் புள்ளி டவத்து அவர் 

எனது துடணவி  என்று ஒப்புக் பகாண்ைார். இது வபான்ை தனிப்பட்ை வாழ்வு 

குறித்த  விவகாரங்களில் எம்.ஜி.ஆர். தப்பித்துக் பகாண்ைார் என்படதயும் ஆசிரியர் 

குறிப்பிடுகிைார். பின்னர் விஞ்ஞானம் முடையில் ஊழல் என  70களில் குற்ைச் 

ொட்டு துவங்கி கருணாநிதி மீது பதாைர்ந்த ஊழல் புகாருக்கு முடிவில்லாது வபாய்க் 

பகாண்டிருந்தது.  ஆனால்  அடவ எதுவும் நிரூபிக்கப் பட்ைதில்டல.  இவத வபான்ை 

குற்ைச் ொட்டுகள் எம்.ஜி.ஆர் மீதும், பஜயலலிதா மீதும்  வந்த பபாழுது அவற்டைக் 

குறித்து யாரும் பபரிதாகப் வபெ எண்ணியதில்டல. குறிப்பாக பஜயலலிதா மீது 

குற்ைம் ொட்ைப்பட்டு நீதிமன்ைம் தீர்ப்பு வழங்கினாலும் அவற்டை எவரும் 
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பபாருட்படுத்துவதில்டல, பபாதுமக்கள் உட்பை என்பது வாெந்திக்கும் 

வியப்பளிக்கிைது. கருணாநிதியும் அது குறித்து  வியந்துள்ைதாகத் பதரிகிைது.  

அதற்குத்  தனது  பிைப்பு  மக்களின் இதுவபான்ை ஒரு நிடலப்பாட்டுக்குக் காரணம்  

என்று கருணாநிதி எண்ணியுள்ைதும் பதரிகிைது. 

 

திராவிை முன்வனற்ைக் கழகத்தின் முக்கிய ஆளுடமயான கருணாநிதியின் வாழ்வும் 

பயணமும் அவரது எளிடமயான பிைப்பு வைர்ப்பில் துவங்கி, தமிழார்வத்தில் 

ெமூகநீதி பகாள்டககளில் ஊறிப்வபான மாறுபட்ை ஒருவரின் வாழ்க்டகப்பாடத.  

அவர் பங்வகற்ை  தமிழகத்தின்  அடரநூற்ைாண்டு  அரசியலிலும் 1995க்கு பிைகு 

அவர்  இந்திய அரசியலில் ஏற்படுத்திய  தாக்கத்டதயும்  எவராலும் மறுக்க 

இயலாது.  

 

கருணாநிதி யார், அவர் கருணாநிதியாக மாை யார் காரணம், அவர் 

பெயல்பாடுகளுக்கும் முடிவுகளுக்கும் என்ன காரணம் எடவ எடவ காரணம் என்று 

விைக்கும் வநாக்கில் நூலில் 1910களின் நீதிக் கட்சியில் துவங்கி, ஈ.பவ.ரா., 

காமராஜர், அண்ணாதுடர, இந்திராகாந்தி, எம்.ஜி.ஆர்,  பஜயலலிதா என அடனவர் 

குறித்தும், அவர்களின் தாக்கம் குறித்தும், இந்தியா அரசியல் சூழ்நிடல குறித்தும்  

வதடவயான பின்புலம்  பகாடுக்க வவண்டிய காரணத்தினால், ஆசிரியர்  அவர்கள் 

குறித்தும் குறிப்பிை  வவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்படுவடதக் காணமுடிகிைது. 

இருப்பினும், வதடவயான அைவுக்கு,  படிப்பவர் வரலாற்டைப்  புரிந்து பகாள்ை 

வவண்டிய அைவிற்கு வாெந்தி அவற்டைச்  பொல்லிச் பெல்கிைார் என்வை 

பொல்லலாம்.  பொல்லப் வபானால் கருணாநிதி, எம்ஜிஆர்,  பஜயலலிதா ஆகிவயார்  

பற்றி தனித்தனியாக எழுத வநர்ந்தாலும்  மூவரும் எல்லாவற்றிலும் இைம் 

பிடிப்பார்கள் என்பதும், அத்துைன் திராவிை கழகத்தின் பரிணாம வைர்ச்சிடயச் 

பொல்லிச் பெல்ல வவண்டிய சூழ்நிடலயும் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தின் ஒரு  

கட்ைாயம்.  75  ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக தினம் தினம் எழுதுவடதவய 

குறிக்வகாைாகக் பகாண்டிருந்த ஒருவரின் வாழ்டவ,  அந்த வாழ்வில் 

பலதிருப்பங்களும்  பகாண்ை பன்முகத் தன்டமயும்  பகாண்டிருந்த ஒரு   அரசியல் 

ஆளுடமயின் வழக்டக வரலாற்டை 250 பக்கங்களில் பகாடுக்க முடிந்தது 

வாெந்தியின் ொதடனதான்.  

 

பிற்படுத்தப்பட்ை ெமூகப் பபாருைாதாரச் சூழலிலிருந்து தன்டன 

விடுவித்துக்பகாண்டு கழகத்திலும் மாநில, வதசிய அரசியலிலும் உரிய இைத்டதப் 

பபை அயராது உடழத்த கருணாநிதியின் ஈடுபாட்டுணர்வு இடணயற்ைது. 

தீவிரமான ெவால்கடையும் விமர்ெனங்கடையும் எதிர்பகாண்ை பயணம் அது. 

அொதாரணமான ஏற்ைங்களும் ெரிவுகளும் பகாண்ை கருணாநிதியின் 

வாழ்வியக்கத்டதச் ொர்பற்றும் புரிதலுணர்வுைனும் இந்நூலில் ஆராய்கிைார் 

வாெந்தி. திருக்குவடையில் எளிய இடெக்குடும்பத்தில் பிைந்து, திடரத்துடை, 

இதழியல், வமடைப் வபச்சு, அரசியல் நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் மிளிர்ந்த பன்முக 

ஆளுடமயான கருணாநிதியின் பபரு வாழ்டவ அவரது இறுதிக்காலம்வடர 

விமர்ெனக் கண்வணாட்ைத்துைன் அணுகியிருக்கிைது இந்நூல் என்று நூல் குறித்த 

சில மதிப்புடரகள் பொல்வது உண்டமதான்.  அந்த மதிப்புடரகள் இந்த நூலுக்கு 

முற்றிலும் பபாருந்தும்  என்பது எனது முடிவு.   
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இந்த நூடலப் படித்த பிைகு தமிழக அரசியடலயும், அரசின் பெயல் பாடுகடையும் 

வமலும் விமர்ெனக் கண்வணாட்ைத்துைன் அறிந்து பகாள்ை  

 

எஸ். நாராயண்  எழுதிய The Dravidian Years: Politics and Welfare in Tamil Nadu   என்று  

2018ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த நூடலயும்;  

ெந்தியா ரவிெங்கர்  எழுதிய Karunanidhi: A Life in Politics என்று  2018ஆம் ஆண்டு 

பவளிவந்த நூடலயும்;  

வாெந்தி எழுதிய Cut-outs, Caste and Cine Stars  என்று  2008ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த 

நூடலயும்;  

வாெந்தி எழுதிய The Lone Empress: A Portrait of Jayalalithaa என்று  2019ஆம் ஆண்டு 

பவளிவந்த நூடலயும்;  

எம். எஸ்.எஸ். பாண்டியன்  எழுதிய  The Image Trap என்று  1992 ஆம் ஆண்டு 

பவளிவந்த நூடலயும் படிக்கும் ஆவல் வதான்றுகிைது.  

நூடலப் படித்து முடித்த பிைகு அது காட்டும் இந்திய அரசியல் சூழ்நிடல மிகுந்த 

ஆற்ைாடமடயத் தருகிைது.  அபமரிக்காவில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் வமல் வாழ்ந்த 

பிைகு, இந்திய அடிப்படையும் பதரிந்திருப்பதால் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் 

உள்ை வவற்றுடம பதளிவாகவவ பதரிகிைது.  அபமரிக்க இலினாய்ஸ் மாநிலத்தின் 

முன்னாள் ஆளுநர் ராட் பிைாவகாபஜவிச் என்பவர் ஒபாமா அபமரிக்க அதிபர் ஆன 

பிைகு அவர் விட்டுச் பென்ை மாநிலச் ெட்ைெடபயின் உறுப்பினர் பதவியில் 

மற்பைாருவடர அமர்த்துவதில்  ஊழல் பெய்தார்.  அவரது குற்ைம் நிரூபிக்கப்பட்டு 

14 ஆண்டுகள் சிடைத் தண்ைடன பபற்ைார். பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இனி அந்த 

மாநில அரசில் எந்த ஒரு பதவியிலும் இருக்கவியலாது என்ை தீர்ப்புைன் சிடைக்கும் 

பென்ைார். ஒபாமா இருமுடை பதவியிலிருந்து,  பிைகு இப்பபாழுது டிரம்ப்  

ஒருமுடை அதிபர் கால பதவி முடிந்து அடுத்த சுற்றிற்கும் வபாட்டியிடும் 2020 ஆம் 

ஆண்டுதான் டிரம்பிைம் சிடையில் அவரது நன்னைத்டத காரணமாகத் 

தண்ைடனடயக்  குடைத்து விடுதடல தருமாறு வகாரினார்.  டிரம்ப்  அவரது 

குற்ைத்திற்கு மன்னிப்பு கிடையாது, ஆனால் முன்னராகவவ விடுதடல பெய்கிவைன் 

என்று விடுதடல பெய்துள்ைார்.  

 

இந்த நூல் மூலம் அறிய முடிவது; இந்தியாவில் ெட்ைமும், நீதித்துடையும், 

காவல்துடையும் அரசு எந்திரங்கைால் வடைக்கப்படுவதால் பபாறுப்புைன் நல்ல 

முடையில் ஆட்சி பெய்து பகாண்டிருந்தாலும் ஏவதனும் குற்ைம் குடை கூறி மத்திய 

அரசின் மூலம் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு பெய்யமுடியும் என்ை நம்பிக்டக இந்திய 

அரசியல்வாதிகளின் மனதில் ஊறிப் வபாயிருப்பது பதரிகிைது.  

 

பஜயலலிதா வழக்கில் குற்ைவாளி வதர்தலில் வபாட்டியிைக்கூைாது என்ை நீதி 

மன்ைத் தீர்ப்டப, தடையுத்தரடவ, வவட்பாைரும் மதிப்பதில்டல, வதர்தல் 

துடையும் மதிப்பதில்டல என்பது வபான்ை வநர்டமயற்ை நிடல இருந்தாலும்; 

வாக்காைர்கைாகிய மக்களும் பபாறுப்பின்றி தடைடய மீறித் வதர்தலில் 

நிற்பவருக்கு வாக்களித்து பவற்றி பபைச் பெய்வதும்,  அவ்வாறு பவற்றி 

பபற்ைவடர  நீதிபதி பதவியிலிருந்த ஒரு ஆளுநவர ஆட்சி அடமக்க அடழப்பதும் 

இந்தியாவில் மட்டுவம நைக்கக் கூடிய வியப்பிற்குரிய நிடலப்பாடுகள்.   

 

மக்கள் தங்கள் வாக்கு மூலம்  ெரியான தீர்ப்டபச் ெரியான வநரத்தில் பகாடுக்காமல் 

இருப்பதும், புடனயப்பட்ை பபாய் வழக்குகடை அடையாைம்  கண்டு உண்டம 
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அறிய  முயலாமல் இருப்பதும், உணர்வுப் பூர்வமாக முடிபவடுப்பதும் 

தங்களுக்குத் தாங்கவை இடழத்துக் பகாள்ளும் தீடம.  மக்கள் நலனுக்காக நல்ல 

பல திட்ைங்கடைச்  பெய்பவர்கள் ஆட்சிடயப் பாராட்டி அவர்களுக்கு மீண்டும் 

மீண்டும் வாய்ப்பளித்து தங்கள் நிடலடய, வாழ்க்டகடய உயர்த்திக் பகாள்ை 

தங்களுக்குக்  கிடைக்கும் நல்ல வாய்ப்புகடை  மக்கள் நழுவ விடுவது 

வரலாற்டைத் திரும்பிப் பார்க்டகயில் வியக்க டவக்கிைது என்பதுதான் உண்டம .  

 

ஒருவரின் முயற்சியில் விடைந்த நன்டமகள் யாடவ, மக்களின் இழப்பு என்ன 

என்படத மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் வடகயில் ஊைகங்கள் பெயல் பைாமல் 

தங்களின் வருமானம் உயர,  தங்கள் மதிப்பீட்டு-அைவு எண்டண உயர்த்த என்று 

கடவக்கு உதவாத வாதங்களில் மக்கடை ஈடுபைச் பெய்து மிக முக்கியமான 

பெய்திகடை மக்களிைம் எடுத்துச் பெல்லாமல்  தவறுவதும்  மக்கள் ஆட்சியின் 

நான்காவது தூணாக மதிக்கப்படும் ஊைகத் துடையினரின் பபாறுப்பற்ை பெயல்.  

மக்களுக்கு விரல் நுனியில் டகவபசிகள் வழிவய வதடவயான அடனத்துச் 

பெய்திகள் கிடைப்பதும், இந்நாட்களில் அதிக அைவில் கல்வி கற்ை நிடலயில் 

அவர்களின் நிடல உயர்ந்து இருப்பதும்,  எந்தவடகயில் அவர்களுக்கு தங்கள் 

வாழ்க்டக குறித்து ஆராய்ந்து முடிபவடுக்கும் திைடன  வைர்த்துள்ைது  என்படத 

எண்ணி ஏக்கமும் வருகிைது.  

 

பமய்ப்பபாருள் காண்பது அறிவு என்ை வநாக்கில் எடதயும் ஆராய்ந்து 

முடிபவடுக்காவிட்ைால் இழப்பு மக்களுக்குத்தான் [இப்பதிவு காபணாளியாக - 

https://youtu.be/NbGxigV4j1g]. 
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18.    தநெவொளர்களும் துணிவணிகர்களும்.     
— முடனவர்.க.சுபாஷிணி 

 

 
தநெவாைர்களும் துணிவணிகர்களும் 

நூலாசிரியர்: எஸ்.தஜயசீல ஸ்டீபன் (தமிழில் ந.அதியோன்) 

நூல் ேதிப்புடர: முடனவர்.க.சுபாஷிணி 

 

வண்ண வண்ண ஆடைகடை விரும்பாத மனிதர்கள் தான் உண்ைா? பென்ை மாதம் 

ஒரு வெடல வாங்கி இருப்வபாம். ஆனால் இன்று யாராவது அணிந்திருக்கும் வெடல 

அழகாகக் கண்கடைக் கவர்ந்தால் அதடனயும் வாங்கி விை வவண்டும் என்ை 

எண்ணம் எல்வலார் மனதிலும் எழாமலில்டல. பபண்கள் மட்டுமல்ல; ஆண்களும் 

வடகவடகயாக ஆடைகடை வாங்கி அணிந்து அழகு பார்ப்பதில் தனிக் கவனம் 

பெலுத்தத் தவறுவதில்டல. சிறு குழந்டதகளிலிருந்து வயதான மூத்தவர்கள் வடர 

எல்வலாருக்குவம மனடதக் கவர்வது மனிதர்கள் நாம் அணிந்து பகாள்கின்ை வடக 

வடகயான ஆடைகள் தான். 

 

ஆடைகடை வாங்கி அணிகின்ை நம் ஒவ்பவாருவருக்கும் ஆடை உற்பத்தியின் 

பின்னால் இருக்கும் பல்வவறு நைவடிக்டககள் பற்றி அதிகம் கவனம் 

பெல்வதில்டல. பபாதுவாக எடுத்துக் பகாண்ைால் துணி பநய்வதற்குத் 

வதடவயான நூடல உருவாக்கப் பருத்தி விவொயம் அடிப்படையாக அடமகிைது. 

அதன் பின்னர் பருத்திப் பஞ்சிலிருந்து நூல் உருவாக்கம் நூலுக்குச் ொயம் ஏற்றும் 



~ 103 ~ 
 

பதாழில், துணி உருவாக்கம், துணியில் வண்ணம் தீட்டுவது, ொயத்தில் முக்குவது, 

துணிக்கு அச்சு பெய்வது என்ை வடகயில் முதல்கட்ை பணிகள் அடமகின்ைன. 

இப்படி உருவாக்கப்பட்ை துணிகடை பவவ்வவறு வடகயான ஆடைகைாகத் 

டதப்பது அல்லது வெடல வபால உருவாக்குவது என்பது அடுத்த கட்ை 

நைவடிக்டகயாக அடமகிைது. இதடனயடுத்து இப்படித் தனித்தனியாக 

உருவாக்கிய ஆடைகடை வணிகம் பெய்வது என்பது நிகழ்கிைது. 

 

தமிழகம் மிக நீண்ை பநெவு பண்பாட்டைக் பகாண்டிருக்கிைது. நமக்கு இன்று 

கிடைக்கின்ை ஈராயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ை கிவரக்க வரலாற்று ஆசிரியர்கைான 

தாலமி வபான்வைாரது ஆவணக் குறிப்புகளும், வராமானிய வர்த்தக குறிப்புகளும், 

இன்டைய எகிப்தின் அபலக்ொந்திரியா நகர வணிகர்களின் குறிப்புகளும் 

இன்டைக்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ை காலகட்ைத்திவலவய தமிழக 

நிலத்தில் உருவாக்கப்பட்ை துணிவடககள் ஐவராப்பியச் ெந்டதயில் புகழ்பபற்று 

பபாருைாதார பலமிக்க வணிகப் பபாருைாக இருந்தது என்படத உறுதி 

பெய்கின்ைன.  

 

மிக நீண்ைகாலமாக தமிழகத் பதாழில் பண்பாட்டில் மிக முக்கிய அங்கம் வகித்த 

ஒரு பதாழிலாக பநெவுத் பதாழில் அடமகிைது. பநெவுத்பதாழிடலச் ொர்ந்து 

பல்வவறு பதாழில்கள் பதாைர்பு பகாண்டிருப்பதால் மிக விரிவான பபாருைாதார 

பதாைர்புடைய முக்கியத் பதாழில் என்ை சிைப்டபயும் பநெவுத்பதாழில் 

பபறுகிைது.  ஈராயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ை பநெவுத் பதாழிலின் சிைப்பு பற்றி 

வபசும் நமக்குக் கைந்த சில நூற்ைாண்டுகளில் இந்த பநெவுத்பதாழில் எவ்வடகயில் 

பெயல்பட்ைது என்படதப்பற்றிய தகவல்கள் வபெப்பைாமவலவய இருக்கின்ைன 

என்படதக் குறிப்பிைத்தான் வவண்டும். 

 

கிபி 16 ஆம் நூற்ைாண்டு வரலாற்டைப் வபசுகின்ை பபருவாரியான வரலாற்று 

ஆய்வாைர்கள் பபாதுவாகப் வபசிச் பெல்லும் ஆய்வுத் தைத்திலிருந்து முற்றிலும் 

மாறுபட்ை ஒரு ஆய்வுத் தைத்டத டமயமாகக்பகாண்டு மிக விரிவான 

ொன்றுகளுைன் முடனவர் எஸ்.பஜயசீல ஸ்டீபன் "பநெவாைர்களும் துணி 

வணிகர்களும் (கிபி 1502-1793 )" என்ை நூடல ஆங்கிலத்தில் வழங்கி இருக்கின்ைார். 

இதடன மடைந்த முன்னாள் தஞ்டெ தமிழ் பல்கடலக்கழகத்தின் வபராசிரியர் 

ந.அதியமான் அவர்கள் தமிழில் பமாழிபபயர்த்து இந்த நூல் நியூ பெஞ்சுரி புக் 

ைவுஸ் பதிப்பகத்தின் பவளியீைாக பவளிவந்துள்ைது. 

 

முடனவர் பஜயசீல ஸ்டீபன் மிக நீண்ை ஆய்வு அனுபவமும் பல்வவறு உலகத்தரம் 

வாய்ந்த பல்கடலக் கழகங்களில் பணியாற்றிய அனுபவமும் பகாண்ைவர். இவரது 

ஒவ்பவாரு நூலும் தமிழக வரலாற்டை மிக மிக நுணுக்கமான பார்டவயுைன் மிக 

விரிவான பற்பல ஆவணங்கடை ஆய்வு பெய்ததன் அடிப்படையில் 

திகழக்கூடியடவ. இவருக்குள்ை பன்பமாழி திைன் இவரது ஆய்வுகளுக்குக் கூடுதல் 

பலம். வபார்த்துக்கீசிய பமாழி, லத்தீன், பிபரஞ்சு பமாழி, பஜர்மானிய பமாழி, 

ஆங்கில பமாழி, தமிழ் பமாழி ஆகியவற்றில் ஆழமான திைன் பகாண்ைவராக 

இவர் திகழ்கிைார். இத்தடகய பமாழி ஆளுடம இருப்பதால் இவரது ஆய்வுகள் 

முதன்டமத்  தரம் வாய்ந்த ஆவணங்கடை அலசிப் பார்த்து அதிலிருந்து 

ொன்றுகடைப் பபறுவதற்கு வாய்ப்பாக அடமந்திருக்கின்ைது என்படத 

மறுக்கவியலாது. 
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பநெவுத்பதாழில் என்பது அவ்வைவு முக்கியம் வாய்ந்ததா? இதற்பகன்று ஒரு 

ஆய்வு நூல் வதடவயா? எனச் சிலர் வகட்கலாம். அப்படிக் வகட்வபாருக்கு 

ஏராைமான பதில்கடை முன்டவக்கிைது இந்த நூல்.  

 

நூலாசிரியர் இந்த நூலுக்கு எடுத்துக்பகாண்ை காலகட்ைம் என்பது ெற்பைாப்ப  

முந்நூறு நூறு ஆண்டுகள் கால கட்ைம் மட்டுவம. அதாவது கிபி 1502 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 1793ஆம் ஆண்டு வடர தமிழகத்தின் பநெவுத் பதாழில் துணி 

வணிகர்களின் பெயல்பாடுகள், வொழமண்ைல கைற்கடரவயார வணிக முயற்சிகள் 

இடவ ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள், ஐவராப்பியர்களுைனான வணிகத் பதாைர்புகள், 

கிழக்காசிய நாடுகளில் ஏற்பட்ை அரசியல் மற்றும் பபாருைாதார தாக்கங்கள் என்ை 

வடகயில் இந்த நூல் அடமகிைது. 

 

நூல் தமிழாக்க அறிமுக உடரயுைன் பதாைங்குகிைது. அதடன  அடுத்து ஆங்கில 

நூலில் ஆசிரியர் வழங்கி இருக்கின்ை நன்றியுடர இைம்பபறுகிைது. அதன்பிைகு 

நூலாசிரியர் பற்றிய ஒரு குறிப்பும் நூலில் பயன்படுத்தப்பட்ை பொற்குறுக்கங்கள்  

பட்டியலும் இைம்பபறுகின்ைன. நூடல பதாைங்குமுன் நூலின் டமயக் 

கருத்திற்கான  காட்சி அடமப்பு விைக்கப்படுகின்ைது.  

 

இதடனத் பதாைர்ந்தார் வபால கிபி. 1502ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1641ஆம் ஆண்டுகளில் 

தமிழகக் கைற்கடர பகுதியிலிருந்து வடைகுைா இந்வதாவனசியா தீவுக்கூட்ைப் 

பகுதிகளுக்குப் வபார்த்துக்கீசியர் நிகழ்த்திய துணி வணிகம் பற்றி ஒரு தனி 

அத்தியாயம் வழங்கப்பட்டுள்ைது. இக்காலகட்ைத்தில் வபார்த்துக்கீசியர்கள் 

தமிழகக் கைற்கடர துடைமுகப் பகுதிகளில் தங்கள் ஆளுடமடயச் பெலுத்திக் 

பகாண்டிருந்த படியினால் தமிழக பநெவாைர்களின் துணிகடை அவர்கள் 

எவ்வடகயில் பபற்று அதடன கிழக்காசிய நாடுகளில் வணிகம் பெய்தார்கள் 

என்படத இந்த அத்தியாயம் விரிவாகப் வபசுகிைது.  

 

இதற்கு அடுத்தபடியாக வருகின்ை மூன்ைாம் அத்தியாயம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் 

பபறுகின்ைது. இந்த அத்தியாயத்தின் தடலப்பு `பெட்டியார் முதலியார் பிள்டை 

மரக்காயர் வணிகர்கள் 16-18 ஆம் நூற்ைாண்டுகளில் ஆசியாவில் வமற்பகாண்ை 

துணி வணிகம் மற்றும் பபாருள் நிலவியல் என்பதாகும். இந்தப் பகுதியில் 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்ை ஆழமான பெய்திகள் நம்டம வியப்பில் ஆழ்த்துகின்ைன. 

இந்த ஒரு அத்தியாயத்திற்கு மட்டுவம நூலாசிரியர் 346 அடிக்குறிப்பு ொன்றுகைாக 

வழங்கியிருக்கின்ைார் எனும்வபாது எத்தடன தகவல்கடை இது உள்ைைக்கி 

இருக்கும் என்படத  வாெகர்கள் யூகித்துக் பகாள்ைலாம். 

 

அதடனயடுத்து முடிவுடர வருகிைது. நூலில் பபருவாரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ை 

பொல்லடைவுகளும் அவற்றிற்கான விைக்கங்களும் இப்பகுதியில் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. நூலுக்குப் பயன்பட்ை ஆய்வு நூல்களின் பட்டியல் 

அதடனயடுத்து இைம்பபறுகின்ைது. இறுதியாகப் புத்தகத்திற்குக் கூடுதல் பலம் 

வெர்க்கும் வடகயில் நிலவடரப்பைங்களும் தமிழகக் கைற்கடரவயார முக்கிய 

வணிகத் தைங்களின் பபயர்களும் காட்ைப்பட்டுள்ைன.  

 

பமாத்தம் 220 பக்கங்கள் பகாண்ை ஒரு நூலாக இந்த நூல் அடமகிைது. 
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நீண்ைகாலமாகவவ தமிழக வொழமண்ைல கைற்கடர ஐவராப்பியர்களின் 

கவனத்டத ஈர்த்த ஒரு பகுதி.  இடைப்பட்ை காலத்தில் அவரபியர்கள் மட்டுவம 

வகாவலாச்சிக் பகாண்டிருந்த தமிழகக் கைற்கடர பகுதியில் மீண்டும் வணிக 

முயற்சிகடை வநரடியாக வமற்பகாள்ை வவண்டும் என்று ஐவராப்பாவின் முக்கிய 

நாடுகள் மிகத் தீவிரமாகச் பெயல்பட்ை காலமாக கிபி 15ம் நூற்ைாண்டு 

பதாைக்கத்டதக் கூைலாம். வாஸ்வகாை காமாவின் இந்தியாவிற்கான வருடக 

இதுவடர மடைந்திருந்த வணிகக் கதவுகடை மீண்டும் திைப்பதாக அடமந்தது. 

பதாைர்ச்சியாகப் வபார்த்துகீசிய வணிகர்கள் வகாவா மற்றும் வகரைாவின் 

கைற்கடர பகுதி மட்டுமல்லாது தமிழகக் கைற்கடரப் பகுதிகளிலும் தங்கள் வணிக 

முயற்சிகடைத் பதாைங்கினர். வபார்த்துக்கீசியர்களின் முயற்சி ஐவராப்பாவில் 

ஏடனய பிை நாடுகளில் வணிக ஆர்வத்டத எழுப்பியதால் ஏடனய ஐவராப்பிய 

நாடுகளும் இந்தியாடவ வநாக்கி தங்கள் கவனத்டதச் பெலுத்தத் பதாைங்கின. 

ஏற்கனவவ இத்தாலி வணிகர்கள் மற்றும் அவரபிய வணிகர்கள் மூலமாகத் 

பதன்னிந்திய வணிக வைம் பற்றி ஐவராப்பாவின் ஏடனய நாடுகள் அதிகமாகவவ 

அறிந்திருந்தனர். ஆக, வபார்த்துக்கீசியர்கள் அதற்கடுத்து ைச்சுக்காரர்கள், 

வைனிஷ்காரர்கள், ஆங்கிவலயர்கள், பிபரஞ்சுக்காரர்கள் இந்தியாடவ 

வணிகத்திற்குத் தகுந்த இைமாகக் காணத் பதாைங்கி வணிக முயற்சிகடைக் 

கட்ைடமக்கத் பதாைங்கினர்.  

 

இந்த வணிக முயற்சிகள் தான் இன்டைக்கு நமக்கு இந்தியாடவப் பற்றி 

மட்டுமல்லாது மிகக் குறிப்பாகத் பதன்னிந்தியாவின் நில வடரபைம் மற்றும் 

இலங்டகயின் நில வடரபைம் பதாைர்பான ஆவணங்கள் நமக்குக் கிடைப்பதற்கு 

மிக முக்கிய காரணங்கைாக அடமகின்ைன. ஆங்கிலத்தில் cartography என்று 

பொல்லப்படுகின்ை ஒரு தனித் துடைடய ஐவராப்பியர்கள் தங்கள் கைல் 

பயணங்களுக்காக மிக விரிவாகப் பயன்படுத்தினார்கள். இந்தியாவுைனான 

வணிகம் என்பது வராமானிய காலம் பதாைங்கி முக்கியத்துவம் பபற்ைதால் 

அப்வபாதிலிருந்வத நில வடரபைங்கள் உருவாக்கம் என்பது ஐவராப்பிய 

வணிகர்கைது முக்கியமான ஒரு பெயல்பாைாகவவ இருந்தது. கி பி 16ம் 

நூற்ைாண்டுக்குப் பிைகு இந்தியா மற்றும் இன்டைய இலங்டக பற்றிய 

குறிப்பிைத்தக்க வடரபைங்கள் ஐவராப்பியர்கைால் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. இடவ 

மட்டுமல்ல, வகமரா மற்றும் வீடிவயா பதிவு பெய்யும் கருவிகள் இல்லாத அந்தக் 

காலகட்ைத்தில் தாங்கள் காண்கின்ை காட்சிகடைத் துல்லியமாக ஓவியங்கைாக 

வடரந்து அவற்டை ஆவணப்படுத்தி டவக்கும் பெயடலயும் ஐவராப்பிய 

வணிகர்கைது குழுவில் இைம் பபற்ை வரலாற்று அறிஞர்களும் பாதிரிமார்களும், 

பெயல்படுத்தினர். இத்தடகய நில வடரபைங்களும் ஓவியங்களும் தான் 

இன்டைக்கு நாம் கைந்த ஐந்நூறு ஆண்டுக்கால தமிழகத்தின் ெமூக நிடலடயயும் 

புவியியல் சூழடலயும் அறிந்துபகாள்ை நமக்கு முதன்டம நிடல ஆவணங்கைாகத் 

திகழ்கின்ைன என்படதக் கருத்தில் பகாள்ைவவண்டியுள்ைது. 

 

வொழர் காலத்துக் கல்பவட்டுக்களும் பெப்புப் பட்ையங்களும் பநெவாைர்களின் 

நிடலடய விைக்கும் பெய்திகடை நமக்குத் தருகின்ைன. கிபி 970லிருந்து 985 

காலகட்ைத்தில் ஆட்சிபெய்த வொழமன்னன் மதுராந்தக உத்தம வொழன் காலத்துச் 

பெப்வபடு ஒன்று காஞ்சிபுரத்தில் கச்சிப்வபடு, கருவுைான்பாடி, கஞ்ெகப்பாடி, 

அதிமானப்பாடி, ஏற்றுவழிச்வெரி ஆகிய பநெவாைர் குடியிருப்பிலிருந்த பட்டு 
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ொலியர்களுக்கு 200 தங்கக் காசுகடை டவப்புத் பதாடகயாகக் பகாடுத்த 

பெய்திடயக் குறிப்பிடுகிைது. `தறிப்பட்ைம்`, `தறி இடை` மற்றும் கிபி 10ம் 

நூற்ைாண்டில் `தறி தரகு` என்னும் வரி வொழர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 

பநெவாைர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ைது என்ை பெய்திடயயும், தஞ்ொவூர், திருச்சி ஆகிய 

பகுதிகளில் `தறிப் புைடவ` `தறி ஆக்கம்` என்ை இரண்டு வடக வரிகள் 

விதிக்கப்பட்ைன என்ை பெய்தியும் பெங்கல்பட்டு, வை ஆற்காடு ஆகிய பகுதிகளில் 

`தறிப் புைடவ` என்னும் வரி கி பி 11ம் நூற்ைாண்டில் வசூலிக்கப்பட்ைடதயும் 

கல்பவட்டுச் பெய்திகளின் வழி அறியமுடிகிைது. இடவ மட்டுமன்றி `அச்ெ தறி` 

எனக் குறிப்பிைப்படும் ஒரு வடக வரியும் `படை தறி` அதாவது பநெவுத் பதாழில் 

பெய்யும் படையர்கள் கட்ை வவண்டிய வரி, 'ொலிடகத் தறி` என்ை ொலிய 

பநெவாைர்களுக்கான ஒரு வடக வரி, `பஞ்சு பீலி` அதாவது பங்கு வணிகத்தில் 

உள்ைவர்கள் பெலுத்த வவண்டிய வரி என பல்வவறு வடகப்பட்ை வரி 

பநெவாைர்கள் மற்றும் பநெவுத் பதாழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது 

விதிக்கப்பட்டிருந்த பெய்திகடைக் கல்பவட்டுச் ொன்றுகள் விைக்குவடத 

நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகின்ைார். இப்பகுதிக்கு நூலாசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ை 

ஆய்வு நூல்களில் மிக முக்கியமாகத் பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டியல் ஆய்வு நூல்கள் 

பல இைம்பபறுகின்ைன. 
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தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ை பருத்தி துணிகள் வொழர்கள் காலத்திவலவய 

கிழக்காசிய நாடுகைான இந்வதாவனசியா தீவுக்கூட்ைங்கள், தாய்லாந்து, இன்டைய 

மியன்மார் ஆகிய பகுதிகளுக்கு வணிகம் பெய்யப்பட்ைன என்ை பெய்திகளும் 

கிடைக்கின்ைன. சீனாவுைனான மிக நீண்ை கால வணிகத் பதாைர்பு சிைப்புக் 

கவனம் பகாள்ைப்பை வவண்டியது. சீனாவில் `ொம்` அரெர்களின் ஆட்சியின் வபாது 

அதாவது கிபி 960 இருந்து 1278 காலகட்ைத்தில் பல்வவறு வடக துணிகள், வண்ணம் 

பூெப்பட்ை ஜமக்காைங்கள், வண்ணம் பூெப்பட்ை சிவப்பு பட்டு டகக்குட்டைகள் 

வபான்ைடவ தமிழக கைற்கடர வழியாக ஏற்றுமதி பெய்யப்பட்ை பெய்திகடையும், 

சீனாவிற்பகனவவ சிைப்பாக மனித உருவம், குதிடர உருவம், யாடன உருவம் 

வபான்ை விலங்குகள் உருவம் வடரயப்பட்ை டகக்குட்டைகள் தமிழகத்தில் 

உற்பத்தி பெய்யப்பட்ைன என்ை பெய்திடயயும் நூலில் காண முடிகிைது. கிபி 12-

13ஆம் நூற்ைாண்டு காலகட்ைத்தில் பாண்டியர் கால கல்பவட்டுகள் பநெவுத் 

பதாழிலில் ஆளுடம நிடைந்த டகக்வகாைர், ொலியர், பநெவாைர்களின் ொதிகைாகக் 

குறிப்பிடுகின்ைன. 

 

தமிழகச் சூழலில் டகக்வகாைர், ொலியர், வதவாங்கர் ஆகிய மூன்று வடகப்பட்ை 

ெமூகங்கள் பபருவாரியாக பநெவுத் பதாழில் பெய்யும் ெமூகங்கைாக 

அறியப்படுகின்ைன. பெட்டியார்கள், முதலியார், பிள்டை, மரக்காயர் ஆகிய 

ெமூகத்தார் துணி வணிகம் பெய்யும் பதாழிடல முன்பனடுத்தவர்கைாக 

அடமகின்ைனர். நூலாசிரியர் பெட்டியார் ெமூகத்தில் பல்வவறு வடக 

பெட்டியார்கடைக் குறிப்பிட்டு இைங்டக வலங்டக வவறுபாடுகடையும் 

அவர்கைது வணிக முயற்சிகடையும் நூலின் பல பகுதிகளில் விைக்கிச் 

பெல்கின்ைார். அவதவபால முதலியார் ெமூகத்தவர்கள் துணி வணிகத்தில் 

பபாருைாதார பலத்துைன் வகாவலாச்சிய பல்வவறு வரலாற்றுச் பெய்திகடை 

விரிவாக வழங்கி இருக்கின்ைார். விவொயத்தில் கவனம் பெலுத்திய பிள்டை 

ெமூகத்தார் துணி வணிகத்திலும் ஈடுபட்டு மலாயா இந்வதாவனசியா தீவுக் 

கூட்ைங்களில் பபரும் வணிகம் நைத்திய பெய்திகடையும் கீழக்கடர, 

காயல்பட்டினம், நாகூர், பரங்கிப்வபட்டை வபான்ை பகுதிகளில் குடிவயறிய 

மரக்காயர்கள் கிழக்காசிய நாடுகளில் மிகப்பபரிய வடகயில் வணிக முயற்சிகளில் 

பவற்றி கண்ை வரலாற்றுச் பெய்திடயயும் அறியமுடிகிைது. 

 

தமிழகச் வொழமண்ைல கைற்கடரயில் பபாருைாதார பலம் பபாருந்திய ஒரு 

வடிவமாக பநெவுத்பதாழில் அடமந்திருப்படத அறிந்துபகாண்ை ஐவராப்பிய 

வணிகர்கள் வொழமண்ைல கைற்கடர பகுதிடய தங்கள் ஆளுடமக்குள் பகாண்டு 

வர வமற்பகாண்ை முயற்சி மிகப் பபரிது. வபார்த்துக்கீசியர்கள் வெமிருந்த வணிக 

பெயற்பாடுகடைப் பலமிழக்கச் பெய்து ைச்சுக்காரர்கள் மிகத் துரிதமாக கி பி 16ம் 

நூற்ைாண்டில் தங்கள் ஆளுடமடய விரிவாக்கினர். மலாயாவின் மலாக்கா 

பகுதிடயப் வபார்த்துக்கீசியர் வெம் இருந்து டகப்பற்றி பிைகு 

இந்வதாவனசியாடவயும் டகப்பற்றி காலனித்துவ ஆட்சிடயயும் பெயல்படுத்தினர். 

 

கிபி 1511 ஆம் ஆண்டு மலாயா சுல்தான்களிைம் இருந்த மலாக்காடவ 

வபார்த்துக்கீசியர் டகப்பற்றினர். ஒரு நூற்ைாண்டுக்குப் பின் 1641 ஆம் ஆண்டு 

மலாக்கா ைச்சுக்காரர்கள் வெம் விழுந்தது. இக்காலகட்ைத்தில் தமிழகத்தின் 

வொழமண்ைல கைற்கடர பகுதிகளில் தங்கள் வணிகத்டத விரிவாக்கம் பெய்து 

அப்பகுதியில் தங்கள் ஆளுடமடய நிடலநாட்ை பபரும் முயற்சி எடுத்தது ைச்சு 
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கிழக்கிந்திய கம்பபனி. தங்களிைம் 'கர்தாஸ்' என்ை ொன்றிதடழப் பபற்ை வணிக 

நிறுவனங்கள் மட்டுவம வணிகம் பெய்ய முடியும் என்ை அைவிற்குத் தமிழக 

வொழமண்ைல கைற்கடரயில் ைச்சு கிழக்கிந்திய கம்பபனி பெயல்பட்ைது. இந்தக் 

'கர்தாஸ்' என்ை பொல் இன்று மலாய் பமாழியில் `பகர்த்தாஸ்` அதாவது `தாள்` 

என்படதக் குறிப்பிைப் பயன்படுத்தப்படும் பொல்லாகப் பயன்பாட்டில் 

உள்வாங்கப்பட்டுள்ைடதக் காணலாம். இப்படி வபார்த்துக்கீசிய, ைச்சு ஆதிக்கத்தில் 

பல ஐவராப்பிய பொற்கள் மலாய் பமாழியில் புழக்கத்தில் உள்வாங்கப்பட்ை 

வரலாறு தனி ஆய்வுக்கு நம்டமக் பகாண்டு பெல்லும். 

 

ஐவராப்பிய வணிக நிறுவனங்கள், குறிப்பாக ைச்சு கிழக்கிந்திய கம்பபனி மற்றும் 

பிபரஞ்சு அரசு ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகடைச் ெமாளித்து தமிழ் வணிகர்கள் 

கிழக்காசிய நாடுகளில் மிகப்பபரிய அைவில் வணிகம் நைத்திய காலகட்ைமாக 

கிபி 16, 17, 18 ஆகிய காலகட்ைங்கடைக் குறிப்பிட்டுச் பொல்லலாம். மிக 

நீண்ைகாலமாக மிகத் தரம் வாய்ந்த கப்பல்கடைக் கட்ைக்கூடிய திைடம 

பபற்ைவர்கள் தமிழர்கள். காற்றின் திடெ அறிந்து கப்படலச் பெலுத்தக்கூடிய 

பதாழில் திைன் தமிழ் வணிகர்களுக்குத் பதாைர்ந்து இருந்தது. மிகத் பதாைர்ச்சியாக 

வணிகக் கப்பல்கடைக் கட்டி பபருமைவில் வணிக முயற்சிகடை 

நூற்ைாண்டுகைாகச் பெய்து வந்த அனுபவம் தமிழர்களுக்கு உண்டு. அதற்குச் 

ொன்ைளிக்கும் வடகயில் நூலாசிரியர் வழங்கியிருக்கும் தரவுகள் நமக்கு 

அடமகின்ைன. 

 

துணி வணிகத்தில் ஈடுபட்ை பல முக்கியஸ்தர்கள் பற்றிய பெய்திகள் நூலில் 

நமக்குக் கிடைக்கின்ைன. பாண்டிச்வெரியிலிருந்து வலங்டகப் பிரிடவச் வெர்ந்த 

முதலியார் வணிகர்கள் 'ெங்கரபாணி` என்ை பபயர் பகாண்ை ஒரு வணிகக் கப்படல 

1739ம் ஆண்டு வாக்கில் பொந்தமாக டவத்திருந்தனர். மயிலாப்பூர் பாண்டிச்வெரி 

ஆகிய இைங்களிலிருந்து பிலிப்டபன்ஸ் வடர பபாருட்கடை ஏற்றிச் பென்ைது 

இந்த கப்பல். இந்தக் கப்பலின் தடலடம மாலுமியாகப் பிரகாெம் என்பவர் 

இருந்தார் என்றும் இந்தக் கப்பலிவலவய தங்கி வணிகம் வமற்பகாண்ை வணிகராக 

பஜநிவாெ முதலியார் இருந்தார் என்றும் இவதவபால ொர்லஸ் என்ை பபயர் 

பகாண்ை கப்பலுக்குத் தடலடம மாலுமியாக குமரப்பிள்டை இருந்தார் வபான்ை 

பெய்திகடையும் நூலின் வழி அறிய முடிகின்ைது. 

 

தனித்தனி தீவுகைாக பநெவாைர்கள் வணிகம் பெய்வதற்குப் பதிலாக வணிகர்கள் 

கூட்ைடமப்டப உருவாக்கி வணிகம் பெய்வடத ஊக்குவிக்கும் வடகயில் பிபரஞ்சு 

அரசும், ைச்சு கிழக்கிந்திய கம்பபனியும் தமிழகத் துணி வணிகர்களுக்கு அழுத்தம் 

பகாடுத்தன. அதனடிப்படையில் பழவவற்காடு, பாண்டிச்வெரி காடரக்கால், 

பரங்கிப்வபட்டை, நாகூர், நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி வபான்ை பகுதிகளில் துணி 

வணிகர்கள் கூட்டுச் ெரக்கு நிறுவனங்கள் பல உருவாக்கம் கண்ைன. இத்தடகய 

வணிக அடமப்புகளில் பெட்டியார், முதலியார், நாயக்கர், வவைாைர்கள் (பிள்டை),  

மரக்காயர் ஆகிவயார் அங்கம் வகித்தனர். 

 

டகக்வகாை முதலியார் தமிழகம் மட்டுமன்றி கைல் கைந்து மலாயாவின் மலாக்கா 

பகுதியில் துணி வணிகம் பெய்யத் பதாைங்கினர். இவர்களில் பலர் மலாக்காவில் 

குடிவயறி அங்வகவய தங்கிவிட்ைனர். உள்ளூர் மலாய் பபண்கடை மணந்து 

மலாக்கா பெட்டிகள் என்ை புது இனம் ஒன்று இன்று மவலசியாவில் இருப்பதற்கு 
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இந்த வரலாற்று நிகழ்வு காரணமாக அடமகிைது. 1835 ஆம் ஆண்டு பென்டனயில் 

சிந்தாதிரிப்வபட்டையில் புதிய பநெவு டமயம் ஒன்டை சின்னத்தம்பி முதலியார் 

என்ை பபயர் பகாண்ை பநெவாைர் ஒருவர் பதாைங்கினார். ஆண்டியப்ப முதலியார் 

என்பவர் ைச்சுக்காரர்களுக்குப் பரங்கிப்வபட்டையிலிருந்து துணிகடைப் பபற்றுத் 

தந்தார் என்ை பெய்திடயயும் அறிய முடிகிைது. கனகராய முதலியார் என்பவர் மிகப் 

பபரிய வணிகராக இக்காலகட்ைத்தில் திகழ்ந்தார் என்பது நமக்குக் கிடைக்கின்ை 

ஆவணங்கள் வழி அறிய முடிகிைது. இப்படித் துணி வணிகம் வமற்பகாண்டிருந்த 

கனகராய முதலியாரும், பிள்டை ெமூகத்டதச் வெர்ந்த வணிகர்களும் 1768 ஆம் 

ஆண்டு அைவில் பாண்டிச்வெரிடயச் சுற்றியுள்ை பல ஊர்களில் உள்ை பல 

நிலங்களுக்கு உரிடமயாைர்கள் ஆனார்கள் என்ை பெய்தியும் அறியமுடிகிைது. துணி 

வணிகம் மிகப்பபரிய பபாருைாதார வமம்பாட்டை இவ்வணிகர்களுக்கு 

அடமத்துக் பகாடுத்தது. 

 

 
 

இடையர் பிரிடவச் வெர்ந்த டநனியப்ப பிள்டை பென்டனக்கு அருகில் உள்ை 

பபரம்பூரில் இருந்தவர். இவர் பாண்டிச்வெரிக்குக் குடிபபயர்ந்து அங்கு துணி 

வணிகத்டத மிகச்சிைப்பாக வமற்பகாண்டிருந்தார். ஆனால் பிபரஞ்சு ஆளுநரான 

பைர்பாருைன் ஏற்பட்ை பிணக்கு அவருக்கு வாழ்க்டகயில் மிகப்பபரிய இழப்டப 

ஏற்படுத்தியது. மிகப்பபரிய பெல்வந்தராகத் திகழ்ந்த டநனியப்ப பிள்டைடயப் 

பபாய் குற்ைம்ொட்டி சிடைக்கு அனுப்பி 1717 ஆம் ஆண்டு சிடையிவலவய அவர் 
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இைந்து வபான துயரச் ெம்பவமும் நிகழ்ந்தது. இந்த வழக்டக வமல்முடையீடு 

பெய்து பிபரஞ்சு அரொங்கம் பெய்த ஆய்வில் அவர் மீது குற்ைமில்டல என்பது 

உறுதியாகி அவரிைம் இருந்து பறிக்கப்பட்ை பொத்துக்கள் மீண்டும் அவரது 

வாரிசுகளுக்கு 1719 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ைது என்ை இந்தச் பெய்திடயயும் 

நூலில் அறிய முடிகிைது.  

 

நூலில் ஆசிரியர் மிக விரிவாக வழங்கியிருக்கும் முக்கியமான ஒரு தகவலாக 

ஆனந்தரங்கம் பிள்டையின் துணிவணிக முயற்சிகடைக் கூைலாம். ஆனந்தரங்கம் 

பிள்டையின் நாட்குறிப்பு இன்று நமக்குப் பிபரஞ்சு இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 

தகவல்கடை அளிக்கின்ை  ஆவணமாகத் திகழ்கின்ைது. ஒரு துபாஷியாக, வணிகராக 

மட்டுமன்றி ஆற்காட்டில் பநெவு டமயத்டதத் பதாைங்கித் துணி வணிகத்டத மிக 

விரிவாக பெய்தவர்களில் முக்கியமானவர் ஆனந்தரங்கம் பிள்டை. 

பாண்டிச்வெரியில் நாணய ொடலக்குத் (அக்கொடல) வதடவயான பவள்ளிடய 

அளிக்கும் இருவரில் ஒருவராகவும் இவர் திகழ்ந்தார் என்படத அறியும் வபாது 

அவரிைமிருந்த பொத்து மதிப்டப நம்மால் ஓரைவு ஊகிக்க முடிகிைது. தமிழக 

வணிகர்களுக்கு மட்டுமன்றி ைச்சுக்காரர்களுக்கும் பிபரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் 

வட்டிக்குக் கைன் பகாடுக்கும் பபரிய பபாருள் படைத்த மனிதராக 

ஆனந்தரங்கப்பிள்டை திகழ்ந்தார். தனது இரண்டு மகன்கைான அய்யாொமி மற்றும் 

அண்ணாொமி பிள்டை இருவரும் இைந்து வபானதால்  தந்டதடய இழந்த தனது 

தம்பி மகனான ரங்கப் பிள்டை என்பவடர தன் மகனாக வைர்த்தார். அவரும் 

ஆனந்தரங்கம் பிள்டை வபாலவவ மிகப் பபரிய வணிகராகத் திகழ்ந்தார். வணிகர் 

என்ை நிடலக்கும் வமல் நிலக்கிழார் ஆகவும் வரி வசூலிப்பவர் ஆகவும் 

ஆனந்தரங்கம் பிள்டை இருந்தார். பிபரஞ்சுக் காரர்களுக்கும் ஆங்கிவலயர்களுக்கும் 

ஏற்பட்ை வபாரின்வபாது ஆங்கிவலயர்கள் பழம் தரும் மரங்கடை பவட்டி 

ொய்த்தும் அவர்களிைமிருந்த வீடுகடை எரித்து கதவு நிடலகடைப் பபயர்த்தும் 

பபரிய வெதத்டத ஏற்படுத்தினார்கள். அப்படி வெதப்பட்ை வீடுகடைச்   ெரி பெய்து 

பகாடுத்து பபாருைாதார ரீதியாக மக்களுக்கு உதவினார் என்ை பெய்திகடையும் 

அவரது நாட்குறிப்பு ஆவணங்கள் கூறுகின்ைன. 

 

பரங்கிப்வபட்டையில் மரக்காயர்களின் துணி வணிகம் பற்றி இந்த நூல் பல 

தகவல்கடைத் தருகின்ைது. அவரபியாவிலிருந்து தமிழகப் பகுதிகளில் குடிவயறி 

உள்ளூர் மக்கடை மணந்து பபருகிய இஸ்லாமிய வணிகர்கள் தான் இந்த 

மரக்காயர்கள் எனப்படுபவர்கள். இவர்கள் கப்பல்களுக்கு உரிடமயாைர்கைாகவும் 

பதன்கிழக்காசிய நாடுகளில் கப்பல் வபாக்குவரத்டத வமற்பகாள்பவர்கைாகும் 

விைங்கினார்கள் என்படதயும் இவர்களில் பபரும்பாவலார் பழவவற்காடு, 

கூனிவமடு, நாகூர், கீழக்கடர, காயல்பட்டினம், காயல் ஆகிய பகுதிகளில் 

வாழ்ந்தார்கள் என்ை பெய்திடயயும் அறியமுடிகின்ைது. வபார்த்துக்கீசியர்களுக்கும் 

மரக்காயர்களுக்கும் பதாைர்ந்து வணிக பூெல்கள் இருந்துவந்தன. அந்த வடகயில் 

ஒரு ெர்ச்டெயின் வபாது வகாபமுற்ை வபார்த்துக்கீசியர்கள் மரக்காயர்கள் 

கப்பல்கடை 1625 ஆம் ஆண்டு பகாளுத்தினர் என்ை பெய்திடயயும் நூலாசிரியர் 

குறிப்பிடுகின்ைார்.  

 

வதவனாம்பட்ைணத்தில் வசித்த மரக்காயர்கள், ைச்சுக்காரர்களுைன் வணிக 

உைவிடன ஏற்படுத்திக் பகாண்டு தங்கள் வணிக முயற்சிகடை பவற்றிகரமாகச் 

பெயல்படுத்தினார்கள். பரங்கிப்வபட்டை, பாண்டிச்வெரி, நாகப்பட்டினம் ஆகிய 
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பகுதிகளிலிருந்து இந்வதாவனசியாவின் ஆச்வெ, சுமத்ரா,  மலாயா  ஆகிய 

பகுதிகளுக்குக் கப்பலில் பென்று அவர்கள் வணிகம் நைத்தினார்கள். அவர்கள் 

பன்பமாழி திைனாைர்கைாகவும் இருந்தார்கள். தமிழகத்திலிருந்து துணிகடை 

ஏற்றிக்பகாண்டு பென்று இந்வதாவனசியாவிலிருந்து தகரத்டத அவர்கள் 

தமிழகத்திற்குக் பகாண்டு வந்தனர். மலாக்கா, இந்வதாவனசியா நாடுகளின் 

சிற்ைரசுகளின் மன்னர்கவைாடு வநரடி பதாைர்பு டவத்திருந்தனர். அவர்களுைன் 

துணி வணிகத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் என்ை பெய்திகளும் கிடைக்கின்ைன. 

 

தமிழகக் கைற்கடர நகரமான பரங்கிப்வபட்டை  மரக்காயர்களின் மிக முக்கிய 

குடியிருப்பாக இருந்தடமயும், கிழக்காசியா முழுடமயும் மரக்காயரின் வணிகக் 

கப்பல்கள் துணி வணிகத்திற்காகச் பென்ை பெய்திகளும் நமக்குக் கிடைக்கின்ைன. 

1663 ஆம் ஆண்டு இந்வதாவனசியா பாந்தாமில் துணி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ைவபாது 

அப்பகுதியின் சுல்தான் தாமாகவவ தமிழகத்துக்கு வணிகம் வமற்பகாள்ை முடனந்த 

பெய்தியும், அதற்காகப் பிரத்திவயக கப்பல்கடை ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

தமிழகத்திற்குத் துணி வணிகம் பபறுவதற்காக அனுப்பிடவத்த பெய்திகடையும் 

அறிய முடிகிைது. 1667 ஆம் ஆண்டு சுல்தான் தனது பொந்தக் கப்படலத் தமிழக 

துணிகடை வாங்குவதற்காகத் தயார் பெய்தடதயும்,   அது பதாைர்ச்சியாக 

பரங்கிப்வபட்டைக்கு வநரடியாக வந்து துணி வணிகர்களிைம் துணிகடைப் 

பபற்றுச் பென்ைதாகவும் அறியமுடிகிைது.  1682 ஆம் ஆண்டு பாந்தம்  பகுதிடய 

ைச்சுக்காரர்கள் டகப்பற்றியதால் இந்த முயற்சி தடைப்பட்டு மரக்காயர்கள் 

இந்வதாவனசியாவின் ஆச்வெ  துடைமுகத்துக்கு தங்கள் வணிகத்டத மாற்றிக் 

பகாண்ைனர்.  

 

பரங்கிப்வபட்டை துணி வணிகர்களுக்கு மிக முக்கியமானபதாரு துடைமுகமாக 

இருந்தது என்பது ஒருபுைமிருக்கக் கப்பல் கட்டும் பதாழில் இங்கு மிகப் பபரிதாக 

இயங்கி வந்தடமயும் கப்பல் பழுது பார்க்கும் தைமாகவும் இது விைங்கிய 

பெய்திகடையும் அறிய முடிகிைது. கப்பல்கடைச் பெப்பனிடும் பணிக்கு மிகச் 

சிைந்த பதாழில் வல்லுநர்கள் பழவவற்காட்டிலிருந்திருக்கின்ைனர். இந்தியக் 

கைற்கடர பகுதிகளில் பல்வவறு பகுதிகளிலிருந்து பரங்கிப்வபட்டை கப்பல்கடைச் 

பெப்பனிை வந்திருக்கின்ைார்கள் என்ை பெய்திகடையும் அறிகின்வைாம். 

இடைப்பட்ை காலத்தில், அதாவது 1696 ஆம் ஆண்டுக் குத்தடக ஆவணம் ஒன்று 

பரங்கிப்வபட்டைக்கு 'முகமது பந்தர்' என்ை பபயர் இருந்தடதக் குறிப்பிடுகிைது. 

முகலாய மன்னர்கள் மராட்டிய மன்னர்களுைன் வபாரிட்டு பவற்றி கண்ைதால் 

அவர்கள் ஆட்சிக்குக் கீழ் இப்பகுதி வந்தடமயால் இந்த மாற்ைம் 

நிகழ்ந்திருக்கலாம். 1792 ஆம் ஆண்டு ைச்சு ஆவணம் ஒன்றின் குறிப்டபக் 

காணும்வபாது மிக நீண்ைகாலமாக பரங்கிப்வபட்டை வொழமண்ைலக் 

கைற்கடரயில் முக்கிய துடைமுகமாக விைங்கிய பெய்தி அறியமுடிகிைது. 1857ஆம் 

ஆண்டு வொழமண்ைல கைற்கடர ைச்சு ஆளுநரின் அறிக்டகயின் படி அவர்களின் 

வணிகம் மணிலா (பிலிப்டபன்ஸ்), மலாக்கா (மவலசியா),  ஆச்வெ 

(இந்வதாவனசியா), பர்மா,  சுலாவவசி ஆகிய பகுதிகளுக்கு விரிவடைந்து இருந்த 

பெய்தியும், ஒரு ஆண்டுக்கு 200,000 பவகாைாக்களுக்கு வமல் வணிகம் 

நைந்ததாகவும் அறிய முடிகிைது. பரங்கிப்வபட்டையில் உற்பத்தி பெய்யப்பட்ை 

நீலவண்ண துணிகளுக்குப் பல இைங்களில் மிகுந்த வரவவற்பு இருந்தது. 

பரங்கிப்வபட்டைடயச் ொர்ந்த சீதக்காதி மரக்காயர் பிபரஞ்சுக்காரர்களிைம் வணிக 

உரிமம் பபற்று இந்வதாவனசியாவின் ஆச்வெ துடைமுகத்தில் வணிகம் 
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வமற்பகாண்டிருந்தார். பரங்கிப்வபட்டை தவிர்த்து மரக்காயர்கள் பபரும்பாலும் 

நாகூரில் குடியிருக்க விரும்பினர். இதற்கு முக்கிய காரணம் அக்காலகட்ைத்தில் 

நாகப்பட்டினத்தில் அதிகமாக ைச்சுக்காரர்கள் இருந்தது தான் என்றும் அறிய 

முடிகிைது. துணி வணிகத்டத அடுத்து நாகூர் கப்பல் கட்டும் துடைமுகமாகவும் 

விைங்கியது. 

 

மரக்காயர்கள் தமிழ் பபண்கடை மணந்து அவர்களின் ெந்ததியினர் ஜாவா, 

சுமத்திரா, அம்வபானியா ஆகிய பகுதிகளுக்குக் குடிவயறிய பெய்திகடையும் 

ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிைார். உதாரணமாக அப்துல்காதர் என்ை பபயர் பகாண்ை 

ஏமடனச் வெர்ந்த இஸ்லாமியர் நாகூரில் குடிவயறி அங்கு வசித்த தமிழ் பபண்டண 

மணந்து பகாண்டு பின்னர் 1747 ஆம் ஆண்டு மவலசியாவின் மலாக்காவிற்குக் 

குடிபபயர்ந்து வாழ்ந்தார் என்றும் அவருடைய நான்காவது மகன் மலாக்காவில் 

பெட்டியார் வணிகரின் மகைான பபரிய ஆச்சிடய மணம் பெய்து பகாண்ைார் 

என்றும், அவருடைய மகன் அப்துல் காதிர் பின் முகமது இப்ராஹிம் என்ை 

பபயருைன் மலாக்கா துடைமுகத்தின் தடலவராக விைங்கினார் என்ை 

பெய்திடயயும் ஆவணங்களின் வழி காணமுடிகிைது. இப்படித் தமிழ் 

வணிகர்களுக்கும், மரக்காயர்களுக்கும் இடைவய திருமண ஒப்பந்தங்கள் நிகழ்ந்த 

பெய்திகள் பவளிப்படுகின்ைன.  பல துணி வணிகர்கள் 1788ஆம் ஆண்டு 

பினாங்குக்கு (மவலசியா)  வணிகக் கப்பல்கடைக் பகாண்டு பென்று வணிகம் 

நைத்திய பெய்தியும், பிைகு   ஆங்கிவலய அலுவலர்களின் அடழப்பின் வபரில் 

பினாங்கிவலவய தங்கி விட்ைதாகவும் முதலில் ஏைத்தாழ ஆயிரம் குடும்பங்கள் 

நிரந்தரமாகத் தங்கி பிைகு ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏைக்குடைய இரண்ைாயிரம் 

மரக்காயர்கள் நாகூரிலிருந்து பினாங்கு பென்ைனர் என்றும் அறிகிவைாம்.  

 

இந்தக் காலகட்ைத்தில் எனது தந்டத வழி தாத்தா நாகப்பட்டினத்திலிருந்து 

பினாங்கு பயணம் பெய்தார் என்ை பெய்திடய எனது தந்டதயார் கூை நான் 

அறிந்திருக்கிவைன். இப்படி வணிகத்திற்காகச் பென்ை எனது தந்டத வழி 

குடும்பத்தார் குறிப்பிைத்தக்க எண்ணிக்டகயில் பினாங்கிலும் அதன்பின்னர் பகைா 

மாநிலத்தில் சுங்டகப் பட்ைாணி பகுதியிலும் எனப் பரவி வணிகம் பெய்த 

பெய்திகள் இதடன வாசிக்கும் வபாது என் நிடனவுக்கு வருகின்ைன.  

 

தமிழக வணிகர்கள் தமிழகத்தில் நடைமுடையிலிருந்த வணிக அைத்துைன் நைந்து 

பகாண்ைார்கள் என்ை பெய்தியும், குறிப்பாகச் பென்டனயிலிருந்த ஆங்கிவலயக் 

குடியிருப்பில் துணி வணிகர்கள் சீருடை அணிந்து வணிகம் பெய்த பெய்தி, 

இடைத்தரகர்கள் குறுக்கீடு இல்லாமல் பகாள்முதல் வணிகம் சுமுகமாக நைந்த 

பெய்திகள் மட்டுமன்றி ஏதாவது ஏமாற்ைங்கள் நடைபபற்ைால் அதற்கு உைல் 

ரீதியான தண்ைடனகள் வழங்கப்பட்ை பெய்தி, உதாரணமாக ஏமாற்றுத்தனம் 

பெய்த ஆண்ை பெட்டி என்பவடரத் தூணில் கட்டி இருபது கடெயடி தரவவண்டும் 

எனத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ை பெய்திகள் என ஆவணங்கள் பவளிப்படுத்துவடத 

நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகின்ைார். 

 

கைல் வணிகம் என்பது தமிழர்களுக்குப் புதிய ஒன்ைல்ல. மிக மிக நீண்ை காலமாகக் 

கைடல தன்வயப்படுத்தி   பயணங்கடைத்  திைடமயுைன் பெயல்படுத்திய 

தமிழர்கள் வணிகத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றி இருக்கின்ைார்கள். ஆனால் இது 

பற்றிய பெய்திகள் விரிவாகப் வபெப்படுவதில்டல என்பது நம்மிடைவய இருக்கும் 
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ஒரு குடை.  அந்த நிடலடயப் வபாக்கும் வடகயில் முடனவர். பஜயசீல ஸ்டீபன் 

அவர்கள் எழுத்தில் பவளிவந்திருக்கும் இந்த நூல் தமிழ் வரலாற்றுக்கு மட்டுமன்றி 

தமிழ் வணிகம் பதாைர்பான மிக முக்கிய நூலாக அடமகின்ைது.    

 

இந்த நூல் தமிழக பல்கடலக்கழகங்களிலும் தமிழக கல்லூரிகளிலும், தமிழ்த்துடை, 

ெமூகவியல் துடை, வரலாற்றுத் துடை, வணிகவியல் ஆகிய துடைகளில் பாைமாக 

டவக்கப்பை வவண்டும். இந்த நூலில் டகயாைப்பட்டுள்ை ஆய்வுத் தரம் இந்த 

நூடல வாசிக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் பபாது வாசிப்பாைர்களுக்கும் 

ஆய்வுகடை முன்பனடுக்க நல்ல அனுபவமாக அடமயும்! 

 

நூல்:  பநெவாைர்களும் துணி வணிகர்களும் 

ஆசிரியர்:  எஸ்.பஜயசீல ஸ்டீபன் (தமிழில் ந.அதியமான்) 

பதிப்பு: நியூ பெஞ்சுரி புக் ைவுஸ் 

விடல: ரூ. 210/- 
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19.    வரைொற்றுப் வபரொெொன் தி.லவ. ெதொசிவ 
பண்ைொரத்தொர்.     
— ோ. ோரிராஜன் 

 

ஜனவரி - 2 தி.டவ. ெதாசிவ பண்ைாரத்தாரின்  நிடனவு தினம். கும்பவகாணம் 

அருவக உள்ை திருப்புைம்பியம் என்னும் ஊரில் 1892 ஆம் ஆண்டு பிைந்தவர். தனது 

68 ஆவது வயதில் 1960 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 2 ஆம் நாள் இடைவனடி வெர்ந்தார். 

ஆரம்பக்காலத்தில் தமிழாசிரியராகத் தன் பணிடயத் துவங்கினார். அதன் பிைகு 

மிகச்சிைந்த கல்பவட்டு அறிஞராக அவதாரபமடுத்தார். 

 

 
 

 

அது ஒரு காலம். தல புராணங்களும், பெவிவழிச் பெய்திகளுவம வரலாைாக வலம் 

வந்த காலம். இருக்கின்ை ஒரு சில ஆய்வு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில்தான் இருந்தன. 

இந்த சூழ்நிடலயில்தான் பண்ைாரத்தார் வநரடியான கல்பவட்டுச் ொன்றுகள் மூலம் 

வரலாற்டை பவளியிட்ைார்.. கால்நடையாகவும், மாட்டுவண்டியிலும், பல கி.மீ. 

தூரம் பென்று வகாவில்களில் உள்ை கல்பவட்டுகடை வநரடியாக ஆய்வு பெய்து 

வரலாற்றுக் கட்டுடரகடை எழுதினார். 
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பெந்தமிழ், தமிழ்ப்பபாழில், வபான்ை இதழ்களில் இவரது ஆய்வுக் கட்டுடரகள் 

பவளிவந்தன. இன்டைய ஒடிொ மாநிலம் மவகந்திரகிரி குன்றுப்பகுதியில் உள்ை 

இராவஜந்திரச்வொழனின் கல்பவட்டை 1957 ஆம் ஆண்டு பவளிவந்த 

தமிழ்ப்பபாழில் நூலில் பவளியிட்ைார் (தமிழ்ப்பபாழில்  இதழ் 33..பக் 131). 

 

பவளிமாநிலங்களில் இருக்கும் கல்பவட்டையும் தனது ஆய்வுக்கு எடுத்தார். 

1930 ஆம் ஆண்டு இவரது முதல் நூலாக குவலாத்துங்கச் வொழன் என்னும் நூல் 

பவளிவந்தது. 

1940 ஆம் ஆண்டு இவர் எழுதிய பாண்டியர் வரலாறு என்னும் நூல் பவளிவந்தது. 

1949 ஆம் ஆண்டு இவர் எழுதிய பிற்காலச் வொழர் ெரித்திரம் என்னும் நூல் 

வரலாற்று உலகில் பபரும் ஆவணமாகப் பதிவானது. 

இன்ைைவும் இந்நூல்தான் வரலாற்று ஆர்வலர்களுக்கு ஆரம்பக் கல்வியாக 

அடமகிைது. 

 

தமிழக வரலாற்று உலகில் தனி முத்திடர பதித்த கல்பவட்டியல் அறிஞர் ெதாசிவ 

பண்ைாரத்தாரின் நிடனவுகடைப் வபாற்றுவவாம். 

 

 

நன்றி: 

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடமப்பு  

தமிழ் வழி இடணயக்கல்விக் கழகம் - 

https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0000459_முதற்_குவலாத்துங்

கவொழன்.pdf 
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20.    பொரி நிலையம் தெல்ைப்பன்.     
— கல்பனாதாென் 

 

தமிழ் நூல் பதிப்பாைர்களுள் தடல சிைந்தவர்கள் என ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் 

அதில் ெக்தி வகாவிந்தன் பபயர் நிச்ெயம் முதல் வரிடெயில் நிற்கும்.  ெக்தி 

வகாவிந்தன்,  பாரி நிடலயம் பெல்லப்பன், முல்டல முத்டதயா மூவருக்கும் ஓர் 

ஒற்றுடம உண்டு. மூவரும் பர்மாவில் வாழ்ந்து தாயகம் மீண்ை தமிழர்கள். டவ 

வகாவிந்தனும் முல்டல முத்டதயாவும் பெல்லப்பனுக்கு இன்பனாரு வடகயில் 

முன்வனாடிகள். தமிழ் நூல்கள் பதிப்டப இந்தியத் தரத்துக்கு உயர்த்திய அவர்கள் 

பெல்லப்படனயும் தமது துடைக்கு ஈர்த்து விட்ைார்கள். 

 

1920 இல் புதுக்வகாட்டை மாவட்ைம் அரிமைத்தில் அடைக்கப்ப பெட்டியார் - 

அழகம்டம ஆச்சி இடணயருக்கு மூத்த மகனாகப் பிைந்த பெல்லப்பன் 10 ஆம் 

வயதிவலவய பர்மாவில் குடிவயறி விட்ைார். அங்வக அவரது தந்டதயார் வணிகம் 

பெய்து பகாண்டிருந்தார். தாம் படித்த  ' கம்டப தன டவசியர் கல்வி க் கழக'த்தில் 

தமிழ்ப்பற்றும் வதசியக் கண்வணாட்ைமும் புகட்ைப்பட்ைார். பர்மாவில் வசித்த 

காலத்தில் தமிவழாடு ஆங்கிலம், இந்தி, பர்மிய பமாழி எனப் பன்பமாழியில் 

வதர்ச்சி பபற்ைார்.  

 

விடுதடலப் வபாராட்ை ச் பெம்மல்கடை வநரில் தரிசிக்கும் ஆர்வத்தில் 1939 இல் 

பெல்லப்பன், காந்தி அண்ணாமடல என்னும் நண்பருைன் பர்மாவிலிருந்து கிைம்பி 

இந்தியா வந்தார். வார்தாவில் காந்தி, அலகாபாத்தில் வநரு, ொந்திநிவகதனில் தாகூர், 

கல்கத்தாவில் சுபாஷ் ெந்திரவபாஸ் என எல்வலாடரயும் ெந்தித்து ஆட்வைாகிராஃப் 

பபற்றுக்பகாண்டு மீண்டும் இரங்கூன் வழி பர்மா திரும்பினார். தமிழில் 

டகபயழுத்துப் வபாட்ை காந்தியார் எழுதிய வாெகம் -" நீரில் எழுத்தாகும் யாக்டக. " 

 

பின்னர், உள் நாட்டு அரசியல் சூழலால் அகதியாக  43 வபர்களுைன் இந்தியா 

திரும்புமுன் தாம் நைத்திவந்த புத்தகக் கடைடய அங்கிருந்த பபண்மணியிைம் 

ஒப்படைத்துவிட்டு பவறுங்டகயுைன் வர வநர்ந்தது. 43 வபரில்  கால் நடையாகவும்  

பல்வவறு வாகனங்கள் மூலமும் மாறி மாறி அல்லலுற்று உணவு, உடையுள் 

பதாைர்பான இன்னல்கள் அனுபவித்து ஒருவழியாகத் தாம் ஒருவர் மட்டுவம 

பவற்றிகரமாக இம்மண்டண மிதிக்கும் வபறு பபற்ைார் என்றும் அன்னார் ெரிடத 

பதிவாகியுள்ைது.  

 

முல்டல முத்டதயாவவ பெல்லப்படனப் பதிப்பகத் துடையில் 

ஆற்றுப்படுத்தியவர். இருவரும் முன்வப பர்மாவில் நண்பர்கள். மண்ணடியில் 

காவலர் குடியிருப்புக்குப் பக்கம் ஒரு மாடிக் கட்ைைத்தில் முதல் தைத்தில் இருவர் 

பதிப்பகங்களும் இயங்கின. முல்டலக்கும் பாரிக்கும் பபயர்ப் பபாருத்தம் 

உண்ைல்லவா. முல்டலப் பதிப்பகம், பாரி நிடலயம் இரண்டும் இயல்பிவலவய 

நட்புக் பகாண்ைாடின.  
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சுத்தானந்த பாரதி எழுத்துகைால் கவரப்பட்டிருந்த பெல்லப்பன் பதிப்பகத்துடைக்கு  

வந்ததில் வியப்பில்டல. தமிழ்ப் புத்தகாலயம்  கண  முத்டதயாவுைன் இடணந்து 

பாரி புத்தகப் பண்டண என்னும் கூட்டு நிறுவனத்டதயும் உருவாக்கினார். அகிலன், 

ராஜம் கிருஷ்ணன் ஆகிவயார் நூல்கடை கண முத்டதயா பதிப்பிக்க இவர் 

விற்றுக்பகாடுப்பார். பிைகு தாவம பதிப்புப் பணியில் இைங்கினார். மு வரதராெனின் 

கள்வைா காவியவமா தான் விற்படன உரிடம பபற்ை முதல் நூல். வநதாஜி 

பொற்பபாழிவுகள் அைங்கிய " டில்லிடய வநாக்கி " பமாழியாக்க நூடலயும் 

குறிப்பிை அவர் தவறுவதில்டல.  

 

பதாைர்ந்து மு வ நூல்கள் அவரிைமிருந்து வரவவ மு வ என்ைால் பாரி, பாரி 

என்ைால் மு வ என இருவரும் ஈருைல் ஓருயிர் ஆயினர். மு வ தமது நூல்கடைத் 

தாவம அச்சிட்டு க் பகாடுக்க பெல்லப்பன் விற்படன பெய்து தருவார் என்பது 

ஏற்பாடு. நல்லி குப்புொமி பெட்டியார் தமது கட்டுடரயில் குறிப்பிட்டுள்ை தகவல் 

இது - ' பநெவுத்பதாழில் ொர்ந்த பட்டுச்பெல்வம் என்னும் 300 பக்க நூல் பாரி 

நிடலயப் பதிப்பு (ஆசிரியர் வக எஸ் லட்சுமணன்) ரூ 5 விடலயில் எனக்குக் 

கிடைத்தது. எங்கள் நட்பும் அன்வை முகிழ்த்தது. அந்த நூல் அரிய தகவல் 

கைஞ்சியம். ' 

 

ஒரு முடை நூல்கள் வாங்கப் பாரி வந்த வவடை முன்வப மு வ மாடியில் வபசி க் 

பகாண்டிருக்கும் தகவல் கிடைத்து அண்ணா படிவயறி வந்து மு வ வுைன் 

அைவைாவ மூவரும் பநருக்கம் பகாண்ைனர். இதுவும் பெல்லப்பனுக்கு வாய்த்த 

வபறுதான். அடுத்து அண்ணாவின் தம்பிக்கு கடிதங்கள் ( 21 பதாகுதிகள் ) பாரி 

மூலம் நூல்வடிவம் கண்ைன. பின்னாளில் தி மு க வரலாறு, மாநிலச் சுயாட்சி 

வபான்ை நூல்களும் பாரி பவளியீைாயின. பரிமைம் பதாகுத்த 'அண்ணா தன் 

வரலாறு ' நூடல நான் பாரியில் தான் வாங்கிவனன். அண்ணாவின் கட்டுடரகள் 

வாயிலாகவவ அவர் வரலாறு நிரல்பை அ ந் நூலில் வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கும். அது 

ஒரு புதிய பாணி.  

 

பாரதி தாென் நூல்கடை முதலில் குஞ்சிதம் குருொமி பிைகு திருச்சி ராமச்ெந்திரபுரம் 

பெந்தமிழ் நிடலயம் பவளியிட்ைார்கள். மூன்ைாம் பதிப்பாைர் பெல்லப்பவன. 

'அழகின் சிரிப்பு ' தான் பெல்லப்பன் மூலம் பவளிவந்த முதல் நூல். கவிஞர் பபற்ை 

பதாடக ரூ 500. அடுத்துப் படிப்படியாக வமலும் 9 நூல்கள் தந்து ரூ 5000 

பபற்றுக்பகாண்டு புதுச்வெரி பபருமாள் வகாவில் பதரு இல்லத்டத வாங்கினார் 

எனப் புதிய புத்தகம் வபசுது ( சூரிய ெந்திரன் ெந்திப்பு ) வநர்காணலில் குறிப்பு 

உண்டு. குறிஞ்சித் திட்டு, மணிவமகடல பவண்பா, கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம் 

வடர அடனத்தும் பாரி நிடலய பவளியீடுகள். பிைகு பூம்புகார் பிரசுரம் 1970 களில் 

மலிவுப் பதிப்பு பகாண்டுவந்தது.  

 

ஞான பீைப் பரிசுக்குப் பாரதி தாென் பபயர் பரிந்துடர பெய்யப்படுகிைது.  வதர்வுக் 

குழுவில் பத பபா மீனாட்சி சுந்தரம், ொ கவணென், பப. தூரன் உறுப்பினர்கள். 'புதிய 

பார்டவ'க்கு அளித்த வபட்டியில்  (ராம்குமார் ெந்திப்பு) பெல்லப்பன் இந்தச் 

ெம்பவத்டதக் குறிப்பிடுகிைார். ஈவராடு தமிழன்பனிைம் வகட்ைதில் கூடுதல் 

விைக்கம் கிடைத்தது. "ஞானபீைப்பரிசு பற்றிப் பாரி பெல்லப்பன்,என்னுடைய 

பநஞ்சின்நிழல் என்னும் நாவடல பவளியிைப் பாரதிதாென் என்டன 

அடழத்துக்பகாண்டு வபானவபாதுதான் முதன்முதலாகக்கூறினார். 
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பாரி நிடலயத்தாரிைம் யார் தம்டமப் பரிந்துடரத்தது என்படத மட்டுவம 

பாரதிதாென் வகட்ைார். அவவராடு அவர் இல்லம் திரும்பும்வழியில் என்னிைம் 

பொன்னார்.  " ஒரு லட்ெம் தாவன, வரட்டுவம. வீட்டுக்கு அரிசிவயா பருப்வபா 

வாங்கிப்  வபாடுவவன் என்ைா நிடனக்கிைாய்? பபரிய அச்சுயந்திரம் வாங்கிப் 

வபாட்டு உன்புத்தகம் மற்ைவன் புத்தகங்கடைபயல்லாம் அச்ெடிச்சுப் வபாட்ைால் 

தமிழ்ப்படகவய அழிந்துவபாகும்" என்ைார். இதுகுறித்து நான் எழுதியுள்ை 

பாரதிதாெவனாடு பத்து ஆண்டுகள் என்னும் நூலில் விரிவாக எழுதியுள்வைன்.  

 

"இடைப்பட்ை காலத்தில் புரட்சிக்கவிஞர் இைந்துவிைவவ பரிசு கிடைக்காமல் 

வபாய்விட்ைது. ஞானபீை விதிமுடைகள் படி பரிசு படைப்பாளியின் மரணத்துக்குப் 

பின் வழங்கப்படுவதில்டல. ஆனால் பாரதிதாென் நூல்கடை 

பவளியிட்ைடமக்காக, பாரி நிடலயத்துக்கு தமிழக அரசு ஒரு லட்ெம் அளித்துக் 

பகௌரவம் பெய்தது. கவிஞர் மடைவுக்குப்பின் ொகித்ய அகாைமி பரிசு 

பிசிராந்டதயார் என்னும் நாைக நூலுக்காக வழங்கப்பட்ைது. கவிஞரின் 

துடணவியார் பழனியம்மாள் பபற்றுக்பகாண்ைார். 

 

பெல்லப்பனின் மகன் அமர்வஜாதி வமலும் சில  தகவல்கள் பொன்னார்.  

பாரதிதாென் 1964 இல் பென்டன பபாதுமருத்துவ மடனயில் மாரடைப்பால் 

மரணம் அடைந்த வவடை அன்னார் திருவுைடல புதுச்வெரி இல்லத்துக்கு எடுத்துச் 

பெல்லவும் அைக்கம் பெய்யவும் பெல்லப்பன் ரூ 3000 அளித்து உதவினார். 

கவிஞரின் மகன் மன்னர்மன்னன் வெம் பதாடக தரப்பட்ைது. அண்ணா 1962 இல் 

நாைாளுமன்ைத் வதர்தலில் நின்ைவபாதும் பெல்லப்பன் நிதியுதவி பெய்துள்ைார். 

அண்ணாவின் மகன் ைாக்ைர் பரிமைம் பெல்லப்பனின் பநருங்கிய நண்பர்.  

 

800 நூல்களுக்கும் வமலாக பவளியிட்ை பாரி நிடலயம் அண்ணாவின் 'தம்பிக்கு 

கடிதங்கள்' பிரும்மாண்ைமான பமரினா கைற்கடர விழாடவயும், அமர்க்கைவம 

இல்லாமல் பத்வத வபர்களுைன் (ைாக்ைர் ராதாகிருஷ்ணன் உட்பை) நடைபபற்ை 

ராஜாஜியின் ெக்ரவர்த்தி திருமகன்  பவளியீட்டு விழாடவயும் வநர்காணல்களில் 

தவைாமல்  பநகிழ்ச்சியுைன் நிடனவுகூர்வார். ராஜாஜியும் கி ஆ பப விசுவ நாதமும் 

தமக்கு ராயல்டி முக்கியமில்டல, நூல்கள் மலிவு விடலயில் எல்வலாருக்கும் 

வெரவவண்டும் என்றுதான் வலியுறுத்துவார்கைாம்.!  

 

மீ ப வொமசுந்தரம், ஆடெத்தம்பி, பதன்னரசு, புலவர் குழந்டத, வ சுப மாணிக்கம், 

அ கி பரந்தாமனார், அ மு பரமசிவானந்தம், தனி நாயக அடிகள் எனப் பல்வவறு 

எழுத்தாைர்கள்  நூல்கள், புலியூர்க்வகசிகன் உடரகள் ஆகியவற்டை விட்டுவிைாமல் 

வெர்த்து க் பகாள்வார். அவரது பதிப்பாசிரியர் குழுவில் இைம் பபற்ை வம வீ 

வவணுவகாபாலப் பிள்டை, புலியூர்க்வகசிகன், ெண்முகம் பிள்டை ஆகிவயார் 

பங்களிப்பால் பிடழகைற்ை பமாழிச் பெம்டமடய நூல்களில் பகாண்டுவர 

முடிந்தது எனப் பபருடமயுைன் குறிப்பிடுவார்.  

 

'பதிப்பகப் பாரி' என நல்லி குப்புொமி பெட்டியாரால் வர்ணிக்கப்பட்ை 

பெல்லப்பன் பல பொல் பொல்லாமல் சில பொல் பொல்லும் சிக்கனக்காரர். 

தாமுண்டு தமது பணியுண்டு என்று கருமவம கண்ணாயிருப்பவர். அடிக்கடி வரும் 

வாடிக்டகயாைர்கள் மட்டும் அவரிைம் உரிடம பாராட்ைலாம். ஸ்ைாக் ரூம் பென்று 
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நூல்கடை த் வதைவும் அலெவும் அவர்களுக்குச் ெலுடக தருவார். வபச்சுக் 

பகாடுத்தால் தயங்காமல் அவர்கள் வகட்கும் ஐய வினாக்களுக்கு உரிய பதில் 

தருவார். அரிதாக அவவர சில நூல்கள் பரிந்துடர பெய்வதும் உண்டு. நிடைய 

விஷயம் பதளிந்தவர். அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் ஆய்வாைர்கடைப் படித்தவர்.  

 

பவறும் நூற்படிப்வபாடு நில்லாமல் மனிதர்கடையும் படிப்பவர். ஆனாலும் 

ஒருவடக அறிதுயிலில் ஆழ்பவர். அதாவது பமௌனம் காப்பவர். இன்பனாரு 

முக்கியமான பெய்தி - நூலாசிரியர்கள், பிை பதிப்பாைர்களுக்குத் தரவவண்டிய 

ராயல்டிடயப் பாக்கி டவக்காமல், தட்டி க் கழிக்காமல் காலாகாலத்தில் கணக்குத் 

தீர்ப்பவர்.  

 

தமிழகத்தின் தடலசிைந்த ஆளுடமகள் ராஜாஜி, அண்ணா, பாரதிதாென், மு 

வரதராென் ஆகிவயார்தம் ஆஸ்தான பதிப்பாைர் அப்பபரிவயார்தம் அன்புக்கும் 

நட்புக்கும் உரிய பண்பாைர் பாரி நிடலயம் பெல்லப்பன் நூற்ைாண்டில் 

அப்பபருமகடன நிடனவு கூர்வவாம். அன்னார் வழிப் பல்கிப் பபருகிய புதிய 

தமிழ், எளிய தமிழ், இனிய தமிழ் உலபகங்கிலும் உள்ை தமிழர் உள்ைங்களிலும் 

இல்லங்களிலும் பெழித்து நீடித்து நிடலப்பதாக என வாழ்த்தி மகிழ்வவாம்.  

 

 

நன்றி - தினமணி தீபாவளி மலர், 2020  
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21.    என்வை தமிழின் இளலம! — தநத்துரு.     
— முடனவர்.ப.பாண்டியராஜா 

 

வீட்டு ைாலில் தடரயில் அமர்ந்து, மதிலில் ொய்ந்துபகாண்டு, கால்கடை 

நீட்டியவாறு ொய்வுப்பலடகயில் மாணவர்களின் விடைத்தாள்கடை 

டவத்துக்பகாண்டு திருத்தி மதிப்பபண்கள் வபாட்டுக்பகாண்டிருந்தாள் அந்தத் 

தமிழ்ப் வபராசிரிடய. வாெலில் அடழப்பு மணி அடித்தது. ஒருவாறு எழுந்து, 

எல்லாவற்டையும் ஒதுக்கிடவத்துவிட்டு நைந்து வந்து கதடவத் திைந்தாள். 

எதிர்வீட்டுக்காரி! ஒரு கன்னைப் பபண். வபச்சுத்தமிடழப் புரிந்துபகாள்வாள். 

ஆனால் கன்னைத்தில்தான் வபசுவாள். நம் தமிழ்ப்வபராசிரிடயவயா பபங்களூரில் 

சிறிதுகாலம் வாழ்ந்தவள். எனவவ கன்னைத்டதப் புரிந்துபகாள்வாள். ஆனால் 

தமிழில்தான் வபசுவாள். அவர்கள் இருவரும் வபசிக்பகாள்வது வகட்பவர்க்கு 

வவடிக்டகயாய் இருக்கும். 

 

“வாங்க, வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க?” என்று அந்தக் கன்னைப்பபண்டண 

வரவவற்ைாள் இவள். 

 

“நானு பென்னங்க இவதனி, நீமு ஏங்க இவதரி” என்ைவாறு உள்வை நுடழந்தாள் 

அவள். 

 

பின்னர் அவர்கள் இருவரும் இவ்வாவை வபெத்பதாைங்கினர். ெற்று வநரத்தில் ஒரு 

சிறுவன் -அந்தக் கன்னைக்காரியின் மகன் - ஐந்து வயதிருக்கும் - அழுதுபகாண்வை 

வீட்டுக்குள் வந்தான். 

 

“ஏனு, ஆத்துரு ஆச்சு, நீனு எதுக்கு அழுத்திய” என்று பதறிப்வபாய்க் வகட்ைவள், 

அவனது வலது முழங்டகயில் அடிபட்டு இரத்தம் வருவடதப் பார்த்துவிட்ைாள். 

ஏவதா பதருவில் விடையாடிக்பகாண்டிருந்தவன் கீவழ விழுந்ததில் சிராய்ப்பு 

ஏற்பட்டு இரத்தம் கசிந்துபகாண்டிருந்தது. தன் தாய் இங்வக வருவடதப் 

பார்த்திருக்கிைான். உைவன அழுதுபகாண்டு தாயிைம் வந்துவிட்ைான். 

 

“ஐவயா, ரத்தம் வருவத” என்று பதறிப்வபானாள் தமிழ்க்காரி. 

 

“பநத்துரு பத்தாத, பவரொ மடனக்கு ஓகு வபக்கு, நானு பர்த்வதனி” என்று 

பொன்னவாறு கன்னைப்பபண் தன் டபயடன அடழத்துக்பகாண்டு தன் வீட்டுக்கு 

விடரந்தாள். 

 

இரத்தம் என்ை வபச்டெக்வகட்டு, வவகமாகத் தன் அடையிலிருந்து பவளிவய 

வந்தான் அவள் கணவன். 

 

“என்ன ஆச்சு?” என்று அந்தக் கன்னைப் பபண் பவளிவய பெல்வடதப் பார்த்தவாறு 

வகட்ைான். 
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“அந்தப் பபண்வணாை மகன் கீவழ விழுந்துட்ைான். டகயிவல அடிபட்டு இரத்தம்” 

என்ைாள் அவள். 

 

“அந்தக் கன்னைப் பபண் ஏவதா பொல்லிக்கிட்வை வபாச்வெ. என்ன அது?” என்று 

வினவினான் அவன். 

 

“அதான், ரத்தம் வருது, சீக்கிரம் வீட்டுக்குப் வபாகணும், நான் வர்வரன்”ன்னு 

பொல்லிட்டுப் வபாைா. “பநத்துரு பத்தாதா’ன்னா - ரத்தம் வருது’ன்னு அர்த்தம்” 

என்ைாள் அவள். 

 

இடதச் பொன்னதும், சில வினாடிகள் ஆழ வயாசித்தபடி இருந்த அவள், விடுவிடு-

பவன்று தன் அடைக்குள் நுடழந்தாள். ஒரு புத்தகத்டதக் டககளில் விரித்துப் 

பிடித்தபடி அதடனப் புரட்டிக்பகாண்வை ைாலுக்கு வந்தாள். அவன் அந்தப் 

புத்தகத்தின் அட்டைடயக் குனிந்து பார்த்தான். பதிற்றுப்பத்து - மூலமும் உடரயும் 

என்று அதில் வபாட்டிருந்தது. 

 

அவள் பொல்லப்வபாவடத எதிர்பார்த்து அவன் காத்திருந்தான். 

திடீபரன்று அவள் கண்கள் மலர்ந்தன. 

 

“இங்க பாருங்க, ”பநய்த்வதார் பதாட்ை பெம் டக மைவர்”’னு பதிற்றுப்பத்துல 

நாப்பத்தி ஒம்பதாம் பாைல்ல வருது. அதுக்குப் பபாருள் பொல்ை ஔடவ 

துடரொமியார் பொல்ைார்,  “குருதி அடைந்ததினால் சிவந்த டகயிடன உடைய 

வபார்வீரர்” அப்படீன்னு. குருதி’ன்னா ரத்தம்தாவன. அப்படீன்னா பநய்த்வதார்-

ங்கிை தமிழ்ச் பொல்தான் இப்ப கன்னைத்துல பநத்துரு'ன்னு வருது.” என்ைாள் 

அவள் பரபரப்பாக. 

 

“பதிற்றுப்பத்து’ன்னா, ெங்க காலத்துச் வெரமன்னர்கைப் பத்திய பாைல்கள்தான. 

ெங்ககாலத்து வைவெரநாடுதான இப்ப கர்நாைகாவுல இருக்கிை பதற்குப் பகுதி. 

அப்ப இந்தச் பொல் தமிழ்நாட்டுல இருந்து வமற்க வபாயி, அப்புைம் வைக்க 

வபாயிருக்குவமா?” என்று அவன் தன் பகாஞ்ெநஞ்ெ தமிழ் அறிடவக் காட்டினான்.   

 

அதடன உைவன ஏற்றுக்பகாள்ைாத அவள், தன் மடிக்கணினிடய இயக்கி ஏவதா 

வதடிப்பார்த்தாள். “பநய்த்வதார் அப்படீங்கிை பொல் ெங்க இலக்கியத்துல ஏழு தரம் 

வருது.” என்ைாள் அவள். 

 

“அது என்பனன்ன?” என்ைான் அவன்.“பொல்வைன்” என்று பொன்ன அவள் 

கணினிடய அவன் பக்கம் திருப்பினாள்.அவன் படித்தான். 

 

          பெம் மறு தடலய பநய்த்வதார் வாய - நற் 2/4 

          பநய்த்வதார் அன்ன பெவிய எருடவ - ஐங் 335/2 

          பநய்த்வதார் தூஉய நிடை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/37 

          பநய்த்வதார் பதாட்ை பெம் டக மைவர் - பதி 49/10 

          பநய்த்வதார் நிை அரக்கின் நீர் எக்கி யாடவயும் - பரி 10/12 

          பநய்த்வதார் மீமிடெ நிணத்தின் பரிக்கும் - அகம் 9/9 

          பநய்த்வதார் ஆடிய மல்லல் பமாசி விரல் - அகம் 375/7 
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“நீங்க பொல்ைபடி, பநய்த்வதார்’ங்கிை பொல் பதிற்றுப்பத்துல பரண்டு தரம் வருது. 

ஆனா நற்றிடண, ஐங்குறுநூறு, பரிபாைல், அகநானூறு’ன்னு பல 

இலக்கியங்கள்’ையும் அது வருது’ல்ல. அப்படிவய பாத்தாலும் பதிற்றுப்பத்துல 

அந்தப் பாட்ை எழுதுன புலவர்கள் வொழநாட்ைவயா, பாண்டிய நாட்ைவயா 

வெந்தவங்கைா இருக்கலாமுல” என்று அவள் ஐயத்டதக் கிைப்பினாள்.  

 

“இருக்கலாம், அந்தப் பாட்டுகை எழுதின புலவர்கள் எல்லாம் தமிழ் நாட்டுல 

எந்தப் பக்கத்தச் வெந்தவங்க’ன்னு முழுக்க ஆராயணும்” என்ைான் அவன். 

 

“எப்படிவயா, பநய்த்வதார் அப்படீங்கிை நம்ம தமிழ்ச்பொல் - பரண்ைாயிரம் 

வருெத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இலக்கியத்துல வாழ்ந்துக்கிட்டிருந்த பொல், 

இன்னக்கி இன்பனாரு திராவிை பமாழியான கன்னைத்துல வாழ்ந்துக்கிட்டு 

இருக்கு” என்று பபருடமயுைன் பொல்லி முடித்தாள் அவள். 

 

“பார்த்தீர்கைா! நம்முடைய ெங்கச் பொல் இப்வபாது அண்டைவீட்டுச் 

பொந்தக்காரரின் வீட்டில் அழகாக ஆட்சிபுரிகிைது. ” 

 

“ என்மன! தமிழின் இைடே! ”          
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22.    எல்லை தருவொன் கதிர் பருகி ஈன்ை கொர் !! 
— முடனவர்.மததோழி 

 

 

திருப்பாடவ கூறும் அறிவியல் என்ை கருத்தில் ஆண்ைாளின் பாைல் மீண்டும் 

மீண்டும் வமற்வகாள் காட்ைப்பட்டு வருவது வழக்கம். "ஆழிமடழக் கண்ணா", 

"அறிவியல்" என்ை ஒரு கூகுள் இடணயத் வதைலில் 300க்கும் வமற்பட்ை முடிவுகள் 

கிடைக்கின்ைன என்பவத, அது எந்த அைவு பண்டைய தமிழர் பகாண்டிருந்த 

அறிவியல் அறிவிற்குச் ொன்ைாக,  பரவலாக மக்களிைம் பென்று வெர்க்கப் படுகிைது 

என்படத அறியலாம். அடுத்து வருவது அது வபான்ை ஒரு பதிவில் பகாடுக்கப் 

பட்டிருந்த விைக்கம்.  

 

            ஆழி மடழக் கண்ணா ஒன்று நீ டககரவவல் 

            ஆழியுள் புக்கு முகந்து பகாடு, ஆர்த்து ஏறி 

            ஊழி முதல்வன் உருவம்வபால் பமய் கறுத்து 

            பாழியந்வதாள் உடைப் பற்பநாபன் டகயில் 

            ஆழி வபால் மின்னி வலம்புரி வபால் நின்ைதிர்ந்து 

            தாழாவத ொர்ங்கம் உடதத்த ெரமடழ வபால் 

            வாழ உலகினில் பபய்திைாய்; நாங்களும் 

            மார்கழி நீராை மகிழ்ந்து ஏவலார் எம்பாவாய்  

                      (திருப்பாடவ-4) 

 

மடழக்கு தடலவவன! நீ சிறிதும் உன் வள்ைன்டம ஒன்டையும் மடைக்காவத! நீ 

கைலுள் ஆழப் புகுந்து நீடர முகந்து பபரு முழக்வகாடு வானில் ஏை வவண்டும். 

உலகுக்கு காரணனான உன் வமனி வபால் கறுத்து, வலிய வதாள்கடையும் உந்தியில் 

தாமடரடயயும் உடைய வலக்டகயில் உள்ை, ெக்ராயுதம் வபால் ஒளிவிட்டு 

இைக்டகயிலுள்ை வலம்புரி ெங்கு வபால முழங்கி உலகிலுள்ைார் அடனவரும் 

வாழும்படி வநான்பு நிற்கும் நாங்களும் நீராைவும் காலம் கைத்தாமல் பபருமான் 

டகயிலுள்ை ொர்ங்க வில்லில் ஏவிய அம்பு மடழ வபால் பபய்வாயாக. (உடர-

டவணவச் பெம்மல் ைாக்ைர். எஸ். பஜகத்ரட்ெகன்) [1]  

 

‘திடணமாடல நூற்டைம்பது’ என்ை நூலின் முல்டலத் திடண குறித்த  அகப் 

பாைல்களிலும் கைல் நீர் சூரியனின் பவப்பத்தால் ஆவியாகி வமபலழுந்து 

வமகமாகி, பின்னர் குளிர்ந்து மடழயாகப் பபாழிகிைது என்ை கருத்து இைம் 

பபறுகிைது [2].    

 

திடணோடல நூற்டறம்பது: 

எளிய வழியில் அகப் பாைல்கள் கூறும் அன்பின் ஐந்திடண ஒழுக்கம் குறித்து அறிய 

‘திடணமாடல நூற்டைம்பது’ நூலின் பாைல்கள் உதவுகின்ைன. 

மதுடரத்தமிழாசிரியர் மாக்காயனார் மாணாக்கர் கணிவமதாவியார் இயற்றிய 

திடணமாடல நூற்டைம்பது என்ை நூல் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

‘ஏலாதி’ நூல் இயற்றிய அவத கணிவமதாவியார் இயற்றிய நூல் இது. இவர் கி.பி.5 - 

ஆம் நூற்ைாண்டினர் [3].  இவர் ெமண ெமயத்டதச் ொர்ந்தவர் என்படதயும், மதுடரத்  
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தமிழாசிரியர் மாக்காயனாரின் மாணாக்கர் என்ை பெய்திடயயும் ஏலாதி நூலின் 

முகவுடரயின் மூலம் நாம் அறிய முடிகிைது. இந்நூலில், அகத்திடண ஒழுக்கம் 

குறித்த பவண்பாக்கள் குறிஞ்சி, பநய்தல், பாடல, முல்டல, மருதம் என்ை 

வரிடெயில் அடமந்துள்ைன. 

 

ஐந்திடண ஒழுக்கங்கடைக் வகாடவயாக அடமத்து மாடல வபாலத் பதாடுத்துள்ை 

டமயால் ‘திடணமாடல’ என்றும், நூலில் இைம்பபற்றுள்ை பாைல்களின் 

எண்ணிக்டகயின் அைவினால் ‘திடணமாடல நூற்டைம்பது’ என்றும் இந்நூல் 

பபயர் பபற்ைது என்ை விைக்கம் பகாடுக்கப்படுகிைது. இருப்பினும், ஒவ்பவாரு 

திடணக்கும் 30 பாைல்கள் என பமாத்தம் 150 பாைல்கள் இருக்க வவண்டிய 

நிடலக்கு மாைாக, இந்நூலில் குறிஞ்சி, பநய்தல், முல்டல திடணகள் மூன்றும் 31 

பாைல்கடைப் பபற்றுள்ைதால் பமாத்தம் 153 பாைல்கள் இந்நூலில் இைம் 

பபற்றுள்ைன. நூலின் இறுதியிவல காணப்பபறும் பாயிரச் பெய்யுள் ஒன்டையும் 

கணக்கில் பகாண்ைால் இந்நூல் பமாத்தம் 154 பாைல்கடைக் பகாண்ைதாகும்.  

 

முல்டல திடணக்குரியதாக இந்த நூலில் இைம்பபறும்  31 பாைல்களின்  7 

பாைல்களில் (பாைல் எண்கள்: 93, 95, 100, 104, 105, 109,114) மடழ உருவாகும் 

அறிவியல் உண்டம இைம் பபறுகின்ைது.  அதாவது, முல்டலத் திடணக்கான 31 

பாைல்கடைக் கணக்கில் பகாண்ைால், ெற்பைாப்ப ஐந்து பாைல்களுக்கு ஒரு பாைல் 

என்ை கணக்கில் மடழ வதான்றும் அறிவியல் உண்டம விரவிக் கிைக்கக் காணலாம்.  

இங்கு அப்பாைல்கள் திடணமாடல நூற்டைம்பது நூலில் இைம் பபரும் அவத 

வரிடெயில் பகாடுக்கப்படுகிைது [2].  

 

(1) 

            கருங் கைல் ோந்திய தவண் தடலக் தகாண்மூ 

            இருங் கைல் ோ தகான்றான் மவல் மின்னி, தபாருங் கைல்- 

            தன்மபால் முழங்கி......  (பாைல்:  93)  

 

விைக்கவுடர: கருடமயான கைலிலிருந்து நிடைய நீரிடன அருந்திய 

பவண்டமயான தடலடயக் பகாண்ை முகில்கள், பபரிய கைலினில் புகுந்து மாமர 

வடிவுபகாண்ை சூரபன்மடனக் பகான்ை முருகனின் வவலிடனப் வபான்று 

மின்னும் மின்னல்களுைன், அடலகள் ஒன்வைாபைான்று வமாதிக்பகாள்வதால் 

பபாருமும் கைல்தடனப்  வபால இடிகடை முழக்கி ஆரவாரிக்கின்ைன.  

 

(2) 

            மேல் மநாக்கி தவங் கதிமரான் ோந்திய நீர் கீழ் மநாக்கி, 

            கான் ஓக்கம் தகாண்டு, அழகா-காண், ேைவாய்!......  (பாைல்:  95)  

 

விைக்கவுடர: வமல்முகமாக பவப்பத்டதக் பகாண்ை கதிரவன் முகந்து 

உட்பகாண்ைதால் நீர் நிடைந்த முகிலானது, கீழுள்ை புவிடய வநாக்கி மடழயாகப் 

பபய்த படியினாவல, முல்டல நிலத்தின் காடுகபைல்லாம்  தடழத்வதாங்கி அழகாக 

மாறியுள்ைடதக் காண்பாயாக  பபண்வண!.  
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(3) 

            ...... ...... ...... ......  ோக் கைல் 

            கண்டு இடயய ோந்தி, கால்வீழ்த்து, இருண்டு, எண் திடெயும் 

            கார் மதான்ற, காதலர் மதர் மதான்றாது ......  (பாைல்:  100)  

 

விைக்கவுடர: பபருங்கைலிடனக்  கண்டு தன்டன நிரப்பிக் பகாள்ளும்படி 

கைல்நீடரக் குடித்து, மடழபபாழியத் தாழ்ந்து, நிைம் கருத்து,  எட்டுத் திக்குகளிலும் 

முகிற் கூட்ைம் சூழ்ந்து காணப்படுகிைது. கார்காலம் துவங்கிவிட்ைது. ஆனால், 

பகாடுத்த உறுதிபமாழியின்படி தடலவனின் வதர் இங்கு வரவில்டல.  

 

(4) 

            ஐந்து உருவின் வில் எழுதி, நால் திடெக்கும், முந்நீடர, 

            இந்து உருவின் ோந்தி, இருங் தகாண்மூ, முந்து உருவின் 

            ஒன்றாய், உரும் உடைத்தாய், தபய் வான்மபால்.......  (பாைல்:  104)  

 

விைக்கவுடர: ஐந்து நிைங்கடையுடைய வானவில்டல வடரந்து டவத்து, நான்கு 

திக்குகளுக்கும் கைல் நீடரக் பகாண்டு பென்று பகாடுக்க விரும்பிய, ஈச்ெம் 

பழத்தின் நிைங்பகாண்ை வமகமானது நீடர அள்ளிக் குடித்து பபரிய வமகமானது.  

படழடமயான உருவாகிய வானின் நீல நிைத்டதப் வபான்று அதனுைன் ஒன்ைாகப் 

பரவி,  இடிகடைக் பகாண்ைதாக மடழயாகப் பபாழிகின்ை வான் பவளியின் 

தன்டம வபால,...  

(குறிப்பு: இப்பாைலில் வானவில்லிற்கு ஐந்து நிைம் என்று கூறுவடதக் காணலாம், 

ஒரு வவடை புலவர் கணிவமதாவியாருக்கு 'நிைக்குருடு' (Red-green color blindness ) 

என்று கூைப்படும் பார்டவக் குடைபாடு இருந்திருக்கலாவமா என்று வதான்றுகிைது)  

 

(5) 

            எல்டல தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார், 

            தகால்டல தரு வான் தகாடிகள் ஏறுவ காண்........  (பாைல்:  105)  

 

விைக்கவுடர:  பகற் பபாழுதிடனத் தரும் கதிரவனின் கதிர்கைால் குடிக்கப்பட்ை 

நீடரக் பகாண்ை வமகம் அடத மடழயாக வழங்கியதாவல,  முல்டல நிலத்தில் 

வைர்ந்த பநடிய பகாடிகள் மரங்களிற் பைர்ந்து பகாண்டிருப்படதக் காண்பாயாக!!  

 

(6) 

            என்மபால் இகுடை! இருங் கைல் ோந்திய கார்........  (பாைல்:  109)  

 

விைக்கவுடர:  எனது உயிர் வபான்ை இனிய வதாழிவய! பபரிய கைலின்  நீடர 

அருந்தி மடழ வமகங்கள் உருவாகின.  

 

(7) 

            பாத்துப் படுகைன் ோந்திய பல்தகாண்மூக் 

            காத்துக் கடன துளி சிந்தாடேப் - பூத்துக் 

            குருந்மத!.........  (பாைல்:  109)  

 

 



~ 126 ~ 
 

 

விைக்கவுடர:  ஒலிக்கின்ை கைலின் நீடரக்  குடித்துப் பல முகில்களில் 

பகுத்பதடுத்து, அந்த நீடரப் பாதுகாத்துக் பகாண்டு வந்து, பெறிவான 

மடழத்துளிகடை முகில்கள் நன்கு  சிதறி பபய்யாத வபாதும், பெழித்துப் பூத்துள்ை 

குருந்த மரவம! 

 

முல்டலத்திடணக்குரிய பபரும்பபாழுது கார் என்பதால், திடணமாடல 

நூற்டைம்பது நூலின் முல்டலத்திடணப் பாைல்களில் மடழகுறித்து பல பாைல்கள் 

குறிப்பிடுகின்ைன. இருப்பினும்,  வமற்காட்டிய ஏழு திடணமாடல நூற்டைம்பது 

பாைல்களில் கைல்நீர் கதிரின் பவப்பத்தால் முகிலாக  மாறி மடழயாகப் 

பபாழிவது விைக்கமாகவும், சிலபாைல்களில் அடவ நன்கு அறியப்பட்ை உண்டம 

என்பதால் ஓரிரு வரிகளில் சுருக்கமாகக் பகாடுக்கப்படுவடதயும் காண முடிகிைது. 

இதன் மூலம்  கி.பி.5 - ஆம் நூற்ைாண்டில்  மடழ பபாழியும் அறிவியல் 

அடிப்படைடயத் தமிழர் பலர் நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பது இதனால் 

பதளிவாகிைது.   

 

"ஆழி மடழக் கண்ணா ஒன்று நீ டககரவவல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து பகாடு" என்று 

திருப்பாடவயில் மடழ குறித்து ஆண்ைாள் குறிப்பிட்ைது  கணிவமதாவியாருக்கும் 

பிற்பட்ை காலம்.  ஆழ்வார்களின் காலம் என்பது ஐந்தாம் நூற்ைாண்டின் பிற்பகுதி 

முதல் 8ஆம் நூற்ைாண்டின் முற்பகுதிவடர என்று வடரயறுத்தவர்  

மு.இராகடவயங்கார்.   'பவள்ளி எழுந்து வியாழம் உைங்கிற்று' என்ை ஒரு குறிப்பு 

(திருப்பாடவ 13:3-5) பகாண்டு, ஆராய்ந்த மு. இராகடவயங்கார் கி.பி. 716 ஆம் 

ஆண்டு திருவாடிப்பூரத்தில் ஆண்ைாள் அவதரித்தாள் என்று கூறுகின்ைார்[4].  

ஆகவவ அதற்கும் முன்னர் ஐந்தாம் நூற்ைாண்டிவலவய மடழ குறித்த அறிவியல் 

தமிழகத்தில் அறியப்பட்டிருக்கிைது என்படதத் திடணமாடல நூற்டைம்பது மூலம் 

அறிய முடிகிைது.  தமிழிலக்கியங்கடைக் கற்றுத் துடைவபாகிய  அறிஞர்கள் 

பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்பபறும்  மடழ அறிவியல் குறித்து 

வமலும்  பல வமற்வகாள்கடைக்  காட்ை வாய்ப்பிருக்கலாம்.  

 

எல்லாவற்றுக்கும் வமலாக, மடழ வதான்றும் முடைடய, அதன் அறிவியல் 

பின்புலத்டத, ஐந்தாம் நூற்ைாண்டிவலவய (அதாவது, இந்தக் கட்டுடரயின் 

அடிப்படையில் எனக் பகாள்க) அறிந்திருந்த தமிழக மக்களின் வழிவந்வதார்,  

இன்று வருணபகவான் மடழ தருவார் என்று நீர் நிரம்பிய பபரிய பபரிய 

அண்ைாவிற்குள் அமர்ந்து பஜடன பாடுவடதயும்,  கழுடதக்கும் கழுடதக்கும் 

திருமணம் பெய்து டவப்படதயும், பபண்டண ஆடையின்றி தீவட்டியுைன்  

ஊர்சுற்ை டவக்கும் ெைங்கு பெய்வடதயும், இடி மின்னல் என்ைால் அர்ஜுனன் வதர் 

ஓடுகிைது என்று 'அர்ஜுனா' 'அர்ஜுனா' என்று கன்னத்தில் அடித்துக் பகாள்வடதச் 

பெய்யும் மூைநம்பிக்டக கூட்ைத்தினராக மாறியடதக் கண்டு நாம் தடலத் 

தடலயாக அடித்துக் பகாள்ை வவண்டியிருக்கிைது.  

 

 

 

உதவிய தைங்கள்:  

[1] ஆண்ைாளின் மடழ அறிவியல்! – https://minnambalam.com/k/2017/04/26/ad3 
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[2] கணிவமதாவியார் இயற்றிய திடணமாடல நூற்டைம்பது 

விைக்க உடர – தமிழ்ப் புலவர் திரு. அ. நைராெ பிள்டை 

http://www.tamilvu.org/library/l2F00/html/l2F00ind.htm 

 

[3] தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ரா. சீனிவாென், 3-ெங்கம் மருவிய காலம், எட்ைாம் 

பதிப்பு : 1997 

https://ta.wikisource.org/s/99ul 

 

[4] ஆண்ைாள், முடனவர் சி. பாலசுப்பிரமணியன், முதற் பதிப்பு : மார்ச், 1994. 

பக்கம் 34  

https://ta.wikisource.org/s/1321 

 

நன்றி: சிைகு  
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23.    திருக்குைள் குறியீடு பைங்கள்.     
— தொ.விடனதீர்த்தான் 

நீங்கள் திருக்குைளில் விருப்பம் உடையவரா? அப்படியானால் சிறு பைங்கள் மூலம் 

குறியிைப்படும் 10 திருக்குைள்கடைக் கண்டு பிடியுங்கள் என்று ஒரு 

எண்ணிப்பார்க்கும் பயிற்சி முகநூல், புலனத்தில் பகிர்ந்திருந்வதன். சில நண்பர்கள் 

வகட்டுக்பகாண்ைதற்கு இணங்கத் தற்வபாது விடைக்கான குைள் தந்துள்வைன். 

_________________________ 

 

1.                                        

இனிய உைவாக இன்னாத கூைல் கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று. 

 

2.                           

பவள்ைத்தடனய மலர் நீட்ைம் மாந்தர்தம் உள்ைததடனய உயர்வு 

 

3.                                   1⃣ 
பெல்வத்துள் பெல்வம் பெவிச்பெல்வம் அச்பெல்வம் பெல்வத்துள் எல்லாம் தடல 

 

4.                                                         

தீயினால் சுட்ைபுண் உள்ைாறும் ஆைாவத நாவினாற் சுட்ை வடு 

 

5.                            

உடுக்டக இழந்தவன் டகவபால ஆங்வக இடுக்கண் கடைவதாம் நட்பு 

 

6.                                               

எப்பபாருள் யார்யார் வாய்க் வகட்பினும் அப்பபாருள் பமய்ப்பபாருள் காண்பது 

அறிவு 

 

7.                                   

அறிவினான் ஆகுவ துண்வைா பிறிதின்வநாய் தந்வநாய்வபால் வபாற்ைாக் கடை 

 

8.                                                

கானமுயல் எய்த அம்பினில் யாடன பிடழத்தவவல் ஏந்தல் இனிது 

 

9.                        

அன்பிற்கும் உண்வைா அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் புன்கணீர் பூெல் தரும் 

 

10.                               

மழித்தலும் நீட்ைலும் வவண்ைா உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடின் 
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24.     தபருந்ததொற்றுகளின் கொைம்: புதுச்வெரியின் 
அனுபவங்கள்!     
— மபராசிரியர்.எம்.பி.இராேன் 

 

பகாள்டைவநாய்களின் தாக்கத்தால் 18-ம் நூற்ைாண்டின் பின்பாதியிலும், 19-ம் 

நூற்ைாண்டிலும் தமிழக மக்கள் பகாத்துக் பகாத்தாக வீழ்ந்தனர். “வபாடரக் 

காட்டிலும் வநாயால் பலிகள் அதிகம்” என்கிைார் ஆனந்தரங்கப் பிள்டை. அவரின் 

நாட்குறிப்புப் பதிவுகளில், அந்தக் காலத்து மக்கள் பபருந்பதாற்டை எதிர்பகாண்ை 

விதத்டத விரிவாகப் பதிவிட்டுள்ைார். 

 

வநாய்க்கான காரணமும், அதற்கான தீர்வும் பதரியாததால், படித்தவர்கள்கூை 

அச்ெத்திலும் பீதியிலும் உடைந்துவபானார்கள். பாமர மக்கள் இது பதய்வக் குற்ைம் 

என்று நம்பினர். அம்மன் தனது வகாபத்தால்தான் காலராடவயும், அம்டம 

வநாடயயும் அனுப்பி மக்கடைத் தண்டிக்கிைாள் என்று மனதார நம்பினார்கள். 

எனவவ, அந்த நம்பிக்டக ஆழமாக ஊறி, ஊபரங்கும் பரவியது. அதுவவ பல்வவறு 

வதந்திகைாகவும் உருபவடுத்து மக்கடை மருட்டியது. 

 

விதவிதமான வதந்திகள்: 

1756 டிெம்பர் வாக்கில் தமிழகப் பகுதிகளில் கடும் பஞ்ெமும், டவசூரி என்னும் 

பபரியம்டம, பிவைக், கடும் காய்ச்ெல் ஆகிய வநாய்களும் கடுடமயாகத் தாக்கின. 

வபாதுமான ஊட்ைமின்றிப் பலவீனமாயிருந்த மக்கள், பகாள்டைவநாய்களுக்கு 

எளிதில் இடரயாகினர். ஆர்க்காடு, வவலூர், லால்வபட்டை வட்ைாரங்களில் 

மட்டுவம 10-15 ஆயிரம் வபர் பலியாயினர். ஆர்க்காட்டில் முகாமிட்டிருந்த 

ஆங்கிவலயரில் பாதிப் வபரும், நவாப் குடும்பத்தினரில் சிலரும் மரணமடைந்தனர். 

 

ஆர்க்காட்டில் கைம்டப அம்மன் கனவில் வதான்றி ‘நான் அடனவடரயும் 

பகான்றுவபாைவவ வந்திருக்கிவைன், நான் வபாக வவண்டுமானால், ஒரு யாடன, 10 

குதிடர, 100 ஆட்டுக்கிைா, 50 எருடமக்கிைா பலி பகாடுக்க வவண்டும். அத்துைன் 

மது, மாமிெம் 100 பாடன வொற்றுப் படையல் காணிக்டகயும் வவண்டும்’ என்று 

கூறியதாகச் பெய்திவந்தது. மற்பைாரு அம்மன், குதிடர, யாடனகளுைன், தீவட்டி 

ஏந்திய ஆட்கள் புடைசூழ, வமைதாைத்துைன் டமசூரிலிருந்து புைப்பட்டு, கைலில் 

குளியல் வபாடுவதற்காக வந்துபகாண்டிருப்பதாகவும், அது வரும் வழியில் 

திருவண்ணாமடலயில் தங்கியிருப்பதாகவும் இன்பனாரு வதந்தி பரவியது. முதல் 

வதந்திடயவிை இது ெற்றுக் பகாடூரமாயிருந்தது. பகல் வநரத்தில் அம்மன், 

மரக்கிடைகளில் பவௌவால்வபால் பதாங்கிக்பகாண்டு, மனிதர்கடைக் பகான்று 

வபாடுவதாகவும், இரவில் பவட்ைபவளிகளில் திரிவதாகவும், அப்வபாது உள்ளூர் 

வதவடதகள், ‘நாங்கள் இங்கு காவலிருக்கும்வபாது நீ எப்படி இங்கு வரலாம்’ 

என்று ெண்டை வபாடுவதாகவும், விடிந்து பார்த்தால், எங்கு பார்த்தாலும் ரத்தமாய் 

சிந்திக் கிைக்கிைது என்றும், புளியமரத்தில் யாடன, குதிடரகளின் தடலகள் 

பதாங்குகின்ைன என்றும் புரளிகள் கிைம்பி வநாடயவிைவும் வவகமாகப் பரவின. 
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நாளுக்கு நாள் பிணங்கள் விழுந்துபகாண்வை இருந்தன. ஆர்க்காட்டுப் பகுதியில் 

ொவு எண்ணிக்டக 15,000-க்கும் வமல் எகிறிக்பகாண்டிருந்தது. அச்ெத்தில் 

உடைந்துவபான மக்கள், ஊடரவிட்டு பவளிவயைத் பதாைங்கினார்கள். முதலில் 

இந்துக்களின் ‘பதய்வக் குற்ைம்’ என்ை கருதுவகாடை நம்ப மறுத்த 

பவள்டையர்கடையும் முஸ்லிம்கடையும்கூை அச்ெம் கவ்விக்பகாண்ைது. 

அவர்களும் தங்களின் வீடுகளில் வவப்பிடல பெருகினார்கள். வீதிகளில் 

வவப்பிடலத் வதாரணங்கள் கட்ைப்பட்ைன. புதுச்வெரி ஆளுநர் பலரியும், அவரது 

ஆவலாெடனக் குழு உறுப்பினர்கள் அடனவரும் பீதியில் உடைந்துவபானார்கள். 

வீடுகளிலும் வீதிகளிலும் வவப்பிடலத் வதாரணம் கட்ைட்டும் என்றும் ஆளுநவர 

பொன்னார். கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் தங்கைது தடலப்பாடககளில் 

வவப்பிடலக் பகாத்டதச் பெருகிக்பகாண்ைார்கள். 

 

பணம் சுருட்டும் குறுக்கு வழி: 

இதற்கிடைவய மக்களின் வபடதடமடயப் பணமாக்கும் முயற்சிகளும் நைந்தன. 

வந்தவாசி அய்யண்ண ொஸ்திரி அரசுக்கு வரிப்பணம் கட்ை வவண்டியிருந்தது. 

ஆகவவ, ஆட்கடை அடழத்துப் பணத்டதக் பகாடுத்துச் சிப்பம் கட்ைச் பொன்னார். 

ஆட்களில் ஒருவன் திடீபரன்று எழுந்து நின்று, “நான் மாரியம்மன் 

வந்திருக்கிவைன். இந்தப் பணத்டதக் வகாட்டைக்கு அனுப்ப வவண்ைாம். எனக்குக் 

காணிக்டகயாகத் தந்தால் வபாதும்” என்று உரத்துக் கூறி ஆடினான். 

பவலபவலத்துப்வபான ொஸ்திரி, அடதவய பதய்வ வாக்காக எடுத்துக்பகாண்டு, 

பண முடிப்டப அனுப்பாமல் டவத்துக்பகாண்ைார். 

 

அரசுக்குக் கப்பம் வரவில்டல என்பதால், அடத வாங்கி வருவதற்காக ஒரு வெவகன் 

பென்ைான். அவன் பணமூட்டையில் டகடவத்தவுைன் மூக்கிலும் வாயிலும் ரத்தம் 

கக்கினான் என்று ஒரு பெய்தி பரப்பப்பட்ைது. அரசு அதிகாரி ெவரிராயரின் தம்பி 

இந்தச் பெய்திடய நம்பவில்டல. ஏவதா சூது நைக்கிைது என்று கண்டுபகாண்டு, 

மூைநம்பிக்டகடய நிந்தித்தான்; அம்மடனயும் டவதான். ஆகவவ, வவபைாரு 

காவல்காரடன அனுப்பி எடுத்துக்பகாள்ைலாம் என்று திட்ைமிட்ைான். அந்த 

எண்ணம் வதான்றிய அந்தக் கணவம அவனுக்குக் கழிெல் கண்டு உயிர் பிடழப்பவத 

கடினம் என்ைானது. தம்பியின் வமல் பாெமிக்க ெவரிராயன் பயந்துவபானார். 

கிறிஸ்தவர் என்ைாலும், பாதிரியார்களுக்குத் பதரியாமல், ஆயிரம் ரூபாடய 

அம்மனுக்கு உண்டியல் வபாடுகிவைன், என் தம்பி பிடழத்தால் வபாதும் என்று 

வவண்டிக்பகாண்ைார்; அவரது தம்பியும் குணமானார் என்று விரிகிைது மற்பைாரு 

வதந்திச் பெய்தி. 

 

ஆளுநரும் அதிகாரிகளும் வதந்திகளின் வடலயில் வீழ்ந்துவிட்ைதால், கிறிஸ்தவப் 

பாதிரியார்கள் அஞ்சினார்கள். அவர்கள் ஒன்ைாகக் கூடி, பிபரஞ்சு அரசு 

அதிகாரிகடைச் ெந்தித்துத் தங்களின் ஆட்வெபடனகடைத் பதரிவித்தார்கள். 

பதாைர்ந்து அழுத்தங்கடைக் பகாடுத்து, அம்மன் பக்தர்கள் என்ை பபயரில் ஆட்ைம் 

வபாட்ைவர்கடைப் பிடித்துச் சிடையில் அடைக்கச் பெய்தார்கள். 

பகாள்டைவநாயின் தாக்கம் குடைந்ததால் இந்தப் பிரச்சிடனயும் காலப்வபாக்கில் 

அமுங்கிப்வபானது. ஆனந்தரங்கப் பிள்டையின் நாட்குறிப்பிலிருந்து (‘அகநி’ 

பதிப்பகம் இந்த நாட்குறிப்புகடைச் பெம்பதிப்பாக பவளியிட்டிருக்கிைது) 

அப்வபாடதய மக்களின் மனநிடலடயத் பதளிவாகப் புரிந்துபகாள்ை முடிகிைது. 
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ஆய்வுக் கட்டுடரகள் சிலவற்றிலிருந்து அப்வபாது அரசின் ொர்பில் எடுக்கப்பட்ை 

நைவடிக்டககடைப் பற்றியும் அறிந்துபகாள்ை முடிகிைது. 

 

காலராவுக்குக் காரணம்: 

1855-ல் மருத்துவர் வகாலாஸ், காலரா பற்றி ஆராய்ந்து, வதங்கிக் கிைக்கும் 

குப்டபகளும், அசுத்தமான தண்ணீருவம காரணம் என்று புதுச்வெரி அரசுக்கு 

அறிவித்தார். குப்டபக்கூைங்கள் கிைந்த கடைத்பதருடவயும் கறிக்கடைகடையும் 

தூய்டமயாக டவக்க அரசு ஆடணயிட்ைது. பபாதுச் சுகாதாரம் கருதி, 1825-ல் 

ஆளுநர் துப்புய் அடனத்து ெவ அைக்கங்களும் நகருக்கு பவளிவயதான் பெய்யப்பை 

வவண்டுபமன்று அரொடண பவளியிட்ைார். 

 

1905 – 1913 காலகட்ைத்தில், பமாத்த மக்கள்பதாடகயில் நான்கில் ஒருவர் 

பபருந்பதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்ைனர். ‘ஆயிரக்கணக்கில் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிைார்கள்; ஆனால், ஏடழகளும் பதாழிலாைர்களுவம அதிகம் 

இைக்கிைார்கள்; அவர்களும், வநாய் பதாற்றிய ஓரிரண்டு நாட்களிவலவய 

இைந்துவிடுகிைார்கள்; தூய்டமயற்ை சூழல், அசுத்தமான குடிநீர், ஊட்ைமில்லாத 

உைல், பநரிெலான குடியிருப்புகவை அதீத மரணங்களுக்குக் காரணம் என்ைார் 

மருத்துவர் பவலந்திவனா. 

 

தடுப்பூசிக்குத் தயக்கம்: 

1701-ல் ஃபிரான்சுவா மர்த்வதன் காலத்திவலவய புதுச்வெரியில் ஆங்கில முடை 

மருத்துவமடன பதாைங்கப்பட்டுவிட்ைது. 18-ம் நூற்ைாண்டுக்குள்ைாக வமலும் 

ஏழு மருத்துவமடனகளும் மருந்தகங்களும் பதாைங்கப்பட்ைன. முதன்முதலாக, 

1849-ல் காலராவுக்குத் தடுப்பூசி அறிமுகமானது. ஆனால், ஆங்கில மருத்துவத்தில் 

நம்பிக்டகயில்லாத மக்கள் அதற்கு முன்வரவில்டல. ஊசி வபாட்டுக்பகாண்ைால் 

ஒரு பணம் இலவெமாகத் தரப்படும் என்று அரசு ஆடெ காட்ை வவண்டியிருந்தது. 

 

1879-ல் முதன்முதலாக அம்டம வநாய்க்குத் தடுப்பூசி வபாடும் முடைடய 

பிபரஞ்சிந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியவபாதும், இந்துக்கள் அடத ஏற்கவில்டல. 

மதரீதியான இந்த எதிர்ப்டப அரொல் எளிதாக எதிர்பகாள்ை முடியவில்டல. 

தடுப்பூசி வபாட்டுக்பகாள்வது நம்பிக்டகடயக் பகாச்டெப்படுத்தும் பெயல் என்று 

தடுப்பூசி வபாட்டுக்பகாள்ைப் பிடிவாதமாக மறுத்தனர். சுகாதார ஊழியர்கடை 

ஊருக்குள் விைாமல் தடுத்தனர். எல்வலாருக்கும் ஒவர ஊசி வபாட்டு, ஒன்ைாக்கப் 

பார்ப்பதாக உயர் ொதியினர் குற்ைஞ்ொட்டினர். வநாய்த் பதாற்றுக்கு ஆைானவர்கள் 

மிகவும் பலவீனமாகி, நைக்கவவ முடியாத நிடலயில், வவறு வழியில்லாமல் 

மருத்துவமடனக்கு வந்தவபாது அவர்களின் நிடலடம வமாெமாகிவிட்டிருந்தது. 

 

மக்களின் அறியாடம பற்றிக் கவடல பகாண்ை அரசு, ஒவ்பவாரு 

பகாம்யூன்களிலும் தீவிர தடுப்பூசி இயக்கம் நைத்தப்பை வவண்டுபமன்று 1884 

ஏப்ரல் 3-ல் வமயர்களுக்கு அறிக்டக அனுப்பியது. ‘பிபரஞ்சு மூவண்ணக் 

பகாடியின் கீழ் ஆளும் அரசு, மாரியம்மன் பபயரால் வரும் எதிர்ப்டபப் 

பபாறுத்துக்பகாள்ைாது’ என்ை ஆளுநர் கப்ரிவயல் லூயி அன்ழுல்வான், 1906-ல் 

தடுப்பூசி வபாடுவடதக் கட்ைாயமாக்கி அரொடண பிைப்பித்தார். அடுத்தடுத்த 

ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ை வபரிழப்புகடைத் தடுக்க முடியவில்டல. 
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மக்களின் தயக்கமும் முழுடமயாக நீங்கியபாடில்டல. 1930-களில் ‘மக்கள் 

அடனவருக்கும் முழுடமயான பாதுகாப்பு’ என்ை பபயரில் பவகுமக்கள் இயக்கம் 

ஒன்டை அரசு நைத்தத் பதாைங்கியது. பிபரஞ்சிந்திய அரசு வநாய்த்தடுப்பில் 

முழுடமயான பவற்றிகாண முடியவில்டல. ஆனாலும், அதற்கான 

வழிமுடைகடை வகுத்துச் பென்ைதால்தான், விடுதடல பபற்ை புதுச்வெரி அடத 

பவற்றிகரமாக்க முடிந்தது. 

 

[எம்.பி.இராமன், வபராசிரியர், ‘சூழல் படும் பாடு’ உள்ளிட்ை நூல்களின் ஆசிரியர்] 

 

நன்றி: இந்து-தமிழ் 
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25.    அதுதவொரு கொைம்! தபொங்கும் தபொங்கல் 
நிலைவுகள்.     
— இரா.நாறும்பூநாதன் 

 

வமல பஜார் பதய்வு அண்ணன் கடையில் தான் விதவிதமான பபாங்கல் வாழ்த்து 

அட்டைகள் கிடைக்கும். ஆனால் கடையில் நின்று பகாண்டு சும்மா வவடிக்டக 

பார்த்துக் பகாண்டிருந்தால் அவருக்கு பழியாய்க்வகாபம் வரும். 

 

"இங்கன பாரு..சும்மால்லாம் வவடிக்டக பாக்கதுக்கா அடுக்கி 

வச்சுருக்வகாம்..வாங்க வர்ைவங்கடை மறிச்சுக்கிட்டு நின்னா எப்படிவை..ஒரு ஓரமா 

நின்னு பாருங்கன்னு பொல்லியாச்சு..வகப்பனான்கிவயா.."   

 

பதய்வு அண்ணன் வார்த்டதகள் எல்லாம் எங்களுக்குப் பழகிப் வபாச்சு. டிெம்பர் 

மாெம் கிருஸ்துமஸ் பதாைங்கும் முன்வப வாழ்த்து அட்டைகள் வாங்கி கடைடயச் 

ெற்வை முன்பக்கம் நீட்டி விட்டு, பார்க்கும் வெத்தில் அடுக்கி டவத்திருப்பார். 

 

ஏசுநாதர் மாட்டுத் பதாழுவத்தில் படுத்திருப்பது..மூன்று ஸ்ைார்கள்..மரியம்டம, 

பவறும் சிலுடவ..ஏசுநாதர் பநஞ்டெத் திைந்து காட்டுவது வபால.. 

இடவ ஒருபக்கம் இருக்கும்..  

 

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அட்டைகள் இன்பனாரு பக்கம்.. 

தகதகக்கும் சூரியன் ..வநதாஜி,வநரு பைங்கள் தாங்கிய அட்டைகள்.. 

பபாங்கல் வாழ்த்து அட்டைகள் தாம் நிடைய. பபாங்கப்பாடன, கரும்பு,வஜாடி 

காடை மாடுகள்..மஞ்ெள் குடல.. 

ஜல்லிக்கட்டு காடைகடை அைக்கும் காடையர்கள்..வகாலம் வபாடும் அம்மாக்கள்.. 

எம்.ஜி.ஆர். ெவராஜாவதவி பபாங்கல் வாழ்த்து பொல்லும் பைங்களும் உண்டு. 

சிவாஜி, பத்மினி பைங்கள்... 

 

பக்கத்துக்கு வீட்டு ஹிந்தி பண்டிட் ொர் வந்தால் அஞ்சு நிமிெத்தில் பத்து வபாஸ்ட் 

கார்டுகடை மாத்திரம் வாங்கி விட்டுப் வபாய் விடுவார். ஒரு கார்டு பத்து டபொ 

வமனிக்கு ஒரு ரூபாயில் வவடலடய முடித்துக் பகாண்டு பெல்வார். அந்தப் பத்து 

கார்டுகடைக்கூை கடைக்காரடரவய வதர்வு பெய்யச் பொல்வார். பதய்வு அண்ணன் 

ஒவர மாதிரி கார்டுகடை எடுத்துத் தருவார். " பத்தும் பத்து பவவ்வவறு 

ஆட்களுக்குத்தாவன வபாகுது..அதனாவல என்ன.." என்பார். 

 

நான் எம்.ஜி.ஆர்.பைங்கடைத் வதர்வு பெய்து டவத்திருப்வபன். விடல எல்லாம் கூை 

வகட்டு விடுவவன். மறுநாள் வந்து பார்த்தால், அடவ இருக்காது. " குடியிருந்த 

வகாவில்", " தனிப்பிைவி" பைங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
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வீட்டில் அண்ணன்மார்கள் எல்வலாரும் வபாஸ்ட் கார்டுகளில் இந்தியன் இங்க் 

கருப்பு டமயால் அழகாய் பபாங்கல் பாடன,கரும்பு வடரந்து பபரியப்பா 

டபயன்கள்,மாமா டபயன்கள் எல்வலாருக்கும் அனுப்பி விடுவார்கள். ஆறு டபொ 

கார்டு விடலவயாடு முடிந்து விடும். சுய படைப்பு வவை...ஒன்பதாம் வகுப்புக்குப் 

பிைகு தான், அவத மாதிரி பைம் வடரஞ்சு அனுப்புை பழக்கம் எனக்கு வந்தது. 

 

ஒரு பக்கம் பைமாய் இல்லாமல், விரித்துப் பார்த்தால், உள்வை 9 

எம்.ஜி.ஆர்.சிரித்தபடி பவளிவய வரும் படியாய் ஒரு வாழ்த்து அட்டை உண்டு. 

அதில் பைவகாட்டி எம்.ஜி.ஆர்.நாவைாடி மன்னன் எம்.ஜி.ஆர்.விவொயி எம்.ஜி.ஆர். 

என பல்வவறு பைங்களின் வதாற்ைங்கள் பலவண்ணத்தில் இருக்கும். அபதல்லாம் 

பயங்கர விடல அப்வபாது..(ஒரு ரூபாய் பத்து டபொ ). 

 

 
 

பள்ளி ஓவிய ஆசிரியர் ஈஸ்வரன் ொர் வந்தால் மாத்திரம், பார்த்துப் பார்த்து 

வாங்குவார். பபரும்பாலும் ஓவியர் மாதவன் வடரந்த பைங்கைாக 

இருக்கும்.(மாதவன் என்ை பபயடர அவவர முதன்முதலில் அறிமுகம் பெய்து 

டவத்தவர் ) அவற்றில் இருக்கும் நுட்பங்கடைப் பார்த்துப் பார்த்து ரசிப்பார். 

 

வாழ்த்து அட்டைகடைத் பதாட்டுத் பதாட்டுப் பார்த்ததினால், அதில் உள்ை ஜிகினா 

தூள்கள் டககளில் ஒட்டிக் பகாள்ளும். பபாங்கடலபயாட்டி டெக்கிளில் வரும் 

வபாஸ்ட்வமனிைம் " எங்களுக்கு பபாங்கல் வாழ்த்து இருக்கா..?"  என்று வகட்ைபடி 

பின்னாவலவய பெல்வதுண்டு.  

 

வகாடவயிலிருந்து சிவானந்தம் அண்ணன் அனுப்புவார். வாடகக்குைத்தில் இருந்து 

திருமடல அத்தான் ெமயங்களில். திருபவண்காட்டில் இருந்து திருநாவுக்கரசு 
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அண்ணன்..பநய்யூரில் இருந்து வபாஸ் அத்தான்..அப்பாவின் நண்பர்கள் சிலர். 

இப்படியாய் வாழ்த்து அட்டைகள் நமக்கு மகிழ்ச்சிடயச் சுமந்து வரும். 

 

குறுஞ்பெய்தி,வாட்ஸ்அப் வாழ்த்துக்கள் வந்து விட்ைன இப்வபாது. 

இப்வபாதும் வாழ்த்து அட்டைகள் அனுப்பலாம்..யார் வவண்ைாம் என்று 

பொன்னது ? 

 

வீட்டிற்கு பவள்டையடிக்க எப்வபாதும் முருவகென் அண்ணாச்சி தான் வருவார். 

அவருக்கு வயசு அம்பதுக்கு வமல் என்ைாலும் எங்களுக்கு அண்ணாச்சி தான். 

வீட்டில் உள்ை ொமான்கடை அவவர ஒதுங்க வச்சு பவள்டை அடிச்ச்ெபிைகு அவவர 

அதது இருந்த இைத்தில வச்சு விடுவார். நாம கூைமாை ஒத்தாடெக்கு இருந்தால் 

வபாதும்.  

 

 
வீடு பவள்டை அடிக்கும்வபாது,  சுவரில் மாட்டி இருக்கும்  பிவரம் வபாட்ை 

பைங்கடை எல்லாம் கழட்டி தூசி துடைச்சு ஈரத்துணியால் இன்பனாரு முடை 

அழுத்தி துடைத்து மாட்ை வவண்டியது என்னுடைய வவடல. பவள்டை 

அடிக்கும்வபாது தான் ஆறு மாெத்திற்கு முன்னால பதாடலச்ெ பபாருட்கள் எல்லாம் 

கிடைக்கும்.  

 

வீட்டில் இருக்கும் எல்லா வெடலத்துணிகடையும் அம்டம மூட்டை கட்டி டவத்து 

விடுவாள். அதுவவ அம்பாரி மாதிரி குமிஞ்சு கிைக்கும். அதிவல ஒய்யாரமாய் 

படுத்துக் பகாண்டு பைங்கடை துடைப்பதுண்டு.  பதாடலஞ்ெ தீப்பபட்டி 

பைங்கள், வகாலிக்குண்டுகள், கலர் குச்சிகள், என சிலவற்டை வதடி எடுத்துத் 

தருவாள் அக்கா. ஒரு புடதயல் கிடைத்த ெந்வதாெத்வதாடு அவற்டை தைவிப் பார்க்க 

பொல்லும்.  
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" ராொ..பகாஞ்ெம் நகந்துக்கிறீகைா.." என்று முருவகென் அண்ணாச்சி பட்ைாொடல 

வந்து ெத்தம் பகாடுப்பார். சுண்ணாம்பு பகாதிப்படத பார்த்துக் பகாண்டிருந்தால், " 

உனக்கு அங்கன என்ன வவல..டகயில பட்டு பபாத்துப் வபாகப்வபாகுது.."  என்று 

அப்பா வாெலில் நின்று குரல் பகாடுப்பார்.  

 

பபாங்கலுக்கு முதல் நாள் காவிப் பட்டை அடிக்க, முருவகென் அண்ணாச்சியிைம்  

இருப்பதில் பரவாயில்லாமல் இருக்கும் மட்டைடய வாங்கி டவப்வபன். 

காவிப்பவுைடர தண்ணியில் கடரச்சு பவள்டையடித்திருக்கும் படிச்சுவர்களில் 

முதல் நாள் இரவு வகாலாகலமாக அடிக்கும் பகாண்ைாட்ைங்கள். பிசிறின்றி 

அடிப்பது பபரிய கடல தான். பொட்டுப் வபாைாமலும் இருக்க வவண்டும். 

பராம்பத் தண்ணியாய் கடரெல் இருந்தாலும் காவிப்பட்டை பளிச்பென்று 

இருக்காது.  

 

மார்கழிக்குப்வபாடும் வகாலத்திற்கு ெற்றும் குடைவின்றி,  பபாங்கல் திருநாளுக்கு 

பபரிய வகாலமாய் வபாடும் முயற்சியில் அம்டம ஈடுபட்டிருப்பாள். அப்வபாது 

ரங்வகாலி எல்லாம் கிடையாது. வகாலப்பபாடி வகாலம் தான்.   சிறுவீட்டுப் 

பபாங்கல் இடுவதற்கு வீட்டின் கிழக்கு முடனயில், களிமண் டவத்து சின்னதாக 

வீடு அடமக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் ெடமயலடை, பட்ைாொடல, தார்ொ, 

படுக்டகயடை எல்லாம் இருக்கும். அதில் சிறுபருப்பு பாயாெம் டவத்துக் 

கும்பிடுவவாம்.  

 

பவள்டையடித்து முடித்தவுைன், வீட்டு உரிடமயாைர் திருவமனி பெட்டியாரின் 

மருமகன் வந்து வீட்டை சுற்றிப் பார்த்து விட்டு " முருவகென் ஒழுங்காதான் 

அடிச்சுருக்கான்..வீட்டை உங்க வீடு மாதிரி பாத்துக்வகாங்க.." என்று பொல்லி 

விட்டுப் வபாவார்.  எதிர்வீட்டின் வாெலில் குத்த டவத்திருக்கும் முருவகென் 

அண்ணாச்சி அவெர அவெரமாய் தனது பொக்கலால் பீடிடய அடணத்தபடி எழுந்து 

அவருக்கு வணக்கம் பொல்லுவடத இப்வபாது நிடனத்துப் பார்க்கிவைன். 
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26.    டிக்..டிக்... திக்...திக்....     
— பாடை ப. இெக்கி ராஜன் 

 

ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ொமானியர்  வீடுகளில் வநரம் பார்க்கக் 

கடிகாரங்கள் எல்லாம் கிடையாது. அதனால் ஊரின் டமயமான பபாது இைம் 

ஒன்றில் பபரிய பவண்கல மணி ஒன்டை நிறுவி இருப்பார்கள். அதன் மூலம் 

ஒலிடய எழுப்பி, மக்கள் வநரத்டதத் பதரிந்து பகாள்ை வடக பெய்திருந்தார்கள். 

அது எத்தடன முடை அடிக்கிைது என்படத டவத்து,  பபாதுமக்கள் வநரத்டதத் 

பதரிந்து பகாண்ைார்கள். 

 

 
 

கல்வி நிடலயங்களில், வதாடெக்கல் அைவிலான ஒரு பபாருள் பவண்கலத்தில் 

இருக்கும். அதில் ஒரு இரும்புக் கம்பி பகாண்டு ஓங்கி அடிப்பார்கள். அதில் வரும் 

ஒலி தான், வகுப்பு துவங்குவதற்கும், முடிவதற்குமான அறிவிப்பு. சில இைங்களில், 

வபருந்துச் ெக்கரத்தின் டமயப் பகுதியில் இருக்கும் இரும்பு டபதாடவத் பதாங்க 

விட்டு அடதத் தட்டி ஒலி எழுப்புவார்கள். வவறு சில இைங்களில் ரயில் 

தண்ைவாைத்தின் துண்டுகடைப் பயன் படுத்துவார்கள். பவண்கல மணி, 

தண்ைவாைத் துண்டு எல்லாம் இப்வபாது முழுவதுமாக மடைந்து விட்ைன. பல 

அைவுகளில் டகக் கடிகாரங்கள், சுவர்க் கடிகாரங்கள் இப்வபாது  வந்து விட்ைன.  

 

அந்தக் காலத்தில் சுவர்க் கடிகாரம், (Wall clock), வமடஜக் கடிகாரம் (Table clock,) 

டகக்கடிகாரம், (Wrist watch) என்று பல வடகக் கடிகாரங்கள் இருந்தன. இடவ 



~ 140 ~ 
 

இயங்குவதற்குச் ொவி பகாடுக்க வவண்டும்.  இப்வபாது வருகின்ை 

சுவர்க்கடிகாரங்கள், Table Top டகயைக்கக்  கடிகாரங்கள், வபட்ைரி மூலம் 

இயங்குகின்ைன. சுவர்க் கடிகாரத்தில் பபண்டுலம் என்று ஒரு பதாங்கட்ைான் 

உண்டு. அது வலது பக்கமும், இைது பக்கமும் சீராக அடெந்தாடும். அடர மணி 

வநரத்திற்கு ஒரு முடை சிறு ஒலி ஒன்டை எழுப்பி வநரத்டதத் பதரிவிக்கும்.  

நமக்குத் வதடவப்படும் வநரத்தில் ஒலி எழுப்பும் வடகயில் வமடஜக் கடிகாரத்தில் 

ஏற்பாடு பெய்து பகாள்ைலாம். நான் படிக்கின்ைன காலத்தில், அதிகாடலயில் 

எழுந்து படிப்பதற்காக இந்த வெதிடயப்  பயன் படுத்தியிருக்கிவைன்.  

 

 சில நாட்கள் பல் வவறு 

காரணங்களுக்காக, 

அதிகாடலயில் எழுந்திருக்க 

வவண்டும். இதற்காகக் 

குறிப்பிட்ை வநரத்திற்கு ஒலி 

வரும் வடகயில் வமடஜக் 

கடிகாரங்களில் ஏற்பாடு பெய்து 

பகாள்ைலாம். இந்த வமடஜக் 

கடிகாரங்கடைச் சிலர் Time piece 

என்று பொல்வார்கள். இப்வபாது 

டகவபசிகளிலும் குறிப்பிட்ை 

வநரத்டத நிடனவூட்டும் 

வடகயில் ஒலி எழுப்பும் வெதி 

உள்ைது. நான் படித்த பாடை தூய 

ெவவரியார் பள்ளி ஆசிரியரும், என் வகுப்புத்வதாழனுமான அனந்த கிருஷ்ணனின் 

அப்பா திரு H. ராமநாதன் ஐயா அவர்கள், வானத்டதப் பார்த்வத, வநரத்டதத் 

துல்லியமாகச் பொல்லி விடுவார்.  

 

நள்ளிரவு, அடமதி சூழ்ந்துள்ை பபாழுதில், இந்த கடிகாரங்கள் 

வினாடிக்பகாருமுடை டிக் டிக் என்று ஓடெ எழுப்பும். இந்த ஓடெடயக் வகட்கும் 

வபாது மனது திக் திக் என்று துடிக்கும். பதாழில் நுட்ப வைர்ச்சியினால், இப்வபாது 

டகவபசி, பதாடலக் காட்சிப் பபட்டி, வபான்று நிடைய  electronic பபாருட்களும் 

வநரம் காட்டும் வவடலடயச்  சிைப்பாகச் பெய்து வருகின்ைன. அடவ GPS மூலம், 

வநரத்டதத்  துல்லியமாகக் காட்டி வருகின்ைன.  

 

நாம் எந்த நாடுகளுக்குச் பென்ைாலும், அந்த நாடுகளுக்கு உண்ைான வநரத்திற்குத் 

தானாகவவ மாறிக் பகாள்ளும் வெதிகள் வந்து விட்ைன. சில நாடுகளில் Daylight 

Savings Time முடை நடைமுடையில் இருக்கின்ைன. ஆஸ்திவரலிய நாட்டின் NSW 

மாநிலத்தில் ஏப்ரல் முதல் பெப்ைம்பர் முடிய ஆறு மாத காலத்திற்கு வநரம் GMT + 

10.00 Hrs என்ை கணக்கில் வரும். அக்வைாபர் முதல் மார்ச் முடிய வநரம் GMT + 11 Hrs 

என்ை கணக்கில் வரும். ஏப்ரல் மற்றும் அக்வைாபர் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழடம 

அதிகாடலயில் டகவபசி வபான்ை கருவிகளில் எலக்ட்ரானிக் கடிகாரம் தானாகவவ 

பின்வனாக்கிச் பெல்வடதயும் முன் வநாக்கிச் பெல்வடதயும் கண்டு மகிழலாம்.  

 

பபாது இைங்களில் கடிகாரங்கள் டவத்து அடமக்கப்பட்டுள்ை உயர்ந்த 

வகாபுரங்கள், மணிக்கூண்டு என்ை பபயரில் இன்டைக்கும் அடழக்கப் பட்டு 
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வருகின்ைன. லண்ைன் மாநகரில் அடமக்கப்பட்டுள்ை 96 மீட்ைர் உயரமுள்ை 

மணிக்கூண்டில், நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் பதரியும் 

வடகயில் பபரிய கடிகாரங்கள் பபாருத்தப் 

பட்டுள்ைன. இந்த கடிகாரத்தின் குறுக்கைவு 7 மீட்ைர் 

ஆகும். இந்த மணிக்கூண்டு 31-5-1859 ல் துவங்கி 

டவக்கப்பட்ைது. துவக்கத்தில்  மணிக்கூண்டு என்று 

அடழக்கப்பட்ைது. பிைகு  Big Ben என்று பபயர் 

மாறியது. 2012 ம் ஆண்டு முதல், இங்கிலாந்து வபரரசி 

யான எலிெபபத்டதப் வபாற்றும் வடகயில், எலிெபபத் 

வகாபுரம் என்று அடழக்கப் பட்டு வருகிைது.  

 

எங்கைது வீடு  பாடை ொந்தி நகரில் இருக்கிைது. 

வீட்டுக்கு அருகில் உள்ை சீவலப்வபரி ொடலயில், 

திம்மராஜபுரம் விலக்கு வரும். அங்கு நல்ல உயரமான 

மணிக் கூண்டு ஒன்று அடமக்கப் பட்டிருக்கிைது. இந்த 

மணிக் கூண்டை அடையாைம் காட்டித்தான், எங்கள் 

வீட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு வழி 

பொல்லவவண்டும்.இந்த மாதிரியான மணிக் 

கூண்டுகள் இப்வபாது, வநரத்டதச் ெரியாகக் காட்டி 

உதவுகிைவதா இல்டலவயா, வீடுகளுக்கு வழி காட்டி 

மக்களுக்கு உதவுகின்ைன. 
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27.    அதமரிக்க அதிபர் வதர்தல் வொக்கொளர் 
லகவயடுகளில் தமிழ்!!!!    
—  முடனவர் மததோழி 

 

தமிழ் பமாழியில் அறிக்டககளும் அறிவிப்புகளும் வவண்டும் என்று இந்தியாவில் 

எத்தடன ஆண்டுகள் நாம்  வபாராை வவண்டியிருக்கிைது.  ஆனால் 

அபமரிக்காவிவலா இதற்கு வநர் எதிர்நிடல.   அதிபர் டிரம்ப்பும் வஜா டபைனும்  

அதிபர் பதவிக்குப் வபாட்டியிட்ை   நவம்பர் 3, 2020 -  அபமரிக்க அதிபர் 

வதர்தலுக்கு, அபமரிக்க கலிவபார்னியா மாநிலத்தின்  வாக்காைர்களுக்கு விைக்கக்  

டகவயடுகடை அஞ்ெலில் அனுப்பியுள்ைார்கள்.   

 

ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், சீனா பமாழிகளில் விைக்கக்  டகவயடுகடை அச்சிட்டு 

அனுப்பியிருந்தாலும்,  தமிவழா அல்லது பிை பமாழிகளிவலா பமாழிபபயர்ப்பு 

பெய்யப்பட்ை வாக்காைர்  டகவயடு வதடவ என்ைால் அனுப்ப உதவுவதாகக்  

குறிப்பும் அச்சிட்டு அனுப்பியுள்ைார்கள்.  

 

 
அபமரிக்காடவப் பார்த்து என்பனன்னவவா கற்றுக் பகாள்ை விரும்புகிவைாம். 

மக்களின் வதடவடய மதிக்கும் முடைடய இந்தியாவின் மத்திய மாநில அரசுகள் 

ஏன் கற்றுக் பகாள்ைக் கூைாது என்ை ஏக்கம் வமலிடுகிைது.  

 

குறிப்பு: முடனவர் வதபமாழி, கலிவபார்னியா மாநிலத்தில் வாழும் ஒரு தமிழர்   
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28.    எல் உமிழ் இரும்தபொலை அம்தபொறி கைை.     
— ருத்ரா இ.பரேசிவன் 

 

            எல் உமிழ்  இரும்பபாடை  அம்பபாறி கனல 

            கடுங்கண் காட்டும் முள்பைர் இலவ ம் 

            அவிழ் இடல பெறிந்த அழற்பபருங்கானம் 

            எரியூர் வதாற்றியும் ஓவா நடையின் 

            மீமிடெ ஊக்கி பெல்வம் நடெஇ 

            ஆறு படுத்த பநடும்படணத்வதாை! 

            இவண் ஓர் இடைபநகிழ்ந்த வடையள் ஆங்கு 

            பகால் அலரி படுத்த பகாடுவநாய் வீழ்ந்த 

            நிடலகண்டு அன்டன எவன் ஆங்கு 

            "ஊடத ஈட்டிய உயர்மணல் அடைகடர" 

            ஓடர ஆடி ஒள் மணல் பதள்ளிடன 

            எனவாங்கு 

            பபாய்ச்பொல் பபண்டிர் முருகு பவறியாைல் 

            நின் வநாய் ஆற்றும் கண்டிசின் பதளிவன 

            என்று ஊக்கிய அன்டனக்கு பொல்லும்: 

            அவன் மின்னல் அகலம் யான் வதாயும் காடல 

            முருகன் என்டன அவன் அய்யன் என்டன 

            நத்தம் இல்லா அத்தமும் ஏகுவன் 

            அவடன ஓர்ந்து யான் வெரும் மாட்வை. 

 

தடலவன் பபாருள் வதடி பகாடிய பாடலயின் காட்டுவழியில் பெல்ல தடலவிவயா 

பிரிவுத்துயரில் மிகவும் வாடுகிைாள்.  இடதக்கண்ை அன்டன அவளுக்கு முருகன் 

பவறியாைல் என்னும் "ொமியாட்ைம்" ஏற்பாடு பெய்ய தடலவிவயா முருகன் 

வந்தாலும் ெரி அவன் அப்பவன வந்தாலும் ெரி நான் என் தடலவன் வழி தான் 

ஏகுவவன் என்று பொல்லிக் பகாண்டிருக்கிைாள். இடத வதாழி தடலவனுக்குச் 

பொல்வது வபால் அடமந்துள்ைது இப்பாைல். 

அகநானூற்றுப் பாைல் (எண் 60) குைவாயிற்கீரத்தனார் எனும் புகழ்மிக்க புலவரால் 

பாைப்பட்ைது.  "ஊடத ஈட்டிய உயர்மணல் அடைகடர" என்ை வரிடய 

அப்பாைலில் எழுதியுள்ைார்.ஆழம் பெறிந்த பொல்லழகு மிக்கது இவ்வரி. 

கைற்கடரடய அடுத்த நீர்ப்பரப்பில் எழும் வாடைக்காற்று வவகமாக வீசி கடரயில் 

மணல் வமடுகடை உருவாக்குகிைது என்று இங்வக பபாருள்படும். இதில் ஓடர 

என்பது கைற்கடர மணலில் கூட்ைம் கூட்ைமாய் பபண்கள் வண்ைல் மண்ணில் 

பாடவ பெய்து விடையாடுவடதக்குறிக்கும். தடலவி இப்படிபயல்லம் 

விடையாடியதால் தான் இந்த வநாய் வந்தவதா என்று அந்த பவறியாைலுக்கு 

ஏற்பாடு பெய்கிைாள் அன்டன .தடலவிவயா காதலனின் முன் எந்தக்கைவுளும் 

பபாருட்டு இல்டல என்பதாய் காதல் பற்றி உறுதியாக இருக்கிைாள். இந்த 

ெங்கத்தமிழ்க்காட்சிடயவய நான் ெங்கத்தமிழ் நடைச்பெய்யுட் கவிடத ஆக்கி இங்கு 

எழுதியுள்வைன். 
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29.    கீழ்த்திலெ சிவக்கக் கண்வைொம்.     
— மகாடவ எழில் 

 

கீழ்த்திடெ  

சிவக்கக் கண்வைாம்  

கிைர்ச்சிகள்  

பெய்யத் துணிந்வதாம்  

புரட்சிகள்...  

வவண்டும் நாட்டில்  

இல்டலவயல்  

பழடமவய தூணாய் மாறும்  

வறுடமயும்  

பசியும் நீங்கி  

வாழ்ந்திடும்  

மக்கள் வவண்டும்  

டவயத்து மானிைர்கள்  

ஓர் ஜாதி ஆதல் வவண்டும்  

இல்டலவயல்  

வாய்ச் பொல்லில்  

வீரம் வபசும்  

வாலிபம்  

பபாய்யாய்ப் வபாகும்! 

 



~ 145 ~ 
 

30.    உன்லைவய நீ எண்ணிப்பொர்.    
 — ருத்ரா இ.பரேசிவன் 

 

நம் டமல்கற்கள் 

கடைத்து விட்ைனவவா? 

இனி அந்த 

குழிடயத்தவிர வவறு 

எதற்கும் 

இனி நைப்பதற்கு டமல்கற்கள் 

நடுவதற்கும் அவசியம் இல்டலவயா? 

மனித மலர்ச்சியின் 

பயணம் இதற்குவமல் 

நடைவபாை இயலாமல் 

மனிதம் தன் 

சுவாெத்டதபயல்லாம் 

இழந்து விட்ைவதா? 

அவதா பாருங்கள் 

முக கவெங்கள் மற்றும் 

கவெ உடைகளின் 

உடைந்து வபான 

பெயற்டக சுவாெக்கருவிகளின் 

குப்டபவமடுகள் எல்லாம் 

இமயமடலகடையும் விழுங்கி விடும் 

உயரத்துக்குச் 

பென்று விட்ைனவவ! 

அஞ்ெத்வதடவயில்டல. 

பயங்கடை உதறி விடுங்கள். 

பகாவரானாவுக்குள் 

ஒரு ரகசிய ெங்கீதத்தின் 

சுருதி ஒன்று 

மனிதனுக்கு 

பமல்லிதாய் வகட்கத்தான் 

பெய்கிைது. 

 

 

ஓ! மனிதா! 

என்டன விைவும் பகாடியதான  

மூைத்தனத்தின் அரசியல் 

உன்டன மூடிக்கிைக்கிைவத! 

என்னால் 

உன் கூட்டுக்குள்வைவய 

முைங்கிக்கிைந்தாவது 

அந்த ஒளிடய 

அந்த ஒலிடய 

அந்த விஞ்ஞான நுட்பத்டத  

நீ 

புரிந்து பகாள்ை முயலக்கூைாதா? 

வானம் அைந்து 

பிரபஞ்ெங்கடைபயல்லாம் 

உரித்துக்பகாண்டு 

கிைர்கின்ை அறிவின் ஒளி 

உன் மீது 

புதிய பவளிச்ெத்டதப் 

பைரவில்டலயா? 

பூடஜ டநவவத்தியங்கள் 

பக்தர்கள் இன்றி  

எளிடமயாக  

நைந்தன. 

பிரம்வமாற்ெவங்கள் எல்லாம் 

அப்படிவய 

பிரம்மங்கள் இன்றிவய 

இன்னும் 

எளிடமயாக நைந்து 

பகாண்டிருக்கின்ைன. 

ஆம். 

கைவுள்கள் இன்றி 

அவற்றின் வபரால் பபாய்டம 

வபாற்றும் 

ொதி மதங்கள் இன்றி 

காழ்ப்புகள் கழன்று 

இந்த உலகம் எளிடமயாகச் 

சுழன்று பகாண்டிருக்கிைது. 

 

 

மனிதா! 

உன் மூடைடய எல்லாம் 

கழற்றி 

பகாவரானாவாய் ஆகிய 

இந்த அைகுக்காரனிைம் 

பகாடுத்துடவத்திருக்கிைாய். 

ஏவதா பைல்பமட்டைக் கழற்றி 
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பகாடுத்து டவத்திருப்பது வபால. 

வபாதும்! 

நீ பயந்து பயந்து பெத்தது. 

எப்வபாது 

உன் உயிர்கடை 

சிந்தடனயால் ொகடிக்கவவ முடியாத  

உன் அறிவின் பெல்கடை 

இந்த "அைகிலிருந்து" 

மீட்டுக்பகாள்ைப்வபாகிைாய்? 

இதற்கு 

அெலும் வவண்ைாம் வட்டியும் 

வவண்ைாம். 

"உன்டனவய நீ எண்ணிப்பார்" 

உன் ெமுதாயத்டதவய நீ 

எண்ணிப்பார்" 

அது வபாதும். 
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31.    உழவும் வொழ்வும்.     
— மகாடவ எழில் 

 

உைலும் உணர்வும் 

உணவும் உயிரும் 

உழவின் பகாடைவய. 

 

உண்டம உணர்ந்து 

உலகம் சுழலும் 

உவடக உைவன. 

 

ஆனால்... 

வைட்சியும் புயலும் 

இயற்டகயின் சீற்ைமும் 

மதியிலா மாந்தரும் 

மனமிலா டமந்தரும் 

மிதித்து அழிப்பார் உழடவவய. 

 

ஆனாலும்.... 

அவர்தம் வயிறும் 

அடனவரின் உயிரும் 

அண்டியிருப்பது உழடவவய. 

 

அதனால்.... 

உழவு பெய்யும் உழவடரயும்-அவர் 

கடைபயடுத்த கரங்கடையும் 

கண்ணில் ஒற்றி நன்றி பொல்வவாம் வாரீர் 

ஊர்கூடி ஒன்றுகூடி மகிழ்விப்வபாம் வாரீர். 

 

பபாங்கலிவல பபாங்கி வரும் பபாழிவாய் 

பெங்கதிராய் ஒளிர்ந்து வரும் பெழிப்பாய் 

உழவர் வாழ்வுதன்டன உயர்த்திடுவவாம் பாரில் 

அவர் வவதடனடயத் துடைத்திடுவவாம் இந்நாளில் 
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32. தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலள நிகழ்வுகள் மற்றும் 
தவளியீடுகள் — தெய்திகள் ததொகுப்பு 
—  முடனவர் மததோழி 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடை பன்னாட்டு அடேப்பின் இடணயத்தைம் 

https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடையின் நிகழ்வுகள் தவளியீடுகள் ேற்றும் தெய்திகள் 

http://thf-news.tamilheritage.org/ 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடையின் யூடியூப் காதணாளி  அடலவரிடெ 

https://www.youtube.com/Thfi-Channel 

 

 

“கடிடக” – தமிழ் ேரபு முதன்டே நிடல 

இடணயக் கல்விக்கழகத்தின் சிறப்புச் தொற்தபாழிவு: 

ஐவராப்பிய தமிழியல் ஆய்வுகள் - முடனவர்.ஆனந்த் அமலதாஸ்  

- அக்வைாபர் 18, 2020 - https://youtu.be/L_yQMIQ_0lc 

 

________________ 

 

டவயத்தடலடே தகாள் – பிரிவு நைத்தும் 

ோற்றுப்பாலினம் & பாலீர்ப்பு தகாண்மைார் 

மூன்று நாள் இடணயவழி கருத்தரங்கம்: 

அக்வைாபர் 30 – அக்வைாபர் 31 – நவம்பர் 1, 2020  

நாள் 1 – கடலயும் வரலாறும் 

https://youtu.be/IdftHixA2iI 

 

நாள் 2 – மானுைவியலும் கலாச்ொரமும் 

https://youtu.be/ADhyUD5Ceaw 

 

நாள் 3 – ெமூகச்சிக்கல்களும் ொதடனகளும் 

https://youtu.be/6yBZMNK1Occ 

 

________________ 

 

https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation
http://thf-news.tamilheritage.org/
https://www.youtube.com/Thfi-Channel
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வரலாற்றுத் ததாைர் ஆய்வுடரகள்:  

நடுநாட்டில் ெேணம் – முடனவர்.த.ரமேஷ் 

நவம்பர் 27&28&29, 2020  

பகுதி-1: https://youtu.be/8bW8-xS27pk 

பகுதி-2: https://youtu.be/66_Jy0b15vs 

பகுதி-3: https://youtu.be/zq3BM8rQzqU 

 

________________ 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடையின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்: 

பஜர்மனியில் திருவள்ளுவரின் ஐம்பபான் சிடலகடை  

நிறுவிய முதலாம் ஆண்டு விழா  

– ஐவராப்பியத் தமிழர் நாள் விழா-4.12.2020 

https://youtu.be/N4jPQv3nxow 

 

ெங்கம்பீடியா வடலப்பக்கத்தின் ெங்கச்வொடல நிகழ்ச்சி 

டிெம்பர் 12, 2020 - https://youtu.be/Tt-u_Z574MU 

 

“எம்.ஜி.ஆர்” – முடனவர் இரா.கண்ணன், சூைான் 

டிெம்பர் 18, 2020  - https://youtu.be/nY9i99CsXYY 

 

பண்பாட்டு ஆய்வாைர் வபராசிரியர் முடனவர் பதா.பரமசிவன்  

அவர்களின் நிடனவவந்தல் கூட்ைம் 

டிெம்பர் 27, 2020 - https://youtu.be/aFtvkRDkiM4 

 

2020 – வொதடனடயச் ொதடனயாக்கிய ஆண்டு 

https://youtu.be/SNpCr0xhaDQ 

 

________________ 

 

அருங்காட்சியகம் ேற்றும் கண்காட்சிப் பிரிவின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி: 

டிெம்பர் 19, 2020 - https://youtu.be/e1F8-EHu4lo 

 

பதால்லுயிரியல் ஓர் அறிமுகம்  

– இைம் பதால்லுயிரியலாைர் அஸ்வதா - https://youtu.be/-VEWsXAgsoE 

இயற்டக ொர்ந்த பாரம்பரிய கடலப்படைப்புகள் 

– பவ. உமாபதி, டகவிடனப் பயிற்சியாைர் - https://youtu.be/YkgmeqKGVQU 

 

________________ 

 

இடணயவழி உடரத்ததாைர்கள்: 

ஊைக அைம் - முடனவர் ெந்திரிகா சுப்ரமணியன்  

- அக்வைாபர் 18, 2020 - https://youtu.be/ASRHSe1ASBo 
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பகாரியா-தமிழ்ப் பண்பாட்டுத் பதாைர்புகள் - முடனவர் பெ.ஆவராக்கியராஜ்  

- அக்வைாபர் 25, 2020 - https://youtu.be/PpZ9mxOvu48 

 

நடுகற்கள் - விழுப்புரம் சி.வீரராகவன்  

- நவம்பர் 8, 2020 - https://youtu.be/iUTnOLXSGO0 

 

காைழிப்பும் பகாவரானா பதாற்றும் - பூவுலகின் வகா. சுந்தர் ராஜன்  

- நவம்பர் 22, 2020 - https://youtu.be/8PHjCpS6zI8 

 

தளிஞ்சிவாழ் குறிஞ்சி நில மக்கள் - திரு.ப.பஜய்சிங்  

- டிெம்பர் 13, 2020 - https://youtu.be/7yPjm_X6sPM 

 

பர்மா தமிழர்கள் வரலாறு - திரு. ஜி. தனவெகர்  

- டிெம்பர் 20, 2020 - https://youtu.be/JBGdptc-XpE 

 

குமரிக்கண்ைம், ஒரு பதான்மக்கருத்தாக்கப் புடனவு – முடனவர் வதபமாழி 

-  ஜனவரி 3, 2021- https://youtu.be/ELUTi7Ml8R8 

 

பமட்ராஸின் சிவப்பு நிைக் கட்டிைங்கள் – எழுத்தாைர் கரன் கார்க்கி 

-  ஜனவரி 10, 2021 - https://youtu.be/qVRNDr3RA-U 

 

________________ 

 

நூல் தவளியீடுகள்: 

வைலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வடர 

நூலாசிரியர்: முடனவர்.பஜ.ஆர்.சிவராமமகிருஷ்ணன் 

நவம்பர் 22ம் வததி, 2020 - https://youtu.be/cDeCdUMHy2k 

 

________________ 

 

மின்னூல் தவளியீடுகள்:  

I. வைலூர் வரலாறு – கற்காலம் முதல் தற்காலம் வடர 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/vadalur-varalaru.pdf 

 

II. பண்பாட்டு நகர்வுகள் – தமிழ் நாட்டில் இருந்து ஜப்பானுக்கு - முடனவர்.பெ. 

இராவஜஸ்வரி 

https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Panbaatu-Nagarvugal-Japan-

Rajeswari.pdf 

 

III. பபண் பதய்வ வழிபாடு – முடனவர்.பெ. இராவஜஸ்வரி 

https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Pentheiva-Vazhipadu-Rajeswari.pdf 

 

IV. வதவவந்திரன் – முடனவர்.பெ. இராவஜஸ்வரி 

https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Deventhiran-Rajeswari.pdf 
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V. மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள் – முடனவர்.பெ. இராவஜஸ்வரி 

https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Maruthanilap-Pentheivangal-

Rajeswari.pdf 

 

VI. பமாழிபபயர்ப்பியல் ஆய்வு – முடனவர்.பெ. இராவஜஸ்வரி 

https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Mozhipeyrapiyal-Aaivu-

Rajeswari.pdf 

 

VII. பவற்றித் திருமகன் எம். ஜி. ஆர் நூல் பதாகுப்பு – முடனவர்.பெ. இராவஜஸ்வரி 

""பதாகுப்பில் இைம் பபறும் 20 நூல்கள் …"" 

1-பவற்றித் திருமகன் எம்.ஜி.ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/1-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

2-என்றுவம எம்.ஜி.ஆர்., நிழல், நிஜம், நிரந்தரம் 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/2-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

3-சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு ெச்ெ பாப்பா 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/3-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

4-வீர மகன் வபாராை பவற்றி மகள் பூச்சூை 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/4-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

5-மகளிர் வபாற்றும் மக்கள் தடலவர் எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/5-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

6-எம். ஜி. ஆர். ஒரு ஜீவநதி 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/6-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

7-கலியுகப் வபாராளி எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/7-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

8-ஒளிவிைக்கு எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/8-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

9-பவற்றிப் படிக்கட்டில் நாவைாடி மன்னன் I 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/9-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 
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10-நீங்க நல்லா இருக்கணும் 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/10-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

11-பாட்டுடைத்தடலவன் எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/11-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

12-ரசிகர்களின் இதயபதய்வம் எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/12-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

13-முத்தமிழ்க் காவியம் மதுடரவீரன் 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/13-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

14-இரட்டைவவைங்களில் பஜாலிக்கும் எம். ஜி. ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/14-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

15-எம். ஜி. ஆர். பைங்களில் அறிவியல் புடனவு 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/15-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

16-பைவகாட்டி மீனவ நண்பன் ஒரு ஒப்பீடு 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/16-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

17-Unique Fandom of MGR 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/17-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

18-எம். ஜி. ஆர். பைங்களில் பதாழில் தர்மம் 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/18-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

19-எம். ஜி. ஆர். ெண்டைக் காட்சிகளின் சுவாரசியங்கள் – 1 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/19-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

20-எங்கவீட்டுப் பிள்டை எம்.ஜி.ஆர். 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/11/20-Vetri-Thirumagan-MGR-Book-

Series.pdf 

 

________________ 
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“திடண” – தெய்திேைல் தவளியீடுகள்: 

“திடண” – பெய்திமைல்-5: அக்வைாபர் 2020 

http://mintamilmedai.tamilheritage.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/THF-Newsletter-Thinai-

Madal-5-Oct-2020.pdf 

 

“திடண” – பெய்திமைல்-6: நவம்பர் 2020 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/THFi-Newsletter-Thinai-Madal-6-

Nov-2020.pdf 

 

“திடண” – பெய்திமைல்-7: டிெம்பர் 2020 

http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/01/THF-Newsletter-Thinai-Madal-7-

Dec-2020.pdf 

 

________________ 
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