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• பிறப்்ேகாககும் எலைகா உயிர்ககும் எனற அனபு 
்ெறியும், யகாதும் ஊபர யகாவரும் ப்களிர் எனற 
ேண்பு ் ெறியும், எைது வகாழ்வியல வழிமுளறயகா்கக 
்கள்டப்பிடிப்பேன.

• சுயமரியகாளத ஆளுளமத் திறனும் ேகுத்தறிவுக 
கூர்ளமப் ேகார்ளவயும் ்்ககாண்்டதகா்க எனனுள்டய 
்ெயலேகாடு்கள் அளமயும். 

• ெமத்துவம், ெப்ககாதரத்துவம், ெமதர்மம் ஆகிய 
்்ககாள்ள்க்களுக்ககா்க எனளை ெகான ஒப்ேள்டத்துக 
்்ககாள்பவன. 

• மகானு்டப் ேறறும் மனிதகாபிமகாைமும் ஒனபற எைது 
இரத்த ஓட்டமகா்க அளமயும். 

• ெமூ்க நீதிளயபய அடித்தைமகா்கக ்்ககாண்்ட 
ெமுதகாயம் அளமககும் எைது ேயணம் ் தகா்டர இநத 
ெகாளில உறுதிபயறகிபறன!

சமத்துவ நாள் உறுதிமமாழி!
((தமிழநாடு அரசு – 17.09.2021)
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ஆசிரியர்	குழுவின்	முகவுலர

அனேறிவகார்நத திரகாவி்டப் ்ேகாழில 
வகாெ்கர்்களுககு, எதிர்வரவிருககும் ெமூ்கநீதி 
ெகாள் ெலவணக்கம்! 

தநளத ்ேரியகாரின பிறநதெகாைகாை 
்ெப்்டம்ேர் 17ஆம் ெகாளைச் ’ெமூ்கநீதி 
ெகாள்’ எை மகாண்புமிகு தமிழ்ெகாடடு 
முதைளமச்ெர் அவர்்கள் அறிவித்து, 
ெம் மக்கள் அளைவளரயும் ெமூ்கநீதி 
உறுதி்மகாழிளய ஏற்கச் ்ெய்து ஓரகாண்டு 
நிளறகிறது. அநத நிளறவகாை ்ேகாழுதிபை, 
இன்ைகாரு ெமூ்கநீதிப் ்ேருவிழகாவும் 
நி்கழவிருககினறது. 

எதிர்வரும் ்ெப் 24 & 25 தி்கதி்களில, 
்கை்டகா ெகாடடின ்ரகாறனபரகா ெ்கரில, 
‘ேனைகாடடு மனிதபெகாககு & ெமூ்கநீதி 
மகாெகாடு’ சிறப்புற நி்கழவுள்ைது. ்கை்டகா, 
அ்மரிக்ககா, ஐபரகாப்ேகா, அமீர்கம், 
சிங்கப்பூர், மபைசியகா, இநதியகா, இைஙள்க 
எனறு உை்்கஙகிலிருநது ேை ெமூ்கவியல 
அறிஞர்்களும், பேரகாசிரியர்்களும், 
அரெகாங்க அலுவைர்்களும் ்கைநது்்ககாள்ை 
உள்ைைர். இம் மகாெகாடள்டப் ்ேரியகார் 
ேனைகாட்டளமப்பு (PI) அ்மரிக்ககாவு்டன, 
்கபைடிய விைவு ளமயம் (CFIC), ்கை்டகா 
மனிதபெகாககு (HC), மறறும் ்ரகாறனபரகா 

மனிதபெகாககுச் ெங்கம் (HAT) ஆகிய 3 அயை்க 
அளமப்பு்களும் ெம்மு்டன ஒருஙகிளணநது 
ெ்டத்துகினறை. உை்க பமள்டயிலிருநது 
Dravidian Model குரல ஓஙகி ஒலிக்க 
இருககினறது! 

தமிழர்்களுககு மடடுமலைகாது, பமளை 
& கீளழ ெகாடடு மக்கள் யகாவருககும், 
திரகாவி்ட மகாதிரியின ெமூ்கநீதிளய அறிமு்கம் 
்ெய்வதும், அயை்கங்களில விளைநதுள்ை 
மனிதபெகாககிளையும் ெமூ்கநீதியிளையும் 
தமிழ்்வளியில ஒப்பிடடுச் ்ெம்ளம 
்ெய்து ்்ககாள்வதுபம இம்மகாெகாடடின 
பெகாக்கமகாகும். “பிறப்பு ஒககும் எலைகா 
உயிர்ககும்”, “யகாதும் ஊபர; யகாவரும் 
ப்களிர்” எனறு 2000+ ஆண்டு்களுககு முனபே 
ெமத்துவமும் மனிதபெகாககுப் ேகார்ளவயும் 
விளைநதிட்ட திரகாவி்ட மண்ணலைவகா இது!

மனிதபெகாககும் ெமூ்கநீதியும் எனேபத 
மகாெகாடடின ளமயப்்ேகாருள். அநதக 
்கருத்துக ்கழனியில..

1. மனிதபெகாககும் ்ேண்ணுரிளமயும்
2. சிறகார்்களிள்டபய மனிதபெகாககு
3. அனறகா்டப் ேகுத்தறிவுச் சிநதளை்கள்
4. பெகாதி்டப் புரடள்ட ஒழித்தல
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5. ஒ டு க ்க ப் ே ட ப ்ட கா ரு க ்க கா ை  
               மனிதபெகாககு விள்ட்கள்

6. தமிழ் வரைகாறும் ெமூ்கநீதியும்
7. திரகாவி்ட மகாதிரியின ெமூ்கநீதி
8. ்கலவியில மனிதபெகாககு
9. உ்டலெைத்திலும் வைத்திலும்  

              மனிதபெகாககு
10. குடி்ேயர்நபதகாருக்ககாை ெமூ்கநீதியும்  

              மனிதபெகாககும்

எனறு பமற்ககாணும் ேத்து 
உட்ேகாருண்ளம்களில, இப் ேனைகாடடு 
மகாெகாடு ெள்ட்ேற உள்ைது. 

பேச்ெகா்க மடடுமனறிச் ்ெயலிலும் 
ெமூ்கநீதி ்ெய்யும் மு்கத்தகான, வைம்குனறிய 
ெகாடு்களின குழநளத்களுக்ககாை உணவுப் 
்ேகாட்டைம் மடித்தல நி்கழ்ளவயும், 
மகாெகாடடில ்கைநது்்ககாள்ளும் யகாவரும் 
்ெய்யவிருககினறகார்்கள். புத்த்கக 
்கண்்ககாடசியும் புத்த்க ்வளியீடு்களும் 
நி்கழவுள்ைை. இம்மகாெகாடடில ்கைநது 
்்ககாள்ைத் தமிழ்ெகாடடிலிருநது திரகாவி்டர் 
்கழ்கக குழு ஆசிரியர் முளைவர் கி. வீரமணி 
அவர்்களின தளைளமயில ேயணிககினறது. 
ேனைகாடடுச் ெமூ்கநீதி மகாெகாடு ்வறறி்ேற 
ெம் வகாழ்த்துக்கள்!

இவ்விதழ், 5 ஆய்வுக ்கடடுளர்களைத் 
தகாஙகி ்வளிவருகினறது. 

1. ெங்க ்ககாைம் முதல இனறு வளர, 
தமிழிைககிய மினைணுத் தரவுத் பத்டல 
உணர்த்தும் ்ெய்தி்கள்

2. ்கலவியில திரகாவி்ட மகாதிரியும், இனளறய 
சிக்கல்களும்

3. ்ெருமகானிய ்மகாழி்ேயர்ப்பில 
திருககுறள் (்ககார்ல கிரவுல 
்மகாழி்ேயர்ப்பு)

4. ெம்ககாைப் பேகாலிச்்ெய்தி்களின 
பேகாககு: இைஙள்கயில அள்டயகாைங 
்ககாணப்ேட்டளவ மீதகாை ஆய்வு.
5. திரகாவி்ட இயக்கமும், தமிழ்ெகாடடில 

அஞெல ்தகாளை்தகா்டர்புத் ்தகாழிறெங்க 
இயக்கமும்.

ேலபவறு ்ேகாருண்ளம்களில 
்தகாகுக்கப்ேடடுள்ை இநத 5 ஆய்வுக 
்கடடுளர்களை, நீங்களும் வகாசித்து உங்கள் 
்கலவிப்புை அனேர்்களி்டமும் ேகிர்நது 
்்ககாள்ை பவண்டுகிபறகாம். ெம் திரகாவி்டக 
்கலவிப் ேயணம், ்க்டல்க்டநது, உை்்கைகாம் 
்ெனறு சிறக்கடடும்! உை்கம் உவப்ே, ேைர் 
பு்கழ் திரகாவி்டம், ்வறறி ்கண்்டகாஙகு…!

- ஆசிரியர் குழு

o	 பேரா.	முனைவர். 
	 கண்ணபிரான்	இரவிசஙகர்

o	 பேரா,	முனைவர்.	பே.	பெகதீசன்
o	 பேரா.	முனைவர்,	ே.	காளிமுத்து
o	 பேரா.	முனைவர்.		சுே.	திண்ணபேன்
o	 பேரா.	முனைவர்.	நம்,	சீனிவாசன்
o	 மரு.	பசாம.	இளஙபகாவன்
o	 முனைவர்.	வா.	பநரு

<
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Preface

To All our nice & wise Readers of Dravida 
Pozhil, Vanakkam & Wishes for the upcoming 
Social Justice Day.

Periyar’s Birthday (Sep 17) was declared 
as Social Justice Day last year by the Hon’ble 
Chief Minister of Tamil Nadu and we all took 
the Pledge of Social Justice. As that 1st 
year anniversary is fast approaching, we are 
eager to share with you, yet another news on 
a Social Justice Grand Event.

This September, on the days of 24 & 
25, International Humanism Conference on 
Social Justice is being conducted in Toronto, 
Canada by Periyar International USA (PI). 
Along with PI, 3 other Global Organizations – 
Center for Inquiry Canada (CFIC), Humanist 
Canada (HC) & Humanist Association of 
Toronto (HAT) are joining hands to conduct 
this grand conference. Academicians, 
Scholars and Government Officials from all 
over the World - Canada, United States, 
Europe, Middle East, Singapore, Malaysia, 
India & Sri Lanka – are participating and 
presenting papers in this conference. The 
clarion call of Dravidian Model is going to 
ring from a Global Stage.

Introducing the Dravidian Model, not 
only to Tamil People, but also to the World 
Populace of West & East, and Benchmarking 
the Acts of Humanism that have grown in 
global lands with our own philosophies and 
practices, is the core aim of this conference. 
The humanist adages - “All Lives are born 
Equal” & “Every town is my town; Every 
human is my kin” got rooted in this Dravidian 
land even 2000+ years back.

The Central Theme of this Conference 
is Humanism & Social Justice, under which 
there are 10 sub themes as follows.

1. Humanism and Women’s Rights
2. Humanism in Children
3. Day to Day Rational Thinking
4. Dispelling the myth of Astrology
5. Humanist Answers to the underprivileged
6. Social Justice & Tamil History
7. Dravidian Model of Social Justice
8. Humanism in Education (free from 

Indoctrination)
9. Humanism in Health & Wealth
10. Humanist Answers to the Tamils & 

Immigrants
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At this Conference, Social Justice will be 
celebrated, not only in speech but in action 
too. There is a Meal Packing event for the 
benefit of the impoverished children living 
in countries with a low human development 
index, and all the participants of the 
conference are going to lend their hands in 
this exercise. There is going to be a Book Fair 
and special book releases. From Tamil Nadu, 
a Team from Dravidar Kazhagam under the 
leadership of Aasiriyar Dr. K. Veeramani is 
travelling to the Conference. We wish the 
International Humanism Conference on 
Social Justice, a grand success. 

This issue of Dravida Pozhil contains 5 
Research Papers.

1. Tamil Literature from Sangam to Modern 
Period - What does a search of the Tamil 
Electronic data reveal?

2. Educational Development in the Dravidian 
Model and Current Issues in Education.

3. Thirukkural in German (Karl Graul 
Translation)

4. Contemporary Fake News: An Analysis of 
Issues identified in Sri Lanka

5. Dravidian Movement & Trade Union 
Movement (Posts & Telecommunications) 
in Tamil Nadu

Please immerse yourself in these papers 
from varied domains and share them with your 
academic communities. Let the Dravidian 
Academic Journey, cross the oceans and 
attain glory all over the globe. 

- The Board of Editors.

• Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar
• Prof. Dr. P. Jagadeesan
• Prof. Dr. P. Kalimuthu
• Prof. Dr. Sp. Thinnappan
• Prof. Dr. Nam. Srinivasan
• Dr. Soma Ilangovan
• Dr. V. Neru

<
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International Humanism Conference on Social Justice
Toronto, Canada – Sep 24 & 25, 2022

Periyar International USA, (PI) has 
partnered with Center for Inquiry Canada 
(CFIC), Humanist Canada (HC) and Humanist 
Association of Toronto (HAT) to host the 
3rd International Humanism Conference on 
Social Justice during Sep 24 and 25, 2022 in 
Toronto, Canada.

Founded in 1994, Periyar International 
champions the ideas of Periyar 
E.V.Ramasamy (1879 – 1973), a Tamil Indian 
social activist who promoted the principles 
of rationalism, self-respect, women’s rights 
and eradication of the caste system that 
afflicted (and still afflicts) parts of India. His 
opposition to the system which used religion 
as a weapon to subjugate, and as a mask 
to deceive the innocent masses, led him 
to a career of social activism and political 
awakening. Periyar International works to 
continue his legacy of engaging minds across 
the globe on humanism, rationality and social 
justice.

Successful iterations of these 
conferences were held at Cologne, Germany 
(2017) and Washington DC (2019) where 
sessions discussed self-respect, women 
empowerment and feminism from a 
humanist perspective, political critique and 
activism, humanism among youth, dispelling 
superstition and building community. The 
upcoming Toronto conference focuses on the 
central theme: Humanism and Social Justice 
while continuing to address sub themes such 
as:

1. Humanism and Women’s Rights
2. Humanism in Children
3. Day to Day Rational Thinking

4. Dispelling the myth of Astrology
5. Humanist Answers to the  

            underprivileged
6. Social Justice & Tamil History
7. Dravidian Model of Social Justice
8. Humanism in Education (free from  

            Indoctrination)
9. Humanism in Health & Wealth

10. Humanist Answers to the Tamils &  
            Immigrants

Speakers at previous conferences 
included leaders from the American Humanist 
Association (AHA), the Secular Coalition for 
America, the Secular Student Alliance (SSA), 
American Atheists, the Washington Ethical 
Society, and the Washington Area Secular 
Humanists. 

In the same vein, global academicians 
from Canada, India, US, Europe, Sri Lanka, 
Singapore, Malaysia and the Middle East 
along with speakers from local rationalist 
and humanist organizations form the panel 
of speakers at the Toronto conference. 
Also included in the two-day schedule are 
Meal Packing for impoverished children, 
workshops, short film, kids’ contests, musical 
presentations, book fair and book releases. 

Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar and Dr. 
Soma Ilangovan are the chief organizers of 
this event working closely with the Toronto 
Humanist chapters. Registration for this 
event is available at https://periyaricon22.ca/

Let’s globalize Periyar & ‘periyarize’ the 
Globe! The clarion call of Dravidian Model is 
going to ring from a Global Stage. We wish 
the Conference, a grand success.       <

Excerpts from the Introductory Article ‘Critical Links’ – a monthly edition of the Center for Inquiry Canada (CFIC)
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பன்ாட்டு மனிதநநாக்கு & சமூகநீதி மாநாடு
ர�ொறன்�ொ, கனடொ – ரெப் 24 & 25, 2022

்ேரியகார் ேனைகாட்டளமப்பு 
அ்மரிக்ககாவு்டன, ்கபைடிய விைவு ளமயம் 
(CFIC), ்கை்டகா மனிதபெகாககு (HC), மறறும் 
்ரகாறனபரகா மனிதபெகாககுச் ெங்கம் (HAT) ஆகிய 
3 அயை்க அளமப்பு்களும் ஒருஙகிளணநது, 
3ஆவது ேனைகாடடு மனிதபெகாககு & ெமூ்கநீதி 
மகாெகாடடிளை, ்கை்டகாவின ்ரகாறனபரகா 
ெ்கரில, எதிர்வரும் ்ெப் 24 & 25 தி்கதி்களில 
ெ்டத்தவுள்ைை.

1994-இல நிறுவப்ேட்ட ்ேரியகார் 
ேனைகாட்டளமப்பு, ்ேரியகாரின 
்்ககாள்ள்க்களை அயை்கப் புைங்களில முழஙகி 
வருகினறது. தநளத ்ேரியகார் (1879 – 1973), 
இநதியகாவின தமிழ்ெகாடடில பதகானறிய சீரிய 
ெமூ்கச் ்ெயறேகாட்டகாைர் ஆவகார். ேகுத்தறிவு, 
சுயமரியகாளத, ்ேண்ணுரிளம, மறறும் 
இநதியகாவில ேை ்ககாைம் நிைவிய (இனறும் 
நிைவுகினற) ெகாதி அளமப்பு ஒழித்தல 
ஆகிய ்்ககாள்ள்கப் ேணி்களில ஈடுேட்டவர். 
மதத்ளத ஒடுககும் ்கருவியகா்கவும், 
எளிபயகாளர ஏமகாறறும் மு்கமூடியகா்கவும் 
ளவத்துள்ை அளமப்பியலுககு எதிரகாை 
்்ககாள்ள்க்கபை, ்ேரியகாளர வகாழ்ெகாள் 
ெமூ்கச்்ெயறேகாட்டகாைரகா்கவும் அரசியல 
விழிப்புணர்வகாைரகா்கவும் நிளைக்கச் ்ெய்தை. 
அபத வழியில ்ேரியகார் ேனைகாட்டளமப்பும், 
மனிதபெகாககு, ேகுத்தறிவு, ெமூ்கநீதி ஆகிய 
புள்ளி்களில, ஒத்த சிநதளை்களை உை்கைவில 
ஒருமிககும் ேணியில ஈடுேடடு வருகினறது.

உை்க மகாெகாடு்களை, 2017-இல ்ெருமனி 
்்ககாபைகானிலும், 2019-இல அ்மரிக்ககா 
வகாசிங்டனிலும் ்ேரியகார் ேனைகாட்டளமப்பு 
ெ்டத்திறறு. அக ்கருத்தரஙகு்களில சுயமரியகாளத, 
்ேண்்ணழுச்சி, ்ேண் ெம அதி்ககாரம், 
அரசியல திறைகாய்வு, இளைஞர்்களிள்டபய 
மனிதபெகாககு, மூ்டெம்பிகள்க ஒழிப்பு, 
ெமூ்க மறுமைர்ச்சி பேகானறவறளறப் 
பேசு்ேகாருள் ஆககிறறு. எதிர்வரும் ்கை்டகா 
்ரகாறனபரகா மகாெகாடடிலும், மனிதபெகாககும் 
ெமூ்கநீதியும் எனற ளமயப்்ேகாருளில, 
கீழ்க்ககாணும் உட்ேகாருண்ளம்களைக 
்கைநதுளரயகா்டவுள்ைது. 

1. மனிதபெகாககும் ்ேண்ணுரிளமயும்
2. சிறகார்்களிள்டபய மனிதபெகாககு
3. அனறகா்டப் ேகுத்தறிவுச் சிநதளை்கள்
4. பெகாதி்டப் புரடள்ட ஒழித்தல

5. ஒ டு க ்க ப் ே ட ப ்ட கா ரு க ்க கா ை  
              மனிதபெகாககு விள்ட்கள்

6. தமிழ் வரைகாறும் ெமூ்கநீதியும்
7. திரகாவி்ட மகாதிரியின ெமூ்கநீதி
8. ்கலவியில மனிதபெகாககு
9. உ்டலெைத்திலும் வைத்திலும்  

              மனிதபெகாககு
10. குடி்ேயர்நபதகாருக்ககாை ெமூ்கநீதியும்  

              மனிதபெகாககும்

முநளதய மகாெகாடு்களில, அ்மரிக்க 
மனிதபெகாககுச் ெங்கம் (AHA), அ்மரிக்க 
மதச்ெகார்ேறற கூட்டணி, மதச்ெகார்பிைகா 
மகாணவர் கூட்டணி (SSA), அ்மரிக்க 
இளறமறுப்ேகாைர்்கள், வகாசிங்டன அறக 
குழுமம், மறறும் வகாசிங்டன ேகுதி 
மதச்ெகார்ேறற மனிதபெகாக்கர்்கள், எனறு ேை 
அளமப்பு்களில இருநது ்கருத்தகாைர்்கள் 
உளரயகாறறி, ஆரகாய்ச்சித் தகாள்்களையும் 
வழஙகிைகார்்கள்.

அபத பேகால எதிர்வரும் ்ரகாறனபரகா 
மகாெகாடடிலும், ்கை்டகா, இநதியகா, அ்மரிக்ககா, 
ஐபரகாப்ேகா, இைஙள்க, சிஙள்க, மபைசியகா 
& ளமயககிழககு ெகாடு்களிலிருநது ேை 
்கலவியகார்்களும், ேகுத்தறிவகாைர்்களும், 
மனிதபெகாக்கர்்களும் ஆய்வுளர்கள் 
வழங்கவுள்ைைர். இரண்டு ெகாள் மகாெகாடடில, 
வைஙகுனறிய குழநளத்களுக்ககாை உணவுப் 
்ேகாட்டைம் மடித்தல, ்கருத்தரங்கம், 
ேணியரங்கம், குறும்ே்டம், குழநளத்களுக்ககாை 
பேகாடடி்கள், இளெ நி்கழ்ச்சி்கள், நூல்ககாடசி, 
மறறும் நூல ்வளியீடு்கள் நி்கழவுள்ைை.

பேரகா. முளைவர். ்கண்ணபிரகான 
இரவிெங்கர் மறறும் மரு. பெகாம இைஙப்ககாவன 
இருவரும் மகாெகாடடு ஏறேகாட்டகாைரகா்க 
விைஙகி, ்ரகாறனபரகா ேகுதி மனிதபெகாககு 
அளமப்பு்கபைகாடு இயஙகி வருகினறைர். 
மகாெகாடடுக்ககாை ேதிவு, இநத இளணயதைத்தில 
https://periyaricon22.ca/ ்ெய்து ்்ககாள்ைைகாம்.

்ேரியகாளர உை்க மயமகாககி, உைகிளைப் 
்ேரியகார் மயமகாககுபவகாம்! உை்க 
பமள்டயிலிருநது Dravidian Model குரல ஓஙகி 
ஒலிக்க இருககினறது! வகாருங்கள், மகாெகாடு 
சிறக்க வகாழ்த்துபவகாம்!        <

கபைடிய	விைவு	னமயத்தின்	(CFIC)	மாத	இதழாை	Critical	Links	அறிமுகக்	கட்டுனரயிலிருந்து	பதாகுபபு.
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Tamil Literature from  
Sangam	to	Modern	Period:
What does a search of the Tamil 
Electronic data reveal?

Prof. Dr. Vasu Renganathan
University of Pennsylvania, USA

Abstract
A systematic study of the Tamil language 

from Sangam to Modern period from a 
historical perspective may reveal that 
there does exist a continuum of changes 
that occurred from one stage to another in 
Tamil language. Without such a study, any 
synchronic description of Tamil would only 
reflect its complexity in an overwhelming 
way.  In other words, The Tamil language, 
the way it is now with a museum of complex 
forms, expressions and grammatical 
constructions, both in written and spoken 
variety, demonstrates a vast number of 
linguistic characteristics at phonological, 
morphological and syntactic levels, that 
require a comprehensive diachronic study to 
fully understand them in a coherence way. In 
this respect an extensive electronic  database 
of Tamil texts from all of the stages along with 
a powerful query tool to search texts from 
various dimensions is indispensable. This 
paper is an attempt to illustrate how such an 
electronic database for Tamil (http://sangam.
tamilnlp.com) can be used extensively 
to study some of the morphological and 

syntactic behaviors of Tamil from a historical 
point of view.1

Introduction
Upon exploring the Tamil electronic 

database consisting of a variety of data 
ranging from the Sangam to Modern Tamil, 
especially by employing the principles of 
historical linguistics, one may immediately 
be able to notice that the changes that 
underwent throughout the history of Tamil 
language exhibit a systematic, regular and 
what  one  may  attribute  as  a  set  of  colorful  
changes  in  it.   Phonological, morphological 
and syntactic changes that took place to this 
language one after another in a sequential 
manner contributed to the dearth of 
complexity as we see now as modern Tamil 
(both spoken and written) – a language that 
many have attempted to study it using many 
grammars and dictionaries in many different 
points of views!  

What may one illustrate it in a minuscule is 
that when words or combination of words and 
suffixes undergo all possible phonological 
rules on them, either successively at one point 

  An earlier version of this paper was read in the tenth International Tamil internet conference of INFITT held in Philadelphia 
and subsequently published in the proceedings:  http://www.uttamam.org/papers/tic2011.pdf.
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of time or periodically at different stages, what 
results is a set of the most complex forms 
that can be understood in terms of many 
dichotomies such as social versus regional 
dialect; spoken versus written variety; high 
versus low register; casual versus platform 
speech and so forth. Thus, attempting to 
learn this language that contains such a 
complex set of shades of variations does 
indeed pose a greater level of difficulty than 
normal for any second language learner. 
Not only does it become a big challenge to 
any second language learner in having to 
comprehend and use these multiple facets 
of this language, but it also becomes an 
immense task for an instructor/evaluator as 
to how one can judge the competency of a 
learner who attempts to master it!  

Thus, by not familiarizing oneself with 
the myriad of complexities within the Tamil 
language, either from a historical or purely 
from a synchronic point of view, one may 
tend to attribute each of these varieties 
as belonging to a separate language; 
and subsequently consider the variations 
therein as haphazard and random.  Upon 
studying the Tamil language variations from 
a historical point of view, one may easily 
note that such variations are vibrant and 
quite regular, and notably they conform to a 
logical sequence of changes. In this respect, 
no form of Tamil, either it is spoken or 
written, is neither random nor spontaneous 
in nature.  Not to mention the fact that any 
study of diaspora Tamil of any region, without 
such a systematic account from a historical 
point of view, would only result to provide an 
unscientific description of the language of the 
respective region.

Language change occurs as a result 
of both internal as well as external 
causes.  Internal causes are a) application 
of more than one phonological rule on 
agglutinative words; b) undergoing many 
naturally occurring linguistic processes 
such as, grammaticalization, reanalysis, 
metaphorization etc., in the language (See 
Renganathan 2010). The external causes, 

on the other hand, can be attributed to 
such factors like ‘foreign language contact’, 
‘bilingualism’,  ‘language dominance’, and so 
on to name a few.  Not to mention the fact 
that over the period of a long history, Tamil 
language did undergo many changes both 
due to internal as well as external causes.   
Prakrit, Sanskrit, Persian, Portuguese, 
and more recently the English language 
contributed enormously to the development/
distortion  of Tamil language in a number of 
different ways.   

Interestingly, many Tamil language 
movements, both conscious as well as 
unconscious, such as ‘language purism’, 
‘official language planning’, ‘language 
standardization’, ‘Tamilization’, ‘coining new 
vocabularies’ and so on contributed to the 
retention of many of these variations within 
it without having to undergo any extinction in 
any subtlest manner possible. Many of the 
so called indigenous and historically relevant 
Tamil words and morphological and syntactic 
forms - although not all of them - from the 
Sangam era are still extant in modern Tamil 
in one way or another: in one dialect or 
another, in one speech form or another, or in 
one register or another.  

This particular behavior of the Tamil 
language poses as a big threat not only for 
its continued consideration as an individual 
language, but also for its continued use 
of indigenous and historically significant 
forms under various labels as ‘pure Tamil’, 
‘Sangam Tamil’, ‘Chastised Tamil’ and so on.  
Ironically, the major threat comes mostly from 
the judgments of second language learners 
for whom these historically relevant changes 
and existence of complex variations pose as 
a major hurdle in learning the language in a 
casual manner.

Delving into complexity – A case 
in point is the use of the verb en 
(என்) - ‘to say’:

Almost all of the grammatical categories 
in Tamil have a systematic history behind 
them, and accounting all of them may 
require enormous amount of time and 
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energy. An attempt is made in this section to 
trace the various use of the Tamil quotative 
marker எனறு - enṛu - ‘that’ and its historical 
development, especially by making use of 
the electronic data extensively. Use of the 
verb என - en ‘to say’ can be taken as one of 
the instances for the contribution of complex 
forms in Tamil.   This verb has undergone 
a wide range of alterations throughout the 
history of the Tamil language, but yet, it is still 
in use in the modern language the way it was 
during the Sangam period - perhaps with a 
greater number of characteristics which were 
not prevalent at its earlier stages.  Unlike 
any other verb, this verb exhibits many 
structural gaps in modern written variety, but, 
significantly, not in spoken Tamil. 

Learning to master all of the uses of 
this verb, especially in spoken Tamil, is 
definitely one of the major challenges to 
any second language learner for the main 
reason that it not only underwent the process 
of grammaticalization, but also shows an 
agglutinative structure that is very difficult 
to comprehend and use by any non-native 
speaker of the language.   This verb was 
used both as a regular lexical form as well 
as a grammatical form representing the 
‘complementizer’ in the Tamil language.   
Both the forms of எனறு - enṛu - ‘that’ and 
என்ேது/என்்றல்/எைல்	 -	 enpatu/enṛal/enal 
-  ‘the fact that’ had their equivalents both in 
old and modern Tamil.

A search of the database using  a number of 
combinations, including என, எனறு, எனறி்ட,	
எனறு்்ககாள் and so on would reveal that  
besides the many of the finite forms of this 
verb, what underwent a significant change 
at a later period are the forms of negative 
adverbial (எனைகாது - ennātu - ‘without 
telling’) and nominal derivative (எனைகாளம 
– ennāmai - ‘not saying’), which do not show 
any equivalent in modern literary Tamil.

அரும் ே்டர் அவை பெகாய் ஆறறுவள் 
எனைகாது (Kali. 28) 

arum paṭar avala nōy āṛṛuvaḷ  ennātu

‘Without revealing the fact that she would 
experience the contagious love disease…’

அரிய ஆகும் எனைகாளம (Aham. 191) 

ariya ākum ennāmai ..

‘Not saying that s.t. would be intricate to 
accomplish…’

Notably , the Modern Tamil equivalents of 
the suffixes – ātu and - āmai such as  – āmal 
(eg. collāmal ‘without saying’ *ennāmal) and 
-ātatu (collātatu ‘that which was not said’ 
*ennātatu) respectively tend to occur with 
the verb en only in spoken Tamil but not 
in the corresponding literary variety. What 
turns out to be the crux of the issue here 
is the obscure nature of the spoken Tamil 
equivalents of the verb en ‘say’ in present, 
past and future forms, which normally occur 
as a single or clustered consonant: ங-‘ṅ’ 
(ேகாகபறஙபறன - 'pākṛēṅṛēn - ‘I say that I 
see’, ்ெகாலறகாஙறகான - colṛāṅṛān - ‘he says 
that he tells’); ண்ண்-‘ṇṇ’ (ேகாகபறண்பணன 
- pākṛēṇṇēn - ‘I said that I see’); and ம்ப்-
‘mp’ (்்ககாடுப்பேம்பேன - koṭuppēmpēn - ‘I 
will say that I would give’) respectively (Cf. 
Search: ngr, எனகிற). The obscure form of 
this suffix, its complex clause construction 
in an agglutinative form, along with the non-
existence of some of the conjugations of this 
verb in written Tamil contribute enormously 
to the complexity of spoken Tamil.

• வருவகாங்ககா்ம - varu-vān-ṅ-āme - 
‘without saying that he would arrive..’

• வரமகாடப்டங்ககா்ம vara-māṭṭ-ēn-ṅ-āmӕ 
‘without saying that I won’t come…’ 

• ஆகுங்ககாதது  - āku(m)-ṅ-āta-tu - ‘saying 
that s.t. wouldn’t happen’

• ப்கப்ேகாங்ககாதது -  kē(ḷ)-pp-āṅ-āt-atu - 
‘saying that he wouldn’t ask’

Notably, these, supposedly, commonly 
occurring forms in spoken Tamil do not 
have any parallel  in written Tamil, as a 
result it generates a structural gap in the 
corresponding written variety of Tamil. 



12 Niy - br¥l«g®  2022

What one can attribute to this phenomenon 
is that the spoken Tamil exhibits a perfect 
continuum from Sangam to the present time 
as it continues to retain the structure that one 
can attest from old Tamil, but this is not the 
case with the corresponding written variety of 
Tamil, which exhibits a structural gap in terms 
of not exhibiting the equivalents of  āmal and 
āmai with the verb ‘en’.

• varuvēn enkāmal (*வருபவன என்ககாமல) 

• varamāṭṭēn enkāmal (*வரமகாடப்டன 
என்ககாமல)

• ākum enkātatu (*ஆகும் என்ககாதது) 

• kēṭpān enkātatu (*ப்கடேகான என்ககாதது)

If the form என்ககாமல - ‘enkāmal’ is 
nonexistent in modern written Tamil, but 
only found in spoken Tamil as in -ṅkāma, a 
question arises as to when and how the form 
enka as an infinitive form of this verb lost its 
use in the history of Tamil language? The 
other alternative point of view would be to 
consider this form as an innovation in spoken 
Tamil but not in modern Tamil.   Note that the 
Sangam Tamil form என்க - enka occurs as 
an ‘optative form’ to mean ‘let it be said’, but 
not as infinitive form of the verb ‘en’.

ெகா்டன எனப்ககா? ஊரன எனப்ககா? (Puram 
49).

nāṭan enkō? ūran enkō?

‘Would I call him a country person or a 
town person?’

பினைகாளில தன மளைவிளயக ்ககாணும் 
மகிழ்ச்சியகாற ேகாெளறயில இனிய துயில 
்்ககாள்கிறகான என்க. (Mullaip paattu 11).

‘pinnāḷil tan manaiviyaik kāṇum 
makir̤cciyāṛ pācaṛaiyil iniya tuyil koḷkinṛān 
enka’ 

‘Assume that he takes a comfortable nap 
at the jail with the prevailing thought that he 
would see his wife in the future!’

However, neither the Sangam Tamil forms 
such as ennāmai or ennātu, nor the relatively 
more recent forms such as enāmal or enātu 
do not seem to have any parallels in written 

Tamil, but as we noticed above, they do 
occur in spoken Tamil with their root forms 
of the verb ங -‘ṅ’, ண்ண் - ‘ṇṇ’ and ம்ப் - ‘mp’ 
in a relatively large number of conjugations.

This is particularly true for the fact that 
one can observe from the search results 
of the electronic database using the forms 
such as என்றிட and எனறு்்ககாள் which 
especially use of the aspectual auxiliaries 
such as இடு - iṭu (definitive auxiliary) and 
்்ககாள் - koḷ (reflexive auxiliary).  Along with 
the progressive auxiliary form ்்ககாண்டிரு - 
koṇṭiru, these forms seemed to have been 
attested only starting from the medieval 
bhakti literature, especially from Tirumular’s 
Tirumantiram, as cited below.

அறிபவ அறிளவ அறிகினறது எனறிடடு 
(Tirum. 2033) 

aṛivē  aṛivai aṛikinṛatu enṛiṭṭu

‘having said that Knowledge knows the 
knowledge…’

ஈவ ்ேரும்பிளழ எனறு்்ககாள் ளீபர 
(Tirum. 506) 

īva perumpiḻai enṛukoḷḷīrē

‘Assume that s.t. would result to a great 
fault’

Surprisingly, like in the earlier cases 
of negative verbal participle and verbal 
derivative form, these constructions also 
do not exhibit in parallel in modern written 
variety, but only found widely in spoken Tamil.

எலைகாரும் வருபவகாம்ணுட்டகாங்க! 
(எலைகாரும் வருபவகாம் எனறுவிட்டகார்்கள்)

ellārum varu-v-ōm-ṇu-ṭṭ-āṅka! 

‘Everyone proclaimed affirmatively that 
they would come)

எனை நீ என்ை மகாடு கீடு 
ண்ணுகிடடிருக்்க? 

(cf. http://sangam.tamilnlp.com/ search: 
எனறு)

(எனை மகாடு கீடு எனறு 
்்ககாண்டிருககிறகாய்? 
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ennӕ māṭu kīṭu-ṇṇu-kiṭṭiru-kk-ӕ? 

‘Why do you keep calling me a water 
buffalo?’

நீபய எடுத்துககுபவண்ணுகப்ககா!

nīyē  eṭu-tt-u-kku-v-ēṇ-ṇu-kkō

‘Proclaim that you would take everything 
for yourself’

What do these exceptional forms imply is 
that ‘spoken Tamil’ and ‘written Tamil’ seem 
to have followed two different historical paths 
from Sangam to modern Tamil and in this 
respect the spoken Tamil seems to show 
a richer structure than the written Tamil, 
especially in terms of retaining more number 
of archaic forms than the corresponding 
written version.  This is in opposition to 
those instances of modern Tamil where new 
structures evolved and no traces of which 
can be found either in Sangam or in medieval 
Tamil.  

An example may bethe case of experience 
subject construction, which is new to modern 
Tamil, but not in Sangam Tamil, as in yāṉ 
viyarttaṉaṉ ‘I was sweat’ as opposed to 
eṉakku viyarkkiṟatu (cf. Murugaiyan 2004). 
Yet another feature from a historical point of 
view is loss of medieval and Sangam forms 
which do not have any trace in modern 
Tamil.  A case in point is the use of imperative 
suffixes –min (kēlmin - ‘listen’) and –anmin  
(kūṛanmin - ‘do not utter’) etc., which do 
not have any occurrence in any identical 
forms in modern Tamil (cf. Renganathan 
2010). Identifying the point of time in which 
these changes occurred is an endeavor that 
requires analyses of text of different genre in 
a thorough manner.

Yet another advantage of studying 
word forms that underwent many changes 
historically using electronic data is that it is 
possible for one to trace the trajectories of 
the cause of certain changes over the period 
of time in a systematic manner. One of  such  
phenomena  is  authors’  handling  of  a  

particular  style  causing  the development 
of new categories. One of them that may 
be sited here is the formation of the modern 
Tamil modal auxiliary lām.  It may be stated 
that various use of the combination of the 
infinitive suffix –al with the neuter future form 
of verb āku ‘become’ in ancient Tamil later 
caused the formation of lām.  An extensive 
search using the keys such as ைகாகுபம, 
ைகாபம, லும் ஆபம, லும் ஆகும் etc., one may 
notice that the modal auxiliary lām came into 
existence in modern Tamil by the linguistic 
process of reanalysis due to various use of 
this structures by poet saints. 

Consider for example the expression kēṭu 
uṇṭu enṛal tuṇintu colal ākum – Manimekalai 
and its modern Tamil equivalent kēṭu 
irukkum enkiṛ-atu tuṇintu collalām (Modern 
Tamil) ‘One may say for sure that there 
would be a devastation’, where the syntactic 
construction colal ākum ‘saying is possible’ 
is found to be occurring with many different 
combinations synonymously, as in colal ām 
- after phonological reduction of ākum to 
ām; colla lām with a reanalysis of verb forms 
and so on (see Renganathan 2010: pp. 
171-73 for a detailed study of this change).  
By toggling between the selections of the 
bhakti, Sangam and modern literatures using 
the above search keys, one can notice the 
various use of this combinations more in 
bhakti texts than in Sangam texts.

Search techniques and need for a 
tagged Corpora:

Perhaps an advance search technique 
with many combinatory possibilities is 
needed to successfully derive all of the 
intended and unattested forms from all of the 
genres of Tamil language.  Ideally, one may 
want to search text in many complex ways, 
like ‘words that end in particular suffix (-viṭu; 
kiṛ; koḷ etc.)’, sentences with a particular 
combination of words (dative subject and 
psychological verbs; subject with the suffix āl 
and modal verbs like -oṇṇ, -iyal etc.) and so 
on.   Even though such sophisticated search 
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possibilities is yet to be made available for 
Tamil using any conceivable tagged corpus 
as discussed in detail in Renganathan(2001), 
Baskaran et al (2008) etc., with the current 
database, however, storing text in Unicode 
does offer some work around. For example, 
if one intends to retrieve all of the word forms 
with the suffix -iṭu, āl, -ukku and so on, one 
can use the Unicode glyphs of the initial 
vowels, as in ◌ிடு, ◌கால, ◌ுககு respectively 
to accomplish this task.  

This method can be considered as a 
substitute for any equivalent method of 
information retrieval using tagged corpus, 
which would normally contain all of the affixes 
parsed and stored separately in a more 
systematic manner. Absence of any such 
tagged corpus and an intelligent parser for all 
of the genres of Tamil texts from Sangam to 
Modern Tamil, one requires to use this kind 
of alternative search methods to accomplish 
the task.  Among many others, the other 
significant advantages of using electronic 
data may be making dialect geographies 
from a historical point of view, attempting to 
find the chronology of authors and texts and 
so on.
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Educational Development in 
the Dravidian Model and 
Current Issues in Education

S.N.ANBUMANI, Madurai

Abstract:

Education is much needed for a society 
to develop culturally, economically and 
politically. Leaders from the Justice Party, 
Periyar, Anna and the Dravidian Movement 
in general, have contributed to the model 
of Education during their respective periods 
to develop Wholesome Education in Tamil 
Nadu. That has progressively evolved as 
Dravidian Model as of today. Many schemes 
were introduced under this model for the 
sake of students and their needs.

Tamil Nadu tops in educational 
development in the areas of: Access 
to Education, Infrastructure and other 
Developmental Schemes, yet lacks in 
the measurement of the overall learning 
outcome. This needs to be discussed and 
addressed to solve the current problems in 
the educational system. When the overall 
learning outcome is measured and managed, 
the ultimate aim of Dravidian Model will be 
achieved and realized.

Keywords:

Education, Periyar, Dravidian Model, 
Mother Tongue, Tamil Nadu.

Essay: 

Nelson Mandela once said that, "Education 
is the most powerful weapon which you can 
use to change the world". Education is also the 
sharpest weapon. When a society gets that 
weapon, it conquers most fields of the world. 
But, without a proper leader with a vision and 
political support for developing the system 
of education, it is not possible for the society 
to leverage with that weapon of Education. 
Tamil Nadu is a land of great leaders who 
developed the system of education in the 
state. Due to the efforts of Periyar & Anna, 
Tamil Nadu has always focused to maintain 
social justice by providing for access to 
education, so that all people from all sections 
of the society can learn.

"The Education that man needs is, 
only to make him fit to live his life in 
freedom. Only education, self-respect and 
rational qualities will uplift the downtrodden. 
The people of a land should first of all be 
educated if they are to seek progress, to lead 
a good and cultured life, and to gain a proper 
understanding in the spheres of politics, 
economics and industry. It is not temples 
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that we need today, but schools. Knowledge 
can bring about many miracles. Therefore, 
we do need today, schools that will be the 
basis for imparting knowledge. It is essential 
that education in our country should have 
two cardinal aims. Firstly, education should 
foster rationality and feelings of self-respect. 
Secondly, it should be conducive to lead a 
better life through a job or trade". (1)

Periyar has clearly explained in the 
above passage on what is education, how it 
is important for the downtrodden people to 
develop themselves culturally, economically 
and politically, and what is the ultimate aim of 
education. The rulers of Tamil Nadu clearly 
understood Periyar's view  of education. 
That's why they have implemented a lot 
of educational schemes for the benefit of 
students in the state.

Journey of Educational Development 
in Tamil Nadu:

Development of Education in Tamil Nadu 
began with the efforts of the Justice Party. 
In response to representations by the Justice 
Party leader P. Theagaraya (Chetty), the 
Justice Party government allotted one anna 
per student to provide a noon meal scheme 
in selected schools in Chennai Corporation 
through a G.O in 1922. 

Schemes like scholarships and financial 
aid for oppressed caste students were 
introduced, in addition to providing hostels for 
them. Natesa (Mudaliar), a founder member 
of the Justice Party, who ran the Dravidian 
Home, a hostel for students from the non-
brahmin communities pursuing education in 
Chennai. (2)

Nowadays, lot of foreign countries and 
other states of India are introducing midday 
meal schemes in Schools, but the Justice 

Party's P. Theagaraya (Chetty) introduced it 
way back in 1922 and it continues even now 
in Tamil Nadu. This was the early success 
of the Dravidian Model. Justice Party 
played a huge role in social reforms and it 
is the pioneer of educational development 
in Tamil Nadu.      

Even today, we see that a few youngsters 
in rural areas miss their education and 
pointlessly engage in caste fights in village 
festivals. Imagine those olden days when 
caste fights were the order of the day and how 
cruel would it have been. Due to the hostel 
scheme by Natesa (Mudaliar) a lot of non-
brahmin youngsters went away from their 
rural wandering and developed themselves 
in education and attained a good position in 
the society. 

After Justice Party’s rule in Tamil Nadu, 
Periyar’s good friend - Kamarajar's period 
saw a major role in the development of 
primary education in Tamil Nadu. 

In 1954, Kamaraj not only reopened the 
closed schools (which were closed by C. 
Rajagopalachari aka Rajaji), but also started 
new schools in rural and remote areas, 
increasing the percentage of school-going 
children of 6-11 years from 45% to 75%, in 
a span of seven years. The midday meal 
scheme was reintroduced by the Congress 
government in 1956 under the Chief Minister 
Kamaraj, who also hailed from an oppressed 
caste background. (3)

Kamarajar was the savior of primary 
school students in those days, because he 
not only opened the closed schools, but also 
thousands of new schools for students in 
areas nearby to them. He not only opened 
these schools, but also encouraged the 
student's family to send the children to 
schools, by providing midday meal for the 
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students. This period laid a strong foundation 
for primary education in Tamil Nadu. That's 
why Kamarajar is called as kalvi kaN 
thiRantha Kamarajar & also by the honorific 
perunthalaivar (great leader). 

After Kamarajar, Arignar Anna led the 
Dravidian Party - DMK to victory in 1967, 
and one of the major poll-promises they 
fulfilled was: to waive the tuition fees for poor 
students of all castes in the pre-university and 
pre-technical courses. They also opened up 
hostels for SCs and OBCs. Free education 
up to P.U.C was one among the many notable 
schemes introduced for the poor people by 
the DMK. (4) 

Arignar Anna’s major scheme of 
providing free education up to Pre-
University Course for the poor, lifted Tamil 
Nadu to greater heights in Education. It 
was a major leap from Kamaraj to Anna, 
from Primary to Higher Education.

After the DMK rule, during the period of 
ADMK in 1982, the then Chief Minister M.G. 
Ramachandran reformatted the midday meal 
scheme to nutritious noon meal scheme. By 
this scheme lot of poor students benefited 
and as a result enrollment of students in 
primary schools gradually increased.

Kalaignar M. Karunanidhi when he took 
over as Chief Minister again, introduced the 
EVR Nagammaiar Ninaivu Free Education 
Scheme during 1989-1990 during the DMK 
rule. It provided free college education for 
girls whose annual family income was less 
than Rs. 12,000. 

This was again a major leap from Anna 
to Kalaignar, as it opened up female 
literacy in Tamil Nadu to record heights.

Kalaignar again reformatted the nutritious 
noon meal scheme with supply of eggs 

along with nutritious meals, and this modified 
scheme was introduced by the DMK from 
1998 onwards. In addition, Free supply of 
text books and note books to the children of 
widows was also introduced during the DMK 
rule. An average of 4000 children benefited 
under this scheme.

To encourage students from rural 
background in professional studies, the DMK 
government under Kalaignar Karunanidhi 
introduced 15% reservation.

'Vazhvoli thittam' in schools was 
introduced by Kalaignar Karunanidhi, in 
1999-2000 during DMK’s rule. This scheme 
was implemented in government and 
government-aided schools. As a first step, 
medical checkup was conducted for 59 lakh 
students free of cost and 29 lakh of them were 
provided proper medical attention. Health 
is Wealth and only in a sound body can 
exist a sound mind. Students for the first 
time in Tamil Nadu, gained free access to 
Healthcare along with Education.

To encourage student performance in 
the SSLC and Higher Secondary classes, 
the DMK also introduced a scheme for 
helping poor students. According to this plan, 
granting scholarships in Higher Education for 
the first three rank-holders in state and district 
levels in the SSLC and Higher Secondary 
Examinations was introduced. This scheme 
was implemented in 1996. Large number 
of poor students in various districts got 
benefited by this scheme.  

The DMK Government under 
Kalaignar was also very proactive to 
introduce Computer Training scheme for 
government college students during the 
early 2000s itself, in anticipation of the 
software boom. This opened up enormous 
opportunities for students to seek their 
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career in software and even go overseas and 
take up a lifelong career in reputed global 
organizations.

A Free bus pass scheme for students was 
also introduced by the DMK government 
to subsidize their travel costs to schools & 
colleges. Tamil Nadu Samacheer School 
Education Legislation - 2010 was enacted 
to implement an equitable education system 
throught Tamil Nadu. (5)

After Kamarajar & Arignar Anna, 
Kalaignar Karunanidhi played a huge role in 
the development of education in the state of 
Tamil Nadu. It put the students of Tamil Nadu 
on a strong footing in Education.

Free laptop scheme for government and 
government-aided higher secondary school 
students was introduced by the ADMK 
government in 2011. It also introduced free 
bicycle scheme, Free uniform, school bags 
& school supplies like pencils, geometry box 
and atlas. Special cash incentive scheme for 
government and government-aided school 
students who pursue class 10th, 11th and 
12th were awarded Rs. 1500, 2000 and 
5000 respectively. (6) In the ADMK, after Mr. 
M.G.Ramachandran, Ms. Jayalalitha also 
played a role in the development of education 
in Tamil Nadu.

Currently, our Hon’ble Chief Minister 
M.K. Stalin from the DMK, has announced 
the provision of nutritious  breakfast in the 
morning, to students of classes 1-5 in all 
government schools on all working days, in 
addition to the nutritious meals in the noon. 
He also announced an upgrade 25 higher 
secondary government schools to Model 
Schools to emulate the standard in the 
National Capital – New Delhi. He has also 
announced a monthly stipend of Rs. 1000 for 
girl students who pursue higher education in 
government schools.

Thus, we saw in the quick journey of 
the above paragraphs, how Educational 
Development in Tamil Nadu from Justice 
Party to the current DMK, has been vigorously 
pursued under the Dravidian Model. Tamil 
Nadu has always excelled in nurturing 
education and upliftment of the students. The 
state of Tamil Nadu has a much higher Index 
in Education, than many other states of North 
India.  

Educational Outcomes in Tamil 
Nadu:

Let us examine some metrics & data in 
this section and quantify the benefits of 
education through various schemes under 
the Dravidian Model that we saw in the last 
section. According to the 2017-2018 report 
of the All-India Survey on Higher Education 
(AISHE), 48.6% of Tamil Nadu’s youth in the 
age group of 18-23 years, are engaged in 
some form of higher education or the other, 
which is one of nation’s highest. Access to 
tertiary education is also relatively inclusive, 
with 42% of youth among the oppressed 
castes & SCs are being enrolled in higher 
education, as against 21.8% at the all-India 
level.

The average pupil-teacher ratio and pupil-
classroom ratio is also far better in Tamil Nadu 
as compared to the all-India average. The 
NITI (National Institution for Transforming 
India) Aayog's school education quality 
index (SEQI) for the year 2016-17 classifies 
Tamil Nadu and Kerala as the best in school 
education in India. 

As per the National Sample Survey (NSS) 
71st round (2014), the average expenditure of 
a higher secondary student in a government 
school in Tamil Nadu is Rs. 2862 which is less 
than half the all-India average of Rs. 6916. 
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Tamil Nadu does well in most other 
educational indicators as well. It ranks first 
in terms of GER (gross enrollment ratio) 
in middle school and third in terms of the 
composite index of elementary education. 
As per the last educational development 
index (composite index of averages with 
many variables like access, infrastructure, 
teachers and outcomes) computed by the 
National University of Educational Planning 

and Administration (NUEPA), Tamil Nadu 
tops among the major states in India. 

The latest report of the Ministry of Human 
Resource Development (MHRD) also places 
Tamil Nadu at the top, in terms of access & 
equity and fifth place in infrastructure. Let 
us see some graphic – charts & data in the 
following section, that will 2demonstrate the 
development indices of Tamil Nadu.

Graphic 1: Percentage of Children enrolled in Private Schools

(Source: https://prayatna.typepad.com/education/datastatistics)

Graphic 2: Basic Infrastructure in Primary Schools (2015)

(Source :The Dravidian Model ,Cambridge University Press, United Kingdom pp-58)
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Graphic 3: Expenditure on Higher Education per Capita)

(Source: DECCAN CHRONICLE March31,2019)

Graphic 4: Female Illiteracy

(Source: https://thewire.in/education/why-tamil-nadu-doesnt-need-more-schools)
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Graphic 5: Tamil Nadu Report Card – Class 10

(Source: National Achievement Survey 2021)
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Graphic 6: Tamil Nadu Report Card – Class 8

(Source: National Achievement Survey 2021)
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However, the learning outcome has 
been a source of concern. Overall learning 
outcomes are relatively poor with the ministry 
report placing the state in the seventeenth 
position. (7). 

On Jun 5 2022, Tamil Nadu held the top 
position with states of Punjab, Chandigarh 
and Kerala in Performance Grading Index in 
School Education. This survey is composed 
of various parameters including access, 
infrastructure, equity and learning outcomes. 
(8). But the National Achievement Survey 
2021, places Tamil Nadu students’ learning 
outcome below the national average. (9).

The advances made by the Dravidian 
Movement in Tamil Nadu’s Educational index 
are solely due to the vision of our leaders of 
the Dravidian Stock. Gross Enrollment Ratio 
is an index that Tamil Nadu can proudly 
attribute to the Dravidian Model.

According to recent surveys, we in Tamil 
Nadu are also at the top in the infrastructure 
index, access to education and educational 
equity, but our learning outcome is relatively 
low. There is a decline in learning outcome 
and this must be addressed and discussed 
sincerely. Only then we can identify the 
contributing factors to the problem and 
resolve them. 

Problems in Education:

In education, for each and every small 
thing, you have your point of view and you 
ought to know about different points of views.  
People with a lot of learning & knowledge 
are in the highest positions of office in 
every field. They achieved phenomenal 
experience through their formal learning. 
This is the reason that most of the scientists 
and leaders prefer to have their education 

in their mother tongue like Dr. A.P.J. Abdul 
Kalam, Dr. Mayilsamy Annadurai and Dr. K. 
Sivan. These persons develop a great vision, 
and that comes from their education in their 
mother tongue. (10).

UNESCO suggests to start teaching a 
second language to children above 10 years 
of age or approximately while they are in 
their 5th class. Kothari Commission (1964-
66) said, "The children are well versed in 
their mother tongue before learning other 
language". (11). 

“The love of one's tongue is the foremost 
of all loves that are required of the people 
born in our land. I affirm again and again that 
the love of the mother tongue is a must for 
those born in Tamil Nadu”, says Periyar EVR. 
(12)

Mother Tongue plays a major role in 
building the children’s cognitive ability, but 
unfortunately many of the today’s parents 
are not considering it. Nowadays, people 
don't live for their true aspirations, but live 
for other people's expectations. This mindset 
plays a major role in deciding the medium 
of instruction for their children. Both the 
educated and uneducated parents do the 
same mistake. Because people want to 
boast to other people that their children are 
studying in premium schools, they go to the 
extent of denying their children, the ability to 
think, read and write in their mother tongue. 
Most people put their children in English 
medium schools from the start and some 
even go to the extent of choosing a foreign 
language instead of the mother tongue even 
for the language classes. As a result, children 
are pushed into a conflict between their 
observations and cognitions. They struggle 
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to grasp in the school, because children 
observe something different in daily lives. 
They observe their parents talking and doing 
social things in their mother tongue, but the 
school medium puts teaching & learning 
only in English. This leads to confusion & 
conflict. Children start to memorize words 
without understanding. It in turn reduces 
the children’s questioning & thinking ability. 
Though they are getting good marks, they 
are not able to think on their own. They only 
commit everything to hard memory. This is a 
huge disadvantage in the formative years of 
school study.

Very recently, when the results of the 10th 
class came out in Tamil Nadu, it shocked 
everyone. Many students have failed in 
their mother tongue (Tamil) language 
examinations. We must address this on a top 
priority, because it is the mother tongue for 
most of the students in Tamil Nadu.

The next issue is that many students think 
that the Mother Language is not needed 
for higher studies or professional studies. 
There should be a change in higher studies 
curriculum and Tamil should be included 
and taught seriously. Tamil school books 
should be updated to reflect current & 
modern technologies. More teachers should 
be appointed for teaching Tamil or mother 
tongue in schools.

If a society or country needs to develop 
well, teachers must be in a good position in 
that society. In Finland, it takes a full 7 years 
to complete a teacher training study course. 
People and Government adore the teaching 
profession. Salary of the teachers is one of 
highest in the country. Whereas, a Bachelor 
of Education study course in Tamil Nadu in 
the early days was just one year and very 

recently upgraded to 2 years. There are lakhs 
of teacher training graduates in Tamil Nadu.

Also, not many people consider the issues 
of teachers from the private schools.  Both 
the Government & Private school teachers 
play a role in the overall learning outcome in 
education. Many private school teachers are 
not satisfied, as ultimately the society  judges 
them by their salaries. Private schools do 
collect a lot of money from students, but they 
don’t pay back their teachers well. After many 
degree courses that teachers go through, 
they end up working for a meagre salary, 
that would not even cover their normal life 
expenses. Lakhs of teachers are working 
under such situations in schools. It affects 
them on a psychological plane and that in 
turn reflects in their teaching.

In my personal experience, when I was 
a student in a private school, I had some 
health issues and when I was trying to 
explain to my teachers, no one considered 
it. I can understand now what made them to 
behave in that manner. They are simply not 
inspired, but forced into teaching, which they 
do grudgingly. 

If there is no bond between the teacher 
and the student, only machine-like learning 
will happen. Many students are affected 
every day in schools because of this multi-
pronged issue. Even a biller in a grocery 
shop earns a five-digit salary but the private 
school managements pay a meagre Rs. 
3000 - 8000 to their teachers. This affects 
the morale of the teachers, and it in turn 
affects the learning outcome of the students. 
Both the government and private school 
teachers should be on parity with respect to 
emoluments. They should also be trained in 
psychology & counseling, in addition to the 
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subject knowledge. This helps the teachers 
to bond with their students and boost their 
morale during education. 

There should also be a continuous 
upgrade mechanism for teachers to update 
their subject knowledge and delivery skills. 
Similarly, for the students, there should be a 
separate talent test in addition to the regular 
tests to boost the applied knowledge and 
individuality of students. Gaps in the teaching 
- learning process have to be identified and 
bridged. 

There is also a crucial problem in the 
evaluation system. Students were taught to 
obtain pass marks all the time, but in reality it 
is not possible to fully succeed without failing 
here and there. Teachers should counsel 
students to accept failures, learn from them 
and do their best the next time. There should 
also be good career guidance sessions at 
schools to expose the students to the realities 
of the outside professional world. Children 
should not be forced to fulfill the Parent’s 
dream but to chase their own dreams with 
passion. Parents should also understand 
that every child is unique and every child's 
world is different. 

Lately, caste divisions in the society 
have also become a major issue in schools. 
Near Cheranmadevi in south Tamil Nadu, 
a student was fatally attacked by a group 
of students belonging to another caste. To 
identify the Caste, colored bands are tied to 
Students’ wrists, which is grossly inhuman 
and indecent. Sporting bands or ropes in 
specific colors have led to altercations and 
verbal abuses. Scuffles were witnessed 
inside schools and sometimes they have 
spilled onto the streets too. (13) 

Parents should not encourage their 
children to promote caste, by tying caste-
colored ropes on their wrists. It breeds 
discrimination. Social Volunteer groups 
like the NSS should create awareness in 
this area. Caste system is rooted in the 
young minds of students by the casteist 
local people in the society. Because of this 
education in rural areas get degenerated. 
Parent-Teacher Associations should play 
a major role to overcome such serious 
social issues. Parent-Teacher coordination 
can solve a lot of problems. Developing 
infrastructures like smart class rooms and 
other technologies should be employed 
in schools to further facilitate the cause of 
Education. There should be separate classes 
to teach Periyar’s Rationality, Self-Respect  
and Social Justice in schools. Also, classes 
to teach environmental sciences should be 
promoted. 

If all these issues are addressed seriously 
and remedial steps taken with constant 
inputs from teachers, parents, volunteers 
and the government, the state of Tamil Nadu 
will lead in the index of overall learning 
outcome, in addition to the already improved 
indices like gross enrollment ratio, access 
and infrastructure. Let’s make the Overall 
Learning Outcome our next focus and achieve 
the true benefit of Education championed by 
the Dravidian Model in Tamil Nadu.
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“There is substantial linguistic evidence favoring 
  Dravidian authorship of the Indus Civilization. 

The evidence includes:

• The presence of Dravidian loanwords and loan 
translations in the Rig Veda.

• The substratum influence of Dravidian on Indo-
Aryan as seen in phonological changes like 
introduction of retroflex sounds, morphological 
changes like switch-over from inflexion to post-
fixation, and near-identical syntactical structures 
moving Indo-Aryan closer to Dravidian than to Indo-
European languages. 

• Computer analysis has shown that the Indus 
language had only suffixes (as in Dravidian) and no 
prefixes (as in Indo-Aryan) or infixes (as in Munda).

The Indus religion as revealed by pictorial depiction 
on seals and sealings included worship of a buffalo-
horned male god, mother-goddesses, the pipal 
tree, the serpent and possibly the phallic symbol, 
all of which are known to have been derived from 
the aboriginal populations”.

(Interpreting the Indus Script: The Dravidian Solution 
Convocation Address. Dravidian University – Feb 26 2015, 

Kuppam. Andhra Pradesh, Union of India).

Prof. Dr.IRAVATHAM MAHADEVAN
National Fellow of the Indian Council of Historical Research.
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The Essence of Social Justice.

• “If a larger country oppresses a smaller country, 
I’ll stand with the smaller country.

• If the smaller country has a majoritarian religion 
that oppresses minority religions, I’ll stand with 
minority religions. 

• If the minority religion has caste and one caste 
oppresses another caste, I’ll stand with the caste 
being oppressed. 

• In the oppressed caste, if an employer oppresses 
his employee, I’ll stand with the employee. 

• If the employee goes home and oppresses his 
wife, I’ll stand with that woman. 

Overall, oppression is my enemy!”

Periyar E.V.R
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மசருமானிய மமாழிமபயர்ப்பில் 
திருக்குறள்
(கொர்ல் கி�வுல் ர�ொழிரெயர்ப்பு)

முனைவர். க. சுபாஷிணி,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, ்ெருமனி

Abstract:

The trade activities initiated by the 
Portuguese traders and the religious activities 
that took place in the 16th to 18th CE in 
the South Indian costal area had created 
substantial interest among the English to 
venture in trade activities in South India. The 
enduring success of the English East India 
Company has created deep interest to the 
Danish Kingdom to focus on establishing 
Trade in East, particularly in the Tamil Nadu 
coastal area. The Danish East India company 
was formed and it ventured in trade in the 
East. Not limiting only to trade, the King had 
interest to extend the Lutheranian religion in 
this geography. As a result of this, Lutheran 
priests arrived in Tharangampadi to spread 
the gospel among the local people in Tamil 
Nadu. The priests learnt to read and write 
Tamil language. They mastered many Tamil 
literatures and among them is Thirukkural. 
This paper deals with the efforts taken in 
translating Thirukkural in German Deutsch 
language, particularly looking at the efforts of 
Dr. Karl Graul.

முனனுரர:

உை்கப்்ேகாதுமளற எை அளழக்கப்ேடும் 
சிறப்பு்டன தி்கழ்வது திருககுறள். தமிழ் 
்மகாழியின ்ேருளமளய உை்கறியச் 
்ெய்த தமிழ்ப் ேள்டப்புக்களில தளையகாய 
நூைகா்கத் தி்கழ்கினறது திருககுறள். உைகில 
புழக்கத்தில உள்ை ேை ்மகாழி்களில 
்மகாழி்ேயர்க்கப்ேட்ட நூைகா்கவும் இது 
தி்கழ்கினறது. ஐபரகாப்பிய ்மகாழி்களில 
ஒனறகாை ்ெர்மகானிய ்மகாழியில (ப்டகாய்ச்) 
திருககுறள் ்மகாழி்ேயர்ப்பு ்ெய்யப்ேடடு  
்ெர்மகானிய ்மகாழி பேசும் மக்கள் மத்தியில 
இநத நூல, தமிழ் இைககியத்துககு ஓர் 
அறிமு்கமகாகிய வரைகாறறுச் ்ெய்திளய 
விவரிப்ேதகா்கவும் அதில குறிப்ேகா்க ்டகாக்டர்.
்ககார்ல கரவுல எழுதிப் ேதிப்பித்த திருககுறள் 
்மகாழி்ேயர்ப்பு ேறறிய ்ெய்தி்களைத் 
தருவதகா்கவும் இக்கடடுளர அளமகினறது.

ஆய்வுப் பினபுலம்:

தமிழ்க வரைகாறளறயும் தமிழர் 
ேண்ேகாடடு விெயங்களையும் ேறறிய 
ஆய்வு்களில ்ேகாதுவகா்க ேகாண்டிய, பெர, 
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பெகாழ, ெகாயக்க, ெகாளுககிய மனைர்்களின 
வரைகாறு்களை விவரித்து இவறபறகாடு 
நிறுத்திக ்்ககாள்ளும் ஆய்வுப் பேகாககு 
நிைவுகினறது. தமிழ்க நிைப்ேரப்பில 
ஐபரகாப்பியர்்களின வருள்கயும், அது 
ஏறேடுத்திய ெமூ்க, ெமய, வகாழ்வியல 
ெகார்நத மகாறறங்களும் ்ேருவகாரியகா்க ஆய்வு 
பெகாககிலிருநது ஒதுக்கப்ேடுவளத அலைது 
்கண்டு ்்ககாள்ைகாமல புறநதள்ைப்ேடுவளதக 
்ககாண்கினபறகாம்.

 ்க்டநத அறுநூறு ஆண்டு்களில தமிழர் 
வகாழ் நிைத்தில நி்கழ்நத ேண்ேகாடடு 
மகாறறங்களை விவரிககும் பேகாது சிை 
்ெய்தி்களை பம்ைழுநதவகாரியகா்கச் 
்ெகாலலிவிடடு அவறறின அடித்தைமகா்க 
அளமநதிருககும் விெயங்களை ஆய்வுப் 
்ேகாருைகா்கக  ்ககாணகாமல ்ெலகினற 
பேகாககிைகால வரைகாறறின ஒரு ேகுதி 
்கண்டு்்ககாள்ைப்ே்டகாமல ்ெலகினற 
நிளைளயக ்ககாண்கினபறகாம். அதில 
முககியமகா்க ஆய்வுககுடேடுத்தப்ே்ட 
பவண்டிய வி்டயங்கைகா்க உள்ைளவ 
இனளறககு அறுநூறு ஆண்டு்களுககு முனைர் 
தமிழ்கத்தில நி்கழ்நத ஐபரகாப்பியர்்களின 
வணி்கம், ெமயம் ்தகா்டர்ேகாை நி்கழ்வு்களும் 
அதன தகாக்கத்தகால தமிழ்ெகாடடுககு ் வளிபய 
ஏறேட்ட தமிழ் ்மகாழி ேரவைகாக்கம் 
்தகா்டர்ேகாை சிை நி்கழ்வு்களுமகாகும். 

ஓளைச்சுவடி்களில தமிழ் இைக்கண 
இைககிய, அறிவியல, ெமூ்க ்ெய்தி்களைக 
குறித்து ளவககும் பேகாககிலிருநது 
அச்சு இயநதிரத்தின அறிமு்கத்பதகாடு 
அச்சுப்ேதிப்ேகா்க நூல்களை ்வளியிடும் 
மகாறறம் ஐபரகாப்பியரின தமிழ்க 
வருள்கயிைகால நி்கழ்நத ஒரு ெம்ேவம். 
இது தவிர்க்கப்ே்ட முடியகாத ேடிப்ேடியகாை 
ெமூ்கப்புரடசிளயத் தமிழ்க நிைப்ேரப்பில 
ஏறேடுத்தியது (பமகா.பெகாவிஸ் விகப்டகாரியகா, 
ேக. 34).

தமிழ் நூல்கள் அச்சுப்ேதிப்ேகாக்கம் எனேது 
பேகாை, தமிழ் இைககிய இைக்கணங்களின  
ஐபரகாப்பிய ்மகாழி்ேயர்ப்பு ்தகா்டர்ேகாை  
ெ்டவடிகள்க்களும் பேெப்ேடுவது எனேது 
ஆய்வுைகில குளறவகா்கபவ உள்ைது. 
குறிப்பி்டத்தக்க ்மகாழி ்ேயர்ப்புப்ேணி்கள், 
அதகாவது தமிழிலிருநது ஐபரகாப்பிய 
்மகாழி்களுககு கி.பி.17ம் நூறறகாண்டு 
்தகா்டஙகி ெ்டநதை எனேதும், அதில 
திருவள்ளுவர் இயறறிய திருககுறள் மி்க 
முககியமகா்க ேைரது ்கவைத்ளத ஈர்த்த 
ஒரு நூல எனேதும் குறிப்பி்டத்தக்கது 
(C.S.Mohanavelu, pg.38)  . ஐபரகாப்பிய 
்மகாழி்களில திருககுறள் ்வளிவநதுள்ைது 
எைப் ்ேருளமப்ேடுதபைகாடு நிறுத்திக 
்்ககாள்வதிபைபய ்ேரும்ேகாபைகார் 
இருநது விடும் நிளை ்தரிகிறது. ஆயின, 
எவ்வள்கயில இநத ்மகாழி்ேயர்ப்பு 
முயறசி்கள் பமற்்ககாள்ைப்ேட்டை, 
எவ்வள்கயகாை தகாக்கத்ளத இநத 
்மகாழிப்்ேயர்ப்பு நூல்கள் ்வளிவநத 
பேகாது ஐபரகாப்பிய ெகாடு்களில அளவ 
ஏறேடுத்திை எனேது பேகானறவறளற ஆய்வு 
்ெய்வது முன்ைடுக்கப்ே்டகாமபைபய 
உள்ைது. இதளைக ்கருத்தில ்்ககாண்டு 
திருககுறளுக்ககாை ்ெர்மகானிய ப்டகாய்ச் 
்மகாழி ்ேயர்ப்பு ேறறிய பினபுைத் 
த்கவல்களை ஆரகாயும் ஒரு ஆய்வகா்க இநதக 
்கடடுளர அளமகினறது.

ஆய்வுமுரற:

பமறகுறிப்பிடடுள்ை பெகாக்கத்ளதச் 
்ெயலேடுத்தும் வள்கயில  ்ெர்மகானிய 
ப்டகாய்ச் ்மகாழியில அளமநத ஆ்கஸ்ட 
ஃப்்ரடிக ்ககாம்்மரர் அவர்்களின திருககுறள் 
்மகாழி்ேயர்ப்பு நூலும் (August Friedrich 
Cammerer, Des Thiruvalluver - Gedicht und 
Denksruche, Aus der Tamulischen Sprache uebersetz 
von August Friedrich Cammerer, 1803 )  ்டகாக்டர்.
்ககார்ல கிரவுல அவர்்களின ்ெர்மகானிய 
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ப்டகாய்ச் ்மகாழியில அளமநத திருககுறள் 
்மகாழி்ேயர்ப்பு நூலும் (Karl Graul, Der Kural 
des Tiruvalluver, Ein Gnomisches Gedicht über die 
Drei strebeziele des Menschen, 1856)  முழுளமயகா்க 
இநத ஆய்விற்ககாை அடிப்ேள்டத் 
தரவு்கைகா்க எடுத்து ஆரகாயப்ேட்டை. 
இதனு்டன தமிழ்கத்தின சுவடிப்ேதிப்பியல 
்தகா்டர்ேகாை ஆய்வு நூல்கள் அடிப்ேள்ட 
வகாசிப்ேகா்க எடுத்துக்்ககாள்ைப்ேட்டை.  
இநத ஆய்விறகு உதவும் வள்கயில அளமநத, 
கி.பி.17ம் நூறறகாண்டில ்்டனமகார்க மறறும் 
்ெர்மகானிய வணி்க முயறசி்கள் மறறும் 
அபதகாடு ்தகா்டர்புள்டய ்ெய்தி்களை 
வழஙகும் சிை நூல்களும் இநத ஆய்விறகுத் 
துளண நூல்கைகா்க எடுத்துக ்்ககாள்ைப்ேடடு 
ஆய்வுககுடேடுத்தப்ேடடுள்ைை.

மெர்மானிய லூதரன பாதிரிமார்களின தமிழக 
வருரக:

இநதிய நிைப்ேரப்பில லூதரன 
ேகாதிரிமகார்்கள் ெளேயின ெமய 
ெ்டவடிகள்க்கள் 17ம் நூறறகாண்டு ்தகா்டஙகி 
18ம் நூறறகாண்டின ஆரம்ே ்ககாை்கட்டங்களில 
நி்கழ்நதை. இரண்டு லூதபரனிய கிருத்துவ 
ேகாதிரிமகார்்களின தமிழ்கத்துக்ககாை 
வருள்கபய இதறகு ்தகா்டக்க நிளைளய 
உருவகாககிய வரைகாறறு நி்கழ்வகா்க 
அளமகினறது.

்ெர்மனிளயத் தளைளமயி்டமகா்கக 
்்ககாண்்ட லூதரன கிருஸ்துவ மத 
ேகாதிரிமகார்்கள் மதம் ேரப்பும் பெகாக்கத்து்டன 
இநதியகாவின ்தறகுப் ேகுதிககு 
வருவதறகு இரு நூறறகாண்டு்களுககு 
முனைபர ்கத்பதகாலிக்க ேகாதிரிமகார்்கள் 
்தனனிநதியப் ேகுதி்களுககு வருள்க தநது 
்தனதமிழ்கத்தில,  குறிப்ேகா்கத் தூத்துககுடிப் 
ேகுதியில ்கத்பதகாலிக்கக கிறிஸ்துவ 
மதம் ேரவ ஆரம்ே நிளைப் ேணி்களை 
பமற்்ககாண்்டைர் (பமகா. பெகாவிஸ் 
விகப்டகாரியகா, ேக.8) இது ேடிப்ேடியகா்க 

வைர்நது ்தன தமிழ்கத்தின திரு்ெலபவலி, 
தூத்துககுடி, திருச்சி, மதுளர பேகானற 
ேகுதி்களில பேகார்த்துக்கல, இத்தகாலி, பிரகானசு 
ஆகிய ெகாடு்களிலிருநது ்கத்பதகாலிக்கப் 
ேகாதிரிமகார்்கள் தமிழ்கம் வநது தமிழ் ்கறறு 
உள்ளூர் மக்களிள்டபய கிருத்துவ ெமய 
்ெறிளயப் ேரப்புதல, ேள்ளிககூ்டங்களை 
உருவகாககி தமிழ்கத்தின ேலபவறு 
தரப்ேட்ட மக்கள், குறிப்ேகா்க அடித்தடடுச் 
ெமூ்க மக்கள் ்கலவி வகாய்ப்புக்களைப் 
்ேறும் வள்கயிைகாை ெமூ்க மகாறறங்கள் 
நி்கழத்்தகா்டஙகியிருநதை. இத்தள்கய 
முயறசி்களில முககியமகாைவர்்கைகா்க 
்ெனறிகஸ் ்ெனறிகஸ் அடி்கைகார், 
ப்ககானஸ்்டண்டின பெகாெப் ்ேஸ்கி 
(வீரமகாமுனிவர்), பெகாபிலி ேகாதிரியகார் 
பேகானபறகாளரக குறிப்பி்டைகாம். 
(்க.சுேகாஷிணி, ேக.12)

இத்தள்கய முயறசி்களில ்்டனமகார்க 
அரசும் முளைப்புக ்ககாட்டத்்தகா்டஙகியது. 
1612ம் ஆண்டில ப்டனிஷ் ஈஸ்ட இநதியகா 
்கம்்ேனி தஞெகாவூரின தரங்கம்ேகாடிப் 
ேகுதியில ஒரு சிறு ேகுதிளயப் ்ேறும் 
உரிளமளய ஆண்டுக ்கட்டணமகா்க இநதிய 
ரூ.3111 ்ெலுத்திப் ்ேறறைர்.  அச்ெமயம் 
தஞளெளய ஆண்டு ்்ககாண்டிருநத 
ரகுெகாத ெகாயக்க மனைரின (இவருககு 
அச்சுதப்ே ெகாயக்கர் எனற ்ேயரும் உண்டு) 
அனுமதிபயகாடு இநத உரிளம ் ேறப்ேட்டது. 
இதன ்தகா்டர்ச்சியகா்க நி்கழ்நத அரெ 
ஆளணயின ேடி 19.11.1620ம் ெகாள் 
தரங்கம்ேகாடியில ்்டனமகார்ககின ப்டனிஷ் 
்்ககாடி ஏறறப்ேடடுத் தரங்கம்ேகாடியில 
ப்டனிஷ் ்தகா்டர்பு உறுதி ்ெய்யப்ேடடு 
அதி்ககாரப்பூர்வமகாக்கப்ேட்டது. இதன 
்தகா்டர்ச்சியகா்க ப்டனீஷ் வர்த்த்கர்்கள் 
தரங்கம்ேகாடி வநதிறஙகிைர். இவர்்களுககு 
வர்த்த்க முனபைகாடி்கைகா்க அச்ெமயம் 
இஙகிைகாநதின ஈஸ்ட இநதியகா ்கம்்ேனி 
அளமநதிருநதது.
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்தன இநதியகாவின கிழககுக ்களர 
ெ்கர்்களில வர்த்த்கம் ்ெய்வது எனேது 
மடடும் ப்டனிஷ் அரசின பெகாக்கமகா்க 
அளமநதிருக்கவிலளை. வர்த்த்கத்பதகாடு 
மதம் ேரப்பும் பெளவளயயும் ்ெய்ய 
பவண்டும் எனேளத ப்டனிஷ் மனைர் 
விரும்பியதகால 18ம் நூறறகாண்டின 
ஆரம்ேக ்ககாை்கட்டத்தில தமிழ்கத்தின 
தரங்கம்ேகாடிககு ப்டனிஷ்  அரெ ஆளணயு்டன 
முதல அதி்ககாரப்பூர்வ மதம் ேரப்பும் 
ெமயக குழு ஒனறு கிபி 1706இல தமிழ்கம் 
வநதிறஙகியது. இதில இ்டம் ்ேறறவர்்கள் 
்ெர்மகானிய ேகாதிரிமகார்்கள் சீ்கனேகாலகும் 
ப்்ைடபெகாவும் (C.Mohanavelu, pg 26)

மதம் ேரப்பும் ேணிககு இவர்்களுககு 
அடிப்ேள்டத் பதளவயகா்க இருநதது தமிழ் 
்மகாழித்திறன. தமிழ் ்மகாழிளயக ்கற்க 
ஆரம்பித்த ேகாதிரியகார் சீ்கனேகாலக, லூத்தரன 
ேகாதிரிமகார்்கள் தமிழ்்மகாழிளயக ்கற்க 
உதவும் வள்கயில இைக்கண நூற்களை 
எழுதிைகார்்கள். ேை தமிழ் இைககிய 
நூல்களைத் தகாம் ்கறறு,  ்ெர்மகானிய மக்கள் 
தமிழ் ்கற்க உதவும் வள்கயில ்ெகாற்ேகாருள் 
அ்கரகாதி்களை உருவகாககிைகார். அவர் 
வகாசித்த இைககிய நூல்களில திருககுறளும் 
அ்டஙகும் எனற ்ெய்திளயச் சீ்கனேகாலகின 
ள்க்யழுத்துக குறிப்புக்களிலிருநது 
அறிய முடிகினறது. ( Jeyaraj, Daniel 
and Young, Richard Fox 2013, p. 240 - 241.)  
அப்பேகாளதய நிளையில திருககுறளின 
ைத்தீன அலைது பவறு ஐபரகாப்பிய ்மகாழி 
்ேயர்ப்பு உருவகா்கவிலளை. ஆ்கபவ 
சீ்கனேகால்க அவர்்கள் ்கறற திருககுறள் தமிழ் 
ஓளைச்சுவடி நூல்கபை எைக ்்ககாள்ைைகாம்.  
முதல ைத்தின ்மகாழி ்ேயர்ப்பு 
வீரமகாமுனிவர் அவர்்கைகால 1730, அதகாவது 
சீ்கனேகாலக அவர்்கள் தமிழ்கம் வநது 
ஏறககுளறய 20 ஆண்டு்களுககுப் பினைபர 
உருவகாக்கப்ேட்டது. ஆயினும் கூ்ட இநத 
ைத்தீன ்மகாழி்ேயர்ப்பு முழுளம ்ேறற 

எலைகா குறடேகாக்களையும் உள்ை்டககிய ஒரு 
்மகாழி்ேயர்ப்பு அலை (Graul, 1856 P.XVII).   

ஆரம்பகால திருக்குறள் மமாழிமபயர்ப்புகள்:

திரு்ெலபவலி அம்ேைவகாண ்கவிரகாயர் 
1812ம் ஆண்டில திருககுறள் மூைேகா்டம் 
எனனும் நூளை அச்சு வடிவில ேதிப்பித்தகார் 
எனறு அறிகினபறகாம் (மகாதவன, 2000, 
ே.70) இதறகுப் பினைணியகா்க இருநது 
உதவியவர் ஆஙகிபைய ்ககாைணித்துவ 
ஆடசியில அதி்ககாரியகா்க இருநத எலலிஸ் 
அவர்்கள். தமிழ் ்மகாழியில தீவிர ேறறும் 
ஆர்வமும் ்்ககாண்டு ெலை புைளம 
்ேறற ஆஙகிபையரகாை அறிஞர் எலலிஸ் 
(F.W.Ellis) அவர்்கள் அபத 1812ம் ஆண்டில 
ஆஙகிைத்திலும் அதன பினைர், ப்்ரனசு, 
ரசிய ்மகாழி, ஸ்வீடிஷ் ்மகாழி, ்ெர்மன 
்மகாழி ஆகிய பிற ்மகாழி்களிலும் 
்மகாழி்ேயர்த்து ்வளியிடும், ேணிளய 
பமற்்ககாண்டிருநதகார். இதறகு முனைபர 
பேகார்த்துககீசியரகாை வீரமகாமுனிவர்  (Beschi 
) அவர்்கள் 1730 வகாககில முதல இரண்டு 
ேகுதி்களை மடடும் ைத்தீன ்மகாழியில 
்மகாழி்ேயர்ப்பு ் ெய்து ் வளியிடடிருநதகார் 
(Graul, 1856 P.XVII). வீரமகாமுனிவரின 
்மகாழி்ேயர்ப்பின அடிப்ேள்டயில 
ஐபரகாப்பிய சூழலுககு ைத்தீன ்மகாழி 
வகாயிைகா்க திருககுறள் அறிமு்கம் 
்ேறறிருநதது எனேளத ெகாம் அறிகினபறகாம்.

ஆ்க, ெமககுக கிள்டககினற 
்ெய்தி்களின அடிப்ேள்டயில திருககுறள் 
ஓளைச்சுவடியிலிருநது அச்சுவடிவம் 
்ேறறது ைத்தின ்மகாழியில வீரமகாமுனிவர் 
்ெய்த ்மகாழிப்்ேயர்ப்புப் ேதிப்பிலிருநது, 
அதகாவது 1730ஆம் ஆண்டிலிருநது 
்தகா்டஙகுகினறது எைக ்கருதைகாம்.

மசருமானிய மமாழியில் திருக்குறள்:

முதன முதலில  ்ெர்மகானிய ்மகாழியில 
்மகாழி்ேயர்க்கப்ேட்ட நூைகா்க ெமககுக 
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கிள்டப்ேது  ஆ்கஸ்ட ஃப்்ரடிக ்ககாம்்மரர் 
எனற ்ெர்மகானிய லூத்தரன மதபேகாத்கர் 
(August Friedrich Cämmerer)  அவர்்கள் 
்மகாழி்ேயர்த்து முனனுளரயும் தநது 
எழுதிய நூைகாகும் (Graul, 1856 P.XVII). 
எலலிஸ் அவர்்களின ஆஙகிை ்மகாழி 
்ேயர்ப்பு ்வளிவருவதறகு முனைபர 
்ெர்மகான ்மகாழியில இநத நூல அச்சிடடு 
்வளியி்டப்ேட்டது.  இநத நூல 1803ம் 
ஆண்டு ்ெர்மனியில நூரன்ேர்க (Nurnberg)  
ெ்கரில அச்ெகாக்கம் ்ெய்யப்ேட்டது. 
(பினனிளைப்பு 1. – புள்கப்ே்டம் நூலின 
அடள்டப்ே்டத்ளதக ்ககாடடுகினறது. இநத 
நூளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ேதிப்ே்கம் 
2019ஆம் ஆண்டு  முளைவர்.்க.சுேகாஷிணியின 
ஆஙகிை முனனுளரபயகாடு மறுேதிப்ேகா்க 
புதிய வடிவில ்வளியிடடுள்ைது) 

இநத நூலின ்ேயர் Das Thiruvalluvar 
Gedichte und Denksprueche எனேதகாகும். இநத 
நூளைப் ேறறிய விரிவகாை அறிமு்கம் ஒனறு 
1807ம் ஆண்டு ்ெர்மனியின நூரன்ேர்க 
(Nurnberg)  ெ்கரில ்வளிவநத  இைககிய 
ெகாபைடு ஒனறில (Allgemeine Literatur 
Zeitung, 29.June 1807) ேதிவகாகியுள்ைது 
எனற ்ெய்திளயயும் அறிய முடிகினறது. 
(பினனிளைப்பு 2. – புள்கப்ே்டம் ெகாளிதழின 
்ெய்திளயக  ்ககாடடுகினறது) .  இநத 
ெகாபைடடில ்ெர்மனியிலிருநது மதம் 
ேரப்பும் ேணிக்ககா்க ப்டனீஷ் அரசின 
ஆதரவில தமிழ்கத்தின தரங்கம்ேகாடிககுச் 
்ெனற லூத்தரன ேகாதிரிமகார்்களின இைககியத் 
பத்டல்களை ளமயப்ேடுத்தி விவரிககும் 
்ெய்தியகா்க இச்்ெய்தி அளமநதுள்ைது. 
அதில சிறு அறிமு்கத்துககுப் பினைர் இநத 
நூளைப்ேறறிய விைக்கம் வருகினறது. 
குறள்்களின ் மகாழி ் ேயர்ப்பு, திருவள்ளுவர் 
ேறறிய ்ெய்தி்கள் எனற வள்கயில 
திரு.்ககாமரர் அவர்்கள் ேள்டத்திருககும் 
இப்ேள்டப்ளே விவரிககினறது இநத 
இைககிய ெகாபைடடுச் ்ெய்தி.

Das Thiruvalluvar Gedichte und Denksprueche  
எனற இநத  நூல முழுளமயகா்க ்ெர்மகானிய 
்மகாழியிபைபய எழுதப்ேடடுள்ைது. நூலில 
்ககா்மரர் அவர்்கள் முதலில  தைது அறிமு்க 
உளரளய ேதிகினறகார். தமிழ்கத்தின ்தய்வ 
வழிேகாடு்கள், ெமூ்க நிளை்கள், இைககியம் 
எை சிை த்கவல்களை இப்ேகுதியில 
குறிப்பிடுகினறகார். அடுத்து திருவள்ளுவரின 
வகாழ்கள்க வரைகாறளற விைககும் வள்கயில 
சிை த்கவல்களைக குறிப்பிடுகினறகார். 
அக்ககாைத்தில புழக்கத்தில இருநத 
திருவள்ளுவளரப் ேறறிய ்களத்களைக 
குறிப்பிடடுத், திருவள்ளுவளர இநத நூலில 
அறிமு்கம் ்ெய்கினறகார்.  அதன பின 1330 
குறள்்களுககுமகாை ்மகாழி ்ேயர்ப்பு 
இநத நூலில ேத்துப் ேத்தகா்க  வரிளெயகா்க 
வழங்கப்ேடடுள்ைை. 

கார்ல் க்ரவுல் மெர்மானிய மமாழிமபயர்ப்பு:

்ககா்மரர் அவர்்களுககுப் பின தரங்கம்ேகாடி 
வநத ்ெர்மகானிய அறிஞர் ்ககார்ல கரவுல 
அவர்்கள் Der Kural des Tiruvalluver  எனற 
நூளை எழுதி ்வளியிட்டகார். இது கிழககு 
்ெர்மனியின ளைப்ஸிக (Leipzig) ெ்கரில 
1856ம் ஆண்டில நூல வடிவம் ்கண்்டது. (இநத 
நூளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ேதிப்ே்கம் 
2019ஆம் ஆண்டு  முளைவர்.்க.சுேகாஷிணியின 
ஆஙகிை முனனுளரபயகாடு மறுேதிப்ேகா்கப் 
புதிய வடிவில ்வளியிடடுள்ைது). 

இநத நூலின ்ேயரின தமிழகாக்கம் " 
திருவள்ளுவரின குறள் " எனேதகாகும். 216 
ேக்கங்கள் ்்ககாண்்ட இநத  நூலில கரவுல 
அவர்்கள் தைது முனனுளர,  ேரிபமைழ்கரின 
உளர, அதற்ககாை தைது முனனுளர 
எைத் ்தகா்டஙகுகினறகார். திருககுறளின 
பெரடி ்மகாழி ்ேயர்ப்பு எனறிலைகாமல 
ெல்ைண்ணங்கள், ெற்கருத்து்கள், அரெரின 
மகாண்பு, ேண்ேறற இச்ளெயின ேண்பு எனேது 
ேறறித் திருககுறள் கூறும் ்கருத்ளத முன 
ளவத்து இநத நூளைப் ேள்டத்திருககினறகார். 
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்ககாதலில ்கைவு, ்ேறபறகார் ெம்மதத்து்டைகாை 
திருமணம் எனற த்கவல்களையும் 
குறிப்பிடடுத் திருவள்ளுவரின வகாழ்கள்க 
வரைகாறு எை இறுதிப்ேகுதிளயயும் பெர்த்து 
இநத நூளை உருவகாககியிருககினறகார். 
்டகாக்டர்.கரவுல அவர்்கள் தமிழ் 
இைக்கணத்தில மிகுநத பதர்ச்சி ்ேறறவர் 
எனேதும் இஙகு குறிப்பி்டத்தக்கது.

திருககுறள்ளுக்ககாை உளர 
எழுதிபயகாரகா்கப் ேனனி்ரண்டு 
உளரயகாசிரியர்்களின ்ேயர்்களைத் திரு.
கரவுல அறிநதிருநதகார். அவர்்களுள் 
தருமர், மணககுள்டவர், தகாமத்தர், ேரிதி, 
திருமளையகார், மலைர், ்கவிப்்ேருமகாள், 
்ககாளிங்கர், ெச்சிைகார்ககினியர், ேரிபமைழ்கர் 
ஆகிபயகாரின ்ேயர்்களை அவர் தம் நூலில 
சுடடிக ்ககாடடி விவரிககினறகார். எலலிஸின 
(F.W.Ellis) ஆஙகிை ்மகாழி்ேயர்ப்ளேக 
கரவுல வகாசித்திருநதகார். திருககுறள் 
நூலின முதல ேகாலில  ேதினமூனறு 
அத்தியகாயங்களை எலலிஸ் ஆஙகிைத்தில 
்மகாழி ்ேயர்த்ததகா்கக குறிப்பிடுகினறகார் 
கரவுல. இநத  ஆஙகிை ்மகாழி்ேயர்ப்பில 
ஆஙகிைத்தில  விைக்க உளரளயயும் 
இளணத்து வழஙகியிருப்ேளதயும், 
அதில இைக்கண ஆய்வு்களையும் 
இளணத்து  வழஙகியுள்ை ்ெய்திளயயும் 
குறிப்பிடுகினறகார்(Graul, 1856 P.XVII).

இநத நூலின அளமப்ளேப் ேறறி 
ஆரகாய்வதும் இநத ்மகாழி்ேயர்ப்பிளைப் 
ேறறிய விரிவகாை விைக்கம் ்ேறுவதறகு 
உதவும். இநத நூலின முழுளமயகாை ்ேயர் 
Der Kural des Tiruvalluver, Ein Gnomisches Gedicht 
über die Drei strebeziele des Menschen எனேதகாகும். 
இதளை‚ திருவள்ளுவரின  திருககுறள் – மனித 
வகாழ்வின (மூனறு) இைககு்களை பெகாககிய 
பேகாரகாட்டங்களைப் ேறறிய ்ெய்யுட்கள்‘, 
எைத் தமிழில ்மகாழி்ேயர்க்கைகாம். நூலின 
முதலேக்கத்தில உள்ை இநதத் தளைப்பின 

கீழ் இதன ்மகாழி்ேயர்ப்பும் விைக்கமும் 
வழஙகியவர் ்ககார்ல கரவுல எனறு 
குறிப்பி்டப்ேடடுள்ைது. இநத நூளை இவர் 
எழுதி ்வளியிட்ட ெமயத்தில இவர் வகித்த 
ேதவி்களைப் ேறறிய ்ெய்தி்களையும் 
அறிநது ்்ககாள்ை முடிகினறது. அதகாவது 
்ெர்மனியின ளைப்ஸிக ெ்கரின லூத்தரன 
மிஷைரி அளமப்பின இயககுைரகா்கவும், 
கீழ்த்திளெ ெகாடு்களின வரைகாறறு இளறயியல 
அளமப்பின உறுப்பிைரகா்கவும் தகாம் 
இருநதளத நூலின மு்கப்பில  Director der 
Evangel, Luther. Mission zu Lepzig, Mitglid der 
Deutschen Morgenlandischen und der Historisch-
Theologischen Gesselschafft  எனறும் குறிப்பிடடு 
இநத நூளைப் ேதிப்பித்திருககினறகார் 
்டகாக்டர்.கரவுல. இநத நூல ஒபர 
்ககாை்கட்டத்தில, அதகாவது 1856ம் ஆண்டு  
்ெர்மனியின ளைப்ஸிக ெ்கரிலும், Dörffling 
& Franke ேதிப்ே்கத்தகாரகால ைண்்டனிலும்  
Williams & Norgate   ேதிப்ே்கத்தகாரகாலும் 
ேதிப்பிக்கப்ேட்டது. (பினனிளைப்பு 3. – 
புள்கப்ே்டம் நூலின மு்கப்புப்ேக்கத்ளதக 
்ககாடடுகினறது)

நூலின ்தகா்டக்கமகா்கப் ேதிப்ேகாசிரியர் 
உளரளய வழஙகியிருககினறகார் கரவுல. இது 
இரண்டு ேக்கங்கள் மடடுபம ் ்ககாண்்ட சிறிய 
விைக்க உளர. இதில "்ெர்மகானியர்்களுககுத் 
தகான வழஙகும் ்ெய்தியகா்கத் தமிழ்கத்தில 
தகான ்கறற தமிழ்்மகாழியில உள்ை ஒரு 
ெல்ைகாழுக்க நூளை ் ெர்மகானிய மக்களுககு 
அறிமு்கப்ேடுத்தும் பெகாக்கத்து்டன 
இநத நூளைத் தகாம் எழுதியிருப்ேதகா்கக " 
குறிப்பிடுகினறகார். தமிழ்கத்ளதக குறிப்பிடும் 
பேகாது  தமிழர்்களின ெகாடு, அதகாவது 
Tamulenlande  எைக குறிப்பிடுவளதக 
்ககாண்கினபறகாம். 

இதற்கடுத்தகாற பேகாை நூலுக்ககாை ஒரு 
அறிமு்க உளர வருகினறது. இப்ேகுதியில 
முககியமகா்க தமது ெம்ககாைத்து ஏளைய 



35July - September 2022

்மகாழி்ேயர்ப்புக்களைப் ேறறி ்டகாக்டர்.
கரவுல குறிப்பிடுகினறகார். இநத மு்கவுளர 
ேத்துப் ேக்கங்களுககு அளமக்கப்ேடடுள்ைது.  

்ெர்மகானிய ்மகாழியில மடடுமனறி 
ஆஙகிைத்திலும் பிரஞசு ்மகாழியிலும் 
திருககுறள் ்மகாழி்ேயர்ப்பு இபத 
்ககாை்கட்டத்தில நி்கழ்நதிருககினறது. மி்கத் 
தரமகாை ஆைகால முழுளமயள்டயகாத ஆஙகிை 
்மகாழி ்ேயர்ப்பு ஒனறு இஙகிைகாநளதச் 
ெகார்நத ஆஙகிபைய ேகாதிரியகாரகா்க 
இநதியகாவின ்மடரகாசில ேணியில இருநத 
்ரவரண்ட டரூ (Rev. W.H.Drew) அவர்்கைகால 
எழுதப்ேட்டது. இநத நூலின ்ேயர் 
The Cural of  Tiruvalluver, First Part, with the 
Commentary of Parimelaragar. இநத நூலில 24 
குறள்்களுக்ககாை விைக்கமும் ்ேகாருளும் 
்மகாழி்ேயர்ப்ேகா்க வழங்கப்ேடடுள்ைை. 
இநத நூல 1852ல ்வளிவநதது. (Graul, 
1856 P.XVIII). ஆஙகிபையர்்களைப் 
பேகாை பி்ரஞசுக்ககாரர்்களும் திருககுறள் 
்மகாழி ்ேயர்ப்பில ஆர்வம் ்ககாடடிைர் 
எனேளதயும் மறுக்க முடியகாது. திரு.
ஏரியல ( Mr.Ariel) Journal Asiatique எனற 
இதழில ்தகா்டரகா்கத் திருககுறள் ்மகாழி 
்ேயர்ப்புக்களை எழுதி அளவ 1847, 1848 
மறறும் 1852ம் ஆண்டு்களில ்வளிவநதது. 
இநத ்கடடுளர்களில பிரஞசு்மகாழியில 
திருககுறளின முதற ேகாலும் இரண்்டகாம் 
ேகாலும் ்மகாழி ்ேயர்க்கப்ேடடு 
விைக்கத்து்டன வழங்கப்ேடடிருககினறது 
(Graul, 1856 P.XVIII). ்ககாமத்துப்ேகால ேகுதிளய 
திரு.ஏரியல தமது ்மகாழி ்ேயர்ப்பில 
இளணத்துக ்்ககாள்ைவிலளை. ஆைகால 
்டகாக்டர்.கரவுல தைது ்மகாழி்ேயர்ப்பில 
முப்ேகால குறடேகாக்கள் அளைத்ளதயும் 
உள்ை்டககிய ்மகாழி்ேயர்ப்ேகா்க இதளை 
்வளியிடடிருப்ேது மி்கச் சிறப்பு. 

இதளைத் ்தகா்டர்நது வரும் 
ேகுதி ேரிபமைழ்கர் உளரளயப் 

ேறறிய ஒரு விைக்கமகா்க அளமகிறது. 
ஏளைய உளரயகாசிரியர்்களைப் ேறறி 
அறிநதிருநதகாலும் திருககுறள் வகாசிப்பில 
ேரிபமைழ்கரின உளரளயத் துளணயகா்கக 
்்ககாண்டு அதன ்ெய்யுட்களைப் புரிநது 
்்ககாள்ை முயனறிருககினறகார் ்டகாக்டர்.
கரவுல. ெல்ைகாழுக்கம், ெறேண்பு்கள், 
்ககாமம் மறறும் அதிலிருநது மீள்வதற்ககாை 
வழி ஆகியளவபய திருககுறளின முககியச் 
்ெய்தி்கள் எனற வள்கயில குறிப்பிடடுத், 
தைது புரிதலின அடிப்ேள்டயிைகாை ஒரு 
விைக்கத்ளத ்டகாக்டர்.கரவுல இரண்டு 
ேக்கங்களில அளமத்திருககினறகார். 

இதன ்தகா்டர்ச்சியகா்க முப்ேகாலுககுமகாை 
்ெர்மகானிய ப்டகாய்ச் ்மகாழியில அளமநத 
்மகாழி்ேயர்ப்பு வழங்கப்ேடடுள்ைது. 
இளவ ஒவ்்வகாரு ்ெய்யுளின பெரடி 
்மகாழி ்ேயர்ப்ேகா்கவும் சிை ்கடிைமகாை 
்ேகாருள் ்்ககாண்்ட ்ெகாற்களுககு பமைதி்க 
விைக்கங்களை வழஙகிய தனளமயு்டனும் 
அளமக்கப்ேடடுள்ைை.

இறுதிப்ேகுதியகா்க இ்டம் ்ேறுவது 
திருவள்ளுவர் வரைகாறு. திருவள்ளுவளரச் 
சுறறிக ்கட்டளமக்கப்ேட்ட ்களத்களில 
இரண்டு ்களத்களை எடுத்துக ்்ககாண்டு 
அளவ இரண்ள்டயும் திருவள்ளுவர் வரைகாறு 
எனறு இப்ேகுதியில ்மகாழி்ேயர்ப்பு 
்ெய்திருககினறகார் ்டகாக்ட.கரவுல. 

முதலில வரும் திருவள்ளுவர் வரைகாறு 
பவடள்டக்ககாரமுதலியகார் (Graul, 1856 P.185)  
எனேவர் எழுதிய நூளைத்தழுவிய ்களத. 
இரண்்டகாவதகா்க வருகினற திருவள்ளுவர் 
வரைகாறு ெரவணப்்ேருமகாள் ஐயர் 
(Graul, 1856 P.189)  எனேவர் எழுதிய 
திருவள்ளுவர் வரைகாறு எனற ்களத. இளவ 
இரண்டுபம திருவள்ளுவரின வரைகாறளறப் 
புளைக்களதயகாககி அதீத ்கறேளை்களையும் 
ேகார்ப்ேனீய வர்ைக ப்ககாடேகாடடின உயர் 
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தனளமளய ்வளிக்ககாடடும் வள்கயில 
புளையப்ேட்ட ்கடடுக ்களத்களின 
அடிப்ேள்டயில திருவள்ளுவளர  
அள்டயகாைப்ேடுத்த உருவகாக்கப்ேட்ட 
்களத்கைகாகும். எனினும் திருககுறளை 
எழுதிய திருவள்ளுவளரப் ேறறிய வகாழ்கள்க 
வரைகாறளற தைககு அக்ககாை்கட்டத்தில 
கிள்டத்த நூைகாதகாரங்களின துளணயு்டன 
்டகாக்டர்.கரவுல அவர்்கள் இநத நூலில வழங்க 
முறேடடிருககினறகார் எனற அைவிபைபய 
நூலில அளமநதிருககும் இநதப் ேகுதிளயக 
்ககாணபவண்டியுள்ைது.  

மதிப்பீடு:

்ெர்மனி மடடுமனறி ்ெர்மன 
்மகாழியகாை ப்டகாய்ச் ்மகாழி ேயண்ேகாடடில 
உள்ை ஏளைய ெகாடு்கைகாை ்்டனமகார்க, 
சுவிஸர்ைகாநது, ஆஸ்திரியகா, ெஙப்கரி 
பேகானற ெகாடு்களிலும்  திருககுறளுக்ககாை 
்மகாழி ்ேயர்ப்புக்கைகா்க இக்கடடுளரயில 
குறிப்பி்டப்ேடடிருககும் இரு 
்ெர்மகானிய ்மகாழி்ேயர்ப்பு நூல்களும் 
்ேகாது மக்கள் வகாசிப்பிறகும், ஆசிய 
ெகாடு்களின இைககியங்களை ஆரகாய 
விரும்புபவகார் மத்தியிலும் அறிமு்கமகா்க 
வழி ஏறேடுத்தியிருககினறை எனேளத 
மறுப்ேதறகிலளை. ஆயினும் இநத ்மகாழி 
்ேயர்ப்பும் இவறறில உள்ை வரைகாறறுத் 
த்கவல்களும் முழுளமயகாை ேகார்ளவளயத் 
தரும் வள்கயில அளமநதுள்ைைவகா எனேது 
ப்கள்விககுடேடுத்தப்ே்ட பவண்டியுள்ைது.

உதகாரணமகா்க, தமிழ்கத்திறகு 16ம் 
நூறறகாண்டு இறுதி ்தகா்டஙகி லூத்தரன மதம் 
ேரப்பும் ேணிக்ககா்க ்ெர்மனியிலிருநது 
்க்டலவழிப்ேயணம் பமற்்ககாண்டு 
வநது பெர்நத ேகாதிரிமகார்்கள் தமிழ் ்கறற 
சூழளைக ்கவனிக்ககாது ஒதுககிவி்ட 
முடியகாது. அவர்்கைது அக்ககாைச்   சூழலில 
தமிழ் ெமூ்க ்கட்டளமப்பில உயர்ெகாதி எை 

அளழக்கப்ேடும் ெமூ்கத்து மக்களி்டம் 
மடடுபம தமிழும் தமிழ் இைககியமும் 
்கற்கககூடிய சூழல இருநதளமயகால 
திருவள்ளுவளரப் ேறறிய நிளைப்ேகாடள்ட 
அது்ககாறும் ்கட்டளமக்கப்ேட்ட   
ேகார்ளவயில ளவத்து மடடுபம இநத 
்மகாழிப்்ேயர்ப்பில சிை ேகுதி்களில 
விைக்கங்கள் வழங்கப்ேடடுள்ைளமளயக 
்ககாண முடிகினறது. இது திருவள்ளுவரின 
பினபுைத்ளதயும் ்கருத்தின ஆழத்ளதயும் 
்மகாழி ்ேயர்ப்பில ெரியகா்க 
உடேடுத்தவிலளை எனற  சிநதளைளய 
எழுப்ேத் தவறவிலளை.  திருககுறளைப் 
ேறறியும் திருவள்ளுவளரப் ேறறியும் 
விரிவகாை ஆய்வுத் தரவு்கள் கிள்டககினற 
இக்ககாை்கட்டத்தில ஏளைய ்மகாழி்களில 
இதற்ககாை ்மகாழி்ேயர்ப்பு 
முயறசி்களுககு ஏறேடடுள்ை பதளவ 
பேகாைபவ  ்ெர்மகானிய ்மகாழியிலும் 
மீண்டும் திருககுறள் மறுவகாசிப்புககு 
உடேடுத்தப்ேடடு  ்ெர்மகானிய ப்டகாய்ச் 
்மகாழியில மீள்ேதிப்பு ்ெய்யப்ே்ட 
பவண்டியது அவசியக்க்டளமயகாகினறது. 
இதளைச் ்ெய்வதன வழி திருககுறளைச் 
்ெம்ளமப்ேடுத்தி  ்ெர்மகானிய ்மகாழி 
பேசும் ெகாடு்களில திருககுறளை 
மீள் அறிமு்கம்  ்ெய்ய பவண்டியது 
அவசியமகாகினறது. 

முடிவுரர:

தமிழ் ்மகாழி ஐபரகாப்பிய சூழலில, 
அதிலும் குறிப்ேகா்க ்ெர்மகானிய ்மகாழி 
பேசும் மக்கள் வகாழ்கினற ெகாடு்களில 
அறியப்ே்டகாத ்மகாழி அலை. ்க்டநத ஒரு 
நூறறகாண்டில ஏறேட்ட அதி்கமகாை மக்கள் 
புைம்்ேயர்வும் இைஙள்கப் பேகாரிைகால 
ஐபரகாப்ேகா்வஙகும் புைம்்ேயர்நத 
இைஙள்கத் தமிழ் மக்கள் அதி்கம் வகாழ்கினற 
சூழலிலும் தமிழ்்மகாழி ஐபரகாப்பிய நிைத்தில 
அறியப்ேட்ட ் மகாழி எனேது நிதர்ெைம்.  சிை 
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ேல்களைக்கழ்கங்களில தமிழ்த்துளறயின 
வழி தமிழ் பேகாதிக்கப்ேடுவது 
ஐபரகாப்ேகாவில நி்கழ்கினறது. ஐபரகாப்பிய 
மகாணவர்்களுககுத் திருககுறள் 
மீள்வகாசிப்பிறகு உடேடுத்தப்ேடடுச் ெம்ககாை 
ஆய்வின அடிப்ேள்டயில திருககுறள் 
மீண்டும் ்ெர்மகானிய ்மகாழியில ்மகாழி 
்ேயர்க்கப்ேடடு வழங்கப்ே்ட பவண்டியது 
ெம் முனபை இருககினற மி்க முககியக 
்க்டளம எனேதில ஐயத்திறகு இ்டமிலளை.
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ேத்திரிக்னகயில்	 1807ம்	ஆணடில்	 திருக்கு்றள்	
ேற்றிய	நூல்	விமர்சைம்

	பின்னின்ணபபு	3:		கார்ல்	க்ரவுல்	அவர்கள்	
எழுதிய	திருக்கு்றள்	பமாழிபேயர்பபு	நூலின்	
அட்னடபேடம்.

 

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முளைவர் சுேகாஷிணி தமிழ் ஆய்வகாைரும், 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அளமப்பின 
தளைவரும், அதன நிறுவைர்்களில 
ஒருவரும் ஆவகார். ்ெருமனியில 
்ேகாறியியைகாைரகா்கப் ேணியகாறறி 
வருகினறகார். இஙகிைகாநதின வகார்னேகாபரகா 
்கலலூரியில ்தகாளைத்்தகா்டர்புத் துளறயில 
முளைவர் ேட்டம் ்ேறறவர்.

தமிழ்க ்கணினித் துளற ஆய்வு்களுக்ககா்க 
உருவகாை உத்தமம் எனற அளமப்பில 
அதன ்தகா்டக்கம் முதல ேங்களித்து 
வருகினறகார். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 
எனனும் அளமப்ளே முளைவர். ெகா. 
்கண்ணனு்டன இளணநது ஏறேடுத்தி, 
இளணய ்வளியில தமிழர் வரைகாறளறயும், 
அரிய தமிழ்ச்சுவடி ஆவணங்களையும் 
ேகாது்ககாககும் முயறசிளயத் ்தகா்டஙகிைகார். 
இம்முயறசியில குறிப்பி்டத்தக்க 
எண்ணிகள்கயிைகாை தமிழ் ஓளைச்சுவடி்கள் 
மினைகாக்கம் ்ெய்யப்ேடடுள்ைை. 

சுேகாஷிணி ேைமுளற தமிழ்கம் ்ெனறு, 
அஙப்க ்கைப்ேணி்களை பமற்்ககாண்டு, 
வகாய்்மகாழி இைககியங்கள், சிறேங்கள், 
ப்ககாயில ்கடடுமகாைங்கள், ்கல்வடடுக்கள், 
ேண்ள்டய தமிழர் வகாழ்வியல கூறு்கள் 
எைப் ேைதரப்ேட்ட த்கவல்களை எண்ணிம 
வடிவில பெ்கரித்து ஆய்வு்கள் ்ெய்து, 
மின்வளியில ்வளியிடடு வருகினறகார். 

இநத முயறசியின வழி, இஙகிைகாநதில 
உள்ை பிரித்தகானிய நூை்கத்தின அரிய 
தமிழ் நூல்கள் சிைவும் மினைகாக்கம் 
்ெய்யப்ேடடுள்ைை. அண்ளமயில 
இவர் ்்டனமகார்க, ப்ககாப்ேன ஆ்கன அரெ 
நூை்கத்தின பெ்கரிப்பில இருககும், லூத்தரன 
ேகாதிரிமகார்்களின 300 ஆண்டு்கள் ேழளமயகாை 
முப்ேத்்தடடு தமிழ் ள்க்யழுத்து 
ஓளைச்சுவடி நூல்களை மினைகாக்கம் 
்ெய்துள்ைகார். இநத ஓளைச்சுவடி்களைத் 
தமிழிளணயக ்கலவிக்கழ்கம், தமிழ் 
ஆய்வகாைர்்கள் ேயன ்ேறும் வள்கயில 
தங்கள் இளணயதைத்தின வழி அள்டய வழி 
்ெய்துள்ைது. தமிழ் மரபு, தமிழிைககியம், 
்கணினித் தமிழ் வைர்ச்சி குறித்து ேை 
்ெகாற்ேகாழிவு்களையும் முளைவர் 
சுேகாஷிணி நி்கழ்த்தியுள்ைகார். <
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திராவிட இயக்கமும், 
தமிழநாட்டில் அஞசல் 
மதாரலமதாடர்புத் மதாழிறசஙக 
இயக்கமும்

ஆ.செல்லபபாண்டியன்

கட்டுரரச் சுருக்கம்:

உை்கத் ்தகாழிற புரடசி ஏறேட்ட 
பின, இநதியத் ்தகாழிறெங்க வரைகாறும், 
குறிப்ேகா்கத் தமிழ்ெகாடடில அதன வரைகாறும், 
அதில திரகாவி்ட இயக்கத்தின ேங்களிப்பும், 
அதிலும் குறிப்ேகா்கத் ்தகாமுெ எனனும் 
்தகாழிைகாைர் முனபைறறச் ெங்க வரைகாறும் 
எனறு ேை ப்ககாணங்களில விரிவகா்க ஆய்கிறது 
இக ்கடடுளர.

"்ககாண்ே ்தலைகாம் ்தகாழிைகாளி 
்ெய்தகான! அவன

்ககாணத் தகுநதது வறுளமயகாம்

பூணத் தகுநதது ்ேகாறுளமயகாம் " (1) 

எனறகார் புரடசிக ்கவிஞர் ேகாரதிதகாென 
அவர்்கள், இனளறககு எண்ேது 
ஆண்டு்களுககு முனைகால. உளழககும் 
மக்களின வகாழ்வியல நிளைளய, அவர்்களின 
அவைத்ளதக ்கவிளத வரி்கைகால வடித்துத் 
தநதளவ தகான இளவ.

தறபேகாது அறிவியல ்தகாழில 
நுடேத்தின உச்ெமகாை அளைத்து வள்க 
ேள்டப்பு்களையும் மனித ெமூ்கம் நு்கர்நது 
அனுேவித்துக்்ககாண்டிருககிறது,இளவ 
மனிதகுைத்திறகு உளழககும் மக்கள் 
ேள்டத்தளித்த ெகாதைங்கள்.அவர்்கள் 
வழஙகிய ,வகாழ்வியலுக்ககாை சீதைங்கள்.

மி்க பவ்கமகாை 'அறிவியல தைத்தில' 
திைம் திைம் புதிய புதிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள் 
அணி வகுத்து நிறகினறை. நீரகாவி இயநதிரம் 
்தகா்டஙகி அணு மினெகாதைங்கள் வளர, 
ெநதிரனில மனிதன ்ககால ளவத்தது முதல 
தறபேகாது ்ெவ்வகாய்க ப்ககாளில ஆய்வு 
ெ்டத்தும் 'மங்கள் யகான' விண்்கைம் 
அனுப்பியதுவளர த்கவல ்தகாழில 
நுடேத்தில எண்ம(டிஜிட்டல)முளற 
வளர மி்க  நீண்்ட ேடடியல உை்கைகாவிய 
மனித குைத்திறகு ெகாதளை்கைகா்க மனித 
குைத்திற்ககாை வகாழ்வியல ெகாதைங்கைகா்க 
வ ழ ங ்க ப் ே ட டி ரு க கி ன ற ை . இ ள வ 
அளைத்தும் உளழககும் மக்களின 
வியர்ளவயில விளைநதளவ!

அணுளவப் பிைநது அதன ஆறறல 
உணர்நது அநத விண்ளண அைநது அதன 
அறிவியல ்தரிநது,இநத மண்ளணப் 
பிைநது,அதில ்கனிமம் அ்கழ்நது,்கடும் 
மளைளயக குள்டநது அதில வழிளய 
வகுத்து,்ேரும் ்க்டல நீைம் அைநது,அதன 
ஆய்வில ்தளிநது ்க்டலின மடியில ்ெடிய 
ேகாைம் அளமத்து இனனும் வகார்த்ளத்களில 
அ்டங்ககாத ெகாதளை்களை உளழககும் மக்கள் 
இநத உைகிறகு வழஙகி உள்ைைர்.

இனனும் ்க்டல வழிப்ேகாளத,வகானவ
ழிப்ேகாளத,்தகாளைத்்தகா்டர்பு த்கவல 
்தகாழில நுடேம்,இயறள்க சீறறங்களை 
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எதிர்்்ககாள்ளும் பேரகாறறல எை எண்ணறற 
ெகாதளை்கள் .இளவ எலைகாம் ்தகாழிைகாைர் 
உளழப்ேகாலதகான உயர்நது நிறகினறை.
ஆைகால உைகில ்ேரும்ேகுதியகா்க உள்ை 
உளழககும் மக்களின வகாழ்வகாதகாரம்(Living 
Standard) ப்கள்விககுறியகா்க பின தஙகிபய 
உள்ைது.அவர்்களின வகாழ்கள்கப் ேயணம் 
்தகா்டர் பேகாரகாட்டமகா்கபவ ெ்கர்நது 
்்ககாண்டிருககிறது.

உரழக்கும் மக்களின அர்ப்பணிப்பு:

உை்க அைவில இத்தள்கய ்ேரும்ேகுதி 
உளழககும் மக்கள் தகாங்கள் அளமப்பு 
ரீதியகா்க ்ெயலே்ட முடியகாதவர்்கைகா்க 
,்ெயலே்ட இயைகாதவர்்கைகா்க 
உ ள ழ த் து க ் ்க கா ண் டி ரு க கி ற கா ர் ்க ள் .
இவர்்கள் திைககூலி ்தகாழிைகாளியகா்க 
,ஒப்ேநத ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க,மளைய்கத் 
பதகாட்டத் ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,ேண்ளணத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க ,ேரநது 
ேட்ட விவெகாயத் ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,சிறு குறு நிறுவைத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,்ெெவு,மீன பிடித்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
மி்கப்்ேரும்ேகானளமயகா்க உள்ை 
்கடடுமகாைத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க திைம் 
வியர்ளவ சிநதி தங்கள் உளழப்ளே இநத 
ெமூ்கத்திற்ககா்க அர்ப்ேணித்துக்்ககாண்டிருக
கிறகார்்கள்.

வைரும் ெகாடு்களில மறறும் 
்ேகாருைகாதகாரத்தில பின தஙகிய ெகாடு்களிலும் 
இதுதகான எதகார்த்த நிளை.ஐககிய ெகாடு்கள் 
ெளேயின உை்க ெகாடு்கள் வறுளம ஆய்வு 
அறிகள்க(ெைவரி-20,2020) இளத உறுதி 
்ெய்துள்ைது.(2)

இத்தள்கய உளழககும் மக்கள் 
ெ்கர்ப்புறங்களில மூனறில ஒரு ேஙகு மக்கள் 
குடிளெ்களில(Slum Area) வகாழ்கிறகார்்கள்.
அவர்்கள் சு்ககாதகாரம்,்கலவி,மருத்துவம் 
பேகானற அடிப்ேள்ட வெதி்கள் இனறி 
,ஏழ்ளமயிலும் வறுளமயிலும் 
வகாடுகிறகார்்கள்.அபதபேகாை உைகில உள்ை 
ெ்கர்ப்புற மக்கள் ்தகாள்களயப் பேகாை ஏழு 
ம்டஙகு மக்கள் (சுமகார் 650 ப்ககாடிப்பேர்) 
கிரகாமங்களில வகாழ்கிறகார்்கள்.கிரகாமப்புற 
மக்களின ஒரு ேகுதியிைர் சுத்தமகாை 

குடி நீர் கூ்ட கிள்டக்ககாமல அவைத்தில 
வகாழ்கிறகார்்கள் எனறு விவரிககிறது அநத 
அறிகள்க.

இனளறய சூழபை  இப்ேடி 
எனறகால ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர் 
அளமப்பு (ILO) பேகானற நிறுவைங்கள் 
வருவதறகு முனைகால உை்க ெகாடு்களில 
்தகாழிைகாைர்்களின ேகாது்ககாப்பு ,ெட்டங்கள் 
ஏதும் இலைகாத 18,19ஆம் நூறறகாண்டு்களில 
்தகாழிைகாைர்்களின நிளைளம  மி்க 
பமகாெமகா்க இருநதது.

மதாழிறபுரட்சியும் மதாழிலாளர்களும்:

புதிய ்தகாழில நுடேம்,புதிய புதிய 
்கண்டுபிடிப்பு்கள் ்தகாழில்களில முழு 
அைவில இயநதிரமயமகாக்கல ஆகியளவ 
ெ்டநபதறிை.விளைவு உறேத்தி ்ேருக்கம் 
அதுவும் அதிபவ்கத்தில குவிநதது.இவறறின 
்ககாரணமகா்க ்ேரிய அைவில ்ேகாருைகாதகார 
வைர்ச்சிளய அநத ெகாடு்கள் அள்டநதை.
பமலும் ெமூ்கப்ேண்ேகாடடுத்தைங்களிலும் 
மகாறறங்கள் நி்கழ்நதை.புதிய 
்தகாழிறெகாளை்கள் ்தகா்டங்கப்ேட்ட 
அபத சூழலில அவறறில ேணி புரியும் 
்தகாழிைகாைர்்கள் புதிய சிக்கல்களையும் 
புதிய பிரச்ெளை்களையும் எதிர்்்ககாண்்டைர்.
்தகாழிறெகாளை்களில நிர்வகா்கம் முதைகாளி்கள் 
மறறும் ்தகாழிைகாைர்்கள் எனகினற 
அளமப்பு தகாைகா்கபவ ்கட்டளமககும் சூழல 
ஏறேட்டது.

்தகாழிறெகாளை்களில நீண்்ட 
பவளை பெரம் குளறநத அைவில 
வழங்கப்ேடும் கூலி,பவளை உத்திரவகாதம் 
இ ல ள ை , ே கா து ்க கா ப் பு - சு ்க கா த கா ர ம் 
இலளை,மி்கக குளறநத கூலியில குழநளதத் 
்தகாழிைகாைர்்கள்,சுரண்்டப்ேடுதல,வறுளம
,ஏழ்ளம எை அடுக்கடுக்ககா்க துயரங்களைத் 
்தகாழிைகாைர்்கள் எதிர்்்ககாண்்டைர்.ஆைகால 
இவர்்கள் உளழப்பில உருவகாை ்ேகாருட்கள் 
மறற ெகாடு்களுககு ஏறறுமதி ்ெய்யப்ேடடு 
்ேரும் ்ெலவத்ளத ஈடடித்தநதை. அபத 
பெரத்தில  ்தகாழிைகாைர்்களின வகாழ்வகாதகாரம் 
்ேரும் அைவில ேகாதிக்கப்ேட்டை.
அவர்்கள் ்தகா்டர் துயரங்களைச்ெநதித்தைர்.
இத்தள்கய சிக்கல்கள்,பிரச்ெளை்கள் 
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நிளறநத ்ககாை்கட்டத்தில அவறறிறகு 
தீர்வு்ககாண புதிய சிநதளை்களும் 
மகாறறங்களுக்ககாை முயறசி்களும் ,தீர்வுக்ககாை 
அளமப்பு்களும் ,இயக்கங்களும் இயலேகா்க 
உருவகா்கத்்தகா்டஙகிை.

உை்க ெகாடு்களில குறிப்ேகா்க ஐபரகாப்பிய 
அ்மரிக்க ெகாடு்களில ்தகாழிறபுரடசி 
துவஙகிய ்ககாை்கட்டத்திலும் அதறகு 
முனைரும்கூ்ட ்தகாழிைகாைர்்கள் 
தங்களுக்ககாை ்தகாழிறெங்கங்களை 
அளமத்துக ்்ககாள்வதறகு முனேகா்கபவ 
ஆங்ககாஙப்க சிறுசிறு குழுக்கைகா்க 
தங்களுக்ககாை உரிளம்களுக்ககா்க 
ப்ககாரிகள்க்களை முனளவத்து 
பேகாரகாடிக்்ககாண்டிருநதைர்.

்தகாழிறகூ்டங்களிலும் ேணிபுரியும் 
இ்டங்களிலும் ்தகாழிைகாைர்்கள் ்தகா்டர்நது 
ெநதித்த பிரச்ெளை்கள் ேணியில ஏறேட்ட 
இனைல்கள் ்தகா்டர்நது அதி்கரித்து 
வநதை.அதன தீவிரத்தனளம அவர்்கள் 
ஒனறுேடுவளத ்கட்டகாயப்ேடுத்தியது.
்தகாழிைகாைர்்களின ஒறறுளமளய 
வலுப்ேடுத்தி பேகாரகாட்டங்கள் 
ெ்டத்தபவண்டிய பதளவளய,அவசியத்ளத 
உணர்த்தியது.அதன விளைவகா்க இஙகிைகாநது 
உள்ளிட்ட ஐபரகாப்பிய ெகாடு்களிலும் 
,அ்மரிக்ககாவிலும் புதிய அளமப்பு்கள் 
மறறும் ்தகாழிறெங்கங்கள் உரு்வடுத்தை.

இஙகிலாந்தில்..

18-ஆம்  நூறறகாண்டில துவக்கத்தில 
இஙகிைகாநதில ெகார்விச்(Norwich) ேகுதியில 
உள்ை சுரங்கத் ்தகாழிைகாைர்்கள்,தங்கைது 
நியகாயமகாை ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ்தகா்டர்நது 
ேை ்கட்டங்கைகா்க ,ேை ஆண்டு்கள் பவளை 
நிறுத்தம் ்ெய்தைர்.ெகாடடிங்ககாம் ேகுதியில 
்ெெவுத்்தகாழிைகாைர்்கள் பேகாரகாட்டம்,1819-
ஆம் ஆண்டு அளைத்து அளமப்பு்கள் 
ெகார்பில பீட்டர்லூ ேகுதியில 80 ஆயிரம் 
பேர் ்கைநது்்ககாண்்ட பேகாரகாட்டம் 
்கைவரத்தில முடிநதது.18 ்தகாழிைகாைர்்கள் 
உயிரிழநதைர்.1833 ஆம் ஆண்டு பிரிடடிஷ் 
ெகா்டகாளுமனறம்(Factory Act 1838) 
்தகாழிைகாைர் உரிளம்கள் ெட்டம் ்்ககாண்டு 
வநதது.ஆைகால 1834-ஆம் ஆண்டில 

ேண்ளண ்தகாழிைகாைர்்களுககு ஆதரவகா்க 
கூலி உயர்வு ப்கட்ட 'ப்டகாலேடூள் 'ேகுதி 
்தகாழிறெங்கத்திைர் 6 பேளர ஏழகாண்டு்கள் 
தண்்டளை விதித்து ஆஸ்திபரலியகாவின 
குறறவகாளி்கள் ்ககாைனிககு (Penal Colony) 
ெகாடு ்க்டத்திைர்..அரெகாங்கத்தின இத்தள்கய 
்ெயலுககு ்தகாழிைகாைர்்கள்,்ேகாதுமக்கள் 
மத்தியில ெகாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு 
கிைம்பியது.

1842-ல ேருத்தி ேஞசு(Cotton Workers) 
ஆளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ்ேகாது பவளை 
நிறுத்தம் ்ெய்தைர்.1867-ல ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ் (Trade Union Congress) 
உருவகாைது.1871-ல ்தகாழிைகாைர்்களுக்ககாை 
(Trade Union Act 1871) ெட்டம் 
நி ள ற ப வ ற ற ப் ே ட ்ட து . இ ங கி ை கா ந தி ன 
்தகாழிைகாைர் அளமப்ேகாை ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ் பினைகாளில அரசியல ்கடசியகா்க 
இளணநது ்ெயலேட்டது.1900-ல பைேர் 
ேகார்டடி(Labour Party) எனனும் ்கடசியகா்க 
உரு்வடுத்தது.

பெம்ஸ் ப்கயர் ெகாடி(James Keir 
Kardie) தன 10 வயதில நிைக்கரி சுரங்கத் 
்தகாழிைகாளியகா்க தைது ேணிளயத் 
துவஙகி தைது 23-வது வயதில  சுரங்கத் 
்தகாழிைகாைர் ெங்கத்(1879) தளைவரகாைகார்.
ஸ்்ககாடைகாநதின ்தகாழிறெங்கவகாதியகாை 
பெம்ஸ் ப்கயர் ெகாடி பினைகாளில பைேர் 
ேகார்டடி துவஙகியவர்்களில ஒருவரகா்க ,அவர் 
அக்கடசியின முதல தளைவரகா்க பதர்வு 
்ெய்யப்ேட்டகார்.

சுவீடன நாட்டில்:

சுவீ்டன ெகாடடில ஏற்கைபவ இயஙகிவநத 
ேலபவறு ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு்கள் 
,்தகாழிறெங்கங்கள் ஒனறிளணநது 1886 
முதல பதசிய ்தகாழிைகாைர் ெங்கம்(National 
Labour Union) உதயமகாைது.பினைர் 1898-ல 
்தகாழிைகாைர் மத்திய அளமப்ேகா்க (Swedish 
Social Democratic Confederation) L.O. உருவகாைது.
அதறகு இளணயகா்க ்தகாழிறெங்க 
அளமப்பு்டன ்தகா்டர்புள்டய (Swedish Social 
Democratic Party) SAP 1889-ல துவங்கப்ேட்டது.
இநத இரு அளமப்பு்களும் ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கம் மறறும் அரசியலிைலும் ஆதிக்கம் 
்ெலுத்திை.



42 Niy - br¥l«g®  2022

சுவிட்சர்லாந்து...

சுவிடெர்ைகாநது ெகாடு 
்தகாழிலமயமகாைளத(Industralation) அடுத்து 
1860 ்களில ்தகாழிறெங்க அளமப்பு்கள் 
துவங்கப்ேட்டை.1873-ல ேலபவறு 
்தகாழிறெங்கங்கள் இளணநது ்தகாழிைகாைர் 
கூட்டளமப்ளே(Workers Federation) 
உருவகாககிைர்.

ஆஸ்திநரலியாவில்...

அனளறய பிரிடடிஷ் ்ககாைனி ஆதிக்க 
ெகா்டகாை ஆஸ்திபரலியகாவில 1820்களில 
(தண்்டளைக ள்கதி்கள் அலைகாத) 
்தகாழிைகாைர்்கைகால ்தகாழிறெங்க 
அளமப்பு்கள் துவங்கப்ேட்டை.
முதலில சிடனி மறறும்  பெகாேர்க 
ெ்கரங்களிலும் பினைர்  ெகாடு முழுவதும் 
துவங்கப்ேட்டை.1850-்களில 400 ெங்கங்கள் 
துவஙகி ்ெயலேட்டை.அப்பேகாபத 
ஆஸ்திபரலியகாவில சுரங்கத் ் தகாழிைகாைர்்கள் 
உள்ளிட்ட ேைதுளற ்தகாழிைகாைர்்கள் 8 மணி 
பெர பவளை ப்ககாரிகள்களய முனளவத்து 
பேகாரகாட்டம் ெ்டத்திைர்.குறிப்ேகா்க ்ேண்்கள் 
தீவிரமகா்க ்தகாழிறெங்கங்களில ஈடுேட்டைர்.

மெர்மனியில்...

்ெர்மனியில ெள்ட்ேறற ்ெர்மன 
புரடசி(1848-49) ்ககாைத்ளத்யகாடடி ்ேர்லின 
உள்ளிட்ட 40 ெ்கரங்களில ஏற்கைபவ 
தனித்தனியகா்க ்ெயலேடடு வநத எடடு 
்தகாழிைகாைர் ெங்கங்கள் ஒனறிளணநது 
்ெர்மன ் தகாழிறெங்க பேரளமப்ேகா்க(German 
Trade Union Confederation) உருவகாைது.

அமமரிக்காவில்...

ஐபரகாப்பிய ்ககாைனி ஆதிக்க 
ெகாடு்களிலிருநது விடுேட்ட அ்மரிக்ககா 
சுதநதிர ெகா்டகா்க பிர்க்டைப்ேடுத்தப்ேட்ட 
1776-ம் ஆண்டு ்ககாை்கட்டத்தில ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கங்களும் பதகானறி்டத் துவஙகிை.
முனைதகா்கபவ நியூயகார்க ெ்கரில ,தங்கைது 
ஊதியக குளறப்ளே எதிர்த்து ளதயல 
்தகாழிைகாைர்்கள் 1768-ஆம் ஆண்டு 
பேகாரகாட்டம்,பவளை நிறுத்தத்தில 
ஈடுேட்டைர் எனேது ேதிவகாகியுள்ைது.

     1794-ல பிை்்டலபியகாவில துவங்கப்ேட்ட 
(Federal Society Of Journeymen Cordwainers(Shoe 
makers) எனனும் ்தகாழிைகாைர் அளமப்புதகான 
,அ்மரிக்க வரைகாறறில நிளையகாை 
்தகாழிறெங்கங்கள் பதகானறுவதறகு 
முனபைகாடியகா்க வழி்ககாடடியது.
்தகா்டர்நது ெங்கங்கள் ெ்கர்ப்புறங்களில 
வி ரி வ ள ்ட ந த ை . ் த கா ழி ற பு ர ட சி யி ன 
த கா க ்க ம கா ்க , ் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ளி ள ்ட ப ய 
தங்களுள்டய பவளைத்தனளம 
,பவளைக்ககாை ஊதியம் ேறறிய சிநதளை 
விழிப்புணர்வு ஏறே்டத் துவஙகியது.தகாங்கள் 
சுரண்்டப்ேடுவளத உணர்நது பவளை 
பெரக குளறப்பு பேகானற  ப்ககாரிகள்க்கள் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியில  வலுவள்டயத் 
துவஙகியது.இத்தள்கய சூழல ,விழிப்புணர்வு 
ஆகியளவ ்தகாழிறெங்கக ்கட்டளமப்ளே 
விரிவுேடுத்துவது,வலிளமப்ேடுத்துவது 
ேறறிய நிளைளய உருவகாககிை.

இதளையடுத்து 1827-ல 
இயநதிர ்தகாழிைகாைர்(Mechanics') 
்ேகாறிச்்ெம்ளமயகாைர்்கள் ெங்கம் 
உருவகாக்கப்ேடடு மத்திய ெங்க 
அளமப்பு்களை பிலி்்டலவியகாவில 
்கட்டளமத்தைர்.

1852-ல அ்மரிக்ககா மறறும் ்கை்டகாவில 
அச்சுக்களை ்தகாழிைகாைர்்களின ெங்கம் 
விரிவள்டநது ெர்வபதெ அளமப்ேகா்க 
மகாறியது.

19-ஆம் நூறறகாண்டின குறிப்பி்டத்தக்க 
நி்கழ்வு்கைகா்க ,1866-ல பதசிய ெங்கங்கள் 
ஒனறிளணநதை.மற்றகானறு 1880-ல 
(Knights of Labour) பதசிய அளமப்ேகா்க 
வலுவள்டநதது.ஏற்கைபவ 1877-ல ரயிலபவ 
நிறுவைங்களுககு எதிரகாை மகா்ேரும் 
பவளை நிறுத்தத்தில முககிய ேங்்கடுத்து 
வழி ெ்டத்தியது.

பதசிய ெங்களிலிருநத ஒரு ேகுதியிைர் 
1886-ல அ்மரிக்க ்தகாழிைகாைர் 
ெம்பமைைம்(American Federation Of Labor) 
எனற புதிய அளமப்ளே உருவகாககிைர்.

Knights அளமப்பு விரிவகா்க வைர்ச்சி 
அள்டநத நிளையில 1881-ல ்ேண் 
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்தகாழிைகாைர்்களையும் அளமப்பில பெர 
அனுமதித்து,அவர்்களுககும் இயக்கத்தில 
ெம உரிளம அளித்தது.1884-ல ேசிபிக 
ரயிலேகாளத ்தகாழிைகாைர்்களுககு 10% ஊதிய 
உயர்ளவ ்ேறறுத்தநதது.்கடுளமயகாை 
பேகாரகாட்டத்தகால 'ளெடஸ்' இதளைச் 
ெகாதித்தது.

சிக்காநகா நபாராட்டம்.

  அ்மரிக்ககாவின சிக்ககாப்ககா ெ்கரில 1886- பம 
4-ம் ெகாள் ்தகா்டஙகிய ்தகாழிைகாைர் பேரணி 
'பெ மகார்க்்கட ' ெதுக்கத்தில குருதி சிநதிய 
வரைகாறு எைப் ேதிவகாகியது.அ்மரிக்ககாவின 
ேள்ளி வரைகாறறுப் ேகா்டத்தில சிைர் மடடுபம 
உண்ளம நி்கழ்ளவ ேதிவு ்ெய்துள்ைைர். A F 
L அ்மரிக்க ்தகாழிைகாைர் ெம்பமைைத்தின 
தளைவர்,பதகாழளமச்ெங்கங்கள் இளணநது 
விடுத்த அளறகூவல ,' எடடு மணி பவளை 
பெர' ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ெகாடு தழுவிய 
பேகாரகாட்டம்.

பம 1 ்தகா்டஙகியது. அனறு மிகசி்கன 
அ்வனயூவில 80,000 ்தகாழிைகாைர்்கள் 
ேஙப்கறறைர்.இரண்்டகாம் ெகாள் 35000 
்தகாழிைகாைர்்கள் ேஙப்கறறைர்.பம-3 
்ேஸ்்டர்ன-புளு அ்வனவியூவில 
திரண்்ட ்தகாழிைகாைர்்கள் மீது சிக்ககாப்ககா 
்ககாவலதுளற ்கண்மூடித்தைமகாை 
்்ககாளை்வறித்தகாககுதல ெ்டத்தியது.ேைர் 
்்ககாலைப்ேட்டைர்.இளதக ்கண்டித்து 
பம-4ஆம் ெகாள் பேரணி பெ மகார்க்்கட 
ெதுக்கத்தில ெ்டநதபேகாது 2500 பேர் 
்கைநது ்்ககாண்்டைர்.அவர்்களைச்சுறறி 
வளைத்து ்ககாவலதுளற தகாககியது.ேைர் 
் ்க கா ல ை ப் ே ட ்ட ை ர் . ் ே கா ய் க கு ற ற ம் 
சுமத்தி ெகானகு ்தகாழிறெங்கத்தளைவர்்கள் 
தூககிலி்டப்ேட்டைர்.

அவர்்கள் தியகா்கம் அளைவருககும் '8 மணி 
பெர பவளை ' எனற முழக்கம் ்வறறிளயத் 
ப த டி த் த ந தி ரு க கி ற து . அ வ ர் ்க ளி ன 
தியகா்கத்ளதப் பேகாறறும் வள்கயில உை்கம் 
முழுவதும் பம முதல ெகாளை ்தகாழிைகாைர் 
திைமகா்க ்்ககாண்்டகாடுகிறகார்்கள்.
தியகா்கத்தகால உயிர் நீத்த ்தகாழிைகாைர்்களின 
முனபைகாடி்களுககு சிக்ககாப்ககா ெ்கரின 
புற ெ்கர்ப்ேகுதியிலுள்ை Forest (Park 

Illunois) பூங்ககாவில நிளைவுச்சினைம் 
அளமக்கப்ேடடுள்ைது.

இந்தியாவில் மதாழிலாளர் இயக்கம்:

18-ஆம் நூறறகாண்டில இஙகிைகாநதில 
உருவகாை ்தகாழிறபுரடசியிளை்யகாடடி 
இநதியகாவிலும் ேஞசு நூறேகாளை்கள் 
,ெணல ்தகாழிறெகாளை்கள் முதலியளவ 
துவங்கப்ேட்டை.புதிதகா்க இரயிலேகாளத 
அளமககும் ேணியும் துவங்கப்ேட்டது.
இளவ பிரிடடிஷ் இநதியகாவில 1850்களில 
துவங்கப்ேட்ட முககிய ேணி்கள்.

எைபவ 1860்களில ்தகாழிைகாைர் 
பிரச்ெளை்களும் உருவகா்கத் ்தகா்டஙகிை.
வலுவகாை அளமப்பு ரீதியகாை ்தகாழிறெங்கம் 
இலைகாத சூழலிலும் 1875-ல ேம்ேகாய் 
ெ்கரத்தில ேஞெகாளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள்,எஸ்.
எஸ்,்ேன்ககாளீ எனேவர் தளைளமயில 
பேகாரகாட்டம் ெ்டத்திைர்.அத்தள்கய 
பேகாரகாட்டங்களின விளைவகா்க அனளறய 
பிரிடடிஷ் அரசு ்தகாழிைகாைர்்களின 
பிரச்ெளை்களைத் தீர்க்க ்தகாழிறெகாளை்கள் 
ஆளணயம்(Factory Commission) ஒனளற 
அளமத்தது.

ேம்ேகாய் ேஞெகாளைத் 
்தகாழிைகாைர்்களுககு எம்.என.பைகா்ககாநபத 
எனேவர் தளைளமபயறறு பேகாரகாட்டத்ளத 
ெ்டத்திைகார்.அதனவிளைவகா்க ேம்ேகாய் 
ேஞெகாளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் உள்ளிட்ட 
ஆளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ப்ககாரிகள்க்கள் 
உள்ளிட்ட பிரச்ெளை்களின தீர்வுககு 
இஙகிைகாநது ெகா்டகாளுமனறத்தில முதல 
்தகாழிறெகாளை்கள் ெட்டம்(Factory Act 1881) 
்்ககாண்டு வரப்ேட்டது.

ஆயினும் அனளறய ்ககாை்கட்டத்தில 
்தகாழிைகாைர்்களின (Welfare) பெம 
ெைன்கள் மடடுபம ்கவைத்தில 
்்ககாள்ைப்ேட்டது.அவர்்களின அடிப்ேள்ட 
உ ரி ள ம , ப ்க கா ரி க ள ்க ்க ள் , ப வ ள ை 
பெரம் பேகானறளவ ்கவைத்தில 
்்ககாள்ைப்ே்டவிலளை.்தகாழிைகாைர்்களி்டம் 
பேகாதிய விழிப்புணர்வு,அறிவகார்நத 
்ெயலதிட்டம் எதுவும் இலைகாத 
சூழல ்தகா்டர்நதது.இநதியகாவில 
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ஆங்ககாஙப்க ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு்கள் 
்ெயலேட்டகாலும் ,வலுவகாை 
அளமப்புரீதியகாை ்தகாழிறெங்கங்கள் 
பிற்ககாைத்திலதகான உருவகாக்கப்ேட்டை.

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ,மதாழிலாளர் இயக்கம்:

்தகாழிறெங்கங்களின வரைகாறறில 
1918-1924 ்ககாை்கட்டத்திலதகான 
முளறயகாை,வலுவகாை,அளமப்புரீதியகாை 
, ஒ ரு ங கி ள ண க ்க ப் ே ட ்ட 
்தகாழிறெங்கத்திற்ககாை அடித்தைம் 
அளமக்கப்ேட்டது.

முதல உை்கப்பேகாரிைகால 
ஏறேட்ட ேகாதிப்பு்களின தகாக்கத்தகால 
்தகாழிைகாைர்்களின வகாழ்கள்கத்தரம் 
சிளதநது பேகாயிருநத சூழல ஒரு 
புறம்,்தகாழிலமயமகா்க உை்க அைவில 
ஏறேடடுள்ை அறிவியல ் தகாழில நுடேங்கள் 
ேறறிய ்தளிவு,பேகாதிய விழிப்புணர்வு 
ஆகியளவ இலைகாத சூழல ்தகாழிைகாைர்்கள் 
மத்தியில ஏறேட்டது. எைபவ இத்தள்கய 
விழிப்புணர்வு மறறும் ்தகாழிைகாைர்்களின 
அடிப்ேள்டத் பதளவ ,அவர்்களின 
உரிளம ேறறிய புரிதல ஆகியளவ 
ேறறிய ்தளிளவயும் மகாறறங்களையும் 
ஏறேடுத்த பவண்டிய அவசியம் ஏறேட்டது.
இளவ்களை உணர்நத தளைவர்்கள் 
்தகாழிைகாைர்்களின துயரங்களை 
்களையவும்,அவர்்களின வகாழ்கள்கத் தரத்ளத 
உயர்த்தவும் ்தகாழிைகாைர் இயக்கங்களை 
்கட்டளமக்க முனவநதைர்.அளமப்பு ரீதியகா்க 
ெங்கங்களை உருவகாககிைர்.

இந்தியாவில் முதல் மதாழிறசஙகம்:

அனளறய (்ெனளை) ்மடரகாஸ் 
பிரசி்்டனசி(MADRAS Presidency) யில திரு.
வி . ்க ல ய கா ண சு ந த ர ம் , பி . பி . வ கா டி ய கா , ம கா .
சிங்ககாரபவைர் மறறும் ெக்களரச்்ெடடியகார் 
ஆகிபயகார் ஏப்ரல -27 1918-ல '்மடரகாஸ் பைேர் 
யூனியன(MLU) எனற ்தகாழிறெங்கத்ளதத் 
துவககிைர்.இநதியகாவின வரைகாறறில 
அளமப்பு ரீதியகா்க துவங்கப்ேட்ட முதல 
்தகாழிறெங்கம் ்மடரகாஸ் பைேர் யூனியன 
எனேதுதகான சிறப்பு.இதளை அடுத்து 
அ்கமதகாேகாத் ேஞெகாளை(Textile) ்தகாழிைகாைர் 

ெங்கம்,அகிை இநதிய அஞெல ஊழியர் 
ெங்கம் ஆகியளவ்களும் துவங்கப்ேட்டை.

(பி&சி) பினனி மில் நபாராட்டம்:

அனளறய மதரகாஸ் பினனி (பி&சி)  
மில ்தகாழிைகாைர்்களுககு ்கடும் அநீதி 
இளழக்கப்ேடடு வநதது.்தகாழிைகாைர்்கள் 
உரிளம மறுக்கப்ேட்டது.12 மணி பெரம்,16 
மணி பெரம் பவளை வகாங்கப்ேடடு 
சுரண்்டப்ேட்டைர்.நியகாயமகாை ஊதியம் 
மறுக்கப்ேட்டது.எைபவ இத்தள்கய 
்்ககாடுளம்களை எதிர்த்து ேழுத்த 
சுயமரியகாளதக்ககாரர் ,ெங்கத்தின தளைவர் 
திரு.வி.்க. மறறும் ேகுத்தறிவுவகாதியும் 
் ே கா து வு ்ட ள ம வ கா தி யு ம கா ை 
மகா.சிங்ககாரபவைர் ஆகிபயகார் தளைளமயில 
பி&சி மில ்தகாழிைகாைர்்கள் பவளை 
நிறுத்தப்பேகாரகாட்டத்ளதத் துவககிைர்.

அனளறய ஆஙகிபைபய அரசு எம்.எல.
யூ.ெங்கத்ளத தள்ட ்ெய்தது.பேகாரகாட்டத்ளத 
ஒடுக்க ்ககாவலதுளற வரவளழக்கப்ேட்டது.
்கண்மூடித்தைமகா்க பேகாரகாடும் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மீது துப்ேகாககிச்சூடு 
ெ்டத்தப்ேட்டது.ஒனேது ்தகாழிைகாைர்்கள் 
துப்ேகாககிச்சூடடில உயிரிழநதைர்.
இத்தள்கய துயரச்ெம்ேவம் 29.8.1921-ல 
ெள்ட்ேறறது.

தளைவர்்கள் திரு.வி.்க,சிங்ககாரபவைர் 
மறறும் ெக்களரச்்ெடடியகார் உள்ளிடப்டகாளர 
ள்கது ்ெய்தது ்ககாவலதுளற.தளைவர் 
திரு.வி.்க.ளவ ெகாடு ்க்டத்த உத்தரவிட்டது 
நீதிமனறம்.

ஆஙகிபைபய அரசின அ்டககுமுளறளய 
எதிர்த்து எம்.எல.யூ. ெங்கம் நீதிமனறம் 
்ெனறு பேகாரகாடியது.இறுதியில 
்வறறியும் ்ேறறது.இதன தகாக்கம் 
ெகாடு முழுவதும் எதி்ரகாலித்தது.
திரு.வி.்க, மறறும் மகா.சிங்ககாரபவைர் 
தளைளமயில பமலும் ேை ெங்கங்கள் 
மதரகாஸில துவங்கப்ேட்டது.எம்.எஸ்.எம்.
்தகாழிைகாைர் ெங்கம்,மினெகாரத்்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்,டிரகாம்பவ ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்,அச்ெ்கத் ் தகாழிைகாைர் ெங்கம்,ரயிலபவ 
்தகாழிைகாைர் ெங்கம்,ப்ககாளவயிலும் 
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மதுளரயிலும் ்ெெவுத் ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கங்களையும் உருவகாககிைர்.

திராவிட இயக்கமும் மதாழிலாளர்களும்:

முதனமுதலில தமிழ் ெகாடடில 1933-
ஆம் ஆண்டு பம-21-ஆம் ெகாள் தமிழ் ெகாடு 
முழுவதும் பமதிைம் ் ்ககாண்்டகா்டப்ேட்டது," 
1933-ஆம் வரு்டம் பம மகாதம் 21-நபததி 
ஞகாயிறறுககிழளம ,சுயமரியகாளதபயகாரகால 
'பம திைம் ' தமிழ் ெகாடு முழுளமயும் 
்்ககாண்்டகா்டப்ேடும்...அனறு ்ககாளையிலும் 
மகாளையிலும் அநதநதக கிரகாமங்களிலும் 
,ேட்டணங்களிலும் ெமதர்மி்கள் 
ஊர்வைம்,ெமதர்ம ெஙகீதங்களு்டன வரைகாம்; 
ஆங்ககாஙகு கூட்டங்கள் கூடடி ெமதர்மம் 
இ ன ை ் த ன று ம் , ் த கா ழி ை கா ை ரு க கு ம் 
விவெகாயி்களுககும் விைக்கமுறச்்ெய்யைகாம்; 
துர்ப்ேழக்கங்களை ஒழிககுமகாறு 
ேை தீர்மகாைங்களை ்ெய்யைகாம்.
இவ்விதமகா்க ஒழுங்ககா்கவும்,நியகாய 
முளறப்ேடி கூட்டங்களையும் 
ஊர்வைங்களையும் ெ்டத்திக்்ககாள்ளுமகாறு 
ப்கடடுகப்ககாள்கிபறன." (3) எனறு தநளத 
்ேரியகார் அறிகள்க விடுத்தகார்.

அதறகு அடுத்த ஆண்டு முதல பம 1-ஆம் 
ெகாள் பம திைத்ளதக ்்ககாண்்டகாடிைகார்்கள்.
நீதிக்கடசியும் அதறகுப் பின  திரகாவி்டர் 
்கழ்கமும் திரகாவி்ட முனபைறறக்கழ்கமும் 
பம திைத்ளத ்்ககாண்்டகாடி வநதைர்.
இப்பேகாதும் ்்ககாண்்டகாடி வருகினறைர்,

 நீதிக ்கடசி ்ககாைத்தில அதன தளைவர்்களில 
ஒருவரகாை திரு டி.எம். ெகாயர் அவர்்கள் 
,அனளறய ஆஙகிபைய அரசு ்்ககாண்டு 
வநத ்தகாழிறெகாளை்கள் ெட்டம்(Factory Act) 
ேறறி ஒரு அறிகள்கயிளை ்வளியிட்டகார்.
அதில " ஒரு ்தகாழிறெகாளை ேறறிய  
ெட்டம் எனேது ்தகாழிைகாளி-முதைகாளிககு  
இள்டபயயகாை உறவு,்தகாழிைகாைர் 
ெைம்,்தகாழிைகாைர்்களின  கூலி நிர்ணயம் 
எனகிற  மடடில  இருநது வி்டககூ்டகாது.எது 
மி்க முககியம் எனறகால, ் தகாழிைகாைர்்கள் ்ககாை 
்ககாைத்துககும்   கூலித்்தகாழிைகாளி்கைகா்கபவ 
இருப்ேது எனேளதத் தகாண்டி - அடுத்த 
தளைமுளறயிைகாவது அவர்்களின 
பிள்ளை்கள் பமபை வரபவண்டும்.

எைபவ இநத இநதியத் ்தகாழிறெங்க 
ெட்டமுன வடிவு ேறறி ்வள்ளையர் 
அரெகாங்கம் ஒனளறச்பெர்க்க பவண்டும்.
ஒவ்்வகாரு ்தகாழிறெங்கத்த்த்துககும் 
-ஒவ்்வகாரு ்தகாழிறபேடள்டககுப் 
ேக்கத்திபையும் ்தகாழிைகாைர்்களுள்டய 
பிள்ளை்கள் இைவெமகா்க ேடிப்ேதறகு ஏறற 
வள்கயில ேள்ளிக கூ்டங்களை அரசு நிறுவ 
பவண்டும்`(4)  எை ஆஙகிபைபய அரசுககு 
1911-ல எழுதிைகார்.அதுவும் நீதிக்கடசி 
்தகா்டஙகுவதறகு முனைதகா்கபவ திரகாவி்ட 
இயக்க சிநதளைளய ்வளிப்ேடுத்திைகார்.

்தகாழிைகாைர்்கள் ேறறியும் 
்தகாழிறெங்கங்கள் ேறறியும் ஒரு ெரியகாை 
ேகார்ளவ ்ேரியகாருககு இருநதிருககிறது.
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின அறிகள்களய 
தமிழில தநளத ்ேரியகார் குடி அரசில 
்வளியிடடிருககிறகார்.

`்தகாழிைகாைர்்கள் ேகுத்தறிவுவகாதி்கைகா்க 
ஆ்க பவண்டும்.்க்டவுள்,மதம்,ெகாஸ்திரம்,ெம்
பிரதகாயம் முதலிய ்ககாரியங்களில ெம்பிகள்க 
இலைகாமல இருக்கபவண்டும்.

மனிதத் தனளமயிலும் ,மகாைத்திலும் 
,ஒழுக்கத்திலும் ெம்பிகள்க இருக்கபவண்டும் 
`(5) எனறு ்ேரியகார் குறிப்பிடுகினறகார்.

`இநத ெகாடடில 
விவெகாயி்கள்,்தகாழிைகாைர்்கள் அளைவரும் 
திரகாவி்டர்்கள்தகாம்; மஙப்ககாலியபரகா, 
நீகபரகாக்கபைகா, ஆரியபரகா அலைர். 
திரகாவி்டர்தகான ேகாட்டகாளி்கைகாய், 
விவெகாயி்கைகாய் வகாழ்கிறகார்்கள்`(6) எனறு 
குறிப்பிட்டவர் ்ேரியகார்.

்ேகாதுவகா்கபவ ்தகாழிறெங்கம் 
எனறு ்ெகானைகால அது ்ேகாது உ்டளம 
இயக்கத்திறகுத் ்தகா்டர்புள்டயது எனகினற 
எண்ணம்தகான ஒரு ேகுதியிைரி்டம் உள்ைது.
்தகாழிறெங்கம்தகான ்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி-
்ேகாதுவு்டளமக ்கடசிதகான ்தகாழிறெங்கம் 
எனற ்கருத்தும் இநத ெமூ்கத்தில 
அழுத்தமகா்கப் ேதிநதிருககிறது.ஆைகால 
உண்ளம  பவறு.

இநதியகாவில ்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி 
(Communist Party Of India) ்ககானபூரில 
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டிெம்ேர் 26-1925-ல ்தகா்டங்கப்ேட்டது.
அதன தமிழ்ெகாடடின கிளை 1934-லதகான 
துவங்கப்ேட்டது.ஆைகால 1931-அகப்டகாேர் 
4 குடியரசு இதழில தநளத ்ேரியகார் 
அவர்்கள் ்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின 
அறிகள்களய(Communist Manifesto) ்தகா்டர்நது 
இரண்டு மகாதம் தமிழில ்வளியிட்டகார்.ஆம் 
திரகாவி்டர் இயக்கம்தகான ்ேகாதுவு்டளமக 
்கடசியின அறிகள்களய முதன முதலில 
்வளியிட்டது.

1931 டிெம்ேரில தநளத ்ேரியகார் 
இரஷ்யகாவுககு புறப்ேடடுச் ்ெனறகார்.தைது 
இரஷ்யகா மறறும் ஐபரகாப்பியப் ேயணத்ளத 
முடித்துக்்ககாண்டு டிெம்ேர் 1932-ல தகாய்கம் 
திரும்பிைகார்.்ேகாதுவு்டளம ெகா்டகாை 
இரஷ்யகாவுககுச்்ெனறு வநத முதல திரகாவி்ட 
இயக்கத்தின தளைவர் தநளத ்ேரியகார் 
ஆவகார்.

பெகாவியத் இரஷ்யகாவுககு ்ெலவதறகு 
முனேகா்கபவ 1931,ஜீன மகாதம் விருதுெ்கரில 
ெள்ட்ேறற நீதிக்கடசி மகாெகாடடில ்டபிள்யூ.
பி.அ.்ெைநதிரேகாண்டியைகார் தளைளமயில 
ெள்ட்ேறற மகாெகாடடில பேசிய தநளத 
்ேரியகார் , 'ெமத்துவமும் பெகாெலிெமும்தகான ' 
ெமது இைககு' எைப் பிர்க்டைப்ேடுத்திைகார்.
எைபவ ்ேகாதுவு்டளமக ்கருத்து்களை 
தமிழ் ெகாடடில விளதத்த இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்தகான.ம.சிங்ககாரபவைர் 1923-ல 
விழகாவில பமதிைக ்்ககாடிபயறறிைகார்.
ஆைகால ெகாடு முழுவதும் பம திைம் 
்்ககாண்்டகாடியது திரகாவி்டர் இயக்கம்.

"1952ஆவது ஆண்டு, திரகாவி்ட விவெகாயத் 
்தகாழிைகாைர் ெங்கம் எனனும் அளமப்பிளைத் 
தநளத ்ேரியகார் பதகாறறுவித்தகார்.1952ஆம் 
ஆண்டுதகான ெங்கத்ளதப் ்ேரியகார் 
்தகா்டஙகிைகார் எனினும், 1946ஆம் ஆண்டு 
ெள்ட்ேறற ரயிலபவ ்தகாழிைகாைர்்கள் 
பேகாரகாட்டத்தில திரகாவி்டர் ்கழ்கத்திறகுப் 
்ேரும்ேஙகு இருநதது. குறிப்ேகா்க, 
திருச்சிககு அருகில உள்ை ்ேகானமளையில 
ெள்ட்ேறற பேகாரகாட்டம் திரகாவி்டர் 
்கழ்கத் பதகாழர்்களிைகாபைபய முதனளம 
்ேறறது."(7)  எனறு சுே.வீரேகாண்டியன 
குறிப்பிடுகினறகார்.

தநளத ்ேரியகாரும் திரகாவி்ட இயக்கமும் 
்வறுமபை ்தகாழிைகாைர்்கள் ேறறி 
மடடும் சிநதித்திளவயலை.தமிழ் ெகாடடில  
்தகாழிைகாைர்்கைகா்க யகார் இருககிறகார்்கள் 
எனேளதயும் இஙகு உளழககும் மக்கள் 
யகார் எனேளதப் ேறறியும் ஒரு ்தளிவகாை 
ேகார்ளவ இருநதது.

." ் தகாழிைகாைர்்கள் எனறு வருகினறபேகாது 
்தகாழிறெகாளை்களில இருககும் 
்தகாழிைகாைர்்களைப் ேறறி மடடும் 
தநளத ்ேரியகாரும் திரகாவி்ட இயக்கமும் 
்க வ ள ை ப் ே ட ்ட தி ல ள ை . அ வ ர் ்க ப ை கா டு 
இளணத்து ெகாதியின ் ேயரகால ஒடுக்கப்ேடடு 
பிறவித்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க இருககும் 
அளமப்பு ெகாரகா ்தகாழிைகாைர்்களைப் 
ேறறியும்  சிநதித்த இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்.அவர்்களுக்ககா்கவும் இளணத்து 
அளமப்பு ்கடடிய இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்.

மபாதுவுடரமயும் அணைாவும்:

உ்டளமயகாைர்்கள், உளழப்ேகாைர்்கள் எனற 
நிளை மகாறி ,இருவரும் ஒனறகா்க பவண்டும் 
எைச்சிநதித்தவர் அண்ணகா. முதைளமச்ெரகா்கப் 
்ேகாறுப்பேறறபின ‘இனறு 
உ்டளமயகாைர்்கைகா்க இலைகாமலிருககிற 
விவெகாயக கூலி்களுக்்கலைகாம் நிைம் 
கிள்டககிற ஒரு திட்டம் ்வறறி்கரமகா்க 
நிளறபவறறப்ேடுகிறபேகாது,அவர்்களும் 
உ்டளமயகாைர்்கள் ஆகிற ்ககாைம் வரும்.
உ்டளமயகாைர்்கள் -உளழப்ேகாைர்்கள் 
எனற இரண்டு வர்க்க நிளை மகாறும் 
‘(8)  எலபைகாருககும் எலைகாம் எனேபத 
திரகாவி்ட இயக்கத்தின தத்துவம்.அதுபவ 
்ேகாதுவு்டளமத் தத்துவம்.

‘பேரறிஞர் அண்ணகா அவர்்கள் பெகாெலிெம்-
்கம்யூனிெம் ேறறி பதகாழர் ்ைனின அவர்்கள் 
கூறியளத பமறப்ககாள் ்ககாடடிப் பேசிைகார்.1918-
ல ்ைனின அவர்்களி்டம் 'உங்கள் பெகாவியத் 
ெகாடள்டத் ்தகா்டர்நது அடுத்தடுத்து 
்கம்யூனிஸ்ட ெகாடு்கள் அகிைத்தில 
உருவகாகுமகா?" எை ஒரு பேடடியில 
ப்கட்டபேகாது ்ைனின ்ெகானைகார். "உங்கள் 
ப்கள்விபய பிளழயகாைது.இனனும் ஒரு 
்கம்யூனிஸ் ெகாடு கூ்ட இநத பெகாவியத் 
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உடே்ட இநதப் பூமியில உருவகா்கவிலளை!." 
அப்ேடி்யனறகால உங்கள் ெகாடு ்கம்யூனிஸ்ட 
ெகாடு இலளையகா? எனறு ப்கட்டபேகாது 
,இலளை,இது பெகாெலிஸ்ட ெகாடு.கியூேகா 
உடே்ட இதுவளரயில ஒரு ்கம்யூனிஸ்ட 
ெகாடு கூ்ட உருவகா்கவிலளை.எங்களின 
அடுத்த திட்டம்தகான ்கம்யூனிஸ்ட ெகாடள்ட 
உருவகாககுவது " எனறகார்.

பெகாெலிெ ெமூ்கத்திறகும் ்கம்யூனிெ 
ெமூ்கத்திறகும் ஒரு எளிய பவறுேகாடு உண்டு 
,'ெகதிகப்கறற உளழப்பு,உளழப்புககு 
ஏறற ஊதியம் ' எனேது பெகாெலிெம், 
்ேகாதுவு்டளம இலளை. 'ெகதிகப்கறற 
உளழப்பு,பதளவகப்கறே ஊதியம்' 
எனேது ்கம்யூனிெம்.ெகாங்கள் இனனும் 
அநத இ்டத்துககுப் பேகா்கவிலளை.எங்கள் 
மக்களும் அதறகு ேககுவப்ே்டவிலளை எை 
்ைனின கூறிைகார்,’

அத்தள்கய ்ேகாதுவு்டளம 
சித்தகாநதளதத்தகான பேரறிஞர் அண்ணகாவும் 
தைது பெகாக்கமகா்க,இைடசியமகா்க 
அறிவித்தகார்.

இநதிய ெகாடு விடுதளை ்ேறறபின 
்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி தள்ட ் ெய்யப்ேட்டது.
மி்கப்்ேரிய ்ெருக்கடி அவர்்களுககு 
ஏறேட்டது.1949 முதல 1951வளர தள்ட 
இருநத ்ககாைத்தில முனைனித் தளைவர்்கள் 
தளைமளறவகா்க இருநதைர்.அப்ேடி 
தளைமளறவகா்க இருநத ்ேகாதுவு்டளமத் 
தளைவர்்களுககு அள்டக்கைம் ்்ககாடுத்து 
ஆதரவு ்்ககாடுத்தவர்்கள் தநளத ்ேரியகாரும் 
பேரறிஞர் அண்ணகாவும் திரகாவி்ட 
இயக்கமும்தகான.

1952-ல தநளத ்ேரியகார் திரகாவி்ட 
விவெகாயத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ெங்கத்ளத 
துவஙகி ளவத்தகார்.அப்பேகாது 
"்தகாழிைகாைர்்கள் ்வளி ஆட்களைத் 
தளைவரகா்க ளவக்கக கூ்டகாது.தளைவர்்கள் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியிலிருநது 
வரபவண்டும் ' எனறகார். பமலும் " கூலி 
உயர்வுக்ககா்க மடடுபம பேகாரகாடுகிற 
ெங்கமகா்க இருக்கககூ்டகாது.ெம்முள்டய 
தனமகாைத்துககும் ேகுத்தறிவுககும் பெர்நது 
பேகாரகாடுகிற,ெமூ்கத்ளத உயர்த்துகிற 

ெங்கமகா்க இருக்க பவண்டும் " எனறகார்.

1967,பேரறிஞர் அண்ணகா தளைளமயில 
தி.மு.்க.ஆடசி அளமநதவு்டன,முதலவரகாை 
பேரறிஞர் அண்ணகா அவர்்கள் இது 
்தகாழிைகாைர் ெை அரசு எைப் பிர்க்டைம் 
்ெய்தகார்.1971-ல இரண்்டகாவது முளறயகா்க 
ஆடசிப் ்ேகாறுப்பேறற ்களைஞர் 
மு.்கருணகாநிதி அவர்்கள் பம 1,பம திை 
விழகாவிறகு அரசு விடுமுளற அளித்தகார்.
இநதியகாவிபைபய முதன முதலில பம 
திைத்ளத அரசு விடுமுளறயகா்க அறிவித்தவர் 
்களைஞர் மு.்கருணகாநிதி அவர்்கள்.

மதாழிலாளர் முனந்றறச்சஙகப் நபரரவ:

திரகாவி்ட முனபைறறக ்கழ்கத்தின 
்தகாழிற ெங்கங்கள், அறிஞர் அண்ணகாவின 
்ககாைம்வளரத் தனித்தனியகா்க இயஙகி வநதை.
தமிழ் ெகாடடில திரகாவி்ட இயக்க சிநதளை 
உள்டய  ேை ஆயிரம் ்தகாழிைகாைர்்கள் 
ேலபவறு அளமப்பு்களில ,இயக்கங்களில 
்ெயலேடடு வநதைர்.அவர்்களை 
ஒருஙகிளணத்து ஒபர இயக்கமகா்க 
்ெயலே்ட விரும்பிய ்கழ்கத்தளைவர் 
்டகாக்டர் ்களைஞர் அவர்்கள் அதற்ககாை 
ெ்டவடிகள்களய பமற்்ககாண்்டகார்.1970-
ல அதற்ககா்க ஒரு குழுளவ திருவகாைர்்கள் 
மனளை ே.ெகாரகாயணெகாமி,்ககாடடூர் ப்ககாேகால 
எல.ஜி.கிருஷ்ணன,எஸ்.ரகா்கவகாைநதம் எம்.
எல.சி., ஜி.ேரகாஙகுெம் எம்.எல.சி, மகா.்வ.
ெகாரகாயணெகாமி, சு,துளரெகாமி, ெ.ரகாமச்ெநதிரன, 
எஸ்.மஸ்தகான, எம்.்ெலவரகாஜ், 
ேகா.மகாணிக்கவகாெ்கம், அ.ேகாலு ஆகிபயகார் 
்்ககாண்்டதகா்க அளமக்கப்ேட்டது.

குழு ஆய்வில தமிழ் ெகாடு முழுவதும் 
189 ெங்கங்களில சுமகார் 121311 பேரி்டம் 
்கருத்துக்கள் ப்கட்கப்ேட்டது.அதனேடி ேை 
இைடெம் திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையுள்டய 
்தகாழிைகாைர் ெைன ்ககாக்க ஒரு ளமய அளமப்பு 
உருவகாக்க பவண்டியது அவசியம் எை முடிவு 
்ெய்யப்ேட்டது.அதனேடி 1.5.1970,பம 
திைத்தில தளைவர் ்களைஞர் அவர்்கள், 
்ெனளை எழும்பூர் ஒயிட ்மபமகாரியல 
ெகாலில ்தகா.மு.ெ.பேரளவளய துவககி 
ளவத்தகார்.மனளை ெகாரகாயணெகாமி 
தளைளமயில ெள்ட்ேறற நிகிழ்ச்சியில 



48 Niy - br¥l«g®  2022

்தகா.மு.ெ.்்ககாடியிளை ெகாவைர் 
்ெடுஞ்ெழியன ஏறறிளவத்தகார்,

மதா.மு.ச. நபரரவயின நிர்வாகிகள்:

்தகா.மு.ெ பேரளவ 1970-ல 
துவங்கப்ேட்டபேகாது அதன முதல 
்தகாழிைகாைர் அணிச்்ெயைகாைரகா்க 
பேரகாசிரியர் ்க.அனேழ்கன 
அவர்்களும்,ெகாஞசில கி.மபைகா்கரன அவர்்கள் 
தளைவரகா்கவும்,்ககாடடூர் ப்ககாேகால அவர்்கள் 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கவும் ்ேகாறுப்பேறறு 
ேணியகாறறிைர்.

தி.மு,்கழ்கத்தின ்தகாழிைகாைர் 
அணிச்்ெயைகாைர் பேரகாசிரியளரத் 
்தகா்டர்நது ,ஏ.ப்ககாவிநதெகாமி, ஆற்ககாடு 
ெகா.வீரகாெகாமி,வி.எஸ்.ப்ககாவிநதரகாென,்க.
சு ப் பு , , ம கா . ் வ . ெ கா ர கா ய ண ெ கா மி , ப ே ரூ ர் 
ஆ.ெ்டரகாென மறறும் சிங்ககார ரத்திை ெேகாேதி 
ஆகிபயகார் ்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைர்.

்தகா.மு.ெ. முதல தளைவரகா்க 
்ேகாறுப்பேறறு ெகாஞசில கி.மபைகா்கரன 
அவர்்களைத் ்தகா்டர்நது ,ஜி.ேரகாஙகுெம்,இ.
ஆ று மு ்க ம் , ் ெ . கு ப் பு ெ கா மி , ப ே ரூ ர் 
ஆ.ெ்டரகாென,பவ.சுப்புரகாமன ஆகிபயகார் 
பேரளவயின தளைவரகா்க ்ேகாறுப்பேறறு 
ேணியகாறறிைர்.

்தகா.மு.ெ.பேரளவயின முதல 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க ்ககாடடூர் ப்ககாேகால 
அவர்்களைத் ்தகா்டர்நது ,்க.சுப்பு, 
சு.துளரெகாமி, ளவ.்ேருமகாள், மு.ெண்மு்கம் 
ஆகிபயகார் ்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைர். 
திரு.மு.ெண்மு்கம் அவர்்கள் தறபேகாது 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க ேணியகாறறுகினறகார்.

தறபேகாது,இத்தள்கய சிறப்பு்களைப் 
்ேறற தளைவர்்களின உளழப்ேகால 
வைர்நது,ேலபவறு துளற்களில ேணியகாறறும் 
இைடெக்கணக்ககாை ்தகாழிைகாைர் 
ெைன்களுக்ககா்கப் பேகாரகாடி ்வறறி ்ேறறு 
அகிை இநதிய அைவில 19 மகாநிைங்களில 
24,00,000 உறுப்பிைர்்களைப் ்ேறறு 
பேரியக்கமகா்க ்ெயலேடடு வருகினறது.

சர்வநதச மதாழிலாளர் அரமப்பு (ILO)

ஐககிய ெகாடு்களின அளமப்பின 
ஒரு மு்களம(Agency)யகா்க ILO ெர்வபதெ 

்தகாழிைகாைர் அளமப்பு ்ெயலேடடு 
வருகிறது.முதல உை்கப்பேகார் முடிவுறற 
நிளையில ,்தகாழிைகாைர்்களின ெமூ்க 
்ேகாருைகாதகார வள்கயில அவர்்களுககுக 
கிள்டக்க பவண்டிய நீதிளய நிளை ெகாட்ட 
,அவர்்களின வகாழ்கள்கத் தரம் பமம்ே்ட 
உருவகாக்கப்ேட்டதுதகான ெர்வபதெ 
்தகாழிைகாைர் அளமப்பு(ILO) ஆகும்.இநத 
அளமப்பு ெர்வபதெ உறுப்பு ெகாடு்கைகால 
அகப்டகாேர் 1919-ல துவங்கப்ேட்டது.இதன 
தளைளமய்கம் சுவிடெர்ைகாநது ெகாடடின 
்ெனிவகா ெ்கரில அளமநதுள்ைது.

இதில ,ஐககிய ெகாடு்கள் அளமப்பில(UN) 
இளணநதுள்ை 193 ெகாடு்களில ,187 ெகாடு்கள் 
ILOவில உறுப்பிைர்்கைகா்க உள்ைைர்.
ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு கீழ்க்கண்்ட 
்்ககாள்ள்க்களைக குறிகப்ககாைகா்கக ்்ககாண்டு 
்ெயலேடடு வருகினறது.

ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர்்களின அைவீடு்கள் 
ேறறிய பெகாக்கம், இணக்கமகா்க அணுகுதளை 
உறுதிப்ேடுத்துவது, உருவகாககுவது, 
நிளைத்த பவளை, உை்க அைவிைகாை 
சுதநதிரம், ெமத்துவம்,ேகாது்ககாப்பு,்கண்ணியம் 
்ககாப்ேகாறறப்ேடுவது ஆகியளவ ILOவின 
முதனளமக ப்ககாடேகாடு்கைகாகும்.

ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைகார் அளமப்பு 
்தகாழிைகாைர் ெைன,உரிளம,ேகாது்ககாப்பு 
ெகார்நத 189 தீர்மகாைங்களை இதுவளர 
நிளறபவறறி உள்ைது.அதில எடடுத் 
தீர்மகாைங்கள் ்தகாழிைகாைர்்களின 
அடிப்ேள்ட ப்ககாடேகாடு்கள் உரிளம 
ெகார்நதளவ.அதில முதனளமயகாைளவ 
இரண்டு.

ஒனறு தீர்மகாைம் 87.ெங்கம் அளமககும் 
உரிளம (1948ல)

இரண்்டகாவது தீர்மகாைம் 98.கூடடு பேர 
ெகதிளய ேயனேடுத்தும் உரிளம(1949ல)

பமற்கண்்ட இரண்டு முககிய 
தீர்மகாைங்களை 157 ெகாடு்கள் 
அ ங கீ ்க ரி த் து ள் ை ை . 1 9 4 8 , 1 9 4 9 -
ல நிளறபவறறப்ேட்ட இநத இரு 
தீர்மகாைங்களை இநதியகா,சீைகா,மறறும் 
அ்மரிக்ககா உள்ளிட்ட 30 ெகாடு்கள் இதுவளர 
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ஏற்கவிலளை எனேது குறிப்பி்டத்தக்கது.

இந்தியாவில் மத்திய சஙக அரமப்புகள்:

இநதிய வரைகாறறில முதலில உருவகாை 
அளமப்பு அகிை இநதிய ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ்(AITUC) ைகாைகா ைெேதிரகாய் 
அவர்்கள் தளைளமயில 1920ல ேம்ேகாய் ெ்கரில 
துவங்கப்ேட்டது.அதன தளைவர்்கைகா்க 
ெவெர்ைகால பெரு,சுேகாஷ் ெநதிரபேகாஸ்,வி.
வி.கிரி. ஆகிபயகார் ேதவி வகித்துள்ைைர்.
பினைர் அளமப்பில இ்டதுெகாரி 
தளைவர்்களின ஆதிக்கம் அதி்கரித்தளத 
அடுத்து 1947 பம-3 அனறு இநதிய பதசிய 
்தகாழிறெங்கம்(INTUC) துவங்கப்ேட்டது.
ெவெர்ைகால பெரு,்ெ்கஜீவனரகாம் 
ஆகிபயகார் துவககி ளவத்தைர்.

அபத பேகால இநதிய ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸில(AITUC) ்கம்யூனிஸ்ட 
தளைவர்்கள் ஆதிக்கத்ளத எதிர்த்த 
பெகாெலிஸ்ட தளைவர்்கள் அதிலிருநது 
விைகி 1948 டிெம்ேரில இநது ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்(HMS)எனற அளமப்ளே ்கல்கத்தகா 
ெ்கரில துவஙகிைர்.

்தகா்டர்நது AITUC-ல இளணநது 
ேணியகாறறிய ்கம்யூனிஸ்ட தளைவர்்கள் 
இநதியகா-சீைகா(1962) பேகார் விவ்ககாரத்தில, 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியில ஏறேட்ட பிைவின 
்ககாரணமகா்க ்தகாழிறெங்கத்திலும் பிைவு 
ஏறேட்டது.அதன விளைவகா்க 1970-
ல இநதிய ்தகாழிறெங்க ளமயம்(CITU) 
துவங்கப்ேட்டது.பினைர் தீவிர இ்டதுெகாரி 
சிநதளை ்்ககாண்்ட ேை அளமப்பு்கள் 
துவங்கப்ேடடு ்ெயலேடடு வருகினறை.
ஆர்.எஸ்.எஸ். பினபுைம் ்்ககாண்்ட BMS 
அளமப்பு ்தகா்டங்கப்ேட்டது.அகிை இநதிய 
்தகாழிைகாைர் முனைனி(ேகார்வர்ட பிைகாக) 
துவங்கப்ேடடு ்ெயலேடடு வருகினறது.

மத்திய சஙக அரஙகில் தமிழ நாட்டின 
தரலவர்கள்:

இருேதகாம் நூறறகாண்டில ,இநதிய 
்தகாழிறெங்க அரஙகில தமிழ் 
ெகாடள்டச்பெர்நத தளைவர்்களின 
ேங்களிப்பு ்ேருளம ்்ககாள்ைத்தக்கது.
பிரிடடிஷ் இநதியகா ்ககாைந்தகாடடு 

தறபேகாதுவளர உளழப்பு,தியகா்கம்,ெகாதளை 
எை அளைத்து தைத்திலும் அவர்்கள் 
தங்கைது தனித்த அள்டயகாைங்களை 
வரைகாறறு முத்திளர்கைகா்க த்டம் ேதித்து 
்ெனறுள்ைைர்.அவர்்கள் பதசிய சிநதளை 
்்ககாண்்ட தளைவர்்கள்,இ்டதுெகாரி 
்ேகாதுவு்டளம தளைவர்்கள் மறறும் ெமூ்க 
நீதி ,சுயமரியகாளத,ேகுத்தறிவு ப்ககாடேகாடு்கள் 
்்ககாண்்ட திரகாவி்ட இயக்க சிநதளை 
்்ககாண்்ட தளைவர்்கள் எை மூனறு வள்கயகாை 
்ெறி்களையுள்டவர்்கைகா்க இருநதைர்.

குறிப்ேகா்க ரயிலபவ ்தகாழிைகாைர்்கள் 
மறறும் அஞெல தநதி ்தகாளைபேசி 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியில தமிழ் 
ெகாடள்டச்பெர்நத தளைவர்்களின 
ேங்களிப்பு முதனளமயகாைதகா்கவும் 
ேகாரகாட்டத்தக்கதகா்கவும் இருநதது. அஞெல 
தநதி ்தகாளைபேசி ்தகாழிைகாைர்்கள் 
தளைவர்்கைகா்க உருவகாகிய திரகாவி்ட இயக்கத் 
பதகாழர்்கள் சிைளரப் ேறறிய குறிப்பு்கள்…

தரலவர் நக.ஆர்.

அவர்்களில முதனளமயகாைவர் திரு.
ப்க.ரகாமமூர்த்தி அவர்்கள்.்ெலளை 
மகாவட்டத்தில பிறநது வைர்நதவர் 
.அஞெல துளறயில 1936-ல ேணியில 
பெர்நது ேணியகாறறியவர்.துவக்கம் 
முதபை ்தகாழிறெங்கத்தில ஆர்வமு்டன 
ேணியகாறறியவர்.மி்க இைம் வயதிபைபய 
முதல ஊதியககுழுவில IPTU  ெகார்பில 
ஊழியர் தரப்பில 1946-ல ெகாடசியம் 
அளித்தகார்.UPTU 1947-ல உருவகாைது.
அதன துளணப்்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 
பதர்வு ்ெய்யப்ேட்டகார்.பினைர் 
அதன ்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க பதர்வு 
்ெய்யப்ேட்டகார்.1960-ல 5 ெகாள் பவளை 
நிறுத்தம் ்தகா்டஙகியபேகாது ள்கது 
்ெய்யப்ேட்டகார். ப்க.ஆர். மறறும் 
தளைவர்்களுககு ள்க்களில விைஙகி்டப்ேடடு 
,ள்க ்ககால்கள் ெஙகிலியகால பிளணக்கப்ேடடு 
நீதிமனறம் அளழத்து வநதைர்.
தற்ககாலி்க பவளை நீக்கம் ்ெய்யப்ேடடு 
தண்டிக்கப்ேட்டகார்.்தகா்டர்நது NFPTE  
தளைளமயு்டன ஏறேட்ட ்கருத்து 
பவறுேகாட்டகால ெைெகாய்க முறபேகாககு 
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அளமப்ளே உருவகாககி ,உள்ளிருநபத 
பேகாரகாடிைகார்.1968 பேகாரகாட்டத்தில உருவகாை 
்கருத்து பமகாதைகால 1969-ல FNPTO எனும் 
புது அளமப்ளே உருவகாககி ்ெயலேட்டகார்.
மத்திய அரசு ஊழியர்்களின 2-வது,3வது 
மறறும் 4-வது ஊதியககுழுவிறகு அஞெல 
தநதி ஊழியர்்களின ப்ககாரிகள்க்களை 
முனளவப்ேதில,அவறறிற்ககா்க வகாதகாடி 
்வறறி ்ேறுவதில முழுளமயகாை 
ேங்ககாறறிைகார்.

அப்பேகாளதய அளமச்ெர்்கள் டி.டி.
கிருஷ்ணமகாச்ெகாரி,வி.வி.கிரி மறறும் ரஃபி 
அ்கமத் கித்வகாய் ஆகிபயகாரி்டம் பெரடியகா்க 
பேச்சு வகார்த்ளத ெ்டத்தி ப்ககாரிகள்க்களை 
் வ ன றி ரு க கி ற கா ர் . ப ்க . ஆ ர் . அ வ ர் ்க ள் 
தளைளமயிலதகான ஓய்வு ்ேறபறகார் குடும்ே 
ஓய்வூதியம் அமைகாைது.ஞகாயிறு வகார 
விடுமுளற ெள்டமுளறப்ேடுத்தப்ேட்டது.
ED ஊழியர்்கள் ப்ககாரிகள்க்களுககு தீர்வு 
கிள்டத்தது.ேை ெர்வபதெ மகாெகாடு்களில 
இநதியகாவின பிரதி நிதியகா்க ேஙப்கறறு 
சிறப்பித்தவர்.

ஏ.எஸ்.ராென

தமிழ்கத்ளத பெர்நத ஏ.எஸ்.ரகாென 
அஞெலதுளற ்தகாழிறெங்கத்தில 
ேணியகாறறிய முககிய தளைவர்.பேரறிஞர் 
அண்ணகாவு்டன ெடபு ்்ககாண்்டவர்.
ஆஙகிைத்தில சிறநத பேச்ெகாறறல 
்்ககாண்்டவர்,துவக்கத்தில தமிழ்ெகாடு 
அஞெல ஊழியர் மகாநிைச்்ெயைகாைர்,பினைர் 
மத்திய ெங்கப்்ேகாதுச்்ெயைகாைர் எை 
திறம்ே்ட ேணியகாறறியவர்.1947-ல 
UPTWஅளமக்கப்ேட்டபேகாது அதன 
து ள ண ப் ் ே கா து ச் ் ெ ய ை கா ை ர கா ்க ப் 
ேணியகாறறிைகார்.1949-ல அரசு்டன 
பேச்சுவகார்த்ளத ெ்டத்த அளமக்கப்ேட்ட 
ஐவர் குழுவில இவரும் ஒருவர்.1971-
ல ெள்ட்ேறற(்கல்கத்தகா) ெம்பமைை 
மகாெகாடடில NFPTEயின ் ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 
பதர்வு ்ெய்யப்ேடடு திறம்ே்ட 
ேணியகாறறிைகார்.தளைவர்்கள்,ப்க.ஆர்.,ப்க.
ஜி.பேகாஸ்.,ஓ.பி.குப்தகா ஆகிபயகாரு்டன 
இளணநது ேணியகாறறியுள்ைகார்.

கடலூர் என.சி.அம்பலவாைன

தமிழ் ெகாடள்டச்ெகார்நத என.
சி.அம்ேைவகாணன அஞெலதுளற 
்தகாழிைகாைர் ெங்கத்தில ேணியகாறறிய 
முனைனித் தளைவர்.்க்டலூளரச்பெர்நத 
இவர் திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.
அஞெலதுளற ்தகாழிறெங்கத்தில (NFPTE) 
முதலில மகாநிைத்தளைவரகா்கப் ேணியகாறறி 
பினைர் அஞெல ஊழியர்்களின அகிை 
இநதிய தளைவரகா்கப் ேை ஆண்டு்கள் 
ே ணி ய கா ற றி ை கா ர் . ் ெ ரு க ்க டி ய கா ை 
்ககாை்கட்டங்களில இயக்கத்ளத திறளமயகா்க 
வழி ெ்டத்தியவர்.

ஜி.மலட்சுமைன 

ஜி.்ைடசுமணன அஞெலதுளறயில தமிழ் 
ெகாடடின மகாநிைச்்ெயைகாைரகா்கவும்,மத்திய 
்ெயறகுழு உறுப்பிைரகா்கவும் 
ேணியகாறறியவர்.அகிை இநதிய 
மகாெகாடு்களில அஞெல ஊழியர் 
ெைன்களுக்ககா்க வகாதகாடியவர்.இவர் திரகாவி்ட 
இயக்க நிநதளையகாைர்.தளைவர்்கள் ப்க.ஆர்., 
மறறும் ப்க.ஜி.பேகாஸ் ஆகிபயகாரு்டன 
இளணநது ேணியகாறறியவர்.1974-ல 
ெகா்டகாளுமனற மகாநிைங்கைளவககும் 1980-ல 
மக்கைளவககும் பதர்வு ்ெய்யப்ேட்டவர்.
மக்கைளவ துளணத்தளைவரகா்கவும் 
தி.மு.்க.ெகார்பில பதர்வு ்ெய்யப்ேடடு 
சிறப்ேகா்கப் ேணியகாறறியவர்.

ஏ.ஜி.பசுபதி 

ஏ.ஜி.ேசுேதி தமிழ் ெகாடடின அஞெல 
துளறயில ேணியகாறறிய முனைனித் 
தளைவர்.்கருப்புச்ெடள்டககு ்ெகாநதக்ககாரர்.
தீவிர திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.மகாநிை 
அஞெல தேகால்ககாரர் ெங்கத்தின(NFPTE) 
்ெயைகாைரகா்க நீண்்ட்ககாைம் ேணியகாறறியவர்.
பினைர் அகிை இநதிய ெங்கத்தின 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கவும் ெம்பமைைககுழு 
உறுப்பிைரகா்கவும் ேணியகாறறியவர்.
ெம்பமைை ்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க இருநத 
ஆ.பிபரமெகாதன அவர்்களு்டன இளணநது 
ேணியகாறறிைகார்.
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ஆ.பிரமநாதன- டி.ஞார்யா

மதுளரளயச்பெர்நத ஆ.பிபரமெகாதன 
அவர்்களும் ப்ககாளவயச்பெர்நத டி.ஞகாளையகா 
அவர்்களும் இ்டது ெகாரி சிநதளையுள்ை 
தளைவர்்கள்.இருவரும் .NFPTE 
ெம்பமைைத்தின ்ேகாதுச்்ெயைகாைர்்கைகா்க 
்ெருக்கடியகாை ்ககாை்கட்டங்களில 
அடுத்தடுத்து ேதவிபயறறு சிறப்ேகா்க 
ேணியகாறறியவர்்கள்.அஞெல ஊழியர் 
உள்ளிட்ட அளைத்து ஊழியர்்களுககுமகாை 
பிரச்ெளை்களுக்ககா்க ேை பேகாரகாட்டங்களை 
தளைளமபயறறு ெ்டத்திய தளைவர்்கள்.
இனனும் அஞெல துளறயில தமிழ் ெகாடடின 
ெகார்ேகா்க ்தகாழிறெங்க ேணியகாறறிய 
தளைவர்்கள் நிளறய இருககினறகார்்கள்.

புதுரவ நக.எக்ஸ்.லாரனஸ்

தமிழ் ெகாடடில அஞெல தநதித் துளறயில 
்தகாழிறெங்கத் தளைவரகா்கப் ேணியகாறறிய 
ேை தளைவர்்களில முதனளமயகாைவர்.
புதுளவளயச்பெர்நத ப்க.எகஸ்.ைகாரனஸ் 
அவர்்கள் .தநதி ்தகாளைபேசிப்பிரிவில 
ேணியகாறறிய ்தகாழிறெங்கத் தளைவர்.
தமிழ் ெகாடு மடடுமலை அகிை இநதிய 
தளைவர்்கள் ேைளர உருவகாககிய தளைவர்.
தநதி ்தகாளைபேசி ஊழியர்்களின 
வகாழ்கள்கத்தரம் உயர ப்ககாரிகள்க்களை 
வடித்்தடுத்துக ்்ககாடுத்த பிதகாம்கன அவர்.
திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.ேறறகாைர்.

எஸ்.க்கமசாரூபன

எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ்க்டலூளரச்பெர்நத 
எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ்தகாளைபேசி 
்தகாழிறெங்கப்பிரிவில மூத்த தளைவர்.
தளை சிறநத பேகாரகாளி.நிர்வகா்கத்தின 
அ்டககுமுளறககு ஆைகாைவர்.பவளை 
நிறுத்தப்பேகாரகாட்டத்தில ேஙப்கறறு 
சிளற ்ெனறவர்.நிர்வகா்கத்தின ேலபவறு 
தண்்டளை்களை ஊழியர் ெைன்களுக்ககா்க 
ஏ ற று க ் ்க கா ண் ்ட வ ர் . ஊ ழி ய ர் ்க ளி ன 
அனளேப் ்ேறறவர்.அகிை இநதிய 
அைவில இயக்கத்தின வழி்ககாடடியகா்க 
சிறப்ேகா்க ேணியகாறறியவர்.இளைஞர்்களை 

ஊககுவித்து தளைவர்்களை உருவகாககியவர்.
பேரறிஞர் அண்ணகா,தளைவர் ்களைஞர் 
ஆகிபயகாரின அனளேப் ்ேறறவர்.

ஆர்.மவஙகட்ராமன

ஆர்.்வங்கடரகாமன ப்ககாயம்புத்தூரில 
்தகாளைபேசிப்பிரிவில ேணியில பெர்நத 
ஆர்.்வங்கடரகாமன அவர்்கள்,இைளமக 
்ககாைந்தகாடடு ்தகாழிறெங்கத்தில 
தீவிரமகா்கப் ேணியகாறறியவர்.பேகாரகாட்டக 
குணம் நிளறநத ஒரு பேகாரகாளி.துவக்கத்தில 
ஆறறல மிகுநத ஒரு ்ெயலவீரரகா்க தமிழ் 
மகாநிை ெங்கத்தில(FNPTO) ்ேகாறுப்பேறறகார்.
்தகா்டர்நது அகிை இநதிய தளைவரகா்கப் 
்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைகார்.1986 
முதல FNPO வின ெம்பமைத்தின 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 12 ஆண்டு்கள் 
ேணியகாறறிைகார்.

திரகாவி்ட இயக்கப்ேறறகாைரகாை 
ஆர்.்வங்கடரகாமன 1975-ல ப்ககாளவ 
்தகாளைபேசி மைமகிழ் மனறத்திறகு 
தளைவர் ்களைஞர் அவர்்களை அளழத்து 
கூட்டம் ெ்டத்திைகார்.தறபேகாது '்தகா.
மு.ெ.'பேரளவ மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரம் 
்ேறுவதறகு உறுதுளணயகா்க 
முககிய ேங்ககாறறிைகார்.தறபேகாதும் 
்தகா.மு.ெ.பேரளவயின அலுவை்க 
்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறி வருகிறகார்.

நவ.சுப்புராமன

பவ.சுப்புரகாமன தமிழ் ெகாடடின சிவ்கஙள்க 
மகாவட்டத்ளத பெர்நதவர் பவ.சுப்புரகாமன.
இவர் 1965-ல தநளத ்ேரியகாரின ஈபரகாடடு 
மண்ணில ்தகாளைபேசி துளறயில 
ேணியில பெர்நதகார்.ேணியில பெர்நத 
்ககாைந்தகாடடு ்தகாழிறெங்கப்ேணி்களில 
ஆர்வமு்டன ேஙப்கறறகார்.இவர் 
திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.திரு.
பவ.சுப்புரகாமன பதசிய ெங்கத்தில 
ே ணி ய கா ற றி ய ப ே கா து , ப ே கா ை ஸ் , ஊ தி ய 
உயர்வு,ேதவி ப்க்டர் சீரளமப்பு 
உள்ளிட்ட ்தகாளைத்்தகா்டர்பு ஊழியர் 
ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ேலபவறு 
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பேகாரகாட்டங்களை,பவளை நிறுத்தங்களை 
முனனினறு ெ்டத்திைகார்.4-வது ,5-
வது ஊதியககுழுவிற்ககாை ப்ககாரிகள்க 
ேடடியல தயகாரிப்ேதில மத்திய 
ெங்கத்திறகு உறுதுளணயகா்க இருநதகார்.5-
வது ஊதியககுழுவில 40% ஊதிய உயர்வு 
்ேறுவதிலும் ்ெனளை ெ்கரம் A1 தகுதி 
்ேறவும் தளைவர் ்களைஞர் ,்ெ.குப்புெகாமி 
ஆகிபயகார் மூைம் முயறசி பமற்்ககாண்்டகார்.
அதறகு ்வறறியும் கிள்டத்தது.

பி.எஸ்.என.எல். மதாழிறசஙகஙகளும் திராவிட 
இயக்கமும்:

2000ஆம் ஆண்டு அகப்டகாேர் மகாதத்தில 
ஒனறிய அரசின ்தகாளை்தகா்டர்புத் 
துளற ்ேகாதுத்துளறயகா்க மகாறறப்ேட்டது.
அப்பேகாது ்தகாளை்தகா்டர்பு 
ஊழியர் முனபைறற ெங்கம்(TEPU) 
,்தகா.மு.ெ.பேரளவயில இளணநது 
்தகா்டங்கப்ேட்டது.பவ.சுப்புரகாமன அதன 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறிைகார்.
திரு.்ெ.குப்புெகாமி எம்.பி.அவர்்கள் 
தளைளமயில இயக்கத்ளத வழி ெ்டத்திைகார்.

2001-ல பி.எஸ்.என.எல. நிறுவைத்தின 
ஊழியர்்கள்,அதி்ககாரி்களுககு ்ேனென 
திட்டத்ளத உறுதி ்ெய்வதற்ககா்க ெ்டநத 
பேகாரகாட்டத்தில ்தகாளை்தகா்டர்பு 
்தகா.மு.ெ.்கைநது ்்ககாண்்டது.அநத 
பேகாரகாட்டத்தில மறியலில ஈடுேடடு 
அதன ்ேகாதுச்்ெயைகாைர் பவ.சுப்புரகாமன 
உள்ளிடப்டகார் ள்கதகாைகார்்கள்.
அளைவருககும் ்ேனென திட்டத்ளத அரசு 
உறுதி ்ெய்தது.

2002-ல முதல ஊதிய உயர்வு 
பேச்சுவகார்த்ளதயில ஆர்.
்வங்கடரகாமன,பவ.சுப்புரகாமன இருவரும் 
ேஙப்கறறு சிறப்ேகாை உ்டனேகாடள்ட 
ஏறேடுத்திைர்.ஊழியர்்களின பேகாைஸ் 
பிரச்ெளையிலும் தீர்வு ்கண்்டைர்.1.1,.2007 
இரண்்டகாவது ஊதிய உயர்விலும,50% IDA 
இளணப்பிலும் அனளறய மத்திய அளமச்ெர் 
ஆ.இரகாெகா அவர்்களின முழு ஒத்துளழப்பேகாடு 
்ேறறுத்தநதைர்.ஊழியர்்களுககு 4 ேதவி 
உயர்வு திட்டத்ளதப் ்ேறறுத்தநதைர்.

்தகாளைத்்தகா்டர்பு பி.எஸ்.என.எல.
நிறுவைத்தில சி.பி.எம்.சி.பி.ஐ.ெங்கங்கள் 
முதனளமச்ெங்கங்கைகா்க அஙகீ்கரிக்கப்ேட்ட 
நிளையில ,்தகா.மு.ெ.ஆதரவு்டன அதன 
தளைவர் திரு.்ெ.குப்புெகாமி எம்.பி.அவர்்கள் 
வழி்ககாட்டலில ஆர்.்வங்கடரகாமன,பவ.
சுப்புரகாமன இருவரும் இவறளற 
ெகாதித்துக்ககாடடிைர்.

மதா.மு.ச. மத்திய சஙக அஙகீகாரம்:

பவ.சுப்புரகாமன அவர்்கள் 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறிய 
்ககாைத்தில 14 மகாநிைங்களில 
்தகாளைத்்தகா்டர்பு(TEPU) ்தகா.மு.ெ.ளவத் 
்தகா்டஙகி ஆர்.்வங்கடரகாமன 
அவர்்களின ஒத்துளழப்பேகாடு ெ்டத்திைகார்.
அது தறபேகாது 19 மகாநிைங்களில 
விரிவள்டநதுள்ைது.அதைடிப்ேள்டயில 
முனபு 5 மகாநிைங்களில ்ெயலேட்ட 
்தகா.மு.ெ.பேரளவ ்தகாளைத்்தகா்டர்பு 
உதவியகால மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரத்திற்ககாை 
தகுதிளயப் ்ேறறது.அத்தள்கய 
ேணியில ்தகா.மு.ெ.பேரளவக்ககாை 
அஙகீ்ககாரம் கிள்டக்க பவ.சுப்புரகாமன,ஆர்.
் வ ங ்க ட ர கா ம ன , ெ . சு வ கா மி ெ கா த ன , ஆ .
்ெலைப்ேகாண்டியன மறறும் நிர்வகாகி்கள் 
உதவியகா்க இருநதைர்.  திரகாவி்ட இயக்க 
சிநதளை்கள் ்தகாழிறெங்க வழியில 
ேரவுவதறகு இநத மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரம் 
்ேரிதும் உதவுகிறது.்தகா.மு.,ெ.
பேரளவத்தளைவரகா்க பவ.சுப்புரகாமன 
அவர்்கள் 2017 முதல 2021 வளர ் ெயலேட்டகார்.
்தகா.மு.ெ.பேரளவத்தளைவர் எனற 
நிளையில ்்டலலியில மறற மத்திய ெங்கத் 
தளைவர்்களு்டன பதகாழளமயு்டன ெடபு 
ேகாரகாடடும் வகாய்ப்பு அளமநதது அவருககு.

திராவிட இயக்க சிந்தர்யாளர்களின பஙகளிப்பு:

தமிழ் ெகாடு ்தகாளை ்தகா்டர்பு 
பிரிவில மூத்த தளைவர்்கள் புதுளவ 
திரு.ப்க.எகஸ்.ைகாரனஸ் மறறும் 
்க்டலூர் எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ஆகிபயகார் 
வழி்ககாடடுதலில ஆர்.்வங்கடரகாமன 
தளைளமயில மத்திய ்தகாழிறெங்க 
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அரஙகிலும் மகாநிை ்தகாழிறெங்க 
அரஙகிலும் ேணியகாறறிய திரகாவி்ட இயக்க 
சிநதளையகாைர்்கள்,ேறறகாைர்்கள் எனற 
நிளையில தங்கள் உளழப்ளே அர்ப்ேணித்த 
தளைவர்்கள்

திருவகாைர்்கள் மகா.ஆண்டியப்ேன 
பவ.சுப்புரகாமன

வகா.மு.ரசூலமுள்கதீன ஐ.பி.தியகா்கரகாென

ஜி.என. ெகாப்கநதிரன இரகா.மகாரிமுத்து

்க.வள்ளி ெகாய்கம் ம.தங்கபவலு

ஏ.எஸ்.ளெயது அலி 
ஆ.்ெலைப்ேகாண்டியன

சி.இைஙப்ககாவன

ெ.சுவகாமிெகாதன

டி.பதவரகாென எம்.எஸ்.அநபதகாணிெகாமி

டி.ெநதிரபெ்கரன ்ெ.பவம்பு

எை நீண்்ட ேடடியல ்தகா்டரும். 

இவர்்கபைகாடு இனனும் ேை 
தளைவர்்களுள்டய உளழப்பு,இநத 
இயக்கத்திறகு ,அதன 
் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ளு க கு , உ ள ழ க கு ம் 
வர்க்கத்திறகு ேயனேட்டது.ஐம்ேது ஆண்டு 
்ககாை ்தகாழிறெங்க வரைகாறறில இத்தள்கய 
தளைவர்்களின உளழப்பும் தியகா்கமும் த்டம் 
ேதித்தது.அழியகாத இ்டம் பிடித்தது.

மபாதுவுரடரமக் கருத்நதாட்டம் உள்ள 
தரலவர்கள்:

இநதிய அஞெல,்தகாளை்தகா்டர்பு 
ெங்கத்ளதப் ்ேகாறுத்தைவில, அகிை இநதிய 
தளைவர்்கைகா்க இருநத பதகாழர்்கள் தகாதகா 
ப்ககாஷ்,ஓ.பி.குப்தகா,ப்க.ஜி.பேகாஸ்,பதகாழர் 
்ெ்கன,பதகாழர்.்ககா.முகதியகாலு,பதகாழர் ஆர்.
கிருஷ்ணமூர்த்தி எை ஒரு ்ேரிய ேடடியல 
உண்டு.அவர்்களை மடடும் விரித்து மி்க 
விரிவகாை வரைகாறகா்க எழுத இயலும்.

முடிவுரர:

அஞெல தநதியின துவக்க ்ககாைத்தில 1940-
ல ்தகாழிைகாைர் இயக்கத்தளைவர்்கள் மூத்த 

முனபைகாடி்கள் ஒறறுளமளயக ்கட்டளமக்க 
அரும்ேகாடு ேட்டைர்.சிதறிக கி்டநத 
ெங்கங்களை ஒனறிளணத்தைர்.ேலபவறு 
்கருத்பதகாட்டம் ்்ககாண்்டவர்்களையும் 
ஒனறிளணத்து ஒரு குள்டயின கீழ் ஒபர 
அளமப்ேகா்க(NFPTE)  ்்ககாண்டு வநது 
உருககுபேகாை வலிளமயகாை ்கட்டளமப்ேகா்க 
உருவகாககிைர்.தங்கைது அயரகாத உளழப்ேகால 
அநத முயறசியில ்வறறியும் ்ேறறைர்.
திரகாவி்ட இயக்க ்கருத்தியல ்்ககாண்்ட 
பதகாழர்்களும்,தளைவர்்களும் அளமப்புககு 
முழு ஆதரளவக ்்ககாடுத்தைர்.

ஆைகால அத்தள்கய ்கட்டளமப்பும் 
்வறறியும் நீண்்ட ெகாட்கள் 
நீடிக்கவிலளை.1954-பைபய சூழ்ச்சியும் 
புறக்கணிப்பும் தளைதூககியது.
உண்ளமயகாை உளழப்பும் ,தியகா்கமும் 
,ெைெகாய்கமும் புறக்கணிக்கப்ேட்ட 
நிளையில 1969-ல அளமப்பில பிைவு 
ஏறேடடு FNPTO எனற புதிய அளமப்பு 
பதகானறியது.அடுத்து 1977-ல ேகாரதிய 
ெங்கம் ெைெங்க ெகார்பு நிளைப்ேகாட்டகால 
BPTEF ெம்பமைைம் உருவகாைது.
ஒனறு,இரண்டு மறறும் மூனறு ெங்கங்கைகா்க 
உரு்வடுத்தது.2000-ஆம் ஆண்டில பி.எஸ்.
என.எல.்ேகாதுத்துளறயகா்க மகாறியபேகாது 9 
ெங்கங்கள் ேதிவு்ேறறை.அது 2008-ல 14 ஆ்க 
உயர்நதது.தறபேகாது 18 ெங்கங்கள் ்கைத்தில 
உள்ைை.முதல,இரண்டு ெங்கங்கள் மடடுபம 
அஙகீ்ககாரம் ்ேறறளவயகா்க உள்ைை.
இரண்டுபம ்ேகாதுவு்டளம இயக்க ஆதரவு 
ெங்கங்கள்.இநதியகா பேகானற ெகாடடில 
ேை ப்ககாடி இளைஞர்்கள் பவளையினறி 
தவிககும் சூழலில ்க்டநத 2019-ல இனளறய 
ஆளும் பி.பெ.பி.அரசு 80,000 ஊழியர்்களை 
விருப்ே ஓய்வு திட்டத்தில ்வளிபயறறியது.
இரு ்ேரும் ்ேகாதுவு்டளம ெங்கங்கள் 
்கைத்த இதயத்பதகாடு வழியனுப்பி ளவத்தை.
அனுதகாே அறிகள்க மடடுபம வி்டமுடிநதது.

பிரிடடிஷ் இநதியகாவில 1920-ல 
்தகா்டங்கப்ேட்ட முதல ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கம்,சுதநதிரமகாை அளைவருககுமகாை 
அளைத்து ்கருத்பதகாட்டங்களையும் 
உள்ை்டககிய உயரிய ப்ககாடேகாடடு்டன 
உருவகாை ஏஐயூடிசி இனளறககும் 
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இருககிறது.அதிலிருநது பிரிநது ேை 
இயக்கங்கள் தனித்து சிதறிககி்டககினறை.
விடுதளை ்ேறற இநதியகாவில ெங்கங்கள் 
ேலகிப் ்ேருகி இருப்ேதுதகான ்கண்்ட 
வைர்ச்சியும் முனபைறறமும்.தளைவர்்களின 
அரசியல பமைகாதிக்கம்,அவறறின 
தனமுளைப்பு ,அதி்ககாரம் ஆகியளவ ஒடடு 
்மகாத்த உளழககும் வர்க்கத்ளதபய கூறு 
பேகாடடு கூறு பேகாடடு சிளதத்து விட்டைர்.

மனித இைத்தின மகா்ேரும் 
சிநதளையகாைர் ்ககாரலமகார்கஸ் அவர்்கள் 
கூறிய இநதியகா ேறறிய ்கருத்து்களை இநதிய 
்ேகாதுவு்டளமவகாதி்கள் முழுளமயகா்க 
்ெயலேடுத்த முளையவிலளை."இநதிய 
ெமு்கத்தின வைர்ச்சிககும் மகாறறத்திறகும் 
முனபைறறத்திறகும் ்ேரும் தள்டயகா்க 
இருப்ேது இநதிய ெமூ்கத்தில 
அளமக்கப்ேட்ட ெகாதி,மதக்கட்டளமப்பு " 
எை விவரித்தகார்,எச்ெரித்தகார்.

அளதத்தகான மகா்ேரும் 
ேகுத்தறிவுச்சிநதளையகாைர் தநளத ்ேரியகார் 
அவர்்கள் ்க்டநத நூறு ஆண்டு்களுககு 
முனபிருநபத முழஙகிைகார்.தைது இறுதி 
மூச்சுவளர பேகாரகாடிைகார்.தநளத ்ேரியகார் 
தைது சிநதளையகால ெமூ்க மகாறறத்திற்ககாை 
அடித்தைத்ளத தமிழ்கத்தில வலுவகா்க 
அளமத்துவிடடு ்ெனறிருககிறகார். 
ஒடடு ்மகாத்த ்ேகாதுத்துளறளயயும் 
த னி ய கா ர் ம ய ம கா க கு வ து , அ த ன 
மூைம் இ்ட ஒதுககீடு இலைகாமல 
ஆ க கு வ து , ் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ள் 
பேகாரகாடிப்்ேறற உரிளம்கைப் ேறிப்ேது எை 
ஒனறிய மத்திய அரசு ்தகாழிைகாைர்்களுககு 
எதிரகா்க ேை ்ெயலேகாடு்களைச்்ெய்து 
்்ககாண்டிருககிறது.

எைபவ இனளறய சூழலில ஒடடு 
்மகாத்த இநதியகாளவ,ேகாசிெ மதவகாத 
ெகதி்களி்டமிருநது மீட்்டடுக்க 
்ேரியகாரிய,அம்பேத்்கரிய மறறும் 
இ்டதுெகாரி ்ேகாதுவு்டளமவகாதி்கள் 
ஓரணியில திரைபவண்டியது ்கட்டகாயம் 
இநதிய அைவில தமிழ் ெகாடுதகான அதறகு 
முனனுதகாரணம்.தைேதி மு.்க.ஸ்்டகாலின 
அவர்்களின 'திரகாவி்ட மகா்டலதகான 
'அதற்ககாை எடுத்துக்ககாடடு. அதற்ககாை 

்கைம் ்ககாத்திருககிறது.உளழககும் மக்களை 
மகாைமுள்ை சுயமரியகாளதக்ககாரர்்கைகா்க 
மகாறறுவபத இைககு .அநத இைககிளை 
அள்டயும்வளர  வகாழ்கள்கபய 
பேகார்க்கைம்,வகாழ்நதுதகான ேகார்க்கணும்! 
பேகார்க்கைம் மகாறைகாம்,பேகார்்கள் மகாறகாது.

உசாத்துரை:

1. ேகாரதிதகாென ேகா்டல்கள், முதல ்தகாகுதி, 
ெகாய்நத தரகாசு ்கவிளதத் தளைப்பு.

2. UN World Poverty Statistics Global Poverty 
Report 20 Jan 2020 Para 1& Para 6

3. தநளத ்ேரியகார்  'குடி அரசு 'அறிகள்க- 
14-5-1933

4. சுே.வீரேகாண்டியன, திரகாவி்டர் 
இயக்கமும் ்தகாழிறெங்கமும்.

5. தநளத ்ேரியகார், விடுதளை, 9.5.1961

6. தநளத ்ேரியகார், விடுதை, 8.10.1953

7. சுே.வீரேகாண்டியன, திரகாவி்டர் 
இயக்கமும் ்தகாழிறெங்கமும்.

8. மகா்ேரும் தமிழ்க்கைவு, தி இநது 
தமிழின, தமிழ்திளெ நூல, ேக்கம் 413

ஆசிரியர் குறிப்பு:

ஆ.்ெலைப்ேகாண்டியன, இவர் 
மதுளர மகாவட்டம் திருபவ்ட்கத்தில 
1949இல பிறநதவர். ்தகாளைத்்தகா்டர்புத் 
துளறயில 40 ஆண்டு்கள் ேணியகாறறி, 2008-
ல முதுநிளை பமறேகார்ளவயகாைரகா்கப் 
ேணிநிளறவு ்ேறறவர். ்தகாழிறெங்கத்தில 
50 ஆண்டு்கள் ்க்டநது ்ேகாதுவகாழ்கள்கப் 
ேயணம் ்ெய்தவர். ்தகாழிறெங்கத்தில 
ேலபவறு ்ேகாறுப்பு்களில ேணியகாறறியுள்ை 
இவர், ்தகாளைத்்தகா்டர்புத் ்தகாழிைகாைர் 
முனபைறறச் ெங்கத்தில 16 ஆண்டு்கள் 
மகாநிைச் ் ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறியுள்ைகார். 
அகிை இநதியச் ெங்கத்தில ்ேகாருைகாைர், 
துளணப்்ேகாதுச் ்ெயைகாைர், மறறும் 
அகிை இநதியச் ்ெயல தளைவர் 
்ேகாறுப்பு்களில இருநதவர். திரகாவி்ட இயக்க 
ேறறகாைர்.. இநதியகாவில 14 மகாநிைங்களில 
ெள்ட்ேறறுள்ை அகிை இநதிய மகாெகாடு்கள், 
்கருத்தரஙகு்களில ேஙப்கறறுள்ைகார். <
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ஆய்வுச்சுருக்கம்:

பேகாலிச்்ெய்தி்கள் எனேளவ ்ெய்தி எை 
முனனிறுத்தப்ேடும் ்ேகாய்யகாை அலைது 
தவறகா்க வழிெ்டத்தககூடிய த்கவல்கள் ஆகும்.  
தற்ககாைத்தில தவறகாை த்கவல (Mis-information), 
திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல (Dis-information), 
தீங்ககாை த்கவல (Mal-information) எனும் மூனறு 
பிரதகாை பிரிவு்கள் பேகாலிச்்ெய்தி்களில 
உள்ை்டஙகுகினறை. ஊ்ட்கத்துளறயின 
்ெல்ெறியில தவறகாை த்கவல்களும் 
திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல்களும் 
எப்்ேகாழுதும் இருநது ்்ககாண்ப்டயிருநத 
பேகாதும், ்க்டநத சிை ஆண்டு்களிபைபய 
அளவ ேலகிப்்ேருகியுள்ைளம 
அவதகானிக்கப்ேடடுள்ைது. 

தற்ககாைத்தில ஊ்ட்கங்கள் 
எண்ணிகள்கயில அதி்கரித்துக ்ககாணப்ேடும் 
நிளையில, அவறறிலிருநது ேரவுகினற 
பேகாலிச்்ெய்தி்களின எண்ணிகள்கயும் 
அதி்கரித்துள்ைளம ஒரு ேகாரிய பிரச்சிளையகா்க 
பெகாக்கப்ேடுகினறது. இவறறின ்ககாரணமகா்க 
ெமூ்கத்தில ஏறேடும் தகாக்கத்திைகால 
்ேகாதுமக்கள் ேகாதிப்புறுவது்டன ெமூ்க 
அளமதி, இைங்களுககு இள்டபயயகாை 
ெலலுறவு பேகானறைவும் ்்கடுகினறை. 

இநநிளையில பிரகாநதிய ரீதியில அள்டயகாைம் 
்ககாணப்ேட்ட ெம்ககாை பேகாலிச்்ெய்தி்களின 
இயலபு, பேகாககு, பெகாக்கம் முதைகாைளவ 
ஆய்வுககு உள்ைகாக்கப்ே்டபவண்டிய 
அவசியம் உணரப்ேடடுள்ைது. 

ெமூ்கவளைத் தைங்களில 
ேரப்ேப்ேடுவைவும் இைஙள்க 
ெகார்நதைவுமகாை ெம்ககாைப் பேகாலிச் 
்ெய்தி்களை அள்டயகாைம் ்ககாணும் 
ேணி்கள் ேலபவறு தரப்பிைரகாலும் 
முன்ைடுக்கப்ேடுகினறை. "Fact Seeker" 
எனும் ்ேயரிைகாை ்ெயறறிட்ட மூ்டகா்க 
இைஙள்க ேத்திரிள்க ஸ்தகாேைத்திைகால, 
01.02.2021 ஆம் தி்கதியிலிருநது 13.10.2021 
ஆம் தி்கதி வளரயகாை ்ககாைப்ேகுதியில 
அள்டயகாைம் ்ககாணப்ேட்ட 151 ்ெய்தி்களை 
பிரதகாை ஆதகாரமகா்கக ்்ககாண்டு ெமூ்க 
வளைத்தைங்களில ேரவுகினற ெம்ககாைப் 
பேகாலிச்்ெய்தி்களை ஆரகாய்வளத 
இக்கறள்க தைது பெகாக்கமகா்கக 
்்ககாண்டுள்ைது. தரவு்களைத் திரடடியும் 
ேகுத்தும் பெகாககுவதறகு ேகுப்ேகாய்வு 
முளறயியலும் விேரிப்புச் ்ெயறேகாடடிறகு 
விேரண ஆய்வு முளறயியலும் 
ேயனேடுத்தப்ேடுகினறை. இைஙள்க 

சமகாலப் ப�ாலிச்சய்திகளின் 
ப�ாக்கு: இலங்கயில் 
அ்ையாளங காணப்�டை்ை 
மீதான ஓர் ஆய்வு

வி. விமலாதித்தன்
தற்ககாலி்க விரிவுளரயகாைர், தமிழ்த்துளற, பேரகாதளைப் 

ேல்களைக்கழ்கம், இைஙள்க

(*இைஙள்கயின கிழககுப் ேல்களைக்கழ்கத்ளதச் பெர்நத சுவகாமி விபுைகாைநத அழகியல ்கறள்க்கள் நிறுவ்கம் (Swami 
Vipulananda Institute of Aesthetic Studies) ்க்டநத ஆண்டு ஒழுஙகு ் ெய்த ஆய்வரஙகில இது ெமர்ப்பிக்கப்ேட்டது. எனினும், 
இதுவளர அச்சிபைகா, மினனூல வடிவிபைகா இது ்வளியி்டப்ே்டவிலளை. இப்பேகாது திரகாவி்டப் ்ேகாழிலில முதன 
முளறயகா்க அச்சில வருகிறது.)
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ெகார்நத ெம்ககாைப் பேகாலிச்்ெய்தி்கைது 
இயலபு்கள், வி்டயப்ேரப்பு்கள், பினைணி, 
பேகாககு ஆகியளவ எளவ எனற ஆய்வுப் 
பிரச்சிளைளய முனளவத்து, இது்தகா்டர்பில 
ஏறேடடுள்ை ஆய்விள்ட்வளிளய 
நிரப்பும் பெகாககு்டன இக்கறள்க 
முன்ைடுக்கப்ேடுகினறது.1

திறவுச்மசாறகள்:

பேகாலிச்்ெய்தி, திரிபுேடுத்தப்ேட்ட 
த்கவல, ெமூ்கவளைத்தைம், ்ேகாய்த்தரவு, 
்்ககாபரகாைகா

1. அறிமுகம்:

பேகாலிச்்ெய்தி்கள் எனேளவ ்ெய்தி எை 
முனனிறுத்தப்ேடும் ்ேகாய்யகாை அலைது 
தவறகா்க வழிெ்டத்தககூடிய த்கவல்கள் ஆகும். 
இளவ ்ேரும்ேகாலும் ஒரு ெேர் அலைது 
நிறுவைத்தின ெற்ேயளர பெதப்ேடுத்தும் 
அலைது ஏபதனும் வருவகாய் மூைம் ேணம் 
ெம்ேகாதிககும் பெகாக்கத்ளதக ்்ககாண்டுள்ைை. 
ஊ்ட்கத்துளறயில ்ெடுங்ககாைமகா்கத் 
்தகா்டரும் பேகாலிச்்ெய்திப் பிரச்சிளை, 
்க்டநத தெகாப்தத்தில அதி்கரித்த ெமூ்க 
ஊ்ட்கப் ேயனேகாடு ்ககாரணமகா்க ேகாரியைவில 
அதி்கரித்துள்ைது. பேகாலிச்்ெய்தி 
எனேதற்ககாை வளர விைக்கணம் 
்தகா்டர்ச்சியகாை மகாறறத்ளதக ்கண்டு 
வருகினறது. தறபேகாளதய ்ககாை்கட்டத்தில 
பினவருவை பேகாலிச்்ெய்திககுள் 
உள்ை்டஙகுகினறை:

1. தவறகாை த்கவல (Mis-information)

2. திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல (Dis-
information)

3. தீங்ககாை த்கவல (Mal-information)

தவறகாை த்கவல (Mis-information) எனேது 
்ேகாய்யகாை, ்ெம்ளமயறற, தவறகா்க 
வழிெ்டத்தும் தரளவ உள்ை்டககியதகாகும். 
எனினும் இது தீஙகிளழககும் எண்ணத்து்டன 

ேரப்ேப்ேடுவதிலளை. திரிபுேடுத்தப்ேட்ட 

த்கவல (Dis-information) எனேது தீஙகிளழககும் 

பெகாக்கத்து்டன உருவகாக்கப்ேடுவது்டன 

மக்கள் மத்தியில ேரப்ேப்ேடுகினறது. 

தீங்ககாை த்கவல (Mal-information) 

எனேது உண்ளமளய அடிப்ேள்டயகா்கக 

்்ககாண்்டது்டன தீஙகிளழககும் 

பெகாக்கத்ளதயும் ்்ககாண்்டது. தவறகாை 

த்கவல (Mis-information) எனேது பிறழ்த்கவல 

எனற ் ேயரிலும் திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல 

(Dis-information) ஆைது திட்டமி்டப்ேட்ட 

பிறழ்த்கவல எனற ்ேயரிலும் சிை 

இ்டங்களில குறிப்பி்டப்ேடுகினறை. 

தவறகாை த்கவல (Mis-information) மறறும் 

திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல (Dis-information) 

ஆகியை பினவரும் தனளம்களுள் ஒனளறபயகா 

ேைவறளறபயகா ்்ககாண்டிருக்கைகாம் (Mis Dis 

Information) இதழியைகாைர் ள்கபயடு: ஆசிய 

ஊ்ட்கவியல ்கலலூரி, ேக. 10.):

1. அங்கதம் அலைது ே்கடி - ஏமகாறறககூடிய 

ெகாத்தியமுள்ை ஒரு த்கவல ஆைகால தீஙகு 

விளைவிக்ககாதது.

2. தவறகா்கவழி ெ்டத்தககூடியளவ - ஒரு 

த்கவளைப்ேயனேடுத்தி தனிெேளரபயகா 

அலைது ஒரு விஷயத்ளதபயகா தவறகா்க 

சித்தரிக்க முயலுதல

3. மூை ஆதகாரங்கள் மகாறறப்ேட்டளவ 

- அெைகாை மூை ஆதகாரங்களை 

மகாறறிப்ேயனேடுத்துதல

4. புளையப்ேட்டளவ - முறறிலும் 

உண்ளமயறற உள்ை்டக்கத்ளதக 

்்ககாண்்டது. தீஙகு விளைவிக்கககூடியது.

5. ்ேகாய்யகாை ்தகா்டர்புள்டயளவ - 

தளைப்பு்களுககும், ்ககா்ணகாளி்களுககும் 

அ டி க கு றி ப் பு ்க ளு க கு ம் 

்தகா்டர்பிலைகாதிருப்ேளவ.
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6. ்ேகாய்யகாை சூழளையுள்டயளவ - ஒரு 
அெைகாை உள்ை்டக்களதப் ்ேகாய்யகாை 
சூழ் நிளைபயகாடு இளணத்து ் வளியி்டல.

7. திரிக்கப்ேட்டளவ - ஒரு அெைகாை 
த்கவல திரிக்கப்ேடுதல, குறிப்ேகா்க 
ஒரு புள்கப்ே்டத்ளதபயகா அலைது 
்ககா்ணகாளிளயபயகா திரித்து ஏமகாறறுதல.

ஊ்ட்கத்துளறயின ்ெல்ெறியில 
தவறகாை த்கவல்களும் திரிபுேடுத்தப்ேட்ட 
த்கவல்களும் எப்்ேகாழுதும் இருநது 
்்ககாண்ப்டயிருநத பேகாதும், ்க்டநத 
சிை ஆண்டு்களிபைபய அளவ 
ேலகிப்்ேருகியுள்ைளம அவதகானிக்கப் 
ேடடுள்ைது. இளணய்வளியில 
ஏரகாைமகா்கப் ்ேருகியுள்ை த்கவல்கபை 
த்கவலதிரிபு ஏறே்ட வழிவகுககினறை. 
இளணய்வளியில உண்ளமளயச் 
ெரிேகார்த்தல மறறும் த்கவல ஒப்பீடடு 
முளற ஆகியை இலைகாளமபய இப்பேகாலிச் 
்ெய்தி்களுககு வழிவகுககினறை. 
திட்டமி்டப் ேடடுப் ேரப்ேப்ேடும் 
பேகாலிச்்ெய்தி்களின பினைகால அரசியல, 
ெமூ்க, ்ேகாருைகாதகார, வணி்க பெகாக்கங்கள் 
இருக்கககூடும். ெமூ்க விபரகாதப் 
பேகாககுள்டபயகாரின பெகாக்கங்களை 
நிளறபவறறிக ்்ககாள்ை அளவ 
இதழியைகாைர்்களைப் ேயனேடுத்திக 
்்ககாள்ளும் வகாய்ப்பு்களும் உள்ைை. 
அத்து்டன, ெமூ்கவளைத் தைங்களில உள்ை 
பேகாலிச் ்ெய்தி்களை ்வகுெை ஊ்ட்கங்கள் 
எடுத்துக்்ககாண்டு ்ேகாது்வளியில 
்ேருககிவி்டககூடிய ெகாத்தியமும் உள்ைது. 
பேரி்டர்க ்ககாைங்களில தவறகாை த்கவல்களும் 
திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல்களும் ்மகாத்த 
அரசு மறறும் ெமூ்க ்கட்டளமப்பு்களையும் 
வீழ்த்திவி்டககூடிய ெகதிேள்டத்துள்ைளம 
அவதகானிக்கப்ேடடுள்ைது.  (Mis Dis 
Information) இதழியைகாைர் ள்கபயடு: ஆசிய 
ஊ்ட்கவியல ்கலலூரி, ேக. 28.)

பேகாலிச்்ெய்தி்கள் உருவகாகுவதற்ககாை 
்ககாரணங்கைகா்க பினவரும் சிை அள்டயகாைங 
்ககாணப்ேட்ட பேகாதும் இவறளறவி்ட 
பவறும்ேை ்ககாரணங்கள் இருத்தல கூடும்: 
(Mis Dis Information) இதழியைகாைர் ள்கபயடு: 
ஆசிய ஊ்ட்கவியல ்கலலூரி, ேக. 29.)

1. பேகார்க்ககாைம் அலைது பேரி்டர் பேகானற 
்ெருக்கடிக ்ககாைங்களில த்கவல 
திரிபுக்ககாை ெநதர்ப்ேங்கள் மிகுதியகா்க 
உருவகாகுதல.

2. ்ெய்தியகாைது அதைைவில இயலேகா்க 
உருவகா்ககாமல ஓர் ஊ்ட்கவியைகாைரகால 
வலிநது உருவகாக்கப்ேடும் ெநதர்ப்ேங்கள் 
ஏறே்டல 

3. ஊ்ட்கவியைகாைர் ஆைவர் புதுச் 
்ெய்தி்களைக ்கண்டுபிடிககும் 
்ெருக்கடிபயகாடு இருககும் நிளை

4. ஊ்ட்கவியைகாைர் ஆைவர் தகாம் தனித்த 
ேகாணியில ஒரு ்ெய்திளய அணு்க 
முறேடும் ்கட்டகாயத்தில இயஙகும் நிளை.

5. ஊ்ட்கவியைகாைர் ஆைவர் தம் 
்ெய்தி்களுககு வரும் ேகாரகாடள்டயும் 
்ேயளரயும் நிளைத்து இயஙகும் நிளை.

6. ்ெய்திளய முதலில ்ெகாலைபவண்டிய 
பேகாடடிக ்கட்டகாயத்தில ஏறேடும் 
பெரமினளமயகால ்ெய்தி ஊ்ட்கங்கள் 
த்கவளை ஒப்பீடு ்ெய்யகாமல பேகாகும் 
நிளை

7. ்ெய்தி ஒனறு மிள்கப்ேடுத்தலுககு 
உள்ைகாகும்  நிளை. 

8. புள்ளிவிேரங்களில தவறு்கள் ஏறேடும் 
நிளை.

9. தரவு்கள் இலைகாமறபேகாகும் பேகாது 
ஊ்ட்கவியைகாைர்்கள் ஊ்ட்கங்களில 
ஈடுே்டல
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10. ் ெய்தி்களில ேயனேடுத்தப்ேடும் 
்மகாழியும் ்தகானியும் உணர்வுநீதியகாை 
வி்டயப்ேரப்பு்களில ் தகாழிறேடும் நிளை.

11. உ த் தி ப ய கா ்க பூ ர் வ ம ற ற 
உளரயகா்டல்களிலுள்ை விஷயங்களை 
ஊ்ட்கவியல அறத்திறகு எதிரகா்க 
்வளியி்டப்ேடும் நிளை.

12. கு ற ற ச் ் ெ ய் தி ்க ளு க ்க கா ை 
மூைகாதகாரங்களுக்ககா்க ்ககாவலதுளறயின 
ஆவணங்களில தஙகியிருத்தலும் மகாறறு 
ஆதகாரங்களைத் பத்டகாதிருத்தலும்.

13. ஊ்ட்கவியைகாைர் முனமுடிவு்டன 
இயஙகும் நிளை ்ககாணப்ேடுதல

14. ் வகுெை ்ெய்தி நிறுவைங்களுககு 
இருப்ேளதப் பேகானற விதி்களும் 
்கடடுப்ேகாடு்களும் ெமூ்க ஊ்ட்கங்களுககு 
இலைகாளம

இளணய ்வளியில ேரவுகினற 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ்ேரும்ேகாலும் 
பிரகாநதியம் ெகார் வி்டயப்ேரப்பு்களைத் தம் 
்கருப்்ேகாருட்கைகா்கக ்்ககாண்டிருககினறை. 
அநதவள்கயில இைஙள்க ெகார்நத 
பேகாலிச்்ெய்தி்களை அள்டயகாைம் ்ககாணும் 
முன்ைடுப்பிளை இைஙள்க ேத்திரிள்க 
ஸ்தகாேைம் பமற்்ககாண்டுள்ைது. இைஙள்க 
ெகார்நத வி்டயப்ேரப்பு்களைத் தம் ்கருவகா்கக 
்்ககாண்்டைவும் இைஙள்களயச் பெர்நத 
ெமூ்கவளைத்தைப் ேகாவளையகாைர்்கைகால 
அதி்கைவில ேகிரப்ேட்டைவுமகாைளவ 
ெம்ககாைப் பேகாலிச்்ெய்தி்கைகா்க அள்டயகாைம் 
்ககாணப்ேடடுள்ைை. 

"Fact Seeker" எனும் ்ேயரிைகாை 
்ெயறறிட்டமூ்டகா்க இைஙள்க 
ேத்திரிள்க ஸ்தகாேைத்திைகால, 01.02.2021 
ஆம் தி்கதியிலிருநது 13.10.2021 ஆம் 
தி்கதிவளரயகாை ்ககாைப்ேகுதியில 
அள்டயகாைம் ்ககாணப்ேட்ட 151 ்ெய்தி்களை 
பிரதகாை ஆதகாரமகா்கக ்்ககாண்டு ெமூ்க 

வளைத்தைங்களில ேரவுகினற ெம்ககாை 
பேகாலிச்்ெய்தி்களை ஆரகாய்வளத இக்கறள்க 
தைது பெகாக்கமகா்கக ்்ககாண்டுள்ைது. 
தரவு்களைத் திரடடியும் ேகுத்தும் 
பெகாககுவதறகு ேகுப்ேகாய்வு முளறயியலும் 
விேரிப்புச் ்ெயறேகாடடிறகு விேரண ஆய்வு 
முளறயியலும் ேயனேடுத்தப்ேடுகினறை. 
இைஙள்க ெகார்நத பேகாலிச்்ெய்தி்கைது 
இயலபு்கள், வி்டயப்ேரப்பு்கள், பினைணி, 
பேகாககு ஆகியளவ எளவ எனற ஆய்வுப் 
பிரச்சிளைளய முனளவத்து, இது்தகா்டர்பில 
ஏறேடடுள்ை ஆய்விள்ட்வளிளய 
நிரப்பும் பெகாககு்டன இக்கறள்க 
முன்ைடுக்கப்ேடுகினறது.

2.   நபாலிச்மசய்திகளின விடயப்பரப்புகள்

2.1  அரசியல்

ெமூ்கவளைத்தைச் சூழலில அதி்கைவகாை 
பேகாலிச் ்ெய்தி்களின வி்டயப்ேரப்பு 
அரசியைகா்கபவ அளமநதிருப்ேளத 
அவதகானிக்க முடிகினறது. அரசியல 
ெகார்நத பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ெமூ்கவளைத் 
தைங்களில ேலவள்கயகாை 
தனளம்களைக ்்ககாண்டிருககினறை. 
ெள்ட்ேறற நி்கழ்்வகானறின டிஜிட்டல 
சுவ்ரகாடடியிளைத் திரிபுேடுத்தி 
ெள்ட்ேறகாத நி்கழ்்வகானளற 
ெள்ட்ேறறதகா்கக ்ககாண்பித்தல எனும் 
்ெயறேகாடடின மூைம் நி்கழ்வில ேஙப்கறகும் 
முககியஸ்தரின ெற்ேயருககு ேகாதிப்ளே 
ஏறேடுத்தல மறறும் அநத ெற்ேயளர 
தனிப்ேட்ட அரசியல இைககு்களுககுப் 
ேயனேடுத்தல பேகானற ்ெயல்கள் 
இ்டம்்ேறுகினறை.

உதாரைம் 1:

நபாலிச் மசய்தி:

உள்ைகாள்ட்களுககு விதிக்கப்ேடும் 
இறககுமதி ்கடடுப்ேகாடு்கள் ேறறிய 
ப்கலிககுரிய தளைப்பு்டன, ஒரு நி்கழ்ச்சித் 
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திட்டத்ளத மக்கள் விடுதளை முனைணி 
்கடசிளயச் பெர்நத ெகா்டகாளுமனற உறுப்பிைர் 
பிமல ரத்ெகாயக்க ஏறேகாடு ்ெய்தகா்க ஒரு 
விைம்ேரம் ஃபேஸ்புக ேக்கத்தில ் ெப்்டம்ேர் 
11ஆம் தி்கதியனறு ்வளியி்டப்ேடடுள்ைது.

சரியா் தகவல்:

இநதப் ேதிவின உண்ளமத்தனளம 
குறித்த ஆய்வில “ஆப்்ககானிஸ்தகானில 
எனை ெ்டககிறது?” எனற வகாெ்கத்து்டன 
பிமல ரத்ெகாயக்கவின அதி்ககாரபூர்வ மு்கநூல 
ேக்கத்தில உள்ை அெல ேதிபவ இவ்வகாறு 
மகாறறியளமக்கப்ேடடுள்ைது. உண்ளமயகாை 
ே்டங்களில ்ககாணப்ேடுபவகாளர 
பவண்டு்மனபற, அரசியல தளைவர்்களின 
குடும்ே உறுப்பிைர் எை அள்டயகாைம் ்ககாடடி 
ெனமதிப்புக குளறககும் ்ெயறேகாடடில 
ஈடுே்டல.

உதாரைம் 2:

நபாலிச் மசய்தி:

“இநத ெேர் எண்்ணய்க்ககா்க ்ெய்யும் 
முட்டகாள்தைத்தகால, இறுதியில அவரது 
மளைவிளயக கூ்ட முக்ககாடு பேகா்ட 
ளவத்துவிட்டகார்” எனற தளைப்பி்டப்ேடடு, 
அளமச்ெர் உதய ்கம்மனபிைவும் அவர் 
அருகில முக்ககாடு இட்ட ் ேண்ணும் மறறும் 
ேைரும் இளணநது நிறகினற புள்கப்ே்டம்

சரியா் தகவல்:

எரிெகதி அளமச்ெர் உதய ்கம்மனபிை ்க்டநத 
்ெப்்டம்ேர் மகாதம் ஈரகானுககு இரகாெதநதிர 
விெயத்ளத பமற்்ககாண்்டகார், அப்்ேகாழுது 
அவர் ்ெப்்டம்ேர் 26 ஆம் தி்கதி GASTEC 
2021 உச்சிமகாெகாடடின பேகாது ்தஹரகான 
எண்்ணய் சுத்தி்கரிப்பு நிளையம் மறறும் 
எரிவகாயு நிளைய அருங்ககாடசிய்கத்ளத 
ேகார்ளவயிட்டகார். இநத நி்கழ்வின பேகாது 
எடுக்கப்ேட்ட புள்கப்ே்டபம இதுவகாகும். 
அநத புள்கப்ே்டத்தில இருப்ேது அளமச்சின 
்ெயைகாைர், திருமதி மு.னு.சு ஓல்ககா;  

உதய ்கம்மனபிைவின மளைவி திபைஷ 
்கம்மனபிை அலை.

இைஙள்கயின உள்ெகாடடு அரசியலில 
அதிர்வூட்டககூடிய ்ெய்திளய 
அதீதமகா்க மிள்கப்ேடுத்தும் ேகாஙகு இநத 
அரசியல ெகார்நத பேகாலிச்்ெய்தி்களில 
்ககாணப்ேடுகினறது. இதன மூைமகா்க மக்கள் 
மத்தியில பதளவயறற ேதறற நிளைளயபயகா 
அலைது ்கவை ஈர்ப்ளேபயகா ஏறேடுத்துவது, 
அச்்ெய்தி ஆககுெர்்களின பெகாக்கமகா்க 
உள்ைது.

உதாரைம்: 

நபாலிச்மசய்தி:

”ேண்ப்டகாரகா ஆவணங்களில 35 ்ேயர்்கள் 
உள்ைை. ‘நிருேமகா ரகாெேகெ (அவரது 
்கணவரின ்ேயரகால குறிப்பி்டப்ேடுகிறகார்), 
அர்ெுன அபைகாசியஸ், ரவி ்கருணகாெகாயக்க, 
டி.எம்.்ெயரத்ை, ெஜின வகாஸ் குணவர்த்தை, 
ேடு ்வத்தசிங்க, சிறிபெை குபர, ்டடலி 
சிறிபெை, ்ரகாெகான ேலபைவத்த, ெமரசிங்க 
ஆரகாச்சிப்க மதுஷ் ைக்ஷித (மகா்கநதுபர 
மதுஷ்), ்கம்ேை விதகாைைகாப்க ெமன குமகார 
்வபை சுதகா), பிமல ரத்ெகாயக்க, கிரிஷ்மல 
வர்ணசூரியகா (வழக்கறிஞர்), அபைகாமகா 
்கமப்க (தயகா குழும வணி்கம்), ரவூப் ெககீம், 
ஏஎச்எம் ஃ்ேௌஸி, விெய்கைகா மப்கஸ்வரன, 
அலி ஸகாஹீர் ்மௌைகாைகா, எஸ்.பி. ெகாவினை, 
்கருணகாரத்ை ேரணவிதகாை, பவலுெகாமி 
ரகாதகாகிருஷ்ணன, ெமதரகா ரணதுங்க, பெமகா 
பிபரமதகாெ, மலிக ெமரவிகரம, சுெகாதகா 
பெைகாரத்ை, ்கவன ்ேபரரகா, ்ரகாெகான 
்ேபரரகா, மகாளவ பெைகாதிரகாெகா, எஸ்.
பயகாப்கஸ்வரன, அஜிதர பதவசுநதர, ஆர். 
ரகாெமப்கநதிரன மறறும் ்ெய ஸ்ரீ ரங்ககா.’ 

சரியா் தகவல்:

”ெமீேத்திய ேண்ப்டகாரகா ஆவணங்களில 
இதுவளர ் வளிவநத இைஙள்கயரின ் ேயர் 
இைஙள்கயின முனைகாள் பிரதி அளமச்ெர் 
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நிருேமகா ரகாெேகெ மறறும் அவரது ்கணவர், 

்தகாழிைதிேரகாை திருககுமகார் ெப்டென 

ஆகிபயகார் மடடுபம.”

ெர்வபதெ அரசியல ெகார்நத 

புள்கப்ே்ட்மகானளற அப்ே்டம் 

ெகார்நதிருககும் வி்டயத்திறகு முறறிலும் 

பவறகாைதும் பவபறகார் ஆண்டு ெகார்நததுமகாை 

வி்டயத்துககுப் ்ேகாருநதுமகாறு த்கவளைத் 

திரித்து ்வளியி்டப்ேடும் ்ெயல 

ெமூ்கவளைத்தைங்களில ேரவைகா்க 

இ்டம்்ேறுகினறது.

உதாரைம்:

நபாலிச் மசய்தி:

”்மகஸிப்ககா ெகா்டகாளுமனறத்தில 

ெ்டநத ஒரு விவகாதத்தின பேகாது,   

அநெகாடடின ெகா்டகாளுமனற உறுப்பிைர் 

ஒருவர் தைது ஆள்ட்க ளை ்கழறறி, முழு 

ெளேளயயும் பினவருமகாறு விளித்தகார;, 

“இநத உனைதமகாை ேகாரகாளுமனறத்தில 

ெகான நிர்வகாணமகா்க இருப்ேளதக ்கண்டு 

நீங்கள் அளைவரும் ்வட்கப்ேடுவீர்்கள். 

ஆைகால இநெகாடடு மக்கள் நிர்வகாணமகா்க, 

்வறுங்ககாலு்டன, பவளையிலைகாமல, 

்தருக்களில ேடடினி கி்டப்ேளதப் ேகார்த்து 

அவர்்களின ேணத்ளதயும் வெதி்களையும் 

திரு்ட நீங்கள் ்வட்கப்ே்டவிலளை.” ”

சரியா் தகவல்:

்மகசிப்ககா அரசியலவகாதி ஒருவர் 

்வளிெகாடடு முதலீடடிற்ககா்க அரெகாங்கத்தின 

்கடடுப்ேகாடடில உள்ை எண்்ணய் துளறளய 

அறிமு்கப்ேடுத்தும் ஒரு ெர்ச்ளெககுரிய 

ெட்டத்ளத எதிர்த்து ்ககாஙகிரளஸ 

விடடு ்வளிபயறிைகார். பமலும், அவர் 

(அனப்டகானிபயகா ்ககார்சியகா) தைது 

ஆள்டளயக ்கழறறி ெட்டத்தின மீதகாை தைது 

்கடுளமயகாை எதிர்ப்ளேக ்ககாடடிைகார்.

2.2 சமுகம்

ெமூ்கத்தில அதிர்ளவ 
ஊட்டககூடியளவயகா்கவும் தவறகாை 
பிரெகாரத்ளத முன்ைடுப்ேளவயகா்கவும் 
ெமூ்கம் ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
்ககாணப்ேடுகினறை. இளவ மக்களைத் 
தவறகா்க வழிெ்டத்தக கூடியளவயகா்கவும் 
குறித்த ஒரு ்ெயல அலைது ெம்ேவம் 
ேறறி தவறகாை பிம்ேத்ளத ஏறேடுத்தக 
கூடியளவயகா்கவும் உள்ைை. இவ்வள்கயகாை 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ஆைளவ, தனிெேர்்கள் 
அலைது குறிப்பிட்ட்தகாரு குழு 
அலைது ெமூ்கத்தின மீது பதளவயறற 
்கவைககுவிப்ளேயும் ஏறேடுத்த 
வலைளவயகா்க உள்ைை.

ஓர் உயிரிழப்பு ெகார் ் ெய்திக்ககாை ே்டத்ளதக 
்்ககாண்டு, இ்டம்்ேறகாத உயிரிழப்பு 
ஒனளறச் சித்தரிககும் வள்கயிைகாை 
பேகாலிச் ்ெய்தி்கள், ்ககாைத்துககுக ்ககாைம் 
உருவகாக்கப்ேடடு ெமூ்கவளைத்தைங்களில 
ேரப்ேப்ேடுகினறை.

உதாரைம்:

நபாலிச் மசய்தி:

“உை்கம் முழுவளதயும் இளெயகால 
ளேத்தியமகாககிய BTS குழு விமகாை விேத்தில 
ேலியகாைது” எனற தளைப்பிடடு ேரவும் 
புள்கப்ே்டம்

சரியா் தகவல்:

புள்கப்ே்டத்தில ்ககாணப்ேடும் 
விேத்துககுள்ைகாை விமகாைம் ஒரு தனியகார் 
்ெட விமகாைம் எனேது ்தரியவநதது. 
குறிப்பிட்ட விமகாைம் 22 பம 2018 அனறு 
மத்திய அ்மரிக்ககாவில விேத்துககுள்ைகாைது. 
இநத விேத்தில ஊழியர்்கள் மறறும் ேயணி்கள் 
அளைவரும் உயிர் தப்பிைர். அபதபவளை, 
ஏழு உறுப்பிைர்்களைக ்்ககாண்்ட BTS 
இளெககுழு மி்கவும் பிரேைமகாை ்்ககாரிய 
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ேகாப் இளெககுழு ஆகும். பமலும், அவர்்கள் 
விமகாை விேத்ளத எதிர்்்ககாண்்டதகா்க எநத 
த்கவலும் இலளை எனேது ்தகாழிலநுடே 
விெகாரளணயில உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்டது.

அறபவ ்தகா்டர்ேறற புள்கப்ே்டம் மூைம் 
உட்கட்டளமப்பு வெதிளய விமர்சிககும் 
வள்கயிைளமயும் த்கவளைப் ேரப்பும் 
்ெயளை ்கணிெமகாை பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
ெமூ்கவளைத்தைங்களில புரிகினறை.

உதாரைம்:

நபாலிச் மசய்தி:

“ஒரு ெள்டேகாளத, இதில நீங்கள் ஒரு 
ேடி தவறிைகால எனை ்ெய்வது?” எனற 
தளைப்பு்டன இைஙள்கயில அளமநதுள்ை 
்தகாஙகு ேகாைம் எைப் ேரவும் ஒரு 
புள்கப்ே்டம்

சரியா் தகவல்:

இநத புள்கப்ே்டத்தின உண்ளமத் 
தனளமளய அறிவதற்ககா்க பமற்்ககாண்்ட 
்தகாழிலநுடே ஆய்வில இது 
இநபதகாபைசியகாவின ேகான்டன 
பிரபதெத்தில உள்ை ேகாைம் எனேது 
்தரியவநதது. நியூபயகார்க ்்டய்லி 
நியூஸ் இளணயத்தைத்தில 2012 
ெைவரி 20 ஆம் தி்கதியனறு இநத 
புள்கப்ே்டத்து்டன பினவருமகாறு ஒரு ்ெய்தி 
்வளியி்டப்ேட்டது. “இநபதகாபைசியகாவின 
ேகான்டனில ஒரு ஆறறின மறுபுறத்தில 
உள்ை ேள்ளிளய அள்டய மகாணவர்்கள் 
பெதமள்டநத ்தகாஙகு ேகாைத்ளத ்க்டநது 
்ெலலும் புள்கப்ே்டம்” எை அதில 
்தரிவிக்கப்ேடடுள்ைது.

இயறள்க அைர்த்தம் ்தகா்டர்பில 
மக்களைப் ேதறறமள்டயச் ்ெய்யும் 
வள்கயிைகாை ்ேகாய்த்தரவு்கள் அலைது 
அதீதமகா்க மிள்கப்ேடுத்தப்ேட்ட 
உண்ளமத்தரவு்களைக ்ககாவும் 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ்ேகாதுமக்களின 

உணர்வுநிளைளயச் சீர்குளைக்க 
வலைளவயகா்க உள்ைை.

உதாரைம்:

நபாலிச் மசய்தி:

“ரகாவணன நீர்வீழ்ச்சி திடீ்ரை 
்கடுளமயகா்க ்ேருக்்கடுத்தது” எனற 
தளைப்பில ்தகா்டர்ச்சியகாை புள்கப்ே்டங்கள் 
ப்ககாசிப் ைங்ககா நியூஸ் இளணயதைத்தில 1 
அகப்டகாேர் 2021 அனறு ்வளியி்டப்ேட்டை.  
“்ேய்த மளழயகால, இதுவளர 
அளமதியகா்க இருநத நீர்வீழ்ச்சி்கள் மீண்டும் 
்ெயலேடுகினறை. இநத புள்கப்ே்டங்கள் 
ரகாவணன நீர்வீழ்ச்சியின விளைளவக 
்ககாடடுகினறை.” 

சரியா் தகவல்:

இநத ் ெய்தி குறித்து பமற்்ககாள்ைப்ேட்ட 
்தகாழிலநுடே ஆய்வினேடி, புள்கப்ே்டங்கள் 
பிரெனை ேத்மசிறி எனேவரகால 2020 இல 
எடுக்கப்ேட்டது எனேது ்தரியவநதது. 
்்டய்லி மிரர் வளைத்தைம் ெவம்ேர் 6, 2020 
அனறு “ரகாவணன நீர்வீழ்ச்சியின நிறம் 
மகாறிவிட்டது” எனற தளைப்பில இநதப் 
புள்கப்ே்டங்களைப் ேயனேடுத்தி ஒரு 
்கடடுளரளய ்வளியிடடிருநதது.

2.3 ஆநராக்கியம்

இக்கறள்கயின பிரதகாை தரவு்கள் 
அளைத்தும் ்்ககாபரகாைகா ்ேருந்தகாறறு 
இைஙள்கயில அதி்க தகாக்கத்ளத ஏறேடுத்திய 
்ககாைப்ேகுதியில உருவகாகியுள்ை 
நிளையில, அவறறில ்கணிெமகாைளவ, 
ஆபரகாககியம் ெகார்நத வி்டயப்ேரப்பிளை 
ளமயப்ேடுத்தியுள்ைை. ்தகாறறுபெகாய் 
்தகா்டர்ேகாை ்ேகாதுமக்களின ேயத்திளை 
தமககுச் ெகார்ேகா்கப் ேயனேடுத்திக 
்்ககாள்ளும் பேகாககிளை, இவ்வி்டயப்ேரப்பு 
ெகார்நத பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ஊ்டகா்கக ்ககாண 
முடிகினறது. 



62 Niy - br¥l«g®  2022

்்ககாபரகாைகா ்ேருந்தகாறளறக 
குணமகாககும் புதிய வழி்கள் எைககூறி, 
்ேகாதுமக்களின ்கவைத்ளத ஈர்ககும் 
வள்கயில அளமநத பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
ேகாரியைவில ெமூ்கவளைத்தைங்களில 
ேரப்ேப்ேட்டை.

உதாரைம் 1:

நபாலிச் மசய்தி:

“இநத மருநளத எடுத்துக்்ககாள்ளுங்கள், 
்்ககாபரகாைகா முடிநதுவிட்டது, 
அ்மரிக்ககாவிலிருநது ஒரு சிறநத மகாத்திளர. 
மருத்துவ ேரிபெகாதளை்கள் முடிநதுவிட்டை 
” எனற தளைப்பு்டன ைங்ககா சி நியூஸ் 
இளணயதைம் அகப்டகாேர் 4, 2021 அனறு 
்ெய்தி ்வளியிட்டது. ” ‘்மர்க-Merck 
எனும் அ்மரிக்க நிறுவைம் தயகாரித்த 
‘பமகாலனுபிரவீர்-Molnupiravir‘ எனும் மருநது 
மி்கவும் ்வறறி்கரமகாை முடிவு்களைக 
்ககாடடுகிறது.” எை அச்்ெய்தி பமலும் 
்தரிவிககினறது.

சரியா் தகவல்:

யுஎனசி (UNC -UNC School of Medicine) 
மறறும் விஞஞகானி்கள் பமகாலனுபிரவீர் 
ப்ககாவிட -19 ககு சிகிச்ளெயளிககும் 
பேகாகள்க மகாறறககூடிய ஒரு சிறிய 
மகாத்திளர எனறு முடிவு ்ெய்தைர். பமலும், 
ளவத்தியர் ப்கமரூனபவகாலப் “இது 
்ெயலில உள்ை ளவரஸ் தடுப்புக்ககாை ஒரு 
பிற்ேகாரு்ைதிரி” எனறு விைககுகிறகார். 
எைபவ, பமகாலனுபிரவீர் ் தகா்டர்ேகா்க நிளறய 
்வளிெகாடடுச் ்ெய்தி்கள் இருநதகாலும், அது 
இனனும் அதி்ககாரபூர்வமகா்க ேயனேடுத்த 
அஙகீ்கரிக்கப்ே்டவிலளை.

உதாரைம் 2:

நபாலிச் மசய்தி:

“இைஙள்கயில தயகாரிக்கப்ேட்ட 
விளரவகாை ஆனடி்ென பெகாதளை 
்கருவியின விளை 80 ருேகாய். குளறநதேடெ 

எண்ணிகள்கயகா்க - 5 ்கருவி்களை 
்்ககாள்வைவு ்ெய்ய முடியும். ெகாடு 
முழுவதும் விநிபயகா்கத்திற்ககாை ்மகாத்த 
்கட்டணம் 100 ரூேகாவகாகும். 500 ரூேகாவுககு 
5 ்கருவி்களை உங்கள் இலைங்களுகப்க 
வரவளழத்துக ்்ககாள்ளுங்கள்.” பமற்கண்்ட 
விவரங்களு்டன ஒரு ேதிவு ெமூ்க 
ஊ்ட்கங்களில ேகிரப்ேடுகிறது. இது “ப்ரிமகா” 
எனற நிறுவைத்தகால தயகாரிக்கப்ேடுவதகா்கக 
கூறப்ேடுவபதகாடு, ்மௌபிம ைங்ககா 
அறக்கட்டளையின “Buy Our Things” எனற 
முத்திளரளயயும் ்்ககாண்டுள்ைது.

சரியா் தகவல்:

இஙகு குறிப்பி்டப்ேடடுள்ை 
“ப்ரிமகா” நிறுவைம் குறித்த ஆய்வில 
அது சுவிடெர்ைகாநதில அளமநதுள்ை 
ஒரு நிறுவைம் எனேது ்தரியவநதது. 
இநநிறுவைத்தின வளைத்தை ேக்கத்திலுள்ை 
தயகாரிப்பின புள்கப்ே்டமகாைது தறபேகாது 
புழக்கத்திலுள்ை ்ெய்தியிலிருககும் 
புள்கப்ே்டத்ளத ஒத்திருநதபேகாதிலும், 
அதில “Buy Our Things” எனற முத்திளர 
்ககாணப்ே்டவிலளை. புள்கப்ே்டம் 
குறித்த ்தகாழிலநுடே ஆய்வில, “ப்ரிமகா” 
வளைத்தைத்திலிருநத அெல புள்கப்ே்டத்தில 
“Buy Our Things" எனற முத்திளரளய ்ெருகி 
மகாறறியளமக்கப்ேடடிருப்ேது ் தரியவநதது. 
விளரவகாை ஆனடி்ென பெகாதளை 
்கருவிளய வீடடிறப்க ்ேறறுக்்ககாள்ை 
முடியும் எைவும் புழக்கத்திலுள்ை 
்ெய்தியில குறிப்பி்டப்ேடடுள்ைது. 
ஆைகால “ப்ரிமகா” நிறுவைத்தின 
வளைத்தைத்தின த்கவல்களினேடி, 
இத்தயகாரிப்பு சு்ககாதகார ஊழியர்்களுககு 
மடடுபம ேரிநதுளரக்கப்ேடுகிறது. “ப்ரிமகா” 
நிறுவைத்தின வளைத்தைம் ்தகாழிலமுளற 
தயகாரிப்பு்கள் சு்ககாதகார ஊழியர்்களுககு 
ேரிநதுளரக்கப்ேடுவதகா்கவும், அதன 
சுய பெகாதளை ்ேகாருட்கள் “ப்ரிமகா 
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பெகாம் ்்டஸ்ட” பிரிவின கீழ் விறேளை 

்ெய்யப்ேடுவதகா்கவும் குறிப்பிடுகிறது. 

ேதிவில குறிப்பி்டப்ேடடுள்ை விளரவகாை 

ஆனடி்ென பெகாதளை ்கருவியகாைது 

்தகாழிலமுளற தயகாரிப்பு்கள் பிரிவின 

கீழ் விறேளை ்ெய்யப்ேடுகிறது. இநத 

விளரவகாை ஆனடி்ென பெகாதளை 

்கருவி உள்ெகாடடில தயகாரிக்கப்ேட்டதகா 

எனேளத உறுதிப்ேடுத்த ்மௌபிம ைங்ககா 

அறக்கட்டளையின நிர்வகா்க ேணிப்ேகாைளரத் 

்தகா்டர்பு்்ககாண்்டபேகாது, தைது 

அறக்கட்டளைககு அத்தள்கய தயகாரிப்பு்டன 

எநத ்தகா்டர்பும் இலளை்யனறும் அது ஒரு 

பேகாலிப் ேதிவு எனறும் கூறிைகார்.

2.4 வர்த்தகம்

இக்கறள்கயின பிரதகாை தரவு்கள் 

உருவகாகிய ்ககாைப்ேகுதியில ்்ககாபரகாை 

்ேருந்தகாறறு ்ககாரணமகா்கவும் பமலும் 

ேலபவறு அரசியல - ்ேகாருைகாதகாரக 

்ககாரணி்கைகாலும்  இைஙள்கயின ் ேகாருைகாதகார 

நிளை ேகாரிய ெரிவுககு உள்ைகாகியது. 

இக்ககாைத்தில ஏறேட்ட வகாழ்கள்கச்்ெைவு 

அதி்கரிப்பிைகால ெமூ்கத்தின ெடுத்தர வர்க்கம் 

மறறும் கீழ் வர்க்கம் ஆகியளவ ்கடுளமயகாை 

ேகாதிப்புககு உள்ைகாகிை. ்ேகாதுமக்களின 

இநத நிர்க்கதியகாை நிளைளய தமககு 

ெகாத்கமகா்கப் ேயனேடுத்தும் ேகாஙகிளை 

சிை பேகாலிச்்ெய்தி்களின ெ்டத்ளதயில 

்ககாணமுடிகினறது. 

நிறுவைங்கள் வகாடிகள்கயகாைர்்களுககு 

ேரிசு்களை அளிப்ேதகா்கப் ேரப்ேப்ேடும் 

பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ்ேகாதுமக்களின 

ஆர்வத்ளதக ்கவர்நதிழுப்ேது்டன, 

ஏமகாறறப்ேட்டளம ்தரிநதவு்டன 

அநநிறுவைங்கள் மீது மக்களின 

்வறுப்புணர்வு ேகாயும் வண்ணம் 

்ெயறேடுகினறை.

உதாரைம் 1:
நபாலிச் மசய்தி:

மக்கள் வஙகியின 60 வது ஆண்டு 
நிளறளவக ்்ககாண்்டகாடும் வள்கயில 
30,000ரூேகாய் ் ரகாக்கப் ேரிளெ ் வலை முடியும் 
எனறு ஒரு ்ெய்தி ெமூ்க ஊ்ட்கங்களில ேரவி 
வருகிறது. ்ெய்தியில உள்ை இளணப்பு 
சிங்கைம் மறறும் தமிழில ேதிைளிககும் 
வள்கயிைகாை ெகானகு ப்கள்வி்களைக 
்்ககாண்்ட ஒரு திளரககு வழிெ்டத்துகிறது. 
பினைர் 9 ேரிசுப் ்ேடடி்களைக ்்ககாண்்ட 
ஒரு திளரககு வழிெ்டத்துகிறது. “ெரியகாை 
ேரிசுப் ்ேடடிளய” பதர்ந்தடுத்தவு்டன, 
ேயைர்்கள் அநத ்ெய்திளய வகாடஸ்அப் 
அலைது ்மெஞெர் வழியகா்க 5 குழுக்களு்டன 
அலைது 20 ெேர்்கள் வளர ேகிர்நது, 
தனிப்ேட்ட விவரங்களை உள்ளிடடு ேதிளவ 
முடிககும்ேடி ப்ககாரப்ேடுவர்.

சரியா் தகவல்:

இவ்வகாறகாை்தகாரு ேரிசு 
நி்கழ்வு மக்கள் வஙகியகால ஏறேகாடு 
்ெய்யப்ே்டவிலளை. “மக்கள் வஙகி 
எவ்வித பேகாடடி்களைபயகா அலைது 
சீடடிழுப்பு்களைபயகா ெ்டத்தகாது எைவும், 
இதுபேகானற பமகாெடி ெ்டவடிகள்க்கைகால 
ஏமகாறககூ்டகாது எனேளத எமது 
விசுவகாெமகாை வகாடிகள்கயகாைர்்களுககுத் 
்தரிவித்துக்்ககாள்கிபறகாம்!” எைவும் மக்கள் 
வஙகி அறிவிப்்ேகானளற ்வளியிட்டது. 
பமலும், ெமூ்கவளைத்தைத்தில ேகிரப்ேட்ட 
அச் ்ெய்தியில ேரிசு்களைப் ்ேறறதகா்க 
ேை ்வளிெகாட்டவர்்கள் ேதிவிடடிருநத 
பேகாதிலும், அது குறித்து இைஙள்கயர்்கள் 
யகாரும் ்கருத்து ்தரிவிக்கவிலளை எனேது 
்கண்்டறியப்ேட்டது.

உதாரைம் 2:
நபாலிச் மசய்தி:

பெகான கீலஸ் பெகாலடிஙஸ் பி.எல.
சி. உ்டன இளணநத “கீலஸ்” ேல்ேகாருள் 
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அங்ககாடியகாைது அதன 40 வது ஆண்டு 
நிளறளவ்யகாடடி இ்டம்்ேறவுள்ை 
விழகாவில 20,000 ரூேகாய் ் ேறுமதியகாை ேரிசுக 
கூப்ேளை வழங்கவுள்ைதகா்க வகாடஸ்அப் 
மூைம் ேரவும் ஒரு பேகாலிச் ்ெய்தி.

சரியா் தகவல்:

இநத ்ெய்தி ்தகா்டர்ேகா்க, பெகான 
கீலஸ் பெகாலடிஙஸ் பி.எல.சிளய 
்தகா்டர்பு ்்ககாண்்டபேகாது, ெம்ேநதப்ேட்ட 
இளணப்பு தங்கள் வளைத்தைத்து்டன 
்தகா்டர்ேகாை அதி்ககாரபூர்வ இளணப்பு 
அலை எனறு அதி்ககாரி்கள் கூறிைர். பமலும், 
இைஙள்க ்கணினி அவெர தயகார்நிளை 
குழு (SLCERT) இநத ெம்ேவம் குறித்து 
பினவருமகாறு ்கருத்து ்தரிவித்தது; 
“இநத பமகாெடி்களில ்ேரும்ேகாைகாைளவ 
இத்தள்கய ்ேகாது நிறுவைங்களின 
பேகார்ளவயில, நிறுவைத்தின திைெரி 
வகாடிகள்கயகாைர்்களை இைக்ககா்கக ்்ககாண்டு 
பமகாெடியகாை முளறயில தனிப்ேட்ட 
தரவு்களைச் பெ்கரிககும் பெகாக்கத்து்டன 
பமற்்ககாள்ைப்ேடுகினறை.”

3. பகுப்பாய்வு

அரசியல ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
்ேருமைவில அரசியலவகாதி்கள் அலைது 
அரசியல முககியத்துவம் உள்டபயகாளரபய 
்ேரிதும் குறிளவககினறை. 
அவர்்களுள்டய அரசியல ேைம் மறறும் 
ெமூ்க அநதஸ்து ஆகியவறறின மீதகாை 
்வகுெை ெல்ைண்ணத்ளத அ்கறறல 
அலைது குளறத்தல ஆகியவறளற 
அப்பேகாலிச்்ெய்தி்கள் தம் பெகாக்கமகா்க 
ளவத்திருககினறை. பமலும், ஓர் 
அரசியலவகாதியின ்ெயறேகாடு 
குறித்து மக்கள் மத்தியில ஏறேட்ட 
பிம்ேத்ளத நீர்த்துப்பேகா்கச் ்ெய்தல, 
திளெமகாறறல அலைது அப்பிம்ேத்ளத 
உருககுளைத்தல ஆகியளவயும் 

அரசியல ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்களின 
பெகாக்கங்கைகா்க உள்ைை. அரசியல ெகார் 
பேகாலிச்்ெய்தி்களை ஆககும் ெேர்்கள் தமது 
்ெகாநத அரசியல ்கருத்துநிளை்களுககு ஏறற 
வண்ணம், அரசியல முககியஸ்தர்்களின 
கூறறுக்களைத் திரிபுேடுத்துவளதயும், 
அம்முககியஸ்தர்்களின ளவேவப் ேஙப்கறபு 
குறித்த ்ேகாருத்தமிலைகாத த்கவல்களை 
வழஙகுவளதயும் ்ககாணககூடியதகா்க 
உள்ைது. பமலும், இவ்வகாறகாை 
பேகாலிச்்ெய்தி ஆககுெர்்கள் தத்தம் 
அரசியல எதிரி்கள் மீது ஏவும் ஆயுதமகா்கவும் 
அரசியல ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
ேயனேடுத்தப்ேடுகினறை.

ெமூ்கம் ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
உருவகாககுேவர்்கள் ெமூ்கத்தில ஓர் 
அதிர்விளை ஏறேடுத்த விரும்புகினறகார்்கள். 
அது ெமூ்க ஊ்ட்கத்தைத்தில ஏறேடுத்தும் 
அதிர்வின அைவு ்ெய்தியின வி்டயத்ளதப் 
்ேகாறுத்து மகாறுேடுகினறது. இவ்வள்கயகாை 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ேைவறறின 
உருவகாக்கத்தின பினைகால இைககு்கள் 
இருநதகாலும், சிை பவளை்களில எவ்வித 
இைககு்களும் இனறி பவடிகள்கக்ககா்கவும் 
கூ்ட இளவ உருவகாக்கப்ேடுகினறை. 
இவறறிளை ஆககுேவர்்களின இைககு ெகார் 
பெகாக்கம் மறறும் அதன உைவியல குறித்து 
விரிவகாை ஆய்வு ்ெய்யப்ே்ட பவண்டியது 
அவசியமகாகினறது.

்்ககாபரகாைகா ்ேருந்தகாறறு 
்ககாைத்தில, ஆபரகாககியத்திளை தமது 
வி்டயப்ேரப்ேகா்கக ்்ககாண்டு ஏரகாைமகாை 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ேரவிை. இதுவளர 
்்ககாபரகாைகா பேகானற ்ேருந்தகாறறு 
ஒனளற எதிர்்்ககாண்டிரகாததும் அதறகுத் 
தயகார்நிளையில இலைகாததுமகாை 
இைஙள்கயின ெமூ்கத்தில, இளவ ேகாரிய 
அதிர்விளை ஏறேடுத்திை. ெமூ்க வளைத் 
தைங்களைப் ேயனேடுத்துபவகாரிலிருநது, 



65July - September 2022

அவறளறப் ேயனேடுத்தகாத ்ேருந்தகாள்க 
மக்களுககு அநத அதிர்வு்கள் மி்க பவ்கமகா்கப் 
ேயணித்துப் ேரவியளம குறிப்பி்டத்தக்கது. 

பமலும், பேகாலிச்்ெய்தி்களின பிற 
வள்கப்ேகாடு்களை வி்டவும் ஆபரகாககியம் 
எனும் இவ்வள்கப்ேகாடடின பேகாலிச் 
்ெய்தி்கபை அதி்கமகா்கவும் விளரவகா்கவும் 
ெமூ்கவளைத் தைங்களைப் ேயனேடுத்தகாத 
்ேருந்தகாள்க இைஙள்கயர்்களைச் 
்ெனறள்டநதை. அபதபவளை, 
இவ்வள்கப்ேகாடடுப் பேகாலிச் ்ெய்தி்கள் 
ஏறேடுத்திய தூண்்டலுககு இைஙள்கயின 
ேை ேகுதி்களில வகாழும் ெமூ்கங்களில 
இருநதும் துைங்கலும் எதிர்விளை்களும் 
்வளிப்ேட்டளம சுடடிக்ககாட்டத்தக்கது. 
இநத ஆபரகாககியம் ெகார் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
்ேருந்தகாறறு்ககாைப்ேகுதியில மக்களை 
்தகா்டர்ச்சியகாை ேதறறநிளையில 
ளவத்திருநதது்டன, அவர்்களை 
அளைக்கழிக்கவும் ்ெய்தை.

இக்கறள்கக்ககா்க எடுத்தகாரகாயப்ேட்ட 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ்வளிவநத 
்ககாைப்ேகுதியில, ்்ககாபரகாைகா 
்ேருந்தகாறறகாலும் பவறு ேை 
்ககாரணி்கைகாலும் இைஙள்க ்கடுளமயகாை 
்ேகாருைகாதகார சீர்குளைவுககு 
உள்ைகாகியிருநதது. இநத நிளையில 
வர்த்த்கம் எனும் வள்கப்ேகாடடுககுள் 
அ்டஙகும் பேகாலிச்்ெய்தி்கள் ்கணிெமகாை 
அைவில ெமூ்கவளைத்தைங்களில 
ேரவியது்டன, நிதியியல, ்ேகாருைகாதகாரம், 
வஙகிச்பெளவ்கள், அத்தியகாவசியப் 
்ேகாருட்கள் கிள்டககும் நிளை, 
்ேகாருட்களின விளை்கள் பேகானறவறளற 
தமது ்கருப்்ேகாருைகா்கக ்்ககாண்டிருநதை. 

இக்ககாைப்ேகுதியில மரபுரீதியகாை 
்ேகாருட்்ககாள்வைளவ வி்ட 
இளணயவழியிைகாை ்ேகாருட்்ககாள்வைவு 
அதிதுரித அதி்கரிப்ளேக ்கண்்டது. 

்ேகாதுமு்டக்கங்களும் ஊர்டஙகு்களும் 
அமுலில இருநத இவ்வகாறகாை சூழலில, 
ெமூ்கவளைத்தைத் தரவு்களைபய 
மக்கள் ெம்பியகா்க பவண்டிய 
நிளைளய, இப்பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
ஓரைவுககுக ள்கய்கப்ேடுத்தியிருநதளம 
சுடடிக்ககாட்டத்தக்கது. இதன ்ககாரணமகா்க, 
வகாடிகள்கயகாைர்்கள் ஏமகாறறமுறற 
ெம்ேவங்களும் ேைதுளற்களைச் ்ெர்நத 
வர்த்த்கர்்கள் ேகாதிப்புறற ெம்ேவங்களும் 
நி்கழ்நதை.

குறித்த ்ககாைப்ேகுதியில 
பேகாலிச்்ெய்தி்களின தகாக்கங்கள் ெமூ்கத்தில 
்ேரிதும் அதி்கரித்துக ்ககாணப்ேட்டது்டன, 
எது பேகாலிச்்ெய்தி எனேளத மக்கள் 
பிரித்தறிய முடியகாத வண்ணம், 
அவறறில ்ேரும்ேகானளமயகாைளவ 
உண்ளமத்தரளவபயகா அலைது 
உண்ளமத்தரவின ேகுதி்களைபயகா, 
தமககுள் உள்ை்டககியிருநதை. பமலும், 
பேகாலிச்்ெய்தி குறித்த விழிப்புணர்வறற 
மக்களின நிளைபய அவறறுக்ககாை 
ேரவுள்கககு தள்டயறற தைத்ளத 
வழஙகியது. அத்து்டன, ்ேரும்ேகாைகாை 
மரபுெகார் ஊ்ட்கங்கள் பேகாலிச்்ெய்தி்களை 
மக்களுககு ஆதகாரத்து்டன ்வளிப்ேடுத்தும் 
ேணிளய ெமூ்கப்்ேகாறுப்பு்டன ஆறறகாத 
நிளையும் அவதகானிக்கப்ேட்டது.

4. முடிவுரர

”Fact Seeker” எனும் ்ேயரிைகாை 
்ெயறறிட்டமூ்டகா்க இைஙள்க 
ேத்திரிள்க ஸ்தகாேைத்திைகால, 01.02.2021 
ஆம் தி்கதியிலிருநது 13.10.2021 ஆம் 
தி்கதிவளரயகாை ்ககாைப்ேகுதியில 
அள்டயகாைம் ்ககாணப்ேட்ட 151 ்ெய்தி்களை 
பிரதகாை ஆதகாரமகா்கக ்்ககாண்டு ெமூ்க 
வளைத்தைங்களில ேரவுகினற ெம்ககாை 
பேகாலிச்்ெய்தி்களை ஆரகாய்வளத தைது 
பெகாக்கமகா்கக ் ்ககாண்்ட இக்கறள்க பினவரும் 
முடிவு்களைக ்கண்்டறிநதுள்ைது:
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1. தனிெேர்்கள் அலைது குறிப்பிட்ட்தகாரு 
குழு அலைது ெமூ்கத்தின மீது பதளவயறற 
்கவைககுவிப்ளே பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
ஏறேடுத்துகினறை.

2. பேகாலிச்்ெய்தி்கள் அரசியல, 
ெமூ்கம், ஆபரகாககியம், வர்த்த்கம் 
ஆகிய பிரிவு்களிபைபய ்ேரிதும் 
அ்டஙகுகினறை.

3. ெள்ட்ேறற நி்கழ்வு்களின ேதிவு்கள் 
திரிபுேடுத்தப்ேடடு, ெள்ட்ேறகாத 
நி்கழ்்வகானளற ெள்ட்ேறறதகா்க 
ெமூ்கவளைத்தைங்கள் ஊ்டகா்கக 
்ககாண்பிக்கப்ேடும் ்ெயல பேகாலிச்்ெய்தி 
மூைம் முன்ைடுக்கப்ேடுகினறது.

4. அரசியல முககியஸ்தர்்களின 
ெற்ேயருககு ேகாதிப்ளே ஏறேடுத்தல 
மறறும் அவர்்களுள்டய ெற்ேயளர 
தனிப்ேட்ட அரசியல இைககு்களுககுப் 
ேயனேடுத்தல  ஆகிய ்ெயல்களை 
பேகாலிச்்ெய்தி்கள் புரிகினறை.

5. பேகாலிச்்ெய்தியகாக்கச் ்ெயறேகாடடில, 
எழுத்து மூைமகாை தரவு்கள் மடடுமலைகாது 
புள்கப்ே்டங்கள் மூைமகாை தரவு்களும் 
திரிபுேடுத்தப்ேடுகினறை.

6. ்ேருமைவகாை பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
திரிபுேடுத்தப்ேட்ட த்கவல (Dis-
information) ஆ்கபவ இருககினறை.

7. ்ேருமைவகாை பேகாலிச்்ெய்தி்கள் 
அரசியளைபய ஏதகாவ்தகாரு வள்கயில தம் 
வி்டயப்ேரப்ேகா்கக ்்ககாண்டிருககினறை.

8. மக்களை ேதறறநிளையில ளவத்திருத்தல, 
தவறகா்க வழி்ககாட்டல, மக்களின 
தனிப்ேட்ட அபிப்பிரகாயங்களில 

்ெலவகாககுச் ்ெலுத்துதல ஆகியைபவ 
பேகாலிச்்ெய்தி்களின பிரதகாை 
பெகாக்கங்கைகா்க அளமகினற அபதபவளை, 
இைககு்கள் இலைகாது பவடிகள்கக்ககா்கவும் 
இளவ ேரப்ேப்ேடுகினறை.

6. உசாத்துரை
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்ெனளை: ஆசிய ஊ்ட்கவியல ்கலலூரி
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ஆசிரியர் குறிப்பு:

திரு.விமைெகாதன விமைகாதித்தன, 
தற்ககாலி்க விரிவுளரயகாைரகா்க இைஙள்கப் 
பேரகாதளைப் ேல்களைக ்கழ்கத்தின 
தமிழ்த்துளறயில ேணியகாறறி வருகிறகார். 
மகானி்டவியல அணுகுமுளறயூ்டகா்க தமிழர் 
தம் ேண்ேகாடு ஆகியவறறின வகிேகா்கத்ளத 
ஆரகாயும் ஆர்வமும் ்்ககாண்்டவர். 
பேரகாதளைப் ேல்களைக ்கழ்கத்தில 
முதுதத்துவமகானி ேட்ட ஆய்விளை 
பமற்்ககாண்டு வருகினறகார்.   <
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்ேரியகார் ேனைகாடடு அளமப்பு 
அ்மரிக்ககா ெகார்ேகா்கத் திரகாவி்டப்்ேகாழில 
6-வது இதழ் (ஏப்ரல 2022 - சூன 2022) 
ஆய்வுககூட்டம் சூன 11, 2022 ெனிககிழளம, 
தமிழ்ெகாடடு பெரம் இரவு 7.30 மணிககு 
இளணய வழிககூட்டமகா்க ெள்ட்ேறறது. 
்ேரியகார் ேனைகாடடு அளமப்பின 
இயககுெர் மருத்துவர் பெகாம.இைஙப்ககாவன 
அவர்்கள் ்தகா்டக்க உளரளய ஆறறி, 
ஆய்வுககூட்டத்தின பெகாக்கத்ளதக 
கூறித் தைது மகிழ்ச்சிளயத் ்தரிவித்து 
.அளைவளரயும் வகாழ்த்தி வரபவறறு 
நி்கழ்ச்சிளய சிறப்ேகா்க  ெ்டத்திச் ்ெலை 
அளைவரின ெகார்பிலும்  சுதகா்கர் அவர்்களை 
அளழத்தகார்.

நதாழர் சுதாகர்:

”'ெகான தகான திரகாவி்டன எனறு 
ெவிலள்கயில பதன தகான ெகா்வலைகாம்' 
எைப் ேகாடிைகார் புரடசிக ்கவிஞர். 
’யகாதும் ஊபர யகாவரும் ப்களிர்’,’ 
பிறப்்ேகாககும் எலைகா உயிர்ககும்’ 
எனறு ெம் மைதில ேதியளவத்த 
தமிழ்ச்ெகானபறகார் அளைவருககும் 
வணக்கம். நீதிக்கடசி ்ககாைம் ்தகா்டஙகி 
இனளறய திரகாவி்ட மகா்டல ்ககாைம் 
வளர எளிய மக்களின உயர்வுக்ககா்கவும், 
ெமத்துவத்துவத்துக்ககா்கவும் ்தகா்டர்நது 
உளழத்த, உளழககும் ்டகாக்டர் ெப்டெைகார், 
ெர்.பி.டி.தியகா்கரகாயர், டி.எம்.ெகாயர், ேை்கல 
அரெர், ்ேரியகார், அண்ணகா, ்களைஞர், 
ஆசிரியர் மறறும் இனளறய முதலவர் 

தைேதி உள்ளிடப்டகாருககு ெனறி ் தரிவித்து 
இநத நி்கழ்ச்சிளயத் துவககுகிபறகாம்.

ள்க்யழுத்துப் பிரதி்கள் ்ககாைம் 
்தகா்டஙகி இனளறய டிஜிட்டல, 
வகாடெப் ்ககாைம் வளர திரகாவி்ட இயக்கக 
்்ககாள்ள்க்களைப் ்ேகாதுமக்களிள்டபய 
்்ககாண்டு பெர்க்க ேலபவறு ஊ்ட்கங்கள் 
்தகா்டர்ச்சியகா்க ்ெயலேடடுக 
்்ககாண்டிருககினறை. அவ்வகாறகாை 
ஊ்ட்கங்களில திரகாவி்ட இயக்க 
்்ககாள்ள்க்களைப் ேறறிய ஆய்வு்களை 
பமற்்ககாள்ளும் ‘திரகாவி்டப் ்ேகாழில‘ 
இதழின ஆய்வு இப்பேகாது ெ்டக்க 
இருககிறது. இநத நி்கழ்ச்சிககு 
உங்கள் அளைவளரயும் அனபு்டன 
வரபவறகினபறகாம். 

ஏப்ரல முதல சூன 2022 வளரயகாை 
திரகாவி்டப் ்ேகாழில இதழ் ஆய்வு 
நி்கழ்ச்சிககு உங்களை வரபவறேதில 
்ேரு மகிழ்ச்சி அள்டகினபறன. நி்கழ்வின 
அறிமு்க உளரளயப் பேரகாசிரியர் 
்கண்ணபிரகான இரவிெங்கர் அவர்்கள் 
வழஙகுகினறகார். ்கண்ணபிரகான இரவிெங்கர் 
மி்கச் சிறநத அறிஞர். ’அறியப்ே்டகாத 
தமிழ்்மகாழி‘, தமிழகா? ெம்ஸ்கிருதமகா? 
எனனும் ேை நூல்களை எழுதியிருப்ேவர். 
பமலும் திரகாவி்டப்்ேகாழில இதழின 
தளைளமப் ேதிப்பு ஆசிரியரகா்க 
இருப்ேவர். அவளர அறிமு்க உளர வழங்க 
அளழககினபறன” எைக குறிப்பிட்டகார்.

திராவிைப் ்�ாழில்: ்சன்்ற இதழின்  
(ஏப்ரல்-சூன் 2022) ஆய்ைரஙகம்
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நபரா. முர்வர் கணைபிரான இரவிசஙகர் 

அவர்கள்:

”ேகார்ளவயகாைர்்கைகா்க இருககும் 
ெகா்கம்ளமயகார் குழநளத்களுககு முதல 
வணக்கம். திரகாவி்டப்்ேகாழில இதளழ 
ஒரு ்தகாளைபெகாககுத் திட்டமகா்கத் 
தகான ெம் மகாைமிகு ஆசிரியர் கி.வீரமணி 
அய்யகா துவககிைகார். ்ேகாதுவகா்கப் 
்ேரியகார் ்்ககாள்ள்க்களை ெகாம் ேை 
தைங்களில ்்ககாண்டு பேகாய்ச் பெர்த்துக 
்்ககாண்டிருககிபறகாம். தமிழ்த்தகாய் 
வகாழ்த்துப் ேகாடிய மபைகானமணீயம் 
சுநதரைகார் அவர்்கபை ‘திரகாவி்ட ெல’ 
எனனும் ்ெகாலளைத் தன ேகா்டலில 
இளணத்தகார். அளதப் பேகாைபவ திரகாவி்ட 
எனனும் ்ெகால இநதியகாவின பதசிய 
கீதத்திலும் இருககிறது. திரகாவி்டம் எனனும் 
்ெகாலலுககும் பெர்த்துத் தகான பதசிய கீதம் 
ேகாடும்பேகாபதகா, தமிழ்த்தகாய் வகாழ்த்து 
ேகாடும்பேகாபதகா எழுநது நிறகினபறகாம்.

திரகாவி்டக ்்ககாள்ள்க்களை ெகாம் ேை 
தைங்களில பேசிைகாலும், ஆய்வுத்தைம் 
எனேது மி்க முதனளமயகாைது. ்வறும் 
பிரச்ெகாரமகா்கபவகா, ேரப்புளரயகா்கபவகா 
்ெய்யும் பேகாது அதறகு உண்்டகாை மதிப்பு 
பவறு, அறிஞர்்களுள்டய தைத்திபை 
இயஙகிக ்்ககாண்டிருககும் பேகாது 
அதறகுண்்டகாை மதிப்பு எனேது பவறு. 
கீழடிளயபய எடுத்துக ்்ககாள்ளுங்கள். 
ெங்கத்தமிழின ்ககாைம் கி.மு. 300ககு 
பமல பேகா்ககாமல அப்ேடிபய நினறு 
்்ககாண்டிருநதது. கி.மு.300 முதல கி.பி. 
300 வளர தகான ெங்க ்ககாைம் எனறு 
்ெகாலலிக ்்ககாண்டிருநபதகாம். ஆைகால 
இனளறககு கீழடி ஆய்வும் சிவ்களை 
ஆய்வும் கி.மு. 1155 வளரககும் ெங்க ்ககாைம் 
எனறு பேகாகினறது. இதளைச் ெகாதித்தது 
எப்ேடி? ்வறும் வகாய்்மகாழியகாபைகா, 

ெங்கத்தமிழ்ப் ேகா்டல்கைகாைகாபயகா இதளை 
ெகாம் நிரூபிக்கவிலளை. அறிவியல 
முளறயில இதளை ெகாம் ஆய்வு ்ெய்து 
நிரூபித்திருககிபறகாம். அதுபேகாை ஆசிரியர் 
அவர்்களின உனைதமகாை குறிகப்ககாள் 
எனை்வனறகால ்வறும் ேரப்புளரயகா்க 
மடடுபம இலைகாமல, உை்க அறிஞர்்களின 
மத்தியில, உை்கப் ேல்களைக்கழ்கங்களின 
மத்தியில தமிழ்ெகாடு, இநதியகா, இைஙள்க, 
சிங்கப்பூர், மபைசியகா, இநதப்ேக்கம் 
ஐபரகாப்ேகா, அநதப்ேக்கம் அ்மரிக்ககா 
எனறு எலைகாப் ேக்கங்களிலும், உை்கத்தில 
உள்ை எலைகா அறிஞர்்களுககும்  
திரகாவி்டத்தின பேரறிளவ, அநத 
அறிவகாறறளை அவர்்களுககு உணர்த்த 
பவண்டும். தமிழுக்ககா்கப் ்ேரியகார் 
எனை ்ெய்திருககிறகார் எனறு அய்யகா 
ஆசிரியர் ஒரு புத்த்கம் எழுதியிருககிறகார். 
’தமிழுககு எனை ்ெய்தகார் ்ேரியகார்?‘ 
எனற தளைப்பில  ஒரு புத்த்கம் ஆசிரியர் 
எழுதியிருககிறகார். அளதயும் ்க்டநது 
ஆய்வுக ்கைத்திபை ்ேரியகாருள்டய 
எழுத்துச் சீர்திருத்தங்கள் இனளறககு 
த்கவல ்தகாழிலநுடேம் (Information 
Technology, IT) எனறு ்ெகாலைககூடிய, 
இனளறககுத் பதளவப்ேடும் மகாறுதலுககு 
அனளறகப்க ்ேரியகார் வித்திடடுப் 
பேகாயிருககிறகார், யுனிப்ககாடு எனனும் 
ஒருஙகுறி முளறககு! அளத ஆய்வுக 
்கைத்தில ்்ககாண்டு பெர்ப்ேது. இதன மூைம் 
இளதப் பேகானற ெமது திரகாவி்ட இயக்க 
ஆய்வு்களுககுக ்கலவிப் புைத்தில மதிப்பு 
எனேது மி்கக கூடுகிறது.

்ககாவிரி ஆறு முழுத் தண்ணீபரகாடு ஓடி 
வருகிறது. ்ககாவிரி ஆபற முழுளமயகா்க 
அப்ேடிபய வயலுககுள் வநதுவிட்டகால 
எனை ஆகும்? ்ககாவிரி ஓடி வருவளத 
ெம் இைககியங்கள் அப்ேடிபய ேகாடி 
இருககிைறை. ்ககாவிரி ஆறறில வரும் நீர் 
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்ககாலவகாய், வகாய்க்ககால எைப் பிரிக்கப்ேடடு, 
பிரிக்கப்ேடடு ெம் வயலுககு வநது 
பெர்கிறது. அபத பேகாை ்ேரிய ஆய்வு்கள் 
எனைதகான அறிஞர்்கள் ்ெய்தகாலும் 
அளத மக்களுககுத் தரும்பேகாது தகான 
விளைச்ெல. ்மகாழியின ேயபை மக்கள் 
தகான. ெமூ்கநீதியின ஆரகாய்ச்சிப் ேயபை 
மக்கள் தகான. எலைகாபம மக்கள் தகான. 
ஆய்வு எனனும் அநத ஆறறிலிருநது 
்்ககாண்டு வரும் நீளரச் சினைச்சினை 
வகாய்க்ககாலின மூைமகா்கக ்்ககாண்டு வநது, 
மக்கள் எனனும் ்கழனிககு ்்ககாண்டு 
வநது, பவைகாண்ளம ்ெய்து விளைச்ெளை 
உண்்டகாக்க பவண்டும். அதறகுத்தகான இது 
பேகானற திரகாவி்டப்்ேகாழில பேகானற 
ஆய்விதழ் ஆய்வு்கள். அறிஞர்்கள் எழுதியது 
ஒரு புறம். அறிஞர்்கள் எழுதிய ்கருத்து்கள் 
அறிஞர்்கள் இ்டத்திபைபய தஙகி வி்டகாமல 
மக்களி்டத்தில, குழநளத்களி்டத்தில 
எலபைகாரி்டத்திலும் ்்ககாண்டு 
்ெலவதறகுத் தகான பதகாழர் ்ெயகா மகாறன, 
பதகாழர் அமரன பேகானறவர்்கள் எலைகாம். 
இதறகு முனைகாலும் இளதப் பேகானற 
ஆய்வு்கள் ்ெய்திருககிபறகாம்.

இதுவளர 6 இதழ்்கள் வநதிருககினறை. 
2021 ெைவரி மகாதம் ளதப்்ேகாங்கல அனறு 
இநத இதளழத் துவஙகிபைகாம். இதுவளர 
6 இதழ்்களில 34 ஆரகாய்ச்சித் தகாள்்கள் 
வநதுள்ைை. அநத ஆரகாய்ச்சித் தகாள்்களில 
நிளறய ெமூ்கநீதிதகான இருககிறது. ெமூ்கநீதி 
பேகா்க, வரைகாறு, தமிழ் இைககியம், 
தமிழ் இைககியம்-பிற ்மகாழி்கபைகாடு 
ஒப்பீடு இளதப் பேகானற துளற்களில 
ெலை ஆய்வுக ்கடடுளர்கள் வநதுள்ைை. 
்ேரியகாருள்டய வகாழ்கள்களய ளவத்பத 
ளவக்கம் பேகாரகாட்டம் ேறறிய சிறப்ேகாை 
்கடடுளர வநதுள்ைது. திரகாவி்ட இயக்கமும், 
்கறுப்பிை மக்களின பேகாரகாட்ட இயக்கமும் 
அதறகுண்்டகாை ஒப்பீடு, அளதப்பேகாை 

்ேரியகாரின எழுத்துச் சீர்திருத்தத்ளத தமிழ் 
இைக்கணத்திலிருநது  எப்ேடி நிரூபிப்ேது 
பேகானற ேை தகாள்்கள் திரகாவி்டப்்ேகாழில 
இதழிபை வநதிருககினறை. பமலும் 
வர இருககினறை. ்ேரும் ்ேரும் 
பேரகாசிரியர்்கள் மடடுமலைகாது 
ஆ ய் வு ம கா ண வ ர் ்க ளி ்ட மி ரு ந து 
ேடித்துக்்ககாண்டிருககும் மகாணவ 
மகாணவி்களி்டமிருநது வரும் ்கடடுளர்கள், 
அவர்்களை ஊககுவிககும் விதமகா்க 
வரப்பேகாகினறை. ்ேண்்களும் 
நிளறய பேகாடடி பேகாடடுக்்ககாண்டு 
எழுதுகிறகார்்கள். மகிழ்ச்சியகா்க இருககிறது.

இது ஆரகாய்ச்சிக ்கைமகா்க இருநதகாலும், 
இநத ஆரகாய்ச்சியிலும் ெமூ்கநீதி ் ெய்பவகாம் 
எனனும் உயர்நத குறிகப்ககாளு்டன தகான 
,இநதத் திரகாவி்டப்்ேகாழில ஆய்விதளழ 
ஆசிரியர் அவர்்கள் இதன பெகாக்கமகா்க 
ளவத்துச் ்ெலுத்திக்்ககாண்டிருககிறகார். 
ஒரு ்கப்ேலுள்டய ப்கப்்டன, ப்கப்்டனுககு 
தமிழில வைவன எனற ் ெகால, அநத வைவன 
பேகாை அய்யகா ஆசிரியர் வீரமணி  அவர்்கள் 
இயஙகிக ்்ககாண்டு இருககிறகார்்கள். 
இப்பேகாது கூ்ட நீட பதர்ளவ எதிர்த்துக 
்கனனியகாகுமரியிலிருநது ்ெனளை வளர 
சுறறுப்ேயணம் ்ெய்து ்்ககாண்டிருககிறகார். 
ேகாரிசில எனபைகாடு பவளை ேகார்ககும் 
Nathanael de Ménochet எனனும் பேரகாசிரியர். 
ெகானும் அவரும் ெண்ேர்்கள். அவருககு 
85 வயது. ’எப்ேடி இவரகால (ஆசிரியர் 
வீரமணியகால) இவ்வைவு ேயணிக்க 
முடிகிறது?’ எனறு ப்கட்டகார். அநத 
அைவுககு வியநது பிற ெகாடடு அறிஞர்்களும் 
வியநது  ெமது முயறசி்களைப் ேகாரகாடடிக 
்்ககாண்டிருககிறகார்்கள். இனனும் ேை 
தைங்களிலும் இளத முன்ைடுத்துச் 
்ெலபவகாம் எனறு ்ெகாலலி இரண்டு 
்கடடுளர்களை - ெகான ்ெகானைளதப் 
பேகாை ஆறறிலிருநது ்கழனிககுக ்்ககாண்டு 
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்ெலலும் ேணிளய - பதகாழர் ்ெயகாமகாறன 
அவர்்களும் அமரன அவர்்களும் 
்ெய்ய இருககினறகார்்கள். அவர்்களுககு 
வகாழ்த்து்கள்” எைச் ்ெகாலலி தன உளரளய 
நிளறவு ்ெய்தகார்.

நதாழர் சுதாகர் :

"்ெயகா மகாறன ஒரு சிறநத பேச்ெகாைர். 
மதுளரயில பிறநது வைர்நது இப்பேகாது 
இஙகு அ்மரிக்ககாவில அடைகாண்்டகாவில 
வசிககிறகார். தமிழ் ஆசிரியரகா்க, 
பேச்ெகாைரகா்க, எழுத்தகாைரகா்க, ெகா்ட்கக 
்களைஞரகா்கப் ேை முயறசி்களைச் ்ெய்து 
்்ககாண்டிருப்ேவர். அதுபேகாை சிறநத 
ெடிகள்கக்ககாை 'தமிழனேன 80 விருளத'யும் 
்ேறறிருப்ேவர். அ்மரிக்க அைவிைகாை 
பேச்சுப்பேகாடடியில 'ஞகாை ேகாரதி 
'விருது ்வனறவர்," எனறு ்ெயகாமகாறன 
அவர்்களை அறிமு்கப்ேடுத்தி நி்கழ்வின 
ஒருஙகிளணப்ேகாைர் சுதகா்கர் அளழத்தகார்.

நதாழர் மெயா மாறன : 

”்ேைத்தம் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் 
ஒரு வரைகாறறுப் ேகார்ளவ எனனும் இநதக 
்கடடுளர எைககு திள்கப்ளேத் தநதது, 
நிளறய புதிய ்ெய்தி்களைக ்்ககாடுத்து 
வியப்ளேத் தநதது. புத்தருககு முனைகால 
இருநத பவதெமய எதிர்ப்பு இயக்கங்களை 
இநதக ்கடடுளர ேதிவு ்ெய்கிறது. 
பவதம், வர்ணம், ெகாதி, ேலியிடுதல 
பேகானறவறளற எலைகாம் எதிர்த்து எப்ேடி 
புத்தர் ஒரு புதிய ்ெறிளயக ்்ககாடுத்தகார் 
எனேளத இக்கடடுளர பேசுகிறது. மதம் 
எனனும் அளமப்பு ஆதரிககினற எளதயும் 
புத்த ்ெறி ஆதரிக்கவிலளை. ்க்டவுளை, 
மதத்ளத, ஆனமகா நிளையகாைது எனேளத 
எலைகாம்  மறுத்தது ்ேைத்தம். ்ேைத்தம் 
எப்ேடித் பதகானறியது, அது எப்ேடி 
அதனுள்டய பமனளமயகாை ்கருத்து்கைகால 
ேரவியது, அது எப்ேடி அபெகா்கர் ்ககாைத்தில 

அரெ மதம் ஆைது, யகா்கங்கள் எப்ேடித் 
தள்ட ்ெய்யப்ேட்டை, எப்ேடி உயிர்ப் 
ேலி நிறுத்தப்ேட்டது, எப்ேடிச் ெமூ்கம் 
ெமத்துவமகாைது பேகானற ேை ்ெய்தி்கள் 
இநதக ்கடடுளரயில சுட்டப்ேடுகினறை. 
ேகார்ப்ேைர்்களும் உளழப்ேவர்்களில 
ஒருவரகா்க ஆக்கப்ேட்டைர் 
அக்ககாை்கட்டத்தில எனற வரைகாறறுச் 
்ெய்தியும் இ்டம் ்ேறறுள்ைது.

"ேகார்ப்ேனீய ஆதிக்கத்தகாலும், 
்கடடுக்களத்கைகாலும் ெ்டஙகு்கைகாலும், 
வர்ணகாசிரமத்தகாலும், ்கர்ம விதியகாலும் 
அழுத்தப்ேடடு துயரத்தில மூழ்கிக 
கி்டநத மக்கள் ெம்ளமக ்ககாக்க ஒரு 
பதவதூதர் வரமகாட்டகாரகா? எனறு ஏஙகிக 
கி்டநத பேகாது அவர் வநதகார். எப்ேடி 
வநதகார். ஒனறும் ்தரியகாமல வைர்நது 
வகாழ்நது ெகா்கப் பேகாகும் குதிளரககு 
பமகாடெம் தருகினற பிரகாமணர்்கபை, 
எலைகாம் ்தரிநத பிரகாமணைகாகிய 
நீங்கள் பமகாடெம் ்ேறபவண்்டகாமகா? 
அநத அகனி குண்்டத்தில உங்களையும் 
தூககிப்பேகாட்டகால உங்களுககும் பமகாடெம் 
கிடடும்தகாபை?" எனறு புத்தர் கூறியளதக  
குறிப்பிடடு, புத்தர் எப்ேடிப்ேட்ட 
நிளையில, ேகார்ப்ேனீயத்திறகு எதிரகா்க 
வநதகார் எனேளதயும், எப்ேடி அவர் தைது 
்ேைத்த ்ெறிளய ஒழுங்களமத்தகார் 
எனேளதயும், புத்தருககுப் பின ்ேைத்தம் 
18 பிரிவு்கைகா்க பிரிநதளதயும், அதளை 
ஊடுருவி  ெகா்ககார்ெஜூைர் மூைமகா்கப் 
ேகார்ப்ேனீயம் எப்ேடி மள்ட மகாறறியது 
எனேளதயும், இப்பேகாது இருககும் 
்ேைத்தம் உண்ளமயகாை ்ேைத்தமகா, 
இலளை எனேளதயும், அண்ணல 
அம்பேத்்கர் அவர்்கள் புத்த  ்ெறிளயத் 
தழுவுகிபறன எனறு 6 இைடெம் மக்கபைகாடு 
மகாறியளதயும், ேகார்ப்ேனீயம் திட்டமிடடு 
ஊடுருவி, புத்தளர விஷ்ணுவின 9-வது 
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அவதகாரம் எனறு ்ெகானைளதயும், எப்ேடி 
ேலபவறு ெகாடு்களில ேரவிய ்ேைத்தம் 
திருநதிப் பேகாய் இருககிறது எனேளதயும் 
அடுக்கடுக்ககாை ஆதகாரங்கபைகாடு 
எழுத்தகாைர் மு.ெஙள்கயகா, 12 புத்த்கங்களின 
துளணபயகாடு இநதக ்கடடுளரளய 
எழுதியிருககிறகார்” எனறு குறிப்பிட்டகார். 
எழுத்தகாைர் மு.ெஙள்கயகா அவர்்களைப் 
ேகாரகாடடி, ்கடடுளரளய முழுவதுமகா்க 
உள்வகாஙகி, அதில கூறப்ேடடிருககும் 
ஒவ்்வகாரு ்கருத்ளதயும் எடுத்து, 
விவரித்து மி்கச் சிறப்ேகா்க பதகாழர் ்ெயகா 
மகாறன அவர்்கள் ்கடடுளரயிளை ஆய்வு 
்ெய்தகார்்கள்.

எழுத்தாளர் மு.சஙரகயா:

”முதலில திரகாவி்டப்்ேகாழில ஆசிரியர் 
குழுவிறகு என ெனறிளயச் ்ெகாலை 
பவண்டும். ெகான எளதப்ேறறி எழுதைகாம் 
எனறு நிளைத்து பதகாழர் பெருவி்டம் 
பேசியபேகாது நீங்கள் ்ேைத்தம் ேறறி 
எழுதுங்கபைன எனறகார். அவர் ்்ககாடுத்த 
புள்ளியில இருநது தகான இநதக ்கடடுளர 
பிறநதது. எழுதி முடித்த பிறகு கூ்ட, இனனும் 
்ேைத்தம் ேறறி ஏரகாைமகாை த்கவல்கள், 
தரவு்கள் இருககினறை. ெகான முழுளம 
்ேறறதகா்க நிளைக்கவிலளை. ஏ்ைனறகால 
்ேைத்தம் ேறறிப் பேெபவண்டிய ்ககாை 
்கட்டம் இது. இநதுத்துவகாவிறகு எதிரகா்க 
முதன முதலில பேகார்்தகாடுத்த, எதிர்த்த 
ஒரு மதத்ளத இனளறய ்ககாை்கட்டத்தில 
வலிளமயகா்கச் ்ெகாலைபவண்டும் எனறு 
ெகான நிளைககினபறன. இப்பேகாது 
இநதக ்கடடுளரளய பதகாழர் ்ெயகா 
மகாறன அவர்்கள் பேசியதறகு அப்புறம் 
அநதக ்கடடுளரககு உயிர் வநதது மகாதிரி 
இருககினறது. உண்ளமயிபைபய ஒரு 
Script எழுதிவிடடு அதறகு ஒரு Drama 
எழுதிைகால, அநத Scriptககு உயிர் வநதது 
மகாதிரி இருககும். அது மகாதிரி இநதக 

்கடடுளரளய அவர்்கள் மதிப்புளர வழஙகிய 
முளற, அவர்்கள் பேசிய தமிழ், அநதத் 
தமிழின உச்ெரிப்பு, உண்ளமயிபைபய 
இநதக ்கடடுளர உயிர்்ேறறது பேகாை 
இருககிறது. மி்க மகிழ்ச்சியகா்க இருககிறது. 
அவளர எப்ேடிப் ேகாரகாடடுவது எனபற 
்தரியவிலளை. ெகான இதுவளர ேை 
மதிப்புளர்களைக ப்கடடிருககிபறன. 
இப்ேடி ஒரு எழுச்சி்கரமகாை உளரளய, 
எது எது முககியம் எனறு முககியமகாை 
்கருத்து்களை மி்கக கூர்ளமயகா்க எடுத்து 
அவர்்கள் ்ெகானை விதம் மி்க மகிழ்ச்சியகா்க 
இருநதது. ்ேருளமயகா்க இருநதது. பதகாழர் 
்ெயகா மகாறன அவர்்களுககு ெனறியும் 
வகாழ்த்து்களும், ேகாரகாடடு்களும்” எனறு 
உளரயகாறறிைகார்.

நதாழர் சுதாகர்:

அடுத்ததகா்க 'Humanism and Thiruvalluvar" 
எனனும் ்கடடுளர. இதளை எழுதியவர் 
அ்மரிக்ககாவில இருககும் முளைவர் இர. 
பிரேகா்கரன அவர்்கள். இநத ஆய்விளை 
வழங்கப் பேகாகிறவர் பதகாழர் அமரன. 
பதகாழர் அமரன அவர்்கள் மி்கவும் 
இளைஞர். மி்கச் சிறநத பேச்ெகாைர். 
்தகா்டர்ச்சியகா்க ஈழப்பி ரச்ெளை, நீட பதர்வு 
்தகா்டர்ேகாை பிரச்ெளை பேகானறவறறிறகுத் 
்தகா்டர்நது குரல ்்ககாடுப்ேவர். FeTNA-
வில Youth Association Secretaryயகா்கத் பதர்வு 
்ெய்யப்ேடடிருககிறகார்.

நதாழர் அமரன:

”மனித பெயம் எனறகால எனை? மனித 
பெயர்்கள் யகார் எனேதற்ககாை விைக்கத்ளதக 
்்ககாடுத்துள்ைகார் திருவள்ளுவர். மத 
ெம்பிகள்க்களை வி்ட ஒழுக்கத்திறகு 
முககியத்துவம் ்்ககாடுப்ேவர்்கள் மனித 
பெயர்்கள். அதைகால தகான அவர்்கள் 
ெகாத்தி்கர்்கைகா்க அலைது Agnostic்கைகா்க 
இருககிறகார்்கள். வரைகாறறில 2500 
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ஆண்டு்களுககு முநளதய மனித பெயர் 
புத்தர். அதறகு அடுத்ததகா்க ்கனபூசியஸ், 
ெகாகரடீஸ் பேகானறவர்்கள் பு்கழ்்ேறற 
மனித பெயர்்கள், அளதப் பேகாை 2000 
ஆண்டு்களுககு முனைகால தமிழ்ெகாடடில 
பிறநது வகாழ்நத மனித பெயர் திருவள்ளுவர். 
ஒவ்்வகாரு திருககுறளையும் 7 
்ெகாற்களில, இரண்டு அடி்களில 
ேகாடியவர் திருவள்ளுவர். திருககுறள் ஒரு 
வகாழ்வியல நூல. உை்கம் முழுளமயும் 
அளைவரகாலும் ஒப்புக்்ககாள்ைப்ேடும் 
நூல திருககுறள். திருககுறளில இருககும் 
அத்தளை குறடேகாக்களும் மனித பெய 
அடிப்ேள்டயில அளமநதளவ. உைகில 
மனிதர்்கள் இருககும் வளர மனித பெயம் 
பதளவப்ேடும்.” எனறு குறிப்பிடடு 
முளைவர் .பிரேகா்கரன அவர்்களின 
ஆஙகிைக ்கடடுளரளய ஆஙகிைத்திபைபய 
உளரயகாறறி விைக்கம் ்்ககாடுத்தகார்.

முர்வர் இர. பிரபாகரன அவர்கள்:

”திரகாவி்டப்்ேகாழில இதளழ 
உருவகாககிய ்டகாக்டர் பெகாம. இைஙப்ககாவன, 
பேரகா. ்கண்ணபிரகான இரவிெங்கர் 
பேகானறவர்்களுககு முதலில ெனறி 
்தரிவிக்க பவண்டும். வள்ளுவர் ஒரு மனித 
பெயர். திருககுறளில இருப்ேது எலைகாம் 
மனித பெயம் தகான. 'பிறப்்ேகாககும் எலைகா 
உயிர்ககும் 'எனறு ்ெகானைவர் வள்ளுவர். 
'எப்்ேகாருள் யகார் யகார் வகாய்க ப்கடபினும் 
அப்்ேகாருள் ்மய்ப்்ேகாருள் ்ககாண்ேது 
அறிவு' எனறு ் ெகானைவர். அனபும் அருளும் 
்ெகானைவர். ெம் உறவிைர்்களி்டத்தில 
்ககாடடுவது அனபு. அதன ்தகா்டர்ச்சி 
தகான ெடபு. அதன முதிர்ச்சி தகான அருள். 
அதைகால தகான வள்ைைகார் ்ெகானை 'வகாடிய 
ேயிளரக்கண்்ட பேகா்தலைகாம் வகாடிபைன' 
எனறு ்ெகானைது அனபின முதிர்ச்சி தகான. 
அவருள்டய தனிப்ேட்ட ்்ககாள்ள்க தவிர 

ஓர் அரென எப்ேடி அரெகாை பவண்டும், ஓர் 
அளமச்ெர் எப்ேடி ்ெயலே்டபவண்டும், 
பமைகாண்ளமயில இருப்ேவர்்கள் 
எனை ்ெய்யபவண்டும் எனேதில 
எலைகாம் மறு ்கருத்திறப்க இ்டமிலளை. 
எலைகாவறளறயும் வி்ட அமரன ்ெகானைது 
பேகாை Morality ஒழுக்கம் எனேது அஙகுள்ை 
மனிதர்்கைகாபை, ெலைவர்்கைகாபை 
ெமூ்கத்திபை தீர்மகானிக்கப்ேடுவது 
தகான ஒழுக்கம். ்க்டவுைகால ஒழுக்கம் 
்்ககாடுக்கப்ேட்டது எனறு ்ெகாலவது 
தவறு. எநத மதத்தகாலும் ஒழுக்கத்ளத 
நிர்ணயிக்க முடியகாது. மனிதர்்கள் புத்தளரக 
்க்டவுைகாககியது பேகாை, வள்ளுவளரயும் 
்க்டவுைகாக்க முயறசிககிறகார்்கள். மனிதர்்கள், 
மனிதன வள்ளுவரின குறள்்களைப் 
ேடிக்கபவண்டும். அதளைப் பினேறற 
பவண்டும். அதனேடி வகாழபவண்டும். 
இநதக ்கடடுளர்கள் எலைகாம் அதற்ககா்க 
எழுதப்ேட்டளவபய. இநதக ்கடடுளரளய 
முழுளமயகா்கப் ேடித்து, புரிநது்்ககாண்டு 
மி்கச் சிறப்ேகா்க பேசிய அமரன 
அவர்்களுககு வகாழ்த்து்கள். ெனறி.” எனறு 
முடித்தகார்.

நி்கழ்வில திரகாவி்டப்்ேகாழில ஆசிரியர் 
சிங்கப்பூர் பேரகா. சுே. திண்ணப்ேன 
அவர்்கள் “இது மி்க ெலை முயறசி. 
ஆரகாய்ச்சிக ்கடடுளர எழுதுவது ஒரு புறம். 
அது ்வளிவநத பின அதளை இம்மகாதிரி 
ஆய்வு ்ெய்வது ேகாரகாட்டத்தக்கது. ’ஈனற 
்ேகாழுதில ்ேரிதுவககும் தனம்களைச் 
ெகானபறகான எைகப்கட்ட தகாய்‘ பேகாை, 
்கடடுளர ஆசிரியர்்கள் எவ்வைவு 
தூரம் மகிழ்நதகார்்கள் எனேதறகு இநத 
நி்கழ்ச்சி எடுத்துக்ககாடடு. இளதப்பேகாை 
முது்களை ஆய்வகாைர்்கள் எனை 
நிளைககிறகார்்கள் திரகாவி்டப்்ேகாழில 
ஆய்வுக ்கடடுளர்களைப் ேறறி? எனறு 
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அறிநது ்்ககாள்வது இரண்டு வள்கயில 
ெனளம, ேதிப்ேகாசிரியர் குழுவிறகும் இநத 
இதளழ எப்ேடி எலைகாம் பமம்ேடுத்தைகாம் 
எனேதறகும் ஓர் ஆபைகாெளையகா்க 
அளமயும். ேதிப்ேகாசிரியர் குழுவிறகும் 
ஒரு மை நிளறவு ஏறேடுகிறது. 
்கடடுளர ஆசிரியர்்களுககு ஒரு மை 
நிளறவு ஏறேடுகிறது. இது ்தகா்டர்நது 
ெ்டக்கபவண்டும் எனறு பவண்டிக 
்்ககாள்கினபறன.” எனறு குறிப்பிட்டகார்.

தமிழ மாமணி திருவள்ளுவன : 

”உண்ளமயிபைபய மி்கச்சிறநத 
எழிைகார்நத ஒரு திறைகாய்வுக கூட்டம் 
இது. திரகாவி்டப்்ேகாழிளை இநத 
அைவிறகு ஆய்வகாைர்்கள், அறிஞர்்கள் 
கூடி இப்ேடித் திறைகாய்வு ்ெய்வது 
மி்கப்்ேரும் ெகாதளை. ்ேைத்த்த்ளதப் 
ேறறி அம்மகா ்ெயகா மகாறன அவர்்கள் 
பேசியது மி்கச்சிறநத உளர. இது இநதக 
்ககாைத்திறகு எவ்வைவு பதளவ எனேளத 
ெகாம் உணர்கிபறகாம். ்டகாக்டர் பிரேகா்கரன 
அவர்்களுள்டய திருககுறள் ேறறிய அறிவு 
மி்கச்சிறப்ேகாைது. நிளறய திருககுறள் ேறறி 
எழுதியுள்ைகார். அவருள்டய ்கடடுளரளய 
மி்கச்சிறப்ேகா்க அமரன ஆய்வு ்ெய்தகார். 
உை்கத்து  அறிஞர்்களை எலைகாம் உள்பை 
்்ககாண்டு வநது இளணத்து வள்ளுவத்தின 
்ேருளம ்ெகானைகார். வகாழ்த்து்களும் 
ேகாரகாடடு்களும்” எனறு குறிப்பிட்டகார்.

நபரா.ப.காளிமுத்து :

”திறைகாய்வகாைர்்களுககு உைங்கனிநத 
ேகாரகாடடு்களும் வகாழ்த்து்களும். இதளை 

ஒரு ெலவகாய்ப்ேகா்க ்கருதுகிபறன. ெமது 
ஏடு்கள் வைர்ச்சி ் ேற பவண்டும். இனனும் 
நிளறய ஆய்வகாைர்்கள் எழுதபவண்டும். 
பதகாழர் ெஙள்கயகா அவர்்கள் ்தகா்டர்நது 
எழுதபவண்டும். அளதப் பேகாை ்டகாக்டர் 
பிரேகா்கரன அவர்்கள் ்கடடுளரளயப் 
ேடிககும்பேகாது மி்கவும் மகிழ்ச்சியகா்க 
இருககும். ெகான ேடிககிற ்ககாைத்தில 
எலைகாம் இப்ேடிப்ேட்ட ேத்திரிகள்க்கள் 
வரவிலளைபய எனறு ஏஙகித் தவித்த 
்ககாைம் எலைகாம் உண்டு. ்ெனளைப் 
ேல்களைக்கழ்கத்திபை ப்ககாதண்்டேகாணி 
எனறு ஒரு வழக்கறிஞர் திருககுறளைப் 
ேறறி மி்க அருளமயகா்கப் பேசிைகார். 
்ெனற ்கடடுளரயில அவளரப் ேறறி 
ெகான குறிப்பிடடிருநபதன. இனறும் ேைர் 
இருககிறகார்்கள். அவர்்களை ெகாம் ெனறகா்கப் 
ேயனேடுத்திக ்்ககாள்ைபவண்டும். இநதக 
்கடடுளரயின ஆய்வகாைர்்களுககும், 
திறைகாய்வகாைர்்களுககும் ்ெஞெகார்நத 
ேகாரகாடடு்களும் வகாழ்த்து்களும்” எனறு 
உளரயகாறறிைகார்.

மறறும் பதகாழர் இரகாெமகாணிக்கம், 
திரகாவி்டப்்ேகாழில ஆசிரியர்்கள் 
முளைவர் வகா.பெரு, பேரகா.ெம்.சீனிவகாென, 
மறறும் ்டகாக்டர் ெபரகாெகா இைஙப்ககாவன, 
அருள் இைமகாறன  ஆகிபயகார் ்கருத்து 
்தரிவித்தைர். நி்கழ்வின முடிவில 
பதகாழர் சி்ககாப்ககா. இரவிககுமகார் அவர்்கள் 
ெனறியுளரயகாறறி அளைவருககும் ெனறி 
்தரிவித்தகார்.

<
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Social Endosmosis is Social Justice.

“An ideal society should be mobile, should be full 
of channels for conveying a change taking place in 
one part to other parts.

In an ideal society there should be many 
interests consciously communicated and shared. 
There should be varied and free points of contact 
with other modes of association. In other words, 
there should be social endosmosis. 

This is fraternity, which is only another name for 
democracy. 

Democracy is not merely a form of Government. 
It is primarily a mode of associated living, of 
conjoint communicated experience. It is essentially 
an attitude of respect and reverence towards 
fellowmen”.

(Annihilation of Caste)

Prof. Dr. B.R. AMBEDKAR , M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc.

Hon’ble Minister (1st Minister) of Law and Justice,  
Union Of India (1947-51).

Minister of Labour in Viceroy's Executive Council (1942-46).

Chairman of the Constitution Drafting Committee -  
Constituent Assembly of India (1946-50).

Member of Parliament - Rajya Sabha for Bombay State  
(1952-56).
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I belong to the Dravidian stock

“I claim Sir, to come from a country, a part 
in India now, but which I think, is of a different 
stock, not necessarily antagonistic. I belong to 
the Dravidian stock. 

I am proud to call myself a Dravidian. That 
does not mean that I am against a Bengali or a 
Maharashtrian or a Gujarati. As Robert Burns has 
stated, “A man is a man for all that”. 

I say that I belong to the Dravidian stock and 
that is only because I consider that the Dravidians 
have got something concrete, something distinct, 
something different to offer to the nation at large”.

(maiden speech in the Indian Parliament – Council of  
States (Rajya Sabha) – Apr 1962)

Dr.	C.N.	ANNADURAI

Hon’ble Chief Minister of Madras State & Tamil Nadu  
(subsequently renamed), Union of India (1967-69)
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The Indus language is likely to have belonged 
to the North Dravidian sub-branch represented 
today by the Brahui, spoken in the mountain valleys 
and plateaus of Afghanistan and Baluchistan, the 
core area of the Early Harappan neolithic cultures, 
and by the Kurukh spoken in North India from Nepal 
and Madhya Pradesh to Orissa, Bengal and Assam.

The Sanskrit hypothesis, however, is difficult 
to reconcile chronologically with the date of the 
Indus civilisation (about the second half of the third 
millennium B.C.) and antecedent Early Harappan 
neolithic cultures which were responsible for its 
creation.

(Deciphering the Indus Script 
Originally published in Visible Religion, Vol. 6- A.J. Brill,  

Leiden, Holland, 1988, pp. 114-135)

Prof.	Dr.ASKO	PARPOLA

Professor Emeritus, Department of World Cultures, 
University of Helsinki, Finland.
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