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இந்த பயிற்சி கையயடு பற்றி 
கதன் ஆசிோ முழுவதும் பாரம்பரிேமாை பலவிதமான வன்முகற யமாதல்ைள் நிகறந்த பகுதிோை இருந்து 

வருகிறது. இந்த பகுதியில் இந்த வகைோன அல்லது இப்படிப்பட்ட யமாதல்ைள்தான்  இருக்கும்  என்பகதக் 

ைண்டுபிடிப்பது அரிது. ஆனால் ஆச்சரிேப்படும் விதமாை கதன் ஆசிோவின் எந்தப் பகுதியிலும் ஒரு நிகலோன 

மதச்சார்பற்ற இேக்ைம் இருந்ததில்கல. சமாதான இேக்ைங்ைள் உள்ளன, ஆனால் அகவ கபரும்பாலும் யபார், 

அணுசக்தி  மற்றும் பிற வகைோன ஆயுதங்ைளுக்கும் மட்டுயம எதிரானகவைள். ஆனால் சமேஞ்சார்ந்த  

வன்முகற என வரும்யபாது, நமது கசேல் தற்ைாலிைமானயத. மதவாத பிரச்சாரங்ைகளப் பார்த்து, 

பாதிக்ைப்பட்டு  அகத முடிவுக்கும் கைாண்டு வந்யதாம். மத தீவிரவாதம் மீண்டும் மீண்டும் யமாசமான  

வடிவத்தில் எழுந்து கீழத்தரமான வன்முகற யமாதல்ைளாை மாறுகிறது. நாம் உலுக்ைப்பட்ட  ைாலங்ைள் இகவ. 

 

இந்த மதவாத கவறுப்கபயும் வன்முகறகேயும் எதிர்க்ை நாம் வீதிைளில் இறங்குகியறாம். வன்முகறயின் 

சுவடுைள் படிப்படிோை அகமதி அகடந்தவுடன், நமது வகுப்புவாத எதிர்ப்பு தளங்ைளும் முகனைளும் 

படிப்படிோை இறந்துவிடுகின்றன. யவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், நமது யவகலயின் நிைழ்ச்சி நிரல் 

மற்றவர்ைளால் தீர்மானிக்ைப்படுகிறது. நீடித்த மற்றும் நிகலத்த மதச்சார்பற்ற கசேல்பாடுைகளத் கதாடங்ை 

நாம் அரிதாையவ முேற்சி எடுக்கியறாம். நாம் அத்தகைே இேக்ைங்ைகளத் கதாடங்கினால், அகவ 

மதச்சார்பின்கமக்கு ஏற்ைனயவ உறுதிேளித்தவர்ைளிகடயே ஒரு அறிவுசார் விவாதமாை மாறும். ஆனால் 

உண்கமோன யதகவ என்னகவன்றால், உண்கமகே அறிோமயல இகவைளில் ஈடுபட்டு முடிவில் 

பாதிப்பகடகிரவர்ைளாைவும் அல்லது வன்முகறகே நிகலநாட்ட பைகடக்ைாய்ைளாைப் 

பேன்படுத்தப்படுபவர்ைளுக்கு இவற்கற உணர கவப்பது ஆகும். சமுதாேத்தில் மதச்சார்பற்ற ைருத்துக்ைள், 

நல்லிணக்ைம் மற்றும் ஜனநாேைம் ஆகிேவற்கற மீட்கடடுப்பதற்ைாை தங்ைள் யநரத்கதயும் சக்திகேயும் 

கசலவழிக்கும் சமூை ஆர்வலர்ைளுக்கு ைல்வி ைற்பிப்பதும், அவர்ைளின் பணிைகள திறம்பட 

நிகறயவற்றுவதற்ைான ைருவிைகளக் கைாண்டு அவர்ைகள ஆயுதமாக்குவதும் அவசர யதகவ ஆகும். 

 

திருமிகு. யமரி பி. ஆண்டர்சன், “தீது கசய்யேல்” என்ற தனது புைழ்கபற்ற பகடப்பில், சமாதானத்திற்ைான 

உள்ளூர் திறன்ைள் எல்லா சமூைங்ைளிலும் உள்ளார்ந்தகவ என்பகத அடிக்யைாடிட்டுக் ைாட்டுகிறார். 

அத்திறன்ைகள, அகமப்புைள் மற்றும் நிறுவனங்ைள், அணுகுமுகறைள் மற்றும் கசேல்ைள், பகிர்ந்து 

கைாள்ளப்பட்ட  மதிப்புைள் மற்றும் ஆர்வங்ைள், பகிர்ந்த அனுபவங்ைள் மற்றும் அகடோளங்ைள் மற்றும் 

சந்தர்ப்பங்ைள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். இகவைளில் இகணப்பு உண்டாக்குபகவைகள வலுப்படுத்தவும், 

பிரிவிகன உண்டாக்குபகவைள் அகனத்கதயும் பலவீனப்படுத்தவும் யவண்டிே அவசிேத்கத அவர் 

வலியுறுத்துகிறார். கதற்ைாசிோவின் சூழலில், அகமப்புைள் மற்றும் நிறுவனங்ைள், அணுகுமுகறைள் மற்றும் 

கசேல்ைள், பகிரப்பட்ட மதிப்புைள் மற்றும் ஆர்வங்ைள், பகிரப்பட்ட அனுபவங்ைள் மற்றும் 

அகடோளங்ைளின்  பல்யவறு வடிவங்ைள் மற்றும் மாதிரிைகளயும், இப்பகுதியின்  கூட்டு மரபாை 

வகைப்படுத்தக்கூடிே சந்தர்ப்பங்ைகளயும் நாம் எளிதாை அகடோளம் ைாணலாம் . 

 

பல அகமப்புைளும் தனிநபர்ைளும் தங்ைள் கசாந்த வழிைள் மூலம் தங்ைள் பகுதிைளின் யதகவைளுக்கு ஏற்ப 

அகமதிகேயும் நல்லிணக்ைத்கதயும் நிகலநாட்ட பல ைருவிைகளயும் வழிமுகறைகளயும் 

பேன்படுத்துகின்றனர். தற்யபாகதே கையேடு பயிற்சி உள்ளீடுைள் மூலம் ஏற்ைனயவ இருக்கும் அகமதி, 

நல்லிணக்ைம் மற்றும் ஜனநாேைம் குறித்து மக்ைளுக்குக் ைற்பிப்பதற்ைான ைருவிைளுடன்  யசர்க்ை முேற்சிக்கிறது. 

இந்த கையேட்டில் மூன்று பிரிவுைள் உள்ளன. முதல் பிரிவு, பயிற்சிோளகர / வசதிேளிப்பாளகர விரும்பிே 

முடிவுைளுடன் அமர்வுைகள நடத்துவதற்கு ஏதுவாை ஒவ்கவாருவருடனும் வசதிேளிப்பாளரின் குறிப்புடன் 

பயிற்சிைகள வழங்குகிறது. பயிற்சிைள் உடற்பயிற்சியின் யநாக்ைம், பல்யவறு படிைள் மற்றும் கசேல்முகறைள், 

யதகவோன பயிற்சிப் கபாருட்ைள் மற்றும் உடற்பயிற்சியின் எதிர்பார்க்ைப்படும் ைால அளவு ஆகிேவற்கற 

விளக்குகின்றன. 

இந்த கையேட்டில் மூன்று பிரிவுைள் உள்ளன. முதல் பிரிவு, பயிற்சிோளர் விரும்பிே முடிவுைகளப் கபற  

ஏற்றவாறு அமர்வுைகள நடத்துவதற்கு ஏதுவாை பயிற்சி குறிப்புைள் அடங்கிேது. இப்பயிற்சி, அதன் யநாக்ைம், 

கசேல்முகறயின் பல்யவறு படிைள் யதகவோன பயிற்சிப் கபாருட்ைள் மற்றும் பயிற்சியின் ைால அளவு 

ஆகிேவற்கற விளக்குகின்றன. 

பயிற்சிக்ைான குறிப்பு, கசேல்முகறைகள விரிவுபடுத்தி, கசய்ே யவண்டிேகவ மற்றும் 

கசய்ேக்கூடாதகவைகள குறிப்பிட்டு, பயிற்சிகே ஒழுங்ைாை நடத்துவதற்கு யதகவோன அளவு உள்ளீடும் 

கைாண்டுள்ளது. 



  
 
 

பிரிவு இரண்டு, கூட்டு மரபின் பல்யவறு வடிவங்ைள் மற்றும் ைருத்துைள் பற்றிே கூடுதல் தைவல்ைகளக் 

கைாண்டுள்ளது. இந்த உள்ளீட்டு கபாருள் பயிற்சிோளர்ைள்  மற்றும் பங்யைற்பாளர்ைள் இருவரின் நலனுக்ைாை 

உள்ளது, சில ைட்டுகரைள் குறிப்பிட்ட பயிற்சிைளுடன் யநரடிோை கதாடர்புகடேகவ, ஆையவ, பயிற்சிைகள 

நடத்துவதற்கு முன்பு பயிற்சிோளர் அவற்கறப் படிப்பது ைட்டாேமாகும், யமலும் அதன் நைல்ைகள 

பயிற்சியின் பின்னர் பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு விநியோகிக்ையவண்டும், வாசிப்புப் கபாருட்ைளின் மீதமுள்ள 

பகுதிைள் பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு பட்டகறயின் முடிவில் அல்லது ஏயதனும் அமர்வுைளின் யபாது யைள்வி 

யநரங்ைளியலா அல்லது ைருத்துக்க்ைகளக் கூறும் யபாயதா  நியோகிக்ைலாம். ைகடசி பகுதி விருப்ப 

பயிற்சிைளின் கதாகுப்பாகும், பங்யைற்பாளர்ைள் இந்த பயிற்சிைள் கதாடர்பான அம்சங்ைகளப் பற்றி 

கதளிவுபடுத்த விரும்பினால் நடத்தப்படலாம். இது பயிற்சியின் யபாது கிகடக்கும் யநரத்கதப்  கபாறுத்தது. 

பயிற்சி பட்டகறக்ைான சாதாரண ைாலம் ஆறு முழு யவகல நாட்ைளாை இருக்ை யவண்டும். 

இந்த கையேட்கட நகடமுகறக்குக் கைாண்டுவருபவர்ைள் அகமதி, நல்லிணக்ைம் மற்றும் 

ஜனநாேைத்திற்ைான கூட்டு மரபு குறித்த பயிற்சிோளர்ைளின் பயிற்சி (TOT) திட்டத்தின் மூலம் கசல்வது 

அறிவுறுத்தலாை இருக்கும்.  (ஆனால் இது ஒரு நிபந்தகன அல்ல). 

குர்ஷித் அன்வர்          New Delhi  

April 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







நண்பர்ையே! 
இந்த கையேடு முதன்முகறோை 2007 இல் கவளியிடப்பட்டது. தற்யபாது, பயிற்சியின் வடிவங்ைள் 

மாற்றப்பட்டு அதன் யநாக்ைமும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்திோவின் வட பகுதியில் உள்ள ஹிந்தி கமாழி 

ஆதிக்ைம் அதிைமாை உள்ள பகுதிைளிலிருந்து கதாடங்கி, கதற்கு, வடகிழக்கு என கசன்று, பின்னர் 

கதற்ைாசிோவின் சில நாடுைளுக்கும் கசன்றகடந்தது. அதன் பின்னர் குழுக்ைகள தனித்தனிோை ைவனிக்ைவும் 

முேற்சி எடுக்ைப்பட்டது. இத்தகைே பயிற்சி நடவடிக்கைைள் கிராமங்ைள், நைரங்ைளின் பின்தங்கிே பகுதிைள், 

பள்ளிைள் மற்றும் ைல்லூரிைளில் நகடகபற்று வருகின்றன. அயத யநரத்தில், இந்த பிரச்சிகனயில், 

பயிற்சிோளர்ைளுக்கு பயிற்சியும் வழங்ைப்பட்டது. 

பயிற்சிோளர்ைளிடமிருந்து கபறப்பட்ட அனுபவங்ைள் மற்றும் பின்னூட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில், ISD, 

அடிப்பகடக் ைருத்துைளில் எந்த மாற்றமும் கசய்ோமல், இந்த கையேட்டில் யதகவோன மாற்றங்ைகளச் 

கசய்ே யவண்டிேதன் அவசிேத்கத உணர்ந்தது. மூல கையேட்டில் மூன்று பாைங்ைள் இருந்தன, ஆனால் 

அங்ைாங்யை சில மாற்றங்ைள் கசய்து, அயத எண்ணிக்கையிலான பாைங்ைகள தக்ைகவத்துள்ளது. பயிற்சிைள் 

மற்றும் கநறிோளரின் குறிப்புடன், கதாடர்புகடே சாராம்சம், முதல் பகுதியில் கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

குழுவின் தன்கம, வசதி மற்றும் ைால அவைாசம் ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடயில் கநறிோளர்ைள் அகதப் 

பேன்படுத்தலாம். 

இரண்டாவது பகுதி திருவிழாக்ைளின் அட்டவகண, ஆகடைளின் யதர்வு, துணிைள், உள்ளூர் ைருவிைள், 

கைவிகனப்கபாருட்ைள் மற்றும் சில வழிைகளக் கைாண்டுள்ளது. இவற்கறத் கதாடர்ந்து கநறிோளர்ைளுக்கு 

உதவும் வகையில் அதன் சுருக்ைமான விளக்ைமும் உள்ளது. 

மூன்றாவது பகுதி “கூட்டு சுதந்தரம்”  கதாடர்பான சில இலக்கிேங்ைகளயும், கதற்ைாசிோகவப் பற்றிே சில 

இலக்கிேங்ைகளயும் உள்ளடக்கிேது, இகவ இரண்டும் பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு இந்த விஷேத்கதப் பற்றி 

விரிவான புரிதகல வளர்க்ை உதவும். கையேட்டின் இந்த பகுதிகேப் கநறிோளர் வாசித்து புரிந்து 

பங்யைற்பாளர்ைளுடன் பகிர்ந்து கைாள்ளயவண்டுகமன நாங்ைள் விரும்புகியறாம். 

இத்திட்டத்தின் ஒரு மாதிரிகே நாங்ைள் உங்ைளுக்கு கைாடுத்துள்யளாம். இதுதான் முடிவு அல்ல என்பகத 

மிகுந்த  தாழ்கமயுடன் கூறிக்யைாள்ள விரும்புகியறாம். நமது பரஸ்பர அனுபவங்ைளுடன் யமலும் இது 

யமம்படுத்தப்படலாம். உங்ைள் யதகவக்யைற்ப கூடுதல் வாசிப்பு கபாருட்ைள், குறிப்பு கபாருட்ைள் மற்றும் 

கதாடர்புகடே கசேல்பாடுைகள இதனுடன் பேன்படுத்த தேங்ை யவண்டாம். தேவுகசய்து உங்ைள் 

அனுபவங்ைகள எங்ைளுடன் பகிர்ந்து கைாள்ளுங்ைள். 

ISD Team 



  
 
 

ைட்டுகை  -1 

ஒத்திகசவு மற்றும் பன்கம 
கதற்ைாசிே சமூை பாரம்பரிேத்தின் இரு கூறுைளாகிே  - ஒத்திகசவு (Syn-together, cretein-to 

believe) மற்றும் பன்கம என்பகவ  ஒன்றுக்கைான்று ஒத்தயதா அல்லது ஒன்றுக்கு ஒன்கற 

மாற்றக்கூடும் தன்கம உகடேகவையளா அல்ல. சமுதாேங்ைள் பன்கமோை இல்லாமல் 

ஒத்திகசவின் அம்சங்ைகளக் கைாண்டிருப்பது சாத்திேம், அல்லது நிச்சேமாை ைற்பகன 

கசய்ேக்கூடிே ஒன்றதான். இது யநர்மாறாைவும் இருக்ைலாம். கதற்ைாசிே சமூை 

ைட்டகமப்பில் உள்ள மரபுைளின் வலிகம என்னகவன்றால் அகவ பன்கம தன்கமயும் 

மற்றும் ஒத்திகசவு அம்சங்ைகளயும் கைாண்டகவ. இங்கு பன்கம என்பது முக்கிேமாை 

மதங்ைளின் மற்றும் கமாழிைள் அடிப்பகடயில் கவளிப்படுத்தப்படும் மரபுைகளக் குறிக்கிறது. அவர்ைள் 

அகனவரும் கபாதுவான கூறுைகளப் பகிர்ந்து கைாள்கிறார்ைள் என்ற கபாருளில் இந்த பன்கம 

ஒத்திகசவானது; எப்படிகேனில் இரு வட்டங்ைள் ஒன்றன்மீது ஒன்று படரும்யபாது ஓரங்ைைளில் எவ்வாறு 

ஒன்றுபடுகிறயதா அவ்வாறு ஒன்று பட்டு  தங்ைள் தனித்தன்கமகேத் தக்ை கவத்துக் கைாள்கிறார்ைள். இந்த 

பன்கம இேல்பான ஒரு ஒத்திகசவு அல்லது கூட்டு அல்ல; இது (பிரிக்ைப்படாத) இந்திோவின்  தனித்துவமான 

அம்சமாகும். இந்த இந்திே தனித்துவம்தான் யமற்ைத்திே அறிஞர்ைகள ைடந்த நூற்றாண்டிலிருந்து குழப்பத்தில் 

ஆழ்த்திவருகிறது. 

ஆங்கியலே இனபரப்பு விளக்ைவிேல் விஞ்ஞனிைள், 19 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் 

கதாடக்ைத்திலும், இந்திோவின் பன்முைத்தன்கமகே மட்டுயம ைவனித்தனர், ஒன்யறாகடான்று 

இகணந்திருக்கும் இவர்ைள் மரபுைகளக்  ைவனிக்ைத் தவறி, இந்திோகவ ஒரு துண்டு துண்டான சமுதாேமாை 

அறிவித்தார்ைள். அவர்ைள் சமூைக் ைட்டகமப்பின் ஓரத்தில் மட்டுயம ைவனம் கசலுத்தினதால், பன்கம 

தன்கமயே  அவர்ைளுக்கு புலப்பட்டது, உள்ளிருந்த ஒத்திகசயவா அகவைளுக்குத் புலப்படவில்கல. 

கதற்ைாசிே சமூை ைட்டகமப்பின் சில கூறுைள் பன்கமோைவும் சில ஒத்திகசவாைவும்  இருந்தன என்பதும் சரி 

இல்கல.  கதற்ைாசிோவின் சமூை ைட்டகபப்புக்ைள், இந்த இரண்டு அம்சங்ைகளயும் எவ்வாறு 

இகணத்துள்ளன என்பகத இரண்டு நிைழ்வுைள் நிரூபணம் கசய்யும். கதற்ைாசிோ பல மதங்ைளின் நாடு என்று 

கூறுவது  உண்கமதான். ஏகனனில் பிராமணிேம், புத்தமதம் மற்றும் சமண மதம மரபுைள் இந்திோவில் 

கதான்கமோை இருந்தகவ, பின்னாை  யஜாராஸ்ட்ரிேனிசம் மற்றும் கிறிஸ்தவம் யபான்றகவ  மற்ற 

இடங்ைளிலிருந்து வந்து யசர்ந்தகவோகும். ஐயராப்பாவில் யவரூன்றும் முன்யப கிறித்துவம் 

கதற்ைாசிோவிற்கு வந்தது என்பது , சிலகர ஆச்சரிேப்படுத்தலாம், ஆனால் அதுதான் உண்கம. இஸ்லாமும்  

சீக்கிேமும்  இகடைாலத்தில் வந்தகவோகும். முக்கிேமான விஷேம் என்னகவன்றால், இந்த மரபுைள் 

அகனத்தும் (சமண மதத்கதத் தவிர) அப்படியே மாறாமல் இருந்து கபாதுவான அம்சங்ைகள தங்ைளுக்குள் 

உருவாக்கியுள்ளன. இந்திே மக்ைள் ைணக்கைடுப்பின்படி, அகனத்து முக்கிே இந்திே மதங்ைளும் ஒரு சாதி 

அகமப்கபக் கைாண்டுள்ளன: இந்து மதத்தில் சுமார் 3000 சாதிைளும் உள்ளன, இஸ்லாம் மதத்தில் சுமார்  500 ம், 

சீக்கிே மதமும் கிறிஸ்தவமும் முகறயே 150 சாதிைகளயும் கைாண்டுள்ளன. ஆையவ, சாதி ஒரு இந்து 

ைட்டகமப்பு மட்டுமல்ல, கதற்ைாசிோவின் ைட்டகமப்பாைவும்  உருகவடுத்துள்ளது. இது மட்டுயம 

கதற்ைாசிோ இஸ்லாத்கத சிறப்புகடே அரபிே இஸ்லாத்திருந்து யவறுபடுத்துகிறது; எனயவ இது 

அரபிேத்தன்கமகே விட இந்திே தன்கமகேக் கைாண்டுள்ளது. இருந்தாலும் இது அடிப்பகடயில் 

இஸ்லாமிேயம. 

ஒத்திகசவு மற்றும் பன்கம இரண்டுயம ஒரு ைலகவயில் கவளிப்படும் மற்கறாரு பகுதி கமாழிோகும். 

இந்திோவின் புைழ்கபற்ற கமாழியிேல் ைணக்கைடுப்பின்படி, (by the leading linguist George Grierson) 19 ஆம் 

நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும், இந்திேர்ைள் கமாத்தம் (குகறந்தது) 179 

கமாழிைகளப் யபசினர், அகவ 544 யபச்சுவழக்குைகள உள்ளடக்கிேது. இது மட்டுயம இந்திோகவ 

உண்கமோன பன்கமாழி சமூைமாை மாற்றிேது. ஆனால் இவ்வகனத்து கமாழிைளும் யபச்சுவழக்குைளும் 

நான்கு கமாழி குடும்பங்ைளிலிருந்து  (இந்யதா-ஆரிே, திராவிட, ஆஸ்திரிக் மற்றும் சீன-திகபத்திே) 

வந்தகவயே என்று சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. என்ன கசால்லுயவாம், கபரும்பாலான முக்கிே இந்திே கமாழிைள் 

இந்த கமாழியிேல் பங்குைளிலிருந்து உருவாகி பல கபாதுவான அம்சங்ைகளப் பகிர்ந்து கைாள்கின்றன 

எனலாம். ஆயினும் கமாழியிேல் இகணவு எதுவும் இல்கல, எனயவ, ஒயர ஒரு இந்திே கமாழிகேப் பற்றி 

யபசுவது கபாருத்தமற்றதாகும். இந்த பாரம்பரிேம் தான், ைடந்த இரண்டு தசாப்தங்ைளாை ஒரு திட்டமிட்ட 

தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 



  
 
 

இப்படிப்பட்ட தாக்குதல்ைள் இந்திோவின் கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் கூறுைகள வளர்த்த அகனத்து 

அகமப்புக்ைகளயும் கீழானகவைளாைக்ைாட்டி  இறுதியில் அகவைகள அழித்துவிடும். இப்படித்தான்  

குஜராத்தில் 268 க்கும் யமற்பட்ட சூஃபி ஆலேங்ைள் அழிக்ைப்பட்டன. சூஃபி மற்றும் பக்தி மரபுைள்; 

நுண்ைகலைள், ைட்டிடக்ைகல, இகச மற்றும் ஓவிேம்; மற்றும் சுதந்திர யபாராட்ட மரபுைள்  அகிேவற்றின்  

பாரம்பரிேங்ைகள பாதுைாக்ைவும் வளர்க்ைவும், முதலில் அதன் சாரத்கத கைப்பற்றுவது அவசிேம்; (இது 

நிச்சேமாை யபாதாது என்றாலும்), இகத  கசம்கமாழி மற்றும் இலக்கிேத்தின் வரிைளின் மூலம் சிறப்பாை 

நிகறயவற்றலாம். 

நமது கமாழி மற்றும்  இலக்கிேத்தின் விசாலம் நமது கூட்டு ைலாச்சாரத்திற்கு ஒரு சான்றாகும். 12 ஆம் 

நூற்றாண்டு முதல், இந்திே இலக்கிேங்ைள் நாட்டின் கபரும்பாலான பகுதிைளில் கதாடர்ச்சிோை 

இகடவிடாமல் கசழித்து வளர்ந்தன. மதம் மற்றும் யதசிே அடிப்பகடயில் இந்த இலக்கிேத்கத அகடோளம் 

ைாண்பது ைடினமும் முற்றிலும் சாத்திேமற்றதும் ஆகும். சமஸ்கிருதத்திலும் பாரசீை கமாழியிலும் எழுதப்பட்ட 

கதான்கம இலக்கிேங்ைளுக்கும், மற்றகவைளுக்கும் இகடயில் மட்டுயம யவறுபாடு ைாணப்பட்டது.  

ஆரம்பைால இந்துவி பாரம்பரிேத்தின் மிைவும் புைழ்கபற்ற ைவிஞர்ைளில் ஒருவரான அமீர் குஸ்யரா (1254-1323) 

பாரசீை மற்றும் இந்துவி / இந்துயி கமாழிைளில் (இந்துஸ்தான் பகுதியில் 11ம் மற்றும் 12ம் நூற்றாண்டுைளில் 

யபசப்பட்ட  கமாழிைள் மற்றும் யபச்சுவழக்குைளின் கதாகுப்புைளின் கபேர் ஆகும்.) ைவிகதைள் எழுதினார். 

இந்துவி / இந்துயி கமாழிைளில் அவரது இலக்கிே பகடப்புைளில் அவர்  மிைவும் கபருமிதம் கைாண்டார். 

பாரசீை கமாழி யபசும் ஆர்வலர்ைளுக்ைாை அவர் எழுதிே ஒரு பகடப்பில் அவர் “சுமன் டூட்டி-இ-ஹிந்தம், அர் 

ராஸ்ட் பர்சி; ஜீ யமன் இந்து பர்ஸ், டா நாக்ஸ் யைாேம்” என எழுதினார் (நான் ஒரு யராசா நிறமுகடே இந்திே 

குருவி , நீங்ைள் என்னிடம் யபச விரும்பினால்; என்னுடன் இந்துயி கமாழியில் யபசுங்ைள், யபசினால் நான் 

உங்ைளுக்கு அழைான விஷேங்ைகளச் கசால்லுயவன்) . 

12 மற்றும் 13 நூற்றாண்டுைகளச் யசர்ந்த ஒரு துறவி பாபா யைாரக் நாத் தன்கன உண்கமோையவ கீழ்க்ைண்ட 

வார்த்கதைளில் விவரித்தார்: “உதபதி இந்து ஜர்ணா யஜாகி அைல் பரி முசல்மணி (நான் இந்து யதாற்றமும்  

முஸ்லிம் ஞானம் உள்ளவன்)”. மிர் ஜலீல், ரஸ்ைான், அப்துல் வாஹித் கபல்கிராமி, மிர் மீரன் யபான்ற 

கபல்கிராம் பிராந்திேத்தின் (இன்கறே உத்திரப்பிரயதசத்தின் ஹார்யடாய் அருயை  உள்ள ஒரு பகுதி,) பல 

ைவிஞர்ைள் எந்த மத முத்திகரகேயும் அனுமதிக்ைாத ைவிகதைள் எழுதினர். அவர்ைளில் ஒருவர் எழுதினார்: 

“கபமி இந்து துராக் யம, ஹரி ரங் ரஹியோ சமாய்; யடவல் உர் மசீட் கமய்ன் , தீப் ஏக் ஹி பயி” (நான் இந்து 

மற்றும் முஸ்லீம் மனிதன், நான் ைடவுளில் முழுகமோை மூழ்கிவிட்யடன்; யைாயிலுக்கும் மசூதிக்கும் ஒயர 

விளக்கு மட்டுயம கபாருத்தமானது) ”. 

இது யபான்ற நிைழ்வுைகள பலவற்கற உதாரணமாைக் கைாடுக்ைலாம். கபாதுவாை ைபீருடன் அகடோளம் 

ைாணப்பட்ட ைலப்பு இலக்கிே பாரம்பரிேம் அவருக்கு மட்டுயம கசாந்தமில்கல என்பகத ஏற்றுக்கைாள்ள  

யவண்டும். ைபீர் நிச்சேமாை அதன் யமன்கமகேயும் அதன் மிைச்சிறந்த யநர்த்திகேயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஆனாலும், இது 12 முதல் 18ம் நூற்றாண்டு வகரயிலான பிரபலமான 

இலக்கிேங்ைளின் கபாதுவான வடிவமாை இருந்ததது. இயதயபால், கமாழித் துகறயில், கபரும்பாலும் பல 

ைடடுகரைள் இந்தி, இந்து, ஹிந்தாவி, கடஹால்வி, ஜபன்-இ-ஹிந்யதாஸ்தான், தக்ைானி, பைா, ஜபான்-இ-உருது-

இ-முவல்லா, ஜபன்-இ-உருது, மற்றும் கவறுமயன உருது எழுதப்பட்டாலும், அகவைள் ஒன்றுடன் ஒன்று 

கதாடர்புகடேகவோைக் ைாணப்பட்டன. இந்தி மற்றும் உருது கமாழிைளுக்கு ஒரு தனி வரலாற்கறத் யதடுவது 

வியவைமற்றது, ஏகனன்றால் அகவைளுக்கு   தனி வரலாறு எதுவும் கிகடோது. நவீன இந்தி மற்றும் உருது 18ம் 

மற்றும் 19ம் நூற்றாண்டுைளில் ஒரு கபாதுவான கமாழிக் குழுவில் இருந்து உருவாக்ைப்பட்டன. இன்று 

அகவைளில் ைாணப்படும் தனித்தன்கம, ஒரு சாதாரண கமாழியிேல் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதிோை 

இல்லாமல், மாறாை இேற்கைக்கு மாறான கசேற்கைோன பகடப்பாகும். (உதாரணமாை, அமீர் குஸ்யரா எந்த 

கமாழியில் எழுதினார்? உருது கமாழியிலா அல்லது இந்து கமாழியிலா?). இயதயபான்ற ஒற்றுகமைகள, 

ைகல, ைட்டிடக்ைகல, இகச மற்றும் ஓவிேங்ைளில் ைாணலாம். 

நமது ஒத்திகசவு மற்றும் பன்கம மரபுைள் நவீன ைாலங்ைளில் நமது யதசிே ஏைாதிபத்திே எதிர்ப்பு இேக்ைத்தால் 

ஒரு உத்யவைத்கதப் கபற்றது. நமது இேக்ைம், பிரிட்டிஷ் ஏைாதிபத்திே எதிர்ப்புக்கும் அப்பாற்பட்டது. 

நவீனமேமாக்ைலின் ஒயர மாதிரிோன தூண்டுதலின் கீழ் இந்திோவின் பன்கமத்தன்கம  அச்சுறுத்தப்பட்ட 

யநரத்தில், நமது யதசிே இேக்ைம், சமூை பாரம்பரிேத்கத பாதுைாக்ை எழுந்து நின்றது. இந்த 

பாரம்பரிேத்திலிருந்து மதச்சார்பின்கம மற்றும் யதசிேவாதத்தின் உருவாக்ைப்பட்டன. நமது ஒத்திகசவு 

மற்றும் பன்கம ஆகிேவற்றில் உள்ளார்ந்த பாரம்பரிே மதிப்புைள், மதச்சார்பின்கம மற்றும் யதசிே 

ஒற்றுகமயின் நவீன தூண்டுதல்ைளுக்ைாை திோைம் கசய்ேபட யவண்டிே அவசிேமில்கல. நமது பாரம்பரிே 

வளங்ைகளக் கைவிடாமல் அரசிேல் நவீனத்துவத்தின் பாகதயில் அன்னிே ஆட்சிகேப் விரட்டி, நம்மால் 



  
 
 

அரிேகண ஏற முடிந்தது. நமது சமூைம் அதன் அடிப்பகட பாரம்பரிே வளங்ைகள விட்டுக்கைாடுக்ைாமல்  

நவீனத்துவத்தின் முதல் ைட்டத்திற்குள் நுகழே முடிந்தது. நமது  ஒத்திகசவு மற்றும் பன்கம ஆகிேவற்கற 

நமது நன்கமக்ைாை பாதுைாத்த சுதந்திர இேக்ைத்திற்கு நாம் நன்றி கூறயவண்டும். அப்படிப்கபற்ற இந்த 

கசல்வத்கத இப்யபாது அழிக்ை நாம் அனுமதிக்ைக்கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

பிற்யசர்க்கை – 1 

பயிற்சியும் ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்புை 
 



பயிற்சி 1 - முதல் படி 

உகையாடலின் ஆைம்பம் 
குறிக்ககாள்: பரஸ்பர அறிமுைமும் மற்றும் பங்யைற்பாளர்ைகள ேதார்த்த நிகலப்படுத்துதலும் 

(இந்த அமர்வு இரு பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது) 

பங்யைற்பாளர்ைள் ஆரம்பத்தில் ஒருவருக்கைாருவர் சைஜமான நிகலயில் இருப்பதில்கல. எனயவ, ஆரம்ப 

ைட்டம்,  இறுக்ைமான மனதுடன் மிைவும் சம்பிரதாேமானதாை இருக்கும்,. இந்த நிகலயிலிருந்து 

பங்யைற்பாளர்ைகள சைஜமான  நிகலக்குக் கைாண்டு வர சில கசேல்ைகள கசய்ேலாம்.. 

சசயல்பாடுகள்: 

பங்யைற்பாளர்ைகள அரங்ைத்திற்குள் நடக்ை கவக்ைவும். நடந்துகைாண்டிருக்கும்யபாது, அவர்ைள் 

ஒருவருக்கைாருவர் கசகை மூலமாையவா அல்லது வார்த்கதைள் மூலமாையவா வரயவற்றுகைாண்டு 

நடக்ையவண்டும். ஒவ்கவாருவரும் ஒவ்கவாருவகரயும் வரயவற்கும் வகர இது கதாடர யவண்டும். 

ஊக்குனரும் அவர்ைளுடன் இகணந்துகைாள்ள யவண்டும். 

அரங்ைத்தின் ஒவ்கவாரு மூகலயிலும் கவவ்யவறு வகைோன ஓவிேங்ைள், வண்ணங்ைள் யபான்றவற்கற 

ஒட்டிே பின், பங்யைற்பாளர்ைகள அவர்ைள் மிைவும் விரும்பிே ஓவிேத்தின் அருயை நிற்ைச் கசால்லுங்ைள், 

ஓவிேங்ைளுக்கு அருகில் குழுவாை நின்றபின் அவர்ைளது ஊரின் தனிச்சிறப்புைகளப் பற்றியோ, அவர்ைள் 

ஊரின் ைாலநிகல பற்றியோ  யபச கவயுங்ைள். 

கமல்லிே இகசகே இகசக்கும்யபாது, மண்டபத்தில் நடந்து கைாண்யட இருக்ைலாம் , இகச நிறுத்தப்படும் 

யபாது, ஊக்குனர் ஏதாவது ஒரு எண்கண அறிவிக்ைலாம். பங்யைற்பாளர்ைள் அவர் அறிவித்த எண்ணின் படி 

குழுக்ைளாை  நின்று கைாள்ளலாம். அதன்பின், பங்யைற்பாளர்ைள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து தங்ைகளப் பற்றி 

அறிமுைப்படுத்திக் கைாள்ளுங்ைள் அல்லது ஒருவருடன் ஒருவர் ைலந்துகரோடலாம். 

பங்யைற்பாளர்ைள் நிம்மதிோை உணரகவக்ை எந்தகவாரு கசேகலயும் ஊக்குனர் எடுத்துக் கைாள்ளலாம். 

கதவவயான சபாருள்: 

வண்ண விளக்ைப்படம் அல்லது வகரேப்பட்ட ஓவிேம், மடிக்ைணினி, ஒலிகபருக்கிைள், பாடல் 

இகசப்பான்ைள். 

கநரம்: 

20 முதல் 30 நிமிடங்ைள் 



பயிற்சி 1 - இைண்டாவது படி 

தனிப்பட்ட அறிமுைம் 
குறிக்ககாள்: 

பரஸ்பர அறிமுைம் மற்றும் பங்யைற்பாளர்ைகள சைஜ நிகலக்கு கைாண்டுவருதல். 

முதல் பகுதியின் கசேல்பாடுைளுக்குப் பிறகு, பங்யைற்பாளர்ைள் சைஜ நிகலக்கு வந்திருப்பார்ைள் என்பதால். 

இப்யபாது, பரஸ்பர அறிமுைத்கதத் கதாடங்ைலாம். 

வழிமுவை: 

பின் வருமாறு அறிமுகம் சசய்யலாம்: 

உங்ைள் கபேர் என்ன?  

நீங்ைள் என்ன யவகல கசய்கிறீர்ைள் ? 

உங்ைள்  எந்த துகறயில் பணி கசய்கிறீர்ைள்? 

உங்ைள் ஆர்வங்ைள் / கபாழுதுயபாக்குைள் என்ன? 

இப்பயிற்சியில் உங்ைள் எதிர்பார்ப்புைள் என்ன? 

இது தவிர, சூழலுக்ககற்ப நீங்கள் இன்னும் சில அம்சங்கவளச் கசர்க்கலாம்: 

உங்ைள்  ைனவு என்ன? 

நீங்ைள் என்ன கசய்ே விரும்புகிறீர்ைள்? 

 உங்ைள் வாழ்க்கையில் முக்கிேமான தருணம் 

உங்ைள் பகுதியின் பிரபலமான விஷேங்ைள் 

உங்ைள் யதாழகரப் சுவாரஸ்ேமான ஏதாவகதான்று பற்றி கசால்ல்லுங்ைள். 

பரிந்துவரகள்: 

இந்த அமர்வு கவவ்யவறு குழுக்ைளுடன் கவவ்யவறு நிகலைளில் நிைழக்கூடும். எனயவ, யைள்விைளில் 

யதகவோன மாற்றங்ைகளச் கசய்ேலாம். 

கதவவயான சபாருட்கள்: 

அட்கடத்தாள்  , மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனாக்ைள் மற்றும் யடப் 

யநரம்: 

02:30 மணி 



ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்புைள்: 
சில யநரங்ைளில் ஒரு மாநாடு, ைருத்தரங்கு, பட்டகற அல்லது பயிற்சித் திட்டத்தின் யபாது, அறிமுைப் பகுதி ஒரு 

எளிே சம்பிரதாேமாை மாறிவிடலாம். பங்யைற்பாளர்ைளின் கபேர்ைள் மற்றும் யவகலயின் தன்கம 

ஆகிேவற்கற அறிந்து கைாண்டதால், நாம் அடுத்த பகுதிக்கு கசல்ல முற்படுகியறாம். ைாரணம், நம்மில் 

கபரும்பாயலார் அறிமுைப் பகுதிக்கு அதிை முக்கிேத்துவம் கைாடுப்பதில்கல. சில சமேங்ைளில் நாம் ஏன் 

அறிமுைம் கசேல்முகறக்குச் கசய்கியறாம் என்பது கூட பலருக்குத்  கதரிோது. 

உண்கமயில், அறிமுைப் பகுதியின் யபாது பங்யைற்பாளர்ைளின் கபேர்ைள் மற்றும் அவர்ைளின் யவகலயின் 

தன்கம ஆகிேவற்கற அறிந்து கைாள்வது மட்டும் யபாதாது. அறிமுைப் பகுதியின் மிை முக்கிேமான யவகல 

அவர்ைளுக்கு நிம்மதிகே ஏற்படுத்துவதாகும். எனயவ, பங்யைற்பாளர்ைள் இருக்கும் சூழ்நிகலக்யைற்ப அறிமுை 

பகுதிகே நடத்துவது  மிைவும் அவசிேம். 

பங்யைற்பாளர்ைள் ஒருவகர ஒருவர்  கதரிந்துகைாள்ளும்யபாதும்,  புரிந்துகைாள்ளும்யபாதும், யநாக்ைங்ைகள 

நம்பும்யபாதும், ஒருவருக்கைாருவர் திறகமைகளப்  பாராட்டும்யபாதும் மட்டுயம இது சாத்திேமாகும். இந்த 

இலக்கை அகடே அறிமுைம் மட்டுயம வழி. மிைவும் விரிவான மற்றும் பன்முை அறிமுைம், பங்யைற்பாளர்ைள் 

ஒருவகரகோருவர் புரிந்துகைாள்வகதயும் மனம்திறந்து யபசுவகதயும் எளிதாக்கும். இதன் விகளவாை, 

ஒவ்கவாருவருக்கும் கிளர்ந்கதழும் யைள்விைளுக்கு தீர்வு ைாண்பதிலும்  குறிக்யைாகள யநாக்கி விரிவாை முன் 

கசல்லவும் முடியும் . 



பயிற்சி - 2 

கூட்டு மைபு ைருத்துரு 
குறிக்ககாள்: 

“கூட்டு சுதந்தரம்” பற்றிே  ைருத்கத பங்ைாளர்ைள் புரிந்துகைாள்ள கவத்தல் 

வழிமுவை: 

நிைழ்கவ நடத்த கபாருத்தமான சூழகல  உதவிோளர் தோர் கசய்ேயவண்டும் 

பயிற்சியின்  யநாக்ைத்கத யைாடிட்டுக் ைாட்டி, பயிற்சிக்கு ஏற்ற ஆரம்பத்கத ஏற்படுத்த யவண்டும்  

“கூட்டு சுதந்தரம்” என்ற ைருத்கதப் பற்றி பங்யைர்பாளர்ைளின் புரிதகல எழுதச் கசால்லுதல் . (15 நிமிடங்ைள்) 

சிறிே குழுக்ைள் ஏற்படுத்துதல் (ஒன்று , இரண்டு ... என கசால்ல கவத்து பிரிக்ைலாம்) 

“கூட்டு சுதந்தரம்” குறித்த தங்ைள் ைருத்துக்ைகள பங்யைற்பாளர்ைள் தனித்தனிோை பகிர்ந்து கைாள்ள 

கவயுங்ைள். 

மற்றவர்ைகளக் பகிர்ந்துகைாண்டபின், கூட்டு பாரம்பரிேத்கதப் பற்றிே கபாதுவான புரிதலுக்கு வாருங்ைள் 

ஒரு  சார்ட் யபப்பரில் அகவைகள எழுதவும் 

விளக்குதல் 

பரிந்துவர: 

கூட்டு சுதந்தரத்தின் கபாருகள வகரேகறக்குள் ைட்டுப்படுத்துவது மட்டும்   இந்த அமர்வின் யநாக்ைம் அல்ல 

என்பகத பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு கதளிவுபடுத்த யவண்டும் என்பதில் பயிற்சிோளர் சிறப்பு ைவனம் கசலுத்த 

யவண்டும். 

கதவவயான சபாருள்: 

சார்ட் யபப்பர் , மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனா, யடப் 

கநரம்: 

2:30 மணி 



ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
எந்தகவாரு பயிற்சி பட்டகறயிலும் முதல் இரண்டு பகுதிைள் எப்யபாதும் முக்கிேமான பகுதிோகும். 

இப்பகுதிைள் நாம்  பின்பற்ற யவண்டிே வழிமுகறைகள நமக்குக் கூறுகிறது. பேற்சி பட்டகறயின் 

உள்ளடக்ைம் மிைவும் சிறப்பானது என மார் தட்டினாலும், பயிற்சியின்யபாது இவ்வழிமுகறைள் 

நிகலப்படுத்தபடலாம் அல்லது கைடுக்ைப்படலாம். வேதுவந்யதார் ைற்றல் விதிைகளப் பற்றி பயிற்சி 

ோளர்ைள் தங்ைள் மனதில் எப்யபாதும் நிலப்படுத்த யவண்டும். கூட்டு சுதந்தரத்தின் கபாருகள வகரேறுப்பது  

பயிற்சிோளர்ைள்  அல்ல பங்யைற்பாளர்ையள என்பகத அவர்ைள் உணர யவண்டும். 

பயிற்சி கதாடங்குவதற்கு முன், பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு, பயிற்சி கதளிவாை விளக்ைப்பட யவண்டும். 

பங்யைற்பாளர்ைள் தங்ைள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்ைக் கூடிே மிைவும் கபாதுவான விஷேமல்ல இது. 

கூட்டு சுதந்தரம் என நீங்ைள் உச்சரித்தவுடன், அவர்ைளின் மனம் உடனடிோை பள்ளி புத்தைங்ைளில் 

ைற்பிக்ைப்படும் வரலாற்று முக்கிேத்துவம் வாய்ந்த ைட்டகமப்புைகள யபான்ற பாரம்பரிேத்கத யநாக்கி 

திரும்பக்கூடும். பங்யைற்பாளர்ைளில் சிலர் கபாதுவான மரிோகதக்குரிே இடங்ைகளப் பற்றி நிகனக்ைலாம். 

ஆனால் அவ்வாறு கசய்ேவிடாமல், அவர்ைள் ைருத்கத ஆழமாை பிரதிபலிப்பார்ைள் என்று எதிர்பார்ப்பது 

சரிேல்ல. பயிற்சிோளர் (ைள் ) பயிற்சிகே கவவ்யவறு வழிைளில் எடுத்துச்கசன்று விளக்ை யவண்டும். கூட்டு 

சுதந்தரம் என்ற ைருத்கதப் பற்றிே புரிதகலக் ைவனிக்ை பங்யைற்பாளர்ைகளக் யைட்பது மட்டும் யபாதுமானதாை 

இருக்ைாது. 'ைலப்பு பாரம்பரிேத்கத நாம் எவ்வாறு ைாட்சிப்படுத்துகியறாம்', கூட்டு சுதந்தரத்கத நாம் 

கூறும்யபாது நம் மனதில் யதான்றும் விஷேங்ைள் என்ன', 'கூட்டு சுதந்தரத்கதப் பற்றிே நம்முகடே யோசகன 

என்ன', 'கூட்டு சுதந்தரத்கத நாம் எவ்வாறு வகரேறுப்பது' யபான்ற பல கசாற்கறாடர்ைைகள பயிற்சிோளர் 

(ைள்) பேன்படுத்த யவண்டும். பயிற்சிோளர் (ைள்) இந்த கசாற்கறாடர்ைகளத் தவிர, யவறு எந்தவிதமான 

விவரங்ைளுக்கும் கசல்லாமல் சில கபாதுவான எடுத்துக்ைாட்டுைளின் மூலம் குறிப்புைகளக் 

கைாடுக்ையவண்டும். எடுத்துக்ைாட்டுைள் கபாதுகமப்படுத்தப்பட யவண்டும், ஏகனனில் குறிப்பிட்ட ஒரு  

எடுத்துக்ைாட்கட பங்யைற்பாளர்ைள் யதர்ந்கதடுத்து அந்த உதாரணங்ைளுக்குள் தங்ைளுகடே சிந்தகனைகள 

ைட்டுப்படுத்திக் கைாள்ளலாம். என்வா பயிற்சிோளர், 'கூட்டு சுதந்தரத்தின்’ பல அம்சங்ைளில் இதுவும்  ஒன்று  

என்பகதயும் அகவ அகனவரின் வாழ்க்கையிலும் பின்னிப்பிகணந்தகவ என்பகதயும்  மீண்டும் மீண்டும் 

கசால்ல யவண்டும்.. 

மக்ைள் எவ்வாறு சந்திதது கதாடர்புகைாள்கிறார்ைள், எவ்வாறு ஒருவரயராயடாருவர் ஒத்துகழக்கிறார்ைள், 

ஒருவருக்கைாருவர் எவ்வாறு பழகுகிறார்ைள், எவ்வாறு தங்ைள் எண்ணங்ைகள கவளிப்படுத்துகிறார்ைள் 

என்பதுதான் என்பதுதான் கூட்டு சுதந்தரத்தின் கபாருள் ஆகும். நமது சமூை வாழ்க்கை ஒரு உதாரணம் ஆகும். 

நமது கமாழி, ஆகட மற்றும் உணவு எல்லாம் 'கூட்டு சுதந்தரத்தின்’ பிரதிபலிக்கிறது, இதன் அடிப்பகடயில், 

நமது எதிர்ைாலத்கத ைடந்த ைால இலக்கிேத்துடனும், ைலாச்சாரத்துடனும் இகணக்கியறாம். இகவ நமது 

நம்பிக்கைைள் மற்றும் எண்ணங்ைளில் பிரதிபலிக்கும் மாதிரிைள் ஆகும். 

தனிப்பட்ட யவகல முடிந்ததும், பங்யைற்பாளர்ைள் சிறிே குழுக்ைளாை மாரி தங்ைள் புரிதல்ைகள 

பகிர்ந்துகைாண்டு கபாதுவான புரிதலுக்கு வருவார்ைள்.  பயிற்சிோளர் (ைள்) அவர்ைளிடமிருந்து வரும் புரிதல் 

ைருத்துக்ைகள  ஒருங்கிகணக்ை யவண்டும். 

குறிப்பு: 

பிரச்சகன பற்றி ஒரு நல்ல புரிதகல வளர்ப்பதற்கு பயிற்சிோளர், பக்ைம் எண் 20 மற்றும் 21 ல் உள்ள வாசிப்பு 

பகுதி 1 ஐ வாசிக்ைவும். 



ைட்டுகை 1. 

கூட்டு பாைம்பரியம் என்றால் என்ன? 
இது எவ்வாறு உருவாக்ைப்படுைிறது?

எந்தகவாரு ைலாச்சாரமும் யநரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்பகடயில் 

விவாதிக்ைப்படும் யபாகதல்லாம் (வரலாற்று ரீதிோை இன்கறே பரவலின் 

அடிப்பகடயில்) பாரம்பரிேம், சுதந்தரம் மற்றும் மரபு யபான்ற கசாற்ைள் 

கபரும்பாலும் பேன்படுத்தப்படுவகத நீங்ைள் ைாணலாம். இந்த வார்த்கதைள் 

எகதக் குறிக்கின்றன? ைலாச்சாரம் என்றால் அவர்ைள்  உண்கமயில் என்ன அர்த்தம் 

கைாள்கிறார்ைள்? கூட்டு சுதந்தரத்துடனான  ைலாச்சாரத்தின் உறவு என்ன? 

ஒவ்கவாரு ைலாச்சாரமும் அடிப்பகடயில் ைலப்புடன் இருக்கிறதா அல்லது ைலப்பு 

அல்லாத ைலாச்சாரம் அல்லது ைலப்பு அல்லாத ைலாச்சார பாரம்பரிேம் யபான்ற 

ஒன்று இருக்கிறதா? ைலாச்சாரத்கத நாம் எவ்வாறு கபறுயவாம்? 

‘சுதந்தரம்’ (சுதந்தரம் என்பது  சுதந்தரித்துக் கைாள்வது ) மற்றும் ‘மரபு’ (கசல்வம் அல்லது கசாத்தின் 

உரிகமகேக் குறிக்கும் ஒரு சட்டச் கசால்) யபான்ற கசாற்ைள் ஒரு ைடந்த ைால உணர்கவயும், ைடந்த ைாலத்தின் 

சில அல்லது எல்லாவற்கறயும் நிைழ்ைாலத்திற்கு கைாண்டுவருவகதயும் ைட்டாோமாை நமக்குக் 

ைாட்டுகின்றன. ைலாச்சார பாரம்பரிேத்கதப் பற்றி நாம் யபசும்யபாது, கபாதுவாை நம்முடன் இருக்கும் அல்லது 

நமக்கு முக்கிேத்துவம் வாய்ந்த ைடந்த ைால ைலாச்சாரத்தின் அம்சங்ைகள நாம் குறிப்பிடுகியறாம். 

ைலாச்சாரத்தின் இந்த அம்சங்ைள் நமது கசல்வத்கதயும் வளங்ைகளயும் உருவாக்குகின்றன. கூட்டு என்ற கசால் 

ைலாச்சாரத்தின் தன்கமகே மிை துல்லிேமாைக் குறிக்கிறது. ஒரு ைலாச்சாரம் கூட்டாை அல்லது 

பிரிக்ைப்பட்டதாை (அல்லது பிரிக்ைப்பட்ட அல்லது ைலவாத) இருக்ைலாம். யவறு வார்த்கதைளில் 

கூறுவதானால், எந்தகவாரு ைலாச்சாரமும் முழுகமோை  கூட்டாைவும் அல்லது முழுகமோை ைலக்ைாததாைவும் 

இல்கல  என்பகத நாம் புரிந்துகைாள்ள யவண்டும். எல்லா ைலாச்சாரங்ைளிலும் சில கூறுைள் ைலகவோைவும், 

சில கூறுைள் பிரிந்தகவோைவும் உள்ளன. 

அறிவு, நம்பிக்கைைள், ஒழுக்ைகநறிைள், சட்டங்ைள், பழக்ைவழக்ைங்ைள் மற்றும் சமூைத்தின் உறுப்பினர்ைளாை 

மனிதர்ைளால் கபறப்பட்ட பல்யவறு திறன்ைள் மற்றும் பழக்ைவழக்ைங்ைகள உள்ளடக்கிேகவ ைலாச்சாரம் 

என வகரேறுக்ைலாம். ைலாச்சாரத்கதப் பார்க்கும் மற்கறாரு வழி, வாழ்க்கை முகற (உணவு, உகட, யபச்சு, 

வழிபாட்டுமுகறைள் மற்றும் சமேச் சடங்குைள் யபான்றகவ), ைலாச்சார கவளிப்பாடுைள் (ைகல மற்றும் 

ைட்டிடக்ைகல, இகச, நடனம், அழகிேல் யபான்றகவ) மற்றும் ஒழுக்ைகநறிைள் (ைருத்துக்ைள், இலட்சிேங்ைள், 

நல்லது மற்றும் கைட்டது, விரும்பத்தக்ைகவ மற்றும் விரும்பத்தைாதகவ யபான்றகவ) யபான்றகவ ஆகும். 

யமற்கூறிே இம்மூன்றும் இகணந்து ைலாச்சாரம் என்று அகழக்ைப்படலாம். இந்த மூன்றும் மனிதர்ைளால் 

சமூைத்தின் உறுப்பினர்ைளாை மட்டுயம நகடமுகறப்படுத்தப்படலாம் அல்லது ஆதரிக்ைப்படலாம், 

தனிகமயில் அல்ல என்பகத நாம் ைவனிக்ைலாம். எனயவ ைலாச்சாரம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட கசேல் அல்ல, 

மாறாை அது ஒரு குழு அல்லது ஒரு சமூை நிைழ்வு என்று நாம் கூறலாம். கூட்டுச் சுதந்தரத்கதப் பற்றி நாம் 

யபசும்யபாது, யமயல குறிப்பிட்டுள்ள ைலாச்சாரத்தின் அகனத்து பண்புைளும் ஒரு ைலப்பு தரத்கத 

தக்ைகவத்துள்ளன என்பகத நாம் சுட்டிக்ைாட்டுகியறாம். 

இந்திே ைலாச்சாரத்தின் கூட்டு சுதந்தரம் என்பது இந்திே வரலாறு மற்றும் இது வரலாற்றின் நீண்ட 

கதாடர்ச்சியின் சூழ்நிகலைளின் மூலம் நமக்கு ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ள தனித்துவமான ஒரு கவளிப்பாடு 

ஆகும், யமலும், இந்த பாரம்பரிேத்கத ‘அதிைாரவர்க்ை பேன் மதிப்புைள்’ மற்றும் ‘மனித பேன் மதிப்புைள்’ 

என்ற இரு ைண்யணாட்டத்தில் பார்க்ை யவண்டும். யவறு வார்த்கதைளில் கூறுவதானால், இந்த பாரம்பரிேத்கத 

உருவாக்ை ஆட்சிோளர்ைளும் மக்ைளும் பங்ைளித்துள்ளனர் எனக் கூ றலாம். இந்த பாரம்பரிேத்தின் ஒரு முக்கிே 

அம்சம் அதன் ஒத்திகசவான (Syn-together, cretein-to believe) தன்கமயும் மற்றும் அதன் பன்கமத் தன்கமயும் 

ஆகும். 



குறிப்பு: 

இந்த ைட்டுகரகேக் ைலப்பு பாரம்பரிேத்கத உருவாக்கும் பயிற்சியிலும் பேன்படுத்தலாம். 



பயிற்சி 3

கூட்டு சுதந்தைம் உருவாதல் 
குறிக்ககாள்: 

கூட்டு சுதந்தரம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பகத பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு புரிே கவக்ை 

சசயல்முவை: 

முந்கதே பயிற்சி கவளிப்படுைகள  பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு சுருக்ைமாை விளக்ைமளித்தல் 

கூட்டு சுதந்தரத்தின் விரிவான ைலந்துகரோடல் மற்றும் புரிதகல வளர்பதற்கு, பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு 

உள்ளீடுைகள பயிற்சிோளர்  வழங்ை யவண்டும். பயிற்சிோளர் ைாட்சி ஊடைங்ைள், ஆவணப்படங்ைள் மற்றும் 

ைட்டுகரைகள பேன்படுத்தி பங்யைற்பாளர்ைளின் உள்ளீடுைகள மிைவும் முகனப்பானதாைவும் 

சுவாரஸ்ேமாைவும் மற்றலாம். 

குழு சசயல்பாடு 

விளக்குதல்: 

கநரம்: 

2:00 மணி 



ஊ க்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
இது மிைவும் கபாதுவான பிரச்சிகன இல்லாததால். இந்த பயிற்சி எவருக்கும்  ைடினமாைதாையவ இருக்கும், 

ஏகனனில். இந்த பிரச்சிகன சிக்ைலானதும் ைல்விோளர்ைள் மத்தியிலும்கூட ஒரு விவாத கபாருளாையவ  

இன்றும் உள்ளது. பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு இகதப்பற்றி அறிேயவண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிைமாை இருப்பதால், 

குறிக்யைாகள யமலும் கதளிவுபடுத்த  பல முகற மீண்டும், மீண்டும் உங்ைளிடம் யைட்ைலாம். அவர்ைள் 

யைள்விகேப் புரிந்து கைாள்ளவில்கல என்பதல்ல பிரச்சகன. பிரச்சகன என்னகவன்றால், பல 

பங்யைற்பாளர்ைள் சிக்ைகலகுறித்து சிந்திக்ைத் கதாடங்குவார்ைள், ஆனால், தீர்வு கிகடக்ைாதயத இதன் 

ைாரணமாகும். இந்த ைட்டத்த்தில் பயிற்சிகே முகனப்பாை மாற்றுவது  மிைவும் அவசிேம் ஆகும். பயிற்சிோளர் 

(ைள்) இங்யை சில உள்ளீட்கடக் கைாடுக்ை யவண்டும். முந்கதே பயிற்சியிலிருந்து ஒரு எடுத்துக்ைாட்கட 

எடுக்ைலாம் மற்றும் ைலப்பு ைலாச்சாரத்தின் இந்த குறிப்பிட்ட அம்சம் எவ்வாறு உருவாகியிருக்ை முடியும் 

என்பகத பயிற்சிோளர் (ைள்) விளக்ைலாம். கூட்டு சுதந்தரம் தானாையவ சுதந்தரமாை உருவாகுவது என்பகத 

இங்யை குறிப்பிட யவண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அல்லது பகுதியில் வாழும் மக்ைள் தங்ைள் 

கசேல்ப்பாடுைள் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைைளின் யபாது, அகனவராலும் பகிரப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட 

கபாதுவானது வாழ்க்கை முகறகே வளர்த்துக் கைாள்கிறார்ைள். கூட்டு சுதந்தரம் என்பது விதிமுகறைள், 

நடத்கத, வாழ்க்கை முகற, பகிரப்பட்ட நம்பிக்கைைள் மற்றும் பகிரப்பட்ட ஞானம் ஆகிேவற்றின் 

கதாகுப்பாகும். புவியிேல், ைாலநிகலைள், பருவங்ைள், பயிர்கசய்யும் முகறைள், இலக்கிே மற்றும் அறிவுசார் 

மரபுைளுக்கும் இது நிகறே சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ைாரணிைள் அகனத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட ைலாச்சாரம் 

மற்றும் மரபுைகள வடிவகமக்கின்றன, அவற்றில் பல்யவறு வகைோன ைகலைள், நம்பிக்கைைள், சடங்குைள், 

நிைழ்வுைள், திருவிழாக்ைள் யபான்றகவ உருவாகின்றன. இவற்றின் அடிப்பகடயில், பகிரப்பட்ட வரலாறு 

வடிவம் கபறத் கதாடங்குகிறது. இது கூட்டு சுதந்தத்தின் ைட்டகமக்ைப்படாத, தன்னிச்கசோன வளர்ச்சி என 

வகைப்படுத்தலாம். இகதத் கதாடர்ந்து மக்ைளின் கசாந்த பகடப்பாற்றல் வருகிறது. அகவ ஏற்ைனயவ 

உருவாக்கிே வடிவங்ைளுக்கு புதிே பரிமாணங்ைகளச் யசர்க்கின்றன, அத்துடன் புதிே வடிவங்ைகள 

உருவாக்ைவும்  உதவுகின்றன. 

இது அடுத்து வரும் மிை முக்கிேமான ஐந்து பயிற்சிைளுக்ைான அடிப்பகடச் சான்றாை இருப்பதால் இது மிை 

முக்கிேமான பயிற்சிோகும். குழு கசேல்முகறைளின் யபாது இதற்கு நிகறே உதவிைள் யதகவப்படும். 

பயிற்சிோளர்(ைள்) இப்பயிற்சி கதாடர்பான சில எடுத்துக்ைாட்டுைகளப் பற்றி சிந்திக்ை யவண்டும். கவவ்யவறு 

குழுக்ைளில் ஒயர எடுத்துக்ைாட்டுைள் மீண்டும் மீண்டும் கசய்ேப்படாமல் இருப்பது நல்லது. குழுக்ைளின் 

எண்ணிக்கைைளுக்கு தக்ை கூட்டு சுதந்தரத்கத உருவாக்குவதற்ைான பல வழிைகளப் பிரித்கதடுக்ை இது உதவும். 

இன்னும் பயிற்சிோளர் (ைள்) பங்யைற்பாளர்ைளிடமிருந்து அருஞ்கசேல்ைகள எதிர்பார்க்ைக்கூடாது. ஏகனனில் 

அவர் / அவள் இந்த விஷேத்கத முதல் தடகவோை கைோளுபவராை  இருக்ைலாம் என்பகத  நிகனவில் 

கவத்துக்  கைாள்ள யவண்டும். 

குறிப்பு: 1. 

பிரச்சகன பற்றி ஒரு நல்ல புரிதகல வளர்ப்பதற்கு 1-2 மற்றும் 3 (பக்ைம் 24 முதல் 36 வகர) உள்ள பகுதிைகள 

வாசிக்ைவும். 

குறிப்பு 2. 

திகரப்படங்ைள்:- ‘உருது வை ஜிஸ்கா நாம்’, ‘இந்துஸ்தான் கி கைானி’, ‘நமது பகிரப்பட்ட கலாச்சார 

பாரம்பரியம்’, ‘இந்திய அவடயாளத்வத உருவாக்குதல்’. (Urdu Hai Jiska Naam, Hindustan ki Kahani, Our Shared Culture 

Heritage, Formation of Indian Identity). 



ைட்டுகை  -1 

இகடக்ைாலத்திற்கு முந்கதய ஒத்திகசவு மைபுைள் 
நமது ைண்டத்தில் ஒத்திகசவு மற்றும் கூட்டு பாரம்பரிேம் பற்றிே விவாதங்ைள் 

கபரும்பாலும் இஸ்லாமிே வருகையுடன் கதாடங்குகின்றன, யமலும் இந்த மரபுைள் 

இகடக்ைாலத்தில் கதாடங்கிே சூஃபி மற்றும் பக்தி இேக்ைங்ைளில் கசேல்படுவதாைக் 

ைாணப்படுகிறது. புதிே வகை ைலாச்சாரம் மற்றும் நாைரிைத்கத தாக்ைம் ஒத்திகசவு 

சாத்திேங்ைளுக்ைான தூண்டுதகல வழங்கியிருக்ைலாம். ஆனால் இதில் ைாணப்படும் 

அடிப்பகடக் கூறுைள் பண்கடே ைாலங்ைளில் நம் சமூைத்தில் ைாணப்படவில்கல 

என்று நாம் ைருதக்கூடாது. இகடக்ைாலத்திற்கு முந்கதே ஒத்திகசவு மத மற்றும் பிற 

சமூை கசேல்பாடுைளில் கவவ்யவறு ைாலங்ைளில் நமது சமுதாேத்தில் ைாணப்பட்டன. 

கவளியில் இருந்து இந்திேத் துகணக் ைண்டத்திற்கு வந்த முதல் மதம் இஸ்லாம் அல்ல என்பகத நாம் 

அகனவரும் அறியவாம். யூத மதம், யஜாராஸ்ட்ரிேனிசம் மற்றும் கிறித்துவம் ஆகிேகவ முதலாம்  

மில்லினிேத்தின் பல்யவறு ைாலைட்டங்ைளில் இங்கு வந்தன. கிறித்துவம் உண்கமயில் இங்கிலாந்தில் 

யவறுன்றும் முன்யப இந்திேத் துகணக் ைண்டத்திற்கு வந்தது ஆகும். இந்த இேக்ைங்ைளின் பரவலும்  ைலாச்சார 

கதாடர்புைளும் ஒரு புதிே சூழல் உருவாகி  அதில் அது ஒரு கபாதுவான கநறிோை மாறிேது. ஆனால் 

ஒத்திகசகவ எளிதாக்கும் சூழகலத் தாண்டி, நமது மத மற்றும் தத்துவ மரபுைளின் தன்கம கவளியிலிருந்து 

வரும் தாக்ைங்ைகளப் கபறவும் தன்னுடன் இகணத்துக்கைாள்ளும் தன்கம உகடேதாைவும் இருந்தது, 

இதனால்தான், கூட்டு சாத்திேங்ைகள உருவாகிேது. 

ஆரம்ப ைாலத்திலிருந்யத,விசுவாசம் மற்றும் உலைத்துடன் உள்ள மனிதனின் உறவு, கபாதுவாை இரண்டு 

வடிவங்ைகள எடுத்துள்ளது - சில வகைோன ஏைத்துவவாதம் (ஒரு ைடவுளின் இருப்கப நம்புதல்) மற்றும் சில 

வகைோன பாலிதீேம் (அண்டசராசர வரிகசயில் பல கதய்வங்ைள் மற்றும் ைடவுள்ைள் இருப்பகத நம்புதல்). 

சில அறிஞர்ைளின் கூற்றுப்படி, மனிதர்ைளிகடயே மத அனுசரிப்புைளின் முகற உருவ வழிபாட்டிலிருந்து கத 

ய்வீைத்திற்கு மாறிேது; யவறுவிதமாைக் கூறினால் பலகதய்வத்திலிருந்து ஒயர கதய்வத்துவத்திற்கு மாறுகிறது. 

இன்னும் சிலர் பலகதய்வத்திற்கும் ஒயர கதய்வத்துவத்திற்கு இகடயே மனித சமூைங்ைளில் ஒரு 

‘நாட்டத்கதயும்’ மற்றும் ‘தேக்ைத்கதயும்’ ைவனித்துள்ளனர். ஆனால் ஒன்றிலிருந்து மற்கறான்கற  

வித்திோசமானது என்பகத அவர்ைள் அகனவரும் ஒப்புக்கைாள்கிறார்ைள்: கசமிடிக் மத மரபுைள் (யூத மதம், 

கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம்) அகனத்தும் ஒயர கதய்வத்கத பின்பற்றுகிறது; இந்திே மத மரபுைள் பலகதய்வங்ைகள 

கைாண்டகவ. ஆனால் இந்திே மதங்ைளின் (பிராமணிேம், புத்த மதம், சமண மதம்) தத்துவ வளர்ச்சி 

சுவாரஸ்ேமாை ஒயர கதய்வத்துவத்தின் வலுவான கூறுைகள உள்ளடக்கியுள்ளது, ஆனாலும் அது  அயத 

யநரத்தில் பலகதய்வங்ைகளக் கைாண்டதாை உள்ளது. 

ஒருயவகள ரிக் யவதம் உலகின் மிைப் பழகமோன புத்தைைா இருந்தாலும், இன்றும் கூட மனித உரிகமைள் 

குறித்த பார்கவைளுக்கு பங்ைளிக்ைக்கூடிே அறிக்கைைள் மற்றும் குறிப்புைள் அதில் ைாணப்படுகின்றன. ரித் 

யவதத்தில் இரண்டு கூற்றுைள் உள்ளன: அகவ “சத்திேம் ஒன்யற!”, ஆனால்,ஞானிைள் இகத வித்திோசமாை 

விளக்குகிறார்ைள், மற்றும் ‘உன்னதமான எண்ணங்ைள் எல்லா இடங்ைளிலிருந்தும் வரட்டும்’ என்பகவையள. 

இந்த இரண்டு கூற்றுைளும் உலைளாவிே உண்கமகே விளக்கி புரிந்துகைாள்ளக்கூடிே வழிைளின் 

பன்முைத்தன்கமயின் பழகமோன தத்துவ ஒப்புதகலக் குறிக்கின்றன. இரண்டாவது அறிக்கை கூடுதலாை 

எல்யலாரும் பங்ைளிக்ைக்கூடிே கூட்டு ஞானத்கத உருவாக்ை முேற்சிக்கிறது, இறுதியில் இது அகனவருக்கும் 

பேனளிக்கிறது. 

பிராமணிேம், புத்த மதம் சமணம் ஆகிேவற்றிற்கு இகணோை பாரம்பரிேங்ைளும்  கசேல்பட்டு வந்தன. புத்தா 

(கிமு 564- கிமு 480) யவதங்ைள் மற்றும் பிராமணர்ைளின் தவறான தன்கமகே நிராைரித்து அகவைளுக்கு  எதிராை 

விமர்சனங்ைகள வழங்கினார். அவகரப் கபாறுத்தவகர நிர்வாணம் (வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் 

இருந்து விடுதகல) இந்த உலைத்தியலயே அகடேப்பட யவண்டும், சரிோன நடத்கத பின்பற்றினால் 

எவராலும் அகடே முடியும் என்பதாகும். 

இயதயபால் சமண தத்துவமும் பன்முைத்தன்கமக்கும் பல மரபுைள் ஒன்றிகணந்த பின்னயர உண்கமகே 

அகடவதற்ைான சாத்திேம் உள்ளதாைக் கூறுகிறது. ஒரு புைழ்கபற்ற சமண தத்துவ ஞானி “சிேத்வாட்” 

சத்திேத்கத ோராலும் முழுகமோை உணர முடிோது, எனயவ ஒருவருக்கு எப்யபாதும் யவறுபட்ட 

புரிதலுக்கும் சத்திேத்தின் விளக்ைத்திற்கும் யபாதுமான இடத்கத வழங்ை யவண்டும் என வாதிட்டார். 



இவ்வாறு பன்கமயின் தாக்ைம் அகனத்து மத மரபுைகளயும் விோபித்தது. இந்த பன்கம உண்கமயிலும் 

மற்றும் கநறிமுகற மட்டத்திலும் இருந்தது. அதாவது, பன்முைத்தன்கம ேதார்த்தமாைவும் விருப்பமான 

விதிமுகறோைவும் இருந்தது. கபாது மத வாழ்க்கை பன்கமகே அங்கீைரித்தது அகத  

இகணத்துகைாண்டதுடன், சமூை மற்றும் மத விவைாரங்ைகள ஒழுங்ைகமப்பதற்ைான ஒரு சிறந்த வழிோைவும் 

அகதப் பார்த்தது. பிரதான பிராமணிேத்திற்குத் திரும்பப் பார்க்கும் யபாது, கிறிஸ்தவ சைாப்தத்தின் 

கதாடக்ைத்திலிருந்த கபரும்பாலான படித்த இந்துக்ைள் கவணவர்ைள் அல்லது கசவர்ைள் என்பது இப்யபாது 

ைண்டறிேப்பப்பட்டுள்ளது. நவீன ைாலங்ைளில் இந்து மதம் தற்யபாது  தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் , இந்த பிரிவு 

அதன் வலுகவ இழந்து இப்யபாது யதகவேற்றதாைத் யதான்றுகிறது, ஆனால் இது கி.பி முதலாம் 

மில்லினிேத்தில் இது இந்து மதத்திற்குள் ஒரு முக்கிேமான பிரிவாை இருந்தது. மற்ற ைடவுள்ைள் ஒப்புக் 

கைாள்ளப்பட்டாலும், அவர்ைளுக்கு புனிதர்ைள் அல்லது யதவதூதர்ைள் என்ற பட்டம் கைாடுக்ைப்பட்டது. சில 

யநரங்ைளில் இருவருக்கும் இகடயிலான யவறுபாடுைள் பிரச்சகனைளுக்கும் பல துன்புறுத்தல்ைளுக்கும்  

வழிவகுத்தன, ஆனால் இறுதியில் இருவரும் சரிதான் சமம்தான்  என்ற நம்பிக்கையில் கபாதுவாை இந்து 

மதத்தின் இரண்டு கபரிே பிரிவுைளும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒன்றாை கசய்லபட ஆரம்பித்தன. “இந்து மதம் 

அடிப்பகடயில் சகிப்புத்தன்கமயுகடேது, அது ைடுகமோை விலக்ைப்படுவகத ஒருங்கிகணக்கும் தன்கம 

கைாண்டது. ஆையவ, புத்திசாலித்தனமான கவஷ்ணவர்ைளும் கசவர்ைளும் தாங்ைள் வழிபட்ட கதய்வங்ைள் 

ஒயர கதய்வீைத்தின் கவவ்யவறு அம்சங்ைள் என்பகத மிை ஆரம்பத்தியலயே உணர்ந்தனர். கதய்வீைமானது 

எண்ணற்ற பரப்புைகளக் கைாண்ட ஒரு கவரம் யபான்றதாகும்; இரண்டு மிைப் கபரிே மற்றும் பிரைாசமான 

பரப்புைள் விஷ்ணு மற்றும் சிவா ஆகும், மற்ற பரப்புைள் இதுவகர வணங்ைப்பட்ட அகனத்து 

ைடவுள்ைகளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன.” என பண்கடே இந்திோவின் முன்னணி வரலாற்றாசிரிேர் 

ஏ.எல். பாஷம் கூறுகிறார் (பாஷாம், இந்திோ கவாண்டர் தட் வாஸ் இந்திோ, பக். 309). 

இந்த வழியில்யில்தான் இந்திே மத மரபுைள் ஒயர கதய்வம் மற்றும் பலகதய்வ தாக்ைங்ைளுக்கு திறந்ததாைவும் 

ஏற்றுக்கைாள்ளக் கூடிேதாைவும் இருந்தன. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறும் பைவத் கீகதயில் ஒயர 

கதய்வத்தின் வலுவான கதாடகரக் ைாணலாம்: 

எந்த வழிபாட்டாளரும் விசுவாசத்துடன் பேபக்திோய் 

எந்த ைடவுகள வணங்கினாலும் 

அந்த விசுவாசத்தில் அவர் தனது ைடவுகள மதிக்கிறார் 

அவரது ஆகசைகள கபறுகிறார்  

நான் அவர்ைளுக்கு அகத வழங்குகியறன். 

இந்த பின்னணியுடன் கவணவத்கதயும் கசவ மதத்கதயும் ஒத்திகசக்ை முேற்சிைள் யமற்கைாள்ளப்பட்டன. 

ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஒரு திரித்துவம் (பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் மயைஷ் ஆகியோரின் திரிமூர்த்தி) உருவானது, 

பின்னர் இது இந்துக்ைளிகடயே பிரபலமானது. ஒத்திகசவின் மற்கறாரு கூறு ஹரிஹர் ைடவுளின் வடிவத்தில் 

இருந்தது (ஹரி என்பது விஷ்ணுவிற்கும் மற்றும் ஹர் என்பது சிவாவிற்கும் உகடே சிறப்புப்கபேர்ைளாகும் ), 

இரு ைடவுள்ைளின் பண்புைகளயும் இகணக்கும் ஒரு ஐைான் வடிவத்தில் அவர்ைள்  வணங்ைப்பட்டார்ைள். 

ஹரிஹார் வழிபாட்டு முகற நடுத்தர ைாலங்ைளில் வளர்ந்தது பின் நாட்டின் கதற்கு பகுதியில் ஹரிஹர் 

யைாயில்ைள் மன்னர்ைளால் ஆதரிக்ைப்பட்டன. 

உள் பன்கம மற்றும் ஒத்திகசவின் இந்த குணாதிசேங்ைளால், கபரும்பாலும், இந்திே மத மரபுைள் மற்ற மத 

பண்புைளுடன் நல்லுறவு கைாள்ளவும் உகரோடலின் உணர்வுைகளப் பராமரிக்கைாள்ளவும் முடிந்தது. 

இகடக்ைாலத்தில் இந்த தன்கம இந்து மதத்திற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் இகடயிலான பிரபலமான 

கதாடர்புைளில் பக்தி மற்றும் சூஃபி இேக்ைங்ைளில் கவளிப்பட்டது. ஆனால் பண்கடே ைாலத்திலும், யூத 

மதம், கிறித்துவம் மற்றும் யஜாராஸ்ட்ரிேனிசம் ஆகிேவற்றுடன் கதாடர்புைள் பரஸ்பர உணர்வால் 

கவளிப்பட்டன . 

எப்படிப்பார்த்தாலும், கிறித்துவம் ஐயராப்பாவுக்குச் கசல்வதற்கு முன்னர் இந்திோவின் கதற்குப் பகுதிைளுக்கு 

வந்தகடந்தது விட்டது. கிறிஸ்துவின் சீடரான புனித தாமஸ் சிரிோவிலிருந்து இந்திோவுக்கு வந்தார். 13 ஆம் 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் மார்யைா யபாயலா இந்திோவுக்கு வந்த யபாது, கசயின்ட் தாமஸின் ைல்லகறகேப் 

பார்த்தார் (கசன்கனயின் புறநைர்ப் பகுதிோன கமயில்புரத்தில் உள்ள ஒரு ைதீட்ரலில்) மற்றும் புனித 

ோத்திகரக்ைான தலமாை அதன் புைழ் குறித்து குறிப்பிட்டார். தங்ைளுக்கு முன்பு  இருந்த புத்தர்ைள் மற்றும் 

சமணர்ைள் யபான்யற பல இந்து பழக்ைவழக்ைங்ைள் ஏற்றுக்கைாண்ட, கிறிஸ்தவர்ைள் மற்றும் மலபார் 

கிறிஸ்தவர்ைள் பரம்பகர இந்துக்ைளாை மாறுவதற்ைான ஒரு கசேல்பாட்டில்  இருந்தனர். 



கிறிஸ்தவர்ைகளப் யபாலயவ, யூதர்ைளின் சிறிே சமூைங்ைளும் (யூத மதத்கதப் பின்பற்றுபவர்ைள், முதலில் 

ோகுதா என்ற புராண நிலத்திலிருந்து குடிகபேர்ந்தனர், எனயவ இந்திே கமாழிைளில் ோகூடி என 

அகழக்ைபட்டனர்) மலபாரில் குடியேறினர். 10 ஆம் நூற்றாண்டின் இந்திே சாசனம் ஒன்கறக் குறிப்பிட்டு  , 

‘அதன்படி பாஸ்ைரா’ மன்னர் யஜாசப் என்ற யூதருக்கு நிலம் மற்றும் பிற சலுகைைகள வழங்கினார் என 

குறிப்பிடுகின்றனர். இகதத் கதாடர்ந்து அந்த சமூைம் அங்யை குடியேறிேது . ஆனால் யூத பாரம்பரிேம் கி.பி 

முதல் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இன்கறே கைாச்சினில் ஒரு பகுதியில் ஒரு கபரிே யூத குடியேற்றத்கதக் 

குறிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு சிறிே யூத சமூைம் இந்திோவில் ஆயிரம் ஆண்டுைளுக்கு யமலாை உள்ளது 

(ஒருயவகள இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுைள்). இவர்ைளின் ஒரு பிரிவு உள்ளூர் மகலோளி மக்ைளுடன் மிை 

கநருக்ைமாை ைலந்துள்ளது, இதனால் மகழோளிைளுடன் அவர்ைள் முழுகமோை அகடோளம் 

ைாணப்படுகிறார்ைள். மற்ற பிரிவு அதன் தூய்கமகேத் தக்ை கவத்துக் கைாண்டது மற்றும் இன்னும் பார்கவக்கு 

‘கசயமடிக்’ பிரிவாையவ உள்ளது. அயதயபால் யஜாராஸ்ட்ரிேன் (இப்யபாது பார்சிஸ் என்று 

அகழக்ைப்படுகிறது, அவர்ைளது தாய் நாட்டின் கபேர் பாரசீைத்தால் அவ்வாறு கபேரிடப்பட்டனர்) 

வணிைர்ைள் இந்திோவின் யமற்கு ைடற்ைகரயில் மிை ஆரம்ப ைாலத்தியலயே குடியேறினர். கபர்சிோகவ அரபு 

கைப்பற்றிே பின்னர், இன்னும் பல அைதிைள் இந்திோவுக்கு வந்து அதன் மண்ணில் வாழ்ந்து வந்தனர். மற்ற 

பிரிவுைகளப் யபாலயவ அவர்ைள் இந்திே ைலாச்சாரத்கத வளப்படுத்தியுள்ளனர், அதன் மூலம் 

பேனகடந்துள்ளனர். அவர்ைள் உறவு இந்திே ைலாச்சாரத்துடன் முழுகமோை சங்ைமிக்ைாவிட்டாலும் 

பரஸ்பரமை  ஏற்றுக்கைான்ட்டார்ைள் என்பதுதான்  உண்கமோகும். 

இவ்வாறு இந்திேத் துகணக் ைண்டம், தன்னுகடே பூர்வீை வழிபாட்டு முகறைளுக்கு எப்யபாதும் விசுவாசமாை 

இருந்தாலும், கவளியில் இருந்து வருபவர்ைளுக்கு வரயவற்பு அளித்தது. எந்தகவாரு இந்திே-பிரிவினரும் 

அல்லது மதமும், ஒரு மதப் யபாகரத் தவிர, அவர்ைகளத் துன்புறுத்திேதாை எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்கல. எந்த 

பிரிவுைகளயும் மதங்ைகளயும் பின்பற்றுபவர்ைள் யமற்கு ைடற்ைகரைளில் அகமதிோை தங்ைள் கசாந்த 

வழிபாட்டு முகறைகளத் கதாடர்ந்துகைாண்டு அவர்ைளின் சிறிே ஆனால் குறிப்பிடத்தக்ை பங்ைளிப்புைகளச் 

கசய்தனர்.  கபாது மத வாழ்க்கையில் இந்துக்ைளின் கபரிே அகமப்புைள் அன்னிே மத நம்பிக்கைைகள 

அறிந்திருந்தது, ஆனால் அவர்ைளுக்கு எந்த வகையிலும் வியராதமாை இருந்தது இல்கல. சகிப்புத்தன்கம 

மற்றும் சைவாழ்வுக்ைான இந்த திறன் இந்திே மத மரபுைளின் சிறப்பிேல்புைளுக்கு  பின்னகடகவக் கைாடுத்தது. 



ைட்டுகை  -2 

இகடக்ைால ததற்ைாசியாவில் 
ஒத்திகசவு மைபுைள் 
துருக்கிேர்ைளும் முைலாேர்ைளும் இந்திோகவ (இனியமல் துகணக் ைண்டத்கத 

என வாசிக்ைவும் ) தங்ைள் வீடாை மாற்றிேயபாது - பாரசீை, அரபு மற்றும் துர்கி 

மரபுைளிலிருந்து அவர்ைள் ைற்றுக்கைாண்ட பல புதிே விஷேங்ைகள அவர்ைள் 

அறிமுைப்படுத்தினர். கவற்றிகபற்று வந்த ஆட்சிோளர்ைள் ஆரம்பத்தில் பூர்வீை 

மன்னர்ைளுக்கும் மத நகடமுகறைளுக்கும் வியராதமாை இருந்தனர். சில 

யநரங்ைளில் யைாயில்ைகளயும் அழித்தனர். இருப்பினும், அவர்ைள் 

குடியேறிேவுடன் அவர்ைள் பூர்வீை இளவரசர்ைள் மற்றும் பாதிரிோர்ைளுடன் யபச்சுவார்த்கத நடத்த 

முேன்றனர். சுல்தானத் அல்லது முைலாே ைாலத்தின் மன்னர்ைளும் யபரரசர்ைளும் இஸ்லாத்கத ஊக்குவித்து 

இந்துக்ைகள துன்புறுத்தினர் என்று ஒரு விளக்ைம் உள்ளது. ஒரு சில ஆட்சிோளர்ைகளப் கபாறுத்தவகர இது 

உண்கமோை இருக்ைக்கூடும், கபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்ைளில் இது உண்கமேல்ல.இந்த மன்னர்ைள் இங்கு 

ஆட்சி கசய்ே வந்தார்ைள். சில இஸ்லாமிே சட்டம் அதிை வரிைகளப் கபறுவதிலிருந்யதா அல்லது அதிை 

அதிைாரத்கதப் கபறுவதிலிருந்யதா தடுத்தால், அவர்ைள் விகரவாை அந்தச் சட்டங்ைகள ரத்து கசய்வார்ைள். 

இதில் முக்கிேமானது என்னகவன்றால், இந்த மன்னர்ைளுக்கு வருவாய் வசூல் கசய்வதற்கும் நிர்வாைத்கத 

நடத்துவதற்கும் இந்து இளவரசர்ைள், வணிைர்ைள் மற்றும் நில உரிகமோளர்ைளின் உதவி யதகவப்பட்டது. 

அதனால்தான் அவர்ைள் இந்த குழுக்ைளுடன் கூட்டணி கவக்ை யவண்டியிருந்தது. இந்த இந்து நில 

உரிகமோளர்ைள் அவர்ைளுக்கு லாபைரமாை இருந்ததால், துருக்கிேர்ைள் மற்றும் முைலாேர்ைளின் 

அதிைாரிைளாை மாறினர். துருக்கிேர்ைளும் முைலாேர்ைளும் இந்து நில உரிகமோளர்ைளின் ஆதரகவப் 

கபற்றல்தா அதிைாரத்கதப் பேன்படுத்த முடியும் என்ற நிகலயில் இருந்தனர். துருக்கிேர்ைளின் சக்திவாய்ந்த 

பகடைளால் ஆதரிக்ைப்பட்டதால் இந்து நில உரிகமோளர்ைள் மிைவும் சக்திவாய்ந்தவர்ைளாை மாறினர். இந்த 

இந்து நில உரிகமோளர்ைள் இந்து மரபுைளின் திறம்பட்ட புரவலர்ைளாை மாறினர். முைலாே மன்னர்ைளுடன் 

தங்ைகள இகணத்துக் கைாண்ட பல ராஜபுத்திர மன்னர்ைள் முைலாே அதிைாரத்துவத்தில் இலாபைரமான 

பதவிைகளப் கபற்றதால் அதிை அதிைாரத்கதப் கபற்றனர். அவர்ைள் ஏராளமான யைாயில்ைகளக் ைட்டினார்ைள். 

உதாரணமாை, கஜய்ப்பூரின் ைச்வாக்ைள் ஆமரில் பல யைாயில்ைகளக் ைட்டினர். 

சிறிே ராஜ்ேங்ைளின் பல முஸ்லீம் ஆட்சிோளர்ைள் உள்ளூர் கமாழி மற்றும் ைலாச்சாரங்ைகள ஆதரித்தனர். 

உதாரணமாை, ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சிோளரின் ஆதரவின் கீழ் ராமாேணமும் கீகதயும் பங்ைளா கமாழியில் 

கமாழிகபேர்க்ைப்பட்டது. 

ஒரு கூட்டு கலாச்சாரத்வத உருவாக்குதல் 

ஆட்சிோளர்ைள் ஆட்சி கசய்தனர். இருப்பினும், ஆட்சிோளர்ைகளத் தவிர யவறு பலரும் இந்திோவுக்கு 

குடிகபேர்ந்தனர். புனிதர்ைள், வணிைர்ைள், அறிஞர்ைள் மற்றும் கபாதுவான வீரர்ைள் இதில் அடங்குவர். 

இஸ்லாத்தின் இரண்டு வழிைள் உள்ளன: ஒன்று, குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸின் ைடுகமோன நிேமனக் 

யைாட்பாடுைள், மற்கறான்று உள்ளுணர்வுவாதிைள், சூஃபிைள் மற்றும் புனிதர்ைள் ஆகும். இரண்டாவதுதான் 

அவர்ைளின் வழிைாட்டும் கைாள்கைோை நிரூபிக்ைப்பட்டது. அவர்ைள் குடியேறிேவுடன் அவர்ைள் 

வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏதாவது கசய்ே யவண்டியிருந்தது. அதாவது உணவு மற்றும் ஆகடைள் யதகவகே பூர்த்தி 

கசய்வகதக் குறிக்கிறது. அவர்ைள் வாழ வீடுைகள ைட்ட யவண்டியிருந்தது. அவர்ைள் குடும்பத்கத வளர்க்ை 

திருமணம் கசய்து கைாள்ள யவண்டியிருந்தது. அவர்ைள் மக்ைளுடன் கதாடர்பு கைாள்ள யவண்டியிருந்தது. 

இந்த விஷேங்ைள் அகனத்தும் யசர்ந்து ஒரு புதிே பாரம்பரிேம் யதான்ற வழிவகுத்தது. ைாசிப்பூர் அல்லது 

முசாபர்பூர் யபான்ற இடப் கபேர்ைள் அவர்ைள் ைாலத்தின் தன்கமகேக் குறிக்கிறது. ைாசி மற்றும் முசாபர் 

ஆகிே கசாற்ைளுக்கு அரபு யதாற்றம் இருந்தாலும், புர் என்பது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்கதோகும். இதனால் புதிே 

உணவுப் பழக்ைங்ைள், புதிே ைட்டிடங்ைள், புதிே கமாழிைள் மற்றும் புதிே மத மரபுைள் யதான்றின. 

உண்கமயில், கபரும்பாலான ஆட்சிோளர்ைளால் இந்த மாற்றங்ைகள புரிந்து கைாள்ள முடிேவில்கல. இந்த 

மாற்றங்ைள் குறித்து அவர்ைள் ஆழ்ந்த சந்யதைம் கைாண்டிருந்தனர். அவர்ைள் சில சமேங்ைளில் முஸ்லீம் அல்லது 

இந்து சாமிோர்ைகள மதங்ைளுக்கு எதிரானவர்ைள் என்று தண்டித்தனர். அவர்ைள் இந்திே முஸ்லிம்ைகளக் 

குகறவாை மதிப்பிட்டார்ைள். இருப்பினும், கபாது மக்ைளின் யதகவைள் மற்றும் நீண்ட ைால யதகவ யநாக்கில்  

உருவாக்ைப்பட்ட பிரபலமான ைலாச்சாரம் ஆட்சிோளர்ைளுக்கு மிைவும் சவால்ைளாை இருந்தன. இந்த 

முன்யனற்றங்ைள் சிலவற்கற நாம் இனி விவாதிப்யபாம். 



உணவு மற்றும் உவட 

இந்திேர்ைளால் பிரபலமாை நுைரப்படும் யைாதுகம கராட்டியின் கபேராகிே ‘கராட்டி’ஒரு துறுக்கிே கசால் 

ஆகும். இதன் கபாருள் இந்திே உணவின் மிைவும் பிரபலமான உணவின் கபேர் துருக்கிே பாரம்பரிேத்தில் 

அதன் யதாற்றத்கதக் கைாண்டுள்ளது. வட இந்திோவில் மிைவும் பிரபலமான ைாகல உணவு ஜயலபி, ைச்சுரி 

மற்றும் ஆலு கி சப்ஜி. ஜயலபிகே துருக்கிேர்ைள் கைாண்டு வந்தனர், ைச்சுரி பண்கடே இந்திேர்ைளால் 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது மற்றும் ஆலு அல்லது உருகளக்கிழங்கு அகமரிக்ைாவிலிருந்து ஐயராப்பிேர்ைளால் 

கைாண்டு வரப்பட்டது. நமது மாகல யநரங்ைள் ஹல்வா, சயமாசா மற்றும் ஒரு ைப் யதநீர் இல்லாமல் 

முழுகமேகடோது. ஹல்வா மற்றும் சயமாசா துருக்கிேர்ைளால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. யதயிகல 

சீனர்ைளால் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. இந்திோவில் யதயிகல அறிமுைப்படுத்திேது ஆங்கியலேர்ைள்தான். பரதா, 

இந்திோவில் துருக்கிேர்ைளால் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. பிரிோணி, ைபாப் மற்றும் அகசவ உணவு வகைைள் பல  

இப்படி குடியேறிேவர்ைளால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டகவோகும். 

இன்று, ஒரு கபண் சல்வார் ஷாமிஸ் மற்றும் துப்பட்டாகவ அணிந்தால், அவர் இரண்டு மரபுைளின் 

பரிமாற்றத்கத பிரதிபலிக்கிறார். சல்வார் மற்றும் ஷாமிஸ் துருக்கி கபர்சிே மரபுைளிலிருந்து கபறப்பட்டகவ, 

துப்பட்டா பண்கடே இந்திே பாரம்பரிேத்திலிருந்து கபறப்பட்டது. 

பிரபலமான மத மரபுகள் 

ஒவ்கவாரு மனித சமூைத்திலும் “வாழ்க்கை என்றால் என்ன?” “ஒருவர் இறக்கும் யபாது என்ன நடக்கும்?” 

“நன்கம மற்றும் தீகம என்றால் என்ன?” யபான்ற கபரிே பிரச்சிகனைள் கதாடர்பான யைள்விைகளக் யைட்கும் 

ஏராளமாயனார் உள்ளனர். ஆன்மீை மக்ைள் இந்த யைள்விைளுக்கு அவ்வப்யபாது தங்ைள் கசாந்த தங்ைள் 

புரிதலின்படி பதில்ைகளத் தருகிறார்ைள். கபாதுவாை, அவர்ைளுக்கு ஒரு சிலர் பின்பற்றுகிறார்ைள். இருப்பினும், 

ஒரு சமூைத்தின் வாழ்க்கையில் வரலாற்றின் சில ைட்டங்ைளில், இந்த பிரச்சிகனைள் மிைப் கபரிே 

எண்ணிக்கையிலான மக்ைளுக்கு  ஆவகலத்தூண்டுகிறது. இந்த ைாலங்ைளில்தான் பிரபலமான மத இேக்ைங்ைள் 

உருவாகின்றன. முதலாம்  மில்லினிேத்திற்குப் பிறகு வட இந்திே பிராமண பாரம்பரிேம் நான்கு சாதி படிநிகல 

ைட்டகமப்பால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. பத்தாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு, மிைப் கபரிே நிலப் பகுதிைள் 

சாகுபடிக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இந்த நிலங்ைகள புலம்கபேர்ந்த ஜாட் சமூைங்ைள் மீட்கடடுத்தன. பல 

பகுதிைளில், வனவாசிைளும் விவசாேம் கசய்ே ஆரம்பித்தனர். அவர்ைள் வலுவான பழங்குடி சமத்துவத்தின் 

பாரம்பரிேத்கதக் கைாண்டிருந்தனர். புதிதாை வளர்ந்து வரும் இந்த விவசாே குழுக்ைளின் பின்னணியில் தான் 

புதிே மத மரபுைள் யதான்றின. இஸ்லாம் அதன் சமத்துவ கசய்தியுடன் இந்த ைாலைட்டத்தில் இந்திோவுக்கு 

வந்தது. பூர்வீை மரபுைள் மற்றும் இஸ்லாத்தின் பரஸ்பர கதாடர்பு இந்த ைாலைட்டத்தில் மதத்தில் உன்னதமான 

கசய்முகறைகள உருவாக்கிேது. நானக், ைபீர், கரதாஸ், தாது யபான்ற புனிதர்ைளின் பிரசங்ைங்ைகளப் 

படித்தால், அவர்ைளுக்குள் கபாதுவான ஒன்கறக் ைாணலாம். ஆம், அகவ அகனத்தும் மனிதர்ைளின் 

சமத்துவத்கத வலியுறுத்துகின்றன. அவர்ைளின் யபாதகனைகளப் பற்றிே ஒரு ஆய்வு அவர்ைள் இஸ்லாமிே 

பாரம்பரிேத்கத நன்கு அறிந்திருந்தகதக் ைாட்டுகிறது. அகவைளில் சீக்கிே மதம் மிைவும் பிரபலமானது. 

சீக்கிேர்ைளின் புனித புத்தைமான குரு கிரந்த் சஹாப், பாபா ஃபரித் யபான்ற நன்கு அறிேப்பட்ட நூல்ைள் 

முஸ்லிம் புனிதர்ைளால் இேற்றப்பட்டகவைளாகும். ைபீர் யபான்ற புனிதர்ைள் இந்துக்ைளாலும் 

முஸ்லிம்ைளாலும் யபாற்றப்படுகிறார்ைள். சமத்துவத்திற்கு வலுவான முக்கிேத்துவம் இஸ்லாமிே 

மரபிலிருந்து கபறப்பட்டதாைத் கதரிகிறது. மறுபுறம், ைடவுள் மற்றும் பக்தி பற்றிே அவர்ைளின் ைருத்துக்ைள் 

ஆறாவது ஏழாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் யபசும் பகுதிைளிலிருந்து யதான்றிே மரபுைளிலிருந்து கபறப்பட்டகவ. 

எனயவ, இந்த புனிதர்ைள் இரண்டு முன்புற மரபுைளின் தனித்துவமான ைலகவகே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர் 

என மிைத் கதளிவாைத் கதரிகிறது. சமத்துவத்தின் வலுவான பழங்குடி மரபுைகளக் கைாண்ட புதிே விவசாயிைள் 

இந்த புனிதர்ைளின் யபாதகனைகள ைவர்ச்சிைரமானதாைக் ைண்டு, அவர்ைள் இந்த குருக்ைகளத் தழுவினர். 

ைலப்பு ைலாச்சாரத்தின் இந்த பாரம்பரிேம் தான் “சத்திேநாராேண ைதா” யபான்ற பிரபலமான வழிபாடுைளில் 

ைாணப்படுகிறது. “ைதா” எவ்வாறு நாராேணாவின் ைகதோல் ஈர்க்ைபட்டயதா அவ்வாயற கிழக்கு வங்ைாளத்தில் 

சத்திோ பிர் ைகதோலும்  ஈர்க்ைப்பட்டுள்ளது . 

இங்கு வந்த முஸ்லீம் புனிதர்ைள் ஒவ்கவாருவரும் இந்திோவின் பூர்வீை மரபுைகளப் புரிந்து கைாள்வதில் 

ஒயரவிதமான ஆர்வத்கதக் ைாட்டியுள்ளனர். கமாய்னுதீன் சிஸ்டி அல்லது நிஜாமுதீன் ஆவுலிோ இஸ்லாத்தின் 

ைலகவயின் இஸ்லாமிே பதிப்கபயும், பூர்வீை மத மரபுைகளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஒரு துறவியின் 

ைல்லகறயில் பிரார்த்தகன கசய்வது இந்திோவுக்கு கவளியே இஸ்லாத்திற்கு அந்நிேமானது. புனிதர்ைகள 

அடக்ைம் கசய்வது, அவர்ைகளச் சுற்றி யைாயில்ைகளக் ைட்டுவது யபான்ற யோசகனகே இந்துக்ைள் 

அறிந்திருந்தார்ைள். அல்லாஹ்கவப் புைழ்ந்து பாடும் பாடல்ைள் இந்திேரல்லாத இஸ்லாத்திற்கு 



அந்நிேமானகவ. ைடவுகளப் புைழ்ந்து பாடுவதில் இந்துக்ைளுக்கு நீண்ட பாரம்பரிேம் உண்டு. 

இதிலிருந்துதான்  சூஃபி வழிபாட்டுத் தலங்ைளில் பிரபலமாை பாடப்படும் “ைவ்வாலி”, என்ற பாடல் வடிவம் 

உறுவாகிேது. அஜ்மீரில் உள்ள குவாசா கமாய்னுதீன் சிஸ்டியின் ைல்லகற, அவரது நிகனவு ஆண்டுவிழாவின் 

யபாது (அர்ஸ்) சிறந்த ைவாலி பாடலின் கமேமாை உருகவடுத்தது. கடல்லியில் நிஜாமுதீன் ஆவுலிோவின் 

ைல்லகற அத்தகைே மற்கறாரு கமேமாகும். பாடல்ைள் உருது கமாழியில் பாடப்படுகின்றன, ஆனால் 

அவற்றின் பாடல் பாரசீை ைவிகத இலக்கிேங்ைளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. 

ைாஷ்மீர் யபான்ற இடங்ைளில், மிை சக்திவாய்ந்த முஸ்லிம் புனிதர்ைளின் பாரம்பரிேம் “ரிஷி சில்சிலா” என்று 

அகழக்ைப்படுகிறது. ரிஷி என்பது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்கதோகும். இந்த புனிதர்ைகள மக்ைள் 

பார்கவயிட்டயபாது அது அவர்ைளுக்கு ஆன்மீை நிகறகவயும் திருப்திகேயும் நிகறகவயும் அளித்தது. துறவி 

ஒரு இந்துவா அல்லது முஸ்லீமா என்பது அவர்ைளுக்கு முக்கிேமற்றது. அதனால்தான் குருநானக் அல்லது 

நிஜாமுதீன் ஆவுலிோ ஆகிேவர்ைகள பின்பற்றுபவர்ைள் மதங்ைகளயும் சமூைங்ைகளயும் ைடந்து 

ைாணப்பட்டனர் . 

ஹாசன் மற்றும் ஹுகசனின் திோைங்ைகள உள்ளடக்கிே தாசிோ ஊர்வலங்ைள் இந்திோவுக்கு கவளியே 

ோருக்கும் கதரிோது. அகவ யதர் திருவிழாவின் கபாது கசய்ேப்படும் இந்து மரபுைளிலிருந்து கபறப்பட்டகவ 

என்று ைருதப்படுகிறது. கமாஹர்ரமின் தாஜிோக்ைள் மற்றும் கடல்லியில் ராம் லீலாவில் ராம் மற்றும் 

ராவணனின் உருவங்ைள் இரண்டுயம முஸ்லிம் கைவிகனஞர்ைளால் உருவாக்ைப்பட்டகவ. தமிழ் மற்றும் 

யைரள நாட்டுப்புற மற்றும் பாரம்பரிே நிைழ்ச்சிைளான கதருகூத்து மற்றும் ைதைளி ஆகிேவற்றில், பங்யைற்கும்  

முஸ்லிம் இகசக்ைகலஞர்ைகள மக்ைள் முஸ்லிம்ைளாை எண்ணுவதில்கல. ஹரிோனா, ராஜஸ்தான் மற்றும் 

மத்திே பிரயதசத்கதச் யசர்ந்த ‘ஸ்வாங்க்’, ‘கிோல்’ மற்றும் ‘நாச்’ ஆகியோரிடமும் இயத நிகலதான், இகவ 

அகனத்தும் முஸ்லீம் பாடைர்ைள், இகசக்ைகலஞர்ைள், நடனக் ைகலஞர்ைள் மற்றும் நடிைர்ைளின் திறகமோன  

பங்குைகளக்  கைாண்டுள்ளன. ராஜஸ்தானின் ‘லங்ைாஸ்’ மற்றும் ‘மங்ைானிேர்ைள்’ தங்ைள் கசாந்த நாட்டுப்புற 

இகசத் துகறைளில் சிறந்து விளங்குவதற்ைான சிறந்த எடுத்துக்ைாட்டுைகள முன்கவக்கின்றனர். இருப்பினும், 

ராஜஸ்தானின் பிற இந்து பழங்குடி ைகலஞர்ைளிடமிருந்து யதாற்றம், உகட அல்லது கமாழி ஆகிேவற்றில் 

அவர்ைகள யவறுபடுத்த முடிோது. 

இந்திய இவசயின் கிளாசிக்கல் பாரம்பரியம் 

இந்திே இகசயின் கிளாசிக்ைல் பாரம்பரிேம் உலகிற்கு இந்திே நாைரிைத்தின் மிைவும் ஆக்ைபூர்வமான 

பரிசுைளில் ஒன்றாகும். இந்த பாரம்பரிேத்தில்தான் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் அகடோளங்ைளின் மிை அழைான 

ைலகவகே நாம் ைாண்கியறாம். 

ராகம் 

‘சித்தார்’ மற்றும் ‘தப்லாவின்’ ைண்டுபிடிப்புக்கு அமீர் குஸ்யரா கபருகம யசர்த்துள்ளார். ‘சயராத்’கத  ஒரு 

‘உஸ்டாட்’ ைண்டுபிடித்தார். மிைவும் பிரபலமான குரல் கிளாசிக்ைல் பாடல் வடிவ இகச “ைோல்”என்று 

அகழக்ைப்படுகிறது. இந்த வகைோன பாட்டு  பதினாறாம் நூற்றாண்டில் நகடமுகறக்கு வந்தது. கிளாசிக்ைல் 

பாடலின் முந்கதே பாரம்பரிேம் ‘துருபத்’ பாணி என்று அகழக்ைப்பட்டது. ‘துருபாத்’ பாரம்பரிேம் 

கபரும்பாலும் ைடவுகளப் புைழ்ந்து பாடல்ைகளப் பாடுவதற்குப் பேன்படுத்தப்பட்டது. சில குடும்பங்ைள் 

இன்றும் இந்த பாணியில் பாடும் இந்த பாரம்பரிேத்கத தக்ை கவத்துக் கைாண்டுள்ளன. இந்த 

பாரம்பரிேத்தின் மிைவும் பிரபலமான பாடைர்ைள் அமினுதீன் மற்றும் கமாய்னுதீன் தாைர் ஆவர். சிவகனப் 

புைழ்ந்து பாடும் அவர்ைளின் பாடல்ைள் யைட்யபாகர ஆழமாை பாதிக்கின்றன. 

ைோல் பாடும் பாரம்பரிேம் துருபாத் மற்றும் பாரசீை மரபுைளின் ைலகவயின் விகளவாை கவளிப்பட்டது. 

ைோல் பாடலின் தனித்துவமான பாணிகேக் கைாண்ட பல்யவறு ‘ைரானாக்ைள்’ தற்யபாது உள்ளன. இந்த 

ைரானாஸ் குரு-சிஷ்ே (ஆசிரிேர்-சீடர்) பாரம்பரிேத்தின் படி கசேல்படுகின்றன. அதனால்தான் குவாலிேரின் 

மிைப் பழகமோன ‘ைரானாஸால் நன்கு அறிேப்பட்ட இருவர்ைள் பண்டிட் கிருஷ்ணாராவ் சங்ைர் மற்றும் 

முஷ்டாக் உயசன் ைான் என்பவர்ைள் ஆவர். கஜய்ப்பூர் ைரானாஸின் மிைப்கபரிே அதிபர்ைள் பண்டிட் 

மல்லிைார்ஜுன் மன்சூர் மற்றும் ராஜாப் அலிைான் ஆகிவர்ைள் ஆவர். 

கிளாசிக்ைல் வடிவங்ைளிலிருந்து கபறப்பட்டகவ கமன்கமோன கிளாசிக்ைல் இகசயும், இயதயபான்ற 

ஒத்திகசகவக் ைாட்டுகிறது. ரசூலன் பாயின் ைஜ்ரி, கசதி மற்றும் யஹாரி (யஹாலிக்ைான பாடல்ைள்) 

தன்னிைரற்றகவ. அலிைானின் பஜன்ஸ் பயட குலாம் பாடலான ‘ஹரி ஓம் தட்சத்’ பாடகலப் பற்றி ஒருவர் 

நிகனக்கும் யபாது, இது இந்த வகைப்பாடலில் சிறந்த பாடலாை உள்ளது.  



ைருவி இகசத் துகறயில் அலாவுதீன் ைானின் கமஹர் ைரானா சிறந்து விளங்குகிறது. ராம்பூகரச் யசர்ந்த 

ைரானாவின் ஊக்குவிப்பாளர் கசனிோ, அலாவுதீன் ைானுக்கு  சிறந்த இகசகே ைற்பித்தார். கசனிேர்ைள் மிோன் 

யடன்சனின் வழித்யதான்றல்ைள் என்று கூறிக்கைாண்டனர். அலாவுதீன் ைான் பண்டிட் ரவிசங்ைருக்கு சித்தார் 

வாசிக்கும் ைகலகேப் பயிற்றுவித்தார். ரவிசங்ைரின் சித்தார் இகசகே அல்லது அலி அக்பர் ைானின் சயராத் 

இகசகே அல்லது ஹரி பிரசாத் சதுரிசிோவின் புல்லாங்குழல் இகசகே ஒருவர் யைட்கும்யபாது உண்கமயியல 

அவர்ைள் கசனிோ ைரானாவின் இகசேகமப்கபக் யைட்கிறார்ைள். ஏறக்குகறே அகனத்து ைரானாக்ைளிலும் 

இந்து மற்றும் முஸ்லீம் பாடைர்ைகள ஒருவர் ைாணமுடியும். இப்பாடல்ைள் கபாதுவாை சரஸ்வதி யதவிக்கு ஒரு 

பிரார்த்தகனயுடன் கதாடங்குகின்றன. அலாவுதீன் ைான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர். பிஸ்மில்லா ைாகன ோர் மறக்ை 

முடியும். அவரது கஷஹ்னாயின் பதிவுைள் எண்ணற்ற இந்து திருமணங்ைளில் இன்றும் எதிகராலிக்கின்றன. 

(விரிவான தைவலுக்கு, பக்ைம் 44-48 இல் உள்ள 3 மற்றும் 4 வாசிப்புப் பகுதிைகளப் பார்க்ைவும்) 

மரபுகளின் சவளிப்பாடுகள்: 

கதக் 

ைதக் என்பது வட இந்திோவின் மிைவும் பிரபலமான நடன வடிவம். ைதக் என்ற கசால் ைதா அல்லது ைகத என்ற 

வார்த்கதயிலிருந்து உருவானது. இது முதன்கமோை ஒரு தனிநபர் கசேல்திறன் ைகல ஆகும். நடனத்தின் ஒரு 

தனித்துவமான அம்சம், ஒவ்கவாரு ைகலஞரும் பார்கவோளர்ைளுடன் பாராேணம் மற்றும் விளக்ை வர்ணகன 

மூலம் கதாடர்பு கைாள்லுதல் ஆகும். அகலந்து திரிந்த புலவர்ைள் நீண்ட ைாலமாை இந்திோவில் கிராம மக்ைள் 

முன் புராணக் ைகதைகள விவரித்து நடத்தியுள்ளனர். அவர்ைளின் ைகதைள் கபரும்பாலும் கபரிே 

ைாவிேங்ைளான மைாபாரதம் மற்றும் ராமாேணங்ைளிலிருந்தும், புராணங்ைளின் ைகதைளிலிருந்தும் குறிப்பாை 

கிருஷ்ணரின் ைகதைளிலிருந்தும், அவரது புனித பூமிோன பிருந்தாவனத்தில் அவர் கசய்த சுட்டித்தனங்ை 

ைளிலிமிருந்தும் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

மத்திே ைாலங்ைளில், கமாைலாேர்ைள் இந்த நடனத்கத நீதிமன்ற அகமப்பிற்குள் கைாண்டு வந்தனர். 

ஆடம்பரமான ஆகட மற்றும் நகைைள் அணிந்த நீதிமன்ற நடனக் ைகலஞர்ைள் ைவிகத விளக்ைங்ைள் மற்றும் 

கதாழில்நுட்ப திறகம மற்றும் தனிச்சிறப்புடன் மன்னர்ைகளயும் பிரபுக்ைகளயும் மகிழ்வித்தனர். ‘ைதக்’ 

இவ்வாறு இந்து மற்றும் முஸ்லீம் ைலாச்சாரங்ைளின் அழகிேல் கைாள்கைைளின் இகணப்பாகும். 

பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் லக்யனாவில் உள்ள வாஜித் அலி ஷாவின் நீதிமன்றத்தில், ைதக் 

அதன் தற்யபாகதே வடிவத்கத அகடந்தது. நடனத்தின் பக்தி இலட்சிேங்ைளுடன் கிருஷ்ண லீலாகவ (இளம் 

பைவான் கிருஷ்ணரின் நகைச்சுகவோன சுட்டித்தனங்ைள்) இகணப்பதன் மூலம் இந்நிைழ்கவ, புதிே கமன்-

கிளாசிக்ைல் குரல் வடிவமான தும்ரி உடன் இகணந்து நிைழ்த்தப்படலாம் என்ற புதிே உணர்தலுக்கு வந்தனர், 

மறுபுறம், நீதிமன்றத்தின் யநர்த்திோன அலங்ைரிப்பினாலும், முகறோன ஆகட, அணிைல பாணியுடன், 

விளக்ைக்ைாட்சியின் தரத்கத யமம்படுத்திேது. இதன் விகளவாை, ‘ைதக்’ இந்து மற்றும் முஸ்லீம் 

ைலாச்சாரங்ைளின் நுட்பமான ைலகவோை மாறி, அசல் இந்து ைாவிேங்ைளின் ைகதைகளயும், பாரசீை மற்றும் 

உருது ைவிகதைளின் ைருப்கபாருள்ைகளயும் சித்தரிக்கிறது. 

நவீன இந்திய திகயட்டர் பாரம்பரியங்கள் 

நவீன ைாலங்ைளில் நாடைத்துக்கு புத்துயிர் கைாடுத்த கபருகம ஆைா ஹசன் அமானத்துக்குத்தான் யசரும். 1856 

ஆம் ஆண்டில் அவரால் எழுதப்பட்டு மற்றும் தோரிக்ைப்பட்ட அவரது இந்திரசபா நாடைம்தான் தான் பல 

நூற்றாண்டு இகடகவைளுக்குப் பின் இந்திோவில் தியேட்டர்ைளுக்ைான விகதைகள விகதத்தது. லக்யனாவில் 

உள்ள வாஜித் அலி ஷாவின் நீதிமன்றத்தில்தான் இது முதன்முதலில் தோரிக்ைப்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது, 

அவர் ஒரு ைவிஞர், இகசேகமப்பாளர், மற்றும் ‘ைதக்’கை உருவாக்கிேவர்: ராஸ் லீலாகவ  புதுகமப்படுத்தி 

ேவரும்  அவர்தான். உண்கமயில், கசய்யுள் வடிவத்தில் எழுதப்பட்ட ‘அமானத்தின்’ இகச நாடைம் வாஸ்ஜித் 

அலி ஷாவின் நீதிமன்றத்தில் தவறாமல் இேற்றப்பட்ட ராஸ் லீலாவால் ஈர்க்ைப்பட்டது. 

பார்சி திகயட்டர் 

இந்திோவில் நவீன நாடை இேக்ைங்ைளில் கபருகம பார்சி நாடை இேக்ைத்திற்கு கசாந்தமானது. 1850 ைளில் 

கதாடங்கி இது இந்திே ைகதைளின் பல்யவறு வகைோன நாடை விளக்ைங்ைகள யசாதகன ஓட்டம் கசய்து 

பார்த்தது. இது 1930வகர கசழித்து வளர்ந்து பின்னர் படிப்படிோை இந்திே சினிமாவுடன்  ஒன்றாகிவிட்டது. 

பார்சி தியேட்டகரச் சுற்றி இளம் முஸ்லீம் நாடை ஆசிரிேர்ைளின் குழுக்ைள் கமாய்த்தனர். ‘கரௌனக்’, 

‘கபட்டாப்’, ‘ருஸ்வா’, ‘ஹபீஸ் அப்துல்லா தலிப்’, ‘ஹூபாப்’, ‘ஜரீஃப்’, ‘ஆரம்’, குர்ஷித் மற்றும் பலர் புராணக் 

ைகதைளாகிே இராமாேணம் மற்றும் மைாபாரதம் ஆகிே இரண்டு ைாவிேங்ைகள அடிப்பகடோைக் கைாண்ட  



கவற்றிைரமான நாடைங்ைகள அடிக்ைடி கவளிப்படுத்தினர். பார்சி தியேட்டரின் மிைவும் பிரபலமான நாடை 

ஆசிரிேர் ஆைா ஹஷர் ைாஷ்மீரி ஆவார். அவர் ஃபிர்தாசியின் பாரசீை ைாவிேமான ஷாஹ்னாமாகவ தனது 

ருஸ்யடாம்-ஓ-யசாஹ்ராபில் இந்து மத புராணக்ைகதைளில் வரும் சுர்தாஸின் வாழ்க்கைகே சித்தரிதது பில்வா 

மங்ைல் என்வகத உருவாக்கினார். இந்த நாடை எழுத்தாளர்ைள் குறிப்பாை பிகரஞ்சு ஓபராவால் 

பாதிக்ைப்பட்ட்டவர்ைள் . இருப்பினும், அவர்ைள் நாட்டிே சாஸ்திர நைல்ைகளயும் தங்ைளுடன் கவத்திருந்தனர். 

சினிமா நடிப்பு வந்தயபாது, பார்சி நாடை நடிைர்ைள் மற்றும் நடிகைைள் கபரும்பாலானவர்ைள் படங்ைளில்  

நடிக்ைச்  கசன்றனர். ராமாேணம், மைாபாரதம் யபான்ற ைாவிேங்ைகள அடிப்பகடோைக் கைாண்டு பல 

கமாழிைளில் திகரப்படங்ைகள உருவாக்கிே இந்திே சினிமா இேக்ைம் பார்சி தியேட்டரிலிருந்து 

கபருமளவில் ைடன் வாங்கிேது. ைடவுளும் கதய்வங்ைளும், ைதாநாேகிைள் மற்றும் ஹீயராக்ைளும் பண்கடே 

ைாலங்ைளில் ஆகட அணிவதற்குப் பேன்படுத்தப்படும் விதம் பற்றிே நமது ைருத்துக்ைள் இந்த நாடை 

இேக்ைத்திலிருந்து முற்றிலும் கபறப்பட்டகவ. மைாபாரதம், ராமாேணம் யபான்ற கதாகலக்ைாட்சி 

சீரிேல்ைளிலும் இயத பாரம்பரிேம் கதாடர்ந்தது. 

ஹபீப் தன்வீர் யபான்ற நாடை எழுத்தாளர்ைள் ைகல நிைழ்ச்சிைளின் அயத பாரம்பரிேத்கதக் குறிக்கின்றனர். 

அவரது நாடைங்ைளின் பட்டிேலில் ைாளிதாசாவின் சகுந்தலா, விசாக்தத்தாவின் முத்ரா ரக்ஷாஸ் மற்றும் 

பவபூதியின் உத்தர ராம் சரிதா யபான்ற சமஸ்கிருத தகலசிறந்த பகடப்புைள் அடங்கும், ஆக்ரா பஜார் மற்றும் 

சரண் தாஸ் யசார் யபான்ற நாடைங்ைள். 

சமாழி 

ஒன்றிகணதல் என்பது இந்திே பாரம்பரிேத்தின் தனிச்சிறப்பாகும். மாறுபட்ட ைலாச்சாரங்ைளின் இந்த 

சாராம்சத்தின் மிை கதளிவான எடுத்துக்ைாட்டு கமாழித் துகறயில் ைாணப்படுகிறது. “யமயர சாச்சா ரிட்டர்ன் ைர் 

ரயஹ கஹன்” (என் மாமா திரும்பி வருகிறார்) யபான்ற ஒரு எளிே வாக்கிேத்தில் சமஸ்கிருதம் (யமயர) துருக்கி  

(சாச்சா) மற்றும் ஆங்கிலம் (திரும்ப) ஆகிேவற்றிலிருந்து கபறப்பட்ட கசாற்ைள் உள்ளன. பல இந்திே 

கமாழிைளின் வாக்கிே அகமப்பு கவளிநாட்டு கசாற்ைகள ஒருங்கிகணக்ைக் கூடிேது. வட இந்திே 

கமாழிைளின் தற்யபாகதே நிகல ைடந்த ஏழு முதல் எட்டு நூறு ஆண்டுைளின் பரிணாம வளர்ச்சியின் 

விகளவாகும். இன்று பேன்படுத்தப்படும் பல கசாற்ைள் பழங்ைாலத்தில் மற்ற கமாழிைளில் 

ைாணப்படுகின்றன. எடுத்துக்ைாட்டாை, நமது புனிதமான ைங்கை நதிக்ைான கசால் சமஸ்கிருத கமாழியிலிருந்து 

கபறப்படவில்கல. இது அறிேப்படாத ‘முண்டாரி’ என்ற கமாழியிலிருந்து கபறப்பட்டது. அரிசி ‘சாவல்’ 

என்ற வார்த்கதயிலும் இயத நிகலதான். இந்த கமாழிைளின் உருவாக்ைத்தில் முக்கிேமான ைட்டம் 

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு வந்தது. இது வட இந்திோவில் துருக்கிே ஆட்சிோளர்ைளின் 

வருகையுடன் கதாடர்புகடேது. இந்த ஆட்சிோளர்ைள் பாரசீை மற்றும் அரபு கமாழிைளுக்கு ஆதரவளித்தனர். 

பாரசீை கமாழி  நிர்வாைத்தின் கமாழிோை இருந்ததால், பூர்வீை யபச்சாளர்ைளும் இந்த கமாழிகே 

உபயோகித்தார்ைள். அவுரங்ைசீப்பிற்கு எதிராைப் யபாராடிே மராட்டிேர்ைள் பாரசீை கமாழி நிர்வாை கமாழிோை 

தக்ை கவத்துக் கைாண்டதில் ஆச்சரிேமில்கல. இந்த கமாழிைளின் பரஸ்பர கதாடர்புதான் இந்தி கமாழி 

உருவாை வழிவகுத்தது. இந்த கமாழியின் அழகைப் பற்றி கபருமிதம் கைாண்ட முதல் குறிப்பிடத்தக்ை நபர் 

அமீர் குஸ்யரா ஆவார். இன்று நாம் பேன்படுத்தும் இந்தி சமஸ்கிருத கமாழி யபான்ற ஒரு அகமப்கபக் 

கைாண்டுள்ளது, ஆனால் அதன் கசால்லைராதி பிரஜ், அவதி, யபாஜ்புரி, அரபு மற்றும் பாரசீை கமாழிைளில் 

இருந்து கபறப்பட்ட கசாற்ைளின் அற்புதமான ைலகவோகும். அரபியிலிருந்து கபறப்பட்ட சில கசாற்ைளில் 

ைவனம் கசலுத்துயவாம். 

அரபியிலிருந்து சபைப்பட்ட சசாற்கள் 

ஆத்மி அல்லது இன்சான் (மனிதர்) என்ற வார்த்கதகே நாம் பேன்படுத்தும்யபாது அரபு கசாற்ைகளப் 

பேன்படுத்துகியறாம். மனிதர்ைள் அைால் (புத்தி) ஐ யமம்படுத்த கிதாப் (புத்தைம்) படித்து ைலாம் (யபனா) உடன் 

எழுத யவண்டும். அத்தகைே மனிதர் இன்சாஃப் (நீதி) க்ைாை யபாராட யவண்டும், யமலும் சலீமின் (கைாடூரமான 

நபர்) சூர்மாகவ (குற்றத்கத) ஒருயபாதும் கபாறுத்துக்கைாள்ளக்கூடாது. நாம் முஹாபத்கத (அன்கப) 

ஊக்குவிக்ை யவண்டும், யமலும் ஒருயபாதும் வாடா (வாக்குறுதிகே) மீறக்கூடாது. ஷராபத் (நன்கம) 

எப்யபாதும் கவகுமதி அளிக்கிறது, ைடாரி (துயராைம்) எப்யபாதும் தண்டிக்ைப்படும்  - இதுயவ அகனத்து இந்தி 

திகரப்படங்ைளின் கிஸ்ஸா (ைகத). 

யநரம் (வக்) மற்றும் ைாலம் இந்த உலகில் (துனிோ) ோருக்கும் ைாத்திருக்ைாது . மரணம் (மட்) அகனவருக்கும் 

வரும், அகதப் பற்றி வருத்தப்படுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்கல. கடல்லியின் யைாகடைாலங்ைளில் 

சாஃப்பில் (சுத்தமான)  ஒரு கிளாஸ் ஷார்பத் யபால எதுவும் இல்கல நீர் இல்கலகேனில் தாவா (மருந்து) எடுக்ை 



  
 
 

யவண்டும். இந்த நாட்டின் அமீர் (பணக்ைாரர்) ைரிப் (ஏகழைள்) பற்றி ைவகலப்படவில்கல. சப்ஜி நம் 

ஆயராக்கிேத்திற்கு நல்லது. திறந்தகவளிைளில் (கமதானம்) நடப்பதும் அப்படித்தான். 

சபர்சிய சமாழியில் இருந்து சபைப்பட்ட சசாற்கள் 

பைத் சிங்கிற்குப்பின்  மில்லிேன் ைணக்ைான இந்திேர்ைள் இன்க்விலாப் ஜிந்தாபாத் (நீண்டைால யநரடி 

புரட்சி)என்ற வார்கதைள் கபர்சிே மற்றும் அரபு கமாழியிலிருந்து வந்தகவ என்று அவர்ைளுக்கு கதரிோமயல 

உச்சரித்திருக்கிறார்ைள்; ஆனால், புரட்சிோளர்ைள் தாய் பூமியும்  (ஜமீன்) ஒரு நாள் வானம் (ஆசாமன்) 

நம்முகடேது யபால நம் அகனவருக்கும் கசாந்தமாகும் ஒரு நாகளக் ைனவு ைாண்கிறார்ைள். 

எங்ைள் வீடுைளில் நாங்ைள் கசய்தித்தாள்ைகள (அக்பர்) படிக்ை விரும்புகியறாம். இருப்பினும், ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் விகலைள் (கிமட்) உேரும் என்று கதரிகிறது. இப்படிோை, ஏகழ மக்ைளின் வருமானம் (அமதானி) 

அவர்ைளின் கசலவுைள் (ைர்ச்) ஆகும். அவர்ைள் யநாகே (பிமாரி) ஏற்படுத்தும் (ைரிட்) சத்து குகறந்த உணகவயும்  

கைாஞ்சமாையவ வாங்ை முடிகிறது. ஒருவர் ஆயராக்கிேத்கத ைவனித்துக்கைாள்ள யவண்டும் (யசஹாத்). 

அவர்ைளால் சரிோன உகடைள் (லிபாஸ், ஜமா, கபஜாமா, சல்வார், ஷாமிஸ்) வாங்ைவும் முடிோது. திறந்தகவளி 

(கமதானம்) மற்றும் அசுத்தமான ைாற்று (ஹவா) யநாய்க்கு (பிமாரி) புரவலர்ைளாை மாறுகின்றன. குழந்கதைள் 

(பச்யச) குறிப்பாை யநாோல் பாதிக்ைப்படுகின்றனர். அதனால்தான் அவர்ைளின் நிகல (ஹலாத்) 

யமாசமகடகிறது (ைராப்) இருப்பினும், ஏகழைளின் (ைரிப்) வலிகே (டார்ட்) உணர ஆட்சிோளர்ைளுக்கு இதேம் 

(தில்)இல்கல. நாம் ஒன்றாை வந்து நம் ஆற்றல்ைகள (தைாத்) உபயோகித்து சுரண்டல் (ஜல்மாவின்)சங்கிலிகே 

(ஜஞ்சீர்) உகடக்ை பேன்படுத்தினால் ைாலம் (ஜமனா) மாறும். நமக்குத் யதகவோனது நட்கப 

(யதாஸ்தி)அடிப்பகடோைக் கைாண்ட ஒரு சமூைம். விருப்பம் இருக்கும் இடத்தில் (சா) ஒரு வழி(ரஹ்) 

இருக்கிறது. ஒருவர் இந்த யைள்விைகள (சவால்) ஆட்சிோளர்ைளிடம் (ஹக்கீம்) யைட்ை யவண்டும். 

வாழ்க்கை (ஜிந்தகி) என்பது கவறுமயன கசல்வம் (கதௌலத்), யவகல (கநௌைாரி) மற்றும் நில 

உரிகமோளருக்கு வாடகை (கிராோ) கைாடுத்தல் மட்டும் அல்ல. இந்த சிக்ைல்ைகள பற்றியே ஒருவர் 

ைாகலயிலும் (சுபா) மாகலயிலும் (ஷமா) நிகனத்துக் கைாண்டிருந்தால், வாழ்க்கை அதன் மந்திரத்கத (ஜாது) 

இழக்கும். ஒருவர் தனது யதசம் (முல்ைா) பற்றியும் சிந்திக்ை யவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை 3 

தமாழி விவைம்: 
ைலப்பு மற்றும் பன்கம ைலகவ 
அன்புள்ள வாசகர்ககள , 

 

‘இந்திய சமாழியியல் ஆய்வு’ அல்லது இந்திய சமாழி கபான்ை சவளிப்பாட்வட நீங்கள் 

எங்கு கண்டாலும், அவவ அவனத்தும் 1947 க்கு முந்வதய குறிப்புகவளக் சகாண்டுள்ளன 

என்பவத உணரகவண்டும். எனகவ இந்த சமாழியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் சமாழிகள் 

துவணக் கண்டத்தின் அவனத்து பகுதிகவளயும் உள்ளடக்கியது ஆகும். இது எங்கள் கூட்டு 

வரலாறு, எந்த ஒரு கதசத்திற்கும் சசாந்தமானது அல்ல. 

இந்திோவின் கமாழி விவரங்ைள் பல புலன்ைளில் தனித்துவமானது. ஒருபுறம், கமாழியிேல் ரீதிோைப் யபசும் 

இந்திோ மிைவும் பன்கம சமுதாேமாை உள்ளது, ஆயினும் இந்த பன்முைத்தன்கம வரலாற்று ரீதிோைவும், 

ஒன்யறாகடான்று குறிப்பிடத்தக்ை விதத்தில் இகணந்திருக்கிறது.இந்திோவின் பன்முைத்தன்கமயின் 

அளகவப் பற்றி முதலாவது புரிந்துகைாள்யவாம்.  

20 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் இரண்டு தசாப்தங்ைளில் (சர் ஜார்ஜ் ஆபிரைாம் க்ரிேர்சன் தோரித்து 19 கபரிே 

பகுதிைகளக்கைாண்டது) இந்திோவின் மைத்தான கமாழியிேல் ைணக்கைடுப்பின்படி, இந்திோ 179 

கமாழிைகளக் கைாண்ட ஒரு நிலமாை இருந்தது, இது 544 யபச்சுவழக்குைகள உள்ளடக்கிேது. அயத யநரத்தில் 

1921 ஆம் ஆண்டு மக்ைள் கதாகை ைணக்கைடுப்பின்படி கமாத்த இந்திே கமாழிைளின் எண்ணிக்கை 222 ஆை 

இருந்தது. 1961 ஆம் ஆண்டு மக்ைள்கதாகை ைணக்கைடுப்பில் கமாத்தம் 1652 தாய்கமாழிைள் பதிவு 

கசய்ேப்பட்டன, அகவ சுமார் 200 கமாழிைளாை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மிை சமீபத்தில், 1991 ஆம் ஆண்டு 

மக்ைள் கதாகை ைணக்கைடுப்பின்படி இந்திோவில் கமாத்த கமாழிைளின் எண்ணிக்கை 216 தாய்கமாழிைள் 

உள்ள 111 கமாழிைள் உள்ளதாை இருக்கிறது. பதிவுகசய்ேப்பட்ட கமாழிைளின் எண்ணிக்கையில் ைடந்த எட்டு 

தசாப்தங்ைளாை கமாழி சூழ்நிகலயில் எந்தகவாரு குறிப்பிடத்தக்ை மாற்றத்கதயும் ஏற்படுத்தவில்கல, மாறாை 

வகைப்படுத்தலின் மாறுபாடுைள் கவவ்யவறு முகறைளினால் ஏற்பட்ட விகளவாகும். இந்த குழப்பம் 

துல்லிேமான மற்றும் விஞ்ஞான ைணக்கீட்டிற்ைான முேற்சிைகள மீறிே இந்திே கமாழிைள் ைாணப்படும் மிைச் 

சிக்ைலான நிலப்பரப்கபப் பற்றி யபசுகிறது. அயதயபால், கமாழி, யபச்சுவழக்கு மற்றும் தாய்கமாழி யபான்ற 

கசாற்ைளின் பேன்பாடும் இந்திோவின் கமாழியிேல் சுேவிவரத்தின் சிக்ைல்ைகளப் புரிந்துகைாள்வதற்ைான 

யதால்வியுற்ற முேற்சிோையவ பார்க்ைப்பட யவண்டும். 

கமாழியிேலாளர்ைளால் குறிப்பிடப்பட்ட இந்திோவின் கமாழியிேல் பன்கமகேப் பற்றிே முக்கிேமான 

விஷேம், ஒலிப்பிேல் மற்றும் உருவவிேல் மட்டத்தில் அகனத்து கமாழிைளிலும் குறிப்பிடத்தக்ை ஒற்றுகம 

இருப்பதுதான். இந்த ஒற்றுகம அகனத்து முக்கிே கமாழிைளிலும் இருந்து  பல ஆண்டுைளாை பரஸ்பரமாை 

பரிமாற்றம் கசய்ததின் விகளவாகும். யமலும் அகனத்து இந்திே கமாழிைளும் நான்கு யவர்ைள் அல்லது 

குடும்பங்ைளில் (இந்யதா-ஆரிே, திராவிட, சீன-திகபத்திே மற்றும் ஆஸ்திரிக்) ைாணப்படுகின்றன. இந்த நான்கு 

கமாழி குடும்பங்ைள்தான் அகனத்து இந்திே கமாழிைகளயும் உருவாக்கிேதாைக் கூறலாம். 

இந்திோவின் சிறந்த கமாழியிேல் பன்முைத்தன்கமக்குக் ைாரணம் ஆரம்ப ைாலத்திலிருந்யத மனிதர்ைள் பல 

இடங்ைளிலிருந்து இந்திோவிற்கு இடம்கபேர்ந்தயத என்று சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. முன்னணி 

கமாழியிேலாளர் சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி இந்த இடம் கபேர்வுைளின் கமாழியிேல் தாக்ைங்ைகள விரிவாைக் 

கூறினார். 1943 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்யபார்டு பல்ைகலக்ைழைத்தில் வழங்ைப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையில், 

இந்திோகவ "பல்யவறு கமாழிைள் மற்றும் நபர்ைளுக்ைான சிறந்த தீர்வு இல்லம்" என்று அகழத்தார். பல்யவறு 

கமாழியிேல் குழுக்ைளின் கதாடர்ச்சிோன வருகைகேப் பற்றிே அவரது விளக்ைத்தின் சுருக்ைம் பின்வருமாறு. 

இந்திோவில் பழகமோைக் குடியேறிேவர்ைள் ஆப்பிரிக்ைாகவச் யசர்ந்த ஒரு நீக்யரா இனம் எனவும், அவர்ைள் 

கபரிே தடேங்ைகள எதுவும் விடாமல்  இறந்துவிட்டனர் என்றும், அவர்ைள் அந்தமான் தீவுைளில் தங்ைள் 

கமாழியுடன் வாழ்கின்றனர் என்றும் கூறினார். அவர்ைகளத் கதாடர்ந்து புயராட்யடா-ஆஸ்ட்ராலாய்டுைள் 

யமற்கில் இருந்து இந்திோவிற்கு வந்து அவர்ைள் யபச்சுவழக்குைகளப் யபசினர் என்றும், அதில் இருந்து 

ஆஸ்திரிக் குடும்பத்தின் யபச்சு கமாழிைள் யதான்றின என்றும். ஆஸ்ட்ரிக்கஸத் கதாடர்ந்து திராவிட ர்ைள் B.C. 

3500 வந்தனர்  இகத வழங்கினார் என்பது இந்திோவின் சிறந்த கமாழியிேல் பன்முைத்தன்கம என்பது ஆரம்ப 

ைாலத்திலிருந்யத இந்திோவில் மனித இடம்கபேர்வு அகலைளின் விகளவாகும் என்று 



  
 
 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. முன்னணி கமாழியிேலாளர் சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி இந்த இடம்கபேர்வுைளின் 

கமாழியிேல் தாக்ைங்ைகள விரிவாைக் கூறினார். 1943 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்யபார்டு பல்ைகலக்ைழைத்தில் 

வழங்ைப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையில், இந்திோகவ "பல்யவறு நபர்ைளுக்ைான சிறந்த தீர்வு இல்லம்" மற்றும் 

கமாழிைள் என்று அகழத்தார். பல்யவறு கமாழியிேல் குழுக்ைளின் கதாடர்ச்சிோன வருகைகேப் பற்றிே 

அவரது விளக்ைத்தின் சுருக்ைம் பின்வருமாறு. இந்திோவில் பழகமோன குடியேறிேவர்ைள் ஆப்பிரிக்ைாகவச் 

யசர்ந்த ஒரு கநக்ராய்டு அல்லது கநக்ரியடா இனம், அவர்ைள் மிைக் குகறந்த தடேங்ைகள விட்டுவிட்டு 

இறந்தனர், அவர்ைள் அந்தமான் தீவுைளில் தங்ைள் கமாழியுடன் வாழ்கின்றனர். அவர்ைகளத் கதாடர்ந்து 

புயராட்யடா-ஆஸ்ட்ராலாய்டுைள் யமற்கில் இருந்து இந்திோவிற்கு வந்து யபச்சுவழக்குைகளப் யபசினர், அதில் 

இருந்து ஆஸ்திரிக் யபச்சு குடும்பத்தின் கமாழிைள் யதான்றின. ஆஸ்ட்ரிக்கஸத் கதாடர்ந்து கி .மு. 3500ல் 

திராவிட கமாழி யபசுபவர்ைள் வந்து  திராவிட கமாழி குடும்மபத்கத கைாண்டுவந்தார்ைள் (four cultivated 

languages of Telugu, Kannada, Tamil and Malayalam and a number of uncultivated speeches) எனவும் கூறுகிறார். அதன்பின்,  

யூரல் மகலைளுக்கு கதற்கிலுள்ள யூயரசிேன் பகுதியிலிருந்து, வடக்கு கமகசாப்கபாத்யதமிோ மற்றும் ஈரான் 

வழிோை இந்திோவிற்கு இந்யதா-ஐயராப்பிே கமாழிைகளப் யபசுபவர்ைள் வந்து குடியேறினார்ைள். இப்படி 

குடியேறிேவர்ைள் இந்யதா-ஆரிே கமாழிைகள உருவாக்கினர். ஆரிே யபச்சு யமற்கிலிருந்து பல்யவறு 

வழிைளில் வந்தது, அது பஞ்சாப் மற்றும் ைங்கை பள்ளத்தாக்கு, அதற்கு முன்னால் பரவிே திராவிட மற்றும் 

ஆஸ்திரிக் யபச்சுைள் நிகறந்த பகுதிைளில் பரவ ஆரம்பித்தது. இதனால் படிப்படிோை அசாம் உட்பட வட 

இந்திோ முழுவதும் மற்றும் வடக்கு கடக்ைான்  வகரக்கும் ஆரிே கமாழி  யபசுபவர்ைளானார்ைள் . 

ஆரிே யபச்சு, பகழே இந்யதா-ஆரிே (OIA), மத்திே இந்யதா ஆரிே (MIA) மற்றும் புதிே இந்யதா-ஆரிே (NIA) என 

மூன்று கவவ்யவறு நிகலைளில் உருவாகிேது. இந்திோவில் அதன் ஆரம்ப ைட்டத்தில் (OIA) ஆரிே யபச்சு ரிக் 

யவதத்தின் கமாழிோல் குறிக்ைப்படுகிறது, இது B.C. 10 ஆம் நூற்றாண்டில் கதாகுக்ைப்பட்டிருக்ைலாம், ஆனால் 

அந்த பகுதிைள் மிைவும் பழகமோனகவ. இந்திோவில் இந்த பகழே இந்யதா-ஆரிே உகரயின் புதிே  வடிவம் 

B.C. 500 வாக்கில் இந்திோவின் சிறந்த மத மற்றும் ைலாச்சார கமாழிோன சமஸ்கிருதமாை நிறுவப்பட்டது. 

பிற்ைாலத்தில் யபசப்படும் ஆரிே கமாழி வடிவங்ைள், மத்திே இந்யதா ஆரிேன் என அகழக்ைப்பட்டன பின்பு  

B.C. 600 முதல் A.D. 1000 க்கு, பின்னர் இகவ இன்கறே புதிே அல்லது நவீன இந்யதா-ஆரிே கமாழிைளில் 

ஒன்றாை  உருகவடுத்தது. சமஸ்கிருதம் பண்கடே இந்திே ைலாச்சாரத்தின் சிறப்கப கவளிப்படுத்தும் சிறந்த 

கமாழிோை மாறிேது, யமலும் இது 'கியரட்டர் இந்திோ' பர்மா, இந்யதா-சீனா, மலாோ மற்றும் 

இந்யதாயனசிோ, மற்றும் கசரிண்டிோ அல்லது பண்கடே ைாலத்தின் மத்திே ஆசிோ ஆகிே நாடுைளில் 

பரவிேது. யமலும் திகபத், சீனா, கைாரிோ மற்றும் ஜப்பானிலும் கூட இந்த கமாழிகேக் ைற்றனர் . ைடந்த 2500 

ஆண்டுைளாை, புதிே கசாற்ைள் யதகவப்படும்யபாகதல்லாம், இது இந்திே கமாழிைளின் இேல்பான 

ஊட்டமாை இருந்து வருகிறது. இறுதிோை சீன-திகபத்திே குடும்பங்ைளின் கமாழி யபசுபவர்ைள் வடயமற்கு 

சீனாவில் உள்ள தங்ைள் பழகமோன இடத்திலிருந்து வந்து இமேமகல வழிோை இந்திோவின் வடகிழக்கு 

நிலப்பரப்பில் குடியேறினர். யமயல குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு குடும்பங்ைளில், இந்யதா-ஆரிேர்ைள் மிைப் கபரிே 

பகுதிகேயும் கபரும்பான்கமோன மக்ைகளயும் (சுமார் 75%) திராவிட குடும்பத்தினகரயும் (சுமார் 22%) 

உள்ளடக்கிேது. இந்யதா-ஆரிேத்தில் யபச்சு சமூைங்ைளும் கபரிே அளவில் இருந்தன. சீன-திகபத்திேன் 

(அல்லது திகபத்திே பர்மிே) இதற்கு மாறாை சிறிே யபச்சு சமூைங்ைகளக் கைாண்டுள்ளது, ஆனால் அவற்றின் 

எண்ணிக்கை நான்கு யபரில் மிைப்கபரிேது. யமயல வகரேப்பட்ட இந்த கமாழியிேல் ைாட்சி பன்கமயுடன் 

ஒரு குறிப்பிடத்தக்ை கமாழியிேல் கதாடர்ச்சிகேக் குறிக்கிறது. ைடந்த சில ஆயிரம் ஆண்டுைளாை இதுயபான்ற 

கதாடர்ச்சிோன கமாழியிேல் ஓட்டத்கத உலகில் சில சமூைங்ைள் கபருகம கைாள்ளலாம். கதாடர்ச்சிோன 

மாற்றங்ைள் இந்திோவின் கமாழியிேல் வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிே பகுதிோகும். ைடந்த மில்லினிேத்திலும் 

இயத கசேல்முகற கதாடர்கிறது.  

சுமார் 10 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 11 ஆம் நூற்றாண்டு வகர என்ஐஏ கமாழிைளின் வளர்ச்சியின் மிைவும் 

கமன்கமோன மற்றும் தகடேற்று கதாடங்கி 18 ஆம் நூற்றாண்டு வகர கதாடர்கிறது. இந்த கசேல்முகறயின் 

ஒரு முக்கிே அம்சம், இந்திோவின் மிைப் கபரிே பகுதிகே (வடக்கு, கதன்னிந்திோவின் சில பகுதிைகளக் 

கைாண்ட கமேம்) உள்ளடக்கிே ஒரு ஒருங்கிகணந்த கமாழியிேல் பாரம்பரிேத்தின் வளர்ச்சிோகும், யமலும் 

ஒரு வலுவான இலக்கிே பாரம்பரிேத்கத உருவாக்கிேது. இந்த ஒற்கற கமாழி கவவ்யவறு கபேர்ைளால் 

அகழக்ைப்படுகிறது, ஆனால் இந்தி, இந்து அல்லது இந்தி ஆகிேகவ கபாதுவாைப் பேன்படுத்தப்படும் 

கபேர்ைள். கடல்லிகேச் யசர்ந்த ஒரு முன்னணி பாரசீை ைவிஞரான அமீர் குஸ்யரா (1253-1325) அயநைமாை 

ஹிந்தவி என்ற கபேகரக் கைாடுத்தார் (இதன் கபாருள் ஹிந்தின் கமாழி). 1318 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட 

அவரது புைழ்கபற்ற பாரசீை ைாவிேமான நூர் சிப்-ஹார் (ஒன்பது வானம்) இல், அமீர் குஸ்யரா இந்திோவில் 

யபசப்படும் பல்யவறு கமாழிைகள அகடோளம் ைண்டு, அகவ அகனத்கதயும் இந்துவியுடன் இகணத்தார்: 

“சிந்தி, பஞ்சாபி, ைாஷ்மீரி, மராத்தி, ைன்னடம், கதலுங்கு, குஜராத்தி, தமிழ், அசாமி, கபங்ைாலி, அவதி 

அகனத்தும் பழங்ைாலத்திலிருந்யத ஹிந்தாவி என்று அகழக்ைப்படுகின்றன… ” 



  
 
 

சிந்தி-ஓ-லயஹாரி-ஓ ைாஷ்மீரி-ஓ ைார் 

துர் சமந்தரி தில்கி-ஓ-குஜார் 

Maabri-ஓ-யைாரி-ஓ-வங்ைாளம்-ஓ-அவத் 

தில்லி-ஓ-கபரம்ைாஷ் அந்தர் ஹமாஹாத் 

ஐன் ஹமா ஹிந்த்விஸ்ட் ஜி அய்ேம்-இ-குஹான் 

அம்மா பைாரஸ்ட் பஹார் குணா சுைன் 

கிரிேர்சனுக்கு பல நூற்றாண்டுைளுக்கு முன்னயர, அமீர் குஸ்யரா முக்கிே இந்திே கமாழிைளின் முதல் 

ைணக்ைாளராை ைருதப்படலாம். குஸ்யரா சமஸ்கிருதத்கதயும் குறிப்பிட்டுள்ளார், ஆனால் அகத 

இந்துவியிலிருந்து யவறுபடுத்தினார். இகவ தவிர யவறு சில கமாழிைளும் உள்ளன, அவற்றில் 

பிராமணர்ைளின் கமாழிக்கு மிைவும் சிறப்பு வாய்ந்த இடம் உண்டு. இது பழங்ைாலத்திலிருந்யத சமஸ்கிருதம் 

என்று அகழக்ைப்படுகிறது, ஆனால் கபாதுவான மக்ைள் அதன்  பிரச்சகனைகள நன்கு அறிந்திருக்ைவில்கல. ” 

கலக் ஜபானிஸ்ட் திைர் ைாஸ் சுக்னா 

அனாஸ்ட் குசின் நிஸ்ட் ஹமான் பர்ஹம்னா 

சமஸ்கிருத நாம் ஜி அஹத்-இ-குஹ்னாஷ் 

அம்மா நடாரத் ைபார் அஸ் குன் மகுனாஷ் 

அவர் ஹிந்தாவிகே பாரசீை மற்றும் துருக்கியுடன் ஒப்பிட்டு, அதன் “இனிகமோன ஒலிைளால்” அகத 

மிைவும் பிரபலமாைக் ைருதினார். 

இஸ்பாத் குஃப்ட் ஹிந்து பகுஜ்ஜத் கி ராயஜஹாஸ்ட் 

பார் பார்சி-ஓ-துர்கி ஆஸ் அல்பாஸ்-இ-குஷ்ைவர் 

ஹிந்தாவி, இகடக்ைாலத்தில் கசழித்திருந்தாலும், அகத ஒரு கமாழி இல்கல எனலாம். இது ஒரு 

தைவல்கதாடர்பு ைலகவோை இருந்து. பல இடங்ைளில் இம்கமாழி பரவி பல்யவறு சமூைங்ைளின் 

யபச்சுவழக்குைளுக்கு இடமளித்தது. இது முதன்கமோை தைவல் கதாடர்பு, விோபாரம்  மற்றும் இலக்கிேச் 

சிறப்பும் கைாண்ட ஒரு கமாழிோை இருந்தது. சமஸ்கிருதம் மதச் சடங்குைளின் கமாழிோைவும், பாரசீைம் 

நிர்வாை கமாழிோைவும் இருந்தது. ஹிந்தவியின் இலக்கிே பகடப்புைள் ைாதல் முதல் பக்தி மற்றும் 

உருவைங்ைள் வகர ஆட்கைாண்டிருந்தது. இம்கமாழி  நாைரி மற்றும் பாரசீை எழுத்துக்ைளில் எழுதப்பட்டன, 

யபச்சு வழிோைவும் பரப்பப்பட்டன. அதன் கசால்லைராதிக்கு, பல உள்ளூர் கமாழிைளிலிருந்தும், கிளாசிக்ைல் 

சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாரசீை கமாழிைளிலிருந்து கசாற்ைகள ைடன் வாங்கிேது. சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாரசீை 

கமாழிைளில் அது  சார்ந்திருந்ததால் எந்த ைட்டத்திலும் அகவைளில் ஒன்றில் ஒன்றாகிப்யபாவது கதரிந்தது.  ஒரு 

கமாழி ைலகவோை ஹிந்தவி பல கிகளகமாழிைகள உள்ளடக்கிேது, அவற்றில் சில (குறிப்பாை பிரஜ் மற்றும் 

அவதி) ஒரு வளமான இலக்கிே பாரம்பரிேத்கத கைாண்டகவ. கிளாசிக்ைல் கமாழிைளாகிே சமஸ்கிருதம் 

மற்றும் பாரசீை கமாழிைளில் இருந்து தனித்து  இருப்பதால், இகடக்ைால பக்தி மற்றும் சூஃபி இேக்ைங்ைளால் 

இது பேன்படுத்தப்பட்டது. ைபீர் (ைாரி யபாலி, பிரஜ், அவதி, யபாஜ்புரி மற்றும் ராஜஸ்தானி கமாழிைளில் ஒயர 

யநரத்தில் எழுதுகிறார்), துளசி தாஸ் (அவதி), சுர் தாஸ் (பிரஜ்), பந்தனாவாஸ் யைசு தாராஸ் (தஹானி), வித்ோபதி 

(கமதிலி) மற்றும் மீராபாய் (மார்வாரி அல்லது திங்ைல்) கவவ்யவறு பாணிைளில் எழுதிே ஹிந்தாவி 

பாரம்பரிேத்தின் மிைவும் பிரபலமான ைவிஞர்ைள். தரப்படுத்தல் இல்லாததால், இந்த கமாழி கவவ்யவறு 

பகுதிைளில் கவவ்யவறு கபேர்ைகளக் கைாண்டிருன்தது . ஹிந்தாவி வடிவத்கதத் தவிர, இது கடஹ்லவி 

(கடல்லிக்குப் பிறகு), தக்ைனி அல்லது தக்ைானி (கடக்ைா னுக்குப் பிறகு, கதற்யை), பைா அல்லது பாசா (அதாவது 

யபச்சுக்கு அர்த்தம்) மற்றும் பலவிதமாைவும் என்றும் அகழக்ைப்பட்டது. துளசி தாஸ், தனது ைாவிேமான 

ராம்சரித்மனாஸ் இகமாழிகே கமாழிகே பாைா என்று அகழத்தார். 

கவவ்யவறு பிராந்திேங்ைள் மத மற்றும் சமூைங்ைள் முழுவதும் இம்கமாழியின் பரவகலக்  ைருத்தில் 

கைாண்டால், இது ஒத்திகசவான இலக்கிேத்திற்ைான ஒரு சக்திவாய்ந்த ஊடைத்கதயும் வழங்கிேது. ைபீர், 

மாலிக் முைமது கஜய்சி யபான்ற ைவிஞர்ைளும் கபல்கிராமிலிருந்து (கிழக்கு உ .பி யில்) பல ைவிஞர்ைளும் மத 

நல்லிணக்ைத்தின் ைருப்கபாருள்ைகள எழுதினர். இருப்பினும் நஜீர் அக்பராபாதியின் (1740-1830) ைவிகதைளால் 

தான் இந்தி பாரம்பரிேம் உச்சக்ைட்டத்கத எட்டிேது. கபாதுவாை “சாமானிேரின் சிறந்த ைவிஞர்” என்று 

அகழக்ைப்படும் நசீர், தனது நைரமான ஆக்ராவின் அன்றாட வாழ்க்கைகேப் பற்றிே முழு அளவிலான 

ைருப்கபாருள்ைளில் எழுதினார். ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைள் (ஈத், யஹாலி, கிருஷ்ண லீலா மற்றும் 

உள்ளூர் ைண்ைாட்சிைள்), கதய்வங்ைள் மற்றும் புனிதர்ைள் (கிருஷ்ணா, ையணஷ், நபிைள் நாேைம், நானக்), 

உள்ளூர் விகளோட்டு (ைபடி) மற்றும் சாதாரண மக்ைள் (கைவிகனஞர்ைள், கைவிகனஞர்ைள், விபச்சாரிைள், 

கதரு விற்பகனோளர்ைள், ைகடக்ைாரர்ைள் யபான்றகவ) அத்துடன் இகளஞர்ைள், முதுகம, இறப்பு மற்றும் 



மனிதன் யபான்ற உலைளாவிே ைருப்கபாருள்ைளில் இவர் எழுதினர். நசீர் இந்துவி இலக்கிேத்திற்கு ஒரு புதிே 

பரிமாணத்கத மட்டுமல்ல, கமாழிக்கு துடிப்கபயும் அளித்தார். 

ஹிந்தவி கமாழியின் தன்கம இந்திோவின் கமாழியிேல் நிலப்பரப்பின் தனித்துவத்கத நன்றாை நிரூபித்தது. 

இம்கமாழி இகடக்ைாலத்தில் இந்திோவின் கபரும்பகுதிைளில் பரவிேது. இன்று யபசப்படும் இந்தி 

யபாலல்லாமல், இகடக்ைால இந்தா வி (அல்லது பகழே இந்தி) கமாழியின் ஆதரவாளர்ைளும், ரசிைர்ைளும் 

நாட்டின் கதற்குப் பகுதிைள் வகர பரவி இருந்தார்ைள். இந்த கமாழியின் யமன்கமக்கு ஒரு சிறந்த 

எடுத்துக்ைாட்டு குஜராத்கதச் யசர்ந்த 16 ஆம் நூற்றாண்டின் ைவிஞர் மிோன் முஸ்தபா ஆயிரம் கியலாமீட்டர் 

கதாகலவில் வாழ்ந்த, ஜான்பூகரச் யசர்ந்த கசேத் முைமது கமஹ்தி (இறப்பு: 1504) கே தனது குரு-துறவிோைக் 

ைருதினார். பாரசீை ைவிஞர்ைள் இந்திவிகேப் எழனமாைப் பார்த்தது பார்த்த குறித்து மிோன் முஸ்தபா மிைவும் 

வருத்தமகடந்தார். எனயவ 16 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்திகேப் பாதுைாப்பதற்ைாை கீழ்க்ைண்ட  

ைவிகதகே  எழுதினார்: 

இந்தி பேன்படுத்துவதற்ைாை ஒருவகர இழிவுபடுத்த யவண்டாம். 

ஒவ்கவாருவரும் இந்தியில் அர்த்தங்ைகள விளக்குகிறார்ைள். அல்லாஹ்வின் கவளிப்படுத்தப்பட்ட 

வார்த்கதோன இந்த குர்ஆன் இந்தியில் எப்யபாதும் விளக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இந்திகே கமஹதி [ைவிஞரின் குரு-துறவி] பேன்படுத்தினார்; 

அது குண்ட்மீர் [மற்கறாரு சமைால ைவிஞரின்] உதட்டில் இருந்தது; பல யதாஹ்ராக்ைள், சாகிைள் மற்றும் 

கசாற்ைள் பக்தியுள்ள புனிதர்ைளால் கவளிப்பகடோை உச்சரிக்ைப்பட்டன. மிோன் முஸ்தபாவும் [ைவிஞயர] 

இகதப் பேன்படுத்துகிறார் மற்றவர்ைகளப் பற்றி என்ன யபசுவது? 

ைவிகதயின் முக்கிே பலம் அதன் கமாழி ஆகும். நான்கு நூற்றாண்டுைளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், 

இது 20 ஆம் நூற்றாண்டு இந்தி கமாழியுடன் நிகலத்து நிற்கிறது. இப்படிப்பட்ட பல உதாரணங்ைள் கூறலாம் . 

இன்று யபசப்படும் இந்துஸ்தானியுடன் 12 முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டின் பல இலக்கிே பகடப்புக்ைள் 

குறிப்பிடத்தக்ை ஒற்றுகமகேக் கைாண்டுள்ளகதக் ைாணுவது ைடினம் அல்ல. சுட்டிக்ைாட்டுவது பேனுள்ளதாை 

இருக்கும், இந்துவி,கமாழியிேல் ஒற்றுகமக்கு மட்டுமல்லாமல், பல நூற்றாண்டுைளாை இந்திோவின் 

ைலாச்சார ஒற்றுகமக்கும் பங்ைளித்துள்ளது. 

இந்திோவின் கமாழி யதாற்றத்தின் மற்கறாரு தனித்துவமான அம்சம் என்னகவன்றால், முக்கிேமான ஒரு 

குறிப்பிட்ட கமாழி உபயோைத்திலுள்ள ஒரு பகுதியில் சிறுபான்கம கமாழிைள் வளர்ச்சிேகடவதாகும். 

இந்திோ கமாழியிேல் ரீதிோை பன்கமத் தன்கம கைாண்டது அல்லது பன்கமாழி கைாண்ட நாடு என்று 

அகழக்ைப்படுகிறது, அதில் பல கமாழிைள் இருப்பதன் அர்த்தத்தில் மட்டும் இவ்வாறு யபசப் படாமல், ஆதிக்ை 

கமாழிைளால் சூழப்பட்ட சிறு கமாழி மண்டலங்ளில் பல நூற்றாண்டுைளாை அம்கமாழி மாற்றமகட 

ோமல்அப்படியே உள்ளன, அதாவது ஆதிக்ைம் ைாட்டும் கமாழிைளுடன் இகணந்து விடாமல் உள்ளது. 

மதுகரயில் சவுராஷ்டிர கமாழி, தஞ்கசயில் மராத்தி கமாழி , கமசூர் மற்றும் கசன்கனயில் உருது கமாழி , 

கபனாரஸில் கபங்ைாலி கமாழி, மதுராவில் தமிழ் கமாழி, மும்கபயில் மகலோளம் மற்றும் இன்னும் 

பலகமாழிைளின் நிகலயும் இதுதான். ஐயராப்பாவில் பல நூற்றாண்டுைளில், சிறுபான்கம கமாழிைள் மகறந்து 

யபாவது யபாலல்லாமல், இந்திோவில் இந்த கமாழிைள் நிகலத்து நிற்பது இந்திே கமாழிைளின் 

தனித்துவமாகும். 

கமாத்தத்தில், இந்திோவின் கமாழியிேல் தனித்துவமான அதன் பன்கம, ஒத்திகசவு மற்றும் அவற்றின் 

நிகலோன தன்கமயும் ஆகும். அதன் ைலப்பு தன்கம அகனத்து கமாழிைளுக்கிகடயேோன கதாடர்கபக் 

ைாட்டுகிறது. புதிே மாற்றங்ைள் பல நூற்றாண்டுைளாை இருந்து வரும் இம்கமாழிைளில் எந்த 

இடப்கபேர்கவயும் மாற்றத்கதயும் உருவாக்ைவில்கல. இங்யை,கமாழியிேல் வளர்ச்சிோனது பகழேகத 

புதிேது மாற்றுவகத விட புதிேதிற்கு பகழே வடிவம் இடமளிப்பதின் மூலம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திே கமாழி 

மரபின் இந்த தனித்துவமான ைலகவகே வட இந்திே சந்கதைளின் கதருக்ைளில் பேன்படுத்தப்படும் பல 

கபாதுவான கசாற்கறாடர்ைளின் உதவியுடன் புரிந்து கைாள்ள முடியும். அகவ உண்கமயில் பல்யவறு 

கமாழியிேல் யவர்ைளிலிருந்து ைடன் வாங்ைப்பட்டகவைளாகும். தன்-கதௌலத், தரம் -இமான், சாக்-சப்ஜி 

யபான்ற கபாதுவான பேன்பாட்டு கசாற்ைள் சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாரசீை இலக்கிே மரபுைளிலிருந்து 

வந்தகவைளாகும். 



 

 

 

 

 

 

 

 

விவசாயமும் வாழ்க்ைகயும் 

பருவத்திற்கு ம் விவசாேத்திற்கு ம் யநரடி கதாடர்பு 

உள்ளது. பருவத்தின் பு திகரத் தீர்க்ை , மக்ை ள் 

கஜபத்தின் பல்யவறு வழிை களத் கதாடங்கினர். 

உண்கமயில், விவசாேம் நமது வாழ்க்கை முகேறாை 

மாறிவிட்டது. விவசாேத்திற்கு ஏற்ப அகனத்து ம் 

ஏற்று க்ைகாள்ளப்பட்டு ள்ளன. படிப்படிோை , பருவம் 

மனிதர்ை ளால் அகேடாளம் ைாணப்பட்டது. அவர்ைள் ை

ாற்றின் திகசகேப் பார்த்து அல்லது பூமியின் 

யமரற்பறப்கப  வாசகன கசய்வதன் மூலம் 

விேஷங்ை கள மு ன்கூட்டிேய அறிேத் கதாடங்கினார். 

யவளாண்கமயின் வளர்ச்சி பு வியிேல் மாற்ற வகைைளின் 

அடிப்பகடயில் கசய்ேப்பட்டது. ஏராளமான நீர் 

இரு க்கு ம் இடத்தில் மக்ை ள் கநல் வளர்க்ை த் 

கதாடங்கினர், தண்ணீர் பற்றாக்குகற உள்ள இடத்தில், 

மக்ை ள் எண்கணய் வித்து க்ை கள வளர்க்ை த் 

கதாடங்கினர். இந்திோவின் விேஷத்கத எடு த்து க் 

ைகாண்டால், அது பலவகைோன பயிர்ை கள 

வளர்க்கிறது. வீடுைகளக் ைட்டு ம் ைகல 

யவளாண்கமயின் வளர்ச்சிோல் உருவாக்ை ப்பட்டது. 

அவர்ை ள் ைச்சா வீட்கட தூசி, ைல், மரம் மற்று ம் 

சாணத்துடன் ேதாரிக்ை த் கதாடங்கு கிறார்ை ள். 

பயிர்ை ளின் எஞ்சிேவற்றிலிரு ந்து கூகர கசய்தார்ை ள். 

மக்ை ள் தாங்ை ளாையவ து ணிை களத் ஆரம்பித்தார்ை ள். 

எனயவ, விவசாேம் உணவு , உகட மற்று ம் வீடு , வசதி 

ஆகிேவற்றின் பிரிக்ை  மு டிோத பகு திோை  மாறிேது. 

விவசாேத்தின் மூலம் மனிதன் சுே சார்புகேடவனாை 

மாறினான். 

நுவாகைன் 

திருவிழாக்ைளின் சுழற்சி விவசாேத்தின் சுழற்சியுடன் கபருமளவில் 

கதாடர்புகடேது. திருவிழாக்ைள் பயிர்ைகள விகதக்கும் யநரத்தில் அல்லது 

நல்ல பயிர் யவண்டி அல்லது மகிழ்ச்சிகே கவளிப்படுத்துவதற்ைாை 

அறுவகடயின் யபாது கைாண்டாடப்படுகின்றன. அத்தகைே 

பண்டிகைைளில் நுவாகைனும் ஒன்றாகும். இந்த விழாகவ ரசிக்ை 

ஒரிசாவின் மாவட்டங்ைளில் ஒன்றான சம்பல்பூருக்கு கசல்யவாம் 

வாருங்ைள். மக்ைள் அதற்ைான ஆர்வத்துடன் தோராகிறார்ைள். கிராமத் 

கதய்வத்திடமும் குல கதய்வத்திடமும் பிரார்த்தகன கசய்கிறார்ைள். 

கநல்லின் முதல் பயிர் கதய்வத்திற்கு வழங்ைப்படுகிறது. இதன் பின்னர், 

அதன் அன்றாட பேன்பாட்டிற்ைாை வீட்டிற்கு கைாண்டு வரப்படுகிறது. 

ஆனால், ஒரு சிக்ைல் இருந்தது. கதய்வத்திற்குப் பகடக்ை  ைலப்பு இன கநல்  

தூய்கமோை ைருதப்படாததால் அது இகறவனுக்குப் பகடக்ை 

ஏற்றுக்கைாள்ளப்படவில்கல. மக்ைள் அகனவரும் ைலப்பின கநல்கல 

உற்பத்தி கசய்ேத் கதாடங்கியுள்ளதால் அசல் கநல் மிகுந்த முேற்சியுடன் 

யதடப்பட்டு அகதக் ைலப்பின கநல்லுடன் ைலக்ைப்பட்டு,கதய்வத்துக்கு 

வழங்குவதால் அது தூய்கமோக்ைபாடுகிறது. ைங்கை நீகரத் கதளிப்பதன் 

மூலம் ஒரு கபாருட்ைகள தூய்கமோக்ைபடுவதற்கு இது ஒத்ததாை 

ைருதப்படது. இதன் பின்னயர பிரார்த்தகன கதாடங்ைப்படும். மற்ற 

பகுதிைளில் பணிபுரியும் மக்ைளும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து 

யசர்ந்துவிடுவார்ைள். இது அவர்ைளுக்கு மகிழ்ச்சிகே அளித்தது. ஆண்ைளும் 

கபண்ைளும் இரவில் கூடிவந்தனர், கபரிேவர் அங்கு இருந்த 

அகனவருக்கும் ‘நபார்னா’ பரிமாறினார். புதிே பயிரின் அரிசியிலிருந்து 

சகமத்த உணவுதான் ‘நபர்னா’. அவர்ைள் அகனவரும் நபர்னா மற்றும் பிற 

உணவுைகள உண்டனர். இதன் யபாது அகசவ உணவு வகைைளும் 

வழங்ைப்பட்டன. அகசவ உணகவ உட்கைாள்வது உணவின் 

இன்றிேகமோத பகுதிோை ைருதப்படுகிறது. எவர் அகசவ உணகவ 

சாப்பிடமாட்டாயரா, அவர் தனது அடுத்த கஜன்மத்தில் கைாக்ைாைப்  

பிறப்பார் என்று நம்பப்படுகிறது. 

புத்தாண்டு புதிர் 

பு த்தாண்டு கபரு ம்பாலான நாைரிை ங்ை ளில் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டு ம் வசந்த ைாலத்தில் 

கதாடங்கு ம். வசந்தம் பு திே வாழ்க்கையின் 

சின்னம். இதன் யபாது , கபரு ம்பாலான 

சந்தர்ப்பங்ை ளில் மரங்ை ள் மற்று ம் தாவரங்ை ளில் 

பூக்ைத் கதாடங்கு கின்றன. 

கமகசாப்கபாத்யதமிோவில் வசந்தத்தின்  முதல் 

அமாவாகச நாளில் பு த்தாண்டு கதாடங்கு ம் 

(இது இரான் என்று அகழக்ை ப்படு கிறது). பீஹு 

(இந்திோவில் அசாமின் வசந்த பண்டிகை), கபசாக்கி 

(பஞ்சாபில் அறுவகட கசய்யு ம் பண்டிகை ஏப்ரல் 

13-14 யததிை ளில் வரு ம் ), கசதி சந்த் (மார்ச் அல்லது 

ஏப்ரல் மாதத்தில் சிந்தி சமூைத்தின் பு திே ஆண்டு), 

நவ்யராஸ் (ஈராக், துரு க்கி மற்று ம் பாரசீை  சமூை ம் 

உட்பட மத்திே ஆசிோவின் நாடுைள்), கபாய்லா 

கபசாக் (யமற்கு வங்ை ம் மற்று ம் பங்ை ளாயதஷின் 

பு த்தாண்டு), பு த்தாண்டு (தமிழர்ை ளின் 

பு த்தாண்டு), ஒைாடி (கதலு ங்கு மற்று ம் 

ைன்னடம் யபசு ம் மக்ை ளின் பு த்தாண்டு), விஷு 

( ையரளாவில் அறுவகட திரு விழா) இந்த 

பண்டிகைைள் அகனத்து ம் வசந்த ைாலத்தில் 

ைகாண்டாடப்படு கின்றன. 



பயிற்சி - 4
கூட்டு சுதந்தைத்தின் தவவ்யவறு வடிவங்ைளுடன் உறகவ உணருங்ைள் 
குறிக்ககாள்: 

ைலப்பு பாரம்பரிேத்தின் கவவ்யவறு வடிவங்ைகள ஆராய்தல் 

சசயல்முவை: 

ைலப்பு பாரம்பரிேத்கத ஆழமாை புரிந்து கைாள்ள இது ஒரு மாதிரி  அமர்வு. 

இது ஒரு தன்னார்வ பயிற்சி. பங்யைற்பாளர்ைள் இந்த அமர்கவ முழுகமோை அனுபவிக்ைலாம். 

அமர்வு நிகறவகடே அதிை யநரம் யதகவ. எனயவ, பயிற்சிோளர் அதற்கு எற்றவாறு நடந்துகைாள்ளவும். 

பங்யைற்பாளர்ைள் அவர்ைள் விரும்பும் அளவுக்கு கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் வடிவங்ைகள முன்கவக்ை 

ஊக்குவிக்ை யவண்டும். 

கூட்டாை  விளக்ைம் தர  கூடுதல் ஊக்ைங்ைகள கைாடுங்ைள். 

ஒவ்கவாரு பங்யைற்பாளரும் தாங்ைள் உள்ளடக்கிே படிவத்கத விளக்ை யவண்டும், ஏன்? 

வசதிோளர் பின்வரும் புள்ளிைளில் தாங்ைள் கூறப்யபாவகத வகத சுருக்ைமாைக் கூற யவண்டும்: 

1. இகத தோர் கசய்யும்யபாது யபாது நீங்ைள் என்ன உணர்ந்தீர்ைள்?

2. தற்யபாது நீங்ைள் என்ன நிகனக்கிறீர்ைள்?

3. முதல் நாளுக்கும் இந்த விளக்ைத்கதக் கைாடுத்த பிறகும் உங்ைள் உணர்வுைளின் யவறுபாடுைள் என்ன?

4. இந்த பல்யவறு வகைோன கூட்டு பாரம்பரிேங்ைள் இல்லாதிருந்திருந்தால் என்ன வகைோன சமூைம்

இருக்கும் என ைற்பகன கசய்து பாருங்ைள்?

முடிவில், பயிற்சிோளர்  சமுதாேத்தின் இரண்டு நிகலைகள முன்கவக்ை யவண்டும். 

கதவவயான சபாருள்: 

பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு அவர்ைளின் யதகவக்யைற்ப கபாருகளத் யதர்ந்கதடுக்ைச் கசால்லுங்ைள். எனயவ, 

அவர்ைள் தங்ைள் யதகவக்யைற்ப கபாருகளத் யதர்வு கசய்து கைாள்ளலாம். 

கநரம்: 

அகர நாள் 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு 
ஆரம்பத்தில் ஜாலிோன சூழ்நிகலகே உருவாக்ைவும். நீங்ைள் முதலில் ஏதாவது கசய்து, பங்யைற்பாளர்ைள் 

எவ்வித தேக்ைமும் இன்றி இதில் ைலந்துகைாள்ள கவயுங்ைள். 

இந்த அமர்வில், பங்யைற்பாளர்ைள் முந்கதே அமர்வில் அவர்ைள் உருவாக்கிே ைலப்பு பாரம்பரிேக் ைருத்தின் 

கூட்டு வடிவங்ைளின் சில மாதிரிைகள முன்கவப்பார். 

பங்யைற்பாளர்ைள் தாங்ைள் யவகல கசய்ேவில்கல ஆனால், ஜாலிோை இருப்பதாை உணரச்கசய்ே 

முேற்சிக்ைவும். பாடல்ைள், ைகதைள், ைாவிேங்ைள், நாடைம், கபாம்மலாட்டம், நாட்டுப்புற இகச, 

திருவிழாக்ைள், உள்ளூர் திருவிழாக்ைள் மற்றும் பல வகைோன கூட்டு பாரம்பரிேங்ைகள நிகனவு கூர 

கவக்ைலாம். கபாதுவாையவ மனிதர்ைள் தங்ைள் ைடந்த ைாலங்ைள் திரும்பவும் வராதா என்ற ஏக்ைம் 

கைாண்டவர்ைள் என்பகதயும், கபரும்பாயலார் அயத வாழ்கவ மீண்டும் வாழ விரும்புவகதயும் 

பயிற்சிோளர்ைள்  நிகனவில் கைாள்ள யவண்டும். அவர்ைள் தங்ைள் ைடந்த ைாலத்கதப் பற்றி அவ்வாறு 

நிகனப்பதால், சில சமேங்ைளில்  யமாசமான ைடந்த ைால சம்பவங்ைளும், தற்யபாது அவர்ைளுக்கு நல்ல 

சம்பவங்ைளாைத் கதரியும். ஆகைோல், பயிற்சிோளர்ைள், பங்யைற்பாளர்ைளின் ைடந்த ைால வாழ்க்கைகே 

மீண்டும் வாழ்ந்து ைாட்ட ஊக்குவித்தால், அவரைள் மகிழ்ச்சியுடன் அகவைகள கவளிப்படுத்தத் தோராை 

இருப்பார்ைள். அவர்ைளது கசேல்ைள், மற்ற பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு அதிை தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும் என்பதில் 

எவ்வித ஐேமுமில்கல. 

இந்த அமர்வில், ஒரு குழு யதர்ந்கதடுத்த மாதிரி அவர்ைள் பகுதிைளில் உருவாகி மற்ற பகுதியிலும்  

பரவியிருக்ைலாம். இந்த குறிப்பிட்ட மாதிரி இரண்டு கவவ்யவறு சமூைக் குழுக்ைகள ஒன்றிகணக்ை 

முக்கிேமான பங்கை  வகித்திருக்ைலாம். இந்த நகடமுகறயின் மூலம் பங்யைற்பாளர்ைள் பல 

ைாலங்ைளிலிருந்து மக்ைள் தங்ைள் சாதி, மத, சமூைம் மற்றும் ைருத்திேல் யவறுபாடுைகளப் கபாருட்படுத்தாமல் 

ஒன்றாை வாழ்ந்திருப்பகத உணருவார்ைள். இந்த நகடமுகறக்குப் பிறகு பங்யைற்பாளர்ைள் சமூைங்ைளிகடயே 

நல்லிணக்ைத்தின் இகணப்பாை கூட்டு பாரம்பரிேத்கதக் ைாண்பார்ைள். சில பங்யைற்பாளர்ைள் இந்த மாதிரிைள்  

வரலாற்றில் தங்ைள் பங்கை நிகறயவற்றியுள்ளன என்றும் இன்கறே சூழலில் அவற்றிற்கு எந்தப் பங்கும் 

இல்கல என்றும் நிகனக்ைலாம். சிலர், இந்த மாதிரிைள் இன்றும் கபாருத்தமானகவ என்று நிகனக்ைலாம். 

கபாருத்தம் சிறிே அளயவ இருந்தாலும்  இந்த மாதிரிைள் பாதுைாக்ைப்பட யவண்டும் என்று மற்றவர்ைள் 

நிகனக்ைலாம். நாம் ஒரு நவீன உலகில் வாழ்கியறாம் எனயவ இது யதகவயில்கல என்றும், நவீன உலகின் 

யதகவைளுக்கு சாதைமான ைருத்துக்ைளும் எண்ணங்ைளும் எங்ைளிடம் உள்ளன, ஆையவ நமக்குப் பேனளிக்ைாத 

ைடந்த ைால விஷேங்ைளில் ஒட்டிக்கைாள்வது சரிோனதல்ல என்று கூறலாம். 

பயிற்சிோளர் (ைள்) புரிந்துகைாள்வதற்ைாை கைாடுக்ைப்பட்டுள்ள ைட்டுகரகே ைவனமாைப் படிதது சரிோைப் 

பபுரிந்து உள்ளீடுைகள வழங்ை யவண்டும். ஆனால் எல்லாவற்கறயும் ஒயர யநரத்தில் கசய்து முடிப்பது  

மிைவும் ைடினம் என்பதால், பங்யைற்பாளர்ைள் அக்ைட்டுகரகே  படிக்ை யநரம் யநரம் கைாடுத்து எல்லாரிடமும்  

ஒயர யநரத்தில் யைள்விைகளக் யைட்ைலாம். யைள்விைளும் அதற்ைான விளக்ைங்ைளும் விரிவுகர முகறகே விட 

புரிதகல அதிைரிக்ை மிைவும் உதவிோை இருக்கும். பயிற்சியின் முடிவில், பங்யைற்பாளர்ைள் கூட்டு 

பாரம்பரிேத்தின் யோசகனக்கு புதிே வடிவங்ைகளயும் புதிே பரிமாணங்ைகளயும் கைாடுத்துள்ளனர் என்பகத 

பயிற்சிோளர்(ைள்) உணர்ந்துகைாள்வார்ைள். இது இரு வழி ைற்றல் கசேல்முகறோகும், இதில் 

பங்யைற்பாளர்ைகளப் யபாலயவ பயிற்சிோளரும் பேன் கபற முடியும். கவவ்யவறு பங்யைற்பாளர்ைளுடன் 

பயிற்சிோளர் (ைள்) நடத்தும் ஒவ்கவாரு அமர்விலும் கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் வடிவங்ைளின் பட்டிேல் 

அதிைரித்துக் கைாண்யட இருக்கும். 

குறிப்பு  

சிக்ைகலப் பற்றி ஒரு நல்ல புரிதகல வளர்ப்பதற்கு (பக்ைம் 40-61 பக்ைத்திலிருந்து) 1-2-3-4-5 மற்றும் 6 ஐ 

வாசிக்ைவும். 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை -1 

ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் பண்டிகைைள் 
கதற்ைாசிோவில் ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைள் முக்கிேமாை மதத்கத 

அடிப்பகடோக் கைாண்டுள்ளன என்று கபாதுவாை நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும் 

இது முழுவதும் உண்கம இல்கல. கதற்ைாசிோவில் திருவிழாக்ைள் மற்றும் 

திருவிழாக்ைளின் முக்கிே ஆதாரமாை மதம் இருந்தாலும், அகவ நாட்டுப்புறக் 

ைகதைள், உள்ளூர் பழக்ைவழக்ைங்ைள், மாறும் பருவங்ைள், அறுவகட 

யபான்றவற்றுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. இகவ கபரும்பாலும் மத 

யவறுபாடுைகளத் தாண்டிே கசேல்ைள் ஆகும். 

கதற்ைாசிே ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைள் எண்ணிக்கையில் அதிைமாை இருப்பகத யபான்யற 

அகவைள் மரபும் யவறுபடுகின்றன. இவ்விழாக்ைள் கதற்ைாசிோவின் ைலாச்சார வாழ்க்கையின் சாராம்சமாகும். 

கதற்ைாசிோவின் ைலாச்சார வாழ்க்கையின் இரண்டு அம்சங்ைகளயும் - அதன் ஒற்றுகம மற்றும் பன்கம - 

ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைள் துகணக் ைண்டம் முழுவதும் அனுசரிக்ைப்படும் விதத்தில் ைாணலாம். 

கதற்ைாசிோவின் ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் பண்டிகைைளின் சில பண்புைள் பின்வருமாறு: 

1. உேர் மத மரபுைளின் யைாட்பாட்டு ஆகணைளால் முழுகமோை நிர்வகிக்ைப்படவில்கல என்றாலும், 

அகனத்து பண்டிகைைளிலும் சமூைமும் -மதமும்  உள்ளடங்கி உள்ளது. ஒவ்கவாரு பாரம்பரிே திருவிழாவிலும் 

வழிபாடு மற்றும் பண்டிகை பங்யைற்பு என இரண்டு அம்சங்ைள் உள்ளன. வழிபாடு பிரத்தியேைமாைவும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட மதத்துடன் சம்பந்தப் பட்டதாைவும் இருக்கும். எடுத்துக்ைாட்டாை யஹாலி, தீபாவளி மற்றும் ராம் 

நவ்மி. இந்துக்ைள் தங்ைள் ைடவுள்ைகளயும் கதய்வங்ைகளயும் தனிப்பட்ட அல்லது குடும்ப மட்டத்தில் 

வணங்குகிறார்ைள். ஆனால், ஈத் பண்டிகையின்யபாது  கூட்டு வழிபாட்டின் ஒரு பகுதிோை நமாகஸ வழங்ை 

முஸ்லிம்ைள் மசூதிக்குச் கசல்கிறார்ைள். கிறிஸ்துமஸ் அன்று, கிறிஸ்தவர்ைள் தங்ைள் மத யசகவைளுக்ைாை 

யதவாலேத்திற்கு கசல்கிறார்ைள். எவ்வாறாயினும், இந்த விழாக்ைளில் பங்யைற்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 

சமூைத்திற்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. திருவிழாவுடன் இகணக்ைப்பட்ட விழாக்ைளில் அகனத்து 

சமூைங்ைளின் உறுப்பினர்ைளும் பங்யைற்கின்றனர். யஹாலி, தீபாவளி, ஈத், கபசாக்கி மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் 

ஆகிேபண்டிகைைளில் உள்ளூர் மக்ைள் அகனவகரயும் ஏயதா ஒரு மட்டத்தில் அல்லது  ஏதாவது ஒரு வழியில் 

ஈடுபடுகின்றனர். எனயவ ஒரு வலுவான மத உள்ளடக்ைம் இருந்தயபாதிலும், இந்த திருவிழாக்ைள் கவவ்யவறு 

மதங்ைகளச் யசர்ந்தவர்ைளிகடயே ஒரு குறிப்பிட்ட கபாதுவான தன்கமகேயும் சமூை பிகணப்கபயும் 

குறிக்கின்றன. 

2. கபரும்பாலான பண்டிகைைள் பருவைால இேல்புகடேகவ. அகவ அறுவகட ைாலத்தின் மாற்றத்கதக் 

குறிக்கின்றன. அகனத்து பருவைால பண்டிகைைளும் ைாரிஃப் (ஆைஸ்ட்-அக்யடாபர்) மற்றும் ரபி (மார்ச்-ஏப்ரல்) 

ஆகிே இரண்டு அறுவகட ைாலங்ைளில் கைாண்டாடப்படுகின்றன. எனயவ பிஹு (ஜனவரி நடுப்பகுதி), ஓணம் 

(கசப்டம்பர்-அக்யடாபர்), கபாங்ைல் (ஜனவரி நடுப்பகுதி), வசந்த் பஞ்ச்மி (பிப்ரவரி), மைர சங்ைராந்தி (ஜனவரி), 

யலாஹ்ரி (ஜனவரி), கபசாக்கி (ஏப்ரல்) யபான்ற பல்யவறு பிராந்திே விழாக்ைள் விவசாே தளம் மற்றும் 

அறுவகட பருவத்துடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான அகனத்து பண்டிகைைளிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

கபாதுவான தன்கமகேக் ைாணலாம். 

3. அகனத்து பருவங்ைளிலும் விவசாேம் மற்றும் அறுவகடயுடன் இந்த திருவிழாக்ைள் 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளதால், கசேல்  மட்டத்தில் ஒரு வலுவான உலைம்சார்ந்த அல்லது மதச்சார்பற்ற 

அம்சத்கதக் கைாண்டுள்ளன. உதாரணமாை, பட்டம் பறக்ை விடுவது  மைர சங்ைராந்தியின் சிறப்பு அம்சமாகும். 

பிஹு பண்டிகைைளின் யபாது பிஹு நடனம் மிைப்கபரிே ஈர்ப்பாகும். இந்திோவின் கிளாசிக்ைல் நடனங்ைளில் 

ஒன்றான ைதைளி நடனம் ஓணம் பண்டிகையின் யபாது முக்கிே ஈர்ப்பாகும். படகு பந்தேங்ைள் அல்லது வள்ளம் 

ைழிேல் ஓணம் பண்டிகையின் சிறப்பாைக் குறிக்ைப்படுகிறது, இதில்  சிறப்பு படகுைளில் சுமார் 100 ஆண்ைள் 

பாடல்ைள் மற்றும் டிரம்ஸுடன் இகசயுடன் துடுப்பு இழுக்கிறார்ைள். யலாஹ்ரி பண்டிகையின்யபாது, 

பங்க்ராவின் இகசக்கு பஞ்சாப் மக்ைள் உயியராட்டமாை வந்து நடனமாடுகிறார்ைள். அயதயபால் குஜராத்தில் 

நவராத்திரியின் கமேமாை ைர்பா நடனம் உள்ளது. இப்படி நாம் கசால்லிக்கைாண்யட யபாைலாம் 

(வங்ைாளத்தில் துர்ைா பூகஜ, வட இந்திோவின் கபரும்பாலான திசரா கைாண்டாட்டங்ைள், பிரஜ் பகுதியில் 

யஹாலி, மைாராஷ்டிராவில் ையணஷ் சதுர்த்தி). இந்த பண்டிகைைளில் கபரும்பாலானவற்றின் 

கைாண்டாட்டத்தின் வடிவங்ைள் ஆய்வு கசய்ேப்பட்டால், அது மத சார்பற்றது, அதாவது, பக்தி அல்லாத, 

யைாட்பாடற்ற மற்றும் பிரத்தியேைமற்ற நடவடிக்கைைகள கமேமாை கவத்து உருவாகியுள்ளன.  



  
 
 

4. ைண்ைாட்சிைள் எந்த வித மதத்கதயும் உள்ளடக்கிேகவ அல்ல. கும்பயமளா மட்டும் ஒரு மதசம்பந்தமான 

நிைழ்வாகும்.  ைண்ைாட்சிைள் கபாதுவாை ைால்நகடைள், ஆடுைள், கைவிகனப் கபாருட்ைள் மற்றும் 

பலவகைோன கபாருட்ைகள விற்பகன கசய்தல் மற்றும் வாங்குதல் சம்பந்தப்படது. இந்த ைண்ைாட்சிைள் 

கதற்ைாசிோவின் பாரம்பரிே ைலாச்சார-வணிை வாழ்க்கைகே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன.சில 

ைண்ைாட்சிைளில் மத சடங்குைள் நகடகபறுகின்றன என்றாலும், அகவ கபரும்பாலும் வணிை அம்சங்ைளுக்கு 

அப்பாற்பட்டது.  

கதற்ைாசிோவின் ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைளின் வடிவம் அதன் ைலாச்சார வாழ்க்கையின் முக்கிே 

அம்சங்ைளுடன் ஒத்துப்யபாகிறது என்பகதக் ைாணலாம். திருவிழாக்ைள் கபரும்பாலும் மத ரீதிோனகவ 

ஆனால் யைாட்பாட்டு அல்லது பிரத்தியேை அர்த்தத்தில் இல்கல. அவற்றின் யதாற்றம் உடன் கதாடர்புகடே 

அளவிற்கு மட்டுயம அவர்ைள் மதவாதிைள் அவர்ைளின் கைாண்டாட்டத்தின் முகறயில் குறிப்பிட்ட மதம் 

முக்கிேமானதாை இருக்ைாது முக்கிேத்துவம். யமலும், மதங்ைளின் கபரிே பன்முைத்தன்கமகேயும் பல்யவறு 

வகைைகளயும் சிலருக்கு குகறக்ை முடியும். அடிப்பகட கபாதுவானது. பல திருவிழாக்ைள் கபேர் மற்றும் 

வடிவங்ைளில் வித்திோசமாை யதான்றக்கூடும். பங்யைற்பு ஆனால் அவர்ைள் அகனவரும் ஒயர ஆவி மற்றும் 

யதாற்றத்கத பகிர்ந்து கைாள்கிறார்ைள். ைண்ைாட்சிைள் யமயலாட்டமாை மட்டுயம. மத மற்றும் கதற்ைாசிோவின் 

ைலாச்சார-வணிை மரபுைளின் தோரிப்பு ஆகும். கமாத்தத்தில், திருவிழாக்ைளில் ஒரு மத அல்லது யைாட்பாட்டு 

உள்ளடக்ைம் இருக்கும்யபாது கூட, வடிவங்ைள் என்று கூறலாம். மாறாமல் மத சார்பற்றகவ. ைண்ைாட்சிைளில் 

கபரும்பாலும் உள்ளடக்ைம் மதமற்றது. எல்லாம் பிராந்திே ைலாச்சார முகறைள் கபரும்பாலான 

திருவிழாக்ைளில் கதளிவாைக் ைாணப்படுகின்றன, ஆனால் அவற்றின் அடிப்பகட ஒற்றுகமைள் ஒருயபாதும் 

சந்யதைமில்கல. கதற்ைாசிோவின் ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருவிழாக்ைள் உண்கமயில் கூட்டு பாரம்பரிேம், 

ஒத்திகசவு மற்றும் துகணக் ைண்டத்தின் பன்கமதன்கமக்கு பூரண எடுத்துக்ைாட்டு ஆகும்.   

 

 



  
 
 

ைட்டுகை  -2 
நாட்டுப்புற ஓவியம் மற்றும் மைபுைள் 
 

இந்திே ஓவிேங்ைளில் இரண்டு மரபுைள் உள்ளன- அரச நீதிமன்றங்ைளின் ஆதரவின் கீழ் 

கசழித்த பண்கடே சில்பா நூல்ைளில் யவரூன்றிே ‘கிளாசிக்ைல்’ மற்றும் ‘கவர்னகுலர்’ 

அல்லது சமூைங்ைள், முதன்கமோை கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடி சமூைங்ைளின் 

பாரம்பரிேம் மற்றும் நம்பிக்கைைளிலிருந்து யதான்றிே நாட்டுப்புற ஓவிேம். 

கிளாசிக்ைல் ைகலைளில் நீங்ைள் வர்ணம் பூசப்பட்ட சுவயராவிேங்ைள் மற்றும் 

மினியேச்சர் ஓவிேங்ைள் உள்ளன, யமலும் கைவிகனஞர் சமூைம் மற்றும் அவற்றின் 

கில்ட்ஸுடன் சிறந்த பள்ளிைள் இருந்தன. நாட்டுப்புற ஓவிேம் விஷேத்தில் முழு 

கசேல்முகறயும் ஒரு சடங்கு கசேல் மற்றும் ஒரு தகலமுகறயிலிருந்து மற்கறாரு 

தகலமுகறக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சுவர்ைள் மற்றும் தளங்ைளில் ஓவிேம் வகரந்து தங்ைள் வீடுைகள 

அலங்ைரிக்கிறார்ைள். 

கிளாசிக்ைல் ஓவிேங்ைள் அல்லது யைாவில்-ைகலைள் மன்னர்ைள் மற்றும் அவர்ைளின் ராஜ்ேங்ைள், அவர்ைளின் 

வாழ்க்கை, அவர்ைளின் நம்பிக்கைைள் மற்றும் அவர்ைளின் ைடவுளர்ைள் மற்றும் கதய்வங்ைளின் பதிவுைகள 

வழங்கினால், நாட்டுப்புற ஓவிேங்ைள் என்பது சாமானிே மக்ைளின் வாழ்க்கை, அவர்ைளின் புராணங்ைள் 

மற்றும் புகனவுைள், அவர்ைளின் ைடவுள்ைள் மற்றும் கதய்வங்ைளின் பதிவுைள். இந்திோவில், பிராமணிே 

தத்துவத்கதயும் மரபுவழி நாட்டுப்புற ைலாச்சாரத்கதயும் ஆதரித்த கிளாசிக்ைல் ைலாச்சாரத்திற்கு இகணோை 

அகனத்கதயும் ஏற்றுக்கைாண்டு தாராளவாத ைருத்துக்ைகள ஆதரிக்கிறது. அவர்ைளின் பிரதான ைவகலைள் 

மகழ மற்றும் பயிர்ைள் மற்றும் இேற்கையுடனான யபாராட்டங்ைள் மற்றும் வாழ்க்கையின் மீதான அவர்ைளின் 

நம்பிக்கை ஆகிேகவ ஊகிக்ைப்படுவகதக் ைாட்டிலும் பாராட்டப்பட யவண்டும், அனுபவிக்ை யவண்டும். 

அவர்ைளின் வாழ்க்கை மீதான ைாதல் துடிப்பான மற்றும் வண்ணமேமான அவர்ைளின் ஓவிேங்ைளில் 

கதளிவாை வருகிறது. 

திருவிழாக்ைள் மற்றும் ைண்ைாட்சிைள் முழு கிராமமும் ஒன்று கூடி கூட்டாை கைாண்டாடும் சந்தர்ப்பங்ைளாை 

இருந்தன. ஓவிேம் வகரவதில், ஒட்டுகமாத்த சமூைத்தின் பங்யைற்பும் முக்கிேமானது. கபரும்பாலான 

பாரம்பரிே இந்திே ஓவிேங்ைள் ஒன்றுக்கு பதிலாை பல ஓவிேர்ைளால் கசேல்படுத்தப்படுகின்றன. கூட்டாை 

மரபுரிகம கபற்ற பார்கவயும் திறகமயும் கூட்டாை ஒரு ைகலப் பகடப்பாை மாற்றப்படுகின்றன. 

இந்த ைலாச்சாரத்தின் கீழ் உள்ள சில முக்கிே ஓவிே மரபுைள் குஜராத்தின் ராத்வாக்ைளின் பித்யதாயரா 

ஓவிேங்ைள், மைாராஷ்டிராவின் வார்லி ஓவிேங்ைள், பீைாரின் மிதிலா பிராந்திேத்தின் மதுபானி ஓவிேங்ைள், 

ராஜஸ்தானின் ஃபார்ட்ஸ், ஆந்திராவின் கசரிேல் மற்றும் யமற்கு பாட் ஓவிேங்ைள். வங்ை. 

ரத்தவர்ைள் பஞ்சமஹால் மற்றும் பயராடா மாவட்டங்ைளில் ஒரு முக்கிேமான சமூைம். ராத்வாக்ைளின் 

நாட்டுப்புற ஓவிே பாரம்பரிேம் அவர்ைளின் வீடுைளின் சுவர்ைளில் பகடப்பின் ைட்டுக்ைகத மற்றும் 

பாதுைாப்பு மற்றும் நலனுடன் இகணந்த மிைவும் மரிோகதக்குரிே ைடவுள் பித்யதாயரா. பல ஓவிேர்ைள், 

ஆனால் ஆண்ைள் மட்டுயம பித்யதாயராகவ வகரகிறார்ைள். அவர்ைள் வண்ணம் தீட்டும்யபாது, இரண்டு 

அல்லது மூன்று பாடைர்ைள் கைாண்ட குழு பித்யதாயரா மற்றும் இந்தி ராஜா என்ற பகடப்பின் ைட்டுக்ைகதகே 

கதாடர்ந்து ஓதிக் ைாட்டுகிறது. ஓவிேம் முடிந்தபின், மற்கறாரு சடங்கு ஒப்புதல் வருகிறது, அங்கு பித்யதாயரா 

டிரான்ஸில் கவத்திருக்கும் யபட்வா ஓவிேத்கத விரிவாை ஆராய்கிறது. அவரது அனுமதி வழங்ைப்பட்ட 

பின்னர், ஓவிேத்திற்கு ஒரு ஆடு திோைம் கசய்ேப்படுகிறது, இது அதன் பிரதிஷ்கடக்கு வழிவகுக்கிறது. 

வார்லி பழங்குடி முக்கிேமாை மைாராஷ்டிராவின் தாயன மாவட்டத்தில் உள்ள சஹ்ோத்ரி மகலைளின் 

ைாடுைளில் வாழ்கிறது. வார்லி என்ற கபேர் “வாரல்” என்ற வார்த்கதயிலிருந்து வந்தது, அதாவது ஒரு பகுதி 

அல்லது ஒரு புலம். வார்லிஸின் வாழ்வாதாரத்தின் முக்கிே ஆதாரமாை விவசாேம் உள்ளது. ஓவிேங்ைள் 

புனிதமானதாைக் ைருதப்படுகின்றன, அது இல்லாமல் திருமண விழா நடக்ை முடிோது. அவர்ைளின் ஓவிேங்ைள் 

திருமணங்ைகளக் கைாண்டாடுவதில் கசய்ேப்படுகின்றன மற்றும் பழங்குடியினரின் வாழ்க்கை மற்றும் 

கசேல்பாடுைளின் அழகிே சித்தரிப்பு ஆகும். வார்லி ஓவிேங்ைள் மற்ற நாட்டுப்புற ஓவிேங்ைளிலிருந்து 

முற்றிலும் யவறுபட்டகவ, மற்றவற்றில் பிரைாசமான முதன்கம வண்ணங்ைள் ஏராளமாைப் 

பேன்படுத்தப்படுகின்றன. அதற்கு பதிலாை இங்யை அகவ பழுப்பு அல்லது கசங்ைல் சிவப்பு மண் 

அடிப்பகுதியில் கவள்கள நிறத்தில் வகரேப்பட்டுள்ளன. 



  
 
 

மதுபானி ஓவிேத்தின் ைகல பீைார் மதுபானிகேச் சுற்றியுள்ள கிராமங்ைளில் மிதிலா பிராந்திேத்தில் 

உருவாக்ைப்பட்ட பாரம்பரிே பாணிோகும். அவர்ைளின் ஓவிேங்ைள் பாரம்பரிேமாை கபண்ைளால் மட்டுயம 

கசய்ேப்பட்டன, அகவ அடிப்பகடயில் ஒரு மத இேல்புகடேகவ. சடங்கு அல்லது சடங்கு 

யநாக்ைங்ைளுக்ைாை அவர்ைள் தங்ைள் வீடுைளில் உள்ள சிறப்பு அகறைளில் (பூகஜ அகற, சடங்கு பகுதி, திருமண 

அகற), முக்கிே கிராம சுவர்ைளில் கசய்ேப்படுகிறார்ைள். கபண்ைள் யவகலகேத் கதாடங்குவதற்கு முன் 

கதய்வத்திடம் யநர்கமோன பிரார்த்தகன கசய்கிறார்ைள். இேல்பு மற்றும் புராணங்ைளிலிருந்து உருவங்ைள். 

ராமாேணத்தின் இந்து கதய்வங்ைளும் ைாட்சிைளும் மிைவும் பிரபலமானகவ. 

ராஜஸ்தானின் பில்வாரா மாவட்டத்தில் ஷாஹ்புராவில் உள்ள யைாயிலுடன் இகணக்ைப்பட்ட யஜாஷிைளால் 

‘ஃபார்ட்ஸ்’ என்று அகழக்ைப்படும் நீண்ட சுருள்ைள் தோரிக்ைப்படுகின்றன. மக்ைள் வழிபடும் புைழ்கபற்ற 

ஹீயராக்ைளின் வாழ்க்கையின் ைாட்சிைகள அகவ சித்தரிக்கின்றன. இந்த ‘ஃபார்ட்ஸ்’ பின்னர் ஒரு 

கிராமத்திலிருந்து இன்கனாரு கிராமத்திற்குச் கசல்லும் யபாபாஸ் என்று அகழக்ைப்படும் பக்தர்ைளால் 

ைகதகே பாடி, ‘ஃபார்ட்’ மீது வகரேப்பட்ட ைாட்சிைகள சுட்டிக்ைாட்டுகிறது. 

ஆந்திராவின் வாரங்ைலில் இருந்து உருள் ஓவிேம் பாரம்பரிேம் கசரிேல் சுருள் ஓவிேம் என்றும் 

அகழக்ைப்படுகிறது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூைத்தின் யதாற்றத்கத விளக்குகிறது மற்றும் அவர்ைளின் 

கதய்வங்ைள், யபய்ைள் மற்றும் ஹீயராக்ைளின் ைகதைகள கசால்கிறது. இந்த ைகல வடிவத்கதத் கதாடர 

கசரிேல் கிராமத்தில் உள்ள ஒயர குடும்பம் நைாஷி கவங்ைடராகமோவின் குடும்பம். ஒரு ைாலத்தில், நைாஷிைள் 

நீண்ட நீண்ட ைகதைகள சுருள்ைளின் வடிவத்தில் வகரந்தனர். முன்னதாை ைகதகசால்லிைளிகடயே 

அவர்ைளுக்கு அதிை கிராக்கி இருந்தது. இந்த ைகதகசால்லிைள் நைாஷிைள் தோரித்த சுருள்ைகள 

கிராமத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு இகச மற்றும் நடனத்துடன் ைாண்பித்தனர். 

பாட்டா கபயிண்டிங் (படச்சீத்ரா) யமற்கு வங்ைத்தின் ஒரு பாரம்பரிே ைகல வடிவம் மத மற்றும் சமூை 

யநாக்ைங்ைள் மற்றும் ைற்பகனைளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பாட்டா என்பது சமஸ்கிருத பட்டாவிலிருந்து 

துணி என்று கபாருள்படும் ஒரு பங்ைளா கசால். இந்த ைகல வடிவத்தின் சரிோன யதாற்றம் 

அறிேப்படவில்கல. ‘அவர்ைளின் சமூைத்தின் யதாற்றம் பற்றிே ைகதைள் கூட கதளிவாை இல்கல. படுவாக்ைள் 

முஸ்லீம்ைள் ஆனால் அவர்ைளுக்கு இந்து கபேர்ைள் உள்ளன, அகவ ராமாேணம், மைாபாரதம் மற்றும் 

புராணங்ைளின் ைகதைகள சித்தரிக்கின்றன. சித்ராைர் என்ற கபாதுவான குடும்பப்கபேர் அவர்ைளின் 

கதாழிகலக் குறிக்கிறது. ஓவிேங்ைள் யபட்ஸ் என்று அகழக்ைப்படுகின்றன, யமலும் யபட்ஸ் 

பார்கவோளர்ைளுக்கு ைாட்சிப்படுத்தப்படுவதால் ைகதைள் பாடல்ைள் மூலம் விவரிக்ைப்படுகின்றன. 

ஓவிேங்ைளின் இந்த நாட்டுப்புற மரபுைள் அகனத்தும் விகரவான நைரமேமாக்ைல் ைாரணமாை இப்யபாது 

குகறந்த மதிப்பில் கவக்ைப்பட்டுள்ளன. இவர்ைளில் கபரும்பாயலார் கதாழிலாளர்ைளாை யவகல கசய்வது 

யபான்ற பிற கதாழில்ைளுக்கு அகழத்துச் கசல்கிறார்ைள், அவர்ைளின் ைகல அழிந்துயபாகும் நிகலக்கு 

வருகிறது. இன்று ஓவிேங்ைகள ஊக்குவிக்ைவும் பாதுைாக்ைவும் அவசர யதகவ உள்ளது. 

 

 

 



ைட்டுகை  -3 
நாட்டுப்புற இகச 

அபரிமிதமான ைலாச்சார பன்முைத்தன்கம ைாரணமாை, நாட்டுப்புற இகசயின் 

வளமான பாரம்பரிேமும், பலவிதமான நாட்டுப்புற பாணிைளும் ைாணப்படுகின்றன . 

ஒவ்கவாரு பிராந்திேமும் அதன் தனித்துவமான பாணிோல் 

அகடோளப்படுத்தப்படுகின்றன. 

சில ைலாச்சார வரலாற்றாசிரிேர்ைள் பழங்குடி இகசகே நாட்டுப்புற இகசயின் கீழ் 

கவக்ை முகனகிறார்ைள். இருப்பினும், இரண்டு வகைைளும் யவறுபடுகின்றன. நாட்டுப்புற இகச கபரிே 

இந்திே சமுதாேத்தின் பிரதிபலிப்பாை இருந்தாலும், பழங்குடி இகச தனித்துவமான பழங்குடி மக்ைளின் 

ைலாச்சாரங்ைகளக் குறிக்கிறது. இரண்டு வடிவங்ைளும் உருவாை பல நூற்றாண்டுைளாகியிருந்தாலும், 

பழங்குடியினர் கதான்றுகதாட்டு  மகலப்பாங்ைான பகுதிைளில் அகமந்திருக்கும் அடர்ந்த ைாடுைளின் 

அருகியலயே வசித்த ைாரணத்தினால்,  பழங்குடி இகச நாட்டுப்புற இகசக்கும் முந்திேது ஆகும். பழங்குடி 

மற்றும் நாட்டுப்புற இகச இரண்டுயம தகலமுகறைளாை பரவிவந்தாலும், பழங்குடியினர் மற்றும் கிராமப்புற 

வாழ்க்கையின் கநருக்ைடி சூழலால் அவர்ைள் தங்ைகள  இதற்கு (கிளாசிக்ைல் இகசகேப் யபால) முழுகமோை 

அர்ப்பணிக்ை முடிேவில்கல. பழங்குடி மற்றும் நாட்டுப்புற இகசக்ைகலஞர்ைள், யவட்கடோடுதல், 

யவளாண்கம அல்லது அவர்ைளின் சாதாரண ைடகமைகள நிகறயவற்ற யவண்டும். கிராமம் / 

குக்கிராமங்ைளில்  வயோதிபர்ைள், தங்ைள் ஓய்வு யநரத்தில், இகளஞர்ைளுக்கு பயிற்சிேளித்து, திருமணங்ைள், 

விழாக்ைள், பிறப்புைள் யபான்ற சமூை சடங்குைளில் ஈடுபட அவர்ைகள ஊக்குவித்தார்ைள், இப்படித்தான் 

அவர்ைள் இகசத் திறகமைகள வளர்த்துக் கைாண்டார்ைள். நடவு மற்றும் அறுவகட ைாலங்ைளில் இகச 

பாடல்ைள் மூலம் அவர்ைல் தங்ைள் நம்பிக்கைைள், அச்சங்ைள் மற்றும் அபிலாகஷைகள 

கவளிப்படுத்துகிறார்ைள். சில பிராந்திேங்ைளில், ஒரு கபண்ணின் முதல் மாதவிடாய் யநரத்தில், அவளது  

கபண்கமகேப் பற்றியும், எதிர்ைாலத்தில் அவளுகடே திருமணக் ைடகமைள் பற்றியும் அறிவுறுத்தல்ைகள 

வழங்குவதற்ைாைவும், பாடல்ைள் ஒரு ைல்வி யநாக்ைத்திற்ைாை பாடினர். 

நாட்டுப்புற பாடல்ைளுடன் வரும் இகசக்ைருவிைள் கிளாசிக்ைல் இகசயில் ைாணப்படும் கமன்கமோன 

ைருவிைளிலிருந்து யவறுபட்டகவ. கபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்ைளில், நாட்டுப்புற இகசக்ைகலஞர்ைள் 

பேன்படுத்தும் இகசக்ைருவிைள் இகசக்ைகலஞராயலயே வடிவகமக்ைப்படுகின்றன. டஃப், யதாலாக், நல், 

நாைதா (தாள வாத்திேங்ைள்) மற்றும் எக்தாரா / யடாட்டாரா, சரிங்க்தா, ரபாப், சாந்தூர், கபன்ைாலி யபான்ற 

கபாதுவான ைருவிைள் (ைருவியின் கபேர் யபச்சுவழக்கு அல்லது கமாழியின்படி மாறுபடலாம்). இருப்பினும், 

குறிப்பிட்ட பிராந்திேங்ைளில் குறிப்பிட்ட நாட்டுப்புற பாணியில் எண்ணற்ற ைருவிைள் 

பேன்படுத்தப்படுகின்றன. கபாதுவாை, நாட்டுப்புற ைருவிைள் மற்றும் பதனிடப்பட்ட யதால்ைள், சவ்வு, 

மூங்கில், சிரட்கடைள், மண் பாகனைள் யபான்ற உள்நாட்டில் கிகடக்கும் கபாருட்ைளிலிருந்து தோரிக்ைப் 

ப்பட்டகவைளாகும். சில முக்கிேமான நாட்டுப்புற இகசக்ைருவிைள் பட்டிேல் கீயழ கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

பன்சுரி .................................. மூங்கில் புல்லாங்குழல் நாைடா ............... ................ கைட்டில் டிரம் 

சிம்தா ................................... கநருப்பு டங்ஸ் நகுலா .............. .................. மூங்கில் வீகண 

டாஃப் .................................. பியரம் டிரம் புங் ........ .............................. டிரம் 

யதாலக் / யதால்கி ............. பீப்பாய் டிரம் பூங்கி ........................ .......... பாம்பு ைருவி 

ஏக்தாரா / யடாட்டாரா .... எளிே வீகண  ரபாப் ....................... ........... வீகண 

கைட்டுவாதிேம் ............... சுத்திேல் வீகண சந்தூர் ........................ ......... சுத்திேல் துல்கிமர் 

ைாட்டம் ............................ ைளிமண் பாகன ஷாங்க் .... ............................ சங்கு 

குங்ரு .................................. ைணுக்ைா  ல் மணி ையாபிசந்த் ................... ...... ஒரு சரம் கைாண்ட ைருவி 

ைர்தால் ............................... மரத்தாலான ைகதட்டல்ை ள்      தந்தி பனாய் ........... ........... பாகன டிரம் 

ையால் ................................. ைளிமண் டிரம் கபனா .......... ..................... ஒரு குனிந்த ைருவி 

மாைடி வீணா ................... மூங்கில் வீகண டமாரு / இடக்ைா  / உதாகு .. மணியநர கிளாஸ் டிரம்ஸ் 

முர்ச்சாங் ........................... தாகட வீகண 
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குைல் வடிவங்ைள் 
 

கதற்ைாசிே பிராந்திேத்தில் கபாதுவான ைலாச்சார மூர்ச்கசைள், மரபுைள், உளவிேல் 

மற்றும் குறிப்பிட்ட நடத்கத முகறைள் இருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட 

ைாலப்பகுதியில் மூன்று நாடுைளின் முன்யனற்றத்தில் ஓரளவு உளவிேல் உட்பட 

தங்ைளது கபாதுவான தன்கமைகளத் தக்ை கவத்துக் கைாண்டிருக்கிறது. இந்த 

கபாதுவான தன்கமைளும் இணக்ைத்தன்கமயும் மிைத் கதளிவாைக் இகசயில் 

ைாணப்படுகின்றன. பின்வரும் குரல் வடிவங்ைளின் விளக்ைத்துடன், நமது துகணக் 

ைண்டத்கத அகவ எப்படி  இகணக்கும் ைலகவோகிறது என்பகத கதாடர்பு 

படுத்திப் பார்யபாம்.  

கிளாசிக்கல் /  பகுதியளவு  கிளாசிக்கல் 

தும்ரி 

தும்ரி என்பது பகுதிேளவு  கிளாசிக்ைல் இகசயின் ஒரு வடிவம். வழக்ைமாை, இந்த உகர கிருஷ்ணா மீதான 

ைாதல் அன்கபச் சுற்றி பின்னிப்பிகணந்துள்ளது இந்த உகர உத்தரபிரயதசத்தில் யபசப்படும் பிரிஜ் கமாழியில் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. இகசேகமப்புைள் கபரும்பாலும் ைகஹர்வா (8 பீட்ஸ்), 16 பீட்ஸின் அடா தாள் என 

அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. தும்ரி 19 ஆம் நூற்றாண்திலிருந்து பிரபலமானது. 

தாத்ரா 

தாத்ராவும் தும்ரியுடன் பல ஒற்றுகமகேப் பகிர்ந்து கைாள்ளும், ஒரு பகுதிேளவு  கிளாசிக்ைல் இகச 

வடிவமாகும். தாத்ரா தளர்வாை இேற்றப்பட்டுள்ளதால், இது ைகலஞருக்கு அதிை சுதந்திரத்கத கைாடுக்கிறது. 

இதில் எந்தகவாரு சாதாரண தாளத்கதயும் பேன்படுத்தலாம், சில சந்தர்ப்பங்ைளில் இது 8 (beat) ைகஹர்வா 

தாளத்தில் அகமக்ைப்படுகிறது. இதில் பேன்படுத்தப்படும் ராைங்ைள் பிலு அல்லது பஹாடி. 

துருபாத்  

வட இந்திோவில் நகடமுகறயில் உள்ள கிளாசிக்ைல் இகசயின் பழகமோன பாணிைளில் ஒன்று இது, யபரரசர் 

அக்பர் அரசகவயில் புைழ்கபற்ற பாடைரும், ைலாச்சாரம் மற்றும் ைல்வியின் சிறந்த புரவலருமான   டான்சனின் 

ைாலங்ைளில் இவ்விகச அதன் உச்சத்கதத் அகடந்தது. துருபத் இகச தூய்கமோன தரம் மற்றும் தவறாத 

தாளத்துக்கு  கபேர் கபற்றது. இது பைவாஜ் (ஒரு பண்கடே மிருதங்ைம்) உடன் இகணந்து பாடப்படுகிறது. 

துருபத்தின் ைருப்கபாருள்ைள் வழக்ைமாை கபரிே மன்னர்ைள், புராணக் ைகதைள் அல்லது பக்திப் பாடல்ைளின் 

கவற்றிைகளச் பற்றிோகவ ஆகும். துருபத் நான்கு பகுதி ைட்டகமப்பில் (ஸ்திகே, அந்தாரா, சஞ்சாரி மற்றும் 

ஆபாக்) இகசேகமக்ைப்படுகிறது. யமலும் இது வழக்ைமாை 12 beats டிவ்ரா, 7 beats, 14 beats ஃயபாயராடாஸ்ட் 

ஆகிே  சவுட்டல் தாளத்தில் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இது இந்துஸ்தானி இகசயில் மிைவும் ைடினமான 

பாணிைளில் ஒன்றாகும். அதன் முகறோன ைட்டகமப்பு மற்றும் ைடினத்தன்கம  ைாரணமாை, சாதாரண மக்ைள் 

இகத பாராட்டுவதில்கல, ஆனால், இப்யபாது ஒரு சில பாடைர்ைள் இந்த வடிவத்கத பின்பற்றுகின்றனர். 

துருபத் குரல் வடிவத்தின் பிரதிபலிப்பாை ஒரு ைருவி வடிவத்கதக் கைாண்டுள்ளது. 

Dhamar 

துருபாத்கதப் யபாலயவ, தாமரும் மிைவும் பழகமோன பாணியில் பாடுவது ஆகும். தாமருக்கு ஒரு ைருவி 

வடிவமும் உண்டு. இதன் வடிவில் துருபாத்துடன் ஒற்றுகமைள் இருந்தாலும், அது அதன் தன்கமயில் அதிை 

ைாதகல கவளிப்படுத்தும் குணத்கதக் கைாண்டது. இதன் ைருப்கபாருள்ைள் கிருஷ்ணாகவச்  சார்ந்திருக்கும். 

தமர் யஹாரி (யஹாலி) என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது, யமலும் இது 14 beats தாளத்தில் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

துருபாத் யபான்யற தாமருக்கும் தற்ைாலத்தில் மிைக் குகறவான  புரவலர்ையள உள்ளனர். 

டாரனா 

தரனா என்பது கபாருளற்ற வார்த்கதைகளப் மிை விகரவான திரும்பத் திரும்ப பேன்படுத்துவகத 

அடிப்பகடோைக் கைாண்டது. பல்துகற ைவிஞரும் இகசக்ைகலஞருமான அமீர் குஸ்ராவ் இகதக் 

ைண்டுபிடித்தார் என்பது மரபு. இந்திோ முழுவதும் இது ைாணப்படுகிறது. தாரணா ைர்நாடை இகசயில் 

தில்லானா என்று அகழக்ைப்படுகிறது, இது கபாதுவாை நடன நிைழ்ச்சிைளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 



  
 
 

காயல் 

ைாேல் என்பது ஒரு பாரசீை கசால், இது ‘சிந்தகன’ அல்லது ‘ைற்பகன’ என்பகதக் குறிக்கிறது. கசாற்ைகளக் 

ைண்டிப்பாை ைகடப்பிடிப்பதில் முக்கிேத்துவம் கைாடுக்கும் துருபாத் யபாலல்லாமல், ைாேல் குறுகிே 

வரிைகளயே கைாண்டுள்ளன, ஏகனனில், ஒவ்கவாரு வார்த்கதயும் பாடைரின் திறகமக்கு ஏற்ப பல்யவறு 

வழிைளில் நீட்டிக்ைப்பட்டு விரிவாக்ைப்பட்டு பாடப்படுகிறது. ைாேல் ‘ஸ்திகே’ மற்றும் ‘அன்தாரா’ என்ற 

இரண்டு பகுதி ைட்டகமப்கப அடிப்பகடோைக் கைாண்டது. 

இரண்டு வகைோன ைாேல்ைள் உள்ளன: அகவ முகறயே, விலம்பிட் ைாேல் (படா ைோல் என்றும் 

அகழக்ைப்படுகிறது) மற்றும் ட்ரட் ைாேல் (யசாட்டா ைாேல்). விலாம்பிட் ைோல் கமதுவான யவைத்தில் 

பாடப்படுகிறது, அயத யநரத்தில் ட்ரட் ைாேல யவைமாை பாடப்படுகிறது. விலம்பிட் ைோல் 15 ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஜான்பூரின் மன்னர் (சுல்தான்) ஹுகசன் ஷர்கிோல் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் யபரரசர் 

முைமது ஷாவின் அரசகவ இகசக்ைகலஞர்ைளால் ‘ரங்கியல’ ‘சதாரங்’ மற்றும் ‘அடாரங்’ யபான்ற 

நூற்றுக்ைணக்ைான விலம்பிட் ைாேல்ைகள இேற்றினர். ட்ரட் ைேகல 14 ஆம் நூற்றாண்டில் ஹஜ்ரத் அமீர் 

குஸ்ராவ் ைண்டுபிடித்தார். 

தப்பா 

தப்பா கபரும்பாலும் பஞ்சாபி கமாழியில் பாடப்படுகிறது, இப் பாடல் சிறிே டான்ஸுடன் 

இகடகசருைல்ைளுடன் பாடப்படுகிறது. தப்பா குகறவான பாடல் வரிைகளக் கைாண்டு, இரண்டு பகுதி 

ைட்டகமப்பிற்கு )ஸ்கத மற்றும் அந்தாரா) அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. முைமது ஷாவின் ஆட்சிக் ைாலத்தில் குலாம் 

நபி யஷாரி (யஷாரி மிோன்) என்பவரால் தப்பா ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. கமன் கிளாசிக்ைல் இகசயின் ஒரு 

வடிவமான தப்பா, பஞ்சாப் மற்றும் வாரணாசியில் மிைவும் பிரபலமானது. வங்ைாளத்திலும் அழைான 

தப்பாக்ைகளக் ைாணலாம். தப்பா கபாதுவாை ைாமாஜ், ைாஃபி, பிலு, கபரவி ராைங்ைளில் பாடப்படுகிறது. 

கஜல் 

ைஜல் என்பது இந்திோவிலும் பாகிஸ்தானிலும் பிரபலமான இகச வடிவமாகும். இருப்பினும், ைஜல் அதன் 

ஆரம்மபக் ைட்டத்தில் இருந்தயபாது அது முழு இகசயுடன் கூடிே பாடலாை இல்லாமல் பாராமல் ைவிகத  

கசால்வது யபான்ற ஒரு தன்கம உகடேது. தற்யபாகதே ைாலங்ைளில், ைஜல் கபாதுவாை ஒரு இகச 

அகமப்பாை ைருதப்பட்டு பாடல்ைளுக்கு முக்கிேத்துவம் கைாடுக்ைப்படுகிறது. இந்திோவில் 12 ஆம் 

நூற்றாண்டில் ைஜல் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் கபர்சிோவிலிருந்து இறக்குமதி கசய்ேப்பட்டது என்று 

வரலாற்று வட்டாரங்ைள் கதரிவிக்கின்றன. இந்திே ைகலஞர்ைள் ைஜல் வடிவத்கத உள்ளூர் ைலாச்சாரத்துக்கு 

ஏற்ப மாற்றிேகமத்தனர், யமலும் இது இந்திே முஸ்லிம்ைளிகடயே மிைவும் புைழ் கபற்றது. 

ைஜல் இந்திோவின் வாடா பகுதியில் முதன்முதலில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட யபாதிலும், கதன்பகுதியிலும்  

ஒரு வளமான இடத்கதபடித்தது. உருது இலக்கிே யநாக்ைங்ைளுக்ைாை பேன்படுத்தத் கதாடங்கிேயபாது, 

குறிப்பாை யைால்கைாண்டா மற்றும் பிஜாப்பூரில் இது இடம் பிடித்தது. 

இந்த ைவிகத வடிவத்திளிருந்த்டு  இகச வடிவமாை மாற்றும் கசேல் மந்தமாையவ நடந்தது. ைஜல், 19 ஆம் 

நூற்றாண்டில், ைகல, இலக்கிேம், நடனம், இகச, ஆசாரம் (கதஹ்சிப்) மற்றும் உேர் ைலாச்சாரத்தின் கீழ் வந்த 

அகனத்கதயும் கசறிவுபடுத்திே தாவீஃப்ைள் என அகழக்ைப்படும் அரசகவேணங்குைளுடன் சம்பந்தப்படத்  

கதாடங்கிேது. அரசகவேணங்குைளின் இகச திறன்ைளுக்ைாை, குறிப்பாை ைஜகல வழங்குவதற்ைாை அவர்ைள் 

கவகுவாை பாராட்டப்பட்டனர். இருப்பினும், 19 மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் நிலப்பிரபுத்துவ 

சமுதாேத்தின் வீழ்ச்சியும் அதன் கநறிமுகறைளும் தவீஃப் பாரம்பரிேத்தில் சரிகவக் ைண்டன. இதன் 

விகளவாை, ைலாச்சாரத்தின் மாற்றம் ைஜலின் கசேல்பாட்டிலும் பிரதிபலித்தது. ஆனால் இந்த மாற்றம் ைஜல் 

ைகலஞர்ைகளத் தடுக்ைவில்கல, யமலும் அவர்ைள் அதன் இகச உள்ளடக்ைத்கதத் கதாடர்ந்து 

யமம்படுத்திக்கைாண்யட இருந்தனர், யமலும் ைஜல்ைள் ைச்யசரி அரங்குைளில் பாடப்பட்டு பாராட்கடப்  கபறத் 

கதாடங்கின. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இகசப்பதிவு மற்றும் திகரப்படத் கதாழில்ைளின் வளர்ச்சியுடன், ைஜல் 

இகச வடிவமாை ஒரு முழுகமகே அகடந்து கசய்தி ஊடைங்ைளின் ஒரு பகுதிோை மாறிேது. இருப்பினும், 

ைஜல் பாடல்ைளின்  தன்கம வாடிக்கைோளர்ைகளத் திருப்திப்படுத்த தவறிவிட்டது. ஒரு ைஜலின் ைவிகத 

ைட்டகமப்பு, கதாடர்ச்சிோை ஒன்றாை பிகணக்ைப்பட்ட ஒரு துல்லிேமான அகசைளுடன் கூடிே ஈரடிக்  ைவிகத 

அடிப்பகடயில் அகமந்திருக்கும். 

முதல் யஜாடி மிை முக்கிேமானது மற்றும் ‘மாட்லா’ என அகழக்ைப்படுகிறது, இது முழு ைஜலின் ஒட்டுகமாத்த 

வடிவத்கதயும் பாங்கையும் விளக்குகிறது. ஒவ்கவாரு அடுத்தடுத்த ஈரடியும் நன்கு வகரேறுக்ைப்பட்ட 

பாணியில் ‘மாட்லாவுடன்’ கதாடர்புகடேதாயிருக்கும் . ைகடசி ஈரடி, மீண்டும் மிைவும் முக்கிேமானது, அது  

‘மக்தா’ என்று அகழக்ைப்படுகிறது. இது ைவிஞரின் புகன கபேகரச்  (தைல்லஸ்) கசால்லும். இது வழக்ைமாை 

ஒரு தனிப்பட்ட வரி ைஜலின் மூலக் ைருத்திலிருந்து இருந்து யவறுபட்டது. மாே வதந்தி ைாதல்ைள், புரட்சிைர 

ைருத்துக்ைள் முதல் சமூை விபரங்ைள் வகர ைஜலில் பேன்படுத்தப்படும் கபாதுவான ைருப்கபாருள்ைள் ஆகும். 



  
 
 

ைஜலின் இகச வடிவம், மாறக்கூடிேதாை இருந்தாலும், மற்ற இந்துஸ்தானி கமன்  கிளாசிக்ைல் வடிவங்ைகளப் 

யபான்றதுதான். நவீன ைஜலின் தாள வடிவம் வழக்ைமாை ரூபக் (7 beats), தாத்ரா (6 beats) மற்றும் ைகஹர்வா (8 

beats) ைளில் அகமக்ைப்பட்டிருக்கும். 

பக்தி இவச 

கவ்வாலி 

இந்திோவிலும் பாகிஸ்தானிலும் ைாணப்படும் ைவ்வாலி என்பது இஸ்லாமிே பாடலின் பாரம்பரிே வடிவம் 

ஆகும். ைவ்வாலி என்ற கசால் அரபு வார்த்கதயிலிருந்து உருவானது, அதாவது ‘அடிக்யைாள்ைள்’ அல்லது 

‘ைருத்து’ என்பதாகும். தீர்க்ைதரிசிைள் மற்றும் ைடவுளின் ைட்டகளைளுக்கு ைவ்வாலிகே முதன்கமோை 

அர்ப்பணித்துள்ளார். இந்த பாணி வட இந்திோ மற்றும் பாகிஸ்தானின் ஆன்மீை மற்றும் ைகல வாழ்க்கையுடன் 

கநருக்ைமாை இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைவ்வாலி என்பது சிறந்த சூஃபி பாரம்பரிேத்தின் ஒருங்கிகணந்த பகுதிோகும். சூஃபித்துவம் - 

கதய்வீைத்துடனான தனிப்பட்ட ஒற்றுகம மூலம் சத்திேத்கதயும் கதய்வீை அன்கபயும் அகடே முேற்சிக்கும் 

துகணக் ைண்டத்தில் ஒரு தனித்துவமான பாரம்பரிேத்  தத்துவம் ஆகும், இது சுத்த பக்தியின் மூலம் நம் 

தற்ைாலிை இருப்பில் ைடவுகள அகடே முடியும் என்பகத வலியுறுத்துகிறது. எனயவ, இது பக்தி இேக்ைத்தின் 

பல்யவறு பிரிவுைளுடன் வலுவான உறகவக் கைாண்டுள்ளது, இது "இங்யையும் இப்கபாழுதும், இந்த 

வாழ்க்கையிலும்" கதய்வீைத்கத அகடவதற்ைான கைாள்கைகே வலியுறுத்துகிறது. மரணத்திற்குப் பிறயைா 

அல்லது இறுதித் தீர்ப்பினாயலா மட்டுயம ைடவுகள அகடே முடியும் எனும் பிரதான இஸ்லாமிேத்திற்கு 

மாறாை, இந்த வாழ்க்கையில் மனிதர்ைள் ைடவுளுடன் கதாடர்பு கைாள்ள முடியும் என்று சூஃபிைள் 

நம்புகிறார்ைள். அரபியில், இந்த விசித்திரமான பிரிகவ தசாவ்ஃப் என்று அகழக்ைப்படுகிறார்ைள். 

பஜன் 

பஜன்ைள் என்பது ைடவுளின் எண்ணங்ைகளயும் கசேல்ைகளயும் கவளிப்படுத்தும் எளிே பாடல்ைள். இதில் 

வாழ்க்கையின் உண்கமைள் மக்ைளின் அன்றாட கமாழியில் சித்தரிக்ைப்பட்டுள்ளன. இகடக்ைாலத்தில் பக்தி 

இேக்ைம் என்று அகழக்ைப்படும் இந்து மறுமலர்ச்சி இேக்ைத்தின் ஒரு பகுதிோை பஜன் பிரபலமானது. பக்தி 

இேக்ைத்தின் கசய்தி எளிகமோனது, அதாவது, ைடவுளின் தன்னலமற்ற அன்கபப் பின்கதாடர்வதில் 

ஈடுபட்டால் எவரும் ஆன்மீை இரட்சிப்கப அகடே முடியும் எனக் கூறுகிறது. குறிப்பாை பக்தி இேக்ைம், 

மற்றும் கபாதுவாை பஜன்ைள் கபாது மக்ைளின் ஆன்மீை வலுவூட்டகலக் கைாண்டிருக்கின்றன, யமலும் அகவ 

அகவ படித்த உேர் வர்க்ைங்ைள் மற்றும் உேர் சாதிைளின் யைாட்கடோை இருந்த முகறோன சடங்குைள் 

அல்லது சமஸ்கிருத அறிகவ முன்கவக்ைவில்கல. எனயவ, உகழக்கும் மக்ைள் சமூைத்தில் தங்ைள் இடம் 

மற்றும் கதாழிகலப் கபாருட்படுத்தாமல், பஜகனப் பாடலாம். பக்தி இேக்ைத்தின் முன்னணி நபர்ைள் பலர் 

ைபீர், கரதாஸ், சூர்தாஸ் யபான்றவர்ைள் பக்தி பாடல்ைகள பிரபலப்படுத்தினர், இருப்பினும் அவர்ைள் 

தாழ்த்தப்பட்ட வர்க்ைத்கதச் யசர்ந்தவர்ைள். பஜகனகே இகச ரீதிோை விவரிக்ை முடிோது, ஏகனனில் இது 

குணாதிசேங்ைளால் வகரேறுக்ைப்படாமல், பக்தி உணர்வால் (பக்தி) வகரேறுக்ைப்படுகிறது. பஜன்ைளின் 

ஸ்கபக்ட்ரமில் எளிே இகச மந்திரம் (துன்) முதல் குரல் இகசயின் உேர் பதிப்புைள் வகர இகச பாணிைள் 

அடங்கும். பஜன்ைளின் ைவிகத பட்டிேல்ைள் தரமான வாய்ப்பாட்டு முதல் ‘துன்’ யபான்ற மிைச் சாதாரண 

வாய்ப்பாட்டு வரிகச  வகர பல வகைைகள உள்ளடக்கிேது. 

வங்காளப் பாயுல்களின் இவச: 

பாயுல் என்றால் கபத்திேக்ைாரத்தனம் மற்றும் நரம்பு மின்யனாட்டத்தின் உணர்கவ சித்தரிக்கும் சமஸ்கிருத 

வார்த்கத ‘வாயு’ (சமஸ்கிருத வாயுவில்) என்பதிலிருந்து கபறப்பட்டது. நிறுவப்பட்ட சமூை சட்டங்ைள்  

அல்லது பழக்ைவழக்ைங்ைளுக்கு இணங்ைாதவர்ைளின் யவண்டுயைாளாை ‘பாயுல்’ மாறிவிட்டது. அவர்ைள் 

தங்ைள் கசாந்த நலனில் மட்டுயம மகிழ்ச்சிேகடகிறார்ைள். அவர்ைகளப் கபாறுத்தவகர, "நாங்ைள் பாடலிலும் 

நடனத்திலும் ஒவ்கவாருவரிடமும் மகிழ்ச்சிோயிருக்கியறாம்"என்பார்ைள். அவர்ைளின் தத்துவத்தின் 

கைாள்கைைகளப் பற்றி ஒவ்கவாருவரிடமும் பாயுல்ைள் யைட்ைப்பட்டால், அவர்ைள் வார்த்கதைளில் பதிலளிக் 

ைாமல் பாடல்ைளில் பதிலளிப்பார்ைள். அவர்ைள் பாடிக்கைாண்டும் நடனமாடிக்கைாண்டும் இடம் விட்டு இடம்  

நைர்கிறார்ைள். பாடல்ைள் மதம், சாதி மற்றும் வர்க்ைப் பிளவுைகளக் ஒன்றிகணக்கும் ைருப்கபாருள்ைகளக் 

கைாண்டுள்ளன. பல பாயுல் பாடல்ைளில் இகசேகமப்பாளரின் கைகோப்பம் கூட இருப்பதில்கல. அவர்ைள் 

தங்ைகள ‘ஷாயஹாஜ்’ பாகதயின் (எளிதான பாகத) பேணிைள் என்று ைருதுகிறார்ைள். பாயுல் பாடல்ைளுடன் 

வரும் இகசக்ைருவிைள் கபாதுவாை யைால் (ைளிமண் டிரம்), குபா, சிங்கிைள், புல்லாங்குழல் மற்றும் எக்தாரா / 

யடாட்டாரா யபான்றகவ ஆகும். ஆரம்பத்தில், பாயுல் பாடல்ைள் உள்ளூர் வங்ைாள கமாழிைளில் 

இேற்றப்பட்டன, யமலும் அகவ வாய்வழி மரபு மூலம் தகலமுகறோை தகலமுகறோை பின்பற்றப் பட்டன.  



  
 
 

ஷாபாத் 

ஷாபாத் என்றால் “வார்த்கத” என்று கபாருள். இது ைடவுளின் தன்கம, கபாது மக்ைளின் வாழ்க்கை 

அனுபவங்ைளின் தாக்ைத்கதயும் குறிப்பாை சீக்கிேர்ைகளக்  குறிக்கும் குருக்ைளின் (ஆசிரிேர்ைள்) 

கசாற்கபாழிகவக் குறிக்கிறது. ‘ஷாபாத்’, ‘ஆசிரிேரின் வார்த்கத’ என கபாருள்படும் ‘குர்பானி’கேயும் 

குறிக்கும். ஷாபாத் மற்றும் குர்பானி என்ற இரு வார்த்கதைளும் சீக்கிேர்ைளின் புனித நூலான ‘குரு கிரந்த்’ 

சாயஹப்பிலிருந்து வந்தகவைள். பார்ப்பதற்கு பஜன்ைகளப் யபாலயவ இருந்தாலும், ஷாபாத் 

சீக்கிேர்ைளிகடயே பிரபலமானது. ஷாபாத் என்பது மனிதகுலத்தின் ஆன்மீை வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதிோகும். 

குர்பானி ைடவுளின் எல்கலேற்ற குணங்ைகளத் தழுவுவதால், அதன் முக்கிேத்துவத்கதப் புரிந்துகைாள்ள தீவிர 

ஆய்வு மற்றும் திோனம் யதகவ. வரலாற்று ரீதிோை, ‘ஷாபாத்’ பாரம்பரிே இகச பாணிைளில் 

பாடப்பட்டுள்ளது. ‘கிரந்த் சாஹிப்’, உண்கமயில், பல்யவறு ‘ஷாபாத்ைள்’ பாடப்பட்ட  யவண்டிே எளிகம 

ோன ராைங்ைகளக் குறிப்பிடுகிறது. கிளாசிக்ைல்  தீன் தாளம்  மற்றும் ஏை தாளம் யபான்றவற்றில் ‘ஷாபாத்’ 

பாடப்படுகிறது. ‘ஷாபாத்’ பாடுபவர்ைள் ராகிைள் என்று அகழக்ைப்படுகிறார்ைள், அவர்ைள் முன்பு யவதங்ைள், 

இகச பயிற்சி மற்றும் ஆன்மீை வளர்ச்சி ஆகிேவற்றில் யதர்ச்சி கபற்றவர்ைள். இருப்பினும், பல ஆண்டுைளாை, 

‘ஷாபாத்’ இலகுவான அல்லது பகுதி -கிளாசிக்ைல் வடிவங்ைளிலும் பாடப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை - 5 

ைகதயைங்ைம் 
பாலாட், பாடல்ைள், ஹீயரா-லாட்ஸ், ஓட்ஸ், பாடல்ைள் மற்றும் மந்திரங்ைகள ஒரு 

சடங்கு சட்டத்திற்குள் அல்லது சுோதீனமாை பாடுவது மிைவும் பழகமோன 

பாரம்பரிேமாகும். உண்கமயில், இது நாடைத்தின் யதாற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஒரு 

தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துகிறது. இந்திே நாட்டுப்புற தியேட்டரின் யதாற்றம் மிைவும் 

பழங்ைாலத்திலியே ைாணப்படுகிறது. பழங்குடி குகை ஓவிேங்ைள், பண்கடே யவத 

இலக்கிேங்ைள் மற்றும் புத்த இலக்கிேங்ைள் மற்றும் இந்திே நாட்டுப்புற 

நாடைங்ைளின் துடிப்பான கசேல்பாட்கட பதிவு 

கசய்துள்ளன.‘நாட்டிேசாஸ்திரத்கத(சிலயநரங்ைளில் ஐந்தாம் யவதம் என்றும் 

அகழக்ைப்பட்டிருக்ைலாம் ) கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் கி.பி.இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் இகடயே 

எழுதிே பாரத் முனியும்    இந்திே நாட்டுப்புற நாடைங்ைளின் மைத்துவத்கதயும் பதிவு கசய்துள்ளார். 

கிளாசிக்ைல் சமஸ்கிருத தியேட்டரில் நாட்டுப்புற நாடைங்ைளின் தாக்ைத்தின் அறிகுறிைள் உள்ளன. 

இருப்பினும், 15-16 ஆம் நூற்றாண்டுைளியலயே நாட்டுப்புற நாடைங்ைள் ஒரு ஊக்ைத்கதப் கபற்று கவவ்யவறு 

பிராந்திேங்ைளில் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஊடைமாை மாறிேது. இேற்கைோையவ, நாட்டுப்புற நாடைம் பல்யவறு 

பகுதிைளின் கவவ்யவறு கமாழிைகளப் பேன்படுத்தி அதில் உருவாகி  வளர்ந்தது. சமஸ்கிருத ைாவிேங்ைள் 

மற்றும் புராணங்ைளின் ைகதைள், வரலாற்றுக் ைகதைள், ைாதல் மற்றும் வீரம் பற்றிே நாட்டுப்புறக் ைகதைள் 

மற்றும் உள்ளூர் ஹீயராக்ைளின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் ைணக்குைகள உள்ளடக்கிேது இதன் ைருப்கபாருள்ைள் . 

ைகத கசால்லுபவர் அல்லது சூத்திரதர் கைாமாளித்தனமாையவா(mime), இகச மற்றும் நடனம், 

கபாம்மலாட்டம், பட சுருள்ைள் மற்றும் திகரயில் நிழல்ைள் மூலமாையவா ைகதகேச் கசால்லுவார். ைகதயின் 

ைதாபாத்திரங்ைகளப் யபாலயவ உருவமற்றம் கசய்ே mime மிகுந்த நுணுக்ைத்துடன் பேன்படுத்தப்பட்டது. 

இந்திே நாட்டுப்புற நாடைங்ைகள மதச்சார்பற்ற மற்றும் ‘கபாழுதுயபாக்கு நாடைம்’ மற்றும் ‘மத நாடைம்’ என 

இரு பிரிவுைளாைப் பிரிக்ைலாம். பழங்ைாலத்திலிருந்யத மத-புராண யநாக்கு வடிவங்ைள் வளர்ந்திருந்தாலும் 

அகவ இகடக்ைால இந்திோவில் பக்தி இேக்ைத்தின் யபாது வலுப்கபற்றன. மதச்சார்பற்ற நாட்டுப்புற நாடை 

வடிவத்கத ‘ஸ்வாங்’கை  பாரம்பரிேத்தில் மற்றும் முக்கிேமாை கபாழுதுயபாக்குை நிைழ்வுைளில் ைாணலாம். 

இரண்டு வடிவங்ைளும் ஒன்றாை கசேல்பட்டு ஒன்ரறயோன்று தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தின. இகச, நடனம் மற்றும் 

ைவிகதைளின் கூறுைள்  கிளாசிக்ைல் தியேட்டரின் அகனத்து பண்புைகளயும் கைாண்டு யநர்த்திோைக் ைலக்கும் 

கமாத்த திகரேரங்குைளாை இந்திோவின் பல்யவறு மாநிலங்ைளில், கவளிவந்த பல கமாழி நாடை வடிவங்ைள் 

வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 

சுருக்ைமாை விவரிக்ைப்பட்டுள்ள சில குறிப்பிட்ட பிராந்திே தியேட்டர்ைள் பின்வருமாறு. 

கூட்டு (சக்யார் கூட்டு) 

யைரளாவில் ைகலஞர்ைளின் ைகலநிைழ்ச்சியின் நீண்ட ைாலமாை நாடைத் திறகமக்கு கபேர் கபற்ற சக்ோர் 

சமூைத்தினர்தான் கூட்டுகவ நிைழ்த்தினார்ைள். பண்கடே ைாலைட்டத்தில், சாக்கிேர்ைள் புராண 

மூலங்ைளிலிருந்து ைாவிேங்ைள் மற்றும் புராணக்ைகதைகள  விவரிக்ைப் விரிவான நடனம் மற்றும் அபிநோகவ  

பேன்படுத்தினர். கசாற்கபாழிவுைள் மற்றும் அறிவுறுத்தும் முைபாவங்ைள் மற்றும் கை கசகைைளுடன், 

ைகதைள் ஒரு அகர-நாடை பாணியில் ஓதப்படுகின்றன, அவற்றுடன் ஜாலராக்ைள் மற்றும் கசப்பு உயலாைத்தில்  

கசய்ேப்பட்டு,  குறுகிே வாய்ப்பகுதியில்  ைாகிதத்யதால் மூடிே  - மிஷாவ் (டிரம்) யபான்ற இகசக்ைருவிைளும் 

உபயோகித்தனர். ைகதகே விவரிக்கும் யபாது ைகத கசால்லும் சக்ோர் பல்யவறு ைதாபாத்திரங்ைளின் 

பாத்திரங்ைகள தான் ஒருவயர நடிக்கிறார். இந்த ைகத வடிவம் இப்யபாது பிரபலமான கூடிோட்டமாை 

உருவானது. 

Pandavani 

சத்தீஸ்ைர் பிராந்திேத்தின் பழங்குடியினர் ‘மக்ைகள மகிழ்விக்ைவும் அறிவுறுத்தவும்’ ‘பாண்டவனிகே’ 

உருவாக்கி ைகத கசால்லும் முகறகேக் கைாண்டு வந்தனர். மைாபாரதத்தின் புைழ் ஐந்து பாண்டவ 

சயைாதரர்ைகளச் சுற்றி வருகிறது. பாண்டவானி ைகலஞர்ைளின் குழுவில் ஒரு ைகத-பாடைர், ஒன்று அல்லது 

இரண்டு இகண பாடைர்ைள் உள்ளனர். அவர்ைள் தப்லா மற்றும் ஹார்யமானிேம் யபான்ற 

இகசக்ைருவிைகளயும் வாசிப்பார்ைள். முக்கிே ைகத-பாடைர் தம்புரா என்று அகழக்ைப்படும் ஒரு இகசக் 



  
 
 

ைருவிகேக் கைாண்டுள்ளார். இவரது ஒரு கையில் ஓகச எழுப்பும் சிறிே மணிைள் மற்றும் மயில் இறகுைளும்  

மறுபுறம் ைர்தால் என்று அகழக்ைப்படும் ஒரு யஜாடி ஜாலறாக்ைளாலும்  அலங்ைரிக்ைப்பட்டிருக்கும். 

தால்-maddale 

 

தால்-மயடல் என்பது ைர்நாடைாவின் ஒரு ைகத நாடைம், இது பின்னர் இப்பகுதியின் வண்ணமேமான நடன 

நாடைமாை ‘ோைசைனாவாை’ உருகவடுத்தது. தால், ஒரு வகைோன ஜால்ராவாகும், மயடல் என்பது ஒரு 

வகைோன டிரம் இவற்றிலிருந்து தால்-மயடல் என்ற இந்த கபேர் உருவானது. ைகதகேச் கசால்லுபர் பைவதா 

என்றும் அவரது அணியினர் அர்த்ததாரிைள் என்றும் அகழக்ைப்படுகிறார்ைள். இது ஒரு நாடைமாகும், இதில்  

உகடைள், அலங்ைாரம், நடனம் அல்லது நடிப்பு ஆகிேகவ இல்லாமல் உட்ைார்ந்த நிகலயில் நடத்தப்படுகிறது. 

 

புர்ரா கதா 

 

புர்ரா ைதா - ஆந்திராவின் பிரபலமான ைகத வடிவமாகும் - புர்ரா டிரம்ஸின்  அடிைளுக்கு ஏற்ப 

விவரிக்ைப்படுகிறது. இந்த வடிவத்தின் பாரம்பரிே தாங்ைள் ைகலஞர்ைள் ‘வால்மீகி ராமாேணத்கத’ எழுதிே  

வால்மீகியின் சந்ததியினர் என்று நம்புகிறார்ைள். 

ககாந்தல் Gondhal 

யைாந்தல் - மைாராஷ்டிராவில் உள்ள புராணக் ைகதைள், hero-lauds மற்றும் நாட்டுப்புற புராணங்ைளின் விேத்தகு 

ைகதைள் - பல்யவறு கதய்வங்ைளுக்கு அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட ஒரு சடங்கின் ஒரு பகுதிோை இது அகமகிறது. 

மைாராஷ்டிரா மற்றும் அதன் அண்கட பிராந்திேங்ைளில் உள்ள விேத்தகு ைகத மற்றும் மரபுைகள 

‘யைாந்தாலால்’ மிைவும் பாதித்துள்ளது. 

கீர்த்தன் – Keertan 

‘கீர்த்தன்’ நாடு முழுவதும் மிைவும் பிரபலமான ைகதைளில் ஒன்றாகும். இது கவவ்யவறு பகுதிைளில் 

ைலாக்யக்ஷபம், ைதா, ஹரிைதா என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது. கீர்த்தா என்றால் புைழ் அல்லது நற்கபேர் என்றும் 

யபாருள். அதிலிருந்து வந்த கீர்த்தன் என்றால் இகச பாடுவதன் மூலம் கதய்வத்கத வணங்கி புைழ்வது ஆகும் . 

சபாவாடாவின் – Powada 

ஹீயராகவ உேர்த்திப்பாடுவது என்ற ைகத மைாராஷ்டிராவில் கபாவாடா என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 

மராத்தியில் முதன்முதலில் எழுதப்பட்ட கபாவாடா சிவாஜி தனது எதிரி அப்சல் ைாகனக் கைான்றகத 

அடிப்பகடோைக் கைாண்டது. மைாராஷ்டிராவின் நாட்டுப்புற பாடைர்ைளான யைாந்தலிஸ் மற்றும் ஷாஹிர்ஸ், 

கபாவாடா பாடும் பாரம்பரிேத்கத  உயியராட்டத்துடன்  கவத்திருந்தனர், உேர்ந்த சுருதியில் மிைவும் 

பரபரப்பாை  பாடுவது ‘கபாவாடாவின்’ அகடோளமாகும். 

Picture Showmen  

 

பண்கடே இந்திோவில், பிக்சர் யஷாயமன் மங்ைா என்றும், படங்ைள்  மூலம் ைகதகே விவரிக்கும் ைகல மங்ை 

விதா என்றும் அகழக்ைப்பட்டது. இந்த ைகல கி.மூ. 6 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இருந்து வருகிறது.  

 Garodas 

குஜராத்தில் உள்ள ையராடா சமூைத்கதச் யசர்ந்தவர்ைள் வர்ணம் பூசப்பட்ட படங்ைள் மூலம் ைகதைகள 

விவரிக்கும் ைகலகே ைகடப்பிடித்துவந்தனர். இது ஒரு ைாகித சுருளில் நீரில் ைலக்கும்  சாேத்தில்  ஒன்றன் கீழ்  

ஒன்றாை வகரேப்பட்டு அடர்த்திோன ைருப்பு யைாட்டால் பிரிக்ைப்பட்டிருக்கும். 

Oja-Pali  

அசாமின் இந்த ைகல வடிவம் ைகதைகள விளக்குவதற்கும் அதன் ைாட்சி தாக்ைத்கத யமம்படுத்துவதற்கும் பல 

விேத்தகு நுட்பங்ைகளப் பேன்படுத்துகிறது. ஓஜா-பாலி கதய்வம் மனசா (அசாமில் உள்ள பாம்பு கதய்வம்) 

வழிபாட்டுடன் கதாடர்புகடேது. யதவா ைாந்தா, பனிோ ைாண்டா மற்றும் பாட்டிோலி ைண்டா என மூன்று 

பகுதிைளாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ள ைகதகே விவரிக்ை ைகலஞர்ைள் பல நாட்ைள் கசலவிடுகிறார்ைள். முக்கிே 

ைகத-பாடைர் ஓஜா என்றும் மற்றும் அவரது உடன் பாடைர்ைள் ‘பாலிஸ்’ என்றும் அகழக்ைப்பட்டார்ைள். 



  
 
 

வில்லு பாட்டு 

வில்லு பாட்டு என்றால் வில்-பாடல் என்று கபாருள். இந்த வகை ைகத (வில் வடிவ இகசக் ைருவிகேப் 

பேன்படுத்தி) 15 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்ைப்பட்டது. ஒரு வில்லுப்பாட்டு குழு வழக்ைமாை 

எட்டு உறுப்பினர்ைகளக் கைாண்டிருக்கும், அவர்ைள் முக்கிே பாடைரின் ைகதக்கு ஆதரவாை உடன் உள்ளவர்ைள் 

ஒத்து பாடுப்வார்ைள். பாலாட் ஸ்கடல் பாடல்ைளுடன் நிைழ்த்தப்படும், ராமாேணம், மைாபாரதம் மற்றும் 

புராணங்ைளின் ைகதைள் விவரிக்ைப்பார்ைள் . 

 

தஸ்காத்தியா மற்றும் வசட்டி ககாடா 

 

ஒரிசாவில் உருவாகிே பல ைகத வடிவங்ைளில் தஸ்ைாத்திோவும் ஒன்றாகும். இது இரண்டு ைகலஞர்ைகளக் 

கைாண்டுள்ளது - ைோைா (பிரதான பாடைர்) மற்றும் பாலிோ- ைகதைகள இரண்டு சிறிே கசவ்வை மரத் 

துண்டுைளின் துகணயுடன் பல்யவறு தாளங்ைளுடன் விவரிக்கிறார் , பாலிோ அவருக்கு இகணோை ைகதகே 

விவரிப்பார். ைகதைள் கபாதுவாை ராமாேணம், மைாபாரதம், புராணங்ைள் மற்றும் நாட்டுப்புற 

இலக்கிேங்ைளிலிருந்து எடுக்ைப்படுகின்றன. அதுவுமல்லாது  தற்ைால  நிகலகம குறித்தும்  சமூை 

கசேல்ைகளக் குறித்தும்  கநோண்டி கசய்கிறது. 

வசட்டி ககாடா 

 

ஒரிசாவில் உருவான ‘கசட்டி யைாடா’, யடால்  மற்றும் மஹூரி இகசக்ைருவிைள், இரண்டு ைகலஞர்ைள் (யடால் 

மற்றும் மஹுறி வாசிக்ை), மூன்று ைதாபாத்திரங்ைள் மற்றும் மூங்கில் மற்றும் துணிோல் வடிவகமக்ைப்பட்ட 

ஒரு யபாலி குதிகர ஆகிேவற்கற அடங்கிே குழுகவக் கைாண்டுள்ளது. நடனக் ைகலஞர் யபாலி குதிகரக்குள்  

நுகழந்து நடனமாடுகிறார், அயத யநரத்தில் முக்கிே பாடைரும் இகண பாடைரும் புராணக் ைகதைகள 

விவரிதது பாடுகிறார்ைள். 

ராஸ் லீலா 

ராஸ் லீலா என்பது கிருஷ்ண வழிபாட்கட அடிப்பகடோைக் கைாண்ட இந்திோவில் கிருஷ்ண வழிபாடு 

எங்கைல்லாம் உள்ளயதா அங்கைல்லாம் பரவிே பல நடனங்ைள் மற்றும் நடன ,நாடைங்ைகள உள்ளடக்கிே ஒரு 

கபாதுவான கசால் ஆகும். கிருஷ்ண வழிபாடு யவதங்ைளுக்கு முரற்பட்டது. பழகமோன இந்திே 

நாடைங்ைளில், சம்வதாக்ைள் (அல்லது யபச்சுவார்த்கதைள்) பிரகிருதத்தில் (சமஸ்கிருதத்தின் யபச்சுவழக்கு 

வடிவம்) இேற்றப்பட்டன. இகவ சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்படவில்கல என்பகத ைவனத்தில் கைாள்ள 

யவண்டும். ராஸ் என்பது  யைாபிைளுடன் (பிரஜ் பிராந்திேத்தின் யவகலக்ைாரிைள் மற்றும் யமய்ப்பர்ைளின் 

மகனவிைள்) முழு நிலவு இரவில் ேமுனா நதிக்ைகரயில் இளம் கிருஷ்ணாவின் மகிழ்ச்சிோன நடனத்கத 

குறிப்பிடுகிறது. லீலா என்பது விகளோடுவகதக் குறிக்கிறது கசால்லப்யபானால், இது மனிதர்ைளுடனும் 

மனிதர்ைளுடனும் ைடவுளின் விகளோட்டுத்தனமான கதாடர்கபக் குறிக்கிறது. கிருஷ்ண வழிபாட்டில், ராஸ் - 

லீலா சடங்குக்கு சிறப்பு  முக்கிேத்துவம் உண்டு. 

பழங்ைாலத்தில் இருந்யத, ராஸ் மற்றும் பிற லீலாக்ைள் நாட்டின் பல்யவறு பகுதிைளில் கவவ்யவறு 

வடிவங்ைளில் பாரம்பரிேத்தின் ஒரு பகுதிோை இருந்து வந்தன. இருப்பினும், பிருந்தாவனின் ராஸ் லீலா, 16 

ஆம் நூற்றாண்டில் பக்தி அகலைளின் கசல்வாக்கின் ைாரணமாை மிைவும் பிரபலமாை உள்ளது. 

கிருஷ்ணாவின் ஆரம்பைால வாழ்க்கையின் சம்பவங்ைள் மற்றும் நண்பர்ைள் (சகிைள்) மற்றும் அவருடன் 

கதாடர்பு கைாண்ட இளம் கபண்ைளின் அற்புதமான அனுபவங்ைகள ராஸ் லீலா சித்தரிக்கிறது . இந்நிைழ்வு 

கிருஷ்ணர் சிம்மாசனத்தில் அவரது துகணவிோர் ராதாவுடன் அமர்ந்திருப்பதிலிருந்து, கிருஷ்ணரின் ஜாங்கி 

(அட்டவகண)  கதாடங்குகிறது. கிருஷ்ணரின் வலது பக்ைத்தில் சாகிைள் அமர்ந்திருக்கிறார்ைள். பாடைர்ைளும் 

இகசக்ைகலஞர்ைளும் மத்திே இருக்கும் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணாவுக்கு மரிோகத கசலுத்துகிறார்ைள். பின்னர் 

நிருத்ோ ராஸ் எனப்படும் கதாடர் நடனங்ைள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இது 2-3 மணி யநரம் நடந்து நள்ளிரவு 

வகர  நீடிக்கும். 

கிருஷ்ணா ஆட்டம் 

யைரளாவில், பதியனழாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கைகே அடிப்பகடோைக் 

கைாண்ட கிருஷ்ணா ஆட்டம் எனப்படும் வண்ணமேமான நாடை வடிவம் கவளிப்பட்டது. கிருஷ்ணா ஆட்டம் 

கூடிோட்டம் தியேட்டர் மற்றும் ைதைளி ஆகிேவற்றில் வலுவான தாக்ைத்கத ஏற்படுத்திேது. கிருஷ்ணா 



  
 
 

ஆட்டம் என்பது கிருஷ்ணரின் முழு ைகதகேயும் கவளிக்கைாணர கதாடர்ச்சிோை 8 இரவுைளில் 

நிைழ்த்தப்பட்ட 8 நாடைங்ைளின் கதாகுப்பாகும். 

கலா 

 

சஹ்ோத்ரி மகலத்கதாடர்ைளுக்கும் அயரபிே ைடலுக்கும் இகடயில் அகமந்துள்ள, நாடைக் ைகல மற்றும் 

இகசக்கு கபேர் கபற்ற, யைாமந்தைாவின் அழகிே பகுதியில் கிருஷ்ணா புராணத்கத அடிப்பகடோைக் 

கைாண்ட பல்யவறு வகைோன நாடைங்ைள் ைால ைாலங்ைளாை  இருந்து வந்துள்ளன. ைாலா அதன் முந்கதே 

நாடை வடிவத்தில், பிற்ைால கிருஷ்ணா நாடைக்ைகலக்கு அடிப்பகடோை அகமந்து, தசாவதர் ைாலா, யைாபால் 

ைலா மற்றும் கைௌலன் ைாலா வடிவங்ைளில் உருவாவதற்கு வித்திட்டது .  

 

அன்கியா நாட் 

 

16-ஆம் நூற்றாண்டில் அஸ்ஸாமில் நவ-கவணவ இேக்ைத்தின் பின்னணியில் அங்கிோ நாட் எழுந்தது. இது ஒரு 

கசேல் நாடைம் ஆகும்.- கிருஷ்ணா புராணத்தின் சிறப்கப வகரேறுக்கும் ஒரு ஓபரா - ைட்டகமப்பு ரீதிோை 

இப்பகுதியின்  கிளாசிக்ைல் மற்றும் நாட்டுப்புற மரபுைளின் கதாகுப்பு ஆகும். 

கீவத ககாவிந்தா 

 

ைவிஞர் கஜேயதவாவின் இகணேற்ற பாடல் அழகின் இகச நாடைமாகிே ‘கீகத யைாவிந்தா’ கிருஷ்ணா 

நாடைக்ைகல பாரம்பரிேத்தில் ஒரு முக்கிே இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. 12 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

எழுதப்பட்ட கீதா யைாவிந்தா 1600 மற்றும் 1850 க்கு இகடயில் 100 க்கும் யமற்பட்ட  நாடைங்ைகள இேற்றிே 35 

நாடைக் ைகலஞர்ைகள ஊக்ைப்படுத்திேது. வித்ோபதி மற்றும் சண்டிதாஸின் பக்தி பாடல்ைளில் கீதா 

யைாவிந்தாவின் கசல்வாக்கைக் ைாணலாம். ஒரிசா, மிதிலா (வடக்கு பீைார்), வங்ைாளம், அசாம், பண்யடல்ைண்ட் 

மற்றும் யநபாளம் ஆகிே நாடுைளில் இரண்டு அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட நடிைர்ைளிகடயே 

உகரோடல்ைகளக் கைாண்ட பாடல்ைள் மிைவும் பிரபலமானது. இன்றும் கூட, ஒடிஸி மற்றும் பரதநாட்டிேம் 

யபான்ற மிைவும் புைழ்கபற்ற கிளாசிக்ைல் இந்திே நடனங்ைள் கீதா யைாவிந்தாவின் வளமான பாடல் 

கதாகுப்கப அவற்றின் நடிப்புைளில் பேன்படுத்துகின்றன. கிருஷ்ண வழிபாட்டின் ைாதல் மற்றும் 

ஆன்மீைத்துடன் ஆழ்ந்த உணர்ச்சிபூர்வமான ஈடுபாடு ைவிஞரின் இகசேகமப்பின் கமேமாை அகமகிறது. 

ராம் லிலா 

விஷ்ணுவின் (பாதுைாவலர்) அவதாரம் (மறுபிறவி) என்று நம்பப்படும் ைாவிே ஹீயரா ராமாவின் வாழ்க்கை 

நாடை வடிவத்தில் பல பிபகுதிைளில் பல்யவறு கமாழிைளில் சித்தரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வட 

இந்திோவில், ராவணகன நிர்மூலமாக்குவகதக் கைாண்டாடும் தசரா பண்டிகையின் யபாது ராம் லீலா 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் பல நாட்ைளாை  வட இந்திோவின் ராம் லிலா கைாண்டாடப்படுகிறது. துளசிதாஸின் 

ராமின் சாைசங்ைகளப் பற்றிே ராம்சார்திமனாஸ், அவதியில் இேற்றப்பட்ட ஒரு ைாவிேக் ைவிகத 

ராம்சரித்மனாஸ் ைகதகே அடிப்பகடோைக் கைாண்டது. பாடல்ைள், நாடைம் மற்றும் யபாட்டிைளுடன் 

ைகதகேத் ஆரம்பிக்ை  ராம்சரித்மனாஸ் வசனங்ைள் உச்சரிக்ைப்படுகின்றன. புராணத்தின் படி, 1624 இல் 

துளசிதாஸ் இறந்த பிறகு, அவரது சீடர்ைளில் ஒருவரான ‘யமைா பைத்’ முதல் முகறோை ராம் லிலாகவ 

இேற்றினார். இருப்பினும், 19 ஆம் நூற்றாண்டில், பனாரஸின் அரச இல்லத்தார் ராம்நைரில் ராம் லீலாவின் 

நடத்த மிைப்கபரிே அளவில் நிதியுதவிகே ஏற்றுக்யைாண்டது.  

ராம் லீலாவின் ைருத்து முக்கிேமாை ராமர், அவரது மகனவி சீதா மற்றும் சயைாதரர் லட்சுமணர் (14 வருட 

நாடுைடத்தலில் ராமருடன் கசன்றவர்) மற்றும் பாரத் மற்றும் சத்ருைன் ஆகியோருக்கு இகடயிலான 

கதாடர்புைகளச் சுற்றியே உள்ளது. விஜேதசமி அன்று ராவணகன கவன்றயபாது ராம் லீலா முடிவகடகிறது, 

முக்கிே யவடங்ைளில் நடித்த யமகட நடிைர்ைள் இராவணன் மற்றும் அவரது சயைாதரரின் உருவங்ைகள 

எரிபந்து அம்புைளால் சுட்டுவிடுகிறார்ைள். ராம் லீலாகவப் பார்க்கும் நூறாயிரக்ைணக்ைான பார்கவோளர்ைள் 

நிைழ்ச்சியின் பின்னர் எல்லா நடிைர்ைளுடன்  ஊர்வலத்தில் கசன்று பற்றி எரியும் கைாடும்பாவிைகள  

பார்கவயிடுவார்ைள். 

 

 



  
 
 

கயல் 

இது ராஜஸ்தானில் பிரபலமான ஒரு நாட்டுப்புற ைகல வடிவம் ஆகும். ைேல் எவ்வாறு எப்யபாது உறுவாகிேது  

மிைவும் விவாதத்திற்குரிே பிரச்சிகனோை இருந்தாலும், ஆக்ரா ஒரு முக்கிேமான கமேமாை இருந்தது என்பது 

அறிேப்படுகிறது. ைேலுக்கு பல்யவறு பாணிைள் உள்ளன, ஒவ்கவாரு பாணியும் நைரத்தின் கபேர், நடிப்பு 

நகட, சமூைம் அல்லது எழுத்தாளர் கபேகரச் சார்ந்து மாறுபடும், உதாரணமாை,  கஜய்புரி ைேல், அபிநே ைேல், 

ைாதாஸ்பா ைேல் மற்றும் அலிபக் ைேல் என்பகவைகளச் கசால்லலாம். ஒவ்கவாரு பாணியும் நுணுக்ைங்ைள் 

மற்றும் நுட்பமான மாறுபாடுைளால் வித்திோசப்படுகிறது. 

நாடை யமகட இரு பகுதிைளாைப் பிரிக்ைப்பட்டிருக்கும்: ஒன்று மூன்று முதல் நான்கு அடி உேர யமகட அதன்  

ஒரு பக்ைம் தாழ்வான யமகட அகமக்ை கவள்களத் தாள்ைளால் மூடப்பட்டிருக்கும். ைேலின் சில பாணிைளில், 

லாகு எனப்படும் தாழ்வான யமகடயும் அகமக்ைப்பட்டிருக்கும். இரண்டாவது ைட்டகமப்பு பன்னிரண்டு 

முதல் இருபது அடி வகர உேரமாை உள்ளது, இது முதல் யமகடயின் பின்னால் அகமக்ைப்பட்டிருக்கும். இந்த 

தற்ைாலிை ‘பால்ைனிக்கு’ ஏணிகவத்து ஏறிச் கசல்லலாம். நான்கு மூகலைளிலும், அவற்றுக்கிகடயே 

ைட்டப்பட்ட வண்ணமேமான கைாடிைளுடன் வாகழ மரத்தின் தண்டுைள்  நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். 

ைேல் ஒரு பண்டிகை சூழ்நிகலகே உருவாக்கினாலும், நாடைம் மதச் சடங்குைளிலிருந்து விடுபடவில்கல. 

யமகட அகமக்ைப்படுவதற்கு முன்பு, அந்த இடத்தில் ஒரு சடங்குைளுக்குரிே ைம்பம் நிறுவப்பட்டு, 

உண்கமோன நிைழ்ச்சிைள் கதய்வங்ைளுக்ைான பாடல்ைளுடன் கதாடங்குகின்றன. நாடைங்ைள் புராணம், 

வரலாறு, ைாதல், துணிச்சலான கசேல்ைள் மற்றும் உணர்வுைகள  கமேமாைக்கைாண்டிருக்கும். நக்ைரா அல்லது 

யதாலாக் டிரம்ஸ், ஜால்ராக்ைள் மற்றும் ஹார்யமானிேம் ஆகிேவற்றால் பண்டிகை ைால இகச இகசக்ைப் 

படுகிறது. 

அகனத்து ஆண் நடிைர்ைளும் யமகடயில் ‘யுஸ்டாட்’ அல்லது இேக்குனர் மற்றும் தோரிப்பாளரால் 

இேக்ைப்படுகிறார்ைள். ஒவ்கவாரு நாடைத்திலும்  ஒரு யைாமாளி முக்கிே ைதாபாத்திரமாை இருப்பார். 

 

நகால்  - Naqal 

 

இது ைலீஃபா என்று அகழக்ைப்படும் ஒரு தகலவருடன் ஒரு யைலிக்கூத்தாை நடத்தப்படுவது ஆகும். 

புத்திசாலித்தனம் மற்றும் வியனாதங்ைள் மூலம், யைாமாளி நாடைத்தின் தன்கமகேயும் யவைத்கதயும் 

தீர்மானிக்கிறார். நைால் சுவாரஸ்ேமானது, ஏகனன்றால் அகனத்து ஆண் நடிைர்ைளும் பார்கவோளர்ைகள 

கநோண்டி கசய்வார்ைள். பஞ்சாப் மற்றும் ைாஷ்மீரில் மிைவும் பிரபலமாை இருக்கும் நைால் வடிவம் நக்வால் 

மற்றும் நக்ைல் என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது. 

Svanga 

ஸ்வாங்ைா சங்கீத் என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது, அதன் யதாற்றம் பதிகனட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 

யதான்றிேது. ஹரிோனா மற்றும் பஞ்சாபில் பிரபலமான இந்த நாட்டுப்புற வடிவம் பாலாட் மற்றும் பகுதி -  

வரலாற்றுக் ைகதைளிலிருந்து கபறப்படுகிறது. திருவிழாக்ைள் மற்றும் குடும்ப சந்தர்ப்பங்ைளில் ஸ்வாங்ைா 

நடத்தப்டுகிறது. அகனத்து ஆண் நடிைர்ைகளயும் உள்ளடக்கிே நாடைம் கிராமத்தின் திறந்த பகுதியில் அல்லது 

புரவலரின் வீட்டில் நிைழ்த்தப்படுகிறது. கசேற்கை முடி உள்ளிட்ட ஆடம்பரமான தகலக்ைவசங்ைளுடன் 

கூடிே எளிே உகடைள் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. பாடல்ைள் மற்றும் இகச இரண்டாம் நிகலகேயும்  

உகரோடல்ைள் முக்கிே இடத்கதப் வகிக்கின்றன. 

Nautanki 

நவுடாங்கி என்பது ஸ்வாங்ைாவின் மற்யறார் வடிவமாகும், இது ஒரு பிரபலமான நாடைமான ஷாஜாதி 

நவுடாங்கி (இளவரசி நவுடாங்கியின் ைகத) நாடைத்கத கவத்து கபேரிடப்பட்டதாை நம்பப்படுகிறது. அழகிற் 

சிறந்த ‘நவுடாங்கி’ என்ற பஞ்சாப்  இளவரசிகே இது சம்பந்தப்படது என்  நாட்டுப்புறக் ைகத கசால்கிறது. 

நவுடாங்கிகேத் திருமணம் கசய்ே விரும்பிே ஃபூல் சிங் என்ற இகளஞன் கதாடர்ந்து தனது கமத்துனரால் 

ைண்டிக்ைப்பட்டான். யைாபமகடந்த பூல் சிங் தனது யதாட்டக்ைாரரின் உதவியுடன் இளவரசி நவுடாங்கிகேத் 

திருமணம் கசய்து  அவர்ைள் இருவரும் ஒன்றாை வாழ்ந்தது ைகத. 

நவுடாங்கி பஞ்சாபில் யதான்றிே புராணத்திற்கு மாறாை, இந்த நாட்டுப்புற அரங்கில் பஞ்சாபி கமாழியின் எந்த 

தடேமும் இல்கல. உண்கமயில் இது இந்துஸ்தானியில் உள்ளது. இதில் குறிப்பிடத்தக்ை விஷேம் 



  
 
 

என்னகவன்றால், ஒரு நாடை வடிவமாை நவுடாங்கி முதன்கமோை கீழ் மற்றும் நடுத்தர வர்க்ைத்தினருக்கு 

வழங்ைப்பட்டது, எந்தகவாரு புரவலர் ஆதரவும் இல்லாமல் நூற்றுக்ைணக்ைான ஆண்டுைளாை நிகலத்தது. 

நாடைங்ைள் வரலாறு, புராணம் அல்லது நாட்டுப்புறக் ைகதைகள அடிப்பகடோைக் கைாண்டகவ, அகவ 

“பிரமாண்டமான ைாவிே பாணியில் விவரிக்ைப்பட்டுள்ளன அல்லது இேற்றப்பட்டுள்ளன.” நாைடாக்ைளின் 

(கைட்டில் டிரம்ஸ்) துகணயுடன் பாடுவகத நவுடாங்கியின் ஒரு வகைோைக் குறிக்கிறது. டிரம்ஸ் இரண்டு 

அளவுள்ளகவைள்,  டிரம் வாசிப்பவர்ைள் சுருதிகேத் தாங்ைளாைக் ைட்டுப்படுத்தும் திறன் கைாண்டவர்ைள். 

கபரிே நாைடா அதன் யமற்பகுதியில் ஈரமான துணிகேப் பேன்படுத்துவதன் மூலம் ைட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, 

அயத யநரத்தில் சிறிே நாைடாவின் யமற்பகுதியில் சூடான நிலக்ைரிோல் சூடாக்ைப்படுகிறது. நாடைத்தில்  

பேன்படுத்தப்படும் பிற ைருவிைள் யடாலாக் டிரம்ஸ், ஹார்யமானிேம், ஜால்ராக்ைள்  மற்றும் சாரங்கி (ஒரு 

நரம்புக் ைருவி). பல ஆண்டுைளாை, பாடல்ைள் திகரப்பட இகசகே அடிப்பகடோைக் கைாண்டகவோை 

இருந்தன, இருப்பினும் நாட்டுப்புற இகச இன்னும் முக்கிே பங்கு வகிக்கிறது. 

பத்து முதல் பன்னிரண்டு நடிைர்ைள் ரங்ைா எனப்படும் யமகட யமலாளரின் யமற்பார்கவயில் நடிைர்ைளாை 

உள்ளனர். நிைழ்ச்சிைள் வழக்ைமாை தார்மீை யமயலாட்டங்ைகளப் பற்றியிருக்கும், நாடைத்தின் யவைத்கத மாற்ற 

நகைச்சுகவ மற்றும் உகரோடல் ைாட்சிைள் ஆங்ைாங்யை  குறுக்கிடும். 

ஹத்ராஸ் மற்றும் ைான்பூர் ஆகிேகவ நவுடாங்கியின் இரண்டு தனித்துவமான பாணிைளாை கவளிவந்துள்ளன. 

ஹத்ராஸ் பாணி பழகமோனது ஆகும். 19 ஆம் நூற்றாண்டில் மிை உேர்ந்த தகலவராை இருந்த ைலீஃபா 

அவர்ைள் அைரஸ் (பயிற்சி கமேங்ைள்) அகமத்தார்ைள். பாடும் பாணி அதிை உச்ச சுருதியில் இருக்கும். 

ைலீஃபாக்ைளின் சர்வாதிைாரப் யபாக்கு கிளர்ச்சிைகள ஏற்படுத்திேது.   எனயவ ைான்பூர் பாணி நவுடாங்கி 

உருவானது. ைான்பூர் பாணி எளிகமோன பாடல்ைள் மற்றும் விரிவான யமகட ைாட்சிைளால் குறிக்ைப்பட்டு ஸ்ரீ 

கிருஷ்ணா பஹால்வனால் ைருத்துருவாக்ைப்பட்டது.  

அடிப்பகட வசன முகற மூன்று பகுதிைளாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது: யதாஹா தங்கு தகடயின்றி 

தாளமில்லாமல் பாடப்படுகிறது, ‘கசௌயபாலா’ பிரதான சரணத்கத உருவாக்கும்; மற்றும் டவுர் அல்லது சால்டி 

அல்லது உதான் அதிை யவைத்தில் பாடப்பட்டாலும் இறுதியில் கமதுவாை மாறும். சில யநரங்ைளில் மூன்று 

சரணங்ைளுக்கு இகடயில் ‘ைடாகவ’ அறிமுைப்படுத்துவது யபான்ற புதுகமைள் கசய்ேப்படுகின்றன. 

பிரபலமான மற்ற தாள வடிவங்ைள் பிைாற்றபீல், கசௌரதா, அல்ஹா, லாவானி, ஜூல்னா, தாத்ரா, ைஜல், குவாலி 

மற்றும் சமீபத்தில் திகரப்பட ட்யூன்ைளும் அடங்கும். நவுடாங்கி இந்துஸ்தானியில் அது கசய்ேப்படும் 

பகுதியின் யபச்சுவழக்குக்கு இகசவாை மாற்றப்பட்டது. ைான்பூர் பதிப்பு உருது ைவிகதைள் மற்றும் 

முழுகமோன உகரநகட உகரோடல்ைகளப் பேன்படுத்துகிறது. ைகதைளின் யதர்வு மற்றும் ைகத 

சூழ்ச்சிைகள விடிவிப்பது ஆகிே இரண்டிலும் சமஸ்கிருத தியேட்டரின் சில அம்சங்ைள் நவுடாங்கியில் 

உள்ளன. பார்சி தியேட்டரின் தாக்ைம் குறிப்பாை ைான்பூர் பதிப்பில் நாடைத்கதக் கைாண்டு கசல்லும் பாணியில், 

கதரியும். 

நவுடாங்கி ைகலஞர்ைளில் கபரும்பாயலார் பல தகலமுகறைளாை இயத கதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 

குடும்பங்ைகளச் யசர்ந்தவர்ைள். அவர்ைளில் கபரும்பாயலார் ைல்விேறிவு இல்லாதவர்ைள் அல்லது குகறவான 

ைல்விேறிவு கபற்றவர்ைள். இன்று, நவுடாங்கியின் முகறோன கூறுைளாகிே - நடனம், இகச, அவற்றின் 

வரம்பற்ற குறிக்யைாள் ஆகிேகவ- தற்ைால ைருப்கபாருள்ைளில் அவற்றின் கபாருத்தத்திற்ைாை 

ஆராேப்படுகின்றன. பல பாரம்பரிே நாடை வடிவங்ைளுக்கு மாறாை நவுடாங்கி எப்யபாதும் 

கவளிப்பகடோன, மதச்சார்பற்ற நாடை வடிவமாை இருந்து வருகிறது. சர்யவஷ்வர் தோல் சக்யசனா எழுதிே 

சமீபத்திே ைாலங்ைளில் மிைவும் கவற்றிைரமான நவுடாங்கி நாடைங்ைளில் ஒன்றான ‘பக்ரி’ ஒரு சமூை 

கசேல்பாடுைகள  கநோண்டி கசய்ேக் கூடிேது. இது  இந்தி மற்றும் பிற பிராந்திே கமாழிைளில் நாடு 

முழுவதும் நூறு தடகவைளுக்கு யமலாை நிைழ்த்தப்பட்டுள்ளது. 

லவானி கவிவதகள் மற்றும் துர்ரா-கலகி அகாரா 

யவதங்ைள் குறித்த மக்ைளின் கபாது விவாதங்ைள் (சாஸ்திரத்), ஆடம்பரமான ைவிகத அகமப்பு (சமஸ்ேபுத்ரி) 

மற்றும் இகச உகரோடல் (சவால்-ஜவாப்) பற்றிே பண்கடே நகடமுகறைள் - இகவ அகனத்தும் 

தனித்துவமான துர்ரா-ைலகி பாரம்பரிேத்தில் உள்ளன. இரண்டு யபாட்டியிடும் குழுக்ைள் ஒருவருக்கைாருவர் 

யைள்விைள் யைட்பதும், பதில்ைகள கசால்வதுமாை பாடல் வகை லாவானி அல்லது ைேகலப் பேன்படுத்தி 

யடாலாக் மற்றும் சாங்க் டிரம்ஸின் துகணயுடன் கசய்ேப்படுகிறது. துர்ரா கசவ நிகலகேக்  குறிக்கிறது, ைாலகி 



  
 
 

சக்தியின் யமலாதிக்ைத்கத குறிக்கிறது. ஒவ்கவாரு குழுவும் ஒரு ‘அைாராவாை’ ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்டு 

தனித்துவமான வண்ணங்ைளால் யவறுபடுத்தப்பட்டிருக்கும். அவர்ைளின் அகடோளம்  அவர்ைளுகடே  

டிரம்சின் முைடு வடிவத்தில் ைாணப்படும் (ைலாகி மற்றும் டர்ரா இரண்கடயும் தகலப்பாகையுடன் 

ஒட்டப்பட்டிருக்கும் முைடு அல்லது இறகுைள்  குறிக்கும்). இரு குழுக்ைளுக்கும் இகடயிலான யபாட்டி தங்ைல் 

என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 

இந்த வடிவம் மைாராஷ்டிராவில் யதான்றிேது. இது 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுைளில் பிரபலமான ைவிகத 

வடிவமாை இருந்தது. இந்த யபாட்டி சிவன் மற்றும் சக்தி, புருஷ் மற்றும் பிரகிருதி, பிரம்மம் மற்றும் மாோ, 

அல்லது நிர்குன் மற்றும் சாகுன் யபான்ற இருதந்கமயுகடே ைருப்கபாருகளச் சுற்றி வருகிறது. ஒரு 

மயனாதத்துவ பரிமாற்றமாைத் கதாடங்கிே விவாதங்ைள், வாய்கமாழி துஷ்பிரயோைத்திரற்குச் கசன்று உடல் 

ரீதிோன வன்முகறைளில் முடிவகடந்த எண்ணற்ற நிைழ்வுைள் உள்ளன. 

துர்ரா-ைலாகி குழுக்ைளும் அவற்றின் லாவானிைளும் மைாராஷ்டிராவிலிருந்து வடக்கு யநாக்கி 

பேணித்திருக்ைலாம், இந்த கபாழுதுயபாக்கு வீரர்ைள் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் மராட்டிே இராணுவத்தின் 

முைாம்ைளுடன் கசன்றனர். துர்ரா-ைலகி பின்பு மத்திே பிரயதசத்தில் திகளக்ை ஆரம்பித்தது.  அங்கு அது 

இன்னும் ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் வடிவமாை நிைழ்த்தப்படுகிறது. இந்த நாட்டுப்புற வடிவம் இறுதியில் வட 

இந்திோகவ அகடந்தது. 

ராஜஸ்தானில் சித்யதார் மற்றும் யைாசுண்டாவில், இந்த வடிவம் துர்ரா-ைலகி ைேல் என அகழக்ைப்படும் 

நாட்டுப்புற ைேல் நாடைங்ைளுடன் கதாடர்புற்று  இப்பகுதியின்  வாய்வழி மரபுைளில் ைாணப்படும் ைகதைளின் 

அடிப்பகடயில் ஒரு தனித்துவமான பாணிகே உருவாக்கிேது. 

நாத் கயாகிகள் மற்றும் கவத நாட்டுப்புைவியல் 

 

நாத் யோகிைள் மற்றும் சந்நிோசிைள் பஞ்சாபின் குரு யைாரைநாத்தின் ஆதரவாளர்ைள் ஆவார்ைள். மனிதர்ைளாை  

அவதரித்த கதய்வீை வீராங்ைகனைகள வலியுறுத்தின லிலாகஸப் யபாலல்லாமல், நாத் யோகிைள் சந்நிோசி 

மறுப்பு, மந்திர நம்பிக்கைைள் மற்றும் தாந்த்ரீை மாேவாதம் ஆகிேவற்றில் தங்ைள் நம்பிக்கைகே 

வலியுறுத்தினர். இவர்ைளின் ஆரம்ப சடங்ைாை ஒவ்கவாரு ைாதுைளின் குருத்கதலும்புைளிலும்  ஒரு ைனமான 

ைாதணிகே (முத்ரா) கசருகுவதற்ைான துகளயிதுவத்தின் ைாரணமாை, அவர்ைள் ைான்பட்டா (பிளவுபட்ட 

ைாதுைகளக் கைாண்டவர்ைள் ) என்று அகழக்ைப்பட்டனர். 

யைாரக் பானி என்று அகழக்ைப்படும் அவர்ைளின் பிரபலமான கூற்றுைளின் மூலம், வடக்கு மற்றும் மத்திே 

இந்திோவின் கபாது மக்ைளிகடயே தாந்த்ரீை நம்பிக்கைைள் மற்றும் கசாற்ைகளப் பரப்புவதற்கு நாத் யோகிைள் 

கபாறுப்யபற்றனர். நாத் பிரிவின் யோகிைள் பாடைர்ைள், இகசக்ைகலஞர்ைள் மற்றும் பிரபலமான 

கபாழுதுயபாக்கு ைகலஞர்ைளாை மட்டுமல்லாமல், குணப்படுத்துபவர்ைள், மந்திரவாதிைள் மற்றும் 

அமானுஷ்ே எஜமானர்ைள் என பலமான நற்கபேகர வளர்த்துக் கைாண்டனர். நாத் பிரிகவச் யசர்ந்த யோகிைள் 

பல இடங்ைளில் தங்ைள் முத்திகரைகளப் பதித்தனர். அவர்ைளுக்கு பலுசிஸ்தானில் உள்ள ஹிங் லாஜ், 

குஜராத்தில் தியனாதர், பஞ்சாபில் உள்ள திலா முதல் யநபாளம், வங்ைாளம் மற்றும் பம்பாய் ஆகிே இடங்ைள் 

வகர முக்கிேமான புனித ோத்திகரத் தளங்ைள் மற்றும் துறவற கமேங்ைள் உள்ளன. 

 

இந்திரசபா 

‘இந்திரசபா’ என்ற தகலப்பில் ‘ஆைா ஹசன் அமானத்தின்’ ஒரு நாடைம் லக்யனாவில் ‘வாஜித் அலி ஷா’வின் 

ஆட்சிக் ைாலத்தில் அரங்யைற்றப்பட்டது. வாய்வழி மரபுப்படி, கதாடக்ை நிைழ்ச்சிக்ைாை இந்திரனின் யவடத்தில் 

நவாப் வாஜித் அலி ஷா நடித்தார் என்று கசால்லப்படுகிறது. 

இந்திரசபா, உண்கமயில், வட இந்திோவில் பிரபலமான நாடைத்திற்கு ஒரு புதிே தரத்கத அகமத்தது . இதன் 

ைருத்து, அளவு  மற்றும் கமாழி நகட ஆகிேகவ ‘அவத்’ பிராந்திேத்திலிருந்த இந்து மற்றும் முஸ்லீம் கூறுைகள 

இகணத்து அகமக்ைப்பட்டகவ. யதவகதைள் சூழ அமர்ந்திருக்கும் ஹிந்து ைடவுள்ைளின் மன்னரான புராண 

இந்திரனின் அரசகவயில் இந்த நாடைம் நகடகபறுகிறது. சபாஸ் பரி (மரைத யதவகத) பூமிக்குரிே 

இளவரசரான குல்பாகம யநசிக்கிறார். ைாலா யதவ் என்ற ைருப்பு யவதாளம், ைாதலர்ைளிடம் பச்சாத்தாபம் 

அகடந்து, குல்பாகம இந்திரனின் கசார்க்ைத்திற்கு ைடத்துகிறார். இந்த சட்ட மீ றலில் ஆத்திரமடந்த  , இந்திரன் 

குல்பம் வீசுகிறான், பின்னர் யஜாகின் (ஒரு கபண் கமன்டிைண்ட்) என்ற மாறுயவடத்தில் இரக்ை உணர்வுைள் 



  
 
 

கபாதிந்த பாடல்ைகளப் பாடுகிறான், யமலும் ைாதலர்ைளின் விடுதகலகே உறுதி கசய்கிறான். இந்திரன், 

ைாதலர்ைள் சந்தித்த யசாதகனகே உணர்ந்து தனது ஆசீர்வாதங்ைகள வழங்ை, ைாதலர்ைள் மீண்டும் 

ஒன்றிகணகிறார்ைள். 

இந்திரசபா என்பது ைகத, ைவிகத, நடனம் மற்றும் இகச ஆகிேவற்கற உள்ளடக்கிே ஒரு மல்டிமீடிோ துண்டு, 

இந்திரனின் தங்குமிடம் - கசார்க்ைத்கத சித்தரிக்கும் பார்கவக்குரிே கசட் கதாகுப்புைளுக்குள். 

கபர்சிோவிலிருந்து இறக்குமதி கசய்ேப்பட்ட தஸ்தான் (ைகத கசால்லும்) பாரம்பரிேத்துடன் இந்திரசபாவில் 

அப்சரஸ் (அழைான நடனமாடும் கபண்ைள்) சூழப்பட்ட கஹயடானிஸ்டிக் இந்திரன் (ஆண்டவர் மனித 

மன்னர்) உள்ளிட்ட பாரிஸ் மற்றும் யதவ்ஸ் இந்திரசபாவில் ைலக்ைப்பட்டன. உண்கமயில், இந்திரசபாவில் பல 

ைருப்கபாருள்ைள் உருது கராமான்ஸால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளன, இதில் மிர் ஹசனின் சிஹ்ர்-உல்பேன் மற்றும் 

குல்சார்-இ-நாசிம் ஆகிேகவ அடங்கும். 

இந்திரசபா என்பது ைகத, ைவிகத, நடனம் மற்றும் இகச ஆகிேவற்கற உள்ளடக்கிே ஒரு பல்லூடைமான , 

இந்திரனின் தங்குமிடம் - கசார்க்ைத்கத சித்தரிக்கிறது. கஹயடானிஸ்டிக் இந்திரன் (மனித மன்னர்) 

அரசகவயில்  பாரிஸ் மற்றும் யதவ்ஸ் ஆகியோர் ைானப்படுகிறார்ைள். இந்திரனின் அரசகவ சூழ 

கபர்சிோவிலிருந்து இறக்குமதி கசய்ேப்பட்ட தஸ்தான் (ைகத கசால்லும்) பாரம்பரிேத்துடன் அப்சரஸ் 

(அழைான நடனமாடும் கபண்ைள்) ைாணப்படுகிறார்ைள்.  உண்கமயில், இந்திரசபாவின்  பல ைருப்கபாருள்ைள் 

மிர் ஹசனின் சிஹ்ர்-உல்பேன் மற்றும் குல்சார்-இ-நாசிம் ஆகிேவர்ைளின் உருது கராமான்ஸால் 

பாதிக்ைப்பட்டுள்ளன,  

இந்திரசபா உடனடிோை புைழ் கபற்று மற்றும் இந்திோ முழுவதும் அரங்யைற்றப்பட்டது. இந்த நாடைம் ஒரு 

மிைப்கபரிே கவற்றிோை மாறிேது. 1853 ஆம் ஆண்டில் ைான்பூரில் கவளியிடப்பட்ட முதல் பதிப்பு 1870 ைளில் 

கவளியீட்டு உச்சத்கதத் கதாட்டது, உத்தரபிரயதசம் மற்றும் பீைார் முக்கிே நைரங்ைளிலிருந்தும் லாகூர், 

பம்பாய், ைல்ைத்தா மற்றும் கமட்ராஸிலிருந்தும் 33 பதிப்புைள் கவளியிடப்பட்டன. இந்த நாடைத்தின்  

நற்கபேர் ஐயராப்பாகவ அகடந்தது, விகரவில் இது 1892 இல் பிரீட்ரிக் யராசனால் கஜர்மன் கமாழியில் 

கமாழிகபேர்க்ைப்பட்டது. 

புதிதாை வளர்ந்து வரும் இந்யதா-முஸ்லீம் தியேட்டரின் கசல்வாக்கு யபசும் சினிமா ைாலம் வகர கதாடர்ந்தது. 

ஆகட, இேற்கைக்ைாட்சி, கமாழி, இகச மற்றும் ைகதக் யைாடு ஆகிேவற்றின் பிரபுத்துவ இஸ்லாமிே 

முன்மாதிரிைகள நாடை உலைம் பின்பற்றுவது கபாதுவானதாகிவிட்டது. அரசகவ அடிப்பகடயிலான இகச, 

நடனம் மற்றும் ைவிகத பாணிைகள ஒரு பிரபலமான சூழலுக்கு  கைாண்டு கசல்ல இந்திரசபா  நாடைம் 

வழிவகுத்தது .  

நகர திகயட்டர் மற்றும் பார்சி கமவட 

ஒரு சமூை நிறுவனமாை அரசகவைள் வீழ்ச்சிேகடந்தகதத் கதாடர்ந்து, விேத்தகு நடவடிக்கைைகளத் 

தக்ைகவத்துக்கைாள்வதற்ைாை "நைரங்ைளில் வளர்ந்து வரும் கபாழுதுயபாக்குைளுக்ைான கபாருளாதார 

வகலப்பின்னல்ைளில்" ைவனம் கசலுத்தத் கதாடங்கின. இந்திரசபாவின் கவற்றிோல் உருவான இந்யதா-

முஸ்லீம் நாடை பாரம்பரிேத்தின் பாரம்பரிேத்கத உருவாக்கிே பார்சி தியேட்டர் 1850 ஆம் ஆண்டில் 

உருவானது. மும்கபயில் பார்சி- மும்கபயில் ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்டு ஆங்கிலம் மற்றும் இந்திே கிளாசிக் 

நாடைங்ைகள நடத்திே எல்பின்ச்யடாயன கிளப்  யபான்ற அகமச்சூர் குழுக்ைளிடமிருந்து  பார்சி தியேட்டர் 

ஆரம்ப ஊக்ைத்கதப் கபற்றது. விகரவில், தியேட்டர்ைளில் சிறப்பாை இருந்த பார்சி வணிைர்ைள் கதாழில்முகற 

நிறுவனங்ைகளத் கதாடங்கினர். இந்த நிறுவனங்ைளில் பங்குைகள கவத்திருக்கும் பார்சிைளாை இருந்த பல 

நடிைர்ைள் தங்ைள் கசாந்த நிறுவனங்ைகள உருவாக்ைத் கதாடங்கினர். உதாரணமாை, புைழ்கபற்ற ைாமிக் 

குர்கஷட்ஜி பல்லிவாலா, கடல்லியில் விக்யடாரிோ தியேட்டரிைல் நிறுவனத்கத நிறுவினார், வரலாற்று 

திறன்ைளால் "இர்விங் ஆஃப் இந்திோ" என்று அகழக்ைப்பட்ட குவாஸ்ஜி ைட்டாவ் தனது ஆல்பிரட் 

தியேட்டரிைல் நிறுவனத்கத 1877 இல் நிறுவினார். துகணக் ைண்டத்தில் வளர்ந்து வரும் பிரபலமான நைர்ப்புற 

நாடைங்ைளுடனான தங்ைள் உறகவக் ைாட்ட "மும்கபயின்" என்ற புகனகபேகர  தங்ைள் கபேருடன் 

இகணத்து ஒரு டஜன் நிறுவனங்ைள் முகளத்தன. முஸ்லிம்ைள், ஆங்கியலாஇந்திேர்ைள் மற்றும் இந்துக்ைளின் 

ஒரு சிறு பகுதியும் இந்த நிறுவனங்ைளில் யசர்ந்தனர், இருப்பினும் நிறுவனங்ைளின் நிறுவன ரீதிோன 

ைட்டுப்பாடுைள் கபரும்பாலும் பார்சிைளின் கைைளில் இருந்தன.  



  
 
 

சில ஆண்டுைளில், பார்சி தியேட்டருக்ைான யதகவ இந்திோவின் அகனத்து பகுதிைளிலும் பரவிேது. மும்கப, 

லாகூர், ைராச்சி, கபஷாவர், கடல்லி, ைங்கை சமகவளி, ைல்ைத்தா மற்றும் கசன்கன இகடயே சில முக்கிே 

நிறுவனங்ைள் வழக்ைமாை சுற்றுப்பேணம் கசய்தன. பல்லிவாலா மற்றும் அவரது குழு யபான்ற சில 

நிறுவனங்ைள் ரங்கூன், சிங்ைப்பூர் மற்றும் லண்டன் வகர பேணித்தன. நவீன நாடைம், நாடை பயிற்சி மற்றும் 

நாட்டுப்புற பாணியின் வளர்ச்சி ஆகிேவற்றில் பார்சி யமகடயின் தாக்ைம் ைணிசமாை இருந்தது. இது வளர்ந்து 

வரும் மராத்தி, குஜராத்தி மற்றும் இந்தி, கபங்ைாலி, தமிழ் மற்றும் பிற பிராந்திே கமாழிைளில் புதிே 

நாடைத்தின் மீது கபரும் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்திேது. 

பார்சி நிறுவனங்ைள் பின்னர் முன்புற வடிவகமப்பு வகளவுைள், அதன் பின்னணி மற்றும் திகரச்சீகலைள், 

யமற்ைத்திே தளவாடங்ைள் மற்றும் பிற முட்டுைள், உகடைள் மற்றும் சிறப்பு விகளவுைகள நிைழ்த்துவதற்ைான 

பல்யவறு இேந்திர சாதனங்ைளுடன் ஏற்றுக்கைாண்டன - கதளிவாை ஐயராப்பிே நாடைங்ைளின் கபாருள் 

ைலாச்சார மரகப இங்யை இறக்குமதி கசய்தது. அதுமட்டுமல்லாது, பார்சி தியேட்டர் ஐயராப்பாவிலிருந்து 

ைகலஞர்ைள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப வல்லுநர்ைகள கைாண்டு வந்து "புேல்ைள், ைடல்ைள் அல்லது ஆறுைள் 

கைாந்தளிப்பு, அரண்மகனைள், நீராவிைள், வான்வழி இேக்ைங்ைள்" மற்றும் பலவற்றின் அற்புதமான யமகட 

அகமப்புைகள அகடே நிேமித்தது. ஐயராப்பிே பாரம்பரிேம் விளம்பரம் மற்றும் திட்டமிடல் 

ஆகிேவற்கறயும் பாதித்தது. ஐயராப்பிே நுட்பங்ைள் மற்றும் வணிை நகடமுகறைகள ஏற்றுக்கைாள்வது 18 

ஆம் நூற்றாண்டில் பார்சி கசேல்முகறயின் பண்புைள் ஆகும். பார்சிைள், கபாருளாதார கசழிப்பு மற்றும் சமூை 

ைட்டகமப்பில் யமல்நிகல மற்றும் மதத் தகடைளால் தகடயின்றி, அவர்ைளின் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் 

சைாக்ைகள விட யமல் நிகலயில் இருந்தனர் . 

பார்சி தியேட்டரின் ஆரம்பைால நாடை ஆசிரிேர்ைள் யை.என். ைாவ்ராஜி, ஈ.யஜ. யைாரி மற்றும் என்.ஆர். ரணினா  

பார்சிஸ் மற்றும் குஜராத்தி கமாழியில் எழுதினர், ஏகனனில் அது அவர்ைளின் தாய்கமாழி. இருப்பினும், 1870 

ைளில் கபரிே நிறுவனங்ைள் முஸ்லீம் முன்ஷிைகள (எழுத்தாளர்ைகள) நிரந்தர ஊழிேர்ைளாைப் 

பேன்படுத்துவதற்ைான நகடமுகறக்கு மாறிவிட்டன. எனயவ, உருது பார்சி தியேட்டரின் முதன்கம 

கமாழிோை மாறிேது. கடல்லியின் சில புைழ்கபற்ற நிறுவனங்ைளும் உருது கமாழியில் எழுதக்கூடிே இந்து 

எழுத்தாளர்ைளின் யசகவைகள நிேமித்தன, இதன் விகளவாை ராஜா ஹரிச்சந்திரா, யைாபிசந்த், ராமாேணம், 

மைாபாரதம், வீர் அபிமன்யு, பிரஹ்லாத் யபான்ற பல இந்தி நாடைங்ைளும் பார்சி அரங்கில் நுகழந்தன. 

புைழ்கபற்ற உருது நாடை ஆசிரிேரான ‘ஆைா ஹஷ்ரா ைாஷ்மீரி’ யஷக்ஸ்பிேரின் பல துேர நாடைங்ைகள பார்சி 

அரங்கிற்ைாை மீண்டும் உருவாக்கினார். 

வட இந்திோவில், உருது மற்றும் இந்தி கமாழிைளும் அதிை எண்ணிக்கையிலான பார்கவோளர்ைளுக்கு 

அணுைக்கூடிேகவோை இருந்ததினால்  இவ்விரு பார்சி நாடைங்ைளின் ஒருங்கிகணந்த பகுதிோை மாறிேது, , 

இந்தி அல்லாத கமாழி யபசும் பகுதிைளில் தோரிப்புைள் குஜராத்தி, மராத்தி மற்றும் கபங்ைாலி யபான்ற 

பிராந்திே கமாழிைளிலிருந்தும் வந்தன, குறிப்பாை யமம்படுத்தப்பட்ட இகடகவளிைள் மற்றும் 

பாடல்ைள்ைளுடனான ைாமிக் ஸ்கிட். பார்சி தியேட்டர் இந்திே குணாதிசேத்தில் கதளிவாை இருந்தது, எனயவ  

இந்திே பாடத்கதயும் இந்திே இகசகேயும் நடனத்கதயும் உள்ளடக்கிேது. இந்திே நாடை பாரம்பரிேமும், 

தற்யபாதுள்ள நாட்டுப்புற நாடைமும் பார்சி தியேட்டரில் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்திேது, இது சுயதச நாடைத்திலும் 

எதிர் விகளகவக் கைாடுத்தது. இந்து ைாவிே நாேைர்ைள் மற்றும் ைதாநாேகிைளின் ைகதைளுடன், ஷிரின் 

ஃபர்ஹாத், கலலா மஜ்னுன், கபனாசிர்-பத்யர-முனீர் மற்றும் குல் பக்ைாவலி யபான்ற இஸ்லாமிே ைாதல் 

நாடைங்ைளும் நாடைமாக்ைப்பட்டன. பல யஷக்ஸ்பிேர் ைகதைள் மற்றும் ைகதக்ைளங்ைள் கபரிதும் 

இந்திேமேமாக்ைப்பட்டன, ைதாபாத்திரங்ைள் மறுகபேரிடப்பட்ட கபேர்ைள், சாதிைள் மற்றும் சமூைங்ைள், 

ஆசிோவின் புவியிேல் மாற்றங்ைள் அகமப்புைள் மற்றும் இந்யதா-முஸ்லீம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு உந்துதல்ைள் 

கைாண்டு  ைகதைள் சரிகசய்ேப்பட்டன. 

பார்சி தியேட்டரால் பேன்படுத்தப்பட்ட இகச பாணி "பாரம்பரிேமான முகறைள் (ராைங்ைள்) தூய்கமோன 

கிளாசிக்ைல் பாணியில் டியூன் கசய்ேப்பட்டது, அல்லது "ஸ்லிப்ஷாட் பார்சி மற்றும் கைாஞ்சம் ஐயராப்பிே 

இகச ைகளக் கைாண்டது "என்று பல்யவறு விதமாை விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு வகரேகறைகள முறிக்கும் நடவடிக்கையில், பார்சி யமகட 1880 ஆம் ஆண்டில் கபண் நடிகைைகள 

பல்லிவாலாவின் வற்புறுத்தலால் ஒப்புக்கைாண்டு முதலில் கதாழில்முகற பாடைர்ைள் மற்றும் நடனக் 

ைகலஞர்ைளிடமிருந்து நடிகைைள் யதர்வு கசய்ேப்பட்டனர். கபண் நடிகைைளின் நடிப்பு 

பார்கவோளர்ைளுடனும், தனி நடனக் ைகலஞர்ைளுடனும் ஒரு கபரிே ஈர்ப்கப ஏற்படுத்திேது.  “இன்னும் ஒரு 



  
 
 

முகற என்ற கூச்சல்ைளுக்கு மத்தியில் பார்கவோளர்ைளால் பணத்தாள்ைள் மற்றும் நாணேங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன”. கபண் குரல்ைள், நல்ல யதாற்றம் மற்றும் உடல் அழகுகடே சிறுவர் நடிைர்ைள் பல 

நிறுவனங்ைளால் ைதாநாேகியின் பாத்திரத்கத வகிக்ைவும் நடனமாடவும்  நிைழ்த்தவும் அமர்த்தப்பட்டனர். 

சபாம்மலாட்டம்  

கபாம்கம இேக்ைங்ைளின் பல்யவறு மாற்றங்ைள் மூலம் உயியராட்டமில்லாதகவ ைகதகே  

உயியராட்டத்துடன்  உருமாற்றம் குறித்து பார்கவோளர்ைகளத் கதரிவிதது ைகதைகள விளக்குவதற்குப் 

கபாம்மலாட்டம் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

கையுகற, நூல், தடி மற்றும் நிழல் ஆகிேகவ அடிப்பகட நான்கு வகைோன கபாம்மலாட்டங்ைள் உள்ளன. 

நூல் கபாம்மலாட்டங்ைகள ராஜஸ்தானில் ‘ைதுபுத்லி’ என்று அகழக்கின்றன. மறுபுறம் கையுகற 

கபாம்மலாட்டங்ைள் ஒரிசா மற்றும் யைரளாவில் யதான்றின. இந்த கபாம்மலாட்டங்ைள் கையில் 

அணிேப்பட்டு, அவற்றின் தகலைளும் கைைளும்  நடத்துபவர் விரல்ைளால் கைோளப்படுகின்றன. 

கபாம்மலாட்டங்ைள் ைாட்சி ைண்ணுக்கு புலப்படும் அயத யவகளயில், கபாம்மலாட்டக்ைாரர் ைகதகே 

வசனத்தில் அல்லது உகரநகடைளில் கபாம்கமைளின் அகசவுைளுடன் ஒன்றிகணக்கிறார். 

ஒரிசாவில் கையுகற கபாம்மலாட்டம் ‘ைாந்யத நாச்சா’ என்று அகழக்ைப்படுகிறது. யைரளாவில், ‘பாரா கூத்து’ 

எனப்படும் கையுகற கபாம்மலாட்டங்ைள் வண்ணமேமான மற்றும் அலங்ைாரமான அவர்ைளின் அலங்ைாரம் 

மற்றும் உகடயில் ைதைளிகே பின்பற்றுகிறது. 

கபாம்மலாட்டம், உண்கமயில், ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நாடைம். கைப்பாகவ, சாராம்சத்தில், பகடப்பாளியின் 

யோசகனக்கு கசாந்தமானது. கபாம்கமைளுக்கு கசாந்த கமாழி மற்றும் அனியமஷன் உள்ளது, அகவைள்  

மூலம் தங்ைள் கசய்திகேக் யைாடுக்கும். 

வரலாற்று ரீதிோை, கபாம்மலாட்டம், நாடைம், இகச, நடனம் மற்றும் வடிவகமப்பு ஆகிேவற்றுடன் 

இகணந்திருக்கிறது. இந்த ைகல வடிவங்ைளிலிருந்து ைடன் வாங்கும் யபாது, அது அதன் கவளித்யதாற்றம், 

பாணி   மற்றும் இேக்ைம் ஆகிேவற்றின் தனித்துவமான மதிப்புைகள வழங்கியுள்ளது. கபாம்மலாட்டக் ைகல 

கபரும்பாலான பண்கடே நாைரிைங்ைளில் இருந்தது, இருப்பினும், அறிஞர்ைள் இந்திோகவத்தான் அதன் 

பிறப்பிடமாைக் கூறுகின்றனர். இது சூத்திரதர் என்ற கசால்லின் கபாருள் நூல்ைகள கவத்திருப்பவர் என்பது  

ஆகும். பிற்ைாலத்தில் நாடை நிைழ்ச்சிைளில் ைகத கசால்பவருக்கு இப்கபேர் வழங்ைப்பட்டது.  

பாரம்பரிே கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் கபாதுவாை தங்ைள் பிராந்திே நாட்டுப்புற நாடைங்ைகளப் 

பின்பற்றுகிறார்ைள். கபாம்மலாட்டத்தின் ைகல மற்றும் நுட்பங்ைகள அவர்ைள் கபரிேவர்ைளிடமிருந்து 

ைற்றுக்கைாள்கிறார்ைள். கபாம்மலாட்டக்ைகலயில் ஒரு ைகத உகர உள்ளது (அகவ படிக்ைப்படலாம் அல்லது 

பாடப்படலாம்), ஆனால் ைகத மற்றும் பாடைர்ைள் பார்கவோளர்ைளுக்குத் கதரிேவில்கல. ஆடுைளத்தில் 

உள்ள மாறுபாடுைள் மூலம், அலங்ைாரத்துடன் நிவாரணமாை நிற்கும் கைப்பாகவக்கு, கபாம்மலாட்டக்ைாரர் 

தன் கசாந்த குரகலக் கைாடுக்கிறார். கபண்ைளும் கபண் ைதாபாத்திரங்ைளுக்கு குரல் கைாடுத்து வருகின்றனர். 

பாரம்பரிே கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைளுக்கு எழுதப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் எதுவும் இல்கல, ஆனால் அவர்ைள் 

ைாவிேங்ைள், புராணங்ைள் மற்றும் பிராந்திே நாடைங்ைளின் ைகதைகளப் பேன்படுத்துகிறார்ைள். 

கபரும்பாலும், ைகதைள் மனப்பாடம் கசய்ேப்படுகின்றனர் . கபாம்கம தியேட்டரில் ைாமிக் ைதாபாத்திரங்ைள் 

ஒரு முக்கிே அங்ைமாகும். 

கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் இப்பகுதியின் நாட்டுப்புற நடனங்ைளில் திறகமோனவர்ைள், ஏகனனில் அவர்ைள் 

கபரும்பாலும் தங்ைள் கைப்பாகவைளுடன் நடனமாடுகிறார்ைள். ைர்நாடைாவின் ேக்ஷைனா 

கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் தங்ைள் கைப்பாகவைளின் நடன ைாட்சிைளின் துகணயுடன் நடனமாடும் ைால் 

அகசவுைளுக்குப் புைழ் கபற்றவர்ைள். 

பாரம்பரிே கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் முன்பு எண்கணய் விளக்குைள், மண் விளக்குைள் மற்றும் ைண்ணாடி 

கூண்டு விளக்குைகளப் பேன்படுத்தினர், ஆனால் இப்யபாது அவர்ைளில் பலர் தங்ைள் கசேல்ைளுக்கு மின்சார 

விளக்கைப்  பேன்படுத்துகின்றனர். 

பாரம்பரிே கைப்பாகவ நிைழ்ச்சிைளில் இகச மிைவும் முக்கிேமானது. ஒரு கையுகற கபாம்மலாட்டக்ைாரர் ஒரு 

கைோல் ஒரு தாள வாத்திேத்கத பாடலாம் அல்லது வாசிக்ைலாம், அயத சமேம் கபாம்மலாட்டங்ைகள 

மற்கறாரு கைோல் கைோளலாம். பல கைப்பாகவ குழுக்ைளில் இகசக்ைகலஞர்ைள் உள்ளனர். உதாரணமாை, 



  
 
 

பல தடி கபாம்கம குழுக்ைளில் 4 முதல் 5 இகசக்ைகலஞர்ைள் உள்ளனர். கபரும்பாலான சரம் கைப்பாகவ 

குழுக்ைளில் குகறந்தது ஒரு பாடைர் மற்றும் ஒரு இகசக் ைருவி வாசிப்பவர் இருப்பார். ராஜஸ்தானின் 

ைதபுத்லியில் இகச ஒரு முக்கிே பாத்திரத்கத வகிக்கிறது, ஏகனனில் பாடைர் ஒலி விகளவுைகள 

கபாழுதுயபாக்குக்ைாை  பேன்படுத்துகிறார். இகச என்பது பிராந்திே நாட்டுப்புற பாடல்ைள் மற்றும் தாளங்ைள் 

அல்லது ராைங்ைகள அடிப்பகடோைக் கைாண்டது. வங்ைாளத்தின் சரம் மற்றும் தடி கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் 

ோத்திகரயின் பிரபலமான பாடல்ைகளப் (இது ஒரு நாடை வடிவம்) மற்றும் திகரப்பட பாடல்ைகளப் 

பேன்படுத்துகிறார்ைள். இந்த குழுக்ைள் பீைார் கசல்லும்யபாது, அவர்ைள் யபாஜ்புரி பாடல்ைகளப் 

பேன்படுத்துகிறார்ைள். 

கபாம்மலாட்டம் என்பது கபாதுவான மக்ைளுக்கு கபாழுதுயபாக்கு ஊடைமாை இருந்ததால், பல பாரம்பரிே 

கபாம்மலாட்டக்ைாரர்ைள் துப்புரவு, சுைாதாரப் பாதுைாப்பு, சிறுமியின் ைல்வி, குடும்பக் ைட்டுப்பாடு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் யபான்ற சமூைப் பிரச்சிகனைள் குறித்து நாடைங்ைகள கபாம்மலாட்டம் மூலம் நிைழ்த்தி 

வருகின்றனர், இது அரசாங்ை நிறுவனங்ைள் அல்லது தன்னார்வ கதாண்டு நிறுவனங்ைளால் வழங்ைப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை  -6 

சினிமா 
 
பிரதான பம்பாய் சினிமா அதன் யதாற்றத்திலிருந்து, தற்யபாது வகர பல வழிைளில் 

கதற்ைாசிோவின் கூட்டு பாரம்பரிேத்கத பாதுைாத்தல், ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

பிரபலப்படுத்துவதில் மிை முக்கிேமான பங்கைக் வகிக்கிறது. ஒரு வகையில் இந்த 

பங்ைளிப்பு பாதுைாப்கபயும்  ஊக்குவிப்கபயும் மிஞ்சிேது. பாலிவுட் சினிமா அதன் 

ைலப்பு தன்கமகேத் தக்ை கவத்துக் கைாள்ளும் ‘துகண-ைண்டம் சார்ந்த ைலாச்சாரம்’ 

என்று பட்டத்கத  கபற உதவியுள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில் பிரபலமான மும்கப  

சினிமா ஒரு கூட்டு ைலாச்சாரத்கத மட்டும் பூர்த்தி கசய்ோமல் (ஒரு விருப்பமான 

மற்றும் உேர்ந்த ைலாச்சாரமாைக் இகத ைாண்பிப்பதன் மூலம்)அகத உருவாக்கியும் உள்ளது (பிராந்திே 

ைலாச்சார பண்புைள் அல்லது வடிவங்ைகள பிற ைலாச்சார நிலப்பரப்புைளில் அதன் அகில இந்திே 

வகலேகமப்பின் உதவியுடன் கைாண்டு கசல்வதன் மூலம்). 

பம்பாய் சினிமா கதற்ைாசிோவின் கூட்டு பாரம்பரிேத்கத பிரபலப்படுத்திே சில வழிைள்: 

1. இணக்ைம்  ஒரு வாழ்க்கை வழிோை சித்தரிப்பதன் மூலம்: அதன் ஆரம்பத்திலிருந்து, பரந்த ைலாச்சார சூழலில் 

சமூைங்ைளுக்கு இகடயேோன இணக்ைத்கத கவளிப்படுத்தும் அதன் கமே ைருப்கபாருளில் ைவனம் 

கசலுத்துவது ஒன்றாை இருந்து வருகிறது. இந்த பரஸ்பர இணக்ைத்தின் முக்கிேத்துவமும், சமூைங்ைளுக்கு 

இகடயிலான - தனிப்பட்ட மற்றும் சமூை மட்டங்ைளில் உறவுைகள வலுப்படுத்துவதில் - அதன் பங்கை 

சினிமாவில் மீண்டும் மீண்டும் கவளிப்படுத்துகின்றது. ஒருவரின் 'சுேத்கத' மற்றவர்ைளுடன் - 'மற்ற' ைலாச்சார 

/ இன / மத பின்னணிகேச் யசர்ந்தவர்ைளுடன் - ஒரு வலுவான, மனிதாபிமான மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான 

சூழலில் கவத்து ஒப்பாைக் ைாட்டி,  மனித வாழ்க்கை நடவடிக்கைைகள, குறுகிே அணுகுமுகறைள் மற்றும் 

'மற்றவர்ைள்' மீதான வியராதம் இகவைகளக்ைாட்டிலும் மிை முக்கிேமானதாை எப்யபாதும் திகரப் படங்ைளில் 

ைாட்டப்படுகிறது. இந்த யநாக்கில் எடுக்ைப்பட்ட முக்கிேமான சில திகரப்படங்ைள் பின்வருமாறு: குடா கி 

ஷான் (1931), பயதாசி (1941), ஹம் ஏக் கஹன் (1946), ஆர் பார் (1954), ஹம் பஞ்சி ஏக் தால் யை (1957), சார் தில் சார் 

ரகஹய்ன் ( 1959), ைாபூலிவாலா (1958), சாத் இந்துஸ்தானி (1969), நன்ஹா ஃபரிஷ்டா (1969), பண்டிட் அவுர் பதான் 

(1976), அமர் அக்பர் அந்யதாணி (1977), சாசா-இ ைலபானி (1997), குலாம்-இ-முஸ்தபா (1997), லைான் (2001) 

என்பகவைள். 

2. சமூை ைதாபாத்திரங்ைளின் யநர்மகறோன சித்தரிப்பு மூலம்: நமது ைலப்பு பாரம்பரிேம், அது 

ைட்டகமக்ைப்பட்டுள்ளபடி, பல்யவறு சமூைங்ைளுக்கிகடயில் / ஒற்றுகம மற்றும் நல்லிணக்ைம் என்ற  

இரட்கட தூண்ைளில் நிற்கிறது. இவ்வாறு சிறுபான்கம வகுப்கபச் சார்ந்த ‘சினிமா ஹியரா’ பரஸ்பர 

இணக்ைம், பாராட்டு, இரக்ைம் மற்றும் நல்கலண்ணம் ஆகிேவற்கறக் ைகடப்பிடித்து மக்ைளுக்கும் 

சமூைத்திற்கும் ஆறுதகலயும் மன அகமதிகேயும் கைாடுப்பது என்பது நமது பிரபலமான சினிமாவின் ஒரு 

முக்கிே அம்சமாகும். இந்த விஷேத்தில் முக்கிேமான படங்ைள்: பாஸி (1952, ஆங்கியலா-இந்திே பாத்திரம்), 

ைரம் யைாட் (1952, முஸ்லீம் பாத்திரம்), பூட் பாலிஷ் (1954, கிறிஸ்தவ பாத்திரம்), பிோசா (1955, முஸ்லீம் 

பாத்திரம்), தூல் ைா பூல் (1959, முஸ்லிம் ைதாபாத்திரம்), அனாரி (1959, கிறிஸ்தவ பாத்திரம்), சஞ்சீர் (1973, பதான் 

பாத்திரம்), அஞ்சுமான் (1986, இந்து பாத்திரம்), ஹதிோர் (1989, முஸ்லீம் பாத்திரம்), மிஸ் பீட்லியின் 

குழந்கதைள் (1992, ஆங்கில மிஷனரி), ஹுகுமத் (1997, இருவரும் முஸ்லீம் மற்றும் கிறிஸ்தவ 

ைதாபாத்திரங்ைள்), சர்பயராஷ் (முஸ்லீம் பாத்திரம்) என்பகவைள். 

இதுயபான்ற படங்ைளின் மற்கறாரு முக்கிேமான அம்சம் என்னகவன்றால், சமூை ைதாபாத்திரங்ைளின் 

பாத்திரங்ைள் கபரும்பாலும் பிற சமூைத்கதச் யசர்ந்த நடிைர்ைள் மற்றும் நடிகைைளால் நடிக்ைப்படுகின்றன. 

எனயவ, பண்டிட் மற்றும் பதானில், பண்டிதரின் பாத்திரத்கத ஒரு முஸ்லீம் மஹ்மூத் மற்றும் பதானின் பங்கை 

யஜாகிந்தர், ஒரு இந்து கசய்கிறார். நமது படங்ைளில் கபரும்பாலான (எல்லாம் அப்படி  இல்கலகேன்றாலும்) 

சமூை சித்தரிப்புைளில் இது உண்கம. மும்கப சினிமாவின் பிரசித்திகபற்ற நபரான திலீப் குமார் (நிஜ 

வாழ்க்கையில் யூசுப் ைான்) ஒரு முஸ்லீம் ைதாபாத்திரமாை கிட்டத்தட்ட ஒருயபாதும் நடிக்ைவில்கல (ஓரளவு  

வரலாற்று திகரப்படமான முகலாய-ஏ-அஸாம் மற்றும் ஆசாத்தில் மகறவான முஸ்லீம் என்ற பாத்திரங்ைகளத் 



  
 
 

தவிர). யமலும், 1960 ைளில் உருவாக்ைப்பட்ட கபரும்பாலான முஸ்லீம் யவடங்ைளில் குரு தத், அயசாக் குமார், 

ராயஜந்திர குமார், பிரதீப் குமார் மற்றும் ராயஜஷ் ைன்னா யபான்ற நடிைர்ைள் நடித்தனர். 

வரலாற்று திகரப்படங்ைள் மூலம் ைலப்பு ைலாச்சாரம் மற்றும் பரஸ்பர ஏற்றுக்கைாள்ளல் யைாட்பாடுைகள 

ஆராய்தல்: 

 பல வரலாற்று படங்ைளில் கதற்ைாசிோவின் கூட்டு ைலாச்சாரத்தின் கைாள்கைைள் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் 

ைதாநாேைர்ைளின் யநர்மகறோன சித்தரிப்கபச் சுற்றி வந்துள்ளன. யசாஹ்ராப் யமாடியின் ‘புைார்' (1939), 

கமஹபூப் ைானின் ‘ஹுமாயூன்’ (1945), மற்றும் யை. ஆசிப்பின் ‘முைலாே இ-அசாம்’ யபான்ற ைாவிேங்ைள் இந்த 

வகையின் முன்யனாடிைளாை இருந்தன. டான்சன் (1946), கபஜு பவ்ரா (1952), சங்கீத் சாம்ராட் யடன்சன் (1959), 

ராணி ரூமதி (1960) மற்றும் இகடக்ைாலத்தில் அகமக்ைப்பட்ட மீரா (1990) யபான்ற அகர வரலாற்று திகரப்பட 

இகசக்ைகலஞர்ைள் இந்திே ைலாச்சார கநறிமுகறைகள வலுவாை வழங்கி, முைலாே யபரரசர் அக்பரின் ஆட்சி 

ைாலத்தில், இலக்கிேம், இகச, நடனம் மற்றும் ைகத நாடைங்ைளில் சமூைங்ைளுக்கு இகடயேோன ைலாச்சார 

ஒருங்கிகணப்கப உணர்வுபூர்வமாை ஊக்குவித்தன என்பகத புரிந்து கைாள்ளலாம். 

 

 

 

 

 



  
 
 

பியிற்சி  – 5 

முைண்பாட்டின் சூழல் 
குறிக்ககாள் 

அந்தந்த பகுதிைளின் முரண்பாடுைகளக் ைண்டறிதல் அதற்க்குக்  ைாரணமான சக்திைகள அகடோளங்ைண்டு  

பகுப்பாய்வு கசய்தல் 

பின்வரும் புள்ளிகளுடன் கபார்டில் ஒரு விளக்கப்படத்வத வவக்கவும்: 

உங்ைள் பகுதியில் ஏயதனும் சமூை பதற்றம் உள்ளதா? 

அப்படிோனால், பதற்றத்தின் தன்கம என்ன? 

இத்தகைே பதட்டங்ைளுக்கு ோர் ைாரணம் என்று நிகனக்கிறீர்ைள்? 

பதட்டங்ைகளக் குகறப்பதற்ைான சக்திைள் எகவ? 

இந்த பதட்டங்ைகளக் குகறக்ை அல்லது அைற்ற அவர்ைள் என்ன உத்திைகளத் தழுவுகிறார்ைள்? 

சசயல்முவை: 

பங்யைற்பாளர்ைள் அயத பகுதிகேச் யசர்ந்தவர்ைள் என்றால் 1, 2, என எண்ைகளக் கூறச்கசால்லி குழுகவ 

உருவாக்ைலாம் இல்கலஎன்றால்  குழுக்ைகள பகுதி வாரிோை பிரிக்ைலாம். 

விளக்கம்: 

கதவவயான சபாருட்கள் 

அட்கடத் தாள் , மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனா மற்றும் யடப் 

கநரம்: 

2:30 மணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
இதுவகர, கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் பல்யவறு அம்சங்ைகள நாம் புரிந்து கைாண்யடாம். ஆனால், இது தவிர, 

இந்த சமுதாேத்தின் சில உறுத்தலான ேதார்த்தங்ைள், பதட்டங்ைள் மற்றும் முரண்பாடுைளின் ஒரு பகுதிோை 

மாறிவிட்டன. இந்த அத்திோேத்தில், இந்த பதட்டங்ைகளயும் முரண்பாடுைகளயும், அதன் பின்னால் உள்ள 

பல்யவறு சக்திைகளயும் புரிந்து கைாள்ள முேற்சிப்யபாம், யமலும் இந்த சூழ்நிகலகே அைற்ற யபாராடும் 

சக்திைகளப் பற்றியும் புரிந்துகைாள்யவாம். 

இந்த அமர்வின் மூலம், பங்யைற்பாளர்ைள் ஒவ்கவாருவர் பகுதிைளில் ைாணப்படும் உண்கம நிகலைகள 

ைாணமுடியும் . பங்யைற்பாளர்ைள் அகனவரும் தனித்தனி சமூை, அரசிேல் மற்றும் கபாருளாதார பின்னணியில் 

இருந்து வருவதால், இயதயபான்ற பதட்டங்ைளும் முரண்பாடுைளும் தங்ைள்  பகுதியிலும் இருந்தயபாதிலும், 

அதன் வடிவம் யவறுபடலாம். 

இந்த பதட்டங்ைள் மற்றும் முரண்பாடுைளின் ைாரணங்ைகள அறிந்துகைாள்வதும், அவற்கற எதிர்கைாள்ளும் 

சக்திைகளப் ைண்டுபிடிப்பதும் இது குறித்த ஒரு ைண்யணாட்டத்கத நம்மில் வளர்க்ை இது பேனுள்ளதாை 

இருக்கும். 

பதட்டங்ைளும் முரண்பாடுைளும் குறிப்பிட்ட பகுதியின் சமூை-அரசிேல் மற்றும் கபாருளாதார 

நிகலகமைளின் விகளவு என்பகத பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு உணரகவக்ை யவண்டும். சாதி, வகுப்புவாதம், 

பாலின பாகுபாடு, இனவாதம் மற்றும் பிற வகைோன முரண்பாடுைளின் யவர் சமூை-அரசிேல் மற்றும் 

கபாருளாதார நிகலகமைளில் உள்ளது. 

சமுதாேத்தில் தங்ைள் யவகலகேச் கசய்யும்யபாது, அவர்ைள் சில பிரச்சிகனைளில் மட்டும்  தங்ைள் ைவனத்கத 

கசலுத்துவதால், பங்யைற்பாளர்ைள் ஒயர திகசயில் மட்டுயம சிந்திக்ைத் கதாடங்குவார்ைள் என்பகத 

பயிற்சிோளர் நிகனவில் கைாள்ள யவண்டும். எனயவ, அவர் பங்யைற்பாளகர தங்ைள் பகுதிைளின் 

தனித்துவத்கதப் பற்றி சிந்திக்ை ஊக்குவிக்ையவண்டும். 

பல்யவறு வகைோன பதட்டங்ைள் மற்றும் முரண்பாடுைளின் எடுத்துக்ைாட்டுைகளயும், அகதத் தூண்டும் 

சக்திைளின் விளக்ைத்கதயும் பயிற்சிோளர் யமற்யைாள் ைாட்டயவண்டும். இது பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு புதிே 

வழிகேக்கைாடுக்கும். இத்தகைே முரண்பாடுைளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் பல்யவறு சக்திைளின் மீது 

விரல்ைகள நீட்டுகையில், பிரச்சிகனைள் குறித்த அலட்சிேம், உதாசீனம் மற்றும் கபாறுப்பற்ற அணுகுமுகற 

யபான்ற சில முக்கிேமான அம்சங்ைகளப் மக்ைள் ைண்டுகைாள்ளாமல் இருப்பகதப் பற்றி ைவனிக்ைத் 

தவறிவிடுகிறார்ைள். அலட்சிேம், தவிர்ப்பு மற்றும் கபாறுப்பற்ற தன்கம யபான்ற நமது அணுகுமுகறோல் 

நாம் கூட இந்த முரண்பாடுைகள ஊக்குவிக்கியறாம் என்ற உண்கமகே இது கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

பயிற்சி  – 6 

கூட்டு பாைம்பரியத்தின் எதிர்மகற பங்கு 
குறிக்ககாள் 

ைலப்பு பாரம்பரிேத்தின் சில வடிவங்ைள் எதிர்மகறோன தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துகின்றன என்பகதயும், இதன் 

ைாரணமாை கூட முரண்பாடுைள் மற்றும் பதட்டங்ைளும் ஏற்படக்கூடும் என்பகத பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு புரிே 

கவப்பது. 

சசயல்பாடுகள்: 

• குறிக்யைாள்ைளின் ஒரு சுருக்ைத்கத வகரந்து, பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிகலகேத் 

உருவாக்ைவும். 

• ஒரு திகரப்பட ைகதகேப் படிக்ைச் கசால்லுங்ைள் அல்லது திகரப்படத்கதக் ைாட்டுங்ைள். 

• சிறிே குழுக்ைளில் ைலந்துகரோடல் 

• விளக்ைம்  

கலந்துவரயாடலின் கருத்துக்கள்: 

• உங்ைள் பார்கவயில்,எதிர்மகற ைலப்பு பாரம்பரிேத்கத உருவாக்கும் மரபுைள் ோகவ? 

• இந்த எதிர்மகற மரபுைகள நாம் ஏன் பின்பற்றுகியறாம்? 

• இந்த எதிர்மகற மரபுைள் எவ்வாறு நமது கூட்டு பாரம்பரிேமாை மாறுகின்றன? 

• இந்த எதிர்மகற மரபுைள் சமூைத்தின் ஒரு பகுதிோை மாறும் வழிமுகறைள் ோகவ? 

நீங்ைள் ஒரு ைகதகேச் கசால்கிறீர்ைள், அல்லது ஒரு திகரப்படத்கதக் ைாண்பிக்கிறீர்ைள் என்றால், அதன் 

நடிைர்ைள் மற்றும் நிகலகமைளின் அடிப்பகடயில் யைள்விைகள உருவாக்குங்ைள். 

குழுக்களின் உருவாக்கம் 

எந்தகவாரு குழுவிலும் ஆண்ைள் அல்லது கபண்ைள் மட்டுயம இருக்ைக்கூடாது என்பகத பயிற்சிோளர் 

பார்த்துக்கைாள்ளயவண்டும். முடிந்தவகர, குழு கவவ்யவறு பின்னணியிலிருந்து, அதாவது மதம், குழு, 

சமூைம், பாலினம், இனம், வர்க்ைம் யபான்றவர்ைகளக் கைாண்டிருக்ை யவண்டும் என்பகத பயிற்சிோளர் 

மனதில் கைாள்ள யவண்டும். 

கதவவயான சபாருட்கள்: 

சார்ட் யபப்பர் , மார்க்ைர், யடப், ைகத மற்றும் திகரப்படம் 

கநரம்: 2:30 மணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
முரண்பாடுைளால் பாதிக்ைப்பட்ட சமூைங்ைளில் தகலயிடுவதற்ைான ஒரு ைருவிோை ைலப்பு பாரம்பரிேத்கதப் 

பற்றி நாம் யபசும்யபாது, சில சமேங்ைளில் சமுதாேத்தில் பல ஆண்டுைளாை இருக்கும் பிரிவிகனைகள 

உண்டாக்குகிற கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் சில கூறுைகள நாம் ைவனிக்ை தவறிவிடுகியறாம். உண்கமயில், 

அகவைள்தான் வன்முகற, சுரண்டல் மற்றும் சில சமேங்ைளில் ஒரு சமூைத்தில் வாழும் ஏராளமான மக்ைகள 

அடிகமப்படுத்துவதற்கு ைாரனமானகவைளாை இருக்கும். கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் கூறுைளாகிே பாலின 

பாகுபாடு, சாதி மற்றும் இனச் சுரண்டல் மற்றும் அடக்குமுகறைளாகும். எடுத்துக்ைாட்டாை, பாலின 

அடிப்பகடயிலான சுரண்டல் என்பது எல்லா நாடுைளிலும் உள்ள ஆண்ைள் மற்றும் கபண்ைளின் கூட்டு 

பாரம்பரிேமாகும். ஆண்ைளின் கூட்டு பாரம்பரிேம் என்பது அவர்ைள் ஆண்ைளாைப் பிறப்பதன் மூலம் 

பேனகடந்தவர்ைளாை அவர்ைகள ஒன்றிகணக்கிறது. மறுபுறம், உலகைங்கிலும் உள்ள ஆண்ைள் எப்யபாதும் 

பாலினச் சுரண்டகல கசய்கிறவர்ைள் என்ற அவப் கபேகர கபறும் நிகலயில் இருக்கிறார்ைள். அத்துடன்  இது 

முடிந்து விடுவதில்கல. இந்த கபாதுவான தன்கம சமூைங்ைள் மற்றும் எல்கலைளில் உள்ள கபண்ைளின் கூட்டு 

பாரம்பரிேமாை மாறுகிறது. இது இங்யை முடிோமல் ஆண்ைள் மற்றும் கபண்ைள் இருவரின் கூட்டு 

பாரம்பரிேமாை மாறும் பல நிைழ்வுைள் உள்ளன. பாலின அடிப்பகடயிலான பாகுபாடு ஆண்ைள் மற்றும் 

கபண்ைள் இருவருக்கும் ஒரு ஒழுக்ை மதிப்பு அகமப்பாை மாறுவகத ஆண்ைள் உறுதி கசய்கிறார்ைள். ஆண்ைள் 

உணர்வுபூர்வமாை அதற்கு ஏற்ப யவகல கசய்கிறார்ைள். கபண்ைள் அகத ஒரு விதிோை, ஒட்டுகமாத்த 

சமுதாேமும், கபண்ைள் உட்பட, ஒரு ஒழுக்ை மதிப்பு முகறோை ஏற்றுக்கைாள்ள பல்யவறு முகறைள் 

பேன்படுத்தப்படுகின்றன. குழந்கத வளர்ப்பு முகற அதாவது, ஒரு கபண் குழந்கத வீட்டிலும் சூழலிலும் 

நடத்தப்படும் விதம், அவர்ைளின் முழு சமூை நடத்கதைளும் வடிவகமக்ைப்பட்ட விதம், இகவ அகனத்திலும்  

சமூைம் அவர்ைள் கசேல்படவும் நடந்து கைாள்ளவும் விரும்பும் விதத்கத ஏற்றுக்கைாள்ளவும் நடந்து 

கைாள்ளவும் வழிவகுக்கிறது. வீடு மற்றும் குடும்பத்திலிருந்து கதாடங்கி பள்ளி மற்றும் ைல்லூரிைளில் ைல்வி 

முகற வகர விரிவகடந்து முழு ைல்வி நகட முகறயும் இந்த இலக்கை யநாக்கி அேராது கசேல்படுகிறது. மத 

யவதங்ைளில் கூட இகத விட்டு கவக்ைவில்கல. ஒரு கபண் வேதுவந்தவுடன், ஆணாதிக்ை சமுதாேத்தால் 

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட அகனத்து ‘விதிமுகறைள்’ மற்றும் ‘ஒழுக்ை மதிப்புைள்’ ஆகிேவற்கற அவள் 

உள்வாங்ையவண்டும். இந்த ‘ ஒழுக்ை மதிப்புைள்’ மற்றும் ‘விதிமுகறைகள’ மீறாமல்  இருக்ை கபண்ைள் 

கபாறுப்புகடேவர்ைள் என்று கூறுப்படுகிறது. ஆண்ைகள கபண்ைகள விட உேர்ந்தவர் என்பகத கபண்ைள்  

உடனடிோைவும் விருப்பத்துடனும் ஏற்றுக்கைாள்கிறார்ைள். கபற்யறார் வீட்டில் ஒரு இளம் கபண்ணாை, 

அவளுகடே சயைாதரர்ைள் அவகள விட உேர்ந்தவர்ைளாை இருக்ை யவண்டும். திருமணத்திற்குப் பிறகு ைணவர் 

அவளுகடே ‘எஜமானர்’. ஒரு தாோை அவள் ஆண் குழந்கதகே உருவாக்ை யவண்டும். அவள் 

உள்வாங்குவதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்டுள்ள ஒழுக்ை மதிப்பு அகமப்பால், தனது கசாந்த ஆண் மற்றும் கபண் 

குழந்கதைகள வித்திோசமாை நடத்தும்படி ைட்டாேப்படுத்தபாடுகிறாள். சுருக்ைமாை, ஆணாதிக்ை சமூைம் 

தன்னிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் அகனத்கதயும் அவள் விருப்பத்துடன் கசய்கிறாள். ஆண்ைளும் கபண்ைளும் 

ஒயர மாதிரிோன ஒழுக்ை மதிப்புைள் மற்றும் விதிமுகறைகள மரபுரிகமோைக் கைாண்டு, பின்பற்றி  

பராமரித்தால், அது தானாையவ முழு சமூைத்திற்கும் கூட்டு பாரம்பரிேமாை மாறுகிறது. 

குறிப்பாை இந்திே சூழலில், கபாதுவாை கதற்ைாசிே சூழலில், இயத கசேல்முகற நகடமுகறயில் உள்ள சாதி 

முகறக்கும் கபாருந்தும். அயத ஒழுக்ை மதிப்பு அகமப்பு தாழ்த்தப்பட்ட சாதிைளுக்கு அளிக்ைப்படுகிறது, 

அவர்ைள் அகத தங்ைள் தகலவிதிோை ஏற்றுக்கைாள்கிறார்ைள். சூத்ரா  என்று அகழக்ைப்படும் தாழ்த்தப்பட்ட 

சாதியில் பிறந்த ஒருவர், உேர் ஜாதி என்று அகழக்ைப்படுபவர்ைளுக்கு யசகவ கசய்வயத தனது யவகல என்று 

நம்புகிறார். ஒழுக்ை அகமப்பு அதன் அதிைாரத்கத மதத்திலிருந்து கபறுகிறது. ஒரு சூத்ரா   இந்த சமூை ஒழுங்கை 

ஏற்ைத் கதாடங்கும் யபாது, அவன் / அவள் இந்த சமூை ஒழுங்கின் பாதுைாவலனாைவும் பாதுைாவலனாைவும் 

மாறுகிறார்ைள். சூத்ராக்ைளுக்ைான இச்சடங்குைகள உருவாக்குபவர்ைளுடன் அவனது / அவளது  சிந்தகன 

கபாருந்தும்யபாது, உண்கமயில் அகத அவர்ைள் சர்வவல்லவரின் விருப்பமாை ஏற்றுக்கைாள்கிறார்ைள். 

ஒடுக்குகிறவரும், ஒடுக்ைப்படுகிறவர்ைளும் இருவரும் சமூை ஒழுங்கை ஒயர மாதிரிோை ஏற்றுக்கைாண்டால், 

அது அவர்ைளுக்கு ைலகவோகி, ைாலப்யபாக்கில் அது அதன் நிகலப்பாட்கடயும் இடத்கதயும் இழந்து கூட்டு 

பாரம்பரிேமாை உறுதிப்படும். இந்த பாரம்பரிேம் சமுதாேத்கத சுக்கு நூறாை கவடித்து கிழிக்ைக்கூடிே ஒரு 

பாரம்பரிேம் ஆகும். 

குறிப்பு 1: சிக்ைகலப் பற்றி ஒரு நல்ல புரிதகல வளர்ப்பதற்கு (பக்ைம் 66-84 பக்ைத்திலிருந்து)1-2-3 மற்றும் 4 ஐப் 

படிக்ைவும்  

குறிப்பு 2: திகரப்படங்ைள்: சத்ைதி, தர்ம், மிர்ச்-மசாலா, தீக்ஷா, பிங்க் யபான்றகவ. 
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ைாஜ்ைிய ார், என் தநருக்ைமான நண்பர் 
 

இந்தக் ைகதக்கு  28 வேதாகிறது. நான் எங்ைள் ஊரில் உள்ள அரசு பள்ளியில்  4 ஆம் 

வகுப்பு படித்துக் கைாண்டிருந்யதன். அந்த நாட்ைளில், எனக்கு பள்ளியில் இரண்டு 

கநருக்ைமான நண்பர்ைள் இருந்தனர். அவர்ைள் கபேர்ைள் ராஜ்கியஷார் மற்றும் 

ைமயலஷ். அவர்ைள் இருவரும் உறவினர்ைள். ராஜ்கியஷார் எனது மிைவும்  கநருக்ைமான 

நண்பர், உண்கமயில் ஒரு உண்கமோன நண்பர். நாங்ைள் வகுப்பில் அருைருயை 

உட்ைார்ந்திருப் யபாம். கவளியே கசன்றால், ஒன்றாைத்தான்  கசல்யவாம். எங்ைள் 

வகுப்பில் இருந்தத் 40 மாணவர்ைளுக்கும் ஒயர ஒரு ஆசிரிேர்தான் இருந்தார். ஒரு 

ஆசிரிேர் எவ்வாறு 40 மாணவர்ைகள ைவனித்துக்கைாள்வார்? எனயவ, நாங்ைள் இந்த 

கபாறுப்கப ஏற்றுக்கைாண்யடாம். நாங்ைள் மாணவர்ைகளக் ைவனித்துக் கைாள்யவாம். 

ராஜ்கியஷார் ஒரு கசக்கிள் கவத்திருந்தான். அவன் அந்த கசக்கிளில் எல்லா இடங்ைளுக்கும் அகழத்துச் 

கசல்வார். ஒருயவகள, அதன் ைாரணமாை நாங்ைள் மிை கநருக்ைமான நண்பர்ைளாகிவிட்யடாம். ஆனால் இது, 

ஆசிரிேருக்கும் மற்ற மாணவர்ைளுக்கும் குறிப்பாை ைமயலஷுக்குப் பிடிக்ைவில்கல. (நான் இகதப் பற்றி 

ைவகலப்படவில்கல) அவர்ைள் விரும்பாததற்கு பல ைாரணங்ைள் இருக்ைலாம், ஆனால் என்னால்  இரண்டு 

ைாரணங்ைகள மட்டுயம அதுவும் மிைவும் தாமதமாையவ புரிந்து கைாள்ள முடிந்தது. முதலாவதாை, மற்ற 

மாணவர்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் அவர்ைள் மிைவும் வேதானவர்ைள் -14 முதல் 15 வேது வகர உள்ளவர்ைள். 

இரண்டாவதாை, அவர்ைள் ‘பாசர் ‘சாதிகேச் யசர்ந்தவர்ைள். அவர்ைள் பன்றி வளர்க்கும் கதாழில் கசய்பவர்ைள். 

அவர்ைள் தகலமுடிகே கவட்டி  சந்கதயில் விற்பார்ைள். அவர்ைள் மூங்கில் குச்சிைளில் இருந்து வாளிைகள 

உருவாக்கி கதருக்ைளில் விற்பார்ைள். எங்ைகளத் தவிர, மற்றவர்ைள் அவர்ைகளத் கதாட தேங்குவார்ைள். 

ஒருமுகற, நான் ராஜ்கியஷாருடன் அவனது வீட்டிற்கு கசன்யறன். எனது பள்ளிக்குப் பின்னால் இருந்த 

அலைாபாத் வங்கி மற்றும் தபால் நிகலேத்திற்கு முன்னால் இருந்த சாகலயில் நாங்ைள் கசன்யறாம், ஆனால் 

நாங்ைள் அவர்ைள் கதருவில் நுகழவதற்குள் பாகத மிைவும் சிறிேதாகிவிட்டது. அயத யநரத்தில், அது அழுக்கு  

நீர் ைலந்து ஈரமாை இருந்தது. ைகடசியில், நாங்ைள் அவருகடே வீட்டிற்கு வந்யதாம். அது இரண்டு அகற 

கைாண்ட வீடு. இந்த வீட்டிற்கு கவளியே நடமாட சிறே இடங்ைள் இருந்தன. அந்த இடம் பன்றிைளுக்கும் 

வாழும் இடமாை இருந்தது. ராஜ்கியஷார் அங்கு கசன்று அதன் இரண்டு குட்டிைகள  எடுத்து வந்தான். நான் 

சிறிது யநரம் அதனுடன் விகளோடியனன். அது துள்ளி அதன் தாய் அருயை யபாய் நின்றுகைாண்டது. 

அவரது வீட்டிற்குச் கசன்றயபாதுதான் அவருக்கு  இரண்டு வருடங்ைளுக்கு முன்யப திருமணம் ஆகிவிட்டது  

என்பகத அறிந்யதன். இந்த தைவகல நான் யைட்டதும் ராஜ்கியஷார் மிைவும் கவட்ைப்பட்டார். இந்த 

ரைசிேத்கத ோருக்கும் கசால்லக்கூடாது என்று அவர் என் ைாதில் கிசுகிசுத்தார். இகதக் யைட்டபின் எனக்கு 

சங்ைடமாை இருந்தது, நான் எனக்குள்யள சிரித்துக்கைாண்யடன். பின்னர், அவரது தங்கையும் கூட திருமணம் 

கசய்துகைாண்டு ஒரு குழந்கதகேப் கபற்றிருக்கிறார் என்பகத அறிந்யதன். 

இன்று, நான் அவரது நிகலகே மதிப்பீடு கசய்கியறன். அவர் சிறந்த கபாருளாதார அந்தஸ்கதக் 

கைாண்டிருந்தார். அவர் ஒரு கசக்கிள் மற்றும் அவர் சம்ப்பதித்த பணத்கத கவத்திருந்தார். எனக்கு எதுவும் 

இல்கல. ராஜ்கியஷார் கிழ்க்ைண்ட யவகலைகள எல்லாம் கசய்துகைாண்டு தினமும் பள்ளிக்கு வருகிறார்: 

பன்றிைகளப் பராமரிப்பது, அகவ எங்ைாவது ஓடிவிட்டால், அவற்கறக் ைண்டுபிடிகிறார், மூங்கில் குச்சிைளில் 

இருந்து கூகடைகள கசய்து கதருக்ைளில் விற்று சம்பாதிக்கிறார். அவர் பள்ளிக்கு வரும் யபாது,  பத்து முதல் 

இருபது ரூபாய் வகர அவரிடம் இருக்கும். நாங்ைள் இருவரும் சுற்றுலா கசன்யறாம். நாங்ைள் மிதிவண்டியில் 

சவாரி கசய்து ஒரு மூகலயில் இருந்த  சிறிே டீக் ைகடகே  அகடந்யதாம். நாங்ைள் தலா ஒரு ரூபாய் 

விகலயுள்ள ‘சிற்றுண்டி’ இரண்டு முகற சாப்பிட்யடாம், ைகடசியில் ‘பனி பூரி’ சாப்பிட்யடாம். இந்த 

கசலவில் எனது பங்கு பூஜ்ஜிேமாகும். 

என் கநருங்கிே நண்பரான ராஜ்கியஷார் எங்ைள் ைாலனிக்கு வந்தயபாது, அவருக்குள்  ஒரு முழு மாற்றத்கத 

நான் ைண்யடன். நாங்ைள் கவளியே கசல்லும் என்னுடன் யபாது யபசுவகதப் யபால அவர் என்னிடம் 

யபசவில்கல. அது ஏன் என்று இன்று என்னால் உணர முடிகிறது, ஆனால் அந்த நாட்ைளில் எனக்கு  அது 

புரிேவில்கல. வகுப்பில் ஒரு சரிோன வாக்கிேத்கத எழுதக் ைற்றுக்கைாள்ளாத ராஜ்கியஷார், தீண்டாகம 

மற்றும் அதன் ைசப்பான அனுபவங்ைள் உள்ளிட்ட சமூைத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுைகள சரிோைப் அறிந்திருந்தார். 

அவர் தனது விற்பகன கசய்வதற்ைாை கதருவில் நின்று கைாண்டிருந்தார், என் பாட்டி உட்பட ைாலனியின் 



  
 
 

கபண்ைள் தங்ைள் ஆகடைகள ைவனம் கசலுத்திக்கைாண்டு  அங்யை நின்று கைாண்டிருந்தார்ைள். கூகடைகளக் 

ைாட்ட, அவர் கூகடைகள அவர்ைள் பார்கவக்கு வசதிோன  உேரமான ஒரு இடத்தில் வீசுவார். 

என் பாட்டி அவர் எனது கநருக்ைமான நண்பர் என்பதால் விகலயில் தள்ளுபடி யைட்கிறார், சில சமேங்ைளில், 

இந்த தள்ளுபடி உண்கமோன விகலயில் பாதிோை இருக்கும் , ஆனால் இந்த தள்ளுபடி யதகவப்படுகிறது 

ஆனால் அவகரத் கதாடுவகதத் தீட்டாைக் ைாண்கிறார்ைள். நான் அவரது வீட்டிற்கு பலமுகற கசன்றுள்யளன், 

ஆனால் அந்த குறுகிே சமுதாே ைட்டால் அவகர என் வீட்டிற்கு அகழத்து வர முடிேவில்கல.  

பள்ளிக்கு கவளியே ஒரு இடம் இருந்தது, அது எங்ைள் இருவருக்கும் கபாதுவான இடமாகும். ஆம், அது ஒரு 

நதி. அது கிராமத்தின் அருயை ஓடிே ஒரு சிறிே  நதி. இது எங்ைளுக்கு ஒரு சந்திப்பு இடமாை இருந்தது. எங்ைளுக்கு 

ஒரு நதி உள்ளது, ஆனால் கவவ்யவறு படித்துகறைள் (குளிக்கும் இடங்ைள்) இருந்தன. அவரது 

படித்துகறஅவரது ைாலனிக்கு அருகில் இருந்தது, எங்ைள் படித்துகற எங்ைள் ைாலனிக்கு அருகில் இருந்தது. 

நான் அவரது படித்துகறயில் குளிக்ை முடியும். ஆனால், நான் பல முகற அவகர அகழத்த யபாதிலும், அவர் 

ஒருமுகற கூட  எங்ைள் படித்துகறயில் குளிக்ை வரவில்கல. 

 

நதிைள் கூட உேர் சாதி அல்லது கீழ் சாதி மற்றும் தீண்டத்தைாத தன்கமைள்  பற்றி அறிந்திருக்கிறது என்பகத 

இன்று நான் அறியவன். அதனால்தான், நதி நீரின் ஓட்டம் கூட எங்ைள் படித்துகறகேத் கதாட்டபின்னர்தான் 

என் நண்பரின் படித்துகறக்குச் கசல்லுகிறது. வழிகே மாற்றிச் கசல்ல அது ஏன் நிகனக்ைவில்கல? 

எங்ைள் பள்ளியில் நான்ைாம் வகுப்பின் யபாது எந்த யதர்வும் நடந்ததாை எனக்கு நிகனவில் இல்கல. 

ைலைலப்பாைவும், மகிழ்ச்சியுடன் நாங்ைள் ஐந்தாம் வகுப்கப அகடந்யதாம். ஆனால், இந்த வகுப்பிரகு ஒரு 

பிசாசும்  எங்ைளுடன் வந்தது. அந்த பிசாசு யவறு ோருமல்ல -யபார்டு யதர்வு ஆகும். இந்த யதர்வு பற்றி 

எங்ைளுக்குத் கதரிோது. இந்த யதர்வில் புதிேதாை என்ன நடக்கும்? ஆனால் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த பிசாசு. அது 

வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு எங்ைகளப் பின்கதாடர்வது வழக்ைம். ஒன்று எங்ைளது ஆசிரிேர் அல்லது எங்ைள் 

கபற்யறார் - அகனவரும் இந்த பிசாகசக் குறிப்பிடுவார்ைள். இந்த பிசாசின் ஆதரவுதான் என்கன பயிற்சிக்கு 

அகழத்துச் கசன்றது, யமலும் அது ராஜ்கியஷாகர பள்ளிக்கு வர முடிோமல் தகட கசய்தது. ஆசிரிேர் 

கபாதுவாை "நீங்ைள் இனிப்பான உளுந்து அல்வாகவ ருசித்திருபீர்ைள், இப்யபாது யபார்ட் யதர்வின்  ைசப்பான 

கபாருட்ைகள ருசிக்ைத் தோராகுங்ைள்" என்று கசால்வார்ைள். ராஜ்கியஷார் மற்றும் ைமயலஷ் பள்ளிகே விட்டு 

கவளியேற யவறு சில ைாரணங்ைள் இருந்திருக்ைலாம். ஆனால் யபார்ட் தீர்வு தனது  பேங்ைரமான கசகை மூலம் 

அளித்த விருந்தின் பங்கை இந்த சூழலில்  மறுக்ை முடிோது. இந்த பிசாசின் ைாரணமாை, என் உறவினர்ைள் 

என்கன படிப்பில் எப்யபாதும் ைவனமாை இருக்ை வற்புறுத்தினர். இந்த பிசாசுதான்  ராஜ்கியஷாகர பள்ளிக்கு 

வரக்கூடாது என்று ைட்டாேப்படுத்திேது. அதிலிருந்து, நாங்ைள் ஒருவகர ஒருவர் சந்திக்ை முடிேவில்கல. 

ஆனால், என் நிகனவுைளில் இன்றும் அவர் எனது யநருக்ைமான நண்பர். 

 AMBRISH SONI 

 



  
 
 

ைட்டுகை -2 

விருந்தினர் 
 
யைாகட உச்சத்தில் இருந்தது. ைடந்த மூன்று முதல் நான்கு நாட்ைளாை ‘லூ’ (சூடான 

ைாற்று அகல) பரவலாை இருந்தது, எனயவ, இதன் ைாரணமாை மக்ைள் கவவ்யவறு 

இடங்ைளில் இறந்து கைாண்டிருந்தனர். சாகலைள் ஒரு அடுப்பு யபால் மிைவும் சூடாை 

இருந்தன. பணக்ைாரர்ைள் தங்ைள் ைதவுைளில் ‘ைாஸ்’ (குளிரூட்டும்) துணிகேத் 

கதாங்ைவிட்டார்ைள், அவர்ைளுகடே ஊழிேர்ைள் அந்தத் துணிைகள தண்ணீரில் 

நகனத்துக்  கைாண்டிருந்தார்ைள். ைகடைளில் திகரச்சீகலைள் மூடியிருந்தன; 

நகடபாகதயிலும், சிறு ைகடைளிலும், கதருஓரம் லாட்டரி டிக்கைட் விற்று வந்தவர்ைள் பாலத்தின் அடியில் 

தஞ்சமகடந்து, மாகல கநருங்ை ைாத்திருக்கிறார்ைள். மக்ைள் தங்ைள் உடல் உறுப்புைள் சூரிேனின் கவப்பத்தில் 

படாமமல் இருக்ை ரிக்ஷாவில் அமர்ந்திருந்தனர். அவர்ைளின் விேர்கவகேத் துகடத்து, துகடத்து, அவர்ைளின் 

கைக்குட்கடைள் ைருப்பு நிறமாகிவிட்டன. கிராமவாசிைள் தங்ைள் முைங்ைகள துண்டு அல்லது துணிோல் மூடி 

மகறத்து கவத்திருக்கிறார்ைள். குகட இல்லாத பாதசாரிைள், தங்ைள் கபைகள தகலயில் கவத்துகைாண்டு 

நடந்தார்ைள். சில நபர்ைள் கைக்குட்கடகே தகலயில் ைட்டியிருந்தனர். சிறிே ைகடயில் விற்ைப் படும் நீரின் 

விகல 5 கபசாவிலிருந்து 10 கபசாவாை உேர்த்தப்பட்டது. 

இவ்வாறு நைரத்தின் சமூை-கபாருளாதார அகமப்பு கவப்ப அகலயின் ைட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. சுதந்திரமாை 

இருந்தயபாதிலும், மக்ைள் அடிகமைளாை இருந்தனர், யமலும் அவர்ைள் கவப்பத்திற்கு எதிராை ஒன்றும் 

கசய்ேமுடிோது என்பது சுவாரஸ்ேமானது. எனயவ, அவர்ைள் கவப்பத்தின் தாக்ைத்திலிருந்து தங்ைகளக் 

ைாப்பாற்றவும், ைடவுளுக்கு நன்றி கதரிவிக்ைவும். கவங்ைாேத்தின் சிறிே துண்டுைகள தங்ைள் கபைளில் 

கவத்திருந்தார்ைள்.   

சல்மான் சாயஹப்பின் பாக்கைட்டிலும் ஒரு சிறிே துண்டு கவங்ைாேம் இருந்தது. அது அவரது மகனவிோல் 

அவரது சட்கடப் கபயில் கவக்ைப்பட்டது. சல்மான் சாஹிப் இகத அறிந்திருந்தாலும், கவங்ைாேத்துடன் ‘லூ’ 

வுக்கு எந்த கதாடர்பும் இல்கல என்று அவரது நம்பிகையில் அவர் உறுதிோை இருந்தார்.  

சல்மான் சாஹிப், கையில் ஒரு சூட்யைகஸத் தூக்கிக்கைாண்டு, சூடான சாகலயில் கசன்று கைாண்டிருந்தார், தன் 

தகலகே சூட்யைகச கவத்யதா அல்லது துண்கட கவத்யதா முடயவண்டும் என்ற  உணர்வு அவருக்கு 

இருந்தது ஆனால் சிரமத்தின் ைாரணமாை அவரால் அவ்வாறு கசய்ே முடிேவில்கல. இது தவிர, அவர் 

மிஸ்ரிலால் குப்தாவின் வீட்கட அகடவதற்ைான அவசரத்தில் இருந்தார். சல்மான் சாஹிப் இந்த ஊரில் முதல் 

முகறோை மிஸ்ரிலால் குப்தாகவ சந்திக்ைப் யபாகிறார். வீட்டில் எண்  அவருக்குத் கதரியும். எனயவ நிச்சேமாை 

மிஸ்ரிலால் குப்தாவின்  வீடு கவகு கதாகலவில் இல்கல சீக்கிரம் அகடேல்லாம் என்று நிகனத்து, 

ரிக்ஷாகவத் யதடவில்கல.  

மிஸ்ரிலால் குப்தா அவரது பக்ைத்து வீட்டுக்ைாரர், அவர் சீக்கிரமாை  ஊரில் பிரபலமானவராகிவிட்டார் . குப்தா 

தனது குடும்பத்தின் ைகடசி கபேன், முைமதிேர்ைளின் யஹாட்டல்ைளில் உணவு சாப்பிடவும் யதநீர் அருந்தத் 

கதாடங்கினார்.பனாரஸ் இந்துக்ைள் பல்ைகலக்ைழைம், அலிைார் முைமதிேர் பல்ைகலக்ைழைம் என்பதால், 

அவரது ஊரின் யஹாட்டல்ைள் இந்து அல்லது முைமதிேன் என தனித்தனிோை இருக்கும். இந்து 

யஹாட்டல்ைளில் முைமதிேர்ைளுக்கு எந்த தகடயும் இல்கல, முைமதிே யஹாட்டல்ைளில் இந்துக்ைளுக்கு எந்த 

தகடயும் இல்கல என்பது யவறு விஷேம். இருப்பினும், மத குருக்ைள் இந்த நகடமுகறகே விரும்பவில்கல. 

சல்மான் சாஹிப்பின் பக்ைத்து வீட்டுக்ைாரர்ைளில் ஒருவரான ஜாக்கி, ‘சிவச்சரன்’ நல்ல தரமான பண்டங்ைகள 

விற்பகன கசய்ோததால், முைமதிே இனிப்பு ைகடயில் இருந்து எப்யபாதும் இனிப்புைகள வாங்குவார். அந்த 

நாட்ைளில் அந்த ஊரில் ஒயர ஒரு பள்ளி மட்டுயம இருந்தது, ஒவ்கவாரு மாணவரும் ைட்டாேமாை 

சமஸ்கிருதத்கதக் ைற்ை யவண்டும், எனயவ, சல்மான் சாஹிப்பிற்கும் ‘ராமா, ராமாவ், ரமாஹ்’ ைற்பிக்ைப்பட்டது, 

இதன் விகளவாை அவர் உருது கமாழிகேப் படிக்ை முடிேவில்கல. அயதயபால், மிஸ்ரிலாலின் தாத்தா 

கிர்தாரிலால் குப்தா தனது ைாலத்தில் உருது கமாழிகே மட்டுயம ைற்றுக்கைாள்ள முடிந்தது. சமஸ்கிருதம் 

ைற்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிகடக்ைவில்கல. அவர் கவஷ்ேர் (வர்த்தைர்) குடும்பத்கதச் யசர்ந்தவர், 

மதரஸாவில் ைற்பிப்பதற்ைான எந்த ஏற்பாடும் இல்கல. எனயவ, சல்மான் சாஹிப் சமஸ்கிருதம் ைற்ை 

யவண்டியிருந்தது, உேர் ைல்விக்ைாை நைரத்கத அகடந்ததும் சமஸ்கிருதம் மட்டுயம ைற்ை யவண்டியிருந்தது. 



  
 
 

பட்டம் கபற்ற பிறகு, எந்தப் பள்ளியிலும் சமஸ்கிருத விரிவுகரோளராகிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு 

இருந்தது. ஆனால், அது நடக்ைவில்கல. இப்யபாது, அவர் தனது ஊரில் சமீபத்தில் திறக்ைப்பட்ட இஸ்லாமிே 

நடுநிகலப் பள்ளியில் வரலாறு ைற்பிக்கிறார். 

மிஸ்ரிலால் இண்டர்மீடிேட் படிப்பில் இருந்தயபாது சல்மான் சாஹிப் அவருக்கு சமஸ்கிருதம் ைற்பித்தார். 

எனயவ, அவகர தனது ஆசிரிேராைக் ைருதி, அவரது ைால்ைகளத் கதாட்டுப் பழகினார். பின்னர், அவர் 

பட்டப்படிப்கப முடித்துவிட்டு யதர்வுக்கு தோராகிக் கைாண்டிருந்தார். சல்மான் சாஹிப்பிற்கு நைரத்கதப் 

பார்க்ை வாய்ப்பு கிகடக்கும்யபாகதல்லாம், அவர் தனது வீட்டிற்குச் வர யவண்டும் என்பது அவரது 

விருப்பமாை இருந்தது. மிஸ்ரிலாலின் விருப்பத்கத நிகறயவற்ற, எந்த முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் சல்மான் 

சாஹிப் நைரத்திற்கு வந்தார். திடீகரன்று ைதகவத் தட்டி அவருக்கு ஆச்சரிேத்கதத் தர விரும்பினார். 

சல்மான் சாஹிப் கதருவின் கபேகர நிகனவு கூர்ந்தார் - யைாபால்ைஞ்ச். ஆம், இதுதான் கபேர். ராதராமன் 

மிஸ்ராவின் வீட்டு எண் 562 b. இது ரயில் நிகலேத்திலிருந்து அகர கமல் கதாகலவில் அகமந்துள்ளது. 

 

யைாபால்ைஞ்ச் எங்யை இருக்கிறது?’ என அவர் ஒரு ைகடக்ைாரரிடம் யைட்டார், அவர் பான் (கவற்றிகல) 

கமன்றுகைாண்டு, மூச்சுத் திணறலுடன், அவர் கைாபல்ைஞ்ச்கசத் தாண்டி வந்துவிட்டதாைக்  என்று கூறினார். 

திரும்பிச் கசன்று மின் ைம்பத்திற்கு அருகிலுள்ள கதருவில் நுகழயுங்ைள் என்றார். சல்மான் சாஹிப் அந்தக் 

ைகடயின் நிழலில் இருந்து கவளியே வந்தயபாது, அவரது ைன்னத்தில் ஒரு சூடான ைாற்று அகல தாக்கிேதால்  

தனது ஒரு உள்ளங்கைோல் ைன்னத்கத மகறத்தார். அயபாது, அவர் தனது சட்கடப் கபயில் கவங்ைாேம் ஒரு 

துண்டு இருப்பது நிகனவுக்கு வந்தது; கபருமூச்சு விட்டுக்கைாண்யட, அவர் மின்சார ைம்பத்கதப் பார்த்து அந்த 

கதருவில் நுகழந்தார். 

 

அவரது வலதுபுறத்தில் A பிரிவு இருந்தது. பிளாக் பி இடதுபுறத்தில் இருக்கும் என்று சல்மான் சாஹிப் 

நிகனத்தார். ஆனால், அந்த பக்ைத்தில் H பிரிவு இருந்தது.  இன்னும் சிறிது தூரத்தில் B இருக்ைலாம் என்று 

நிகனத்து அவர் கவகுதூரம் கசன்றார். ஆனால், அங்யை அப்படி இல்கல. A பிரிவின் இன் முடிவில், M பிரிவு 

ஆரம்பித்தது. அதன் இடதுபுறத்தில் C பிரிவு இருந்தது. அவர் குழப்பமகடந்தார். 

 

அப்யபாது ஒருவர், ைட்டிகலத் தூக்கி ‘மூட்கடைகள’ கைான்று கைாண்யட 'நீங்ைள் எங்யை யபாை 

யவண்டும்?'எனக் யைட்டார். ஒருயவகள, அவர் தனது ைவகலகேப் புரிந்து கைாண்திருக்ைலாம் என் 

எண்ணிக்கைாண்டு, சல்மான் சாஹிப் தனது ைாலணிைளால் ஒரு சிறிே மூட்கட நசுக்கிக்கைாண்யட, ‘562 b எங்யை 

இருக்கிறது?’ என்று யைட்டார். உடயன அவர், ‘ஓ, மிஸ்ராஜியின் வீடு? அது யைாபல்ைஞ்சில் உள்ளது. இங்கிருந்து 

யநராைச் கசன்று யைாயிலிலிருந்து வலதுபுறம் திரும்பவும். அங்குள்ள ோரிடமும் நீங்ைள் யைட்ைலாம் என்றார். 

சல்மான் சாஹிப் அவருக்கு நன்றி கூறிவிட்டு நடந்து கசன்றார். அவர் யைாயிகல அகடந்து வலதுபுறம் 

திரும்பிேயபாது, ையிறால் ைட்டப்பட்ட நான்கைந்து எருகமைள் இருப்பகதயும், ஒரு கபண் கராட்டி 

விற்பவகர அகழப்பகதயும் ைண்டார். 

 

‘இது பகழே யைாபல்ைஞ்ச் தானா?’ 

ஆனால் அந்தப் கபண் அவகர ைவனிக்ைாமல். பன்ைகள ஆவலுடன் பார்த்துக் கைாண்டிருந்தாள். 

சல்மான் சாஹிப் யமலும் முன்னால் நடந்தார். அதிை உேரமுள்ள பகழே பாணியிலான வீடுைகளக் ைண்டார். 

வீடுைளின் நிழல்ைள் ைாரணமாை, சாகல குளிர்ச்சிோைத் இருந்தது, குழந்கதைள் ஆகடயின்றி அங்யை குதித்து 

விகழோடிக்கைாண்டிருந்தார்ைள். சல்மான் சாஹிப் சிறிது யநரம் அங்யையே நிற்ை நிகனத்தார், ஆனால் அவர் 

மனம் மாறி சுணங்ைாமல் இல்லாமல் முன்யன நைர்ந்தார். 

ஒரு சிறுவன் அவர் முன்னால் ஓடிக்கைாண்டிருந்தான், ஒரு கபரிே எலி அவகனத் துரத்திக் கைாண்டிருந்தது. 

சிறுவன் அதன் வாலில் நூலின் ஒரு முகனகேக் ைட்டியிருந்தான், மறு நுனிகே தன்  கையில் பிடித்துக் 

கைாண்டிருந்தான். சல்மான் சாஹிப் எதிர்பார்த்தபடி, சிறுவன் அவகரக் ைடக்ை முேன்றயபாது எதிர்பாராத 

விதமாை, அவர்மீது யமாதி விட்டான். 

‘பி -562 எங்யை இருக்கிறது ? மிஸ்ராஜியின் வீடு உனக்குத் கதரியுமா? ’ 



  
 
 

 

சிறுவன் அவகரப் பார்த்து, ஒரு வீட்கட யநாக்கி ைாட்டிவிட்டு, ஓட ஆரம்பித்தான், எலி அவகன ப் 

பின்கதாடர்ந்து ஓடிேது. 

சல்மான் சாஹிப் திருப்பதி கபருமூச்சுடன் அந்த கபரிே வீட்டின் முன் நின்றார். இரண்டு கபண்ைள் கவளியே 

ஒரு ைட்டிலில் அமர்ந்து பஞ்சாப் பிரச்சிகனகே தங்ைள் கசாந்த வழியில் தீர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 

‘ஓ, கதய்வத் தாயே, நாங்ைள் இந்திோவில் இருப்பதற்கு ைடவுளுக்கு நன்றி கசலுத்துகியறாம் . நாங்ைள் 

பஞ்சாபில்  இருந்திருந்தால், நிகறே ைஷ்டப்பட்டிருப்யபாம்…. ’ 

‘ராதாச்சரன் மிஸ்ராஜியின் வீடு இதுதானா?’ 

கபண்ைள் தங்ைள் ைட்டிலிலிருந்து எழுந்துவிடுவார்ைள் என்று சல்மான் சாஹிப் நிகனத்தார், ஆனால் அவர்ைள் 

உட்ைார்ந்யத இருந்தார்ைள். அப்யபாதுதான் அது நைரம் என்பகத அவர் உணர்ந்தார்… 

 

‘மிஸ்ராஜி தற்யபாது இங்யை இல்கல, அவர் ஜவஹர்நைரில் வசித்து வருகிறார். அவரது குத்தகைதாரர்ைள் 

மட்டுயம இங்கு தங்கியிருக்கிறார்ைள் .’— என்று  ஒரு கபண்மணி அகமதிோை கூறினார். 

‘நீங்ைள் ஏன் அவகரத் யதடுகிறீர்ைள்?’ என்று மற்கறாரு கபண் தகலகேச் கசாறிந்து கைாண்யட யைட்டாள். 

‘மிஸ்ரிலால் குப்தா என்ற சிறுவன் இங்யை வசித்தார். நான் அவகரப் பார்க்ை விரும்புகியறன்.’  

 

தகலகே கசாறிந்துகைாண்டிருந்த அந்தப் கபண்  எழுந்து நின்று ‘மாடிக்குச் கசல்லுங்ைள், அவர் இரண்டாவது 

அகறயில் இருக்கிறார்.’ என்றார். 

 

சல்மான் சாஹிப் அகறக்குள் நுகழந்தார். 

 

அங்யை இருட்டாை இருந்தது, படிக்ைட்டு கதரிேவில்கல. சிறிது யநரம் நின்றபின், மூகலயில் ஒரு நல்லி  

இருப்பகதக் ைண்டார், அதன்பின் படிக்ைட்டுைகளப் பார்த்தார். அவர் எச்சரிக்கையுடன்  படிக்ைட்டில் ஏற  

ஆரம்பித்தார். 

 

மிஸ்ரிலால் தூங்கிக் கைாண்டிருக்ைலாம் என்று அவர் யூகித்தார், ைதகவத் தட்டி அவகர எழுப்ப யவண்டும். 

அவர் உடயன எழுந்து ைதகவ திறந்து ைண்ைகள ைசக்கிக்கைாண்யட கவளியே பார்தது , என்கனக் ைண்டு 

அவர் என் ைால்ைகளத் கதாடுவார் என் சாகிப் ஊகித்தார். 

 

‘இவர் ோர்?’ 

 

அவர் மாடிக்குச் கசல்லும்யபாது ஒரு கபண்ணின் குரகலக் யைட்டு திகைத்துப் யபானார். 

 

‘மிஸ்ரிலால்ஜி இருக்கிறாரா?’ 

 

‘தேவுகசய்து கைாஞ்சம் ைாத்திருங்ைள்.’ 

 

அந்த கபண்ணின் ைண்டிப் பார்த்த சாகிப் , அந்த கபண் சில முக்கிேமான யவகலைளில் பிஸிோை இருக்ை 

யவண்டும் என்று அவர் உணர்ந்தார். ைதவு இல்லாத அகறயின் இந்தப் பக்ைத்தில் நின்று ஏயதா யோசிக்ை 

ஆரம்பித்தார். பாவாகட மற்றும் பிரா அணிந்த ஒரு நடுத்தர வேது கபண்மணி யவகறாரு அகறக்கு விகரந்து 

கசன்று தன்கன புடகவோல் மூடி, ரவிக்கை அணிந்து கவளியே வந்து . 



  
 
 

 

'தேவு கசய்து வாருங்ைள்!' என்றார். 

 

அந்த கபண்ணின் அகழத்வுடன் , சல்மான் சாஹிப் அவகளப் பார்க்ைாதது யபால் அகறக்குள் நுகழந்தார். 

அந்தப் கபண்ணும் அவ்வாயற யோசித்து நின்று கைாண்டிருந்தாள். 

 

வராண்டாவின் வடிைால் குழாயின் அருயை ஈரமான புடகவ கிடப்பகதயும் அந்த பகுதி முழுவதும் கஜய் 

யசாப்பின் மணம் பரவியிருப்பகத சல்மான் சாஹிப் உணர்ந்தார். 

 

‘மிஸ்ரிலால்ஜி அடுத்த அகறயில் தங்கியிருக்கிறார், ஆனால் அவர் அங்கு இப்யபாது இல்கல நீங்ைள் 

எங்கிருந்து வருகிறீர்ைள்? 

 

தேவுகசய்து உட்ைாருங்ைள். ’ 

 

அந்த கபண்மணி கமதுவாை யபசிக்கைாண்யட,  ஒரு ைட்டிகல அங்யை யபாட்டு, அகறக்குள் கசன்றார். சிறிது 

யநரம் ைழித்து, அவள் ஒரு தட்டில் ஜாக்ரீ துண்டு மற்றும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீருடன் வந்து, தட்கட ைட்டிலில் 

கவத்தவிட்டு அங்யை நின்றாள். 

 

‘ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடியுங்ைள் . இன்கறக்கு மிைவும் சூடாை இருக்கிறது. ’ என்றாள் . 

 

அவகளப் பார்த்து, ஏயதா யோசித்து, அவள் மீண்டும் அகறக்குள் கசன்று அவள் ஒரு கை விசிறியுடன் திரும்பி 

வந்து அகதக்  ைட்டிலில் கவத்தாள். 

 

சல்மான் சாஹிப் ஜாக்ரீகே தண்ணீரும் சாப்பிட்டுவிட்டு விசிறிகே கமதுவாை வீசினார். 

 

‘மிஸ்ரி எங்ைாவது கவளியே கசன்றிருக்கிறாரா?’ 

 

‘அவர் கவளியே கசல்லவில்கல, நைரத்தில் எங்ைாவது இருக்ைலாம் அல்லது திகரப்படத்திற்குச் 

கசன்றிருக்ைலாம் அல்லது சில நண்பர்ைகளப் பார்க்ைச் கசன்றிருக்ைலாம். தினமும் அவர் இங்குதான் இருப்பார் 

,  தற்யபாது, கவளியே கசன்றுவிட்டார். ’ 

 

சல்மான் சாஹிப் தனது கைக்ைடிைாரத்தில் பார்த்தார்,  மணி  3.. அவர் யசார்வாை இருந்ததால் ைட்டிலில் படுத்துக் 

கைாண்டார். 

 

அந்த கபண் ஒரு தகலேகணகே கைாண்டு வந்து கைாடுத்து. ‘தேவுகசய்து, கைாஞ்சம் ஓய்கவடுங்ைள், குப்தா 

ஜி மாகலக்குள் திரும்பிவிடுவார் .’ என்றாள். அந்த கபண்மணி தகலேகணகே தகல பக்ைத்தில் கவத்து 

விட்டு , ஈரமான புடகவகே வாளியில் எடுத்த்துக்கைாண்டு கீயழ கசன்றாள். 

 

சல்மான் சாஹிப் படுத்த யபாது, தனது சட்கடப் கபயில் கவங்ைாேம் இருப்பகத உணர்ந்தார். அவர் அகத 

ைட்டிலின் கீழ் வீசினார். சிறிது யநரம் ைழித்து அவர் தூங்கி விட்டார்.  



  
 
 

 

தூங்கும் யபாது, ஆசிரிேர்ைளிகடயே சண்கட இருப்பதாை ஒரு ைனகவக் ைண்டார், தகலகம ஆசிரிேர் 

சத்திேநாராேண் ோதகவ யமாசமாை திட்டுகிறார். அவருக்கு ஆதரவாை, சல்மான் சாஹிப் யபசும்யபாது 

அகனத்து ஆசிரிேர்ைளும் அவகரத் தாக்ைத் கதாடங்கினர். 

 

அவர் விழித்துக்கைாண்டார். 

 

அவர் எழுந்தார். 

 

மாகலயநரம் ைடந்துவிட்டது  என்பகத உணர்ந்தார். அகறக்குள் இருந்த  விளக்கின் ஒளியும் 

வராண்டாவகரக்கும் கதரிகிறது. வராண்டாவில் விளக்கு  இல்கல. ஒரு கபண் அடுப்பில் ைாய்ைறிகே 

வதக்கிக்கைாண்டிருந்தாள். யசாப்பின் மணம் வந்துகைாண்டிருந்த இடம், இப்யபாது சீரைத்தின் வாசகனோல்  

நிகறந்தது. 

 

‘மிஸ்ரிலால் இன்னும் வரவில்கலோ?’ 

 

‘அவர் தினமும் யநரத்திற்கு திரும்பி வந்து விடுவார் ஆனால் இன்று அவர் எங்கு கசன்றார் என்று 

கதரிேவில்கல ?’ என அந்த கபண்மணி ைவகலயுடன் பதிலளித்துகைாண்யட யதநீர் நிரப்பப்பட்ட ஒரு சில்வர் 

தம்ளருடன் வந்தார். 

 

‘நீங்ைள் ஏன் சிரமப்பட்டு யதநீர் தோரித்தீர்ைள் ?’ 

 

‘இது ஒரு சிராமமான விஷேம் அல்ல. மாகலயில் நாங்ைள் எப்யபாதும் யதநீர் குடிப்யபாம்’ 

 

சல்மான் சாஹிப் தம்ளகர எடுத்தார். அந்த கபண்மணி மீண்டும் அடுப்புக்குச் கசன்றார். 

 

ஒரு இகளஞன், தன் உடகல கமல்லிே துணிோல் மூடி, புனித நூகல உருட்டிக்கைாண்டு மாடிக்கு வந்து 

அகறக்குள் நுகழந்ததும், அனுமன் சாலிசாகவ கசால்ல ஆரம்பித்தான். இப்யபாது, சீரைம் மற்றும் 

அைர்பத்தியின் ைலகவோன வாசகனோல் அப்பகுதி நிரம்பிேது. 

 

அகறக்குள் எட்டிப் பார்த்த சல்மான் சாஹிப், வீட்டுப் கபாருட்ைள் அகனத்தும் அப்படியே ஒழுங்ைாை 

கவக்ைப்பட்டிருப்பகதயும், ராமர், கிருஷ்ணா, அனுமன், சங்ைர்-பார்வதி, லக்ஷமி, ையணஷ் யபான்யறாரின் 

புகைப்படங்ைள் சுவர்ைளில் கதாங்ைவிடப்பட்டுள்ளகதயும் பார்த்தார். சுவரின் மறுபுறம் ஒரு மரத் தைடு 

கதாங்கிக் கைாண்டிருந்தது. இது ஒரு கபேர்ப்பலகை, அதில் ‘ராம் மயனாைர் பாண்யடவின்’ கபேர் 

கபாறிக்ைப்பட்டிருந்தது. அவர் தனது வலது கையில் அைர்பத்திகேப் பிடித்துக் கைாண்டிருந்தார், இடது 

கைோல் முழங்கைகேப் பிடித்துக் கைாண்டார், அைர்பத்திகே புகைப்படங்ைளுக்கு மணம் தருவது யபால் 

அகசவாட்டினார், யமலும் அவர் கீதாவின் ஸ்யலாைங்ைகள தவறான உச்சரிப்புடனும் அல்லது சரிோன 

உச்சரிப்புடனும் கசால்லிக் கைாண்டிருந்தார். ஒரு சிறிே ஆனால் அழுக்கு அகடந்த மின் விசிறி அகறயில் 

கமதுவாை ஓடிக்கைாண்டிருந்தது. 

 

அந்த கபண் ைாய்ைறி சகமத்து சப்பாத்திைகள தோர் கசய்து கைாண்டிருந்தார். இரவு மிைவும் 

தாமதமாகிவிட்டதாலும், மிஸ்ரிலால் எப்யபாது வருவார் என்பது உறுதிோைத் கதறிோததாலும், அவகரக் 



  
 
 

ைாகலயில் பார்த்துக் கைாள்ளலாம் என்று எண்ணி,  சல்மான் சாஹிப் அங்கிருந்து கசன்று  ஏதாவது 

யஹாட்டலில் தங்ை நிகனத்து எழுந்து நின்றார். 

‘நான் இப்யபாது கசன்று ைாகலயில் அவகர சந்திக்ை வருகியறன் .’ என்று கூறி  

 

தனது கபகே எடுத்துக் கைாண்டார். 

 

அந்த கபண்மணி அவகரப் பார்தது அவரிடம் 'நீங்ைள்  எங்யை யபாவீர்ைள் ?' என்று யநரடிோைக் யைட்டார். 

 

‘நான் ஏதாவது யஹாட்டலிலும் தங்குயவன்.’ என்றார். 

 

‘ஏன் பாய் சயஹப், நீங்ைள் எந்த யஹாட்டலிலும் தங்ையவண்டாம்? தங்குவதற்கு இங்கு இடம் இல்கலோ? 

உணவு தோராை உள்ளது, தேவுகசய்து கபகே கியழ கவத்துவிட்டு மாடிக்குச் கசன்று அங்கு யமயல படுத்துக் 

கைாள்ளுங்ைள். குப்தா ஜி இரவில் வருவார், அவர் இரவில் வரத் தவறினால், நீங்ைள் ைாகலயில் கசல்லலாம். 

இந்த யநரத்தில் கசல்ல நான் கசல்ல அனுமதிக்ை மாட்யடன். தேவுகசய்து உங்ைள் ைாலணிைகள ைழற்றிவிட்டு,  

கை ைால் ைழுவிக்கைாண்டு சாப்பிடுங்ைள். ’ 

 

‘இல்கல ‘அண்ணி’, நீங்ைள் ஏன் சிரமப்படுகிறீர்ைள்?’ 

 

அவகள அண்ணி என்று அகழக்கும் யபாது சல்மான் சாஹிப் எந்த தவறும் உணரவில்கல 

. 

‘அதில் எந்த பிரச்சகனயும் இல்கல. தேவுகசய்து வாருங்ைள், உணவு சாப்பிடுங்ைள். ’ 

 

சல்மான் சாஹிப்பிற்கு யவறு வழியில்கல, அவர் தனது ைாலணிைகள ைழற்றிவிட்டு கை ைால் ைழுவிக்கைாண்டு 

வந்தார். 

இப்யபாது, பாண்யட தனது பிரார்த்தகனகே முடித்துவிட்டு, ஒரு மர ைட்டிலில் உட்ைார்ந்து, தனது 

ஆவணங்ைகள பார்த்துகைாண்டிருந்தார். ‘சல்மான் சாஹிப்பிடம்’ ‘ஹயலா’ கசால்ல அவர் முேற்சிக்ை வில்கல 

அகத யமாசமாை உணர்ந்து அவருடன்  யநரடிோை யபசத் கதாடங்கினார் 

. 

‘சாயஹப், நீங்ைளும் எழுந்திருங்ைள்.’ 

 

‘இல்கல, நீங்ைள் சாப்பிடுங்ைகுள், சிறிது யநரம் ைழித்து நான் சாப்பிடுகியறன் .’ 

 

அவர் சல்மான் சாஹிப்புடன்  நட்பற்ற முகறயில் பதிலளித்துவிட்டு , அவகரத்திரும்பிப்  பார்க்ைாமயல, தனது 

யவகலயில் மும்முரமாை இருந்தார். 

 

‘தேவுகசய்து உட்ைாருங்ைள் , நாள் முழுவதும் நீங்ைள் பசியுடன் இருக்கிறீர்ைள். அவர் அப்புறம் சாப்பிடுவார். 

நீங்ைள் தூங்கிக் கைாண்டிருந்தயபாது, அலுவலைத்திலிருந்து வந்த அவர்  சிற்றுண்டிைள் சாப்பிட்டார்.’ 

 

என அந்த கபண்மணி மீண்டும் கசான்னார், ஒரு நாற்ைாலியின் மீது உணவுத் தட்கட கவத்து. ஒரு கசம்பில் 

தண்ணீரும் ஒரு டம்ளகரயும் கவத்தார். 

 

சல்மான் சாஹிப் அங்யை அமர்ந்தார். 

 

ஒரு பிராமணர் தனது சாதிகேக் யைட்ைாமல் உணகவ வழங்குவது அவரது ஊரில் சாத்திேமில்கல என்பதால் 

அவர் மிைவும் மகிழ்ச்சிோை இருந்தார். ஆனால் அது ஒரு கபரிே நைரம் அல்ல என்ற யபாதிலும் நைரத்தில் இது 

சாத்திேமாகும் என நிகனத்தார். அவர்ைள் கிராம ைலாச்சாரத்திலிருந்து வந்தவர்ைள், ஆனால் அவர்ைள் 

நைரவாசிைள். இந்த பகுதி மக்ைள் முற்யபாக்ைானவர்ைளாை இருக்கிறார்ைள். அவர்ைளுக்கு குறுகிே 

மனப்பான்கம இல்கல. மதமாை இருந்தாலும், அவர்ைள் பிடிவாதங்ைளிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார்ைள் என்று 

நிகனத்தார். 



  
 
 

சல்மான் சாஹிப் ைத்திரிக்ைாேக் கூட்கட அனுபவித்து சாப்பிட்டுக்கைாண்டிருந்தார். புதிே மாம்பழத்தின் 

ஊறுைாய் கைட்டிோை இருந்தாலும், சுகவோை இருந்தது. சப்பாத்திைள் கநய்ோல் தடவப்பட்டு 

கசய்ேப்பட்டிருந்தன. இந்த வகை சப்பாத்திைள் அவர்ைள் பகுதியில் சகமப்பதில்கல. அவரது வீட்டில் உள்ள 

சப்பாத்திைள் அடுப்பின் கவப்பத்தில் தோரிக்ைப்பட்டு, கவந்ததும் யவைாத்துமாகிே சப்பாத்திைகள ஒரு 

துணியில் சுற்றி கவத்து பேன்படுத்தப்பட்டன…. 

 

அந்த கபண் நீராவிோல் தடிமனாை மாறிே மற்கறாரு சப்பாத்திகே கவத்துவிட்டு. ‘நீங்ைள் குப்தாஜி 

கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்ைளா?’ 

 

சல்மான் சாஹிப் தகலகே உேர்த்தினார். பாண்யடஜி தனது யவகலயிலிருந்து வந்து மாம்பழங்ைகள கவட்டிக் 

கைாண்டிருந்தார். அவரது குரலில் ைடினத்தன்கம இன்னும் இருந்தது. 

 

‘ஆம்!’ தட்டில் இருந்து ஊறுைாய் எடுத்து சுகவத்து கைாண்யட சல்மான் சாஹிப் பதிலளித்தார். 

 

பாண்யடஜி தனது மகனவிகே அகமதிோை அகழத்து மாம்பழத் துண்டுைகள கைாடுத்தார். 

 

அந்த கபண் அந்த துண்டுைகள சல்மான் சாஹிப்பின் தட்டில் கவத்தார். 

 

‘அவர்  அவரது தம்பி.’ என்றார் பாண்யட . 

 

சல்மான் சாஹிப்பிற்கு யைாபம் வந்தது. 

 

‘இல்கல, அவர் என் மாணவர்.’ என்றார் 

  

'நீங்ைள் ஒரு ஆசிரிேரா?' 

 

'ஆம்.' 

‘நீங்ைள் எங்யை ைற்பிக்கிறீர்ைள்?’ 

 

‘நீங்ைளும் குப்தாவா ?’ 

 

'இல்கல.' 

 

'பிராமணர்?' 

‘இல்கல, நான் ஒரு முஸ்லிம், என் கபேர் முைமது சல்மான்.’ 

 

அவர் தன்னப்பற்றி முழு விபரத்கதயும் கசால்லிவிட்டு, ைாய்ைறிகே ைகடசி சப்பாத்தியில் சுற்றத் 

கதாடங்கினார். 

 

பாண்யடஜி தனது கபண்கண யநாக்கி ைண்ைகள உேர்த்தி, அவளும் அவகரப் பார்த்துக் கைாண்டிருந்தாள். 

 இருவரும் ஒருவருக்கைாருவர் யபசுவது யபால் இருந்தது, ஆனால் சரிோை விளக்ை விளக்ைவில்கல . 

 

சல்மான் சாஹிப் மற்கறாரு சப்பாத்திக்ைாைக் ைாத்திருந்தார், ஆனால் அந்த கபண்மணி அடுப்கப விட்டு உள்யள 

கசன்று எகதயோ யதட ஆரம்பித்தாள். 

 

சல்மான் சாஹிப் மாம்பழம் சாப்பிட ஆரம்பித்தார். 

 

கபண் கவளியே வந்தயபாது, அவள் ைண்ைளில் ஒரு பேத்துடன் கையில் கசராமிக் டம்ளர் கைாண்டு வந்தாள். 

 

அவள் ஸ்டீல் டம்ளகர எடுத்துவிட்டு  கசராமிக்  டம்ளகர கவத்தாள். 



யதநீர் அருந்த அவர் பேன்படுத்திே டம்ளர், தான் உணவு சாப்பிட்ட தட்டு ஆகிேகவ ஸ்டீலால் ஆனது என்று 

சல்மான் நிகனவு கூர்ந்தார். அவர் ஒரு ைணம் ைவகலப்பட்டார். அவர் தனது தட்கட எடுத்துகைாண்டு வடிைால் 

குழாயின் அருயை அமர்ந்து தட்கட ைழுவத் கதாடங்கினார். அந்த கபண்மணி அவகரத் திருப்பி, பார்த்துவிட்டு, 

உடனடிோை தனது யவகலயில் பிஸிோை இருப்பதாை நடித்தார். 

ஆனால் மிஸ்ரிலால் அதுவகர வரவில்கல. 

ABDUL BISMILLAH 



  
 
 

ைட்டுகை -3 

தாகூரின் ைிணறு 
தண்ணீர் பாகனகே தனது வாயில் கதாட்ட, யஜாகுவுக்கு தண்ணீரில் துர்நாற்றத்கத 

உணர்ந்தார். நீர் ஏன் இப்படி நாற்றம் வீசுகிறது என்று அவர் ைங்கியிடம் யைட்டார். 

துர்நாற்றம் வீசுகிற இந்த நீகரக் குடிக்ை முடிோது. நான் மிைவும் தாைமாை உள்யளன், நீ 

இந்த அறுவறுப்பான தண்ணீகர எனக்குத் தருகிறாயே! என்று கூ றினார்  

தினமும் மாகலயில் தண்ணீர்  எடுப்பது ைங்கியின்  வழக்ைம். கிணறு கவகு 

கதாகலவில் இருந்ததால், மீண்டும் மீண்டும் அங்கு கசன்று தண்ணீர் கைாண்டு வருவது 

ைடினமாை இருந்தது. யநற்றுதான் அவள் தண்ணீர் எடுத்துகவத்தாள், அதில் எந்தவிதமான துர்நாற்றமும் 

இல்கல, இன்று எப்படி துர்நாற்றம் வீச முடியும்! அவள் பாகனகே முைர்ந்து பார்த்தாள்; உண்கமயில் 

யமாசமான வாசகன வீசிேது. நிச்சேமாை, எதாவது மிருைமும் கிணற்றில் விழுந்து இறந்திருக்ைலாம். ஆனால், 

நான் எங்கிருந்து புதிே தண்ணீகரப் எடுத்துவருயவன்? 

தாகூரின் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்ை என்கன  அனுமதிக்ைமாட்டார்ைள்? மக்ைள் தூரத்திலிருந்யத  

என்கனக் திட்டுவார்ையள . சாஹுவின் கிணறு கிராமத்தின் மறு மூகலயில் உள்ளது, ஆனால் அங்கிருந்தும் 

தண்ணீகர எடுக்ை என்கன  அனுமதிக்ைமாட்டார்ைள்? கிராமத்தில் இந்த இரண்கடத்தவிற யவறு கிணறு 

இல்கல. 

யஜாகுவுக்கு பல நாட்ைளாை உடல்நிகல சரியில்கல. அவர் தனது தாைத்கதக் அகமதிோை ைட்டுப்படுத்தினார்  

ஆனால் திடீகரன்று, என் தாைத்கத என்னால் ைட்டுப்படுத்த முடிேவில்கல. எனக்கு சில கசாட்டு தண்ணிராவது 

கைாடு, மூக்கை மூடிகைாண்டு நான் அகத குடிப்யபன் என்றரர். 

அசுத்தமான நீர் அவரது உடல்நிகலகே இன்னும் அதிை யமாசமாக்கும் என்ற உண்கமகே அவள் அறிந்திருந்த 

ைங்கி அவருக்கு தண்ணீர் கைாடுக்ைவில்கல. ஆனால் தண்ணீகர கைாதிக்ை கவத்தால் அதன் அசுத்தம் நீங்கும் 

என்ற உண்கம அவளுக்குத் கதரிோது. இந்த தண்ணீகர எப்படி குடிப்பீர்ைள்? அந்த கிணற்றில் ஏயதா விலங்கு 

விழுந்து இறந்துவிட்டது என்று நிகனக்கிறன். எனயவ,கிணற்றிலிருந்து யவறு தண்ணீகரக் கைாண்டு 

வருகியறன் என்றாள். யஜாகு அவகள பார்த்து எங்கிருந்து தண்ணீர் கைாண்டு வருவாய் என்று ஆச்சரிேத்துடன் 

யைட்டார்? 

 

தாக்கூர் மற்றும் சாஹுவின் இரண்டு கிணறுைள் உள்ளன. ஒரு பாகன தண்ணீகர எடுக்ை அனுமதிக்ை 

மாட்டார்ைளா? என்றாள். 

 

‘அவர்ைள் உன்கன அடிப்பார்ைள். அகமதிோை இங்யை இரு. பிரம்மா உன்கனத் திட்டுவார், தாகூர் உன்கன 

குச்சிோல் அடிப்பார், சாஹூஜி ஐந்து முகற ைட்டணம் வசூலிப்பார். ஏகழைளின் வலிைகள ோர் 

புரிந்துகைாள்வார்ைள்! நாம் இறந்தாலும் ோரும் நம்கமப் பார்க்ை மாட்டார்ைள், இறுதிச் சடங்கு பற்றி 

யோசிப்பது மிைக் ைடினம். அவர்ைள் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்ை அனுமதிப்பார்ைளா?  

இந்த யைள்வியில் ைசப்பான உண்கம இருந்தது. ைங்கி எந்த பதிலும் கசால்லவில்கல, ஆனால் அந்த தண்ணீகர 

அவள் குடிக்ைக் கைாடுக்ைவில்கல. 

 

(2) 

இரவு 9 மணி. யசார்வகடந்த கதாழிலாளர்ைள் தூங்கிவிட்டனர், தாகூரின் வாசல் பகுதியில்  யவகலேற்ற சிலர் 

அமர்ந்திருந்தனர். இது யபார்க்ைளத்தில் வீரத்கதக்  ைாட்டும் ைாலம் அல்ல, அதற்ைான வாய்ப்பும் அப்யபாது 

இல்கல. அவர்ைள் சட்டரீதிோன வீரத்கதப் பற்றி யபசிக் கைாண்டிருந்தார்ைள். ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் தாகூர் 

எவ்வாறு ைாவல்துகற அதிைாரிக்கு லஞ்சம் கைாடுத்து, தன்கனக் ைாப்பாற்றிக் கைாண்டார். வழக்கின் முடிவின் 

நைகல அவர் எவ்வாறு கபற்றார். ஒருவரின் நைகலப் கபற அவர்ைள் பணம் யைட்பார்ைள். ஆனால் தாகூர்  பணம் 

கசலுத்தாமல் நைகலப் கபற்றார். அதற்கைல்லாம் கதரிேம் யவண்டும் என்று கபசிக்கைாண்டிருந்தனர். அந்த 

யநரத்தில், கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்ை ைங்கி வந்தாள். 

 

மண் விளக்கின் குகறந்த ஒளி கிணற்றில் விழுந்து கைாண்டிருந்தது. ைங்கி சரிோன வாய்ப்புக்ைாை ஜைத்தின் 



  
 
 

(கிணற்றின் சுற்றுச் சுவர்) பின்னால் ைாத்திருந்தாள். இந்த கிணற்றின் நீகர கிராம மக்ைள் அகனவரும் 

குடிக்கிறார்ைள். இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான மக்ைகளத் தவிர யவறு ோருக்கும் இது தகடகசய்ேப்படவில்கல. 

ைங்கியின் புரட்சிைர மனம் மரபுைகளத் தாக்ைத் கதாடங்கிேது. நாம் ஏன் இழிவாைப் பார்க்ைப்படுகியறாம், ஏன் 

அவர்ைள் உேர் சாதிைளாை நடத்தப்படுகிறார்ைள்? அவர்ைள் ைழுத்தில் நூல் யபாடுவதாலா? அங்கு இருப்பவர்ைள் 

இழிவானவர்ைள். அவர்ைள் திருட்டு, யமாசடி, கபாய்ோன வழக்குைளில் ஈடுபடுகிறார்ைள். ஓரிரு நாட்ைளுக்கு 

முன்பு, தாகூர் ஏகழ யமய்ப்பனின் ஆடுைகள திருடிவிட்டார்,  அகவ அகனத்கதயும் அடித்து சாப்பிட்டார். 

அவர்ைள் ஆண்டு முழுவதும் பிராமணர்ைகளப் பார்க்ை யவண்டும். சாஹுஜி அதில் எண்கணய் ைலந்த ைலப்பட 

கநய்கே விற்கிறார். அவர்ைள் நமது உகழப்கபப் பேன்படுத்துகிறார்ைள், ஆனால் அதற்குறிே சம்பளத்கதத் 

தருவதில்கல. எந்த அர்த்தத்தில், அவர்ைள் எங்ைகள விட உேர்ந்தவர்ைள், எங்ைள் உேர் அந்தஸ்கதப் பற்றி 

நாங்ைள் கதருவில் ைத்தவில்கல. நாங்ைள் கிராமத்திற்குச் கசன்றால், அவர்ைள் நம்கம தவறாைப் பார்க்கிறார்ைள். 

அவர்ைள் உேர்ந்தவர்ைளாை இருந்தாலும், நம்கமப் கபாறாகமக்குரிே ஒரு யபாருளாைப் பார்க்கிறார்ைள்.  

ோயரா கிணற்கற கநருங்குவது யபால் ஏயதா ஒரு சத்தத்கத அவள் யைட்டாள். ைங்கியின் இதேம் யவைமாை 

துடிக்ைத் கதாடங்கிேது. தன்கன ோராவது பார்த்தால் கபரிே பிரச்சிகனோகிவிடும். ோரும் அவகள 

ஒருயபாதும் பார்க்ைக்கூடாது என்று நிகனத்து அவள் குடம் மற்றும் ையிற்கற எடுத்துக்கைாண்டு கீயழ குனிந்து, 

நடக்ை ஆரம்பித்தாள். அவள் ஒரு மரத்தின் பின்னால் நின்றாள். அவர்ைள் ோர்மீதும் ஒருயபாதும்  

பரிதாபப்படுவதில்கல! சம்பளம் இல்லாமல் யவகல கசய்ே மறுத்ததால் கமஹ்யதாகவ அடித்தார்ைள், பல 

நாட்ைளாை அவர் எச்சில் துப்பும்யபா து ரத்தம் வரும் அளவுக்கு அடித்துள்ளார்ைள்.  இருந்தயபாதிலும், அவர்ைள் 

தங்ைகள உேர்ந்தவர்ைள் என்று கூறுகின்றனர். 

 

தண்ணீர் எடுக்ை அங்கு வந்த சில கபண்ைள் ஒருவருக்கைாருவர் யபசிக்கைாண்டிருந்தார்ைள். 

 

‘நாங்ைள் சாப்பிட நிகனக்கும் யபாது தண்ணீர் எடுக்ை உத்தரவிடுகிறார்ைள். 

  

‘குடம் வாங்ை அவர்ைளிடம் பணம் இல்கல.’ 

 

‘நாம் ஓய்கவடுத்தால் ஆண்ைள் கபாறாகமப்படுகிறார்ைள்.’ 

 

‘கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் குடத்கத கைாண்டு வர அவர்ைள் அக்ைகற படுவதில்கல . 

  

நாம் அவர்ைள் அடிகமைள் யபால நம்கம நடத்துகிறார்ைள். 

 ’ 

‘நீங்ைள் யவகலக்ைாரர் இல்கலகேன்றால், நீங்ைள் ோர்? உங்ைளுக்கு உணவு மற்றும் உகட தரவில்கலோ? 

உங்ைளுக்கு வாய்ப்பு கிகடத்தால், ஐந்து முதல் பத்து ரூபாய் வகர பறிக்கிறீர்ைள். அடிகம ைளுக்கு என்ன 

முக்கிேத்துவம் யவண்டும்? 

 

‘ைவகல கைாள்ளாயத சயைாதரி! ஓய்கவடுப்பகதப் பற்றி நாம் சிந்திக்ை முடிோது. யவறு எங்ைாவது இவ்வளவு 

யவகலைகளச் கசய்திருந்தால், நாம் ஒரு வசதிோன நிகலகே அகடந்திருப்யபாம். நாம் உேர்ந்திருப்யபாம்! 

அவர்ைளின் யவகலகேச் கசய்யும்யபாது நாம் இறந்தாலும் ோரும் ைவனிப்பதில்கல. ’ 

 

அவர்ைள் தண்ணீகர நிரப்பிே பின் திரும்பிச் கசன்றார்ைள். ைங்கி மரத்தின் நிழலில் இருந்து கவளியே வந்து 

கிணற்றருகில் வந்தாள். யவகலேற்றவர்ைள் அங்கிருந்து கசன்றிருந்தனர். ைதகவ மூடிேபின் தாகூரும் 

வராண்டாவில் தூங்ைப் யபாய்விட்டார் . ைங்கி சிறிது யநரம் நிம்மதி கபருமூச்சுடன் . எப்படியோ, எந்த தகடயும் 

இல்கல. அமுதத்கத   திருடச் கசன்ற இளவரசன் கூட, அத்தகைே ைவனத்துடன் கசன்றிருக்ை மாட்டான். 

அப்படிப்பட்ட ைவனத்துடன் கசன்று ைங்கி கிணற்றின் படியில் இறங்கினாள். இது யபான்ற கவற்றியின் 

உணர்கவ அவள் முன்பு ஒருயபாதும் உணர்ந்ததில்கல. 

அவள் குடத்தின் யமல் பகுதியில் ையிற்கறக் ைட்டினாள். எதிரியின் யைாட்கடயில் நுகழேப் யபாகும் ஒரு 

யபார்வீரகனப்யபால  இருபுறமும் ைவனமாைப் பார்த்தாள். இந்த யநரத்தில் அவள் பிடிபட்டால், அங்யை 

அவளுக்கு எந்த ஆதரவும் இல்கல. கதய்வங்ைகள நிகனத்துக் கைாண்டு, குடத்கத கிணற்றுக்குள் விட்டாள். 

குடம் தண்ணீரில் விழும் யபாது எந்த சத்தமும் இல்கல. ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த நபர் கூட இழுக்ை முடிோத 

பாணியில் ைங்கி குடத்கத யமயல இழுத்தாள். குடம் கிணற்றின் யமல் பகுதிக்கு யவைமாை வந்தது.  



  
 
 

ைங்கி குடத்கதப் பிடித்து கிணற்றின் சுவரில் கவக்ை ைங்கி குனிந்தாள். அப்கபாது தாகூர் சாஹிப்பின் ைதவு 

திறக்ைப்பட்டது. சிங்ைத்தின் முைம் கூட இவ்வளவு ஆக்யராஷமாை இருக்ைாது.  

ைங்கி ையிற்றின் பிடிகே இழந்தாள். ையிறுடன் குடம் கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. விழுந்த சத்தம் அந்த 

பகுதிகேயே நிரப்பிேது. 

‘ோர் அங்யை?’ கிணற்கற யநாக்கி ஓடிக்கைாண்யட தாகூர் கூச்சலிட்டான் , ைங்கி கிணற்றின் சுவரிலிருந்து தாவி 

ஏறிக்குதித்து ஓடிக்கைாண்டிருந்தாள். வீட்கட அகடந்தயபாது அங்யை யஜாகு பாகன யிலிருந்த அழுக்குத் 

தண்ணீகரக் குடித்துக்கைாண்டிருந்தான்!  

 

MUNSHI PREMCHAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை  -4 

Sadgati 
 
யதால் யவகல கசய்யும், துகி, (சாமர்) வாசகலச் சுத்தம் கசய்து கைாண்டிருந்தார், 

அவரது மகனவி ஜூரிோ, முற்றத்தில் சாணம் கதளித்துக்கைாண்டிருந்தார். இருவரும் 

தங்ைள் யவகலகே முடித்தவுடன். அவரது மகனவி, ‘பாண்யட பாபா யவறு எங்ைாவது 

கசல்வதற்கு முன்பு அவகர அகழக்ைசக் கசல்லுங்ைள்’ என்று கூறினார். 

 

துகி - ‘ஆம், நான் கசல்கியறன். ஆனால், அவகர எதில் உட்ைார கவப்பது? 

ஜூரிோ - ‘ோரிடமிருந்தாவது ஒரு ைட்டிகலக் யைட்ப்யபாம், ஆம், தாகுரானியிடம் யைட்யபாம்.’ என்றாள். 

துகி - ‘சில யநரங்ைளில், நீ என்கன சங்ைடப்படுத்துக்கின்ற விஷேங்ைகளச் கசால்கிராய்.’ தாகுரானியின் 

குடும்பத்தினர் ைட்டிகலக் தருவார்ைளா? அவள் ஒருயபாதும் வீட்கட விட்டு கவளியே வரமாட்டாள், அவள் 

எப்படி நமக்கு ைட்டிகலத்  தருவாள்! நான் யைட்டால் எனக்கு ோரும் ஒரு பாகன தண்ணீர் கூட தர மாட்டார்ைள். 

எனக்கு ோர் ைட்டில் தருவாவார்ைளா? ைட்டில், ைாய்ந்துயபான சாணம், விறகு அல்லது தீவனம் அல்ல. அகத 

ோரும் தருவார்ைள். எனயவ, இந்த சிறிே ைட்டிகலக் ைழுவிகவ, அவர் வருவதற்கு முன்யப அது உலர்ந்து 

விடும். ’ 

ஜூரிோ - ‘அவர் இந்த சிறிே ைட்டிலில் உட்ைார மாட்டார். அவர்ைள் தங்ைளது மத விதிைகள எவ்வாறு 

ைண்டிப்பாை பின்பற்றுகிறார்ைள் என்பது உங்ைளுக்குத் கதரிோதா? 

 ைவகலப்பட்ட, துகி, ‘ஆம், அது உண்கமதான். மஹுவாவின் இகலைளிலிருந்து ஒரு கபரிே தட்டு 

தோரிக்கியறன். பணக்ைாரர்ைள் கூட இந்த இகலைளால் ஆன தட்டில்தான் உணவு சாப்பிடுகிறார்ைள். அது 

புனிதமானது. ஒரு ைம்கப எடு நான் மரத்திலிருந்து சில இகலைகளப் பறிக்கியறன்.’ 

ஜூரிோ - ‘நான் அகத பார்த்துக்கைாள்கியறன். தேவுகசய்து நீங்ைள் கசல்லுங்ைள். ஆனால், நாம் அவருக்கு 

அதிைமான சகமக்ைாத சில உணவு பதார்த்தங்ைகளக் கைாடுக்ை யவண்டும். அகத என் தட்டில் கவத்துக் 

கைாடுக்கியறன். 

துகி - ‘அப்படிச் கசய்ோயத, நீ உணகவ இழந்துவிடுவாய், தட்டு கூட உகடந்துவிடும். பாபா உன் தட்கட 

உகடப்பார். அவர் முன் யைாபக்ைாரர் . அவர் யைாபப்படும்யபாது மகனவிகேக் கூட திட்டுவார். அவர் தனது 

மைனது கைைள் உகடயும் அளவுக்கு மிைவும் கைாடூரமாை அடித்துள்ளார். இகலத் தட்டில் கூடுதல் உணகவக் 

கைாடு. ஆம், அகதகேல்லாம் கதாடாயத. 

ஜூரிோ - சாஹுவின் ைகடயிலிருந்து எல்லாவற்கறயும் யைாண்டின் மைகள அகழத்து கைாண்டு வரச்  

கசால்லுங்ைள். யபாதுமான அளவு சகமக்ைாத உணவு பதார்த்தம் இருக்ை யவண்டும். ஒரு கியலா மாவு, அகர 

கியலா அரிசி, 250 கிராம் பருப்பு, 125 கிராம் கநய், சிறிது உப்பு மற்றும் மசாலா ஆகிேவற்கறக் வாங்ை யவண்டும். 

தட்டின் மூகலயில் நான்கு அணாக் ைாசுைகள கவக்ையவண்டும். யைாண்டின் மைளின் உதவி கிகடக்ைவில்கல 

என்றால், புர்ஜிகன உங்ைளுடன் அகழத்துச் கசல்லுங்ைள். எகதயும் கதாடாயத, இல்கலகேன்றால் அவர் 

வருத்தப்படுவார். 

யதகவோன ஆயலாசகனைகள வழங்கிேபின், கையில் ஒரு மரத் துண்கடயும், ஒரு மூட்கட புல்கலயும் 

எடுத்துக்கைாண்டு, ‘துகி’ பண்டிட்ஜிகேக் அகழக்ைச்  கசன்றார். அவர் எப்படி கவரும் கையுடன் 

பண்டிட்ஜியிடம் கசல்ல முடியும். அவருக்கு கைாடுக்ை அவரிடம் புல் ைட்கட தவிர யவறு எதுவும் இல்கல. 

கவறுங்கையுடன் கசன்றால் பண்டிட் அவகர திட்டுவார். பண்டிட் ைாசிராம் ைடவுளின் சிறந்த பக்தர். எழுந்த 

உடன், அவர் ைடவுகளத் கதாழுவா . அவர்  ைாகல 8 மணிக்கு தனது முைத்கத ைழுவுவகத வழக்ைமாைக் 

கைாண்டிருந்தார். உண்கமோன பிரார்த்தகன அப்யபாது கதாடங்கும். 

அதன் முதல் பகுதி சூப் தயார் கசய்வது ஆகும். பின்னர், அவர் அரை மணி நேைம் சந்தனத்ரத யதய்ப்பார், 

கண்ணாடியின் முன் நின்று, ஒரு மைக் குச்சியின் உதவியுடன் கநற்றித் திலகம் நபாதுவார். இைண்டு சந்தன 

வரிகளுக்கு இரடயில், நைாலியின் ஒரு சிறிய புள்ளி கவப்பார். பின்னர், அவர் மார்பு மற்றும் ரககளில் 



  
 
 

வரிைகளப்யபாடுவார். தாகூர்ஜியின் சிரலரய வவளிநய எடுத்து, அகதக் குளிப்பாட்டி, ைாலணி அணிவித்து, 

பூக்கரை கசாரிவார், அதன் பின் பிைார்த்தரன வசய்துகைாண்டு, மணிரய ஒலிப்பிப்பார். அவர் இந்த 

பிைார்த்தரனரய பத்து மணிக்கு முடித்துக்வகாண்டு, சூப் குடித்த பிறகு, வவளிநய வருவார். அதற்குள், 

அரைப்பின் விண்ணப்பங்கரைக் வகாண்ட ஓரிரு ேபர்கள் வாசலில் ைாணப்படுவர்! வெபத்தின் பலரன அவர் 

உடனடியாகப் வபறுவார். அதுநவ அவர் சம்பாத்திேத்தின் ஆதாைமாக இருந்தது. அவர் பிைார்த்தரன வசய்த 

அரறயிலிருந்து வவளிநய வந்தநபாது, சாமராகிே துகி, ஒரு மூட்ரட புல்லுடன் அமர்ந்திருப்பரதக் கண்டார். 

அவரைப் பார்த்த துகி எழுந்து நின்று, குனிந்து, மடிந்த ரககளுடன் நின்றான். அவைது ஆளுரமரயப் 

பார்த்தநபாது, அவரைப் பற்றி ஒரு மரியாரதக்குரிய உணர்வு இருந்தது! அவர் ஒரு வதய்வீக சிரல நபால 

இருந்தார். அவர் உருவம் சிறியதாை இருந்தாலும் ஆநைாக்கியமாை இருந்தார், வமன்ரமயான தரல, 

சரதப்பற்றுள்ை கன்னம், மற்றும் பிைகாசமான கண்கள். நைாலியும் ைாலணியும் வதய்வீக நதாற்றத்ரதக் 

வகாடுத்தது. துகிரயப் பார்த்து ‘துக்கியா’ என்ன விஷேமாை வந்தாய்?’ என்றார். 

துகி தரலரயக் குனிந்து கைாண்டு, ‘ோன் என் மகளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் வசய்கிநறன் மகாைாஜ் என்றான்.  

நீங்கள் எப்நபாது வை முடியும்? என வினவினான். 

காசி - ‘எனக்கு இன்று யவறு யவகலைள் இருக்கின்றன.  ோன் மாரலக்குள் வருகியறன்.’ 

துகி - ‘இல்ரல மகாைாஜ், சீக்கிைம் வை முடியுமா? எல்லா ஏற்பாடுகரையும் வசய்துள்நைன். புல் ைட்கட இங்யை 

ரவக்கட்டுமா?’ 

காசி - ‘அரத மாட்டுக்கு முன்னால் ரவத்து கதவின் முன்பக்கத்ரத விைக்குமாறு வகாண்டு சுத்தம் வசய். 

உட்காரும் அரற பல ோட்கைாக சாணம் கதளிக்ைப்படவில்ரல, நீ அகதச் கசய். ோன் அதற்குள் ைாகல 

உணகவ சாப்பிடுகியறன். பின் ோன் ஓய்வவடுத்து விட்டு, உன் னுடன் வருகியறன். இந்த மரத்தடிைகளயும் 

உகடத்துவிடு. மீதமுள்ை பயிரை வயலில் இருந்து வகாண்டு வந்து களஞ்சிேத்தில் ரவத்துவிடு.’ 

துகி உடனடியாக உத்தைவுக்குக் கீழ்ப்படியத் வதாடங்கினார். அவர் அரறயின் முன் பக்கத்ரத சுத்தம் வசய்தார், 

உட்கார்ந்திருக்கும் அரறரய சாணத்தால் கமழுகினார். அதற்குள் மதியம் ஆகிவிட்டது. பண்டிட்ஜி தனது 

உணவுக்காகச் வசன்றிருந்தார். துகி காரலயிலிருந்து எதுவும் சாப்பிடவில்ரல. அவர் மிகவும் பசியாக 

இருந்தார்; ஆனால் சாப்பிட எதுவும் இல்ரல. அவைது வீடு இங்கிருந்து ஒரு ரமல் வதாரலவில் இருந்தது. தான் 

அங்கு வசன்றால், பண்டிட்ஜி நகாபப்படுவார் என்று அவர் தனது பசிரய அடக்கிகைாண்டு, மைத்தடிகே  

உகடக்ை ஆரம்பித்தார். ஒரு தடியின் மீது தடிமனான ைணு இருந்தது, பல பக்தர்கள் அரத உரடக்க முயன்று 

யதால்வி அகடந்துள்ளனர். துகியின் சவாரல எதிர்வகாள்ை மைம் தயாைாக இருந்தது. துகி புல் வவட்டி வீட்டிற்கு 

எடுத்துச் வசல்வது வைக்கம். மைத்தின் ைணுக்ைகள உகடக்கும் அனுபவம் அவருக்கு இல்ரல. புல் துகியிடம் 

நதால்விரய அகடந்தது. அவர் நகாடரியால் கடுரமயாக கவட்டினார்; ஆனால் ைணுவில் எந்த தாக்ைத்கதயும் 

அது ஏற்படுத்தவில்ரல. நகாடரி சமநிரல இழந்தது. அவர் வியர்ரவயால் ஈைமாக இருந்தார், சுவாசத்ரத 

இைக்கத் வதாடங்கினார், நசார்வு காைணமாக சிறிது உட்கார்ந்து மீண்டும் எழுந்தார். அவரால் ரககரை உயர்த்த 

முடிேவில்கல, அவைது கால்கள் ேடுங்கின, நிமிர முடிேவில்கல, கண்ைள் இருண்டன, மயக்கம் வருவகத 

உணர்ந்தார், சரியாக பார்க்க முடியவில்ரல, ஆனால் இன்னும் அவைது நவரலயில் ைவனமாை இருந்தார். 

புரகயிரலயுடன் ஹூக்காரவப் கபற்றால், அவர் வகாஞ்சம் புத்துயிர் வபறலாம் என நிகனத்தார். 

இங்நக ஹூக்காரவப் வபறுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு எப்படி கிரடக்கும். இது பிைாமணர்களின் குடும்பம், 

அவர்கள் தாழ்ந்த மக்களாகிே ேம்ரமப் நபான்று புரகயிரல உபயோகிப்பது இல்ரலயே. திடீவைன்று, 

ேகைத்தில் வசிக்கும் ஒரு நகாண்ட்கட அவர் நிரனவு கூர்ந்தார். அவரிடம் புரகயிரல மற்றும் ஹூக்கா 

இருக்கும் அவர் வீட்டிற்கு ஓடினார். அவைது முயற்சி வவற்றி வபற்றது. அவர் புரகயிரல மற்றும் 

ஹூக்காரவக் வகாடுத்தார், ஆனால் தீ இல்ரல. துகி, ‘கவரலப்பட நவண்டாம் தம்பி, ோன் நபாய் பண்டிட்ஜி 

வீட்டில் உணவு சரமக்கும் இடத்தில் பற்ற கவத்துக் கைாள்கியறன். என்று வசால்லி, தன்னுடன் இைண்டு 

கபாருகளயும் பண்டிட்ஜியின் வீட்டிற்கு வகாண்டு வந்தார். சரமயலரறயின் வாசலில் நின்று, எனக்கு 

வகாஞ்சம் வேருப்பு யவண்டும் என்றார். 

பண்டிட்ஜி சாப்பிட்டுக் வகாண்டிருந்தார். அவைது மரனவி, ‘தீ நகட்கும் இந்த மனிதன் யார்?’ என்று நகட்டார். 

பண்டிட் - ‘அநத முட்டாள் துகியா சாமர். சில மரத்துண்டுகரைக் கிழிக்க வசான்நனன். வேருப்பு இருந்தால், 

அவனுக்கு வகாஞ்சம் வகாடு.’ 



  
 
 

அவைது மரனவி, ‘உங்கள் நவரலரயச் வசய்யும்நபாது, உங்களுக்கு மத சட்டங்ைள் பற்றி உணர்வு இல்ரலோ? 

சாமர்ஸ், யடாபிஸ், பாசிஸ் ஆகியவர்ைகள ஒரு இந்துவின் வீட்டுக்குள், ஒரு சத்திைம் நபால நுரைய 

அனுமதிக்கிறீர்கள். இங்கிருந்து அவகன யபாகும்படி வசால்லுங்கள் இல்கலகேன்றால் ோன் அவனது 

முகத்ரத இந்த பற்றாக் குறட்டால் எரிப்நபன். என்ன ரதரியம் இருந்தால் தீ நகட்பான் .’ 

பண்டிட்ஜி, ‘அவன் இங்கு வந்ததில் என்ன தவறு? அவன் எந்த கபாருகளயும் வதாடவில்ரல. இது ஒரு புனித 

பூமி. நீ ஏன் வேருப்பு வகாடுக்கக்கூடாது. அவன் நமது நவரலரயச் வசய்கிறான். யவறு ோராவது விறகுகரை 

உகடத்தால், அவர் ோன்கு அணாக்ைள் நகட்டிருப்பார். ’ 

‘அவன் ஏன் வீட்டிற்கு வந்தான்?’ என்று அவைது மரனவி உைத்த குைலில் ைத்தினார். 

அவைது நதால்விரய ஏற்றுக்வகாண்ட பண்டிதர், ‘அவன் துைதிர்ஷ்டவசமானவன்!’ என்றார். 

அவைது மரனவி - ‘ோன் இப்யபாது அவனுக்கு வேருப்ரபக் வகாடுகியறன், ஆனால் மீண்டும் வீட்டிற்கு 

வந்தால், ோன் அவனது முகத்ரத எரிப்நபன்.’ 

துகி இரதவயல்லாம் நகட்டுக்வகாண்டு. ோன் நதரவயில்லாமல் வீட்டிற்குள் வந்துவிட்யடன் என்று 

சஞ்சலப்பட்டான். அவர்ைள் உண்ரமரயத்தான் வசால்கிறார்ைள். ஒரு பண்டிதரின் வீட்டிற்குள் ஒரு சாமர் 

எப்படி நுகழேேலாம். அவர்கள் மிகவும் புனிதமான மனிதர்கள், அதனால்தான் மக்கள் அவர்களிடம் 

விண்ணப்பிக்கிறார்கள், அதனால்தான் அவர்கள் தங்கரைப் பற்றி வபருமிதம் வகாள்கிறார்கள். நான் சாமர் 

மட்டுமல்ல. ோன் இந்த கிைாமத்தில் வயதானவன்; ஆனால் இந்த ஞானத்ரத ோன் ஒருநபாதும் வபறமாட்நடன். 

எனநவ, பண்டிதரின் மரனவி வேருப்புடன் வவளிநய வந்தநபாது, அது வசார்க்கத்தின் பரிசாக உணர்ந்து. 

ரககரை மடித்து, வேற்றியில் பூமிரயத் வதாட்டு, ‘பண்டிதர் மா, ோன் வீட்டிற்குள் நுரைந்த தவறு வசய்நதன். 

சாமைாகிே எனது அறிவு அவ்வளவுதான். ோங்ைள் பயப்படாமல் இருந்திருந்தால், ோங்கள் ஏன் 

உரதக்கப்படுகியறாம்.’ 

பண்டிட்டின் மரனவி ஒரு குறட்டில் தீ ரவத்திருந்தார். அவனிடமிருந்து ஐந்து அடி தூைத்தில் நிற்கும்நபாது 

அவள் வேருப்ரப எறிந்தாள். ஒரு சிறிய தீ துண்டு துகியின் தரலயில் விழுந்தது. ஒரு படி பின்வாங்கி, அவர் 

தரலகேக் குலுக்ை ஆைம்பித்தார். இந்த புனித இல்லத்ரத அழுக்ைாைக்கிேதற்குரே தண்டகனோை, சீக்கிரம் 

எனக்குக் கடவுள் பரிசு கைாடுத்துவிட்டார் என்று துக்கி மனதிற்குள் நிகனத்தான். அதனால்தான், உலகம் 

பண்டிதர்களுக்கு பேப்படுகிறது என்று நிகனத்தார். யவறு ோருக்கும் மக்கள் பணத்ரத திருப்பித் தராமல் 

இருக்ைலாம், ஆனால் அவர்கள் அரத பிைாமணர்களுடன் திருப்பித் தராமல் இருக்ைமுடியுமா! 

அப்படிச்கசய்தால், அவைது குடும்பம் அழிக்கப்படலாம்; அவைது கால்கள் காயமரடயத் வதாடங்ைலாம். என்று 

நிகனத்துக்கைாண்டு, வவளிநய வந்து, ஹூக்காரவ புரகத்தார். கதாடர்ந்து ரகயில் நகாடரிரய எடுத்து தனது 

நவரலரயத் வதாடங்கினார். மைத்தடிகே உகடக்கும் சத்தம் மறுபடியும் யைட்டது. துகியின் தலயில் தீ 

விழுந்தகத அறிந்த பண்டிட்டின் மரனவி பரிதாபப்பட்டார். தனது உணரவ முடித்துக்வகாண்டு, பண்டிட்டின் 

மரனவி, ‘சமராவுக்கு ஏதாவது சாப்பிடக் வகாடுங்கள். அவன் நீண்ட நேைம் நவரல வசய்து வகாண்டிருகிறான். 

அவன் பசியுடன் இருபான் என்றார்’ 

தங்ைள் பழக்ைத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த கசேகலக் கருத்தில் கைாண்டு  பண்டிட், ‘ஏதாவது சப்பாத்திகள் 

இருக்கிறதா?’ என்று நகட்டார். 

பண்டிதரின் மரனவி - ‘இரண்டு சப்பாத்திகள் உள்ளன.’ 

பண்டிட் - ‘இரு சப்பாத்திகள் எந்த மூகலக்கு? அவனுக்குக் குரறந்தபட்சம் ஒரு கிநலா சப்பாத்திைளாவது 

யதகவப்படும்.’ 

ரககரை உேர்த்திக் கைாண்டு, ‘ஒரு கியலாவா! அப்படிஎன்றால் விட்டுத்தள்ளுங்ைள்’ என்றாள். 

பண்டிட்ஜி, ‘உணவு தோரித்ததில் எஞ்சிய சிலவற்நறாடு மாவு கலக்கவும். அவர் வயிற்ரற நிைப்பும்படி 

கனமான சப்பாத்திகரை கசய்ேச் கசால்லி. அவர்கள் வமல்லிய சப்பாத்திகளில் திருப்தி அகடவதில்கல. 

அவர்ைளுக்கு யசாளத்தில் கசய்த தடிோன அகட யதகவப்படும்.’ 

பண்டிட்டின் மரனவி, ‘அரத விடுங்கள், இது வவயிலின் வவப்பத்தில் சரமக்கப் யபாகியறகனன்றார். 



  
 
 

புரகபிடித்த பிறகு, துகி தனது ரககளில் நகாடரிரய எடுத்திருந்தார். புரகபிடித்த பிறகு அவர் மீண்டும் 

உற்சாகமரடந்தார். அவர் அரை மணி நேைம் நகாடரிரயப் பயன்படுத்திக் வகாண்டிருந்தார். நசார்வரடந்த 

பிறகு, அவர் மீண்டும் தரலரய ரககளில் பிடித்துக்வகாண்டு அமர்ந்தார். அந்த நேைத்தில், அநத நகாண்ட் 

அங்கு வசன்று, ‘நீ ஏன் அண்ணா இவ்வைவு ைஷ்டப்படுகிறாய், இந்த ைணுகவ உங்கைால் பிளக்க முடியாது. 

இந்த ைஷ்டம் உனக்கு எதற்கு.’ என்றான். 

அவைது வேற்றியில் இருந்து வியர்ரவரயத் துரடத்து, துகி, ‘வேலில் யபாய் எஞ்சிே பயிர்ைகளக் கைாண்டு 

வர யவண்டும்!’ என்றார். 

‘நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டீர்கைா? அவர்களுக்கு நவரல வாங்ைக்தான் கதரியும். நீங்கள் ஏன் சாப்பாடு 

நகட்கவில்ரல?’ 

துகி - ‘நீங்கள் என்ன யபசுகிறாய் கஜகுரி, பிைாமணரின் சப்பாத்தி நமக்கு ஒத்து வருமா!’ 

நகாண்ட் - ‘அவர்ைள் தந்தால் ஒத்துவரும். அவர்கள் மீரசரயத் திருப்பிக் வகாண்டு வசதியாக தூங்கச் 

வசல்கிறார்கள். இந்த மைத்ரத பிளக்ை உனக்கு ைட்டகளயிட்டார்ைள். ஒரு நில உரிரமயாைர் கூட சாப்பிட 

ஏதாவது சாப்பிடக் வகாடுப்பார். ஒரு முதலாளி உங்களிடம் ஊதியம் இல்லாமல் நவரல வசய்ய நகட்டாலும், 

அவர் உங்ைளுக்கு யவகல தருகிறார். இவர்கள் அவர்கரை விட ஒரு படி யமாசமாை இருந்துகைாண்டு, தங்கரை 

ஒரு பக்திமான்ைள் என்று கூறிக்வகாள்கிறார்கள்.’ 

துகி - ‘கமதுவா நபசு, இரதக் நகட்டால், அவர்கள் என்ரனக் திட்டுவார்கள்.’ 

இரதச் வசால்லிவிட்டு, துகி மைத்தடிகே உகடக்ைத் வதாடங்கினார். கஜகுரி அவகரப் பார்த்து 

பரிதாபப்பட்டார். அவர் அவரிடமிருந்து நகாடரிரயப் பறித்து கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேைம் விறகு 

உகடக்ைத் வதாடங்கினார்; ஆனால் மைத்தடியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்ரல. பின்னர் அவர் நகாடரிரய 

எறிந்துவிட்டு, ‘நீங்கள் இறந்தாலும் இரத உரடக்க முடியாது’ என்று கூறிவிட்டு திரும்பிச் வசன்றார். 

துகி நயாசிக்க ஆைம்பித்தான், இகறவன் ஏன் இந்த ைணுகவ இங்யை கவத்தார். எவ்வளயவா  முயன்றும் அது 

சிறிது கூட பிைவுபடவில்ரல. இது உரடப்படுவதற்கான எந்த அரடயாைத்ரதயும் ைாணவில்கல. ோன் 

எவ்வைவு யநரம் தான் உகடக்ை முேலுவது. வீட்டில் ஏைாைமான யவகலைள் உள்ைன. இது 

பைக்கவைக்கங்ககள ைண்டிப்பாை ைகடபிடிக்கும் வீடு. எப்யபாதும் ஏதாவகதான்றின் நதரவ இருந்து 

கைாண்யட இருக்கும். அவர்கள் ஏன் இரதப் பற்றி கவரலப்பட நவண்டும்? நான் வயலுக்குச் கசன்று 

மீதமுள்ை பயிரை  எடுத்து வருகிநறன். பாபா, இந்த மைத்ரத என்னால் உகடக்க முடியவில்ரல, ோன் ோரை 

வந்து அரத உகடப்யபன் என்று ோன் அவரிடம் கூறுநவன் என்று எண்ணிேவாறு. அவர் கூரடரய 

எடுத்துக்வகாண்டு வேலுக்குச் கசன்று எஞ்சிய அறு வகடகேக் வகாண்டு வரச்கசன்றார். வேல்  அங்கிருந்து 

இைண்டு ஃபர்லாங்கிற்கு அதிைமான கதாகலவில் இருந்தது. அவர் கூரட விளிம்பு வகர நிைப்பினால், 

நவரலரய சீக்கிரம் முடிக்கலாம் என்று நிகனத்தார்; ஆனால் கூரடகே யார் தூக்கி விடுவார்கள். தனியாக 

கூரடரய தூக்குவது அவனால் இயலாது. அதனால்தான் அரத கைாஞ்சம் கைாஞ்சமாை வகாண்டு வைத் 

வதாடங்கினார். 4 மணிக்குள், அவர் எஞ்சிய எல்லா விகளச்சகலயும் கைாண்டுவந்து யசர்த்தான். பண்டிட்ஜியும் 

எழுந்திருந்தார். முகத்ரத கழுவி விட்டு கவற்றிகல யபாட்டுக்கைாண்டு வவளிநய வந்தார். கூரடரய 

தரலயில் ரவத்துக் வகாண்டு துகி தூங்குவரத பார்த்த அவர். ‘துகியா, என்ன தூங்கிக்கைாண்டிருகிறாய்? 

மரத்கத இன்னும் உகடக்ைவில்கலோ. இவ்வைவு நேைம் என்ன வசய்து கைாண்டிருந்தாய்? மீதமுள்ை 

விகளச்சகலக் கைாண்டுவர நீ இவ்வளவு யநரத்கத வீணடித்துவிட்டாய் இயதா மாரல யநரமாகிவிட்டது, 

ஆனால், நீ ,படுத்துத் தூங்கிக் கைாண்டிருக்கிறாய் என்று சத்தமிட்டார். 

நகாடரிரய எடுத்து இந்த மைத்தின் அடர்த்தியான கனுகவ பிளந்து எடு. இந்த சிறிய மைத்ரத உன்னால் 

உகடக்ை முடியாதா? இல்கலஎன்றால், உனது மகளின் நிச்சயதார்த்தத்திற்கு இயதயபான்று தான் யநரமாகும் 

அதற்கு என்ரனக் குரற கூறாநத என்றார் பண்டிட்! அதனால்தான் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகேச் 

யசர்ந்தவனுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கிரடத்தால், அவனது வாழ்க்ரக முரற மாறும் என்ற கூற்று உள்ளது 

என்றார்.’ 

துகி மீண்டும் நகாடரிரய எடுத்தான். அவன் மனதில் இருந்த அரனத்ரதயும் மறந்துவிட்டான். அவன் வயிறு 

காலியாக இருந்தது; காரலயிலிருந்து அவனுக்கு தண்ணீர் கூட இல்ரல. அதற்கைல்லாம் அவனுக்கு நேைம் 

கிரடக்கவில்ரல. அவன் எழுந்திருக்க கடினமாக உணர்ந்தான். அவன் இதயம் மூழ்கிக் வகாண்டிருந்தது, 



  
 
 

மனரத ஆறுதல்படுத்திகைாண்டு, அவன் எழுந்தான். அவர் ஒரு பண்டிதர், என் மகளின் நிச்சயதார்த்தத்திற்கான 

நேைத்ரத அவர் தவறான வசால்லக்கூடும். இது அவளுரடய எதிர்காலத்திற்கு சாபமாக மாறும். அதனால்தான் 

மக்கள் இந்த மக்களுக்கு மிகவும் மரியாரத வசலுத்துகிறார்கள். பண்டிதரிடமிருந்து அதிர்ஷ்டமான நேைத்ரதப் 

வபறுவது ஒரு கபரிே விஷயம். தவறான நேைத்ரதச் வசால்வதன் மூலம் அது நமாசமாக முடிந்துவிடும். 

பண்டிட்ஜி மைத்தின் அருநக நின்று அவகன உற்சாகப்படுத்திக்வகாண்நட இருந்தார். சரியாக அடி, பலமா அடி, 

உன் ரககளில் ஜீவன் இல்லாதது நபால் வதரிகிறது. என்ன நிரனத்துக்கைாண்டு இப்படி நிற்கிறாய். மரத்தடிகே 

உகடத்தாையவண்டும்! அநத இடத்தில் அடி. துகி தனது சுே உணர்வில் இல்ரல. அவனது ரககள் ஏயதா 

மகறவான சக்திோல் கசேல்பட ஆரம்பித்தன.  நசார்வு, பசி, பலவீனம் எல்லாம் மகறந்து நபாயின. அவன் தன் 

ரககளின் சக்திரயக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டான். ஒவ்வவாரு அடியும், சக்திவாய்ந்த அடிோை இருந்தது. அவன் 

அகர மணி நேைம் உணர்ச்சியுடன் அடித்துக்வகாண்நட இருந்தான், விறகு ரமயத்திலிருந்து பிளந்தது, நகாடரி 

அவனது ரகயில் இருந்து விழுந்தது. அநத சமயம், அவனும் மேக்ைத்தில் கீநை விழுந்தான். அவனது பசி, தாகம் 

மற்றும் நசார்வான உடல் கசேல்படத் தவறிவிட்டது. 

பண்டிட்ஜி, ‘இந்த மைத்தடிகே இன்னும் சிறிய துண்டுகைாகப் பிளக்க இன்னும் கைாஞ்சம் அடி என்று 

அரைத்தார். 

துகி எழுந்திருக்கவில்ரல. இனி அவகனத் வதாந்தைவு வசய்வது நதரவயற்றது என்று பண்டிட்ஜி உணர்ந்தார். 

அவர் உள்நை வசன்றார், சூப் குடித்தார், கழிப்பரறக்குச் வசன்றார், குளித்துவிட்டு பண்டிதைாக தன்ரன 

அலங்கரித்துக் வகாண்டார், அவர் வவளிநய வந்தார்! துகி இன்னும் அங்நகநய கிடந்தான். 

அவர் அவகனச் சத்தமாை அகழத்தார். ‘இப்படியே கிடந்தால் எப்படி துகி? எழுந்திரு, உன் வீட்டிற்குச் 

கசல்லயவண்டும் என்றார்.  துகி அங்நகநய கிடந்தான். இப்நபாது, பண்டிட்ஜி சந்நதகப்பட்டார். அவர் 

அவருக்கு அருகில் வந்துபார்த்து துகி இறந்து கிடப்பகதரதக் கண்டார். அவர் ஒரு ரபத்தியக்காைரனப் நபால 

ஓடி தனது மரனவியிடம், ‘துக்கியா இறந்துவிட்டான் யபால் கதரிகிறது. என்றார்  

கலக்கம் அரடந்த பண்டிட்டின் மரனவி - ‘அவன் விறகுகரைப் உகடத்துக் வகாண்டிருந்தான்’ என்றார். 

பண்டிட் - ‘அவன் விறகுகரை உகடக்கும்நபாது இறந்துவிட்டான். இப்நபாது என்ன கசய்வது?’ 

சிறிது யநரம் அரமதியாக இருந்த, அவைது மரனவி பின், ‘இறந்த உடரல அவனது மகனவியிடம் வந்து 

எடுத்துச் வசல்ல வசால்லுங்கள்’ என்றார். 

வசய்தி உடயன கிைாமத்கதச் வசன்றரடந்தது. முழு கிைாமமும் பிைாமணர்கரைக் வகாண்டது. நகாண்டின் ஒநை 

வீடு மட்டுநம அங்யை இருந்தது. மக்கள் அந்த வழிரய விட்டு விலகிச்கசன்றனர்.  ஆனால் கிணற்றுக்கு அந்த 

வழியில்தான் கசல்லயவண்டும். அவர்ைளது யைள்வி தண்ணீர் எடுப்பது எவ்வாறு! ஒரு சாமரின் இறந்த 

உடகலத் தாண்டிச் கசன்று யார் தண்ணீர் எடுப்பார்ைள். ஒரு வயதான வபண்மணி பண்டிட்ஜியிடம், ‘நீங்கள் ஏன் 

இந்த சடலத்ரத எங்காவது தூக்கி எறியச் கசால்வில்ரல. ோங்கள் எப்படி தண்ணீர் குடிப்நபாம்?’ 

நகாண்ட் சாமர்ஸ் காலனிக்குச் வசன்று இறந்த உடரல எடுக்க வசல்ல நவண்டாம் என்று வசான்னார். 

காவல்துரற இப்நபாது விசாைரண வசய்யும். ஒரு ஏரைக் வகால்வது ேரகச்சுரவயல்ல. பண்டிட்ஜி அவைது 

வீட்டில் ஏதாவது ைாரணம் இருக்கலாம். நீங்கள் இறந்த உடரல எடுத்தால், நீங்களும் பிடிபடுவீர்கள் என்றார். 

பின்னர் பண்டிட்ஜி மீண்டும் அங்கு வசன்றார்; ஆனால் இறந்த உடரல தங்கள் காலனிக்கு வகாண்டு வை யாரும் 

தயாைாக இல்ரல; ஆனால் துகியின் மரனவியும் மகளும் அங்கு வசன்று பண்டிட்ஜியின் வாசரல அரடயும் 

நபாது அைத் வதாடங்கினர். அவர்களுடன் நவறு சில வபண் சாமர்களும் இருந்தனர். சிலர் 

அழுதுவகாண்டிருந்தார்கள், சிலர் அவர்கரை ஆறுதல்படுத்த முயன்றனர், ஆனால் எந்த ஆண் சாமரும் அங்யை 

இல்ரல. பண்டிட்ஜி மிைட்டினார், அவரைப் புரிந்து வகாள்ளுங்கள், சாமர்கரைக் கூட நகாரினார்; ஆனால் 

சாமர்கள் காவல்துரறக்கு பயந்தார்கள், யாரும் தயாைாக இல்ரல. அவர்கள் நசாகமாக திரும்பி வந்தார்கள். 

அழுரக ேள்ளிைவு வரை வதாடர்ந்தது, வதய்வங்களுக்கு தூங்குவது கடினமாகிவிட்டது. சாமர்கள் யாரும் இறந்த 

உடரல எடுக்க கசல்லவில்ரல, ஒரு பிைாமணர் ஒரு சாமரின் இறந்த உடரல எப்படி எடுக்கக்கூடும்! இது எந்த 

மத நவதத்திலும் எழுதப்பட்துள்ளதா? எங்களுக்குக் காட்டுங்ைள் பார்ப்யபாம்.  பண்டிட்டின் மரனவி 

அபத்தமாக, ‘இந்த பிசாசுகள் எங்கள் தரலரய காலி வசய்துவிட்டன. அவர்களின் வதாண்ரட இன்னும் 

நசார்வரடயவில்ரல.’ என்றார். 



  
 
 

பண்டிட், ‘அவர்கள் அைட்டும், அவர்கள் எவ்வைவு தூைம் அழமுடியுயமா அவளவு தூரம் அைட்டும். அவன் 

உயிருடன் இருந்தநபாது அவகனப் பற்றி யாரும் நகட்கவில்ரல. இப்நபாது, அவன் இறந்ததும், அரனவரும் 

கூச்சலிடத் வதாடங்கியுள்ைனர்.’ 

பண்டிதரின் மரனவி - ‘சாமரின் அழுரக ஒரு வகட்ட சகுனம்.’ 

பண்டிட் - ‘ஆம், இது உண்ரமயில் ஒரு வகட்ட சகுனம் தான்.’ 

பண்டிதரின் மரனவி - ‘அங்கிருந்து துர்ோற்றம் வீச ஆைம்பித்துவிட்டது.’ 

பண்டிட்: - ‘அவர் சாமையரா இல்ரலயோ.அனால் என்ன வசய்ய நவண்டும் அல்லது என்ன வசய்யக்கூடாது 

என்ற சிந்தரன அவர்களுக்கு இல்ரல.’ 

பண்டிதரின் மரனவி - ‘அவர்கள் எந்த வவறுப்ரபயும் உணைவில்ரல.’ 

பண்டிட் - ‘அரனவரும் ஒன்றுதான்.’ 

இைவு எப்படிநயா மரறந்துவிட்டது, ஆனால் ஆண் சாமர் யாரும் அங்கு வசல்லவில்ரல. கபண் சாமர்ஸ், 

அழுதுவகாண்நட, தங்கள் வீடுகளுக்கும் திரும்பிச் வசன்றார். துர்ோற்றம் வீச ஆைம்பித்தது. பண்டிட்ஜி ஒரு 

கயிற்ரற வவளிநய எடுத்தார். அதில் ஒரு சுருக்ைாங்ைண்ணிகே உருவாக்கிய பிறகு, அவர் அரத தனது காலில் 

எறிந்து அரதத் தள்ளி, ைண்ணிகே இறுக்கினார். அங்நக வகாஞ்சம் இருட்டாக இருந்தது. பண்டிட்ஜி இறந்த 

உடரல கிைாமத்திலிருந்து வவளிநய வகாண்டு வரும் வரை இழுத்துக்வகாண்நட வந்தார். அங்கிருந்து வந்த 

பிறகு, அவர் குளித்துவிட்டு, துர்காவின் வதாழுரகரயப் படித்து, கங்ரகயின் தண்ணீரை வீட்டில் வதளித்தார். 

வயலில் இருந்த துகியின் உடல் குள்ைேரிகள், கழுகுகள் ோய்கள் மற்றும் காகங்கள் சாப்பிட்டன. இது தான் 

வாழ்ோள் முழுவதும் பக்தி, நசரவ மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் பரிசு. 

        MUNSHI PREMCHAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

பயிற்சி  – 7 

நானும் எனக்குள் இருக்கும் முைன்பாடும்  
செயல்பாடு: 

இந்த அமர்வுக்கு வசதிோைவும் மற்றும் கதால்கல ஏதுமின்றி இருக்கும்படி பங்நகற்பாைர்கரை ஒரு 

மண்டபத்தில் உட்காை கவக்ைவும். 

அவர்கரை தனித் தனியாக உட்காைச் வசால்லுங்கள். 

அவர்களின் பிைதிகள், நபனா, வசல்நபான், நகமைா நபான்றவற்ரற ரவத்திருக்குமாறு நகட்டுக் வகாள்ை 

நவண்டும். 

அமர்வின் நபாது பங்நகற்பாைர் ஒருவருக்வகாருவர் நபசக்கூடாது என்பது அவசியம். 

1. இந்த அமர்வின் நபாது நபசும் பாணிரயப் பற்றி பயிற்சியாைர் கவனமாக இருக்க நவண்டியது அவசியம், 

பங்நகற்பாைர்கள் இந்த ைருத்துக்களுடன் தங்கரை இரணத்துக் வகாள்ைலாம். 

2. பங்நகற்பாைர்கரை அவர்களின் கடந்த காலத்துடன் கதாடர்பு கவக்ை இந்த அமர்வில் ஒரு முயற்சி 

நமற்வகாள்ைப்படுவதால், பயிற்சியாைர் விளக்ைத்கத எளிதான நகடயில் கைாடுப்பது அவசியம். 

3. அரனத்து ைருத்துக்களும் வதளிவுடனும், வதளிவான குைலுடனும், ஏற்ற இரக்ைத்துடனும் கசால்லப்பட 

நவண்டும், இதனால் பங்நகற்பாைர்கள் சிந்தரனரயத் தூண்டும் ைருத்துடன் இரணந்திருப்பரத உணைலாம். 

இது ஒரு தன்னார்வ அமர்வு ஆகும். எனயவ பங்நகற்பாைர் / பங்நகற்பாைர்கள் எந்த நேைத்திலும் 

மண்டபத்ரத விட்டு வவளிநயறலாம். 

இந்த சிந்தரன அவர்களுக்கானது என்பரதயும் உங்கள் விருப்பம் இல்லாமல் உங்கள் உணர்வுகரை யாரும் 

புரிந்து வகாள்ை மாட்டார்கள் என்பகத வதளிவுபடுத்தத் தவறாதீர்கள். 

அமர்வின் நபாது இடத்ரத முழுரமயாகப் பயன்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள், நமலும் பயிற்சியாைர் தனது 

ைருத்துக்கரை விைக்கும் நபாது வதாடர்ந்து ேடந்து வகாண்டிருக்க நவண்டும். பங்நகற்பாைர்கள் 

அரனவருக்கும் இது வதளிவாக வந்து நசரும்வகர பங்நகற்பாைர்களுக்கு நபாதுமான நேைம் வைங்கப்பட 

நவண்டும்.   

கலந்துரையாடல் முடிந்ததும், பயிற்சி முடிந்துவிட்டதாக அவர்களிடம் வசால்லுங்கள். அவர்களுரடய 

இடத்தில் உட்காைச் வசால்லுங்கள் அல்லது பட்டரற ேடத்தப்படும் வைாகத்தில் எங்கும் வசல்லச் 

வசால்லுங்கள். அடுத்த பயிற்சிரயத் வதாடங்குவதற்கு முன் ஒன்றரை மணி நேைம் அல்லது இைண்டு மணிநேை 

இரடவவளி வகாடுங்கள். 

நநரம்: 2.00 - 3:00 மணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

சிந்திப்பதற்கான ைருத்துக்கள் 
உங்களுக்கு ஏநேனும் சிறப்பு தனித்துவ அடையாளம் இருப்போக முேல்முடறயாக நீங்கள் எப்நபாது 

உணர்ந்தீர்கள்? 

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி, மதம் அல்லது சமூகத்துடன் வதாடர்புரடயவர் என்பரத நீங்கள் எப்நபாது 

உணர்ந்தீர்கள் என்பநத இதன் வபாருள். 

நீங்கள் எப்நபாது அல்லது எந்த வயதில் உங்கள் தனித்துவ அரடயாைத்துடன் இரணந்திருப்பீர்கள்? 

இந்த தனித்துவ அரடயாைத்திற்கான உணர்ரவ உங்களுக்கு வைங்கிய நிகழ்வு எது? அப்யபாது நீங்கள் 

எப்படி உணர்ந்தீர்கள், அதற்கு உங்கள் எதிர்விரன என்ன?  

உங்கள் சாதி, மதம் அல்லது சமூகத்துடன் படிப்படியாக ஆைமான வதாடர்ரப வைர்த்துக் வகாண்டிருக்ைலாம். 

இந்ே இடணப்பிற்கான காரணங்கள் என்ன? 

இந்த இரணப்பு உங்கள் ேடத்ரதயில் பிைதிபலிக்கிறதா? 

எந்ேச ாரு குறிப்பிட்ை ெமூகத்துைனும் உறவு ட த்திருப்பதில் சபருமிேம் அடைந்தீர்களா? 

நீங்கள் ஏன் அப்படி உணர்ந்தீர்கள்? 

இந்த வபருமித உணர்ரவ நீங்கள் எவ்வாறு வவளிப்படுத்தினீர்கள்? 

ஒரு குறிப்பிட்ை ெமூகத்தில் பிறப்படேப் பற்றிய ோழ்வு மனப்பான்டம அல்லது நமாெமான உணர்வு உங்களுக்கு 

இருந்ேோ? 

நீங்கள் ஏன் அப்படி உணர்ந்தீர்கள்? 

இந்த நமாசமான உணர்ரவ நீங்கள் எவ்வாறு வவளிப்படுத்தினீர்கள்? 

பிற ெமூகத்தினரால் அ மதிக்கப்படும் உணர்வு உங்களுக்கு இருந்ேோ?  

நீங்கள் ஏன் அப்படி உணர்ந்தீர்கள்? 

நீங்கள் எப்படி ேடந்துவகாண்டீர்கள்? 

இது ஏன் ேடந்தது என்று நீங்கள் சிந்திக்க முயற்சித்தீர்கைா? 

ந று எந்ே ெமூகத்தின் மீதும் ச றுப்பு அல்லது தள்ளி இருப்பது நபான்ற உணர்வு உங்களுக்கு இருந்ேோ? 

உங்கள் வவறுப்பு அல்லது தூைத்ரத பைாமரிப்பதற்கான காைணம் என்ன? 

அதன் பின் நீங்கள் என்ன வசய்தீர்கள்? 

அந்த நேைத்தில் ைடுகமயான எதிர்விரன வகாடுக்க விரும்பினீர்கைா? 

ைடுகமன எதிர்விரன வகாடுக்க உங்கரைத் தடுத்த விஷயம் என்ன? 

ந று எந்ே ெமூகத்தினரிைமும் உங்களுக்கு அனுோப உணர்வு இருந்ேோ? 

உங்களுக்கு ஏன் இந்த அனுதாப உணர்வு இருந்தது? 

அந்த நேைத்தில் உங்கள் எதிர்விரன என்ன? 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
இந்த பயிற்சி மிகவும் வமன்ரமயானது மற்றும் இயற்ரகயில் உணர்திறன் வகாண்டது. இது நிரறய 

உணர்ச்சிபூர்வமான அம்சங்கரை உள்ைடக்கியது மற்றும் பங்நகற்பாைர்களின் உணர்ச்சிரய அரசக்ைக் 

கூடிேதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, சில சமயங்களில் அவர்கள் வவளிநய கசன்றுவிடலாம். 

எந்தவவாரு பங்நகற்பாைரும் தங்கள் நிரனவக பாரதக்குச் வசன்று அவர்களின் வாழ்க்ரகயின் மிக 

முக்கியமான மற்றும் குைப்பமான அம்சத்ரத பிைதிபலிப்பது ஒருநபாதும் எளிதானது அல்ல. சரியான சூைரல 

உருவாக்காமல் இந்த பயிற்சிரய நமற்வகாள்வது நபைழிவு உண்டாக்கும் என்பரத என் அனுபவம் 

காட்டுகிறது. பயிற்சிோளர் மற்றும் பங்நகற்பாைர் மற்றும் பங்நகற்பாைர்களிரடநய ேம்பிக்ரக வளரவில்கல 

என்றால் அவர்கள் இந்த பயிற்சியில் பங்குகைாள்ள தயக்கம் காட்டக்கூடும். இந்த பயிற்சிரய 

நமற்வகாள்வதற்கு முன்னும் பின்னும் மனதில் வகாள்ை நவண்டிய சில விஷயங்கள் பின்வருமாறு. 

பயிற்சிக்கு முன் 

இந்த பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் இடம் மற்ற பயிற்சிகள் மற்றும் வசயல்முரறகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் இடம் யபால் இருக்ைக்கூடாது. பங்நகற்பாைர்கள் உட்கார்ந்து தனிகமோைச் சிந்திக்ை  

தங்கள் வசாந்த இடமும் வசதியும் வகாண்ட ஒரு வபரிய மண்டபம் நபான்ற வபரிய இடத்ரதத் நதர்ந்வதடுப்பது 

ேல்லது. எந்த வித இருக்கைைளும் இல்லாத இடத்ரதத் நதர்ந்வதடுப்பது ேல்லது, பங்நகற்பாைர்கள் வசதியாக 

இருக்கும் இடவமல்லாம் தரையில் உட்காரும்படி கசால்லலாம். மண்டபத்தில் மிகவும் பிரைாசமான 

கவளிச்சம் யதகவ இல்ரல என்பது விரும்பத்தக்கது. சில சந்தர்ப்பங்களில் இநதநபான்ற பயிற்சிகளின் நபாது 

பயிற்சிோளர்கள் பின்னணியில் இரசக்கப்படும் மிக வமன்ரமயான இரசரயயும் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

பயிற்சிோளர் இரசரயப் பயன்படுத்தத் நதர்வுவசய்தால், அது மிகவும் வமன்ரமயாக இருக்க நவண்டும், 

அப்படி இருந்தால் அது சிந்தகன ஓட்டத்கத வதாந்தைவு வசய்யாது. இது வசதியான, அச்சுறுத்தல் இல்லாத 

சூழ்நிரலரய உருவாக்குவதாகும். இரச எப்நபாதும் கருவியிலிருந்து எழுகிற இகசோை இருக்ை நவண்டும், 

ஒருயபாதும் குரல் ஒலி இகச வகாடுக்கக்கூடாது. பங்நகற்பாைர்கள் ஒருவருக்வகாருவர் சற்று விலகி உட்கார்ந்து 

ஒருவருக்வகாருவர் நபாதுமான இடத்ரத விட்டுச் இறுக்கிறார்கள் என்பரத உறுதி கசய்வதில் பயிற்சிோளர் 

உறுதியாக இருக்க நவண்டும். பயிற்சியின் வசயல்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி, நபனா மற்றும் காகிதம் 

வசயல்பாட்டில் தரடயாக அரமயும். எனநவ, இந்த பயிற்சிக்கான இடத்திற்கு அவர்கரை அரைத்துச் 

வசல்வதற்கு முன், எல்லா எழுதும் கருவிகரையும் விட்டுச் வசல்வரத உறுதிவசய்க.  

பயிற்சியின் நபாது 

பங்நகற்பாைர்கள் அச்சுறுத்தரல உணைக்கூடாது மற்றும் இந்த பயிற்சிரயப் பற்றி எந்த பயமும் 

இருக்கக்கூடாது. ஆரகயால், பயிற்சியின் சூைரல அரமக்கும் நபாது, பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட 

ைருத்துக்ைள் சமூகப் பிைச்சிரனகள் என்பரதயும் அவர்கள் அரத தனிப்பட்ட முரறயில் 

எடுத்துக்வகாள்ைக்கூடாது என்பகத பயிற்சியாைர் வதளிவுபடுத்த நவண்டியது அவசியம். சிந்தகனக்கான 

ைருத்துக்ைகள முன்ரவக்கும்நபாது,  பயிற்சியாைர் ைருத்துக்ைகள அவசைப்படுத்தநவா அல்லது பிைதிபலிப்பில் 

ஆர்வத்ரத இைக்க அதிக நேைத்ரத வைங்கநவா கூடாது. இந்த சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் எவ்வைவு 

நேைம் இருக்கிறது என்பகத பயிற்சியாைர் காட்சிப்படுத்த நவண்டும். 

கரடசியாக, ைருத்துக்ைளில் ஈடுபடும் தன்ரம மற்றும் உணர்ச்சிகரைப் தன்கமகேப் வபாருத்து குைல் ஏற்ற 

இரக்ைம் மிகவும் முக்கியமானது, அதற்நகற்ப பயிற்சியாைர் தனது குைரல மாற்றிகைாள்ள நவண்டும். இது 

குைலின் சக்தி அல்லது வமன்ரமரயயும் மற்றும் குைலின் சுருதிகே உள்ைடக்கியது. ஆகநவ, இந்த 

அம்சங்கரை அமர்வுக்கு முன்பு தனியாக பயிற்சி வசய்ய நவண்டும். 

அமர்வுக்குப் பிறகு 

இந்த அமர்வு பங்நகற்பாைர்களின் உள் பயணம் மற்றும் பிைதிபலிப்பு வசயல்முரற பற்றியது என்றாலும், 

அவர்கள் தங்கள் எண்ணங்கரை ஒரு வபரிய குழுவில் பகிர்ந்து வகாள்ை விரும்பலாம். எனநவ பயிற்சிோளர் 

வபாருத்தமான சூைரலத் தயாரிக்க நவண்டும். இந்த அனுபவம் மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்தது என்பரத 

நிரனவில் ரவத்துக் வகாள்வது நவதரனயானது, எந்தவவாரு விவாதமும் பகுப்பாய்வும் இந்த 

வசயல்பாட்டில் வசய்யக்கூடாது. 



  
 
 

பயிற்சி 8 

கூட்டு பாைம்பரியத்தின் தசயல்திறன் 
குறிக்ககாள்: 

முைண்பாடு  நிவைந்த சமூகத்தில் ஒற்றுவமவய உருவாக்க கூட்டு பாரம்பரிய கருவியின் சசயல்திைவனப் 

புரிந்துசகாள்வது. 

சசயல்முவை: 

சிறிே குழுக்ைளில் ைலந்துகரோடல் (பிராந்திே குழுக்ைள்) 

விளக்ைம்: 

பயிற்சிோளரின் உள்ளீடு 

விவாதத்தின் ைருத்துக்ைள் : 

எந்தகவாரு கூட்டு  பாரம்பரிேமும் ஒரு முரண்பட்ட சூழ்நிகலயில் இகணக்கும் ைாரணிோை கசேல்பட்ட 

ஒரு அனுபவம். 

எந்தகவாரு கூட்டு பாரம்பரிேத்கதயும் பாதுைாப்பதில் முரண்பட்ட சமூைங்ைள் ஒன்றிகணந்த ஒரு அனுபவம். 

எந்தகவாரு கூட்டு பாரம்பரிேத்கதயும் பாதுைாக்ைவும் பிரபலப்படுத்தவும் கவவ்யவறு சமூைங்ைள் தங்ைள் 

கூட்டு முேற்சிைகள யமற்கைாண்ட ஒரு அனுபவம். 

யதகவோன கபாருள்: 

சார்ட் யபப்பர் , மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனா, யடப் 

கநரம்: 3:00 மணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு  
பங்நகற்பாைர்கள் வவவ்நவறு அனுபவங்களுடன் வவவ்நவறு பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்கள். வவவ்நவறு 

பங்நகற்பாைர்கள் கலப்பு பாைம்பரியத்தின் வவவ்நவறு வடிவங்களில் கவனம் வசலுத்துவது சாத்தியமாகும். 

அவர்கள் எரத நிரனவு கூர்ந்தாலும், அவற்ரறப் பிைதிபலிக்க பயிற்சிோளர்கள் நகட்ட ைருத்துக்களுக்கு 

அவர்ைளிடம் பதில் இருக்க நவண்டும். பங்நகற்பாைர்கள் வவவ்நவறு அனுபவங்களுக்கு வவவ்நவறு 

வடிவங்கரை நிரனவுபடுத்துவது சாத்தியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கலப்பு பாைம்பரியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

வடிவத்ரத வகாண்டாடும் நபாது முைண்பட்ட குழுக்களின் அனுபவம் ஒரு சமூகத்ரதச் நசர்ந்தவர்கள் மற்ற 

சமூகத்துடன் வபரும்பாலும் வதாடர்புரடய கூட்டு பாைம்பரியத்ரத பாதுகாக்க வரும் அனுபவத்திற்கு சமமாக 

இருக்காது. ஒரு வரகயில், பல்நவறு வரகயான கலப்பு பாைம்பரியங்களின் அடிப்பரடயில் பலவிதமான 

அனுபவங்கள் இருப்பதால், முைண்பட்ட சமூகங்களில் அரமதிரயயும் ஒற்றுரமரயயும் 

வகாண்டுவருவதற்கான கருவியாக அவற்றின் வசயல்திறன் இருக்கும். 

இந்த பயிற்சி பின்னர் வரும் மூநலாபாய திட்டமிடல் பகுதிக்கு அடித்தைத்ரத அரமக்கும் என்பரத 

பயிற்சிோளர் (கள்) நிரனவில் வகாள்ை நவண்டும். இந்த பயிற்சியில் வவளியிடப்பட்ட அனுபவங்களின் 

எண்ணிக்ரகயும் வரககளும் பங்நகற்பாைர்கள் அடிமட்டத்தில் வசயல்படுத்தப்பட நவண்டிய 

மூநலாபாயத்ரத வகுக்க உட்கார்ந்தால் அவர்களின் மனதில் வந்து வகாண்நட இருக்கும். கூட்டு 

பாைம்பரியத்தின் வடிவங்களின் அடிப்பரடயில் அனுபவத்ரத தங்ைள்ள் இஷ்டப்படி வகைப்படுத்தலாம்.  

பிரிவு மற்றும் நமாதல்களுக்கு கலப்பு பாைம்பரியம் ஒரு காைணம் என்பரதக் குறிக்கும் சில அனுபவங்ைளும் 

உள்ளன. இதுநபான்ற அனுபவங்கரைக் வகாண்ட பங்நகற்பாைர்களிடமிருந்து நமலும் நமலும் 

வதளிவுபடுத்த நவண்டிய வபாறுப்பு பயிற்சியாைருக்கு உள்ைது. கலந்துரையாடலின் நபாது, ஒற்றுரமரய 

சீர்குரலக்க முயற்சிப்பவர்களின் பாரதயில் கூட்டு பாைம்பரியம் ஒரு தரடயாக இருப்பதால், மக்களிரடநய 

ேல்லிணக்கத்ரத ஏற்படுத்துவதற்கு பதிலாக, அவற்ரறப் பிரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பரத அவர்கள் 

ஒப்புக்வகாள்வதற்கான அரனத்து வாய்ப்புகளும் உள்ைன. சீர்குரலக்கும் சக்திகள் முதலில் தங்கள் பணியில் 

வவற்றிவபற சமூகத்திற்கு இரடயிலான பாலங்கரைத் தாக்குகின்றன என்பது எல்லா இடங்களிலும் 

காணப்படுகிறது. கூட்டு சமூகம் அரனத்து சமூகங்களிலும் பல்நவறு சமூகங்களிரடநய வலுவான பாலம் 

மற்றும் பிரணப்பு காைணியாக இருப்பதால், அரவ இந்த சக்திகளின் வசதியான இலக்குகைாகின்றன. 

பங்நகற்பாைர்களிரடநய இந்த புள்ளிரய எளிதாக்குபவர் (கள்) வவற்றிகைமாக இயக்கியிருந்தால், அது 

பங்நகற்பாைர்களின் உணர்திறரன நமம்படுத்துவநதாடு மட்டுமல்லாமல், கூட்டு பாைம்பரியத்தின் 

ஆவிக்குரிய தன்ரமரயக் காத்து வைப்படுத்தவும், கலரவரயப் பயன்படுத்த அவர்கரை ஊக்குவிக்கவும் 

அவர்களிரடநய விருப்பத்ரத உருவாக்கும். முைண்பட்ட சமூகக் குழுக்களிரடநய ஒற்றுரமரயயும் 

ேல்லிணக்கத்ரதயும் வகாண்டுவருவதற்கான ஒரு கருவியாக பாைம்பரியம். இந்த பயிற்சி விரும்பிய 

முடிவுகரை வைங்க முடிந்தால், அரமதி மற்றும் ேல்லிணக்கத்ரத மீட்வடடுக்க கூட்டு பாைம்பரியத்ரதப் 

பயன்படுத்துவதற்கான மூநலாபாய திட்டமிடல் குறித்த அடுத்த பயிற்சி அதிக அைவு ஆர்வத்துடனும் 

ஆர்வத்துடனும் நமற்வகாள்ைப்படும். அவர்கள் எந்த மூநலாபாயத்ரத வகுத்தாலும் அடிமட்ட மட்டத்தில் 

வசயல்படுத்தவும் இது அவர்கரைத் தயார்படுத்தும். 

 

 

 

 
 



  
 
 

உதாைணங்ைள் 
காசிப்பூர் (உத்தைபிைநதசம்) - சவான் மாதத்தில் ோகபஞ்சமி திருவிைா வரும் யநரத்தில், ைாெபூரின் 

கிைாமசரபயில் பல தசாப்தங்கைாக ஒரு வபரிய கண்காட்சி ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது. வபாழுதுநபாக்கு 

மற்றும் வணிக நோக்கத்திற்காக அரனத்து வகுப்புகள், சாதிகள் மற்றும் மதங்கள் இதில் கலந்து 

வகாண்டிருந்தன. கரிமுதின்பூர் என்ற பிற கிைாமத்ரதச் நசர்ந்தவர்களும் இதில் கலந்து வகாண்டனர். ஆனால், 

உள்ளூர் பதற்றம் (அல்லது வணிக நபாட்டி) காைணமாக, அவர்கள் இைண்டு கண்காட்சிகரை ேடத்தத் 

வதாடங்கினர். எந்த கண்காட்சிக்கு வசல்ல நவண்டும் என்று தீர்மானிக்க முடியாததால் சிலர் நமாசமாக 

உணர்ந்தனர். இரு கண்காட்சியிலும் கலந்து வகாள்ளும் மக்கள் ஒருவருக்கைாருவர் வேருங்கிய 

உறவினர்ைள்தான். இதற்காக, இரு சமூகங்களுக்கிரடயில் ஒரு விவாதம் வசய்யப்பட்டது, அது சாதகமான 

முடிரவக் வகாடுத்தது. இந்த கலந்துரையாடலின் காைணமாக, கண்காட்சி ஒநை இடத்தில் 

மறுசீரகமக்ைப்பட்டது. அரனவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியரடந்தனர். 

பாநகல்கண்ட் (மத்தியப் பிைநதசம்) - இது 2007 இல் சாத்தானா மாவட்டத்தின் ஒரு கிைாமத்தின் பஞ்சாயத்து 

நதர்தலின் கரத. இந்த கிைாமத்தின் பதவி பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (O.B.C.) ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. O.B.C 

இன் கீழ் அந்த கிைாமத்தில் பநடல் சாதியின் ஆதிக்கம் இருந்தது. வரக. ரே சாதிரயச் நசர்ந்த ஒருவரை தங்கள் 

சார்பாக நதர்தலில் நபாட்டியிடுமாறு பிைாமணர்கள் நகட்டுக் வகாண்டனர். இதன் விரைவாக, O.B.C. சமூகம் 

தங்களுக்குள் பிைவுபட்டது. பநடலுக்கும் பிைாமணர்களுக்கும் இரடயிலான பதற்றம் அதிகரிக்கத் 

வதாடங்கியது. இது அவர்களுக்கு இரடநய எந்த உரையாடலும் இல்லாத நிரலரய அரடந்தது. இரு 

சமூகங்களும் ஒன்றாக பண்டிரககரை கரடப்பிடிப்பரத நிறுத்தின. இந்த சிக்கரல தீர்க்க ஒரு பயனுள்ை உத்தி 

வசய்யப்பட்டது. இரு சமூகங்களும் ஃபாக் (நஹாலி பண்டிரகயில் பாடப்படும் ஒரு ஃநபால்காங்) பாட 

அரைக்கப்பட்டன. இரு சமூகங்களும் ஒன்றாக அங்கு வசல்லத் தயாைாக இல்ரல. ஆனால், சிறிது சிறிதாை அது 

மாறி, அதில் இருவரும் ைலந்துகைாண்டு இைவு முழுவதும் ஃபாக் பாடினர். பதற்றத்திற்கு முன்பு, இரு 

குழுக்களின் இரைஞர்களும் ஒன்றாக கிரிக்வகட் விரையாடுவதும், நபாட்டிகளின் நபாது ஒன்றாக பயணம் 

வசய்வதும் வைக்கம். ஆனால், பதற்றத்திற்குப் பிறகு, இந்த உறவுகள் முறிந்தன. ஃபாக் பாடிய பிறகு, 

அவர்களுக்கிரடயிலான உறவுகள் மீண்டும் வளரத் வதாடங்கின. 

ஜார்க்கண்ட்:  ொர்க்கண்டில் உள்ை குந்தி மாவட்டத்தின் ஒரு கிைாமத்தில் இைண்டு வவவ்நவறு சமூகங்கரைச் 

நசர்ந்தவர்கள் வசித்து வந்தனர். இரு சமூகங்களும் பதட்டமான உறவுகரைக் வகாண்டிருந்தன. சில 

காைணங்கைால், இந்த பதற்றம் உச்சத்ரத அரடந்தது. இதன் நபாது மரை வபய்யத் வதாடங்கியது. அவர்கள் 

தங்கள் நபாைாட்டத்ரதத் வதாடர்ந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கைால் அவ்வாறு வசய்ய முடியவில்ரல, 

ஏவனனில் இது ஆண்டு முழுவதும் அவர்களின் பயிர்கரை அழிக்கும். அவர்கள் தங்கள் கலப்ரப மற்றும் 

காரைகள் அல்லது பிற விவசாய கருவிகரைப் பகிர்ந்து வகாள்ை முடியாவிட்டால், விரைவபாருள் இருக்காது. 

நமலும், விரைவபாருள்கள் இல்லாத நிரலயில் அவர்கைால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் யபாய்விடும், 

விவசாேயம அவர்களின் வாழ்க்ரகயின் ஒநை ஆதாைமாக இருந்தது. அந்த சண்ரட மரையின் வதாடக்கத்துடன் 

ஒநை இைவில் முடிந்தது. 

இமாச்சலப் பிைநதசத்தின் முக்கிய ோட்டுப்புற ேடனங்களில் ஒன்று ‘ோட்டி’ ஆகும். ஆண்களும் வபண்களும் 

மகிழ்ச்சியின் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நடனத்தில் ஈடுபடுவார்ைள். பாஹு மற்றும் பூமியா என்ற வபயரில் இைண்டு 

கிைாமங்கள் உள்ைன, நமலும் ‘நதவலி’என்ற வபயரில் இவர்ைளுக்கு இகடயே பைஸ்பை சண்ரட ஏற்பட்டது, 

இதன் காைணமாக மக்கள் ஒருவருக்வகாருவர் நபசவில்ரல. இதுநபான்ற நபாதிலும், மக்கள் ோகனியின் 

கண்காட்சிரய பார்ரவயிட்டனர். இரு கிைாமங்கரைச் நசர்ந்தவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பகத 

தவிர்த்துக் வகாண்டிருந்தனர். ஆனால், கண்காட்சியின் முக்கிய ஈர்ப்பான ‘ோட்டி’ ேடனம் வதாடங்கியதும், 

மக்கள் ஒருவருக்வகாருவர் வேருங்கி வைத் வதாடங்கினர், அது பதற்றத்ரதத் தணித்தது. 

ஜார்க்கண்ட் – ‘வகாய்லகநைா நபாைாட்டம்’ பைங்குடியினருக்கும் குடிநயறியவர்களுக்கும் இரடநய 

எப்நபாதும் பதட்டமான சூழ்நிரல நிலவுகிறது. ஆனால் வகாய்லகநைா ேதி இரு சமூகங்களின் கூட்டு 

பாைம்பரியமாகும். அதன் மீது ஒரு நமாசமான வைர்ச்சிரய உருவாக்கும் அகண ைட்டும் திட்டம் 

வதாடங்கப்பட்டநபாது, இரு சமூகங்களும் வேருங்கி வந்தநதாடு மட்டுமல்லாமல், இந்த திட்டத்ரத ஒன்றாக 

எதிர்க்கத் வதாடங்கின. இந்த எதிர்மரற திட்டம் இரு சமூகங்கரையும் வேருக்கமாகக் வகாண்டுவந்தது. 

ொர்க்கண்ட்:  கிரிடிஹ் மாவட்டத்தின் பஞ்சம்பா ஊரில் என்ற ஒரு கண்காட்சி ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இந்த 

கண்காட்சிோனது சாத்தின் அடுத்த ோளிலில் கதாடங்கி எட்டு ோட்களுக்கு ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இதில் 

அரனத்து சமூகங்களும் பங்நகற்றன. ஒரு வகுப்புவாத கலவைம் ேடந்தது மற்றும் இரு சமூகத்தினரும் 

வகால்லப்பட்டனர். இரதக் கருத்தில் வகாண்டு, கண்காட்சியின் நிர்வாகம் இந்த ஆண்டு கண்காட்சிரய 

ஏற்பாடு வசய்ய நவண்டாம் என்று முடிவு வசய்தது. இந்த வசய்திக்குப் பிறகு, இரு சமூகங்கரைச் 

நசர்ந்தவர்களும் இந்த கண்காட்சிரய ஏற்பாடு வசய்ய முன்வந்து அதன் அரமப்புக்காக நிர்வாகத்ரத 

அணுகினர். இது ஒரு வவற்றிகைமான கண்காட்சிோை மாறிேது. அநத நேைத்தில், அவர்களின் வவறுப்பும் 

மரறந்து நபானது. 



  
 
 

விவாதத்திற்கான கருத்துக்கள் (ஒரு விளக்கப்படத்வத உருவாக்கி சுவரில் சதாங்கவிடவும்) 

• நீங்ைள் நிகனவுகூரக்கூடிே கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் எந்தகவாரு அம்சம் சமூை ரீதிோை முரண்பட்ட 

சூழ்நிகலயில் ஒன்றிகணக்கும் ைாரணிோை கசேல்பட்டுள்ளது. 

• ைலப்பு பாரம்பரிேத்கத பாதுைாப்பதில் முரண்பட்ட குழுக்ைளின் எந்தகவாரு அனுபவமும் ஒன்று 

யசர்க்கின்றன. 

• எந்தகவாரு கூட்டு பாரம்பரிேத்கதயும் கைாண்டாடும் விதத்தில் முரண்பட்ட குழுக்ைளின் ஏதாவது 

அனுபவங்ைள். 

• ஒரு சமூைத்கதச் யசர்ந்தவர்ைளின் எந்தகவாரு அனுபவம் கபரும்பாலும் பிற சமூைத்துடன் 

கதாடர்புகடே கூட்டு பாரம்பரிேத்கத பாதுைாக்ை வருகிறது. 

• பல்யவறு சமூைங்ைகளச் யசர்ந்தவர்ைளின் எந்தகவாரு அனுபவம் எந்தவிதமான கூட்டு 

பாரம்பரிேத்கதயும் வளப்படுத்தவும் பிரபலப்படுத்தவும் கூட்டு முேற்சிகே யமற்கைாள்கிறார்ைள். 

• கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் எந்த அனுபவம் மக்ைகளப் பிரிக்கிறது. அப்படிோனால், ஒருவருக்கைாருவர் 

எதிராைச் கசல்ல மக்ைகளத் தூண்டும் ஏயதனும் கவளிப்புற ைாரணிைள் இருகின்றனவா. 

• கூட்டு பாரம்பரிேத்கத சர்ச்கசக்குரிேதாை மாற்றுவதற்கும் மக்ைகள பிளவுபடுத்துவதற்கும் 

ஈடுபட்டுள்ளவர்ைளுக்கு கூட்டாை மக்ைளின் எந்த அனுபவம் மறுப்பு கதரிவிக்கும். 

• கையேட்டின் முதல் பதிப்பில் இந்த ைருத்துக்ைள்  பயிற்சிோளர்ைளுக்கும் பங்ைாளர்ைளுக்கும் 

வழங்ைப்பட்டன. சூழ்நிகலைளுக்கு ஏற்ப இந்த ைருத்துக்ைகளப் பயிற்சிோளர் தங்ைள் வசதிக்யைற்ப 

பேன்படுத்தலாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

பயிற்சி 9 

கூட்டு பாைம்பரியத்தின் மீதான அச்சுறுத்தல்ைள் 
குறிக்ககாள்: 

நமது  கூட்டு பாரம்பரிேம் எதிர்கைாள்ளும் அச்சுறுத்தல்ைகள அடிக்யைாடிட்டுக் ைாட்டுகிறது. 

சசயல்பாடுகள்: 

• பயிற்சிோளர் பயிற்சியின் யநாக்ைத்கத அடிக்யைாடிட்டுக் ைாட்ட யவண்டும். 

• கவவ்யவறு புவியிேல் பகுதிைளாை பிராந்திேத்கத அடிப்பகடோைக் கைாண்ட குழு உருவாக்ைவும். 

இந்த அச்சுறுத்தல்ைளுக்குப் பின்னால் கவவ்யவறு அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் சக்திைகளக் 

கைாண்டிருக்ைலாம். 

• இந்த பயிற்சிகே கதளிவுபடுத்துவது மூலம் நமது கூட்டு பாரம்பரிேத்திற்கு  உள்ள அச்சுறுத்தல்ைகள 

மட்டுமல்லாமல் இந்த அச்சுறுத்தல்ைகள ஏற்படுத்தும் சக்திைகளயும் ஆராே விரும்புகிறது. 

• விளக்ைம் 

• ஒரு கபரிே குழுவில் ைலந்துகரோடல் 

விவாதக் கருத்துக்கள் : 

கூட்டு பாரம்பரிேத்தின் எந்த வடிவங்ைள் அச்சுறுத்தல்ைளில் உள்ளன? 

கூட்டு பாரம்பரிேத்திற்கு அச்சுறுத்தல்ைள் ோகவ? 

ோரிடமிருந்து கூட்டு பாரம்பரிேத்திற்கு அச்சுறுத்தல்ைள் உள்ளன? 

கதவவயான சபாருட்கள் 

சார்ட் யபப்பர், மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனா, யடப் 

கநரம்: 2:00 மணி 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குநர்ைளுக்ைான குறிப்பு: 
இந்த பயிற்சியில் ஒரு நோக்கத்திற்கு இைண்டு அம்சங்கரைக் வகாண்டுள்ைது. முதலாவது, ேமது கூட்டு 

பாைம்பரியத்திற்கு அச்சுறுத்தலின் தன்ரம என்ன, இைண்டாவதாக, இந்த அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பின்னால் உள்ை 

சக்திகள் ோகவ. பல பயிற்சிகரைச் வசய்தபின், பங்நகற்பாைர்கள் அச்சுறுத்தலின் தன்ரம மற்றும் இந்த 

அச்சுறுத்தல்களுக்கு காைணமான காைணிகரைப் புரிந்துவகாள்வது கடினம் அல்ல. குறிக்நகாள்கரை விைக்கும் 

நபாது, குழுக்கள் இைண்டு நீள் வரிரசகரை உருவாக்க நவண்டும் என்பரத பயிற்சிோளர் (கள்) வதளிவுபடுத்த 

நவண்டும். முதல் வேடுவரிரசயில், கலப்பு பாைம்பரியத்தின் வடிவங்கள் அச்சுறுத்தலில் உள்ைன. 

இைண்டாவது நீள் வரிரசயில் இருப்பவர்ைள் அச்சுறுத்தலின் தன்ரம பற்றி குறிப்பிட நவண்டும், அடுத்த 

வரிகசயில் உள்ளவர்ைள் நமது கூட்டு பாைம்பரியத்திற்கு அச்சுறுத்தலின் குறிப்பிட்ட தன்ரமக்கு காைணமான 

காைணிகள் / சக்திகரைக் குறிப்பிட நவண்டும். அச்சுறுத்தலின் தன்ரம மற்றும் அந்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு 

காைணமான காைணிகள் வதாடர்பான சில எடுத்துக்காட்டுகரை பயிற்சிோளர் (கள்) குறிப்பிட நவண்டும், 

இதனால் பங்நகற்பாைர்கள் சரியான பாரதயில் வசல்லலாம். ஒற்றுரமயுடன் வாழ்வதற்காக பல்நவறு 

சமூகங்கரை இரணக்க எந்தவித இகணப்பும் இல்ரல என்பதால், வவறித்தனமான சக்திகள் பல்நவறு 

வரகயான கூட்டு பாைம்பரியங்கரை அழிக்க தயாைாக உள்ைன என்று பங்நகற்பாைர்கள் வசால்வது எளிதாக 

இருக்கும். எனநவ, கூட்டு பாைம்பரியத்ரத அழிக்கவும் சிரதக்கவும் கசய்யும் முேற்சிைகள அவர்கள் 

குறிப்பிடாமல் இந்த அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பின்னால் உள்ை காைணிகரைநயா சக்திகரைநயா வவறித்தனமான 

சக்திகள் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் அக்கரறயின்ரம, அலட்சியம், வபாறுப்பற்ற அணுகுமுரற, கூட்டு 

பாைம்பரியத்திற்கு அவமரியாரத நபான்றரவ தவறவிடப்படலாம், இதற்கு ஆர்வலர்ைளாகிே நாம் தான் 

கபாறுப்பு ஏற்ையவண்டும். ஏவனனில் அகவ தவரவிடப்படுவதற்கு ேமது அணுகுமுரற மிகவும் 

சரியில்லாதயத ைாரணம். இதன் விரைவாக ோயம நமது கூட்டு பாைம்பரியத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகி விடுகிநறாம். 

சமுதாயத்தில் ஒற்றுரமரயயும் ேல்லிணக்கத்ரதயும் சீர்குரலக்கும் வரைந்து வகாடுக்கும் சக்திகளுக்கு 

எதிைாகப் நபாைாடுவதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆயுதத்ரத இைந்து, பாைம்பரியத்ரத அழிக்கும் சக்திவாய்ந்த 

ஆயுதத்ரத இைக்கும் வபாறுப்ரப ோம் சிந்தித்துப் பார்ப்பது மிகவும் கடினம்.  

கூட்டு பாைம்பரியத்தின் சில வடிவங்கள் உலகம் முழுவதும் நிகழும் ஒட்டுவமாத்த மாற்றங்களினால்  

யநரடிோை பாதிக்ைப்பட்டகவைள். ஒவ்வவாரு புதிய அரமப்பும் அதன் வசாந்த கட்டரமப்ரபயும் 

கலாச்சாைத்ரதயும் வகாண்டு வருகிறது. இந்த யமம்பட்ட கட்டரமப்பும் கலாச்சாைமும் முழு அரமப்பும் 

உயிர்வாழ்வதற்கான உயிர்ோடியாக மாறுகிறது. முதலாளித்துவமும் சமீப ைாலமாை வபாருைாதாை 

உலைமயமாக்கலும் அதனுகடே நுகர்நவார் கலாச்சாைத்ரத உருவாக்கியுள்ைது. இதற்கு இப்நபாது வரை 

மக்களின் உயிர்ோடியாை இருந்த பாைம்பரியமும் கலாச்சாைமும் நதரவயில்ரல. கூட்டு பாைம்பரியத்தின் சில 

கூறுகள் நிலப்பிைபுத்துவ கலாச்சாைம் மற்றும் நிலப்பிைபுத்துவ ைாலத்திலிருந்து எஞ்சிேகவ என முத்திரை 

குத்தப்பட்டு முரறயாக அழிக்கப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களில் நகள்விப்படாத ஒரு புதிய திருவிைாரவப் 

பற்றி ஒவ்வவாரு முரறயும் ோம் அறிந்துவகாள்கிநறாம். பதிரனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலர் தினத்ரதப் 

பற்றி ேம்மில் எத்தரன நபருக்குத் வதரியும். இந்த புதிய திருவிைாக்கள் ேல்லரவ அல்லது வகட்டரவ என்று 

நாம் வசால்ல முடியாது. ோளுக்கு ோள் காைான்ைள் யபால் வளரும் இந்த புதிய திருவிைாக்களுக்கு மதிப்பு 

கசால்லயவா தீர்ப்பு கசால்லயவா நதரவயில்ரல. இந்த விைாக்கள் பல நூற்றாண்டுகைாக 

வகாண்டாடப்பட்டு, சமூகத்தின் முறன்பட்ட பிரிவுகரைச் நசர்ந்தவர்கரை ஒநை நமரடயில் அனுபவித்து 

வகாண்டாடும் பண்டிரககளுக்கு மாற்றாக ஏன் மாற நவண்டும் என்பநத நகள்வி. சமூகத்தின் வைர்ச்சியின் 

பல்நவறு கட்டங்களில் புதிய கரல வடிவங்களின் தாக்குதலில் இருந்து ோட்டுப்புற கரல வடிவங்கள் 

தப்பித்தன. இன்னும் அரவ தப்பிப்பிரைத்து யைாடிக்ைணக்ைான கணக்கான மக்களின் மனதில் இன்னும் பல நூ 

ற்றாண்டுைளுக்கு முன்பு இருந்தகதப்யபாலயவ புது மலர்ச்சியுடன் இருக்கின்றன. ஆனால் ோட்டுப்புற 

வடிவங்களின் அழித்து விட்டு இன்று புதிய கரல வடிவங்கள் உருவாகின்றன என்றால் அது நமது அகமப்பின் 

அச்சுறுத்தயலோகும். இது இயற்ரகயான அச்சுறுத்தல் அல்ல, இயந்திைத்தனமானது. அநத சமயம், 

காலப்நபாக்கில் சில வடிவங்கள் சரித்திரம் பகடத்துவிட்டு இயல்பாை மகறந்து யபாகின்றன என்பரத ஒருவர் 

ஒப்புக் வகாள்ை நவண்டும். எனநவ, இன்று இல்லாமல் யபானகத மீட்வடடுக்கவும் பாதுகாக்கவும் ஒருவர் 

முயற்சிக்க முடியாது. ோங்கள் அரதச் வசய்தாலும் மக்கள் அகதத் வதாடர்புபடுத்தி பார்க்ை மாட்டார்ைள். 

எனநவ, தற்நபாதுள்ைரவ எமது கூட்டு பாைம்பரியம், இந்த பாைம்பரியத்திற்கு எதிரான எந்தவிதமான 

அச்சுறுத்தலும் எதிர்க்கப்பட நவண்டும், நதாற்கடிக்கப்பட நவண்டும். அதற்காக அரனத்து வரகயான 

அச்சுறுத்தல்களின் தன்ரமரயயும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு காைணமாணவற்கறயும் அறிந்து வகாள்வது அவசியம். 

குறிப்பு 1: சிக்கடலப் பற்றி நன்கு புரிந்துசகாள்ள (பக்கம் 94-107 பக்கத்திலிருந்து)1-2-3-4 மற்றும் 5 வாசிக்கவும்  

குறிப்பு 2: திடரப்பைங்கள்: ேட்டில் விஷம், சாரத்தின் கடே நபான்றட . 



  
 
 

ைட்டுகை  -1 

கலாச்சாைம் மற்றும் கூட்டு பாைம்பரியத்தில் உலகமயமாக்கல் மற்றும் 

ஊடைத்தின் தாக்கம் 
ஊடகங்கள் வசய்தித்தாள்கள், வாவனாலி ஒலிபைப்பு மற்றும் வதாரலக்காட்சி 

நபான்ற தகவல்வதாடர்பு வழிகரைக் குறிக்கிறது என்பது நமக்குத் வதரியும். 

வவகுென ஊடகங்களின் உள்ைடக்கமாகிே -வபாழுதுநபாக்கு, வசய்தி, கல்வித் 

திட்டங்கள், விைம்பைம், பல்நவறு வரகயான படங்கரை முன்ரவத்தல்-

யபான்றகவ சமூகம், அைசியல், கலாச்சாை, வபாருைாதாை, சட்ட மற்றும் தார்மீக 

ைட்டுப்பாடுைள் மீது பலமான சமூக தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன. 

யைட்ையவண்டிே நகள்வி என்னவவன்றால், ஊடகங்கரை திறரமயாக்குவது எது, 

என்ன சூழ்நிரலகள் ஊடைங்ைள் சமுதாேத்தில் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துகிறது 

என்பயத?  

உலகில் உள்ை வதாழில்நுட்ப முன்நனற்றம் மற்றும் உலகமயமாக்கல் நகடமுகறயினால் ஊடகங்கள் சமூக 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த இரண்டுக்கும் இரடயிலான உறவு ஒரு நமநலாட்டமான 

பார்ரவயாைருக்குத் வதரிய வாய்ப்பில்கல என்றாலும், அரவ இகணந்து வளரும் தன்கமயுகடேகவ. 

தனித்தனியாக வைர்ந்து வரும், ஊடகங்களும் மற்றும் உலகமயமாக்கலும் மனித இனத்தின் யமல் 

ஓட்டுன்னிைகளப்யபால் சார்ந்து ஒருவருக்கைாருவர் வளர்ச்சியில் உதவுகின்றன.  அரவ ஒரு சுவாைஸ்யமான 

ஒற்றுரமரயப் பகிர்ந்து வகாள்கின்றன -இரவ இைண்டுயம கதாடங்கிேதிலிருந்து மனிதனின் மூை 

அரமப்புககளச் சார்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றன. ஆைம்பத்தில், இந்த வசயல்முரறகள் புரிந்துவகாள்ை முடியாத 

அளவிற்கு மிகவும் வமதுவாகவும் மகறவாைவும் இருந்தன. உலகமயமாக்கல் "ஒருங்கிரணப்பு மற்றும் 

ஒன்றிரணத்தல்" வசயல்முரறயாகக் கருதப்பட்டால், பண்ரடய காலங்களிலிருந்நத தனிரமப்படுத்தப்பட்ட 

பைங்குடியினர் அவ்வாநற வசய்து வருகின்றனர். பைங்குடியினர் அவ்வப்நபாது ஆட்சி உரிகமக்ைாை 

ஒன்றுகூடுகினார்கள்; வர்த்தகத்ரத நமம்படுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகரைத் நதடி வணிக சமூகங்கள் 

வதாரலதூைத்தில் பயணம் வசய்தனர்; மிஷனரிகள் தங்கள் மத ேம்பிக்ரககரைப் பைப்புவதற்காக எல்லாக் 

கண்டங்களுக்கும் பேணித்தனர்; அல்லது பைங்குடியினர் வவற்றிவபற நபாைாடிே முரறகள் கூட நவறுபட்ட 

சமூகங்கரை ஒருங்கிரணக்ைத்தான். தகவல் வதாடர்பு மற்றும் தரடகளுக்கு உட்பட்டவபாருைாதாை 

ேடவடிக்ரககள், உள்ளூரிலிருந்து பிைாந்திய அளவிலும், பிராந்திே அளவிலிருந்து நதசிய அளவிலும் வைர்ந்து 

வருகிறது. இயத ஒருங்கிரணந்த மனநிரலரய இன்று நதசியத்திலிருந்து உலகைாவிய இயக்கத்திலும்  

காணலாம். 

இரச, கவிரத, ேடனம் மற்றும் ோடகம், மத மற்றும் ஒழுக்க விழுமியங்கள், ஓவியம், ோடகம், கட்டடக்கரல 

மற்றும் ரகவிரனப்வபாருட்கள் மனிதனின் கலாச்சாை பரடப்பாக கருதப்படுகின்றன. முந்ரதய 

தகவல்வதாடர்பு வழிமுரறகள் மற்றும் அவற்றின் பிைபலமரடதல் மிகவும் குரறவாக இருந்தது, எல்லாவித 

தைவல் கதாடர்பும் வாய் வழிோையவ இருந்தன. புவியியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் அவற்றிற்கு 

கதளிவான   வைம்புகள் இருந்தன, இதன் காைணமாக சமூகத்தில் கணக்கிட முடியாத கலாச்சாை பன்முகத்தன்ரம 

வைர்ந்தது. வபரும்பாலான சமூகங்கள் ஒருவருக்வகாருவர் ஒதுங்கியிருந்ததால் அவர்ைளுக்கிகடயே பேனுள்ள 

தகவல்வதாடர்பு வழிமுகறைள் இல்ரல. மனித வைலாறு முழுவதிலும், அதிகமான மக்களுடன் உறரவ 

ரவத்திருப்பதற்கான முயற்சிகள் அரமதியானரவோை இருந்திருக்கும் அல்லது கடுரமயான வன்முரறரய 

சந்தித்திருப்பர். மக்கள் ஒருவருக்வகாருவர் நேைடியாகவும் தனிப்பட்ட முரறயிலும் வதாடர்பில் 

இருக்கும்நபாது, அவர்கள் சில பகிைப்பட்ட அர்த்தங்கள், பகிைப்பட்ட எண்ணங்கள் மற்றும் விளக்ைங்ைள் 

மற்றும் பகிைப்பட்ட ஒழுக்ை மதிப்புகரைப் பின்பற்றத் வதாடங்குகிறார்கள். அவர்களின் உணர்ச்சிபூர்வமான 

உறவுைளும் சமூக சக்தியும் பலமரடகின்றன. பகிைப்பட்ட அனுபவங்ைகளப் பரிமாறிக்வகாள்வதன் மூலம் 

தங்கள் பார்ரவயாைர்கரையும் சமூகத்ரதயும் ஒன்றிரணக்க மக்ைள் கதாடர்பு ஊடகங்கள் உதவுகின்றன, 

ஆனால் அவ்வாறு வசய்வதற்கு இந்த ஊடகம் தகவல்வதாடர்புக்கான உேர்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்ட 

உபாயத்ரத பின்பற்றுகிறது. நேருக்கு நேர் மற்றும் சமமான தகவல்வதாடர்புக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்ரல. 

இந்த சூைலில், ‘கலாச்சாைம்’ என்ற கருத்ரத யசாதித்துப்பார்க்ைநவண்டிய அவசியம் உள்ைது. கலாச்சாைம் 

என்பது ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு ஆகும், இகத ஒற்ரற வரையரறக்குள் எளிதில் வபாருத்த முடிோது. சில 

மானுடவியலாைர்கள் இன்றுவரை கலாச்சாைத்திற்கு 164 வரையரறைள் உள்ளது என்று மதிப்பிட்டுள்ைனர். 

வமாத்தத்தில், இது சமூகத்தின் உறுப்பினைாக மனிதனால் வபறப்பட்ட அவைது ‘திறன்கள் மற்றும் 

பைக்கவைக்கங்கரை’ (ஈ. பி. ரடலர், பைரமயான கலாச்சாைம்) குறிக்கிறது. கலாச்சாைம் குைப்பத்திற்கும் 



  
 
 

முரண்பாட்டிற்கும் எதிைான ஒரு பாதுகாப்பாக வசயல்படுகிறது. எனநவ, ைல்வி கூடங்ைள், வமாழி, 

புதுகமோன நயாசரனகள், ேம்பிக்ரககள், பைக்கவைக்கங்கள், குறியீடுகள், மதம், ஒழுக்கவேறிகள், 

நிறுவனங்கள், குடும்பம், சட்டம், கரலப் பரடப்புகள் மற்றும் எரதயும், அதாவது மனிதன் வாழும் மற்றும் 

அவனது இருப்ரபக் கட்டுப்படுத்தும் எல்லாவற்ரறயும் – இந்த வகரேகறைளில் வருகின்றன. கலாச்சாைம் ஒரு 

வதாற்றும் தன்கமகேக் வகாண்டுள்ைது, ஏவனனில் கலாச்சாை பண்புகள் நேைடியாக கதாற்றிக்கைாள்வது 

மிகவும் வபாதுவானது. கலாச்சாைத்தின் அரனத்து கூறுகளும் ஒன்நறாவடான்று வதாடர்புரடயரவ என்பதால், 

ஒரு கலாச்சாை அரமப்பில் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட பிற கலாச்சாை அரமப்புகளில் ஆைமான தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகிறது. டிவடநைாட், ரூநசா, கான்ட், நமத்யூ அர்னால்ட் நபான்ற பல மனிதநேய சிந்தரனயாைர்களின் 

கூற்றுப்படி, கலாச்சாைம் இயற்ரகயானதாை, மைக்ைகளச்சார்ந்ததாை, ஆக்கபூர்வமானதாை, உண்ரமயானதாக 

வசயற்ரகோை, இேந்திரம் யபான்றதாை, சுவாரஷ்ேமில்லாததாை, நமநலாட்டமாை, அடிரமத்தனமாை, 

மற்றவர்ைகளப்பற்றி அக்ைகற கைாள்ளாததாை, ஊைல் நிகறந்ததாை மற்றும் சம்பந்தமில்லாததாை இருக்ைலாம். 

வித்திோசமாைச் கசால்வகதன்றால், இகவைள்தான் கலப்பு பாைம்பரியத்தின் கருத்ரத குறிக்கும் பண்புகளின் 

முதல் வதாகுப்பாகும். நைமண்ட் வில்லியம்ஸ் (கலாச்சாைம் மற்றும் சமூகம் 17801950) 18 மற்றும் 19 ஆம் 

நூற்றாண்டுகளில் கலாச்சாைத்தின் ேவீன அர்த்தங்களான (1) இது மனதின் வபாதுவான நிரல அல்லது 

பைக்கத்ரத குறிக்கிறது; (2) இது ஒட்டுவமாத்தமாக ஒரு சமூகத்தில் அறிவுசார் வைர்ச்சியின் வபாதுவான 

நிரலரய குறிக்கிறது; (3) இது கரலகளின் வபாது அரமப்ரபக் குறிக்கிறது; (4) நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், 

வபாருள், அறிவுசார் மற்றும் ஆன்மீகம் என்ற முழு வாழ்க்ரக முரறரயயும் இது குறிக்கிறது என்பகவ 

வருகின்ற வகரயில் ‘நிலத்கத பண்படுத்தி விவசாேம் கசய்வகதக்’ ைலாச்சாரம் குறிப்பிடுகிறது என்கிறார். 

உலகமயமாக்கலின் ஆதைவாைர்கள் மற்ற ோடுகளின் நமலாதிக்க காலனித்துவம் கணிசமான அைசியல் 

ஈடுபட்டால் மட்டுநம வபாருைாதாை ேன்ரமகரைத் தருகிறது என்பரதயும், அநதசமயம் வபாருைாதாை 

ரீதியாக வலுவான வபாருைாதாை பூநகாைமயமாக்கல் குகறவான அரசிேல் ஈடுபட்டால் சாதகமாக இருக்கும் 

என்பகத உணர்ந்துள்ளனர். உலகமயமாக்கல் என்பது வபாருட்கள், நசரவகள், நதசிய எல்ரலகரை தாண்டி 

மூலதனம் மற்றும் நதசிய நிறுவனங்கரை தனியார்மயமாக்குதல் ஆகியவற்றின் தாைாைமயமாக்கல் ஆகும். 

கடந்த இைண்டு தசாப்தங்களில், கணினி மற்றும் வதாரலத்வதாடர்பு வதாழில்நுட்பங்களின் புைட்சி உலகப் 

வபாருைாதாைத்தின் ஒருங்கிரணப்புக்கு மிகப்வபரிய ஊக்ைத்கதக் வகாடுத்துள்ைது. இருப்பினும், இந்த 

வதாழில்நுட்பங்கள் உற்பத்தித்திறரன அதிகரித்தகல ஊக்குவிக்ைவில்ரல. ‘உற்பத்தி வசயல்முரறகளின் சில 

அம்சங்கள் மிகவும் திறரமயாகிவிட்டாலும், ஒட்டுவமாத்த உற்பத்தித்திறனில் அதற்நகற்ப அதிகரிப்பு 

இல்ரல. எடுத்துக்காட்டாை, ையில் நிரலய கவுண்டர்களில் முன்பதிவு உடனடியாக வசய்ய முடியும் என்றாலும், 

ையில்கள் முன்புயபான்யற ஒழுங்கின்றிதான் இேங்குகின்றன, அதில் எந்த மாற்றமுமில்கல.’ 

பரைய வவற்றியாைரிடமிருந்து கவற்றியின் வாகள அறிஞர், பாதிரியார் மற்றும் வணிகரைக் வகாண்ட புதிே 

ஒரு புதிய திரித்துவம் எடுத்துக்வகாண்டிருக்கிறது. அறிஞர் ரகப்பற்றப்பட நவண்டிய துரறைகளப் பற்றிய 

தகவல்கரைச் நசகரிக்கிறார், பாதிரியார் ஆன்மீக இரணப்ரப ஊக்குவிக்கிறார் , வணிகர் இலாபங்கரை 

நசகரிக்கிறார், இது இன்ரறய சூைலில் 'சந்ரத ஆைாய்ச்சியாைர்', 'விைம்பை மனிதன்' மற்றும் 'முதலாளித்துவம்' 

ஆகியவற்றுடன் ஒத்திருக்கிறது-ஒருவர் அரத 'குறுக்கு-கலாச்சாை வதாகுப்பு' அல்லது ேவீனமயமாக்கல் என்று 

கசான்னாலும் , அரவ 'கலாச்சாை ஏகாதிபத்தியத்தின்' நுட்பமான மாறுபாடுகள் என்பநத உண்ரம. கலாச்சாைம் 

மற்றும் நமம்பாடு குறித்த யுவனஸ்நகா அறிக்ரகயின்படி: “லடாக் முதல் லிஸ்பன் வரை சீனாரவ முதல் வபரு 

வகர; கிைக்கு, நமற்கு, வடக்கு மற்றும் வதற்கில்-உரட, ஜீன்ஸ், நஹர்-ஸ்கடல், டி-ஷர்ட்டுகள், ொகிங், 

உணவுப் பைக்கம், இரசக்கருவிகள், பாலியல் வதாடர்பான அணுகுமுரற நபான்ற பாணிகள் 

உலகமேமாகிவிட்டன. நபாரதப்வபாருள், வபண்கள் துஷ்பிைநயாகம் மற்றும் கற்பழிப்பு, நமாசடி மற்றும் 

ஊைல் வதாடர்பான குற்றங்கள் கூட எல்ரலகரை மீறி ஒத்ததாக மாறி விட்டன. உலகமயமாக்கல் மற்றும் 

தாைாைமயமாக்கலின் அடிப்பரட கருத்தியல் அடிப்பரடரய ஒரு குறிப்பிட்ட வரகயான கலாச்சாை சூைரலக் 

குறிக்கும் ‘தரடயற்ற சந்ரத’, ‘முன்நனற்றம்’ மற்றும் ‘அறிவுசார் சுதந்திைம்’ நபான்ற கருத்துக்கரைக் 

சுட்டிக்ைாட்டுவகதக் காணலாம். எனநவ, உலைமயமாக்கல் மற்றும் தாைாைமயமாக்கல் ஆகியவற்றிலிருந்து 

உகந்த முடிவுகரைப் வபற ஆதிக்கம் வசலுத்தும் ஒரு சில முன்நனறிய ோடுகளின் ஒரு சீைான உலகைாவிய 

கலாச்சாைத்தில் ஒன்றுநசை நவண்டும். இதன் விரைவாக, இது நதசிய கலாச்சாைத்திற்கும் உலகமயமாக்கப்பட்ட 

கலாச்சாைத்தின் நிரலயான ஊடுருவலுக்கும் இரடயில் பதற்றத்ரத உருவாக்குகிறது. இது மட்டுமல்லாமல், 

வபருேகை ரமயங்கைால் கட்டுப்படுத்தப்படும் துரண கலாச்சாைங்கரை ஆதிக்கம் வசலுத்துவதற்கான 

ஊடகங்களின் திறன் கவரலக்குரியது. 

உலகமயமாக்கலின் வசயல்முரற சில அடிப்பரடக் வகாள்ரககைால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது: சந்ரதப்படுத்தும் 

திறன் (தனித்துவம்); தனிேபரின் திருப்திக்ைாை அவர் விரும்புவரதவைங்குவதன் மூலம் ஆபாச படங்கள் 



  
 
 

உட்பட (வஹநடானிசம்). ைருத்து என்னவவன்றால்,  மாறுபட்ட கலாச்சாைங்கரை ஒநை மாதிரியாக மாற்றுவதன் 

மூலம் மனிதகுலத்ரத ஏழ்ரமயாக்குகிறது. 

நமலும் கதாடர்ந்து பார்ப்பதற்குமுன், தற்நபாரதய உலகைாவிய கலாச்சாைத்ரத உருவாக்க சந்ரத மற்றும் 

ஊடகங்களுக்கு இரடயிலான கூட்டுறவு வசயல்முரறரய அதிகரிக்கும் சில தீங்கு விரைவிக்கும் 

அம்சங்கரை நகாடிட்டுக் காட்டுவது நமக்கு பலனளிக்கும். 

(1) வசய்தி வகாடுப்பவருக்குத் பார்ரவயாைர்ககளத் வதரியாது, இருந்தாலும் வசய்திரய பார்ரவயாைர்களுக்கு 

ஏற்றவாறு கசய்திகே வடிவரமக்க யவண்டும். எனநவ, கசால்லப்படும் தகவல்கள் பன்முகத்தன்ரமரய 

இைந்த வபாதுவான வசாற்களால் உருவாக்ைப்படயவண்டும். ஒரு ோட்டுப்புறக் கரலயின் ஒரு வபாதுவான 

ஊடக விைக்கக்காட்சி பிைாந்தியத்தின் பல்நவறு பகுதிகளில் நிலவும் நுணுக்கங்கரைப் பற்றி எந்தக் குறிப்பும் 

இல்லாமல் வபாது கட்டரமப்ரப வலியுறுத்துகிறது, எனயவ, பார்ரவயாைர்கைால் அகதபற்றி அதிகம் 

கற்றுக்வகாள்ை முடியாது. இந்த வபாதுரமப்படுத்தப்பட்ட பயன்முரற, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் 

புதிதாை வருகிற ஒவ்கவாரு கசய்திோளரும் ஏற்றுக்வகாள்ை நவண்டிய தைமாக மாறும். இயத தன்கம 

வமாழிக்கும் வபாருந்தும். வமாழிநகட அந்தந்த பகுதிகேச் சார்ந்தது என்பது எல்யலாருக்கும் கதரிந்தது. 

ஆரகயால், ஒரு ேடுநிரல வமாழி பல்நவறு வரகயான பார்ரவயாைர்கரைப் பூர்த்தி வசய்ய ஊடகங்களில் 

வைர்க்கப்படுகிறது, நமலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாடு உலகைாவிய 

மாதிரியாகிறது. 

(2) பார்ரவயாைர்களின் பன்முகத்தன்ரமரயக் கருத்தில் வகாண்டு, வசய்தி வைங்குபவர் வசாற்வபாழிவின் 

அளகவயும் தரத்கதயும் தரத்கத பார்கவோளர்ைள் அல்லது நுைர்யவார் குழுவின் நிகலக்கு வகாண்டு வை 

தூண்டப்படுகிறார். ஒரு புகழ்வபற்ற பத்திரிரகயாைர் கார்ல் வபர்ன்ஸ்ரடனின், இது ஒரு "ைாலத்துக்யைற்ற 

முட்டாள் கலாச்சாைத்ரத" உருவாக்குகிறது என்கிறார். அவர் வசால்வது நபால், "வைலாற்றில் முதல்முரறயாக 

விந்ரதயான, முட்டாள் மற்றும் நமாசமானவர்கள் நமது கலாச்சாை சின்னங்கைாக மாறி வருகிறார்கள், 

கசால்லப்யபானால் ேம்முரடே கலாச்சாை இலட்சியைாை மாறுகிறார்ைள். பைந்த பார்ரவயாைர்கரைப் வபற, 

ஊடகங்கள் நேமான, ஏற்ைனயவ ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட, புரிந்துவகாள்வது எளிதான அடக்ைமான நிைழ்ச்சி 

நிரல்ைகளக் கைாடுக்கிறது. உண்ரமயில், டிவி திரையின் உலைமும், சாதாரண பததிரிக்கைைள் முதல் யமலான 

பத்திரிரககளும் ஒன்றுமில்லாத கசய்திைகள பூதாைரமாைக் ைாட்டும் சாத்தியக்கூறுககளக் கைாண்டுள்ளன. ஒரு 

குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில், பார்ரவயாைர்கள் இந்த வரகயான தகவல்கரை ஆவலுடன் 

எதிர்பார்க்கின்றனர். சிக்கலான பிரச்சகனைகளுக்கு எளிரமயான பதில்கரைத் நதட பார்ரவயாைர்கள் 

தூண்டப்படுகிறார்கள். யமலும், சிக்கலான மற்றும் நுட்பமான ைாரிேங்களில் ஆர்வம் வவகுவாகக் குரறகிறது. 

புதிய தரலமுரறயினர்ைள், கடினமான பகுப்பாய்வு முயற்சி நதரவப்படும் ஆய்வுகளில் யதகவயுள்ள 

துகறைளில் இலகுவான முகறைளில் பகுப்பாய்வு கசய்யும் மனநிகலக்கு மாற்றப்படுகிறார்ைள். 

(3) அைவு மற்றும் அைவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊடகங்கள் வபாதுவாக சிறுபான்ரமயினர் மற்றும் சிறு சிறு 

குழுக்களின் யதகவகரையும் ஆர்வங்கரையும் புறக்கணிக்கின்றன. உள்ளூர் கூறுகள் உலகமயமாக்கப்பட்ட 

ஊடகங்களுடன் திறம்பட நபாட்டியிட முடியாது. 

(4) மனித வைலாற்றின் நீண்ட காலங்ைளாை இயற்ரகயாக வைர்ந்த கலாச்சாை வடிவங்கள் மிகவும் மாறுபட்ட 

நோக்கங்களுக்காக மாற்றியரமக்கப்பட்டுள்ைன, இதற்கு நாம் வவகுென ஊடகங்கைால் சாத்தியமான புதிய 

தகவல்வதாடர்பு வழிமுரறகளுக்கு ேன்றி கசால்லயவண்டும். உதாைணமாக, ஆைம்பத்தில் இகறவனுடன் 

கதாடர்பு கைாள்ளும் பயன்முரறயாக வைர்ந்த மதம் அைசியல் அணிதிைட்டலின் ஒரு கருவியாக மாறியுள்ைது. 

(5) அரனத்து பாைம்பரிய கலாச்சாைங்களும் வேறிமுரற ேடத்ரத நம்பிக்கைகே அடிப்பரடயாகக் 

வகாண்டரவ. பரவகலயும் இலாபங்கரை அதிகரிக்க அரனத்து வழிகரையும் பயன்படுத்தக்கூடிய நபாட்டி 

உலகில் ஊடகங்கள் இயங்குகின்றன. ஊடகங்கள் மூலம் வரும் தகவல்கள் வதாடர்ச்சியாக தவறானதாைவும், 

மனகதத் தூண்டக்கூடிேதாைவும் நிகழ்வின் தரலப்புககளயும், ைலாச்சாரத்திற்கு மாறான அம்சங்கள் 

முன்னிரலப்படுத்தப்பட்டு ைாட்டி, உண்கம வேறிமுரறைள் தவறாைச் சித்தரிக்கின்றன. 

கலாச்சாைம், ஒரு வாழ்க்ரக முரறயாக வதாடர்ந்து மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டுள்ைது. இந்த வகைோன 

மாற்றங்ைள் ேவீன காலங்களில் சில துேரமான கிழ்க்ைாணும் விகளவுைகளத் தந்துள்ளன: (அ) கலாச்சாை 

பன்முகத்தன்ரமரயக் குரறத்தல்; மற்றும் (ஆ) மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்ரகயில் ஒருவருக்வகாருவர் 

அரடயாைம் காண பயன்படுத்துகிற: சாதி, வமாழியியல், பிைாந்திய, மத மற்றும் பன்முக கலாச்சாைத்தின் பிற 

அம்சங்கள் உட்பட அரனத்து மட்டங்களிலும் 'தரடயற்ற வர்த்தகம்' மற்றும் 'தகவல் வதாடர்பு சுதந்திைம்' 

என்ற வபயரில் நமலாதிக்கக் கட்டுப்பாட்ரட அதிகரித்தல். இந்த மாற்றத்தின் தாக்கங்கள் மாறுபட்டரவ, 

அரவ எந்த வரகயிலும் மனிதகுலத்தின் சமூக, வபாருளாதார அல்லது ஆன்மீக ேல்வாழ்ரவ அதிகரிக்கின்றன 



  
 
 

என்பதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்ரல. இந்த அரடயாைங்கள் ஒரு பைந்த ‘சமூக ஒருமித்த கருத்து’க்கு 

இணங்க இந்திய சமுதாயத்தின் பன்முகத்தன்ரம மற்றும் வபருக்கத்தின் அடிப்பரடயில் புரிந்து வகாள்ைப்பட 

நவண்டும். ேவீனத்துவ சமூக மாற்றத்தின் வசயல்பாட்டிலும் சாதி விதிமுரறகளின் சவால்கள், மற்றும் மதம் 

வதாடர்பான அரடயாைங்கரை நிர்மாணிப்பது மூலம் அரடயாைத்தின் சில நமாதல்கள் தவிர்க்க 

முடியாதரவ என்றாலும் அகவ ஆபத்துைள் நிரறந்ததாக மாறும். இந்திய சூைலில், ‘தனிப்பட்ட அரடயாைம்’ 

பற்றி சிந்திப்பது அல்லது எழுதுவது (onero)என்பது அன்றாட வாழ்க்ரகயில் குழு அரடயாைங்களின் சமூக 

முதன்ரமரய வகாடுக்கும் ஒரு கடுரமயான பணியாகும். 

தைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒநை மாதிரியான நுகர்நவார் கலாச்சாைத்தின் உலகில் தங்கரைத் தாங்கநை 

ஸ்திரப்படுத்தமுடிோமல், அவர்களின் யதகவைகள பூர்த்திவசய்ய எந்த வழியும் இல்லாமல், அவர்களின் 

பரம்பகர பரம்பகரோன பாரம்பரிேத்துடன் வதாடர்புககள இழந்து, ஏரை இரைஞர்கள் இன, மத மற்றும் 

நதசிய அரடயாைங்களின் அடிப்பரடயில் அணிதிைட்டப்படுகிறார்கள். இது முன்பு எப்யபாதும் இல்லாத 

அைவிற்கு சமூக நமாதல்களுக்கு வழிவகுத்துள்ைது. இந்த நமாதல்கரை ஆைாய்ந்தால் அரவ வசல்வம் மற்றும் 

அதிகாைத்தின் சமமற்ற பரவலிலிருந்து வவளிப்படுகின்றன என்பரத வவளிப்படுத்துகிறது. உலகைாவிய 

வபாருைாதாை மறுசீைரமப்பு காைணமாக ஏற்பட்ட மிைப்கபரிே நவரல இைப்புகள் மற்றும் நவரலயின்ரம 

ஆகியரவ வபாருைாதாை ஏற்றத்தாழ்வுகரையும் சமூக அரமதியின்ரமரயயும் அதிகரித்துள்ை. இந்த 

சூழ்நிரலகள், அரடயாைங்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ைாக்ைப்படும் சூழ்நிரலரய உருவாக்கியுள்ைதாைக் 

ைருதப்படுகிறது. வர்க்க அடிப்பரடயிலான அைசியலில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியுடன், அப்பாவி இரைஞர்கள் தங்கள் 

அடிப்பரடவாத எண்ண ோட்டம் வகாண்ட இயக்கங்களுக்கு எளிதான இரையாகிவிட்டனர். உலகமயமாக்கல் 

வசயல்முரறயில் வீழ்ந்து யபானவர்ைகள அணிதிரட்டி அடிப்பரடவாத இயக்கங்கள் வசழித்து வருகின்றன. 

எனயவ,  அடிப்பரடவாத இயக்கங்களின் சமூக அடித்தைம், வபருமைவில், ஏரை மற்றும் பின்தங்கிய 

மக்கரைக் வகாண்டிருப்பதில் ஆச்சரியமில்ரல, ஏகனன்றால் அவர்ைள் இைந்த அதிகாைத்ரதயும், 

வபாருைாதாை ஸ்திைத்தன்ரமரயயும் அைச அதிகாைத்ரதக் மீட்வடடுக்க இதுநபான்ற இயக்கங்களில் நசை 

நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்ைள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை – 2 

யவகலவாய்ப்பு தேத்கத உகடத்தல் 
கைத்தறி கதாழில், குடிகசத் கதாழில், சிறு அளவிலான கதாழில் மற்றும் ைாடுைகள 

அடிப்பகடோைக் கைாண்ட யவகல வாய்ப்புைள் யபான்ற அதிைபட்ச 

யவகலவாய்ப்புைகள வழங்கும் கதாழில்ைகள மூதுவதன் மூலம் 

யவகலயின்கமக்ைான கவளிப்பகடோன சூழல் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. 

பரவலாக்ைம் குகறந்த மூலதனத்தில் அதிை யவகலவாய்ப்கப வழங்கும். இந்த 

ைருத்கத ஆதரிக்கும் சட்டம் முழுகமோை முடக்ைப்பட்டுள்ளது. சிறிே அளவிலான 

கதாழில்ைளுக்ைான உற்பத்தி கைாள்கையின் கீழ், இருபது கபாருட்ைள் மட்டுயம 

உள்ளன. 1977 ஆம் ஆண்டு ஜனதா அரசு 807 கபாருட்ைகள சிறு மற்றும் குடிகசத் 

கதாழில்ைளுக்கு அதன் கதளிவான கைாள்கையின் மூலம் ஒதுக்கிேது, இதனால் 

இகவ கபரிே கதாழில்ைளால் தோரிக்ைப்படவில்கல. இந்த கைாள்கை உலை வங்கியின் நிகலகமைளுக்கு 

இகடயூறாை அகமந்தது, எனயவ, இந்த பட்டிேலின் கீழ் உள்ள கபாருட்ைள் 1991 க்குப் பிறகு 

குகறக்ைப்பட்டுள்ளன. கவளிநாட்டுப் பணத்கதயும், ைடன் இருப்பு ‘சீர்திருத்தத்கதயும்' கைாடுக்கும் யபாது 

உற்பத்தியின் அளவு குறித்து எந்தக் தகடயும் இருக்ைக்கூடாது என்பது ஒரு முன்நிபந்தகனோகும்.. உலை 

வர்த்தை அகமப்பின் இந்த நிகல ைாரணமாை, 1-04- 2000, அன்று முன்பதிவு கசய்ேப்பட்ட பட்டிேலில் இருந்து 

643 கபாருட்ைள் அைற்றப்பட்டன. 

அந்த ஆண்டு, பட்டியலில் இருந்து அகற்றப்பட்ட அந்த உருப்படிகரைப் பாருங்கள், எனயவ அகவைள் 

இல்லாததாகிவிட்டதன. அதில் ஊறுகாய், பன், ைாப்சீட் எண்வணய், நிலக்கடரல எண்வணய், மை 

தைவாடங்கள், நோட்புக் அல்லது பயிற்சி மற்றும் பதியவட்டு பிைதிகள், வமழுகுவர்த்தி, அகர்பத்தி, 

பட்டாசுகள், எஃகு பாத்திைங்கள், அலுமினியப் பாத்திைங்கள், வரையல்கள், இரும்பு அல்மிைாக்கள், இரும்பு 

ோற்காலிகள், இரும்பு யமகசைள், அரனத்து வரகயான இரும்பு தளவாடங்கள், யராலிங் சட்டர்கள், பருப்பு 

வரககள், உரடகள், சலரவ நசாப்புகள் மற்றும் தீப்வபட்டிகள். இந்த சிறிய அைவிலான வதாழில்கள் 

ஆக்கிைமிப்பு விைம்பைங்கள் மற்றும் மனித உரைப்புக்கு பதிலாக இயந்திைங்களுக்கு முன்னுரிரம அளிக்கும் 

உள்ோட்டு மற்றும் வவளிோட்டு முதலாளிைளால் விழுங்கப்படும். சிறிய அைவிலான மற்றும் குடிரசத் 

வதாழில்களிடமிருந்து அைசாங்க வகாள்முதல் வகாள்ரகயும் நிபந்தரனகளும் வசயலிைந்துவிட்டது. வபரிய 

வதாழிலதிபர்களுக்கு ஆதைவாக சட்டங்கரை மாற்றிய வைலாறு உள்ைது. தங்களுக்கு பிடித்த வதாழில்துரற 

நிறுவனங்களுக்கு ஆதைவளிப்பதற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளில், வசயற்ரக துணி தயாரிக்க 

வவளிோட்டிலிருந்து மூலப்வபாருட்கரை இறக்குமதி வசய்ய அப்நபாரதய காங்கிைஸால் அம்பானிகள் 

யபான்ற நிறுவனங்ைளுக்கு அனுமதித்த சட்டங்களில் காணலாம்.  இதன் மூலம், ரகத்தறி உற்பத்தி வசய்யும் 

பல்நவறு வரக துணிகரை ஒதுக்குவதற்கான வகாள்ரகரய வசயலிைக்க முயற்சிகள் நமற்வகாள்ைப்பட்டன. 

இந்த மிகப்வபரிய வதாழிலதிபர் தயாரிக்கும் வசயற்ரக துணியால் வசய்யப்பட்ட துணிகரை விட பருத்தி 

துணிகள் மலிவானரவ என்பரத கவனத்தில் வகாள்ை நவண்டும். இந்த ேடவடிக்ரக மூலம், ரகத்தறி 

வதாழில்களில் ஈடுபடும் ேபர்கள் நவரல இைந்துள்ைனர். ஆைம்பத்தில், சாதாரண துணிைள் விகசத்தறிைளாலும் 

பலவிதமான வடிவரமப்புகளுள்ள துணிைள் கைத்தறிைளாலும் தோரிக்ை அனுமதிக்கப்பட்டன. 

இந்த சட்டம் 1985 இல் கைாண்டுவரப்பட்டது. அந்த நேைத்தில், 22 வரகயான துணிகரை ரகத்தறி உற்பத்தி 

வசய்ய ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. விகசத் தறி  முதலாளிைள் இந்தச் சட்டத்ரத ஒன்று அல்லது நவறு சட்ட 

ஆட்நசபரனயின் கீழ் தள்ளிகவத்து, இந்தச் சட்டம் ேரடமுரறக்கு வந்ததும், ஒதுக்கப்பட்ட பட்டியல் 11 

யபாருத்ைலாைச் சுருங்கியது. ஒரு உண்ரமயான ஆய்வின்படி, ரகத்தறிகைால் உற்பத்தி வசய்யப்படுவதாகக் 

கூறப்படும் 70% துணிகளும் விகசத் தறிகளின் தயாரிப்புகள் என்பது வதரியவந்துள்ைது. 

சுமார் 3 மில்லியன் மக்களுக்கு தகவல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப துரறயில் நவரல கிரடத்துள்ைது, அநத 

நேைத்தில் 200 மில்லியன் மக்கள் ரகத்தறி நவரலகளுடன் வதாடர்புரடயவர்கள். கதன்னாப்பிரிக்ைாவிலும் 

சீனாவிலும் வசித்து வந்த மக்கள் இந்திய ரகத்தறி தயாரிக்கும் ஆரடகைால் தங்கள் உடல்கரை மூடப் 

பயன்படுத்துவதாக பிவைஞ்சு பயணியான ஃபிைாங்வகட் டி வபைார்ட் லாவல்நல தனது பயணக் குறிப்பில் 

வதரிவித்துள்ைார். கிைக்கிந்தியாவின் ஒரு துரறமுகத்திலிருந்து மட்டும் 5 மில்லியன் டன் டச்சு துணிகள் 

ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

2000 ஆம் ஆண்டில் குெைாத் இனப்படுவகாரலக்குப் பின்னர், இது, ைாகுல் பொஜ், அஜிம் பிநைம்ஜி மற்றும் 

நகாத்நைஜ் நபான்ற இந்திய வதாழில்துரற வதாழிலதிபர்கைால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சதி என்று 

விமர்சிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிைாக, சில வதாழிலதிபர்கள் ‘புத்துயிர் வபற்ற குெைாத்’ என்ற வபயரில் ஒரு 



  
 
 

குழுரவ உருவாக்கி, குெைாத் முதல்வர் திரு. ேநைந்திை நமாடிரய ஆதரித்தனர். இந்த எழுச்சி வபற்ற குெைாத்ரத 

அதானி குழுமத்தின் கைௌதம் அதானி மற்றும் மருத்துவ உற்பத்தியாைர்களின் நடாைண்ட் நிறுவனத்தின் சுதிர் 

நமத்தா ஆகிநயார் வழிேடத்தினர். விதிமுரறகரை தவறாகப் பயன்படுத்திேதாை, நமத்தா நிறுவனத்திற்கு 

வசலரவக் கட்டுப்படுத்துவதில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் தைர்வு வைங்கப்பட்டது. 

உலகின் முக்கிய வங்கிகள் ஆஸ்திநைலியாவில் நிலக்கரி சுைங்கங்களுக்காக கைௌதம் அதானிக்கு கடன் வகாடுக்க 

மறுத்துவிட்டன, ஸ்நடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 6000 நகாடி கடரன அநத நோக்கத்திற்காக வைங்கியது. 

எந்தவவாரு வவளிோட்டு திட்டத்திற்கும் இது மிகப்வபரிய கடன். வசப்டம்பர் 30, 2014ல் அதானி குழுமத்தின் 

நீண்ட கால கடன் ரூ.55,364.94 நகாடி மற்றும் குறுகிய கால கடன் ரூ.17,267.43; யைாடி. 2002 ஆம் ஆண்டில், அதானி 

குழுமத்திற்கு ரூ.3,741 நகாடி வர்த்தகம் இருந்தது, 2014 ஆம் ஆண்டில் அது ரூ.75,659 நகாடி வரை உயர்ந்துள்ைது.  

கச்சின் முத்ைாவில் ஒரு துரறமுகத்ரத நிர்மாணிப்பதற்காக அதானி குழுமத்திற்கு சதுை மீட்டருக்கு 1 ரூபாய் 

முதல் 16 ரூபாய் வரை நிலம் வைங்கப்பட்டது, இது சந்ரத விகிதத்ரத விட மிகக் குரறவாக இருந்தது. 

கட்டுப்பாட்டாைர் மற்றும் ஆடிட்டர் வெனைலின் அறிக்ரகயின்படி, ரூ.25,000 நகாடி முரறநகடுகள் 

ேடந்துள்ைன. இதில் ரூ.1,500 நகாடி விரும்பத்தகாத லாபம் நசர்க்கப்பட்டுள்ைது. அதானி குழு குெைாத் 

மாநிலத்தில் குைாய் வாயுகவயும் சி. என்.ஜி இயக்குகிறது. 

மாநிலங்கைரவயில் ஒரு நகள்விக்கு பதிலளித்த சுற்றுச்சூைல் அரமச்சர், 2003 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் 

பல்நவறு திட்டங்களுக்காக 343,000 வஹக்நடர் வனப்பகுதி காலியாக உள்ைதாக வதரிவித்தார். இந்த காடுகரை 

எத்தரன குடும்பங்கள் ேம்பியிருந்தன என்பதற்கு ஒரு துரண நகள்வி உள்ைது. 

தற்நபாரதய அைசாங்கம் (இந்த கட்டுரை 2015 ஆம் ஆண்டில் வவளியிடப்பட்டது) சமூகம் சார்ந்த உற்பத்திக்கு 

ஆதைவாக இல்ரல; இது வமாத்த உற்பத்திக்கு ஆதைவாக உள்ைது. ‘மாஸ்’ என்பது ‘வபரிய அைவில் மக்கள்’ 

மற்றும் ‘வமாத்தமாக உற்பத்தி’ என்பதற்கான ஒநை வசால். இந்தக் வகாள்ரக காந்தியின் எதிர்ப்பு தத்துவத்தின் 

ஒரு ஆய்வறிக்ரகயாகும், இது ‘கமாத்த உற்பத்தி அல்ல வவகுெனங்கைால் உற்பத்தி வசய்யப்பட நவண்டும்’ 

என்று கூறுகிறது. உலகமயமாக்கல் யுகத்தில் உள்ை அைசாங்கங்கள் (இது UPA அல்லது Rajad தின் அரசாங்ைமாை 

இருக்கலாம்) இந்த பிைச்சிரனயில் ஒநை வகாள்ரகரயக் வகாண்டுள்ைன. 

'நமக் இன் இந்தியா' என்ற முைக்கம் வவளிோட்டு நிறுவனங்கரை வந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி வசய்ய 

அரைக்க விரும்புவதால்தான் வகாடுக்கப்பட்டுள்ைது, ஏவனனில், இதன் மூலம் மக்களின் உற்பத்தி 

வாய்ப்புகளுக்கு திட்டமிட்ட வழியில் முற்றுப்புள்ளி ரவக்க நவண்டியது அவசியம். இந்த அைசாங்கங்கள் 

வகாண்டுவந்த வதாழிலாைர் சட்டத்தில் திருத்தம் மனிதாபிமானமற்றது மற்றும் வதாழிலாைர்களின் சுைண்டல் 

மூலம் உற்பத்திரய அதிகரிப்பநத அதன் ஒநை நோக்கம். முன்வமாழியப்பட்ட ‘சீர்திருத்தங்கள்’ மூலம், 

இந்தியாவில் உள்ை வதாழிலாைர்களின் நிரல சீனத் வதாழிலாைர்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் என்று வதரிகிறது. 

வைர்ச்சியின் சதவீதத்தின் அடிப்பரடயில் சீனாவுடன் நபாட்டியிட, வதாழிலாைர்களின் வளிமண்டலம் 

சீனர்கரைப் நபாலநவ வசய்யப்படுகிறது. 3 முதல் 4 ோட்கள் வரை வதாழிலாைர்கரை வதாடர்ந்து பணியில் 

ஈடுபடுத்துவதற்கான விதி சீனாவுக்கு உள்ைது 

இந்த காலகட்டத்தில், வதாழிலாைர்கள் குறிப்பிட்ட நேைத்திற்கு வதாழிற்சாரலயில் தங்கியிருக்க நவண்டும், 

அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் அவர்களின் வைக்கமான நவரலகளுக்கு நேைம் வைங்கப்படுகிறது. இந்த 

நிரலரமகளின் கீழ், வதாழிலாைர்களின் இறப்பு எண்ணிக்ரக மிைவும் அைவு அதிகரித்துள்ைது. இந்த 

சுைண்டரலக் கருத்தில் வகாண்டு அவமரிக்கா சீனாவில் தனது வபரிய வதாழிற்சாரலகரை நிறுவியுள்ைது. 

ஆப்பிள் ஆஃப் சீனாவின் நதரவகரைப் பூர்த்தி வசய்வதற்கும், கணினிகள் மற்றும் வமாரபல் நபான்கரை 

உற்பத்தி வசய்யும் அவமரிக்க ஆப்பிளின் கிரையாகவும் விைங்கும் ஃபிக்ஸிகான் நிறுவனத்தின் 14 

வதாழிலாைர்கள் 2010 இல் இந்த யவகல பழு சூழலில் இருந்து நசார்ந்துநபாய் தற்வகாரல வசய்து 

வகாண்டனர். பி.பி.சி. இந்த நிறுவனத்திற்கும், இதரகு சப்ரை வசய்யும் நிறுவனத்துக்கும் வதாழிலாைர்கள் 

வடிவில் சில நிருபர்கரை அனுப்பியிருந்தது. இதன் மூலம், 16 மணிநேை மாற்றத்துடன் 18 ோட்கள் 

வதாழிலாைர்களின் இரடவிடாத ஈடுபாடு, 13 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட குைந்ரதகரை வதாழிலாைர்கைாக 

ஈடுபடுத்துதல் மற்றும் விருப்பமில்லாத கூடுதல் நேைம் ஆகியரவ வவளிச்சத்திற்கு வகாண்டு வைப்பட்ட சில 

உண்ரமகள்.  

வதாழிலாைர் சட்டங்களில் முன்வமாழியப்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் பாங்கு வபரிய நிறுவனங்களுக்கு சீனத் 

வதாழிலாைர்களின் வழிகளில் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுரறகரை அமல்படுத்த உறுதியளிக்கிறது. கடந்த 6 

தசாப்தங்கைாக வதாழிலாைர்களுக்கு ஆதைவளித்து வரும் வதாழிலாைர் சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்கரைக் 

வகாண்டுவருவதற்கான திட்டத்ரத அைசாங்கம் முன்ரவத்துள்ைது. வதாழில்துரற சட்டம் 1948 இல் 



  
 
 

வசய்யப்பட்ட உத்நதச திருத்தங்கரை ோம் பார்த்தால், வயதுவந்த வதாழிலாளி ஒரு ோரைக்கு 9 மணி நேைம் 

நவரல வசய்ய நவண்டும் என்ற ஏற்பாட்ரடக் வகாண்டிருந்தது, அந்த நேைத்தில் 5 மணி நேைத்திற்குப் பிறகு 

அரை மணி நேைம் ஓய்வவடுக்க அவருக்கு உரிரம உண்டு. 

இந்த உண்ரமகரை கருத்தில் வகாண்டு, 1948 ஆம் ஆண்டு ரகத்வதாழில் சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட 

கூடுதல் நேை ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது, ஆனால் சுகாதாை பிைச்சிரனகரை கணக்கில் எடுத்துக் வகாள்ைாமல் 

இந்த விதிகரை சீர்திருத்த எந்த காைணமும் இல்ரல. சமீபத்திய காலங்களில், 3 மாத காலப்பகுதியில் 50 

மணிநேை கூடுதல் நேைம் வைங்கப்பட்டுள்ைது, ஆனால் இந்த கூடுதல் நேைத்ரத 100 மணிநேைமாக அதிகரிக்க 

அைசாங்கம் விரும்புகிறது. இதன் மூலம், குரறந்த எண்ணிக்கை வதாழிலாைர்கைால் அதிகபட்ச நவரல 

வசய்யப்படும். 

இப்நபாது வரை, வபண்கள் மற்றும் சிறார்கரை ஆபத்தான பணிகளில் ஈடுபடுத்த முடியாது, ஆனால், 

திருத்தத்தின் மூலம், கர்ப்பிணிப் வபண்ரணயும், ஊனமுற்ற ேபர்கரையும் ஆபத்தான பணிகளில் ஈடுபடுத்த 

முடியாது என்று முன்வமாழியப்பட்டது. சிறுபான்ரமயினரையும் வபண்கரையும் ஆபத்தான பணிகளில் 

ஈடுபடுத்த அைசாங்கம் தயாைாக உள்ைது என்ற உண்ரமரய இது வவளிப்படுத்துகிறது. 

வபாருைாதாை பைவலாக்கம் என்ற நயாசரன ‘நமக் இன் இந்தியா’ என்ற ைண்மூடித்தனன்மான கைாள்கைோல் 

மாற்றப்பட்டுள்ளது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ேலன்களுக்கு அடித்தைம் அரமப்பதற்காக, ரகத்தறி, சிறு, 

குடிரசத் வதாழில் மற்றும் வதாழிலாைர்களின் ேலன்களின் கல்லரறரயத் நதாண்டுவதற்கான வசயல்முரற 

வதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ைட்டுகை -3 

காலணிகள் எங்கிருந்து வகாண்டு வைப்படுகின்றன? 
காலணிகள் கரடயிலிருந்து வாங்குகியறாம். இது ஒரு நகள்விோ என்று நீங்கள் 

யைட்ைலாம். ஆனால், ைகடக்கு ைாலணிைள் எங்கிருந்து வருக்கின்றன என்ற நகள்வி 

எழுகிறது. 

இருப்பினும், இந்த நகள்விரய அவமரிக்காவில் அரமந்துள்ை ோர்த்வவஸ்ட் வாட்ச் 

என்ற நிறுவனத்திற்கு பிடித்திருந்தது. அதனால்தான், வபாது மக்கைால் 

நபாடப்படும் காலணிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன என்பரத அறிந்து வகாள்வது 

அவசியம். இந்த சிறிய யைள்விக்கு பதிகல ைண்டுகைாள்ள இந்த நிறுவனம் உலகம் 

முழுவதும் யதடிப்பர்த்தது.  எப்படி ... 

ைாலணியின் பயணத்ரதத் வதாடங்குநவாம்… 

அவமரிக்காவின் புகழ்வபற்ற நிறுவனம் ஒன்றின் முத்திரைரயப் வபற்ற ஒரு நொடி ஷூவின் உதாைணத்ரத 

எடுத்துக் வகாள்ளுயவாம். ஆனால், இந்த நிருவனம் அந்த நொடி ஷூகவ உருவாக்கவில்ரல. இந்த நிறுவனம் 

அந்த ஷூகவத் தோரிக்ை இன்கனாரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் வசய்துள்ைது. அந்த நிறுவனத்ரதக் 

கண்டுபிடிக்க சிறிது நேைம் எடுத்தது. அந்த ைம்கபனி வவகு வதாரலவில் இருந்ததால் அகதைண்டுபிடிக்ை 

சிரமப்பட்டது. அகதக் ைண்டுபிடிக்ை அவர்கள் வதன் வகாரியா கசன்றார்கள். இந்த பயணம் யசார்கவத் 

தந்தாலும், ஒரு நொடி ஷூ  எப்படி உருவாகிறது என்பகதக் ைண்டு பிடித்த உணர்வில் அவர்கள் 

மகிழ்ச்சியரடந்தனர். ஆனால், பின்பு இது ஒரு ஆைம்பம் தான் என்பரத அவர்கள் கண்டறிந்தனர். 

வதன் வகாரியாவின் உள்ள அந்த நிறுவனம் அந்த ஷூரவ உருவாக்கவில்ரல, மாறாை, அது ஜைார்த்தாவில் 

அரமந்துள்ை இந்நதாநனசியாவின் இன்கனாரு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஷூரவ இது வாங்குகிறது 

என்பகத அறிந்தனர். அந்த நிறுவனம் இந்யதாயனசிே ேகைத்தின் வதாழில்துரற பகுதியில் அரமந்துள்ைது. 

இந்த இடத்தின் வபயர் - டாங்நகைாங். 

ஆச்சரிேமான விஷயம் என்னவவன்றால், முழு நவரலயும் இங்கு வசய்யப்படவில்ரல. சுவாைஸ்யமான 

உண்ரம என்னவவன்றால், ஷூவின் உயர் வடிவரமப்புகள் கணினி மூலம் ரதவானின் அறியப்படாத ஒரு 

நிறுவனம் கசய்கிறது. 

இந்த வடிவரமப்பு மூன்று பகுதிகரைக் வகாண்டது. அதன் முதல் பகுதி கால்விைரல உள்ைடக்கிய நமல் 

பகுதி. இைண்டாவது பகுதி ஷூவின் உள் பக்கமாகும். மூன்றாவது பகுதி ேடக்கும்நபாது தரைரயத் வதாடும் 

அடிப்பகுதி. இரவ மட்டும்தான், ஷவின் பகுதிைள் அல்ல. இந்த முக்கிய பகுதிகள் நமலும் 20 பகுதிகைாக 

பிரிக்கப்படுகின்றன. 

இந்த ஷூவின் முக்கிய மூலப் கபாருள் - நதால். இது பசுவின் நதால். இந்த குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக 

மாடுகள் அவமரிக்காவின் வடக்சாசுக்கு வகாண்டு வைப்படுகின்றன. ேவீன வதாழில்நுட்பத்துடன் 

உருவாக்கப்பட்ட இரறச்சி கூடங்களில் உள்ை இயந்திைங்கள் மூலம் அகவகள் வகால்லப்பட்டு. அகவைளின் 

உடலில் இருந்து நதால் நுண்ணிே முகறயில் பிரித்கதடுக்ைப்படுகிறது. வமன்ரமரய பைாமரிக்க, இது பல 

நவதியியல் வசயல்முரறகள் மூலம் பக்குவப்படுத்தப்படுகிறது. பின்னர், இது உப்பு நீைால் 

சிகிச்ரசயளிக்கப்படுகிறது. இந்த வசயல்பாட்டில், ஒரு நதால் துண்டு 750 இைசாயன சிகிச்கசகள் வழியாக 

ைடந்து வசல்கிறது. 

பின்புஇந்த நதால் சைக்கு ையில்களில் மூலம் அவமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இந்த 

பதப்படுத்தப்பட்ட நதாலின் பயணம் கடல் பாரத வழியாக வதாடங்குகிறது. இந்த வபரிய மூட்ரடகள் வதன் 

வகாரியாவின் பூசன் என்று அரைக்கப்படும் இடத்திற்கு வகாண்டு வசல்லப்படுகின்றன. இங்நக, இரவ சிறந்த 

முரறயில் சுத்தம் வசய்யப்படுகின்றன. 

சுற்றுச்சூைல் பிைச்சிரனயில் அவமரிக்காவில் கடுரமயான சட்டங்கள் உள்ைன. அசுத்தமான தண்ணீரை சுத்தம் 

வசய்யாமல் ஆற்றில் விட முடியாது. சுத்தமான நீர் மற்றும் காற்றுக்கான கடுரமயான தைங்கரை அவர்ைள் 

கரடபிடிக்கின்றனர். ஏநதனும் தவறு ேடந்தால், அவர்கள் கடுரமயான தண்டரனரய வசலுத்த நவண்டும். 

இந்த நவரலக்கு அதிக சம்பைம் வைங்கப்படுகிறது. நமலும், அரவ நதால் நவரலகளுடன் 

வதாடர்புரடயரவ என்பதால் அரவ சமூகத்தால் இழிவுபடுத்தப்பட்டுள்ைன. இந்த சிைமங்களிலிருந்து 

தங்கரைத் தப்பிக்க அவமரிக்கர்கள் ஒரு வழிரயக் கண்டுபிடித்துள்ைனர். இந்த அழுக்ரக எந்த ஆசிய 



  
 
 

ோட்டிலும் எறிய திட்டமிட்டு அங்யை எறிந்தனர். விமானங்களுக்கான பணத்ரத வசலுத்திேபின், 

அவமரிக்காவில் மீதமான யவகலேச் வசய்வது மலிவானது. இது தவிை, ஒருவருக்கு ஷூவில் சிறந்த லாபம் 

கிரடக்கும். 

நதால் வண்ணமயமாக்கல் மற்றும் முடிவு யவகலைள் பூசனின் வதாழிற்சாரலகளில் வசய்யப்படுகிறது. 

இதற்காக, நதாலின் ஒவ்வவாரு பகுதியும் 20 வரகயான இைசாயன வசயல்முரறகள் வழியாக அனுப்பப்பட 

நவண்டும். இதன் நபாது, நதால், தூசி, துர்ோற்றம், நமல் அடுக்கு ஆகியவற்றின் அழுக்கு - அரனத்தும் 

இறுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டு ‘ேர்க்நடாங்’ ேதியில் விடப்படுகின்றன. இந்த மிகவும் விரலயுயர்ந்த 

கமன்கமோன மற்றும் தூய நதால் ெகார்த்தாவுக்கு விமானம் மூலம் எடுத்துச் வசல்லப்படுகிறது. 

இந்த யதாகல இங்நக விட்டுவிட்டு, ஷூவின் கீழ் பகுதிரயப் பற்றி நபசலாம். ஷூவின் கீழ் பகுதியின் நமல் 

பகுதியில் நுரைபஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கமல்லிே நுரைபஞ்சு வவப்பம் மற்றும் குளிர் 

பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுைாப்பு தருகிறது. இந்த நுரைபஞ்சு தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

வபாருட்களில் ஒன்று சவுதி அைபியின் கபட்யராலில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்நபாது, அடிப்பகுதி 

தோரிக்கும் முரற. இது ஸ்டாரின் நியூட்ரின் ைப்பரிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. அதன் சில பகுதி சவுதி 

அைபியின் கபட்யராலிருந்தும், மீதமுள்ைரவ நகாட்டாலாவின் சுைங்கங்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் 

வபஞ்சினிலிருந்தும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. வபஞ்சின் பிரித்வதடுக்கும் வதாழிற்சாரல ரதவானின் அணுசக்தி 

மின்சாைத்தால் இயக்கப்படுகிறது. 

வவளிப்புற கீழ் பக்கமும் வசய்யப்படுகிறது. ைட்டிங் ‘dyes’  உதவியுடன் வவட்டுவதன் மூலம் பல்நவறு 

வடிவங்கள் மற்றும் அைவுகளில் ஷூ நொடிரய உருவாக்கும் பணி உள்ைது. இரவ விரும்பிய வடிவங்கரைப் 

வபற அதிக அழுத்தம் மற்றும் சூடான ‘dye’ைளில் ரவக்கப்படுகின்றன. இதற்குப் பிறகு, இந்த பாகங்கள் 

மீதமுள்ை ஷூவுடன் யசர்க்ைப்படுகின்றன. 

வமாத்தத்தில், அரனத்து பிைபலமான நிறுவனங்களின் காலணிகளும் இந்த இடங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன 

என்பரத ோங்கள் அறிந்நதாம். இந்த காலணிகள் அரனத்திலும் எந்த வித்தியாசமும் இல்ரல. வபயர்களின் 

நலபிளிங்கில் பிைாண்டின் வபயர்ைளில் மட்டுயம நவறுபாடு உள்ைது. இந்த காலணிகள் வபரிய 

நிறுவனங்கைால் தங்ைளதாை முத்திரையிடப்படுகின்றன. 

ஷூவின் பயணம் விலங்குகரை காட்டுமிைாண்டித்தனமாகக் வகான்று, சுற்றுச்சூைரல அழித்து, அதன் 

யவகலோட்ைளின் ஆநைாக்கியத்ரத பாதித்து மற்றும் விரலமதிப்பற்ற ஆற்றரல கூட விழுங்குகிறது. ஷூ 

வசய்யப்பட்ட பிறகும், இந்த பயணங்கள் முடிேவில்ரல. 

இந்த ஷூ  சுமத்ைாவின் மரைக்காடுகளில் வைரும் மைங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கமன் திசு காகிதத்தில் 

சுற்றப்பட்டிருக்கும். ஆைம்ப காலத்தில், காலணிகளின் வபட்டி புதிய தடித்த அட்ரடயால் வசய்யப்பட்டது. 

இப்நபாது, ஷூ உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பல சுற்றுச்சூைரலக் காப்பாற்றும் வரகயில் சிந்திக்கத் 

வதாடங்கியுள்ைன. இந்த வபட்டிகள் மறுசுைற்சி கசய்ேப்பட்ட பகழே யபப்பர்ைளிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

ஷூவின் தனித்துவமான பயணம் 3 வாைங்கள் ஆகும். இந்த ஷூவின் தனித்துவமான பேணத்கதத்தாண்டி 

பாதசாரிைளால் எவ்வைவு தூைம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற நகள்விரய ஒருவர் எழுப்பக்கூடாது. 

காலணிகளின் கரத எந்த குறிப்பிட்ட ோட்டிற்கும் வசாந்தமானது அல்ல. அவமரிக்காரவப் பற்றி 

சித்தரிக்கப்பட்டுள்ைபடி, கனடா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திநைலியா மற்றும் ஐநைாப்பா மற்றும் உலகின் அரனத்து 

பகுதிகளிலும் உள்ை காலணி உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கும் இது கபாருந்தும். 

இந்த பிைச்சிரனயில் ோம் எந்த கவனத்ரத எடுக்கத் தவறினாலும், அநத விரைவுகரையும் ோம் எதிர்வகாள்ை 

நவண்டியிருக்கும். காலணிகளின் அநத விரலரய ோம் வசலுத்த நவண்டியிருக்கும். 

ANUPAM MISHRA 
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இைாவணன் ைாமாயணத்ரத ஓதினான் 
 

சனாதன தர்மத்ரத விட பரைய மதம் இருக்கிறது. அது ஆற்றின் மதம். கங்ரகயின் 

மீட்பவர்கள் இந்த மதத்ரத முதலில் ஏற்றுக்வகாள்ை நவண்டும். 

இரவ நவறுபட்ட பிைச்சிரனகள். இயற்ரகயின் காவலண்டர் மற்றும் 

அலுவலகத்தின் சுவர்களிலும் வீட்டிலும் சுவர்களிலும் வதாங்கும் பஞ்சாட் 

காவலண்டர் (இதற்கு ஏற்ப நாம் நமது ேடவடிக்ரகைகள எடுக்க முடிவு 

கசய்கியறாம்) பற்றி சிந்தியுங்கள். இரவ முற்றிலும் நவறுபட்ட பிைச்சிரனகள். 

இந்த காவலண்டரின் பக்கங்கள் ஒரு வருடத்தில் 12 முரறைள் மாற்றப்படும். 

ஆனால் இயற்ரகயின் காவலண்டரின் ஒரு பக்கம் ஆயிைக்கணக்கான அல்லது 

மில்லியன் ஆண்டுகளாைத் திருப்பப்படுகிறது. கங்ரக ேதிரயப் பற்றி இங்கு 

விவாதிக்க ோம் இங்கு கூடியிருக்கிநறாம், எனநவ இயற்ரகயின் காவலண்டரையும் புவியியல் 

ோட்காட்டிரயயும் ோம் மறந்துவிடக் கூடாது. மில்லியன் கணக்கான ஆண்டின் காவலண்டரை நிரனவில் 

ரவத்துக் வகாள்ளும்படி நகட்பது, ேம்முரடய தற்நபாரதய கடரமரய ோம் மறக்ையவண்டும் என்று 

அர்த்தமல்ல என்பரத எப்நபாதும் மனதில் வகாள்ை நவண்டும். 

கங்ரக மாசுபட்டுள்ைது. அரத சுத்தம் வசய்ய நவண்டிய அவசியம் உள்ைது. கடந்த காலத்தில் இரத சுத்தம் 

வசய்ய பல்நவறு திட்டங்கள் இருந்தன. எந்தவவாரு முடிரவயும் அளிக்காமல் சில ஆயிைம் மில்லியன் 

ரூபாய்கள் ஏற்கனநவ அதற்காக வசலவிடப்பட்டுள்ைன. எனநவ, எந்தவவாரு நவரலரயயும் கவறும் மனக் 

கிளர்ச்சிகளில் இருந்து மட்டும் எடுத்து, ஒரு வபரிய வதாரகரய வசலவழித்து, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்ரல 

என்பகத ைண்டுள்யளாம். 

குைந்ரதகள் பிடிவாதமாக இருக்கலாம், வகட்ட குைந்ரதகள் இருக்கலாம். ஆனால், ேம் ோட்டில், தாய் ஒரு 

வகட்ட தாயாக இருக்க முடியாது என்று ேம்பப்படுகிறது. கங்ரகரய சுத்தம் வசய்ய முயற்சிக்கும் குைந்ரதகள், 

அது ஏன் சுத்தம் வசய்யப்படவில்ரல என்று சிறிது நேைம் நயாசித்துப் பாருங்கள். நமது அம்மா இவ்வைவு 

பிடிவாதக்ைாரிோ? புனிதர்கள், சமூக அரமப்புகள், விஞ்ஞானிகளின் குழு, கங்ரக நிறுவனம் மற்றும் உலக 

வங்கியின் முதலாளிகள் ஆகிநயாரின் நேர்ரமயான ஆர்வம் இருந்தநபாதிலும், இந்த தாய் அரத சுத்தம் வசய்ய 

தயாைாக இல்ரல. ஒருநவரை, இந்த புதிரை ோம் புரிந்து வகாள்ை நவண்டும். 

அது ேல்லது அல்லது வகட்டது என்றாலும், ஒவ்வவாரு ைாலத்தினருக்கும் அதன் வசாந்த சிந்தரன அல்லது 

கைாடி கிரடத்துள்ைது. அதன் நிறம் மிகவும் மந்திைமானது, அது எல்லா யைாடிகளின் நிறத்ரதயும் மரறக்கிறது. 

இது மூவர்ணங்ைளின் கைாடியோ அல்லது இரு வர்ணங்ைளின் வகாடியோ; சிவப்யபா அல்லது குங்குமப்பூயவா 

- அரனவருநம அரத வைநவற்று அதன் இரசக்கு ேடனமாடுகியறாம். புறம்யநாக்கு மற்றும் உள்யநாக்கு 

மக்கள் கூட அரத ஏற்றுக்வகாள்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் சரியாகப் புரிந்துவகாண்ட பிறகு அரத 

ஆதரிக்கிறார்கள் அல்லது அவர்களில் சிலர் அரத கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுகிறார்கள். எனநவ, கடந்த 60 

முதல் 70 ஆண்டுகள் வரையிலான ைாலங்ைள் வைர்ச்சியின் யுகமாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்கவாருவரும் இந்த 

ோட்ரட பின்தங்கிய நாடாைக் கருதத் வதாடங்கியுள்ைனர், நமலும் அரத அபிவிருத்தி வசய்வதற்கான தனது 

உறுதிப்பாட்ரடக் காட்ட அவர்ைள்  தயாைாக இருக்கிறார்ைள் . ‘வைர்ச்சிக்காக உறுதியளிக்கப்பட்டவர்’ நபான்ற 

கபேரகட மிகுந்த வார்த்கத மரியாரதயுடன் கருதப்படுகிறது. 

மீண்டும் கங்ரகக்கு வருநவாம். பரைய யவதங்களும் புவியியல் உண்ரமகளும் கங்ரக ஒரு மனிதனால் 

உருவாக்கப்படவில்ரல என்ற உண்ரமரய வவளிப்படுத்துகின்றன. ைங்கை பிறக்கவில்ரல, அது நிலத்தில் 

நதான்றியது என்பகத கவளிப்படுத்தும் பலவிதமான தற்வசயல் நிகழ்வுகள் இருகின்றன. புவியியல் மற்றும் 

புவியியல் இந்த நதாற்றத்ரத இமயமரலயின் பிறப்புடன் இரணத்துள்ைது என்பரத வவளிப்படுத்துகிறது-

இது ஒரு இயற்ரக நிகழ்வு, இது சுமார் 230 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ேடந்தது. இதனுடன், நம் வீட்டுச் 

சுவர்களில் வதாங்கும் காவலண்டர்கரை நிரனவு கூர்நவாம். இது வவறும் 2013 வருடங்ைகளத்தான் நமக்குக் 

ைாட்டுகிறது. 

காலத்தின் இந்த யைாடிக்ைணக்ைான வருடங்ைகள ோம் மறந்துவிடுநவாம், நமலும் ைங்கை தண்ணீரில் 

நிைம்பியிருப்பரத, இயற்ரக அரத மரையுடன் மட்டும் வதாடர்புபடுத்தவில்ரல. நமக்கு ோன்கு 

மாதங்களுக்கு மட்டுநம மரைக்காலம் உள்ைது. இந்த பாக்கிேத்கத, நாம் தண்ணீருடன் நஹமந்திற்கு 



  
 
 

(பருவைாலத்கத) கதாடர்பு உள்ளது என்ற நமது நம்பிக்கைகே நிகல நிறுத்த அதனுடன் இரணத்துப் 

யபசுகியறாம். ஒருயவகள அது அப்படிநய கூட இருக்கலாம். இன்ரறய அமர்வின் தகலப்பு ‘கங்ரகயின் உயர் 

நிகல பருவங்ைள்’ ஆகும். இயற்ரகயானது ‘கங்நகாட்டரி’ மற்றும் ‘நகாமுக்’ நபான்ற இடங்கரை இவ்வைவு 

மிை உயைத்தில் பனிஅடர்ந்த ஒரு குளிர்ந்த இடங்ைகள உருவாக்கியுள்ைது என்பகதயும் இந்த இடங்ைளில் பணி 

எப்யபாதும் உருைா நிகலயில் இருப்பது இல்கல என்பதற்கும் உங்கள் கவனத்ரத ஈர்க்க நவண்டும். 

கபாதுவாை மரை நின்றபின், அதனுடன் உருகும் பனியின் இரடவிடாத ஓட்டமும் ஒரு பகுதியாக மாறும். 

ேம் சமூகம் கங்ரகரய தாயாகக் கருதி, சமஸ்கிருத வமாழியில் நபாஜ்புரிக்கு ஸ்நலாகாக்கள், பாடல்கள் மற்றும் 

நாட்டுப்புற பாடல்ைள் ஆகிே வடிவங்களில் இலக்கியங்கரை உருவாக்கிேது. அரதப் பாதுகாக்க தனது சமூகம் 

மதத்ரதப் பயன்படுத்தியுள்ைது. சனாதன தர்மத்திற்கு ஒரு பரைய மதம் இருக்கிறது என்பரதயும் நிரனவில் 

ரவத்திருக்ையவண்டும். அது ேதியின் மதம் என்று அரைக்கப்படுகிறது. ஒரு வழி, ஒரு பள்ைத்தாக்கு மற்றும் 

ஒரு ஓட்டத்ரதப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதன் யதான்றிே இடத்திலிருந்து கடலுக்கு கசன்று அகடவகத இது 

காட்டுகிறது. ேதியின் மதத்ரத ோம் அரடயாைம் காண முடியாது, ஏவனன்றால் நமது மதம் அதனுடன் 

வதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால், எல்லா மதங்களுக்கும் நமலாக ஏன் வைர்ச்சி என்ற மதத்தின் புதிய பதாரக வவளிவைத் வதாடங்கியது 

என்பது யாருக்கும் வதரியாது. இந்த விவாதம் நமாசமாகத் நதான்றலாம், ஆனால் இந்த பதாரகயின் கீழ் மக்கள் 

வபரிய அரணகரை உருவாக்கத் வதாடங்கினர் என்று ஒருவர் வசால்லலாம். ஒரு பள்ைத்தாக்கிலிருந்து 

மற்வறாரு பள்ைத்தாக்குக்கு தண்ணீர் வகாண்டு வருவது வதாடர்பான பிைச்சிரனயில், ேதியின் மதத்ரத 

உரடப்பதன் மூலம், பல்நவறு விதமான முரன்பட்ட நிகலைள் இருந்தநபாதிலும், வபரிய திட்டங்கள் மூலம் 

ஒருமனதாக ஏற்றுக்வகாள்ைப்பட்டது. பல்நவறு மாநிலங்களில் ஓடிக்வகாண்டிருந்த பகிைதி, நகாமதி, கங்ரக 

நபான்ற ஆறுகள், இந்த பதாரகயின் கீழ் வரும்நபாது, அதன் தாயின் பாத்திைத்திற்கு பதிலாக ஒரு குறிப்பிட்ட 

மாநிலத்தின் உயிர்ோடியாக மாறும். அரணகள் கட்டப்படுவதால் இது ஒரு பதற்றமான புள்ளியாக மாறி, 

எந்தவிதமான தீவிை மற்றும் அர்த்தமுள்ை விவாதத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி ரவத்தது. 2 மாநிலங்களில் ஒயர 

அரசிேல் கட்சி ஆட்சி கசய்தாலும் அரண பிைச்சிரன மற்றும் நீர் பிரித்தல் ஆகியரவ முடிவில்லாத சர்ச்கசோை 

மாறும். அரனத்து பணக்காைர்களும் அைசியல் கட்சிகளின் தரலவர்களும் அரணயுடன் தங்கரை இரணத்துக் 

வகாள்கிறார்கள். ேதிகரை ஒன்றிரணப்பது அவசியம் என்று எல்நலாரும் சிந்திக்கத் வதாடங்குகிறார்கள். 

இயற்ரகயானது இந்த ேதிகரை காலத்தின் நதரவக்நகற்ப ஒன்றிரணக்கிறது என்ற உண்ரமரய அகனவரும் 

மறந்துவிடுகிறார்ைள். அப்படி நடக்கும்யபாதுதான் தான் கங்ரக மற்றும் யமுனாவின் சங்கமத்ரதக் காணலாம். 

இந்த சங்ைமத்திற்கு கடன்பட்டுள்ை சமூகம் இந்த இடத்ரத அப்யபாது ஒரு யாத்ரீைத் தளமாை ேடத்தத் 

வதாடங்குகிறது. அதன் வழியில், இயற்ரக இந்த ேதிரய பல பிரிவுைளாை பிரிக்கிறது. பிரிக்ைப்படாமல், எந்த 

ேதியும் மற்ற ேதியுடன் அல்லது கடலுடன் தன்ரன ஒன்றிரணக்க முடியாது. 

வதாழில்கள் வைர்ச்சி என்ற வபயரில் நீர்ப்பாசன வசதிகரை வைங்குவதற்காக அரணகள் ைட்டப்பதுவதன் 

மூலம் ஆற்றில் இருந்து சுத்தமான தண்ணீரை எடுக்கியறாம், மின்சாைம் தயாரிக்கியறாம். விரைவாக அதிகரித்து 

வரும் ேகைங்களுக்கு நீர் வைங்கல் மூலம் மீதமுள்ை நீர் திருடப்படுகிகியறாம். இரதச் வசய்கின்ற நாம், இந்த 

ேகைங்களில் வபரிய கால்வாய்கள் இருந்தன என்பரத மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த கால்வாய்கள் 

மரைக்காலத்தின் நீரை யதக்கவும், வவள்ைகபருக்ைத்ரத கட்டுப்படுத்தவும், நீரின் அைரவ உயர்த்தவும் 

பயன்படுகின்றன. மீதமுள்ை 8 மாதங்களுக்கு மக்களின் தாகத்ரதத் தணிக்க இந்த நீர் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

இப்நபாது, இந்த இடங்களில் நிலத்தின் வில்கல வீதம் ைாக்வகட் யபால் யவைமாை பறக்கிறது. இந்த 

கால்வாய்களின் இருப்ரப அகற்றுவதற்காக கட்டடம் கட்டுபவர்கள், தரலவர்கள் மற்றும் உயர் 

அதிகாரிகைால் ஒரு கூட்டு முயற்சி நமற்வகாள்ைப்படுகிறது. மகாைாஷ்டிைாவில் மிக நமாசமான பஞ்சம் 

ஏற்பட்டது மற்றும் ஒரு ோள் மரை காைணமாக புநன மற்றும் மும்ரபயில் வவள்ைம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

இந்திைனின் மற்வறாரு வபயர் அல்லது புகனவபயர் புைந்திைா. புைந்திைா என்றால், சிறிய ேகைங்கள் அல்லது 

ேகைங்கரை அழிப்பதில் மற்றும் நகாட்ரடகரை உரடப்பதில் நிபுணர் என்பதாகும். தண்ணீரை நிறுத்த 

இந்திைரன நமது ேண்பைாக்கவில்ரல என்றால், அது நிச்சயமாக வவள்ைத்ரத ஏற்படுத்தும். இந்த நீர் எங்யைா 

மகறந்துவிட்டால், ோம் பஞ்சத்ரத எதிர்வகாள்ை நவண்டியிருக்கும். 

மீண்டும் கங்ரகக்கு வருநவாம். உத்தைைாண்ட் வவள்ைம் அல்லது கங்ரகயின் வவள்ைம் பற்றிய 

வதாரலக்காட்சி வசய்திகரை நிரனவில் வகாள்யவாம். ேதியின் தன்கமகே மதிக்ைாமல் நகாயில்கரையும் 

விடுதிைகளயும் கட்டிநனாம். இந்த வவள்ைம் அதன் ஓட்டத்தில் சிகலைகளக் கைாண்டு கசன்றுள்ைது. 

அபிவிருத்தி என்ற வபயரில் ஆற்றில் இருந்து தண்ணீரை எடுக்கத் வதாடங்கிநனாம், நிலத்தின் மதிப்பு என்ற 

வபயரில் கால்வாய்கரை அழித்து, ேகைங்களின் மற்றும் விவசாயத்தின் அழுக்குகரையும், ஆற்றில் கலந்து, 

பின்னர் சுத்தம் வசய்வதற்கான திட்டத்ரத உருவாக்கத் வதாடங்கிநனாம். ேதிைள் வடிைால்ைளாை 



  
 
 

மாற்றப்பட்டுள்ளன; வடிகால்ைகள சுத்தம் வசய்ய வழி இல்ரல. வைர்ச்சி என்ற வபயரில் ைசாயனங்கைால் 

ேர்மதா எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டுள்ைது என்பகத பாருச்சிற்குச் வசன்று அங்நக பாருங்கள். ஆறுகரை இந்த 

வழியில் சுத்தம் வசய்ய முடியாது. ஒவ்வவாரு முரறயும், ோங்கள் வருத்தப்படுநவாம். 

எங்களுக்கு ேம்பிக்ரக இல்ரலயா? ேதியின் மதத்ரத ோம் சரியான முரறயில் புரிந்து வகாள்ை நவண்டும் என்ற 

ஒநை ஒரு ேம்பிக்ரக மட்டுநம உள்ைது. எந்தவவாரு விநைாத உணர்வும் இல்லாமல் ேமது வைர்ச்சிக்கான 

விருப்பத்ரத ஆைாய நவண்டும். கங்ரகரயநயா இமயமரலரயநயா யாரும் அதற்கு எதிைாக சதி வசய்வதன் 

மூலம் அகத அழிக்ைவில்ரல. இவர்கள் நம் மக்கள். வைர்ச்சி, வமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தி, ஆறுகரை 

ஒன்றிரணத்தல், வபரிய அரணகள் நபான்ற பிரச்சகனைள் உள்ைன - இது இந்த குழு அல்லது அந்தக் குழுவால் 

வசய்யப்படுகிறது. வைர்ச்சியின் பதாரகயின் கீழ், ஆளும் ைட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இரடயிலான 

நவறுபாடு இல்லாமல் யபாய்விடுகிறது. மைாத்தியில் ஒரு அைகான வசால் உள்ைது: ‘ைாவண நதாண்டி 

ைாமாயணம்’ அதன் கபாருள் ‘ைாவணநன ைாமாயணத்தின் கரதரயச் வசால்கிறான்’ என்பதாகும். அத்தரகய 

இைாவணனாக ோம் மாறக்கூடாது. 

ANUPAM MISHRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

ைட்டுகை 5 (A) 

 

நீர் ஒரு வபரிய சவால் 
ஒருமுரற ோன் வடல்லியில் உள்ை ஒரு பள்ளியின் மாணவர்களிடம், 'தண்ணீர் 

எங்கிருந்து வருகிறது?' என்று நகட்நடன், அவர்கள் 'குைாய்களிலிருந்து', 'அது 

குைாய்களுக்கு எங்கிருந்து வருகிறது?' 'குைாய் கிணறுகளிலிருந்து’ என்று 

பதிலளித்தார்கள், யமலும் ‘அவர்களில் சிலர்,' அடிபம்பிலிருந்து', என்றும் சில 

மாணவர்கள் ேதிரயப் பற்றியும் நபசத் வதாடங்கினர். மாணவர்கள் மட்டும்தான் 

இப்படி இல்கல. ோன் சில இரைஞர்களிடமும், வபாது மக்களிடமும் இநத 

நகள்விரயக் நகட்நடன், அவர்கள் அரனவரும் ஒநை மாதிரியாக பதிலளித்தனர்.  

ஆனால் கல்வியறிவற்றவர்கள் மற்றும் மத்திய இமயமரலப் பகுதியில் வசித்து 

வரும் விலங்குகளுக்கு புல் வவட்டுவதில் ஈடுபடும் பிகரமரி கல்வியறிவுள்ை 

வபண்கள் நீரின் நதாற்றம் குறித்து வவவ்நவறு புரிதல்கரைக் வகாண்டுள்ைனர். இந்த பிைச்சிரனரய அவர்கள் 

இயற்ரகநயாடு வதாடர்புபடுத்திப் பார்க்கிறார்கள். காடுகளில் பறரவகளின் ஒலியுடன், அவர்களின் கர்வாலி 

பாடல் ‘பஞ்சு பந்தர்’ எதிவைாலிக்கிறது - ‘புநெல், பார்ஹிநயா குன் தாண்டு பானி இொ ரசலா பாஞ்ச் கீ 

ொகிநயா குன்’…. என் அன்பு ேண்பநை, வடத்தின் துைள்ைளின் சுகவகேக்ைட்டிலும், பாஞ்சின் நவர்களின் நீர் 

அதிக சுரவ வகாண்டது. இநதநபால், ‘லிநயான் வாண்நடா பானி பாஞ்ச் கீ ொைன் நகா, லிநயான் தாண்நடா 

பானி வெத்-ரபஷாக் யபான்ற பாடல்ைள் நீகரப்பற்றி பாடுகின்றன. 

தன்ஷ்யம் ரஷலா, ‘இயக்கத்தின்’ பிைபல கவிஞரும் ைவிகத எழுதி இவ்வாறு பாடியுள்ளார். ‘பாஞ்ச் புைாஷ் சி 

குரலகி தாலி, ோ கட்டா-ோ கட்டா நயான் ைைா  ொக்வாலி’, ‘பாட்டிநயான் மா சா தூத் கி ொரிநயான் மா 

பானி’…. ‘நயான் பன்ஜ் புைாஷ் நகான் நயான் தண்நடா பானி…’ இதன் வபாருள் பஞ்ச்-புைாஷின் காடுகரை 

வவட்ட நவண்டாம், அவற்ரறக் காப்பாற்றி பாதுகாக்க நவண்டும். அதன் இரலகரை விலங்குகள் 

சாப்பிடும்நபாது, ேமக்கு பால் கிரடக்கிறது, ஆனால் இரத விட, அதன் நவர்கள் குளிர்ந்த நீரைக் வகாடுக்கிறது. 

மரலகளின் கிைாமங்களில் குைாய் வழியாக தண்ணீர் கிரடகிறது, ஆனால், பழங் காலத்தில், நீர் ஆதாைங்கள் 

இருந்த இடங்களில் கிைாமங்கள் உருவாகின. மரலகளின் ேடுவில் 4000 முதல் 8000 அடி உயைத்தில் 

இயற்ரகயாக வைரும் பஞ்ச் எப்நபாதும் பசுரமயான மைமாகும். பஞ்ச், ரபன் மரங்ைகளப் நபால 

தனித்துவமாக வைரவதில்ரல, ஆனால் பஞ்ச் ஒரு சக்திவாய்ந்த கலப்பு சமுதாயத்ரதக் வகாண்டுள்ைது. 

பஞ்சுடன், நூறு வரகயான புல்லுருவிகள், புதர்கள் மற்றும் புற்ைள் வைரும். இவற்றில் புைாஷ், கஃபால், கிங்கர், 

அயார், காக்ஸி, நைாயின்ஸ் நபான்றரவ அடங்கும். பஞ்ச் காடு எங்கிருந்தாலும், அதற்குக் கீநை நீர் ஆதாைம் 

நிச்சிேமாய் இருக்கும். இந்த நீர் மிகவும் சுரவயாகவும் வசரிமானசக்தி நிகறந்ததாைவும் இருப்பதால், ஒரு 

முரற குடிக்க வாய்ப்பு கிரடத்தால் அரத ஒருக்ைாலும் மறக்க முடியாது. 

பஞ்ச் உடன் வைரும் மைங்கரையும் புலனாய்வாைர்கள் அரடயாைம் கண்டுள்ைனர். இதில் வான்கநைக், 

உட்டிஸ், ஹின்சார், காஃபல், குஞ்சா – காட்டு நைாொ, பிரு நபான்றரவ அடங்கும். நீைாதாைம் வவறுமநன நீரின் 

ஆதாைம் மட்டுமல்ல, இது நிலமைளின் ைர்ப்பப்கபயிலிருந்து கிகடக்ைகபற்று பல்நவறு வபயர்களிலும், 

பல்நவறு வடிவங்களிலும் அறியப்படுகிறது. அரவ: தாைா, ேவுலா, சல்வானி, மாக்ைா, நீர்த்நதக்கம், கிணறு, 

கால்வாய், நபாகர், நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் சிறிய மற்றும் வபரிய ஆறுகள் ஆகும் - அரனத்திற்கும் அதன் 

தனித்துவமான அரடயாைம் கிரடத்துள்ைது.  

VIJAY JARDHARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

ைட்டுகை -5 (B) 

 

அைசியலரமப்பு, நீர் வகாள்ரக மற்றும் சமீபத்திய நீர் வேருக்கடி 
 

ஏப்ைல் 6, 2016 அன்று உச்சநீதிமன்றம் கூறிய கருத்து மூலம் சமீபத்திய நீர் வேருக்கடிரய 

ஒருவர் புரிந்து வகாள்ை முடியும், அதில் ேம் ோட்டின் பத்து மாநிலங்கள் பஞ்சத்தால் 

பாதிக்கப்படுவதாக நீதிமன்றம் இந்திய அைசிடம் கூறியுள்ைது. பாதைசம் 45 டிகிரிரயத் 

வதாடுகிறது. மக்களுக்கு குடிநீர் இல்ரல. அவர்களுக்கு உதவுங்கள். மகாைாஷ்டிைா, 

மத்தியப் பிைநதசம், சத்தீஸ்கர், ொர்கண்ட், கர்ோடகா, ஒடிசா, உத்தைபிைநதசம், 

வதலுங்கானா, ைாெஸ்தான் மற்றும் ஆந்திைா பஞ்சத்தின் தாக்கத்ரத அனுபவிக்கிறது. 

மகாைாஷ்டிைாவில் கிட்டத்தட்ட 20,000 கிைாமங்கள் பஞ்சத்தின் சிக்கலில் உள்ைன. 

மைாத்வாைாவின் நிரலரம மிகவும் நமாசமானது, அவர்கள் சிரறகரையும் 

மருத்துவமரனகரையும் மாற்ற நவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ைனர். சவுைாஷ்டிைாவின் நீர் நதக்கங்கள் இைண்டு 

மாதங்களுக்கு மட்டுநம நீரின் நதரவரய பூர்த்தி வசய்யும் நீரின் திறரனக் வகாண்டுள்ைன. 

பண்நடல்கண்டிலிருந்து மக்கள் குடிமாறத் வதாடங்கியுள்ைனர். தண்ணீர் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. தண்ணீர் 

பற்றாக்குரற உள்ை பகுதிகளுக்கு ையில்கள் வழியாக நீர் ஏற்பாடு வசய்யப்படுவதாக கருதப்படுகிறது. ோட்டின் 

700 நபர்ைள் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். புகழ்வபற்ற 91 நீர் நதக்கங்களில் 25% நீர் மட்டுநம உள்ைது. 

வைவிருக்கும் நகாரடயில் நீர் மற்றும் அதன் நீர்த்நதக்கங்களுக்கு என்ன நேரிடும், அதன் விரைவாக ஏற்படும் 

பாதிப்புைள் என்ன? 

KRISHNA GOPAL ‘VYAS’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

பயிற்சி 10 

கூட்டு பாைம்பரியத்கதப் பயன்படுத்துவதற்ைான யுக்தி 
குறிக்ககாள்: 

அகமதி மற்றும் நல்லிணக்ைத்திற்ைான ைலப்பு பாரம்பரிேத்கதப் பேன்படுத்துதல் 

சசயல்பாடுகள்: 

• பயிற்சிோளர் பயிற்சியின் குறிக்யைாள் அல்லது யநாக்ைத்கத அடிக்யைாடிட்டுக் ைாட்ட யவண்டும் 

• குழு யவகல 

• பகுதி வாரிோை குழுக்ைகள உருவாக்ைப்பட யவண்டும். ஒவ்கவாரு புவியிேல் பகுதியும் ைலாச்சார 

அகடோளத்கதயும் ஒருவித தனித்துவத்கதயும் கைாண்டுள்ளது, அகவ மற்ற பகுதிைளிலிருந்து 

யவறுபடலாம். எனயவ, பிராந்திே அகடோளங்ைளின்படி மூயலாபாேத்கத (ஒழுக்ை மதிப்பு) 

வகுப்பது நல்லது. 

• குழுமுகறயில் ைலந்துகரோடல் 

• விளக்குதல் 

விவாதக் கருத்துக்கள்: 

• சமூைங்ைளிகடயே அகமதிகேயும் நல்லிணக்ைத்கதயும் மீட்கடடுக்ை கூட்டு பாரம்பரிேத்கதப் 

பேன்படுத்துவதற்ைாை மூயலாபாேத்கத உருவாக்குதல் 

• இன்கறே சமூைத்தில் கூட்டு பாரம்பரிேத்கத பாதுைாக்ைவும், வளப்படுத்தவும், பிரபலப்படுத்தவும் 

வழிைள் மற்றும் வழிமுகறைகள ஆராய்தல். 

• உத்திைகள உருவாக்கிே பிறகு அனுபவங்ைகளப் பகிர்வது 

கதவவயான சபாருட்கள்: 

  சார்ட் யபப்பர், மார்க்ைர், ஸ்கைட்ச் யபனா, யடப். 

கநரம்: 

2:00 மணி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ஊக்குனர்ைளுக்ைான குறிப்பு 
தற்நபாரதய பயிற்சியில், அடிமட்ட மட்டத்தில் மூநலாபாயத்ரத உருவாக்குதல் மற்றும் மூநலாபாயத்ரத 

வசயல்படுத்துதல் வதாடங்கும். எனநவ, பயிற்சிோளர்ைள் முந்ரதய அரனத்து பயிற்சிகளின் சுருக்கத்ரதயும் 

எல்லாக் குழுவிற்கும் புரியும்படி விளக்குவது மிை முக்கியம். பயிற்சிோளர்ைள் (கள்) படிப்படியாக உள்ைடக்கம் 

மற்றும் அரனத்து பயிற்சிகளின் வசயல்முரறகரையும் விளக்ை நவண்டும். இது முடிந்ததும், முரண்பாடுைள 

சூழ்நிரலகளில் திறம்பட தரலயிடுவதற்கும் அரமதி மற்றும் ேல்லிணக்கத்ரதக் வகாண்டுவருவதற்கும் 

கலப்பு பாைம்பரியத்ரத ஒரு ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துவதற்கான மூநலாபாயத்ரத வகுப்பதன் அவசியத்ரத 

பங்நகற்பாைர்கள் புரிந்துவகாள்வார்கள். கலப்பு பாைம்பரியம் குறித்த பயிற்சி இத்துடன் முடிேவில்கல என 

பங்யைற்பாளர்ைளுக்கு நிரனவூட்ட நவண்டும், ஏவனன்றால் இது வரை ைற்றுக்கைாள்ளப்பட்டகவைகள 

உள்ளடக்கிே புத்தைங்ைள், பத்திரிரககள் மற்றும் அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்ரக மூலமும் அணுக முடியும் 

என்பகத கதளிவுபடுத்த யவண்டும். 

பயிற்சியின் வதாடக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ைபடி, ஒவ்வவாரு பிைாந்தியத்திற்கும் அதன் கலாச்சாை 

அரடயாைமும் தனித்துவமான மைபுகளும் உள்ைன. இந்த அரடயாைமும் தனித்துவமும் எப்நபாதும் 

மதிக்கப்பட நவண்டும். வவவ்நவறு பிைாந்தியங்கரைச் நசர்ந்த வவவ்நவறு குழுக்கள் அவற்றின் புவியியல் 

பகுதிக்கு நவறுபட்ட மூநலாபாயத்ரத உருவாக்கக்கூடும். 

சமூக பதட்டங்களும் நமாதல்களும் சமூக-அைசியல் மற்றும் வபாருைாதாை சூழ்நிரலகளின் தயாரிப்புகள் 

என்பரத பங்நகற்பாைர்களுக்கு பயிற்சிோளர் (கள்) நிரனவூட்ட நவண்டும். அவற்றின் வவளிப்பாடுகள் 

நவறுபடலாம், ஆனால் முக்கிய காைணம் அப்படிநய இருக்கும். இன, வகுப்புவாத, சாதி, பாலினம், குலம் 

அல்லது நவறு எந்த வரகயான நமாதல்களும் சமூக-அைசியல் மற்றும் வபாருைாதாை சூழ்நிரலகளில் 

நவர்கரைக் வகாண்டுள்ைன. இந்த கட்டத்தில், பங்நகற்பாைர்கள் நகட்கலாம், இரவ முக்கிய சிக்கல்கரை 

உருவாக்கினால், பதட்டத்ரதக் குரறப்பதற்கும் அரமதிரயயும் ேல்லிணக்கத்ரதயும் வகாண்டுவருவதற்கான 

ஒரு கருவியாக கலப்பு பாைம்பரியத்ரத எடுத்துக்வகாள்வதற்கு பதிலாக இந்த சிக்கல்கரை ஏன் தீர்க்கக்கூடாது 

என பயிற்சிோளரிடம் யைட்ைலாம். அரனத்து வரகயான சமூக நமாதல்கரையும் நவைறுப்பதற்கான இறுதி 

தீர்வு ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியின் சமூக-வபாருைாதாை மற்றும் அைசியல் சூழ்நிரலகரை மாற்றுவதில் 

உள்ைது என்பரத அவர்கள் கூற நவண்டும். இது ஒரு நீண்டகால யுத்தமாகும், இது நியாயமான மற்றும் 

சமத்துவ சமுதாயத்தின் கனவு ேனவாகும் வரை வதாடரும். இந்த வசயல்பாட்டில், கலப்பு பாைம்பரியத்ரத ஒரு 

கருவியாகவும் பயன்படுத்தலாம்.  

குழுக்கள் முதலில் தங்கள் பகுதியில் உள்ை குறிப்பிட்ட சூழ்நிரலரயப் பற்றி விவாதிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பின்னர் அரவ குறிப்பிட்ட ேரடமுரறகரைப் வபாறுத்து மூநலாபாயத்திற்குச் 

வசல்லும். அவ்வாறு வசய்ய அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட நவண்டும், ஏவனன்றால் அவர்கள் தங்கள் பகுதியின் 

குறிப்பிட்ட நிரலரமகளுக்குள் ஆைமாகச் வசல்லும் யபாழுது, மூயலாபாேம் கூர்கமோை மாறும். 

 

விைக்கங்ைகள ஒருங்கிரணக்க முயற்சிக்காதீர்கள். குழுக்களுக்கு அவர்கள் மூநலாபாயத்ரத அவர்ைகளயே 

வகரந்து கவக்ைச் கசால்லுங்ைள். மூநலாபாயம் அடிமட்டத்தில் வசயல்படுத்தப்படுவரதப் பார்த்துகைாள்வது 

இப்நபாது அவர்களின் வபாறுப்பாகும். ஆனால் அநத நேைத்தில் மூநலாபாயத்தின் வேகிழ்வுத்தன்ரம 

வவற்றிக்கு முக்கியமானது என்பரத அவர்கள் அறிந்திருக்க நவண்டும். பயிற்சிோளர்ைளிடமிருந்து  எந்த 

உள்ளீடு அவசியமும் இதில் இருக்காது. 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிற்கசர்க்வக – 2 

சில பார்வவகள் 
1. பண்டிவககள் 2. உவடகள் 3. துணிகள் 4. வகவிவனப்சபாருட்கள் 5. நிவனவுச் சின்னங்கள் 



  
 
 

 



  
 
 

 



  
 
 

 



  
 
 

 



  
 
 

 



  
 
 

 



Glimpses-1, 
Festival ( Page  114) 

Glimpses-2, 
Dress ( Page  115) 

Glimpses-3, 
Textile ( Page  116) 

1 .Puttari (Harvest Festival), Kerala 

.Bihu  (Harvest Festival), Assam2 

3 .Tusu (Harvest Festival), Jharkhand 

.Bonalu, Telangana4 

.Chhath Pooja, Bihar and Jharkhand5 

6 .Harela, Uttarakhand 

.Nuakhai Festival, Orissa7 

8 .Gangaur, Rajasthan 

9 .Navroz, Persian New Year 

.Onam, Kerala10 

.Sarhul, Jharkhand11 

.Phooldei, Uttarakhand12 

.Makar Sankranti13 

14 .Shab-E-Barat

15 .Gudi Padwa (Marathi New Year) 

.Coorgi Saree or Kodaya Style Saree,1 
Karnataka

.Abha or Kanjar, Kutch,Gujrat2 

.Traditional Dress of Muslim Women,3 
Kerala

4 .Traditional Dress of , Tripura, 

.Parasi Dress5 

6 .Traditional Dress of Husband and 
Wife, Gujrat 

7 .Traditional Dress of Husband and 
Wife, Marwadi 

8. Mekhala, Asam

9. Pheran, Kashmir

10. Traditional Dress for Men and  
Women, Kerala

11. Kurti and Lehanga, Punjab

12. Manipuri Dress

13. Various Dresses

14. Garara 

.Ekat Textile,1 

.Sambalpuri, Odisha2 

3 .Ajrekh, Sindh, Pakistan 

4 .Bagru, Rajasthan 

5 .Chanderi, Madhya Prades 

.Batik Textile6 

7 .Bandhani or Bandhe, Gujrat 

.Leheria, Rajasthan8 

.Tant, Bengal9 

.Phool Gamcha10 

.North East Textile11 

.Maheshwari Textile, Gujrat12 

13 .Kalamkari,  Andhra Pradesh and
Telangana



Glimpses-4, Folk Instrument, 
( Page  117) 

Glimpses-5, 
Handicrafts ( Page  118) 

Glimpses-6, 
Monuments ( Page  119) 

1. Kartal

2. Ek Tara

3. Shenai

Nagara4.

Algoza5.

Manzeera6.

7. Dhup

Pepa (Asam)8.

9. Khanjari

10 .Damroo

11 .Been

12 .Ghatam

.Madal13 

14 .Tambura

15 .Ravan Hattha

.Banarsi Sari1 

.Katri2 

3 .Kalamkari 

4 .Bamboo Craft 

5 .Tribal Craft 

6 .Patiyali Jutti and Kolhapuri Chappal 

.Kumhar7 

8 .Handmade-Jute-Bags 

9 .Block Printing 

10 .Charkha Yarn

.Dari Handloom11 

.Bamboo Art12 

.Khurja Pottery13 

.Clay Work14 

15 .Puppet

.Aligarh Locks16 

.Ashoka Pillar, Patna, Bihar1 

2 .Surya Temple, Konark , Orissa 

.Qutub Minar, Delhi3 

.Taj Mahal, Aagra, Uttar Pradesh4 

5 .Thousand Pillar Temple, Town of 
Hanamkonda, Telangana State 

6 .Nupi Lane, Manipur 

7. Mahabat Maqbara in Junagadh, 
Gujrat

8. Rang Ghar, Siva Sagar, Assam

9. Chand Baori ,Bandikui, Dausa 

District, Rajasthan.

10. Bhagiratha’s Penance, 

Mahabalipuram, Chennai 



பிற்கசர்க்வக 3 

பிற்கசர்க்வககள் 



ைட்டுகை  -1

திைாவிட கலப்பு பாைம்பரியம் 

சொற்கடளப் புரிந்துசகாள்ளுதல் 

ஆக்ஸ்நபார்டு நமம்பட்ட கற்றல் அகைாதியின்படி, பாைம்பரியம் என்பது ஒரு ோடு 

அல்லது சமூகம் பல ஆண்டுகைாகக் வகாண்டிருந்த வைலாறு, மைபுகள் மற்றும் குணங்கள் 

மற்றும் அதன் தன்ரமயின் முக்கிய பகுதியாகும; கலப்பு என்பது வவவ்நவறு பாகங்கள் 

அல்லது வபாருட்கைால் ஆனது. 

திராவிை மக்கள் 

(1.) நோற்றமும் மற்றும்  ரலாறும் 

திைாவிடர்களின் நதாற்றம் மற்றும் வைலாறு குறித்து பல நகாட்பாடுகள் மற்றும் கண்நணாட்டங்கள் உள்ைன. 

தமிழ் யைாட்பாட்டின்படி, திைாவிடர்கள் முதலில் இந்தியாவின் வதற்கில் நீரில் மூழ்கிய குமரி கண்டத்திலிருந்து 

வந்தவர்கள். குமரி கண்டம் வலமுரியாவுடன் இரணக்கப்பட்டிருந்தது. 

உலக புத்தக கரலக்கைஞ்சியத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவின் ஆைம்பகால வாழ்விடங்களில் திைாவிடர்களும் 

ஒருவர். சுமார் கி. மூ 2500த்தில்  அவர்கள் சிந்து பள்ைத்தாக்கில் ஒரு நமம்பட்ட ோகரிகத்ரத உருவாக்கினர். 

திைாவிடன் என்பது இந்தியாவில் உள்ை ஒரு வமாழியியல் குழுவினருக்கு வைங்கப்பட்ட வபயர். அவர்கள் 

பண்ரடய இந்தியாவின் உண்கமோன முதல் குடிநயறிகள் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த குழு முக்கியமாக 

இந்திய சமுதாயத்தில் கீழ் வர்க்க மக்கைால் ஆனது. 

(2.) திராவிை நாகரிகம் 

திைாவிட ோகரிகம் சிந்து சமவவளி ோகரிகத்திற்கு ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிறது, அவற்றில் வபரும்பாலானரவ 

இன்ரறய பாகிஸ்தானுக்குள் உள்ைன. 1000 ஆண்டுகைாக வதாடர்ந்த ஹாரப்பா கலாச்சாைம் என்று 

அரைக்கப்படும் இந்த ோகரிகம் ஆயிைக்கணக்கான ஆண்டுகளின் குடிநயற்றத்தின் உச்சம் என்று 

கூறப்படுகிறது. விரிவான அகழ்வாைாய்ச்சிகள், திைாவிட கலாச்சாைம் சுமார் B.C.2500 ஆல் ேன்கு 

நிறுவப்பட்டிருப்பரதக் குறிக்கிறது. சிந்து பள்ைத்தாக்கின் கீழ்ப் பகுதி முழுவகதயும் இது உள்ைடக்கியதாக 

சமீபத்திய ஆய்வுகள் வதரிவிக்கின்றன. 

1920 களில் பாகிஸ்தானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வமாவஹன்நொதநைா மற்றும் ஹாரப்பா நபான்ற முக்கிய 

ேகைங்களும், இந்தியாவின் அகமதாபாத்திற்கு அருகிலுள்ை நலாதலும் துல்லியமான வதருத் திட்டங்களுடன் 

கவனமாக அரமக்கப்பட்திருந்தன. பல தட்டுைளாை ஒரு மதச் வசயல்பாட்ரட சுட்டிக்காட்டும் தனி 

ைட்டகமப்பு இருந்தது. சடங்கு குளியல் நோக்கங்களுக்காகப் வமாவஹன்நொதாநைாவில் வபரிய வதாட்டிரய 

பயன்படுத்தியிருக்கிறார்ைள். 

சிந்து சமவவளி ோகரிகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ேகைங்கள் இருந்தன, அவற்றில் சில 30,000 முதல் 40,000 மக்கள் 

வரை வாழ்ந்திருகின்றனர். ேகைங்கள் உயர் ோகரிகத்தின் ரமயங்கைாக இருந்தன. ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் ஒரு 

குளியலரற இருந்தது, ஒவ்வவாரு ேகைத்திலும் ஒரு கழிவுநீர் அரமப்பு இருந்தது. வீடுகள் வபரும்பாலும் 

சுடப்பட்ட வசங்கற்கைால் ைட்டபட்டிருந்தன; கவயிலில் சுடப்பட்ட வசங்கற்கள் எப்நபாதாவது 

பயன்படுத்தப்பட்டன. சில வீடுகள் பல அரறகரைக் வகாண்ட வபரிய மாளிரககள். மற்றரவ ஏரை 

மக்களுக்கும் ரகவிரனத் வதாழிலாைர்களுக்கும் சிறிய குடியிருப்புகைாக இருந்தன. நகாட்ரடகரை ஒத்த 

கட்டிடங்கள் ேகைங்கரை நிர்வகிக்க ஒருவித அைசியல் அரமப்பு இருந்ததாகக் கூறுகின்றன, அரவ வபரியரவ. 

எகிப்துக்கு யபான்ற வவகு வதாரலவில் உள்ை ோடுகளுடன் வர்த்தகம் வசய்து, 50 கடல் வசல்லும் 

கப்பல்கரைக் ரகயாைக்கூடிய ஒரு துரறமுகம் நலாதலில் இருந்திருக்கிறது. 

(3.) முக்கிய திராவிை குழுக்கள் 

பாக்கிஸ்தானில் பலுசிஸ்தானில் உள்ை பிைாகுயிகள் பிைத்திநயகமாக முஸ்லீம்கள், மத்திய மற்றும் வட 

இந்தியாவில் ஆதிவாசி மக்கைாக இருக்கும் நகாண்டுகள், கன்னடிகர்கள், மரலயாளிகள், இலங்ரக மற்றும் 

தமிழ்ோட்டில் உள்ை தமிைர்கள், மற்றும் வதலுங்கர்ைள் ஆகிய முக்கிய திைாவிடக் குழுக்கைாக உள்ைனர். 



  
 
 

 

(4.) திராவிை சமாழி 

 

திைாவிட வமாழிகளில் 26 வமாழிகள் உள்ைன, அரவ முக்கியமாக இந்தியாவின் வதற்குப் பகுதியில் 200 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கைால் நபசப்படுகின்றன, இது திைாவிடர்கரை உலகின் ோன்காவது வபரிய 

வமாழியியல் குழுவாக ஆக்குகிறது. அவற்றில் கன்னடம், மரலயாைம், தமிழ், வதலுங்கு ஆகியரவ அடங்கும். 

இந்திய மக்கள்வதாரகயில் சுமார் 24% நபர் திைாவிட வமாழிகள் நபசப்படுகிறார்கள். 

பாகிஸ்தான், நேபாைம், பங்கைாநதஷ், ஆப்கானிஸ்தான், இலங்ரக மற்றும் ஈைான் ஆகிய சில பகுதிகளில் 

திைாவிட வமாழிகள் நபசப்படுகின்றன என்றும் கருதப்படுகிறது. மநலசியா, சிங்கப்பூர், கனடா, அவமரிக்கா 

மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய ோடுகளிலும் வவளிோட்டு திைாவிடர்கள் உள்ைனர், அவர்கள் திைாவிட 

வமாழிகரைப் நபசுவதாகக் கூறப்படுகிறது. 

 

திைாவிடர்களுக்கு மிகவும் சிக்கலான எழுத்து முரற இருந்தது. முக்கியமாக களிமண் முத்திரைகள் பற்றிய 

கல்வவட்டுகள் மக்கள் எழுதும் கரலரய அறிந்திருந்தனர், கரடப்பிடித்தனர் என்பரத 

வவளிப்படுத்துகின்றன. குறியீடு விரசகள் எதுவும் கிரடக்காததால் திைாவிட ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் 

குறிப்பிடப்படவில்ரல. எனநவ முழு அர்த்தமும் முக்கியத்துவமும் இன்னும் புரிந்து வகாள்ைப்படவில்ரல. 

ஆனால் சில கல்வவட்டுகள் மக்கள் எண்ணவும் அைவிடவும் அறிந்திருந்தரதக் குறிக்கின்றன. திைாவிட 

வமாழிகள் 2000 ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக பதிவு வசய்யப்பட்ட வைலாற்ரறக் வகாண்டுள்ைன. 

 

(5.) திராவிை இலக்கியம் 

 

வதன்னிந்தியாவில் நபசப்படும் திைாவிட வமாழிகளில் பண்ரடய இலக்கியங்கள் உள்ைன. தமிழ், வதலுங்கு, 

கன்னடம் மற்றும் மரலயாைம் ஆகிய ோன்கு முக்கிய வமாழிகள். ஆைம்பகால கிைாசிக்கல் தமிழ் 

இலக்கியமான சங்கம் இைண்டு கவிஞர்கைால் எழுதப்பட்டது. ஒருவர் காதல் கவிரத எழுதினார். மற்வறான்று 

ைாொக்களின் மகிரமரயயும் துணிச்சரலயும், ேன்ரம தீரம பற்றியும் விவரித்தது. சங்கம் கிைாசிக்ஸ் நததி 

முக்கியமாக 300 களின் பி.சி. சங்க இலக்கியம் 473 எழுத்தாைர்கைால் எழுதப்பட்டது, அதில் 30 வபண்கள் 

அடங்குவர், அவர்களில் மிகவும் பிைபலமானவர், கவிஞர் அவுரவயர். 

 

சிலபாதிகாைம் மற்றும் மணிநமகரல ஆகிய இைண்டு வபரிய காவியங்கள் A.D. 200 ல் எழுதப்பட்டன. 500 களில், 

திருவள்ளுவர் திருக்குறகள எழுதினார், இது உன்னதமான வாழ்க்ரகக்கான வழிரயக் காட்டியது. ஏறக்குரறய 

A.D. 600 இலிருந்து பக்தி மத இலக்கியங்கள் தமிழில் இயற்றப்பட்டன. சிவாவின் அடிோர்ைளாகிே 

நாேன்மார்ைளும் விஷ்ணுவின் அடிோர்ைளாகிே ஆழ்வார்ைளும் ைவிஞர்ையள. இரு குழுக்களின் கவிரதகளும் 

தீவிைமான தனிப்பட்ட குணத்ரதக் வகாண்டிருந்தன இதில் வபண் கவிஞர்களும் அடங்குவர். 

 

பிற திைாவிட வமாழிகளில் உள்ை இலக்கியம் நபான்று இகவைளும் கருப்வபாருள்கரைப் பின்பற்றியது, இது 

தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத மைபுகைால் பாதிக்கப்பட்டது. தமிழ் இலக்கியங்கள் முக்கியமாக இந்து மற்றும் புத்த 

மைபுகரை பிைதிபலித்தன, கன்னட இலக்கியங்கள் சமண மதத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. 

வதன்னிந்திய வமாழிகளில் இலக்கியம் வட இந்தியாவின் பிைாந்திய இலக்கியங்கரை விட மிகவும் முன்யன 

உருவானகவ. 

 

(6.) திராவிை மேம் 

ஹைப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட களிமண் சிரலகள், திைாவிடர்கள் வபரும்பாலும் ஒரு தாய் வதய்வத்ரத 

வழிபட்டதாகக் குறிப்பிடுகின்றன, இது பின்னர் காளி என அரடயாைம் காணப்பட்டது. வழிபாட்டின் 

வபண்பால் பரிமாணம் திைாவிடர்களிரடநய மிகவும் பிைபலமாக இருந்தது.  

 

வடர்ைநகாட்டா சிற்பங்களில் கபண் வதய்வங்ள் ைாணப்படுகின்றன. அகவைள் கருவுறுதல் வதய்வங்கைாக 

இருக்கலாம் என்றும் அதன் வழிபாட்டாைர்கள் ஆநைாக்கியமான குைந்ரதகரையும் ேல்ல பயிர்கரையும் 

வபறுவார்கள் என்று ேம்பினர்.  

 

வதற்நக, மரியம்மா, எல்லம்மா, காமா, வமாைாசம்மா, மாதாங்கி, நசாலம்மா, மூசம்மா நபான்ற வதய்வங்கள் 

இருந்தன, அரவ இன்னும் பிைபலமான வபண் வழிபாடுகைாக இருக்கின்றன. 

 

திைாவிட மதம் இயற்ரகயான வபாருட்களில், இயற்ரக சக்திகளில் இயற்ரகக்கு அப்பாற்பட்ட 

வதய்வீகத்ரதயும் இருப்பரதயும் அறிந்தார்ைள். மைம், நிரலயான கல், இயற்கை அரனத்தும் திைாவிட 



  
 
 

வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன. இயற்ரகயின் கூறுகள், அதாவது பூமி, வேருப்பு, காற்று, நீர் மற்றும் 

அகிலம் ஆகியரவ வணங்கப்பட்டன. மூதாரதயர் வழிபாடும் திைாவிட மதத்தின் ஒரு அங்கமாக இருந்தது. 

ஒரு குறிப்பிட்ட குழு அல்லது குடும்பத்தின் சிறப்பு அரடயாைமாக நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

மதிக்கப்படும் ஒரு விலங்கு அல்லது பிற இயற்ரக வபாருரைக் குறிக்கும் இன மரபு சின்னமும் 

நகடமுகறயில் இருந்தது. 

விலங்குகளும் வழிபடப்பட்டன, அதில் பிைபலமான வடிவம் காரையின் திமிழ் ஆகும். களிமண் முத்திரைகள் 

யாரனகள், முதரலகள் மற்றும் பிற விலங்குகள் நபான்ற விலங்குகளின் உருவங்கரைக் வகாண்டிருந்தன, 

அரவ விலங்குகளுக்கான மரியாரத திைாவிட மதத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன என்பரத 

வவளிப்படுத்துகின்றன. 

(7.) திராவிை கண்காட்சிகள் மற்றும் பண்டிடககள் 

அரனத்து வதன்னிந்திய மாநிலங்களும் (தமிழ்ோடு, நகைைா, ஆந்திைா, வதலுங்கானா கர்ோடகா மற்றும் 

புதுச்நசரி எனப்படும் யூனியன் பிைநதசம்) அரனத்து நதசிய விைாக்கரையும் வகாண்டாடுகின்றன, ஆனால் 

பாைம்பரிய விைாரவக் வகாண்டாடுவது பற்றி நபசும்நபாது அது நவறுபட்டது. தமிழ்ோடு மற்றும் புதுச்நசரி 

ோன்கு ோட்கள் வபாங்கரலக் வகாண்டாடுகின்றன. இது ெனவரி ேடுப்பகுதியில் வகாண்டாடப்படும் 

ேன்றியின் பண்டிரக. இந்த மாநில மக்கள் விவசாய நிலங்களில் ேல்ல பயிர் விகழேவும், அதற்கு உறு 

துகணோை இருக்கும் விலங்குகள் மீது தங்கள் ேன்றிரயக் காட்டுகிறார்கள். யைரளா மக்கள் தங்கள் 

வல்லகமோன மன்னர் மஹாபலி நிரனவாக ஓணம் வகாண்டாடுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் முன் 

முற்றங்கரை மலர்கைால் அலங்கரிக்கின்றனர், சிறப்பு மற்றும் சுரவயான உணவுகரைத் தயாரிக்கிறார்கள் 

மற்றும் ஒருவருக்வகாருவர் பரிசுகரை பரிமாறிக்வகாள்கிறார்கள். மைர சங்கைாந்தி மற்றும் ஆந்திைா மற்றும் 

வதலுங்கானாவின் வபாங்கல் பண்டிகையிலும் ஒற்றுரமகள் உள்ைன. கர்ோடகாவில் உள்ை ரமசூரைச் நசர்ந்த 

தசைா மிகவும் பிைபலமானது மற்றும் தனித்துவமானது, இது சாமுநதஸ்வரி எனப்படும் யதவகதக்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. இரவ தவிை, தமிழ் புத்தாண்டு உகாடி, ைம்ொன், கிறிஸ்துமஸ், கைாகா, ஆடி 

வபருக்கு, விஷு  நபான்ற பிற பண்டிரககளும் உள்ைன. 

 

(8.) திராவிை  ர்த்ேகம் மற்றும் டகவிடனப்சபாருட்கள் 

ேன்கு தயாரிக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்கள், காரை வண்டிகளின் பிைதிகள், மனித முகத்ரதக் காட்டும் சிரலகள், 

வவண்கல வபாருள்கள் மற்றும் கண்ணாடி மணிகள் ஆகியவற்ரற வதால்வபாருள் ஆைாய்ச்சியாைர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ைனர். மட்பாண்டங்கள், சிற்பம், உநலாக நவரல, கண்ணாடி தயாரித்தல் உள்ளிட்ட 

ரகவிரனகளில் திைாவிடர்கள் திறரமயானவர்கள் என்பரத இரவ நிரூபிக்கின்றன. சிந்து சமவவளி 

ோகரிகத்திற்கும் மத்திய கிைக்கில் வமவசாப்வபாத்நதமியாவின் பண்ரடய ோகரிகத்திற்கும் வலுவான 

ஒற்றுரம உள்ைது. வடநமற்கு இந்தியாவிற்கும் பாைசீக வரைகுடாவிற்கும் இரடயில் கடல் வர்த்தகம் 

இருந்திருக்கலாம் என்று ேம்பப்படுகிறது. 

 

வர்த்தகம் திைாவிட மக்களுக்கு அத்தியாவசிய உணவுகள் மற்றும் அடிப்பரட மூலப்வபாருட்கைான மைம், மூல 

பருத்தி, சாயங்கள், உநலாகங்கள் மற்றும் கண்ணாடி நபான்றவற்ரற வைங்கியது. 

(9.) திராவிை விடளயாட்டு மற்றும் ேற்காப்பு கடல 

 

கபடி, நகா-நகா மற்றும் வசல்லப்பிைாணிகள் வதாடர்பான விரையாட்டுகள் திைாவிட மக்களிரடநய மிகவும் 

வபாதுவானரவ. தமிழ்ோட்டின் ெல்லிகட்டு விரையாட்டு அதன் நீண்ட வைலாற்ரறக் வகாண்டுள்ைது. 1930 

களில் வமாவஹன்நொதநைா அகழ்வாைாய்ச்சியின் நபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் மற்றும் 

நிரனவுச்சின்னங்கள் இந்த விரையாட்டின் ஆதாைங்கரைக் காட்டியுள்ைன. B.C. 400-100 ைளில் எழுதப்பட்ட 

சங்க இலக்கியத்திலும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. மற்ற பிைாந்திய விரையாட்டுகள் யைரளாவின் ோடன் பசு 

பலி (மாடு பலி), கர்ோடகாவின் கம்பாலா (எருரம பந்தயம்) மற்றும் ஆந்திைாவின் குஜ்ொனா கூலு (மை 

சரமயலரற வதாகுப்பு வகாண்ட குைந்ரதகள் விரையாடும் விரையாட்டு). தற்காப்பு கரல அடிதடா (இந்திய 

கிக் பாக்ஸிங்) சிலம்பம் (மூங்கில் குச்சி கவத்து விரையாடுவது) மற்றும் கைரிபாயட்டு (வாள் சண்ரட) 

ஆகியரவ தமிழ்ோடு மற்றும் யைரளா பிைாந்தியத்தில் பிைபலமானரவ. தீரமக்கு எதிைாக நபாைாடுவதற்கும் 

ஆநைாக்கியமான வாழ்க்ரகரய நபணுவதற்கும் மக்கள் இந்த தற்காப்புக் கரலரய கரடப்பிடிக்கின்றனர்.  

 

(10.) திராவிை உணவு 

 

நீண்ட காலமாக, அைபு, ஆரிய மற்றும் நபார்த்துகீசிய உணவு கலரவயுடன் திைாவிட உணவுப் பைக்கம் 

மாறிக்வகாண்நட வருகிறது, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வசாந்த உணரவப் அதன் வசாந்த அகடோளத்துடன் 

இன்னும் பாதுைாக்கிறார்ைள்.  அவர்ைள் பாைம்பரிய உணவு முக்கியமாக அரிசிரய அடிப்பரடயாகக் 

வகாண்டது, ஆனால் இது இடத்துக்கு இடம் மாறுகிறது. இந்தியா வதன் கடநலாைப் பகுதிகளில், மீன்கள் அதிக 



  
 
 

அைவில் உண்ணப்படுகின்றன. தமிைக மக்கள் அரிசி மற்றும் தானியங்கள் நபான்றவற்ரறக் வகாண்டு நதாரச, 

இட்லி, உத்தப்பம், வகட யபான்ற பல்நவறு உணவுகரைத் தயாரிக்கிறார்கள், நமலும் சாம்பார், நதங்காய் 

சட்னி, ைசம், வபாரியல் நபான்ற உணவு வரககளும் அவர்கைால் சரமக்கப்படுகின்றன. உணவு தயாரிப்பதற்கு 

ஆந்திைாவில் மிைகாய் மற்றும் புளி அதிைமாை பயன்படுத்துகிறார்ைள், நமலும் அவர்ைள் வபசா அட்டு, 

நகாங்குைா, புலிநஹாைா, கைாடி இகுரு, கைாடி புலஸ் நபான்ற உணவுகரை சரமக்கின்றனர். யைரளாவில்  

தங்கள் உணரவத் தயாரிப்பதற்கு நதங்காரய அதிக அைவில் பயன்படுத்துகிறார்ைள். அவர்கள் சரமக்கும் 

சிறப்பு உணவுகள் அவியல், ஓலன், மாக் வபாரியல், யநரியால் ஜிங்கா நொல் நபான்றரவ. கர்ோடகாவில் 

மக்கள் சர்க்கரை, பரன மற்றும் ைாகி (தானியங்கள்) உடன் பல்நவறு உணவுகரை சரமக்கிறார்கள். உணரவத் 

தயாரிக்கும் மற்றும் உண்ணும் இந்த முரறகள் உலவகங்கிலும் உள்ை உணரவ விரும்பும் மக்கைால் 

விரும்பப்படுகின்றன. 

 

(11.) திராவிை ெமூக அடமப்பு 

 

திைாவிட மக்கள் வபண்களுக்கு சக்தியும் அதிகாைத்ரதயும் அளித்த தாய்வழி தத்துவத்கதப் பின்பற்றினர் என்பது 

வைலாற்று ரீதியாக நிறுவப்பட்டுள்ைது. வபண்கள் சமூகத்தின் விவகாைங்கரைக் கட்டுப்படுத்தினர். ஆகநவ 

வசாத்துரிரம தாயிடமிருந்து கபண் மக்ைளுக்கு வந்தது. 

 

பண்டைய திராவிை கலாச்ொரத்தின் வீழ்ச்சி 

 

திைாவிட கலாச்சாைத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பல நகாட்பாடுகள் முன்ரவக்கப்படுகின்றன: 

 

(1.) ஆரியரின் தாக்கம்  

 

திைாவிட கலாச்சாைத்தின் வீழ்ச்சிக்கு மிகவும் பைவலாக அறியப்பட்ட அணுகுமுரற ஆரியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

இைாணுவவாதமாகும். இந்தியாவில் ஆரியர்களின் வைலாறு முக்கியமாக அவர்களின் மத நூல்கைான ோன்கு 

நவதங்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது. இந்த நவதங்களும் பிற சமஸ்கிருத புைாண இலக்கியங்களும் ஆரியர்கள் 

பைங்குடியினைாக ஒழுங்கரமக்கப்பட்டிருந்தரத வவளிப்படுத்துகின்றன. குதிரை, மத நவதம் மற்றும் 

இைாணுவ சக்தி இைண்டிலும் ஒரு முக்கிய அரடயாைப் பாத்திைத்ரத வகித்தது. இது ஆரியர்கள் ஐநைாப்பா 

மற்றும் ஆசியாவின் குதிரைகரை வைர்ப்பதற்கு ஏற்ற புல்வவளி பகுதிகளிலிருந்து வந்தவர்கள் என்கிறது. 

ஆரியர்கள் முக்கியமாக இந்தியாவின் ஒரு பகுதியில் குடிநயறினர், அரத அவர்கள் சப்தா - சிந்து அல்லது ஏழு 

ேதிகளின் நிலம் (இன்ரறய பஞ்சாப்) என்று அரைத்தனர். பஞ்சாபின் சமவவளிகளில், குடிநயறிய ஆரியர்கள் 

விலங்கு வைர்ப்ரப விவசாயத்துடன் இரணத்தனர். அவர்கள் காடுகரை அகற்றி நகாதுரம மற்றும் பார்லி 

ேடவு வசய்தனர். அவர்கள் தச்சு நவரலயும் வசய்தார்கள். 

 

ஆரியர்கள் உள்ளூர் கலாச்சாைங்கரை புறக்கணித்தனர். அவர்கள் வட இந்தியாவில் உள்ை பகுதிகரை வவன்று 

தங்ைள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கைாண்டுவந்தனர். அநத நேைத்தில் உள்ளூர் மக்கரை வதற்நக அல்லது 

வதன்னிந்தியாவில் உள்ை காடுகள் மற்றும் மரலகரை நோக்கித் ஓட கவத்தனர். இந்த நகாட்பாட்டின் படி, 

இந்திய சமுதாயத்தின் வபாதுப் பிரிவு வட இந்தியர்கள் ஆரியர்கள் என்றும், வதன்னிந்தியர்கள் திைாவிடர்கள் 

என்றும் ைருதப்படுகிறது. 

 

அழகிே நதால் நிறமுகடே ஆரியர்கள்தான் சாதி அரமப்பில் வகாண்டு வந்ததாக ேம்பப்படுகிறது. 

ஏகனன்றால், வர்ணா என்றால் நிறமாகும். ைருப்பு நதால் வகாண்ட திைாவிடர்கள் மீது அழைான நதால் கைாண்ட 

ஆரியர்களின் வவற்றிரயக் குறிக்கும் சாதி அரமப்பு வர்ணாஸ்ைம தர்மம் என்றும் அரைக்கப்படுகிறது. 

 

எவ்வாறாயினும், இந்தியாவில் ஏதாவது ஆரிய பரடவயடுப்பு இருந்ததா என்று முழுரமயாக 

சந்நதகிப்பவர்கள் பலர் உள்ைனர். இந்த சந்நதகம் கிமு 1500 இல் இந்தியாவின் ஆரிய பரடவயடுப்பின் 

நததிரய அடிப்பரடயாகக் வகாண்டது. ஆனால் இந்து மத வல்லுேர்களின் கூற்றுப்படி, இந்து மதத்தில் சில 

நிகழ்வுகள் மிகவும் முன்னதாகநவ நடந்துள்ளன. உதாைணமாக, ஆரிய காலத்தில் ேடந்ததாகக் கூறப்படும் 

மகாபாைதப் நபார் 7000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்ததாக ேம்பப்படுகிறது! 

 

(2.) ச ள்ளம் 

வைலாற்றாசிரியர்கள் நவறு பல மாற்று வழிகரைப் பரிந்துரைத்துள்ைனர்; அதில் ஒரு நகாட்பாடு சிந்து 

பள்ைத்தாக்கில் ஏற்பட்ட ஆற்றுப்கபருக்கு என்கிறது. 

 



  
 
 

(3.) வி ொயத்தின் நோல்வி 

மற்வறாரு சாத்தியம் என்னவவன்றால், காலநிரல மாற்றங்கள் மரைப்வபாழிவு குரறவதற்கு வழிவகுத்து, 

அதனால் ஏற்பட்டவிவசாயத்தின் நதால்வி ோட்டின் வதற்கு பகுதிகளுக்கு வபரிய அைவில் மக்ைள் குடிநயற 

வழிவகுத்தது என்கிறது. 

 

(4.) குழுக்களுக்கு இவடகயயான நபாட்டி 

குழுக்ைளுக்கு இரடயிலான நபார், ஒரு குழுவுக்கு கவற்றியும் மற்ற குழுக்களுக்கு அழிவும் ஏற்பட்டது 

இப்படிபட்ட யபார்ைளும் திைாவிட ோகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கு காைணம். 

 

புதிய நாட்டங்களின் ச ளிப்பாடு 
பண்ரடய திைாவிட கலாச்சாைம் பண்ரடய இந்திய வைலாற்றில் ஒரு புகழ்வபற்ற அத்தியாயமாக இருந்தது - ஒரு 

ோகரிகமகடந்த, அரமதியான மற்றும் தாய்வழி சாம்ைாஜ்யம் பல்நவறு காைணங்கைால் வீழ்ச்சியரடந்தது. 

எவ்வாறாயினும், தமிழ்ோட்டில் வபரியார், மகாைாஷ்டிைாவில் பாபாசாநகப் அம்நபத்கர், நகைைாவில் ஸ்ரீ 

ோைாயண குரு மற்றும் அய்யங்கலி, ஆந்திைாவில் கவிஞர்கள் நபாய் பீமனா மற்றும் ைங்க சுவாமி ைர்நாடைாவில் 

சி. ஆர்.வைடி மற்றும் பிராமனிே எதிர்ப்பு இயக்கம் நபான்றகவைளால் திராவிடரின் கபருகம மீண்டும் 

எழுச்சிேகடந்தது. 

 

வபரியார் ைாமசாமி உருவாக்கியத, ஆதி திைாவிடர் என்ற வார்த்ரதஅசல் பூர்வீகவாசிகள் அல்லது திைாவிட 

நிலத்தின் பைங்குடி மக்கரைக் குறிக்கிறது. ஆதி கர்ோடகா மற்றும் ஆதி ஆந்திைா முரறநய கர்ோடகா மற்றும் 

ஆந்திைாவில் தங்கள் அதிைாரபூர்வமான தலித் நிரலரய குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆதி திைாவிடர், 

பஞ்சம்மர்கைாக இருக்கும் தலித்துகரை குறிக்கிறது என்றும், வர்ணாசிைம தர்மத்தின்படி ஐந்தாவது 

குழுவானஇவர்ைள், ோன்கு அடுக்கு சாதி அரமப்புக்குள் வரகப்படுத்தப்படுவதற்கு தகுதியற்றவர்ைள் என்று 

கருதப்படுகிறது. மறுபுறம், தலித்துகள் சாதி அரமப்புக்குள் அரடத்து ரவக்கப்படும் அைவுக்கு பலவீனமாக 

இல்ரல என்று ேம்புகிறார்கள். அவர்கள் சாதியின் பிரணப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள்… அவர்கள் சாதிரய 

வவளிநயற்றியுள்ைனர் என்கிறார்ைள் …. 

 

ஒவ்வவாரு பிைாந்தியத்திற்கும் அதன் தனித்துவமான கலப்பு பாைம்பரியம் இருந்தாலும், அரத ேம் அண்ரட 

ோடுகளுடனும் பகிர்ந்து வகாள்கிநறாம், இந்த விஷயத்தில் திைாவிட கலப்பு பாைம்பரியம் விதிவிலக்கல்ல. 

அவற்றின் தனித்துவத்ரத பைாமரிக்கும் அநத நவரையில், திைாவிட கலப்பு பாைம்பரியம் இந்தியாவின் பிற 

பகுதிகளுடனும் வதற்காசியாவுடனும் உரடயாத உறரவக் வகாண்டுள்ைது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திைநபாஸ் 

தனது “யுவான் கா சப்னா” இரைஞர்களின் அணிகள் என்ற புத்தகத்தில், தனது இந்திய நதசிய ைாணுவத்தில் 

(I.N.A) நசர்ந்து சுதந்திை நபாைாட்டத்தில் பங்நகற்ற தமிழ்ோடு மக்களுக்கு தனது ேன்றிரயத் வதரிவித்துள்ைார். 

சுதந்திைப் யபாராட்டத்தின் தமிழர்ைள் பகிர்ந்துகைாண்ட வைலாற்றின் பக்கங்கள் இரவதான், அந்த பகுதியில் 

திைாவிடர் மற்றும் திைாவிடைல்லாத இருவரும் ஒன்றாக இருந்துள்ளனர். இது அரனவருக்கும் வசாந்தமானது. 

இது நபான்ற பல்நவறு எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ைன. 
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முறிந்த பிைாந்தியங்களில் கூட்டு மைபுகள் 
அரிதான கலரவயினால் உருவான பல அடுக்கு அரடயாைங்களின் (நதசிய, 

பிைாந்திய, மத, பிைாந்திய, இன அல்லது நவறு ஏதாவது) கூட்டு வாழ்ரவ ஒருவர் 

எவ்வாறு புரிந்துவகாள்வது? அரடயாை உருவாக்ைத்தில் இவற்றில் எது முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறது என்பரத முன்னநை தீர்மானிக்க முடியுமா? நதசிய அரடயாைங்கள் 

வபாதுவாக உலவகங்கிலும் ஒரு ேவீன நிகழ்வு. இது 19 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட 

மத (அல்லது இன) அரடயாைங்களாகும், மறுபுறம், மிகவும் பரைகம வாய்ந்த 

அதன் இயல்பு மற்றும் தன்ரம ேவீன காலங்களில் ஆைமான மாற்றத்திற்கு 

உள்ளாகியுள்ளன. குறிப்பாக, உலைளாவிே மத ஒற்றுரமகரை வலுவாக்கி இந்த 

ஒற்றுரமகளின் வாயிலாை சமூைத்கதயும், அைசியகளயும் ரகயாளுதலும் 

மறுக்கமுடியாத வரகயில் ஒரு ேவீன நிகழ்வு ஆகும். 

 

இன்று உரடந்துநபான ஆனால் கடந்த காலங்களில் கூட்டிேல் கலாச்சாை முழுரமரய உருவாக்கிய 

பகுதிகளின் இந்த பிரச்சகன மிைவும் கடுரமயானதாகிறது. பஞ்சாப் மற்றும் வங்காைத்தின் பிரச்சகன 

உடனடியாக நிரனவுக்கு வருகிறது. துரணக் கண்டத்தின் வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மூரலகளில் அரமந்துள்ை 

இந்த இைண்டு பிைாந்தியங்களும், பிைாந்திய ஒருரமப்பாட்டில் மற்றவற்றுடன் நவரூன்றிய ஒரு கலாச்சாை 

கலரவரய அனுபவித்தன என்று சிலர் மறுப்பார்கள். இரு பிைாந்தியங்களும் இரடக்காலத்திலிருந்து பல 

மதங்கைாக இருந்தன. வங்காைத்தில் 1931 ஆம் ஆண்டு மக்கள்வதாரக கணக்வகடுப்பின்படி, வமாத்த 

மக்கள்வதாரகயில் முரறநய 54 மற்றும் 43 சதவிகிதம் முஸ்லிம்கள் மற்றும் இந்துக்கள் உள்ளனர். பஞ்சாப் 

மக்ைள் வதாரகயில் முரறநய 55, 31 மற்றும் 11 சதவிகிதம் முஸ்லிம்கள், இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் 

உள்ளனர். இந்த புள்ளிவிவைங்கள் இந்த பகுதிகளில் கலாச்சாைத்தின் நதாற்றத்ரத மத அடிப்பரடயில் 

பிரிக்கக்கூடும், ஆனால் இது அவ்வாறு இல்ரல. ஒன்று, இங்குள்ை வபரும்பாலான மதங்கள் 

நவறுபடுத்தப்படாத, ஒற்ரறக் கூறாை இருந்தது. ஆனால், இந்து மதம் குறிப்பிடத்தக்க பன்ரமயாக இருந்தது, 

அதற்குள் பல பிரிவுகரை அனுமதிக்கிறது. இந்த பிைாந்தியங்களின் 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரை மத பன்ரம ஒரு 

பிைநதச அடிப்பரடயிலான கலரவயின் வைர்ச்சிரயத் தடுக்கவில்ரல என்று பாதுகாப்பாகக் கூறலாம். 19 ஆம் 

நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு பிரிவிகனவாதப் நபாக்குகள் தரல தூக்ைத் வதாடங்கின. 

 

அரடயாைங்களின் பன்முகத்தன்ரம பற்றிய நகள்வி எல்லா பிைாந்தியங்களுக்கும் ஒநை மாதிரியாக இருக்காது. 

சில பகுதிகள் (அல்லது சில குழுக்கள் மற்றும் சமூகங்கள்) மற்றவர்கரை விட மிகவும் அதிைமாை 

பாதிக்ைப்படக்கூடும். இந்த பிைச்சிரன குறிப்பாக வங்காைத்ரதப் வபாறுத்தவரை கடுரமயானது. அரத 

இன்னும் ஆழமாைக் கவனிப்நபாம். வங்காைத்தின் நமற்கு பகுதியில் வாழும் ஒரு முஸ்லீம் இன்று அவைது 

முதன்ரம அரடயாைத்ரதப் பற்றி ஒரு நகள்விரய எதிர்வகாள்கிறார்: அவர் முஸ்லீம் மத சமூகத்தின் ஒரு 

அங்கமா (உம்மா அல்லது உலகைாவிய முஸ்லீம் சநகாதைத்துவம்); அல்லது ஒரு பிைாந்திய வங்காை சமூைமா 

அல்லது ஒரு நதசிய இந்திய சமூகமா? நவறு வார்த்ரதகளில் கூறுவதானால், அவைது நதசிய, மத மற்றும் 

பிைாந்திய அரடயாைங்கள் ஒன்றிரணவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்ரல, சில சமயங்களில் முைண்படுகின்றன, 

அவருரடய விசுவாசம் மற்றும் விசுவாசத்தின் மீதான யைாரிக்கைைள் அடிப்பகடயில் அவரை வவவ்நவறு 

குழுக்ைளில் கவப்பதற்ைான வாய்ப்புகள் அதிகம், அவருக்கு நவறு அரடயாைங்களும் (பாலினம், இடம், 

வதாழில், பிரிவு அடிப்பரடயில்) கிரடக்கக்கூடும். ஆனால் வங்காை சூைலில், பிைாந்திய, மத மற்றும் நதசிய 

அரடயாைங்கள் வைலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தரவ.  

இந்த கட்டத்தில், பன்கம அரடயாைங்களின் நகள்வி மனிதகுல வைலாற்நறாடு நசர்ந்து எந்த ஒரு 

பிைச்சிரனரய எழுப்பயவா அல்லது உருவாக்கநவா இல்கல என்பகத சுட்டிக்காட்ட நவண்டியது அவசியம்.  

வபாதுவாக ேவீனத்துவத்தின் வருரக வரை, மனிதன் ('மனிதன்' என்ற வசால் இங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பாலினச் 

வசால்லாை இல்லாமல், ஒரு வபாதுவான பாலினச் வசால்லாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது) பல்நவறு குழுக்களில் 

வாழ்ந்து வருகிறான், நமலும் அந்தக் குழுக்கள் ஒவ்வவான்றிலும் (குலம், சாதி, மதம் அல்லது பிைநதசத்தின் 

அடிப்பரடயில்) அவகன அகடோளம் காண முடிந்தது. பல அரடயாைங்களின் இருப்பு மனிதகுல 

வைலாற்றின் வபாதுவான அம்சமாகும்; இது ஒரு பிைச்சிரனயாகநவா அல்லது சங்கடமாகநவா இல்ரல. 

இருப்பினும், வபரும்பாலானரவ ேவீனத்துவத்தின் வருரகயுடன் மாறுகின்றன, இது பல்நவறு 

காைணங்களுக்காக, அரடயாைங்களின் வரிரசமுரறரயயும், அரடயாைங்களின் பன்முகத்தன்ரமரயயும் 

வலியுறுத்துகிறது. நவறு வார்த்ரதகளில் கூறுவதானால், ேவீன மனிதன் ஒரு சூழ்நிரலரய எதிர்வகாள்கிறான், 

அதில் அவன் பல அரடயாைங்களில் ஒன்ரற மிக முக்கியமான அல்லது ரமய அரடயாைமாக 

நதர்ந்வதடுப்பான் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவன் ஒரு அடிப்பரட அரனத்ரதயும் உள்ைடக்கிய, 



  
 
 

அரடயாைத்ரத மிரகப்படுத்தப்பட்ட அரடயாைமாக நதர்வு வசய்வாைன் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வபரும்பாலும் இது நதசிய அரடயாைமாகும், இது மற்றகவைகளவிட முன்னுரிரம வபறுகிறது, அல்லது 

அது மத அல்லது அதற்கு ஒரு நதசிய அரடயாைமாக இருக்கலாம். எது எப்படியிருந்தாலும், மனித 

நிரலரமயின் ஒரு அம்சமான அரடயாைம், ேவீன நிரலரமகளுக்குள் வகாண்டு வசல்லப்படும்நபாது, 

அரடயாைங்களின் படிநிரலக்கு உட்படுத்தப்பட நவண்டும். 

அடையாளங்களின் படிநிவல  லியுறுத்ேல்  ங்காள சூழலில் ஒரு சிக்கடல உரு ாக்குகிறது 

(ஒரு அைவிற்கு பஞ்சாபிலும்). வங்காை பகுதி நீண்ட காலமாக புவியியல் மற்றும் கலாச்சாை கநருக்ைத்கத 

அனுபவித்தது. ஆனால் 20 ஆம் நூற்றாண்டில், மூன்று பிரிவுைளுக்கு உட்பட்டது. முதல் பிரிவு (1905) விரைவில் 

அது ைத்து வசய்யப்பட்டது (1912 இல்) ஆனால் இைண்டாவது பிரிவு (1947 இல்) தீர்க்கமானதாக 

நிரூபிக்கப்பட்டது. வங்காைத்தின் ஒரு பகுதி கிைக்கு பாகிஸ்தானாகவும், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நதசிய 

அைசான பாகிஸ்தானின் ஒரு பகுதிோயும் பஞ்சாபில் அதன் தரலரமயகத்துடன் புனைரமக்கப்பட்டது. நமற்கு 

வங்கம் என்று அரைக்கப்படும் மற்வறாரு பகுதி இந்தியாவுடன் அதன் மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. 

வங்காைத்தின் இந்த பிரிவு மதத்ரத அடிப்பரடயாகக் வகாண்டது, கிைக்கு மற்றும் நமற்கு பகுதிகள் முரறநய 

முஸ்லீம் மற்றும் இந்து வபரும்பான்ரமரயக் வகாண்டிருந்தன. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பாகிஸ்தானில் 

மதம், அல்லது இன்னும் குறிப்பாக இஸ்லாத்தின் சித்தாந்தம், கலாச்சாை ரீதியாகவும் புவியியல் ரீதியாகவும் 

நவறுபட்ட பகுதிகரை ஒன்றிரணக்க நதரவயான சரத்கதக் வைங்கும் என்று ேம்பப்பட்டது. ஆனால் 

புவியியல் மற்றும் கலாச்சாை அரடயாைம் 1971 இல் தன்ரன உறுதிப்படுத்திக் வகாண்டது, இந்த பகுதி ஒரு 

இரறயாண்ரம வகாண்ட நதசிய அைசாக பங்கைா நதஷ் என்று புனைரமக்கப்பட்டது. கலாச்சாை மற்றும் 

புவியியல் காைணிகள் பங்கைாநதரஷ பாகிஸ்தானிலிருந்து பிரித்து ரவத்திருக்கின்றன. ஆனால் இைண்டு 

வபங்கால்கரையும் தனித்தனியாக ரவத்திருப்பது எது? இைண்டு பகுதிகளும் கலாச்சாை மற்றும் வமாழியியல் 

ஒற்றுரமரய அனுபவிக்கின்றன. பங்கைா நதசத்தின் நதசிய கீதம் ைவீந்திை ோத் தாகூைால் எழுதப்பட்டது, அவர் 

தனது கவிரதகரை நதசிய கீதமாக இைண்டு தனித்தனி நதசிய மாநிலங்களில் ரவத்திருப்பதன் தனித்துவமான 

நவறுபாட்ரடக் வகாண்டிருக்கலாம். இைண்டு வபங்கால்கரைத் பிரிப்பது எது? இது மதமா? அல்லது ஒரு 

முரற உருவானால், எளிதில் மாற்ற முடியாத நதசிய அைசின் தர்க்கமா? 

வங்காைத்ரதப் பற்றிய சுவாைஸ்யமான விஷயம் என்னவவன்றால், இது முஸ்லீம் வபரும்பான்ரமப் பகுதியாக 

இருந்தநபாதிலும், அது ஒருநபாதும் இஸ்லாமிய சுரவரய வகாண்டிருக்கவில்ரல. ஏவனன்றால், 

வங்காைத்தில் வவற்றிவபற்ற மற்றும் வைர்ந்த இஸ்லாம் இஸ்லாத்தின் உயர்ந்த, நகாட்பாட்டு மற்றும் 

கிைாசிக்கல் வடிவம் அல்ல, மாறாக குரறந்த, சூஃபி, சடங்கு மற்றும் இஸ்லாத்தின் வைக்கத்திற்கு மாறான 

வரக. இது ஒத்திரசவில் திறப்புகரை உருவாக்கியது. 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரை வங்காைத்தின் கலாச்சாை 

நிலப்பைப்பில் ஆதிக்கம் வசலுத்திய கலப்பு கலாச்சாைம். வங்காைத்தில் இஸ்லாத்தின் இந்த அம்சத்ரத பலர் 

குறிப்பிட்டனர் மற்றும் அரதப் பற்றி தங்கள் வசாந்தக் கண்நணாட்டத்தில் கருத்து வதரிவித்தனர். "உயர் 

இஸ்லாத்தின்" கண்நணாட்டத்தில், இந்த கலாச்சாை ேரடமுரறகள், பிைத்திநயகமாக இந்து அல்லது 

பிைத்திநயகமாக முஸ்லீம் அல்ல, மாசு நிரறந்ததாக நதான்றின. உதாைணமாக, 16 ஆம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதியில், வங்காைத்தில் முகலாய அட்மிைலான இஹ்திமான் கான், வங்காைத்தின் பூர்வீக கலாச்சாை 

ேரடமுரறகரை அவர்ைள் ‘இஸ்லாமியர்கள்’ இல்கல என்று நிகனத்து அவமதித்தார். இஸ்லாமிய 

ேரடமுரறகளிலிருந்து இந்த விலகல்கள் குறித்து 17 மற்றும் 18 நூற்றாண்டுகளிலும் வதாடர்ந்து ைருத்துக்ைள் 

கதரிவிக்ைப்பட்டன. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வங்காைத்தில் வசிக்கும் பிரிட்டிஷ் டாக்டர் நெம்ஸ் 

புத்திசாலித்தனமாை, வங்காை முஸ்லிம்களின் "ஊைல் நிரறந்த இந்து மத சடங்குகரை" குறிப்பிட்டார். 

 

20 ஆம் நூற்றாண்டின் வதாடக்கத்தில், ஒரு புகழ்வபற்ற ரசயத் அமீர் அலி என்ற முஸ்லீம் அறிவாளி, 

“முக்கியமாக இந்து மதத்திலிருந்து மதம் மாறிய” வங்காை முஸ்லிம்கரைக் தாழ்வாைப் பார்த்தார், இன்னும் 

பல “இந்து” பைக்கவைக்கங்கரையும் நிறுவனங்கரையும் ைவதானித்தார்.” சிறிது நாட்ைள் கழித்து, வில்லியம் 

க்ரூக், இந்தியாவில் பிைபலமான மதங்கரைப் பற்றிய ஒரு பிரிட்டிஷ் அறிஞர், வபங்காலி முஸ்லிம்கரை "ஒரு 

பூைணமற்ற வழியில் மட்டுநம இஸ்லாத்ரத ஒருங்கிரணத்தவர்கள்" என்று கருதினார். 1952 இல் கிைக்கு 

பாகிஸ்தானின் ஆளுேைான மாலிக் ஃவபநைாஸ் கான் நூன், வபங்காலி முஸ்லிம்கரை "அரை முஸ்லிம்கள்" 

என்று மட்டுநம கருதினார். 

சமகால வர்ணரனயாைர்கள் மற்றும் அைசியல்வாதிகள் தவிை, பல வைலாற்றாசிரியர்களும் இந்த நிகழ்வு குறித்து 

கருத்து வதரிவித்துள்ைனர். முகமது முஜீப் அவர்கரை "ஓைைவு மாற்றப்பட்டவர்" என்று மட்டுநம அரைத்தார், 

பீட்டர் ஹார்டி அவர்கரை "மக்கள் வதாரக கணக்வகடுப்பு முஸ்லிம்கள்" என்று குறிப்பிட்டார். அவர் 

எழுதினார்: "... இரடக்கால இந்தியாவில் இஸ்லாத்தில் ேம்பிக்ரக மற்றும் ேரடமுரறயின் தூய்ரமக்கு 

உண்ரமயான சவால் காணப்பட்டது ... மாற்றப்பட்ட கிைாமப்புறங்களில் இஸ்லாத்தின் நதரவகள் பற்றிய 

புதிய முஸ்லிம்களின் அறியாரம மற்றும் மதமாற்றத்தின் அன்றாட வாழ்க்ரகயில் 'இந்து மதம் ேயவஞ்சக 

ஊடுருவி ஊர்ந்து வசல்கிறது'... மற்கறாரு வங்காை வைலாற்றாசிரியர் கருத்து வதரிவிக்ரகயில், வபங்காலி 

முஸ்லிம்களின் மத வாழ்க்ரகயில் ஒரு வரகயான ோட்டுப்புற இஸ்லாம் ஆதிக்கம் வசலுத்துகிறது “மதத்தின் 



  
 
 

நகாட்பாடுகளுடன் எந்தவவாரு வதாடர்பும் இல்ரல. "உயர் இஸ்லாமிய நாட்டங்வகாண்ட மற்வறாரு வங்காை 

வைலாற்றாசிரியர் இந்த நபாக்ரகப் புலம்பினார் மற்றும் எழுதினார்:" இவ்வாறு முஸ்லிமல்லாதவர்களுடன் 

நீண்ட காலமாக இரணந்திருப்பது, அவர்கரை விட அதிகமாக, இஸ்லாத்தின் அசல் நிகலயிலிருந்து 

துண்டிக்ைப்பட்டு வாழ்கிறது யபாலுள்ளது. இந்து மதத்திலிருந்து அரை மதமாற்றத்துடன், முஸ்லிம்கள் அசல் 

ேம்பிக்ரகயிலிருந்து வபரிதும் விலகி இந்தியமயமாக்கப்பட்டனர்.” 

இந்த கருத்துகள் அரனத்தும் சரியான கண்நணாட்டத்தில் புரிந்து வகாள்ைப்பட நவண்டும். இந்த நமலாதிக்க 

வடிவம் இரடக்காலத்திலும் 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலும் வங்காைத்தில் ேரடமுரறயில் இருந்த 

இஸ்லாம், வலுவான ஒத்திரசவான கூறுகரைக் வகாண்டிருந்தது. இந்த ஒத்திரசவு உயர் இஸ்லாத்தின் 

மதிப்புகரை அநைபியாவிலிருந்து வபங்காலி இஸ்லாமிற்குள் மிக தற்காலிகமாகவும் நமநலாட்டமாகவும் 

ஊடுருவியதன் விரைவாகும், இது பல இந்து / இஸ்லாமிய அல்லாத ேரடமுரறகரைக் வகாண்டிருந்தது. உயர் 

இஸ்லாத்தின் இலக்கியங்கள், அைபு மற்றும் பாைசீக வமாழிகளில் எழுதப்பட்டரவ, வபாதுவான 

முஸ்லிம்கரை அகத அரடவது கடினம். எனநவ, அைபு மற்றும் பாைசீக வமாழிகளில் குறியிடப்பட்ட 

இஸ்லாமிய மைபுகள் வங்காை முஸ்லிம்களின் கீழ் வகுப்பினருக்கு அணுக முடியாவில்கல, ஆனால் பல 

இஸ்லாமியம் அல்லாத பூர்வீக மைபுககள கிைாசிக்கல் இஸ்லாத்ரத விட ஏரை முஸ்லிம்கள் உள்ளூர் 

மைபுகைால் வழிேடத்தப்படுவார்கள் என்பது தவிர்க்க முடியாமல் பின்பற்றப்பட்டது. ஒரு ரசயத் சுல்தான் 

எழுதினார்: “அைபு மற்றும் பாைசீக வமாழிகளில் கிதாப்களுக்கு பஞ்சமில்ரல [அரவ] கற்றவர்களுக்கு மட்டும், 

ஆனால் தங்கள் மதத்தின் ஒரு கட்டரைரய புரிந்து வகாள்ை முடியாத [மற்றும்] கரதகளில் மூழ்கியிருந்த 

அறிவற்ற மக்களுக்கு அல்ல. மற்றும் உள்ளூர் நதாற்றத்தின் புரனவுகள். ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் உள்ை 

இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் கவிந்திைா-பைநமஸ்வைாவால் வபங்காலி வமாழியில் வைங்கப்பட்ட மகாபார்தா 

என்ற இந்து காவியத்தில் தீவிை அக்கரற வகாண்டுள்ைனர்… நமலும் நகாடா மற்றும் ைசூல் பற்றி யாரும் 

சிந்திக்கவில்ரல.” மற்ற இந்து காவிய ைாமாயணம் வங்காை முஸ்லிம்களுடன் சமமாக பிைபலமாக இருந்தது. 

"ைாமரின் கரத யவனர்கைால் [முஸ்லிம்கைால்] கூட மரியாரதயாகக் நகட்கப்பட்டது, சீதாவின் இைப்பில் 

ைாமரின் இக்கட்டான நிரலரயப் பற்றி அவர்கள் கண்ணீர் விட்டார்கள்" என்று மற்வறாரு வர்ணரனயாைர் 

குறிப்பிட்டார். 

இந்த வமாழியியல் பிைவு அஷ்ைப் (உன்னதமான அல்லது தூய பைம்பரையிலிருந்து) மற்றும் அஜ்லாஃப் (கீழ் 

குழுக்களிடமிருந்து உள்ளூர் மதமாற்றம்) இரடநய ஏற்கனநவ இருக்கும் சமூக மற்றும் கலாச்சாை பிைவுக்கு 

ஊட்டமளிக்கிறது. உயர் இஸ்லாத்தின் அணுகல் உள்ளூர் முஸ்லிம்களுக்கு கிகடக்ைவில்கல என்பகதப்பற்றி 

ஒரு வஷரீப் இவ்வாறு புலம்பினார்: “உயர் வமாசால்மன்கள் வங்காைத்ரத ஏற்றுக்வகாள்ை மறுப்பது அல்லது 

இயலாரம ஏற்கனநவ அவர்களுக்கும் கீழ் வமாசால்மன்களுக்கும் இரடயிலான உறரவ பாதித்துள்ைது. 

ோங்கள் வபங்காலி வமாழிரயக் கற்கவில்ரல - அநத நேைத்தில் எங்கள் கீழ் கட்டரைகைால் பாைசீக 

வமாழிரயக் கற்றுக்வகாள்ை முடியாது…. இப்படி சக உணர்வு அல்லது ஒன்றாகச் வசயல்படுவதற்கான 

வழிமுரறகள் எதுவும் இல்ரல. “கமாழி” என்பது புனித நூல்கரை அணுகுவரதக் குறிக்கவில்ரல. இது 

கலாச்சாை வதாடர்பு, முட்டாள்தனம், சின்னங்கள் மற்றும் கற்பரனகளின் ஊடகமாகவும் இருந்தது. இரவ 

அரனத்தும் வபாதுவான வபங்காலி முஸ்லிம்களுக்கு அணுக முடியாதநபாது, அவர்களுக்குக் 

கிரடக்கக்கூடியவற்ரறப் பாைம்பரிய வங்காை பாடல்கள் மற்றும் ோட்டுப்புறக் கரதகள் மற்றும் பல்நவறு 

வரகயான உள்ளூர் புைாண மைபுகள் பிடித்துக் வகாண்டனர்.  
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ஒரு துரண ைண்ட வைலாற்ரற நோக்கி 
இந்தியா மற்றும் பாக்கிஸ்தானின் (இப்நபாது பங்கைாநதஷ்) வபாதுவான 

வைலாற்ரற எழுதுவது எல்ரலயின் இருபுறமும் உள்ை பல 

வைலாற்றாசிரியர்களுக்கும் பிற அறிஞர்களுக்கும் ஒரு கனவுத் திட்டமாக இருந்து 

வருகிறது. மிகவும் வதளிவாக இது இரு ோடுகளுக்கும் இரடயிலான 

விநைாதத்தின் அைரவக் குரறக்கும் திறன் வகாண்ட ஒரு ேடவடிக்ரகயாகக் 

கருதப்படுகிறது. உரடந்த மற்றும் முறண்பாடு நிரறந்த நிகழ்காலத்திற்கு இரு 

ோடுகளின் மக்கரையும் அைசாங்கங்கரையும் ஒருவருக்வகாருவர் வேருக்கமாகக் 

வகாண்டுவருவதற்கு வபாதுவான கடந்த காலத்தின் உதவி நதரவ. 

அதன் ஆரம்பத்தில், இந்த திட்டம் யபாதுமானதாைவும் எளிதானதாைவும் 

அகடேக்கூடிேதாைவும் யதான்றிேது. மூன்று மில்யலனியங்களுக்கும் நமலாை நீண்டு எழுதப்பட்ட 

வைலாற்றில், கடந்த 57 ஆண்டுகரைத் தவிை மற்ற அரனத்து ஆண்டுைளிலும் தனித்தனியான நிரலயில் 

இருந்துள்ைன. நவறு வார்த்ரதகளில் கூறுவதானால், இந்திய துரணக் கண்டத்தின் வைலாறு மக்கள் மற்றும் 

ஆட்சியாைர்களின் வதாடர்ச்சியான, நிகழ்வுகள் மற்றும் வசயல்பாடுகளின் சங்கிலியாகக் காணப்பட 

நவண்டும், அகத நாம் 1947 வரையிலான ஒற்றுரமோகும். பிரிவிரனயின் வைலாறு மிகக் குறுகிய ஐம்பது 

ஆண்டுைளுைளுக்குத்தான் இருந்துள்ைது. எனநவ இந்தியா மற்றும் பாக்கிஸ்தான் (இப்நபாது பங்கைாநதஷ்) 

மக்களின் வைலாற்ரற ஒரு வபாதுவான, கலப்பு, என்ற வகையில் ஒநை மாதிரியாக எழுதுவது 

வைலாற்றாசிரியர்களுக்கு எந்த சிைமத்ரதயும் ஏற்படுத்தாது. ஆயினும்கூட, இந்த திட்டம் மிகவும் அறிதாகநவ 

நமற்வகாள்ைப்பட்டு, இன்னும் நிரறநவற்றப்படவில்ரல. இது ஒரு அறிவார்ந்த சாத்தியமான சமூக ரீதியாக 

விரும்பத்தக்க முயற்சிதான்,ஏன் வசயல்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது? 

நகள்விக்கான பதிலின் ஒரு பகுதி, வபரும்பாலான வைலாறுகள், இல்ரலவயனில், வபாதுவாக ‘நதசிய 

வைலாறுகள்’ என்பரதக் கணக்கிட நவண்டும். நதசிய அைசுகரைத் தவிை ‘பிரிவுைள்’ பற்றி எந்த வைலாறும் 

எழுதப்படவில்ரல என்பரத இது குறிக்கவில்ரல. கிைாமங்கள், கலாச்சாை குழுக்கள் மற்றும் சமூகங்கள், 

கண்டங்கள் மற்றும் உலகின் வைலாற்றுக் கணக்குகள் நம்மிடம் உள்ைன. (மக்கள்வதாரகயின் முன்னணி 

அறிஞர் கிங்ஸ்நல நடவிஸ் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் மக்கள் வதாரக குறித்து ஒரு புத்தகத்ரத 

எழுதியுள்ைார்). வைலாறுகள் வபாதுவாக நதசிய அடிப்பரடயில் கருதப்படுகின்றன என்று வாதிடுகிறார் இவர். 

உலக வரைபடத்தில் ோடுகளும் நதசிய அைசுகளும் அண்ரமயில் நுரைந்திருந்தாலும், இந்த நதசிய அைவில் 

உருவாக்கப்பட்ட வைலாறுகள் நதசங்களும் நதசிய அைசுகளும் இல்லாத காலத்திற்கு (எ.கா., பண்ரடய 

இங்கிலாந்தின் வைலாறு) வகாண்டு வசல்லப்பட்டுள்ைன. ஒரு திட்டமாக வைலாறு எழுதுவது (அதாவது, 

பைக்கம் அல்லது சுரவ விஷயமாக இல்லாமல் உணர்ச்சி பூர்வமாய் வடிவகமப்பதால்) நதசிய அைசுகளின் 

ஈர்ப்பின் கீழ் நவகத்ரத கபற்றுள்ளது என்பநத இதற்கு ஒரு காைணம். உண்ரமயான அல்லது ஆர்வமுள்ை 

ோடுகைால் வைலாறு ஒரு சட்டபூர்வமான சாதனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ோடுகளின் உருவாகிே 

ஆயுட்காலத்தில் மட்டுமல்ல, உலகில் ோடுகளின் பிறப்புக்கு முந்ரதய கால அைவிலும் உண்ரம. இது ஒரு 

நதசத்ரதப் பற்றி வைலாறு எழுதப்படாதநபாது கூட, அது ஒரு நதசத்துக்காக எழுதப்பட்டதாகநவ இருந்தது. 

இத்தரகய சூைலில் மற்றும் அத்தரகய தூண்டுதல்களின் கீழ் இந்தியா, பங்கைாநதஷ் மற்றும் பாக்கிஸ்தான் 

ஆகிய மூன்று நதசிய மாநிலங்களின் வபாதுவான வைலாற்ரற எழுதுவது கடினம். 

இருப்பினும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் சூைலில், இந்த திட்டம் இன்னும் சிக்கலானதாகிறது. 

பாகிஸ்தாரன உருவானது ஒரு வமன்ரமயான, நமாதல் இல்லாத நிகழ்வு அல்ல. பாகிஸ்தான் வவறுமநன ஒரு 

சந்யதாஷமாை பிறக்ைவில்கல. ஒரு நதசிய அைசாக அது ஒரு சுமூகமான நிகலயில் உருவாைவில்கல. இது அதன் 

எதிரிகளிடமிருந்து நபாைாடி வவன்றது. மறுபக்கத்தில் இருந்து அது உதவியற்ற நிரலயில் வதாரலந்து 

நபானதாகக் ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்டடது. ஒருவருக்கு வவற்றி என்பது மற்றவருக்கு நதால்வி. 1968 இல் 

லண்டனில் ேரடவபற்ற துரணக் கண்டத்தின் பகிர்வு குறித்த ஒரு கருத்தைங்கில் இது வகாடூைமாகத் 

கவளிப்பட்டது (பின்னர் இந்தியாவின் பகிர்வு: வகாள்ரககள் மற்றும் பார்ரவகள் என்ற புத்தகமாக 1935-47ல் 

கவளியிடப்பட்டது, சி. எச்.பிலிப்ஸ் மற்றும் நமரி நடாரீன் ரவன்ரைட், லண்டன் ஆகிநயாைால் 1970ல் 

திருத்தப்பட்டது) அங்கு மூன்று ோடுகரைச் நசர்ந்த வைலாற்றாசிரியர்கள் அரைக்கப்பட்டனர். 1930 கள் மற்றும் 

1940 களில் சுறுசுறுப்பாக வசயல்பட்ட சில அைசியல்வாதிகள் 1947 க்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகரைப் பற்றி சிந்திக்க 

அரைக்கப்பட்டனர். இந்த கருத்தைங்கில் தான் இந்தியா மற்றும் பாக்கிஸ்தானின் வைலாற்றாசிரியர்கள் தங்கள் 

அடிப்பரட வசாற்களில் கூட ஒருவருக்வகாருவர் எவ்வைவு நவறுபடுகிறார்கள் என்பரத உணர முடிந்தது. 

இந்திய வைலாற்றாசிரியர்கள் (பி. ஆர்.ேந்தா, எஸ்.ஆர்.வமஹ்நைாத்ைா) 'துைதிருஷ்டவசமான பகிர்வு', 'பகிர்வின் 

நசாகம்' மற்றும் அது எவ்வாறு தவிர்க்கப்பட்டிருக்ைலாம் என்பரதப் பற்றி நபசினார், பாகிஸ்தான் 



வைலாற்றாசிரியர்களுக்கும் பார்ரவயாைர்களுக்கும் (ஐ.எச்.குநைஷி, ைாொ மஹ்முதாபாத், எம்.ஏ.வஹச் 

இஸ்பஹானி மற்றவர்களுடன்) இது ஒரு 'விதியின் முயற்சி' மற்றும் வைலாற்றின் சக்திகளின் தவிர்க்க முடியாத 

உச்சம் என்றனர். இந்திய நதசியவாதம் மற்றும் பாக்கிஸ்தானிய நதசியவாதம் (அதன் எதிரிகைால் முஸ்லீம் 

நதசியவாதம் மற்றும் முஸ்லீம் இனவாதம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது) சித்தாந்தங்கள் வவளிப்பரடயாக 

ஒநைமாதிரி பார்க்கப்பட வில்ரல பார்க்ைவும் முடிோது. 

சரிவசய்யமுடியாத இந்த நவறுபாடுகள் இரு ோடுகளிலும் வைலாற்று எழுத்தின் பல்நவறு அம்சங்களில் தங்கள் 

நிைரலக் வகாண்டுள்ைன. அவர்களின் ஹீநைாக்கள் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களின் வவற்றி 

மற்றும் நசாகத்தின் தருணங்கள் வபரும்பாலும் இடங்கரை பரிமாறிக்வகாண்டன. பள்ளி குைந்ரதகளுக்காக 

எழுதப்பட்ட வைலாற்று பாடப்புத்தகங்களில் இது மிகவும் அதிகம். ேவீன இந்தியா குறித்த இந்திய 

பாடப்புத்தகங்கள் ரசயத் அஹ்மத் கான், முஸ்லீம் பிரிவிரனவாதத்ரதப் பிைசங்கிக்கத் வதாடங்கியநபாது 

அல்ல, மாறாை ேல்லிணக்கத்ரதப் பிைசங்கித்தநபாது அவர் வகித்த பங்ரக எடுத்துக்ைாட்டுகின்றன. 

பாக்கிஸ்தானிய பாடப்புத்தகங்கள் அைசியலில் ‘முஸ்லீம் அரடயாைத்ரத’ பலப்படுத்திய 

வபருரமக்குரியரவ மற்றும் ேல்லிணக்கத்ரதப் பிைசங்கிக்க அவர் நமற்வகாண்ட முந்ரதய முயற்சிகரை 

புறக்கணித்துள்ைன. அநதநபால் இக்பாலும் இரு ோடுகளில் உள்ை பாடப்புத்தகங்கைால் ஒதுக்ைப் 

க்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய பாடப்புத்தகங்களில் அவர் பிைபலமான தாைானா-இ-ஹிந்தின் (சாநை ெஹான் நச 

அச்சா இந்துஸ்தான் ஹமாைா) கவிஞர் என்று புகைப்படுகிறார். பாக்கிஸ்தானில் உள்ை பாடப்புத்தகங்கள் சிறந்த 

கவிஞரின் வாழ்க்ரகயின் இந்த கட்டத்தில் எதுவுயம இல்கல, ஆனால் இஸ்லாமிய தனித்துவத்தின் உணர்ரவ 

நிரலநிறுத்த முரனந்த அவைது இைண்டாம் கட்டத்கத மட்டும் குறிப்பிடுகிறது. இரு ோடுகளின் இைண்டு 

பாடப்புத்தகங்கள் முக்கிய ேபர்களின் வவவ்நவறு அம்சங்கரைத் நதர்ந்வதடுத்து அவர்களின் 

முன்னுரிரமகளுக்கு ஏற்ப முன்னிரலப்படுத்தியுள்ை இந்த வரகயான பல நிகழ்வுகரை நமற்நகாள் 

காட்டலாம். 

காலவரிரச மற்வறாரு சிக்கரல உருவாக்கியுள்ைது. ஒரு சமூகத்தின் / மக்களின் / ோட்டின் வைலாறு எங்கிருந்து 

வதாடங்கப்பட நவண்டும்? நிலம், மக்கள் மற்றும் ஆட்சியாைர்களின் ோகரிக வதாடர்ச்சிரயக் கருத்தில் 

வகாண்டு, இந்தியாரவப் வபாருத்தவரை இதில் எந்தப் பிைச்சிரனயும் இல்ரல. எனநவ இந்திய பண்ரடய, 

இரடக்கால மற்றும் நவீனம் என்று மூன்று பிரிவுைகள வசதிோை கற்பிக்க முடியும். ஆனால் பாகிஸ்தானின் 

வைலாறு எங்கிருந்து வதாடங்கப்பட நவண்டும்? அதன் காலங்கள் இந்திய வைலாற்நறாடு ஒத்துப்நபாகுமா? 

பாகிஸ்தானின் வைலாறு ஹைப்பா மற்றும் வமாவஹன்நொதாநைாவுடன் (பாகிஸ்தானில் அவர்களின் புவியியல் 

இருப்பிடத்ரதக் இருந்து) வதாடங்க நவண்டுமா, அல்லது ஏைாம் நூற்றாண்டில் இஸ்லாத்தின் வருரகயுடன் 

(பாகிஸ்தானுக்கான இயக்கம் மற்றும் நதசிய அைசு ஆகிய இைண்டிற்கும் அடிப்பரட இஸ்லாமிய 

அரடயாைத்ரதக் கபற்ற பாகிஸ்தான்), அல்லது 19 ஆம் நூற்றாண்டில் பாகிஸ்தானின் நயாசரன தத்துவ 

ரீதியாக கருத்துருவாக்கம் வசய்யத் கதாடங்கிேயபாதா? அல்லது புதிய நதசிய அைசு பிறந்த 1947 இல் வதாடங்க 

நவண்டுமா? நதசிய அைசின் வைலாறு அதன் வாழ்க்ரகயுடன் ஒத்துப்நபாக நவண்டுமா? வைலாற்றின் பல 

அடுக்குகள் மூலம் பாகிஸ்தானின் உள்கபாருள் உண்ரமயில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்ரல என்பதால், 

எங்கிருந்து கதாடங்குவது என்பது உண்கமயில் சிக்ைலாை இருக்கலாம். 

எல்லா சிைமங்களும் இருந்தநபாதிலும், இரு ோடுகளின் வபாதுவான வைலாற்ரற எழுதும் திட்டம் (அநத 

நிலத்திலிருந்தும் மக்களிடமிருந்தும் பிறந்த மற்வறாரு ோடு பங்கைாநதஷும்) சவாலானது. 

கவர்ச்சிகைமானதாகும். பின்வருமாறு இரத முயற்சி வசய்யலாம்: 



• யதசத்திலிருந்து மக்ைள் மீது ைவனம் கசலுத்துதல் மூலம்.

• பிரச்சகனோன பகுதிைகளக் ைண்டறிந்து, முடிந்தவகர அவற்கறக் குகறத்தல்.

• மக்ைகள (கசேத் அைமது ைான், இக்பால், ஜின்னா, யநரு, பயடல்) அவர்ைளின் சூழல்ைளில் மற்றும்

மாற்றங்ைளுடன் அவர்ைளின் வாழ்க்கையின் கதாடர்ச்சிகே எடுத்துக்ைாட்டுவதன் மூலம்;

• அரசிேல் வரலாற்கறக் குகறத்து சமூை வரலாற்கற அதிைம் எழுதுதல்

• ஒரு கபாதுவான கசாற்ைளஞ்சிேத்கத உருவாக்குதல் மற்றும் பகிர்தல் - முஸ்லீம் வகுப்புவாதம்

யபான்ற பகுதி சார்ந்த மற்றும் சர்ச்கசக்குரிே கசாற்ைகளத் தவிர்ப்பதன் மூலம்,

• கபரிே அரசிேல் இேக்ைங்ைளில் (எ.ைா., இந்திே யதசிே இேக்ைம் மற்றும் பாக்கிஸ்தானுக்ைான

இேக்ைம்) சம்பந்தப்பட்ட சிக்ைல்ைகள குறித்து மாணவர்ைளுக்கு தவறான எண்ணம் வராத வகையில்

உணர்த்துவது.





  
 
 

சமூக ெனோயகத்திற்கான நிறுவனம் (Institute for Social Democracy) 
சமூக ெனோயகத்திற்கான நிறுவனம் (I.S.D) 2004 இல் வடல்லியில் உருவாகிேது. இது எந்தவவாரு 

சுைண்டகலயும் சகிக்ைாத மதச்சார்பற்ற ெனோயக சமுதாயத்திற்காக பாடுபடுகிறது. I.S.D முக்கியமாக வட 

இந்தியாவில் இந்தி நபசும் மாநிலங்களில் கசேல்பட்டுவருகிறது, ஆனால் வதாடர்புகரை ஏற்படுத்தி மற்ற 

வதற்காசிய ோடுகளிலும் திட்டங்கரை நமற்வகாண்டுள்ைது. இனவாதம், சாதி மற்றும் பாலின பாகுபாடு, 

உலகமயமாக்கல், அணு ஆயுதக் குரறப்பு நபான்ற பிைச்சிரனகள் குறித்து சமூக அடிப்பரடயிலான மற்றும் 

அடிமட்ட அரமப்புகளின் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு இந்த அரமப்பு கல்வி மற்றும் பயிற்சி அளித்து 

வருகிறது. இந்த சிக்கல்கரைச் சுற்றி இது சர்வநதச மற்றும் நதசிய மட்டங்களில் சமாதான பிைச்சாைங்கரை 

உருவாக்கி ஆதரிக்கிறது, ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் நமலாக உள்ோட்டில், அதன் பயிற்சித் திட்டங்கள் மூலம் 

அதன் அலுவலகத்துடன் வதாடர்பில் இருக்கும் அடிமட்ட ஆர்வலர்களின் முரறசாைா வரலயரமப்ரப 

உருவாக்கியுள்ைது. 

மத, வமாழியியல், இன, நபான்ற பல்நவறு கூட்டு அரடயாைங்களின் இருப்ரப அங்கீகரிக்கும் மற்றும் 

அவர்களின் சமூக-அைசியல் மற்றும் கலாச்சாை அபிலாரஷகரை மதிக்கும் ஒரு அணுகுமுரறயாக 

மதச்சார்பின்ரமரய I.S.D புரிந்துள்ளது. இது பிற பின்னணிகளின் சமூகங்களின் இடத்ரத மதிப்பது 

மட்டுமல்லாமல், அந்த இடத்திற்கான அவர்களின் உரிரமரய அது உறுதிப்படுத்துகிறது.  

வதற்காசிய துரணக் கண்டத்தில் வபாதுவாக பகிைப்பட்ட மதிப்புகள், சின்னங்கள் மற்றும் கலாச்சாை 

ேரடமுரறகள் “கூட்டு பாைம்பரியம்” என்ற கருத்ரத I.S.D உருவாக்கியுள்ைது, அரவ வவவ்நவறு மத மற்றும் 

இன சமூகங்களுக்கு இரடயிலான பிைவுகரைத் தாண்டி வசல்கின்றன. ஒவ்வவாரு குடும்ப உறுப்பினரும் ஒரு 

தனி ேபைாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அவர் உறுப்பினர்களிரடநய பகிைப்பட்ட அம்சங்கள் ஒவ்வவாரு 

ேபருக்கும் ஒநை மாதிரியாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவைது குடும்பத்தின் உறுப்பினைாகவும் இருக்க முடியும் 

என்பநதாடு ஒப்பிடத்தக்கது. கூட்டு பாைம்பரியமும் இநதநபால் சமூகத்தில் ஒரு குழுவிற்கு மட்டுநம 

வசாந்தமானது அல்ல, அது மத, இன, சாதி அல்லது பாலின சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி. இது வபாது 

மக்களுக்கு வசாந்தமானது மற்றும் கவளிப்பகடோன, ெனோயக மற்றும் அரனத்ரதயும் உள்ைடக்கிய வபாது 

இடங்கரை பாதுகாக்க பங்களிக்கிறது. கூட்டு பாைம்பரியம் என்பது சமூகத்தின் உள்ளாக்ை நிகலக்கு ஆபத்து 

ஏற்படாமல் சமூக-அைசியல் உறவுகரை விைக்கும் வபாருட்டு கலாச்சாை விழுமியங்களின் வவளிப்பாட்ரட 

ஊக்குவிக்கும் ஒரு மாறும், ெனோயகக் கருத்தாகும். 

 ISD இன் வியூகம் மூன்று மைங்கு: 

 

வதாடர்ச்சியான கூட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சி பட்டரறகளில் ெனோயகம் மற்றும் மதச்சார்பின்ரமக்கு 

உறுதியளித்த சிவில் சமூக குழுக்கள் மற்றும் அரமப்புகரை ஒன்றிரணத்தல், கூட்டு பாைம்பரியத்தின் 

பரிமாணங்கரை ஆைாய்வது மற்றும் அரதப் பாதுகாப்பதற்கும் வைப்படுத்துவதற்கும் அர்ப்பணிப்ரப 

உருவாக்குதல். 

வபாதுவான கலாச்சாை தன்ரமகரைக் கண்டறிந்து பாதுகாப்பதற்கும், பகிைப்பட்ட மைபுகளின் 

அடிப்பரடயிலான மதச்சார்பற்ற மற்றும் ெனோயக விழுமியங்கரைக் காண்பிப்பதற்கும் இலக்கியம், 

ோட்டுப்புறக் கரதகள், இரச மற்றும் ோடகம் நபான்ற கலாச்சாை வைங்கரை ஆைாய்ந்து பிைபலப்படுத்த 

பயிற்சி மற்றும் ஆைாய்ச்சி ஆய்வுகரை நமற்வகாள்வது.  

நமற்கண்ட பட்டரறகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் விரைவுகரை பிைபலமான கல்வி 

மற்றும் வபாது அணிதிைட்டலுக்கான எளிய, எளிதில் அணுகக்கூடிய வபாருட்கைாக மாற்றுவது, கிைாமப்புற 

சமூகங்கள் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட கவனம் வசலுத்துதல். 

எனநவ ISD யின் திட்டம் திட்டங்கள் மட்டுமல்ல; இது வாழ்க்ரக முரற மற்றும் நிறுவனத்தின் முன்னணி 

ஆளுரமகளின் ஆழ்ந்த அக்கரற ஆகியரவ அடங்கும். எனநவ, ISD தனது ஊழியர்களிரடநய கற்றல் மற்றும் 

முடிவவடுப்பதில் அவர்கரை ஊக்குவிக்கிறது. உள்ைடக்கம் வதாடர்பான பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கும் 

பிைச்சிரனகள் குறித்த தங்கள் வசாந்த புரிதரலயும் நிரலகரையும் விவாதிக்கவும் வைர்த்துக் வகாள்ைவும் 

அரனவருக்கும் அதிகாைம் உண்டு. ISD உடன் பணிபுரிந்த ஒருவர் அணுகுமுரறகள் மற்றும் ெனோயக 

விழுமியங்கரைப் பற்றிய புதிய கற்றலுடன் இருப்பார்.  

     Hagen Berndt 
EED, Germany 



  
 
 

ேமது ஒத்திரசவு மற்றும் பன்ரம மைபுகள் ேவீன காலங்களில் ேமது எதிர்ப்பு ஏகாதிபத்திய நதசிய இயக்கத்தால் 

ஒரு உத்நவகத்ரதப் வபற்றன. துரணக் கண்டத்தின் இயக்கம், பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிைான நபாரை 

விட வபரியது. ேவீனமயமாக்கலின் ஒநை மாதிரியான தூண்டுதலின் கீழ் இந்தியாவின் பன்ரம 

அச்சுறுத்தப்பட்ட ஒரு நேைத்தில், நதசிய இயக்கம் ேமது சமூக பாைம்பரியத்ரத பாதுகாக்க எழுந்து நின்றது. 

இந்த பாைம்பரியத்திலிருந்து மதச்சார்பின்ரம மற்றும் நதசியவாதத்தின் சாறு வளர்ந்தது. இவ்வாறு ேமது 

ஒத்திரசவு மற்றும் பன்ரம ஆகியவற்றில் உள்ைார்ந்த பாைம்பரிய மதிப்புகள் மதச்சார்பின்ரம மற்றும் நதசிய 

ஒற்றுரமயின் ேவீன தூண்டுதல்களுக்காக தியாகம் வசய்ய நவண்டியதில்ரல. ேமது பாைம்பரிய ஆதரங்கரை 

ரகவிடாமல் அைசியல் ேவீனத்துவத்தின் பாரதயில் (அன்னிய ஆட்சிரய யமற்கைாள்ள) முடிந்தது. ேமது 

சமூகம் அதன் பாைம்பரிய வைங்களின் அடிப்பரடயில் அதிக பிரச்சகன இல்லாமல் ேவீனத்துவத்தின் முதல் 

கட்டத்திற்குள் நுரைய முடிந்தது. ோம் பாதுகாத்து ரவத்திருந்த நமது ஒத்திரசவு மற்றும் பன்ரம 

ஆகியவற்ரற, நமது நன்கமக்ைாைப் பயன்படுத்திே சுதந்திை இயக்கத்திற்கு ேன்றி. இந்த வசல்வத்ரத இப்நபாது 

ோம் அழிே அனுமதிக்கக்கூடாது. 

 

 

 

 




