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நுழைவு வாயில்

நமதுநாடு பழைழமயான பணபாடழடைத் 
தனனகத்்த ககாணடுள்ளது. வாழ்வியல் 
முழைகள, இலக்கியம், கணிதம், வானவியல், 
இழை, ஓவியம், நடைனம், சிறபம், கடடைடைக்கழல
்பானைவறறில் உலகிறகு முன்னாடியாகத் 
திகழ்கிைது. ்தசிய ஒருழமபபாடழடை 
ழமயபபடுத்தும், ஆனமிக உணர்வு, 
இந்தியாவின பலம் என சுவாமி விவவகானந்தர் 
குறிபபிடடுள்ளார். “உலகபகபாதுமழை“ 
எனைழைக்கபபடும் திருக்குைள, தமிைர் 
வாழ்வியல் மறறும் பணபாடடு கநறிகழ்ளக் 
கூறும் ைஙக இலக்கியம், இராமாயணம், 
மகாபாரதம், ககௌதம புத்தர் ்தாறறுவித்த 
கபௌத்தைமயம் ்பானைழவ, உலகிறகு 
இந்தியா வைஙகிய அ்ளபபரிய பணபாடடுக் 
ககாழடையாகும். 

இந்தியப் பணபாட்டின் மேன்ழேகள்
இந்தியப பாரம்பரியத்தின 

உயரியபபணபு ைகிபபுத்தனழமயும் 
பனமுகத்தனழமயுமாகும். யூதர்கள, 

கிறித்துவர்கள, முஸ்லீம்கள, பார்சிக்கள 
்பான்ைார் இந்தியாவில் குடி்யறி, இந்தியப 
பனமுகத்தனழமழய ஏறறுக்ககாணடு, 
இந்தியபபணபாடடுடைன தம்ழமயும் 
இழணத்துக் ககாணடைார்கள. மதநல்லிணக்க 
அடிபபழடையில் அழனத்துச் ைமயஙகளிலுமுள்ள 
நல்ல கருத்துகழ்ள ஏறறுக்ககாள்ளல், பிை 
ைமயத்தினருக்கும் மதிபபளித்தல் ்பானை 
உணர்வுகழ்ளத் தனனகத்்த ககாணடு, 
ைகிபபுத் தனழமயுடைன நடைபபது இந்தியர்களின 
தழலசிைந்த பணபாடைாகும்.

இந்திய ைமுதாயம், தருமம் 
எனை அைக்கருத்தின அடிபபழடையில் 
அழமந்துள்ளது. எல்லாச் ைமயஙகளும் எல்லா 
இனஙகளும் ைரிைமம். இஃது ஆண - கபண
ைமத்துவம் ்பானை சிைந்த ககாளழககழ்ளத் 
தனனுள ககாணடுள்ளது. நம் பணபாடு 
இயறழகயிலுள்ள அழனத்து உயிர்கழ்ளயும் 
உயிரறைழவகழ்ளயும் ்நசிக்கும் பணழபக் 
ககாணடுள்ளது. மரம், கைடி, ககாடி, நதி என 
எல்லாவறழையும் வணஙகும் பாஙகு, நமது 
உயரிய நறபணபுகழ்ள எடுத்துக்காடடுவதாய் 
அழமகிைது. 

கற்றல் வ�ாககஙகள்

�	இந்தியாவின பணபாடடு ்மனழமகள மறறும் அைக்்காடபாடுகள பறறி அறிதல்.

�	இந்தியாவின ஆனமிகம் அதன அடிபபழடையிலான ்யாகா பறறி அறிதல்.

�	இந்தியாவின பஞைசீலக் ககாளழக பறறிப புரிந்து ககாளளுதல்.

�	உலகிறகு இந்தியா அளித்த ககாழடைக்ளான கணிதம், வானவியல், மருத்துவம் பறறி 
கதரிந்து ககாளளுதல். 

�	இந்தியாவின கழல மறறும் கடடைடைக்கழல நுடபஙகழ்ளப பறறி புரிந்து ககாளளுதல்.

�	இந்தியப பணபாடடின ்மனழமகழ்ளயும், சிைபபுகழ்ளயும் அறிந்து பினபறைல்.

உலகிறகு இநதியப் 
பணபாட்டின் ககாடை10

அலகு
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ககாள்ள்வணடும். அதழன அழடைய, 
்வதஙகளில் கைால்லபபடடுள்ள வாழ்வியல் 
கநறிக்்காடபாடுகழ்ள முழையாகப பினபறறிடை 
்வணடும் எனறு நம் முன்னார்கள
அறிவுறுத்துகினைனர். 

த�ால்காப்பியரின் அறகமகாட்பாடு
க்தால்காப்பியர் அகத்திழணயியல் 

க்ளவியல், கறபியல், கபாருளியல் முதலிய 
அகபகபாருள ்காடபாடுகழ்ளயும், 
புைத்திழணயியல் மரபியல் பறறிய 
அைக்்காடபாடுகழ்ளயும் வைஙகியுள்ளார். 
பழைழமயான மரழப்ய பினபறைச் கைால்லும் 
பிற்பாக்கு எணணம் இல்லாத கதால்காபபியர், 
‘கடிக�ால் இல்டலக காலத்துப் படிவன’ 
எனக்கூறி பழைழமக்கும் புதுழமக்கும் பாலம் 
அழமத்தார்.

இதிகாசஙகளில் அறகமகாட்பாடு
வால்மீகி முனிவரால் எழுதபபடடை 

இராமாயணமும், வவ்தவியா�ரால் எழுதபபடடை 
மகாபார்தமும் இதிகாைஙக்ளாகும். 
இராமாயணம் ‘ஒருவனுககு ஒருத்தி’, 
‘கபரிவயாருககுக கீழப்படி்தல்’, ‘கறபுக�றி’, 
‘� ன்றிம ்ற வாடம’,  ‘பி்ற ன்ம ட ன
வ�ாககாதிருத்்தல்’, ‘உணடமவய கவல்லும்’ 
்பானை உயரிய அைகநறிக் ்காடபாடுகழ்ள 
உலகிறகு வைஙகியுள்ளது.

மகாபாரதம் அைம், கபாருள, 
இனபம், வீடு்பறு எனை மனிதன பினபறை 
்வணடிய நால்வழக ்நாக்கஙகழ்ளபபறறிக் 
கூறுகிைது. தனிபபடடைவர்களுக்கு உரிய சிைந்த 
குணஙகழ்ளயும், 'சூது வாழ்க்ழகக்குக் ்கடு', 
'மணணாழை ்வணடைாம்', 'தர்மம்கவல்லும்', 
'நனறிமைவாழம', 'ைகிபபுத்தனழம', 'தியாகம்', 
'கைஞ்ைாறறுக்' 'கடைனதீர்த்தல்' ்பானை 
அைஙகல் அழனத்ழதயும் இவ்வுலகிறகு 
எடுத்தியம்புகிைது.

சேண அறகமகாட்பாடுகள்
வர்த்்தமானமகாவீரர் ‘திரிரத்தினஙகள‘ 

எனை மும்மணிகழ்ளயும், வாழ்வியலுக்கான 
இல்லைக் ்காடபாடுகழ்ளயும், கர்மவிழன 

இந்தியப பணபாடடில் கடடைடைக்கழல, 
மிகச் சிைபபான இடைத்ழதப கபறறுள்ளது. 
எடுத்துக்காடடைாக எல்்லாரா குழகக்்காயில், 
அஜந்தா ஓவியம், குழடைவழரக்்காயில் 
(மகாபலிபுரம்), லிஙகராஜா ்காயில் 
(புவ்னஸ்வர்), சூரியனார் ் காயில் (் கானார்க்), 
நடைராஜர் ்காயில் (சிதம்பரம்), தஞழைப 
கபரிய்காயில் ்பானைவறழைக் கூைலாம். 
்மலும், சிறபஙகள, ஓவியஙகள, நடைனஙகள, 
நாடைகஙகள, இழை ்பானைவறறில் உலகிற்க 
முன்னாடியாக இந்தியபபணபாடு திகழ்கிைது. 

“உணழமயில்லா நிழலயிலிருந்து 
உணழமழயயும், இருடடிலிருந்து 
கவளிச்ைத்ழதயும், ஒழுக்கக் ்கடடிலிருந்து 
விடுதழலழயயும் கபறறுத் தரும் ஒரு ைாதனமாக 
அழமந்துள்ளது இந்தியப பணபாடைாகும் “. 

அறகமகாட்பாடுகள்
‘அ்றம்‘ எனை கைால்லுக்குச் 

ைான்ைார்கள பல்்வறு கபாருளகழ்ளக் 
குறிபபிடுகிைார்கள. தமிழ் இலக்கிய அகராதி, 
அைம் எனனும் கைால்லுக்கு புணணியம், 
்தருமம், வாழவியல் விதி, ஒழுககம் எனப பல 
கபாருளகழ்ளக் குறிபபிடுகினைது. 

“மனிதன தனக்ககன வழரயறுத்துக் 
ககாணடை ஒழுக்க முழைகளின நிழை வடிவ்ம 
அைம்“ என க. அரஙக�ாமி குறிபபிடுகினைார். 

‘ைனாதனதர்மம்‘ எனபதறகு 
முடிவில்லா அ்றம் எனறு கபயர். 
மனிதன இயறழக்யாடு ஒனறிய 

நல்வாழ்விறகு அடிபபழடையாக வி்ளஙகுவது த
 ர்ம்மயாகும். ைடைஙகுகழ்ளவிடை ஒழுக்க்ம
முக்கியம் எனறு தருமம் கூறுகிைது. மனிதனின 
குடும்பக்கடைழமகள ைமூகக்கடைழமக்ளாகப 
்பாறைபபடுகினைன.

நான்கு புருஷார்த�ஙகள்
வாழ்வின உறுதிப கபாருளக்ளான 

அைம், கபாருள, இனபம், வீடு ஆகிய 
நானழகயும் புருஷார்த்தஙகள எனறு 
அழைக்கி்ைாம். இவறறில் வீடு்பறழை 
அழடைவழத்ய மனிதன தம் குறிக்்கா்ளாகக் 
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திருக்குைள நீதிநூல் மடடுமனறு; 
அஃது ஒரு வாழ்வியல் நூலாகும்; இயறைபபடடை 
காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மடடுமினறி 
இந்நூறைாணடின புதிய தழலமுழையினருக்கும் 
வழிகாடடும் அைநூலாக வி்ளஙகுகிைது. 
வளளுவத்தின கபாருணழம, காலந்்தாறும் 
புதிய கருத்தாக்கஙகழ்ளத் தந்து இனம், கமாழி, 
நாடு எனை எல்ழலகழ்ளக் கடைந்து மனித 
வாழ்க்ழகழய வ்ளபபடுத்துகிைது. இவ்வாறு, பல 
சிைபபியல்புகள ககாணடை அைக்்காடபாடுகழ்ள 
உலகிறகுத் திருக்குைள வைஙகியுள்ளது. 

ஆன்மிகம்
ஆனமிகம் எனபது கபாதுவாகப 

‘புலன்கைந்த அனுபவநிடலயாகும்‘. மனிதன, 
தனனுள இருக்கும் ஆத்ம ஞானத்ழத 
உணர்வதுதான ஆனமிகமாகும். ஞானவயாகம், 
கர்மவயாகம் மறறும் பகதிவயாகம் எனபன 
ஒவ்்வார் உயிரும் அதன கர்ம விழனகளினபடி, 
அதன தற்பாழதய நிழலயினபடி, ஏறை 
வழிழயப பினபறறித் தமது குறிக்்கா்ளான 
வீடு்பறு அல்லது ஆனமாவின உணழம 
நிழலழய அறிவ்த ஆனமிகம் எனலாம். 

ைமயக் ்காடபாடுகளினபடி, 
உயிரினஙகள அழனத்தும் கதய்வீகத் தனழம
ககாணடைழவ எனலாம். கதய்வீகத்தின 
அஙகமாகத்தான இவ்வுலகம் அழமந்துள்ளது. 
அந்தத் கதய்வீகத் தனழமழய உணர்த்துவதுதான 
ஆனமிகமாகும். மனிதன இவ்வுலகில் 

்பானை அைக்்காடபாடுகழ்ளயும் ைமண 
ைமயத்தின மூலம் நமக்கு அளித்துள்ளார்.

தபள்த� அறகமகாட்பாடுகள்
ககௌ்தம புத்்தர் மனித வாழ்வில் 

கழடைபபிடிக்க ்வணடிய நால்வழக உயரிய 
உணழமகழ்ளயும், எணவழக பாழதகழ்ளயும் 
வகுத்தளித்துள்ளார். ்மலும், இல்லைத்தார், 
துைவைத்தார் கழடைபபிடிக்க ்வணடிய 
கநறிமுழைகழ்ளயும் வைஙகியுள்ளார். 

ஔழவயாரின் அறகமகாட்பாடுகள்
ஔழவயார் தமது ஆத்திசூடி, 

ககான்ட்றவவந்தன், மூதுடர, �ல்வழி ்பானை 
அைநூல்கள வாயிலாக வாழ்வியல் அைஙக்ளான 
கறபு, தர்மம், கல்வி, பிைருக்கு உதவும் 
மனபபானழம ்பானைவறழை எளிழமயாகக் 
கழடைபபிடிக்கும் ்நாக்கில் வி்ளக்கியுள்ளார். 
்மலும், நல்வழி எனை அைநூலில் ‘�ாதி 
இரணவை இதுவவ நீதி’, ‘வருவது வரும் 
வாைாவ்த’, ‘ஏர் பிடித்வ்தார்ககு இடணயில்டல’, 
‘பசி வந்தால் பத்தும் ப்றநது வபாகும்’ ்பானை 
உயர்ந்த அைக்கருத்துகழ்ள மனித ைமூகத்திறகு 
வைஙகியுள்ளார். 

திருககுறள் கூறும் அறகமகாட்பாடு

திருவள்ளுவர்

தமிைரின கபருழமழய 
உலகுக்கு உணர்த்திய 
அைநூல் திருக்குைள. 
இந்நூல் இரணடைாயிரம் 
ஆணடுகளுக்கு முன்ப 
்தானறிய தமிைரின 
ப ண ப ா ட ழ டை ப 
ப ழ ை ை ா ற று கி ை து . 

இந்நூலில் இடைம்கபறறுள்ள அைக்கருத்துகள 
நழடைமுழை வாழ்க்ழகயில் பினபறை ்வணடிய 
கநறிகழ்ள எடுத்துழரக்கினைன. 

திருவளளுவர், வாழ்வியல் கநறிழய 
அைம், கபாருள, இனபம் எனனும் மூனறு 
பகுதிக்ளாகப பிரித்துள்ளார். திருக்குைளின 
தத்துவ்ம அைவழியில் வாழ்ந்து, அைவழியில் 
கபாருள ்ைர்த்து, இனபமாக அைவழியில் 
வாழ்வ்தயாகும்.

‘எல்லாப கபாருளும் இதனபால் 
உ்ள‘ எனபதற்கறப திருக்குைளில் 
அைக்கருத்துகள நிழைந்துள்ளன. 

அழவ, உலக மக்கள அழனவராலும் 
ஏறறுக்ககாள்ளபடுவதால் இந்நூழலப பிை 
கமாழிகளிலும் கமாழிகபயர்த்துள்ளனர். 

கமாழிகபயர்ப்பு கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள்

ஆஙகிலம் ஜி.யு.்பாப

இலத்தீன வீரமாமுனிவர்

கஜர்மன டைாக்டைர் கிகரௌல்

பிகரஞசு ஏரியல்
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2.  ஒருநாடு, பிைநாடடின எல்ழலகழ்ள
அத்துமீைக் கூடைாது.

3.  ஒருநாடு, பிைநாடடு உளவிவகாரஙகளில்
தழலயிடைக் கூடைாது.

4.  ைமத்துவ மறறும் ை்காதரத்துவ நலனுக்காகப
பாடுபடை்வணடும்.

5.  ைமாதான ைகவாழ்வு

பாணடுங ோநாடு - அணிமசரா 
இயககம்

இரணடைாம் உலகப்பார் முடிவில் 
அகமரிக்கா தழலழமயில் முதலாளித்துவ 
நாடுகள ஓரணியாகவும், ்ைாவியத்ரஷயா 
தழலழமயில் கபாதுவுடைழமக் 
ககாளழகழயக் ககாணடை நாடுகள 
மறகைாரு அணியாகவும் கையல்படடைன. 
இழவகளுக்குள, ஆயுதஙகழ்ள கபருக்கும் 
்பாடடியும் மழைமுகமாக நழடைகபறைது. 
இந்நிழலயில் இந்த இரு அணியிலும் 
இல்லாத நாடுகழ்ள ஜவஹர்லால் ்நரு 
தனது கவளியுைவுக்ககாளழகயின 
அடிபபழடையில் ஓரு புதிய அணிழய 
உருவாக்கினார்.

இந்நாடுகளின மாநாடு 
இந்்தா்னசியாவில் 1955-ஆம் ஆணடு 
ஏபரல் மாதம் 18முதல் 24 ஆம் ்ததி வழர 
பாணடுங நகரில் ஆசிய – ஆபபிரிக்க 
நாடுகளின மாநாடு கூடடைபபடடைது. 
இம்மாநாடடில் 29 நாடுகள கலந்து 
ககாணடைன. இந்தியாவின ைார்பாக 
ஜவஹர்லால் ்நரு, சீனாவின  
சூ-கயன-லாய், இந்்தா்னசியாவின 
சுகர்்னா, யுக்்காஸ்்லாவியாவின 
மார்ஷல் டிட்டைா, எகிபதின கர்னல் நாைர் 
ஆகி்யாரும் கலந்து ககாணடைனர் .

இந்திய வானவியல்
குபதர்கள காலத்தில் கணிதம், வானவியல், 
மருத்துவம், ்ஜாதிடைம் ்பானை துழைகளில் 
இந்தியா வ்ளர்ச்சி கபறறிருந்தது. இவர்கள 
காலத்தில் வாழ்ந்த ‘ஆரியபட்ைர்‘ வானவியல் 
மறறும் கணிதத்தில் சிைந்து வி்ளஙகினார். 
”ஆரிய சித்்தாந்தம்” எனை தமது வானவியல் 

இயறழக்யாடு இழணந்து வாழ்வ்த ஆனமிகம். 
இது்வ இந்தியப பணபாடடின ஆணி்வராகும்.

மயாகா
சுமார் ஐயாயிரம் ஆணடுகளுக்கு  

முன்ப நம் பாரத நாடடில் ்தானறிய 
பழைழமயான ‘வாழ்வியல் பயிறறு முழை‘ 
்யாகாவாகும். உடைல், மனம், அறிவு, உணர்வு 
ஆனமிகம் ஆகியவறறின வ்ளர்ச்சிக்கும் 
ைமனபாடடிறகும் உதவிடும் கழல
்யாகக்கழலயாகும். இஃது உடைழலயும் 
உள்ளத்ழதயும் நலத்துடைன ழவத்துப ்பாறறும் 
ஒழுக்கஙகழ்ளப பறறிய கநறியாகும். ‘் யாகா‘ 
எனபது, ஒரு ைமயம் அனறு; அஃது ஒரு 
கபருந்தத்துவம்; ஒரு கழல; ஓர் அறிவியல் 
மறறும் வாழ்க்ழக கநறிமுழையாகும். (Yoga in short, 
is not a religion but a great philosophy, an art, a science and a 
way of life)

்யாகநிழலயில்தான மறை 
உயிர்கழ்ளயும் தனனுயிர் ்பால்வ ்நசிக்க 
முடியும். இதழன்ய இராமலிஙக அடிகளார் 
ஜீவகாருணய ஒழுககம் எனைார். கிறித்துவ 
புனித நூலான ழபபிள “உன்டனப் வபால 
பி்றடரயும் வ�சி“ எனறு குறிபபிடுகினைது. 
இஸ்லாமிய புனித நூலான திருக்குரான “நீ 
பி்றரிைம் இரககம் காட்டினால் �ான் உன்னிைம் 
இருமைஙகு இரககமுடையவனாய் இருப்வபன்“ 
எனகிைது. இந்த ஆனம்நய ஒருழமபபாடடு 
உரிழம, ்யாகமுழைழய ்மறககாளவதால்  
அழடையமுடிகிைது. 

பஞசசீலக தகாள்ழக
ைமஸ்கிருத கமாழியில் ‘பஞ�’ எனைால் 

‘ஐந்து’, ‘சீலம்’ எனைால் ஒழுக்கம்(நறபணபுகள). 
என்வ, பஞ�சீலம் எனைால் ஐநது �றபணபுகள் 
எனபபடுகிைது. இஃது இந்திய கவளியுைவுக் 
ககாளழகயின ஓர் அஙகமாகத் திகழ்கிைது. 
பஞைசீலக் ககாளழகழய உலகிறகு அளித்தவர் 
ஜவஹர்லால் வ�ரு ஆவார். பஞைசீலக் ் காடபாடு, 
இந்தியபபணபாடடு உணர்ழவ அடித்த்ளமாகக் 
ககாண்டை உருவாக்கபபடடைது. 

1.  ஒரு நாடு மறை நாடடின ஒறறுழமழயயும் 
இழையாணழமழயயும் மதிக்க ்வணடும். 
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இந்தியா சிைந்து வி்ளஙகியிருந்தது எனபழத 
அறியமுடிகிைது. 

இந்தியச் தசயறழகக மகாள்கள்
இஸ்்ரா நிறுவனம் (ISRO), 

இந்தியாவின ைார்பில் ஆரியபடடைா, 
பாஸ்கரா, ்ராகிணி, ஆபபிள ்பானை 
கையறழகக் ்காளகழ்ளயும் IRS 
-1A,1B ஆகிய கதாழலயுணர்வு 
கையறழகக் ்காளகழ்ளயும் 
பாதுகாபபு அடிபபழடையிலான 
கையறழக ்காளகழ்ளயும் 
விணணில் கைலுத்தியுள்ளது. இந்தச் 
கையறழக்காளகளுக்கு இந்தியாவின 
வானவியல், கணித வல்லுநர்க்ளான 
ஆரியபடடைர் கபயரும் பாஸ்கரர் கபயரும் 
சூடடியது குறிபபிடைத்தக்கது. 

இந்திய ேரு்ததுவம்
இந்திய மருத்துவம், சிந்துகவளி 

நாகரிகம் காலந்கதாடடு வ்ளர்ந்திருக்க
்வணடும். ஆனால், ்பாதிய தகவல்களும் 
ஆதாரஙகளும் இல்லாழமயால், ஆயுர்்வதம் 
்தானறுவதறகுமுன, பைஙகுடியினர்களின 
மருத்துவம் இருந்திருக்கலாம். கி.மு.(கபா.ஆ.மு) 
எடடைாம் நூறைாணடுவழர, ்வதகால 
மருத்துவம் நழடைமுழையில் இருந்தது. 
அதனபின ஆயுர்்வத மருத்துவம் வ்ளர்ச்சி 
கபறறிருக்க்வணடும். கி.மு.(கபா.ஆ.) ஆைாம் 
நூறைாணடுக்கு முன்ப காம்பில்யா, வாரணாசி, 
தடைசீலம் ஆகிய இடைஙகளில் மருத்துவக் கல்வி 
நிறுவனஙகள இயஙகி வந்துள்ளன. 

இந்தியர்கள அறுழவசிகிச்ழை 
முழையில் மிகவும் ்தர்ச்சி கபறறிருந்தனர். 
வயிறறுப புைத்்தாலில் கைய்யபபடும் 
அறுழவசிகிச்ழை(Lab Parotomy), சிறுநீரகக் 
கறகழ்ள அகறறும் அறுழவ சிகிச்ழை(Lithicotomy), 
ஒடடுறுபபு அறுழவ சிகிச்ழை (Plastic Surgery) 
ஆகியவறறில் இந்திய மருத்துவர்களின 
பணிகள பாராடடுக்குரியழவயாகும். 

இந்தியா முழுவதும் இப்பாது 
ஆயுர்்வத – யூனானி மருத்துவர்கள 

நூலில், ‘உலகம் 
உருணழடையானது, பூமி 
தனது அச்சில் சுைலுவதால் 
இரவு, பகல் ஏறபடுகிைது‘ 
எனைார். இவர் சூரிய, 
ைந்திர கிரகணஙகள 
்தானை உணழமயான 
காரணஙகழ்ள வி்ளக்கிக் 
கூறியுள்ளார். ஆனால், 
்மழலநாடடு வானவியல் அறிஞர்கள
பிறகாலத்தில்தான இவ்வுணழமகழ்ள 
அறிந்தனர். ஆரியபடடைர் எழுதிய ‘ஆரியபட்டீயம்‘ 
எனை நூல் உலக்ம வியக்கும் வானவியல் 
நூலாகப ்பாறைபபடுகிைது.

வராகமிகிரர
இவர் ‘பஞ� சித்்தாநதிகா, ‘பிருகத் 

�ம்ஹி்தா’ முதலான ்ஜாதிடை, வானவியல் 
நூல்கழ்ளயும் எழுதியுள்ளார். ்மலும், ‘லகு 
ஜா்தகம்’, ‘பிரிக ஜா்தகம்’ ்பானை ்ஜாதிடை, 
வானவியல் நூல்கழ்ளயும் எழுதியுள்ளார். 
இவர் தம் நூல்களில் ்காளகள யாவும் மனித 
வாழ்்வாடு எவ்வாறு கதாடைர்பு ககாணடுள்ளன 
எனபழத வி்ளக்கிக் கூறியுள்ளார். 

பிரம்ேகுப்�ர
வானவியலிலும் கணிதவியலிலும் 

வல்லுநரான பிரம்மகுபதர், பிரம்மஸ்பு 
சித்்தாந்தம், காரணகணைாககடியகா 
முதலிய நூல்கழ்ள எழுதியுள்ளார். பல 
நூறைாணடுகளுக்கு முனன்ர புவி ஈர்பபு விழை 
பறறித் தமது நூல்களில் குறிபபிடடுள்ளார். 

பாஸகரர

பாஸ்கரர்

வானவியலிலும் கணிதத்திலும் 
சிைந்த வி்ளஙகிய அறிஞர் 
பாஸ்கரர். இவர், காரண 
குதூகலா எனை நூழலயும் 
்தட்கலிகத்தி எனை நூழலயும் 
எழுதியுள்ளார். இந்நூல்கள 
கிரகஙகளின இயக்கஙகழ்ளப 
பறறிக் கூறுகினைன. 

இதனமூலம் அக்காலத்தி்ல்ய வானவியலில் 

ஆரியபட்டர்
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உருவாக்கபபடடைது சித்தமருத்துவமாகும். 
இவர்கள எல்லாவழக ்நாய்தீர்க்கும் 
மருந்துகழ்ளயும், தாதுக்கழ்ளயும் 
்வதியியல் கபாருளகழ்ளயும் ஆராய்ந்து 
பயனுள்ளழவ எழவ, பயனறைழவ எழவ 
எனறு கணடைறிந்துள்ளனர். பாதரைத்ழத 
அடிபபழடையாகக்ககாணடு, நீணடை ஆயுளகபை 
இர�வா்த முட்றயில் மருந்து தயாரிக்கும் 
முழைழய அறிந்து ழவத்திருந்தனர். இது  
தமிழ்நாடடுக்கு உரித்தான மருத்துவ 
முழையாகும்.

திருமூலர், இடைககாைர், வபாகர், 
அகத்தியர், ப்தஞ�லி, ்தன்வநதிரி, 
மச�முனி மு்தலாவனார் பதிகனண 
சித்்தர்களுள் குறிபபிடைத்தக்கவர்கள.

பணழடைய கால 
ேரு்ததுவேழனகள்
�	ஆந்திரா – விஜயபுரி, நாகார்ஜஜுனா 

ககாணடைா

�	தமிழ்நாடு – தஞைாவூர், 
திருமுக்கூடைல், திரிபுரந்தகம், 
திருபபுகலூர், திருவரஙகம்

�	கர்நாடைகா – ககௌடியமடைம்

�	பீகார் – ஷிபாக்கனா மருத்துவமழன

�	்கர்ளா – ஆலபபூர், புலிமந்தாள, 
வயஙகழர,  கவள்்ளாடு, 
்ைாடடைானிக்கழர, குருவாயூர்

இந்தியக கணி�ம்

பிரம்மகுப்தர்

குபதர்கள காலத்தில் 
வாழ்ந்த ஆரியபடடைர், 
ஆ ரி ய ப ட டீ ய த் தி ல் 
வடடைத்தின பரபழபக் 
கணடுபிடிக்க உதவும்  

உணழமயான மதிபழப 
3.1416 எனத் துல்லியமாகக் 
கூறியுள்ளார். இலடைம், 

பயனபடுத்தி வரும் சிலாசித்து்வர் 
கமாகஞைதா்ராவில் கிழடைத்துள்ளது. 
இவ்்வர் வயிறு, குடைல், நுழரயீரல் 
்பானைவறறில் உருவாகும் ்நாய்கழ்ளயும் 
குணமாக்கும் தனழம உழடையது.

இந்திய ேரு்ததுவ வளரச்சி
கமௌரியர் ஆடசிக் காலத்தில் 

மருத்துவப பராமரிபபுக்கும், சுகாதாரத்திறகும் 
முனனுரிழம அளிக்கபபடடைது. முதி்யார், 
ஆதரவற்ைார், மாறறுத்திைனாளிகள  
ஆகி்யாருக்காக சிைபபு மருத்துவமழனகள 
இயஙகிவந்தன. கால்நழடைகளுக்ககனத் 
தனியாக மருத்துவமழனகளும் இருந்தன. 

வாக்படடைரின அஷைாஙக�ஙகிரகம், 
அஷைாஙகஹிரு்தயா எனனும் இரு 
மருத்துவ நூல்கள புகழ்கபறைழவயாகும். 
‘அஷைாஙகஹிரு்தயா’ எனை மருத்துவநூல், 
்நாய் தீர்க்கும்முழை, சுகாதாரம், உடைலுறுபபு 
அழமபபியல் அறுழவசிகிச்ழை, தாய்ழம 
மருத்துவம், கண மருத்துவம் பறறிக் 
குறிபபிடுகினைது. ைரகர் எழுதிய '�ரக�ம்ஹி்தா' 
எனனும் நூல் உடைல், உ்ள மருத்துவத்ழதயும், 
சுசுருதர் எழுதிய 'சுசுரு்த�ம்ஹி்தா' 
அறுழவசிகிச்ழை முழைழயப பறறிக்  கூறுகினைன. 

ஆயுரமவ� ேரு்ததுவம்

ஆத்ரயர்

கி . மு . ( க ப ா . ஆ . மு ) 
எடடைாம் நூறைாணடில் 
‘ஆத்வரயர்‘ எனை 
மருத்துவர் வாழ்ந்தார். 
அவர், தமது 
சீ டை ர் க ளு க் கு த் 
க த ா கு த் த ளி த் த 

ஆய்்வடுகளும், அக்னி ்வைர் எழுதிய ‘அகனி 
வவ� ்தந்தரா” எனை நூலும் ஆயுர்்வதம் பறறிக் 
கூறுகினைன. ஆத்்ரயர் ஆயுர்்வத 
மருத்துவத்ழதப பறறி வரிழையாக தம் 
ஆய்்வடுகளில் குறிபபிடடுள்ளார். 

சி்த� ேரு்ததுவம்
உயரிய பணபாடும், அறிவுத்திைனும், 

சிைந்த ஆறைலுடைனும் வி்ளஙகிய சித்தர்க்ளால் 
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புகுத்தபபடடைது. தமிழிழை, கர்நாடைக இழை, 
இந்துஸ்தானி இழை ஆகியழவ இந்தியா 
உலகிறகு அளித்த ககாழடைக்ளாகும். 

்தமிழிட� மூவர்

முத்துத்தாணடைவர், அருணாச்ைலக் 
கவிராயர், மாரிமுத்தாபபிளழ்ள

ஆகிய மூவரும் தமிழிழை மூவர் 
எனபபடுகினைனர். கிருதி எனபபடும் 
கீர்த்தழனகழ்ள ழமயபபடுத்தித் தமிழ்ப 
பாடைல்கழ்ளப ைரணம், பல்லவி, அனுபல்லவி 
ஆகிய இழையம்ைஙகளுடைன இயறறினர். 
இவர்களின தமிழ்பபணிழயப பாராடடித் 
தமிைக அரசு, சீர்காழியில் மணிமணடைபத்ழத 
அழமத்துள்ளது.

பஞசமுக வா்ததியம்

பஞ்சமு்க வாததியம

ப ை ங க ா ல த் 
க த ா ன ழ ம ய ா ன 
இ ழ ை க் க ரு வி க ளு ள 
பஞைமுக வாத்தியமும் 
ஒனறு. இது கவணகல 
வ ா ர் ப ப ா ல் 
உ ரு வ ா க் க ப ப ட டை 
உயரமான குடைமாகும்.
இதில் மூடைபபடடை ஐந்து 

வாய்கள இருக்கும். ஒவ்கவாரு வாயில் 
இருந்தும் தனித்துவமான இழை கவளிவரும். 
இது்வ, பஞைமுகவாத்தியமாகும். 
இவ்வாத்தியம் திருவாரூர் தியாகராஜர் 
்காயிலிலும், திருத்துழைபபூணடி 
பிைவிமருந்தீஸ்வரர் ்காயிலிலும் உள்ளது 
எனபது குறிபபிடைத்தக்கதாகும். 

தசவ்வியல் நடைனஙகள்

பர�நாட்டியம்
தமிழ்நாடடுக்குரிய சிைந்த நடைனஙகளில் 

முக்கியமானது பரதநாடடியம். இது, 
புராணவியல் அடிபபழடையில் பர்த முனிவரால் 
உருவாக்கபபடடைதால் ‘பர்தம்‘ எனப கபயர் 
கபறைது. மிகத்கதானழம வாய்ந்த இந்நடைனம், 
இந்தியாவிலும் கவளிநாடுகளிலும் புகழ் 
கபறறு வி்ளஙகுகிைது. 

்காடி ்பானை மிகபகபரிய எணகழ்ளச் 
சுருக்கமாகக் குறிபபிடும் வழகழய ஆரியபடடைர் 
பயனபடுத்தினார். இயறகணிதம் (Algebra) 
பயனபடுத்திய முதல் இந்தியர் இவ்ரயாவார். 

பிரம்மகுபதர் ஆறறிய மிகபகபரிய பணி 
பூஜயத்தின பயழன எடுத்துக்காடடியதாகும். 
இவர் குபதர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிைந்த கணித 
்மழதயாவார். இவர் எழுதிய நூல், சித்்தாந்த 
சிவரான்மணியாகும். இதில் எணணியல், எழடை, 
ககாள்ள்ளவு, கூடடைல், கழித்தல், கபருக்கல், 
வகுத்தல், பரபபு, கனஅ்ளவு பறறியும் பூஜயம், 
இயறகணிதம் பறறியும் குறிபபிடடுள்ளார். 

நுணகழலகள்

இழச
இழை, மனித மனத்திறகு 

அழமதி தருவதாகும். இழையானது 
காலத்திற்கறைாற்பாலப பரிமாணத்ழதப
கபறறு வருகிைது. இயறழகயினின்ை முதல் 
இழை ்தானறியது எனலாம். இதழன ஓழை 
எனைழைபபர். அதனபினனர், இழை புதிய 
வ்ளர்ச்சிழயப கபறைது. இந்திய இழையின 
ைாரமாகத் திகழ்வது ைாம்வதமாகும். 
பிறகாலத்தில் ைாம ்வதத்ழதத் தழுவி, 
வடை இந்தியாவில் ்தானறிய இழைபபாணி 
இநதுஸ்்தானி இட� (Hindustani Music) 
எனபபடடைது. அ்த காலக்கடடைத்தில், 
கதனனிந்தியாவில் கர்�ாைக இட�(karnatic 
Music) புகழ் கபைத் கதாடைஙகியது. கம்ளரியர்கள, 
குபதர்கள ்பானை வடை இந்திய வம்ைாவழி 
மனனர்களும் தமிைகத்தில் ைஙககாலம்முதல் 
பிறகாலப பாணடியர்கள வழரயிலான 
மனனர்களும், இழைக்கழலழயயும் 
இழைக்கழலஞர்கழ்ளயும் ஆதரித்துள்ளனர். 
கி.பி.(கபா.ஆ.) பத்தாம் நூறைைாணடின 
இறுதியில், இஸ்லாமியர்களின இழை 
இந்தியாவில் கமல்ல கமல்ல பரவத் 
கதாடைஙகியது. இஸ்லாமியத் துைவிக்ளான 
சூபிக்கள குவாலிஸ் (Qualis Music) எனை 
இழைமுழைழய உருவாக்கிப பரபபினர். 
ஐ்ராபபியரின வருழகக்குப பினனர், 
வமறகத்தியஇட� (Western Music) இந்தியாவில் 
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க�களி
‘க்தகளி‘ ்கர்ள மாநிலத்தின 

பாரம்பரிய நடைனமாகும். இந்நடைனம், ்கர்ள 
மக்களின பணபாடடிழன எடுத்துக்காடடும் 
கதய்வீக நடைனக்கழலயாகும். கதகளி எனைால் 
‘கழதழய அடித்த்ளமாகக் ககாணடை ஆடுதல்‘ 
எனறு கபாருள. 'ஆட்ைககட்த' எனை மறகைாரு 
கபயரும் இதறகுணடு. இராமாயணம், 
மகாபாரதம் ்பானை காவியஙகளில் 
கைால்லபபடடை ைமயம் ைார்ந்த நிகழ்வுகள, 
இந்த நடைனத்திறகுக் கருபகபாரு்ளாக 
அழமகினைன. 

மோகினி ஆட்டைம்

்்மாகினி ஆட்டம

வமாகினி ஆட்ைம் ்கர்ளாவின 
பாரம்பரிய நடைனஙகளில் ஒனறு. ் மாகினி எனை 
கைால், ஓர் அைகான கபணகணனறும் ஆடடைம் 
எனைால் நடைனம் எனறும், கபாருளபடும். 
பாறகடைலிலிருந்து ்தானறிய அமிர்தத்ழதக் 
ககாடுக்கும் திருமாலின அவதாரம் 
்மாகினியாக ழமயபபடுத்தபடுவதால் 
்மாகினியாடடைம் எனறு கபயர் கபறைது.

குச்சிப்புடி
குசசிப்புடி ஆந்திரபபிர்தை மாநிலத்தில் 

உருவான நடைனமாகும். இபகபயர், ஆந்திர 
மாநிலத்தின கிருஷணா மாவடடைத்திலுள்ள 

பர்தநாடடியம

கரு�ாைக இட�யின் மூவர்

தியாகராஜர், சியாமா ைாஸ்திரிகள, 
முத்துசுவாமி தீடசிதர் ஆகி்யார் 

கர்நாடைக இழையின மும்மூர்த்திக்ளாவர். 
இவர்களுழடைய பாடைல்கள, பரதநாடடியத்திலும் 
ஆனமிக இழை நிகழ்வுகளிலும் முக்கியத்துவம் 
கபறுகினைன. திருவாரூரில் இவர்களுக்கு 
நிழனவிடைம் அழமக்கபபடடுள்ளது. 

பரதம் எனை கைால் ப - பாவம், ர - ராகம்,  
்த - ்தாளம் எனை மூனழையும் குறித்து நிறபதாகச் 
கைால்லபபடுகிைது. பாவம் உணர்சசிடயயும், 
ராகம் இட�டயயும் குறிககும் இவறறுடைன 
்தாளம் ்ைர்ந்த நடைன்ம பர்த�ாட்டியமாகும். 
வரலாறறு ்நாக்கில் இந்தியாவின கைவ்வியல் 
ஆடைல் வழகயில் ஒனறு பரத நாடடியமாகும். 
இந்த நடைனத்ழத ஆடுபவர்கள கபரும்பாலும் 
கபணக்்ள எனைாலும், ஆணகளும் இதழன 
ஆடுவதுணடு. சிவகபருமான ஆடும் நடைனம் 
‘்தாணைவம்‘ எனறு கைால்லபபடுகிைது. 
மகிழ்ச்சியின உச்சியில் அவர்  
ஆடும் நடைனம் ஆனந்த ்தாணைவகமன்றும், 
அழிக்கும் கடைவு்ளாக அவர் ஆடும் நடைனம் 
‘ருத்ர்தாணைவம்‘ எனறும் அழைக்கபபடுகிைது. 
்மலும், கபணகள கமனழமயான 
அழைவுகளுடைன ஆடும் நடைனம் ‘லாஸ்யம்‘ 
எனறும் அழைக்கபபடுகிைது.
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கரபா, �ாணடியா

ராஜபு்தனம ஓவியம

குஜராத் மாநிலத்தின பாரம்பரிய 
நடைனஙகள கர்பா மறறும் ்தாணடியாவாகும். 
இழவ நவராத்திரி விைாவின்பாது, கலாச்ைார 
உழடையணிந்து ஆடி மகிழும் நடைனஙக்ளாகும். 
இந்தியா மடடுமனறி, கவளிநாடுகளிலிருந்தும் 
நவராத்திரி திருவிைா நடைனஙகழ்ளக் காண, 
பலரும் நம் பாரத திருநாடடிறகு வருழக 
புரிகினைனர். 

இது ்பானறு பீகாரின பி்தஸிய �ைனம், 
்மறகு வஙகா்ளத்தின காத், ஜாத் �ைனஙகள், 
மகாராஷடிரத்தின ்தமாஸா, லாவனி ்பானை 
நடைனஙகளும் உலகிறகு இந்தியாவின 
பணபாடழடை எடுத்தியம்புகினைன. 

ஓவியககழல
இந்தியாவில் ஓவியக்கழல

இயறழகழய ழமயமாக ழவத்து 
்தாறறுவிக்கபபடடைது. பைஙகால மனிதர்கள 
இயறழகயின அம்ைஙக்ளான ்மகம், மழை, 
மரஙகள, விலஙகுகள, மனித உருவஙகள 
்பானைவறழைக் குழககளிலும், இைந்த 
விலஙகுகளின ்தால்களிலும் வழரந்தனர். 
கரித்துணடுகழ்ளத் கதாடைக்கக் காலத்தில் 
ஓவியம் வழரய பயனபடுத்தினர். பிறகாலத்தில் 
மனனர்கள ஆடசி நழடைகபறை்பாது, 
ஓவியஙகள பரிணாம வ்ளர்ச்சி கபறைன. 
இவர்களின காலத்தில் ்காயில்களின 
சுவர்களில் ஓவியஙகள தீடடைபபடடைன. வணணத் 
தூரிழககளுக்கு முக்கியத்துவம் தரபபடடைது. 

குசசிலாபுரம் எனை கிராமத்துடைன 
கதாடைர்புழடையது. 17-ஆம் நூறைாணடின 
இறுதிபபகுதியில் கதாடைஙகிய இக்கழல, இனறு 
இந்தியாவிலும் உலக்ளவிலும் ஆடைபபடடு 
வருகிைது.

யக்ஷகானம் (யசககானம்)

யக்ஷ்கானம

கர்நாடைகாவின மாநில நடைனமாகக் 
கருதபபடுவது யக்ஷகானமாகும். கி.பி. (கபா.ஆ.) 
16-ஆம் நூறைாணடுமுதல் இந்நடைனம் 
மக்க்ளால் விரும்பி பார்க்கபபடுகிைது. கர்நாடைக 
மாநிலத்தில், கபல்லாரி மாவடடைத்தில் 
குருங்காடு என்ைார் இடைமுள்ளது. அஙகுள்ள 
்ைாமசுந்தரர் ஆலயத்தில், இந்நாடடிய நாடைகம் 
அரங்கறைபபடடைதாக வரலாறறுத்தகவல்கள 
கதரிவிக்கினைன. இழை, உழரயாடை்லாடு 
கூடிய இந்நடைனத்தின மூலம் இராமாயணம், 
மகாபாரதத்தின முக்கிய காடசிகள, ைமணக் 
கழதகள, மக்களின ஆனமிக நம்பிக்ழககள 
்பானைழவ வி்ளக்கபபடுகினைன. 

ஒடிசி
ஒடிஸா மாநிலத்தின பாரம்பரிய நடைனம் 

ஒடிசி. இது ்காயில்களில் நழடைகபறறு வந்த 
ஒரு பாரம்பரிய நடைனக்கழலயாகும். 17-ஆம் 
நூறைாணடில் வகாட்டிப்புகழ எனபபடும் 
சிறுவர்கள இந்நடைனத்ழத கபணணுழடை தரித்து  
்காயில்களில் ஆடினர்.
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்பார் முழைகள ்பானைழவ இவ்்வாவிய 
உருவாக்கத்தின கருபகபாரு்ளாக அழமந்தன. 

்தஞ�ாவூர் ஓவியப் பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 17–ஆம் நூறைாணடில் 
தஞழை நாயக்க மனனர்கள காலத்தில் வ்ளர்ந்த 
இவ்வழக ஓவியஙகள, கி.பி பதிகனடடைாம் 
நூறைாணடில் மராடடியர்கள காலத்தில் 
புகழ்கபறைன. தஞழை மராடடிய மனனரான 
ைர்பாஜி காலத்தில் ஆந்திராவிலிருந்து 
தஞழைக்குக் குடி்யறிய ‘மூச்சி‘ (Moochy) 
எனை கபயர் ககாணடை ஓவியக்கழலஞர்கள 
பரம்பழரத் கதாழிலாக்வ இவ்்வாவியத்ழத 
வழரந்தனர். இவ்்வாவியர்கள புராணஙகளில் 
கூைபபடும் கடைவு்ளரின உருவஙகழ்ள 
ஓவியமாகத் தீடடினர். இவ்வழக ஓவியஙகளின 
பினபுல வணணம் கரும்பச்ழை, அடைர்நீலம், 
ஒளிர் சிவபபு ஆகியவறழைக் ககாணடிருக்கும். 

முகலாய ஓவியப் பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 16–ஆம் நூறைாணடில் 
முகலாயர்கள ஆடசிக் காலத்தில் 
்தானறி வ்ளர்ந்த ஓவியஙகள இவ்வழக 
ஓவியஙக்ளாகும். முகலாய மனனரான 
ஹஜுமாயூன ஆடசிக் காலத்தில் இந்தியாவில் 
பாரசீக பாணியிலான ஓவியஙகள வ்ளர்ச்சி 
கபைத் கதாடைஙகின. முகலாயர் கால ஓவியர்கள 
பாரசீக பாணியில் ஓவியஙகழ்ள வழரயத் 
கதாடைஙகி இந்திய ஓவியப பாணிழயயும் 
அத்னாடு இழணத்தனர். என்வ பாரசீக, 
இந்திய ஓவியப பாணிகளின இழணபபாக 
முகலாய ஓவியப பாணி அழமந்தது. முகலாய 
மனனரான ஜஹாஙகீர் ஓவியக்கழலக்கு 
முக்கியத்துவம் தந்ததுடைன சிைந்த ஓவியராகவும் 
வி்ளஙகினார். இவ்்வாவியஙகளில் அரைர், 
அரசியர், அரணமழனக் ககாணடைாடடைஙகள, 
அரைழவ நிகழ்வுகள, இயறழக காடசிகள, 
இ்ளவரைர் மறறும் இ்ளவரசியர் ஆகி்யாரின 
வீரச்கையல்கள ்பானைழவ முக்கியத்துவம் 
கபறைன. 

பவ�ாஹ்லி ஓவியப்பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 17–ஆம் நூறைாணடில் 
காஷமீரில் ராவி நதிக்கழரயில் அழமந்துள்ள 
ப்ைாஹ்லி எனை இடைத்தில் ்தானறி வ்ளர்ந்த 

பல்லவ மனனனான முதலாம் 
ம்கந்திரவர்மன ஓவியக்கழலக்குப ்பராதரவு 
தந்தார். ்தட்�ணசித்திரம் எனை ஓவிய நூலுக்கு 
உழர எழுதினார். இவர், இக்கழலயில் 
வல்லவராதலால் ‘சித்திரகாரப்புலி‘ எனை 
விருதிழனப கபறைார். 

காலத்திற்கறைார்்பால் நமது நாடடில் 
பல்்வறு ஓவிய பாணிகள ்தானறி வ்ளர்ந்தன. 
அழவயாவன, 

1. மதுபானி ஓவியஙகள

2. இராஜபுதன ஓவியபபாணி

3. தஞைாவூர் ஓவியபபாணி

4. முகலாய ஓவியபபாணி

5. ப்ைாஹ்லி ஓவியபபாணி எனபவாகும்.

மதுபானி ஓவியப் பாணி

பீகார் – ்நபா்ள எல்ழலயில் 
உள்ள மதுபானி எனை மாவடடைத்தில் 
இவ்்வாவியக்கழல ்தானறியதால் மதுபானி 
ஓவியஙகள எனப கபயர் கபறைது. நனகு 
கமழுகபபடடை மணசுவர்களில் இவ்வழக 
ஓவியஙகள அதிகமாக வழரயபபடடைன. 
தாவர இழலகளிலிருந்து கபைபபடும் 
ஒருவழகச்ைாறு நிைம்தரும் மூலபகபாரு்ளாகப 
பயனபடுத்தபபடடைது. இராமாயணத்தின 
முக்கியக் காடசிகள இவ்வழக ஓவியஙகளில் 
முக்கியத்துவம் கபறைன.

இராஜபு்தன ஓவியஙகள்

கி.பி. (கபா.ஆ.) 18–ஆம் நூறைாணடில் 
இராஜஸ்தான, மத்திய பிர்தைபபகுதிகளில் 
்தானறி வ்ளர்ச்சி கபறை ஓவியஙக்்ள 
இராஜபுதன ஓவியஙக்ளாகும். இந்த 
ஓவியஙகள சிற்ைாவியஙகள (Minature) 
எனைழைக்கபபபடடைன. இழவ கபரும்பாலும் 
அரணமழன மறறும் ்காடழடை சுவர்களில் 
வழரயபபடடைன. இவ்்வாவியம் வழரவதறகான 
நிைஙகள தாவரஙகளின ைாறு, சிபபி 
்பானைவறறிலிருந்து கபைபபடடைன. சிறிய 
வழக வணணத்தூரிழககள இவ்்வாவியம் 
வழரய பயனபடுத்தபபடடைன. அரைன, அரைழவ 
நிகழ்வுகள, மக்களின கதாழில், அரைனின 
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(கபா.ஆ.மு) மூனைாம் நூறைாணடில் கமௌரியர் 
ஆடசியில் கதாடைஙகி கி.பி. (கபா.ஆ.) 12-
ஆம் நூறைாணடில் பீகார், வஙகா்ளத்ழத 
ஆணடை பாலர், ்ைனர் ஆடசிவழர கதாடைர்ந்து 
வ்ளர்ச்சியழடைந்து வந்துள்ளது. இழதத் 
தவிர கபௌத்த ைமய கழலக்கூறுகள ஜாவா, 
தாய்லாந்து, இலஙழக, சீனா, ஜபபான, ககாரியா, 
பர்மா, திகபத், ்நபா்ளம் ்பானை ஆசிய 
நாடுகளிலும் பரவியுள்ளன. 

தபௌ்த�ச் சேய்தம�ாடு த�ாடைரபுழடைய 
நாடுகளும் கட்டைடைஙகளும்
ஜாவா -  ் பா்ராபுதூரில் உள்ள ஸ்தூபி

இலஙழக  -  அனுராதபுரம், கபாலனருவா

சீனா -  உலகி்ல்ய மிகபகபரிய 
கைபபுத் திரு்மனி

ககாரியா  - பாபச்சுைா

பர்மா -  பகானின ஆனந்த ்காயில்

்நபா்ளம் -  பாதனில் உள்ள தஙக விகாரம் 

குஷாணர் காலத்தில், லிஙகவழிபாடடின 
கதாடைர்ச்சியாக லிஙகத்ழத ஒருமுகத்துடைனும், 
நானகு முகத்துடைனும் பழடைத்து வழிபடும் 
மரபிழனக் ககாணடிருந்தனர்.

இந்திய வரலாறறில் சிறபக்கழலயின 
வியத்தகு வ்ளர்ச்சியிழன குபதர்கள கால 
சிறபஙகளின மூலம் நாம் அறியலாம். 
ைாரநாத்திலும், மதுராவிலும் புத்தருக்குச் 
சிழலகள வடிவழமக்கபபடடுள்ளன. 
தி்யாகர் எனனுமிடைத்தில் விஷணுவிறகுக் 
கற்காவில், வடைமதுராவில் உள்ள திருமாலின 
சிறபம், உதயகிரி குழகவாயிலில் உள்ள 

ஓவியக்கழலயாகும். இவ்வழக ஓவியஙகளில் 
புராணஙகளில் குறிபபிடைபபடடை கடைவு்ளர்களின 
உருவம் முக்கியத்துவம் கபறைது. 

இவ்வாறு, இந்திய வரலாறறில் 
ஓவியஙகள, இயறழகழயயும், கடைவுழ்ளயும், 
அரைர்கழ்ளயும், அரைழவ நிகழ்ச்சிகழ்ளயும் 
உலகிறகு உணர்த்துகினைன. 

அஜந்தா, எல்்லாரா, சித்தனனவாைல் 
்பானை இடைஙகளில் வழரயபபடடை 
ஓவியஙகள இந்திய ஓவியத்தின 

சிைபபுகழ்ள கவளிபபடுத்துகினைன. இலஙழக 
நாடடில் சிகிரியா எனை இடைத்திலுள்ள 
ஓவியஙகளில் இந்திய ஓவியஙகளின 
ைாயல்கள காணபபடுகினைன.

சிறபககழல
சிறபம் எனபபடுவது, ஒரு 

முபபரிமாணக் கழலப கபாரு்ளாகும். 
இது கடினமான அல்லது கநகிழ்வுத் 
தனழமயுள்ள கபாருளகளுக்கு உருவம் 
ககாடுபபதன மூலம் உருவாக்கபபடுகிைது. 
சிறபஙகழ்ள உருவாக்குபவர் சிறபிகயன 
அழைக்கபபடுகிைார்.

சிறபக்கழலயின வாயிலாக 
இந்தியாவின கதானழம வரலாறழையும் 
மக்களின பணபாடழடையும் அறிந்து ககாள்ள 
முடிகிைது. சிறபக்கழலழயபபறறி அறிந்து 
ககாளவதறகுத் கதால்கபாருளசினனஙகள, 
நாணயஙகள, கல்கவடடுகள, இலக்கியஙகள 
முதலியன ைானறுக்ளாக உள்ளன.

திருகநல்்வலி மாவடடைம், 
ஆதிச்ைநல்லூரில் நழடைகபறை 
அகழ்வாராய்ச்சியில் தாய்க்கடைவுளின, 
கைபபுத் திரு்மனிகள கணகடைடுக்கபபடடைன. 
இழவ அழனத்தும் பைந்தமிைகத்தில் 
உ்லாகத் திரு்மனிகள இருந்தன எனபழத 
எடுத்தியம்புகினைன. கமாகஞைதா்ராவில் 
கணகடைடுக்கபபடடை கவணகலத்தினால் 
கைய்யபபடடை நடைனமாதுவின உருவச்சிறபம், 
நமக்குச் சிந்துகவளி மக்களின 
சிறபக்கழலழயப பழைைாறறுகிைது. 
இந்தியாவில் கபௌத்த சிறபக்கழல, கி.மு.

தமிழ்நாடு பளளிக்கல்வித்துழையினகீழ் 

இயஙகும் பளளிகளில் ”க்தான்டமப் 

பாதுகாப்புமன்்றம்” கதாடைஙகபபடடு 

நம் பணபாடடு அழடையா்ளத்ழதயும் 

பாரம்பரியத்ழதயும் கதானழமழயயும் 

பாதுகாத்து வருகிைது.
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தி்யா்கர்

பபாம்மலாட்டம

கபாதுவாக இந்தியக் கடடைடைக்கழலழய
வடை இந்தியக் கடடைடைக் கழல, கதன 
இந்தியக் கடடைடைக்கழல எனறு இரு 
பிரிவாக பிரிக்கலாம். இந்த இரு கடடைடைக் 
கழலகளுக்கும் இழடையில் பல்்வறு 
விதமான ்வறுபாடுகள காணபபடுகினைன. 
கதனனிந்தியக் கடடைடைக்கழலயின சிைபபம்ைம் 
உயர்்காபுரஙகளும், சிறபஙகளும், 
மணடைபஙகளும், தூணகளு்மயாகும். 
இச்சிைபபுமிக்க ்காயில் கடடைழமபபுகள 
திடீகரனறு வந்தழவ அல்ல. இழவ, சுமார் 
1500 ஆணடு காலம் சிறிது சிறிதாக முன்னறி 
வந்துள்ளன. இந்தியக் கடடைடைக்கழல 
வ்ளர்ச்சிக்கு முதலில் வித்திடடைவர்கள 
கபௌத்தர்களும், ைமணர்களும் ஆவர். 
கமௌரியர்கள, இந்தியாவில் கபௌத்த 

திருமாலின வராக அவதார புழடைபபுச்சிறபம், 
பித்தார்கான்காயிலில் காணபபடும் 
புராணக்கழதகள கூறும் சுடுமண சிறபஙகள, 
தைாவதாரக் ்காயிலின நுழைவாயிலில் 
இருபுைமும் உள்ள கஙழக, யமுழன சிறபஙகள 
்பானைழவ குபதர் கால சிறபஙகளுக்குச் 
ைானறுக்ளாகத் திகழ்கினைன. 

இராஷடிரகூடைர் காலசிறபஙகள 
புகழ்கபறைழவயாகும். எல்்லாரா, 
எலிகபணடைா குழககளில் காணபபடும் ழபரவர், 
ழகலாயமழலழய இராவணன தூக்கும் 
காடசி, நடைனமாடும் சிவன, பாடைல் ்கடடு 
மகிழும் விஷணு மறறும் கலடசுமி சிறபஙகள 
இந்திய சிறபக்கழலயின ்மனழமழயப
்பாறறுகினைன.

இந்தியக கட்டைடைககழல

லிஙகராஜா மகாயில்
ஒடிைா மாநிலத்தின தழலநகரான 

புவ்னஸ்வரில் கி.பி.(கபா.ஆ.)11-ஆம் 
நூறைாணடில் கடடைபபடடை ்காயிலாகும். 
அனந்தவர்மன காலத்தில் இக்்காயில் 
கடடுவதறகான நிலம் ககாழடையாக  
வைஙகபபடடைது. இக்்காயிலின 
வழிபாடடுக்கூடைம் கஜக்்மாகனா 
எனைழைக்கபபடுகிைது. இக்்காயில் 
அழமந்துள்ள புவ்னஸ்வர் நகரம் 
ஒடிைாவின ்காயில் நகரம் எனறு 
அழைக்கபபடுகினைது.

மனித நாகரிக வ்ளர்ச்சியின சிைபபு 
கூறுகளில் ஒனறு, கடடைடைக்கழல. மனித 
இனத்தின பணபாடடிழன அவ்வினத்தின 
கழலயழமபபிழனக் ககாண்டை கணக்கிடைலாம். 
கடடைடைக்கழல சினனஙக்்ள மனித இனத்தின 
பல்்வறு கால வ்ளர்ச்சியிழன எடுத்துக் 
காடடுகினைன. இந்தியக் கடடைடைக்கழலயானது, 
கபரும்பாலும் அந்தந்தபபகுதிகழ்ளச் 
ைார்ந்த ைமூக பணபாடடின கவளிபபாடைாக 
அழமந்துள்ளது. 
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250 உலகிற்கு இந்தியப் பணபபாட்டின் க�பாடை

பிைநாடுகளுக்கு வழிகாடடியாகவும் 
திகழ்கினைது. ்ைாைர்காலத்தில் ஜனநாயக 
முழைபபடி” ‘‘குைவவாடல வ்தர்்தல் 
முட்ற“நழடைகபறறுள்ளழத உத்திர்மரூர் 
கல்கவடடு கூறுகிைது. இஃது இந்தியாவிறகு 
்மலும் கபருழம ்ைர்க்கிைது.

அறிவியல், இலக்கியம், அழமதி, 
மருத்துவம் ்பானை துழைகளில் உலகப 
புகழ்கபறை அறிஞர் கபருமக்கழ்ளக் 
ககாணடைது இந்தியாவாகும். ைர்.சி.வி.
இராமன, ஹர்்காவிந்தககாரானா, 
சுபரமணியம்ைந்திர்ைகர், கவஙகடராமன 
ராமகிருஷணன ்பானைவர்கள மருத்துவம் 
மறறும் அறிவியலிலும், இரவீந்திரநாத் 
தாகூர் இலக்கியத்திலும், அமர்த்தியாகைன 
கபாரு்ளாதாரத்திலும், அனழன கதரைாவுக்கு 
அழமதிக்காகவும் ்நாபல் பரிசு கபறறு 
இந்தியாவிறகுப புகழ் ் ைர்த்தனர். தாவரவியலில் 
கஜகதீஸ்ைந்திர்பாஸஜும், பூஜயத்தின மதிபழபப 
பரபபிய சீனிவாைஇராமானுஜமும், இழைக்காக 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானும் விழ்ளயாடடுத்துழையில் 
விஸ்வநாதன ஆனந்த்தும் இந்தியாவின 
கபருழமழய உலகறியச் கைய்தனர்.

நிழறவுழர

உலக மக்களுக்கு அழமதி, ஆனந்தம், 
ைகிபபுத்தனழம மறறும் முழுழமயான 
வாழ்க்ழகழய ஏறபடுத்தித் தந்தது இந்தியப 
பணபாடடின மிகபகபரிய ககாழடையாகும். 
இந்தியப பணபாடடின மிகமுக்கிய 
கூறு “்தன்டன அறி்தல்” (Know Yourself) 
எனை வாழ்க்ழகயின குறிக்்காழ்ள 
அழடைவ்தயாகும். எவ்வ்ளவு கபாருள, 
கைல்வம் இருபபினும் ைாதாரண வாழ்க்ழக 
முழை (Simple Life) இயறழக்யாடு இழணந்த 
வாழ்வு, அழனத்துயிர்களும் இழைவனின 
அம்ைம், உலக மக்கள அழனவரும் ‘ஒ்ர 
குடும்பம்‘ எனை ககாளழகயும் உலகிறகு 
இந்தியா அளித்துள்ளது எனறு கைால்வதில் 
நாம் கபருழமயழடையலாம்.

கடடைடைக்கழலழயத் கதாடைஙகி ழவத்தனர். 
பினனர் வந்த குபதர்களும் ைமயம்ைார்ந்த 
்காயில்கழலழய வ்ளர்த்தனர். தமிைகத்தில் 
இபபணிழயத் கதாடைஙகியவர்கள 
பல்லவர்க்்ளயாவர். 

நாட்டுப்புறக கழலகள்
ஒரு நாடடின கழல மறறும் 

பணபாடு அச்ைமூகத்திழன கவளிபபடுத்தும் 
சிைந்த கருவியாகும். கழல எனபது 
கபாழுது்பாக்கிறகாக மடடுமனறித் தகவல் 
ஊடைகமாகவும், பணபாடடு ஊடைகமாகவும் 
திகழ்கினைது. கழல எனபது, மன 
உணர்வுகளின கவளிபபாடைாகும். குறிபபாக, 
நாடடுபபுைக்கழலகள நமது வாழ்விய்லாடு 
கதாடைர்புழடையழவ, நமது பாரம்பரியத்ழதப
கவளிபபடுத்துபழவ. இக்கழலகள, ைமூக 
வ்ளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் சிைந்த கருவியாக 
அழமந்துள்ளழம குறிபபிடைத்தக்கதாகும்.

நமது முன்னார்களின நம்பிக்ழககள, 
எணணஙகள, சிந்தழனகள, பைக்கவைக்கஙகள 
ஆகியவறழை நாடடுபபுைக் கழலகளின 
வாயிலாக அறிய முடிகிைது.

ம்லஷியா, சிஙகபபூர் ்பானை 
நாடுகளுக்கு தமிைகத்திலிருந்்த கரகாடடைம், 
காவடியாடடைம், அலகு குத்தியாடுதல் ்பானை  
கழலகள கைனைன. தமிைகத்திலிருந்்த 
ழதபபூைம், கபாஙகல் ்பானை பணபாடுச்ைார்ந்த
பணடிழககளும் அஙகுச் கைனறு, அஙகுள்ள 
தமிைர்க்ளால் ககாணடைாடைபபடுகினைன.

பிறதகாழடைகள்
உலகிறகு இந்தியா வைஙகிய 

ககாழடைகள அ்ளபபரியன. உலக அழமதிக்கும், 
மகிழ்ச்சிக்கும் ஊனறு்காலாய் அழமந்தது. 
்மலும், இது பல ககாழடைகழ்ள வைஙகியுள்ளது. 
நறுமணப கபாருளக்ளான மஞைள, ஏலக்காய், 
ைந்தனம், கிராம்பு ்பானை கபாருளகழ்ளயும், 
மருத்துவப கபாருடகழ்ளயும் கணடைறிந்து 
கவளிநாடுகளுக்கு ஏறறுமதி கைய்தது.

ஜனநாயக முழைபபடி ்தர்தழல 
நடைத்திப கபருழம கபறறுள்ள இந்தியா, 
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