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UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

 (MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT,GOVT.OF INDIA) 

BAHADURASHAH ZAFAR MARG,NEW DELHI – 110 002 

 FINAL REPORT OF  THE MAJOR RESEARCH PROJECT 

 

1 Title of the Project ‘Problems of Identities and Human Rights of Ethnics in 
Modern Tamil Fiction – A Field Study in Southern 
Districts’ 

2 Name and address of the Principal 
Investigator 

Dr. N. Rathinakumar,  
Assistant Professor, 
Dept. of Tamil,  
The Madura college(Atuonomous)  
Madurai-625011,Tamil Nadu 
Cell : 094893 78358 
rathnastamil@gmail.com 

 

3 Name and Address of the Institution The Madura College, T.P. K. Road, Vidhya Nagar 
Madurai 625 011,Tamil Nadu 

4 UGC Approval letter No & Date F. No:  5-385/2014(HRP),     FD- III- 8202.    
Dated 14.10.2015  

 

5 Date of Implementation 07.12.2015 

6 Tenure of the Project Three years from 01/07/2015 to 30/06/18 

7 Total Grant Allocated Rs.11,86,400/- 

8 Total Grant Received Rs.10,89,800/- 

9 Final Expenditure  Rs.9,89,898/- 
10 Unspent amount returned to UGC 

On 16.12.2020  
(UTR no- SBIN 520351825175) 

Rs.1,36,166/-(Rs.99,902/- along with interest 

Rs. 36,264) 

11 Objective of the Project: 
 

‘Problems of Identities and Human Rights of Ethnics  
 in Modern Tamil Fiction – A Field Study in Southern Districts’ 
 
பதாய்வுத் ிட்டத்ின் பாக்கங்கள் : 
  
             ிரிந்ண தந் இந், னிில் பதருமனேம் ணித்ணனம் பதற்நண 
இந்ிபசம்.  இந்ிாின் சிநப்னகமப உனகிற்குக் காட்டும் னக்கி அமடாபங்கபில் 
என்நாகத் ிழ் ாட்டின் கமனப் தண்தாட்டுத் பால்னில் சின்ணங்கள் இருக்கின்நண. 
இந்ி இனக்கிப் பதாக்குகபின் பமக்கும் பசழுமக்கும்  ிழ் இனக்கிங்கள் 
பதரும் தங்காற்நி ருகின்நண. இந்ிாின் எருமப்தாட்மடனேம்  இந்ி க்கபின் 
தன்னக பர்ச்சிகமபனேம்  ணீத் ிழ் இனக்கிங்கள் திாணாகப் திவு 
பசய்ணருகின்நண. அப்திவுகமப பபிக்பகார்ணம் அன் தன்னகப் பதாக்குகமப  
அமடாபங்கண்டு ஆாய்ச்சி உனகத்ிற்கு டுத்ணமப்தணம் ஆய்வுத்ிட்டத்ின் னன்ம 
பாக்காகும்.  
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             அிலும் இண்டாித்ிற்குப் திநகு பபிந்  னமணகமகபில் தல்பறு 
இணக்குழுச் சனெகங்கபின் தண்தாடு, பாில், ிதாடு, சடங்கு, ாழ்ில் னமநகள், 
பாிக்காறுகள் பதான்ந தண்தாட்டுக் கமாடல்கள், தன்னகாக இடம்பதற்றுள்பண. 
அற்மநக் கப ஆய்வுத் கல்கள் பகாண்டு  தமடப்தாபிகபின் தமடப்மத ிப்திடுணம் 
ணி உரிமகமப இனக்கிங்கள் வ்ாபநல்னாம் டுத்ணமத்ணள்பண ன்தம 
கணப்தடுத்ணணம் னக்கி பாக்கங்கபாக இருக்கின்நண.  
 
                   இனக்கித்ிற்கும் சனெகத்ிற்குாண உநவுகமப,  ினகல்கமப 
ால்கபின் தின்னனங்கபபாடு ஆய்வு பசய்னேம்பதாண  னாற்நில் இணக்குழுக்கபின் இடம் 
கணப்தடுத்ப்தட ாய்ப்னண்டு. இண்டாித்ிற்குப் தின்ன ந் இனக்கி ஆக்கங்கபில்  
தல்பறு இணக்குழுக்கபின் அமடாபங்கள் ஆத்ன்மில் இடம்பதறுண 
அிகரித்ணள்பண. ஆ ால்கள் (Docu - fictions) ன்று அற்மந அமக்கும்தடி அம 
இருக்கின்நண. அற்மநப் தகுத்ண  கப ஆய்வு பசய்ணம் னி படல்கமப 
ிகழ்த்ணணம் ஆய்ின்  பாக்கம். 
    

12 Whether Objectives were Achieved : Give Details -   Yes Enclosed 
Details of the Objectives were achieved is given here below : 
  

பதாய்வுத் ிட்டத்ிற்பகணத் பர்ந்ண பகாண்ட பாக்கங்கள்  
ிமநவு பதற்றுள்ப ிங்கள் : 
 
     தமடப்தாபிகள் திவு பசய்ணள்ப ாழ்ிமன இணக்குழுக்கபின் ார்த் 

ாழ்ிபனாடு எப்திட்டுப் தார்த்ன் னெனம் பதாருத்ப்தாடுகள், ிடுதடல்கள்,  
இமடபபிகள், சிமனகள் ஆகிற்மந அநிந்ணபகாள்ப னடிந்ண. இனக்கிப் 

தனுனாக்கங்கலக்கும் இணமிலுக்கும் உள்ப உநவுிமனகள் 
கணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
 

    ாணிடினின் எரு தகுிாகி இணக்குழுில் தல்பறு இணங்கமப உற்று 

பாக்கித் பாகுக்க, மகப்தடுத் னற்தடுகிநண.  இனக்கினம் தமடப்தாபிகபின் 

அனுதங்கள் ிாக  குடும்தம், சாி, சம், பாி, தண்தாட்டு ஊடாட்டங்கள் பதான்ந 

ணி க்காறுகபின் டுத்ணமப்தினாகும். சனெக அமப்தின் எழுங்குனமநகமபனேம் 

ீநல்கமபனேம் இணமிலும் (Ethnography) இனக்கிமிலும் பபிப்தடுத்ி 
னமநமகமப அநிந்ணள்பபாம். ாணிடில் அநிஞர்கபின் சனெகம் தற்நி தார்மகலம் 

தமடப்தாபிகபின் சனெகம் தற்நி னரில்கலம் எருங்கிமத்ண ஆய்வு பசய்னேம் கபாக 

ால்கலம் கப ார்த்னம் அமந்ணள்பண. ஆய்வுப் தப்திற்கு இம னி வு. 
இணமில் அநிஞர்கள் இனக்கிப் தமடப்தாபிகள் ண இரு தண்தாட்டுப் பதணுர்கலம் 

ிழ்ச் சனெகில் ஆய்ிற்கு  பதரும் தங்காற்றும இப்பதாய்வுத்ிட்டம் உறுி 
பசய்ணள்பண.  
 

      பன் ாட்ட ினங்கபின் அமப்ன, அடிப்தமடில் தன்னகாணண. ணம, 
ிண்டுக்கல், பணி, ிருணகர், சிகங்மக, இாானம், பல்மன, ணத்ணக்குடி, 
ாகர்பகாில் ஆகி ாட்டங்கபில் ணெற்றுக்கக்காண சனெகங்கள் ாழ்கின்நணர். 
பவ்பறு ினங்கமப அடிப்தமடாகக் பகாண்ட ாழ்ிமன இர்கள் தின்தற்நி 
ருகின்நணர். மனகள், ஆறுகள், காடுகள், பபாண் ினங்கள், நண்டினங்கள், 
கரிசல்காடுகள், பசங்காடுகள், பரிக்காடுகள், கடல்கள், சிறு,பதரு கங்கள்,  கிாங்கள் 

ணப் தல்பறு  ட்டாங்கமபக் பகாண்டண பன் ிகம்.  
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     இப்தின்னனங்கபில் ணித் ன்ணிமனகள் கூட்டுச் சனெகங்கபாகவும் பாில்சார் ணித் 

ிள்கபாகவும் இமந்ணம் ினகினேம் ாழ்ந்ண ருகின்நணர். இணால் பர்ச்சி, 
னன்பணற்நம், னண்தாடுகள், பால்கள், ணி உரிம ீநல்கள் ணப் தன ிடங்கள் 

பாிற்தடுகின்நண. இணக்குழுக்கபின் அமடாபங்கள் பருக்கடிக்கும் ணி உரிம 

பகள்ிக்கும் உரிாக ாநிிடுகிநண. அற்மந ால்கள் திிதனித்ணள்பண.  இற்மந 

ஆய்வு பசய்ண னும் பாக்கம் ிமநபநினேள்பண. இந்ிாின் கமடக்பகாடிாண 

பன்ினப்தகுிகபில் ாழ்ந்ண ரும் தல்பறு ட்டாம்சார் சனெகங்கமப ஆய்வு பசய்ண 

ிகத்ின் பர்ச்சிக்கு ட்டுல்ன இந்ிாின் னன்பணற்நத்ிற்கும் பதரும் தங்காற்றும் 

னும் பாக்கம் ஆய்ில் திாணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
  
       தாண்டிர்கபின் ாடாக இந்ினபபிகள் பகுகானம்  ிட்சிபதற்நிருந்ண. அணால் 

னாற்நின் ிமசகபில் மத்ண இவ்ட்டாங்கபில் ற்தட்ட பாில், பதாருபாாம், 
அசில், தண்தாட்டு ிமனகள் ீண ஆய்வு  மம் பகாண்டுள்பண.  தல்ிச் சச் 

சால்கலம் ாட்டார் க்காறுகலம் உனகின் திநாடுகபில் அிந்ண ருமப் பதான்று 

அல்னால் பன்ணகத்ில் ாழ்ந்ணம் பர்ந்ணம் ருகின்நண ன்தமக் கண்டுபகாள்ப 

னடிந்ண. அம ால்கபில் பதரிணம் திவு பசய்ப்தட்டுள்பண. இற்மந இணமில் 

கபஆய்வுத் கல்கலடன் ஆய்வு பசய்ண பன்ணகத்மப் னரிந்ணபகாள்ப  னற்சித்பதாண 

தல்கமனக்கக ாணிக்குழுின் (UGC) இப்பதாய்வுத்ிட்டம் ல்ாய்ப்மத ல்கிண. இப் 

பதாய்வுத்ிட்டத்ின் னெனம் பன்ணக  சனெினின் அமசாக்கத்மப் கமகபின் ி 
பாகுக்க, னன்ம பாக்கம் ிமநபநினேள்பண.      

 

      

13 Achievements from the Project 
Details Enclosed Below 
 

இப்பதாய்வுத் ிட்டம் ிமநபற்நினேள்ப பசல்கள் : 
 

1. பற்கு மனத் பாடர்கபில் ாழும் தபிர்கள், னணர்கள், னெப்தர்கள் பதான்ந 

மனாழ் குழுக்கள் இணம ணீப் னமணவுகள்  ஊடாகப் திவு பசய்ப்தடில்மன. 
னஷ்ி சக்குாரின் காணகன், சு.பணுபகாதானின் னமச, ஸ்.பசந்ில்குாரின் 

கழுமப்தாம பதான்ந ால்கபில் மனாழ்ப் தங்குடிகபின் பாி, 
ிதாட்டுனமநகள், சடங்குகள், பாில்சார் பமனகள், இற்மக ாற்நங்கள், 
மனாழ் உரிம இப்னகள், அமடாபபருக்கடிகள், ங்கள் ீாண திநகுழுக்கபின் 

ீநல்கள் ண இணக்குழுமில் ன்மில் ஆய்வு பசய்ிருப்தண ணித்ணிக்கண. 
ினத்ில் ாழ்ந் குடிகள் பிமனத்பாட்டங்கலக்காகப் னனம்பதர்த்ப்தட்ட 

அனங்கமப டி.பசல்ாஜின் பீர், படணினின் ரினேம் தணிக்காடு ஆகி ால்கள் 

ிில் பசாந் ினத்ிற்குள்பப திநிபாரு னனம்பதர்ச்  சிமவுகமபனேம் இற்மக சார் 
பருக்கடிகமபனேம் ிாித்ிருப்தண ணித்ணம் ாய்ந்ண. 

 
2. பன்ணகத்ில் காப்தடும் பபாண் ினங்கள் ற்றும் தல்பறு காடுகபின் அமப்திற்கும்  

இணத்பாகுிகலக்கும் தண்தாட்டு உநவு உண்டு. பபாண் ினங்கள் ற்றும் காடுகமப 

ஆாாகக் பகாண்ட இணக்குழுக்கபின் ாழ்ிமனப் பதசும் ால்கள் 

னக்கிாணம.  கி.ாஜாாணின் பகாதல்னகிாம், னிின் பக்மக, 
அஞ்ஞாடி, பஜபாகணின் ப்தர், காடு, ஊமச்பசந்ாய், பசா.ர்ணின் ணர்ம, கூமக, 
சூல், தாாின் கருக்கு, சங்கி, ாஜ்கவுணின் சிலுமாஜ் சரித்ிம், 
சு.பணுபகாதானின் ணண்பபிக்கிகங்கள், க்ாத்ின் பகமடகாடு  ஆகி ால்கபில் 
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தல்பறு இணக்குழுக்கபின் இணமில் திவு பசய்ப்தட்டுள்பண. ானில் திவு 
பசய் தட்டுள்ப ணி உரிமகமப ஆய்  க  பாகுத்ிருப்தண சிநப்தாண என்று. ரு 
ினங்கமபனேம், கரிசல் காடுகமபனேம் தணங்காடுகமபனேம், னஞ்மசக் காடுகமபனேம் ம்தி 
ாழ்ந் னர் குடிகபின் சகான பருக்கடிகமப கபஆய்வுத் கல்கமபக் பகாண்டு  

உமாடிிருப்தண ஆய்வு உனகிற்கு அசிாண என்று. 
 
3. பன்ணகத்ின் தன தகுிகள் நண்ட ினிமனக் பகாண்டம. தாமன பதான்ந 

ினபபி அம. சாத்ணர், கனி, சிகங்மக, இாானம், சிகாசி, ிருணகர், 
பகாில்தட்டி, கழுகுமன ட்டாாங்கள், உசினம்தட்டி ட்டாங்கள் ணப் தன தகுிகள் 

ம மநவு திபசங்கமபக் பகாண்டம. நண்ட ினங்கமப ஆாாகக் பகாண்ட 

இணத்பாகுிகமப கமகள் திவு பசய்ணள்பண. பகாங்கிின் கமகள், 
ச.ிழ்ச்பசல்ணின் கமகள், ஸ்.ாகிருஷ்ணின் படுங்குருி, ன.ாபஜந்ிணின் 

டகம, 1801, பன.ானெர்த்ிின் குற்நப்தம்தம, மனத்ணின் கள்பிக்காட்டு 

இிகாசம், கருாச்சி காிம், னென்நாம் உனகப்பதார் பதான்ந ால்கபில் இடம் பதற்ந 

இணக்குழுக்கள் பதார் ிர்ப்ன சனெகங்கபாக அநிப்தட்டு ஆங்கிபனர் கானத்ில் குற்நச் 

சனெகங்கபாக ாற்நப்தட்ட பருக்கடிகமப  கபத்கல்கலடன் ஆய்வு 

கணப்தடுத்ிிருப்தண னன்மாண என்பந.  

 
4. பன்ிகம் ீண்ட கடல் தப்மதக் பகாண்டண. இாானம் பாடங்கி 

கன்ணிாகுரிம அமந்ண கிடப்தண. கடல் ாழ் தர்கள் அர்கபின் கிமபசாிக் 

குழுக்கள் தன பாகுிகபாக இப்தந் கடல்பபிகபில் ாழ்ந்ண ருகின்நணர். னற்கானப் 

தாண்டிர்கானம் பாடங்கி டச்சுக்கார்கள், திபஞ்சுக்கார்கள், பதார்த்ண கீசிர்கள் ணப் 

தல்பறு கானணிகமப ிர்பகாண்ட ீண்ட னாற்றுத் பாடர்ச்சிமக் பகாண்டர்கள் 

த இணக்குழுக்கள். இர்கள் குநித் ால்கபாண பதாி சத்ண மத்பாின் 

சிப்திின் ிற்நில் னத்ண, இாஜம் கிருஸ்ணின் அமனாய் கமிபன, 
பதான்ணனீணின் படல், ண்ினணின் கடல்னத்ில், ஸ்ரீ கபசணின் ாங்கல், 
பாப்தில்னகண ீாணின் எரு கடபனாகிாத்ின் கம, பஜா.டி.குரூமின் ஆி சூழ் 

உனகு, கிநிஸ்படாதர் ஆண்நணிின் ணமநன் பதான்நம த இணத்பாகுிகபின் 

தண்தாட்டு ாணிடிமனக் காட்டுதம. அர்கபின் ாழ்ில் கடந் ணெற்நாண்டுகபில் 

அமடந் ாற்நங்கமபத் பாில்சார் தின்ணமடவுகமப அமடாபம் சார்ந் 

பதாாட்டங்கமப ஆய்வு டுத்ணக்பகாண்டுள்பண னக்கிச் பசல்தாடு. 

 
5. இந்ிாில் கால் அிகாக டந்ண ிகத்ில்ான். சிறுகங்கள் பாடங்கி 

பத கங்கள் ம பன்ாட்டங்கபில் காப்தடுகிநண. இந்கங்கள் தல்பறு 

இணத்பாகுிகமப கப் திகலக்காக அமத்ணக் பகாண்டண. அந் மகில் 

குநர்கள், அருந்ிர்கள், பாட்டிகள் பதான்ந இணக்குழுக்கபின் தாடுகமபனேம் 

சிமவுகமபனேம் ால்கள் திவு பசய்ணள்பண. தாண்டிக்கண்ணின் சனான், 
மப்தமந, அநிகணின் கிசமட, ாற்குின் ாத்ிம, திச்மசக்கார்கள் குநித் 

பஜபாகணின் ாம் உனகம், கள்பர்கள் குநித் சு.பங்கபடசணின் கால்பகாட்டம், 
னஷ்ி சக்குாரின் உப்னாய்கள், ணப்திநழ்ாபர்கள் குநித் உசங்கரின் 

கமகள், கி.ாின் பதம, சு.பணுபகாதானின் பாப்னள்பகாடி, ாஞ்சில் ாடணின் 
இடானக்குடி ாசா, ாிர்கள் தற்நி சு.பணுபகாதானின் ிமசபல்னாம் பருஞ்சி, 
குநர்கள் குநித் திபம் பின் குருிக்கா சீாட்டி, கங்கலக்குள் ந்ண பசல்லும் 

ாபடாடிகபாண தகல் பசக்கார்கள் தற்நி சா.கந்சாிின் தாய்ச்சல்,தா 
பசல்னத்ணமின் ழுமனஜா, சாட்மடடிக்கார்கள், தக்கீர்ாக்கள் ண கனம் 
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ிபிம்ன ிமன க்கள் குழுக்கலம் திரிக்கனடிாம. அற்மநக் கபத்வுகலடன் 

ஆய்வு பாகுத்ிருப்தண சானச் சிநந் என்று. 

 
6. மன,காடு,பபாண் ினம், நண்ட ினம், கடல், கங்கள் ணத் பன்ிழ்ாட்    

தகுத்ணக் பகாண்டு அந்ந்ப் னிப்தப்தில் இணத்பாகுிகமப மகப்தடுத்ி இனக்கிம் 

பதறும் இடம் ன்ணாக இருக்கிநண, இனக்கித்ின் சனெில் தி ன்ண ன்தம 

தகுத்ிருப்தண இவ்ாய்வுத்ிட்டத்ின்  சாமண ணனாம். பன் ிழ்ாட்டின் தன்னகப் 

தண்தாடு, இணத்பாகுிகபின் பகாள்ிமணக் பகாடுப்திமணகபாபன அமந்ணள்பண.  
இணக்குழுக்கபின் இமவும் ினகலுாண இக்கப பன்ணகத்ின் சனெக 

அமசாக்கங்கபாக இருப்தம ஆய்வு பபிக்பகார்ந்ணள்பண. 

14. Summary of the Findings: Details Enclosed Below 
 

ஆய்ின் சாம் : “Problems of Identities and Human Rights of Ethnics in  

                                    Modern  Tamil Fiction – A Field Study in Southern Districts “  

  

தமிழ் நாவல்களில் இனக்குழுக்களின் அடையாளச் சிக்கல்களும் மனித உரிடமகளும்  

- கள ஆய்வாகத் ததன் மாவட்ைங்கடள முன்டவத்து: 
  

        பன்ணகத்ில் ாழும் தல்பறு இணக்குழுக்கபின் ாழ்ிமன ால்கள் னெனம் 

இந் ஆய்வு கணப்தடுத்ினேள்பண. மனாழ் க்கள், தங்குடிகள், ீணர்கள், 
ிசாிகள், னித்கள், னனம் பதர்ந்ர்கள், அகிகள், ாபடாடிகள், திச்மசக்கார்கள், 
சாட்மடடிக்கார்கள், சனமத் பாினாபிகள், ாிர்கள், பசக்கார்கள், தக்கீர்ாக்கள், 
அதமனப்பதண்கள், தன பாி பதசுதர்கள், சிறுதான்மிணர் பதான்ந 

இணக்குழுத்ிட்சிகபின் அமடாபங்கள் அர்கபின்  ணி உரிமச் சிக்கல்கமபத் ிழ் 

ால்கள் னன்பணப்பதாணம் இல்னா அபிற்கு இண்டாித்ிற்குப் தின்ன 

னன்மப்தடுத்ினேள்பண.  இற்கு னக்கி காங்கபாக னித்ிம், தின்கானணிம், 
ாணிடில் ஆகி சிந்மணகபின் பதருக்கம் இருக்கிநண. பாண்ணூறுகபில் ன்னாற்று 

ால்கலம் னித்ி ால்கலம் ணீ இனக்கித்ின் மாணன் பாடர்ச்சிாகப் 

தல்பறு தமடப்தாபிகள் ங்கள் இணக்குழு ாழ்ிமன  ால்கபாகப் திவு பசய்த் 
பாடங்கிண .   
  
       எவ்பாரு இணக்குழுவும் திந இணக்குழுினிருந்ண பறுதடும் ன்மகபாலும் திந 

இணக்குழுக்கபபாடு தகிர்ந்ணபகாள்லம் ன்மகபாலும் னழுமாண ிழ்ச் சனெகாக 
இங்கும இண்டாித்ிற்கு தின்ன ந் ால்கள் னெனாக இப் பதாய்வுத் ிட்டம் 
பபிக்பகார்ந்ணள்பண. இற்மந ஆ ால்கள் ன்று அமடாபப்தடுத்னாம். 
பன்ிகத்மப் தின்னனாகக் பகாண்டு ழுணம் தமடப்தாபிகள் அர்கள் ழுி 
பபிந்ணள்ப சிறுகமகள் பாகுக்கப்தட்டுள்பண. அத்பாகுப்னகள் பன்ாட்ட ாழ் 

க்கபின் சனெகில், ினில், தண்தாட்டு ாணிடினிமணத் பாகுத்ணள்பண.  
தமடப்னகள் இணக்குழுப் திச்சிமணகமப வ்ாபநல்னாம் திவு பசய்ணள்பண ன்தம 

ஆய்வுக் கபத்வுகலடன் ிரூதித்ணள்பண. இணக்குழு மிமன  கமகபாக்கி 

கி.ாஜாான், னி, பசா.ர்ன், டி.பசல்ாஜ், பதான்ணனீன், பஜபாகன், இாஜம் 

கிருஸ்ன், தாா, ாஜ்கவுன், சு.பணுபகாதால், ச.ிழ்ச்பசல்ன், பகாங்கி, 
பஜா.டி.குரூஸ், சு.பங்கபடசன், ஸ்.பசந்ில்குார், பதர்னின், அநிகன், ஸ்ரீ கபசன், 
பனானெர்த்ி, தாண்டி கண்ன், ன.இாபஜந்ின் பதான்ந தமடப்தாபிகபின் தமடப்னகள் 

டுத்ணக்பகாண்ட இணக்குழுக்கபின் அமடாபச் சிக்கல்கள், ணி உரிம சார் 
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பருக்கடிகமப, தமடப்தாபிகபின் சார்ன ன்மகள், ிடுதடல்கள் பதான்ந கூறுகமப 
ஆாய்ந்ண இனக்கித்ின் சனெில் தண்மத ஆய்வு காட்டினேள்பண. ங்கள் 

இணக்குழுமிமனப பதரும்தானாண தமடப்தாபிகள் திவு பசய்ணள்பணர். னநத்ப 

இருந்ண ழுிர்கள் குமநவு. இண்டாித்ிற்கு  தின்ன ிழ்ப் தமடப்னனகில் டந் ிகப் 

பதரி ாற்நம் இண. 
 

எவ்பாரு இணக்குழுிற்குள்லம் பம, இல்னாம ன்ந னண்கள் 

அக்குழுிற்குள் தன ர்க்கம் சார் சிக்கல்கமப உருாக்கினேள்பண. ினம்  சிமனற்று 

இருப்தண  பவ்பறு இணக்குழுிற்கிமடப பால்கமப உருாக்குகின்நண. பதாருபா 

பறுதாடுகள் இணக்குழுக்கபிமடப திரிிமணகமப உருாக்கினேள்பண. பதரும்தானாண 

இணக்குழுக்கபில் பதண்கமப எடுக்குல் ன்தண இல்தாக டக்கிநண. உடல்சார்ந் 

ாமகலக்கும் அர்கள் உட்தடுத்ப்தடுகிநார்கள். பன்ாட்டங்கபில் உள்ப 

ட்டாங்கபில் ந் இணக்குழு பதரும்தான்மாகவும் பதாருபாாத் ன்ணிமநவும் 
பதற்றுள்பபா அண     இணக்குழுக்கள் ீண ஆிக்கம் பசலுத்ணகிநண. பதரும்தானாண 

இணக்குழுக்கபாலும் னித்கள் எடுக்கப்தடுல் இருக்கிநண. ி ம்பதாண திந இணக்குழுக்கள் 

எடுக்குமன  மகிடுகின்நண. தாகுதாடுகமபப் பதரும்தானாண ால்கள் டந் 
சம்தங்கபின் தின்ணிில் தமடத்ிருக்கின்நண. சூனில் ாறுல்கள் இணக்குழு 

ாழ்ினில் ிரினகமப பாற்றுித்ண ருகின்நண. ப்தர், சூல் பதான்ந ால்கள் 

இற்மநக் காட்டினேள்பண.  
 
பன்ணகத்ில் ாழும் இணக்குழுக்கபிபன கடும் ாழ்ில் பருக்கடிகமபச் சந்ித்ண 

ருதர்கபா  குநர்கள், அருந்ிர்கள், தபிர்கள், குடுகுடுப்மத கார்கள், பாட்டிகள், 
அாிகள், சின ாபடாடிகள் (சாட்மடடிக்கார்கள், னம்னம்ாட்டுக்கார்கள், 
ாிிக்கார்கள்) பதான்ந குழுக்கமப அமடாபப்தடுத்ப்தடனடினேம். இற்கு அடுத் 

ிமனில் ிசாிகள், ீணர்கள் இருக்கின்நணர். ிசாிகமபத் ணித் இணக்குழுாகப் 

தார்க்கும்பதாண அர்கள் பதரும் தின்ணமடவுகமபச் சந்ித்ண ருகின்நணர்.  ிமகள், 
திரிடுல், ிற்தமணபசய்ல், பதாருபாா உி குமநந்ண ரும் ிமன ணப் தன 

தின்ணமடவுகபால் ிசாிகள் அமடனேம்  சிக்கல்கலம்  ணி உரிம இப்னகலம் 

காட்டப்தட்டுள்பண. சு. பணுபகாதானின் கமகள் (னத்ணிர்ப்ன) எரு ிசாினுமட 
ழுத்ாகும்.  தர்கபின் ாழ்ில் பதரும் ாற்நத்ிற்கும் பருக்கடிக்கும் 

உள்பாகிிருக்கிநண. பன்ிழ் ாட்டு இணக்குழுக்கள் குநித்ண ந் ால்கபில் 
அிகாண ால்கள் ீணர்கள் குநித்ணத்ான் பபிந்ணள்பண. ணப்திநழ்ாபர்கள், 
அாிகள் குநித் தமடப்னகள் குமநவு.  

 
பன்ிழ் ாட்டின் ா க்காறுகலம், உவு க்காறுகலம், மன, ினம், 

கடல் சார்ந் பட்மடத் பாிற்தாடுகலம் ணித்ணாக கமகபில் இடம் பதற்றுள்பண. 
இம ணித் ஆய்ிற்குரிம. ல்னாி பருக்கடிகமபனேம் கடந்ண ாபண்டும் ன்ந 

உிர்த்ணடிப்னடன் இணக்குழுக்கள் இங்குகின்நண. இணக்குழுக்கள் கங்கமப  பாக்கிப் 
பதர்ண அிகரித்ண ருகிநண. இணக்குழுக்கபிமடப தரிவு, ணிபம், சடங்கு சார்ந் 

தரிாற்நங்கள்,  குனச்சாிகள் சார்ந் தன இமவுகமபனேம் தார்க்கனடிகிநண. ால்கள் 

இற்மநப் திவு பசய்ில்மன. னண்கமப ட்டுப சம்தங்கபாகக் காட்டினேள்பண. சினர் 
இம  திவு பசய்ணள்பணர். இணக்குழுக்கபிமடம காப்தடும் தமகமத் ாண்டி 

ணபிர்க்கும் கால் சம்தங்கமப இமபஞர்கள் பற்தணம் பதரிர்கள் ிர்ப்தணம்  

கானடிகிநண. ல்னா இணக்குழுக்கபிமடபனேம் அகனமந ீிாகப் 

தின்தற்நப்தடுகிநண. எடுக்கப்தட்ட எத் இணக்குழுக்கபிடம் இண ஏபிற்கு பகிழ்ச்சித் 
ன்மமடந்ிருக்கிநண. எடுக்குனமநம ீநி ிற்கும் கால் ல்னா இணக்குழுக்கபிலும் 
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காப்தடுகிநண. இக்கருத்ில்கமபப் தன ால்கள் கமச் சம்தங்கபாக்கிிருப்தண ணீ 

இனக்கித்ின் சாமண. 
 

     எடுக்கப்தட்ட இணக்குழுக்கபிமடப டந் ாற்நம் கல்ி, பமனாய்ப்ன, 
பதாருபாம் பதான்நற்நில் னன்ணக ிகுத்ிருந்ாலும் ச அங்கீகாத்மத் 

ில்மன.அங்கும் ற்நத்ாழ்வு பாடர் கமாகிநண. கமகபில் இந்க் குல்கள் 
(கருக்கு, கருப்தாி ன்ந ணெர்ஜகான்) எனிக்கத் பாடங்கிிருக்கின்நண.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        தன்ாட்டங்கள்                          துர ாட்டம்                 மற்குத் தாடர்ச்சி ரன 

 

ஆய்வுத் மனப்ன : “ிழ் ால்கபில் இணக்குழுக்கபின் அமடாபச் சிக்கல்கலம் ணி 

உரிமகலம் - கப ஆய்ாகத் பன் ாட்டங்கமப னன்மத்ண“ ண அமந்ள்பண. 
 

ஆய்வுப் பதாருள் : 
  
      பன் ிழ் ாட்டில் ாழும் இணக்குழுக்கமபப் தனாநாகப் திரிக்கனடினேம். 
அவ்ிணக்குழுக்கமப இனக்கிம் ிரிப்தாக மனேம்பதாண அன் சிநப்னகள், ிடுதடல்கள், 
திநழ்வுகள் உற்றுபாக்கி ஆய்வு பசய்ண ஆய்வுப் பதாருண்மாக இருக்கிநண. 
இண்டாித்ிற்குப் தின்ன இணக்குழுால்கள் ிில் அிகாக ருகின்நண. 
இவ்ிணக்குழுக்கபின் அமடாபச் சிக்கல்கள், ணி உரிமகள் ால்கபில் வ்ாறு இடம் 

பதற்றுள்பண ன்தம இணக்குழுக்கபின் ாழ்ிடங்கலக்குச் பசன்று கனந்ணமாடித் 

வுகமப ால்கபபாடு எப்திட்டு, னடிவுகமப அநிண னன்மாணண. 
இணக்குழுக்கமப ஆய்வு பசய் ாணிடினின் எரு தகுிாக அநிப்தடும் இணமில் 

ஆய்வுகள் உனகம் னழுணம் பதருிப்ன பதற்று ருகின்நண. இணக்குழுக்கபிமடப 

தின்தற்நப்தட்டு ந் ா க்காறுகள், உவு க்காறுகள், ட்டா பாிப் 
தன்தாடுகள் ற்றும் ாட்டார் ச னகமப  கணப்தடுத்ணண, ணித்ணாணண.   
 
ஆய்வு அணுகுனமந 
 
     பன்ாட்ட இணக்குழுக்கமபப் தற்நி னமணவுகமப ிரிாக ஆய்வு பசய்ணிட்டு 

அற்நில் இடம்பதறும் னக்கி னாற்றுப் பதாக்குகமப, அமடாப பருக்கடிகமபப் 

தின்தற்நி அற்மந  திந ணெல்கள், ஆங்கபபாடு எப்திட்டுப் தார்ப்தால் எப்தடீ்டு ஆய்வும் 

வுகமப அடிப்தமடாகக் பகாண்டு ிபக்குால் ிபக்கனமந ஆய்வும் 

தின்தற்நப்தட்டுள்பண. ாணிடினின் தின்னனத்ில் இணக்குழுக்கபின் சனெகப் தண்தாட்டுக் 

கூறுக    கணப்தடுத்ணம் பதாண இணமில் னன்மாண அணுகுனமநாகப் 

தின்தற்நப்தட்டுள்பண. ாணிடில் அநிஞர் பக.ன்.சிங். ட்டாால்கள் ாவும் 

இணமில் பாகுி பதறுகின்நண ன்தர். பன்ிகத்ின் ட்டாங்கமப ால்கள் 

திவு பசய்ணள்பண. பன்ிகத்ின் னாற்றுச் சம்தங்க    பாகுத்ிருப்தால் 

னாற்று இணமில் இவ்ாய்பட்டில் பசல்தட்டிருக்கிநண. 
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னன்மத் வுகள் 
 
        மனாழ் க்கள் குநித் னஷ்ி சக்குாரின் காணகன், சு.பணுபகாதானின் 

னமச, ஸ்.பசந்ில்குாரின் கழுமப்தாம, டி.பசல்ாஜின் பீர், படணினின் ரினேம் 

தணிக்காடு பதான்நமனேம் காடு ற்றும் பபாண் சார்ந் இணக்குழுக்கள் குநித் 

கி.ாஜாாணின் பகாதல்னகிாம், னிின் பக்மக, அஞ்ஞாடி, பஜபாகணின் 

ப்தர், காடு, ஊமச்பசந்ாய், பசா.ர்ணின் ணர்ம, கூமக, சூல், தாாின் கருக்கு,சங்கி, 
ாஜ்கவுணின் சிலுமாஜ் சரித்ிம், சு.பணுபகாதானின் ணண்பபிக்கிகங்கள், 
க்ாத்ின் பகமடகாடு பதான்நமனேம் நண்ட ினங்கமபப் தின்னனாகக் பகாண்ட 

இணத்பாகுிகள் குநித்  பகாங்கிின் கமகள், ச.ிழ்ச்பசல்ணின் கமகள், 
ஸ்.ாகிருஷ்ணின் படுங்குருி, ன.ாபஜந்ிணின் டகம, 1801, பன.ானெத்ிின் 

குற்நப்தம்தம, மனத்ணின் கள்பிக்காட்டு இிகாசம்,கருாச்சி காிம், னென்நாம் 

உனகப்பதார் பதான்நமனேம் பதாி சத்ண மத்பாின் சிப்திின் ிற்நில் னத்ண, 
இாஜம் கிருஸ்ணின் அமனாய்கமிபன, பதான்ணனீணின் படல், ண்ினணின் 

கடல்னத்ில், ஸ்ரீ கபசணின் ாங்கல், பாப்தில்னகண ீாணின் எரு 

கடபனாக்கிாத்ின் கம, பஜா.டி.குரூமின் ஆிசூழ் உனகு, கிநிஸ்படாதர் ஆண்நணிின் 

ணமநன் பதான்நமனேம் கங்கபில் பாிற்தடும் இணத்பாகுிகள் தற்நி 

தாண்டிக்கண்ணின் சனான், மப்தமந, அநிகணின் கிசமட, ாற்குின் ாத்ிம, 
திச்மசக்கார்கள் குநித் பஜபாகணின் ாம் உனகம்,  கள்பர்கள் குநித் 

சு.பங்கபடசணின் கால்பகாட்டம் ஆகி ால்கள் னன்ம ஆாங்கபாக 

அமந்ணள்பண. 
 

ணமமத் வுகள் 
 
       பற்கண்ட பன்ணகப் தமடப்தாபிகபின் இணமில் தார்மில் அமந்  

சிறுகமகள், தக்த்சன தாி, ஆர். பசல்னப்பதருாள், சி.பகஸ்ன் பதான்ந 

ாணிடில் ஆய்ாபர்கள் ழுி ாணிடில் ணெல்கள், பன்ிழ் ாட்டின் 

தண்தாட்டாய்ாபர்கபாக அநிப்தடும் ா.ாணாமன, பா.தசின், 
ஆ.சிசுப்ின், அ.கா.பதருாள், இ.னத்மா, டி.ருாஜ்  பதான்நர்கபின் 

ஆய்வுகள், தல்பறு சாிகள் குநித்ண ந்ணள்ப இணமில் ணெல்கள், ிர் 
இணத்பாகுிகள் குநித்ண ஆய்வு பசய் ஆங்கின ஆய்ாபர்கபாண ட்கர் ர்ஸ்டன், அனணபத, 
லூி டுபா, கால்டுபல், ஸ்டுர்ட் திபாக்தன்  ஆகிபாரின் ணெல்கள், கபத்வுகள், 
ஆங்கள், பால்னில் சார்ந் வுகள், அகாிகள், கமனக்கபஞ்சிங்கள், 
இமபங்கள், இணக்குழுக்கள் குநித் ஆப்தடங்கள் (பமக,த,ீ) பதான்நம 

ணமம ஆாங்கபாக இருக்கின்நண.  
 
ஆய்வுக் கபனம் ஆய்வு பசய் ினம் 
 
       இந்ிாின் பன் பகாடிில் பற்கு மனத் பாடர்ச்சிின் அடிாங்கபில் 

அமந்ிருக்கும் பன்ாட்டங்கபாண ணம, ிண்டுக்கல், பணி, ிருணகர், 
இாானம், சிகங்மக, பல்மன, ணத்ணக்குடி, கன்ணிாகுரி ஆகி என்தண 

ாட்டங்கபில் உள்ப இணக்குழுக்கள் தன்மச் சனெகங்கபாகவும் ணித் 

இணத்பாகுிகபாகவும் இக்கம் பகாள்கின்நண. இச்சனெகங்கபின் அமசாக்கங்கள் குநித் 

னமணகமகள்   ஆய்ின் னக்கிக் கபாகக் பகாள்பப்தட்டுள்பண.  கமகள் டக்கும் 
ஊர்கபில் உள்ப பதாண அமிடங்கள், ணித்ண அமடாபங்கள் பதற்ந கிாங்கள், 
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                             ஆண்கள் ட்டும் தங்மகற்கும் பத்ரா மகாில் உவுத் ிருிா - துர 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ீன் திடித்ல் – ாடக்குபம்                        தஞ்சாத்து – ிருங்கனம்                  புி எடுப்பு சடங்கு - துர 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     கிர் அறுப்பு ிருிா – மணி                 சல்லிக்கட்டு – சிகங்ரக                   ததட்டி எடுப்பு - உசினம்தட்டி 
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டிசம்தர் 2015 னல் ார்ச்சு 2017ம பசய்ப்தட்ட ஆய்வுப்  திகள் :  
 
        தல்கமனக்கக ிி ல்மக டிசம்தர் 2015இல் கிமடக்கப்பதற்நவுடன் ஆய்வுத்ிட்ட 

உிாபமத் பர்ந்படுக்கும் தி பாடங்கிண. ஆய்வுத்ிட்டம் குநித்ண இருதிற்கும் 

பற்தட்ட கல்லூரிகலக்கு  சுற்நநிக்மக அனுப்தி ிண்ப்தங்கள் பதநப்தட்டண. 04.01.2016 
அன்று பதாய்வுத் ிட்டத்ிற்காண பர்கால் மடபதற்நண. ழுபதர் கனந்ண பகாண்டணர். 
னல்ர், ணமநத்மனர், பதாய்வுத் ிட்ட னன்மர், னநத் பர்ாபாக பலூர் 
அசுக் கல்லூரி உிப் பதாசிரிர் னமணர் த. சிங்காபனன் ஆகிபார் அடங்கி குழு 

னன்ணிமனில் டந் பர்கானில் குிின் அடிப்மதடில் ிரு. க. சிக்குார் ம்.., 
ம்ஃதில், பர்ந்படுக்கப்தட்டார். அன்பந தி ஆம ங்கப்தட்டு 06.01.2016 அன்று ஆய்வுத் 
ிட்ட உிாபாகப் திில் பசர்ந்ார்.  
  
         ணெல்கள் ாங்குண, ஆய்ிற்குத் பமாண கருிகள் ாங்குண, கப 

ஆய்ிற்குச் பசல்ண ணப் திகள் ிமந்ண பாடங்கிண. பணி ாட்டப் தபிர்கமப 

குங்கிிலும் (17.01.16), கானணிப் தடுபகாமனகள் டந் குற்நப்தங்குடிகமப 

பதருங்கால்லூரிலும் (21.01.16), பால்னில் ஆாங்கமபக் கீடிிலும் (03.02.16)பமகச் 
சட்டம் அனல்தடுத்ப்தட்ட கீக்குில்குடி பசன்று ஆய்வு டத்ப்தட்டண.  
 
           ிருங்கனம் டமனக்குநிச்சிில் உள்ப குநர்கமபனேம் (27.02.16) 
உசிமனப்னத்ணர் இணக்குழுக்கமபச் (28.02.16) சந்ித்ண மப்தமந, கால்பகாட்டம், காணகன் 

ால்கபின் கபங்கள் ஆய்வு பசய்ப்தட்டண. அகர்மன திாி கல்பட்டுக்கமப (16.04.16) 
ாசிக்கவும், தாண்டிக் கண்ன் ால்கமபப் தின்தற்நி பனக்பகாட்மட (22.04.16) ிருணகர் 
ாட்டம் ிருில்னினத்ணர் (18.5.16) ாழ், குநர்கமபனேம் சந்ித்ண  கல்கள் 

பதநப்தட்டண. காணகன் ாமனப் தின்தற்நி 29.05.16அன்று பணி ாட்டத்ில் உள்ப 

சுருபிமன தங்குடிகமபச் சந்ித்ண  கல்கள் பதற்பநாம். 02.06.16அன்று இாானம் 

ாட்டத்ில் உள்ப னத்ணல் ிருிாில் னர்கீக் குடிகமபனேம் னுஷ்பகாடிில் 

ீணர்கமபனேம் சந்ித்ண ஆிசூ  உனகு தின்னனச் சம்தங்கள் சரிதார்க்கப்தட்டண. 
  
       10.11,06.16 ஆகிபிகபில் பசன்மண ஆக்காப்தகங்கள், பாஜா னத்மா 
ன்நம், அண்ா ணெல் ிமனம், னத்கக் கண்காட்சி ண ஆய்வு  பாடர்தாண திகள் 

பசய்ப்தட்டண. கீடி, கீக்குில்குடி பசன்று கிமடத் வுகமபத் கனாபிகபிடம் பகட்டு 

உறுி பசய்ப்தட்டண. ிண்டுக்கல் ாட்டம் பகாமடக்காணல் பசண்தகனூர் 
ஆக்காப்தகம் (24,25,26,27.11.16) ற்றும் பதருாள் மன ாழ் இணக்குழுக்கள் குநித் 

கல்கள் பசகரிக்கப்தட்டண. கிமடத் கல்கமப எபிப்தடம் டுப்பண, கல்பட்டுக்கமப 

ாசிப்தண, சுடிகமப ல்லுர்கபிடம் பகாடுத்ண ாசிப்தண ணப் தன திகள் டந்ண.  
 
           07.02.17 அன்று படல்னிில் டந் இமடக்கான பர்கானில் கனந்ண பகாண்டு 

அநிக்மக சர்ப்தித்பன். அடுத்ண பசய் பண்டி திகள் பலும் பாட  ஆண பசய் 

பண்டுபகாள் மக்கப்தட்டண. 25.02.17 உசினம்தட்டி னத்ணர் குடமம  பால்னில் 
ஆய்ாபர் காந்ி ாஜபணாடு பசன்று ஆாய்ந்பாம். பன்ிழ்ாடு குநித் ால்கள், 
தமடப்தாபிகள் தட்டில் பதாடப்தட்டு தல்பறு ஆங்கபின் தின்னனங்கபில் ாசிக்கவும் 

ஆய்வு பசய்வும் திகள் பற்பகாள்பப்தட்டண.  பதாசிரிர்கள் இ.னத்மா, 
ஆ.சிசுப்ின், டி.ருாஜ், தா. ஆணந்குார், ழுத்ாபர்கள் பகாங்கி, 
சு.பணுபகாதால், ச.ிழ்ச்பசல்ன், ஆர்.பசல்னப்பதருாள், தக்த்சனதாி 
பதான்பநாருடன் ஆய்வு படர்தாக இந்க் கானகட்டங்கபில் உமாடிபணன். ஆக இந்ப் 
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திமணந்ண ாங்கபில் கபஆய்வு, கல்கமப ில்தடுத்ணல், னப்தற்கும் பற்தட்ட 

ால்கமப ாசித்ணப் தகுப்தாய்வு பசய்ல், பர்ந்படுத் சிறுகமகமப  தகுத்ணக் 

பகாள்ல், வுகலம் ால் சம்தங்கலம் கணத்ில் பகாள்பப்தட்டண. தமடப்தாபிகலடன் 

உமாடல் பசய்ண  பபில் ண ஆய்வு னன்ணகர்ந்ண. 
                                தங்குடிகபின் ாழ்ில் 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ீணருடன் – இாமஸ்ம்         கூரட பரடதர்கள் – ிருதுகர்                 தபிர் - சிறுரன 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        கீாாி – த்னக்குண்டு                    ாி ிக்கார் – ிண்டுக்கல்         தகல் மசக்கார் - சங்கன்மகாில் 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             பதுர் – குங்கணி                                ிசாி – ிருவீடு                    தச்ரச குத்துதர்- மகாில்தட்டி 
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ப்ல் 2017 னல் ஜுன் 2018 ம பசய்ப்தட்ட ஆய்வுப் திகள்   
     பணி ாழ் தங்குடிகள் குநித்ண ஆய்வு பசய் பகமன,  ஆடி அாாமசத் ிருிா 
மடபதறும் ிருணகர் சணகிரி, அகிகபின் னகாாண பாப்னர், பசட்டில்பண்ட் டந் 

தர்ா கானணி, ணக்கன்குபம் பசன்று ஆய்வு பசய்பாம். கடிக்கல், கடிப்தட்டி, பதான்ந 

தகுிகபில் கள்பிக்காட்டு இிகாசம் கமபபி குழுக்கமப ஆாய்ந்பாம். ிருணகர் 
ாட்டம் கூாதட்டி தகுிகபில் ாழும் அருந்ிர்கள் ாழ்ிமணச் சூமணத்படும் ஊர் 
ாமனப் தின்னனாகக்பகாண்டு கல்கமபத் ிட்டிபணாம். ஆங்கிபனர் கானத்ண  

தள்பிகமப பசாரிக்காம்தட்டி, உப்தனூர், காண்மட, ாமகக்குபம் தகுிகபில் ஆாய்ந்பாம். 
சிறுமனப் தபிர்கமபச் சந்ித்ண அர்கபின் ாழ்ாாங்கள் குநித்ண உமாடிபணாம்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      தாினாபி - உப்தனூர்                            கல் வீடு – துர                       காரப பர்க்கும் ததண் - 

காரக்குடி 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         சித்ர் – கிண்ிங்கனம்              அருந்ிர் டுகற்கள் – ிருதுகர்           சா ிருிா - தூத்துக்குடி 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
          ாசகர்கள் – சிகங்ரக              தக்கிர்ா – தூத்துக்குடி                 மசக்கார் - மணி 
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          ஆி   உனகு ால் கமமப் தின்தற்நி இாானம் ீணர்கமபனேம் 

அமனாய்கமிபனப ாமனப் தின்தற்நி ணத்ணக்குடி ாழ் தர்கமபனேம் 

குற்நப்தம்தம ாமனப் தின்தற்நி  பதருாி கிா க்கமபனேம் சந்ித்ண உமாடித் 

கல்கமபப் பதற்பநாம். னமனக்குபம்,  பட்டுப்பதட்டி கல்பட்டுக்கமபனேம், 
ஏந்ிமன எட்டர்கள் ாழ்ிமனனேம் டதஞ்சி ாழ் இமடர்கமபனேம் ிக்கிங்கனம் 

சின் பகாினிற்கும் இணக்குழுக்கலக்கும் உள்ப உநவுகமபத் ிட்டிபணாம். குங்கணி 
னணான்கமப னமச ால் பகாண்டும்  ஆங்கிபனர் கான  குள்பப்தன்தட்டி 

பசட்டில்பண்ட்கமப மனத்ண ால் பகாண்டும் காமபார் பகாில் ருண சபகார்கள் 

ணக்கில் இடப்தட்ட இடங்கமப 1801 ால் தின்ணிிலும், சிகங்மக ட்டா பகாில் 

திச்மசக்கார்கமப ாம் உனகம் ால் தின்ணிிலும் ஆய்வு பசய்பாம். 
பாட்டப்தாக்கனூர், உத்ப்தாக்கனுர், ல்லுபன்தட்டி பசன்று ஏமனச்சுடிகமபக் 

பகாண்டு கம்தபத்ண ாக்கர்கள் குநித்ண ஆய்வு பசய்பாம். பதாடிாக்கனூர் ட்டாத்ில் 

ணண்பபிக்கிகங்கள் ால் பகாண்டு எக்கனிகர் ாழ்ிமனனேம், ிண்டுக்கல் த்ம் 

தகுிகபில் குநர்கள் தபிர்கள் ாழ்ிமன ஆய்வு பசய்பாம். ஆஸ்டின்தட்டி அகிகள் 

னகாம், கடிக்கல் இணக்குழுக்கள் குநித் டுகல், கல்ாிதட்டி,கிடாரிதட்டி தகுிகபில் 

காப்தடும் தாமந ஏிங்கமப உற்றுபாக்கிபணாம். பதருங்கால்லூர் கானணித் 

ணப்தாக்கி சூடு  மடபதற்ந இடங்கபில் உள்ப டுகற்கமப ஆாய்ந்பாம். சி.சு.பசல்னப்தாின் 

குற்நப்தம்தம கமப் தின்னனத்ில் கள்பர்டம்  பசன்பநாம். பால்னில் காண கீடி, 
பகாமடக்காணல் ஆக்காப்தகம் பசன்று பன்ிழ்ாட்டு இணக்குழுக்கள் 

குநித்பசய்ிகமப ஆாய்ந்பாம். ப்தர், காடு, படல் ஆகி ால்கமபப் தின்தற்நி 
ாகர்பகாில் ட்டாங்கலக்குப் தித்பாம். ண்மடக்காடு, னட்டம், கடல்ாழ் 

ீணர்கமபனேம் ிஷ்ணுனம் ால் கபாண தத்ானம் ிஷ்ணு ஆனத்ிற்கும் பசன்று 

கல்கமபப் பதற்பநாம். தல்பறுதட்ட இணக்குழுக்கள், அிகாண ழுத்ாபர்கள், ிரிந் 

ஆய்வுக் கபம் ன்தால் ஆய்வு ிமநவு பசய்னேம் தி ீண்டண.  
        கபத்கல்கமபனேம் இனக்கித்கல்கமபனேம் எருங்பக மத்ண 

அணுக்காணற்மநனேம் ினகல்கமபனேம் பாகுக்கும் தி பாடங்கிண. அில் ற்தட்ட 

சிக்கல்கமபப் பதாசிரிர்கள் ி.சு.டாசன், .னத்ணபாகன்,  ஏ.னத்மா, சுந்ர்காபி, 
ழுத்ாபர்கள் அர்ிா, தாண்டிக்கண்ன், சபல், .னருபகசதாண்டின், 
ச.னருகனதி பதான்நர்கலடன் உமாடி ஆய்ம பசப்தணிடத் பாடங்கிபணாம். 
ஆய்ாபர்கலம் ழுத்ாபர்கலம் ங்கபின் ிட்டத்ம பசழுமாக்கிணர்.  அர்கபின் 

ிகாட்டுல்  ாினாக இத்ிட்டம் னழுமாக ிமநபநி இருக்கிநண. இவ்ாய்ிற்கு   

எணக்கப்தட்ட கான அபவும் ிினேினேம் உரி மகில் கிமடக்க  பதற்நமால் 

இவ்ாய்வு னழும ய்ினேள்பண.                 
 

மதாசிர்கள் ற்றும் எழுத்ாபர்கலடன் உராடி மதாது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
மதா. ஆர்.தசல்னப்ததருாள்            தால்லில் அநிஞர் – மசா.சாந்லிங்கம்               மதா.இ. பத்ரா                               
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     எழுத்ாபர் மகாங்கி                      மதா. சுந்ர்காபி                   கரதசால்லி பருகபூதி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      மதா. ஸ்டாலின் ாஜங்கம்                          எழுத்ாபர் மாஸ்                          ஆய்ாபர் காந்ிாஜன்   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   கானணிச் சிரந – உத்ப்தாக்கனூர்      ஓரனச்சுடி ஆய்வு – ல்லுமன்தட்டி           எழுத்ாபர் சு.மணுமகாதால் 

 

ஆய்வு னடிவுகள் 
 
      எரு ணெற்நாண்மடக் கடந்ண தித்ணக் பகாண்டிருக்கும் ிின் ணீ இனக்கிம் அன் 

ணித் மகமகபாண சிறுகம, ால் பதான்நற்நால் பசழும பதற்றுத் ிகழ்கிநண. 
தாண்டித் ழுத்ண மடில் ஆக்கம் பதற்ந கமகள் கான கர்ில் குழு பாிகபால் 

ட்டாத்ில் ாழும் குடிகபின் ாழ்ிமனப் திவு பசய்ண திக்கத் பாடங்கிண. 
சி.சு.பசல்னப்தா த்னக்குண்டு ட்டாத்மனேம், ஆர். சண்னகசுந்ம் பகாங்கு 

ட்டாத்மனேம் ி. ஜாணகிான் ஞ்மச ட்டாத்மனேம், பஜகாந்ன் பசன்மண 

ட்டாத்மனேம் திவு பசய்ண, டுத் ர்க்கம் சார்ந் ழுத்ின் பதாணப்பதாக்கினிருந்ண ினகி 
ட்டா ாழ்ிமனத் பாடங்கி மத்ணர். அண பாண்ணூறுகபில் னித் இனக்கிங்கபின் 
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ருமகால் கூர்மப்தடுத்ப்தட்டண. னி, இமம், தாா, சிகாி ஆகிபாால் 

ட்டாக் கமகபின் ம டுத்ணமப்தாக இணில் ாநிண. இப்பதாக்பகாடு ிழ்ச் 

சூனில் பான்நி பர்கமபத் படி தின் கானணினம் இணத் பாகுிகமப பாகுக்க 

னற்தட்ட ாணிடினின் பர்ச்சினேம் தல்பறு இணக்குழுக்கமபத் ங்கபின் இணம், 
ட்டாம் சார்ந்த் ாழ்ிமன ால்கபாக தமடக்கத் ணண்டிண. இண்டாித்ிற்குப் தின்ன 

இணக்குழுசார்ந் ால்கள் ிில் அிகம் த் பாடங்க னித்ிம், தின்கானணிம், 
ாணிடில் பதருக்கம் அடிப்தமடக் காங்கபாக இருக்கின்நண. 
  
           ‘இனக்குழுக்கள் - அடையாள அரசியல் -மனித உரிடமகள்’ னும் னல் இல் 

ிர்கபின் சங்க கான இணக்குழுக்கபின் தண்தாட்டு னகமபத் பாகுத்ணக் பகாண்டுள்பண. 
ிமக்குடிகள், உக்குடிகள், தாண்குடிகள், ஆநமனக்கள்ர் கூட்டங்கள், இமச 

ாபடாடிகள், மனக்குடிகள், பசம்தடர் கூட்டங்கள், ஆர்குடிகள், ிகத் பாகுிகள் 

பதான்பநாரின் கூட்டுாழ்வு, சனகள், ிகழ்த்ண கமனகள், தாீடுனமநகள், 
உவுப்தண்தாடு, பாில்சார் பபிகள் ண இணக்குழுக்கபின்  அமசிக்கத்ம  தாட்டும் 

பாமகனேம் பகாண்டு இவ்ினின் னல் தகுி ிபக்கினேள்பண. இணக்குழுின் னிச்சூல், 
தண்தாட்டுாகும் காிகள், குழுாழ்வு  தகுப்னனமநகள், ாட்டார் க்காறுகள், 
ட்டா அசில்னமநகள், கூட்டு உபில், குழு உற்தத்ி னமநகள் ண ணீ 

இணமினின் அடிப்தமடகள் இண்டாண தகுிில் ிபக்கப்தட்டுள்பண. 
இணக்குழுக்கபின் அமடாப அசில் கணப்தடுத்ப்தட்டுள்பன. .ா. னன்மத் ணி 

உரிமகபின் அடிப்தமடகள், அன் னாறு, னக்கிப் திகடணங்கள், குழுக்கபின் 

உரிமகள் னென்நாம் தகுிில் ிபக்கப்தட்டுள்பண. தின்ரும் இல்கலக்கு இவ்ில் கபம் 

அமத்ணக்பகாடுக்க பன் ிகத்ின் அமப்ன, க்கள்பாமக, பதாருபாா 
ண்டனங்கள் காட்டப்தட்டுள்பண. . 
 

          ‘மடலவாழ் மக்களின் அடையாள தநருக்கடிகளும் மனித உரிடமகளும்’ னும் 

இண்டாண இனில் பன்ிழ்ாட்டில் ாழும் மனாழ்ப் தங்குடிகபாண தபிர்கள், 
னணான்கள், னெப்தர்கள் ஆகி இணக்குழுக்கபின் ாழ்ிமனப் பதசும் னஷ்ி 
சக்குாரின் காணகன், சு.பணுபகாதானின் னமச, ஸ் பசந்ில்குாரின் 

கழுமப்தாம ஆகி ால்கள் ஆய்ிற்குட்தடுத்ப்தட்டுள்பண. னென்றுப 

கபத்கல்கமபத் ிட்டி ழுப்தட்டுள்பண. ிண்டுக்கல், பகாமடக்காணல், தணி, பதாடி, 
ிருில்னினத்ணரில் ாழும் இப்தங்குடிகபின் ினங்கள் பாட்டப்திர்கலக்காக 

டுத்ணக்பகாள்பப்தடுகின்நண. இற்மகபாடு இமந் ாழ்ினிருந்ண பபிபற்நப்தட்டு 

ினத்ிற்குச் பசல்னத் ணண்டப்தடுகின்நணர். பபணடுத்ல், பட்மடாடுல், 
கூமடனமடல், தாமநகபில் தாசங்கமபச் பசகரித்ல் பதான்ந பாில்சார்ிமனகள் 

ாற்நத்ிற்குள்பாகி ருகின்நண. னணாக்குடிகள் பதாடி, கம்தம் பட்டு, குங்கி ஆகி 

தகுிகபினிருந்ண பகப  தகுிகலக்குப் பதர்ந்ண பசல்கின்நணர். சிறுமன ாழ் தபிர் 
டீ்டுப் இபம் பதண்கள் ினம் சார் குடிகபாண ாடுபய்ப்தர்கபால் தாணகாப்தற்ந ிமனக்குத் 
ள்பப்தடுமக் கபஆய்ில் அநிந்ண பகாள்ப னடிந்ண.  னமணகமகள் மனக்குடிகபின் 

னிமிமன, ாழ்க்மக ிதாட்டுச் சடங்குகமப, பட்மடச் சாகசங்கமப, 
பபணடுக்கும் னமநகமபச் பசால்னிச் பசன்றுள்பண. பசம்னொய் தங்குடிகமப 

  த்ப்தடுத்ிப் பதசினேள்பண. காட்டு ினங்குகமப ிட ாட்டு ணிர்கபின் உமப்னச் 

சுண்டல், குமநந் கூனி பதான்ந சிக்கல்கமப ால்கள் திவு பசய்ணள்பண. னசார்ந்  

ாழ்க்மகம  சிநிணசிநிாக இந்ண ருகின்நணர். இக்குடிகமபச் சாா தமடப்தாபிகள் 

ன்தால் தங்குடிகபின் பாி தமடப்தாபிகள் னழுமாகக் மககூடில்மன. 
இக்குடிகபின் ணித் பாிக்காறு ால்கபில் இடம்பதநில்மன.  எப்தந்க்கூனிகபாக 

னொறு, ால்தாமந பிமனத் பாட்டங்கலக்கு  பசன்ந பல்மன, பணி ட்டா 
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அடித்பக்கபின் தாடுகமபனேம் ாமகமபனேம் அர்கபின் ீாண ணி உரிம 

ீநல்கமபனேம் பீர், ரினேம் தணிக்காடு ஆகி ால்கள் னெனம் ஆய்வு பசய்ப்தட்டுள்பன. 
 
        ிழ்ப் னமணகமகபில் ‘காடுசார்ந்து வாழும்  இனக்குழுக்களின் 

அடையாளங்கடளயும் மனித உரிடமகடளயும்’ எ   னென்நாம் இல் 

கணப்தடுத்ினேள்பண. பன்ிகத்ில் காப்தடும் ன்பசய் ினங்கலம் ன     

ினங்கலம் னக்கி னிசார்ண்டனங்கபாகும். ரு ினங்கபாண பபாண் ினங்கள், 
னஞ்மச ினங்கபாண  கரிசல் காடுகள், பசங்காடுகள் ணக் காடு சார்ந்ண ாழும் தல்பறு 

குடிகமபனேம் பகாண்டு அமந்ணள்பண பன்ணகம்.  பலுங்கு பதசும் கம்ர்கள் குநித் 

கி.ாின் பகாதல்னகிாம், கன்ணடம் பதசும் காப்தினிகள் குநித் சு.பணுபகாதானின் 

ணண்பபிக்கிகங்கள், பபாண்குடிகள் தற்நி னிின் அஞ்ஞாடி, பக்மக, 
பசா.ர்ணின் ணர்ம, கூமக, ஆிிாிடர்கள் தற்நி தாாின் கருக்கு, ாஜ்கவுணின் 

சிலுமாஜ்சரித்ிம், கீாரிகள் குநித் க்ாத்ின் பகமடகாடு, மனக்காடுகபில் ாழும் 

னணகுடிகள் குநித் பஜபாகணின் காடு, ஊமச்பசந்ாய் பதான்ந ால்கள் இங்கு 

ஆய்ிற்குட்தடுத்ப்தட்டுள்பண. பபாண் ினங்கலக்காண ீர்டிகால்கபின் ஆக்ிப்ன, 
கண்ாய்கள் அிப்ன, பசற்மக உங்கபால் ினம் ாசுதாடு, பதாி ிமனகிமடக்கா ிமன 

இம பபாண் குடிகபின் அமடாபச் சிக்கல்கபாக இருக்கின்நண. னஞ்மசக் காடுகமப 

ாழ்ிடங்கபாகக் பகாண்ட குடிகள் மமநவுப் திபசங்கபாக ாநிருகின்நண அல்னண 

கடும் மப்பதாிால் பபாண்ம தாிக்கப்தடுல், ினத்டி ீர் குமநல், கந்ணட்டி 

பகாடுமகள், கிறு, ரி, குபம் நண்டுபதால், பதார்பதாட்டும் ிசாம் பசய்னடிா 

ிமன னக்கிாணாக இருக்கிநண. ரில் ஸ்படட் பாினின் அசு பர்ச்சி,ிமன 
கிமடக்காால் உருாகும் கடன் பால்மனகள்,  ட்சிம பகாடுக்கனடிால் 

ிருனநிவு ணப் தனபருக்கடிகள் காப்தடுகின்நண.  
 
             அடித்பக்கள் ினங்கமப ிட்டு பபிபறுல் அிகரித்ணள்பன. 
தஞ்சாமனகள், தட்டாசுத்பாிற்சாமனகள், ீப்பதட்டி  ாரிக்கும் பாிற்கூடங்கபின் 

பதருக்கம் தாம்தரி பபாண்குடிகமப  கூனித் பாினாபிகபாக ாற்றுகின்நண. 
குந்ம பாினாபிகபின் பதருக்கம் அர்கபின் ீாண ணி உரிம ீநல்கள்  பதான்ந 

ிமனப்தாடுகள் கமபபிகபிலும் கபத்ிலும் கிமடத் வுகபின் அடிப்தமடில் 

பதாருந்ிப் பதாகின்நண. ஆடு, ாடுகபின் அிவுகள்,தாம்தரி ீன்கள் ீர் ிமனகபில் 

இருந்ண அகற்நப்தட்டு பர்ப்ன ீன்கள் பதருகுல், இாஜதாமபம், சிப்திப்தாமந, பகாம்மத, 
கன்ணி ாய்கள் இணம் அில் பாடங்கினேள்பண. குருிகள், ங்பகாத்ிகள், பசம்னத்ணகள், 
அரிாள் னெக்கன் பதான்ந தநமிணங்கள் அருகி ருகின்நண. ில்னிமசப் தாட்டு, 
ககாட்டம், பமடாடகங்கள், கிான்கூத்ண பதான்ந பன்ணகத்ிற்குரி 

ிகழ்த்ண கமனகள் அிந்ண ருகின்நண. அமணத்ணப் தமடப்தாபிகலப ங்கபின் இணக்குழு 

ாழ்ம ழுிிருப்தால் பாி, க்காறு, ாந்ர்கபின் உடனில் ருமண, கா 

சம்தங்கள் அணுக்காக இருக்கின்நண. இணபால்கமபனேம் கமகள் திவு பசய்ிருப்தண 

குநிப்திடத்க்கண. ங்கள் இணக்குழுின் ீாண சார்ன ிமனகமபச் சின இடங்கபில் 

கானடிகிநண. திந இணக்குழுதற்நி திவுகபில் தின்ணமடவுகமபனேம் தார்க்க னடிகிநண.  
 
     ‘வறண்ை நிலம் சார்ந்த குடிகளின் அடையாளங்களும் உரிடமகளும்’ னும் ான்காம் 

இனில் பன்ாட்டங்கபில் உள்ப மற்ந திபசங்கபாண தாமன ினங்கமப எத் 

சாத்ணர், ிருணகர், சிகாசி, கனி, இாானம், உசினம்தட்டி, பகாில்தட்டி, 
இாஜதாமபம் பதான்ந தகுிகபில் ாழும் தல்பறு இணக்குழுக்கள் குநித் கமகள் ஆய்வு 

பசய்ப்தட்டுள்பண. பன்ணகத்ின் னக்கி ிகபாண மமக, ாிதி தாசணத்ிற்கு 

பபிப ாழும் குடிகள் இம.  குற்நப்தங்குடிகள் குநித் பகாங்கிின்  தாம 
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ஏாய்கபின் ணிம, ச.ிழ்பசல்ணின் ாபின் ணிம,  ஸ்.ாகிருஷ்ணின் 

படுங்குருி, பனானெர்த்ிின் குற்நப்தம்தம, மனத்ணின் கள்பிக்காட்டு 

இிகாசம், கருாச்சி காிம், னென்நாம் உனகப்பதார், ன.இாபஜந்ிணின் 1801 பதான்ந 

ால்கள் டுத்ணக்பகாள்பப்தட்டுள்பண. கானணி பமகச் சட்டம், பதரிார் அமக்கட்டு 

ற்தடுத்ி ாற்நங்கள், பன்ணகத்ின் நட்சி, ாணருடப் தஞ்சம், தாம்தரி கால் 
னமந எிப்திணால் குற்நங்கள் பதருகுல், இணக்குழுக்கபின் கானணிப் னனம்பதர்வு, 
பன்ணகத்ின் சுந்ிப் பதாாட்டக் கபங்கள் பதான்ந னாற்றுச் சம்தங்கபால் தாமன 

ின இணக்குழுக்கபின் அமடாபங்கள்  சிநடிக்கப்தட்டிருப்தணம் ணி உரிமகள் 

ீநப்தட்டிருப்தமனேம் இவ்ில் காட்டினேள்பண. எட்டர்கள், ிக்குநர்கள், உப்னக் 

குநர்கபின் ாழ்ில்(ிழ் எபிின் குற்நப்தம்தம) இன்றும் 

பகள்ிக்குநிாகிிருப்தண, கணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. தமடப்தாபிகள், தாமன ினக்கபின் 

ற்கானப் திச்சிமணகமப ிடக் கடந் கானப் திச்சிமணகலக்பக னக்கித்ணம் 

பகாடுத்ணள்பணர். கபஆய்வு பசய்னேம்பதாண கானணி கானச் சம்தங்கள் இமப 

மனனமநக்கு அவ்பாகத் பரிில்மன. குற்நப்தங்குடிகபின் இன்மந ாழ்ில் 

ிமன கமகபில் இல்மன. இணக்குழுக்கலக்கிமடபாண னண், ினகல், பால் 

பதான்ந சகான அசில் சின  ால்கபில் இல்மன ன்தம ஆய்வு சுட்டிக்காட்டினேள்பண. 
 

ஆய்வுதபிகள் – தன்ிழ்ாடு 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  குபபி ரனத்தாடர் - மணி            சரன – துர                        தசங்காடு – மதாடி 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               வீதாண்டி – மணி                         னுஷ்மகாடி – இாாபும்          ீணர் கிாம் - கன்ணிாகுாி  
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         ிட்டாய்க்கார் - சாத்தூர்                 ீத்ார் சடங்கு – உசினம்தட்டி              ிஷ்ணுஆனம் - தத்ாபும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       மானம் –  பட்டம்                         பூம்பூம் ாட்டுக்கார் – தல்ரன              டுகல் - ததருங்கால்லூர் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          தாரந ஓிம் – தணி                     மல் ரரக – மட்டுப்தட்டி             மிரனக்காடுகள் - மகரன  

 

       ‘கைல்சார் புடனவுகளில் இனக்குழுக்களின் அடையாள தநருக்கடிகள்’ னும் 



20 
 

ந்ாம் இல் கடல் ாழ் தர்கபின் இணக்குழுாழ்ிமன ால்கள் திவு பசய்ணள்ப 

ிங்கமப ஆய்வு பசய்ணள்பண. தர், பதர்ணாண்படா, னக்குர், ணமர், பசம்தடர் 
ணப் தன கிமபக்குழுக்கபாக ாழ்கின்நணர். பன்ாட்டம் ீண்ட கடற்கமமக் 

பகாண்டண. இாபஸ்ம், னட்டம், கன்ணிாகுரி கடல் ாழ் ீணர்கபிடம் கப ஆய்வு 

பசய்தட்டண. ீன் திடித்ல், னத்ணக் குபித்ல், சங்கறுத்ல், உப்ன ிமபித்ல், 
கருாட்டு ிாதாம் ணப் தன பாிற் சார் பருக்கடிகலடன் ாழ்கின்நணர். 
இந்ி தடகுகபின் கதபகீம், கு ிாதாரிகபின் பதருக்கம், சூனில் ாற்நங்கள், 
சுணாி, னல் பதான்ந இற்மக சீற்நங்கள் இர்கபின் ாழ்மப் னட்டிப் பதாட்டிருக்கிநண. 
சிப்திின் ிற்நில்னத்ண, கடல்னத்ில், அமனாய்கமிபன, ஆிசூழ் உனகு, பகாற்மக, 
படல், ணமநன் பதான்ந ால்கள் ிரிக்கும் கபங்கள் தர்கபின் 

இணக்குழுாழ்ிமன ிக ணட்தாகப் திவு பசய்ணள்பண. சுந் இந்ிாில் 
தர்கபின் கல்ி, பதாருபாாத்ில் டந் னன்பணற்நங்கள்  கணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
அமனாய்கமிபன ிர் கமாடமனப் பதசினேள்பண. ஸ்ரீ கபசன் இணக்குழு 

பறுதாடுகமப ாங்கல் ானில் திவுபசய்கிநார். கடல்சார்ந் இஸ்னாிர் ாழ்ம  

பாப்தில் னகண ீான் திவு பசய்ணள்பார். தமக்கும் னணமக்கு  டக்கும் பதாாட்டம் 

பாப்தில் னகம்ண ீான் ால்கபின் மம். ர்க்க பறுதாடுகள், கல்ி பகாண்டு 
ரும் ாற்நங்கள், பதாரு  ா ாற்நங்கள், இணக்குழுிற்குள் உருாகும் ற்நத் ாழ்வுகள், 
உவுப் தண்தாடுகபில் னிண ிமண, ணீ ாற்நங்கமப ிர்பகாள்ன் அசிம், 
பதண்கபின் ணிம இணக்குழுிற்குள் டக்கும் ஊமக்கனகங்கள் ண 
அமடாபத்படல்கலம்  ணி  பருக்கடிகலம் திவு பசய்ப்தட்டுள்பண.  
 
       ‘நகரங்களில் வாழும் இனக்குழுக்களின் அடையாள தநருக்கடிகள்’ னும் ஆநாம் இல் 

அருந்ிர்கள், குநர்கள், னனம் பதர் அகிகள், குற்நப்தங்குடிகள், தகல் பசக்கார்கள், 
ாிர்கள், சனமத் பாினாபிகள் பதான்ந பாில்சார் இணக்குழுக்கபின் ாழ்ில் 

பருக்கடிகமப மாகக் பகாண்ட கமகமப ஆய்ிற்கு டுத்ணக்பகாண்டுள்பண. 
தாண்டிக்கண்ணின் சனான், மப்தமந, அநிகணின் கிசமட, ஜணகப்ரிாின் 

சூமணத்படும் ஊர், சு.பங்கபடசணின் கால்பகாட்டம், பதான்ந ால்கபில் இணக்குழுக்கள் 

கம் ன்தன் இக்கத்ின் எருதகுிாகி ணர்தடுகின்நணர். கங்கமபச் சுத்ம் பசய்னேம் 

பாட்டிகபின் உமப்மதச் சுண்டுல்,  பதாருபாாச் சுண்டல், பதண்கபின் 
தாணகாப்தற்ந ன்ம ஆகிற்நால் க ாழ்ில் கிாத்ம ிட பாசாக 

இருக்கிநண. ாபடாடிகமப கம் திந பாில் பசய்த்  ண்டுகின்நண. தன்நி 
பர்ப்தர்கபின் பாில் னற்நிலும் னடக்கப்தட்டுள்பண. குநர்கபின் னக்கி பதாருபாா 

தனம் தன்நி பர்ப்தினிருந்ணான் கிமடக்கிநண. பகிிப்  தன்தாட்டின் பதருக்கம் 

தாம்தரித் பாிமன  ாற்நிிருக்கிநண. கமச் சுத்ம் பசய்னேம் இணக்குழுக்கள் ீாண 

னநக்கிப்னம் அாணனம் ிகப் பதரும் ணி உரிம ீநல். இண இல்தாக க ீிகபில் 

டக்கின்நண. கமச் சுத்ம்பசய்னேம்  பாில் குழுப் பதண்கபின் தாணகாப்தற்ந 
ிமனகமப தாண்டிக்கண்ன் ால்கள் கணப்தடுத்ினேள்பண. சன   பாினாபர் 
(பகாப்தம்ாள்), சமல் பாில் பசய்தர்கள் (ா.கானத்ணமின் குிப்தி), பகாத்ணார் 
(ாாண்டிக் பகாத்ணின் சட்டம்) பதான்ந பாில் சார் இணக்குழுங்கமபப் 
தமடப்தாபிகள் கணப்தடுத்ினேள்பணர். ாற்றுத்ிநணாபிகள் குநித் தமடப்னகபில் 
தார்மற்நர்கள் குநித் பணி சீருமடாணின் ிநங்கபின் உனகம், அதினாமின் 
கால்கள் பதான்நற்மநச் சுட்டிக் காட்ட னடினேம். பாில் குழுங்கபிமடப தவும் 
குடிக்கனாச்சாம் தன பதாருபாா பருக்கடிகமப ற்தடுத்ி ருபாடு, இத் 
உநவுகலக்கிமடப தா ணா ிமபவுகமப ற்தடுத்ி ருகின்நண.  அச்சகம், ீப்பதட்டி 
ாரிக்கும் கூடங்கள், தட்டாசு ாரிக்கும் பாிற்சாமனகபில் குந்ம  

பாினாபிகபின் ிமன ணாணண. பனாண்ம பதான்னுச்சாி,(அரும்ன) 
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ச.ிழ்ச்பசல்ன் (குல்கள்), னட்சுப்பதருாள், னுஸ்பகாடி ாசாி பதான்நர்கபின் 

கமகபில் குந்மகள், இபம்பதண்கள், னிர்கள் தடும் தாடுகமபனேம் பாில்சார்   
குழுக்கபின் பருக்கடிகமபனேம் கானடிகிநண.  கத்ண அடித்ப க்கபண ாழ்ின் சின 
தகுிகள்ான் கமகபாகிிருக்கி நண, இன்னும் திவு பசய்ப்தடபண்டிம ிரிவும் 
ஆனம் ிக்கம ன்தம கபத்கல்கள் க்குக் காட்டுகின்நண.  
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இந்ப் பதாய்வுத் ிட்டாணண சனாத்ிற்கு ஆற்நினேள்ப தங்கபிப்தின் ிம்   
 

        இனக்கித்ம னன்பணடுக்கும் சனெகப தண்தாட்டிலும் னன்ணகரும். ிழ்ச் சனெகம் 
இண்டாித்ிற்கும் பற்தட்ட ருடங்கபாக இனக்கித்ம ணண னகாக மத்ிருக்கிநண. 
ிழ் இனக்கித்ின் அறுதடா  பாடர்ச்சி  உனக பாிகபில் காண்தண அரிண. அந் 

அடிப்தமடில் இண்டாித்ிற்குப் திநகாண ால் இனக்கித்ின் பசழுமம, 
மகமகமப பாத்ாக அநிந்ண பகாள்ப இவ்ாய்வு உறுணமாக அமனேம். 
பன்ிகம் குநித்ண ழுி தமடப்தாபிகலம் அர்ம் தமடப்னகலம் இந் ஆய்ின் னெனம் 

பாகுக்கப்தட்டிருப்தண ஆய்வு உனகத்ிற்கு  பமாண என்று. பன்ிகத்ின் 

னிசார்ண்டனங்கபாண மனகள், காடுகள், பபாண்ினங்கள், நண்டினங்கள், கடல், 
கங்கள், கிாங்கள் ஆகிற்மந இணமில் ால்கபின் னெனம் ிட்ட னற்சி 
பற்பகாண்டிருப்தண னக்கித்ணம் ாய்ந்ண. இணக்குழுக்கபின் ாழ்ிமன ினில்  

ீர்ாணிக்கிநண. இணக்குழுக்கபின் இமவுகலம் ினகல்கலம் ினத்ின் அடிப்தமடிபன 

டக்கிநண. இணக்குழுக்கபின் ினங்கள் பாகுக்கப்தட்டிருப்தண ிமதின் ீட்சிாகும். எரு 

ட்டாத்ினிருந்ண இன்பணாரு ட்டாத்ில் ாழ்தர்கபின் பறுதாடுகலக்கு இணக்குழுசார் 
னிமினாணண காாக இருக்கிநண. அற்நில் இவ்ாய்வு கணம் பசலுத்ினேள்பண 

சனெகத்ிற்கு உிகாணண. 
  
       பன்ிழ்ாட்டில் காப்தடும் இணக்குழுக்கபின் தன்னக அமடாபங்கமபக் 

கணப்தடுத்ணபாடு திந இணக்குழுக்கமப அங்கீகரிக்கும் சூமன உருாக்க, னரிந்ணபகாள்ப 

ிழ்ச் சனெகத்ிற்கு  பதருி பசய்கிநண. தன்மச் சனெகங்கள் எற்றுமனேடன் ா 

ிகுக்கும். தக்கிண்த்ில் எவ்பாரு தக்கீற்றும் ணண அமடாபத்ம 

உறுிப்தடுத்ணபாடு ணண பற்றுமமனேம் க்க மத்ணக்பகாள்கிநண. எவ்பாரு 

இணக்குழுவும் ங்கள் தண்தாட்டினிருந்ண திந தண்தாடுகள் பறுதட்டு ிற்கும்  ன்மகமபப் 

னரிந்ண பகாண்டு இமந்ண கரும் சூல் பதருக இவ்ாய்படு ணம ிற்கும்.  
 

    ‘இணமில் பதாருண்மகள் ிமநந் தண்தாட்டுப் தனுல்கபாகப ட்டா ால்கள் 

காப்தடுகின்நண’ ன்தர் தக்த்சனதாி. அந் அடிப்தமடில் இவ்ாய்படு 

பன்ிகத்ில் காப்தடும் தல்பறு குடிகபின் தன்னகப் தண்தாடுகமபப் திவு 

பசய்ணள்பண. பன்ணகத்ில் ாழும் இணக்குழுக்கபின் குடிமில் தண்னகள், 
அமடாபங்காப்தட்டிருப்தண தண்தாட்டு ஆய்ிற்கு உிாக ிற்கும். தண்தாட்டின் 

தார்ந் டிங்கள் அடுத் கானகட்டத்ிற்கு கர்ில் உள்ப சிக்கல்கமபனேம் 
(குடுகுடுப்மதகார் தடீ்சா சாப்திடுண) தார்ப்தண இன்மந சனெகினிற்கு  பம. 
ாணிடில் னன்மக்கும் 1. னன்ம ாகரிகம் 2. ணமம ாகரிகம் 3. ணின 4 

கூட்டுன இந் ான்கின் ஊடாட்டாக இணக்குழு ால்கள் அமந்ணள்பண. சனாத்ின் 

தண்தாட்டு உருாக்கங்கமப இனக்கிங்கள் வ்ாறு திிதனிக்கின்நண ன்தம அநிற்கு 

இவ்ாய்படு தனுள்பாக இருக்கும். திநந் குந்மின் ாில் னல் பசமணத்பாட்டு 

மப்தண ன்தண ிர் தண்தாடு. அம இணக்குழுக்கள் ங்கபின் ினம், பாில் 

ட்டாத்ிற்கு ற்த பசய்ண ருகின்நணர். இம ால்கள் திிதனித்ணள்பண. தர்கள் 
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கடல்ீாலும் னணான்கள் பமணத் பாட்டும் தணங்காட்டில் ாழ்தர்கள் கருப்தட்டித் 

ண்மீத் பாட்டும் கங்கபில் ாழ்தர்கள் சீணித் ண்மீனேம் பகாடுக்கின்நணர். 
தன்ம ா, க கபம் சமக்கின்நண இணமில் ால்கள். 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ருினம் – துர                                   உாி – தூத்துக்குடி                   திற்றுப்தத்ில் தன்தாண்டி ாடு  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           டுகற்கள் – கடிக்கல்                     பதுகுடிகள் – தள்ரபரனதட்டி            ிட்டாய்க்கரட - தன்காசி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   ஆடித்தசு ிருிா – சங்கன்மகாில்     புங்கு ததாருட்கள் – இாஜதாரபம்             கட்டுர ங்கிமதாது        

 
      ‘கிாங்கபப இந்ிாின் ஆன்ா’ ன்நார் காத்ா. இந்ிப் தண்தாட்டின் 

ிமனக்கபன்கள் ட்டாங்கள். ிகக் கிாங்கமபக் குட்டிக் குடிசுகள் ன்தர் தட்டன் 

ஸ்படின், அம ணித்ிங்கும் ஆற்நல் பகாண்டம ன்தர். அந் அடிப்தமடில் 
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பன்ணகத்ின் ணித்ிங்கும் கூறுகமபனேம் அில் ற்தட்டுள்ப  ழீ்ச்சிகமபனேம் 

கானடிகிநண. உனகத்ிற்   தின்ன பதாண ணித்ிபாகச் பசல்தடும் ிர்தந்ம் 

உருாகிிருக்கிநண. இணக்குழுக்கபின் னக்கி அமடாபச் சிக்கல் இண. மத 
ணமடத்பநிந்ணிடாலும் ணீத்ணத்ம னற்நிலும் ற்றுக் பகாள்ப னடிாலும் 
இணக்குழுக்கள் இங்கும் ிமனகமபப் னரிந்ண பகாள்ப,  இந் ஆய்படு ணமிற்கும். 
 
     தமடப்தாபிகள் ணண இணக்குழு குநித் தநிவு, திந இணக்குழுக்கள் குநித் தட்டநிவு, 
அந் ட்டாத்ில் டந் உண்ம சம்தங்கள், னாற்று ிகழ்வுகள், கபத்வுகள், 
ஆகிம எருங்கிமந்ண தமடப்தில் பபிப்தட்டுள்பண. இருதத்பாாம் ணெற்நாண்டு 

இனக்கிப் பதாக்குகபின் ணித்ணம் இண. எரு இணக்குழு தற்நி திநிபாரு இணக்குழுமச் 

சார்ந் தமடப்தாபிகள் ழுணம்பதாண  இணமில் ார்த்ம் தின்ணகர்ந்ணள்பண. 
கிாங்கபில் கரிம், கங்கபில் கிாிம் வ்ாறு பசல்தடுகின்நண ன்தம 

இனக்கிங்கள் பகாண்டு அநிந்ணபகாள்ப  இவ்ாய்படு உவும். எப இணக்குழு ாழும் 

கிாம், தன இணக்குழுக்கள் ாழும் கிாம் ண இண்டின் அமசாக்கங்கலம் 

பறுதடுகின்நண. பன்ிழ் ாட்டின் ீர் ிமனகள், ா க்காறுகள், 
தநமகள்,ினங்குகள் குநித் இனக்கிப் திவுகள்(எரு கமில் கி.ா.27ஆடுகமபக் 

குநிப்திடுகிநார்) சூனினில் ஆய்ிற்கு உவும்.    
 
         பன்ிகத்ில் ாழும் இணத்பாகுிகமப இனக்கிங்கபின் ிாகவும் கபஆய்ின் 

ிாகவும் ஆய்வு பாகுத்ிருப்தண னக்கிாணண. இணக்குழுக்கபின் னன்மாண 

சிக்கல்கள், அமடாப பருக்கடிகள் இவ்ாய்ில் இடம்பதற்நிருக்கிநண.  இன் னெனம் 

ருங்கானங்கபில் த்ி, ாின அசுகள் தல்பறு னத்ிட்டங்கமப  கூடுனாகச் 

பசய்ற்கு இப்பதாய்வுத் ிட்டம் உிாக இருக்கும். பன் ிழ்ாட்டில் காப்தடும் 

ணி உரிம சார்ந் பருக்கடிகமப இனக்கிங்கள் வ்ாறு திவு பசய்ணள்பண ன்தம  

ஆய்வு பபிக்பகார்ந்ணள்பண. குழு னண்கமபக் கமபந்ண இக்காகச் பசல்தட 
இவ்ாய்வு  பதரும் தனன் அபிக்கும். பன்ணகத்ில் ாழும் இணக்குழுக்கபின் பதாருபாா 

பருக்கடிகள் கணப்தடுத்ப் தட்டிருப்தால் னி பாில்ணமந சார்ந் டடிக்மககமபத் 

பாடங்கி  க்கபின் ாழ்ாங்கமப உர்த் இவ்ாய்படு உவும்.   
 

16 Whether any Ph.D. Enrolled/ 
produced out of the project                                                 Yes,        REGN NO : P4566, Date 06.06.2016               

                                                                      மனப்ன: 
                              ிழ் ால்கபில் தங்குடி க்கபின் ாழ்ில் 

                          ஆய்ாபர் : க. சிக்குார், ணமக் கல்லூரி, ணம  
                                    ணம காாசர் தல்கமனக்ககம், ணம. 
           பநிாபர், னமணர் . இத்ிணக்குார், ணமக் கல்லூரி, ணம. 
                                    

17 No of publications out of the project  -  12 

  
தல்கமனக்கக ிி ல்மகக் குழு பதாய்வுத் ிட்டத்ிற்காக  பசி, தன்ணாட்டுக் 
கருத்ங்குகபில் தங்பகற்று ாசித்ண. ஆய்ிழ்கபில் திசும் பதற்நண, கட்டுமகபாக 
ணால்கபில் அச்சாக்கம் பதற்நம  பதான்ந ிம்: 
  

1. உசங்கர் கமகள் கள்பின்மின் பகாண்டாட்டங்கலம் னநக்கிப்தின் 

ாமகலம்,  பசி கருத்ங்கம், தாமபங்பகாட்மட, ணெல்- கரிசல் இனக்கி பம், 














































