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இந்திய வரலாற்றின் கதத 

1 – அறிமுகம் 

ஜெயக்குமார் S அம்மங்குடி 

 
[ஆங்கிலத்திருந்து தமிழாக்கம் ஜெய்தது – N.ராமச்ெந்திரன்] 

சுருக்கம்: இந்திய வரலாற்தற எழுதியவர்கள் நம்முதைய நாட்டின் மகத்தான 
ொததனகதையும், காலனி ஆதிக்கத்தால் விதைந்த ஜகாடுதமகதையும் பற்றி குதறத்து 
எழுதினார்கள் அல்லது முழுவதும் மதறத்துவிட்ைார்கள். இதற்குக் காரணம் எழுதியவர்கள் 
எல்லலாரும் இந்தியாதவ காலனி நாைாக்கிக் ஜகாள்தையடித்தவர்கள்தான். இங்லகலய 
வாழ்ந்து, விவாதித்து, வைர்ந்து மற்றும் நம்முதைய நாகரீகத்தில் அழியாத சுவடுகதை 
பதித்த மாமனிதர்கள் அவற்தற எழுதவில்தல. 

 

எப்லபாதுலம “வரலாறு” என்பது ஒரு லபாரடிக்கும் பாைம் என்று ஜொல்வார்கள். நான் பள்ைியில் 
படிக்கும்லபாது, எனக்கு அந்தப் பாைத்தில் ஆர்வம் இருந்தாலும், பாைம் நைத்திய முதற எனக்கு 
ஊக்கமைிப்பதாக இல்தல. லதர்வில் ஜவற்றி ஜபற லவண்டும் என்ற லநாக்கத்திற்காக புத்தகத்தத 
“மனப்பாைம்” ஜெய்லவன். நம்முதைய பழதமதய நன்றாகத் ஜதரிந்து ஜகாள்ை லவண்டியதன் 
முக்கியத்துவத்தத எனக்கு யாரும் ஜொல்லித் தரவில்தல. எப்படி யிருந்தாலும், வரலாற்தறயும் 
தத்துவத்ததயும் யாரவது அவர்கைது லவதலக்காக படிப்பார்கைா? நல்ல ெம்பைம் வரக்கூடிய 
மருத்துவம் மற்றும் ஜபாறியியல் ஆகியவற்தறத்தான் படிக்க லவண்டும், ெரியா? உங்களில் பலருக்கு 
இந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும் என்பது நிச்ெயம்.   

 
நாம் ஒரு “நவனீ”, “படித்த” இந்தியதன, ெில இந்திய விஞ்ஞானிகைின் ஜபயதர ஜொல்லச் 
ஜொன்னால் உைனடியாக அவர்கள் என்ன ஜொல்வார்கள்? ெி.வி.ராமன்? ராமானுென்? ஆர்யபட்ைா? 
அவ்வைவுதான். ஆனால் ஜவைிநாட்டு விஞ்ஞானிகைின் ஜபயர்கள்? ஜபௌதீகம் மற்றும் லவதியியல் 
ஆகியவற்றில் – பாய்ல், ொர்லஸ், அவாகாட்லரா, பிைாங்க், ஷ்லராடிங்கர், ஐன்ஸ்தைன்: கணிதத்தில் 
ஃலபாரியர், பிதாலகாரஸ், நியூைன், காஸ், ஃபிலபானாக்கி: வானியலில் ஜகப்ைர், கலிலிலயா, 
லகாபர்னிகஸ்: தத்துவத்தில் ொக்ரடீஸ், பிலைட்லைா, ஜைஸ்கார்லை, ஹியூம், ஸ்பிலனாஸா: 
இலக்கியத்தில் – கீட்ஸ், லேக்ஸ்பியர், லவர்ட்ஸ்ஜவார்த். “உலக கணித லமததகள்” என்று நான் 
கூகிைில் லதடிலனன். அப்லபாது எனக்கு பலரின் புதகப்பைங்கள் ஜதரிந்தன. அதில் முதல் இருபதில், 
இரண்லை இந்தியர்கள்தான் இருந்தனர்.  
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இவ்வுலகின் மிகப்ஜபரிய “தத்துவ லமததகைில்” ஒருவர் நம்முதை ஆதி ெங்கரர் என்று நமக்குத் 
ஜதரியும். ஆனால் ஏன் அவருதைய ஜபயதர நமது பாைப்புத்தகங்கைில் காண முடியவில்தல? 
இந்தியாதவப் பற்றி நன்றாகத் ஜதரிந்த வில் டியூரன்ட் என்பவர்கூை, தனது ”தத்துவத்தின் வரலாறு” 
என்னும் புத்தகத்தில் ஆதி ெங்கரர் மற்றும் இதர இந்திய மகான்கதைப் பற்றி எழுதவில்தல!.  

 

 
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னலர உபநிேதங்கைில் நம்முதைய ரிேிகள் நிதறய தத்துவ 
உண்தமகதை கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் நம்முதைய வரலாறு புத்தகங்கள் கிமு 500 
ஆண்டுகைில் வாழ்ந்த பிதாலகாரஸ் மற்றும் ஸாக்ரடீஸ் ஆகிலயாதர பற்றி மட்டும் புத்தகங்கள் 
லபசுகின்றன. ஒரு ஜெர்மானியர்தான் 1746-ஆம் வருைம் துத்தநோகத்ததக் கண்டுபிடித்தார் என்று 
நம்முதைய பாைபுத்தகங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் கிமு 1200-ஆம் ஆண்டிலலலய 
துத்தநாகத்ததத் தயாரித்லதாம். இராமாயணத்தத முதல் கவிதத என்று ஜொல்கிலறாம். லமலும் 
வால்மீகிதய முதல் கவிஞர் (ஆதிகவி) என்று ஜொல்கிலறாம். ஆனால் நம்முதைய பாைபுத்தகங்கைில் 
இத்ததகய அற்புதமான விேயங்கதைப் பற்று கூறுவதில்தலலய? இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய 
கவிஞர்கைில் ஒருவரான காைிதாஸ் பற்றி பாைப்புத்தகங்கள் ஒன்றுலம கூறுவதில்தலலய? 
 
இந்தியாவில் லமததகள் மிகக் குதறவாக இருந்தார்கைா? அல்லது இந்திய வரலாற்தற 
எழுதும்லபாது இதவஜயல்லாம் மிகப் ஜபரிய அைவில் மூடி மதறக்கப்பட்ைதா? உண்தமயான 
வரலாறு பற்றி ஜதரிந்து என்ன பிரலயாெனம்? இந்தியாவில் வரலாறு பற்றிய கல்வி அஜமரிக்கா 
லபான்ற மற்ற நாடுகைிலிருந்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது? நம்முதைய பாைப் புத்தகங்கதை 
திருத்தியதமக்க நைவடிக்தககள் எடுக்க லவண்ைாமா? அவ்வாஜறனில், என்ன நைவடிக்தககள்? 
 
வரலாறு என்பது “ஆய்வு, விொரதணயின் மூலம் வரும் அறிவு”. வரலாற்தறத் ஜதரிந்துஜகாள்ை 
இருக்கும் ஆதாரங்கள் – அகழாய்வு, கல்ஜவட்டுக்கள், தகஜயழுத்துப் பிரதிகள், ஜமாழி ஆய்வுகள் 
மற்றும் வரலாற்று பாை புத்தகங்கள். ஜபாதுவாக வரலாற்தற பற்றி படிப்பது, வாழ்வியல் அல்லது 
ெமூகவியல் ஆகியவற்றில் அைங்கும். இந்த வழிகளின் வழிய  நம் வரலோற்றைப் போர்க்கியைோம். 
அங்யக, சமூகவி ல், உளவி ல், மமோழி ி ல், பூயகோளம், மபோருளோதோரம் மற்றும் மனித இன இ ல் 
ஆகி வற்ைின் போதிப்றபப் போர்க்கியைோம்.   
 
துரதிர்ஷ்ைவெமாக, நம்முதைய பாைபுத்தகங்கைிலும் பிரபலமான ஊைகங்கைிலும் நம்முதைய 
வரலாற்தறப்பற்றித் தவறான கருத்துக்கதை ஜொல்வதில், பல்லவறு வித்தியாெமான 
ெித்தாந்தங்கைின் பரவலான பாதிப்தபப் பார்க்கிலறாம். இந்திய வரலாறு விழிப்புணர்வு மற்றும் 
ஆராய்ச்ெி என்னும் அதமப்பில் நானும் எனது ெகாக்களும் பள்ைி வரலாறு பாைபுத்தகங்கதை 
மறுஆய்வு ஜெய்தலபாது, ஐலராப்பிய, கம்யூனிெ, யூத-கிறிஸ்துவ, இஸ்லாமிய மற்றும் தற்காலத்திய 
ெித்தாந்தங்கைின் மிக அழுத்தமான பாதிப்புகதைப் பார்த்லதாம். இப்படிப்பட்ை பலம் வாய்ந்த 
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அதமப்புகதை திருப்திப் படுத்த லவண்டும் என்னும் ஆர்வத்தில் போடப்புத்தக எழுத்தாைர்கள் 
இருந்ததால், இந்திய வரலாறின் உண்தம ஜவகுவாக மாற்றப்பட்டுள்ைது.  

 

 

 
 
ஜவறும் வாழ்வியல் மற்றும் ெமூகவியல் எல்தலகதைத்தாண்டி, அறிவியல் அனுபவ 
அணுகுமுதறதயயும் உள்ைைக்கி, வரலாற்றின் எல்தலகதை விரிவுபடுத்த நாங்கள் விதழகிலறாம். 
இப்லபாது கற்றுக் ஜகாடுக்கப்படும் இந்த ெிக்கலான கததகதைத் தாண்டிச் ஜெல்ல உதவும் வறகயில் 
எங்கள் ஆராய்ச்ெி பல மறுக்க முடியாத உண்தமகதை ஜவைிக் ஜகாணர்கிறது. பல ஜதாைர் 
கட்டுதரகள் மூலம் இந்திய மக்கைின் மகத்தான பழதமதயயும் ஆயிரக்கணக்கான வருைங்கள் 
அவர்கள் லெகரித்து இந்த உலகுக்கு கற்றுக்ஜகாடுத்த அறிதவயும் பற்றி எழுதப்லபாகிலறாம். 
இதன்மூலம் மதறத்து தவக்கப்பட்ை இந்திய மக்கைின் உண்தமயான வரலாதற ஜவைி உலகுக்கு 
ஜதரிவிக்கப் லபாகிலறாம். 
 

ஜெயக்குமார் S. அம்மங்குடி, Ph.D. 
 

ைாக்ைர் ஜெயக்குமார் S. அம்மங்குடி, அர்ே வித்யா ெத்ெங்கம் என்னும் அதமப்தப நிறுவியவர். 
இந்திய வரலாற்று விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆராய்ச்ெி என்னும் அதமப்தப நிறுவியவர்கைில் ஒருவர். 
இந்த இரண்டு அதமப்புகளுலம அஜமரிக்காவில் ஹூஸ்ைன் நகரில் உள்ைன. இந்தி ர்கள் 
தங்களுறட து என்று மபருறமயுடன் மசோல்லிக்மகோள்ள்க் கூடி , இந்தி ோவின் சமீபத்தி  மற்றும் 
மிகப்பழறம ோன, மறைக்கப்பட்ட மற்றும் மோற்றுக் கருத்துக்கறள சிைப்பித்துச் மசோல்ல, சனோதன 
தர்மத்தில் வோழும் மக்களுக்கு ஒரு தளத்றத அறமத்துக்மகோடுத்து, அதன் மூலம் கலோசோர 
அறட ோளத்றத ஏற்படுத்துவயத, இந்திய வரலாற்று விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆராய்ச்ெி (IHAR) 

என்னும் அறமப்பின் யநோக்கம். டோக்டர் மெ குமோர் இப்யபோது யவதோந்தம், சமஸ்கிருதம் மற்றும் 
இந்து கலோசோரம் பற்ைி குழந்றதகள், இறளஞர்கள் மற்றும் மபரி வர்களுக்கு வகுப்புகள்  
நடத்துகிைோர். இரசோ ன மதோழில்துறை ில் அவருக்கு 25 வருடங்களுக்கு யமலோன அனுபவம் 
இருக்கிைது. 


