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ஞாயிறு, நவம்பர் 21, 2021

ப.கு.பாபு

நவீன இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியமான மமயங்களில் ஒன்்ா்க விளஙகிய சென்மன அமையாறு, இன்று ஆய்வுலகின் மமயமா்கத் தன் 
வரலாற்றுப் பயணத்மதத் சதாைர்கி்து. ததசிய அளவில் இந்திய ெமூ்க அறிவியல் ஆராய்ச்சி மன்்ம் (ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர்)1969-ல் நிறுவப்படைது. அதற்கு 

இரண்டு ஆண்டு்கள் ்கழித்து நிறுவப்படைது, சென்மன வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (எம்ஐடிஎஸ்). தற்தபாது நாடடிலுள்ள 24 ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் ஒன்்ா்கச் செயல்படடுவருகி்து. சதாைங்கப்படை ்காலம் முதல் ததசியத் திடைக் குழுக்்கள், பல்தவறு மாநிலங்களின் 

திடைக் குழுக்்களில் இந்நிறுவனத்தின் தபராசிரியர்்கள் பங்களித்துவருகி்ார்்கள். அத்துைன் மத்திய, மாநில அரசு்களுக்்கான பல்தவறு ஆராய்ச்சி்கள், 
ஆய்வு அறிக்ம்க்கமள எம்ஐடிஎஸ் தயாரித்து வழஙகியுள்ளது. தமிழநாடடில் ்கால்பதிக்கும் பு்கழசபற்் சவளிநாடடு ஆராய்ச்சியாளர்்கள் உமர 

நி்கழத்தும், விவாதிக்கும் இைமா்க எம்ஐடிஎஸ் இன்ம்க்கும் தி்கழகி்து. எம்ஐடிஎஸ் நிறுவனர் மால்்கம் ஆதிதெெய்யாவின் நிமனவு நாளான இன்று 
அவமர நிமனவுகூர்வதுைன், சபான் விழா தருணத்தில் எம்ஐடிஎஸ்ஸின் சி்ப்பு்கமளக் குறித்த ஒரு சதாகுப்பு:

நடுப்பக்கக 
்கட்டுரை்கரை 
ஒலிவடிவில்  
க்கட்்க...

மால்கம் ஆதிசேேய்ா 
சேசுகிறார்…

சென்னை 
வளர்ச்சி 
ஆராய்ச்சி 
நிறுவனைம்

எம்ஐடிஎஸ்

மால்கம் ஆதிசேேய்ா: 
அறிவுத் துறற்களின் 
ேன்்ாட்டுத் தூதுவர்

்பக்கத் த�ொகுபபு: தெல்வ புவியைென்

என் வாழ்வின் நலவாயப்பு
தெ.தெயைஞென், துரைத் �ரைவர், 
மொநிை வைர்ச்சிக த்கொளர்கக குழு

அடையாறில் தற்பாது எம்ஐடிஎஸ் செயல்பட்டுவரும் 
79, இரணைாவது பிரதான ொடைக் கட்டிைமானது, 

அதன் நிறுவனர் மால்கம் ஆதி்ெெயயாவுக்குச் 
சொநதமானது. ஆயவு டமயதடதயும்கூை முதலில் அவரது 
சொநதப் பணததிலிருநதுதான் நைததிவநதார். இநதிய 
ெமூக அறிவியல் ஆராயச்சி மன்்றம் (ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர்), 
ஒவசவாரு மாநிைததிலும் ஒரு ஆயவு டமயதடதத 
சதாைஙக ் வணடும் என்று முடிசவடுதத்பாது, அம்மன்்றம் 
்கட்டுக்சகாணைதன் ்பரில், தனது சொநதச் செைவில் 
நைததிக்சகாணடிருநத ஆயவு டமயதடத அரசின் ஆயவு 
டமயமாக மாறறிவிட்ைார். தற்பாது ஒன்றிய அரசும் மாநிை 

அரசும் ் ெர்நது அநத ஆயவு டமயததுக்கு நிதி நல்டககள் அளிததுவருகின்்றன.

சபாருளாதாரம், அரசியல், வரைாறு, சமாழியியல் என்று பல்்வறு 
துட்றகளிலும் வளர்ச்சி குறிதத ஆயவுகடள ் மறசகாள்வ்த எம்ஐடிஎஸ் ஆயவு 
டமயததின் முக்கியமான பணி. முடனவர் பட்ை ஆயவு மாணவர்களுக்கான 
நல்டககளும் வழிகாட்டுதல்களும் வழஙகப்பட்டுவருகின்்றன.

1983-ல் நைநத நுடழவுத ்தர்வில் முதல் மாணவராக சவறறிசபறறு 
நல்டகடயப் சபறறு, அஙகு நான் ஆயவு மாணவராகச் ்ெர்ந்தன். 
நான்டகநது ஆணடுகள் அஙகு நான் ஆயவு மாணவராக இருந்தன். அதன் 
பி்றகு, உைனடியாகப் பணிக்குச் செல்ை ் வணடிய சூழல் ஏறபட்டு, புதுடவ அரசுக் 
கல்லூரி ஆசிரியராகப் பணியில் ்ெர்ந்தன். மூன்்றாணடுகள் ஆசிரியராகப் 
பணியாறறிவிட்டு, மீணடும் எம்ஐடிஎஸ் திரும்பிவநது ஆயவுத திட்ை ஆ்ைாெகராக 
நான்கு ஆணடுகள் பணியாறறி்னன். நான்கு ஆணடுகள் ஆயவு மாணவராக 
இருநததும் நான்கு ஆணடுகள் ஆயவுத திட்ை ஆ்ைாெகராகப் பணியாறறியதும் 
என்னுடைய வாழக்டகடயப் புரட்டிப்்பாட்ை நிகழவுகள். என் வாழவின் 
நல்வாயப்பு என்்்ற அடத நான் சொல்்வன். ஏசனன்்றால், என்னுடைய 
பள்ளி, கல்லூரிப் படிப்புகள் ஒ்ர ஊரில் அடமயவில்டை. என் தநடதயின் 
பணி காரணமாக, தமிழநாட்டில் பை மாவட்ைஙகளில் நான் பள்ளிப் படிப்டபத 
சதாைர்நதிருக்கி்்றன். கல்லூரிப் படிப்டப மட்டும் மதுடரயில் படித்தன். 
சபரும்பாலும் சிறுநகரஙகளி்ை்ய படிதத மாணவனான எனக்கு, இஙகு 
நிைவிய ஆயவுச் சூழல் ஆச்ெரியம் அளிததது. என் கல்விக் கணடணத 
தி்றநதுவிடும் இைமாக அது அடமநதது. அஙகு படிதததன் தாக்கதடத 
இன்று வடரயிலும் என்னால் உணர முடிகி்றது. பார்டவ விொைமடைநதது 
மட்டுமின்றி, பை துட்றகடளப் பறறிப் படிததுத சதரிநதுசகாள்ளவும் ்பெவும் 
விவாதிக்கவுமான ஒரு பணபாட்டுைன் வளர முடிநதது. அதன் தாக்கத்தாடு 
வாழநாள் அளவும் பயணிக்க முடிகி்றது. அநத அரும்சபரும்்பறட்ற எம்ஐடிஎஸ் 
எனக்கு வழஙகியது.

அஙகு படிததுவிட்டு வநத என்டனப் ்பான்்ற மாணவர்கள் பைரும் 
என்ச்றன்றும் நிடனவுகூரும் இைமாக எம்ஐடிஎஸ் அடமநதுள்ளது. இநத 
ஐம்பதாணடுகடள மட்டுமல்ை, இன்னும் பை ஐம்பதாணடுகடள அநநிறுவனம் 
ெமாளிதது சவறறிகரமாகப் பயணிக்கும் என்்ற நம்பிக்டக எனக்கு இருக்கி்றது. 
அ்த ்பான்று, ஆயவு மாணவர்கடளத தயாரிதது உைசகஙகும் அனுப்பிடவதது, 
அஙகிருக்கும் அறிவுச் செல்வஙகளால் அவர்கள் தததம் துட்றகளுக்கு 
வளம்்ெர்க்கும் பணிகளும் சதாைர ்வணடும் என்றும் வாழததுகி்்றன்.

எம்ஐடிஎஸ் நிறுவ்மும் தமிழும்
ஆ.இைொ.கவங்கடொெை்பதி, க்பைொசிரியர், எம்ஐடிஎஸ்

ஐ ம்பதாணடுகளுக்கு முன் எம்ஐடிஎஸ் என்்ற ஆயவு 
நிறுவனதடத மால்கம் ஆதி்ெெயயா சதாைஙகிய்பாது, 

அவருடைய ் நாக்கஙகளில் ஒன்று, ெமூக அறிவியடைத தமிழில் 
பரவைாக்க ்வணடும் என்பது. இதறகுப் சபரிய தடைக்கல்ைாக 
இருப்பது, உயர் கல்வித துட்றயில் உள்ள சபரும்பாைா்னார் 
தாயசமாழி மீது சகாணடிருக்கும் உதாசீனமும் பாராமுகமுமாகும்.

ஆதி்ெெயயா காைததி்ை்ய இதன் சதாைர்பில் சிை 
முன்சனடுப்புகள் நைநதன. சி.டி.குரியன் தமிழக கிராமப்பு்றப் 
சபாருளாதார மாற்றஙகள் பறறி எழுதிய முக்கியமான ஆயடவ 
1980-களின் கடைசியில், சென்டன புக்ஸ் நிறுவனம் தமிழாக்கி 

சவளியிட்ைது. தமிழக அரசின் நிதிச் செயைாளராக 
இருநது, பின்னர் எம்ஐடிஎஸ் ்பராசிரியரான எஸ்.குகன், நாட்டிய 
்மடத பாைெரஸ்வதியின் கட்டுடரகள் சிைவறட்றயும் உ.்வ.
ொமிநாடதயரின் சுறறுச்சூழல் ொர்நத ‘இடையன் எறிநத மரம்’ 
என்்ற கட்டுடரடயயும் ஆஙகிைததில் சமாழிசபயர்ததார். தமிழுக்கும் 
ஆஙகிைததுக்குமான உடரயாைலில் குகன் சகாணடிருநத 
அக்கட்றக்கு இது ொன்று. 1990-களில் எம்.எஸ்.எஸ்.பாணடியன் 
எழுதிய கட்டுடரகள்- முக்கியமாக, ்தசியம் பறறிய சபரியாரின் 
பார்டவ, தமிழத திடரப்பை வரைாறு குறிததடவ - ‘காைச்சுவடு’ 
இதழில் சமாழிசபயர்க்கப்பட்ைன. ‘பராெக்தி’ பறறி பாணடியன் எழுதிய 
கட்டுடரடய ‘முரசொலி’ சதாைராக சவளியிட்ைது.

புததாயிரம் முதல், ஆஙகிைததில் உருவான ெமூக அறிவியல் 
அறிடவத தமிழாக்குவது என்்ற நிடை மாறி, எம்ஐடிஎஸ் 
ஆயவாளர்கள் ் நரடியாக்வ தமிழில் எழுதைானார்கள். என்னுடைய 
கட்டுடரகளில் செம்பாதி ்நரடியாகத தமிழில் எழுதப்பட்ைடவ. 
லி.சவஙகைாெைம், கி.சிவசுப்பிரமணியன், ெ.ஆனநதி, சி.ைட்சுமணன் 
முதைான ்பராசிரியர்கள் ஆயவுக் கட்டுடரகள் மட்டுமல்ைாமல், 
சவகுென இதழகளிலும் எழுதிவருகி்றார்கள். எம்ஐடிஎஸ் முன்னாள் 
இயக்குநர் எஸ்.நீைகணைன் எழுதிய நூல்கடள இஙகு தனிததுக் 
குறிப்பிை ்வணடும். கரூர் பகுதியில் ஏறபட்ை ெமூக, சபாருளாதார 
மாற்றஙகள் பறறிய அவருடைய ‘ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்’ 
என்்ற நூல் அவருக்குத தமிழ அறிவாளர்களிடை்ய நட்ெததிர 
அநதஸ்டதக் சகாடுததுள்ளது என்று சொல்ைைாம். இடதத 
சதாைர்நது, நீைகணைன் எழுதிய ‘ஆைம் ஸ்மித முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் 
வடர’, ‘நவசெவவியல் சபாருளியல்’ ஆகியடவ முதுநிடைப் 

பாைநூல்களாக மட்டுமல்ைாமல், சபாதுவாெகர்களும் படிக்கும்வணணம் 
அடமநத சிநதடன வரைாறறு நூல்கள் என்்ற அறிந்தறடபப் சபறறுள்ளன.

சென்்ற பததாணடுகளில் தமிழகததின் முக்கிய சபாதுச் ெமூக அறிவாளராகக் 
கவனம்சபறறுள்ள செ.செயரஞென், எம்ஐடிஎஸ் மாணவர். தமிழகப் சபாருளாதாரச் 
சிக்கல்கடள இநதிய/ உைகச் சூழலில் சபாருததிக்காட்டும் அவருடைய பார்டவ 
தனிததுவமானது. ஆ.கடையரெனும் எம்.விெயபாஸ்கரும் முன்டவததுள்ள ‘திராவிை 
மாதிரி' என்்ற தமிழநாட்டின் ெமூக-சபாருளாதாரததின் ் மம்பட்ை மாற்றதடத விளக்கும் 
ெட்ைகதடத அவர்கள் தமிழிலும் முன்டவததுள்ளனர். 
தமிழ இதழியலுக்குத தலிததுகளின் சபரும்பஙகளிப்டப 
ஆவணப்படுததிய செ.பாைசுப்பிரமணியம் எழுதிய ‘சூரி்யாதயம் 
முதல் உதயசூரியன் வடர' என்்ற நூல் எம்ஐடிஎஸ் 
ஆய்வைாகத சதாைஙகியது என்பதும் சுட்ைத தகுநதது. தமிழச் 
ெமூகம் ொர்நத முக்கிய அயல்நாட்டு ஆயவுகடளத தமிழுக்குக் 
சகாணடுவரும் முயறசியின் பகுதியாக தாமஸ் டிரவுட்மன் 
எழுதிய ‘திராவிைச் ொன்று’ நூடையும் எம்ஐடிஎஸ் சவளியிட்டுத 
தமிழப் புைடமயுைகில் பை அதிர்வடைகடள ஏறபடுததியது. 
இனிவரும் ஆணடுகளிலும், எம்ஐடிஎஸ் நிறுவனததின் தமிழப் 
பணிகள் சதாைர ் வணடும் என்்ற எதிர்பார்ப்பு அடனவருக்கும் 
உள்ளது.

ஆயவு்கள் தநத புரிதல
எம்.விெய்பொஸ்்கர், க்பைொசிரியர், எம்ஐடிஎஸ்

நாட்டின் ெமூக, சபாருளாதார வளர்ச்சி குறிதத 
புரிதல்கடள ஆராயச்சிவழியில் ்மம்படுததுவதில்  

எம்ஐடிஎஸ் மிகப் சபரிய பஙடக அளிததுள்ளது. குறிப்பாகத 
தமிழநாட்டின் வளர்ச்சிப் ் பாக்குகள் குறிதத எம்ஐடிஎஸ்ஸின் 
ஆயவுகளும் குறிப்பிைததக்கடவ.

கிராமப்பு்ற வளர்ச்சி குறிதத அதன் ஆயவுகள் 
முதன்டமயானடவ. குறிப்பிட்ை காை இடைசவளியில் இநத 
ஆயவுகள் ் தர்நசதடுக்கப்பட்ை ஒ்ர கிராமஙகளில் திரும்பத 
திரும்ப ்மறசகாள்ளப்பட்டு, ெமூக, சபாருளாதார அம்ெஙகளில் 
ஏறபட்டுள்ள மாற்றஙகள் பதிவுசெயயப்பட்டுள்ளன. இநத 
ஆயவுகள் மூைம் கிராமப்பு்ற உறபததி உ்றவுகள், ெமூக 

உ்றவுகளில் ஏறபட்டுள்ள மாற்றம், நிைப்பிரபுததுவம், முதைாளிததுவம், ொதியச் 
சிக்கல்கள் ஆகியவறட்றப் பறறி காைததுக்்கற்ற புரிதல்கள் கிடைததுள்ளன. 
விவொயததில் பசுடமப் புரட்சி, சதாழில்நுட்ப அறிமுகம் ் பான்்றடவ எப்படிப்பட்ை 
மாற்றஙகடள ஏறபடுததின என்பதும் பதிவுசெயயப்பட்டுள்ளது. இநத வடகயில் 
எஸ்.குகன், செ.செயரஞென் உள்ளிட்்ைாரின் பஙகளிப்பு அதிகமிருநதது.

இன்ட்றக்குச் சுறறுச்சூழல் ொர்நத பார்டவயின் டமயமாக உள்ள நீர் 
்மைாணடம ொர்நதும் ஆராயப்பட்டுள்ளது. அநத வடகயில் ஆராயநத முதல் 
நிறுவனஙகளில் ஒன்று எம்ஐடிஎஸ். ஆறு, ஏரி, கால்வாய என விவொயததுக்கான 
பாெனம் சதாைஙகி நகர்ப்பு்ற நீர் ்மைாணடம வடர விரிவான ஆயவுகள் 
்மறசகாள்ளப்பட்டுள்ளன. இதில் அ.டவததியநாதன், எஸ்.ெனகராென் 
உள்ளிட்்ைாரின் பஙகு குறிப்பிைததக்கது. ஏழடம குறிதது எஸ்.சுப்பிரமணியனின் 
ஆயவுகள் பை கறபிதஙகடள உடைததடவ. வருமானதடத மட்டும் கணக்கில் 
சகாணடு ஏழடமடய அளவிடுவது எப்படித தவறு, எநசதநத மற்ற அம்ெஙகடளக் 
கணக்கில்சகாள்ள ் வணடும் என்று அமர்ததியா சென் உள்ளிட்்ைார் சுட்டிக்காட்டிய 
வடகயில் சுப்பிரமணியனின் ஆயவுகள் அடமநதிருநதன.

சபாருளாதாரத துட்றக்கு சவளி்ய என்று பார்ததால், விளிம்புநிடை 
மக்களின் வரைாறு எப்படிக் கட்ைடமக்கப்படுகி்றது, இயஙகுகி்றது என்படத 
அயயா டவகுணைர் வழிபாடு, ெநதனக் கைததல் வீரப்பன் உள்ளிட்ை பல்்வறு 
அம்ெஙகடள அடிப்படையாகக் சகாணடு எம்.எஸ்.எஸ்.பாணடியன் தனிததனியாக 
ஆராயநதிருக்கி்றார். அடிததட்டு மக்களின் வரைாறட்ற அவர்களின் வாழக்டக, 
நம்பிக்டககள், அரசியல் வழியாக எப்படிப் புரிநதுசகாள்வது என்கி்ற ் காணததில் 
அவர் அணுகினார். சபரியாரின் ் தசியம் குறிதத பார்டவ, வர்க்க அடிப்படையிைான 
வரைாறு ் பான்்ற அம்ெஙகள் ொர்நதும் அவர் கவனம் செலுததினார். ் தவதாசிகள் 
குறிதது எஸ்.ஆனநதியும் சூழலியல், வாழிை உரிடமகள் குறிதது அஜித ் மனன், 
்கரன் சகய்ைா உள்ளிட்்ைாரும் கவனம் செலுததிவருகின்்றனர்.

தமிழநாட்டில் ொதிக்கும் ொதி அதிகாரததுக்கும் எதிரான அணிதிரட்ைல் 
என்பது அரசியல் இயக்கஙகள், சபாதுத தளஙகள், நகர்ப்பு்ற அதிகார வர்க்கம் 
ஆகியவறறின் மூைமாக எப்படி இயஙகியது, மற்ற மாநிைஙகளுைன் ஒப்பிடும்்பாது 
அடனவடரயும் உள்ளைக்கிய வளர்ச்சி இஙகு எப்படிக் கூடுதைாகச் ொததியப்பட்ைது 
என்படத விளக்கும் ஆயவுகள் சவளியாகியுள்ளன. இநத வளர்ச்சி மாதிரியின் 
தனிததன்டமகடள விளக்கும் வடகயில் ஆ. கடையரெனும் நானும் எழுதிய 
‘தி திராவிடியன் மாைல்’ நூல், அதன் சதாைர்ச்சி்ய.

விவோ் உறேத்தியில தறோர்பு?
உணவு தானிய உறபததியில் நாம் தறொர்பு நிடைடய 

அடைநதிருநத்பாதிலும் நமது நாட்டின் வளர்நதுவரும் 
மக்கள்சதாடக முழுவதறகும் ்பாதிய உணவு உறபததி 
செயகி்்றாம் என்்ற சபாருளில் அது இல்டை. உணவு 
தானியஙகளுக்குச் ெநடதயில் உள்ள ்தடவடய 
நிட்ற்வறறும் அளவுக்கு நமது உறபததி இருக்கி்றது 
என்ப்த இதன் சபாருள். ஏசனன்்றால், சபரும்பாைான 
ஏடழ மக்களின் வாஙகும் ெக்தி குட்றவாக இருப்பதால், 
இவர்களின் உணவுத ் தடவ ெநடதத ் தடவயாகக் கணக்கில் 
வருவதில்டை. பல்்வறு பிராநதியஙகளுக்கு இடையிலும், 
பிராநதியஙகளுக்குள்்ள்ய பல்்வறு பகுதிகளுக்கு 
இடையிலும் விநி்யாகததில் ஏற்றததாழவுகள் உள்ளன. நமது 
சமாததச் ொகுபடி நிைப்பரப்பில் 70 ெதவீதமான மானாவாரி 
நிைஙகள் கவனிப்பின்றிப் பு்றக்கணிக்கப்படுகின்்றன என்பது 
ஒருபு்றம் இருக்க, மாநிைஙகளுக்கு இடை்ய நபர் ெராெரி 
உறபததியிலும் சபரிதும் ஏற்றததாழவுகள் உள்ளன.

நி்ா்மா் உரிறம
்வடைசெயயும் உரிடமடய அரசியல் ொெனததின் 

அடிப்படை உரிடமயாக்க ்வணடும் என்று ்காருவதில் நியாயம் 
இருக்கி்றது. நம் நாட்டில் நீணை காைமாக இருநதுவரும் 
வறுடமப் பிரச்சிடனடயத தீர்க்க ஏற்றசதாரு வழி ்வடை 
செயயும் உரிடமடய அடிப்படை உரிடமயாக்குவதுதான். 
இவவெதி ஏறபட்ைால், யார் ்வணடுமானாலும் இவவுரிடம 
நிட்ற்வற்றப்பைாடம குறிதது, மததிய - மாநிை அரசுகள் 
மீது வழக்குத சதாைர்நது, உைனடியாக அவவுரிடமடய 
நிடைநாட்ை்வா, அல்ைது உரிய இழப்பீட்டுத சதாடகடயப் 
சப்ற்வா முடியும். இதன் காரணமாக, ஒவசவாரு கிராமததிலும் 
ஒன்றியததிலும் மாவட்ைததிலும் நிைவும் ்வடைவாயப்பு, 
்வடையின்டம ஆகிய விவரஙகடள அரொஙகம் சதாகுதது 
டவததிருப்பதுைன், ் வடைசெயயும் உரிடமக் ் காரிக்டகடய 
நிட்ற்வறறுவதறகுத ்தடவயான ்வடைவாயப்புத 
திட்ைஙகளுைன் எப்்பாதும் ஆயததமாக 
இருக்கும். ்வடைசெயயும் உரிடமடய 
அடிப்படை உரிடமயாக்க ்வணடுமானால், 
பட்செட் ஒதுக்கீட்டில் ெமூகப் பாதுகாப்புத 
திட்ைஙகளுக்குத ்தடவயான நிதிடய 
முதலில் ஒதுக்கிவிட்டு எஞசியவறறில் 
மட்டு்ம பி்ற செைவினஙகளுக்கு ஒதுக்க 
்வணடும்… பாதுகாப்பு எனும்்பாது 
எதுவும் ்கட்காமல் ஒப்புக்சகாள்கின்்ற 
்பாக்கு ்வடைசெயயும் உரிடமக்குத 
்தடவயான ெமூகப் பாதுகாப்புத 
திட்ைஙகளுக்கும் இருக்க ்வணடும்.

எம்ஐடிஎஸ் சமீபத்திய வெளியீடான   
‘இந்தியப் வபாருளாதாரம்: ெரலாறு காட்டும் ெழிகள்’  

(வதாகுப்பு: ஆ.அறிெழகன்) நூலிலிருந்து...

இந்தியாவின் திறன்்களை வைர்ப்பதற்கான 
அயராத முயறசி்களுக்கா்கவும், குறி்ப்பா்க 
வைரும் நாடு்களின் ்கல்வி, அறிவியல், 

்கலாச்ாரக ்கட்டளை்பபு்களுககு யுனனஸ்்காவின் 
துளை இயககுநர நாய்கைா்க இருந்து 
ஆறறிய ்்ளவ்களுக்கா்கவும், இன்றைவும் 
நிளனவுகூர்ப்படு்பவர ன்ன்ளன வைரசசி 
ஆராய்சசி நிறுவனத்தின் (எம்ஐடிஎஸ) நிறுவனரான 
ைால்்கம் ஆதி்்்ய்யா. ்வலூர ஊரிஸ ்கல்லூரி 
முதல்வரா்க்ப ்பணியாறறிய ்பால் ஆதி்்்ய்யா-
்ந்ம்ைா ஆகி்யாருககு 1910 ஏ்பரல் 18-ல் பிறந்தார. 
்வலூர ஊரிஸ ்பள்ளியிலும், ன்ன்ளன ல்யாலா 
்கல்லூரியிலும் ்பயின்ற ஆதி்்்ய்யா, முது்களல்ப 
்பட்டத்ளத ் ்கம்பிரிடஜ் கிங்ஸ ்கல்லூரியில் ன்பறறார. 
ன்கால்்கத்தாவில் உள்ை ன்யின்ட ்பால்ஸ ்கல்லூரியில் 
ன்பாருைாதார விரிவுளரயாைரா்க்ப ்பணிளயத் 
னதா்டங்கிய அவர, முளனவர ்பட்டத்ளத லண்டன் 
ஸகூல் ஆஃ்ப எ்கனாமிகஸ நிறுவனத்தில் ன்பறறுத் 
திரும்பிய பின், ன்ன்ளன கிறித்துவக ்கல்லூரியில் 
சிறிது ்காலம் ்்பராசிரியரா்க்ப ்பணியாறறினார.

யுனனஸ்்காவிலிருந்து தாைா்க ஓய்வுன்பறறு, தன் 
துளைவியார எலி்ன்பத்து்டன் ் ்ரந்து 1971-ல் ன்ன்ளன 
வைரசசி ஆராய்சசி நிறுவனத்ளதத் னதா்டங்கினார. 
இந்நிறுவனத்தின் ன்யல்்பாடு்கைாலும், ன்ன்ளன்ப 
்பல்்களலக்கழ்கத்தின் துளை்வந்தரா்க்ப ன்பாறு்பபு 
வகித்த குறுகிய ்காலத்தில் அவர ன்ய்த ்பல்்வறு 
்ாதளன்கைாலும், ைத்திய—ைாநிலக ்கல்வி, அறிவியல், 
ன்பாருைாதார, ் மூ்கக ன்காள்ள்க்களை உருவாககுவதில் 
அளித்த ்பங்்களி்பபு ஆகியவறறாலும் எல்்லாராலும் 
அறிய்ப்பட்டவர. ஆதி்்்ய்யாவின் முயறசியாலும் 
னதாளல்நாக்காலும் 1971-ல் னதா்டங்்க்ப்பட்ட எம்ஐடிஎஸ 
இந்திய அரசின் ஐசிஎஸஎஸஆர அளை்பபின் கீழ்  
1977-ல் ் தசிய நிறுவனைா்க அள்டயாைம் ்காை்ப்படடுச 
சீரளைக்க்ப்பட்டது. தமிழ்நாடடின் ்மூ்க, ன்பாருைாதார்ப 
பிரசசிளன்கள் ்பறறி ஆய்வு ன்ய்வதறன்கன ஓர உயராய்வு 

அளை்பபு ்வணடுனைன விளழந்த 
ஆதி்்்ய்யா தன் உளழ்பள்பயும் 
ன்ல்வத்ளதயும் இதற்கா்க 
முழுளையா்கக ள்கயளித்தார. வறுளை, 
நிலச சீரதிருத்தம், சிறார னதாழிலாைர 
நிளல, னதாழில் துளற, நீரவைம், ்பா்ன 
்ைலாணளை, ைக்கள்னதாள்கயியல், 
எழுத்தறிவு, இ்டஒதுககீடு, உள்ைாடசி, 
ஊர்க ஆய்வு்கள், ்மூ்க-்பண்பாடடு 
வரலாறு, ்பாலினம், உல்க வரத்த்கம் 

முதலானளவ ்பறறிய முன்்னாடியான, சீரிய ஆய்வு்களை 
எம்ஐடிஎஸ நி்கழ்த்தியுள்ைது. எம்ஐடிஎஸ, ன்ன்ளன்ப 
்பல்்களலக்கழ்கத்தின் அங்கீ்காரம் ன்பறற முளனவர ்பட்ட 
ஆய்வு ளையைா்கவும் விைங்குகிறது.

்கால் நூறறாண்டா்க யுனனஸ்்காவில் 
்பணியாறறினாலும் ஆதி்்்ய்யாவுககுத் தமிழ் னைாழி 
மீதும் தமிழ்்ப ்பண்பாடு மீதும் அங்கு ்பணியாறறும்்்பா்த 
மிகுந்த ்பறறு இருந்தது என்்பதறகு்ப ்பல ்ான்று்கள் 
உள்ைன. யுனனஸ்்காவில் அலுவல் னைாழியா்க 
இருந்தவறறில் (பினரஞ்சு, சீனம், ஸ்பானிஷ், ரஷ்யம், அரபு, 
ஆங்கிலம்) ைடடு்ை னவளியாகிகன்காணடிருந்த ‘கூரியர’ 
ைாத இதளழ 1967-லிருந்து தமிழிலும் ன்காணடுவர 
ஏற்பாடுன்ய்தது; மூன்றாம் உல்கத் தமிழ் ைாநாடள்ட 
பிரான்ஸ தளலந்கர ்பாரீஸில் ந்டத்துவதறகு உதவியது; 
அந்த ைாநாடடின் னதா்டக்க உளரளய பினரஞ்சு, 
ஆங்கிலத்்தாடு தமிழிலும் ஆறறியது; திருககுறளை 
யுனனஸ்்கா மூலம் ஆங்கிலம், பினரஞ்சு, ஸ்பானிஷ், 
ரஷ்யன், னெரைன், அரபு னைாழி்களில் னவளியிட்டது; 
்கடடி்டக ்களலககு்ப ன்பயர்்பான தமிழ்நாடடுக 
்்காயில்்களை்ப புனரளைக்கவும் ்பாரம்்பரியச 
சின்னங்்களை்ப ்பாது்காக்கவும் உதவியது; 1970-ல் 
உல்கத் தமிழாராய்சசி நிறுவனம் னதா்டங்்க யுனனஸ்்கா 
மூலம் உதவியது; தமிழ் அறியாத அயல்கத்தார தமிழ் 

்கறறுகன்காள்ை வ்தியா்க ஒலி-ஒளிக ்கருவி்களை 
நன்ன்காள்டயா்க அளித்தது என்று அவரின் தமிழ்்ப 
்பங்்களி்பபு நீணடுன்காண்்ட ்்பாகும்.

ஒவனவாரு வரு்டமும் தம்முள்டய நுணைறிவுமிக்க 
ஆய்வு்ப ்பாரளவயில் இந்தியாவின் வரு்டாந்திர்ப 
ன்பாருைாதார, ்மூ்க ைதி்பபீடள்ட ‘ன்டல்லி இந்தியா 
இன்்டர் நஷனல் ன்ன்்ட’ரில் நி்கழ்த்திவந்தார ஆதி்்்ய்யா. 
‘எம்ஐடிஎஸ புல்லடடின்’ ைாத இதழின் வாயிலா்க்ப ்பல்்வறு 
ஆய்வுக ்கடடுளர்களை னவளியிட்டார. இவவிதழின் 
தளலயங்்கங்்களில் அந்தந்த ைாதம் உல்க அைவில், 
இந்திய அைவில், ைாநில அைவில் நள்டன்பறறுள்ை 
வைரசசிளயயும், புதிய திட்டங்்களையும் ்பறறிய 
அவரது ைதி்பபீடு ஆய்வு ைாைவர்களுககு்ப ன்பரிதும் 
்பயனளி்ப்பதா்க இருந்தன. இவவிதழ்்கள், நூல்கத்தில் 
உள்ை அரிய நூல்்கள் ஆகியளவ அணைா நூறறாணடு 
நூல்கத்தின் உதவியு்டன் தரைான முளறயில் மின்னாக்கம் 
ன்ய்ய்ப்படடுள்ைன.

னதன்ன்க்ப ்பல்்களலக்கழ்கத் துளை்வந்தர்களின் 
கூட்டம், ்பல்்களலக்கழ்கத் துளறத் தளலவர்களின் கூட்டம், 
ஆசிரியர்கள், ஆய்வு ைாைவர்களுககுத் தனித்தனியா்க 
வரு்டாந்திர்ப ்பயிறசி, துளற்களுககு இள்ட்யயான ்பயிறசி, 
னவவ்வறு துளற்ாரந்த அறிஞர்கள், வல்லுநர்களை 
அளழத்து ்கருத்தரங்்கங்்கள் ஆகியவறளறத் னதா்டரசசியா்க 
எம்ஐடிஎஸ ்ாரபில் ந்டத்திவந்த ஆதி்்்ய்யா, ஊர்க 
அைவிலான ஆய்வு்களையும், வட்டார னைாழி ்ாரந்த 
ஆய்வு்களையும் ஊககுவித்துவந்தார.

நிறுவனம் ன்பான்விழா ்காணும் இத்தருைத்தில், 
ஆதி்்்ய்யாளவ்ப ்்பாறறும் வள்கயில் தமிழில் 
னைாழியாக்கம் ன்ய்ய்ப்பட்ட அவரது சில ்கடடுளர்களைத் 
னதாகுத்து, அவருள்டய வாழ்கள்கக குறி்பபு, ்பங்்களி்பபு 
ஆகியவறளறயும் னதரிவிககும் வள்கயில் ‘இந்திய்ப 
ன்பாருைாதாரம்: வரலாறு ்காடடும் வழி்கள்’ என்ற நூளல 
அணளையில் னவளியிடடுள்்ைாம்.

- ப.கு.பாபு, இயக்குநர்,
வசன்்ன ெளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுெனம்
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