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தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் @ த.சுமதி 
தன் விவரக் குறிப்பு 

 

 சென்னை, இராணிமேரிக் கல்லூரியில், ஆங்கில விரிவுனரயாளராகப் 

பைிசரண்டு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த த.சுேதி (தேிழச்ெி தங்கபாண்டியன்), 

ஆஸ்திமரலியாவில் புலம் சபயர்ந்து வாழ்கின்ற இலங்னகத் தேிழர்களது ஆங்கிலப் 

பனைப்புக்களில் அவர்தம் அலைந்துழழ்வு உணர்வு குறித்துச் (குறிப்பாக, ஆஸ்திமரலிய 

வாழ் இலங்னகத் தேிழராை, எர்னஸ்ட் தலையசிங்கம் மமக்கின்லையர் எனும் நாைக 

ஆெிரியரது ஆங்கில நாைக ஆக்கங்கனள முன்னவத்து) சென்னைப் 

பல்கனலக்கழகத்தில், முனைவர் (Ph.D) பட்ைம் சபற்றுள்ளார். 

 விருதுநகர் ோவட்ைம் - ேல்லாங்கிணறு எனும் கிராேத்தில் பிறந்த இவர், 

தேிழச்ெி எனும் புனைப்சபயரில் கவினதகள் எழுதுகிறார். இவரின் எஞ்சசாட்டுப் மபண் 

(ேித்ர பதிப்பகம்) எனும் முதல் கவினதத் சதாகுப்பு, தமிழ் இைக்கியம் 2004 என்கிற 

இலக்கிய விழாவில் சென்னையில் ஜைவரி 2004இல் சவளியிைப்பட்ைது. 

 இவரது கவினதகள், ெிறு பத்திரிக்னககளிலும், சவகுஜைப் பத்திரிக்னககளிலும் 

பிரசுரோகியுள்ளை. பன்ைாட்டு அரங்குகளின் இலக்கிய நிகழ்வுகளிலும் பங்கு 

சபற்றிருக்கின்றார். 
ஆஸ்திமரலிய இந்திய கவுன்ெில் (AIC) எனும் அனேப்பின் விருதாை AIC Fellow 2002 

எனும் விருதினை சபற்று, ஆஸ்திமரலிய மோைாஸ் (Monash) பல்கனலக்கழகத்தில் தன் 

கள ஆய்னவ முடித்தவர். கரிெல் ேண் ேக்களது வாழ்க்னகயினைப் பதிவு 

செய்திருக்கின்ற இவரின் முதல் சதாகுப்பாை எஞ்சசாட்டுப் மபண் எனும் கவினத 

நூலிற்கு கவிஞர் சிற்பி அறக்கட்ைலை விருது 2004, ேகாகவி பாரதியார் 

அறக்கட்ைனளயின் கல்வியியல் விருதாை மகாகவி பாரதியார் விருது 2005 ஆகிய 

விருதுகள் அளிக்கப்பட்டிருப்பமதாடு, அந்நூலின் ெில கவினதகள் மதர்வு செய்யப்பட்டு, 

நந்தைம் அரசு கனலக்கல்லூரி, லமயாலா கல்லூரி, எத்திராஜ் ேகளிர் கல்லூரி ேற்றும் 

ஸ்சைல்லா ோரிஸ் கல்லூரியின் தேிழ் பட்ைப் படிப்பிற்காை பாைத் திட்ைத்திலும் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளை. எஞ்சசாட்டுப் மபண் எனும் முழுக் கவினதத் சதாகுப்பும், 
சபரியார் பல்கனலக் கழகம் (மெலம்), முதுகனல தேிழ் இலக்கியப் பிரிவு (2017 - 2020) 
பாைத்திட்ைத்திலும் இனணக்கப்பட்டுள்ளது. வனப்சபச்சி எனும் முழுக் கவினதத் 
சதாகுப்பும், நிர்ேலா ேகளிர் கல்லூரி (தன்ைாட்ெி), மகாயம்புத்தூர் - இளங்கனல 
முதலாோண்டு தேிழ் இலக்கிய ோணவிகளுக்காை பாைத்திட்ைத்திலும் (2018) 
மெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
 இவரது பனைப்புலகம் குறித்து, தமிழச்சியின் எஞ்சசாட்டுப் மபண் - ஓர் ஆய்வு: 

அழகப்பா பல்கனலக்கழகம் (2006),  தமிழச்சி கவிலதகைில் உள்ைைக்கமும் உருவமும் 
- அழகப்பா பல்கனலக்கழகம் (2006), தமிழச்சியின் எஞ்சசாட்டுப் மபண் கவிலதகைில் 

பன்முகத்தன்லம - பச்னெயப்பன் கல்லூரி (2010), தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் 

கவிலதகைில் பன்முகப் பார்லவ - ேதுனரக் கல்லூரி (தன்ைாட்ெி - 2012) ேற்றும் 

பன்முகப்பார்லவயில் தமிழச்சியின் வனப்சபச்சி - சபரியார் ஈ.சவ.ரா. கல்லூரி 

(தன்ைாட்ெி - 2013), தமிழச்சியின் மண்வாசத்தில் மருத்துவக் குறிப்புகளும் மக்கள் 
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உறவுகளும் - சபரியார் ஈ.சவ.ரா. கல்லூரி (தன்ைாட்ெி - 2014) ஆகிய இளமுனைவர் 

(M.Phil) பட்ை ஆய்வுகள் தேிழில் அளிக்கப்பட்டுள்ளை. 
தமிழச்சியின் பலைப்புகைில் மபண்ணியச் சிந்தலனகள் எனும் தனலப்பில் 

இவரது பனைப்புகள் குறித்து சகானைக்காைல், அன்னை சதரொ ேகளிர் 
பல்கனலக்கழகத்தில் (2014) முனைவர் பட்ை ஆய்மவடு (Ph.D.) ெேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
தமிழச்சியின் கவிலதகள் ச ாக்கும் சபாக்கும் என்னும் தனலப்பில் பாரதிதாென் 
பல்கனலக்கழகத்தில் (2015) முனைவர் (Ph.D.) பட்ைத்திற்காக ஆய்மவடு 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 அர்ச்சுைா பதிப்பகம் ொர்பில், டிெம்பர் 2004 இல் உறவுகள் - எஸ்.மபா, (சதாகுப்பு 

பா.இரவிக்குோர் & த.சுேதி) புத்தகம் சவளிவந்துள்ளது. 

 இவரது இரண்ைாவது கவினதத் சதாகுப்பு வனப்சபச்சி (உயிர்னே பதிப்பகம்) - 

டிெம்பர் 2007 இல் சவளியிைப்பட்ைது. இந்த சதாகுப்பிற்கு தேிழ்நாடு கனல இலக்கியப் 

சபருேன்றத்தின் ஏைாதி இைக்கிய விருது - 2008, ேற்றும் திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது - 

2009 அளிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 தமிழ் ாடு அரசு, 2009ஆம் ஆண்டிற்காை பாசவந்தர் பாரதிதாசன் விருதிலன 

இவருக்கு அளித்து சகௌரவித்துள்ளது.  

 கைம் புதிது இலக்கிய குழு கைந்த இருபது ஆண்டுகளாக திருமுதுகுன்றத்னத 

(விருத்தாெலம்) னேயோகக் சகாண்டு இயங்கி வருகின்றது. 2010ம் ஆண்டிற்காை 

சிறந்த கவி ஆளுலம விருது இவருக்கு கைம் புதிது இைக்கியக் குழு ொர்பாக 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கலைஞர் மு.கருணா ிதி மபாற்கிழி அறக்கட்ைலையின் 2013 ஆண்டிற்காை 

ெிறந்த கவிஞர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பாரதியார் சங்கத்தின் 2015 ஆண்டிற்காை பாரதி பணிச் மசல்வர் விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

கைகம் கலை இைக்கியத் தமிழ்த் சதசியத்தைம் 2015 ஆண்டிற்காை சிறந்த 
பாைைாசிரியர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ோர்ச் 2017 இல் விடியல் அறக்கட்ைலையின் ொர்பாக இவரின் பனைப்புத் 
திறன், பன்முக ஆற்றனலப் பாராட்டி பாரதி விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

MADRAS DEVELOPMENT SOCIETY (Chennai) ஏப்ரல் 2017 இல் இவருக்கு CROWN 

JEWEL OF SOCIAL ACTIVIST (சமூக ஆர்வைர் மாமணி) எனும் விருதினை வழங்கிச் 
ெிறப்பித்துள்ளது. 

கவிமுகில் அறக்கட்ைலை கவிஞாயிறு தாராபாரதி விருதினை ஜூன் 2017 இல் 
இவருக்கு வழங்கிச் ெிறப்பித்துள்ளது. 

ஆகஸ்ட் - 2017 இல் கம்பன் கழகம் சென்னை,  ீதியரசர் மு.மு.இஸ்மாயில் 
 ிலனவுப் பரிசினை இவருக்கு வழங்கிக் சகௌரவித்துள்ளது. 

SPARRC - IISM (Indian Institute of Sports Medicine) பிப்ரவரி - 2018 இல் இவருக்கு 
PRIDE OF INDIA எனும் விருதினை His Excellency ESL. Narasimhan, Hon. Governor Telangana & 

Andhra Pradesh மூலோக வழங்கிச் ெிறப்பித்துள்ளது. 
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 பல்மவறு பத்திரிக்னககளில் சவளிவந்த இவரது மநர்காணல்கள் 

சதாகுக்கப்பட்டு சபச்சரவம் சகட்டிலைசயா (உயிர்னே பதிப்பகம்) எனும் தனலப்பில் 

ஜைவரி - 2009 இல் சவளிவந்துள்ளது. 

 ெிறு பத்திரிக்னககளில் சவளியாை இவரது கவினதகளின் சதாகுப்பு மஞ்சணத்தி 
(உயிர்னே பதிப்பகம்) எனும் கவினத நூலாக டிெம்பர் - 2009 இல் சவளிவந்துள்ளது. 

 அன்னை முத்தேிழ் பதிப்பகம் ொர்பில், டிெம்பர் - 2010 இல்  வனீத்துவவாதி 
கம்பன் புத்தகம் சவளிவந்துள்ளது. 

 டிெம்பர் - 2010 இல், சென்னையில் உயிர்னே பதிப்பகத்தின் ொர்பில், காற்று 

மகாணர்ந்த கடிதங்கள் (தேிழச்ெியின் பனைப்புலகம் குறித்த விேர்ெைக் கடிதங்களின் 
சதாகுப்பு), காைமும் கவிலதயும் (தேிழச்ெியின் பனைப்புலகம் குறித்த விேர்ெைக் 
கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு), மசால் மதாடும் தூரம் (பிற பனைப்பாளிகள் குறித்த 
தேிழச்ெியின் விேர்ெைக் கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு), பாம்பைம் ஆகிய நான்கு 

புத்தகங்கள் சவளியிைப்பட்ைை. 

 குமுதம் தீரா தியில் சவளியாை இவரது கவினதகளின் சதாகுப்பு அருகன் 

(உயிர்னே பதிப்பகம்) எனும் கவினத நூலாக டிெம்பர் - 2011 இல் சவளிவந்துள்ளது. 

 அவள் விகைன் பத்திரிக்னகயில் சவளியாை இவரது கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு 

மயிைறகு மனசு எனும் விகைன் பிரசுரோக மே - 2012 இல் சவளிவந்துள்ளது.  

 அவள் விகைன் பத்திரிக்னகயில் சவளியாை இவரது கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு 

மண்வாசம் எனும் விகைன் பிரசுரோக ஜூனல - 2013 இல் சவளிவந்துள்ளது. 

 புலம் சபயர்ந்து வாழ்கின்ற இலங்னகத் தேிழர்கள் குறித்த இவரது ஆங்கிலப் 

புத்தகம் Island to Island (தேிழச்ெியின் முனைவர் பட்ை ஆய்வு நூல்) - 2013 ஜைவரியில் 

எேரால்ட் பதிப்பகத்தாரால் சவளியிைப்பட்டுள்ளது.  

டிெம்பர் 2015 இல் அவளுக்கு மவயில் என்று மபயர் (கவினதத் சதாகுப்பு), 
பூலனகள் மசார்க்கத்திற்குச் மசல்வதில்லை (தேிழச்ெி எழுதிய விேர்ெைக் 
கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு) - (உயிர்னே பதிப்பகம்) எனும் இரண்டு புத்தகங்கள் 
சவளியிைப்பட்ைை. 

ேரியா மரமோந்தஸ் அவர்களின் கலீெிய சோழிக் கவினதகள் தேிழில் 
சோழிசபயர்க்கப்பட்டு கல்ைின் கடுங்சகாபம் (உயிர்னே பதிப்பகம்) எனும் கவினத 
நூலாக செப்ைம்பர் 2017 இல் சவளியிைப்பட்ைது.  

ஜைவரி 2018 இல் இவரது ஆங்கிலப் புத்தகோை Island to Island, ொ.மதவதாஸ் 
அவர்களால் தேிழில் சோழிசபயர்க்கப்பட்டு  ிழல் மவைி எனும் நூலாக (உயிர்னே 
பதிப்பகம்) சவளியிைப்பட்ைது.  

காமசதனு பத்திரிக்னகயில் சவளியாை இவரது கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு 
மசாட்ைங்கல் எனும் நூலாக டிெம்பர் 2018 இல் (தேிழ் தினெ பதிப்பகம்) 
சவளியிைப்பட்ைது 

ஜைவரி 2019 இல் இவரது ெிறுகனதகளின் சதாகுப்பு முட்டு வடீு எனும் 
நூலாக உயிர்னே பதிப்பகம் ொர்பில் சவளியிைப்பட்ைது. 
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பிப்ரவரி 2019 இல் இவரது வனப்சபச்சி எனும் கவினத நூலிலிருந்து ெில 
கவினதகள் Dr.C.T.இந்திரா அவர்களால் ஆங்கிலத்தில் சோழிசபயர்க்கப்பட்டு Internal 
Colloquies எனும் நூலாக (Rubric Publishing) சவளியிைப்பட்ைது. 

ஜைவரி 2020 இல் இவரது தமிழச்சி தங்கபாண்டியனின் கவிலத மவைி 
(தேிழச்ெியின் பனைப்புலகம் குறித்த விேர்ெைக் கட்டுனரகளின் சதாகுப்பு) எனும் 
நூல் உயிர்னே பதிப்பகம் ொர்பில் சவளியிைப்பட்ைது.  

 
இலக்கிய விேர்ெைக் கட்டுனரகனள, த.சுேதி என்கிற தன் இயற்சபயரிமல 

எழுதுகின்ற இவர், சோழிசபயர்ப்பு இலக்கியத்திலும் முனைப்பு சகாண்டு, 

புலம்சபயர்ந்த ஈழத் தேிழர்களது ெிறுகனதகள் ெிலவற்னற ஆங்கிலத்தில் சோழி 
சபயர்த்து, சென்னைப் பல்கனலக்கழகத்திலும், பன்ைாட்டு மதெிய 

கருத்தரங்கங்களிலும் அனவ குறித்து ஆய்வுக் கட்டுனரகள் ெேர்ப்பித்துள்ளார். 

 ெிறுகனத எழுதுவதிலும் ஆர்வம் சகாண்டிருக்கின்ற இவரது ெிறுகனதகள் 
ெில ஆைந்த விகைன் ேற்றும் அவள் விகைைில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றை. 

மதர்ந்த கவித்துவம், சொல்வளம், சதாைர்ச்ெியாை கவினத இயக்கம், அரெியல் 

உள்ளடீு சகாண்ை பனைப்பு பலம், சதான்னேயும் நவைீமும் இனணயும் பாங்கு, 

அடித்தட்டு ேக்களின் ேீதாை அக்கனற, தேிழ் மதெிய நலைில் கரிெைம், 

உலகேயோக்கலின் அனையாள அழிப்பிற்கு எதிர்தினெயில் தேிழின் பன்முக 

அனையாளங்கனள மதடிப் பனைக்கும் ஆற்றல் -  எை விரிவாை கவித்தளத்தில் இவரது 

கவினதகள் இயங்குகின்றை. 
 பரதநாட்டியத்தினை முனறயாகப் பயின்றிருக்கின்ற இவருக்கு, அரங்கம் 

எைப்படுகின்ற மேனை நாைகத் தளத்தில் ஆர்வமும், பங்மகற்பும் உண்டு. 

 
தமிழ்  ாைக அரங்கில் பங்கைிப்புகள் : 

• தேிழ் நாைக அரங்கின் தைித்துவேிக்க இயக்குநர், கனலத்துவத்துைன் 
அரெியனல முன்னவக்கின்ற நாைக சநறியாளர் பிரென்ைா 
ராேஸ்வாேியின் பாரதியார் கவிலதகள் குறித்த நாைகத்தில் இவரது 
பங்களிப்பு கலாமேத்ராவிலும், சென்னைப் புத்தகக் கண்காட்ெியிலும் 
பரவலாை கவைத்னதப் சபற்றது. அவரது இயக்கத்தில் மெரன், சுகுோறன் 
ஆகிமயாரது கவினதகள் குறித்த நிகழ்த்துகனல நிகழ்விலும் 
பங்மகற்றிருக்கிறார். 

• தேிழ் நாைகப் பரப்பிமல குறிப்பிைத்தகுந்த நாைக சநறியாளராை அ.ேங்னக 

அவர்களது இயக்கத்தில், கவிஞர். இன்குலாப் அவர்களது குறிஞ்சிப் பாட்டு 

எனும் இரண்டு ேணி மநர நாைகத்தில் பங்மகற்றுள்ளார். சென்னை ேற்றும் 

மெலத்தில் இந்நாைகம் நைத்தப்பட்ைது. ஒடுக்கப்பட்ை ேரபுகனளயும், 

பழம்சபரும் கலாச்ொர மவர்கனளயும் ேீட்சைடுக்கும் முயற்ெியாக 

இந்நாைகம் அறியப்பட்ைது. 

• 'சவளி' ரங்கராஜன் அவர்களுனைய  ாைகமவைி ொர்பாக சென்னை 

அலையன்ஸ் ப்ராங்லக அரங்கில் தேிழின் பழம்சபரும் எழுத்தாளர் 
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கு.ப.ரா.வின் அகலினக நாைகத்தில் அகைிலகயாகப் பங்மகற்று 

நடித்திருக்கின்றார். நவைீப் சபண்ணிய குரலாக இந்நாைகம் 

பாராட்ைப்பட்ைது. 

• இவர் சூர்ப்பநனகயாக நடித்த, கு. அழகிரிொேியின் வஞ்சமகள் எனும் நவைீ 

நாைகம், சென்னைப் பல்கனலக்கழகத் தேிழ்த் துனறயில் அரங்மகற்றப்பட்டு, 

நன்கு வரமவற்கப்பட்ைது. 

• இன்மனாரு ஏசதா எனும் நவைீ நாைகத்னத, கைைா வாழ் இலங்னகத் தேிழ் 

எழுத்தாளர் ெிறசீுவுைன் அரங்மகற்றியுள்ளார். 

• திசயட்ைர் சைப் என்கின்ற நாைகக் குழுவிைருைன் இனணந்து சென்னை, 

அலையன்ஸ் ப்ராங்லக அரங்கில் மகாத்மா காந்தியின் கலைசி ஐந்து 

வி ாடிகள் எனும் சோழிசபயர்ப்பு நாைகத்தில் (தேிழில் - 

ஜி.கிருஷ்ணமூர்த்தி) ெி.சஜயராவின் இயக்கத்தில் நடித்திருக்கிறார். 

அதிகாரத்திற்கு எதிராை அனேதியின் குரலாக இந்நாைகம் 

பார்னவயாளர்களால் விேர்ெிக்கப்பட்ைது. 

• தேிழச்ெியினுனைய நூல் சவளியீட்டு நிகழ்வுகளின் துவக்க நிகழ்வாக 
அவரது கவினதகனள நாைக வடிவில் ெிறந்த அரங்கக் கனலஞர் கருணா 
பிரொத்தின் சநறியாள்னகயில் மூன்றாம் அரங்கு குழுவிைர் சதாைர்ந்து 
அரங்மகற்றி வருகின்றைர். 

• விஸ்ைம் பதிப்பகத்தாரின் சிறந்த இைவயது  ாைகக் கலைஞர் விருது, 

நிகழ்த்துதல் கனலக்காக இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 
 
தமிழச்சியின் கவிலதயும், அரசியலும்: 

ஒரு மூன்றாம் உலகப், பின் காலையீக், கிழக்கு ஆெியப் பிரனஜயின் குரனல, 

அரெியனல என் கவினத முன்னவக்கின்றது. சதான்ேவியலும், நாட்டுப்புற 

வழக்காற்றியலும், ெைங்குகளும், ெிறுசதய்வ வழிபாட்டு முனறயும், நாட்ைார் 

கனலகளும், செவிவழிச் சொலவனைகளும், நம்பிக்னககளும், பழ ேரபுக் கனதகளும் 

சகாண்ை உலகம் எைது.  நான் அந்த கரிெல் நிலத்தின் இனைச்ெி, மேய்ச்ெி, மபச்ெி.  
மேற்குலகின் தைியாள் நைவிலிக் குரலுக்கு எதிராக அல்லது ோற்றாக இருப்பது 

எைது கூட்டு நைவிலிக் குரலாை கவினத.  

யூங்கின் கூற்றுப்படி ‘முழுனேனயயும், சுயத்னதயும்’எைது கவினதகள் வழி 
மநர்த்தியாகச் சொல்ல முயற்ெிப்பவள்.  அவரது கூற்றுப்படிமய ‘நைவு நினலயில் தைி 
ேனுேியாக இருந்தாலும், நைவிலியில் கூட்டு ேைிதராக இருக்கிமறன்’.  கவினத 

என்பது முழுக்க ஒரு அக நினலச் செயல்பாடு.  ஆைால், அதில் எைது கூட்டு நைவிலி 
ேைனதமய முன்ைிறுத்தி எைது பனைப்பினை நிகழ்த்துவதில் ஒரு முக்கிய அரெியல் 

உண்டு. அது, கூகி வான் தியாங்மகா, ஆங்கில சோழியில் எழுதுவனத நிறுத்திவிட்டு, 

தைது இைக்குழு சோழிக்குத் திரும்பியசபாழுது சொன்ை, "It is a political statement" 

என்பதற்குச் ெற்று சபாருந்தி வருகின்ற அரெியல்.  சோண்னணத்தைோை ஒற்னற 

முகக் கலாச்ொரம், உலகேயோக்கல், தாராளேயோக்கல் - இவற்றிற்கு ோற்றாகத் 
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தைது அனையாளத்னத, மவனர, சோழினயச் ‘ெிக்சகைப் பற்றிக் சகாள்ளும்’ - தாயின் 

முனல விட்ைகல விரும்பாத ெிசுவின் ஆதிச் செய்னக எைது கவினத. 

பிற சோழி இலக்கியங்களில் (குறிப்பாக ஆங்கிலம்), தத்துவங்களிலும், 

மகாட்பாடுகளிலும் தீவிர ஈடுபாடும், விருப்பமும், ெிறிதளவு அறிமுகமும் உள்ள நான், 

முழுக்க எைது கவினதகளில் ‘ெர்வ மதெியத்திற்கு’ எதிராக அல்லது ோற்றாக எைது 

நிலம் ொர்ந்த அனையாளங்கனள முன்னவப்பது என்பது ஒரு பின் நவைீத்துவ 

செயல்பாடுதான். நவகாலைிய ஆதிக்கச் சூழலுக்கு எதிராை மகள்வி எழுப்புவமத என் 

அரெியல். 

 

என் தந்னத ஆெிரியர் திரு.மவ.தங்கபாண்டியன், திராவிைக் சகாள்னககளால் 

ஈர்க்கப்பட்டு கனைநினலத் சதாண்ைராக 1949ல் தி.மு.க.வில் இனணந்தவர். 

மேலனவக்கு மபரறிஞர் அண்ணாவால் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு தனலவர் 
கனலஞர் வாழ்த்துக்களுைன் அனுப்பினவக்கப்பட்ைவர். ேக்களின் அன்பும் ஆதரவும் 
சபற்றவர் என்பதால், 1996-97 காலகட்ைத்தில் அனேச்ெர் சபாறுப்பும் வகித்தார். என் 
அரெியல் ஆொனும் வழிகாட்டியும் என் தந்னததான். என் ெமகாதரர் தங்கம் 
சதன்ைரசுவும் தி.மு.க. அனேச்ெரனவயில் பள்ளிக் கல்வித்துனற அனேச்ெராகப் 
சபாறுப்மபற்றமபாது மபரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு நினைவு நூலகம் ெேச்ெரீ் 
கல்வித் திட்ைம், எைச் ெிறப்பாை முனறயில் பணியாற்றியவர்.  

சதாைக்கக் கல்வினய எங்கள் கிராேத்தின் அரசுப் பள்ளியில் சதாைங்கி, 
பின்ைர் ஆங்கில இலக்கியத்தில் முனைவர் பட்ைம் சபற்று, சென்னை ராணிமேரி 
கல்லூரியில் ஆங்கிலத்துனற மபராெிரியராகப் பதிமூன்று (13) ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த 
நான், அரெியலின் வழிமய ெமூகத்துக்கு என்ைால் இயன்ற பங்களிப்னப அளிக்க 
நினைத்மதன். மபராெிரியர் பணினயத் துறந்மதன். தி.மு.க.வின் கனல இலக்கியப் 
பகுத்தறிவுப் மபரனவயின் ோநிலத் துனணத் தனலவராக கனல ொர்ந்தும், ெமூகம் 
ொர்ந்தும் இயங்கி வருகிமறன். மேனைப்மபச்சு, எழுத்து எை நாைகக்கனல கனல 
இலக்கிய சவளியிலும் ொோைியர்களின் உணர்வுகனளயும், வாழ்வியனலயும் 
தையோகப் பதித்திருக்கிமறன். 

தற்ெேயம் சதன் சென்னைத் சதாகுதியின் நாைாளுேன்ற உறுப்பிைராகத் 
திராவிை முன்மைற்றக் கழகம் ொர்பில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுப் புதியசதாரு 
பயணத்னதத் துவக்கி உள்மளன்.  

 

 
பிற சோழி இலக்கியங்களில் (குறிப்பாக ஆங்கிலம்), தத்துவங்களிலும், 

மகாட்பாடுகளிலும் தீவிர ஈடுபாடும், விருப்பமும், ெிறிதளவு அறிமுகமும் உள்ள நான், 

முழுக்க எைது கவினதகளில் ‘ெர்வ மதெியத்திற்கு’ எதிராக அல்லது ோற்றாக எைது 

நிலம் ொர்ந்த அனையாளங்கனள முன்னவப்பது என்பது ஒரு பின் நவைீத்துவ 

செயல்பாடுதான். நவகாலைிய ஆதிக்கச் சூழலுக்கு எதிராை மகள்வி எழுப்புவமத என் 

அரெியல். 
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முகவரி : 

 முனைவர். தேிழச்ெி தங்கபாண்டியன், 
 தங்கபாண்டியன் இல்ைம்,  

 No.8, முதல் பிரதாை ொனல, 

 ராஜா நகர், நீலாங்கனர, 

 சென்னை - 600 115, 

 தேிழ்நாடு, இந்தியா. 

 +91-44-24491858 

+91 98412 08151 

 contact@ithamizhachi.com 

 www.ithamizhachi.com 

 

 

* * * * * 

 


