
சிறு தன் விவரக் குறிப்பு 
 

    சுமதி என்கிற தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் விருதுநகர் மாவட்டம் 

மல்லாங்கிணறு கிராமத்தில் பிறந்தார். விருதுநகரில் பள்ளிப்படிப்பும், 

மதுரரயில் கல்லூரிப் படிப்பும் முடித்தபின் சசன்ரைவாசி. சசன்ரை 

இராணிமமரிக் கல்லூரியில், ஆங்கில விரிவுரரயாளராகப் பைிசரண்டு 

ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தார். 

ஆஸ்திமரலியாவில் புலம் சபயர்ந்து வாழ்கின்ற இலங்ரகத் 

தமிழர்களது ஆங்கிலப் பரடப்புக்களில் அவர்தம் அலைந்துழழ்வு உணர்வு 

குறித்து ஆராய்ந்து சசன்ரைப் பல்கரலக்கழகத்தில், ஆங்கில 

இலக்கியத்தில் முரைவர் பட்டம் சபற்றுள்ளார். சமாழிசபயர்ப்பிலும், தமிழ் 

அரங்கச் சசயல்பாடுகளிலும் இவருக்கு ஆர்வமும், பங்மகற்பும் உண்டு. 

சதாடர்ச்சியாை கவிரத இயக்கம், அரசியல் உள்ளடீு சகாண்ட பரடப்பு 

பலம், சதான்ரமயும் நவைீமும் இரணயும் பாங்கு, அடித்தட்டு மக்களின் 

மீதாை அக்கரற, தமிழ் மதசிய நலைில் கரிசைம், உலகமயமாக்கலின் 

அரடயாள அழிப்பிற்கு எதிர்த்திரசயில் தமிழின் பன்முக 

அரடயாளங்கரளத் மதடிப் பரடக்கும் ஆற்றல் எை விரிவாை 
பரடப்புலகம் இவருரடயது. 

இவரது பரடப்புகள் நந்தைம் அரசு கரலக்கல்லூரி, லமயாலா 

கல்லூரி, எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, மகளிர் கிருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் 
ஸ்சடல்லா மாரிஸ் கல்லூரியின் தமிழ் பட்டப் படிப்பிற்காை பாடத் 

திட்டத்தில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளை.  எஞ்சசோட்டுப் பெண் எனும் முழுக் 
கவிரதத் சதாகுப்பும், சபரியார் பல்கரலக் கழகம் (மசலம்), முதுகரல 
தமிழ் இலக்கியப் பிரிவு பாடத்திட்டத்தில் இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
  

கவிரதத் சதாகுப்புகள்: எஞ்சசோட்டுப் பெண், வனப்செச்சி, மஞ்சணத்தி, 
அருகன், அவளுக்கு பவயில் என்று பெயர். 
கவிரதத் சதாகுப்பு (சமாழிசபயர்ப்பு): கல்ைின் கடுங்சகோெம். 

மநர்காணல் – சதாகுப்பு: செச்சரவம் சகட்டிலைசயோ. 

கட்டுரரத் சதாகுப்புகள்: ெோம்ெடம், பசோல் பதோடும் தூரம், மயிைிறகு மனசு, 

மண்வோசம், நவனீத்துவவோதி கம்ென், உறவுகள் - எஸ்.பெோ., பூலனகள் 

பசோர்க்கத்திற்குச் பசல்வதில்லை, பசோட்டோங்கல், தமிழச்சி 
தங்கெோண்டியனின் கவிலத பவளி. 
விமர்சை நூல்கள்: கோைமும் கவிலதயும் - தமிழச்சியின் ெலடப்புைகம், 

கோற்று பகோணர்ந்த கடிதங்கள். 

ஆங்கில நூல்கள்: Island to Island (The Voice of Sri Lankan Australian Playwright-Ernest 

Thalayasingham Macintyre), Internal Colloquies, translated by Dr.C.T.Indra of selected poems 
from Vanapechi by Dr.Thamizhachi Thangapandian. 

ஆராய்ச்சி சதாகுப்பு: நிழல் பவளி. 
சிறுகரதத் சதாகுப்பு: முட்டு வடீு. 
  



விருதுகள்: ஆஸ்திசரைிய இந்திய கவுன்சில் (AIC) எனும் அலமப்ெின் AIC Fellow 

(2002) விருது, கவிஞர் சிற்ெி அறக்கட்டலள விருது (2004), மகோகவி ெோரதியோர் 

விருது (2005), விஸ்டம் ெதிப்ெகத்தோரின் சிறந்த இளவயது நோடகக் கலைஞர் 
விருது (2005), ஏைோதி இைக்கிய விருது (2008), திருப்பூர் தமிழ்ச் சங்க விருது 
(2009), ெோசவந்தர் ெோரதிதோசன் விருது (2009), களம் புதிது இைக்கியக் 
குழுவின் சிறந்த கவி ஆளுலம விருது (2010), கலைஞர் மு.கருணோநிதி 
பெோற்கிழி அறக்கட்டலளயின் சிறந்த கவிஞர் விருது (2013), ெோரதி 
ெணிச்பசல்வர் விருது (2015), கைகம் கலை இைக்கியத் தமிழ்த் 
சதசியத்தடம் வழங்கிய சிறந்த ெோடைோசிரியர் விருது (2015), விடியல் 
அறக்கட்டலளயின் ெோரதி விருது (2017), MADRAS DEVELOPMENT SOCIETYயின் 
CROWN JEWEL OF SOCIAL ACTIVIST (சமூக ஆர்வைர் மோமணி) விருது (2017), 
கவிமுகில் அறக்கட்டலளயின் தோரோெோரதி விருது (2017), கம்ென் 
கழகத்தின் நீதியரசர் மு.மு.இஸ்மோயில் நிலனவுப் ெரிசு (2017), SPARRC - 

IISMயின் PRIDE OF INDIA விருது (2018). 
 
இவரது பரடப்புலகம் குறித்து தமிழச்சியின் எஞ்சசோட்டுப் பெண்-ஓர் 
ஆய்வு, அழகப்பா பல்கரலக்கழகம் (2006), தமிழச்சி கவிலதகளில் 
உள்ளடக்கமும் உருவமும் - அழகப்பா பல்கரலக்கழகம் (2006), 
தமிழச்சியின் எஞ்சசோட்டுப் பெண் கவிலதகளில் ென்முகத் தன்லம-
பச்ரசயப்பன் கல்லூரி (2010), தமிழச்சி தங்கெோண்டியன் கவிலதகளில் 
ென்முகப் ெோர்லவ-மதுரரக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி) (2012), 
ென்முகப்ெோர்லவயில் தமிழச்சியின் வனப்செச்சி-சபரியார் ஈ.சவ.ரா. 
கல்லூரி (தன்ைாட்சி) (2013), தமிழச்சியின் மண்வோசத்தில் மருத்துவக் 
குறிப்புகளும் மக்கள் உறவுகளும் - சபரியார் ஈ.சவ.ரா. கல்லூரி 
(தன்ைாட்சி - 2014) ஆகிய ஆறு இளமுரைவர் (M.Phil) பட்ட ஆய்வுகள் 
தமிழில் அளிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 
தமிழச்சியின் ெலடப்புகளில் பெண்ணியச் சிந்தலனகள் எனும் தரலப்பில் 
இவரது பரடப்புகள் குறித்து சகாரடக்காைல், அன்ரை சதரசா மகளிர் 
பல்கரலக்கழகம் (2014), தமிழச்சியின் கவிலதகள் சநோக்கும் செோக்கும் 
என்னும் தரலப்பில் பாரதிதாசன் பல்கரலக்கழகம் (2015), ஆகிய இரண்டு 
முரைவர் (Ph.D) பட்டத்திற்காக ஆய்மவடுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 
தற்சமயம் சதன் சசன்ரைத் சதாகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பிைராகத் திராவிட 
முன்மைற்றக் கழகம் சார்பில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
இலணயதளம்: www.thamizhachithangapandian.in 

மின்னஞ்சல்: contact@ithamizhachi.com  

http://www.thamizhachithangapandian.in/
mailto:contact@ithamizhachi.com


முகவரி:  ‘தங்கபாண்டியன் இல்லம்’,  
  மரை எண்.8, முதல் பிரதாை சாரல, 

  ராஜா நகர், நீலாங்கரர, சசன்ரை - 600 115. 

  வடீு: +91-44-24491858, அரலமபசி: +91 9841208151  


