கம்பெனியின் கல்விப் புரட்சி

1. நவனமயமாதல்
ீ
அறிவையும்,

அறிைியவையும்

அடிப்பவையாகக்

ககாண்டு

அவைக்கப்படுைதே ேற்காை சமுோயைாகும் (Modern Society). அறிவு

சார்ந்ே கல்ைிதய ேற்காை சமுதாயத்ேின் ேிறவுதகால்.) இத்ேவகய நைன
ீ
கல்ைிதய ைனிேனிைம் ைவறந்து கிைக்கும் ஆற்றவை கைளிக்ககாண்டு
ைருேல்; சமூக ைாற்றத்வே ஏற்படுத்துைது; கபாருளாோர உற்பத்ேித்
ேிறவனப்

கபருக்குைது;

முவறக்கு

ைாற்று

ைிரிைாக்கம்;

சைனற்ற

ைழிவயக்

முற்தபாக்கு

சம்பிரோயப்

பிற்தபாக்குக்

கல்ைி

ேவையற்ற

அறிவு

கண்டுபிடிப்பது;

ைனப்பான்வை;

ைாழ்க்வக

உயர்வுக்குத்

தேவையான ேிறவைகள்; சமுோயப் கபாறுப்பு; ோராள சிந்ேவன; சையம்
சாரா நடுநிவைப் தபாக்கு; பிரச்சவனகளுக்குத் ேீர்வு காணும் ேிறன்
தபான்றவை

தற்காலமாதலின்

அல்லது

நவனமாதலின்
ீ

அடையாளங்கள் ஆகும். பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்ேிய கம்கபனி பாரம்பரிய

கல்ைி முவறயில் அடிப்பவை ைாற்றங்கவளச் கசய்து ேைிழ் நாட்டில்
கல்ைிப் புரட்சிவயச் கசய்ேது.

2. தமிழ் நாட்டுக் கல்வி முடை
ேைிழ்

நாட்டில்

சங்க

காைக்

கல்ைி

முவற

சமுோய

தைறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ை சையம் சாராக் கல்ைி முவறயாகும்.
'உற்றுழி உேைியும், 'உறுகபாருள் ககாடுத்தும்' அவனத்துப் பிரிைினரும்
சைச்சீர் கல்ைி கபறுைேற்கு ஊக்குைிக்கப் பட்ைனர். இப்பகுத்ேறிவு சார்ந்ே
கல்ைி முவற களப்பிரர் காைத்ேில் சையச் சூைாவளியில் அடித்துச்
கசல்ைப்பட்ைது. பல்ைைர் ஆட்சிக் காைத்ேில் ேைிழ் கைாழிக் கல்ைி
ைீ ட்கப்பட்ைாலும், பாைியும், பிராகிருேமும், சை கிருேமும் தைதைாங்கி
அேன் சமுோயப் கபாதுவைவய ேவைதூக்க முடியாைல் கசய்துைிட்ைது.
தசாழர்களின்
கட்டுைேற்கும்,

ஆட்சிக்
ைணிக

காைத்ேில்

தபார்களுக்கும்,

ைிரிைாக்கத்துக்கும்

தகாயில்கள்
ககாடுக்கப்பட்ை

முக்கியத்துைம் ைாழ்க்வகக் கல்ைிக்குக் ககாடுக்கப்பைைில்வை. சை
கிருேத்ேின்

கசல்ைாக்கு

ேிரங்களுக்கும்,
முகைேியர்

அேிகரித்ேது.

புராணங்களுக்கும்

பவைகயடுப்புக்குப்

பின்

தைேங்களுக்கும்,
சிறப்பிைம்

ேைிழ்

நாட்வை

ேர்ை

சா

அளிக்கப்பட்ைது.
ஆட்சி

கசய்ே

நாயக்கர்கள், நைாபுகள், ைராத்ேியர் காைங்களில் சைச்சீரற்றக் கல்ைி

முவறதய நீடித்ேது. ஆங்கிதையர் ைருவகக்குப் பின்னர் ேைிழ் நாட்டுக்
கல்வி முடை நவனமயமாதவை
ீ
தநாக்கிப் பயணிக்கத் துைங்கியது.

3. ஆங்கில ஆதரவாளர்கள்
பிரிட்டிஷ்
கசய்ைேற்காக
துைக்கத்ேில்
பின்னர்

கிழக்கிந்ேிய

கம்கபனி

உருைாக்கப்பட்ை

ைர்த்ேக

ைக்கவள

இந்ேியாவுைன்

அவைப்பாகும்.

ைிரிைாக்கத்ேில் ைட்டுதை
ஆட்சி

கசய்யும்

ைர்த்ேகம்

அக்கம்கபனி

கைனம்

நிர்ைாக

கசலுத்ேிப்

இயந்ேிரைாக

உருைாற்றைவைந்ேது! இேற்கிவைதய ைாரன் தேடிங் , ைில்ைியம் த ான்
, ஜ

ானத்தான் ைன்கன், கைல்கைைி பிரபு, சார்ைஸ் கிராண்ட், தைைிட்

தேர், ோைஸ் ைன்தறா தபான்தறார் ைக்களுக்கு முவறயான, ேரைான,
ைாழ்க்வகக்குத்
முவனப்புைன்

ஜதடவயான

கல்வி

முடைடய

உருவாக்குைேில்

ஈடுபட்ைனர். இைர்களுள் கசன்வன ஆளுநராக இருந்ே

(1820-1827) ோைஸ் ைன்தறா ேைிழ் நாட்டு ைக்களுக்கு ஆற்றிய கல்ைித்
கோண்டு பாராட்டுக்குரியது; நிடனவு கூைத்தக்கது.

4. அரசாங்க ஆதரவு
4.1 ெட்ையம், 1813
19

ஆம்

நூற்றாண்டின்

துைக்கத்ேில்

பிரிட்டிஷ்

அரசாங்கம்

கைளியிட்ை ஒரு பட்ையத்வே (The Charter of the East India Company, 1813)
கைளியிட்ைது. 1813 பட்ையச் சட்ைம் ஒரு ைரைாற்று முக்கியத்துைைிக்க
அடிப்பவை ஆைணைாகும். அந்ே

ஆைணத்ேில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பின்ைரும் முடிவுகவள அறிைித்ேது:

1) பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்ேிய ைக்களின் கல்ைிக்காக ஆண்டுதோறும்
ஒரு

இைட்சம்

ரூொடய

ஒதுக்க

தைண்டும்;

இத்கோவகவயக்

2)

கம்கபனியின் நிை ைருைாய் உபரிப் பணத்ேிைிருந்து கசைைிை தைண்டும்;
3) அரசாங்கம் கசைைிடும் பணம் இந்ேிய இைக்கியங்கவள ைீ ட்கவும்,
கல்ைி

அறிவைப்

கபருக்கவும்

கம்கபனியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்

பயன்படுத்ேப்பை

தைண்டும்;

4)

இருக்கும் ைக்கள் அவனைருக்கும்

அறிைியல் அறிவை அறிமுகப்படுத்ே தைண்டும்; 5) கல்ைி அறிவுள்ள
சுதேசிகள் ஊக்குைிக்கப்பை தைண்டும்; 6) 1813 பட்ையம் 20 ஆண்டுகளுக்கு
ஒரு முவற பரிசீைிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பை தைண்டும். சுருங்கக் கூறின்,
இப்பட்ையம்
கோவக,

கல்ைி

கல்ைியின்

சந்தேகத்துக்கு

ைளர்ச்சிக்கான
தநாக்கம்,

இைைின்றித்

அரசாங்கப்

கல்ைித்

கபாறுப்பு,

ேிட்ைம்

கேளிவுபடுத்ேியது.

ைானியத்

தபான்றைற்வற

1813

பட்ையத்ேின்

அடிப்பவையில்

ேைிழ்

நாட்டுக்

கல்ைி

முவற

ைகுக்கப்பட்டு,

பின்பற்றப்பட்ைது. இப்பட்ையத்ேின் அடிப்பவையிதைதய ோைஸ் ைன்தறா

ேனது கல்ைிக் ககாள்வகவய ைகுத்ோர். ைன்தறாைின் பரிந்துவரப்படி 1822
இல் கபாதுக் கல்ைி தபார்டு (Board of Public Instruction) உருைாக்கப்பட்ைது.
ோய் கைாழிக் கல்ைிப் பள்ளிகள் துைக்கப்பட்ைன. 1827 இல் கசன்வனயில்
ைருத்துைப் பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்ைது.

4.2 புதிய ெரிஜசாதடன , 1833
1833 ஆம்

அேன்பின்

பை

ஆண்டு பட்ையச் சட்ைம் (1813) புதுப்பிக்கப்பட்ைது.
அகைரிக்க,

க ர்ைானிய

சையப்பரப்பூழியர்களும்,

சங்கங்களும் இந்ேியாவுக்கு ைந்ேனர். இக்காைகட்ைத்ேில் அகைக்சாண்ைர்

ைப் (Alexander Duff) என்ற ஒரு சையப் பரப்பாளர் ஒரு கருத்வேக் கூறினார்.
அோைது, அவனைருக்கும் கிறித்துைக் கல்ைி அளிப்பது இயைாே காரியம்.

எனதை, தைல்ேட்டு ைக்களுக்கு தைவைநாட்டுக் கல்ைிவயக் ககாடுத்ோல்
அைர்கள் மூைம் கல்ைியின் பயன் கீ ழ்த்ேட்டு ைக்கவளச் கசன்றவையும்.

இது கீ ழ்தநாக்கிப் பரவும் தகாட்பாடு (Dowanward Filtration Theory) என்று
அவழக்கப்பட்ைது.

இப்புேிய

தகாட்பாட்டின்படி

ேிருகநல்தைைியில்

ைட்டும்107 பள்ளிகள் துைக்கப்பட்ைன; இைற்றில் 2,882 மாணவர்கள்
ஜசர்ந்தனர். இங்கிலாந்தின் சையப் பரப்பு சங்கம் (Religious Teaching Society

of England) சார்பாக ககௌ (Gough) என்ெவர் பசன்டனயில் ெள்ளிகடளத்
துைங்கினார். அதேதபான்று ஆன்ைர்சனும் பிவரட்வுட்டும் (Anderson and
Braidwood)

கசன்வனயில்

துைங்கிய

பள்ளிதய

பின்னர்

கசன்வன

கிறித்துைக் கல்லூரி (Madras Christian College)யாக ைிரிைவைந்ேது. தசைம்,
தகாவை, கைப்பா, கபல்ைாரி தபான்ற நகர்களிலும் இதுதபான்ற பள்ளிகள்
துைக்கப்பட்ைன.

இப்பள்ளிகள்

அவனத்தும்

அரசாங்க

ஆேரைின்றி

துைக்கப்பட்ைவை யாகும். 1830-க்கும் 1875-க்கும் இவைப்பட்ை காைத்வே
சையப் பரப்புப் பள்ளி காைம் (Age of Mission School) என்று அடைக்கலாம்
என்று கூறுகிைார் கல்வி ஆராய்ச்சியாளர் ெத்மா ராமச்சந்திரன்.

4.3 பமக்காஜல தீர்வு, 1835
மூன்று கருத்துக்கள்
கம்கபனி கல்ைி ைளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கும் கோவகவய எவ்ைாறு
கசைவு

கசய்ைது

என்பது

ஆர்ைைர்களுக்கிவைதய

பற்றி

ஒருைித்ே

அேிகாரிகள்
கருத்து

ைற்றும்

கல்ைி

உருவாகவில்டல.

அைர்களிவைதய மூன்று தைறுபட்ை கருத்துக்கள் நிைைின: 1) சை கிருேம்,
அராபிய,

பாரசீய

கைாழிகளில்

கல்ைி

கற்பிக்கப்பை

தைண்டும்;

2)

தைற்கத்ேிய அறிைியல் கல்ைிவய ஆங்கிை ைழி கற்பிக்க தைண்டும்; 3)
நைன
ீ

கல்ைிவயத்

ோய்கைாழி

மூைம்

கற்பிக்க

தைண்டும்.

இந்ே

சர்ச்வசக்குத் ேீர்வு காண்பேற்காக ோை பாபிங்ைன் கைக்காதை (Thomas
Babington Macaulay) தகட்டுக் ககாள்ளப்பட்ைார்.

பமக்காஜல தீர்வு
கைக்காதை கைர்னர் க னரல் அவையில் சட்ை உறுப்பினராகவும்,
கபாதுக் கல்ைிக் குழுைின் ேவைைராகவும் இருந்ோர். அக்காை அறிவு
தைவேகளில் அைர் ஒருைராகத் ேிகழ்ந்ோர். கைக்காதையின் ைரைாற்றுச்

சிறப்புைிக்க கல்ைிக் குறிப்பில் (Macaulay's Minute, 1835) கல்ைிப் பயிற்சி
கைாழி பற்றிய சர்ச்வசக்கு ஒரு ேீர்வைக் ககாடுத்ோர். தைற்கத்ேிய
அறிைியல்

கல்ைிவயக்

ககாடுப்பேற்தகற்ப

இந்ேிய

கைாழி

எதுவும்

ைளர்ச்சியவையைில்வை என்போல் நைன
ீ
கல்ைிவய ஆங்கிை ைழி
கசால்ைதே சிறந்ேது என்பதே கைக்காதையின் ேீர்ைாகும்.
முக்கிய முடிவு
கைக்காதையின் பரிந்துவரவய ஏற்றுக் ககாண்ை கைர்னர் க னரல்

கபண்டிங் பிரபு (Lord Bentinck) பின்ைரும் முக்கிய முடிவை அறிைித்ோர்: 1)
ோய்

கைாழியில்

கசயல்பைைாம்;
அறிைியல்

கற்பிக்கும்

2)

ைற்றும்

பிரிட்டிஷ்

கல்ைிக்

கூைங்கள்

அரசாங்கத்ேின்

இைக்கியக்

கல்ைிவய

ைழக்கம்

தநாக்கம்

தபால்

ைக்களுக்கு

ஆங்கிைத்ேின்

மூைம்

பகாடுப்ெஜதயாகும்; 3) அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கப்ெடும் கல்வி நிதி
ஆங்கிலக் கல்விக்கு ைட்டுதை கசைைிைப்பை தைண்டும். கசன்வனயில்
1835 இல் ைருத்துைக் கல்லூரியும், 1841 ஆம் ஆண்டு 67 ைாணைர்களுைன்
ைாநிைக் கல்லூரி (Presidency College)யும் துைக்கப்பட்ைன.

4.4 தாம்சான் திட்ைம், 1848
பெண் கல்வி
த ம்ஸ் ோம்சான் ைைதைற்கு ைாகாணங்களின் துவண ஆளுநராக
(Lieutenant Governor of North-Western Provinces) 10 ஆண்டுகள் (1843-1853)
ெணியாற்ைியைர். கல்ைி நிபுணர். இைர் ேயாரித்ே கல்ைித் ேிட்ைத்ேில்
கபண்

கல்ைிக்குப்

பிரோன

இைத்வேக்

ககாடுத்ோர்.

இந்ேியரின்

ேிறவைகவள

கைகுைாக

ஊக்குைிப்பேற்கான

அவனத்து

முயற்சிகவளயும் தைற்ககாள்ள தைண்டும் என்ற இலக்ஜகாடு கவர்னர்
ப

னரலாகப்

பொறுப்ஜெற்ை

ோம்சான்

கல்ைித்

குழுவின்

தடலவருமான

ைல்ப

ேிட்ைத்துக்கு

அதுைட்டுைல்ை. கவர்னர் ப

ௌசி

முழு

ெிரபு

(Lord

ஆேரவையும்

Dalhousie)
அளித்ோர்.

னரல் அடவயின் உறுப்ெினரும், கல்விக்
பெத்யூன்

கபண்

(Bethuine)

கல்ைிக்கு

சிறப்பிைம் ககாடுத்து ைிரிவுபடுத்துைேில் ஊக்கத்துைன் கசயல்பட்ைார்.
கபண்கவளப் படிக்க வைத்ோல் ேிருமணமானவுைன் விதடவகளாகி

விடுவர் என்ை மூை நம்ெிக்டகயுடைய வங்காளத்ேில் கபத்யூன் ஒரு
கபண்கள்

பள்ளிவயத்

துைக்கினார்!

இப்புரட்சிகரைான

முயற்சிவய

முன்மாதிரியாகக் பகாண்டு கசன்வன ஆளுநராக இருந்ே ோை ைன்தறா
கபண்

கல்விக்கு

சாதகமான

கல்விக்

பகாள்டகடய

வகுத்தார்.

இக்ககாள்வக சமுோயத் ேீவைகளிைிருந்து கபண்கவள ைிடுைிக்க கபண்
கல்ைி

இன்றியவையாேது

என்ற

ககாள்வக, ேற்காைத் ேைிழ்

நாட்டு

அடிப்பவையில்

உருைாக்கப்பட்ைது.

ைன்தறாைின்

ைன்தறாைின்

ைட்சியத்ேின்

கபண்

கல்ைிக்

கல்ைி ைளர்ச்சி வரலாற்ைில்

முற்ஜொக்கு நைவடிக்டகயாகும்.

பதாைில் கல்வி
ோம்சான் கல்ைித் ேிட்ைத்ேின் ைற்கறாரு முக்கியக்கூறு கோழில்
கல்ைி

(Technical

பாைங்களும்,

Education)

ஆறுகளும்

பிற

ஆகும்.

இந்ேியாைில்

உள்கட்டுைான

பாவேகளும்,

ைசேிகளும்

கபருக

தைண்டுைாயின் சிைில் கபாறியாளர்களும் (Civil Engineers) பிற கீ ழ்நிவை
கோழில்நுட்ப
என்பவே

அலுைைர்களும்

நன்கறிந்ே

கபாறியியல்

ோம்சான்

கல்லூரிவயத்

ஆயிரக்கணக்கில்
ரூர்கியில்

துைக்கினார்.

தேவைப்படுைர்

(Roorkee)

அைரது

ஒரு

சிைில்

இம்முயற்சிக்கும்

கைர்னர் க னரல் ைல்கேௌசி பிரபு முழு ஆேரவையும் நல்கினார்.
ோம்சானின் கோழில் நுட்பக் கல்ைித் ேிட்ைத்வே முன்ைாேிரியாகக்
ககாண்டு தை ர் கையிட்ைாந்து (Major Maitland) பசன்டனயில் ஒரு
கோழில் நுட்பப் பள்ளிவயத் துைக்கினார். அப்பள்ளி ைாகபரும் கைற்றி
யவைந்ேது. கசன்வனத் கோழில்நுட்பப் பள்ளிவய
ககாண்டு

ைல்கேௌசி

பிரபு

ைங்காளத்ேில்

பள்ளிகவளத் துைக்கத் ேிட்ைைிட்ைார்!

4.5 ஸ்ைான்லியின் கல்விக் குைிப்பு, 1850

முன்ைாேிரியாகக்

பை

கோழில்நுட்பப்

துவக்கக் கல்வி
அரசாங்கத் ேிட்ைங்களால் அடித்ேட்டு ைக்களுக்கு கல்ைியின் பயன்

பசன்ைடையவில்டல என்ெது பதரிய வந்தது. எனஜவ, அவர்களுக்குத்
துவக்கக் கல்வியும், ைாழ்க்வகக்குத் தேவையான கோழில் கல்ைியும்

ககாடுக்க தைண்டியேன் அைசியத்வே அரசாங்கம் உணர்ந்ேது. துைக்கப்
பள்ளிகளின்

எண்ணிக்வகவய

அேிகரிக்கவும்,

நிறுைனங்கவளத் துைக்குைேற்குைான

கோழில்

கல்ைி

முயற்சி தைற்ககாள்ளப்பட்ைது.

எனினும், கம்கபனி அேிகாரிகள் துைக்கப்

பள்ளிகளுக்குத் கோைர்ந்து

முன்னுரிவை அளிக்காைல் உயர்நிவைக் கல்ைிவய

அேன் ைிவளைாக துைக்கக் கல்ைி துைண்டு தபாயிற்று!

ஊக்குைித்ேனர்!

இக்குடைடயக் கடளவதற்காக 1850 ஆம் ஆண்டு ஸ்ைான்ைி பிரபு

(Lord Stanley) ஒரு கல்விக் குைிப்டெ (Stanley's Despatch)த் ேயார் கசய்ோர்.
இக்குறிப்பில்

கம்கபனியின்

அரசாங்கதை

துைக்கக்

கல்ைிக்கான

கபாறுப்வப எடுத்துக் பகாள்ள ஜவண்டும் என்று ெரிந்துவரக்கப்பட்ைது.

இேற்கான கசைவை சரிக்கட்ை அரசாங்கம் தல வரிகடள (Local Taxes)
ைிேிக்கைாம் என்ற ஆதைாசவன கூறப்பட்ைது. அேன்பின் துைக்கக் கல்ைி
ைளர்ச்சியில்

குறிப்பிைத்ேக்க

அவைக்கப்பட்ை இந்ேியக்
துைக்கக்

கல்ைிக்கான

முன்தனற்றம்

ஏற்பட்ைது.

1882

இல்

கல்ைிக் குழு (Indian Education Commission)

கபாறுப்வப

ஒப்பவைத்ேது குறிப்பிைத்ேக்கது.

உள்ளாட்சி

நிறுைனங்களிைம்

4.6 உட்டின் கல்வித் திட்ைம், 1854
சிைப்பு அம்சங்கள்
சார்ைஸ் உட் (Sir Charles Wood) கட்டுப்பாட்டுக் குழு (Board of
Control)ைின் ேவைைராக

இருந்ோர்.

கைர்னர் க னரல்

ைல்கேௌசி

பிரபுைின் தைண்டுதகாளுக்கு இணங்கி சார்ை உட் ஒரு அகல் ைிரிைான
கல்ைித் ேிட்ைத்வேத் ேயாரித்ோர் (Wood's Despatch, 1854). உட் ேிட்ைத்ேின்
சிறப்புக் கூறுகளாைன: 1) ோய்கைாழி ைழி கற்பிக்கும் கல்ைிக் கூைங்கள்
கோைர்ந்து கசயல்பைைாம்; அவை ைாழ்க்வகக்குப் பயன்பைக் கூடியைாறு
கசயல்பை தைண்டும்; 2) அரசாங்க ஆேரவு கபறும் கல்ைி நிறுைனங்களில்
அறிைியல்கள்,

ஐதராப்பிய

இைக்கியம்,

கவைப்பாைங்கள்

கற்பிக்கப்

படுேல் தைண்டும்; 3) இக்கல்ைித் ேிட்ைத்வே நிவறதைற்ற ஒவ்கைாரு
ரா ோனியிலும் ஒரு கபாது கல்ைித் துவற (Department of Public Instruction)

துைக்கப்பை தைண்டும்; 4) கல்ைிக்காக ஒதுக்கப்படும் கோவக துைக்கக்

கல்ைிக்காக கசைைிைப்பை தைண்டும்; 5) கல்ைியின் பயன் அடித்ேட்டு
ைக்கவள கசன்றவைய தைண்டும் என்பேற்காக ேனியார் பள்ளிகளுக்கும்

கல்ைி ைானியம் (Grant-in-Aid) ைழங்க தைண்டும்; 6) அதேதபான்று, சையச்
சார்பற்ற கல்ைி (Secular Education) அளிக்கும் பள்ளிகளுக்கும் ைானியம்

ைழங்கைாம்; 7) ஆசிரியர்களுக்கு உரிய பயிற்சி அளிக்க தைண்டும்; 8)
ேரைான பாைப் புத்ேகங்கள் கைளியிைப்பை தைண்டும்; 9) கபண் கல்ைி
ைளர்ச்சிக்கு அரசாங்கம் பவளிப்ெடையான இதயபூர்வமான ' ஆேரவை

அளிக்கும்; 10) ைண்ைன் பல்கவைக் கைகத்டத முன் மாதிரியாகக்

பகாண்டு பசன்டன, கல்கத்தா, ெம்ொய் ஆகிய நகரங்களில் தலா ஒரு
ெல்கடலக் கைகம் துைக்கப்பை தைண்டும்.

பொதுக் கல்வித் துடை
உட்டின் கல்ைித் ேிட்ைத்ேின் கீ ழ் கசன்வனயில் ஒரு கபாதுக் கல்ைித்
துவற துைக்கப்பட்ைது (1855). இத்துவறக்கு ஒரு முவறயான நிர்ைாகத்
ேவைவை இயக்குநர் (Director) நியைிக்கப்பட்ைார். இைருக்கு உேைியாக பை
ஆய்ைாளர்கள் (Inspectors) நியைிக்கப்பட்ைனர். இைர்கள் பள்ளிகளுக்குச்
கசன்று, அவை எவ்வாறு பசயல்ெடுகின்ைன என்பவேக் கண்ைறிந்து
கல்ைித் துவற இயக்குநருக்கு ஆண்டு அறிக்வக அளித்ேனர். 1856 இல்
கசன்வன

வசோப்தபட்வையில்

துைக்கப் பட்ைது.

அரசு

ஆசிரியர்

பயிற்சிக்

கல்லூரி

1857 ஆம் ஆண்டு கசப்ைம்பர் 5 ஆம் தேேி கசன்வன பல்கவைக்

கழகம்

(University

இவணக்கப்பட்ைன.

of

Madras)

துைக்கப்பட்ைது.

ஆரம்பத்ேில்

கசன்வன

இதோடு

கல்லூரிகள்

பல்கவைக்

கழகம்

கல்லூரிகளுக்குத் தேர்வு நைத்ேிப் பட்ைம் ைழங்கும் அவைப்பாக ைட்டுதை
இருந்ேது.

பட்ைப்

படிப்புக்கான

பாைங்கள்

கல்லூரிகளில்

ககாண்டு

துைக்கப்பட்ைது

ைட்டுதை

கற்பிக்கப்பட்ைன. கசன்வனப் பல்கவைக் கழகம் ைண்ைன் பல்கவைக்
கழகத்வே

முன்ைாேிரியாகக்

என்பது

குறிப்பிைத்ேக்கது. சி.ைபிள்யு. ோதைாேரம் பிள்வளயும், கதரால்.ைி.ைி
ைநாே பிள்வளயும் இப்பல்கவைக் கழகத்ேின் முேல் பட்ைோரிகள் ஆைர்.
சர்.எ .சுப்ரைணிய ஐயர் இப்பல்கவைக் கழகத்ேின் முேல் துவண தைந்ேர்.

5. கல்விச் சீர்திருத்தம்
5.1. தாமஸ் மன்ஜைா -

ோை ைன்தறா, ேைிழ் நாட்டில் கல்ைிச் சீர்ேிருத்ேம் கசய்ைேற்கு

முன்னால் கசன்வன ரா ோனியில் நவைமுவறயில் இருந்ே கல்ைி
முவற பற்றிய ஒரு ஆய்வை (Survey) தைற்ககாண்ைார் (1822). ைாைட்ை
ஆட்சியாளர்கவளக் ககாண்டு ேிரட்ைப்பட்ை ேகைல்களின் அடிப்பவையில்
ேயாரிக்கப்பட்ை

ஆய்ைறிக்வக

பின்ைரும்

கல்ைி

நிவைப்பாட்வைக்

காட்டியது: 1) ேைிழ் நாட்டின் பை ைாைட்ைங்களில் பள்ளிகள் கசயல்பட்டுக்

ககாண்டிருந்ேன; 2) இப்பள்ளிகளின் பயவனப் பிராைணர்களும், பிற உயர்

சாேி ைக்கள் ைட்டுதை கபற்று ைந்ேனர்; 3) ோழ்த்ேப்பட்ை ைக்களும், பிற
பிற்படுத்ேப்பட்தைாருக்கும் கல்ைி ைறுக்கப்பட்ைது; 4) அரசாங்கத்துக்கும்
கல்ைி ைளர்ச்சிக்கும் கோைர்பில்ைாைல் இருந்ேது; 5) அளிக்கப்பட்ை

கல்ைியும் ஒரு சீராக இல்வை ; 6) 12,850,941 ைக்கள் கோவக ககாண்ை
கசன்வன ரா ோனியில் 12,498 பள்ளிகள் ைட்டுதை இருந்ேன! ேைிழ்
நாட்டில் முேல் முவறயாக அறிைியல் ரீேியாக தைற்ககாள்ளப்பட்ை
கல்ைி ஆய்வு இதுதையாகும்.

5.2 மன்ஜைாவின் கல்விக் பகாள்டக
கசன்வன ரா ோனியில் தைற்ககாள்ளப்பட்ை ஆய்வு அறிக்வகயின்

அடிப்பவையில் ோை ைன்தறா ஒரு குறிப்வபத் ேயார் கசய்ோர் (Minute of 10
March 1826). அக்குறிப்பில் ைன்தறா மூன்று முக்கிய பரிந்துவரகவளக்
கூறினார்: 1) ஒவ்கைாரு வருவாய் மாைட்ைத்ேிலும் (Revenue District)
இரண்டு பள்ளிகவளத் துைக்க தைண்டும்; 2) அதேதபான்று, ஒவ்பவாரு
தாலூக்காவிலும்

ஒரு

ெள்ளிடய

ஆரம்ெிக்க

தைண்டும்

3)

இப்பள்ளிகளின் ைளர்ச்சிக்காக அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் ரூ.50,000 நிேி
ஒதுக்க தைண்டும். இப்படி நிேி ஒதுக்குைேன் மூைம் ைக்களுக்குக் கல்ைி
அளிக்க

ஜவண்டியதன்

பொறுப்டெ

அரசாங்கம்

ஜமற்பகாள்ள

ஜவண்டும் என்ெடத வலியுறுத்தினார் ைன்தறா .
ைன்தறாைின் கல்ைித் ேிட்ைத்வே கம்கபனி ஏற்றுக் ககாண்ைது
(1828).

ஆனால்

அத்ேிட்ைத்வே

முவனப்புைன்

கசயல்படுத்துைேற்கு

முன்தப ோை ைன்தறா அகாை ைரணைவைந்ோர் (1827)! ைன்தறாவுக்குப்
பின் அைரது ேிட்ைத்வே முன்னின்று நைத்ேக் கூடியைர்கள் இன்வையால்
கல்ைி

முற்தபாக்கு

முயற்சி

முைங்கிப்

தபாயிற்று.

கல்ைிக்காக

ஒதுக்கப்பட்ை பணம், சரியாகச் கசைைிைப்பைைில்வை. துைக்கப்பட்ை
பள்ளிகள் நலிவுற்ைன. எனினும், ோை ைன்தறா

ைகுத்துக் ககாடுத்ே

கல்ைிக் ககாள்வக பின்ைந்தோருக்கு முன்மாதிரியாக அடமந்தது.

6.சமயப் ெரப்ொளர்களின் கல்விப் ெணி
6.1 நாணயத்தின் இரண்டு ெக்கங்கள்
1498 ஆம் ஆண்டு ைா தகாைகாைா கள்ளிக்தகாட்வைக்கு ைந்ேவேத்
கோைர்ந்து

தபார்ச்சுக்கீ சியர்,

ைச்சுக்காரர்,

பிகரஞ்சுக்காரர்,

தைனியர்,

ஆங்கிதையர் இந்ேியாைின் பல்தைறு பகுேிகளுைன் ைர்த்ேகத் கோைர்பு
ககாள்ள

ைந்ேனர். அைர்கதளாடு சையப் பரப்பாளர்களும் (Missionaries)

ைந்ேனர். ஒரு பக்கம் ைர்த்ேகமும், ைற்கறாரு புறம் கிறித்துை சையப்
பிரச்சாரமும்

காரணங்கள்

நவைகபற்றன.

மூன்று:

1)

சையப்

கல்ைி

ெரப்புதலுக்கான

அறிவைக்

ககாடுப்பேன்

முக்கிய

மூைம்

மக்களிடைஜய கிைித்துவக் கருத்துக்கடள எளிதில் ெரப்ெ முடியும்; 2)
கல்வி

நிறுவனங்கள்

மூைம்

ைக்கதளாடு

கநருங்கித்

கோைர்பு

ககாள்ளைாம்; 3) ைக்களின் நம்ெிக்டகடயப் கபற்றபின் அைர்கடள
மதமாற்ைம் பசய்யலாம். இந்ஜநாக்கங்கடள நிடைஜவற்றுவதற்காக
சையப்

பரப்பாளர்கள்

அைர்களுக்தகற்ற

கல்ைிக்

கல்ைி

ைேைாற்றத்துக்கான

கூைங்கவளத்

முவறவயப்

கருைியாகப்

துைக்கினர்;

அைற்றில்

பின்பற்றினர்;

பயன்படுத்ேினர்;

கல்ைிவய

சுருங்கக்கூறின்,

சையப் பரப்பாளர்களின் கல்ைிப் பணியும் ைேப் பிரச்சாரத் கோண்டும் ஒரு
நாணயத்ேின் இரண்டு பக்கங்கவளப் தபான்றவை.

6.2 ஜொர்ச்சுக்கீ சியர்
முடைசாரா கல்வி
தபார்ச்சுக்கீ சியர்ோன்

இந்ேியாவுக்கு

ைந்ே

முேல்

சையப்

பரப்பாளர்கள். 1542 ஆம் ஆண்டு இந்ேியாவுக்கு ைந்ே புனிே பிரான்சி
தசைியர் (St.Francis Xavier) தராைன் கத்தோைிக்க பிரச்சாரகர். கபயின்
நாட்டில்

பிறந்ே

இைர்

ஏசு

சங்கத்ேின்

(Society

of

Jesus)

தோற்றகர்த்ோக்களில் ஒருைர். புனிே இக்தனசிய ைதயாைா (St. Ignatius
Layola)ைின்
ககாண்ைைர்.

சீைர்.

இவறப்பணிக்காகத்

தசைியர்

மணிடய

ேன்வன

ஆட்டிக்

அர்ப்பணித்துக்

பகாண்டு

கிராமம்

கிராமமாகச் பசன்று சமயப் பிரச்சாரம் கசய்ோர். கிறித்துை சையத்வேப்
பற்றிய சிறு புத்ேகங்கவள ைக்களிவைதய ைிநிதயாகித்ோர். தசைியர் 1543
கசப்ைம்பர்
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ஆம்

தேேி

கேன்

ேைிழ்

நாட்டுக்கு

ைந்து

கிழக்குக்

கைற்கவரயில் ைாழ்ந்ே பரைர்களிைம் ைேப் பிரச்சாரம் கசய்ோர். பரைர்
குழந்வேகளுக்கு மூன்று ைாே காைம் ைினா-ைிவை

ைிளக்க முவற

(Cakechizing) மூைம் கல்ைி அறிவைக் ககாடுத்ோர். புனிே தசைியர் ேைிழ்
நாட்டில் முேல் முவறயாக முடைசாரா கல்ைி (Non-formal Education)டய
அைிமுகப்ெடுத்தினார்.

இலவச உணவுத் திட்ைம்
தபார்ச்சுக்கீ சியர் ேைிழ் நாட்டில் பை பள்ளிகவளத் துைக்கினர்.
ைாணைர் களுக்குப் தபார்ச்சுக்கீ சிய கைாழியில் கல்ைி ககாடுக்கப்பட்ைது.
இப்பள்ளிகளில் கிறித்துைம், ேர்க்கைாேம், இைக்கணம், இவச தபான்ற
பாைங்கள்

கற்பிக்கப்பட்ைன.

குடும்பங்கவளச்

தசர்ந்ே

கிறித்துை

ைேத்வே

ைாணைர்களுக்குக்

ஆேரித்ே

கல்ைிதயாடு

ஏவழ

இைைச

உணவும் அளிக்கப்பட்ைது. தபார்ச்சுக்கீ சியர்கள் முேன் முேைில் கல்ைிக்

கூைங்களில் இைைச உணவுத் ேிட்ைத்வே அறிமுகப்படுத்ேியைர்கள்.
தபார்ச்சுக்கீ சியப்

பள்ளிகளில்

புறக்கணிக்கப்பட்ை,

புறம்

ஏராளைான

ேள்ளப்பட்ை

தைறுபடுத்ேப்பட்ை,

ஏவழ

கல்ைியின் பயவனப் கபற்றனர்.

ைாணைர்கள்

நைன
ீ

6.3 ைச்சுக்காரர்
ஜமடல நாட்டுக் கல்வி
17

ஆம்

நூற்றாண்டில்

பிற

ஐதராப்பியர்கவளப்

தபான்தற

ைச்சுக்காரர்களும் ைியாபார தநாக்கத்தோதை இந்ேியாவுக்கு ைந்ேனர்.
இைர்கள்

ேைிழ்

நாட்டில்

நாகப்பட்டிணத்ேில்

பண்ைகசாவைகவளக்

கட்டினர். பண்ைக சாவைகளில் ெணியாற்ைிஜயாரின் ெிள்டளகளுக்காக
ெள்ளிகடளத் துைக்கினர். இப்பள்ளிகளில் பிற ைாணைர்களும் தசர்த்துக்
ககாள்ளப்பட்ைனர். ைச்சுக்காரர் சையக் கல்ைி பகாடுத்தாலும், பள்ளிகவள
ைே ைாற்றத்துக்குப் பயன்படுத்ேைில்வை. ைச்சுப் பள்ளிகளில் ேரைான
தைவை நாட்டுக் கல்ைி ககாடுக்கப்பட்ைது.

6.4 ஜைனியர்
அைப்ெள்ளிகள்
ைர்த்ேக

தநாக்தகாடு

இந்ேியாவுக்கு

ைந்ே

ைறுப்பியக்கத்வேச்

தசர்ந்ே (Protestants) தைனியர் ைேப் பிரச்சாரத்ேிலும் ைே ைாற்றத்ேிலும்
ேீைிரைாக ஈடுபட்ைனர். எனினும் க ர்ைனியிைிருந்து ேரங்கம்பாடிக்கு
ைந்ே சீகன்பால்க் (Ziegenbalg), பிளட்சன் (Plutchan), கிளர்நான்ைர் (Kler-Nander)
தபான்தறார்

பை

அறப்

பள்ளிகவள

(Charity

Schools)த்

துைக்கினர்.

இப்பள்ளிகளில்

கிறித்துை

ஆகைங்கள்

ோய்

கைாழியிலும்

ஆங்கிைத்ேிலும் கற்பிக்கப்பட்ைன. ஆகைங்கள் ேைிழ் கைாழியில் கைாழி
கபயர்க்கப்பட்டு ைினிதயாகம் கசய்யப்பட்ைன. ேைிழ் இைக்கணம் ைற்றும்

கசால்ைகராேி ேயாரிக்கப்பட்டு, துண்டுப் பிரசுரங்கள் அச்சிைப்பட்டுக்
ககாடுக்கப்பட்ைது. கசன்வன, கைலூர், ேிருச்சி, ேஞ்வச தபான்ற ஊர்களில்

கிறித்துைப் பள்ளிகள் துைக்கப்பட்ைன. இப்பள்ளிகளில் பயிற்சி கபற்ற
ஆசிரியர்கள்

நியைிக்கப்பட்ைனர்.

பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ைன.

சிறுபான்வையினருக்கு

சிறப்புப்

6.5 ெிபரஞ்சுக்காரர்
பாண்டிச்தசரியிலும்,

காவரக்காைிலும்

ேங்களது

ைர்த்ேகக்

குடியிருப்புகவள அவைத்துக் ககாண்ை பிகரஞ்சுக்காரர் தகாத்ேீ (Kothees)
என்று அவழக்கப்பட்ை வையங்களில் துைக்கப் பள்ளிகவளத் துைக்கினர்.
இப்பள்ளிகளில்

மாணவர்கள்

ககாள்ளப்பட்ைனர்.
உயர்நிடலப்

துைக்கப்

ெள்ளிகளில்

கற்ெிக்கப்பட்ைன.
பாைைாக இருந்ேது.

அவனத்துப்

எவ்வித

தைறுபாடுைின்றி

பள்ளிகளில்
ெிபரஞ்சு

ோய்

கைாழியிலும்,

பமாைியிலும்

பள்ளிகளிலும்

தசர்த்துக்

கிறித்துைம்

ொைங்கள்
கட்ைாயப்

6.6 ஆங்கிஜலயர்
அைப்ெள்ளிகள்
ைர்த்ேகத்துக்காக இந்ேியாவுக்கு ைந்ே பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்ேியக்
கம்கபனி காைப் தபாக்கில் அரசாங்க அவைப்பாக உருைாற்றம் அவைந்ேது.
கம்கபனியின் துைக்க காைத்ேில் ஆங்கிை ைர்த்ேகர்கதளாடு சையப்
பரப்பாளர்களும் ைந்ேனர். அவே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஊக்குைித்ேது.
1698 பட்ையச் சட்ைம் (Charter Act) கம்கபனியின் ெண்ைகசாடலகளில்
சையப்

பரப்பாளர்கவள

வைத்துக்

ககாள்ைேற்கு

ைழி

ைகுத்ேது.

இச்சட்ைத்ேின் ஒரு ைிேியின்படி இங்கிைாந்ேிைிருந்து ைந்ே ஒவ்கைாரு
ைர்த்ேகக் கப்பைிலும் ஒரு ைேகுரு (Chaplain)வும் ைந்ோர். ைே தபாேகர்கள்
கம்கபனியில் பணியாற்றிய பல்தைறு சையங்கவளச் தசர்ந்தோரிவைதய
கிறித்துை ைேத்வேப் பற்றிக் கூறினர். இைர்கள் பை அறப் பள்ளிகவள
(Charity Schools)த் துைக்கினர். 1787 இல் கசன்வனயில் துைக்கப்பட்ை ஒரு
கபண்கள் அநாவே இல்ைமும் (Female Orphan Asylum), ஆண்களுக்கான
அநாவே இல்ைமும் புகழ் கபற்றுத் ேிகழ்ந்ேன. ஆண்கள் காப்பகத்ேில் ைே

அறிவுவர

முவற

(Monitorial

System)

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது.

இந்ே

முவறவய ைாக்ைர் ஏ.கபல் (Dr.A.Bell) நவைமுவறப்படுத்ேினார். அறப்
பள்ளிகள்

அவனத்தும்

கிறித்துை

ைேத்வேப்

பரப்புைேற்காகத்

தோற்றுைிக்கப்பட்ைவைதயயாகும். கிர் நான்ைர் (Kiernander) கசன்வனயில்

பை அறப் பள்ளிகவள ஆரம்பித்ோர். சுைார்ட் (Shwartz) ேிருச்சியிலும்,
ேஞ்வசயிலும்,

ராைநாேபுரத்ேிலும்,

சிைகங்வகயிலும்

பள்ளிகவளத் துைக்கினார்.

இத்ேவகய

6.7 சமயப் ெரப்பு சங்கங்கள்
மூன்று கைடமகள்
18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுேியில் சையப் பரப்பாளர்கள் ஆங்கிைக்
கம்கபனியின்

ஆேரவை

ைர்த்ேகத்வேைிை

காட்டியதேயாகும்.
Wilberforce),

சார்ை

இழந்ேனர்.

அரசாங்க

இவே

நிர்ைாகத்ேில்

அறிந்ே

கிராண்ட்

அேற்குக்

ைில்ைியம்

(Charles

Grant)

காரணம்
அேீே

கம்கபனி

அக்கவற

ைில்பர்தபார்

தபான்ற

(William

இங்கிைாந்ேின்

கசல்ைாக்குைிக்க அரசியல்ைாேிகளும், அேிகாரிகளும் காைத்துக்தகற்ற
சையப் பரப்பாளர்கவள இந்ேியாவுக்கு அனுப்ப தைண்டும் என்று பிரிட்டிஷ்
அரசாங்கத்துக்கு கநருக்கடி ககாடுத்ேனர். அேன் ைிவளைாக 1813 பட்ையச்
சட்ைம் ேிருத்ேப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ைது. இத்ேிருத்ேம் மூன்று முக்கிய
கைவைகவள

அடிக்தகாடிட்டுக்

காட்டியது:

1)

கம்கபனியின்

கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் இருந்ே ைக்களின் ைகிழ்ச்சிவய அேிகப்படுத்துைது; 2)
ைக்களிவைதய ைாழ்க்வகக்குப் பயன்பைத்ேக்க அறிைியல் அறிவையும்,
ஒழுக்க உயர்வுக்கான நைைடிக்வககவளயும் தைற்ககாள்ைது; 3) சையப்
பரப்பாளர்கள் ைாழ்ைியல் கல்ைிக்கு முக்கியத்துைம் அளிப்பது.

புதிய அணுகுமுடை
கம்கபனியின் புேிய அணுகுமுடையின் மூைம் கிறித்துை கல்ைி
நிறுைனங்களில் சையம் சாரா நைன
ீ
கல்ைிவயக் ககாடுப்பேன் மூைம்
சையப் பிரச்சாரம் கசய்யப்பட்ைது. இந்ே தநாக்கத்தோடு பை சையப் பரப்பு
சங்கங்கள் (Missionary Societies) ேைிழ் நாட்டில் துைக்கப்பட்ைன. கசன்வன
ரா ோனியில் கிறித்துை அறிவுச் சங்கம் (Society for Christian Knowledge)
துைக்கப்பட்ைது. இச்சங்கம் 9 பள்ளிகவள ஆரம்பித்ேது; அதேதபான்று
கைைியன்

ைிஷன்

(Wesleyan

Mission)

கசன்வனயில்

இரண்டு

பள்ளிகவளயும், நாவகயில் இரண்டு பள்ளிகவளயும் ஆரம்பித்ேது. 1814

ைிருந்து

1823

ககாடுக்கப்பட்ைது.

ைவர

இப்பள்ளிகளில்

ைேப்

பிரச்சாரக்

கல்ைி

தரமான கல்வி
சமயப் ெரப்பு சங்கங்கள் தரமான சமயம் சாரா கல்வியின் மூலம்

சமயப்

ெிரச்சாரம்

தேவைகவளப்

கசய்ேனர்.

பூர்த்ேி

ைேம்

ைாறுபைர்களின்

கசய்ேனர்;

கல்ைித்

இைற்றுக்தகற்ப

இந்ேிய

ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்ேனர். இச்சங்க உறுப்பினர்கள் பிராந்ேிய
கைாழிகவளக் கற்றுக் ககாண்ைனர். கிறித்துை ஆகைங்கள் ேைிழில் கைாழி

கபயர்க்கப்பட்ைன. அநாவே இல்ைங்கவள இங்கிைாந்ேிைிருந்து ைந்ே
சையப் ெரப்ொளர்களின் துடணவியர் கைனித்துக் ககாண்ைனர். இைர்கள்

மு லீம் கபண்களின் ைடுகளுக்குச்
ீ
கசன்று பாைம் கசால்ைிக் ககாடுத்ேனர்!
இது

சினானா

கல்ைி

(Zeenana

Education)

என்று

அவழக்கப்பட்ைது.

ேிருகநல்தைைியில் கபண்களுக்காக ஒரு உணைகப் பள்ளி (Boarding School)
துைக்கப்பட்ைது (1821). காட்டிஷ் தேைாைய சங்கம் (Scottish Church Society)
கசன்வனயில் 6 பள்ளிகவள ஆரம்பித்ேது. இேில் 20 இந்துப் கபண்களும்
படித்ேனர் (1840). ைண்ைன் சையப் பரப்பு சங்கம் (London Missionary Soceity)
பை இருபாைர் பள்ளிகவள (Co-educational Schools)த் துைக்கியது.

6.8 மதிப்ெீடு
ேைிழ் நாட்டில் சையப் பரப்பாளர்களின் கல்ைி ைற்றும் பிரச்சாரப்

பணிகவள

நான்கு

நூற்றாண்டிைிருந்து
நாடுகளிைிருந்து

காை

கட்ைங்களாகப்

18

ைந்தோர்

ஆம்

பிரிக்கைாம்:

நூற்றாண்டு

அைரைர்

ைசேி

1)

ைவர

16

ஆம்

ஐதராப்பிய

ைாய்ப்புகளுக்தகற்பப்

பணியாற்றினர். 2) 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இவைப் பகுேி ைவர கிறித்துை
ைிரிைாக்கப் பணி உச்சகட்ைத்வே எட்டியது; 3) 19 ஆம் நூற்றாண்டின்
இவைப் பகுேியிைிருந்து 20 ஆம் நூற்றாண்டு முற்பகுேி ைவர நைன
ீ
சையம்

சாராக்

கல்ைி

தைற்ககாள்ளப்பட்ைது.

4)

முவறயின்
20

ஆம்

மூைம்

நூற்றாண்டு

ைேத்

கோண்டு

முற்பகுேியிைிருந்து

இந்ேியா ைிடுேவை அவையும் ைவர கிறித்துை அவைப்புகளின் தநாக்கும்
தபாக்கும் ைறுபரிசீைவன கசய்யப்பட்ைன. அேன் ைிவளைாக இந்ேியா
சுேந்ேிரம்

கபற்றபின்

சையம்

சாராக்

ககாள்வகவயப்

இக்காைகட்ைங்களில் எப்தபாகேல்ைாம் ைக்கள்

பின்பற்றியது.

