
                                        தற்கால  இந்தியாவில்  ததால்லியல் 

                                         

இருபத்த ொன்றொம் நூற்றொண்டு இந் ியொவில் த ொல்லியல் (Archaeology) 
துறறயொனது   அ ிக எ ிப்பொர்ப்பு (Exciting) உறைய ொகவும் பல சிக்கல்கறை 
(Challenging) எ ிர்தகொள்ளும் ஒரு துறறயொக உள்ைது. த ொல்லியல்  

ஆய்வொைரொகிய  நொமும் சில இைர்பொடுகறை சந் ிக்கிறறொம் குறிப்பொக ஆய்வு 
தசய் ற்கொன நி ி மூலங்கறை (Funding) எங்கிருந்து  தபறுவது மட்டுமின்றி 
,நமது எ ிர்கொல வொழ்றகறய (Future career choices) எவ்வொறு 
அறமத்துதகொள்வது என்பது த ொைர்பொன  பிரச்சிறன த ொைர்பொகவும்  நொம் 
சிந் ிக்க றவண்டியிருக்கிறது.  இந் ியொவில்  ற்றபொற ய ஆய்வுச் சூலில்  

த ொல்லியல் ஆய்வுகள்  த ொைர்பொன  அவசியம், அவற்றில் பயன்படுத்  
றவண்டிய வழிமுறறகள், அ ற்கொன நி ி ஆ ொரங்கறை எவ்வொறு தபறுவது 
மற்றும்   தபொது மக்கள்   த ொல்லியல் ஆய்வுகள் மீது தகொண்டுள்ை ஆர்வம் 
த ொைர்பொன விையங்கறை முன்னிறலப்படுத்   ற்றபொது துறறச்சொர்ந்  
மொணவ அறமப்பு  அவசியப்படுகிறது.. 

இந்  உறரயொைல்கறைத் த ொைர இந்  மொநொடு ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ைது, 

மற்றும்  விரிந் ைவில்  பின்வரும்  கருத் ொக்கங்கறை உள்ைைக்கியிருக்கிறது.. 

தற்கால இந்தியாவில்  ததால்லியல் துறையின் வளர்ச்சி   

 ற்கொல இந் ியொவில் நகர்புற விரிவொக்கம் ( Urban centres,) த ொைர் விவசொய  
பணிகள், (Agricultural expansions)  சுரங்கம்( Mining)  மற்றும் மணல், கல்குவரிகள் 
(Quarrying) நைவடிக்றககறை விரிவுபடுத்துவ ன் விறைவொக நிலப்பகு ிகைில் 

தபரிய அைவிலொன மொற்றங்கள் (changes on the landscapes) நிகழ்கின்றன. இது 
நன்கு அனுபப்பட்ை ஒரு விறையமொக இருந் ொலும்., இவற்றிி்ல் இருந்து நம் 
கற்றுதகொள்ளும் பொைம் என்ன என்பது த ொைர்பொக ஒரு விரிவொன ஒரு 
உறரயொைறல நிகழ்துவ ன் வொயிலொக கிறைக்கின்ற தபொது அனுபவங்கறை 
பகுபொய்வு தசய் வன் மூலமொக  எ ிர்கொலத் ில் இவற்றற எவ்வொறு 
முறறப்படுத்துவது என்பது  த ொைர்பொன ஒரு படிப்பிறனறய கற்க இந்  
உறரயொைல்கள் ஏதுவொக  இருக்கும் என்று நம்புகிறறொம்..  



இந்திய ததால்லியலில்  புல அனுபவங்களும்  மற்றும்  தபாறுப்புகளும் 

இந் ிய த ொல்லியறல  ிறம்பை  எழுதுவற்கு  என்றற  சில  ஆய்வு 
முறறறமகள் இருக்கின்றன.  இருப்பினும், தபொதுவொக, முறறறமயியல்  

சொர்ந்   விவொ ங்கள்  வரலொறு றபொன்ற துறறகைில் மிகவும் அடிக்கடி  
ஏழகின்றன.. இருப்பினும் கல்வியில் சொரந்  தவைியடீுகைில்  இந்   
முறறறமயியல் சொர்ந்   பறைபக்கங்கள் மிக அரி கறவ உள்ைன. 
உ ொரணமொக,    த ொல்லியலில் நம் கற்றவற்றற  த ொல்லியில் இைங்கைில் 
கண்ை விறையங்கறைொடு எவ்வொறு த ொைர்படுத் ி விைங்கதகொண்டுறமொ 
அற  பிறரும் விைங்கிதகொள்ளும வண்ணம் வழிமுறறகறை உருக்குவற  
இப்ப யற்சியின் றநொக்கமொக உள்ைது. 

விளிம்பு நிறல சமூகமும், ததால்லியிலும் 

இந்   றலப்பொனது இந் ியொவின் புவியியல்/இைம்சொர்ந்  சில  
விையங்கறைொடும், பற்றொக்குறற அல்லது பஞ்சத் ின் கொரணமொக 
.தவைிறயறுகிற  அல்லது தவைிறயறும் நிறலக்கு  ள்ைப்படுகிற விைிம்பு 
நிறல சமூகங்கள் மற்றும் குழுக்கள் த ொைர்பொன நமது  சிந் றன மற்றும் 
அது த ொைர்பொன விவொ ங்கைிி்ல் ஈடுப்படுவற  றநொக்கமொக தகொண்டுள்ைது.  

. 

இன்றைய ததால்லியிலில் பாரம்பரியமும் அரசியலும்   

கைந்  கொலத்ற  மக்கள் புரிந்து தகொள்வது எ ொர்த் மொனது. த ொல்லியல்  
ஆரொய்ச்சியொைர்ைொகிய நொம் அடிக்கடி எ ிர்தகொள்வது யொத னில்  அளும் 
அரசும் அல்லது நி ி வழங்கும் நிறுவனங்களும் ஆய்வுமுடிவுகறை  
பயன்படுத்  பிறவற்றுைன் த ொைர்படுத்  த ொைச்சியொக அகழொய்வுகறை  
தசய்ய றகட்டுக்தகொள்ைப்படுவது. ஆனொல்  த ொல்லியல்  தபரும்பொலும் 

அறையொைம் மற்றும் அரசியல் தபொது நலனில் த ொைர்புறையது. இந் ிய 

த ொல்லியலில் இந்  பல்றவறு அம்சங்கறை ஆய்வு தசய்யவற   இந்  

 றலப்பின் றநொக்கமொக உள்ைது. 



ததால்லியல் துறைச் சார்ந்த ததசிய மற்றும் மாநில தரவுத்தளங்களின்  

இன்றை பயன்பாடு. 

த ொல்லியில் துறறயின் கீழ்  உள்ை தபரிய / மிகதபரிய  ரவு ைங்கைின் 

பயன்பொடு (including digital)  இப்றபொது மிகவும் அ ிகமொக உள்ைன. இறவகள் 

 ிறந்  மூலமொக (open source)  இருக்க றவண்டுமொ? அல்லது   அணுகுவ ில் 

கட்டுப்பொடு (limited in access ) உள்ை ொ?  இறவகள் கல்வித்துறற மற்றும் அரசு 

நிறுவனங்கைின் பல்றவறு பயன்பொட்டு  நலன்கறைக் தகொண்டுள்ை ொல் 
இ றன சிலர் மட்டும் பயன்படுத்தும் வி மொக கட்டுப்படுத்  இயலொது 
ஆனொல் சில சிறப்பு றகள்விகறை எழுப்பி  ிறப்ப ற்கொன பொதுகொப்றப 
அ ிகரிக்க தசய்யலொம். இந்   ரவுத் ைங்கைில் தவைியிைப்பட்ை அல்லது 
பகிரப்பட்ை வழிகறைக்  எவ்வொறு கொண்பது, இந்  விறையங்கள்    

த ொைர்பொக விவொ ிக்கும் ஒரு பகு ியொக இத் றலப்பு உள்ைது. 

 

 
 

ததால்லியல் வழியாக  இறைக்கால மற்றும் சமகால சமூகங்கள் 

இத் றலப்பு த ொல்லியல் சொன்றுகறை எவ்வொறு  மூல ஆ ரங்கைொக 
பயன்படுத்துவது த ொைர்பொக விவொ ிக்க முற்படுகிறது. குறிப்பொக 
த ொல்லியல் சொன்றுகள் இறைக்கொல (medieval) மற்றும் சமகொல (contemporary) 
வரலொற்று நிகழ்வுகைின் சிலவற்றிக்கு  சொன்றுகைொக  உள்ைன, என்பது  
நன்கு அறிந்  ஒரு விறையமொக உள்ைது. இந்  விையங்கறை றகள்வி-
ப ிலொக அல்லது விமர்சன பகுப்பொய்வுக்கு உட்படுத்  இந்  உறரயொைல்கள் 
வழிவகுக்கும் என்று நம்புகிறறொம்.. 

 

 

 



இந்திய ததால்லியலிி்ல்  அைிவியலும், ததாழிநுட்பமும்  

இன்றற சூழலில் அறிவியல் வைர்ச்சின் உந்து ல் (evolution of scientific temper) 
கொரணமொக இந் ிய த ொல்லியலிலும் கட்டுபொைற்ற அறிவியல் கருவிகள் 
(scientific tools) மற்றும் அறிவியல் முறறயிலொன உகத் ிகள் (scientific techniques 
)பயன்படுத் ப்படுகின்றன. இ ன் கொரணமொக உற்சொகம், ப ட்ைம் மற்றும்  

ஆர்வம் ஆகியவற்றின்  ஊற்றொக இந்  பு ிய 'பு ிய த ொல்லியல்' 
வருறகயொனது இருக்கின்றது.. இத்  றலப்பொனது  இந் ியச் சூழலில் ( Indian 
context.) இந்  றகள்விகைில் சிலவற்றற  விவொ ிப்பற  றநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ைது. 

 

தபாதுவான ததால்லியல், இந்திய கல்வி முறைகளில்  ததால்லியல் 

இ ற்கு முன்பு இருந் ற  விை சமுகஅறிவியல்  பள்ைி பொைத் ிட்ைங்கைில் 
த ொல்லியல்   தபரும்பொலும் அ ிகமொக, றசர்க்கப்படுகின்றது, இ ன் ஊைொக 
குழந்ற கள் மற்றும் தபரியவர்கள் கைந்  கொலத்ற  பற்றி அறிந்து 
தகொள்ைவும் அது  த ொைர்பொக சிந் ிக்கவும் முடிகிறது. இந்  அமர்வு 
அனுபவங்கள் மற்றும் விவொ ங்கள் மூலம் இ ன் சிறப்புகறை பற்றி 
கருத் து த ரிவிப்பற  றநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



தபங்களூருவின் ற சிய ஆய்வு றமயத் ில் (National Institute of Advanced Studies, 
Bangalore) 2018 ஜூறல 24 மற்றும் 25 ஆம் ற  ி நறைதபறும்.இரண்டு நொள் 

மொநொட்டில் கட்டுறர வொசிக்க  ஏப்ரல் 1,-2018 முன்ன ொக ஆய்வு சுருக்கத்ற  

சமர்ப்பிக்க  னிநபர்கள் அறழக்கப்படுகின்றனர். ற ர்ந்த டுக்கப்பட்ை ஆய்வு 
சுருக்கங்கள் பரிசிலிறனக்கு பின் விரிவொன கட்டுறரயொக வழங்க றவண்டும். 
இம் மொநொட்டில் ஆங்கிலத் ில் மட்டுமன்றி இந் ியொவின்  பிற  அ ிகொரப்பூர்வ 

தமொழிகைிலும் உள்ை கட்டுறரகள் வழங்க அனும ிக்கப்படுகிறது. 

 

 

 இந்  மொநொட்டில், றபரொசிரியர் லின் மிஸ்தகல், ஸ்ைொன்றபொர்ட் பல்கறலக்கழகம், 

அதமரிக்கொ), Prof Lynn Meskell, (Stanford University, USA) ைொக்ைர் பிரபொகர் நந் றகொபொல், 

இந் ியொவின் த ொல்தபொருள் ஆய்வுக் கழகம், Dr Prabhakar Nandagopal, (Archaeological 

Survey of India, New Delhi)  மற்றும் ைொக்ைர் றேமந்  க ொம்பி (த ொல்லியல் அறிஞர், 

சு ந் ிர அறிஞர்) Dr. Hemanth Kadambi (Archaeologist, Independent Scholar) றபொன்ற பிரபல 

றபச்சொைர்கள் உட்பை கலந்  தகொள்ைவிருக்கின்றனர். த ொல்லியல் 
ஆய்வுகறை  ஊக்கம் மற்றும் தநறிப்படுத்தும் றநொக்கில் நைத் தபறும் இந்  
மொநொட்டில் கல்வியொைர்கள், ஆரொய்ச்சியொைர்கள் மற்றும் மொணவர்கள் றமலும் 
பொரம்பரிய கல்வி நிறுவனங்கள் / ஆய்வு நிறுவனங்கள் .இத்துறறயில் ஆர்வம் 
உள்ை  னிநபர்கள்.,  ங்கைது பங்கைிப்பறன கட்டுறரயொக வழங்க 
அறழக்கப்டுகிறொர்கள்…  

 ங்களுக்கு இந்  மொநொடு த ொைர்பொக ஏற னும் சந்ற கங்கள் அல்லது 
விைக்கங்கள் ற றவப்பட்ைொல் இந்   (disseminatingarchaeology@gmail.com) 
மின்அஞ்சல் முகவரிக்கு எழு வும்..  

mailto:disseminatingarchaeology@gmail.com

