
சீனக் கலாசாரத்தில் கல்வ�மான் 

கல்வ� கற்ேறார், அதிகா�கள், வண�கர்கள் 

 

பல �ற்றாண்�களாக சீனக் கலாசாரத்தில் கல்வ�மான் எனப்ப�வ� மிக உயர்வாகப் 

பார்க்கப்பட்ட�. பாரம்ப�ய �வ�கைளப் ப�க்கத் ெத�ந்ேதார், எ�த, ஓவ�யம் வைரய, இைச 

வாசிக்க, கல்வ� கற்க ��ந்ேதார் ஆகிேயா�க்� ெப�ய ம�யாைத வழங்கப்பட்ட�. அரசாங்க 

ஊழியர், ெவற்றிகரமான வண�கர், ெவள�நாட்�ச் சீனர் என யாராக இ�ந்தா�ம் கல்வ�கற்ற 

தன� நபர்கள் சீனக் கலாசாரத்தில் �க்கியப் பங்� வகித்தனர்.   

 

 
கன்ஃப��ஷியசின் ெகாள்ைகக�ம் ச�க ��மர�ம் 

 

கல்வ�மாைனச் சித்தி�க்�ம் எ�த்�க்கள் கன்ஃப��ஷிய�க்�ச் (551–479 BC) ெசாந்தமானைவ. 

அவர் காலத்தில் இ�ந்த அரசியல் ெகாந்தள�ப்�, ேபார் ஆகியவற்�க்�ப் பதில் ��ம் 

வைகய�ல் ச�கத்ைத நிைலப்ப�த்த ஒ� ச�கக் ேகாட்பாட்ைட உ�வாக்கினார் 

கன்ஃப��ஷியஸ். டாங் சாம்ராஜ்யத்தின் (618–907) ெதாடக்கத்தில், ேதர்��ைற �லம் 

ச�கத்தில் �ன்ேனற ��ந்த�. அந்த ேதர்வ�ல் கன்ஃப��ஷியஸ் பைடப்�கள் �றித்த 

அறிைவச் ேசாதிக்�ம் ேகள்வ�கள் ேகட்கப்பட்டன. ேமண்ட�ன்ஸ் என்றைழக்கப்பட்ட 

கல்வ�மான்-அதிகா�கள் ச�க அைமப்ப�ல் ஆகேமல் மட்டத்தில் ைவக்கப்பட்டனர். என��ம் 

கல்வ�மான் என்பதன் ெபா�ள் காலப்ேபாக்கில் மாறி, மிங் சாம்ராஜ்யத்தின் (17ஆம் 

�ற்றாண்�ன் ஆரம்பப்ப�தி) கைடசிக் கட்டத்தில் ெசல்வந்த வண�கர்க�டன் கலந்�ேபான�.    

 

 
உண்ைம அல்ல� வ��ப்பம் 

 

உண்ைமயான கல்வ�மான்கள் தங்கள் வாழ்நாள் ��வைத�ம் இலக்கியத் திறைன�ம் உள் 

ஒ�க்கத்ைத�ம் ேமம்ப�த்திக்ெகாள்ள அர்ப்பண�த்�க் ெகாண்டனர். நிைறய ேபர் 

கல்வ�மான்களாக வர வ��ப்பப்பட்� இந்த ெகாள்ைககைள ப�ன்பற்றினர்.  ச�கத்ைத 

ஒட்�ெமாத்தமாக �ன்ேனற்�வதற்� கல்வ�மான்கள் நன்ெனறிக�டன் நடந்� ெகாள்ள 

ஊக்�வ�க்கப்பட்டனர்.  

 

 
சிங்கப்��ல் கல்வ�மான்கள் 
17ஆம் 19ஆம் �ற்றாண்�க�க்� இைடப்பட்ட காலத்தில் திரவ�யம் ேதட பல சீனர்கள் 

ெதன்கிழக்காசியாவ�ற்� வந்தனர். ெவற்றிகரமான வண�கர்கள் கல்வ� சார்ந்த நடவ�க்ைககள�ல் 

கவனம் ெச�த்தத் ெதாடங்கினர். அதனால் அவர்க�க்�ம் வண�கர்க�க்�ம் இ�ந்த 

பாரம்ப�ய ச�க இைடெவள� �ைறயத் ெதாடங்கிய�. சிங்கப்��ன் ஆரம்பகால திேயாச்சி� 

ச�கத்தின் தைலவர் சியா இ� ஜின், தன் வாழ்நாள�ன் ப�ற்ப�திய�ல் ஓவ�யம் வைரவ�, 

ைகெய�த்�க் கைல ஆகியவற்ைறக் கற்�க் ெகாண்டார். ஆங்கிலம் கற்ற பரானாக்கான் 

இனத்தவரான லிம் �ன் ெகங், கன்ஃப��ஷியஸ் வ�ழிப்� இயக்கத்தின் தைலவராக ஆனேதா�, 

சீனாவ�ல் ஆேமாய் பல்கைலக் கழகத்தின் தைலவ�மானார். பணக்கார ெவள�நாட்�ச் சீனர்கள் 

பணம் ெகா�த்� பட்டங்கைள வாங்கி, ேமண்ட�ன்கள�ன் சீ�ைடகைள�ம் �த்திைரகைள�ம் 

அண�ந்� ெகாண்டனர். அந்தச் சின்னங்கைள அண�ந்�ெகாள்ளத் த�தி ெபறாேதா�ம் அவற்ைற 

அண�ந்தனர்.  

  



நிைலயான ச�கத்தின் அ�த்தளம் 

கன்ஃப��ஷியன�சம்  

 
ேசாவ் சாம்ராஜ்யத்தின் இ�திக் கட்டத்தில் உள்நாட்�ப் ேபா�ம் அரசியல் ஊழ�ம் நிைறந்த 

காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர் கன்ஃப��ஷியஸ். ச�கத்ைத ஒ�நிைலப்ப�த்த அவர் 

சடங்�க�ம் இைச�ம் கலந்த �ைறையப் ப�ந்�ைரத்தார். ெபற்ேறார், உடன்ப�றப்�க்கள், 

வாழ்க்ைதத் �ைணவர்கள், நண்பர்கள், ஆட்சியாளர்கள் ஆகிேயா�க்கான பேராபகாரத்தின் 

அ�ப்பைடய�ல் ஐந்� மன�த உற�கைளச் �ற்றி அவர� ேபாதைனகள் அைமந்தன.   

 
அவ�ன் எண்ணங்கைள அவர� மரணத்திற்�ப் ப�ற� அவைரப் ப�ன்பற்றியவர்க�ம் வரலாற்� 

ஆசி�யர்க�ம் எ�தி ைவத்�ள்ளனர். சீனா, ஜப்பான், ெகா�யா, பல ெவள�நாட்�ச் சீன 

ச�கங்கள் ஆகியவற்றில் கன்ஃப��ஷியன�சம் �க்கியப் பங்� வகிக்கிற�.  

 

 

கன்ஃப��ஷியன�சத்தின் எ�ச்சி�ம் வ �ழ்ச்சி�ம் 

 
சீனாவ�ல் கன்ஃப��ஷியன�சம் வ�வான இடத்ைதப் ப��த்தி�ந்தா�ம் சில காலகட்டங்கள�ல் 

அ� இறக்கத்ைதச் சந்தித்த�. கி� 221-ல் சீனாைவ ஒ�ங்கிைணத்த �தல் மன்னர், 

கன்ஃப��ஷிய �ல்கைள எ�த்ததாக�ம், தன� சீர்தி�த்தத்ைத எதிர்த்த கல்வ�மான்கைளக் 

ெகா�ைமப்ப�த்தியதாக�ம் �றப்ப�கிற�. ஆனால், அதற்�ப் ப�ன் வந்த ஹான் சாம்ராஜ்யம் 

கன்ஃப��ஷியன�சத்ைத ேதசத் தத்�வமாக ஏற்�க்ெகாண்ட�.  

 
பாரம்ப�ய �ட நம்ப�க்ைககைள ஒ�க்கித் தள்ள�, அறி�சார்ந்த இயக்கமாகக் க�தப்பட்ட 

நிேயா-கன்ஃப��ஷியன�சத்�க்� ஆதரவான ெகாள்ைக ேசாங், மிங் சாம்ராஜ்யங்கள�ல் 

ப�ரபலமான�. 1900 வாக்கில் பாரம்ப�ய சீன ச�கத்ைத நவ �னமயமாக்�ம் ேநாக்கில் 

ேமற்கத்தியத் தத்�வங்கைள�ம் தன்�ள் இைணத்�க் ெகாண்ட� �திய வைக 

கன்ஃப��ஷியன�சம்.  

 
 

  



கல்வ�மா ன�ன் கைலக்�டம் 

 
மிங் அல்ல� சிங் சாம்ராஜ்யத்தையச் ேசர்ந்த உன்னத கல்வ�மான் ப�க்க, தியானம் ெசய்ய, 

ைகெய�த்�க்கைல பய�ல, ஓவ�யம் வைரய, சிறிய ெபாக்கிஷங்கைள அ�பவ�க்க, மற்ற 

கல்வ�மான்க�டன் கலந்�றவாட தனக்ெகன ஒ� கைலக்�டத்ைத அைமத்�க் ெகாள்வார். 

எ��வதற்� �க்கியமான க�வ�களான ��ைக, ைம, தாள், ைமதாங்கி ஆகியைவ 

கைலக்�டத்தின் நான்� கல்வ�ப் ெபாக்கிஷங்கள் என்� அைழக்கப்பட்டன.  

 
மிங் காலத்தின் திறனாய்� �த்தகங்கள�ல் தங்கள் கைலக்�டங்கள�ல் உள்ள அைறகலன்கள், 

ெபா�ள்கள் பற்றி கல்வ�மான்கள் வ�வ�த்�ள்ளனர். இந்த கல்வ�மான�ன் கைலக் �டம் 

அைமவதற்கான எங்க�ைடய க�த்தாக்கம், அந்த �ல்கள�ல் உள்ள அ�ப்பைடகள�லி�ந்� 

எ�க்கப்பட்ட� ஒ� கல்வ�மான�ன் அழகியல் சார்ந்த �றிக்ேகாள�ன் ெவள�ப்பாடாக அந்தக் 

கைலக் �டங்கள் அைமந்தி�ந்தன. கவனம் சிைதயக் �டா� என்பதால் ெபா�வாக அவற்றில் 

�ைறவான ெபா�ள்கேள இ�க்�ம்.    

 
ஓய்ெவ�க்க�ம் தன�ைம ெகாள்ள�ம்�ட அந்தக் கைலக் �டங்கள் பயன்பட்டன. 

இயற்ைகய�லி�ந்� எ�ச்சி ெபற கைலக்�டத்திலி�ந்� ேதாட்டம் ெத�வ� �க்கியமாகக் 

க�தப்பட்ட�.   

 
அ�ேபான்ற கைலக் �டங்க�க்கான அைறகலன்கள் அ�ய மரங்களால் ெசய்யப்பட்டன. 

அதற்காக ஹூவாங்ஹூவாலி மரங்கள் ெதன்கிழக்காசியாவ�லி�ந்� இறக்�மதி 

ெசய்யப்பட்டன. மிங் காலத்தின் ப�ற்ப�திய�ல் வர்த்தகக் கட்�பா�கள் ந�க்கப்பட்ட�டன் 

ெவள�நாட்�லி�ந்� மரங்கள் கிைடக்கத் ெதாடங்கின.  

 

  



பயணம் ெசய்த கல்வ�மான்கள் 

 
பயணம் 

 

கல்வ�மான்-அதிகா�கள் நா� ��வ�ம் பல்ேவ� அ�வலகங்க�க்� மாற்றப்பட்டனர். இடம் 

ெபயர்வ�, அங்� நிைலெகாள்வ�, பைழய நண்பர்கைள�ம் இயற்ைக இடங்கைள�ம் பார்க்கச் 

ெசல்வ�, கல்வ�கற்ற பல்ேவ� ��க்கைளத் ெத�ந்� ெகாள்வ� ேபான்றைவ 

கல்வ�மான்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைறயான�. நில, ந�ர்ப் ேபாக்�வரத்தில் ஏற்பட்ட �ன்ேனற்றம் 

அவர்கள�ன் பயணத்ைத எள�ைமயானதாக�ம் வழக்கமானதாக�ம் ஆக்கிய�.  

 

 
ஃ�ஜியன் அைறகலன் 

 

ெதற்� சீனாவ�ன் ஜியாங்னான் ப�திய�ல் உ�வாக்கப்பட்ட மிங் அைறகலன்கள�ன் எள�ய 

வ�வங்கள் பார்ப்பதற்� அழகாக இ�ந்தேதா� நைட�ைறக்� உகந்ததாக�ம் இ�ந்தன. 

ேமைசகைள�ம் நாற்காலிகைள�ம் எள�தாகக் கழற்றி ஓ�டத்திலி�ந்� இன்ெனா� 

இடத்திற்�க் ெகாண்� ெசல்ல ���ம்.  

 

இேத பாண�ய�ல் ஃ�ஜியன் அைறகலன்கள் ெசய்யப்பட்டன. ஆனால் அைவ அந்த 

வட்டாரத்திற்ேக உ�ய “ேகாழி- இறக்ைக” மரம் ேபான்ற க� மரங்களால் ெசய்யப்பட்டன.  
 

  



நான்� கலாசாரத் ேதடல்கள் 
 

“சிதர் இைசக்க�வ�, ெவய்ச்சி வ�ைளயாட்�, ைகெய�த்�க்கைல, ஓவ�யம்” ஆகிய நான்� 

கலாசாரத் ேதடல்கள�ல் உ�வாக்கப்பட்ட சீன ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் ஈ�படேவண்�ம் என்� 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட�. ஒ�வ�ன் நடத்ைதைய ேமம்ப�த்�வேத அந்த நடவ�க்ைககள�ன் 

ேநாக்கம்.  

 

சிதர் எனப்ப�வ� த�ய சக்திகைளப் �றந்தள்ள�, ஒ�வ�க்� சிந்ைதத் ெதள�ைவ�ம் பக்தி 

வலிைமைய�ம் தரக்��ய ஒ� ெதய்வ �க இைசக் க�வ�யாகக் க�தப்பட்ட�. ெவய்ச்சி 

வ�ைளயாட்� (ஐப்பான�ல் ேகா என்� அைழக்கப்ப�கிற�) ேபார்த்திறன் சிந்தைனக்�ம் 

ெபா�ைமக்�ம் சிறந்த பய�ற்சி வழங்�கிற�. உடல், மனத் திறன்கள�ன் கலைவ ேதைவப்ப�ம் 

ைகெய�த்�க் கைல, ஒ�வ�ன் உள் ஒ�க்கத்ைதப் ப�ரதிபலிப்பதாகக் க�தப்பட்ட�. 

இ�தியாக, பாரம்ப�ய ஓவ�யங்கைளக் �ர்ந்� கற்ப� கைலய�ன் ��க்கங்கைள ரசிக்க 

கல்வ�மான்க�க்� உதவ�ய�.    

 

  



வண�கர்க�ம் கல்வ�மான்க�ம்  

 

ெப�ம்பா�ம் லாபத்தில் மட்�ேம �றியாக இ�க்�ம் சீன வண�கர்கள் கல்வ�மான்க�டன் 

தங்கைளத் ெதாடர்�ப�த்திக் ெகாள்வதன்�லம் அங்கீகாரம் ெபற வ��ம்ப�னர். 

கல்வ�மான்க�ம் தங்கள் பைடப்�க�க்� ஆதர� ேத�க்ெகாள்ள ெசல்வந்தர்கள�ன் 

நிதியாதரைவ நா�னர். உயர் கல்வ� ெபற்ற கல்வ�மான்கைளத் தங்கேளா� ைவத்�க்ெகாள்வ� 

ெசல்வந்தர்கள�ன் நாக�கமான�. அவர்கள் ப�ரபலமான ைகெய�த்�க்கைல நி�ணர்கள�ன் 

வ�கைள மாட்� ைவத்தனர். கற்ேறா�ன் �ட்டங்கைளக் �ட்�னர். தங்கள் ப�ள்ைளக�க்� 

கன்ஃப��ஷியக் கைதகைளக் கற்�க்ெகா�க்க கல்வ�மான்கைள நியமித்தனர். 16ஆம் 

�ற்றாண்�ல் ெதற்� சீனா ெபா�ள�யல் வளர்ச்சிைய அ�பவ�த்த�. அதனால் ெசல்வந்த 

வண�கர்கள் கல்வ�மான்கள�ன் பண�க�க்� ஆதரவள�த்தனர்.   

 

 
சிங்கப்��ன் வண�கக்-கல்வ�மான்கள் 

 

1900 வாக்கில் சிங்கப்��ல் ெவற்றி ெபற்ற வண�கர்கள�ன் ஆதர�டன் கல்வ�மான்கள் ேதான்றத் 

ெதாடங்கினர். சீனாவ�ன் சீர்தி�த்தவாதிகள், ஜனநாயகம், சமத்�வம் �றித்த ஐேராப்ப�ய, 

அெம�க்க மிதவாத சிந்தைனகள் ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்ட சிங்கப்�ர் வண�கர்கள், சீனப் 

பள்ள�கைள�ம் சீன ெசய்தித் தாட்கைள�ம் ஆத�த்ததன் �லம் ச�கத்�க்�க் கற்ப�க்�ம் 

கல்வ�மான்களாக உ�மாறினர். அதனால் நிைறய சீனக் கல்வ�மான்கள் ெதன்கிழக்காசியா�க்� 

வந்தனர். கல்வ�மான்க�க்�ம் வண�கர்க�க்�ம் இைடய�லான ெதாடர்� வ�ப்பட்ட�. 1930கள் 

வாக்கில் �க்கியமான வர்த்தகத் �ைற�கமாக சிங்கப்�ர் வளர்ச்சியைடந்தேபா� 

சீனாவ�லி�ந்� வந்தக் ��ேயறிகள�ல் ெதாழிலாளர்கள் மட்�மல்லாமல் ஆசி�யர்கள், 

ெசய்தியாளர்கள், லாவ் ெஷ, � டாஃ� ேபான்ற �கழ்ெபற்ற எ�த்தாளர்கள் ேபான்ேறா�ம் 

அடங்கிய��ந்தனர்.  

 

 

சிங்கப்��ல் ஓவ�யங்கள�ன் �ரவலர்கள் 
 

டாக்டர் டான் ட்� ேசார் (1911–1983) 1930கள�ல் சீன ஓவ�யங்கைளத் திரட்டத் ெதாடங்கினார். 

ெபய்ச்சிங்கில் பண�யாற்றிய ஷாங்ஹாய் ஓவ�யர்கள் ெரன் ய�, சி பாய்ஷி ஆகிேயா�ன் 

பைடப்�கைள அவர் வ��ம்ப�னார். டாக்டர் டான�ன் அைழப்ப�ன்ேப�ல் சிங்கப்��க்� வந்த 

கைலஞர்கள் � ெபய்ேஹாங், சாவ் ஷாவ்ஆங் ஆகிேயா�ட�ம், சிங்கப்�ர் ஓவ�யர் லி� 

காங்கிட�ம் நட்� ெகாண்டார் அவர். சிங்கப்��ல் நன்யாங் பாண� ைம ஓவ�யம் 

வளர்ச்சியைடய டாக்டர் டான�ன் ஆதர� இன்றியைமயாததாக இ�ந்த�.   

 

டாக்டர் டான�ன் ெசாந்தக் ைகெய�த்�க் கைல �யற்சி ெவவ்ேவ� பாரம்ப�ய 

பாண�கைள�ம் ெவவ்ேவ� வண்ண ைமகைள�ம் ப�ன்பற்றிய�. அவர� திரட்�ன் ெப�ம்ப�தி 

சியாங் � ஷூவாங் என்ற ெபய�ல் ஆசிய நாக�க அ�ம்ெபா�ளகத்திற்� வழங்கப்பட்ட�.  

 

  



கல்வ�மாைன வ�வ�ப்ப� 

 

உ�வாக்கப்பட்ட கல்வ�மான்கள் சீனக் கலாசாரத்தில் இரண்டாய�ரம் ஆண்�க�க்� ேமலாக 

ஒ� �ன்மாதி�யாக வ�ளங்கினர். கன்ஃப��ஷியஸ் அவர்கைளப் “ப�ைழயற்ற ஆடவர்கள்” 

என்� அைழத்தார். 10ஆம் �ற்றாண்�ல் கல்வ�மான்கள் ெப�ம்பா�ம் ேசாங் ஓவ�யங்கள் 

�ல�ம் அதன் ெதாடர்பான இலக்கியம் �ல�ம் உ�வாக்கப்பட்டனர். மிங் சாம்ராஜ்யத்தின் 
ப�ற்ப�திய�ல் கல்வ�மான்கள் ெப�ம்பா�ம் இலக்கியத்தில் கவனம் ெச�த்தினர். அதனால் 

"லிடெர�" என்� அவர்கள் க�தப்பட்டனர். 

 

 

  



அரச ெவள�ேவஷங்கள்   
 

சாம்ராஜ்யத்ைத நிைலப்ப�த்�வதற்காக ஆட்சி ெசய்ய ெசார்க்கத்தின் கட்டைளையப் ெபற்ற, 

ப�ைழயற்ற ஆடவர்களாக�ம் கல்வ�மான்களாக�ம் தங்கைளக் காட்�க்ெகாள்ள சீன அரசர்கள் 

வ��ம்ப�னர். அரசர்க�ம் அவர்கள� கல்வ�மான்-அதிகா�க�ம் திறைமயான கைலஞர்களாக 

இ�ந்தனர். அரசாங்க அதிகா�கைளத் தயார்ெசய்ய சீன அரசர்கள் தங்கள் ெசாந்தக் 

ைகெய�த்�க் கைல வ�ப்�கைளேயா அரசப் பட்டைறய�ல் தயா�க்கப்பட்ட கல்வ� சார்ந்த 

ெபா�ள்கைளேயா வழங்�வர்.  

 
இந்த நடவ�க்ைககள் அைனத்�ம் அரசைவய�ல் கைல சார்ந்த சாதைனகள�ன் தரத்ைத 

உயர்த்தின. ப�ற�ன் வ��வாசத்ைதப் ெபற சிறப்�த் தாள்கள், ைம எ��ேகால்கள், 

ெமன்ைமயான ெபா�ள்கள் ஆகியைவ வாங்கப்பட்� அவர்க�க்� வழங்கப்பட்டன.   

 
ஓர் அரச�க்� இளம் வயதிேலேய ஒ� கல்வ�மான் ஆசி�யராக நியமிக்கப்ப�வார். சில 

அரசர்கள் கல்வ�மான் சார்ந்த வாழ்க்ைகையத் ேதர்ந்ெத�ப்பர். “வாசிப்ப� சிந்ைதைய 

வளப்ப�த்�ம்” என்ற �கழ்ெபற்ற ெபான்ெமாழிக்�ச் ெசாந்தக்காரர் ேசாங் அரசர் டாய்ேசாங் (939–

997). அவர் நிைறய வாசித்� தம� அைமச்சர்கள�ன் நன்மதிப்ைபப் ெபற்றவர்.  

 

 
கல்வ�மானாக காங்சி அரசர் 

 

காங்சி அரசர் (1662 �தல் 1722 வைர ஆட்சி ��ந்தவர்) தன� ெவள�நாட்� மன்ச்� 

சாம்ராஜ்யத்�க்காக ஹான் சீன கல்வ�மான்-அதிகா�கள�டமி�ந்� அங்கீகாரம் ெபற்றார். 

கன்ஃப��ஷியன�சத்தி�ம் பாரம்ப�ய சீனக் கலாசாரத்தி�ம் அவர் காட்�ய த�வ�ர ஆர்வேம 

அந்த அங்கீகாரத்�க்�க் காரணம். ைகெய�த்�க் கைலைய�ம் ஓவ�யம் வைரவைத�ம் 

ேமற்ெகாண்ட அவர் காங்சி ெசாற்களஞ்சியம், �� டாங் கவ�ைதகள்  ஆகியவற்ைறத் 

ெதா�க்க ஆதரவள�த்தார்.  

 
 

  



அரச அந்தஸ்� வ�ற்பைனக்�  

 

19ஆம் �ற்றாண்�ல் ெதற்� சீனர்கள் ெதன்கிழக்காசியா, அெம�க்கா, ஹவாய� ஆகியவற்றில் 

��ேயறினர். அங்� ெப�ம் ெசல்வம் ேசர்த்தா�ம் அவர்கள் தங்கள் தாய் நாட்�லி�ந்� 

அந்தஸ்�க்��ய சின்னங்கைள வ��ம்ப�னர். 1877ல் சிங்கப்��ல் நி�வப்பட்ட �தரகத்தின்

�லம் சின்னங்க�டன் ��ய பட்டங்கைள வ�ற்ற� சீன அரசாங்கம். அந்தப் பட்டங்கள�ன் 

வ�ைலகள் ெசய்தித்தாட்கள�ல் வ�ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டன.  

 
பட்டங்கைள வாங்கிய��ந்தா�ம் இல்லாவ�ட்டா�ம் ெப�ம்பாலான ெவள�நாட்�ச் சீனர்கள் 

ேமண்ட�ன் அங்கிகைள அண�ந்தனர். தி�மணங்கள், காலன�த்�வ வ�ழாக்கள் ேபான்ற 

�க்கியமான நிகழ்�க�க்� சின்னங்க�டன் ��ய அதிகாரத்�வ அங்கிகள் அண�யப்பட்டன.   

 

 
கல்வ�மான்-அதிகா�கள் 

ேதர்� �ைற 

 

7ஆம் �றறாண்� �தல் 20ஆம் �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கம் வைர, கன்ஃப��ஷிய �ல்கைள 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ேதர்�கள�ல் சிறப்பாகச் ெசய்� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ேடார் சீன 

அரசாங்கத்ைத வழிநடத்தினர்.  

 
திறைம அ�ப்பைடய�ல் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அவர்கள் மன்ன�க்� வ��வாசத்�டன் நடந்� 

ெகாண்டனர். இந்தக் கல்வ�மான்-அதிகா�கள் சில சமயங்கள�ல் ேமண்ட�ன்ஸ் என்� 

அைழக்கப்பட்டனர். அந்தத் ேதர்� �ைற வ�யட்நாமி�ம் ெகா�யாவ��ம் தத்ெத�த்�க் 

ெகாள்ளப்பட்ட�. ப��ட்�ஷ் காலன�த்�வ அரசாங்கத்தி�ம் அ� தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்திய�.  

 
கல்வ�மான்-அதிகா�கள�ன் பதவ��ம் அதிகார நிைல�ம் அவர்கள� மதி�ட்பமான ஆைடகள�ன் 

�லம் காட்டப்பட்ட�. அத்தைகய ஆைடகள் �தலில் டாங் சாம்ராஜ்யத்தில் 

உ�வாக்கப்பட்டன. மிங், சிங் சாம்ராஜ்யங்கள�ல் வ�லங்�ச் சின்னங்கள், �ண�, �ைணப் 

ெபா�ள்கள் ேபான்றவற்�க்�க் க�ைமயான கட்�ப்பா�கள் இ�ந்தன.    

 
ந�க்�ப்ேபாக்கற்ற� என்� �ைற�றப்பட்ட ேதர்� �ைற, அரசியல் ெகாந்தள�ப்� சமயங்கள�ல் 

தைடபட்ட�. ேசாங் அரசாங்கம் வ �ழ்ந்த ேபா� 1279 �தல் 1315 வைர ேதர்� �ைறைய 

நி�த்தி ைவத்த� �வான் சாம்ராஜ்யம். 19ஆம் �ற்றாண்�ல் அந்தத் ேதர்� �ைற 

�த்தாக்கத்ைத�ம் நவ �னமயத்ைத�ம் �ைலப்பதாகக் க�தப்பட்ட�. 1905ல் அ� �ற்றாக 

ந�க்கப்பட்ட�.     

 

  



கன�க�ம் அத�தக் கற்பைனக�ம் 

ஒ� கல்வ�மான�ன் உ�வம் 
 

ெப�ம்பாேலார் கல்வ�மான்கள் ம�� ம�யாைத ெச�த்தினா�ம் தங்கள் ெசாந்த சிந்தைனகைள 

வளர்த்�க் ெகாள்ள அவர்களால் ேநரத்ைத ஒ�க்க ��யவ�ல்ைல. என��ம் அவர்கள் 

கல்வ�மான் வாழ்க்ைகய�ன் சில அம்சங்கைள ஏற்�க் ெகாண்டனர். மிங் சாம்ராஜ்யத்தில் 

கல்வ�மான்கள�ன் உ�வங்கள் மிகப் ப�ரபலமைடந்தன. ப�ங்கான், ெம�� ஆகியவற்றின் 

உற்பத்திய�ல் ஏற்பட்ட ெதாழில்�ட்ப �ன்ேனற்றங்க�ம் அவற்றின் வர்த்தக�ம் அந்தப் 

ப�ரபலத்�க்� உதவ�ன. கல்வ�மான்கள் எ��வ�, ஓவ�யம் வைரவ�, ம�ரசம் அ�ந்�வ�, 

இைச வாசிப்ப� ேபான்றைவ அந்தப் ெபா�ள்கள�ல் காட்சியள�த்தன. அந்தப் ெபா�ள்கைள 

உயர்மட்டத்தில் இ�ந்தவர்கள் மட்�மல்ல, எ�தப்ப�க்கத் ெத�யாதவர்க�ம் ேசக�த்தனர்.  

 
சீனக் கல்வ�மான்கள�ன் உ�வங்கைள ெவள�நாட்�னர் வ�யப்�டன் பார்த்தனர். 17ஆம் 

�ற்றாண்�ல் ஏற்�மதி ெசய்யப்பட்ட ெபா�ள்கள�ல் ெப�ம்பா�ம் நாவல்கள�லி�ந்�ம் 

ஓவ�யப் �த்தகங்கள�லி�ந்�ம் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கல்வ�மான் உ�வங்கள் 

ெபாறிக்கப்பட்��ந்தன. சில சமயங்கள�ல் ஐேராப்ப�ய வ�வைமப்�ம் அதில் கலந்தி�ந்த�.   

 

 

 

  



பண்ைடய சீனாவ�ன் ெதான்ைமைய ம�ண்�ம் கண்ெட�ப்ப� 

 
ெதான்ைமக்�ப் �த்�ய�ர் ெகா�ப்ப� சீனாவ�ல் ந�ண்டகாலமாக இ�க்�ம் கைலப் 

பாரம்ப�யமா�ம். ெவண்கலத்தி�ம் பதி�கள் ெபா�க்கப்பட்ட கற்கள��ம் 

ெபாறிக்கப்பட்டவற்ைற ஆராய்வ� கல்வ�மான்க�க்��ய �க்கிய நடவ�க்ைகயாக மிங், சிங் 

காலக்கட்டங்கள�ல் க�தப்பட்ட�. அவ்வப்ேபா� ஷாங், ேஷாவ் சாம்ராஜ்யங்கள�ன் சடங்��ர்வ 

ெவண்கலங்கள் ேதாண்�ெய�க்கப்பட்டன. அந்த ெவண்கலங்கள�ல் ெபாறிக்கப்பட்��ந்த 

எ�த்�க்கள் சீன வரலாற்றின் �திய �லங்களாக கல்வ�மான்களால் கவனமாக 

ஆராயப்பட்டன.   

 
பண்ைடய கலங்கள�ன் வ�வங்க�ம் வ�வைமப்�க�ம் ப�ற்காலங்கள�ல், �றிப்பாக மிங், சிங் 

சாம்ராஜ்யங்கள�ல் ப�ன்பற்றப்பட்டன. பழைமயான ெவண்கலங்கள், ப�ங்கான், பச்ைச மாண�க்கக் 

கல் ேபான்ற வ�த்தியாசமான ெபா�ள்கள�ல் ம�ண்�ம் உ�வாக்கப்பட்டன. அதில் 

ெபாறிக்கப்பட்டைவ ம�ண்�ம் ைகெய�த்�க் கைல �லம் எ�தப்பட்டன. சீன வரலாற்�க்கான 

ம�யாைதைய�ம் பண்ைடய ெகாள்ைககள�ன் ெகாண்டாட்டத்ைத�ம் அ� உணர்த்�கிற�.  

 

 

 

  



பண்ைடய சீனாவ�ன் சடங்�கள் 

 
சீனாவ�ல் பண்ைடய சடங்�கள�ல் பச்ைச மாண�க்கக் கற்க�ம் ெவண்கலப் ெபா�ள்க�ம் 

பயன்ப�த்தப்பட்டன. அந்தச் சடங்�கள�ன் அம்சங்கள் 5ஆம் �ற்றாண்�ல் கன்ஃப��ஷியசின் 

எண்ணங்க�க்� வ�த்திட்டன.  

 

 
பச்ைச மாண�க்கக் கல் 

 

சீனாவ�ல் கி� 5000ஆம் ஆண்� �தேல பச்ைச மாண�க்கக் கற்கள் அவற்றின் அழ�க்�ம் 

ெகட்�யான தன்ைமக்�ம் ெப��ம் வ��ம்பப்பட்டன. அதிக ��க்கம் நிைறந்த பச்ைச 

மாண�க்கக்கல் ெபா�ள்கள் பண்ைடய ேமற்��க் கல்லைறகள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. 

சில ெபா�ள்கள் க�வ�கள் ேபால�ம் ஆ�தங்கள் ேபால�ம் வ�வைமக்கப்பட்��ந்தா�ம் 

அைவ எள�தில் உைடயக்��யைவ என்பதால் அவற்ைற ேவ� எதற்காக�ம் பயன்ப�த்த 

��யா�. அைவ ெப�ம்பா�ம் வ�ழாக்கள�ல் சின்னங்களாகப் பயன்பட்��க்�ம். 

ப�ற்காலத்தில்�ட பச்ைச மாண�க்கக் கற்கள�ன் ஒள�க்கதிர் ஊ���ம் நிைல அறச்ெசயல், 

அறி� ஆகியவற்ேறா� ெதாடர்� ப�த்தப்பட்ட�.      

 

 
ெவண்கலம்  

 

ஷாங் சாம்ராஜ்யத்தி�ம் (�மார் கி� 1600–1046) ேசாவ் சாம்ராஜ்யத்தி�ம் (�மார் கி� 1046–256) 

�தாைதயர்கைளக் ெகளரவ�க்�ம் வ�ழாக்கள��ம் ஆண்�ேதா�ம் நைடெப�ம் �க்கிய 

நிகழ்�கள��ம் பயன்ப�த்�வதற்காக ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்ட மிகப்ெப�ய கலங்கள் 

பயன்ப�த்தப்பட்டன. ெவவ்ேவ� வ�வங்கள�ல் வந்த கலங்கள் உண�, தான�யம், ம�ரசம் 

ஆகியவற்�க்காகப் பயன்பட்டன. அந்தச் சடங்�கள�ன் �க்கியத்�வம், எந்த வைகயான 

வ�லங்�கள் கா� ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம், என்ன வைகயான உண�கள் ப�மாறப்பட 

ேவண்�ம் ேபான்றைவ ப�ன்னாள�ல் எ�தி ைவக்கப்பட்�ள்ளன. இந்த வ�ழாக்கள் ச�க 

நல்லிணக்கத்ைத வ�ப்ப�த்�வதாக கன்ஃப��ஷியஸ் பாராட்�னார்.  

 

 
ஆவ� வ�லங்�க�ம் உ�வங்க�ம் 

 

ஹான் சாம்ராஜ்யத்தில் (206 கி� – கிப� 220), சில வ�லங்�கள், உ�வங்கள், இதிகாச 

மி�கங்கள் ேபான்றவற்�க்� சிறப்� சக்திகள் இ�ந்ததாக நம்பப்பட்ட�. மரணமின்ைம, ந�ண்ட 

ஆ�ள் ஆகியவற்ைறத் ேத� நிஜ உலகத்ைத�ம் ஆவ� உலகத்ைத�ம் இைணத்தன வ�ல

ங்�கள்.   

 


	பண்டைய சீனாவின் தொன்மையை மீண்டும் கண்டெடுப்பது
	தொன்மைக்குப் புத்துயிர் கொடுப்பது சீனாவில் நீண்டகாலமாக இருக்கும் கலைப் பாரம்பரியமாகும். வெண்கலத்திலும் பதிவுகள் பொரிக்கப்பட்ட கற்களிலும் பொறிக்கப்பட்டவற்றை ஆராய்வது கல்விமான்களுக்குரிய முக்கிய நடவடிக்கையாக மிங், சிங் காலக்கட்டங்களில் கருதப்பட்டது. அ...
	பண்டைய கலங்களின் வடிவங்களும் வடிவமைப்புகளும் பிற்காலங்களில், குறிப்பாக மிங், சிங் சாம்ராஜ்யங்களில் பின்பற்றப்பட்டன. பழமையான வெண்கலங்கள், பீங்கான், பச்சை மாணிக்கக் கல் போன்ற வித்தியாசமான பொருள்களில் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டன. அதில் பொறிக்கப்பட்டவை மீண்...

