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"தனித்தமிழ் மாட்சி"
மைறமைல அ கள்
மைறமைல அைகளாாின் வாழ்க்ைகக் குறிப் கள்
15.07.1876
மைறமைலய களார் ேதாற்றம்
தந்ைத, தாய்
ெசாக்கநாதர், சின்னம்ைம
1893
ச ந்தரவல் ைய மணம்
த்தல்
1895 நவம்பர்
ேபரா. சுந்தரம்பிள்ைள அறி கம்
1897
ேசாமசுந்தர நாயகர் வி ப் க்கிணங்கித் " கள ேபாதம்"
ற் ெசய் ள்கட்கு உைர எ
தல்.
9/3/1898
ெசன்ைன கிறித் வக் கல் ாியில் தமிழாசிாியர் ஆதல்.
19/4/1900
அ கள் இல்லத்திற்கு ஆ
க நாவலர் வ ைக.
1903
'அறி க்கடல்' தல் மலர் ெவளியி தல். ல்ைலப்பாட்
ஆராய்ச்சி ைர உ வாதல்.
18/05/1905
தி ப்பாதிாிப்
ாில் ஞானியாைரக் காணல்.
7/7/1905
வ.உ.சி. சந்திப்
திசம்பர் 1906
சிதம்பரம் சமாசம் தலாண் விழா.
10/4/1911
கிறித் வக் கல் ாியில் ேபராசிாியர் ேவைலைய வி தல்.
1/5/1911
பல்லாவரம் மாளிைகயில் கு ேயறல்.
27/8/1911
றவியாதல்
7/1/1913
"தமிழர் நாகாிகம" உைர நிகழ்த் தல்.
10/1/1914
ெகா ம் நகாில் தல் ெபாழி
1916
தனித்தமிழ் உணர் மலர்தல், பல்லாவர மாளிைகயில் பதிப்பகம்
நி
தல்
23/5/1917
ெகா ம்பில் வரேவற்
14/1/1922
யாழ்ப்பாணத்தில் "பழந்தமிழர் நாகாிகம்" பற்றிய ெபாழி
31/12/1925
ைசவ சித்தாந்த மகா சமாசத்தின் 20-ஆம் ஆண் விழா.
1925
ப விலக்கு இயக்கம் "சி ேதவைதகட்கு உயிர்ப்
ப யிடலாமா?
1930
மைறமைலய கள் கல்விக்கழகம் நி விய . ஆலந் ர் –
இளவழகனார்.
4/10/1937
ெசன்ைன ேகாகேல மண்டபம் "இந்தி எதிர்ப் மாநா "
தைலைம.
19/10/1940
ெசன்ைன பச்ைசயப்பன் மண்டபம் அைனத் இந்தியத்தமிழர்
மத மாநா 'தமிழர் மதம்'.
15/9/1950
ெவள்ளி. பிற்பகல் 3.30 அ களார் மைற
24/8/1958
மைறமைலய களார் லகம் அைமதல்.
1976
அ களார் ற்றாண் விழா நிகழ்ச்சிகள்.
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தனித்தமிழ் மாட்சி
தமிழில் பிறெமாழிக் கலப்
தமிழ்த்தாய்
பகுத் ணர் ம் மாத ம்
கல்வி ங் ைகத்ெதாழி ம்
கல்விேய அழியாச் ெசல்வம்
அறி
ற் கல்வி
உற் ேநாக்கி யாராய்தல்
கல்வி ம் ஓய் ம்
1. தனித்தமிழ் மாட்சி

பண்ைடக்காலந் ெதாட் இன் கா ம் நைடெப ம் ெமாழி தமிழ் ஒன்ேற ஆகும்.
பண்ப த்தப்பட்ட பைழய ெமாழிகளில் தன்ைனத் தவிர மற்ைறயெவல்லாம் இறந்
ேபாக ந், தான்மட் ம் இறவாமல் நைடெபற் ப், பன் றாயிரம் மக்க க்குப் ெபாி
பயன்பட் வ ம் ெப ஞ்சிறப் வாய்ந்த தமிழ்ெமாழிையக. கல்லாதவர் எல்லாந்
யதாய் வழங்கியவர், அதைனக் கற் அதனாற் ேப ம் க ம் ெபா
ம்
அைடந் வ ஞ் சிற்சிலர் மட் ந் தமக்கு எல்லா நலங்கைள ந் தந் தாயி ந் தம்ைமப்
பா காத் வ ம் அதைன நிைலகுைலத் அழித்தற்குக் கங்கணங்கட்
நிற்கின்றார்கள். இவர்களின் இக்ெகா ஞ் ெசயல் தன்ைனப் ெபற்ற தாையக்
ெகால் ங் ெகா ஞ்ெசய
ங் ெகா யதாக இ க்கின்ற .
இன் ந் தமிழிற் பிறெமாழிச் ெசாற்கைள ஏற்றி அதைன மாசுப த்தி யழிப்ப தான்
அதைன வளர்ப்பதாகும் என் எ
ேவார், ய தனித்தமிழ் எ
வாைரக் "கு கிய
மனநிைல", "அறியாைம", "ேபதைம" ைடயெரன இகழ்ந் ேபசி வி கின்றனர்.
ெகாள்ைகயளவில் ஒ வேரா ஒ வர் மற்ற்ெறா வர் மா பட்
ப்ப பற்றி, அவர
மற்றவைரக் "கு கிய மனநிைல ைடயவர்" என ம், "அறியாைம", "ேபதைம"
மிக்கவர் என ம் இகழ்ந் ேபசுதல் அறி ைடேயார்க்கு ைறயாகா என்பைத
மட் ம் வற்
த் கின்ேறாம். தாங்ெகாண்ட ெகாள்ைகேய உண்ைமயான என்
ஒவ்ெவா வ ந் ணிந் ைரத்தல் ஆகா . மக்கள் எல்லா ஞ் சிற்றறி ஞ்
சி ெதாழி ம் உைடயர். ஒ வர் ஒ காலத் அறிெவனக் ெகாண்ட பிறிெதா
காலத் அறியாைமயாக மா த ம் உைடத் . இதைனத் ெதய்வப் லைமத்
தி வள் வ நாயனா ம் "அறிேதா ற்றியாைம கண்டற்றால்" என நன்கு
ெத ட் யி க்கின்றனர். இத்தைகய நிைலயில் உள்ள மக்கள் ஒ வைர ெயா வர்
"அறியாைம ைடயர்" என் இகழ்ந் ேபசுவதி ந் தகாத் யா உள ! தாந்தாம்
உண்ைம ெயனக் கண்டைவகைளத் தக்க சான் கள் ெகாண் விளக்கிப்ேபாதேல
அறி ைடயார்க்குக் கடனாவதாம்; தமக்கு மாறான ெகாள்ைக ைடயாைர இகழ்ந்
ேபசுதல் அவர் தமக்குச் சிறி ம் ைறயன்றாம். அ நிற்க.
இனி, நம ெசந்தமிழ்ெமாழ்யில் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான பிறெமாழிச்
ெசாற்கைளக் கலவாமல. நம்மாற் கூ யவைரயில் யன் அதைனத் யதாக
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வழங்கல் ேவண் ம். ஆனால். ஒ சாரர், உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் ெபா ள்க ம்
மா ந் தன்ைமயவாக ன், அவற் ள் ஒன்றாகிய ெமாழி ம் மா தல் அைடதல்
இயற்ைகேயயாம் என் ம், அதனால் நன்ேறயாெமன் ம் வைரந்த் க்கின்றார். இனி
'மா தல்' என் ஞ் ெசால்லால் உணர்த்தப்ப ம் ெபா ள் என்ைன? ஒன் தன் றன்ைம
திாிந் மற்ெறா கலக்கப்ெபற் த் தன்நிைல குைலதலா? அல்ல தன்னிைலக்கு
ஏற்றவா பிறவற்றின் உதவியால் தாேன வரவர வளர்ந் திாி
தலா? எனின்
இம் ன் ம் அம்மா தல் என் ஞ் ெசால் க்குப் ெபா ேளயாம்.
த ற் ெசான்ன ெபா ளின் ப , தவைளயினத்திற் ேசர்ந்த சில சிற் யிர்க ம்
பட் ப் ச்சி த யன ம் த ல் ஒரவைக
வத்தி
ந் , பிறகு அவ்
ந் திாிந் தவைளயாக ம் பட் ப் ச்சி த யனவாக ம் மா கின்றன;
இரண்டாவ ெசான்ன ெபா ளின்ப , மக்கள் தலான எத்தைகய உயிர்க ந்
தம் டம்பின் இயல் க்கு ஏலாத ேநாய்ப்
க்கேளா ம் பாம்பின் நஞ்ைசெயாத்த
நச்சுப் ெபா ள்கேளா ங் கலக்கப் ெப மானால் தம் ட்ம்பின் நைல குைறந் மாறி
விைரவில் அழிந் ேபாகின்றன; இனி, ன்றாவ ெசான்ன ெபா ளின்ப ,
உலகத்தில்ல உள்ள எல்லா உயிர்க ந் தத்தம் நிைலக்கு ஒத்த ெபா ள்களின்
ேசர்க்ைகயால் தம நிைல ெகடாமேல வளர்ந் திாிெபய்தி வ கின்றன. மக்கள்
தமக்ேகற்ற உண கைள உட்ெகாண் ம. இைசவான இடங்களிற் கு யி ந் ம்,
வரவரத் தம் டம் ம் உணர் ம் மாறிமாறி வளர்ந் வ கின்றனர் மக்கள் அல்லாத
மற்ைற உயிர்களில் நிைலயியற் ெபா ள்களாகிய ல் மரஞ் ெச ெகா
த யன ம்,
இயங்கியற் ெபா ள்களிற்
தல் யா மா
தலான எல்லா யிர்க ந்
தத்தமக்ேகற்ற உண ப் ெகா ள்கைள உட்ெகாண் த்த்தமக்கு இைசவான
இடங்களி
ந் நாேடா ம் மா தல எய்தி வளர்ந் வ கின்றன. இம் வைகப்
பட்ட மா தல்களில் எத்தைகய மா தைல எல்லா உயிர்க ம் வி ம் கின்றன
ெவன் உற் ேநாக்கின், தம் இயல் க்கு ஒத்தவற்றின் ேசர்க்ைகயால் தம
தன்ைமெகடாமல் வரவரப் ெப க்க ற் மாறிமாறி வளர்ந் வ தைலேய
அைவெயல்லாம் அல் ம் பக ம் விைழந் வ கின்றனெவன்ப எல்லார்க்கும்
லனாம், தமக்கு ஏலாத ெபா ள்கேளா கலந் தம நிைலகுைலந் மாறி
மாய்தைல எவ்வைகப்பட்ட உயி ம் வி ம் வ தில்ைல; தமக்கு இடர்த ம்
இடத்ைதேய ம் ெபா ைளேய ங் கண்டால் அவற்ைற அகன் ேபாய்ப் பிைழக்கும்
யற்சிையப்
தல் மக்கள் ஈறான எல்லா உயிர்க ம் மிக ம் பரபரப்ெபா
நிரம்பக் க த்தாய்ச் ெசய்தல் எவ ம் உணர்ந்த்ேதயாம். இடம் விட் ப் ெபயராத
ல்மரம் த யன ங் கூடத் தத்தமக்ேகற்ற உண கைள உட்ெகாள் ம் வைரயில்
உயிேரா
த்த ம், அங்ஙனம் அைமயாக்கால் அைவ பட் ப்ேபாத ம் எல்லா ட்
அறிவர்.
ஆகேவ உலகில் உள்ள எல்லாப் ெபா ள்க ம் எல்லா உயிர்க ம் மா தல்
அைடதலாகிய ெபா நிகழ்ச்சிையப்பார்த் , அப்ெபா வைகயான மா த ள்
எத்தைகய மா தல் மக்களால் ேவண்டப்ப வ என்பதைன உணர்ந் பாராமல், தம்
நிைலகுைலந் மா தலாகிய ேவண்டாத ெதான்ைறக் கைடபிையய் பி த் க்
ெகாண் , அதன்ைப நம அ ைமச் ெசந்தமிழ்ெமாழி ந் தன
யநிைல குைலந்
மா தல் அைடயேவண் ெமன் உைரப்ப அறி ைடேயாரால்
ஏற் க்ேகாடற்பாலதாேமா? எல்லாப்ெபா ள்க ம் எல்லா உலக ம் ஒ காலத்
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மாறி மாய்தல் உண்ைமேயயாயி ம், அம் மா த ம் அதனால் வ ம் அழி ம்
இப்ேபாேத வந் விடல் ேவண் ெமன் எவேர ம் வி ம் வரா? அங்ஙனம்
எவேர ம் வி ம் வராயின் அவைர அறி திாிெபய்திய ெவறியர் என்ேற உலகங்
ெகாள் மல்ல , மற் அவைர அஃ உயர்த் க் கூ ேமா? ஆண் ல்
திர்ந்தி வர்க ந் கூடத் தம உடம்பின் நலம் ப
பதாதவா அறிவான
ைறகைளக் ைகயாண் ேம ம்ேம ம் அதைன நல ைறைவத் வாழ்நாைளப்
ெப க்கதற்கன்ேறா யல்கின்றனர்? நல டனி ந் வாழ்நாைளப் ெப கச்
ெசய்பவரக் க்கு அறி வளர்ச்சி ம் அதனாற் ேபாின்ப்ப் ேப ம் வாய்த்தலால்,
உடம்ைப விைரவில் நிைலகுைலயச் ெசய்பவர்பக க்கு அறி ம் இன்ப ம் வாயா.
இ ேபாலேவ, நம ெசந்தமிழ்ெமாழியாகிய ஒ
டம் ம் ப
படாமற்
ெசவ்ைவயாகப் பா காக்கப் ப மானால் அஃ இன் ம் பல றாயிரம் ஆண்
உயிேரா உலவித், தன்ைனப் ேபாற்றி வழங்கும் மக்க க்கு அாிய பல நலங்கைள ம்
நன்கு பயக்கும், சில டம் தமக்கு அாிய பல நலங்கைள ம் நன்கு பயக்கும்.
சில டம் தமக்கு இயற்ைகயிேல ள்ள குைறபாட்டா ந், தம்ைம ைடயவர்களால்
நன்கு ேபணப்படாைமயா ம் விைரவில் அழிந் ேபாதல் ேபாலச், சமஸ்கி தம்
இலத்தீன் கிாீக் ஈ
தலான பைழய ெமாழிக ந் தமக்கு இயல்பாக ள்ள
குைறபாட்டா ந் தம்ைம வழங்கியிேயார் நாகாிகம அற்றவராய் இ ந்தைமயா ம்
வழங்குதல் அற்றன. நம ெசந்தமிழ்ெமாழிேயா தன்ைன வழங்கிவ ம் நாகாிக
நன்மக்களின் அற
யற்சியாற் ெபாி ேபாற்றப்பட் வ தலா ந் தன இளைமத்
தன்ைம குன்றா இன் ம் உலவி வ கின்ற . சிலர் இளைமயிேலேய த் ப்
ேபாதைல ம் ேவ சிலர
ைமயி ம் அ ேதான்றாமற் த்திளைமேயா ங்
கட்டழேகா ம் விளங்குதைல ம் நீங்கள் பார்த்த்தில்ைலயா? பா காப்பினால்
இளைம ம் வாழ்நா ம் இவ்வா நீண் வ வதல் ேபாலேவ, நம தனித்தமிைழ ந்
யதாக ைவத் ப் பா காப்ேபாமாயின் அ மக்கள் உள்ள்ள ம் இறவா
நைடெப தல் திண்ணமன்ேறா? எனேவ, தமிழ்ெமாழியின் வளவிய வளர்ச்சிக்கு
ஏ வாகிய மா தேல எல்லா ம் வி ம்பத்தக்கதா மன்றி, அ குன்றி மாய்தற்கு
ஏ வான மா தல் அறி ைடயார் எவரா ம் எக்காலத் ம் வி ம்பற்பாலதன் .
இனித், தமிழ்வளர்ச்சிக்கு மாறான மா தல் என்ெனன்றால், ய தமிழ்ெசாற்கள்
இ ப்ப ம் அவற்ைற வி த் அயன்ெமாழிச்ெசாற்கைள அதன்கட் ெகாண் வந்
குத்தேலயாம். ஓர் உடம்பின் உள் ம் றம் ம் உள்ள உ ப் கள் எல்லாவற்றின்
ெதாகுதிேய அவ் டத்பாதல்ேபால, ஒ ெமாழியில் உள்ள அதன் எல்லாச் ெசாற்களின்
ெதாகுதிேய அம்ெமாழியாகும். கூ ங் குற ம் ஊ ஞ் ெசவி ஞ் சித ம்
உ ப்பைற மாய்ச் சில உடம் கள் இயற்ைகயிேல ப
பட்
த்தல் ேபால ம்,
அங்ஙனம் ப
பட்ட உடம் கள் அக்குைறபாட்ைட நீக்கிக்ெகாள் ம்ெபா ட் க்
ேகா ங் குற ம் எ த் ம் ேபா ைக கால்க ஞ் ெசயற்ைகயாகச் ெசய்
அைமத் க்ெகாள் தல் ேபால ம், இயற்ைகயிேலேய குைறபா உைடய ஆங்கிலம்
மைலயாளம் கன்னடம் ெத ங்கு வங்காளி இந்தி தலான ெமாழிகேளமற்ைற
ெமாழிச் ெசாற்களின் உதவிையப் ெபாி ம் ேவண் நிற்கின்றன. மற் எல்லா
நிைற ம் உைடய தமிழ்ெமாழிக்ேகா அங்ஙனம் பிறெமாழிச் ெசாற்களின் உதவி
சிறி ம் ேவண்டப்ப வதில்ைல.
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மக்கள் இம்ைம ம ைம பற்றி அறிய ேவண் வனெவல்லாம் ற் ம் எ த் க்கூ ந்
'ெதால்காப்பியம்' 'தி க்குறள்' என் ம் ல்கள் இரண் ந் ய தனித்தமிழ்ச்
ெசாற்களால் ஆக்கப்பட்
த்தேல யாம் கூ ம் இவ் ண்ைமக்குச் சான்றாம்.
இங்ஙனந் தன் இயற்ைகச் ெசாற்களால் அைமந்த்தாகிய தமிழிற் பிறெமாழிச்
ெசாற்கைளப் குத் தல் எ ேபா
க்கின்ற ெதன்றால், உள்ள உ ப் கைள ெவட்
எறிந்விட் , ேவ மண்ணா ம் மரத்தா ம் ெசயற்ைகயாக அவ்
ப் கள்ேபாற்
ெசய் அவற்ைற அதன்கண ஒட்ட ைவத் ப் பார்த்த க்ேக ஒப்பாயி க்கின்ற . மயிர்
குஞ்சி கூந்தல் த ய தமிழ்ச்ெசாற்கைள வி த் 'ேராமம்', 'சிைக' என் ம்
வடெசாற்கைள ம், உடம் தைல ெசன்னி கம் த யவற்ைற நீக்கிச் 'சாீரம்', 'சிரசு'
'வதனம்' என்பவற்ைற ங், கண் கா ெசவி க்கு என்பவற் க்கு 'நயனம்', 'கர்ணம்'
'நாசி' என்பவற்ைற ம், மிட க த் என்பவற் க்கு மாறாகக் 'கண்டம்' என் ஞ்
ெசால்ைல ந் ேதாள் ைக த யன இ க்கப் ' ஜம்', 'கரம்' என்பவற்ைற ம், வயி
அக இ க்க 'உதரம்', 'குஷி' என்பைவகைள ம், கால் அ என் ஞ்ெசாற்க க்குப்
'பதம்', 'பாதம்' என்பவற்ைற ங், ெகாண் வந்
ைழத்தல், அவ்வத் தமிழ்ற்
ெசாற்களாகிய உ ப் கைள ெவட் ெயறிந் விட் , அைவ ேபான்ற ஏைன
ெமாழிச்ெசாற்கைளக் ெகாணர்ந் அத்தமிழ் உடம்பின்கண் ஒட்டவி தைலேய
ேபால்கின்றதன்ேறா? ெபா ள்கைள 'வஸ் கள்' என் ெசால்வ எற் க்கு? ஒளிையப்
'பிரகாச' ெமன் ம், ஓைசையச் 'சப்தம்' என் ஞ் சுைவைய ' சி' என் ம், மணத்ைத
'வாசைந' என் ந், திதித்திப் இனிப்ைப 'ம ரம்' என் ம், தண்ணீர் ேசா உண
என்பவற்ைற 'ஜலம்', 'அந்நம்', 'ஆகாரம்' என் ம், ஆைடைய 'வஸ்திரம்' என் ங்,
கட்டாயம் என்பைத 'அவஸ்யம்' என ந், தாய் தந்ைத மகன் மகள் உறவினைர 'மாதா'
'பிதா', ' த்ரன்', ' த்ாி' 'பந் க்கள்'என ந், ன்பம் ேக கு ம்பம் என்பைவகைளக்
'கஷ்டம்', 'நஷ்டம்', 'சம்ஸாரம்' என் ம், தைல
க்கு வழிபா இைளப்
க்கம்
த யைவகைள 'ஸ்நாநம்', ' ைஜ', 'ஆயாசம்', 'நித்திைர' என் ம், நிைனத்தல்
எண்ணல் ெசால் தல் என்பவற்ைற 'ஞாபகம்', 'பாவைந', 'வசனித்தல்' என் ம், ய
தமிழ்ச்ெசாற்கைள ஒழித் வடெமாழிச் ெசாற்கைளக் ெகாண் வந்
குத்தித்
தனித்தமிழ்ச் ெசாற்கைள வழங்காமல் ெதாைலப்ப தானா நம அ ைமச்
ெசந்தமிழ்ெமாழிைய வளர்த்தல? அறி ைட ர் கூ மின்கள்!
இன் ம் இங்ஙனேம எத்தைனேயா ஆயிரஞ் ெசாற்கைள வடெமாழி தலான
பிறெமாழிகளினின் ங் ெகாண் வந் , அவற்ைறத் தமிழிற் குத்தி, அதன் ய தனிச்
ெசாற்கள் ஒவ்ெவான்றாக வழக்கு ழ்ந் ேபாகுமா ெசய்வ தானா தமிைழ ம்
பிறெமாழிகைள ங் கற்றவர் அதற்குச் ெசய் ம் உதவி? தான் பி த்த்ைத எப்ப யாவ
நிைலநாட் விட ேவண் ெமன்
ன்வந் தமிழ் ெமாழிையத் ெதாைலக்க
வழிேத வ தானா தமிழ்கற் அதனாற் பிைழப்பவர் அதற்குச் ெசய் ம் நன்ைம?
தமிைழ ம் பிறெமாழிைய ங் கற்க்கற்கத் தமிழ்ெமாழிச் ெசாற்கள் இைவ
அயல்ெமாழிச் ெசாற்கள் இைவெயன் நன்குணர்ந் தமிழில் ஏைனயவற்ைறக்
கலவாமற்ேபசுதல் எ
த ம், தமிழில் ன்னேம வழக்கு ழ்ந்த ெசாற்கைள ந்
தி ம்ப எ த் வழங்கவி த ம் அல்லேவா கற்றவர் அம்ெமாழிையப் பா காத்
வளர்த்தற்குச் ெசய் ம் நன் ைறயாகும்!
ஆங்கிலத்தில் வல்ல நல் ைசப் லவர்களான ேஷக்ஸ்பியர், மில்டன், ெஷல் ?
ெடனிசன் த ேயார் தம்மால் ஆனமட் ம் யன் அயல்ெமாழிச்ெசாற்கள் விரவாத
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ய ஆங்கிலநைடயிற் பல்லாயிரம் இனிய பாக்கள் பா யி ப்பதாக அவர்கைள
ஆங்கில நன்மக்கள் எவ்வள
கழ்ந் ேபசுகின்றார்கள்! பிற்காலத்தி ந்த ெடனிசன்
தம காலத்தில் வழங்கா மைறந்த ய ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ம் மீண் ம் எ த்
வழங்கி அவற்ைற வழங்கவிட்டைமக்காக, அவர் சுற்ற்ற ைடய ஆங்கில நன்மக்களால்
எவ்வள பாராட்டப்ப கின்றார்! ஜான்சன், கிப்பன் என் ம் உைர ற் லவர்கள்
மற்ைறத் ைறகளிற் சிறந்தவர்களாயி ந் ம், அவர்கள் இலத்தீன், கிாீக் தலான
அயன்ெமாழிச் ெசாற்கைள மிகுதியாய் எ த் த், தம் உைர ல்களில் விரைவத்
ெத தினைமக்காக அவர்கைள அந் நனமக்கள் இன் ங் குைறத் ப் ேபசுதல்
ஆங்கில
ைர வரலா கற்பார் எவ ம் நன்கு உணர்வரன்ேறா?
ஆங்கிலெமாழியில் இலக்கண ற் லவராய் விளங்கிய மிக்கிள்ஜான் என் ம்
ஆசிாியர், "பைழய நாளில் ஆங்கிலமக்கள் நாகாிகம் அற்றவராய் இ ந்தைமயாேன
பலெமாழிேபசும் பல்வைகநாட்டா ம் அவரேமற் பைடெய த் வந் அவர்தம் நா
நகரங்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாண் அவெரா ெந க்க கலந் வந்தனர்" என ம்,
"அதனாற் பலெமாழிச் ெசாற்க ம் ெவற்றியாளராய் நிைலெபற்ற அப் பலர் வாயிலாக
நீக்க
யாதவா ஆங்கிலெமாழியிற் கலந் நிைலெபறலாயின" என ம் "
ெமாழிக்கலப்பின் வரலாற்ைற எ த் க் காட் யபின், "பதிெனட்டாம் ற்றாண் ல்,
இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கைள மிக்க் கலந்ெத
ம் நைட
வழக்கமாய்
வந் விட்ட . 'உேராம் அரசிய ன் இறக்க் ஞ் சிைத ம' என்ற ைல எ திய
கிப்பன் என்பவ ம், அந் ற்றாண் ற் சிறந்த ஆங்கிலச் ெசாற்ெபா ள் எ திய
ஜான்சன் என்பவ ம் இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கைள நிரம்ப ம் மிகுதியாய் எ த் க்
ைகயாண்டனர், கிப்பன் ற் க்கு ப்ப ெசால் வி க்கா ம், ஜான்சன் இ பெதட்
வி க்கா மாக அயன் ெமாழிச் ெசாற்கைள விரவ்விட்டனர். ஆனால், உள் ர்
நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றிக் கலப்பில்லாமல் எ திய லவர்களிடத் ம் அவர்கள் இயற்றிய
ல்களிடத் ம் நாம் வ ம்ேபா , இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கள் மிக மிகக் குைறவாக
இ த்தைலக் காண்கின்ேறாம். ஜான் னிவர
ன் ெமாழிப் ெபயர்ப்பில்,
ற் க்கு நான்கு இலத்தீன் ெசாற்கேள காணப்ப கின்றன; அதில் இன் ம்
பலவிடங்களில் இலத்தீன ெமாழிச்ெசாற்கள் ஒன் கூட இல்லாத பாக்கள் பலவற்ைற
நிைரநிைரயாய் எ த் க்காட்டலாம்" என் கூறிப் பின் ம் "பதிேனழாம்
ற்றாண் ன் இ தியில் இச் ெசாற்கைளத் ெதாகுதியாய்க் ெகாண் வந்
ைழக்கும்
ேநாக்கம் வ ப்பட்ட . அங்ஙனேம அைவ உாிய இடங்கள் ன்னேம
நிரப்பப்பட்ட்ைட ந், தாம் ேவைல ெசய்தற்கு வாய்த்த ெபா
கள் ன்னறிந்
நி த்தப்பட்டைம ங் கண்ட டேன அைவ வந்தப ேய தி ம்பிவிடலாயின.
அ
தல் அைவ பின்னர்க் ேகட்கப்படேவ இல்ைல. கு
தல்வரான ெஜாிமிெடய்லர்
Sportiveness என் ம் ஆங்கிலெமாழிக்கு மாறாக ludibundness என் ம் இலத்தீன்
ெமாழிைய ம், mental blindness என்பதற்கு மாறாக clancular என் ஞ் ெசால்ைல ம்,
cruelty என்பதற்கு மாறாக ferity என் ஞ் ெசால்ைல ம், lady’s maid என்பதற்கு
ேவறாக paranymph என் ஞ் ெசால்ைல ங் ெகாணர்ந வழங்கினார். ஏளனஞ்
ெசய்யத்தக்க அளவாக இத்தைகயநைட ெப கி வரேவ, இத் தன்ைமயவான
ெசாற்கைள வழங்குத ல் உண்ைமயான பயன் இல்ைலெயன்ப ஆங்கிலமக்களின்
நல்லறி க்குப் லப்படலாயிற் ; லப்படேவ அைவ அைமதி டன் ைகவிடப்பட்டன.
ஆங்கிலங் கற்கும் இந் ேவா ெப ந் ெதாைகயான இலத்தீன் ெசாற்கைளப்
பயன்ப த் தற்கு எப்ேபா ம் ெப வி ப் ைடயனாய் இ க்கின்றான்." என் எ தி,
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அதன்பின் ஓர் இந் மாணவன் ஆங்கிலத்தில் ஆக்கிய ஒ நால ச் ெசய் ைள
எ த் க்காட் "ஆங்கில மகன் எவ ம் அவ்வள மிகுதியான இலத்தீன்
ெமாழிகைளச் ேசர்த் ஒ நைட எ தமாட்டான்" என் அதன பிைழகைள எ த் க்
கூறிச், "ெசாற்கைளச் ெசவ்ைவயாக வழங்கும் ைற இன்னெதன் உணர ம்
அறிய ம் ேவண் ம அயலான் ஒ வன் அச் ெசாற்கள் வழங்கும நா களிற் ேபாய்ச்
சிலகாலம் அங்ேக தங்கியி க்கேவண் ம்" என் ம், "நன்கு கற்றவர்கள் அயன்ெமாழிச்
ெசாற்கள் விரவிய இத்தைகய ஆங்கில நைடையத் தங்களாற் கூ ய மட் ம்
விலக்குகின்றார்கள்" என் ங். "ேகால்ட்சிமித், ேஜன், ஸ்டீபன்சன் தலாேனாைர ஒத்த
லவர்களின் ல்கைளப் பயின் அவற்றின் சுைவைய க ம் எந்த இைளஞ ம்
உாியகாலத்ேத நல்ல ய ஆங்கிலநைட எ
ந் திறத்ைதத் தாேன திண்ணமாய்ப்
ெப வன்" என் ம்
த் க் கூ கின்றனர்; (Prof. J.M.D. Meikle John’s The Art of
Writing English. ப்ப. 121 132).
இந்நல் ைசப் லவர் க த் க்கு ஒப்பேவ, வரலாற்
ற் லைமயில் நிகரற்
விளங்கிய ஆங்கில ஆசிாியரான பிரமீன் என்பவ ம் "ேவண்டப்படாத பிரஞ்சு
இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கள் உைரநைடைய உயிர் ப த் கின்றன ெவன்
பிைழயாக கதப்ப கின்றனேவ யல்லாமல், உண்ைமயில் அைவ
ெபா ட்குழப்பத்ைதேய ேம க்கு ேமல் உண் பண் கின்றன; ஆதலால்,
அைவக க்கு மாறாகப் ெபா ட்ெடளி ள்ள ெவளிப்பைடயான ஆங்கிலச்
ெசாற்கைளேய ஒவ்ெவா பக்கத்தி ம் ைவத் எ
வ எளிெதனக்
கண்
க்கின்ேறன். பதினான்கு அல்ல பதிைனந் ஆண் க க்கு ன் யான்
எ தியைத விட இப்ேபா யான் ெதளிவான ய ஆங்கில நைட எ தக்கூ ெமன
யான் கண் ெகாண்டைம எனக்கு எவ்வாற்றா ம் ெவட்கமாயில்ைல; நைடெய தப்
பழகும் இைளஞைரத் ேதற்றல் ேவண் இவ் ண்ைமையச் ெசால்வ நல்லெதன
எண் கின்ேறன். நைடெய தக் வங்குேவார் தாம் உயர்நைட ெய
வதாக
எண்ணிக்ெகாண் எ தவதில் மயக்கம் உைடயராகின்றார்கள். உண்ைமயான
ஆற்ற க்கும், எல்லாவற்ைற ம் விட உண்ைமயான ெதளி க்கும், நம் தாைதகள்
வழங்கிய பைழய ஆங்கில ெமாழிைய ஒப்ப பிறிதில்ைல என் ம் உண்ைம ற் ம்
உணரப்ப தற்கு பல ஆண் களின் பழக்கம் இன்றியைமயாத ேவண்டப்ப ம்".
(Quoted in Meikle John’s The Art of Writing Enlighs, ப, 128), என்ற
ஆங்க ெமாழிையத் யதாய் வழங்குத ன் ேமன்ைமைய வற்
த்தி
ேபசியி க்கின்றார்.
ஆங்கிலமக்க க்கு நாகாிக ந் தம்ைமப் பா காத் க ெகாள்ளத்தக்க நிைல ம்
வாயாதி ந்த பைழயநாளில், ஐேராப்பாவின் வடேமற்கு ைலயிற் ேறான்றிய சுடர்,
ஆங்கிலர், சாகிசர் தற் பலெமாழி ேபசும் பல்வைக நாட்டா ம் பிாித்தானிய
தீவின்கண் வந்
குந் , அங்கு இ ந்த பிாித்தானியைரப் ேபாாில் ெவன்
அவர்தம்ைம தத்தம் ஆ ைகக்குள் அடக்கி அரசு ாிந் வந்தனர். அவர்கட்கு
பின்ன ம் பல்வைக மக்க ம் அ த்த த் பைடெய த் வந் ஆங்கிலைரத் தங்கள்
கீழ் ைவத் ஆண் அவெரா கலந்தைமயாேலதான், ெகல் க், காந்திேநவியம்,
இலத்தீன், நார்மன், பிரஞ்சு, கிேரக்கு தலான பற்பல ெமாழிச்ெசாற்க ம்
ஆங்கிலத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்க் கலந் அதைனப் ெப க்கச் ெசய்தன.
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தன் தற் சூடர் வந்தகாலத் , அதன்கண் இரண்டாயிரஞ் ெசாற்க க்குேமல்
இல்ைலெயன் அம்ெமாழிவல்ல இலக்கண ஆசிாியர்கள் வைரந்தி க்கின்றனர்.
இங்ஙனம் த ல் மிகக் குைறந்தநிைலயி
ந் பின்னர்க் காலந்ேதா ம்
பலெமாழிக் கலப்பினாற் ெப கிய ஆங்கிலெமாழி, அப் பிறெமாழிச் ெசாற்களின்
உதவியின்றி ற் ம் நைடெப தல் இயலாெதன்பதைன ஆங்கிலம் நன்கு உணர்ந்தார்
எவ ம் விளக்கமாய் அறிந்தி ப்ப ம், ஒ வர் அவ் ண்ைமைய மைறத் , அ தனித்
இயங்கமாட்டாத என் என ந் தனித் இயங்கவல்ல அதைன அவ்வா
இயக்குதல் பயன்றரா எனக் கண்ேட அதைனப் பல ெமாழிச் ெசாற்கேளா ங்
கலப்பித் வழங்குகின்றார் என ங் கூறிய ெபாி ம் பிைழபா ைடத்தாம் என்க.
இனி, ற் ந் தனித் இயங்கமாட்டாக் குைறபா ைடய ஆங்கில ெமாழிையேய
இயன்றமட் ந் ய்தாய் வழங்குத ற் கண் ங்க த் ம் ைவக்கேவண ெமன்
அம்ெமாழிக்குாிய ஆங்கில நன்மக்கள் ஓயா வற்
த் வ கவராயிற்,
பண்ைடக்காலந்ெதாட்ேட நாகாிக வாழ்க்ைகயிற் சிறந்தாராய்த், தாம் ஒ வர்கீழ்
அடங்கி வழா , பிறெமாழி ேபசுவாைர ந் தங்கீழ் அடக்ைகைவத் த், தம
ெசந்தமிழ்ெமாழிையேய நீண்டகாலம் வைரயில் ய்தாய் வழங்கி வளர்த்
வாழ்ந் வந்த தமிழ்மக்களின் கால் வழியில் வந்ேதாரான நாம் நம அ ைமச்
ெசந்தமிழ் ெமாழிையத் ய்தாய் வழங்குத ல் எவ்வள கண் ம் க த் ம் ைவக்க
ேவண் ம்! அதற்காக நாட் எவ்வள எ க்க ேவண் ம்! அங்ஙனமி க்க அதைனக்
குைறபா ைடய ஆங்கிலத்ேதா ஒப்பிட் , அதன் ய்ைமையக் ெக த் வடெமாழி
தலான மற்ைற ெமாழிச்ெசாற்கைள அதன்கட் ெகாண் வந்
குத்தல் அதற்கு ஓர்
ஆக்கேமயாம் என் கூ வார் உைர இப்ேபா அவர் அைடந்தி க்கும்
அ ைமத்தனத்ைதக் காட் கின்ற தன்ேறா?
பண்ைடநாளில் ஆாியப் பார்ப்பன ந் தமிழர்க்கு அடங்கியி ந்
தமிைழவளர்த்தனர்; இப்ேபா அப்பார்ப்பனர் பல்வைகச் சூழ்ச்சிகளால் தமிழர்க்கு
ேமம்பட்டார்ேபாற் றம்ைமதத்ேம உயர்த் க்ெகாண் , தமிழைரக் தங்கீழ் அடக்கி
அ ைமகளாக்குதற் ெபா ட் மிக யன் ம் அ
ற் ங் ைவகூடைமயின்,
தமிழர்க்குாிய தமிைழயாவ ஆாியம் தலான பிறெமாழிச் ெசாற்கள் ேசர்த் க்
ெக த் ைவத்தால் தங்க த் நிரம் ெமன் ன்னி அதைனப்ெபாி ம்
மாசுப த்திவ கின்றார். அப்பார்ப்பனர் வைலயில் சிக்கிய தமிழ்ப் லவர் சில ம்
அச்சூழ்ச்சிைய பகுத் ணர்ந் பாரா 'குலத்ைதக் ெக க்கவந்த ேகாடாாிக்காம் '
ேபால், அவ்வாாிய பார்ப்பனாி ம் பார்க்கத் தாேம தம் தனித்தமிழ் ெமாழிையச்
சிைதத்ெதாழிக்க ம கட் நிற்கின்றனர்! ஐயேகா! பண் ெதாட்ங்கி னிதமாய்
ஓங்கிநிற்கும் நம் தனித்தமிழ்த் தாையப், பிறெமாழிச்ெசாற்கெளன் ங் ேகாடாாியி ள்
ைழந் ெகாண் , இத் தமிழ்ப் தல்வர் ெவட் ச் சாய்க்க யல்வ தான் க காலக்
ெகா ைம! இத்தீவிைனச் ெசயைலப் ாி ம் இவர்தம்ைமத் த த் , எம் தமிழ்த்தாையப்
பா காக்க ன்நிற்கும் எம்ேபால்வரா நல்விைனச்ெசயல் ஒ கா ங் க காலக்
ெகா ைமயாகாெதன் உணர்மின் ந நிைல ைட ர்!
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2. தமிழில் பிறெமாழிக் கலப்
இந் நில லகிற் பழைமக் காலந் ெதாட் இன் கா ம் வழங்கிவ ம் ெமாழி தமிழ்
ஒன்ேறயாம் என்பைத ன்னர் ஒ
ைற விளக்கிக் காட் னாம். மற்ைற ெமாழிகளிற்
சில பன் றாண் கட்கு ன்ேன இறந் ேபாயின, பல சின் றாண களாகேவ
ேதான்றி நைடெப கின்றன. சில பழைமயாகி இறந்தன. பல
ைம ற் ப் பிறந்தன.
பழைம ம்
ைம ம் ஒ ங்குைடய ஒ ெமாழிைய அவற்றினிடத்ேத காண இயலா .
மற் தமிழ் ெமாழிேயா பழைமக்குப் பழைம மாய்ப்
ைமக்குப்
ைமயமாய்த் தன்
இயல் பிறழா , ஏறக்குைறய ந்
றாயிரம் மக்களினிைடேய உலாவி
வ கின்ற . இங்ஙனம் இ பண் ெதாட்ேட உயிெரா விளங்கி வ த ன்,
ற்காலத்தில் வழங்கிய ெமாழிகளின் ெசாற்கள் சில ம் பிற்காலத்தில் நைடெப ம்
ெமாழிகளின் ெசாற்கள் சில ம் இதன் கண்ேண கலந் காணப்ப தல் இயற்ைகேய
யாம். யாங்கனெமனின்; நீண்டகாலம் உயிேரா
க்கும் ஒ வன் பல நா களி ஞ்
ெசன்
ய ந் ெதாழின் யற்சி ம் மிகுந்த சு சு ப் ம் உைடயவனாயி ந்தால்,
அவன் தனதிளைமக் காலத்தில் தன்ேனா
ந் இறந் ேபானவர் ைவத்த
ெபா ள்களிற் சிலவற்ைற ந், தன பிற்காலத்தில் தன்ேனா
ப்பவர் வழங்கும்
பண்டங்களிற் சிலவற்ைற ங் ைகயாள ேநர்வ ேபால, உயிெரா சு சு ப்பாய்
உலவிவ ந் தமிழ்ெமாழி ந் தான் வழங்கிய பண்ைட நாளில் வழங்கி யிறந்த ஆாியம்
இலத்தீன் தலான ெமாழிகளின் சில ெசாற்கைள ம், இஞ்ஞான் தன்ெனா
ேசர்ந் லா ம் ஆங்கிலம்
க்கு தலான ெமாழிகளின் சில ெசாற்கைள ந் தான்
எ த் ப் பயன்ப த்தி வ கின்ற .
இன் ம் இதைன விளக்கிக் காட்டல் ேவண் ன், உயர்ந்த மைல கட் ல் என் ம்
நீர் ஊ ம் ஒ சுைனயி
ந் இைடயறா ஓ வ ம் ஓர் அ விநீ க்குத்
தமிழ்ெமாழிைய ஒப்பிட் ச் ெசால்ல்லாம்; இனி இவ்வ விநீர் ஓ வ ம்
இைடயிைடேய சுரப்பின்றிச் ேச ம் நீ மாய் நிற்குங் குளங்குட்ைடகட்கு வழக்கில்
இல்லாத ஆாியம் இலத்தீன் தலான ெமாழிகைள ம், இன் ம் அவ்வழியின் கீேழ
இ பா ம் ஆங்காங்குப் தி ேதான்றித் தனித்தனிேய ஓ ம் யா க க்கு ஆங்கிலம்
க்கு தலான ெமாழிகைள ம், இவ் யா களி
ந் பிாிந் வந்
அவ்வ விெயா கலக்குஞ் சி சி கால்களின் நீ க்கு அம்ெமாழிகளி
ந் தமிழில்
வந் கலக்குஞ் சில ெசாற்கைள ம் ஒப்பாகச் ெசால்லலாம். பன்ென ங் காலமாக
வறளா ஓ வ ந் தமிழ வியான தான் வ ம் வழியி ள்ள ஆாியம் தலான
பைழய குளங் கூவல்களிற் ெசன் அவற்றின் ெசாற்களாகிய நீைர ந் தன்ெனா
கலப்பித் ப் தியவாக்கிப் பின் ம் இைடயிைடேய தண்கண் வந் கலக்கும்
பின்ைறக்காலத் ச் ெசாற்களாகிய சி கால்களின் நீைர ந் தன்
வாக்கித் தன்ைன
வழங்கும் மக்கட்குப் ெபாி ம் பயன்பட் வ கின்ற .
இனி, ஒ ெமாழியின்ெசாற்கள் மற்ெறா ெமாழியில் வந் கலக்கேவண் வ தான்
என்ைனெயன் வினாவினால்; ஒ ெமாழியிைனப் ேபசும் மக்கள் தம் நாட்ைட ம் தம்
இனத்தாைர ம் விட் நீங்காமல் இ க்கும் வைரயில், அவர் தாம் இ க்கும்
நாட் ன்கண்ேண பிறெமாழி ேபசும் பிறநாட்டார் வந் ேசராதி க்கும் வைரயில்,
அவர் ேபசும் ெமாழியில் அயல்ெமாழிச் ெசாற்கள் வந் கலப்பதற்கு இடேமயில்ைல.
அங்ஙனமின்றி அவர் பல நா கைள ம் அந்நா களி ள்ள பலதிறப்பட்ட மக்கைள ம்
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ேபாய் கண் ம், அவர் நாட் ப் பண்டங்கைளத் தாம் விைலெகாண் ம், தம்நாட் ப்
பண்டங்கைள அவர்கட்கு விற் ம், அவர்தம் வழக்கெவா க்கங்கள் சிலவற்ைறத் தாங்
ைகப்பற்றி ம், தமக்குாிய சிலவற்ைற அவர்ைகப் பற் மா தந் ம், ஒ வர
நாகாிகத்ைத ஒ வர் பின்பற்றி ம் ஒ கும் உயர்ந்த அறி ம் உயர்ந்த நைட ம்
வாய்ந்தவர்களா யி ந்தால் அவர் ேபசும் ெமாழியில் மற்ற ெமாழிச்ெசாற்கள் குந்
கலவாமல் இரா. ஆகேவ, இம் ைறயால் ேநாக்குமிடத் ப் பலவைகயா ம் உயர்ந்த
நாகாிகவாழ்க்ைக ைடயராய் விளங்கிய தமிழ் மக்கள் வழங்கிவந்த தமிழிற்
பிறெமாழிச் ெசாற்கள் சில வந் கலக்கலான இயற்ைகேயயா ெமன்ப
உணரப்ப ம்.
அங்கனமாயிற், பைழய காலத்தில் றமிழ் மக்கள் அயல் நாட்டவெரா ெசன்
அளவளா ம் நாகாிக திர்ச்சி உைடயரா யி ந்தா ெரன்பதற்குச் சான் என்ைன
ெயனின்; இற்ைறக்கு ஐயாயிர ஆண் கட்கு ன்னேர எ தப்பட்ட ெதால்காப்பியம்
என் ம் ல் ஒன் ேம ஒ ெப ஞ் சான்றாெமன்க. அ ைம ெப ைமயிற் சிறந்த இவ்
ெவா
ைல ஒ சிறி உற் ேநாக்குவார்க்கும்; இந் ல் எவ்வள பழைம
ைடயதாய் இ க்கேவண் ெமன்ப ம், மிகப் பைழயநாளிேல இவ் யர்ந்த ைல
எ திய ஆசிாியேரா ஒ ங்கி ந்த தமிழ்
மக்கள் எத் ைணச் சிறந்த அறி ம்
நாகாிக ம் வாய்ந்தவராய் யி ந்தி க்கேவண் ெமன்ப ம் அவர் உள்ளத்திற்
பதியாமற்ேபாகா. இந்
ன்கண் உள்ள " ந்நீர் வழக்கம் மக உேவா ல்ைல"
என் ஞ் சூத்திரத்தாற் பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் ெபா ள் ஈட் ம் ெபா ட் த் தம்
மைனவி மக்கைள ம் நாட்ைட ம் விட் க் கடல் வழிேய மரக்கலன்களில் ஏறித்
ெதாைலவான நா நகரங்களிற் ெசன் ேசர்வெரன்ப ெபறப்ப கின்ற . தமிழர்கள்
கடல்தாண் ச் ெசன் ேவற் நா களிற் ெபா ள் யற்சி ெசய்த்த் ேபாலேவ, ேவற்
நாட்டவ ம் தமிழ்நாட் ற் ேபாந் பல யற்சிகைள நடத்தினாெரன்ப
ஈ
ெமாழியில் எ தப்பட்ட பைழய விவி ய
னால் இனி விளங்குகின்ற
தன்ேறா?
காவிாிப் ம்பட் னத்திற் காிகாற்ேசாழன் என் ம் ேவந்தர்ெப மான
அரசாணட்ேபா , பல்ேவ ெமாழிகிள் வழங்கிய பலேவ ேதயத்தா ம் அந்
நகரத்தினிடத்ேத ேபாந் கலந்தி ந் பல ெதாழின் யற்சி நடத்தினைம ம்; கட க்கு
அப்பா ள்ள நா களி
ந் குதிைரகள் வந்தைம ம்; இமயம் ேம
த ய
மைலகளி
ந் ெபான் ம் மணி ம், ேமற்கணவாய் மைலகளி
ந்
சந்தைனக்கட்ைட அகிற்கட்ைடக ந். ெதன் கட
ந்
த் க்க ங்,
கீழ்க்கட
ந் பவளங்க ங், கங்ைகயாற்றி
ந் அதன் ெபா ள்க ம்,
இலங்ைக பர்மா என் ம் நா களி
ந் அவற்றின் விைளெபா ள்க ம்
அந்நகரத்தில் வந் விலயானைம ம், இற்ைறக்குச் சிறிேதறக்குைறய இரண்டாயிரம்
ஆண் க க்கு ன் இயற்றப்பட்ட பட் னப்பாைலயி ம், அதற்குச் சிறி பிற்பட்ட
சிலப்பதிகாரத்தி ம் விளக்கமாகச் ெசால்லப்பட்
க்கின்றவல்லேவா?
கிேரக்கநாட்
ள்ள யவனர்கள் தமிழ்நாட் ற்ேபாந் தமிழ அரசர்களின் கீழ்ப் பல
அ வல்கள் பார்த்தைம ெப ங்கைத, ல்ைலப்பாட்
தலான
பழந்தமிழ்ப்பாட் களில் நன்கு குறிக்கப்ட்
க்கின்ற . இங்ஙனம் பண்ைடநாளில்
தமிழ்நாட்டார் அயல்நா களி ம் அயல்நாட்டார் தமிழ் நா களி ம் ேபாந்
ஒ வேராெடா வர் அளவளாவியி ந்தைம இனி
லப்ப த ன் ேவற்
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நாட்டவர்க்குாிய ெமாழிகளின் ெசாற்களிற் சில ெதான் ெதாட்ேட தமிழிற் குந்
வழங்கவ்வாயின என் உணர்தல் ேவண் ம். இவ்வா ேநர்ந்த கலப்பின் றன்ைமைய
ஆராய்ந் உணர்வார்க்குத் தமிழர் பண்ைடக்காலத்திேலேய நாகாிகத்திற் சிறந்
விளங்கினா ெரன்ப
லனாகும்.
அங்ஙனமாயின், ேவற் நாட் ச் ெசாற்கள் தமிழிற் கலந்த்த் ேபாலேவ, தமிழ்ச்
ெசாற்க ம் மற்ைறத் ேதயெமா ழிகளிற் கலந் காணப்ப தல் ேவண் ேமெயனின்;
ஆம், தமிழிச்ெசாற்கள் பல பைழய ெமாழிகளி ங் கலந்
வழங்கேவப கின்றனெவன் கைடப்பி க்க. ஆணி மீனம் நீர் தாமைர கைல குடம்
தலான பலெசாற்கள் ஆாிய ெமாழியி ம், அைச அ வி இ ம் ஈன எல்லாம்
ெமன்ைம கில் தலான பல ெசாற்கள் ஆங்கிலம் இலத்தீன் கிேரக்கு தலான
ஐேராப்பியர் ெமாழிகளி ம், அவா இ ஊர் எ ைம சினம் ெசவ்ைவ தலான
பலெசாற்கள் சால ஈ
தலான மிகப்பைழய ெமாழிகளி ம், இன் ம் பல மற் ம்
பல ெமாழிகளி மாக ஒ ங்கு கலந் காணப்ப கின்றன. அைவெயல்லாம்
இங்ெக த் க் காட்டப் குந்தால் இக் கட் ைர மிக விாி மாத ன் அைவ தம்ைம
ண்ணிய ஆராய்ச்சியாற் பல
தவி ெகாண் அறிந் ெகாள்க.
இவ்வா ெமாழிகள் ஒன்ேறாெடான் கலக்கப் ெப தற்கு அவற்ைற வழங்கும்
மக்களின் நாகாிகேம வழியாயி த்தலால், நாகாிகம் வாய்ந்த எந்தெமாழி ம்
பிறெமாழிக் கலப்பில்லாமல் இ த்தல் இயலா . இ மக்களியற்ைகயிைன ம் அவர
வாழ்க்ைகயின் இயல் கைள ம் அைமதியாக ஆராய்ந் பார்ப்பவர்க் கல்லாமல்
மற்றவர்க்கு ஒ சிறி ம் விளங்கமாட்டா . தமிழ்மக்கள் பண்டெதாட்ேட நாகாிகத்திற்
சிறந்தவராயி ந்ததனால் அவேரா பல ெமாழி ேபசும் பல நாட்டவ ங் கலந்
பழகேவ மற்ற ெமாழிகளின் ெசாற்களிற் சில தமி ங் காணப்ப வனவாயின.
இங்ஙனங் காணப்ப தல் தமிழ்ெமாழியின் நாகாிகச் சிறப்பிைன ம் அதன்
வளப்பத்திைன ங் காட் கின்றேத யல்லாமல், அதற்கு அ தாழ்வாதைலக்
குறிக்கின்ற தில்ைல. உண்ைம இவ்வாறி ப்ப, இதைனச் சிறி ம் உணரமாட்டாமல்
சுவாமி நாத ேதசிகர் என்பார் தாம் இயக்கிய இலக்கணக் ெகாத்தில், "அன்றி ந்
தமிழ் ல் களவிைல அவற் ள், ஒனேறயாயி ந் தனித்தமி ண்ேடா" எனக் கூறிய
ெவற்றாரவார ைரயாமன்றிப் பிறிெதன்ைன?
ேம ம், ெந ங்காலம் உயிேரா
ந் திக ம் ஒ ெமாழியிற் பிற ெசாற்கள்
கலத்தல் ேபாலச், சின்னாள் உயிேரா
ந் பின்னர் இறந் ப ம் ஒ ெமாழியிற்
பிறெசாற்கள் மிக ைழந் நிைலெப தற்கு இடேமயில்ைல. இதனாேலதான், ஆாிய
ெமாழியிற் பிற ெமாழிச் ெசாற்கள் மிகுதியாகச் ேசர்ந் காணப்படவில்ைல. ஆாியம்
பல்லாயிர ஆண் கட்கு ன்னேர எவரா ம் ேபசப்படாமல் இறந் பட்டைமயின்,
அதன்கட் பிறெசாற்கள் குதற்கு வழியில்லாமற் ேபாயிற் . இ ெகாண் ,
ஆாியெமாழி உலகவழக்கிற்குச் பயனப்டாைமேயா அ நாகாிக வளர்ச்சிக்கு
இைசந்த்தாகைம ம் நன்கு ெபறப்ப ம். ஒ வர் ஒ ெமாழி ேபசுகின்றவராய்
இ ந்தால் மட் ம் அவர் மற்றெமாழிச்ெசாற்கைள எ த்தாள ேந மல்ல , அவர்
ஏ ேம ேபசாத ஊைமயாயி ந்தால் அவர் பிறவற்ைற எ த்தாளச் சிறி ம்
இட ண்டாகமாட்டா . ஆதலால், ெசாற்கைள ஏற்க ம் மக்கள் வாழ்க்ைகக்குப்
பயன்பட ம் மாட்டாதாயிற் ெறன்க.
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இனி, உலவழக்கின் கண் உள்ள ஒ ெமாழியிற் பிறெசாற்கள் வந் ேச மாயின்,
அஃ இயற்ைகயாக நிகழேவண் ேம யல்லாமற் கல்வியிறி ைடய சிலரால் அவர்
தமக்குத் ேதான்றியப ெயல்லாம் அைவ ெசயற்ைகயாக வ ந்
குத்தப்ப த
லாகா . அன்றி அங்ஙனம் குத்தப்ப மாயின் அைவ அம் ெமாழியில் நிைலெபற்
உயிர்வாழா. இ வர் தமக்குள் ேதான்றிய ேநசத்தால் ஒ ங்கு ஒட் உயிர்வாழ
ேவண் ேம யல்லாமல், பிறரால் வ ந் ெபா த்தப்பட் அவர் ஒன் பட்
த்தல்
இைசயாகா . இவ்வியல் ெமாழிகளின் ேசர்க்ைகயா ம் பிறழாமல் அைமந்தி ப்ப
ெதான்றாகும். ஒ ெமாழி வழங்கும் ஒ ேதயத்தில் உள்ளார் திதாக ஒ பண்டத்ைதக்
கண் பி த் ச் ெசய் அதற்குத் தம ெமாழியிற் ெபய ம் இட் ப் பிறகதைன ேவ
ேதயங்களிற் ெகாண் ேபாய் விைலப்ப த் ங்கால், இப் பண்டத்தின் ெபயர் ேவ
ெமாழியிற் கலத்தல் இயற்ைகேயயாம். இத்தைகய நிகழ்ச்சிகளி ங் கூடப்,
ப்
பண்டங்கள் வாங்கும் மற்ற நாட்டவர் நாகாிக ம் உயர்ந்த அறி ம்
உைடயராயி ந்தால், அவற்றிற்குத் தம ெமாழியிேலேய
ப்ெபயாிட் ம்
வழங்குவர்.
ேமல்நாட்
ந் வந் இத் ெதன்னாட் ல் விைலயாகுந் ெதளிவான ஒ வைக
மட்பாண்டத்ைதக் கிளாசு என் ங் ேகாப்ைப என் ம் வழங்குகின்றனர்; கிளாசு
ேகாப்ைப என் ம் இச்ெசாற்கள் ஆங்கிலச் ெசாற்களின் திாி களாகும்;
இப்பாண்டங்கள் ேமல்நாட் ற் ெசய்யப்பட்டவனாயிற் தமிழ்நாட் ற்குப் தியனவாய்
இ த்தலால் இவற்றிற்குாிய ஆங்கிலச் ெசாற்கைளத் தமிழர் தா ம் எ த்தா தல்
ெபா த்தேமயாம்; இப் பாண்டங்கைள ங் டத் தமிழறி மிக்கவர்கள் 'கண்ணா க்
குவைள', 'பீங்கான் கிண்ணம்' என் தமக்குாிய தமிழ்ச் ெசாற்களாேலேய வழங்குவர்.
'எஞ்சின்', ' ெரயின்', ' க்கட் ', ' ராம்', 'இஸ்கூல்', 'கமிஷன் ஏஜண் ', 'ஷாப் ',
'மார்க்கட் ' தலான ஆங்கில ெமாழிகைளப் ெபா மக்கள் அவற்றிற்கு ைறேய
'ெபாளி', 'வண் த்ெதாடர்', 'சீட் ', மின்சார வண் ', 'பள்ளிக்கூடம்', 'தரகன்', 'கைட',
'அங்கா க்கைட' தலான தமிழ்ச் ெசாற்கைளேய இட் வழங்குவர். கல்வியறி ம்
நாகாிக ம் வாய்ந்தவர்கள் இங்ஙனம் பிறநாட் ச் ெசாற்கைள எ த்
வழங்கேவண் ய இடங்களி ம் அவற்றிற்கு ஈடாகத் தம ெமாழியி ள்ள
ெசாற்கைளேய நைடெபறவிட் வாழ்வர். இவ்வா ெசய்தல் அவர்க்குள்ள
யற்சியின் திறத்ைத ம் நாகாிகச் சிறப்பிைன ந் தம ெமாழியில் ைவத்த
பற்றிைன ம் ெவளிப்பைடயாகக் காட் வதாகும்.
யற்சி ம் உண்ைமயான பற் ம் இல்லாதவர்கள் பிறெமாழி ேபசுேவா டன்
கலந்தால் தம ெமாழிச் ெசாற்கைள விட் பிறெசாற்கைளேய எளிதில் எ த்தாளத்
தைலப்ப வார்கள். தமக்குாிய ெமாழிைய வளம் ெபறச் ெசய் ம் யற்சி ம் அதன்பாற்
பற் ம் இல்லாமற் ேபாதல் எதனால் என்றாற், பிறிெதா ெமாழியி ந் தாம் வல் நர்
என்பைதக் காட் த் தம்ைம உயர் ப த்திக் ெகாள் ம் எண்ண ம், ெபா ள் வ வாய்
ஒன்றிேலேய ேநாக்கம் ைவத் அதற்ேகற்ற பிறெமாழிப்பயிற்சிேய என்ற பிைழபட்ட
க த் ங் ெகாள்ளப்ெபற்றி த்தலாேலயாம். இதற்கு இத்ெதன்றமிழ்நாட்
ள்ள
பார்ப்பன மாந்த ம், அவைரப் பின்பற்றினவ ம் விடாப்பி யாய்க்
ைகக்ெகாண்
க்கும் ஒ கலாேற ஒ ெப ஞ் சான்றாம். இத் தமிழ்நாட் ன்கண்
உள்ள ெபா ள்கைள வழங்குதற்கு ஏராளமான தமிழ்ச்ெசாற்கள் இ ப்ப ம்,
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அவற்ைறவி த் இத் ெதன்னாட் ற்கு உாியவல்லாத வடெமாழிச் ெசாற்களா ம்,
இப்ேபா சில ஆண் களாக ஆங்கிலச்ெசாற்களா ம் அவற்ைற வழங்கிவ கின்றனர்.
தமிழ்மக்கள் எல்லா ந் தண்ணீர் என வழங்கிவர, அவர்கள் அதைன ஜலம் என்
கூ கின்றார்கள். 'எனக்கு ஓர் ஏனத்திேல குளிர்ந்த நீர் ெகாண் வா,
வறட்சியாயி க்கிற ' என் ெசால்லேவண் வைத 'ேநக்கு ஒ பாத்திரத்திேல கு ந்த
ஜலங் ெகாண்டா ', தாகமா இ க்கு' எனற் வடெசாற்கைளச் ேசர்த்தேலா
இைடயிைடேய ள்ள தமிழ்ச் ெசாற்கைள ஞ் சிைதத் ப் ேபசுகிறார்கள். இன் ம்
'பயனற்ற ெசயல்' என்பைதப் 'பிரேயாஜனமற்ற காாியம்' என் ம், ெவயில் ெவளிச்சம்,
வானம், காற் , ெந ப் , உண , உழ , அ வல் ய்ைம, நாேடா ங், கல்வி
என்பவற்ைற ைறேய சூர்ய ப்ரகாசம் ஆகாசம், வா , அக்நி, ஆகாரம், விவசாயம்,
உத்ேயாகம், பாிசுத்தம், திேநதிேந, வித்ைத என் ம் வடெசாற்கைள அவர்கள்
ற் க்கணக்கான வடெசாற்கைள அவர்கள் தமிழ் ேபசுங்கால் இைடயிைடேய
ேவண்டாக்கூறலாய் வழங்கி வ கின்றனர்.
இங்ஙனஞ்ெசய்தல் இறந் ேபான வடெசாற்கைள ற் ேம அங்ஙனம் விடாமற்,
சில பல ெசாற்கைளேய ம் உலக வழக்கிற் பயிலவி தற்கு வழியாய் இ த்த ன் அ
குற்றமாய்க் ெகாள்ளப்ப தலாகா ெதனின்; இறந் ேபான வடெமாழியின் சில
ெசாற்கைள உயிர்ப்பிக்கின்ேறன் என்
குந் பல றாயிரம் மக்க க்குப்
பயன்பட் வழங்கி இறக்கச் ெசய்தல் எள்ள்ள ம் ெபா ந்தா . ைகயி ள்ள
ெப ந்ெதாைகப் ெபா ைளக் கட ற் ெகாண் ேபாய் எறிந் விட் , நிலத்ைத
அகழ்ந் அ யி ள்ள ெபா ள்கைள எ க்க யல்வார் திறத்திற்குந், தமிழ்ச்
ெசாற்கைளக் ைகந்ெநகிழ விட் வடெசாற்கைள வ ந்திச் ெசால்ல யல்வார்
திறத்திற்கும் ேவ பா சிறி ங் காண்கிேலம், வடெமாழிையத் தனிேய
ம்
உயிர்ப்பிக்க யன்றா ம் அதைனச் சிறி பய ைடய ெதன் ெசால்லலாம்,
அங்கனஞ் ெசய்ய இயலா அதன்ெசாற்கள் சிலவற்ைற மட் ம் உயிேரா ல ஞ்
சிறந்தெமாழியில் வ ந்
குத்தி அம் ெமாழிக்குக் ேக சூழ்தல் ெபாி ம்
இழிக்கத்தக்கெதான்றாம். இன்றியைமயா இடங்களில் வடெசாற்கள் சிலவற்ைற
எ த்தா தல் வ ெவன் யான் கூறவில்ைல. ெபா ள்கைளக் குறிப்பி தற்கு
ஏராளமான தமிழ்ச்ெசாற்கள் இ க்ைகயில், அவற்ைற வி த் ப் பிறவற்ைறப்
குத்தைலேய ெபாியெதா குற்றமாக நிைனக்கின்ேறாம். பிற ெசாற்கைள எ த் ,
வழங்குதற்கு இன்றியைமயா இடங்கள் என்பன,
ப் ெபா ள்கைளக் கூ தற்குத்
தமிழில் உள்ள ெசாற்கைள எவ்வள
யன் பார்த் ம், அதற்கு அைவ; இைசயாத
ேநரங்கேள யாம், யற்சி ம் அறி ம் உைடயவர்கள் க த் ைவத்தால் எத்தைகய
ப் ெபா ள்கட்குந் தமிழி ேலேய ெபயரைமக்கலா ெமன்பேத நம ெகாள்ைக.
உயிேரா லவி வ ம் ெமாழிகள் எைவயாயி ப்பி ம், அைவ எத் ைண ஏைழைம
ைடயவாயி ம் அவற்றிற் குாிேயார் உண்ைமப் பற் ைடயராய் அவற்ைற அங்ஙனம்
வளம் ெபறச் ெசய் வ குவராயின் அதனால் அவர் உரமான அறி ம் நன் யற்சி ம்
ேமன்ேமல் மிகப் ெபற் த் தா ந் தம் மினத்தா ம் உயர்வர்.
இனி, இவ்வாறன்றி இக்காலத் ப் பார்ப்பனமாந்தர்ேபால் வடெமாழிச்
ெசாற்கைள ந் தமிழின் இைடயிைடேய கலந் ேபசுேவார் ய தமிழ் ேபசும் மற்ைறப்
ெப ம்பாலாின் ேவறாகப் பிாிந் அவர்கெளா ெதாடர்பில்லாதவராய், அவர்களால்
தா ந் தம்மால் அவர்க ந் ெப ம் பயன் வரவரக் குைறயத் தா ந் தம் மினத்தா ஞ்
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சில ற்றாண் களில் தமி க்கு ற் ம் றம்பாய் ேவற்றினமாய் மைறந் ேபாவ
ெரன்ப திண்ணம். இஃ இவர்க்ேக தாழ்வாய்
மல்லாமற், பன் றாயிரம்
மக்களினிைடேய பரவியி க்குந் தமி க்கு இதனாற் சிறி ஞ் சி ைம வரா .
அங்ஙனமன் , பார்ப்பன மாந்த ம் அவர்ேபால்வார் பிற ம் வடெமாழிையேய
தமக்குாிய ெமாழியாகக் க தி அதைனேய மிக ம் பயி த ன் அதன் ெசாற்கைளத்
தமிழிற் கலந் ேபசுகின்றாெரனின்; அங்ஙனம் வடெமாழியினிடத் மிகுந்த
பற் ைவத் அதைனேய பயி ம் அவர்கள் அம் ெமாழிையத் தம் ெபண் ர்
பிள்ைளகள தலான எல்லார்க்குங் கற்பித் அம்ெமாழியிேலேய அவ டன் ேபசுதல்
ேவண் ம்; அ ேவ அதன்பால் ைவத்த உண்ைமப் பற் த க்குப் ெபா த்தமாகும்.
தமிழ டன் தமிழிற் ேபச வி ப்பம் இல்லாத அவர்கள், தாம் தமிழேரா உண்ணல்
கலத்தல்கள் ெசய்யா அவாின் ேவ பிாிந் தம்ைம உயர் ப த்திக் ெகாண்ட
ேபால ம், அவர்க ள் வடெமாழிைய நிரம்பக் கற்ேறார்சிலர் தமிழெரா தாம் ேநேர
ேபசுத ம் ஆகா ெதன் ஓர் ஏற்பா ெசய் ெகாண்
த்தல் ேபால ந் தா ந்
தமிைழேய ற் ம் ேபசாெதாழிதேல ெபா த்த ைடத்தாம். அவ்வா
தங்ெகாள்ைகக்கு ஏற்ப நடத்தைல வி த் வடெசாற்கள் சிலவற்ைறத் தமிழெரா
கலந் ேபசுதலால் மட் ேம அவர் வடெமாழிக்குாியவராய் வ விேரா? அவ ட் சிலர்
இப்ேபா ஆங்கிலக் கற் ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ந் தமிழிற் ேசர்த் ப் ேபசுகின்றார்.
அதனால் அவர் ஆங்கிலெமாழிக்கு உாியவராவேரா? ஆகாரன்ேற. அ ேபாலேவ.
வடெமாழிையத் தஞ் சுற்றத்தார் எல்லாேரா ம் ற் ம் ேபசத் ெதாியாத அவர்
அதன்பாற் பாராட் ம் பற் ெவ ம் ேபா ேய அல்லாமல் ஏ ம் பய ைடயதாக
காணப்படவில்ைல. ஆகேவ, உலகவழக்கிற்குப் பயன்படாத வடெமாழிேமல் ைவத்த
ேபா ப்பற்றால் வளம்நிைறந்த ய தமிைழக் ெக க்க் ந் தல் பார்ப்பண
மாந்தர்க்கும் அவைரப் பின்பற்றினார் பிறர்க்குஞ் சிறி ம் ைறயாகா .
அவ்வாறான் , வடெமாழி உலகவழக்கிற் ெபண் ரா ம் பிள்ைளகளா ம்
ேபசுதற்குப் ெபா ந்தி வராத ெபயர் விைனகளில் உயர்திைண அஃறிைணப்
பாகுபா கள் உலக இயற்ைகயில் அைமந்தப யாக இல்லாமற் ெசயற்ைகயாக,
வ ந் வகுக்கப்பட் ஊன்றிப் பயில்வார்க்கும் ேப ைழப்பிைன ம் ெப
வ த்த்திைன ம் த வதாயி த்த ன் அஃ எல்லாரா ம் ேபசப்படாதைன ஒ
குற்ற்மாகச் ெசால் தல் ஆகாெதனின்; இ குற்றேமா அன்ேறா என்பதைன இங்ேக
கட்டப் குந்திலம். உலகவழக்கிற் ெபண் ர் சிறார் தலான எத்திறத்தாரா ம்
ேபசுதற்கு இையந்த எளிய தன்ைம ந், தன்ைனக் கற்பா க்கு இனியனவாய்க்
காணப்ப ம் இயற்ைகப்ெபா த்த ள்ள ெசான
ெபாண்
க ம் வாய்ந்
பல்லாயிரம் ஆண் களாக இளைம குன்றாமல் வழங்கிவ ம் அ ைம ெப ைம மிக்க
ெசந்தமிழ் ெமாழியில் ேவண்டா கூறலாய் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான பிறெமாழிச்
ெசாற்கைளக் ெகாண் வந்
ைழத்தல் ெபாி ங் குற்ற்மாவதாம் என்பதைனேய
இங்ேக விளக்கப் குந்ேதாம்.
இனி இன்றி யைமயா ேவண்டப்பட் த் தமிழில் வந் கலக்கும் அயல்ெமாழிச்
ெசாற்கள் தமிழிற் ெபா ந் தற்குாிய இயல்பினி ஞ் சிறி ஆராய்ந் காட் ேவர்ம்.
தமிழில் வந் கலக்கும் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான அயல்ெமாழிச் ெசாற்கள் தம்
தன்ைம திாிந் தமிேழா ெடாத் த் தமிழி வத்ைதப் ெபற் இயல்பாக
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வழங்கிவ கின்றன. ஞாநம், மி கம், ஸ்தலம், ரங்கா;,
ீரம், ப்ரகாசம், ப்ராசி, சக்தி,
ஈச்வர, தலம், அரங்கம், கீரம், பிரகாசம், பாசி, சத்தி, ஈசுரன் த யனவாகத் திாிந்
தமிேழாெடாத் நைடெப கின்றன; க்ளாஸ், கப், பாட்ல், பம்ப், ைபபிள்,
ஐேயாநியன்ஸ், கிைரஸ்ட், ஜான் தலான ஐேராப்பிய ெமாழிச் ெசாற்கள் தமிழில்
ைறேய கிளாசு, ேகாப்ைப, ேபாத்தல், ேவம்பா, விவி யம், யவனர், கிறித் ,
ேயாவான் த யன வாகத் திாிந் தமிேழாெடாத் நடக்கின்றன, இங்ஙனேம
ஆாியம் தமிழ் த யவற்றின் ெசாற்கள் ஆங்கிலெமாழியிற் பலவா திாிந்
அம்ெமாழியின்றன்ைமக் ேகற்ப உல தைல, இவ் விந்ாியாவி ள்ள ஊர்ப்ெபயர்கள்
ஆங்கிலத்திற் ெசால்லப்ப ங்கால் திாிபைட ங் ேவ பா ஒன் ெகாண்ேட நன்கு
ெதளியலாம்.
இன் ம் இவ்விந்தியாவில் இப்ேபா வழங்கிவ ம் பல ெமாழிக ள் ஒன்றன்
ெசாற்கள் மற்ெறான்றிற் கலக்குங்கால் அம்மற்றெமாழியின் றன்ைமக்கு இைசயேவ
அைவ திாிந் வழங்குதைல அவ் வம் ெமாழியி ம் ஆராய்ந் பார்த் த் ெதளியலாம்,
இவ்வா ஒ ெமாழியின் ெசாற்கள் மற்றெமாழியில் அதன் றன்ைமக் ேகற்பத் திாிந்
வழங்கும் இயற்ைக கண்கூடாய் அறியப்பட் க் கிடத்த ன், தமிழி ம் பிறெமாழிச்
ெசாற்கள் தமி க் ேகற்றவா திாிந் வழங்கல் ெபாி ம் ெபா த்தமாவேத யாம். ஒ
ெமாழிச்ெசாற்கள் ேவெறா ெமாழியில் அங்ஙனந் திாிந் வழங்க ேவண் வ தான்
என்ைன? அவற்ைறத் திாிஹப்ப த்தாமல் உள்ளப ேய ைவத் வழங்குதலால் வ ம்
இ க்கு என்ைன? எனின்; உலகவக்கில் நைடெப ம் ஒவ்ெவா ெமாழி ம்
உயிேரா உல ம் உடம் ேபால்வதாகலா ம், உடம் நிைலெபற்றி ந்
வளர்தற்ெபா ட் அதற்கு இ ம் பல்ேவ உண ப்ெபா ள்க ந் தந்தன்ைம திாிந்
அவ் டம்பின் றன்ைமேயா ஒத் ஒன் பட்டால் அல்லாமல் அவ் டம் நிைல
ெபற் வளராைமேபால உயிேரா உல ம் ஒ ெமாழியிற் ேபாந் கலக்கும்
பிறெமாழிச் ெசாற்கள் அம்ெமாழிேயா ெடாத் த் திாிந் அதேனாெடான் பட்
நின்றால்ல்லா அம்ெமாழி வளராைமயா ம், ஒ ெமாழியில் ஏைனெமாழிச்
ெசாற்கள் திாிந் காணப்பட ேவண் வ இன்றியைமயாத இயற்ைகேயயாம் என்க.
இவ்வியற்ைகக்கு மா பா இல்லாமேல தமிழ்ெமாழியின் கண் ம் ேவற் ெமாழிச்
ெசாற்கள் தமிழிற் ேகற்பத் திாிந் காணப்ப கின்றன.
இஃதிங்கனமாக ம், இப்ேபா சில ஆண் களாகப் பார்ப்பனாில் தமிழிேல ல்
எ
வார் சில ம் அவைரப் பின்பற்றின ேவ சில ம் வடெமாழிச் ெசாற்கைள ம்
ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ம் மிகுதியாய்க் ெகாண் வந் தமிழில் வ த்
குத் வேதா , அவற்ைறத் தமி க்ேகற்பத் திாி ப த்தாமல் அம்ெமாழியில்
உள்ளப ேய எ
கின்றார்கள். ஞானம், ம் கம், ப்ரகாசம் த யனவாக
ேமேல த் க் காட் ய வடெசாற்கைள ம், க்ளாஸ், பாட்ல், கிைரஸ்ட், தலான
ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ந் தமி க்குப் ெபா ந்தத் திாி பத்தாமல், இனிய ெமல் ய
தமிழ்ச்ெசாற்களின் இைடேய அவற்ைற அங்ஙனேம எ தினால் அைவ, தமிழின்
இனிைமயி ம் அ ைமயி ம் பழகினார்க்கு எவ்வள அவ ப்பாய்த்
ேதான் கின்றன! ேத ம் பலாச்சுைள ங் கலந் அ ந் வார்க்கு, அவற்றிைடேய
ட்கள விரவியி ந் நாவிற் ைறத்தால் அஃ எவ்வள
ன்பத்திைன ம்
ெவ ப்பிைன ந் த ேமா, அ ேபாலேவ ேவண்டா வழக்காய் உ
திாியாமல்
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தமிழில் வைரயப்ப ம் ேவற் ெமாழிச்ெசாற்கள் உண்ைமத் தமிழறிஞர்க்குப்
ெபாியெதா வ த்தத்திைன ம் அ வ ப்பினி ம் விைளகின்றன.
எவ்வைகப் ெபா ைள ம் எத்தைகய க த்ைத ந் ெதாிவித்தற்கு எண்ணிறந்த
தமிழ்ச்ெசாற்கள் இ ப்ப ம், அவற்ைறப் றந்தள்ளி மற்ைறெமாழிச் ெசாற்கைள
அதன்கட் ெகாண் வந்
குத்தேல ஒ ெப ங் குற்றமாம்; அதன்ேம ம்,
இயற்ைகக்கு மாறாய் வ ந்திச் ெசால்ல ேவண் ம் அவ் வயல்ெமாழிச் ெசாற்கைள
இயற்ைக ேயாெடாத் ெமல்ெலன நடக்குந் தமிழ்ச் ெசாற்களினிைடேய ேசர்த் க்
கூ தல் அதனி ம் ெபாியெதா குற்றமாம். அஃத்ல்லாம ம், வயிற்றிற்கு இடப்பட்ட
உண ப்ெபா ள்கள் தம உ
திாிந் உடம்பிற்கு ேவண் ம் பாலாக மாறாமல்,
அைவ அங்ஙனேம வயிற்றினில் கிடந்தால் அைவ அவ் டம்பிற்குச் சிறி ம்
பயன்படாைமேயா அவ் டம்பிைன ம் ப
ப த் மன்ேறா? அ ேபாலேவ,
தமிழின் றன்ைமக்கு ஏற்ப உ
திாியாமல் எ தப்ப ம் வடெசாற்கள் த யன ம்,
பயன்படா ேபாதெலா தமிழின் அழைக ஞ் சிைத ப த்தா நிற்கின்றன.
ேம ம், இயற்ைகயழகாற் சிறந்த ஒ நங்ைகக்கு அவள இயற்கயழகு ஒன் ேம
அைம ம்; அன்றி அவட்கு ேவ ஆைடயணகிலன்கள் அணிந் பார்க்க ேவண்
ம்,
அவள அழகிற்குப் ெபா த்தமான சிலவற்ைறத் ெதாிந்ெத த் அவைள
ஒப்ப்ைனெசய்வேத வாய்ப் ைடத்தாம்; அங்ஙனமின்றி அவள நலத்திற்குப்
ெபா ந்தாவற்ைற ம், ெபா ந் ெம ம் அளவிற்கு ேமற்பட்ட ஆைடயணிகலத்
ெதாகுதிகைள ம் அவள்ேமல் இ தல் அவள ஒப் யர்வற்ற அழைகக் குைறப்பெதா
காண்பார்க்கும நைகயிைனத் த ம். நலம் நிரம்பிய தமி க்கு அதன் நலம் ஒன் ேம
அைம ம்; அன்றி இன்றியைமயாத ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கைளச் ேசர்க்க் ேவண்
வந்தக்கால், அதன் இயல் க்குப் ெபா ந்தினவற்ைறேய ேசர்த்தல் அழகுைடத்தாம்
அவ்வாறன்றி அதன் இயற்ைகக்கு மாறானவற்ைற ம் மாறாகவி
ம்
அள க்குமஞ்சிய அயல்ெமாழிச் ெசாற்கைள ம் அதன்கண் வ ந்
குத்தல், அதன்
நலத்ைதக் குைறப்பேதா தமிழறி மிக்க சான்ேறார்க்கு நைகயிைன ம் விைளக்கும்.
ஆதலால், அயல்ெமாழிச் ெசாற்கைள உ
திாியாமற் ேசர்த்த ம், உ
திாிந்தவற்ைற ம் அள க்கு மிஞ்சித் ேசர்த்த ம் ஒ சிறி ம் ெபா ந்தா ெவன்
கைடப்பி த் ணர்க், அங்ஙனமாயின், தமிழ்ச்ெசாற்கள் இயற்ைகக்கு மாறான
ெசயற்ைகெயா
ைடயவாத ம் எவ்வாெறனின், அவ் ேவ பாட்ைடத் 'தமிழின் ஒ
ெய த் க்கள்' என்ற கட் ைரயில் விளக்கிக்காட் யி க்கின்ேறாம், ஆண் க்
கண் ெகாள்க.
------------3. தமிழ்த்தாய்
"கண் தற் ெப ங்கட
ங்கழக ேமாடமர்ந்
பண் றத் ெதாிந்தாய்ந்த இப்பசுந் தமிழ்ஏைன
மண்ணிைடச்சில இலக்கண வரம்பிலா ெமாழிேபால்
எண்ணிைடப் படக்கிடந்தா எண்ண ம் ப ேமா"
.. தி விைளயாடற்ப் ராணம்
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தமிழராகிய நாம் நாேடா ம் ேபசிவ ந் தீம்பாைலப் ப கிப் பசிதீர்ந் அவள்
ம யிற்கிடக்க, அவள் நம்ைமக்ெகாஞ்சி த்தம்ைவத் நம்ைமப் பாராட் ப் ேபசிய
தமிழ்ெமாழியி லன்ேறா? சி குழந்ைதயாய் இ ந்த அந்தக் காலந்ெதாட் ம ப
ம்
தாய்ெமாழி தமிேழயாகும். நாம் சி குழவியாய் இ ந்தேபா நம் அன்ைனயின் நாம்
இந்த உலைகவிட் அகன் ேபாகும் வைரயில் நம் தாய் தந்ைதயேரா ம் உடன்
பிறந்தவேரா ம் மைனவி மக்கெளா ம் நம் நாட் ல் உள்ளவேரா ம் நாம் ஊடா
உறவா ப் ேபசுவ ம் நம த ைமப் தமிழ் ெமாழயிலன்ேறா? இங்ஙனம் நம
உயிேரா ம் உடம்ேபா ங் கலந் , நமதறிைவத் தன் வண்ணம் ஆக்கிக், கனாக்கா ம்
காலத் ங், கனா லகில் உள்ளவேரா நாம் ேபசுைகயில் அப் ேபச்ேசா ம்
உடன்வந் நிற்பதாய்க் கிளர்ந் விளங்குவ நம இனிய ெசந்தமிழ்ெமாழிேயயாய்
இ த்தி ன், நம யிர் இவ் லகவாழ்ைவத் றந் ம ைம லகிற் ெசன்
உல ம்ேபா ம் நமக்கு உற்ற ைணயாய் நம்ெமா உடன் வந் நிற்ப தமிழ்
ெமாழிேய யாகுெமன்ப ெதளிவாகப் ெபறப்ப கின்றேதா? இவ்வா இம்ைம
ம ைம யிரண்
ம் நம உயிர்க்கு உற்ற ைணயாய் இ ந உத வ
தமிழ்ெமாழி ஒன் ேம யாைகயால், ந ேவ நாம் கற்கும் ஆங்கிலம் நமக்கு எப்ேபா ம்
உதவி ந் ைண மாய் இ ந் பயன்படமாட்டா என் ணர்க.
நம வயிற் ப் பிைழப் க்காக ம், ேவ சில காரணங்க க்காக ம் ஆங்கிலம்
ஸமஸ்கி தம் தலான மற்ற ெமாழிகைள நாம் வ ந்திக் கற்கேவண் வ
கட்டாயமாய்த் ேதான்றினா ம், இவற்றின்ெபா ட் நம இனிய ெசந்தமிைழ
மறப்ப ம் அதைனப் பயிற்சி ெசய்யாமற் ைகவிட்
ப்ப ம் நம யிைரேய நாம்
அழிப்பதாய்
ம். அழகுமிக்க ெசந்தாமைரமலாின் ெசந்நிறத்ைத ம் அதில்
ம்பி
வழி ங் ெகா ந்ேதைன ம் அகற்றிவிட் , அவற்றிற்கு மாறாய் அதற்கு மஞ்சள்
நிறத்ைத ஊட் ச் ெசங்க நீர் மணத்ைதப் குத்திக் கற்கண் ன் ைரச் ெசாாிந்
ைவப்ேபன என் ஒ வன் அதன் இயற்ைகைய மாற்றப் குந்தால் அ ைககூடாமல்
அத் தாமைர மலர் அழிந் ேபாவ ேபால, மற்ற ெமாழிக ம் இனிய ெசால் ஞ்
சிறந்த ெபா
ம் உயர்ந்த பய ம் உைடயனவாய் இ ந்தா ம், தமிழின் நிற ம்
அதன் ெபா ளின் மண ம் அதன் சுைவயின் ேத ம் இயல்பாகப் ெபா ந்தப்ெபற்ற
நம யிைர அவ்வியற்ைகயினின் ம் மாற்றி அம் மற்ற ெமாழிகளின் தன்ைமைய
அதற்கு ஏற்றினால் அ தன் றன்ைம இழந்கு அழிந் ேபாகும். தமிழ் தலான
ெமாழிக ள் ஒன்ைறேய ம் அல்ல இரண்
ன்ைறேய ந் தம
குழந்ைதப்ப வந்ெதாட் ேபசி வ பவர், தாம் ேபசும் அவ் இயற்ைக ெமாழிகைளேய
ேம ங் ேம ங் கற் தம அறிைவ வளம்ப த்த்தாம்ல் அவற்ைறக் ைகவிட்
ற் ம்
தியவான ஆங்கிலம் ஆாியம் தலான ெமாழிகைளேய பழகி வ வராயின் அவர்
நீண்டநாள் உயிர்வாழ்வார். இதனாலன்ேறா, தமிைழக் ைகவிட் ஆங்கிலம் ஆாியம்
த யவற்ைற கற் ப் பழகும் நம் நாட்டவர் பலர் ப்ப அல்ல நாற்ப ஆண கட்
பலவைக ேநாய்களாற் பி க்கப்பட் மாய்ந் ேபாகின்றனர்.
தன்னியற்ைகயில் வ ப்பட் நில்லாத ஒ
ணின் ேமற் ெப ஞ் சுைமகைள
ஏற்றினால் அவற்ைறத் தாங்காமல் அ
றிந் வி வ ேபாலத், தமக்குாிய
ெமாழிையக்கற் வ
ெபறாத ஒ வன அறிவின்ேமல் ேவ ெமாழிகைள
ஏற்றினால் அவற்ைறத் தாங்கமாட்டாமல் அ ப
பட் ப் ேபாமன்ேறா? தாய்ப்பால்
நிரம்ப உண் வளர்ந்த பிள்ைள ஆண்
திர திர அாியெபாிய யற்சிகைள
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ெயல்லாம் எளிதிற்ெசய் நீண்டநாள் உயிர்வாழ்தல் ேபாலத் தமிழ்ப்பால் உண்
வளர்ந்தவர் எத்தைகய ெமாழிகைள ம் வ த்தமின்றிக் கற் ெந நாள உயிர்
வாழந்தி ப்பர். தமிெழா மற்ற ெமாழிகைள ங் கற்றவர் நீண்டகாலம்
உயிரபிைழத்தி ந்தா ந், தமிைழ விட் அயல் ெமாழிகைள மட் ம பயி கின்றவர்
விைரவில் உயிர் மா த ம் இயற்ைகயாய் நிகழ்தைலக் காண்பவர்க க்கு நாம்
கூ ம் இவ் ண்ைம நன்கு விளங்கும்.
அறிவிற் சிறந்தவரான ஆங்கில நன்மக்கள் தமக்கு இயற்ைகயில் உாிய
ஆங்கிலெமாழிைய நனறாகக் கற்ற பிறகுதான் ேவ ெமாழிகைளக் கற்கின்றார்கள;
தம ெமாழிையக் கல்லாமல் ேவ ெமாழிகைளச் சிறி ங் கற்கேவ மாட்டார்கள்.
இப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த பழக்கம் அவர்களிடத்தில் இ ப்பதனாேலதான் அவர்கள் தம
ெமாழியில் நிகரற்ற லைம ைடயராய் இ ப்பெதா , தாம் கற்கும் ேவ
ெமாழிகளி ம் வல்லவராய்ச் சிறந் விளங்கி நீண்டநாள் உயிர்வாழ்ந் உலகத்திற்கு
அளவிறந்த நன்ைமகைள எல்லாம் விைளவித் வ கின்றார்கள். நம்மவர்கேளா
தமக்குாிய ெசந்தமிழ் ெமாழிையச் சிறி ங் கல்லாம ஞ், சிறி கற்றா ந் தமிழ் ற்
பயிற்சி நன்கு நிரம்பாம ம், வயிற் ப் பிைழப்பிற்குாிய ஆங்கிலம் தலான
அயல்ெமாழிகைளேய மிகுந்த ெபா ட் ெசல ெசய் , பல ஆண் கள் அல் ம் பக ம்
உைழத் க் கற் க்ெகாள் கின்றார்கள். கற் ம் என்! நம் தமிழ்நாட் ற்குாிய
ெதன்னங்கன்ைறப் ெபயர்த் க் ெகாண் ேபாய்ப் பனிமிகுந்த ஆங்கிலநாட் ல்
ைவத்தால் அஃ அங்ேக வளராமல் அழிந் ேபாவ ேபால, நம ெசந்தமிைழவிட்
மற்ற ெமாழிகைளேய தம் காலெமல்லாங்கற்ற அவர் அதனால் வ விழந் ெம ந்
விைரவில் உயிர் றக்கின்றனர்! ஐேயா! வயிற் ப் பிைழப் க்ெகன்ேற
ங் கற்ற
மற்றெமாழி அவர பிைழப் க்ேக இைட
விைளத் வ தைல நம்மவர் அறியாமல்
வரவரத் தம வாழ்வில் அ கிப்ேபாவ நிைனக்குந்ேதா ம் நம ள்ளத்ைத நீராய்
உ க்குகின்ற ! இந்நிைலைமையச் சிறிதாயி ங் க திப்பார்ப்பவர்கள் நம
தமிழ்ெமாழிப் பயிற்சி நம் உயிர்வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாத அ ம ந்தாெமன்பைத
உணராமற் ேபாவேரா.
இ மட் ேமா, இத் ெதன்னா ன்கண் நம தமிழ்ெமாழியான இ
ற்
ன்
இலட்சத் த் ெதாண் ற்ைறயாயிரம் ெபயர்களாற் ேபசப்பட் வ கின்ற . இத்
ெதன்னாட் ல் மட் ேம யன்றி, இலங்ைகயி ம் பர்மாவி ம் சிங்கப் ர் பினாங்கு
தலான மலாய் நா களி ம், ேமாாீசு ெதன்னாப்பிாிக்கா தலான இடங்களி ம்
நம தமிழ்ெமாைழையப் ேபசுேவார் ெப ந்ெதாைகயா யி க்கின்றால்கள். இவ்வள
ெப ந்ெதாைகயாய் உள்ள தமிழ்மக்க் ெளஙல்லா ம் அறிவி ம் நாகாிகத்தி ம்
உயர்ந் விளங்க ேவண் மாயின், அவர்கள் தமக்குத் ெதாிந் ள்ள தமிழ்ெமாழியின்
வழியாகேவ அங்ஙனம் ஆகல்ேவண் ம், மிகுந்த ெபா ட்ெசல ங் காலக்கழி ம்
வ த்த மின்ற அவர்கைளக் கல்வியில் வல்வராக்குதற்கு இைசவான இந்த எளிய
ைறைய வி த் , அவர்கட்கு
ைமயாக ஆங்கிலம் ஆாியம் தலான ெசாற்கைளக்
கற்பித் அவர்கைள உயர்த்தல் ேவண் ெமன் நிைனப்பவர் ஒ காலத் ந்
தம்ெமண்ணத்ைத நிைறேவற்ற மாட்டார். ஆதலால், நம் தமிழ்மக்கைள
உண்ைமயாகேவ ன்ேனற்ற ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் உைடயவர்கள், அவர்க க்
குாிய தமிழ்க் கல்வின் வாயிலாகேவ அதைனச் ெசய்யக்கடைமப்பட்
க்கின்றார்கள்.
மற்றழிகளில்நாேடா ம் தியனவாய் ெவளிவ ம் அ ம்ெபா ள் ல்கைள ெயல்லாந்

20
தமிழில் ெமாழிெபயர்பித் க் கற்பிக்கத் தைலபட்டால், இப்ேபா பதிைனந்
ஆண் க க்குேமல் ஆங்கிலெமாழிைய மிக வ ந்திக் கற்ற ஒ வர் ெதாிந்
ெகாள் ம் ெபா ள்கெளல்லாம், நம ெசந்தமிழ் ெமாழியில் ஏெழட் ஆண் களில்
இன் ஞ் ெசவ்ைவயாக்க் கற் த் ேதறலாம். ஆங்கிலம் ஆாியம் த ய ெமாழிகளில்
அவர் எவ்வள தான் கற் த் ேதறினா ம், தாம் அம் ெமாழிகளில் அறிந்த
ெபா ள்கைளத் தமிழ் மக்கள் எல்லார்க்கும் லப்ப ம்ப எ த் ச் ெசால் ப்
பயன்ப த்தல் இயலா ; தமிழ்கற்றவேரா தாம் அறிந்தைவகைளத் தமிழ்மக்க
ெளவர்க்கும் நன்கு விளங்கும்ப எ த் ச் ெசால் ப் ெபாி ம் பயன்ப வர். இதனால்
தமிழ்நாட்டவர் தமிழ்கற்ப ெதான்ேற தமக்கும் பிறர்க்கும் பயன்ப வதற்கு ஏவாம்
என்க.
இனி, ஏெழட் , ற்றாண களாய்ப் தி
ைளத்ெத ந் இப்ேபா ஆங்காங்கு
வழங்கி வ ம் பலேவ ெமாழிகைள ம் ேபால்வ தன் நம தமிழ் ெமாழி; இஃ
இன்ன காலத்திேலதான் ேதான்றியெதன் எவரா ங் கட் ைரத் ச் ெசால்ல
யாத
பழைம ைடயதாய், இத்தைன காலமாகி ந் தன இளைம சிறிங்குன்றாதாய் உலாவி
வ கின்ற . தமிைழப் ேபாலேவ பழைம ைடயன ெவன் ெசால்லத்தக்க ஆாியம்
கிேரக்கு இலத்தீன் ஈ
அராபி சீனம் தலான பல ேதய ெமாழிகெளல்லாம்
இப்ேபா உலகவழக்கில் இனறி இறந்ெதாழிய, நம் ெசந்தமிழ்ெமாழி ஒன் ேம
இளைமத்தன்ைம வாய்ந் இலங்குகின்ற . இவ் ண்ைமைய, மேனான்மணீயத்தில்,
'பல் லகும் பல யி ந் பைடத் தளித் த் ைடக்கி ம் ஓர்
எல்ைலய பரம்ெபா ள் ன்னி ந்த ப யி ப்ப ேபாற்
கன்னட ம் களிெத ங்குங் கவின்மைலயாள ந் ள ம்
உன் தரத் தித்ெத ந்ேத ஒன் பல ஆயி
ம்
ஆாியமேபால் உலக வழக்கழிந்ெதாழிந் சிைதயாநின்
சீாிளைமத் திறம் வியந் ெசயன்மறந் வாழ்த் ேம"
என

வந்த தமிழ்த்தாய் வணக்கச் ெசய் ளி

ங் கண்

ெகாள்க.

பழைமயில் இதேனா ஒத்த ஆாியம் தலான ெமாழிகெளல்லாம் இறந்ெதாழிய ம்,
இ மட் ம் இன் ம் இளைமெயா விளங்குவ எதனால் என்றால்; தமிழ் அல்லாத
மற்ற ெமாழிகளில் எல்லாம் மக்கள் இயற்ைகக்கு மாறான உரத்த ஓைசக ம்
ெபா ந்தா இலக்கண
க ங் காணப்ப தலால் அைவ வழங்குதற்கு எளியனவாய்
இல்லாமல் நாளைடவில் மாய்ந் ேபாகத், தமிழில் இயல்பாற் பிறக்கும் அைமந்த
இனிய ஒ க ம் மிக ம் ெபா த்தமான இலக்கண
க ம் இையந் , இ
ப த்ததற்கு எளியதாய் இ த்த னாற்றான் அங்ஙனம் இஃதின் ம் இளைம
குன்றாமல் நைடெப க்னிறெதன் உணர்ந் ெகாள்க. ’க் தம்', 'தி ஷ் ', 'ச் ஷ் ',
'ஹி தய' தலான ஆாியச் ெசாற்கைளச் ெசால் ப் பா ங்கள்! அைவ ேபசுதற்கு
எவ்வள வ த்தமாய் இயைறைகக்கு மா பட்டனவாய் இ க்கின்றன!
இச்ெசாற்கைளேய தமிழ்வ வாகத் திாித் க் 'கி தம்', 'தி ட் ', ' ாிதம்', 'சி ட் ',
'இதயம்' என ெசால் ப்பா ங்கள! அப்ேபா அைவ ேபசுதற்கு எவ்வள
எளியனவாய் வ த்தமில்லாதனவா யி க்கின்றன இனி, இவற்றிற்கு ேநாரான 'இ
'
'பார்ைவ' 'விைர ' 'பைடப் ' 'ெநஞ்சம்' தலான ய தமிழ் ெசாற்கைளச்
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ெசால் ப்பா ங்கள்! இைவ அவற்ைறக்காட்
ஞ் ெசால் தற்கு இன் ம் எத்தைன
எளியவாய் இனியவாய் இ க்கின்றன! இங்ஙனேம ஆாியம் தலான
மற்றெமாழிகளின் இலக்கணங்கள் இயைறக்குமாறய் இ த்த ம், தமிழ் இலக்கணம்
ஒன் ேம இயற்ைகக்குப் ெபா த்தமாய் இ த்த ம் யாம் எ திய ஞானசாகர
தற்ப மத்தி ம், பண்ைடக்காலத் தமிழர் ஆாியர் என் ம்
ங் கண் ெகாள்க.
இங்ேக அைவெயல்லாம் விாித் ைரப்பதற்கு இடமில்ைல. அ நிற்க. இனி ெமாழியின்
அைமப்ைப ம் மக்களியற்ைக உலக இயற்ைககைள ந் திறம்பட விாித் ைரத்த
ெதால்காப்பியம் ேபான்ற மிகப் பைழய ைல நம ெசந்தமிழிலன்றி ேவ
ெமாழிகளிற் காணல் இய ேமா? அறம் ெபா ள் இனபம்
என் ம்
நாற்ெபா ைள ம் ற் ம் எ த் விளக்கிய தி க்குறள், நால யார் ேபான்ற
அ ம்ெப
ல்கைள நம்ெசந்தமிழ் ெமாழியன்றி ேவ எந்த ெமாழிேய ம்
உைடயதாேமா? சிலப்பதிகாரம், மணேமகைல என் ம் ெப ம் பழந்தமிழ்க்
காப்பியங்கேளா ஒத்தைவ எம் ெமாழியிேல ம் உளேவா? உலக வியற்ைக பிறழா
பா ய தமிழ்ப்பாட் க க்கு நிகரானைவ ேவெறந்த ெமாழியிேல ம்
எ த் க்காட்டல் இய ேமா? தி வாசகம், தி ச்சிற்றம்பலக்ேகாைவ, ேதவாரம்,
ெபாிய ராணம் என் ந் ெதயவத் தமிழ் ல்கள், கன்ெனஞ்ச ங் கைரந்
கி
எத்திறத்தவ ம் இைறவன் அ ட்ெப க்கில் அமிழ்ந்தி இன
வினராய் நிற்குமா
ெசய்தல்ேபால, ேவ எந்த ெமாழியில் உள்ள் எந் ேல ஞ் ெசய்தல் கணட் ண்ேடா?
மக்கள
வாய்த் ெதாியேவண் ம் ெமய்ப்ெபா ள்கைள ெயல்லாந் ெதளித் க்கூறி
கட் ய சிவஞானேபாதம், சிவஞானசித்தி ேபான்ற ெமய்ந் ல்க ம், அவற்றிற்கு
ெமய் ைர விாித்த சிவஞான னிவர் ண் ைர ேபான்ற உைர ல்க ந்
தமிழி ன்றி ேவெறந்த ெமாழியிேல ங் காணப்ப் வ ண்ேடா? இந்
ற்ெபா ள்கெளன் ந் தீம்பாைல நம யிெரல்லாந் தித்திக்க குைழந் ட் ம் நம்
தமிழ்த்தாைய மறாவ ேப ம் ெப ம் ேபற்ைற நம் தமிழ்மக்கள் எல்லா ம் ெபற் ச்
சிறந்தி வாராக!
-------------4, பகுத் ணர் ம் மாத ம்
மாதர்க ைடய நன்ைமைய ம் ன் ஏற்றத்ைத ம் நா இ அவர்க க்கு
தன்ைமயாகேவண் ஞ் சிலசிறந்த ெபா ள்கைள இங்ேக சிறி விளக்கிச்ெசால்வாம்.
நம தமிழ்நாட்ைடத் தவிர, மற்ற நா களி
க்கும் ெபண்மணிகள் கல்வியி ங்
கட ள் வணக்கத்தி ம் நாகாிக ஒ க்கத்தி ம் நா க்குநாட் பிைறேபால் வளர்ந்
மிக ம் இனிதாக உயிர்வாழ்கின்றார்கள். நம தமிழ் நாட் மாதர்கேளா சிறந்த கல்வி
உைடயவர்க ம் அல்லர்; உண்ைமயான கட ைள வணங்கத் ெதர்ந்தவ ம் அல்லர்.
உண்ண உண ம், உ க்கத் ணி ம், இ க்க இட ங் கிைடத்தாய்ேபா ம் என் ம்,
இைவக க்கு வ ைமப்படாமல் வாழ்வேத இன்பவாழ்க்ைக என் ம் நிைனத் ,
உண , உைட, இ ப்பிடம் என் ம் இைவகைளத் ேத க்ெகாள்வதி ம், ேத ய
இவற்ைற உண் உ த் உைறவிடமாக்கி உறங்கிக் கழிவதி ந் தம் வாழ்நாைளக்
கடத்தி வ கின்றார்கள். உயர்ந்த அறிவாவ உயர்ந்த ேநாக்கமாவ நம்
ெபண்மக்க க்குச் சிறி ம் இல்ைல; அல்ல உயர்ந்த அறிைவ ம் உயர்ந்த
ேநாக்கத்ைத ம் ெபறல்ேவண் ெமன் ம் வி ப்பமாவ இவர்க க்கு
இ க்கின்றேதா ெவன்றால், அ தா ம் இல்ைல. உண் உ த் உறங்கி வாழ்நாட்
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கழிப்பைதவிட மக்களால் அைடயத்தக்க ேவ
ெப ம்பாலார் நிைனக்கின்றார்கள்.

சிறந்த ெபா ள் இல்ைலெயன்

அப்ப நிைனத்தால் மக்க க்கும் மற்ற உயிர்க க்கும் ேவற் ைம யா ?
மக்களி ந் தாழ்ந்த ஆ மா குதிைர தல் ஈ எ ம்
ஈறான எல்லாச்
சிற் யிர்க ங் கூடப், பசிெய த்தேபா தமக்கு எளிதிேல கிைடக்கும் ல் இைல
தைழ கிழங்கு கனி ேதன் தலான இைரகைளத் ேத உட்ெகாண் ம், மைலய வி
ஆ ஏாி குளங் கூவல் த யவற்றின் நீைரப்ப கி ம், பசிதீர்ந்தபின் மரங்களின்
அ யிேலா ெச களின் ந விேலா மைலப் பிள களின் இைடயிேலா கிடந் ங்
கவைலயின்றி உறங்கிக் காலங்கழிக்கின்றன; மக்க க்காவ உ க்க ஆைட
ேவண் ம்; இச் சிற் யிர்க க்ேகா ஆைட ம் ேவண் வதில்ைல; மைழயில்
நைனயாம ம், பனியில் குளிராம ம் ெவயி ல் ெப ம்பாம ம் அவ் யிர்கைளப்
பா காக்க த ப்பான ேதாேலா அடர்த்தியான மயிைர ங் கம்பளிப் ேபார்ைவேபால்
அைவக க்கு இைறவன் ெகா த்தி க்கின்றான். ெவப்பம் மிகுந்த நம
தமிழ்நாட்
ள்ள ஆ மா க க்குக் குளிாின் ன்பம் மிகுதியாய் இல்லாமைலயால்,
அைவகளின் உடம்பின் ேமல் அடர்ந் நீண்ட மயிர்கள் இல்ைல. ஆனால் வடக்ேக
இமயமைலயி ம். அம் மைலச்சார ல் உள்ள இடஙக்ளி ம் ேபாய்ப் பார்த்தால்,
அங்குள்ள ஆ மா க க்கு அடர்ந் நீண்ட மயிர்களி த்தைலக் காணலாம்.
ஏெனன்றால், அம் மைலநா களில் தாங்க
யாத பனி ங் குளிாி ம் அவ்விலங்குகள்
ெவற் டம் உள்ளனவா யி ந்தால், அைவ உடேன விைறத் மாண் ேபாகும்.
ஆதலால், அவ் வா மா கள் அங்குள்ள பனியி ங் குளிாி ம் மாண் ேபாகாமல்
அவற்ைறப் பா காப்பதற்காகேவ எல்லா இரக்க ம் உள்ள கட ள் அைவகளின்
உடம்பின்ேமல் நீண் அடர்ந்த மயிைர வளரச் ெசயதி க்கின்றான். ஆகேவ,
உணவின ெபா ட் ம் மக்களாகிய நாம் ஓயாமல் அைட ங் கவைல ந் ன்ப ம்
நம்மிற் றாழ்ந்த சிற் யிர்க க்குச் சிறி ம் இல்ைல. ேவண் ம்ேபா இைரேத த்
தின் ம், உறக்கம் வந்தேபா உறங்கி ம், ஆ ம் ெபண் மாய்க் கூ த் தம்
இனங்கைளப் ெப க்கி ம் அைவகள் கவைலயின்றிக் காலங்கழிக்கின்றன.
இப்ப ப்பட்ட சிற் யிர்களின் வாழ்க்ைகைய ம், உண க்கும் உ ப் க்கும்
இ ப்பிடத்திற்கும் அல் ம் பக மாய்ப் பா பட் , மைனவியாற் கணவ ங்
கணவனால் மைன
ங் ெபற்ேறாராற் பிள்ைளக ம் பிள்ைளகளாற் ெபற்ேறார்க ம்,
ஒ கு ம்பத்தாரால் அவர்களின் சுற்றத்தா ம், ஒ சுற்றத்தாரால் அவர்களின்
கு ம்பத்தா ம், ஓர் ஊராரால் அவர்தம் அரச ம், ஓர் அரசரால் அவர்தம் ஊரா ம் ஆக
எல்லா மாய்ப் பலவைகத் ன்பங்க க்கு ஆளாகி ேநாயி ங் கவைலயி ம்
இைடயறா உழன் வ ந்திவ ம் மக்களாகிய நம வாழ்க்ைகைய ம் ைவத்
ஒப்பிட் ப் பார்த்தால் நம
ன்பவாழ்க்ைகைய விடச் சிற் யிர்களின்
இன்பவாழ்க்ைக எத்தைனேயா நம்ேபான்ற மக்கைளத் ெதய்வமாக வணங்கி ந்
தம்ைமேய தாம் ெபாியராக நிைனந் ம் வாழ்நாள் திரா ன்னேர கவைலயா ம்
ேநாயா ங் கூற் வன் வாய்ப்பட் ம
ம் நம் மக்கட்பிறவிைய விட, இைறவன
பா காப்பில் அடங்கிக் கவைலயின்றி உயிர்வா ம் விலங்கினங்களின் வாழ்க்ைக
சிறந்த்தாயி க்கின்றதன்ேறா? அங்ஙனம் இ க்க, உண்ணல் உ த்தல் உறங்கல்
இன்
தல் என் ம் இைவகளாேலேய மக்கள் வாழ்க்ைகயான சிறந்த்தா
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யி க்கின்றெதன நிைனப் ேபாமாயின், அஃ
காணப்ப கின்ற !

எவ்வள

ேபைதைமயாகக்

அப்ப யானால், எல்லாப் பிறவிகைள ம் விட மக்கட்பிறவிேய சிறந்த்ெதன்
அறி ைடேயார்க ம் அவர் ெசய் ைவத்த ல்க ஞ் ெசால்வ ஏன்? என்றால்,
எந்தவைகயில் மக்கட்பிறவியான மற்றச் சிற் யிர்களின் பிறவிையவிட அங்ஙனஞ்
சிறந்த்தா யி க்கின்ற என்பைத நாம் நன்கு ஆராய்ந பார்த் த் ெதளிதல் ேவண் ம்
மக்களாகயி நாம் பகுத்தறி உைடவர்களாயி க்க, மற்றச் சிற் யிர்கேளா அத்தைகய
பகுத் ணர் உைடயனவாய்க் காணப்படவில்ைல. அதனாேலதான் நம
பிறவியான மற்ற விலங்கின் பிறப்ைபவிடச் சிறந்த்தாகுெமன் அறிகின்ேறாம்.
விலங்குக க்கு இ நல்ல , இ தீய என பகுத் ணர்தல் இயலா . அைவ
வழக்கமாய்த் தின் ந் தீனிையேய உட்ெகாள் ம்;
ெப ம் தர்களி ம் மைலக்குைககளி ம் மரநிழல்களி ங் கிடந்தப ேய நாைளக்
கழிக்கும்; இவற்றிற்குேமல் அைவகள் ஒன்ைற ம் அறியமாட்டா; ேமன்ேமல்
இன்பத்ைதப் ெப க்கும் வழிவைகக ம் அைவ ெதாிந் ெகாள்ளல்
யா ; பிற
உயிர்க க்கு நன்ைமயாவ இ , தீைமயாவ இ என் ம் அைவ அறிவதில்ைல;
இந்த உலகத்தில் நாம் ஏன் நிைலயாயி ப்பதில்ைல? சிறி காலத்தில் இந்த உடம்
அழிந் ேபாக உயிர் எங்ேக ேபாகின்ற ? இந்த உடம்பின் உறவால்வந்த ெபற்ேறா ம்
மைனவிமக்க ம் உடன் பிறந்தா ம் ேநச ம் சுற்றத்தா ம் சூழ்ந் ெகாண்
க்க ம்
இந்த உயிர் திடீெரன் இவர்கள் எல்லாைர ம் விட் எங்ேக ேபாகின்ற ?
அப்ப ப்ேபாகும் உயிைர இவர்கள் ஒ வ ந் த க்கமாட்டார்களாய் அலறி ழ்ந்
அ வேதன்? எவரா ந் த க்க
யாத இந்தப் பிறப் இறப் கைள வகுத்தவன் யார்?
இவற்ைற வகுத்வன ேநாக்கம யா ? ெப ந் ன்பத்திற்கு இடமான இப் பிறப்
இறப் கைள நீக்கும் வழியா ? என் இங்ஙனெமல்லாம் ஆராய்ந் பார்க்கக் கூ ய
உணர்ச்சி ம், அவ் ணர்ச்சியால் அைடயத்தக்க ெப ம்பய ம் விலங்குக க்குச்
சிறி ம் இல்ைல.
மக்களாகிய நாேமா இைவகைளெயல்லாம் ஆராய்ந் பார்த் , அவ் வாராய்ச்சியால்
வ ம் பயைன அைடயத்தக்க உயர்ந்த நிைலயில் இ க்கின்ேறாம், கிைடத்தற்கு அாிய
இவ் யர்ந்த நிைலயில் இ ந் ம், இவ் ண்ைமகைள ஆராய்ந் காலங்கழித் ,
வைகவைகயான உைடகைள உ ப்ப ம், பளபளப்பான நைககைளப் ண்ப ம்,
மி மி ப்பான வண் களிற் ெசல்வ ம், நா க்குநாள் வள ம்
ைமகைளக்
காண்ப ம், ேம க்குேமல் எ ம் பாட் கைளக் ேகட்ப ம், ஒன் க்குேமல் ஒன்
உயர்ந்த மணப்பண்டங்கைள ேமாப்ப ங் கற்கக்கற்க இனிக்குங் கைதகைளக் கற்ப ம்
ஆகிய இைவகேள மக்கட்பிறவியினால் அைடயத்தக்க ெப ம்பயன்கள் என் நம்மவர்
நிைனப்பார்களாயின், ஐேயா! அவர்கள் விலங்கினங்களி ங் கைடப்பட்டவர்கள்
ஆவார்கள் அல்லேரா?
ஆதலால், நமக்கு அ ைமயாய்க் கிைடத்த பகுத் ணர்ச்சிைய நாம் பலவைகயான
உயர்ந்த வழிகளி ம் வளரச்ெசய் அதனால் அழியாப் ெப ம்பயைன
அைடதல்ேவண் ம். இ வைரயி ேம, பகுத் ணர்ச்சியால் நாம் அைடந்த பயன்க ம்
அைடந் வ ம் பயன்க ம் அளவிடப்படா. நா க்கு இனிைமயான பண்டங்கைள
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நா க்குநாட் தி
திதாகச் ெசய்யக் கற் வ கின்ேறாம்; கண் க்கு அழகான
உ ப் கைள ம் நைககைள ம் வைக வைகயாகச் ெசய்வித் அணிந்
வ கின்ேறாம்; பார்க்கப் பார்க்க்க் கவர்ச்சி தம் ஓவியங்கைள (சித்திரப்படங்கைள)
எ
வித் ம், பாைவகைளச் ெசய்வித் ம் அவற்ைற நம் ைடய இல்லங்களில்
ைவத் ப் பார்த் ப்பார்த் மகிழ்ந் வ கின்ேறாம்; ேமன்மாடங்க ள்ள மாளிைக
கைள ம், அவற்ைறச் சூழப்பசிய ேதாட்டங்கைள ம் அைமப்பித் அவ்
களிற்
களிப் டன கு யி ந் ம் அத் ேதாட்டங்களில் மனக்கிளர்ச்சிேயா உலவி ம்
வ கின்ேறாம்; ல்லாங்குழல், யாழ், ழ
தலான இைசக்க விகளின் இனிய
ஒ கைள ம், அவற்ெறா ேசர்ந் பா வார்தம் இைசப்பாட் கைள ங் ேகட் ப்
ெப ங்களிப் அைடந் வ கின்ேறாம்; ந மணங் கம ம் பலவைக மலர்கைளச்
சூ
ம், அம் மலர்களி
ந் ஞ், சந்தனக்கட்ைட அகிற்கட்ைட
த யவற்ைற
ந் ம் ெபற்ற ெநய்ைய ங் குழம்ைப ம் சி ம் இன்
கின்ேறாம்;
மிக ெமல் ய பஞ்சுகளா ம் பறைவகளின் விகளா ம் அைமக்கப்பட்ட
ெமத்ைதகைள வ வ ப்பாகச் ெசய்வித்த தந்தக் கட் ல்களில் இ வித் ,
அவற்றின்ேமற் ப த் இனி உறங்குகின்ேறாம். இன் ம், ஏவற்கார்ரால் சப்ப ம்
ெவட் ேவர் விசிறிகளா ந், தாேம சுழ ம் விசிறிப் ெபாறிகளா ம் ெவயிற்கால
வியர்ைபயிைன ம்
க்கத்திைன ம் மாற்றி மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். திறைமமிக்க
லவர்களால் எ தப்ப ம் தியி திய கைதகைளப் பயின் உள்ளங்களிக்கின்ேறாம்.
இங்ஙனமாக, நமக்குள்ள பகுத் ணர்ச்சியின் உதவிையக்ெகாண் நா க்குநாள் நாம்
அைடந் வ ம் இன்பங்கைள ற்ற் எ த் உைரக்கப் குந்தால் அவற்றிற்கு இவ் ஏ
இடங்ெகாள்ளா .
ேம ம், நமக்குள்ள பகுத் ணர்ச்சியின் மிகுதிக்குத் தக்கப நாம் மிகுந்த இன்பத்ைத
அைடந் வ வ டன், பகுத் ணர்ச்சியில் நம்மி ம் எத்தைனேயா மடங்கு உயர்ந்த
அறி ைடேயார்களாற் தி
திதாக்க் கண் பி க்கப்பட் வ ம் ெபாறிகளின்
(இயந்திரங்களின்) உதவியால், நாம் எல்ைலயில்லாத இடர்கிட ன் ம் வி வித்
எ க்கப்பட் , ஒவ்ெவா நா ம்
நலங்கைள அைடந் இனிதாக
வாழ்நாைளக் கழித் வ கின்ேறாம். நீராவிவண் க்கள் ஏற்படாத அ ப எ ப
ஆண் க க்கு ந்தி நம் ன்ேனார்கள் ஓர் ஊாி
ந் ெதாைலவி ள்ள மற்ேறார்
ஊ க்குச் ெசல்லேநர்ந்தால் அப்ேபா அவர்கள் எவ்வள
ன்பப்பட்டார்கள்!
அக்காலங்களிற் ெசவ்ைவயான பாட்ைடகள் கிைடயா. இ ந்த சில பாட்ைடகேளா
கல் ம் கர ம் ேம ம் பள்ள ம் நிரம்பிக், கால்நைடயாய்ச் ெசல்வார்க்கும் மாட்
வண களிற் ெசல்வார்க்கும் மிகுந்த வ த்த்த்ைத ங் காலக்கழிவிைன ம் பணச்
ெசலவிைன ம் உண்டாக்கின. அப் பாட்ைடகள் கா களின் ஊ ம், மைலகளின்
ேம ம், பாலங்கள இல்லா ஆ களின் ந
ங் கிடந்தைமயால், அவற்றின் வழிச்
ெசல்ேவார்கள்
கர ஓநாய் பாம்
தலான ெகா விலங்குகளா ங்
கள்வர்களா ம் அைலக்கப்பட் ப் ெபா
ம் உயி ம் இழந் ம், ெபா ள் இழந்
அாிதாய் உயிர்தப்பி ந் ன் ற்றார்கள்; வழியிைடேய உள்ள ஆ களில் ெவள்ளங்கள்
வந் விட்டால், ஓடம் வி வார் இல்லாதேபா , அக் கைரயில் வந் ேசர்ந்தார்
அங்ேக ம் இக்கைரயிற் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார் இங்ேக ம் ஆக, ெவள்ளம் வ
ம் நாட்கள்
வைரயிற் கவைலேயா காத்தி ந்தார்கள்.
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கடலாற் சூழப்படாத நா களில் இ ப்பவர்கேள இங்ஙனம் ஓர் ஊாி
ந்
ெதாைலவி ள்ள பிறி ஓர் ஊர்க்குச் ெசல்ல இத்தைன ன்பங்கைள
அைடந்தார்கெளன்றாற், கடல்சூழ்ந்த இலங்ைகயில் உள்ளவர்க ம், ெப ங்
கடல்க க்கு அப்பால் உள்ள கடாரம் (பர்மா), சாவகம் (ஜாவா), சீனம், பாதளம்
(அெமாிக்கா)
தலான நா களி
ந் மாந்தர்க ம் இப் பாரதநாட் க்கு
(இந்தியா க்கு) வர ம் இங்குள்ள மாந்தர்கள் அவ் அயல்நா க க்குச் ெசல்ல ம்
எவ்வள
ன்பப்பட்
க்க ேவண ம்!
அக் ெகா ய ன்பங்க க்கு அஞ்சிேய, ற்காலத்தி
ந்
ன்ேனார்களிற்
ெப ம்பாலார் ஓர் ஊாி
ந் ெதாைலவி ள்ள மற்ேறார் ஊ க்குச் ெசல்வதில்ைல.
வ ைமயாற் பசித் ன்பந் தாங்கமாட்டாதவர்கேள தாம் இ ந்த ஊைரவிட் ,
ேவ தாம் இ ந்த ஊைரவிட் , ேவ வளஞ்சிறந்த ஊர்கைளத் ேத ச்ெசன்றனர்.
மற்ைறேயார் தாந்தாம் இ ந்த இடங்களிேலேய த்த்தமக்கு ேவண் ய உணவப்
பணட்ங்கைளப் பயிர் ெசய் ெகாண் ெப ம்பா ம் வ ைமயிேலேய
காலங்கழித்னர்.
அக்காலத்தில், ஓர் ஊாில் உண்டாக்கப்பட்ட பண்டங்கள், பிறிெதா சிறிய ஊர்க்குச்
ெசல்வதில்ைல. காவிாிப்பட் னம், உைற ர், ம ைர, க ர் தலான ெபாிய
தைலநகர்கள் சிற்சிலவற்றிற்ேக அய ர்களில் ஆக்கின பண்டங்கள்
விைலப்ப த்தவ ம், நிரம்ப்ப் பா பட் அப் பணட்ங்கைள அந் நகரங்களிற்
ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்ப்பிக்கேவண் யி த்தலால், வணிகர்கள், அைவகைள மிகுந்த
விைலக்கு விற்றனர். கடல் தாண்
ள்ள நா களில் ஆக்கின அ ம்பணடங்கள்
கப்பல்களின் வழியாக வரேவண் யி ந்தைமயா ம், அக்காலத் ப் பாயக்ட் க்
கப்பல்கள் கட
ள்ள சுழல்க க்கும் அங்ேக சுஞ் சூைறக்காற் க க்கு
தப்பிப்பிைழத் ச்ெசன் அயல்நா களிற் கிைடத்த அவ் அ ம்பண்டங்கைள ஏற்றிக்
ெகாண் தி ம்பி இங்குவந் ேசரப் பல திங்க ம் பல ஆண் க ங் கடந்
ேபானைமயா ம் அவ் அ ம்பண்டங்கைள மிக உயர்ந்த விைலக்கு விற்பைன
ெசய்தார்கள். அதனால், மிகச் சிறந்த ெசல்வர்காளாய் உள்ளவர்கேள அவ் யர்ந்த
பண்டங்கைள வாங்கத் தக்கவராய் இ ந்தார்கள், அவற்ைறப் பார்த் ப் பார்த்
ஏமாந்தனர்.
இைவகேள அன்றி அக்காலத்தில் இன் ம் ஒ ேபர்இடர் இ ந்த .
ஒன் க்ெகான் ெதாடர்பில்லாமல் மிக ம் எட் யி ந்த ஊர்களில் மைழெபய்ய
ேவண் ங் காலத்திற் ெசவ்ைவயாக மைழ ெபய்யாமல் ம த் விட்டால், அவ்
ர்களின் விைளெபா ள்கள் விைள குைறந் பஞ்சத்ைத உண்டாக்கின. விைளந்த
ஊர்களி ள்ள உண ப் ெபா ள்கைள விைளயாத ஊர்க க்கு விைரவிற் ெகாண்
ேபாய்ச் ேசர்ப்பிக்க எளிதான வழி அக்காலத்தில் இல்ைல; அதனாற் பஞ்சம் ேநாிட்ட
ஊர்களி
ந்த கு மக்கள் அங்கங்கு இ ந்தப ேய கணக்கின்றி மாய்ந்தனர்.
ஆனால், இக்காலத்திேலா ற்கூறிய ன்பங்கெளல்லாம் ஒழிந்தன,
எதனாெலன்றாற், பகுத் ணர்ச்சியிற் சிறந்த ேஜம்ஸ்வாட் என் ம் ஒ
ைரமகன்
நீராவியின் வல்லைமையக் கண் பி க்க, அவ க்குப் பின்வந்த ஆங்கில அறிஞர்
பலர் அந் நீராவிையக் ெகாண் வண் கைள ங் கப்பல்கைள ங் இடர்ேநராமல்
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மிகுவிைரவாக ஓட்டத்தக்க ைறகைளத் ெதாிந் ெகாண்டதனாேலயாம். ஆ
திங்கள் அல்ல ஓர் ஆண் மாட் வண் யிற் ெசன் ேசர ேவண் ய ஊர்கைள,
இப்ேபா நீராவி வண் யில் ஏறி நாைலந் நாட்களிற் ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம்;
ன்ேன ஐந்
பா ஆயிர பா ெசலவழித் க் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர ேவண் ய
இடங்கைள, இப்ேபா நாற்ப , ஐம்ப
பாச் ெசலேவா ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம்.
ன்ேன வழியின் இடக்கா ங் ெகா ய விலங்குகளா ந், தீய கள்வர்களா ம் ேநர்ந்த
இ க்கணக்ெளல்லாம் இப்ேபா இைலயாயின, ெப ங் கடல்கைளத் தாண் ச்
ெசல்லேவண் ய நா கைள ெயல்லாம் நீராவிக் கப்பல்களின் வழியாய்க்
குறித்தகாலத்திற் சு ங்கிய ெசலவில் இனிதாய்ச்ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம்.
அந்நா களி ள்ள அ ம்பண்டங்கைள ெயல்லாம நாமி க்கும் நா க க்கும்,
நம்நாட்
ள்ள விைளெபா ள்கைள அந் நா க க்கும் ஏற் மதி, இறக்குமத ெசய் ,
குைறந்தவிைலக்கு அைவகைள ெகாண் ங் ெகா த் ம் வ கின்ேறாம். பிறா களிற்
தியன தியவனவாக ஆக்கப்பட் வ ம் ேநர்த்தியான அ ம்பண்டங்கைளச்
ெசல்வர்கேளயன்றி, ஏைழமக்க ம் வாங்கத்தக்கப அைவகள் குைறந்த விைலக்கு
விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. அ மட் மா! ஒ நாட் ல் மைழ ெபய்யா பஞ்சம்
வந்தால், அயல் நா களில் விைளந்த உண ப் பண்டங்கைள நீராவி வண் களா ந்,
நீராவிக் கப்பல்களா ம் உட க்குடன் அங்ேக ெகாண் வந் ேசர்ப்பித் அங்கு
உள்ள பஞ்சத்ைதத் தீர்த் ப், பல்லாயிரம் மக்கைள உயிர் பிைழக்கச் ெசய்கின்றார்கள்.
இைவேபாலேவ இன் ம் எண்ணில் அடங்காத எத்தைனேயா நலங்க ெளல்லாம்,
பகுத் ணர்ச்சியிற் சிறந்த ஆங்கிலப் ேபர் அறிவாளிகள் கண் பி த்த நீராவிப்
ெபாறிகளால் நாம் அைடந் வ கின்றனம் அல்லேமா?
இைவமட் மா! இலங்ைகயில் உள்ளவர்கள் இந்தியாவில் இ ப்பவர்கேளா ம்,
இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் இலங்கிய
ப்பவர்கேளா ம், ஒ
ட் க்குள்
இ க்கிறவர்கைளப் ேபாற் ேபசிக்ெகாள்வதற்கு வாய்த்தி க்கும் வியப்பான வசதிைய
எண்ணிப்பா ங்கள்! இஃ எதனால் வந்த் ? மின்வ வின் இயக்கத்ைத ம், அதைனப்
பயன்ப த் ம் ைறகைள ம் ஆங்கில அறிஞர்கள் தம பகுத் ணர்ச்சியின்
ட்பத்தாற் கண் பி த்தைமயால் அன்ேறா? இலங்ைகயில் இ ப்பவர்கள்
இந்தியாவி
க்குந் தம் நண்பர்கட்குச் ெசய்திகள் ெதாிவிக்க ேவண் மானி ம்
இந்தியாவி
ப்பவர்கள் இலங்ைகயி
க்குந் தம் நண்பர்கட்குச் ெசய்திகள்
ெதாிவிக்க ேவண் மானா ம் அவர்கள் அவற்ைற ஒ க த்த்த் ண் ல் எ தி
மின்கம்பிச்சாைலக்கு அ ப்பி, அதற்குாிய சி கூ க் காைச ங் ெகா த் விட்டால்,
ஒ மணி ேநரத்தில் இந்தியாவி
ப்பவர்க க்ேகா, இலங்க்ைகயி
ப்பவர்க க்ேகா அச் ெசய்திகள் உடேன ெதாிவிக்கப்ப கின்றன; அ த்த மணி
ேநரத்தில் அவற்றிற்கு ம ெமாழி ம் வ கின்ற . இந்தப்ப யாகேவ, இந்தியா
இலங்ைகக்கு ஆறாயிரம் ைமல் எட்
ள்ள சீைம தலான இடங்க க்குஞ் சில
மணிேநரத்திற் ெசய்திகள் ெதாிவித்த ம், ஆங்காங்குள்ள ெசய்திகைளத்
ெதாிந் ெகாள் த ம் ஒவ்ெவா ெநா ப்ெபா
ம் நடந் ெகாண் இ க்கின்றன.
ஆறாயிரைமல் எண்ணாயிரைமல் அகன் ள்ள நா க க்ெகல்லரம், இங்ஙனம்
ற்காலத்திற் ெசய்திகள் வசதிக ம் எதனால் வந்தன? ஆங்கில அறிஞர்கள்
இைடவிடா தம பகுத் ணர்ச்சிையப் பயன்ப த்தி மின்வ
தலான
கட் லனாகா ண்ெபா ள்களின் இ ப்ைப ம் வ ைவ ம் இயக்கத்ைத ம்
பயைன ங் கண் பி த்தைமயால் அன்ேறா?
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இன் ம் ஒ
ைமையப் பாங்கள்! ஒ
ற்றாண் க்கு ன் இ ந்த நம்
ன்ேனார்களிற், பட்ட மர ந் தளிர்க்கக் ேகட்ட பறைவக ம் மயங்க இன்னிைச
பா வதில் வல்லவர்கள் எத்தைனேயா ெபயர் இ ந்தார்கள்! ஆனால், அவர்கள்
இறந்த ம், அவர்களின் ேதன்ேபான்ற குர ம் அவர்கள் மிழற்றிய இனிய பாட் க ம்
அவர்கெளா கூடேவ இறந் ேபாய்விட்டன! அவற்ைற நாம் ம ப
ஞ் ெசவி
ெகா த் க் ேகட்ப இனி எக்காலத் ம் இயலா ! ஒ
ற்றாண் க்கு
ற்பட்
ந்ேதாாின் நிைல அவ்வாறாய்
ய, இந்த ஒ
ற்றாண் க்குள் நாம்
பிறப்பதற்கு ன்னி ந்த இைவவல்ேலாாின் நிைல அங்ஙனம் நாம் ஏமாறி
வ ந்தத்தக்கதாய்
ந் ேபாகவில்ைல. ஐம்ப ஆண் க க்கு ன்னி ந்
க்கனியி ங் கற்கண்
ம் இனிக்கப் பா ய பாவாணர்கள் இவ் லகவாழ்ைவ
நீத் ப் ேபானா ம், அவர்க ைடய அ ைமக் குரல் ஒ
ம், அவர்கள் பா ய
இன்னிைசப் பாட் க ம் நம்ைமவிட் நீங்கிப் ேபாகவில்ைல. எப்ப ெயன்றால்,
அெமாிக்கா ேதயத்திற் பகுத்தறிவிற் சிறந் விளங்கும் எ சன் என் ந் ைரமகனார்
ஆக்கிய ஒ ெய தி (Gramophone) என் ம் ெபாறியான , அப் பாவாணர்கள் பா ய
இன்னிைசப் பாட் கைள ம் அவர்க ைடய இனிய குரெலா கைள ம் அப்ப ேய
பா க்காட்ட, அைவகைளக் ேகட் க்ேகட் நாம் வியந் மகிழ்கின்றனம் அல்லேமா?
அவ் இைசவாணர்கள் இறந் ேபாயி ம், அவர்கள் பா ய இைசகள்
இறந் ேபாகாமல், நாம் தி ம்பதி ம்பக் ேகட் மக ம்ப பா காத்
ைவக்கப்பட்
க்கின்றன அல்லேவா?
இ மட் மா! எந்ெதந்த ேதயத்தில் எந்ெதந்த ெமாழியில் எவ்ெவப் பாட் கைள
எவ்ெவவர் எப்ப ெயப்ப ப் பா னார்கேளா, அவ்வப்ப ேய அப் பாட் கைள
ெயல்லாம் நாம் இ ந்த இடத்தி ந்ேத ேகட் இன்
ம் ெப ம்ேபற்ைற இவ்விைசக்
க வியான நமக்குத் தந்தி க்கின்றதன்ேறா? இத்தைன இன்ப ம் நாம் எளிதில்
அைடயலான எதனால்? எ சன என் ந் ைரமகனார் தம பகுத் ணர்ச்சிையச்
ெச த்தி எவ்வளேவா அ ம்பா பட் இவ் இைசக்க விையக் கண் பி த்தனாலன்ேறா? அவர் தம பகுத் ணர்விைனப் பயன்ப த்தாமல், மற்ற
மக்கைளப்ேபால் உண்பதி ம் உ ப்பதி ம் உறங்குவதி ந் தம காலத்ைதக்
கழித்தி ந்தனராயின், நாம் அவ்வ ம ந்த இைசக் க விையப் ெப த ம்,
நம் ன்ேனார்களின் தித்திக்குஞ் சுைவப் பாட் கள், அயல்நாட் இைசவாணாின்
பலதிள வாிப்பாட் கள் என் ம் இைவகைளக் ேகட் மகிழ்த ம் இய ேமா?
இன் ம் பா ங்கள்! நாம் ப க்கும் த்தகங்கைள ம், அவ் ர்களில் நடக்குஞ்
ெசய்திகைள யறிவிக்கும் தினந்தாள்கைள ம் அச்சுப்ெபாறிகள் சிறி ேநரத்தில்
ஆயிரக்கணக்காக அச்சுப் பதித் நமக்குக் குைறந்த விைலக்குத் த கின்றன.
அச்சுப்ெபாறிகள் இல்லா ன்நாளிேலா இவ்வள எளிதாக நாம் வி ம்பிய அாிய
ெபாிய ல்கைளப் ெபற் க் கற் த் ேதர்ச்சி அைடதல் ஏலா . பைழய நாட்களில் ஓர்
ஊாிற் சிற்சிலேர கற்றவராய் இ ப்பர். அவர்கள் தாம் கற்கும் ல்கைளப்
பைனேய களிற் பா பட் எ திக் க த்தாய் ைவத்தி ப்பர். அவர்கள் தம்மிடங்
கல்விகற்கவ ம் மாணாக்கர் சிலர் மட் த் தம்மிடத் ள்ள ஏட் ச்சுவ கைளப் பார்த் ச்
சிறி சிறிதாய் எ திக்ெகாள் ம்ப அவர்க்குக் ெகா ப்பார்கேளாயல்லாமல்
எல்லா ம் ெபற் ப் பயி ம்ப அவ்ேவட் ச் சுவ கைள எல்லார்க்கும் எளிதிறி
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ெகாடார். அல்ல அப்ப க் ெகா த்தா ங்கூட ஓர் ஏட் ச்சுவ யில்
எ தப்பட்
க்கும் ஒ
ைல ஒேரகாலத்திற் பற்பலர் எப்ப எ த் க் கற்க

ம்?

ேம ந் தமிழ்ெமாழியில் உள்ள சிறந்த ல்கள் பல ம் ஓர் ஊாில் உள்ள கற்றவர்
சிலாிடத்தில் ஒ ங்ேக காணப்ப வ ம் இல்ைல. ஓர் அ ைமயான ைலக்
காணேவண மானால் எத்தைனேயா ஊர்க க்குப்ேபாய் அைலந் திாிந் ேத ப்
பார்க்கேவண் ம்; இப்ப த் ேத த்திாிவதற்கு எவ்வள நாட்கள் ெசல் ம்! எவ்வள
ெபா ள் ெசலவாகும்! எவ்வள பா ம் உைழப் ம் ேவண் ம்! இத்தைன
இடர்பா கள் இ ந்தைமயினாேலேய பைழயகாலத்திற் கற்றவர் ெதாைக மிகுதியா
யில்ைல; கல்வி பரவ ம் இல்ைல; வளர ம் இல்ைல; ஆனால், இக்காலத்திேலா
ெவள்ைளக்கார்ர் கண் பி த்த அச்சுப்ெபாறிகளின் உதவியாற் பலேவ
ல்க ம்
பலேவ
தினத்தாள்க ம் ஒவ்ெவா ெநா
ங் ேகா ேகா யாக
அச்சிற்பதிக்கப்பட் உலகெமங்கும் பரவிக்ெகாண்
க்கின்றன. இதனால், எவ்வள
ஏைழயாயி ப்பவர்க ஞ் சிறி ெபா ள் ெசல ெசய் தமக்கு ேவண் ய ல்கைள
எளிதில் வாங்கிக் கற் க் கல்வியில் ேதர்ச்சி ெப கின்றார்கள். இதனாற் கல்வியான
எங்கும் பர கின்ற ; கற்றவர் ெதாைக மிகுதி ப கின்ற ; நாகாிகம் எங்கும் ெப கி
எங்கும் அறி மணங் கமழ்ந் இன்பஒளி சுகின்ற . இத்தைனப் ெப ம்ேப க ங்
காக்ஸட்ன (Caxton) என் ம் ெவள்ைளக்கார அறிஞர் தம பகுத் ணர்விைனப்
பயன்ப த்தி அச்சுப்ெபாற்ையக் கண் பி த்தைமயால் விைளந்தைவகள் அல்லேவா?
இன் ம் இங்ஙனேம ெவள்ைளக்கார ைரமக்கள அல் ம் பக ந் தம
அறிைவச்ெச த்தி இ கா ங் கண் பி த்தி க்கும் ெபாறிகளால் இ கா ம்
விைளந்த, விைளந்தி க்கின்ற நலங்கள அள க்கு அடங்கா. அவர்கள் இவ்வளவிேல
ஓய்ந் விடாமல், இன் ந் தம உணர்விைனப் பல ைறகளிற் ெச த்தி இன் ம் பல
ைமகைள நாேடா ங் கண்டறிந் வ தலால் இன் ம் உலகத்தில் உள்ள
மக்க க்கு வரப்ேபாகும் நலங்கள் இன் ம் எவ்வளேவா இ க்கின்றன!
அைவெயல்லாம் இப்ேபா யாரால் அளவிட் ச் ெசால்ல
ம்! ஆகேவ,
பகுத் ணர்ச்சிையப் ெபற்ற மக்களாகிய நாம், விலங்கினங்கைளப்ேபால் ேண
உண் உறங்கி இன் ற் க் காலங் கழித்த ேலேய க த்ைதச் ெச த்திவிடாமல், இப்
பகுத் ணர்ச்சிையப் ெபற்ற நம்மிற் சிலர் அதைன மிக நன்றாய்ப் பயன்ப த்தி
அதனாற் பல
ைமகைள ம் அவற்றால் பல சிறந்த இன்பங்கைள ங் கண்டறிந் ,
அவ்வாற்றால் தா ம் பயன்ெபற் மற்ைறேயாைர ம் பயன்படச் ெசய்
வ தல்ேபால, நா ம் அவ் ணர்ச்சியிைன ேம ம், ேம ம் பயன்ப த்தி இன் ம்
ேமலான இன்பங்கைள அைடயக் கடைமப்பட்
க்கின்ேறாம் அல்லேமா? ஆைகயால்,
அ த்த கட் ைரயில் மக்கட்பிறவிையப் ெபற்ற நாம் நம பகுத் ணர்ச்சிையக்
ெகாண் இன் ம் அைடயேவண் ய ஒ சிறந்த ெபா ைளப் பற்றிப் ேபசுேவாம்.
------------
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5. கல்வி ங் ைகத்ெதாழி

ம்

இவ் லகத்தி ள்ள எல்லா மக்க ந், தம் யிைர ம், உடம்ைப ம் பா காத்
இனி வாழ்தற்கு இன்றியைமயாத க விகள் இரண் ; அைவ கல்வி ம்
ைகத்ெதாழி மாகும். ெப ம்பா ம் உலகத்தின்கண் நடக்கும் எல்லா யற்சிகட்குங்,
கல்வியான
தன்ைமயாக ேவண்டப்பட் உடம்ைபப் பா காப்பேத யாயி ஞ்,
சிறப்பாக ேநாக்குங்கால் கல்வி உயிைரப் பா காத் வளர்ப்பதற்ேக
க வியாயிக்கின்ற . ைகத்ெதாழிேலா எவ்வள
ட்பமாகச் ெசய்யப்ப
ம் அஃ
உடம்ைபப் பா காக்கு கத்தால், உயிர்க்குஞ் சிறி பயன்ப ேமயல்லா , அ
கல்விேபால் உயிர்க்கு ேநேர பயன்ப வதன்றாம். ஆகேவ, கல்வி ஒன ேம உயிர்க்கு
ேநேர பயன்ப வதா ெமன்ப ங் ைகத்ெதாழிேலா உடம்பிற்கு ேநேர
பயன்ப வதாெமன்ப ம் அறிதல் ேவண் ம். எத்ெதாழி ச் ெசய்வதாயி ந்தா ம்,
அதற்கு அறி ேவண் யி க்கின்ற . அறிவில்லாமல் எவ ம் எதைன ஞ்
ெசய்த யலா . அறி ைடயவன் தாென த்த ஒ ெசயைலச் ெசவ்ைவயாச் ெசய்
த்த ம், அறிவில்லாதவன் தான் வங்கிய ெதான்ைற ஒ ங்காகச்
ெசய்யமாட்டாமற் பிைழபட் வ ந் த ம், நாம் நாேடா ங் காண்கின்ேறமல்லேமா?
அறிவில்லான் பிைழபட் ெசய்யமாட்டாத ஒ ெதாழிைல அறி ைடயான
தி த்தமாக்கி விைரவிற் ெசய்
ப்பதைனக் கண் நாம் எவ்வள மகிழ்கின்ேறாம்!
அப்ேபாதவன் அறிவின்றிறத்ைதக் கண் எவ்வள வியப்பைடகின்ேறாம்! அறிவின்
இன்றியைமயாைமைய எவ்வள மிகுதியாய் உணர்கின்ேறாம்!
இத் ைணச் சிறந்த அறிைவ எவ ம் இயற்ைகயாகேவ ெபற் க்ெகாள்தல்
இயலா . ஏெனன்றால், எல்லா உயிர்களி னறிைவ ம் அறியாைம என் ம் ஒ
ேபாி ள் மைறத் க் ெகாண்
க்கின்ற . இ ைளப் ேபாக்குதற்கு ஒளியி தவி
கட்டாயமாக ேவண்டப்ப தல் ேபால், நமதறிைவ மைறக்கும் அறியாைம இ ைளப்
ேபாக்குதற்குங் கல்வியாகிய விளக்கம் இன்றி யைமயா ேவண்டப்ப கிற .
கடல்வியில்லாதாாிற் சில ம் அறி ைடேயாராக இ க்க்க் காண்கின்ேறாேம
ெயன்றால், அவர் அறி ைடயார் ெசய் ஞ் சில அறி ச் ெசயல்கைளப் பார்த் ம்,
பழகி ஞ் சிறி அறி ைடயராகக் காணப்ப
ம் அவர் ேபா யாகப் ெபற்ற அச்
சிற்றறிைவ ேமன்ேமற் ெப கச் ெசய்தற்குக் கல்வியில்லாைமயால் அவர் அறி
பயனின்றாய்க் கழ ம், இ பற்றி யன்ேறா ெதய்வப் லைமத் தி வள் வ நாயனார்,
”கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநாள றாயி
ெகாள்ளா ரறி ைட யார்"

ங்

என்ற ளிச்ெசய்தனர். ேம ம் மக்க க்கு விலங்கினங்க க்கும் எவ்வள
ேவ பா இ க்கின்றேதா அவ்வள ேவ பா கல்வியறி உைடயவர்கட்கும்,
அஃதில்லாத வர்கட்கும் உண்ெடன்ப விளங்கத் தி வள் வர் நாயனார்,
''விலங்ெகா மக்க ளனவயர் இலங்கு
கற்றாேரா ேடைன யவர்"

ல்

என்ற ளிச் ெசய்தி க்கின்றனர். ஆைகயால், கல்வியறி இல்லாதவர் அதிற்சிறந்
விளங்குவ ம், அறிவிற் சிறந்த ெதாழில்கைளச் ெசய்
ப்ப ம் இயலா.
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உடற் பா காப்பின் ெபா ட் எத்ெதாழிைலச் ெசய்தா ங், கல்வியின்றி அதைனச்
ெசய்தலாக . நம் நாட்டவர்க க்ேகா வயி வளர்ப்பதற்குச் ேசா கிைடத்தாற்
ேபா ெமன் ம், இப்பிறப்பில் அைடயேவண் ய இனபங்கைளப் ெப தற்கு
ஏராளமான ெபா ைளத் ெதாகுத் க்ெகாண்டாற் ேபா ெமன் ஞ் ெசால் க் கல்வி
கல்லாமல் அறியாைமயிேலேய தம காலத்ைதக் கழித் மாண ேபாகின்றர்! எல்லா
அ
ம் இரக்க ம் உைடய இைறவன் நமக்கு இந்தப் பிறவிையக் ெகா த்த்
ெவ ஞ் ேசா தின்பதற்கும். ெபா ள் ேசரப்பதற்குந்தானா? மற் ம் இந்த உடம்ைப
பா காக்கு கத்தால் அறிைவ வளர்த் அறிையைமையத் ெதாைலத் அவன
ேபாின்பத்ைதப் ெப தற்கன்ேறா? இம்ைம யின்பங்கைளச் ெசவ்ைவயாயைடந்
மகிழ்ந்தி த்தற்குங் கல்வியறி கட்டாயம் ேவண்டப்ப் வதாகும். உயர்ந்த
கல்வியறிவில்லாதவன் எவ்வள ெபா ைளச் ேசர்த் ைவத்தா ம் எவ்வள உண ப்
பண்டங்கைளத் ெதாகுத் க் ெகாண்டா ம் அவற்ைற ட்பமாய்த் ய்த் மகி ம் வழி
யறியாைமயால் ன்பத்திேலேய கிடந் யழன் மாய்ந் ேபாவன். ஆகேவ,
இம்ைமயின்பத்ைதப் ெபறேவண் வார்க்குங் கல்வியறி
தன்ைமயாகு ெமன்பைத
எல்லா ங் க த்திற் பதித்தல் ேவண் ம். ஆகேவ, ைகத்ெதாழிைலேய ெபாிதாக
எண்ணி அதிற் குந்தவர்க ங் கல்வியறிைவப் ெப தற்கு இைடயறா
யல்ல்
ேவண் ம்.
ஐேராப்பா தலான அயல்நா களி ள்ள ேமன் மக்கேளா கல்வியறிவில்லாமல்
எத்ைதகய ெதாழிைல ஞ் ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்களில் எந்த்த்ெதாழிைலச்
ெசய்கின்றவர்க ங் கல்வியறிவிற் சிறந்தவராேய காணப்ப கின்றனர். அதனால்,
அவர்கள் நம்மேனார்க்கு நீண்டகாலம் பி க்கும் ஒ ைகத்ெதாழிைல மிகச் சு ங்கிய
கலத்திற் சு ங்கிய ெசலவில் ேநர்த்தியாக ந் திறைமயாகவஞ் ெசய்
க்கின்றனர்.
கல்வியறிவில்லா நம்மேனார் தம்ைம வ த்தி ம், வாயற்ற மா . குதிைரகைள
வ த்தி ஞ் ெசய் ம் ஒ ைகத்ெதாழிைல, ஐேராப்பிய நன்மக்கள் தமக்குள்ள
கல்வியறிவால் அ ைமயான ெபாறிகைள (இயந்திைரங்கைள) அைமத்
அவற்றி தவியால், தமக்கும், பிற உயர்க்குந் ன்பமின்றி இனி
க்கின்றனர்.
இன் மிவர்கள் தங்க க்குள்ள கல்வியறிவின் ேமன்ைமயால் நா க்குநாள் எல்
யற்சியி ம் பிைறேபால் வளர்ந்ேதாங்கி வ தைல ம், அஃதில்லா நம்மேனார்
அம் யற்சிகளிற் குைறமதிேபால் ேதய்ந் ேபாதைல ம் அறியார் யார்? ஆைகயால்,
எத்தைகய யற்சிகளிற் குேவா ம் த ற் கல்வியறிைவப் ெப த ற் க த் ன்றக்
கடவராக.
இனிக், கல்வியறிவின் உதவிெகாண் ெசய்யப்ப ம் எல்லாக் ைகத்ெதாழில்
யற்சிக ம் உழ , ெநச , வாணிகம் என் ம் ன் பகுதியிேல அடங்கும்.
அவற் ள், உழ த் ெதாழில் உடம்ைபப் பா காத்தற்கு தன்ைமயான
உண ப்ெபா ள்கைளத் த வெதான் றாைகயால் அ மற்ைற யிரண்
ஞ்
சிறந்த்ெதன் ஆன்ேறாரால் உயர்த் ைவக்கப்ப வதாயிற் . இவ் ண்ைம,
"சுழன் ம் ஏர்ப்பிள்ைள லகம் அதனால்
உழந் ம் உழேவ தைல"
என்

தி வள்

வ நாயனா ம்
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"ஆற்றங் கைரயின் மர ம் அரசறிய
ற்றி ந்த வாழ் ம் வி மன்ேற – ஏற்றம்
உ
ண் வாழ்வதற்கு ஒப்பில்ைல கண்டீர்
ப
ண் ேவேறார் பணிக்கு"
என் ஔைவயா ம் அ ளிச்ெசய்த ெமய்ம்ெமாழிகளால் அறிந் க்ெகாள்ளப்ப ம்.
இவ்வள சிறந்த்ெதாழிைல நம்நாட்டவர்கள் சிறி ந் தாழ்வாக நிைனயாமல் அதைனப்
பலவைகயா ம் பயன் மிகத் த ம்ப ேமன்ேமற் ெப கச்ெசய்தல் ேவண் ம்.
அெமாிக்கா. ஐேராப்பா தலான நா களி ள்ள ேமேலார்கள் நிலத்ைத
வளம்ப த் தற்குாிய திய திய ைறகைளக் ைகயாண் காலத்திற்ேகற்ற
பயிர்கைள விைளவித் ஏராளமான தானியங்கைள ம், மற்றப் பண்டங்கைள ம்,
உணவப் ெபா ள்கைள ம் ெப கின்றார்கள். மைழ ெபய்ய ேவண் ங் காலத் மைழ
ெபய்யாவிட்டா ம் அதனால் அவர்கள் ேக உறாமல் மின் விளக்குகளின்
உதவியினா ம், ேவ சில ைறகளினா ம் பயிர் பச்ைசகைள விைளவித் க்
ெகாள் கிறார்கள். நம் நாட்டவர்கேளா என்றால், ஒ மைழ தவறினா ம், பயிர்
பஞ்சத்திற்குள்ளாகி மிக ந் ன்
கின்றார்கள். ேம ம், பலபல பயிர்களின்
தன்ைமகட்கிைசயப் பலதிறப்பட்ட எ க்கைள அவர்கள் தறைமயாகச் ேசர்ப்ப ேபால,
நம்மவர்க்குச் ேசர்க்கத் ெதாியா . பயிர்கட்கு தக்கவா ெசவ்ைவயான எ ச் ேசர்க்க
நம்மவர்க ங் கற் க் ெகாள்வார்களாயின் இப்ேபாதைட ம் ஊதியத்தி ம்
பதின்மடங்கு மிகுதியான ஊதியத்ைதப் ெப வார் கெளன்பதில் எட் ைண ம்
ஐயமின் ; இங்ஙனேம பயிர்த்ெதாழி ல் அறியற்பாலனவாய் உள்ள ட்பங்கள்
எண்ணிறந்தன. இைவ ெயல்லாங் கல்வியறிவின்றி வரமாட்டா. ஆைகயால்,
இவற்ைறக் கல்வியறிவால் ஆராய்ந்தறிந் உழ த்ெதாழிைலச் சிறக்கச்
ெசய்வார்களாயின் நம்வர்க ம் நம் நா ம் மற்ற எல்லாைர ம், எல்லா நா கைள ம்
விட மிகச் சிறந் விளங்குெமன்ப திண்ணம்.
இனி, உழ த்ெதாழி க்கு அ த்த நிைலயில் அகத்தியமாகச் ெசயற்பால , ெநய்தற்
ெறாழிேல யாகும். நாகாிக வாழ்க்ைக ள்ள எத்திறத்தவர்க ந் த டம்ைம மைறத்தற்கு
ஆைடகள் ேவண் நிற்கின்றன ரல்லேரா? "ஆைடயில்லா மனிதன் அைர மனிதன்"
என்ற பழெமாழிப்ப ேமேல ணியில்லாதவர் விலங்குகளி ந் தாழ்ந்தவராகக்
க தப்ப வர். விலங்கினங்கட்காயி ம், ேமற்ேபார்ைவ ேபான்ற மயிர்க்கற்ைறக ங்,
குைறகைள மைறத்தற்கு வாற் றங்க ங் கட ள ளால் அைமத் க்
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. மக்கேளா பகுத்தறி உைடயவராயி த்தலால்
அவர்கட்கு அவற்ைறக் ெகா த்திலர். அவர்கள் தமதறி ெகாண் ஆைட ெநய்
உ க்க ேவண் யவர்களாயி க்கின்றார்கள். உடம்ைபப் பா காத்தற்கு
இன்றியைமயாச் சிறப்பனிதான உணைவத் த தல் பற்றி உழ த் ெதாழில் எல்லாத்
ெதாழி
ம் ேமலானெதன் ெசால்லப்ப
ந், தீவிைன ஒ சிறி மில்லாத ெதாழில்
எ ெவன் ஆரா மிடத் , அ ெநய்தற்ெறாழிலாகேவ யி த்தலால், அவ்வைகயில்
அஃ உழ த்ெதாழி
ம் ேமலானெதன்ேற ெகாள்ளப்ப ம். இ பற்றியன்ேறா,
ெதய்வப் லைம தி வள் வநாயனார் உழ த்ெதாழிைலேய சிறப்பித் க்
கூறினாராயி ம், தாம் ெநய்தற் ெறாழிைலேய ெசய் ெகாண் உயிர் வாழ்ந்தனர்.
உழ ெசய் ங்கா சிற் யிர்கள் சில பல மா த ன், அதிற் சிறி தீவிைன
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உண்ெடன் ம், ெநய்தற் ெறாழி ல் ஓ யிர்க்குத் தீங்கின்ைமயின் அதிற் சிறி ந்
தீவிைன யில்ைலெயன் ம் அறிதல் ேவண் ம். இத் ைணச் சிறந்த ெநய்தற்
ெறாழிைல அயல்நாட்டவர்கள் வியப்பான பல ெபாறிகைளைமத் நிரம்பத் திறமாக
நடத்தி அளவறிந்த ஊதியத்ைத எய்த, நம்நாட்டவர்கேளா, கல்வியறிவின்ைமயால்
இதில் மிக ம் பிற்பட்ட நிைலயிைன யைடந் ஏைழகளா யி க்கின்றார்கள்.
இனியாயி ம், அவர்கள் அங்கனங் கல்விைய இகழ்ந்திரா , அதைன தா ங் கற் த்
தம்மக்கட்கும் நன்கு கற்பித் ெநய்தற்ெறாழிைலச் ெசவ்ைவயாய் நடத்தி வாழ்வாராக.
இனி, உழ த்ெதாழிலா ம், ெநய்தற்ெறாழிலா ம் உண்டாக்கிய ெபா ள்கைள
ஒன்றற் ெகான் ெதாைலவாக ள்ள பற்பல நா களி ம் உள்ள மக்கட்குப்
பயன்ப ம்ப ேசர்பித்தற்கு வாணிகமான மிக ம் உதவி ெசய்வதாகும். இத்ெதாழில்
நைடெபறாதானால் எல்லா ம் எல்லாப் ெபா ைள ம் ெபற் இன் ற் வாழல்
யா . எந்ெதந்த நாட் ல் எந்ெதந்த ெபா ட்கள் நயமாய்க் கிைடக்கு ெமன்பைத
ஆராய்ந்தறிந் , அவற்ைற ஓாிடத்திற் ெறாகுத் ப் பலர்க்கும் பயன்ப த்தி தா ம்
பயனைடதற்குக் கல்வியறி கட்டாயம் ேவண்டப்ப ம். வாணிகம் நடாத் வார்க்குக்
கல்வியறி அகத்தியமாய் ேவண்டப்ப ெமன்பைத உணர்ந்த அயல்நாட்டவர்கள்
கல்வியில்லாதவர்களாய்க் காலங் கழக்கின்றனர். இவர்களில் எவ்வள பணம்
பைடத்தவர்களாயி ந்தா ம், இவர்கைளக் கல்வியறிவில் சிறந்த அயல்நாட்
வாணிகர்கள் ஒ ெபா ட்ப த் வேத இல்ைல. இங்ஙனாதாங் கல்வியறி ைடய
பிறரால் இகழப்ப தல் உணர்ந்தாயி ம், இனிேமல், தா ந், தம் மக்க ந்,
தம்மினத்வ ங் கல்வியில் ேமம்பட் விளங்க யன் , அதனால் வாணிக
வாழ்க்ைகைய எல்லா ம் க ம்ப நடாத்திச் சிறப்ெபய் வாராக!
---------6. கல்விேய அழியாச் ெசல்வம்
"ெவள்ளத்தால் அழியா ெவந் தழலால்
ேவகா ேவந்தரா ங்
ெகாள்ளத்தான்
யா ெகா த்தா ம்
நிைறவன்றிக் குைற றா
கள்ளர்க்ேகா பயமில்ைல காவ க்ேகா
மிக எளி கல்விெயன் ம்
உள்ளத்ேத ெபா ளி க்கப் றம்பாகப்
ெபா ள்ேத
ழல்கின்றாேர"
சில நாளில் ேதான்றிச் சிலநாளி
ந் சிலநாளில் மைறந் ேபாவதாகிய இம்
மக்க டம்பிற் பிறந்தவர்களான நாம் எந்தவைகயான ெசல்வத்ைதப் ெப தற்கு
யலல் ேவண் ெமன்றால், என் ம அழியாத்தாய், நம் உடம் அழிந்தா ந் தான
அழியாமல் நம உயிேரா ேசர்ந் நம்ைம எல்லாப் பிறப் க்களி
ந் ெதாடர்ந்
வ வதாய் உள்ள அழிவில்லாப் ெப ஞ் ெசல்வத்ைதேய அைடதற்குக்
கண் ங்க த் மாய் இ க்கேவண் ம். ஏன்? அழியாத ெசல்வத்ைதேய ெபறேவண்
ெமன் ம் வி ப்பம் நம்மில் ஒவ்ெவா வாிடத் ம் இயற்ைகயாகேவ
காணப்ப் வதா ம், அவ் வி ப்பம் இல்லாதவர்கைள எவ்விடத் ம் எக்காலத் ங்
காண்டல் கூடாைமெயா ெமன்க. ஒ திங்கள், இரண் திங்களிற்கிழந் ேபாகுஞ்
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சீைமத் ணிகைள வாங்க வி ம் கின்ேறாேமா? பன்னிரண் பதிைனந் திங்கள்
கிழியாமல் அ த்தமாயி க்கும் நாட் ப் டைவகைள வாங்க வி ம் கின்ேறாமா?
விைல சிறி மிகுதியாய் இ ந்தா ம் அ த்தமாய் நீ த்தி க்கும் ஆைடகைள
யல்லேவா வாங்க ஆவல்ெகாள்கின்ேறாம்? சிறி ைகதவறினா ங் கீழ்வி ந்த
ெநா ங்கிப் ேபாகும் மட்பாண்டங்கைளப் ழங்க வி ம் கின்ேறாேமா? ழங்க
வி ம் கின்ேறாேமா? கீேழ தவறி வி ந்தா ம உைடயாமல் வ வாய் உள்ள ெசப் க்
கவங்கள் பித்தைளக் கலங்கைளக் ைகயாள வி ம் கின்ேறாமா? விைல
ஏறியி ந்தா ங் நீண்டநாட் பயன்ப ஞ் ெசப் க்கலங்கள பித்தைளக் கலங்கைள
யல்லேவா ெபா ள் ெகா த் வாங்க விைழகின்ேறாம்? இங்ஙனேம நாம் நாேடா ங்
ைகயாண் வ ம் ெபா ள்களி ம் கூட விைரவில அழிந் ேபாகாமல் நீண்டநாள்
நிைலத்தி க்கும் ெபா ள்கைளேய நாம் அைடய வி ம் தலால், நம்மில்
ஒவ்ெவா வ க்கும் அழியாச் ெசல்வத்ைதேய ெபறேவண் ெமன் ம் அவா
இயற் கயாகேவ ேவ ன்றி நிற்கின்ற .
இங்ஙனம் அழியாச் ெசல்வத்ைதேய அைடய ேவண் ெமன் ம் அவா நம்ெமல்லா
ாிடத் ம் இயற்ைகயாக இ ந்தா ம், த் ச்சிப்பியி ள்ள த்தின் ஒளி ம், பாசி
ய பவளத்தின் நிற ம், மாசியில் மைறந்த மதியின் லக்க ங், கூைட கவிழ்ந்த
விளக்கின் ஒளி ம்ேபால் நம்ைம
க்ெகாண்
க்கும் அறியாைம என் ம் இ ளில்
அகப்பட்டவர்களாகி நம் அறிைவ இழந் , அழியாச்ெசல்வத்ைத அைடய
யாமல்,
நிைலயின்றி அழிந் ேபாகும் ெபா ள்கைளேய நிைலயாகப் பிைழபட நிைனந் ,
அவற்ைறப் ெப வதி ம அவற்ைற கர்வதி ேம நம காலத்ைதக் கழித்
வ கின்ேறாம். பா ங்கள்! நம்மவர்களிற் ெப ம்பாலார் மாடமாளிைககைள ம் ஆைட
அணகலன்கைள ந் தட்
ட் கைள ந் தின்பண்டங்கைள ம்
நாடகக்காட்சிகைள ம் ேவ க்ைக விைளயாட் கைள ேம ேமலான
ெசல்வங்களாக்கக் க தி அவற்ைறப் ெப வதி ம் அவற்ைற கர்வதி ம்
விடா யற்சி ைடவர்களாய் இ க்க்க் காண்கின்ேறாேம யல்லாமற், சிறி ேநர
மாயி ம் அடக்க ஒ க்கத்ேதா
ந் நம்ைமப் பைடத்த சிவெப மாைன
நிைனக்க ம், நம்ைமப்ேபாலேவ அவ்வாண்டவனாற் பைடக்கப்பட்ட உயிர்களின்
நன்ைமையக் க த ம், அைவ பசியா ம் ேநாயா ம் வ ந் வைதக் கண்
மனங்கசிந் இரங்கித் தம்மால் இயன்றி அள அவற்றிற்கு ஒ ைகப்பி உணவாவ
ஒ காசு ம ந்தாவ உதவி அவற்றின் ன்பத்ைதப்ேபாக்க ந்,ெதய்வப் லைமத்
தி வள் வநாயனார் ஔைவப் பிராட் யார் காைரக்கால் அம்ைமயார் ேசக்கிழார்
ெப மான் தலான உயர்ந்த அறி ைடேயாரால் அ ளிச்ெசய்யப்பட் ள்ள
அ ம்ெப
ல்கைள ஓதி உணர ம் யற்சி வாய்ந்தவர்களாய் உள்ள
ஆண்ெபண்பாலைரக் காண்ப அாிதி ம் அாிதாய்ப் ேபாய்விட்டேத!
ஆ! நாம் நிைலயாக நிைனந்த மாடமாளிைககள் ஆைட அணிகலன்கள்
தட்
ட் கள் தலானைவகள் எல்லாம் நாம் நிைனந்தவண்ணம் நிைலயாக
இ ப்பைவதாமா? இல்ைல, இல்ைல. சில ஆண் க க்கு ன் ஐதராபாக்கத்தி ம்
வாணியம்பா யி ம் ேநர்ந்த ெபாியெதா ெவள்ளப் ெப க்கினால் எத்தைன
கள்
எத்தைன மாளிைககள் நிலமட்டமாகத் ைடக்கப்பட் இ ந்த இட ந் ெதாியாமல்
அழிந் ேபாயின! அவ்
கேளா அவ்
களில் இ ந்த எவ்வள பண்டங்கள்
எவ்வள ஆைட அணகலன்கள் அழிந் ஒழிந் ேபாயின! அப்ேபா அங்ேக ெப ஞ்
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ெசல்வர்களா யி ந்தவர்கெளல்லாந் தம்மால் அ வ ந் ஒ க்கப்பட்ட ஏைழக்
கு மக்கைளக் காட்
ம் இழிந்திநிைலைய அைடந்தவர்களாகி, உண்ணச் ேசா ம்
உ க்கத் ணி ம் இன்றித் தத்தளித்த ெதல்லாம் நாம் ேகட் ெநஞ்சம் ெநக்கு கி
வ ந்தினம் அல்லேமா? ஆயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் எட்டாம் ஆண் ல்
ேமற்குத்திைசயில் உள்ள சிறந்த நகரமாகிய ெமசினாப் பட் னமான நில
அதிர்ச்சியினால் அழிந் நீ க்கும் ெந ப் க்கும் இைரயான ம், அப்ேபா
அப்பட் னத்தி
ந்த ஐந்த க்கு ஆற க்கு மாளிைகக ம், அவற்றில் இ ந்த
அாியெபாிய பண்டங்க ம், அவற்றில் இ ந்த றாயிரக்கணக்கான மாந்தர்க ம்,
அளவற்ற ெசல்வங்க ம் ெந ப்பில் ெவந் நீாில் அமிழ்ந்திப்ேபான வரலா கைள
ெயல்லாம் நிைனக்கும் ேபா , நாம் நிைலயாக நிைனத்தி க்குஞ் ெசல்வங்க ஞ்
ெசல்வங்கெளன் காணப்ப மா? அவற்ைற மதிக்கும் நம அறி ம் அறிெவன்
ெசால்லப்ப மா?
சில நாங்களின் ன் ேமற்ேக ள்ள ஐேராப்பாக் கண்டத்தில் நைடெபற்ற
ெவள்ைளக்கார்ர் சண்ைடயினால் விைளந்த அழிவிைன, ஐேயா! என் ஒ நாவினால்
எங்ஙனஞ் ெசால்ேவன்! எங்ேக பார்த்தா ஞ் ெசக்கச் ெசேவெலன்ற ெசந்நீர்க் களாி ம்,
பிணக்கா ம், பீரங்கி ெவ
ங் கூக்குரல் ஒ
மாய் இ ந்தனேவ! அத்
ேதயங்களி ள்ள பத் ப் பதிைனந் மாடமாளிைகக க்குந் ேதவேகாட்டங்க க்கும்
நம ெசன்னபட் னம
ம் ஈடாக ைவத்தா ம், ஈ அவற்றிற்கு ஒவ்வாேத!
அப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த கட் டங்கெளல்லாம் பீரங்கி ெவ களால் தகர்க்கப்பட் ப்
பாழாய்க் கிடக்கின்றன! எத்தைன அரசர்கள்! எத்ைன ெசல்வர்கள்! எத்தைன
ேபார் ரர்கள்! இச் சண்ைடயில் மாய்ந் ேபானார்கள்! ேநற் ஆைட யணிகலன்கள்
அணிந் அ சுைவ ண உண் தம்ைம மறந் அகங்களித்தி ந்தவர்கெளல்லா ம்
இன் அவற்ைற ற் ம் இழந் மைனவி ெயா
றம் மக்கள் ஒ
றமாய்க்
ைகய ந் கால ந் கதறினேர! ஐயேகா! இச் சண்ைடயினால் ேநர்ந் வந்த
அழி கைள அறிந் ைவத் ம், இன் ம் நாம் இவ்ெவளி ஆரவாரங்கைளச் ெசல்வங்க
ெளன் எண்ணலாமா? இ பற்றியன்ேறா,
"ெதய்வச் சிதம்பரத்ேதவா உன்சித்தந்
தி ம்பி விட்டாற்
ெபாய்ைவத்த ெசாப்பனமாம் மன்னார்வாழ் ம்
வி ெமங்ேக
ெமய்ைவத்த ெசல்வெமங்ேக மண்டலீ கர்தம்
ேமைடெயங்ேக
ைகைவத்தநாடகசாைல ெயங்ேக
யி கண்மயக்ேக"
என்

பட் னத் ப் பிள்ைளயா ம் அ ளிச்ெசய்தார்?

இங்ஙனம் ெவள்ளத்தால் அழிந் ேபாவ த் ெவந்ெந ப்பால் ெவந்ெந ப்பால்
ெவந் ேபாவ ம் அரசர்களாற் ைகப்பற்றப்ப வ ங் ெகா க்கக் ெகா க்கக் குைறந்
ேபாவ ங் கள்வர்க்காக நம்ைம அஞ்சுவிப்ப ம் பா காப்பதற்கு மிகுந்த வ த்த்த்ைதத்
த வதமான இச் ெசல்வம் நம்மால் எந்ேநர ம் வி ம்பத்தக்கதன்ெறன்ப இதனால்
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இனி விளங்குகின்றதன்ேறா? இவ்வா ெசால் தைலக் ெகாண் நாம் ெசல்வத்ைத
ேவண்டாமல் வ ைமபட் இந்த மண் லகில் வ ந்திேய காலங்கழிக்கேவண்
ெமன் நீங்கள் நிைனத்தல் கூடா . நம மண் லகவாழ்க்ைக இனி நடப்பதற்கும்,
பிற உயிர்களின் ன்பத்ைதப்ேபாக்கும் ஈைக அறங்கைளச் ெசய்வதறகும், மற்ற நல்ல
யற்சிகைளச் ெசய்வதற்கும் இன்றியைமயா ேவண்டப்ப ம் ெபா ைளச் ேசர்த் ,
ஆரவாரம் இல்லாம ம், எல்லாந் தனக்ேக என் எண்ணாம ந் தனக்கும் பிறர்க்கும்
பல்வைகயால் நல்ல பயன்கள் விைள ம்ப அதைனப் பயன்ப த்தல்
ேவண் ெமன்பேத என க த்தாகும்.
இன் ம், இவ்வழிந் ேபாகும் ெபா ைளப் பைடத்தவர்க ம்
பைடயாதவர்க மாகிய எல்லா ம் ெவள்ளத்தால் அழியாதாய் ெவந்தழலால்
ேவகாதாய் அரசர்களா ங் ைகப்பற்றப்படாதாய்க் ெகா க்கக் ெகா க்கக்
குைறயாதாய்க் கள்வர்க க்காக அஞ்வ ேவண் வ இல்லாதாய் நம அறிவி ள்ேள
இ த்தலாற் பா காப்பதற்கு எளிதாய் விளங்கும் அழியாச் ெசல்வமாகிய
கல்விப்ெபா ைளப் ெப தற்கு மிக ம் யற்சி ைடயவர்களாய் இ க்க ேவண் ம்;
இ பற்றிேய, "ெவள்ளத்தால் அழியா " என் ம் அாிய பாட் இந்தக் கட் ைரக்கு
தலாக எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ெசல்வமான ெவளிேய ள்ள ப ப்ெபா
ளாதலால் ெவள்ளத்தால் அழி ம் ெவந்தழலால் ேவகும்; கல்வியான ெவள்ளத்தால்
அழி ம் ெவந்தழலால் ேவகும்; கல்வியான நம உைரப்பற்றி உள்ேள யி க்கும்
ண்ெபா ளாைகயால் ெவள்ளத்தின் அழியா ெவந்தழி ல் ேவகா ; ெசல்வமான
ெபான் நிலம்
த ய ப ப்ெபா ளாயி த்தலால் அரசர்களாற் ைகப்பற்ற ம்
ப ம், கல்வியான அறி
வான ண்ெபா ளாைகயால் அவர்களாற் கவரப்பட
மாட்டா ; ெசல்வமான பிறர்க்கு எ த் க் ெகா க்கக் ெகா க்கக் குைறந் ேபாகும்,
கல்வியான பிறர்க்கு எ த் ச் ெசால்லச்ெசால்ல அளவில்லாமற் ெப கும்.
ெசல்வத்ைத ைவத்தி ப்பவர்கள் எங்ேக கள்வர் வந் தி
க்ெகாண் நம்ைம ங்
ெகான் வி வார்கேளா என் எந்ேநர ம் அச்சத்திேலேய காலங்கழிக்க ேவண் ம்.
கல்விைய ைவத்தி க்கும் லவர்கேளா அங்ஙனங் கள்வர்க்குச் சிறி ம் அஞ்ச
ேவண் வதில்ைல; ெசல்வத்ைதப் பா காப்பதற்கு அள கடந்த யற்சி ேவண் ம்,
கல்விையப் பா காப்பதற்கு அத்தைகய வ த்தம் ேவண் வதில்ைல.
இங்ஙனெமல்லாங் கல்வியான ெசல்வத்தி ஞ் சிறப் ைடய அழியாச் ெசல்வமாய
இ த்த னாேலேய ெதய்வப் லைமத் தி வள் வநாயனார்,
"ேக ல் வி ச்ெசல்வங் கல்வி ெயா வற்கு
மாடல்ல மற் ப் பிற"
என் ம், ஔைவப் பிராட் யார்,
"மன்ன ம் மாசறக் கற்ேறா ஞ் சீர் க்கின்
மன்னிற்கற்ேறான் சிறப் ைடயன் – மன்ன் க்குத்
தன்ேற சமல்லாற்சிறப்பில்ைல கற்ேறார்க்குச்
ெசன்றவிட ெமல்லாஞ் சிறப் "
என் ம் அ ளிச் ெசய்தனர்.
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ஆனாற் சிலர் கல்வியான ஆண்மக்க க்குத்தான் ேவண் ேம யல்லாமற்
ெபண்மக்க க்கு ேவண் வதில்ைலெயன் ம், பைழய நாளில் மாதர்கள் எவ ங் கல்வி
கற்கவில்ைல ெயன் ம், ெபண்கள் கல்விகற்க ேவண் ெமன்
ல்களிற்
ெசால்லப்படவில்ைல ெயன் ங் கூ வார்கள். உயிர்க்ள என்ற ெபா வைகயில்
விலங்குக ம் மக்க ம் ஒப்பவர்கேள யாவர்; உண ேத தல், ேத ய உணைவ
உண்டல், உறங்கல், இன்
தல் என் ந் ெதாழில்கள் விலங்குக க்கும் உண் ,
மக்க க்கும் உண் ; ஆனால், மக்கள் விலங்குகளி ம் உயர்ந்தவர்கள் என்
ெசால்வ ஏன் என்றால், நல்ல இ தீய இ என் பகுத் ணர்தலா ந்,
தம்ைமப்ேபான்ற உயிர்க்கு இரங்கித் தம்மாலான உதவி ெசய்தலா ங், கட ைளத்
ெதா தலா ம், இங்ஙனெமல்லாந் தம அறிைவ வளரச் ெசய்தற்குாிய
பல ல்கைளக் கற்றலா ேம மக்கள் விலங்குகளி ம் உயர்ந்தவராக
எண்ணப்ப கின்றனர். இவ் யர்ந்த அறிவின்ெசயல்கள் இல்ைலயானால்
விலங்குக க்கு மக்க க்குஞ் சிறி ம் ேவற் ைம இல்லாமற்ேபாம். கல்வி
இல்லாதவர்கள் விலங்குகேளயாவர் என் ங், கல்வியில்லாதவர்க் க்கு ட்பமான
அறி சிற்சில ேநரங்களிற் காணப்பட்டா ம் அதைன அறிவாகப் ெபாிேயார்கள்
ெகாள்ளமாட்டார்கெளன் ங், கல்வி ைடயவர்கேள கண் ைடயவர்கள் ஆவார்கள்
அல்லாமல் மற்றவர்கள் கத்தில் இரண்
ண் ைடயவர்கேள ஆவார்கெளன் ம்
விளக்குதற் கன்ேறா தி வள் வநாயனார்,
"விலங்ெகா மக்கள் அைனயர் இலங்கு
கற்றாேரா ஏைன யவர்"

ல்

என ம்,
"கல்லாதான் ஒட்பங் கழிய நன்றாயி
ெகாள்ளார் அறி ைட யார்"

ங்

என ம்,
"கண்
ண்

ைடய ெரன்பவர் கற்ேறார்
ைடயர் கல்லா தவர்"

கத்திரண்

இங்ஙனம் அறிவான்மிக்க ஆன்ேறார், மக்களாய்ப் பிறந்த எல்லார்க்குங் கல்வி
இன்றியைமயா ேவண்டற் பாலேதயாெமன் கூறியி க்க, அஃ ஆண்மக்க க்குத்
தான் ேவண் ேம யல்லாமற் ெபண் மக்க க்கு ேவண் வதில்ைல ெயன்
உைரப்ேபார் உண்ைம அறிந்தாராவேரா ெசால் மின்கள்! அ ைமத் தாய்மார்கேள,
ெபண்பாலார் மக்களி ந் தாழ்ந்த விலங்குகாள யி ந்தாலன்ேறா அவர்கட்குக் கல்வி
ேவண்டாம் என்னலாம்? இவ் லகவாழ்க்ைகைய நன்றாக நடத் ம் ைறயில்
ஆண்மக்க்ைளக்காட்
ம் மிகுந்த ெபா ைம ம் ஆழ்ந்த ண்ணறி ம் ேவண் ய
அவர்கட்குக் கல்விெயன் ந் ண்டா மணிவிளக்ைகத் தராமல் அவர்கைள
அறியாைம என் ம் ேபர்இ ளிற் ேபாகச் ெசால் பவர்கள் உண்ைம அறிந்தாராவேரா
ெசான்மின்கள்!
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இனி, ற்காலத்தி ந்த ஔைவயார், தப் பாண் யன் ெப ந்ேதவியார்,
காைரக்காலம்ைமயார், மங்ைகயர்க்கரசியார் தலான ெபண்மணிகெளல்லா ங்
கல்வியில் மிகச் சிறந்தவர்களா யி ந்தைம ெதாிந்தவர் பைழய நாளிற் ெபண்மக்கள்
எவ ங் கல்வி கற்கவில்ைல ெயன் கூ வேரா ெசான்மின்கள்!
"ெப ந் தடங்கட் பிைற தலார்க் ெகலாம்
ெபா ந் ெசல்வ ங் கல்வி ம் த்தலால்
வ ந்தி வந்தவர்க் கீத ம் ைவக ம்
வி ந் மன்றி விைளவன யாைவேய"
என் கல்வியிற் சிறந்த கம்பர் கூறியி த்தலால் ற்காலத்தில் இ ந்த ெபண்மக்கள்
எல்லா ங் கல்வியில் வல்லவர்காளய் இ ந்தார்கெளன்ப இனி
விளங்கவில்ைலயா?
இனிப், ெபண்பாலார்க்கு ஆைட அணிகலன்கள் தலான ஒப்பைனகள் அவரவர்
அள க்குத் தக்கப சிறி சிறி ேவண் வேதயாயி ங், கல்வி யில்லாதவர்க க்கு
இவ் வாைட யணிகலர்களால் உண்டாகும் அழகு அழகாகமாட்டாதாகும் என் ங்
க த்ெதா ,
"குஞ்சி யழகுங் ெகா ந்தாைனக் ேகாட்டழகும்
மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல – ெநஞ்சத்
நல்லம் யாெமன் ம் ந
நிைலைமயாற்
கல்வி யழேக யழகு"
என் நால யாெரன் ம் மிக ம் பழைமயான உயர்ந்த
ற் கூறியி ப்பைத
உணர்பவர்கள் ெபண்மக்க க்குக் கல்வி ேவண்டாெமன் ெசால்லத் ணிவேரா
கூ மின் தாய்மார்கேள!
இனி, இங்ஙனெமல்லாம் ஆழ நிைனந் பார்க்குங்கால் ஆண் மக்க க்குக் கல்வி
இன்றி யைமயாததாய் இ த்தல் ேபாலேவ, அவர்ேபால் மக்கட் பிறப்பினரான
ெபண்மக்கட்குங் கல்வியான இன்றியைமயாத அழிவில் ெசல்வமாகுெமன்ப நன்கு
ெபறப்ப கின்ற .
இனி, அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்விைய ெபற் க் ெகாள்வதற்கு நாம் மிக ம்
யன் வ வேதா , உயர்ந்த ல்கைளக் கற் வ ம்ேபாேத அந் ல்களிற்
ெசால்லப்பட்ட நல்ெலா க்கங்களி ம் நாம் பழகி வ தல் ேவண் ம். ”கற்ற்றிவார்
கண்ட அடக்கம் அடங்காதார், ெபாச்சாந் ந் தம்ைமப் கழ்ந் ைரப்பர்" என்றப
நாம் சிறி ம் ெப ைம பாராட்டாம ஞ், ெச க்கு அைடயாம ம் பணிந்த ெசால் ம்
பணிந்த ெசய ம் உைடயமாய், எல்லா உயிர்களிடத் ம் அன் ம் இரக்க ங்காட் ,
நல்ெலா க்கத்தில் வ வா எல்லாம்வல்ல
தற் கட ளான சிவெப மாைன
மனெமாழி ெமய்களால் நிைனந் ம் வாழ்த்தி ம் வணங்கி ம் உலகவாழ்க்ைகைய
இனி நடாத்தி நா ம் பயன்ெபற் ப் பிற உயிர்கைள ம் பயன் ெபறச் ெசய்
வ தேல நாம் ெபற்ற அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்விையப் பயன்ப த் ம் ைறயாகும்.
இன் ஞ்,
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"யாவர்க்க்குமாம் இைறவற்ெகா பச்சிைல
யாவர்க்குமாம் பசு க்ெகா வா ைற
யாவர்க்குமாம் உண் ம்ேபா ஒ ைகப்பி
யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன் ைரதாேன"
என் ந் தி
லநாயனார் தி வாக்ைக இைடயறா நம் நிைனவில் ைவத் ,
நம் ள் அவரவர் ெசய க்குத் தக்கப இைறவைன வணங்கி ம், ஆவிைனப்
பா காத் ம், ஈைக அறங்கள ெசய் ம், எல்லாாிடத் ம் இன்ெசாற் ேபசி ம் ஒ குதேல
அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்வியாலாய பயனாகும்.
--------7. அறி

ற் கல்வி

கல்வியான இ திறப்ப ம் அைவ உலக ற் கல்வி, அறி
ற்கல்வி
என்பனவாம். இவற் ள் உலக ற் கல்வி உடம்ைமப்ப பற்றிக்ெகாண் ம் அறி
ற்
கல்வி உயிைரப் பற்றிக்ெகாண் ம் நைடெப வனவாகும். உயிாின் அறி
விளக்கத்திற்கு உடம் இன்றியைமயாத் ைணயாய் இ த்தல்ேபால, அறி
ற்
கல்விையத் த தற்கும் உலக ற் கல்வி இனிற்யிைமயாக் க வியாய் இ க்கின்ற .
அறி விளக்கம் இல்லாத உயி க்கு உடம்பி ந் ம் பயன்படாத் ேபால,
அறி
ற்கல்வி ெபறாதவர்க க்கு உலக ற் கல்வி இ ந ம் பயன்ப வ
இன்றாம். ந மணங்கமழத் ேதன்ஒ கி இனிய பழங்கள குைலகுைலயாய்த் ெதாங்கும்
ஒ ேதமாந் ேதாப்பிற்குச் ெசல்ல வி ம்பினான் ஒ வன், அங்ேக ேபாவதற்கு இைசந்த
வழிையத் ெதாிந் அத ேட ெசன் அவ்விடத்ைதச் ேசர்வானானால், தான்
நீண்டவழி நடந் வந்ததனால் உண்டான பயைனப் ெபற் ப் பச ங் கைளப் ந் தீர்ந்
மகிழ்ந்தி ப்பான்; அவ்வாறன்றி அவ் வழியில் உள்ள சில ல் ய காட்சிகைளேய
கண் ெகாண் உடம்பி ள்ள வ ைம குைற ம் ேநரம்வைரயில் வழியிேலேய
காலங்கழித் வி வானாயின், மிகுந்த பசி ங் கைளப் ம் வந்
க்ெகாள்ள
ேமற்ெசால்ல மாட்டாதவானய் அவ்வழியினிைடேய ேசார்ந வி ந் உயிர்
றப்பான்.
அ ேபாலேவ, அறி
ற் கல்விையப் ெப தற் ெபா ட்டாகேவ வந்த இம்மக்கள்
யாக்ைகயி
ந் ம்,
வாக அதைன அைடதற்கு யலாமல் உலக ற்
கல்வியளவில் ஒ வன் நின் வி வனானால், அவென த்த இம் மக்கட்பிறவி ெவ ம்
பாேழயாவ திண்ணம் உயிரான தன்கண் உள்ள அறியாைம ற் ந் ெதாைலயப்
ெபற் ப் ேபரறி விளக்கம் உைடயதான டேன பிறவி எ த்த ம் நின் ேபாகும்.
உயிர்கட்கு உடம் கள் அ த்த த் வ வெதல்லாம் அவ் யிர்கைளக் கவிந் நின்ற
அறியாைமைய நீக்கி அறிைவ எ ப் தற் ெபா ட்டாகேவ யாகலான், அறியாைம
ேதய்ந் அறி எ ம் வைரயில் அைவ பிறவிகளிற் சுற்றிச்சுற்றி வ ம். ஆகேவ,
அறி
ல்கைளக்கற் அறியாைமைய நீக்காதவன் ேமன்ேமற் பிறவிெய ப்பவனாய்
இ த்த ன், அவன தனக்கு உடம் கைளப் பைடத் க் ெகா ப்பதான ஓயாத
ேவைலையக் கட
க்குத் த பவன ஆவன்; இ குறித்தன்ேறா பட் னத்த க ம்,
"மாதாஉடல் ச த்தாள் வல்விைனேயன் கால் ச த்ேதன
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ேதவா ங் ைகச த் விட்டாேன – நாதா
இ ப்ைப ர் வாழ்சிவேன இன் ேமார் அன்ைனக்
க ப்ைப ர் வாராைமக் கா"
என்

அ ளிச்ெசய்தனர்.

ேம ம், உயிர்க்கு உ தித ம் அறி
ற் கல்விையக் கல்லா , உடம்ைபப்
பா காத்தற்குமட் ம் பயன்ப ம் உலக ற் கல்விையப் பயில்வ ெவ ங்
கூஹ தலாகேவ
ம். ஏெனன்றால், நிைலயா ள்ள உயிாின் நன்ைமைய நாடா ,
நிைலயின்றிச் சில நாளிேலா சில திங்களிேலா அல்ல சில ஆண் களிேலா மைறந்
ேபாகும் உடம் க்கு உண ேத க் ெகா த்தற்கு மட் ம் பயன்ப கின்ற உலக ற்
கல்விைய வாய்ஓயா கூ க் கற்றல் நிைலயான பயைனத் தராைமயின் அ
ெவற்ெறா ேயாய்ப் ேபாவதன்றி ேவ அ த ம் ேப என்ைன? இவ் ண்ைமைய
உணர்த் கற்கன்ேற,
அலகுசால் கற்பின் அறி
ல் கல்லா
லகந் ல் ஓ வெதல்லாங் ெகாண் த மாற்றம்
கூஉந் ைணயல்லாற் ெகாண் த மாற்றம்
ேபாஒந் ைணயறிவார் இல்"
என்

நால யார் கூ வதாயிற் .

இனி, அறி
ற்கல்விையப் ெபற்றவர் ம ைமயில் இன்பத்ைத அைடவெரன்
பல ங் கூ க் காண்கின்ேறாேமயல்லாமல், இம்ைமயில் மற்றவர்க்கில்லாத
சிறப்பிைனப் ெபறக் காண்கின்ேறாம் இல்ைலேய; எல்லா ம் உண் உ த்
உறங்கிச் சாதல்ேபாலேவ அவ ம் உண்
த் றங்கிச் சாகின்றனர்; இன் ம்
நன்றாக ஆராய்ந் பார்க்குங்கால் உலக ற் கல்வியில் மிக்கவர்கேள இம்ைமயில்
எல்லாச் சீ ஞ் சிறப் ம் இன்ப ம் ெப கின்றனர் கட் ல க்கும் நம நிைன க்கும்
எட்டாத ம ைமயில் இன்பத்ைத அைடயலாெமன நிைனந் அறி
ற் கல்வியிற்
காலத்ைதக் கழிப்பவர் கைடசியில் ஏமாறி இறப்பதற்ேக இடமாகிறெதன் அதைன
இழித் க் கூ வாேர பலர். என்றா ம், அறிவின் ஏற்றத்தாழ் ைகளச் ெசவ்ைவயாக
ஆராய்ந் பார்த்தால், அறி
ற் கல்வியால் வ ஞ் சிறப் ம் இன்ப ம்
ேவெறதனா ம் வரமாட்டா என்ப நன்கு லப்ப ம்.
எங்ஙனெமன்றால், உலகத்தின்கண் எத்தைகய அ ம்ெப ந் ெதாழில்கள்
நைடெப தற்கும் அறி ம் அறி
யற்சி ங் கட்டாயமாய் ேவண் யி க்கின்றன.
அறிவில்லாமல் எந்த்த் ெதாழிைல ஞ் ெசய்தல்
யா , எந்த நலத்ைத ம் அைடதல்
இயலா . அறிவில்லாதவர்க ம் அறி ைடயாைரக்கண்டால் அவர்க்குச் சிறப் ச்
ெசய்த பணிகின்றனர்; அவைர வி ம் கின்றர். ஒ வர் பல தவி ெகாண் ஓர் அாிய
ெபாிய யற்சிைய நைடெப வக்குங்கால், அம் யற்சி அறிவில்லாதவர் ெசய்ைகயால்
ட் ப்ப தல் கண் எவ்வள வ ந்தி அவைர ெவ க்கின்றனர்! அப்ேபா
அறி ைடயான் ஒ வன மற்ைறேயார் ெசய்த பிைழகைள ெயல்லாந் தி த்தி அதைனச்
ெசவ்விதாக்கி
க்குங்கால் அதைனக்கண் வியந் அவன்ேமல் எவ்வள
உவப்பைடந் அவைன வி ம் கின்றனர்! இங்ஙனேம மிகச் சிறிய யற்சி தல்
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மிகப்ெபாிய யற்சி ஈறாக அறிவில்லாதவர் ெசய்வன ெபாி ம் பிைழபட் த்
ன்பத்ைதத் த த ம், அறி ைடயார் ெசய்வன ெபாி ந் தி த்
ற் இன்பத்ைதத்
த த ஞ் சிறிேத ம் ஆழ்ந் நிைனப்பார்க்கு விளங்காமற் ேபாகா. இ பற்றியன்ேறா
ெதய்வப்பலைமத் தி வள் வ நாயனார்
" அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயர் அறிவிலார்
என்உைடய ேர ம் இலர்"
என்

அ ளிச் ெசய்தனர்.

இனி, இத் ைணச் சிறந்த அறிவங் கல்வியாலன்றி உண்டாகா .
கல்வியில்லதாாி ம் அறிவால் ற்பிறவிகளிற் பயின்ற கல்வியின் பயனாேலேய
அங்ஙனம் அறி கூடப் ெப கின்றனர். அங்ஙனக் கூடப்ெபற்ற அறி ம்
இப்பிறவியில் ேம ேம ங் கல்வியாற் பணப் த்தப் பட்டாலன்றி, அ பாசி
ய
பளிக்குமணிேபால் தி ம்ப ம் அறியாைமயால் அகப்பட் கல்வியில்லாதவன்
எவ்வள உயர்ந்த அறி கூறினா ம், அதைன அறிவால் நிைறந்ேதார் ஏற் க்
ெகாள்ளமாட்டார். இ ,
"கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநான் றாயி
ெகாள்ளார் அறி ைட யார்"
என்

தி க்குற

ங்

ங் கூ கின்ற .

இனிக், கல்வி ள் ம் உலக ற்கல்வி நிைலயில்த ெபா ள்கைளேய
உணர்த் வதால், அதனால் விைள ம் அறி ம் நிைலயில்லாத இயல்பினதாய்
நிைலயான இன்பத்ைதத் தரமாட்டாதாய் ஒழ ம். அறி
ற் கல்விேயா, உலகநிைல,
உயிாின்நிைல, உயிேரா ஒன்றாய் நிற்கும் அறியாைமயின் நிைல, இ விைனத்
ேதாற்றம், உயிர் வைகக் குற்ற ம் நீங்கும் வைக,
தற் கட ளின் இயல் , அ
ெசய் ம் உதவி, அதேனாெடான்றாயி ந் இம்ைம ம ைம இரண்
ம் க ம்
இன்பநிைல தலானவற்ைற ஆரா ம் உயர்ந்த ஆராய்ச்சியில் அறிைவத்
ேதாயைவத் , அவ் வழியால் அதைனத் யதாக்கிப், ேபெராளிேயா
லங்கைவத்த ன், அறி
ற் கல்விகற்றார் ன் உலக ற் கல்விமட் ம் உைடயார்
விலங்கினம்ேபால் எண்ணப்ப வர். இவ் ண்ைம,
"விலங்ெகா மக்கள் அைனயர் இலங்கு
கற்றாேரா ேடைன யவர்"

ல்

என்ற ெதய்வத் தி வள் வர் தி க்குறளால் நன்கு அறியப்ப ம்; இத்தி க்குறளில்
'இலங்கு ல்' என்ற அறி
ேலயாம். ெவளிப்பார்ைவ யளவில் உயிர்கள் எல்லாம்
ஒத்த ெசய ம் மா த ம் உைடயனேபாற் காணப்ப
ம்,
கி ஆராய்ந்தால்
அவற்றின் அறி ம் யற்சி ம் ஏற்றத்தாழ்வாகேவ யி க்கும். உண்ணல் உறங்கல்
ம வல் சாதல் எல்லாவற்றிற்கும் ெபா வாயி ப்பி ம் விலங்கினங்களில் இழிந்த
பன்றி ம் மக்களில் அறி ைடயான் ஒ வ ம் ஒப்பாவார் என எவேர ங் கூ வேரா?
மக்களில் அறி ைடயான் ஒ வ ம் அறிவிலான் ஒ வ ம் அங்ஙனேம உண்ணல்
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உறங்கல் தலான ெதாழிலளவில் ேவ பா ல்லாதவர்ேபாற் காணப்ப
ம்,
அறி ைடயான் தனக்குள்ள அறிவின் சி ைமயால் தாழ்ந்ேதானாத ம் எல்லார்க்கும்
உடன்பாேடயாகும்.
அஃ உண்ைமேயெயன்றா ம், உலக ற்கல்வியியால் விளங்கும் அறி ெகாண்
இம்ைமயில் எல்லா நலங்க ம் ெப வதாயி க்க, இதற்கு ேம ம் அறி
ற்கல்வி
ஒன் ேவண் ெமன்ப எதன்ெபா ட்ேடாெவனின், உலக ற்கல்வி
ஒன்ேறெகாண் இம்ைமயி ம் மிகச் சிறந்த நலங்கைளப் ெப தல் இயலா ;
இப்பிறப்பிற் ெப தற்காிய இன்பங்கைள ம் அறி
ற்கல்வி ைடயார் எளிதிற்
ெப வர். கண்ணாற்கண் ஞ் ெசவியாற் ேகட் ம் வாயாற் சுைவத் ம் க்கால்
கந் ம் ெமய்யால் ெதாட் ம் ஐம்ெபாறிகளால் ய்க்கும் இன்பங்களி ம்கூட
அறி
ற்கல்வியால் உயர்ந்த அறி வாய்த்தவ க்கு வ ம் இன்பம், ஏைன
உலக ற் கல்விமட் ம் ெபற்றவ க்குத் ேதான்றா . மிக்க் கூாிய ைனைய ைடய
ஓர் இ ப் க்ேகால் ஆழ்ந்த்ேதார் இடத்ைத ந் ைளத் ச் ெசல் ம்; ைன
ம ங்கியேதா அைதப்ேபால ஆழ்ந் ெசல்ல மாட்டாதாகும். உலக ற்கல்வி சிறி
அறிைவ விளக்குேம ம், அதனாற் ெசய்யப்ப ம் உலக யற்சிகள் பல ம்
மக்க க்குப் பலவைகக் கவைலகைள ந் ன்பங்கைள ம் விைளவித் அவர
அறிைவ அ ப்பைடயச் ெசய் ம க்கு மாத ன் அவர் ஐம்ெபாறி
இன்பங்கைள ங்கூடக் கூர்ந் பார்த் த் ய்க்க மாட்டார். அறி
ற்கல்வி
ைடயார்க்கு நிக ம் அறி ம் யற்சியம் அத்தைகய அல்லல்கைள வ வியாமல்
ேமன்ேமல் உள்ளக் கிளர்ச்சியிைனத் த வனவாய் இ த்த ன், அவர அறி
ெப விளக்கம் உைடயதாய், அவர் ய்க்கும் எவ்வைக யின்பங்கைள ம் மிக ங்
கூர்ைமயாய்த் ய்த்தற்குாிய வழி ைறகைளக் காட் அவைர எக்கா ம்
ெப மகிழ்ச்சியில் ேதாய்ந்தி க்கச்ெசய் ம். இனிய ஓைசையேய ம் அழகிய
காட்சிகைளேய ந் தீஞ்சுைவ உணைவேய ம் நலஞ்சிறந்த ேவ பிறவற்ைறேய ம்
இவ் வி திறத்தா ம் ஒ காலத் ஒ ங்ேக ய்க்கும்ேபா , அறி
ற்கல்வி
ைடயார் அவற்றின்
க்கங்கைள நிரம்பத் ெதாிந் மிக மகிழ்த ம்,
உலக ற்கல்வி ைடயார் அவற்ைற அங்ஙனம் உணரமாட்டாைமயின் அவர் சிறிேத
மகிழ்த ங் கண்கூடாய்க் கண்டறியலாம்.
ேம ம், அறி
ற்கல்வி ைடயார் ெபாி ங் கூர்ைமயான அறி ைடயராத ன்,
அவர் தாம் வி ம்பினால் தம்மி ந் தாழ்ந்த உலக ற்கல்வி ைடயார் ெசய் ம் எத்திற
யற்சிகைள ம் அவைரவிட எளிதாக ஞ் ெசவ்விதாக ஞ் ெசய்
க்கமாட் வர்.
உலக ற் கல்வி ைடயாேரா தாம் எத் தணதான் வி ம்பினா ம் , தம்மி ம்
ேமற்பட்ட அறி
ற்கல்வியார்க்குள்ள அறிைவப் ெபறவாவ அவர் ெசய் ம்
யற்சிகளிற் றிைனயளேவ ந் தாஞ் ெசய்யவாவ மாட் வாரல்லர்; எ ேபால
ெவனின், அரசியைல திறம்பட நடத் ம் ேமேலானான ஓர் அைமச்சன் தன்கீழ் அ வல்
பார்ப்பார் ெசய் ம் யற்சிகைளத் தான் ெசய்யேவண் னால் அவாி ம் அதைனத்
திறைமயாக ெசய்
ப்பன்; அவன் கீ ள்ள ஊர்காவற்காரன் ஒ வன் அவ்
வைமச்சன் ெதாழிைலத் தான் ெசய்ய வி ம்பினால் அ
ேமா? அ ேபாலெவன
ற்றிந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். அ வல்லாம ம், எல்லா உயர்ந்த ெபா ள்க ம்,
உயர்ந்ேதா ம், உயர்ந்த இனப்ங்க ந் தமக்கு இைசயாத உலக லறிவி
யற்சி ைடயாைர விட்டகன் , தமக்கு இைசந்த அறி
லறி
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யற்சி ைடயாைரத் தாேம வந் அ குமாத ன் அறி
ற் கைலஞேர
இம்ைமயி ம் எல்லா உயர்ந்த நலங்கைள ம் ெப வர், ம ைமயி ம் ஏைனேயார்க்கு
எட்டாத ேபாின்பத்ைதப் ெப வர். ஆதலால், மக்களாய்ப் பிறந்ேதார்
உலக ற்கல்வியிேலேய தம காலத்ைத ற் ங் கழித் விடா அறி
ற்
கல்விைய ம் மிக யன் ெபற் ப் ேபாரறிைவ ம் ெப நலங்கைள ம்
எய் வாராக! அவிற ல் உலக ல் இவ்விைவ என்பைதப் பின்னர்
விளக்கிக்காட்
ம்.
--------------8. உற் ேநாக்கி ஆராய்தல்
உலகத்தில் நைடெப ம் நிகழ்ச்சிகள் சிறியவாயி ப்பி ம் ெபாியவாய் இ ப்பி ம்
அைவ தம்ைம உற் ேநாக்கி யாராய்ந்தவர்கேள அறிவிற் ெபாியராகிப், பல
அ ம்ெப ம்
ைமகைளக் கண்டறிந் , நம்மேனார்க்ெகல்லாம் அளப்பிலா
நன்ைமகைளச் ெசய்தி க்கின்றார்க்ள. எதைன ம் உற் ேநாக்கி ஆராய்த ன்றி, ஆ
மா கைளப்ேபாற் ெபா ேநாக்காய்ச் ெசன்றவர்கள் தா ம் அறி விளங்கப்
ெபற்றதில்ைல. பிறர்க்கும் நன்ைமயாவன ெசய்த்தில்ைல. ேசாற் க்குக் ேக ம்
மண் க்குப் ெபாைற மாய் இ ந் அவர்கள் தம் வாழ்நாைள உண் உ த்
உறங்கிக் கழித்தவர்கேளயாவர். இலந்ைத மரத்தி
ந் நன்றாய்ப் ப த்த பழங்கள்
உதிர்ந் கீழ் வி தைல எத்தைனேகா மக்கள் ற்காலத் ம் பிற்காலத் ம்
பார்த்தி க்கின்றார்கள்! அவர்க ள் எத்தைனேபர் அைவகள் ஏன் அங்ஙனங்
கீழ்வி கின்றன என் ஆராய்ந் பார்த்தவர்கள்? நி ட்டன் என் ம் ஒ வைரத்தவிர
ஏைனக் ேகா ேகா யான மக்கள் எவ ம் அதன் உண்ைமைய அறியவில்ைலேய
ஏன்? உற் ேநாக்கி யாராய்ந் பார்க்கும் அறி ம் யற்சி ம் அவைரத் தவிர
மற்ைறேயார்க்கு இல்லா ேபானைமயான்ேறா?
மற் நி ட்டன் என் ம் ேபராசிாியேரா இவ் லகியற் ெபா ட்டன்ைமகைள
எந்ேநர ம் உற் ேநாக்கிய ப யாக ம், உற் ேநாக்கி யாராய்ந்த் ப யாக ேம தம
அாிய வாழ்நாைள எந்ேநர ம் பயன்ப த்திவந்தார். ஒ கால் அவர் ஓர் இலந்ைத
அரத்தின யில் அமர்ந்தி க்ைகயில், அதில் நன்றாய்ப் ப த்தி ந்த ஒ பழங்கம்
கழன் அவர காலணைடயிற் கீழ் வி ந்த் . அதைனக் கண்ட அவர், உடேன,
அஃேதன் அங்ஙனங் கீழ்விழலாயிற் என ஆராயப் குந்தார். அந்நிகழ்ச்சியிைனப்
ல் யெதன் விலக்கிவிடாமல், அல் ம் பக ம் அவர் அதைனப் பலவாற்றான்
ஆராய்ந் பார்க்க, ேம ள்ள ப ப்ெபா ள்கைளக் கீேழ தன்கண் இ த் க்ெகாள் ம்
ஒர் ஆற்றல் இந் நில லகத்திற்கு உண்ெடன் ம் அ ம்ேப ண்ைமயிைன அவர் கண்
ெகாண்டார். இந் நில லகமாகிய ப ப்ெபா
க்கு உள்ள இவ் வி க்குமாற்றைல
அவர் கண்டறிந்த பிறகுதான், வான்ெவளியிற் பந் கள்ேபாற் சுழலா நின்ற ஞாயி ,
திங்கள், ெசவ்வாய், தன், வியாழன், ெவள்ளி, சனி தலான ஏ உலகங்க ம்,
அவற்ேறாெடாத்த அளவிடப்படாத எண்ணிறநத் வான்மீன் மண் லங்க ந் தத்தம்
ப ம க்குத் தக்க ெதாைலவில் நின ஒன்ைறெயான் இ த்தப யாய்
ஒன்ைறெயான் சுற்றிச்ெசல் ம் வியப்பான உண்ைம நிகழ்ச்சிைன ம் இன் ம்
இ ேபான்ற ேவ பல
ைமகைள ம் கண் ெவளியிட்டார்.
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இப் ேபராசிாியர அறி வரலாற்ைற ெயண்ணிப் பார்க்குங்காற், பகுத்தறிெவா
கூடாத கட்பார்ைவ பயன் இலாதநிைல உணர்கின்றனம் அல்லேமா? மக்கெளல்லா ங்
கண்ணினாற் ெபா ள்கைள ம் ெபா ள நிகழ்ச்சிகைள ம் பார்த் ண்டாகிய
ஓரளவான பகுத்தறி ெகாணேட வாழ்க்ைக ெச த்தி வ கின்னெரன்ப
உண்ைமேய. என்றா ம், ஒ ெபா ட்டன்ைம மற்ெறான்றின் ேவறாத ம், அன்றி
ஒன் மற்ெறான்னற ஒத்தி த்த ம், அவ்வாெறல்லாம் அைமந்த அைமப் களின் கீழ்
அைவ தம்ைம யைமத்த தற்ேபரறி ஒன் மிளி ம்பான்ைம ம் எல்ங் க த்
ஒ ங்கி ஆராய்ந் பார்ப்பவர் அம்மக்க ள் எத்தைனேபர் உளர்? ஒேரெயா
காலங்களில் ஒேரெயா வேர மிக அாியராய் ஆங்காங்குக் காணப்ப கின்றனர். ஒ
கயிற்றிறிகட் த் ெதாங்கவிடப் பட்
க்கும் ஓர் எைடகல் அங்கும் இங்குமாய்
ஊசலா வைத எத்தைன யாயிரக்கணக்கான மக்கள் ன் ம் பின் ம்
பார்த்தி க்கேவண் ம்! அத
ந் நாழிைக யறிவிக்குங் க காரக் க வியிைன
யைமக்கும் ண்ணறி க லீேயா என் ம் வான் லாசிாியர்க்கன்றி
ேவெறவர்க்ேக ந் ேதான்றிய ண்ேடா? இல்ைலேய!
பின் ம் ஒ கால் அவ் வான் லாசிாியர் ெதமாைல ேநாக்கி என் ம் ஒ
வியத்தகு கண்ணா யிைன அைமக்கும் ைற கண் றிந் ம் மிக ம் வியக்கற்
பாலதாயி க்கின்ற . க்குக்கண்ணா ெசய் ம் ஒ வர், ெதாைலவி ள்ள
ெபா ள்கைளக் கட் ல க்கு அ ேக காட் த் ஓர் அாிய க வியிைன அைமத்
அதைன ஒ ெசல்வர்க்கு வழங்கிய ெசய்திையக், க
ேயா என் ம் அப் ேபரறிஞர்
ஒ நாள் தற்ெசயலாய்க் ேகள்வி ற்றார். ேகட்ட அந்நாள் தல் அவர் அங்ஙனந்
ெதாைலவி ள்ளைவகைள அ கிற் காட் ங் க வியின் அைமப்ைபத் ெதாடர்பாக
ஆராய்ந் ெசய் ெசய் பாரத் க், கைடசியாகத் 'ெதாைல ேநாக்கி' Telescope
என் ம்
ைமயான க விைய அைமத்
த்தார். அக் க வியான
அைமக்கப்பட்ட பிறகு தான், எத்தைனேயா ேகா ைமல்க க்கு அப்பால் உள்ள
ஞாயி திங்கள தலான உலகங்களின் இயல் கைள ம், அைவ தமக்கும் எட்டாத்
ெதாைலவி ள்ள ஏைன வான்மீன் மண் லங்களின் இயல் கைள ம், எல்லாம்
அவ ம் அவர் வழிவந்த மற்ைறவான் லாசிாியர்க ம் நன்கறிந் கண்
நம்ேபால்வார்க் ெகல்லாம் அவ் ண்ைமகைள நன்கு விளக்கி வ கின்றனர். க லீேயா
என் ம் அவ்வறிஞர் ெப மா க்கு அத் ைண விழிப்பான் க த் ம் ஓயாத
ஆராய்ச்சியறி ம் ஆராய்ந்தைவகைளச் ெசய்
க்கும் விடா யற்சி ம்
இல்லாதி ந்தார், நாம் அம் ேம லகஙக்ளின் உண்ைமகைள உணர்ந் ெகாளல்
இய ேமா? அவ் ண்ைமகைள யறியாமல் அவ் லகங்கைளப் பற்றிய ெவ ங் கு ட்
நம்பிக்ைககளி ம் ெபாய்க்கைதகளி மன்ேறா நம் வாழ்நாைள நாம்
விலங்கினங்கைளப்ேபாற் கழிக்க ேவண் ம்?
இன் ம் பா ங்கள்! "கூவல் ஆைம குைர கடல் ஆைமையப்" பார்த் ப்
பழித்த் ேபாலத், தாம் இ க்கும் நாட்ைட ம் அந் நாட்
ள்ள மக்கைள ந் தவிர
ேவற் நா கைள ம் அந் நா களில் உள்ள மக்கைள ம் பற்றிச் சிறி ேம உண்ைம
ெதாியாமல் அந் நா கைள ம் அம் மக்கைள ம் இழித் ப்ேபசுேவார் நம்மில்
றாயிரக் கணக்காய் இ க்கின்றனர்! ஓர் ஊைர விட் ேவ ஓர் ஊர்ச்ெசன் அதன்
இயல் கைள ம் அங்குள்ள உயிர்களின் இயல் கைள ம் நன்குணர்ந் அதன்கண்
வாழ்க்ைக ெச த்த வி ம் வார் நம்மில் மிகச் சிலராகேவ காணப்ப கின்றனர்.
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தாமி க்கும் ஊாில் தாம் உயிர்வாழ்வதற்கு ேவண ங் க விகள் கிைடக்கப்ெபறாமல்
வ ைமப்பட் த் ன்
ேவாேர அயல்நா கள் ெசன் கு ேயறக் காண்கின்ேறாம்.
இவ்வாறாக நம்மேனார் ெப ம்பா ந் தாமி க்கும் இடத்ைத விட் ப் ெபயராத
ேசாம்பர்கைள ம், உலகத்தின் பல பகுதிகைள ங் கண் அறிைவ அகலமாக்கும்
விாிந்த ேநாக்கம் இல்லாதவர்களா ம் இ த்தலறிந்ேத நம் பண்ைட ஆசிாியர்கள்
இந்திய இலங்ைக நா கள் எங்குங் கட ைள வணங்குதற்ெகன் ஊரவர் ேவ ஊர்
ெசன் அன்பி ம் அறிவி ம் விாிந்த ேநாக்கத்தி ம் ேமன்ேமற் ெப குதற்கு
வழிெசய் ைவத்தனர். ைவத் ங், கடற்கப்பால் உள்ள நா க க்குக் கப்பேலறிச்
ெசன் ஆங்காங்குக் கு ேயறக் க
ம் மனத்திட்பம் உைடயார் நம்மில் இன் ம்
மிகச் சிலராகேவ இ க்கின்றனர். கப்பேலறிச் ெசன்றாற் கட க்கு இைரயாேவாம்
என் ம் அச்சம் அவர்கள் உள்ளத்திற் கு ெகாண்
க்கின்ற ! அ ேவ மன்றிக்,
கப்பேரறிச் ெசல்வாைரத் தம சாதிக்குட் ேசர்க்கலாகா என் ங் கட் பா ஞ் சில
வகுப்பிற் நீர்வளம் ெபா ள்வளம் நிரம்பிய ெபாிய ெபாிய நா களிற் ெசன் கு ேயறி
இனி உயிர்வா ம் ெபம்ேபற்ைற ம் உாிைமைய ம் இழந் , நம் இந் மக்களிற்
ெப ம்பாலார் சிறிய சிறிய ெவற் ர்களி
ந் மி ப்பட்ட கு வாழ்க்ைக
ெச த் கின்றனர்!
ஆனால், ேமல்நாட்டவரான ெவள்ைளக்கார நன்மக்கேளா தாம் பிறந்த ஊர்களில்
இ க்குமளவில் மனவைமதிெபறாத ெப ேநாக்க ம் ேபரறி ம் ெப
யற்சி ம்
ேப க்க ம் அஞ்சா ஆண்ைம ம் வாய்ந்தவர்களாய் இந் நில லகெமங்கும் உள்ள
ெப நிலப்ப்ப் கைள ெயல்லாங் கடல்தாண் க் கண் ைகக்ெகாண் அைவ
தம்ைமெயல்லாந் தமக்கு நீங்கா உாிைமகளாக்கி இன்ப வாழ்க்ைக ெச த்தி
வ கின்றனர். இவர்கள் இவ்வா இந் நில லகெமங்கும் பரவி இனி வாழ்தற்கு,
இவர்கள் ன்ேனாாிற் சிலர் அறி ம் ஆராய்ச்சி ம் எதைன ம் உற் ேநாக்கி
ெயண் த ம் அஞ்சா மன உ தி ம் விடா யற்சி ம் வாய்ந்தி ந்தைமேய
காரணமாகும். தாமி க்கும் ஊைர ம் அதற்கு அ காைமயி ள்ள ேவ சில
ஊர்கைள மன்றிச் ேசர்ைமயி ள்ளைவகைளச் சிறி ம் அறியாதவர்களாய் நம்
இந் மக்கள் மி பட்ட வாழ்க்ைகயில் இ க்க, ேமல்நாட்டவர்களின் ன்ேனார்களில்
ஒ வரான ெகாலம்பசு எனப்வேரா தாமி ந்த ஸ்ெபயின் ேதயத்ைதய த்த ெப ம் றக்
கட க்கும் அப்பால் ஒ ெப ந்ேதயம் உளெதன்றறிந் , வாயிரத்ைதந்
ைம க்கு ேமல் அதைனக் கடந் ெசன் , கி,பி, 1492 ஆம் ஆண் ல் அெமாிக்கா
ேதயத்ைதக் கண் பி த்தார். அப் ெப ம் றக் கட க்கும் அப்பால் ஒ ெப ந்ேதயம்
உண்ெடன்பைதக் கண்ட அவர ஆராய்ச்சி யறிவின் ெதய்வத்தன்ைமைய
என்ெனன் ைரப்ேபாம்! அதன் உண்ைமைய ஆராய்ந் கண்ட அளவில் இராமல், தம்
நாட் அரசற்கும் அரசிக்கும் அதைன ெமய்ப்ப த்திக்காட் , ன் மரக்கலன்க ம்
ற்றி பஃ ஆட்க ந் தாம் அக் கடல் கடந் ெசல் தற்கு உதவியாகத் தம்
அரசற்பாற் ெபற் க் ெகாண் , ன் எவ ேம ெசன்ற்றியாத அப் ேபராழியில்
வழிகண் ெசன்ற அவர்தம் அறிவாற்றைல ம் அஞ்சா ஆண்ைமயிைன ம்
எண் ந்ேதா ம் எம் ெநஞ்சம் அளவிலடங்கா இ ம்
ந் திைகப் ம் அைடகின்ற !
இங்ஙனம் அப்ெப ம்ெபௗவங் கடந் ெசன்ற ெகாலம்பசுப் ெபாியாாின் ேபரறிவின்
திறம், அவர்தாம் ேமற்ெகாண் ெசன்ற அவ்வ ஞ்ெசயைல எவ்வா பயன்ெபறச்
ெசய்த்ெதன்ப ம் நிைன கூரற்பாற் . பிறர்க்கு வழிதிைச ெதாியாப் ெப ெவள்ளக்
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காடான அப் ேபராழியி ேட அவர் எவ்வா வழிெதாிந் ெசன்றார் என்பைத
நிைனந்தால் எவர்க்குத்தான் வியப்ெபழா ! எவர்க்குத்தான் ெநஞ்சந் திகில் ெகாளா !
இவ்வள ெதாிந் ெசன்றேத ஒ ெதய்வத்தன்ைம! இதனி ஞ் சிறந்த ஒ ெதய்வ
அறி ம் இவைர அந் ந க்கட ற் காப்பாற்றிய . இவ ஐந் கிழைமகளாக அல்ல
ப்பத்ரைதந் நாட்களாக அப் ெப நீாில் அம் ன் கப்பல்கைள ங் ெகாண்
ெசல்கின்றார். வழி ைற ெயான் ந் ெதாியவில்ைல! நாற் ற ஞ் சூழ ஒேர
ெவள்ளக்கா ! ேத ச் ெசல் ம் ேதயஞ் சிறி ந் ெதன்படவில்ைல! அம் ன்
மரக்கலங்க ம் அவ க்கு உதவியாய்ச் ெசன்ற ஆட்கெளல்லா ம் இனி நிலத்ைதக்
காண்ேபாேமா என் ஏங்கி நம்பிக்ைகயிழந்தார்கள்! தம்ைம அப் ெப ந்தீ க்கு
இைரயாக்கேவ அவர் ெகாணர்ந்தாெரன எண்ணி, எல்லா ம் அவைரத் ன்
த்த
ெதாடங்கிவிட்டனர்!
அந்ேநரத்தில், எல்ைல சிறி ந் ெதாியாத அப்ெப நீர்ப்பரப்பில், தமக்கு உதவியாய்
வந்த ைணவர்கேள நம்பிக்ைகயற் மனங்கலங்கித் தம்ைமத் ன்
த் வராயின்
அப்ேபா எத்தைகய ெநஞ்ச த்தம் உைடயா ந் தந்ெநஞ்சந் த மாறாதி த்தல்
ஏ ேமா? ஏலாேத; ஆனா ங், ெகாலம்பசுப் ெபாியார் அந்ேநரத்தி ம் உள்ளஞ்
சிறி ந் த மாறிற்றிலர்! தம கப்ப் க்க் ேக கடற்பாசிகள் மிதந் ெசல்வைத அவர்
உன்னிப்பாய்ப் பார்த் , "இேதா! நாம் ேத ச்ெசல் ந் ேதயம் அண்ைமயில்
வந் விட்ட . அஞ்சாதீர்கள்"! என் அவர்கள் எல்லார்க்கும் ஆ தல் ெமாழிந்தார்.
அவர் ெமாழிந்தவண்ணேம சில நாட்கள் அெமாிக்கா ேதயக்கைர அம் மரக்கலங்களிற்
ெசன்றாெரல்லார் கண்க க்கும் லப்படலாயிற் ! அப்ெப நீர்ப்பரைவயில் ஆழா
தப்பிய அவெரல்லாம் உவைகக் கட ள் ஆழ்ந்தனர்! அெமர்க்காக் கைரேயாரங்களில்
உள்ள மைலப்பாைறகளில் ஒட் வளர்ந்த கடற்பாசி மிதந் வ தைலக் கண் ,
அத்ேதயத்தின் அ ேக தாம் வந் விட்டைதக் ெகாலம்பசுப் ெபாியார் அறிந்த அறி ,
அவ டன் ெசன்ற ஏைனமக்கட்கு இல்லா ேபாயிற்ேற! இதனால், எத் ைணச் சிறிய,
எளிய, ல் ய ெபா ைள ம் றக்கணித் விடாமல், அதைன ம் அதன்
ெறாடர்ைப ம் உற் ேநாக்கி யாரா ம் அறி ைடயாேர எல்லா வைகயி ஞ்
சிறந்தவராவர் என்றறிதல் ேவண் ம்.
"அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயார் அறிவிலார்
என் ைடய ேர ம் இலர்".
----------9. கல்வி ம் ஓய் ம்
"கல்வி கற்பவர்க க்கு இைடயிைடேய ஆறியி த்த ம் ஓய்ந்தி த்த ம் பயன்
த வனவாகும். மக்களின் மனமான , வைளக்க்ப்படாதவைரயில்
வ
ைடயதாயி க்கும் ஒ வில் ன் தன்ைமைய ெயாத்த்தாயி க்கின்ற
என்றா ம், ஒ வன் தன் உள்ளத்தின் ஓட்டத்ைத எப்ேபா த த்தாளல் ேவண் ம்,
அல்லத்தைன எப்ேபா வி த்தாளல் ேவண் ம் எனப் பகுத் ணர்ந்
நடக்கின்றாேனா அ தான் அவன உணர் க்குச் சிறந்த தன்ைமயாகும்.
இ வைகயி ம் ஒ கட் ப்பட் நடவாமல் மிகு ம் ரமாய் நடக்கும் ஓர்
ஆண்மகைன யான அறிேவன்; அவ க்கு ந ப்பட்ட நிைலைம ெயன்பெதான்றில்ைல;
தான் ெசய் ங் கல்விப்பயிற்சிைய எப்ேபா விட் ைவக்க ேவண் ம், ம ப
ம்
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எப்ேபா ெதாடங்கேவண் ெமன் ம் இராப்ெபா திைன ம் ஒ ங்கு
ேசர்த் க்ெகாண் , தானாகேவ கைளத் க் கீழ்வி ம் வைரயில், தன்ைன ெந க்கிப்
பிழிந்தப யாய்ச் சிறி ம் ஓய்ெவடா அதைனச் ெசய்வன. பிறகு அதைனவிட்
ேவ
கமாய்த் தி ம் வானாயின், எல்லாவைகயான விைளயாட் களி ம் அவன்
ஒ வைர ைறயின்றிப் குந் ஈ பட்
ப்பான்; மீண் ம் அவன் ல்கைளக் ைகயில்
எ க்கும்ப ெசய்வ எளிதிற் கூ வதன் ; என்றா ம், எப்ப ேயா அவன் தி ம்ப
ல் ஓத்த் வங்குவனாயின், அம் யற்சியில் வரவர அ ந்தி அதேனா உ கி
ஒன பட் ப் ேபாவான்; அப்ேபா அவ ைடய அறிவாற்றல்கள் ற் ம்
க்கப்பட் த் ேதான் ம்; தன்னள க்கு மிஞ்சிேய தான் விைழந்த்தைனச்
ெசய்தி வான். அங்ஙனம் மட் ப்படா ெசல் தலால், அவன கல்விப்
பயிறிசிைய ம் அள ப த் தல் ஏலா . தனக்குள்ள அறிவாற்றல்கைள எவ்வா
ஒ ங்குப த்தல் ேவண் ம், அவற்ைற எவ்வா அள ப த்தி நடப்பித்தல் ேவண் ம்
என்பதைன அவன் எட் ைண ம் அறியான்; அவன மட் ப்படா ஆற்றல்
அவ க்ேக மாறாய் நின்ற . அவன் அறிவில் வல்லவானயி ந்த ெதான் மட் ம்
அன் ; ேபசுத
ம் எ
த
ம் அவைன ஒப்பா ம் மிக்கா ம் எவ ேம யில்ைல.
எனி ம் அவன கூர்த்த அறி ெவளிேய லப்ப வதில்ைல; அ
லப்ப வ ஒ
குற்றமாக அவன பகுத்தறி க்குத் ேதான்றிய ; ஏெனன்றால், ஒளிக்கப்பட்டைதவிட
ஒளிந்தி ப்பேத தீங்கு பயப்ப . அவன் தான் ேபசும் ெமாழிகைள உைழப்ெப த் ப்
ேபசுவதில்ைல; கட்டாயமாக இ ந்தால் அல்லாமல், அல்ல ஏேத ம் ஊதியம்
வ வதாய்க் காணப்பட்டால் அல்லாமல், அவன் தான் வழக்கமாய்ப் ேபசும்
ெப ம்பாட்ைடைய விட் ப் பிசகிப்ேபாவதில்ைல. எதனாெலனின், தான் ேபசும்
ெபா ைள விளக்குதற்குத் ைணயாயினல்ல , ெவ ம் வனப் க்காக உவைம
உ வகங்கைளக் கட் ச்ெசால் தல் ஆகாெதன்ப அவன் க த் . ஒ ங்காக
இ க்கேவண் வ ெதான்றைனத் திாி ெசய்த ம் பிணித்த ம் அள க்கு மிஞ்சி
ெவறிபி த்தவர் தஞ் ெசய்ைகேய யாெமன் அவன் எண்ணினான்.
வ ைம
"வ ைமயான தகாத ெசயல்கைளச் ெசய் ம்ப மக்கைள ஏ கின்ற ; ஆயி ம்,
ேநர்ைம ள்ளவர்கள் அத்தைகய ெசயல்கைளச் ெசய்தல் ஆகா . வ ைம வநத்
காலத்திேலதான் அவர்கள தம மனநிைலைய உரப்ப த் தல் ேவண் ம். ஒ வன்
பசிந் வ ந்தினா ம் பிறைரச் சார்ந் பிைழத்தல் தக்கதன் .
வாழ்க்ைகேய நாடகம்
"நம உயிர்வாழ்க்ைக
ம் ஒ நாடகேம எனக் க
கின்ேறன். அதில்
ஒவ்ெவா வ ந் தன்ைன மறந் பிறெனா வைனப்ேபால் நடக்கப்
பா ப கின்றான். நாம் நம் ைடய உண்ைம நிைலக்குத் தி மப்மாட்டாதவர்களாய்ப்
பிறைரப் பார்த் அவர்கைளப்ேபால் நடப்பதிேலேய உைறத் நிற்கின்ேறாம். இஃ
எதைன ஒத்தி க்கின்றெதன்றால். இளஞ்சிறார் ெதற் வாய் உைடய சிலைரப் பார்த் ,
அவைரப்ேபால் தா ந் ெதற்றித்ெதற்றிப் ேபசுதைலேய ஒத்தி க்கின்ற . அங்ஙனம்
அச்சி வர் ெதற்றித்ெதறி ெந கப் ேபசிவரேவ, சிறி காலத்தில்
அவர்க ந்ெதற் வாய் உைடயராகின்றனர். த ற் பழகிய அத்தீய பழக்கம் பின்னர்
எக்கா ம் மறக்கப்படாத ேவேறார் இயற்ைகயாய் வி கின்ற " என்ற நாடக
லாசியர்ெரா வர் (Ben Jonson) அறி ைர கல்கின்றார்.
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