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1. தனித்தமெழ் மாட்ச
பணடடை்கம்ாலெந் லதாட்டு இன்றும்ாறும்
நடடைலபறும் லமாழி தமெழ் ஒன்ியறை ஆகும்.
பணபடுத்தப்பட்டை படழய லமாழிம்ளில்
தன்டனத் தவிர மற்டறையலவல்லொம் இறைந்து
ியபாம்வுந், தான்மட்டும் இறைவாமல்
நடடைலபற்றுப், பன்னூறைாயிரம் ம்கம்ள்ககுப்
லபரது பயன்பட்டு வரும் லபருஞ்சறைப்பு
வாயந்த தமெழ்லமாழிடயம். ம்ல்லொதவர் எல்லொந்
தூயதாய வழங்கயவர், அதடன்க ம்ற்று அதனாற்
ியபரும் பும்கழம் லபாருளம் அடடைந்துவருஞ்
சற்சலெர் மட்டுந் தம்ககு எல்லொ நலெங்ம்டுயுந்
தந்து தாயினுந் தம்டமப் பாதும்ாத்துவரும்
அதடன நிடலெகுடலெத்து அழித்தற்கு்க
ம்ங்ம்ணங்ம்ட்்ட நிற்கன்றைார்ம்ள. இவர்ம்ளின்
இ்கலம்ாடுஞ் லசயல் தன்டனப் லபற்றை தாடய்க
லம்ால்மங் லம்ாடுஞ்லசயலனுங் லம்ா்டயதாம்

இரு்ககன்றைது.
இன்னுந் தமெழிற் பிறைலமாழிச் லசாற்ம்டு ஏற்றி
அதடன மாசுபடுத்த யழிப்பதுதான் அதடன
வுர்ப்பதாகும் என்று எகழதுியவார், தூய
தனித்தமெழ் எகழதுவாடர்க குகுறுகய மனநிடலெகு
குஅறியாடமகு, “ியபதடமகு யுடடையலரன
இம்ழ்ந்துியபச விடுகன்றைனர். லம்ாளடம்யுவில்
ஒருவியராடு ஒருவர் மற்ற்லறைாருவர்
மாறுபட்்டருப்பது பற்றி, அவர மற்றைவடர்க
குகுறுகய மனநிடலெயுடடையவர்கு எனவும்,
“அறியாடமகு, “ியபதடமகு மெ்கம்வர் எனவும்
இம்ழ்ந்து ியபசுதல் அறிவுடடைியயார்்ககு
முடறையாம்ாது என்படத மட்டும்
வற்புறுத்துகன்ியறைாம். தாங்லம்ாணடை
லம்ாளடம்ியய உணடமயானது என்று
ஒிவலவாருவருந் துணிந்துடரத்தல் ஆம்ாது.
ம்கம்ள எல்லொருஞ் சற்றைறிவுஞ் சறுலதாழிமம்
உடடையர். ஒருவர் ஒரும்ாலெத்து அறிலவன்க
லம்ாணடைது பிறிலதாரு ம்ாலெத்து அறியாடமயாம்
மாறுதமம் உடடைத்து. இதடனத்

லதயவப்புலெடமத் தருவளளவ நாயனாரும்
குஅறிியதா ற்றியாடம ம்ணடைற்றைால்கு என நன்கு
லதருட்்டயிரு்ககன்றைனர். இத்தடம்ய நிடலெயில்
உளு ம்கம்ள ஒருவடர லயாருவர்
குஅறியாடமயுடடையர்கு என்று இம்ழ்ந்து
ியபசுவதனுந் தம்ாத்து யாது உுது! தாந்தாம்
உணடம லயன்க ம்ணடைடவம்டுத் த்கம்
சான்றும்ள லம்ாணடு விு்ககப்ியபாதியலெ
அறிவுடடையார்்ககு்க ம்டைனாவதாம்; தம்ககு
மாறைான லம்ாளடம் யுடடையாடர இம்ழ்ந்து
ியபசுதல் அவர் தம்ககுச் சறிதும் முடறையன்றைாம்.
அது நிற்ம்.
இனி, நமது லசந்தமெழ்லமாழ்யில் ஆரயம்
ஆங்கலெம் முதலொன பிறைலமாழிச் லசாற்ம்டு்க
ம்லெவாமலெ. நம்மாற் க்டயவடரயில் முயன்று
அதடனத் தூயதாம் வழங்ம்ல் ியவணடும்.
ஆனால். ஒருசாரர், உலெம்த்தல் உளு எல்லொப்
லபாருளம்ளம் மாறுந் தன்டமயவாம்லன்,
அவற்றுள ஒன்றைாகய லமாழியும் மாறுதல்
அடடைதல் இயற்டம்ியயயாம் என்றும், அதனால்

நன்ியறையாலமன்றும் வடரந்த்ரு்ககன்றைார். இனி
‘மாறுதல்‘ என்னுஞ் லசால்லொல் உணர்த்தப்படும்
லபாருள என்டன? ஒன்று தன் றைன்டம தரந்து
மற்லறைாடு ம்லெ்கம்ப்லபற்றுத் தன்நிடலெ
குடலெதலொ? அல்லெது தன்னிடலெ்ககு ஏற்றைவாறு
பிறைவற்றின் உதவியால் தாியன வரவர வுர்ந்து
தரபுறுதலொ? எனின் இம்்ன்றும் அம்மாறுதல்
என்னுஞ் லசால்ம்ககுப் லபாருியுயாம்.
முதலற் லசான்ன லபாருளின் ப்ட,
தவடுயினத்தற் ியசர்ந்த சலெ சற்றுயிர்ம்ளம்
பட்டுப்பூச்ச முதலயனவும் முதலல் ஒரவடம்
யுருவத்தலருந்து, பிறைகு அிவவுருவு முகழதுந்
தரந்து தவடுயாம்வும் பட்டுப் பூச்ச
முதலயனவாம்வும் மாறுகன்றைன; இரணடைாவது
லசான்ன லபாருளின்ப்ட, ம்கம்ள முதலொன
எத்தடம்ய உயிர்ம்ளந் தம்முடைம்பின் இயல்பு்ககு
ஏலொத ியநாயப் புகழ்கம்ியுாடும் பாம்பின்
நஞ்டசலயாத்த நச்சுப் லபாருளம்ியுாடுங்
ம்லெ்கம்ப் லபறுமானால் தம்முட்ம்பின் நடலெ
குடறைந்து மாறி விடரவில் அழிந்துியபாகன்றைன;

இனி, ்ன்றைாவது லசான்ன லபாருளின்ப்ட,
உலெம்த்தல்லெ உளு எல்லொ உயிர்ம்ளந் தத்தம்
நிடலெ்ககு ஒத்த லபாருளம்ளின் ியசர்்கடம்யால்
தமது நிடலெ லம்டைாமியலெ வுர்ந்து தரலபயத
வருகன்றைன. ம்கம்ள தம்கியம்ற்றை உணவும்டு
உட்லம்ாணடும. இடசவான இடைங்ம்ளிற்
கு்டயிருந்தும், வரவரத் தம்முடைம்பும் உணர்வும்
மாறிமாறி வுர்ந்து வருகன்றைனர் ம்கம்ள
அல்லொத மற்டறை உயிர்ம்ளில் நிடலெயியற்
லபாருளம்ுாகய புல் மரஞ் லச்ட லம்ா்ட
முதலயனவும், இயங்கயற் லபாருளம்ளிற் புகழ
முதல் யாடு மாடு முதலொன எல்லொ வுயிர்ம்ளந்
தத்தம்கியம்ற்றை உணவுப் லம்ாருளம்டு
உட்லம்ாணடு த்த்தம்ககு இடசவான
இடைங்ம்ளிலருந்து நாியடைாறும் மாறுதலெ எயத
வுர்ந்து வருகன்றைன. இம் ்வடம்ப் பட்டை
மாறுதல்ம்ளில் எத்தடம்ய மாறுதடலெ எல்லொ
உயிர்ம்ளம் விரும்புகன்றைன லவன்று
உற்றுியநா்ககன், தம் இயல்பு்ககு ஒத்தவற்றின்
ியசர்்கடம்யால் தமது தன்டமலம்டைாமல் வரவரப்
லபரு்கம்முற்று மாறிமாறி வுர்ந்து வருதடலெியய

அடவலயல்லொம் அல்மம் பம்மம் விடழந்து
வருகன்றைனலவன்பது எல்லொர்்ககும் புலெனாம்,
தம்ககு ஏலொத லபாருளம்ியுாடு ம்லெந்து தமது
நிடலெகுடலெந்து மாறி மாயதடலெ
எிவவடம்ப்பட்டை உயிரும் விரும்புவ தல்டலெ;
தம்ககு இடைர்தரும் இடைத்டதியயனும்
லபாருடுியயனுங் ம்ணடைால் அவற்டறை
அம்ன்றுியபாயப் பிடழ்ககும் முயற்சடயப் புகழ
முதல் ம்கம்ள ஈறறைான எல்லொ உயிர்ம்ளம் மெம்வும்
பரபரப்லபாடு நிரம்ப்க ம்ருத்தாயச் லசயதல்
எவரும் உணர்ந்த்ியதயாம். இடைம் விட்டுப்
லபயராத புல்மரம் முதலயனவுங் கடைத்
தத்தம்கியம்ற்றை உணவும்டு உட்லம்ாளளம்
வடரயில் உயிியரா ்டருத்தமம், அங்ஙனம்
அடமயா்கம்ால் அடவ பட்டுப்ியபாதமம்
எல்லொருட் அறிவர்.
ஆம்ியவ உலெகல் உளு எல்லொப் லபாருளம்ளம்
எல்லொ உயிர்ம்ளம் மாறுதல் அடடைதலொகய
லபாது நிம்ழ்ச்சடயப்பார்த்து,
அப்லபாதுவடம்யான மாறுதமள எத்தடம்ய

மாறுதல் ம்கம்ுால் ியவணடைப்படுவது
என்பதடன உணர்ந்துபாராமல், தம்
நிடலெகுடலெந்து மாறுதலொகய ியவணடைாத
லதான்டறை்க ம்டடைபிடயய பி்டத்து்க லம்ாணடு,
அதன்டப நமது அருடமச் லசந்தமெழ்லமாழியுந்
தனது தூயநிடலெ குடலெந்து மாறுதல்
அடடையியவணடுலமன்று உடரப்பது
அறிவுடடைியயாரால் ஏற்று்கியம்ாடைற்பாலெதாியமா?
எல்லொப்லபாருளம்ளம் எல்லொ உலெம்மும் ஒரு
ம்ாலெத்து மாறி மாயதல் உணடமியயயாயினும்,
அம் மாறுதமம் அதனால் வரும் அழிவும்
இப்ியபாியத வந்துவிடைல் ியவணடுலமன்று
எவியரனும் விரும்புவரா? அங்ஙனம் எவியரனும்
விரும்புவராயின் அவடர அறிவு தரலபயதய
லவறியர் என்ியறை உலெம்ங் லம்ாளளமல்லெது,
மற்று அவடர அஃதது உயர்த்து்க கறுியமா?
ஆண்டல் முதர்ந்தருவர்ம்ளந் கடைத் தமது
உடைம்பின் நலெம் பகழதுபதாதவாறு அறிவான
முடறைம்டு்க டம்யாணடு ியமமம்ியமமம்
அதடன நலெமுடறைடவத்து வாழ்நாடுப்
லபரு்கம்தற்ம்ன்ியறைா முயல்கன்றைனர்?

நலெமுடைனிருந்து வாழ்நாடுப் லபரும்ச்
லசயபவர்கள்ககு அறிவு வுர்ச்சயும் அதனாற்
ியபரன்ப்ப் ியபறும் வாயத்தலொல், உடைம்டப
விடரவில் நிடலெகுடலெயச் லசயபவர்பம்ள்ககு
அறிவும் இன்பமும் வாயா.
இது ியபாலெியவ, நமது லசந்தமெழ்லமாழியாகய
ஒலயுடைம்பும் பகழதுபடைாமற் லசிவடவயாம்ப்
பாதும்ா்கம்ப் படுமானால் அஃதது இன்னும்
பலெநூறைாயிரம் ஆணடு உயிியராடு உலெவித்,
தன்டனப் ியபாற்றி வழங்கும் ம்கம்ள்ககு அரய
பலெ நலெங்ம்டுயும் நன்கு பய்ககும், சலெருடைம்பு
தம்ககு அரய பலெ நலெங்ம்டுயும் நன்கு
பய்ககும். சலெருடைம்பு தம்ககு
இயற்டம்யிியலெயுளு குடறைபாட்டைானுந்,
தம்டமயுடடையவர்ம்ுால் நன்கு
ியபணப்படைாடமயானும் விடரவில்
அழிந்துியபாதல் ியபாலெச், சம–கருதம் இலெத்தீன்
கரீ்க ஈறபுரு முதலொன படழய லமாழிம்ளந்
தம்ககு இயல்பாம்வுளு குடறைபாட்டைானுந்
தம்டம வழங்கயிியயார் நாம்ரம்ம அற்றைவராய

இருந்தடமயானும் வழங்குதல் அற்றைன. நமது
லசந்தமெழ்லமாழிியயா தன்டன வழங்கவரும்
நாம்ரம் நன்ம்கம்ளின் அறைவுமுயற்சயாற் லபரது
ியபாற்றைப்பட்டு வருதலொனுந் தனது இுடமத்
தன்டம குன்றைாது இன்னும் உலெவி வருகன்றைது.
சலெர் இுடமயிியலெியய ்த்துப் ியபாதடலெயும்
ியவறு சலெர முதுடமயிமம் அது ியதான்றைாமற்
புத்துடமியயாடுங் ம்ட்டைழியம்ாடும்
விுங்குதடலெயும் நீங்ம்ள பார்த்த்தல்டலெயா?
பாதும்ாப்பினால் இுடமயும் வாழ்நாளம்
இிவவாறு நீணடுவருவதல் ியபாலெியவ, நமது
தனித்தமெடழயுந் தூயதாம் டவத்துப்
பாதும்ாப்ியபாமாயின் அது ம்கம்ள உளளுவும்
இறைவாது நடடைலபறுதல் தணணமன்ியறைா?
எனியவ, தமெழ்லமாழியின் வுவிய வுர்ச்ச்ககு
ஏதுவாகய மாறுதியலெ எல்லொரும்
விரும்பத்த்கம்தா மன்றி, அதுகுன்றி மாயதற்கு
ஏதுவான மாறுதல் அறிவுடடையார் எவரானும்
எ்கம்ாலெத்தும் விரும்பற்பாலெதன்று.
இனித், தமெழ்வுர்ச்ச்ககு மாறைான மாறுதல்

என்லனன்றைால், தூய தமெழ்லசாற்ம்ள இருப்பவும்
அவற்டறை விடுத்து அயன்லமாழிச்லசாற்ம்டு
அதன்ம்ட் லம்ாணடு வந்து புகுத்தியலெயாம். ஓர்
உடைம்பின் உளளம் புறைம்பும் உளு உறுப்பும்ள
எல்லொவற்றின் லதாகுதியய
அிவவுடைத்பாதல்ியபாலெ, ஒரு லமாழியில் உளு
அதன் எல்லொச் லசாற்ம்ளின் லதாகுதியய
அம்லமாழியாகும். கனுங் குறைளம் மமுஞ்
லசவிடுஞ் சதடும் உறுப்படறையுமாயச் சலெ
உடைம்பும்ள இயற்டம்யிியலெ பகழதுபட்்டருத்தல்
ியபாலெவும், அங்ஙனம் பகழதுபட்டை உடைம்பும்ள
அ்ககுடறைபாட்டடை
நீ்கக்கலம்ாளளம்லபாருட்டு்க ியம்ாமங் குறைடும்
எகழத்தும் ியபால டம் ம்ால்ம்ளஞ்
லசயற்டம்யாம்ச் லசயது அடமத்து்கலம்ாளளதல்
ியபாலெவும், இயற்டம்யிியலெியய குடறைபாடு
உடடைய ஆங்கலெம் மடலெயாும் ம்ன்னடைம்
லதமங்கு வங்ம்ாளி இந்த முதலொன
லமாழிம்ியுமற்டறை லமாழிச் லசாற்ம்ளின்
உதவிடயப் லபரதும் ியவண்டநிற்கன்றைன.
மற்று எல்லொ நிடறைவும் உடடைய

தமெழ்லமாழி்கியம்ா அங்ஙனம் பிறைலமாழிச்
லசாற்ம்ளின் உதவி சறிதும்
ியவணடைப்படுவதல்டலெ.
ம்கம்ள இம்டம மறுடம பற்றி அறிய
ியவணடுவனலவல்லொம் முற்றும் எடுத்து்ககறுந்
‘லதால்ம்ாப்பியம்‘ ‘தரு்ககுறைள‘ என்னும் நூல்ம்ள
இரணடுந் தூய தனித்தமெழ்ச் லசாற்ம்ுால்
ஆ்கம்ப்பட்்டருத்தியலெ யாம் கறும் இிவ
வுணடம்ககுச் சான்றைாம். இங்ஙனந் தன்
இயற்டம்ச் லசாற்ம்ுால் அடமந்த்தாகய தமெழிற்
பிறைலமாழிச் லசாற்ம்டுப் புகுத்துதல்
எதுியபாலரு்ககன்றை லதன்றைால், உளு
உறுப்பும்டு லவட்்ட எறிந்விட்டு, ியவறு
மணணாமம் மரத்தாமம் லசயற்டம்யாம்
அிவவுறுப்பும்ளியபாற் லசயது அவற்டறை
அதன்ம்ண ஒட்டை டவத்துப் பார்த்தம்கியம்
ஒப்பாயிரு்ககன்றைது. மயிர் குஞ்ச கந்தல்
முதலய தமெழ்ச்லசாற்ம்டு விடுத்து ‘ியராமம்‘
‘சடம்‘ என்னும் வடைலசாற்ம்டுயும், உடைம்பு
தடலெ லசன்னி மும்ம் முதலயவற்டறை நீ்ககச்

‘சரீரம்‘ ‘சரசு‘ ‘வதனம்‘ என்பவற்டறையுங், ம்ண
ம்ாது லசவி ்்ககு என்பவற்று்ககு ‘நயனம்‘
‘ம்ர்ணம்‘ ‘நாச‘ என்பவற்டறையும், மெடைறு ம்கழத்து
என்பவற்று்ககு மாறைாம்்க ‘ம்ணடைம்‘ என்னுஞ்
லசால்டலெயுந் ியதாள டம் முதலயன இரு்கம்ப்
‘புஜம்‘ ‘ம்ரம்‘ என்பவற்டறையும், வயிறு அம்டு
இரு்கம் ‘உதரம்‘ ‘குி‘ என்படவம்டுயும், ம்ால்
அ்ட என்னுஞ்லசாற்ம்ள்ககுப் ‘பதம்‘ ‘பாதம்‘
என்பவற்டறையுங், லம்ாணடுவந்து நுடழத்தல்,
அிவவத் தமெழ்ற் லசாற்ம்ுாகய உறுப்பும்டு
லவட்்டலயறிந்துவிட்டு, அடவ ியபான்றை ஏடன
லமாழிச்லசாற்ம்டு்க லம்ாணர்ந்து அத்தமெழ்
உடைம்பின்ம்ண ஒட்டைவிடுதடலெியய
ியபால்கன்றைதன்ியறைா? லபாருளம்டு ‘வ–தும்ள‘
என்று லசால்வது எற்று்ககு? ஒளிடயப் ‘பிரம்ாச‘
லமன்றும், ஓடசடயச் ‘சப்தம்‘ என்றுஞ்
சுடவடய ‘ருச‘ என்றும், மணத்டத ‘வாசடந‘
என்றுந், ததத்தப்பு இனிப்டப ‘மதுரம்‘ என்றுந்.
தணணீர் ியசாறு உணவு என்பவற்டறை ‘ஜலெம்‘
‘அந்நம்‘ ‘ஆம்ாரம்‘ என்றும், ஆடடைடய

‘வ–தரம்‘ என்றுங், ம்ட்டைாயம் என்படத
‘அவ–யம்‘ எனறுந், தாய தந்டத மம்ன் மம்ள
உறைவினடர ‘மாதா‘ ‘பிதா‘ ‘புத்ரன்‘ ‘புத்ர‘
‘பந்து்கம்ள‘எனறுந், துன்பம் ியம்டு குடும்பம்
என்படவம்டு்க ‘ம்ஷ்டைம்‘ ‘நஷ்டைம்‘
‘சம்ஸாரம்‘எனறுந், தடலெமுகழ்ககு வழிபாடு
இடுப்பு தூ்கம்ம் முதலயடவம்டு ‘–நாநம்‘
‘பூடஜ‘ ‘ஆயாசம்‘ ‘நித்தடர‘ என்றும்,
நிடனத்தல் எணணல் லசால்மதல் என்பவற்டறை
‘ஞாபம்ம்‘ ‘பாவடந‘ ‘வசனித்தல்‘எனறுந், தூய
தமெழ்ச்லசாற்ம்டு ஒழித்து வடைலமாழிச்
லசாற்ம்டு்க லம்ாணடுவந்து புகுத்தத்
தனித்தமெழ்ச் லசாற்ம்டு வழங்ம்ாமல்
லதாடலெப்பதுதானா நமது அருடமச்
லசந்தமெழ்லமாழிடய வுர்த்தலெ? அறிவுடடையீர்
கறுமென்ம்ள!
இன்னும் இங்ஙனியம எத்தடனியயா ஆயிரஞ்
லசாற்ம்டு வடைலமாழி முதலொன
பிறைலமாழிம்ளினின்றுங் லம்ாணடு வந்து,
அவற்டறைத் தமெழிற் புகுத்த, அதன் தூய தனிச்

லசாற்ம்ள ஒிவலவான்றைாம் வழ்ககு வழ்ந்து
ியபாகுமாறு லசயவதுதானா தமெடழயும்
பிறைலமாழிம்டுயுங் ம்ற்றைவர் அதற்குச் லசயயும்
உதவி? தான் பி்டத்த்டத எப்ப்டயாவது
நிடலெநாட்்டவிடை ியவணடுலமன்று முன்வந்து
தமெழ் லமாழிடயத் லதாடலெ்கம்
வழிியதடுவதுதானா தமெழ்ம்ற்று அதனாற்
பிடழப்பவர் அதற்குச் லசயயும் நன்டம?
தமெடழயும் பிறைலமாழிடயயுங் ம்ற்்கம்ற்ம்த்
தமெழ்லமாழிச் லசாற்ம்ள இடவ அயல்லமாழிச்
லசாற்ம்ள இடவலயன்று நன்குணர்ந்து தமெழில்
ஏடனயவற்டறை்க ம்லெவாமற்ியபசுதல்
எகழதுதமம், தமெழில் முன்னியம வழ்ககுவழ்ந்த
லசாற்ம்டுயுந் தரும்ப எடுத்து
வழங்ம்விடுதமம் அல்லெியவா ம்ற்றைவர்
அம்லமாழிடயப் பாதும்ாத்து வுர்த்தற்குச்
லசயயும் நன்முடறையாகும்!
ஆங்கலெத்தல் வல்லெ நல்லடசப் புலெவர்ம்ுான
ியஷ்க–பியர், மெல்டைன், லஷல்ல? லடைனிசன்
முதலியயார் தம்மால் ஆனமட்டும் முயன்று

அயல்லமாழிச்லசாற்ம்ள விரவாத தூய
ஆங்கலெநடடையிற் பல்லொயிரம் இனிய பா்கம்ள
பா்டயிருப்பதாம் அவர்ம்டு ஆங்கலெ நன்ம்கம்ள
எிவவுவு பும்ழ்ந்து ியபசுகன்றைார்ம்ள!
பிற்ம்ாலெத்தருந்த லடைனிசன் தமதும்ாலெத்தல்
வழங்ம்ாது மடறைந்த தூய ஆங்கலெச்
லசாற்ம்டுயும் மீணடும் எடுத்து வழங்க
அவற்டறை வழங்ம்விட்டைடம்கம்ாம், அவர்
சுற்ற்றைவுடடைய ஆங்கலெ நன்ம்கம்ுால் எிவவுவு
பாராட்டைப்படுகன்றைார்! ஜான்சன், கப்பன்
என்னும் உடரநூற் புலெவர்ம்ள மற்டறைத்
துடறைம்ளிற் சறைந்தவர்ம்ுாயிருந்தும், அவர்ம்ள
இலெத்தீன், கரீ்க முதலொன அயன்லமாழிச்
லசாற்ம்டு மெகுதயாய எடுத்துத், தம் உடர
நூல்ம்ளில் விரடவத் லதகழதனடம்கம்ாம்
அவர்ம்டு அந் நனம்கம்ள இன்னுங் குடறைத்துப்
ியபசுதல் ஆங்கலெநூமடர வரலொறு ம்ற்பார்
எவரும் நன்கு உணர்வரன்ியறைா?
ஆங்கலெலமாழியில் இலெ்கம்ண நூற் புலெவராய
விுங்கய மெ்ககளஜான் என்னும் ஆசரயர்,

“படழய நாளில் ஆங்கலெம்கம்ள நாம்ரம்ம்
அற்றைவராய இருந்தடமயாியன
பலெலமாழிியபசும் பல்வடம்நாட்டைாரும்
அவரியமற் படடைலயடுத்து வந்து அவர்தம் நாடு
நம்ரங்ம்டு்க டம்ப்பற்றி்க லம்ாணடு அவலராடு
லநடு்கம் ம்லெந்துவந்தனர்கு எனவும், “அதனாற்
பலெலமாழிச் லசாற்ம்ளம் லவற்றியாுராய
நிடலெலபற்றை அப் பலெர் வாயிலொம்
நீ்கம்மு்டயாதவாறு ஆங்கலெலமாழியிற் ம்லெந்து
நிடலெலபறைலொயினகு எனவும் கு
லமாழி்கம்லெப்பின் வரலொற்டறை எடுத்து்க
ம்ாட்்டயபின், “பதலனட்டைாம் நூற்றைாண்டல்,
இலெத்தீன் லமாழிச்லசாற்ம்டு மெ்க்க
ம்லெந்லதகழதும் நடடை புது வழ்கம்மாய
வந்துவிட்டைது. ‘உியராம் அரசயலன் இறை்க்கமுஞ்
சடதவும‘ என்றை நூடலெ எகழதய கப்பன்
என்பவரும், அந் நூற்றைாண்டற் சறைந்த ஆங்கலெச்
லசாற்லபாருள எகழதய ஜான்சன் என்பவரும்
இலெத்தீன் லமாழிச்லசாற்ம்டு நிரம்பவும்
மெகுதயாய எடுத்து்க டம்யாணடைனர், கப்பன்
நூற்று்ககு முப்பது லசால் விகழ்கம்ாடும், ஜான்சன்

இருபலதட்டு விகழ்கம்ாடுமாம் அயன் லமாழிச்
லசாற்ம்டு விரிவவிட்டைனர். ஆனால், உளளர்
நிம்ழ்ச்சம்டுப் பற்றி்க ம்லெப்பில்லொமல் எகழதய
புலெவர்ம்ளிடைத்தும் அவர்ம்ள இயற்றிய
நூல்ம்ளிடைத்தும் நாம் வரும்ியபாது, இலெத்தீன்
லமாழிச்லசாற்ம்ள மெம் மெம்்க குடறைவாம்
இருத்தடலெ்க ம்ாணகன்ியறைாம். ஜான் முனிவரது
நூலன் லமாழிப் லபயர்ப்பில், நூற்று்ககு நான்கு
இலெத்தீன் லசாற்ம்ியு ம்ாணப்படுகன்றைன; அதல்
இன்னும் பலெவிடைங்ம்ளில் இலெத்தீன
லமாழிச்லசாற்ம்ள ஒன்று கடை இல்லொத பா்கம்ள
பலெவற்டறை நிடரநிடரயாய
எடுத்து்கம்ாட்டைலொம்கு என்று கறிப் பின்னும்
குபதியனழாம் நூற்றைாண்டன் இறுதயில் இச்
லசாற்ம்டுத் லதாகுதயாய்க லம்ாணடு வந்து
நுடழ்ககும் ியநா்கம்ம் வமப்பட்டைது.
அங்ஙனியம அடவ உரய இடைங்ம்ள முன்னியம
நிரப்பப்பட்ட்டடையுந், தாம் ியவடலெ லசயதற்கு
வாயத்த லபாகழதும்ள முன்னறிந்து
நிறுத்தப்பட்டைடமயுங் ம்ணடைவுடைியன அடவ
வந்தப்டியய தரும்பிவிடைலொயின. அதுமுதல்

அடவ பின்னர்்க ியம்ட்ம்ப்படைியவ இல்டலெ.
குருமுதல்வரான லஜரமெலடையலெர் Sportiveness
என்னும் ஆங்கலெலமாழி்ககு மாறைாம்
ludibundness என்னும் இலெத்தீன்
லமாழிடயயும், mental blindness என்பதற்கு
மாறைாம் clancular என்னுஞ் லசால்டலெயும்,
cruelty என்பதற்கு மாறைாம் ferity என்னுஞ்
லசால்டலெயும், lady’s maid என்பதற்கு ியவறைாம்
paranymph என்னுஞ் லசால்டலெயுங் லம்ாணர்நது
வழங்கனார். ஏுனஞ் லசயயத்த்கம் அுவாம்
இத்தடம்யநடடை லபருக வரியவ, இத்
தன்டமயவான லசாற்ம்டு வழங்குதலல்
உணடமயான பயன் இல்டலெலயன்பது
ஆங்கலெம்கம்ளின் நல்லெறிவு்ககுப்
புலெப்படைலொயிற்று; புலெப்படைியவ அடவ
அடமதயுடைன் டம்விடைப்பட்டைன. ஆங்கலெங்
ம்ற்கும் இந்துியவா லபருந் லதாடம்யான
இலெத்தீன் லசாற்ம்டுப் பயன்படுத்துதற்கு
எப்ியபாதும் லபருவிருப்புடடையனாய
இரு்ககன்றைான்.“ என்று எகழத, அதன்பின் ஓர்

இந்து மாணவன் ஆங்கலெத்தல் ஆ்ககய ஒரு
நாலெ்டச் லசயயுடு எடுத்து்கம்ாட்்ட குஆங்கலெ
மம்ன் எவனும் அிவவுவு மெகுதயான இலெத்தீன்
லமாழிம்டுச் ியசர்த்து ஒருநடடை
எகழதமாட்டைான்கு என்று அதன பிடழம்டு
எடுத்து்க கறிச், “லசாற்ம்டுச் லசிவடவயாம்
வழங்கும் முடறை இன்னலதன்று உணரவும்
அறியவும் ியவணடும அயலொன் ஒருவன் அச்
லசாற்ம்ள வழங்கும நாடும்ளிற் ியபாயச்
சலெம்ாலெம் அங்ியம் தங்கயிரு்கம்ியவணடும்கு
என்றும், “நன்கு ம்ற்றைவர்ம்ள அயன்லமாழிச்
லசாற்ம்ள விரவிய இத்தடம்ய ஆங்கலெ
நடடைடயத் தங்ம்ுாற் க்டய மட்டும்
விலெ்ககுகன்றைார்ம்ளகு என்றுங். “ியம்ால்ட்சமெத்,
ியஜன், –டீபன்சன் முதலொியனாடர ஒத்த
புலெவர்ம்ளின் நூல்ம்டுப் பயின்று அவற்றின்
சுடவடய நும்ரும் எந்த இடுஞனும்
உரயம்ாலெத்ியத நல்லெ தூய ஆங்கலெநடடை எகழதுந்
தறைத்டதத் தாியன தணணமாயப் லபறுவன்கு
என்றும் மு்டத்து்க கறுகன்றைனர்; (Prof. J.M.D.
Meikle John’s The Art of Writing English. ப்ப.

121 132).
இந்நல்லடசப்புலெவர் ம்ருத்து்ககு ஒப்பியவ,
வரலொற்று நூற் புலெடமயில் நிம்ரற்று விுங்கய
ஆங்கலெ ஆசரயரான பிரமீன் என்பவரும்
குியவணடைப்படைாத பிரஞ்சு இலெத்தீன்
லமாழிச்லசாற்ம்ள உடரநடடைடய
உயிர்வுபடுத்துகன்றைன லவன்று பிடழயாம்
ம்தப்படுகன்றைனியவ யல்லொமல், உணடமயில்
அடவ லபாருட்குழப்பத்டதியய ியமம்ககு ியமல்
உணடுபண்ணகன்றைன; ஆதலொல்,
அடவம்ள்ககு மாறைாம்ப் லபாருட்லடைளிவுளு
லவளிப்படடையான ஆங்கலெச் லசாற்ம்டுியய
ஒிவலவாரு ப்கம்த்தமம் டவத்து எகழதுவது
எளிலதன்க ம்ண்டரு்ககன்ியறைன். பதனான்கு
அல்லெது பதடனந்து ஆணடும்ள்ககு முன் யான்
எகழதயடத விடை இப்ியபாது யான் லதளிவான
தூய ஆங்கலெ நடடை எகழத்ககடுலமன யான்
ம்ணடுலம்ாணடைடம என்ககு எிவவாற்றைானும்
லவட்ம்மாயில்டலெ; நடடைலயகழதப் பழகும்
இடுஞடரத் ியதற்றைல் ியவண்ட இிவ

வுணடமடயச் லசால்வது நல்லெலதன
எண்ணகன்ியறைன். நடடைலயகழத்க துவங்குியவார்
தாம் உயர்நடடை லயகழதுவதாம்
எணணி்கலம்ாணடு எகழதவதல் மய்கம்ம்
உடடையராகன்றைார்ம்ள. உணடமயான
ஆற்றைம்ககும், எல்லொவற்டறையும் விடை
உணடமயான லதளிவு்ககும், நம் ்தாடதம்ள
வழங்கய படழய ஆங்கலெ லமாழிடய ஒப்பது
பிறிதல்டலெ என்னும் உணடம முற்றும்
உணரப்படுதற்கு பலெ ஆணடும்ளின் பழ்கம்ம்
இன்றியடமயாதது ியவணடைப்படும்கு.
(Quoted in Meikle John’s The Art of Writing
Enlighs, ப, 128), என்றை ஆங்ம்லலமாழிடயத்
தூயதாய வழங்குதலன் ியமன்டமடய
வற்புறுத்த ியபசயிரு்ககன்றைார்.
ஆங்கலெம்கம்ள்ககு நாம்ரம்முந் தம்டமப்
பாதும்ாத்தும் லம்ாளுத்த்கம் நிடலெயும்
வாயாதருந்த படழயநாளில், ஐியராப்பாவின்
வடைியமற்கு ்டலெயிற் ியறைான்றிய சுடைர்,

ஆங்கலெர், சாகசர் முதற் பலெலமாழி ியபசும்
பல்வடம் நாட்டைாரும் பிரத்தானிய தீவின்ம்ண
வந்து புகுந்து, அங்கு இருந்த பிரத்தானியடரப்
ியபாரல் லவன்று அவர்தம்டம தத்தம்
ஆளடம்்ககுள அடை்கக அரசுபுரந்து வந்தனர்.
அவர்ம்ட்கு பின்னரும் பல்வடம் ம்கம்ளம்
அடுத்தடுத்து படடைலயடுத்து வந்து ஆங்கலெடரத்
தங்ம்ள கீழ் டவத்து ஆணடு அவலராடு
ம்லெந்தடமயாியலெதான், லம்ல்்ட்க,
ம்ாந்தியநவியம், இலெத்தீன், நார்மன், பிரஞ்சு,
கியர்ககு முதலொன பற்பலெ லமாழிச்லசாற்ம்ளம்
ஆங்கலெத்தல் ஒன்றைன்பின் ஒன்றைாய்க ம்லெந்து
அதடனப் லபரு்கம்ச் லசயதன. முதன்முதற் சடைர்
வந்தம்ாலெத்து, அதன்ம்ண இரணடைாயிரஞ்
லசாற்ம்ள்ககுியமல் இல்டலெலயன்று
அம்லமாழிவல்லெ இலெ்கம்ண ஆசரயர்ம்ள
வடரந்தரு்ககன்றைனர். இங்ஙனம் முதலல் மெம்்க
குடறைந்தநிடலெயி லருந்து பின்னர்்க
ம்ாலெந்ியதாறும் பலெலமாழி்க ம்லெப்பினாற்
லபருகய ஆங்கலெலமாழி, அப் பிறைலமாழிச்
லசாற்ம்ளின் உதவியின்றி முற்றும்

நடடைலபறுதல் இயலொலதன்பதடன ஆங்கலெம்
நன்கு உணர்ந்தார் எவரும் விு்கம்மாய
அறிந்தருப்பவும், ஒருவர் அிவவுணடமடய
மடறைத்து, அது தனித்து இயங்ம்மாட்டைாதது
என்று எனவுந் தனித்து இயங்ம்வல்லெ அதடன
அிவவாறு இய்ககுதல் பயன்றைராது என்க ம்ணியடை
அதடனப் பலெ லமாழிச் லசாற்ம்ியுாடுங்
ம்லெப்பித்து வழங்குகன்றைார் எனவுங் கறியது
லபரதும் பிடழபாடுடடைத்தாம் என்ம்.
இனி, முற்றுந் தனித்து இயங்ம்மாட்டைா்க
குடறைபாடுடடைய ஆங்கலெ லமாழிடயியய
இயன்றைமட்டுந் தூயதாய வழங்குதலற்
ம்ண்ணங்ம்ருத்தும் டவ்கம்ியவணடுலமன்று
அம்லமாழி்ககுரய ஆங்கலெ நன்ம்கம்ள ஓயாது
வற்புறுத்து வரும்வராயிற்,
பணடடை்கம்ாலெந்லதாட்ியடை நாம்ரம்
வாழ்்கடம்யிற் சறைந்தாராயத், தாம் ஒருவர்கீழ்
அடைங்க வழாது, பிறைலமாழி ியபசுவாடரயுந்
தங்கீழ் அடை்கடம்டவத்துத், தமது
லசந்தமெழ்லமாழிடயியய நீணடைம்ாலெம் வடரயில்

தூயதாய வழங்க வுர்த்து வாழ்ந்துவந்த
தமெழ்ம்கம்ளின் ம்ால் வழியில் வந்ியதாரான நாம்
நமது அருடமச் லசந்தமெழ் லமாழிடயத் தூயதாய
வழங்குதலல் எிவவுவு ம்ண்ணம் ம்ருத்தும்
டவ்கம் ியவணடும்! அதற்ம்ாம் நாட் எிவவுவு
எடு்கம் ியவணடும்! அங்ஙனமெரு்கம் அதடன்க
குடறைபாடுடடைய ஆங்கலெத்ியதாடு ஒப்பிட்டு,
அதன் தூயடமடய்க லம்டுத்து வடைலமாழி
முதலொன மற்டறை லமாழிச்லசாற்ம்டு அதன்ம்ட்
லம்ாணடுவந்து புகுத்தல் அதற்கு ஓர்
ஆ்கம்ியமயாம் என்று கறுவார் உடர இப்ியபாது
அவர் அடடைந்தரு்ககும் அ்டடமத்தனத்டத்க
ம்ாட்டுகன்றை தன்ியறைா?
பணடடைநாளில் ஆரயப் பார்ப்பனருந் தமெழர்்ககு
அடைங்கயிருந்து தமெடழவுர்த்தனர்; இப்ியபாது
அப்பார்ப்பனர் பல்வடம்ச் சழ்ச்சம்ுால்
தமெழர்்ககு ியமம்பட்டைார்ியபாற் றைம்டமதத்ியம
உயர்த்து்கலம்ாணடு, தமெழடர்க தங்கீழ் அடை்கக
அ்டடமம்ுா்ககுதற் லபாருட்டு மெம்முயன்றும்
அதுமுற்றுங் டவகடைடமயின், தமெழர்்ககுரய

தமெடழயாவது ஆரயம் முதலொன பிறைலமாழிச்
லசாற்ம்ள ியசர்த்து்க லம்டுத்து டவத்தால்
தங்ம்ருத்து நிரம்புலமன்றுன்னி
அதடனப்லபரதும் மாசுபடுத்தவருகன்றைார்.
அப்பார்ப்பனர் வடலெயில் ச்ககய தமெழ்ப்புலெவர்
சலெரும் அச்சழ்ச்சடய பகுத்துணர்ந்து பாராது
‘குலெத்டத்க லம்டு்கம்வந்த ியம்ாடைார்கம்ாம்பு‘
ியபால், அிவவாரய பார்ப்பனரனும் பார்்கம்த்
தாியம தம் தனித்தமெழ் லமாழிடயச்
சடதத்லதாழி்கம் ம்டம்ட்்ட நிற்கன்றைனர்!
ஐயியம்ா! பணடுலதாட்ங்க புனிதமாய
ஓங்கநிற்கும் நம் தனித்தமெழ்த் தாடயப்,
பிறைலமாழிச்லசாற்ம்லுன்னுங் ியம்ாடைாரயினுள
நுடழந்து லம்ாணடு, இத் தமெழ்ப்புதல்வர்
லவட்்டச் சாய்கம் முயல்வது தான் ம்லம்ாலெ்க
லம்ாடுடம! இத்தீவிடனச் லசயடலெப்புரயும்
இவர்தம்டமத் தடுத்து, எம் தமெழ்த்தாடயப்
பாதும்ா்கம் முன்நிற்கும் எம்ியபால்வராது
நல்விடனச்லசயல் ஒரும்ாமங் ம்லம்ாலெ்க
லம்ாடுடமயாம்ாலதன்று உணர்மென்
நடுநிடலெயுடடையீர்!

2. தமெழில் பிறைலமாழி்க ம்லெப்பு
இந் நிலெவுலெகற் பழடம்க ம்ாலெந் லதாட்டு
இன்றும்ாறும் வழங்கவரும் லமாழி தமெழ்
ஒன்ியறையாம் என்படத முன்னர் ஒருமுடறை
விு்கக்க ம்ாட்்டனாம். மற்டறை லமாழிம்ளிற் சலெ
பன்னூறைாணடும்ட்கு முன்ியன இறைந்துியபாயின,
பலெ சன்னூறைாணடும்ுாம்ியவ ியதான்றி
நடடைலபறுகன்றைன. சலெ பழடமயாக இறைந்தன.
பலெ புதுடமயுற்றுப் பிறைந்தன. பழடமயும்
புதுடமயும் ஒருங்குடடைய ஒரு லமாழிடய
அவற்றினிடைத்ியத ம்ாண இயலொது. மற்று தமெழ்
லமாழிியயா பழடம்ககுப் பழடமயுமாயப்
புதுடம்ககுப் புதுடமயமாயத் தன் இயல்பு
பிறைழாது, ஏறை்ககுடறைய முந்நூறு நூறைாயிரம்
ம்கம்ளினிடடைியய உலொவி வருகன்றைது.
இங்ஙனம் இது பணடுலதாட்ியடை உயிலராடு
விுங்க வருதலன், முற்ம்ாலெத்தல் வழங்கய

லமாழிம்ளின் லசாற்ம்ள சலெவும் பிற்ம்ாலெத்தல்
நடடைலபறும் லமாழிம்ளின் லசாற்ம்ள சலெவும்
இதன் ம்ணியண ம்லெந்து ம்ாணப்படுதல்
இயற்டம்ியய யாம். யாங்ம்னலமனின்;
நீணடைம்ாலெம் உயிியரா்டரு்ககும் ஒருவன் பலெ
நாடும்ளிமஞ் லசன்று முயமந் லதாழின்
முயற்சயும் மெகுந்த சுறுசுறுப்பும்
உடடையவனாயிருந்தால், அவன் தனதுடம்க
ம்ாலெத்தல் தன்ியனா்டருந்து இறைந்து ியபானவர்
டவத்த லபாருளம்ளிற் சலெவற்டறையுந், தனது
பிற்ம்ாலெத்தல் தன்ியனா்டருப்பவர் வழங்கும்
பணடைங்ம்ளிற் சலெவற்டறையுங் டம்யாு
ியநர்வதுியபாலெ, உயிலராடு சுறுசுறுப்பாய
உலெவிவருந் தமெழ்லமாழியுந் தான் வழங்கய
பணடடை நாளில் வழங்க யிறைந்த ஆரயம்
இலெத்தீன் முதலொன லமாழிம்ளின் சலெ
லசாற்ம்டுயும், இஞ்ஞான்று தன்லனாடு
ியசர்ந்துலொவும் ஆங்கலெம் தும்ககு முதலொன
லமாழிம்ளின் சலெ லசாற்ம்டுயுந் தான் எடுத்துப்
பயன்படுத்த வருகன்றைது.

இன்னும் இதடன விு்கக்க ம்ாட்டைல்
ியவண்டன், உயர்ந்த மடலெ மும்ட்்டல் என்றும் நீர்
மறும் ஒரு சுடனயிலருந்து இடடையறைாது
ஓ்டவரும் ஓர் அருவிநீரு்ககுத் தமெழ்லமாழிடய
ஒப்பிட்டுச் லசால்ல்லொம்; இனி இிவவருவிநீர்
ஓ்டவரும் இடடையிடடைியய சுரப்பின்றிச் ியசறும்
நீருமாய நிற்குங் குுங்குட்டடைம்ட்கு வழ்ககல்
இல்லொத ஆரயம் இலெத்தீன் முதலொன
லமாழிம்டுயும், இன்னும் அிவவழியின் கீியழ
இருபாமம் ஆங்ம்ாங்குப் புதது ியதான்றித்
தனித்தனிியய ஓடும் யாறும்ள்ககு ஆங்கலெம்
தும்ககு முதலொன லமாழிம்டுயும், இிவ
யாறும்ளிலருந்து பிரந்து வந்து
அிவவருவிலயாடு ம்லெ்ககுஞ் சறுசறு ம்ால்ம்ளின்
நீரு்ககு அம்லமாழிம்ளிலருந்து தமெழில் வந்து
ம்லெ்ககுஞ் சலெ லசாற்ம்டுயும் ஒப்பாம்ச்
லசால்லெலொம். பன்லனடுங் ம்ாலெமாம் வறைுாது
ஓ்டவருந் தமெழருவியானது தான் வரும்
வழியிமளு ஆரயம் முதலொன படழய குுங்
கவல்ம்ளிற் லசன்று அவற்றின் லசாற்ம்ுாகய
நீடரயுந் தன்லனாடு ம்லெப்பித்துப் புதயவா்ககப்

பின்னும் இடடையிடடைியய தணம்ண வந்து
ம்லெ்ககும் பின்டறை்கம்ாலெத்துச் லசாற்ம்ுாகய சறு
ம்ால்ம்ளின் நீடரயுந் தன்னுருவா்ககத் தன்டன
வழங்கும் ம்கம்ட்குப் லபரதும் பயன்பட்டு
வருகன்றைது.
இனி, ஒரு லமாழியின்லசாற்ம்ள மற்லறைாரு
லமாழியில் வந்து ம்லெ்கம்ியவணடுவதுதான்
என்டனலயன்று வினாவினால்; ஒரு
லமாழியிடனப் ியபசும் ம்கம்ள தம் நாட்டடையும்
தம் இனத்தாடரயும் விட்டு நீங்ம்ாமல் இரு்ககும்
வடரயில், அவர் தாம் இரு்ககும்
நாட்்டன்ம்ணியண பிறைலமாழி ியபசும்
பிறைநாட்டைார் வந்து ியசராதரு்ககும் வடரயில்,
அவர் ியபசும் லமாழியில் அயல்லமாழிச்
லசாற்ம்ள வந்து ம்லெப்பதற்கு இடைியமயில்டலெ.
அங்ஙனமென்றி அவர் பலெ நாடும்டுயும்
அந்நாடும்ளிமளு பலெதறைப்பட்டை ம்கம்டுயும்
ியபாய ம்ணடும், அவர் நாட்டுப் பணடைங்ம்டுத்
தாம் விடலெலம்ாணடும், தம்நாட்டுப்
பணடைங்ம்டு அவர்ம்ட்கு விற்றும், அவர்தம்

வழ்கம்லவாகழ்கம்ங்ம்ள சலெவற்டறைத் தாங்
டம்ப்பற்றியும், தம்ககுரய சலெவற்டறை
அவர்டம்ப் பற்றுமாறு தந்தும், ஒருவரது
நாம்ரம்த்டத ஒருவர் பின்பற்றியும் ஒகழகும்
உயர்ந்த அறிவும் உயர்ந்த நடடையும்
வாயந்தவர்ம்ுா யிருந்தால் அவர் ியபசும்
லமாழியில் மற்றை லமாழிச்லசாற்ம்ள புகுந்து
ம்லெவாமல் இரா. ஆம்ியவ, இம்முடறையால்
ியநா்ககுமெடைத்துப் பலெவடம்யாமம் உயர்ந்த
நாம்ரம்வாழ்்கடம் யுடடையராய விுங்கய தமெழ்
ம்கம்ள வழங்கவந்த தமெழிற் பிறைலமாழிச்
லசாற்ம்ள சலெ வந்து ம்லெ்கம்லொனது
இயற்டம்ியயயா லமன்பது உணரப்படும்.
அங்ம்னமாயிற், படழய ம்ாலெத்தல் றைமெழ் ம்கம்ள
அயல் நாட்டைவலராடு லசன்று அுவுாவும்
நாம்ரம் முதர்ச்ச உடடையரா யிருந்தா
லரன்பதற்குச் சான்று என்டன லயனின்;
இற்டறை்ககு ஐயாயிர ஆணடும்ட்கு முன்னியர
எகழதப்பட்டை லதால்ம்ாப்பியம் என்னும்நூல்
ஒன்றுியம ஒரு லபருஞ் சான்றைாலமன்ம். அருடம

லபருடமயிற் சறைந்த இிவ லவாருநூடலெ ஒரு
சறிது உற்றுியநா்ககுவார்்ககும்; இந்நூல்
எிவவுவு பழடம யுடடையதாய இரு்கம்ியவணடு
லமன்பதும், மெம்ப் படழயநாளிியலெ
இிவவுயர்ந்தநூடலெ எகழதய ஆசரயியராடு
ஒருங்கருந்த தமெழ் முதும்கம்ள எத்துடணச்
சறைந்த அறிவும் நாம்ரம்மும் வாயந்தவராய
யிருந்தரு்கம்ியவணடுலமன்பதும் அவர்
உளுத்தற் பதயாமற்ியபாம்ா. இந்நூலன்ம்ண
உளு குமுந்நீர் வழ்கம்ம் மம்டூஉியவா்டல்டலெகு
என்னுஞ் சத்தரத்தாற் பணடடைத் தமெழ்ம்கம்ள
லபாருள ஈறட்டும் லபாருட்டுத் தம் மடனவி
ம்கம்டுயும் நாட்டடையும் விட்டு்க ம்டைல்
வழிியய மர்கம்லென்ம்ளில் ஏறித் லதாடலெவான
நாடுநம்ரங்ம்ளிற் லசன்று ியசர்வலரன்பது
லபறைப்படுகன்றைது. தமெழர்ம்ள ம்டைல்தாண்டச்
லசன்று ியவற்றுநாடும்ளிற் லபாருளமுயற்ச
லசயத்த்துியபாலெியவ, ியவற்று நாட்டைவரும்
தமெழ்நாட்்டற் ியபாந்து பலெ முயற்சம்டு
நடைத்தனாலரன்பது ஈறபுருலமாழியில்
எகழதப்பட்டை படழய விவிலய நூலனால்

இனிது விுங்குகன்றை தன்ியறைா?
ம்ாவிரப்பூம்பட்்டனத்தற் ம்ரம்ாற்ியசாழன்
என்னும் ியவந்தர்லபருமான அரசாணட்ியபாது,
பல்ியவறு லமாழிகள வழங்கய பலெியவறு
ியதயத்தாரும் அந் நம்ரத்தனிடைத்ியத ியபாந்து
ம்லெந்தருந்து பலெ லதாழின்முயற்ச
நடைத்தனடமயும்; ம்டைம்ககு அப்பாமளு
நாடும்ளிலருந்து குதடரம்ள வந்தடமயும்;
இமயம் ியமரு முதலய மடலெம்ளிலருந்து
லபான்னும் மணியும், ியமற்ம்ணவாய
மடலெம்ளிலருந்து சந்தடன்கம்ட்டடை
அகற்ம்ட்டடைம்ளந். லதன் ம்டைலலருந்து
முத்து்கம்ளங், கீழ்்கம்டைலலருந்து பவுங்ம்ளங்,
ம்ங்டம்யாற்றிலருந்து அதன் லபாருளம்ளம்,
இலெங்டம் பர்மா என்னும் நாடும்ளிலருந்து
அவற்றின் விடுலபாருளம்ளம் அந்நம்ரத்தல்
வந்து விலெயானடமயும், இற்டறை்ககுச்
சறிியதறை்ககுடறைய இரணடைாயிரம்
ஆணடும்ள்ககுமுன் இயற்றைப்பட்டை
பட்்டனப்பாடலெயிமம், அதற்குச் சறிது

பிற்பட்டை சலெப்பதம்ாரத்தமம் விு்கம்மாம்ச்
லசால்லெப்பட்்டரு்ககன்றைவல்லெியவா?
கியர்கம்நாட்்டமளு யவனர்ம்ள
தமெழ்நாட்்டற்ியபாந்து தமெழ அரசர்ம்ளின் கீழ்ப்
பலெ அமவல்ம்ள பார்த்தடம லபருங்ம்டத,
முல்டலெப்பாட்டு முதலொன
பழந்தமெழ்ப்பாட்டும்ளில் நன்கு
குறி்கம்ப்ட்்டரு்ககன்றைது. இங்ஙனம்
பணடடைநாளில் தமெழ்நாட்டைார்
அயல்நாடும்ளிமம் அயல்நாட்டைார் தமெழ்
நாடும்ளிமம் ியபாந்து ஒருவியராலடைாருவர்
அுவுாவியிருந்தடம இனிது புலெப்படுதலன்
ியவற்று நாட்டைவர்்ககுரய லமாழிம்ளின்
லசாற்ம்ளிற் சலெ லதான்றுலதாட்ியடை தமெழிற்
புகுந்து வழங்ம்ிவவாயின என்று உணர்தல்
ியவணடும். இிவவாறு ியநர்ந்த ம்லெப்பின்
றைன்டமடய ஆராயந்து உணர்வார்்ககுத் தமெழர்
பணடடை்கம்ாலெத்தியலெியய நாம்ரம்த்தற் சறைந்து
விுங்கனா லரன்பது புலெனாகும்.
அங்ஙனமாயின், ியவற்று நாட்டுச் லசாற்ம்ள

தமெழிற் ம்லெந்த்த்து ியபாலெியவ, தமெழ்ச்
லசாற்ம்ளம் மற்டறைத் ியதயலமா்டழிம்ளிற்
ம்லெந்து ம்ாணப்படுதல் ியவணடுியமலயனின்;
ஆம், தமெழிச்லசாற்ம்ள பலெ படழய
லமாழிம்ளிமங் ம்லெந்து
வழங்ம்ியவபடுகன்றைனலவன்று ம்டடைப்பி்ட்கம்.
ஆணி மீனம் நீர் தாமடர ம்டலெ குடைம் முதலொன
பலெலசாற்ம்ள ஆரய லமாழியிமம், அடச அருவி
இரும்பு ஈறன எல்லொம் லமன்டம முகல்
முதலொன பலெ லசாற்ம்ள ஆங்கலெம் இலெத்தீன்
கியர்ககு முதலொன ஐியராப்பியர் லமாழிம்ளிமம்,
அவா இரு மர் எருடம சனம் லசிவடவ
முதலொன பலெலசாற்ம்ள சாலெ்ட ஈறபுரு முதலொன
மெம்ப்படழய லமாழிம்ளிமம், இன்னும் பலெ
மற்றும் பலெ லமாழிம்ளிமமாம் ஒருங்கு ம்லெந்து
ம்ாணப்படுகன்றைன. அடவலயல்லொம்
இங்லம்டுத்து்க ம்ாட்டைப் புகுந்தால் இ்க ம்ட்டுடர
மெம் விரயுமாதலன் அடவ தம்டம நுணணிய
ஆராயச்சயாற் பலெ நூமதவி லம்ாணடு அறிந்து
லம்ாளம்.

இிவவாறு லமாழிம்ள ஒன்ியறைாலடைான்று ம்லெ்கம்ப்
லபறுதற்கு அவற்டறை வழங்கும் ம்கம்ளின்
நாம்ரம்ியம வழியாயிருத்தலொல், நாம்ரம்ம்
வாயந்த எந்தலமாழியும் பிறைலமாழி்க
ம்லெப்பில்லொமல் இருத்தல் இயலொது. இது
ம்கம்ளியற்டம்யிடனயும் அவரது வாழ்்கடம்யின்
இயல்பும்டுயும் அடமதயாம் ஆராயந்து
பார்ப்பவர்்க ம்ல்லொமல் மற்றைவர்்ககு ஒருசறிதும்
விுங்ம்மாட்டைாது. தமெழ்ம்கம்ள
பணடைலதாட்ியடை நாம்ரம்த்தற்
சறைந்தவராயிருந்ததனால் அவியராடு பலெ லமாழி
ியபசும் பலெ நாட்டைவருங் ம்லெந்து பழம்ியவ மற்றை
லமாழிம்ளின் லசாற்ம்ளிற் சலெ தமெமங்
ம்ாணப்படுவனவாயின. இங்ஙனங்
ம்ாணப்படுதல் தமெழ்லமாழியின் நாம்ரம்ச்
சறைப்பிடனயும் அதன் வுப்பத்தடனயுங்
ம்ாட்டுகன்றைியத யல்லொமல், அதற்கு அது
தாழ்வாதடலெ்க குறி்ககன்றை தல்டலெ. உணடம
இிவவாறிருப்ப, இதடனச் சறிதும்
உணரமாட்டைாமல் சுவாமெ நாத ியதசம்ர் என்பார்
தாம் இய்ககய இலெ்கம்ண்க லம்ாத்தல்,

“அன்றியுந் தமெழ்நூல் ம்ுவிடலெ அவற்றுள,
ஒனியறையாயினுந் தனித்தமெகழணியடைாகு என்க
கறியது லவற்றைாரவார வுடரயாமன்றிப்
பிறிலதன்டன?
ியமமம், லநடுங்ம்ாலெம் உயிியரா்டருந்து தம்கழம்
ஒரு லமாழியிற் பிறை லசாற்ம்ள ம்லெத்தல் ியபாலெச்,
சன்னாள உயிியரா்டருந்து பின்னர் இறைந்துபடும்
ஒரு லமாழியிற் பிறைலசாற்ம்ள மெம் நுடழந்து
நிடலெலபறுதற்கு இடைியமயில்டலெ.
இதனாியலெதான், ஆரய லமாழியிற் பிறை லமாழிச்
லசாற்ம்ள மெகுதயாம்ச் ியசர்ந்து
ம்ாணப்படைவில்டலெ. ஆரயம் பல்லொயிர
ஆணடும்ட்கு முன்னியர எவரானும்
ியபசப்படைாமல் இறைந்துபட்டைடமயின், அதன்ம்ட்
பிறைலசாற்ம்ள புகுதற்கு வழியில்லொமற்
ியபாயிற்று. இதுலம்ாணடு, ஆரயலமாழி
உலெம்வழ்ககற்குச் பயனப்டைாடமியயாடு அது
நாம்ரம் வுர்ச்ச்ககு இடசந்த்தாம்டமயும் நன்கு
லபறைப்படும். ஒருவர் ஒருலமாழி
ியபசுகன்றைவராய இருந்தால் மட்டும் அவர்

மற்றைலமாழிச்லசாற்ம்டு எடுத்தாு
ியநருமல்லெது, அவர் ஏதுியம ியபசாத
மடமயாயிருந்தால் அவர் பிறைவற்டறை
எடுத்தாுச் சறிதும் இடைமுணடைாம்மாட்டைாது.
ஆதலொல், லசாற்ம்டு ஏற்ம்வும் ம்கம்ள
வாழ்்கடம்்ககுப் பயன்படைவும் மாட்டைாதாயிற்
லறைன்ம்.
இனி, உலெவழ்ககன் ம்ண உளு ஒரு லமாழியிற்
பிறைலசாற்ம்ள வந்து ியசருமாயின், அஃதது
இயற்டம்யாம் நிம்ழியவணடுியம யல்லொமற்
ம்ல்வியிறிவுடடைய சலெரால் அவர் தம்ககுத்
ியதான்றியப்ட லயல்லொம் அடவ லசயற்டம்யாம்
வலந்து புகுத்தப்படுத லொம்ாது. அன்றி
அங்ஙனம் புகுத்தப்படுமாயின் அடவ அம்
லமாழியில் நிடலெலபற்று உயிர்வாழா. இருவர்
தம்ககுள ியதான்றிய ியநசத்தால் ஒருங்கு ஒட்்ட
உயிர்வாழ ியவணடுியம யல்லொமல், பிறைரால்
வலந்து லபாருத்தப்பட்டு அவர்
ஒன்றுபட்்டருத்தல் இடசயாம்ாது. இிவவியல்பு
லமாழிம்ளின் ியசர்்கடம்யாமம் பிறைழாமல்

அடமந்தருப்ப லதான்றைாகும். ஒரு லமாழி
வழங்கும் ஒருியதயத்தல் உளுார் புததாம் ஒரு
பணடைத்டத்க ம்ணடுபி்டத்துச் லசயது அதற்குத்
தமது லமாழியிற் லபயரும் இட்டுப் பிறைம்தடன
ியவறு ியதயங்ம்ளிற் லம்ாணடுியபாய
விடலெப்படுத்துங்ம்ால், இப் பணடைத்தன் லபயர்
ியவறு லமாழியிற் ம்லெத்தல் இயற்டம்ியயயாம்.
இத்தடம்ய நிம்ழ்ச்சம்ளிமங் கடைப், புதுப்
பணடைங்ம்ள வாங்கும் மற்றை நாட்டைவர்
நாம்ரம்மும் உயர்ந்த அறிவும்
உடடையராயிருந்தால், அவற்றிற்குத் தமது
லமாழியிியலெியய புதுப்லபயரட்டும் வழங்குவர்.
ியமல்நாட்்டலருந்து வந்து இத் லதன்னாட்்டல்
விடலெயாகுந் லதளிவான ஒருவடம்
மட்பாணடைத்டத்க குாசு என்றுங் ியம்ாப்டப
என்றும் வழங்குகன்றைனர்; குாசு ியம்ாப்டப
என்னும் இச்லசாற்ம்ள ஆங்கலெச் லசாற்ம்ளின்
தரபும்ுாகும்; இப்பாணடைங்ம்ள ியமல்நாட்்டற்
லசயயப்பட்டைவனாயிற் தமெழ்நாட்்டற்குப்
புதயனவாய இருத்தலொல் இவற்றிற்குரய

ஆங்கலெச் லசாற்ம்டுத் தமெழர் தாமும்
எடுத்தாளதல் லபாருத்தியமயாம்; இப்
பாணடைங்ம்டுயுங் டைத் தமெழறிவு மெ்கம்வர்ம்ள
‘ம்ணணா்ட்க குவடு‘ ‘பங்ம்ான் கணணம்‘
என்று தம்ககுரய தமெழ்ச் லசாற்ம்ுாியலெியய
வழங்குவர். ‘எஞ்சன்‘ ‘்டலரயின்‘ ‘்ட்கம்ட்டு‘
‘்டராம்‘, ‘இ–கல்‘, ‘ம்மெஷன் ஏஜணடு,
‘ஷாப்பு‘, ‘மார்்கம்ட்டு‘ முதலொன ஆங்கலெ
லமாழிம்டுப் லபாதும்கம்ள அவற்றிற்கு
முடறைியய ‘லபாளி‘, ‘வண்டத்லதாடைர்‘, ‘சீட்டு‘,
மென்சார வண்ட‘, ‘பளளி்ககடைம்‘, ‘தரம்ன்‘,
‘ம்டடை‘, ‘அங்ம்ா்ட்கம்டடை‘ முதலொன தமெழ்ச்
லசாற்ம்டுியய இட்டு வழங்குவர்.
ம்ல்வியறிவும் நாம்ரம்மும் வாயந்தவர்ம்ள
இங்ஙனம் பிறைநாட்டுச் லசாற்ம்டு எடுத்து
வழங்ம்ியவண்டய இடைங்ம்ளிமம் அவற்றிற்கு
ஈறடைாம்த் தமது லமாழியிமளு லசாற்ம்டுியய
நடடைலபறைவிட்டு வாழ்வர். இிவவாறு லசயதல்
அவர்்ககுளு முயற்சயின் தறைத்டதயும் நாம்ரம்ச்
சறைப்பிடனயுந் தமது லமாழியில் டவத்த
பற்றிடனயும் லவளிப்படடையாம்்க

ம்ாட்டுவதாகும்.
முயற்சயும் உணடமயான பற்றும்
இல்லொதவர்ம்ள பிறைலமாழி ியபசுியவாருடைன்
ம்லெந்தால் தமது லமாழிச் லசாற்ம்டு விட்டு
பிறைலசாற்ம்டுியய எளிதல் எடுத்தாுத்
தடலெப்படுவார்ம்ள. தம்ககுரய லமாழிடய
வும் லபறைச் லசயயும் முயற்சயும் அதன்பாற்
பற்றும் இல்லொமற் ியபாதல் எதனால் என்றைாற்,
பிறிலதாரு லமாழியிமந் தாம் வல்மநர்
என்படத்க ம்ாட்்டத் தம்டம உயர்வுபடுத்த்க
லம்ாளளம் எணணமும், லபாருள வருவாய
ஒன்றிியலெியய ியநா்கம்ம் டவத்து அதற்ியம்ற்றைது
பிறைலமாழிப்பயிற்சியய என்றை பிடழபட்டை
ம்ருத்துங் லம்ாளுப்லபற்றிருத்தலொியலெயாம்.
இதற்கு இத்லதன்றைமெழ்நாட்்டமளு பார்ப்பன
மாந்தரும், அவடரப் பின்பற்றினவரும்
விடைாப்பி்டயாய்க டம்்கலம்ாண்டரு்ககும்
ஒகழம்லொியறை ஒருலபருஞ் சான்றைாம். இத்
தமெழ்நாட்்டன்ம்ண உளு லபாருளம்டு
வழங்குதற்கு ஏராுமான தமெழ்ச்லசாற்ம்ள

இருப்பவும், அவற்டறைவிடுத்து இத்
லதன்னாட்்டற்கு உரயவல்லொத வடைலமாழிச்
லசாற்ம்ுாமம், இப்ியபாது சலெ ஆணடும்ுாம்
ஆங்கலெச்லசாற்ம்ுாமம் அவற்டறை
வழங்கவருகன்றைனர். தமெழ்ம்கம்ள எல்லொருந்
தணணீர் எனறு வழங்கவர, அவர்ம்ள அதடன
ஜலெம் என்று கறுகன்றைார்ம்ள. ‘என்ககு ஓர்
ஏனத்தியலெ குளிர்ந்த நீர் லம்ாணடு வா,
வறைட்சயாயிரு்ககறைது‘ என்று
லசால்லெியவணடுவடத ‘ியந்ககு ஒரு
பாத்தரத்தியலெ குளந்த ஜலெங் லம்ாணடைா ‘,
தாம்மா இரு்ககு‘ எனற் வடைலசாற்ம்டுச்
ியசர்த்தியலொடு இடடையிடடைியயயுளு தமெழ்ச்
லசாற்ம்டுயுஞ் சடதத்துப் ியபசுகறைார்ம்ள.
இன்னும் ‘பயனற்றை லசயல்‘ என்படதப்
‘பிரியயாஜனமற்றை ம்ாரயம்‘ என்றும், லவயில்
லவளிச்சம், வானம், ம்ாற்று, லநருப்பு, உணவு,
உழவு, அமவல் தூயடம, நாியடைாறுங், ம்ல்வி
என்பவற்டறை முடறைியய சர்ய ப்ரம்ாசம் ஆம்ாசம்,
வாயு, அ்கநி, ஆம்ாரம், விவசாயம், உத்ியயாம்ம்,

பரசுத்தம், தியநதியந, வித்டத என்றும்
வடைலசாற்ம்டு அவர்ம்ள நூற்று்கம்ண்கம்ான
வடைலசாற்ம்டு அவர்ம்ள தமெழ் ியபசுங்ம்ால்
இடடையிடடைியய ியவணடைா்ககறைலொய வழங்க
வருகன்றைனர்.
இங்ஙனஞ்லசயதல் இறைந்துியபான
வடைலசாற்ம்டு முற்றுியம அங்ஙனம் விடைாமற்,
சலெ பலெ லசாற்ம்டுியயனும் உலெம் வழ்ககற்
பயிலெவிடுதற்கு வழியாய இருத்தலன் அது
குற்றைமாய்க லம்ாளுப்படுதலொம்ா லதனின்;
இறைந்துியபான வடைலமாழியின் சலெ லசாற்ம்டு
உயிர்ப்பி்ககன்ியறைன் என்று புகுந்து பலெ
நூறைாயிரம் ம்கம்ள்ககுப் பயன்பட்டு வழங்க
இறை்கம்ச் லசயதல் எளளுவும் லபாருந்தாது.
டம்யிமளு லபருந்லதாடம்ப் லபாருடு்க
ம்டைலற் லம்ாணடுியபாய எறிந்துவிட்டு, நிலெத்டத
அம்ழ்ந்து அ்டயிமளு லபாருளம்டு எடு்கம்
முயல்வார் தறைத்தற்குந், தமெழ்ச் லசாற்ம்டு்க
டம்ந்லநகழ விட்டு வடைலசாற்ம்டு வருந்தச்
லசால்லெ முயல்வார் தறைத்தற்கும் ியவறுபாடு

சறிதுங் ம்ாணகியலெம், வடைலமாழிடயத் தனிியய
முகழதும் உயிர்ப்பி்கம் முயன்றைாமம் அதடனச்
சறிது பயனுடடைய லதன்று லசால்லெலொம்,
அங்ம்னஞ் லசயய இயலொது அதன்லசாற்ம்ள
சலெவற்டறை மட்டும் உயிியராடுலெவுஞ்
சறைந்தலமாழியில் வலந்து புகுத்த அம்
லமாழி்ககு்க ியம்டு சழ்தல் லபரதும்
இழி்கம்த்த்கம்லதான்றைாம். இன்றியடமயா
இடைங்ம்ளில் வடைலசாற்ம்ள சலெவற்டறை
எடுத்தாளதல் வகழலவன்று யான் கறைவில்டலெ.
லபாருளம்டு்க குறிப்பிடுதற்கு ஏராுமான
தமெழ்ச்லசாற்ம்ள இரு்கடம்யில், அவற்டறை
விடுத்துப் பிறைவற்டறைப் புகுத்தடலெியய
லபரயலதாரு குற்றைமாம் நிடன்ககன்ியறைாம். பிறை
லசாற்ம்டு எடுத்து, வழங்குதற்கு
இன்றியடமயா இடைங்ம்ள என்பன, புதுப்
லபாருளம்டு்க கறுதற்குத் தமெழில் உளு
லசாற்ம்டு எிவவுவு முயன்று பார்த்தும்,
அதற்கு அடவ; இடசயாத ியநரங்ம்ியு யாம்,
முயற்சயும் அறிவும் உடடையவர்ம்ள
ம்ருத்துடவத்தால் எத்தடம்ய புதுப்

லபாருளம்ட்குந் தமெழிலியலெியய
லபயரடம்கம்லொ லமன்பியத நமது லம்ாளடம்.
உயிியராடுலெவி வரும் லமாழிம்ள
எடவயாயிருப்பினும், அடவ எத்துடண
ஏடழடம யுடடையவாயினும் அவற்றிற் குரியயார்
உணடமப் பற்றுடடையராய அவற்டறை அங்ஙனம்
வும் லபறைச் லசயது வருகுவராயின் அதனால்
அவர் உரமான அறிவும் நன்முயற்சயும்
ியமன்ியமல் மெம்ப் லபற்றுத் தாமுந் தம்
மெனத்தாரும் உயர்வர்.
இனி, இிவவாறைன்றி இ்கம்ாலெத்துப்
பார்ப்பனமாந்தர்ியபால் வடைலமாழிச்
லசாற்ம்டுயுந் தமெழின் இடடையிடடைியய ம்லெந்து
ியபசுியவார் தூய தமெழ் ியபசும் மற்டறைப்
லபரும்பாலெரன் ியவறைாம்ப் பிரந்து அவர்ம்லுாடு
லதாடைர்பில்லொதவராய, அவர்ம்ுால் தாமுந்
தம்மால் அவர்ம்ளந் லபரும் பயன் வரவர்க
குடறையத் தாமுந் தம் மெனத்தாருஞ் சலெ
நூற்றைாணடும்ளில் தமெகழ்ககு முற்றும் புறைம்பாய
ியவற்றினமாய மடறைந்து ியபாவ லரன்பது

தணணம். இஃதது இவர்்கியம் தாழ்வாய
மு்டயுமல்லொமற், பன்னூறைாயிரம்
ம்கம்ளினிடடைியய பரவியிரு்ககுந் தமெகழ்ககு
இதனாற் சறிதுஞ் சறுடம வராது.
அங்ஙனமன்று, பார்ப்பன மாந்தரும்
அவர்ியபால்வார் பிறைரும் வடைலமாழிடயியய
தம்ககுரய லமாழியாம்்க ம்ருத அதடனியய
மெம்வும் பயிமதலன் அதன் லசாற்ம்டுத்
தமெழிற் ம்லெந்து ியபசுகன்றைாலரனின்; அங்ஙனம்
வடைலமாழியினிடைத்து மெகுந்த பற்றுடவத்து
அதடனியய பயிமம் அவர்ம்ள அம் லமாழிடயத்
தம் லபண்டர் பிளடும்ு முதலொன
எல்லொர்்ககுங் ம்ற்பித்து அம்லமாழியிியலெியய
அவருடைன் ியபசுதல் ியவணடும்; அதுியவ
அதன்பால் டவத்த உணடமப் பற்றுதம்ககுப்
லபாருத்தமாகும். தமெழருடைன் தமெழிற் ியபச
விருப்பம் இல்லொத அவர்ம்ள, தாம் தமெழியராடு
உணணல் ம்லெத்தல்ம்ள லசயயாது அவரன்
ியவறுபிரந்து தம்டம உயர்வு படுத்த்க
லம்ாணடைது ியபாலெவும், அவர்ம்ளள

வடைலமாழிடய நிரம்ப்க ம்ற்ியறைார்சலெர்
தமெழலராடு தாம் ியநியர ியபசுதமம் ஆம்ா லதன்று
ஓர் ஏற்பாடு லசயதுலம்ாண்டருத்தல் ியபாலெவுந்
தாமுந் தமெடழியய முற்றும் ியபசாலதாழிதியலெ
லபாருத்தமுடடைத்தாம். அிவவாறு
தங்லம்ாளடம்்ககு ஏற்ப நடைத்தடலெ விடுத்து
வடைலசாற்ம்ள சலெவற்டறைத் தமெழலராடு ம்லெந்து
ியபசுதலொல் மட்டுியம அவர்
வடைலமாழி்ககுரயவராய வடுவிியரா? அவருட்
சலெர் இப்ியபாது ஆங்கலெ்க ம்ற்று ஆங்கலெச்
லசாற்ம்டுயுந் தமெழிற் ியசர்த்துப் ியபசுகன்றைார்.
அதனால் அவர் ஆங்கலெலமாழி்ககு
உரயவராவியரா? ஆம்ாரன்ியறை. அதுியபாலெியவ.
வடைலமாழிடயத் தஞ் சுற்றைத்தார் எல்லொியராடும்
முற்றும் ியபசத் லதரயாத அவர் அதன்பாற்
பாராட்டும் பற்றுலவறும் ியபாலியய அல்லொமல்
ஏதும் பயனுடடையதாம் ம்ாணப்படைவில்டலெ.
ஆம்ியவ, உலெம்வழ்ககற்குப் பயன்படைாத
வடைலமாழிியமல் டவத்த ியபாலப்பற்றைால்
வும்நிடறைந்த தூய தமெடழ்க லம்டு்க்க முந்துதல்
பார்ப்பண மாந்தர்்ககும் அவடரப் பின்பற்றினார்

பிறைர்்ககுஞ் சறிதும் முடறையாம்ாது.
அிவவாறைான்று, வடைலமாழி உலெம்வழ்ககற்
லபண்டரானும் பிளடும்ுானும் ியபசுதற்குப்
லபாருந்த வராத லபயர் விடனம்ளில்
உயர்தடண அஃதறிடணப் பாகுபாடும்ள உலெம்
இயற்டம்யில் அடமந்தப்டயாம் இல்லொமற்
லசயற்டம்யாம், வலந்து வகு்கம்ப்பட்டு மன்றிப்
பயில்வார்்ககும் ியபருடழப்பிடனயும் லபரு
வருத்த்தடனயும் தருவதாயிருத்தலன் அஃதது
எல்லொரானும் ியபசப்படைாதடன ஒரு குற்ற்மாம்ச்
லசால்மதல் ஆம்ாலதனின்; இது குற்றைியமா
அன்ியறைா என்பதடன இங்ியம் மு்டம்ட்டைப்
புகுந்தலெம். உலெம்வழ்ககற் லபண்டர் சறைார்
முதலொன எத்தறைத்தாரானும் ியபசுதற்கு இடயந்த
எளிய தன்டமயுந், தன்டன்க ம்ற்பாரு்ககு
இனியனவாய்க ம்ாணப்படும்
இயற்டம்ப்லபாருத்தமுளு லசானமு்டபு
லபாணமு்டபும்ளம் வாயந்து பல்லொயிரம்
ஆணடும்ுாம் இுடம குன்றைாமல் வழங்கவரும்
அருடம லபருடம மெ்கம் லசந்தமெழ் லமாழியில்

ியவணடைா கறைலொய ஆரயம் ஆங்கலெம் முதலொன
பிறைலமாழிச் லசாற்ம்டு்க லம்ாணடுவந்து
நுடழத்தல் லபரதுங் குற்ற்மாவதாம்
என்பதடனியய இங்ியம் விு்கம்ப் புகுந்ியதாம்.
இனி இன்றி யடமயாது ியவணடைப்பட்டுத்
தமெழில் வந்து ம்லெ்ககும் அயல்லமாழிச் லசாற்ம்ள
தமெழிற் லபாருந்துதற்குரய இயல்பினியுஞ்
சறிது ஆராயந்து ம்ாட்டுியவர்ம். தமெழில் வந்து
ம்லெ்ககும் ஆரயம் ஆங்கலெம் முதலொன
அயல்லமாழிச் லசாற்ம்ள தம் தன்டம தரந்து
தமெியழா லடைாத்துத் தமெழினுவத்டதப் லபற்று
இயல்பாம் வழங்கவருகன்றைன. ஜ்ஞாநம்,
மெரும்ம், –தலெம், ரங்ம்ா;, க்ஷீரம், ப்ரம்ாசம்,
ப்ராச, ச்கத, ஈறச்வர, தலெம், அரங்ம்ம், கீரம்,
பிரம்ாசம், பாச, சத்த, ஈறசுரன் முதலயனவாம்த்
தரந்து தமெியழாலடைாத்து நடடைலபறுகன்றைன;
்குா–, ம்ப், பாட்ல், பம்ப், டபபிள,
ஐியயாநியன்–, கடர–ட், ஜான் முதலொன
ஐியராப்பிய லமாழிச் லசாற்ம்ள தமெழில்
முடறைியய குாசு, ியம்ாப்டப, ியபாத்தல்,

ியவம்பா, விவிலயம், யவனர், கறித்து,
ியயாவான் முதலயன வாம்த் தரந்து
தமெியழாலடைாத்து நடை்ககன்றைன, இங்ஙனியம
ஆரயம் தமெழ் முதலயவற்றின் லசாற்ம்ள
ஆங்கலெலமாழியிற் பலெவாறு தரந்து
அம்லமாழியின்றைன்டம்க ியம்ற்ப உலெவுதடலெ,
இிவ விந்ரயாவிமளு மர்ப்லபயர்ம்ள
ஆங்கலெத்தற் லசால்லெப்படுங்ம்ால் தரபடடையுங்
ியவறுபாடு ஒன்றுலம்ாணியடை நன்கு லதளியலொம்.

இன்னும் இிவவிந்தயாவில் இப்ியபாது
வழங்கவரும் பலெ லமாழிம்ளள ஒன்றைன்
லசாற்ம்ள மற்லறைான்றிற் ம்லெ்ககுங்ம்ால்
அம்மற்றைலமாழியின் றைன்டம்ககு இடசயியவ
அடவ தரந்து வழங்குதடலெ அிவ வம்
லமாழியிமம் ஆராயந்து பார்த்துத் லதளியலொம்,
இிவவாறு ஒருலமாழியின் லசாற்ம்ள
மற்றைலமாழியில் அதன் றைன்டம்க ியம்ற்பத்
தரந்து வழங்கும் இயற்டம் ம்ணகடைாய
அறியப்பட்டு்க கடைத்தலன், தமெழிமம்

பிறைலமாழிச் லசாற்ம்ள தமெகழ்க ியம்ற்றைவாறு
தரந்து வழங்ம்ல் லபரதும் லபாருத்தமாவியத
யாம். ஒரு லமாழிச்லசாற்ம்ள ியவலறைா
லமாழியில் அங்ஙனந் தரந்து வழங்ம்
ியவணடுவதுதான் என்டன? அவற்டறைத்
தரஹப்படுத்தாமல் உளுப்டியய டவத்து
வழங்குதலொல் வரும் இகழ்ககு என்டன? எனின்;
உலெம்வ்ககல் நடடைலபறும் ஒிவலவாரு
லமாழியும் உயிியராடுஉலெவும் உடைம்பு
ியபால்வதாம்லொனும், உடைம்பு நிடலெலபற்றிருந்து
வுர்தற்லபாருட்டு அதற்கு இடும் பல்ியவறு
உணவுப்லபாருளம்ளந் தந்தன்டம தரந்து அிவ
வுடைம்பின் றைன்டமியயாடு ஒத்து ஒன்றுபட்டைால்
அல்லொமல் அிவ வுடைம்பு நிடலெ லபற்று
வுராடமியபாலெ உயிியராடு உலெவும்
ஒருலமாழியிற் ியபாந்து ம்லெ்ககும் பிறைலமாழிச்
லசாற்ம்ள அம்லமாழிியயா லடைாத்துத் தரந்து
அதியனாலடைான்றுபட்டு நின்றைால்ல்லொது
அம்லமாழி வுராடமயானும், ஒரு லமாழியில்
ஏடனலமாழிச் லசாற்ம்ள தரந்து ம்ாணப்படை
ியவணடுவது இன்றியடமயாத இயற்டம்ியயயாம்

என்ம். இிவவியற்டம்்ககு மாறுபாடு இல்லொமியலெ
தமெழ்லமாழியின் ம்ண்ணம் ியவற்றுலமாழிச்
லசாற்ம்ள தமெழிற் ியம்ற்பத் தரந்து
ம்ாணப்படுகன்றைன.
இஃததங்ம்னமாம்வும், இப்ியபாது சலெ
ஆணடும்ுாம்ப் பார்ப்பனரல் தமெழிியலெ நூல்
எகழதுவார் சலெரும் அவடரப் பின்பற்றின
ியவறுசலெரும் வடைலமாழிச் லசாற்ம்டுயும்
ஆங்கலெச் லசாற்ம்டுயும் மெகுதயாய்க லம்ாணடு
வந்து தமெழில் வலத்து புகுத்துவியதாடு,
அவற்டறைத் தமெகழ்கியம்ற்பத் தரபுபடுத்தாமல்
அம்லமாழியில் உளுப்டியய எகழதுகன்றைார்ம்ள.
ஜ்ஞானம், ம்ரும்ம், ப்ரம்ாசம் முதலயனவாம்
ியமியலெடுத்து்க ம்ாட்்டய வடைலசாற்ம்டுயும்,
்குா–, பாட்ல், கடர–ட், முதலொன ஆங்கலெச்
லசாற்ம்டுயுந் தமெகழ்ககுப் லபாருந்தத்
தரபுபத்தாமல், இனிய லமல்லய
தமெழ்ச்லசாற்ம்ளின் இடடைியய அவற்டறை
அங்ஙனியம எகழதனால் அடவ, தமெழின்
இனிடமயிமம் அருடமயிமம் பழகனார்்ககு

எிவவுவு அவருப்பாயத் ியதான்றுகன்றைன!
ியதனும் பலொச்சுடுயுங் ம்லெந்து அருந்துவார்்ககு,
அவற்றிடடைியய முட்ம்ு விரவியிருந்து நாவிற்
டறைத்தால் அஃதது எிவவுவு துன்பத்தடனயும்
லவறுப்பிடனயுந் தருியமா, அதுியபாலெியவ
ியவணடைா வழ்கம்ாய உருவு தரயாமல் தமெழில்
வடரயப்படும் ியவற்று லமாழிச்லசாற்ம்ள
உணடமத் தமெழறிஞர்்ககுப் லபரயலதாரு
வருத்தத்தடனயும் அருவருப்பினியும்
விடுகன்றைன.
எிவவடம்ப் லபாருடுயும் எத்தடம்ய
ம்ருத்டதயுந் லதரவித்தற்கு எணணிறைந்த
தமெழ்ச்லசாற்ம்ள இருப்பவும், அவற்டறைப்
புறைந்தளளி மற்டறைலமாழிச் லசாற்ம்டு
அதன்ம்ட் லம்ாணடுவந்து புகுத்தியலெ ஒரு லபருங்
குற்றைமாம்; அதன்ியமமம், இயற்டம்்ககு மாறைாய
வருந்தச் லசால்லெ ியவணடும் அிவ வயல்லமாழிச்
லசாற்ம்டு இயற்டம் ியயாலடைாத்து லமல்லலென
நடை்ககுந் தமெழ்ச் லசாற்ம்ளினிடடைியய ியசர்த்து்க
கறுதல் அதனினும் லபரயலதாரு குற்றைமாம்.

அஃதத்ல்லொமமம், வயிற்றிற்கு இடைப்பட்டை
உணவுப்லபாருளம்ள தமதுஉருவு தரந்து
உடைம்பிற்கு ியவணடும் பாலொம் மாறைாமல்,
அடவ அங்ஙனியம வயிற்றினில் கடைந்தால்
அடவ அிவ வுடைம்பிற்குச் சறிதும்
பயன்படைாடமியயாடு அிவவுடைம்பிடனயும்
பகழதுபடுத்துமன்ியறைா? அதுியபாலெியவ, தமெழின்
றைன்டம்ககு ஏற்ப உருவுதரயாமல் எகழதப்படும்
வடைலசாற்ம்ள முதலயனவும், பயன்படைாது
ியபாதலலொடு தமெழின் அழடம்யுஞ்
சடதவுபடுத்தா நிற்கன்றைன.
ியமமம், இயற்டம்யழம்ாற் சறைந்த ஒரு
நங்டம்்ககு அவுது இயற்ம்யழகு ஒன்றுியம
அடமயும்; அன்றி அவட்கு ியவறு
ஆடடையணகலென்ம்ள அணிந்து பார்்கம்
ியவண்டனும், அவுது அழகற்குப்
லபாருத்தமான சலெவற்டறைத் லதரந்லதடுத்து
அவடு ஒப்ப்டனலசயவியத
வாயப்புடடைத்தாம்; அங்ஙனமென்றி அவுது
நலெத்தற்குப் லபாருந்தாவற்டறையும்,

லபாருந்துலமனும் அுவிற்கு ியமற்பட்டை
ஆடடையணிம்லெத் லதாகுதம்டுயும் அவளியமல்
இடுதல் அவுது ஒப்புயர்வற்றை அழடம்்க
குடறைப்பலதாடு ம்ாணபார்்ககும நடம்யிடனத்
தரும். நலெம் நிரம்பிய தமெகழ்ககு அதன் நலெம்
ஒன்றுியம அடமயும்; அன்றி இன்றியடமயாதது
ியவற்றுலமாழிச் லசாற்ம்டுச் ியசர்்க்க ியவண்ட
வந்த்கம்ால், அதன் இயல்பு்ககுப்
லபாருந்தனவற்டறைியய ியசர்த்தல்
அழகுடடைத்தாம் அிவவாறைன்றி அதன்
இயற்டம்்ககு மாறைானவற்டறையும்
மாறைாம்வி்டனும் அுவு்ககுமஞ்சய
அயல்லமாழிச் லசாற்ம்டுயும் அதன்ம்ண
வலந்து புகுத்தல், அதன் நலெத்டத்க
குடறைப்பியதாடு தமெழறிவு மெ்கம் சான்ியறைார்்ககு
நடம்யிடனயும் விடு்ககும். ஆதலொல்,
அயல்லமாழிச் லசாற்ம்டு உருவு தரயாமற்
ியசர்த்தமம், உருவு தரந்தவற்டறையும் அுவு்ககு
மெஞ்சத் ியசர்த்தமம் ஒரு சறிதும் லபாருந்தா
லவன்று ம்டடைப்பி்டத்துணர்்க, அங்ஙனமாயின்,
தமெழ்ச்லசாற்ம்ள இயற்டம்்ககு மாறைான

லசயற்டம்லயால யுடடையவாதமம்
எிவவாலறைனின், அிவ ியவறுபாட்டடைத் ‘தமெழின்
ஒல லயகழத்து்கம்ள‘ என்றை ம்ட்டுடரயில்
விு்கக்கம்ாட்்டயிரு்ககன்ியறைாம், ஆணடு்க
ம்ணடுலம்ாளம்.

3. தமெழ்த்தாய

“ம்ண்ணதற் லபருங்ம்டைவு ளங்ம்ழம்
ியமாடைமர்ந்து
பண்ணறைத் லதரந்தாயந்த இப்பசுந் தமெழ்ஏடன
மணணிடடைச்சலெ இலெ்கம்ண வரம்பிலொ
லமாழிியபால்
எணணிடடைப் படை்ககடைந்தா எணணவும்
படுியமாகு
தருவிடுயாடைற்ப்புராணம்
தமெழராகய நாம் நாியடைாறும் ியபசவருந்
தீம்பாடலெப் பருகப் பசதீர்ந்து அவள
ம்டயிற்கடை்கம், அவள நம்டம்கலம்ாஞ்ச
முத்தம்டவத்து நம்டமப் பாராட்்டப் ியபசயது
தமெழ்லமாழியி லென்ியறைா? சறுகுழந்டதயாய
இருந்த அந்த்க ம்ாலெந்லதாட்டு மறுப்டயும்

தாயலமாழி தமெியழயாகும். நாம் சறு குழவியாய
இருந்தியபாது நம் அன்டனயின் நாம் இந்த
உலெடம்விட்டு அம்ன்றுியபாகும் வடரயில் நம்
தாய தந்டதயியராடும் உடைன் பிறைந்தவியராடும்
மடனவி ம்கம்லுாடும் நம் நாட்்டல்
உளுவியராடும் நாம் மடைா்ட உறைவா்டப்
ியபசுவதும் நம தருடமப் தமெழ்
லமாழயிலென்ியறைா? இங்ஙனம் நமது உயிியராடும்
உடைம்ியபாடுங் ம்லெந்து, நமதறிடவத் தன்
வணணம் ஆ்கக்க, ம்னா்கம்ா்ணம் ம்ாலெத்துங்,
ம்னாவுலெகல் உளுவியராடு நாம் ியபசுடம்யில்
அப் ியபச்ியசாடும் உடைன்வந்து நிற்பதாய்க
குர்ந்து விுங்குவது நமது இனிய
லசந்தமெழ்லமாழிியயயாய இருத்தலன், நமதுயிர்
இிவ வுலெம்வாழ்டவத் துறைந்து மறுடமயுலெகற்
லசன்று உலெவும்ியபாதும் நம்ககு
உற்றைதுடணயாய நம்லமாடு உடைன் வந்து நிற்பது
தமெழ் லமாழிியய யாகுலமன்பது லதளிவாம்ப்
லபறைப்படுகன்றைியதா? இிவவாறு இம்டம
மறுடம யிரண்டமம் நமது உயிர்்ககு உற்றை
துடணயாய இருநது உதவுவது தமெழ்லமாழி

ஒன்றுியம யாடம்யால், நடுியவ நாம் ம்ற்கும்
ஆங்கலெம் நம்ககு எப்ியபாதும் உதவியுந்
துடணயுமாய இருந்து பயன்படைமாட்டைா
என்றுணர்ம்.
நமது வயிற்றுப் பிடழப்பு்கம்ாம்வும், ியவறுசலெ
ம்ாரணங்ம்ள்கம்ாம்வும் ஆங்கலெம் ஸம–கருதம்
முதலொன மற்றை லமாழிம்டு நாம் வருந்த்க
ம்ற்ம்ியவணடுவது ம்ட்டைாயமாயத்
ியதான்றினாமம், இவற்றின்லபாருட்டு நமது
இனிய லசந்தமெடழ மறைப்பதும் அதடனப்
பயிற்ச லசயயாமற் டம்விட்்டருப்பதும்
நமதுயிடரியய நாம் அழிப்பதாய மு்டயும்.
அழகுமெ்கம் லசந்தாமடரமலெரன்
லசந்நிறைத்டதயும் அதல் துளம்பி வழியுங்
லம்ாகழந்ியதடனயும் அம்ற்றிவிட்டு, அவற்றிற்கு
மாறைாய அதற்கு மஞ்சள நிறைத்டத மட்்டச்
லசங்ம்கழநீர் மணத்டதப் புகுத்த்க ம்ற்ம்ண்டன்
நுடரச் லசாரந்து டவப்ியபன என்று ஒருவன்
அதன் இயற்டம்டய மாற்றைப் புகுந்தால் அது
டம்கடைாமல் அத் தாமடர மலெர் அழிந்துியபாவது

ியபாலெ, மற்றை லமாழிம்ளம் இனிய லசால்மஞ்
சறைந்த லபாருளம் உயர்ந்த பயனும்
உடடையனவாய இருந்தாமம், தமெழின் நிறைமும்
அதன் லபாருளின் மணமும் அதன் சுடவயின்
ியதனும் இயல்பாம்ப் லபாருந்தப்லபற்றை
நமதுயிடர அிவவியற்டம்யினின்றும் மாற்றி அம்
மற்றை லமாழிம்ளின் தன்டமடய அதற்கு
ஏற்றினால் அது தன் றைன்டம இழந்கு அழிந்து
ியபாகும். தமெழ் முதலொன லமாழிம்ளள
ஒன்டறைியயனும் அல்லெது இரணடு
்ன்டறைியயனுந் தமது
குழந்டதப்பருவந்லதாட்டு ியபச வருபவர், தாம்
ியபசும் அிவ இயற்டம் லமாழிம்டுியய ியமமங்
ியமமங் ம்ற்று தமது அறிடவ வும்படுத்த்தாம்ல்
அவற்டறை்க டம்விட்டு முற்றும் புதயவான
ஆங்கலெம் ஆரயம் முதலொன லமாழிம்டுியய
பழக வருவராயின் அவர் நீணடைநாள
உயிர்வாழ்வார். இதனாலென்ியறைா, தமெடழ்க
டம்விட்டு ஆங்கலெம் ஆரயம் முதலயவற்டறை
ம்ற்றுப் பழகும் நம் நாட்டைவர் பலெர் முப்பது
அல்லெது நாற்பது ஆணடும்ட் பலெவடம்

ியநாயம்ுாற் பி்ட்கம்ப்பட்டு
மாயந்துியபாகன்றைனர்.
தன்னியற்டம்யில் வமப்பட்டு நில்லொத
ஒருதூணின் ியமற் லபருஞ் சுடமம்டு
ஏற்றினால் அவற்டறைத் தாங்ம்ாமல் அது முறிந்து
விகழவதுியபாலெத், தம்ககுரய லமாழிடய்கம்ற்று
வலவு லபறைாத ஒருவனது அறிவின்ியமல் ியவறு
லமாழிம்டு ஏற்றினால் அவற்டறைத்
தாங்ம்மாட்டைாமல் அது பகழதுபட்டுப்
ியபாமன்ியறைா? தாயப்பால் நிரம்ப
உணடுவுர்ந்த பிளடு ஆணடு முதரமுதர
அரயலபரய முயற்சம்டு லயல்லொம்
எளிதற்லசயது நீணடைநாள உயிர்வாழ்தல்
ியபாலெத் தமெழ்ப்பால் உணடு வுர்ந்தவர்
எத்தடம்ய லமாழிம்டுயும் வருத்தமென்றி்க ம்ற்று
லநடுநாு உயிர் வாழந்தருப்பர். தமெலழாடு
மற்றை லமாழிம்டுயுங் ம்ற்றைவர் நீணடைம்ாலெம்
உயிரபிடழத்தருந்தாமந், தமெடழ விட்டு அயல்
லமாழிம்டு மட்டும பயிமகன்றைவர் விடரவில்
உயிர் மாளதமம் இயற்டம்யாய நிம்ழ்தடலெ்க

ம்ாணபவர்ம்ள்ககு நாம் கறும் இிவவுணடம
நன்கு விுங்கும்.
அறிவிற் சறைந்தவரான ஆங்கலெ நன்ம்கம்ள
தம்ககு இயற்டம்யில் உரய ஆங்கலெலமாழிடய
நனறைாம்்க ம்ற்றை பிறைகுதான் ியவறு லமாழிம்டு்க
ம்ற்கன்றைார்ம்ு; தமது லமாழிடய்க ம்ல்லொமல்
ியவறு லமாழிம்டுச் சறிதுங் ம்ற்ம்ியவ
மாட்டைார்ம்ள. இப்ப்டப்பட்டை உயர்ந்த பழ்கம்ம்
அவர்ம்ளிடைத்தல் இருப்பதனாியலெதான் அவர்ம்ள
தமது லமாழியில் நிம்ரற்றை புலெடமயுடடையராய
இருப்பலதாடு, தாம் ம்ற்கும் ியவறு
லமாழிம்ளிமம் வல்லெவராயச் சறைந்து விுங்க
நீணடைநாள உயிர்வாழ்ந்து உலெம்த்தற்கு
அுவிறைந்த நன்டமம்டு எல்லொம் விடுவித்து
வருகன்றைார்ம்ள. நம்மவர்ம்ியுா தம்ககுரய
லசந்தமெழ் லமாழிடயச் சறிதுங் ம்ல்லொமமஞ்,
சறிது ம்ற்றைாமந் தமெழ்நூற் பயிற்ச நன்கு
நிரம்பாமமம், வயிற்றுப் பிடழப்பிற்குரய
ஆங்கலெம் முதலொன அயல்லமாழிம்டுியய
மெகுந்த லபாருட் லசலெவு லசயது, பலெ ஆணடும்ள

அல்மம் பம்மம் உடழத்து்க
ம்ற்று்கலம்ாளளகன்றைார்ம்ள. ம்ற்றும் என்! நம்
தமெழ்நாட்்டற்குரய லதன்னங்ம்ன்டறைப்
லபயர்த்து்க லம்ாணடு ியபாயப் பனிமெகுந்த
ஆங்கலெநாட்்டல் டவத்தால் அஃதது அங்ியம்
வுராமல் அழிந்துியபாவது ியபாலெ, நமது
லசந்தமெடழவிட்டு மற்றை லமாழிம்டுியய தம்
ம்ாலெலமல்லொங்ம்ற்றை அவர் அதனால்
வலவிழந்து லமலந்து விடரவில் உயிர்
துறை்ககன்றைனர்! ஐியயா! வயிற்றுப்
பிடழப்பு்கலம்ன்ியறை முகழதுங் ம்ற்றை மற்றைலமாழி
அவரது பிடழப்பு்கியம் இடடைைறு
விடுத்துவருதடலெ நம்மவர் அறியாமல்
வரவரத் தமதுவாழ்வில் அருகப்ியபாவது
நிடன்ககுந்ியதாறும் நமதுளுத்டத நீராய
உரு்ககுகன்றைது! இந்நிடலெடமடயச்
சறிதாயினுங் ம்ருதப்பார்ப்பவர்ம்ள நமது
தமெழ்லமாழிப் பயிற்ச நம் உயிர்வாழ்்கடம்்ககு
இன்றியடமயாத அருமருந்தாலமன்படத
உணராமற் ியபாவியரா.

இது மட்டுியமா, இத் லதன்னா்டன்ம்ண நமது
தமெழ்லமாழியானது இருநூற்று ்ன்று
இலெட்சத்துத் லதாண்ணற்டறையாயிரம்
லபயர்ம்ுாற் ியபசப்பட்டு வருகன்றைது. இத்
லதன்னாட்்டல் மட்டுியம யன்றி,
இலெங்டம்யிமம் பர்மாவிமம் சங்ம்ப்பூர்
பினாங்கு முதலொன மலொய நாடும்ளிமம்,
ியமாரீசு லதன்னாப்பிர்கம்ா முதலொன
இடைங்ம்ளிமம் நமது தமெழ்லமாடழடயப்
ியபசுியவார் லபருந்லதாடம்யா
யிரு்ககன்றைால்ம்ள. இிவவுவு
லபருந்லதாடம்யாய உளு தமெழ்ம்க்க
லுஙல்லொரும் அறிவிமம் நாம்ரம்த்தமம்
உயர்ந்து விுங்ம் ியவணடுமாயின், அவர்ம்ள
தம்ககுத் லதரந்துளு தமெழ்லமாழியின்
வழியாம்ியவ அங்ஙனம் ஆம்ல்ியவணடும்,
மெகுந்த லபாருட்லசலெவுங் ம்ாலெ்கம்ழிவும்
வருத்தமுமென்றை அவர்ம்டு்க ம்ல்வியில்
வல்வரா்ககுதற்கு இடசவான இந்த எளிய
முடறைடய விடுத்து, அவர்ம்ட்கு புதுடமயாம்
ஆங்கலெம் ஆரயம் முதலொன லசாற்ம்டு்க

ம்ற்பித்து அவர்ம்டு உயர்த்தல் ியவணடு லமன்று
நிடனப்பவர் ஒரு ம்ாலெத்துந் தம்லமணணத்டத
நிடறைியவற்றை மாட்டைார். ஆதலொல், நம்
தமெழ்ம்கம்டு உணடமயாம்ியவ முன்ியனற்றை
ியவணடுலமன்னும் எணணம் உடடையவர்ம்ள,
அவர்ம்ள்க குரய தமெழ்்க ம்ல்வின் வாயிலொம்ியவ
அதடனச்
லசயய்கம்டைடமப்பட்்டரு்ககன்றைார்ம்ள.
மற்றைழிம்ளில்நாியடைாறும் புதயனவாய
லவளிவரும் அரும்லபாருளநூல்ம்டு லயல்லொந்
தமெழில் லமாழிலபயர்பித்து்க ம்ற்பி்கம்த்
தடலெபட்டைால், இப்ியபாது பதடனந்து
ஆணடும்ள்ககுியமல் ஆங்கலெலமாழிடய மெம்
வருந்த்க ம்ற்றை ஒருவர் லதரந்து லம்ாளளம்
லபாருளம்லுல்லொம், நமது லசந்தமெழ்
லமாழியில் ஏலழட்டு ஆணடும்ளில் இன்னுஞ்
லசிவடவயா்க்க ம்ற்றுத் ியதறைலொம். ஆங்கலெம்
ஆரயம் முதலய லமாழிம்ளில் அவர்
எிவவுவுதான் ம்ற்றுத் ியதறினாமம், தாம் அம்
லமாழிம்ளில் அறிந்த லபாருளம்டுத் தமெழ்
ம்கம்ள எல்லொர்்ககும் புலெப்படும்ப்ட எடுத்துச்

லசால்லப் பயன்படுத்தல் இயலொது;
தமெழ்ம்ற்றைவியரா தாம் அறிந்தடவம்டுத்
தமெழ்ம்கம் லுவர்்ககும் நன்கு விுங்கும்ப்ட
எடுத்துச் லசால்லப் லபரதும் பயன்படுவர்.
இதனால் தமெழ்நாட்டைவர் தமெழ்ம்ற்ப லதான்ியறை
தம்ககும் பிறைர்்ககும் பயன்படுவதற்கு ஏவாம்
என்ம்.
இனி, ஏலழட்டு, நூற்றைாணடும்ுாயப் புதது
முடுத்லதகழந்து இப்ியபாது ஆங்ம்ாங்கு வழங்க
வரும் பலெியவறு லமாழிம்டுயும் ியபால்வ
தன்று நமது தமெழ் லமாழி; இஃதது இன்ன
ம்ாலெத்தியலெதான் ியதான்றியலதன்று எவராமங்
ம்ட்டுடரத்துச் லசால்லெமு்டயாத
பழடமயுடடையதாய, இத்தடன ம்ாலெமாகயுந்
தனது இுடம சறிங்குன்றைாதாய உலொவி
வருகன்றைது. தமெடழப் ியபாலெியவ
பழடமயுடடையன லவன்று லசால்லெத்த்கம்
ஆரயம் கியர்ககு இலெத்தீன் ஈறபுரு அராபி சீனம்
முதலொன பலெ ியதய லமாழிம்லுல்லொம்
இப்ியபாது உலெம்வழ்ககல் இனறி இறைந்லதாழிய,

நம் லசந்தமெழ்லமாழி ஒன்றுியம
இுடமத்தன்டம வாயந்து இலெங்குகன்றைது.
இிவவுணடமடய, மியனான்மணீயத்தல்,
‘பல்மலெகும் பலெவுயிருந் படடைத் தளித்துத்
துடடை்ககனும் ஓர்
எல்டலெயறுபரம்லபாருள முன்னிருந்த ப்ட
யிருப்பதுியபாற்
ம்ன்னடைமும் ம்ளிலதமங்குங் ம்வின்மடலெயாு
முந்துுவும்
உன்னுதரத் துதத்லதகழந்ியத ஒன்றுபலெ
ஆயி்டனும்
ஆரயமியபால் உலெம் வழ்கம்ழிந்லதாழிந்து
சடதயாநின்
சீருடமத் தறைம் வியந்து லசயன்மறைந்து
வாழ்த்துியமகு
எனறு வந்த தமெழ்த்தாய வண்கம்ச் லசயயுளிமங்
ம்ணடு லம்ாளம்.
பழடமயில் இதியனாடு ஒத்த ஆரயம் முதலொன

லமாழிம்லுல்லொம் இறைந்லதாழியவும்,
இதுமட்டும் இன்னும் இுடமலயாடு
விுங்குவது எதனால் என்றைால்; தமெழ் அல்லொத
மற்றை லமாழிம்ளில் எல்லொம் ம்கம்ள
இயற்டம்்ககு மாறைான உரத்த ஓடசம்ளம்
லபாருந்தா இலெ்கம்ண மு்டபும்ளங்
ம்ாணப்படுதலொல் அடவ வழங்குதற்கு
எளியனவாய இல்லொமல் நாுடடைவில்
மாயந்துியபாம்த், தமெழில் இயல்பாற் பிறை்ககும்
அடமந்த இனிய ஒலம்ளம் மெம்வும்
லபாருத்தமான இலெ்கம்ணமு்டவும்ளம்
இடயந்து, இது ப்டத்ததற்கு எளியதாய
இருத்தலனாற்றைான் அங்ஙனம் இஃததன்னும்
இுடம குன்றைாமல் நடடைலபறு்கனிறைலதன்று
உணர்ந்து லம்ாளம். ’்கருதம்‘ ‘தருஷ்்ட‘ ச்ருஷ்்ட‘
‘ஹருதய‘ முதலொன ஆரயச் லசாற்ம்டுச்
லசால்லப் பாருங்ம்ள! அடவ ியபசுதற்கு
எிவவுவு வருத்தமாய இயடறைடம்்ககு
மாறுபட்டைனவாய இரு்ககன்றைன!
இச்லசாற்ம்டுியய தமெழ்வ்டவாம்த் தரத்து்க
‘கருதம்‘ ‘தருட்்ட‘ ‘துரதம்‘ சருட்்ட‘ ‘இதயம்‘

எனறு லசால்லப்பாருங்ம்ு! அப்ியபாது அடவ
ியபசுதற்கு எிவவுவு எளியனவாய
வருத்தமெல்லொதனவா யிரு்ககன்றைன இனி,
இவற்றிற்கு ியநாரான ‘இகழது‘ ‘பார்டவ‘
‘விடரவு‘ ‘படடைப்பு‘ ‘லநஞ்சம்‘ முதலொன தூய
தமெழ் லசாற்ம்டுச் லசால்லப்பாருங்ம்ள! இடவ
அவற்டறை்கம்ாட்்டமஞ் லசால்மதற்கு இன்னும்
எத்தடன எளியவாய இனியவாய இரு்ககன்றைன!
இங்ஙனியம ஆரயம் முதலொன
மற்றைலமாழிம்ளின் இலெ்கம்ணங்ம்ள
இயடறை்ககுமாறைய இருத்தமம், தமெழ்
இலெ்கம்ணம் ஒன்றுியம இயற்டம்்ககுப்
லபாருத்தமாய இருத்தமம் யாம் எகழதய
ஞானசாம்ர முதற்பதுமத்தமம், பணடடை்கம்ாலெத்
தமெழர் ஆரயர் என்னும் நூலமங்
ம்ணடுலம்ாளம். இங்ியம் அடவலயல்லொம்
விரத்துடரப்பதற்கு இடைமெல்டலெ. அதுநிற்ம்.
இனி லமாழியின் அடமப்டபயும் ம்கம்ளியற்டம்
உலெம் இயற்டம்ம்டுயுந் தறைம்படை விரத்துடரத்த
லதால்ம்ாப்பியம் ியபான்றை மெம்ப் படழய நூடலெ
நமது லசந்தமெழிலென்றி ியவறு லமாழிம்ளிற்

ம்ாணல் இயமியமா? அறைம் லபாருள இனபம்
வடு என்னும் நாற்லபாருடுயும் முற்றும்
எடுத்து விு்ககய தரு்ககுறைள, நாலெ்டயார்
ியபான்றை அரும்லபரு நூல்ம்டு நம்லசந்தமெழ்
லமாழியன்றி ியவறு எந்த லமாழிியயனும்
உடடையதாியமா? சலெப்பதம்ாரம், மணியமம்டலெ
என்னும் லபரும் பழந்தமெழ்்க ம்ாப்பியங்ம்ியுாடு
ஒத்தடவ எம் லமாழியிியலெனும் உுியவா? உலெம்
வியற்டம் பிறைழாது பா்டய தமெழ்ப்பாட்டும்ள்ககு
நிம்ரானடவ ியவலறைந்த லமாழியிியலெனும்
எடுத்து்கம்ாட்டைல் இயமியமா? தருவாசம்ம்,
தருச்சற்றைம்பலெ்கியம்ாடவ, ியதவாரம்,
லபரயபுராணம் என்னுந் லதயவத் தமெழ்
நூல்ம்ள, ம்ன்லனஞ்சமுங் ம்டரந்துருக
எத்தறைத்தவரும் இடறைவன் அருட்லபரு்ககல்
அமெழ்ந்த இனபுருவினராய நிற்குமாறு
லசயதல்ியபாலெ, ியவறு எந்த லமாழியில் உளள
எந்நூியலெனுஞ் லசயதல் ம்ணட்துணியடைா? ம்கம்ு
மு்டவாயத் லதரயியவணடும்
லமயப்லபாருளம்டு லயல்லொந் லதளித்து்ககறி
மு்டவும்ட்்டய சவஞானியபாதம், சவஞானசத்த

ியபான்றை லமயந்நூல்ம்ளம், அவற்றிற்கு
லமயயுடர விரத்த சவஞான முனிவர்
நுண்ணடர ியபான்றை உடரநூல்ம்ளந்
தமெழிலன்றி ியவலறைந்த லமாழியிியலெனுங்
ம்ாணப்ப்டுவதுணியடைா? இந்
நூற்லபாருளம்லுன்னுந் தீம்பாடலெ
நமதுயிலரல்லொந் தத்த்கம் குடழந்தூட்டும் நம்
தமெழ்த்தாடய மறைாவது ியப்ணம் லபரும்
ியபற்டறை நம் தமெழ்ம்கம்ள எல்லொரும் லபற்றுச்
சறைந்தடுவாராம்!

4. பகுத்துணர்வும் மாதரும்
மாதர்ம்ளடடைய நன்டமடயயும் முன்
ஏற்றைத்டதயும் நா்டஇ அவர்ம்ள்ககு
முதன்டமயாம்ியவணடுஞ் சலெசறைந்த
லபாருளம்டு இங்ியம் சறிது
விு்ககச்லசால்வாம். நமது தமெழ்நாட்டடைத்
தவிர, மற்றை நாடும்ளி லரு்ககும் லபணமணிம்ள
ம்ல்வியிமங் ம்டைவுள வண்கம்த்தமம் நாம்ரம்
ஒகழ்கம்த்தமம் நாள்ககுநாட் பிடறைியபால்
வுர்ந்து மெம்வும் இனிதாம்
உயிர்வாழ்கன்றைார்ம்ள. நமது தமெழ் நாட்டு
மாதர்ம்ியுா சறைந்த ம்ல்வி உடடையவர்ம்ளம்
அல்லெர்; உணடமயான ம்டைவுடு வணங்ம்த்
லதர்ந்தவரும் அல்லெர். உணண உணவும்,
உடு்கம்த் துணியும், இரு்கம் இடைமுங்
கடடைத்தாயியபாதும் என்றும், இடவம்ள்ககு
வறுடமப்படைாமல் வாழ்வியத இன்பவாழ்்கடம்

என்றும் நிடனத்து, உணவு, உடடை, இருப்பிடைம்
என்னும் இடவம்டுத் ியத்ட்கலம்ாளவதமம்,
ியத்டய இவற்டறை உணடு உடுத்து
உடறைவிடைமா்கக உறைங்க்க ம்ழிவதமந் தம்
வாழ்நாடு்க ம்டைத்த வருகன்றைார்ம்ள. உயர்ந்த
அறிவாவது உயர்ந்த ியநா்கம்மாவது நம்
லபணம்கம்ள்ககுச் சறிதும் இல்டலெ; அல்லெது
உயர்ந்த அறிடவயும் உயர்ந்த ியநா்கம்த்டதயும்
லபறைல்ியவணடுலமன்னும் விருப்பமாவது
இவர்ம்ள்ககு இரு்ககன்றைியதா லவன்றைால்,
அதுதானும் இல்டலெ. உணடு உடுத்து உறைங்க
வாழ்நாட் ம்ழிப்படதவிடை ம்கம்ுால்
அடடையத்த்கம் ியவறு சறைந்த லபாருள
இல்டலெலயன்று லபரும்பாலொர்
நிடன்ககன்றைார்ம்ள.
அப்ப்ட நிடனத்தால் ம்கம்ள்ககும் மற்றை
உயிர்ம்ள்ககும் ியவற்றுடம யாது? ம்கம்ளினுந்
தாழ்ந்த ஆடு மாடு குதடர முதல் ஈற எறும்பு புகழ
ஈறறைான எல்லொச் சற்றுயிர்ம்ளங் கடைப்,
பசலயடுத்தியபாது தம்ககு எளிதியலெ கடடை்ககும்

புல் இடலெ தடழ கழங்கு ம்னி ியதன் முதலொன
இடரம்டுத் ியத்ட உட்லம்ாணடும், மடலெயருவி
ஆறு ஏர குுங் கவல் முதலயவற்றின்
நீடரப்பருகயும், பசதீர்ந்தபின் மரங்ம்ளின்
அ்டயிியலொ லச்டம்ளின் நடுவிியலொ மடலெப்
பிுவும்ளின் இடடையிியலொ கடைந்துங்
ம்வடலெயின்றி உறைங்க்க ம்ாலெங்ம்ழி்ககன்றைன;
ம்கம்ள்கம்ாவது உடு்கம் ஆடடை ியவணடும்; இச்
சற்றுயிர்ம்ள்கியம்ா ஆடடையும்
ியவணடுவதல்டலெ; மடழயில் நடனயாமமம்,
பனியில் குளிராமமம் லவயிலல்
லபதும்பாமமம் அிவ வுயிர்ம்டுப் பாதும்ா்கம்
த்டப்பான ியதாியலொடு அடைர்த்தயான மயிடரயுங்
ம்ம்பளிப் ியபார்டவியபால் அடவம்ள்ககு
இடறைவன் லம்ாடுத்தரு்ககன்றைான். லவப்பம்
மெகுந்த நமது தமெழ்நாட்்டமளு
ஆடுமாடும்ள்ககு்க குளிரன் துன்பம் மெகுதயாய
இல்லொமடலெயால், அடவம்ளின் உடைம்பின்
ியமல் அடைர்ந்து நீணடை மயிர்ம்ள இல்டலெ.
ஆனால் வடை்கியம் இமயமடலெயிமம். அம்
மடலெச்சாரலல் உளு இடைங்களிமம் ியபாயப்

பார்த்தால், அங்குளு ஆடுமாடும்ள்ககு
அடைர்ந்து நீணடை மயிர்ம்ளிருத்தடலெ்க ம்ாணலொம்.
ஏலனன்றைால், அம் மடலெநாடும்ளில்
தாங்ம்மு்டயாத பனியுங் குளிரமம்
அிவவிலெங்கும்ள லவற்றுடைம்பு உளுனவா
யிருந்தால், அடவ உடைியன விடறைத்து
மாணடுியபாகும். ஆதலொல், அிவ வாடுமாடும்ள
அங்குளு பனியிமங் குளிரமம் மாணடு
ியபாம்ாமல் அவற்டறைப் பாதும்ாப்பதற்ம்ாம்ியவ
எல்லொ இர்கம்மும் உளு ம்டைவுள அடவம்ளின்
உடைம்பின்ியமல் நீணடு அடைர்ந்த மயிடர வுரச்
லசயதரு்ககன்றைான். ஆம்ியவ, உணவின
லபாருட்டும் ம்கம்ுாகய நாம் ஓயாமல்
அடடையுங் ம்வடலெயுந் துன்பமும் நம்மெற் றைாழ்ந்த
சற்றுயிர்ம்ள்ககுச் சறிதும் இல்டலெ.
ியவணடும்ியபாது இடரியத்டத் தன்றும், உறை்கம்ம்
வந்தியபாது உறைங்கயும், ஆ்ணம்
லபண்ணமாய்க க்டத் தம் இனங்ம்டுப்
லபரு்ககயும் அடவம்ள ம்வடலெயின்றி்க
ம்ாலெங்ம்ழி்ககன்றைன.

இப்ப்டப்பட்டை சற்றுயிர்ம்ளின்
வாழ்்கடம்டயயும், உணவு்ககும் உடுப்பு்ககும்
இருப்பிடைத்தற்கும் அல்மம் பம்மமாயப்
பாடுபட்டு, மடனவியாற் ம்ணவனுங்
ம்ணவனால் மடனவுயுங் லபற்ியறைாராற்
பிளடும்ளம் பிளடும்ுாற் லபற்ியறைார்ம்ளம்,
ஒரு குடும்பத்தாரால் அவர்ம்ளின் சுற்றைத்தாரும்,
ஒரு சுற்றைத்தாரால் அவர்ம்ளின் குடும்பத்தாரும்,
ஓர் மராரால் அவர்தம் அரசரும், ஓர் அரசரால்
அவர்தம் மராரும் ஆம் எல்லொருமாயப்
பலெவடம்த் துன்பங்ம்ள்ககு ஆுாக ியநாயிமங்
ம்வடலெயிமம் இடடையறைாது உழன்று
வருந்தவரும் ம்கம்ுாகய நமது
வாழ்்கடம்டயயும் டவத்து ஒப்பிட்டுப்
பார்த்தால் நமது துன்பவாழ்்கடம்டய விடைச்
சற்றுயிர்ம்ளின் இன்பவாழ்்கடம் எத்தடனியயா
நம்ியபான்றை ம்கம்டுத் லதயவமாம் வணங்கயுந்
தம்டமியய தாம் லபரயராம் நிடனந்தும்
வாழ்நாள முதராமுன்னியர ம்வடலெயாமம்
ியநாயாமங் கற்றுவன் வாயப்பட்டு ம்டயும் நம்
ம்கம்ட்பிறைவிடய விடை, இடறைவனது

பாதும்ாப்பில் அடைங்க்க ம்வடலெயின்றி
உயிர்வாகழம் விலெங்கனங்ம்ளின் வாழ்்கடம்
சறைந்த்தாயிரு்ககன்றைதன்ியறைா? அங்ஙனம்
இரு்கம், உணணல் உடுத்தல் உறைங்ம்ல்
இன்புறுதல் என்னும் இடவம்ுாியலெியய ம்கம்ள
வாழ்்கடம்யானது சறைந்த்தா யிரு்ககன்றைலதன
நிடனப் ியபாமாயின், அஃதது எிவவுவு
ியபடதடமயாம்்க ம்ாணப்படுகன்றைது!
அப்ப்டயானால், எல்லொப் பிறைவிம்டுயும் விடை
ம்கம்ட்பிறைவிியய சறைந்த்லதன்று
அறிவுடடைியயார்ம்ளம் அவர் லசயது டவத்த
நூல்ம்ளஞ் லசால்வது ஏன்? என்றைால்,
எந்தவடம்யில் ம்கம்ட்பிறைவியானது மற்றைச்
சற்றுயிர்ம்ளின் பிறைவிடயவிடை அங்ஙனஞ்
சறைந்த்தா யிரு்ககன்றைது என்படத நாம் நன்கு
ஆராயநதுபார்த்துத் லதளிதல் ியவணடும்
ம்கம்ுாம்யி நாம் பகுத்தறிவு
உடடைவர்ம்ுாயிரு்கம், மற்றைச் சற்றுயிர்ம்ியுா
அத்தடம்ய பகுத்துணர்வு உடடையனவாய்க
ம்ாணப்படைவில்டலெ. அதனாியலெதான் நமது

பிறைவியானது மற்றை விலெங்கன் பிறைப்டபவிடைச்
சறைந்த்தாகுலமன்று அறிகன்ியறைாம்.
விலெங்கும்ள்ககு இது நல்லெது, இது தீயது எனறு
பகுத்துணர்தல் இயலொது. அடவ வழ்கம்மாயத்
தன்னுந் தீனிடயியய உட்லம்ாளளம்;
லபரும் புதர்ம்ளிமம் மடலெ்ககுடம்ம்ளிமம்
மரநிழல்ம்ளிமங் கடைந்தப்டியய நாடு்க
ம்ழி்ககும்; இவற்றிற்குியமல் அடவம்ள
ஒன்டறையும் அறியமாட்டைா; ியமன்ியமல்
இன்பத்டதப் லபரு்ககும் வழிவடம்ம்ளம் அடவ
லதரந்துலம்ாளுல் மு்டயாது; பிறை உயிர்ம்ள்ககு
நன்டமயாவது இது, தீடமயாவது இது என்றும்
அடவ அறிவதல்டலெ; இந்த உலெம்த்தல் நாம்
ஏன் நிடலெயாயிருப்பதல்டலெ? சறிதும்ாலெத்தல்
இந்த உடைம்பு அழிந்துியபாம் உயிர் எங்ியம்
ியபாகன்றைது? இந்த உடைம்பின் உறைவால்வந்த
லபற்ியறைாரும் மடனவிம்கம்ளம் உடைன்
பிறைந்தாரும் ியநசரும் சுற்றைத்தாரும்
சழ்ந்துலம்ாண்டரு்கம்வும் இந்த உயிர்
தடீலரன்று இவர்ம்ள எல்லொடரயும் விட்டு
எங்ியம் ியபாகன்றைது? அப்ப்டப்ியபாகும் உயிடர

இவர்ம்ள ஒருவருந் தடு்கம்மாட்டைார்ம்ுாய அலெறி
வழ்ந்து அகழவியதன்? எவராமந் தடு்கம்மு்டயாத
இந்தப் பிறைப்பு இறைப்பும்டு வகுத்தவன் யார்?
இவற்டறை வகுத்வனது ியநா்கம்ம யாது?
லபருந்துன்பத்தற்கு இடைமான இப் பிறைப்பு
இறைப்பும்டு நீ்ககும் வழியாது? என்று
இங்ஙனலமல்லொம் ஆராயந்துபார்்கம்்க க்டய
உணர்ச்சயும், அிவவுணர்ச்சயால் அடடையத்த்கம்
லபரும்பயனும் விலெங்கும்ள்ககுச் சறிதும்
இல்டலெ.
ம்கம்ுாகய நாியமா இடவம்டுலயல்லொம்
ஆராயந்துபார்த்து, அிவ வாராயச்சயால் வரும்
பயடன அடடையத்த்கம் உயர்ந்த நிடலெயில்
இரு்ககன்ியறைாம், கடடைத்தற்கு அரய இிவ
வுயர்ந்த நிடலெயில் இருந்தும், இிவ
வுணடமம்டு ஆராயந்து ம்ாலெங்ம்ழித்து,
வடம்வடம்யான உடடைம்டு உடுப்பதும்,
புபுப்பான நடம்ம்டுப் பூணபதும்,
மெனுமெனுப்பான வண்டம்ளிற் லசல்வதும்,

நாள்ககுநாள வுரும் புதுடமம்டு்க
ம்ாணபதும், ியமம்ககுியமல் எகழம்
பாட்டும்டு்க ியம்ட்பதும், ஒன்று்ககுியமல் ஒன்று
உயர்ந்த மணப்பணடைங்ம்டு ியமாப்பதுங்
ம்ற்ம்்கம்ற்ம் இனி்ககுங் ம்டதம்டு்க ம்ற்பதும்
ஆகய இடவம்ியு ம்கம்ட்பிறைவியினால்
அடடையத்த்கம் லபரும்பயன்ம்ள என்று நம்மவர்
நிடனப்பார்ம்ுாயின், ஐியயா! அவர்ம்ள
விலெங்கனங்ம்ளினுங் ம்டடைப்பட்டைவர்ம்ள
ஆவார்ம்ள அல்லெியரா?
ஆதலொல், நம்ககு அருடமயாய்க கடடைத்த
பகுத்துணர்ச்சடய நாம் பலெவடம்யான உயர்ந்த
வழிம்ளிமம் வுரச்லசயது அதனால் அழியாப்
லபரும்பயடன அடடைதல்ியவணடும்.
இதுவடரயிமியம, பகுத்துணர்ச்சயால் நாம்
அடடைந்த பயன்ம்ளம் அடடைந்துவரும்
பயன்ம்ளம் அுவிடைப்படைா. நாவு்ககு
இனிடமயான பணடைங்ம்டு நாள்ககுநாட்
புதது புததாம்ச் லசயய்க ம்ற்றுவருகன்ியறைாம்;
ம்ண்ண்ககு அழம்ான உடுப்பும்டுயும்

நடம்ம்டுயும் வடம் வடம்யாம்ச் லசயவித்து
அணிந்து வருகன்ியறைாம்; பார்்கம்ப் பார்்க்க்க
ம்வர்ச்ச தம் ஓவியங்ம்டு (சத்தரப்படைங்ம்டு)
எகழதுவித்தும், பாடவம்டுச் லசயவித்தும்
அவற்டறை நம்முடடைய இல்லெங்ம்ளில் டவத்துப்
பார்த்துப்பார்த்து மகழ்ந்து வருகன்ியறைாம்;
ியமன்மாடைங்ம்ளளு மாளிடம் வடும்டுயும்,
அவற்டறைச் சழப்பசய ியதாட்டைங்ம்டுயும்
அடமப்பித்து அிவ வடும்ளிற் ம்ளிப்புடைன
கு்டயிருந்தும் அத் ியதாட்டைங்ம்ளில்
மன்ககுர்ச்சியயாடு உலெவியும் வருகன்ியறைாம்;
புல்லொங்குழல், யாழ், முழவு முதலொன
இடச்கம்ருவிம்ளின் இனிய ஒலம்டுயும்,
அவற்லறைாடு ியசர்ந்து பாடுவார்தம்
இடசப்பாட்டும்டுயுங் ியம்ட்டுப்
லபருங்ம்ளிப்பு அடடைந்து வருகன்ியறைாம்;
நறுமணங் ம்மகழம் பலெவடம் மலெர்ம்டுச்
ச்டயும், அம் மலெர்ம்ளிலருந்துஞ்,
சந்தன்கம்ட்டடை அகற்ம்ட்டடை
முதலயவற்டறைலருந்தும் லபற்றை லநயடயயுங்
குழம்டபயும் பூசயும் இன்புறுகன்ியறைாம்; மெம்

லமல்லய பஞ்சும்ுாமம் பறைடவம்ளின்
தூவிம்ுாமம் அடம்கம்ப்பட்டை லமத்டதம்டு
வகழவகழப்பாம்ச் லசயவித்த தந்த்க ம்ட்்டல்ம்ளில்
இடுவித்து, அவற்றின்ியமற் படுத்து இனிது
உறைங்குகன்ியறைாம். இன்னும், ஏவற்ம்ார்ரால்
வசப்படும் லவட்்டியவர் விசறிம்ுாமந், தாியம
சுழமம் விசறிப் லபாறிம்ுாமம் லவயிற்ம்ாலெ
வியர்டபயிடனயும் புகழ்கம்த்தடனயும் மாற்றி
மகழ்ச்சயடடைகன்ியறைாம். தறைடமமெ்கம்
புலெவர்ம்ுால் எகழதப்படும் புதயி புதய
ம்டதம்டுப் பயின்று உளுங்ம்ளி்ககன்ியறைாம்.
இங்ஙனமாம், நம்ககுளு பகுத்துணர்ச்சயின்
உதவிடய்கலம்ாணடு நாள்ககுநாள நாம்
அடடைந்துவரும் இன்பங்ம்டு முற்ற் எடுத்து
உடர்கம்ப் புகுந்தால் அவற்றிற்கு இிவ ஏடு
இடைங்லம்ாளுாது.
ியமமம், நம்ககுளு பகுத்துணர்ச்சயின்
மெகுத்ககுத் த்கம்ப்ட நாம் மெகுந்த இன்பத்டத
அடடைந்துவருவதுடைன், பகுத்துணர்ச்சயில்
நம்மெனும் எத்தடனியயா மடைங்கு உயர்ந்த

அறிவுடடைியயார்ம்ுாற் புததுபுததா்க்க
ம்ணடுபி்ட்கம்ப்பட்டு வரும் லபாறிம்ளின்
(இயந்தரங்ம்ளின்) உதவியால், நாம்
எல்டலெயில்லொத இடைர்கடைலன்றும் விடுவித்து
எடு்கம்ப்பட்டு, ஒிவலவாரு நாளம் புது புது
நலெங்ம்டு அடடைந்து இனிதாம் வாழ்நாடு்க
ம்ழித்து வருகன்ியறைாம். நீராவிவண்ட்கம்ள
ஏற்படைாத அறுபது எகழபது ஆணடும்ள்ககு
முந்த நம் முன்ியனார்ம்ள ஓர் மரலருந்து
லதாடலெவிமளு மற்ியறைார் மரு்ககுச்
லசல்லெியநர்ந்தால் அப்ியபாது அவர்ம்ள எிவவுவு
துன்பப்பட்டைார்ம்ள! அ்கம்ாலெங்ம்ளிற்
லசிவடவயான பாட்டடைம்ள கடடையா. இருந்த
சலெ பாட்டடைம்ியுா ம்ல்மம் ம்ரடும் ியமடும்
பளுமும் நிரம்பி்க, ம்ால்நடடையாயச்
லசல்வார்்ககும் மாட்டு வண்டம்ளிற்
லசல்வார்்ககும் மெகுந்த வருத்த்த்டதயுங்
ம்ாலெ்கம்ழிவிடனயும் பணச் லசலெவிடனயும்
உணடைா்ககன. அப் பாட்டடைம்ள ம்ாடும்ளின்
மடும், மடலெம்ளின் ியமமம், பாலெங்ம்ு இல்லொ
ஆறும்ளின் நடுவுங் கடைந்தடமயால், அவற்றின்

வழிச் லசல்ியவார்ம்ள புல ம்ர்ட ஓநாய பாம்பு
முதலொன லம்ாடுவிலெங்கும்ுாமங்
ம்ளவர்ம்ுாமம் அடலெ்கம்ப்பட்டுப் லபாருளம்
உயிரும் இழந்தும், லபாருள இழந்து அரதாய
உயிர்தப்பியுந் துன்புற்றைார்ம்ள; வழியிடடைியய
உளு ஆறும்ளில் லவளுங்ம்ள வந்துவிட்டைால்,
ஓடைம் விடுவார் இல்லொதியபாது, அ்க ம்டரயில்
வந்து ியசர்ந்தார் அங்ியம்யும் இ்கம்டரயிற் ியபாயச்
ியசர்ந்தார் இங்ியம்யும் ஆம், லவளும் வ்டயும்
நாட்ம்ள வடரயிற் ம்வடலெியயாடு
ம்ாத்தருந்தார்ம்ள.
ம்டைலொற் சழப்படைாத நாடும்ளில்
இருப்பவர்ம்ியு இங்ஙனம் ஓர் மரலருந்து
லதாடலெவிமளு பிறிது ஓர் மர்்ககுச் லசல்லெ
இத்தடன துன்பங்ம்டு
அடடைந்தார்ம்லுன்றைாற், ம்டைல்சழ்ந்த
இலெங்டம்யில் உளுவர்ம்ளம், லபருங்
ம்டைல்ம்ள்ககு அப்பால் உளு ம்டைாரம் (பர்மா),
சாவம்ம் (ஜாவா), சீனம், பாதும் (அலமர்கம்ா)
து முதலொன நாடும்ளிலருந்து மாந்தர்ம்ளம் இப்

பாரதநாட்டு்ககு (இந்தயாவு்ககு) வரவும்
இங்குளு மாந்தர்ம்ள அிவ அயல்நாடும்ள்ககுச்
லசல்லெவும் எிவவுவு துன்பப்பட்்டரு்கம்
ியவணடும்!
அ்க லம்ா்டய துன்பங்ம்ள்ககு அஞ்சியய,
முற்ம்ாலெத்தலருந்து முன்ியனார்ம்ளிற்
லபரும்பாலொர் ஓர் மரலருந்து
லதாடலெவிமளு மற்ியறைார் மரு்ககுச்
லசல்வதல்டலெ. முகழ வறுடமயாற் பசத்துன்பந்
தாங்ம்மாட்டைாதவர்ம்ியு தாம் இருந்த
மடரவிட்டு, ியவறு தாம் இருந்த மடரவிட்டு,
ியவறு வுஞ்சறைந்த மர்ம்டுத்
ியத்டச்லசன்றைனர். மற்டறைியயார் தாந்தாம் இருந்த
இடைங்ம்ளிியலெியய த்த்தம்ககு ியவண்டய உணவப்
பணட்ங்ம்டுப் பயிர் லசயதுலம்ாணடு
லபரும்பாமம் வறுடமயிியலெியய
ம்ாலெங்ம்ழித்னர்.
அ்கம்ாலெத்தல், ஓர் மரல் உணடைா்கம்ப்பட்டை
பணடைங்ம்ள, பிறிலதாரு சறிய மர்்ககுச்

லசல்வதல்டலெ. ம்ாவிரப்பட்்டனம், உடறைைர்,
மதுடர, ம்ரர் முதலொன லபரய தடலெநம்ர்ம்ள
சற்சலெவற்றிற்ியம் அயமர்ம்ளில் ஆ்ககன
பணடைங்ம்ள விடலெப்படுத்தவரும், நிரம்ப்ப்
பாடுபட்டு அப் பணட்ங்ம்டு அந் நம்ரங்ம்ளிற்
லம்ாணடுியபாயச் ியசர்ப்பி்கம்ியவண்ட
யிருத்தலொல், வணிம்ர்ம்ள, அடவம்டு மெகுந்த
விடலெ்ககு விற்றைனர். ம்டைல் தாண்டயுளு
நாடும்ளில் ஆ்ககன அரும்பணடைங்ம்ள
ம்ப்பல்ம்ளின் வழியாம் வரியவண்ட
யிருந்தடமயாமம், அ்கம்ாலெத்துப் பாய்கட்்ட்க
ம்ப்பல்ம்ள ம்டைலமளு சுழல்ம்ள்ககும் அங்ியம்
வசுஞ் சடறை்கம்ாற்றும்ள்ககு
தப்பிப்பிடழத்துச்லசன்று அயல்நாடும்ளிற்
கடடைத்த அிவ அரும்பணடைங்ம்டு ஏற்றி்க
லம்ாணடு தரும்பி இங்குவந்து ியசரப் பலெ
தங்ம்ளம் பலெ ஆணடும்ளங் ம்டைந்து
ியபானடமயாமம் அிவ அரும்பணடைங்ம்டு மெம்
உயர்ந்த விடலெ்ககு விற்படன லசயதார்ம்ள.
அதனால், மெம்ச் சறைந்த லசல்வர்ம்ாுாய
உளுவர்ம்ியு அிவ வுயர்ந்த பணடைங்ம்டு

வாங்ம்த் த்கம்வராய இருந்தார்ம்ள, அவற்டறைப்
பார்த்துப் பார்த்து ஏமாந்தனர்.
இடவம்ியு அன்றி அ்கம்ாலெத்தல் இன்னும் ஒரு
ியபர்இடைர் இருந்த்த்து. ஒன்று்கலம்ான்று
லதாடைர்பில்லொமல் மெம்வும் எட்்டயிருந்த
மர்ம்ளில் மடழலபயய ியவணடுங் ம்ாலெத்தற்
லசிவடவயாம் மடழ லபயயாமல்
மறுத்துவிட்டைால், அிவ வூர்ம்ளின்
விடுலபாருளம்ள விடுவு குடறைந்து
பஞ்சத்டத உணடைா்ககன. விடுந்த
மர்ம்ளிமளு உணவுப் லபாருளம்டு
விடுயாத மர்ம்ள்ககு விடரவிற் லம்ாணடு
ியபாயச் ியசர்ப்பி்கம் எளிதான வழி அ்கம்ாலெத்தல்
இல்டலெ; அதனாற் பஞ்சம் ியநரட்டை
மர்ம்ளிலருந்த கு்டம்கம்ள அங்ம்ங்கு
இருந்தப்டியய ம்ண்ககன்றி மாயந்தனர்.
ஆனால், இ்கம்ாலெத்தியலொ முற்கறிய
துன்பங்ம்லுல்லொம் ஒழிந்தன,
எதனாலலென்றைாற், பகுத்துணர்ச்சயிற் சறைந்த

ியஜம்–வாட் என்னும் ஒரு துடரமம்ன்
நீராவியின் வல்லெடமடய்க ம்ணடுபி்ட்கம்,
அவனு்ககுப் பின்வந்த ஆங்கலெ அறிஞர் பலெர்
அந் நீராவிடய்க லம்ாணடு வண்டம்டுயுங்
ம்ப்பல்ம்டுயுங் இடைர்ியநராமல் மெகுவிடரவாம்
ஓட்டைத்த்கம் முடறைம்டுத் லதரந்து
லம்ாணடைதனாியலெயாம். ஆறு தங்ம்ள அல்லெது
ஓர் ஆணடு மாட்டு வண்டயிற் லசன்று ியசர
ியவண்டய மர்ம்டு, இப்ியபாது நீராவி
வண்டயில் ஏறி நாடலெந்து நாட்ம்ளிற் ியபாயச்
ியசர்கன்ியறைாம்; முன்ியன ஐந்நூறுரபா
ஆயிரரபா லசலெவழித்து்க லம்ாணடுியபாயச் ியசர
ியவண்டய இடைங்ம்டு, இப்ியபாது நாற்பது,
ஐம்பதுரபாச் லசலெியவாடு ியபாயச்
ியசர்கன்ியறைாம். முன்ியன வழியின் இடை்கம்ாமங்
லம்ா்டய விலெங்கும்ுாமந், தீய ம்ளவர்ம்ுாமம்
ியநர்ந்த இடு்கம்ண்கலுல்லொம் இப்ியபாது
இடலெயாயின, லபருங் ம்டைல்ம்டுத் தாண்டச்
லசல்லெியவண்டய நாடும்டு லயல்லொம் நீராவி்க
ம்ப்பல்ம்ளின் வழியாய்க குறித்தம்ாலெத்தற்
சுருங்கய லசலெவில் இனிதாயச்ியபாயச்

ியசர்கன்ியறைாம். அந்நாடும்ளிமளு
அரும்பணடைங்ம்டு லயல்லொம நாமெரு்ககும்
நாடும்ள்ககும், நம்நாட்்டமளு
விடுலபாருளம்டு அந் நாடும்ள்ககும்
ஏற்றுமத, இறை்ககுமத லசயது,
குடறைந்தவிடலெ்ககு அடவம்டு லம்ாணடுங்
லம்ாடுத்தும் வருகன்ியறைாம். பிறைாடும்ளிற்
புதயன புதயவனவாம் ஆ்கம்ப்பட்டுவரும்
ியநர்த்தயான அரும்பணடைங்ம்டுச்
லசல்வர்ம்ியுயன்றி, ஏடழம்கம்ளம்
வாங்ம்த்த்கம்ப்ட அடவம்ள குடறைந்த விடலெ்ககு
விற்படன லசயயப்படுகன்றைன. அது மட்டுமா!
ஒரு நாட்்டல் மடழ லபயயாது பஞ்சம் வந்தால்,
அயல் நாடும்ளில் விடுந்த உணவுப்
பணடைங்ம்டு நீராவி வண்டம்ுாமந், நீராவி்க
ம்ப்பல்ம்ுாமம் உடைனு்ககுடைன் அங்ியம்
லம்ாணடுவந்து ியசர்ப்பித்து அங்கு உளு
பஞ்சத்டதத் தீர்த்துப், பல்லொயிரம் ம்கம்டு
உயிர் பிடழ்கம்ச் லசயகன்றைார்ம்ள.
இடவியபாலெியவ இன்னும் எணணில் அடைங்ம்ாத
எத்தடனியயா நலெங்ம் லுல்லொம்,

பகுத்துணர்ச்சயிற் சறைந்த ஆங்கலெப் ியபர்
அறிவாளிம்ள ம்ணடுபி்டத்த நீராவிப்
லபாறிம்ுால் நாம் அடடைந்துவருகன்றைனம்
அல்லெியமா?
இடவமட்டுமா! இலெங்டம்யில் உளுவர்ம்ள
இந்தயாவில் இருப்பவர்ம்ியுாடும்,
இந்தயாவில் உளுவர்ம்ள இலெங்கய
லருப்பவர்ம்ியுாடும், ஒரு வட்்ட்ககுள
இரு்ககறைவர்ம்டுப் ியபாற் ியபச்கலம்ாளவதற்கு
வாயத்தரு்ககும் வியப்பான வசதடய
எணணிப்பாருங்ம்ள! இஃதது எதனால் வந்த்து?
மென்வ்டவின் இய்கம்த்டதயும், அதடனப்
பயன்படுத்தும் முடறைம்டுயும் ஆங்கலெ
அறிஞர்ம்ள தமது பகுத்துணர்ச்சயின் நுட்பத்தாற்
ம்ணடு பி்டத்தடமயால் அன்ியறைா? இலெங்டம்யில்
இருப்பவர்ம்ள இந்தயாவிலரு்ககுந் தம்
நணபர்ம்ட்குச் லசயதம்ள லதரவி்கம்
ியவணடுமானிமம் இந்தயாவிலருப்பவர்ம்ள
இலெங்டம்யிலரு்ககுந் தம் நணபர்ம்ட்குச்
லசயதம்ள லதரவி்கம் ியவணடுமானாமம்

அவர்ம்ள அவற்டறை ஒரு ம்்டத்த்த்துண்டல் எகழத
மென்ம்ம்பிச்சாடலெ்ககு அனுப்பி, அதற்குரய
சறுகல்க ம்ாடசயுங் லம்ாடுத்துவிட்டைால்,
ஒருமணி ியநரத்தல்
இந்தயாவிலருப்பவர்ம்ள்கியம்ா, இலெங்்கடம்யி
லருப்பவர்ம்ள்கியம்ா அச் லசயதம்ள உடைியன
லதரவி்கம்ப்படுகன்றைன; அடுத்த மணி ியநரத்தல்
அவற்றிற்கு மறுலமாழியும் வருகன்றைது.
இந்தப்ப்டயாம்ியவ, இந்தயா இலெங்டம்்ககு
ஆறைாயிரம் டமல் எட்்டயுளு சீடம முதலொன
இடைங்ம்ள்ககுஞ் சலெ மணிியநரத்தற் லசயதம்ள
லதரவித்தமம், ஆங்ம்ாங்குளு லசயதம்டுத்
லதரந்துலம்ாளளதமம் ஒிவலவாரு
லநா்டப்லபாகழதும் நடைந்துலம்ாணடு
இரு்ககன்றைன. ஆறைாயிரடமல் எணணாயிரடமல்
அம்ன்றுளு நாடும்ள்கலம்ல்லெரம், இங்ஙனம்
முற்ம்ாலெத்தற் லசயதம்ள வசதம்ளம் எதனால்
வந்தன? ஆங்கலெ அறிஞர்ம்ள இடடைவிடைாது
தமது பகுத்துணர்ச்சடயப் பயன்படுத்த
மென்வ்டவு முதலொன ம்ட்புலெனாம்ா
நுணலபாருளம்ளின் இருப்டபயும் வலடவயும்

இய்கம்த்டதயும் பயடனயுங்
ம்ணடுபி்டத்தடமயால் அன்ியறைா?
இன்னும் ஒரு புதுடமடயப் பாங்ம்ள! ஒரு
நூற்றைாணடு்ககுமுன் இருந்த நம்
முன்ியனார்ம்ளிற், பட்டை மரமுந் தளிர்்கம்்க ியம்ட்டை
பறைடவம்ளம் மயங்ம் இன்னிடச பாடுவதல்
வல்லெவர்ம்ள எத்தடனியயா லபயர்
இருந்தார்ம்ள! ஆனால், அவர்ம்ள இறைந்ததும்,
அவர்ம்ளின் ியதன்ியபான்றை குரமம் அவர்ம்ள
மெழற்றிய இனிய பாட்டும்ளம் அவர்ம்லுாடு
கடைியவ இறைந்துியபாயவிட்டைன! அவற்டறை நாம்
மறுப்டயுஞ் லசவி லம்ாடுத்து்க ியம்ட்பது இனி
எ்கம்ாலெத்தும் இயலொது! ஒரு நூற்றைாணடு்ககு
முற்பட்்டருந்ியதாரன் நிடலெ அிவவாறைாய மு்டய,
இந்த ஒரு நூற்றைாணடு்ககுள நாம் பிறைப்பதற்கு
முன்னிருந்த இடவவல்ியலொரன் நிடலெ
அங்ஙனம் நாம் ஏமாறி வருந்தத்த்கம்தாய
மு்டந்துியபாம்வில்டலெ. ஐம்பது ஆணடும்ள்ககு
முன்னிருந்து மு்கம்னியினுங் ம்ற்ம்ண்டனும்
இனி்கம்ப் பா்டய பாவாணர்ம்ள

இிவவுலெம்வாழ்டவ நீத்துப் ியபானாமம்,
அவர்ம்ளடடைய அருடம்க குரல் ஒலயும்,
அவர்ம்ள பா்டய இன்னிடசப் பாட்டும்ளம்
நம்டமவிட்டு நீங்கப் ியபாம்வில்டலெ.
எப்ப்டலயன்றைால், அலமர்கம்ா ியதயத்தற்
பகுத்தறிவிற் சறைந்து விுங்கும் எ்டசன் என்னுந்
துடரமம்னார் ஆ்ககய ஒலலயகழத
(Gramophone) என்னும் லபாறியானது, அப்
பாவாணர்ம்ள பா்டய இன்னிடசப்
பாட்டும்டுயும் அவர்ம்ளடடைய இனிய
குரலலொலம்டுயும் அப்ப்டியய பா்ட்கம்ாட்டை,
அடவம்டு்க ியம்ட்டு்கியம்ட்டு நாம் வியந்து
மகழ்கன்றைனம் அல்லெியமா? அிவ
இடசவாணர்ம்ள இறைந்துியபாயினும், அவர்ம்ள
பா்டய இடசம்ள இறைந்துியபாம்ாமல், நாம்
தரும்பதரும்ப்க ியம்ட்டு மம்கழம்ப்ட பாதும்ாத்து
டவ்கம்ப்பட்்டரு்ககன்றைன அல்லெியவா?
இதுமட்டுமா! எந்லதந்த ியதயத்தல் எந்லதந்த
லமாழியில் எிவலவப் பாட்டும்டு எிவலவவர்
எப்ப்டலயப்ப்டப் பா்டனார்ம்ியுா,

அிவவப்ப்டியய அப் பாட்டும்டுலயல்லொம்
நாம் இருந்த இடைத்தருந்ியத ியம்ட்டு இன்புறும்
லபரும்ியபற்டறை இிவவிடச்க ம்ருவியானது
நம்ககுத் தந்தரு்ககன்றைதன்ியறைா? இத்தடன
இன்பமும் நாம் எளிதல் அடடையலொனது
எதனால்? எ்டசன என்னுந் துடரமம்னார் தமது
பகுத்துணர்ச்சடயச் லசமத்த எிவவுியவா
அரும்பாடுபட்டு இிவ இடச்கம்ருவிடய்க
ம்ணடுபி்டத்த்தனாலென்ியறைா? அவர் தமது
பகுத்துணர்விடனப் பயன்படுத்தாமல், மற்றை
ம்கம்டுப்ியபால் உணபதமம் உடுப்பதமம்
உறைங்குவதமந் தமது ம்ாலெத்டத்க
ம்ழித்தருந்தனராயின், நாம் அிவவருமருந்த
இடச்க ம்ருவிடயப் லபறுதமம்,
நம்முன்ியனார்ம்ளின் தத்த்ககுஞ் சுடவப்
பாட்டும்ள, அயல்நாட்டு இடசவாணரன்
பலெது வரப்பாட்டும்ள என்னும் இடவம்டு்க
ியம்ட்டு மகழ்தமம் இயமியமா?
இன்னும் பாருங்ம்ள! நாம் ப்ட்ககும்
புத்தம்ங்ம்டுயும், அிவவூர்ம்ளில் நடை்ககுஞ்

லசயதம்டு யறிவி்ககும் புதனந்தாளம்டுயும்
அச்சுப்லபாறிம்ள சறிதுியநரத்தல்
ஆயிர்கம்ண்கம்ாம் அச்சுப் பதத்து நம்ககு்க
குடறைந்த விடலெ்ககுத் தருகன்றைன.
அச்சுப்லபாறிம்ள இல்லொ முன்நாளிியலொ
இிவவுவு எளிதாம் நாம் விரும்பிய அரய
லபரய நூல்ம்டுப் லபற்று்க ம்ற்றுத் ியதர்ச்ச
அடடைதல் ஏலொது. படழய நாட்ம்ளில் ஓர் மரற்
சற்சலெியர ம்ற்றைவராய இருப்பர். அவர்ம்ள தாம்
ம்ற்கும் நூல்ம்டுப் படனியயடும்ளிற் பாடுபட்டு
எகழத்க ம்ருத்தாய டவத்தருப்பர். அவர்ம்ள
தம்மெடைங் ம்ல்விம்ற்ம்வரும் மாணா்கம்ர் சலெர்
மட்டுத் தம்மெடைத்துளு ஏட்டுச்சுவ்டம்டுப்
பார்த்துச் சறிது சறிதாய எகழத்கலம்ாளளம்ப்ட
அவர்்ககு்க லம்ாடுப்பார்ம்ியுாயல்லொமல்
எல்லொரும் லபற்றுப் பயிமம்ப்ட அிவியவட்டுச்
சுவ்டம்டு எல்லொர்்ககும் எளிதறி லம்ாடைார்.
அல்லெது அப்ப்ட்க லம்ாடுத்தாமங்கடை ஓர்
ஏட்டுச்சுவ்டயில் எகழதப்பட்்டரு்ககும்
ஒருநூடலெ ஒியரம்ாலெத்தற் பற்பலெர் எப்ப்ட
எடுத்து்க ம்ற்ம்மு்டயும்?

ியமமந் தமெழ்லமாழியில் உளு சறைந்த நூல்ம்ள
பலெவும் ஓர் மரல் உளு ம்ற்றைவர் சலெரடைத்தல்
ஒருங்ியம் ம்ாணப்படுவதும் இல்டலெ. ஓர்
அருடமயான நூடலெ்க ம்ாணியவணடுமானால்
எத்தடனியயா மர்ம்ள்ககுப்ியபாய
அடலெந்துதரந்து ியத்டப் பார்்கம்ியவணடும்;
இப்ப்டத் ியத்டத்தரவதற்கு எிவவுவு நாட்ம்ள
லசல்மம்! எிவவுவு லபாருள லசலெவாகும்!
எிவவுவு பாடும் உடழப்பும் ியவணடும்!
இத்தடன இடைர்பாடும்ள
இருந்தடமயினாியலெியய படழயம்ாலெத்தற்
ம்ற்றைவர் லதாடம் மெகுதயா யில்டலெ; ம்ல்வி
பரவவும் இல்டலெ; வுரவும் இல்டலெ; ஆனால்,
இ்கம்ாலெத்தியலொ லவளடு்கம்ார்ர் ம்ணடுபி்டத்த
அச்சுப்லபாறிம்ளின் உதவியாற்
பலெியவறுநூல்ம்ளம் பலெியவறு புதனத்தாளம்ளம்
ஒிவலவாரு லநா்டயுங் ியம்ா்டியம்ா்டயாம்
அச்றிற்பத்கம்ப்பட்டு உலெம்லமங்கும்
பரவி்கலம்ாண்டரு்ககன்றைன. இதனால்,
எிவவுவு ஏடழயாயிருப்பவர்ம்ளஞ்

சறிதுலபாருள லசலெவு லசயது தம்ககு ியவண்டய
நூல்ம்டு எளிதல் வாங்க்க ம்ற்று்க ம்ல்வியில்
ியதர்ச்ச லபறுகன்றைார்ம்ள. இதனாற்
ம்ல்வியானது எங்கும் பரவுகன்றைது; ம்ற்றைவர்
லதாடம் மெகுத படுகன்றைது; நாம்ரம்ம் எங்கும்
லபருக எங்கும் அறிவுமணங் ம்மழ்ந்து
இன்பஒளி வசுகன்றைது. இத்தடனப்
லபரும்ியபறும்ளங் ம்ா்கஸட்ன (Caxton)
என்னும் லவளடு்கம்ார அறிஞர் தமது
பகுத்துணர்விடனப் பயன்படுத்த
அச்சுப்லபாற்டய்க ம்ணடு பி்டத்தடமயால்
விடுந்தடவம்ள அல்லெியவா?
இன்னும் இங்ஙனியம லவளடு்கம்ார
துடரம்கம்ு அல்மம் பம்மந் தமது
அறிடவச்லசமத்த இதும்ாறுங்
ம்ணடுபி்டத்தரு்ககும் லபாறிம்ுால் இதும்ாறும்
விடுந்த, விடுந்தரு்ககன்றை நலெங்ம்ு
அுவு்ககு அடைங்ம்ா. அவர்ம்ள இிவவுவிியலெ
ஓயந்துவிடைாமல், இன்னுந் தமது உணர்விடனப்
பலெதுடறைம்ளிற் லசமத்த இன்னும் பலெ

புதுடமம்டு நாியடைாறுங் ம்ணடைறிந்து
வருதலொல் இன்னும் உலெம்த்தல் உளு
ம்கம்ள்ககு வரப்ியபாகும் நலெங்ம்ள இன்னும்
எிவவுியவா இரு்ககன்றைன! அடவலயல்லொம்
இப்ியபாது யாரால் அுவிட்டுச் லசால்லெ
மு்டயும்! ஆம்ியவ, பகுத்துணர்ச்சடயப் லபற்றை
ம்கம்ுாகய நாம், விலெங்கனங்ம்டுப்ியபால்
வியண உணடு உறைங்க இன்புற்று்க ம்ாலெங்
ம்ழித்தலியலெியய ம்ருத்டதச் லசமத்தவிடைாமல்,
இப் பகுத்துணர்ச்சடயப் லபற்றை நம்மெற் சலெர்
அதடன மெம் நன்றைாயப் பயன்படுத்த அதனாற்
பலெ புதுடமம்டுயும் அவற்றைால் பலெ சறைந்த
இன்பங்ம்டுயுங் ம்ணடைறிந்து, அிவவாற்றைால்
தாமும் பயன்லபற்று மற்டறைியயாடரயும்
பயன்படைச் லசயது வருதல்ியபாலெ, நாமும்
அிவவுணர்ச்சயிடன ியமமம், ியமமம்
பயன்படுத்த இன்னும் ியமலொன இன்பங்ம்டு
அடடைய்க ம்டைடமப்பட்்டரு்ககன்ியறைாம்
அல்லெியமா? ஆடம்யால், அடுத்த ம்ட்டுடரயில்
ம்கம்ட்பிறைவிடயப் லபற்றை நாம் நமது
பகுத்துணர்ச்சடய்க லம்ாணடு இன்னும்

அடடையியவண்டய ஒரு சறைந்த லபாருடுப்
பற்றிப் ியபசுியவாம்.

5. ம்ல்வியுங் டம்த்லதாழிமம்
இிவ வுலெம்த்தமளு எல்லொ ம்கம்ளந்,
தம்முயிடரயும், உடைம்டபயும் பாதும்ாத்து
இனிது வாழ்தற்கு இன்றியடமயாத ம்ருவிம்ள
இரணடு; அடவ ம்ல்வியும்
டம்த்லதாழிமமாகும். லபரும்பாமம்
உலெம்த்தன்ம்ண நடை்ககும் எல்லொ முயற்சம்ட்குங்,
ம்ல்வியானது முதன்டமயாம் ியவணடைப்பட்டு
உடைம்டபப் பாதும்ாப்பியத யாயினுஞ், சறைப்பாம்
ியநா்ககுங்ம்ால் ம்ல்வி உயிடரப் பாதும்ாத்து
வுர்ப்பதற்ியம் ம்ருவியாயி்ககன்றைது.
டம்த்லதாழிியலொ எிவவுவு நுட்பமாம்ச்
லசயயப்ப்டனும் அஃதது உடைம்டபப் பாதும்ா்ககு
மும்த்தால், உயிர்்ககுஞ் சறிது
பயன்படுியமயல்லொது, அது ம்ல்விியபால்
உயிர்்ககு ியநியர பயன்படுவதன்றைாம். ஆம்ியவ,
ம்ல்வி ஒனறுியம உயிர்்ககு ியநியர பயன்படுவதா

லமன்பதுங் டம்த்லதாழிியலொ உடைம்பிற்கு ியநியர
பயன்படுவதாலமன்பதும் அறிதல் ியவணடும்.
எத்லதாழிலச் லசயவதாயிருந்தாமம், அதற்கு
அறிவு ியவண்டயிரு்ககன்றைது. அறிவில்லொமல்
எவரும் எதடனயுஞ் லசயதலயலொது.
அறிவுடடையவன் தாலனடுத்த ஒரு லசயடலெச்
லசிவடவயாச் லசயது மு்டத்தமம்,
அறிவில்லொதவன் தான்றுவங்கய லதான்டறை
ஒகழங்ம்ாம்ச் லசயயமாட்டைாமற் பிடழபட்டு
வருந்துதமம், நாம் நாியடைாறுங்
ம்ாணகன்ியறைமல்லெியமா? அறிவில்லொன்
பிடழபட்டு லசயயமாட்டைாத ஒரு லதாழிடலெ
அறிவுடடையான தருத்தமா்கக விடரவிற் லசயது
மு்டப்பதடன்க ம்ணடு நாம் எிவவுவு
மகழ்கன்ியறைாம்! அப்ியபாதவன்
அறிவின்றிறைத்டத்க ம்ணடு எிவவுவு
வியப்படடைகன்ியறைாம்! அறிவின்
இன்றியடமயாடமடய எிவவுவு மெகுதயாய
உணர்கன்ியறைாம்!
இத்துடணச் சறைந்த அறிடவ எவரும்

இயற்டம்யாம்ியவ லபற்று்கலம்ாளதல் இயலொது.
ஏலனன்றைால், எல்லொ உயிர்ம்ளி னறிடவயும்
அறியாடம என்னும் ஒரு ியபரருள மடறைத்து்க
லம்ாண்டரு்ககன்றைது. இருடுப் ியபா்ககுதற்கு
ஒளியினுதவி ம்ட்டைாயமாம் ியவணடைப்படுதல்
ியபால், நமதறிடவ மடறை்ககும் அறியாடம
இருடுப் ியபா்ககுதற்குங் ம்ல்வியாகய
விு்கம்ம் இன்றி யடமயாது
ியவணடைப்படுகறைது. ம்டைல்வியில்லொதாரற்
சலெரும் அறிவுடடைியயாராம் இரு்க்க்க
ம்ாணகன்ியறைாியம லயன்றைால், அவர்
அறிவுடடையார் லசயயுஞ் சலெ அறிவுச்
லசயல்ம்டுப் பார்த்தும், பழகயுஞ் சறிது
அறிவுடடையராம்்க ம்ாணப்ப்டனும் அவர்
ியபாலயாம்ப் லபற்றை அச் சற்றைறிடவ ியமன்ியமற்
லபரும்ச் லசயதற்கு்க ம்ல்வியில்லொடமயால்
அவர் அறிவு பயனின்றைாய்க ம்ழயும், இதுபற்றி
யன்ியறைா லதயவப் புலெடமத் தருவளளவ
நாயனார்,

”ம்ல்லொதான் ஒட்பங் ம்ழியநாு றைாயினுங்
லம்ாளுா ரறிவுடடை யார்கு
என்றைருளிச்லசயதனர். ியமமம் ம்கம்ள்ககு
விலெங்கனங்ம்ள்ககும் எிவவுவு ியவறுபாடு
இரு்ககன்றைியதா அிவவுவு ியவறுபாடு
ம்ல்வியறிவு உடடையவர்ம்ட்கும், அஃததல்லொத
வர்ம்ட்கும் உணலடைன்பது விுங்ம்த்
தருவளளவர் நாயனார்,
‘‘விலெங்லம்ாடு ம்கம் ுனவயர் இலெங்குநூல்
ம்ற்றைாியரா ியடைடன யவர்கு
என்றைருளிச் லசயதரு்ககன்றைனர். ஆடம்யால்,
ம்ல்வியறிவு இல்லொதவர் அதற்சறைந்து
விுங்குவதும், அறிவிற் சறைந்த லதாழில்ம்டுச்
லசயது மு்டப்பதும் இயலொ.
உடைற் பாதும்ாப்பின் லபாருட்டு எத்லதாழிடலெச்
லசயதாமங், ம்ல்வியின்றி அதடனச்

லசயதலொம்து. நம் நாட்டைவர்ம்ள்கியம்ா வயிறு
வுர்ப்பதற்குச் ியசாறு கடடைத்தாற்
ியபாதுலமன்றும், இப்பிறைப்பில்
அடடையியவண்டய இனபங்ம்டுப் லபறுதற்கு
ஏராுமான லபாருடுத் லதாகுத்து்கலம்ாணடைாற்
ியபாதுலமன்றுஞ் லசால்ல்க ம்ல்வி ம்ல்லொமல்
அறியாடமயிியலெியய தமது ம்ாலெத்டத்க ம்ழித்து
மாணடுியபாகன்றைர்! எல்லொ அருளம் இர்கம்மும்
உடடைய இடறைவன் நம்ககு இந்தப் பிறைவிடய்க
லம்ாடுத்த்து லவறுஞ் ியசாறு தன்பதற்கும்.
லபாருள ியசரப்பதற்குந்தானா? மற்றும் இந்த
உடைம்டப பாதும்ா்ககு மும்த்தால் அறிடவ
வுர்த்து அறிடயடமடயத் லதாடலெத்து
அவனது ியபரன்பத்டதப் லபறுதற்ம்ன்ியறைா?
இம்டம யின்பங்ம்டுச் லசிவடவயாயடடைந்து
மகழ்ந்தருத்தற்குங் ம்ல்வியறிவு ம்ட்டைாயம்
ியவணடைப்ப்டுவதாகும். உயர்ந்த
ம்ல்வியறிவில்லொதவன் எிவவுவு லபாருடுச்
ியசர்த்துடவத்தாமம் எிவவுவு உணவுப்
பணடைங்ம்டுத் லதாகுத்து்க லம்ாணடைாமம்
அவற்டறை நுட்பமாயத் துயத்து மககழம் வழி

யறியாடமயால் துன்பத்தியலெியய
கடைந்துயழன்று மாயந்து ியபாவன். ஆம்ியவ,
இம்டமயின்பத்டதப் லபறைியவணடுவார்்ககுங்
ம்ல்வியறிவு முதன்டமயாகு லமன்படத
எல்லொருங் ம்ருத்தற் பதத்தல் ியவணடும்.
ஆம்ியவ, டம்த்லதாழிடலெியய லபரதாம் எணணி
அதற் புகுந்தவர்ம்ளங் ம்ல்வியறிடவப்
லபறுதற்கு இடடையறைாது முயல்ல் ியவணடும்.
ஐியராப்பா முதலொன அயல்நாடும்ளி மளு
ியமன் ம்கம்ியுா ம்ல்வியறிவில்லொமல் எத்டதம்ய
லதாழிடலெயுஞ் லசயயமாட்டைார்ம்ள. அவர்ம்ளில்
எந்த்த்லதாழிடலெச் லசயகன்றைவர்ம்ளங்
ம்ல்வியறிவிற் சறைந்தவராியய
ம்ாணப்படுகன்றைனர். அதனால், அவர்ம்ள
நம்மியனார்்ககு நீணடைம்ாலெம் பி்ட்ககும் ஒரு
டம்த்லதாழிடலெ மெம்ச் சுருங்கய ம்லெத்தற்
சுருங்கய லசலெவில் ியநர்த்தயாம்வுந்
தறைடமயாம்வஞ் லசயது மு்ட்ககன்றைனர்.
ம்ல்வியறிவில்லொ நம்மியனார் தம்டம
வருத்தயும், வாயற்றை மாடு. குதடரம்டு

வருத்தயுஞ் லசயயும் ஒரு டம்த்லதாழிடலெ,
ஐியராப்பிய நன்ம்கம்ள தம்ககுளு
ம்ல்வியறிவால் அருடமயான லபாறிம்டு
(இயந்தடரங்ம்டு) அடமத்து
அவற்றினுதவியால், தம்ககும், பிறை உயர்்ககுந்
துன்பமென்றி இனிது மு்ட்ககன்றைனர்.
இன்னுமெவர்ம்ள தங்ம்ள்ககுளு ம்ல்வியறிவின்
ியமன்டமயால் நாள்ககுநாள எல் முயற்சயிமம்
பிடறைியபால் வுர்ந்ியதாங்க வருதடலெயும்,
அஃததல்லொ நம்மியனார் அம்முயற்சம்ளிற்
குடறைமதியபால் ியதயந்துியபாதடலெயும் அறியார்
யார்? ஆடம்யால், எத்தடம்ய முயற்சம்ளிற்
புகுியவாரும் முதலற் ம்ல்வியறிடவப்
லபறுதலற் ம்ருத்தூன்றை்க ம்டைவராம்.
இனி்க, ம்ல்வியறிவின் உதவிலம்ாணடு
லசயயப்படும் எல்லொ்க டம்த்லதாழில்
முயற்சம்ளம் உழவு, லநசவு, வாணிம்ம் என்னும்
்ன்று பகுதயிியலெ அடைங்கும். அவற்றுள,
உழவுத் லதாழில் உடைம்டபப் பாதும்ாத்தற்கு
முதன்டமயான உணவுப்லபாருளம்டுத்

தருவலதான் றைாடம்யால் அது மற்டறை
யிரண்டமஞ் சறைந்த்லதன்று ஆன்ியறைாரால்
உயர்த்து டவ்கம்ப்படுவதாயிற்று. இிவவுணடம,
“சுழன்றும் ஏர்ப்பிளடு துலெம்ம் அதனால்
உழந்தும் உழியவ தடலெகு
என்று தருவளளவ நாயனாரும்
“ஆற்றைங் ம்டரயின் மரமும் அரசறிய
வற்றிருந்த வாழ்வும் விகழமன்ியறை – ஏற்றைம்
உகழதுணடு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்டலெ ம்ணடீர்
பகழதுணடு ியவியறைார் பணி்ககுகு
என்று ஔடவயாரும் அருளிச்லசயத
லமயம்லமாழிம்ுால் அறிந்து்கலம்ாளுப்படும்.
இிவவுவு சறைந்த்லதாழிடலெ நம்நாட்டைவர்ம்ள
சறிதுந் தாழ்வாம் நிடனயாமல் அதடனப்
பலெவடம்யாமம் பயன் மெம்த் தரும்ப்ட
ியமன்ியமற் லபரும்ச்லசயதல் ியவணடும்.
அலமர்கம்ா. ஐியராப்பா முதலொன

நாடும்ளிமளு ியமியலொர்ம்ள நிலெத்டத
வும்படுத்துதற்குரய புதய புதய முடறைம்டு்க
டம்யாணடு ம்ாலெத்தற்ியம்ற்றை பயிர்ம்டு
விடுவித்து ஏராுமான தானியங்ம்டுயும்,
மற்றைப் பணடைங்ம்டுயும், உணவப்
லபாருளம்டுயும் லபறுகன்றைார்ம்ள. மடழ
லபயய ியவணடுங் ம்ாலெத்து மடழ
லபயயாவிட்டைாமம் அதனால் அவர்ம்ள ியம்டு
உறைாமல் மென் விு்ககும்ளின் உதவியினாமம்,
ியவறுசலெ முடறைம்ளினாமம் பயிர் பச்டசம்டு
விடுவித்து்க லம்ாளளகறைார்ம்ள. நம்
நாட்டைவர்ம்ியுா என்றைால், ஒரு மடழ
தவறினாமம், பயிர் பஞ்சத்தற்குளுாக மெம்வுந்
துன்புறுகன்றைார்ம்ள. ியமமம், பலெபலெ
பயிர்ம்ளின் தன்டமம்ட்கடசயப் பலெதறைப்பட்டை
எரு்கம்டு அவர்ம்ள தறைடமயாம்ச்
ியசர்ப்பதுியபாலெ, நம்மவர்்ககுச் ியசர்்கம்த்
லதரயாது. பயிர்ம்ட்கு த்கம்வாறு லசிவடவயான
எருச் ியசர்்கம் நம்மவர்ம்ளங் ம்ற்று்க
லம்ாளவார்ம்ுாயின் இப்ியபாதடடையும்
மதயத்தனும் பதன்மடைங்கு மெகுதயான

மதயத்டதப் லபறுவார் ம்லுன்பதல்
எட்டுடணயும் ஐயமென்று; இங்ஙனியம
பயிர்த்லதாழிலல் அறியற்பாலெனவாய உளு
நுட்பங்ம்ள எணணிறைந்தன. இடவ லயல்லொங்
ம்ல்வியறிவின்றி வரமாட்டைா. ஆடம்யால்,
இவற்டறை்க ம்ல்வியறிவால் ஆராயந்தறிந்து
உழவுத்லதாழிடலெச் சறை்கம்ச் லசயவார்ம்ுாயின்
நம்வர்ம்ளம் நம் நாடும் மற்றை எல்லொடரயும்,
எல்லொ நாடும்டுயும் விடை மெம்ச் சறைந்து
விுங்குலமன்பது தணணம்.
இனி, உழவுத்லதாழிம்ககு அடுத்த நிடலெயில்
அம்த்தயமாம்ச் லசயற்பாலெது, லநயதற்
லறைாழிியலெ யாகும். நாம்ரம் வாழ்்கடம்யுளு
எத்தறைத்தவர்ம்ளந் தமுடைம்டம மடறைத்தற்கு
ஆடடைம்ள ியவண்ட நிற்கன்றைன ரல்லெியரா?
“ஆடடையில்லொ மனிதன் அடர மனிதன்கு என்றை
பழலமாழிப்ப்ட ியமியலெ துணியில்லொதவர்
விலெங்கும்ளினுந் தாழ்ந்தவராம்்க ம்ருதப்படுவர்.
விலெங்கனங்ம்ட்ம்ாயினும், ியமற்ியபார்டவ

ியபான்றை மயிர்்கம்ற்டறைம்ளங், குடறைம்டு
மடறைத்தற்கு வாற்புறைங்ம்ளங் ம்டைவுுருுால்
அடமத்து்க லம்ாடு்கம்ப்பட்்டரு்ககன்றைன.
ம்கம்ியுா பகுத்தறிவு உடடையவராயிருத்தலொல்
அவர்ம்ட்கு அவற்டறை்க லம்ாடுத்தலெர். அவர்ம்ள
தமதறிவுலம்ாணடு ஆடடை லநயது உடு்கம்
ியவண்டயவர்ம்ுாயிரு்ககன்றைார்ம்ள. உடைம்டபப்
பாதும்ாத்தற்கு இன்றியடமயாச் சறைப்பனிதான
உணடவத் தருதல் பற்றி உழவுத் லதாழில்
எல்லொத் லதாழிலமம் ியமலொனலதன்று
லசால்லெப்ப்டனுந், தீவிடன ஒரு சறிதுமெல்லொத
லதாழில் எதுலவன்று ஆராயுமெடைத்து, அது
லநயதற்லறைாழிலொம்ியவ யிருத்தலொல்,
அிவவடம்யில் அஃதது உழவுத்லதாழிலமம்
ியமலொனலதன்ியறை லம்ாளுப்படும்.
இதுபற்றியன்ியறைா, லதயவப் புலெடம
தருவளளவநாயனார் உழவுத்லதாழிடலெியய
சறைப்பித்து்க கறினாராயினும், தாம் லநயதற்
லறைாழிடலெியய லசயது லம்ாணடு உயிர்
வாழ்ந்தனர். உழவு லசயயுங்ம்ால சற்றுயிர்ம்ள
சலெ பலெ மாளதலன், அதற் சறிது தீவிடன

உணலடைன்றும், லநயதற் லறைாழிலல்
ஓருயிர்்ககுத் தீங்கன்டமயின் அதற் சறிதுந்
தீவிடன யில்டலெலயன்றும் அறிதல் ியவணடும்.
இத்துடணச் சறைந்த லநயதற் லறைாழிடலெ
அயல்நாட்டைவர்ம்ள வியப்பான பலெ
லபாறிம்டுடமத்து நிரம்பத் தறைமாம் நடைத்த
அுவறிந்த மதயத்டத எயத,
நம்நாட்டைவர்ம்ியுா, ம்ல்வியறிவின்டமயால்
இதல் மெம்வும் பிற்பட்டை நிடலெயிடன யடடைந்து
ஏடழம்ுா யிரு்ககன்றைார்ம்ள. இனியாயினும்,
அவர்ம்ள அங்ம்னங் ம்ல்விடய இம்ழ்ந்தராது,
அதடன தாமுங் ம்ற்றுத் தம்ம்கம்ட்கும் நன்கு
ம்ற்பித்து லநயதற்லறைாழிடலெச் லசிவடவயாய
நடைத்த வாழ்வாராம்.
இனி, உழவுத்லதாழிலொனும்,
லநயதற்லறைாழிலொனும் உணடைா்ககய
லபாருளம்டு ஒன்றைற் லம்ான்று
லதாடலெவாம்வுளு பற்பலெ நாடும்ளிமம் உளு
ம்கம்ட்குப் பயன்படும்ப்ட ியசர்பித்தற்கு
வாணிம்மானது மெம்வும் உதவி லசயவதாகும்.

இத்லதாழில் நடடைலபறைாதானால் எல்லொரும்
எல்லொப் லபாருடுயும் லபற்று இன்புற்று
வாழல் மு்டயாது. எந்லதந்த நாட்்டல் எந்லதந்த
லபாருட்ம்ள நயமாய்க கடடை்ககு லமன்படத
ஆராயந்தறிந்து, அவற்டறை ஓரடைத்தற்
லறைாகுத்துப் பலெர்்ககும் பயன்படுத்த தாமும்
பயனடடைதற்கு்க ம்ல்வியறிவு ம்ட்டைாயம்
ியவணடைப்படும். வாணிம்ம் நடைாத்துவார்்ககு்க
ம்ல்வியறிவு அம்த்தயமாய
ியவணடைப்படுலமன்படத உணர்ந்த
அயல்நாட்டைவர்ம்ள ம்ல்வியில்லொதவர்ம்ுாய்க
ம்ாலெங் ம்ழ்ககன்றைனர். இவர்ம்ளில் எிவவுவு
பணம் படடைத்தவர்ம்ுாயிருந்தாமம்,
இவர்ம்டு்க ம்ல்வியறிவில் சறைந்த அயல்நாட்டு
வாணிம்ர்ம்ள ஒரு லபாருட்படுத்துவியத இல்டலெ.
இங்ஙனாதாங் ம்ல்வியறிவுடடைய பிறைரால்
இம்ழப்படுதல் உணர்ந்தாயினும், இனிியமல்,
தாமுந், தம் ம்கம்ளந், தம்மெனத்வருங் ம்ல்வியில்
ியமம்பட்டு விுங்ம் முயன்று, அதனால் வாணிம்
வாழ்்கடம்டய எல்லொரும் பும்கழம்ப்ட நடைாத்தச்
சறைப்லபயதுவாராம்!

6. ம்ல்விியய அழியாச் லசல்வம்

“லவளுத்தால் அழியாதுலவந் தழலொல்
ியவம்ாது ியவந்தராமங்
லம்ாளுத்தான்மு்டயாது லம்ாடுத்தாமம்
நிடறைவன்றி்க குடறைவுறைாது
ம்ளுர்்கியம்ா பயமெல்டலெ ம்ாவம்கியம்ா
மெம் எளிது ம்ல்விலயன்னும்
உளுத்ியத லபாருளிரு்கம்ப் புறைம்பாம்ப்
லபாருளியத்ட யுழல்கன்றைாியரகு
சலெ நாளில் ியதான்றிச் சலெநாளிலருந்து
சலெநாளில் மடறைந்து ியபாவதாகய இம்
ம்கம்ளடைம்பிற் பிறைந்தவர்ம்ுான நாம்
எந்தவடம்யான லசல்வத்டதப் லபறுதற்கு
முயலெல் ியவணடுலமன்றைால், என்றும
அழியாத்தாய, நம் உடைம்பு அழிந்தாமந் தான

அழியாமல் நமது உயிியராடுியசர்ந்து நம்டம
எல்லொப் பிறைப்பு்கம்ளிலமந் லதாடைர்ந்து
வருவதாய உளு அழிவில்லொப் லபருஞ்
லசல்வத்டதியய அடடைதற்கு்க
ம்ண்ணங்ம்ருத்துமாய இரு்கம்ியவணடும். ஏன்?
அழியாத லசல்வத்டதியய லபறைியவணடு
லமன்னும் விருப்பம் நம்மெல்
ஒிவலவாருவரடைத்தும் இயற்டம்யாம்ியவ
ம்ாணப்ப்டுவதாமம், அிவ விருப்பம்
இல்லொதவர்ம்டு எிவவிடைத்தும் எ்கம்ாலெத்துங்
ம்ாணடைல் கடைாடமலயானுலமன்ம். ஒரு தங்ம்ள,
இரணடு தங்ம்ளிற்கழந்து ியபாகுஞ்
சீடமத்துணிம்டு வாங்ம் விரும்புகன்ியறைாியமா?
பன்னிரணடு பதடனந்து தங்ம்ள கழியாமல்
அகழத்தமாயிரு்ககும் நாட்டுப் புடைடவம்டு
வாங்ம் விரும்புகன்ியறைாமா? விடலெ சறிது
மெகுதயாய இருந்தாமம் அகழத்தமாய
நீ்டத்தரு்ககும் ஆடடைம்டு யல்லெியவா வாங்ம்
ஆவல்லம்ாளகன்ியறைாம்? சறிது டம்தவறினாமங்
கீழ்விகழந்த லநாறுங்கப் ியபாகும்
மட்பாணடைங்ம்டுப் புழங்ம்

விரும்புகன்ியறைாியமா? புழங்ம்
விரும்புகன்ியறைாியமா? கீியழ தவறி விகழந்தாமம
உடடையாமல் வமவாய உளு லசப்பு்க ம்வங்ம்ள
பித்தடு்க ம்லெங்ம்டு்க டம்யாு
விரும்புகன்ியறைாமா? விடலெ ஏறியிருந்தாமங்
நீணடைநாட் பயன்படுஞ் லசப்பு்கம்லெங்ம்ு
பித்தடு்க ம்லெங்ம்டு யல்லெியவா லபாருள
லம்ாடுத்து வாங்ம் விடழகன்ியறைாம்? இங்ஙனியம
நாம் நாியடைாறுங் டம்யாணடு வரும்
லபாருளம்ளிமம் கடை விடரவிலெ
அழிந்துியபாம்ாமல் நீணடைநாள நிடலெத்தரு்ககும்
லபாருளம்டுியய நாம் அடடைய விரும்புதலொல்,
நம்மெல் ஒிவலவாருவரு்ககும் அழியாச்
லசல்வத்டதியய லபறைியவணடுலமன்னும் அவா
இயற்்டம்யாம்ியவ ியவரன்றி நிற்கன்றைது.
இங்ஙனம் அழியாச் லசல்வத்டதியய அடடைய
ியவணடுலமன்னும் அவா நம்லமல்லொ ரடைத்தும்
இயற்டம்யாம் இருந்தாமம், முத்துச்சப்பியி
மளு முத்தன் ஒளியும், பாச ்்டய பவுத்தன்
நிறைமும், மாசயில் மடறைந்த மதயின் துலெ்கம்முங்,

கடடை ம்விழ்ந்த விு்ககன் ஒளியும்ியபால்
நம்டம ்்ட்கலம்ாண்டரு்ககும் அறியாடம
என்னும் இருளில் அம்ப்பட்டைவர்ம்ுாக நம்
அறிடவ இழந்து, அழியாச்லசல்வத்டத அடடைய
மு்டயாமல், நிடலெயின்றி அழிந்து ியபாகும்
லபாருளம்டுியய நிடலெயாம்ப் பிடழபடை
நிடனந்து, அவற்டறைப் லபறுவதமம அவற்டறை
நும்ர்வதமியம நமது ம்ாலெத்டத்க ம்ழித்து
வருகன்ியறைாம். பாருங்ம்ள! நம்மவர்ம்ளிற்
லபரும்பாலொர் மாடைமாளிடம்ம்டுயும் ஆடடை
அணம்லென்ம்டுயுந் தட்டுமுட்டும்டுயுந்
தன்பணடைங்ம்டுயும் நாடைம்்கம்ாட்சம்டுயும்
ியவ்ட்கடம் விடுயாட்டும்டுயுியம ியமலொன
லசல்வங்ம்ுா்கம்்க ம்ருத அவற்டறைப்
லபறுவதமம் அவற்டறை நும்ர்வதமம்
விடைாமுயற்ச யுடடைவர்ம்ுாய இரு்க்க்க
ம்ாணகன்ியறைாியம யல்லொமற், சறிதுியநர
மாயினும் அடை்கம் ஒடு்கம்த்ியதா ்டருந்து நம்டமப்
படடைத்த சவலபருமாடன நிடன்கம்வும்,
நம்டமப்ியபாலெியவ அிவவாணடைவனாற்
படடை்கம்ப்பட்டை உயிர்ம்ளின் நன்டமடய்க

ம்ருதவும், அடவ பசயாமம் ியநாயாமம்
வருந்துவடத்க ம்ணடு மனங்ம்சந்து இரங்கத்
தம்மால் இயன்றி அுவு அவற்றிற்கு ஒரு
டம்ப்பி்ட உணவாவது ஒரும்ாசு மருந்தாவது
உதவி அவற்றின்
துன்பத்டதப்ியபா்கம்வுந்,லதயவப்புலெடமத்
தருவளளவநாயனார் ஔடவப் பிராட்்டயார்
ம்ாடர்கம்ால் அம்டமயார் ியச்ககழார் லபருமான்
முதலொன உயர்ந்த அறிவுடடைியயாரால்
அருளிச்லசயயப்பட்டுளு அரும்லபரு
நூல்ம்டு ஓத உணரவும் முயற்ச
வாயந்தவர்ம்ுாய உளு ஆணலபணபாலெடர்க
ம்ாணபது அரதனும் அரதாயப் ியபாயவிட்டைியத!
ஆ! நாம் நிடலெயாம் நிடனந்த மாடைமாளிடம்ம்ள
ஆடடை அணிம்லென்ம்ள தட்டுமுட்டும்ள
முதலொனடவம்ள எல்லொம் நாம்
நிடனந்தவணணம் நிடலெயாம்
இருப்படவதாமா? இல்டலெ, இல்டலெ. சலெ
ஆணடும்ள்ககுமுன் ஐதராபா்கம்த்தமம்
வாணியம்பா்டயிமம் ியநர்ந்த லபரயலதாரு

லவளுப் லபரு்ககனால் எத்தடன வடும்ள
எத்தடன மாளிடம்ம்ள நிலெமட்டைமாம்த்
துடடை்கம்ப்பட்டு இருந்த இடைமுந் லதரயாமல்
அழிந்துியபாயின! அிவவடும்ியுாடு
அிவவடும்ளில் இருந்த எிவவுவு பணடைங்ம்ள
எிவவுவு ஆடடை அணம்லென்ம்ள அழிந்து
ஒழிந்துியபாயின! அப்ியபாது அங்ியம் லபருஞ்
லசல்வர்ம்ுா யிருந்தவர்ம்லுல்லொந் தம்மால்
அருவருந்து ஒது்கம்ப்பட்டை ஏடழ்க
கு்டம்கம்டு்க ம்ாட்்டமம் இழிந்தநிடலெடய
அடடைந்தவர்ம்ுாக, உணணச் ியசாறும் உடு்கம்த்
துணியும் இன்றித் தத்தளித்த லதல்லொம் நாம்
ியம்ட்டு லநஞ்சம் லந்ககுருக வருந்தனம்
அல்லெியமா? ஆயிரத்துத் லதாளுாயிரத்து
எட்டைாம் ஆண்டல் ியமற்குத்தடசயில் உளு
சறைந்த நம்ரமாகய லமசனாப் பட்்டனமானது
நிலெ அதர்ச்சயினால் அழிந்து நீரு்ககும்
லநருப்பு்ககும் இடரயானதும், அப்ியபாது
அப்பட்்டனத்தலருந்த ஐந்தடு்ககு ஆறைடு்ககு
மாளிடம்ம்ளம், அவற்றில் இருந்த அரயலபரய
பணடைங்ம்ளம், அவற்றில் இருந்த

நூறைாயிர்கம்ண்கம்ான மாந்தர்ம்ளம், அுவற்றை
லசல்வங்ம்ளம் லநருப்பில் லவந்து நீரல்
அமெழ்ந்தப்ியபான வரலொறும்டு லயல்லொம்
நிடன்ககும் ியபாது, நாம் நிடலெயாம்
நிடனத்தரு்ககுஞ் லசல்வங்ம்ளஞ்
லசல்வங்ம்லுன்று ம்ாணப்படுமா? அவற்டறை
மத்ககும் நமது அறிவும் அறிலவன்று
லசால்லெப்படுமா?
சலெ நாங்ம்ளின்முன் ியமற்ியம்யுளு ஐியராப்பா்க
ம்ணடைத்தல் நடடைலபற்றை லவளடு்கம்ார்ர்
சணடடையினால் விடுந்த அழிவிடன, ஐியயா!
என் ஒரு நாவினால் எங்ஙனஞ் லசால்ியவன்!
எங்ியம் பார்த்தாமஞ் லச்கம்ச் லசியவலலென்றை
லசந்நீர்்க ம்ுரயும், பிண்கம்ாடும், பரங்க
லவ்டயுங் க்ககுரல் ஒலயுமாய இருந்தனியவ!
அத் ியதயங்ம்ளிமளு பத்துப் பதடனந்து
மாடைமாளிடம்ம்ள்ககுந்
ியதவியம்ாட்டைங்ம்ள்ககும் நமது லசன்னபட்்டனம
முகழதும் ஈறடைாம் டவத்தாமம், ஈறது அவற்றிற்கு
ஒிவவாியத! அப்ப்டப்பட்டை உயர்ந்த

ம்ட்்டடைங்ம்லுல்லொம் பரங்க லவ்டம்ுால்
தம்ர்்கம்ப்பட்டுப் பாழாய்க கடை்ககன்றைன!
எத்தடன அரசர்ம்ள! எத்டன லசல்வர்ம்ள!
எத்தடன ியபார்வரர்ம்ள! இச் சணடடையில்
மாயந்து ியபானார்ம்ள! ியநற்று ஆடடை
யணிம்லென்ம்ள அணிந்து அறுசுடவ யுணவு
உணடு தம்டம மறைந்து
அம்ங்ம்ளித்தருந்தவர்ம்லுல்லொரும் இன்று
அவற்டறை முற்றும் இழந்து மடனவி லயாருபுறைம்
ம்கம்ள ஒருபுறைமாய்க டம்யறுந்து ம்ாலெறுந்து
ம்தறினியர! ஐயியம்ா! இச் சணடடையினால்
ியநர்ந்துவந்த அழிவும்டு அறிந்து டவத்தும்,
இன்னும் நாம் இிவலவளி ஆரவாரங்ம்டுச்
லசல்வங்ம் லுன்று எணணலொமா?
இதுபற்றியன்ியறைா,
“லதயவச் சதம்பரத்ியதவா உன்சத்தந்
தரும்பி விட்டைாற்
லபாயடவத்த லசாப்பனமாம் மன்னார்வாழ்வும்
புவியுலமங்ியம்
லமயடவத்த லசல்வலமங்ியம் மணடைலீ ம்ர்தம்

ியமடடைலயங்ியம்
டம்டவத்தநாடைம்சாடலெ லயங்ியம்
யிதும்ணமய்கியம்கு
என்று பட்்டனத்துப் பிளடுயாரும்
அருளிச்லசயதார்?
இங்ஙனம் லவளுத்தால் அழிந்துியபாவதுத்
லவந்லநருப்பால் லவந்லநருப்பால்
லவந்துியபாவதும் அரசர்ம்ுாற்
டம்ப்பற்றைப்படுவதுங் லம்ாடு்கம்்க லம்ாடு்கம்்க
குடறைந்து ியபாவதுங் ம்ளவர்்கம்ாம் நம்டம
அஞ்சுவிப்பதும் பாதும்ாப்பதற்கு மெகுந்த
வருத்த்த்டதத் தருவதமான இச் லசல்வம்
நம்மால் எந்ியநரமும் விரும்பத்த்கம்தன்லறைன்பது
இதனால் இனிது விுங்குகன்றைதன்ியறைா?
இிவவாறு லசால்மதடலெ்க லம்ாணடு நாம்
லசல்வத்டத ியவணடைாமல் வறுடமபட்டு இந்த
மண்ணலெகல் வருந்தியய ம்ாலெங்ம்ழி்கம்ியவணடு
லமன்று நீங்ம்ள நிடனத்தல் கடைாது. நமது
மண்ணலெம்வாழ்்கடம் இனிது நடைப்பதற்கும்,

பிறை உயிர்ம்ளின் துன்பத்டதப்ியபா்ககும் ஈறடம்
அறைங்ம்டுச் லசயவதறைகும், மற்றை நல்லெ
முயற்சம்டுச் லசயவதற்கும் இன்றியடமயாது
ியவணடைப்படும் லபாருடுச் ியசர்த்து, ஆரவாரம்
இல்லொமமம், எல்லொந் தன்கியம் என்று
எணணாமமந் தன்ககும் பிறைர்்ககும்
பல்வடம்யால் நல்லெ பயன்ம்ள விடுயும்ப்ட
அதடனப் பயன்படுத்தல் ியவணடுலமன்பியத
எனது ம்ருத்தாகும்.
இன்னும், இிவவழிந்துியபாகும் லபாருடுப்
படடைத்தவர்ம்ளம் படடையாதவர்ம்ளமாகய
எல்லொரும் லவளுத்தால் அழியாதாய
லவந்தழலொல் ியவம்ாதாய அரசர்ம்ுாமங்
டம்ப்பற்றைப்படைாதாய்க லம்ாடு்கம்்க லம்ாடு்கம்்க
குடறையாதாய்க ம்ளவர்ம்ள்கம்ாம் அஞ்வ
ியவணடுவது இல்லொதாய நமது அறிவினுளியு
இருத்தலொற் பாதும்ாப்பதற்கு எளிதாய விுங்கும்
அழியாச் லசல்வமாகய ம்ல்விப்லபாருடுப்
லபறுதற்கு மெம்வும் முயற்சயுடடையவர்ம்ுாய
இரு்கம் ியவணடும்; இதுபற்றிியய,

“லவளுத்தால் அழியாதுகு என்னும் அரய
பாட்டு இந்த்க ம்ட்டுடர்ககு முதலொம்
எடுத்து்கலம்ாளுப்பட்டைது. லசல்வமானது
லவளிியயயுளு பருப்லபாரு ுாதலொல்
லவளுத்தால் அழியும் லவந்தழலொல் ியவகும்;
ம்ல்வியானது லவளுத்தால் அழியும்
லவந்தழலொல் ியவகும்; ம்ல்வியானது நமது
உடரப்பற்றி உளியு யிரு்ககும்
நுணலபாருுாடம்யால் லவளுத்தன் அழியாது
லவந்தழிலல் ியவம்ாது; லசல்வமானது லபான்
நிலெம் வடு முதலய பருப்லபாருுாயிருத்தலொல்
அரசர்ம்ுாற் டம்ப்பற்றைவும் படும், ம்ல்வியானது
அறிவுருவான நுணலபாரு ுாடம்யால்
அவர்ம்ுாற் ம்வரப்படை மாட்டைாது;
லசல்வமானது பிறைர்்ககு எடுத்து்க லம்ாடு்கம்்க
லம்ாடு்கம்்க குடறைந்துியபாகும், ம்ல்வியானது
பிறைர்்ககு எடுத்துச் லசால்லெச்லசால்லெ
அுவில்லொமற் லபருகும். லசல்வத்டத
டவத்தருப்பவர்ம்ள எங்ியம் ம்ளவர் வந்து
தரு்ட்கலம்ாணடு நம்டமயுங்
லம்ான்றுவிடுவார்ம்ியுா என்று எந்ியநரமும்

அச்சத்தியலெியய ம்ாலெங்ம்ழி்கம் ியவணடும்.
ம்ல்விடய டவத்தரு்ககும் புலெவர்ம்ியுா
அங்ஙனங் ம்ளவர்்ககுச் சறிதும் அஞ்ச
ியவணடுவதல்டலெ; லசல்வத்டதப்
பாதும்ாப்பதற்கு அுவு ம்டைந்த முயற்ச
ியவணடும், ம்ல்விடயப் பாதும்ாப்பதற்கு
அத்தடம்ய வருத்தம் ியவணடுவதல்டலெ.
இங்ஙனலமல்லொங் ம்ல்வியானது
லசல்வத்தனுஞ் சறைப்புடடைய அழியாச்
லசல்வமாய இருத்தலனாியலெியய
லதயவப்புலெடமத் தருவளளவநாயனார்,
“ியம்்டல் விகழச்லசல்வங் ம்ல்வி லயாருவற்கு
மாடைல்லெ மற்றுப் பிறைகு
என்றும், ஔடவப் பிராட்்டயார்,
“மன்னனும் மாசறை்க ம்ற்ியறைானுஞ் சீர்தூ்ககன்
மன்னிற்ம்ற்ியறைான் சறைப்புடடையன் –
மன்ன்னு்ககுத்
தன்ியறை சமல்லொற்சறைப்பில்டலெ ம்ற்ியறைார்்ககுச்
லசன்றைவிடை லமல்லொஞ் சறைப்புகு

என்றும் அருளிச் லசயதனர்.
ஆனாற் சலெர் ம்ல்வியானது
ஆணம்கம்ள்ககுத்தான் ியவணடுியம யல்லொமற்
லபணம்கம்ள்ககு ியவணடுவதல்டலெலயன்றும்,
படழய நாளில் மாதர்ம்ள எவருங் ம்ல்வி
ம்ற்ம்வில்டலெ லயன்றும், லபணம்ள ம்ல்விம்ற்ம்
ியவணடுலமன்று நூல்ம்ளிற்
லசால்லெப்படைவில்டலெ லயன்றுங் கறுவார்ம்ள.
உயிர்்கு என்றை லபாதுவடம்யில் விலெங்கும்ளம்
ம்கம்ளம் ஒப்பவர்ம்ியு யாவர்; உணவு ியதடுதல்,
ியத்டய உணடவ உணடைல், உறைங்ம்ல்,
இன்புறுதல் என்னுந் லதாழில்ம்ள
விலெங்கும்ள்ககும் உணடு, ம்கம்ள்ககும் உணடு;
ஆனால், ம்கம்ள விலெங்கும்ளினும்
உயர்ந்தவர்ம்ள என்று லசால்வது ஏன் என்றைால்,
நல்லெது இது தீயது இது என்று
பகுத்துணர்தலொனுந், தம்டமப்ியபான்றை உயிர்்ககு
இரங்கத் தம்மாலொன உதவி லசயதலொனுங்,

ம்டைவுடுத் லதாகழதலொனும், இங்ஙனலமல்லொந்
தமது அறிடவ வுரச் லசயதற்குரய
பலெநூல்ம்டு்க ம்ற்றைலொனுியம ம்கம்ள
விலெங்கும்ளினும் உயர்ந்தவராம்
எணணப்படுகன்றைனர். இிவவுயர்ந்த
அறிவின்லசயல்ம்ள இல்டலெயானால்
விலெங்கும்ள்ககு ம்கம்ள்ககுஞ் சறிதும்
ியவற்றுடம இல்லொமற்ியபாம். ம்ல்வி
இல்லொதவர்ம்ள விலெங்கும்ியுயாவர் என்றுங்,
ம்ல்வியில்லொதவர்்கள்ககு நுட்பமான அறிவு
சற்சலெ ியநரங்ம்ளிற் ம்ாணப்பட்டைாமம் அதடன
அறிவாம்ப் லபரியயார்ம்ள
லம்ாளுமாட்டைார்ம்லுன்றுங்,
ம்ல்வியுடடையவர்ம்ியு ம்ண்ணடடையவர்ம்ள
ஆவார்ம்ள அல்லொமல் மற்றைவர்ம்ள மும்த்தல்
இரணடு புண்ணடடையவர்ம்ியு
ஆவார்ம்லுன்றும் விு்ககுதற் ம்ன்ியறைா
தருவளளவநாயனார்,
“விலெங்லம்ாடு ம்கம்ள அடனயர் இலெங்குநூல்
ம்ற்றைாியராடு ஏடன யவர்கு

எனவும்,
“ம்ல்லொதான் ஒட்பங் ம்ழிய நன்றைாயினுங்
லம்ாளுார் அறிவுடடை யார்கு
எனவும்,
“ம்ண்ணடடைய லரன்பவர் ம்ற்ியறைார்
மும்த்தரணடு
புண்ணடடையர் ம்ல்லொ தவர்கு
இங்ஙனம் அறிவான்மெ்கம் ஆன்ியறைார்,
ம்கம்ுாயப் பிறைந்த எல்லொர்்ககுங் ம்ல்வி
இன்றியடமயாது ியவணடைற் பாலெியதயாலமன்று
கறியிரு்கம், அஃதது ஆணம்கம்ள்ககுத் தான்
ியவணடுியம யல்லொமற் லபண ம்கம்ள்ககு
ியவணடுவதல்டலெ லயன்று உடரப்ியபார்
உணடம அறிந்தாராவியரா லசால்மமென்ம்ள!
அருடமத் தாயமார்ம்ியு, லபணபாலொர்
ம்கம்ளினுந் தாழ்ந்த விலெங்கும்ாு

யிருந்தாலென்ியறைா அவர்ம்ட்கு்க ம்ல்வி ியவணடைாம்
என்னலொம்? இிவ வுலெம்வாழ்்கடம்டய நன்றைாம்
நடைத்தும் முடறையில் ஆணம்க்கடு்கம்ாட்்டமம்
மெகுந்த லபாறுடமயும் ஆழ்ந்த நுணணறிவும்
ியவண்டய அவர்ம்ட்கு்க ம்ல்விலயன்னுந்
தூணடைா மணிவிு்கடம்த் தராமல் அவர்ம்டு
அறியாடம என்னும் ியபர்இருளிற் ியபாம்ச்
லசால்மபவர்ம்ள உணடம அறிந்தாராவியரா
லசான்மென்ம்ள!
இனி, முற்ம்ாலெத்தருந்த ஔடவயார், பூதப்
பாண்டயன் லபருந்ியதவியார்,
ம்ாடர்கம்ாலெம்டமயார், மங்டம்யர்்கம்ரசயார்
முதலொன லபணமணிம்லுல்லொருங் ம்ல்வியில்
மெம்ச் சறைந்தவர்ம்ுா யிருந்தடம லதரந்தவர்
படழய நாளிற் லபணம்கம்ள எவருங் ம்ல்வி
ம்ற்ம்வில்டலெ லயன்று கறுவியரா லசான்மென்ம்ள!
“லபருந் தடைங்ம்ட் பிடறை நுதலொர்்க லம்லொம்
லபாருந்து லசல்வமுங் ம்ல்வியும் பூத்தலொல்

வருந்த வந்தவர்்க கீதமம் டவம்மம்
விருந்துமன்றி விடுவன யாடவியயகு
என்று ம்ல்வியிற் சறைந்த ம்ம்பர் கறியிருத்தலொல்
முற்ம்ாலெத்தல் இருந்த லபணம்கம்ள எல்லொருங்
ம்ல்வியில் வல்லெவர்ம்ாுய இருந்தார்ம்லுன்பது
இனிது விுங்ம்வில்டலெயா?
இனிப், லபணபாலொர்்ககு ஆடடை அணிம்லென்ம்ள
முதலொன ஒப்படனம்ள அவரவர் அுவு்ககுத்
த்கம்ப்ட சறிது சறிது ியவணடுவியதயாயினுங்,
ம்ல்வி யில்லொதவர்ம்ள்ககு இிவ வாடடை
யணிம்லெர்ம்ுால் உணடைாகும் அழகு
அழம்ாம்மாட்டைாதாகும் என்னுங் ம்ருத்லதாடு,
“குஞ்ச யழகுங் லம்ாடுந்தாடன்க ியம்ாட்டைழகும்
மஞ்சள அழகும் அழம்ல்லெ – லநஞ்சத்து
நல்லெம் யாலமன்னும் நடுவு நிடலெடமயாற்
ம்ல்வி யழியம் யழகுகு
என்று நாலெ்டயாலரன்னும் மெம்வும் பழடமயான

உயர்ந்தநூலற் கறியிருப்படத உணர்பவர்ம்ள
லபணம்கம்ள்ககு்க ம்ல்வி ியவணடைாலமன்று
லசால்லெத் துணிவியரா கறுமென் தாயமார்ம்ியு!
இனி, இங்ஙனலமல்லொம் ஆழ நிடனந்து
பார்்ககுங்ம்ால் ஆண ம்கம்ள்ககு்க ம்ல்வி இன்றி
யடமயாததாய இருத்தல் ியபாலெியவ,
அவர்ியபால் ம்கம்ட் பிறைப்பினரான
லபணம்கம்ட்குங் ம்ல்வியானது இன்றியடமயாத
அழிவில் லசல்வமாகுலமன்பது நன்கு
லபறைப்படுகன்றைது.
இனி, அழியாச் லசல்வமாகய ம்ல்விடய
லபற்று்க லம்ாளவதற்கு நாம் மெம்வும் முயன்று
வருவியதாடு, உயர்ந்த நூல்ம்டு்க ம்ற்று
வரும்ியபாியத அந் நுல்ம்ளிற் லசால்லெப்பட்டை
நல்லலொகழ்கம்ங்ம்ளிமம் நாம் பழக வருதல்
ியவணடும். ”ம்ற்ற்றிவார் ம்ணடைது அடை்கம்ம்
அடைங்ம்ாதார், லபாச்சாந்துந் தம்டமப்
பும்ழ்ந்துடரப்பர்கு என்றைப்ட நாம் சறிதும்
லபருடம பாராட்டைாமமஞ், லசரு்ககு

அடடையாமமம் பணிந்த லசால்மம் பணிந்த
லசயமம் உடடையமாய, எல்லொ உயிர்ம்ளிடைத்தும்
அன்பும் இர்கம்முங்ம்ாட்்ட, நல்லலொகழ்கம்த்தல்
வகழவாது எல்லொம்வல்லெ முகழமுதற் ம்டைவுுான
சவலபருமாடன மனலமாழி லமயம்ுால்
நிடனந்தும் வாழ்த்தயும் வணங்கயும்
உலெம்வாழ்்கடம்டய இனிது நடைாத்த நாமும்
பயன்லபற்றுப் பிறை உயிர்ம்டுயும் பயன் லபறைச்
லசயது வருதியலெ நாம் லபற்றை அழியாச்
லசல்வமாகய ம்ல்விடயப் பயன்படுத்தும்
முடறையாகும். இன்னுஞ்,
“யாவர்்க்ககுமாம் இடறைவற்லம்ாரு பச்சடலெ
யாவர்்ககுமாம் பசுவு்கலம்ாரு வாயுடறை
யாவர்்ககுமாம் உண்ணம்ியபாது ஒரு டம்ப்பி்ட
யாவர்்ககுமாம் பிறைர்்ககு இன்னுடரதாியனகு
என்னுந் தரு்லெநாயனார் தருவா்கடம்
இடடையறைாது நம் நிடனவில் டவத்து, நம்முள
அவரவர் லசயம்ககுத் த்கம்ப்ட இடறைவடன
வணங்கயும், ஆவிடனப் பாதும்ாத்தும், ஈறடம்

அறைங்ம்ு லசயதும், எல்லொரடைத்தும் இன்லசாற்
ியபசயும் ஒகழகுதியலெ அழியாச் லசல்வமாகய
ம்ல்வியாலொய பயனாகும்.

7. அறிவுநூற் ம்ல்வி
ம்ல்வியானது இருதறைப்படும் அடவ உலெம் நூற்
ம்ல்வி, அறிவு நூற்ம்ல்வி என்பனவாம்.
இவற்றுள உலெம்நூற் ம்ல்வி உடைம்டமப்ப
பற்றி்கலம்ாணடும் அறிவுநூற் ம்ல்வி உயிடரப்
பற்றி்கலம்ாணடும் நடடைலபறுவனவாகும்.
உயிரன் அறிவு விு்கம்த்தற்கு உடைம்பு
இன்றியடமயாத் துடணயாய இருத்தல்ியபாலெ,
அறிவுநூற் ம்ல்விடயத் தருதற்கும் உலெம்நூற்
ம்ல்வி இனிற்யிடமயா்க ம்ருவியாய
இரு்ககன்றைது. அறிவு விு்கம்ம் இல்லொத
உயிரு்ககு உடைம்பிருந்தும் பயன்படைாத்துியபாலெ,
அறிவுநூற்ம்ல்வி லபறைாதவர்ம்ள்ககு உலெம்நூற்
ம்ல்வி இருநதும் பயன்படுவது இன்றைாம்.
நறுமணங்ம்மழத் ியதன்ஒகழக இனிய பழங்ம்ு
குடலெகுடலெயாயத் லதாங்கும் ஒரு ியதமாந்
ியதாப்பிற்குச் லசல்லெ விரும்பினான் ஒருவன்,

அங்ியம் ியபாவதற்கு இடசந்த வழிடயத் லதரந்து
அதனூியடை லசன்று அிவவிடைத்டதச்
ியசர்வானானால், தான் நீணடைவழி
நடைந்துவந்ததனால் உணடைான பயடனப்
லபற்றுப் பசயுங் ம்டுப்புந் தீர்ந்து
மகழ்ந்தருப்பான்; அிவவாறைன்றி அிவ வழியில்
உளு சலெ புல்லய ம்ாட்சம்டுியய
ம்ணடுலம்ாணடு உடைம்பிமளு வலடம
குடறையும் ியநரம்வடரயில் வழியிியலெியய
ம்ாலெங்ம்ழித்துவிடுவானாயின், மெகுந்த பசயுங்
ம்டுப்பும் வந்து ்்ட்கலம்ாளு ியமற்லசால்லெ
மாட்டைாதவானய அிவவழியினிடடைியய ியசார்நது
விகழந்து உயிர் துறைப்பான்.
அதுியபாலெியவ, அறிவுநூற் ம்ல்விடயப் லபறுதற்
லபாருட்டைாம்ியவ வந்த இம்ம்கம்ள யா்கடம்யி
லருந்தும், மு்டவாம் அதடன அடடைதற்கு
முயலொமல் உலெம்நூற் ம்ல்வியுவில் ஒருவன்
நின்று விடுவனானால், அவலனடுத்த இம்
ம்கம்ட்பிறைவி லவறும் பாியழயாவது தணணம்
உயிரானது தன்ம்ண உளு அறியாடம முற்றுந்

லதாடலெயப் லபற்றுப் ியபரறிவு விு்கம்ம்
உடடையதானவுடைியன பிறைவி எடுத்தமம்
நின்றுியபாகும். உயிர்ம்ட்கு உடைம்பும்ள
அடுத்தடுத்து வருவலதல்லொம் அிவ வுயிர்ம்டு்க
ம்விந்து நின்றை அறியாடமடய நீ்கக அறிடவ
எகழப்புதற் லபாருட்டைாம்ியவ யாம்லொன்,
அறியாடம ியதயந்து அறிவு எகழம் வடரயில்
அடவ பிறைவிம்ளிற் சுற்றிச்சுற்றி வரும். ஆம்ியவ,
அறிவுநூல்ம்டு்கம்ற்று அறியாடமடய
நீ்கம்ாதவன் ியமன்ியமற் பிறைவிலயடுப்பவனாய
இருத்தலன், அவன தன்ககு உடைம்பும்டுப்
படடைத்து்க லம்ாடுப்பதான ஓயாத ியவடலெடய்க
ம்டைவுள்ககுத் தருபவன ஆவன்; இது
குறித்தன்ியறைா பட்்டனத்த்டம்ளம்,
“மாதாஉடைல் சலத்தாள வல்விடனியயன் ம்ால்
சலத்ியதன
ியதவாவுங் டம்சலத்து விட்டைாியன – நாதா
இருப்டபைர் வாழ்சவியன இன்னுியமார்
அன்டன்க
ம்ருப்டபைர் வாராடம்க ம்ாகு

என்று அருளிச்லசயதனர்.
ியமமம், உயிர்்ககு உறுததரும் அறிவுநூற்
ம்ல்விடய்க ம்ல்லொது, உடைம்டபப்
பாதும்ாத்தற்குமட்டும் பயன்படும் உலெம்நூற்
ம்ல்விடயப் பயில்வது லவறுங் கஹவுதலொம்ியவ
மு்டயும். ஏலனன்றைால், நிடலெயாயுளு உயிரன்
நன்டமடய நாடைாது, நிடலெயின்றிச் சலெ
நாளிியலொ சலெ தங்ம்ளிியலொ அல்லெது சலெ
ஆணடும்ளிியலொ மடறைந்து ியபாகும் உடைம்பு்ககு
உணவு ியத்ட்க லம்ாடுத்தற்கு மட்டும்
பயன்படுகன்றை உலெம்நூற் ம்ல்விடய வாயஓயாது
கல்க ம்ற்றைல் நிடலெயான பயடனத் தராடமயின்
அது லவற்லறைாலியயாயப் ியபாவதன்றி ியவறு
அது தரும் ியபறு என்டன? இிவவுணடமடய
உணர்த்தும்ற்ம்ன்ியறை,
அலெகுசால் ம்ற்பின் அறிவுநூல் ம்ல்லொ
துலெம்ந்நூல் ஓதுவலதல்லொங் லம்ாணடு
தடுமாற்றைம்

கஉந் துடணயல்லொற் லம்ாணடு தடுமாற்றைம்
ியபாஒந் துடணயறிவார் இல்கு
என்று நாலெ்டயார் கறுவதாயிற்று.
இனி, அறிவுநூற்ம்ல்விடயப் லபற்றைவர்
மறுடமயில் இன்பத்டத அடடைவலரன்று
பலெருங் கறு்க ம்ாணகன்ியறைாியமயல்லொமல்,
இம்டமயில் மற்றைவர்்ககல்லொத சறைப்பிடனப்
லபறை்க ம்ாணகன்ியறைாம் இல்டலெியய; எல்லொரும்
உணடு உடுத்து உறைங்கச் சாதல்ியபாலெியவ
அவரும் உணடுடுத் துறைங்கச் சாகன்றைனர்;
இன்னும் நன்றைாம் ஆராயந்து பார்்ககுங்ம்ால்
உலெம்நூற் ம்ல்வியில் மெ்கம்வர்ம்ியு இம்டமயில்
எல்லொச் சீருஞ் சறைப்பும் இன்பமும்
லபறுகன்றைனர் ம்ட்புலெனு்ககும் நமது
நிடனவு்ககும் எட்டைாத மறுடமயில் இன்பத்டத
அடடையலொலமன நிடனந்து அறிவுநூற் ம்ல்வியிற்
ம்ாலெத்டத்க ம்ழிப்பவர் ம்டடைசயில் ஏமாறி
இறைப்பதற்ியம் இடைமாகறைலதன்று அதடன
இழித்து்க கறுவாியர பலெர். என்றைாமம், அறிவின்

ஏற்றைத்தாழ்வுடம்ுச் லசிவடவயாம்
ஆராயந்துபார்த்தால், அறிவுநூற் ம்ல்வியால்
வருஞ் சறைப்பும் இன்பமும் ியவலறைதனாமம்
வரமாட்டைா என்பது நன்கு புலெப்படும்.
எங்ஙனலமன்றைால், உலெம்த்தன்ம்ண எத்தடம்ய
அரும்லபருந் லதாழில்ம்ள நடடைலபறுதற்கும்
அறிவும் அறிவுமுயற்சயுங் ம்ட்டைாயமாய
ியவண்டயிரு்ககன்றைன. அறிவில்லொமல் எந்த்த்
லதாழிடலெயுஞ் லசயதல் மு்டயாது, எந்த
நலெத்டதயும் அடடைதல் இயலொது.
அறிவில்லொதவர்ம்ளம்
அறிவுடடையாடர்கம்ணடைால் அவர்்ககுச் சறைப்புச்
லசயத பணிகன்றைனர்; அவடர விரும்புகன்றைர்.
ஒருவர் பலெருதவி லம்ாணடு ஓர் அரய லபரய
முயற்சடய நடடைலபறுவ்ககுங்ம்ால்,
அம்முயற்ச அறிவில்லொதவர் லசயடம்யால்
முட்டுப்படுதல் ம்ணடு எிவவுவு வருந்த
அவடர லவறு்ககன்றைனர்! அப்ியபாது
அறிவுடடையான் ஒருவன மற்டறைியயார் லசயத
பிடழம்டு லயல்லொந் தருத்த அதடனச்

லசிவவிதா்கக மு்ட்ககுங்ம்ால் அதடன்கம்ணடு
வியந்து அவன்ியமல் எிவவுவு உவப்படடைந்து
அவடன விரும்புகன்றைனர்! இங்ஙனியம மெம்ச்
சறிய முயற்சமுதல் மெம்ப்லபரய முயற்ச ஈறறைாம்
அறிவில்லொதவர் லசயவன லபரதும்
பிடழபட்டுத் துன்பத்டதத் தருதமம்,
அறிவுடடையார் லசயவன லபரதுந் தருத்துமுற்று
இன்பத்டதத் தருதமஞ் சறிியதனும் ஆழ்ந்து
நிடனப்பார்்ககு விுங்ம்ாமற் ியபாம்ா.
இதுபற்றியன்ியறைா லதயவப்பலெடமத்
தருவளளவ நாயனார்
“ அறிவுடடையார் எல்லொம் உடடையர் அறிவிலொர்
என்உடடைய ியரனும் இலெர்கு
என்று அருளிச் லசயதனர்.
இனி, இத்துடணச் சறைந்த அறிவங்
ம்ல்வியாலென்றி உணடைாம்ாது.
ம்ல்வியில்லெதாரமம் அறிவால் முற்பிறைவிம்ளிற்
பயின்றை ம்ல்வியின் பயனாியலெியய அங்ஙனம்

அறிவு கடைப் லபறுகன்றைனர். அங்ஙன்க
கடைப்லபற்றை அறிவும் இப்பிறைவியில்
ியமமியமமங் ம்ல்வியாற் பணப்டுத்தப்
பட்டைாலென்றி, அது பாச ்்டய
பளி்ககுமணிியபால் தரும்பவும் அறியாடமயால்
அம்ப்பட்டு ம்ல்வியில்லொதவன் எிவவுவு
உயர்ந்த அறிவு கறினாமம், அதடன அறிவால்
நிடறைந்ியதார் ஏற்று்க லம்ாளுமாட்டைார். இது,
“ம்ல்லொதான் ஒட்பங் ம்ழியநான் றைாயினுங்
லம்ாளுார் அறிவுடடை யார்கு
என்று தரு்ககுறைளங் கறுகன்றைது.
இனி்க, ம்ல்வியுளளம் உலெம்நூற்ம்ல்வி
நிடலெயில்த லபாருளம்டுியய உணர்த்துவதால்,
அதனால் விடுயும் அறிவும் நிடலெயில்லொத
இயல்பினதாய நிடலெயான இன்பத்டதத்
தரமாட்டைாதாய ஒழயும். அறிவுநூற் ம்ல்விியயா,
உலெம்நிடலெ, உயிரன்நிடலெ, உயிியராடு ஒன்றைாய
நிற்கும் அறியாடமயின் நிடலெ, இருவிடனத்

ியதாற்றைம், உயிர் ்வடம்்க குற்றைமும் நீங்கும்
வடம், முகழமுதற் ம்டைவுளின் இயல்பு, அது
லசயயும் உதவி, அதியனாலடைான்றைாயிருந்து
இம்டம மறுடம இரண்டமம் நும்ரும்
இன்பநிடலெ முதலொனவற்டறை ஆராயும் உயர்ந்த
ஆராயச்சயில் அறிடவத் ியதாயடவத்து, அிவ
வழியால் அதடனத் தூயதா்ககப்,
ியபலராளிியயாடு துலெங்ம்டவத்தலன், அறிவுநூற்
ம்ல்விம்ற்றைார்முன் உலெம்நூற் ம்ல்விமட்டும்
உடடையார் விலெங்கனம்ியபால் எணணப்படுவர்.
இிவவுணடம,
“விலெங்லம்ாடு ம்கம்ள அடனயர் இலெங்குநூல்
ம்ற்றைாியரா ியடைடன யவர்கு
என்றை லதயவத் தருவளளவர் தரு்ககுறைுால்
நன்கு அறியப்படும்; இத்தரு்ககுறைளில்
‘இலெங்குநூல்‘ என்றைது அறிவுநூியலெயாம்.
லவளிப்பார்டவ யுவில் உயிர்ம்ள எல்லொம்
ஒத்த லசயமம் மாறுதமம் உடடையனியபாற்

ம்ாணப்ப்டனும், நு்ணக ஆராயந்தால் அவற்றின்
அறிவும் முயற்சயும் ஏற்றைத்தாழ்வாம்ியவ
யிரு்ககும். உணணல் உறைங்ம்ல் மருவல் சாதல்
எல்லொவற்றிற்கும் லபாதுவாயிருப்பினும்
விலெங்கனங்ம்ளில் இழிந்த பன்றியும் ம்கம்ளில்
அறிவுடடையான் ஒருவனும் ஒப்பாவார் என
எவியரனுங் கறுவியரா? ம்கம்ளில்
அறிவுடடையான் ஒருவனும் அறிவிலொன்
ஒருவனும் அங்ஙனியம உணணல் உறைங்ம்ல்
முதலொன லதாழிலெுவில்
ியவறுபா்டல்லொதவர்ியபாற் ம்ாணப்ப்டனும்,
அறிவுடடையான் தன்ககுளு அறிவின்
சறுடமயால் தாழ்ந்ியதானாதமம் எல்லொர்்ககும்
உடைன்பாியடையாகும்.
அஃதது உணடமியயலயன்றைாமம், உலெம்
நூற்ம்ல்வியியால் விுங்கும் அறிவுலம்ாணடு
இம்டமயில் எல்லொ நலெங்ம்ளம்
லபறுவதாயிரு்கம், இதற்கு ியமமம் அறிவு
நூற்ம்ல்வி ஒன்று ியவணடுலமன்பது
எதன்லபாருட்ியடைாலவனின், உலெம் நூற்ம்ல்வி

ஒன்ியறைலம்ாணடு இம்டமயிமம் மெம்ச் சறைந்த
நலெங்ம்டுப் லபறுதல் இயலொது; இப்பிறைப்பிற்
லபறுதற்ம்ரய இன்பங்ம்டுயும்
அறிவுநூற்ம்ல்வியுடடையார் எளிதற் லபறுவர்.
ம்ணணாற்ம்ணடுஞ் லசவியாற் ியம்ட்டும் வாயாற்
சுடவத்தும் ்்கம்ால் மும்ந்தும் லமயயால்
லதாட்டும் ஐம்லபாறிம்ுால் துய்ககும்
இன்பங்ம்ளிமம்கடை அறிவுநூற்ம்ல்வியால்
உயர்ந்த அறிவு வாயத்தவனு்ககு வரும் இன்பம்,
ஏடன உலெம்நூற் ம்ல்விமட்டும் லபற்றைவனு்ககுத்
ியதான்றைாது. மெ்க்க கரய முடனடயயுடடைய ஓர்
இருப்பு்கியம்ால் ஆழ்ந்த்ியதார் இடைத்டதயுந்
துடுத்துச் லசல்மம்; முடன மகழங்கயியதா
அடதப்ியபாலெ ஆழ்ந்து லசல்லெ மாட்டைாதாகும்.
உலெம்நூற்ம்ல்வி சறிது அறிடவ விு்ககுியமனும்,
அதனாற் லசயயப்படும் உலெம் முயற்சம்ள
பலெவும் ம்கம்ள்ககுப் பலெவடம்்க
ம்வடலெம்டுயுந் துன்பங்ம்டுயும் விடுவித்து
அவரது அறிடவ அமப்படடையச் லசயது மகழ்ககு
மாதலன் அவர் ஐம்லபாறி
இன்பங்ம்டுயுங்கடை்க கர்ந்து பார்த்துத் துய்கம்

மாட்டைார். அறிவுநூற்ம்ல்வி யுடடையார்்ககு
நிம்கழம் அறிவும் முயற்சயம் அத்தடம்ய
அல்லெல்ம்டு வருவியாமல் ியமன்ியமல் உளு்க
குர்ச்சயிடனத் தருவனவாய இருத்தலன்,
அவரது அறிவு லபருவிு்கம்ம் உடடையதாய,
அவர் துய்ககும் எிவவடம் யின்பங்ம்டுயும்
மெம்வுங் கர்டமயாயத் துயத்தற்குரய
வழிதுடறைம்டு்க ம்ாட்்ட அவடர எ்கம்ாமம்
லபருமகழ்ச்சயில் ியதாயந்தரு்கம்ச்லசயயும்.
இனிய ஓடசடயியயனும் அழகய
ம்ாட்சம்டுியயனுந் தீஞ்சுடவ உணடவியயனும்
நலெஞ்சறைந்த ியவறு பிறைவற்டறைியயனும் இிவ
விருதறைத்தாரும் ஒரும்ாலெத்து ஒருங்ியம்
துய்ககும்ியபாது, அறிவுநூற்ம்ல்வி யுடடையார்
அவற்றின் நு்ண்கம்ங்ம்டு நிரம்பத் லதரந்து மெம்
மகழ்தமம், உலெம்நூற்ம்ல்வியுடடையார் அவற்டறை
அங்ஙனம் உணரமாட்டைாடமயின் அவர் சறிியத
மகழ்தமங் ம்ணகடைாய்க ம்ணடைறியலொம்.
ியமமம், அறிவுநூற்ம்ல்வி யுடடையார் லபரதுங்
கர்டமயான அறிவுடடையராதலன், அவர் தாம்

விரும்பினால் தம்மெனுந் தாழ்ந்த உலெம்நூற்ம்ல்வி
யுடடையார் லசயயும் எத்தறை முயற்சம்டுயும்
அவடரவிடை எளிதாம்வுஞ் லசிவவிதாம்வுஞ்
லசயது மு்ட்கம்மாட்டுவர். உலெம்நூற் ம்ல்வி
யுடடையாியரா தாம் எத்துதணதான்
விரும்பினாமம் , தம்மெனும் ியமற்பட்டை
அறிவுநூற்ம்ல்வியார்்ககுளு அறிடவப்
லபறைவாவது அவர் லசயயும் முயற்சம்ளிற்
றிடனயுியவனுந் தாஞ் லசயயவாவது
மாட்டுவாரல்லெர்; எதுியபாலெ லவனின்,
அரசயடலெ தறைம்படை நடைத்தும் ியமியலொனான ஓர்
அடமச்சன் தன்கீழ் அமவல் பார்ப்பார் லசயயும்
முயற்சம்டுத் தான் லசயயியவண்டனால்
அவரனும் அதடனத் தறைடமயாம் லசயது
மு்டப்பன்; அவன் கீகழளு மர்ம்ாவற்ம்ாரன்
ஒருவன் அிவ வடமச்சன் லதாழிடலெத் தான்
லசயய விரும்பினால் அது மு்டயுியமா?
அதுியபாலெலவன ற்றிந்துலம்ாளுல் ியவணடும்.
அதுவல்லொமமம், எல்லொ உயர்ந்த
லபாருளம்ளம், உயர்ந்ியதாரும், உயர்ந்த
இனப்ங்ம்ளந் தம்ககு இடசயாத உலெம்நூலெறிவி

முயற்சயுடடையாடர விட்டைம்ன்று, தம்ககு
இடசந்த அறிவுநூலெறிவு முயற்சயுடடையாடரத்
தாியம வந்து அ்ணகுமாதலன் அறிவுநூற்
ம்டலெஞியர இம்டமயிமம் எல்லொ உயர்ந்த
நலெங்ம்டுயும் லபறுவர், மறுடமயிமம்
ஏடனியயார்்ககு எட்டைாத ியபரன்பத்டதப்
லபறுவர். ஆதலொல், ம்கம்ுாயப் பிறைந்ியதார்
உலெம்நூற்ம்ல்வியிியலெியய தமது ம்ாலெத்டத
முற்றுங் ம்ழித்துவிடைாது அறிவுநூற் ம்ல்விடயயும்
மெம் முயன்று லபற்றுப் ியபாரறிடவயும் லபரு
நலெங்ம்டுயும் எயதுவாராம்! அவிறைநூல்
உலெம்நூல் இிவவிடவ என்படதப் பின்னர்
விு்கக்கம்ாட்டுதும்.

8. உற்றுியநா்கக ஆராயதல்
உலெம்த்தல் நடடைலபறும் நிம்ழ்ச்சம்ள
சறியவாயிருப்பினும் லபரயவாய இருப்பினும்
அடவ தம்டம உற்றுியநா்கக யாராயந்தவர்ம்ியு
அறிவிற் லபரயராகப், பலெ அரும்லபரும்
புதுடமம்டு்க ம்ணடைறிந்து,
நம்மியனார்்கலம்ல்லொம் அுப்பிலொ
நன்டமம்டுச் லசயதரு்ககன்றைார்்கு.
எதடனயும் உற்றுியநா்கக ஆராயதலன்றி, ஆடு
மாடும்டுப்ியபாற் லபாதுியநா்கம்ாயச்
லசன்றைவர்ம்ள தாமும் அறிவு விுங்ம்ப்
லபற்றைதல்டலெ. பிறைர்்ககும் நன்டமயாவன
லசயத்தல்டலெ. ியசாற்று்ககு்க ியம்டும்
மண்ண்ககுப் லபாடறையுமாய இருந்து அவர்ம்ள
தம் வாழ்நாடு உணடு உடுத்து உறைங்க்க
ம்ழித்தவர்ம்ியுயாவர். இலெந்டத மரத்தலருந்து
நன்றைாயப் பகழத்த பழங்ம்ள உதர்ந்து கீழ்

விகழதடலெ எத்தடனியம்ா்ட ம்கம்ள முற்ம்ாலெத்தும்
பிற்ம்ாலெத்தும் பார்த்தரு்ககன்றைார்ம்ள!
அவர்ம்ளள எத்தடனியபர் அடவம்ள ஏன்
அங்ஙனங் கீழ்விகழகன்றைன என்று ஆராயந்து
பார்த்தவர்ம்ள? நிைட்டைன் என்னும்
ஒருவடரத்தவிர ஏடன்க ியம்ா்ட ியம்ா்டயான
ம்கம்ள எவரும் அதன் உணடமடய
அறியவில்டலெியய ஏன்? உற்று ியநா்கக
யாராயந்து பார்்ககும் அறிவும் முயற்சயும்
அவடரத் தவிர மற்டறைியயார்்ககு இல்லொது
ியபானடமயான்ியறைா?
மற்று நிைட்டைன் என்னும் ியபராசரயியரா
இிவவுலெகயற் லபாருட்டைன்டமம்டு
எந்ியநரமும் உற்றுியநா்ககய ப்டயாம்வும்,
உற்றுியநா்கக யாராயந்த் ப்டயாம்வுியம தமது
அரய வாழ்நாடு எந்ியநரமும்
பயன்படுத்தவந்தார். ஒரும்ால் அவர் ஓர்
இலெந்டத அரத்தன்டயில் அமர்ந்தரு்கடம்யில்,
அதல் நன்றைாயப் பகழத்தருந்த ஒரு பழங்ம்ம்பு
ம்ழன்று அவரது ம்ாலெணடடையிற் கீழ் விகழந்த்து.

அதடன்க ம்ணடை அவர், உடைியன, அஃதியதன்
அங்ஙனங் கீழ்விழலொயிற்று என
ஆராயப்புகுந்தார். அந்நிம்ழ்ச்சயிடனப்
புல்லயலதன்று விலெ்ககவிடைாமல், அல்மம்
பம்மம் அவர் அதடனப் பலெவாற்றைான்
ஆராயந்து பார்்கம், ியமமளு
பருப்லபாருளம்டு்க கீியழ தன்ம்ண
இகழத்து்கலம்ாளளம் ஒர் ஆற்றைல் இந்
நிலெவுலெம்த்தற்கு உணலடைன்றும்
அரும்ியபருணடமயிடன அவர் ம்ணடு
லம்ாணடைார். இந் நிலெவுலெம்மாகய
பருப்லபாருள்ககு உளு இிவ
விகழ்ககுமாற்றைடலெ அவர் ம்ணடைறிந்த பிறைகுதான்,
வான்லவளியிற் பந்தும்ளியபாற் சுழலொ நின்றை
ஞாயிறு, தங்ம்ள, லசிவவாய, புதன், வியாழன்,
லவளளி, சனி முதலொன ஏகழ உலெம்ங்ம்ளம்,
அவற்ியறைாலடைாத்த அுவிடைப்படைாத
எணணிறைநத் வான்மீன் மண்டலெங்ம்ளந் தத்தம்
பருமனு்ககுத் த்கம் லதாடலெவில் நினறு
ஒன்டறைலயான்று இகழத்தப்டயாய
ஒன்டறைலயான்று சுற்றிச்லசல்மம் வியப்பான

உணடம நிம்ழ்ச்சடனயும் இன்னும்
இதுியபான்றை ியவறு பலெ புதுடமம்டுயும் ம்ணடு
லவளியிட்டைார்.
இப் ியபராசரயரது அறிவுவரலொற்டறை
லயணணிப் பார்்ககுங்ம்ாற், பகுத்தறிலவாடு
கடைாத ம்ட்பார்டவ பயன் இலொதநிடலெ
உணர்கன்றைனம் அல்லெியமா? ம்கம்லுல்லொருங்
ம்ணணினாற் லபாருளம்டுயும் லபாருு
நிம்ழ்ச்சம்டுயும் பார்த்துணடைாகய ஓருவான
பகுத்தறிவு லம்ாணியடை வாழ்்கடம் லசமத்த
வருகன்னலரன்பது உணடமியய. என்றைாமம்,
ஒரு லபாருட்டைன்டம மற்லறைான்றின்
ியவறைாதமம், அன்றி ஒன்று மற்லறைான்னறை
ஒத்தருத்தமம், அிவவாலறைல்லொம் அடமந்த
அடமப்பும்ளின் கீழ் அடவ தம்டம யடமத்த
முதற்ியபரறிவு ஒன்று மெளிரும்பான்டமயும்
எல்ங் ம்ருத்து ஒருங்க ஆராயந்து பார்ப்பவர்
அம்ம்கம்ளள எத்தடனியபர் உுர்? ஒியரலயாரு
ம்ாலெங்ம்ளில் ஒியரலயாருவியர மெம் அரயராய
ஆங்ம்ாங்கு்க ம்ாணப்படுகன்றைனர். ஒரு

ம்யிற்றிறிம்ட்்டத் லதாங்ம்விடைப் பட்்டரு்ககும் ஓர்
எடடைம்ல் அங்கும் இங்குமாய மசலொடுவடத
எத்தடன யாயிர்கம்ண்கம்ான ம்கம்ள முன்னும்
பின்னும் பார்த்தரு்கம்ியவணடும்! அதலருந்து
நாழிடம் யறிவி்ககுங் ம்்டம்ார்க ம்ருவியிடன
யடம்ககும் நுணணறிவு ம்லலீியயா என்னும்
வான்நூலொசரயர்்கம்ன்றி ியவலறைவர்்கியம்னுந்
ியதான்றியதுணியடைா? இல்டலெியய!
பின்னும் ஒரும்ால் அிவ வான் நூலொசரயர்
லதமாடலெவுியநா்கக என்னும் ஒரு வியத்தகு
ம்ணணா்டயிடன அடம்ககும் முடறை
ம்ண்டறிந்தும் மெம்வும் விய்கம்ற்
பாலெதாயிரு்ககன்றைது. ்்ககு்கம்ணணா்ட
லசயயும் ஒருவர், லதாடலெவிமளு
லபாருளம்டு்க ம்ட்புலெனு்ககு அருியம் ம்ாட்டுத்
ஓர் அரய ம்ருவியிடன அடமத்து அதடன ஒரு
லசல்வர்்ககு வழங்கய லசயதடய்க, ம்லமியயா
என்னும் அப் ியபரறிஞர் ஒருநாள தற்லசயலொய்க
ியம்ளவியுற்றைார். ியம்ட்டை அந்நாள முதல் அவர்
அங்ஙனந் லதாடலெவிமளுடவம்டு அருகற்

ம்ாட்டுங் ம்ருவியின் அடமப்டபத் லதாடைர்பாம்
ஆராயந்து லசயது லசயது பாரத்து்க,
ம்டடைசயாம்த் ‘லதாடலெவுியநா்கக‘ Telescope
என்னும் புதுடமயான ம்ருவிடய அடமத்து
மு்டத்தார். அ்க ம்ருவியானது அடம்கம்ப்பட்டை
பிறைகு தான், எத்தடனியயா ியம்ா்ட டமல்ம்ள்ககு
அப்பால் உளு ஞாயிறு தங்ம்ு முதலொன
உலெம்ங்ம்ளின் இயல்பும்டுயும், அடவ தம்ககும்
எட்டைாத் லதாடலெவிமளு ஏடன வான்மீன்
மண்டலெங்ம்ளின் இயல்பும்டுயும், எல்லொம்
அவரும் அவர் வழிவந்த மற்டறைவான்
நூலொசரயர்ம்ளம் நன்ம்றிந்து ம்ணடு
நம்ியபால்வார்்க லம்ல்லொம் அிவவுணடமம்டு
நன்கு விு்கக வருகன்றைனர். ம்லலீியயா
என்னும் அிவவறிஞர் லபருமானு்ககு அத்துடண
விழிப்பான் ம்ருத்தும் ஓயாத ஆராயச்சயறிவும்
ஆராயந்தடவம்டுச் லசயதுமு்ட்ககும்
விடைாமுயற்சயும் இல்லொதருந்தார், நாம் அம்
ியமமலெம்ங்களின் உணடமம்டு
உணர்ந்துலம்ாுல் இயமியமா?
அிவவுணடமம்டு யறியாமல்

அிவவுலெம்ங்ம்டுப் பற்றிய லவறுங் குருட்டு
நம்பி்கடம்ம்ளிமம் லபாய்கம்டதம்ளிமமன்ியறைா
நம் வாழ்நாடு நாம் விலெங்கனங்ம்டுப்ியபாற்
ம்ழி்கம் ியவணடும்?
இன்னும் பாருங்ம்ள! “கவல் ஆடம குடர ம்டைல்
ஆடமடயப்கு பார்த்துப் பழித்த்துியபாலெத், தாம்
இரு்ககும் நாட்டடையும் அந் நாட்்டமளு
ம்கம்டுயுந் தவிர ியவற்று நாடும்டுயும் அந்
நாடும்ளில் உளு ம்கம்டுயும் பற்றிச் சறிதுியம
உணடம லதரயாமல் அந் நாடும்டுயும் அம்
ம்கம்டுயும் இழித்துப்ியபசுியவார் நம்மெல்
நூறைாயிர்க ம்ண்கம்ாய இரு்ககன்றைனர்! ஓர் மடர
விட்டு ியவறு ஓர் மர்ச்லசன்று அதன்
இயல்பும்டுயும் அங்குளு உயிர்ம்ளின்
இயல்பும்டுயும் நன்குணர்ந்து அதன்ம்ண
வாழ்்கடம் லசமத்த விரும்புவார் நம்மெல் மெம்ச்
சலெராம்ியவ ம்ாணப்படுகன்றைனர். தாமெரு்ககும்
மரல் தாம் உயிர்வாழ்வதற்கு ியவணடுங்
ம்ருவிம்ள கடடை்கம்ப்லபறைாமல்
வறுடமப்பட்டுத் துன்புறுியவாியர அயல்நாடும்ள

லசன்று கு்டியயறை்க ம்ாணகன்ியறைாம். இிவவாறைாம்
நம்மியனார் லபரும்பாமந் தாமெரு்ககும்
இடைத்டத விட்டுப் லபயராத ியசாம்பர்ம்டுயும்,
உலெம்த்தன் பலெ பகுதம்டுயுங் ம்ணடு அறிடவ
அம்லெமா்ககும் விரந்த ியநா்கம்ம்
இல்லொதவர்ம்ுாயும் இருத்தலெறிந்ியத நம்
பணடடை ஆசரயர்ம்ள இந்தய இலெங்டம்
நாடும்ள எங்குங் ம்டைவுடு வணங்குதற்லம்ன்று
மரவர் ியவறு மர் லசன்று அன்பிமம்
அறிவிமம் விரந்த ியநா்கம்த்தமம் ியமன்ியமற்
லபருகுதற்கு வழிலசயது டவத்தனர். டவத்துங்,
ம்டைற்ம்ப்பால் உளு நாடும்ள்ககு்க ம்ப்பியலெறிச்
லசன்று ஆங்ம்ாங்கு்க கு்டியயறை்க ம்ருதும்
மனத்தட்பம் உடடையார் நம்மெல் இன்னும் மெம்ச்
சலெராம்ியவ இரு்ககன்றைனர். ம்ப்பியலெறிச்
லசன்றைாற் ம்டைம்ககு இடரயாியவாம் என்னும்
அச்சம் அவர்ம்ள உளுத்தற்
கு்டலம்ாண்டரு்ககன்றைது! அதுியவயுமன்றி்க,
ம்ப்பியரறிச் லசல்வாடரத் தமது சாத்ககுட்
ியசர்்கம்லொம்ாது என்னுங் ம்ட்டுபாடுஞ் சலெ
வகுப்பிற் நீர்வும் லபாருளவும் நிரம்பிய

லபரய லபரய நாடும்ளிற் லசன்று கு்டியயறி
இனிது உயிர்வாகழம் லபம்ியபற்டறையும்
உரடமடயயும் இழந்து, நம் இந்து ம்கம்ளிற்
லபரும்பாலொர் சறிய சறிய லவற்றர்ம்ளிலருந்து
மெ்டப்பட்டை குறுவாழ்்கடம் லசமத்துகன்றைனர்!
ஆனால், ியமல்நாட்டைவரான லவளடு்கம்ார
நன்ம்கம்ியுா தாம் பிறைந்த மர்ம்ளில்
இரு்ககுமுவில் மனவடமதலபறைாத லபரு
ியநா்கம்மும் ியபரறிவும் லபரு முயற்சயும்
ியபர்கம்மும் அஞ்சா ஆணடமயும்
வாயந்தவர்ம்ுாய இந் நிலெவுலெம்லமங்கும் உளு
லபருநிலெப்ப்ப்பும்டு லயல்லொங் ம்டைல்தாண்ட்க
ம்ணடு டம்்கலம்ாணடு அடவ தம்டமலயல்லொந்
தம்ககு நீங்ம்ா உரடமம்ுா்கக இன்ப வாழ்்கடம்
லசமத்த வருகன்றைனர். இவர்ம்ள இிவவாறு இந்
நிலெவுலெம்லமங்கும் பரவி இனிது வாழ்தற்கு,
இவர்ம்ள முன்ியனாரற் சலெர் அறிவும்
ஆராயச்சயும் எதடனயும் உற்றுியநா்கக
லயண்ணதமம் அஞ்சா மன உறுதயும் விடைா
முயற்சயும் வாயந்தருந்தடமியய ம்ாரணமாகும்.

தாமெரு்ககும் மடரயும் அதற்கு
அரும்ாடமயிமளு ியவறு சலெ
மர்ம்டுயுமன்றிச் ியசர்டமயிமளுடவம்டுச்
சறிதும் அறியாதவர்ம்ுாய நம் இந்தும்கம்ள
மெ்டபட்டை வாழ்்கடம்யில் இரு்கம்,
ியமல்நாட்டைவர்ம்ளின் முன்ியனார்ம்ளில்
ஒருவரான லம்ாலெம்பசு எனப்வியரா தாமெருந்த
–லபயின் ியதயத்டதயடுத்த லபரும்புறை்க
ம்டைம்ககும் அப்பால் ஒரு லபருந்ியதயம்
உுலதன்றைறிந்து, ்வாயிரத்டதந் நூறு
டமம்ககு ியமல் அதடன்க ம்டைந்து லசன்று, க,பி,
1492 ஆம் ஆண்டல் அலமர்கம்ா ியதயத்டத்க
ம்ணடுபி்டத்தார். அப் லபரும்புறை்க ம்டைம்ககும்
அப்பால் ஒரு லபருந்ியதயம் உணலடைன்படத்க
ம்ணடை அவரது ஆராயச்ச யறிவின்
லதயவத்தன்டமடய என்லனன்றுடரப்ியபாம்!
அதன் உணடமடய ஆராயந்தும்ணடை அுவில்
இராமல், தம் நாட்டு அரசற்கும் அரச்ககும்
அதடன லமயப்படுத்த்கம்ாட்்ட, ்ன்று
மர்கம்லென்ம்ளம் நூற்றிருபஃதது ஆட்ம்ளந் தாம்
அ்க ம்டைல் ம்டைந்து லசல்மதற்கு உதவியாம்த் தம்

அரசற்பாற் லபற்று்க லம்ாணடு, முன் எவருியம
லசன்ற்றியாத அப் ியபராழியில் வழிம்ணடு
லசன்றை அவர்தம் அறிவாற்றைடலெயும் அஞ்சா
ஆணடமயிடனயும் எண்ணந்ியதாறும் எம்
லநஞ்சம் அுவிலெடைங்ம்ா இறும்பூதுந் தடம்ப்பும்
அடடைகன்றைது!
இங்ஙனம் அப்லபரும்லபௌவங் ம்டைந்துலசன்றை
லம்ாலெம்பசுப் லபரயாரன் ியபரறிவின் தறைம்,
அவர்தாம் ியமற்லம்ாணடு லசன்றை
அிவவருஞ்லசயடலெ எிவவாறு பயன்லபறைச்
லசயத்லதன்பதும் நிடனவுகரற்பாற்று. பிறைர்்ககு
வழிதடச லதரயாப் லபருலவளு்க ம்ாடைான அப்
ியபராழியினூியடை அவர் எிவவாறு வழிலதரந்து
லசன்றைார் என்படத நிடனந்தால் எவர்்ககுத்தான்
வியப்லபழாது! எவர்்ககுத்தான் லநஞ்சந் தகல்
லம்ாுாது! இிவவுவு லதரந்து லசன்றைியத ஒரு
லதயவத்தன்டம! இதனினுஞ் சறைந்த ஒரு
லதயவ அறிவும் இவடர அந் நடு்கம்டைலற்
ம்ாப்பாற்றியது. இவ ஐந்து கழடமம்ுாம்
அல்லெது முப்பத்ரடதந்து நாட்ம்ுாம் அப்

லபருநீரல் அம் ்ன்று ம்ப்பல்ம்டுயுங்
லம்ாணடு லசல்கன்றைார். வழிதுடறை லயான்றுந்
லதரயவில்டலெ! நாற்புறைமுஞ் சழ ஒியர
லவளு்கம்ாடு! ியத்டச் லசல்மம் ியதயஞ் சறிதுந்
லதன்படைவில்டலெ! அம்்ன்று மர்கம்லெங்ம்ளம்
அவரு்ககு உதவியாயச் லசன்றை
ஆட்ம்லுல்லொரும் இனி நிலெத்டத்க
ம்ாணியபாியமா என்று ஏங்க
நம்பி்கடம்யிழந்தார்ம்ள! தம்டம அப்
லபருந்தீவு்ககு இடரயா்கம்ியவ அவர்
லம்ாணர்ந்தாலரன எணணி, எல்லொரும் அவடரத்
துன்புறுத்த லதாடைங்கவிட்டைனர்!
அந்ியநரத்தல், எல்டலெ சறிதுந் லதரயாத
அப்லபருநீர்ப்பரப்பில், தம்ககு உதவியாய வந்த
துடணவர்ம்ியு நம்பி்கடம்யற்று மனங்ம்லெங்கத்
தம்டமத் துன்புறுத்துவராயின் அப்ியபாது
எத்தடம்ய லநஞ்சகழத்தம் உடடையாருந்
தந்லநஞ்சந் தடுமாறைாதருத்தல் ஏமியமா?
ஏலொியத; ஆனாமங், லம்ாலெம்பசுப் லபரயார்
அந்ியநரத்தமம் உளுஞ் சறிதுந்

தடுமாறிற்றிலெர்! தமது ம்ப்ப்ம்க்கருியம்
ம்டைற்பாசம்ள மெதந்து லசல்வடத அவர்
உன்னிப்பாயப் பார்த்து, “இியதா! நாம்
ியத்டச்லசல்மந் ியதயம் அணடமயில்
வந்துவிட்டைது. அஞ்சாதீர்ம்ளகு! என்று அவர்ம்ள
எல்லொர்்ககும் ஆறுதல் லமாழிந்தார். அவர்
லமாழிந்தவணணியம சலெ நாட்ம்ள அலமர்கம்ா
ியதய்கம்டர அம் மர்கம்லெங்ம்ளிற்
லசன்றைாலரல்லொர் ம்ணம்ள்ககும்
புலெப்படைலொயிற்று! அப்லபரு நீர்ப்பரடவயில்
ஆழாது தப்பிய அவலரல்லொம் உவடம்்க ம்டைமள
ஆழ்ந்தனர்! அலமர்்கம்ா்க ம்டரியயாரங்ம்ளில்
உளு மடலெப்பாடறைம்ளில் ஒட்்ட வுர்ந்த
ம்டைற்பாச மெதந்து வருதடலெ்க ம்ணடு,
அத்ியதயத்தன் அருியம் தாம் வந்துவிட்டைடத்க
லம்ாலெம்பசுப் லபரயார் அறிந்த அறிவு,
அவருடைன் லசன்றை ஏடனம்கம்ட்கு இல்லொது
ியபாயிற்ியறை! இதனால், எத்துடணச் சறிய,
எளிய, புல்லய லபாருடுயும் புறை்கம்ணித்து
விடைாமல், அதடனயும் அதன் லறைாடைர்டபயும்
உற்றுியநா்கக யாராயும் அறிவுடடையாியர எல்லொ

வடம்யிமஞ் சறைந்தவராவர் என்றைறிதல்
ியவணடும்.
“அறிவுடடையார் எல்லொம் உடடையார் அறிவிலொர்
என்னுடடைய ியரனும் இலெர்கு.

9. ம்ல்வியும் ஓயவும்
“ம்ல்வி ம்ற்பவர்ம்ள்ககு இடடையிடடைியய
ஆறியிருத்தமம் ஓயந்தருத்தமம் பயன்
தருவனவாகும். ம்கம்ளின் மனமானது,
வடு்க்கப்படைாதவடரயில்
வமவுடடையதாயிரு்ககும் ஒரு வில்லன்
தன்டமடய லயாத்த்தாயிரு்ககன்றைது என்றைாமம்,
ஒருவன் தன் உளுத்தன் ஓட்டைத்டத எப்ியபாது
தடுத்தாுல் ியவணடும், அல்லெத்தடன எப்ியபாது
விடுத்தாுல் ியவணடும் எனப் பகுத்துணர்ந்து
நடை்ககன்றைாியனா அதுதான் அவனது
உணர்வு்ககுச் சறைந்த தன்டமயாகும்.
இருவடம்யிமம் ஒரு ம்ட்டுப்பட்டு நடைவாமல்
மெகுமும்முரமாய நடை்ககும் ஓர் ஆணமம்டன
யான அறிியவன்; அவனு்ககு நடுப்பட்டை
நிடலெடம லயன்பலதான்றில்டலெ; தான் லசயயுங்
ம்ல்விப்பயிற்சடய எப்ியபாது விட்டுடவ்கம்

ியவணடும், மறுப்டயும் எப்ியபாது
லதாடைங்ம்ியவணடுலமன்னும்
இராப்லபாகழதடனயும் ஒருங்கு
ியசர்த்து்கலம்ாணடு, தானாம்ியவ ம்டுத்து்க
கீழ்விகழம் வடரயில், தன்டன லநரு்ககப்
பிழிந்தப்டயாயச் சறிதும் ஓயலவடைாது அதடனச்
லசயவன. பிறைகு அதடனவிட்டு ியவறுமும்மாயத்
தரும்புவானாயின், எல்லொவடம்யான
விடுயாட்டும்ளிமம் அவன்
ஒருவடரதுடறையின்றிப் புகுந்து
ஈறடுபட்்டருப்பான்; மீணடும் அவன் நூல்ம்டு்க
டம்யில் எடு்ககும்ப்ட லசயவது எளிதற்
கடுவதன்று; என்றைாமம், எப்ப்டியயா அவன்
தரும்ப நூல் ஓத்த் துவங்குவனாயின், அம்
முயற்சயில் வரவர அகழந்த அதியனாடு உருக
ஒனறுபட்டுப் ியபாவான்; அப்ியபாது
அவனுடடைய அறிவாற்றைல்ம்ள முற்றும்
புது்கம்ப்பட்டுத் ியதான்றும்; தன்னுவு்ககு
மெஞ்சியய தான் விடழந்த்தடனச் லசயதடுவான்.
அங்ஙனம் மட்டுப்படைாது லசல்மதலொல்,
அவனது ம்ல்விப் பயிறிசடயயும்

அுவுபடுத்துதல் ஏலொது. தன்ககுளு
அறிவாற்றைல்ம்டு எிவவாறு ஒகழங்குபடுத்தல்
ியவணடும், அவற்டறை எிவவாறு அுவுபடுத்த
நடைப்பித்தல் ியவணடும் என்பதடன அவன்
எட்டுடணயும் அறியான்; அவனது மட்டுப்படைா
ஆற்றைல் அவனு்கியம் மாறைாய நின்றைது. அவன்
அறிவில் வல்லெவானயிருந்த லதான்றுமட்டும்
அன்று; ியபசுதலமம் எகழதுதலமம் அவடன
ஒப்பாரும் மெ்கம்ாரும் எவருியம யில்டலெ.
எனினும் அவனது கர்த்த அறிவு லவளிியய
புலெப்படுவதல்டலெ; அது புலெப்படுவது ஒரு
குற்றைமாம் அவனது பகுத்தறிவு்ககுத் ியதான்றியது;
ஏலனன்றைால், ஒளி்கம்ப்பட்டைடதவிடை
ஒளிந்தருப்பியத தீங்கு பயப்பது. அவன் தான்
ியபசும் லமாழிம்டு உடழப்லபடுத்துப்
ியபசுவதல்டலெ; ம்ட்டைாயமாம் இருந்தால்
அல்லொமல், அல்லெது ஏியதனும் மதயம்
வருவதாய்க ம்ாணப்பட்டைால் அல்லொமல், அவன்
தான் வழ்கம்மாயப் ியபசும் லபரும்பாட்டடைடய
விட்டுப் பிசகப்ியபாவதல்டலெ. எதனாலலெனின்,

தான் ியபசும் லபாருடு விு்ககுதற்குத்
துடணயாயினல்லெது, லவறும் வனப்பு்கம்ாம்
உவடம உருவம்ங்ம்டு்க ம்ட்்டச்லசால்மதல்
ஆம்ாலதன்பது அவன் ம்ருத்து. ஒகழங்ம்ாம்
இரு்கம்ியவணடுவ லதான்றைடனத் தரபு
லசயதமம் பிணித்தமம் அுவு்ககு மெஞ்ச
லவறிபி்டத்தவர் தஞ் லசயடம்ியய யாலமன்று
அவன் எணணினான்.
வறுடம
“வறுடமயானது தம்ாத லசயல்ம்டுச்
லசயயும்ப்ட ம்கம்டு ஏவுகன்றைது; ஆயினும்,
ியநர்டமயுளுவர்ம்ள அத்தடம்ய லசயல்ம்டுச்
லசயதல் ஆம்ாது. வறுடம வநத் ம்ாலெத்தியலெதான்
அவர்ம்ு தமது மனநிடலெடய உரப்படுத்துதல்
ியவணடும். ஒருவன் பசந்து வருந்தனாமம்
பிறைடரச் சார்ந்து பிடழத்தல் த்கம்தன்று.
வாழ்்கடம்ியய நாடைம்ம்
“நமது உயிர்வாழ்்கடம் முகழதும் ஒரு நாடைம்ியம
என்க ம்ருதுகன்ியறைன். அதல் ஒிவலவாருவனுந்

தன்டன மறைந்து பிறைலனாருவடனப்ியபால்
நடை்கம்ப் பாடுபடுகன்றைான். நாம் நம்முடடைய
உணடம நிடலெ்ககுத்
தருமப்மாட்டைாதவர்ம்ுாயப் பிறைடரப் பார்த்து
அவர்ம்டுப்ியபால் நடைப்பதியலெியய உடறைத்து
நிற்கன்ியறைாம். இஃதது எதடன
ஒத்தரு்ககன்றைலதன்றைால். இுஞ்சறைார்
லதற்றுவாய உடடைய சலெடரப் பார்த்து,
அவடரப்ியபால் தாமுந் லதற்றித்லதற்றிப்
ியபசுதடலெியய ஒத்தரு்ககன்றைது. அங்ஙனம்
அச்சறுவர் லதற்றித்லதறி லநடும்ப் ியபசவரியவ,
சறிது ம்ாலெத்தல் அவர்ம்ளந்லதற்றுவாய
உடடையராகன்றைனர். முதலற் பழகய அத்தீய
பழ்கம்ம் பின்னர் எ்கம்ாமம் மறை்கம்ப்படைாத
ியவியறைார் இயற்டம்யாய விடுகன்றைதுகு என்றை
நாடைம் நூலொசயர்லராருவர் (Ben Jonson)
அறிவுடர பும்ல்கன்றைார்.
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