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மைடறைமைடலெ அடகுாமரின் வாமழ்க்டகக் க ப்றிகள
15.07.1876

மறறமறலயடகளார் ததாற்றம்

தந்றத, தாய்

சசாக்கநாதர், சின்னம்றம

1893

சவந்தரவல்லிறய மணம் மடத்தல்

1895 நவம்பர்

தபரா. சந்தரம்பிள்றள அறிமகம்

1897

தசாமசந்தர நாயகர் விரப்பக்கிணங்கித் “தகளற தபாதம்“
நற் சசய்யள்கட்க உறர எழததல்.

9/3/1898

சசன்றன கிறித்தவக் கல்லரியில் தமிழாசிரியர் ஆதல்.

19/4/1900

அடகள் இல்லத்திற்க ஆறமக நாவலர் வரறக.

1903

‘அறிவக்கடல்‘ மதல் மலர் சவளியிடதல். மல்றலப்பாட்ட
ஆராய்ச்சியறர உரவாதல்.

18/05/1905

திரப்பாதிரிப்பலியரில் ஞானியாறரக் காணல்.

7/7/1905

வ.உ.சி. சந்திப்ப

திசம்பர் 1906

சிதம்பரம் சமாசம் மதலாண்ட விழா.

10/4/1911

கிறித்தவக் கல்லரியில் தபராசிரியர் தவறலறய விடதல்.

1/5/1911

பல்லாவரம் மாளிறகயில் கடதயறல்.

27/8/1911

தறவியாதல்

7/1/1913

“தமிழர் நாகரிகம“ உறர நிகழ்த்ததல்.

10/1/1914

சகாழம்ப நகரில் மதல் சபாழிவ
6

1916

தனித்தமிழ் உணர்வ மலர்தல், பல்லாவர மாளிறகயில்
பதிப்பகம் நிறவதல்

23/5/1917

சகாழம்பில் வரதவற்ப

14/1/1922

யாழ்ப்பாணத்தில் “பழந்தமிழர் நாகரிகம்“ பற்றிய சபாழிவ

31/12/1925

றசவ சித்தாந்த மகா சமாசத்தின் 20-ஆம் ஆண்ட விழா.

1925

பலி விலக்க இயக்கம் “சிற ததவறதகட்க உயிர்ப்
பலியிடலாமா?“

1930

மறறமறலயடகள் கல்விக்கழகம் நிறவியத. ஆலந்தர் –
இளவழகனார்.

4/10/1937

சசன்றன தகாகதல மண்டபம் “இந்தி எதிர்ப்ப மாநாட“
தறலறம.

19/10/1940

சசன்றன பச்றசயப்பன் மண்டபம் அறனத்த இந்தியத்தமிழர்
மத மாநாட ‘தமிழர் மதம்‘.

15/9/1950

சவள்ளி. பிற்பகல் 3.30 அடகளார் மறறவ

24/8/1958

மறறமறலயடகளார் நலகம் அறமதல்.

1976

அடகளார் நற்றாண்ட விழா நிகழ்சச
் ிகள்.
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1. தனித்த ழ் மைாமட்ச

பண்டடைக்காமலெந லதாமட்டு இன்றுகாமறும் நடடைலபறும் லமைாமழி த ழ் ஒனன்ிறை ஆகம். பண்படுத்தப்பட்டை
படழையய லமைாமழிகளி் தன்டனத் தவிிர மைற்டறையயலவ்லொமம் இறைநது ிபாமகவுந, தாமன்மைட்டும் இறைவாமமை்
நடடைலபற்றுப், பன்னூறைாமயிிரம் மைக்களுக்கப் லபரிது பயயன்பட்டு வுரம் லபுரஞ்சறைப்றி வாமயநத
த ழ்லமைாமழிடயயக. க்லொமதவர் எ்லொமந தயயதாமய வழைங்கயயவர், அதடனக் கற்று அதனாமற் ிபுரம் றிகழம்
லபாமுரளும் அடடைநதுவுரஞ் சற்சலெர் மைட்டுந தமைக்க எ்லொம நலெங்கடுயுந தநது தாமயிந்ந தம்டமைப்
பாமதுகாமத்துவுரம் அதடன நிடலெகடலெத்து அழித்தற்கக் கங்கணங்கட்ட நிற்கன்றைாமர்கள. இவர்களின்
இக்லகாமடுஞ் லுசயய் தன்டனப் லபற்றை தாமடயயக் லகாம்லுங் லகாமடுஞ்லுசயயனந்ங் லகாமடயயதாமக
இுரக்கன்றைது.
இன்ந்ந த ழிற் பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கடு றற் அதடன மைாமடபடுத்தி யயழிப்பதுதாமன் அதடன
வுர்ப்பதாமகம் என்று எழதுிவாமர், தயய தனித்த ழ் எழதுவாமடிரக் “ககறுகயய மைனநிடலெ“க “கஅ யயாமடமை“க,
“ிபதடமை“க யுடடையயலிரன இகழ்நதுிபச விடுகன்றைனர். லகாமளடகயயுவி் ஒனுரவிிராமடு ஒனுரவர்
மைற்ற்லறைாமுரவர் மைாமறுபட்டுரப்பது பற் , அவிர மைற்றைவடிரக் “ககறுகயய மைனநிடலெயுடடையயவர்“க எனவும்,
“அ யயாமடமை“க, “ிபதடமை“க க்கவர் எனவும் இகழ்நது ிபடத் அ வுடடைியயாமர்க்க கடறையயாமகாமது என்படத
மைட்டும் வற்றிறுத்துகன்ிறைாமம். தாமங்லகாமண்டை லகாமளடகியய உண்டமையயாமனது என்று ஒன்லவாமுரவுரந
துணிநதுடிரத்த் ஆகாமது. மைக்கள எ்லொமுரஞ் சற்றை வுஞ் சறுலதாமழிலும் உடடையயர். ஒனுரவர் ஒனுரகாமலெத்து
அ லவனக் லகாமண்டைது ப லதாமுர காமலெத்து அ யயாமடமையயாமக மைாமறுதலும் உடடைத்து. இதடனத்
லதயவப்றிலெடமைத் திுரவளளுவ நாமயயனாமுரம் “கஅ ிதாம ற் யயாமடமை கண்டைற்றைாம்“க என நன்க
லதுரட்டயிுரக்கன்றைனர். இத்தடகயய நிடலெயி் உளு மைக்கள ஒனுரவடிர லயயாமுரவர் “கஅ யயாமடமையுடடையயர்“க
என்று இகழ்நது ிபடவதிந்ந தகாமத்து யயாமது உுது! தாமநதாமம் உண்டமை லயயனக் கண்டைடவகடுத் தக்க
ுசாமன்றுகள லகாமண்டு விுக்கப்ிபாமதிலெ அ வுடடையயாமர்க்கக் கடைனாமவதாமம்; தமைக்க மைாமறைாமன லகாமளடக
யுடடையயாமடிர இகழ்நது ிபடத் அவர் தமைக்க்  ச தும் கடறையயன்றைாமம். அது நிற்க.
இனி, நமைது லுசநத ழ்லமைாமழ்யி் ஆரியயம் ஆங்கலெம் கதலொமன பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கடுக் கலெவாமமைலெ.
நம்மைாமற் கூடயயவடிரயி் கயயன்று அதடனத் தயயதாமக வழைங்க் ிவண்டும். ஆனாம். ஒனுருசாமிரர், உலெகத்தி்
உளு எ்லொமப் லபாமுரளகளும் மைாமறுந தன்டமையயவாமகனன், அவற்றுள ஒனன்றைாமகயய லமைாமழியும் மைாமறுத்
அடடைத் இயயற்டகியயயயாமம் என்றும், அதனாம் நன்ிறையயாமலமைன்றும் வடிரநத்ுரக்கன்றைாமர். இனி ‘மைாமறுத்‘
என்ந்ஞ் லுசாம்லொம் உணர்த்தப்படும் லபாமுரள என்டன? ஒனன்று தன் றைன்டமை திரிநது மைற்லறைாமடு
கலெக்கப்லபற்றுத் தன்நிடலெ கடலெதலொம? அ்லெது தன்னிடலெக்க றற்றைவாமறு பறைவற் ன் உதவியயாம் தாமின
விரவிர வுர்நது திரிறிறுதலொம? எனின் இம்்ன்றும் அம்மைாமறுத் என்ந்ஞ் லுசாம்லுக்கப் லபாமுரிுயயாமம்.
கதனற் லுசாமன்ன லபாமுரளின் பட, தவடுயினத்திற் ிுசர்நத சலெ சற்றுயிர்களும் பட்டுப்பூ் ச
கதனயயனவும் கதன் ஒனிரவடக யுுரவத்தினுரநது, பறைக அ்வுுரவு கழதுந திரிநது தவடுயயாமகவும்
பட்டுப் பூ் ச கதனயயனவாமகவும் மைாமறுகன்றைன; இிரண்டைாமவது லுசாமன்ன லபாமுரளின்பட, மைக்கள கதலொமன
எத்தடகயய உயிர்களுந தம்கடைம்பன் இயய்றிக்க றலொமத ிநாமயப் றிழக்கிுாமடும் பாமம்பன் நஞ்டுசலயயாமத்த
ந் டப் லபாமுரளகிுாமடுங் கலெக்கப் லபறுமைாமனாம் தம்கட்ம்பன் நடலெ கடறைநது மைாம விடிரவி்
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அழிநதுிபாமகன்றைன; இனி, ்ன்றைாமவது லுசாமன்ன லபாமுரளின்பட, உலெகத்தி்லெ உளு எ்லொம உயிர்களுந
தத்தம் நிடலெக்க ஒனத்த லபாமுரளகளின் ிுசர்க்டகயயாம் தமைது நிடலெ லகடைாமமைிலெ வுர்நது திரிலபயதி
வுரகன்றைன. மைக்கள தமைக்ிகற்றை உணவுகடு உட்லகாமண்டுமை. இடுசவாமன இடைங்களிற் கடயிுரநதும்,
விரவிரத் தம்கடைம்றிம் உணர்வும் மைாம மைாம வுர்நது வுரகன்றைனர் மைக்கள அ்லொமத மைற்டறை உயிர்களி்
நிடலெயியயற் லபாமுரளகுாமகயய றி் மைிரஞ் லுசட லகாமட கதனயயனவும், இயயங்கயயற் லபாமுரளகளிற் றிழ கத்
யயாமடு மைாமடு கதலொமன எ்லொம வுயிர்களுந தத்தமைக்ிகற்றை உணவுப் லகாமுரளகடு உட்லகாமண்டு த்த்தமைக்க
இடுசவாமன இடைங்களினுரநது நாமிடைாமறும் மைாமறுதலெ எயதி வுர்நது வுரகன்றைன. இம் ்வடகப் பட்டை
மைாமறுத்களி் எத்தடகயய மைாமறுதடலெ எ்லொம உயிர்களும் விுரம்றிகன்றைன லவன்று உற்றுிநாமக்கன், தம்
இயய்றிக்க ஒனத்தவற் ன் ிுசர்க்டகயயாம் தமைது தன்டமைலகடைாமமை் விரவிரப் லபுரக்ககற்று மைாம மைாம
வுர்நது வுரதடலெியய அடவலயய்லொமம் அ்லும் பகலும் விடழைநது வுரகன்றைனலவன்பது எ்லொமர்க்கம்
றிலெனாமம், தமைக்க றலொமத லபாமுரளகிுாமடு கலெநது தமைது நிடலெகடலெநது மைாம மைாமயதடலெ எ்வடகப்பட்டை
உயிுரம் விுரம்றிவ தி்டலெ; தமைக்க இடைர்துரம் இடைத்டதியயந்ம் லபாமுரடுியயந்ங் கண்டைாம் அவற்டறை
அகன்றுிபாமயப் படழைக்கம் கயயற்சடயயப் றிழ கத் மைக்கள ஈறைாமன எ்லொம உயிர்களும் கவும்
பிரபிரப்லபாமடு நிிரம்பக் குரத்தாமய்  லுசயத் எவுரம் உணர்நத்ிதயயாமம். இடைம் விட்டுப் லபயயிராமத றி்மைிரம்
கதனயயனவுங் கூடைத் தத்தமைக்ிகற்றை உணவுகடு உட்லகாமளளும் வடிரயி் உயிிிராம டுரத்தலும், அங்ஙனம்
அடமையயாமக்காம் அடவ பட்டுப்ிபாமதலும் எ்லொமுரட் அ வர்.
ஆகிவ உலெக் உளு எ்லொமப் லபாமுரளகளும் எ்லொம உயிர்களும் மைாமறுத் அடடைதலொமகயய லபாமது
நிகழ்் சடயயப்பாமர்த்து, அப்லபாமதுவடகயயாமன மைாமறுதலுள எத்தடகயய மைாமறுத் மைக்குாம் ிவண்டைப்படுவது
என்பதடன உணர்நதுபாமிராமமை், தம் நிடலெகடலெநது மைாமறுதலொமகயய ிவண்டைாமத லதாமன்டறைக் கடடைபடயயய
படத்துக் லகாமண்டு, அதன்டப நமைது அுரடமை்  லுசநத ழ்லமைாமழியுந தனது தயயநிடலெ கடலெநது மைாமறுத்
அடடையயிவண்டுலமைன்று உடிரப்பது அ வுடடைியயாமிராம் றற்றுக்ிகாமடைற்பாமலெதாமிமைாம?
எ்லொமப்லபாமுரளகளும் எ்லொம உலெககம் ஒனுர காமலெத்து மைாம மைாமயத் உண்டமைியயயயாமயிந்ம், அம்
மைாமறுதலும் அதனாம் வுரம் அழிவும் இப்ிபாமித வநதுவிடை் ிவண்டுலமைன்று எவிிரந்ம் விுரம்றிவிராம?
அங்ஙனம் எவிிரந்ம் விுரம்றிவிராமயின் அவடிர அ வு திரிலபயதியய லவ யயர் என்ிறை உலெகங்
லகாமளளுமை்லெது, மைற்று அவடிர அஃது உயயர்த்துக் கூறுிமைாம? ஆண்ட் கதிர்நதிுரவர்களுந கூடைத் தமைது
உடைம்பன் நலெம் பழதுபதாமதவாமறு அ வாமன கடறைகடுக் டகயயாமண்டு ிமைலும்ிமைலும் அதடன
நலெகடறைடவத்து வாமழ்நாமடுப் லபுரக்கதற்கன்ிறைாம கயய்கன்றைனர்? நலெகடைனிுரநது வாமழ்நாமடுப்
லபுரக்  லுசயபவிரக்ளுக்க அ வு வுர்் சயும் அதனாமற் ிபரின்ப்ப் ிபறும் வாமயத்தலொம், உடைம்டப
விடிரவி் நிடலெகடலெயய்  லுசயபவர்பகளுக்க அ வும் இன்பகம் வாமயயாம.
இது ிபாமலெிவ, நமைது லுசநத ழ்லமைாமழியயாமகயய ஒனனயுடைம்றிம் பழதுபடைாமமைற் லுச்டவயயாமகப் பாமதுகாமக்கப்
படுமைாமனாம் அஃது இன்ந்ம் பலெநூறைாமயிிரம் ஆண்டு உயிிிராமடு உலெவித், தன்டனப் ிபாமற் வழைங்கம்
மைக்களுக்க அரியய பலெ நலெங்கடுயும் நன்க பயயக்கம், சலெுரடைம்றி தமைக்க அரியய பலெ நலெங்கடுயும் நன்க
பயயக்கம். சலெுரடைம்றி தமைக்க இயயற்டகயிிலெயுளு கடறைபாமட்டைாமந்ந, தம்டமையுடடையயவர்குாம் நன்க
ிபணப்படைாமடமையயாமந்ம் விடிரவி் அழிநதுிபாமத் ிபாமலெ் , ுசமை்ஸகுரதம் இலெத்தீன் கரீக் ஈறிுர கதலொமன
படழையய லமைாமழிகளுந தமைக்க இயய்பாமகவுளு கடறைபாமட்டைாமந்ந தம்டமை வழைங்கயிியயாமர் நாமகரிகமை
அற்றைவிராமய இுரநதடமையயாமந்ம் வழைங்கத் அற்றைன. நமைது லுசநத ழ்லமைாமழிியயாம தன்டன வழைங்கவுரம்
நாமகரிக நன்மைக்களின் அறைவுகயயற்சயயாமற் லபரிது ிபாமற்றைப்பட்டு வுரதலொமந்ந தனது இுடமைத் தன்டமை
கன்றைாமது இன்ந்ம் உலெவி வுரகன்றைது. சலெர் இுடமையிிலெியய ்த்துப் ிபாமதடலெயும் ிவறு சலெிர
கதுடமையிலும் அது ிதாமன்றைாமமைற் றித்திுடமைியயாமடுங் கட்டைழைிகாமடும் விுங்கதடலெயும் நங்கள
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பாமர்த்த்தி்டலெயயாம? பாமதுகாமப்பனாம் இுடமையும் வாமழ்நாமளும் இ்வாமறு நண்டுவுரவத் ிபாமலெிவ, நமைது
தனித்த டழையுந தயயதாமக டவத்துப் பாமதுகாமப்ிபாமமைாமயின் அது மைக்கள உளளுவும் இறைவாமது
நடடைலபறுத் திண்ணமைன்ிறைாம? எனிவ, த ழ்லமைாமழியின் வுவியய வுர்் சக்க றதுவாமகயய மைாமறுதிலெ
எ்லொமுரம் விுரம்பத்தக்கதாம மைன் , அதுகன் மைாமயதற்க றதுவாமன மைாமறுத் அ வுடடையயாமர் எவிராமந்ம்
எக்காமலெத்தும் விுரம்பற்பாமலெதன்று.
இனித், த ழ்வுர்் சக்க மைாமறைாமன மைாமறுத் என்லனன்றைாம், தயய த ழ்லுசாமற்கள இுரப்பவும் அவற்டறை
விடுத்து அயயன்லமைாமழி் லுசாமற்கடு அதன்கட் லகாமண்டு வநது றிகத்திலெயயாமம். ஓர் உடைம்பன் உளளும்
றிறைம்றிம் உளு உறுப்றிகள எ்லொமவற் ன் லதாமகதிியய அ்வுடைத்பாமத்ிபாமலெ, ஒனுர லமைாமழியி் உளு
அதன் எ்லொம்  லுசாமற்களின் லதாமகதிியய அம்லமைாமழியயாமகம். கூந்ங் கறைளும் மகஞ் லுசவிடுஞ் சதடும்
உறுப்படறையுமைாமய்  சலெ உடைம்றிகள இயயற்டகயிிலெ பழதுபட்டுரத்த் ிபாமலெவும், அங்ஙனம் பழதுபட்டை
உடைம்றிகள அக்கடறைபாமட்டடை நக்கக்லகாமளளும்லபாமுரட்டுக் ிகாமலுங் கறைடும் எழத்தும் ிபாமன டக
காம்களுஞ் லுசயயற்டகயயாமக்  லுசயது அடமைத்துக்லகாமளளுத் ிபாமலெவும், இயயற்டகயிிலெியய கடறைபாமடு
உடடையய ஆங்கலெம் மைடலெயயாமும் கன்னடைம் லதலுங்க வங்காமளி இநதி கதலொமன லமைாமழிகிுமைற்டறை
லமைாமழி்  லுசாமற்களின் உதவிடயயப் லபரிதும் ிவண்டநிற்கன்றைன. மைற்று எ்லொம நிடறைவும் உடடையய
த ழ்லமைாமழிக்ிகாம அங்ஙனம் பறைலமைாமழி்  லுசாமற்களின் உதவி ச தும் ிவண்டைப்படுவதி்டலெ.
மைக்கள இம்டமை மைறுடமை பற் அ யய ிவண்டுவனலவ்லொமம் கற்றும் எடுத்துக்கூறுந ‘லதாம்காமப்பயயம்‘
‘திுரக்கறைள‘ என்ந்ம் நூ்கள இிரண்டுந தயய தனித்த ழ்்  லுசாமற்குாம் ஆக்கப்பட்டுரத்திலெ யயாமம் கூறும்
இ் வுண்டமைக்க்  ுசாமன்றைாமம். இங்ஙனந தன் இயயற்டக்  லுசாமற்குாம் அடமைநத்தாமகயய த ழிற் பறைலமைாமழி் 
லுசாமற்கடுப் றிகத்துத் எதுிபாமனுரக்கன்றை லதன்றைாம், உளு உறுப்றிகடு லவட்ட எ நவிட்டு, ிவறு
மைண்ணாமலும் மைிரத்தாமலும் லுசயயற்டகயயாமக அ்வுறுப்றிகளிபாமற் லுசயது அவற்டறை அதன்கண ஒனட்டை
டவத்துப் பாமர்த்தலுக்ிக ஒனப்பாமயிுரக்கன்றைது. மையிர் கஞ்ச கூநத் கதனயய த ழ்் லுசாமற்கடு விடுத்து
‘ிிராமமைம்‘ ‘சடக‘ என்ந்ம் வடைலுசாமற்கடுயும், உடைம்றி தடலெ லுசன்னி ககம் கதனயயவற்டறை நக்க்  ‘ுசரீிரம்‘
‘சிரட‘ ‘வதனம்‘ என்பவற்டறையுங், கண் காமது லுசவி ்க்க என்பவற்றுக்க ‘நயயனம்‘ ‘கர்ணம்‘ ‘நாமச‘
என்பவற்டறையும், டைறு கழத்து என்பவற்றுக்க மைாமறைாமகக் ‘கண்டைம்‘ என்ந்ஞ் லுசாம்டலெயுந ிதாமள டக
கதனயயன இுரக்கப் ‘றிஜம்‘ ‘கிரம்‘ என்பவற்டறையும், வயிறு அகடு இுரக்க ‘உதிரம்‘ ‘கி‘
என்படவகடுயும், காம் அட என்ந்ஞ்லுசாமற்களுக்கப் ‘பதம்‘ ‘பாமதம்‘ என்பவற்டறையுங், லகாமண்டுவநது
நுடழைத்த், அ்வத் த ழ்ற் லுசாமற்குாமகயய உறுப்றிகடு லவட்டலயய நதுவிட்டு, அடவ ிபாமன்றை றடன
லமைாமழி் லுசாமற்கடுக் லகாமணர்நது அத்த ழ் உடைம்பன்கண் ஒனட்டைவிடுதடலெியய ிபாம்கன்றைதன்ிறைாம?
லபாமுரளகடு ‘வ்ஸதுகள‘ என்று லுசாம்வது எற்றுக்க? ஒனளிடயயப் ‘பிரகாமுச‘ லமைன்றும், ஓடுசடயய்  ‘ுசப்தம்‘
என்றுஞ் டடவடயய ‘ுரச‘ என்றும், மைணத்டத ‘வாமுசடந‘ என்றுந, திதித்திப்றி இனிப்டப ‘மைதுிரம்‘ என்றுந.
தண்ணீர் ிுசாமறு உணவு என்பவற்டறை ‘ஜலெம்‘ ‘அநநம்‘ ‘ஆகாமிரம்‘ என்றும், ஆடடைடயய ‘வ்ஸதிிரம்‘ என்றுங்,
கட்டைாமயயம் என்படத ‘அவ்ஸயயம்‘ எனறுந, தாமய தநடத மைகன் மைகள உறைவினடிர ‘மைாமதாம‘ ‘பதாம‘ ‘றித்ிரன்‘
‘றித்ரி‘ ‘பநதுக்கள‘எனறுந, துன்பம் ிகடு கடும்பம் என்படவகடுக் ‘குடைம்‘ ‘நுடைம்‘
‘ுசம்ஸாமிரம்‘எனறுந, தடலெகழக்க வழிபாமடு இடுப்றி தக்கம் கதனயயடவகடு ‘்ஸநாமநம்‘ ‘பூடஜ‘
‘ஆயயாமுசம்‘ ‘நித்திடிர‘ என்றும், நிடனத்த் எண்ண் லுசாம்லுத் என்பவற்டறை ‘ாாமபகம்‘ ‘பாமவடந‘
‘வுசனித்த்‘எனறுந, தயய த ழ்் லுசாமற்கடு ஒனழித்து வடைலமைாமழி்  லுசாமற்கடுக் லகாமண்டுவநது றிகத்தித்
தனித்த ழ்்  லுசாமற்கடு வழைங்காமமை் லதாமடலெப்பதுதாமனாம நமைது அுரடமை்  லுசநத ழ்லமைாமழிடயய
வுர்த்தலெ? அ வுடடையீர் கூறு ன்கள!
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இன்ந்ம் இங்ஙனிமை எத்தடனியயாம ஆயிிரஞ் லுசாமற்கடு வடைலமைாமழி கதலொமன பறைலமைாமழிகளினின்றுங்
லகாமண்டு வநது, அவற்டறைத் த ழிற் றிகத்தி, அதன் தயய தனி்  லுசாமற்கள ஒன்லவாமன்றைாமக வழைக்க வழ்நது
ிபாமகமைாமறு லுசயவதுதாமனாம த டழையும் பறைலமைாமழிகடுயுங் கற்றைவர் அதற்க்  லுசயயும் உதவி? தாமன்
படத்த்டத எப்படயயாமவது நிடலெநாமட்டவிடை ிவண்டுலமைன்று கன்வநது த ழ் லமைாமழிடயயத் லதாமடலெக்க
வழிிதடுவதுதாமனாம த ழ்கற்று அதனாமற் படழைப்பவர் அதற்க்  லுசயயும் நன்டமை? த டழையும்
பறைலமைாமழிடயயயுங் கற்க்கற்கத் த ழ்லமைாமழி்  லுசாமற்கள இடவ அயய்லமைாமழி்  லுசாமற்கள இடவலயயன்று
நன்கணர்நது த ழி் றடனயயவற்டறைக் கலெவாமமைற்ிபடத் எழதுதலும், த ழி் கன்னிமை வழைக்கவழ்நத
லுசாமற்கடுயுந திுரம்ப எடுத்து வழைங்கவிடுதலும் அ்லெிவாம கற்றைவர் அம்லமைாமழிடயயப் பாமதுகாமத்து
வுர்த்தற்க்  லுசயயும் நன்கடறையயாமகம்!
ஆங்கலெத்தி் வ்லெ ந்னடுசப் றிலெவர்குாமன ிிசக்்ஸபயயர், ்டைன், லிச்ன? லடைனிுசன் கதனியயாமர்
தம்மைாம் ஆனமைட்டும் கயயன்று அயய்லமைாமழி் லுசாமற்கள விிரவாமத தயய ஆங்கலெநடடையிற் ப்லொமயிிரம்
இனியய பாமக்கள பாமடயிுரப்பதாமக அவர்கடு ஆங்கலெ நன்மைக்கள எ்வுவு றிகழ்நது ிபடகன்றைாமர்கள!
பற்காமலெத்திுரநத லடைனிுசன் தமைதுகாமலெத்தி் வழைங்காமது மைடறைநத தயய ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுயும் மீண்டும்
எடுத்து வழைங்க அவற்டறை வழைங்கவிட்டைடமைக்காமக, அவர் டற்ற்றைவுடடையய ஆங்கலெ நன்மைக்குாம் எ்வுவு
பாமிராமட்டைப்படுகன்றைாமர்! ஜாமன்ுசன், கப்பன் என்ந்ம் உடிரநூற் றிலெவர்கள மைற்டறைத் துடறைகளிற்
சறைநதவர்குாமயிுரநதும், அவர்கள இலெத்தீன், கரீக் கதலொமன அயயன்லமைாமழி்  லுசாமற்கடு கதியயாமய
எடுத்துத், தம் உடிர நூ்களி் விிரடவத் லதழதினடமைக்காமக அவர்கடு அந நனமைக்கள இன்ந்ங்
கடறைத்துப் ிபடத் ஆங்கலெநூலுடிர விரலொமறு கற்பாமர் எவுரம் நன்க உணர்விரன்ிறைாம?
ஆங்கலெலமைாமழியி் இலெக்கண நூற் றிலெவிராமய விுங்கயய க்களஜாமன் என்ந்ம் ஆசரியயர், “படழையய நாமளி்
ஆங்கலெமைக்கள நாமகரிகம் அற்றைவிராமய இுரநதடமையயாமின பலெலமைாமழிிபடம் ப்வடகநாமட்டைாமுரம் அவிரிமைற்
படடைலயயடுத்து வநது அவர்தம் நாமடு நகிரங்கடுக் டகப்பற் க் லகாமண்டு அவலிராமடு லநடுக்க
கலெநதுவநதனர்“க எனவும், “அதனாமற் பலெலமைாமழி்  லுசாமற்களும் லவற் யயாமுிராமய நிடலெலபற்றை அப் பலெர்
வாமயிலொமக நக்ககடயயாமதவாமறு ஆங்கலெலமைாமழியிற் கலெநது நிடலெலபறைலொமயின“க எனவும் “க லமைாமழிக்கலெப்பன்
விரலொமற்டறை எடுத்துக் காமட்டயயபன், “பதிலனட்டைாமம் நூற்றைாமண்ட், இலெத்தீன் லமைாமழி் லுசாமற்கடு க்க்
கலெநலதழதும் நடடை றிது வழைக்கமைாமய வநதுவிட்டைது. ‘உிிராமம் அிரசயயனன் இறைக்க்கஞ் சடதவுமை‘ என்றை
நூடலெ எழதியய கப்பன் என்பவுரம், அந நூற்றைாமண்டற் சறைநத ஆங்கலெ்  லுசாமற்லபாமுரள எழதியய ஜாமன்ுசன்
என்பவுரம் இலெத்தீன் லமைாமழி் லுசாமற்கடு நிிரம்பவும் கதியயாமய எடுத்துக் டகயயாமண்டைனர், கப்பன்
நூற்றுக்க கப்பது லுசாம் விழக்காமடும், ஜாமன்ுசன் இுரபலதட்டு விழக்காமடுமைாமக அயயன் லமைாமழி்  லுசாமற்கடு
விிர்விட்டைனர். ஆனாம், உளளுர் நிகழ்் சகடுப் பற் க் கலெப்ப்லொமமை் எழதியய றிலெவர்களிடைத்தும்
அவர்கள இயயற் யய நூ்களிடைத்தும் நாமம் வுரம்ிபாமது, இலெத்தீன் லமைாமழி் லுசாமற்கள க கக் கடறைவாமக
இுரத்தடலெக் காமண்கன்ிறைாமம். ஜாமன் கனிவிரது நூனன் லமைாமழிப் லபயயர்ப்ப், நூற்றுக்க நாமன்க இலெத்தீன்
லுசாமற்கிு காமணப்படுகன்றைன; அதி் இன்ந்ம் பலெவிடைங்களி் இலெத்தீன லமைாமழி் லுசாமற்கள ஒனன்று கூடை
இ்லொமத பாமக்கள பலெவற்டறை நிடிரநிடிரயயாமய எடுத்துக்காமட்டைலொமம்“க என்று கூ ப் பன்ந்ம் “கபதிினழைாமம்
நூற்றைாமண்டன் இறுதியி் இ்  லுசாமற்கடுத் லதாமகதியயாமயக் லகாமண்டு வநது நுடழைக்கம் ிநாமக்கம்
வலுப்பட்டைது. அங்ஙனிமை அடவ உரியய இடைங்கள கன்னிமை நிிரப்பப்பட்ட்டடையுந, தாமம் ிவடலெ
லுசயதற்க வாமயத்த லபாமழதுகள கன்ன நது நிறுத்தப்பட்டைடமையுங் கண்டைவுடைின அடவ வநதபடியய
திுரம்பவிடைலொமயின. அதுகத் அடவ பன்னர்க் ிகட்கப்படைிவ இ்டலெ. குரகத்விராமன
லஜரி லடையலெர் Sportiveness என்ந்ம் ஆங்கலெலமைாமழிக்க மைாமறைாமக ludibundness என்ந்ம் இலெத்தீன்
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லமைாமழிடயயயும், mental blindness என்பதற்க மைாமறைாமக clancular என்ந்ஞ் லுசாம்டலெயும், cruelty
என்பதற்க மைாமறைாமக ferity என்ந்ஞ் லுசாம்டலெயும், lady’s maid என்பதற்க ிவறைாமக paranymph என்ந்ஞ்
லுசாம்டலெயுங் லகாமணர்நது வழைங்கனாமர். றுனஞ் லுசயயயத்தக்க அுவாமக இத்தடகயயநடடை லபுரக விரிவ,
இத் தன்டமையயவாமன லுசாமற்கடு வழைங்கதன் உண்டமையயாமன பயயன் இ்டலெலயயன்பது ஆங்கலெமைக்களின்
ந்லெ வுக்கப் றிலெப்படைலொமயிற்று; றிலெப்படைிவ அடவ அடமைதியுடைன் டகவிடைப்பட்டைன. ஆங்கலெங்
கற்கம் இநதுிவாம லபுரந லதாமடகயயாமன இலெத்தீன் லுசாமற்கடுப் பயயன்படுத்துதற்க எப்ிபாமதும்
லபுரவிுரப்றிடடையயனாமய இுரக்கன்றைாமன்.“ என்று எழதி, அதன்பன் ஓர் இநது மைாமணவன் ஆங்கலெத்தி்
ஆக்கயய ஒனுர நாமலெட்  லுசயயுடு எடுத்துக்காமட்ட “கஆங்கலெ மைகன் எவந்ம் அ்வுவு கதியயாமன இலெத்தீன்
லமைாமழிகடு்  ிுசர்த்து ஒனுரநடடை எழதமைாமட்டைாமன்“க என்று அதன படழைகடு எடுத்துக் கூ ் , “லுசாமற்கடு் 
லுச்டவயயாமக வழைங்கம் கடறை இன்னலதன்று உணிரவும் அ யயவும் ிவண்டுமை அயயலொமன் ஒனுரவன் அ் 
லுசாமற்கள வழைங்கமை நாமடுகளிற் ிபாமய்  சலெகாமலெம் அங்ிக தங்கயிுரக்கிவண்டும்“க என்றும், “நன்க
கற்றைவர்கள அயயன்லமைாமழி்  லுசாமற்கள விிரவியய இத்தடகயய ஆங்கலெ நடடைடயயத் தங்குாமற் கூடயய மைட்டும்
விலெக்ககன்றைாமர்கள“க என்றுங். “ிகாம்ட்ச த், ிஜன், ்ஸடீபன்ுசன் கதலொமினாமடிர ஒனத்த றிலெவர்களின்
நூ்கடுப் பயின்று அவற் ன் டடவடயய நுகுரம் எநத இடுாந்ம் உரியயகாமலெத்ித ந்லெ தயய
ஆங்கலெநடடை எழதுந திறைத்டதத் தாமின திண்ணமைாமயப் லபறுவன்“க என்றும் கடத்துக் கூறுகன்றைனர்; (Prof.
J.M.D. Meikle John’s The Art of Writing English. ப்ப. 121 132).
இநந்னடுசப்றிலெவர் குரத்துக்க ஒனப்பிவ, விரலொமற்று நூற் றிலெடமையி் நிகிரற்று விுங்கயய ஆங்கலெ
ஆசரியயிராமன பிரமீன் என்பவுரம் “கிவண்டைப்படைாமத பிரஞ்ட இலெத்தீன் லமைாமழி் லுசாமற்கள உடிரநடடைடயய
உயிர்வுபடுத்துகன்றைன லவன்று படழையயாமக கதப்படுகன்றைனிவ யய்லொமமை், உண்டமையி் அடவ
லபாமுரட்கழைப்பத்டதியய ிமைலுக்க ிமை் உண்டுபண்ண்கன்றைன; ஆதலொம், அடவகளுக்க மைாமறைாமகப்
லபாமுரட்லடைளிவுளு லவளிப்படடையயாமன ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுியய ஒன்லவாமுர பக்கத்திலும் டவத்து
எழதுவது எளிலதனக் கண்டுரக்கன்ிறைன். பதினாமன்க அ்லெது பதிடனநது ஆண்டுகளுக்க கன் யயாமன்
எழதியயடத விடை இப்ிபாமது யயாமன் லதளிவாமன தயய ஆங்கலெ நடடை எழதக்கூடுலமைன யயாமன்
கண்டுலகாமண்டைடமை எனக்க எ்வாமற்றைாமந்ம் லவட்கமைாமயி்டலெ; நடடைலயயழதப் பழைகம் இடுாடிரத்
ிதற்றை் ிவண்ட இ் வுண்டமைடயய்  லுசாம்வது ந்லெலதன எண்ண்கன்ிறைன். நடடைலயயழதக்
துவங்கிவாமர் தாமம் உயயர்நடடை லயயழதுவதாமக எண்ணிக்லகாமண்டு எழதவதி் மையயக்கம்
உடடையயிராமகன்றைாமர்கள. உண்டமையயாமன ஆற்றைலுக்கம், எ்லொமவற்டறையும் விடை உண்டமையயாமன லதளிவுக்கம்,
நம் ்தாமடதகள வழைங்கயய படழையய ஆங்கலெ லமைாமழிடயய ஒனப்பது ப தி்டலெ என்ந்ம் உண்டமை கற்றும்
உணிரப்படுதற்க பலெ ஆண்டுகளின் பழைக்கம் இன் யயடமையயாமதது ிவண்டைப்படும்“க.
(Quoted in Meikle John’s The Art of Writing Enlighs, ப, 128), என்றை ஆங்கனலமைாமழிடயயத் தயயதாமய
வழைங்கதனன் ிமைன்டமைடயய வற்றிறுத்தி ிபசயிுரக்கன்றைாமர்.
ஆங்கலெமைக்களுக்க நாமகரிககந தம்டமைப் பாமதுகாமத்துக லகாமளுத்தக்க நிடலெயும் வாமயயாமதிுரநத
படழையயநாமளி், ஐிிராமப்பாமவின் வடைிமைற்க ்டலெயிற் ிறைாமன் யய டடைர், ஆங்கலெர், ுசாமகுசர் கதற் பலெலமைாமழி
ிபடம் ப்வடக நாமட்டைாமுரம் பரித்தாமனியய தீவின்கண் வநது றிகநது, அங்க இுரநத பரித்தாமனியயடிரப்
ிபாமரி் லவன்று அவர்தம்டமை தத்தம் ஆளுடகக்கள அடைக்க அிரடறிரிநது வநதனர். அவர்கட்க பன்னுரம்
ப்வடக மைக்களும் அடுத்தடுத்து படடைலயயடுத்து வநது ஆங்கலெடிரத் தங்கள கழ் டவத்து ஆண்டு
அவலிராமடு கலெநதடமையயாமிலெதாமன், லக்டக், காமநதிிநவியயம், இலெத்தீன், நாமர்மைன், பிரஞ்ட, கிிரக்க
கதலொமன பற்பலெ லமைாமழி் லுசாமற்களும் ஆங்கலெத்தி் ஒனன்றைன்பன் ஒனன்றைாமயக் கலெநது அதடனப் லபுரக்க் 
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லுசயதன. கதன்கதற் சூடைர் வநதகாமலெத்து, அதன்கண் இிரண்டைாமயிிரஞ் லுசாமற்களுக்கிமை் இ்டலெலயயன்று
அம்லமைாமழிவ்லெ இலெக்கண ஆசரியயர்கள வடிரநதிுரக்கன்றைனர். இங்ஙனம் கதன் கக் கடறைநதநிடலெயி
னுரநது பன்னர்க் காமலெநிதாமறும் பலெலமைாமழிக் கலெப்பனாமற் லபுரகயய ஆங்கலெலமைாமழி, அப் பறைலமைாமழி் 
லுசாமற்களின் உதவியின் கற்றும் நடடைலபறுத் இயயலொமலதன்பதடன ஆங்கலெம் நன்க உணர்நதாமர் எவுரம்
விுக்கமைாமய அ நதிுரப்பவும், ஒனுரவர் அ்வுண்டமைடயய மைடறைத்து, அது தனித்து இயயங்கமைாமட்டைாமதது என்று
எனவுந தனித்து இயயங்கவ்லெ அதடன அ்வாமறு இயயக்கத் பயயன்றைிராமது எனக் கண்ிடை அதடனப் பலெ
லமைாமழி்  லுசாமற்கிுாமடுங் கலெப்பத்து வழைங்ககன்றைாமர் எனவுங் கூ யயது லபரிதும் படழைபாமடுடடைத்தாமம்
என்க.
இனி, கற்றுந தனித்து இயயங்கமைாமட்டைாமக் கடறைபாமடுடடையய ஆங்கலெ லமைாமழிடயயியய இயயன்றைமைட்டுந தயதாமய
வழைங்கதனற் கண்ண்ங்குரத்தும் டவக்கிவணடுலமைன்று அம்லமைாமழிக்கரியய ஆங்கலெ நன்மைக்கள ஓயயாமது
வற்றிறுத்து வுரகவிராமயிற், பண்டடைக்காமலெநலதாமட்ிடை நாமகரிக வாமழ்க்டகயிற் சறைநதாமிராமயத், தாமம் ஒனுரவர்கழ்
அடைங்க வழைாமது, பறைலமைாமழி ிபடவாமடிரயுந தங்கழ் அடைக்டகடவத்துத், தமைது லுசநத ழ்லமைாமழிடயயியய
நண்டைகாமலெம் வடிரயி் தயதாமய வழைங்க வுர்த்து வாமழ்நதுவநத த ழ்மைக்களின் காம் வழியி் வநிதாமிராமன
நாமம் நமைது அுரடமை்  லுசநத ழ் லமைாமழிடயயத் தயதாமய வழைங்கதன் எ்வுவு கண்ண்ம் குரத்தும் டவக்க
ிவண்டும்! அதற்காமக நாமட் எ்வுவு எடுக்க ிவண்டும்! அங்ஙன ுரக்க அதடனக் கடறைபாமடுடடையய
ஆங்கலெத்ிதாமடு ஒனப்பட்டு, அதன் தயடமைடயயக் லகடுத்து வடைலமைாமழி கதலொமன மைற்டறை
லமைாமழி் லுசாமற்கடு அதன்கட் லகாமண்டுவநது றிகத்த் அதற்க ஓர் ஆக்கிமையயாமம் என்று கூறுவாமர் உடிர
இப்ிபாமது அவர் அடடைநதிுரக்கம் அடடமைத்தனத்டதக் காமட்டுகன்றை தன்ிறைாம?
பண்டடைநாமளி் ஆரியயப் பாமர்ப்பனுரந த ழைர்க்க அடைங்கயிுரநது த டழைவுர்த்தனர்; இப்ிபாமது
அப்பாமர்ப்பனர் ப்வடக்  சூழ்் சகுாம் த ழைர்க்க ிமைம்பட்டைாமர்ிபாமற் றைம்டமைதத்ிமை உயயர்த்துக்லகாமண்டு,
த ழைடிரக் தங்கழ் அடைக்க அடடமைகுாமக்கதற் லபாமுரட்டு ககயயன்றும் அதுகற்றுங் டவகூடைடமையின்,
த ழைர்க்கரியய த டழையயாமவது ஆரியயம் கதலொமன பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கள ிுசர்த்துக் லகடுத்து டவத்தாம்
தங்குரத்து நிிரம்றிலமைன்றுன்னி அதடனப்லபரிதும் மைாமடபடுத்திவுரகன்றைாமர். அப்பாமர்ப்பனர் வடலெயி்
சக்கயய த ழ்ப்றிலெவர் சலெுரம் அ் சூழ்் சடயய பகத்துணர்நது பாமிராமது ‘கலெத்டதக் லகடுக்கவநத
ிகாமடைாமரிக்காமம்றி‘ ிபாம், அ்வாமரியய பாமர்ப்பனரிந்ம் பாமர்க்கத் தாமிமை தம் தனித்த ழ் லமைாமழிடயய் 
சடதத்லதாமழிக்க மைடகட்ட நிற்கன்றைனர்! ஐயயிகாம! பண்டுலதாமட்ங்க றினிதமைாமய ஓங்கநிற்கம் நம்
தனித்த ழ்த் தாமடயயப், பறைலமைாமழி் லுசாமற்கலுன்ந்ங் ிகாமடைாமரியிந்ள நுடழைநது லகாமண்டு, இத்
த ழ்ப்றித்வர் லவட்ட்  ுசாமயக்க கயய்வது தாமன் கனகாமலெக் லகாமடுடமை! இத்தீவிடன்  லுசயயடலெப்றிரியும்
இவர்தம்டமைத் தடுத்து, எம் த ழ்த்தாமடயயப் பாமதுகாமக்க கன்நிற்கம் எம்ிபாம்விராமது ந்விடன் லுசயய்
ஒனுரகாமலுங் கனகாமலெக் லகாமடுடமையயாமகாமலதன்று உணர் ன் நடுநிடலெயுடடையீர்!
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2. த ழி் பறைலமைாமழிக் கலெப்றி

இந நிலெவுலெகற் பழைடமைக் காமலெந லதாமட்டு இன்றுகாமறும் வழைங்கவுரம் லமைாமழி த ழ் ஒனன்ிறையயாமம் என்படத
கன்னர் ஒனுரகடறை விுக்கக் காமட்டனாமம். மைற்டறை லமைாமழிகளிற் சலெ பன்னூறைாமண்டுகட்க கன்ின
இறைநதுிபாமயின, பலெ சன்னூறைாமணடுகுாமகிவ ிதாமன் நடடைலபறுகன்றைன. சலெ பழைடமையயாமக இறைநதன.
பலெ றிதுடமையுற்றுப் பறைநதன. பழைடமையும் றிதுடமையும் ஒனுரங்கடடையய ஒனுர லமைாமழிடயய அவற் னிடைத்ித
காமண இயயலொமது. மைற்று த ழ் லமைாமழிியயாம பழைடமைக்கப் பழைடமையுமைாமயப் றிதுடமைக்கப் றிதுடமையயமைாமயத் தன்
இயய்றி பறைழைாமது, றறைக்கடறையய கநநூறு நூறைாமயிிரம் மைக்களினிடடைியய உலொமவி வுரகன்றைது. இங்ஙனம் இது
பண்டுலதாமட்ிடை உயிலிராமடு விுங்க வுரதனன், கற்காமலெத்தி் வழைங்கயய லமைாமழிகளின் லுசாமற்கள சலெவும்
பற்காமலெத்தி் நடடைலபறும் லமைாமழிகளின் லுசாமற்கள சலெவும் இதன் கண்ிண கலெநது காமணப்படுத்
இயயற்டகியய யயாமம். யயாமங்கனலமைனின்; நண்டைகாமலெம் உயிிிராமடுரக்கம் ஒனுரவன் பலெ நாமடுகளிலுஞ் லுசன்று
கயயலுந லதாமழின் கயயற்சயும் கநத டறுடறுப்றிம் உடடையயவனாமயிுரநதாம், அவன் தனதிுடமைக்
காமலெத்தி் தன்ினாமடுரநது இறைநது ிபாமனவர் டவத்த லபாமுரளகளிற் சலெவற்டறையுந, தனது பற்காமலெத்தி்
தன்ினாமடுரப்பவர் வழைங்கம் பண்டைங்களிற் சலெவற்டறையுங் டகயயாமு ிநர்வதுிபாமலெ, உயிலிராமடு
டறுடறுப்பாமய உலெவிவுரந த ழ்லமைாமழியுந தாமன் வழைங்கயய பண்டடை நாமளி் வழைங்க யிறைநத ஆரியயம்
இலெத்தீன் கதலொமன லமைாமழிகளின் சலெ லுசாமற்கடுயும், இஞ்ாாமன்று தன்லனாமடு ிுசர்நதுலொமவும் ஆங்கலெம்
துலுக்க கதலொமன லமைாமழிகளின் சலெ லுசாமற்கடுயுந தாமன் எடுத்துப் பயயன்படுத்தி வுரகன்றைது.
இன்ந்ம் இதடன விுக்கக் காமட்டை் ிவண்டன், உயயர்நத மைடலெ ககட்ட் என்றும் நர் மறும் ஒனுர
டடனயினுரநது இடடையயறைாமது ஓடவுரம் ஓர் அுரவிநுரக்கத் த ழ்லமைாமழிடயய ஒனப்பட்டு்  லுசாம்்லொமம்;
இனி இ்வுரவிநர் ஓடவுரம் இடடையிடடைியய டிரப்பன் ்  ிுசறும் நுரமைாமய நிற்கங் குங்கட்டடைகட்க
வழைக்க் இ்லொமத ஆரியயம் இலெத்தீன் கதலொமன லமைாமழிகடுயும், இன்ந்ம் அ்வழியின் கிழை இுரபாமலும்
ஆங்காமங்கப் றிதிது ிதாமன் த் தனித்தனிியய ஓடும் யயாமறுகளுக்க ஆங்கலெம் துலுக்க கதலொமன
லமைாமழிகடுயும், இ் யயாமறுகளினுரநது பரிநது வநது அ்வுரவிலயயாமடு கலெக்கஞ் சறுசறு காம்களின்
நுரக்க அம்லமைாமழிகளினுரநது த ழி் வநது கலெக்கஞ் சலெ லுசாமற்கடுயும் ஒனப்பாமக்  லுசாம்லெலொமம்.
பன்லனடுங் காமலெமைாமக வறைுாமது ஓடவுரந த ழைுரவியயாமனது தாமன் வுரம் வழியிலுளு ஆரியயம் கதலொமன
படழையய குங் கூவ்களிற் லுசன்று அவற் ன் லுசாமற்குாமகயய நடிரயுந தன்லனாமடு கலெப்பத்துப்
றிதியயவாமக்கப் பன்ந்ம் இடடையிடடைியய தண்கண் வநது கலெக்கம் பன்டறைக்காமலெத்து்  லுசாமற்குாமகயய சறு
காம்களின் நடிரயுந தன்ந்ுரவாமக்கத் தன்டன வழைங்கம் மைக்கட்கப் லபரிதும் பயயன்பட்டு வுரகன்றைது.
இனி, ஒனுர லமைாமழியின்லுசாமற்கள மைற்லறைாமுர லமைாமழியி் வநது கலெக்கிவண்டுவதுதாமன் என்டனலயயன்று
வினாமவினாம்; ஒனுர லமைாமழியிடனப் ிபடம் மைக்கள தம் நாமட்டடையும் தம் இனத்தாமடிரயும் விட்டு நங்காமமை்
இுரக்கம் வடிரயி், அவர் தாமம் இுரக்கம் நாமட்டன்கண்ிண பறைலமைாமழி ிபடம் பறைநாமட்டைாமர் வநது
ிுசிராமதிுரக்கம் வடிரயி், அவர் ிபடம் லமைாமழியி் அயய்லமைாமழி்  லுசாமற்கள வநது கலெப்பதற்க
இடைிமையி்டலெ. அங்ஙன ன் அவர் பலெ நாமடுகடுயும் அநநாமடுகளிலுளு பலெதிறைப்பட்டை மைக்கடுயும்
ிபாமய கண்டும், அவர் நாமட்டுப் பண்டைங்கடுத் தாமம் விடலெலகாமண்டும், தம்நாமட்டுப் பண்டைங்கடு
அவர்கட்க விற்றும், அவர்தம் வழைக்கலவாமழக்கங்கள சலெவற்டறைத் தாமங் டகப்பற் யும், தமைக்கரியய
சலெவற்டறை அவர்டகப் பற்றுமைாமறு தநதும், ஒனுரவிரது நாமகரிகத்டத ஒனுரவர் பன்பற் யும் ஒனழகம் உயயர்நத
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அ வும் உயயர்நத நடடையும் வாமயநதவர்குாம யிுரநதாம் அவர் ிபடம் லமைாமழியி் மைற்றை லமைாமழி் லுசாமற்கள
றிகநது கலெவாமமை் இிராம. ஆகிவ, இம்கடறையயாம் ிநாமக்க டைத்துப் பலெவடகயயாமலும் உயயர்நத
நாமகரிகவாமழ்க்டக யுடடையயிராமய விுங்கயய த ழ் மைக்கள வழைங்கவநத த ழிற் பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கள சலெ
வநது கலெக்கலொமனது இயயற்டகியயயயாம லமைன்பது உணிரப்படும்.
அங்கனமைாமயிற், படழையய காமலெத்தி் றை ழ் மைக்கள அயய் நாமட்டைவலிராமடு லுசன்று அுவுாமவும் நாமகரிக
கதிர்் ச உடடையயிராம யிுரநதாம லிரன்பதற்க்  ுசாமன்று என்டன லயயனின்; இற்டறைக்க ஐயயாமயிிர ஆண்டுகட்க
கன்னிிர எழதப்பட்டை லதாம்காமப்பயயம் என்ந்ம்நூ் ஒனன்றுிமை ஒனுர லபுரஞ் ுசாமன்றைாமலமைன்க. அுரடமை
லபுரடமையிற் சறைநத இ் லவாமுரநூடலெ ஒனுர ச து உற்றுிநாமக்கவாமர்க்கம்; இநநூ் எ்வுவு பழைடமை
யுடடையயதாமய இுரக்கிவண்டு லமைன்பதும், கப் படழையயநாமளிிலெ இ்வுயயர்நதநூடலெ எழதியய ஆசரியயிிராமடு
ஒனுரங்குரநத த ழ் கதுமைக்கள எத்துடண்  சறைநத அ வும் நாமகரிககம் வாமயநதவிராமய
யிுரநதிுரக்கிவண்டுலமைன்பதும் அவர் உளுத்திற் பதியயாமமைற்ிபாமகாம. இநநூனன்கண் உளு “ககநநர்
வழைக்கம் மைகடூஉிவாமட்டலெ“க என்ந்ஞ் சூத்திிரத்தாமற் பண்டடைத் த ழ்மைக்கள லபாமுரள ஈட்டும்
லபாமுரட்டுத் தம் மைடனவி மைக்கடுயும் நாமட்டடையும் விட்டுக் கடை் வழிியய மைிரக்கலென்களி் ற த்
லதாமடலெவாமன நாமடுநகிரங்களிற் லுசன்று ிுசர்வலிரன்பது லபறைப்படுகன்றைது. த ழைர்கள கடை்தாமண்ட் 
லுசன்று ிவற்றுநாமடுகளிற் லபாமுரளகயயற்ச லுசயத்த்துிபாமலெிவ, ிவற்று நாமட்டைவுரம் த ழ்நாமட்டற்
ிபாமநது பலெ கயயற்சகடு நடைத்தினாமலிரன்பது ஈறிுரலமைாமழியி் எழதப்பட்டை படழையய விவினயய நூனனாம்
இனிது விுங்ககன்றை தன்ிறைாம?
காமவிரிப்பூம்பட்டனத்திற் கரிகாமற்ிுசாமழைன் என்ந்ம் ிவநதர்லபுரமைாமன அிருசாமணட்ிபாமது, ப்ிவறு
லமைாமழிகள வழைங்கயய பலெிவறு ிதயயத்தாமுரம் அந நகிரத்தினிடைத்ித ிபாமநது கலெநதிுரநது பலெ
லதாமழின்கயயற்ச நடைத்தினடமையும்; கடைலுக்க அப்பாமலுளு நாமடுகளினுரநது கதிடிரகள வநதடமையும்;
இமையயம் ிமைுர கதனயய மைடலெகளினுரநது லபாமன்ந்ம் மைணியும், ிமைற்கணவாமய மைடலெகளினுரநது
ுசநதடனக்கட்டடை அகற்கட்டடைகளுந. லதன் கடைனனுரநது கத்துக்களுங், கழ்க்கடைனனுரநது
பவுங்களுங், கங்டகயயாமற் னுரநது அதன் லபாமுரளகளும், இலெங்டக பர்மைாம என்ந்ம் நாமடுகளினுரநது
அவற் ன் விடுலபாமுரளகளும் அநநகிரத்தி் வநது விலெயயாமனடமையும், இற்டறைக்க்  ச ிதறைக்கடறையய
இிரண்டைாமயிிரம் ஆண்டுகளுக்ககன் இயயற்றைப்பட்டை பட்டனப்பாமடலெயிலும், அதற்க்  ச து பற்பட்டை
சலெப்பதிகாமிரத்திலும் விுக்கமைாமக்  லுசாம்லெப்பட்டுரக்கன்றைவ்லெிவாம? கிிரக்கநாமட்டலுளு யயவனர்கள
த ழ்நாமட்டற்ிபாமநது த ழை அிருசர்களின் கழ்ப் பலெ அலுவ்கள பாமர்த்தடமை லபுரங்கடத, க்டலெப்பாமட்டு
கதலொமன பழைநத ழ்ப்பாமட்டுகளி் நன்க க க்கப்ட்டுரக்கன்றைது. இங்ஙனம் பண்டடைநாமளி்
த ழ்நாமட்டைாமர் அயய்நாமடுகளிலும் அயய்நாமட்டைாமர் த ழ் நாமடுகளிலும் ிபாமநது ஒனுரவிிராமலடைாமுரவர்
அுவுாமவியிுரநதடமை இனிது றிலெப்படுதனன் ிவற்று நாமட்டைவர்க்கரியய லமைாமழிகளின் லுசாமற்களிற் சலெ
லதாமன்றுலதாமட்ிடை த ழிற் றிகநது வழைங்க்வாமயின என்று உணர்த் ிவண்டும். இ்வாமறு ிநர்நத
கலெப்பன் றைன்டமைடயய ஆிராமயநது உணர்வாமர்க்கத் த ழைர் பண்டடைக்காமலெத்திிலெியய நாமகரிகத்திற் சறைநது
விுங்கனாம லிரன்பது றிலெனாமகம்.
அங்ஙனமைாமயின், ிவற்று நாமட்டு்  லுசாமற்கள த ழிற் கலெநத்த்து ிபாமலெிவ, த ழ்்  லுசாமற்களும் மைற்டறைத்
ிதயயலமைாமடழிகளிற் கலெநது காமணப்படுத் ிவண்டுிமைலயயனின்; ஆம், த ழி் லுசாமற்கள பலெ படழையய
லமைாமழிகளிலுங் கலெநது வழைங்கிவபடுகன்றைனலவன்று கடடைப்படக்க. ஆணி மீனம் நர் தாமமைடிர கடலெ
கடைம் கதலொமன பலெலுசாமற்கள ஆரியய லமைாமழியிலும், அடுச அுரவி இுரம்றி ஈன எ்லொமம் லமைன்டமை கக்
கதலொமன பலெ லுசாமற்கள ஆங்கலெம் இலெத்தீன் கிிரக்க கதலொமன ஐிிராமப்பயயர் லமைாமழிகளிலும், அவாம இுர
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மர் எுரடமை சனம் லுச்டவ கதலொமன பலெலுசாமற்கள ுசாமலெட ஈறிுர கதலொமன கப்படழையய லமைாமழிகளிலும்,
இன்ந்ம் பலெ மைற்றும் பலெ லமைாமழிகளிலுமைாமக ஒனுரங்க கலெநது காமணப்படுகன்றைன. அடவலயய்லொமம்
இங்லகடுத்துக் காமட்டைப் றிகநதாம் இக் கட்டுடிர க விரியுமைாமதனன் அடவ தம்டமை நுண்ணியய
ஆிராமய் சயயாமற் பலெ நூலுதவி லகாமண்டு அ நது லகாமளக.
இ்வாமறு லமைாமழிகள ஒனன்ிறைாமலடைாமன்று கலெக்கப் லபறுதற்க அவற்டறை வழைங்கம் மைக்களின் நாமகரிகிமை
வழியயாமயிுரத்தலொம், நாமகரிகம் வாமயநத எநதலமைாமழியும் பறைலமைாமழிக் கலெப்ப்லொமமை் இுரத்த் இயயலொமது.
இது மைக்களியயற்டகயிடனயும் அவிரது வாமழ்க்டகயின் இயய்றிகடுயும் அடமைதியயாமக ஆிராமயநது
பாமர்ப்பவர்க் க்லொமமை் மைற்றைவர்க்க ஒனுரச தும் விுங்கமைாமட்டைாமது. த ழ்மைக்கள பண்டைலதாமட்ிடை
நாமகரிகத்திற் சறைநதவிராமயிுரநததனாம் அவிிராமடு பலெ லமைாமழி ிபடம் பலெ நாமட்டைவுரங் கலெநது பழைகிவ
மைற்றை லமைாமழிகளின் லுசாமற்களிற் சலெ த லுங் காமணப்படுவனவாமயின. இங்ஙனங் காமணப்படுத்
த ழ்லமைாமழியின் நாமகரிக்  சறைப்படனயும் அதன் வுப்பத்திடனயுங் காமட்டுகன்றைித யய்லொமமை், அதற்க
அது தாமழ்வாமதடலெக் க க்கன்றை தி்டலெ. உண்டமை இ்வாம ுரப்ப, இதடன்  ச தும் உணிரமைாமட்டைாமமை்
டவாம நாமத ிதசகர் என்பாமர் தாமம் இயயக்கயய இலெக்கணக் லகாமத்தி், “அன் யுந த ழ்நூ் குவிடலெ
அவற்றுள, ஒனனிறையயாமயிந்ந தனித்த ழண்ிடைாம“க எனக் கூ யயது லவற்றைாமிரவாமிர வுடிரயயாமமைன் ப்
ப லதன்டன?
ிமைலும், லநடுங்காமலெம் உயிிிராமடுரநது திகழம் ஒனுர லமைாமழியிற் பறை லுசாமற்கள கலெத்த் ிபாமலெ் , சன்னாமள
உயிிிராமடுரநது பன்னர் இறைநதுபடும் ஒனுர லமைாமழியிற் பறைலுசாமற்கள க நுடழைநது நிடலெலபறுதற்க
இடைிமையி்டலெ. இதனாமிலெதாமன், ஆரியய லமைாமழியிற் பறை லமைாமழி்  லுசாமற்கள கதியயாமக்  ிுசர்நது
காமணப்படைவி்டலெ. ஆரியயம் ப்லொமயிிர ஆண்டுகட்க கன்னிிர எவிராமந்ம் ிபுசப்படைாமமை்
இறைநதுபட்டைடமையின், அதன்கட் பறைலுசாமற்கள றிகதற்க வழியி்லொமமைற் ிபாமயிற்று. இதுலகாமண்டு,
ஆரியயலமைாமழி உலெகவழைக்கற்க்  பயயனப்டைாமடமைியயாமடு அது நாமகரிக வுர்் சக்க இடுசநத்தாமகடமையும் நன்க
லபறைப்படும். ஒனுரவர் ஒனுரலமைாமழி ிபடகன்றைவிராமய இுரநதாம் மைட்டும் அவர் மைற்றைலமைாமழி் லுசாமற்கடு
எடுத்தாமு ிநுரமை்லெது, அவர் றதுிமை ிபுசாமத மடமையயாமயிுரநதாம் அவர் பறைவற்டறை எடுத்தாமு்  ச தும்
இடைகண்டைாமகமைாமட்டைாமது. ஆதலொம், லுசாமற்கடு றற்கவும் மைக்கள வாமழ்க்டகக்கப் பயயன்படைவும்
மைாமட்டைாமதாமயிற் லறைன்க.
இனி, உலெவழைக்கன் கண் உளு ஒனுர லமைாமழியிற் பறைலுசாமற்கள வநது ிுசுரமைாமயின், அஃது இயயற்டகயயாமக
நிகழைிவண்டுிமை யய்லொமமைற் க்வியி வுடடையய சலெிராம் அவர் தமைக்கத் ிதாமன் யயபட லயய்லொமம் அடவ
லுசயயற்டகயயாமக வனநது றிகத்தப்படுத லொமகாமது. அன் அங்ஙனம் றிகத்தப்படுமைாமயின் அடவ அம்
லமைாமழியி் நிடலெலபற்று உயிர்வாமழைாம. இுரவர் தமைக்கள ிதாமன் யய ிநுசத்தாம் ஒனுரங்க ஒனட்ட உயிர்வாமழை
ிவண்டுிமை யய்லொமமை், பறைிராம் வனநது லபாமுரத்தப்பட்டு அவர் ஒனன்றுபட்டுரத்த் இடுசயயாமகாமது.
இ்வியய்றி லமைாமழிகளின் ிுசர்க்டகயயாமலும் பறைழைாமமை் அடமைநதிுரப்ப லதாமன்றைாமகம். ஒனுர லமைாமழி
வழைங்கம் ஒனுரிதயயத்தி் உளுாமர் றிதிதாமக ஒனுர பண்டைத்டதக் கண்டுபடத்து்  லுசயது அதற்கத் தமைது
லமைாமழியிற் லபயயுரம் இட்டுப் பறைகதடன ிவறு ிதயயங்களிற் லகாமண்டுிபாமய விடலெப்படுத்துங்காம், இப்
பண்டைத்தின் லபயயர் ிவறு லமைாமழியிற் கலெத்த் இயயற்டகியயயயாமம். இத்தடகயய நிகழ்் சகளிலுங் கூடைப், றிதுப்
பண்டைங்கள வாமங்கம் மைற்றை நாமட்டைவர் நாமகரிககம் உயயர்நத அ வும் உடடையயிராமயிுரநதாம், அவற் ற்கத்
தமைது லமைாமழியிிலெியய றிதுப்லபயயரிட்டும் வழைங்கவர்.
ிமை்நாமட்டனுரநது வநது இத் லதன்னாமட்ட் விடலெயயாமகந லதளிவாமன ஒனுரவடக மைட்பாமண்டைத்டதக்
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குாமட என்றுங் ிகாமப்டப என்றும் வழைங்ககன்றைனர்; குாமட ிகாமப்டப என்ந்ம் இ் லுசாமற்கள ஆங்கலெ் 
லுசாமற்களின் திரிறிகுாமகம்; இப்பாமண்டைங்கள ிமை்நாமட்டற் லுசயயயப்பட்டைவனாமயிற் த ழ்நாமட்டற்கப்
றிதியயனவாமய இுரத்தலொம் இவற் ற்கரியய ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுத் த ழைர் தாமகம் எடுத்தாமளுத்
லபாமுரத்திமையயாமம்; இப் பாமண்டைங்கடுயுங் டைத் த ழை வு க்கவர்கள ‘கண்ணாமடக் கவடு‘ ‘ீங்காமன்
கண்ணம்‘ என்று தமைக்கரியய த ழ்்  லுசாமற்குாமிலெியய வழைங்கவர். ‘எஞ்சன்‘ ‘டலிரயின்‘ ‘டக்கட்டு‘ ‘டிராமம்‘,
‘இ்ஸகூ்‘, ‘க ிசன் றஜண்டு, ‘ிசாமப்றி‘, ‘மைாமர்க்கட்டு‘ கதலொமன ஆங்கலெ லமைாமழிகடுப் லபாமதுமைக்கள
அவற் ற்க கடறைியய ‘லபாமளி‘, ‘வண்டத்லதாமடைர்‘, ‘சீட்டு‘, ன்ுசாமிர வண்ட‘, ‘பளளிக்கூடைம்‘, ‘திரகன்‘,
‘கடடை‘, ‘அங்காமடக்கடடை‘ கதலொமன த ழ்்  லுசாமற்கடுியய இட்டு வழைங்கவர். க்வியய வும் நாமகரிககம்
வாமயநதவர்கள இங்ஙனம் பறைநாமட்டு்  லுசாமற்கடு எடுத்து வழைங்கிவண்டயய இடைங்களிலும் அவற் ற்க
ஈடைாமகத் தமைது லமைாமழியிலுளு லுசாமற்கடுியய நடடைலபறைவிட்டு வாமழ்வர். இ்வாமறு லுசயத் அவர்க்களு
கயயற்சயின் திறைத்டதயும் நாமகரிக்  சறைப்படனயுந தமைது லமைாமழியி் டவத்த பற் டனயும்
லவளிப்படடையயாமகக் காமட்டுவதாமகம்.
கயயற்சயும் உண்டமையயாமன பற்றும் இ்லொமதவர்கள பறைலமைாமழி ிபடிவாமுரடைன் கலெநதாம் தமைது லமைாமழி் 
லுசாமற்கடு விட்டு பறைலுசாமற்கடுியய எளிதி் எடுத்தாமுத் தடலெப்படுவாமர்கள. தமைக்கரியய லமைாமழிடயய
வும் லபறை்  லுசயயும் கயயற்சயும் அதன்பாமற் பற்றும் இ்லொமமைற் ிபாமத் எதனாம் என்றைாமற், ப லதாமுர
லமைாமழியிலுந தாமம் வ்லுநர் என்படதக் காமட்டத் தம்டமை உயயர்வுபடுத்திக் லகாமளளும் எண்ணகம், லபாமுரள
வுரவாமய ஒனன் ிலெியய ிநாமக்கம் டவத்து அதற்ிகற்றைது பறைலமைாமழிப்பயிற்சியய என்றை படழைபட்டை குரத்துங்
லகாமளுப்லபற் ுரத்தலொமிலெயயாமம். இதற்க இத்லதன்றை ழ்நாமட்டலுளு பாமர்ப்பன மைாமநதுரம், அவடிரப்
பன்பற் னவுரம் விடைாமப்படயயாமயக் டகக்லகாமண்டுரக்கம் ஒனழகலொமிறை ஒனுரலபுரஞ் ுசாமன்றைாமம். இத்
த ழ்நாமட்டன்கண் உளு லபாமுரளகடு வழைங்கதற்க றிராமுமைாமன த ழ்் லுசாமற்கள இுரப்பவும்,
அவற்டறைவிடுத்து இத் லதன்னாமட்டற்க உரியயவ்லொமத வடைலமைாமழி்  லுசாமற்குாமலும், இப்ிபாமது சலெ
ஆண்டுகுாமக ஆங்கலெ் லுசாமற்குாமலும் அவற்டறை வழைங்கவுரகன்றைனர். த ழ்மைக்கள எ்லொமுரந தண்ணீர்
எனறு வழைங்கவிர, அவர்கள அதடன ஜலெம் என்று கூறுகன்றைாமர்கள. ‘எனக்க ஓர் றனத்திிலெ களிர்நத நர்
லகாமண்டு வாம, வறைட்சயயாமயிுரக்கறைது‘ என்று லுசாம்லெிவண்டுவடத ‘ிநக்க ஒனுர பாமத்திிரத்திிலெ களுநத
ஜலெங் லகாமண்டைாம ‘, தாமகமைாம இுரக்க‘ எனற் வடைலுசாமற்கடு்  ிுசர்த்திலொமடு இடடையிடடைியயயுளு த ழ்் 
லுசாமற்கடுயுஞ் சடதத்துப் ிபடகறைாமர்கள. இன்ந்ம் ‘பயயனற்றை லுசயய்‘ என்படதப் ‘பிரியயாமஜனமைற்றை
காமரியயம்‘ என்றும், லவயி் லவளி் ுசம், வாமனம், காமற்று, லநுரப்றி, உணவு, உழைவு, அலுவ் தயடமை,
நாமிடைாமறுங், க்வி என்பவற்டறை கடறைியய சூர்யய ப்ிரகாமுசம் ஆகாமுசம், வாமயு, அக்நி, ஆகாமிரம், விவுசாமயயம்,
உத்ியயாமகம், பரிடத்தம், திிநதிிந, வித்டத என்றும் வடைலுசாமற்கடு அவர்கள நூற்றுக்கணக்காமன
வடைலுசாமற்கடு அவர்கள த ழ் ிபடங்காம் இடடையிடடைியய ிவண்டைாமக்கூறைலொமய வழைங்க வுரகன்றைனர்.
இங்ஙனஞ்லுசயத் இறைநதுிபாமன வடைலுசாமற்கடு கற்றுிமை அங்ஙனம் விடைாமமைற், சலெ பலெ
லுசாமற்கடுியயந்ம் உலெக வழைக்கற் பயிலெவிடுதற்க வழியயாமய இுரத்தனன் அது கற்றைமைாமயக்
லகாமளுப்படுதலொமகாம லதனின்; இறைநதுிபாமன வடைலமைாமழியின் சலெ லுசாமற்கடு உயிர்ப்பக்கன்ிறைன் என்று
றிகநது பலெ நூறைாமயிிரம் மைக்களுக்கப் பயயன்பட்டு வழைங்க இறைக்க்  லுசயத் எளளுவும் லபாமுரநதாமது.
டகயிலுளு லபுரநலதாமடகப் லபாமுரடுக் கடைனற் லகாமண்டுிபாமய எ நதுவிட்டு, நிலெத்டத அகழ்நது
அடயிலுளு லபாமுரளகடு எடுக்க கயய்வாமர் திறைத்திற்கந, த ழ்்  லுசாமற்கடுக் டகநலநகழை விட்டு
வடைலுசாமற்கடு வுரநதி்  லுசாம்லெ கயய்வாமர் திறைத்திற்கம் ிவறுபாமடு ச துங் காமண்கிலெம்,
வடைலமைாமழிடயயத் தனிியய கழதும் உயிர்ப்பக்க கயயன்றைாமலும் அதடன்  ச து பயயந்டடையய லதன்று
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லுசாம்லெலொமம், அங்கனஞ் லுசயயய இயயலொமது அதன்லுசாமற்கள சலெவற்டறை மைட்டும் உயிிிராமடுலெவுஞ்
சறைநதலமைாமழியி் வனநது றிகத்தி அம் லமைாமழிக்கக் ிகடு சூழ்த் லபரிதும் இழிக்கத்தக்கலதாமன்றைாமம்.
இன் யயடமையயாம இடைங்களி் வடைலுசாமற்கள சலெவற்டறை எடுத்தாமளுத் வழலவன்று யயாமன் கூறைவி்டலெ.
லபாமுரளகடுக் க ப்படுதற்க றிராமுமைாமன த ழ்் லுசாமற்கள இுரக்டகயி், அவற்டறை விடுத்துப்
பறைவற்டறைப் றிகத்தடலெியய லபரியயலதாமுர கற்றைமைாமக நிடனக்கன்ிறைாமம். பறை லுசாமற்கடு எடுத்து,
வழைங்கதற்க இன் யயடமையயாம இடைங்கள என்பன, றிதுப் லபாமுரளகடுக் கூறுதற்கத் த ழி் உளு
லுசாமற்கடு எ்வுவு கயயன்று பாமர்த்தும், அதற்க அடவ; இடுசயயாமத ிநிரங்கிு யயாமம், கயயற்சயும்
அ வும் உடடையயவர்கள குரத்துடவத்தாம் எத்தடகயய றிதுப் லபாமுரளகட்கந த ழினிலெியய
லபயயிரடமைக்கலொம லமைன்பித நமைது லகாமளடக. உயிிிராமடுலெவி வுரம் லமைாமழிகள எடவயயாமயிுரப்பந்ம்,
அடவ எத்துடண றடழைடமை யுடடையயவாமயிந்ம் அவற் ற் கரிியயாமர் உண்டமைப் பற்றுடடையயிராமய அவற்டறை
அங்ஙனம் வும் லபறை்  லுசயது வுரகவிராமயின் அதனாம் அவர் உிரமைாமன அ வும் நன்கயயற்சயும்
ிமைன்ிமை் கப் லபற்றுத் தாமகந தம் னத்தாமுரம் உயயர்வர்.
இனி, இ்வாமறைன் இக்காமலெத்துப் பாமர்ப்பனமைாமநதர்ிபாம் வடைலமைாமழி்  லுசாமற்கடுயுந த ழின்
இடடையிடடைியய கலெநது ிபடிவாமர் தயய த ழ் ிபடம் மைற்டறைப் லபுரம்பாமலெரின் ிவறைாமகப் பரிநது
அவர்கலுாமடு லதாமடைர்ப்லொமதவிராமய, அவர்குாம் தாமகந தம்மைாம் அவர்களுந லபுரம் பயயன் விரவிரக்
கடறையயத் தாமகந தம் னத்தாமுரஞ் சலெ நூற்றைாமண்டுகளி் த ழக்க கற்றும் றிறைம்பாமய ிவற் னமைாமய
மைடறைநது ிபாமவ லிரன்பது திண்ணம். இஃது இவர்க்ிக தாமழ்வாமய கடயுமை்லொமமைற், பன்னூறைாமயிிரம்
மைக்களினிடடைியய பிரவியிுரக்கந த ழக்க இதனாமற் ச துஞ் சறுடமை விராமது.
அங்ஙனமைன்று, பாமர்ப்பன மைாமநதுரம் அவர்ிபாம்வாமர் பறைுரம் வடைலமைாமழிடயயியய தமைக்கரியய லமைாமழியயாமகக்
குரதி அதடனியய கவும் பயிலுதனன் அதன் லுசாமற்கடுத் த ழிற் கலெநது ிபடகன்றைாமலிரனின்; அங்ஙனம்
வடைலமைாமழியினிடைத்து கநத பற்றுடவத்து அதடனியய பயிலும் அவர்கள அம் லமைாமழிடயயத் தம் லபண்டர்
பளடுகு கதலொமன எ்லொமர்க்கங் கற்பத்து அம்லமைாமழியிிலெியய அவுரடைன் ிபடத் ிவண்டும்; அதுிவ
அதன்பாம் டவத்த உண்டமைப் பற்றுதலுக்கப் லபாமுரத்தமைாமகம். த ழைுரடைன் த ழிற் ிபுச விுரப்பம்
இ்லொமத அவர்கள, தாமம் த ழைிிராமடு உண்ண் கலெத்த்கள லுசயயயாமது அவரின் ிவறுபரிநது தம்டமை
உயயர்வு படுத்திக் லகாமண்டைது ிபாமலெவும், அவர்களுள வடைலமைாமழிடயய நிிரம்பக் கற்ிறைாமர்சலெர் த ழைலிராமடு
தாமம் ிநிிர ிபடதலும் ஆகாம லதன்று ஓர் றற்பாமடு லுசயதுலகாமண்டுரத்த் ிபாமலெவுந தாமகந த டழைியய
கற்றும் ிபுசாமலதாமழிதிலெ லபாமுரத்தகடடைத்தாமம். அ்வாமறு தங்லகாமளடகக்க றற்ப நடைத்தடலெ விடுத்து
வடைலுசாமற்கள சலெவற்டறைத் த ழைலிராமடு கலெநது ிபடதலொம் மைட்டுிமை அவர் வடைலமைாமழிக்கரியயவிராமய
வடுவிிிராம? அவுரட் சலெர் இப்ிபாமது ஆங்கலெக் கற்று ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுயுந த ழிற் ிுசர்த்துப்
ிபடகன்றைாமர். அதனாம் அவர் ஆங்கலெலமைாமழிக்க உரியயவிராமவிிராம? ஆகாமிரன்ிறை. அதுிபாமலெிவ.
வடைலமைாமழிடயயத் தஞ் டற்றைத்தாமர் எ்லொமிிராமடும் கற்றும் ிபுசத் லதரியயாமத அவர் அதன்பாமற் பாமிராமட்டும்
பற்றுலவறும் ிபாமனியய அ்லொமமை் றதும் பயயந்டடையயதாமக காமணப்படைவி்டலெ. ஆகிவ,
உலெகவழைக்கற்கப் பயயன்படைாமத வடைலமைாமழிிமை் டவத்த ிபாமனப்பற்றைாம் வும்நிடறைநத தயய த டழைக்
லகடுக்க் கநதுத் பாமர்ப்பண மைாமநதர்க்கம் அவடிரப் பன்பற் னாமர் பறைர்க்கஞ் ச தும் கடறையயாமகாமது.
அ்வாமறைாமன்று, வடைலமைாமழி உலெகவழைக்கற் லபண்டிராமந்ம் பளடுகுாமந்ம் ிபடதற்கப் லபாமுரநதி விராமத
லபயயர் விடனகளி் உயயர்திடண அஃ டணப் பாமகபாமடுகள உலெக இயயற்டகயி் அடமைநதபடயயாமக
இ்லொமமைற் லுசயயற்டகயயாமக, வனநது வகக்கப்பட்டு மன் ப் பயி்வாமர்க்கம் ிபுரடழைப்படனயும் லபுர
வுரத்த்திடனயும் துரவதாமயிுரத்தனன் அஃது எ்லொமிராமந்ம் ிபுசப்படைாமதடன ஒனுர கற்ற்மைாமக்  லுசாம்லுத்
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ஆகாமலதனின்; இது கற்றைிமைாம அன்ிறைாம என்பதடன இங்ிக கடகட்டைப் றிகநதிலெம். உலெகவழைக்கற்
லபண்டர் சறைாமர் கதலொமன எத்திறைத்தாமிராமந்ம் ிபடதற்க இடயயநத எளியய தன்டமையுந, தன்டனக் கற்பாமுரக்க
இனியயனவாமயக் காமணப்படும் இயயற்டகப்லபாமுரத்தகளு லுசாமனகடறி லபாமண்கடறிகளும் வாமயநது
ப்லொமயிிரம் ஆண்டுகுாமக இுடமை கன்றைாமமை் வழைங்கவுரம் அுரடமை லபுரடமை க்க லுசநத ழ்
லமைாமழியி் ிவண்டைாம கூறைலொமய ஆரியயம் ஆங்கலெம் கதலொமன பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கடுக் லகாமண்டுவநது
நுடழைத்த் லபரிதுங் கற்ற்மைாமவதாமம் என்பதடனியய இங்ிக விுக்கப் றிகநிதாமம்.
இனி இன் யயடமையயாமது ிவண்டைப்பட்டுத் த ழி் வநது கலெக்கம் அயய்லமைாமழி்  லுசாமற்கள த ழிற்
லபாமுரநதுதற்கரியய இயய்பனியுஞ் ச து ஆிராமயநது காமட்டுிவர்ம். த ழி் வநது கலெக்கம் ஆரியயம்
ஆங்கலெம் கதலொமன அயய்லமைாமழி்  லுசாமற்கள தம் தன்டமை திரிநது த ிழைாம லடைாமத்துத் த ழிந்வத்டதப்
லபற்று இயய்பாமக வழைங்கவுரகன்றைன. ஜ்ாாமநம், ுரகம், ்ஸதலெம், ிரங்காம;, க்ஷீிரம், ப்ிரகாமுசம், ப்ிராமச, ுசக்தி,
ஈ் விர, தலெம், அிரங்கம், கிரம், பிரகாமுசம், பாமச, ுசத்தி, ஈடிரன் கதனயயனவாமகத் திரிநது த ிழைாமலடைாமத்து
நடடைலபறுகன்றைன; க்ுாம்ஸ, கப், பாமட்், பம்ப், டபபள, ஐியயாமநியயன்்ஸ, கடிர்ஸட், ஜாமன் கதலொமன
ஐிிராமப்பயய லமைாமழி்  லுசாமற்கள த ழி் கடறைியய குாமட, ிகாமப்டப, ிபாமத்த், ிவம்பாம, விவினயயம்,
யயவனர், க த்து, ியயாமவாமன் கதனயயன வாமகத் திரிநது த ிழைாமலடைாமத்து நடைக்கன்றைன, இங்ஙனிமை ஆரியயம்
த ழ் கதனயயவற் ன் லுசாமற்கள ஆங்கலெலமைாமழியிற் பலெவாமறு திரிநது அம்லமைாமழியின்றைன்டமைக் ிகற்ப
உலெவுதடலெ, இ் விநரியயாமவிலுளு மர்ப்லபயயர்கள ஆங்கலெத்திற் லுசாம்லெப்படுங்காம் திரிபடடையுங்
ிவறுபாமடு ஒனன்றுலகாமண்ிடை நன்க லதளியயலொமம்.
இன்ந்ம் இ்விநதியயாமவி் இப்ிபாமது வழைங்கவுரம் பலெ லமைாமழிகளுள ஒனன்றைன் லுசாமற்கள மைற்லறைாமன் ற்
கலெக்கங்காம் அம்மைற்றைலமைாமழியின் றைன்டமைக்க இடுசயயிவ அடவ திரிநது வழைங்கதடலெ அ் வம்
லமைாமழியிலும் ஆிராமயநது பாமர்த்துத் லதளியயலொமம், இ்வாமறு ஒனுரலமைாமழியின் லுசாமற்கள மைற்றைலமைாமழியி்
அதன் றைன்டமைக் ிகற்பத் திரிநது வழைங்கம் இயயற்டக கண்கூடைாமய அ யயப்பட்டுக் கடைத்தனன், த ழிலும்
பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கள த ழக் ிகற்றைவாமறு திரிநது வழைங்க் லபரிதும் லபாமுரத்தமைாமவித யயாமம். ஒனுர
லமைாமழி் லுசாமற்கள ிவலறைாம லமைாமழியி் அங்ஙனந திரிநது வழைங்க ிவண்டுவதுதாமன் என்டன? அவற்டறைத்
திரிஹப்படுத்தாமமை் உளுபடியய டவத்து வழைங்கதலொம் வுரம் இழக்க என்டன? எனின்; உலெகவக்க்
நடடைலபறும் ஒன்லவாமுர லமைாமழியும் உயிிிராமடுஉலெவும் உடைம்றி ிபாம்வதாமகலொமந்ம், உடைம்றி
நிடலெலபற் ுரநது வுர்தற்லபாமுரட்டு அதற்க இடும் ப்ிவறு உணவுப்லபாமுரளகளுந தநதன்டமை திரிநது
அ் வுடைம்பன் றைன்டமைியயாமடு ஒனத்து ஒனன்றுபட்டைாம் அ்லொமமை் அ் வுடைம்றி நிடலெ லபற்று
வுிராமடமைிபாமலெ உயிிிராமடு உலெவும் ஒனுரலமைாமழியிற் ிபாமநது கலெக்கம் பறைலமைாமழி்  லுசாமற்கள
அம்லமைாமழிியயாம லடைாமத்துத் திரிநது அதினாமலடைாமன்றுபட்டு நின்றைாம்்லொமது அம்லமைாமழி வுிராமடமையயாமந்ம்,
ஒனுர லமைாமழியி் றடனலமைாமழி்  லுசாமற்கள திரிநது காமணப்படை ிவண்டுவது இன் யயடமையயாமத
இயயற்டகியயயயாமம் என்க. இ்வியயற்டகக்க மைாமறுபாமடு இ்லொமமைிலெ த ழ்லமைாமழியின் கண்ண்ம்
ிவற்றுலமைாமழி்  லுசாமற்கள த ழிற் ிகற்பத் திரிநது காமணப்படுகன்றைன.
இஃதிங்கனமைாமகவும், இப்ிபாமது சலெ ஆண்டுகுாமகப் பாமர்ப்பனரி் த ழிிலெ நூ் எழதுவாமர் சலெுரம்
அவடிரப் பன்பற் ன ிவறுசலெுரம் வடைலமைாமழி்  லுசாமற்கடுயும் ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுயும் கதியயாமயக்
லகாமண்டு வநது த ழி் வனத்து றிகத்துவிதாமடு, அவற்டறைத் த ழக்ிகற்பத் திரிறிபடுத்தாமமை்
அம்லமைாமழியி் உளுபடியய எழதுகன்றைாமர்கள. ஜ்ாாமனம், ம்ுரகம், ப்ிரகாமுசம் கதனயயனவாமக
ிமைிலெடுத்துக் காமட்டயய வடைலுசாமற்கடுயும், க்ுாம்ஸ, பாமட்், கடிர்ஸட், கதலொமன ஆங்கலெ்  லுசாமற்கடுயுந
த ழக்கப் லபாமுரநதத் திரிறிபத்தாமமை், இனியய லமை்னயய த ழ்் லுசாமற்களின் இடடைியய அவற்டறை
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அங்ஙனிமை எழதினாம் அடவ, த ழின் இனிடமையிலும் அுரடமையிலும் பழைகனாமர்க்க எ்வுவு
அவுரப்பாமயத் ிதாமன்றுகன்றைன! ிதந்ம் பலொம் டடுயுங் கலெநது அுரநதுவாமர்க்க, அவற் டடைியய கட்கு
விிரவியிுரநது நாமவிற் டறைத்தாம் அஃது எ்வுவு துன்பத்திடனயும் லவறுப்படனயுந துரிமைாம,
அதுிபாமலெிவ ிவண்டைாம வழைக்காமய உுரவு திரியயாமமை் த ழி் வடிரயயப்படும் ிவற்று லமைாமழி் லுசாமற்கள
உண்டமைத் த ழை ார்க்கப் லபரியயலதாமுர வுரத்தத்திடனயும் அுரவுரப்பனியும் விடுகன்றைன.
எ்வடகப் லபாமுரடுயும் எத்தடகயய குரத்டதயுந லதரிவித்தற்க எண்ணிறைநத த ழ்் லுசாமற்கள
இுரப்பவும், அவற்டறைப் றிறைநதளளி மைற்டறைலமைாமழி்  லுசாமற்கடு அதன்கட் லகாமண்டுவநது றிகத்திலெ ஒனுர
லபுரங் கற்றைமைாமம்; அதன்ிமைலும், இயயற்டகக்க மைாமறைாமய வுரநதி்  லுசாம்லெ ிவண்டும் அ் வயய்லமைாமழி் 
லுசாமற்கடு இயயற்டக ியயாமலடைாமத்து லமை்லலென நடைக்கந த ழ்்  லுசாமற்களினிடடைியய ிுசர்த்துக் கூறுத்
அதனிந்ம் லபரியயலதாமுர கற்றைமைாமம். அஃத்்லொமமைலும், வயிற் ற்க இடைப்பட்டை உணவுப்லபாமுரளகள
தமைதுஉுரவு திரிநது உடைம்பற்க ிவண்டும் பாமலொமக மைாமறைாமமை், அடவ அங்ஙனிமை வயிற் னி் கடைநதாம்
அடவ அ் வுடைம்பற்க்  ச தும் பயயன்படைாமடமைியயாமடு அ்வுடைம்படனயும் பழதுபடுத்துமைன்ிறைாம?
அதுிபாமலெிவ, த ழின் றைன்டமைக்க றற்ப உுரவுதிரியயாமமை் எழதப்படும் வடைலுசாமற்கள கதனயயனவும்,
பயயன்படைாமது ிபாமதலலொமடு த ழின் அழைடகயுஞ் சடதவுபடுத்தாம நிற்கன்றைன.
ிமைலும், இயயற்டகயயழைகாமற் சறைநத ஒனுர நங்டகக்க அவுது இயயற்கயயழைக ஒனன்றுிமை அடமையும்; அன்
அவட்க ிவறு ஆடடையயணகலென்கள அணிநது பாமர்க்க ிவண்டந்ம், அவுது அழைகற்கப் லபாமுரத்தமைாமன
சலெவற்டறைத் லதரிநலதடுத்து அவடு ஒனப்ப்டனலுசயவித வாமயப்றிடடைத்தாமம்; அங்ஙன ன் அவுது
நலெத்திற்கப் லபாமுரநதாமவற்டறையும், லபாமுரநதுலமைந்ம் அுவிற்க ிமைற்பட்டை ஆடடையயணிகலெத்
லதாமகதிகடுயும் அவளிமை் இடுத் அவுது ஒனப்றியயர்வற்றை அழைடகக் கடறைப்பலதாமடு காமண்பாமர்க்கமை
நடகயிடனத் துரம். நலெம் நிிரம்பயய த ழக்க அதன் நலெம் ஒனன்றுிமை அடமையும்; அன் இன் யயடமையயாமதது
ிவற்றுலமைாமழி்  லுசாமற்கடு்  ிுசர்க்க் ிவண்ட வநதக்காம், அதன் இயய்றிக்கப் லபாமுரநதினவற்டறைியய
ிுசர்த்த் அழைகடடைத்தாமம் அ்வாமறைன் அதன் இயயற்டகக்க மைாமறைாமனவற்டறையும் மைாமறைாமகவிடந்ம்
அுவுக்கமைஞ்சயய அயய்லமைாமழி்  லுசாமற்கடுயும் அதன்கண் வனநது றிகத்த், அதன் நலெத்டதக்
கடறைப்பிதாமடு த ழை வு க்க ுசாமன்ிறைாமர்க்க நடகயிடனயும் விடுக்கம். ஆதலொம், அயய்லமைாமழி் 
லுசாமற்கடு உுரவு திரியயாமமைற் ிுசர்த்தலும், உுரவு திரிநதவற்டறையும் அுவுக்க ஞ்சத் ிுசர்த்தலும் ஒனுர
ச தும் லபாமுரநதாம லவன்று கடடைப்படத்துணர்க், அங்ஙனமைாமயின், த ழ்் லுசாமற்கள இயயற்டகக்க மைாமறைாமன
லுசயயற்டகலயயாமன யுடடையயவாமதலும் எ்வாமலறைனின், அ் ிவறுபாமட்டடைத் ‘த ழின் ஒனன லயயழத்துக்கள‘
என்றை கட்டுடிரயி் விுக்கக்காமட்டயிுரக்கன்ிறைாமம், ஆண்டுக் கண்டுலகாமளக.
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3. த ழ்த்தாமய

“கண்ண்தற் லபுரங்கடைவு ளுங்கழைக ிமைாமடைமைர்நது
பண்ண்றைத் லதரிநதாமயநத இப்படந த ழ்றடன
மைண்ணிடடை் சலெ இலெக்கண விரம்பலொம லமைாமழிிபாம்
எண்ணிடடைப் படைக்கடைநதாம எண்ணவும் படுிமைாம“க
திுரவிடுயயாமடைற்ப்றிிராமணம்
த ழைிராமகயய நாமம் நாமிடைாமறும் ிபசவுரந தீம்பாமடலெப் புரகப் பசதீர்நது அவள மைடயிற்கடைக்க, அவள
நம்டமைக்லகாமஞ்ச கத்தம்டவத்து நம்டமைப் பாமிராமட்டப் ிபசயயது த ழ்லமைாமழியி லென்ிறைாம?
சறுகழைநடதயயாமய இுரநத அநதக் காமலெநலதாமட்டு மைறுபடயும் தாமயலமைாமழி த ிழையயாமகம். நாமம் சறு
கழைவியயாமய இுரநதிபாமது நம் அன்டனயின் நாமம் இநத உலெடகவிட்டு அகன்றுிபாமகம் வடிரயி் நம் தாமய
தநடதயயிிராமடும் உடைன் பறைநதவிிராமடும் மைடனவி மைக்கலுாமடும் நம் நாமட்ட் உளுவிிராமடும் நாமம் மடைாமட
உறைவாமடப் ிபடவதும் நமை துரடமைப் த ழ் லமைாமழையிலென்ிறைாம? இங்ஙனம் நமைது உயிிிராமடும் உடைம்ிபாமடுங்
கலெநது, நமைத டவத் தன் வண்ணம் ஆக்கக், கனாமக்காமண்ம் காமலெத்துங், கனாமவுலெக் உளுவிிராமடு நாமம்
ிபடடகயி் அப் ிப் ிுசாமடும் உடைன்வநது நிற்பதாமயக் குர்நது விுங்கவது நமைது இனியய
லுசநத ழ்லமைாமழிியயயயாமய இுரத்தினன், நமைதுயிர் இ் வுலெகவாமழ்டவத் துறைநது மைறுடமையுலெகற் லுசன்று
உலெவும்ிபாமதும் நமைக்க உற்றைதுடணயயாமய நம்லமைாமடு உடைன் வநது நிற்பது த ழ் லமைாமழிியய யயாமகலமைன்பது
லதளிவாமகப் லபறைப்படுகன்றைிதாம? இ்வாமறு இம்டமை மைறுடமை யிிரண்டலும் நமைது உயிர்க்க உற்றை
துடணயயாமய இுரநது உதவுவது த ழ்லமைாமழி ஒனன்றுிமை யயாமடகயயாம், நடுிவ நாமம் கற்கம் ஆங்கலெம் நமைக்க
எப்ிபாமதும் உதவியுந துடணயுமைாமய இுரநது பயயன்படைமைாமட்டைாம என்றுணர்க.
நமைது வயிற்றுப் படழைப்றிக்காமகவும், ிவறுசலெ காமிரணங்களுக்காமகவும் ஆங்கலெம் ஸமை்ஸகுரதம் கதலொமன
மைற்றை லமைாமழிகடு நாமம் வுரநதிக் கற்கிவண்டுவது கட்டைாமயயமைாமயத் ிதாமன் னாமலும், இவற் ன்லபாமுரட்டு
நமைது இனியய லுசநத டழை மைறைப்பதும் அதடனப் பயிற்ச லுசயயயாமமைற் டகவிட்டுரப்பதும் நமைதுயிடிரியய
நாமம் அழிப்பதாமய கடயும். அழைக க்க லுசநதாமமைடிரமைலெரின் லுசநநிறைத்டதயும் அதி் துளும்ப வழியுங்
லகாமழநிதடனயும் அகற் விட்டு, அவற் ற்க மைாமறைாமய அதற்க மைஞ்ுசள நிறைத்டத மட்ட்  லுசங்கழநர்
மைணத்டதப் றிகத்திக் கற்கண்டன் நுடிர்  லுசாமரிநது டவப்ிபன என்று ஒனுரவன் அதன் இயயற்டகடயய மைாமற்றைப்
றிகநதாம் அது டககூடைாமமை் அத் தாமமைடிர மைலெர் அழிநதுிபாமவது ிபாமலெ, மைற்றை லமைாமழிகளும் இனியய
லுசாம்லுஞ் சறைநத லபாமுரளும் உயயர்நத பயயந்ம் உடடையயனவாமய இுரநதாமலும், த ழின் நிறைகம் அதன்
லபாமுரளின் மைணகம் அதன் டடவயின் ிதந்ம் இயய்பாமகப் லபாமுரநதப்லபற்றை நமைதுயிடிர
அ்வியயற்டகயினின்றும் மைாமற் அம் மைற்றை லமைாமழிகளின் தன்டமைடயய அதற்க றற் னாம் அது தன் றைன்டமை
இழைநக அழிநது ிபாமகம். த ழ் கதலொமன லமைாமழிகளுள ஒனன்டறைியயந்ம் அ்லெது இிரண்டு ்ன்டறைியயந்ந
தமைது கழைநடதப்புரவநலதாமட்டு ிபச வுரபவர், தாமம் ிபடம் அ் இயயற்டக லமைாமழிகடுியய ிமைலுங்
ிமைலுங் கற்று தமைது அ டவ வும்படுத்த்தாமம்் அவற்டறைக் டகவிட்டு கற்றும் றிதியயவாமன ஆங்கலெம்
ஆரியயம் கதலொமன லமைாமழிகடுியய பழைக வுரவிராமயின் அவர் நண்டைநாமள உயிர்வாமழ்வாமர். இதனாமலென்ிறைாம,
த டழைக் டகவிட்டு ஆங்கலெம் ஆரியயம் கதனயயவற்டறை கற்றுப் பழைகம் நம் நாமட்டைவர் பலெர் கப்பது
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அ்லெது நாமற்பது ஆணடுகட் பலெவடக ிநாமயகுாமற் படக்கப்பட்டு மைாமயநதுிபாமகன்றைனர்.
தன்னியயற்டகயி் வலுப்பட்டு நி்லொமத ஒனுரதணின் ிமைற் லபுரஞ் டடமைகடு றற் னாம் அவற்டறைத்
தாமங்காமமை் அது க நது விழவதுிபாமலெத், தமைக்கரியய லமைாமழிடயயக்கற்று வனவு லபறைாமத ஒனுரவனது
அ வின்ிமை் ிவறு லமைாமழிகடு றற் னாம் அவற்டறைத் தாமங்கமைாமட்டைாமமை் அது பழதுபட்டுப்
ிபாமமைன்ிறைாம? தாமயப்பாம் நிிரம்ப உண்டுவுர்நத பளடு ஆண்டு கதிிரகதிிர அரியயலபரியய கயயற்சகடு
லயய்லொமம் எளிதிற்லுசயது நண்டைநாமள உயிர்வாமழ்த் ிபாமலெத் த ழ்ப்பாம் உண்டு வுர்நதவர் எத்தடகயய
லமைாமழிகடுயும் வுரத்த ன் க் கற்று லநடுநாமு உயிர் வாமழைநதிுரப்பர். த லழைாமடு மைற்றை லமைாமழிகடுயுங்
கற்றைவர் நண்டைகாமலெம் உயிிரபடழைத்திுரநதாமலுந, த டழை விட்டு அயய் லமைாமழிகடு மைட்டுமை
பயிலுகன்றைவர் விடிரவி் உயிர் மைாமளுதலும் இயயற்டகயயாமய நிகழ்தடலெக் காமண்பவர்களுக்க நாமம் கூறும்
இ்வுண்டமை நன்க விுங்கம்.
அ விற் சறைநதவிராமன ஆங்கலெ நன்மைக்கள தமைக்க இயயற்டகயி் உரியய ஆங்கலெலமைாமழிடயய நனறைாமகக் கற்றை
பறைகதாமன் ிவறு லமைாமழிகடுக் கற்கன்றைாமர்கு; தமைது லமைாமழிடயயக் க்லொமமை் ிவறு லமைாமழிகடு் 
ச துங் கற்கிவ மைாமட்டைாமர்கள. இப்படப்பட்டை உயயர்நத பழைக்கம் அவர்களிடைத்தி் இுரப்பதனாமிலெதாமன்
அவர்கள தமைது லமைாமழியி் நிகிரற்றை றிலெடமையுடடையயிராமய இுரப்பலதாமடு, தாமம் கற்கம் ிவறு லமைாமழிகளிலும்
வ்லெவிராமய்  சறைநது விுங்க நண்டைநாமள உயிர்வாமழ்நது உலெகத்திற்க அுவிறைநத நன்டமைகடு எ்லொமம்
விடுவித்து வுரகன்றைாமர்கள. நம்மைவர்கிுாம தமைக்கரியய லுசநத ழ் லமைாமழிடயய்  ச துங் க்லொமமைலுஞ்,
ச து கற்றைாமலுந த ழ்நூற் பயிற்ச நன்க நிிரம்பாமமைலும், வயிற்றுப் படழைப்பற்கரியய ஆங்கலெம் கதலொமன
அயய்லமைாமழிகடுியய கநத லபாமுரட் லுசலெவு லுசயது, பலெ ஆண்டுகள அ்லும் பகலும் உடழைத்துக்
கற்றுக்லகாமளளுகன்றைாமர்கள. கற்றும் என்! நம் த ழ்நாமட்டற்கரியய லதன்னங்கன்டறைப் லபயயர்த்துக் லகாமண்டு
ிபாமயப் பனி கநத ஆங்கலெநாமட்ட் டவத்தாம் அஃது அங்ிக வுிராமமை் அழிநதுிபாமவது ிபாமலெ, நமைது
லுசநத டழைவிட்டு மைற்றை லமைாமழிகடுியய தம் காமலெலமை்லொமங்கற்றை அவர் அதனாம் வனவிழைநது லமைனநது
விடிரவி் உயிர் துறைக்கன்றைனர்! ஐியயாம! வயிற்றுப் படழைப்றிக்லகன்ிறை கழதுங் கற்றை மைற்றைலமைாமழி அவிரது
படழைப்றிக்ிக இடடையூறு விடுத்துவுரதடலெ நம்மைவர் அ யயாமமை் விரவிரத் தமைதுவாமழ்வி்
அுரகப்ிபாமவது நிடனக்கநிதாமறும் நமைதுளுத்டத நிராமய உுரக்ககன்றைது! இநநிடலெடமைடயய் 
ச தாமயிந்ங் குரதிப்பாமர்ப்பவர்கள நமைது த ழ்லமைாமழிப் பயிற்ச நம் உயிர்வாமழ்க்டகக்க இன் யயடமையயாமத
அுரமைுரநதாமலமைன்படத உணிராமமைற் ிபாமவிிராம.
இது மைட்டுிமைாம, இத் லதன்னாமடன்கண் நமைது த ழ்லமைாமழியயாமனது இுரநூற்று ்ன்று இலெட்ுசத்துத்
லதாமண்ண்ற்டறையயாமயிிரம் லபயயர்குாமற் ிபுசப்பட்டு வுரகன்றைது. இத் லதன்னாமட்ட் மைட்டுிமை யயன் ,
இலெங்டகயிலும் பர்மைாமவிலும் சங்கப்பூர் பனாமங்க கதலொமன மைலொமய நாமடுகளிலும், ிமைாமரீட
லதன்னாமப்பரிக்காம கதலொமன இடைங்களிலும் நமைது த ழ்லமைாமடழைடயயப் ிபடிவாமர் லபுரநலதாமடகயயாம
யிுரக்கன்றைாம்கள. இ்வுவு லபுரநலதாமடகயயாமய உளு த ழ்மைக்க் லுங்லொமுரம் அ விலும்
நாமகரிகத்திலும் உயயர்நது விுங்க ிவண்டுமைாமயின், அவர்கள தமைக்கத் லதரிநதுளு த ழ்லமைாமழியின்
வழியயாமகிவ அங்ஙனம் ஆக்ிவண்டும், கநத லபாமுரட்லுசலெவுங் காமலெக்கழிவும் வுரத்தக ன்றை
அவர்கடுக் க்வியி் வ்விராமக்கதற்க இடுசவாமன இநத எளியய கடறைடயய விடுத்து, அவர்கட்க
றிதுடமையயாமக ஆங்கலெம் ஆரியயம் கதலொமன லுசாமற்கடுக் கற்பத்து அவர்கடு உயயர்த்த் ிவண்டு லமைன்று
நிடனப்பவர் ஒனுர காமலெத்துந தம்லமைண்ணத்டத நிடறைிவற்றை மைாமட்டைாமர். ஆதலொம், நம் த ழ்மைக்கடு
உண்டமையயாமகிவ கன்ினற்றை ிவண்டுலமைன்ந்ம் எண்ணம் உடடையயவர்கள, அவர்களுக் கரியய த ழ்க்
க்வின் வாமயிலொமகிவ அதடன்  லுசயயயக்கடைடமைப்பட்டுரக்கன்றைாமர்கள. மைற்றைழிகளி்நாமிடைாமறும்
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றிதியயனவாமய லவளிவுரம் அுரம்லபாமுரளநூ்கடு லயய்லொமந த ழி் லமைாமழிலபயயர்பத்துக் கற்பக்கத்
தடலெபட்டைாம், இப்ிபாமது பதிடனநது ஆண்டுகளுக்கிமை் ஆங்கலெலமைாமழிடயய க வுரநதிக் கற்றை ஒனுரவர்
லதரிநது லகாமளளும் லபாமுரளகலு்லொமம், நமைது லுசநத ழ் லமைாமழியி் றலழைட்டு ஆண்டுகளி் இன்ந்ஞ்
லுச்டவயயாமக்க் கற்றுத் ிதறைலொமம். ஆங்கலெம் ஆரியயம் கதனயய லமைாமழிகளி் அவர் எ்வுவுதாமன் கற்றுத்
ித னாமலும், தாமம் அம் லமைாமழிகளி் அ நத லபாமுரளகடுத் த ழ் மைக்கள எ்லொமர்க்கம் றிலெப்படும்பட
எடுத்து்  லுசாம்னப் பயயன்படுத்த் இயயலொமது; த ழ்கற்றைவிிராம தாமம் அ நதடவகடுத் த ழ்மைக்க
லுவர்க்கம் நன்க விுங்கம்பட எடுத்து்  லுசாம்னப் லபரிதும் பயயன்படுவர். இதனாம் த ழ்நாமட்டைவர்
த ழ்கற்ப லதாமன்ிறை தமைக்கம் பறைர்க்கம் பயயன்படுவதற்க றவாமம் என்க.
இனி, றலழைட்டு, நூற்றைாமணடுகுாமயப் றிதிது கடுத்லதழநது இப்ிபாமது ஆங்காமங்க வழைங்க வுரம்
பலெிவறு லமைாமழிகடுயும் ிபாம்வ தன்று நமைது த ழ் லமைாமழி; இஃது இன்ன காமலெத்திிலெதாமன்
ிதாமன் யயலதன்று எவிராமலுங் கட்டுடிரத்து்  லுசாம்லெகடயயாமத பழைடமையுடடையயதாமய, இத்தடன காமலெமைாமகயுந
தனது இுடமை ச ங்கன்றைாமதாமய உலொமவி வுரகன்றைது. த டழைப் ிபாமலெிவ பழைடமையுடடையயன லவன்று
லுசாம்லெத்தக்க ஆரியயம் கிிரக்க இலெத்தீன் ஈறிுர அிராமப சீனம் கதலொமன பலெ ிதயய லமைாமழிகலு்லொமம்
இப்ிபாமது உலெகவழைக்க் இன இறைநலதாமழியய, நம் லுசநத ழ்லமைாமழி ஒனன்றுிமை இுடமைத்தன்டமை
வாமயநது இலெங்ககன்றைது. இ்வுண்டமைடயய, மைினாமன்மைணீயயத்தி்,
‘ப்லுலெகம் பலெவுயிுரந படடைத் தளித்துத் துடடைக்கந்ம் ஓர்
எ்டலெயயறுபிரம்லபாமுரள கன்னிுரநத பட யிுரப்பதுிபாமற்
கன்னடைகம் களிலதலுங்கங் கவின்மைடலெயயாமு கநதுுவும்
உன்ந்திரத் துதித்லதழநித ஒனன்றுபலெ ஆயிடந்ம்
ஆரியயமைிபாம் உலெக வழைக்கழிநலதாமழிநது சடதயயாமநின்
சீரிுடமைத் திறைம் வியயநது லுசயயன்மைறைநது வாமழ்த்துிமை“க
எனறு வநத த ழ்த்தாமய வணக்க்  லுசயயுளிலுங் கண்டு லகாமளக.
பழைடமையி் இதினாமடு ஒனத்த ஆரியயம் கதலொமன லமைாமழிகலு்லொமம் இறைநலதாமழியயவும், இதுமைட்டும்
இன்ந்ம் இுடமைலயயாமடு விுங்கவது எதனாம் என்றைாம்; த ழ் அ்லொமத மைற்றை லமைாமழிகளி் எ்லொமம்
மைக்கள இயயற்டகக்க மைாமறைாமன உிரத்த ஓடுசகளும் லபாமுரநதாம இலெக்கண கடறிகளுங் காமணப்படுதலொம்
அடவ வழைங்கதற்க எளியயனவாமய இ்லொமமை் நாமுடடைவி் மைாமயநதுிபாமகத், த ழி் இயய்பாமற் பறைக்கம்
அடமைநத இனியய ஒனனகளும் கவும் லபாமுரத்தமைாமன இலெக்கணகடவுகளும் இடயயநது, இது படத்ததற்க
எளியயதாமய இுரத்தனனாமற்றைாமன் அங்ஙனம் இஃதின்ந்ம் இுடமை கன்றைாமமை் நடடைலபறுக்னிறைலதன்று
உணர்நது லகாமளக. ’க்ுரதம்‘ ‘திுருட‘ ் ுருட‘ ‘ஹிுரதயய‘ கதலொமன ஆரியய்  லுசாமற்கடு்  லுசாம்னப்
பாமுரங்கள! அடவ ிபடதற்க எ்வுவு வுரத்தமைாமய இயயடறைடகக்க மைாமறுபட்டைனவாமய இுரக்கன்றைன!
இ் லுசாமற்கடுியய த ழ்வடவாமகத் திரித்துக் ‘குரதம்‘ ‘திுரட்ட‘ ‘துரிதம்‘ சுரட்ட‘ ‘இதயயம்‘ எனறு
லுசாம்னப்பாமுரங்கு! அப்ிபாமது அடவ ிபடதற்க எ்வுவு எளியயனவாமய வுரத்த ்லொமதனவாம
யிுரக்கன்றைன இனி, இவற் ற்க ிநாமிராமன ‘இழது‘ ‘பாமர்டவ‘ ‘விடிரவு‘ ‘படடைப்றி‘ ‘லநஞ்ுசம்‘ கதலொமன
தயய த ழ் லுசாமற்கடு்  லுசாம்னப்பாமுரங்கள! இடவ அவற்டறைக்காமட்டலுஞ் லுசாம்லுதற்க இன்ந்ம்
எத்தடன எளியயவாமய இனியயவாமய இுரக்கன்றைன! இங்ஙனிமை ஆரியயம் கதலொமன மைற்றைலமைாமழிகளின்
இலெக்கணங்கள இயயடறைக்கமைாமறைய இுரத்தலும், த ழ் இலெக்கணம் ஒனன்றுிமை இயயற்டகக்கப் லபாமுரத்தமைாமய
இுரத்தலும் யயாமம் எழதியய ாாமனுசாமகிர கதற்பதுமைத்திலும், பண்டடைக்காமலெத் த ழைர் ஆரியயர் என்ந்ம்
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நூனலுங் கண்டுலகாமளக. இங்ிக அடவலயய்லொமம் விரித்துடிரப்பதற்க இடை ்டலெ. அதுநிற்க. இனி
லமைாமழியின் அடமைப்டபயும் மைக்களியயற்டக உலெக இயயற்டககடுயுந திறைம்படை விரித்துடிரத்த
லதாம்காமப்பயயம் ிபாமன்றை கப் படழையய நூடலெ நமைது லுசநத ழிலென் ிவறு லமைாமழிகளிற் காமண்
இயயலுிமைாம? அறைம் லபாமுரள இனபம் வடு என்ந்ம் நாமற்லபாமுரடுயும் கற்றும் எடுத்து விுக்கயய
திுரக்கறைள, நாமலெடயயாமர் ிபாமன்றை அுரம்லபுர நூ்கடு நம்லுசநத ழ் லமைாமழியயன் ிவறு எநத
லமைாமழிியயந்ம் உடடையயதாமிமைாம? சலெப்பதிகாமிரம், மைணிமைகடலெ என்ந்ம் லபுரம் பழைநத ழ்க்
காமப்பயயங்கிுாமடு ஒனத்தடவ எம் லமைாமழியிிலெந்ம் உுிவாம? உலெக வியயற்டக பறைழைாமது பாமடயய
த ழ்ப்பாமட்டுகளுக்க நிகிராமனடவ ிவலறைநத லமைாமழியிிலெந்ம் எடுத்துக்காமட்டை் இயயலுிமைாம?
திுரவாமுசகம், திுர் சற்றைம்பலெக்ிகாமடவ, ிதவாமிரம், லபரியயறிிராமணம் என்ந்ந லதயயவத் த ழ் நூ்கள,
கன்லனஞ்ுசகங் கடிரநதுுரக எத்திறைத்தவுரம் இடறைவன் அுரட்லபுரக்க் அ ழ்நதி இனறிுரவினிராமய
நிற்கமைாமறு லுசயத்ிபாமலெ, ிவறு எநத லமைாமழியி் உளள எநநூிலெந்ஞ் லுசயத் கணட்துண்ிடைாம? மைக்கு
கடவாமயத் லதரியயிவண்டும் லமையப்லபாமுரளகடு லயய்லொமந லதளித்துக்கூ கடவுகட்டயய
சவாாமனிபாமதம், சவாாமனசத்தி ிபாமன்றை லமையநநூ்களும், அவற் ற்க லமையயுடிர விரித்த சவாாமன
கனிவர் நுண்ண்டிர ிபாமன்றை உடிரநூ்களுந த ழினன் ிவலறைநத லமைாமழியிிலெந்ங்
காமணப்ப்டுவதுண்ிடைாம? இந நூற்லபாமுரளகலுன்ந்ந தீம்பாமடலெ நமைதுயிலிர்லொமந தித்திக்க
கடழைநதட்டும் நம் த ழ்த்தாமடயய மைறைாமவது ிபண்ம் லபுரம் ிபற்டறை நம் த ழ்மைக்கள எ்லொமுரம்
லபற்று்  சறைநதிடுவாமிராமக!
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4. பகத்துணர்வும் மைாமதுரம்

மைாமதர்களுடடையய நன்டமைடயயயும் கன் றற்றைத்டதயும் நாமடஇ அவர்களுக்க கதன்டமையயாமகிவண்டுஞ்
சலெசறைநத லபாமுரளகடு இங்ிக ச து விுக்க் லுசாம்வாமம். நமைது த ழ்நாமட்டடைத் தவிிர, மைற்றை நாமடுகளி
னுரக்கம் லபண்மைணிகள க்வியிலுங் கடைவுள வணக்கத்திலும் நாமகரிக ஒனழக்கத்திலும் நாமளுக்கநாமட்
படறைிபாம் வுர்நது கவும் இனிதாமக உயிர்வாமழ்கன்றைாமர்கள. நமைது த ழ் நாமட்டு மைாமதர்கிுாம சறைநத
க்வி உடடையயவர்களும் அ்லெர்; உண்டமையயாமன கடைவுடு வணங்கத் லதர்நதவுரம் அ்லெர். உண்ண
உணவும், உடுக்கத் துணியும், இுரக்க இடைகங் கடடைத்தாமயிபாமதும் என்றும், இடவகளுக்க
வறுடமைப்படைாமமை் வாமழ்வித இன்பவாமழ்க்டக என்றும் நிடனத்து, உணவு, உடடை, இுரப்படைம் என்ந்ம்
இடவகடுத் ிதடக்லகாமளவதிலும், ிதடயய இவற்டறை உண்டு உடுத்து உடறைவிடைமைாமக்க உறைங்கக்
கழிவதிலுந தம் வாமழ்நாமடுக் கடைத்தி வுரகன்றைாமர்கள. உயயர்நத அ வாமவது உயயர்நத ிநாமக்கமைாமவது நம்
லபண்மைக்களுக்க்  ச தும் இ்டலெ; அ்லெது உயயர்நத அ டவயும் உயயர்நத ிநாமக்கத்டதயும்
லபறை்ிவண்டுலமைன்ந்ம் விுரப்பமைாமவது இவர்களுக்க இுரக்கன்றைிதாம லவன்றைாம், அதுதாமந்ம் இ்டலெ.
உண்டு உடுத்து உறைங்க வாமழ்நாமட் கழிப்படதவிடை மைக்குாம் அடடையயத்தக்க ிவறு சறைநத லபாமுரள
இ்டலெலயயன்று லபுரம்பாமலொமர் நிடனக்கன்றைாமர்கள.
அப்பட நிடனத்தாம் மைக்களுக்கம் மைற்றை உயிர்களுக்கம் ிவற்றுடமை யயாமது? மைக்களிந்ந தாமழ்நத ஆடு மைாமடு
கதிடிர கத் ஈ எறும்றி றிழ ஈறைாமன எ்லொம்  சற்றுயிர்களுங் கூடைப், பசலயயடுத்திபாமது தமைக்க எளிதிிலெ
கடடைக்கம் றி் இடலெ தடழை கழைங்க கனி ிதன் கதலொமன இடிரகடுத் ிதட உட்லகாமண்டும், மைடலெயயுரவி
ஆறு றரி குங் கூவ் கதனயயவற் ன் நடிரப்புரகயும், பசதீர்நதபன் மைிரங்களின் அடயிிலொம லுசடகளின்
நடுவிிலொம மைடலெப் புவுகளின் இடடையிிலொம கடைநதுங் கவடலெயின் உறைங்கக் காமலெங்கழிக்கன்றைன;
மைக்களுக்காமவது உடுக்க ஆடடை ிவண்டும்; இ்  சற்றுயிர்களுக்ிகாம ஆடடையும் ிவண்டுவதி்டலெ;
மைடழையி் நடனயயாமமைலும், பனியி் களிிராமமைலும் லவயின் லபதும்பாமமைலும் அ் வுயிர்கடுப் பாமதுகாமக்க
தடப்பாமன ிதாமிலொமடு அடைர்த்தியயாமன மையிடிரயுங் கம்பளிப் ிபாமர்டவிபாம் அடவகளுக்க இடறைவன்
லகாமடுத்திுரக்கன்றைாமன். லவப்பம் கநத நமைது த ழ்நாமட்டலுளு ஆடுமைாமடுகளுக்கக் களிரின் துன்பம்
கதியயாமய இ்லொமமைடலெயயாம், அடவகளின் உடைம்பன் ிமை் அடைர்நது நண்டை மையிர்கள இ்டலெ. ஆனாம்
வடைக்ிக இமையயமைடலெயிலும். அம் மைடலெ் ுசாமிரன் உளு இடைஙக்ளிலும் ிபாமயப் பாமர்த்தாம், அங்களு
ஆடுமைாமடுகளுக்க அடைர்நது நண்டை மையிர்களிுரத்தடலெக் காமணலொமம். றலனன்றைாம், அம் மைடலெநாமடுகளி்
தாமங்ககடயயாமத பனியுங் களிரிலும் அ்விலெங்ககள லவற்றுடைம்றி உளுனவாம யிுரநதாம், அடவ உடைின
விடறைத்து மைாமண்டுிபாமகம். ஆதலொம், அ் வாமடுமைாமடுகள அங்களு பனியிலுங் களிரிலும் மைாமண்டு
ிபாமகாமமை் அவற்டறைப் பாமதுகாமப்பதற்காமகிவ எ்லொம இிரக்ககம் உளு கடைவுள அடவகளின்
உடைம்பன்ிமை் நண்டு அடைர்நத மையிடிர வுிர்  லுசயயதிுரக்கன்றைாமன். ஆகிவ, உணவின லபாமுரட்டும்
மைக்குாமகயய நாமம் ஓயயாமமை் அடடையுங் கவடலெயுந துன்பகம் நம் ற் றைாமழ்நத சற்றுயிர்களுக்க்  ச தும்
இ்டலெ. ிவண்டும்ிபாமது இடிரிதடத் தின்றும், உறைக்கம் வநதிபாமது உறைங்கயும், ஆண்ம்
லபண்ண்மைாமயக் கூடத் தம் இனங்கடுப் லபுரக்கயும் அடவகள கவடலெயின் க் காமலெங்கழிக்கன்றைன.
இப்படப்பட்டை சற்றுயிர்களின் வாமழ்க்டகடயயயும், உணவுக்கம் உடுப்றிக்கம் இுரப்படைத்திற்கம் அ்லும்
பகலுமைாமயப் பாமடுபட்டு, மைடனவியயாமற் கணவந்ங் கணவனாம் மைடனவுயுங் லபற்ிறைாமிராமற் பளடுகளும்
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பளடுகுாமற் லபற்ிறைாமர்களும், ஒனுர கடும்பத்தாமிராம் அவர்களின் டற்றைத்தாமுரம், ஒனுர டற்றைத்தாமிராம்
அவர்களின் கடும்பத்தாமுரம், ஓர் மிராமிராம் அவர்தம் அிருசுரம், ஓர் அிருசிராம் அவர்தம் மிராமுரம் ஆக
எ்லொமுரமைாமயப் பலெவடகத் துன்பங்களுக்க ஆுாமக ிநாமயிலுங் கவடலெயிலும் இடடையயறைாமது உழைன்று
வுரநதிவுரம் மைக்குாமகயய நமைது வாமழ்க்டகடயயயும் டவத்து ஒனப்பட்டுப் பாமர்த்தாம் நமைது
துன்பவாமழ்க்டகடயய விடை்  சற்றுயிர்களின் இன்பவாமழ்க்டக எத்தடனியயாம நம்ிபாமன்றை மைக்கடுத்
லதயவமைாமக வணங்கயுந தம்டமைியய தாமம் லபரியயிராமக நிடனநதும் வாமழ்நாமள கதிிராமகன்னிிர
கவடலெயயாமலும் ிநாமயயாமலுங் கூற்றுவன் வாமயப்பட்டு மைடயும் நம் மைக்கட்பறைவிடயய விடை, இடறைவனது
பாமதுகாமப்ப் அடைங்கக் கவடலெயின் உயிர்வாமழம் விலெங்கனங்களின் வாமழ்க்டக
சறைநத்தாமயிுரக்கன்றைதன்ிறைாம? அங்ஙனம் இுரக்க, உண்ண் உடுத்த் உறைங்க் இன்றிறுத் என்ந்ம்
இடவகுாமிலெியய மைக்கள வாமழ்க்டகயயாமனது சறைநத்தாம யிுரக்கன்றைலதன நிடனப் ிபாமமைாமயின், அஃது
எ்வுவு ிபடதடமையயாமகக் காமணப்படுகன்றைது!
அப்படயயாமனாம், எ்லொமப் பறைவிகடுயும் விடை மைக்கட்பறைவிியய சறைநத்லதன்று அ வுடடைியயாமர்களும்
அவர் லுசயது டவத்த நூ்களுஞ் லுசாம்வது றன்? என்றைாம், எநதவடகயி் மைக்கட்பறைவியயாமனது மைற்றை் 
சற்றுயிர்களின் பறைவிடயயவிடை அங்ஙனஞ் சறைநத்தாம யிுரக்கன்றைது என்படத நாமம் நன்க ஆிராமயநதுபாமர்த்துத்
லதளித் ிவண்டும் மைக்குாமகயி நாமம் பகத்த வு உடடைவர்குாமயிுரக்க, மைற்றை்  சற்றுயிர்கிுாம அத்தடகயய
பகத்துணர்வு உடடையயனவாமயக் காமணப்படைவி்டலெ. அதனாமிலெதாமன் நமைது பறைவியயாமனது மைற்றை விலெங்கன்
பறைப்டபவிடை்  சறைநத்தாமகலமைன்று அ கன்ிறைாமம். விலெங்ககளுக்க இது ந்லெது, இது தீயயது எனறு
பகத்துணர்த் இயயலொமது. அடவ வழைக்கமைாமயத் தின்ந்ந தீனிடயயியய உட்லகாமளளும்;
லபுரம் றிதர்களிலும் மைடலெக்கடககளிலும் மைிரநிழை்களிலுங் கடைநதபடியய நாமடுக் கழிக்கம்;
இவற் ற்கிமை் அடவகள ஒனன்டறையும் அ யயமைாமட்டைாம; ிமைன்ிமை் இன்பத்டதப் லபுரக்கம்
வழிவடககளும் அடவ லதரிநதுலகாமளு் கடயயாமது; பறை உயிர்களுக்க நன்டமையயாமவது இது, தீடமையயாமவது
இது என்றும் அடவ அ வதி்டலெ; இநத உலெகத்தி் நாமம் றன் நிடலெயயாமயிுரப்பதி்டலெ? ச துகாமலெத்தி்
இநத உடைம்றி அழிநதுிபாமக உயிர் எங்ிக ிபாமகன்றைது? இநத உடைம்பன் உறைவாம்வநத லபற்ிறைாமுரம்
மைடனவிமைக்களும் உடைன் பறைநதாமுரம் ிநுசுரம் டற்றைத்தாமுரம் சூழ்நதுலகாமண்டுரக்கவும் இநத உயிர்
திடீலிரன்று இவர்கள எ்லொமடிரயும் விட்டு எங்ிக ிபாமகன்றைது? அப்படப்ிபாமகம் உயிடிர இவர்கள
ஒனுரவுரந தடுக்கமைாமட்டைாமர்குாமய அலெ வழ்நது அழவிதன்? எவிராமலுந தடுக்ககடயயாமத இநதப் பறைப்றி
இறைப்றிகடு வகத்தவன் யயாமர்? இவற்டறை வகத்வனது ிநாமக்கமை யயாமது? லபுரநதுன்பத்திற்க இடைமைாமன இப்
பறைப்றி இறைப்றிகடு நக்கம் வழியயாமது? என்று இங்ஙனலமை்லொமம் ஆிராமயநதுபாமர்க்கக் கூடயய உணர்் சயும்,
அ்வுணர்் சயயாம் அடடையயத்தக்க லபுரம்பயயந்ம் விலெங்ககளுக்க்  ச தும் இ்டலெ.
மைக்குாமகயய நாமிமைாம இடவகடுலயய்லொமம் ஆிராமயநதுபாமர்த்து, அ் வாமிராமய் சயயாம் வுரம் பயயடன
அடடையயத்தக்க உயயர்நத நிடலெயி் இுரக்கன்ிறைாமம், கடடைத்தற்க அரியய இ் வுயயர்நத நிடலெயி் இுரநதும்,
இ் வுண்டமைகடு ஆிராமயநது காமலெங்கழித்து, வடகவடகயயாமன உடடைகடு உடுப்பதும், புபுப்பாமன
நடககடுப் பூண்பதும், ந் ந்ப்பாமன வண்டகளிற் லுச்வதும், நாமளுக்கநாமள வுுரம் றிதுடமைகடுக்
காமண்பதும், ிமைலுக்கிமை் எழம் பாமட்டுகடுக் ிகட்பதும், ஒனன்றுக்கிமை் ஒனன்று உயயர்நத
மைணப்பண்டைங்கடு ிமைாமப்பதுங் கற்கக்கற்க இனிக்கங் கடதகடுக் கற்பதும் ஆகயய இடவகிு
மைக்கட்பறைவியினாம் அடடையயத்தக்க லபுரம்பயயன்கள என்று நம்மைவர் நிடனப்பாமர்குாமயின், ஐியயாம!
அவர்கள விலெங்கனங்களிந்ங் கடடைப்பட்டைவர்கள ஆவாமர்கள அ்லெிிராம?
ஆதலொம், நமைக்க அுரடமையயாமயக் கடடைத்த பகத்துணர்் சடயய நாமம் பலெவடகயயாமன உயயர்நத வழிகளிலும்
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வுிர் லுசயது அதனாம் அழியயாமப் லபுரம்பயயடன அடடைத்ிவண்டும். இதுவடிரயிலுிமை,
பகத்துணர்் சயயாம் நாமம் அடடைநத பயயன்களும் அடடைநதுவுரம் பயயன்களும் அுவிடைப்படைாம. நாமவுக்க
இனிடமையயாமன பண்டைங்கடு நாமளுக்கநாமட் றிதிது றிதிதாமக்  லுசயயயக் கற்றுவுரகன்ிறைாமம்; கண்ண்க்க
அழைகாமன உடுப்றிகடுயும் நடககடுயும் வடக வடகயயாமக்  லுசயவித்து அணிநது வுரகன்ிறைாமம்; பாமர்க்கப்
பாமர்க்க்க் கவர்் ச தம் ஓவியயங்கடு (சத்திிரப்படைங்கடு) எழதுவித்தும், பாமடவகடு்  லுசயவித்தும்
அவற்டறை நம்கடடையய இ்லெங்களி் டவத்துப் பாமர்த்துப்பாமர்த்து மைகழ்நது வுரகன்ிறைாமம்;
ிமைன்மைாமடைங்களுளு மைாமளிடக வடுகடுயும், அவற்டறை்  சூழைப்பசயய ிதாமட்டைங்கடுயும் அடமைப்பத்து
அ் வடுகளிற் களிப்றிடைன கடயிுரநதும் அத் ிதாமட்டைங்களி் மைனக்குர்் சியயாமடு உலெவியும்
வுரகன்ிறைாமம்; றி்லொமங்கழை், யயாமழ், கழைவு கதலொமன இடுசக்குரவிகளின் இனியய ஒனனகடுயும்,
அவற்லறைாமடு ிுசர்நது பாமடுவாமர்தம் இடுசப்பாமட்டுகடுயுங் ிகட்டுப் லபுரங்களிப்றி அடடைநது
வுரகன்ிறைாமம்; நறுமைணங் கமைழம் பலெவடக மைலெர்கடு்  சூடயும், அம் மைலெர்களினுரநதுஞ்,
ுசநதனக்கட்டடை அகற்கட்டடை கதனயயவற்டறைனுரநதும் லபற்றை லநயடயயயுங் கழைம்டபயும் பூசயும்
இன்றிறுகன்ிறைாமம்; க லமை்னயய பஞ்டகுாமலும் பறைடவகளின் தவிகுாமலும் அடமைக்கப்பட்டை
லமைத்டதகடு வழவழப்பாமக்  லுசயவித்த தநதக் கட்ட்களி் இடுவித்து, அவற் ன்ிமைற் படுத்து இனிது
உறைங்ககன்ிறைாமம். இன்ந்ம், றவற்காமர்ிராம் வுசப்படும் லவட்டிவர் விச குாமலுந, தாமிமை டழைலும்
விச ப் லபாம குாமலும் லவயிற்காமலெ வியயர்டபயிடனயும் றிழக்கத்திடனயும் மைாமற்
மைகழ்் சயயடடைகன்ிறைாமம். திறைடமை க்க றிலெவர்குாம் எழதப்படும் றிதியி றிதியய கடதகடுப் பயின்று
உளுங்களிக்கன்ிறைாமம். இங்ஙனமைாமக, நமைக்களு பகத்துணர்் சயின் உதவிடயயக்லகாமண்டு நாமளுக்கநாமள
நாமம் அடடைநதுவுரம் இன்பங்கடு கற்ற் எடுத்து உடிரக்கப் றிகநதாம் அவற் ற்க இ் றடு
இடைங்லகாமளுாமது.
ிமைலும், நமைக்களு பகத்துணர்் சயின் கதிக்கத் தக்கபட நாமம் கநத இன்பத்டத
அடடைநதுவுரவதுடைன், பகத்துணர்் சயி் நம் ந்ம் எத்தடனியயாம மைடைங்க உயயர்நத
அ வுடடைியயாமர்குாமற் றிதிதுறிதிதாமக்க் கண்டுபடக்கப்பட்டு வுரம் லபாம களின் (இயயநதிிரங்களின்)
உதவியயாம், நாமம் எ்டலெயி்லொமத இடைர்கடைனன்றும் விடுவித்து எடுக்கப்பட்டு, ஒன்லவாமுர நாமளும் றிது றிது
நலெங்கடு அடடைநது இனிதாமக வாமழ்நாமடுக் கழித்து வுரகன்ிறைாமம். நிராமவிவண்டக்கள றற்படைாமத அறுபது
எழபது ஆண்டுகளுக்க கநதி நம் கன்ினாமர்கள ஓர் மரினுரநது லதாமடலெவிலுளு மைற்ிறைாமர் முரக்க் 
லுச்லெிநர்நதாம் அப்ிபாமது அவர்கள எ்வுவு துன்பப்பட்டைாமர்கள! அக்காமலெங்களிற் லுச்டவயயாமன
பாமட்டடைகள கடடையயாம. இுரநத சலெ பாமட்டடைகிுாம க்லும் கிரடும் ிமைடும் பளுகம் நிிரம்பக்,
காம்நடடையயாமய்  லுச்வாமர்க்கம் மைாமட்டு வணடகளிற் லுச்வாமர்க்கம் கநத வுரத்த்த்டதயுங்
காமலெக்கழிவிடனயும் பண்  லுசலெவிடனயும் உண்டைாமக்கன. அப் பாமட்டடைகள காமடுகளின் மடும்,
மைடலெகளின் ிமைலும், பாமலெங்கு இ்லொம ஆறுகளின் நடுவுங் கடைநதடமையயாம், அவற் ன் வழி் 
லுச்ிவாமர்கள றின கிரட ஓநாமய பாமம்றி கதலொமன லகாமடுவிலெங்ககுாமலுங் களவர்குாமலும்
அடலெக்கப்பட்டுப் லபாமுரளும் உயிுரம் இழைநதும், லபாமுரள இழைநது அரிதாமய உயிர்தப்பயுந துன்றிற்றைாமர்கள;
வழியிடடைியய உளு ஆறுகளி் லவளுங்கள வநதுவிட்டைாம், ஓடைம் விடுவாமர் இ்லொமதிபாமது, அக்
கடிரயி் வநது ிுசர்நதாமர் அங்ிகயும் இக்கடிரயிற் ிபாமய்  ிுசர்நதாமர் இங்ிகயும் ஆக, லவளும் வடயும்
நாமட்கள வடிரயிற் கவடலெியயாமடு காமத்திுரநதாமர்கள.
கடைலொமற் சூழைப்படைாமத நாமடுகளி் இுரப்பவர்கிு இங்ஙனம் ஓர் மரினுரநது லதாமடலெவிலுளு ப து ஓர்
மர்க்க்  லுச்லெ இத்தடன துன்பங்கடு அடடைநதாமர்கலுன்றைாமற், கடை்சூழ்நத இலெங்டகயி்
உளுவர்களும், லபுரங் கடை்களுக்க அப்பாம் உளு கடைாமிரம் (பர்மைாம), ுசாமவகம் (ஜாமவாம), சீனம், பாமதும்
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(அலமைரிக்காம) து கதலொமன நாமடுகளினுரநது மைாமநதர்களும் இப் பாமிரதநாமட்டுக்க (இநதியயாமவுக்க) விரவும்
இங்களு மைாமநதர்கள அ் அயய்நாமடுகளுக்க்  லுச்லெவும் எ்வுவு துன்பப்பட்டுரக்க ிவணடும்!
அக் லகாமடயய துன்பங்களுக்க அஞ்சியய, கற்காமலெத்தினுரநது கன்ினாமர்களிற் லபுரம்பாமலொமர் ஓர்
மரினுரநது லதாமடலெவிலுளு மைற்ிறைாமர் முரக்க்  லுச்வதி்டலெ. கழ வறுடமையயாமற் பசத்துன்பந
தாமங்கமைாமட்டைாமதவர்கிு தாமம் இுரநத மடிரவிட்டு, ிவறு தாமம் இுரநத மடிரவிட்டு, ிவறு வுஞ்சறைநத
மர்கடுத் ிதட் லுசன்றைனர். மைற்டறைியயாமர் தாமநதாமம் இுரநத இடைங்களிிலெியய த்த்தமைக்க ிவண்டயய
உணவப் பணட்ங்கடுப் பயிர் லுசயதுலகாமண்டு லபுரம்பாமலும் வறுடமையிிலெியய காமலெங்கழித்னர்.
அக்காமலெத்தி், ஓர் மரி் உண்டைாமக்கப்பட்டை பண்டைங்கள, ப லதாமுர ச யய மர்க்க்  லுச்வதி்டலெ.
காமவிரிப்பட்டனம், உடறையூர், மைதுடிர, கரூர் கதலொமன லபரியய தடலெநகர்கள சற்சலெவற் ற்ிக அயயலுர்களி்
ஆக்கன பண்டைங்கள விடலெப்படுத்தவுரம், நிிரம்ப்ப் பாமடுபட்டு அப் பணட்ங்கடு அந நகிரங்களிற்
லகாமண்டுிபாமய்  ிுசர்ப்பக்கிவண்ட யிுரத்தலொம், வணிகர்கள, அடவகடு கநத விடலெக்க விற்றைனர்.
கடை் தாமண்டயுளு நாமடுகளி் ஆக்கன அுரம்பணடைங்கள கப்ப்களின் வழியயாமக விரிவண்ட
யிுரநதடமையயாமலும், அக்காமலெத்துப் பாமயயக்ட்டக் கப்ப்கள கடைனலுளு டழை்களுக்கம் அங்ிக வடஞ்
சூடறைக்காமற்றுகளுக்க தப்பப்படழைத்து் லுசன்று அயய்நாமடுகளிற் கடடைத்த அ் அுரம்பண்டைங்கடு றற் க்
லகாமண்டு திுரம்ப இங்கவநது ிுசிரப் பலெ திங்களும் பலெ ஆண்டுகளுங் கடைநது ிபாமனடமையயாமலும் அ்
அுரம்பண்டைங்கடு க உயயர்நத விடலெக்க விற்படன லுசயதாமர்கள. அதனாம், க்  சறைநத
லுச்வர்காமுாமய உளுவர்கிு அ் வுயயர்நத பண்டைங்கடு வாமங்கத் தக்கவிராமய இுரநதாமர்கள, அவற்டறைப்
பாமர்த்துப் பாமர்த்து றமைாமநதனர்.
இடவகிு அன் அக்காமலெத்தி் இன்ந்ம் ஒனுர ிபர்இடைர் இுரநத்த்து. ஒனன்றுக்லகாமன்று லதாமடைர்ப்லொமமை்
கவும் எட்டயிுரநத மர்களி் மைடழைலபயயய ிவண்டுங் காமலெத்திற் லுச்டவயயாமக மைடழை லபயயயாமமை்
மைறுத்துவிட்டைாம், அ் வூர்களின் விடுலபாமுரளகள விடுவு கடறைநது பஞ்ுசத்டத உண்டைாமக்கன.
விடுநத மர்களிலுளு உணவுப் லபாமுரளகடு விடுயயாமத மர்களுக்க விடிரவிற் லகாமண்டு ிபாமய் 
ிுசர்ப்பக்க எளிதாமன வழி அக்காமலெத்தி் இ்டலெ; அதனாமற் பஞ்ுசம் ிநரிட்டை மர்களினுரநத கடமைக்கள
அங்கங்க இுரநதபடியய கணக்கன் மைாமயநதனர்.
ஆனாம், இக்காமலெத்திிலொம கற்கூ யய துன்பங்கலு்லொமம் ஒனழிநதன, எதனாமலலென்றைாமற், பகத்துணர்் சயிற்
சறைநத ிஜம்்ஸவாமட் என்ந்ம் ஒனுர துடிரமைகன் நிராமவியின் வ்லெடமைடயயக் கண்டுபடக்க, அவந்க்கப்
பன்வநத ஆங்கலெ அ ார் பலெர் அந நிராமவிடயயக் லகாமண்டு வண்டகடுயுங் கப்ப்கடுயுங்
இடைர்ிநிராமமை் கவிடிரவாமக ஓட்டைத்தக்க கடறைகடுத் லதரிநது லகாமண்டைதனாமிலெயயாமம். ஆறு திங்கள
அ்லெது ஓர் ஆண்டு மைாமட்டு வண்டயிற் லுசன்று ிுசிர ிவண்டயய மர்கடு, இப்ிபாமது நிராமவி வண்டயி் ற
நாமடலெநது நாமட்களிற் ிபாமய்  ிுசர்கன்ிறைாமம்; கன்ின ஐநநூறுரூபாம ஆயிிரரூபாம லுசலெவழித்துக்
லகாமண்டுிபாமய்  ிுசிர ிவண்டயய இடைங்கடு, இப்ிபாமது நாமற்பது, ஐம்பதுரூபாம்  லுசலெிவாமடு ிபாமய் 
ிுசர்கன்ிறைாமம். கன்ின வழியின் இடைக்காமலுங் லகாமடயய விலெங்ககுாமலுந, தீயய களவர்குாமலும் ிநர்நத
இடுக்கணக்லு்லொமம் இப்ிபாமது இடலெயயாமயின, லபுரங் கடை்கடுத் தாமண்ட்  லுச்லெிவண்டயய
நாமடுகடு லயய்லொமம் நிராமவிக் கப்ப்களின் வழியயாமயக் க த்தகாமலெத்திற் டுரங்கயய லுசலெவி்
இனிதாமய் ிபாமய்  ிுசர்கன்ிறைாமம். அநநாமடுகளிலுளு அுரம்பண்டைங்கடு லயய்லொமமை நாம ுரக்கம்
நாமடுகளுக்கம், நம்நாமட்டலுளு விடுலபாமுரளகடு அந நாமடுகளுக்கம் றற்றுமைதி, இறைக்கமைத லுசயது,
கடறைநதவிடலெக்க அடவகடு லகாமண்டுங் லகாமடுத்தும் வுரகன்ிறைாமம். பறைாமடுகளிற் றிதியயன
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றிதியயவனவாமக ஆக்கப்பட்டுவுரம் ிநர்த்தியயாமன அுரம்பண்டைங்கடு்  லுச்வர்கிுயயன் , றடழைமைக்களும்
வாமங்கத்தக்கபட அடவகள கடறைநத விடலெக்க விற்படன லுசயயயப்படுகன்றைன. அது மைட்டுமைாம! ஒனுர
நாமட்ட் மைடழை லபயயயாமது பஞ்ுசம் வநதாம், அயய் நாமடுகளி் விடுநத உணவுப் பண்டைங்கடு நிராமவி
வண்டகுாமலுந, நிராமவிக் கப்ப்குாமலும் உடைந்க்கடைன் அங்ிக லகாமண்டுவநது ிுசர்ப்பத்து அங்க உளு
பஞ்ுசத்டதத் தீர்த்துப், ப்லொமயிிரம் மைக்கடு உயிர் படழைக்க்  லுசயகன்றைாமர்கள. இடவிபாமலெிவ இன்ந்ம்
எண்ணி் அடைங்காமத எத்தடனியயாம நலெங்க லு்லொமம், பகத்துணர்் சயிற் சறைநத ஆங்கலெப் ிபர்
அ வாமளிகள கண்டுபடத்த நிராமவிப் லபாம குாம் நாமம் அடடைநதுவுரகன்றைனம் அ்லெிமைாம?
இடவமைட்டுமைாம! இலெங்டகயி் உளுவர்கள இநதியயாமவி் இுரப்பவர்கிுாமடும், இநதியயாமவி்
உளுவர்கள இலெங்கயய னுரப்பவர்கிுாமடும், ஒனுர வட்டக்கள இுரக்கறைவர்கடுப் ிபாமற்
ிபசக்லகாமளவதற்க வாமயத்திுரக்கம் வியயப்பாமன வுசதிடயய எண்ணிப்பாமுரங்கள! இஃது எதனாம் வநத்து?
ன்வடவின் இயயக்கத்டதயும், அதடனப் பயயன்படுத்தும் கடறைகடுயும் ஆங்கலெ அ ார்கள தமைது
பகத்துணர்் சயின் நுட்பத்தாமற் கண்டு படத்தடமையயாம் அன்ிறைாம? இலெங்டகயி் இுரப்பவர்கள
இநதியயாமவினுரக்கந தம் நண்பர்கட்க்  லுசயதிகள லதரிவிக்க ிவண்டுமைாமனிலும் இநதியயாமவினுரப்பவர்கள
இலெங்டகயினுரக்கந தம் நண்பர்கட்க்  லுசயதிகள லதரிவிக்க ிவண்டுமைாமனாமலும் அவர்கள அவற்டறை ஒனுர
கடத்த்த்துண்ட் எழதி ன்கம்ப் ுசாமடலெக்க அந்ப்ப, அதற்கரியய சறுகூனக் காமடுசயுங்
லகாமடுத்துவிட்டைாம், ஒனுரமைணி ிநிரத்தி் இநதியயாமவினுரப்பவர்களுக்ிகாம, இலெங்க்டகயி
னுரப்பவர்களுக்ிகாம அ்  லுசயதிகள உடைின லதரிவிக்கப்படுகன்றைன; அடுத்த மைணி ிநிரத்தி் அவற் ற்க
மைறுலமைாமழியும் வுரகன்றைது. இநதப்படயயாமகிவ, இநதியயாம இலெங்டகக்க ஆறைாமயிிரம் டமை் எட்டயுளு
சீடமை கதலொமன இடைங்களுக்கஞ் சலெ மைணிிநிரத்திற் லுசயதிகள லதரிவித்தலும், ஆங்காமங்களு
லுசயதிகடுத் லதரிநதுலகாமளளுதலும் ஒன்லவாமுர லநாமடப்லபாமழதும் நடைநதுலகாமண்டு இுரக்கன்றைன.
ஆறைாமயிிரடமை் எண்ணாமயிிரடமை் அகன்றுளு நாமடுகளுக்லக்லெிரம், இங்ஙனம் கற்காமலெத்திற் லுசயதிகள
வுசதிகளும் எதனாம் வநதன? ஆங்கலெ அ ார்கள இடடைவிடைாமது தமைது பகத்துணர்் சடயயப் பயயன்படுத்தி
ன்வடவு கதலொமன கட்றிலெனாமகாம நுண்லபாமுரளகளின் இுரப்டபயும் வனடவயும் இயயக்கத்டதயும்
பயயடனயுங் கண்டுபடத்தடமையயாம் அன்ிறைாம?
இன்ந்ம் ஒனுர றிதுடமைடயயப் பாமங்கள! ஒனுர நூற்றைாமண்டுக்ககன் இுரநத நம் கன்ினாமர்களிற், பட்டை மைிரகந
தளிர்க்கக் ிகட்டை பறைடவகளும் மையயங்க இன்னிடுச பாமடுவதி் வ்லெவர்கள எத்தடனியயாம லபயயர்
இுரநதாமர்கள! ஆனாம், அவர்கள இறைநததும், அவர்களின் ிதன்ிபாமன்றை கிரலும் அவர்கள ழைற் யய இனியய
பாமட்டுகளும் அவர்கலுாமடு கூடைிவ இறைநதுிபாமயவிட்டைன! அவற்டறை நாமம் மைறுபடயுஞ் லுசவி லகாமடுத்துக்
ிகட்பது இனி எக்காமலெத்தும் இயயலொமது! ஒனுர நூற்றைாமண்டுக்க கற்பட்டுரநிதாமரின் நிடலெ அ்வாமறைாமய
கடயய, இநத ஒனுர நூற்றைாமண்டுக்கள நாமம் பறைப்பதற்க கன்னிுரநத இடவவ்ிலொமரின் நிடலெ அங்ஙனம்
நாமம் றமைாம வுரநதத்தக்கதாமய கடநதுிபாமகவி்டலெ. ஐம்பது ஆண்டுகளுக்க கன்னிுரநது கக்கனியிந்ங்
கற்கண்டந்ம் இனிக்கப் பாமடயய பாமவாமணர்கள இ்வுலெகவாமழ்டவ நத்துப் ிபாமனாமலும், அவர்களுடடையய
அுரடமைக் கிர் ஒனனயும், அவர்கள பாமடயய இன்னிடுசப் பாமட்டுகளும் நம்டமைவிட்டு நங்கப் ிபாமகவி்டலெ.
எப்படலயயன்றைாம், அலமைரிக்காம ிதயயத்திற் பகத்த விற் சறைநது விுங்கம் எடுசன் என்ந்ந துடிரமைகனாமர்
ஆக்கயய ஒனனலயயழதி (Gramophone) என்ந்ம் லபாம யயாமனது, அப் பாமவாமணர்கள பாமடயய இன்னிடுசப்
பாமட்டுகடுயும் அவர்களுடடையய இனியய கிரலலொமனகடுயும் அப்படியய பாமடக்காமட்டை, அடவகடுக்
ிகட்டுக்ிகட்டு நாமம் வியயநது மைகழ்கன்றைனம் அ்லெிமைாம? அ் இடுசவாமணர்கள இறைநதுிபாமயிந்ம்,
அவர்கள பாமடயய இடுசகள இறைநதுிபாமகாமமை், நாமம் திுரம்பதிுரம்பக் ிகட்டு மைகழம்பட பாமதுகாமத்து
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டவக்கப்பட்டுரக்கன்றைன அ்லெிவாம?
இதுமைட்டுமைாம! எநலதநத ிதயயத்தி் எநலதநத லமைாமழியி் எ்லவப் பாமட்டுகடு எ்லவவர்
எப்படலயயப்படப் பாமடனாமர்கிுாம, அ்வப்படியய அப் பாமட்டுகடுலயய்லொமம் நாமம் இுரநத
இடைத்திுரநித ிகட்டு இன்றிறும் லபுரம்ிபற்டறை இ்விடுசக் குரவியயாமனது நமைக்கத்
தநதிுரக்கன்றைதன்ிறைாம? இத்தடன இன்பகம் நாமம் எளிதி் அடடையயலொமனது எதனாம்? எடுசன என்ந்ந
துடிரமைகனாமர் தமைது பகத்துணர்் சடயய்  லுசலுத்தி எ்வுிவாம அுரம்பாமடுபட்டு இ் இடுசக்குரவிடயயக்
கண்டுபடத்த்தனாமலென்ிறைாம? அவர் தமைது பகத்துணர்விடனப் பயயன்படுத்தாமமை், மைற்றை மைக்கடுப்ிபாம்
உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் உறைங்கவதிலுந தமைது காமலெத்டதக் கழித்திுரநதனிராமயின், நாமம் அ்வுரமைுரநத
இடுசக் குரவிடயயப் லபறுதலும், நம்கன்ினாமர்களின் தித்திக்கஞ் டடவப் பாமட்டுகள, அயய்நாமட்டு
இடுசவாமணரின் பலெதிு வரிப்பாமட்டுகள என்ந்ம் இடவகடுக் ிகட்டு மைகழ்தலும் இயயலுிமைாம?
இன்ந்ம் பாமுரங்கள! நாமம் படக்கம் றித்தகங்கடுயும், அ்வூர்களி் நடைக்கஞ் லுசயதிகடு யய விக்கம்
றிதினநதாமளகடுயும் அ் டப்லபாம கள ச துிநிரத்தி் ஆயிிரக்கணக்காமக அ் டப் பதித்து நமைக்கக் கடறைநத
விடலெக்கத் துரகன்றைன. அ் டப்லபாம கள இ்லொம கன்நாமளிிலொம இ்வுவு எளிதாமக நாமம் விுரம்பயய
அரியய லபரியய நூ்கடுப் லபற்றுக் கற்றுத் ிதர்் ச அடடைத் றலொமது. படழையய நாமட்களி் ஓர் மரிற்
சற்சலெிிர கற்றைவிராமய இுரப்பர். அவர்கள தாமம் கற்கம் நூ்கடுப் படனியயடுகளிற் பாமடுபட்டு எழதிக்
குரத்தாமய டவத்திுரப்பர். அவர்கள தம் டைங் க்விகற்கவுரம் மைாமணாமக்கர் சலெர் மைட்டுத் தம் டைத்துளு
றட்டு் டவடகடுப் பாமர்த்து்  ச து ச தாமய எழதிக்லகாமளளும்பட அவர்க்கக்
லகாமடுப்பாமர்கிுாமயய்லொமமை் எ்லொமுரம் லபற்றுப் பயிலும்பட அ்ிவட்டு்  டவடகடு எ்லொமர்க்கம்
எளிதி லகாமடைாமர். அ்லெது அப்படக் லகாமடுத்தாமலுங்கூடை ஓர் றட்டு் டவடயி் எழதப்பட்டுரக்கம்
ஒனுரநூடலெ ஒனிிரகாமலெத்திற் பற்பலெர் எப்பட எடுத்துக் கற்ககடயும்?
ிமைலுந த ழ்லமைாமழியி் உளு சறைநத நூ்கள பலெவும் ஓர் மரி் உளு கற்றைவர் சலெரிடைத்தி் ஒனுரங்ிக
காமணப்படுவதும் இ்டலெ. ஓர் அுரடமையயாமன நூடலெக் காமணிவணடுமைாமனாம் எத்தடனியயாம
மர்களுக்கப்ிபாமய அடலெநதுதிரிநது ிதடப் பாமர்க்கிவண்டும்; இப்படத் ிதடத்திரிவதற்க எ்வுவு
நாமட்கள லுச்லும்! எ்வுவு லபாமுரள லுசலெவாமகம்! எ்வுவு பாமடும் உடழைப்றிம் ிவண்டும்! இத்தடன
இடைர்பாமடுகள இுரநதடமையினாமிலெியய படழையயகாமலெத்திற் கற்றைவர் லதாமடக கதியயாம யி்டலெ; க்வி
பிரவவும் இ்டலெ; வுிரவும் இ்டலெ; ஆனாம், இக்காமலெத்திிலொம லவளடுக்காமர்ர் கண்டுபடத்த
அ் டப்லபாம களின் உதவியயாமற் பலெிவறுநூ்களும் பலெிவறு றிதினத்தாமளகளும் ஒன்லவாமுர லநாமடயுங்
ிகாமடிகாமடயயாமக அ்  ற்பதிக்கப்பட்டு உலெகலமைங்கம் பிரவிக்லகாமண்டுரக்கன்றைன. இதனாம், எ்வுவு
றடழையயாமயிுரப்பவர்களுஞ் ச துலபாமுரள லுசலெவு லுசயது தமைக்க ிவண்டயய நூ்கடு எளிதி் வாமங்கக்
கற்றுக் க்வியி் ிதர்் ச லபறுகன்றைாமர்கள. இதனாமற் க்வியயாமனது எங்கம் பிரவுகன்றைது; கற்றைவர் லதாமடக
கதி படுகன்றைது; நாமகரிகம் எங்கம் லபுரக எங்கம் அ வுமைணங் கமைழ்நது இன்பஒனளி வடகன்றைது.
இத்தடனப் லபுரம்ிபறுகளுங் காமக்ஸட்ன (Caxton) என்ந்ம் லவளடுக்காமிர அ ார் தமைது
பகத்துணர்விடனப் பயயன்படுத்தி அ் டப்லபாமற்டயயக் கண்டு படத்தடமையயாம் விடுநதடவகள
அ்லெிவாம?
இன்ந்ம் இங்ஙனிமை லவளடுக்காமிர துடிரமைக்கு அ்லும் பகலுந தமைது அ டவ் லுசலுத்தி இதுகாமறுங்
கண்டுபடத்திுரக்கம் லபாம குாம் இதுகாமறும் விடுநத, விடுநதிுரக்கன்றை நலெங்கு அுவுக்க
அடைங்காம. அவர்கள இ்வுவிிலெ ஓயநதுவிடைாமமை், இன்ந்ந தமைது உணர்விடனப் பலெதுடறைகளிற்
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லுசலுத்தி இன்ந்ம் பலெ றிதுடமைகடு நாமிடைாமறுங் கண்டை நது வுரதலொம் இன்ந்ம் உலெகத்தி் உளு
மைக்களுக்க விரப்ிபாமகம் நலெங்கள இன்ந்ம் எ்வுிவாம இுரக்கன்றைன! அடவலயய்லொமம் இப்ிபாமது
யயாமிராம் அுவிட்டு்  லுசாம்லெ கடயும்! ஆகிவ, பகத்துணர்் சடயயப் லபற்றை மைக்குாமகயய நாமம்,
விலெங்கனங்கடுப்ிபாம் விண உண்டு உறைங்க இன்றிற்றுக் காமலெங் கழித்தனிலெியய குரத்டத் 
லுசலுத்திவிடைாமமை், இப் பகத்துணர்் சடயயப் லபற்றை நம் ற் சலெர் அதடன க நன்றைாமயப் பயயன்படுத்தி
அதனாமற் பலெ றிதுடமைகடுயும் அவற்றைாம் பலெ சறைநத இன்பங்கடுயுங் கண்டை நது, அ்வாமற்றைாம் தாமகம்
பயயன்லபற்று மைற்டறைியயாமடிரயும் பயயன்படை்  லுசயது வுரத்ிபாமலெ, நாமகம் அ்வுணர்் சயிடன ிமைலும்,
ிமைலும் பயயன்படுத்தி இன்ந்ம் ிமைலொமன இன்பங்கடு அடடையயக் கடைடமைப்பட்டுரக்கன்ிறைாமம்
அ்லெிமைாம? ஆடகயயாம், அடுத்த கட்டுடிரயி் மைக்கட்பறைவிடயயப் லபற்றை நாமம் நமைது பகத்துணர்் சடயயக்
லகாமண்டு இன்ந்ம் அடடையயிவண்டயய ஒனுர சறைநத லபாமுரடுப் பற் ப் ிபடிவாமம்.
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5. க்வியுங் டகத்லதாமழிலும்

இ் வுலெகத்திலுளு எ்லொம மைக்களுந, தம்கயிடிரயும், உடைம்டபயும் பாமதுகாமத்து இனிது வாமழ்தற்க
இன் யயடமையயாமத குரவிகள இிரண்டு; அடவ க்வியும் டகத்லதாமழிலுமைாமகம். லபுரம்பாமலும்
உலெகத்தின்கண் நடைக்கம் எ்லொம கயயற்சகட்கங், க்வியயாமனது கதன்டமையயாமக ிவண்டைப்பட்டு உடைம்டபப்
பாமதுகாமப்பித யயாமயிந்ஞ், சறைப்பாமக ிநாமக்கங்காம் க்வி உயிடிரப் பாமதுகாமத்து வுர்ப்பதற்ிக
குரவியயாமயிக்கன்றைது. டகத்லதாமழிிலொம எ்வுவு நுட்பமைாமக்  லுசயயயப்படந்ம் அஃது உடைம்டபப்
பாமதுகாமக்க ககத்தாம், உயிர்க்கஞ் ச து பயயன்படுிமையய்லொமது, அது க்விிபாம் உயிர்க்க ிநிிர
பயயன்படுவதன்றைாமம். ஆகிவ, க்வி ஒனனறுிமை உயிர்க்க ிநிிர பயயன்படுவதாம லமைன்பதுங் டகத்லதாமழிிலொம
உடைம்பற்க ிநிிர பயயன்படுவதாமலமைன்பதும் அ த் ிவண்டும். எத்லதாமழின்  லுசயவதாமயிுரநதாமலும்,
அதற்க அ வு ிவண்டயிுரக்கன்றைது. அ வி்லொமமை் எவுரம் எதடனயுஞ் லுசயதனயயலொமது.
அ வுடடையயவன் தாமலனடுத்த ஒனுர லுசயயடலெ்  லுச்டவயயாம்  லுசயது கடத்தலும், அ வி்லொமதவன்
தாமன்றுவங்கயய லதாமன்டறை ஒனழங்காமக்  லுசயயயமைாமட்டைாமமைற் படழைபட்டு வுரநதுதலும், நாமம் நாமிடைாமறுங்
காமண்கன்ிறைமை்லெிமைாம? அ வி்லொமன் படழைபட்டு லுசயயயமைாமட்டைாமத ஒனுர லதாமழிடலெ அ வுடடையயாமன
திுரத்தமைாமக்க விடிரவிற் லுசயது கடப்பதடனக் கண்டு நாமம் எ்வுவு மைகழ்கன்ிறைாமம்! அப்ிபாமதவன்
அ வின் றைத்டதக் கண்டு எ்வுவு வியயப்படடைகன்ிறைாமம்! அ வின் இன் யயடமையயாமடமைடயய எ்வுவு
கதியயாமய உணர்கன்ிறைாமம்!
இத்துடண்  சறைநத அ டவ எவுரம் இயயற்டகயயாமகிவ லபற்றுக்லகாமளத் இயயலொமது. றலனன்றைாம், எ்லொம
உயிர்களி ன டவயும் அ யயாமடமை என்ந்ம் ஒனுர ிபரிுரள மைடறைத்துக் லகாமண்டுரக்கன்றைது. இுரடுப்
ிபாமக்கதற்க ஒனளியிந்தவி கட்டைாமயயமைாமக ிவண்டைப்படுத் ிபாம், நமைத டவ மைடறைக்கம் அ யயாமடமை
இுரடுப் ிபாமக்கதற்கங் க்வியயாமகயய விுக்கம் இன் யயடமையயாமது ிவண்டைப்படுகறைது.
கடை்வியி்லொமதாமரிற் சலெுரம் அ வுடடைியயாமிராமக இுரக்க்க் காமண்கன்ிறைாமிமை லயயன்றைாம், அவர்
அ வுடடையயாமர் லுசயயுஞ் சலெ அ வு்  லுசயய்கடுப் பாமர்த்தும், பழைகயுஞ் ச து அ வுடடையயிராமகக்
காமணப்படந்ம் அவர் ிபாமனயயாமகப் லபற்றை அ்  சற்றை டவ ிமைன்ிமைற் லபுரக்  லுசயதற்கக்
க்வியி்லொமடமையயாம் அவர் அ வு பயயனின்றைாமயக் கழையும், இதுபற் யயன்ிறைாம லதயவப் றிலெடமைத்
திுரவளளுவ நாமயயனாமர்,
”க்லொமதாமன் ஒனட்பங் கழியயநாமு றைாமயிந்ங்
லகாமளுாம ிர வுடடை யயாமர்“க
என்றைுரளி் லுசயதனர். ிமைலும் மைக்களுக்க விலெங்கனங்களுக்கம் எ்வுவு ிவறுபாமடு இுரக்கன்றைிதாம
அ்வுவு ிவறுபாமடு க்வியய வு உடடையயவர்கட்கம், அஃதி்லொமத வர்கட்கம் உண்லடைன்பது விுங்கத்
திுரவளளுவர் நாமயயனாமர்,
‘‘விலெங்லகாமடு மைக்க ுனவயயர் இலெங்கநூ்
கற்றைாமிிராம ிடைடன யயவர்“க
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என்றைுரளி்  லுசயதிுரக்கன்றைனர். ஆடகயயாம், க்வியய வு இ்லொமதவர் அதிற்சறைநது விுங்கவதும்,
அ விற் சறைநத லதாமழி்கடு்  லுசயது கடப்பதும் இயயலொம.
உடைற் பாமதுகாமப்பன் லபாமுரட்டு எத்லதாமழிடலெ்  லுசயதாமலுங், க்வியின் அதடன்  லுசயதலொமகது. நம்
நாமட்டைவர்களுக்ிகாம வயிறு வுர்ப்பதற்க்  ிுசாமறு கடடைத்தாமற் ிபாமதுலமைன்றும், இப்பறைப்ப்
அடடையயிவண்டயய இனபங்கடுப் லபறுதற்க றிராமுமைாமன லபாமுரடுத் லதாமகத்துக்லகாமண்டைாமற்
ிபாமதுலமைன்றுஞ் லுசாம்னக் க்வி க்லொமமை் அ யயாமடமையிிலெியய தமைது காமலெத்டதக் கழித்து
மைாமணடுிபாமகன்றைர்! எ்லொம அுரளும் இிரக்ககம் உடடையய இடறைவன் நமைக்க இநதப் பறைவிடயயக்
லகாமடுத்த்து லவறுஞ் ிுசாமறு தின்பதற்கம். லபாமுரள ிுசிரப்பதற்கநதாமனாம? மைற்றும் இநத உடைம்டப
பாமதுகாமக்க ககத்தாம் அ டவ வுர்த்து அ டயயடமைடயயத் லதாமடலெத்து அவனது ிபரின்பத்டதப்
லபறுதற்கன்ிறைாம? இம்டமை யின்பங்கடு்  லுச்டவயயாமயயடடைநது மைகழ்நதிுரத்தற்கங் க்வியய வு
கட்டைாமயயம் ிவண்டைப்ப்டுவதாமகம். உயயர்நத க்வியய வி்லொமதவன் எ்வுவு லபாமுரடு் 
ிுசர்த்துடவத்தாமலும் எ்வுவு உணவுப் பண்டைங்கடுத் லதாமகத்துக் லகாமண்டைாமலும் அவற்டறை நுட்பமைாமயத்
துயத்து மைகழம் வழி யய யயாமடமையயாம் துன்பத்திிலெியய கடைநதுயயழைன்று மைாமயநது ிபாமவன். ஆகிவ,
இம்டமையின்பத்டதப் லபறைிவண்டுவாமர்க்கங் க்வியய வு கதன்டமையயாமக லமைன்படத எ்லொமுரங் குரத்திற்
பதித்த் ிவண்டும். ஆகிவ, டகத்லதாமழிடலெியய லபரிதாமக எண்ணி அதிற் றிகநதவர்களுங்
க்வியய டவப் லபறுதற்க இடடையயறைாமது கயய்் ிவண்டும்.
ஐிிராமப்பாம கதலொமன அயய்நாமடுகளி லுளு ிமைன் மைக்கிுாம க்வியய வி்லொமமை் எத்டதகயய
லதாமழிடலெயுஞ் லுசயயயமைாமட்டைாமர்கள. அவர்களி் எநத்த்லதாமழிடலெ்  லுசயகன்றைவர்களுங் க்வியய விற்
சறைநதவிராமியய காமணப்படுகன்றைனர். அதனாம், அவர்கள நம்மைினாமர்க்க நண்டைகாமலெம் படக்கம் ஒனுர
டகத்லதாமழிடலெ க்  டுரங்கயய கலெத்திற் டுரங்கயய லுசலெவி் ிநர்த்தியயாமகவுந திறைடமையயாமகவஞ் லுசயது
கடக்கன்றைனர். க்வியய வி்லொம நம்மைினாமர் தம்டமை வுரத்தியும், வாமயயற்றை மைாமடு. கதிடிரகடு
வுரத்தியுஞ் லுசயயும் ஒனுர டகத்லதாமழிடலெ, ஐிிராமப்பயய நன்மைக்கள தமைக்களு க்வியய வாம் அுரடமையயாமன
லபாம கடு (இயயநதிடிரங்கடு) அடமைத்து அவற் ந்தவியயாம், தமைக்கம், பறை உயயர்க்கந துன்ப ன்
இனிது கடக்கன்றைனர். இன்ந் வர்கள தங்களுக்களு க்வியய வின் ிமைன்டமையயாம் நாமளுக்கநாமள எ்
கயயற்சயிலும் படறைிபாம் வுர்நிதாமங்க வுரதடலெயும், அஃதி்லொம நம்மைினாமர் அம்கயயற்சகளிற்
கடறைமைதிிபாம் ிதயநதுிபாமதடலெயும் அ யயாமர் யயாமர்? ஆடகயயாம், எத்தடகயய கயயற்சகளிற் றிகிவாமுரம்
கதனற் க்வியய டவப் லபறுதனற் குரத்தன்றைக் கடைவிராமக.
இனிக், க்வியய வின் உதவிலகாமண்டு லுசயயயப்படும் எ்லொமக் டகத்லதாமழி் கயயற்சகளும் உழைவு, லநுசவு,
வாமணிகம் என்ந்ம் ்ன்று பகதியிிலெ அடைங்கம். அவற்றுள, உழைவுத் லதாமழி் உடைம்டபப் பாமதுகாமத்தற்க
கதன்டமையயாமன உணவுப்லபாமுரளகடுத் துரவலதாமன் றைாமடகயயாம் அது மைற்டறை யிிரண்டலுஞ் சறைநத்லதன்று
ஆன்ிறைாமிராம் உயயர்த்து டவக்கப்படுவதாமயிற்று. இ்வுண்டமை,
“டழைன்றும் றர்ப்பளடு துலெகம் அதனாம்
உழைநதும் உழைிவ தடலெ“க
என்று திுரவளளுவ நாமயயனாமுரம்
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“ஆற்றைங் கடிரயின் மைிரகம் அிருச யய
வற் ுரநத வாமழ்வும் விழமைன்ிறை – றற்றைம்
உழதுண்டு வாமழ்வதற்க ஒனப்ப்டலெ கண்டீர்
பழதுண்டு ிவிறைாமர் பணிக்க“க
என்று ஔடவயயாமுரம் அுரளி் லுசயத லமையம்லமைாமழிகுாம் அ நதுக்லகாமளுப்படும். இ்வுவு
சறைநத்லதாமழிடலெ நம்நாமட்டைவர்கள ச துந தாமழ்வாமக நிடனயயாமமை் அதடனப் பலெவடகயயாமலும் பயயன் கத்
துரம்பட ிமைன்ிமைற் லபுரக் லுசயத் ிவண்டும். அலமைரிக்காம. ஐிிராமப்பாம கதலொமன நாமடுகளிலுளு
ிமைிலொமர்கள நிலெத்டத வும்படுத்துதற்கரியய றிதியய றிதியய கடறைகடுக் டகயயாமண்டு காமலெத்திற்ிகற்றை
பயிர்கடு விடுவித்து றிராமுமைாமன தாமனியயங்கடுயும், மைற்றைப் பண்டைங்கடுயும், உணவப்
லபாமுரளகடுயும் லபறுகன்றைாமர்கள. மைடழை லபயயய ிவண்டுங் காமலெத்து மைடழை லபயயயாமவிட்டைாமலும்
அதனாம் அவர்கள ிகடு உறைாமமை் ன் விுக்ககளின் உதவியினாமலும், ிவறுசலெ கடறைகளினாமலும் பயிர்
ப் டுசகடு விடுவித்துக் லகாமளளுகறைாமர்கள. நம் நாமட்டைவர்கிுாம என்றைாம், ஒனுர மைடழை தவ னாமலும்,
பயிர் பஞ்ுசத்திற்களுாமக கவுந துன்றிறுகன்றைாமர்கள. ிமைலும், பலெபலெ பயிர்களின் தன்டமைகட்கடுசயயப்
பலெதிறைப்பட்டை எுரக்கடு அவர்கள தறைடமையயாமக்  ிுசர்ப்பதுிபாமலெ, நம்மைவர்க்க்  ிுசர்க்கத் லதரியயாமது.
பயிர்கட்க தக்கவாமறு லுச்டவயயாமன எுர்  ிுசர்க்க நம்மைவர்களுங் கற்றுக் லகாமளவாமர்குாமயின்
இப்ிபாமதடடையும் மதியயத்திந்ம் பதின்மைடைங்க கதியயாமன மதியயத்டதப் லபறுவாமர் கலுன்பதி்
எட்டுடணயும் ஐயய ன்று; இங்ஙனிமை பயிர்த்லதாமழின் அ யயற்பாமலெனவாமய உளு நுட்பங்கள
எண்ணிறைநதன. இடவ லயய்லொமங் க்வியய வின் விரமைாமட்டைாம. ஆடகயயாம், இவற்டறைக் க்வியய வாம்
ஆிராமயநத நது உழைவுத்லதாமழிடலெ்  சறைக்க்  லுசயவாமர்குாமயின் நம்வர்களும் நம் நாமடும் மைற்றை எ்லொமடிரயும்,
எ்லொம நாமடுகடுயும் விடை க்  சறைநது விுங்கலமைன்பது திண்ணம்.
இனி, உழைவுத்லதாமழிலுக்க அடுத்த நிடலெயி் அகத்தியயமைாமக்  லுசயயற்பாமலெது, லநயதற் லறைாமழிிலெ யயாமகம்.
நாமகரிக வாமழ்க்டகயுளு எத்திறைத்தவர்களுந தகடைம்டமை மைடறைத்தற்க ஆடடைகள ிவண்ட நிற்கன்றைன
ிர்லெிிராம? “ஆடடையி்லொம மைனிதன் அடிர மைனிதன்“க என்றை பழைலமைாமழிப்பட ிமைிலெ துணியி்லொமதவர்
விலெங்ககளிந்ந தாமழ்நதவிராமகக் குரதப்படுவர். விலெங்கனங்கட்காமயிந்ம், ிமைற்ிபாமர்டவ ிபாமன்றை
மையிர்க்கற்டறைகளுங், கடறைகடு மைடறைத்தற்க வாமற்றிறைங்களுங் கடைவுுுருாம் அடமைத்துக்
லகாமடுக்கப்பட்டுரக்கன்றைன. மைக்கிுாம பகத்த வு உடடையயவிராமயிுரத்தலொம் அவர்கட்க அவற்டறைக்
லகாமடுத்திலெர். அவர்கள தமைத வுலகாமண்டு ஆடடை லநயது உடுக்க ிவண்டயயவர்குாமயிுரக்கன்றைாமர்கள.
உடைம்டபப் பாமதுகாமத்தற்க இன் யயடமையயாம்  சறைப்பனிதாமன உணடவத் துரத் பற் உழைவுத் லதாமழி்
எ்லொமத் லதாமழினலும் ிமைலொமனலதன்று லுசாம்லெப்படந்ந, தீவிடன ஒனுர ச து ்லொமத லதாமழி்
எதுலவன்று ஆிராமயு டைத்து, அது லநயதற்லறைாமழிலொமகிவ யிுரத்தலொம், அ்வடகயி் அஃது
உழைவுத்லதாமழினலும் ிமைலொமனலதன்ிறை லகாமளுப்படும். இதுபற் யயன்ிறைாம, லதயவப் றிலெடமை
திுரவளளுவநாமயயனாமர் உழைவுத்லதாமழிடலெியய சறைப்பத்துக் கூ னாமிராமயிந்ம், தாமம் லநயதற் லறைாமழிடலெியய
லுசயது லகாமண்டு உயிர் வாமழ்நதனர். உழைவு லுசயயுங்காமன சற்றுயிர்கள சலெ பலெ மைாமளுதனன், அதிற் ச து
தீவிடன உண்லடைன்றும், லநயதற் லறைாமழின் ஓுரயிர்க்கத் தீங்கன்டமையின் அதிற் ச துந தீவிடன
யி்டலெலயயன்றும் அ த் ிவண்டும். இத்துடண்  சறைநத லநயதற் லறைாமழிடலெ அயய்நாமட்டைவர்கள
வியயப்பாமன பலெ லபாம கடுடமைத்து நிிரம்பத் திறைமைாமக நடைத்தி அுவ நத மதியயத்டத எயத,
நம்நாமட்டைவர்கிுாம, க்வியய வின்டமையயாம் இதி் கவும் பற்பட்டை நிடலெயிடன யயடடைநது றடழைகுாம
யிுரக்கன்றைாமர்கள. இனியயாமயிந்ம், அவர்கள அங்கனங் க்விடயய இகழ்நதிிராமது, அதடன தாமகங் கற்றுத்
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தம்மைக்கட்கம் நன்க கற்பத்து லநயதற்லறைாமழிடலெ்  லுச்டவயயாமய நடைத்தி வாமழ்வாமிராமக.
இனி, உழைவுத்லதாமழிலொமந்ம், லநயதற்லறைாமழிலொமந்ம் உண்டைாமக்கயய லபாமுரளகடு ஒனன்றைற் லகாமன்று
லதாமடலெவாமகவுளு பற்பலெ நாமடுகளிலும் உளு மைக்கட்கப் பயயன்படும்பட ிுசர்பத்தற்க வாமணிகமைாமனது
கவும் உதவி லுசயவதாமகம். இத்லதாமழி் நடடைலபறைாமதாமனாம் எ்லொமுரம் எ்லொமப் லபாமுரடுயும் லபற்று
இன்றிற்று வாமழை் கடயயாமது. எநலதநத நாமட்ட் எநலதநத லபாமுரட்கள நயயமைாமயக் கடடைக்க லமைன்படத
ஆிராமயநத நது, அவற்டறை ஓரிடைத்திற் லறைாமகத்துப் பலெர்க்கம் பயயன்படுத்தி தாமகம் பயயனடடைதற்கக்
க்வியய வு கட்டைாமயயம் ிவண்டைப்படும். வாமணிகம் நடைாமத்துவாமர்க்கக் க்வியய வு அகத்தியயமைாமய
ிவண்டைப்படுலமைன்படத உணர்நத அயய்நாமட்டைவர்கள க்வியி்லொமதவர்குாமயக் காமலெங் கழைக்கன்றைனர்.
இவர்களி் எ்வுவு பணம் படடைத்தவர்குாமயிுரநதாமலும், இவர்கடுக் க்வியய வி் சறைநத
அயய்நாமட்டு வாமணிகர்கள ஒனுர லபாமுரட்படுத்துவித இ்டலெ. இங்ஙனாமதாமங் க்வியய வுடடையய பறைிராம்
இகழைப்படுத் உணர்நதாமயிந்ம், இனிிமை், தாமகந, தம் மைக்களுந, தம் னத்வுரங் க்வியி் ிமைம்பட்டு
விுங்க கயயன்று, அதனாம் வாமணிக வாமழ்க்டகடயய எ்லொமுரம் றிகழம்பட நடைாமத்தி்  சறைப்லபயதுவாமிராமக!
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6. க்விியய அழியயாம்  லுச்வம்

“லவளுத்தாம் அழியயாமதுலவந தழைலொம்
ிவகாமது ிவநதிராமலுங்
லகாமளுத்தாமன்கடயயாமது லகாமடுத்தாமலும்
நிடறைவன் க் கடறைவுறைாமது
களுர்க்ிகாம பயய ்டலெ காமவலுக்ிகாம
க எளிது க்விலயயன்ந்ம்
உளுத்ித லபாமுரளிுரக்கப் றிறைம்பாமகப்
லபாமுரளிதட யுழை்கன்றைாமிிர“க
சலெ நாமளி் ிதாமன் ்  சலெநாமளினுரநது சலெநாமளி் மைடறைநது ிபாமவதாமகயய இம் மைக்களுடைம்பற்
பறைநதவர்குாமன நாமம் எநதவடகயயாமன லுச்வத்டதப் லபறுதற்க கயயலெ் ிவண்டுலமைன்றைாம், என்றுமை
அழியயாமத்தாமய, நம் உடைம்றி அழிநதாமலுந தாமன அழியயாமமை் நமைது உயிிிராமடுிுசர்நது நம்டமை எ்லொமப்
பறைப்றிக்களினலுந லதாமடைர்நது வுரவதாமய உளு அழிவி்லொமப் லபுரஞ் லுச்வத்டதியய அடடைதற்கக்
கண்ண்ங்குரத்துமைாமய இுரக்கிவண்டும். றன்? அழியயாமத லுச்வத்டதியய லபறைிவண்டு லமைன்ந்ம்
விுரப்பம் நம் ் ஒன்லவாமுரவரிடைத்தும் இயயற்டகயயாமகிவ காமணப்ப்டுவதாமலும், அ் விுரப்பம்
இ்லொமதவர்கடு எ்விடைத்தும் எக்காமலெத்துங் காமண்டை் கூடைாமடமைலயயாமந்லமைன்க. ஒனுர திங்கள, இிரண்டு
திங்களிற்கழைநது ிபாமகஞ் சீடமைத்துணிகடு வாமங்க விுரம்றிகன்ிறைாமிமைாம? பன்னிிரண்டு பதிடனநது
திங்கள கழியயாமமை் அழத்தமைாமயிுரக்கம் நாமட்டுப் றிடைடவகடு வாமங்க விுரம்றிகன்ிறைாமமைாம? விடலெ ச து
கதியயாமய இுரநதாமலும் அழத்தமைாமய நடத்திுரக்கம் ஆடடைகடு யய்லெிவாம வாமங்க
ஆவ்லகாமளகன்ிறைாமம்? ச து டகதவ னாமலுங் கழ்விழநத லநாமறுங்கப் ிபாமகம் மைட்பாமண்டைங்கடுப்
றிழைங்க விுரம்றிகன்ிறைாமிமைாம? றிழைங்க விுரம்றிகன்ிறைாமிமைாம? கிழை தவ விழநதாமலுமை உடடையயாமமை்
வலுவாமய உளு லுசப்றிக் கவங்கள பத்தடுக் கலெங்கடுக் டகயயாமு விுரம்றிகன்ிறைாமமைாம? விடலெ
ற யிுரநதாமலுங் நண்டைநாமட் பயயன்படுஞ் லுசப்றிக்கலெங்கு பத்தடுக் கலெங்கடு யய்லெிவாம லபாமுரள
லகாமடுத்து வாமங்க விடழைகன்ிறைாமம்? இங்ஙனிமை நாமம் நாமிடைாமறுங் டகயயாமண்டு வுரம் லபாமுரளகளிலும் கூடை
விடிரவிலெ அழிநதுிபாமகாமமை் நண்டைநாமள நிடலெத்திுரக்கம் லபாமுரளகடுியய நாமம் அடடையய விுரம்றிதலொம்,
நம் ் ஒன்லவாமுரவுரக்கம் அழியயாம்  லுச்வத்டதியய லபறைிவண்டுலமைன்ந்ம் அவாம இயயற்டகயயாமகிவ
ிவரூன் நிற்கன்றைது.
இங்ஙனம் அழியயாம்  லுச்வத்டதியய அடடையய ிவண்டுலமைன்ந்ம் அவாம நம்லமை்லொம ரிடைத்தும்
இயயற்டகயயாமக இுரநதாமலும், கத்து் சப்பயி லுளு கத்தின் ஒனளியும், பாமச ்டயய பவுத்தின் நிறைகம்,
மைாமசயி் மைடறைநத மைதியின் துலெக்ககங், கூடடை கவிழ்நத விுக்கன் ஒனளியும்ிபாம் நம்டமை
்டக்லகாமண்டுரக்கம் அ யயாமடமை என்ந்ம் இுரளி் அகப்பட்டைவர்குாமக நம் அ டவ இழைநது,
அழியயாம் லுச்வத்டத அடடையய கடயயாமமை், நிடலெயின் அழிநது ிபாமகம் லபாமுரளகடுியய நிடலெயயாமகப்
படழைபடை நிடனநது, அவற்டறைப் லபறுவதிலுமை அவற்டறை நுகர்வதிலுிமை நமைது காமலெத்டதக் கழித்து
வுரகன்ிறைாமம். பாமுரங்கள! நம்மைவர்களிற் லபுரம்பாமலொமர் மைாமடைமைாமளிடககடுயும் ஆடடை
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அணகலென்கடுயுந தட்டுகட்டுகடுயுந தின்பண்டைங்கடுயும் நாமடைகக்காமட்சகடுயும் ிவடக்டக
விடுயயாமட்டுகடுயுிமை ிமைலொமன லுச்வங்குாமக்கக் குரதி அவற்டறைப் லபறுவதிலும் அவற்டறை
நுகர்வதிலும் விடைாமகயயற்ச யுடடைவர்குாமய இுரக்க்க் காமண்கன்ிறைாமிமை யய்லொமமைற், ச துிநிர மைாமயிந்ம்
அடைக்க ஒனடுக்கத்ிதாம டுரநது நம்டமைப் படடைத்த சவலபுரமைாமடன நிடனக்கவும், நம்டமைப்ிபாமலெிவ
அ்வாமண்டைவனாமற் படடைக்கப்பட்டை உயிர்களின் நன்டமைடயயக் குரதவும், அடவ பசயயாமலும் ிநாமயயாமலும்
வுரநதுவடதக் கண்டு மைனங்கசநது இிரங்கத் தம்மைாம் இயயன் அுவு அவற் ற்க ஒனுர டகப்பட
உணவாமவது ஒனுரகாமட மைுரநதாமவது உதவி அவற் ன் துன்பத்டதப்ிபாமக்கவுந,லதயவப்றிலெடமைத்
திுரவளளுவநாமயயனாமர் ஔடவப் பிராமட்டயயாமர் காமடிரக்காம் அம்டமையயாமர் ிுசக்கழைாமர் லபுரமைாமன் கதலொமன
உயயர்நத அ வுடடைியயாமிராம் அுரளி் லுசயயயப்பட்டுளு அுரம்லபுர நூ்கடு ஓதி உணிரவும் கயயற்ச
வாமயநதவர்குாமய உளு ஆண்லபண்பாமலெடிரக் காமண்பது அரிதிந்ம் அரிதாமயப் ிபாமயவிட்டைித!
ஆ! நாமம் நிடலெயயாமக நிடனநத மைாமடைமைாமளிடககள ஆடடை அணிகலென்கள தட்டுகட்டுகள கதலொமனடவகள
எ்லொமம் நாமம் நிடனநதவண்ணம் நிடலெயயாமக இுரப்படவதாமமைாம? இ்டலெ, இ்டலெ. சலெ
ஆண்டுகளுக்ககன் ஐதிராமபாமக்கத்திலும் வாமணியயம்பாமடயிலும் ிநர்நத லபரியயலதாமுர லவளுப்
லபுரக்கனாம் எத்தடன வடுகள எத்தடன மைாமளிடககள நிலெமைட்டைமைாமகத் துடடைக்கப்பட்டு இுரநத இடைகந
லதரியயாமமை் அழிநதுிபாமயின! அ்வடுகிுாமடு அ்வடுகளி் இுரநத எ்வுவு பண்டைங்கள எ்வுவு
ஆடடை அணகலென்கள அழிநது ஒனழிநதுிபாமயின! அப்ிபாமது அங்ிக லபுரஞ் லுச்வர்குாம
யிுரநதவர்கலு்லொமந தம்மைாம் அுரவுரநது ஒனதுக்கப்பட்டை றடழைக் கடமைக்கடுக் காமட்டலும்
இழிநதிநிடலெடயய அடடைநதவர்குாமக, உண்ண்  ிுசாமறும் உடுக்கத் துணியும் இன் த் தத்தளித்த லத்லொமம்
நாமம் ிகட்டு லநஞ்ுசம் லநக்குரக வுரநதினம் அ்லெிமைாம? ஆயிிரத்துத் லதாமளுாமயிிரத்து எட்டைாமம் ஆண்ட்
ிமைற்கத்திடுசயி் உளு சறைநத நகிரமைாமகயய லமைசனாமப் பட்டனமைாமனது நிலெ அதிர்் சயினாம் அழிநது
நுரக்கம் லநுரப்றிக்கம் இடிரயயாமனதும், அப்ிபாமது அப்பட்டனத்தினுரநத ஐநதடுக்க ஆறைடுக்க
மைாமளிடககளும், அவற் ் இுரநத அரியயலபரியய பண்டைங்களும், அவற் ் இுரநத நூறைாமயிிரக்கணக்காமன
மைாமநதர்களும், அுவற்றை லுச்வங்களும் லநுரப்ப் லவநது நரி் அ ழ்நதிப்ிபாமன விரலொமறுகடு
லயய்லொமம் நிடனக்கம் ிபாமது, நாமம் நிடலெயயாமக நிடனத்திுரக்கஞ் லுச்வங்களுஞ் லுச்வங்கலுன்று
காமணப்படுமைாம? அவற்டறை மைதிக்கம் நமைது அ வும் அ லவன்று லுசாம்லெப்படுமைாம?
சலெ நாமங்களின்கன் ிமைற்ிகயுளு ஐிிராமப்பாமக் கண்டைத்தி் நடடைலபற்றை லவளடுக்காமர்ர் ுசண்டடையினாம்
விடுநத அழிவிடன, ஐியயாம! என் ஒனுர நாமவினாம் எங்ஙனஞ் லுசாம்ிவன்! எங்ிக பாமர்த்தாமலுஞ் லுசக்க் 
லுசிவலலென்றை லுசநநர்க் குரியும், பணக்காமடும், ீிரங்க லவடயுங் கூக்கிர் ஒனனயுமைாமய இுரநதனிவ! அத்
ிதயயங்களிலுளு பத்துப் பதிடனநது மைாமடைமைாமளிடககளுக்கந ிதவிகாமட்டைங்களுக்கம் நமைது
லுசன்னபட்டனமை கழதும் ஈடைாமக டவத்தாமலும், ஈது அவற் ற்க ஒன்வாமித! அப்படப்பட்டை உயயர்நத
கட்டடைங்கலு்லொமம் ீிரங்க லவடகுாம் தகர்க்கப்பட்டுப் பாமழைாமயக் கடைக்கன்றைன! எத்தடன அிருசர்கள!
எத்டன லுச்வர்கள! எத்தடன ிபாமர்விரர்கள! இ்  ுசண்டடையி் மைாமயநது ிபாமனாமர்கள! ிநற்று ஆடடை
யயணிகலென்கள அணிநது அறுடடவ யுணவு உண்டு தம்டமை மைறைநது அகங்களித்திுரநதவர்கலு்லொமுரம்
இன்று அவற்டறை கற்றும் இழைநது மைடனவி லயயாமுரறிறைம் மைக்கள ஒனுரறிறைமைாமயக் டகயயறுநது காமலெறுநது
கத னிிர! ஐயயிகாம! இ்  ுசண்டடையினாம் ிநர்நதுவநத அழிவுகடு அ நது டவத்தும், இன்ந்ம் நாமம்
இ்லவளி ஆிரவாமிரங்கடு்  லுச்வங்க லுன்று எண்ணலொமமைாம? இதுபற் யயன்ிறைாம,
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“லதயவ்  சதம்பிரத்ிதவாம உன்சத்தந
திுரம்ப விட்டைாமற்
லபாமயடவத்த லுசாமப்பனமைாமம் மைன்னாமர்வாமழ்வும்
றிவியுலமைங்ிக
லமையடவத்த லுச்வலமைங்ிக மைண்டைீ  கர்தம்
ிமைடடைலயயங்ிக
டகடவத்தநாமடைகுசாமடலெ லயயங்ிக
யிதுகண்மையயக்ிக“க
என்று பட்டனத்துப் பளடுயயாமுரம் அுரளி் லுசயதாமர்?
இங்ஙனம் லவளுத்தாம் அழிநதுிபாமவதுத் லவநலநுரப்பாம் லவநலநுரப்பாம் லவநதுிபாமவதும்
அிருசர்குாமற் டகப்பற்றைப்படுவதுங் லகாமடுக்கக் லகாமடுக்கக் கடறைநது ிபாமவதுங் களவர்க்காமக நம்டமை
அஞ்டவிப்பதும் பாமதுகாமப்பதற்க கநத வுரத்த்த்டதத் துரவதமைாமன இ்  லுச்வம் நம்மைாம் எநிநிரகம்
விுரம்பத்தக்கதன்லறைன்பது இதனாம் இனிது விுங்ககன்றைதன்ிறைாம? இ்வாமறு லுசாம்லுதடலெக் லகாமண்டு
நாமம் லுச்வத்டத ிவண்டைாமமை் வறுடமைபட்டு இநத மைண்ண்லெக் வுரநதிியய காமலெங்கழிக்கிவண்டு
லமைன்று நங்கள நிடனத்த் கூடைாமது. நமைது மைண்ண்லெகவாமழ்க்டக இனிது நடைப்பதற்கம், பறை உயிர்களின்
துன்பத்டதப்ிபாமக்கம் ஈடக அறைங்கடு்  லுசயவதறைகம், மைற்றை ந்லெ கயயற்சகடு்  லுசயவதற்கம்
இன் யயடமையயாமது ிவண்டைப்படும் லபாமுரடு்  ிுசர்த்து, ஆிரவாமிரம் இ்லொமமைலும், எ்லொமந தனக்ிக என்று
எண்ணாமமைலுந தனக்கம் பறைர்க்கம் ப்வடகயயாம் ந்லெ பயயன்கள விடுயும்பட அதடனப் பயயன்படுத்த்
ிவண்டுலமைன்பித எனது குரத்தாமகம்.
இன்ந்ம், இ்வழிநதுிபாமகம் லபாமுரடுப் படடைத்தவர்களும் படடையயாமதவர்களுமைாமகயய எ்லொமுரம்
லவளுத்தாம் அழியயாமதாமய லவநதழைலொம் ிவகாமதாமய அிருசர்குாமலுங் டகப்பற்றைப்படைாமதாமயக் லகாமடுக்கக்
லகாமடுக்கக் கடறையயாமதாமயக் களவர்களுக்காமக அஞ்வ ிவண்டுவது இ்லொமதாமய நமைது அ விந்ளிு
இுரத்தலொமற் பாமதுகாமப்பதற்க எளிதாமய விுங்கம் அழியயாம்  லுச்வமைாமகயய க்விப்லபாமுரடுப் லபறுதற்க
கவும் கயயற்சயுடடையயவர்குாமய இுரக்க ிவண்டும்; இதுபற் ியய, “லவளுத்தாம் அழியயாமது“க என்ந்ம்
அரியய பாமட்டு இநதக் கட்டுடிரக்க கதலொமக எடுத்துக்லகாமளுப்பட்டைது. லுச்வமைாமனது லவளிியயயுளு
புரப்லபாமுர ுாமதலொம் லவளுத்தாம் அழியும் லவநதழைலொம் ிவகம்; க்வியயாமனது லவளுத்தாம் அழியும்
லவநதழைலொம் ிவகம்; க்வியயாமனது நமைது உடிரப்பற் உளிு யிுரக்கம் நுண்லபாமுருாமடகயயாம்
லவளுத்தின் அழியயாமது லவநதழின் ிவகாமது; லுச்வமைாமனது லபாமன் நிலெம் வடு கதனயய
புரப்லபாமுருாமயிுரத்தலொம் அிருசர்குாமற் டகப்பற்றைவும் படும், க்வியயாமனது அ வுுரவாமன நுண்லபாமுர
ுாமடகயயாம் அவர்குாமற் கவிரப்படை மைாமட்டைாமது; லுச்வமைாமனது பறைர்க்க எடுத்துக் லகாமடுக்கக் லகாமடுக்கக்
கடறைநதுிபாமகம், க்வியயாமனது பறைர்க்க எடுத்து்  லுசாம்லெ் லுசாம்லெ அுவி்லொமமைற் லபுரகம்.
லுச்வத்டத டவத்திுரப்பவர்கள எங்ிக களவர் வநது திுரடக்லகாமண்டு நம்டமையுங்
லகாமன்றுவிடுவாமர்கிுாம என்று எநிநிரகம் அ் ுசத்திிலெியய காமலெங்கழிக்க ிவண்டும். க்விடயய
டவத்திுரக்கம் றிலெவர்கிுாம அங்ஙனங் களவர்க்க்  ச தும் அஞ்ுச ிவண்டுவதி்டலெ; லுச்வத்டதப்
பாமதுகாமப்பதற்க அுவு கடைநத கயயற்ச ிவண்டும், க்விடயயப் பாமதுகாமப்பதற்க அத்தடகயய வுரத்தம்
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ிவண்டுவதி்டலெ. இங்ஙனலமை்லொமங் க்வியயாமனது லுச்வத்திந்ஞ் சறைப்றிடடையய அழியயாம்  லுச்வமைாமயய
இுரத்தனனாமிலெியய லதயவப்றிலெடமைத் திுரவளளுவநாமயயனாமர்,
“ிகட் விழ் லுச்வங் க்வி லயயாமுரவற்க
மைாமடை்லெ மைற்றுப் பறை“க
என்றும், ஔடவப் பிராமட்டயயாமர்,
“மைன்னந்ம் மைாமுசறைக் கற்ிறைாமந்ஞ் சீர்தக்கன்
மைன்னிற்கற்ிறைாமன் சறைப்றிடடையயன் – மைன்ன்ந்க்கத்
தன்ிறை ுசமை்லொமற்சறைப்ப்டலெ கற்ிறைாமர்க்க் 
லுசன்றைவிடை லமை்லொமஞ் சறைப்றி“க
என்றும் அுரளி்  லுசயதனர்.
ஆனாமற் சலெர் க்வியயாமனது ஆண்மைக்களுக்கத்தாமன் ிவண்டுிமை யய்லொமமைற் லபண்மைக்களுக்க
ிவண்டுவதி்டலெலயயன்றும், படழையய நாமளி் மைாமதர்கள எவுரங் க்வி கற்கவி்டலெ லயயன்றும், லபண்கள
க்விகற்க ிவண்டுலமைன்று நூ்களிற் லுசாம்லெப்படைவி்டலெ லயயன்றுங் கூறுவாமர்கள. உயிர்க்ு என்றை
லபாமதுவடகயி் விலெங்ககளும் மைக்களும் ஒனப்பவர்கிு யயாமவர்; உணவு ிதடுத், ிதடயய உணடவ
உண்டை், உறைங்க், இன்றிறுத் என்ந்ந லதாமழி்கள விலெங்ககளுக்கம் உண்டு, மைக்களுக்கம் உண்டு;
ஆனாம், மைக்கள விலெங்ககளிந்ம் உயயர்நதவர்கள என்று லுசாம்வது றன் என்றைாம், ந்லெது இது தீயயது இது
என்று பகத்துணர்தலொமந்ந, தம்டமைப்ிபாமன்றை உயிர்க்க இிரங்கத் தம்மைாமலொமன உதவி லுசயதலொமந்ங்,
கடைவுடுத் லதாமழதலொமந்ம், இங்ஙனலமை்லொமந தமைது அ டவ வுிர்  லுசயதற்கரியய பலெநூ்கடுக்
கற்றைலொமந்ிமை மைக்கள விலெங்ககளிந்ம் உயயர்நதவிராமக எண்ணப்படுகன்றைனர். இ்வுயயர்நத
அ வின்லுசயய்கள இ்டலெயயாமனாம் விலெங்ககளுக்க மைக்களுக்கஞ் ச தும் ிவற்றுடமை இ்லொமமைற்ிபாமம்.
க்வி இ்லொமதவர்கள விலெங்ககிுயயாமவர் என்றுங், க்வியி்லொமதவர்க்ளுக்க நுட்பமைாமன அ வு சற்சலெ
ிநிரங்களிற் காமணப்பட்டைாமலும் அதடன அ வாமகப் லபரிியயாமர்கள லகாமளுமைாமட்டைாமர்கலுன்றுங்,
க்வியுடடையயவர்கிு கண்ண்டடையயவர்கள ஆவாமர்கள அ்லொமமை் மைற்றைவர்கள ககத்தி் இிரண்டு
றிண்ண்டடையயவர்கிு ஆவாமர்கலுன்றும் விுக்கதற் கன்ிறைாம திுரவளளுவநாமயயனாமர்,
“விலெங்லகாமடு மைக்கள அடனயயர் இலெங்கநூ்
கற்றைாமிிராமடு றடன யயவர்“க
எனவும்,
“க்லொமதாமன் ஒனட்பங் கழியய நன்றைாமயிந்ங்
லகாமளுாமர் அ வுடடை யயாமர்“க
எனவும்,
“கண்ண்டடையய லிரன்பவர் கற்ிறைாமர் ககத்திிரண்டு
றிண்ண்டடையயர் க்லொம தவர்“க
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இங்ஙனம் அ வாமன் க்க ஆன்ிறைாமர், மைக்குாமயப் பறைநத எ்லொமர்க்கங் க்வி இன் யயடமையயாமது ிவண்டைற்
பாமலெிதயயாமலமைன்று கூ யிுரக்க, அஃது ஆண்மைக்களுக்கத் தாமன் ிவண்டுிமை யய்லொமமைற் லபண் மைக்களுக்க
ிவண்டுவதி்டலெ லயயன்று உடிரப்ிபாமர் உண்டமை அ நதாமிராமவிிராம லுசாம்லு ன்கள! அுரடமைத்
தாமயமைாமர்கிு, லபண்பாமலொமர் மைக்களிந்ந தாமழ்நத விலெங்ககாமு யிுரநதாமலென்ிறைாம அவர்கட்கக் க்வி
ிவண்டைாமம் என்னலொமம்? இ் வுலெகவாமழ்க்டகடயய நன்றைாமக நடைத்தும் கடறையி் ஆண்மைக்க்டுக்காமட்டலும்
கநத லபாமறுடமையும் ஆழ்நத நுண்ண வும் ிவண்டயய அவர்கட்கக் க்விலயயன்ந்ந தண்டைாம
மைணிவிுக்டகத் திராமமை் அவர்கடு அ யயாமடமை என்ந்ம் ிபர்இுரளிற் ிபாமக்  லுசாம்லுபவர்கள உண்டமை
அ நதாமிராமவிிராம லுசாமன் ன்கள!
இனி, கற்காமலெத்திுரநத ஔடவயயாமர், பூதப் பாமண்டயயன் லபுரநிதவியயாமர், காமடிரக்காமலெம்டமையயாமர்,
மைங்டகயயர்க்கிரசயயாமர் கதலொமன லபண்மைணிகலு்லொமுரங் க்வியி் க்  சறைநதவர்குாம யிுரநதடமை
லதரிநதவர் படழையய நாமளிற் லபண்மைக்கள எவுரங் க்வி கற்கவி்டலெ லயயன்று கூறுவிிராம லுசாமன் ன்கள!
“லபுரந தடைங்கட் படறை நுதலொமர்க் லகலொமம்
லபாமுரநது லுச்வகங் க்வியும் பூத்தலொம்
வுரநதி வநதவர்க் கதலும் டவகலும்
விுரநதுமைன் விடுவன யயாமடவியய“க
என்று க்வியிற் சறைநத கம்பர் கூ யிுரத்தலொம் கற்காமலெத்தி் இுரநத லபண்மைக்கள எ்லொமுரங் க்வியி்
வ்லெவர்காமுய இுரநதாமர்கலுன்பது இனிது விுங்கவி்டலெயயாம?
இனிப், லபண்பாமலொமர்க்க ஆடடை அணிகலென்கள கதலொமன ஒனப்படனகள அவிரவர் அுவுக்கத் தக்கபட
ச து ச து ிவண்டுவிதயயாமயிந்ங், க்வி யி்லொமதவர்களுக்க இ் வாமடடை யயணிகலெர்குாம் உண்டைாமகம்
அழைக அழைகாமகமைாமட்டைாமதாமகம் என்ந்ங் குரத்லதாமடு,
“கஞ்ச யயழைகங் லகாமடுநதாமடனக் ிகாமட்டைழைகம்
மைஞ்ுசள அழைகம் அழைக்லெ – லநஞ்ுசத்து
ந்லெம் யயாமலமைன்ந்ம் நடுவு நிடலெடமையயாமற்
க்வி யயழைிக யயழைக“க
என்று நாமலெடயயாமலிரன்ந்ம் கவும் பழைடமையயாமன உயயர்நதநூனற் கூ யிுரப்படத உணர்பவர்கள
லபண்மைக்களுக்கக் க்வி ிவண்டைாமலமைன்று லுசாம்லெத் துணிவிிராம கூறு ன் தாமயமைாமர்கிு!
இனி, இங்ஙனலமை்லொமம் ஆழை நிடனநது பாமர்க்கங்காம் ஆண் மைக்களுக்கக் க்வி இன் யயடமையயாமததாமய
இுரத்த் ிபாமலெிவ, அவர்ிபாம் மைக்கட் பறைப்பனிராமன லபண்மைக்கட்கங் க்வியயாமனது இன் யயடமையயாமத
அழிவி் லுச்வமைாமகலமைன்பது நன்க லபறைப்படுகன்றைது.
இனி, அழியயாம்  லுச்வமைாமகயய க்விடயய லபற்றுக் லகாமளவதற்க நாமம் கவும் கயயன்று வுரவிதாமடு,
உயயர்நத நூ்கடுக் கற்று வுரம்ிபாமித அந நு்களிற் லுசாம்லெப்பட்டை ந்லலொமழக்கங்களிலும் நாமம் பழைக
வுரத் ிவண்டும். ”கற்ற் வாமர் கண்டைது அடைக்கம் அடைங்காமதாமர், லபாம் ுசாமநதுந தம்டமைப் றிகழ்நதுடிரப்பர்“க
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என்றைபட நாமம் ச தும் லபுரடமை பாமிராமட்டைாமமைலுஞ், லுசுரக்க அடடையயாமமைலும் பணிநத லுசாம்லும் பணிநத
லுசயயலும் உடடையயமைாமய, எ்லொம உயிர்களிடைத்தும் அன்றிம் இிரக்ககங்காமட்ட, ந்லலொமழக்கத்தி் வழவாமது
எ்லொமம்வ்லெ கழகதற் கடைவுுாமன சவலபுரமைாமடன மைனலமைாமழி லமையகுாம் நிடனநதும் வாமழ்த்தியும்
வணங்கயும் உலெகவாமழ்க்டகடயய இனிது நடைாமத்தி நாமகம் பயயன்லபற்றுப் பறை உயிர்கடுயும் பயயன் லபறை் 
லுசயது வுரதிலெ நாமம் லபற்றை அழியயாம்  லுச்வமைாமகயய க்விடயயப் பயயன்படுத்தும் கடறையயாமகம். இன்ந்ஞ்,
“யயாமவர்க்க்கமைாமம் இடறைவற்லகாமுர ப் சடலெ
யயாமவர்க்கமைாமம் படவுக்லகாமுர வாமயுடறை
யயாமவர்க்கமைாமம் உண்ண்ம்ிபாமது ஒனுர டகப்பட
யயாமவர்க்கமைாமம் பறைர்க்க இன்ந்டிரதாமின“க
என்ந்ந திுர்லெநாமயயனாமர் திுரவாமக்டக இடடையயறைாமது நம் நிடனவி் டவத்து, நம்கள அவிரவர்
லுசயயலுக்கத் தக்கபட இடறைவடன வணங்கயும், ஆவிடனப் பாமதுகாமத்தும், ஈடக அறைங்கு லுசயதும்,
எ்லொமரிடைத்தும் இன்லுசாமற் ிபசயும் ஒனழகதிலெ அழியயாம்  லுச்வமைாமகயய க்வியயாமலொமயய பயயனாமகம்.
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7. அ வுநூற் க்வி

க்வியயாமனது இுரதிறைப்படும் அடவ உலெக நூற் க்வி, அ வு நூற்க்வி என்பனவாமம். இவற்றுள உலெகநூற்
க்வி உடைம்டமைப்ப பற் க்லகாமண்டும் அ வுநூற் க்வி உயிடிரப் பற் க்லகாமண்டும்
நடடைலபறுவனவாமகம். உயிரின் அ வு விுக்கத்திற்க உடைம்றி இன் யயடமையயாமத் துடணயயாமய
இுரத்த்ிபாமலெ, அ வுநூற் க்விடயயத் துரதற்கம் உலெகநூற் க்வி இனிற்யிடமையயாமக் குரவியயாமய
இுரக்கன்றைது. அ வு விுக்கம் இ்லொமத உயிுரக்க உடைம்புரநதும் பயயன்படைாமத்துிபாமலெ, அ வுநூற்க்வி
லபறைாமதவர்களுக்க உலெகநூற் க்வி இுரநதும் பயயன்படுவது இன்றைாமம். நறுமைணங்கமைழைத் ிதன்ஒனழக இனியய
பழைங்கு கடலெகடலெயயாமயத் லதாமங்கம் ஒனுர ிதமைாமந ிதாமப்பற்க்  லுச்லெ விுரம்பனாமன் ஒனுரவன், அங்ிக
ிபாமவதற்க இடுசநத வழிடயயத் லதரிநது அதனூிடை லுசன்று அ்விடைத்டத்  ிுசர்வாமனாமனாம், தாமன்
நண்டைவழி நடைநதுவநததனாம் உண்டைாமன பயயடனப் லபற்றுப் புசயுங் கடுப்றிந தீர்நது மைகழ்நதிுரப்பாமன்;
அ்வாமறைன் அ் வழியி் உளு சலெ றி்னயய காமட்சகடுியய கண்டுலகாமண்டு உடைம்பலுளு வனடமை
கடறையும் ிநிரம்வடிரயி் வழியிிலெியய காமலெங்கழித்துவிடுவாமனாமயின், கநத பசயுங் கடுப்றிம் வநது
்டக்லகாமளு ிமைற்லுசாம்லெ மைாமட்டைாமதவாமனய அ்வழியினிடடைியய ிுசாமர்நது விழநது உயிர் துறைப்பாமன்.
அதுிபாமலெிவ, அ வுநூற் க்விடயயப் லபறுதற் லபாமுரட்டைாமகிவ வநத இம்மைக்கள யயாமக்டகயி னுரநதும்,
கடவாமக அதடன அடடைதற்க கயயலொமமை் உலெகநூற் க்வியயுவி் ஒனுரவன் நின்று விடுவனாமனாம்,
அவலனடுத்த இம் மைக்கட்பறைவி லவறும் பாமிழையயாமவது திண்ணம் உயிிராமனது தன்கண் உளு அ யயாமடமை
கற்றுந லதாமடலெயயப் லபற்றுப் ிபிர வு விுக்கம் உடடையயதாமனவுடைின பறைவி எடுத்தலும் நின்றுிபாமகம்.
உயிர்கட்க உடைம்றிகள அடுத்தடுத்து வுரவலத்லொமம் அ் வுயிர்கடுக் கவிநது நின்றை அ யயாமடமைடயய நக்க
அ டவ எழப்றிதற் லபாமுரட்டைாமகிவ யயாமகலொமன், அ யயாமடமை ிதயநது அ வு எழம் வடிரயி் அடவ
பறைவிகளிற் டற் ் டற் வுரம். ஆகிவ, அ வுநூ்கடுக்கற்று அ யயாமடமைடயய நக்காமதவன் ிமைன்ிமைற்
பறைவிலயயடுப்பவனாமய இுரத்தனன், அவன தனக்க உடைம்றிகடுப் படடைத்துக் லகாமடுப்பதாமன ஓயயாமத
ிவடலெடயயக் கடைவுளுக்கத் துரபவன ஆவன்; இது க த்தன்ிறைாம பட்டனத்தடகளும்,
“மைாமதாமஉடை் ுசனத்தாமள வ்விடனியயன் காம் ுசனத்ிதன
ிதவாமவுங் டகுசனத்து விட்டைாமின – நாமதாம
இுரப்டபயூர் வாமழ்சவின இன்ந்ிமைாமர் அன்டனக்
குரப்டபயூர் வாமிராமடமைக் காம“க
என்று அுரளி் லுசயதனர்.
ிமைலும், உயிர்க்க உறுதிதுரம் அ வுநூற் க்விடயயக் க்லொமது, உடைம்டபப் பாமதுகாமத்தற்கமைட்டும்
பயயன்படும் உலெகநூற் க்விடயயப் பயி்வது லவறுங் கூஹவுதலொமகிவ கடயும். றலனன்றைாம்,
நிடலெயயாமயுளு உயிரின் நன்டமைடயய நாமடைாமது, நிடலெயின் ்  சலெ நாமளிிலொம சலெ திங்களிிலொம அ்லெது சலெ
ஆண்டுகளிிலொம மைடறைநது ிபாமகம் உடைம்றிக்க உணவு ிதடக் லகாமடுத்தற்க மைட்டும் பயயன்படுகன்றை
உலெகநூற் க்விடயய வாமயஓயயாமது கூனக் கற்றை் நிடலெயயாமன பயயடனத் திராமடமையின் அது லவற்லறைாமனியயாமயப்
ிபாமவதன் ிவறு அது துரம் ிபறு என்டன? இ்வுண்டமைடயய உணர்த்துகற்கன்ிறை,
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அலெகுசாம் கற்பன் அ வுநூ் க்லொம
துலெகநநூ் ஓதுவலத்லொமங் லகாமண்டு தடுமைாமற்றைம்
கூஉந துடணயய்லொமற் லகாமண்டு தடுமைாமற்றைம்
ிபாமஒனந துடணயய வாமர் இ்“க
என்று நாமலெடயயாமர் கூறுவதாமயிற்று.
இனி, அ வுநூற்க்விடயயப் லபற்றைவர் மைறுடமையி் இன்பத்டத அடடைவலிரன்று பலெுரங் கூறுக்
காமண்கன்ிறைாமிமையய்லொமமை், இம்டமையி் மைற்றைவர்க்க்லொமத சறைப்படனப் லபறைக் காமண்கன்ிறைாமம்
இ்டலெியய; எ்லொமுரம் உண்டு உடுத்து உறைங்க்  ுசாமத்ிபாமலெிவ அவுரம் உண்டுடுத் துறைங்க் 
ுசாமகன்றைனர்; இன்ந்ம் நன்றைாமக ஆிராமயநது பாமர்க்கங்காம் உலெகநூற் க்வியி் க்கவர்கிு இம்டமையி்
எ்லொம்  சீுரஞ் சறைப்றிம் இன்பகம் லபறுகன்றைனர் கட்றிலெந்க்கம் நமைது நிடனவுக்கம் எட்டைாமத
மைறுடமையி் இன்பத்டத அடடையயலொமலமைன நிடனநது அ வுநூற் க்வியிற் காமலெத்டதக் கழிப்பவர்
கடடைசயி் றமைாம இறைப்பதற்ிக இடைமைாமகறைலதன்று அதடன இழித்துக் கூறுவாமிிர பலெர். என்றைாமலும்,
அ வின் றற்றைத்தாமழ்வுடகு்  லுச்டவயயாமக ஆிராமயநதுபாமர்த்தாம், அ வுநூற் க்வியயாம் வுரஞ் சறைப்றிம்
இன்பகம் ிவலறைதனாமலும் விரமைாமட்டைாம என்பது நன்க றிலெப்படும்.
எங்ஙனலமைன்றைாம், உலெகத்தின்கண் எத்தடகயய அுரம்லபுரந லதாமழி்கள நடடைலபறுதற்கம் அ வும்
அ வுகயயற்சயுங் கட்டைாமயயமைாமய ிவண்டயிுரக்கன்றைன. அ வி்லொமமை் எநத்த் லதாமழிடலெயுஞ் லுசயத்
கடயயாமது, எநத நலெத்டதயும் அடடைத் இயயலொமது. அ வி்லொமதவர்களும் அ வுடடையயாமடிரக்கண்டைாம்
அவர்க்க்  சறைப்றி்  லுசயத பணிகன்றைனர்; அவடிர விுரம்றிகன்றைர். ஒனுரவர் பலெுரதவி லகாமண்டு ஓர் அரியய
லபரியய கயயற்சடயய நடடைலபறுவக்கங்காம், அம்கயயற்ச அ வி்லொமதவர் லுசயடகயயாம் கட்டுப்படுத்
கண்டு எ்வுவு வுரநதி அவடிர லவறுக்கன்றைனர்! அப்ிபாமது அ வுடடையயாமன் ஒனுரவன மைற்டறைியயாமர்
லுசயத படழைகடு லயய்லொமந திுரத்தி அதடன்  லுச்விதாமக்க கடக்கங்காம் அதடனக்கண்டு வியயநது
அவன்ிமை் எ்வுவு உவப்படடைநது அவடன விுரம்றிகன்றைனர்! இங்ஙனிமை க்  ச யய கயயற்சகத்
கப்லபரியய கயயற்ச ஈறைாமக அ வி்லொமதவர் லுசயவன லபரிதும் படழைபட்டுத் துன்பத்டதத் துரதலும்,
அ வுடடையயாமர் லுசயவன லபரிதுந திுரத்துகற்று இன்பத்டதத் துரதலுஞ் ச ிதந்ம் ஆழ்நது
நிடனப்பாமர்க்க விுங்காமமைற் ிபாமகாம. இதுபற் யயன்ிறைாம லதயவப்பலெடமைத் திுரவளளுவ நாமயயனாமர்
“ அ வுடடையயாமர் எ்லொமம் உடடையயர் அ விலொமர்
என்உடடையய ிிரந்ம் இலெர்“க
என்று அுரளி்  லுசயதனர்.
இனி, இத்துடண்  சறைநத அ வங் க்வியயாமலென் உண்டைாமகாமது. க்வியி்லெதாமரிலும் அ வாம்
கற்பறைவிகளிற் பயின்றை க்வியின் பயயனாமிலெியய அங்ஙனம் அ வு கூடைப் லபறுகன்றைனர். அங்ஙனக்
கூடைப்லபற்றை அ வும் இப்பறைவியி் ிமைலுிமைலுங் க்வியயாமற் பணப்டுத்தப் பட்டைாமலென் , அது பாமச ்டயய
பளிக்கமைணிிபாம் திுரம்பவும் அ யயாமடமையயாம் அகப்பட்டு க்வியி்லொமதவன் எ்வுவு உயயர்நத அ வு
கூ னாமலும், அதடன அ வாம் நிடறைநிதாமர் றற்றுக் லகாமளுமைாமட்டைாமர். இது,
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“க்லொமதாமன் ஒனட்பங் கழியயநாமன் றைாமயிந்ங்
லகாமளுாமர் அ வுடடை யயாமர்“க
என்று திுரக்கறைளுங் கூறுகன்றைது.
இனிக், க்வியுளளும் உலெகநூற்க்வி நிடலெயி்த லபாமுரளகடுியய உணர்த்துவதாம், அதனாம் விடுயும்
அ வும் நிடலெயி்லொமத இயய்பனதாமய நிடலெயயாமன இன்பத்டதத் திரமைாமட்டைாமதாமய ஒனழையும். அ வுநூற்
க்விியயாம, உலெகநிடலெ, உயிரின்நிடலெ, உயிிிராமடு ஒனன்றைாமய நிற்கம் அ யயாமடமையின் நிடலெ, இுரவிடனத்
ிதாமற்றைம், உயிர் ்வடகக் கற்றைகம் நங்கம் வடக, கழகதற் கடைவுளின் இயய்றி, அது லுசயயும் உதவி,
அதினாமலடைாமன்றைாமயிுரநது இம்டமை மைறுடமை இிரண்டலும் நுகுரம் இன்பநிடலெ கதலொமனவற்டறை ஆிராமயும்
உயயர்நத ஆிராமய் சயி் அ டவத் ிதாமயயடவத்து, அ் வழியயாம் அதடனத் தயயதாமக்கப், ிபலிராமளிியயாமடு
துலெங்கடவத்தனன், அ வுநூற் க்விகற்றைாமர்கன் உலெகநூற் க்விமைட்டும் உடடையயாமர் விலெங்கனம்ிபாம்
எண்ணப்படுவர். இ்வுண்டமை,
“விலெங்லகாமடு மைக்கள அடனயயர் இலெங்கநூ்
கற்றைாமிிராம ிடைடன யயவர்“க
என்றை லதயவத் திுரவளளுவர் திுரக்கறைுாம் நன்க அ யயப்படும்; இத்திுரக்கறைளி் ‘இலெங்கநூ்‘ என்றைது
அ வுநூிலெயயாமம். லவளிப்பாமர்டவ யயுவி் உயிர்கள எ்லொமம் ஒனத்த லுசயயலும் மைாமறுதலும் உடடையயனிபாமற்
காமணப்படந்ம், நுண்க ஆிராமயநதாம் அவற் ன் அ வும் கயயற்சயும் றற்றைத்தாமழ்வாமகிவ யிுரக்கம்.
உண்ண் உறைங்க் மைுரவ் ுசாமத் எ்லொமவற் ற்கம் லபாமதுவாமயிுரப்பந்ம் விலெங்கனங்களி் இழிநத
பன் யும் மைக்களி் அ வுடடையயாமன் ஒனுரவந்ம் ஒனப்பாமவாமர் என எவிிரந்ங் கூறுவிிராம? மைக்களி்
அ வுடடையயாமன் ஒனுரவந்ம் அ விலொமன் ஒனுரவந்ம் அங்ஙனிமை உண்ண் உறைங்க் கதலொமன
லதாமழிலெுவி் ிவறுபாமட்லொமதவர்ிபாமற் காமணப்படந்ம், அ வுடடையயாமன் தனக்களு அ வின்
சறுடமையயாம் தாமழ்நிதாமனாமதலும் எ்லொமர்க்கம் உடைன்பாமிடையயாமகம்.
அஃது உண்டமைியயலயயன்றைாமலும், உலெக நூற்க்வியியயாம் விுங்கம் அ வுலகாமண்டு இம்டமையி் எ்லொம
நலெங்களும் லபறுவதாமயிுரக்க, இதற்க ிமைலும் அ வு நூற்க்வி ஒனன்று ிவண்டுலமைன்பது
எதன்லபாமுரட்ிடைாமலவனின், உலெக நூற்க்வி ஒனன்ிறைலகாமண்டு இம்டமையிலும் க்  சறைநத நலெங்கடுப்
லபறுத் இயயலொமது; இப்பறைப்பற் லபறுதற்கரியய இன்பங்கடுயும் அ வுநூற்க்வியுடடையயாமர் எளிதிற்
லபறுவர். கண்ணாமற்கண்டுஞ் லுசவியயாமற் ிகட்டும் வாமயயாமற் டடவத்தும் ்க்காம் ககநதும் லமையயயாம்
லதாமட்டும் ஐம்லபாம குாம் துயக்கம் இன்பங்களிலும்கூடை அ வுநூற்க்வியயாம் உயயர்நத அ வு
வாமயத்தவந்க்க வுரம் இன்பம், றடன உலெகநூற் க்விமைட்டும் லபற்றைவந்க்கத் ிதாமன்றைாமது. க்க் கூரியய
கடனடயயயுடடையய ஓர் இுரப்றிக்ிகாம் ஆழ்நத்ிதாமர் இடைத்டதயுந துடுத்து்  லுச்லும்; கடன
மைழங்கயயிதாம அடதப்ிபாமலெ ஆழ்நது லுச்லெ மைாமட்டைாமதாமகம். உலெகநூற்க்வி ச து அ டவ
விுக்கிமைந்ம், அதனாமற் லுசயயயப்படும் உலெக கயயற்சகள பலெவும் மைக்களுக்கப் பலெவடகக்
கவடலெகடுயுந துன்பங்கடுயும் விடுவித்து அவிரது அ டவ அலுப்படடையய்  லுசயது மைழக்க மைாமதனன்
அவர் ஐம்லபாம இன்பங்கடுயுங்கூடைக் கூர்நது பாமர்த்துத் துயக்க மைாமட்டைாமர். அ வுநூற்க்வி யுடடையயாமர்க்க
நிகழம் அ வும் கயயற்சயயம் அத்தடகயய அ்லெ்கடு வுரவியயாமமை் ிமைன்ிமை் உளுக் குர்் சயிடனத்
துரவனவாமய இுரத்தனன், அவிரது அ வு லபுரவிுக்கம் உடடையயதாமய, அவர் துயக்கம் எ்வடக
44

யின்பங்கடுயும் கவுங் கூர்டமையயாமயத் துயத்தற்கரியய வழிதுடறைகடுக் காமட்ட அவடிர எக்காமலும்
லபுரமைகழ்் சயி் ிதாமயநதிுரக்க் லுசயயும். இனியய ஓடுசடயயியயந்ம் அழைகயய காமட்சகடுியயந்ந
தீஞ்டடவ உணடவியயந்ம் நலெஞ்சறைநத ிவறு பறைவற்டறைியயந்ம் இ் விுரதிறைத்தாமுரம் ஒனுரகாமலெத்து
ஒனுரங்ிக துயக்கம்ிபாமது, அ வுநூற்க்வி யுடடையயாமர் அவற் ன் நுண்க்கங்கடு நிிரம்பத் லதரிநது க
மைகழ்தலும், உலெகநூற்க்வியுடடையயாமர் அவற்டறை அங்ஙனம் உணிரமைாமட்டைாமடமையின் அவர் ச ித
மைகழ்தலுங் கண்கூடைாமயக் கண்டை யயலொமம்.
ிமைலும், அ வுநூற்க்வி யுடடையயாமர் லபரிதுங் கூர்டமையயாமன அ வுடடையயிராமதனன், அவர் தாமம் விுரம்பனாம்
தம் ந்ந தாமழ்நத உலெகநூற்க்வி யுடடையயாமர் லுசயயும் எத்திறை கயயற்சகடுயும் அவடிரவிடை எளிதாமகவுஞ்
லுச்விதாமகவுஞ் லுசயது கடக்கமைாமட்டுவர். உலெகநூற் க்வி யுடடையயாமிிராம தாமம் எத்துதணதாமன்
விுரம்பனாமலும் , தம் ந்ம் ிமைற்பட்டை அ வுநூற்க்வியயாமர்க்களு அ டவப் லபறைவாமவது அவர்
லுசயயும் கயயற்சகளிற் டனயயுிவந்ந தாமஞ் லுசயயயவாமவது மைாமட்டுவாமிர்லெர்; எதுிபாமலெ லவனின்,
அிரசயயடலெ திறைம்படை நடைத்தும் ிமைிலொமனாமன ஓர் அடமை் ுசன் தன்கழ் அலுவ் பாமர்ப்பாமர் லுசயயும்
கயயற்சகடுத் தாமன் லுசயயயிவண்டனாம் அவரிந்ம் அதடனத் திறைடமையயாமக லுசயது கடப்பன்; அவன்
கழளு மர்காமவற்காமிரன் ஒனுரவன் அ் வடமை் ுசன் லதாமழிடலெத் தாமன் லுசயயய விுரம்பனாம் அது
கடயுிமைாம? அதுிபாமலெலவன ற் நதுலகாமளு் ிவண்டும். அதுவ்லொமமைலும், எ்லொம உயயர்நத
லபாமுரளகளும், உயயர்நிதாமுரம், உயயர்நத இனப்ங்களுந தமைக்க இடுசயயாமத உலெகநூலெ வி
கயயற்சயுடடையயாமடிர விட்டைகன்று, தமைக்க இடுசநத அ வுநூலெ வு கயயற்சயுடடையயாமடிரத் தாமிமை வநது
அண்கமைாமதனன் அ வுநூற் கடலொிிர இம்டமையிலும் எ்லொம உயயர்நத நலெங்கடுயும் லபறுவர்,
மைறுடமையிலும் றடனியயாமர்க்க எட்டைாமத ிபரின்பத்டதப் லபறுவர். ஆதலொம், மைக்குாமயப் பறைநிதாமர்
உலெகநூற்க்வியிிலெியய தமைது காமலெத்டத கற்றுங் கழித்துவிடைாமது அ வுநூற் க்விடயயயும் க கயயன்று
லபற்றுப் ிபாமிர டவயும் லபுர நலெங்கடுயும் எயதுவாமிராமக! அவிறைநூ் உலெகநூ் இ்விடவ என்படதப்
பன்னர் விுக்கக்காமட்டுதும்.
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8. உற்றுிநாமக்க ஆிராமயத்

உலெகத்தி் நடடைலபறும் நிகழ்் சகள ச யயவாமயிுரப்பந்ம் லபரியயவாமய இுரப்பந்ம் அடவ தம்டமை
உற்றுிநாமக்க யயாமிராமயநதவர்கிு அ விற் லபரியயிராமகப், பலெ அுரம்லபுரம் றிதுடமைகடுக் கண்டை நது,
நம்மைினாமர்க்லக்லொமம் அுப்பலொம நன்டமைகடு்  லுசயதிுரக்கன்றைாமர்க்ு. எதடனயும் உற்றுிநாமக்க
ஆிராமயதனன் , ஆடு மைாமடுகடுப்ிபாமற் லபாமதுிநாமக்காமய்  லுசன்றைவர்கள தாமகம் அ வு விுங்கப்
லபற்றைதி்டலெ. பறைர்க்கம் நன்டமையயாமவன லுசயத்தி்டலெ. ிுசாமற்றுக்கக் ிகடும் மைண்ண்க்கப்
லபாமடறையுமைாமய இுரநது அவர்கள தம் வாமழ்நாமடு உண்டு உடுத்து உறைங்கக் கழித்தவர்கிுயயாமவர்.
இலெநடத மைிரத்தினுரநது நன்றைாமயப் பழத்த பழைங்கள உதிர்நது கழ் விழதடலெ எத்தடனிகாமட மைக்கள
கற்காமலெத்தும் பற்காமலெத்தும் பாமர்த்திுரக்கன்றைாமர்கள! அவர்களுள எத்தடனிபர் அடவகள றன் அங்ஙனங்
கழ்விழகன்றைன என்று ஆிராமயநது பாமர்த்தவர்கள? நியூட்டைன் என்ந்ம் ஒனுரவடிரத்தவிிர றடனக் ிகாமட
ிகாமடயயாமன மைக்கள எவுரம் அதன் உண்டமைடயய அ யயவி்டலெியய றன்? உற்று ிநாமக்க யயாமிராமயநது பாமர்க்கம்
அ வும் கயயற்சயும் அவடிரத் தவிிர மைற்டறைியயாமர்க்க இ்லொமது ிபாமனடமையயாமன்ிறைாம?
மைற்று நியூட்டைன் என்ந்ம் ிபிராமசரியயிிராம இ்வுலெகயயற் லபாமுரட்டைன்டமைகடு எநிநிரகம் உற்றுிநாமக்கயய
படயயாமகவும், உற்றுிநாமக்க யயாமிராமயநத் படயயாமகவுிமை தமைது அரியய வாமழ்நாமடு எநிநிரகம்
பயயன்படுத்திவநதாமர். ஒனுரகாம் அவர் ஓர் இலெநடத அிரத்தினடயி் அமைர்நதிுரக்டகயி், அதி் நன்றைாமயப்
பழத்திுரநத ஒனுர பழைங்கம்றி கழைன்று அவிரது காமலெணடடையிற் கழ் விழநத்து. அதடனக் கண்டை அவர்,
உடைின, அஃிதன் அங்ஙனங் கழ்விழைலொமயிற்று என ஆிராமயயப்றிகநதாமர். அநநிகழ்் சயிடனப்
றி்னயயலதன்று விலெக்கவிடைாமமை், அ்லும் பகலும் அவர் அதடனப் பலெவாமற்றைாமன் ஆிராமயநது பாமர்க்க,
ிமைலுளு புரப்லபாமுரளகடுக் கிழை தன்கண் இழத்துக்லகாமளளும் ஒனர் ஆற்றை் இந நிலெவுலெகத்திற்க
உண்லடைன்றும் அுரம்ிபுரண்டமையிடன அவர் கண்டு லகாமண்டைாமர். இந நிலெவுலெகமைாமகயய புரப்லபாமுரளுக்க
உளு இ் விழக்கமைாமற்றைடலெ அவர் கண்டை நத பறைகதாமன், வாமன்லவளியிற் பநதுகளிபாமற் டழைலொம நின்றை
ாாமயிறு, திங்கள, லுச்வாமய, றிதன், வியயாமழைன், லவளளி, ுசனி கதலொமன றழ உலெகங்களும்,
அவற்ிறைாமலடைாமத்த அுவிடைப்படைாமத எண்ணிறைநத் வாமன்மீன் மைண்டலெங்களுந தத்தம் புரமைந்க்கத் தக்க
லதாமடலெவி் நினறு ஒனன்டறைலயயாமன்று இழத்தபடயயாமய ஒனன்டறைலயயாமன்று டற் ் லுச்லும் வியயப்பாமன
உண்டமை நிகழ்் சடனயும் இன்ந்ம் இதுிபாமன்றை ிவறு பலெ றிதுடமைகடுயும் கண்டு லவளியிட்டைாமர்.
இப் ிபிராமசரியயிரது அ வுவிரலொமற்டறை லயயண்ணிப் பாமர்க்கங்காமற், பகத்த லவாமடு கூடைாமத கட்பாமர்டவ பயயன்
இலொமதநிடலெ உணர்கன்றைனம் அ்லெிமைாம? மைக்கலு்லொமுரங் கண்ணினாமற் லபாமுரளகடுயும் லபாமுரு
நிகழ்் சகடுயும் பாமர்த்துண்டைாமகயய ஓிருவாமன பகத்த வு லகாமணிடை வாமழ்க்டக லுசலுத்தி
வுரகன்னலிரன்பது உண்டமைியய. என்றைாமலும், ஒனுர லபாமுரட்டைன்டமை மைற்லறைாமன் ன் ிவறைாமதலும், அன்
ஒனன்று மைற்லறைாமன்னறை ஒனத்திுரத்தலும், அ்வாமலறை்லொமம் அடமைநத அடமைப்றிகளின் கழ் அடவ தம்டமை
யயடமைத்த கதற்ிபிர வு ஒனன்று ளிுரம்பாமன்டமையும் எ்ங் குரத்து ஒனுரங்க ஆிராமயநது பாமர்ப்பவர்
அம்மைக்களுள எத்தடனிபர் உுர்? ஒனிிரலயயாமுர காமலெங்களி் ஒனிிரலயயாமுரவிிர க அரியயிராமய ஆங்காமங்கக்
காமணப்படுகன்றைனர். ஒனுர கயிற்
கட்டத் லதாமங்கவிடைப் பட்டுரக்கம் ஓர் எடடைக் அங்கம் இங்கமைாமய
முசலொமடுவடத எத்தடன யயாமயிிரக்கணக்காமன மைக்கள கன்ந்ம் பன்ந்ம் பாமர்த்திுரக்கிவண்டும்!
அதனுரநது நாமழிடக யய விக்கங் கடகாமிரக் குரவியிடன யயடமைக்கம் நுண்ண வு கனீ ியயாம என்ந்ம்
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வாமன்நூலொமசரியயர்க்கன் ிவலறைவர்க்ிகந்ந ிதாமன் யயதுண்ிடைாம? இ்டலெியய!
பன்ந்ம் ஒனுரகாம் அ் வாமன் நூலொமசரியயர் லதமைாமடலெவுிநாமக்க என்ந்ம் ஒனுர வியயத்தக கண்ணாமடயிடன
அடமைக்கம் கடறை கண்ட நதும் கவும் வியயக்கற் பாமலெதாமயிுரக்கன்றைது. ்க்கக்கண்ணாமட லுசயயும்
ஒனுரவர், லதாமடலெவிலுளு லபாமுரளகடுக் கட்றிலெந்க்க அுரிக காமட்டுத் ஓர் அரியய குரவியிடன அடமைத்து
அதடன ஒனுர லுச்வர்க்க வழைங்கயய லுசயதிடயயக், கனலுியயாம என்ந்ம் அப் ிபிர ார் ஒனுரநாமள
தற்லுசயயலொமயக் ிகளவியுற்றைாமர். ிகட்டை அநநாமள கத் அவர் அங்ஙனந லதாமடலெவிலுளுடவகடு அுரகற்
காமட்டுங் குரவியின் அடமைப்டபத் லதாமடைர்பாமக ஆிராமயநது லுசயது லுசயது பாமிரத்துக், கடடைசயயாமகத்
‘லதாமடலெவுிநாமக்க‘ Telescope என்ந்ம் றிதுடமையயாமன குரவிடயய அடமைத்து கடத்தாமர். அக் குரவியயாமனது
அடமைக்கப்பட்டை பறைக தாமன், எத்தடனியயாம ிகாமட டமை்களுக்க அப்பாம் உளு ாாமயிறு திங்கு கதலொமன
உலெகங்களின் இயய்றிகடுயும், அடவ தமைக்கம் எட்டைாமத் லதாமடலெவிலுளு றடன வாமன்மீன்
மைண்டலெங்களின் இயய்றிகடுயும், எ்லொமம் அவுரம் அவர் வழிவநத மைற்டறைவாமன் நூலொமசரியயர்களும்
நன்க நது கண்டு நம்ிபாம்வாமர்க் லக்லொமம் அ்வுண்டமைகடு நன்க விுக்க வுரகன்றைனர். கனீ ியயாம
என்ந்ம் அ்வ ார் லபுரமைாமந்க்க அத்துடண விழிப்பாமன் குரத்தும் ஓயயாமத ஆிராமய் சயய வும்
ஆிராமயநதடவகடு்  லுசயதுகடக்கம் விடைாமகயயற்சயும் இ்லொமதிுரநதாமர், நாமம் அம் ிமைலுலெகஙக்ளின்
உண்டமைகடு உணர்நதுலகாமு் இயயலுிமைாம? அ்வுண்டமைகடு யய யயாமமை் அ்வுலெகங்கடுப் பற் யய
லவறுங் குரட்டு நம்பக்டககளிலும் லபாமயக்கடதகளிலுமைன்ிறைாம நம் வாமழ்நாமடு நாமம்
விலெங்கனங்கடுப்ிபாமற் கழிக்க ிவண்டும்?
இன்ந்ம் பாமுரங்கள! “கூவ் ஆடமை கடிர கடை் ஆடமைடயயப்“க பாமர்த்துப் பழித்த்துிபாமலெத், தாமம் இுரக்கம்
நாமட்டடையும் அந நாமட்டலுளு மைக்கடுயுந தவிிர ிவற்று நாமடுகடுயும் அந நாமடுகளி் உளு மைக்கடுயும்
பற் ்  ச துிமை உண்டமை லதரியயாமமை் அந நாமடுகடுயும் அம் மைக்கடுயும் இழித்துப்ிபடிவாமர் நம் ்
நூறைாமயிிரக் கணக்காமய இுரக்கன்றைனர்! ஓர் மடிர விட்டு ிவறு ஓர் மர்் லுசன்று அதன் இயய்றிகடுயும்
அங்களு உயிர்களின் இயய்றிகடுயும் நன்கணர்நது அதன்கண் வாமழ்க்டக லுசலுத்த விுரம்றிவாமர் நம் ்
க்  சலெிராமகிவ காமணப்படுகன்றைனர். தாம ுரக்கம் மரி் தாமம் உயிர்வாமழ்வதற்க ிவணடுங் குரவிகள
கடடைக்கப்லபறைாமமை் வறுடமைப்பட்டுத் துன்றிறுிவாமிிர அயய்நாமடுகள லுசன்று கடியயறைக் காமண்கன்ிறைாமம்.
இ்வாமறைாமக நம்மைினாமர் லபுரம்பாமலுந தாம ுரக்கம் இடைத்டத விட்டுப் லபயயிராமத ிுசாமம்பர்கடுயும்,
உலெகத்தின் பலெ பகதிகடுயுங் கண்டு அ டவ அகலெமைாமக்கம் விரிநத ிநாமக்கம் இ்லொமதவர்குாமயும்
இுரத்தலெ நித நம் பண்டடை ஆசரியயர்கள இநதியய இலெங்டக நாமடுகள எங்கங் கடைவுடு
வணங்கதற்லகன்று மிரவர் ிவறு மர் லுசன்று அன்பலும் அ விலும் விரிநத ிநாமக்கத்திலும் ிமைன்ிமைற்
லபுரகதற்க வழிலுசயது டவத்தனர். டவத்துங், கடைற்கப்பாம் உளு நாமடுகளுக்கக் கப்பிலெ ்  லுசன்று
ஆங்காமங்கக் கடியயறைக் குரதும் மைனத்திட்பம் உடடையயாமர் நம் ் இன்ந்ம் க்  சலெிராமகிவ
இுரக்கன்றைனர். கப்பிலெ ்  லுசன்றைாமற் கடைலுக்க இடிரயயாமிவாமம் என்ந்ம் அ் ுசம் அவர்கள உளுத்திற்
கடலகாமண்டுரக்கன்றைது! அதுிவயுமைன் க், கப்பிிர ்  லுச்வாமடிரத் தமைது ுசாமதிக்கட் ிுசர்க்கலொமகாமது
என்ந்ங் கட்டுபாமடுஞ் சலெ வகப்பற் நர்வும் லபாமுரளவும் நிிரம்பயய லபரியய லபரியய நாமடுகளிற் லுசன்று
கடியய இனிது உயிர்வாமழம் லபம்ிபற்டறையும் உரிடமைடயயயும் இழைநது, நம் இநது மைக்களிற்
லபுரம்பாமலொமர் ச யய ச யய லவற்றர்களினுரநது டப்பட்டை கறுவாமழ்க்டக லுசலுத்துகன்றைனர்!
ஆனாம், ிமை்நாமட்டைவிராமன லவளடுக்காமிர நன்மைக்கிுாம தாமம் பறைநத மர்களி் இுரக்கமைுவி்
மைனவடமைதிலபறைாமத லபுர ிநாமக்ககம் ிபிர வும் லபுர கயயற்சயும் ிபரூக்ககம் அஞ்ுசாம ஆண்டமையும்
வாமயநதவர்குாமய இந நிலெவுலெகலமைங்கம் உளு லபுரநிலெப்ப்ப்றிகடு லயய்லொமங் கடை்தாமண்டக் கண்டு
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டகக்லகாமண்டு அடவ தம்டமைலயய்லொமந தமைக்க நங்காம உரிடமைகுாமக்க இன்ப வாமழ்க்டக லுசலுத்தி
வுரகன்றைனர். இவர்கள இ்வாமறு இந நிலெவுலெகலமைங்கம் பிரவி இனிது வாமழ்தற்க, இவர்கள கன்ினாமரிற்
சலெர் அ வும் ஆிராமய் சயும் எதடனயும் உற்றுிநாமக்க லயயண்ண்தலும் அஞ்ுசாம மைன உறுதியும் விடைாம
கயயற்சயும் வாமயநதிுரநதடமைியய காமிரணமைாமகம். தாம ுரக்கம் மடிரயும் அதற்க அுரகாமடமையிலுளு ிவறு
சலெ மர்கடுயுமைன் ்  ிுசர்டமையிலுளுடவகடு்  ச தும் அ யயாமதவர்குாமய நம் இநதுமைக்கள டபட்டை
வாமழ்க்டகயி் இுரக்க, ிமை்நாமட்டைவர்களின் கன்ினாமர்களி் ஒனுரவிராமன லகாமலெம்பட எனப்விிராம
தாம ுரநத ்ஸலபயின் ிதயயத்டதயயடுத்த லபுரம்றிறைக் கடைலுக்கம் அப்பாம் ஒனுர லபுரநிதயயம்
உுலதன்றை நது, ்வாமயிிரத்டதந நூறு டமைலுக்க ிமை் அதடனக் கடைநது லுசன்று, க,ப, 1492 ஆம்
ஆண்ட் அலமைரிக்காம ிதயயத்டதக் கண்டுபடத்தாமர். அப் லபுரம்றிறைக் கடைலுக்கம் அப்பாம் ஒனுர
லபுரநிதயயம் உண்லடைன்படதக் கண்டை அவிரது ஆிராமய் ச யய வின் லதயவத்தன்டமைடயய
என்லனன்றுடிரப்ிபாமம்! அதன் உண்டமைடயய ஆிராமயநதுகண்டை அுவி் இிராமமை், தம் நாமட்டு அிருசற்கம்
அிரசக்கம் அதடன லமையப்படுத்திக்காமட்ட, ்ன்று மைிரக்கலென்களும் நூற் ுரபஃது ஆட்களுந தாமம் அக்
கடை் கடைநது லுச்லுதற்க உதவியயாமகத் தம் அிருசற்பாமற் லபற்றுக் லகாமண்டு, கன் எவுரிமை லுசன்ற் யயாமத
அப் ிபிராமழியி் வழிகண்டு லுசன்றை அவர்தம் அ வாமற்றைடலெயும் அஞ்ுசாம ஆண்டமையிடனயும்
எண்ண்நிதாமறும் எம் லநஞ்ுசம் அுவிலெடைங்காம இறும்பூதுந திடகப்றிம் அடடைகன்றைது!
இங்ஙனம் அப்லபுரம்லபௌவங் கடைநதுலுசன்றை லகாமலெம்படப் லபரியயாமரின் ிபிர வின் திறைம், அவர்தாமம்
ிமைற்லகாமண்டு லுசன்றை அ்வுரஞ்லுசயயடலெ எ்வாமறு பயயன்லபறை்  லுசயத்லதன்பதும் நிடனவுகூிரற்பாமற்று.
பறைர்க்க வழிதிடுச லதரியயாமப் லபுரலவளுக் காமடைாமன அப் ிபிராமழியினூிடை அவர் எ்வாமறு வழிலதரிநது
லுசன்றைாமர் என்படத நிடனநதாம் எவர்க்கத்தாமன் வியயப்லபழைாமது! எவர்க்கத்தாமன் லநஞ்ுசந திக் லகாமுாமது!
இ்வுவு லதரிநது லுசன்றைித ஒனுர லதயவத்தன்டமை! இதனிந்ஞ் சறைநத ஒனுர லதயவ அ வும் இவடிர அந
நடுக்கடைனற் காமப்பாமற் யயது. இவ ஐநது கழைடமைகுாமக அ்லெது கப்பத்ிரடதநது நாமட்குாமக அப் லபுரநரி்
அம் ்ன்று கப்ப்கடுயுங் லகாமண்டு லுச்கன்றைாமர். வழிதுடறை லயயாமன்றுந லதரியயவி்டலெ! நாமற்றிறைகஞ்
சூழை ஒனிிர லவளுக்காமடு! ிதட்  லுச்லும் ிதயயஞ் ச துந லதன்படைவி்டலெ! அம்்ன்று மைிரக்கலெங்களும்
அவுரக்க உதவியயாமய்  லுசன்றை ஆட்கலு்லொமுரம் இனி நிலெத்டதக் காமண்ிபாமிமைாம என்று றங்க
நம்பக்டகயிழைநதாமர்கள! தம்டமை அப் லபுரநதீவுக்க இடிரயயாமக்கிவ அவர் லகாமணர்நதாமலிரன எண்ணி,
எ்லொமுரம் அவடிரத் துன்றிறுத்த லதாமடைங்கவிட்டைனர்!
அநிநிரத்தி், எ்டலெ ச துந லதரியயாமத அப்லபுரநர்ப்பிரப்ப், தமைக்க உதவியயாமய வநத துடணவர்கிு
நம்பக்டகயயற்று மைனங்கலெங்கத் தம்டமைத் துன்றிறுத்துவிராமயின் அப்ிபாமது எத்தடகயய லநஞ்ுசழத்தம்
உடடையயாமுரந தநலநஞ்ுசந தடுமைாமறைாமதிுரத்த் றலுிமைாம? றலொமித; ஆனாமலுங், லகாமலெம்படப் லபரியயாமர்
அநிநிரத்திலும் உளுஞ் ச துந தடுமைாம ற் லெர்! தமைது கப்ப்லுக்க்ுரிக கடைற்பாமசகள தநது லுச்வடத
அவர் உன்னிப்பாமயப் பாமர்த்து, “இிதாம! நாமம் ிதட் லுச்லுந ிதயயம் அண்டமையி் வநதுவிட்டைது.
அஞ்ுசாமதீர்கள“க! என்று அவர்கள எ்லொமர்க்கம் ஆறுத் லமைாமழிநதாமர். அவர் லமைாமழிநதவண்ணிமை சலெ
நாமட்கள அலமைரிக்காம ிதயயக்கடிர அம் மைிரக்கலெங்களிற் லுசன்றைாமலிர்லொமர் கண்களுக்கம் றிலெப்படைலொமயிற்று!
அப்லபுர நர்ப்பிரடவயி் ஆழைாமது தப்பயய அவலிர்லொமம் உவடகக் கடைலுள ஆழ்நதனர்! அலமைர்க்காமக்
கடிரியயாமிரங்களி் உளு மைடலெப்பாமடறைகளி் ஒனட்ட வுர்நத கடைற்பாமச தநது வுரதடலெக் கண்டு,
அத்ிதயயத்தின் அுரிக தாமம் வநதுவிட்டைடதக் லகாமலெம்படப் லபரியயாமர் அ நத அ வு, அவுரடைன் லுசன்றை
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றடனமைக்கட்க இ்லொமது ிபாமயிற்ிறை! இதனாம், எத்துடண்  ச யய, எளியய, றி்னயய லபாமுரடுயும்
றிறைக்கணித்து விடைாமமை், அதடனயும் அதன் லறைாமடைர்டபயும் உற்றுிநாமக்க யயாமிராமயும் அ வுடடையயாமிிர எ்லொம
வடகயிலுஞ் சறைநதவிராமவர் என்றை த் ிவண்டும்.
“அ வுடடையயாமர் எ்லொமம் உடடையயாமர் அ விலொமர்
என்ந்டடையய ிிரந்ம் இலெர்“க.
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9. க்வியும் ஓயவும்

“க்வி கற்பவர்களுக்க இடடையிடடைியய ஆ யிுரத்தலும் ஓயநதிுரத்தலும் பயயன் துரவனவாமகம். மைக்களின்
மைனமைாமனது, வடுக்க்ப்படைாமதவடிரயி் வலுவுடடையயதாமயிுரக்கம் ஒனுர வி்னன் தன்டமைடயய
லயயாமத்த்தாமயிுரக்கன்றைது என்றைாமலும், ஒனுரவன் தன் உளுத்தின் ஓட்டைத்டத எப்ிபாமது தடுத்தாமு்
ிவண்டும், அ்லெத்தடன எப்ிபாமது விடுத்தாமு் ிவண்டும் எனப் பகத்துணர்நது நடைக்கன்றைாமினாம
அதுதாமன் அவனது உணர்வுக்க்  சறைநத தன்டமையயாமகம். இுரவடகயிலும் ஒனுர கட்டுப்பட்டு நடைவாமமை்
ககம்கிரமைாமய நடைக்கம் ஓர் ஆண்மைகடன யயாமன அ ிவன்; அவந்க்க நடுப்பட்டை நிடலெடமை
லயயன்பலதாமன் ்டலெ; தாமன் லுசயயுங் க்விப்பயிற்சடயய எப்ிபாமது விட்டுடவக்க ிவண்டும், மைறுபடயும்
எப்ிபாமது லதாமடைங்கிவண்டுலமைன்ந்ம் இிராமப்லபாமழதிடனயும் ஒனுரங்க ிுசர்த்துக்லகாமண்டு, தாமனாமகிவ
கடுத்துக் கழ்விழம் வடிரயி், தன்டன லநுரக்கப் பழிநதபடயயாமய்  ச தும் ஓயலவடைாமது அதடன் 
லுசயவன. பறைக அதடனவிட்டு ிவறுககமைாமயத் திுரம்றிவாமனாமயின், எ்லொமவடகயயாமன
விடுயயாமட்டுகளிலும் அவன் ஒனுரவடிரதுடறையின் ப் றிகநது ஈடுபட்டுரப்பாமன்; மீண்டும் அவன்
நூ்கடுக் டகயி் எடுக்கம்பட லுசயவது எளிதிற் கூடுவதன்று; என்றைாமலும், எப்படியயாம அவன் திுரம்ப
நூ் ஓத்த் துவங்கவனாமயின், அம் கயயற்சயி் விரவிர அழநதி அதினாமடு உுரக ஒனனறுபட்டுப் ிபாமவாமன்;
அப்ிபாமது அவந்டடையய அ வாமற்றை்கள கற்றும் றிதுக்கப்பட்டுத் ிதாமன்றும்; தன்னுவுக்க ஞ்சியய
தாமன் விடழைநத்தடன்  லுசயதிடுவாமன். அங்ஙனம் மைட்டுப்படைாமது லுச்லுதலொம், அவனது க்விப்
பயி சடயயயும் அுவுபடுத்துத் றலொமது. தனக்களு அ வாமற்றை்கடு எ்வாமறு ஒனழங்கபடுத்த்
ிவண்டும், அவற்டறை எ்வாமறு அுவுபடுத்தி நடைப்பத்த் ிவண்டும் என்பதடன அவன் எட்டுடணயும்
அ யயாமன்; அவனது மைட்டுப்படைாம ஆற்றை் அவந்க்ிக மைாமறைாமய நின்றைது. அவன் அ வி் வ்லெவாமனயிுரநத
லதாமன்றுமைட்டும் அன்று; ிபடதனலும் எழதுதனலும் அவடன ஒனப்பாமுரம் க்காமுரம் எவுரிமை யி்டலெ.
எனிந்ம் அவனது கூர்த்த அ வு லவளிியய றிலெப்படுவதி்டலெ; அது றிலெப்படுவது ஒனுர கற்றைமைாமக அவனது
பகத்த வுக்கத் ிதாமன் யயது; றலனன்றைாம், ஒனளிக்கப்பட்டைடதவிடை ஒனளிநதிுரப்பித தீங்க பயயப்பது. அவன்
தாமன் ிபடம் லமைாமழிகடு உடழைப்லபடுத்துப் ிபடவதி்டலெ; கட்டைாமயயமைாமக இுரநதாம் அ்லொமமை்,
அ்லெது றிதந்ம் மதியயம் வுரவதாமயக் காமணப்பட்டைாம் அ்லொமமை், அவன் தாமன் வழைக்கமைாமயப் ிபடம்
லபுரம்பாமட்டடைடயய விட்டுப் புசகப்ிபாமவதி்டலெ. எதனாமலலெனின், தாமன் ிபடம் லபாமுரடு
விுக்கதற்கத் துடணயயாமயின்லெது, லவறும் வனப்றிக்காமக உவடமை உுரவகங்கடுக் கட்ட் லுசாம்லுத்
ஆகாமலதன்பது அவன் குரத்து. ஒனழங்காமக இுரக்கிவண்டுவ லதாமன்றைடனத் திரிறி லுசயதலும் பணித்தலும்
அுவுக்க ஞ்ச லவ படத்தவர் தஞ் லுசயடகியய யயாமலமைன்று அவன் எண்ணினாமன்.
வறுடமை
“வறுடமையயாமனது தகாமத லுசயய்கடு்  லுசயயும்பட மைக்கடு றவுகன்றைது; ஆயிந்ம், ிநர்டமையுளுவர்கள
அத்தடகயய லுசயய்கடு்  லுசயத் ஆகாமது. வறுடமை வநத் காமலெத்திிலெதாமன் அவர்கு தமைது மைனநிடலெடயய
உிரப்படுத்துத் ிவண்டும். ஒனுரவன் பசநது வுரநதினாமலும் பறைடிர்  ுசாமர்நது படழைத்த் தக்கதன்று.
வாமழ்க்டகியய நாமடைகம்
“நமைது உயிர்வாமழ்க்டக கழதும் ஒனுர நாமடைகிமை எனக் குரதுகன்ிறைன். அதி் ஒன்லவாமுரவந்ந தன்டன
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மைறைநது பறைலனாமுரவடனப்ிபாம் நடைக்கப் பாமடுபடுகன்றைாமன். நாமம் நம்கடடையய உண்டமை நிடலெக்கத்
திுரமைப்மைாமட்டைாமதவர்குாமயப் பறைடிரப் பாமர்த்து அவர்கடுப்ிபாம் நடைப்பதிிலெியய உடறைத்து
நிற்கன்ிறைாமம். இஃது எதடன ஒனத்திுரக்கன்றைலதன்றைாம். இுஞ்சறைாமர் லதற்றுவாமய உடடையய சலெடிரப்
பாமர்த்து, அவடிரப்ிபாம் தாமகந லதற் த்லதற் ப் ிபடதடலெியய ஒனத்திுரக்கன்றைது. அங்ஙனம் அ் சறுவர்
லதற் த்லத லநடுகப் ிபசவிரிவ, ச து காமலெத்தி் அவர்களுநலதற்றுவாமய உடடையயிராமகன்றைனர். கதனற்
பழைகயய அத்தீயய பழைக்கம் பன்னர் எக்காமலும் மைறைக்கப்படைாமத ிவிறைாமர் இயயற்டகயயாமய விடுகன்றைது“க என்றை
நாமடைக நூலொமசயயர்லிராமுரவர் (Ben Jonson) அ வுடிர றிக்கன்றைாமர்.
********************
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