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   சுப. வீரபலாண்டியன்
ஒவ்வொரு ்�ொழுதும் ஒவ்வொரு 

புதிய  சிக்கல�ொடுதொன் விடிய லவண்டும் 
என்று மத்திய அரசு  முடி்வடுத்து 
விட்டது ல�ொ�த் ் தரிகிறது. 

இன்்றய நொளுககு உள்ள சிக்க�ொ்க 
ஒன்்ற ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கமும், 
இன்்னொன்்ற மத்திய  அரசின் 
மனித வ்ளத் து்ற அ்மச்சர் ரலமஷ் 
்�ொககிரியொலும் ்வளியிடடுள்ளனர். 
ஐஏஎஸ் வினொத்தொ்்ள இந்தியில் 
உருவொககி, லவறு ் மொழி்களில் ் �யர்க்க 
லவண்டும் என்று ஆர் எஸ் எஸ் 
அ்மப்பின் ்கல்விப் பிரிவொன சிக்ொ 
்சன்ஸ்கிருதி உத்தொன் நியொஸ் வலியுறுத்தி 
உள்ளது. 

ஐ ஏ எஸ் லதர்வு என்�து இந்தியொ 
முழு்மககும் ஒலர வினொத்தொள 
அடிப்�்்டயில் ந்டத்தப்�டுவது. 
அதனொல் அது முதலில் ஒரு ் மொழியில் 
உருவொக்கப்�டடுப் பிற ்மொழி்களுககு 
மொறறம் ்்சயயப்�டும். இதுவ்ரயில் 
அந்த முதல் ்மொழி ஆங்கி�மொ்க 
இருந்தது. இப்ல�ொது அத்ன இந்தியொ்க 
மொறற லவண்டும் என்கின்றனர். 

அதில் ஒன்றும் பி்ையில்்� , 
எங்கிருந்லதொ வந்த ஆங்கி� ்மொழி்ய 
வி்ட, இந்திய ்மொழி்களில் ஒன்றொன 
இந்திககு முன்னுரி்ம ்்கொடுப்�தில் 
என்ன தவறு என்றும், இந்திதொலன 
இந்தியொவில் கூடுதல் மக்க்ளொல் 
ல�்சப்�டும் ்மொழி என்றும் சி�ர் 
வொதிடுகின்றனர். 

இரண்டு வொதங்்களும் ்சரியொன்வ 
அல்�. ஆங்கி�ம், இந்தி ஆகிய இரு 
்மொழி்களுககு இ்்டயில் இருககும் 
ஒரு முதன்்மயொன லவறறு்ம்ய 
நொம் மறந்து வி்ட�ொ்கொது .  இந்தி 
என்�து இந்தியொவில் சி�ருககுத் 

தொய்மொழியொ்கவும், ��ருககு அந்நிய 
்மொழியொ்கவும் உள்ளது. ஆங்கி�லமொ, 
இந்திய மக்கள அ்னவருககும் அந்நிய 
்மொழி. ஆ்கலவ அதில் ஒரு ்�ொது்ம 
இருககிறது. இந்தியில் முதல் வினொத்தொள 
உருவொக்கப்�ட்டொல், இந்தி ்மொழி 
்சொர்ந்த சிந்த்ன்கள, இந்தி ் மொழியின் 
மரபு்கள ஆகியன அதில் இயல்�ொ்க 

இ்டம்்�றறுவிடும். பிற ்மொழி ல�சும் 
மக்களுககு அது ்கடினமொனதொ்கவும், இந்தி 
ல�சுலவொருககு எளி்மயொனதொ்கவும் 
அ்மயும்.

இ ரண்்ட ொவ த ொ ்க  இ ந் தி த ொன் 
்�ரும்�ொன்்ம மக்கள ல�சும் ்மொழி 
என்கின்றனர். அதில் விவொதத்திறகு உரிய 
்்சயதி்கள இருப்பினும், அத்னச ்சரி 
என்லற ஏறறுக்்கொண்டு ஒரு வினொ்வ 
நொம் முன்்வக்க லவண்டியுள்ளது. 
்�ரும்��ொன்்ம அடிப்�்்டயில்தொன் 
அ ் ன த் து ம்  இ ங் ல்க  மு டி வு 
்்சயயப்�டுகிறதொ என்�லத அவவினொ. 
7 ல்கொடி மக்கள வொழும் ரொஜஸ்தொனில், 
4 . 5 ல்கொடி மக்களின் தொய்மொழி 
ரொஜஸ்தொனி. ஆனொல் அந்த ் மொழிககு, 
இந்திய அர்ச்மப்புச ்சட்டத்தின் 
எட்டொவது அட்டவ்ையில் கூ்ட இ்டம் 
இல்்�. எட்டொவது அட்டவ்ை 
ஏறறுக ்்கொண்டுள்ள 22 ்மொழி்களில் 
ரொஜஸ்தொனி இல்்� .   ஆனொல் 
்வறும் 24,500 ல�ர் மடடுலம ல�சும் 
்சமஸ்கிருதத்திறகு இ்டம் இருககிறது. 

அது மடடுமின்றி, ்சமஸ்கிரூத ் மொழிககு 
ஆண்டுலதொறும், ்கொங்கிரஸ் ஆடசிக 
்க ொ�த்திலிருந்து அரசின் �ைம் 
்்கொடடிக ் ்கொடுக்கப்�டுகிறது. ஏன் இந்த 
அநீதி என்று ல்கட்டொல், ்சமஸ்கிருதம் 
்தொன்்மயொன ் மொழி என்கின்றனர். 

இந்தி்யப் �றறி ல�சும்ல�ொது 
்�ரும்�ொன்்ம �றறிப்  ல�சுகின்றனர். 
ரொஜஸ்தொனி்யப் �றறிக ல்கட்டொல், 
்�ரும்�ொன்்ம முககியம் இல்்�, 
்தொன்்மதொன் முககியம் என்று 
கூறுகின்றனர். 

இது ் வறும் ஆர் எஸ் எஸ் அ்மப்பின் 
்கருத்தொ்க  மடடுமின்றி, மத்திய அ்மச்சர் 
ரலமஷ் ்�ொககிரியொலின் ்கருத்தொ்கவும் 
உள்ளது. ஓரிரு நொள்களுககு முன், ்கரகபூரில் 
உள்ள ஐ ஐ டி நிறுவன மொைவர்்களி்டம் 
ல�சியல�ொது,  "்சமஸ்கிருதம் உ�கின் 
முதன் ் மொழியும், அறிவியல் ் மொழியும் 
ஆகும். இத்ன நீங்்கள உ�கிறகு 
்மயப்பிக்க லவண்டும்" என்று அவர் 
குறிப்பிடுகின்றொர். இனிலமல்தொன் 
அத்ன ்மயப்பிக்க லவண்டும் என்று 
அ்மச்சர் கூறுவதிலிருந்லத, அது 
இன்னும் ்மயப்பிக்கப்�்டவில்்� 
என்�து உறுதியொகின்றது.  உண்்ம 
அல்�ொத ஒன்்ற எவரொலும் ் மயப்பிக்க 
முடியொதுதொலன!

நொடடில் ்�ொரு்ளொதொரம் வீழ்சசி 
அ்்டந்துள்ளது. ்கொஷ்மீர் மக்கள 
தங்்கள உரி்ம்க்்ள இைந்துள்ளனர். 
லவ்�யில்�ொத்  திண்்டொட்டம் 
்�ருகிக ்்கொண்ல்ட ல�ொகிறது . 
எல்�ொவற்றயும் விடடுவிடடு, எந்த 
்மொழியில் வினொத்தொள தயொரிக்க�ொம் 
என்�து குறித்து நொடடில் விவொதம் 
்தொ்டங்்கப்்�றுகின்றது,  

அன்று ஒரு தி்ரப்�்டத்தில், "இந்த 
நொடும் நொடடு மக்களும் நொ்சமொயப் 
ல�ொ்கடடும்" என்று அரசுககு எதிரொன 
வில்�ன் �ொத்திரம் ல�சும். இன்று அரல்ச 
அப்�டித்தொன் ல�சுகிறது!   

ஆஙகிலம் அந்நிய்�ொழி,
இந்தி ந�ககுத் தொய்�ொழியொ?

31-8-2019 ேனிககிழலை கலாலை 10 ைணிககுத் திரலாவிட இயககத் 
தமிழர் சபரலையின் ைலாநிைச் சேயற்குழுக கூட்டம், சேன்லனை, தலைலை 
அலுைைகத்தில் நலடசபற உள்ளது. சபரலைச் சேயற்குழு உறுப்பினைர்கள 
அலனைைரும் கைந்து சகலாள்ள சைண்டுகிசறன்.

-சுப. வீரபலாண்டியன்
சபலாதுச் சேயைலா்ளர்.

பேரவை 
மாநிலச் 
செயற்குழுக் 
கூட்டம்
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கருஞ்சட்டைப் பதிப்பக வெளியீடுகளும், த�ோழர் சுபவீ, தபரோசிரியர் அருணன் ஆகிதயோர் எழுதியுள்ள பிற நூலகளும் 
இப்தபோது இ்ணயத�்ள விறப்ையில உள்ளை. இந்தியோவின் எந்�ப்  பகுதியிலிருந்தும் நூலக்்ள இ்ணய 

ெழியில  அ்ைெரும் வபறறுகவகோள்ளலோம். ெங்கி அட்டைகள மூலத�ோ, அலலது வீடடிறகுப் புத�கம் ெரும்தபோது 
பணம் வ்சலுததிதயோ நூலக்்ளப்  வபறறுக வகோள்ளலோம்.

இ்ணயத�்ள முகெரி : karunchattaibooks.com

 இகைலாஸ் உசேன்
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தமிை்கம் ,  ஒரு ்சமூ்கநீதி மண் 
எ ன  ந ொ ம்  ் � ரு ் ம ப் � ட டு க 
்்கொண்்டொலும், இங்குதொன் அம்ல�த்்கர் 
சி்� சி்றப்�டடுக கி்டககிறது, 
சி்தக்கப்�டடு வருகிறது.

அம்ல�த்்கரின் அ்்டயொ்ளம் 
்க ரு த் தி ய ல்  த ொ ல ன  த வி ர , 
்க ற சி ் � ்க ள  அ ல் � .  இ ந் தி ய 
அ்ளவில் ல�ொறறத்தக்கவர்்களில் 
முதன்்மயொனவரொ்க  அம்ல�த்்கலர 
இருககிறொர்.

 தொழ்த்தப்�டல்டொருககுத் தனி 
வொககுரி்மயும் ,  விகிதொச்சொரப் 
பிரதிநிதித்துவமும் வைங்்கப்�்ட 
லவண்டு்மன ்டொக்டர் அம்ல�த்்கர் 
�ன்்டன் வட்டலம்்ச மொநொடடில் 
வலியுறுத்தியதொல் ,  அம்ல�த்்கர் 
� ட டி ய லி ன த்  த ் � வ ர ொ ்க 
இச்சமு்கத்தில் குறுகிய �ொர்்வலயொடு 
்கட்ட்மக்கப்�டடுள்ளொர்.

1 9 4 7இல் சுதந்திரம் அ்்டந்து 
அரசியல் அ்மப்புச ்சட்டத்்த, 
அம்ல�த்்கர் இயறறிய (எழுதிய)
ல�ொது, 290 மறறும் 292வது ்சரத்தில் 
இந்நொடடில் விகிதொச்சொரத் லதர்தல் 
மு்ற்ய வலியுறுத்தினொர், ஆனொல் 
அதறகுக ்கடும் எதிர்ப்புக கி்ளம்பியது. 
�� நொள விதண்்டொவொத்தொல் அந்தச 
்சரத்து்க்்ள நீககுவதறகு அம்ல�த்்கர் 
ஒப்புக்்கொண்்டொர்.

�டடியல் இனத்தவர்ககுத் தனி 
இ்டஒதுககீடு இருந்த ல�ொதும் பிறல்கன் 
விகிதொச்சொரத் லதர்த்� அம்ல�த்்கர் 

வலியுறுத்தினொர்? 2019இல் ந்டந்த 
�ொரொளுமன்றத் லதர்தல் முடி்வச 
்சறறு �குத்தொரொயந்து �ொர்ப்ல�ொம்.

 544 �ொரொளுமன்றத் ் தொகுதி்களில் 
்வறும்  1 0  விழுக்க ொடடிறகுள 
உள்ள உயர்்சொதியினர்  232  ல�ர்  
லதர்ந்்தடுக்கப்�டடுள்ளனர். 55 
விழுக்கொடு உள்ள இ்்டநி்�ச 
்சொதியினரில் 120 உறுப்பினர்்கள 
மடடுலம லதர்ந்்தடுக்கப்�டடுள்ளனர்.
விகிதொச்சொர மு்றயில் �ொர்த்தொல் 
3 0 0  உறுப்பினர் ்கள  ல த ர்வ ொகி 
இருக்கலவண்டும். 

முதலில் ்சமூ்க (்சொதி) விடுத்� 
பிறகுதொன் லத்ச விடுத்� என்�லத 
அம்ல�த்்கரின் ் ்கொள்்க.

முதலில் எங்்களுககுச சுயமரியொ்த 
்்கொடுத்துவிடடு சுயரொஜயத்்தப் 
�றறிப் ல�சுங்்கள என்று அம்ல�த்்கர் 
்்சொன்னொர். 

இந்திய சுதந்திரப்  ல�ொரொட்டத்தின் 
�ய்ன அ்்டந்தது முதல்  இன்று 
வ்ர, உயர்்சொதிக்கொரர்்கள  ஆடசி 
அதி்கொரத்்த அனு�விககிறொர்்கள.

ஆனொல்  ஆங்கில�ய ஏவ�ர்்களி்டம் 
அடி உ்த வொங்்க இ்்டநி்� ்ச 
்சமூ்கத்்தயும் ,  �டடியல் இனச 
்சமூ்கத்்தயும் ,   முன்னி்�யில் 
நிறுத்தினர்.

ஆங்கில�யர் ஆடசியில் அகிம்்்சப் 
ல�ொரொட்டத்்த ஒடுக்க, நொடு முழுக்க 
்வள்்ளக்கொரலன �த்தி ( தடி ) 
துப்�ொககி்க்்ளத்  தூககி்்கொண்டு 
ல � ொ ய ப்  ல � ொ ர ொ ட ்ட த் ்த 
அ்டக்கவில்்�.

இதில் ்்கொடு்ம என்ன்வன்றொல் 
அடிககிறவன் லமல்்சொதி்கொரனொ்கவும், 
அ்த அகிம்்்சலயொ்ட முன்னின்று 
எதிர்கிறவன், கீழ்்சொதி, இ்்டநி்�ச 
்சொதிக்கொரனொ்கவும் ஆக்கப்�ட்டதன் 
மூ�ம் சுதந்திரப் ல�ொரொட்டத்்த 
வ்ளர்த்தொர்்கள.

 அலதல�ொ� இன்்றய ஆடசி 
அதி்கொரத்்தத் தற்கொத்துக ்்கொள்ள. 
மதத்்தத் லதர்தல் ்வறறிக்கொ்கப் 
� ய ன் � டு த் து கி ன் ற ன ர் .  அ ர சு 
அதி்கொரத்தில்  இ்்டநி்�ச்சொதியினர்  

தமககுப் ல�ொடடியொ்க வந்து வி்டொமல் 
தடுக்க ,  இ்்டநி்�ச்சொதிககுள 
்வறுப்பு வி்த்ய வி்தககின்றனர்.

இ்்டநி்�ச்சொதி்களின், உயர் 
்கல்வி முதல் அரசு லவ்� வ்ர 
அ்னத்்தயும் உயர்்சொதிக்கொரர்்கள 
ஆ க கி ர மி த் து  இ ரு ப் � ் த ப் 
புளளிவிவரங்்கள ்தரிவித்தொலும், 
அ்த ஏற்கொமல் �டடியல் இன 
ம க ்களுககு க  ் ்க ொடு க ்க ப் �டும் 
இ்டஒது க கீ ல்ட  த ங் ்களு க ்க ொன 
வொயப்பு்கள நசுக்கப்�டுவதறகுக 
்கொரைம் என்று நம்� ் வக்கப்�ட்டனர்.

அம்ல�த்்கர் தன் �தவி வி�்கல் 
்கொரைங்்களில் முதன்்மயொனது, 
நொன் இ்்டநி்�ச ்சமூ்கத்தின் 
லமம்�ொடடிற்கொ்கப் ��மு்ற �� 
திட்டங்்க்்ளப் �ொரொளுமன்றத்தில் 
்்கொண்டுவந்தல�ொதும், அவற்றப்  
பு ற க ்கணித்தத ொல்  ந ொன்  � தவி 
வி�குகிலறன் என்றொர் . எனினும்  
அவ்ர ஒடுக்கப்�ட்ட மக்களின் 
த்�வரொ்கக குறுககிப் �ொர்ப்�து 
எவவ்்கயில் அறிவு்ட்மயொகும்?

ஒடுக்கப்�ட்ட ்சமூ்கத்்த ஒடுககும் 
்கருவியொ்க, இ்்டநி்�ச ்சொதி்ய 
உயர்்சொதிச ்சமூ்கம் ்கட்ட்மத்து 
விட்டது. ஆண்்ட �ரம்�்ர என 
அ்்ட்மொழி்ய மடடும் அவர்்களுககுக 
்்கொடுத்துவிடடு, உயர்்சொதிச ்சமூ்கம் 
இ ந் தி ய  ஆடசி  அதி ்க ொ ர த் தில் 
்மொத்தமும் ஆககிரமித்துள்ளது.

இந்திய ்மொத்த அதி்கொரத்்தயும் 
தன் ்கடடுப்�ொடடுககுள ் வத்திருககும். 
இந்துத்துவப் �ொர்ப்�னிய �னியொ 
மொர்வொரிக  கூடடு ் வத்திருககிறது. 

அவர்்க்்ள எதிர்க்கககூடிய ஒலர 
ஆயுதம் அம்ல�த்்கர் ்கருத்தியல் என்�்த 
�ொர்ப்�னியம் புரிந்து்வத்துள்ளது. 
அதனொல்  த ொன்  அம்ல�த்்க்ர 
்வளித்த்ளத்தில்  பு ்கழ்வதும்  , 
ம்றமு்கமொ்க இழிவு�டுத்துவதுமொ்கச 
்்சயல்�டுகிறது.

இந்தப் புரிதல் இ்்டநி்�ச 
்சொதியினருககு  வந்து விடுமொனொல், 
அதி்கொரமும் ்்க மொறும். அம்ல�த்்கர் 
சி்�்களும் உ்்ட�்டொது.

்கருததிய்ே அம்பேத்கரின் அடையாளம -  
சிடேயன்று
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ஒழுக்கங்்கட்டப் பேச்சு

செனதனை கலந்துதையாடல் கூடடம்

அதமசெதைச ெந்திதை மகளிைணி

25-8-2019 அன்று காலை சென்லனை, பேரலை அலுைைகத்தில் , 
சென்லனை மாைட்டக் கைந்துலரயா்டல் கூட்டம், மாைட்டத் தலைைர் 
கார்த்திக் தலைலமயில் நல்டசேற்றது.

அக்ப்டாேர் 5 இல் சேரியார், அண்ா பி்றந்த நாள் கருத்தரஙகத்தில் 
தருமபுரி நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினைர் மருத்துைர் செந்தில்குமார், 
பேரலையின் அலைத் துல்த் தலைைர் சோள்்ாச்சி மா.உமாேதி 
ஆகிபயாலரப் ேஙகுசே்றச் செயைசதனைவும், சென்லனை மாைட்டம் 
ொர்ோக மாதம் ஒரு நூல்தி்றனைாயவுக் கூட்டம் ந்டத்துைசதனைவும் 
தீர்மானிக்கப்ேட்டது.

செம்சமாழி உயராயவு நிறுனைம் சதா்டர்ோக நம் பேரலையின் 
மகளிர் அணியினைர் ந்டத்திய கருத்தரஙகின் சதா்டர்ச்சியாக,  
மாணபுமிகு தமிழக அலமச்ெர் ோணடியராஜலனை பநரில்  ெந்தித்துக் 
பகாரிக்லக மனுவிலனை அளித்துள்்னைர். 

27-8-2019 அன்று பெைத்தில் நல்டசேற்ற திராவி்டர் கழகப் 
ேை்விழா மாநாடடில் பேராசிரியர் சுே. வீரோணடியன் திராவி்டர் 
கழக ைரைாறு என்னும் நூலை சைளியிட்டார். அருகில் ஆசிரியர் 
கி.வீரமணி, காஙகிரஸ் தலைைர் அழகிரி, கம்யூனிஸ்ட கடசியின் 
செயைா்ர் முத்தரென்,  த.மு.மு.க தலைைர் ஜைாஹிருல்ைா 
ஆகிபயார். 

தி.க பவளவிழா

அறி்வவி்ட ஒழுக்கலம உயர்ந்தது என்று ் ்சொல்லும் 

அண்ைல் அம்ல�த்்கர், �ொர்ப்�னர்்கள �டித்தவர்்கல்ள

ஒழிய ஒழுக்கமொனர்்கள அல்� என்றும் ்்சொல்கிறொர், 
�� வர�ொறறுச ்சொன்று்களு்டன்.

  இன்றும் இககூற்ற அவர்்கள உறுதி ்்சயது 
்்கொண்டிருககிறொர்்கள. 

   ரி்சர்வ வங்கியின் இயககுநர்்களில் ஒருவரும், 
�ொ.ஜ.்க வின் நிைல் ் ்சயதித் ் தொ்டர்�ொ்ளருமொன எஸ்.
குருமூர்த்தியின் அண்்மப் ல�சசு இதறகு ஒரு ்சொன்று.

   இந்தியொவில் முப்�து விழுக்கொடு ் �ண்்கள மடடுலம 
`்�ண்்ம' உ்்டயவர்்கள, அவர்்கள மடடுலம 
்தயவத்திறகு இ்ையொ்க வைங்்கக கூடியவர்்கள என்று 
ல�சியிருககிறொர் குருமூர்த்தி.

   ் �ண்்ை உருவொக்க முடியும் ஆனொல் ் �ண்்ம்ய 
உருவொக்க முடியொது என்றும் ஒரு �ொர்ப்�னியத் 
தத்துவத்்த ̀அருளியிருககிறொர்'.

   குருமூர்த்தி ்்சொல்லும் ்�ண்்ம என்றொல் என்ன? 
அது ஒரு ் �ண்ணின் உ்டலில் எங்ல்க இருககிறது என்று 
அவரொல் ் ்சொல்� முடியுமொ? 

   எஸ்.வி. ல்ச்கர்  ் �ண்்கள �தவி உயர்வு ் �றுவதறகுப் 
பிறரின் �டுக்்க்ய �கிர்ந்து ்்கொளகிறொர்்கள என்று 
நொக்்கொழுப்ல�றப் ல�சியது உ�்கறியும்.

   ்கொஞ்சி ்சங்்கரம்டத்தின் ம்றந்த ்சங்்கரொச்சொரி 
்�ண்்கள பிள்்ள ் �றவதும், ்ச்மயல் ் ்சயது வீடடு 
லவ்�க்கொரியொ்க இருப்�துலம அவர்்களின் தர்மம் 
என்று ் ்சொல்லியிருககிறொர்.

   இ்வ்யல்�ொம் ஒழுக்கங்்்கட்ட மனுதர்மம் 
்்சொல்லும் �ொர்ப்�ன ஆைொதிக்கத் திமிர்.

   ்�ண்  பிள்்ள ்�றும் இயந்திரமில்்�, 
லவ்�க்கொரியுமில்்�. �ொர்ப்�ன ஆைொதிக்க 
அ்டககுமு்றயிலிருந்து இவர்்கள விடுத்� ்�ற 
லவண்டும் என்ற ்சமூ்க நீதிக குர்� ஓங்கி ஒலித்தவர்  
தந்்த ் �ரியொர்.

  குருமூர்த்தி  மறறும் அவரின் ்ச்கொக்களின் ஒழுக்கங்்்கட்ட 
ல�சசு்கள வன்்மயொன ்கண்்டனத்திறகுரிய்வ.
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இந்தி ்மொழிச சூைலில�லய பிறந்து இந்தி ்மொழிச 
சூைலில�லய வ்ளர்ந்தவன் நொன். �த்தொம் வகுப்பு வ்ர 
பிஹொரில் இந்திவழிப் �ளளிககூ்டம் ஒன்றில்தொன் 
�டித்லதன். இரண்டு ஆண்டு இன்்்டர்மீடிலயட ்கல்விககுப் 
பிறகு, ்கர்நொ்ட்க மொநி�த்தில் ஊ்ட்கவிய�ொ்ளர் ்கல்லூரி 
ஒன்றில் ல்சர்ந்லதன். அங்ல்க வகுப்பு்கள அ்னத்தும் ஆங்கி� 
்மொழிவழியில் இருந்தன. மொைவர்்களும் ஆங்கி�த்தி�லய 
ல�சினொர்்கள. அங்ல்கதொன் 
நொன் என்னு்்டய ஆங்கி� 
்மொழி ஆறற்� வ்ளர்க்கக 
்கடினமொ்க உ்ைத்லதன். 

எ ன க கு  2 8  வ ய து 
இ ரு க கு ம் ல� ொ து  பி  ஆ ர் 
அம்ல� த் ்க ர்  அவர் ்களின் 
"்சொதி ஒழிப்பு" ்கடடு்ர்ய 
ஆங்கி�த்தில் �டித்லதன் . 
அ து த ொ ன்  அ வ ரு ் ்ட ய 
�்்டப்பு்களுககு என்னு்்டய 
முதல் அறிமு்கம். லமலும் ஆங்கி� 
்மொழி வழியொ்கத்தொன் நொன் 
லஜொதி�ொ பூல�, ் �ரியொர் மறறும் 
மொல்்கம் எஃஸ் ல�ொன்றவர்்கள 
�றறியும் அறிந்து ் ்கொண்ல்டன். 
இவவொறொன லத்டல்்களும் 
�்்டப்பு்களும்தொன், என்்ன 
்சொதி எதிர்ப்புச சிந்த்ன, 
முறல�ொககு அரசியல் மறறும் 
மனித ஏறறதொழ்வு குறித்த 
ல�ொரொட்டங்்களின் வர�ொறு 
ல�ொன்ற்வ்க்்ள லநொககி என்னு்்டய சிந்த்ன 
ஓட்டத்்த வழி ந்டத்தின. 

தறல�ொது சி� நொள்களுககு முன் லதசியக ்கல்விக ் ்கொள்்க 
�றறி ஒரு ்சர்ச்்ச எழுந்தது. இந்தக ்்கொள்்கயின்�டி, 
அ்னவரும் இந்தி, ஆங்கி�ம் மறறும் ஒரு மொநி�/
பிரொந்திய ்மொழி, ்கட்டொயமொ்கப் �யி�லவண்டும் என்று 
வ்ரயறுக்கப்�டடுள்ளது. இந்தி ல�்சொத மொநி�ங்்களின் 
மக்கள எதிர்ப்�ொல், மத்திய அரசு இந்தக குறிப்பிட்ட 
நி�ந்த்ன்யத் திரும்�ப்்�றறது. ஆனொல் இந்தி 
்மொழியில�லய வொழ்ந்தும் சிந்தித்தும் ் ்கொண்டு இருககும் 
மக்க்்ள நி்னத்து, என் ் ்சொந்த அனு�வத்்த ் வத்துப் 
�ொர்ககும்ல�ொது, நொன் வருத்தம் ் ்கொளகிலறன். 

ஏ்னன்றொல், என்னு்்டய இந்தி ்மொழி்யச ்சொர்ந்த 
வ்ளர்ப்பு சூழ்நி்�, ்சமுதொய விழிப்புைர்சசி மறறும் 
அம்ல�த்்கர் �றறி நொன் அறிந்து ் ்கொள்ள மடடும் தொமதம் 
்்சயயவில்்� அதனினும் லம�ொ்கச ்சமூ்கநீதி மறறும் 
்சமத்துவம் �றறி அறிந்து ்்கொள்ளவும் தொமதம் ்்சயதது. 
இ்வ ்தொ்டர்�ொன �்்டப்பு்க்்ள இந்தி ்மொழியில் 
்கண்டு அறிவது என்�து மி்கவும் ்கடினமொன ஒன்று. ஆனொல். 
இந்நி்� ஏலதொ ஒரு வி�த்தொல் லநர்ந்தது அல்�. மொறொ்க, 
இந்நி்�யொனது, யொர் இந்தி ்மொழி்ய உருவொககினர், 
யொர் அ்த வ்ளர்த்துப்  �ரப்பினர், யொரு்்டய முத்தி்ர 
அம்்மொழியின் மீது �திந்து இருககிறது என்ற ல்களவி்களு்டன் 

எதை மதைதது தவததிருக்கிைது 
இந்தி சமாழி?

ச்கலா.மலாலமரு்கன்
இைக்கமொன ் தொ்டர்பு்்டயது.

இந்தி ்மொழியின் �ண்்்டக்கொ� இ�ககியங்்கள 
அ்னத்தும் ப்ரஜ, புண்ல்டலி, அவதி, ்கண்னுஜஜி, ்கரில�ொலி, 
மொர்வொரி, ம்கொஹி இன்னும் பிற ல�சசுவைககு்களில் 
எழுதப்�ட்டவ்்கயொகும். ஆனொல்  இந்தப் ல�சசுவைககு்கள 
அ்னத்தும் இந்தி ் மொழிககுள   உளவொங்்கப்�டடுவிட்டன. 
இப்ல�ொது லதவநொ்கரி எழுத்து்களில் லதொன்றும் இந்தி 
்மொழியொனது, மி்க அண்்மயில் லதொன்றிய ்மொழிலய 
ஆகும். 

இந்தி ் மொழியொனது ் தொ்டக்கத்திலிருந்து �ொர்ப்�னியம் 
மறறும் மதவொதத் தூண்டுதல்்கள ஆகிவற்றச ்சொர்ந்திருந்தது. 
பிறகு, �ொர்ப்�னியம் ்சொர்ந்த சுதந்திர லதசியவொத இயக்கத்தின் 

முன்லனொடி ் மொழியொ்க இருக்க 
லவண்டும் என்ற ல்கொரிக்்க 
எழுந்ததொல் அந்த இயக்கத்தின் 
நிர்வொ்கத்திறகும் ஏறபு்்டயதொ்க 
மொறியது.  அப்ல�ொது இருந்த 
ஆதிக்கச ்சொதி்கள, ்சமஸ்கிருதம் 
மயமொக்கப்�ட்ட இந்தி வழியொ்க 
்சமுதொயத்தின் லமல் தங்்கள 
ஆதிக்கத்்தச ்்சலுத்த�ொம் 
என்று ்கருதினொர்்கள. இவவொறொ்க 
இந்தி ் மொழி என்�து ஆதிக்கத்தின் 
நீலரொ்்ட என்லற ்கருத�ொம். 
இன்று இந்தி ்மொழி்யக 
்கடடுப்�டுத்து�வர்்களதொன், நம் 
்சமூ்கத்தின் ந்்டமு்ற்க்்ளயும் 
கூ ற று ்க ் ்ள யு ம்  ்க ட டு ப் 
�டுத்து�வர்்கள ஆவர்.

்்சொல்�ப்ல�ொனொல், இந்தி 
ஒரு அழுக்க்்டந்த மர்�க 
் ்க ொண்்ட  ்ம ொழிய ொகும் . 
உ ண் ்ம யி ல் ,  ல வ று  � � 

்மொழி்களும் அவவொறொன மர்�க ்்கொண்டுள்ளன. 
ஆங்கி�ம்கூ்ட, தனககுப் பின்னொல் ்கொ�னித்துவத்தின் 
சிக்க�ொன வர�ொற்றக ் ்கொண்டுள்ளது, லமலும் ஆங்கி�ம் 
என்�து உயரடுககு மறறும் ்சொதிச சிறப்புரி்ம ் ்கொளலவொரின் 
ஒரு ்கருவியொ்க இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் இந்தி 
ம்றத்து ் வத்திருககும் �� கூறறு்க்்ள ஆங்கி�ம் எனககு 
்வளிச்சமிடடுக ்கொட்டககூடும், ஏ்னன்றொல் இந்தி மீது 
ஆளு்ம ் ்கொண்்டவர்்கள, அதன் வர�ொறு, ் ்சொல்�்கரொதி, 
இ�ககியம், அ்மப்பு ஆகியவற்ற நிர்ையிக்கககூடியவர்்கள, 
ஆனொல் ஆங்கி�த்தின் மீது அலத அ்ளவி�ொன ் ்சல்வொககு 
அவர்்களுககுக கி்்டயொது. ஆங்கி�ம், இந்திககுப் �தில் 
இ்டங்்்கொள்ள நொன் விரும்�வில்்�. அலத ல�ொல் இந்தி, 
லவறு ்மொழி்களுககுப் �தில் இ்டங்்்கொள்ளவும் நொன் 
விரும்�வில்்�. 

எந்த ் மொழியும் முதல்நி்�ககு முன்லனறுவது எப்ல�ொது 
என்றொல், அது  மக்களின் மனங்்க்்ளத் திறககும் ்கருவியொ்க 
ஆகும் ல�ொதுதொன், மூடி அ்்டககும் ்கருவியொ்க இருககும் 
ல�ொது அல்�. இந்தி ்மொழி தன்்னச ்சொர்ந்து இருககும் 
மக்களின் மனங்்க்்ள, எதிர்்கொ�த்தில் ஒரு நொள திறககும். 
அப்�டி ஒரு நி்� வந்தொல், இந்தி ் மொழியின் ்க்டந்த மறறும் 
நி்கழ் ்கொ�த்தின் நி்�ப்�ொட்்டச சீரொ்க நொம் ஆரொய�ொம். 
அம்்மொழியி்டமிருந்து எதிர் ்கொ�த்தில் நொம் என்ன 
்்கய்கப்�டுத்த�ொம் என்�்தயும் நொம் தீர்மொனிக்க�ொம். 

(தி காரவன் பத்திரிக்கயின் 27/06/2019 இதழில் ஆங்கிலத்தில் 
வவளியான, திரு. சாகர் என்பவரால் எழுதபபட்ட இககடடு்ர, தமிழில், 
சுருங்கிய வடிவில் இங்கு தரபபடடுள்ளது.)


