
+ திருச்சபை சசய்திகள் 

சதொகுப்பு II - ைிரதி – 239 – 18 - 04 - 2017   

அப்பைொஸ்தலிக்க, கத்பதொலிக்க, ஆசிரியத்திற்கு கீழ்ப்ைடிந்திருக்கும் 
(இந்திய அரசின் சிறு - குறு - நடுத்தர - சதொழில் ஆதொர் எண் - TN15D0000626)  

முகவரி  : + திருச்சபை சசய்திகள் 7/151A, செல்த்பகம்ப், கூடலூர் - 643 211, நீலகிரி 
மொவட்டம் தமிழ்நொடு  
சதொபலபைசி - 04262 

261234, அபலபைசி WhatsApp : 9442541471, மின்னஞ்சல் : avemariaave@gmail.com  

 

 
நம் கடவுள் தொம் விடுத்த அபழப்புக்கு உங்கபைத் 
தகுதியுள்ைவரொக்குவொரொக! உங்கள் நல்லெண்ணம் ஒவ்ல ொன்றையும், 

நம்பிக்றகயொல் தூண்டப் படும் ஒவ்ல ொரு லெயறெயும் தம்  ல்ெறையொல் 
நிறைவுைச் லெய் ொரொக! இவ் ொறு நம் கடவுளும் ஆண்ட ர் இயயசு கிைிஸ்துவும் 
அளிக்கும் அருளுக்யகற்ப, உங்களொல் நம் ஆண்ட ரொகிய இயயசு ின் லபயருக்கும் 
அ ரொல் உங்களுக்கும் யைன்றை உண்டொகுக! 2 சதச. 1 : 11,12 

 

 

 
வொசிக்க, சிந்திக்க, சசயலொக்க, வொழ்வொக்க - திருச்சபை சசய்திகள்  
வத்திக்கொன் வொசனொலி இபையதைம் :  http://ta.radiovaticana.va/ 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : ஏப்ரல், பம மொதங்கைில் ைங்பகற்கும் நிகழ்வுகள் 
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தியொனிக்க : மனித மனம், மனித பநயம் அருள்ைைி ஆபரொக்ய ப ொஸ் 

தமிழகம் : ஸ்மொர்ட் பரஷன் அட்படயில் திருத்தமொ?.......கி.கபைஷ்  

தமிழகம் : ஏப்ரல் 21 முதல் ைள்ைிகளுக்கு பகொபட விடுமுபை - தி இந்து 

சதைிதல் : எதற்கொகத் தமிபழக் கட்டிக் சகொண்டு அழணும்?ஆழி சசந்தில்நொதன் 

சநகிழ்ச்சி : சவற்ைிகைின் அன்பன 

சிந்திக்க சசயல்ைட : ைழிக்குப் ைழிபய சவன்ை ைொசம்  

இபைஞர் நலம் : வொழ்க்பக பமம்ைட - WhatsApp  

சிறுவர் நலம் : துருக்கி நொட்டுக் கபத - WhatsApp 

வொசகர்கள் உவந்தைிக்கும் நன்சகொபடபய எமது ைைிக்கு நிதி ஆதொரம். ஊடக 
வழி நற்சசய்தி அைிவிக்கும் ைைி சதொய்வின்ைி சதொடர ஆதரவுக்கரம் நீட்டுங்கள். 
நன்ைி. ஆசிரியர் குழு  

 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : ஏப்ரல், பம மொதங்கைில் ைங்பகற்கும் நிகழ்வுகள் 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/bth48d3ftpqy/?&cs=wh&v=b&to=avemariaave@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fta.radiovaticana.va%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh3-zDC9RTRhr71_Qbdj6JlXd0lg


 

பொத்திைொ ில் அன்றை ைரியொ ின் கொட்ெிறயக் கண்ட மூன்று ெிைொர் - RV 

ஏப்.,12,2017. "தீறை என்ை  ிளங்கொத உண்றை, ைிக ஆழைொக இருக்றகயில், இயயசு ின் 
 ழியய ஊற்ைப்பட்ட இறை ைின் அன்பு, அள ற்ைதொக, ல ற்ைி லபறு தொக அறைகிைது" 
என்ை  ொர்த்றதகறள, திருத்தந்றத பிரொன்ெிஸ் அ ர்கள் தன் டு ிட்டர் பக்கத்தில் 
இப்புதைன்று ல ளியிட்டொர். யைலும், புைித  ொரத்றதத் லதொடர்ந்து, ஏப்ரல், யை 
ைொதங்களில் திருத்தந்றத பங்யகற்கும் நிகழ்வுகறள, திருப்படீம் ல ளியிட்டது. 

ஏப்ரல் 20ம் யததி,  ருகிை  ியொழைன்று, திருத்தந்றத பிரொன்ெிஸ் அ ர்கள், உயரொம் 
நகரில் உள்ள அறைத்து கர்திைொல்களுடனும் ஓர் ஆயெொெறைக் கூட்டத்றத 
யைற்லகொள்கிைொர். 

பொத்திைொ நகரில் அன்றை ைரியொ ின் கொட்ெிறயக் கண்ட மூன்று ெிைொரில், Francesco Marto 

ைற்றும், Giacinta Marto என்ை இரு ர் உட்பட, புைிதர் பட்டம் லபறு தற்குத் தகுந்த ர்கள் 
என்று, அண்றையில், திருத்தந்றதயொல் அைி ிக்கப்பட்ட அருளொளர்களின் புைிதர் பட்ட 
நிகழ்வுகறளக் குைித்து இக்கூட்டத்தில் ஆயெொெறைகள் நறடலபறும். 

யைலும், ஏப்ரல் 28, 29 ஆகிய இரு நொள்கள், திருத்தந்றத பிரொன்ெிஸ் அ ர்கள், 

எகிப்து  நொட்டில் தன் திருத்தூதுப் பயணத்றத யைற்லகொள்கிைொர். 



யை ைொதம், 7ம் யததி, லகொண்டொடப்படும் நல்ெொயன் ஞொயிைன்று, கொறெ 9.15 ைணிக்கு, 

புைித யபதுரு பெிெிக்கொ ில், திருத்தந்றத பிரொன்ெிஸ் அ ர்கள், இறளயயொர் பெறர, 

அருள்பணியொளர்களொக அருள்லபொழிவு லெய் ொர். 

பொத்திைொ நகரில் அன்றை ைரியொ யதொன்ைிய நிகழ் ின் 100ம் ஆண்றட ெிைப்பிக்கும் 
 ண்ணம், யை ைொதம், 12, 13 ஆகிய இரு நொள்கள், திருத்தந்றத பிரொன்ெிஸ் அ ர்கள், 

பொத்திைொ திருத்தெத்திற்கு திருத்தூதுப் பயணம் லெல் ொர். 

யை ைொதத்தின் இறுதியில், 27ம் யததி, ெைிக்கிழறை, இத்தொெியின் லெயைொ ொ நகரில் 
திருத்தந்றதயின் யைய்ப்புப்பணி பயணம் நிகழ ிருக்கிைது. 
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இறை ன் தன்றைக் லகொன்ைொலும் பர ொயில்றெ, அ ரிடயை, யநருக்கு யநர், தன் 
 ழக்றக  ொதொட  ிறழ தொக யயொபு கூறுகிைொர் - யயொபு 13, 15 - RV  



புைித  ொரத்றதக் கடந்து  ந்துள்யளொம். குருத்யதொறெ ஞொயிறு முதல், உயிர்ப்பு  ிழொ 
 றர உள்ள இந்த எழுநொட்கறளயும், தொய் திருஅற , புைித ொரம் என்ைறழக்கிைது. 
 ருடத்தின் 52  ொரங்களில், இந்த  ொரத்றத ைட்டும் ஏன் புைித ொரம் என்று 
அறழக்கய ண்டும்? இயயசு, இவ்வுெகில்  ொழ்ந்த இறுதி நொட்கள் இற  என்பதொலும், நம் 
ைீட்பு  ரெொற்ைின் உச்ெகட்ட நிகழ்வுகள், இந்த  ொரத்தில் நிகழ்ந்ததொலும், இறத, 

புைித ொரம் என்ைறழக்கியைொம். 

அந்த இறுதி நொள்கள் நிகழ்ந்த ற்ைில், புைிதம் எதுவும் ல ளிப்பறடயொகத் 
லதரிய ில்றெயய! இயயசு ின் நண்பர்களில் ஒரு ர் கொட்டிக்லகொடுத்தொர். ைற்லைொரு ர் 
ைறுதெித்தொர். ஏறைய நண்பர்கள், ஒளிந்துலகொண்டைர். ைைெொட்ெி  ிறெயபொைதொல், 

லபொய்ெொட்ெிகள் லெொல்ெப்பட்டை. இயயசு என்ை இறளஞன், நல்ெ ர், குற்ைைற்ை ர், என்று 
லதரிந்தும், த ைொக, தீர்ப்பு லெொல்ெப்பட்டது. இறுதியில், அந்த இறளஞறை அடித்து, 

கிழித்து, ஒரு கந்தல் துணியபொல் ெிலுற யில் லதொங்க ிட்டைர். 

நொம் இங்யக குைிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில் புைிதம் எங்கொ து லதரிந்ததொ? இந்த  ொரத்றத, 

புைித  ொரம் என்ைறழப்பதற்குப் பதிெொக, துன்ப  ொரம், அல்ெது, இரத்த  ொரம் என்று 
லபயரிட்டிருந்தொல், லபொருத்தைொக இருந்திருக்கும் என்று லெொல்ெத் யதொன்றுகிைது. 

முதல் புைித  ொரம் இரத்தத்தொல் யதொய்ந்திருந்தறதப்யபொல், இவ் ொண்டு, ைீண்டும், புைித 
 ொரம், இரத்தத்தில் யதொய்ந்த  ொரைொக இருந்தது. இவ் ொண்டு, புைித  ொரத்தின் முதல் 
நொள், ஏப்ரல் 9, குருத்யதொறெ ஞொயிைன்று, எகிப்தில், கொப்டிக் ஆர்த்தடொக்ஸ் யகொ ில்கள் 
இரண்டில், குருத் யதொறெ ஞொயிறு  ழிபொடு நடந்துலகொண்டிருந்த ய றளயில், 

தற்லகொறெப் பறடறயச் யெர்ந்த இரு ர், தங்கள் ைீது இருந்த ல டிகுண்டுகறள 
ல டிக்கச் லெய்ததொல்,  ழிபொட்டிற்கு  ந்திருந்த 47 யபர் லகொல்ெப்பட்டைர், 100க்கும் 
அதிகைொயைொர் கொயமுற்ைைர். எகிப்து நொட்டில், புைித  ொரத்தின் முதல் நொள், இரத்தத்தொல் 
எழுதப்பட்டது. புைித  ொரத்தின் இறுதிநொள், ஏப்ரல் 15, ெைிக்கிழறை, ெிரியொ நொட்டில் 
நிகழ்ந்த குண்டுல டிப்பில், 120க்கும் யைற்பட்ட ர்கள் லகொல்ெப்பட்டைர். இஸ்ெொைிய 
அடிப்பறட ொதக் குழு ிைரின் பிடியிெிருந்து  ிடுதறெ லபற்ை அப்பொ ி லபொதுைக்கள், 

பொது கொப்பொை இடத்திற்குச் லெல் தற்கு ஏற்பொடு லெய்யப்பட்டிருந்த யபருந்துகளில் 
நிகழ்ந்த இந்த குண்டுல டிப்பொல் 126 உயிர்கள் பெியொயிை. இ ர்களில் 70 யபர், 

குழந்றதகள்.   

புைித  ொரத்தின்  ியொழன், ல ள்ளி, ெைி, ைற்றும் ஞொயிறு ஆகிய நொள்கள், ெிைப்பொை 
 ழிபொடுகள் கிைிஸ்த  உெலகங்கும் நடத்தப்பட்டை. இந்த நொன்கு நொள்  ழிபொடுகளில், 

புைித ல ள்ளியன்று, அறைத்து யகொ ில்களிலும் ைக்கள் கூட்டம் நிறைந்து 
 ழிந்திருக்கும் என்பறத அறை ரும் அைிய ொம். கிைிஸ்த ர் அல்ெொத ர்களும், புைித 
ல ள்ளியன்று கிைிஸ்த க் யகொ ில்கறள நொடிச் லெல் து, அறை ரும் அைிந்த 
உண்றை. லபொது ொகய , நொயைொ, பிையரொ அனுப ிக்கும் இன்பத்றத ிட, துன்பம் நம்றை 
கூடுதெொகப் பொதிக்கின்ைது என்பறத அறை ரும் ஏற்றுக்லகொள் கியைொம். எைய , புைித 
ல ள்ளியன்று நொம் ெிந்திக்கும், கல் ொரி ைறெ, ெிலுற ப்பொறத, கிைிஸ்து ின் ைரணம் 



என்ை துன்பகரைொை உண்றைகள், ைதம் என்ை எல்றெறயக் கடந்து, ைைித குெத்தின் ைீது 
ஆழைொைத் தொக்கங்கறள உரு ொக்கியுள்ளது என்பதில்  ியப்லபொன்றும் இல்றெயய! 

யைலும், இவ் ொண்டு, புைித ல ள்ளி ெிைப்பிக்கப்பட்ட ஏப்ரல் 14ம் யததியன்று, ெித்திறர 
ைொதத்தின் முதல் நொளும் ெிைப்பிக்கப்பட்டது. நம்ைில் பெர், இந்த நொறள, தைிழ் புத்தொண்டு 
என்று லகொண்டொடியைொம். புத்தொண்டும், புைித ல ள்ளியும் ஒயர நொளில் இறணந்து 
 ந்தது, இன்பமும், துன்பமும் இறணந்ததுதொன் ைைித  ொழ்க்றக என்பறத நைக்கு 
உணர்த்தியது. இன்பத்றத ிட, துன்பம் நைக்குள் அதிக பொதிப்புக்கறள உரு ொக்குகிைது 
என்பறத ைறுக்க இயெொது. இந்த பொதிப்புக்கள், நைக்குள் யகள் ிகறள 
உரு ொக்கு றதயும், அக்யகள் ிகளுக்கு நொம் பெ  ழிகளில்  ிறடகள் யதடு றதயும், 

அனுப ப் பூர் ைொக அைிய ொம். துன்பம் ஏன்? என்ை யகள் ி, லபரும்பொெொை ைைிதர்களின் 
லதொடர் யதடெொக இருந்துள்ளது என்பறத, பின் ரும் நிகழ்வு  ி ரிக்கின்ைது. 

எறதயும் நுண்ணியைொக ஆய்ந்து, துப்புத் துெக்கும் பொணியில், பெ ஆண்டுகளொக, 

லெய்திகறள  ழங்கி  ந்த பத்திரிக்றகயொளர், லீ ஸ்ட்யரொலபல் (Lee Strobel) அ ர்கள், 

கடந்த 20 ஆண்டுகளொக, ஒரு கிைிஸ்த  எழுத்தொளரொகப் புகழ் லபற்றுள்ளொர். ஸ்ட்யரொலபல் 
அ ர்கள், 1998ம் ஆண்டு எழுதிய 'The Case for Christ' என்ை நூல் ைிக அதிக அளவு (50 

இெட்ெம் பிரதிகளுக்கும் யைல்)  ிற்பறையொை நூல்களில் ஒன்ைொக இருந்தது. இந்நூறெ 
அடிப்பறடயொகக் லகொண்டு, அயத தறெப்பில் எடுக்கப்பட்ட திறரப்படம் ெிெ நொட்களுக்கு 
முன், அதொ து, ஏப்ரல் 7ம் யததி ல ளியொைது. கிைிஸ்து, உண்றையியெயய 
இறை ன்தொைொ என்ை யகள் ிக்கு, ஸ்ட்யரொலபல் அ ர்கள், இந்நூெில்,  ிறட யதடிச் 
லெல்கிைொர். அயத ய றளயில், இந்தத் யதடல்  ழியய, கடவுள் நம்பிக்றகயற்ை அ ர், 

எவ் ிதம் கிைிஸ்து ின் ைீது நம்பிக்றக லகொண்டொர் என்பறதயும்  ிளக்கிச் லெொல்கிைொர். 

ஸ்ட்யரொலபல் அ ர்கள், 2000ம் ஆண்டு, தன் அடுத்த நூறெ ல ளியிட்டொர். இந்நூெின் 
தறெப்பு: 'The Case for Faith'. கிைிஸ்த  நம்பிக்றக குைித்து அ ர் இந்நூறெ எழுது தற்கு, 

பெ ஆய்வுகறள யைற்லகொண்டொர். அ ரது ஆய்வுக்லகை பெ கருத்துக் கணிப்புக்கறளயும் 
யைற்லகொண்டொர். இந்த ஆய் ின் ஒரு பகுதியொக, அ ர், பல்ெொயிரம் கிைிஸ்த ர்களிடம், 

"நீங்கள் கடவுளிடம் எந்த யகள் ியும் யகட்கெொம் என்ை அனுைதி இருந்தொல், கடவுளிடம் 
என்ை யகட்பரீ்கள்?" என்ை யகள் ிறய அனுப்பியிருந்தொர். அ ர்கள் அளித்த பதில்கறளத் 
லதொகுத்தயபொது, அ ற்ைில், ைிக அதிகைொயைொர் எழுப்பியிருந்த யகள் ி: "இவ்வுெகில் 
துன்பம் ஏன் உள்ளது?" 

இவ்வுெகில் துன்பம் ஏன்? என்  ொழ் ில் துன்பம் ஏன்? என்ை யகள் ிகறளச் ெந்திக்கொத, 

ெிந்திக்கொத ைைிதர்கயள இல்றெ என்று லெொல்ெெொம். இந்தக் யகள் ிகறள லபரும்பொலும் 
கடவுளிடம் யகட்கய ண்டும் என்றும் நம்ைில் பெர் எண்ணியிருக்கியைொம். துன்பத்றதக் 
குைித்தும், துன்பத்திற்கும், கடவுளுக்கும் உள்ள லதொடர்பு குைித்தும் ஆய்வு லெய் தற்லகை 
உரு ொக்கப்பட்ட நூல், யயொபு நூல். 

இந்நூெில் கடந்த 15  ொரங்களொகப் பயணித்துள்ள நொம், இந்நூெின் மூன்ைில் ஒரு 
பகுதிறய, அதொ து, 14 பிரிவுகறள இது றர கடந்து  ந்துள் யளொம். இந்த 14 பிரிவுகளில், 



4 முதல் 14 முடிய உள்ள, 11 பிரிவுகள், யயொபுக்கும், அ ரது நண்பர்கள், எெிப்பொசு, பில்தொது, 

யெொப்பொர் ஆகிய மூ ருக் கும் இறடயய நிகழ்ந்த உறரயொடல்களொக இருந்தை. 
இப்பகுதிறய, முதல் சுற்று யபச்சு  ொர்த்றதகள் என்று கூைெொம். 

'முதல் சுற்று யபச்சு ொர்த்றதகள் முடிவுற்ைை; ஆயினும், முடிவு எதுவும் 
எட்டப்பட ில்றெ' என்ை லெய்திறய நொம் அவ் ப்யபொது  ொெித்திருக் கியைொம். 
அரசுகளிறடயில், அரெியல்  ட்டொரங்களில் யபச்சு  ொர்த்றத ெரி ர முடியொைல் 
யபொ தற்குக் கொரணம், அந்தப் யபச்சு  ொர்த்றதயில் கெந்துலகொள்ய ொரது ைைநிறெ. 
அ ர்கள் ஒவ்ல ொரு ரும் ஏற்கைய  தங்களுக்குள் முடிவுகறள எடுத்தபின், 

யபச்சு ொர்த்றதகறள யைற்லகொள் ர். தொங்கள் எடுத்த முடிற  ைொற்ைிக்லகொள் தற்குரிய 
திைந்த ைைம் அங்கு இருக்கொது. யபச்சு  ொர்த்றதகளின்யபொது, தங்கள் லெொந்த 
இெொபங்கறளத் யதடு தில், தங்கள் முடிய  ெரியொைது என்பறத நிரூபிப்பதில் அ ர்கள் 
குைியொய் இருப்பர். எைய , லபொது ொை உண்றைகறள, லபொதுைக்களின் நென்கறள 
அறட தில் ெிக்கல்கள் உரு ொகும். 

இத்தறகய யபச்சு  ொர்த்றதகயள, யயொபு நூல் 4ம் பிரி ிெிருந்து 14ம் பிரிவு முடிய இடம் 
லபற்ைை. யயொபின் நண்பர்கள் மூ ரும், யயொபு ஏயதொ ஒரு  றகயில் குற்ை ொளி என்று 
தங்களுக்குள் முடில டுத்து, தங்கள் முடிற  யயொபின் ைீது திணிப்பதியெயய கண்ணும் 
கருத்துைொக இருந்தைர். தொன் குற்ைைற்ை ர் என்பதில் யயொபும் ைிக உறுதியொக 
இருந்ததொல், அ ர்கள் யைற்லகொண்ட முதல் சுற்று உறரயொடல், எவ் ிதப் பயறையும் 
தர ில்றெ. 

அம்மூ யரொடும் யபசு தொல் எந்தப் பயனும் இல்றெ என்பறத நன்கு உணர்ந்த யயொபு, 

இறை ைிடயை தொன் யபெ  ிறழ தொகக் கூறுகிைொர். இறை ன் தன்றைக் லகொன்ைொலும் 
பர ொயில்றெ, அ ரிடயை, யநருக்கு யநர், தன்  ழக்றக  ொதொட  ிறழ தொக யயொபு 
கூறும்  ொர்த்றதகள், ஏெி  ெீல் (Elie Weisel) என்ை யூத எழுத்தொளர் உரு ொக்கிய ஒரு 
கதொப்பொத்திரத்றத நிறைவுக்குக் லகொணர்கின்ைை. நொத்ெி  றத முகொைில் துன்புற்ை  ெீல் 
அ ர்கள், தன்  றதமுகொம் அனுப த்றத அடிப்பறடயொகக் லகொண்டு 'The Town Beyond the 

Wall' என்ை லபயரில், ஒரு லநடுங்கறதறய ல ளியிட்டொர். அக்கறதயில்  ரும் 
கதொப்பொத்திரம், தன் ய தறையின் உச்ெியில் கூறும்  ொர்த்றதகள் இயதொ: "நொன் 
கடவுறளப் பழித்துறரக்க  ிரும்புகியைன். ஆைொல், முடிய ில்றெ. அ ருக்லகதிரொக 
எழுந்து, என் கரங்கறள ைடக்கி, உயர்த்தி அ றரக் குத்து துயபொல் நிற்கியைன். பற்கறளக் 
கடித்து, ல ைியுடன் கத்த நிறைக்கியைன். ஆைொல், என்றையும் ைீைி நொன் கத்து து, 

கூச்ெெிடு து எல்ெொம் லெபங்களொக எழுகின்ைை". தன் யகொபத்தின் உச்ெத்திலும் தொன் 
கத்து து லெபைொக ஒெிக்கிைது என்று லெொல்லும் அந்தக் கதொப்பொத்திரத்தின் நிறெயில் 
உள்ள யயொபு, 13ம் பிரி ில் கூறும்  ொர்த்றதகள் ஆழைொைற . 

பயொபு 13: 3,13,15-16,18 நொன் எல்ெொம்  ல்ெ யரொடு லெொல்ெொடுய ன்; கடவுயளொடு 
 ழக்கொட  ிறழகின்யைன்... என்றைப் யபெ ிடுங்கள்; எைக்கு எது  ந்தொலும்  ரட்டும்... 
அ ர் என்றைக் லகொன்ைொலும் லகொல்ெட்டும்; இருப்பினும், என்  ழிகள் குற்ைைற்ைற  
எை எடுத்துறரப்பதில் நொன் தளயரன். இதுய  எைக்கு ைீட்பு ஆகெொம்; ஏலைைில், 



இறைப்பற்ைில்ெொதொர் அ ர்முன்  ர முடியொது... இயதொ! இப்லபொழுது என்  ழக்றக 
 றகப்படுத்தி ற த்யதன்; குற்ைைற்ை ன் எை லைய்ப்பிக்கப்படுய ன் என்று அைிய ன். 

யயொபு குற்ை ொளி என்று அ ரது நண்பர்கள் ைீண்டும், ைீண்டும் இடித்துறரத்தொலும், தொன் 
குற்ைைற்ை ன் என்பறத யயொபு முழுறையொக நம்பிைொர். தன் குற்ைைற்ை நிறெறய 
இறை ைொல் ைட்டுயை நிரூபிக்க முடியும் என்ை நம்பிக்றகயில் யயொபு, இறை யைொடு 
தன் யபொரொட்டத்றதத் லதொடர்ந்தொர். யயொபும் அ ரது நண்பர்களும் யைற்லகொண்ட அடுத்த 
சுற்று உறரயொடெில் நம் யதடல் பயணம் லதொடரும். 

தியொனிக்க : மனித மனம், மனித பநயம் அருள்ைைி ஆபரொக்ய ப ொஸ் 

 

ெீை கல்லூரி ைொண ர்களொல் உரு ொக்கப்பட்ட யரொயபொர்ட் - AP 

ஏப்.17,2017. ைைம் ைைிதைிடம் இருக்கும்  றரதொன் அ ன் ைைிதன். அ ன் ைைம் 
பணத்யதொடு லென்ைொல் அ ன் பிணம். யகொயில் கரு றையில் கடவுளுக்கும் 
ைைிதனுக்கும் இறடல ளிறய பணம் தீர்ைொைிக்றகயில், ைைிதனும் பணத்யதொடு 
யபொைொன். பிணைொகி யபொைொன். அதைொல் யநெம் நஞ்ெொகிப்யபொைது. பொெம் 
யபொெியொகிப்யபொைது. லதரு ில் ையங்கி கிடக்கும் முதிய றரக் கடந்து லெல்லும்யபொது 
ைட்டும் பொர்ற  இழந்ததொல், ைைிதயநயமும் இைந்து யபொைது... ைைிதன் ைைந்து யபொை 



ைைிதயநயம் எை, நல்ெ ன் என்ை  றெத்தளத்தில் இந்த  ரிகறள  ொெித்யதொம். ைைித 
யநயம் நொம் எல்ெொரும்  ிரும்பக்கூடிய  ிடயம். இந்நிறெயில் ைைித ைைம், ைைித 
யநயம் என்ை தறெப்பில், தன் எண்ணங்கறளப் பகிர்ந்து லகொள்கிைொர் அருள்பணி 
ஆயரொக்ய யெொஸ், குளித்துறை ைறைைொ ட்டம். (பகளுங்கள்  ..)> > 

> http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%

AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%

E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%

BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%

AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0
%AF%8D/1306300 

 

தமிழகம் : ஸ்மொர்ட் பரஷன் அட்படயில் திருத்தமொ?- இபையதைம், சசயலி 
மூலம் சரிசசய்ய வொய்ப்பு கி.கபைஷ் 

 

யகொப்பு படம் 

ைின்ைணு குடும்ப அட்றட  ிநியயொ கிப்பதற்கு முன்யப இறணயதளம், லெல்யபொன் 
லெயெி மூெைொக அதில் உரிய திருத்தங்கள் யைற்லகொள்ள லபொதுைக்களுக்கு  ெதி 
லெய்யப் பட்டுள்ளது. உரிய திருத்தங்கறள லெய்து, துல்ெியைொை  ி ரங் களுடன் கூடிய 
ைின்ைணு குடும்ப அட்றடறயப் லபை  ழி றக லெய்யப்பட்டுள்ளது. 

தைிழகத்தில் 1 யகொடியய 97 ெட்ெம் குடும்ப அட்றடகள் உள்ளை. இற  கடந்த 2005-ம் 
ஆண்டு  ழங்கப் பட்டற . லதொடர்ந்து பெ ஆண்டு களொக அட்றட புதுப்பிக்கப்படொைல், 

http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/04/17/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E2%80%93_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D,_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1306300


இறணப்புத் தொள்கள் ஒட்டப்பட்டு  ந்தை. இந்நிறெயில், பறழய அட் றடக்கு பதிெொக 
ைின்ைணு குடும்ப அட்றட (ஸ்ைொர்ட் கொர்டு)  ழங்கப்படுகிைது. இத்திட்டத்றத முதல் ர் 
எடப்பொடி பழைிெொைி கடந்த ஏப்ரல் 1-ம் யததி லதொடங்கிற த்தொர். 

தற்யபொது ைின்ைணு குடும்ப அட்றடகள் அச்ெிடப்பட்டு, அந்தந்த பகுதிகளில்  ழங்கப்பட்டு 
 ருகின் ைை. ெூறெ ைொதத்துக்குள் அறைத்து குடும்ப அட்றடதொரர்களுக்கும் ைின் ைணு 
அட்றட  ழங்க இெக்கு நிர் ணயித்து உணவுத்துறை லெயல் பட்டு  ருகிைது. இது றர, 

லபொது ைக்களுக்கு 9 ெட்ெம் ைின்ைணு அட்றடகள்  ழங்கப்பட்டு, பதிவு 
லெய்யப்பட்டுள்ளதொக உணவுத் துறை  ட்டொரங்கள் லதரி ித்தை. 

இதுலதொடர்பொக உணவுத்துறை அதிகொரிகள் ‘தி இந்து’ ிடம் கூைியதொ து: ைின்ைணு 
குடும்ப அட்றடகள் யபொதிய அளவு அச்ெடிக்கப்பட்டு  ிட்டை.  ி ரங்கள் ெரிபொர்க்கப்பட்ட 
பிையக அச்ெடிக்கப்படுகிைது. இத ைொல், ெற்று தொைதம் ஏற்படுகிைது. தற்யபொது  றர 40 

ெட்ெம் அட்றடகள் ெம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப் பப்பட்டுள்ளை. அதில் 9 ெட்ெம் 
குடும்பங்களுக்கு அட்றடகள்  ழங்கப்பட்டு, அட்றடகள் பதிவு லெய்யப்பட்டுள்ளை. 
லென்றைறயப் லபொருத்த றர அடுத்த 2 நொட்களில் ைின்ைணு அட்றட  ழங்கும் 
பணிகள் லதொடங்கி ிடும்.  ிறர ில் பணிகள் முடிக்கப்படும். 

திருத்தம் சதொடர்ைொன தகவல்- ைின்ைணு குடும்ப அட்றடறயப் லபொருத்த றர, திருத்தம், 

புறகப் படம் ைொற்ைம் உள்ளிட்ட ற்றை யைற்லகொள்ள  ட்டொர  ழங்கல் அலு ெகம் 
அல்ெது உணவுப்லபொருள்  ழங்கல் உத ி ஆறணயர் அலு ெகங்களுக்கு லெல்ெ 
ய ண்டியதில்றெ. குடும்ப அட்றடதொரர்கயள லெல்யபொன் லெயெி, இறணயதளம் 
 ொயிெொக ஆன்றெைில் யைற் லகொள்ள முடியும். இந்நிறெயில், புறகப்படம் உள்ளிட்ட 
 ி ரங்கள் ெரியொக இல்ெொத குடும்ப அட்றடகள் தைியொக பிரிக்கப்பட்டு, உரிய 
 ி ரங்கறள திருத்து தற்கு  ெதி லெய்யப்பட் டுள்ளது. ெம்பந்தப்பட்ட நியொய  ிறெக் 
கறடகளுக்கு இதுலதொடர் பொை பட்டியல்  ழங்கப்பட்டுள்ளது. கறடகளில் அந்த பட்டியல் 
ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இதுத ிர, லெல் யபொன் எண் இறணக்கப்பட்டிருந்தொல், அதன் 
மூெைொகவும் ெம்பந்தப் பட்ட குடும்ப அட்றடதொரர்களுக்கு கறட ஊழியர்கள் தக ல் 
அளித்து  ருகின்ைைர். 

சசல்பைொன் சசயலி மூலம்..திருத்தம் லெய்ப ர்கள் www.tnpds.gov.in என்ை இறணதளத்தில் 
பயைொளர் நுறழவு பகுதிக்கு லென்று, இறணக்கப்பட்ட லெல் யபொன் எண்றணப் 
பயன்படுத்தி திருத்தம், புறகப்படம் ைொற்ைம் ஆகிய ற்றை யைற்லகொள்ளெொம். லெல்யபொன் 
லெயெி மூெைொகவும் இந்த திருத்தங்கறள லெய்யெொம், இவ் ொறு அ ர்கள் கூைிைர்.> > 

> http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/ 

தமிழகம் : ஏப்ரல் 21 முதல் ைள்ைிகளுக்கு பகொபட விடுமுபை - தி இந்து 
 

யகொப்புப் படம்: ை.பிரபு 

http://www.tnpds.gov.in/
http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/


ல ப்பக்கொற்று  சீு தொல் ஏப்ரல் 21 முதல் தைிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு யகொறட 
 ிடுமுறைறய பள்ளிக் கல் ித்துறை அைி ித்துள்ளது. முன்ைதொக, ஏப்ரல் 30-ம் 
யததிக்குப் பிைகு பள்ளிகளுக்கு  ிடுமுறை என்று அைி ிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிறெயில் 
ஏப்ரல் 21 முதல் தைிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு யகொறட  ிடுமுறை என்று பள்ளிக் 
கல் ித்துறை அைி ித்துள்ளது. இது லதொடர்பொக இன்று லென்றையில் 
லெய்தியொளர்களிடம் யபெிய பள்ளிக் கல் ித்துறை அறைச்ெர் லெங்யகொட்றடயன், 

''தைிழகத்தில் ல ப்பக்கொற்று  சீு தொல் பள்ளிகளுக்கு முன்கூட்டியய  ிடுமுறை 
அளிக்கப்படுகிைது. ஏப்ரல் 21 முதல் 29-ம் யததி  றர லதொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு யதர்வுகள் 
நறடலபை இருந்தை. இந்தத் யதர்வுகளுக்கு ைொற்றுத் யததி அைி ிக்கப்படும். தைியொர் 
பள்ளிகள் ெிைப்புப் பயிற்ெி  குப்புகறளத் த ிர்க்க ய ண்டும்'' என்று 
கூைியுள்ளொர்.> http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/  

சதைிதல் : எதற்கொகத் தமிபழக் கட்டிக் சகொண்டு அழணும்?ஆழி சசந்தில்நொதன் 

 

ரயைஷ், லென்றை உயர் நடுத்தர  ர்க்கத்றதச் யெர்ந்த இறளஞன். நல்ெ படிப்பொளி, 
நிறையப் படிப்பொன், யபசு ொன். எம்.பி.ஏ., முடித்திருக்கும் அ ன் அடிக்கடி என்யைொடு 
ைல்லுக்கு நிற்பொன். அ ன் திடீலரன்று ஒரு யகள் ிறயக் யகட்டொன். “அங்கிள், நீங்க 
லைொழி பத்தி நிறையப் யபெைஙீ்க. என் ைைசுெ ஒரு யகள் ி இருக்கு. என்ை எழவுக்கு 
நொன் தைிழ் படிக்கணும் அங்கிள்? நொன் இங்கிலீஷ் ைீடியத்துெ படிச்யென். பிலரஞ்ச் 
லெகண்ட் யெங்க்ய ஜ். தைிழ் யபெ, படம் பொர்க்கத் லதரியும். அெிங்கைொ திட்டத் லதரியும். 
அவ் ள ொ படிக்கத் லதரியொது. என்யைொட  ொழ்க்றகயிெ எந்த இடத்துெயும் அதைொெ 
எந்தக் குறையும் இல்ெ. என் றெஃப்ெ தைிழுக்கு இடயை இல்ெொைதொன்  ொழ்யைன். 
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நொறளக்கு நல்ெ கம்லபைியிெ நொன் ய றெ லெய்யத்தொன் யபொயைன். ெிைிைொ பொட்டும் 
 டிய லு யெொக்ஸும் இல்யென்ைொ ைட்டும் லகொஞ்ெம்  ருத்தப்பட்டிருப்யபன்.” 

“முக்கியம்தொன். ஆனொ, பநரடியொ என்னுபடய வொழ்க்பகயில, தமிழ் இருந்தொகணும்னு 
ஏதொவது கட்டொயம் இருக்கொ?” “ரயைஷ், நொம் அைிவு யுகத்தில் இருக்கியைொம்னு தம்பட்டம் 
அடிச்ெிக்கயைொம். அைிவுச் ெமூகம், அைிவு யுகம், அைிவு ெகொப்தம் அப்படிலயல்ெொம் 
லெொல்யைொம். அைிவு யுகத்யதொட முக்கியைொை இரண்டு லெயல்பொடுகள் அைிற ப் 
லபறு து, அந்த அைிற ப் பரப்பு து. அைிவு மூெதைம்னு லெொல்யைொம். அைிவு யுகத்துெ 
மூெதைத்யதொட பெ  டி ங்களில் அைிவும் ஒண்ணு. அைிற  ஏயதொ ஒரு லைொழி 
மூெைொத்தொன் நொை ஸ்யடொர் பண்யைொம், டிஸ்டிரிபியூட் பண்யைொம். கல் ி, அைிவு, 

தக ல்னு நொை என்ை லெொன்ைொலும் அது லைொழியிெ இருக்கு. ஒரு நொட்டின் அரெியல், 

அதிகொரம், கெொச்ெொரம் இலதல்ெொமும் லைொழியயொடு ெம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அரெியல், 

நிர் ொகம், லபொதுத் லதொடர்பு யபொன்ை களங்களிலும் லைொழி முக்கியப் பங்கு  கிக்கிைது. 
லபொருளொதொர நிபுணர்கள் லைொழிக்கும் லபொருளொதொரத்துக்கும் இறடயிெ என்ை உைவு 
இருக்குன்னு ஆரொய்ச்ெி பண்ைொங்க. இது முப்பது நொப்பது  ருஷைொய  ல ஸ்ட்ெ 
நடக்குது. யெங்க்ய ஜ் எகொைைி, யெங்க்ய ஜ் யகபிடல்னு எல்ெொம் யபெைொங்க. எல்ெொ 
நொடுகளிலும் லைொழிக் லகொள்றகறய  குக்கும்யபொது, லபொருளொதொர ெைொச்ெொரங்கறளயும் 
கணக்குெ எடுத்துக்குைொங்க. நம்மூர்ெ எப்பவும் லைொழிறயக் கெொச்ெொர  ிஷயைொ ைட்டும் 
பொக்குயைொம். 

“ஒரு ைனுஷன் கல் ி மூெைொகய ொ ய று எதன் மூெைொகய ொ புதிய அைிற ப் 
லபைணும்ைொ, அதற்கு அ ன் தன்யைொட கற்ைைிதல் திைறை ‘கொக்ைிடிட்வ் ஸ்கில்’றஸ 
நல்ெொ  ளத்துக்கணும். அைிற யும் அந்த அைிற  அைியக்கூடிய அைிதல் 
திைறைறயயும் யெர்த்யத உங்களுக்குத் தரு துதொன் ெரியொை கல் ி. தைிப்பட்ட 
ைைிதனுக்கு அல்ெது ெிட்டியிெ இருக்கிை லகொஞ்ெம் யபருக்கு அல்ெது ஏற்லகைய  
நல்ெொ  ளர்ந்திருக்கிை நொெஞ்சு யபருக்குன்ைொ இந்த அைிதல் திைறைப் லபறுத ற்கொை 
முயற்ெிறயத் தைித்தைியொ எடுக்கெொம். ஆைொ, ஒரு ெமூகத்துக்யக, ஒரு நொட்டுக்யக, 

இந்தத் திைறைறயத் தரணும், அதன் மூெைொகக் கல் ிறய, அைிவுச் லெல் த்றதப் லபருக் 
கணும்ைொ என்ை லெய்யைது? 

“இது முறையொக லதொடக்கக் கல் ியியெர்ந்து லதொடங்குது அப்படீங்கிைொங்க கல் ி 
ஆரொய்ச்ெியொளர்கள். அந்தத் லதொடக்க நிறெயிெ குழந்றதகளுக்கு அ ங்கயளொட தொய் 
லைொழியிெ அல்ெது அ ங்க  ெிக்கிை இடத்யதொட முதல்லைொழியிெ அைிவுத் திைன்கறள 
 ளர்க்கணும். குழந்றதகயளொட அைிற  ைட்டும்  ளர்ப்பது யபொதொது, கற்றுக்லகொள்ளும் 
திைறை, பறடப்பொற்ைல் திைன்கறள, பகுப்பொய்வுத் திைன்கறள யைம்படுத்தணும்னு 
லெொல்ைொங்க. குழந்றதங்க இந்தத் திைறைகயளொடு  ளரும்யபொது, புதிய அைிற ச் 
சுெபைொகக் கிரகித்துக்லகொள்ளும். லதரிஞ்ெ  ிஷயத் திெிருந்து லதரியொத  ிஷயங்கறளக் 
லதரிஞ்சுக்கும்யபொது, தைது லைொழி அைிற க் குழந்றத நீட்டித்துக்லகொள்கிைது. அல்ெது 
தைது லைொழி அைிற  நீட்டு தன் மூெைொகப் புதிய அைிற  அது அைிகிைது. இந்த 
இயல்பொை  ளர்ச்ெி குழந்றதயின்  டீ்டுெயயொ  தீியிெயயொ ஊருெயயொ எது ைக்கள் 
புழங்கும் லைொழியயொ அதில்தொன் நடக்குது. 



“குழந்றத, ஒரு  ிஷயத்றத நல்ெொ புரிஞ்சுக்குதுன்ைொ அதனுறடய லைொழித் திைன்தொன் 
அதுக்கு உதவுது. லைொழித் திைன் மூெைொதொன் எறதயும் ல ளிப்படுத்துது. லைொழிதொன் 
கற்றுக்லகொள்ளும் திைனுக்கு அடிப்பறட. கற்றுக்லகொள்ளும் திைன்தொன் கல் ிக்கு 
அடிப்பறட. கல் ிதொன் யைம்பட்ட அைிவுக்கு அடிப்பறட. அதைொெ யைம்பட்ட லைொழித் 
திைன்தொன் யைம்பட்ட அைிற  அறட தற்கும் அளிப்பதற்கும் அடிப்பறட. இந்த 
யைம்பட்ட அைிவுதொன் ைைித மூெதைத்றத உரு ொக்கு தற்கும்  ளர்ப்பதற்கும் 
அடிப்பறட. இந்த ைைித மூெதைம்தொன் ந ைீ லபொருளொதொரத்தின் முக்கிய 
அடிப்பறடகளில் ஒன்று. எைய , லைொழியும் ஒரு யகபிடல். நிதி மூெதைம், இயற்றக 
மூெதைம் ைொதிரிதொன் ைைித மூெதைம். பற்ைிப் யபெிைொங்க. இப்யபொ ைைித 
மூெதைத்துக்கு அைிவு மூெதைமும் லைொழி மூெதைமும் முக்கியம்னு யபெைொங்க. 

“லபொருளொதொரத்துக்கும் லைொழிகளுக்கும் இறடயிெொை லதொடர்றபப் பத்தி 1960-களியெயய 
ஆரொய்ச்ெி பண்ணத் லதொடங்கிட்டொங்க. அப்யபொ யெகப் ைொர்ஷ்ெக் என்ை ஒரு முக்கியைொை 
லபொருளொதொர ொதி, Economics of Languages என்ை தறெப்பில் 1965-ல் ஒரு ஆரொய்ச்ெிக் 
கட்டுறர ல ளியிட்டொர். அ ருக்குப் பத்து லைொழிக்கு யைெ லதரியும். ஒரு லபொருளொதொர 
நட டிக்றகக்குத் யதற யொை லெெவு, ஆதொயம் (costs and benefits) இது இரண்டின் ைீதும் 
அது எப்படித் தொக்கம் லெலுத்துதுன்னு அ ர் பொர்த்தொர். அதைொல் ைதிப்பு, பயன்பொடு (value 

and utility) இரண்டும் எப்படி ைொற்ைைறடயதுங்கிைறதயும் பொர்த்தொர். 

“குறை ொை முயற்ெியில் அதிகைொை தக றெ அல்ெது அைிற  ைைிதர்களிடம் 
லகொண்டுலெல்ெ முடியும்ைொ, அதுதொன் அதிகைொை ைைித ஆற்ைறெ அல்ெது ைைித 
மூெதைத்றத உரு ொக்குகிைது என்பதும் அப்படித் தக றெ அல்ெது அைிற க் 
குறை ொை லெெ ில் முயற்ெியில் அளிப்பதில் லைொழி லபரிய பங்கொற்றுகிைது 
என்பதும்தொன் அ யரொட தியரி. அந்தக் குறை ொை முயற்ெிங்கிைதுெ எளிதில் 
கற்றுக்லகொள் தற்கொை நிறெறை, குறை ொை லெெவு எல்ெொம் அடங்கும்.” 

“Path of least resistanceனு சசொல்வொங்க, ைிசிக்ஸ்ல.” 

“அப்படியும் பொர்க்கெொம். குறைந்த தறடகள் உள்ள பொறதயில் எளிதில் பயணம் 
லெய்யெொம். ைொர்ஷ்ெக்குப் பிைகு லைொழிக்கும் லபொருளொதொரத்துக்கும் இறடயிெொை உைவு 
எகொைைிக்ஸ் ஆஃப் யெங்க்ய ஜ்னு ஒரு தைித் துறையொகய   ளர்ந்தது. 2014-ல் 
அலைரிக்கொ ின் ஸ்யடன்ஃயபொர்டு பல்கறெக்கழத்தின் அரெியல் அைி ியல் 
துறையிெிருக்கும் யட ிட் றெட்டினும் லெர்ைைியில் ஃப்ரொங்க்ஃபர்டில் இருக்கிை கயத 
பல்கறெக்கழகத்தின் ைொக்யரொ எகொைைிக்ஸ் அண்டு யையைஜ்லைன்ட் டிபொர்ட்லைன்ட்டில் 
இருக்கிை ரொயெஷ் ரொைச்ெந்திரனும் யெர்ந்து யெங்க்ய ஜ் பொெிெி அண்டு எகொைைிக் 
லட ெப்லைன்ட் என்ை தறெப்புெ ஆரொய்ச்ெி முடிவுகறள ல ளியிட்டிருந்தொங்க ‘உள்ளூர் 
ைக்கள் யபசும் லைொழியிெிருந்து  ிெகியுள்ள உள்ள ஒரு லைொழிறய ஆட்ெிலைொழியொகத் 
யதர்ந்லதடுத்தலும் அது தைிநபர்  ருைொை அளவுக்கு எதிர்ைறையொை லதொடர்புைற க் 
லகொண்டிருத்தலும்’என்பது அ ர்களுறடய ஆய் ின் கருப்லபொருள். கொெைிய ஆட்ெிக் 
கொெத்தில் ஆங்கிெம், பிலரஞ்சு. யபொர்த்துக்கீஸ், ஸ்பொைிஷ் யபொன்ை லைொழிகள் ஆட்ெி 



லைொழிகளொக இருந்த பெ நொடுகளில்  ிடுதறெக்குப் பிைகும் அயத லைொழிகள் ஆட்ெி 
லைொழிகளொக நீடித்தை. இந்தியொ ில் ஆங்கிெம்யபொெ. 

“இந்த நொடுகளில் இந்த கொெைிய எெைொை லைொழிகள் என்ை  ிதைொை  ிறளவுகறள 
உரு ொக்கிை என்பறத இ ர்கள் ஆரொய்ச்ெி லெய்தொர்கள். ‘ஆட்ெி லைொழி என்பது, 

கல் ிறயப் லபறு தற்கும் ய றெக்கும் யைல்ைட்ட அரெியல் உைவுகறள 
உரு ொக்கிக்லகொள் தற்குைொை  ொயிற்கொப் பொளறைப் யபொல் லெயல்படுகிைது. ைக்கள் 
லைொழியிெிருந்து இந்த ஆட்ெிலைொழிகள்  ிெகி இருப்பதொல் (யைற்கண்ட துறைகளில்) 
ைக்களின் பங்யகற்புக்கு ஒரு லபரிய  ிறெறய இது யகொருகிைது’ என்ை முடிவுக்கு 
 ந்தொர்கள். அதொ து ய றெ, கல் ி, அதிகொர உைவுகறளப் லபை இந்த ைக்கள் கூடுதெொக 
 ிறெ லகொடுக்க ய ண்டியிருக்கிைது.  ிறெ என்ைொல் ல றும் பணம் ைட்டுைல்ெ. 

“அ ர்களது ஆரொய்ச்ெியில் இந்தியொவும் இருந்தது. ஒரு தைிநபரின் லெொந்த லைொழிக்கும் 
அ ர்  ெிக்கும் இடத்தின் அலு ல் லைொழிக்கும் இறடயில் எந்த அளவுக்கு இறடல ளி 
இருக்கிையதொ, அந்த அளவுக்கு அந்த ைொநிெத்தின் ைைித மூெதை  ளர்ச்ெியிலும் 
ய றெ ொய்ப்பிலும்  ழீ்ச்ெி இருக்கும்னு அ ங்க லெொல்ைொங்க. ஒரு நொட்டின் 
யைட்டுக்குடி ைக்களின் லைொழிக்லகொள்றக என்பது உள்ளூர் ைக்களில் 
லபரும்பொன்றையயொரின் நென்களுக்கும் நொட்டின் எதிர்கொெ  ளர்ச்ெிக்கும் எதிரொக இருக்க 
 ொய்ப்புள்ளது என்பறதயும் அந்த லைொழிக்லகொள்றக யைட்டுக்குடியிைரின் நென்கறள 
ைட்டுயை யைம்படுத்து தொக இருக்க  ொய்ப்பிருக்கிைது என்பறதயும் நிரூபிக்கும் 
 ரெொற்றுச் ெொன்றுகறளத் தொங்கள் தந்திருப்பதொக யட ிட் றெட்டினும் ரொயெஷ் 
ரொைச்ெந்திரனும் கூறுகிைொர்கள். 

“ஐடி பூம் வந்தபைொது, இந்தியொ அதுல சரொம்ை பமல பைொச்சு. அதுக்கு நம்ம ஆங்கில 
அைிவுதொபன கொரைம்?” “ஆங்கிெம் ைிக முக்கியைொை கொரணம். அதற்கு மூெகொரணயை 
1965-ல் ‘இந்தி ைட்டுயை இந்தியொ ின் ஒரு லைொழி’என்கிை ெட்டத்துக்கு எதிரொ தைிழ்நொடு 
யபொரொடி, இங்கிலீஷ நொம் தக்கல ச்சுக்கிட்டதுதொன். ஐடி இங்க  ந்தயபொது, ஆங்கிெம் ஒரு 
முக்கியைொை கொரணைொக இருந்தது. ஆைொல், குறைந்த லெெ ில் லபரிய எண்ணிக்றகயில் 
இன்ெிையீர்கள் கிறடப்பது, புதிய லபொருளொதொரக் லகொள்றகயொல் ஏற்பட்ட ைொற்ைங்கள் 
எல்ெொம் யெர்ந்துதொன் இந்தியொவுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம்  ந்தது. இந்தியொவுக்கு ஐடி 
 ந்தயபொது, ஸ்கூல்ெ இங்கிலீஷ் ைீடியத்துெ படிச்ெ ைதொன் ய றெக்கு 
எடுத்துக்குய ன்னு லெொல்ெியிருந்தீங்கன்ைொ, இங்யக ஒரு லடக்ைொெெி புரட்ெியும் 
ஏற்பட்டிருக்கொது. ஐஐடியிெ படிச்ெ ங்க அஸ்தி ொரைொ இருந்தொங்கன்ைொ, யெொக்கல் 
கொயெஜ்ெ படிச்ெ ங்கதொன் கட்டிடைொ  ிஸ் ரூபம் எடுத்தொங்க. அ ங்கதொன் குறைஞ்ெ 
கூெிக்கு ைொரடிக்க  ந்தொங்க. அதிெ 90 % யபர் ஸ்கூல்ெ தைிழ் ைீடியயைொ லதலுங்கு 
ைீடியயைொதொன்.” 

“சரி, இன்னி பததிக்குத் தமிழ்ல ைடிச்சுதொன் ஆகணும்னு என்ன அவசியம்?” “இப்ப 
க ர்லைன்ட் லெெவுெ நீங்க ஐஐடிெ படிச்ெிட்டு அலைரிக்கொ யபொய்டு ஙீ்க. யகட்டொ, இது 
என் லெளகரியம், சுதந்திரம்னு லெொல்லு ஙீ்க.. இங்யக ஆப்பர்சுைிட்டீஸ் இல்லீம்பஙீ்க. 
ஆைொ, இந்த நொட்டு அரெொங்கம் தன்னுறடய லபொருளொதொரக் லகொள்றக, கல் ிக் லகொள்றக, 



லைொழிக் லகொள்றகறய யொறர றையப்படுத்தி உரு ொக்கணும்? உங்கள ைொதிரி 
இருக்கிை ங்கறள றையப்படுத்தியொ?.” 

“இத மத்த நொடுகள்ல எப்ைடி டீல் ைண்ைொங்க?” “ெீைொ யபொன்ை நொடுகளில் எல்ெொத் 
லதொழில்நுட்பமும் ைக்களுக்கு அ ர்கள் தொய்லைொழியியெயய கிறடக்குது. இந்தியொ ில் 
அப்படிக் கிறடக்குதொ? எல்ெொ ஐயரொப்பிய நொடு களிலும் லதன் கிழக்கொெிய நொடுகளிலும் 
இந்த இறெதொன். அதுதொன் அ ர்களுறடய லைொழிக் லகொள்றக. “ ொழ்க்றகெ 
லெட்டிெொ தற்குத் தைிழ் யதற யில்றென்னு நீங்க நிறைக்கெொம். உங்கறளத் த ிர்த்து 
இங்யக யகொடிக் யகொடிப் யபர் இருக்கொங்க. அ ங்க நிறெறை என்ை? அதிகைொை ைக்கள் 
சுெைொை முறையில் அைிற ப் லபற்ைொல், இந்த நொடு எப்படி இருக்கும்னு கற்பறை 
பண்ணுங்க. லபொருளொதொரத்துக்கு  ளர்ச்ெி யதற .  ளர்ச்ெிக்கு ைைித மூெதைம் யதற , 

ைைித மூெதைத்துக்கு அைிவும் திைன்களும் யதற . அைிவும் திைனும் லபை உயர்ந்த 
தரத்திெொை கல் ி யதற , உயர்ந்த தரத்திெொை கல் ிக்கு  லு ொை அடிப்பறட 
லகொண்ட லதொடக்கக் கல் ி யதற ,  லு ொை அடிப்பறட லகொண்ட லதொடக்கக் கல் ிக்கு, 

கற்ைைியும் திைன் யதற . கற்ற்ைியும் திைறைப் லபறு தற்கு உங்களுக்கு இயல்பொக 
 ரக்கூடிய லைொழியில் அறத அறட து யதற . இந்த நொட்டில் 95%-க்கும் 
அதிகைொை ர்களுக்கு இயல்பொக  ரக்கூடிய லைொழி அ ர்களது தொய்லைொழிதொன்... 
அதைொெ.. 

“அதனொல..?” “லபொருளொதொரத்துக்குத் தொய்லைொழி யதற . அதொ து, லைொழி இல்றெயயல், 

 ளர்ச்ெி இல்றெ. No Language, No Development. இப்படி இங்கிலீஷ்ெ லெொன்ைொ பஞ்ச் 
டயெொக் ைொதிரி ைைசுெ பதியுைில்ெ, ரயைஷ்?” 

- ஆழி லெந்தில்நொதன், லதொடர்புக்கு: zsenthil@gmail.com ‘தி இந்து’ ெித்திறர ைெரில் 
ல ளி ந்துள்ள கட்டுறரயின் சுருக்கம் > > > http://tamil.thehindu.com/opinion/columns/%   
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