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'மா- 1900 வ9ட�க� அ�ைமகளாக, அகதிகளாக, உலக6�;வ)6 சிதறி வா<(த
=த-க� இ�திய!4 ஒ9 வ!�தைலைய� ெப?� தம/ெக*�ஒ9 ேதச#ைத
அைம#)/ெகா@டா-க�. 
எ�ப� அவ-களா4 அ)��(த)?

Bத-கள%* வ!�தைலய!4 இ9() ஈழ# தமிழ-க� க?�/ெகா�ள/D�ய
ப��ப!ைனக� எ*ன? -இைவ ப?றி#தா* இ(த# ெதாட"4 நா6 வ!"வாக�
பா-#)/ெகா@�9/கி*ேறா6.

=த-கEைடய வ!�தைல/கான அைடயாள�க� எ*� பல வ!டய�கைளDறலா6. அவ?றி4
�/கியமான) அவ-கEைடய ெமாழி. 

=த-க� தம/ெக*�ஒ9 ெமாழிைய/ ெகா@�9/கி*றா-க�. எப!ேரB பாைஷ எ*�ைபப!ள%4
7றி�ப!ட�ப�கி*றஹ��� (-ந�சநற.) ெமாழிைய =த-க� த�கE/ெக*ற ஒ9 தன%#)வமான
அைடயாளமாக பல ஆய!ர6 வ9ட�களாக� ேபண! வ9கி*றா-க�. 

�ராதனமான ெசமி�/ ெமாழிகE�ஹ��� ெமாழிB6 ஒ*�. =த-கள%* ேவதாகமமான ேதாரா
ஹ��� ெமாழிய!4தா* எ;த�பட). இேய'/ கிற�+) ப!ற�பத?7 'மா- 1200; வ9ட�கE/7
�*ன- ேபச�பட, எ;த�படஹ��� ெமாழியான), ெபான%ஷிய* (Phழநniஉையn) ேபா*ற சில
ெசமி�/ ெமாழிகEட* ெப9மள0 ஒ?�ைம ெகா@� காண�பட). 

கால�ேபா/கி4 இ(தஹ��� ெமாழி பலவ!தமான அழி0கைள, மா?ற�கைள, சீ-தி9#த�கைள/
க@�, கி.�. I*றா6 J?றா@டளவ!4 =த-க� ேபசியஹ��� ஆதி ெமாழிய!4 இ9() பல
மா?ற�கைள# த*னக#ேத ெகா@டதாகேவ காண�பட). 

கால�ேபா/கி4, அேரமிய, கிேரா/க ெமாழிகள%* தா/க�க� உ�வா�க�ப�, ப4ேவ�
மா?ற�கEடனேனேயஹ��� =த-களா4 ேபச�பட). (இேய'/ கிறி+)ைவ�ப?றி =த-களா4
எ;த�பட ைபப!ள%ய!* �திய ஏ?பா�� �#தக�க� கிேர/க ெமாழியானேலேய எ;த�பட) இ�7
7றி�ப!ட#த/க))

த?ெபா;) =த-க� உபேயாகி/கி*றஹ��� ெமாழிய!* வ" வ�வ6 கி.�. �தலா6 J?றா@�4
நைட�ைறய!4 இ9(த)தா*. வலமி9() இடமாக (அேரப!ய எ;#) நைட ேபா*�) எ;த�ப�6
வ" வ�வ6. 

அ(த/ கால#தி4 =த-கள%* ெமாழியாகஹ��� இ9(தேத தவ!ர அ) =த-கள%* ஒ9 தைலயாய
அைடயாளமாக க9த�படவ!4ைல. மத K4க� மா#திரேமஹ���வ!4 எ;த�ப�6 எ*�6, 
அ#தைகய �ன%தமான ப!ரதிகE/7 ம�ேம பய*ப�#த#த/க ெமாழி அ) எ*பதாக06 ஒ9 க9#)
இ9(த).

இதனாேலேய கால�ேபா/கி4 ப��ப�யாகஹ��� இற/க# ெதாட�கிய). 

உலெக�76 பலK?றா@�களாக அ�ைமகளாக, அகதிகளாக =த-க� சிதறி வா<(த
கால�ப7திகள%4 தம) ேதசிய ெமாழியானஹ���ைவ அவ-க� தம) அ�#த ச(தி/7 வ ��கள%4
ைவ#) ேபாதி/க ��(தேத தவ!ர, அ(த ெமாழி ப?றிய ந�@ட ஆரா
சிகைள� ெச
வத?ேகா, அ(த
ெமாழி அழி()வ!டாம4, சிைத()வ!டாம4 பா)கா�பத?ேகா நடவ�/ைக எ�/க ��யாத நிைலேய
இ9() வ(த).

உலக6�;வ)6 பரவ! வா<() வ(த =த-க� தம/ெக*� ஒ9 ேதச#ைத அைம/76 நிைலைய
ேநா/கி நகர ஆர6ப!#த 196 K?றா@�* இ�தி வ9ட�கள%4தா*, =த-க� தம) ெமாழிைய ஒ9
அ"ய �ைதய4 ேபா*� ேதா@�ய எ�#தா-க�. 

=த7ல6 அழியாம4 த�/க ஒ9 ேதச#ைத அைம/க அவ-க� பா�பட#ெதாட�கிய ெபா;)தா*, 

தம) இன ம?�6 ேதசிய அைடயாள�கைள வ"ைச�ப�#த அவ-கE/7ஹ��� ெமாழி �/கிய
ேதைவ என# ேதா*றிய). 

18806ஆ@� உலக6�;வ)6 சிதறி வா<(த =த இன#)� ப@�த-க� ஒ*�D�ஹ���வ!4
எ;த�பட பைழய ப!ரதிகைள# ேத�/ க@�ப!�#) எ�#) ஆரா
�சிக� ெச
ய# ெதாட�கினா-க�. 

அேரப!ய-க� அதிக6 வா<(த பல+த�னேதச#தி4 மL@�6 =த-க� 7�ேய�6ப�யான நக-0கைள
அவ-க�ஆர6ப!#த உடேனேய, ெம4ல ெம4ல அ�7ஹ��� ெமாழி� ப�ள%/ Dட�கைள
ஆர6ப!#தா-க�. ஆர6ப#தி4 ஒ*� இர@�ஹ��� ெமாழி� ப�ள%/Dட�க� எ*�ஆர6ப!#), 
ப��ப�யாக அவ?ைற அதிக"#) 19136 வ9ட#தி4 பல+த�ன#தி4 உ�ள பாடசாைலகள%4
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ஹ���ேவ ேபாதனா ெமாழி எ*கி*ற அள0/7 அத* தா/க#ைத =த-க� அதிக"#தி9(தா-க�. 1948 
இ4 இ+ேர4 'த(திர6 அைட(த)6ஹ��� ெமாழிேய அ(த நா�* ேதசிய ெமாழியாக� ப!ரகடன6
ெச
ய�பட).

இ*ைற/7 இ+ேர4 ேதச#தி* உ#திேயாகV-வ பாைஷஹ���.

எ;)வ) ேபாவேவ அத* ேப�' நைடB6 இ9/76. அதாவ) ேப�'வழ/7 எ*கி*ற வைகய!4
தம) ெமாழிைய சிறி)6 சிைத�பத?7 =த-க� வ!96பவ!4ைல.

இ*� ெமாழி எ*ப) =த-கள%* ஒ9�/கிய அைடயாள6. அவ-கைள� ெபா�#தவைரய!4 அ)
அவ-கE/7 ஒ9 மிக� ெப"ய அைடயாள6. ேஜ9சேல6 நகைர� '?றி எ;�ப�ப�9/76
ப!ரமா@டமான 'வைர� ேபால =த-க� தம) அைடயாள� 'வராக# த6 ெமாழிைய/
ெகா@�9/கி*றா-க�. 

ெமாழி ம�ம4ல, ப@பா�, கலா�சார6, வழிபா�, வா</ைக�ைற எ*� எ4லாவ?றிS6 தம)
Iதாைதய-க� கைட�ப!�#த �ைறையேய இ*�வைர ப!*ப?றி வ9பவ-க� அவ-க�. 
ஈழ# தமிழ-கைள� ெபா�#தவைரய!S6, அவ-கைள அைடயாள�ப�#)6 ஒ9�/கிய வ!டயமாக
இ*�6 எ*�6 தமி< ெமாழிேய இ9()வ9கி*ற). அவ-கEைடய பார6ப"ய வா<வ!ட�க�
அவ-கE/7 ம�/க�ப��ள நிைலய!S6, அவ-க� த�கEைடய மத6 எ*� ப4ேவ� மத�கைள
அைடயாள�ப�#தி வ9கி*ற ேபாதிS6, அவ-க� ப4ேவ� நா�கள%* ப!ரைஜகளாக இ9()
வ9கி*ற ேபாதிS6, அவ-கைள ஒ*�ப�#)6 ஒேர வ!டய6 அவ-கள) தா
 ெமாழியான தமி<
ெமாழிதா*. 

அ(த வைகய!4 எ*ேறா ஒ9 வ!�0 கிைட/76 எ*ற ந6ப!/ைகேயா� -=த-க� ேபா*� ந�@ட
கால6 கா#)/கிட/கிடேவ@�ய ஈழ# தமிழ-க�, தம) ெமாழி அழி()வ!டாம4 பா)கா�ப)6, 
�ல6ெபய-(த எ6மிைடேயயான ெமாழி�ப?� 7ைற()வ!டாம4 பா)கா�ப)6, எம) அ�#த ச(ததி
அத?7 அ�#த ச(ததிய!ன- தமி< ெமாழிைய/ க?பைதB6 க?ப!�பைதB6;, நா6 நி�சய6
உ�தி�ப�#திேயயாகேவ@�6. 

ஒ9 ெப"ய ெதாைலேநா/கி4 வ!�தைல� �லிக� �ல6ெபய-(த நா�கள%4 ேம?ெகா@� வ9கி*ற
தமி< ெமாழி�பாடசாைலக� ெசய?பா�க� உ@ைமய!ேலேய பாராட#த/கைவ.

இைளய தைல�ைறய!ன- தமி< ெமாழி அறிவ!4 வள-வத?7 அவ-கைள உ?சாக�ப�#)6
கா"ய�க� �ல6ெபய- ம@ண!4 நி�சய6 தமி< ம/களா4ஊ/க�ப�#த�படேவ@�6. 
தமி< நா�4 அ@ைமய!4 நைடெப?ற ெச6ெமாழி மாநா� ெதாட-பாக அரசியைல/ கட() ேநா/கிய
வ!�தைல� �லிகள%* ம#திய 7;வ!* பா-ைவB6 பாராட#த/க). 

=த-க� அகதிகளாக �ல6ெபய-(த வா<(த கால�ப7திகள%4 நவ �ன வசதிக� எ)0ேம கிைடயா). 
அவ-க� வ!96ப!ய ெமாழிைய� ேப'வத?கான அ�மதி Dட பல நா�கள%4 அவ-கE/7
வழ�க�ப�9/கவ!4ைல. ஆனாS6 அவ-க� தம) தா
 ெமாழிைய தம) ப!�ைளகE/7
வ ��கள%4 ைவ#) இரகசியமாக/ க?�/ெகா�#தா-க�. தம) ப!�ைளக� அ(த ெமாழிைய தம)
அ�#த ச(ததி/7 க?�/ெகா�/76ப�B6 அவ-க� உ?சாக6 ஊ�னா-க�: 

=த-கE/7 இ9(த கQட�க� ெந9/7வார�க� இ*� எம/7 இ4ைல. நா6 வா;கி*ற நா�கள%4
தமி< ெமாழிைய� ேப'வத?ேகா, க?�/ெகா�வத?ேகா எ(தவ!டத# தைடB6 கிைடயா). பல நா�க�
நா�க� தமி< ெமாழிைய/ க?�/ெகா�வைதஊ/க�ப�#)வ)6 7றி�ப!ட#த/க).

இ*� எம/கி9/76 நவ �ன வசதிக�, இைணய#தள�க� ேபா*றனவ?ைற பய*ப�#தி எம)
ச(ததிகE/7 தமி< ெமாழிைய க?�/ெகா�/76 பண!ைய நா6 க@��பாக� ெச
தாக ேவ@�6.

=த-கைள� ேபா*� எம/76 ஒ9 நா� வ!�0 கிைட/76. அ(த வ!�0 இ(த தசா�த#தி4
இ9/கலா6 அ4ல) அ�#த K?றா@�4Dட இ9/கலா6. அ(த வ!�0 எம/7 கிைட/கி*ற
ெபா;), நா6 அ(த வ!�ைவ� ெப?�/ெகா�ள எ6ைம இ�ெபா;தி9(ேத தாயா- ெச
யேவ@�6. 

எம) ச(ததிய!ைன# தயா- ெச
யேவ@�6. 

எம) இன#தி* ஒ9�/கிய அைடயாளமான தமி< ெமாழிைய� பா)கா�பதிS6, அதைன
வள-�பதிS6, நா6 அதிக க"சைனBட* எ6ைம ஈ�ப�#தேவ@�6. 

எம) தா
ெமாழியான தமி< ெமாழிைய எம) இன6, எம) ச(ததிக�, தம) ெசா#தாக� ேபா?�6 ஒ9
கலா�சார#ைத நா6 இ�ெபா;) இ9(ேத வள-/கேவ@�6. 

ஒ9வ!�தைலைய ேநா/கிய பயண#தி4 இ+ேரலிய-கள%ட6 இ9() நா6 க?�/ெகா�ளேவ@�ய
மிக �/கிய பாட6 இ).

நிரா# ேடவ$%

nirajdavid@bluewin.ch

அறிவ$�த<க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல@ட*

வா ல@ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ@� நிைனவXசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவXசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவXசலிB6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யா< ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப காசி�ப!�ைள இராசா

ப! 7�ப!ளா*

வா 'வ!+ல0சா*

தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ@� நிைனவXசலி

ெப சி*ன#த6ப! கா�ேக+வர*

ப! ச�கர#ைத

வா உ96ப!ரா


தி 15 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப �ரள%தர* சிவஞான6

ப! ேகா@டாவ!4

வா ேநா-ேவ

தி 14 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சி*னத6ப! ேநச6மா

ப! ந�-ேவலி

வா ப!ரா*+

தி 12 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சிவராசா பரேம+வ"

ப! ந�-ேவலி வட/7

வா இ(தியா ெச*ைன

தி 12 ஏ�ர4 2011
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