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அறிஞர்.அன்பு ப�ொன்்னொவியம்

முன்னோடி அறிஞர். தலித் தரைவர்்கள் வைைோறு பற்றி இவர் 
எழுதி ரவத்திருக்கும் குறிப்பு்க்ே இனரறய ஆயவோேர்்களுக்கு 
அடிப்பரை  சோனறு்கேோ்க விேங்குகினறன. ஒரு்வரே இவர் 
மட்டும்  அத்தரைவர்்களின வைைோறு்கரே  எழுதி ரவக்்கோமல் 
்போயிருநதோல் அத்தரைவர்்கள் வைைோற்றின பக்்களிலிருந்த 
துரைத்்தறியப்பட்டிருப்போர்்கள். அனபு ்போன்னோவியம் 
அவர்்கள் ்ைட்ைமரை சீனிவோசன, தர்மலிங்்கம் பிள்ரே, 
ைோக்ைர்அம்்பத்்கர், சிவைோஜ், அனரன மீனோம்போள் 
உள்ளிட்ை தரைவர்்களுைன ் ேைடியோ்க பழகியவர். அறவுரை, 
அம்்பத்்கரிஸ்ட் இதழ்களுக்கு ஆசிரியோைோ்க இருநதவர்.
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தலித் உர்ரயொடல் அரவ சுவடிகள்

�திப�ொசிரியர் குறிபபு

தலித் உரையோைல் அரவ தலித் மக்்களின வைைோறு,  
சமூ்கவியல், ் போருளியல், ்கரை, பணபோடு மற்றும் மதம் 
உள்ளிட்ை துரற்களில் விவோதங்்கரே உருவோக்்கவும், 
சமு்கத்்தோடு ் தோைர்நது உரையோைல்்கரே ் மற்்்கோள்ே 
உருவோனது. உள்ேோட்டிலும் ் வளிேோடு்களிலும் குறிப்போ்க 
்மற்்கத்திய ேோடு்களில் தலித்தியம் ்தோைர்போன 
ஆயவுப் பணி்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் அறிவுஜீவி்களுைன 
்மற்்்கோள்ளும் உரையோைல்்களின மூைம் பணடிதர், 
அம்்பத்்கர் உள்ளிட்ை அறிவோசோன்களின ்கருத்துக் 
்கரேயும், தலித் மக்்களிரை்ய தற்்போது பணியோற்றி 
வரும் தலித் அறிவு ஜீவி்களின ்கருத்துக்்கரேயும் விவோதத் 
திற்கு உட்படுத்தி அவற்ரற சர்வ்தசத் தேத்தில் 
்்கோணடு ்போய ்சர்க்்க முரனகிறது. அதுமட்டுமினறி 
பை ஆணடு்கேோ்க மரறக்்கப்பட்டு புறக்்கணிக்்கப்பட்ை 
தலித் முன்னோடி்களின வைைோறு்கரேயும் அவர்தம் 
பணி்கரேயும் சிறு ்வளியீடு்கள் வோயிைோ்க 
பைவைோக்கும் பணியிரனயும் ்தோைங்கியுள்ேது. அதன 
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்தோைர்ச்சியோ்க DDFன இைணைோம் ் வளியிைோ்க இநத 
சுவடி ்வளியோகிறது. 

்ைவ்ைணட் டி.ஜோன ைத்தினம் அவர்்களின 
வோழக்ர்கக் குறிப்பு இநத சுவடியிரன அைங்்கரிக்கிறது. 
இரத மரறநத அறிஞர்.அனபு ்போன்னோவியம் 
அவர்்கள் தோம் ேைத்திய அறவுரை எனனும் இதழில் 
எழுதினோர். ்மலும் ஒரு மோத ேோள்்கோட்டியின அடி 
இரைப்போ்க ்சர்க்்கப்பட்ை தோள் குறிப்பு இதனுைன 
இரைக்்கப்பட்டிருக்கிறது. அநத குறிப்பிரன 
எழுதியவரின ்பயர் குறிப்பிைப்பைவில்ரை. இது 
குறித்து ்போன்னோவியம் அவர்்களிைம்  அவர் 
உயிருைனிருநத ்போது ேோன ்்கட்்ைன. அரத 
தோம்தோன ்வளியிட்ைதோ்க குறிப்பிட்ைோர். அதனோல் 
இங்கு அது அவைது எழுத்தோ்க்வ பதிக்்கப்படுகிறது. 

இநத சுவடி தலித் வைைோற்றுத் தரைவர்்கரே 
அறிமு்கப்படுத்தும் ்பரும் பணியில் சிறு பங்்களிப்பு. 
தலித் உரையோைல் அரவயின பணி்களில் ்தோைர்நது 
பங்்்கடுக்கும் அரனவருக்கும் ேனறி.

21.02.2019                              இவண
்சனரன 21                     பகௌதம சன்னொ

்போது பதிப்போசிரியர் . தஉஅ
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அறிஞர்.அன்பு ப�ொன்்னொவியம்
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ப்ரவப்ரன்ட்

ஜொன்்ரத்தினம்

சோதிப்பூசலுக்கு சோவு மணி அடித்திை அவதரித்த தூய 
தரைவர் டி. ஜோனைத்தினம் எனறு ் சோல்வதில் தவ்றதும் 
இைோது.  

1885-இல் தி்ரொவிட �ொண்டியன் எனற தமிழ ் வளியீட் 
ரைத் துவக்கி தமது திறரமயோன வோதங்்கேோல் அதரன 
அநத ்வளியீட்ரை தோழத்தப்பட்்ைோரின ்போர்க்குைல் 
எனறு எல்்ைோரும் எணைத்தக்்க வர்கயில் சிறப்போ்க 
ேைத்தி ் வற்றி ்கணை ் வழம் டி.ஜோனைத்தினம் அவர்்கள்.

அனரறய சூழநிரையில் தோழத்தப்பட்ை மக்்கள் 
ஓைணியில் திைேோமல் பல்்வறு ் பயர்்கேோல் அரமப்பு்கள் 
்கணடு ஒனறுபைோமல் இயங்குவதோல் தோழத்தப்பட்ை 
சமூ்கத்திற்கு ்ேைக்கூடிய தீங்கு்கரே எணணிப்போர்த்து 
1892-இல் தி்ரொவிடர் கழகம் எனற அரமப்ரப துவக்கி, 
அதரன சமுதோயப் பணியில் ஈடுபடுத்தி, சமத்துவம் 



10

îLˆ à¬óò£ì™ Ü¬õ ²õ®èœ          à¬óò£ì™ 2 : 2019

ப்ரவப்ரன்ட் ஜொன் ்ரத்தினம்

அறியோமல், தோழவு மனப்போனரம ்்கோணடு தடுமோறும்  
மக்்கள் தரை நிமிர்நது வோழவும், சமுதோயப் பணியின 
மூைம் தனமோனம் ்கோைவும் முதன முதலில் ்கழ்கம் ்கோை 
வித்திட்ை வித்த்கர் டி. ஜோனைத்தினம் ஆவோர்.

ஜஸ்டிஸ் போர்ட்டியின தரைவர் டி.எம். ேோயர் 1911-
இல் ‘திைோவிைர் சங்்கம்’ துவக்கினோர்.  அணைோதுரை 
அவர்்கள் 1944 இல் ்சைம் மோேோட்டில் திைோவிைர் 
்கழ்கம் ்கணைோர்.  இவர்்களுக்்்கல்ைோம் முன்னோடியோ்க 
அல்ைவோ 1892 இல் திைோவிைர் ்கழ்கம் ்கணடு, சீைழிநது 
சிநதிக்கும் திறனற்று, சிதறிக் கிைக்கும் தோழத்தப்பட்ை 
மக்்கரே எல்ைோம் ஓைணியில் திைட்டிை, அவர்்கள் 
ஒனறுபட்டு வோழத்திை ேல்வழி ்கோட்டும் ேம்பிக்ர்க 
ேட்சத்திைமோ்க ேலிவுக்குள்ேோன இநத சமூ்கத்திற்கு 
விசுவோசத்துைன - வி்வ்கத்துைன - சமுதோய ேை்ன 
தன ்சோநத ேைன எனக்்கருதி ்தோணைோற்றினோர்.  தூய 
தரைவர் ஜோன ைத்தினம்.  

அனரறய அதி்கோைத்தில் இருநத போர்ப்பனக் 
கூட்ைம் குறுகிய சோதி்வறி எனற வர்ைம் பூசி 
தோழத்தப்பட்்ைோரின பிைச்சிரன்களுக்கு பரி்கோைம் ்கோை 
மறுத்து வநதது.  இரத எதிர்த்து மோ்கோை ்கவர்னர் 
அவர்்களிைம் முரறயிட்டு ்கோரியத்ரத முடிப்பதில் 
அவ்ை மி்கச் சிறநதவைோவோர்.  

தோழத்தப்பட்ை மக்்களின எதிர்்கோைம் வோழவும் - 
வேமும் நிரறநததோ்க இருநதிை ்வணடும் எனகிற 
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்பைவோ ் ்கோணைவர் அவர்.  ஆ்க்வதோன ்கரைக் ்கல்வி, 
்தோழிற்்கல்வி ஆகியரவ்கேோல் ஏற்படும் ்போருேோதோை 
முன்னற்ற்ம ேல்ை மோற்றமோ்க அரமயும்.  அது்வ 
வருங்்கோைத்தில் தோழத்தப்பட்ை மக்்கரே வோழரவக்கும் 
வேைரவக்கும் எனற ேம்பிக்ர்க்யோடு 1886-இல் ஒரு 
Model School அதோவது மோதிரி பள்ளிரய நிறுவினோர்.  
அது ேல்ை பயனும் பைனும் அளித்தது ்கணடு 1892-
இல் ஆண-்பண இருபோைரும் படித்து முனனுக்கு வை 
்சனரன ஆயிைம் விேக்கு பகுதியில் ்பரிய்தோரு 
்கல்விக் கூைத்ரத அரமத்து அதற்கு தோ்ன தரைரம 
ஆசிரியைோ்க இருநது அரிய பணியோற்றினோர்.

்சனரன மக்கிமோே்கர், ்தனோம்்பட்ரை ்போனற 
பகுதி்களில் பள்ளி்கரே ் தோைங்கினோர்.  இரவ்யல்ைோமல் 
சித்திைம், தச்சு்வரை, ரதயல்்வரை ்போனறரவ்கரே 
்கற்கும் ்தோழிற்்கல்விக்கூைம் ஒனரறயும், மோைவர் 
விடுதிரயயும் 1889-இல் ்தோற்றுவித்தோர்.  

ஜோனைத்தினம் கிறிஸ்தவர். அவர் 1877-இல் 
மதகுருவோனோர். அதோவது ்ைவ்ைணட் ஆனோர்.  
அவர் மத குருவோனோலும் தோழத்தப்பட்ை மக்்களிைம் 
எப்்போழுதும் ்போல் அனபும்-பணபும் ்்கைோதபடி 
இனிரமயும் - இதமும் உள்ேவைோ்க ் சயல்பட்டு வநதோர்.  
இத்தகு ்சயல்்கேோல் ்கவைப்பட்ை பைர் தோங்்கேோ்க்வ 
கிறிஸ்துவ மதத்ரத தழுவைோனோர்்கள். 1887லிருநது 
மோ்கோன ்்கௌைவ நீதிபதியோ்க ்தோணைோற்றினோர். மி்க 
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ேல்ைவர்.  நீதி தவறோதவர் என எல்ைோ சமூ்கத்தினர்்களும் 
போைோட்டும் வர்கயில் தன பதவிக்கு சிறப்பு சூட்டினோர்.  
உணரமயும், ஒழுக்்கமும், அப்பழுக்்கற்ற தனரமயும் 
ஒருங்்்க நிைம்பியவைோ்க இருநதோர் அவர்.  

தரைவர் டி.ஜோனைத்தினம் அவர்்கேோல் குடியிருக்்க 
நிைம் ்பற்்றோர் ஏைோேம்.  ்சனரன ஆல்்தோட்ைம், 
மக்கிமோே்கர், துலுக்்கன ்தோட்ைம், ஆயிைம் விேக்கு, 
ைங்்்கோன ்தருவு, அமிர் ்தோட்ைம், ்தனோம்்பட்ரை, 
ைோயப்்பட்ரை, ரமைோப்பூர், ்சத்துப்பட்டு, நுங்்கம் 
போக்்கம் ்போனற பகுதி்களில் நிைம் ்பற்றவர்்கள் 
இருநதோர்்கள். பத்திை பதிவு Collector Certifcateஆ்க 
பதிவு ்சயயப்பட்ைது.  

ஜோனைத்தினம் அவர்்கள் பழங்குடி தோழத்தப்பட்ை  
மக்்கரே எல்ைோம் ஓைணியில் திைட்ை இரைப்போைமோ்க 
‘கூடுமிடம்’ ஒனரற சுமோர் நூறு ஏக்்கர் நிைத்தில், சமூ்கக் 
கூைத்துைன அரமக்்க அக்்கரையுைன போடுபட்ைோர்.  
மோ்கோை ்கவர்னரின ஒப்புதலும் ்பற்றோர். ர்ககூடும் 
நிரையில் மதப்பிைச்சிரன்கள் தரை்கோட்டின. அநத 
மதம் - இநத மதம் எனகிற அேவு ்பதம் வலுவரைநது 
்போைோட்ைமோ்க மோறி அது தரைபட்டு நினறுவிட்ைது.  
இது வருநத ்வணடிய ஒனறு.

திருவி்க. அவர்்களின ஆசிரியர்்களில் ்பரியவர்   டி. 
ஜோன ைத்தினமும் ஒருவர்.  இதரன திரு.வி.்க. அவர்்க்ே 
பை கூட்ைங்்களின வோயிைோ்கவும் ஏடு்கள் மூைமோ்கவும் 
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்வளிப்படுத்தி விேக்்கமளித்திருக்கிறோர்.  எங்கும், எனறும், 
எப்்போதும் ‘என மக்்களுக்்கோ்கப்’ போடுபடு்வன எனகிற 
தூயரம உைர்வுைன தோழத்தப்பட்ை சமுதோயத்திற்குத் 
்தோணைோற்றிய அநத அப்பழுக்்கற்ற ஒப்பற்ற மோணிக்்கம் 
1942-இல் மரறநதது. 

2

“நீர் ்போ்கம் இைத்திற்கு ேோனும் வரு்வன.  நீர் 
தங்கும் இைத்தி்ை ேோனும் தங்கு்வன.  உம்முரைய 
ஜனம் எனனுரைய ஜனம்... மைை்மயல்ைோமல் 
்வ்றோனறும் உம்ரம விட்டு எனரனப் பிரிக்்கோது.”

பரிசுத்த ்வதோ்கமத்தின ரூத் சரித்திைத்தில் உள்ே 
அநத உயர்நீதிரயப் புற ஜோதியோகிய ்வமோவோபிய 
்பணமணி ரூத் உை்கத்திற்கு அறிவுறுத்திச் ்சனறோள் 
சோதி மோறுபட்ைோலும் தன உைர்ரவயும், ்கைரமரயயும் 
்தளிவோ்க புரிநது்்கோணடு தனரன அர்ப்பணித்துக் 
்்கோணை அவேது ்ேரிய ்ேறிரய ்கரைபிடித்து 
வோழநதவர் ேமது உயர் மதிப்புக்குரிய ்ைவ்ைணட் 
டி.ஜோன ைத்தினம்!

கிறித்தவம் சோமி முரற்கரே ஓைேவுக்கு மரறத்துவிை 
முயனறது.  ்கல்வி, வசதி, ேோ்கரி்கம் ஆகிய முரற்கேோல் 
தோழத்தப்பட்்ைோர்்களுக்கு ்பரிதும் போடுபை முன 
வநத மி்கக் குரறநத சிைரில் முதல் வரிரசயின 
முதல்வைோ்க தனரன அர்ப்பணித்தவர் ்ைவ்ைணட்                         
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டி. ஜோன ைத்தினம் அவர்்கேோவோர்்கள்.  

்ைவ்ைணட் அவர்்கள் இருநத இைத்ரத 
மறக்்கோமலும் புகுநத இைத்திற்கு மோசு ஏற்படுத்தோமலும் 
வோழநத ் பருநதர்கயோவோர்.  அவர் “தோழத்தப்பட்்ைோர்” 

்சனற இைந்தோறும் ்சனறோர். அவர்்கள் தங்கிய 
இைங்்களி்ை தங்கினோர். அவர்்கரே எப்்போதும் தம் 
மக்்கேோ்க்வ போவித்தோர். மைைத்தின வோயிலி்ை 
நுரழநத்போதும் தோழத்தப்பட்்ைோர்்களின எதிர்்கோை 
வோழரவ்ய எணணி ஏங்கினோர். அப்்பைருேோேன 
தோழத்தப்பட்்ைோர்்களிரை்ய இருநது விைகி வோழ 
விரும்பியிருநதோல் சீைோ்க, ்சம்ரமயோ்க, மதிப்்போடும், 
பு்க்ழோடும் வோழநதிருக்்கைோம்.  ஆனோல் இநத போழும் 
சமூ்கத்ரத முன்னற்ற முயனற அவரை ேமது சமுதோயம் 
்சல்ைோக்்கோசோக்கிவிட்ைது.  ஏசு கூறிய “ஒருவன தன 
ஊரிலும் தன வீட்டிலு்மயனறி ்வ்றங்கும் ்கனவீன 
மரையோன” எனற வோக்கியத்ரத தோழத்தப்பட்்ைோர் 
இனம் ்ைவ்ைணட் அவர்்கள் தோழத்தப்பட்்ைோர்்களின 
குரற்கரே எடுத்துக் கூற ேைநத பைநூறு கூட்ைங்்களுக்கு 
தரைரம வகித்தவர். பதி்னட்ைோம் நூற்றோணடின 
இறுதிப் பகுதியில் ்கனனறு எழுநது எழுச்சி 
்வள்ேத்ரத உருவோக்கிய பைரில் முக்கியமோனவர்.  
தோழத்தப்பட்்ைோர்்களுக்்கோ்க ்கல்வித் துரற்களிலும், 
்தோழில் - அைசியல் ஆகியத் துரற்களிலும் முன்னற 
்பரும்போடுபட்ைவர்.  பழங்குடி மக்்கேக்்்கன தனி 
்பரும் பள்ளிரய துவக்கி தன ்ேரிரைப் போர்ரவயி்ை 
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்கண்கோணித்து வேர்த்தவர். சுய ேைமற்ற தியோ்க 
உள்ேத்தினர்.  

போழோயப் ்போன பழங்குடி இனம் பதி்னட்ைோம் 
நூற்றோணடின இறுதியில் மூனறு பிரிவு்கேோ்க பிரிநது 
நினறது.  இநது மதத்ரத ்பரி்தன ேம்பி அதன 
மூைமோ்க வோழநது விைைோம் எனறு எணணிய வட்ைம் 
ஒனறு இைணைோவதோ்க கிறித்துவத்தில் தோன ேோம் வேை 
முடியும் எனறு ேம்பியவர்்கள். மனறோவதோ்க ் பௌத்தம்தோன 
ேம்முரைய புைோதன மதம் எனறு துணிநது ஏற்ற 
குழுவினர். இரவ மூனறும் மதத் துரறயி்ை தங்்கரேயும் 
தங்்கள் சமூ்கத்ரதயும் முன்னற்ற ்பரும் போடு 
பட்ைோர்்கள்.  உணரமயோன சுயேைமற்ற தியோகி்கேோ்க 
அரனவரும் உரழத்தனர்.  பை இடுக்்கண்கரேயும் 
ஏற்று தங்்கரே்ய அழித்துக் ்்கோணடு சமுதோயத்ரதயும் 
குழப்பிவிட்ைோர்்கள்.  எனினும் அநத உத்தமர்்களின ேல் 
உரழப்போல் ஒவ்வோர் துரறயிலும் பழங்குடி மக்்கள் 
்பருத்த ேனரம்ய அரைந தோர்்கள். இருப்பினும் 
ஒற்றுரமயற்றிருநதோர்்கள். மூனறு குழுக்்கேோ்க ்வவ்வ 
றோ்க பிரிநதிைோமல் அன்ற ஒனறுபட்டிருநதோல் 
இனறு பழங்குடி மக்்கள் ேோைோள்்வோர்்கேோ்க - வசதி 
்பற்றவர்்கேோ்க - இருநதிருப்போர்்கள்.  

அனறு பழங்குடி ்பருமக்்களில் ஒரு சிை்ை ்மரை 
மீது ஏறிக் ்்கோள்ர்க விேக்்கம் தைத் துணிநது நினறனர்.

சிைர் ்ேரிரையோ்க ஆதைவு தநதனர்.  அப்படிப்பட்ை 
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வர்்களில் முதனரம ்பற்றவர் உயர்திரு ஷோப்பு 
சுப்பிைமணியம் அவர்்கேோவோர். அதரன மி்கவும் 
பயனபடுத்திக் ்்கோணைவர் ்ைவ்ைணட் ஜோன ைத்தினம் 
அவர்்கள் தோன.  இவருக்கு தநரத எம். சி. ைோஜோ 
உறுதுரையோ்க இருநதோர். 

்ைவ்ைணட் அவர்்கள் ்கல்வியோல் மட்டு்ம 
பழங்குடி மக்்கள் முன்னற முடியும் எனற ேம்பிக்ர்கரய 
உரையவர். ்கல்வி பயினறபின கிரைக்்கப்்பறும் 
ஊதியம் சிறிதோயினும் சிக்்கனமோ்க வோழநதோல் எல்ைோத் 
துரற்களிலும் எளிதோ்க முன்னறிவிை முடியும் எனபரத 
அவர் அடிக்்கடி விேக்கினோர்.  என்வ தோன ்கல்வி 
வசதிக்்கோ்க 1887 ஆம் ஆணடில் பவஸ்லியன் மிஷன்1 
பள்ளிரய ஆயிைம் விேக்குப் பகுதியில் ்தோற்றுவித்தோர்.  
அநேோளில் பத்து ரமல் சுற்றேவிலிருநது மோைவர் வநது 
குழுமிப் படிக்கும் ்பரிதோன முதல் ்கல்விக்கூைமோ்க 
அது இருநதது.  அப்பள்ளி பழங்குடி மக்்களுக்்கோனது 
எனறோலும் எல்ைோ இன மோைவர்்களுக்கும் படிக்கும் 
வோயப்ரப ்பருநதனரமயோ்க அவர் ்சயல்படுத்தியது 
மி்கமி்கப் ்பருரமக்குரிய ்சயைோகும்.

1890 இல் ்போது மக்்களின ேைனுக்்கோ்க 
்மரை்யறினோர்.  ் வறும் “ைத்தின”மோ்க அவைோல் ஒனறும் 
்சயயக்கூைோத நிரையிருநதது.  சோதிக் ்்கோடுரமயின 

1.்வஸ்லியன மிஷன பள்ளி ் சனரன ைோயப்்பட்ரை மணிகூணடுக்கு 
அருகில் உள்ே ்பரும்பள்ளி                           - ப ஆ
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உச்சநிரை சமுதோய மக்்களுக்கு எரதயும் ்சயயவிைோது 
எனற முடிவக்குப் பிறகு “ஜோன ைத்தின”மோனோர் பழங்குடி 
ம்கனோயிருக்கும் முனிசோமி, யூசுப்போ்கவும், ் ஜோசப்போ்கவும் 
மோறிவிட்ைோல் - அத்துைன ்கல்வியும், வசதியும் இருநது 
விட்ைோல் அவரை எதிர்க்கும் துணிவு அனரறய 
உயர்த்தப்பட்்ைோர்்களுக்கு இல்ைோமலிருநதது.  அத்துைன 
்வள்ரேயர்்களின உறவும் இருநதோல் மற்ற இன 
மக்்களின ்தோல்ரை்களிலிருநது கூை தப்பிவிை முடியும்.  
அப்படிப்பட்ை நிரைரமரய வேர்த்துக் ்்கோணடு 
மனித சமுதோயத்திற்்்கனறு ்தோணைோற்றியர்வரே 
ேோம் ்கோைல் அரிது.  ஆனோல் அவவோறு உரழத்தவர் 
்ைவ்ைணட் ஜோன ைத்தினம் அவர்்கள்தோன எனபரத 
ேம்மோல் அறுதியிட்டுக் கூற முடியும்.   

உயர்திரு ஜோன ைத்தினம் அவர்்கள் கிறித்தவர்தோன.  
ஆனோல் பழம்்பருங்குடி சமுதோயத்ரதச் சோர்நதவர், அவர் 
ஏசுவின புனித ் ேறிரயப் பினபற்றினோர்.  அ்த ் ேைத்தில் 
வோழவிழநது, வசதியிழநது, ஒதுக்்கப்ட்டு, ஒடுக்்கப்பட்டு, 
தீணைோதவைோ்க கிரைநத பழங்குடி மக்்களுக்கு இைவு  
ப்கைோ்க  அயைோது ்தோணைோற்றினோர்.  மதத்துரறரய 
விட்ைோரில்ரை.  மக்்கள் ேைரனத் துறநதோரில்ரை.  
ேோடு - ்தச ேைனுக்்கோ்க விேம்பைத்ரத ்வணடி 
நிற்்கோமல் உரழத்த பணபோேர் அவர்.  சுருங்்க கூறினோல் 
அவர் மனித சமுதோயத்திற்்கோ்க உரழத்தோர் எனைோம்.  
மக்்கள் வேம்தோன ேோட்டின வேம் - ்தசத்தின வேம் 
எனபரத ேனகு உைர்நதிருநதோர்.  அவர் தவறுகினற 
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கிறித்துவர்்கரே திருநதினோர்.  குதர்க்்கம் ்பசும் 
இநதுக்்களுக்கு விேக்்கம் தநதோர்.  குத்தைோ்க ்பசிய 
இஸ்ைோமியர்்கரே வோதத்துக்்கரழத்தோர்.  ் பௌத்தர்்கரேப் 
போைோட்டினோர் எனினும் எல்்ைோரும் அவரை எதிர்க்்க்வ 
்சயதனர். அநத எதிர்ப்பின முனனணியில் நின்றோர் 
தோழத்தப்பட்்ைோர் இன்ம.  

அப்படிப்பட்ை சூழநிரையிலுங்கூை அப்்பருநதர்க 
சலிப்பரையவில்ரை.  “தனக்குத் தோ்ன வி்ைோதமோயப் 
பிரிநதிருக்கிற எநத பட்ைைமும், எநத வீடும் நிரைநிற்்க 
மோட்ைோது” எனற ஏசுவின வசனத்ரத்ய அறிவுறுத்தி 
“ேமக்குள்்ே ஒற்றுரம்ய வேர்ப்்போம்” என்ற 
பழங்குடி மக்்களுக்்்கன ்கட்ைப்பட்ை திருச்சரபக்கும் 
்சல்ைவிைோமல் அவர்்கரே தங்்களுரைய விவசோய 
பணரைக்கு முப ்ேைமும் பயமுறுத்தி பயனபடுத்தும் 
்்கோடுரமயிலிறங்கினோர். இது ்போன்ற மற்ற 
மோவட்ைங்்களிலும் சோதோைைமோ்க ேைக்்கத் ் தோைங்கிற்று.  
அப்படிப்பட்ை ்ேைங்்களில் தமது “தி்ரொவிட 
தூதன்” பத்திரிர்கயில் அவவப்்போது அருரமயோன 
விேக்்கங்்கரேயும் அறிவுரை்கரேயும் ்வளியிட்டுக் 
்்கோணடிருநதோர்.  ஆனோலும் புனித ரபபிரே நித்தம் 
நித்தம் படிப்்போர் அனறு அதரன உைை மறுத்தோர்்கள்.  

1914வரை அவர் பழங்குடி மக்்களின எல்ைோக் 
கூட்ைங்்களுக்கும் தரைரம வகித்துக் ்்கோணடிருநதோர்.  
அைசியல் சூழ நிரையோல் ஒரு சிை ்பருங்குடி 
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மக்்கள் அதரனத் தவறோ்க புரிநது்்கோணடு 
தோழத்தப்பட்்ைோருக்கு ஒரு கிறித்தவைோ்க தரைரமத் 
தோங்குவது எனற பிைச்சிரனரய கிேப்பினர்.  அைசியல் 
குட்ரையில் அ்கப்பட்ரை எடுத்துக்்்கோள்ே ்கோத்திருநத 
அனரறய பிற்்போக்்கோேரின இத்தர்கய கீழரமயோன 
எணைத்திற்கு பயநது அனறிலிருநது கூட்ைங்்களுக்கு 
தரைரம வகிப்பரத தவிர்த்தோர்.  ஆனோல் அத்தர்கய 
பிற்்போக்்கோேர் திரு. போத்்ைோ, திரு. ேோயர், ்சட்டியோர் 
்போனறவர்்கரே தங்்கள் மோேோட்டிற்கு தரைவைோக்கினர் 
என்ன!  உயர்திரு ஜோன ைத்தினம் அவர்்கள் அதற்்கோ்க 
வருநதியதோ்கத் ்தரியவில்ரை.  இருப்பினும் அநநி்கழச்சி 
ஒனரற ேமக்கு நிரனவு படுத்துகிறது. “எருசை்ம 
தீர்க்்கதரிசி்கரேக் ்்கோரை ்சயது, உனனிைத்தில் 
அனுப்பப்பட்ைவர்்கரேக் ்கல்்ைறிகிறவ்ே! ்்கோழி 
தன குஞ்சு்கரேத் தன சிறகு்களின கீ்ழ கூட்டிச் 
்சர்த்துக் ்்கோள்ளும் வணைமோ்க ேோன எத்தரன 
தை்மோ உன பிள்ரே்கரேக் கூட்டிச் ்சர்த்துக்்்கோள்ே 
மனதோயிருந்தன. எங்்களுக்்்கோ மனதில்ைோமற் ் போயிற்று” 

எனற ஏசுவின புனிதப் ்போன ்மோழிரய அனறு இவர் 
தமிழ்கத்ரதப் ்போர்த்துக் கூறவில்ரை எனினும் அவரின 
உருகிய உள்ேம் எணணியிருக்குமன்றோ!

்ைவ்ைணட் ஜோன ைத்தினம் அவர்்கரே ேோம் 
பு்கழவரதக் ்கோட்டிலும் பிறர் கூறக் ்்கட்ைது 
்பருரமயோகும்.  ஆ்க்வ தமிழ ்பரியோர் என 
தமிழ்கத்தோல் பு்கழ்பற்ற திரு.வி.்க. அவர்்கேது உரையோல் 
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்்கட்்போம்.  

“அநேோளில் ஆதி திைோவிைர்க்்்கனறு மோ்கோைத்தில் 
அரமநத பள்ளி்களில் ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளி்ய 
சிறநததோயும்.  ்பரியதோயும் விேங்கியது.  அதன 
நி்கழச்சி்கள் எல்ைோவற்ரறயும் எழுதப் புகுநதோல், 
அரவ மட்டும் ஒரு தனி நூைோகும்.  ்கணடிப்பு, 
தணடிப்பு, அதி்கோைம் முதலிய உருமற் ்போர்்கள்.  
ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளியில் ேைம் புரிதல் அருரம.  
அரவ ஒ்ை வழி ேைம்புரிய எழினும்.  ஆங்கு 
வீவற்றிருக்கும் - ்ைவ்ைணட் ஜோனைத்தினம் அனபுத் 
்தயவத்தின முனனர் ஒடுங்கி ஒதுங்கும்.  ் வரைரயத் 
திறம்படி ேைத்துவது அதி்கோைமோ அனபோ எனறோல் 
ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளி அனபு என்ற பதில் கூறும்.  
தரைரமயோசிரியர் ஜோனைத்தினம் பிள்ரேயின 
அனபு.  பள்ளிரய ேன முரறயில் வேர்நதது.  அவர் 
போர்ரவயில் எ்தனும் குரற்கோைப் பட்ைோல் உை்ன 
ஆசிரியர் கூட்ைம் கூட்டுவர்.  ்ஜபம் ்சயவர்.  
அவைது ்ஜபமும் அனபுரையும் குரறபோட்ரை 
ஒழிக்கும் ்போறோரம, ்்கோள் முதலியன அங்்்க 
இைம் ்பற்றதில்ரை.  தரைரம ஆசிரியர் அனபு 
எங்்கரேப் ்போறுப் புைர்நது ேைக்்கச் ்சயயும்.  
எங்்கட்கு அப்பள்ளி ்்கோயிைோகியது.  அனபு எனன 
்சயயோது. அனபு உயர்வு தோழரவக் ்கைநத பணிக்கு 
உரியது எனனும் நுட்பம் ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளியில் 
ேனகு விேங்கியது.  
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ஆயிைம் விேக்குப் பகுதியில் ேோ்ைோறும் ஆதி 
திைோவிைர்ப் பிள்ரே்களுைன பழகும் ்பறு எனக்குக் 
கிரைத்த தன்றோ?  அதனோல் யோன அரைநத்தனரன?  
யோனும் ஆதி திைோவிைனோகிய ்பற்ரற அரைந்தன.  
அதோவது யோன சோதியற்றவனோ்னன.  பிறப்பில் 
உயர்வு தோழவு ்கருதுதல் கூைோ்தனறு ்பசி வந்தன.  
எழுதி வந்தன.  அப்்பச்ரசயும், எழுத்ரதயும் 
்சயைோக்கியது.  ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளி ்கோட்டியது.  
ஜோன ைத்தினத்தின கூட்டுறவு எனது மத்வறியின 
்வரைக் ்கவவியது. ்தோணடின திறத்ரத ஜோன 
ைத்தினத்தின வோழக்ர்க எனக்கு அறிவுறுத்தியது.  
ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளி ரபபிளின ்போருரே 
எனனுள்ேத்தில் விரதத்தது.  அவவிரத யோன ஒரு 
்பருஞ் ்சல்வம் ்பறத் துரை நினறது.  எனன 
்சல்வம்?  கிறிஸ்துவச் ்சல்வம்.  அது்வ அநதைச் 
்சல்வம்.  அப்பள்ளி என வோழக்ர்கக்்்கன்ற 
்தோனறிது ்போலும்!... ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளி 
எனறோல் ஜோன ைத்தினம் பிள்ரே தோ்ன.

ஜோன ைத்தினம் பிறர் குற்றம் போைோட்ைோரம.  
மூர்க்்கரை மனமோை ்ேசித்துப் பணபடுத்தல்.  
அனபோர்நத ்ஜபம் முதலியன எனனுள்ேத்திலிருநத 
பைவிதக் ்கைடுமுைடு்கரே ஒருவோறு ்போக்கி வநதன 
எனறு அறிக்ர்க ்சயகி்றன.  ஆயிைம் விேக்குப் 
பள்ளி வோழக்ர்கயும், தி்யோசோபி்கல் சங்்க அறிஞர் 
்போதரனயும் பிறவும் எனது ம்னோ நிரைரய 
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மோற்றின.  

்கமைோம்பிக்ர்க எனக்கு வோயத்தோள் திருமைம் 
ேைநதது. ்தவோைம் முழங்கியது. கிறிஸ்து ்ஜபமும் 
நி்கழநதது.  அங்்்க சிறப்பு முதல் முதல் அடியர்க்்்க 
அளிக்்கப் பட்ைது. ஆயிைம் விேக்குப் பள்ளித் 
தரைரம ஆசிரியரும் எனனுயிரியில் ்ேயரு மோகிய 
ஜோனைத்தினம் எழுநதோர். ்வள்ளிச் ்சம்்போனரற 
்்கோடுத்தோர். அத்தமிழ மைர் மைத்ரத யோன 
நு்கர்நது ்்கோண்ை பக்்கத்திலிருநத மைம்கரே 
்ேோக்்கோமல் ்ேோக்கி்னன.  அவள்  பூரிப்புப் 
புைனோயிற்று. ஜோன ைத்தினம் இறுதியில் நி்கழத்திய 
்ஜபம் அமிழதமோகியது.  

்வஸ்லியன மிஷனோல் ேோன ்பற்ற ேைங்்கள் பை. 
அரவ்களுள் சிறநத ஒனறு. கிறிஸ்துவச் ் சல்வ்மனும் 
அநதைச் ்சல்வம்.  அச்்சல்வ விரத முதல் முதல் 
என உள்ேத்தில் விழுமோறு துரை ்சயதது ஒருவைது 
்ேசம்.  அவர் யோர்?  அவர் ஜொன் ்ரத்தினம் பிள்ரளை.  
அவர்க்கு யோன எனறும் ்கைரமப்பட்ைவன.  எனது 
வைக்்கம் அவர்க்கு உரியவோ்க.” 

இவவோறு உயரிய பணபோேைோன ஜோன ைத்தினம் அவர் 
்கரே அனரறய மோற்று சமூ்கத்தினரும்.  மதத்தினரும்  
பு்கழநதனர்.  ஆனோல் தமது இனத்தோைோல் ்வறுத்து 
ஒதுக்்கப்பட்்ைோர் அப்்பைருேோேன.  எனினும் அவர் 
்தோைர்நது பணியோற்றியரமக்கு ேோம் தரைதோழநதி 
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வைங்குவதற்கு ்கைரமப் பட்ைவர்்கேோ்வோம்.  

இறுதியோ்க, அவர் “நீங்்கள் பூமிக்கு உப்போயிருக்கிறீர்்கள். 
இவவுப்போனது சோைமற்றுப் ்போனோல், எதினோல் 
சோைமக்்கப்படும்? ்வளி்ய ்்கோட்ைப்படுவதற்கும், 
மனுஷைோல் மிதிக்்கப்படுவதற்கும் உதவோது. உங்்களுக்குள்்ே 
உப்புரையவர்்கேோயிருங்்கள். ஒருவ்ைோ்ைோருவர் 
சமோதோனம் உள்ேவர்்கேோயும் இருங்்கள்” எனற ஏசுவின 
வசனத்ரத்யக் கூறி எச்சரித்தோர். இருப்பினும் அனறு 
ஏற்றமோ?  இனறு ஏற்கி்றோமோ?  இனியோவது ஏற்்போமோ?

உயர்திரு. ஜோன ைத்தினம் ்போனற ேமது 
வழி்கோட்டி்களின ்தோணடு்கரேயும், ேமக்்கோ்க அவர்்கள் 
வகுத்துக் ்கோட்டிய வழி்கரேயும் நிரனவுபடுத்திக் 
்்கோணடு ஒனறுபடு்வோம்!

அறவுர்ர மொத இதழ்


