
த ழ் ெமன்ெபா ள்க ம் மக்கள் பாவைன ம் 
 

சிவா அ ரா  – வட அெம க்கா. tamilambu@yahoo.com 

ர்வாக இயக்குனர் – லம்ெபயர் த ழர் உலகம் (NRT World Inc.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
க  மற் ம் இைணயம் ேபான்றவற் ன் பாவைன ல் த ழ் ெமன்ெபா ள்க ன் 
இ ப் ம் பாவைன ம் ெதாடர்பாக ‘த ழ் ெமன்ெபா ள்க ம் மக்கள் பாவைன ம்’ 

என்ற தைலப் லான இந்த கட் ைர ஆராய க்கிற . கடந்த 7 வ டங்களாக க , 

இைணயம் ேபான்றவற் ன் த ழ் பாவைனயாளர்க டன் எனக்கு இ ந் வந்த 
ெந க்கமான ெதாடர்  இந்தக் கட் ைரைய வைரவதற்கு ண் தலாக அைமந்த டன் 
இங்ேக ஆரா ம் டயங்க ன் உண்ைமத்தன்ைமைய ம் யாயப்ப த் ம். 
 
தலாவதாக, க  மற் ம் இைணயப் பாவைன ல் த ழ் ெமன்ெபா ள்க ன் இ ப்  

ெதாடர்பாக ஆரா ம்ேபா  ரதானமாக டயங்களாக ன்வ வன 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
 
தற்ெபா  பாவைன ல் உள்ள த ழ் ெமன்ெபா ள்கள். 
தற்ெபா  பாவைன ல் பல த ழ் ெமன்ெபா ள்கள் உள்ளன. இவற் ல் த ைன 
பா ற்பதற்கான ஒ ெதாகு  ெமன்ெபா ள்க ம் த ல் பா ப்பதற்கான ஒ  ெதாகு  
ெமன்ெபா ள்க ம் அடங்கும். த ைன பா க்கும் ெமன்ெபா ள்க ல் த ல் 
தட்டச்சு ெசய்வ , ன்னஞ்சல் அ ப் வ , இைணய அரட்ைட ன்ேபா  என ம் 
த ழ் ெசால் த் , ைகெய த்  உண , த ழ் அச்ெச த்  உண  என ம் 
பலவைகயானைவ உள்ளன. அ த் , ஏைனய அைனத்  ெமன்ெபா ள்க ம் த ழ் 
இைட கப் டன் வ ம்ெபா  அைவ த ல் பா க்கும் ெமன்ெபா ள்கள் என 
க தப்ப ம். 
 
அந்த ெமன்ெபா ள்கள் தற்ேபாைதய ேதைவைய ர்த் ெசய்கிறதா? 

தற்ேபா  பாவைன ல் உள்ள இவ்வாறான த ழ் ெமன்ெபா ள்கள் மக்க ன் 
தற்ேபாைதய ேதைவைய ர்த் ெசய்கிறதா என்றால், இல்ைல என்பேத அதற்கான ப லாக 
கிைடக்கும். இப்ெபா  உள்ள ெமன்ெபா ள்க ல் பல ப ேசாதைன ைல ம், 

மக்க ன் உண்ைமயான ேதைவைய ர்த் ெசய்வதாக  இல்லாம ேம இ க்கின்றன. 
 
ேமல கமாக எவ்வாறான ேதைவகள் உள்ளன. 



த ழ் ெமன்ெபா ள்கைள ெபா த்தவைர ல் மக்க ன் உண்ைமயான ேதைவகள் என்  
பார்க்கும்ெபா  ரதானமாக அவர்கள் சார்ந் ள்ள ரேதசத்ைதப்ெபா த்  இரண்  
வைகப்ப ம். லத் ல் உள்ள மக்கள், அதாவ  இலங்ைக மற் ம் இந் யா ல் உள்ள 
மக்கைளப் ெபா த்தள ல் த ல் பா க்கும் ெமன்ெபா ள்க ன் ேதைவேய 
அ கமாகும். ஏென ல் ஆங்கிலத் ல் உள்ள ஏைனய ெமன்ெபா ள்கைள பா ப்ப ல் 
அவர்க ன் ெமா  அ  தற்ெபா  ெப ம் தைடயாக இ க்கிற .  ஆனால் 
லம்ெபயர் மக்கைள ெபா த்தள ல் த ைனப்பா க்கும் ெமன்ெபா ள்கேள ரதான 

ேதைவயாக இ க்கின்ற .  இந்த இ  வைகக ம் இப்ெபா  பாவைன ல் உள்ளைவ 
ஒ சிலேவ. 
 
அவற் ைன எவ்வா  வர்த் ெசய்யலாம். 
தற்ெபா  உள்ள ெமன்ெபா ள்கைள ச யான ைற ல் வ ைசப்ப த் வதன் லம் 
இன்ன ம் மக்க க்கு ேதைவயாக உள்ள ெமன்ெபா ள்கைள இலகுவாக 
அைடயாளப்ப த்த ம். அவ்வா  அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட ெமன்ெபா ள்கைள 
ச யான ைற ல் ஆய் ெசய்  ெமன்ெபா ள் வ வைமப்பாளர்க ற்கு 
ெகா ப்பதன் லம் சிறந்த ெமன்ெபா ள்க ைன மக்க ற்கு தர ம். 
 
அ த்ததாக, க  மற் ம் இைணயப் பாவைன ல் த ழ் ெமன்ெபா ள்க ன் பாவைன 
என்  பார்த்தால் பாவைனயாளர்கேள க த் ல் ெகாள்ளப்படேவண் யவர்கள். 
அந்தவைக ல்,  
 
பாவைன ல் உள்ள த ழ் ெமன்ெபா ள்கள் ச யான ைற ல் பாவைனயாளர்க ம் 
ெசன்றைடந் க்கிறதா? 

தற்ெபா  பல தமான உயர் பாவைனத் றன் ெகாண்ட த ழ் ெமன்ெபா ள்கள் 
உள்ளேபா ம் அைவ ெப ம்பாலான மக்க டன் ெசன்றைடய ல்ைல என்பேத 
உண்ைம. இதற்கு உதாரணமாக, சாதாரணமான த ழ் தட்டச்சுக்கு உத ம் 
ெமன்ெபா ள்கூட ெப ம்பாலான த ழ் க  மற் ம் இைணயப் 
பாவைனயாளர்க க்கு ெத ந் க்க ல்ைல என்பைதேய கு ப் டலாம். 
 
இவ்வாறான ெமன்ெபா ள்கள் ச யான ைற ல் பாவைனயாளர்க டம் 
ெசன்றைடயாைமக்கான காரணங்கள். 
எம  த ழ் ெமா யான  பல ெப ைமக க்கு உ ய ெமா . த ைன ஒ  ெமா யாக 
மட் ம் க வேதா  ற்காமல் எம  க ரவமாக ம் அைத பார்க்கிேறாம். எனேவ த ழ் 



ெமா ல் நாம் உ வாக்கும் ெமன்ெபா ள்க ைன வர்த்தக யாக பார்க்காமல் 
ெமா க்கு ஆற் ம் ஒ  ேசைவயாகேவ க தப்ப கிற . இதனால் அந்த 
ெமன்ெபா ள்க ைன உ வாக்குவ டன் தம  கடைம ந் வதாக பலர் 
க கின்றனர். மக்க ன் இவ்வாறான ெமன்ெபா ள்க ைன காட்சிப்ெபா ள்களாக 
பார்க்கிறார்கேளயன்  பாவைனக்கானதாக உணர ல்ைல. 
 
எவ்வா  சகல த ழ் மக்க ட ம் இந்த த ழ் ெமன்ெபா ள்கைள ெகாண் ேசர்க்கலாம். 
இந்த த ழ் ெமன்ெபா ள்கைள மக்க டம் ெகாண் ேசர்க்க ேவண் மானால் 
தலாவதாக அவற் ைன ச யான ைற ல் வ ைசப்ப த்  அைனவ ம் 

ெத ந் ெகாள் ம்வைக ல் ைவக்கேவண் ம். ேம ம் மக்க ன் ேதைவகள் அ ந்  
அவற் ைன ர்த் ெசய்யக்கூ யான ெமன்ெபா ள்க ைன உ வாக்கேவண் ம். 
அ மட் மல்லாமல், க ப்பாவைன மற் ம் த ழ் ெமன்ெபா ள்கள் ெதாடர்பாக 
மக்கள் ப் ணர் ைன ஏற்ப த்தேவண் ம். 
 
பாவைனயாளர்க டம் இ ந்தான ச யான ன் ட்டம். 
இைவ எல்லாவற் ற்கும் ேமலாக, தற்ெபா ள்ள ெமன்ெபா ள்க ன் 
பாவைனயாளர்க டம் அைவெதாடர்பான ச யான ன் ட்டங்கைள ெபற்  
பாவைன ள்ள ெமன்ெபா ள்க ைன உ ய ைற ல் ேமம்ப த் வ ம் ஒ  
பய ள்ள ெசயற்பா . 
 
ேம ம், லத் ல் உள்ள த ழர் (இலங்ைக, இந் யா), லம்ெபயர் த ழர் என இரண்  

களாக த ழ் ெமன்ெபா ள் பாவைனயாளர்கைள  பார்க்கலாம். த ழ் ெமன்ெபா ள் 
ெதாடர் ல் இந்த இரண்  ன க்குமான ேதைவகள், பாவைன ைற என்பன க ம் 
மா பட்டைவ. அதைன க த் ல்ெகாண்  எவ்வாறான ய ெமன்ெபா ள்க ன் 
உ வாக்கம் ெதாடர்பான க த் க்கள். 
 
ெமாத்தத் ல், க  மற் ம் இைணயப் பாவைன ல் த ழ் ெமன்ெபா ள்க ன் 
இ ப் ம் பாவைன ம் என்ப  ெதாடர்பாக ஆராய்வதன் லம் தற்ேபா  உள்ள த ழ் 
ெமன்ெபா ள்கைள ச யான மக்கள் பாவைனக்கு ெகாண் ெசல்வ டன் மக்க க்கு 
ேதைவயான ச யான ய த ழ் ெமன்ெபா ள்கைள உ வாக்குவ ம் கவனத்ைத 
ெச த்த ம். 
 
 


