பெயர் சூட்டும் ொரம்ெரியம்
By: நயீம் சையத்
ஜா என நாம் அசைக்கும் ஒரு பெயரில் என்ன இருக்கிறது? வேறு

“வ ா

பெயரில் கூட அது நறுமணமாகத்தான் இருக்கும்..."
ஜூலியட்

என்ற

தத்துேத்சத பேளிப்ெடுத்தினார்.

காதல்

காேியத்தில்

என வ ாமிவயா

வேக்ஸ்ெியர்

தன்

ஒரு வேசள அது காதலர்களுக்கு பொருத்தமாக

இருக்கலாம்.

ஏபனனில் காதலுக்கு கண்ணில்சல என்ொர்கவள, அதுவொல் காதும்

இல்சல.

இருந்திருந்தால்,

காதலர்

சுதாரித்துக்பகாண்டிருப்ெர் அல்லோ?

மற்றேருசடய

அறிவுச சயக்வகட்டு

எப்ெடிவயா காதலிக்கும் ஒருேனுக்கு

பெயர்

என்ன, அேள் பதரு நாய் கூட மனசத கேர்ந்து தான் இருக்கும்.
நாம் அறிந்த ைம்ெி தாயப்ெடி, ேட்டிலுள்ள
ீ
தாத்தா, ொட்டி வொன்ற

பெரியேர்கள், ைில

வந ம் பெற்வறார்கள் குைந்சத ெிறந்த ஒரு ோ த்திலிருந்து மூன்று மாதம் ேச
கூட

"பெயரீட்டு

வைகரிக்கப்ெட்ட

ேிைா"

என்ற

பெயர்களில்

ஒரு

ஒன்சற

ேிைாவுக்கு

வதர்ந்பதடுத்து

ஏற்ொடு

பைய்து,

குைந்சதக்கு

முன்வெ

சூட்டுவோம்.

குடும்ெத்தில் இருந்த பெரியேர் பெயரும் சேத்து ேிடுேதுண்டு, ஆளுக்கு ஒரு பெயர்
ைஜ்ஜஸ்ட் பைய்து, அசத சூடாமலிருந்தால், ேருத்தப்ெடுேதுமுண்டு. ெல பெயர்கசள
ைீட்டில் எழுதி மடித்து, குலுக்கல் வொட்டு எடுத்து, ேந்த பெயச
சூடுேதுண்டு.

அப்பொறுப்செ

பெற்வறாரிடம்

கூட ெிள்சளக்கு

தந்துேிட்டால்,

அேர்களுக்கு

இடப்ெடாத, அருசமயான பெயர்கசள முன் கூட்டிவய வதர்ந்பதடுத்து சேத்திருப்ெர்.
அது

அேர்களுசடய

காதலர்

பெய ாகவோ

நண்ெர்களில்
கூட

ஒருேருசடய

இருக்கும்.

தான்

பெய ாகவோ, அல்லது, ெசைய

மதிப்வொர்

அயலார்

அறிவுறுத்தும்

பெயர் கூட ைற்றும் பெற்வறாச யும் குடும்ெ பெரியேர்கசளயும் ைட்சட பைய்யாமல்,
ைிலர்

சேத்து

ேிடுேதுண்டு.

இந்தப்பெயர், பெண்ணாக

குைந்சத

இருந்தால்

ெிறக்கும் முன்வெ, ஆணாக இருந்தால்

அந்தப்பெயர்

என

தீர்மானித்துக்பகாள்ெேரும்

உண்டு. என்சனப்வொல் ைிலர், மசனேி யார் என்று பதரியாமவலவய திருமணத்திற்கு
முன்வெ, குைந்சதகளின்
எப்ெடி

இருந்தாலும்

பெயர்கசளயும்
சேக்கப்ெடும்

குறித்து

பெயர்

சேத்துக்பகாள்ெேரும்

அர்த்தமுள்ளதாயும்,

உண்டு.

பைால்ேதற்கு

சுலெமாகவும் இருந்தால் ைரி.
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பெயர் சேத்து ேிட்டு, அபமரிக்கர் வொல் அசத ைிசதத்து அசைப்ெது ைரியல்ல.
ெிள்சளக்கு பகாடுத்த பெயர் அசைக்கப்ெடவேண்டும். அல்லது, அசைக்கவேண்டிய
பெயர்தான் இடப்ெடவேண்டும்.
என்று

வகட்வடன்.

அதற்கு

ஒரு நாள் ஒரு மாணேனிடம் உன் பெயர் என்ன
அேன்

"ேிசு"

என்றான்.

"நல்ல

சுலெமாக இருக்கிறது, எழுத ெடிக்கவும் சுலெவம..." என்வறன்.
"இல்சல
பேளியில்
என்றான்.

ைார், என்
என்

பெயர்

உற்றார்

ேிசுோமித்தி ன், ேட்டில்
ீ

உறேினர்

என்சன

பெய ப்ொ, மிகவும்

அந்தப்செயன் உடவன,

என்சன

"மித் ா"

"ேிசு"

என்றும்

என்றும்,

அசைப்ொர்கள்."

"ெள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பைால்ோர்கள்..." என வகட்டதற்கு, அேன் " நான்

பகாழு பகாழு என்று இருப்ெதால், என்சன "மதன் மித் ா" என்றும், ைிலர் 'அமுல்
வெெி" என்றும் அசைப்ெதுண்டு"

என்றான்.

பெயர் ஒன்று இருக்க, அசத யாரும்

ைரியாக அசைக்காததன் கா ணவம நாம் நமது பெயச

சுருக்கி பைால்ேதால் தான்.

நான் ஒரு ைமயம் என் நண்ெர்களுடன் வெைிக்பகாண்டிருக்கும் பொழுது, ஊர்ப்பெயர்கள்
ஒரு

முக்கிய

மனிதரின்

புகழ்பெற்றேருக்கு,

ஒரு

பெய ால்

ஊரின்,

அசைக்கப்ெடுகின்றனோ

அல்லது,

நக த்தின்

பகாடுக்கப்ெடுகிறதா என்ற ேிோதம் ஏற்ெட்டது.

அல்லது

அல்லது,
நாட்டின்

அந்த
பெயர்

வதா ாயமாக வகட்வொமானால்,

ஒரு இடத்திற்கு, அது ஊ ாக இருந்தாலும் ைரி, நக மாக இருந்தாலும் ைரி, அல்லது
ஒரு ைாசலயாக இருந்தாலும் ைரி, அசேகளுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு நெரின் பெயர்
தான் சூட்டப்ெடுகிறது.

அவத வந த்தில், ைற்று ேிலகி வயாைித்வதாமானால், மக்கள்

தன்

பெயர்

பைல்ேங்களுக்கு

சூட்டும்

ைரித்தி வம,

சுோ ஸ்யமாக

இருப்ெசத

அறியலாம்.
மக்கள்

பெயரிடும்

ெணிபுரியும்

ெல

ொ ம்ெரியத்சத

வமற்பகாண்டு

நாட்டேர்களுடன்

அலைிப்ொர்க்க, நான்

உச யாடிவனன்.

முதலில்

என்

என்னுடன்
கண்ணுக்கு

பதன்ெட்டது ைில ஆப்கானிஸ்தான் குடிமக்களும் ைில ைீக்கியர்களும் தான்.

நாட்டு

நிசலசமசயப்ெற்றி வெைி, வெச்சை திசைமாற்றி, அேர்கள் பெயர் சூட்டுேசதப்ெற்றி
உச யாடிவனன்.
ேசகசய

கா ணம், ஆப்கானிஸ்தானியர், எளிதில் உணர்ச்ைிேைப்ெடும் மக்கள்

வைர்ந்தே ாேர்.

ஞாெகார்த்தமாய்

அேர்

பெயர்

தம்

சூட்டும்

குைந்சதகளுக்கு
ேிதத்திலிருந்வத

நடந்த

ைம்ெேங்களின்

ஒருேர்

இசத

அறிந்துபகாள்ளலாம். உதா ணத்திற்கு ைில ேருடங்களுக்கு முன் ஆப்கானிஸ்தானில்
பெரிய

பூகம்ெம்

ஏற்ெட்டு

நிசறய

மக்கள்

ெலியாயினர்.

அந்வந ம்

ெிறந்த

குைந்சதகளுக்கு அேர்கள் "ஜல்ஜலா கான் (Zalzala Khan) என பெயரிட்டனர். ஜல்ஜலா
என்றால் நில நடுக்கம் என அர்த்தம். கடல் ெி யாணத்தில் ெிறந்திருக்கும் ெிள்சளகள்
ெலருக்கு "தர்யா கான்",

ைமுத்தி

ேைியில் ெிறந்திருந்தால், அசேகசள ைமுந்தர்

கான் எனவும் பெயரிடுோர்களாம்.

“நல்ல வேசள, நீங்கள் இந்தியாேில் இல்சல,

இருந்திருந்தால், இங்வக ஓடும் இ யிலிலும் ெஸ்களிலும் ெிறக்கும் குைந்சதகளுக்கு
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ெஸ் கான் என்வறா

யில் கான் என்வறா பெயரிட்டு ேிடுேர்கள்”
ீ
என கூறிவனன்.

அேரும் ைிரித்துக்பகாண்டு அைட்சடயாக ேிட்டுேிட்டார்.
ெல நாடுகளில், கலாச்ைா த்திற்கு தகுந்தது வொல் ேிைித்தி

ைம்ெி தாய முசறப்ெடி

ைிசுக்களுக்கு

ைம்ெி தாயப்ெடி, ெிறந்த

பெயரிடுேர்.

குைந்சதயின்

அக்குைந்சதயின்
மிங்"

இருக்கும்

எதாேது

பொருசள

அதனால் ஏற்ெடும் உவலாக / தி ே
பெய ாக

ஆனால் உண்சமயாம்!
'ைிங்

வகள்ேிப்ெட்டேச , ைீன

தசலமாட்டில்

தள்ளிேிடுோர்களாம்.
தான்

நாம்

அசமயுமாம்.

கீ வை

ஒலி (metallic/liquid sound)

அபூர்ேமாகத்தான்

இருக்கிறது,

ஒரு ஸ்பூன் (ஸ்டீல் க ண்டி) கீ வை ேிைந்து உண்டாகும்

அல்லது, "கிளிங்

ொங்"

என்ற

ஒலி

தான்

குைந்சதயின்

பெய ாக

இருக்குமாம்! தப்ெித்தேறி, ஒரு டம்ப்ளவ ா, அல்லது ஒரு ஸ்டீல் ஜக்வகா ேிழுந்தால்,
பெயர்

"ப்லாங் டாங்" என்று ஆகிேிடக்கூடும்.

ைற்று வயாைித்துப்ொருங்கள், அந்த

ைம்ெி தாயத்சத நாம் ஒரு வேசள ெின்ெற்றி, நம் ஊர்களில் ெிறக்கும் குைந்சதயின்
தசலமாட்டில்

சேத்திருக்கும்

குைந்சதகளுக்கு

சூட்டிேிடும்

பொருள்கள்
பெயர்கள்

கீ வை

ேிழுந்தால்,

என்னோயிருக்கும்?

நாம்

ஒரு

நமது

பொருளா

குைந்சதயின் தசலமாட்டில் இருக்கிறது, யப்ெப்ொ?
நாம்

குைந்சதயின்

இசறேன்
செகள்,

தான்
ஏன்

தசலமாட்டில்
அறிோர்.

என்று

இருக்கச்பைய்யோம்.
குைந்சதசய

சேக்கும்

அரிைி, வகாதுசமயால்

வகட்டால்,
ஒரு

குைந்சதயின்

இரும்புத்துண்டு,

பநருங்காமலிருக்க

அது

வகரியர், பெௌடர்

பொருள்கசள

உருண்சடயான

தசலசய

உருண்சடயாக

பேந்நீர்

ஜால் ா பைட்,

டப்ொ, மந்திரித்து

அந்த

நி ப்ெப்ெட்ட

ஏபனனக்வகட்டால்

வதசேயாம்.

அழுதால், அதன் கேனத்சத திருப்ெ ஒரு
ஸ்பூன், டிென்

ேிைித்தி மான

தீய

ைக்திகள்

ப்லாஸ்க், குைந்சத

ஸ்டீல் டம்ப்ளரில் ஒரு

ோங்கிய

தாயத்து, ஹனுமான்

ைாலிஸா, பகாலுஸு, வமாதி ம், கிச ப் ோட்டர், வதன் ொட்டில், இன்னும் பைால்லோ
வேண்டும்? துணிமணிகளுடன் எண்ணற்ற எத்தசனவயா பொருட்கள்.

இப்பொருள்கள்

கீ வை ேிழுந்தால், குைந்சதக்கு எந்த மாதிரி பெயரிட முடியுவமா பதரியேில்சல.
ஒரு

நாள்

நான்

ேிடுமுசறயில்

என்

ஊருக்கு

பைன்றிருந்வதன்.

வேசலயாக அருகிலுள்ள கி ாமத்திற்கு வொகவேண்டியதாயிற்று.
ஒரு ைந்வதாேமான ேிேைாயி குடும்ெத்சத ைந்தித்வதன்.
ேயல்

வேசலக்குப்ெின்,

பகாட்டசகக்கு
நிலத்தின்

ஒரு

அருகில்

ைினிமாப்ெடத்தின்
ொட்டுக்கசள

மாசலயில்

ெடமும்
சுற்றி

அருகில்

தேறாமல்

அமர்ந்து

அசனேரும்

கசதசயச்பைால்லி,

ொடிக்பகாண்டும்

ொர்க்க

ைிரித்தெடி,

இருந்தனர்.

ஒரு

அக்கி ாமத்தில்,

நாள் முழுக்க கடினமான

அல்லது

தூ த்திலுள்ள

ைினிமா

அேர்கள் பைன்றுேிடுேர்.
முந்திய

மாசல

ேைனங்கசள

அங்வக

மும்மாதக்குைந்சதயும் உறங்கிக்பகாண்டிருந்தது.

ஏவதா

ஒரு

கண்டு

தன்
ேந்த

வெைிக்பகாண்டும்

தாயின்

மடியில்

ஒரு

"குைந்சத அைகாக இருக்கிறவத,
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பெயர் என்னாம்மா..." எனக்வகட்வடன்.
கமல், உங்களுக்கு

ைற்றும் தாமதமின்றி உ த்த கு லில், " ாஜ்

பதரியுமா, அேன்

பெயர்

ெதிலளித்தாள் அக்குைந்சதயின் தாய்.
அக்குைந்சதயின்

ைவகாத

ாஜ்

கமல்",

என்று

பெருசமவயாடு

எனக்கு ஆச்ைரியம் தாங்க முடியேில்சல.

ைவகாதரிகளின்

பெயர்

முனியாண்டி,

மாரியம்மா,

ைசடயப்ென் என இருக்கும் பொழுது, வதங்கி நிற்கும் தண்ணரில்
ீ
மலர்ந்த தாமச ,
அதுவும்

ாஜ தாமச

என பெயரிட்ட தாய்க்கு ோழ்த்து கூறிவனன்.

இருப்ெினும்,

என்

ேியப்செ

பெயரிட்டது"

என வகட்வடன்.

அடக்க

முடியாமல்,

இவ்ேளவு

"யார்

அக்குைந்சதயின் ொட்டியார் குைந்சதக்கு பெயரிட்ட

ைாதசனசய பெருசமயாக தன் ெக்கம் வைர்த்துக்பகாண்டார்.
புதிதாக

திறக்கப்ெட்ட

அைகான

ைினிமா

திவயட்டரின்

பெயர்

"அருகிலுள்ள ஊரில்

தான்

திறக்கப்ெட்ட நாளன்று தான் என் வெ ன் ெிறந்தான்.

' ாஜ்

கமல்',

அது

அதன் ஞாெகார்த்மாகத்தான்

குைந்சதக்கு " ாஜ் கமல்" என்று பெயர் சூட்டி ேிட்வடாம், நல்லா இருக்கா?” என ைற்று
நிமிர்ந்து

முன்னுக்கு

ைாய்ந்தெடி

வகட்டார்

அந்த

அம்சமயார்.

"ப ாம்ெவும்

அரும்ம்ம்சமயா இருக்கு…" என்று ஒப்புக்பகாண்வடன்.
ைரி, இது தான் இப்ெடி என்றால், ேிேயம் இத்துடன் நின்று வொகேில்சல. அசனத்து
ஊர்களிலும் ெஜார், ெஸ் ஸ்டான்ட், மூன்று,

நான்கு ைாசலகள் ைந்திக்கும் இடத்தில்,

ெைங்குடியினர், குறேர் மற்றும் மசலோழ் மக்கள் தன் குல ேியாொ மான மயில்
எண்பணய், மூலிசக
ெலன்கசள

கூேி

முடியாது.

அசைத்து

இது

மாநிலங்களிலும்
யா ாேது,

மருந்துகள்

சேத்திருப்ெர்.
எண்பணய்

அசனத்து

அன்றாடம்
எந்த

ஒரு

ேியாெரி

எண்பணய்யிவலவய
நன்றாக

ேிற்று

இருக்கவே

நாட்டிலும்

என்

ஒரு

முழு

ஊரில்

அப்ெடி

வந ம்

நின்று

இருந்திருக்க

ஆந்தி ,

இருக்கிறது.

ஊரின்

மயிசல, ெிப ஞ்ச்

சேத்திருந்தார்.

ைற்று

வக ள,

தான்

ஒரு

ெ ப்ெி, அதன்

ொர்க்காமல்

வகட்டறிந்ததுண்டா?

ெிறந்தாவ ா, அந்த

ைமயம்

ைாசலவயா த்தில்
நீங்கள்

பகாண்டு

பெயச

ஊரில்

ஊற

ேருேசத

தமிழ்

நடந்து

அப்ெைங்குடியினர்

அவநகமாக, யார்

ஆகியேற்சற

கர்னாடக

இது

வகட்டுப்ொருங்கள்,

பெய ாகத்தான்
மூலிசக

ஃெிச

அேருசடய

ேச

அேர்கள்

மற்றும்

(French Fry)

மயில்
பைய்து

மார்பகடிங்

ஸ்சடல்

40-க்கும்

வமற்ெட்ட

கேனித்வதன்.

மூலிசககசள அேர் சேத்திருந்தவதாடு அதன் பெயர்களும் அேருக்கு மனப்ொடமாக
இருந்தன.

அேர்

தன்னிடம், அேர்
ஏற்றது

என

பெயர்

ஏவதா

சேத்திருக்கும்

நிசறய

வநாட்டீஸ்

ஒரு

ஊரின்

பெய ாகத்தான்

மூலிசககள், எந்பதந்த
அச்ைடித்து

இருந்தது, அேர்

ேியாதிகளுக்கு

சேத்திருந்தார்.

அதில்

அசே

பகாட்சட

எழுத்தில், தன் பெயருக்கு ெின், "மசலக்கள்ளன் மகன்" என அச்ைிட்டிருந்தார்.

"இது

என்ன இப்ெடி அச்ைிட்டிருக்கிறீர்கள்..." என வகட்வடன். அதற்கு அேர், "ெடிக்க பதரியாது
ைாமிவயாவ்..." என்ன என்று நீங்கவள பைால்லுங்வகா..." என்றார்.

உங்கள் பெயருக்கு
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கீ வை

"மசலக்கள்ளன்

மகன்"

என்று

ைரியாகத்தான் அச்ைிட்டிருக்கிவறன்..."

எழுதியிருக்கிறவத...!"
என்றார் அேர்.

என்வறன்.

"ஆமாம்,

"மசலக்கள்ளன் என்றால்...."

என்று ைற்று தயங்கியவொது, அேர் கூறினார், "…ைாமிவயாவ், எங்கப்ொ 1954 - ல் MGR
ெடம் "மசலக்கள்ளன்" ரிலீஸ் ஆன ைமயத்தில் ெிறந்தார்.
அேருக்கு மசலக்கள்ளன் என பெயரிட்டு,

ஆகவே என் தாத்தா

இன்னிக்கும் அேர் ப ாம்ெ ஃவெமஸ்....

ைாமிவயாவ், பதரியுமா...?" என்றார் பெருசமவயாடு.
அப்பொழுது

எனக்கு

ஒரு

வயாைசன

வதான்றியது.

ஒருவேசள

இந்த

ைம்ெி தாயப்ெடி, ெம்ொயில் ோழும் மக்கள் தன் குைந்சதகளுக்கு ைினிமா திவயட்டரின்
பெயச

சேக்கவேண்டியிருந்தால்,

ஹவுஸ்",

"அப்ஸா ா"

அப்பெயர்கள்

"மினர்ோ"

பெயர்களான, "ஸ்படர்லிங்",

" ாக்ஸி"

என்னோய்
மற்றும்

இருக்கும்.

ைற்று

"ெீலா

ேிசலயுயர்ந்த

“நியூ எம்ெயர்" “ரீகல்” எனவும், ஒரு வேசள இ ட்சட

குைந்சதகள் ெிறந்து ேிட்டால், அசேகளுக்கு, "கங்கா - ஜமுனா, ைத்யம் - ைிேம் சுந்த ம்,

எனவும்

பெயரிட்டிருப்ெர்

வொலும்!

அப்ெடி

ைினிமா

பெயர்

சேக்கவேண்டியிருந்தால், இந்தியில், ஆோ ா (aavaaraa), வலாஃெர் (Loafer), ப்லஃப் மாஸ்டர்
(Bluff Master), ஜுேல் தீஃப் (Jewel Thief), தீோனா (Deewana), "ெவடாைன்" (padosan) என்றல்லோ
பெயர்கள் இருந்திருக்கும்!
அடுத்து, 1990 ேது ஆண்டு, ைத்தாம் ஹுஸ்வஸன் குசேத் நாட்டின் மீ து ெசட எடுத்து
அபமரிக்காவுடனும் வமாதினார்.

அப்வொச த்பதாடர்ந்து, ெலர் தன் குைந்சதகளுக்கு

ைத்தாம் ஹுஸ்வஸன் என பெயரிட ஆ ம்ெித்து ேிட்டனர். 1995 - ம் ஆண்டு ோக்கில்
ஒரு நாள் என் குைந்சதயின் ப்ச பமரி ஸ்கூலுக்கு பைன்றிருந்வதன்.

பெற்வறார்

ெலவெர் தன் குைந்சதகளுடன் அேர்கசள ெள்ளிக்கூடத்தில் LKG, UKG கிலாஸ்களில்
வைர்க்க

ேந்திருந்தனர்.

அமர்க்களம்.

என்ன

பெயர்கசள

எழுத

பெற்வறாரில்

ெலர்

ெள்ளிக்கூடத்தின்
பைய்தி

ெள்ளி
தன்

என

இருந்திருந்தால்,

குைந்சதயின்

ஆனால்

அேர்கசள

ேந்திருப்ெவதா

பெயருடன்.

பெயச

டஜனுக்கு

வொதாபதன்று, உலகபமங்கும்
குைந்சதகளின்

பதாடர்ந்து சேத்தனர்.

வகட்டால்,

அறிேித்தனர்.

பெயர் பகாண்ட இ ண்டு அல்லது மூன்று வெர்

ஆகவே, ெிரின்ைிெல்

அல்லாதார், தன்

என்வற

ஒவ

குைந்சதயின்

கா ணம்

"ைத்தாம்"

ேகுப்புகளில்
வமல்

தான்

ஒரு

நிசறய

பெயர்கசள

வைர்த்துக்பகாள்ளலாம்.

"ைத்தாம்

ஹுஸ்வஸன்"

வொர்களத்சத

உண்டாக்க முடியாது என பெற்வறாரிடம் கூறி அன்ொக
அது

வொல்

மறுத்தனர்.

பேவ்வேறு

ஒரு

அலுேலகத்தில்

ொர்த்தால், பகாடுத்தது

நிர்ோகத்தினர்

ெி ச்ைிசன என்ன பேன்றால், ஒவ

அட்மிேன்

என்ற

ெள்ளிக்கூடத்தில்

அடம் ெிடித்தார்.

வெர், முஸ்லிம்
"ஒஸாமா"

மற்றும்

என்று

ைில

முஸ்லிம்
ேருடங்கள்

இதில் ேிவைேம் என்னபேன்றால், ெிலிப்சென்ஸ் நாட்டேர்

ஒருத்தர், தன் குைந்சதக்கு "ஒஸாமா ெின் லாதின்" என பெயர் சூட்டினார்.

நீங்கள்
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ஒரு கிறிஸ்துேர், ஏன் இந்த பெயச

சேத்தீர்கள் என வகட்டதற்கு, அேர் முன்பு

வேசல பைய்து ேந்த ேசளகுடா வதைம் ஒன்றில், ஒரு அபமரிக்க ஆெிஸருடன்
ஏற்ெட்ட

அேருசடய

வகாெத்சத

கைப்ொன

தீர்த்துக்பகாள்ள,

பெயரிட்டுள்ளா ாம்.
லாதின்"

தன்

இதன்

நண்ெரும் தன் குைந்சதக்கு
என்ெசதயும்

அனுெேத்திற்கு

ெைிோங்கும்

குைந்சதக்கு

பொருட்டு,

அபமரிக்க

ேிவ ாதியின்

பதரிந்த

ஒருத்தருசடய

பதாடர்ச்ைியாக, எனக்கு

"ஒஸாமா" என பெயரிட்டு, அவ ெிய முசறப்ெடி

ெின்னால்

வைர்த்துேிட்டார்.

தன்

என்

நண்ெர்

அதற்கு

"ெின்

அேச

அணுகி, "ஜனாப், உங்கள் பெயர் ோஹ் நோஸ், ெின்வன ஏன் தன் குைந்சதக்கு "ெின்
லாதின்"

அதாேது

அந்தப்பெயச

உசடய

சுட்டிக்காட்டியதும்,

இல்சலயாம்.
இருந்தசத

"லாதின்

மகன்"

அேர்

என

அசடந்த

அேர் உடவன மகனுசடய பெயச
"ஒஸாமா

ெின்

ோஹ்

பெயரிட்டிருக்கிறீர்கள்....", என
வகாெத்திற்கு

எல்சலவய

"ஒஸாமா ெின் லாதின்" என்று

நோஸ்"

என

திருத்திக்பகாண்டா ாம்.

உணர்ச்ைிேைப்ெடுேதிலும் கேனக்குசறசே ொருங்கள்.
ைில வெர் தன் ெிள்சளகளின் பெயச , புகழ்பெற்ற அ ைியல் ோதிகளின் பெயச வய
சேத்துேிடுகின்றனர்.
பதாைிற்ைாசலயில்

இந்த ேரிசையில், ெம்ொயில் ஒருத்தச

ெணிபுரியும்

அேர்

ெ ம

ஏசையாக

ைந்தித்வதன்.

இருந்தாலும், நாட்டுப்ெற்று

உள்ளே ாகவும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் பகாண்டே ாகவும் இருந்தார்.
வொல்

அேருக்கு

ெிள்சள.

மூன்று

குைந்சதகள், இருேர்

ஒரு

ஆண்

மாணிக்கம்

ெிள்சளகள், ஒரு

பெண்

அசனேரும் தன் ெதின்ம ேயசத எட்டிக்பகாண்டிருந்தனர். அேர் தன்

பைல்ேங்கசள
இசளயேன்

எனக்கு அறிமுகம் பைய்து சேத்தார்,
பெயர்

'வநரு',

பெண்

ெிள்சளயின்

"பெரியேன் பெயர், 'காந்தி',

பெயர்

'இந்தி ா'

.."

என்றேர்

பதாடர்ந்து, "....ஆனால் இந்தி ா காந்தி, எமர்பஜன்ஸி பகாண்டு ேந்து, அேர் பெயர்
பகட்டு வொனதால், தற்ைமயம், மகளின் பெயச
என்றார்.

'ொஞ்ைாலி ' என மாற்றி ேிட்வடன்.."

"'ொஞ்ைாலி' என்ெது ஐந்து கணேர் பகாண்ட ஒரு 'மஹாொ த்' கசதயின்

வகவ க்டர், என்ற உண்சமசய பைான்னதும், அேர் தன் முகத்சத சுளித்துக்பகாண்டு,
திரும்ெிொ ாமல் நசடசய கட்டினார்.
தீண்டாசம

என்ற

இன

பேறிக்பகாள்சக

(Apartheid)

முற்றிலும்

பேறுக்கப்ெட்டு

உலகத்தில் புறக்கணிக்கப்ெட்டு ேந்தாலும், ெிரிட்டிஷ் மக்கள் எவ்ேளவு கலர் பேறி
ெிடித்தேர்

என

வொதுமானது.

அறிந்து

பகாள்ள, அேர்

தம்

பெயர்

சேத்துக்பகாள்ளும்

ேிதவம

தன் பெயருடன், ேர்ணங்கசள வைர்த்து, தன்சன "மிஸ்டர் ப்ப ௌன்",

“மிஸ்டர் ப்வலக்"

"மிஸ்டர் சேட்" என பைால்லிக்பகாண்டு ெல ேண்ணக்கலசேயில்

மிதக்கின்றனர்.
நான் ஆ ம்ெத்தில் எழுதியது வொல், ஒரு இடத்சத வைர்ந்தேர்கள், தன் பெயருடன்
அந்த இடத்தின் பெயச யும் சேத்துக்பகாள்கின்றனர்.

நீங்கவள ொருங்கள், பூவனகர்,
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வகால்காவுன்கர், வகாலாபுரி, ெிஹாரி, தஹல்ேி, ெனா ஸி, உம்ரி, மதனி
இடத்தின்

பெயர்

இடத்துக்கும்

ஆட்களுக்கு

உள்ளது.

பகாடுக்கப்ெடும்

பொழுது,

உதா ணத்திற்கு,

ஒரு

இத்தாலி

ஆ ாய்ச்ைியாள ான அபமரிபகா (Amerigo Vespucci)

என

ஆளின்

பெயர்

நாட்டின்

வதைிய

என்ெேர் தான் அபமரிக்காசே

கண்டுெிடித்ததால், அேர் பெயச வய அந்த கண்டத்திற்கு சூட்டப்ெட்டதாம்.
வொல், சஹத ாொத், பைகுந்த ாொத், அஹ்மதாொத்.
ோேிங்டன், பைௌதியா
பெயர்கள்.

ஒரு

அவத

உம் ாொத், அபலக்ஸான்டிரியா,

ஆகியசே, தனிப்ெட்டேர்கசள பகௌ ேிக்க, பகாடுக்கப்ெட்ட

இடத்தின் பெய ால் ஆட்கசள அசைப்ெதாக இருந்தால், ேருங்காலத்தில்,

ஆஸ்திவ லியா, ஹானாலுலு, அந்தமான் என்ற பெயர்கசள வகட்கக்கூடும், ஆனால்,
கியூொ, பகாோன்டநாவமா வொன்ற பெயச
ஒரு நாள் காலஞ்பைன்ற முதல்
ஒரு ஊருக்குச்பைன்றார்.

மக்கள் ேிரும்ெப்வொேதில்சல.

இந்திய ெி தம மந்திரி, ஜோஹர்லால் பநஹ்ரூ

என்ன பெயர் என வகட்ட பொழுது, அது "துர்ஜன்பூர்" (பகட்ட

ஜனங்கள் பகாண்ட பு ம்) என பைால்லப்ெட்டது.
பெயச

மக்கள்

ஏன்

அளிக்கப்ெடேில்சல.

சேத்தனர்

அப்பெயச

அசனத்து

வகட்டதற்கு

ைரியான

ேிளக்கம்

உடவன "ஸஜ்ஜன்பூர்" (வநைமான மக்கள் ேைிக்கும்

பு ம்) என மாற்ற உத்த ேிட்டா ாம்.
அசைக்கப்ெடும்

என

வகட்ெதற்வக அருேருப்ொன அந்த

அவ்ேரிசையில், தமிழ் நாட்டில் "வைரி" என

பெயர்கசளயும்

மாற்றி,

நல்ல

பெயர்கசள

பைால்லி

அசைத்தால் அங்வக ேைிக்கும் மக்களுக்கும் பெருசமயாக இருக்கும் அல்லோ?
பொதுோக, இந்தியாேில் அவநகமாவனார், தன் ெிள்சளகசள பைல்லமாகவோ அல்லது
நிஜமாகவோ, உவலாகங்களின் பெயர் சேத்துேிடுகின்றனர். அதாேது, தங்கம்மா, சே
முத்து,

மாணிக்கம்,

வொன்ற

பெயர்கள்.

ஒரு

ைிலர்,

ஆகாயத்தில்

மிதக்கும்

வகாளங்களின் பெயச யும் சூட்டி ேிடுகின்றனர். உதா ணத்திற்கு, சூரியா, ைந்தி ா, தா ா
(நட்ைத்தி ம்) வொன்ற பெயர்கள், அப்ெடிப்ெட்டேர்கள் தன் குைந்சதசய "குரு" என
அசைத்தாலும், "ைனி" என்று பெயர் சேக்க ேிரும்புேதில்சல.
அத்தசன பெயர்கள் இருந்தும், ைிசறச்ைாசலகளில் ஒரு சகதிசய, பெயர் பைால்லி
அசைப்ெதில்சலயாம்.

அங்வக பேறும் எண்கள் தான் அசடயாளம்.

115, 107, 707, 420 என்ற எண்கள்.

ஒரு ைாமர்த்தியமான நெச

சகதி நம்ெர்

நம்ெர் 1 என்வறா நம்ெர் 2

என்வறா பைால்லும் நாங்கள் யாச யும் நம்ெர் 9 என அசைப்ெதில்சல.

நம்ெர் 9

என்றால், அது.... மன்னிக்க வேண்டும்.... யாச யும் புண்ெடுத்த மனம் ே ேில்சல ...
ஆங்கிவலய அ ை குடும்ெத்தில் பெயர்களுக்கு ெற்றாக்குசற வொலும்.

ஒவ

பெயச

ெல தசலமுசறயினர் சூட்டிக்பகாண்ட ேிதத்சத நீங்கவள ொருங்கள், ேில்லியம் I,
ேில்லியம் II, ேில்லியம் III, ேில்லியம் IV... முதலியன.
III, ஜார்ஜ் IV…

ஆகியசே.

ெசைய

பெயச

வமலும் ஜார்ஜ் I, ஜார்ஜ் II, ஜார்ஜ்

திரும்ெ

சேத்துக்பகாண்டால், அேர்
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அசடந்த
வொலும்.

அவத
ெலச

ாஜா எனவும்
ல்

பேற்றி

தமக்கும்

கிட்டும்

என

கனவு

கண்டுக்பகாண்டிருந்தனர்

பகாள்சளயடித்து, ெல நாடுகளின் பூமிசய அெகரித்து, தன்சன

ாணி எனவும் பேட்கமின்றி பெயர் சூட்டிக்பகாண்டனர். ேருடம் 1600 -

பேள்சளயர்களால்

நிறுேப்ெட்ட

முதலாளி ெம்ொசயச்வைர்ந்த

ஈஸ்ட்

இந்தியா

கம்பெனியின்

இன்சறய

ைஞ்ைீவ் பமஹ்தா என்ற ஒரு இந்தியர், “ொம்வெ” என

இருந்த தான் ெிறந்த மண்ணின் பெயர் “மும்செ” என மாற்றப்ெட்டாலும், 350 ஆண்டு
காலம்

இந்தியாசே

ஆண்டு

ேந்த

கம்பெனிசய

அேர்

ோங்கியதால்,

பெயர்

மாற்றினால் இது தான் அத்தசன காலம் இந்தியாசே ஆட்டிெசடத்த கம்பெனி என
ேருங்காலத்தில் பதரியாமல் வொய் ேிடும் என நிசனத்தாவ ா என்னவோ, அசத
பெயர் மாற்றாமல் சேத்திருக்கிறார், கா ணம், அது இப்பொழுது ஒரு அ ைியல் ைா ா
ப் ான்ட் (ேர்த்தக) பெய ாம்.
இவ்ேளவு

ஆழ்ந்த

ைிந்தசனகளுக்கும்,

வொ ாட்டங்களுக்கும்

மத்தியில்,

ஒரு

குைந்சதக்கு சேக்கப்ெடும் பெயர், அது ேளர்ந்ததும், தன் பெயர் தனக்வக ெிடிக்காமல்
இருப்ெசதயும் நாம் காண்கிவறாம்.
எப்ெடிவயா, தன் பெயச ேிட ஒருேருக்கு வேறு இனிசமயான இசை கிசடயாது,
என்ெது தான் உண்சம

_____________________________________
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