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வி.ேகா. சூாியநாராயண சாஸ்திாியார் அவர்கள்
இயற்றிய ற்ெறாகுதி
2. தமிழ்ெமாழியின் வரலா
To
My Beloved and Revered Master
Rev. WILLIAM MILLER, M.A., LL.D., D.D., C.I.E.,
Principal of the Madras Christian College and
Vice-Chancellor of the University of Madras
THIS WORK IS DEDICATED
AS A HUMBLE TOKEN OF LOVE
BY One of his "Boys"
THE AUTHOR.
---------------உாிைம ைர.
கமழினிய வாங்கிலநற் கைலக ெளன் ங்
கடாம்ெபாழிந்திட் டஞ்ஞான மரத்ைதச்சா
யைமதிெகா மில்லர்தம தாிய ள்ள
மாங்கனி* கிாிசரமா யமர்ந்த ேத
மமிழ் நிகர் பாைஷகளி னலகில் பாண்ைப
யகங்ெகாணர்ந் ந ம்ெபா ள்க ளார்ந் ெசல்
தமிழ்ெமாழியின் வரலாற்றங் கைரயின் மாட் த்
தனிமகிழ்ந் விைளயா
ல மன்ேற.

ந்

----------INTRODUCTION
------THOUGH my knowledge of the Tamil Language is so scanty that at first I held
myself absolutely disqualified from complying with Mr. Suryanarayana Sastri's
request that I would write an introduction to this book, yet on his pressing it I could
not deny myself the pleasure of complying with his desire and showing my interest in
the excellent work which he has here done for his native tongue. It has been a
privilege to talk with him over his book and to see how he has assimilated the
methods of Western philologists and has applied them to the study of the Dravidian
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languages. While however he has found his models in the west, no one can fail to
see that his inspiration comes from his love of Tamil and that he has put himself into
the book, with the result that it is fresh and original.
That the book meets a need is certain. As a study of the growth of language in
general from Dravidian point of view it is a contribution to Philology of notable value;
while as a history of the Tamil Language in particular it stands alone. And Tamil is a
language which well deserves such study. It belongs to a group which has a strongly
marked family type, and which, while it has features that seem to connect it, on this
side and on that, with widely differing groups, is also distinguished from all other
groups by features all its own. Its origin still remains to be discovered -- a secret to
reward some scholar patiently treading in the path along which this book points the
way. Its grammar is full of interest and its literature is one which any nation might be
proud. It still has a vigorous life as spoken tongue, and when its emancipation from
the tyranny of the conventions of a dead past is complete it will regain its literary
productiveness. For a long time at any rate it will be the medium in which the
movements and the emotions of the Tamilians will find their real and natural
expression. It must continue the language of the genuine literature of the people. In
English their thought and feeling will move as it were in shackles; in Tamil they will
have the spontaneity and ease and vigour of free movement.
I am not competent to pronounce upon all the details of Mr Suryanarayana
Sastriar's work, but I am convinced that the main lines on which it is constructed are
right. The patient work which I know that he has devoted to the subject for years and
his mastery of the language both as scholar and as poet are a sufficient guarantee
that his illustration of the principles is wide and sufficiently correct.
In the study of Tamil in our Colleges the book will mark an epoch. For it puts that
study upon a better basis, and will begin to do for it what such writers as Trench and
Morris and Skeat did for English a generation or more ago. The author has by it
gained for himself the distinction of being the pioneer in a field into which many will
doubtless follow him. But none of his successors are likely to excel him in the real
usefulness of their work or in their love of the language whose past he here illumines.
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F. W. KELLETT.
----------------

க ைர
"எப்ெபா ள் யார்யார்வாய்க் ேகட்பி
ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப தறி "

மப்ெபா ள்

என்ற தி வள் வனார் தி வாக்கின்ப , இந் ைல அறிவிைடேயார்
காண ற்றால் அவர் இதன்கட் ெபாதிந் ள விஷயங்களின் ெசவ்விைய உள்ளவா
அறிந் தக மதிப்பர் என் ந் ணி ெகாண்ெட ந்ேத யாம் இச்சி
ல் வகுக்கப்
குந்தனம்.
ஒ பாைஷயின் வரலா என்றாெலன்ைன? இதன் ெபா ள் யா ? இ
ேமற்பார்ைவக்குத் ெதளிவான ெபா ள் ெகாண்ட ேபால் ேதான்றாம
ந்த
ேபாதி ம், உய்த் ண மிடத் இதற்கு இ தான்ெபா ெளன் வைரந்
சுட்டலாகும் ப யி க்கின்ற . ேதசசாித்திரம் ேபாலப் பாைஷவரலா கூறல்
இயலா .
இன்னவிஷயம் இக்காலத்தில் நிகழ்ந்தெதன் ம் அதன்பயன் இன்னெதன் ம்
நிச்சயமாகத் ேதசசாித்திரங்கூ ம். பாைஷவரலாற்றிற் காலவைரயைத
கூ வெதல்லாம் உத்ேதச ைற பற்றிேயயாம். மற் , நிகழ்ச்சிவரலா ம் பய
சிறிதள ெதளிவாகக்கூறலாம்.

ம்

ல்களின் வரலா ம் லாசிாியர்களின் வரலா ம் பாைஷ வரலாற்ெறா ேநேர
சம்பந்தப் பட்டனவல்ல. எனி ம் ஓராற்றாற் சிறிதள இைய ண் . அவ்விைய
நிைனவி
க்கேவண் ம். ெபா ள் அறி
க்கும் ஒ களின் ேதாற்ற ம்
ெசால்லாக்க ம் ேபச்சுவழக்கும்- அ

பரவியவா ம் பாைஷயாயினைம ம்,

பாைஷயின் ெந ங்கணக்கும், எ தப்ப மா ம், ஏட் வழக்கும், இலக்கண வரம் ம்,
பாைஷயைமப் ம், ெசான்மர ம், ன்மர மாகிய இைவயைனத் ேம பாைஷ
வரலாற்றின் விஷயங்களாம். இைவகேள இந்
ன்கண் ஆங்காங்கு விாித் க் கூறப்
ப கின்றன. இந்
ன் ெபா ளடக்கத்ைத ஒ
ைற உற் ேநாக்கின்
இந்
னியல் இன்னெதன விளங்கும்
இத்தன்ைமயான ல்கள் ஆங்கிலம் த ய பிறபாைஷகளிற் பல வி க்கின்றன.
மற் த் தமிழ்ெமாழிக்ேகா ஒன்ேற மில்ைல. ஆங்காங்கு வந்தவ ம் ேபானவ ம்
தமிைழப் பற்றித் தத்தமக்குத் ேதான்றியைவகைள வாய்க்கு வந்தப ெயல்லாம்
ஆங்கிலத்தில் ைலக்கு ைல பல த்தகங்க ள் எ தி ைவத்தைவகேள *நிலதலாய்க்
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கிடந்தன. அவற்ைறஆராய்ந்
பாைஷச் சாித்திரம்' என்ப
ெளான் . இதற்குத் தக்க
கண்

பதர்கைளந்

பணிெகாள்வார் அாியராயினர். 'தமிழ்ப்

தமிழிற் கலாகாயகப் பட்டப் பாீைஷப் பாடங்க
ல்கள் அகப்படா மாணாக்கர்கள் தவிப்ப

க்கின்ேறாம். காலஞ்ெசன்ற தீ. மீ. ேசஷகிாி சாஸ்திாியாரவர்கள

'திரவிட

சப்ததத் வம்' என்ற ல் ன்னேர ேயற்பட் ள தமிழிலக்கணங்கைளப் பாைஷ
லைமதிகட்குத் தக்கப மாற்றிப் த்திலக்கணமாக வகுத்தெதான்றாம். அ
ெபா ேநாக்கமாய்ச் ெசல் த ன்றிச் சிறப் ேநாக்காய்ச் ெசான்மரம் ஞ்
ெசால் லக்கண ேம கூறிச்ெசன்ற . ஆகேவ யாம் ேமற்கூறியவா ஒ
ல் ெசய்ய
வி ம்பித் 'தமிழ் ெமாழியின் வரலா ' என்

ம் இந்

ைலப் ைனந்

ெவளியி கின்ேறம். இதன்கண்ேண, ேமற் ல விஞ்ஞானிகள் கண்ட பாைஷ
ன் ைறகளின்ப தமிழ் ெமாழியின் தன்ைம இஃெதன வகுத் க் கூறப்ப கின்ற .
யாம் எம ஆங்கிலக் கல்வியின் பயனாகப் பைழய தமிழ் ற்க த் கள்
சிலவற்ெறா * ரணிப்
க்க த் கள் சில ஆங்காங்குக் காட் யி த்தல் பற்றிப்
ேபரறிவாளர் எம்ைம யிகழா
ன்
வ ம் உற் ேநாக்கி இஃ அைம ம்
அைமயாெதன இ தியிற் கூ க.
தமிழ்
னிைடேய ஆங்கில ேமற்ேகாள்கைள அதிகமாகக் காட் ம் வி ப்பின்றி
வி த்தனம். உதாரணங்களால் ைலப் ெப க்கியவழிப் ெபா வாகப் ப ப்பார்க்குச்
சுைவ குைற ெமன்ெறண்ணி ஆங்காங்கு ேவண் ய விடங்களில்
இரண்ெடா காரணேம காட யி க்கின்ேறம். இன் ம் இந் ைல விாிக்கும் அமயம்
ேநர்ந் ழி விாித்ெத
வாம். இஃ எ
மிடத் எம
ெசய்த தவி ெயா ெபா
ம் மறக்கற்பாலதன் .

'இயற்றமிழ் மாணவர்'

"அறிெவனப்ப வ ேமைதயார் ெசான்ேனான்*நல்" என்ற ெபாிேயார் வாக்கின்ப ,
அறி ைடயார் எம்ைமப் ெபா த்த
வர் என் ந் ணி பற்றி இந் ைல
ெவளியி கின்ேறம்.
வி.ேகா.சூ.
-----------------CONTENTS - ெபா ளடக்கம்.
I. EARLY HISTORY
Ancient India: aborigines during the stone age and the subsequent age: the
Dravidian inroad: the Nagas: the Tamils: the ancient state of the Tamils: the Tamils
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settle themselves in India: the coming of the Turanians (Mongolians, the yellow men
of India): the intermixer of Turanians and Tamil elements; the Tamil language: its
dialects: the relation of Tamil to the Turanian family of languages: the state of
civilization of the Tamils: the migration of the Tamils: the coming of the Aryans; the
origin of the Tamil Alphabet; Tamil and Sanskrit; Sanskrit influence over the Tamil
dialects.
I. ஆதி வரலா .
பண்ைட இந்தியா; கற்கால மனிதர்; உேலாககால மனிதர்கள்; பிறர் வ ைக;
நாகர்கள்; தமிழர்; தமிழர
வ ைக;

பண்ைட நிைலைம; தமிழர் கு ேயற்றம்;

ரானியர்

ரானியர் கலப் ; தமிழ்ெமாழி; தமிழின் வழிெமாழிகள்; தமிழ்

ரானிய

பாைஷயன் ; தமிழாின் நாகாிக நிைல; தமிழர் பர தல்; ஆாியர் வ ைக; தமிழ்
ெந ங்கணக்கு உற்பத்தி; வடெமாழி ெதன்ெமாழி; தமிழின் வழிெமாழிகள்
தி ந்தினைம.
--------------------------II THE INFLUENCE OF SANSKRIT.
The nature of the Aryans: Sanskrit only a dead language; accession of Sanskrit
words in Tamil; Sanskrit borrowed hardly any Tamil words; Sanskrit words adapted in
Tamil; the rise of Buddhism; Tamil high and low; the rise of Jainism; Bilingualism; the
preponderance of the Sanskrit element; Doublets; Tamil grammar modified; Sanskrit
and Tamil grammars organically different; the independence of the Tamil language;
the defects of Sanskrit; Tamil Prosody: how far Tamil is indebted to Sanskrit; the
opinion of the author of the Prayoga Viveka.
II. வடெமாழிக்கலப் .
ஆாியாியல் ; வடெமாழியின் எட்

வழக்குநிைல; வட ெசாற்கள் தமிழிற் க ம்

தமிழ்ெசாற்கள் வடெமாழியிற் காைம; வடெசாற்கள் திாிந்

வழங்கப் பட்டைம;

ெபௗத்தெர ைக; ெசந்தமிழ் ெகா ந்தமிழ்; ைசனெர ைக; மணிப் பிரவாள நைட;
வடெசான் மிகுதல்; இரட்ைடப்பதம்; தமிழிலக்கணந்திாிதல்; வடெமாழி யிலக்கண ந்

7
தமிழ்ெமாழி யிலக்கண ம் ேவறாமா ; தமிழ்ெமாழியின் தனிநிைல; வடெமாழியின்
குைற ; தமிழ் யாப் ; வடெமாழிக்குத் தமிழின் கைடைமப் பா ; பிரேயாக
விேவக ைடயார் கூற் .
--------------------------------------------III. THE THREEFOLD CLASSIFICATION.
The nature of Iyal Tamil; the region where high Tamil prevailed; where low Tamil
prevailed; works in Iyal Tamil; the relation of Iyal Tamil and Natakam; the nature of
Isai Tamil; works in Isai Tamil; the relation of Isai to Natakam; the origin of Nataka
Tamil; Sanskrit influence in Isai Tamil; the scarcity of works in Isai Tamil; the nature
of Nataka Tamil; the importance of Nataka Tamil; the paucity of Nataka Tamil; the
extinction of works in Nataka Tamil; Nataka Tamil produces good effects; the revival
of Nataka Tamil; the existence of Nataka Tamil anterior to the Aryan influence.
III.

வைகப் பாகு பா .

இயற்றமிழினியல் ; ெசந்தமிழ்நா ; ெகா ந்தமிழ்நா ; இயற்றமிழ்
இயற்றமிழ்க்கும் மற்ைறத் தமிழ்கட்கு
தமிழ்

ள்ள இைய ; இைசத்தமிழி னியல் ; இைசத்

ல்கள்; இைசத்தமிழ்க்கும் நாடகத் தமி க்கு

ேதாற்றம்; நாடகவிய
இைசத்தமிழ்

ல்கள்;

ள்ள யிைய ; நாடகத்தமிழின்

ைடயார் கூற் ; இைசத் தமிழில் ஆாியக் கலப் ;

ல்கள் அ கினைம; நாடகத்தமிழினியல் ; நாடகத்தமிழின் சிறப் ;

நாடகத்தமிழின்

ழ்நிைல; நாடகத்தமிழ்

ல்கள் இறந்

பட்டைம; நாடகத்தமிழால்

நன்ைமமிகுெமன்ப ; நாடகத்தமிழ் மீட் ந்தைலெய த்தல்; நாடகத்தமிழ் ஆாியர்
கலக்கு ன்னேர தமிழாிடத் ண்ெடன்ப .
--------------------IV. THE FIVE PARTS OF GGRAMMAR
How language is formed; the constant change of language; the origin of grammar
as a check to the variability of language; Agastyam; Tolkapyam; the three divisions of
Tamil Grammar; Porul Ilakkanam included Prosody and Rhetoric; Prosody separated
itself from Porul thence the fourfold divisions of Tamil Grammar; works of Prosody;
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want of study of Porul; Tamil Rheotirc improved by Sanskrit;works on Tamil
Rheotoric; the fivefold division of Tamil Grammar completed; works treating of the
fivefold division of Tamil Grammar; Pattiyal; metrical Somersaults; the general decay
of Pattiyal and metrical Somersaults.
IV. ஐவைக யிலக்கணம்.
பாைஷயாக்கம்; பாைஷய க்க
அகத்தியம்; ெதால்காப்பியம்;

மா ப தல்; இலக்கணவரம் வகுத்தல்;

வைக யிலக்கணம்; ெபா ளிலக்கணத்தில்

யாப்பணிகளடங்குமா ; யாப் த் தனிப்படப் பிாிந்
யாப்பிலக்கண

ல்கள்; ெபா ளிலக்கண விலக்கிய

ெமாழியால் வி த்தியாதல்; அணியிலக்கண
கூற் ; ஐவைகயிலக்கண ம்

நால்வைகயிலக்கணமாயினைம;
ல்கள்; அணியிலக்கணம் ஆாிய

ல்கள்; சித்திர மீமாஞ்ைச ைடயார்

ற்ற அைமந்தைம; ஐவைகயிலக்கண ங் கூ ம்

ல்கள்; பாட் யல்; மிைறக் கவிகள்; பாட் ய
அறி ைடேயாராற் பாராட்டப்படாைம.

ம் மிைறக்கவிக

ம் ெப ம்பா

ம்

-----------------V. THE ORIGIN AND THE ANTIQUITY OF THE LANGUAGE.
Natural language; sound as an instrument; the various ways in which words are
formed; imitative, emotional, and symbolic; the tongue-help to gesture language; the
decay of gesture language at the increase of tongue-help; pronominal roots;
language a human product; the opinion of the ancient Tamils on the origin of Tamil
language; how intelligibility was possible; what are ancient languages?; Tamil one of
them; the opinion of Valmiki and Vyasa; when language originated; classical writers
on antiquity of Tamil; Kumariland submerged; Haeckel's view.
V. பாைஷயின் ேதாற்ற ந் ெதான்ைம ம்.
இயற்ைகப்பாைஷ; ஒ க்க வி; ெமாழித்ேதாற்றவைககள்; ேபாறல்வைக;
கைலவைக; அறிகுறிவைக; நாவின்ைசைக ைகச்ைசைககட்கு உதவியாெய ந்தைம;
நாவின் ைசைக ேமற்படக் ைகச்ைசைக

ழ்ந் ப தல்; தன்ைம

ன்னிைலப் பகுதி

கள்; பாைஷ மக்காளாக்கப் ெபா ெளன்ப ; தமிழ்ப்பாைஷயின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றி
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ந்ைதேயார்கூற் ; பாைஷ யாவ க்கும் ஒ ங்ேக விளங்கியவா ; ெதான்ெமாழிகள்;
பிறர் தமிழின் ெதான்ைம மாட்சிெகாண்டைம, வால்மீகி வியாச*
பாைஷ ேதான்றிய காலம்; பண்ைடத் தமிழ்

னிவர்கள் கூற் ;

லாசிாியர்கள் கூற் ; கடல்

ெகாள்ளப்பட்ட குமாிநா ; ேமற் லவிஞ்ஞானி ெயா வர் கூற் .
VI. THE INDIVIDUALITY OF THE LANGUAGE.
Each language has an independent charecter; the offshoots of a language vary in
charecter; Malayalam is a dialect of Tamil became independent; the tamil Alphabet
and its defects; the short உ; the different ways of Tamil pronunciation; word
formation; the parts of speech; the classification of gender and its defects;
classifiaction of tense; the present tense; particles; tense classification to suit modern
Tamil; a dialogue;studyof words; the Tamil's knowledge of mathematics; the richness
of Tamil.
VI. பாைஷயின் சிறப்பியல் .
ஒவ்ெவா
தனிப்ப

பாைஷ ந் தனித்தியங்கு ெமன்ப ; தாய்ெமாழி ம் வழிெமாழி ந்

ெபற்றி ைடயன; தமி ம் மைலயாள ம் ேவறாமா ; தமிழின்

ெந ங்கணக்கு; அதன் குைறபா ; குற்றிய

கரம்; உச்சாரணேபதங்கள்;

பகுப்பிலக்கணம்; ெசாற்பாகுபா ; பால்வகுப் ம் அதன் குைற ம்; காலப் பகுப் ;
நிகழ்கால விைடநிைல; பாைஷ நைடக்ேகற்ற காலப்பகுப் ; எல்லாவற்றிற்குஞ்
ெசாற்க ைடைம; ஒ சல்லாபம்; ெசாற்ெபா ளாராய்ச்சி; தமிழர் கணக்கறி ;
தமிழ்ெமாழியின் வாய்ப் ைடைம.
--------------VII. CHANGES IN THE LANGUAGE.
The linguistic 'natural selection'; change of form in words due to negligence,
laziness and economy of time and effort; illustrations; change of word forms due to
distinctions and ease of pronunciation; illustrations; change due to false analogy and
desire for symmetry; decency and euphemism; change due to political fluctuations;
accession of Hindustani words in Tamil classics; diphthongal changes; change in
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long vowels; change due to commercial activities; the differentiation of ர and ற; the
differentiation of ழ and ள; Virasoliyam and Kandapuranam on ழ and ள; the stages of
language; Tamil in the agglutinative-inflectional stage; the rapidity of change;
Generalisation; Specialization; Amelioration; Deterioration; Suggestion Freemasonry
in words; change due to Rhetoric; the development of Grammar; change due to
mistakes in metrical dictionaries; the impossibility of correcting them; the relation
between grammar and literature.
VII.பாைஷ ேவ ப மா .
ேபச்சுவழக்குள்ள பாைஷகள் சதா ேவ ப ெமன்ப ; 'இயற்ைகப்பிாிநிைல'
பாைஷ

ள் ெகாள்ளப்ப தல்; ெசால்

காலச்சு க்கம்,

யற்சிச்சு க்கம்

வஞ் சிைததல்; ெபாச்சாப் , ேசாம்பல்,

த ய காரணங்கள்; ம உ, உச்சாிப் ரலம்

காரணங்கள்; ெமாழியி திப்ேபா ; ேபா ெயாப் ைம, அழகு வி ப்பம்

த ய

த ய

காரணங்கள்; இலக்கணப்ேபா ; இடக்கரடக்கல்; மங்கலம்; இராஜ்ய மா பாட் க்
காரணம்; இந் ஸ்தானிச் ெசாற்கள் இலக்கியங்களி ேலறினைம; சந்தியக்கரங்கள்;
ெநட் யிர்களின் நிைலப்ேபற் க்குைற ; வாணிகக்காரணம்; ரகர றகரேவ பா ;
ழகரளகரேவ பா ;

ரேசாழிய ங் கந்த ராண ம்; ழகர ளகரங்கைள

ஒ வைகப்ப த்திச் ெசய்ைகெசய்தல்; பாைஷநிைலகள்; தமிழ் ெதாடர்நிைலயினின்
உ

நிைலக்ேககும் நிைலயி

த்தல்; ேவ பாட் ன்விைர ; ஏட் வழக்கும்

ேபச்சுவழக்கும் ேவ ப தல்; ெபா ப்பைட நியமம்; சிறப் ப்பைட நியமம்; ெபா ள்
ற்றி
கு

ம் ேவ ப தல்; உயர்ெபா ட்ேப ; இழிெபா ட்ேப ; குறிப் ச்ெசாற்கள்;

உக்குறி; அணிவைகயான் ேவ ப தல்; இலக்கணத்தினியக்கம்; நிகண்

ெசய்பிைழ இலக்கிய ேம தல்; அவற்ைறத் தி த்தலாகாைம; இலக்கிய
விலக்கணவிைய .
---------------VIII. THE RANGE OF THE LITERATURE
Civilization enriches literature; the dignity of language; periods of literature; Early
period; before 100 A.D; mediaeval period; I.A.D. 100 to A.D.600. II A.D.600 to A.D.
1400; modern period; 1400 A.D. upwards; a bird's eye view of the literature of the
three periods.
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VII.

ற்பரப் .

பாைஷயின்

ற்பரப் நாகாிகவி த்திக்குத் தக்கப

ேவ ப ெமன்ப ;

பாைஷயின் ெகௗரவம்; காலப்பிாி ; ஆதிகாலம் - கி.பி. 100 க்கு
இைடக்கால

ற்பகுதி - கி.பி. 100

இைடக்காலப் பிற்பகுதி - கி.பி. 600
- கி.பி. 1400
இயல் .

தற் கி.பி. 600 வைரயி

ள்ள காலம்.

தற் கி.பி. 1400 வைரயி

தல் இற்ைறநாள் வைரயி

ற்பட்ட காலம்;

ள்ள காலம்; பிற்காலம்

ள்ள காலம்; இம் க்காலத்

ல்களின்

----------IX THE REFORM OF LANGUAGE.
The slow adaptation of language to the growth of civilization; the indispensability of
reform; perspecuity of style; limitation of Sandhi; the adoption of punctuation; the
introduction of foreign words.
IX. பாைஷயின் சீர்தி த்தம்.
தமிழ்ெமாழியின் வளர்ச்சி நாகாிக வளர்ச்சிக்குத் தக அைமயாைம; சீர்தி த்தம்
இன்றியைமயாைம; ஏட் வழக்குநைட ெதளி ெபற அைமதல்; சந்திபிாித்ெத

தல்;

குறியீட் லக்கணம் ேமற்ெகாள்ளல்; ஆங்கிலச் ெசாற்கைள யைமத் க் ெகாள்
தியன குமா .

மா ;

X. CONCLUSION.
The study of Tamil necessary; the excellence of Tamil; is Tamil a classical
language?; the school-Book Society and its work; the Madras Dravida-Bhasha
Sangam; the Madura New Tamil Academy and its work; The Tamil Societies
adjoining English Colleges; the growth of a language is natural and unconscious;
hence reforms not to be forced.
----

12
X.

ைர.

தமிழ்ப்பயிற்சி அவசியெமன்ப ; தமிழ்ப்பாைஷயின் ஏற்றம்; தமிழ் 'உயர்
தனிச்ெசம்ெமாழி' யா ெவன்ப ; பள்ளிக்கூட பாட
ெசன்ைனத் திராவிட பாஷா சங்கம்; ம ைரப்
ெசய்ெதாழி

ற்சைப ம் அதன் ெதாழி

ம்;

த் தமிழ்ச் சங்க ம் அ

ம்; ஆங்கிலக் கலாசாைலத் தமிழ்ச் சங்கங்கள்; பாைஷ ேவ ப வ

தன்னியல்பாகேவ ெயன்ப ; தியன குத்தல் இயலாெதன்ப .
---------------உ - சிவமயம்.

தமிழ்ெமாழியின் வரலா
I. ஆதி வரலா .
தமிழ்ெமாழியின் வரலாற்ைறக் குறித் யாம் ஏேத ஞ்ெசால்லப் கு ன்னர், அஃ
ஆதிகாலத்தில் வழங்கிக் ெகாண்
ந்த நாட் ன் இயல்பிைனப்பற்றிக் கூ தல்
இன்றியைமயாத தாகின்ற . ஆகேவ பண்ைடக்காலத் இந்தியாவின்
நிைலைமையப்பற்றிச் சிறி கூ ேவாம்.
பல்லாயிரவாண் கட்கு ன்னர் இந்தியா காடடர்ந் விாிந்தேதார் நிலமாயி ந்த .
அக்கா களில் தீயவிலங்குகள் திாிந் ெகாண்
ந்தன. ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினிய ம் அகத்தியனார் ெதற்ேக வந்தகாலத் க் கா ெக த் நாடாக்கிப்
ெபாதியின்க ணி ந்தனெரனத் 'ெதால்காப்பியச் சிறப் ப்பாயிர ைர'யிற்
கூறாநின்றனர். மரங்களின யிற் ற் க்களிற் ெப ம்பாம் கள் மண்டலமிட் க்
ெகாண்
ந்தன. அக்காலத்தில் நகராதல், ஊராதல், வழியாதல், டாதல்
காண்டலாி . இங்குமங்குங் காட் மனிதர் சிலர் கர கெளனக் குைககளில் வசித்தனர்.
ேவ சிலர் குரங்குகெளன மரங்களிற் ப த் த் ங்கினர். அவர்கள் கு கிக் க த்த
விகார
வினர், ஆைடயற்றவர், அ க்ேகறிய ட னர். அவர்கள் காய்கனிேவர்
கிழங்குகைள ம் மான்பன்றி த ய மி கங்களின் இைறச்சிகைள ம் தின்
பிைழத் வந்தனர். அன்னார் காலத்தில் வாள் த ய க விகளில்ைல. ஆயி ம்
கூாிய சிக்கி க்கிக் கற்கைளக் ெகாண் அ த்தல் ெவட் தல் த ய ெதாழில்கள்
ெசய்தனர். ஆத ன் அவர்கள் 'கற்கால மனிதர்' என்னப்ப வர். அவர்க
கற்கைளத் ேதய்த் த் தீ ண்டாக்க ம் ெதாி ம்.

க்குக்

இவ்வா ெவகுகாலம் வாழ்ந் வந்த பின்னர் அவர்கள் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய்ச்
சிறி நாகாிகமைடந் சீராய்ப் பிைழக்கக் கற் க்ெகாண்டனர். கா களில் தாங்கள்
உைறவதற்குச் சி கு ைசகைள அைமத் க் ெகாண்டனர். இைலகைள ம்
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விலங்குகளின் ேதாைல ம் ஆைடெயன
த்தனர். அவர்கள் வழங்கிய பைடகள்
வில் ம் அம் ம் கூாிய ைன ள்ள ஈட் க மாம். தம் ன்ேனாாி ம் உயாிய
உண உண் வந்ததனால் அவர்கள் மிகப் ப த்தவர்களா ம் மிக்க
பல ள்ளவர்களா மி ந்தனர். மண்ெண த் ச் சட் கள் ெசய்ய ம் அவற்றில்
உணவாக்க ம் அவர்கட்குத் ெதாி ம். அதன்ேமல் இ ம்
த ய உேலாகங்களின்
ேவைல ெசய்யக் கற் க் ெகாண்டனர். அவற்றாற் ேகாடாி ஈட்
ைன த யன
ெசய் ெகாண்டனர். இக்காலத்
ேலார்.

மனிதர்கைள 'உேலாககாலமனிதர்' என்பர் ெபௗமிய

ெகாஞ்ச காலஞ் ெசன்ற பின்னர் வடக்ேக இமயமைலக் கப்பா
ந் சில சாதியார்
இந்தியாவி ட் குந்தனர். அவர்கள் வந் சம மிகளிற் கண்ட இக்காட்
மனிதர்கைளத் ரத்தினர். ரத்தேவ இவர்கள் மைலப் பக்கங்களில் ஓ அங்ேக
அேநககாலம் வசித் வந்தனர். இவர்களில் ஒ சாதியார் 'நாகர்கள்' என்னப்ப ேவார்.
இவர்களிற் சிலர் நீலகிாியின் உச்சியில் இப்ெபா
ம் வசிக்கின்றனர்.
இனி ேமற்கூறிய ராதன இந்தியைரத் ரத்தியவர்கள் தமிழராவார். இவர்கள்
இமயமைலக்கு வடக்ேக ள்ள மத்திய ஆசியாவில் வசித்தி ந்தவர்கள். அங்ேக
ெபா க்க

யாக் குளிாினா

யி ந்ததனா

ம், ஆ க

விைளயாைமயா

ம், மைழயின்ைமயா

ம் அதிகமில்லாைமயா

ம், நிலம் கற்றைரயா

ம், தானியம்

த யன

ம் இவர்கள் சீவனஞ் ெசய்வதற்ேக மிக ங் கஷ்டப்ப வார்கள்;

தங்கள் ஆ மா க க்காகப் ல்ைலத் ேத க்ெகாண் ஊ ராய்த் திாிவார்கள்;
இத்தைகேயார் இமயமைலக்குத் ெதற்ேக ெவப்ப ம் ெவயி
ைடயனவாய்ப்
ெபாி ஞ் ெசழிப்பாக வளர்ந்த ல்ெவளிகள் ற் க் காவதத்திற்குேமற்
பரந்தி த்தைல ம், அவ்ெவளிகள் வழியாய்ப் ெபாிய ஆ கள் ஓ தைல ம், அங்ேக
பலவைகத் தானியங்க ம் நன்றாய் விைளதைல ம் கண்டாற்ைகப் பற்றிக்
ெகாள்ளா

எளிதின் வி வார்கேளா?

ஆதலால் அவர்கள் இந்தியாவிற் குந்
ன்னி ந்தாைரத் ரத்தி விட்
ேமற்கூறிய ல்ெவளிகைளேய தம ெசாந்த ேதசமாக்கிக்ெகாண்டனர். இவர்கள்
வடேமற்குக் கணவாய்களின் வழியாகவந் சிந் நதிச் சமெவளியிற்றங்கி-யி ந்
இடம் ேபாதாைமயாற் பிறகு கங்ைகநதிச் சமெவளியி ம் கு ேயறினாரகள். தமிழர்கள்
எத் ைணக்காலம் இங்ேக தங்கியி ந்தனெரன்ப ெதாியவில்ைல.
அதன்ேமற் சிலகாலஞ் ெசன்றபின்னர், வடகிழக்குக் கணவாய்களின் வழியாகத்
' ரானியர்' என்
ெவன்

ம் ேவெறா

ரட் ச் சாதியார் இந்தியா ட் குந்

தமிழர்கைள

ரத்திவிட்டனர். அவர்கள் மங்ேகா யர் இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்; 'மஞ்சணிற

மாக்கள்' என்ற ெபய ம் அவர்கட்குண் . அங்ஙனந்

ரத்தப்படேவ, தமிழர்கள்

விந்தியமைலயின் கிழக்கு ைனையச் சுற்றி ம், கடற்கைரேயாரமாக ள்ள
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ெந க்கமான சமெவளியி
ம் ேம ம் ேம ம் ெசன்றனர். சிலர் தம்ைம ெவன்ற
ரானியேரா கூ க் ெகாண்
ன்னி ந்த இடத்திேலேய தங்கியி ந்தனர். சிலர்
கிழக்கு மைலத் ெதாடர்ச்சியின் கணவாய்களின் வழியாகப் ேபாய்த் தக்ஷிண
பீட மியில் வந் தங்கினர். இ தியாக அேநக ஆண் கள் திாிந் பலர்
ெதன்னிந்தியாவி ள்ள ெபாிய சமெவளிகளில் வந் தங்கிவிட்டனர். தமிழர்கள்
ெதற்கு கமாக ேநாக்கி வ ம்ெபா
பன்ென நாட் பிரயாணஞ் ெசய்ய
ேவண் யி ந்தைமயின் அவர்க ட் சிலர் இைளப்பைடந் இனிேமற் ேபாதல்
இயலாெதன் எண்ணி அங்கங்ேக தங்கி விட்டனர்.
இப்ப அங்கங்ேக நின் விட்ேடார் தமிழ்ெமாழியின் பாகதங்கைள இன் ம்
ேபசிக்ெகாண் வாரா நிற்கின்றனர். வடேமற்குச் சிந் நதிச் சமெவளியில்
ஒ சாதியா ம் விந்திய மைலயின் கிழக்கு ைனயி ள்ள சூ ய நாக ாியில் மற்ெறா
சாதியா ம் தமிழின் பாகதங்கள் இன் ம் ேபசுகின்றனர். இனி இவ்வாறின்றித் தமிழர்
இந்திய சுேதசிகேள ெயன் ெகாள்வா
ளர். ேவ சிலர் கடல் ெகாள்ளப்பட்ட
'இெல ாியா' ெவன்

ம் நாட் னின் ம் தமிழர் பரவி இந்தியாவி

ட்

குந்தனெரன்பர். தன் த ல் தமிழர்கள் எல்ேலா ம் 'தமிழ்' என்ற ஒேர
பாைஷையப் ேபசிக் ெகாண்
ந்தனர். அவர்கள் ெவவ்ேவ இடங்களில் அைமந்த
பின்னர் அவர்கள் ேபசிய பாைஷ சிறி சிறிதாக மா தலைடந்த . ஒேர தமிழ்ப்
பாைஷையப் பலேவ விதங்களாகப் ேபசத் ெதாடங்கினர்.
இவ்வா

தமிழ்ப்பாைஷயின் வழிெமாழிகளாகித் தனித் தனி இயங்கப்

குந்தனவற் ள் ெத ங்கு, மைலயாளம், கன்னடம்,
வம் ஆகிய நான்கும் தைல
நின்றனவாம். இக்க த்திைனேய காலஞ் ெசன்ற தி வனந்ைதச் சுந்தரம் பிள்ைள
யவர்கள் தம

'மேனான்மணீய' நாடக

ல் தமிழ்ெதய்வ வணக்கங்கூ மிடத் ,

"பல் யி ம் பல லகும் பைடத்தளித் த் ைடக்கி ேமார்
எல்ைலய பரம்ெபா ண் ன் னி ந்தப யி ப்ப ேபாற்
கன்னட ங் களிெத ங்குன் கவின்மைலயா ள ந்
ம்
உன் தரத் தித்ெத ந்ேத ெயான் பல வாயி
ம்
ஆாியம்ேபா ழகவழக் கழிந்ெதாழிந் சிைதயா ன்
சீாிளைமத் திறம்வியந் ெசயன்மறந் வாழ்த்
ேம"
என்ற இனிய பாைஷகளிற் கூறி வற்
த் தல் காண்க. ெமாழி ற் லைம ம்
வட ற் லைம ம் ஒ ங்ேக நடாத்திக் காலஞ்ெசன்ற ேசஷகிாி சாஸ்திாியவர்க ம்
தாெம திய 'ஆந்திர சப்ததத் வம்' என்ற
ன் கண்ேண ெத
தமிெழன்ேற கூறி அைமக்குமாற்ைற ங் காண்க.

ங்கிற்குத் தாய்

தமிழர்கள் ரானியர்களால் ெவன் றடக்கப்பட்ட ேபா அத் ரானிய பாைஷச்
ெசாற்களிற் சில தமிழ்ப் பாைஷயின் கண்ேண குந்தி த்த மியல்ேப. இனித்
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ரானியைர வடக்கி ந் ேபாந்த ஆாியர் ெவன்
ரத்த ம், அவர்கள் ெதற்ேக
வந் தமிழர்க டன் கலப்பாராயினார். அப்ெபா
ஞ் சில ரானியபாைஷச்
ெசாற்கள் தமிழ் ெமாழியின் கண்ேண இடம் ெபற்றி த்தல் ேவண் ம். எனேவ தமிழ்ப்
பாைஷயின்கண் தன் தற் கலக்கப் குந்த
ரானிய பாைஷேய. சாித்திர ண்ைம
யிவ்வாறா யி ந்த ன், தமிழ்ப்பாைஷையத் ரானிய பாைஷெயா
ஓாினமாக்கிப் பாகுபா ெசய்தல் அசம்பாவிதமாம்.

ேசர்த்

இ நிற்க, அக்காலத்தி ந்த தமிழாின் நாகாிகநிைல மிக ம் வியக்கத் தக்கதா
யி ந்த . அவர்கள் உழ த் ெதாழி ல் மிகக் ைகேதர்ந்தவர். அதிகாரஞ் ெச த்
ைற ம் நன்கறிந்தவர். ஆகேவ அவர்கள் தமக்குள்ேள தைலவர்கைள
ேயற்ப த்திக்ெகாண் அைமதி டன் அரசாட்சி ெசய்யத் ெதாடங்கினர். இவ்வா
அைமதி ற்ற காலங்கேள ேதசாபி வி த்திக்கும், பாஷாபிவி த்திக்கும் ஏற்றனவாம்;
ஆத ன் தமிழ்நா ம் ஓங்கி வளர்வதாயிற் ; அதேனா அ ைமயான சிற்சில தமிழ்
ல்க ஞ் ெசய்
வத்தில் ஏற்ப வனவாயின. தமிழர்கள் பைடக்கலப்
பயிற்சிெசய் ெதற்ேக பைடெய த் ச் ெசன் பல ற் க்காவத நிலங்கைளத்
தமவாக்கிக்ெகாண் தமிழ்ெமாழிைய ஆங்ெகல்லாம் பரப்பினர். இவ்வா
தமிழ்நாெடன்ப

இந்தியா

வ ம், சுமாத்திரா ஜாவா

த ய தீ கைள

ள்ளடக்கிய ெப நிலப் பரப் மாயி ந்த . இதற்குக் 'குமாிநா ' என்ப

ெபயர்.

தமிழர்கைள ெவன்ற ரானியர் ெதாைக வரவரச் சு ங்கப் குந்தைமயின், தமிழேர
தைலெய த் த் தமிழ் ெமாழிையேய யாண் ம் பரப்பி ஆ வாராயினர்.
இப்ப

யி ந் வ ஞ் சயமயத்தில், வடேமற்ேக பல்லாயிரக் காவதத்திற்கு

அப் ற ள்ள ம், ஐேராப்பாக் கண்டத்தி ெனா

பகுதி மாகிய 'ஸ்காந்திேநவியம்'

என்ற இடத்தினின் ம் 'ஆாியர்' என்ற சாதியார் றப்பட் நாலா பக்கங்களி ஞ்
ெசன் ேசர்ந்தனர். அவ்வாாிய ள் ஒ பிாிவினர் மத்திய ஆசியாவின் ேமற்குப்
பாகத்தி

ள்ள '

க்கிஸ்தானம்' என்ற இடத்திற்றங்கினர். இவ்விடந்தங்கிய

ஆாியர்கேள 'ைகபர்கணவாய்' வழியாக இந்தியாவி

ட் குந்தனர். அவர்கள்

அவ்வா
குந்தமஇ தமிழர்கள நன்ைமக்ேகா அன்றித் தீைமக்ேகா?
இதைனயறி ைடேயார் எளிதி ணர்ந் ெகாள்வார்கள்.
இவ்வா

ஆாியர்கள் ெப ம் பிரயாணஞ்ெசய்

பிாிந் ேபானைமயால் அவர்கள

பற்பல விடங்கட்கும்

பாைஷயாகிய 'ஆாிய'

ம் பல்ேவ

வைகயினவாயின. அைவ 'இலத்தீன்', 'கிாீக்கு', 'சமஸ்கி தம்', 'எபிேரயம்'
என்பனவாம். இவற் ள் 'சமஸ்கி தம்' ேபசும் ஆாியேர இந்தியாவிற்கு வந்தனர். வந்
இந் ஸ்தானத்தி ந்த தமிழர்கைள ந் ரானியர்கைள ம் ெவன்
ரத்திவிட்டனர்.
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இவ்வாாியர் இந்தியாவிற் கு ன்னேர, ெதன்ேமற்றிைசயி ள்ள அரபிக்கடல்
வழியாகத் தமிழர்கள் வாணிகஞ் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். மயி ைனக் குறிக்குந்
'ேதாைக' என் ஞ் ெசந்தமிழ்ச்ெசால் எபிேரய பாைஷயில் ' கி' என
வழங்குத ங்காண்க. வடேமற்றிைச வாணிகராகிய பின்ஷியர்கள் பலமயில்கைளத்
தம்மரசன் சாலேமா க்காகக் ெகாண் ெசன் ழி இத்தமிழ்ச் ெசால்ைல ங் ெகாண்
ெசன்றனர். எகிப்திய ந் ெதன்னிந்தியாவி ள்ள தமிழர்க டன் கி. . 500-க்கு
ன்னேர வாணிகஞ்ெசய் வந்தனெரன்ப மைலயிலக்ேக. அங்ஙனம் அவர்கள்
வடேமற்றிைச யாாியர்கேளா வாணிகஞ் ெசய்யப் குந்தேபா கணக்கு த யன
குறித்தற்கும் சி விஷயங்க ெள
வதற்கும் எ த் ஞ் சுவ
ம் அவர்க க்கு
இன்றியைம யாதனவாயின. ஆகேவ அவர்கேள ெந ங்கணக்கு வகுத்தனர்.
அந்ெந ங்கணக்குத் தமிழ்நாெடங்கும் பரவிற் . அ
தற் ேபச்சுவ வின்
மட்
ந்த தமிழ்ப்பாைஷ ஏட் வ
மைடவதாயிற் .
ேபச்சு வழக்குத் தழிழ் ஏட் வழக்கும் அைட ம்ேபா சிறிதள ேவ பட்ேட
யி த்தல் ேவண் ம். அஃதாவ ேபச்சுத் தமிழ் எ தப்ப ம்ேபா தி த்திேய
எ தப்பட்
த்தல் ேவண் ம். ஏட் வழக்குத் தமி ம் ேபச்சுவழக்குத் தமி ம் என் ம்
ஒன்றாயி ந்ததில்ைல. எனேவ ஏட் த்தமிழ்தான் இ ந்தவாேற என் ம்
ேபசப்படவில்ைல. இப்ெபா
பண்ைட ல்களிற் காணப்ப கின்றப ேய
அக்காலத் ச் சாமானிய சனங்க ம் ேபசினார்கெளன்ப ெபா ந்தா .
ற்காலத்தில் சுவ ைய 'ெந ங்கணக்கு' என்
ஆசிாியைனக் 'கணக்காயன்' என்

கூ த

கூ த

ம் எ த்தறிவிற்கும்

ங் காண்க.

"கற்ற உ மின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தாற்
ெபற்றதாம் ேபைதேயார் சூத்திர - மற்றதைன
நல்லா ாிைடப் க்கு நாணா ெசால் த் தன்
ல்லறி காட் வி ம்."
என்ற 'நால யா'ாி

ம் இச்ெசால் யாங்கூறிய ெபா ளில் வழங்குத

தமிழர்க்கு, ஆாியர் இந்தியாவிற்கு வ

ணர்க.

ன்னேர எ தப்ப க்கத்ெதாி ம். 'எ த் '

'சுவ ' ெயன்பன தனித்தமிழ்ச் ெசாற்களாத

ங் காண்க. இதனால் அகத்திய னிவர்

தமிழ்ப் பாைஷக்கு ெந ங்கணக்கு வகுத்தனெரன்ப ம், ஆாியேரா கலந்த பிறேக
தமிழர் தங்கள் பாைஷக்கு ெந ங்கணக்கு ஏற்ப த்திக் ெகாண்டன ெரன்ப ம்
ெபா ந்தாைமயறிக.
இனி, ஆாிய ந் தமிழ ம் ஒேர நாட் ன் கண்ேணயி ந்

ஒ ங்கு வாழேவண் ய

அவசியமாயிற் . ஆாியர் தமி ம், தமிழர் சமஸ்கி த ம் பயிலப் குந்தனர்.
சமஸ்கி தம் வடக்கினின் ம் ேபாந்த காரணத்தால் அதைன 'வடெமாழி' ெயன்
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உைரப்பாராயினர். அ வடெமாழி ெயன்னப் பட்ட டேன தமிழ் ெமாழி 'ெதன்ெமாழி'
ெயனப்ப வதாயிற் . தமிழ ம் ஆாிய ம் ேவ பா ன்றி ஒத் நடந்தைமயற்றி
அவ்வி வர் பாைஷக ம் சில நாள் தமக்குள்ேள கலப்பனவாயின. வடெமாழி
தமிெழா ம
ன்ேன, அம்ெமாழியினின் ம் பாகத பாைஷகள் பலகிைளத் த்
தனித்தனி பிாிந்தன. இதற்கிைடயிேலதான் தமிழ்ெமாழியினின் ெத ங்கு
மைலயாளம் கன்னடந்
வெமன் ம் வழி ெமாழிகள் கிைளத்தன.
இவ் வழிெமாழிகளிேல ெத

ங்குதான் வடெபாழிேயா

விேசடமான தி த்தப்பா டைடந்த ; தனா

மிக ம் கலந்

ெந ங்கணக்ைகேய தி த்தி

விாித் க்ெகாண்ட ; பல்லாயிரஞ் ெசாற்கைள ம் ேமற்ெகாண்ட ; வடெசால்
இலக்கணத்ைத ம் மிகத் த விக்ெகாண்ட . ெத ங் கிலக்கணெமல்லாம்
தமிழ்ப்ேபாக்கில் இயங்க ேவண் யி க்க, அைதவி த் வடெமாழிப் ேபாக்ைக
ய சாிக்கப் குந்தன. குத ம் வடெமாழியிேல ெத ங்கிலக்கணம் அைமவதாயிற் .
இஃ இைடக்காலத்தி
ந்த நன்னயபட்ட ராதிய பிராமண ைவயாகரணர்கள் ெசய்த
தவ . இத்தவ காரணமாகத் ெத ங்கு தமிழின் வழிெமாழி யன்ெறன்ப
அசங்கதமாம்.
இவ்வாேற கன்னட ந் ெத ங்ைகெயாட் ப் ெபாி ம் இயங்கினைம யான்
அ ேபாலேவ பல்லாற்றா ந் தன்ைனச் சீர்ப்ப த்திக்ெகாண்ட . இதனாலன்ேறா
'பழங்கன்னடம்' என் ம் '
க்கன்னடம்' என் ம் அஃ இ ேவ பிாிவினதாகி
யியங்குகின்ற . மழங்கன்னடத்ைதத் தமிழினின் ம் பிறந்தெதனக் கூ ங்
கன்னடப் லவர் பலர் இன்
ளர்.
இனி மைலயாளேமா ெவகுநாள்கா ந் தி ந்தாதி ந்த . இ தியில் ஏற்குகைறய
ந்

ற்றியாண் கட்கு

ன்னர் 'எ த்தச்சன்' என்பா-ெனா வனால் மிக்கத்

தி த்தப்பா அைடந்த் ; உடேன வடெமாழிச் ெசாற்கைள ஞ்
ெசாற்ெறாடர்கைள ம் சந்திகைள ம்
கைள ம் மைலயாளம் ேமற்ெகாண்ட .

ேமற்கூறிய ெத ங்கு கன்னடம் மைலயாள ெமன் ம் ன் வழிெமாழிக
வட ல் யாப்ைப ம் அணிைய
டன் ேமற்ெகாண் இயங்கப் குந்தன.
இனித் தமிழ்ெமாழி ம் கலந்தியங்கு மாற்ைறப் பற்றிச் சிறி
ஆதிவரலா

ற்றிற் .

----------------------------

ம்

விாித் ைரப்பாம்.
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II. வடெமாழிக் கலப் .
வடெமாழி தமிழ்நாட் ல் ெவகுநாள் கா ம் இயங்கி ம் அதற்குத் தமிழ் ெமாழிையத்
தன் வழியிேல தி ப்பிக் ெகாள் தற்குற்ற ஆற்ற ல்லா ேபாயிற் .
வடெமாழியாளர் தமிழர்கள ஒ க்க வழக்கங்கைள ணர்ந் அவற்றிற்ேகற்ப
வடெமாழியில் ல்கள் வகுப்பான் குந்தனர். அவர்கெளல்லாம் ஆன்ம ற் பயிற்சி
மிக்குைடயாரா ம், கைல ணர்ச்சி சான்றவரா
ஸ்தலங்க

மி ந்தைமபற்றித் தமிழர

திவ்விய

க்குப் ராணங்கள் வகுத்தனர்; தமிழர்களிடத்தில்லா-தி ந்த 'அந்தணர்,

அரசர், வணிகர், ேவளாளர்' என்ற நால்வைகச்சாதி
நாட் விட்டனர்.

ைறைய ெமல்லெமல்ல

" ற்சைடப் பலனில்ேவ றாகிய ைறைமெசால்
நால்வைகச் சாதியிந் நாட் னீர் நாட் னீர்"
என்

ஆாியைர ேநாக்கி

ழங்கும் 'கபிலரகவ'ைல ங் காண்க. இன்

ம அவர்தம்

ந்திநலங் காட் த் தமிழரசர்களிடம், அைமச்சர்க ெளன ம் ேமலதிகாரப்
பிர க்கெளன ம் அைமந் ெகாண்டனர்; தமிழாிடத்தி ந்த பல அாிய
விஷயங்கைள ம் ெமாழி ெபயர்த் த் தமழர் அறி
ன்னேர அவற்ைறத் தாமறிந்தன
ேபால ம், வடெமாழியினின் ேம தமிழிற்கு அைவ வந்தன ேபால ம் காட் னர்.
தமிழ ட் சாமானிய சனங்கள் அவ்வாாியர

வி ப்பத்திற்ேகற்ப எவ்வளவிணங்கிய

ேபாதி ம், லவராயினார் அவர்கள தி த்தப் பாட் ற்குப் ெபாி மிணங்கினரல்லர்.
ஒ க்கச் சீர்ப்பா ஏற்பட்டேபாதி ம் பாைஷத் தி த்தம் ஏற்படவில்ைல. தமிழின்
ப்பத்ேதாெர த் க்க ம்அவ்வேற யின்றள மி க்கின்றன; சிறி ம்
ேவ படவில்ைல. தாங்கள் ெசல் மிடங்க க்குத் தக்கப
திய திய இ பிகள்
ஏற்ப த்திக் ெகாள் மியல் ைடய ஆாியர் தமிழ்நாட் ற்ேகற்றப தமிழி பிைய
ெயாட் க் 'கிரந்தம் என் ம் ெபயாிற்
வேதார் இ பிவகுத்தனர்; தமிழைர
வசீகாிக்குமா அவ்வி பியிற் பல ல்கள் வைரந்தனர். தமிழ்ப் லவராவார் எதற்கும்
அைசயா தங்கள் தமிழ்ெமாழியின் ேபாக்ைகேய த விச் ெசல்வாராயினார்.
இவ்வா

தமிழ ட் பண் தராயானார் வடெமாழிைழத் தமிழின்கண்

விரவெவாட்டா விலக்கி ம், பாமரராயினார் வடெமாழிச் ெசாற்க ட் பலவற்ைற
ேமற்ெகாண் வழங்கப் குந்தைமயின் நாளாவட்டத்தில் வட ெசாற்கள் பல தமிழ்ப்
பாைஷயின்கண்ேண ேவ ன்றிவிட்டன. அவ்வாறாயின் இ ேபாலேவ
வடெமாழியின் கண் ம் தமிழ்ச் ெசாற்கள் பல ெசன் ேசர்ந்தி த்தல்
ேவண் மன்ேறா? அைத ம் ஆராய்வாம்.
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வடெமாழி தமிழ் ெமாழிெயா கலக்கப் கு ன்னேர, ன்ன ேபச்சுவழக்கற்
ஏட் வழக்காய் மட்
க்கும் நிைலைமக்கு வந் விட்ட . ஏட் வழக்
ெகான் ேம ள்ள பாைஷேயா இ வைக வழக்க ள்ள பாைஷெயான் கூ
யியங்கப் குமாயின் ன்னதன் ெசாற்கேள பின்னதன்கட் ெசன் ேச ேமயன்றிப்
பின்னதன் ெசாற்கள் ன்னதன் கட்ெசன் ேசரா. இ பாைஷ
ன்
உண்ைமகள்ெளான் . இ ேவ வழக்காற்
ைற. இம் ைற பற்றிேய வடெசாற்கள்
பல தமிழின்கட் குந்தன. தமிழ்ச் ெசாற்களிற் சிலதா ம் வடெமாழியின்கண் ஏறாமற்
ேபாயின. எனி

ம் ெதன்னாட்

ெபயர், யாற் ப்ெபயர்

வடெமாழியாளர் மட் ற் சிலர் ஊர்ப்ெபயர், மைலப்

தலாயினவற்ைறத் தங்கள் சப்த சாஸ்திரதிற் கிையந்த

வண்ணம், ஓைச ேவ பா

ெசய் ெகாண்

வழங்குவாராயினர். இ தா

தாங்கள் வகுக்கப் குந்த ராணாதிகளில்

ண்ைம; இதற்குேம ெலான் ஞ் ெசால்ல இயலா .

இனித் தமிழ்ப் லவர்களாயினார், சம்ஸ்கி தச் ெசாற்கைள எவ்வளேவா
விலக்கிப்பார்த் ம் அவற்ைற விலக்குதல்
யா ேபாயிற் . ேபாகேவ
தமிழ்ப் லவர்க ந் தங்கள் யற்சிகெளல்லாம் ணாதல் கண் ேவண்டா
ெவ ப்பாய்த் தமக்கு ேவண் ய சிற்சில ெசாற்கைள மட் ல் தங்கள் எ த்திலக்கண
விதிகட்குத் தக்கவா திாித் ேமற்ெகாள்வாராயினார்; ஆாியச் ெசாற்கள் தமிழில்
வ வதற்ேகற்ற விதிக ம் வகுத்தனர். பின்னர்க் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாக வட ெசாற்கள்
பல தமிழ் ெமாழியின்கண் இடம் ெப வன வாயின.
அதன்ேமல்

த ைட கைடெய

ல்களி ேலறின. ஆயி

ம்

ச்சங்கத்தார் காலத்தி

ம் வட ெசாற்கள் தமிழ்

ம் அைவ சிறிதளேவயாம். 'ெதால்காப்பியம்' என்

ம்

இலக்கணத்தி ள் ம் 'எட் த்ெதாைக, பத் ப்பாட் , பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு'
என் ம் ற்ெறாைகக ள் ம் ஆங்காங்கு இரண்ெடா வடெசாற்
காணப்படலாேமயன்றி, அதற்குேம ல்ைல.
பின்னர்ப் ெபௗத்தராயினார் தைலெய த் த் தம் மதத்ைத யாண் ம் பரப்பிப்
பல்லாயிரக் கணக்காகச் சனங்கைளச் ேசர்த் க்ெகாண் அக்காலத்தி ந்த ஆாியைர
ெயதிர்த்தனர். இப்பைகைம ெதன்னாட்
ம் பரவிற் . பரவேவ தமிழ ட் பலர்
ெபௗத்தமதம் ேமற்ெகாண் ஆாியைர ெயதிர்ப்பதில் ேநாக்க ற்றி ந்தனர்.
அக்காலத்தில் ம ப
ம் தமிழ்ப் லவர்கள் தங்களாற் கூ ய மட் ல் வடெசாற்கைளத்
தம தமிழ்ெமாழியின் கண்ேண கலக்க ெவாட்டா த த்தனர். ன்னேர தமிழிற்
ேபாந்

ேவ ன்றிவிட்ட, வடெசாற்கைளத் ெதாைலப்ப

அவர்கட்குப் ெப ங்

கஷ்டமாய்விட்ட . ஆத ன் அவர்கள் என் ெசய்ய வல்லர்? ன்னேர வந்தனேபாக,
இனிேமலாதல் அப்ெபால்லாத வடெசாற்கள் தமிழின்கண் வாராதவா பா காத்தல்
ேவண் ெமன் சிறி காலம் யன்றனர். அவ்வாேற இவர்கள விடா யற்சியாற்
சிறி காலம் வடெசாற்கள் தமிழில் அதிகமாய் வந் கலவாம மி ந்தன.
இக்காலத்திேல தான் 'ெசந்தமிழ்' 'ெகா ந்தமிழ்' எனத் தமிழ் இ

பிாிவினதாகி
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யியங்கப் குந்த . ெசந்தமிழாவ
லவராயினார் பயி ந் தமிழ்; ெகா ந்தமிழாவ
லவரல்லாத சாமானிய மக்கள் பயி ந்தமிழ். இவற்ைறக் குறித் ப் பிாிேதார்
அமயத்திற் ேபசுவாம்.
இனி எத் ைண நாள் ேமன்ேமெல ம் ெவள்ளத்ைதத்த த் க் ெகாண்

த்தல்

இய ம்? ஆதலாற் ெபௗத்தர
யற்சியா ேலற்பட்ட கைரகள் ஆாியபாைஷயின்
அைலகளால் எற் ண் அழிவனவாயின. ெபௗத்தசமய ந்தைல தாழ்ந்த .
இந்நிைலைமயிற் ைசனர் எ ந்தனர். அங்ஙனெம ந்த ைசனர் ஆாியர
ஆசாரங்க ட் பலவற்ைற ேமற்ெகாண்டனர்; அஃதன்றி ம் வடெமாழியின் கண்
விேசஷ ெகௗரவ ைடயராய் அதைனப் ெபாி ம் பயில்வாராயினர். வடெமாழியின்
பாகதங்கைள ம் அவற்றி னிலக்கணங்கைள ம் நன்குணர்ந்

ெகாண்டனர்;

இத்தைகய ைசனப் லவர்கள் தமிழ் ெமாழிைய ம் அப்பியசிக்கப் குந் , தமிழின்
கண்ேண அளவிறந்த வடெசாற்கைள ேயற்றினர்.
அத் ைணேயாடைமயா 'மணிப்பிரவாளம்' என்றேதார் திய பாைஷ
வகுத் விட்டனர். அஃதாவ ெதன்ெமாழி ம் வடெமாழி ம் சாிக்குச்சாி
கலந்தபாைஷயாம். மணி ம் பவள ங் கலந் ேகாத்தேதார் மாைல காட்சிக் கின்பம்
பயத்தல் ேபாலத் தமி ஞ் சம்ஸ்கி த ங் கலந்த பாைஷ ேகள்விக் கின்பம்
பயக்குெமன்ற ேபா ெயண்ணேம இத்தைகய ஆபாச பாைஷெயான் வகுக்குமா
ண் ற் . 'ஶ◌்ாீ ராணம்' என் ம் ைசன ல்
இவ்வாபாச நைடயின் இயன்ற தாமா காண்க.

வ ம் மணிப்பிரவாள ெமன்

ம்

இவ்வா ைசனர் ஒ
றஞ் ெசய் ெகாண் ெசல்லாநிற்க, மற்ெறா
றத்தில்
ஆாியப் லவர் சிலர் தமிழ்ெமாழிைய யப்பியசித் க்ெகாண் நீதிமார்க்கத்ைத ம் சமய
சாஸ்திரங்கைள ம் தமிழர்க்குப் ேபாதிப்ேபெமனப் குந் , தம க த் க்கைள
ெயல்லாம் ேமற்கூறிய மணிப்பிரவாள பாைஷயில் ெவளிப்ப த் ைரப்பாராயினர்.
'நாலாயிரப்பிரபந்தம்' என்ற தமிழ்
ற்கு வியாக்கியானங்க ம் இத்தைகய
மணிப்பிரவாள நைடயில் வகுக்கப்பட்
த்தல் காண்க. இவ்வண்ணம் பலதிறத்தா
வடெசாற்கள் வந் தமிழின்கண் அளவின்றி ேயறின.
தமிழின்க ள்ள 'இரட்ைடக்கிளவி' ெயன்ப ஒ
றமி க்க, 'இரட்ைடப்பதம்'
என்பெதா வைக ம் மற்ெறா
றத்தி ேலற்படா நின்ற . ஒேர ெசால் ேநேர
வடெமாழியினின் ம் தமிழிற்ேபாந் , வழங்குவதன்றி ம், வட ெமாழியின் பாகத
வழியாக ம் வந்

தமிழில் வழங்குகின்ற . உதாரணமாக, 'விஞ்ஞாபனம்' என்ப

ேநேர வடெமாழியினின் ம் ேபாந்தெசால்; 'விண்ணப்பம்' என்ப

வடெமாழியின்

ம்
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பாகத வழியாக வந்த ெசால். இவ்விரண் ற்கும் ெபா ெளான்ேற. இவ்வா
ேவண்டாச் ெசாற்க

ம் தமிழின் கேணறின, ஏ கின்றன, ஏ ம்!

தமிழ் ெமாழியின் நிைலைம யிவ்வாறாத

ம், வடெமாழி யிலக்கணத்ைதக் கலந்

தமிழிலக்கண ம் வகுக்கப் குந் விட்டனர் சிலர். 'ெதால்காப்பிய'த்திற்கு
உைரவகுத்த ஐவ ள் தனால்வ ம் ஏறக்குைறயத் தமிழ்ப் ேபாக்ைகேய பற்றி
ைரவகுத் ச் ெசன்றனராகச் ேசனாவைரய ெரா வர்மட் ல் வடெமாழிப்ேபாக்ைகச்
சிறிதள கலந் ெசால்லதிகாரத்திற்கு உைர வகுத்தனர். தனித்தமிழ் லாகிய
'தி க்குற' ளிற்குப் பாிேமலழக ம், வட
'நன்

லார் மதம் பற்றிேய

ல்' ெசய்த பவணந்தியா ம், 'கின்

ைரவகுத்ேதகினர்.

ல்' ெசய்த குண ரபண் த ம்

வட
லக்கணப் ேபாக்ைகத் த
வா ராயினர். ' ரேசாழிய' ம் அதன் உைர ேமா
ெசால்ல ேவண் வனவல்ல. இைவ விேசஷமாய் வடெமாழி யிலக்கணங்கைளத்
தமிழின்கட் குத் வனவாயின. அதன் ேமற் 'பிரேயாகவிேவகம்' என் ம் இலக்கண
ல்வகுத்த சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர் வடெமாழிச் சத்தசாத்திரத்ைதத் தமிழின்கட்கூறித்
தமிழ்ெமாழிேயா ெடாப்பிட் ச் சீர் க்கி யாராய்வாராயினர். பின்னர்
'இலக்கணக்ெகாத் ைர' ெசய்த ஈசானேதசிகர் வடெமாழி யிலக்கணத்ைதத் தமிெழா
கலந்தனர்; கலந்தமட் ல் நில்லா தம
ற்பாயிரத்தின்கட் கூறிய சில கூற் க்கள்
அறி ைடேயார் ஒ க்கற்பாலன வாகின்றன.
"அன்றி ந் தமிழ்

ற் களவிைல, யவற் ள்

ெளான்ேற யாயி தனித்தமி ண்ேடா?
அன்றி ைமந்ெத த் தாெலா பாைடெயன்
றைறய

நா

வ ரறி ைட ேயாேர;\

ஆைகயால் யா ம ேவ யறிக;
வடெமாழி தமிழ்ெமாழி ெய மி ெமாழியி
இலக்கண ெமான்ேற ெயன்ேற ெயண் க"

ம்

என்ற விைவயைனத் ம் 'பாைஷ ல்' என் ம் அாிய சாஸ்திரத்தில் பயிற்சி ம்
சாித்திரக்கண் ம் இல்லாத குைறவினாெல ந்த ெபா ந்தாக் கூற் க்களா ெமன்ப
திண்ணம். இைவ ேகட் ப் ேபரறிவாளராயினார் நைகத் வி ப்பெரன்ப நிச்சயம்.
இவர் ேதற்ேறகார மிரட் த் க் கூறியதற்கு மாறாக, ஆசிாியர் சிவஞான சுவாமிகள்
தம

'ெதால்காப்பியப் பாயிரவி த்தி'யிேல "தமிழ்ெமாழிப் ணர்ச்சிக்கட்ப ஞ்

ெசய்ைகக

ங் குறியீ க

ெசால் லக்கணங்க
அகம் றெம
பாகுபா க

ம், விைனக்குறிப் விைனத்ெதாைக

ம், உயர்திைண அஃறிைண

ம் ெபா ட்பாகு பா க
ம், அவற்றின் பகுதிக

த ய ெசாற்பாகுபா க

ம், குறிஞ்சி ெவட்
ம், ெவண்பா

த ய சில

த

ம்,

த ய திைணப்

ய ெசய் ளிலக்கண ம்,
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இன்ேனாரன்ன பிற ம் வடெமாழியிற் ெபறப்படா" என்

கூ வராயினர். இ

யாவ ம் நன்குணர்ந்த ; தமிழ்ெமாழி ம் ேவேற; வடெமாழி ம் ேவேற; இதன்கண்
ஐயப்பா எள்ளள மில்ைல.
நன் லார் தம பதவிய னிற்றி ம் ெமய்யீற் ப் ணாிய னீற்றி
வடெசால்லாக்க ம் வடெசாற் சந்தி ம் ைறேய கூ வாராயினர்.

ம்

இனிச் சம்ஸ்கி த ெமாழியின் கண்ேண பால்வகுப் ச் ெசான்ேனாக்கத்
தாேலற்பட் ளேதயன்றிப் ெபா ேணாக்கத்தா ேலற்பட் ல . உதாரணமாகக்,
ைகெயனப் ெபா ள்ப ம் 'கரம்' என்றெசால் ஆண்பால்; மைனவிெயனப்
ெபா ள்ப ஞ் ெசாற்களிேல, 'தாரம்' என்ப

ஆண்பால், 'களத்திரம்' என்ப

அ ப்பால், அஃதாவ ஒன்றன்பால் என ஓராற்றானைமக்கலாம். இவ்வா ள
வடெமாழிப் பால் வகுப்பின் சிறப் . மற் த் தமிழ்ெமாழியிேலா பால் வகுப்ெபல்லாம்
ெபா ேணாக்கத்தாேலற் பட் ளேவ யன்றிச் ெசான்ேனாக்கத்தா ெலற்படேவயில்ைல.
இ தமிழ்ெமாழியின் சிறப் க்க ள் ஒன் . வட ன் ைற குைறபா ைடய . ஆாிய
பாைஷகேளா ைய பட்ட பாைஷகெளல்லாம் ெசான்ேனாக்கப் பால் வகுப் க்
குைறபா ைடயனவாமா காண்க. தமிழ்ெமாழியின் வழிெமாழிக ெளல்லாம்
ெபா ேணாக்கப் பால்வகுப் ச் சிறப் ைடயன. இவ் ண்ைம ெயான்ேற தமிழ்
ெமாழியின் தனி நிைலைய நன்கு விளங்குவதற்குத் தக்க சான் பக ம்.
அன்றி ம்,
"ேகட்கு ேபால ங் கிளக்கு ேபால ம்
இயங்கு ேபால மியற் ேபால ம்
அஃறிைண ம ங்கி மைறயப் ப ேம"
என்ற நன் ற் சூத்திரவிதியிற் கூறப்பட் ள அணி நலன் ஆாியபாைஷச்
ெசாற்க க்குப் ெப ம்பா ம் இல்லா ேபாதல் காண்க. அணி ற் லவர்

ன்னர்

ஆாியபாைஷக்கு அஃேதா ாி க்கா மன்ேற?
அகப்ெபா
ம் அதன் ைறக ம், றப்ெபா
ம் அதன் ைறக ம்,
இவ்வி வைகப் ெபா ள்களினிைய க ம் வடெமாழியினின் ம் என்ெறன் ம்
கிைடத்த யலாத அாிய தனித் தமிழ் விஷயங்களாம். இவற்றினின் ம் ஆதியி
ந்த
தமிழர்கள ஒ க்க நிைல இத்தன்ைமத் ெதன்ப ம், அவர்கள
இத்தன்ைமத் ெதன்ப ம் நன்கு விளங்குகின்றன.
வடெமாழியின் 'இலகு கு

நாகாிக நிைல

கணயதி வி த்தம்' என்ற பாகுபா கட்குத் தமிழி டேம-

யில்ைல. தமிழின் நால்வைகப் பாக்க

ம்

வைகப் பா ன ம், அவற்றின்
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பாகுபா க ம், எ ைக ேமாைன நியமங்க ம், அைச, சீர், தைள ஆகியவற்றினியல் க ம் தமிழ்ெமாழிக்ேக ாியன. இைவ வடெமாழிக்கட் காணப்ப வனவல்ல.
தமிழிற் 'பா' என்றத னிலக்கணேம மிக ம் இனிைம ெபற வைமந் ள . 'பாெவன்ப ,
ேசட் லத்தி ந்த காலத் ம், ஒ வன் எ த் ஞ் ெசால்

ந் ெதாியாமற்

பாடேமா ங்கால், அவன் ெசால் கின்ற ெசய் ைள விகற்பித் இன்ன
ெசய் ெளன் உணர்தற் ேக வாகிப் பரந் பட் ச் ெசால்வேதார் ஓைச" என்றார்
ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர். இ வடெமாழியாளர்க்குப்
ைமயாம்.
ெதால்காப்பியனார் யாப்பணிகைளப் ெபா ளதிகாரத்திேலேய அடக்கிச் சூத்திரஞ்
ெசய்

ெசன்றனர். அதன்கண் 'அணியியல்' என்ற ெபயேர காணப்படா ,

'உவமவியல்' என்ற ெதான் அதற்குப் பிரதியாகக் காணப்ப கின்ற .
அவ் வமவியல் தா ம் இக்காலத்தி ல கின்ற அணி ல்கள் ேபாலா

மிகச்

சு ங்கியதாய்ச் சிற்சில ெபா த மங்கைள மட் ல் விாித் க் கூறி, உவம
க ம்
அைவ வழங்குமா ம் இைவெயனச் சுட் ச் ெசல்லா நின்ற . இவ்விஷயத்ைத
இக்காலத் தியங்கு ம் அணி ல்கெளா ஒத் ேநாக்குமிடத் த் தமிழ் ெமாழி
வடெமாழிக்குப் ெபாி ம் கடைமப்பட் ள ெதன்ப ேதற்றம். தமிழ்ப் பா னிையச்
சம்ஸ்கி தப் பாணன் அணிந்
ைனந்தைம ெவளிப்பைட.
வடெமாழி யிலக்கணத்ெதா
'பிரேயாக விேவக'

தமிழிலக்கணத்ைதச் சீர்

ைடயார் அந்

க்கி யாராய்வான் குந்த

னி தியிற்

"சாற்றிய ெதய்வப் லேவார் ெமாழிக்குந் தமிழ்ெமாழிக்கும்
ேவற் ைம கூறிற் றிைணபா ணர்த் ம் விைனவிகுதி
மாற்ற ந் ெதய்வ ெமாழிக்கில்ைல ேபர்க்ெக வா
ந்
ேதற்றிய *விங்க ெமா
ன் மில்ைல ெச ந்தமிழ்க்ேக."
என்ற காாிைகயில் இ

ெமாழிக்கும் ேவ பா

வடெமாழிக்கும் ேவ பா

கூறினார். ஆயி

ம் தமிழ்க்கும்

இவ்வள தான், இதற்குேம ல்ைல ெயன்ப

அவர்

க த்தன் ; " இ வடெமாழிக்கும் தமிழ்ெமாழிக்கும் ேபதம் ேகா கூறிட் ஒ
கூ ண்ேடா இன்ேறாெவன்ப கூ கின்ற " என் அவர் தாேம அக்காாிைக
கத் உைரத்தன ெனன்க.

ைர

இ கா ம் தமிழ்ெமாழியின் கண்ேண வடெமாழிக் கலப்ைபப்பற்றி ஓராற்றான்
விாித் ைரத்ேதாம். இனித் தமிழ் ெமாழியின்,
ெய த் ைரப்பாம்.
வடெமாழிக் கலப்

ற்றிற் .

வைகப் பாகுபாட் ைனப்பற்றி
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III.

வைகப் பாகுபா

ெதான் ெதாட் த், தமிழ்ெமாழி இயல், இைச, நாடகம் என் ம் ன்
பிாி க ைடயெதன் பல ங் கூ கின்றனர். அம் வைகப் பாகுபா களின்
இயல் கைளக் குறித் ச் சிறி ஆராய்வாம்.
இயற்றமிெழன்ப தமிழர் யாவர்மாட் ம் ெபா ைமயின் இ வைக வழக்கி ம்
இயங்குகின்ற வசன ஞ் ெசய்
மாகும் ல்களின் ெதாகுதியாம். இதன்கண்
இலக்கியங்க

ம் இலக்கணங்க

மாகிய யா மடங்குெமன்க, எனேவ இயற்றமிழ்

'ெசந்தமிழ், ெகா ந்தமிழ்' என்ற வைகயி

ம் ப த

ெமாக்கும். ஒப்பேவ," ெசந்தமிழ்

வசன ல்க ம் ெசந்தமிழ்ச் ெசய்
ல்க ம், ெகா ந்தமிழ் வசன ல்க ம்,
ெகா ந்தமிழ் ெசய்
ல்க ம் இவ்வியற்றமிழின்கண் அடங்குெமன்ப தாேன
விளங்கும். தமிழிற் லவ ம், அல்லா ம் ஒத்தியங்காைமயான், இப்பிாி க்கு
இட ண்டாயிற் தமிழ் வழங்கும் நாட் ற்குள ம் இப்பிாி ஏற்ப வதாயிற் .
" ெசந்தமிழ் நாேட,
சந்தனப் ெபாதியச் ெசந்தமிழ் னிவ ஞ்
ெசௗந்தர பாண் ய ென ந்தமிழ் நாட ஞ்
சங்கப் லவ ந் தைழத்தினி தி க்கும்
மங்கலப் பாண் வளநா ெடன்ப"
என்ற சூத்திரத்தாற் ெசந்தமிழ் நா இன்னெதன்ப அறிக. ெசந்தமிழ் நிலத்ைதச்
ேசர்ந்த பன்னி கு நிலங்க ங் ெகா நதமிழ் நாட் ன்பாற்பட்டன.
"ெதன்பாண் குட்டங் குடங்கற்கா ேவண் ழி
பன்றி ய வா வதன்வடக்கு- ஈன்றாய
சீத மலா
னனா ெசந்தமிழ்ேசர்
ஏதமில் பன்னி நாட் ெடண்"
என்ற பைழய ெவண்பாவினாற் ெகா ந்தமிழ்நா இன்னெதன்ப அறிக. இனிச்
ெசந்தமிழ் நாட்ைடச் ேசாணாட் ன்கண் ைவத் ச் சூத்திரஞ் ெசய்தா
ளர்.
"ெசந்தமிழ் நாேட,
மன்ற வாணன் மலர்தி வ ளால்
ெதன்றமிழ் மகிைம சிவணிய ெசய்த
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அ யவர் கூட்ட மாதிச் சங்க ம்
ப யின்மாப் ெப ைம பர
ேசாழ ம்
ைசவமா தவ ந் தைழத்தினி தி க்கும்
ைமய ேசாழ வளநா ெடன்ப"
என்ப ங் காண்க. இ
ெய ந்தேதயாம்.

தமிழர்கண்மீ

ற்காலத் ச் சங்கச் ெசய் ட்க

ைசனர்க்குண்டாகிய ெபாறாைம காரணமாக

ம் அவற்றி

ைரக

ம், இைடக் காலத் க்

'கம்பராமாயண' மாதிய ல்க ம்அவற்றி ைரக ம், இக் காலத் ெவளிப்ப ஞ்
ெசய்
ல்க மாகிய யாைவ ம் இயற்றமிழாம். இவ்வியற்றமிழ் இைசத் தமிழ்க்கும்
நாடகத் தமிழ்க்கும் ன்னர்த் ேதான்றியைம பற்றி அஃ இவ்விரண்டற்கும்
ன்ைவக்கப் ப வதாயிற் .அன்றி ம் இயற்றமிேழ இவ்விரண்டற்கும் உயிெரன
விளங்குவ . இயற்றமிழின்றி இவ்விரண் ந் தனித்தியங்குவனவல்ல.
இைசத்தமிெழன்ப , பண்ெணா கலந் ந் தாளத்ெதா கூ
மியங்குஞ்
ெசந்தமிழ்ப் பாட் க்களா ங் ெகா ந்தமிழ்ப் பாட் க்களா மியன்ற
இலக்கியங்க

ம் அவற்றினிலக்கணங்க

மாகும்

ல்களின் ெதாகுதியாம். இதன்கண்,

கீர்த்தனங்க ம், வாிப்பாட் க்க ம், சிந் ஆனந்தக்களிப் கும்மி ெதம்பாங்கு
த யன ம் அடங்குெமன்க. இயற்றமிழின்கண் வழங்குஞ் ெசாற்க ஞ்
ெசாற்ெறாடர்க

மின்றி இைசத் தமிெழங்ஙனம் இயங்க

ேமா? அன்றி ம்

இயற்றமிழ்ச் ெசய் ட்கள் இைசெய த் த் தாளம த் ப் பாடப்ப ன், அைவ
இைசத்தமிழின் பாற்ப ம். இராகத்ேதா மட் ல் இையத் ப் பாடப்ப ம் பாடல்கள்
இயற்றமிழின்பாற் பட்டனவாக மதிக்கப் ப ேமயன்றிப் பிறிதில்ைல. தாள ம் உடன்
கூ ய வழிேய இைசத் தமிழின்பாற் ப ெமன்க.
'ெப ங்கு கு' 'இைச
ேதான்றிய 'ேதவாரம்'

க்காலத்

க்கம்', 'தாளவைகேயாத் '
த யன ம், இக்காலத்

வழங்கிய 'ெப நாைர',

த யன ம், இைடக்காலத் த்

ெவளிப்பட் ல கிற ' கந்த ராண

கீர்த்தைன' , ' ெபாிய ராண கீர்த்தைன', ' சங்கீத சந்திாிைக'
யாைவ ம் இைசத்தமிழாம்.

த யன மாகிய

இவ்விைசத்தமிழ், நாடகத் தமிழ்க்கு ன்னர் ேதான்றியைமபற்றி் ன்
ைவக்கப்ப வதாயிற் . அன்றி ம் இவ்விைசத் தமிேழ நாடகத்தமிழிற்குச் சிறப் ம்
விளக்க ம் தந்

நிற்பதாம். இைசத்தமி ழில்வழி நாடகத் தமிழிற்கு இயக்கமில்ைல;

ஆைடயற்ற நங்ைக ெவளிப்படாதவா ேபால, இைசயற்ற நாடகத்தமி ம்
ெவளிப்ப த ன்றி உள்ளடங்கிேயயி த்தல் ேவண் ம். எனேவ நாடகத் தமிழிற்கு
இயற்றமி ம் இைசத் தமி ம் இன்றியைமயாச் சிறப்பினவாம். ஏன்? இயற்றமி ம்
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இைசத் தமி ங் கூ யவழிேய நாடகத்தமிழ் பிறக்குெமன்
அைம ைடத்தாம்.

கூ தேல

அன்றி ம் நா ணர்ந்த பிறபாைஷச் சாித்திரங்களி ம் உற் ேநாக்குழி,
இயற்ெறாடர் நிைலச் ெசய் ட்க ம் இைசத்ெதாடர் நிைலச்ெசய் ட்க மாகிய
பா ைறகளின் ெதாடக்கங்கள் ஒ ங்ேக ம் தனித்ேத ம் நாடகக் கைலயின்
ெதாடக்கங்க க்கு ன்னேர யி ந் ளெவன்ப மைலயிலக்ேக. இவ்விரண் ஞ்
ேசர்ந் ழிேய நாடகமான நாகாிக ள்ள நா களத்தி ங் கைலக ெளான்ெறனக்
க தத்தக்கவா ேதான்றி வளர்கின்ற . இம் ைறக் கிணங்கிேய நந்தம்
தமிழ்ெமாழியின் கண் ம் இயற்றமி ம் இைசத்தமி ம் நாடகத்தமிழிற்கு ற்ப வன
வாயின. அன்றி ம் ேமர் கூறியவாற்றான் இயற்றமி ம் இைசத்தமி ங் கூ யவழிேய
நாடகத்தமிழ் பிறந்தெதன்ப ம் ெபற்றாம். இ பற்றியன்ேற தமிழ்ெமாழிைய இய ைச
நாடகெமன ப்பகுதியாக்கி ைறப்ப த் ேதாதிய ெமன்க" என்ற நாடக
விய ைடயவர் கூற்ைறய ம் உற் ேநாக்குக.
இனி இைடக்காலத் ெதாடக்கத்தில் ேதான்றிய, இைசத் தமிழிலக்கிய

லாகிய

வர் 'ேதவார'ங்க ம் தமிழிற்ேக ாிய பண் ந்திற ம் பயின்றனவாகி
ெயாளிர்கின்றன. அத்ேதவாரங்க க்குப் பின்னேரற்பட்ட இைசத் தமிழிலக்கிய
ல்களில் வடெமாழிபிராகவைமப் ந் தாளவைமப் ங் காணப் ப கின்றன அதன்
ேமல் இற்ைற நாள்களி

ல

ம் இலக்கிய ம், இலக்கண மாகிய இைசத்தமிழ்

ல்கெளல்லாம் ' ேமளகர்த்தா' என் ம வட ைலத் த விேய
அைமக்கப்பட்
க்கின்றன. சிற்சில ல்கள் நாட் யத்திற்குாிய வடெமாழிப் பரத
தாளங்களி ம் ஏற்பட்
க்கின்றன. இைசத் தமிழின்கண் ஏற்பட்ட வடெமாழிக்கலப்
இவ்வள தான்.
பைழய இைசத்தமிழ் ல்க ட் ெப ம்பாலன இறந் விட்டன. இரண்ெடான்
மட் ல் ஆங்காங்கு காணப்ப கின்றன. அைவதா ஞ் சின்னாட்களில் ெவளியிடப்
படாவி ன் அழிந் ப
ம் ப ம். இவ்வா இைசத்தமிழ் ல்கட்குக் குைற ேநரக்
காரணம் யா ? இைடக் காலத்தி
ந்த மக்க க்குள் ஒ க்கச் சீர்தி த்தஞ் ெசய்யப்
குந்த ேபா யா* சில்ேலாரால் விைளந்த ேகடாமி . இவ் லக வாழ்க்ைகக்கு அறம்
ெபா ளின்பெமன்ற

ன் ஞ் சிறந்தனவாெமன்

அறேம யாவ ம் பின்பற் தற்குாிய , மற்

ண்ைமைய நன்குணரா ,

இன்பம் ைகவி தற்குாிய ' என்

எண்ணி, இைசயினால் இன்பம் மிகுத ன் அதைன ங் க ய ேவண் ெமன்
குந் ,
ஆாிய ஞ் ைசன ம் ஒ ங்கு ேசர்ந் இைசத் தமிைழப் ெபாி ம் அைலத் த்
ெதாைலக்க யன்றனர். [இைச நாடகங் காமத்ைத விைளக்குெமன் ைரத்தார்
உைரயாசிாியர்க ள் தைலநின்ற நச்சினார்க்கினிய ம்] அம் யற்சிகளில் அேநக
ல்கள், அந்ேதா! அழிந் ேபாயின. இப்ேபாழ் எஞ்சியி ப்பன மிகச்சிலேவ.
இவற்ைற இைறவன் பா காத்த ள்க. ேமற்கூறிய ம ட்ைக ணர்ச்சி இக்காலத்தி
பலாிடங் கு ெகாண்
க்கின்ற . இஃெதன்ேன!

ம்
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நாடகத் தமிெழன்ப , ைகயில்
ேவைலக்காரர்க
ேநாக்கத்ேதா

ெல த் ப் ப த்தற்குாிய அவகாச மில்லாத

க்கும், ப க்கத் ெதாியாதவர்க

வகுக்கப்பட்ட ; அ

க்கும், நல்லறி

கட் ம்

ேகட்ேபார்க்குங் காண்ேபார்க்கும் இன்பம்

பயவாவி ன், சாமானிய சனங்கள் அைத வி ம்பிச் ெசல்லாராத ன் அஃ இன்பச்
சுைவேயா யல்வதாயிற் . உலகத்தினியல்பிைன உள்ளைத ள்ளவாேற ைனந்
காட் வ நாடகத் தமிேழயன்றி ேவறில்ைல. இயற்றமி ம் இைசத் தமி ஞ்
ேசர்ந்தவழிேய நாடகத் தமிழ் பிறந்தெதனி ம் நாடகத் தமிழிற்கு ேவ தனிப் ெப ஞ்
சிறப் ள . ன்ைனயன இரண் ம் ேகள்வி யின்பம் மட் ேல பயப்பனவாய்
நிற்கின்றன. இவ்விரண்ட ன யாகப் பிறந்த நாடகத் த மிேழா ேகள்வி யின்பம்
பயப்பேதயன்றிக் காட்சியின்ப ம் உடன்பயக்கின்ற . இச்சிறப் ப் பற்றிேய பிற
நா களி ள்ள பிற பாைஷப் லவர்கள் நாடகங்கைள மிக்க ேமன்ைம ைடயனவாக
மதிக்கின்றனர்.
இத் ைணப் ெப ைம வாய்ந்த நாடகத் தமிழின் ேதாற்றெமன்ைன? "தமிழ் நாடகம்
த
ண்டான மதவிடயமாகேவ ெயன்ப
ணியப்ப ம்.அ கட ளர்
தி விழாக் காலங்களில் ஆடல்பாடல்க ளிரண்ைட ஞ் ேசர நிகழ்த் வதனின் ம்
உண்டாயிற் . சில காலத்தின் பின்னர் கைத நைடயான மனப்பாடங்க ம்
உடன்கூ ன; அதன்ேமல் த ற் பாடலா ள்ள சம்பாஷைணக ம் பின்னர்
வசனமா ள்ள சம்பாஷைணக ம் அவற் டன் ேசர்க்கப்பட்டன. பிற்பா
நாடகத்தமிழ் 'ேவத்தியல், ெபா வியல்' என்ற இ பிாிவினதாகி அரசர்களா ம்
ஏைனேயாரா ம் ஆதாித் வளர்க்கப் பட்ட . கி. . ன்றா ற்றாண் னாதல்
அல்லாக்கால் அதனி ஞ் சற்
ற்காலத்தினாதல் நாடகத்தமிழ் உயர்நிைல
ற்றி ந்தி த்தல் ேவண் ம். நா ணர்ந்த பழைமயான நாடகத்தமிழ் ல்கள்
அைனத் ம் அக்காலத்ேத நின் நிலவினவாத ெனன்க. ஆகேவ அ குற்றங்குைற
இல்லா உண்டானெதா ெதாழிெலன்ேற ஆதியின் மதிக்கப்பட்ட " என்
'நாடகவிய' ன்
இவ்வா

க ைரக்கட் கூறிய கூற்ைற ங் காண்க.

ேதான்றிவளர்ந்த நாடகத் தமிழ்

ழ் நிைலயைடயப் குந்த . அதற்குற்ற

காரணம் யா ? ஒ க்கநிைல வகுக்கப் குந்த ஆாிய ஞ்ைசன ம் நாடகக்காட்சியாற்
காமேம அறிவி ம் மிகப் ெப குகின்ற ெதன்ற ேபா க் ெகாள்ைக ைடயராய்த் தம
ல்களிற் க யப்ப பவற் ள் நாடகத்ைத ஞ் ேசர்த் க் கூறினர். அக்காலத்தி ந்த
அரசர்க க்குந் ர்ப்ேபாதைன ெசய் நாடகத் தமிைழத் தைலெயழெவாட்டா
அடக்கிவந்தனர்.ஔைவயா ந் தி வள் வ ம் ஒ ங்ேக கழ்ந்த இல்லற
வாழ்க்ைகையேய தீவிைனயச் சத்தின்பாற் ப த் க் கூ ஞ் ைசனர்கள் நாடகத்
தமிைழக் க ந்த ஓராச்சாிய மன் . இவ்வள கட் ப்பாட் க்கிைடயில் நாடகத்
தமிழ் எவ்வா தைலெய த் ஓங்கப்ேபாகின்ற ? ஆத ன் நாளாவட்டத்தில் அ
சிறி சிறிதாக ழ்ந் ெகாண்ேட வாராநின்ற . அதன்ேமல் இயற்றமிழ் காப்பியங்கள்
நாெடங்கும் ம ந் சிறந் நாடகத்தமிைழ வளரெவாட்டா த ப்பனவாயின.
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இவ்வா நாடகத்திற்கு நாற் ற ம் தைடகள் அைமக்கப்பட்டைமயின் அஃ
அழிநிைலயைடயத் தைலப்பட்ட . பண் தராயினார் க ந் நாடகத் தமிைழக்
ைகவிடேவ, அ

பாமரர் ைகயகப்பட்

இழிவைடந்

ெத க்கூத்தளவிேல

நிற்கின்ற . அக்காலத் ச் சங்கப் லவர்கள் ெசய்த 'பரதம்' 'அகத்தியம்' '
'சயந்தம்' 'குண

ல்' 'ெசயிற்றியம்' 'மதிவாணர் நாடகத்தமிழ்

ல்''கூத்த

வல்'
ல்' '

ல்'

என்ற நாடகத்தமிழ் ல்கெளல்லாம் யாண் ப்ேபாெயாளித்தன? 'சிலப்பதிகாரம்'
என் ம் நாடகக் காப்பியமட் ேல தப்பித் தவறி ெவளிேயறிவிட்ட . அதைன
ெவளிப்ப த்திய பண் த சிகாமணி சாமிநாைதயர்க்குத் தமி லகஞ் ெசய்யக்கடவ
ைகம்மாெறன்ேன!
இனிப் பரத சாஸ்திர ம் காமக்கணிைகயர் வயப்பட் த் தாழ்வைடந் நிற்கின்ற .
அதைன ம் அறெவாழிக்கப் குந்
ழங்குகின்றனர் சிலர்.எனி ம் கி.பி. பதிேனழா
ற்றாண் னி திெதாட் க் கூத்

ல்கள் சில,ேவரற்

ழ்ந்த நாடகத்

தமிழினின் ம் கிைளப்பனவாயின. இைடயிைடேய கவிகூற் ேமவி, இழிசினர் நடக்கு
மியல்பினவாகிக், கூத் ம் பாட் ங்ெகாண்

நடப்பனெவல்லாம் கூத்

ல்களாம்.

சீர்காழி அ ணாசலக் கவிராயர் ெசய்த 'இராமநாடக' ம் குமரகு பரசுவாமிகள் ெசய்த
'மீ*னாஷியம்ைம குற' ம், திாிகூடராசப்பகவிராயர் ெசய்த 'குற்றாலக் குறவஞ்சி' ம்,
இக்கூத்
ன் பாற் ப வனவாம். ' க்கூடற்பள் ' 'பறாைள விநாயகர் பள் '
த யன ங் கூத்
ல்கேளயாம்.இைவெயல்லாம் இயற்றமிழ்ப் ைலைம சான்ற
பாவலர் இயற்றியனவாம். 'சுத்தாநந்தப் பிரகாசம்' என்றேதார் பரத ல்
இைடக்காலத்தின் ெதாடக்கத்தி ேலற்பட் ள்ள ெவளிப்படாம
க்கின்ற . பின்னர்
கி.பி பதிெனட்டா ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தி
ந்த அரபத்தநாவலர் என்பார்
'பரதசாஸ்திரம்' என்றேதார்

ல் ெசய்தனர்.

நாடகசாைலைய உலகத்தின் பிரதிவிம்ப ெமன்ெறண்ணி ஆங்கு ந த் க் காட்டப்
ப வவற் ள் தமக்குேவண் ய நற்பகுதிகைளமட் ேவற் ப் ேபாவேத நன்மக்க
ளியல் . உைழத்த உள்ளத்திற்கு இன்பந் தந் ஊக்கம் விைளவிப்பன நாடகங்கேள.
சிற்சிலர் அறி திாிந் ேவ பட்டாராயின் அஃ அவர இயற்ைகத் தன்ைமக
ெளான்றாேம யன்றி நாடகத்தால் விைளந்த ெசயற்ைகத் தன்ைமயன்றாம். தவ ள்ள
விடத்திலன்ேற தி த்தம் ேவண் ம்? ண்
ெசய்யப்ப ம்? மக்கள் சிலர் தம

ள்ள விடத்திலன்ேற சிகிச்ைச

தீக்குணத்தால், நாடகசாைல ெசன் ம் நாடகங்கள்

ப த் ம் ெகட்டாராக அதைனக் காகதா யமாய் நாடகத்தில் தைலயிேலற்றி,
நாடகத்தமிேழ தீெதன்
றத்தி

க தல் எவ்வா

ப்ப, அதைனக்கண்

காரணெமன்

கூ தல் த க்க

ஏற் ைடயைதயாகும்? காரணெமா

பாிகாிக்கமாட்டா
ற் குற்றமன்ேறா?

மயங்கிக் காரணமல்லாதவற்ைறக்
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"நீ ந் தவறில்ைல நின்ைனப் றக்கைடப்
ேபாதர விட்ட * ம ந் தவறிலர்
நிைறயழி ெகால்யாைன நீர்க்குவிட் டாங்குப்
பைறபைறந் தல்ல ெசல்லற்க ெவன்னா
விைறேய தவ ைட யான்"
என்

' குறிஞ்சிக்கவி' யிற் கூறினைத ெயாக்கும் இவர் ெசயல்.

இ நிற்க, ெசன்ற சில்லாண் களாக, நாடகத்தமிழ் அறி ைடேயார் சிலர
உதவிெகாண் தைலெய த் வளரா நின்ற . இதற்கு வடெமாழி நாடகப்பயிற்சி ம்
ஆங்கிலநாடகப் பயிற்சி ம் மிகப் பயன்ப வனவாயின. இவ்வா
வழியிற்
ைனயப்பட் ெவளிப்ப ம் நாடகங்கள் இன் ம் அதிகாித்தல் ேவண் ம். இவற்ைற
ெயா ங்கு ப த் தல் க தி, யாம் 'நாடகவியல்' என்ேறார் இலக்கண
ெசய்தி க்கின்றனம்.

ல்

இனிச்சிலர், 'நாடகம்' என்ற ெசால் வடெசால்லாதல் கண் , ஆாியெரா கலந்த
பின்னேர தமிழர்களிடத்திற் நாடகத்தமிழ் ஏற்பட்
த்தல் ேவண் ெமன்கின்றனர்.
இக்கூற்

வடெமாழியில் 'வாய்' என்பதற்குத் தக்க ெசால் ல்லாைமயால்

வடெமாழியாளர்க்கு வாயில்ைல ெயன்ப

ேபா

ம். அஃதன்றி ம் 'கூத் ' என்ற

ெசால்ேல ஆதியில் தமிழர்கள் வழங்கிய ; கூத்ெதன்ப
சிறப் . கூத் ப் பலவற் ள், நாடகெமன்ப

ெபா ; நாடகெமன்ப

கைத த விவ ம் கூத் , எனேவ

நாடகெமன்ற ெசால்வழக்கின் ன்னேர, நாடகத் ெதாழில் வழக்கும், நாடக
வழக்குந் தமிழர்மாட் ண்ெடன்ப ெபற்றாம்.
வைகப் பாகுபா

ல்

ற்றிற் .

----------------------------IV. ஐவைக யிலக்கணம்.
பாைஷயாவ , மக்கள இயற்ைக ேவட்ைகயில் ேதான்றி, அவர
ைறக்ேகற்ப் வளர்ந் வ வேதார் மக்களாக்கப் ெபா ளாம். அ
ெசாற்ேகாைவப்பட் ப் ெபா ள் அறி
வாக்கியங்கெளல்லாம் ெபா ள் அறி
பகுதி விகுதி இைடநிைல த ய பல

நாகாிக வி த்தி

க்கும் வாக்கியங்களாலாய ; இவ்
க்குஞ் ெசாற்களாயின; இச்ெசாற்கள் தா ம்
ப் க்களாலாயின.
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இவ்
ப் க்க ள் ம் பகுதிகெளல்லாம், ெப ம்பான்ைம ம் ஆதியி
ந்த
தமிழ்மக்கள் ெசாற்ெசால்லத் ெதாடங்கிய காலத் ப் பிறந்த ெசாற்ேகாைவ சிைதந்
ம விய ெசாற்களாம்; சி பான்ைம ஒ க்குறிப் வியப் க் குறிப்
த யகாரணங்கள்
பற்றி வந்த ெசாற்களாம். இனி விகுதி தலாயின ெவல்லாம் ஒ காலத்தில்
தற்
ெசாற்களாய்ப் ெபா ளறி

த்தி நின் , பின்ெனா

காலத்

மக்கள், குறிப்பின்ைம,

ேசாம்பல், ெபாச்சாப் , யற்சிச் சு க்கம் ஆகிய காரணங்களாற் ெசாற் ேசார் பட
ெமாழிதலாற் பலவா திாிந் ம வி இைடச் ெசாற்கெளன் வழங்கப்
ப வனவாயின. நாகாிகம் தி ந்ேதா ம் தி ந்ேதா ம் பாைஷ மா பட் ச்
ெசாற்கைளச் சிைதத் வழங்கும் வழக்கம் மக்க க்குப் பல அெசௗகாியங்கள்
விைளவித்தன.
தமிழ்ச்ெசாற்கைள மாந்தர் ேம

ம் ேம

ஞ் சிைதத்

வழங்காதவா , ஆசிாியர்

அகத்தியனார் ெதால்காப்பியனார் ேபான்ற நன்மக்கள் ேதான்றி, ஆச்ெசாற்கைள
ேமல்வழக்கு ைறகாட் வரம்ப த் இலக்கண ல்கள் வகுத் த் தமிழ்ப்
பாைஷைய ெயா ங்குப த்தி நி த் வாராயினர். இங்ஙனம் ஒ ங்குப த்தப்படாத
பாைஷகெளல்லாஞ் சில சிைதந் வழங்கி இ தியில் உ க்குைலந் வழக்கமற்
ஒழிந் ேபாம்.
ேமற்கூறியவா தமிழ்ெமாழிக்கு தன் தல் இலக்கண ல் வகுத்தவர்
அகத்தியனார். அவர் இய ைச நாடகெமன்ற த்தமி ழிலக்கண ம் ைறப்பட வகுத்
ேதாதினார். இைசநாடகத் தமிழிலக்கணங்கைள ெய த் க் கூறா
இயற்றமிழிலக்கணத்ைதமட் ல் வகுத் ேதாதினார் ெதால்காப்பியனார். இப்ெபா
'அகத்தியத்'தின் சூத்திரங்கள் சிற்சிலமட் ல் ஆங்காங்குத் ெதால்ைல
காணப்ப கின்றனேவயன்றி
'ெதால்காப்பிய' ெமான் ேம

ன்

ங் காணப்படவில்ைல; ஆகேவ
த லக்கண

லாய்க் குைறபா ன்றி யி கா ம்

இலங்காநின்ற ; இனி ம் இலங்கா நிற்கும். இவ்வியற்றமி ழிலக்கண
'ெசால்', 'ெபா ள்' என்ற

ைரகளிற்

ல் 'எ த் ',

ன்றதிகாரங்களாக வகுக்கப்பட் ள .

எ த்ததிகாரத்தில் எ த்தினியல் க ம், எ த்தானாகிய ெமாழிக ம் அவற்றின்
ணர்ச்சிக ம் தலாயின விாித் க் கூறப்பட்டன. ெசால்லதிகாரத்திற் ெசால் ன்
பாகுபா க ம், அவற்றினியல் க ம் தலாயின விாித் ைரக்கப்பட் ள. மற் ப்
ெபா ளதிகாரத்திேலா களவிய ங் கற்பிய மாகிய அகப்ெபா
ம் அவற்றின்
ைறக ம், றப்ெபா
ெசய் ளியல் மரபியலக

ம் அவற்றின் ைறக ம், ெமய்ப்பாட் யல் உவமவியல்
ம் கூறப்பட்
க்கின்றன.

இனி ஐவைக யிலக்கணங்களாவன 'எ த் , ெசால், ெபா ள், யாப் , அணி'
ெயன்பன. இவ்ைவந்த

ள்ேள 'ெதால்காப்பிய'த்தில்

தல்

ன்ைற மட் ேல விாித் க்
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கூ வார், ெசய் ளிய ெலன்றதன் கண்ேண யாப்ைப விாித்ேதாதி ம்,
உவமவியெலன்றதன் கண்ேண அணிைய ெய த்ேதாதி ம் ஓராற்றான் ஐவைக
யிலக்கண ங் கூறினாராயினார். அன்றி ந் ெதால்காப்பியனார் காலத்ேத ஐவைக
யிலக்கணெமன்ற பாகுபா ன்றி யி ந்தி த்த மியல்ேப; அல்ல யாப்பணிகள்
ெபா ளதிகாரத்தின் பகுதிகெளனேவ க தப் பட்
ந்தன ெவன்ற ம் அைம ம்.
கைடச்சங்கத்தார் காலத்தி ேலற்பட்ட 'இைறயனாரகப் ெபா
ைர'யிற் "
ெபய்தபின் அரசன் நா நாடாயிற் றாக ன் ல்வல்லாைரக் ெகாணர்கெவன்
எல்லாப் பக்க ம் ேபாக்க, எ த்ததிகார ஞ் ெசால்லதிகார ம் யாப்பதிகார ம்
வல்லாைரத் தைலப்பட் க் ெகாணர்ந் , ெபா ளதிகாரம் வல்லாைர எங்குந்
தைலப்பட் ேல ெமனவந்தார். வர, அரச
ெசால்

ம் யாப் ம் ஆராய்வ

ம் ைடபடக் கவன் , 'என்ைன? எ த் ஞ்

ெபா ளதிகாரத்தின் ெபா ட்டன்ேற? ெபா ளதிகாரம்

ெபேறேமெயனின், இைவ ெபற் ம் ெபர்றிேலம்' எனச் ெசால்லாநிற்ப" என்ற
கூற்றிைன உய்த்

ேநாக்கி

ண ம்ேபா , அக்காலத்தில் 'எ த் , ெசால்,

ெபா ள்,யாப் ' என நால்வைகேய வழங்கின ெவன்ப

ணியப்ப ம். அஃதாவ

ெதால்காப்பியனார் காலத்திற் ெபா ளதிகாரத்தி ள்ளடங்கிய யாப் , கைடச்
சங்கத்தார் காலத்தில் அதனின் ம் பிாிந் தனித் ஓரதிகாரமாயிற் என்பதாம்.
அதன்பின் யாப்பதிகாரம் மிக்க சிறப்பைடந்
அக்காலத்தி ந்த லவர் பல ம் யாப்
அவிநயனார், மேயச்சுரனார்

பல்ேலாரா

ம் பாராட்டப் பட்ட .

ல்கள் பல இயற்றினர். காக்ைகபா னியர்,

தலாயினார் தத்தம் ெபயரால் யாப்பிலங்கணங்கள்

வகுத்தனர். பின்னர் 'யாப்ப ங்கலம்,' 'யாப்ப ங்கலக் காாிைக' என்ற
வகுக்கப்பட் வழங்குவன வாயின.
இைடயிற் ெபா ளதிகாரப் பயிற்சி குன்றியேபா
சிறிய இலக்கண

என்ற இலக்கண

'இைறயனாரகப் ெபா ள்' என்ற

ம், மணிவாசகப் ெப மான் வாய் மலர்ந்த ளிய

'தி க்ேகாைவயார்' என்ற இலக்கண
க த் க்கைள

ல்கள்

டன்கூட்

ம் ஏற்பட்டன. அதன் ேமற் சில திய

நாற்க ராஜ நம்பி ெயன்பவர் 'அகப்ெபா ள் விளக்கம்'

யற்றினர். பின்னர்க் 'கல்லாடம்', நம்மாழ்வார் ெசய்த ளிய

'தி வி த்தம்' என்ற அகப்ெபா ளிலக்கிய

ல்கள் ெவளிப்ேபாந்தன. ஐயனாாிதனார்

என்பவர் ' றப்ெபா ள் ெவண்பா மாைல' என்ற

ல் வகுத்தனர்.

இவ்வா நால்வைக யிலக்கணேம சிலகாலம் வழங்கி வந்தன. அதன்ேமல்
வட ல்வாணேரா ஊடா ஐந்தாவ வைக யிலக்கணமாகிய அணியதிகாரத்ைத ந்
தமிழ்ப் லவர்கள் வி த்தி ெசய்

ெகாள்ளப் குந்தனர். 'அணி

ல்',
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'தண் யலங்காரம்'

த ய

ல்கள் இயற்றப்பட்டன. இவற் ட் பின்னேத தமிழ்

மக்க ட் பயிற்சிமிக்குைடயதாய் விளங்குகின்ற . இந் லாசிாியர் ெபா வணியியல்,
ெபா ளனியியல் ெசால்லணியியல் என்ற ன் பிாிவினில் தம் ைல
த்தி க்கின்றனர். ெபா வணியிய ற் ெபா வாகப் பலவைக கலப்பா க ம்
ைன
ைறக ங் கூறப்பட் ள.
ெபா ளணியியல் தன்ைமயணி தலாக ப்பத்ைதந்தணிகள் கூறப்பட் ள.
இப்ெபா ளணிகளிற் பல உவமெமன்ற ஓரணியின யாகேவ ேதான்றின ெவன்ப
பல்ேலார் ணி . ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனா ம் இத் ணிபினர் ேபா ம். இ
வடெமாழி அப்ைபய தீக்ஷிதரவர்க

க்கும் உடன்பாடாதல்,

"உவைம ெயன் ந் தவல ங் கூத்தி
பல்வைகக் ேகாலம் பாங்குறப் ைனந்
காப்பிய வாங்கிற் கவி றத் ேதான்றி
யாப்பறி லவ ாிதய
நீப்ப மகிழ்ச்சி ப்ப ந க்குேம"
என்ற அவர

'சித்திரமீமாஞ்ைசக்' கூற்றினான் விளங்கும். இனிச்

ெசால்லணியிய ல் மடக்கும் சித்திர மாகிய மிைறக்கவிகளின் பாகுபா க
அவற்றினிலக்கணங்க ம் பரக்கக் கூறப்பட் ள.
மற் , ஐந்திலக்கணங்கைள ம்

ற்றத் தனித்தனி கூ ம்

ம்,

ல்கள் மிகச் சிலேவ.

அைவதாம் ' ரேசாழியம்', 'இலக்கண விளக்கம்', 'ெதான் ல் விளக்கம்' என்பனவாம்.
ரேசாழியம் ெப ம்பா ம் வட ல் ைறையேய த விச் ெசல்வ . இலக்கண
விளக்க ைடயார் யாப்பணிகைளப் பின் ல்கள்ேபால விாித் க் கூறி ம்
அவற்ைறப் ெபா ளதிகாரத்தின் கண்ேணேய யடக்கிக் கூறினர். ெதான் ல்
விளக்க ைடேயார் ெபா ளதிகாரத்ைதச் சு கிக் கூறி ம் யாப்பணிகைள விளங்கக்
கூறினர். தண் யலங்காரம்ேபாலத் தனிேய அணியிலக்கணங் கூ வதாய், ஆனால்
அதனி

ம் விாிந்ததாய், 'மாறனலங்காரம்' என்றேதார்

ல் ஏற்ப வதாயிற் . இ

மிகச் சிறந்தேதார் ல். அதன் ேமற் 'குவலயாநந்தம்' என்ற வடெமாழி
யலங்காரசாஸ்திரம் தமிழின்கண் ெமாழிெபயர்க்கப் ப வதாயிற் . இ
ைம
வழியி யன்றேதா ாினிய ல். இதன்கண்ேண உவைமயணி தல் எ வணியீறாக
றணிகள் கூறப்பட் ள.
இவ்வா

தமிழ்ெமாழி ஐவைக யிலக்கண

விளங்கா நின்ற . பவணந்தி

னிவர்ெசய்த 'நன்

ைடயதாய நிைலைம ெயய்தி
ல்' எ த் ஞ் ெசால்

ந்

ெதளிவாக ம் சு க்கமாக ம் அழகாக ம் கூ கிற . 'ேநமிநாதம்' என்ற ம்
அப்ப ேய.
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இனிப் 'பாட் யல்' என் ேமா ாிலக்கணப் பகுதி ள . அதனியல் சற்ேற
விாித் ைரக்கற் பால . அ தமிழிற் கூறப்ப ம் ெதாண்
ற்ற வைகப்
பிரபந்தங்களி னிலக்கணங்க

ம், பா ேவா

எ த் ப் ெபா த்தம் மங்கலப்ெபா த்தம்,
அ தெவ த்ெதன்ற பாகுபா ம், ஆனந்தம்

க்கும் பாடப்ப ேவா

க்கு

ள்ள

த யன ம், ஈச்ெச த்
த ய குற்றங் க

ம் இைவ ேபால்வன

பிற ம் விாித் க் கூ வதாகும். 'ெவண்பாப்பாட் யல்,' 'வைரய த்தபாட் யல்' என்ற
ல்கெளல்லாம் பாட் யல் கூ வனேவ. இலக்கண விளக்கத்தி னி தியிற் 'பாட் யல்'
என்றேதாாிய ம் யாத் க் ேகாக்கப்பட் ள .
அணிக ட் ெசால்லணிகேள விேசடமாய் நல் ைசப் லவர்களான்
மதிக்கப்ப வனவல்ல. ற்காலத் ச் சங்கச் ெசய் ட்களிெலல்லாம் ெசால்லணிகள்
காண்டலாி . இச்ெசால்லணிகளி ம் சித்திரகவிகள் மிக ெமா க்கப்
ப வனவாயின. 'காஞ்சிப் ராண' மாதிய சில ல்கேள யிவற் ட் சில
ெகாண் யங்குகின்றன. மடக்குகெளல்லாம் விேசடமாய் ல்களிற் பயின் வராமல்
அவற் ள் ஆங்காங்கு வ ம். இைடக்காலத் த் ேதான்றிய சிலர் ெசால் ன்பம்
நா பவராய்ச் ெசால்லணிகைளப் ெபாி ம் வழங்குவாராயினர். இவர்கள் யமகம், திாி
த ய ெசய் ட்கள் பல வியற்றினர். பின்னர்த் திாிபந்தாதிக ம் யமக வந்தாதிக ம்
சிேலைட ெவண்பாக்க ம் அளவிறந்தன ெவ ம்பின. இைவயைனத் ம்
ெப ம்பா ம் ெபா ட்ெசறிவிலவாய் ண் சப்தஜாலங்களாய்மட் ல்
ந்தன.
இக்காலத்தி ம் ெதன்னாட் ற் லவர் பலர் யமகந்திாி பா தைலேய
ெபாிதாகெவண்ணிவாணாைள ணான் கழிப்பர்.
ெசான்னலத்தி

ம் ெபா ணலேம சிறந்தெதனப் ேபரறிவாளர் யாவ ங்

கூ வர். யமகந்திாி ள்ள பாடல்கைள ' உயிாில்லாப் பாட் க்கள்' என் ம்
க த் நலம் வாய்ந்த கற்பைன ள்ள பாடல்கைள 'உயி ள்ள பாட் க்கள் என் ம்
அறி ைடேயார் பலர் கூறக்ேகட்
க்கினறனம். இஃ ண்ைமேய ெயன்ப திண்ணம்.
இவ்வாறவர்கள் கூ தற்குற்ற காரணங்கள் யாெவன் ஆராய்ேவாம். தலாவ :
மிைறக்கவிகள் பா மிடத் மிக்க காலஞ் ெசல் ம்; அப்ப க் காலஞ் ெசன் ம் சிற்சில
ேவைளகளில் அைவகள் பா ேவாாிஷ்டப்ப யைமயாமற் ேபாவ
ண் . இவ்வா
ற்கிேமாதி ைனந்த த் மிைறக் கவிகைளச் ெசால்லளவால் ஒ வாறைமத்
த்த பின்ன ம் அைவ சிறந்தி ப்பதில்ைல. ஏெனன்றால் அவற்றின்கட்
ெபா ணலமில்ைல. இரண்டாவ : கவிகளியற் வ யாவர்க்கும் பயன்படல்
ேவண் ெமன்ப

க தி. அக்கவிகளி

ம் சில, திாிெசாற்களா லைமத்

விட்டாற்

ப ப்பவ ட் பலர் திைகப்பர். இவ்வாறி க்கச் ெசயல்ப ங் கவிகேளா மிைறக்கவிகள்;
அம்மிைறத் தன்ைமேயா இலக்கணச்சந்திக ஞ் ெசறிந்தன. எதிர்பாராதப
ெசாற்கள் பிளந் பிாித் ப் ெபா ள் ெகாள்ளக் கிடந்தன. இப்ப ெயன்றால்
இம்மிைறக் கவிகள் யா க்கபேயாகம்? மிைறக் கவிஞன்தாேன மகிழ்ந்
ெகாள்ளதற்கு அைவ ஒ

ேவைள பயன்படலாம். 'வைக ளி' என்றதற்கு
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ேவண் ய உதாரணங்கள் இம்மிைறக் கவிகளிற் காணலாம். ன்றாவ : இத்தைகய
மிைறக்கவிகள் ப ப்ேபான காலத்ைத ம் ணாக்கிப் பலவிடங்களி ம் அவைன
மயங்க ைவக்கின்றன. இத்தன்ைமயான இடர்ப்பா கள் நிரம்பிய மிைறக்கவிகள்
நந்தமிழ்ப் லவர்கள் மனங்கைளக் கவராெதாழிவனவாக.
இவ்வாேற ற்கூறிய பாட் ய ட் கூறப்பட் ள ெபா த்தங்கள் த யன ம்,
ஆனந்தக் குற்றம் த யன ம் நாளாவட்டத்திற் பயனிலவாய்க் கழிந் ப ெமன்ப
ேதான் கிற . அேநகர் இக்காலத்தில் அவற்ைறக் கவனிப்பதில்ைல. க நாடகப்
லவர்க இரண்ெடா வர் மட் ல் அவற்ைறப் பி த் க்ெகாண்
அவஸ்ைதப்ப கின்றனர். அவர்க ம் அவற்ைற விைரவிற் ைகவி வார்கெளன்ப
ெசால்லமேல யைம ம். இனிப் 'பத் ப்பாட் ைர'யில் ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர்
" ற்குற்றங்கூ கின்ற பத் வைகக் குற்றத்ேத 'தன்னாெனா ெபா ள் க திக்கூறல்'
என் ங் குற்றத்ைதப் பின் ள்ேளார் ஆனந்தக் குற்றெமன்பேதார் குற்றெமன்
ல்
ெசய்ததன்றி, அகத்தியனா ம் ெதால்காப்பியனா ம் இக்குற்றங் கூறாைமயிற்
சான்ேறார் ெசய் ட்கு இக்குற்ற ண்டாயி ங் ெகாள்ளா ெரனம க்க" என் ைரத்த
ைர யாவ ங் கவனிக்கத்தக்க .
இ கா ம் தமிழ் ெமாழியின் ஐவைக யில்கணங்கைள ம் குறித் க்
கூறிேனாம். இனித் தமிழ்ெமாழியின் ேதாற்ற ம் ெதான்ைம ம் பற்றி
விாித் ைரப்பாம்.
ஐவைக இலக்கணம்

ற்றிற் .

-------------------------------

V. பாைஷயின் ேதாற்ற ந் ெதான்ைம ம்.
உலகின்கண்ேண மக்கள் ஒ ங்குகூ வாழேவண் யவராத ன், அவர்கள்
அ க்க தங்கள் க த் க்கைள ெயா வைரெகா வர் ெவளியிட் க் ெபாள்வ
அவசியமாயிற் . ஆகேவ அவர்கள் ைகவாய் த ய உ ப் க்களாற் பலவிதச்
ைசைககள் ெசய் காட் த் தங்கள் க த் க்கைள ெவளியி வாராயினர். இத்தைகய
க த்

ெவளியீட் க் க வியாகிய ைசைகைய 'இயற்ைகப் பாைஷ' ெயன்பர் சிலர்.

இவ்வியற்ைகப் பாைஷ

த ற் காட்சியளவில் நின் , பின்னர்க் ேகள்வியளவி

ம்

பரவிற் ; அஃதாவ , சில ஒ க ம் ஒ க் கூட்டங்க ம் க த் ெவளிப்பாட் ற்குக்
க வியாக அச்ைசைகக டன் கூ ன. அவ்ெவ ம் ஒ க்கூட்டங்க ம் விதப்ப ம்.
அைவ தாம், ேபாறல் வைகயா
எ தப்ப ம்.

ம், சுைவ வைகயா

ம், அறிகுறி வைகயா

ம்
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ேபச்சு நிைலக்கு வாரா ைசைக நிைலயில் நின்ற காலத்திெலல்லாம் தமிழ் மக்கள்
த யவற்ைறக் ெகான் ேவட்ைடத்ெதாழில் ெசய் வந்தனர். இவ்ேவட்ைடத்
ெதாழிைலச் ெசவ்விெபற நடாத் வதற்கு மி கங்களின் ஒ கைள ற் க் ேகட்
நன்குணர்ந் அைவ ேபாலத் தா ங் கத்தி அவற்ைற ஏமாற்றித் தம்வைலப் ப த்தினர்.
ேவட்ைடயா தைலப் பயன் க தியேதார் ெதாழிலாகேவ ற் ம் மதித்தல் ேநாிதன் .
இஃ ஆதிமக்களால் விைளயாட் த் ெதாழிலாக ம் க தப்பட் வந்த .
இக்காலத்தி ம் ேவட்ைடயா தல் பலர்க்குப் பிாீதியானேதார் விைளயாட்டாம்.
இவ்வா ஆதித் தமிழ் மக்கள் ேவட்ைடயா னதாற் பலவைகப்பட்ட
மி கங்களிெனா ேவ பா கைள ம் நன்குணர்ந் தமக்குள்ேள யவற்ைற யறிந்
ெகாள் மா அவ்ெவா களினின் ங் குறிப் ெமாழிகள் பல வகுத்தனர். ஒன்
பிறி ேபாற்கத்திய ஒ யினின் ம் உற்பத்தியான ெசாற்கைளப் 'ேபாறல் வைக'
யாென ந்தன ெவன்க.
மக்கள் சுைவ ைடயாராத ன், அவற்றிற்குத் தகுந்த ெமய்ப்பா கள்
விைளக்கத்தக்க ெபா ள்கள் எதிர்ப்பட்டனவாயின், சில குறிப் ச் ெசாற்கள் தாமாகக்
கூ வரன்ேற? ெவ ப் ச் சுைவயிற் 'சீ' ெயன் ம், ெவகுளிச் சுைவயிற் 'ேபா'
ெவன் ம், உவைகச் சுைவயில் 'வா' ெவன் ம் கூறப்ப ஞ் ெசாற்கைளக் காண்க. 'ஐ'
ெயன்ப

வியப்பினா

ம், 'ஓ' ெவன்ப

அச்சத்தினா ம் எ ந்தனவாமா
யா ண்டாகிய ெசாற்களாம்.

அவலத்தினா

ம் 'ஐேயா' ெவன்ப

ணர்க. இைவகெளல்லாஞ் 'சுைவ வைக'

' அறிகுறி வைக' யாென ந்த பகுதிகள் மிகச் சிறப் ைடயனவாம். இைவகள்
'நாவின் ைசைக' என்பதன யாக

த ற் பிறந்தன. இஃ

அ க்க , பல், உத

த ய வாயின் பகுதிகைளச் சுட் தற்குாிய 'ைகச்ைசைக'கைளக் கவனிக்குமா
கூ ங் கூச்சேலா ெதாடங்கும். ேவண் ெமன்ெறழா அ தாபத்தினா தவிெசய்ய
ெவ ந்த நாவின் ைசைக இயற்ைகயாகேவ ைகச்ைசைகையப் பின்பற்றிவ ம்.
அதன்ேமற் ைகச்ைசைக மிைகெயன்
கவனிக்குமா

சிறி

சிறிதாகக் ைகவிடப்ப ம். உதாரணமாக,

கூவிய கூச்சல் 'ஆ' ெவன்ற உ வங்ெகாண்டதாக ைவத் க்

ெகாள்ேவாம். அப்ப யானாற் 'பல்'ைலக் குறிக்கும் நாவின் ைசைக 'அடா' என்ற
உ வங்ெகாள்

ம். இவ்வாேற தன்ைனக் கவனிக்குமா

பிறைர விளித்த 'ஏ'

என்றி ந்ததாயின் பல்ைலக்குறிக்கும் நாவின் ைசைக 'ஏட' ெவன்றி க்கும். ஈண் க்
கூறியதற்கிணங்கேவ, தமிழ்ெமாழியின் கண்ேண, 'அடா' 'ஏட' என்ற விரண்
ெசாற்க ம் பிறைர விளித்தற்கட் ெபாி ம் பயன்ப கின்றன. "ஏட ெவன்ப ேதாழன்
ன்னிைல" என் கூறப்பட்
த்த ங் காண்க.
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வல்லாள ெனா வன் எளியவ க்கு உதவி ெசய்யப் குந் சின்னாள் அவைனப்
பா காத் ப் பின்னர் அவன் ேமற்ெகாண்ட ெதாழிைல நன்றாக நடத்தாைம கண்
அவைனத் தள்ளிவிட் த் தான் அத்ெதாழிைல ேமற்ெகாண் நடாத்தப் குந்தாற்ேபால,
நாவின் ைசைக ம் ைகச் ைசைகயி தவிக்காக வந் அதைனச் சின்னாள்
பா காத் ப் பார்த் ம் அ க த் ெவளியீட் த் ெதாழிைல நன்கு நடத்தாைமயால்
அதைனத் தள்ளிவிட் த் தாேன அத்ெதாழிைல ேமற்ெகாண் நடாத்தப் குந்த .
குந் தான் நடாத்தினதிற் ெசாற்கள் பல ண்டாயின.
சில தன்ைம, ன்னிைலப் பகுதிகள் அறிகுறிவைகயா ெல ந்தி க்கலா
ெமன்ெறண் தற் கிட ண் . அ தா ம் உச்சாிக்கச் சுலபமாக ம் எ த் க்களிற்
பிரதானமாக
ள்ள 'ம', 'ப' என்ற எ த் க்களின் சம்பந்த ைடயதாம்.
இவ்விரண்ெட த் க்க ம் குழந்ைதகளான் தன் தல் உச்சாிக்கப் ப வனவாம்.
இவ்விரண் ம் குழந்ைதகட்கு அ கி ந் உதவி ெசய் ந் தாய் தந்ைதயைரக்
குறிப்பிக்குஞ்ெசாற்களாகிய 'அம்மா' 'அப்பா' என்றன பிறப்பதற்கு தற் க வியாய்
நிற்பன. ேம ம் மகாரம் பல பாைஷகளி ந் தன்ைமச் ெசாற்கைள ஒ ைமயிற்
குறித்தறக

பகாரப்படா நிற்ப, தமிழ்ெமாழியின் கண்ேண அவற்ைறப் பனைமயிற்

குறித்தற்க

பகாரப்படா நின்ற . 'மாம்' (என்ைன) என்ப

வடெமாழித் தன்ைம

ெயா ைம. 'யாம்' 'எம்ைம' ெயன்பன தமிழ்ெமாழித் தன்ைமப் பன்ைம. எவ்வாறாயி
மகாரந் தன்ைமக்கண் உபகாரப் ப கின்றெதன்ப மைலயிலக்ேக. இனி இதெனா

ம்

தாையக் குறிக்கும் 'அம்மா' என்ற ெசால் ன் கண் ம் மகாரம் உபகாரப்ப தைல
உற் ேநாக்கின் தாய் குழந்ைதக்குத் தன்னவளாயினள். இைதக் கவனிக்குமிடத் த்
தந்ைத சிறி தன்னினின் ம் விலகினவனாக மதிக்கப்ப வதற்கு அறிகுறியாகக் பகார
சப்தத்தினால் 'அப்பா'என்றைழக்கப் ப கின்றனன்.
தமிழப் பாைஷயின்ேதாற்ற விஷயமாக, யாம் ேமற்கூறிய ேபாந்தன வைனத் ம்
எவ்வா க தப்ப
ம் ப க. க த் க்கள் தன் யற்சி யாென ம் ஒ களின்
சம்பந்தமாகேவ ெவளிப்ப கின்ற இயல்பினின் ேம பாைஷகள் உண்டாத
ய ெமன்ப யாவ ம் ம க்க
யாத்ேதார் பாைஷ
ண்ைம. இவ் ண்ைமைய
ெயாட் ேய தமிழ்ப் பாைஷயின் ேதாற்ற ம் ஏற்பட்
த்தல் மிக ம்
கவனிக்கற்பாலேத. ஈதிவ்வாறக, தமிழ் லாசிாியர் பல ம், இக்காலத்தி ம்
ஆங்கில ற் பயிற்சியில்லாத நண்ப ட் சில ம் தமிழ்ெமாழி ம் வடெமாழி ந்
ேதவபாைஷகெளன் ம், இவ்விரண் ம் ைறேய அகத்தியனார்க்கும்
பாணிநியார்க்கும் சிவெப மானால் உபேதசிக்கப்பட்டனெவன் ங் கூறாநிற்பர்.
"ஆதியிற் றமிழ்

லகத்தியற் குணர்த்திய, மாெதா பாகைன வ த்

"தழற் ைர நிழற்கு

ம்" என ம்,

டந்தமிழ்" என ம், "வடெமாழிையப் பாணிநிக்கு வகுத்த ளியதற்

கிைணயாத், ெதாடர் ைடய ெதன்ெமாழிையத் ெதாகுகடல் சூழ்வைரப்பதனிற்,
குட னிக்கு வற்
த்தார் ெகால்ேலற் ப் பாகர்" என ம், " இ ெமாழிக்குங்
கண் தலார் தற்குரவர்" என ம் ந்ைதேயார் கூறியி த்தைல ங் காண்க.

37

யாம் ேமற்கூறிப் ேபாந்தவா

மக்களாக்கப் ெபா ளாய்விைளந்த தமிழ்ப்

பாைஷயான தமிழ்மக்கள் யாவ க்கும் ஒ ங்ேக விளங்குவதாயிற் , என்றேதார்
ஆசங்ைக இைடயிெல தல் இயல்ேப. இ ெவகு சுலபமாக வி க்கப்ப ம்.
யாவ க்கும் விளங்கத்தக்க ைசைககள் இைடநின் ெசாற்கைள ஐய ண்டான
காலங்களின் விளக்கினைமயின் தமிழ்ப்பாைஷயின் ெசாற்ெபா
ணர்ச்சி தமிழ்
மக்கள் யாவ க்கும் உண்டாகித் தமக்குள்ேள யறிந் ெகாண்டனர்.
இ கா ம் தமிழ்ெமாழியின் ேதாற்றத்ைதப்பற்றிப் ேபசிேனாம். இனித்
தமிழ்ெமாழியின் ெதான்ைமையப் பற்றிக் கூறப் குவாம்.
இவ் லகத்தின் கண்ேண ேபசப்ப வன ஏறக்குைறய ெதாள்ளாயிரம் ெமாழிகளாம்.
அவற் ள்ேள நாைலந் பாைஷகள் தாம் 'ெதான்ெமாழிகள்'; என்
ெபயர்க்குாியனவாய்க் க தப்ப கின்றன. அந்நாைலந் ள்
ஒன் ெகால்? இ ேவ யாம் இப்ெபா

ம்

ம், தமிழ் ெமாழி ம்

ஆராய ேவண் வ .

பரைவ வழக்கற் ஏட் வழக்காய்மட் ல் நிற்பனேவ ெதான்ெமாழிகள்; மற்
இக்காலத்திற் பரைவ வழக்காய் விளங்குவன ெவல்லாந் ெதான் மழிகளாகாெவன்ப
சிலர் ணி . இகத் ணி த க்க ற் குற்றேம. பாைஷகள் பரைவ வழக்கற் ப்
ேபாதற்குக் காரணம் இ பிக ேளற்படாைம ம், பாைஷ ேபசுேவார்
பல்ேவறிடங்கட்குப் பிாிந் ெசல்ல ம், இடங்கட்குத் தக்கப
இ பிகள்
வகுத் க்ேகாட ம் பிற மாம். ஏட் வழக்குப் பாைஷப் ேபச்சு
வழக்குபாைஷக்கிணங்கி வாராவி ல் ன்ன பரைவ வழக்கற் த் தன்னிைல
ேவ படா ஒ நிைலப்பாடைடந் நிற்கும். பின்ன விாிந் ெகாண்ேடேபாய்
ன்னதினின் மிக ம் ேவ பட் அதன் வழிெமாழியாகக் க தப்ப ம்.
ஆகேவேபச்சு வழக்ேகா

ணங்கி வராதன ெவல்லாந் ெதான்ெமாழிகேளா? அல்ல.

தமிழ் ெமாழியில், 'ட்,ண்,ர், ல்,ள், ழ்,ற், ன்,' என்ற எட்
ெகாண்

ெமய்ெய த் க்கைள ங்

ெசாற்கள் ெதாடங்குகின்றில: அஃதாவ , இவ்ெவட் ம் ெமாழிக்கு

த ல்

வாராத எ த் க்களாம். இைவகேளன் ெமாழிக்கு த ல் வரவில்ைல? இவ்ெவட் ம்
நா ேமலண்ணத்ைதத் ெதா தலாேன பிறக்கும் நாெவ த் க்களாம். அங்ஙனம்
ேமலண்ணந் ெதாட் உச்சாித்தற் ெபா ட் ேவண்டப்ப
யற்சி மிகுதியா
யி த்த ன் அவ்ெவட் ெமய்க ம் ெமாழிக்கு த ல் வாராவாயின. இவ் ண்ைம
ெகாண் , பண்ைடக்காலத்ேத, வழங்கிய மக்க க்கு உ ப் க்கள் உரேமறி அாி
யற்சி ெசல்லாத இளம்ப வத்ேத ற்பட் த் ேதாற்ற ற்ெற ந்த ெமாழி தமிேழயா
ெமன்

கூறி, அதன் ெதான்ைம மாட்சி நி த்தி விட்ேடெமன மகிழ்வா

ளர்.
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"பின் ெபான்னிைறந்ததா ம் அழகுைடத்தா ம் த் மணி இவற்றால்
அணியப்பட்டதா ம் நகரத் அரேணா இைணக்கப்பட்டதா
ள்ள பாண் யர்
வாயிற்கதைவ வானரர்காள்! ேபாய்க் காண்பீர்" என வான்மீகி னிவர்
கூ கின்றைமயா

ம் வியாத

னிவ ம் 'மகாபாரதத்' தின் கண்ேண தமிழ்நாட் ன்

சிறப்ைப ம் பாண் யர் அரைச ம்பற்றிக் கூ கின்றைமயா ம்,பாண் யர்
ஆண்டநாட் ன் ெதான்ைம ம் அவர் ேபசிய தமிழ்ெமாழியின் ெதான்ைம ம்
ஓராற்றாற் ெறளியப்ப மா காண்க.
இற்ைறக்குச் சற்ேறறக் குைறயப் பதினாயிரம் வ ஷங்கட்கு ற்பட்ட பழைமயான
எ த் ச் சாதனங்கள் காணப்ப கின்றனவாம். ஆயி ம் கி. . எண்ணாயிர
வ ஷங்க க்கு ன்னேர மக்க க்குள் நாகாிகம் ெதாடங்கியி க்க ேவண் ம்.
இவ்வள காலம் ன்னெரன்ப வைரய த் ைரக்க
யாதாயி ம் எ த் வழக்கு
இதற்கும் ன்னேர ேயற்பட்
த்தல் ேவண் ம். இவ்வாறாயின் பாைஷத்
ேதாற்றத்தின் காலம் இத் ைணயாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னெரன்ப யாவரான்
வைரய த் க் கூறவிய
ேபா ம்.!

ேமா? அறிேயம். பாைஷ

லம் நதி

ல

ஷி

லங்கள்

இனித்தமிழ் ல்களிற் பல இைடச்சங்கமி ந்த கபாட ரங் கடல் ெகாள்ளப்பட்ட
காலத்தில் அழிந் பட்டனெவனக் கூறக் கண் ேனம். அஃதன்றி ம் தமிழில்
மிகப்பழங்காப்பியெமன அறி ைடேயார் பல ம் ஒத்ெத த்த 'சிலப்பதிகார'த்திற்
கா காண் காைதயில் ஆசிாியர் இளங்ேகா வ கள்
"வ ேவ ெலறிந்த வான்பைக ெபாறா
பஃ ளி யாற் டன் பன்மைல ய க்கத் க்
குமாிக் ேகா ங் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள"
என்றார்; இனி, ேவனிற்காைதயில், "ெந ேயான் குன்ற ந் ெதா ேயான்
ெபௗவ ம்" என் ழி உைரயாசிாியர் அ யார்க்கு நல்லார் "அக்காலத் அவர் நாட் த்
ெதன்பா
கத்திற்கு வடெவல்ைலயாகிய பஃ ளிெயன் ம் ஆற்றிற்குங்
குமாிெயன் மாற்றிற்கு மிைடேய எ
ற் க் காவதநா ம் இவற்றின் நீர்ம
வாெனன ம

ந்த ஏழ்ெதங்க நா ம் ஏழ்ம ைர நா ம், ஏழ் ன்பாைலநா ம்,

ஏழ்பின்பாைலநா ம் ஏழ் குன்ற நா ம் ஏழ்குண காைர நா ம், ஏழ்கு ம்பைனநா ம்
என்

ம் இந்த நாற்பத்ெதான்ப

நா ம், குமாி ெகால்லம்

த ய பன்மைல நா ம்,

கா ம, நதி ம் பதி ம் தடநீர்க் குமாி வடெப ங்ேகாட் ன் கா ம் கடல்
ெகாண்ெடாழிதலாற் குமாிப் ெபௗவெமன்றார்" என் கூறினார். இன் ம்
" றநா ற்றிற்" பாண் யன் பல்யாக சாைல
கு மிப் ெப வ திைய
ெநட் ைமயார் பா ய பாட் ற் "பஃ ளியா " வ ம்பலம்ப நின்ற பாண் யனால்
உண்டாக்கப்பட்டெதன்ப குறிக்கப் பட் ள்ள . சின்னாண் ன்னர் ெவளிப்பட்ட
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'ெசங்ேகான்றைரச் ெசல என்றேதார் சி
னாற் சில விஷயங்கள்
விளங்குகின்றன. ேமல் அ யார்க்கு நல்லா ைரயான் விளங்கிய ஏழ்ெதங்கநா
த ய நா கைளச் சார்ந்
த ய சிலமைலக

'ெப வள நா '

ம், ' த்

ர்'

த ய பிறநா க

த ய சில ர்க

ெந ந் ைறயன், இைடக்கழிச் ெசங்ேகாடன்

ம், 'மணிமைல'

ம், சக்கரக்ேகா, ேபராற்

த ய லவர் சிலர

ெபயர்க

ம்,

'ெப
ல்', 'இய ல்' எனச் சில ற்ெபய ம் அந் லா ம் அத ைரயா ம்
ெவளியாகின்றன. அந் ல் த ழியில் தைலச்சங்கத்தார் கலத்திற் குமாியாற்றிற்கும்
பஃ ளியாற்றிற்கும் இைடேய ள்ள ெப வள நாட்டரசனாகிய ெசங்ேகாைவ
த

ழித் தனி ர்ச் ேசந்தன் பா னாெனன்ப ,
"ெசங்ேகான் றைரச்ெசலைவச் ேசந்தன் றனி ரான்
ங்கள் றமிழ்ந்தாப்
த்ெதாடரா -லங்கிைசத்தான்
சக்கரக்ேகா ன்னின் சாற் ம் ெப
ழி
யக்கரக்ேகா நாமஞ்சு வாம்"

என்ற பஃ ளியாற் த் தைலப்பாய்ச்சல் ஏழ்ெதங்க நாட்
கூறிய பாட் னாற் லனாகின்ற .
இைவயைனத் ம் உற்
நாற்பத்ெதான்ப
இக்காலத்

ேநாக்குமிடத் , எ

த்

ற் க்காவதம் அகன் கிடந்த

தமிழ்நe கள் கடல்ெகாள்ளப்பட்டன ெவன்ப

அளவின்ப

ஒ

காவதெமன்ப

ர் அகத்தியன்

பத்

ைமலாக, எழ்

லனாம்.
காவத ம்

ஏழாயிரைம ெலல்ைலயனவாம். 'இந் மகா ச த்திரம்' இ
ற்ைறம்ப லக்ஷம்
ச ரைம ள்ள . இதனால் அ சிறி குைறயப் பதினா லக்ஷம் ைமல் நீள ம்
பதினா லக்ஷம் ைமல் அகல ைடய ெதன்ப ெபறப்ப ம். ெபறேவ இப்பதினா
லக்ஷம் ைமல் நீளத்தில் ஏழாயிரம் ைமலள

நிலனாயி ந்

கடல் ெகாள்ளப்-

பட்
த்தல் ேவண் ம். இனி, 'ேமாாீசத்தீ 'க்கும் 'பம்பாய்' நகரத் க்கும்
இைடயி ள்ள நீர்ப்பரைவ இரண்டாயிரத்ைதந்
ைமல் நீள ள்ளதாம்.
ேமாாீசுத்தீவிற்கும் அதற்குத் ெதற்கி ள்ள 'ெகர்கி லன்' என் ந் தீவிற்கும்
இைடயி ள்ள நீள ம் அவ்வளவினேதயாம். ஆகேவ நீளத்தில் இக்காலத்தி
குமாி ைன'யி

ந்

ெகர்கி லன் தீவின் ெதற்கு வைரயி

ள்ள

ம், அகலத்தில்

மடகாசிகர்தீ ' தற் 'சுமாத்திரா', 'ஜாவா' த யவற்ைற ள்ளடக்கிய சந்தாத்தீ கள்'
அள ம் விாிந் கிடந்த குமாிநா கடல் ெகாள்ளப்பட்ட ெதன்ப ேபாத ம்.
இக்குமாி நா தான், கிழக்ேக சந்தாத்தீ கள் வைரயி

ம், ேமற்ேக மடகாசிகர் தீ

வைரயி ம் அகன் கிடந்ததாகக் கூறப்ப ம் 'இெல ாியா' என்ற நிலப்பரப்பாம்.
இந்நிலப்பரப் ஒ காலத்ெத ந்த ெப ெவள்ளத்தில் ஆழ்ந் ேபாயிற்ெறன் ம்
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அவ்வா ஆழந் ேபான ெப நிலம் இவ் லக
வதற்கும் ந விற்கிடந்த
ெப ம்பரப்பாகலான் மக்கள் தன் தல் இந்நிலத்தி
ந் பின் நாற்றிைசயி
பிாிந்

ெசன்

ேவ பட்டன ெரன் ம், அங்ஙனம் இதி

ம்

ந்த ெதால்ேலார்

வழாங்கிய தமிழ்ப் பாைஷயா ெமன் ம், பலகாரணங்கள் காட் விளக்கி நி வினார்
ேமற் ல் விஞ்ஞானிகள்ெளா வர். இ ேகட்பதற்கு இனிதாக ம் விேஞாதமாக
மி க்கின்ற . அதனாேன யாம் ேமெல த் க் காட் ய தமிழ் ற் பகுதிகளிற்கண்ட
விஷயங்கெளல்லாம் வ
மா காண்க.
ேதாற்ற ம் ெதான்ைம ம்

ற்றிற் .

-----------------------------------

VI. பாைஷயின் சிறப்பியல் .
இவ் லகின்க ள்ள பாைஷக ள் எைவேய ம் இரண் பாைஷகளாயி ம்
தம் ள் ற் ம் ஒத்தி ப்பதில்ைல. வழிெமாழிக ம் நாய் ெமாழியினின்
ேவ ப கின்றன். ெசால்லைமப் ம் க த்தின் பரப் ம் இல்கணவைமதி ம் பாைஷ
ேதா ம் ேவ ப கின்றன. பல பாைஷகளிற் பயின் அவற்றின்கண் ஒ ைமப்பா
காணப் குவார்க்குப் பாைஷகளின் சிற்பியல் கள் ெப ம்பா ந் ேதான் வதில்ைல;
அகஸ்மாத்தாய் ஏற்பட்ட இரண்ேடா ெராற் ைமப் பண் கள் அவர்க ைடய
கண்கைள மைறக்கின்றன. அ பற்றி அவர்கள் மயங்குகின்றனர்.
தமி ம் மைலயாள ம் தாய் ெமாழி ம் வழிெமாழி மா ெயாற் ைமப் பட்டனேவ
யாயி

ம், 'ெசய் ம்' என்

ம் விைன ற்ைறத் தமிழ்ப் படர்க்ைகயிற் பலர்பாெலாழிந்த

மற்ைற நான்கு பா
ம் வழங்குவதாக, மைலயாளேமா அதைன இ திைண
ையம்பான் விடத்தி ம் வழங்கா நின்ற .இஃ ணர்ந்த ரமா னிவர் தமிழின்கண்
மைலயாள வழக்கத்ைதக் ெகாணர்ந்
குத் வார் தம 'ேதம்பாவணி' ெயன்ற
ன்கண் ேமற்ெகாண் ெசய் ட் ெசய் ளர். இன் ம் மைலயாளம்
திைணபா ணர்த் ம் விைனவிகுதிகைள ெயாழித் விட்டதாகத் தமிழ்
அைவயைனத்ைத ம் ஒழித் விடா ேபாற்றிக் ெகாண் ள .
இவ்வா மிகெந ங்கிய ெமாழிகேள ேவ ப ம்ேபா மற்ைறயவற்றின்
ேவ பாட் ைனக் குறித் எ த் ச் ெசால்லேவண் யதில்ைல. பிறப்
ைறயா ம்
வரலாற்
ைறயா ம் ஏற்பட்டெமாழிப் பாகுபா களில் நிகழக்கூ ய பிைழகைளப்
ேபாக்குவதற்குப் பாைஷகளின் அைமப்
ைற ெயா ெப ங்க வி யாகுமா அறிக.
இனித் தமிழின் ெச ங்கணக்கு மிக ம் விேநாதமான ; பன்னீ யி ம் பதிெனண்
ெமய் ம் ஓராய்த மாக ப்பத்ேதா ெர த் க ைடய . இைவேய தமிழின்
தெல த் க்களாம்; இவற் ள்: 'ற, ழ, ன' என்ற

ன்ெற த் க்க

ம் தமிழ்ப்

41
பாைஷயின் சிறப்ெப த் க்களாம். தமிழின் வழிெமாழிகளல்லாத பிறபாைஷகளின்
கண்ேண இவ்ெவ த் ெதா களில்ைல.

இ

உயிர்ெமய்ெய த் க்கள், பன்னீ யி ம் பதிெனண்ெமய் ம் உறழப் பிறக்கும்
ற் ப் பதினா ெற த் க்க மாம். ஆங்கிலம் த ய பிறபாைஷகளிற்

ேபாலா

தமிழில் உயிெர த் க்களின் ைவப்

ைற ம்,ெமய்ெய த் க்களின்

ைவப்
ைற ம் ஆகிய இவ்விரண் ம் மிக ேநர்த்தியான ஒ ங்குைடயனவாய், ஓைச
ன் ைற அ கள ம் பிறழாமல் ஏற்பட்
க்கின்ற தன்ைம யாவ ம்
வியக்கத்தக்கேத. தமிழ்ெமாழியிற் கூட்ெட த் க்கேள யில்ைல. கூட்ெடா
ண்ெடனி ம் வாிவ வின் அைவ தனித்தனி ெய த் க்களா ெல தப்ப வனவாம்.
தமிழில் எல்லா ெவ த் க்க

ம் ெமாழிக்கு

த ேல வாரா; பற்பலவ ம்.

எல்லாெவ த் க்க ம் ெமாழிக்கி தியி ம் வாரா; பற்பல வ ம். இனி ெமாழிக்
கிைடயிேல எல்லா ெவ த் க்க ம் ஒன்றி டனியங்கா. பற்பல தம்
ெளாத்தியங்குவனவாகும். நன் லார் இைவ யைனத்ைத ந் ெதளி ெபற
எ த்திய ல் கூறியி த்தல் காண்க.
தமிெழ த் க்கள் ப்பத்ெதான்ேற யாகத், தமிெழா கள் அவற்றி ம் மிகுகின்றன.
ெமல்ெல த் க்க க்குப் பின்ேன ய த் வ கின்ற வல்ெல த் க்க ெளல்லாம் தம்
வல்ேலாைச யிழந்

தா ம் ெமல்ேலாைச

ைடயனவாகின்றன. உதாரணமாக,

'அங்கு', 'பஞ்சு', 'வண் ', 'வந்தாள்', 'பம்பி', 'அன் ' என்ற ெசாற்கைள
காண்க. ெமல்ெல த் க்கைள மகளிராக ம் வல்ெல த் க்கைள

ச்சாித் க்

ஆடவராக ங்ெகாண் , இல்லற வாழ்க்ைக ற்ற ஆடவர் இளகிய சிந்ைதயராதல்
ேபால, ெமல்ெல த் க்கைள ய த் வ ம் வல்ெல த் க்க ம் இளகி
ெமன்ைமத்தன்ைம ேமவினெவன் உவைம கூ த ேமற் ைடத்தாம். எனேவ
வல்ெல த்தா

ம் தம்ேமாைச யா ம் பிறேவாைச யா

ைடயனவாம். 'உகுதல்',

'பசித்தான்', 'படர்ந்த ', 'பதி ', 'ெசய்பவன்' என்ற ெசாற்களில் ைறேய க, ச, ட, த,
பக்கள் தம் ேமாைதயின் ேவ பட் ப்ேபாயின. இவ்ைவந் ெசாற்களில்
ன்றாவதி

ம் நான்காவதி

ள்ள ட, த ேவாைசகள்

ற்கூறிய

ெமல்ேலாைசகேளயாக, எஞ்சிய ன் ெசாற்களி
ள்ள க, ச, ப ேவாைசகள் ேவ
த்ெதா களாமா உச்சாித்தறிக. எனேவ ன்னர்க் கூறிய ஆ ஓைசகேளா இந்த
ன்
திய ேவாைசகைள ங் கூட்டெவ ம் ஒன்ப ேதாைசக ம்
தமிெழ த் க்களின் மிக்க தமிேழாைசகள். ஒவ்ேவாெர க்கும் ஒவ்ேவா
ெர த்தி த்தேல நியமம். அவ்வாறன்றி ஓெர த்தால் இரண்
ன் ெறா கைளக்
குறித்தல் ேநாிதன் . அ பாைஷயின் குைறேவ. தமிழின்கண்
நாற்பெதா களி ப்ப ம், அவற்ைற வாிவ விற் குறித்தற்கு ப்பேதா
ெர த் க்கேள ள. ப்பத்ேதா ெர த் க்க க்கும் ப்பேதேதாெரா கள் ேபாக
மிகுதியான ஒன்பெதா க க்கும் ஒன்ப தனிேவ ெற த் க்களின்ைம தமிழ்ப்
பாைஷக்குக்; குைறவாமா

காண்க. ஆதியில் தமிழ் ெமாழியில்

ப்பாேனா

42
ெரா கேளயி ந்தன. வரவர நாளாவட்டத்தில் மக்கள உச்சாரண ேபதத்தில்
ஒன்பாெனா கள் மிகுவனவாயினெவன் அைம கூறித் தமக்குள்ேள மகிழ்வா
ளர் அன்னார்மகிழ்ச்சி ம், உற்

ேநாக்குமிடத் , ஓராற்றா ேனற் ைடத்ேதயாம்.

இனித் தமிழ் ெந ங்கணக்கின்கண் இன்ெனா

விேசஷ

ள .அ

குற் கர

ற் கரப் பாகுபாடாம். குற் கரமாவ கு கிய ஓைச ைட ய ; அைர மாத்திைர
யளவிற் . ற் கரேமா கு கா . ஒ மாத்திைர ைடயதாவ . நன் லார்
குற் கரத்திற்குக் கூறிய விதி ம், குற் கரப் ணர்ச்சிக்குக் கூறியவிதிக

ம் மிகச்

சிறப் ைடயனவாம்.தனித் தமிழ்ச் ெசாற்க ள் உகர ற்றன ெவல்லாம்,
இக்காலத்தி ள்ள தமிழ்மக்களாற் குற் கர ற் ச் ெசாற்களாகேவ ச்சாிக்கப்பட்
வ கின்றன. ற் கரெமன்றேதார் பாகுபா அத் ைண ேவண் வதன் . தமிழர்கள்
ற் கரத்ைத ங் குற் கரமாகேவ ச்சாிக்கின்றனர். தமிழ்மக்கள்
தமிழ்ச்ெசாற்களாகிய 'கத ', 'பசு',

த ய

ற் கரெமாழிகைள உச்சாிக்கு

மாற்ைற ம், வடெசாற்களாகிய 'இந் ', 'சம் ' த ய குற் கர ெமாழிகைள
உச்சாிக்கு மாற்ைற ம் உற் ேநாக்குக. ேநாக்கின் ற் கரங்கள் குற் கரங்களாக ம்
குற் கரங்கள் ற் கரங்களாக ம் உச்சாிக்கப்ப கின்றன ெவன்ப
லனாம்.
இ கண் இவ் கரப் பாகுபா தமிழ்ச் ெசாற்க க்ேகயன்றி வட ெசாற்க க்கில்ைல
ெயன் ெகாள்வாராயினர் பல ம். ெத ங்கிற் குற் கர மின்ைமையக்
கவனிக்குமிடத் அ தமிழினின் பிாிந்தபின்னேர தமிழின் கண் இக்குற் கர
ச்சாரணம் குந்தி த்தல் ேவண் ெமன்ப
ணியப்ப ம். இவ் கரப் பாகுபாட் ன்
இன்றியைமயாைம தமிழ்ச் ெசாற்கள் ண மிடத் ெவளிப்ப ம்.
இைச நல ம் ஓைத நல ஞ் சான்ற பாைஷகள் விேசஷமாக உயிர் வ க்கத்தில்
நன்கு ேவ பட்ட ஒ கள் சிலேவ ைடயனவாெமன ம் உயிர் வ க்கத்தில்
விேசஷமாக மிக்க ஒ க ள்ள பாைஷகள் இைசகலம் ேவ பட் த் ெதளிவின்றி
ஏகாீதியின் இயங்குவனவாெமன ம் பாைஷ ல் வல்ல பண் தர் கூ கின்றனர்.
இவர கூற்ைற ெயாட் த் தமிழ்ப் பாைஷைய ஆரா மிடத் த் தமிழ் தற்கட்கூறிய
பாைஷகளின் வ க்கத் திற் ேச ேமயன்றிப் பின்னர்க் கூறிய வ க்கத்திற் ேசரா .
தமிழ் உச்சாரண ேபதங்கள் ன்றாம். அைவதாம் எ த்தல், ப த்தல், ந தல்
என்பனவாம். தமிழ்ச்ெசாற்கைள ச்சாிக்கும்ேபா ெபா ள் சிறந் நிற்கும் பாகத்தி
ென த் க்கைள ெய த் ம் அயெல த்ைதப் ப த் ம் மற்ைறயவற்ைற ந ந் ம்
உச்சாிக்க ெவன்பேத ைற. தமிழர்கள உச் சாரண ைற நா க்குயாள்
சிறி சிறிதாக ேவ பட் க்ெகாண்ேட வ கின்ற .இவ்வா தமி ச்சாரணம்
ேவ பட் க்ெகாண்ேட ெசல் மானால் தமிெழ த் க்களின் பிறப்பிடங்க ம்
ேவ ப தல் ேவண் வ இன்றியைமயாத தாகும். ஆனாற் பாைஷகளிெனா களி ம், அவற்றின் பிறப்பிடம்க
ேப ைடயனவாம். இவ்விஷயம் பாைஷ

ம் உச்சாரண ேபதங்க ம் மிக ம் நிைல
ல்களிற் ெபாி ம் ழங்குவதாகும்.
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தமிழ்ப் பாைஷயின் கண்ேண ள்ள ெமாழிகைளப் பகுபதம் பாகாப்பதெமன
வி கூறாக்கி, அவற் ட் பகுபதங்கைளப் பகுதி, விகுதி, இைடநிைல, சாாிைய, சந்தி,
விகாரம் என் ம் ஆ
ப் க்க ளடங்குமா பகுத்
ைறப்ப த்தி க்கும்
நன் லார ெசயல், பாைஷ
ற் கூறப்ப ம் ெமாழியாக்க ைறையப் ெபாி ம்
ஒட் ச் ெசல் கின்றெதனி ம் அவர் கூறிய பகாப்பத விலக்கணத்தி ம் இ குறிப்
ெபயாிலக்கணத்தி ம் ஆேக்ஷபிக்கத் தக்க அமிசங்களி க்கின்றன. தமிழ்ப் பகுதிக ம்
அவற்றினின் ெசால்லாகுமா ம் மிக ம் ேநாிய ஒ ங்குள்ளனவாம்.
தமிழ்ப்பகுதிகளின் ஒ ங்ைகக் குறித் ப் பிறிேதாாிடத்திற் ேபசுதல் க தி, இப்ேபா
அைத வி த் ேமற்ெசல் கின்ேறாம்.
இனித் தமிழ்ச் ெசாற்கெளல்லாம் வாக்கியத்தின் பகுதிகளாம். அைவ நால்வைகய,
ெபயர் விைன இைட உாிெயன. பிறபாைஷகளி ள்ள ெசாற்பாகுபா க-ெளல்லாம்
இந்நான்க ளடங்குெமன்க. இைடச் ெசாற்க ம் உாிச்ெசாற்க ம் ன்ெனா
காலத்திற் ெபயர் விைனகளா யி ந்தன. அைவகளைனத் ங் காலக்கிரமத்தில்
அத்தன்ைமக ளிழந் இப்ேபா ள்ள இைட ாிப் பண் கள் அைடவனவாயின.
ெபய ம் விைன ம் தனிைலகளாகிய தனிப் பகுதிகளின யாகப் பிறந்தன. அம்
லப் பகுதிகள் தா ந் தனித்தனி வாக்கியங்களின் ம உக்களாம். எனேவ
வாக்கியங்கள் பகுதிகளாய்க் கு கி தனிைலத் தன்ைமப்பட் த் தம்மினின் ம் பல
ெசாற்களாக்கி அவற்ைற மீட் ம் வாக்கியங்களின் ெதாடர் ப த்தனெவன்ப
ேகட்ேபா க்கு நைக விைளப்பேதார் கூற்ேறயாமாயி ம் அ பாைஷ ல்வல்ல
பண் தராயினார் யாவர்க்கும் ஒப்ப
ந்தேதார் ேகாட்பாேடயாம்.
தமிழிலக்கண

ைடயார், பாைல ம் எண்ைண ம் ேவ

ேவ

கூறா ,

இரண்ைட ம் 'பால்' என்ற ஒன்றிேல ேபாற்றி, 'ஆண், ெபண், பலர், ஒன் , பல' என
ஐம்பால் வகுத்தார். அவ் வகுப்பி ம் ஆண் பன்ைமக்கும் ெபண் பன்ைமக்கும்
ேவ பா

காட்டா

'பலர்பால்' என்றதன்கண் அடக்கினார். உயர்திைணயிலாவ

ஆெணா ைம ெபண்ெணா ைம ெகாண்டார்; அஃறிைண யில் அ

மில்ைல.

அஃறிைணப்பாற் பகுப்ெபல்லாம் ஒ ைமப் பன்ைமகேளயாம், அஃறிைணச்
ெசாற்களில் ஆண் ெபண் பாகுபா பாைஷ நைடயி
க்க ம் அதைன யிலக்கண
ைடயார் கவனியா

பரா கமாய் ெசன்ற

" ஆண் ெபண் பலெரன
" ஒன்ேற பலெவன்

ப்பாற்

யா

யர்திைண"

பாற் றஃறிைண"

என்ற ெபயாிய ற் சூத்திரங்கள் வகுத்த நன்
"

காரணம் பற்றிேயா?

ைர ேபாதகா சிாியர் வ ம்
க்குண வசத்தான் ைறமைறந் தைறவேர"

லார் தம்ைம ம் மறந் .
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என்ற கூற்றிற்கு இலக்கியமாய்ப் ெபா

விய ன் ெதாடக்கத்ேத,

"இ திைண யாண்ெப
ெளான்றைன ெயாழிக்கும்
ெபய ம் விைன ங் குறிப்பி னாேன"
என்ற சூத்திரத்தில் அஃறிைணக் கண்

ம் ஆண்ெபண் பாகுபா ண்ைம கூறி

விட்டனர். என் ெசய்வார்? அவரால் அதைன அறேவ ெயா க்க
தமிழில் விைனச்ெசாற்க
நிைலகளா

ட் சில, பகுதி ெயாற்றிரட்

ம்; ேவ சில, விகுதிகளா

யவில்ைல.

ம்; பல, இைட

ம் காலங்காட் கின்றன. இறப் , நிகழ் ,

எதிர் எனக் காலங்கள் ன்றாக வழங்குகின்றன ெவனி ம், ஆதி காலத்தில்
நிகழ்காலெமன்றெதான் ஏற்படேவயில்ைல. ஒ நிமிஷம் ந்தினால் இறந்தகால ம்
ஒ நிமிஷம் பிந்தினால் எதிர்கால மாய்ப் ேபாத ன் நிகழ்காலத்திற்கு இயக்கமின்றி
ெயாழிதல் காண்க. இ பற்றியன்ேற ெதால்காப்பியனா ம் நிகழ்காலத்திற் ெகனத்
தனிேவறிைட நிைலகள் கூறா ெசன்றனர். பாைஷேயா நாேடா ம் திர்ந்
க்கால ம் அவற்றிற் சில பாகுபா க ம் ேவண் நிற்பதாயிற் . இ கண்ட
நன்

லார், பாைஷ நைடைய

'ஆநின் , கின் , கி 'என்

ற்றி
ன்

ம் உற் ேநாக்கா

ஒ

ைடேநாக்கமாய்

நிகழ்கால விைடநிைலகள் வகுத் , அவ்வளவில்

அைமவாராயினார். தமிழ்ப் பாைஷயின் ேபாக்ேகா, பின்வ மா
ேவண்டா நின்ற :-

காலப் பாகுபா கள்

I. இறந்தகாலம்
{ i இறப்பி றப் ; (உ-ம்) ெசய்தி ந்தான்.
{ ii இறப்பில்நிகழ் ; (உ-ம்) ெசய்தி க்கிறான்.
{ iii இறப்பிெலதிர் ; (உ-ம்) ெசய்தி ப்பான்.
II. நிகழ்காலம்
{ i நிகழ்வி றப் ; (உ-ம்) ெசய்யாநின்றான்.
{ ii நிகழ்வில்நிகழ் ; (உ-ம்) ெசய்யாநிற்கிறான்.
{ iii நிகழ்விெலதிர் ; (உ-ம்) ெசய்யாநிற்பான்.
III. எதிர்காலம்:-- ஒன்ேற; (உ-ம்) ெசய்வான்
இப் பாகுபாட் னாற் ெப நலம் விைனத ன் இலக்கண
க தின் ேமற்ெகாள்வாெரன்ப திண்ணம்.

ைடயார் இதைனக்
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ஒவ்ெவா பாைஷயி ம், அஃ ைடயார் ன்பின் பயின்றறியாத ெபா ள்க க்குங்
க த் க்க க்கும் உற்ற தகுெசாற்கள் நா தல் ேநாிதன்றாம். யாவ க்குந்
ெதாிந்தி க்க ேவண் ய க த் க்களி ேம சிற்சில ேவ பா கள் உண்டாகுமானால்
மற்ைறய விஷயங்கைளக் குறித் ப் ேபச ம் ேவண் ேமா? பாைஷயியல்
இவ்வாறாயி க்கத் தமிழின்கண்ேண இதற்குத் தக்க ெசால் ல்ைல; அதற்குத் தக்க
ெசால் ல்ைல ெயன் பலவாறாக ண்ெமாழி பிதற்றி வாய்ப்பைற யைறவதனால்
யா

பயன்? ஒ

ெசால்

என்ன நியாயேமா? ஒ

க் ெகாேர ெசால்லாய்த்தா னி த்தல் ேவண் ெமன்ப
ெசாற் ெபா ைளப், பல ெசாற்களாற் கூறின் அ

குற்றமாதெலப்ப ? 'சு ங்கச் ெசால்லல்' என்ற அழகில்ைலெயன்
அன்றி ம் இவ் விஷயத்தில் ஒ வ ம்
யாங்ேக ம் தக்க ெசாற்கள் கிைடப்பி
தனித்தமிழ்ச் ெசாற்க ம் பல ள.

ணிந் கூ த யலா ; ற்பரப்பி ள்
ங் கிைடக்கலாம். அவ்வா கிைடத்த

ஒ காலத்தில் யாம் வடெமாழிப் லவெரா வெரா
ெகாண்

ந்தேபா , அவர் திடீெரன்

ைவம்ெபாறியா

கூறிக் கூறலாம்.

சல்லாபஞ்ெசய்

"ெமய், வாய், கண்,

க்கு, ெசவிெயன்ற

ம் சிறந் விளங்கி யாக்ைக நலம் வாய்ந்த தமிழ்மகள், தான்

சம்ஸ்கி த நாயகைன ெயதிர்ப்பட் மணக்குங்கா ம், கங் காட்டா தைலகவிழ்ந்
நின்றனள்! இஃெதன்ேன!" என் கூறிப் ன்னைக ெசய்தனர். அஃ ணர்ந்த யா ங்
காலந் தாழ்த்த ன்றி, அவர் எதிர்பாராத வண்ணமாய், "எல்லாவாற்றா ம் யாக்ைக
நலன் வாய்ந்ெதாளி ந் தமிழ்மகள் தன்ைன மணக்குமா ேபாந்த வடெமாழிநாயகன்
ங்ைகயாய் வாய் திறத்த ன்றி கத்தினாற் பல ைசைககள் ெசய் நின்றைமகண் ,
கஞ்ெசய்
றக்கணித் நின்றனள்! இஃெதன்ெகாேலா!" என் கூறி இளநைக
ய ம்பினம்.
இச்சம்பாஷைணயின் ெபா ளாவ , அவர் தமிழில்

கத்திற்குத் தக்க

ெசால் ல்ைலெயன்றார். யாம், ' கம்' தமிழ்ச்ெசால்ேல என்பாேரா ணங்கி அதைன
வ

த்திச் ெசால்

கத்தால், வடெமாழியில்

கத்தின் ெசாற்கைளத் தவிர்த்

வாய்க்குத்தக்க ெசால் ன்ைம காட் , அ ேபச்சு வழக்கற்ற பாைஷெயன்
குறித்தனம். இச்சல்லாபத்ைத அறி ைடேயார் விேநாதார்த்தமாகக் ெகாண்
கைடக்கணிப்பாராக.

எம்ைமக்

தமிழ்ச்ெசாற் பரப்ேபா ஒ ெப ங்கடல் ேபான் விளங்குகின்ற . தமிழ்ச்ெசாற்க
ளைனத்ைத ங் ேகாைவெசய் வகுத்த நிகண் க ம் அகராதிக ம்
குைறபா ைடயனவாய் நிற்கின்றன. ஒ
ேல ம் ெசாற்ெபா ளாராய்ச்சிெசய்
கூறவில்ைல. யா ம் ெசாற்ெபா ள் மட் ற் கூ கின்றன; ெசால் ன் பகுதிகளாவன
இைவ ெயன் ஞ் சுட் ற்றில. ஆதித் தமிழர்க்கு ஒன்
தல் றாயிரங்கா ம்
எண்ணத் ெதாிந்தி ந்த ; ஏெனனில் இவற்ைறக் குறிக்குஞ் ெசாற்கெளல்லாந்
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தனித்தமிழ்ச் ெசாற்களாம். ஆழாக்கு, உழக்கு, நாழி, கு ணி, பதக்கு,

ணி, கலன்

என்ற

கத்தலளைவக் கணக்கும், சாண், அ ,

ழம் என்ற நீட்டலளைவக்கணக்கும்,

பலம்,

ைச, மணங்கு, என்ற எ த்தலளைவக்கணக்கும் , கால், அைரக்கால், மாகாணி,

மா, அைரமா,காணி,

ந்திாி, இம்மி என்ற கீழ்வாய்க் கணக்கும் அவற்றின்

குறியீ க

கணக்கறிவின் உயர்ைவ விளக்குகின்றன. 'ெதாண்

ம் தமிழர

',

'ெதாள்ளாயிரம்' என்ற ெசாற்கைளக் குறித் ப் பலப்பல ஆராய்ச்சிகள் நிகழ்ந் ள.
எனி

ம் அவற்

ெளான்ேற

ஒன்பதிற்குப் ெபயராய் நிகண்

ம் எமக்கு மன அைமதி தரவில்ைல. 'ெதாண் ' என்ப
ம், இலக்கியங்களி

ம் பயின்

அச்ெசால்ைல 'ஒன்ப ' என்ற விடத்தில் நி த்தித், 'ெதாண் +

வ வதனால்,
=ெதாண்

என ம், 'ெதாண் + ஆயிரம்=ெதாள்ளாயிரம்' என ஞ் ெசய்ைக ெசய்
தைமக்கலாெமன்ப எம
ணி .

'
த்

தமிழ்ப் பாைஷயில் நாட்ெபயர், ேகாட்ெபயர், மதிப்ெபயர் என்பவற் ட்
ெப ம்பாலன தமிழ்ச் ெசாற்கேளயாம். சி பாலன சந்ேதகத்ெதற்கு இடந்த கின்றன.
அைவ, ' தன், சனி என்பன ம், பிற ம் ேபால்வன. இத்தைகயன வடெசாற்க ெளன்
கூறி ம் ப வேதா ாி க்கில்ைல ெயன்னலாம்.
'கட ள்' என்ற ெசால்

ண்ைமயானால், தமிழர் 'கட

ண் ' என்ற ெகாள்ைக

ைடயாெரன்க. தமிழில்
கக் கட ைளக் குறிப்பதற்குப் பல ெசாற்களி ப்ப ம்,
ஏைனய கட ள்கைளக் குறிப்பதற்குத் தக்க ெசால் ஒன்ேற மின்ைமயால்
கக்
கட ெளா வேர தமிழ்க்கட ள், மற்ைறக் கட ள்கள் தமிழ்க்கட ளரல்லெரன்
வாதிப்பார் பல ளர். சிலர் சிவபிராைன ந் தமிழ்க் கட ெளன்பர். அவர
ெகாள்ைகப்ப

'சாஸ்தா' ைசவக் கட

ந் 'தி மால்' ஆாியக்கட

மாவர். சில்ேலார்

தமிழ்ப் பாைஷக்குள்ேள 'விக்கிரகம்' என்றைதக் குறிப்பதற்குத் தக்க தனித்தமிழ்ச்
ெசால் ல்ைல ெயன ம், அதனால் தமிழர்கள் விக்கிரகாராதனம் ெசய்பவர்களல்ல
ெரன ம் ணிந் கூ வாராயினர். அவர் கூற் ப் 'ப வம், வ வம்' என்ற
தனித்தமிழ்ச் ெசாற்களாற் ேபா ெயன் ஒ க்கப்ப வதாயிற் . அன்றி ந் தமிழர்
மரங்களிற் கட ைள ஆேராபித் த் ெதா தனெரன்ப பண்ைடத்தமிழ்
ல்களான் ஏற்ப கின்ற .
"கட் ல ளில்லாக் கட ைளக் காட் ஞ்
சட்டகம் ேபாலச் ெசவிப் ல ெவா ைய
உட்ெகாளற் கி
வாம்வ ெவ த்ேத"
என்ற இலக்கண

லார் கூற்ைற ம் உய்த் ணர்க.
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பாைஷயின் சிறப்பியல்

ற்றிற் .

-------------

VII. பாைஷ ேவ ப மா
ேபச்சு வழக்குள்ள பாைஷகெளல்லாம் எப்ெபா
ம் பலவைகயி ம் ேவ பட் க்
ெகாண்ேட யி க்கின்றன. ேவ ப த ன்றி ெயா நிைலப்பா அைடந் ள
பாைஷக க்கு அழி ெவகு ரத்தில் இல்ைல. ஆகேவ ேபச்சு வழக்குள்ள பாைஷகள்
அழியா நீ த்தகாலம் இயங்க ேவண் மாயின், அவற்றிற்கு ேவ பா
இன்றியைமயாத . தமி ம் ேபச்சு வழக்குள்ளேதார் சிறப் ைடப் பாைஷயாமாத ன்
இஃ ம் ேவ பட் யங்குவ நியாயேம. அவ்வாேற யாெரன்ன த த்தேபாதி ம்
தமிழ்ப் ேபரா தனக்ெகதி ள்ள தைடகளைனத்ைத ம் உந்திெயறிந் சுழிெகாண்
விைளயா ச் ெசல்லா நின்ற .
உயிர் ேலார் 'இயற்ைகப் பிாிநிைல' ெயன் கூ ம் சுபாவ நியமம், பாைஷ
வளர்ச்சியி ங் ெகாள்ளப்ப ம். பாைஷவளர்ச்சிக்குத் தைடபயப்பன ம் பயனற்றன
மாகியைவகளைனத் ம் பயிற்சிக் குைறவான் வழக்காறற் ப்ேபாக, மற் அதன்
வளர்ச்சிக்குத்தைட பயவாதன ம் பய ள் ன மாகிய யாைவ ம் பயிற்சி
மிகுதியான் வழக்காற்றில் நிைலெப கின்றன. இ பாைஷ
ற் ெகாள்ளப்ப ம்
'இயற்ைகப் பிாிநிைல'.
இனிப் ெபாச்சாப் க் காரணமாக ம் ேசாம்பல் காரணமாக ம் மக்கள் ெசாற்கைளத்
தக்கப
ச்சாிக்காைமயால் அைவ தம் ைடய ன்ைன
வங் குைலந்
சிைதகினறன. மிக ம் நீளமான ெசாற்கைள மக்கள், காலச் சு க்க ம்

யற்சிச்

சு க்க ம் க திக் கு க்கி ம் மாற்றி ம் வழங்குதலால், அைவ தம் ன்
வத்தினின் ம் ேவ ப வன வாகின்றன. இவ்வா ெதான் ெதாட்
வ த ன்றி, அவ்வக் காலங்களில் இைடயிேல சிலெவ த் க் ெகட் ம் சில
ெவ த் த் திாிந் ம் சில ெவ த் த் ேதான்றி ம் இலக்கணத்திற் சிைதந்
ன்

வம் மாறித் தாேம ம வி வழங்குவனவற்ைற ெயல்லாம் 'ம உ' என்பர்

இலக்கண

லார். 'அ மந்தபிள்ைள', 'ஆச்சு', 'இ க்கு ' என்பன

தலாயின இதற்கு

உதாரணமாம். 'கற் ' 'சுற் ' 'ேநற் ' என்பன ேபான்ற றகர ெவாற்றிைடயி
ெசாற்கள், தகர ெவாற்றிைடயி

ள்ள

ள்ள ெசாற்களாக உச்சாிக்கப்ப கின்றன; 'ைவத் '

'ைதத் ' 'பாய்த் ' என்பன ேபான்ற ெசாற்களின் தகரங்கள் சகரங்களாகின்றன. இனிச்
சாமானியத் தமிழ் மக்களிைட வழங்கும் ம உ ெமாழிகளி னியல் கைள ற்ற
ெவ த் க் காட் தலாிதாம். எனி ம் ேதான்றல், திாிதல், ெக தல், நீளல்,
நிைலமா தெலன் ம் ஐந் வைககளாக ம உைவப் பிாித் த் தக்க தாரணங்கள்
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கண் ெகாள்க. 'யாவ ', 'மாசி' 'ஆைன' 'ேபர்' 'விசிறி' என்பன
அம்ம உவைமகட்கு உதாரணங்களாமா அறிக.
"அ ஐ

ைறேய

த ைட ெயாக்குஞ் சஞய ன்"

"ஐகான் யவ்வழி நவ்ெவா சில்வழி
ஞஃகா ற ெமன்ப
ளேர"
என்ற நன் லார் கூறிய ெமாழி தற் ேபா
ம் ெமாழியிைடப் ேபா
ம்
வகுத் ைரக்குஞ் சூத்திரவிதிகள் யாம் ேமற்கூறிய யற்சிச் சு க்கவியல் பிைனயன்ேற
வ

த்திக் காட் கின்றன. 'ஐந் ' 'உய்ந்தனன்' என்ற ெசாற்கைள

சிறிதள

கஷ்ட மி த்தலாற் சுக

'உஞ்சனன்' என்
ெதளி

ச்சாித்த ற்

ஷராகிய தமிழ் மக்கள் அவற்ைற 'அஞ்சு'

வழங்குவாராயினர்.

க தி ம் உச்சாிப் நலங்க தி ம், தமிழ்மக்கள் சில ெசாற்கைள மாற்றி

வழங்குகின்றனர். உதாரணமாகப் 'ெபண்' என்ற ெசால்ைலப் 'ெபண் ' என் ம் 'நிலம்'
'கலம்' என்பவற்ைற 'நிலன்' 'கலன்' என் ம் ைறேய எ த் க் கூட்
ம்
ஓெர த்ைதப் பிறிேதா ெர த்தாக மாற்றி ம் உபேயாகிக்கின்றனர். குறிவிைன
ெமாழியி தியில் மகரம் ெதளிவாகச் ெசவிப் ல றாைமயின் இவ்ேவ பா
ேவண்டப் ப வதாயிற் . இைதத்தான் ெமாழியி திப் ேபா ெயன நன்

லார்,

"மகர வி தி யஃறிைணப் ெபயாின்
னகரேமா றழா நடப்பன ளேவ"
என்ற சூத்திர விதியின்கட் கூ வா ராயினார். சில குற் கர ற்
ெமாழிக

ந் ெதளி

க தி, இ தி

கரங்ெக த்

'அர்' ஏற்றி

'வண்டர்' 'சு ம்பர்' என்ற ெமன்ெறாடர்க் குற் கர ெமாழியி
யிர்த்ெதாடர்க் குற் கர ெமாழியி
ெமாழியி

ச்சாிக்கப் ப கின்றன.
ம், 'சிறகர்' என்ற

ம், 'இடக்கர்' என்ற வன்ெறாடர்க் குற் கர

ம் இவ் ண்ைம காண்க. ' ' ைவப்' வர்' என்றா

ஒன்ைறப் பிறிெதான்

ேபா

ெமனப் பிைழபடக் க தலா

இவ்வாறி ந்தால் அழகுைடத்தாெமனக் க தலா
வழங்குவர். இலக்கணமில்ைலயாயி
சான்ேறாராேல ெதான் ெதாட்
இக்க த் கள் பற்றிேய

அஃறிைண

ண்டாயிற் ப் ேபா

ம், இஃ

ம், தமிழ்மக்கள் ெசாற்கைள மாற்றி

ம், இலக்கண

வழங்கப்பட்

ளர்.

ைடய ேபால் அப்ப ப்பட்ட

வ கின்ற 'இலக்கணப் ேபா
ம். 'இல்

ன்' என்பைத ' ன்றில்'

என்ப ம், 'மர னி' என்பைத ' னிமரம்' என்ப ம் இவற்றிற்கு

ைறேய

ம்
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உதாரணமாம். ' ற்றம்' என்ற ெசால்ெலா

ேபா

' ன்றில்' எனத் திாிக்கப்பட்ட . ' னிமரம்' என்
காண்க.
தமிழ்மக்கள

நாகாிகநிைல

ெயாப் ைம ெகாண்

'இல் ன்'

கூ தற்கண் உச்சாரண சுக ண்ைம

திர்ச்சிக்ேகற்றப , தமிழ்ப்பாைஷ ம்

திர்ச்சி

யைடதல்ேவண் ம். நன் மக்களிடத்ேத ெசால்லத்தகாத ெசால்ைல, அவ்வாய்பா
மைறத் ப் பிறவாய்ப்பாட்டாற் ெசால்
மங்கலமில்லாதைத ெயாழித்

ம் 'இடக்கரடக்கல் வழக்கு'ம்,

மங்கலமாகக்கூ ம் 'மங்கலவழக்கு'ம்' நாகாிக நிைல

திர்ச்சியா ேனற்பட்டனவாம். 'ஆப்பி' என்றெசால் நாகாிக நிைல நன்கு
காலத்திெல ந் பின்னர் நன்மக்களா னி தி குறக்கப் பட்ட .

திராத

இராஜ்யங்களின் மா பாட்டாற் பாைஷக ம் ேவ ப த ண் . உதாரணமாகத்
தமிழ்ெமாழியின் கண்ேண மகம்மதிய அரசு ஓங்கியதனால் எத் ைணேயா
'இந் ஸ்தானி பாைஷச்ெசாற்கள் இடம் ெப வனவாயின. உதாரணமாகச் 'சலாம்,
சபாசு' என்ற ெசாற்கள் தமிழிலக்கியங்களி

ேமறி விட்டன.

"சுராதிபமா திமாலய ெலா சலாமி
சுவாமிமைல வா ம் ெப மாேள"
என்

அ ணகிாி நாதர் தம

'தி ப் கழ்'

"குறவர் மகட்குச் சலாமிடற் ேகக்க
குமரைன த் க் குமாரைனப் ேபாற்
என் குமரகு பர சுவாமிகள் தம
கூறிய ங் காண்க.

ன்கட் கூறிய ம்

ம்"

'மீனாக்ஷியம்ைம பிள்ைளத் தமிழ்'

ன்கட்

"கற்ப கந்தி நா யர் வாழ் ற
சித்தர் விஞ்ைசயர் மாகர் சபாெசன
சுட்ட ெவங்ெகா சூர்கிைள ேவாற வி ம்ேவலா."
என்றார் அ ணகிாிநாத ம். இன் ம் இதைனக் குறித் ப் பிறிேதாரமயத்திற்
ேபசுதற் கிட ண்டாத ன் இைதவி த் ேமற்ெசல்வா◌்ம்.
ெநட் யி ங் குற் யி ம் ெவவ்ேவ

விதிகள் பற்றி ேவ ப கின்றன.

'சந்தியக்கரங்க'ளாகிய ஐகார ஔகாரங்கள் விேசஷமாக நிைலேப ைடயனவல்ல.

50
ஆதலா னன்ேற அைவகளிரண் ம் தம்மாத்திைரயிற் கு கி ெயா ப் பனவாயின.
ஐகார ஔகாரக் கு க்கங்கள் தமிழிலக்கணங்களிற் ெபாி ம் விாித் க்
கூறப்பட்
க்கின்றன. ஆண் க் கண் ெகாள்க. தனிக் குற்ெற த்திற்குப்
பின்ேனய த்

வ ம் ேநரைசகெளல்லாம் தம்மளவிற் சிறி

கு கி,

நிைரயைசயாகின்றன. குற்ெற த் கள் ழ்ந் ப மியல்பின; எனி ம் அைவ
ெநட்ெட த் க்களி ம் மிக்க நிைலேப ைடயன. இரண் மாத்திைர யள காலம்
வைரயில் நாைவ ஒ நிைலக் கண்ேண நி த்தி ைவத்தல் மிக ம் அாியேதார்
ெசயலாத ன் ெநட் யிர்கள் அத் ைண நிைல ேப ைடயன வல்லவாயின.
இனித் தமிழ்மக்கள் ேவற் மக்கெளா வாணிக நிமித்தமாக ஊடா ங் காலத் ம்
அவர்கள் இவர்கெளா வந் கலக்குங் காலத் ம் றத்தைடகள் எைவ
மில்லாைமயாற் பிற பாைஷகளிெனா கள் தமிழின்கட் குவனவாயின. இத்தைகய
கலப்பினால் தமிழ்ப்பாைஷயின் கண்ேண ரகர, றகர ேவ பா காண்ட ம் ழகர, ளகர
ேவ பா காண்ட ம் அாியவாயின. ஆாியர் கலப்பினால் ரகர றகரங்கள் எல்லாம்
ஒேர ரகரமாக ம், ழகர ளகரங்கெளல்லாம் ஒேர ளகாரமாக ம்
உச்சாிக்கப்ப வனவாயின. தமிழ்ப்பண் தராயினார் இவ் ச்சாரண விஷயமாக
மாணாக்கர்கைள எவ்வள தி த்தி ம் அவர்கள் தி ந் தல் அாிதாயி க்கின்ற . ழகர
ளகர ேவ பாட்ைட அறேவ ெயாழிக்கக் க தி ரேசாழிய ைடயார்
ஈெர த் க்கைள ம் ஒன் ேபால் ைவத் க் காாிைக ெசய்தனர்.. அவர் விதியின்ப
' கழ்+தீபம்= கடீபம் என ம் 'பாழ்+நரகு=பாணரகு என ம் வ ம்.
"திகட சக்கரச் ெசம் க ைமந் ளான்"
என்

காப்பி

ைரத்தார் கந்த ராணம் ெசய்த கச்சியப்ப சிவாசாாிய ம்.

வளர்ெமாழிகெளல்லாம் தனித்தனி நால்ேவ

நிைலக

ைடயனவாம். அைவதாம்

'தனிநிைல' 'ெதாடர்நிைல' 'உ
நிைல' 'பிாி நிைல' ெயன்பனவாம். தனிநிைலப்
பாைஷகெளல்லாம் சில ற்றாண் களில் ெதாடர்நிைலப் பாைஷகளாக
மாறிவி ம்.ெதாடர்நிைலயன உ
நிைல ற்றன. இ தியிற் பிாி நிைல யனவாய்
விளங்கும். தமிழ்ெமாழிேயா தனிநிைல கடந் ெதாடர்நிைலயில் இ க்கின்றெதன்
பல ங் கூ வர். ஆனால்தமிழ் மகள் ெதாடர்நிைலயில் ஒ தாைள ன்றி ம்
மற்ைறத்தாைள உ
நிைலயில் ைவக்குமா எ த் ம் நிற்கின்றனள் என்
கூ தேல ேயற் ைடத்தாம்.
பாைஷ ேவ ப மாற்றில் யாவ ம் க தத்தக்கேதா

ண்ைம ண் . அஃதாவ

பாைஷகெளல்லாம் சில சமயங்களில் மிக ம் விைரந் ேவ பட் ம்,ேவ
சிலசமயங்களில் மிக ந் தாமதமாக ேவ பட் ஞ் ெசல் ம் இயல் ைடயன.
இவ் ண்ைமக் கிணங்கிேய தமிழ்ப்பாைஷ ம் பரந்த ெகாள்ைககள் ேமவி விாிந்
ேவ ப கின்ற .சிலகாலம் மிக விைரந் ம் சிலகாலம் ேவ பா ேதான்றாமல்
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அைமந் ம் சிலகாலம் மந்தமாக ெமல்ெலன நின் நின் ம் ேவ பட் ச் ெசல்லாநின்ற
தமிழ்மகளின் ெசல ஒ ேபராற்றின் இனியெவா க்கம் ேபா ம்.எப்ெபா
ம் ஏட்
வழக்குத் தமி ம்,ேபச்சு வழக்குத் தமி ம் ேவ பட் க்ெகாண்ேட வந்தி க்கின்றன.
ஆதியில் இவ்விரண் ம் அதிக ேவ பா ன்றி ஒத்தன ெவனி ம் ஏட் வழக்குத் தமிழ்
ேவ பா
வ மிகமந்தமான நைடயிேலதான்.மற் ப் ேபச்சுவழக்குத் தமிழ்
ேவ ப வேத மிகவிைரவான நைடயிேலயாம். எனேவ ஏட் வழக்குத் தமிழ்க்கும்
ேபச்சுவழக்குத் தமிழ்க்கும் இக்காலத்தி ள்ள ேபதம் மிகவதிகமாம். இ
ம் அ
ம்
ெவகு ரத்தில் நிற்கின்றன. இவ்விரண் ம் தமக்குள்ேள அதிகமாக ேவ பட்
ெவகு ரத்தில் நிற்கெவாட்டா
யல ேவண் வ இலக்கண லார்க்கு
உற்றெதாழிலாம். இனி இத்தைகய ேவ பா களினால் உண்டாகும் பயன்கள் யாைவ
என்ற விஷயத்ைதக் குறித் ஆராய்வாம்.
ெசாற்க ம் ெசாற்ெறாடர்க ம் வாக்கியங்க ம் ெசால் ன் பாகங்க ம்
தத்தமக்குாிய ெபா ட்ெபற்றி விாிந் ங் குைறந் ம் ற்றி ம் ேவ பட் ம்
ேபாகின்றன. ெபா வாகப் பலெபா ள்கைளக் குறித் நின்ற ெசாற்கள் சிறப்பாகச்
சிலவற்ைறேய ம் ஒன்ைறேய ங் குறிக்கும் நிைலைமைய யைடகின்றன. இதைனப்
'ெபா ப்பைட நியமம்' என்னலாம். உதாரணமாக, 'ெநய்' என்ற ெசால்ைலக் காண்க.
இஃ ஆதியிற் பசுவின்ெநய், ேவப்பெநய், எள்ளின் ெநய் ஆமணக்கு ெநய்,
இ ப்ைபெநநய் த ய பலவற்றிற்கும் ெபா வான ெசால். அஃ இப்ெபா
பசுவிெனய் எ ைமெநய்கைளேய சிறப்பாகக் குறிக்கின்ற . மற் ச்சிறப்பாக
ஒவ்ெவா ெபா ைளேய குறித் நின்ற ெசாற்கள் ெபா வாகிப் பல ெபா ள்கைள ம்
குறிக்கும். நிைலைமைய யைடத
ண் . இதைனச் சிறப் ைட நியமம் என்னலாம்.
ஆதியில் எள்ளினின் ேபாந்த ெநய் என்ற ஒேர ெபா ைளக் குறித்த எண்ெணய் என்ற
ெசால் இப்ேபா
'இ

ெபா வாகி, 'ேவப்ெபண்ெணய்,' 'விளக்ெகண்ெணய்,'

ப்ெபண்ெணய் என்பனவாதிய பலெபா ள்கைள ங் குறிக்கின்ற . 'ஓைல,'

'மரக்கால்' என்
காண்க.

ஞ் ெசாற்கள் தம்ெபா ட்ெபற்றி

தமிழ்மகளிர் பைனேயாைலச் சு

ற்றி

ம் ேவ பட்டனவாமா

ம் ெதன்ேனாைலச் சு

ம் தங் காதணியாகக்

ெகாண்டைம பற்றி அக்காதணி ம் 'ஓைல' ெயன்னப்பட்ட . இப்ேபா
மணியா

மியன்ற காதணிக

ெபான்னா

ம்

ம் அந்த ' ஓைலச்' ெசால்லாேலேய

குறிக்கப்ப தர ணர்க. ஆதியில் மரத்தினாற் ெசய்யப்பட்ட உழக்கிற்கு 'மரக்கால்'
என் ெபயர். இப்ெபா
இ ம்பினாலாகிய கு ணியள க விையேய
குறித்த
ணர்க. சில ெசாற்கள் ஆதியில் இழிெபா
ணர்த்தி இப்ேபா அவற்ைற
இழந்

உயர்ெபா

ணவர்த் வனவாம். 'களிப் ' என்றெசால்

த ற் கள்

ண்

களித்தைலேய ணர்த்திற் ; இப்ெபா
'மகிழ்ச்சி' என்ற உயர் ெபா ள் ெபற்ற .
விைளயாட் என்ற ெசால் ஆதியிற் கள் ண் ஆ தைலக் குறித்த . இப்ெபா
அ கள் ண்ணாமல் ஆ கின்ற பலவைக விேநாதமான ஆட்டங்கைள ங்
குறிக்கின்ற . இவ்வா

வ ம் நியமத்திற்கு 'உயர் ெபா ட்ேப ' என்

ம்
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ெபயாிடலாம். இனி இ ேபாலேவ இழிெபா ட்ேப
ண் . அஃதாவ ெசாற்கள்
த ல் உயர்ெபா ள் உணர்த்திப் பின்னர் இழிெபா ள் த ெமன்ப . உதாரணமாக
நாற்றம் என்ற ெசால்ைலக்காண்க.
"ஒன்ெறாழி ெபா ச்ெசால் விகாரந் தகுதி
யாகு ெபயரன் ெமாழிவிைனக் குறிப்ேப
தெறாைகக் குறிப்ேபா ன்ன பிற ங்
குறிப்பிற் ற ெமாழி யல்லன ெவளிப்பைட"
என்ற 'நன் ற்' சூத்திரவிதியிற் கூறப்பட் ள்ள குறிப் ச் ெசாற்கெளல்லாம்
ெபா ட்ெபற்றி ேவ ப மா காட் கின்றன.
இனிமக்களாவார் உணர்ந் ெகாண்ேட சிலேவ பா கள் ெசய்த
கூட்டத்தார் யாேத

ம் ஒ

ெசாற்குறிைய ெயாழித்

ண் . ஒவ்ெவா

ெபா ைள மைறத் க் கூறேவண் , அதன
ேவெறா

ெசாற்குறியால் அதைனக் கூ ம் 'கு

என்ப ம் 'பிறிதினவிற்சி,' ' ைனவி
ெசய்ேவ பாட் ன்பாற் ப ெமன்க.

கழ்ச்சி'

த ய அணி வைகக

உக்குறி'

ம் அறிந்

இவ்வா நிகழ்கின்ற ேவ பா கள் நிகழ ம் ேவண் ம்; அவ்ேவ பா கள்
அளவிறந்தனவாகாமல் அடக்க ம் ேவண் ம். ஆதலாற் பாைஷயின் ேவ பா கைள
யடக்குதற் பயன் க திேய இலக்கணங்க ேளற்பட்டன. இவ்விலக்கணங்கள் தா ம்
பாைஷயின் இயக்கத்திற்குத் தக்கப இயங்காதி த்தல் பாைஷக்ேக ேக விைளக்கும்.
இவ் ண்ைமையத் தமிழ் லார் சிலகாலங்களில் நன்குணர்ந் நடந் வந்தனர்.
ேபச்சுத் தமிழ்ச் ெசாற்கள் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகத் தமிழிலக்கிய ல்களிேலறின.
அவ்வா இலக்கியங்கண்ட ெசாற்க க்கு இலக்கண ம் நாேளற நாேளற
இயம்பப்ப வன வாயின. இலக்கியங்கண்ட ெசாற்கெளல்லாம் நிகண் களி ம்
குந்தன.
நிகண்
விடங்க
பிைழக

வகுத்த லவர்களில் சிலர் ெசாற்ெபா ளாராய்ச்சிக் குைறவாற்பிைழேபான
ண் . உதாரணமாகச் 'சூடாமணிநிகண் ' என்ற
ள் ஒன்

காட் வாம். 'சரகம்' என்ற ெசால்

ளில்ைலயாக ம், இந்

அப்ெபா

க்குத் 'ேதனீ' என்ற ெபா

ன்கட்

"சரகஞ்சா கிளிெவள்ளா
என்

ற் காணப்ப ம் பல

ேதக்ெக

ந் த

ேதனீ"

கூறப்பட் ள்ள . இதற்குற்ற காரணெமன்ைன? 'சரகம்' என்ற ெசால்
ண் ; ஆகேவ 'சரகம்' என்றதி

ள்ள ரகாரத்ைதச் சகர ஆகாரத்தின்

க்ேக
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அறிகுறியாகிய காெலன வாிவ விற்கண்
காரணமாமா ேதற்றம்.

ம ண்ட ம ட்சிேய அப்பிைழக்குற்ற

இவ்வா ஆராய்ச்சிக் குைறவால் நிகழ்ந்த ேமற்கூறிய வ பிற்ைற
நாளிலக்கியங்களி ம் இடம் ெபற் விட்ட . இலக்கண விலக்கியத் ெத வரம்
பிைசத்த சிவஞான
பல அாிய

னிவர

மாணாக்க ட் சிறந்தவ ம் 'தணிைகப் ராணம்'

ல்களின் ஆசிாிய மாகிய கச்சியப்ப

னிவர் தம

'வண் வி

என்ற
ன்கண் "ஏக்குலங்க, டாங்கி ைகயாத சாகேம" என்
விளிக்கின்றனர்.

வண்ைட

ஆகேவ நிகண்ேடறி இலக்கியங்களி

ம் பயின்

த ய
'

வ ஞ் ெசாற்கள் தவ ைடயன

ெவன்ப , பின்னர் நிக ம் ஆராய்ச்சிகளிற் லப்பட்டா ம் அவற்ைறத்
தி த்தப் குதல் ஒ நா ம் ஓராற்றா ஞ் சாலா . பிைழ பிைழயாகேவாதான்
இ த்தல் ேவண் ம். மாற் தல் பாைஷயின் வரலாற்றிற்குத் தீங்கு பயக்கும். இப்ப ப்
பிைழேபான விடங்கள் ஆங்கிலம் த ய பிறபாைஷகளில் எத்தைனேயா உள.
இலக்கிய ம் இலக்கண ம் ஒன்றைன ஒன் விடாமற் பற்றி நிற்கின்றன.
இவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் இைவ தம் ள்ேள காரணங்க ளாகின்றன. ஆதி
காலத்திேலேய இவ்வ ைமசான்ற உண்ைமைய நன்குணர்ந்த ஆசிாியர் அகத்தியனார்,
"இலக்கிய மின்றி யிலக்கண மின்ேற
யிலக்கண மின்றி யிலக்கிய மின்ேற;
எள்ளினின் ெறண்ெண ெய ப்ப ேபால
விலக்கி யத்தினின் ெற ப மிலக்கணம்"
என்

சூத்திரஞ் ெசய்ததைன அறி ைடேயார் உய்த்

பாைஷ ேவ ப மா

ேநாக்குக.

ற்றிற் .

---------------------------------

VIII.
ஒ

ற்பரப் .

பாைஷயின் ற்பரப் அதன் திர்ச்சிக்கும் அதைனப் பயில்வார நாகாிக
வி த்திக்குந் தக்கப ேவ ப ெமன்ப யாவ
ணர்ந்த விஷயம்.
ற்ெசல்வ ைடய பாைஷக க்குள்ள ெகௗரவ ஞ் சிறப் ம் அளவிட் ைரக்க
யா. இப்ேபா ள்ள பாைஷக ெலல்லாம் மிக்க ற்ெசல்வ வாய்ப் ைடய
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'ஆங்கில பாைஷ'யாம். 'ெஜர்மானியம்','பிெரஞ்சு'
அ த்தப யில் நிற்கத் தக்கனெவனக் கூறலாம்.

த யன ஆங்கிலத்திற்கு

தமிழ்ெமாழிைய இவ்விஷயத்தில் இவற்ேறா ெடாப்பிட் ப் பார்ப்ேபாம். தமிழி ள்ள
ல்கெளல்லாம் அறம் ெபா ளின்ப
களாகிய நான்கு
ஷார்த்தங்கைளேய
கூ வனவாம். சி பான்ைமயான ைவத்திய ல்க ஞ் ேசாதிட ல்க மாம். மற் ப்
'ெபௗமிய

ல்', 'வான

ல்', 'மனித

ல்', 'விலங்கிய

ல்', 'மனிதச

க

ல்', 'உள

ல்', 'உயிர் ல்', 'உட ல்', 'ெபா ள்வ
ல்', 'ெபா ட் ாி
ல்' த ய பல
சாஸ்திரங்களின் உண்ைமகள் ெதாிப்பனதமிழின்கட் கிைடயா. ஆங்கில பாைஷயிற்
தி
திதாக ெவளிப்ப ம் விேநாத ல்கள் ேபான்றன நந் தமிழின்கட் காண்டலாி .
ஆங்கிலத்தில் இக்காலப் பாவலர் பாடல்கள் விேசடமான ெகௗரவ ைடயன.
தமிழிேலா இக்காலப் பாவலர் பாடல்கட்கு விேசட மதிப்பில்ைல. தமிழ்ெமாழிக்குள்ள
ெகௗரவ ெமல்லாம் ர்வகாலத்
ல்களிேலேய யன்றிப் பிற்காலத்
ல்களிேல
ெயன்னப்படா .
இனி (I).ஆதிகாலம்: (II) இைடக்காலம்: (1) ற்பகுதி (2)பிற்பகுதி: (III). பிற்காலம்
என ெவவ்ேவ பாகுபா ெசய் ெகாண் தமிழ் ற் பரப்ைப ஓராற்றான்
ஆராய்வாம்.
(I). ஆதிகாலம்: கி.பி. 100--க்கு
(II). இைடக்காலம் (1)

ற்பட்டகாலம்

ற்பகுதி: கி.பி. 100

தற் கி.பி. 600 வைரயி

ள்ள

காலம்.;
(2) பிற்பகுதி; கி.பி. 600

தற் கி.பி. 1400 வைரயி

(III). பிற்காலம்: கி.பி. 1400
(I) ஆதிகாலம்; கி.பி. 100--க்கு
ஆதிகாலெமன்ப

ள்ள காலம்.

தல் இற்ைற நாள் வைரயி

ள்ள காலம்.

ற்பட்டகாலம்.

சாித்திர வாராய்ச்சிக்கு வாராத

ற்காலம்.

ச்சங்கங்களிேல

தைலச்சங்கத்தின் கால ம் இைடச் சங்கத்தின் கால ம், கைடச் சங்க காலத்தின்
ற்பகுதி ம் இவ் வாதிகாலத்தின் கண்ேணயடங்கும். இம் ச் சங்கங்கைள ம் பற்றி
'இைறயனாரகப்ெபா

ைர' யின்கட் கூறப்பட்

ப்பேத மிகப்பழைமயான சாிதம்.

அதன்கண்ேண, "தைலச்சங்க மிகுந்தார் அகத்தியனா ம், திாி ரெமாித்த விாிசைடக்
கட
ம், குன்ெறறிந்த
கேவ ம், ாிஞ்சி ர்
நாகராய ம், நிதியின்
கிழவ ெமன இத்ெதாடக்கத்தார் ஐஞ் ற் நாற்பெதான்பதின்மர் என்ப .
அவ ள்ளிட் நாலாயிரத் நா ற் நாற்பத்ெதான்பதின்மர் பா னாெரன்ப .
அவர்களாற் பாடப்பட்டன எத் ைணேயா 'பாிபாட'

ம், '

நாைர' ம் '

கு கு'ங்

'களாியாவிைர' ம் என இத்ெதாடக்கத்தன. அவர் நாலாயிரத் நா ற்
நாற்பதிற்றியாண் சங்கமி ந்தாெரன்ப . அவர்கைளச் சங்கம் இாீஇயினார் காய்சின
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வ தி தலாகக் க ங்ேகாளீறாக எண்பத்ெதான்பதின்மெரன்ப. அவ ட் கவியரங்
ேகறினார் எ வர் பாண் யெரன்ப. அவர் சங்கமி ந் தமிழாராய்ந்த கடல்
ெகாள்ளப்பட்ட ம ைர ெயன்ப. அவர்க்கு

ல் 'அகத்தியம்' என்ப" எனத்

தைலச்சங்கத்ைதப்பற்றி ம், " இனி இைடச் சங்கமி ந்தார் அகத்தியனா ந்
ெதால்காப்பியனா ம் இ ந்ைத ர்க் க ங்ேகாழி ேமாசி ம் ெவள் ர்க் காப்பிய
சி பாண்டரங்க ம் திைறயன் மாற ம் வைரக்ேகாமா ம் கீரந்ைத ெமன
இத்ெதாடக்கத்தார் ஐம்பத்ெதான்மதின்மெரன்ப. அவ ள்ளிட்
வாயிரத்ெத

ம்

ற் வர் பா னாெரன்ப. அவரகளாற் பாடப்ெபற்றன 'க ' ம் 'கு கு'ம்
'ெவண்டாளி' ம் 'வியாழ மாைலயகவ'

ெமன இத்ெதாடக்கத்தனெவன்ப. அவர்க்கு

ல் 'அகத்திய' ம் 'ெதால்காப்பிய' ம் 'மா ராண' ம் 'இைச

க்க' ம்

' த ராண' ெமன இைவ. அவர் வாயிரத் ெத
ற்றியாண் சங்க மி ந்தாெரன்ப.
அவைரச்சங்கம் இாீஇயினார் ெவண்ேடர்ச் ெசழியன் தலாக டத்தி மாறனீறாக
ஐம்பத்ெதான்பதினமெரன்ப. அவ ட் கவியரங்ேகறினார் ஐவர் பாண் யெரன்ப. அவர்
சங்கமி ந் தமிழாராய்ந்த 'கபாட ர'த்ெதன்ப . அக்காலத் ப் ேபா ம்
பாண் யநாட்ைடக் கடல் ெகாண்ட என இைடச் சங்கத்ைதப் பற்றி ம் கூறப்பட் ள.
இக்கூற் க்கைள யாம் ஆராய்ந் பார்க்குமிடத் , தைலச்சங்கத்ைத ஒவ்ெவா
பாண் ய ம் ஏறக்குைறய ஐம்பைதம்ப தாண் களாக நடாத்த அ நடந்
வந்தி த்தல் ேவண் ெமன்ப ம், இைடச்சங்கத்ைத ஒவ்ெவா பாண் ய ம்
ஏறக்குைறய அ பத்
ன் ற பத்
ன்றாண் களாக நடாத்த அ நடந்
வந்தி த்தல் ேவண் ெமன்ப ம் ேபாத கின்றன. இச் சங்கங்க ளிரண் ம்
நீ த்தகாலம் நடந் வந்தி க்க ேவண் ெமன்பதி ம் பல ல்களியற்றப்பட்டன
ெவன்பதி ம், பாவலர் பலர் சங்கத்ைத ெயாட் வாழ்ந்தன ெரன்பதி ம்,
சங்கமிரண் ம் ைறேய யி ந்த ம ைர ம் கபாட ர ங் கடல் ெகாள்ளப்
பட்டனெவன்பதி ம், அ காரணமாகப் பல அாிய தமிழ் ல்கள் அழிந் பட்டன
ெவன்பதி ம் ஐயப்பா ல்ைல ெயன்னலாம். மற் ப் பாண் யரசர்கள் ைறேய
ஐம்பதாண் ம் அ பத்
ன்றாண் மாக ஆண் வந்தன ெரன் ைரத்தல்
ஐ றற்பாலேத. ஆயி

ம், பாண் யர் எண்பத்ெதான்பதினம ம் பாண் யர்

ஐம்பத்ெதாந்பதின்ம ம் ஒேர ெதாடர்ச்சியாக ஆண் வந்தன ெரன் க தா ,
ந வில் இைடயீ பட் அரசின்றிக் கழிந்த ஆண் க ம் இவ்வாண் க டன்
கூட் க் ெகாள்ளப்பட்
த்தல் ேவண் ெமன் க
க. இவ்வா தைலச்சங்கமி ந்த
நாலாயிரத் நா ற் நாற்பதிற்றியாண் ல் இைடயீ பட் க் கழிந்தன எத் ைண
யாண் கேளா? இைடச்சங்கமி ந்த

வாயிரத் ெத

ற்றியாண் ல்

இைடயீ பட் க் கழிந்தன எத் ைணேயா? இவற் க்கும் ஒ வா உத்ேதச
வைகயால் தக்க கணக்கிட் க்ெகாள்ளின் ேமற்கூறிய பாண் யர்
எண்பத்ெதான்பதின்ம ம் பாண் யர் ஐம்பத்ெதான்பதின்ம ம் ஆண்ட காலத்தின்
அள குைறந் நம் தற் பாலதாகுெமன்க. இத் ைண ய்த் ணரமாட்டாத சிலர்
ேவ படக் கூ வர்.
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களவியற் ெபா ள்கண்ட கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனாாினின் ம் பத்தாந்
தைல ைற யாளராகிய நீலகண்டனார் கைடச்சங்கமி ந் தமிழாராய்ந்தார்.
சி ேமதாவிய ம் ேசந்தம் தனா ம் அறி ைடயரனா ம் ெப ங் குன் ர்க்கிழா ம்
இளந்தி மாற ம் ம ைரயாசிாியர் நல் ந் வனா ம் ம தனிள நாகனா ம்
கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனா ெமன இத்ெதாடக்கத்தார் நாற்பத் ெதான்பதின்ம
ெரன்ப. அவ ள்ளிட்
'நற்றிைண நா
பாிபாட'

நா

ற்

'ம் 'ஐங்கு

நாற்பத்ெதான் ம் 'கு ந்ெதாைக நா
'ம் 'பதிற் ப்பத் 'ம் '

'ம்

ற்ைறம்ப க ' ம் 'எ ப

ம் 'கூத் 'ம் 'வாி' ம் 'ேபாிைச' ம், 'சிற்றிைச' ெமன்

இத்ெதாடக்கத்தன.

அவர்க்கு ல் 'அகத்திய' ந் 'ெதால்காப்பிய' ெமன்ப. அவர் சங்கமி ந் தமிழா
ராய்ந்த ** ஆயிரத் ெதண்
ற்ைறம்பதிற் றியாண்ெடன்ப. அவர்கைளச் சங்கம்
இாீஇயனார் கடல்ெகாள்ளப்பட் ப் ேபாந்தி ந்த டத்தி மாறன் தலாக உக்கிரப்
ெப வ தியீறாக நாற்பத்ெதான்பதின்மெரன்ப. அவர் சங்கமி ந் தமிழாராய்ந்த
'உத்தரம ைர' ெயன்ப. அவ ட் கவியரங்ேகறினார்
கைடச் சங்கத்ைதப் பற்றிக் கூ கின்றனர்.

வர் பாண் யெரன்ப" - என்

-----** ஆயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் ைதம்ப ெதன்பா

ளர்.

இக்கூற்ைற யாரா மிடத் ப் பாண் யர் நாற்பத்ெதான்பதின்ம ம் ஆண்டகாலம்
இைடயீ பட் க் கழிந்த காலத்ெதா ங் கூ ஆயிரத் ெதண்
ற்ைறம்
பதிற்றியாண்டாகின்ற . பாண் ய ெராவ்ெவா வ ம் (இைடயீட் க் காலத்
ெதா ங்கூட் ) ப்பத் ெதட்டாண் கள் அரசாட்சி ெசய்தவராகின்றனர். இ நம் தற்
பாற்ேற. இனித் தைலச்சங்கமி ந்த நாலாயிரத் நா ற் நாற்ப வ ஷங்க ம்
இைடச்சங்கமி ந்த வாயிரத் ெத
வ ஷங்க ம், கைடச்சங்கமி ந்த ஆயிரத்
ெதண்
ற் ைறம்ப வ ஷங்க மாகக் கூ ஒன்பதினாயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் த்
ெதாண்
வ ஷங்களாகின்றன. இதைனக் கிபி ற்றி
ந் பிற்கணக்கிட் ச்
ெசன்றால் தைலச்சங்கம் கி. . ஒன்பதினாயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் த் ெதாண்
வ ஷங்கட்கு ன்னர்த் தாபிக்கப் பட்
த்தல் ேவண் ம். தமிழ் ெமாழியின்
ெதான்ைம மாட்சிகூறிவந்தவிடத் க் கி. . 8000 ஆண் கட்கு ற்பட்ட எ த் ச்
சாதனங்கள் கண் பி க்கப்பட் ள ெவன்றைமயால் அதனி ம் ஏறக்குைறயப்
பத்ெதான்ப
ற்றாண் கள் ன்னேர தைலச் சங்க ேமற்பட் விட்ட ெதன்றன்
சாலாெதன வாதித்தற்கும் இட ண் . எனி ம் காலாந்தரத்தில் ஆராய்ச்சிகளால்
இவ்விடர்ப்பா கைளயப்பட் உண்ைம ெவளிப்பட் ேமற்கூறிய கூற் க்கள்
வ
ற ம் உறலாம்.
இவ்வாதி காலத்

ல்க

ட் கடல்ெகாண்டழிந்தன ம் இன்

ங் கண் பி க்கப்

படாதன ம் ேபாக, இப்ேபாழ்தத் க் கிைடப்பன தைலச் சங்கத்தார் காலத் ச்
ெசய்யப்பட்ட 'அகத்தியம்' என்ற

ன்கட் சில சூத்திரங்க

ம், இைடச்சங்கத்தார்

57
காலத் ச் ெசய்யப்பட்ட 'ெதால்காப்பியம்' என்ற இலக்கண
காலத் ச் ெசய்யப்பட்ட 'எட் த் ெதாைக' என்ற

ம் கைடச்சங்கத்தார்

ற்ெறாைக ளடங்கிய எட்

ல்க ம் 'பத் ப்பாட் ம்' 'பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு'மாம். எட் த்ெதாைக
பின்வ ம் பாட்டா ணர்க:

ல்கைளப்

"நற்றிைண நல்ல கு ந்ெதாைக ையங்கு
ெறாத்த பதிற் ப்பத் ேதாங்கு பாிபாடல்
கற்றறிந்தார் ெசால் ங் க ேயா டகம் றெமன்
றித்திறத்த ெவட் த்ெதாைக"
இவ்ெவட் த் ெதாைக ட் க த்ெதாைக ஐங்கு
ல்க ம் அச்சாகி ெவளிப்ேபாந்தன. இம் ன்ற
அகப்ெபா

ம் பின்ைனய ெதான்

ெவளியாகிவிட்ட . இ

ெப ம்பா

ள்

றப்ெபா

றநா
என்ற ன்
ன்ைனய இரண் ம்

ள் கூ வனவாம். 'பத் ப்பாட் '

ம் அரசர்கைளச் சிறப்பித் க் கூ வ ;

இதன்கண் 'தி
காற் ப்பைட' என்ற தற்பாட் மட் ல்
கழ்வ . பத் ப்பாட்
ல்கைள யிவ்ெவண்பாவா ணர்க:

கக் கட ைளப்

"
கு ெபா நா பாணிரண்
ல்ைல
ெப கு வளம ைரக் காஞ்சி-ம வினி
ேகாலெந நல்வாைட ேகால்குறிஞ்சி பட் னப்
பாைல கடாத்ெதா ம் பத் ."
மற் ப்பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு

ல்கைளப் பின்வ ம் ெவண்பாவா

ணர்க:

"நால நான்மணி நானாற்ப ைதந்ைதைண ப்
பால்க கங் ேகாைவ பழெமாழி மா லம்
இன்னிைலய காஞ்சிேயா ேடலாதி ெயன்பேவ
ைகந்நிைலெயா டாங்கீழ்க் கணக்கு.
இனி இவற் ளடங்கியதாய்ச் சங்கத்தாராற் ெசய்யப்படா , தி வள்

வனாராற்

ெசய்யப்பட் ச் சங்கத்தாரான் அங்கீகாிக்கப்ெபற்ற 'தி க்குறள்' என்ற அாிய
இவ்வாதிகாலத்ததாம். இந்
' என்ற நான்க

ள்

தல்

ல் மக்க

ம்

திப் ெபா ள்களாகிய 'அறம்ெபா ள் இன்பம்

ன்ைற ம் பற்றிப் ெபா வைகயால் யாவ ெமாப்ப

விாித் க்கூ ம் 1330 குறள் ெவண்பாக்களாலாய . இதைன ேமற்ெகாள்ளாத
கழாத மாந்த மில்ைல. தி வள் வனார சேகாதாியாெரனக் கூறப்ப ம்
ஔைவயார் ெசய்த ளிய 'ஆத்திசூ ; 'ெகான்ைற ேவந்தன்,' '

ைர' என்ற

ம்
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ல்கெளல்லாம் இக்காலத்தனவாம். இனி கைடச்சங்கப் பிற்காலத்ைதப்பற்றிப் ேபசப்
குவாம்.
II. இைடக்காலம் (1)
இ

ற்பகுதி.

கைடச்சங்கப் பிற்காலமாம்; கி.பி. 100

இக்காலத்திேல தான் ஐம்ெப ங் காப்பியங்க

தற் கி.பி. 600 வைரயி

ள்ள .

ெம ந்தன. அைவதாம் சிந்தாமணி,

சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, வைளயாபதி, குண்டல ேகசி என்பனவாம். இவற் ட்
சிலப்பதிகார மணிேமகைலகள் சிந்தாமணிக்கு ன்னேர யாக்கப்பட்
க்க ேவண் ம்.
இவ்ைவந்த

ள்

தல்

ன் ம் அச்ேசறிவிட்டன. 'நீலேகசி, சூளாமணி,

யேசாதாகாவியம், நாககுநமார காவியம், உதயணன் கைத' என்ற ஐந்
காப்பியங்க ம் இக்காலத்தனவாம்.

சி

இவற் ட் 'சூளாமணி' ஒன்ேற ெவளிவந் ள . இப்பதின் காப்பியங்க ம்
நவரசங்கேளா கூ ய கற்பனாலங்காரங்க ம் அாியெபாிய நீதிக ம் இனி காட்
விளங்குவனவாம். ேபாின்பக்கட ள் திைளந் விைளயா ய மணிவாசகப் ெப மான்
வாய் மலர்ந்த ளிய 'தி வாசகம்' என்ற உயாிய
ம் இக் காலத்ததேத. இ பத்திச்
சுைவ ெயா கசி சிவெப மாைனப்பா யேதாராிய லாம். இவர் ெசய்த ளிய
தி ச்சிற்றம்பலக்ேகாைவயார் என் ம் திவ்யப் பிரபந்தம் அகப் ெபா ட் ைறகளா
லைமந்தெதனப் றத்ேத ேதான்றி
ஒ ங்ேக பயப்பதாம்.

ம், அ

சிற்றின்பக் க த் ம் ேபாின்பப்ெபா

ம்

" அரணங் காெணன்ப ரந்தணர் ேயாகிய ராகமத்தின்
காரணங் காெணன்பர் கா கர் காமநன் ல ெதன்பர்
ஏரணங் காெணன்ப ெரண்ண ெர ந்ெதன்ப ாின் லேவார்
சீரணங் காயசிற் றம்பலக் ேகாைவையச் ெசப்பி ேன."
'ேம மந்தர ராணம்' என்ற ைசன
ம் இக்காலத்தேத. 'திவாகரம்,' 'பிங்கலம்',
என்ற நிகண் க ம் அணியியல் என்ற அலங்கார
ம் இக்காலத்திற்
ெசய்யப்பட்டனேவ. ேசரேசாழ பாண் யர் வைர ந் தனித்தனி ெதாள்ளாயிரம்
பாடல்களாற் சிறப்பித் க்கூ ம் ' த்ெதாள்ளாயிரம்' என்ற
ம் இக்காலத்திேல
தான் யாக்கப்பட்
த்தல்ேவண் ம். இதிற் சிற்சில பகுதிகள் காணப்ப கின்ற
அத் ைணயல்ல
ல்
ங் காணப்பட வில்ைல. ஆழ்வார்க ட் சிலர்
இக்காலத்தி ந்தி க்கலாம். ஆகேவ யன்னார பிரபந்தங்க ட் சில இக்காலத்தன
வாகலாம். இ கா ங் கைடச்சங்கப் பிற்காலத்ைதப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்
ந்ேதாம்.
இனி இைடக்காலத்தின் பிற்பகுதிையப்பற்றிப் ேபசலாம்.
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2ம் பிற்பகுதி இ கி.பி. 600 தற் கி.பி. 1400 வைரயி ள்ள . இவ்விைடக்
காலத்திேலதான் சமய சாஸ்திர ல்கெள ந்தன. ைசனர் ெபௗத்தர் தலாயினார்
மிக்கி ந்தைமபற்றி ம் சாமானிய ஜனங்கள் அன்னார் வயப்ப கின்றைம பற்றி ம்
ைசவ சமயத்தி ம் ைவணவ சமயத்தி ம் ைறேய நாயன்மார்க ம் ஆழ்வார்க ந்
ேதான்றித் தத்தம் சமயஸ்தாபனஞ் ெசய்தனர். தி ஞான சம்பந்தர், தி நா க்கரசர்
இவ்வி வ ம் ஒேர காலத்தினர். சுந்தர ர்த்திநாயனார் கி.பி. ஒன்பதாம்
ற்றாண் னி தியி
ந்தவர். இம் வ ம் பா ய 'ேதவாரப்பதிகங்கள்' கணக்கில.
இத்ேதவாரப் பதிகங்கெளல்லாம் இைசத்தமி ழிலக்கியங்களாமா காண்க. ேவத
சாரத்ைதத் ெதாகுத் ேதவாரக்கலத்திேல ெபய் ைவத் தி க்கின்றனர்
வ ெமன்பேத ஆன்ேறார் ணி . இனி ைவணவ சமயகுரவர்களான ஆழ்வார்க ட்
பலர் அ ைமயான திவ்யப் பிரபந்தங்கள் யாத்தனர். ைசவர்கள் தம சமய ல்கைளப்
பன்னிரண் தி
ைறகளாக வகுத்தனர்.. ைவணவர்கள் தம் ைடய சமய லகைள
நாலாயிரப் பிரபந்தம் எனத் ெதாகுத்தனர்.
ஏறக்குைறயக் கி.பி. பத்தாம்

ற்றாண் ல் எ ந்

விளங்குவதாயிற்

ஓர் அாிய

ல். அ 'கல்லாடம்' என்ப . இஃ அகப்ெபா ட் ைறக ள் ற்றிைன ெய த்
விளக்கிக்கூறிச் ெசல்
கத்தான் அேநக அாிய விஷயங்கைள
டன் கூறாநின்ற .
உயர் ங் கம்பீர ம் வாய்ந்த நைட ம் பைடத் ைரயாற்ற ம் நவின்ேறார்க
கினிைம ங் காட்

ெயாளிர்வ . 'நன்

ல்', 'ேநமிநாதம்,' நாற்கவிராஜ நம்பியியற்றிய

'அகப்ெபா ள் விளக்கம்', ஐயனாாிதனார் இயற்றிய ' றப்ெபா ள்
ெவண்பாமாைல', ,யாப்ப ங்கல வி த்தி', 'யாப்ப ங்கலக் காாிைக' என்ற
ல்கெளல்லாம் ேதான்றியதிக் காலேமயாம்.
இதன்ேமற் கி.பி. பதிேனாராம்

ற்றாண்

ந்த குேலாத் ங்கச்ேசாழன

ைவக்களத்ைத யலங்காிதத்தார் கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், கேழந்திப் லவர்
தலாயினார். ன் சங்கத்தார் காலத்திேல ஓர் ஔைவயார் இ ந்தன ெரன்பதன்றி
இக்குேலாத் ங்கன் காலத் ம் ஓர் ஔைவயார் இ ந்தனெரன்ப.இ வர்
ஔைவயாெரனக் ெகாள்ளேல ேயற் ைடத்தாம். கம்பர் வடெமாழியினின் ம்
இராமகைதையக் கற் ணர்ந் தம சுதந்திர க ங் கற்பனா சக்தி ங்காட்
விேசஷக்க த்

நலம் வாய்ப்ப, பத்தழகும் பாங்குடனைமய ஒன்பான் சுைவ

ெமா ங்ேக ெயா கப் பதினாயிரஞ் ெசய் ட்களில் 'இராமாயணம்' ெசய்

த்தனர்.

அஃ அவர் ெபயெரா ங் கூட் க் 'கம்ப ராமாயணம்' என் இன் ம் வழங்குகின்ற .
அஃ என் ம் வழங்கும் என்பதில் ஐ றவில்ைல. கம்பர் இராமாயணத்ைதத் தவிர்த் ச்
சில சி
ல்க ஞ் ெசய் ளர். அைவ இராமாயணம்ேபால அத் ைண
மதிக்கப்ப வன வல்ல. ஒட்டக்கூத்தர் இராமாயணத்தின் பிற்பகுதியாகிய
'உத்தரகாண்ட'த்ைத இரண்டாயிரஞ் ெசய் ட்களில் யாத்
த் க் கம்ப
ராமாயணத்ைதப் ர்த்தி ெசய்தனர். தம்ைமயாதாித்த குேலாத் ங்கச் ேசாழன்மீ
அகப்ெபா ட் ைறகளா லைமந்த 'ேகாைவ'ெயான் ம் 'உலா' ம் 'அந்தாதி' ஞ்
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ெசய்தனர்.இவர் ெசய்த 'குேலாத் ங்கச்ேசாழன் ேகாைவ' ெயன்ப ெசான்னய ம்
ெபா ணய ங் கனிந் கற்பைனக் களஞ்சியமா ெயாளிர்கின்ற . கேழந்திப் லவர்
கெழல்லாம் 'நளெவண்பா' என்ற இனிய சிறிய

ல் காரணமாகேவயாம். இந்

ல்

425 ெவண்பாக்களிற் காப்பியச் சிறப் களைமயச் ெசாற் ெபா ணயங்கள் ெசறியச்
ெசய்யப் பட் ள்ள . இதன் நைட மிகத்ெதளிவான . ஔைவயார் 'நல்வழி,'
'நீதிெவண்பா' என்ற நீதி

ல்களியற்றினர். பன்னிரண்டாம்

ற்றாண் ற் ெசயங்

ெகாண்டானாற் 'க ங்கத் ப்பரணி' இயற்றப்பட்ட .
இக்காலத்திேலேய, ;'கந்த ராணம்,' 'ெபாிய ராணம்' என்ற அ ைமயான ைசவ
ல்கேளற் பட்டன. '

ரேசாழியம்' என்ற இலக்கண

ல் ெவளிப்பட்ட ம்

இக்காலமாம். பின்னர்த் 'தி ெவண்காட்ட கள்' என்னப்ப ம் பட் னத் ப்
பிள்ைளயார

பாடல்கள் ெவளிவந்தன. தண் யாசிாியர் இயற்றிய 'அலங்கார' ம்

இக்காலத்திேல உண்டாயிற்ெறன்க. உைரயாசிாியர்களாகிய ேசனாவைரயர்,
பாிேமலழகர், நச்சினார்க்கினியர், அ யார்க்கு நல்லார் இவர்கள் விளங்கிய கால ம்
இ ேவெயன ஊகித்தற்கிட ண் .
ற்காலத் ச் சங்க

ல்கெளல்லாம் இயற்ைக வனப்ைப ம் ைனந்

ெசன்றனவாக, இைடக்காலத்

ற்பகுதி

கூறிச்

ல்கள் சமயச் சார்பாக ம் பிற்பகுதி

ல்கள் மேனாபாவத்தினாற் கற்பித் ம் சுதந்திர கத்தினாற்
வ
உயர் நவிற்சியாதிய அணிகள் ேமவி ஞ் ெசல்வனவாமா காண்க.

ைனந் ம்,

III. பிற்காலம்: கி.பி. 1400--க்கும் பிற்பட்ட காலம்.
ஆதிகாலத் ச் சங்கத்தார் ஆதர ம் இைடக்காலத் ச் சிற்றரசர் ஆதர மிகுந்தன.
அவ்வி வைக ஆதர மற்ற இப்பிற்காலத்தில் கு நிலமன்னர் சில ம் தி வா
வ
ைற த ய ஆதீனத்தார் சில ம் தமிைழ ந் தமிழ்ப் லவைர ம் ேபாற்றிப்
பா காப்பாராயினர். அதி ரராமபாண் ய ம் வர ங்கராம பாண் ய ம் இ ந்
பலவைகத் தமிழ்
அாிய

ல்கள் ெசய்தனர். 'ைநடதம்,' 'கூர்ம ராணம்,' 'காசிகாண்டம்'

த ய

ல்கைள யியற்றினர்; வர ங்கராம பாண் யர் 'இ ங்க ராணம்'

'தி க்க ைவப் பதிற் ப் பத்தந்தாதி'

த ய

ஆசிாியராகிய நிரம்பவழகிய ேதசிகர் 'ேச

ல்களியற்றினர். இவ்வி வ க்கும்

ராணம்' 'தி ப்பரங்கிாிப் ராணம்', என்ற

ல்கள் யாத்தனர். இதற்கிைடயில் வில்
த் ரர் வடெமாழியினின் ம் 'பாரத'த்ைத
ெமாழிெபயர்த்தனர். [ சங்கப் லவ ெளா வராகிய ெப ந்ேதவனார் ெசய்த பாரதம்
உைரயிைடயிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள் அைற குைறயாய் அகப்ப கின்றெதயன்றி
ற் ங்காணப்படவில்ைல.] 'வில்
விட்டெதனி

த்

ரர் பாரதம்' பத் ப்ப வத் டன் நின்

ம், இனியவாக்கும் நல்ல சந்த ம் பயின்

ெசால்

தலாற் பலரா

ம்
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பாராட்டப் ப வதாயிற் . வில்

த்

ரர

கர்வ பங்கத்திற்குக் காரணரா

யி ந்தவெரனக் கூறப்ப ம் அ ணகிாி நாதர் 'தி ப் கழ்' என்ற ெபயாில்
கபிரான்மீ அளவிறந்த பாசுரங்கள் பா த் தமிழ்நாெடங்க ம் ழங்குமா
ெசய்தனர். தி ப் கழ்ப் பாசுரங்களைனத் ம் சந்த நலங்ெகாழித் க்
ேகட்ேபா ள்ளங்கைளத் தம் வயப்ப த்தி இன்பச்சுைவ ம் பத்திரச ந் ளிப்பச்
ெசால்லா நின்றன. [இத்தி ப் கழின் த ரண் பாகங்கள் வ.த. சுப்பிரமணிய
பிள்ைளயவர்கள
யற்சியால் ெவளிப்ேபாந் ள.] அ ணகிாிநாதர் 'கந்தரந்தாதி'
பா வில்
த் ரைரக் கர்வபங்கப் ப த்தின ெரன்ப. வில்
த் ரர் மகனார்
வரந்த வா ம், அட்டாவதானி -அரங்கநாத கவிராயெரன்பா ந் தனித்தனி 'வில்
பாரத'த்ைதப் ர்த்திெசய்தனர். இவற் ட் பின்ன ெவளிப்பட் ள்ள .பின்னர்
நல்லாப்பிள்ைள ெயன்பார் ேதான்றி வில்
த் ரர் பாடல்கைள இைடயிைடேய
ெசறித் , அவர் சு க்கிக்கூறிய கைதகைளத் தாம் விாித் ம் அவர் விட் விட்ட
கைதகைளக் கூட்

ம் ஒ

பாரதம் 14,000 ெசய் ட்களிற் பா

த்தனர்.

'நல்லாப்பிள்ைள பாரதம்' அச்சாகி ம் விேசஷமாய்ப் பயில வழங்கவில்ைல. ம ைரத்
'தி விைளயாடற் ராண'த்ைதக் கல்வி நலம் விளங்கப் பத்திச்சுைவ ெயா கப்
பரஞ்ேசாதி னிவர் பா னர்.
இதற்கிைடயில் தி வாவ

ைற யாதீனத்தாரால் தமிழ் ெமாழியைடந்த

அபிவி த்திக்ேகா அளவில்ைல. 'கல்விக்களஞ்சியம்' தி வாவ
கூ வ

எவ்வாற்றா

ைற ெயன்

ம் ஏற் ைடத்ேதயாம். அ ணந்தி சிவாசாாியார், உமாபதி

சிவாச்சாாியார் தலாயினாராற் 'ைசவசித்தாந்த சாஸ்திரங்கள்' ன்னேர
ெவளிப்பட்டன. இம்மடத்ைதச் சார்ந்த மயிேல ம் ெப மாள்பிள்ைள
'கல்லாட ைர ம் ஈசானேதசிகர் 'இலக்கணக் ெகாத் ைர' ம் சங்கர நமச்சி
வாயப் லவர் 'நன்

ல் வி த்தி ைர' ம் சிவஞான

னிவர் 'சித்தாந்த மர கண்டன

கண்டனம்', 'ெதால்காப்பியச் சூத்திரவி த்தி', 'இலக்கண விளக்கச் சூறாவளி' என்ற
ல்க ஞ் ெசய்தனர். த ம ர வாதீனத்ைதச் சார்ந்த ைவத்தியநாத ேதசிகர்
'குட் த்ெதால்காப்பியம்' எனப்ப ம் 'இலக்கண விளக்கம்' இயற்றினர்.
இவ தவிெகாண்

மாைதத்--தி ேவங்கட மன்னன் வடெமாழியிற் 'கி ஷ்ணமிசிரன்'

ெசய்த 'பிரேபாத சந்திேராதயம்' என்ற நாடகத்ைதக் காப்பிய
நைகச்சுைவ ெபாி ம் நண்ணியேதார் விேநாதமான
ெசய் ணைடயில் இயற்றப் பட் ள .இ நிற்க.

பமாயைமத்தனன். இ

ல்; மிக ந் ெதளிவான

சிவஞான னிவர் பல அ ைமயான ெசய்
ல்கள் ெசய் ம், த க்க ல்
இயற்றி ம் சித்தாந்த சாஸ்திரங்க க்கு உைரவகுத் ம் இலக்கண ல் ைனந் ம்
கண்டனங்கள் ெவளியிட் ம் மாணாக்கர் பலர்க்குத் தமிழறி
த்தி ம் விளங்கிய
மகாவித் வச் சிகாமணி. இவர் கழ் பரவாத

ைல யில்ைல; வடெமாழி ம்
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ஒ ங்குணர்ந்தவர். இக்காலத் 'வரலாற்
ைறயிற் கற்ற வித் வான்கள்'
என்ேபார வரலாற்ைற ஆராய்ந்தால் இவாிடத்ேத வந்
ம். இவர் மாணாக்க ட்
சிறந்த கச்சியப்ப னிவர் 'தணிைகப் ராணம்' 'விநாயக ராணம்' த ய ல்கள்
பா த் தி த்தணிைகக்--கந்தப்ைபயர்க்குத் தமிழறி
த்தினர். இலக்கணம்ேசாமசுந்தரக் கவிராயர். இராமநாத ரஞ் ெசன் ஆண் த் தமிழ்க் கல்விையப்
பரப்பினர். 'தி க்க க்குன்றக் ேகாைவ' ெசய்தார் இவேர
இராமநாத ரத்திற் ேச காவலர்கள் இன்றள ந் தமிழ்ெமாழிைய வளர்ப்பாராயினர். அமிர்த கவிராயர் என்பார் இரகுநாத ேச பதியின்மீ
பா னர்.

'ஒ

ைறக்ேகாைவ'

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 'கற்பைனக்கு ஊற் ' எனக் க தப்ப ம் 'பிர
ைல' ம் 'ெவங்ைகக்ேகாைவ' ம் 'நன்ெனறி'

த ய பல

ல்க

ங்க

ம் ெசய்தனர்.

த ம ரவாதீனத்ைதச் சார்ந்த குமரகு பர சுவாமிகள் 'மீனாக்ஷியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ்',
'நீதிெநறிவிளக்கம்'

த ய பல

ல்கள் ெசாற்ெபா ணலங்கனிய இயற்றினர்.

பத்திச்சுைவ மிகுந்

யாவ ள்ளத்ைத ங் கவர வல்ல தத் வராயர

'அடங்கன்

ைற' ம் 'பா
ைற' ம் தா மானார் ெசய்த 'தி ப்பாடல்க' ம் மிக ங்
கவனிக்கேவண் யனவாம். ஏறக்குைறயத் தா மானார் காலத்திேலேய ரமா னிவர்
என்பவர் 'ெதான் ல் விளக்கம்' என்
காவிய ம் ெசய்தனர்.

ம் இலக்கண ம் 'ேதம்பாவணி'ெயன்

ங்

இனி ைவணவ ள் திவ்யகவி என்றைழக்கப்ப ம் பிள்ைளப் ெப மாைளயங்கார்
ேதான்றிச் ெசால் ன்ப ம் ஒ ங்ேகயைமய 'அட்டப்பிரபந்தம்' என எட்
ெசய்தனர்.

ல்கள்

ைசவ-எல்லப்ப நாவலர் 'தி வா ர்க் ேகாைவ', 'அ ணாசல ராணம்', 'அ ைணக்
கலம்பகம்'

த ய சில

ல்களியற்றினர். ேமலகரம்-திாிகூட ராசப்பக் கவிராயர்

'தி க்குற்றாலத் தல ராணம்'

த ய பல

ல்கள் ெசய்தனர்.

இனிப்பலர் அந்தாதிக ம் கலம்பகங்க ம் பிள்ைளத் தமிழ்க ம் சிேலைட
ெவண்பாக்க ம் மாைலக ம் பதிகங்க ம் ஆகப் பலப்பல ல்கள் தாந்தாங்
கண்டவா
ைனந் விட்டனர்.
அதன்ேமல் தி வாவ
ைற யாதீனத்ைதச் சார்ந்த திாிசிர ரம்-மகா வித் வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் ேதான்றிக் கணக்கற்ற ல்கள் யாத் ம்
பல்ேலார்க்குத் தமிழ் ல்கள்பல பாடஞ்ெசால்
ம் தனிப்பாடல்கள் பல பா
ம்
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விளங்கினர். இவர் ெசய்த
பயி கின்ற .

ல்க

ள் 'தி நாைகக் காேராணப் ராணம்' ெபாி ம்

தமிழ்ெமாழியின் ெசய் ணைட ல்கள் இவ்வாறாக வசனநைட ல்களின்
ேதாற்றத்ைத ம் சிறி குறிப்பாம். தமிழில் வசனநைடயான
உைரயாசிாியர்களாேலேய
ைரகளிற் பயிலப்பட் வந்த . வசனநைடைய
'உைரநைட' ெயன்ற

ம் வழக்காறாத

ன் உைரயிைடயிட்ட பாட் ைடச்

ெசய் ளாகிய 'ெப ந்ேதவனார்பாரதம்', 'சிலப்பதிகாரம்' என்ற ல்களிேல உைரநைட
காணப்ப கிற . வடெமாழியிற் கத்திய காவியங்களி த்தல் ேபாலத்
தமிழ்ெமாழியின்கண்ேண வசனகாவியங்கள் காண்டலாிதாம். '
'கத்தியசிந்தாமணி' த ய ணைசன ல்க
ைசனர்களால் வசனநைடயில் இரண்ெடா

ராணம்',

ட் சில வசனநைடயினவாம். இவ்வா
ல் ெசய்யப்பட்டனேவயன்றி

மற்ைறேயார்களால் அ ெபாி ம் பயிலப் படாைமக்குக் காரணெமன்ேனா?
நன்கு லப்படவில்ைல. இனிச்சிலர் இவ் ைர நைடைய ம் ஒ வைகச் ெசய் ெளனக்
க திச் சூத்திரஞ் ெசய்தனர்.
"பாட் ைட ைவத்த குறிப்பினா ம்
பாவின்ெற ந்த கிளவி யா ம்
ெபா ெளா
ணராப் ெபாய்ெமாழி யா ம்
ெபா ெளா
ணர்ந்த நைகெமாழி யா ெமன்
ைரவைக நைடேய நான்ெகன ெமாழிப."
என்றார் இலக்கணவிளக்கப் பாட் ய
"ஒ பாட் ன் இைடயிைடெகாண்
என்ைன? பாட்

வ

ைடயார். இனி அச் சூத்திர ைரயில்

நிற்கும் க த்தான் வ வன உைரெயனப்ப ம்;

சி பான்ைமயாக ன், அைவ தக ர் யாத்திைர' ேபால்வன.

மற் ப் பிறபாைட விரவிவ வனேவா ெவனின், அவற் ள் ந் தமி ைரயாயின
ஈண் அடங்கும். பிறபாைடக்கு ஈண் ஆராய்ச்சியின் . பாவின்ெற ந்த கிளவி
பாட் ன்றிச் சூத்திரத்திற்குப் ெபா ெள
வன ேபால்வன. சூத்திரம் பாட்ெடனப்
படாேவா ெவனின்? படா; பாட் ம் உைர ம்
ெமன ேவேறாதினைமயின்.
இதனாற்ேபாந்த ெசாற்சீர யான் இற்ற சூத்திரம் உைரச்ெசய் ெளன்பதாம்.
ெபா ெளா
ணராப் ெபாய்ம்ெமாழி ெபா ளின்றிப் ெபாய்படத் ெதாடர்ந்
ெசால் வன. ெபா ெளா
ணர்ந்த நைகெமாழி ெபாய்ெயனப்படா
ெமய்ெயா பட் நகுதற்கு ஏ வாகுந் ெதாடர்நிைல. இந்நான்கும்
உைரச்ெசய் ெளன் கூ வர் லவர்" என்றார் தியாகராச ேதசிகர். இவ்வா
வசனநைட ம் ஒ வைகச் ெசய் ணைடயாகப் பாவிக்கப்பட் வந்தால் அதற்குாிய
தனித்தியங்கும் நிைலைம ம் அற் க், கட் ப்பா ைடயதாகின்ற . இ மிக ம்
பாிதபிக்கத் தக்கேதார் விஷயம். இைடக்காலத்தில் உைரயாசிாியர்-களானன்றி
ஏைனேயாரால் இவ்வசனநைட ெபாி ம் பயிலப்படா ெதாழிந்தி ந்த .
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பிற்காலத் ப்ேபாந்த ரமா னிவர் ேவதியெரா க்கம்', 'அவிேவக ரண கு கைத'
என்ற வசன ல்கள் இயற்றினர். இதற்கிைடயில் தி வாவ
ைற யாதீனத்தாராற் பல
கணடன ல்கள் வசன நைடயி யற்றப்பட் ெவளிப்ேபாந்தன. கி.பி. 17 ஆம்
ற்றாண் ன் ெதாடக்க தல் தமிழில் வசனநைட விேசடமாய்
வழங்கப்ப வதாயிற் . அதன்ேமல் இக்காலத்தில் தி த்தணிைகச் சரவணப்
ெப மாைளயர், யாழ்ப்பாணத் நல் ர் ஆ
க நாவலரவர்கள் த ய
வித் வான்கள் இவ்வசன நைடையப் ெபாி ம் ேபாற்றி அதன்கட் பல ல்கள் இயற்றி
ெவளியி வாராயினர். இப்ெபா
அச்சியந்திரத்தின் உதவியால் நாேடா ம்
பலவசன பத்திாிைகக ம் வாரந்ேதா ம் சில ல்க ம் ெவளியாகின்றன. இவ்வா
ெவளியாகும்
வசனநைட ல்களிற் ெப ம்பாலன சாமானியஜன வி ப்பத்திற்கு ஏற்றைவகள்.
சிற்சில ல்கேள பண் தர்கள் பாராட்டத்தகுவன. எனி ம் பாைஷயின் கண்ேண
ல்கள் பல ெவளிப்பட்டக்கால் அைவ தாந்தாம் பதிப்பிக்கப்ப ந்ேதா ந்
தி த்த ற் ப் பிறர்க்கு நலம்பயக்கும் ஆத ன் எைவ ம் க யப்ப வன வல்ல.
சாமானிய ஜனங்கைளத் தி த் வதற்குச் ெசய் ள் ல்களி ம் வசன ல்கேள
மிக ம் உபகார ைடயனவா யி த்த ன் வசன ல்கைள அறி ைடேயார் சிலர்
விேசடமாக மதிக்கின்றனர்.
ற்பரப்

ற்றிற் .

---------------

IX. பாைஷயின் சீர்தி த்தம்.
பரைவ வழக்குள்ள பாைஷகெளல்லாம் சதா இயங்கிக் ெகாண்
ப்பதனாேல,
தங்களியக்கத்திற்குத் தக்கப நாகாிக நிைலக்குாிய திய க த் க்கைள
ேமற்ெகாள் ெமன்ப திண்ணம். திய க த் க்கள் ேமற் ெகாள்ளப்பட்டால்,
அவற்ைறத் தங்கள குறிக்கவல்ல ெசாற்க ஞ் ெசாற்ெறாடர்க ம் பாைஷயின்கண்
ஏற்ப தல் இன்றியைமயாதேத.
உட்க த்தின் ேவ பா
விாி ந்ேதா ம்,

ெவளிச் ெசால் ற் பிரதிப க்கும்; ஆதலால் மேநாபாவம்

விஷயங்கள் கண் பி க்கப் ப ந்ேதா ம்,

கைலஞான ண்ைமகள் ெவளிப்ப ந்ேதா ம், ேவற் நா களினின் ம் திய
ெபா ள்கள் உட் குந்ேதா ம், பாைஷ விாிந்
வழக்காேறயாம்.

திர்ந்

சீர்தி ந் தல்

உலகத்தின் நாகாிகநிைல திர்ச்சிக்குத் தக்கவா பாைஷ ம் ஒத்தியங்கித் தி ந்தி
திர்ச்சி யைடதல் ேவண் ம். அங்ஙனம் தி ம் பாைஷேய ெசழிப் ள்ள பாைஷயாம்.
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அதன் கண்ேணேய எக்க த் க்குந் தக்கெசால் அகப்ப ம். ேமற்கூறியவா
திராத பாைஷ *'பிராணதாரணப் பிரயத்தன'த்தில் நிைலத்
காலக்கிரமத்தில் அழிந் ப ம்.

தி ந்தி

நில்லா

----* Struggle for existence
தமிழ்ெமாழியின் வளர்ச்சி நாகாிக வளர்ச்சிக்குத் தக்கவா அைமயவில்ைல. நாகாிக
வளர்ச்சியின் விைரவி ம் தமிழ்ெமாழியின் வளர்ச்சி விைர குைற ப தலாேல இவ்
விரண் ற்கு ள்ள ரம் மிகுந் ெகாண்ேட ேபாகின்ற . இத் ரம் இனிேம ம்
மிகெவாட்டா த த்தல் ேவண் ம். இ கா ம் ஏற்பட் ள்ள ரத்ைதச் சிறி
சிறிதாகக் குைறத்த ம் ேவண் ம். இைவ ெசய்யாக்கால் தமிழ்ெமாழி அ கி
அஃகுவதாகும். தம் தாய்ெமாழியாகிய தமிழ் அத்தன்ைமயான நிைலைமைய
யைடயா அதைனப் ேபாற் தல் தமிழ் வாணராயினார் யாவர்க்கும் உற்ற
கடப்பாடன்ேறா?
மன்பைதயின் ஆக்கப் ெபா ளாகிய பாைஷயின் கண்ேண, தனித்தனி மக்கள்
க த் க்களின் ேபாக்குக் கிைடத்தப ெயல்லாம் ெசாற்கள் அகப்ப ெமன்ெறதிர்
பார்த்தல் ெசவ்விதன் . அவரவர் கஷ்டப்பட் ச் ெசாற்கள் பைடத்தல் ேவண் ம்.
அைவ மற்ைறேயார் சுைவக்கும் ஏற்றனவாய்க் காணப்ப ன் உடேன
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப் பாைஷயிேல வழங்குவன வாகும் அல்லாக்கால் அைவதாேம
ழ்ந் ப ம். ஒ

ைற ஒ க த்

ெவளிப்பட்

விட்டதாயின், அப் றம்

கஷ்டமில்ைல. ன்னேர ள்ள ெசாற்கைள,உ வத்திற் சிறிதள திாித்தாதல் சிறிதள
குைறத்தாதல் த்
வம் பைடத்தாதல் மாற்றித் தங்க த் கைள நாகாிகநிைல
திர்ந்த மக்கள் ெவளிப்ப த்திேய வி வார்கள்.
தமிழ்ெமாழியிேலா யார் என்ன ெசய்தேபாதி ம் ேகள்வி ைற யில்ைல. அவரவர்
தத்தமக்குத் ேதான்றியவா ம் வாய்க்குவந்தன வந்தவா ம் எ
கின்றனர். இவ்வா
ெசல்லவி த ங் ேகேட. தமிழிலக்கண ைடயார் ற் குந் இதைனச் சிறி
அடக்கியாள ம் ேவண் ம். இக்காலத்திற் பண் தர் தமி ம் பாமரர் தமி ம் மிக ம்
ேவ ப கின்றன; இ ேவ
ேவ பா

பாைஷகெளனத் ேதான் கின்றன. இவ்விரண் ற்கும்

மிகுந் ெகாண்ேடேபாமாயின், பண் தர் தமிழ் வடெமாழிையப் ேபாலப்

ேபச்சு வழக்கற் ஏட் வழக்காய் மட் ல் நின் வி ம்; மற் ப் பாமரர் தமிேழா
ெத ங்குமைலயாளங்கள் ேபால ஒ வழிெமாழியாய் அைமந் வி ம்.
ஆத ன் தமிழ்ெமாழி யிவ்வா பிாிந் பிாிந் வழிெமாழிகட்கு இடஞ்
ெசய் ெகாண் ஒ நிைலப்பாெடய்திப் பயிற்சிகுன்றி ஆாியம்ேபாற் பரைவ வழக்கு
அழிந்ெதாழிந் ேபாதல் வி ம்பாத தமிழ்மக்கள் தம அ ைமயான பாைஷைய
ேவண் யவள சீர்தி த்திக்ெகாள்ள இன்ேன குதல் ேவண் ம். இன் ங்
காலந்தாழ்க்கலாகா .
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அப்ப யானால் தமிழ்ெமாழி

டேன ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய சீர்தி த்தங்கள்

யாைவ? பண் தராயினார் திாிெசாற்கள் பலவழங்கி ம், அ கிய ெசால்
பேயாகித் ம், ெசய் ட்களி
விாிக்கேவண் ய ேவற் ைம
ஒ ங்கிச் ெசல்லத்தக்கவா எ

வங்கைள

ம் அ கிவ ம் அள ெபைடகைளத் ெதா த் ம்,
கைளத்; ெதாகுத் ம், சாமானிய ஜனங்கள் ம ண்
ம் வழக்கத்ைத நி த்திவிடல் ேவண் ம்.

ஒ வ ம் ஒன்ைற ெய தி அதைனத் தாேம ப க்க ேவண் ெமன் ைவத் க்
ெகாள்ளமாட்டார். எ
ேவா ம் ப ப்ேபா ம் ஒ வரா யி த்தலாி . ஆத ன் ஒ வர்
ஒன்ெற தினால் அதைனப் பிறெரல்லாம் ப த்தறிந் ெகாள்ளேவண் ெமன்ற
ேநாக்கத்ேதாேட எ
கின்றா ராதல் ேவண் ம். அந்ேநாக்கேம அவர்க்குப் க ம்
ெபா
ம் தரவல்ல . ஆகேவ பிறெரல்லாம் ப த் ணர்ந் ெகாள்ளத்தக்க
ெதளிவான நைடயிெல
வேத யாவ ம் ேமற்ெகாள்ளத் தக்க . அத்தன்ைமயான
ெதளி நைடக்குத் திாி ெசாற்கள் ேவண்டாம்; இயற் ெசாற்கேள ேபா ம். தப்பித்தவறி
யிரண்ெடான் வழங்கிவிட்டா ம் பாதகமில்ைல. இ ேபாலேவ
ர்வாசிாியர்க ைடய ல்களிற் காணப்பட் இக்காலத்தில் அ கிப்ேபான
ெசால்
வங்கைளக் கிளப்பிக் ெகாணர்ந் வழங்குத ம் ேநாிதன் . இவற்றாற்
ெபா ள் மயக்கம் உண்டாகின்றேதயன்றி ேவறில்ைல. பிறைர மயங்க ைவக்க
ேவண் ெமன்ப ஒ வ க்கும் ேநாக்கமா யி க்கலாகா . அ ேநாக்கமாயி ந்தாற்
ெபா ளில் ெதளி
இங்ேக தங்கியி ந்

எப்ப

ேயற்ப ம்? ஏற்படேவ படா . உதாரணமாக, 'அவன்

ம நாட் ேபானான்' என்ற வாக்கியத்ைத' அன்ேனான் ஈண்ைட

இ த் தி க்கு பிற்ைற ஞான்ைற ேயகினன்' என்ெற தினாற் சாமானிய ஜனங்கள்
அறிந் ெகாள் வார்களா? ஒ நா ம் அறிந் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ஒ ேவைள
ெசய் ெள
வதா யி ந்தால் யாப் ேநர்ைமக தி இரண்ேடார் அ கிய
ெசால்
வங்கைள வழங்கினா ம் அஃ இ க்கில்ைல.
இைவ ேபாலேவயாம்

ணாக அளெபைடகைள வழங்குத

ம். அளெபைடகள்

யாப் ேநர்ைமக்காகேவ வகுக்கப்பட்டன. வசன நைடயில் யாப் ேநர்ைமேய ?
இல்ைல. ஆனால் பண் தெர
ம் வசனநைட ெசய் ணைடைய ெயாட் ேய
நடத்தலால் அவர் ஓைச யின்பங் க தி வழங்கபவா-ராயினர். இவ்வளெபைட வழக்கும்
நீங்க ேவண் ம், ெபா ளின் ெதளி

க தினால்.

இவ்வாேற, ேவற் ைம
க ம் பிற ம் வாக்கியங்களில் விாிந்திரா விட்டால்,
அவ்வாக்கியங்கள் ெந ங்கிச் ெசறிந் க திய ெபா ைள ஆழ்த்தி வி கின்ற .
இத்தன்ைமயான

ல்கைளப் ப த் ப் ெபா ள் காண வந்தவர், அவற்றின் கண்ேண

ைழந்
ழ்கிப் ெபா ள் காண்பெரன்பெதன்ன நிச்சயம்? சாதாரணமாகச் சனங்கள்
ேமேல தல் ேநாக்கத்திேலேய ெபா ள் ெதாியா விட்டால் அதற்காகக்
கஷ்டப்ப கிறதில்ைல.
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ஆதலால், யாம் ேமற்கூறியவா , காலத்தின ைம க தி ம், யாவ க்கும் ெபா ள்
விளங்கேவண்
வித் வான்க

ெமன்ப

க தி ம் தமிழ்ப் பண் தர்க

ம், நாவலர்க

ம்

ம், லவர்க

ம்,

த ய யாவ ம், ெதளிவான தமிழ் நைடையக்

ைகப்பற்றி, அந்நைடயிேலேய ல்கள் எ
வார்களாக. பண் தர்கள் தம நைடத்
ெதளிவானாற் ெபாி ம் சாமானிய சனங்கைளத் தி த்தி நல்வழிப்ப த்தலாம்.
சாமானிய சனங்க ம் அதிக கஷ்டமில்லாமல் எளிதில் தி ந் வர். இ வர்க்கும் உள்ள
ெவாற் ைம ேயற்ப ம். இ வ ம் ஒத்தியங்குவர். பண் தர் ல்கள் சாமானிய
மக்களால் ஆதாிக்கப்ப ம். அவ்வா ஆதாிக்கப்ப ேமற் பண் தர்கட்கு
குைறேவயில்ைல.
இவ்விஷயத்தில் ஆங்கிலவாணைரப் பார்த்

நாம் ெபாறாைமப் ப தல் ேவண் ம்.

"--தம்மி ங்
கற்றாைர ேநாக்கிக் க த்தழிக கற்றெதலாம்
எற்ற யிவர்க்குநா ெமன் "
என்றப

ஆங்கில

ல்வாணைரப் பார்த்தாவ

தமிழ் வாண ம் சாமானிய

சனங்கைள ெயாட் ச் ெசன் அவர்கைளக் ைகவிடா
அவர்கைள ம் மகிழ்வித் த் தா ம் மகிழ்வார்களாக.

பற்றிக்ெகாண்

தி த்தி,

"தாமின்
வ லகின் றக்கண்
கா
வர் கற்றறிந் தார்"
என்ற தி வள்

வர் வாக்கு ஒ ெபா

ம் மறக்கற் பாலதன் .

இனித் தமிழ்ப் லவர்கள் தாம் எ
ம் ல்களிற் சந்தி ேசர்த்ேத எ
கின்றனர்.
சந்திேசர்த்ெத தேல தமிழிலக்கண மரபாயி ம் வசன நைடயி ம் அவ்வா
எ

தல் ேவண் ெமன்ற நியமமில்ைல. ற்காலத்ேத ஏற்பட்ட உைர ல்களி ம்,
ற் ம் சந்திேசர்த்ெத தியி க்கக்காேணாம் இக்காலத்தி ம் பண் தர் பலர்
சிலவிடங்களில் சந்திேசர்த் ம் சில விடங்களில் சந்தி ேசராம ம் எ தி வ கின்றனர்.
ஆத ன் க ன சந்திகைள எப்ெபா
ம் பிாித்ெத
க. ெபா ள் மயக்கமாவ ,
ெபா ள் ேவ பாடாவ உண்டாக்க வல்ல சந்திகைளச் ேசராமல் பிாித்ேத எ
க.
சந்தி ேசராைமயாற் ெபா ள் ெக வதாயி ந்தால் அவ்விட்திற் சந்திேசர்த் ெத
க.
எளிய சந்திகைளச் ேசர்க்கி ம் ேசராவி
ம் ஒன் தான். எளிய சந்திகைளச்
ேசர்ப்பதனாற் சாமானிய சனங்க க்குப் ப ப்பதிற் கஷ்டப்பட ேவண் யெதான் மில்ைல. நன் , இவ்விதிகெளல்லாம் வசன நைடயில் அ சாிக்கத்
த வனவாகும்; மற் ந் தமிழ்ச் ெசய் ணைடயி

ம் இைவ த வத் தக்கனேவா? இ
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வாதம் விைளக்கத் தக்கேதார் விஷயம். ெசய் ளின்கண் இைவ

ேமற்ெகாள்ளப்ப ேமல், ெசய் ைள ஓைச ட் இைசய த் ப்
ப க்கும்ேபா இடர்ப்பா காணப்ப ம். ஆதலால் சந்திேசர்த் இைச
நலங்ெகடாமல் ஒ பாடந்தந்த பின்னர் சந்திபிாித் ப் பிறிெதா பாடம் அதன யில்
த தல் ேவண் ம்.
ஆகேவ சந்திபிாித் ெத
ம் விஷயத்தில் எவ்வள மட் ல் இடர்ப் பா ன்றி ேமற்
ெகாள்ளலாேமா அவ்வளைவ ம் ேமற்ெகாள்ளேவ ேவண் ம். இதன் கண்ேண
தமிழ்வாணர் காலம் ேபாக்கற்க.
இனி ஆங்கிலம்

த

ய பிற பாைஷகளிேல மிக ம் பிரேயாசன

ள்ளதாகக்

காணப்ப கின்ற 'குறியீட் லக்கணம்' தமிழின் கண்
வ ந் த விக்ெகாள்ளப்படல்
ேவண் ம். அதனாற் ெபா ட்ெடளி ம் விைர ணர்ச்சி உண்டாகின்றன. இைவ
காரணமாகப் ப த்தா க்குப் ப த்த
ன் கண் ஆர்வ ண்டாகின்ற . இக்குறியீட்
லக்கணெமல்லாந் தமிழ் வசன நைட ைகவந்த வல்லாளராகிய
ல
ஆ
க
நாவலவர்களாேன ன்ேன ேமற்ெகாண் வழங்கப்பட் ள. இதைன வசன
நைடயின்கண் ஆேக்ஷபிப்பா ெரவ மில்ைல. ெசய் ணைடயிேலதான் உள்ள
வம்ெபல்லாம். இதைனச் ெசய் ணைடயில் ஒ வா ேமற்ெகாள்ளலா ெமன்
ணிந்
குந்தா ம், குற்றிய கரம்ேபால்வன வ மிடத் இடர்ப்பா காண
ேவண் யதாகின்ற . அதைன ம் ஒ வைகத் தைலக்குறியாற் கனம்ெபா ந்திய ஜி. .
ேபாப்ைபயர் அவர்க ம், உ க்குறியாற் காலஞ்ெசன்ற தி வனந்ைதச் சுந்தரம்
பிள்ைளயவர்க ம் விலக்கிக் ெகாண்டனர்.
இனி, உள்ளவாேற உற் ேநாக்குமிடத் க் குறியீட் லக்கணத்ைதப் பற்றி
ஆேக்ஷபித்தற்குத் தக்க நியாயங்க மில்ைல. ஆேக்ஷபிக்கு மியல் ைடயா ம்
ஆேக்ஷபிக்க வில்ைல. ஆத ன் அ விைரவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ற்றி ம்
பயிலப்ப ம் என்பதிற் சந்ேதகமில்ைல. அதனால் தமிழிற்கு விேசஷ நன்ைமகள்
விைள ெமன்பதி ந் தைடயில்ைல.
தமிழ்மக்கள் ஆங்கிலேரா நாெடா ம் ஊடா பவராயினர். ஆங்கிலர் ஆள்ேவா ம
தமிழர் ஆளப்ப ேவா மா யி க்கின்றனர்.
"அைரச ங் கு க மம்ம ேவறலர்
உைரெசயி யி ல்லா டல மாவரால்"
என் யாம் பிறிேதாாிடத்தில் கூறியாங்கு இ வ ம் ஒத்ேத இயங்குதல் ேவண் ம்.
இவ்வா இ வ ம் ஒத்தியங்கு மிடத் த் தமிழ்ச் ெசாற்கள் ஆங்கிலபாைஷயில்
குத

ம், ஆங்கிலச் ெசாற்கள் தமிழ்ப்பாைஷயிற் குத

ம் இயற்ைகேய. இதைனத்
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த க்க
யா ; த க்கப் குத ம் தக்கதன்றாம்; அவ்வா த க்கப் கி ம் அ
ண் யற்சியாய்
ேமயன்றி ேவறில்ைல.
ஏறக்குைறய ஆங்கில அரசாட்சி வந் ஐம்பத ப வ ஷமாகிறதற்குட் கணக்கற்ற
ஆங்கிலச் ெசாற்கள் பரைவவழக்குத் தமிழிேல குந் விட்டன. கிராமவாசிக ம் பிறர்
தம்ைம நாகாிகமக்களாகக் க தல்ேவண் ஆங்கிலச் ெசாற்கைளத் தம் ேபச்சிேல
ஆவேலா வழங்குகின்றனர். இவ்வா ேபச்சுத் தமிழ் அளவிறந்த ஆங்கிலச்
ெசாற்கைள ேமற்ெகாண் ம், ஏட் த்தமிழ் அவற்ைற ஏற் க்ெகாள்ளப்
பின்னி கின்ற . எனி

ம் 'சுேதசமித்திரன்' ேபான்ற பத்திாிைககள் ஆங்கிலச்

ெசாற்கள் சிலவற்ைறத் தமிழின் கண் ஏற்றப் குந்தன. 'ம ைரப்

த்தமிழ்ச்

சங்க'த்தா ம் சிற்சில ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ேமற்ேகாடல் இன்றியைமயாெதனக்
கண்டனர்; காண்ட

ம் ேமற்ெகாண்டனர். அவர் ெசயல் மிக ம் ேநாிேத.

ஆங்கில வாணர் சகல சாஸ்திரங்களி

ம் வல்

நராய், யாங்குச் ெசன்ற ேபாதி

ம்

ஆங்குள்ள அாிய விஷயங்கைள மதித் ேமற்ெகாளவதெனா நில்லாமல்,
ஆங்குள்ளார் பயி ம் பாைஷச் ெசாற்கைள ம் ேமற்ெகாள்கின்றனர். ஆதலானன்ேற
அவர்கள் ெலௗகிகஞானம் விாிந் , வாழ்க்ைக நியமங்கைள நன்குணர்ந் , ஊக்கங்
குன்றா பல நா கைள ெவன் நாகாிக நிைலயில் யாவாி ம் மிக ம்
உயர்ந்ேதாெரன மதிக்கப்ப கின்றனர்.
ஆங்கிலைரப்ேபாலத் தமிழ்மக்க ம் நாகாிக நிைலயில் உயரேவண் ன் ஆங்கிலம்
கற் அவர்கள சாஸ்திர ரகசியங்கைள அறிந் ெகாள்ளேவண் ம். அங்ஙனங்
கற் க்ெகாண்ேடாாிற் சிலர் அவ்வாிய உண்ைமகைளத் தம் ைடய தாய்ெமாழியாகிய
தமிழ் ெமாழியில் ெவளியி தற்குாிய ஆற்ற லராய்த் தம்மவர்க்குப் பயன்படா
வாணாள் ணாள் கழிக்கினறனர். இப்ெபா
தான் சிலர் தமிழ் ெமாழிையக்
கண்விழித் ப் பார்ப்பாராயினர். அேநகர் ஆங்கில ல்கைள ெமாழிெபயர்க்கப்
குந்தனர். இவ்வா ெமாழிெபயர்ப் வைகயால் ஆங்கிலக் க த் கள் தமிழின்கண்
எவ்வள
கி ம்நலேம. இம் ெமாழிெபயர்ப் வைக ஒன் ேபாதா ; இன் ம்
ேவ வைகக ம் ேவண் ம். தமிழ்ப் பகுதிகளினின்
ச்ெசாற்கள் பைடத் க்
க த்ைத ெவளிப் ப த்தலாம். உள்ள ெசாற்கைளத் திாித் ம் சில
க்க த்திற்கு
இடஞ்ெசய்யலாம். சிலர் ஆஞ்கிலக் க த் க க்கு ஏற்றெசாற்கள் தமிழ்
ெமாழியிற்காண்டல் அாிதாயின் வடெசாற்களின் லமாக அவற்ைறத் தமிழில்
ெவளியி கின்றனர், இவ்வள
ெதாடல் ேவண் ேமா? ேநேர

ரஞ் சுற் வாேனன்? தைல சுற்றித்தான்

க்ைகத்

க்ைகத் ெதாடல்கூடாேதா? ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ம்

'திைசச்ெசாற்'களாக ேமற்ெகாண்டாெலன்ைன? ேமற்கும் ஒ
"ெசந்தமிழ் நிலஞ்ேசர் பன்னி நிலத்தி ம்
ஒன்பதிற் றிரண் னிற் றமிெழாழி நிலத்தி ந்
தங்குறிப் பினேவ திைசச்ெசா ெலன்ப."

திைசயன்ேறா?

70

என்ற சூத்திர விதியின்கண் ஆங்கிலநா

அடங்கவில்ைலேய ெயன்

வாதித்த

ம்

ஒக்குேமா? ஆங்கிலெமாழி திைசச்ெசாற்குாிய நிலங்களி ம் வட ெசாற்குாிய
நிலங்களி ம் பயிலப்ப வேதயன்றிச் ெசந்தமிழ்க்குாிய நிலத்தி ம் பயிலப்பட்
வ தலால், ஆங்கிலச் ெசாற்கைளத் திைசச்ெசாற்கெளன ேமற்ெகாள்

வதிேல யா

தைடேயா? இவ்வா ெசய்தேல அறி ைடேயார் ெசயலாம். இதைனப்
ேபரறிவாளராயினர் பிற பரைவ வழக்குள்ள பாைஷகளின் சாித்திரங்கேளா
ஒப்பிட் ச் சீர் க்கிச் ெசவ்வேன யாராய்ந் உண்ைம ெயனக் கண் காலந்
தாழ்த்த ன்றி டேன ேமற்ெகாண் தமிழ்ப் பாைஷ திர்ந் நாகாிக
நிைலயி யர்ந்
ன் க்கு வ மா ெசய்வாராக.
"பைழயன கழித ம் தியன குத
வ வல கால வைகயினாேன."

ம்

என்ற பவணந்தி னிவர் கூற் அறி ைடேயார் அைனவ ஞ்; சிந்திக்கற் பால .
இவ்வள சுவாதீன ள்ள தமிழ்ப் பாைஷக்கு ேமற்கூறியாங்கு ெசய்வதற்குத்
தைடெயன்ன? ஒ தைட மில்ைல. பைழயன கழித ம் தியன குத மாகிய
இவ்விரண் ம் பாைஷ யியக்கத்திற்குாிய இரண் கால்கெளன மதிக்கப்ப -கின்றன.
இவ் ண்ைமைய ய்த் ணர்ந் தமிழ்ப் பாைஷயின்கட் ெசய்யேவண் ய
சீர்தி த்தங்கைள டேன ேமற்ெகாள் தல் தமிழ் மக்கள் கடனாம்.
பாைஷயின் சீர்தி த்தம்

ற்றிற் .

-------------------------X.
இ கா ம் ஒன்ப

உபந்நியாஸங்களி

ைர.
ம் யாங் கூறி வந்த விஷயங்கைளத்

தவிர்த் அவ் பந்நியாசத் தைலப் ெபயர்கெளா ெபா ந்தா , எஞ்சிய சில
விஷயங்கைளப்பற்றி இவ் பந்நியாசத்திற் கூறித் தமிழ்ெமாழியின் வரலாற்றிற்கும்
ஓராற்றான்
ைர கூ வாம்.
யாங் கூ ம் இம்
வைர 'தமிழ்ெமாழியின் வரலா ' என்ற விந்
ற்ேக யன்றித்
தமிழ்ெமாழியின் வரலாற்றிகன்ெறன ணர்க. தமிழ் ெமாழி வளர்ந்
திர்ந் ெகாண்ேட ெசல் ம் பாைஷயாம். ஆதலால் இந்
ம்
ந்த
லன்ெறன்ப ேதற்றம். இ தமிழ்ெமாழியின் வளர்ச்சிக்ேகற்ப வளரேவண் வ .
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இக்காலத்தில் ஆங்கில பாைஷகற்ற தமிழ்மக்களிற் பலர் தம

தாய்ெமாழியாகிய

தமிைழப் ப க்கேவண் வ ஆவசியமன்ெறன் ம், தமக்கு ேவண் ய விஷயங்கள்
யா ம் ஆங்கிலத்திேலேய அகப்ப கின்றன ெவன் ம் பலதிறப்படக் கூ வர். அவர்
ஆங்கில ெமாழிச் சிறப் மட் ற் கூறியைமவேத நன்றாகுமன்றித் தமிழ்கற்கேவண் ய
தவசியமன் என்ப அறியாைமெயா கூ ய ணிந் ைரயாம். இ
சுேதசாபிமான ம் சுபாஷாபிமான ம மற்றவர் கூற்றாம். இவ்விரண் ம் மிக்க
ஆங்கிலர் இவ்விரண் ம் அற்றவர்கைள எவ்வா மதிப்பாேரா? ஆங்கிலம் த ய
பிறபாைஷக்குாியராய் அப்பாைஷகள் வல் நெரல்லாம் தமிழ்ெமாழியின்மீ
தார்வ ைடயாைரய்த் தமிைழக் கற் ம் தமிழ் ல்கைளத் தங்கள் பாைஷகளில்
ெமாழிெபயர்த் க் ெகாள் தைல உற் ேநாக்கி யாதல் தமிழ்க் கல்வி அவசியமன்
என்பார்க்குப் த்திவரட் ம்.
பாைஷயறி பிறிெதா பய க்குக் க வியாகுேம யன்றி, அ தாேன பயனாகா .
பாைஷயறிேவ பயெனனக் க தி அதன்கண் இன்பங் காண்பா
ளர்.
சைபகளிலாவ சம்பாஷைணகளிலாவ சா ாியமாகப் ேபசுேவார்
பாைஷயறி ைடேயாேர யன்றிச் சாஸதிரக் கல்வி ைடயாரல்லர். சாஸ்திரக்
கல்வி ைடயார் எங்ேக ேபானா ந் தங்கள் கைடைய விாிக்கப் குவாேரயன்றி
ேவறன் . சாஸ்திரக் கல்வி ைடயார்க்குப் பாைஷயறி ம் இன்றியைமயாதேத.
தங்கள் க த் க்களால் உலகமைனத்தி ம் இன்ப ணர்ச்சி ெய ப்ப வல்ல நல் ைசப்
லவர்கள் ெசய்த பா ைறகைளப் ப த்தலா ண்டாகும் பயன் அளவிடற்பாலதன் ;
மக்களிடத்தி்ல் அடங்கிக் கிடக்கும் மேநா விகாரங்கைள எ ப்பிச் சுைவ பயக்கும்.
இனி யி நிற்க. தமிழ்நாட் ல் ஆங்கில வரசாட்சி ேயற்பட்ட பின்னர்த்
தாய்ெமாழியாகிய தமிைழ அதன்வழி ெமாழிகளாகிய ெத ங்கு கன்னட
மைலயாள

வங்கேளா

அடக்கி 'உண்ணாட் ெமாழிகள்' என வைகப்ப த்தனர்

சிலர். தனிெமாழி ெயான்ைற அதன் வழிெமாழிகேளா

வைகப் ப த்தலாேமா? அ

ன்னதைன இழி ப த்த தாகாேதா? ஆாியெமாழிக ள் தைலநின்ற வடெமாழிைய
அதன் பாகதங்கேளா ஒ ங்குைவத் எண்ணத் ணியாைமேபாலத்
தமிழ்ெமாழிைய ம் அதன் வழிெமாழிகேளா ஒ ங்குைவத்ெதண்ணத்
ணியாதி த்தேல அைம ைடத்தாம். இவ்வாறாக ம் நம ெசன்ைனச்
சர்வகலாசாைலயார் ேமற்கூறியாங்கு, தமிைழ இழி ப த்தி வகுத்தேபாேத,
தமிழராயினார் ற் குந் அவ்வா வைகப்ப த்தல் சாலாெதன
ம த்தி க்கேவண் ம். அப்ேபாழ்ெதல்லாம் வாய்வாளாைம ேமற்ெகாண்
ந்
விட்டனர் தமிழ்ெமாழியாளர்.
வடெமாழி, இலத்தீன், கிாீக்கு

த யன ேபாலத் தமிழ்ெமாழி ம் 'உயர்தனிச்

ெசம்ெமாழி' யாமா சிறி காட் வாம். தான் வழங்கும் நாட் ன்க
பன்ெமாழிகட்குந் தைலைம ம் அவற்றி ம் மிக்கேவ தக ைடைம

ள்ள
ள்ள ெமாழிேய

'உயர்ெமாழி'. இவ்விலக்கணத்தான் ஆரா மிடத்

த யவற்றிற்

தமிழ், ெத

ங்கு
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ெகல்லாந் தைலைம ம் அவற்றி ம் மிக்க ேமதக ம் உைடைமயால் தா ம்
உயர்ெமாழிேய ெயன்க. தான் வழங்கும் நாட் ற்பயி ம் மற்ைறய ெமாழிகளின்
உதவியின்றித் தனித் இயங்கவல்ல ஆற்றல் சான்றேத 'தனிெமாழி' எனப்ப ம். தான்
பிறெமாழிகட்குச் ெசய் ம் உதவி மிகுந் ம் அைவ தனக்குச் ெசய் ம் உதவி குைறந் ம்
இ த்தேல வழக்கா . தமிழ்ெமாழியி

தவி கைளயப்ப ன், ெத

ங்கு

த

யன

இயங்குத ெலால்லா; மற் த் தமிழ்ெமாழி அவற்றி தவி யில்லாமேல சிறி
மிடற்ப த ன்றித் தனித் இனிைமயின் இயங்கவல்ல . இஃ இந்திய
ற் லவர்கள் பலர்க்கும் ஓப்ப
ந்த . ஆத ன் தமிழ் தனிெமாழிேய ெயன்க. இனிச்
ெசம்ெமாழியாவ

யா ?

தி ந்திய பண் ஞ் சீர்த்த நாகாிக ம், ெபா ந்திய
'ெசம்ெமாழி'யாம் என்ப

இலக்கணம், இம்ெமாழி

ய்ெமாழி கல்
லக்கணம் தமிழ் ெமாழியின்

கண் ம் அைமந்தி த்தல் ேதற்றம். என்ைன? இடர்ப்பட்ட ெசான்
க ம்
ெபா ண்
க மின்றிச் ெசாற்றான் க திய ெபா ைளக் ேகட்டான் ெதள்ளிதி
ணரவல்லதாய்ப் பைழயன கழிந்
தியன குந் தி த்தெமய்தி நிற்றேல
பண்ெபனப்ப வ . இ தமிழ் ெமாழியின்கண் ற் ம் அைமந்தி த்தல் காண்க.
நாட் ன் நாகாிக திர்ச்சிக் ேகற்பச் ெசாற்க ம் ஏற்பட் ப் பாைஷக்கும் நாகாிக நலம்
விைளத்தல் ேவண் ம். அவ்வா ெசாற்க ேளற்ப மிடத் ப் பிறபாைஷச்
ெசாற்களன்றித் தன்ெசாற்கேள மிகுதல் ேவண் ம். இைவ ம் உயர்தனித்
தமிழ்ெமாழிக்குப் ெபா ந் வனவாம்,. ஆகேவ தமிழ் ய்ெமாழி மாம். எனேவ தமிழ்
ெசம்ெமாழி ெயன்ப திண்ணம். இ பற்றி யன்ேற ெதான் ெதாட் த் தமிழ்ெமாழி
'ெசந்தமிழ்' என நல் ைசப் லவரால் நவின்ேறாதப் ெப வதாயிற் . ஆகேவ
ெதன்னாட் ன்கட் சிறந்ெதாளிரா நின்ற அமிழ்தி மினிய தமிழ்ெமாழி எவ்வாற்றான்
ஆராய்ந்த வழி ம் 'உயர்தனிச் ெசம்ெமாழி'ேயயாம் என்ப நிச்சயம். இவ்வள
யர் ஞ் சிறப் ம் வாய்ந்த அ ைமத் தமிழ் ெமாழிைய உண்ணாட் ப்
ன்ெமாழிகேளா ெடா ங் ெகண்

தல் தவிர்ந் , வடநாட் யர் தனிச்ெசம்ெமாழி

சமஸ்கி தெமனக் ெகாண்டாற் ேபாலத், ெதன்னாட் யர் தனிச்ெசம்ெமாழி தமிெழனக்
ெகாண்
குதேல ஏற் ைடத்தாம்.
பல்லாண் களின்

ன்னர்ச் ெசன்ைனமா நகாிேல, ஆங்கில வரசாட்சியின்

பயனாக,'பள்ளிக்கூடப்பாட ற்சைப' என்ப ெதான் ேறற்பட் ப் பல நற்ெறாழில்கள்
ெசய் வாராநின்ற . இச்சைபயார் பள்ளிக்கூடத்திற் கல்வி பயி ம் சி வர்களின்
அறி வளர்ச்சிக்ேகற்ற பாட ல்கள் அைமத்தனர்; அவ்வளவில் நில்லா அவர்கள்
சமஸ்கி த நாடகக் கைதகைள ம் ஆங்கில நாடகக் கைதகைள ம் ெதளிவான தமிழ்
வசன நைடயிெல தி ெவளியிட்டனர்; 'ஜந விேநாதிநி' என்றேதார் அ ைமயான
தமிழ்ப் பத்திாிைகைய மாதந்ேதா ம் பிரசுாித் ஏறக்குைறய இ பத்திரண்
வ ஷகாலம் நடாத்தினர். யா

காரணத்தினாேலா அ நின் பட்ட ? அப்பத்திாிைக
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நின் பட்டைம தமிழர்கள
ரதிர்ஷ்டேமெயன்னலாம். ேமற்கூறியவா நற்ெறாழில்
ாிந் வந்த அச்சைபயான இப்ேபா சில்லாண் களாக இ க்குமிடந்
ெதாியாதவா
ங்கிக் ெகாண்
க்கின்ற . இன் ம் உயி டனி க்கின்ற ெதன
ெவண் வதற்கு இட ண் . ஏெனனில், இச்சைபயார் சிற்சில சமயங்களில்
தமிழின்கண் ெவளிப்ப ம் நல்ல ல்கள் சிலவற்றிற்கு ேநர்ந்த பதிப் ச் ெசல க தி
அவ்வந் லாசிாியர்கட்குப் ெபா
தவி ெசய்கின்றனர். இச்சைப மீட் ந்
தைலக்கிளம்பி ன்ேபால ஊக்க ற் ப் பல நற்ெறாழில்கள் ாியி ம் ாியலாம். இ
யிெலாழிந் ெத க.
இவ்வா

பள்ளிக்கூடப் பாட

ற் குந் , தமிழ் ெத

ற் சைப

யில்வ

ங்கு மைலயாள கன்னட

கண்

நன்மக்கள் சிலர்

வங்களாகிய அைனத்ைத ம்

ேபாற் ேவெமன எ ந் 'திராவிட பாஷா சங்கம்' என் ம் ெபயர் ைனந் ெகாண்
சின்னாள் உைழத்தனர். இவர்கள் சில ஆங்கில சாஸ்திரச் ெசாற்கைள ேமற்கூறிய
பாைஷகளில் ெமாழிெபயர்த் அச்சிட் ெவளியிட்டனர். அதன்ேமல் யிற்ெப ந்
ேதவி இச்சங்கத்ைத ம் பற்றிக் ெகாண்டனள். ஆகேவ ெசன்ைன திராவிட பாஷா
சங்க ம் ங்குவதாயிற் . இஃ
விைரவிென க.

என்

எ ேமா? அறிேயம். இ

ம்

இனிச் சாித்திர சம்பந்தமாக ம் ராண சம்பந்தமாக ம் தமிழ் ெமாழியின்
சம்பந்தமாக ம் மிகப்ேபர்பைடத் ெதாளி ம் ம ைரமா நகாின் கண்ேண திதாகத்
'தமிழ்ச் சங்கம்' ஒன்

தாபிக்கப்பட்

நடந்

வ கின்ற . அதற்கு அங்கமாகப்

'பாண் யன் த்தகசாைல' ம் 'ேச பதி ெசந்தமிழ்க் கலாசாைல' ம் ஏற்ப த்தப்
பட் ன. ன்னதன்கட்பல அ ைமயான ஏட் ப் பிரதிகள் ேசமித் யாவ ஞ்
ெசன் பார்க்கும்ப

ைவக்கப்பட் ன; அச்சான

பின்னதன் கட் கல்வி பயி

ம் மாணாக்கர் பலர்,

ல்க

ள்

ம் அேநக மி க்கின்றன.

ல்க

ம் ஆைட

ண ம்

சங்கத்தா தவ, அவற்ைறப் ெபற் ப் ப க்கின்றனர்.இச்சங்கத்திற்கு அவயவிகளாக
ஏறக்குைறய ஐம்பதின்மர் லவர் இ க்கின்றனர். இவர்கெளல்லாம் வ ஷம் ஒ
ைற
கூ கின்றனர்; கூ த் தமிழ்ெமாழி ன் க்கு வ தற்குாிய ேயாசைனகள்
ெசய்கின்றனர். சங்கத்திற்ெகனத் தனிேய ஓர் அச்சியந்திர சாைல ஏற்ப த்தப்பட் ள .
அதன் லமாகப் பல அாிய தமிழ் ல்கைளச் சங்கத்தார் அச்சிடப்ேபாகின்றனர்.
'ெசந்தமிழ்' என் ந் தைலப்ெபயாிட் ஒ மாதாந்தத் தமிழ்ப் பத்திாிைக நடாத்தி
வ கின்றனர். அதன் கண்ேண பல அ ைமயான விஷயங்கள் ெவளிப்ப கின்றன.
சங்கத்தார் ஆங்கிலக் கலாசாைலகளிற் கற்கும் மாணாக்கர்க்குத் தமிழில்
ஆர்வ ண்டாதல் ேவண் ப் பணப்பாிசி ம் ேயாக்கியதா பத்திர ம் ைவத் ப்
பாீட்ைசகேளற்ப த்தி யி க்கின்றனர். இவ்வா நல் வழிகளில் உைழத் வ ம்
இம்ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கம் நீ ழி நின் உல வதாக.
ஆங்கிலக் கலாசாைலகைளெயாட் ஆங்காங்குத் தமிழ்ச் சங்கங்கள் பல
தாபிக்கப்பட் நைடெப கின்றன. உதாரணமாகச் ெசன்ைனக் கிறிஸ்தவ

74
கலாசாைலையச் சார்ந்

'திராவிட பாஷாபி வர்த்தநி சங்கம்' என்ப ம் ெசன்ைன

இராசதானிக் கலாசாைலையச்சார்ந் 'தமிழ்ச்சங்கம்' என்ப ம் நைடெப கின்றன.
எனேவ ஆங்கில வரசாட்சி தமிழ்ெமாழியின் திர்ச்சிக்குப் பல்லாற்றா ம்
உதவிெசய் வ கின்றெதன்ப யாவ
ணர்ந்த விஷயம்; ேமற்கூறியவா பல
சங்கங்கள் ேசர்வதற்குக் ைகெகா த் ம் கைடக் கணித் ம் பாீைக்ஷப் பாட ல்க
தமிழ் ல்கள் பலவற்ைற ேயற்ப த்தி ம் ஆங்கிலர் தமிைழப் ேபாற் கின்றனர்.

ள்

அச்சியந்திரம் த யன அவர் கண் பி த் த் தந் தவினர்; தமிழர நாகாீக
வி த்திக்குந் தனிப்ெப ங் க வியாய் இ க்கின்றனர். ைகெய த்
ற்சாைல ம்
அைமத்தி க்கின்றனர். இவர்கள அரசு நீ ழி நிைலத் த் தமிழ்ெமாழிைய
ேமன்ேம ம் வளர்ப்பதாக.
பாைஷ திாிந்

ேவ ப வெதல்லாம் தன்னியல்பாகேவயாம். ஒ வனா

வி ம்பியப , தான்ேபசும் பாைஷைய மாற்ற
திர்ந் ெகாண் ெசல்

ந் தான்

யா . மக்களறிவின்றிேய பாைஷ

ம்; பல்லாண் கள் கழிந்த பின்னேர

திர்ச்சிக் குறிகள்

ேதான் ம். பாைஷயினியல் இவ்வாறாக, இதைன யறியப் ெபறாத ைவத்தியநாத
ேதசிகர் நன்

லார

உட்க த்ைத ம் உணரா ,

"பைழயனகழித ம் தியன குத
வ வல கால வைகயினாேன"
என்ற நன்

ம்

ற் சூத்திர விதிையப்,

"பைழயனகழித்த ம் தியன குத்த
வ வல கால வைகயினாேன"

ம்

என் மாற்றித் தம இலக்கணவிளக்கம் என்ற
பாைஷயின் ஒ கலாற்ைற மாற் தல் எவரா ம்
பாைஷயின் ஒ கலா

இன்னெதன்

ன்கட் கூறினர்; எனேவ தமிழ்ப்
யாததாம். ஆதலால் தமிழ்ப்

உய்த் ணர்ந் ெகாண் , ஆற்

ெவள்ளத்தின்

ேவகத் டன் ெசல்வான்ேபால, அவ்ெவா க லாற்றிைன ெயாட் அதேனா ையந்
தமிழ்ப் லவ ந் தம் பாைஷையச் சீர் தி த்திக் ெகாள்ளேவண் ம்.
இனிச் சிலர் ' தியன குதல் தமிழிற்கு ஒக்குமாயி ம் பைழயன கழிதல் ஒவ்வா '
என்ற ெகாள்ைக ைடயார்ேபாலத் தாம் எ
ம் ல்களின்கண் பைழயன கழிந்த
ெசாற்களி ம் ெசால்
வங்களி ம் அளவிறந்தவற்ைற வழங்குகின்றனர். இவர்
ெசயல் தம் ைடய வல்லைம காட் ப் ப ப்ேபாைர ம ட் த் தம்ைமப் பற்றி அவரகள்
நல்ெலண்ணம் ெகாள்ள ேவண் ெமன் நிைனத் ச் ெசய்ததாகக் க தப்ப ம்.
படலால் இவர் தாம் எண்ணியப நன்கு மதிக்கற்பா ெப வதில்ைல. சாமானிய
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சனங்கள் இன்னார் ல்கைளத் ெதாட ம் அஞ்சுகின்றனர். ேம
ெம
வார் சுைவ ேபா ச்சுைவ ெயனப் பல ம் ஒ க்குவர்.

ம் இங்ஙன-

'தமிழ்ெமாழியின் வரலா ' எனத் தைலப்ெபயாிட் எம ஆராய்ச்சிக்கண் ேநர்ந்த
பல விஷயங்கைள ம் பத் உபந்நியாசங்களிற் கூறி ஓராற்றான்
த்தாம்.
தமிழ்ெமாழி ம், தமிழ் மக்க

ம் நீ ழி வாழ்க.

வாழ்த் .
க

வி த்தம்.
ஐயர் வாழிய வண்ண ம் வாழிய
ெசய்ய நற்றமிழ் ேதெமங்கு ேமாங்குக
ய்ய ேகாமகன் ேறாமின் றிலங்குக
ெதய்ய யா ைர ெசய்ந் ெலாளிர்கேவ.
தமிழ் ெமாழியின் வரலா

ற்றிற் .

