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"இந்தி" ெபா  ெமாழியா?" 
(கட் ைரகள்)  

மைறமைல அ கள் 
 
 
        உள்ளடக்கம் 
          1.  "இந்தி" ெபா  ெமாழியா? 
          2.  பைழய நாகாிக ெமாழிகள் 
          3.  தமி ம் ெமாழிக ம் 
          4.  இந்தியர் தாய்ெமாழி கல்லாதவர் 
          5.  ஆங்கிலம் ேபால் இந்தி ம் அயல்ெமாழிேய 
          6.  இந்தி ெபா  ெமாழியன்  
          7. இந்தி ெமாழி வரலா  
          8.  இந்தி ெமாழி ல்கள் 
          9.  தமிழ்ைப ெபா ெமாழியாக்குத ன் நன்ைம 
        10.  தமிழ் அல்லாத ெமாழிகள் வறியன தியன 
        11.  தமிழ் ெபா ெமாழியாகத காரணம் 
        12.  ஆங்கிலேம ெபா ெமாழியாதற் குறித்  
--------- 
 

1. "இந்தி" ெபா  ெமாழியா? 
 
    இவ் விந்திய நாட் ன் வடக்ேக பல ஊர்களிற் பலவைக மா தல்க டன் 
ேபசப்ப ம் "இந்தி" ெமாழிைய, இவ்விந்திய நா  ள்ள மக்கள் எல்லா ம் 
பயின் , அதைனேய ெபா ெமாழியாக வழங்கிவர ேவண் ெமன் , இந்நாட் ன் 
நன்ைமக்காக உைழக்கும் வட நாட்டறிஞர் பல ந் ெதன்னாட்டறிஞர் சில ம் ேபசி ம் 
எ தி ம் வ வ டன், ஆங்காங்கு இந்தி ெமாழிப் பள்ளிக்கூடங்க ந் திறப்பித்  
நடத்தி வ கின்றார்கள். ஒ  நாட் ள்ளார் நன்ைமக்ெகன்  ெசய்ய எ த்த ஒ  
ெசயல், அந்நாட் ள்ளார்க்கு நன்ைம ெசய்யத்தக்க நல ம் ஆற்ற ம் 
உைடய தானா? அந் நாட்டவர் எத்தைகய நிைலைமயில் இ க்கின்றனர்? அஃ  
அவர்க்கு எவ்வைகயான நன்ைமையச் ெசய் ம்? என த ல் ஆராய்ந் பார்த் ப் 
பின்னர் அதைனச்ெசய்தேல, உண்ைமயான அறி ம் உண்ைமயான ேதயத்ெதாண் ம் 
வாய்ந்தார்க்கு இன்றியைமயாத கடைமயாகும். ஆைகயால், இந்திெமாழி நம் 
நாட்டவர்க்கு நன்ைம ெசய்யத்தக்க நல ம் ஆற்ற ம் உைடய தானா என்பதைன 

தற்கண் ஆராய்வாம். 
    -----------   
 

2. பைழய நாகாிக ெமாழிகள் 
 
    மக்க ள் ஒ வர் தம  க த்ைதப் பிறர் ஒ வர்க்கு இடர்ப்படா  
ெதாிவித் க்ெகாள் தற்குக் க வியாத ேத ஒ  ெமாழியின் தற்பயனாகும். இந்நில 

லகத்தின் பல பிாி களில் உள்ள பல்வைக மக்கட் பகுப்பின ந் தாந்தாங் 
க தியைவகைளத் தம்ெமா  ெதாடர் ைடயார்க்கு அறிவித்தற்ெபா ட்  வழங்கிவ ம் 
ெமாழிகள் ெதாள்ளாயிரத் த் ெதாண் ற்ெறான்பஃ  என்  ெமாழியாராய்ச்சிவல்ல 
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அறிஞர்கள் கணக்ெக த்தி க்கின்றார்கள். இங்ஙனம் ஒன்  குைறயத் ேதான்றிய 
ஆயிர ெமாழிகளிற், சிற்சிலேவ ேபச ம் எ த ம் ப வன; அவற் ள் ம் ஒ சிலேவ 
இலக்கண இலக்கிய ல்கள் உைடயன; அவற் ள் ம் மிகச்சிலேவ மிகப்பைழய 
ெமாழிகளாய் உள்ளன. இம் வைக நலங்க ம் வாய்ந்தைவ: தமிழ் எகுபதியம், 
சால யம், ஈ , சீனம், ெமகுசிம், ஆாியம், கிேரக்கம், இலத்தீன், அராபி த ய 
சிற்சில ெமாழிகேளயாகும். இைவ பண் ந்த நாகாிக மக்களாற் ேபச ம் எ த ம் 
பட்ட டன், சிறந்த பல இலக்கண இலக்கிய ல்க ம் வாய்ந்தனவாய், எக்காலத் ந் 
தம்ைமப் பயில்வார்க்கு அறிைவ ம் இன்பத்ைத ம் ேமன்ேமற் ெப க்கும் ெப ம் 
பய ம் வாய்ந்த வி மிய ெமாழிகளாகும். என்றா ம், இம்மிகப் பழிய ெமாழிகளில் 
தமிழ் ஒன்ைறத் தவிர, மற்ைறய ெவல்லாம் இஞ்ஞான் ள்ள எந்த 
மக்கட்கு வினாரா ம் ேபசப்படாமல் இறந்ேத ேபாய்விட்டன. ஆகேவ, இறந்த 
அப்பண்ைட ெமாழிகைளப் பயில்வ , அவற்றின்கட் பண்ைம ஆசிாியர்கள் 
இயற்றிைவத்த அாிய ல்கைளக் கற் ப் பல பழம்ெபா ள்கைள ம் பல ண் 
ெபா ள்கைள ம் அறிந்  அறி ெப தற் குதவி ெசய் ெமயல்லாமல், 
இஞ்ஞான் ள்ள எந்த மக்கட் கூட்டத் ட ங் கலந் ேபசி உறவா  வாழ்க்ைக 
ெச த் தற்கு அ  சிறி ம் உதவி ெசய்யா . 
    --------   
 

3. தமி ம் ெமாழிக ம் 
 
    ஆனால், நமத ைமச் ெசந்தமிழ் ெமாழிேயா மிகப்பைழய காலத்ேதயி ந்  
இன் கா ம் இனி வ ங்காலத் ம் பலேகா  மக்களால் இந்தியா, இலங்ைக, பர்மா, 
மலாய்நா , ெதன்னாப்பிாிக்கா தலான பற்பல நா களி ம் ேபச ம் எ த ம் பட்  
வழங்கிவ ந் தனிப்ெப ம் பண்ைட உயி ைடயெமாழி ஒன்ேறயாய் விளங்கி 
நில வ ; இலக்கண ல்கள், ஒ க்க ல்கள், அற ல்கள், ெபா ள் ல்கள், காவிய 

ல்கள், கைத ல்கள், உைர ல்கள், அறி  ல்கள், கட ள் ல்கள், தலான 
மக்களின் இம்ைம ம ைம வாழ்க்ைகத் ைறகள் எல்லாவற்ைற ம் நன்கு விளக்கும் 
எல்லாவைகயான ல்க ம் ன் ம் பின் ம் இ ந்த சான்ேறாரால் நிரம்ப 
எ தப்ெபற்ற ெப ம்வளம் வாய்ந்த்தா ம் இன் ம் வ ங்காலத்தில் அவ்வளம் 
ேமன்ேமற் ெப கப் ெப வதா ந் லங்குவ ; இப்ேபா  உலகம் எங்கன ம் 
வழங்கப் ெப ம் மற்ைற எல்லா ெமாழிக ேமா தமி க்கு மிகமிகப் பிற்பட்ட காலத்ேத 
அதாவ  இற்ைறக்கு  அல்ல  அ  ஆண் க க்குள்ளாகேவ ேதான்றி, 
அவற் ள் ஞ் சிலேவ இ  ந்  ஆண் களாக இயற்றப்பட் வ ம் 
இலக்கண இலக்கியக் கைல ல்கைள உைடயனவாய் உல கின்றன. அதனால், 
இப் ெமாழிகளின் ச் சிறப் த் தமிழ்ெமாழியின் பழஞ்சிறப் க்கு எட் ைண ம் 
ஒவ்வாததாயி க்கின்ற . ஆதலால், தம  பழம்ெப ஞ் சிறப்பிைனச் சிறி ம் 
உணர்ந்  பாரா , அயலவர  ச்சிறப்பிைனக் கண்  மயங்கி அவர் வழிப்ப வதில் 
தைலகால் ெதாியாமற் ற மாறி நிற்கும் நம் இஞ்ஞான்ைறத் தமிழ்மக்கள் தம  
தாய்ெமாழியாகிய தமி க்குப் பண் ெதாட் ள்ள ஏற்றத்ைத ஆய்ந்ேதாய்ந்  பார்த் த் 
தக்க ெசய்யக் கடவராக! 
    -----------   
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4. இந்தியர் தாய்ெமாழி கல்லாதவர் 
 
    ன்னேம காட் யப  இத்ெதன்னா  எங்க ந் தமிழ்ெமாழி ேபசும் மாந்தர்கேள 
ெப ம்பா ம் நிரம்பியி க்கின்றனர். இவர்கள் எல்லா ந் தாம் பிறந்தநாள் ெதாட் த் 
தமிைழப்ேபசித் தமிழிேலேய வாழ்க்ைக ெச த் கின்றவர்களாய் இ ந்தா ம், 
தமிைழப் பிைழயின்றி எ தேவா, தமிழி ள்ள அளவற்ற ல்களிற் சிவற்ைறயாவ  
கற் த் ெதளியேவா ெதாியாதவர்கள்; தம  தாய்ெமாழியாயிற்ேற என நிைனந்  
அதன் ெபா ட்டாகவாவ  அதைனக் கற்கும் வி ப்பேம ம் அவர்க்கு 
உளேதாெவன்றால் இ தா ந் திைனயள ம் இல்ைல. ேகா க்கணக்கான இத்தமிழ் 
மக்க ள் ஆயிரவாில் ஒ வர்க்குக்கூடத் தம  ெபயைர எ திக் ைகெய த் ச் ெசய்யத் 
ெதாியாெதன்றாற், கல்வியறிவில்லா இவ்ேவைழ மக்களின் இரங்கத்தக்க இன்னா 
நிைலையப்பற்றி ேவ  ெசால்ல ேவண் வ  யா  உள ? 
 
    ஆங்கில அரசு இந்நாட் க்கு வந்தபின், ஆங்கில ெமாழி கற்பிக்கும் 
பள்ளிக்கூடங்க ங் கல் ாிக ம் இத்ெதன்னா  வடநா  எங்க ம் 
ஆயிரக்கணக்காகத் திறப்பிக்கப்பட் , ஆங்கில ம் அத டன் ேசர்த் த் தமிழ் 

தலான அவ்வத்ேதய ெமாழிக ம் நம் இந் மக்கட்குக் கற்பிக்கப்பட்  வ கின்றன. 
ஆயி ம், ெபா ள் வ வாய்க்குந் தற்ெப ைம வாழ்க்ைகக்குங் க வியாய் இ த்தல் 
பற்றி, ஆங்கிலெமாழிையப் ெப ந்ெதாைக யினரான நம் மக்கள் ெப ம்ெபா ட் 
ெசல  ெசய்  வி ம்பிக்க்றப்  ேபால, ஆங்கிலத் டன் ேசர்த்  ஒ நாளில் ஒ  சிறி  
ேநரேம கற்பிக்க்ப ந் தமிழ் தலான நாட் ெமாழிகைள வி ம்பிக்கற்பார் ஒ  
சிலைரேய ம் எங்குங்காண்கிேலாம். அதனால், ஆங்கிலப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
கல் ாிகளிற் கற் த் ேதறிவ ம் மாணாக்கர்கள் தமிழ் தலான நாட் ெமாழிகளிற் 
பிைழயின்றி எ த ம் ேபச ம் வன்ைமயில்லா தவர்களாக ம், நாட் ெமாழிகளில் 
உள்ள ல்களிற் சிறந்த பயிற்சியில்லாதவர்களாக ம், அதனால், தாம் ஆங்கிலத்திற் 
கற்றறிந்த அாிய ற்ெபா ள்கைள ஆங்கிலந்ெதாியாத தம் இனத்தார்க்குந் தம் 
நாட்டார்க்கும் எ த் ச் ெசால்லமாட்டாதவர்களாக ந் தம் வயி  க ம் ெவற் யிர் 
வாழ்க்ைகயிேலேய வாணாட் கழித்  வ கின்றனர். ஆகேவ, ஆங்கிலக் 
கல்விக்கழகங்களிற் கல்விபயின்  ஆகேவ ஆங்கிலக் கல்விக்கழகங்களிற் 
கல்விபயின்  ெவளிவ ம் நம் இந்தியமக்களிற் ெப ம்பாலார் ெபா ள் வ வாய்க்கு 
ேவண் மள  சிறி  ஆங்கிலம் பயின்றவரா ம், அதெனா  ேசர்த் ச் சிறிேத 
கற்பிக்கப்பட்ட தமிழ் தலான ெமாழிகைளத் தப் ந் தவ மாய்ப் ேபச எ தத் 
ெதாிந்தவரா ம் ெவ ம் ேபா  வாழ்க்ைகயிற் சில்லாண் கேள உயிர்வாழ்ந் 
ெதாழிதலால், இந்நாட் ன் கட்ெப ந்ெதாைகயினராய் ெவற் யிர் வாழ்க்ைக 
ெச த் ங் கல்லா மாந்தர்க்குந் தமிழ் தலான நாட் ெமாழிகைள வ ந்திக்கற் ம் 
வறியராய்க் கார்த்திைகப் பிைறேபால் ஆங்காங்குச்சிதறிச் சிற்சிலராய் காலங்கழிக்குந் 
தாய்ெமாழி கற்ற மாந்தர்க்கும் ஆங்கிலங் கற்றவரால் மிகுதியான பயன் ஏ ம் 
விைளகின்றல . இங்ஙனமாகத், தமிழ் த ய தாய்ெமாழிப் பயிற்சிக்ெகன்  
தனிப்பள்ளிக்கூடங்க ந் தனிக்கல் ாிக ம் இல்லாைமயாற், ெபா ள்வ வாய் 
ஒன்றைனேய க தி நாெடங்கு ள்ள ஆங்கிலக் கல்விக் கழகங்களில் ஆங்கிலத்ைதேய 
வி ம்பிக்கற் , அத டன் ேசர்த் ப் பயின்ற தாய்ெமாழிப் பயிற்சியில் வி ப்ப ந் 
ேதர்ச்சி ம் இல்லாமல் அைவயில்லாைமயால் தம் நாட்டவைரக் கல்வியறிவில் 
ேமேலற் ம் எண்ண ஞ் சிறி ேம யில்லாதார் ெதாைகேய ெப கிவ ம் இந்நாளில், 



 5

இத் தமிழ்நாட் ம், பிறெமாழி ேபசும் பிறநா களி ம் அயல்ெமாழியான 
இந்திெமாழிப் பயிற்சிைய ைழத்தால் அதனாற் பயன் விைள ேமா என்பதைன 
அறிஞர்கள் ஆழ்ந்தாராய்ந்  பார்த்தல்ேவண் ம். 
    ----------   
 

5. ஆங்கிலம் ேபால் இந்தி ம் அயல்ெமாழிேய 
 
    இப்ேபா , அயல்ெமாழியான ஆங்கிலத்ைதக் கற்றார் ெதாைக இந்நாட் ல் 
மிகுதியாயி ந் ம், அவரால் இந்நாட் க் கல்லாமாந்தர்க்குந் தாய்ெமாழி கற்றால் 
சிலர்க்கும் ஏெதா  ெப ம் பய ம் விைளயாதி க்க, ஆங்கிலத்ைதெயாப்பேவ அயல் 
ெமாழியான இந்திைய மட் ம் இனி நம்மவாிற்சிலர் கற் வந்தாற் ெப ங் 
கூட்டத்தினரான நம் ஏைழ மக்கட்கு அவரால் நன்ைம உண்டாகிவி ேமா? 
ஆங்கிலங்கற்றவர் அம்ெமாழிையப் ேபசினால் அதன் ெபா ைள யறியாமல் நம் ஏைழ 
மக்கள் திைகத்  விழிப்ப ேபாலேவ, இந்தி ெமாழிையக் கற்றவர் நம் மக்களிைடேய 
இந்தியிற் ேபசினால் அவர் அதன் ெபா ைளயறியாமல் திைகத்  விழிப்பெரன்பைத 
நாஞ் ெசால் த ம் ேவண் ேமா? ஆகேவ, இவ்விந்திய ேதயத்திற் பல நா களிற் 
பலேவ  ெமாழிகைளப் ேபசுவாரான பலேவ  மக்கட் கு வினர்க்கும் 
உண்ைமயாகேவ நன்ைம ெசய் ம் எண்ண ம் நன் யற்சி ம் உைடய ெதாண்டர்கள் 
இ ந்தால், அவர் அவ்வந் நாட் ன ந் தாந்தாம் ேபசுந் தாய்ெமாழிையேய நன்கு 
பயின்  அதன் வாயிலாக இம்ைம ம ைம வாழ்க்ைகக் குாிய பல ைறகளி ம் 
நல்லறி  ெபற்  ன்ேனற்றம் அைட ம்ப , உதவி ெசய்தல்ேவண் ம். இங்ஙணஞ் 
ெசய்வைதவிட் த் தந் தாய்ெமாழிையேய கல்லாத ேபைதகளாய் வ ைமயில் வ ந்திக் 
காலங்கழிக்கும் நம் எளிய மக்க க்கு, அவர் சிறி ம் அறியாத இந்தி ெமாழிையக் 
கட்டாயப் பயிற்சியாக ைவக்கப் ெபாி  யல்வ , உமிக்குற்றிக் ைகச ப்பதாய் 

ேமயல்லா , அதனால் ஒ  சி பயன்றா ம் விளையமாட்டா . 
 
    அற்றன் , இவ்விந்தியேதயத்தின் பற்பல நா களி ம் உயிர் வா ம் மாந்தர்கள் 
பற்பல ெமாழிகைளப் ேபசுவாராய் இ த்த ன், இந்நாட்டவெரல்லா ம் ஒ  
ெபா நன்ைமயின் ெபா ட்  ஒ ங்கு கூ ப் ேபசேவண் ய காலங்களில் இந்திைய 
அவெரல்லா ம் ெபா ெமாழியாய்க் ைகயா தேல நன் ; ஏெனன்றால், 
இத்ெதன்னாட்டாைர விட வடநாட்டவர் ெதாைகேய மிகுதியா ள்ள ; அவ்வா  
மிகுதியா ள்ள வட நாட்டவாிற் ெப ம்பாலார் இந்தி ெமாழிையேய ேபசுத ன், 
அவெராெடாப்பத் ெதன்னாட்டவரைன வ ம் இந்தி ெமாழிையக் கற் ப் ேபசுதேல 
நன்ைமக்கிடமாகுெமன்  ேதயத்ெதாண்டர் சிலர் கூ கின்றனர். இவர  கூற் ப் 
ெபா ந்தாெதன்ப  காட் வாம்.  
---------- 
 

6. இந்தி ெபா  ெமாழியன்  
 
    இந்தி ெமாழியான  வடநாட்டவெரல்லாரா ம் ெபா  ெமாழியாக ைவத் ப் 
ேபசப்ப கின்றெதன்ப  உண்ைமயாகா . ஏெனன்றால், அ  வடக்ேக பற்பல 
நா களிற் பற்பல மா தல்கேளா  ேபசப்ப கின்றேத யல்லாமல், அஃெதங்கும் ஒேர 
வைகயாகப் ேபசப்படவில்ைல. அங்ேக ஒ  நாட்டவர் ேபசும் இந்திைய, அதற்க த்த 
நாட் ள்ளார் ெதாிந்  ெகாள்ள மாட்டாதவாரயி க்கின்றனர். இங்ஙனம் பலவைக 
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மா தல்க டன் ேபசப்ப ம் இந்தி ெமாழிைய ஆராய்ச்சி ெசய்த ஆசிாியர்கள் அதைன 
'ேமல்நாட்  இந்தி', 'கீழ்நாட்  இந்தி' 'பிகாாி' என் ம் ன்  ெப ம் பிாி களாக ம், 
அப்ெப ம் பிாி களி ள்ேள இன் ம் பல சி  பிாி களாக ம் பகுத்தி க்கின்றனர். 
கங்ைக யாற் க்கு ேமற்ேக பஞ்சாப்பின் ெதன்கிழக்கில் ேமட் ப் பாங்கான ஊர்களிற் 
ேபசப்ப வ  'பங்கா ' என ம், வட ம ைரயி ம் அதைனச் சூழ்ந்த இடங்களி ம் 
ேபசப்ப வ  'பிர  பாஷா' என ம், கங்ைகக்கும் ய ைன யாற் க்கும் 
இைடேய ள்ள நா களின் ெதற்கிற் ேபசப்ப வ  'கேனா ' என ம், பந்தல் 
கண் ம் ந மைதயாற்ைறய த்த இடங்களி ம் ேபசப்ப வ  'பந்ேத ' என ம், 
தில்  நகரத்தி ம் அதைனச் சூழ்ந்த ஊர்களி ம் ேபசப்ப வ  'உ ' என ம் 
வழங்கப் ப கின்றன. இவ்வா  இந்தியாவின் வடேமற் பகுதிகளிற் ேபசப்ப ம் 
இவ்ைவந்  ெமாழிக ம் 'ேமல்நாட்  இந்தி' என் ம் ெப ம் பிாிவில் 
அடங்குவனவாகும். 
 
    இனி, 'கீழ்நாட்  இந்தி' என் ம் ெப ம் பிாிவில் அடங்குவன; 'ைமதி ', ேபா ாி', 
'மககி', என் ம் ெமாழிகளாகும். இம் ன்ற ள் தன்ைம வாய்ந்த , கங்ைகயாற்றின் 
வடக்ேக மிதிைல நாட் ல் வழங்கும் 'ைமதி ' என் ம் ெமாழிேயயாகும். இப்ேபா  
இந்தி ெமாழி ல்கெளன வழங்கப்ப வனெவல்லாம் இந்த ைமதி  ெமாழியிேல தான் 
எ தப்பட் க்கின்றன. இன் ம் இந்தி ெமாழியின் பிாி களாக ஆங்காங்கு 
வடநாட் ன்கட் ேபசப்ப ஞ் சி  சி  ெமாழிகள் ேம ம் பற்பல உள. இவ்வா  இந்தி 
ெமாழியின் பல பிாி களாக வழங்கும் பற்பல ெமாழிகைளப் ேபசும் பற்பல நா களில் 
உள்ளா ம், ஒ  நாட்டவர் ெமாழிைய மற்ற நாட்டவர் அறியாராய் உயிர் வாழ்ந்  
வ த ன், இந்தி அவ்ெரல்லார்க்குந் ெதாிந்த ெபா  ெமாழி என் ைரப் பா ைர 
எங்ஙனம் ெபா ந் ம்? எங்ஙனம் உண்ைமயாகும்? இங்ஙனம் பற்பல பற்பல 
நா களில் பற்பல மா தல்க டன் வழங்கும் பலேவ  இந்தி ெமாழிகளில் எதைன 
இத்ெதன்னாட்டவர் கற் த் ேதர்வ ? எதைன இவர் கற்றா ம் அத தவி ெகாண்  
இவர் வடநாட்டவெரல்லாேரா ம் ேபசுதல் இய மா? இயலாேத. ேமற்குறித்த இந்தி 
ெமாழிகேளயன்றிச், 'சிந்தி', 'லந்தி', 'பஞ்சாபி', 'குஜராத்', 'ராஜ தானி', 'குேமானி', 
'க வா ', 'ேநபா ', 'உாியா', 'பங்காளி', 'மராட் ', 'சிணா', 'காஸ்மீாி', 'கவர்ப ', 

தலான இன் ம் எத்தைனேயா பல ெமாழிகளா ம் வடக்ேக பற்பல 
நாட் ன்க ள்ள பற்பல மாந்தர்களா ம் ேபசப்பட்  வ கின்றன. இம் மக்கட் 
ெப ங்கூட்டத் டெனல்லாம், இந்தி ெமாழியில் ஒன்ைற மட் ந் ெதாிந்த 
ெதன்னாட்டவர் உைரயா  அளவளா தல் கூ ேமா? சிறி ங் கூடாேத. 
வடநாட்டவாிேலேய இந்தி ெமாழிைய அறியாமற் பலதிறப்பட்ட பன்ெமாழிகைள 
வழங்கும் மக்கட் கூட்டம் பலவாயி க்க, இத்ெதன்னாட்டவர் மட் ம் இந்தி 
ெமாழிையக் கற் ப் ேபசுதலால் யா  பயன் விைளந்திடக் கூ ம்? இவ் வியல் கைள 
ெயல்லாம் ந நின்  எண்ணிப் பார்க்கவல்ல அறிஞர்க்கு, இத் ெதன்னாட்டவர்கள் 
தமக்கு எவ்வைகயி ம் பயன்படாத் ந் ெதாியாத மான இந்தி ெமாழிகளில் ஒன்ைற 
வ ந்திக் கற்றலால் ண் காலக் கழி ம் ண் உைழப் ம் ண் ெசல ம் உண்டாகுேம 
யல்லாமல் ேவேறெதா  நன்ைம ம் உண்டாகெதன்ப  நன்கு விளங்கும். இனி 
இத்ெதன்னா  ம், இலங்ைக, பர்மா, மலாய்நா , ெதன்னாப்பிாிக்கா தலான 
அயல் நா களி ம் ெப ந்ெதாைகயினராய் இ க்குந் தமிழ் மக்கள் எல்லா ம் ேபசுந் 
தமிழ் ெமாழி ஒேர தன்ைமயினதாய், இந்நாட்டவெரல்லா ம் ஒ வேராெடா வர் 
உைரயா  அள ளா தற் கிைசந்த ஒேர நிைலயினதாய் வழங்கா நிற்க, 
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வடநாட் ன்கட் ேபசப்ப ம் இந்தி, உ  தலான ெமாழிக ம் அவற்றின் 
உட்பிாிவான பல சி  சி  ெமாழிக ம் பலப்பல மா தல் வாய்ந்தனவாய், ஒ வர் 
ேபசுவ  மற்ெறா வர்க்குப் லனாகதப  திாி ற் க் கிடப்ப  ஏெனன்றால், 
அவ்வி ேவறியல் கைள ஞ் சிறி  விளக்குவாம். 
 
    தமிழ் ெமாழி ேபசுந் தமிழ் மக்கள் விந்திய மைலக்குத் ெதற்ேக ள்ள 
இத்ெதன்னாட் ல், இதற்குத் ெதற்ேகயி ந்  பல்லாயிர ஆண் க க்கு ன்ேன 
கட ள் அமிழ்ந்திப்ேபான குமாிநாட் ம் நாகாிகத்திற் சிறந்ேதாங்கிய வாழ்க்ைகயில் 
இ ந்தவர்கள். இற்ைறக்கு ஐயாயிர ஆண் க க்கு ன்ேன ெதாட் த் தமிழ் 
ெமாழிைய நன்கு கற்ற ஆசிாியர்கள்: கு கு, நாைர, களாியாவிைர, ெப ம் 
பாிபாடல்இ ெதால்காப்பியம், ெப ங்க த் ெதாைக, கு கு, ெவண்டாளி, 
வியாழமாைல, த்ெதாள்ளாயிரம், நற்றிைண, ெந ந்ெதாைக, அகநா , 

றநா , ஐங்கு , கு ந்ெதாைக, சிற்றிைச, ேபாிைச, பதிற் ப்பத் , 
எ ப பாிபாடல், கு ங்க , தி க்குறள், சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, தி வாசகம், 
தி க்ேகாைவயார், சீவகசிந்தாமண, தி த்ெதாண்டர் ராணம், சிவஞானேபாதம் 

தலான அ ம்ெப ந் தமிழ் இலக்கண இலக்கிய ட்  ல்க ம், அைவ தமக்குச் 
ெசாற்ெபா ள் ட்ப ஞ் சுைவ ம் ம ந்த சிற் ைர ேப ைரக ம் இயற்றி, தமிழ் 
மாறா நாகாிக இளைம வளத்தில் இன் கா ம் இனி  வழங்கச் ெசய்  வ தலால், 
அதைன வழங்குந் தமிழ் மக்கெளல்லா ம் ஒ வர் ஒ வர்க்கு ெந ந்ெதாைலவில் 
இ ப்பி ம் இதனாற் ேபசி ம் எ தி ம் அளவளாவி ஓாிடத்தி ள்ள ஒேர 
மக்களினம்ேபால் உயிர் வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
    -------------   
 

7. இந்தி ெமாழி வரலா  
 
    மற் , இந்தி, உ  தலான வடநாட்  ெமாழிகேளா தமிைழப்ேபாற் 
பழைமயானைவகள் அல்ல; மகமதிய மதத்தவரான ெமாகலாய அரசர்கள் வட 
நாட் ன்ேமற் பைடெய த் ப் ேபாந் , 'தில் ப்' பட் னத்ைதத் தைலநகராகக் 
ைகக்ெகாண் , அதன் கண், அரசு ற்றி க்கத் வங்கிய பின்னேர அம்ெமாழிகள் 
ேதான்றியனவாகும். 'மகம  ேகாாி' என் ந் க்க மன்னன் வடநாட் ன் ேமற் 
பைடெய த் ப் ேபாந்  இந்திய அரசர்கைள ெவன்  அதைனக் ைகக்ெகாண்ட  
கி.பி. 1175 -ஆம் ஆண் ன் கண்ணதாகும்; அதாவ  இற்ைறக்கு773 ஆண் கட்கு 

ன்னதாகும். அ தல் க்க மன்னர  ஆட்சியான  நா க்கு நாள் ேவ ன்றி 
வரலாயிற் . கைடசியாக 'மகம  பின் க்ளக்' என் ம் மன்னனால் கி.பி. 1340 -ஆம் 
ஆண் ல் க்க அரசு தில்  நகாில் நிைலெபற்ற . அக்காலத்தில் தில்  நகாி ம், 
அதைனச் சூழ்ந்த இடங்களி ம் பிராகி தச் சிைதவான ஒ  ெமாழி வழங்கிக் 
ெகாண் ந்த . அப்ேபா  அ  ெவ ம் ேபச்சு வழக்கில் மட் ம் இ ந்த்தல்லாமல், 

ல் வழக்கிற் சிறி ம் இல்ைல. ஏெனன்றால், அ  நாகாிமில்லா மக்களாற் 
ேபசப்பட் ப் பலப்பல மா தல்கள் அைடந்த வண்ணமாய் நைடெபற்  வந்ததனா ம், 
அறி ைடேயார் ேதான்றி அம்ெமாழிையச் சீர்தி த்தி இலக்கண இலக்கிய 

ல்களியற்றி எ த்  வ வில் அதைன நிைலப்ப த்தி ைவயாத்தனா ம் அதற்கு 
அந்நாளில் ல்வழக்கு இலதாயிற் . தில் யில் க்கரசு நிைலெபற்றபின், அவர் 
ெகாணர்ந்த அராபிெமாழி பாரசிக ெமாழிச் ெசாற்கள் அம்ெமாழியின் கண் ஏராளமாய்க் 
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கலக்கப் ெபற் , அவரால் அஃ  'உ ' என ம் ெபயர் ெபறலாயிற் . 'உ ' 
என் ஞ் ெசால் க்குப் ெபா ள் பாசைற, பா  அல்ல  பைட  என்பேதயாகும். 
எனேவ, க்கமன்னர் தாங்ைகக் ெகாண்ட நகைரய த்  ன்னேம ேபசப்பட்  
வந்த பிராகி தச் சிைதவான ஒ  ெமாழியில், தாங் ெகாணர்ந்த அராபிச் ெசாற்கள் 
பாரசிகச் ெசாற்கைள ம் மிகக் கலந்  தம  பாசைறயி ப்பின்கட் ேபசயி கலைவ 
ெமாழிேய அவர  காலநெதாட்  'உ ' ெமாழிெயனப் ெபயர் ெபற்  
நைடெபறலாயிற் . இதனால் 'உ ' என்ப  க்க மன்னர  பைட ட்  
ெமாழியாய் தன் தற் ேறான்றி நைடெபற்ற வரலா  நன்கு விளங்கா நிற்கும். 
 
    அதன் பின், ல் வழக்குைடயதாய் இஞ்ஞான்  வழங்கும் இந்தி ெமாழியான  
'ல்ல்  ஜிலால்' என்பவரால் உ  ெமாழியினின் ம் பிாித் ச் சீர் தி த்தஞ் 
ெசய்யப்பட்டெதான்றாகும். இதற்கு ன் உள்ளதான பிராகி தஞ் சிைத  ெமாழியிற் 
கலந்த பாரசிக அராபிச் ெசாற்கைள அறேவெயாழித் ; சமஸ்கி த ெமாழிச் 
ெசாற்கைள மிகுதியாய் எ த் ச் ேசர்த்  அவர் இந்தி ெமாழிையப் திதாய் 
உண்டாக்கினார். இங்ஙனம் அவரால் ஆக்கப்பட்ட இந்தி ெமாழிக்கும், இதற்கு 

ன்ேன ெதாட்  நாகாிகமில்லா வடநாட்  மக்களால் ஆங்காங்குப் ேபசப்ப ம் 
பிராகி தச் சிைதவான இந்தி ெமாழிக்கும் ேவ பா  மிகுதியாய் இ க்கின்ற ; 
அதற்குக் காரணம் என்ெனன்றால் ன்ைனய  வடெசாற்கலப்  நிரம்ப 
உைடயதாயி த்த ம், பின்ைனய  அஃதின்றிப் பிராகி த ெமாழிகளின் 
சிைதவாயி த்த ேம யாெமன்பதைன நன்கு நிைனவிற் பதித்தல் ேவண் ம். ஆகேவ, 
வடெசாற் கலப்பினால் ஆக்கப்பட் ச் சிறி  காலமாக இப்ேபா  ல் வழக்கிற் 
ெகாணரப் பட் க்கும் இந்தி ெமாழிைய நம் ெதன்னாட்டவர் கற் த் ெதாிந்  
ெகாள்வதனால், இவர்கள் வடநாட்டவெரல்லா ட ம் ேபசி அளவளாவிவிடக்கூ ம் 
என்  சிலர் ம கட்  நின்  கூ வ  நம்மேனாைர ஏமாற் ம் ெபாய் ைரேயயாம். 
    ----------   
 

8. இந்தி ெமாழி ல்கள் 
 
    இனி, ேமற்காட் ய கலைவப் ெமாழியான இந்தியில் ல்கள் உண்டான 
வரலாற்ைறச் சிறி  விளக்குவாம். கி.பி. 1400- ஆம் ஆண்  தல் 1470 -ஆம் ஆண்  
வைரயில், அதாவ  இற்ைறக்கு 478 ஆண் க க்கு ன்னி ந்த 'இராமனந்தர்' 
எனப்ெபயாிய ஒ  றவி இராமைனேய தற் கட ளாக ைவத்  வழிபடல் 
ேவண் ெமன வற் த்திச் ெசால்  வடநாட் ன்கட் பல இடங்களி ம் இராம 
வணக்கத்ைதப் பரவச்ெசய்  வந்தார். கல்வியறிவில்லா வடநாட் ப் ெபா  மக்கட்கு, 
இராமன் தன் தந்ைதயின் கட்டைளயால் அரசு றந்  கானகம் ஏகி, அங்குந் தன் 
மைனயாைளப் பறிெகா த்  அைடந்த யரக் கைத மிக்கெதா  மன க்கத்ைத 

ண்டாக்கி, அவைரெயல்லாம் எளிதிேல இராம வணக்கத்தின் பாற்ப ப்பித் . 
இராமனந்தர் இராமன் ேமற் பா ய பாடல்கள்தாம் தன் தல் இந்தி ெமாழியில் 
உண்டானைவ; அதனால் அவ ைடய பாடல்கள் அடங்கிய இந்திெமாழி ல் 
'ஆதிகிரந்தம்' என வழங்கப்ப கின்ற . 
 
    இனி, இராமனந்தர்க்குப்பின், அவர்தம் மாணாக்க ள் ஒ வரான 'கபீர்தாசர்' 
என்பவர் இற்ைறக்கு 441 ஆண் க க்கு ன் காசிநகாில் ேதான்றினார். ெநச  
ெதாழில் ெசய் ம் ஒ மகமதிய கு ம்பத்தில் இவர் பிறந்தவெரன ஒ  சார ம். 
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ஒ பார்ப்பனக் ைகம் ெபண் க்கு இவர் பிள்ைளயாய்ப் பிறந்  அவறாற் 
ைகவிடப்பட் ப் பிறகு 'நீ ' எனப் ெபயாிய ஒ  மகதிய ெநச காரரால் இவர் எ த்  
வளர்க்கப்பட்டனெரன மற்ெறா  சார ங் கூ கின்றனர். இவ ங், கட ைள இராமன், 
அாி, ேகாவிந்தன், அல்லா என் ம் ெபயர்களாற் பா  வ த்தினர். ஆனா ம், கட ள் 
பலபிறவிகள் (அவதாரங்கள்) எ த்தாெரனக் கூ வ  அடாெதன் ம், இைறவைனக் 
கல், ெசம் , கட்ைடவ வில் ைவத்  வணங்குதல் ெப ங்குற்றமாகுெமன் ம், இந்  
சமயக் கிாிையக ஞ் சடங்குக ம் ெபா ளற்ற ன் ெசயல்களாகுெமன் ம் இவர் 
தம் ைடய பாடல்களில் மிக ம் க ைமயாக ம த் ப் பா யி க்கின்றார். இந்தி 
ெமாழியின் ஒ  பிாிவான 'அவதி' ெமாழியில் இவ ைடய பாடல்கள் 
பாடப்பட் க்கின்றன. இந்தியின் மற்ெறா  பிாிவான 'ைமதி ' ெமாழிையக் 
கற்பவர்கள், 'அவதி' ெமாழியி க்குங் கபீர்தாசாின் பாடல்கைள எளிதிேல அறிந்  
ெகாள்ளல் இயலா . தாம் இயற்றிய 'விப்ரமதீசி' என் ஞ் ெசய் ள் ற் கபீர்தாசர் 
பார்ப்பன ைடய ெகாள்ைககைள மிகுக ைம டன் தாக்கிம த்தி க்கின்றார். 
கபீர்தாசர் இந்தி ெமாழியில் இயற்றிய ெசய் ள் ல்கள் பற்பல. இவர் இறந்தபின், 
இவர்தம் மாணாக்கர் இயற்றிய ல்க ம் இவர  ெபயரால் வழங்கப் ப கின்றன. 
கபீர்தாச ைடய பாடல்கள் இந்தி ெமாழியில் உண்டான பிறகுதான், அதாவ  ெசன்ற 
நா  ஆண் களாகத்தாம் இந்திெமாழியின் ஒ பிாி க்கு ஓர் ஏற்ற ண்டாயிற் . 
 
    இனிக், கபீர்தாச க்குப்பின், அவர்தம் மாணாக்கரான 'நானக்' என்பவர் 'சீக்கிய 
மத்த்ைதப்' பஞ்சா  ேதயத்தில் உண்டாக்கினார். இவ ைடய பாடல்கள், பஞ்சாபி ம் 
இந்தி ங் கலந்த ஒ  கலப்  ெமாழியிற் பாடப்பட் த்தலால், இந்திையப் பயி ம் நம் 
நாட்டவர் இவ ைடய பாடல்கைள ம் எளிதிேல அறிந்  ெகாள்ளல் இயலா . 
 
    இனி, இற்ைறக்கு 491 ஆண் க க்கு ன், தர்பங்கா மாகாணத்தின் கண்ணதான 
'பிசபி' என் ம் ஊாில், 'வித்யாபதி தாகூர்' என் ம் ெபயர் ண்ட ைவணவர் ஒ வர் 
ேதான்றிக், கி ஷ்ண மத்த்ைத உண்டாக்கி, அதைன வடகீழ் நா களில் மிக ம் பரவச் 
ெசய்தனர். இந்தி ெமாழியின் மற்ெறா  பிாிவான 'ைமதி ' ெமாழியில் இவர், 
கண்ண க்கும் அவன் காத  இராைதக்கும் இைடேய நிகழ்ந்த காதல் நிகழ்ச்சிகைள 
விாித் ப் பல பாடல்கைளப் பா யி க்கின்றனர். இப்பாடல்கைளேய பின்னர்ப் 
'பங்காளி' ெமாழியிற் 'ைசதன்யா' என்பார் ெமாழி ெபயர்த் , அவற்ைற வங்காள 
ேதயெமங்கும் பரவ்ைவத்தனர். இ ெகாண் , இந்திெமாழி வங்காள 
ேதயத்தி ள்ளார்க்குள் வழங்காைம அறியப் ப கின்றதன்ேறா? வடநாட் ற் 
ெப ம்பரப்பினதான வங்காள ேதயத்தார்க்ேக ெதாியாததான இந்தி ெமாழிையத் 
ெதன்னாட் ள்ளவர்கள் பயின்றா ம், இவர்கள் வங்காள மக்க டன் அதிற்ேபசி 
உறவாட யாதன்ேறா? 
 
    இன் ம் இங்ஙனேம கபீர்தாசர் காலம் தல், அதாவ  ெசன்ற 500 ஆண் களாக 
வடநாட் ன் கட்ேடான்றி சில ெமாழிகளில் உயர்த் ப்பா  அவற்ைற வடநா களிற் 
பரவச் ெசய்த இந்திெமாழிப் லவர்களின் வரலா கைளெயல்லாம் எ த் ைரக்கப் 

குந்தால் இக்கட் ைர மிக விாி ம். ஆதலால், இ வைரயிற் கூறிய  ெகாண் , 
இந்திெமாழியான  500 ஆண் க க்கு ன் ல்வழக்கில்லாமற், கல்வியறிவில்லா 
வடநாட்  மக்களால் அந்நாட் ன் பல பகுதிகளி ம் பலவா  திாித் ப் ேபசப்பட் , 
ஒ  பாலார் ேபசும் ெமாழி மற்ெறா  பாலர்க்குத் ெதாியாத வண்ணம் 
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வழங்கினைமயால், அஃ  இஞ்ஞான் ங்கூடப் பற்பல ெமாழிகளாகேவ 
பிாிந் வழங்குகன்றெதன்ப ம், அதனால் இந்திைய வட நாட்டவர் எல்லார்க்கும் 
ெபா  ெமாழிெயனக் கூ வா ைர ெமய்யாகெதன்ப ம், ஆகேவ இத்ெதன்னாட்டவர் 
இந்திையப் பயி தலால் அத தவி ெகாண்  வடநாட்டவெரல்லாேரா ம் உைரயா  
உறவாடல் இயலாெதன்ப ம் நன்கு விளங்கா நிற்கும். 
 
    அஃ ண்ைமேய யாயி ங், கபீர்தாசர் தலான லவர்கள் பா யி க்கும் 
பாடல்கைளப் ப த்  இன் தற்காவ , இந்திெமாழிப் பயிற்சி உதவி ெசய் மன்ேறா 
ெவனின்; தமிழ்ெமாழியி ள்ள பைழய இலக்கியங்கைளப் பயினறறியாதார்க்கு இந்தி 
ெமாழிப் லவர்கள் பா ய பாட் கள் இனிகுேம ங், க த்ெதாைக, தி க்குறள், 
சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, தி வாசகம், தி க்ேகாைவயார், ேதவாரம், 
ெபாிய ராணம், சிவஞானேபாதம் த ய ஒப் யர்வில்லா ல்கைளப் பயின்  
அவற்றின் அமிழ்தன்ன சுைவயில் ஊறப்ெபற்ற ெமய்யறிவினார்க்கு, அவ்விந்தி 
ெமாழிப்பாட் கள் இனியா. ேம ம், வடநாட்  இந்தி தலான ெமாழிகளின் 
பாடல்களிற் ெப ம்பாலன, நம் ேபாற் பல பிறவிகள் எ த் ழன்  இறந்  ேபான 
சிற்றரசர்களான இராமன், கி ஷ்ணன், பலராமன், வசுேதவன் தலானவர்கைளக் 
கட ளாகைவத்  உயர்த் ப்பா யி த்தலால், அைவ பிறப்  இறப்  இல்லா 

தற் கட ளாகிய எல்லாம் வல்ல சிவத்ைத மக்கள் அறிந்  வழிபட் த் தம  
பிறவிையத் ய்ைம ெசய்  உய்தற்குதவி ெசய்யாைமேயா , அைவ உண்ைமச் சிவ 
வழிபாட்ைட அவர் அைடய ெவாட்டாம ந் தைட ெசய்  மக்கட் பிறவிையப் 
பாழாக்குகின்றன. மற் , ேமற்காட் ய தமிழ் ல்கேளா ெமய்யான ஒ  ெதய்வம் 
சிவேமயாதைல விளங்கத் ெத ட்  மக்க க்கு ெமய்யறிைவ ம் ெமய்யன்ைப ம் 
ஊட் , அவர் இம்ைமயி ம் ம ைமயி ம் அழியாப்ேபாின்பத்திற் 
றிைளத்தி க்குமா  ெசய் , அவர  பிறவிையப் னிதமாக்குத் திறத்தன. 
அ வல்லாம ம், இந்தி தலான வடநாட்  ெமாழிகள், தமிைழப்ேபாற் பைழயன 
அல்லாைமயா ம்; அவற்ைற வழங்கும் மக்கள், பழைம ெதாட்  நாகாிக வாழ்க்ைகயில் 
வாழ்ந்த தமிழ் மக்கைளப்ேபால், நாகாிக வாழ்  வாயாதவர்களாைகயா ம்; ெசன்ற 
400 அல்ல  500 ஆண் களாகத் ேதான்றிய வடநாட் ப் லவர்கள் பல ம், 
பண் ெதாட் த் தனித்த ேபரறி வாய்ந்த தமிழ்ப் ெப ம் லவர் ேபாலா , சமஸ்கி த 

ராணப் ெபாயக்கைதகைள நம்பி அவற்றின் வழிச்ெசன்ற மயக்க 
வறிவனராைகயா ம்; உயிர்க்ெகாைல, ஊன் உண , கட்கு , பல சி ெதய்வ 
வணக்கம், பலசாதி ேவற் ைம தலான ெபால்லா ஒ க்கங்கைள அகத்தடக்கிய 
ஆாிய ஹல்ெநறிகைளத் த விய வடவர், அவற்ைற விலக்கி அ ெளா க்கத்ைத ம் 
ஒேர தற்கட ள் வணக்கத்ைத ம் வற் த் ம் அ ந்தமிழ் ல்ெநறிகைளத் 
த வாைமயா ம்; அவ ைடய ெமாழிகைள ம் அவற்றின்கட் தி  ேதான்றிய 

ல்கைள ம் நந்தமிழ்மக்கள் பயி தலால், இவர்கள் ஏெதா நல ம் எய்தார் என்ப  
திண்ணம். 
 
    இனி, இந்திெமாழிகள் நா ேகா  மக்களாற் ேபசப்ப தலாகிய ெதாைக மிகுதிைய 
வற் த்திக் காட் வார்க்கு வங்காள ெமாழி ஐந்  ேகா  மக்களா ந், தமி ந் 
தமிேழா னமான ெமாழிக ம் ஆ ேகா  மக்களா ம், ேபசப்ப ம் ெப ந்ெதாைக 
எ த் க் காட்டப்ப ம். இந்திையப் ெபா ெமாழியாக்கல் ேவண் ெமன்  ஒ  சாரார் 
கூ வேரல், அதனி ம் ெப ந்ெதாைகயனிரான மக்களாற் ேபசப்ப ம் 
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'வங்காளெமாழி' ையப் ெபா ெமாழியாக்கல் ேவண் ெமன்  வங்காள ம் 
இவ்விந்திய நாட் ன் நால் எல்ைல வைரயி ம் பரவியி க்குந் திராவிட மக்கள் 
எல்ேலார்க்கும் தன் ெமாழியாவ ம், இந்தியாவில் மட் ேமயன்றி இலங்ைக, பர்மா, 
மலாய், ெதன் ஆப்பிாிக்கா தலான நா களிற் கு ேயறி வாணிக வாழ்க்ைகயிற் 
சிறந்தாராயி க்குந் தமிழ் மக்கள் அைனவரா ம் வழங்கப்ப வ ம் ஆன தமிைழேய 
ெபா ெமாழியாகப் பயில்ல் ேவண் ெமன நந்தமிழ் மக்க ம் வ த் வரல்லேரா? 
    ---------   
 

9. தமிழ்ைப ெபா ெமாழியாக்குத ன் நன்ைம 
 
    இனி, இவ்விந்திய நாட் க்கு மிகப்பைழய ெமாழிகளாய், அதாவ  இற்ைறக்கு 5000 
ஆண் க க்கு ன்ேன ெதாட்  பயிலப்ப ஞ் சிறந்த நாகாிக ெமாழிகளாய்த் 
திகழ்வன திமி ஞ் சமஸ்கி தம் ெபா  மக்களாற் ேபசப்படாமற் பல்லாயிர 
ஆண் கட்கு ன்னேர இறந் ேபாயிற் . மற் த், தமிழ் ெமாழிேயா ஐயாயிர 
ஆண் க க்கு ன்ேன ெதாட்  இயல் இைச நாடக இலக்கணங்க ம், மக்கள் 
வாழ்க்ைகயின் பல ைறகளி ம் அறிைவ விளக்கி இன்பத்ைத ஊட் ம் 
அாியெபாியபல இயற்றமிழ் இலக்கிய ல்க ம் ஆயிரக்கணக்காக உைடயதாய், 
இன் கா ம் பல ேகா மக்களாற் ேபச ம் எ த ம் பயிற்சி ெசய்ய ம் ப ம் 
உயி ைட நன் ெமாழியாய் உலவிவ கின்ற . தமிழி ள்ள பைழய ல்கெளல்லாம் 
அ ெளா க்கத்ைத ம் ஒேர தற் கட ள் வணக்கத்ைத ம் அறி த்தி 
உயிர்க்ெகாைல ஊ ண  கட்கு  பலசி  ெதய்வ வணக்கம் பலசாதி ேவற் ைம 

தலான தீயெவா க்கங்கைளக் க ந்  விலக்குகின்றன. இத்தீய விைனகைளச் 
ெசய் மா  ஏவிப் ெபாய் ம் கும் க ம் ஆாிய ல்கைளப்ேபால்வன 
பழந்தமிழில் ஒன் தா ம் இல்ைல; பிறந்  ன் ற்  இறந்ெதாழிந்த மக்கைள 
ெயல்லாங் கட ளாக்கி, அவர் ெசய்யதவற்ைறச் ெசய்தனவாகப் ைனந்  கட் ப் 
ெபாய்யாய் உைரக்கும் வடெமாழிப் ராண கைதகைளப் ேபால்வன பழந்தமிழில் 
ஒன் தா ம் இல்ைல. பழந்தமிழி ள்ள ல் கெளல்லாம் உள்ளவற்ைற உள்ளவாேற 

வல்வன; மக்கள் தம் மனெமாழி ெமய்களால் நிைனப்பன ஞ் ெசால் வன ஞ் 
ெசய்வன ெமல்லாந் யனவாய் இ க்க ேவண் ெமன்  வற் த் வன; மக்கள் 
வாழ்க்ைகயான  அன்ைப ம் அறத்ைத ம் இரண்  கண்களாகக்ெகாண் , ஒ  
ெதய்வ வழிபாடாகிய உயி டன் கூ  உலவ ேவண் ெமன உயர்த் க்கூ வன. பிற் 
காலத்தில் வடெசாற்கலப் ம் வட ற் ெபாய் ெகாள்ைகக ங் கைதக ம் விரவிய 
ெமாழிெபயர்ப்  ல்கள் தமிழில் அளவின்றிப் ெப கித் தமிழ்மக்கைள 
அறியாைமயி ம் ெபாய்யி ம் பல தீவிைனகளி ம் ப ப்பித்தி ந்தா ம், வி மிய 
பண்ைடத் தமிழ் ற்பயிற்சி ஞ் ைசவசித்தாந்த ெமய் ணர் ந் தி ம்பப் 
பரவத் வங்கிய பின், ஆாியப் ெபாய்ந் ல் வ ேதய்ந் வ கின்ற . அத டன் ேமல் 
நாட்  ெவள்ைளக்கார ெமய்யறிவினாின் அாியெபாிய ஆராய்ச்சிக ம் ஆங்கில 
ெமாழிப்பயிற்சியின் வாயிலாக இவ்விந்திய நாெடங்கும் பரவிவ வ ம், ஆாிய 

ற்ெபாய்ம்ைம விைரந்  ேதய்தற்குப் ெபாி ந் ைண ெசய்  வ கின்ற . 
இைவகைளெயல்லாம் ந நின்  ேநாக்கவல்ல உண்ைமத் ேதயத் ெதாண்டர்கள் 
உளராயின், இவ்விந்திய நாட் க்கு மிகப்பைழய ெமாழியாய் இ ப்ப டன், 
இன் கா ம் பல ேகா  மக்களாற் ேபசப்பட் வ ம் உயி ைட ெமாழியா ம், இவ் 
விந்திய மக்கைள எல்லாத் ைறகளி ம் ேமேலற்றத்தக்க பல சீாிய ல்கைள 
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உைடயதா ம் உள்ள தமிழ்ெமாழிையேய இவ்விந்திய ேதயம் ைமக்கும் 
ெபா ெமாழியாக்க அவர் ன்வந்  யல்ல் ேவண் ம். ேம ம் தமிழ் ெமாழி 
வழங்குந் தமிழ்மக்கள் இத்ெதன்னாட் ல் மட் ேமயன்றி ந நாட் ன்கட் ெபங்க ர், 
ைமசூர், சிகந்தராபாக்கம் த யவற்றி ம், ேமற்ேக னா, பம்பாய் த ய 
இடங்களி ம், வடக்ேக கல்கத்தா, காசி தலான நகர்களி ம், கிழக்ேக காக்கிநாடா, 
ெநல் ர் தலான ஊர்களி ம் ெப ந் ெதாைகயினராய்க் கு ேயறியி ந்  
வாணிவாழ்க்ைகயிற் சிறந்  வாழ்கின்றனர். தமிழ்மக்கள் இவ்விந்திய ேதயத்தின் 
மட் ேமயன்றி, இதற்கு அப்பா ள்ள எல்லாத் ேதயங்களி ம் ேபாய் ைவகி வாழ்ந்  
வ வ ம் ன்னேமகாட் னாம். இங்ஙனம் எல்லாவைகயா ஞ் சிறந்த தமிழ்ெமாழி 
இவ்விந்தியநா  ைமக்கும் ெபா ெமாழியாதற்குாிய நலங்கள் எல்லாம் வாய்ந்த 
தாயி ந் ம், அதைனப் ெபா ெமாழியாக்க யலாமல், நா  ஐந்  
ஆண் களாகேவ ேதான்றிப் பைழய சிறந்த ற்ெசல்வமின்றி வறியனவாய்ப் 
பலவைகக் குைறபா கள் உைடயனவாய்ப் ெப ம்பா ம் நாகாிக மில்லா 
வடவர்களாற் ேபசப்ப ம் 'இந்தி' தலான சிைத க் கலப் ெமாழிகைள 
இத்ேதயத்திற்குப் ெபா  ெமாழியாக்க ேவண் ெமன்  கூக்குர ட்  யல்ேவார் 
உண்ைமயான ெதாண்டர்களாவரா ெவன்பதைன அறி ைடேயார் ஆழ்ந்  நிைனத் ப் 
பார்த்தல் ேவண் ம். 
    --------   
 

10. தமிழ் அல்லாத ெமாழிகள் வறியன தியன 
 
    இனித், தமிழ் அல்லாத மற்ைறெமாழிகள், தமி க்கு மிகப் பிற்பட்ட காலத்ேத 
ேதான்றித் தமக்ெகன இலக்கண இலக்கிய ல்கள் இல்லாமல், பாரசிகம், அராபி, 
சமஸ்கி தம் தலான பைழய ெமாழிகளி ள்ள ராணங்கள், காவியங்கள் அவற்றின் 
கைதகைளேய ெமாழி ெபயர்த் ைரப்பன ந் த வி ைரப்பன  மாதைலச் சிறி  
விளக்குவாம். இந்தியின் உட்பிாிவான சிலெமாழிகளிற் ேறான்றிய ல்கள் இற்ைறக்கு 
511 -ஆண் க க்குள் இயற்றப்பட்டனவாதைல ேமேல விளக்கிக் காட் ேனாம்; 
அந் ற்களிற் சிற்நதனவாக வடவாற் ெகாள்ளப்ப வன கபீர்தாசர், இராமன் 
ேமற்பா ய பாடல்க ம், இற்ைறக்கு 325 -ஆண் க க்கு ன்னி ந்த ' ளசிதாசர்' 
இயற்றிய 'இராமசாிதமானசம்' என்ப மாகும். 
 
    இனி, 'உ ' ெமாழிெயன்ப  சமஸ்கி தக் கலப்பின்றி, ேமற்ேக ள்ள பாரசிக, 
அராபி ெமாழிச் ெசாற்கள் ெசாற்ெறாடர்கள் மிகுதி ம் கலக்கப் ெபற்றதாய், 
அம்ெமாழிப் லவர்களின் ேபாக்ைகப் பின் பற்றி நைடெப வதாகும். இற்ைறக்கு 168 
ஆண் க க்கு ன் 'ஔரங்கபாத்'தி ந்த 'ெசௗதா' என் ம் லவேர தன் த ல் 
உ  ெமாழியில் ெசய் ள் ற் இயற்றி, அதைனப் பல ம் பயி ம்ப  ெசய்தவராவர். 
இவர் பா ய ெசய் ட்களிற் பல 'நவா ' ,மன்னர்கைளப் கழ்ந்  பா வனவா ம், 
ேவ பல மகம்ம  னிவைர ம் அவர்தம் உறவினைர ஞ் சிறப்பித் ைரப்பனவா ம், 
மற் ம் பல தம்மால் உவர்க்கப்பட்டைவகைளப் பழித் க் கூ வனவா ம் 
இ க்கின்றன. இப் லவர் காலம் தற்ெகாண்ேட, அதாவ  இற்ைறக்கு 191-ஆண்  
களாகேவ உ  ெமாழி ஹல்வழக்குைடயதாகி நைடெப ம் வைக நிைன  
கூரற்பாலதாகும். 
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    இனி, வடக்ேக வங்காளத்திற் ெப ந்ெதாகுதி யினரான மக்களாற் ேபசப்ப வ ஞ், 
சமஸ்கி தச் சிைத களான ெசாற்கள் மிகக் கலக்கப்ெபற்ற மான 'வங்காள' ெமாழி, 

ல்வழக்குைடயதாகத் வங்கிய . இற்ைறக்கு 411- ஆண் க க்கு ன்னி ந்த 
'காசீராம்' என் ம் லவர் வடெமாழியி ள்ள மகாபாரதத்ைத வங்காளெமாழியில் 
ெமாழிெபயர்த் ச் ெசய்த காலந்ெதாட்ேடயாம். அவர்க்கு ெந ங்காலம் பின்ேன 
ேதான்றிய 'ராஜாராம் ேமாகன்ராய்' என் ம் அறிஞர் வங்காள ெமாழி ைரநைடயிற் 
பல சிறந்த ஆராய்ச்சி ல்க ஞ் சீர்தி த்த ல்க ம் வைரந்  ெவளிப்ப த்திய 
பின்ேனதான் வங்காளெமாழி ெப ஞ்சிறப்பைடயலாயிற் . ஆகேவ, ெசன்ற 161 -
ஆண் களாகத் தாம் வங்காளெமாழி சீர்தி த்த ற் ச் சிறக்கலாயிற் ெறன்பைத 
உணர்தல் ேவண் ம். 
 
    இன் ம் மராட்  குஜராத்தி தலான ெமாழிகள், பாதகச் சிைத ஞ் சமஸ்கி தச் 
சிைத மான ெசாற்கள், ெசாற்ெறாடர்கள் நிரம்பக் கலக்கப்ெபற் ச் சி ெதாைக 
யினரான மக்களாற் ேபசப்பட்  வ கின்றன. கி.பி. 13-ஆம் ற்றாண் ந்த 
'நாமேதவ்' என்பவர் தாம் தன் தல் மராட்  ெமாழியிற் சில பதிகங்கள் 
இயற்றினவர். அவர் காலத் ம் அவர்க்குப் பிற்காலத் ம் வந்த 'த்ந்யேநாபா', 'ஏகநாத்', 
'ராம்தாஸ்', 'மகீபதி' த ய லவர்கள் வடெமாழியி ள்ள 'பகவத்கீைத', 
'விஷ்ணப் ராணக்கைத', 'இராமன் கைத', 'சமயக்கிாிைய', 'பக்த விஜயம்' 

தலானைவகைளத் த வி ல்க ம், பாட் க ம் மராட்  ேவந்தனான 'சிவாஜி' 
கால தற்ெகாண் தான், அதாவ  ெசன்ற 300 -ஆண் களாகத்தாம் மராட்  ெமாழி 

ல் வழக்குைடயதாகி நைடெப கின்றெதன்ப  உணரற்பாற் . 
 
    குஜராத்தி ெமாழியில் தற் சில பாடல்கைளப் பா னவர் இற்ைறக்கு 461- 
ஆண் க க்கு ன்னி ந்த 'நரசிங்கேமதா' என்பவேரயாவர். ஆனா ம், கி.பி. 1681 -
ஆம் ஆண் ல் அதாவ  இற்ைறக்கு 267 ஆண் க க்கு ன்னி ந்த 'ப்ேரமானந்தபட்', 
என்பவ ம், 'ேரவதிசங்கர்', என்பவ ம் 'நரசிங்கேமேகதா ' என் ம் ைல ம் 
'மகாபாரத்த்ைத ம் இயற்றிய பின்னர்தான் குஜராத்தி ெமாழி 

ல்வழக்குைடயதாயிற் . 
 
    இனி, இவ்விந்திய நாட் ன் ெதற்ேக வழங்கும் ெமாழிகள் அத்தைன ந் தமிேழா  
இன ைடய ைவகளாகும். அதனால், 'திராவிடெமாழிகள்' என்  வழங்கப்ப கின்றன. 
அந்த ெமாழிகள் எல்லாவற் ள் ம் நந் தமிழ் ஒன்ேற சிறிேதறக்குைறயப் பத்தாயிர 
ஆண் களாகச் சீர்தி த்த ற் . ண்ணறி மிக்க சான்ேறார்களால் இயற்றப்பட்ட 
இயல் இைச நாடக இலக்கணங்க ம் ஆயிரக்கணக்கான பல ேவ  இலக்கியங்க ம் 
உைடயதாய், ல்வழக்கும் உலக வழக்கும் வாய்ந்  நைடெப வெதன்பைத 

ன்னேர விளக்கிக் காட் ேனாம். 
 
    இனி, ஏைனத் திராவிடெமாழிக ள் தமிேழாெடாத்த பழைம ஞ் சிறப் ந் 
தனித்தியங்கும் ஆற்ற ம் பைய தனி இலக்கண இலக்கிய ல்வள ம் உைடய  
ஏ ேமயில்ைல. என்றா ந், தமிழல்லாதமற்ைறத் திராவிட ெமாழிகைள ேநாக்கக் 
'கன்னடெமாழி' ஒன்ேற சிறிேதறக் குைறய ஆயிரம் ஆண் களாகச் சீர்தி த்தம் எய்தி 

ல் வழக்குைடயதாய் வழங்காநிற்ப . இதைன த ற் சீர்தி த்தி வழங்கியவர்கள் 
சமண சமயத்தின ம் அவைரய த்  அதன்கண் ல்கள் இயற்றியவர்கள் 
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ரைசவசமயத்தின ம் ஆவர். கன்னட ெமாழியில் தன் தல் ல் இயற்றினவர் 
இற்ைறக்கு 1071 -ஆண் க க்கு ன் 63 -ஆண் கள் அரசு ாிந்த 'ராஷ்ட்ரகூட்' 
மன்னனான நி ப ங்கன  அைவக்களத்தி ந்த '  விஜயர்' என் ம் லவேரயாவர்; 
இவர் இயற்றிய ல் 'கவிராஜமார்க்கம்' என் ம் ெபய ைடய . பசவைரத் 
தைலவராய்க்ெகாண்ட ரைசவ ஆாிசயர்களாற் 'பசவ ராணம்' என்ப  கி.பி. 1369-
ஆம் ஆண் ம், ஆக்கப்பட்டன. இவ்வி  சமயத்தவர்க்கிைடேய ேதான்றிய 
ைவணவசமய ஆசிாியர்களாற் 'பாரதம்' 'இராமயண, 'பாகவதம்' தலான பல ல்கள் 
சமஸ்கி தத்தி ந்  ெமாழி ெபயர்த் ச் ெசய்யப்பட்டன. ஆயிரம் ஆண் க க்கு 

ன்ேன வழங்கிய கன்னட ெமாழி தனித்தமிழாயி க்க, அதற்குப் பின்ேன ைசன 
ரைசவ ைவணவப் லவர்களாற் ைகயாளப்பட்ட கன்னடேமா வடெமாழிச் ெசாற்கள் 

ைகயாளப்பட்ட கன்னடேமா வடெமாழிச் ெசாற்கள் ெசாற்ெறாடர்கள் கைதகள் 
நிரம்பக் கலக்கப் ெபற் த் தனற்ன்ைமயிழந்  வழங்குவதாயி க்கின்ற . ஆனால், 
பைழய தனிக்கன்னடத்தில் இயற்றப்பட்ட ல் ஒன் தா ம் இஞ்ஞான்  
கிைடத்தில . 
 
    இனி, கன்னடத்திற்கு அ த்தப யிற் பழைம ைடயதாக்க் க தற்குாிய  ெத ங்கு 
ெமாழிேயயாகும். இம்ெமாழிைய வழங்கினவர்கள் 'ஆந்திர்ர்' எனப் பைழய இந் ேதய 
வரலாற்றின்கட் ெசால்லப்ப கின்றனர். 'சாதவாகனர்க்'குாிய ஆந்திரகுலமான  கி. . 
180 -ஆண் ேலேய, அதாவ  இற்ைறக்கு 2138 -ஆண் க க்கு ன்னேரேய 
வ ைமயிற் சிறந்த அரசர்கைள ைடயதாயி ந்த . அதன் அரசர்கள் 'கி ஷ்ண' 
ஆற்றங்கைரயில் உள்ள 'தான்யகடகம்' அல்ல  'அமராவதி' என் ம் நகாில் 
நிைலயாயி ந்  அரசு ாிந்தனர்கெளன்ப ம், இவர்கள  அரசு கி.பி. ஐந்தாம் 

ற்றாண் ல் வைடந்  ேபாயிற்ெறன்ப ம், இத்ேதயவரலாற்  ல்களால் 
அறியக் கிடக்கின்றன. அத் ைணச் சிறந்த அவ்வரசர்கள் அக் காலத்ேத ெத ங்கு 
ெமாழிைய வழங்கியி ந்தனராயின், அதன்கட் பல ல்கள் 
எ தப்பட் க்கேவண் ம். அதன்கட் பல ல்கள் எ தப்பட் க்கேவண் ம். 
ஆனால், அத்தைகய பைழய ல்கள் எைவ ந் ெத ங்கு ெமாழியிற் 
காணப்படாைமயால், அவ்வாந்திர அரசர் காலத்ேத ெத ங்குெமாழி 
வழங்கவில்ைலெயன்பேத ேதற்றமாம். அப்பைழய காலத்ேத அவர் வழங்கிய ெமாழி 
தமிேழ என்ப  பைழய தமிழ் ல் ஆராய்ச்சியாற் லனாகின்ற . ஆய் என் ந் 
தமிழ்வள்ளல் ேவளிர்கு க்குாிய னாதல்பற்றி ேவள்ஆய் என ம், அண் ர 
நாட் ன்னாதல் பற்றி "வாய்வாள் அண் ரன்" என ம் றநா ற் ச் ெசய் ட்கள் )133. 
134) வல்கின்றன. 'அண் ரம்' என் ஞ் ெசால் ’ஆந்திரம்', எனத் திாிந்த்ேதா, அல்ல  
ஆந்திரேம அண் ரம் எனத்திாிந்த்ேதா, இ தான் உண்ைமெயன்ப  இப்ேபா  
காட்டல் இயலவில்ைல. அஃெதங்ஙனமாயி ம் பைழய ஆந்திர அரசர்கள் 
வழங்கிய ம் ேபாற்றி வளர்த்த் ந் தமிழ்ெமாழிேய ெயன்ப  மட் ம் பைழய தமிழ் 

லாராய்ச்சியால் நன்கு லனாகின்ற . 
 
    இனி, இத்ெதன்றமிழ் நாட் ேலேய பிறந்  வளர்ந் , நாகாிகத்தில் மிகச்சிறந் , 
தம  தமிழ்ெமாழிைய இலக்கண இலக்கிய வளன் உைடயதாக்கி, அதைன நிரம்ப ந் 
தி த்தமாக வழங்கிய பைழய தமிழர்க்கும் இைடேய ேபாக்குவர  நிகழாைமயால் 
வடக்ேக ெசன்  ைவகியவர் நாகாிகம் இல்லாதவராக, அவர் வழங்கிய தமி ம் ல் 
வழக்கில்லதாய்ச் ெசாற்றாி  மிக ைடயதாகி, அதனாற் பிறிெதா  ெமாழிேபால் 
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'ெத ங்கு' எனப் பிற்காலத்ேத பிறிெதா  ெபயர்ெபற்ற நைடெபறலாயிற் . 
இற்ைறக்கு 811 ஆண் க க்கு ன், அதாவ  கி.பி. பதிேனாராவ  

ற்றாண் க்கு ன், இயற்றப்பட்ட ஒ  ெத ங்கு லாவ , ஆந்திர அரசர்களாற் 
ெபாறிப்பிக்கப்பட்ட ஒ  கல்ெவட்டாவ , எவ்வளேவா நம் ஆங்கில அரசினர் 
ேத ப்பார்த் ம், இ கா ம் அகப்படவில்ைல. அதனால், 811 ஆண் க க்கு ன் 
ெத ங்குெமாழி சீர்தி த்தம் எய்தி நைடெபறவில்ைலெயன்ப  திண்ணமாய்ப் 
ெபறப்ப கின்ற . கி.பி. பதிேனாராம் ற்றாண் ற்ேறான்றிய 'நன்னய பட்டர்' 
என்பார். கி.பி. 1022 தல் 1063 வைரயில் அரசு ாிந்த சா க்கிய மன்னனான 
'ராஜராஜநேரந்திரன்' 'மகாபாரதத்'ைத ஆரணியப வம் வைரயி ந் ெத ங்கில் 
ெமாழிெபயர்த்தியற்றிய காலந்ெதாட்ேட ெத ங்குெமாழி ல் வழக்குைடயாதயிற் . 
நன்னயர் இயற்றிய மகாபார ெத ங்கு ெமாழிெபயர்ப்பில் வடெசாற்கள் இரண்  
பங்குத் ெத ங்குெசாற்கள் ஒ  பங்குேம காணப்ப தலால், ெத ங்குெமாழி 
அந்நாளிேலேய வடெமாழியின் உதவியின்றித் தனித்தியங்கும் ஆற்றல் இல்லாத 
ெதான்றாய் நைடெபற்றைம ெதற்ெறன விளங்காநிற்கும். 
 
    இனித், தமிழ்நாட்ைட ய த் ள்ள ேமல்நா களில் இப்ேபா  வழங்கும் 
மைலயாளெமாழி, இற்ைறக்கு ன் ற் ப் பதிேனாறாண் க க்கு ன் ந் 
தமிழாகேவயி ந்த . ஆனால், அத்தமிழ், இத்தமிழ் நாட் ல் வழங்குஞ் 
ெசந்தமிழ்ெமாழியின் ெசாற்கள் திாிந்த ெகாச்ைசத் தமிழாகும் என்றா ம், 
அத்திாி கைள நீக்கிப் பார்த்தால் மைலயாளம் ற் ந் தமிழ்ெமாழியாகேவ 
காணப்ப கின்ற . மைலயாள ெமாழியில் தன் தல் இராமாயணத்ைத 
ெமாழிெபயர்த் ப் பா யவர் 'கன்னச பணிக்கர்' என்பவேரயாவார்; இவர் இற்ைறக்கு 
598 ஆண் க க்கு ன், அதாவ  கி.பி. 1350 -ஆம் ஆண் ல் இ ந்தவர். இவர் 
இயற்றிய இராமயண ெமாழி ெபயர்ப்பில், வடெசாற்கள் சிற்சில மிக அ கி 
ஆங்காங்குக் காணப்ப கின்றன. இவர்க்குப்பின் மைலயாள ெமாழியில் ல் 
இயற்றியவர் கி.பி. 1550 -ஆம் ஆண் ல் இ ந்த 'ெச ச்ேசாி நம் ாி' என்பவேரயாவர். 
இவர் பார்ப்பனச் சாதியினராயி ந் ம், இவர் தாம் இயற்றிய 'கி ஷ்ணகதா' என் ம் 

ைலப் ெப ம்பா ம் வடெசாற் கலவாத் தனி மைலயாள ெமாழியில் ஆக்கியி ப்ப  
மிக ம் பாராட்டப் பாலதாயி க்கின்ற . இவர்க்குப்பின் கி.பி. 1650 -ஆம் 
ஆண் ந்த 'எ த்தச்சன்' என்பாேர வடெமாழியி ந்  தாம் 
ெமாழிெபயர்த்தியற்றிய 'மகாபாரதத்'தி ம் ேவ  சில ராணங்களி ந் ெதாகுதி 
ெதாகுதியாக வடெசாற்கள் ெசாற்ெறாடர்கைள அளவின்றிப் குத்தி மைலயாள 
ெமாழிையப் பாழாக்கினவராவர். ஈண் காட் யவாற்றால். மைலயாள ெமாழி 
வடெமாழிக் கலப்பால் தமிழின் ேவறாப்பிாிந்  ேவெறா  ெமாழிேபால் வழங்கலான  
இற்ைறக்குச் சிறிேதறக்குைறய ந் ற் ப் பதிேனாறாண் களாகத் தாம் என்ப  
ெதற்ெறன விளங்காநிற்கும். 
 
    என்றி கா ம் எ த்  விளக்கியவற்றால், இப்ேபா  இவ்விந்திய ேதயத்தின் 
வடக்ேக வழங்கும் 'உ ', 'இந்தி', 'வங்காளி' தலான ெமாழிகளி ம் ேமற்ேக 
வழங்கும் 'மராட் ', 'குஜராத்தி' தலான ெமாழிகளி ம் கிழக்ேக ெதற்ேக ந ேவ 
வழங்குந் 'ெத ங்கு', 'தமிழ்', 'கன்னடம்', 'மைலயாளம்' தலான ெமாழிகளி ம், 
தமிைழத்தவிர, மற்ைறயெவல்லாம் பைழயன அல்லவாய், ஆயிர 
ஆண் க க்குள்ளாகேவ ேதான்றித் தமக்ெகனச் சிறந்த இலக்கண இலக்கிய ல்கள் 
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இல்லாமற், சமஸ்கி த்த்தி ள்ள மகாபாரதம், இராமயணம், பாகவதம் தலான 
கட் க்கைத ல்கைள ெமாழிெபயர்த் ைரப்பனவாய்த் தாேம தனித்தியங்க 
மாட்டாமல் வடெமாழிச்ெசாற்கள் ெசாற்ெறாடர்களின் உதவிையேய ெபாி ேவண்  
நிற்பனவாய் உள்ள சி ைம ம் வ ைம ம் வாய்ந்தனவாகும். 
 
    மற் த், தமிழ்ெமாழிேயா, ேமற்காட் ய ெமாழிகள் எல்லாந் ேதான் தற்குப் 
பத்தாயிரம் ஆண் க க்கு ன்னேம வழங்கிய ெமாழியாதெலா  
தன்ேனாெடாத்த பழைம ைடய ஆாியம். ெசண் , ஈ , கிேரக்கம், இலத்தீன் 

தலான ெமாழிகெளல்லாம் உலகவழக்கில் இன்றி இறந்ெதாழிய ம், தான் 
இன் கா ம் பரவி வழங்குந் தனிப்ெப ஞ்சிறப்  உைடயதா ந் திகழா நிற்கின்ற . 
ெசன்ற அ  எ  ஆண் க க்குள்ளாக வடெமாழியி ந்  ெமாழி 
ெபயர்த்  இயற்றப்பட்ட 'கம்பராமாயணம்', நளெவண்பா', 'ைநடதம்', 'வில் ப் த் ர்' 
பாரதம்', 'காசிகண்டம்', 'கூர்ம ராணம்', 'வா ராணம்', 'தல ராணங்கள்', த யன 
தவிர, எ றாண் க க்கு ன்னி ந்த ெசந்நாப் லவர்களால் ஆக்கப்பட்ட 
அ ம்ெப ந் தமிழ் ல்கெளல்லா ந் தமிழ் ெமாழிக்ேக உாிய சிறப் ைடயனவாகும்; 
இன் ம் இற்ைறக்கு ஆயிரத்ெத  ஆண் கட்கு ன் இயற்றப்பட்ட ெசந்தமிழ் 

ல்கேளா வடெசாற்க ம் வட ற் ெபாய்க ஞ் சிறி ம் விரவாத தனிப்ெப ஞ் 
சிறப் ைடயனவாகும். ேம ம், பல ற்றாண் க க்கு ன்னர்த், தமிழ் 
ெமாழிெயான்ேற இவ்விந்தியேதயம் எங்கும் ேபசப்பட்  வந்த ெபா ெமாழியாகும். 
இப்ேபா  இவ்விந்திய ந  நா களிற் 'ேகாண்டர்' எனப்ப ம் மாந்தர் ேபசும் ெமாழி ம், 
ஒாிசா நாட்ைடய த்த மைலநா களிற் 'ெகாண்டர்' எ ம் மக்கள் ேபசும் ெமாழி ம், 
வங்காள ேதயத்தின் ராஜமால் மைலகளில் உைற ம் 'மாலர்' என் ம் மக்கட்குழவினர் 
வழங்கும் ெமாழி ம், சூ யா நாக ரத்தி ம் அதைனய த்த நா களி ம் இ க்கும் 
'ஒராஒனர்' என் ம் மாந்தர் கூட்டம் பசும் ெமாழி ம், இவ்விந்திய ேதயத்தின் 
வடேமற்ேக ள்ள ெப சிதானத்தில் உயிர்வா ம் பிராகுவியர் என்பார் வழங்கும் 
ெமாழி ம், இன் ம் இங்ஙனேம இமயமைலச் சார ம் பிற வடநா களி ம் 
வழங்கும் பலேவ  ெமாழிக ம் பண்ைடத் தமிழ் ெமாழியின் திாி களாய் இ த்தைல 
ந நின்  நன்காராய்ந் கண்ட கால் ெவல் தலான ேமல் நாட்டாசிாியர்கள், மிகப் 
பைழய காலத்ேத இவ்விந்திய ேதயம் ம் பரவியி ந்தவர்கள் தமிழ் மக்கேள 
யாவெரன் ம், அவர் வழங்கியைவ தமி ந் தமிழின் திாிபான 
ெமாழிக ேமயாகுெமன்  த் ச் ெசால் யி க்கின்றார்கள். இஞ்ஞான்  
இவ்விந்தியேதயம் எங்க ம் ைவகி உயிர்வா ந் தமிழ ந் தமிழேரா  இனமான 
மக்க ம் ஆறைரக் ேகா க்கு ேமற்பட்டவராவர் என்ப ம் அவராற் கணக்கிடப் 
பட் க்கின்ற . இவ்விந்தியேதயம் ள்ள மக்களின் ெதாைக ப்ப  
ேகா யாகும். 
    --------------   
 

11.தமிழ் ெபா ெமாழியாகத காரணம் 
 
    இங்ஙனந் தமிழ் ெமாழியான , ஆறைரக் ேகா  இந்  மக்கட்குப் ெபா  
ெமாழியா ம், பத்தாயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேன ெதாட்  இன்  கா ம் வழங்குந் 
தனிப்ெப ஞ் சிறப்  வாய்ந்த தனித்தைலைம ெமாழி யா ம், ேவெறந்த ெமாழிகளி ங் 
காணப்படாத ெதால்காப்பியம், தி க்குறள், தி வாசகம், சிவஞானேபாதம், 
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தி த்ெதாண்டர் ராணம் தலான ஒப் யர்வில்லா இலக்கண இலக்கிய ற்ெபா ஞ் 
ெசல்வம் வாய்ந்த ெமாழியா ம் விளங்குவதாயி ந் ம், இஃ  இவ்விந்திய 
ேதயத்திற்குப் ெபா  ெமாழியாகாமல் நிற்ப  ெபாிய ெதா  

ைமயாயி க்கினற்தன்ேறா? இதற்குக் காரணந்தான் என்னெயன்பைதச் 
சிறிதாராய்ந்  பார்ப்ேபாம். 
 
    இப்ேபா  உலகம் எங்க ம் பரவி வழங்கும் ஆங்கில ெமாழியின்றன்ைமயிைன 
ஆராய்ந்  பார்மின்கள்! ஆங்கில ெமாழிக்ேக உாிய ெவள்ைளக்கார நன்மக்கள் 
இங்கிலாந் , அயர்லாந் , ஸ்காட்லாந்  என் ம் ன்  தீ களில் உைறபவர் ஆவர். 
இவர்களின் ெதாைக சிறிேதறக்குைறய நாேறகாற் ேகா யாகும். இங்ஙனம் நாேலகாற் 
ேகா  மக்கட்குாிய ஆங்கிலெமாழி யான  இப்ேபா  இத் நில லகெமங்கும் பதின் 

ன்றைரக்ேகா  மக்களாற் ேபசப்பட்  வ கின்ற . ன்ெனா  காலத்தில் ஏ ேகா  
மக்களாற் ேபசப்பட்  வந்த தமிழ்ெமாழி இப்ேபா  இரண்  ேகா க்குங் குைறவான 
மாந்தர் கூட்டத்தாற் ேபசப்பட்  வ கின்ற . இவ்வாறாகத் தமிழ்ெமாழி ேபசுவார் 
ெதாைக பத்தாயிரம் ஆண் களாக வரவரச் சு ங்கி வ தைல ம், ஆங்கில ெமாழி 
ேபசுவார் ெதாைக இ றாண் க க்குள்ளாக உலகம் எங்க ம் அளவின்றிப் 
ெப கிவ தைல ம் உற் ணர்ந்  ேநாக்குங்கால், தமிழ்ெமாழி சு ங்குதற்குக் 
காரணந்த தமிழாிற் கல்வியறி ைடயவ ங் கல்வி யற்சி ைடயவ ம் வரவரக் 
குைறந்  ேபாத ம், ஆங்கிலெமாழி ெப குதற்குக் காரணம் ஆங்கிலாிற் 
கல்வியறி ைடயவ ங் கல்வி யற்சி ைடயவ ம் நா க்கு நாள் மிகுந்  
ஓங்குத ேம ெயன்ப  ெதற்ெறன விளங்குகின்ற . 
 
    இனி, அங்ஙனந் தமிழாிற் கற்றார்ெதாைக அ குத ம் ஆங்கிலாில் அவர் ெதாைக 
ெப குத ந்தாம் எதனாெலனின்; தமிழாிற் ெசல்வம் உைடயவர்கெளல்லா ம், 
இஞ்ஞான்  தமிழ்க் கல்வியறிவில்லாதவர்களாய் விட்டார்கள்; அதனால் அவர், 
தம்ைமப் ேபாலேவ தம  நாட் ற் பிறந்தவர்கெளல்லா ஞ் ெசல்வ வாழ்க்ைகயிற் 
சிறந்  வாழல் ேவண் ெமன் ம் உயர்ந்த ேநாக்கந் திைனத்தைன ம் 
இல்லாதவராயி க்கின்றனர்! ஏைழ எளிய மக்கள் நாள் வம் ெவயி ற் காய்ந் ம் 
மைழயில் நைனந் ம் அ ம் பா பட்  உழ  ெதாழிைலச் ெசய் ம் பல்வைகக் 
ைகத்ெதாழில்கைளப் ாிந் ம் ெப வ வாயிைன ம் கர்ச்சிப் ெபா ள்கைள ம் 
விைளத் க் ெகா க்கச் ெசல்வராகிய தாம் உடல் வ ந்தாமல் ைற ைழப்பில்லாமற் 
சிறந்த இல்லங்களிற் ெச க்குடனி ந்  விலாப் ைடக்க உடல் ெகா க்கத்தின்  
பஞ்சைனேமற் யின்  பல்வைகச் சிற்றின்பங்கைள கர்ந் ம், தம்ைம இங்ஙனம் 
இன்பவாழ்க்ைகயில் ைவத் ள்ள அவ்ேவைழெயளியவர்களின் உடல்நல 
மனநலங்கைளச் சிறிேத ம் நன்றி டன் க திப்பார்க்கின்றார்களா? இல்ைல, 
இல்ைல. அவ்ேவைழ மக்கட்கு இப்பா ஞ் ெசல்வர்கள் அைரவயிற் க் கஞ்சி தா ம் 
வார்ப்பதில்ைல! அைரயி க்க நான்கு ழத் ண் தா ங் ெகா ப்பதில்ைல! 
ெவயி க்கும் மைழக்கும் நச்சுயிர்க ம் ஒ ங்கி இனி  உைறய நல்ல ஒ சி  
இல்லந்தா ம் அைமத் த் த வதில்ைல! இத் ன்பநிைலயில் அவர்கள் 
ேநாய்ெகாண்  வ ந்தினால் அ  தீர்ப்பதற்கு ம ந்தி தவி ஞ் ெசய்வதில்ைல! அவர் 
இவ்வி ம்ைபயிற் ெபற்ற! ஏைழப்பிள்ைளகட்கு உணேவா கல்விேயா சிறி ம் 
ஈவேதயில்ைல! அவர்கைள அவர் கண்ேணெற த் ப் பார்ப்ப மில்ைல! 
இைவமட் மா! இவ்ேவைழக் கு யானவர் தம்வயிற் க்கில்லாைம யினாேல 
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உடல்வ  குன்றினைமயினாேலா, சிற்சில நாட்களில், இச்ெசல்வாின் வயல்களி ம் 
பழக்கைடகளி ம் மாட் க் ெகாட் ல்களி ம் ஏவிய பணிெசய்யத் தவறினால், 
அவர்கைள மரத் டன் ேசர்த் ப்பிணித் , அவர  கில் இரத்தஞ் ெசாட்டச் 
ெசாட்டப் ளியவளாாினாற் சிறி ம் ெநஞ்சிரக்கமின்றி அ த் க் ெகால்கின்றார்கள்! 
இங்கனந் தமிழ்ச்ெசல்வர்கள் தங்கீழ் வாழ்வாைர ஓவா  ன் த்தி வ ைகயில், 
நந்தமிழ் மக்கள் உடல்நல மனநலங்கள் வாய்ந்  தமிழ்க் கல்வியிற் சிறப்பெதங்ஙனம்? 
 
    இனி, தங்கீழ் வாழ்வ ம் ெப ந்ெதாைகயினரான ஏைழத் தமிழ்மக்கைள அங்ஙனம் 
ேமேறெவாட்டாமல் தமிழ்ச் ெசல்வர்கள் வன்கண்ைம ெசய்யி ந், தம்ெமா  
ெதாடர்பின்றிவா ம் மற்ைறக் கு மக்கட்காவ  எந்தவைகயிலாயி ம் ஏேத ம் 
உதவிெசய்கின்றார்களா? அ ம் இல்ைலேய. இந்த நிைலைமயில் தமிழ்ப்பயிற்சி 
பர வ ெதங்ஙனம்! 
 
    இனி, அச்ெசல்வர்கள், அத்தி த்தாற்ேபால் அங்ெகா வர் இங்ெகா வராக அ கிக் 
காணப்ப ந் தமிழ் கற்றார்க்காவ , அக்கற்றார் தம  தமிழறிைவப் பலர்க்கும் 
பயன்ப த் வதற்காவ , அல்ல  அவர் இயற் ம் ல் கட்காவ  எந்த வழியிேல ம் 
எட் ைண தவியாவ  ெசய்கின்றார்களா? அ ம் இல்ைலேய. இத்தைகய பயனில் 
ெசல்வர்கள் உள்ள இந்நாட் ல் தமிழ்க் கல்வி பரவாத  ஒ  ைமயா? 
 
    இனி, ஆங்கிலாின் சீாியநிைலையச் சிறி  ேதர்ந்  பார்மின்கள்! ஆங்கிலாிற் 
ெசல்வராயி ப்பாெரல்லா ந் தம  தாய்ெமாழிைய நன்கு கற்றவர்கள்; அதனால் 
அவர்கள் கல்வியின் அ ைம ெப ைம ம் அதைனப் ெபற்றவர் ெப ம் ெப ம் பய ம் 
நன்குணர்ந்தவர்கள். 
 
        'ெபற்றவட்ேக ெதாி ம் அந்த வ த்தம் பிள்ைள 
        ெபறாப் ேபைத அறிவாேளா ேபரானந்தம் 
        உற்றவர்க்ேக கண்ணீர் கம்பைல உண்டாகும் 
        உறாதவேரா கன்ெனஞ்சம் உைடயரவர்". 
 
    என்  தா மான அ கள் அ ளிச் ெசய்தப  கல்விைய வ ந்திப் ெபற்ேறார்க்ேக 
கல்வியின் அ ைம ெதாி ம்; கல்வியற ெபறாத கசடர் அதன் சிறப் ம் பய ம் 
யாங்ஙனம் அறிவர்? ஆங்கிலாில் அரசர்கக்கரசராய்த் திக ம் மாேவந்தர் தந் தாய் 
ெமாழியாகிய ஆங்கிலத்தில் மிகுந்த லைம ைடயராத டன், இலத்தீன், கீாிக்கு, 
பிரஞ்சு, ெசர்மன் தலான அயல் ெமாழிகளி ம் லைம வாய்ந்தவர். அம் 
மாேவந்தாின் கீழ் மன்னர்களாய் உள்ளவர்க ம், அவர்க்கு அைமச்சர், பைடத்தைலவர், 
அரசியற்பணி ாிவாரா ள்ளவர்க ம், அவர  நாட் ற் ெப ஞ் ெசல்வர்களாய் 
உள்ளவர்க ம், வாணிக வாழ்க்ைகயில் வாழ்பவர்க ம், எல்லாந் தமதாங்கில 
ெமாழிையப் பயின்  ேதர்ச்சி ெபறற்வர்களாவர். இங்ஙனம் ேவந்தர் தல் வணிகர் 
ஈறான ெப ஞ் ெசல்வர்கைளவ ந் தந் தாய்ெமாழியாகிய ஆங்கிலத்ைத நன்கு 
பயின்றவர்களாய் இ த்தலால், 
 
        "ேக ல்வி ச்ெசல்வங் கல்வி ெயா வர்க்கு 
        மாமல்ல மற்ைறயைவ" 
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    என் ந் ெதய்வப் லைமத் தி வள் வர்தம் அ ண்ெமாழிப்ப  மக்கட்கு 
அழியாச்ெசல்வமான  கல்விேய ெயன்  அவர்கள் கைடப்பி யாய் உணர்ந் , தங்கள் 
ெசல்வத்ைதெயல்லாங் கல்வி விளக்கத்திற்ெகன்ேற ெசலவழித்  வ கின்றார்கள். 
பா ங்கள்! நந் தமிழ் நாட் ல் தமிழ் கற்பித்தற்ெகன்  இரண்  ன்  உயர்ந்த 
காண்ப  தா ம் அாிதாயி க்க, ஆங்கிலங் கற்பித்தற்ேகா எத்தைன 
ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிக்கூடங்க ம், உயர்ந்த கல் ாிக ம், இைவதம்ைம 
அகத்தடக்கிய பல்கைலக்கழகங்க ம் இ க்கின்றன! இைவகட்ெகல்லாம் எத்தைன 
ேகா க்கணக்கான ெபா ள் ஆங்கில அரசினரா ங் கிறித் வ கு மார்களா ம் 
அளவின்றிச் ெசல  ெசய்யப்பட்  வ கின்றன! இவ்வா  இத்தமிழ்நாட் ம், 
இந்திய ேதயத்தின் பிற நா களி ம் ஆங்கில ெமாழிப்ெபயர்ச்சிக்ெகன்  ஆங்கிலராற் 
ெசன்ற ஒ  ற்றாண்டாகச் ெசல  ெசய்யப்பட்  வ ந்ெதாைகைய கணக்ெக க்கப் 

குந்தால் அ  கணக்கில் அடங்குவதாயில்ைல. இங்ஙனெமல்லாம் ஆங்கிலர் தம  
ெமாழிப்பயிற்சியிைன இவ்விந்திய ேதய ெமங்கும் பரவ ைவத்  வ தைலப் 
பார்த்தாயி ம், இங்குள்ள ெசல்வர்க க்குத் தமிழ்ப் பயிற்சிையப் பரவ ைவக்க 
ேவண் ெமன் ம் உணர்ச்சி ம், யற்சி ம் உண்டாகின்றவா? சிறி ம் இல்ைலேய. 
எங்ேகா ஒ  ெசல்வர், எங்ேகா ஒ  கு நில மன்னர், எங்ேகா ஒ  மடத்தைலவர் 
பள்ளிக்கூடம் ைவத்  நட்த்த எண்ணங்ெகாண்டால், அவ ம் ஆங்கிலப் பள்ளிக்கூடம் 
ைவத்  நடத் கின்றனேரயன்றித், தனிப்படத் தமி க்ெகன்ெறா  பள்ளிக்கூடம் 
ைவத்  அவர் நடத் தைல யாண் ங் கண் ேலம்! ஆங்கிலர் நடாத் ம் 
பள்ளிக்கூடங்களிலாவ  தமிழாசிாியர்க்குத் தக்க சம்பளம் கிைடக்கின்ற , நன்கு 
மதிப்பி க்கின்ற . தமிழ்ச்ெசல்வர்கள் எங்ேகா அ ைமயாய் ைவத்  நடத் ம் 
ஆங்கிலப் பள்ளிக்கூடங்களிேலா தமிழாசிாியர்க்கு மிகக் குைறந்த சம்பளந்தான் 
கிைடக்கின்ற ! அ வல்லாம ம், அப்பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க்கு 
நன்கு மதிப் மில்ைல. அதனால், ஆங்கிலக் கல்விக் கழகங்களிற் பயி ம் மாணவர் 
தமிைழ ஊன்றித் தி த்தமாகப் பயின்  லைமயைடவ மில்ைல; தாம்பயி ம் 
ஆங்கிலத்ைதேய க த்தாய்ப் பயின் , அதிற் பட்டம் ெப தற்கு ஒ  சி  

ைணயாகேவ தமிைழத் தப் ந் தவ மாய்ச் ேசர்த் ப் பயின்  
ெதாைலத் வி கின்றார்கள்! இங்ஙனமாக இத்தமிழ்நாட் ம் பிற நா களி ம் 
ஆங்கிலர் தம் ைடய ெப யற்சியா ம் ெப ம் ெபா ட் ெசலவா ம் நடாத்தி வ ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஆங்கிலக் கல் ாிகளிற் பயின்  பட்டம் ெபற்  வ ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான நம் இந்  ேதய மாணவர்கள் ஆங்கில ெமாழியிற்றான் 
வல்லவர்கேளயல்லாமல், தமிழ் தலான தாய் ெமாழிகளிற் சிறி ம் வல்லவர்களல்லர். 
இத் ேதயமங்கும் இவ்வா  ஆங்கில ெமாழிக் கல்வி சிறந்  பரவிவ வதற்கும், தமிழ் 

தலான தாய்ெமாழிக் கல்வி சிறந்  பரவாைமக்கும், ஆங்கிலாின் நன் யற்சி ம், இந் 
நாட்டவாின் யற்சியின்ைம ேம ைறேய காரணமாதல் ெதற்ெறன விளங்காநிற்கும். 
 
    இனி, ஆங்கிலர் தாங் ைகபற்றிச் ெசங்ேகாேலாச்சும் இவ்விந்திய நாட் ேலேய தம  
தாய்ெமாழி யாகிய ஆங்கிலத்ைத ம், பரவ ைவத்தற்கு இத் ைணப் ெப யற்சி ம் 
இத் ைணப் ெப ம் ெபா ட்ெசல ஞ் ெசய்  வ கின்றனெரன்றால், தம  
தாய்நாடாகிய பிாித்தானியாவி ம், தம்மவர் கு ேயறிைவகும் வட அெமாிக்கா 
ெதன்னெமாிக்கா ஆஸ்திாிேலயா ெதன்னாப்பிாிக்கா தலான ெப ம்ெப  நிலப் 
பகுதிகளி ெமல்லாம் அவர்கள் இன் ம் எத் ைண யற்சி ம் எத் ைண 
ேகா க்கணக்கான ெபான் ஞ் ெசல  ெசய்  தம  ஆங்கில ெமாழிையப் 
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பரவச்ெசய்பவராகல் ேவண் ம்! அதனாேலதான் இவ் லக ெமங்க ம் 
ஆங்கிலெமாழி தி த்தமாகப் பயில ம் ேபச ம் எ த ம்பட்  வ கின்ற . ஆங்கிலம் 
நன்கு பயின்  அதில் ல் எ ம ஆசிாியர் ெதாைக ம் அவர் எ திய 

ற்ெறாைக ேம கணக்ெக த்தல் இயலாெதன்றால், ஆங்கிலப் பயிற்சிமட் ஞ் 
ெசய்வார் ெதாைகையக் கணக்ெக த்தல் இய ேமா! இவ்வியல் பிைன உற்  
ேநாக்குங்கால், ஆங்கிலத்தின் ன் ேவெறந்த ெமாழி ந் தைல க்கி நில்லாெதன்ப  
ேதற்றேமயாம். 
    -----------   
 

12. ஆங்கிலேம ெபா ெமாழியாதற் குறித்  
 
    இங்ஙனம் இவ் விந்தியேதயத்தின் மட் ேமயன்றி இவ் லகம் எங்க ம் அ ந்திப் 
பயில ம், ேபச ம், வழங்க ம் பட் வ ம் ஆங்கிலெமாழிெயான்ேற உலக 

ைமக்கும் ெபா  ெமாழியாய்ப் பரவிவ தலால், அ  தன்ைனேய நம் இந்  மக்கள் 
அைனவ ம் ெபா  ெமாழியாய்க் ெகாண்  பயி த ம் வழங்குத ம் அவர்கட்கு 
எல்லா வைகயான நலங்கைள ம் த வதாகும். த ல் உலகியல் வாழ்க்ைகக்கு 
இன்றியைமயாத ெபா ள் கைடக்கூட் தற்கு எத்ெதாழிைலச் ெசய்வதாயி ந்தா ம், 
அத் ெதாழில் ட்பங்கைள நன்கறிந்  ெசய்தற்குதவி ெசய் ம் பல்லாயிரக் கணக்கான 
ெதாழிலறி  ல்கள் ஆங்கில ெமாழியிலன்றி ேவெறதிேல ம் இ க்கின்றனவா? 
பல்வைகக் ைகத் ெதாழில்கைளப் ாி ங்கால், அவற்றிற்கு ேவண் ம் பல்வைகப் 
பண்டங்கைளப் பல நா களி ந்  வ வித்தற்கும். அவற்றால் தாஞ் ெசய் த்த 
பண்டங்கைளப் பல நா களி ம் உய்த்  விைலெசய்  ஊதியம் ெப தற்கும் ஆங்கில 
ெமாழிேயயன்றி ேவேற ந் ைண ெசய் ேமா? ெசய்யாேத. இன் ம் 
உலகெமங்க ம் நைடெப ம் வாணிகெமல்லாம் ஆங்கில ெமாழியின் உதவி 
ெகாண்ேட நன்கு நைடெப தைல அறிந் ைவத் ம், அதைனப் ெபா  ெமாழியாக 
வழங்காமல், விாிந்த வாணிக வாழ்க்ைகக்கு ஒ சிறி ம் பயன்படாத இந்திையப் 
ெபா ெமாழியாக்க யல்ேவார் நம்மேனார்க்கு உண்ைமயில் உதவிெசய்பவர் 
ஆவேரா? கூர்ந்  பார்மின்கள்! 
 
    இனி, அரசியற் ைறயில் நம் இந் க்கைள ன்ேனற்றி வ வ ம், 
தம் ாிைமகைளக் கண்  ேகட்க அவர்கட்குக் கண்திறப்பித்த ம், இவ்விந்திய 
நாெடங்க் ம் ெப ம் ெபா ட்ெசலவாற் பல ேகா மக்களாற் பயிலப்பட்ட 
இயற்ைகேய ெபா  ெமாழியாய்ப் பரவி வ வ ம், இலக்கண இலக்கியத் 

ைறகளி ம் ந நிைல குன்றா உண்ைமகாண் வைககளி ம் பன் றாயிரக் 
கணக்கான ல்கள் திய தியவாய்ப் ெப கும் அறி ப் ெப ஞ்ெசல்வம் 
வளரப்ெப வ மான ஆங்கில ெமாழிைய, எல்லா ெமாழிகளி ம் உள்ள எல்லாச் 
சிறந்த ல்கைள ந் தன்கண் ெமாழிெபயர்த்  ைவத்  அவற்றின் ெபா ைள அைவ 
ேவண் வார்க்கு எளிதின் ஊட் ந் தனிப் ெப ஞ் சிறப்  வாய்ந்த ஆங்கிலெமாழிைய, 
நம்மேனார்க்குப் ெபா ெமாழியாக்காமல், இந்நலங்களில் ஒ  க கள தா ம் இல்லா 
இந்திெமாழிையப் ெபா ெமாழியாக்க யலல் அறி ைடயார் ெசயலாகுமா? ஆகாேத. 
ஆதலால், ந்ந்தமிழ்நாட்டவர் ஆங்கிலத்ைத ந் தமிைழ ேம நன்கு பயின்  நலம் 
ெப வாராக! 
    ---------------- 


