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செம்சமொழிப் பண்புகள் 

 

தமிழ் செம்சமொழி ஆக வேண்டும்' என்ற வகொொிக்கக இதுகொறும் ஒரு 

வேண்டுவகொளொக தமிழ் ஆர்ேலர்களொலும் தமிழியல்துகற ேல்லுநர் களொலும் 

அரசுக்கு ேிடுக்கப்பட்டு ேந்தது ஆனொல் இன்வறொ அரெியல் கட்ெிகளின் 

வகொொிக்ககயொக அது ேடிசேடுத்துள்ளது இன்னும் செொல்லப்வபொனொல் தமிழ் 

செம்சமொழி ஆக வேண்டும்' என்பகதப் வபெொத தமிழ்நொட்டுத் தகலேர்கள் 

இல்கல, அரெியல் கட்ெிகள் இல்கல தங்கள் வதர்தல் அறிக்ககயில் மிக முக்கிய 

இடத்கத இதற்கு ேழங்கியதிலிருந்வத அேர்கள் இக்வகொொிக்ககக்கு அளித்துேரும் 

முக்கியத்துேத்கத நொம் நன்கு உணர்ந்து சகொள்ளமுடியும் எனவே இக்வகொொிக்கக 

இப்வபொது சபொதுமக்களின் கேனத்கத சேகுேொக ஈர்த்துள்ளதில் ேியப்வபதும் 

இல்கல நூற்றொண்டுப் பிரச்ெிகன 

பல்வேறு தரப்பினொின் கேனத்கத ஈர்த்த வபொதிலும் செம்சமொழி பற்றிய சதளிவு 

எத்தகன வபொிடம் உள்ளது என்பது கேனிக்கப்பட வேண்டிய வகள்ேியொகும் 

செம்சமொழி என்றொல் என்ன? ஏன் தமிழ் செம்சமொழி' ஆக்கப்பட வேண்டும்? 

இக்வகொொிக்கக ஏன் திடீசரன எழுப்பப்படுகிறது? அல்லது இதற்கு முன் 

எப்வபொதொேது இக்வகொொிக்கக எழுப்பப்பட்டது உண்டொ? அப்படியொனொல் 

எப்வபொது? எதற்கொக எழுப்பப்பட்டது? இன்கறயச் சூழலில் இக்வகொொிக்ககக்கு 

அப்படி என்ன தனி முக்கியத்துேம் ஏற்பட்டுள்ளது? அரசு இக் வகொொிக்கககய 

ஏற்பதொல் தமிழுக்கு அப்படி என்ன சபொிய நன்கம ேிகளந்து ேிடப்வபொகிறது? 

இக் வகொொிக்கககய இதுேகர அரசு ஏற்கொகமக்குக் கொரணம் என்ன? என்பன 

வபொன்ற ேினொக்கள் சபொது மக்களிகடவய எழுேது இயல்புதொன் சதொடர் 

புகடயேர்கள் இக்வகள்ேிகளுக்சகல்லொம் தக்கேொறு பதில் கூறக் 

கடகமப்பட்டுள்ளொர்கள் 

சுமொர் நூற்றிருபது ஆண்டுகட்கு முன்பு தமிழுக்குச் வெொதகனயொன ஒரு 

கொலகட்டத்தில் இக்வகொொிக்கக ேிடுக்கப்பட்டது செம்சமொழிப் பிரச்ெிகன, 

கொலவேொட்டத்தில் தமிழுக்கு நீதி வகட்கும் பிரச்ெியொக மொறியது இன்வறொ அகதயும் 

கடந்த நிகலயில் தமிழுக்கு முகறப்படி ேழங்கப்பட வேண்டிய உொிகமப் 

பிரச்ெிகனயொக மக்கள் மன்றத்தொல் எழுப்பப்படுகிறது இதற்கு ேலுவூட்டும் 

ேககயில் அகெக்க முடியொத ஆதொரங்கள் முன் கேக்கப்பட்டுகின்றன அரெின் 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 
 

சமௌனம் ககளய வேண்டிய கட்டொயச் சூழ்நிகல இன்று உருேொகிக் 

சகொண்டுள்ளது 

தமிழ் செம்சமொழியொக அங்கீகொிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வகொொிக்கக நீதி 

ேொய்ப்பட்ட உொிகமக் வகொொிக்ககயொக நூற்றிருபது ஆண்டுகளுக்கு வமல், வேொில் 

பழுத்த பலொேொக இருந்து ேருகிறது அன்று இக்வகொொிக்கக எழத் தூண்டுவகொலொக 

இருந்த சூழ்நிகல எத்தககயது என்பகத அறிந்து சகொள்ேது அேெியமொகும் 

ேணிகத்திற்கொக ேந்து ஆட்ெிக்கட்டிலில் அமர்ந்த ஆங்கிவலயர்கள், சுயநல 

வேட்ககவயொடு 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 

தங்கள் செயல்பொடுககளக் ககக்சகொண்டிருந்தொலும் சுவதெிகளினுகடய 

நலத்திலும் ஓரளவு அக்ககற செலுத்துபேர்களொக இருந்தகதக் கொணமுடிகிறது 

இதற்கு அடிப்பகடக் கொரணம் யொர்' என்பகதக் கொட்டிலும் என்ன என்பதில் 

கருத்தூன்றும் அேர்தம் மனப்வபொக்குதொன் என்று கூறலொம் கல்லூொி பொடசமொழிப் 

பிரச்ெிகன 

உயர்நிகலப் பள்ளிக் கல்ேி ேகர, அேரேர் தொய் சமொழிகயயும் ஒரு பொடமொகக் 

கற்க ேழி ேகுத்திருந்த ஆங்கிவலய அரசு, கல்லூொிக் கல்ேியிலும் அேரேர் தொய் 

சமொழிகய ஒரு பொடமொகக் கற்க ேழி செய்ய முற்பட்டொர் அன்கறய இந்திய 

கேஸ்ரொயொக இருந்த கர்ஸொன் பிரபு இம்முயற்ெிகய அறிந்த ெம்ஸ்கிருதப் 

பண்டிதர்கள் சுறுசுறுப்பகடயத் சதொடங்கினர் ேடநொடு, சதன்னொடு, கிழக்கு 

வமற்கு என்ற வபதங்கள் ஏதும் இல்லொமல் இந்தியொ சேங்கணுமிருந்த ெம்ஸ்கிருதப் 

பண்டிதர்கள் ஒன்றிகணந்து கர்ஸொன் பிரபு முன் புதுக்வகொொிக்கக ஒன்கற 

கேத்தொர்கள் என்ன வகொொிக்கக? 

இந்தியொேில் ேொழும் மக்களில் மிகப் சபரும் பொன்கமயினர் ஹிந்து மத்கதப் 

பின்பற்றும், ஹிந்துக்கள் ஹிந்து ெமய சமொழியொன ெம்ஸ் கிருத்கத, தொய்சமொழிக் 

கல்ேிக்குப் பதிலொக பொட மொக்குேதன் மூலம் கொஷ்மீர் முதல் கன்னியொகுமொி ேகர 

ஒவரேித ெிந்தகனவயொட்டமுள்ள இந்தியர்ககள உருேொக்க முடியும் இந்திய 

நொட்டின் ஒவர செம் சமொழியொன ெம்ஸ்கிருதத்கதப் பொடமொகக் கற்பதன் மூலம்தொன் 

ஒவரமொதிொியொன பொரதப் பண்பொட்கட, ககலகய, பழக்க ேழக்கங்ககள 

ேளர்க்கவும், ேளமகடயச் செய்யவும் முடியும்' என்பவத அக்வகொொிக்கக இதன் 

மூலம் ஒத்த கருத்துகடய இந்தியக் குடி மக்ககள எளிதொக உருேொக்க முடியும் என 

எடுத்துக் கூறி ேிளக்கப்பட்டது 
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அப்வபொது அதிகம் படித்தேர்களொக ேிளங்கியேர்கள் பிரொமணர்கள் அரெின் 

முக்கியப் பதேிககள அலங்கொித்துக் சகொண்டிருந்தேர்களும் அேர்கவள எனவே, 

நொசடங்கணுமிருந்து - ெம்ஸ் கிருதப் பண்டிதர்களிடமிருந்து - ேந்த கல்லூொிப் 

பொடத்திட்டத்தில் அேரேர் தொய் சமொழிக கல்லிக்குப் பதிலொக ெம்ஸ்கிருதத்கத 

அமர்த்த வேண்டும் என்ற வகொொிக்கககயச் ெட்டபூர்ேமொக்கும் ேககயில் 

அப்வபொதிருந்த மத்திய ெட்டெகபயில் ஒரு தீர்மொனம் ேடிேில் சகொண்டு 

ேரப்பட்டது இகத நிகறவேற்றி ெட்டமொக்கிட அகனத்து ேகககளிலும் முயற்ெி 

வமற் சகொண்டனர் 

தொய் சமொழிக் கல்ேிக்கு மொறொக ஒரு குறிப்பிட்ட மதச் ெொர்புகடய வேத 

சமொழியொன ெம்ஸ்கிருதத்கதப் பொடமொக்குேதொ? என்ற வகள்ேி அன்று 

கேஸ்ரொயொக இருந்த கர்ஸொன் பிரவு முன் வபருருக் சகொண்டது அத்துடன் இது 

நொசடங்கும் ஒரு ேிேொதப் சபொருளொகவும் அன்கறயச் சூழலில் மறொத் 

சதொடங்கியது கர்ஸொன் பிரபுகேச் சுற்றியிருந்த பிரொமண ெமுதொயத்கதச் வெர்ந்த 

அரசு அலுேலர்கள் அகனேரும் பிெிறில்லொமல் ஒவர குரலில் ெம்ஸ்கிருதக் 

கல்ேிகய ேலியுறுத்தி ேந்தனர் 

இதற்கு எதிர்ப்புக் குரல்களும் ஆங்கொங்வக பரேலொக எழத் சதொடங்கின அதன் 

சதொடர்ச்ெி யொகத் தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் ஆர்ேலர்களும் இங்கிருந்தபடிவய 

எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்பத் சதொடங்கினர் அேர்களில் குறிப்பிடத்தக்கேர்கள் 

இருேர் ஒருேர் ஆங்கிலத்தில் நிகற புலகமயும் சுய மொியொகதச் 

ெிந்தகனயுமுகடய முெி பூரணலிங்கம் பிள்கள அேர்களும் சென்கனக் கிருத்துேக் 

கல்லூொித் தமிழ்ப் வபரொெிொியரொன வீ.வகொ சூொிய நொரொயண ெொஸ்திொி எனும் 

சபயருகடய பொிதிமொற் ககலஞருேருமொேர் இேர் ெம்ஸ்கிருதப் புலகம பகடத்த 

பண்டிதரும் கூட. திரு முெி பூரணலிங்கம் பிள்கள அேர்கள் தன்கன இன்னொசரன 

சேளிக் கொட்டிக் சகொள்ள ேிகழயொதேரொக எம் எஸ் வபட்ஃபீல்டு எனும் புகன 

சபயொில் அப்வபொது சென்கனயிலிருந்து சேளிேந்து சகொண்டிருந்த தி சமட்ரொஸ் 

சமயில்' என்ற ஆங்கில இதழில் கட்டுகரகள் எழுதி எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்பி 

ேந்தொர் செம்சமொழிப் வபொர்கேயில் ெம்ஸ்கிருத முகனப்பு 

ெம்ஸ்கிருதத்கத கல்லூொிப் பொடமொக ஆக்க பண்டிதர்களும் பிரொமண 

அதிகொொிகளும் கூறி ேந்த கொரணங்களுள் மிக முக்கியமொன ஒன்று, இந்திய 

சமொழிகளிவலவய செம்சமொழி' எனும் தனித்தகுதி சபற்ற ஒவர சமொழி ெம்ஸ்கிருதம் 

மட்டுவம என்பது தொன் தொன் வபொதிய அளவு ெம்ஸ்கிருத சமொழியறிவு 

சபற்றிருந்தவபொதிலும், தொய் சமொழிக் கல்ேிக்கு மொற்றொகச் ெம்ஸ்கிருதக் கல்ேி' 

என்ற ெம்ஸ்கிருத ஆர்ேலர்களின் ேொதத்கத ஏற்கொத பொிதிமொற் ககலஞர் எனும் வீ 
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வகொ சூொிய நொரொயண ெொஸ்திொியொர், ெம்ஸ்கிருத சமொழிகயேிட எல்லொ 

ேககயிலும் ஏற்றமிகு சமொழியொக - ஆற்றல்மிகு சமொழியொக, இன்னும் 

செொல்லப்வபொனொல் மற்ற எல்லொ சமொழி ககளயும் ேிட உயர்ேொன நிகலயில் 

வபொற்றத்தக்க தனித்தன்கமயுடன் செம்கமயொய் அகமந்த சமொழி தமிழ் 

என்பதற்சகொப்ப உயர்தனிச் செம்சமொழியொக அகமந்திருப்பது தமிவழ என்பகத 

எண்பிக்க எல்லொ ேககயிலும் முயன்றொர் 

கல்லூொிப் பொடத்திட்டத்தில் தொய்சமொழிக் கல்ேியொக வெர்க்கப்பட வேண்டியது 

அேரேர் தொய் சமொழியொ? அல்லது இந்தியொேின் ஒவர செம் சமொழியொக 

அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ள ெம்ஸ்கிருதமொ? என்ற ேிேொதம் ஒரு கட்டத்கத 

எட்டியவபொது, அதகன முடிவு செய்யும் சபொறுப்கப அன்று இந்தியொேின் 

புகழ்சபற்ற பல்ககலக்கழகமொகத் திகழ்ந்த சென்கனப் பல்ககலக்கழகத்திடம் 

ஒப்பகடக்க முடிவு செய்தொர் கேஸ்ரொய் கர்ஸொன் பிரபு அேர்கள் 

கேஸ்ரொயிடமிருந்து ேந்த வகொொிக்கக, சமொழித் சதொடர்புகடயதொக இருப்பதொல் 

அதன் மீது முடிசேடுக்க தகுந்த அகமப்பு பல்ககலக்கழக ஆெிொியர் ெங்கவம எனக் 

கருதிய அன்கறய சென்கனப் பல்ககலக்கழகத் துகண வேந்தர் முடிசேடுக்கும் 

முழுப் சபொறுப்கபயும் பல்ககலக்கழக ஆெிொியர் ெங்கத்திடவம ஒப்பகடத்தொர் 

தமிழ்கொத்த தகககம 

இகதயறிந்த பொிதிமொற் ககலஞரும் எம் எஸ் பூரணலிங்கம் பிள்கள அேர்களும் 

முடிசேடுக்கும் அதிகொரம் பகடத்த ஆெிொியர் ெங்கச் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் 

ஒவ்சேொருேகரயும் தனித்தனிவய ெந்தித்தது, தொய் சமொழிக் கல்ேியின் 

அேெியத்கத ேலியுறுத்தினர் இதற்கொக இவ்ேிருேரும் பம்பரம் வபொல் சூழன்று 

செயலொற்றினர் இேர்கள் ேிரும்பியது வபொலவே பல்ககலக் கழக ஆெிொியர் ெங்கம் 

கல்லூொிகளில் அேரேர் தொய்சமொழிக் கல்ேிவய பொடமொக்கப்பட வேண்டும்' எனத் 

தீர்மொனம் நிகறவேற்றி, பல்ககலக்கழகத் துகணவேந்தருக்கு அனுப்பியது 

துகணவேந்தர் அந்த முடிகேவய சென்கனப் பல்ககலக்கழக முடிேொக கேஸ்ரொய் 

கர்ஸொன் பிரவுக்கு அனுப்பி கேத்தொர் சென்கனப் பல்ககலக்கழகத் தீர்மொனத்கத 

அரெின் தீர்மொனமொக ஏற்றுக் சகொண்ட கர்ஸொன் பிரபு, இந்தியொசேங்கும் உள்ள 

கல்லூொி மொணேர்கட்கு அேரேர் தொய் சமொழிக் கல்லி சபற பொடத்திட்டத்தில் 

ேகக செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் இந்தியக் குடிமக்கட்கு அேரேர் தொய் 

சமொழிக்கல்ேி, கல்லூொிகளில் ஒரு பொடமொக உறுதி செய்யப்பட்டது பொிதிமொற் 

ககலஞர் , முெி பூரணலிங்கம் பிள்கள முயற்ெி களுக்குப் பின்புலமொகவும் 

மிகப்சபரும் உதேியொகவும் ேிளங்கிய சபருகம, நொன்கொம் தமிழ் ெங்கத்கத 

மதுகரயில் நிறுேிய பொண்டித்துகர வதேர் அேர்கட்கும் உண்டு என்பகத 
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நன்றியுணர்வேொடு நிகனவுகூரத் தமிழ் மக்கள் என்சறன்றும் கடகமப் 

பட்டுள்ளனர் 

திரும்பும் ேரலொறு 

நூறொண்டுகளுக்கு முன்னர் என்சனன்ன கொரணங்ககளக் கொட்டி, பொடத் 

திட்டங்களில் இடம் சபற ெம்ஸ்கிருத சமொழி துடித்தவதொ, அவத கொரணங்ககளக் 

கொட்டி, இன்கறய பொடத் திட்டத்தில் இடம் சபற பகீரத முயற்ெி வமற்சகொண்டு 

ேருகிறது என்பதும் மறுக்க முடியொத உண்கம அன்று யொசரல்லொம், 

எப்படிசயல்லொம் முயற்ெி வமற்சகொண்டு ெம்ஸ்கிருதத்துக்கு ெிம்மொெனம் அளிக்க 

முற்பட்டொர்கவளொ, துகண நின்றொர்கவளொ அவத தன்கமயினர் தொன் இன்றும் 

வநொிகடயொகவும் மகறமுகமொகவும் முயற்ெி வமற்சகொண்டுள்ளனர் 

அன்று பொிதிமொற் ககலஞர், பூரணலிங்கம் பிள்கள , பொண்டித்துகரத் வதேர் 

வபொன்ற ஒருெிலர் ேிழித்துக் சகொண்டு செயல்பட்டு, அம்முயற்ெிகய தடுத்து 

நிறுத்தி, இந்திய சமொழிககளக் கொத்தனர் இன்வறொ பலதரப்பு மக்களும் 

ேிழிப்பொயிருப்பதனொல் சமொழி ஆதிக்கத்கத நிகல நொட்ட மகறமுகமொன 

முயற்ெிகள் எல்லொ மட்டத்திலும் வமற்சகொள்ளப்பட்வட ேருகின்றன என்பகத 

ேிழிப்புணர்வு உகடவயொர் நன்கு அறிந்வத உள்ளனர் தமிழ்நொட்கட சபொறுத்த 

ேகர அத்தககய ேிழிப்புணர்ேின் சேளிப்பொடுதொன் அகனத்துத் 

தகுதிப்பொடுகளும் ெிறப்புமிகு தனித் தன்கமகளும் ஒருங்கு சகொண்ட தமிகழ 

செம்சமொழி யொக மத்திய அரசு அங்கீகொித்து அறிேிக்க வேண்டும் என்ற உொிகமக் 

வகொொிக்கக, இது சேறும் வகொொிக்கக மட்டுமன்று, நீதியின் அடிப்பகடயில் 

நிகலநிறுத்தப் படும் உொிகம வேட்ககயுமொகும் இன்னும் செொல்லப் வபொனொல் ஒரு 

ஒருேககயில் தேிர்க்கேியலொ உொிகம முழக்கமுமொகும் 

ெிறப்பு அம்ெங்கள் 

தமிழ் செம்சமொழி' என எண்பிப்பதற்கொன சமொழியியற் 

வகொட்பொடுககளயன்னியில், ெில ெிறப்பமெங்கள் இந்திய சமொழிகளிவலவய 

தமிழுக்கு மட்டுவம உள்ளன என்பகத இந்த வநரத்தில் நொம் நிகனேிற் சகொள்ள 

வேண்டும் பன்னொட்டு சமொழி - தமிழ் 

இந்திய சமொழிகளிவலவய பன்னொட்டு சமொழி என்ற தகுதிப்பொடு தமிழுக்கு 

மட்டுவம கிகடத்துள்ள மிகபசபரும் சபருகமயொகும் இந்தி உட்பட மற்கறய 

சமொழிகசளல்லொம் இந்திய சமொழிகள் எனும் 
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மகுடத்கதத் தொங்கும் அவத வேகளயில், தமிழ் சமொழி மட்டுவம இந்தியப் 

பன்னொட்டு சமொழி (Indian International language) எனும் ெிறப்புத் தகுதிப் 

பொட்டிகனப் சபற்றுள்ளசதன்பது இங்கு கேனித்தற் குொிய ஒன்றொகும் 

ஒரு நொட்டு சமொழி மற்சறொரு நொட்டின் ஆட்ெி சமொழியொகவேொ அல்லது ஆட்ெி 

சமொழிகளில் ஒன்றொகவேொ ெட்டப்பூர்ேமொக அங்கீகொிக்கப்பட்டு 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டிருந்தொல், அந்த சமொழி பன்னொட்டு சமொழி' எனும் 

ெிறப்புமிகு தகுதிகயப் சபற்றுேிடும் அவ்ேககயில், தமிழ்சமொழி இலங்ககயில் 

ஆட்ெி சமொழிகளில் ஒன்றொக ெட்ட பூர்ேமொக அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது அவத 

வபொன்று ெிங்கப்பூொிலும் தமிழ் ஆட்ெிசமொழிகளில் ஒன்றொக, ெட்டப்பூர்ேமொக 

அங்கீகொிக்கப்பட்டு, ெம உொிகம யுடன் நகடமுகறயில் இருந்து ேருகிறது 

உலசகங்கும் தமிழ் 

அது மட்டுமல்ல, மவலெியொேில் நொடொளுமன்ற சமொழியொக 

அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளது பிபிெி வபொன்ற உலகப் புகழ் சபற்ற ஒலிபரப்புகளில் 

பன்னொட்டு சமொழிகளில் ஒன்றொக ஏற்கப்பட்டுள்ளது பிபிெி வபொன்வற ெீன 

ேொசனொலியிலும் தமிழ் ஏற்கப்பட் டுள்ளது அது வபொன்வற உலகப் வபரகமப்பொன 

யுசனஸ்வகொ சேளியீடொன யுசனஸ்வகொ கூொியர்' பன்னொட்டு மொத இதகழ 

தமிழிலும் சேளியிட்டதன் மூலம், தமிழ் ெர்ேவதெ சமொழிகளில் ஒன்று என்ற 

தகுதிப்பொட்டிகனப் சபற்றுள்ளது சதளிேொகிறது அேற்கறசயல்லொம் ேிட 

தமிழுக்கு உலக அரங்கில் கிகடத்துள்ள சபரும் ெிறப்பு சுமொர் 53 நொடுகளில் உள்ள 

தமிழர்களொல் வபெப்படும் ெர்ேவதெ சமொழியொகவும் தமிழ் அகமந்துள்ளது இன்னும் 

செொல்லப்வபொனொல், உலசகங்கும் பரேலொகப் வபெப்படும் ஒவர ஆெிய சமொழி 

தமிழ் ஆகும் உலசகங்கும் பரேி ேொழும் ஈழத்தமிழர்கள் தமிகழப் வபெி 

ேருேவதொடு அதன் ேளர்ச்ெிக்கும் உகழத்து ேருகிறொர்கள் எனலொம் தமிழில் 

படித்து பட்டம் சபறுேகத கனடொ அரசு அங்கீகொித்துள்ளது என்பது தமிழ் 

ெர்ேவதெ சமொழி என்பதற்குக் கிகடத்த ஒருேகக அங்கீகொரமொகும் 

செம்சமொழி - தகுதிப்பொடுகள் 

ஒரு சமொழி ெிறந்த சமொழியொகவும் உயர்ந்த சமொழியொகவும் இருக்கலொம் அதிகமொன 

எண்ணிக்ககயினரொல் வபெவும் எழுதவும் பயன் படுத்தப்பட்டு ேரலொம் அது ஒரு 

ெிறப்புமிகு சமொழியொகக் கருதப்படுவமயன்றி செம்சமொழியொகக் கருதப்படொது 

செம்சமொழியொக உலகினரொல் அங்கீகொிக்கப் பட வேண்டுசமனில் அதற்கு 

சமொழியியல் அடிப் பகடயில் பதிசனொரு (II) தகுதிப்பொடுகள் இருக்க 

வேண்டுசமன சமொழியியலொளர்கள் ேகரயகற செய்துள்ளனர் இத்தககய 

பதிசனொரு தகுதிப் பொடுகளும் உள்ள சமொழிகள் மட்டுவம செம் சமொழிகளொக 
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அங்கீகொிக்கத்தக்க தகுதிப்பொடுகடய சமொழிகளொகும் உலகிலுள்ள 

செம்சமொழிகளில் தமிழ் ஒன்று மட்டுவம இத்தகுதிப்பொடுகள் அகனத்தும் சகொண்ட 

ஒவர சமொழி என்பது நமக்வக சதொியொத மொசபரும் சமொழியியல் உண்கமயொகும் 

 

செம்சமொழிக்குொிய 11 தகுதிப்பொடுகள் 

செம்சமொழித் தகுதிக்கு சமொழியியலொர் ேகுத்துத் தந்துள்ள பதிசனொரு 

தகுதிப்பொடுகளொேன. 

1 சதொன்கம (Antiquity) 2 தனித்தன்கம (Individuality) 3 சபொதுகமப் பண்பு 

(Common character) 4 நடுவு நிகலகம (Neutrality) 5 தொய்கமத் தன்கம 

(Parental Kingship) 6 பண்பொடு, ககல, பட்டறிவு சேளிப்பொடு 7 பிறசமொழித் 

தொக்கமிலொ தனித்தன்கம 8 இலக்கிய ேளம் (Literary prowess) 9 உயர் ெிந்தகன 

(Noble ideas and ideals) 10 ககல, இலக்கியத் தனித்தன்கம சேளிப்பொடு 

 பங்களிப்பு 11 சமொழிக் வகொட்பொடு (Linguistic Principles) 

வமற்கண்ட பதிசனொரு தகுதிப்பொடுககள யுகடய சமொழிவய செம்சமொழியொக 

ஏற்கப்படும் என்பது சமொழியியலொர் ேகுத்தகமத்துள்ள அளவு வகொளுக்கு ஓரளவு 

உட்பட்டு ேருேனேொகவே லத்தீன், ஹீப்ரு, கிொீக் முதலொன வமகலநொட்டுக் 

செம்சமொழிகளும் ெம்ஸ்கிருதம், பொரெீகம், அரபி வபொன்ற ஆெிய சமொழிகளும் 

அகமந்துள்ளன இப்வபொது செம்சமொழியொக ேழக்கில் இருந்துேரும் சமொழிகளில் 

அகனத்துத் தகுதிப்பொடுகளும் ஒருங்வக அகமயப் சபற்ற செம்சமொழியொக 

எதுவுவம இல்கல என்பதுதொன் உண்கம 

இனி, இத்தகுதிப்பொடுகள் என்ன என்பகத ஆரொய்வேொம் : 

 

 

1. சதொன்கம (Antiquity) 

தமிழொின் வதொற்ற ேரலொற்கறக் குறிப்பிடும் வபொது, கல்வதொன்றி மண் வதொன்றொக் 

கொலத்வத ேொவளொடு முன் வதொன்றிய மூத்தகுடி தமிழ்க்குடி என்பது ஆன்வறொர் 

ேொக்கு 

தமிழகரப் வபொன்வற தமிழின் வதொற்ற ேரலொற்கறக் கணித்தறிய முயன்ற 

சமொழியியல் அறிஞர்கள் அகனேருவம கொலம் கணக்கிடேியலொ சதொன்கமமிகு 

சமொழி தமிழ் என்வற குறிப்பிட்டுள்ள னர் மனிதகுல வதொற்ற ேரலொற்வறொடு 

இகயபுகடய தொக இதகனக் கருதுவேொரும் உண்டு எனவேதொன் தமிழின் 
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சதொன்கமகயப் வபொற்ற முகனந்த பொரதி, ஆதிெிேன் சபற்றுேிட்டொன்" எனப் 

பொடி, இகறேனொல் உருேொக்கப்பட்டு, மனித குலத்துக்கு ேழங்கப்பட்ட சமொழிவய 

தமிழ் எனக் கூறிப் சபருகமப்பட்டுக் சகொண்டொன் இவத உணர்கேவய 

இஸ்லொமும் கிருஸ்தேமும் சகொண்டுள்ளன என்று கூறலொம் முதல் மனிதர் ஆதொம் 

வபெிய சமொழி தமிழ் 

ஆதி மனிதனொகிய ஆதொமும் ஏேொளும் வபெவும் தன் ெந்ததியினர்க்கு ேிட்டுச் 

செல்லவும் இகறேனொல் ேழங்கப்பட்ட ஆதி சமொழி தமிழ் என்பது தமிழர்கள் 

ேொழ்ந்ததொகக் கண்டறியப்பட்ட குமொிக் கண்டத்கத ஆரொய்ந்த ஆய்ேொளர்களின் 

கருத்து கடல் பிளவுகள் (Rift) ஏற்படும் முன் ஒவர நிலப்பகுதியொக இகணந்திருந்த 

குமொிக்கண்டப் பகுதியில் தொன் தமிழர்கள் ேொழ்ந்திருந்தொர்கள் அேர்கள் தமிகழப் 

வபசுேவதொடு, தமிகழ ேளர்த்து ேளப் படுத்த இரண்டு தமிழ்ச் ெங்கங்ககளயும் 

அப்பகுதியில் உருேொக்கி தமிகழ ேளர்த்தொர்கள் என்பது இகறயனொர் 

களேியலுகர வபொன்ற நூற்கள் தரும் தகேலொகும் இப்பகுதியில் தமிழ் வபசும் 

நொற்பத் சதொன்பது நொடுகள் இருந்ததொகவும், இங்கு இருவேறு கொலகட்டங்களில் 

முதல் தமிழ்ச் ெங்கமும் இரண்டொம் (இகடச்ெங்கம்) தமிழ்ச் ெங்கமும் இருந்ததொகவும் 

கருதப்படுகிறது கடற் பிளவு ஏற்பட்டவபொது, நிலப் பகுதிகள் பல்வேறு திகெககள 

வநொக்கி நகர, மூலத் தமிழ்ப் பகுதி குறுகலொயிற்று அத்துடன் மகலகளும் 

ஆறுகளும், ெமநிலப் சபருசேளிகளும் கொலப் வபொக்கில் திடீர் திடீசரன கடலுள் 

மூழ்க தமிழர்கள் எஞ்ெிய இந்திய நிலப்பகுதியில் மட்டும் ேொழ்ேொரொயினர் 

இந்நிகழ்கேப் பதிவு செய்ய ேிகழந்த ெிலப்பதிகொர ஆெிொியர் இளங்வகொேடிகள், 

"பஃருளியொற்றுடன் பன்மகல அடுக்கத்துக் 

குமொிக் வகொடும் சகொடுங்கடல் சகொள்ள"  

என ேருந்திப் பொடுேொரொயினொர் 

எஞ்ெிய இந்தியப் பகுதியின் சதன்பகுதி மதுகரயில் ககடச் ெங்கம்' என 

அகழக்கப்படும் மூன்றொம் தமிழ்ச் ெங்கத்கத அகமத்துத் தமிகழ ேளர்க்கலொயினர் 

தமிழர் 

இப்பகுதியில் தமிழ் ேழங்கி ேந்ததற்கு ஆதொரமொக ஆெிய, ஆஃப்ொிக்க சமொழிகள் 

பலேற்றில் தமிழ்ச் செொற்கள் ேிரேிக் கிடப்பகதச் ெொன்றொகக் கூறுகின்றனர் 

இதுேகர நிலப்பகுதி சமொழியின் சதொன்கமகயப் பொர்த்வதொம் இனி, தமிழ் 

இலக்கண இலக்கியத் சதொன்கமகயக் கொண்வபொம் 

தமிழ் இலக்கண நூல்களில் மிகத் சதொன்கமயொன இலக்கண நூலொக 

அகமந்திருப்பது சதொல்கொப்பியர் எழுதிய சதொல்கொப்பிய இலக்கண நூலொகும் 
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இஃது சுமொர் 2,600 ஆண்டுகட்கு முன்பு இயற்றப்பட்டி ருக்கலொம் என இலக்கண 

ேரலொற்றொெிொியர்கள் கணித்துக் கூறியுள்ளனர் இவ்ேளவு பழகமயுகட இலக்கண 

நூல் வேறு எந்த இந்திய சமொழிகளில் ெம்ஸ்கிருதம் உட்பட இருப்பதொகத் 

சதொியேில்கல உலக சமொழிகளிலொேது இருக்கிறதொ என்பது ஆய்வுக்குொிய 

ஒன்றொகும் 

உலக சமொழி இலக்கண நூல்களில் கொணக் கிகடக்கொத ஒரு தனிப்சபரும் ெிறப்பு 

சதொல்கொப்பிய இலக்கண நூலில் கொணக்கிடக்கிறது அதுதொன் சமொழிக்கு 

இலக்கணம் ேகுத்தவதொடகமயொது, மனித ேொழ்வுக்கும் இலக்கணம் ேகுத்த நூலொக 

ேிளங்குேது அதன் தனிச் ெிறப்பொகும் 

தமிழ் இலக்கியத் சதொன்கம 

ஒரு சமொழியில் இலக்கண நூல் இருக்கிற சதன்றொல் அது வதொன்றுேதற்கு 

ஆதொரமொன இலக்கியங்கள் அம்சமொழியில் சபருமளவு உருேொகி யிருக்க 

வேண்டும் எள்ளிலிருந்து எண்சணய் எடுப்பது வபொல இலக்கியப் பகடப்புகளின் 

அடிப்பகட யிவலவய இலக்கண ேிதிமுகறகள் உருேொக்கேியலும் என்பது 

உலகியல் முகற இது, ேொழ்க்ககயிலிருந்து எழும் இலக்கியவம மனிதனுக்கு ேொழக் 

கற்றுத் தரும் ஆெொனொக அகமேதுவபொல், இலக்கியங்களிலிருந்து ேகுக்கப்படும் 

இலக்கண ேிதிகவள இலக்கியப் பகடப்புகள் ெிறந்த முகறயில் உருேொக்கப்பட 

ேழி  கொட்டும் ஒளிேிளக்குகளொக அகமகின்றன. இந்த அடிப்பகடயில் 

சதொல்கொப்பியத்திற்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னவர தமிழில் பலேககயொன 

இலக்கியப் பகடப்புகள் உருேொகி இருக்க முடியும் இவ்ேளவு நீண்ட கொலப் 

பழகமயுகடய இலக்கியங்கள் வேறு எந்த சமொழியிலொேது உண்டொ என்பது 

ஆய்வுக்குொிய ஒன்றொகும் உலகிவலவய முதல் சதொகுப்பு நூல் தமிழில் மட்டுவம 

ஒரு சமொழியின் பழகமகயக் கண்டறிய இலக்கியேொணர்களும் சமொழியியல் 

ேல்லுநர்களும் ககக்சகொண்டுள்ள அளவுவகொல் , அம்சமொழியில் முதல் சதொகுப்பு 

நூல் எப்வபொது சதொகுக்கப்பட்டது என்பதொகும். 

வமற்குலக சமொழிகளில் பழகமமிக்கதொகக் கூறப்படும் சமொழி கிவரக்க 

சமொழியொகும் இம் சமொழியில் உருேொக்கப்பட்ட முதல் சதொகுப்பு நூல் "கொல்ண்டு 

ஆஃப் சமனிகர்'' என்பதொகும் இத்சதொகுப்பு நூல் சதொகுக்கப்பட்ட கொலம் கிமு 

முதல் நூற்றொண்டொகும் 

இவத வபொன்று வமற்குலக பழம்சபரு சமொழிகளில் ஒன்றொகக் கருதப்படுேது 

லத்தீன் சமொழியொகும் பிற்கொலத்தில் இறப்கப வமற்சகொண்டு இயங்கொ 

சமொழியொகிேிட்டவபொதிலும் ஏசுேின் இகற வேத சமொழியொகப் வபொற்றப்படும் 
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சமொழி லத்தீன் சமொழியொகும் இம்சமொழியில் முதல் சதொகுப்பு சேளிேந்த ஆண்டு 

கியி ஐந்தொம் நூற்றொண்டொகும் 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் இந்திய சமொழிகளில் தமிழுக்கு அடுத்த 

பழகமயுகடய சமொழியொகக் கருதப்படும் சமொழி ெம்ஸ்கிருதம் ஆகும் ெம்ஸ்கிருத 

சமொழி இலக்கிய ேரலொற்றில் முதல் சதொகுப்பு நூலொகக் கருதப்படும் கேிந்த்ர ேரெ 

ெமுத்ெயம்" எனும் சதொகுப்பு நூல் சேளிேந்தது கிபி பத்தொம் நூற்றொண்டு என்று 

ேடசமொழி இலக்கிய ேரலொறு குறிப்பிடுகிறது 

ஆனொல், அவத ெமயத்தில் தமிழில் முதல் சதொகுப்பு நூலொகக் கருதப்படுேது 

"சநடுந்சதொகக" ஆகும் இஃது சதொகுக்கப்பட்ட ஆண்டு கிமு இரண்டொம் 

நூற்றொண்டு எனச் ெங்க இலக்கிய ேரலொறு கூறுகிறது 

இவ்ேொறு உலகப் சபருசமொழிகளில் குறிப்பொக செம்சமொழிகளில் சதொகுக்கப்பட்ட 

முதல் சதொகுப்பு நூல் கூட, தமிழிவலவய முதலில் சதொகுக்கப் பட்டுள்ளது என்பது 

ேரலொற்று அடிப்பகடயில் கிகடக்கும் அகெக்க முடியொத ஆதொரபூர்ே செய்தியொக 

அகமந்துள்ளது 

2. தனித்தன்கம (INDIVIDUALITY) 

பழகமகயப் வபொலவே சமொழி, இலக்கிய, இலக்கணத் தனித்தன்கமகளும் 

செம்சமொழிக் குொிய தனிப் சபரும் அம்ெமொகக் கருதப்படுகிறது 

உலக சமொழிகளில் எந்தசேொரு சமொழியும் இயல், இகெ, நொடகசமன முப்சபரும் 

பகுப்பொகக் பகுக்கப்பட்டு, பின் அகே அகனத்தும் ஒன்றிகணக்கப் பட்டு ஒவர 

சமொழியொக அகமந்திருப்பதொக கூற முடியேில்கல ஒவர சமொழியொயகமந்து, 

அதுவே, 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் இயலுக்கும் இகெக்கும் நொடகத்தும் பயன்படும் 

சமொழியொக அகமந்து இருக்கலொவம தேிர, முப்சபரும் பிொிவுகளொகப் பிொிந்து, 

அகே ஒன்றி, சமொழி என்ற நிகலயில் எந்தசேொரு சமொழியும் 

அகமந்திருக்கேில்கல என்வற கூறலொம் 

அந்த ேககயில் தமிழ்சமொழி மட்டுவம உலகில் இயற்றமிழ், இகெத்தமிழ், 

நொடகத்தமிழ் என முத்தமிழொக ேளர்ந்து, ேளம் சபற்று ேந்துள்ளது இதகனச் 

செந்தமிழ்க் கொப்பியமொன ெிலப்பதிகொரப் பதிகம், 

"இயலலிகெநொடகப் சபொருட்சதொடர் நிகலச் 

செய்யுள்" என்று கூறி உறுதிப்படுத்துகிறது அகம் - புறம் 
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ெங்க கொலத் தமிழ்ப் புலேர்கள் ஒட்டு சமொத்த மனித ேொழ்கே, அேற்றின் 

அடிப்பகடயில் அகம் - புறம் என இரண்டொகப் பிொித்து இலக்கியம் பகடத்தனர் 

ெமுதொய ேொழ்கே இரு சபரும் பிொிேொக பிொித்த தமிழ்ப் புலேர்கள், உள்ளம் ெொர்ந்த 

ேொழ்கே அகேொழ்க்கக என்றும் வீரம் ெொர்ந்த சேளி ேொழ்க்கககயப் 

புறேொழ்க்கக என்றும் பிொித்து இலக்கியம் பகடத்து, செழுகமப்படுத்தினர் கொதல் 

ேொழ்ேொகிய அகேொழ்கேயும் கூட இரண்டொகப் பிொித்து களேியல் - கற்பியல் எனப் 

பகுத்து ேொழ்ந்த தனித்தன்கமயும் தமிழ்ப் புலேர்கட்குண்டு கொதல் ேயப்பட்ட 

ேொழ்வுச் சூழகல களேியல்' என்றும் மனசமொத்து, மணமுடித்து, இல்லறம் 

வபணிேொழும் நல்லற ேொழ்கேக் கற்பியல்' எனக் சகொண்டு ேொழும் தமிழொின் 

ேொழ்வு சநறி இலக்கியத்தில் மட்டுமல்ல, செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் ெமுதொய 

அகமப்பு முகறயிலும் தனித்துேமுகடய தொகும் ேியக்ககேக்கும் ஐந்திகணப் 

பகுப்பு 

இந்த உலகக ஐந்து ேககப்பட்டனேொகப் பகுத்து இலக்கியம் பகடத்த சபருகம 

தமிழ்ப் புலேர்கட்கு உண்டு உலகக குறிஞ்ெி, முல்கல, மருதம், சநய்தல், பொகல 

என ஐேககயொகப் பகுத்து, அேற்றின் தன்கமககள ேொழ்ேியவலொடு இகணத்து 

இலக்கியம் பகடத்த சபருகம தமிழுக்குண்டு இப்பகுப்பு முகற வேறு எந்த 

சமொழியிலும் இருப்பதொகத் சதொியேில்கல தமிழ்நொட்டில் பொகல ேனம் ஏதும் 

இல்கலசயன்றொலும் குறிஞ்ெி, முல்கல, மருதம், சநய்தல் ஆகிய நொன்கு 

நிலப்பகுதிகள் தன்னிகல திொிந்து பொழகடந்து வபொனொல், அப் பகுதிகய 

பொகலயொகக் கருதி இலக்கியம் பகடக்கும் வபொக்கு தமிழுக்வகயுொிய 

தனித்தன்கமயொகும் ககல, பண்பொடு, நொகொிக சேளிப்பொடு 

தமிழ் இலக்கியங்களின் குறிப்பிடத்தக்க மற்று சமொரு தனித்தன்கம, அகே 

ெமுதொயத்தின் எந்தப் பிொிேினகரயும் முழுகமயும் ெொர்ந்ததொகப் பகடக்கப் 

படேில்கல ெமுதொயத்தின் பல்வேறு பிொிேினகரச் சுட்டிக்கொட்டும் ேககயில் 

இலக்கியப் பகடப்பு அகமயினும், அப்பிொிேினொிகடவய வபதவமற் படுத்தும் 

ேககயிவலொ வேற்றுகம உணர்வுககள உண்டொக்கும் முகறயிவலொ எந்தசேொரு 

அம்ெமும் இடம்சபறொ ேககயில் உருேொக்கப்பட்டகேகளொகும் இன்னும் 

செொல்லப் வபொனொல், ெமுதொயத்தின் பல்வேறு தரப்பினகரத் சதொட்டுக் 

கொட்டினொலும்  தமிழ்ச் ெமுதொயத்தின் ஒட்டு சமொத்த பண்பொட்டு, ககல, நொகொிக 

சேளிப்பொடுகளொக அகமந்தனவே தேிர, எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ெொரொகரயும் 

ெொர்ந்ததொக அகமக்கப்படொதது தமிழ் இலக்கியத்திற்கொணும் தனித்தன்கமயொகும் 

உலகின் முதல் குடிமக்கள் கொப்பியம் 
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உலகின் மிகப் சபரும் கொப்பியங்கள் அகனத்துவம அரெர்ககளயும் அரெிககளயும் 

நொயகர் - நொயகிகளொகக் சகொண்டு பகடக்கப்பட்ட கேகளொகும் உலகப் 

பழம்சபரும் சமொழிகளொன கிவரக்க சமொழியொயினும் லத்தீன் அல்லது ெீனம் மற்றும் 

ெம்ஸ்கிருத இலக்கியமொயினும் அகனத்துப் பகடப்புகளுவம அரெகுல 

நடேடிக்ககககள ேிேொிப்பனேொகவே இருப்பதொகக் கொணலொம் ஆனொல், அவத 

கொல கட்டத்தில் தமிழில் இயற்றப் பட்ட முதல் கொப்பியமொன ெிலப்பதிகொரம் 

ெொதொரண குடிமகனொன, ேணிகர்களின் ேழித் வதொன்றல்களொன வகொேலன் - 

கண்ணகிகய கதொநொயகனொகவும் நொயகியொகவும் அகமத்து உருேொக்கப்பட்ட 

உன்னதப் பகடப்பொகும் மற்ற சமொழிப் வபொிலக்கியப் பகடப்பு கசளல்லொம் அரெ 

குலக்கொப்பியங்களொக இருக்க முதல் தமிழ்க் கொப்பியமொன ெிலப்பதிகொரமும் 

இரண்டொம் சபருங்கொப்பியமொன மணிவமககலயும் ெொதொரண குடிமக்கள் 

கொப்பியங்களொக அகமந் திருப்பது தமிழ் இலக்கியத் தனித்தன்கமகய நிகல 

நொட்டுேதொகும் அதிலும் ெிலப்பதிகொரமும் மணி வமககலக் கொப்பியமும் ஒவர 

குடும்பத் சதொடர் புகடய இலக்கியமொக அகமந்திருப்பது மற்சறொரு ெிறப்புத் 

தன்கமயொகும். இங்கு இன்சனொரு செய்திகயயும் சுட்டிக்கொட்ட ேிரும்புகிவறன் 

செம்சமொழியொக ஏற்கப்பட்டுள்ள ெம்ஸ்கிருத இலக்கியங்கள் துறேிககளயும் 

புவரொகிதர்ககளயும் ெொர்ந்ததொக உருேொக்கப்பட்டிருக்கும் வபொது, ெங்கத் தமிழ் 

இலக்கியங்கள் வீரர்ககள கமயமொக கேத்து உருேொக்கப்பட்டுள்ளன 

உள்ளது உள்ளபடி ேொழ்க்கக ேிளக்கம் 

ெங்ககொல இலக்கியங்களில் நொம் கொணும் மற்றுசமொரு தனித்தன்கம, இேற்றில் 

ேொழ்க்கககய உள்ளது உள்ளபடி ேிேொிக்கப்பட்டிருப்பதொகும் பிற்கொல ெமய 

இலக்கியங்களில் ேிேொிப்பது வபொல் இல்லொமல் கூடுதல் குகறப்பு இல்லொமல் 

ேொழ்க்கககய உள்ளபடி ேிேொிக்கும் வபொக்ககவய அேற்றில் கொண முடியும் 

அதுமட்டுமில்லொமல், ேொழ்க்கககய அறிேியல் ெிந்தகனப் வபொக்கிலும் ெமுதொய 

ேொழ்கே மிககப்படுத்தொமலும் கூறுேதன் ேொயிலொக அன்கறய ெமுதொய மக்களின் 

ேொழ்ேின் வநொக்ககயும் வபொக்ககயும் சதளிேொகக் கொட்டும் கொலக் கண்ணொடி யொக 

ெங்கப் பகடப்புகள் இன்றும் திகழ்கின்றன 

அறிேியல் அடிப்பகடயில் இலக்கியம் 

ெங்க கொல இலக்கியத்தின் மற்சறொரு தனித் தன்கம அறிேியல் செய்திககள 

உள்ளடக்கிய அருந் தமிழ்ப் பொக்ககள இயற்றியிருப்பதுதொன் அறிேியல் என்பது 

ஏவதொ அண்கமக் கொலத்தில், ஆங்கிவலயர் களின் ஆட்ெியின் ேிகளேொக இங்கு 

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட புத்தம் புதிய துகற என்ற எண்ணவம எல்வலொொிடமும் 

வமவலொங்கியுள்ளது ஆனொல், உண்கம நிகல என்னசேன்றொல் ெங்க கொலத்திலும் 
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ெங்க கொலத்திற்கு முன்னதொகவும் ேொழ்ந்த தமிழர்கள் அறிேியல் பூர்ேமொக 

ேொழ்ந்தேர்கள் அப்வபொது அேர்கள் மீது ெமயத் தொக்கம் ஏதும் படிந்திருக்க ேில்கல 

ெமயத் தொக்கம் ஏதுமில்லொத அன்கறய தமிழன் இயற்ககவயொடு இகயந்து 

ேொழ்ந்தொன் அறிேியல் பூர்ேமொன ெிந்தகனகவளொடு தன் ேொழ்ேியல் வபொக்குககள 

அகமத்துக் சகொண்டொன் ேொனேியலிலும் கடலியலிலும் கப்பலியலிலும் ெிறந்து 

ேிளங்கிய தமிழன், உலசகங்கும் கப்பல் செலுத்தி ேொணிகம் செய்தொன் ேடக்வக 

ேடகடல் தொண்டி ெீனொ ேகர சென்றொன் வமற்வக மத்தியதகரக் கடல் தொண்டி 

வமற்கு ஐவரொப்பொ ேகர சென்று ேொணிகம் செய்தொன் கிழக்வக கம்வபொடியொ 

ேகரயிலும் சதற்வக நியூஸிலொந்து ேகரயிலும் சென்றொன் என்பதற்கு ஏரொளமொன 

ெொன்றுகள் கிகடத்துள்ளன சபல்ஜியத்தில் கிகடத்துள்ள தமிழ் எண்ககளக் 

சகொண்ட கடிகொரமும் சபய்ஜிங்கில் புகத சபொருளொய்ேின்வபொது கிகடத்த ெீன, 

தமிழ் எழுத்துக்சகொண்ட கல்சேட்டுகளும் நியூெிலொந்து அருகில் கடலுள் மூழ்கிக் 

கிடந்த கப்பலிலிருந்து கண்சடடுக்கப்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்கள் சபொறிக்கப் பட்ட 

கப்பல் மணியும் மற்றும் கம்வபொடியொேிலுள்ள ஆங்வகொர்ேொட் 

வகொயிற்சறொகுதியின் அருகிலுள்ள 'வெொவள வதொய் (வெொழர் கொலனி) பொண்டிவய 

வதொய் (பொண்டியர் கொலனி ) என்றகழக்கப்படும் இடங்கள் எல்லொவம 

தமிழர்களுகடய சேளிநொட்டுத் சதொடர்பு ககள இன்றும் பகற ெொற்றிக் 

சகொண்டிருக்கும் நிகனவுச் ெின்னங்களொகும். 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் அறிேியல் அறிவு நம்கம ேியக்ககேக்கிறது இன்று 

அறிேியல் உலகம் எகதசயல்லொம் கண்டறிந்துள்ள தொகப் சபருகமப்படுகிறவதொ, 

அந்த அறிேியல் உண்கமககளசயல்லொம் ெங்ககொலத் தமிழன் நன்கு அறிந்து, 

உணர்ந்து சதளிந்திருந்தொன் என்பகத அன்கறய ெங்கப் பொக்கவள இன்றும் 

ேிேொித்துக் கூறி நம்கம ேியப்பிலொழ்த்துகின்றன 

இந்த நிலவுலகம் எவ்ேொறு வதொன்றியது என்பகத அறிேியல் கண்டுபிடிப்புகள் 

மூலம் இன்று சதளிேொக அறிந்துள்வளொம் ஆனொல், இந்தக் கண்டுபிடிப்பின் 

அறிேியல் உண்கமககள முதன் முதலொகப் பதினொறொம் நூற்றொண்டில் வகொப்பர் 

நிக்கஸ், கலீலிவயொ வபொன்ற ேொனேியல் ேிஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடித்துக் 

கூறியவபொது, உலகம் ஏற்கத் தயங்கியது அறிேியல் உண்கமககள கூறியதற்கொக 

கலீலிவயொ வபொன்றேர்கள் கடுகமயொகக் கண்டிக்கப் பட்டனர் ெிகறயில் 

அகடத்துக் சகொடுகமயொகத் தண்டிக்கப்பட்டனர் ஆனொல் அவத அறிேியல் 

உண்கமககள இரண்டொயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னவர தமிழன் சதளிேொகக் 

கண்டறிந்து, ெங்கப் பொடல்களில் மிகத் சதளிேொகப் பதிவு செய்துள்ளொன் 

ெொன்றொக, இந்த உலகம் எவ்ேொறு உருேொகி நிகல சபற்றது என்பகத ேிேொிக்க 

முகனந்த ெங்கப் புலேன், 
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"செந்தீச் சுடொிய ஊழியும் - பனிசயொடு 

தண்சபயல் தழீஇய ஊழியும்" எனச் சுருக்கமொகக் கூறுகிறொன் 

சூொியனிலிருந்து சதறித்து ேிழுந்த அனற் பிழம்பொன இவ்வுலகம் சநருப்புக் 

வகொளமொக ஒரு ஊழிக்கொலம் ேொனில் சுழன்று சகொண்வடயிருந்தது பின், சேப்பம் 

குகறயவே வமற்பகுதி பனிப் படலங்களொகப் படிந்தது ஒரு ஊழிக் கொலத்துக்குப் 

பின் பனி உருகி பள்ளங்கண்டேிடம் பொய, தகரப் பகுதி தகல தூக்க, அதில் உயிர் 

ேர்க்கங்கள் அகனத்தும் ஒன்றன்பின் ஒன்றொக உருேொகி ேொழத் தகலப்பட்டன 

எனக் கூறுேதன் மூலம், உலகம் வதொன்றி நிகலசபற்ற ேரலொறு முகறப்பட 

இப்பொடலில் செொற்செட்வடொடும் சபொருட் செறிவேொடும் ேிளக்கப்படுகிறது 

பதினொறொம் நூற்றொண்டில் கண்டுபிடிக்கப் பட்ட அறிேியல் உண்கம , 

இரண்டொயிரம் ஆண்டு கட்கு முன்வப தமிழனொல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்பது 

அகனேகரயும் ேியப்பில் ஆழ்த்தும் அொிய அறிேியல் உண்கமயொகும் 

அவ்ேொவற, இவ்வுலகம் ஐம்சபரும் பூதங்கள் என்று கூறப்படும் அடிப்பகடத் 

தனிமங்களொலொனது அதொேது, நிலம், ேொனம், கொற்று, தீ, நீர் எனப்படும் 

ஐம்பூதங்களொலொனது என்பது அறிேியல் உலகம் கண்டறிந்து கூறியுள்ள 

அடிப்பகட அறிேியல் உண்கமயொகும் இகத ேிஞ்ஞொன பூர்ேமொக உலகம் 

கண்டறிந்து அறுநூறு ஆண்டுகவள ஆகின்றது ஆனொல், இவத அறிேியல் 

உண்கமகய இரண்டொ யிரம் ஆண்டுகட்கு முன்வய தமிழன் பொடல் ேொிகளொகப் 

பதிவு செய்திருக்கின்றொன் என்பகதச் ெங்கப் பொடசலொன்று, 

"மண்டிணிந்த நிலனும்  

நிலவனந்திய ேிசும்பும் 

 ேிசும்புகதேரு ேளியும்  

ேளித்தகலஇய தீயும் 

தீ முரணிய நீரும் 

என்றொங்கு ஐம்பூதத்தியற்கக" என்ற பொடல் ேொிகள் சதளிேொக எடுத்துக் கூறி 

ேிளக்குகின்றன 

இதில், இன்சனொரு ெிறப்பம்ெமும் அடங்கி யுள்ளது ஐம்பூதங்களொகிய ஐம்சபரும் 

தனிமங்களொல் (Elements) இந்நிலவுலகம் அகமந்துள்ளது என்ப வதொடு, 

இத்தனிமங்கள் எதிலிருந்து எது உருேொயின என்பதற்கொன படி நிகலககளயும் 

இப்பொடல் சதளிேொக்குகிறது 
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நிலமும், நிலத்திலிருந்து ேொனும், ேொனிலிருந்து கொற்றும், கொற்றிலிருந்து தீயும், 

தீயிலிருந்து நீரும் உருேொயின என்பகதயும் இப்பொடல் உணர்த்துகிறது 

இத்தககய அறிேியல் நுட்பச் செய்திககள தமிழன் பொடல் ேொிகளொகப் பதிவு 

செய்த இவத கொலகட்டத்தில் வேறு எந்த சமொழி இலக்கியத்தி லொேது இத்தககய 

அறிேியல் நுட்பச் செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனேொ? என வகள்ேி 

எழுப்பினொல் அதற்கு இல்கல' என்வற பதில் கூற வேண்டிய நிகலவய எங்கும் 

உள்ளது 

இவ்ேொறு, அறிேியல் நுட்பச் செய்திககள பன்சனடுங் கொலத்துக்கு முன்வப பதிவு 

செய்திருப்பது தமிழின் தனித்துேத் தன்கமயொகும் கொலப்வபொக்குக்கும் வதகேக்கு 

வமற்ப தமிழ் ேளர்ச்ெி 

கொலத்தின் வபொக்குக்கும் வதகேக்கு வமற்ப ஒரு சமொழி சநகிழ்ந்து சகொடுத்து 

தன்கனத் தகேகமத்துக் சகொண்டு ேளர வேண்டும் இது ஒரு ெிறந்த 

சமொழிக்குண்டொன அடிப்பகடப் பண்பொகும். அப்வபொதுதொன் அம்சமொழி 

என்சறன்கறக்குமொக ேொழவும் ேளமொக ேளரவும் முடியும் என்பது சமொழியியலொர் 

முடிவு 

இத்தகு வபொக்கிகனக் ககக்சகொள்ளொத எந்த சமொழியும் வதக்க நிகலக்கு ஆளொகி, 

கொலப்வபொக்கில் இயங்கும் ேல்லகமகய இழந்தனேொக இறப்கபத் துகணக் 

சகொண்டு, சமொழி ேரலொற்றில் மட்டும் இடம்பிடித்து ேொழும் நிகலகயப் 

சபறுகின்றன இவ்வுண்கமககளவய ேழக்கிழந்து வபொன லத்தீன் வபொன்ற 

புகழ்மிகு சமொழிகள் உலகுக்கு இன்று உணர்த்திக் சகொண்டிருக்கும் ேரலொற்று 

உண்கமகள் 

ஆனொல், தமிழ் சமொழி - இலக்கியத்கதப் சபொறுத்தேகர கொலப்வபொக்ககயும் 

வதகேகயயும் கருத்திற் சகொண்டு, மொற்ற திருத்தங்ககள சநகிழ்வுத் திறவனொடு 

ஏற்று, கொலத்திற்வகற்ற சமொழியொகத் தன்கனத் தகேகமத்துக் சகொள்ளத் 

தேறியவத இல்கல "பகழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் ேழுேில, கொல 

ேககயினொவன" என்பதற்சகொப்ப பகழய இலக்கிய ேடிேங்ககள ேிட்டுேிட்டுப் 

புதிய இலக்கிய ேடிேங்ககள ஏற்றும், தன்கனக் கொலத்திற் வகற்ப தகேகமத்து 

ேளமொக ேளர்ந்து ேந்தகத தமிழ் சமொழி - இலக்கிய, இலக்கண ேரலொறு இன்றும் 

பகறெொற்றிக் சகொண்டுள்ளது 

அகம் - புறம், இகம் - பரம் ஆகியது அவ்ேககயில் அகம் - புறம் எனப் பிொித்து, 

ெமுதொயத் தமிழொக மலர்ந்து மணம் வீெிக் சகொண்டிருந்த ெங்க இலக்கியம், 

ெமயங்களின் ேருககயினொல் ஏற்பட்ட ேொழ்ேியல் வபொக்குகளுக் வகற்ப 

இலக்கியம் மொற்ற திருத்தங்ககள ஏற்று தன்கன தக்கேொறு தகேகமத்துக் 
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சகொள்ளத் தேற ேில்கல அதன் ேிகளேொக கேதீக ெமய ேருகக யினொல் கெே, 

கேணே இலக்கிய ேடிேசமடுத்தது; கேதீக ெமயத்கதத் சதொடர்ந்து தமிழகம் 

ேந்த ெமண (சஜய்னம்) ெமயத் வதகேகய நிகறவும் செய்யும் சபொருட்டு ெமணப் 

பகடப்புகளொக தமிழ் இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் உருேொகி நிகல 

சபற்றன அகதத் சதொடர்ந்து தமிழகம் ேந்த சபௌத்த ெமயப் பகடப்புகளும் அதிக 

அளேில் உருேொகித் தமிழின் இலக்கிய ேளத்கதப் சபருக்கத் தேற ேில்கல 

ேடநொட்டிலிருந்து மட்டுமல்ல சேளி நொடுகளிலிருந்து ேந்த கிருத்துே ெமயச் 

ெொர்வபொடு கிருத்துே இலக்கியங்களொகவும் இஸ்லொமியம் ெொர்ந்த இஸ்லொமிய 

இலக்கியங்களொகவும் சபருமளேில் உருசேடுக்கத் தேறேில்கல 

புதுகம இலக்கிய ேடிேங்கள் 

அவதவபொன்று, ஆங்கிவலயர் ஆட்ெியின் வபொது அேர்கள் மூலம் இங்வக 

அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட நொேல் எனும் புதினப் பகடப்புகள், ெிறுககத திறனொய்வு, 

ஓரங்க நொடகம் முதலொன பல்வேறு புதுகம இலக்கிய ேடிேங்களொகத் தமிழில் 

உருேொகி நிகலசபறத் தேறேில்கல 

இவ்ேொறு ெங்ககொலச் ெமுதொயத் தமிழொக இருந்த தமிழ் கேதீக ெமய, ெமண, 

சபளத்த கிருத்துே, இஸ்லொமிய மற்றும் நவீன இலக்கியமொக உருசேடுத்து 

நிகலசபற்று ேளங்கூட்டியது 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் வபொன்வற, இன்கறய இன்றியகமயொத் 

வதகேயொன அறிேியல் ெொர் நூல்களொக - அறிேியல் இலக்கியப் பகடப்புகளொக 

உருசேடுத்து நிகலசபற்று ேருகிறது 

பழகமக்குப் பழகம - புதுகமக்குப் புதுகம 

இரண்டொயிரம் ஆண்டுகட்கு வமற்பட்ட ேரலொற்கறயுகடய ஒரு சமொழி, இன்றும் 

ேலுவேொடும் ேனப்வபொடும் பழகமக்குப் பழகம யொய், புதுகமக்குப் புதுகமயொய் 

ேிளங்குகிற சதன்றொல் அதில் முதல் நிகல சபறும் சமொழி தமிழொக, தமிழ் 

இலக்கியமொகத் தொன் இருக்கமுடியும் என்பது சமொழியியல் ேரலொற்று 

அறிஞர்களின் ஒருமித்த கருத்தொகும் 

3. அகனேரும் ஏற்கும் சபொதுகமப்பண்பு (COMMON CHARACTER) 

ெங்கத் தமிழ் இலக்கியங்களின் தனித் தன்கமகளில் ஒன்று, தனி மனித ேொழ்ேியல் 

பிரச்ெிகனககளக் கூட, ெமுதொயக் கண்வணொட்டத்தில் அலெி ஆரொய்ேதொகும் 

இதனொல், இலக்கிய நிகழ்வு களின் ெொயல் தத்தமது ேொழ்ேில் பிரதிபலிப்பதொகக் 

கருதும் ஒவ்சேொரு தமிழனும் அவ்ேிலக்கியப் பகடப்புத் தன்கனச் ெொர்ந்ததொகவே 

எண்ணி மகிழ்கிறொன் இதனொல் ஒரு குறிப்பிட்ட ெொரொர் அல்லது பகுதியினர் என்ற 
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வபச்சுக்வக இடமில்லொமற் வபொகிறது அகனத்துத் தரப்பினரும் தங்ககளச் ெொர்ந்த 

இலக்கியப் பகடப்பொக அகமேதன் மூலம் அகனேரும் ஏற்கும் சபொதுகமப் பண்பு 

கடய பகடப்புகளொக உலகு முன் கொட்ெியளிக்கின்றன. செம்சமொழி - உள்ளும் 

புறமும் இதற்கு ஏற்றசதொரு எடுத்துக்கொட்டொக திருேள்ளுேர் பகடத்தளித்த 

திருக்குறள் அற நூகலக் கூறலொம் 

திருக்குறளுக்கு உலகப் சபொதுமகற என்ற மற்சறொரு சபயரும் உண்டு நொடு , 

சமொழி, இனம், ெமயம் அகனத்தும் கடந்த நிகலயில் மனித குல நலன்ககள 

மட்டும் கருத்திற் சகொண்டு பகடக்கப் பட்ட நீதிக்களஞ்ெியம் திருக்குறள் 

ேள்ளுேொின் சபொதுகமப் பண்கப வபொற்றமுகனந்த தமிழ்ப் புலேர் ஒருேர் 

"ெமயக் கணக்கர் மதிேழி கூறொது 

உலகியல் கூறி சபொருளிதுசேன்ற" குறள் எனப் வபொற்றியிருப்பது தமிழ்ப் 

பகடப்பொன ேள்ளுேத்தின் சபொதுகமப் பண்கபப் வபொற்றுேதொய் உள்ளது 

தமிழில் உருேொக்கப்பட்ட முதல் கொப்பியம் என்ற சபருகமக்குொியது 

ெிலப்பதிகொரம்' ஐம்சபருங் கொப்பியங்களுள் தகலயொயதொன ெிலப்பதிகொரம் வெர 

வெொழ, பொண்டியர் ஆண்ட மூன்று நொடுககளயும் ஒன்றிகணத்த கொப்பியமொகும் 

மூவேந்தர் நொடுகளின் ஆளுககக்குட்பட்ட இம்மூன்று நொடுகளில் தமிவழ ேழங்கிய 

வபொதிலும் ஆட்ெிகளொல் பிொிக்கப்பட்டு ேொழ்ந்த தமிழர்களின் சமொழி, ககல, 

பண்பொடு, இலக்கியம் ஆகியேற்கற ஒட்டுசமொத்தமொக உலகு பொர்க்கும் ேண்ணம் 

தமிழ் இனத்தின் சபொதுகம உணர்கே, இன, ெமய நல்லிணக்கத்கத ஊக்கும் 

ேககயில் வெொழநொட்டுக் கொேிொிப்பூம்பட்டினத்தில் பிறந்த கண்ணகி, 

வகொேலவனொடு மதுகரக்குச் சென்று அங்வக கணேகன பலி சகொடுத்து, வெரநொடு 

சென்று ேிண்ணுலகு சென்றதொகக் ககதயகமத்து 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் இதற்கு ஏற்றசதொரு எடுத்துக்கொட்டொக 

திருேள்ளுேர் பகடத்தளித்த திருக்குறள் அற நூகலக் கூறலொம் 

திருக்குறளுக்கு உலகப் சபொதுமகற என்ற மற்சறொரு சபயரும் உண்டு நொடு , 

சமொழி, இனம், ெமயம் அகனத்தும் கடந்த நிகலயில் மனித குல நலன்ககள 

மட்டும் கருத்திற் சகொண்டு பகடக்கப் பட்ட நீதிக்களஞ்ெியம் திருக்குறள் 

ேள்ளுேொின் சபொதுகமப் பண்கப வபொற்றமுகனந்த தமிழ்ப் புலேர் ஒருேர் 

"ெமயக் கணக்கர் மதிேழி கூறொது 

உலகியல் கூறி சபொருளிதுசேன்ற" குறள் எனப் வபொற்றியிருப்பது தமிழ்ப் 

பகடப்பொன ேள்ளுேத்தின் சபொதுகமப் பண்கபப் வபொற்றுேதொய் உள்ளது 
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தமிழில் உருேொக்கப்பட்ட முதல் கொப்பியம் என்ற சபருகமக்குொியது 

ெிலப்பதிகொரம்' ஐம்சபருங் கொப்பியங்களுள் தகலயொயதொன ெிலப்பதிகொரம் வெர 

வெொழ, பொண்டியர் ஆண்ட மூன்று நொடுககளயும் ஒன்றிகணத்த கொப்பியமொகும் 

மூவேந்தர் நொடுகளின் ஆளுககக்குட்பட்ட இம்மூன்று நொடுகளில் தமிவழ ேழங்கிய 

வபொதிலும் ஆட்ெிகளொல் பிொிக்கப்பட்டு ேொழ்ந்த தமிழர்களின் சமொழி, ககல, 

பண்பொடு, இலக்கியம் ஆகியேற்கற ஒட்டுசமொத்தமொக உலகு பொர்க்கும் ேண்ணம் 

தமிழ் இனத்தின் சபொதுகம உணர்கே, இன, ெமய நல்லிணக்கத்கத ஊக்கும் 

ேககயில் வெொழநொட்டுக் கொேிொிப்பூம்பட்டினத்தில் பிறந்த கண்ணகி, 

வகொேலவனொடு மதுகரக்குச் சென்று அங்வக கணேகன பலி சகொடுத்து, வெரநொடு 

சென்று ேிண்ணுலகு சென்றதொகக் ககதயகமத்து 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் பிளவுபட்டுக் கிடந்த வெர, வெொழ, பொண்டிய 

நொடுககள ஒன்றிகணத்ததன் மூலம் தமிழ் இனத்கதவய ஒன்றிகணத்து, 

சபொதுகமப்பண்கப ஊக்குேிக்கும் ேககயில் பகடக்கப்பட்ட முதல் தமிழ்க் 

கொப்பியம் ெிலப்பதிகொரமொகும் 

4. நடுவுநிகலகம (NEUTRALITY) 

ெங்க இலக்கியப் பகடப்புகள் ெமயச் ெொர்பற்றகே களொகும் ெங்க கொலத்தில் ேட 

நொட்டுச் ெமயங்கள் தமிழ்நொட்டில் கொல் பதிக்க முகனந்தன அதற்கு முந்கதய 

கொலகட்டம் ெமயத் தொக்கம் என்பது அறவே இல்லொத கொலமொகும் அக்கொல 

கட்டத்தில் ேொழ்ந்த தமிழன் இயற்ககவயொடு இகயந்து ேொழ்ந்து ேந்த கொலமொகும் 

அதன் பின்னர் இருந்த ெங்ககொல இலக்கியங்கள் பலவும் ெமுதொய வநொக்கில் 

எழுந்தகே யொகும் மனித குலத்கத நடுவு நிகலகமவயொடு அலசும் இலக்கியப் 

பகடப்புகளொகும். எந்த ஒரு தனிப்பட்ட பிொிகேவயொ ேகுப்கபவயொ அல்லது ெமயச் 

ெொர்வபொடுக்கூடிய பகடப்புகளொக உருேொக்கேில்கல இந்தச் ெமுதொயப் 

வபருண்கமகய கீழ்க்கண்ட ெங்கப் பொடல் திட்பநுட்பமொக உணர்த்துகிறது 

யொயும் யொயும் யொரொகியவரொ எந்கதயும் நுந்கதயும் எம்முகறக் வகளிர் செம்புலப் 

சபயல் நீர்வபொல 

அன்புகட சநஞ்ெந்தொங் கலந்தனவே" என்பது ெங்கப் பொடல் ேொிகள் 

களவுமுகறயில் கொதலித்து கற்பியல் முகறயில் திருமணம் செய்து சகொண்ட 

கொதலன் - கொதலியொகிய கணேனும் மகனேியும் திருமணத்திற்குப் பிறகு 

தனிகமயில் தங்கள் கடந்த கொல கொதல் ேொழ்கே நிகனவு கூர்ந்த நிகலயில் 

ஒருேகரப் பொர்த்து இன்சனொருேர் ேியப்புற்ற நிகலயில், 
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"உங்ககளப் சபற்ற தொய் யொர் என்று எனக்குத் சதொியொது, என்கனப் சபற்ற தொய் 

யொர் என்று உங்களுக்குத் சதொியொது; உங்கள் தந்கதயும் என் தந்கதயும் எந்த 

ேககயில் உறவுகடவயொவரொ? நமக்குத் சதொியொது ேொனிலிருந்து செம்மண் 

நிலத்தில் ேிழும் மகழநீர் செந்நிறத்கதப் சபறுேது வபொல், அன்புள்ள நம் 

சநஞ்ெங்கள் ஒன்வறொசடொன்று கலந்து ஒன்றிேிட்டன" என ேியந்து வபசுேது 

வபொல் அகமந்துள்ள இப்பொடல் மூலம் இருமனம் ஒத்து ஒரு மனமொகும் 

கொதலர்களின் மனநிகலகய மட்டும் இப்பொடல் ெித்தொிக்கேில்கல ெொதி, ெமயம், 

இன, ேகுப்புப் பிொிவு ஏதுமில்லொது, மனிதன் - தமிழன் - தமிழச்ெி என்ற 

உறவுகளுக்கு வமல் மற்ற வேறுபொடு கற்பிக்கும் எந்த உறவுக்கும் இடமில்கல 

என்பகதத் திட்டேட்டமொகக் கூறத் தயங்கேில்கல இப்பொடகல இயற்றிய 

புலேன் கூட தன் சபயகர சேளிப்படுத்த ேிரும்பேில்கல அப்சபயர் மூலம் 

இப்புலேன் இன்ன குலம், இன்ன வகொத்திரம் அல்லது பிொிகேச் வெர்ந்தேன் என 

யொரும் கருதி ேிடக்கூடொது என்பதற்கொக இேர் சபயகர செம்புலப் சபயல்நீரொர் 

என்று அேர் சுட்டிய உேகமயின் சபயரொவலவய அேர் அகழக்கப்படுகிறொர் 

இதிலிருந்து ெங்க கொல இலக்கியங்கள் எந்தசேொரு செய்திகயயும் நடுவு 

நிகலகமயில் ேிேொதிப்பகதவய தன் உயிர் மூச்சுக் சகொள்ககயொகக் 

சகொண்டிருந்தன என்பது மிகத் சதளிேொகத் சதொியேருகிறது 

தமிழக எந்த உறவுக்கு எச்ெொர்புமின்றி உலகியகல நடுவுநிகலகமயில் அலெி 

ஆரொயும் வபொக்வக ெங்க கொலத்தில் அரவெொச்ெி ேந்த உணர்வு என்பகத இன்றும் 

உணர்த்திக் சகொண்டிருக்கும் ெங்ககொலப் பகடப்பு திருக் குறளொகும் அதனொல் தொன் 

அகனத்து வேறுபொட் டுணர்வுக்கு அப்பொற்பட்ட நிகலயில் திருக்குறகள 

இன்கறக்கு உலகின் எழுத்வதொேியம் என்ற அளேில் அணுகுகின்றனர் ஆல்பர்ட் 

ஸ்கேட்ெர், ஏொியல் வபொன்ற வமனொட்டறிஞர்கள் திருக்குறகள உலக மக்களின் 

ஒவர மகற நூல்' என்று கூறி ேியக்கிறொர்கள் என்றொல் அதற்கு அடிப்பகடக் 

கொரணம், அகனத்து வேறுபொட்டுணர்வுகட்கும் அப்பொற்பட்ட நிகலயில் 

மனிதகுலத்கத மட்டும் மனதிற் சகொண்டு நடு நிகலகமயில் சநறி ேகுத்துச் 

செொல்ேதுதொன் 

5. தொய்கமத் தன்கம (PARENTAL KINGSHIP) 

ஒரு சமொழி செம்சமொழியொக இருக்க வேண்டு சமன்றொல் அது பல சமொழிகளின் 

உருேொக்கத்துக்குத் தொயொக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது மற்சறொரு அடிப்பகட 

அம்ெமொகும் 

ேடபுலத்தின் மகலேொழ் மக்களொல் வபெப்படும் பிரொகுயி சமொழி முதல் 

இந்தியொேின் சதன்வகொடி வகரளம் ேகர சுமொர் 42 சமொழிகளுக்கு இன்றும் 
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தொயொகத் திகழும் ெிறப்புமிகு தகுதி தமிழுக்கு உண்டு என்பது கொல்டுசேல் வபொன்ற 

சமொழியியல் ேல்லுநர்களின் ஆய்வு முடிேொகும் 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 'வபபல் டேர்' உணர்த்தும் உண்கம 

உலக சமொழிகள் அகனத்துக்கும் ஏவதொ ஒரு சமொழி முதன் சமொழியொக இருந்து, 

அதனின்றும் கிகளத்துப் பரேிய சமொழிகளொகப் பிறசமொழிகள் இருக்க வேண்டும் 

என்ற பலமொன அனுமொனம் சமொழியியல் ஆய்ேொளர்களிடம் கொலங்கொலமொக 

இருந்து ேருகிறது இக்கருத்துக்கு எல்லொ ேககயிலும் ஆக்கம் தரும் ேககயில் 

ேிேிலியத்தில் வபபல் டேர்' பற்றிய செய்தி அகமந்துள்ளது என்பது இங்குக் 

கேனித்தற்குொியதொகும் ஒரு மூல சமொழியிலிருந்து பல சமொழிகள் கிகளத்துப் 

படர்ந்தன என்பகத இந்நிகழ்வு உறுதிப்படுத்துகிறது 

சதொடக்கக கொலத்தில் மக்கள் அகனேரும் ஒவர சமொழி வபெி ேந்தனர் அேர்கள் 

அகனேரும் ஒவர கூட்டமொக ஒருங்கிகணந்து ஒற்றுகமயொக ெீரும் ெிறப்புமொக 

ேொழ்ந்து ேந்தனர் 

இகறேனின் அற்புதப் பகடப்புககள கண்டு ேியந்து நின்ற அம்மக்கள், 

அவ்ேிகறேகன வநொில் கொணேிரும்பி, ேொனத்கத வநொக்கி ஒரு மொசபரும் 

வகொபுரத்கத எழுப்பலொயினர் 

மக்கள் எல்வலொரும் ஒவர சமொழி வபெியதொல் எல்வலொரும் ஒத்த உணர்வும் 

ெிந்தகனயும் உகடயேர்களொக மிகுந்த ஒற்றுகமயுடன் உகழத்து வகொபுரத்கத மிக 

உயரமொக ேிகரந்து எழுப்பினர் வகொபுரமும் ேிண்கண வநொக்கி வேகமொக ேளர்ந்து 

ேந்தது இகறச் ெேொலொன இச்செயல் இகறேனுக்குச் ெினமுண்டொக்கியது 

எல்வலொரும் ஒவர சமொழி வபசுேதொல் தொவன அகனேரும் ஒன்றிகணந்து 

இகறேனுக்வக ெேொல் 

ேிடும் ேககயில் இகே அேகன வநொக்கி வகொபுரம் எழுப்ப முடிந்தது என்று 

கருதிய கடவுள், அேர்கள் அகனேரும் வபெி ேந்த ஒவர சமொழிகய மறக்கவும் 

ஒவ்சேொரு பகுதியினரும் சேவ்வேறு சமொழிகயப் வபவும் செய்தொர் ஒத்த 

உணர்வேொடு ஒன்றிகணந்து ஒவர சமொழி வபெி ஒற்றுகமயொகப் வபபல் வகொபுரம் 

எழுப்பிக் சகொண்டிருந்த மக்கள் திடீசரன சேவ்வேறு புதிய சமொழிககளப் 

வபெலொயினர் ஒருேர் வபெியசமொழி மற்றேர்க்குப் புொியேில்கல இதனொல் குழப்பம் 

ஏற்பட்டது ெண்கட , ெச்ெரவு எங்கும் தகல தூக்கியது அதுேகர ஒன்றுபட்டு 

ஒழுங்கொக வபபல் வகொபுரம் எழுப்பும் பணிக்குத் திடீசரன குந்தகம் ேிகளந்தது 

ஒருேர் வபெிய சமொழி மற்றேர்க்குப் புொியொததொல் ஒருேருக்சகொருேர் ெச்ெரேிட்டு 

ெண்கடயிட்டுக் சகொண்டனர் இதனொல், ஒற்றுகம குகலய ஒவ்சேொரு சமொழி 
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வபெியேரும் தனித்தனிவய பிொிந்து சென்று ேொழமுற்பட்டனர் இவ்ேொறு அேர்கள் 

வபெிய சமொழிகளின் சமொத்த எண்ணிக்கக எழுபத்தியிரண்டு எனக் கூறப்படுகிறது 

இந்த சமொழிகள் அகனத்துக்கும் மூலமொக தம் மக்களொல் முதலில் வபெப்பட்ட அந்த 

ஒவர சமொழியின் செொற்களும் ஒலிகளும் ஏவதொ ஒரு ேககயில் இந்த எழுபத்திரண்டு 

சமொழிகளிலும் ேிரேியிருந்தன அந்த மூலசமொழி குமொிக் கண்டத்தில் ேொழ்ந்த ஆதி 

பிதொ ஆதொம் ேழி ேந்த ேம்ெொ ேழியினரொக இருக்கலொம் அேர்கள் வபெிய ஒவர 

மூல சமொழி தமிழொக இருக்கலொம் அதனொல் தொன் ஆெிய, ஆஃப்ொிக்க சமொழிகளில் 

தமிழ்ச் செொற்களும் ஒலிகளும் மிகுதியும் கலந்துள்ளன என சமொழியில் 

ஆய்ேொளர்கள் அனுமொனிக்கிறொர்கள் 

எப்படிவயொ, உலக சமொழிகளில் மிகத் சதொன்கம சமொழியொகத் தமிழ் இருந்தது 

என்பது பண்கட இலக்கிய செய்திகளொலும் சமொழியியல் ஆய்ேொளர்களின் 

அனுமொனங்களொலும் உறுதி செய்யப்பட்டு ேருகிறது கடற்பிளேொல் ெிகதந்த 

குமொிக்கண்டம் 

குமொிக்கண்டம் கடற்பிளேொல் (Rift) பல்வேறு பகுதிகளொக பிளவுபட்டு ஒதுங்கிச் 

சென்றவபொது அந்தந்த நிலப்பகுதிகளில் ேொழ வநர்ந்த மக்கள் அவ்ேக் கொலச் 

சூழலுக்வகற்ப தங்கள் சமொழியில் ஒலிகயயும் ஒலி உணர்த்தும் சபொருகளயும் 

அகமத்துக்சகொள்ள, அேரேர் வபொக்கிற்வகற்ப சமொழியும் ேளர்ந்து ேளம் சபற்றது 

என்பது சமொழி ேரலொறு உணர்த்தும் உண்கமயொகும் 

மனித குலத்துக்கு ஆதிபிதொ ஆதொம் என்பது எவ்ேளவு உண்கமவயொ அவ்ேளவு 

உண்கம உலக சமொழிகளுக்சகல்லொம் ஆதித தொயொக, ஆதொம் வபெிய தமிழ் சமொழி 

இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதுமொகும் ஹரப்பொ, சமொகஞ்வெொதவரொேில் தமிழ் 

இந்தியொகேப் சபொறுத்தேகர ஆஃப்கொனிஸ் தொன் முதல் குமொி எல்கல 

ேகரயுள்ள சமொழிகளில் அங்குமிங்குமொக தமிழ் செல்ேொக்கு இருந்வத ேருகிறது 

இன்னும் செொல்லப்வபொனொல், ஹரப்பொ - சமொகஞ் வெொதவரொ பகுதிகளில் 

ேழங்கிேந்த பண்கடய சமொழி தமிழொகத்தொன் இருக்க முடியும் என சமொழியியல் 

ஆய்ேொளர்களும், புகதசபொருள் ஆய்ேொளர்களும் கண்டறிந்து கூறியுள்ளனர் 

அப்பகுதிகளில் கிகடத்த எழுத்து முத்திகரகளில் கொணப்பட்ட ஒலிக்குறியீடுககள 

அறிேியல் அடிப் பகடயில் முகனப்புடன் ஆய்ந்த ஃபின்னிஷ் ஆய்ேொளர்கள் 

அவ்சேொலிக் குறியீடுகள் அகனத்தும் தமிகழச் ெொர்ந்வத உள்ளன என்பகதக் 

கண்டறிந்து கூறி உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் இகத யுசனஸ்வகொ கூொியர்' ெர்ேவதெ 

மொத இதழ் சமொகஞ்வெொதவரொ, ஹரப்பொ ெிறப்பிதழ் மூலம் ஆதரப்பூர்ேமொக 

சேளிப்படுத்தியுள்ளது 
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ெொன்றொக, ஹரப்பொ - சமொகஞ்வெொதவரொ பகுதி மக்கள் உயர் ெின்னமொக புலி 

இலச்ெிகனகயப் பயன்படுத்தி ேந்ததொகத் சதொிகிறது புலிச் ெின்னம் பிற்கொலத்தில் 

வெொழப் வபரரெர்களின் அரசுச் ெின்னமொகக் ககயொளப்பட்டு ேந்தது சேளிநொடு 

களிலிருந்து வெொழநொட்டுத் துகறமுகங்கள் ேழியொக ேந்து வெரும் சபொருட்களின் 

சபொதியின் மீது புலிச் ெின்ன முத்திகரயிட்டு அனுப்புேது ேழக்கம் அவ்ேொவற, 

வெொழநொட்டுத் துகறமுகங்களிலிருந்து ஏவதனும் சபொருள் கப்பல் ேழி 

சேளிநொட்டுக்கு அனுப்பும் வபொதும் புலிச் ெின்னம் சபொறித்வத அனுப்புேது 

ேழக்கம் என்பகத புலி சபொறித்துப் புறம் வபொக்கி' என்ற பட்டினப்பொகலப் பொடல் 

ேொிகள் ேொயிலொக அறிந்துணரமுடிகிறது ஆஃப்ொிக்க சமொழிகளில் தமிழ் 

இந்திய, ஆெிய சமொழிகள் மட்டுமல்ல, ஆஃப்ொிக்க சமொழிகள் பலேற்றிலும் 

தமிழ்ச்ெொயல் வநொிகடயொகவும் மகறமுகமொகவும் படிந்திருப்பகத அவ்ேப்பகுதி 

சமொழியியல் ஆய்ேொளர்கள் கண்டறிந்து கூறியுள்ளனர் ஆெிய, ஆஃப்ொிக்க 

சமொழிகளன்னியில் 

- III 

ஐவரொப்பிய சமொழிகளில் தமிழ் வேர்ச் செொற்கள் பல இடம்சபற்றுள்ளகத சமொழி 

ஞொயிறு வதேவநயப் பொேொணர், ஞொனகிொி நொடொர், ெொத்தூர் வெகரன் வபொன்ற பலர் 

ெிறப்பொக எடுத்துக் கொட்டியுள்ளனர் 

ெில ஆண்டுகட்கு முன்பு, ஆஃப்ொிக்கொேில் உள்ள செனகல் நொட்டுக் குடியரசுத் 

தகலேர் டொக்டர் ஃசபடொிக் செங்கொர் என்பேர் - இேர் மொசபரும் புரட்ெிக் 

கேிஞரும் சமொழியியலொரும் கூட - இந்தியொவேொடு செய்து சகொண்ட ஒப்பந்த 

சமொன்றில் ககசயழுத்திட புதுதில்லி ேந்தொர் ேந்தேர், தமிழ் நொட்டிற்கும் ேந்தொர் 

ஆளுநர் மொளிககயில் தங்யிருந்த அேர் தமிழறிஞர்ககளப் பொர்த்து வபெ 

ேிரும்புேதொக ேிருப்பம் சதொிேிக்கவே, ெில தமிழறிஞர்கள் ஆளுநரொல் 

அகழக்கப்பட்டனர் பன்சமொழிப் புலேர் அப்பொதுகரயொர், ேொகீெ கலொநிதி கிேொ 

ஜகந்நொதன் வபொன்றேர்கவளொடு யுசனஸ்வகொ கூொியர் ' ெர்ேவதெ இதழின் 

ஆெிொியர் என்ற முகறயில் நொனும் அகழக்கப்பட்டிருந்வதன் அேர் எங்ககளப் 

பொர்த்தவபொது அேர் அகடந்த மகிழ்ச்ெிக்கு அளவே இல்கல தன் இனத்வதொடும் 

தன் தொய்சமொழிவயொடும் மிக சநருக்கமொன தமிழ் சமொழி, தமிழின மூதொகதயொின் 

ேழித்வதொன்றல்ககள வநொில் கண்டு அளேளொேவே தமிழ்நொடு ேந்திருப்ப தொகக் 

கூறியவபொது அேர் கண்கள் உணர்ச்ெி மிகுதியொல் பனித்துேிட்டகதப் பொர்க்க 

முடிந்தது தங்கள் செனகல் சமொழிக்கும் தமிழுக்கும் இகடவய சநருங்கிய உறவு 

இருப்பகத ஒரு சமொழியியலொளர் என்ற முகறயில் நன்கு அறிந்திருப்பதொகவும் 
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கூறினொர் செனகல் சமொழி மட்டுமல்லொது மற்கறய ஆஃப்ொிக்க சமொழிகளும் கூட 

தமிழ் சமொழிவயொடு சநருக்கம் சகொண்டிருப்பகத கொணும் வபொது தமிழ் அல்லது 

தமிழ் வபொன்ற ஒரு மூல சமொழியிலிருந்து கிகளத்து ேளர்ந்த தனி சமொழிவய 

செனகல் சமொழி என்பகத நன்கு உணர்ந்திருப்பதொகவும் கூறி மகிழ்ந்தொர் 

இதிலிருந்து தமிழ் சமொழியின் தொய்கமத் தன்கமகய மிக நன்றொக அறிந்து 

சகொள்ளலொம் 

செனகல் வபொன்ற ஆஃப்ொிக்க சமொழிகளில் மட்டுமல்ல, ஜப்பொனியம் வபொன்ற 

ஆெிய நொட்டு சமொழிகளுக்கும் தமிழின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளேில் 

இருந்து ேருேகத சமொழியியல் ஆய்ேொளர்கள் தக்க ஆதொரத்துடன் சமய்ப்பித்து 

ேருகிறொர்கள் கிழக்கொெிய நொடுகளில் தமிழ்த்தொக்கம் 

சமொழியியலில் மட்டுமல்லொது ககல, பண் பொட்டுப் வபொக்குகளிலும் பழக்க 

ேழக்கங்களிலும் நகடயுகட பொேகனகளிலும் கூட தமிவழொடும் தமிழ் 

இனத்வதொடும் ஜப்பொனியருக்கு சநருங்கிய சதொடர்பு இருப்பது பன்னொட்டு 

மொநொடுகளில் அவ்ேப்வபொது சேளிப்படுத்தப்பட்டு ேருேகதப் பரேலொகக் கொண 

முடிகிறது 

இதன் ேிகளேொகவே சென்கனயில் ஆெிய ேியல் அகமப்பு சபருஞ்செலேில் 

அரசு உதேிவயொடு ஜப்பொனியரொல் உருேொக்கப்பட்டு திறம்பட இயங்கி ேருகிறது 

இதற்குப் சபருமளேில் நிதியுதேியும் பிற உதேிகளும் ேழங்கி ேருபேர்கள் 

ஜப்பொனியர் களொேர் தங்கள் இனமும் சமொழியும் தமிழகத்வதொடு எல்லொ 

ேககயிலும் சதொடக்க முதவல இகணப்பும் பிகணப்பும் சகொண்டிருப்பதொக 

அேர்கள் நம்புேவத இதற்கு அடிப்பகடக் கொரணமொகும் ஜப்பொனிய 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 

சமொழிக்கும் தமிழ் சமொழிக்குமுள்ள உறவுககளயும் ஜப்பொனிய சமொழியின் வதொற்ற 

ேளர்ச்ெிக்கு தமிழ் ேழங்கியுள்ள பங்களிப்புககளயும் பற்றிய ஆய்வுகள் ெிறப்பொக 

நடந்துள்ளன இன்றும் முகனப்வபொடு வமற்சகொள்ளப்பட்டு ேருகின்றன 

தமிழுக்கும் பிறசமொழிகளுக்கும் உள்ள உறகே, குறிப்பொக தமிழுக்கும் இந்திய 

சமொழிகளுக்கும் அதிலும் குறிப்பொக தமிழுக்கும் திரொேிட சமொழி களுக்குமுள்ள 

சதொடர்கப சமொழியியல் அடிப் பகடயில் நீண்ட கொலம் ஆய்வு செய்த கொல்டுசேல் 

சபருமகனொர், தன் ஆய்வுககள திரொேிட சமொழிகளின் ஒப்பிலக்க ணம் 

(Comparative study of Dravidian Languages) எனும் சபயொில் அொிய 

சமொழியியல் ஆய்வு நூசலொன்கற எழுதியுள்ளொர் அதில் இந்திய சமொழிகளில் 

குறிப்பொக கன்னடம், சதலுங்கு, மகலயொள சமொழிகவளொடு தமிழுக்குள்ள உறவு 
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ககளயும் இம்மூன்று சமொழிகளுக்கும் தமிழ் எவ்ேொறு தொயொக அகமந்துள்ளது 

என்பகதயும் அகெக்க முடியொத ஆதொரங்கவளொடு நிறுேிக்கொட்டி உள்ளொர் 

உலகின் புகழ் சபற்ற சமொழியியல் ஆய்ேொள ரொகவும் அறிேியல் 

அடிப்பகடயிலொன சமொழியியல் துகறயின் தந்கதயொகவும் வபொற்றப்படும் டொக்டர் 

எமிவனொ அேர்கள் உலக சமொழிகளிவல எல்லொ சமொழிகளுக்கும் தொயொக ேிளங்கும் 

சபருகம தமிழ் சமொழிக்கு மட்டுவம உொிய தனிப்சபரும் ெிறப்பொகும் எனக் 

கூறியிருப்பது தமிழின் தொய்கமத் (Parentalkingship) தன்கமக்குக் கிகடத்த 

மிகப்சபரும் ெிறப்பொகும் என்பதில் ெிறிதும் ஐயமில்கல 

6. பண்பொடு, ககல பட்டறிவு சேளிப்பொடு 

தொன் எழுதப்பட்ட கொலம் எதுவேொ அக்கொலத்தின் வபொக்கக முழுகமயொக 

உணர்த்தும் இலக்கியவம தகலெிறந்த இலக்கியமொகத் திறனொய் ேொளர்களொல் 

அங்கீகொிக்கப்படும் அவ்ேொவற, தன் கொலத்கதத் திறம்பட ககதக் கருேின் மூலவமொ 

பொத்திரங்கள் ேொயிலொகவேொ முழுகமயொகச் ெித்தொிக்கும் ஆெிொியவன தகலெிறந்த 

எழுத்தொளர்' எனும் தகுதிப்பொட்டிகனப் சபறேியலும் 

ேொழ்க்கக நிகழ்வுகளிலிருந்து உருேொக்கப்படும் இலக்கியவம ேொழக் கற்றுத் தரும் 

ஆெொனொகவும் அகமய வேண்டும் 

கொலக் கண்ணொடி 

இந்தக் கருதுவகொள்களின் அடிப்பகடயில் ஆரொயும் வபொது ெங்க இலக்கியம், 

ெமுதொய ேொழ்ேின் திறந்த புத்தகம் என்வற கூறலொம் ெங்கப் பகடப்புகளில் 

ககேக்குதேொத கற்பகனகள் ஏதுமில்லொமலும் ேொழ்க்ககப் வபொக்குககள 

பகட்டில்லொமலும், உள்ளது உள்ளேொவற ெித்தொிக்கும் கொலக்கண்ணொடிகளொக 

ேிளங்குகின்றன எனலொம் சுருங்கச் செொன்னொல் ெங்கப் பகடப்புகளில் 

சேளிப்படுத்தப்படும் அக, புற ேொழ்வு நிகழ்வுகள் அகனத்துவம முழுக்க முழுக்க 

பட்டறிேின் சேளிப்பொடுகளொகவே ேிளங்குேகத அறிந்திடலொம் அேற்றில் ஒரு 

அம்பு ஏழு மரங்ககள சேட்டி வீழ்த்தியது என்ற ேிந்கத நிகழ்கேவயொ 'உேககப் 

பொயொகச் சுருட்டிக் சகொண்டு கடலுள் ஓடி ஒளிந்தொன் என்ற அதீதக் கற்பகனக் 

கொட்ெிககளவயொ கொணவே முடியொது. ெங்க இலக்கியத்துள் ெித்தொிக்கப் 

52 படும் நிகழ்வுகள் அகனத்தும் பட்டறிேின் சேளிப் பொடுகளொகவே 

அகமந்திருப்பது அேற்றின் தனிச் ெிறப்பொகும் 

அது மட்டுமல்ல, ெங்க இலக்கியங்கள் ேொயிலொக அன்கறய ெமுதொயநிகல 

எவ்ேககப் வபொக்குகடயதொக அகமந்திருந்தது அன்கறய மக்கள் மனம் 

எத்தககயதொக இருந்தது. அன்கறய மக்களின் ககலயுணர்வு எவ்ேககயினேொக 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 
 

இருந்தன, மக்கள் அன்றொட ேொழ்ேில் அகத்திலும் புறத்திலும் வபணி நடந்த 

பண்பொட்டு உணர்வுகளும் செயல் பொடுகளும் எத்தககயதொயிருந்தன என்பகத 

உள்ளது உள்ளபடி உணர்த்தும் பகடப்புகளொகவே இருந்தன 

இதகனச் ெங்க இலக்கியப் பொடல்களில் மட்டு மல்லொது, ெங்கத்கதத் சதொடர்ந்து 

பகடக்கப்பட்ட முதல் தமிழ்க்கொப்பியமொன ெிலப்பதிகொரத்தின் மூலமும் 

மிகத்சதளிேொக அறிந்துணர்ந்து மகிழலொம் இளங்வகொ ஒன்றிகணத்த தமிழகம் 

வெர, வெொழ, பொண்டிய மன்னரொட்ெிக்கு உட்பட்டிருந்த அன்கறயத் தமிழகம் ஒவர 

சமொழி வபசும் தமிழ் இனம் ஒவர இனமொக இருந்தும் மூன்று நொடுகளொகப் 

பிளவுபட்டு ேொழ்ேகத அன்கறய மக்கள் ேிரும்பேில்கல ஒவர சமொழி, ஒவர 

இனம், ஒவர ககல, பண்பொடு என இருந்தும் மூவேந்தர்களின் வபொக்கொல் மூன்று 

நொடுகளொகப் பிளவுண்டு, ஒருேவரொசடொருேர் பகககம பொரொட்டி ேொழ வேண்டுமொ 

என்ற நல்லுணர்வு மக்கள் மத்தியில் நிலேி ேந்தகத ஒரு கொப்பியத்தின் மூலம் 

சேளிப் படுத்த இளங்வகொ ேிகழந்ததன் ேிகளவுதொன் வெொழ நொட்டில் பிறந்த 

கண்ணகி, பொண்டிய நொட்டில் 

கணேகன பறிசகொடுத்து, வெர நொடு சென்று ேிண்ணுலகு அகடந்தது மூவேந்தர் 

ஆண்ட மூன்று நொடுகளில் ககத நடந்ததொகக் கூறி மூன்று நொடுககளயும் அதில் 

ேொழும் தமிழர்கள் அகன ேகரயும் ஒன்றிகணத்து ஒவர குரலில் வபெ கேக்கிறொர் 

இதன் மூலம் வெர, வெொழ, பொண்டிய நொடுகளில் ேொழ்ந்த தமிழ் மக்களின் ஒட்டு 

சமொத்தக் ககல, பண்பொட்டுச் செய்திகள் ஒருமுகப்படுத்தப் பட்டகேகளொக 

இளங்வகொேொல் ெித்தொிக்கப்படு கின்றன இயல், இகெ, நொடகக் கொப்பியமொக 

அகமந்திருப்பதொல் அன்கறய ககலகளின் பல்வேறு ேககககளயும் 

ேடிேங்ககளயும் நம்மொல் அறிந்து இன்புற முடிகிறது மக்ககளப் பண்படுத்தி ேந்த 

பண்பொட்டுக் கூறுககளசயல்லொம் திட்ப நுட்பத் துடன் அறிந்தின் புற முடிகிறது 

அேற்கற எல்லொம் திறம்பட எடுத்தியம்பும் ேண்ணம் பல்வேறு ேககயொன 

இலக்கிய உத்திககளப் பொங்குறப் பயன்படுத்தி சேற்றியகடந்துள்ளொர் இளங்வகொ 

ேடிகள் 

ெமய நல்லிணக்கம் 

தமிழகத்தில் ேடபுல ெமயங்கள் யொவும் ஒன்றன் பின் ஒன்றொக ேந்து கொல் பதித்து, 

தங்கள் பிரச்ெொரங் ககள ேலுவேொடு நடத்த முற்பட்ட கொலமும் கூட ெமுதொய 

வநொக்வகொடு அகம் - புறம் என ேொழ்ந்த தமிழ் மக்ககள இகம் - பரம் என ேொழத் 

தூண்டிய கொலகட்டமும் கூட இக்கொல கட்டத்தில் அழுந்தக் கொலூன்ற முயன்ற 

ெமயங்கள் ஒருபுறம், ெமயப் வபொக்குகளுக்வகொ, ெமயங்கள் உணர்த்த முற்பட்ட 

ெமயப்பற்று, ெமய வேற்றுகம உணர்வுகட்கு 
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அப்பொற்பட்ட மனநிகலவயொடு ெமயப் சபொகற வயொடு நல்லிணக்க உணர்வு 

சபொங்க ேொழ்ந்த ெொன்றொண்கமககளயும் ெிறப்புற ேிளக்கி, வேற்றுகம களுள் 

ஒற்றுகம கண்டு ேொழும் ெமுதொய, ெமய நல்லிணக்க உணர்வூட்டும் உன்னத 

ேழிகொட்டி நூலொக ெிலப்பதிகொரம் ேிளங்குேகதக் கொண முடிகிறது இதற்கொன 

சூழல்ககள திறம்பட உருேொக்கிக் ககதகய நகர்த்துேதன் மூலம் படிக்கும் 

ேொெககனயும் தம் மன உணர்கேவய சபறத் தூண்டி ேழிகொட்டுகிறொர் 

இளங்வகொேடிகள் இகத முழுகமயொகப் பிரதிபேிக்கும் கொட்ெிசயொன்கறப் 

பொர்ப்வபொம் 

பூம்புகொொிலிருந்து பிகழப்புத் வதடி மதுகர வநொக்கிச் செல்லும் வகொேலன் - 

கண்ணகி தம்பதியவரொடு மதுகர வநொக்கிச் செல்லும் ெமண ெமயத் துறேியரொன 

கவுந்தியடிகளும் இகணந்து சகொள்ள, மூேருமொக மதுகரயம்பதி வநொக்கிப் 

பயணிக்கின்றனர் ேழியில் மொடலன் எனும் மகறயேகனச் ெந்திக்க வநர்கின்றது 

அேனிடம் மதுகரக்கு ேழிவகட்க, கேதீக கேணே ெமயத்கதச் ெொர்ந்த 

அவ்வேதியன் தொன் திருேரங்கத்தில் உள்ள அரங்கநொதகரயும் திருப்பதியிலுள்ள 

திருமொகலயும் ேணங்கி இகற அருள் சபற மதுகரயிலிருந்து செல்ேதொகவும் 

கூறியவதொடு, அப்பதிகளின் சபருகமகயயும் அப்பதி ேொழ் சதய்ேங்களின் 

ெிறப்புககளயும் ேிலொேொொியொக ேிேொித்துக்கூறி சபரு மகிழ்ேகடகிறொன் அவத 

ெமயம், மதுகர செல்லும் இம்மூேரும் அங்குள்ள வெொமகுண்டம், சூொிய குண்டம் 

ஆகிய தீர்த்தங்களில் மூழ்கி எழுந்தொல் முப்பிறேி 

நிகல அறிந்துணர முடியும் எனக் கூறி, தன் கேணே ெமயத்தின் அருகம 

சபருகமககளசயல்லொம் அளந்து கட்டுகிறொன் அேன் கூறிய அகனத்துச் செய்தி 

ககளயும் வகொேலன் - கண்ணகிவயொடு சபொறுகமயொகக் வகட்டுக் சகொண்டிருந்த 

ெமண ெமயத் துறேியொன கவுந்தியடிகள், தன் ெமண ெமயப் சபருகமககள 

ேிொிேொக ேிளக்கிக் கூறி கேணே மொடல மகறயே வனொடு ேொதிட்டிருக்கலொம். 

ஆனொல், அவ்ேொறு செய்ய முகனயொதவதொடு, அேன் இதயம் ஏற்குமொறு 

எளிகமயொக, 

"ேொய்கமயின் ேழொ அது மன்னுயிர் ஒப்புநர்க்கு யொேதுமுண்வடொ ஏய்தொ 

அரும்சபொருள் கொமுறும் சதய்ேம் கண்டடி பணிய நீ வபொ 

யொங்களும் நீள்சநறிப் படர்குதும்" எனக் கூறுகிறொர் 

ேொய்கம ேழியில் நின்று ஒருேன் ஒழுகுேொவன யொகில் அேன் ேொழ்ேில் 

சபறத்தக்க வபறுகள் அகனத்கதயும் சபறமுடியும் எனும் வபருண்கமகயப் புொிந்து 

சகொண்டொல் வபொதும் அேன் சபறத்தக்க வபறுகள் அகனத்கதயும் சபற முடியும் 

நீங்கள் ேிரும்பும் சதய்ேங்ககள ேணங்கி அேர்களின் வபரருகளப் சபற நீங்கள் 
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சதொடர்ந்து பயணியுங்கள் நொங்களும் நீண்ட பயணத்கதத் சதொடர்ந்து மதுகர 

வநொக்கிச் செல்கிவறொம்" என்று கூறிப் பயணத்கதத் சதொடர்கிறொர் 

இதன் மூலம் ெமயப் பிரச்ெொரம் நகடசபற்ற பொங்ககயும் ெமய வேற்றுகம 

பொரொட்டொது ெமய உணர்வுகட்கு அப்பொல் ெமய நல்லிணக்க 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 

உணர்வேொடு ெமயேொதிகவள ேொழ முகனந்தனர் எனக் கூறுேதன் மூலம், 

ெொதொரண மக்கள் எப் சபொருள் யொர் யொர் ேொய் வகட்பினும், அப்சபொருள் 

எத்தன்கமத்தொயினும், அப்சபொருள் சமய்ப்சபொருள் கண்டு வபணுேதொக, 

நல்லிணக்க உணர்வேொடு ேொழ ேழிகொட்டும் ேககயில் அன்கறயக் கொலச் சூழகல 

ஆடியிற் கொணும் கொட்ெியொகக் கூறுேகதக் கொண முடிகிறது 

வமற்கண்ட கொட்ெி ெொதொரண மக்கள் ககக் சகொண்டிருந்த மனநிகலகயக் 

கொட்டுகிறது ெமயச் ெொர்புகடய மன்னர் நிகல எப்படிப்பட்டதொக இருந்தது 

என்பகதயும் இளங்வகொ தன் கொப்பியத்தில் சுட்டிக்கொட்டத் தேறேில்கல 

மன்னன் எவ்ேழி, மக்கள் அவ்ேழி 

கெே ெமயத்தேனொன மன்னன் வெரன் செங்குட்டுேன் ெிேகன ேணங்கி, ேழிபொடு 

செய்தபின் ெிேப்பிரெொதங்களொகிய திருநீற்கற சநற்றி நிகறய பூெியேனொக 

நகர்ேலம் ேருகிறொன் அேன் பேனி ேரும் ேழியில் திருமொல் பள்ளி 

சகொண்டிருக்கும் பதமநொப சுேொமி வகொேில் இருக்கிறது அங்கிருக்கும் கேணே 

குருமொர்கள் திருமொலின் பிரெொதமொன துளெி மொகலகய வகொேிலின் ெொர்பில் 

பிரெொதமொக சகொடுக்கின்றனர் தொன் ெிேபக்தனொக இருந்த வபொதிலும் சநற்றியில் 

ெிே பிரெொதமொன திருநீறு பூெியிருப்பதனொல் கேணேக் குருமொர் தந்த திருமொல் 

பிரெொதமொன துளெி மொகலகய உேப்வபொடும் பக்தி ெிரத்கதவயொடும் இரு 

கரங்களொல் சபற்று மொர்பில் அணிந்து மகிழ்ந்தொன் என்பகத. 

"ஆடகமொடத்து அொிதுயிலமர்ந்வதொன் வெடங்சகொண்டு ெிலர்நின்வறத்த 

ஆங்கது ேொங்கி அணிமணிபுயத்துத் தொங்கினன்" எனக் கூறுேதன் மூலம் அன்று 

வேற்றுச் ெமய மன்னர்களும் பிற ெமயங்ககள மதித்தும் வபொற்றினர் ெமய 

நல்லிணக்க உணர்வேொடு மன்னன் எவ்ேழி மக்கள் அவ்ேழி' என மக்களுக்குச் 

ெமய நல்லிணக்க உணர்வுடன் ேழிகொட்டும் ேககயில் நடந்து சகொண்டகத 

உள்ளது உள்ளேொவர கூறுகிறொர் 

இவ்ேொறு மக்களிடம் சபொதிந்து கிடந்த ெமயப் சபொகற, வேறுபொட்டுணர்ேின்கம, 

மொற்றொர் கருத்கத மதிக்கும் மனப்பொன்கம வபொர் உயர் தகககமககளப் 
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பட்டறிவேொடு உணர்த்தும் பொங்கு தமிழ் இலக்கியங்கள், குறிப்பொகச் ெங்க 

இலக்கியங் களில் கொணும் தனித் தன்கமகளொகும் 

7. பிறசமொழித் தொக்கமிலொ தனித்தன்கம 

ஒரு சமொழி செம்சமொழியொேதற்கொன தகுதிப் பொடுகளில் ஏழொேதொகக் 

குறிப்பிடப்படும் அம்ெம் பிறசமொழித் தொக்கமிலொ தனித்தன்கமயொகும் 

ெமுதொயக் கட்டகமப்பில் ஒரு சமொழி வபசும் மக்கள் மற்ற சமொழி வபசும் 

மக்கவளொடு கலந்து உறேொடுேது தேிர்க்கேியலொ ஒன்றொகும் இதனொல் மனித 

உறவு மட்டுமன்றி சமொழி உறவுகளும் ஏற்படுேது இயற்ககவய இந்த சமொழி 

உறவு சேவ்வேறு சமொழி வபசும் மக்களின் இகணப்கபயும் பிகணப்கபயும் 

சபொறுத்து அகமேதொகும் 

இவ்ேொறு உருேொகும் சமொழிக்கலப்பு ெில ெமயம் ெில சமொழிகளுக்கு ஆக்கமொகவும் 

மற்றும் ெில 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 

சமொழிகளுக்குப் பொதகமொகவும் அகமய வநொிடும் ஏசனனில், ெில சமொழிகளில் 

செொற்சபருக்கம் குகறேொக இருக்கும் புது சமொழிச் செொற்கள் அக் குகறகய 

நிகறவு செய்யும் ேககயில் ேந்தகமேதொல் அந்த சமொழிக்கு அது 

பயனொயகமகிறது அவத ெமயம் நன்கு ேளர்ந்து செொற்சபருக்கத்வதொடு ேளமொக 

இயங்கி ேரும் சமொழியில் புதிய சமொழிச் செொற்கள் ேந்து கலக்கும் வபொது, 

அம்சமொழியிலுள்ள பல பகழய, சபொருள் சபொதிந்த செொற்களின் பயன்பொடு 

குகறய அச்செொற்கள் இறப்கபத் துகணக் சகொண்டு ேழக்கிழந்து செத்து 

மகறகின்றன இதனொல் இருக்கும் செொல் ேளத்கத இழந்து நிற்க வநர்கிறது 

இவ்ேொறு ஏற்படும் சமொழிக் கலப்புகள் இயல்பொக ஏற்படுேதும் உண்டு ெில ெமயம் 

வேண்டுசமன்வற திட்டமிட்டு ெமயப் வபொர்கே, ஆட்ெிப் வபொர்கே 

வபொன்றகேகளின் துகணவயொடு ேொகழப் பழத்தில் ஊெிகய ஏற்றுேது வபொல் 

செொற்ககளக் கலந்து கலப்பட சமொழியொக்கி, தனித்தியங்க இயலொேண்ணம் 

ஆக்கப்படுேதும் உண்டு உலக சமொழிகளின் ேரலொற்றில் இத்தககய நிகழ்வுகள் 

ஏரொளம் உண்டு 

அத்தகு நிகலயிலும் கூட பிற சமொழிச் செொற்களின் ஒட்டும் உறவும் இல்லொது, 

தனக்சகன்று உள்ள மூலச் செொற்ககளக் சகொண்வட தனித்துத் திறம்பட 

இயங்கேல்ல அம்ெம் செம்சமொழிக்குொிய தகுதிப்பொடுகளில் ஒன்றொகும் 

இவ்ேககயில் வேறு எந்த சமொழிச் செொல்லின் உதேி இம்மியும் வதகேப்படொ 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 
 

நிகலயில் எத்தககய உணர்கேயும் கருத்கதயும் பிெிறில்லொமல் சேளிப்படுத்தும் 

ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு என்பகத டொக்டர் எமிவனொ 

கிொியர்ஸன், கொல்டுசேல் , பொேொணர் வபொன்ற சமொழியியல் ேல்லுநர்கள் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் சமொழிக் கலப்பும் தமிழும் 

உலகில் ெில சமொழிகள் பிறசமொழிகளின் கலப்பின் கொரணமொக ேளமும் ேலுவும் 

சபற்று புகவழொடு இயங்கி ேருகின்றன அதில் முதலொேதொக இடம்சபறத்தக்க 

சமொழி ஆங்கிலமொகும் ஆங்கிலத்தில் கலக்கொத பிறசமொழிச் செொற்கவள இல்கல 

எனலொம் சேங்கொயத்தின் வமல் வதொகல ஒன்றன்பின் ஒன்றொக நீக்கிக் சகொண்வட 

வபொனொல் இறுதியொக சேங்கொயத்தில் ஒரு கொம்புக்குச்ெி மீந்துேது வபொல் 

ஆங்கிலத்திலுள்ள பிற சமொழிச் செொற்ககள சயல்லொம் நீக்கிக் சகொண்வட 

சென்றொல் இறுதியில் இங்கிலொந்தில், சதொடக்க கொலத்தில் ேொழ்ந்த ஆதிேொெிகள் 

வபெிய பகழய பிொிட்டொனிகொ சமொழியில் வபொய் முடியும் 

இந்தியொேின் ஒவர செம்சமொழி எனும் முத்திகர குத்தப்பட்டுள்ள ெம்ஸ்கிருதம் கூட 

பிரொக்கிருதம், பொலி சமொழிச் செொற்கவளொடு ஐந்தில் ஒரு பங்கு ெிகதக்கப்பட்ட 

தமிழ்ச் செொற்களும் கலந்துள்ள சமொழிவயயொகும் என்பது கொல்டுசேல், எமிவனொ 

வபொன்ற சமொழியியலொளர் கருத்து ெம்ஸ்கிருதம் ஏரொளமொன தமிழ்ச் செொற்ககளக் 

கடன் ேொங்கித் தன் செொல்ேளத்கதப் சபருக்கிக் சகொண்டுள்ளது என ெம்ஸ்கிருதம் 

மற்றும் தமிழ் அறிஞரும் ஆய்ேொளருமொன தொமஸ் பவரொ என்பொர் கூறியுள்ளொர். 

ெம்ஸ்கிருத சமொழியின் உறுதுகணயொல் உருேொனகேகவள ேட இந்திய 

சமொழிகள் அகனத்தும் ெம்ஸ்கிருதச் செொற்ககள இம்சமொழி 

களிலிருந்து நீக்கினொல் அேற்றொல் தனித்தியங்க இயலொது அவ்ேொவற பகழய 

தமிழும் ெம்ஸ்கிருதமும் இகணய உருேொனகேகவள சதன்னக சமொழிகளொன 

கன்னட, சதலுங்கு, மகலயொள சமொழிகள் இேற்றி லிருந்து தமிழ்ச் 

செொற்ககளவயொ அன்றி ெம்ஸ்கிருதச் செொற்ககளவயொ நீக்கினொல் அேற்றொல் 

அறவே இயங்க முடியொது 

ஆனொல், தமிகழப் சபொறுத்தேகர ெமயம், ஆட்ெி வபொன்ற பல்வேறு 

கொரணங்களொல் எத்தகனவயொ சமொழிச் செொற்கள் ேலியக் சகொண்டு ேந்து தமிழில் 

கலக்கச் செய்தவபொதிலும் அகே, தண்ணீொில் எண்சணய் கலந்தொற்வபொல் ஒட்டியும் 

ஒட்டொமலும் பட்டும்படொமலும் இருந்து ேருகின்றன ேலியப் புகுத்த முகனந்த 

முயற்ெி எதுவும் சேற்றி சபறொநிகலயில் இன்றும் தமிழ் தனித்து இயங்க ேல்ல 

தனித்தன்கமமிக்க சமொழியொக இருந்து ேருேதுதொன் உலக 

சமொழியியலொளர்களின் சநற்றி ககள சேகுேொகச் சுழிக்க கேத்துள்ள நிகழ்ேொகும் 

தமிழில் முதலில் கலந்த பிறசமொழிச் செொற்கள் பிரொகிருத, பொலி சமொழிச் 
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செொற்களொகும் கொரணம் இேற்றின் ஒலிப்பு முகற தமிழ் ஒலிப்பு முகறவயொடு 

ஓரளவு இகணேொக அகமந்திருப்பதுதொன் அவத ெமயம் ெம்ஸ்கிருதச் செொல் 

ஒலிப்பு முகற தமிழ் ஒலிப்பு முகறக்குச் ெற்று மொறுபட்டிருந்ததொல் தமிழ்ப் 

புலேர்கள் இச்செொற்ககள எளிதொக எடுத்துப் பயன்படுத்த ேிகழயேில்கல 

அப்படிவய தேிர்க்கேியலொ நிகலயில் ெம்ஸ்கிருதம் வபொன்ற பிற சமொழிப் சபயர்ச் 

செொற்கள், இடப் சபயர் வபொன்றேற்கறக் குறிப்பிட வநரும்வபொது கூட, தமிழ் 

சமொழியின் தனித்துேமொன ஒலிப்புத் தன்கம சகடொ ேண்ணம் எப்படி தமிகழக் 

ககயொளுேது என்பகதப் பற்றி, 

"ேடசெொற்கிளேி ேடசேழுத்சதொொீஇ 

எழுத்சதொடு புணர்ந்த செொல்லொகும்வம" என ஒலிப்பிலக்கணம் ேகுத்தளித்துள்ளது, 

உலகின் முழுகமயொன முதல் சமொழி இலக்கண நூலொன சதொல்கொப்பியம் 

எனினும், பிறசமொழிச் செொற்களின் துகணயின்றி தமிழொல் தனித்து இயங்க 

இயலும் என்பது சமொழியறிஞர்களொல் உறுதிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது தமிழின் 

தனித்தன்கம 

இவ்ேொறு, பிறசமொழிச் செொற்களின் துகண அறவே இல்லொது தமிழொல் 

தனித்தியங்க இயல்ேதற்கு அடித்தளக் கொரணம், தமிழில் இடம் சபற்றுள்ள 

செொற்சபருக்க வமயொகும் வேறு எந்த சமொழியிலும் கொணமுடியொத அளவுக்கு வேர்ச் 

செொற் களஞ்ெியமொக தமிழ் அகமந்திருக்கிறது என்பதுதொன் 

சமொழியியலொளர்களின் ஒருமித்த கருத்து. இச் ெிறப்பம்ெத்கதக் கடந்த அகர 

நூற்றொண்டொக ககலச் செொல்லொக்க முயற்ெியொளன் என்ற முகறயில் 

பட்டறிவுகளினடிப்பகடயில் நொன் நன்குணர்ந்து ேருகிவறன் 

இது அறிேியல் ஊழி ேொழ்ேின் அகனத்தும் படித்தரங்களிலும் அறிேியலின் 

தொக்கம் நீக்கமற நிகறந்துள்ளதொல் அறிேியல், சதொழில் நுட்பத் சதொடர்புகடய 

செய்திககளத் தமிழில் கூற வேண்டிய கட்டொயச் சூழ்நிகல இதற்கொக ஏரொளமொன 

அறிேியல், சதொழில் நுட்ப, மருத்துேக் ககலச் செொற்ககளத் தமிழில் உருேொக்கித் 

தீர வேண்டிய கட்டொய நிகல இஃது தமிழில் இயலுமொ? என்பது ேிகடகொண 

வேண்டிய ேினொேொகும் இவத சூழலில் மற்ற சமொழிகளின் நிகல என்ன? 

இன்று எல்லொ சமொழிகளுக்கும் ககலச் செொல்லொக்கம் கொண வேண்டிய கட்டொயச் 

சூழ்நிகல ஆங்கிலத்தில் ஒரு ககலச் செொல்கல உருேொக்க வேண்டுசமன்றொல் 

அதற்கொன வேர்ச் செொல்கல கிவரக்க சமொழியில் இருந்வதொ, லத்தீனிலிருந்வதொ 

அல்லது ஹீப்ரு சமொழியிலிருந்வதொதொன் வதடிப் சபறவேண்டும் அவத வபொன்று 

ஹிந்தி முதலொன ஏவதனுசமொரு ேட இந்திய சமொழிகளில் ஒரு புதிய ககலச் 
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செொல்கல உருேொக்க வேண்டுசமனில் அதற்கொன வேர்ச் செொல்கல 

ெம்ஸ்கிருதத்திலிருந்வதொ அல்லது பிரொகிருதம் மற்றும் பொலி வபொன்ற 

பழம்சபருசமொழிகளிலிருந்வதொதொன் வதடிப் சபற வேண்டும் சதன்னக 

சமொழிகளொன கன்னடம், சதலுங்கு, மகலயொள சமொழிகளில் ஒரு புதிய ககலச் 

செொல்கல உருேொக்க வேண்டுசமனில் அதற்கொன வேர்ச்செொல்கல 

ெம்ஸ்கிருதத்திவலொ அல்லது பழந் தமிழிவலொ இருக்கிறதொ எனத் வதடிப் சபற 

வேண்டும் ஆனொல், அவத ெமயத்தில் தமிழில் ஒரு புதிய ககலச் செொல்கல 

உருேொக்க வேண்டுசமனில், அதற்கொன வேர்ச்செொல்கல தமிழிலிருந்து மட்டுவம 

வதடிப் சபறேியலும் வேறு எந்த சமொழி வேர்ச்செொல்லும் தமிழ்க் ககலச் 

செொல்லொக்கத்திற்கு அறவே பயன் படொது என்பது சமொழியியலொர் கருத்தொகும் 

அது ெொி, நொளும் ேிகரந்து ேளர்ந்து ேரும் அறிேியல் துகறயின் ேளர்ச்ெிக்கு 

ஈடுசகொடுக்கும் 

ேககயில் தமிழில் சபரும் எண்ணிக்ககயில் ககலச் செொற்ககள உருேொக்க 

இயலுமொ எனப் பலரும் எண்ணுகின்றனர் இதற்கு சமொழியியல் துகறயின் 

தந்கதயொகப் வபொற்றப்படும் டொக்டர் எமிவனொ அேர்கள், உலகத்து 

சமொழிகளிவலவய மிக அதிகமொன வேர்ச் செொற்ககளயுகடய சமொழியொகத் தமிழ் 

திகழ்கிறது" எனக் கூறியுள்ளவத தக்க பதிலொகும் 

இவ்ேொறு, தமிழ் ஓர் உயர்தனிச் செம்சமொழி யொய் அகமந்துள்ளது என்பதற்குொிய 

அம்ெங்களில் ஒன்றொன கேிகத சமொழித் தொக்கமிலொத் தனித் தன்கம யுகடய 

சமொழியொகத் தமிழ் அகமந்துள்ளது என்பதற்கு இத்தனிச் ெிறப்வப தக்க எடுத்துக் 

கொட்டொகும் 

8. இலக்கிய ேளம் (LITERARY PROWES) 

உலகத்து சமொழிகளில் எந்த சமொழியில் மிக அதிகமொன இலக்கியப் பகடப்புகள் 

உருேொக்கப் பட்டு உள்ளவதொ, அந்த சமொழி செம்சமொழியொகக் கருதப்படுேதற்கு, 

அதுசேொரு அடிப்பகடத் தகுதியொகக் கருதப்படும் இந்த அளவுவகொலின் 

அடிப்பகடயில் பொர்க்கும் வபொது, ஒரு குறிப்பிட்ட கொலகட்டத்தில் உலக 

சமொழிகளில் எதுசேல்லொம் அதிக அளேில் இலக்கிய ேளமிகு பகடப்புககளப் 

சபற்றுள்ளசதன்பகதக் கணக்கிட்டறியலொம் இதற்கு லத்தீன், கிொீக், ஹீப்ரு 

வபொன்ற சமொழிகள் உச்ெச் செழிப்வபொடு இருந்த கொலக்கட்டத்கதவய கணக்கில் 

எடுத்துக்சகொள்ளலொம் அந்தக் கொல கட்டம் தமிகழப் சபொருத்தேகர ெங்க 

கொலமொகவும் ெமஸ்கிருதத்கதப் சபொருத்தேகர வேதகொலமொகவும் 

அகமந்துள்ளகதக் கொணலொம் 
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ெங்க கொல இலக்கியப் பகடப்புகளின் செழுகமகய மிகச்ெிறப்பொகப் பிறசமொழி 

இலக்கியங்க வளொடு ஒப்பீட்டடிப்பகடயில் ஆய்ந்தேர்கள் செக் நொட்டு 

சமொழியியல் அறிஞரும் ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலகமயொளருமொன கமில் சுேலபில் 

என்பேரொேொர் இேர் ெங்க இலக்கியங்ககள ெிறப்பொக ஆய்ந்து, அகே 26,350 

ேொிகளில் அகமந்திருப்பதொகக் கணக்கிட் டுள்ளொர் இவத கொலக்கட்டத்தில் லத்தீன், 

ஹீபரு, கிவரக்க சமொழிகளிவலொ அல்லது ெீன, ெம்ஸ்கிருத சமொழிகளிவலொ இந்த 

அளவு எண்ணிக்ககயில் இலக்கியப் பகடப்புகள் இயற்றப்படேில்கல என்பது 

அேர்தம் ஆய்வு முடிேொகும் 

எண்ணிக்ககயில் மட்டுமல்ல, இலக்கியத் தரத்திலும் மிக உயர்ந்த நிகலகய ெங்க 

இலக்கியங்கள் சபறுேதொகக் கூறுகிறொர் அவதொடு, ஒட்டு சமொத்த மனிதகுல 

வமன்கமகய கமயமொகக் சகொண்டு எழுந்த இலக்கியப் பகடப்புகள் அகே 

என்பது அேர் கருத்து அக்கொலகட்டத்தில் உருேொக்கப்பட்ட இலக்கியப் 

பகடப்புகள் பலவும் அரெ குலச் ெொர் புகடய வமன்மக்ககளப் பற்றிப் வபசும்வபொது, 

ெங்க இலக்கியங்கள் ெொதொரண குடிமக்களின் ெமுதொய ேொழ்க்கக பற்றி அலெி 

ஆரொயும் ேகககளில் இலக்கியப் பகடப்புகள் உருேொன ேிந்கதகயப் வபொற்றி 

மகிழ்கிறொர் இன்னும் செொல்லப் வபொனொல் ெொதொரண குடிமகன், குடிமகளொன 

வகொேலன் - கண்ணகி ேொழ்கேச் ெித்தொிக்கும் உலகின் முதல் குடிமக்கள் 

கொப்பியமொக ெிலப்பதிகொரம் அகமந்த அவதெமயம், அவத குடும்பத் சதொடர்புகடய 

இலக்கியப் பகடப்பொக, மொதேியின் மகள் மணிவமககலகயக் கொப்பியத் 

தகலேியொகக் சகொண்டு உருேொகி நிகல சபற்ற மணிவமககலக் கொப்பியத்தின் 

தனித்தன்கம, தனித்துேமிக்கதொகும் ஒரு குறிப்பிட்ட கொல கட்டத்தில் ஒவர 

குடும்பத் சதொடர்புகடய இரட்கடக் கொப்பியங்கள் உலக சமொழிகளிவலவய 

தமிழில் மட்டுவம உருேொக்கப் பட்டுள்ளன என்பது உலக இலக்கியப் பகடப்புலக 

ேரலொற்றில் கொணும் ெிறப்புமிகு செய்தியொகும் 

9. உயர்ெிந்தகன (NOBLE IDEAS AND IDEALS) 

ஒரு சமொழி செம்சமொழி' எனும் தகுதிப் பொட்டிகனப் சபறவேண்டுசமனில் அகே 

சபற்றிருக்க வேண்டிய ெிறப்பம்ெங்களில் ஒன்று உயர் ெிந்தகன ேளத்கதயுகடய 

சமொழியொக அகமந்திருத்தல் அேெியமொகும் அவ்வுயர் ெிந்தகன தனி மனிதகன 

மட்டுமல்லொது ஒட்டுசமொத்த மனித ெமுதொயத்கதவய ேழிநடத்துேதொக இருத்தல் 

வேண்டும் இக்வகொட் பொட்டின் அடிப்பகடயில் தமிழர் ெிந்தகனககள ஆயும் 

வபொது, அதில் இடம்சபற்றுள்ள உயர் ெிந்தகனகள், கருத்துணர்வுகள் கடந்த கொல 

மக்களின் நல்ேொழ்வுக்கு மட்டுமல்ல, நிகழ்கொல மக்களுக்கும் - ஏன் - எதிர்கொல 

மக்களுக்கும் என்சறன்றுமொகப் பின்பற்றிசயொழுகி, ேொழ்ேில் ேழி கொட்டும் ஒளி 
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ேிளக்குகளொக அவ்வுயர்ெிந்தகனகள் அகமந்துள்ளன அேற்றுள் முடிமணியொய்த் 

திகழ்ேன 'யொதும் ஊவர யொேரும் வகளிர்' என்ற வகொட்பொடும், ஒன்வற குலம் 

ஒருேவன வதேன்' என்ற ேொழ்ேியல் சநறியுமொகும் 

உயர்ெிந்தகனயின் முத்தொய்ப்பொன இவ்ேிரு ேொழ்ேியல் வகொட்பொடுகள் ெங்ககொலத் 

தமிழனின் உயிர் மூச்சுக் சகொள்கககளொகும் மனித குலத்கதச் ெொர்ந்த அத்தகன 

வபரும் ஆதிப்பிதொ ஆதம் ேழி ேந்த ெவகொதரர்கள் என்ற உணர்வு அேர்களிடம் 

உயர் வநொக்கத்துடன் இருந்து ேந்தது இதனொல், உலகிலுள்ள அகனத்து 

மக்ககளயும் தம் உறேினர் களொகப் பொர்க்கும் உயர்ெிந்தகன சபற்றிருந்தொர்கள் 

உலசகங்கும் ேொழும் அத்தகன மக்ககளயும் தன் உறேினர்களொகப் பொேித்து 

மகிழ்ந்த தமிழன் அேர்கள் ேொழும் ஊர்ககளசயல்லொம் தன் ஊர் களொகவே 

பொேிக்கும் ேிொிமனம் சகொண்ட உயர் ெிந்தகனயொளர்களொக ேொழ்ந்தனர் 

என்பகதவய இம்முழக்கம் சேளிப்படுத்துகிறது 

அதுமட்டுமல்ல, வேறுபொட்டு உணர்வே இன்னசதன்று அறியொ நிகலயில் உலக 

மக்கள் அகனேகரயும் ஒவர குலத்கதச் வெர்ந்தேர்களொகவும் அேர்கள் 

அகனேருக்கும் ஒவர கடவுள் மட்டுவம இருப்பதொகவும் கருதி ஒன்வற குலம்; 

ஒருேவன வதேன்' என முழங்கினொன்; நம்கமயும் என்சறன்று மொக முழங்கி மகிழ 

இலக்கியத்திலும் அழுத்தமொக அவ்வுணர்கே - உயர்ெிந்தகனகயப் பதிவு செய்து 

சபருஞ்செொத்தொக நமக்கு ேிட்டுச்சென்றுள்ளனர் இரண்டொயிரம் ஆண்டுகட்கு 

முன்புள்ள எந்த நொட்டிலொேது, எந்த சமொழியிலொேது, எந்த இலக்கியத்திலொேது 

இத்தககய உயர்ெிந்தகனகள் பதிேொகி உள்ளனேொ என்பது ேிகடகொணேியலொ 

ேினொேொகவே உள்ளது 

உலகில் செம்சமொழிகள் எனப் வபொற்றப்படும் ெம்ஸ்கிருதம் உட்பட வேறு எந்த 

சமொழி இலக்கியத்திலொேது இந்த அளவுக்கு உயர்ெிந்தகன சேளிப்பொடு 

சேளிப்பகடயொகக் கூறப்பட்டதொகத் சதொியேில்கல உயர்ந்த குடி, தொழ்ந்த குடி 

என்ற வபதங்கவள, ஏகழ - பணக்கொரன் என்ற சபொருளொதொர 

ஏற்றத்தொழ்வுகளுக்குக் கொரணமொகி, மக்ககளப் பல பிொிேினரொகப் பகுத்துப் 

பொர்க்கும் மனப்வபொக்வக உலசகங்கும் நிலேிேந்தது ெம்ஸ்கிருதப் பகடப்புகள் 

ெொதீயத்கத ேற்புறுத்தும் ேர்ணொஸ்ரம அடிப்பகட சகொண்டது என்பது 

சேள்ளிகடமகல ஆனொல், தமிழில் உருேொன பகடப்புகள் மட்டுவம 

இரண்டொயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்வப உலககவய தன் ஊரொகவும் உலக மக்கள் 

அகனேகரயும் தன் உறேினர்களொகவும் கருதிப் வபொற்றும் உன்னத 

மனப்வபொக்கும் உயர் ெிந்தகனயும் இருந்துள்ளகத கண்டுணர முடிகிறது 
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சபொருளியல் அடிப்பகடயிலொன வேறு பொடுககளேிட மத அடிப்பகடயிலொன 

வேறு பொடுகவள அதிகம் மனித குலத்கத அன்றும் இன்றும் பொதிக்கிறது 

உலகிலுள்ள அகனத்து மக்ககளயும் ஒவர குலமொகக் கொணும் தமிழ் உள்ளம் 

அகனத்துக் கடவுள்ககளயும் ஒவர இகறேனொகப் வபொற்றுேதன் மூலம் ெமய 

மொச்ெொியங்ககளசயல்லொம் மொய்த்து, மனித இகறயுணர்வுககள ஒருமுகப்படுத்தி, 

ஒவர வநர்வகொட்டில் செயல்பட ேழிகொட்டும் ஒப்புயர்ேற்ற உயர் 

ெிந்தகனயொயகமந்துள்ளது 

இவ்ேிரு உயர்ெிந்தகனகட்கும் என்சறன்றுமொன ஊற்றுக் கண்ணொக 

திருேள்ளுேப் சபருந்தககயின் திருக்குறள் அகமந்துள்ளது உலகத்தின் 

ஒப்புயர்ேற்ற நீதி நூலொன இது, தமிழில், தமிழ்நொட்டில் எழுதப் பட்டிருப்பினும் 

இந்நூலுள் எந்த இடத்திலும் தமிழ், தமிழ்நொடு, தமிழன் எனும் செொற்கள் அறவே 

இடம்சபறொதது அதன் உலகியல் வநொக்கின் உச்ெவுணர்ேொகும் 

10. ககல, இலக்கியத் தனித்தன்கம சேளிப்பொடு - பங்களிப்பு 

தமிழ் செம்சமொழி' என்பதற்கொன தகுதிப் பொடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று ககல 

இலக்கியத் தனித்தன்கம சேளிப்பொடு - பங்களிப்பு என்பதொகும் இதற்கு 

எத்தகனவயொ எடுத்துக் கொட்டுகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் உண்சடன்றொலும் 

ஒன்கற மட்டும் இங்குச் சுட்டிக்கொட்டலொம் எனக் கருதுகிவறன் 

உலகப் சபருசமொழிகளில் எத்தகனவயொ இலக்கியங்கள் உள்ளன அகே புதினம், 

ெிறுககத நொடகம், திறனொய்வு எனப் பல்வேறு ேககயினேொகவும் உள்ளன 

தமிழிலும் அவ்ேொவற பலேகக இலக்கிய ேடிேங்கள் உள்ளன 

ஆனொல், சமொழிகளில் பலேகககள் இருப்பதொகத் சதொியேில்கல அதிகமொகப் 

வபொனொல் ஒவ்சேொரு சமொழிகயயும் எழுத்து ேழக்கு சமொழி, வபச்சு ேழக்குசமொழி 

என இருேககயினேொகப் பிொிப்பர் இஃது எல்லொ சமொழிகளுக்கும் உண்டொன 

அடிப்பகடப் சபொதுத் தன்கமயொகும் 

ஆனொல், உலகில் வேறு எந்த சமொழியிலும் இல்லொத ஒரு தனித்தன்கம தமிழுக்கு 

மட்டுவம ேொய்க்கப்சபற்றதொக உள்ளது அதுதொன் முத்தமிழ் என்ற தனிப்சபரும் 

ெிறப்பு 

உலகிலுள்ள சமொழிகள் அகனத்கதயும் ஒரு சமொழி என்ற அளேில் மட்டுவம 

அணுகுகின்றனர், ஆய்கின்றனர் ஒரு சமொழியின் இலக்கிய ேடிேங்ககளப் 

பல்வேறு ேககயினேொகக் கொண்பது உலகியல் நகடமுகற ஆனொல் தமிழ் 

சமொழிகய மட்டும் இயற்றமிழ், இகெத்தமிழ், நொடகத் தமிழ் என 
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மூேககயொகக் கொணும் வபொக்கு, தமிழ் சமொழிக்கு மட்டுவம உொிய 

தனித்தன்கமயொகும் 

ெொதொரணமொக, தமிழ்சமொழியில் வபசும்வபொது ேல்லின, சமல்லின, இகடயினச் 

செொற்ககளக் கலந்து, உணர்வேொட்டமொகப் வபசும்வபொது, இம் மூேின 

செொல்வலொகெ கலந்து ேரும் வபச்ெில் ஒரு இகெத் தன்கம இயல்பொக வமவலொங்கி 

நிற்கும் வகட்பேர்ககள இகெவபொல் ஈர்க்கும் தன்கம தமிழ்ப் வபச்சுக்கு உண்டு 

என்பகத நொசமல்லொம் மிக நன்றொக உணர்ந்திருக்கிவறொம் அவத வபொன்று, தமிழில் 

வபசும்வபொது செொல்ல ேந்த கருத்கதயும் உணர்கே யும் முழுகமயொக 

சேளிப்படுத்த ேிகழகிவறொம் அப்வபொது, வபச்செொலிக்வகற்ப கக, கொல்ககள 

அகெத்து, முகபொேங்கவளொடு செொல்ல ேிகழயும் கருத்துக்கும் உணர்வுக்கு வமற்ப, 

சமய்ப்பொடு வதொன்ற சேளிப்படுத்துகிவறொம் இவ்ேொறு நொடகத்தில் நடிப்பது 

வபொன்ற நிகலயில் இருந்து சகொண்டு வபசுகிவறொம் இதனொவலவய தமிழ் நொடகப் 

வபொங்குகடயதொகக் கருதப்படுகிறது அதனொவலவய தமிழ், நொடகத் தமிழொகவும் 

வபொற்றப்படுகிறது 

இகேககளயன்னியில் தமிழ் இயற்றமிழ் ேககயொகவும் கணிக்கப்படுகிறது 

இயற்றப்படும் இலக்கியங்கள் அகனத்துவம இயற்றமிழொக அகழக்கப் படினும், 

இகெத்தமிழ் ெொர்ந்த பகடப்புகள் இகெத் தமிழ் ெொர்ந்த ேககயினேொகவும் 

நொடகத்துகற ெொர்ந்த பகடப்புகள் நொடகத்தமிழ் ெொர்ந்த ேககயினேொகவும் 

கருதப்படுகின்றன இப்படி முத்துகறகளும் ஒவர இலக்கியப்பகடப்பில் இகணந்த 

நிகலயில் உருேொக்கப்பட்ட கொப்பியவம தமிழில் முதன் முதலொக உருேொக்கப்பட்ட 

ெிலப்பதிகொரம் இதகனச் 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் ெிலப்பதிகொரப் பொயிரத்திவலவய ஆெிொியர் 

இளங்வகொேடிகள், 

"இயலிகெ நொடகப் சபொருட்சடொடர் 

நிகலச் செய்யுள்" எனக் கூறியிருப்பதிலிருந்வத மூன்று தமிழும் ஒன்றிகணந்த 

நிகலயில் உருேொக்கப்பட்ட முழுமுதற் கொப்பியம் ெிலப்பதிகொரம் எனவே அது 

முத்தமிழ்க் கொப்பியம்' எனச் ெிறப்பித்து அகழக்கப்படுகிறது 

எனவே தமிழ் செம்சமொழித் தகுதிக்குொிய ககல, இலக்கியத் தனித்தன்கம 

சேளிப்பொடு - பங்களிப்பொலும் முதன்கம நிகல சபறுேதொல் தமிழ் 

செம்சமொழியொேதில் தகுதிப்பொட்டுத் தகடகள் ஏதும் இல்கல என்பது அக, புறச் 

ெொன்றுகளொல் சதள்ளத் சதளிேொகிறது 

11. சமொழிக்வகொட்பொடுகள் (LINGUISTIC PRINCIPLES) 
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செம்சமொழிக்குொிய மிக முக்கியத் தகுதிப் பொடுகளில் ஒன்றொக அகமந்திருப்பது 

சமொழிக் வகொட்பொடுகள் பற்றிய இலக்கண ேரம்புகவளொடு கூடிய சகொள்கக 

ேகரயகறகளொகும் 

ெொதொரணமொக 'சமொழி நூல்' (Philology) அடிப்பகடயில் சமொழியியல் 

வகொட்பொடுககள ேகுக்கும் முகறவய பல்வேறு சமொழியியல் அறிஞர் 

களுக்கிகடவய இருந்து ேந்தது இதற்கொன ேிதி முகறகள் உலக சமொழிகளில் 

அவ்ேம் சமொழிக்சகன அேரேர் அளேில் ேகுத்துச் செயல்படுத்தி ேந்த சமொழிக் 

வகொட்பொடுகளொகும் இந்த அளவுவகொகலக் சகொண்வட பத்சதொன்பதொம் 

நூற்றொண்டு ேகர 

சமொழி ஆரொய்ச்ெிகள் நகடசபற்று ேந்தன திரொேிட ஒப்பிலக்கண ஆய்வு நூல் 

எழுதிய கொல்டுசேல் வபொன்றேர்கள் இந்த அடிப்பகடயில் சமொழியொய்வு 

செய்தேர்கவள யொேர். 

ஆனொல், இருபதொம் நூற்றொண்டில் அறிேியல் வீச்சுக்வகற்ப அதன் அடிப்பகடயில் 

சமொழியியல் சகொள்கக வகொட்பொடுககள ேகுக்கும் மனப்வபொக்கு சமொழி 

ஆய்ேொளர்களிகடவய ஏற்பட்டது அதற் கிணங்க சமொழி நூலில் வேண்டிய மொற்ற 

திருத்தங் ககள ஏற்படுத்தி, நீக்குேன நீக்கி, ஏற்பன ஏற்று புதிய சமொழியியல் 

வகொட்பொடுகள் இன்று உருேொக்கப் பட்டுள்ளன இகத இன்கறக்கு சமொழியியல்' 

(Linguistics) என அகழக்கின்றனர் இதன் அடிப் பகடயிவலவய சமொழியியல் 

ேல்லுநரொகவும் சமொழியியல் தந்கத எனப் வபொற்றப்படும் டொக்டர் எமிவனொ 

அேர்கள் சதொல்கொப்பிய இலக்கண நூகல ஆய்வு செய்து ேியந்து வபொனொர் 

கொரணம், இன்று சமொழியியல் வகொட்பொடுகளொக ேகுக்கப்பட்டுள்ள பல 

வகொட்பொட்டுக் சகொள்கககளுக்கு ேிளக்கமொக சதொல்கொப்பியம் 

அகமந்திருப்பதுதொன் 

அதிலும் குறிப்பொக, சதொல்கொப்பிய எழுத்ததி கொரத்தில் செொல் பிறப்பியலில் 

எழுத்துக்கள் எப்படி பிறக்கின்றன எழுத்துக்களின் உச்ெொிப்பு ஒலிகள் 

துல்லியமொகவும் சபொருளுள்ளதொகவும் அகமய அவ்சேழுத்கத எவ்ேககயில் 

உச்ெொிக்க வேண்டுசமனத் சதொல்கொப்பியர் ேகுத்துக் கூறியுள்ள ேழிமுகறகள் 

முழுக்க முழுக்க அறிேியல்பூர்ேமொக அகமந்துள்ளது என வபொற்றிப் பொரொட்டி 

மகிழ்கிறொர் டொக்டர் எமிவனொ அேர்கள் இந்த ேககயிலும் ெிறந்த சமொழிக் 

வகொட்பொடுககள ேகுத்து சமொழித்திறம் வபணிேரும் சமொழி தமிழ் என்பது நிகல 

சபறுகிறது 

இதுவும் தமிழ் செம்சமொழி என்பதற்கு எல்லொ ேககயிலும் அகெக்க முடியொத 

ஆதொரமொக அகமந்துள்ள சதனலொம் 
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ெம்ஸ்கிருதம் செம்சமொழியொனது எப்படி? 

செம்சமொழிக்குொிய தகுதிப்பொடுகள் பதிசனொன்றும் தமிழுக்கு முழுகமயொகப் 

சபொருந்தி ேருகின்றன அவத ெமயத்தில் செம்சமொழி யொக அறிேிக்கப் பட்டுள்ள 

ெம்ஸ்கிருத சமொழிக்கு இத்தகுதிப் பொடுகளில் ஏழு மட்டுவம சபொருந்துேன என்பது 

சமொழியியல் ஆய்ேொளர்களின் கருத்தொகும் அவ்ேொ சறனில், ெமஸ்கிருதம் எப்படி 

செம்சமொழித் தகுதிப் பொட்கடப் சபற முடிந்தது எனப் பலரும் ேினொத் சதொடுக்கவே 

செய்கின்றனர் இதற்கொன கொரணத்கத சதளிேொக அறிய வேண்டுசமனில் நம் 

பொர்கேகயச் ெற்றுப் பின்வனொக்கிச் செலுத்த வேண்டும் 

ேணிகத்திற்கொக இங்கு ேந்து கொலூன்றத் சதொடங்கிய ஆங்கிவலயர், நொளகடேில் 

ஆட்ெிக் கட்டில் ஏறி அரவெொச்சுபேர்களொக மொறினர் தொங்கள் ஆட்ெி 

செய்யமுகனந்த கிழக்கத்தியப் பகுதி களின் சமொழி, ககல, பண்பொடு 

வபொன்றேற்கறக் கேனிப்பதற்கொக ஏெியொட்டிக் செொகெட்டி' (Asiatic Society) 

என்ற அகமப்பு அன்கறய ஆட்ெியின் அடித் தளமொக ேிளங்கிய சென்கனயில் 

சதொடங்கப் பட்டது ஆட்ெி ேிொிேொகி அழுத்தம் சபற்றவபொது ஆங்கில ஆட்ெிக்கொன 

தகலநகரொகக் கல்கத்தொ அறிேிக்கப்பட்டவுடன் ஏெியொட்டிக் செொகெட்டி 

அகமப்பும் கல்கத்தொவுக்குச் சென்றுேிட்டது 

சென்கனயில் இச்செொகெட்டி இருந்தவபொது தமிழுக்கு முதன்கம நிகல இருந்தது 

இவ்ேகமப்பு 

யுவரொப்பிய பொண்டிருந்தின் பங்கும் இதற்கு ஆொிய 

சஜர்மொனக் கருதிக் ர் ெமஸ்கிருந்து 

கல்கத்தொ சென்ற பிறகு அங்வக ேட இந்திய சமொழிகள் குறிப்பொக, ெம்ஸ்கிருதம் 

முதல் நிகல சபற்றது இதற்கு முதற்சபரும் கொரணம் ேடநொட்டு சமொழிகள் 

அகனத்துக்கும் தொய் வபொல ெம்ஸ்கிருதம் ேிளங்கியதுதொன் அகனத்து 

சமொழிகட்கும் ெம்ஸ்கிருதம் அடிப்பகட என்ற உணர்வு உருேொக்கப் பட்டிருந்ததும் 

ஒரு கொரணமொகும் 

கல்கத்தொேிலிருந்த ஏெியொட்டிக் செொகெட்டி யுடன் இந்திய சமொழியொளர்ககளப் 

வபொன்வற ஐவரொப்பிய , மற்றும் ஆெிய சமொழியொளர்களும் சதொடர்பு 

சகொண்டிருந்தனர் அேர்களுள் சஜர்மன் நொட்டு சமொழியொளர்களின் பங்கும் 

பணியும் நொள் வதொறும் மிகுந்து சகொண்வட ேந்தது இதற்கு அடிப் பகடக் கொரணம் 

சஜர்மொனியர்கள் தங்ககள ஆொிய இனத்கதச் ெொர்ந்தேர்களொக் கருதிக் 

சகொண்டிருந்த தொகும் ஆொியர்களின் ஒவர வேத சமொழி ெம்ஸ்கிருதம் என்பது, 
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சஜர்மொனியர்ககள ெம்ஸ்கிருதம் மீது அளவு கடந்த பற்றும் பொெமும் கேக்கத் 

தூண்டியது 

எனவே, ெம்ஸ்கிருத சமொழி கற்க ஏரொளமொன சஜர்மொனியர்கள் இந்தியொ ேரத் 

சதொடங்கினர் சமொழி கற்றவதொடு ெம்ஸ்கிருத சமொழியில் இருந்த பகடப்புககள 

சஜர்மன் சமொழியில் சமொழி மொற்றம் செய்ேகத சபரும் சதொண்டொகவே கருதி 

செய்ய லொயினர் சஜர்மொனிய அறிஞரொன மொக்ஸ்முல்லர், ெம்ஸ்கிருத சமொழியில் 

சபரும் புலகம சபற்று, ஆொிய மதத் சதொடர்பொன நூல்ககள, குறிப்பொக வேத 

நூல்ககள சஜர்மன் சமொழியில் சபயர்க்கலொனொர் ஆொியர்ககளத் தேிர 

வேறுயொரும் வேதத்கதப் படிக்க கூடொது என ேிதி ேகுத்துச் செயல்பட்ட ஆொிய 

வேதேொதிகள் மொர்க்ஸ்முல்லர் வேத நூல்ககள 

படித்தவதொடு சமொழி மொற்றம் செய்தகதயும் தடுக்கேில்கல கொரணம், 

சஜர்மொனியர்களும் ஆொிய இனத்கதச் வெர்ந்தேர்கவள என்று கருதியதுதொன் 

சஜர்மன் சமொழி ேொயிலொக ஐவரொப்பிய சமொழிகளில் 

மொக்ஸ்முல்லகரத் சதொடர்ந்து சகசத வபொன்ற புகழ்சபற்ற சஜர்மொனிய இலக்கிய 

ேொணர்கள் ெம்ஸ்கிருத சமொழியிலுள்ள புகழ் சபற்ற பகடப்பு ககள, கொளிதொெனின் 

ெொகுந்தலம் வபொன்ற பகடப்புக சளல்லொம் சஜர்மொனிய சமொழியில் சபயர்க்கப்பட, 

அகேகசளல்லொம் பின்னர், ஆங்கிலம் வபொன்ற ஐவரொப்பிய சமொழிகளில் 

சபயர்க்கப் படலொயின இதன் மூலம் ெம்ஸ்கிருத சமொழியும் ெம்ஸ்கிருதப் 

பகடப்புகளும் ஐவரொப்பொசேங்கும் பரேலொயின பின்னர் அகே உலசகங்கும் 

சமொழி சபயர்க்கப் பட்டுப் பரேலொயின 

இந்தியொேில் அச்சுேொகனவமறிய முதல் நூல் தம்பிரொன் ேணக்கம்' எனும் தமிழ் 

நூலொக இருந்த வபொதிலும், தமிழ்ப் பகடப்புககள பற்றி சேளியுலகம் அறிந்து 

சகொள்ள ேொய்ப் வபொதும் ஏற்படேில்கல என்வற கூற வேண்டும் ெமயப் பணி 

கொரணமொகத் தமிழகம் ேந்த சபஸ்கி வபொன்ற பொதிொிமொர்கள் வீரமொமுனிேர்' என்று 

தமிழ்ப் சபயர் சூடி, தமிழ்ப் பணி ஆற்றிய வபொதிலும் சஜர்மொனியர்கள் 

ெம்ஸ்கிருதத்கதயும் அதன் பகடப்புககளயும் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது 

வபொல் வேறு யொரும் தமிகழயும் தமிழ்ப் பகடப்புககளயும் சதொியப்படுத்த 

முகனயேில்கல என்வற கூறலொம் ெம்ஸ்கிருத சமொழியும் இதன் பகடப்புகளும் 

சேளியுலசகங்கும் 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் பரே சஜர்மொனியர்கட்கு ஆொிய இன உணர்வு ஒரு 

சபரும் உந்துெக்தியொக இருந்தது வபொல் தமிழ் ஆர்ேம் தூண்டு ெக்தியொக மொற 

இயலொததும் ஒரு கொரணமொகும் தமிகழ உொிய முகறயில் வமனொட்டொருக்கு, 

குறிப்பொக மொக்ஸ்முல்லர் வபொன்ற சஜர்மொனியர்கட்கு, தமிழும் தமிழ் இலக்கியமும் 
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அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தொல் ஐவரொப்பொேின் - ஏன் உலகின் முழுக் கேனமும் 

தமிழின்பொல் திரும்ப வநர்ந்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்கல ஐவரொப்பிய சமொழி 

மூலம் உலசகங்கும் 

சஜர்மொனியர்களொல் ஐவரொப்பொசேங்கும், பின்னர் உலசகங்கும் பரேலொக 

அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட ெம்ஸ்கிருத சமொழியும் இலக்கியங்களும் உலகின் 

கேனத்கத சேகுேொகக் கேர்ந்ததில் ேியப்வபதும் இல்கல 

இத்தககய சூழலில் ஆங்கில ஆட்ெியினருக்கு சநருக்கமொக இருந்த ெம்ஸ்கிருத 

சமொழி ஆர்ேலர்கள், ெம்ஸ்கிருதத்கத செம்சமொழியொக அரகெ அங்கீகொிக்கச் 

செய்ேதில் மிக எளிதொக சேற்றி சபற முடிந்தது ஆயினும், ஆங்கில ஆட்ெி, ஹிந்து 

ெமயம் ெொர்ந்த ெம்ஸ்கிருதத்கத செம்சமொழி ஆக்கியதொல் இங்கு அறுநூறு ஆண்டு 

கொலம் ஆட்ெி செய்த முஸ்லிம்கள், தங்ககளத் தேறொகக் கருதிேிடொமல் இருக்க, 

முகலொய மன்னர்களின் ஆட்ெிசமொழியொக இருந்த பொரெீக சமொழிகயயும், 

முஸ்லிம்களின் ெமய சமொழியொக இருந்த அரபி சமொழிகயயும் செம்சமொழிகளொக 

ஏற்றதன் மூலம் ெமநிகலப்படுத்த முயன்று, அதில் சேற்றியும் சபற்றனர் இம் 

மூன்று சமொழிகளும் இந்தியச் செம்சமொழி மகுடந்தொித்த சூழலும் ேரலொறும் 

இதுதொன் இந்திய சமொழிகளில் அகனத்துத் தகுதிகளும் தமிழுக்கு இருந்தும், 

அதகன எடுத்துக் கூறவேொ, அதற்கொன முயற்ெிகளில் எடுபடவேொ யொரும் 

முகனயொததொல் தமிழ் செம்சமொழி யொகும் நிகல, வகொொிக்ககயற்றுக் கிடக்கும் 

வேொிற் பழுத்த பலொேொகக் கிடக்க வநர்ந்தது 

தீர்மொன ேடிேில் செம்சமொழிக் வகொொிக்கக 

தமிழ் ேரலொற்றிவலவய ெம்ஸ்கிருதம் வபொல் தமிழும் ஒரு செம்சமொழிவய' என்ற 

உொிகமக் வகொொிக்கக, 1885களில் பொிதிமொற் ககலஞரொல் முதன் முதல் 

எழுப்பப்பட்டது என்பகதத் சதொடக்கத்தி வலவய சதளிவுபடுத்திவனொம் அேரது 

மகறவேொடு அக்வகொொிக்ககயும் மகறந்தது 

பொிதிமொற் ககலஞர் மகறந்து முப்பதொண்டு கட்குப் பின்னர் 1918ஆம் ஆண்டில் 

நகடசபற்ற கெே ெித்தொந்த ெமொஜ மொநொட்டில் செம்சமொழி தீர்மொனம் 

நிகறவேற்றப்பட்டது தமிகழச் செம்சமொழியொக சென்கனப் பல்ககலக்கழகம் 

ஏற்க வேண்டும் என்பது தொன் அத் தீர்மொன ெொரம் அதகன அடுத்து 1919 மற்றும் 

1920ஆம் ஆண்டுகளில் கரந்கதத் தமிழ்ச் ெங்கத்தினர் இவதவபொன்ற தீர்மொனத்கத 

நிகறவேற்றினர் இந்தத் தீர்மொனம் சென்கனப் பல்ககலக்கழகத் கதயும் 

அரகெயும் வகட்டுக் சகொள்ேதொயகமந்தது இக் வகொொிக்கககயத் சதொடர்ந்து 

எந்தேிதச் செயற் பொடுகளும் இல்லொததொல் மீண்டும் செம்சமொழிக் வகொொிக்கக 

நீண்ட துயில் சகொள்ளலொயிற்று 
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திகர ேிலகியது - உண்கம சேளிச்ெத்துக்கு ேந்தது 

1975ஆம் ஆண்டு யுசனஸ்வகொ கூொியர் ஆெிொியர்கள் மொநொட்டிற்குச் சென்றிருந்த 

நொன், ஒரு நொள் நண்பர் கொகர அலி அேர்களின் உதேிவயொடு மிகச் ெிறந்த 

ஃபிசரஞ்சு நொட்டுத் தமிழறிஞரொன ஜீன் ஃபிலிவயொஸொ அேர்ககள வநொில் ெந்தித்து 

உகரயொடிவனன் அதுேகர நடந்த உலகத் தமிழ் மொநொடுகளில் முக்கியப்பங்கு 

ேகித்தேர் ெில கொலம் பொண்டிச்வெொியில் தங்கி தமிழொய்வு செய்தேர் அேரது 

தமிழறிகேயும் தமிழ்ப் பணிககளயும் ஓரளவு நன்கு அறிவேன் அேகர வநொில் 

கண்டு தமிழ் ேளர்ச்ெி குறித்து உகரயொட வேண்டும் என்பது என் சநடு நொகளய 

ஆேல் 

அன்றுேகர நகடசபற்ற உலகத்தமிழ் மொநொடுகளில் சபருமளேில் சேளிநொட்டுப் 

பிரதி நிதிகள், குறிப்பொக சேளிநொட்டுப் பல்ககலக்கழகப் வபரொெிொியர்கள் கலந்து 

சகொள்ேகதக் கண்டு, சேளி நொட்டுப் பல்ககலக் கழகங்களின் தமிழ்த் துகறகள் 

தமிழொரொய்ச்ெிகய முகறயொகவும் ெிறப்பொகவும் செய்து ேருேதொகக் கருதிக் 

சகொண்டிருந்த எண்ணத்வதொடு, அேகர வநொக்கி பொொிஸ் ெவபொன் பல்ககலக் 

கழகத்திலுள்ள தமிழ்த்துகறயின் தமிழொரொய்ச்ெிககளப் பற்றி ேினொத 

சதொடுக்கலொவனன் 

"இங்கு தமிழுக்சகன்று தனித்துகறகள் ஏதுமில்கல இப்பல்ககலக்கழகத்தில் 

கீழ்த்திகெ சமொழிகள் (Oriental Languages) துகறசயொன்று ெம்ஸ்கிருதத் 

துகறயின் கீழ் இயங்கி ேருகிறது நொன் ெம்ஸ்கிருதப்வபரொெிொியர் என்ற முகறயில் 

இத்துகறயின் தகலேரொக இருக்கிவறன் எனக்குத் தமிழும் சதொியும் என்பதொல் 

தமிழ்ப் வபரொெிொியனொகவும் இருந்து ேருகிவறன் தமிழுக்சகன்று தனித் துகறகள் 

ஏதும் 

இங்கு இல்கல" என்றொர் இங்கு மட்டும் தொன் இந்நிகலயொ? அல்லது உலகப் 

பல்ககலக்கழங்கள் பலேற்றிலும் இவத நிகலகம தொனொ? என்று ேினொத் 

சதொடுத்தவபொது, 

"தமிழ்நொட்டுப் பல்ககலக் கழகங்கள், ஸ்ரீலங்கொ, ெிங்கப்பூர், மவலெியப் 

பல்ககலக்கழகங்கள் தேிர்த்து, புதுதில்லிப் பல்ககலக் கழகம் உட்பட உலகின் 

பல்ககலக்கழகங்கள் அகனத்திலும் இங்குள்ள நிகலதொன் எல்லொ இடங் களிலும் 

தமிழுக்கு ஒட்டுக் குடித்தன ேொய்ப்பு மட்டுவம உள்ளது தனிக் 

குடித்தனம் இல்கல " என்று ெிொித்துக் சகொண்வட கூறினொர் 

"ஒவ்சேொரு பல்ககலக் கழகத்திலும் ெம்ஸ்கிருதம் வபொல் தமிழும் தனிக் 

குடித்தனம் நடத்த என்ன தொன் ேழி'' எனக் வகட்டவபொது ெற்றும் தயங்கொமல், 
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"ஒவர ேழி, ெம்ஸ்கிருதம் வபொல் தமிகழயும் செம்சமொழி ஆக்குேதுதொன் தமிகழச் 

செம்சமொழியொக இந்திய அரசு ஏற்றொல் பல்ககலக் கழக மொனியக் குழு அதகன 

உடனடியொக ஏற்கும் அதனொல் இந்தியப் பல்ககலக் கழகங்கள் மட்டுமல்ல, உலகப் 

பல்ககலக் கழகங்கள் அகனத்துவம செம்சமொழியொக ஏற்கும் பின், எங்கும் 

தனிக்குடித்தனம் செய்ேது தமிழுக்கு 

எளிதொகி ேிடும்" எனக் கூறி மீண்டும் ெிொித்தொர் 

செம்சமொழி ஆய்வும் ேழிமுகற கொணலும் 

அன்றிலிருந்து என் மனம் தமிழ் செம்சமொழி ஆேகதப் பற்றிவய ெிந்திக்கத் 

சதொடங்கியது இதற்கொன செம்சமொழிகளின் ேரலொற்கற ஆய்ந்வதன் சமொழியியல் 

ேல்லுநர்களுடன் கலந்துகரயொடிவனன் பின் தமிழ் செம்சமொழி ஆேதற்கொன 

அடிப்பகடத் தகுதிப்பொடுகள் எகேசயகே என்பதில் கருத்கதச் செலுத்தி ஆய்வு 

நடத்திவனன் அேற்கறசயல்லொம் சதொகுத்து, ேகுத்து முகறப்படுத்திவனன் 

அத்தகுதிப் பொடுகள் தமிழுக்கு எவ்ேொறு சபொருந்துேனேொய் உள்ளன 

என்பகதசயல்லொம் ஒப்பீடு செய்து ஆய்ந்வதன் மற்ற செம்சமொழிகளுக்கு எந்த 

அளவு இத் தகுதிப்பொடுகள் சபொருந்துகின்றன என்பகதயும் ஒப்பீட்டடிப்பகடயில் 

ஆய்ந்வதன் வபொதிய தகுதிப் பொடுகள் இல்லொத நிகலயிலும் இகே செம்சமொழி 

களொக அங்கீகொிக்கப்பட வேறு அழுத்தமொன மகறமுகக் கொரணங்கள் யொகே 

என்பதிலும் ஆழ்ந்த கேனம் செலுத்திவனன் அகனத்துத் தகுதிகளும் ஒருங்வக 

அகமயப் சபற்றிருந்தும் தமிழ் செம்சமொழி ஆகொததற்கு அக-புற கொரணங்கள் 

எகேசயகே என்பதிலும் ஆழ்ந்து கருத்தூன்றி ஆய்வு செய்வதன் இந்த 

ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில் இப்பிரச்ெிகனகய முதன்கமப்படுத்த ஒருெில 

ேழிமுகறககளப் பின்பற்றி என்னளேில் செயல்படலொவனன் 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் செம்சமொழி பற்றி அறிஞர்களிகடவய ேிொிேொகப் 

வபெ எனக்கு முதற்களமொக அகமந்தது சென்கன எஸ்பிளவனடுேில் அகமந்துள்ள 

ஓய் எம் ெி ஏ பட்டி மன்றமொகும் 1975இல் சடல்லிப் பல்ககலக்கழகத் 

தமிழ்த்துகறத் தகலேர் ெொகல இளந்திகரயன் கலந்து சகொண்ட கூட்டத்தில் 

இகதப் பற்றிப் வபெிவனன் அதற்குக் கொரணம், அேர் சடல்லியில் இருப்பேர் 

அங்கிருப்பேர்களுக்கு இச் செய்திகய எட்டச் செய்பேர் சடல்லியிலுள்ள மத்திய 

அரெின் கல்ேித் துகறதொன் இதன் மீது நடேடிக்கக எடுக்க வேண்டிய துகற 

இகதசயல்லொம் மனதிற் சகொண்டு வபெியதற்வகற்ப ெொகல இளந்திகரயன் 

அேர்களும் என் கருத்கத ஆதொித்து சடல்லியில் நடேடிக்கக வமற்சகொள்ேதொகக் 

கூறினொர் 
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1975இல் செம்சமொழிப் பிரச்ெிகனகய முழுேடிேில் சதொடங்கியேன் என்பதற்கொக 

புது தில்லியில் 2000இல் நகடசபற்ற செம்சமொழி' மொநொட்கட சதொடங்கிகேக்கும் 

சபொறுப்பு எனக்கு அளிக்கப்பட்டது இதில் வபரொர்ேம் சகொண்டிருந்த ெொகலயொரும் 

ெொலினியொரும் அடுத்தடுத்து மகறந்தது மொசபரும் இழப்பொகும் 

1975 சதொடங்கி ேொய்ப்புக் கிகடக்கும் வபொசதல்லொம் தமிழ் செம்சமொழி 

ஆக்கப்படுேதன் அேெிய, அேெரம் பற்றி வபெவும் எழுதவும் சதொடங்கிவனன் 

அேெரம் பற்றி ஆய்ேறிஞர்களிகட வயயும் அரசு ெொர்புகடவயொொிகடவயயும் 

செம்சமொழி பற்றி ேிொிேொகப் வபசும் அொிய ேொய்ப்பு மதுகரயில் நகடசபற்ற 

ஐந்தொேது உலகத் தமிழ் மொநொட்டில் எனக்குக் கிகடத்தது 

ேழிகொட்டிய மதுகர மொநொடு 

மொநொடு சதொடங்கிய இரண்டொம் நொள் கொகல சபொது நிகலக் கருத்தரங்கில் 

நீதியரெர் மகரொஜன் தகலகமயில் உகரயொற்ற எதிர்பொரொ ேொய்ப்புக் கிகடத்தது 

சேளிநொட்டு மற்றும் உள்நொட்டுப் ஆய்ேறிஞர்களும் வபரொளர்களும் முதலகமச்ெர் 

உட்பட அகமச்ெர் சபருமக்களும் கலந்து சகொண்ட கூட்டம் அது இந்த அொிய 

ேொய்ப்கப உொிய முகறயில் பயன்படுத்திக் சகொள்ள ேிரும்பிய நொன், இன்கறயச் 

சூழலில் தமிகழ அறிேியல் தமிழொக ேளர்த்சதடுக்க வேண்டியதன் அேெிய 

அேெரத்கத ேலியுறுத்திப் வபெியவதொடு, செம்சமொழிக்குொிய அகனத்துத் 

தகுதிப்பொடுகளும் இருந்தும் அதற்கு அங்கீகொரம் அரசு அளிக்கொததொல் வநர்ந்துள்ள 

பொதிப்புககளப் பற்றி ேிொிேொகப் வபெியவபொது, அங்கு நிலேிய அகமதியும் 

அகேயில் வகட்டுக் சகொண்டிருப்வபொொின் முக பொேமும் இந்தக் கருத்கதயும் 

உணர்கேயும் உள்ேொங்கிக் சகொள்ேதில் கொட்டிய ஆர்ேத்கதயும் பிரதிபலிப்பொக 

இருந்தது வபெிமுடித்து இருக்ககக்குத் திரும்பியவபொது, அன்கறய முதலகமச்ெர் 

எம் ஜி.ஆர் அேர்கள் என் வபச்கெப் பொரொட்டியவதொடு, செம்சமொழி சதொடர்பொக 

அரசுக்கு ஒரு வகொொிக்கக மனு அனுப்புமொறு பணித்தொர் அேர் பொரொட்டும் 

பணிப்பும் எனக்குப் சபருமகிழ்ேளித்தது 

வகொொிக்கக மனு முடக்கப்பட்டது ஏன்? 

செம்சமொழி சதொடர்பொக அரசுக்கு வகொொிக்கக மனு அனுப்புேசதன்றொல் ெொியொன 

கொரண கொொியங் கவளொடு இருக்க வேண்டுசமனக் கருதி, அது சதொடர்பொன 

ஆய்ேில் மீண்டும் முழு மூச்ெொக 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் ஈடுபட்வடன் செம்சமொழிக்குொிய தகுதிப்பொடுகள் 

என்சனன்ன என்பகத ஆரொய்ேதில் மீண்டும் சபருங்கேனம் செலுத்திவனன் 

செம்சமொழி அங்கீகொரம் கிகடப்பதொல் தமிழ் சபறக்கூடிய பயன்கள் என்ன 

என்பகதசயல்லொம் பட்டியலிட்வடன் பிறகு 1982ஆம் ஆண்டில் செம்சமொழி 
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வகொொிக்கக மனுகே அரெின் பொிெீலகனக்கு அனுப்பிவனன் 1983 ஆம் ஆண்டு 

ேகர கொத்திருந்வதன் பதிவலொ நடேடிக்ககவயொ ஏதும் எடுப்பதொகத் சதொியேில்கல 

மீண்டும் ஒரு நிகனவூட்டுக் கடிதம் எழுதிவனன் இதுவும் கிணத்தில் வபொடப்பட்ட 

கல்லொனது 1984இல் ககலமொமணி ேிருதளித்ததற்கு நன்றி கூறும் முகறயில் 

முதல்ேருக்கு எழுதியவதொடு செம்சமொழி நிகனவூட்டுக் கடிதத்கதயும் இகணத்து 

அனுப்பிவனன் முதலகமச்ெர் நடேடிக்கக வமற்சகொள்ள அன்கறய தமிழ் 

ேளர்ச்ெித் துகறச் செயலொளருக்கு அனுப்பி கேத்தொர் செயலொளர் அக்வகொொிக்கக 

மீது எழுதிய குறிப்பில் 'திரு மணகே முஸ்தபொ கூறுேது வபொல் தமிகழச் 

செம்சமொழி ஆக்கினொல், தமிகழச் செத்த சமொழிகளின் பட்டியலில் 

வெர்தததொகிேிடும் எனவே, இக்வகொப்பு இத்துடன் முடித்துகேக்கப்படுகிறது என்ற 

முகறயில் குறிப்பு எழுதி வகொப்கபவய முடித்து கேத்து ேிட்டொர் இது எதுவும் 

எனக்குத் சதொியொது 2000 ஆம் ஆண்டில் புதுதில்லியில் நகடசபற்ற செம்சமொழி 

மொநொட்டில் அன்கறய தமிழ் ேளர்ச்ெித் துகற அகமச்ெர், சதொடர்புகடய 

வகொப்கபக் ககயில் கேத்துக் சகொண்டு வபெியவபொது அகேவயொருக்கு 

இவ்வுண்கமகய உணர்த்தியவபொது தொன் எனக்கும் அகேவயொருக்கும் சதொிய 

ேந்தது அண்ணொ பல்ககலக்கழகம் 1988இல் ேளர்தமிழ் 

. 

மன்றம் ெொர்பில் செம்சமொழி கருத்தரங்கத்கத நடத்தியது 

வகொொிக்கக ஏற்கப்பட்ட நிகலயில் ஆட்ெி ககலக்கப்பட்டது 

என்கனப் சபொறுத்தேகர நொன் ெிறிதும் ெகளக்கொமல் ஆண்டுவதொறும் 

நிகனவூட்டல் எனும் சபயொில் வகொொிக்கக மனு அனுப்பிக்சகொண்வட யிருந்வதன் 

1989இல் முத்தமிழறிஞர் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள் அகமச்ெரகே பதேி 

ஏற்றபின் கல்ேி அகமச்ெர் வபரொெிொியர் க அன்பழகன் அேர்ககள வநொில் கண்டு 

தமிழ் செம்சமொழி ஆக்கப்படுேதன் அேெியத்கத ேலியுறுத்தியவபொது, என் 

கருத்துக்ககள வகொொிக்கக மனுேொக எழுதித்தரப் பணித்தொர் அவ்ேொவற எழுதிக் 

சகொடுத்வதன் அேர் அதன் மீது உொிய நடேடிக்கக எடுக்குமுன் ஆட்ெிக் 

ககலக்கப்பட்டுேிட்டது 

ஏமொற்றமொன தஞ்கெ மொநொடு 

அதன்பின் ஆட்ெில் சபொறுப்வபற்ற செல்ேி சஜயலலிதொேின் ஆட்ெியில் 1995இல் 

தஞ்கெயில் உலகத் தமிழ் மொநொடு நடப்பகதசயொட்டி, மொநொட்கடத் சதொடங்கி 

கேக்க ேருகக தரும் பிரதமர் பிேி நரெிம்மரொவ் அேர்ககளக் சகொண்டு 

செம்சமொழி அறிேிப்புச் செய்யும் ேககயில் நடேடிக்கக எடுக்குமொறு ேலியுறுத்தி 

வகொொிக்கக மனு அளித்வதன் அதன்மீது உடனடி நடேடிக்கக எடுக்க முதலகமச்ெர் 
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பணிக்கவே, அப்வபொது தமிழ் ேளர்ச்ெித்துகறச் செயலொளரொக இருந்த திரு எஸ்பி 

இளங்வகொேன், ஐஏஸ், அேர்கள் என்கன 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் 

அகழத்துப் வபெினொர் என் ஆவலொெகனக்சகொப்ப என்வனொடு டொக்டர் ேொசெ 

குழந்கதெொமி, டொக்டர் அகத்தியலிங்கம், டொக்டர் சபொற்வகொ, டொக்டர் ஜொன் 

ெொமுவேல் ஆகிவயொகரக் சகொண்ட ேல்லுநர் குழு அகமக்கப்பட்டு, செம்சமொழி 

வகொொிக்கக மனு மொநில அரசு மூலம் மத்திய அரசுக்கு முகறப்படி அனுப்பப்பட்டது 

பிரதமர் மொநொட்கடத் சதொடங்கி கேத்த வபொதிலும் செம்சமொழி அறிேிப்பு 

எகதயும் செய்யொமல் சென்றுேிட்டது சபரும் ஏமொற்றமொகி ேிட்டது 

செயலுக்கு ேந்த செம்சமொழிக் வகொொிக்கக மீண்டும் முடக்கம் 

1996இல் மீண்டும் முத்தமிழறிஞர் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள் ஆட்ெிப் சபொறுப்கப 

ஏற்றவுடன் ேழக்கமொன செம்சமொழி வகொொிக்கககய அேருக்கு அனுப்பிவனன் 

அதன்மீது அேர் உடனடி நடேடிக்கக வமற்சகொண்டு, அம் மனு மீது உொிய 

நடேடிக்கக எடுக்க அன்கறய தமிழ் ேளர்ச்ெித்துகற அகமச்ெகரப் பணித்தொர் 

அகமச்ெகர இது சதொடர்பொகச் ெந்தித்து ேிொிேொக ேிளக்கிவனன் அேர், 

என்னுடன் டொக்டர் ேொ செ குழந்கதெொமி, டொக்டர் ஜொன் ெொமுவேல், டொக்டர் 

சபொற்வகொ முதலொனேர்ககள சகொண்ட குழு அகமத்து, அறிக்கக தயொொிக்க, 

அதகன முதலகமச்ெர் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள் மத்திய அரெின் 

கல்ேித்துகறக்கு அனுப்பி நடேடிக்கக வமற்சகொண்டு, தமிகழச் செம்சமொழியொக 

மத்திய அரசு அறிேிக்குமொறு வகட்டுக் சகொண்டொர் பின் மத்திய அரெின் கல்ேித் 

துகற இக்வகொொிக்கக 

மனுகேப் பொிெீலித்து கருத்துகரக்குமொறு கமசூொில் உள்ள இந்திய சமொழிகளின் 

நடுேண் ஆகணயத்துக்கு அனுப்பினர். அேர்கள் அக்வகொொிக்கக மனுகே எல்லொக் 

வகொணத்திலும் அலெி ஆரொய்ந்து, இறுதியில் செம்சமொழிக்குொிய அகனத்துத் 

தகுதிப் பொடுகளும் தமிழுக்கு இருப்பதொல் நடுேண் அரசு தமிகழ செம்சமொழியொக 

அறிேித்து செம்சமொழிப் பட்டியலில் வெர்க்கலொம்' எனப் பொிந்துகர செய்து, மத்திய 

அரசுக்கு அனுப்பிகேத்ததொகக் கூறப்படுகிறது ஆனொல் மத்திய அரசு 

அப்பொிந்துகரயின் மீது இதுேகர எந்த நடேடிக் ககயும் எடுக்கேில்கல மீண்டும் 

கிணற்றுக்குள் வபொட்ட கல்கலப் வபொன்ற நிகலவய சதொடர்கிறது 

-- 

தமிழக பொ.ஜ.க. மூலம் மீண்டும் முயற்ெி 
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இதற்கிகடவய மத்தியில் பொரதீய ஜனதொ ஆட்ெி ஏற்பட்டவபொது, இங்குள்ள திரு 

இல கவணென் வபொன்றேர்கள் தங்கள் தமிழொர்ேத்கத சேளிப் படுத்தும் ேண்ணம் 

தமிழ் ேளர்ச்ெி பற்றிசயல்லொம் அடிக்கடி வபெத் தகலப்பட்டனர் ஏவதொ ஒரு 

நப்பொகெ, இேர்கள் மூலம் ஏன் மத்திய அரகெ வநரடியொக அணுகக்கூடொது? என்ற 

எண்ணம் ஏற்படவே, கமலொலயத்தில் திரு இல. கவணென் அேர்ககள வநொில் 

கண்டு தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபறவேண்டியதன் அேெிய அேெரத்கதயும் 

அதனொல் தமிழ் சபறக்கூடிய உலகளொேிய பலன்ககளயும் எடுத்துக் கூறி 

ேிளக்கிவனன் அேற்கறசயல்லொம் உள்ேொங்கிய அேர் செம்சமொழிக் 

வகொொிக்கககய ஒரு மனுேொக 

ஆங்கிலத்தில் தரும்படியொகவும் அகத வநொிகடயொக பிரதமர் ேொஜ்வபயிடம் தர 

ேிரும்புேதொகவும் கூறினொர் 

தமிழ் செம்சமொழிக்குொிய தகுதிப்பொடுககள எல்லொம் ஆங்கிலத்தில் ேிளக்கி மூன்று 

பக்க அளேில் வகொொிக்கக மனுேொக திரு இல கவணெனிடம் அளிக்க, அேரும் புது 

தில்லியில் அடுத்து நகடசபற்ற கட்ெிக் கூட்டத்தில் பிரதமொிடம் அளிக்க, அகத 

வமவலொட்டமொகப் பொர்த்த பிரதமர் , அகத மனிதேள வமம்பொட்டுத் துகற 

அகமச்ெர் மவனொகர் வஜொஸியிடம் அளிக்க அந்நிகழ்வு அத்வதொடு முடிந்தது 

ெில மொதங்கள் கொத்திருந்வதன் ஏதும் நடக்கேில்கல மீண்டும் திரு இல கவணென் 

அேர்ககளக் கண்டு வபெிவனன் முந்கதய மனு அதிக பக்கமிருந்ததொல் பிரதமர் 

ெொியொகப் படிக்கொமவல திரு வஜொஸியிடம் தந்துேிட்டொர் இம்முகற பிரதமர் 

படிக்கும் ேககயில் இதகனச் சுருக்கமொக அகரப் பக்கம் அல்லது முக்கொல் 

பக்கத்துக்கு மிகொமல் எழுதித் தருமொறு வகட்டொர் அவ்ேொவற முக்கொல் பக்கத்திற்குள் 

வகொொிக்கக மனு சகொடுத்தனுப்பிவனன் அேரும் அதகன பிரதமர் ேொஜ்பொயிடம் 

ெமர்பித்தொர் மனுகே ேொங்கிய பிரதமர் அதகன முழுக்க பொர்கே யிட்ட பின் திரு 

வஜொஸியிடவம ஒப்பகடத்து ேிட்டொர் ஏசனனில் இதன் மீது நடேடிக்கக எடுக்கக் 

கூடியேர் திரு வஜொஸி மட்டுவம யொேொர் 

தகலநகர் தமிழ்ச் ெங்க முயற்ெி 

இந்த முயற்ெியும் உொிய பயகன அளிக்கொ நிகலயில், 2000ஆம் ஆண்டில் 

தகலநகர் தமிழ்ச் 

ெங்கம் புதுதில்லியில் நடத்திய செம்சமொழி மொநொட்கடத் சதொடங்கி கேத்துப் 

வபசும்வபொது, தமிழ் செம்சமொழியொேதன் அேெியத்கதயும் அகனத்துத் 

தகுதிப்பொடுகள் இருந்தும் அரசு அக்ககரயில்லொமல் இருப்பகதயும் அதற்கொன என் 

முயற்ெிகள் கொல் நூற்றொண்டொகத் சதொடர்ந்து சகொண்டு இருப்பகதயும் ேிேொித்துப் 

வபெியவதொடு ேொசனொலி வபொன்ற ஊடகங்கள் மூலமும் வேண்டுவகொள் ேிடுத்வதன் 
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இம் முயற்ெிகயத் சதொடர்ந்து தகலநகர் தமிழ்ச் ெங்கத்தொர், சபங்களூர் 

தமிழ்ச்ெங்கம், திருேனந்தபுரம் தமிழ்ச்ெங்கங்களின் உறுதுகணவயொடு அந்தந்த 

மொநிலத் தகலநகரங்களில் செம்சமொழி மொநொடுககளச் செவ்ேவன நடத்தினர் 

இந்திய சமொழியியலொர் மொநொட்டில் டொக்டர் ககலஞர் வபருகர 

இறுதியொக, 2002இல் தமிழ் அக்கொசதமியின் ெொர்பில் சென்கனயில் இந்திய 

சமொழி அறிஞர்களின் மொநொடு நடக்க ஏற்பொடொகியது அம் மொநொட்கட தமிழினத் 

தகலேர் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள் சதொடங்கிகேக்க ஏற்பொடு செய்யப்பட்டது 

அன்கறய பொண்டிச்வெொி ஆளுநர் ேொழ்த்துகர ேழங்க ஏற்பொடொகியது 

இந்திய சமொழியிலொளர்கள் சபருமளேில் பங்வகற்கும் இம்மொநொட்டில் தமிழ் 

செம்சமொழி வகொொிக்கக முக்கிய இடம் சபறவேண்டும் என்பது என்னுகடய 

நொட்டம் மட்டுமல்ல, தமிழ் அக்கொசதமியின் தகலேர்களின் குறிப்பொக மூத்த 

ேழக்கறிஞர் திரு கொந்தி, செயலொளர் திரு தெிக 

கண்ணன், திருமதி மணிவமககலக் கண்ணன் ஆகிவயொொின் ேிருப்பமொகவும் 

இருந்தது 

இதற்கொக முத்தமிழறிஞர் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள இம்மூேவரொடு வநொில் 

கண்டு, இப்பிரச்ெிகனகய மொநொட்டில் ேலியுறுத்துமொறும் செம்சமொழிக்குொிய 

தகுதிப்பொடுககளப் பற்றிய ேிொிேொன குறிப்புகரககளயும் ேழங்கிேிட்டு ேந்வதன் 

இந்திய சமொழியியலொளர்களின் மொநொட்கடத் சதொடங்கி கேத்து ஆற்றிய 

உகரயில் டொக்டர் ககலஞர் அேர்கள் அகனத்து சமொழியியல் ேல்லுநர் களும் 

ஏற்று, வபொற்றும் ேககயில் அற்புதமொக அேருக்வகயுொிய முகறயில் செம்சமொழிக் 

வகொொிக்கககய ேிளக்கிப் வபெினொர் ேொழ்த்துகர ேழங்கிய பொண்டிச்வெொி ஆளுநர் 

அேர்கள், அகனத்துத் தகுதிப்பொடுகளும் உள்ள தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் 

சபற தன்னொல் இயன்ற ேழிகளிசலல்லொம் முயலப்வபொேதொகவும் கூறினொர் அன்று 

டொக்டர் ககலஞர் வபச்கெ பொரொட்டொத சமொழியியல் அறிஞர்கவள இல்கல 

எனலொம் என்றொலும், மத்தியில் ஏதும் நடேடிக்கக இல்கல, பொிெீலிக்கிவறொம் 

என்ற ேழக்கமொன பதிகலத் தேிர 

நொடொளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முயற்ெி 

அதன்பின், இப்பிரெெிகனகய பிரதமர் ேொஜ்பொய் அேர்களின் வநரடிப் 

பொர்கேக்குக் சகொண்டு செல்லும் ேககயில் செம்சமொழி வகொொிக்கக மனுேில் 

நொடொளுமன்ற திமுக, பொமக, மதிமுக ஆகிய கட்ெி உறுப்பினர்கள் 

ககசயொப்பமிட்டு மனு அளிக்க முத்தமிழறிஞர் டொகடர் ககலஞர் அேர்கள் 

ஏற்பொடு செய்ய, அவ்ேொவற பிரதமருக்கு மனு 



MAR GREGORIOS COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI - 37 

DEPARTMENT OF TAMIL SHIFT - I 

 
 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் அளிக்கப்பட்டது அதனொலும் எந்த ேிகளவும் 

ஏற்படேில்கல . 

நொடொளுமன்றம் முன்பு தமிழறிஞர் பட்டினிப் வபொரொட்டம் 

இந்நிகலயில், தகலநகர் தமிழ்ச் ெங்கத்தொர் வமற்சகொண்ட முகனப்பொன 

நடேடிக்ககயொல் நூற்றுக்கு வமற்பட்ட தமிழறிஞர்கள் நொடொளுமன்றம் அருகில் 

ஒரு நொள் உண்ணொேிரதப் வபொரொட்டம் நடத்த ஏற்பொடொகியது உண்ணொேிரத 

நிகழ்ச்ெி செம்கமயொக நடந்வதற திமுக, பொமக, மதிமுக உறுப்பினர்களும் 

அகமச்ெர்களும் சபருந்துகண புொிந்தனர் உண்ணொேிரதம் சேற்றி சபற்ற 

வபொதிலும், வகொொிக்கக சேற்றி சபறேில்கல ேழக்கமொன பொிெீலிக்கிவறொம்' 

என்பகதத் தேிர வேறு எந்த பதிலும் இல்கல 

என்றொலும், இந்நிகழ்ேின் மூலம் பத்திொிகக சதொகலக்கொட்ெி, ேொசனொலி வபொன்ற 

செய்தித் சதொடர்பொன ஊடகங்கள் மூலம் தமிழ் செம்சமொழி ஆக்கப்பட வேண்டும் 

என்ற வகொொிக்கக அகனத்திந்திய அளேில் மட்டுமல்லொமல், ெர்ேவதெ அளேிலும் 

ேிளம்பரமொனது, உலசகங்கும் ேொழும் தமிழர்கள் மட்டுமல்லொது, மற்றேர்களும் 

புொிந்து சகொள்ள ஏதுேொனது இதன் மூலம் ஒருேித ேிழிப்புணர்வு வதொன்றியுள்ளது 

என்வற கூற வேண்டும் இதன்மூலம் அகனத்திந்திய அளேில் அரெியல் ஆதரவு 

திரளக் கூடியது சூழலும் உருேொகியுள்ள சதனலொம் அரெியல் கட்ெிகளிகடவய 

செம்சமொழி தொக்கம் 

இதன் ேிகளவு இன்று தமிழக அளேில் இயங்கும் அரெியல் கட்ெிகளும் 

அகனத்திந்திய 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் அளேிலொன மொசபரும் வதெியக் கட்ெிகளின் 

தமிழகக் கிகளகளும் நொடொளுமன்றத் வதர்தகலசயொட்டி, தமிழ் செம்சமொழிப் 

பிரச்ெிகனகயத் தங்கள் வதர்தல் அறிக்ககயில் ஒரு முக்கியக் வகொொிக்ககயொக 

கேத்து மக்களிடம் ேொக்குச் வகட்க முகனந்திருப்பதுதொன் அதில் குறிப்பிடத்தக்க 

வேடிக்கக என்னசேன்றொல், இப்வபொதும் ஆட்ெியில் இருக்கும் பொ ஜொக 

நிகனத்திருந்தொல் எப்வபொவதொ தமிகழ செம்சமொழி யொக அறிேித்திருக்க முடியும் 

ஆளும் கூட்டணிக் கட்ெிகசளல்லொம் வகொொிக்கக ேிடுத்தும் நொடொளு மன்றத்தில் 

வபெியும் மெியேில்கல அக்கட்ெியின் தமிழகக் கிகள வகொொிக்கக ேிடுத்தும் 

செேிெொய்க்க ேில்கல ஆனொல், நொடொளுமன்றத் வதர்தகல சயொட்டி அேர்கள் 

ேிடுக்கும் வேண்டுவகொள் தொங்கள் மீண்டும் ஆட்ெிப் சபொறுப்கப ஏற்றவுடன் 

தமிகழச் செம்சமொழியொக அறிேிப்வபொம் என்பதுதொன் இப்வபச்சும் ேொக்குறுதியும் 

நம் நொட்டுப் புறங்களில் கூகர ஏறி வகொழி பிடிக்க முடியொதேன், ேொனவமறி 

நிலகேப் பிடித்து ேந்தொனொம் என்று கூறும் பழசமொழிகயப் வபொல் உள்ளது 
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இசதல்லொம் சேறும் ஏமொற்று என்பது மக்களுக்குத் சதொியொதொ என்ன ? தமிழ் 

செம்சமொழி' ஆேதொல் ஏற்படும் நன்கம தொன் என்ன? 

அதுெொி, தமிகழச் செம்சமொழியொக அறிேிக்க மத்திய அரசு ஏன் தயங்குகிறது 

என்பகதப் பற்றி வபசும் முன், தமிழ் செம்சமொழி ஆேதொல் அப்படி என்ன சபொிய 

நன்கம, பயன் தமிழுக்கு ஏற்பட்டு ேிடப்வபொகிறது? என்ற ெொதொரண மக்களின் 

வகள்ேிக்குப் பதில் கொண்வபொம் 

ஒட்டுக்குடித்தனம் வபொய் தனிக் குடித்தனம் 

இப்வபொது செம்சமொழிகளொக இந்திய அரசு ஏற்றுள்ள ெம்ஸ்கிருதம், பொரெீக, அரபி 

சமொழிககளப் வபொல் தமிகழயும் செம்சமொழியொக ஏற்று செம்சமொழிப் பட்டியலில் 

இகணத்தொல், இந்தியப் பல்ககலக்கழக மொனியக்குழு உடனடியொக ஏற்கும் 

இவ்ேொறு ஏற்றொல் இந்தியொேில் சமொழிப்பொடமுள்ள ஒவ்சேொரு பல்ககலக் 

கழகத்திலும் தமிழுக்சகன்று ஒரு தனித்துகற அகமய ேொய்ப்வபற்படும் 

இந்திய அரசும் பல்ககலக்கழக மொனியக் குழுவும் தமிகழச் செம்சமொழியொக 

ஏற்றொல், உலகப் பல்ககலக் கழகங்கள் அகனத்தும் தமிகழச் செம்சமொழியொக 

ஏற்கும் தற்வபொது ெம்ஸ்கிருதத் துகறகள் எங்சகங்சகல்லொம் உண்வடொ அப் 

பல்ககலக் கழகங்களில் தமிழுக்சகன்று தனித்துகறகள் உருேொகும் தற்வபொது 

கீழ்த்திகெ நொடுகளின் சமொழிகளின் துகறயின் (Department of Oriental 

Languages) ஒரு சமொழியொக ஒட்டுக் குடித்தனம் நடத்தி ேரும் தமிழ்சமொழி, 

தனித்துகறயொக தனிக்குடித்தனம் நடத்தும் நிகல உருேொகும் இதன்மூலம் 

அதிகமொவனொர் தமிழ் பயிலவும் தமிழில் ஆய்வுகள் செய்யவும் அொிய ேொய்ப்பு 

உருேொகும் 

இங்குக் குறிப்பிடத்தக்க மற்சறொரு ெிறப்பம்ெம் தற்வபொது உலகில் 57 நொடுகளில் 

தமிழர்கள், குறிப்பொக ஈழத் தமிழர்கள் ேொழ்ந்து சகொண்டிருக் கிறொர்கள். இேர்கள் 

தங்கள் தொய்சமொழிகயப் பல்ககலக்கழக அளேில் படிக்கவும் ஆய்வுகள் செய்யவும் 

சபொிதும் ேிரும்புகின்றனர். அங்குள்ள பல்ககலக்கழகங்களில் தமிழ்த் துகறகள் 

உருேொனொல் இேர்களின் ஏக்கமும் நீங்கும்; தமிழ்க் கல்ேியும் ஆய்வும் ெிறப்புறும் 

என்பது திண்ணம் 

தமிழ் ஆண்டு தரும் தனிப்சபரும் பயன்கள் 

தற்வபொது மத்திய அரசு, ெம்ஸ்கிருதம் செம்சமொழி என்பதற்கொக ெம்ஸ்கிருத ஆண்டு 

அறிேித்து ெிறப்பொகக் சகொண்டொடியது வபொல், தமிழ் செம்சமொழியொனொல் மத்திய 

அரசு தமிழ் ஆண்டு சகொண்டொடும் ேொய்ப்பு உருேொகும் தமிழ்நொட்கடச் 

ெிறப்பிக்கும் ேககயில் ெம்ஸ்கிருத சமொழியின் பன்முக ேளர்ச்ெிக்கு 100 வகொடிக்கு 
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வமற்பட்ட சதொகககய ஒதுக்கிச் செலேிட்டதுவபொல் தமிழ் ேளர்ச்ெிக்கொன 

பன்முகத் திட்டங்ககளத் தீட்டி மிகச் ெிறப்பொக நிகறவேற்ற முகனயும் தமிழ் 

ஆண்கட தமிழ்நொடு, இந்தியொ மட்டும் சகொண்டொடுேவதொடு அகமயொது, எந்சதந்த 

நொட்டுப் பல்ககலக் கழகங்கள் தமிழ்த்துகறககள உருேொக்கியுள்ளனவேொ அகே 

சயல்லொம் சகொண்டொடும் எங்சகல்லொம் தமிழர்கள் ேொழ்கிறொர்கவளொ 

அங்சகல்லொம் தமிழ் ஆண்டு ெீரும் ெிறப்புமொகக் சகொண்டொடப்படும் இதற்கொக 

ஆங்கொங்குள்ள தமிழர் அகமப்புகளும் பல்ககலக் கழகங்களும் அந்தந்த 

நொடுகளின் அரசுகள் ெிறுபொன்கமத் தமிழர் சமொழி தமிழ் என்பதொல் நிதி ஒதுக்கிக் 

சகொண்டொட உதவும் இதன் மூலம் தமிழ், தமிழ்க் ககல, தமிழ்ப் பண்பொடு, தமிழ் 

இலக்கியம் வபொன்றேற்றின் ெிறப்பும் சபருகமயும் ஆய்வு பூர்ேமொக நிறுேப்படும் 

அது தமிழ் இனத்தின் மீது சபொழியப்படும் புகழ் பூக்களொக அகமயும் 

உலகளொேிய அறநிறுேன உதேிகள் 

ரொக்ஃசபல்லர் ஃசபௌண்வடஷன், ஃவபொர்டு ஃசபௌண்வடஷன் வபொன்ற உலகப் 

புகழ்சபற்ற அறக்கட்டகள நிறுேனங்கள் செம்சமொழிகளில் உள்ள ெிறப்புக் 

கூறுககள பல்வேறு தகலப்புகளில் உலகளொேிய முகறயில் ஆய்வுகள் 

நகடசபறுேகத ஊக்குேிக்கும் ேககயில் நிதியுதேிககளயும் 

ஆய்ேொளர்களுக்கொன உதேித் சதொககககளயும் ேழங்குேகத ேழக்கமொகக் 

சகொண்டுள்ளன இதன் மூலம் தமிழ் சமொழி, ககல, இலக்கிய, பண்பொட்டு 

ஆய்வுகள் பரேலொக முகனப்புடன் நிகழ்தலுடன் இதன் ேொயிலொக இத்துகறகளில் 

மகறசபொருளொய் சபொதிந்துள்ள ெிறப்புக்கள் சேளிப்பட அது ஒட்டு சமொத்தத் 

தமிழினப் சபருகமயொக அகமய ேொய்ப்வபற்படும். 

- 

- 

தமிழ் - ஆங்கில அகரொதிகள் 

இந்தியொேில் மகொரொஷ்டிர மொநிலத்திலுள்ள பூனொ நகொில் சடக்கொன் கொவலஜ் 

ஆஃப் வபொஸ்ட் கிரொஜுவேஷன் அண்டு ொிெர்ச்' என்ற அகமப்பு ெம்ஸ்கிருதம் 

செம்சமொழி என்பதற்கொக ெம்ஸ்கிருதம் - ஆங்கில அகரொதிககளத் தயொொித்து 

சேளியிட்டு ேருகிறது. சமொத்தம் 60 சதொகுதிககளத் தயொொித்து சேளியிட 

வேண்டுசமனத் திட்டமிட்டு இது முப்பத்கதந்து சதொகுதிககள இதுேகர சேளி 

யிட்டள்ளது இதற்கொன முழுச் செலகேயும் மத்திய அரவெ ஏற்றுக் சகொண்டிருப்பது 

வபொல் தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபற்றொல் இதுவபொல் ஒரு அகமப்பு 

உருேொக்கப்பட்டு தமிழ் - ஆங்கில 
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செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் அகரொதிகள் பல சதொகுதிகளொக உருேொக்கப்படலொ 

மல்லேொ? 

ெம்ஸ்கிருத அளவுவகொலுக்குப் பதிலொகத் தமிழ் அளவுவகொல் 

அச்ெகங்கள் உருேொகும் ேகர தமிழ் ஓகலச் சுேடிகளில் எழுதப்பட்டு ேந்தன 

இம்முகற ெங்க கொலத்துக்கு முன்பிருந்வத ககடப்பிடிக்கப்பட்டு ேரும் முகறயொகும் 

அன்கறயத் தமிழ்ப் பகடப்புகள் அகனத்தும் ஓகலச் சுேடிகளிவலவய அடக்கமொகி 

யிருந்தகதப்வபொல் ஆட்ெி, ெமயம் மற்றும் தமிழ்ச் ெமுதொயத் சதொடர்பொன 

செய்திககளக் சகொண்ட கல்சேட்டுகள், ெொெனங்களொக உருேொக்கப் பட்டிருந்தன 

இக்கல்சேட்டுகளில் சபரும்பொலொனகே வகொயில் மதிற்சுேர்களிலும் வகொட்கட 

சகொத்தளங் களிலும் பதிக்கப்பட்டிருந்தன அவதவபொல் செப்புப் பட்டயங்களும் 

சபொறிக்கப்பட்டன. இேற்கறப் பற்றிய ஆய்வுகள் சதொல்சபொருள் 

ஆய்ேொளர்களொலும் கல்சேட்டு ஆய்ேறிஞர்களொலும் ஓகலச் சுேடிகளில் 

புலகமமிக்க ஆய்ேறிஞர்களொலும் வமற்சகொள்ளப் பட்டு ேருகின்றன 

இத்தககய கல்சேட்டு மற்றும் ஓகலச்சுேடி ஆய்வுகளுக்கு அளவுவகொளொக 

ெம்ஸ்கிருத சமொழிவய இருந்து ேருகிறது கொரணம், ெம்ஸ்கிருதம் செம்சமொழியொக 

இருந்து ேருேதுதொன் இது தேிர்க்க முடியொததொகவும் 

சதொல்சபொருளொய்ேொளர்களொல் கருதப்படுகிறது இதனொல், பிரொமி எழுத்து 

முகறகளின் ெொயலில் தமிழ் எழுத்துக்கள் கணிக்கப் பட வநர்ேதொல் ேடசமொழி 

உறவுடன் தமிழ் ேளர்ந்ததொகக் கணிக்கப்பட வேண்டிய கட்டொயச் 

சூழல் உருேொேதும் தேிர்க்க முடியொததொகிறது இதனொல், உண்கம நிகலகம 

அறிந்துணரேியலொ நிகல தமிழறிஞர்கட்கும் ஆய்ேொளர்கட்கும் ஏற்படுகிறது 

தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபற்றொல், செம்சமொழி என்ற முகறயில் தமிகழவய 

அளவு வகொலொகக் சகொண்டு தமிழ் ஓகலச் சுேடிகளும் கல்சேட்டுக்களும் 

ஆரொயப்பட்டொல் மிகச் ெொியொன தகேல்கள் கிகடக்க ேழிவயற்படுமல்லேொ 

வமகல மற்றும் கீகழ சமொழிகளில் தமிழ்ப் பகடப்புகள் 

ெம்ஸ்கிருதம் 'செம்சமொழி' என்பதனொல், அதிலுள்ள பகடப்புகள் பல கீகழ, 

வமகலய நொட்டு சமொழிகளில் சமொழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளன இன்றும் 

சபயர்க்கப்பட்டு ேருகின்றன இவத வநொக்கில் தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் 

சபற்றொல் உலக சமொழியியலொளர்களின் - இலக்கியேொணர்கள் - 

ஆய்ேறிஞர்களின் கேனம் தமிழின்பொல் திரும்பும் தமிழில் உள்ள உயர்ந்த 

பகடப்புககள, செவ்ேிலக் கியங்ககள தத்தமது சமொழிகளில் சபயர்க்க முகனேர் 

இதன் மூலம் தமிழ் பகடப்புகள், பகழய புதிய இலக்கியங்கள் கீகழ நொட்டு 
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சமொழிகளிலும் வமகல நொட்டு சமொழிகளிலும் சமொழியொக்கம் செய்யப்படும். இதன் 

மூலம் தமிழ் சமொழியின் ெிறப்பும் இலக்கியப் பகடப்புகளின் உயர்வும் எழுத்துப் 

பூர்ேமொக உலகளொேிய முகறயில் நிறுேப்படும் இதனொல், தமிழ் பகடப்புகளுக்கு 

ஒரு உலகளொேிய ஆய்வுப் பொர்கே கிகடக்க ேொய்ப்வபற்படும் 

உலகப் சபரும் ககலக்களஞ்ெியங்களில் தமிழுக்கு ெிறப்பிடம் 

உலகளொேிய முகறயில் சேளியொரும் என்கெக்வளொபீடியொ பிொிட்டொனிக்கொ' 

வபொன்ற ககலக் களஞ்ெியங்களில் ெம்ஸ்கிருதம், கிொீக், லத்தீன் வபொன்ற 

சமொழிககளப் பற்றியும் அம்சமொழி களிலுள்ள பகடப்புகள், பகடப்பு ெொர்ந்த 

இலக்கியத் தகேல்களும் சபருமளேில் இடம்சபற ேொய்ப்வபற் பட்டுள்ளது அவத 

ெமயம் இரண்டொயிரம் ஆண்டு கட்கு வமற்பட்ட பழகமயுகடய சமொழியொயினும் 

தமிழ் பற்றி தகேல்கள் மிகக் குகறேொகவே இடம் சபற வநர்கிறது இதற்கு 

அடிப்பகடக் கொரணம் ெம்ஸ்கிருதம் 'செம்சமொழி' எனும் ெிறப்கபப் 

சபற்றிருப்பவதயொகும் இவத செம்சமொழித் தகுதிப்பொட்கடத் தமிழும் 

சபற்றிருந்தொல் தமிழ்த் சதொடர்பொன பல்வேறு செய்திகள் இத்தககய ககலக் 

களஞ்ெியங்களில் அதிக அளேில் இடம் சபறுேது தேிர்க்க முடியொததொகிேிடும் 

எனக் கூற வேண்டியதில்கல 

உலகப் புகழ்சபற்ற ககலக்களஞ்ெியங்களில் தமிழ் சதொடர்பொன பல்வேறு 

செய்திகள் சேளி ேருேகதப் படிக்கும் ேொெகர்கள், வமற்சகொண்டு செய்திககள 

அறியவும் ஆரொய்ச்ெி செய்யவும் ேொய்ப்வபற்படும் இதனொல், வமலும் வமலும் தமிழ் 

பற்றியும் தமிழர் ேொழ்வு பற்றியும் பல அொிய செய்திகள் உொிய முகறயில் 

உலகுக்குக் கிகடக்கப் சபரு ேொய்ப்புக் கிகடக்கேியலும் 

ஒப்பீட்டொய்வு மூலம் தமிழ் ெிறப்பு நிகலசபற 

ஒரு சமொழி செம்சமொழி' என அறிேிக்கப் பட்டொல், அம்சமொழி ஆய்ேொளர்கள் 

மற்றும் இலக்கியத் திறனொய்வுத்துகற ேல்லுநர்களின் கேனத்கத ஈர்ப்பது இயல்பு 

அப்வபொது அேர்கள் உலகின் மற்கறய செம்சமொழிகவளொடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு 

செய்ேர் அத்தககய ஒப்பீட்டொய்வுகளில் தமிழ் செம்சமொழி என்ற முகறயில் 

மற்கறய செம்சமொழி களின் தன்கமகளிலிருந்து சமொழி, இலக்கிய அளேில் 

எவ்ேொசறல்லொம் தனித்து ேிளங்குகிறது, மற்ற செம்சமொழிகளில் கொணேியலொத 

தனித்தன்கம சகொண்ட ெிறப்பம்ெங்கள் என்சனன்ன என்பசதல்லொம் ஆய்வு 

முடிவுகளொக சேளிப்படலொம் இதன்மூலம் தமிழ் சமொழி, இலக்கியப் 

சபருகமவயொடு தமிழ் இனத்தின் சபருகமயும் உலகில் ஆதொர பூர்ேமொக 

நிகலசபற ேொய்ப்வபற்படும் 

அறிேியல் தமிழ் ேளர்ச்ெிக்கு ேழிகொட்டும் செம்சமொழி 
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தமிழ் செம்சமொழி எனும் அங்கீகொர முத்திகர சபறுேதன் மூலம் தமிழ் பழகமக்குப் 

பழகமயும் புதுகமக்குப் புதுகமயும் ஒருங்வக ேொய்க்க அரும் சபரும் சமொழி 

என்பது சதளிேொகும் அன்கறய சமொழி, இலக்கிய ேளத்கத அறிேவதொடு 

இன்கறய ெமுதொயப் வபொக்குக்கும் வதகேக்கு வமற்ப தமிகழ ேளர்த்சதடுப்பது 

எப்படி என்பகதப் பற்றிய ெிந்தகனயும் முகனப்பகடயும் 

இதன் ேிகளேொக இன்கறய இன்றியகமயொத் வதகேயொன அறிேியல் தமிழொக - 

நொன்கொம் தமிழொகத் தமிகழ ேடித்சதடுத்து ேளமகடயச் செய்யும் இனிய சூழல் 

உருேொகும் இதற்கொன ேிொிேொன ேளர்ச்ெித் திட்டங்கள் ேகுத்துச் செயல்பட 

ேொய்ப்பு உருேொகும் இதன் ேொயிலொகத் தமிழின் பரப்பு ேிொியும் ; ஆழம் 

கூடும் எதிர்கொலத்தில் தமிழ் உலகப் சபரும் சமொழிகளில் ஒன்றொக மலர்ந்து மணம் 

வீசும் இனிய சூழல் உருேொகி தமிழுக்குப் சபொற்கொலமொயகமயும் 

தமிழ் செம்சமொழி' அங்கீகொரம் சபற எது தகட? 

தமிழ் செம்சமொழியொக அங்கீகொிப்பதற்கு வேண்டிய அகனத்துத் தகுதிப்பொடுகளும் 

இருந்தும், செம்சமொழியொேதொல் தமிழுக்கு ஏற்படக் கூடிய அகனத்து 

நலன்ககளயும் நன்கு அறிந்தும், அதகன செம்சமொழியொக அங்கீகொிக்க எது 

தகடயொக உள்ளது என்பகதயும் நொம் அனுமொனித்தறிய கடகமப் பட்டுள்வளொம் 

இன்கறய சூழலில் யொர் தமிகழச் செம்சமொழியொக அறிேிக்க வேண்டுவமொ அந்த 

ஆட்ெியினர் என்ன என்பதில் கருத்தூன்றுேதற்கு மொறொக யொர் என்பதில் அதிகம் 

கருத்தூன்றும் வபொக்கு உள்ளேர்களொக இருக்கிறொர்கவளொ என எண்ணத் 

வதொன்றுகிறது எகதயும் ெமயக் கண்வணொட்டத் வதொடு கொணும் மன இயல்பு 

அேர்களிடம் அழுத்தம் சகொண்டிருப்பதொல் இந்து ெமய சமொழியொன 

ெம்ஸ்கிருதத்துக்குக் சகொடுக்கும் முக்கியத்துேத்கத ெமயச் ெொர்பிலொ ெமுதொய 

சமொழியொயகமந்துள்ள தமிழ் சமொழிக்குத் தர ேிரும்பொத மனநிகல அரவெொச்ெிக் 

சகொண்டிருப்பதொகக் கருத வேண்டியுள்ளது 

தொங்கள் ெமய அடிப்பகடயில் இகற சமொழியொக - கடவுளர்கட்குொிய சமொழியொக 

அகமந்துள்ள ெம்ஸ்கிருத சமொழிக்கு இகணயொக - ெம மதிப்பில் - தமிழ் ேருேகத 

அேர்கள் ேிரும்பொத நிகலவய நிலவுகிறது எனக் கூறலொம். இந்தியொ 

என்றொல் ஹிந்து ெமயம், இந்தியர்கள் என்றொல் ஹிந்துக்கள், இந்தியொேின் ஒவர 

புனித சமொழி ெம்ஸ்கிருதம் என்ற நிகலகய உலக அரங்கில் நிகல நிறுத்துேதற்கு 

இகடயூறொக தமிழ் செம்சமொழி என்ற நிகல அகமந்துேிடுவமொ என்ற எண்ணம் 

ஆட்ெியொளர்க்கு குறிப்பொக செம்சமொழி அங்கீகொரம் ேழங்கக்கூடிய மனித ேள 

மற்றும் கல்ேித் துகற அகமச்ெருக்கு இருக்கிறவதொ என எண்ணத் வதொன்றுகிறது 
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இப்வபொது இருக்கும் நிகலவய நீடித்தொல் தொன் எதிர்கொலத்தில், இந்தியொ என்றொல் 

ஹிந்து, ஹிந்து சமொழி எனில் ெம்ஸ்கிருதம் என்ற நிகல நிகலசபறும் என்ற 

எண்ணவம வமவலொங்கி இருப்பதொகத் சதொிகிறது 

r 

I 

' 

- 

IL 

இயங்கும் சமொழியும் இயங்கொ சமொழியும் ஒன்றொ? 

தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபற்றபின்னர் செம்சமொழியொன ெம்ஸ்கிருதத்வதொடு 

ஒப்பீட்டொய்வு செய்ய வேண்டிய நிகல ஏற்படுேது தேிர்க்கேியலொ ஒன்றொகும் 

அப்வபொது ெம்ஸ்கிருதத்தின் குகறகளும் செம்சமொழி தமிழின் நிகறகளும் 

பட்டியலிட வேண்டிய கொட்டயொச் சூழ்நிகல ஏற்படும் ஏசனனில், 

செம்சமொழிக்குொிய தகுதிப்பொடுகள் பதிசனொன்றில் ஏழு தகுதிப்பொடுகள் மட்டுவம 

ெம்ஸ்கிருதத்துக்கு உண்டு தமிழுக்கு பதிசனொரு தகுதிப்பொடுகளும் 

சபொருந்துேனேொகும் மற்றும், ெம்ஸ்கிருதம் முழுக்க முழுக்க வேத சமொழி என்ற 

அடிப்பகடயில் ஹிந்து ெமயத்கதச் ெொர்ந்த சமொழியொயகமந்துள்ளது தமிழ் ெமயச் 

ெொர்பற்ற ெமுதொய சமொழியொக அகமந்துள்ளது இசதல்லொேற்கறயும்ேிட தமிழ் 

இயங்கும் சமொழியொக அகமந்துள்ளது ஆனொல், ெம்ஸ்கிருதவமொ இயங்கொ சமொழி 

இக்கொரணங்களொல் தமிழின் முன்ெம்ஸ்கிருதத்தின் சபருகம ெிகதய வநருவமொ 

என்ற அச்ெமும் அேர்களிடம் உருேொகி நிகலசபற்றிருப்பது ஒரு கொரணவமொ 

என்னவேொ 

II 

வமனொட்டு ஆய்ேொளர் கேனம் அதிகம் ஈர்க்கப்படுவம என்ற அச்ெமொ? 

தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபற்றொல், பல சேளிநொட்டு சமொழியியலொளர்களின் 

பொர்கே தமிழின் மீது திருப்பும் இது இயற்ககயும் கூட ஆொிய இனம் ெொர்ந்த 

சமொழி என்பதற்கொகத்தொன் சஜர்மொனிய சமொழியியல் அறிஞர் மொர்க்ஸ் முல்லொின் 

முழு ஆய்வுப் பொர்கே ெம்ஸ்கிருதத்தின் மீது படிந்தது சகவத என்ற சஜர்மொனிய 

இலக்கியேொணர் கொளிதொெனின் 'ெொகுந்தலம் வபொன்ற பகடப்புக சளல்லொம் 

சஜர்மன் சமொழி ேொயிலொக உலசகங்கும் சென்றது சஜர்மன் இன்டொலஜி' எனும் 

அொிய நூகல எழுதிய ஆெிொியர், மொர்க்ஸ்முல்லருக்கு அேரது இறுதிக் கொலத்தில் 

தொன் தமிழ் இலக்கியம் அறிமுகமொகியது என்றும் தமிழ் இலக்கியப் 
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பகடப்புககளக கண்டு அேர் சபொிதும் ேியந்து வபொற்றினொர் என்றும் ெம்ஸ்கிருத 

இலக்கியங்கள் அறிமுகமொன கொலத்தில் தமிழ் சமொழியும் இலக்கியங்களும் 

அேருக்கு அறிமுகப் படுத்தப்பட்டிருந்தொல் நிச்ெயம் மொக்ஸ்முல்லொின் முழுக் 

கேனம் தமிழின் மீதும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் திரும்பியிருக்குவம தேிர 

ெம்ஸ்கிருதத்தின்பொல் இந்த அளவு முகனப்பு கொட்டியிருக்கொது. எனக் 

குறிப்பிட்டிருப்பது மிகச் ெொியொன கணிப்பு ஆகும் இவத நிகலயும் வபொக்கும் 

இன்றும் ெம்ஸ்கிருத சமொழிமீது கொட்டி ேரும் வமனொட்டு சமொழி ஆய்ேொளர்கட்கு 

ஏற்பட ேொய்ப்புண்டு இகத சயல்லொம் ெம்ஸ்கிருத ஆர்ேலர்களொன இன்கறய 

ஆட்ெியொளர்கட்கு இகயபுகடயதொக இல்கல என்ற ஒரு கருத்தும் நிலேி ேருகிறது 

I 

மற்கறய சமொழிகள் உொிகம வகொறுமொ? 

தமிகழச் செம்சமொழியொக்கினொல் மற்றுள்ள இந்திய வதெிய சமொழிகளும் 

இத்தககய வகொொிக்கக கேக்கலொம் அத்தகன இந்திய சமொழிககளயும் 

செம்சமொழி ஆக்குேது எங்ஙனம்? என்சறொரு ேினொ உொியேர்களொல் அடிக்கடி 

எழுப்பப்படுகிறது இது முழுக்க முழுக்க உணகமக்குப் புறம்பொன, உப்பு ெப்பற்ற 

அச்ெ உணர்ேொகும் ஒரு சமொழி செம்சமொழி யொக இருக்க வேண்டுசமனில், 

குகறந்தது இரண் டொயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் அம்சமொழி ேழக்கில் இருந்திருக்க 

வேண்டும் இலக்கியப் பகடப்பு ககளயும் இலக்கணக் கட்டுக்வகொப்கபயும் 

சபற்று, எல்லொ மட்டத்திலும் செல்ேொக்குப் சபற்று அரவெொச்ெியிருக்க வேண்டும் 

இந்தத் தகுதிப்பொடு இந்திய சமொழிகளில் தமிழ், ெம்ஸ்கிருதம் ஆகிய இரண்டு 

சமொழிககளத் தேிர வேறு எந்த சமொழிக்கும் இல்கல என்பது சேள்ளிகடமகல 

இன்னும் செொல்லப் வபொனொல் ஆயிரம் ஆண்டு பழகமயுகடய சமொழிககளவய 

ேொய்ேிட்டு எண்ணிேிடலொம் எனவே, தமிசழொத்த பழகமயும் சமொழி, இலக்கிய, 

இலக்கணச் செழுகமயுமுகடய பழம்சபரும் இந்திய சமொழி வேறு எதுவும் 

இல்லொத நிகலயில், தமிகழச் செம்சமொழியொக்குேதற்கு குறுக்வக எந்த இந்திய 

சமொழியும் ேர ேொய்ப்பு இல்கல என்பதுதொன் உண்கமயிலும் உண்கம 

செம்சமொழி - உள்ளும் புறமும் மருட்ெி வேண்டொம் 

தமிழ் செம்சமொழியொேதொல் ெம்ஸ்கிருதத்தின் சபருகமயும் ெிறப்பும் குன்றும், 

குகறயும் என்ப சதல்லொம் சேறும் மருட்ெிவயயன்றி, வேறில்கல இன்னும் 

செொல்லப்வபொனொல் தமிழ் செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபறுேதன் மூலம், 

இந்தியொேின் ஒட்டு சமொத்தப் சபருகமக்கும் ெிறப்புக்கும் அது உறு 

துகணயொயகமயும் என்பதுதொன் உண்கம சுருங்கச் செொன்னொல் பழகமச் 

ெிறப்புமிக்க ெம்ஸ்கிருத சமொழியும் தமிழும் இந்தியொேின் இரு சபரும் கண்களொகும் 
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முழு இந்தியொகேக் கொண உதவும் இரு கண்கள் 

ஐவரொப்பொகே முழுகமயொக அறிந்துணர வேண்டுசமனில், லத்தீன், கிவரக்க 

சமொழிகளின் மூலவம பகழகமச் ெிறப்வபொடு சதளிேொக அறிந்துணர முடியும் 

அதற்குொிய இரு கண்களொக இவ்ேிரண்டு சமொழிகளும் அகமந்துள்ளன என்பது 

சமொழியியலொளர் முடிவு அவ்ேொவற இந்தியொகே முழுகமயொக அறிந்துணர 

வேண்டுசமனில் அதற்கு எல்லொ ேககயிலும் உறுதுகணயொக - இருகண்களொக 

அகமேனதொன் ெம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் ேட இந்திய சமொழிகளில் ெம்ஸ்கிருதச் 

செல்ேொக்கும் சதன்னக சமொழிகளில் தமிழின் செல்ேொக்கும் மிகுந்திருப் பதொல் 

ஒட்டு சமொத்த இந்தியொகே சமொழி, ககல, இலக்கிய, பண்பொடு மற்றும் 

எண்ணப்வபொக்கு ெிந்தகன ேளம் வபொன்ற தன்கமககள முழுகமயொக அறிய 

இவ்ேிரு சமொழிகளின் உறுதுகள கட்டொயம் வதகே என்பகதச் செொல்லத் 

வதகேயில்கல 

எனவே, ஒட்டுசமொத்த இந்தியொேின் இதயத் துடிப்கபத் துல்லியமொய் 

உணர்த்தேல்ல இதயத்துடிப்புமொனியின் (Stethoscope) இருபுறமுள்ள 

நொடிக்குழல் வபொல அகமந்திருப்பதுதொன் தமிழும் ெம்ஸ்கிருதமும். ஆகவே, 

ஒன்றுக்சகொன்று ெொதகமொனது என எண்ணுேதும் ஒன்றுக்சகொன்று முட்டுக் 

கட்கடயொயகமயும் எனக் கருதுேதும் அறிவீனம் மட்டுமல்ல மொ பொதகமுமொன 

உணர்வுமொகும் 

உலகப் வபரகமப்பொன யுசனஸ்வகொேொல் இரண்டொயிரம் ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட 

பழகமயொன சமொழிகள் என இனங்கொணப்பட்ட ஆறு சமொழிகளுள் ஒன்றொன தமிழ் 

செம்சமொழிக்குொிய அகனத்துத் தகுதிகளும் ஒருங்வக சபொருந்தியுள்ள ஒவர சமொழி 

என்பகத ஆய்வுபூர்ேமொக அறிந்துணர்ந்வதொம் தமிழ் சமொழி செம்சமொழி' மகுடம் 

தொிப்பது எவ்ேொறு என்ற வகள்ேி நம் உள்ளத்தில் முகளேிடுேது இயல்புதொன் 

தமிழ் செம்சமொழி ஆேதற்கொக பொரொளு மன்றத்தில் ஆளும் கட்ெியொல், தமிழ் 

செம்சமொழி அங்கீகொர மவெொதொ சகொண்டு ேரப்பட்டு, அதன்மீது ேொத, 

பிரதிேொதங்கள் நகடசபற்று, இறுதியில் ெபொநொயகரொல் ேொக்சகடுப்பு நடத்தி, 

அதிக ேொக்குகவளொடு மவெொதொ சேற்றி சபற்று, குடியரசுத் தகலேொின் ஒப்புதல் 

சபற்று, ெட்டமொேதன் மூலம் தொன் செம்சமொழித் தகுதிகயத் தமிழ் சபற முடியும் 

என்ற நகடமுகறகள் எதுவுவம வதகே யில்கல பின், எப்படித்தொன் தமிழ் 

செம்சமொழி' தகுதிகயப் சபறுேது? 

இன்றுள்ள, மனிதேள வமம்பொடு மற்றும் கல்ேித்துகற அகமச்ெரொக இருப்பேர், 

தன் துகற மூலம், இன்று செம்சமொழி அங்கீகொரம் சபற்றுள்ள சமொழிகளொன 

ெம்ஸ்கிருதம், பொரெீக, அரபி சமொழிகளின் செம்சமொழிப் பட்டியலில் தமிழும் ஒரு 
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செம்சமொழியொக வெர்க்கப்படுகிறது அல்லது இகணக்கப்படுகிறது என அரசு 

ஆகணசயொன்கறப் பிறப்பித்தொவல வபொதும், தமிழ் செம்சமொழி' எனும் அங்கீகொர 

முத்திகர சபற்றுேிடும் 

இதற்கு உறுதுகணயொயகமயும் ேண்ணம் தமிழ் சமொழி செம்சமொழி தகுதி 

சபறுேதற்கொன அகனத்து அம்ெங்ககளயும் ஒருங்வக சபற்றுள்ளது என்பகத, 

சமொழியியல் அடிப்பகடயிலும் பிறேகககளிலும் நன்கு ஆய்வு செய்த 

கமசூொிலுள்ள மத்திய அரெின் இந்திய சமொழிகளுக்கொன நடுே ஆகணயம் 

செம்சமொழிக்குொிய அகனத்துத் தகுதிப் பொடுகளும் ஒருங்வக ேொய்க்கப்சபற்ற 

சமொழியொகத் தமிழ் இருப்பதொல், அதற்குச் செம்சமொழி' எனும் தகுதிகய - 

அங்கீகொரத்கத மத்திய அரசு ேழங்கலொம்' எனப் பொிந்துகரத்துள்ளது என்பகத 

நொம் கேனத்தில் சகொள்ள வேண்டிய செய்தியொகும் பின் தயக்கம் ஏன்? 

தமிகழ செம்சமொழி யொக மத்திய அரசு அங்கீகொித்தொல் அது ெம்ஸ்கிருதப் 

சபருகமக்கு இகடயூறொகுவமொ, ஹிந்துத்துேொ சகொள்ககக்கு முரணொக 

அகமந்துேிடுவமொ என்ற அச்ெத்தின் அடிப்பகடயில், மகறமுகமொன மழுப்பல் 

வபொக்கு மூலம் தமிழுக்குொிய உொிகமயும் நீதியும் மறுக்கப் படுேது எக்கொரணம் 

சகொண்டும் ஏற்றுக் சகொள்ள இயலொததொகும் 

எனவே, இனியும் எவ்ேிதக் கொரணமுமின்றி, சேறுமவன கொலங்கடத்தொமல் 

தமிழுக்கு செம்சமொழி தகுதி ேழங்க மத்திய அரசு முன் ேருேதன் மூலம் நீதி 

நிகலசபற, உொிகமகய உறுதி செய்ய எல்லொ ேககயிலும் முற்படும் என 

நம்புகிவறொம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


