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INTRODUCTION. 

அவனி 

  

. THouGH my knowledge of the Tamil Language is so scanty 
that at first I held myself absolutely disqualified from complying with Mr. 
 Suryanarayana Sastri’s request that I would write an introduction to 

_ this book, yet on his pressing it I could not deny myself the pleasure of 
_ complying with his desire and showing my interest in the excellent work . 
which he has here done for his native tongue. It has been a privilege 
to talk with him over his book and to see how he has assimilated the 
methods of Western philologisis and has applied them to the study 
of the Dravidian languages. While however he has found his models in 
the west, no one can fail to see that his inspiration comes from his love 
of Tamil and that he has put himself into the book, with the result 
that it is fresh and original. 

That the book meets a need is certain. As a study of the growth of 
language in general from the Dravidian point of view it is a contribution 
to Philology of notable value; while as a history of the Tamil Language 
in particular it stands alone. And Tamil is a language which well 
deserves such study. It belongs to a group which has a strongly 
marked family type, and which, while it has features that seem to 
connect it, on this side and on that, with widely differing groups, is also 
distinguished from all other groups by features all its own. Its origin 
still remains to be discovered—a secret to reward some scholar patiently 
treading in the path along which this book points the way. Its grammar 
is full of interest and its literature is one of which any nation might be 
proud. It still has a vigorous life asa spoken tongue, and when its 
emancipation from the tyranny of the conventions of a dead past is . 
complete it will regain its literary productiveness, Fora long time at 
any rate it willbe the medium in which the movements and the emotions 
of the Tamilians will find their real and natural expression. It must 

continue the language of the genuine literature of the people. In English 
their thought and feeling will move as it were -in shackles; in Tamil 

they will have the spontaneity and ease and vigour of free movement. 

I am not competent to pronounce upon all the details of Mr. Surya- 

[Narayana Sastriar’s work, but I am convinced that the main lines on
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which: it is constructed are right. The patient work which I know. 
that he has devoted to the subject for years and his mastery of the 
Janguage both as scholar and as poet are a sufficient guarantee that. 
his illustration of the principles is wide and sufficiently correct. 

In the study of Tamil in our Colleges the book will mark an epoch. | 
For it puts that study upon a better basis, and will begin to do for it 
what such writers as Trench and Morris and Skeat did for English a. 
generation or more ago. The author has by it gained for himself the 
distinction of being the pioneer in afield into which many will doubtless 
follow him. But none of his successors are likely to excel him in the 
real usefulness of their work or-in their love of the language whose past 
he here illumines. 

F. W. KELLETT. 
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மூகவுரை. 

  

எப்பொருள் யார்யார்வாய்ச் கேட்பினு மப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” 

என்ற தீநவன்ளுவனார் இருவாக்சன்படி, இச்நாலை அறிவுடையோர் காணலுந்றால் 

அவர் இசன்கட் பொஇசர்துள விஷயங்களின் செவ்வியை உள்ளவாறு அறிந்து தக 

மதிப்பர் என்னுர் துணிவு கொண்டெழுக்தே யாம் இச்சிறுநூல் வகுக்சப் புகுச் சனம். 

ஒருபாஷையின் வரலாறு என்றாலென்னை? இன் பொருள் யாது? இத மேற் 

பார்வைக்குக் தெளிவான பொருள் சொண்டதுபோல் தோன்றாமலிருக்ச போதி 

ஓம், உய்த்துணருமிடத்து இதற்கு இது தான்பொருளென்று வரைந்து சுட்டலாகும். 

படியிருச்சன்றது. தேசசறித்திம் போலப் பாஷைவரலாறு கூறல் இயலாது. 

இன்னவிஷயம் இக்காலத்தில் நிகழ்ச்த சென்றும் அதன்பயன் இன்னதென்றும் 
நிச்சயமாகத் தேசசரித்இரங்கூறும், பாஷைவரலாற்றிற் காலவரையறை கூறுவதெல் 

லாம் உத்தேசமுறை பற்றியேயாம். மற்று, நிகழ்ச்சவெொரலாறும் பயனும் இறிதளவு 

செளிவாகச் கூறலாம், | 

நூல்களின் வரலாறும் நூலாசிரியர்களின் வரலாறும் பாஷை வரலாற்ஜெடு 

கேரே சம்பந்தப் பட்டனவல்ல, ஏனினும் ஐராற்றாற் சிறிதளவு இயைபுண்டு, 

அவ்வியைபு நினைவிலிருக்கவேண்டும். பொருள் அறிவுறுக்கும் ஓலிகளின்' தோற்ற 

_ மும்: சொல்லாச்கமும் பேச்சுவழக்கும் -அது பரவியவாறும் பாஷையாயினமையும், 

பாஸஷையின் செடுங்கணகச்கும், எழுதப்பமோறும், எட்டுவழக்கும், இலக்கணவரரம்பும், 

பாஷையமைப்பும், சொன்மரபும், நூன்மரபுமாகய இவையனைத்துமே பாஷை வர 

_ லாத்றின் விஷயங்களாம். இவைகளே இந்நூலின்சண் ஆங்காங்கு விரித்துச் கூறப் 

படுன்றன. இக்நூலின் பொருஎடச்கத்தை ஒருமுறை உற்றுசோக்கின் இச் நாலி 

னியல்பு இன்னதென விளங்கும். 

இத்தன்மையான நூல்கள் ஆங்கலெம் முதலிய பிறபாஸஹைகளிற் பல விருச் 

இன்றன. மற்றுத் தமிழ்மொழிக்கோ ஒன்றேனுமில்லை, ஆலக்காங்கு வந்தவரும் 

போனவரும் தமிழைப் பற்றித் தத்தமக்குத் தோன்றியவைகளை வாய்க்கு ae sug. 

யெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் மூலைச்குமூலை பல புத்சகங்களுள் எழுதிவைச் சவைசளே 

நிவதவாச்காய்க்டெர்தன. அவற்றைஆராய்ச்து பதர்களைந்து மணிகொள்வார் அரிய 

சரயினர். ₹ தமிழ்ப் பாஷைச்' சரித்திரம் ? என்பது தமிழிற் சலாசாயகப் பட்டப் 

பரீக்ைப் பாடங்களு சொன்று, இதற்குச் தச்ச நூல்கள் அகப்படாது மாணாக்கர் 

கள் தவிப்பது கண்டிருக்செறோம். காலஞ்சென்ற தி. மி. சேஷகிரி சாஸ்திரியா 

ரவர்கள தூ ₹ இரவிட சப்ததத் துவம்? என்ற நூல் முன்னரே யேற்பட்ளெ தமிழிலக் 

சணங்களைப் பாஷைநா லமைஇகட்குத் தச்சபடி, மாற்றிப் புத்திலச்சகணமாச
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வருத்ததொனறாம். ௮து பொதுசோக்காய்ச் செல்லுதலின்றிச் சிறப்பு சோக்காய்ச்: 

சொன்மாபுஞ் சொல்லிலச்கணமுமே கூறிச்சென்றது. ஆகவே யாம் மேற்கூறிய 

வாறு ஒரு நூல் செய்ய விரும்பித் 6தமிழ் மொழியின் வரலாறு! என்னும் இச்நூலைப், 

புனேக்து வெளியிகிகின்றேம். இதன்கண்ணே, மேற்புல விஞ்ஞானிகள் சண்ட: 

பாவை நான்ருறைகளின்படி தமிழ் மொழியின் சன்மை இஃதென வகுத்துக். 

கூறப்படுகின் றது. 

யாம் எமது ஆங்கிலக் சல்வியின் பயனாகப் பழைய தமிழ் நூற்கருத்துச்கள் சில , 

வத்ஜொடு முரணிப் புதுக்கருத்துக்கள் சல அம்சால்குச் சாட்டியிருத்தல் பதறிப். 

பேரறிவாளர் எம்மை யிகழாது நான்முமுவதும் உற்றுகோச்கு இஃது அமையும் 

அமையாசென இறுதியிற் a ga. 

தமிழ் நூலினிடையே ஆங்க மேத்சோள்களை அடிகமாசக் காமீடும் விருப் . 

dard விடுத்சகனம், உதாரணங்களால் நூலைப் பெருக்கியவழிப் பொதுவாகப் படிப் : 

பார்க்குச் சை குறையுமென்றெண்ணி ஆங்காங்கு வேண்டி௰ விடங்களில் இரண் 

டொருகாரணமே காம்டியிருக்கள்றேம். இன்னும் இச் தாலை விரிக்கும் அமயம் 

நேர்ச்துழி விறரிச்தெழமுதுவாம், இஃது எழுதமிடத்த எமது : இயற்றமிழ் மாணவர் £ 

செய்தவுதவி யொருபொழுதும் மறச்சற்பாலதன்று. ் 

அறிவெனப் படிவது பேதையார் சொன்னோன்றல்”! என்ற பெரியோர் வாச் 

இன்படி, அறிவுடையார். எம்மைப் பொறுத்தருளுகர் என்னுச் தணிவுபற்றி இச் 

நூலை லெலியிடுகின் ழேம். 

வி. கோ. சூ. -
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ழின் தோற்றம் ; சாடகவியலுடையார் கூற்று ; இசைச் தமிழில் ஆரியச் சலப்பு; 
இசைச்தமிழ் நூல்கள் அருனெமை; காடகத்தமிழிணியல்பு; சாடகத்தமிழின் இறப்பு ; 
சாடகத்தமிழின் வீழ்கிலை; சாடகத்தமிழ் நூல்கள் இறச்து பட்டமை; சாடகத்தமிழால் 

. சன்மைமிகுமென்பது; சாடகத்தமிழ் மீட்டுச்தலையெடுத்தல் ; சாடகச் தமிழ் ஆரியர் 
சலக்குமுன்னரே தமிழரிடத் தண்டென்பது. 

IV. 

THE FIVE PARTS OF GRAMMAR, 

How language is formed; the constant change of language; the 
origin of grammar as a check to the variability of language; Agastyam}. 
Tolkapyam; the three divisions of Tamil Grammar; Porul Tlakkanam 
included Prosody and Rhetoric; Prosody separated itself from Porul
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thence the fourfold divisionsof Tamil Grammar; works on Prosody 3. 

want of study of Porul ; Tamil Rhetoric improved by Sanskrit; works 

on Tamil Rhetoric ; the fivefold division .of Tamil Grammar completed; 

works treating of the fivefold division of Tamil Grammar; Pattiyal; 

metrical Somersaults; the gradual decay of Pattiyal and metrical 

Somersaults, 

IV. ஐவகை யிலக்கணம், 

பாஷையாச்கம்; பாஷையடிக்கடி மாறுபடுதல்; இலச்கணவரம்பு வகுத்தல்? 

அகத்தியம் ; தொல்காப்பியம் ; மூவகை யிலச்கணம்; பொருளிலக்கணத்தில்:யாப் 

பணிகளடங்குமாறு; யாப்புத் சணிப்படப் பிரிர்து சால்வகையிலக்கணமாயினமை$ 

யாப்பிலக்கண நூல்கள்; பொருளிலக்கண விலக்கயதால்கள்; அணியிலக்கணம் ஆறிய 

மொழியால் விருத்தியாதல்; அணியிலச்சண நூல்கள் ; சித்திர மீமாஞ்சையுடையார் 

கூற்று; ஐவகையிலக்கணமும் மற்ற ௮மைச்தமை; ஐவகையிலக்கணமும் கூறும் 

நூல்கள்; பாட்டியல்; மிறைக் கவிகள்; பாட்டியலும் மிறைச்சவிசளும் பெரும்பாலும் 

அறிவுடையோரார் பாராட்டப்படாமை, 

ee et 

Vv. 

THE ORIGIN AND THE ANTIQUITY OF THE LANGUAGE. 

Natural language; sound as an instrument; the various ways in 

which words are formed; imitative, emotional, and symbolic; the 

tongue-help to gesture language; the decay of gesture language at the 

increase of tongue-help; pronominal roots ; language a human product; 

the opinion of the ancient Tamils on the origin of Tamil language ; how 

intelligibility was possible; what are ancient languages?; Tamil one of 

them; the opinions of Valmiki ‘and Vyasa; when language originated; 

classical writers on the antiquity of Tamil; Kumariland submerged ; 

Hesckel’s view. 

3/7. பாஷையின் தோற்றமுந் தோன்மையும். 

இயற்கைப்பா வை; ஒலிக்கருவி; மொழித்தோற்றவகைகள்; போறல்வகை$ 

சுவைவகை; அறிகுறிவகை; நாவின்சைகை கைச்சைகைகட்கு உதவியாயெமுச் சமை; 

சாவின் சைகை மேற்படக் கைச்சைகை வீழ்ச்துபடுதல்; தன்மை முன்னிலைப் பகுஇ 

கள்; பாஷை மக்களாக்சப் பொருளென்பது; தமிழ்ப்பாஷையின் தோற்றத்தைப் 

பற்றி முர்தையோர்கூற்று; பாஷை யாவருக்கும் ஒருங்கே விளங்யெவாறு; தொன் 

மொழிகள்; பிறர் தமிழின் தொன்மை மாட்சிகொண்டமை; வான்மீக வியாத மூனி 

2௦
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வர்கள் கூற்று பாவை தோன்றிய காலம்: பண்டைச் தமிழ் நூலாசிரியர்கள் கூற்று 

கடல் கொள்ளப்பட்ட குமரிசா6; மேந்புலவிஞ்ஞானி யொருவர் கூற்று, 

  

Vi. 

THE INDIVIDUALITY OF THE LANGUAGE, 

Each language has an independent character; the offshoots of a 

language vary in character; Malayalam a dialect of Tamil became 

independent; the Tamil Alphabet and its defects; the short 23 the 

different ways of Tamil pronounciation ; word formation; the parts of 

speech ; the classification of gender and its defects; the classification of 

tense; the present tense; particles; tense classification to suit modern 

Tamil; a dialogue; study of words; the Tamils’ knowledge of mathematics; 

the richness of Tamil. 

71. பாஷையின் சிறப்பியல்பு, 

ஒவ்வொரு பாஷையுச் தணித்தியல்கு மென்பது; தாய்மொழியும் வழிமொழி 

புச் தணிப்படு பெற்றியுடையன; தமிழும் மலையாளமும் வேருமாறு; தமிழின் நெடுங் 

கணக்கு; அதன் குறைபாடு; குற்றியலுகரம்; உச்சாரணபேதங்கள்; பகுப்பிலச்சணம்; 

சொத்பாகுபாடு; பால்வகுப்பும் அதன் குறைவும்; காலப் பகுப்பு; நிசழ்சால விடை 

நிலை; பாஷை ஈடைக்கேத்ற காலப்பகுப்பு; எல்லாவத்றிற்குஞ் சோத்களுடைமை; 

ஒருசல்லாபம்; சொத்பொருளாராய்ச்சி; தமிழர்கணக்கறிவு; தமிழ்மொழியின் வாய்ப் 

புடைமை, 

  

Vil. 

CHANGES IN THE LANGUAGE, 

The linguistic ‘natural selection’, change of form in words due to 
negligence, laziness, and economy of time and effort; illustrations; 
change of word-forms due to distinctness and ease of pronounciation ; 
illustrations ; change due to false analogy and desire for symmetry 7 
decency and euphemism; change due to political fluctuations 3 
accession of Hindustani words in Tamil classics; dipthongal changes: 
change in long vowels; change due to commercial activities; the 
differentiation of s and 2; the differentiation of w and a; Virasolyam 
and Kandapuranam on wy and «7; the stages of language: Tamil in the 
agglutinative-inflectional stage; the rapidity of change; Generalisation: 
Specialisation ; Amelioration; Deterioration; Suggestion Freemasonry in 
words; change due to Rhetoric; the development of Grammar; change
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due to mistakes in metrical dictionaries; the impossibility of correcting 
them ; the relation between grammar and literature. ‘ 

71]. பாஷை (வேறுபடுமாறு, 
பேச்சுவழக்குள்ள பாஷைகள் ௪தா வேறுபடுமென்பது * ₹இயற்கைப்பியிகிலை” 

பரவை நூலினுவ் கொள்ளப்படுதல்; சொல் லுருவஞ் சதைதல், பொச்சாப்பு, சோம் 

பல், காலச்சுருக்கம், முயத்சிச்சுருச்கம் முதலிய காரணங்கள்; மரூ௨, உச்சரிப்புசலம் 

முதலிய காரணங்கள்; மொழியிறுதிப்போலி; போலியொப்புமை, அழகு விருப்பம் 

முதலிய காரணங்கள்; இலச்சணப்போலி; இடச்சரடச்சல்; மங்கலம்; இராஜ்ய 

மாறுபாட்டுச் சாரணம்; இந்துஸ்தானிச் சொற்கள் இலக்கெல்களி லேதினமை; #5 

இியச்கரன்கள்; கெட்டுமிர்களின் கிலைப்பேற்றுக்குறைவு வாணிகக்காரணம்; rar 

றகர£வேறுபாடு; ழக ரளகரவேறுபாடு ; வரசோழியமுங் கச்தபுராணமும்; ழச.ர எகரம் 

களை ஒருவகைப்படுச்தச் செய்கைசெய்தல்; பாஷை$நிலைகள்; தமிழ் தொடர்நிலையி 
னின்று உருபுகிலைக்கேகும் கிலை.பிலிருச்தல்; வேறுபாட்டின்விரைவு; ஏட்டுவழக்கும் 

. பேச்சுவழக்கும் வேறுபதெல்; பொ துப்படை நியமம்; சறப்புப்படை நியமம்; பொருள் : 

். முற்றினும் வேறுபடுதல்; உயர்பொருட்பேறு; இதிபொருட்பேறு; குறிப்புச்சொற்கள்; 

குழமூஉச்குறி; அணிவகையான் Ga guage, இலச்சணசத்தினியக்கம்; கிசண்டு 

செய்பிழை இலக்கிய மேறுதல்; அவற்றைச் இருத்தலாகாமை: இலக்யெவிலக்கண 

வியைபு. 

37117. 

THE RANGE OF THE LITERATURE. 

Civilisation enriches literature; the dignity of language; periods of 
literature ; Harly period . before 100 A. D.; mediaeval period ; J. A. D. 
100 to A.D. 600. -IT. A.D. 600 to A. D. 1400; modern period; 1400 

A. D. upwards; a bird’s eye view of the literature of the three periods. 

711]. நாற்பரப்பு. 
பாரஷையின் தூத்பரப்பு சாகரிகவிருச்இிக்கு் சக்சபடி வேறுபடுமென்பது3 

. பரஷையின் கெளரவம்; காலப்பிரிவு; ஆதி காலம்--க. பி, 100்க முற்பட்ட காலம்; ் 
இடைக்கால மற்பததி--9, பி. 100 முதற் ௪, 9. 600 வரையிலுள்ள காலம், 
டுடைக்காலம் பிழ்பகுதி..ச, பி. 600 மூகம் 9, பி. 1400 வரையிலுள்ள காலம் ; 

. பித்தாலப்--௫இ, பி, 1400 மூதல் இத்றைசாள் வரையிலுள்ள காலம்: இம்முச்காலத்து 

வல்களின் இயல்பு, 

  

IX 

THE REFORM OF LANGUAGE. 

The slow adaptation of language to the growth of civilization; the 

Jndispensability of reform ; perspecuity of style; limitation of sandhi; the 

‘Adoption of punctuation; the Introduction of foreign words.
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- ]%. பாஷையின் சீர்திருத்தம். 

தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சி சாகரிக வளர்ச்சிக்குச் ௧௪ அமையாமை$ சீர்திருத் 

தம் இன்றியமையாமை; ஏட்வெழக்குரடை செளிவுபெற அமைதல்; ee Bog 

தெழுதுதல்; குறியீட்டிலக்கணம் மேழ்கெரள்ளல்; ஆங்கிலச் சொற்களை யமைத்துச்: 

கொள்ளுமாறு ; புதியன புகுமாறு. 

rere 

x 

CONCLUSION. 

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

ஃ. முடிவுரை. 

தீமிழ்ப்பயித்சி அவசியமென்பது; தமிழ்ப்பாஷையின் ஏத்தம்; தமிழ் 6 உயர் 
தணிச்செம்மொழி * யா வென்பது; பள்ளிக்கூட பாட நூற்சபையும் அசன் தொழி 
லும்; சென்னைச் திராவிட பாஷா சக்கம்; மதுரைப் புஅத் தமிழ்ச் சங்கமும் அது 
செய்தொழிலும். ; ஆங்கிலச் கலாசாலைச் தமிழ்ச் சங்கல்கள் ; பாவை வேறுப்பேது 
தன்னியல்பாகவே யென்பது; புதியன புகுதல் இயலாதென்பது, 
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Revit. 

தமிழ்மெயதியின் வாலாறு 

[. ஆதி வாலாறு, 

தமிழ்மொழியின் வரலாற்றைக் குறித்து யாம் ஏதேனுஞ்சொல்லப் புகுமுன் 
னர், ௮ஃது அதிகாலத்தில் வழங்கக் கொண்டிருந்த நாட்டின் இயல்பி 

னைப்பற்றிக் கூறுதல் இன்றியமையாத தாகின்ற. ஆகவே பண்டைக்காலத்து 

இந்தியாவின் நிலைமையைப்பற்றிச் சிறிது கூறுவோம், 

பல்லாயிரவாண்கேட்கு முன்னர் இந்தியா காடடர்ந்து விரிர்ததோர் நில 
மாயிருந்தது. அல்காகெளில் இயவிலங்குகள் திரிந்து கொண்டிருந்தன. ஆசிரி 

யர் நச்சினார்க்கினியரும் அகத்தியனார் தெற்கே வர்தகாலத்துக் காடகெடுத்து 
சாடாக்கப் பொதியின்௧ ணிருரந்தனரெனத் தொல்காப்பியச் சிறப்புப்பாயிர 
வுரை'யிற் கூறுகின்றனர். மாங்களினடியிற் . புற்றுக்களிற் பெரும்பாம்புகள் 
மண்டலமிட்டுக் கொண்டிருந்தன. அக்காலத்தில் ககராதல், ஊராதல், வழி 
யாதல், வீடாதல் காண்டலரிது. இங்குமங்கும் காட்டூமனிதர் லர். BIDS 
ளெனக் குகைகளில் வசித்தனர்.. வேறு லர் குரங்க்ுகளென மாங்களிற் படுத் 

அத். தூங்கினர். அவர்கள் குறுகிக் கறுத்த விகாரவுருவினர், ஆடையற்றவர், 
அழுக்கேறிய -வுடலினர். அவர்கள் 'காய்கனிவேர் : .தழெங்குகளையும்: மான் 
பன்றி முதலிய மிருகங்களின் இறைச்சிகளையும் தின்று பிழைத்து வர்தனர். 
அன்னார் காலத்தில் வாள் முதலிய கருவிகளில்லை. ஆயினும் கூரிய இச்கிழுக்கக் 
கற்களைக் கொண்டு அறுத்தல் வெட்டுதல் முதலிய தொழில்கள் செய்தனர், 
ஆதலின் அவர்கள் கற்கால மனிதர்' என்னப்படுவர். அவர்களுக்குக் கற்க 

ளைத் தேய்த்துத் தீயுண்டாக்கவும் தெரியும். 

இவ்வாறு வெகுகாலம் வாழ்ந்துவந்த பின்னர் அவர்கள் கொஞ்சங் 

கொஞ்சமாய்ச் இறிது நாகரிகமடைந்து சீராய்ப் பிழைக்கக் கற்றுக்கொண் 
டனர். காடுகளில் தாங்கள் உறைவதற்குச் று குடிசைகளை அமைத்துக் 
கொண்டனர். இலைகளையும் விலங்குகளின். தோலையும் ஆடையென வுடுத் 
தீனர். அவர்கள் வழங்யெ படைகள் வில்லும் அம்பும் கூரிய மூனையுள்ள 
ஈட்டி களுமாம். தம் முன்னோரினும் உயரிய உணவு உண்டு வந்ததனால் அவர் 
கள் மிகப் பருத்தவர்களாயும் மிக்க பலமுள்ள வர்களாயு மிருர் தனர்... மண் 
De® sg ௪ட்டிகள் செய்யவும் அவற்றில் உணவாக்கவும் அவர்கட்குத்
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தெரியும். அதன்மேல் இரும்பு முதலிய உலோகங்களில் வேலை செய்யக் கற் 

அக் கொண்டனர். அவற்றாற் கோடரி ஈட்டி முனை முதலியன செய்துகொண் 

டனர். இக்காலத்து மனிதர்களை உலோககாலமனிதர்' என்பர் பெளமிய 

நாலோர். 

கொஞ்சக்காலஞ் சென்ற பின்னர் வடக்கே இமயமலைக் கப்பாலிருக்து 

சில சாதியார். இர்தியாவிலுட் புகுந்தனர். அவர்கள் வக்து ௪ம பூமிகளிந் 

சண்ட இக்காட்சி மனிதர்களைத் துரத்தினர். இரத்தவே இவர்கள் மலைப்பக் 

கல்களில் ஐடி அங்கே ஆகேககாலம் வத்து வர்தனர். இவர்களில் ஒரு சாதி 

யார் ₹தாகர்கள்' என்னப்பகவோர். இவர்களிற் சீலர் நீலகிரியின் உச்சியில் 

இப்பொழுதும் வசக்கின் றனர். 

இனி மேற்கூறிய புராதன இர்தியரைத் துரத்தியவர்கள் தமிழராவார். 

இவர்கள் இமயமலைக்கு வடக்கேயுள்ள பத்திய ஆசியாவில் வ௫த் திருர் தவர்கள். 

அங்கே பொறுக்க முடியாக் குனிரினாலும், மழையின்மையாலும், நிலம் கத் 

நரையா யிருந்ததனாலும், ஆறுகளும் ௮ இகமில்லாமையாலும், தானியம் முதலி 

யன விளையாமையாலும் இவர்கள் சீவன் செய்வதற்கே மிகவும் கஷ்டப்படு 

வார்கள்; தங்கள் ஆ$மாடகளூக்காகப் புல்லைத் தேடிக்கொண்டு ஊரூராய்த் BA 

வார்கள். இத்தகையோர் இமயபலைக்குத் தெற்கே வெப்பமும் வெயிலு 

மூடைபனவாய்ப் பெரிதுஞ் செழிப்பா வளர்ந்த புல்வெளிகள் நாற்றுக் காவ 

தத்திற்குமெற் பரர்இருத்தவையும், அவ்வெஸிகன் வழீயாய்ப் பெரிய ஆறுகள் 

ஓம்தலையம், அங்கே பலவகைத் தரணியங்களும் நன்றாய் விளைதலையும் கண்டாத் 

கைப்பற்றிக் கொள்ளா ஏவிதின் விவோர்களோ ? 

ஆதலால் அவர்கள் இத்தியாவிற் பருந்து முன்னிருச்தாரைத் துரத்தி 
விட்ட மேற்கூறிய புல்வெளிகளையே தமது சொந்த தேசமாக்கிக்கொண்டனர். 

இவர்கள் வடமேற்குக் கணவாய்களின் வதீயாகவந்து சகதகஇச் சமவெளியிற் 

தங்கியிருந்து இடம் போதாமையாத் பிறகு கங்கைஈஇச் சமவெளியிலும் கூடி 

யேறீனர்கள். தமிழர்கள் எத்துணைக்காலம் இங்கே தங்வயொருர்தனசென்பது 

தெரியவில்லை. 

அசன்மேற் கீலகாலனு் ளென்றயின்னார், வடகிழெ்கும் கணவாய்களின் 

வழியாகத் :துரானி௰ர்' என்லும் வேஜெரு மூரட்ச் சாதியார் இந்தியாவுட் 

புகுந்து தமிழர்களை வென்று அரத்திவிட்டனர். அவர்கள் மங்கோலியர் இனத் 

தைச் சேர்ந்தவர்: *மஞ்சணித மாக்கள்' என்ற பெயரும் அவர்கட்குண்டு. 

அங்கன் துரத்தப்படவே, தமிழர்கள் வீக்தியமலையின் கிழக்கு முனையைச் 

சுற்றியும், கடற்கரையோரமாகவுள்ள கெருச்கமான சமவெளியினலூடும் 

மேலும் மேலுஞ் சென்றனர். கலர் தம்மை வென்ற அசானியரோடு கூடிக் 

கொண்டு முன்னிருந்த இடத்திலேயே தங்கியிருந்தனர். லர் இழக்கு மலைத் 

தொடர்ச்சியின் கணவாயப்களின் வழியாகப் போய்த் தக்ஷிண பீடபூமியில் 

aig sumer. இறுதியாக அசேக அண்டுகள் திரிர்து பலர் தென்னிந்தியா



பகுதி | தமிழ்மோழியின் வரலாறு. 199 

விலுள்ள பெரிய சமவெளிகளில் வந்து தங்கவிட்டனர். தமிழர்கள் தெற்கு 

முகமாக நோக்கி வரும்பொழுது பன்னெடூராட் பிரயாணஞ் செய்ய வேண்டி. 

யிருக்தமையின் அவர்களுட் இலர் இளைப்படைந்து இனிமேற் போதல் 

இயலாதென்று எண்ணி அங்கங்கே தங்கி விட்டனர். 

இப்படி அங்கங்கே நின்றுவிட்டோர் தமிழ்மொழியின் - பாகதங்களை 

இன்னும் பேசிக்கொண்டு வாசா நிற்ன்றனர். வ.டமேற்குச் இர்துகஇச் 

சமவெளியில் ஒருசாதியாரும் விர்திய மலையின் கிழக்கு முளையிலுள்ள சூடிய 

சாகபுரியில் மற்னொரு சாதயாரும் தமிழின் பாகதங்கள் இன்னும் பேசுன்ற 

னர். இனி Qaar der Ds தமிழர் இர்திய சுதேசிகளே யென்று கொள்வாரு 

மூளர். வேறு சீலர் கடல் சொள்ளப்பட்ட 4இலெஞுரியா' வென்னும்: சாட்டி 

னின்றும் தமிழர் பரவி இத்தியாவிலுட் புகுர்தனசென்பர். முதன் முதலில் 

தமிழர்கள் எல்லோரும் ₹தமிழ்' என்ற ஒரே பாஷைமைப் பே௫ுக்கொண்டி 

ருந்தனர். அவர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்த பின்னர் அவர்கள் 

பேசிய பாஷை சிறித இறிதாக மாறுதலடைந்த௮. ஒசே தமிழ்ப் பாஷை 

பைப் பலவேறு விதங்களாகப் பேசத் தொடங்கினர். 

இவ்வாறு தமிழ்ப்பாஷையின் வதழிமொழிகளாகக் தனித் சனி இயங்கப் 

புருர்தனவற்றுவ் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், தளுவம் ஆயே நான்கும் 

தலைகின்றனவாம். இச்கருத்தினயே காலஞ் சென்ற திருவனக்ஷதச் கந்தரம் 

பிள்ளை பவர்கள் தமது * மனேன்மணிய £ சாடக அாலில் தமிழ்த்தெய்வ வணக் 

சங்கூறு மீடத்து, 

: பல்லுயிரும் பலவுலகும் படைத்தளித்துத் அடைக்கினுமோர் 

எல்லைப௱! பரம்பொருண்முன் னிருக்தபடி யிருப்பதுபோற் 

கன்னடமுன் களிதெலுங்கும் கவின்பலையா ளருந்துளுவும் 

உன்னுதாரத் அுதித்தெழுக்தே யொன்றுபல வாயிடினலும் 

ஆரியம்போ ஓுலகவழக் கழிந்தொழிந்து சிதையாவுன் 

சீரிளமைத் இறம்வியக்து செயன் மறந்து வாழ்த்துதுமே” 

corp இனிய பாவடிகளிற் கூறி வற்புறுத்துதல் காண்க, மொழி 

அத்புலமையும் வட.நாற்புலமையும் ஒருங்கே ஈடாத்திக் காலஞ்சென்ற 

சேஷகிரி சாஸ்திரியாரவர்களும் தாமெழுதிய *ஆர்தஇிர சப்சசத்துவம்” என்ற 

லின் கண்ணே தெலுக்கிற்குத் தாய் தமிழென்றே கூதி அமைக்கு மாற்றை 

யவ காண்க. 

தமிழர்கள் அரானி௰ர்களால் வென் நடக்கப்பட்ட போத அத்துரானிய 

பாவைச் சொற்களிற்- ல தமிழ்ப் பாவைமின் சண்ணே புகுந்திருத்தலு 

மியல்பே. இனித் துரானியசை வடக்கிருந்து போந்த ஆரியர் வென்று 

காத்தலும், அவர்கள் தெற்கே வர்து தமிழர்களுடன் கலப்பாராயிஞர், 
அப்பொழுஅஞ் Bev தரானியபாஷைச் சொற்கள் தமிழ் மொழியின் சண்ணே 

இடம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். எனவே தமிழ்ப் பாஷையின்கண் Lp soir
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முதற் கலக்கப் புகுர்தது அசானிய பாஷையே, சரித்திரவுண்மை யிவ்வாரூ 

யிருத்தலின், தமிழ்ப்பாஷையைத் துரானிய பாஷையொடு சேர்த்து ஒரின 

மாகப் பாகுபாடு செய்தல் அசம்பாவிதமாம். | 

Qsbps, ௮க்காலத்திருந்த தமிழரின் நாகரிகநிலை மிகவும் வியக்கத் 

தக்கதா யிருந்தது. ௮வர்கள் உழவுத் தொழிலில் மிகக் கைதேர்ந்தவர்; ௮இ 

காரஞ் செலுத்து முறையும் நன்கறிர்தவர். ஆகவே அவர்கள் தமக்குள்ளே 

தலைவர்களை யேற்படுத்திக்கொண்டு அமைதியுடன் அரசாட்சி செய்யத் 

தொட்கெர். இவ்வாறு அ௮மைதியுற்ற காலங்களே தேசாபி விருத்திக்கும், 

பாஷாபிவிருத்திக்கும் ஏற்றனவாம்; ஆதலின் தமிழ்நாடும் ஐங்வெளர்வதா 

யிற்று; அதனோடு அருமையான இற்லை தமிழ் நூல்களுஞ் செய்யுளுருவத் 

தில் ஏற்பிவனவாயின, தமிழர்கள் படைக்கலப் பயிற்சிசெய்து தெற்கே 

படையெடுத்துச் சென்று பல நூற்றுக்காவத நிலங்களை த் தமவாக்கக்கொண்டு 

தமிழ் மொழியை அங்கெல்லாம் பரப்பினர். . இவ்வாறு தமிழ்நாடென்பது 

Qi Bur முழுவதும், சுமாத்திரா ஜாவா முதலிய தீவுகளை யுள்ளடக்கிய 

பெருநிலப் பரப்புமாயிருர்தது. இதற்குக் (குமரிசாடூ என்பது பெயர். தமிழர் 

களை வென்ற துரானியர் தொகை வாவரச் சுருங்கப் புகுந்தமையின், 

தமிழரே தலையெடுத்துத் தமிழ் மொழியையே யாண்டும் பாப்பி ஆளுவாரா 

இப்படி. யிருர்துவருஞ் சமயத்தில், வடமேற்கே பல்லாயிரக் காவதத் 

திற்கு அப்புறமுள்ளதும், ஐரோப்பாக் கண்டத்தி ஜெரு பகுதியுமாகிய 

ஸ்கார்இரேவியம்' என்ற இடத்தினின்றும் *ஆரியா' என் ற சாதியார் புறப்பட்டு 

காலா பக்கங்களினுஞ் சென்று சேர்ச்தனர். அவ்வாரியருள் ஒரு பிரிவினர் 

மத்திய ஆசியாவின் மேற்குப் பாகத்திலுள்ள (துருக்கிஸ்தானம்' என்ற 

இடத்திற்றங்னெர். இவ்விடச்தங்கெ ஆரியர்களே * கைபர்கணவாப் ' வழியாக 

இக்தியாவினுட் புகுர்தனர். அவர்கள் அவ்வாறு புஞுந்தமை தமிழர்களது 

ஈன்மைக்கோ அன்றித் இமைக்கோ? இதகளையறிவுடையோர் எளிதிலுணர்ந்து 

கொள்வார்கள். 

இவ்வாறு ஆரியர்கள் பெரும் பிரயாணஞ்செய்து பற்பல விடங்கட்கும் 

பிரிர்துபோனமையால் அவர்களது பாஷையா௫ிய (அரிய'மும் பல்வேறு வகை 

யினவாயின, அவை !இலத்தின்', 'கரீக்கு, *சமஸ்கிருதம்', (எபிரேயம் என் 

பனவாம். இவற்றினுள் *௪மஸ்கிருதம்' பேசும் ஆரியசே QF Burd pe 

வந்தனர். வந்து இக்துஸ் தானத் திருந்த தமிழர்களையுநக் அரானியர்களையும் 

வென்று அரத்திவிட்டனர். 

இவ்வாரியர் இந்தியாவிற் புகுழுன்னரே, -தென்மேற்றிசையிலுள்ள 

அரபிக்கடல் வழியாகத் தமிழர்கள் வாணிகஞ் செய்யத். தொடங்கஇஞார்கள் 

மயிலினைக் சூறிக்குர் தோகை' என்லுஞ் செந்தமிழ்ச்சொல் எபிரேய பாவை 

யில் 6 ௫” என வழங்குதலுங்காண்க. வடமேற்றிசை வாணிகராகய பின
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ஷியர்கள் பலமயில்களைத் தம்மாசன் சாலமோனுக்காகக் கொண் சென்றுழி 

இத்தமிழ்ச் சொல்லையுங் கொண்டு சென்றனர். எட௫ப்தியரும் தென்னிர்தியா 

விலுள்ள தமிழர்களுடன் &. up. 500-5 முன்னசே வாணிகஞ்செய்து 

வர்தனரென்பது மலையிலக்கே, ௮ங்கனம் அவர்கள் வடமேற்றிசை யரரியர்ச 

ளோடு வாணிகஞ் செய்யப்புகுக்தபோது கணக்கு முதலியன குறித்தற்கும் 

றுவிஷயங்க ளெழுதுவதற்கும் எழுத்துஞ் ௬வடியும் அவர்கட்கு இன்றி 

யமையாதனவாயின. அகவே அவர்களே லெடுச்கணக்கு வகுத்தனர். அர்நெடுக் 

கணக்குத் தமிற்காடெங்கும் பரவிற்று. அதுமுதற் பேச்சுவடிவின் மட்டி. 

லிருக்த தமிழ்ப்பாஷை ஏட்டுவடிவு மடைவதாயிற்று, 

பேச்சு வழக்குத் கமிழ் ஏட்வெழக்கும் அடையும்போது சிறிகளவு வேறு 

பட்டே யிருத்தல் வேண்டும். அஃதாவது பேச்சுத் தமிழ் எழுதப்படும் 

போது இருத்தியே எழுதப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். எட்வெழக்குத் தமிமும் 

பேச்சுவழக்குத் தமிழும் என்றும் இன்ளாயிருகர் ததில்லை. எனவே எஏட்டுத்தமிழ் 

தான் இருந்தவாறே என்றும் பேசப்படவில்லை. இப்பொழுது பண்டைநூல் 

களிற் காணப்படின் றபடியே அக்காலததுச் சாமானிய சனங்களும் பேசி 

ஞர்களென்பது பொருசக்தாது. 

மூற்காலத்திற் சுவடியை நெடுங்கணக்கு" என்று கூறுதலும் எ முத்தறி 

விக்கும் .ஆசியனைக் கணக்காயன் என்றுகூறுதலுன் காண்க, 

(தற்றதூ௨ மின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தாற் 

பெத்றதாம் பேதையோர் சூத்திர--மற்றதனை 

ஈல்லா சிடைப்புக்கு சாணாது சொல்லித் தன் 

புல்லறிவு காட்டி. விடும்" 

என்ற சாலடியா'ரினும் இச்சொல் யாங்கூறிய பொருளில் - வழங்குதலுணர்க, 

தமிழர்க்கு, ஆரியர் இந் தியாவிற்கு வருமுன்னே எழுதப்படிக்கத் தெரியும். 

எழுத்து! ௬வடி' யென்பன தனித்தமிழ்ச் சொற்களாதலும் காண்க 

இதனால் அகத்தியமுனிவர் தமிழ்ப் பாஷைக்கு கெடுங்கணக்கு வருத்தனசென் 

பதும், ஆரியசோடு கலர்த பிறகே தமிழர் தங்கள் பாஷைக்கு நெடுங்கணக்கு 

ஏற்படுத்தக் கொண்டன சென்பதும் பொருர்தாமையறிக. 

இனி, ஆரியரும் தமிழரும் ஒர காட்டின் கண்ணேயிருக்து ஒருங்கு 

வாழவேண்டியது அவசிபமாயிற்று, ஆரியர் தமிமும், தமிழர் சம்ஸ்கிரு தமும் 

பயிலப் புகுந்தனர். சம்ஸ்ருதம் வடக்கினின்றும் போர்த காரணத்தால் 

அதனை (வடமொழி யென்று உரைப்பாராயினார். அது வடமொழி யெனனப் 

பட்டவுடனே தமிழ்மொழி (தென்மொழி' யெனப்பவெதாயிற்று. தமிழரும் 

ஆரியரும் வேறுபாடின்றி ஒத்து ஈடந்தமைபற்றி அவ்விருவர் பாவைகளும் 

லை நாள் தமக்குள்ளே கலப்பனவாயின. வடமொழி தமிழொடு. மருவு 

முன்னே, அம்மொழியினின்றும் பாகச பாஷைகள் பலளைத்துத் தனித்தனி 

20
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பிரிந்தன. இதற்கிடையிலேதான் தமிந்மொழியினின்று தெலுங்கு மலை 

யாளம் கன்னடர் அளுவமென்னும் வழி மொழிகள் களைத்தன. 

இவ் வழிமொழிகளிலே தெலுங்குதான் வடமொழீயொடு மிகவும் 

கலந்து ' விசேடமான இருத்தப்பா டடைந்தது; தனாது கெடுங்கணக்கையே 

திருத்தி விரித்துக்கொண்டு; பல்லாயிசஞ் சொற்களையும் மேற்கொண்டது; 

வடசொல் இலக்கணத்தையும் மிகத் தழுவிக்கொண்டது. தெலுக் இலக்கண 

மெல்லாம் தமிழ்ப்போக்கல் இயங்க வேண்டியிருக்க, அதைவிடுத்து வட 

மொழிப் போக்கை யனுசரிக்கப் புஞுந்தன. புகுதலும் வடமொழியிலே 

தெலுங்கலக்கணம் அமைலதாயிற்று, இஃது இடைக்காலத்திலிருந்த ஈன் 

னயபட்ட சாதிய பிராமண வையாகரணர்கள் செய்த தவறு. இத்தவறு காரண 

மாகத் தெலுங்கு தமிழின் வடமொழி யன்றென்பது அ௮சக்கசமாம். 

இவ்வாறே கன்னடமுர் தெலுங்கையொட்டிப் பெரிதும் இயங்கெமை 

யான் அதுபோலவே பல்லாற்முனுர் தன்னைச் சிர்ப்பமித்திக்கொண்டது. இதனா 

லன்னோ (பழங்கன்னடம்' என்றும் (புறுக்கன்னடம்' என்றும் ௮ஃது இரு 

வேறு பிரிவினதாக யியங்குசன்றது. பழங்கன்னடத்தைத் தமிழீனின்றும் 

பிறக்தகெனக் கூறும் கன்னடப்புலவர் பலர் இன்றுமுளர். 

இனி மலையாளமோ வெஞுகாள்காறுந் திருந்தாஇருக்கது. இறுதியில் 

ஏறக்குறைய முத்தாற்றியாண்கெட்ரு முன்னர் எழுத்தச்சன்' என்பானொரு 

வனுல் மிக்கத் திருத்தப்பாரி ௮டைர்தது; உடனே வடமொழிச் சொற்களை 

யுஞ் சொற்றொடர்களையும் சக்இசளையும் முடிபுகளையம் மலையாளம் மேற் 

கொண்டது. 

மேற்கூறிய தெலுங்கு கன்னடம் மலையாள மென்னும் குன்று வழிமொழி 

களும் வடநூல் யாப்பையும் ௮ணியையு மூடன் மேற்கொண்டு இயங்கப் 

புகுர்.தன. 
, இனித் தமிழ்மொழியும் வடமொழியும் nas Busty மாற்றைப் பற்றிச் 

Shan விரித்துரைப்பாம். 

ஆதிவரலாறு முற்றிற்று. 

  

[[. வடமோழிக் கலப்பு. 

  

வடமொழி தமிழ்சாட்டில் வெகுகாள் காறும் இயம்யயும் அதற்குத் தமிழ் 

மொழியைத் தன் வழியிலே திருப்பிக் கொள்ளுதற்குற்ற ஆற்றலில்லாது 

போயிற்று. வடமொழியாளர் தமிழர்களது ஒழுக்க வழக்கங்களை யுணர்ந்து, 

௮வற்றிற்கேற்ப வடமொழியில் நூல்கள் வகுப்பான் புகுந்தனர். அவர்க 

ளெல்லாம் ஆன்மழாற் பயிற்? மிக்குடையாராயும், கலையுணர்ச்சி சான்றவராயி 

மிருர்தமைபற்றித் தமிழாது திவ்விய ஸ்தலங்களுக்குப் புராணக்கள் வகுத்த
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னர்; ! தமிழர்களிடத்தில்லா திருந்த 4அக்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர்” 
என்ற கால்வகைச்சாஇ முறையை மெல்லமெல்ல ராட்டிவிட்டனர். 

*முற்சடைப் பலனில்வே ரூபெ மூறைமைசொல் 

நால்வகைச் சாஇயிர் சாட்டினீர் நாட்டினீர்"' 
என்று ஆரியரை நோக்க முழங்கும் (கபிலரகவ'லையுவ் காண்க. இன்னும் அவர் 
தம் புர்திகலங் காட்டித் தமிழசசர்களிடம், அமைச்சர்க ளெனவும் மேலதி 
காரப் பிரபுக்களெனவும் அமைந்து கொண்டனர்: தமிழரிடத்திருரக் ௪ பல 
அரியவிஷபங்களையும் மொழி பெயர்த்துத் தமிழர் அறியுமுன்னளே அவற் 
றைத் தாமதிக்தன போலவும், வடமொழியினின்றுமே தமிழிற்கு அவை 
வந்தன போலவும் காட்டினர். 

sp சாமானிய சனங்கள் அவ்வாரியரது விருப்பத்இிற்கேற்ப 
எவ்வளவிணங்கய போதிலும், புலவராயினார் அவர்களது தஇிருத்தப்பாட் 
டிற்குப் பெரிது மிணங்கனொல்லர். ஒழுக்கச் ஈர்ப்பாடு ஏற்பட்டபோஇினும், 
பாஷைத் திருத்தம் ஏற்படவில்லை. தமிழின் முப்பத்தோரெழுத்துக்களும் 
அவ்வாறே யின்றளவு மிருக்கனெறன; சிறிதும் வேறுபடவில்லை. தாகங்கள் 
செல்லுமிடங்களுக்குத் தக்கபடி புதிய புதிய இலிபிகள் ஏற்படுத் தக்கொள்ளு 
மியல்புடைய அரியர் தமிழ்காட்டி ந்கேற்றபடி தமிழிலிபியை யொட்டிச் *இரந்தம் 
என்னும் பெயரிற் புதுவதோர் இலிபிவகுத். தனர்; கமிழசை வசீகரிக்குமாறு 
அவ்விலிபியிற் பல நூல்கள் வரைந்தனர். தமிழ்ப் புலவராவார் எதற்கும் 
அசையாது தங்கள் தமிழ்மொழியின் போக்கையே தழுவிச் செல்வா சாயினூர். 

இவ்வாறு தமிழருட் பண்டி சராயினார் வடமொழியைத் தமிழின்கண் 
கிரவவொட்டாது விலக்கியும், பாமரசாயினார் வடமொழிச் சொற்களுட் 
பலவற்றை மேற்கொண்டு வழக்கப் புகுர்தமையின் நாளாவட்டத்தில் வட 
சொற்கள் பல தமிழ்ப் பரஷையின்கண்ணே வேளுன் நிவிட்டன. அவ்வா 
ருயின் இதுபோலவே வடமொழியின் எண்ணும் தமிழ்ச் சொற்கள் பல 
சென்று சேர்ந் திருத்தல் வேண்மேன்ஜோ ? அதையும் ஆஅசாய்வாம், 

வடமொழி தமிழ் மொழியொடு கலக்கப் புருழமுன்னரே, முன்னது 
பேச்சுவழக்கற்று ஏட்வேழக்காப் மட்டிலிருக்கும் நிலைமைக்கு வர்துவிட்ட 2, 
ஏட்டுவழக் கொன்றுமேயுள்ள பாஷையோடு இருவகை வழக்குடுள்ள பாலை 
யொன்று கூடி. யியங்கப் புருமாயின் மூன்னதன் சொற்களே பின்ன தன்கட் 
சென்று சேருமேபன்றிப் Gare ger சொற்கள் மூன்னதன் கட்சென்று 
Gerr, இது பாவை நூலின் உண்மைகளுளொன்று. இதுவே வழக்காந்று 
முறை. இம்முறை பற்றியே வடசொற்கள் பல தமிழின்கட் புருர்தன. தமிழ்ச் . 
சொற்களிற் இலெதாஞும் வடமொழீயின்சண் ஏருமற் போயின. எனிலும் 
தென்னாட்டு வடமொழிபாளர் மட்டிற் இலர் ஊர்ப்பெயர், மலைப் பெயர், 
பாற்றுப்பெயர் முதலாயினவற்றைத் தங்கள் சப்த சாஸ்திரத்இற் கியைந்த 
வண்ணாம், ஓசை வேறுபாடு செய்துகொண்டு தாங்கள் வகுக்கப் புகுந்த
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பூராணாஇகளில் வழங்குவாராயினர். இதுதானுண்மை; இதற்குமே. லொள் 

அஞ் சொல்ல இயலாது. 

இனித் தமிழ்ப் புலவர்களாயினார், சம்ஸ்ருதச் சொற்களை எவ்வளவோ 

விலஃப்பார்த்தும் அவற்றை விலக்குதல் முடியாது போயிற்று, போகவே 

தமிழ்ப்புலவர்களுர் தங்கள் “மூயற்கேளெல்லாம் வீணாதல் கண்டு வேண்டா 

வெறுப்பாய்த் தமக்கு வேண்டிய ஈற்லை சொற்களை மட்டில் தங்கள் எழுத் 

திலக்கண விதிகட்குத் தக்கவாறு திரித்து மேற்கொள்வாராயிஞர் ; அரியச் 

சொற்கள் தமிழில் வருவதற்கேற்ற விதிகளும் வகுத்தனர். பின்னர்க் கொஞ் 

சங்கொஞ்சமாக வட சொற்கள் பல தமிழ் மொழியின்சண் இடம் பெறுவன 

வாயின. 
அதன்மேல் முதலிடை கடையெனும் முச்சங்கத்தார் காலத்தினும் வட 

சொஜ்கள் தமிழ் நால்களி லேறின. ஆயினும் ௮வை சறிதளவேயாம். *தொல் 

காப்பியம்' என்னும் இலக்கணத்திலுள்ளும் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, 

LBs air tna சணக்கு என்னும் நூற்றொகைகளுள்ளும் ஆங்காங்கு இரண் 

டொரு வடசொற் காணப்படலாமேயன் றி, ௮தற்குமேலில்லை. 

பின்னர்ப் பெளத்தசாயினார் தலையெடுத்துத் தம் மதத்தை யாண்டும் பாப் 

பிப் பல்லாயிரக் கணக்காகச் சனங்களைச் சேர்த்துக்கொண்டு அக்கால த்திருந்த 

ஆரியரசை யெதிர்த்தனர். இப்பகைமை தென்னாட்டிலும் பரவிற்று, பசவவே 

தமிழருட் பலர் பெளத்தமதம் மேற்கொண்டு ஆரியசை யெதிர்ப்பதில் கோக்க 

Wisi sat. அக்காலத்தில் மறுபடியும் தமிழ்ப்புலவர்கள் தங்களாற் கூடிய 

மட்டில் வடசொற்களைத் தமது தமிழ்மொழியின் கண்ணே கலக்கவொட் 

டாது, தட தீதனர். முன்னசே தமிழிற் போந்து வேரூன்றிவிட்ட வடசொற் 

களைத் தொலைப்பது அவர்கட்குப் பெருங் கஷ்டமாய்விட்டது. ஆதலின் 

அவர்கள் என் செய்ய வல்லர்? முன்னசே வந்சனபோக, இனிமேலாதல் ௮ப் 

பொல்லாத வடசொற்கள் தமிழின்கண் வாராதவாறு பாதுகாத்தல் வேண்டு 

மென்று சிறிது காலம் முயன்றனர். அவ்வாறே இவர்களன் விடாமுயற்சி 

யாற் றிது காலம் வடசொற்கள் தமிழில் அதிகமாய் வர்து கலவாமலுமிருச் 

தன. .இக்காலத்திலே தான் !செந்தமிழ்' (கொடூந்தமிழ்' எனத் தமிழ் இரு 

பிரிவினதாட யியங்கப் புகுந்தது. செர்தமிழாவது புலவராயினார் பயிலுக்தமிழ்; 
Oarbiaiprag புலவால்லாத சாமானிய மக்கள் பயிலுந்தமிழ், இவற்றைக் 

குறித்துப் பிரிதோர் ௮மயத்இற் பேசுவாம். 

இனி எத்துணை சாள் மேன்மேலெழும் வெள்ளத்தைத்தடுத்துக் கொண் 
டிருத்தல் இயலும்” ஆதலாற் பெளத்தாது முயற்யொ லேற்பட்ட கரைகள் 
ஆரியபாஷையின் அலைகளால் எத்றுண்டு ௮ழிவனவாயின. பெளத்தசமயமுச் 

SOT pt FS. 
இச்சிலைமையிற் ற் சைனர் எழுந்தனர். ௮ங்வனைமெழுர்த சைனர் அரியரதி 

ஆசாஎங்களுட். பலவற்றை மேற்கொண்டனர்; அ௮ஃதன்றியும் வடமொழியின்
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கண். விசேஷ கெளரவ முடையசாய் அதனைப் பெரிதும் பயில்வாராயினர். 
வடமொழியின் பாகதங்களையும் அவற்றி னிலக்கணங்களையும் சன்குணர்ந்து 
கொண்டனர். இத்தகைய சைனப் புலவர்கள் தமிழ் மொழியையும் அப்பியசிக் 

கப் புகுந்து, தமிழின் கண்ணே அளவிறந்த வடசொற்களை யேற்றினர். 

அத்துனையோடமையாது (மணிப்பிரவாளம்' என்றதோர் புதிய பாஷை 
வகுத்துவிட்டனர். ௮ஃதாவது தென்மொழியும் வடமொழியும் சரிக்குச்சரி 
கலர்தபாரஷையாம். மணியும் பவளமுங் கலந்து கோத்ததோர் மாலை காட்டுக் 
இன்பம் பயத்தல் போலத் தமிழுஞ் சம்ஸ்ரதமுவ் கலந்த பாஷை கேள்விக் 

இன்பம் பயக்குமென்ற போலியெண்ணமே இத்தகைய ஆபாச பாஷையொன்று 

வகுக்குமாறு தூண்டிற்று, (ஸ்ரீபுராணம்' என்னும் சைன நூல் முழுவதும் 

மணிப்பிரவாள மென்னும் இவ்வாபா௪ ஈடையின் இயன்ற தாமாறு காண்க. 

இவ்வாறு சைனர் ஒருபுறஞ் செய்துகொண்டு செல்லாநிற்க, மற்றொரு 

புறத்தில் ஆரியப்புலவர் சீலர் தமிழ்மொழியை யப்பியசத் துக்கொண்டு கீதிமார்க் 

கத்தையும் சமய சாஸ்திரங்களையும் தமிழர்க்குப் போதிப்பேமெனப் புகுந்து, 
தமது கருத்துக்களை யெல்லாம் மேற்கூறிய மணிப்பிரவாள பாஷையில் வெளிப் 

படுத் துரைப்பாசாயினர், சாலாயிரப்பிரபர்தம்' என்ற தமிழ்.நூலிற்கு வியாக்கி 

யானங்களும் இத்தகைய மணிப்பிரவாள ஈடையில் வகுக்கப்பட்டிருத்தல் ் 

காண்க. இவ்வண்ணம் பலதிறத்தானும் வடசொற்கள் வந்து தமிழின்கண்.௮ள 

வின்றி யேறின. 

தமிழின்கணுள்ள (இரட்டைக்ளெவி' யென்பது ஒருபுறமிருக்க, . (இரட் 

டைப்பதம்' என்பதொரு வகையும் மற்றொருபுறத்தி, லேற்படா நின்றது... ஒரே 

சொல் நேரே வடமொழியினின்றும் தமிழிற்போந்து. வழங்குவதன் / றியும், வட 

மொழியின் பாகத. வழியாகவும் . வந்து தமிழில் வழங்குனெறது. உதாரண 

மாக, 'விஞ்ஞாபனம்' என்பது . கேசே. வடமொழியினின்றும். போர்தசொல்; 

'விண்ணப்பம்' என்பது வடமொழியின் பாகத வழியாக வந்த சொல், இவ் 

விரண்டிற்கும் பொருளொன்றே. இவ்வாறு வேண்டாச் சொற்களுச் தமிழின் 

கணேறின, ஏறுன்றன, ஏறும் ! 

தமிழ் மொழியின் நிலைமை யிவ்வாருதலும், வடமொழி யிலக்கணத்தைக் 

கலந்து தமிழிலக்கணமும் வகுக்கப் புகுர்து விட்டனர் Gar. 4 தொல்காப் 

. பிய'தீதிற்கு உரைவகுத்த ஐவருள் முதனால்வரும் ஏறக்குறையத் தமிழ்ப்போக் 

கையேபற்றி யுரைவகுத்துச் சென்றனராகச் சேனூவரைய சொருவர்மட்டில் 
வடமொழிப்போக்கைச் சிறிதளவு கலந்து சொல்லஇகாரத் திற்கு உரைவகுத் 

தனர். தனித்தமிழ் நாலாயெ *இருக்குற' ளிற்குப் பரிமேலழகரும், வடதாலார் 
மதம் பற்றியே யுரைவகுத்தேனெர். ‘ser gore’ Oris பவணந்தியாரும், (சன் 

'னூல்' செய்த குணண்பண்டி தரும் வடநாலிலக்கணப் போக்கைத் :தழுவுவா 

சாயினர். 4வீரசோழிய'மும் அதன். உரையுமோ சொல்ல .வேண்டுவன வல்ல; 

'இவை_விசேஷமாய்... ௨டமொழி யிலக்கணங்களைத் -தமிழின்கட் புகுத்துவன.
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வாயின, அதன் மேற் *பிரயோகவிவேகம்' என்னும் இலக்கண நால்வகுத்த 

சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர் வடமொழிச் சத்தசாத்திரத்தைத் தமிழின்கட்கூறித் 

தமிழ்மொழியோ டொப்பிட்டுச் எர்தூக்கு யாராய்வாராயினர். பின்னர் இலக் 

கணக்கொத்துரை' செய்த ஈசானதேசிகர் வடமொழி யிலக்கணத்தைத் தமி 

ழொடு கலத்தனர்; கலந்தமட்டில் நில்லாது தமது நூற்பாயிரத்தின்கட் கூறிய 

அல கூற்றுக்கள் அறிவுடையோர் ஒதுக்கற்பாலன வாகின்றன. 

₹ அன்றியுச் தமிழ் நாற் களவிலை, யவற்றுள் 

ளொன்றே யாயிலு தனித்தமி முண்டோ ? 

அன்றியு மைந்தெழுச் தாலொரு பாடையென் 

றறையவு சாணுவ சறிவுடை யோரே; 

ஆகையால் யானு மதுவே ய De ; 

வடமொழி தமிழ்மொழி யெலுமிரு மொழியிலும் 

இலக்கண மொன்றே யென்றே யெண்ணுக ”" 

என்ற விவையனைத்தும் பாஷை _நால்' என்னும் அரிய சாஸ்திரத்தின் பயிற்சி 

யும் சரித்திரக்கண்ணும் இல்லாச குறைவினாலெழுக்த பொருந்தாக் கூற்றுக் 

களா மென்பது இண்ணம். இவை கேட்டுப் போநிவாளராயினார் ஈகைத்து 

விடுப்பசென்பது நிச்சயம், இவர் தேற்றேகரர மீரட்டித்துக் கூறியதற்கு 

மாமுக, ஆசிரியர் சிவஞான சுவாமிகள் தமது தொல்காப்பியப் பாயிசவிருத்தி 

யிலே தமிழ்மொழிப் புணர்ச்சிக்கட்பமஞ் செய்கைகளுங் குறியிகிகளும், : 

விளைக்குறிப்பு வினைத்தொகை முதலிய ல செல்லிலக்கணங்களும், உயர் இணை 

௮ஃதினை முதலிய சொற்பாகுபாமிகளும், ௮கம்புறமென்னும் பொருட்பாகு 

பாடுகளும், குறிஞ்சி வெட்டி முதலிய இணைப்பாகுபாகேளும், அவற்றின் பகுதி 

களும், வெண்பாமுதலிய செய்யுளிலக்சகணமும், இன்னோன்ன பிறவும் வட 

மொழியிற் பெறப்படா'' என்று கூறுவாராயினர். இது யாவரும் ஈன்ஞுணர்ர் 

த.த; தமிழ்மொழியும் வேறே; வடமொழியும் வேறே; இதன்கண் ஐயப்பாடு 

எள்ளளவு மில்லை, 

ஈன் னூலார் தமது பதவியலினீத்றிலும் மெப்யீ ற்றுப் புணரியலினீ ற்றிலும் 

வடசொல்லாக்கமும் வடசொற் சந்தியும் முறையே கூறுவாராயினர். 

இனிச் சம்ஸ்கிருத மொழியின்சண்ணே பால்வகுப்புச் சொன்னோக்கத்தா 

லேற்பட்டேதேயன்றிப் பொருணோக்கத்தா லேற்பட்டிலது. உதாரணமாகக், 

கையெனப் பொருள்படும் கசம் என்றசொல் ஆண்பால்; மனைவியெனப் 

பொருள்பிஞ் சொற்களிலே, தாரம்' என்பது ஆண்பால், (களத்திரம்' என் 

பத அலிப்பால், அஃதாவது ஒன்றன்பால் என ஒராற்றானமைக்கலாம், இவ் 

வாறுளஅ வடமொழிீப் பால் வகுப்பின் இறப்பு. மற்றுத் தமிழ்மொழியிலோ 

பால் வகுப்பெல்லாம் பொரு ஜோக்கத்தாலேற் பட்ளெவே யன்றிச் சொன் 

னோக்கத்தா லேற்படவேயில்லை. இது தமிழ்மொழியின் சறப்புக்களுள். ஒன்று! 

வடழதூன்முறை . குறைபாடுடையது. ஆரிய பாவைகளோ டியைபுபட்ட
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பரஷைகளெல்லாம் சொன்னோக்கப் பால் வகூப்புக் கை றபரடுடையனவாமாறு 

காண்க. தமிழ்மொழியின் வழமிமொழிக ளெல்லாம் பொருணோேக்கப் பால் 

வகுப்புச் இறப்புடையன., இவ்வுண்மை யொன்றே தமிழ் மொழியின். தனி 

நிலையை சன்கு விளங்குவதற்குத் தக்க சான்று பகரும். 

அன்றியும், 
(Gales போலவுங் களக்குக போலவும் 

இயங்கு. போலவு மிபற்று௪ போலவும் 

௮ஃதிணை மருங்கனு மறையப் படுமே" 

என்ற ஈன்னாற் ஸூத்திவிதியிற் கூறப்பட்னெ அணி கலன் ஆரிபபாவைச் 
சொற்களுக்குப் பெரும்பாலும் இல்லாது போதல் காண்க. அணி ற் புல 
வர் முன்னர் அரியபாஷைக்கு அஃதோ ரிமுக்காகுமன்றேல ் 

அகப்பொருளும் அதன் அுறைகளும், புறப்பொருளும் அதன் றுறைக 

ளும், இவவிருவகைப் பொருள்களினியைபுகளும் வடமொழியினின்றும் என் 

நென்றும் டைத்தலியலாத அரிய தனித் தமிழ் விஷயங்களாம். இவற்றி 
னின்றும் ஆதியிலிருந்த தமிழர்களது ஒழுக்க நிலை இத்தன்மைத் தென்பதும், 
அவர்களது sats Kin இத்தன்மைத் தென்பதும் ஈன்கு விளங்குனெறன., 

வடமொழியின் இலகு குரு கணயதி விருத்தம் என்ற பாகுபாகேட்குத் 

தமிழீலிடமேயில்லை, தமிழின் நால்வகைப் பாக்களும் மூவகைப் பாவினழும், 
அவற்றின் பாகுபாடுகளும், எதுகை மோனை நியமங்களும், அசை, Fir, தளை 
ஆதியவற்றி வியல்புகளும் தமிந்மொழிக்கே புசியன, இவை வடமொழிக்கட் 
கரணப்பவேனவல்ல. தமிழிற் பா' என்றத னிலக்கணமே மிகவும் இனிமை 
பெற வமைத்தளது. போவென்பது, சேட்புலத்திருச் ௪ சாலத்தூம், ஒருவன் 
எழுத்தஅஞ் சொல்லுர் தெரியாமத் பாடமோதுங்கால், ௮வணன் செொரல்ஓுஇன்ற 
செய்யுளை விகற்பித்து இன்ன செய்யுளென்று உணர்தற் கேதுவாஇப் பரந்து 
பட்டுச் சொல்வதோர் ஓசை" என்றார் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர். இத வட 
மொழியாளர்க்குப் புதுமையாம். 

தொல்காப்பியனார் யாப்பணிகளைப் பொருளதிகாரத்திலேயே அடக்கச் 
சூத்தாஞ் செய்து சென்றனர். அதன்கண் ₹அணியியல்' என்ற பெய்சே 
காணப்படாத, உவமவியல்' என்ற தொன்று அசுற்குப் பிரதியாகக் காணப் 

பன்றது. அவ்வுவமவியல் தாலும் இக்காலத்தி லுலவுன்ற அணி.நால்கள் 
போலா மிகச் சுருக்கயதாய்ச் கிற்லெ பொது தருமங்களை மட்டில் விரித்துக் 

கூறி, உவமவுருபுகளும் ௮வை வழங்குமாறும் இவையெனச் ௬ட்டிச் செல்லா. 
நின்றது. இவ்விஷயத்தை இக்காலத் தியங்குறும் ௮ணி நால்களோடு ஓத்து 
சோக்கூமிட ஜ்துத் தமிழ் மொழி வடமொழிக்குப் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள 
தென்பது தேற்றம். தமிழ்ப் பாடினியைச் சம்ஸ்கிருதப் பாணன் அணிந்து 

ட 

புனைந்சமை வெளிப்படை,
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வடமொழி யிலக்கணத்தொடு :தமிழிலக்கணத்தைச் சீர்தூக்கி யாராய்! 

வான் புகுச்த (பிரயோக விவேக' _நாலுடையார் ௮ம் நூலினிறுதியிற், 

| 6 சாற்றிய தெய்வப் புலவோர் பொழிக்குர் தமிழ்மொழிக்கும் 

வேற்றுமை கூறிற் றிணைபா லுணர்த்தும் வினைவிகுஇி 

மாற்றருந் தெய்வ மொழிக்கில்லை பேர்க்கெழு வாயுருபுந் 

தேற்றிய லிங்க மொருகூன்று மில்லை செழுத்தமிழ்க்கே.” 

என்ற காரிகையில் இரு மொழிக்கும் வேறுபாடு கூறினார். ஆயினும் தமிழ்ச் 

கும் வடமொழிக்கும் வேறுபாடு இவ்வளவுதான், இதற்குமேலில்லை யென்பது 

அவர் கருத்தன்று; இது வடமொழிக்குர் தமிழ்மொழிக்கும் பேதம் கோடி 

கூறிட்டு ஒரு கூறுண்டோ இன்றோவென்பது: கூறுகன்றது'' என்று அவர்: 

தாமே அக்காரிகை யுரைமூகத்து உரைத்தலா னென்க. 

இதுகாறும் தமிழ்மொழியின் கண்ணே வடமொழிக் கலப்பைப்பற்றி 

ஓராந்றுன் விரித்துரைத்தோம். இனித் தமிழ்மொழியின், மூவகைப் பாகு 

பாட்டினைப்பற்றி பெடுத்துரைப்பாம். 

வடபோழிக் கலப்ப முற்றிற்று. 

IT]. மூவகைப் பாகுடாடூ. 

  

@ Bier தொட்டுத், தமிழ்மொழி இயல், இகை, நாடகம்என்னும் மூன்று 

பிரிவுகளுடையதென்று பலருங் கூறுகின்றனர். அம்முூவகைப் பாகு 

பாடுகளின் இயல்புகளைக் குறித்துச் றிது ஆராய்வாம். 

இயற்தமிழென்பது தமிழர் யாவர்மாட்டும் பொதுமையின் இருவகை , 

வழக்கினும் Quire Dar» வசனமுஞ் செய்யுளுமாகும் நூல்களின் தொகுதி 

யாம். இதன்கண் இலச்யெங்களும் இலக்கணங்களுமாகிய யரவுமடங்கு ' 

மென்க. எனவே இயற்றமிழ் (செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ்' என்ற வுகையினும் 

படுதலுமொக்கும். ஒப்பவே, :செர்தமிழ் வசன நால்களும் செந்தமிழ்ச் செய்யு 

ணூல்களும், கொடுந்தமிழ் வசன நூல்களும் கொடுந்தமிழ்ச் செய்யுணூல் 

களும் இவ்வியந்தமிழின்கண் ௮டங்குமென்பது தானே விளங்கும். தமிழிற் 

புலவரும், அல்லாரும் ஒத்தியங்காமையான், இப்பிரிவிற்கு இடமுண்டாயிந்று. 

தமிஜ் வழங்கும் நாட்டிற்குள்ளும் இப்பிரிவு ஏற்பவே.தாயிற்று. 

₹ செந்தமிழ் நாடே, 

சந்தனப் பொதியச் செர்தமிழ் முூனிவனுஞ் 

செளந்தா பாண்டிய னெனுந்தமிழ் BTL NCH 

சங்கப் புலவரும் தழைச்தினி திருக்கும். 

மங்கலப் பாண்டி. வளரா டென்ப”
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என்ற சூத்திரத்தாற் செந்தமிழ் சாடு இன்னதென்பது அறிக, செர்தமிழ் கிலத் 
ஓதச்சேர்ற்த பன்னிரண்டு குகிலங்களுங்.கொடுந்தமிழ் நாட்டின்பாற்பட்டன. 

₹ தென்பாண்டி குட்டம் குடல்கற்கா வேண்பூமி 
பன் தி யருவா வதன்வடக்கு--சன்மூய 

சச மலா rye ey செந்தமிழ்கேர் 
ஏதமில் பன்னிருகாட் டெண்”” ் 

என்ற பழைய' வெண்பாவினற் கொடுத்தமிழ்சாடு இன்னதென்பது அறிக; 
இனிச் செர்தமிழ் சாட்டைச் சோணாட்டின்சண் வைத்துச் சூத்திரஞ் செய் : 

Prepare. - 
4 செர்தமிழ் நாடே, 

மன்ற வாணன் மலர்திரு வருளால் 

தென்றமிம் மமை வெணிய செய்த 

அடியவர் கூட்டமூ மாதிச் சங்கமும் 
படியின்மாப் பெருமை பரவுறு சோழலும் 

சைவமா தவருச் தழைத்தினி திருக்கும் 
மையதறு சோழ வளசா டென்ப ”* 

என்பதுங் காண்க. இது தமிழர்கண்மீது சைனர்க்குண்டாகிய பொழுமை 
கீரரணமாக வெழுந்தசேயாம். । 

முற்காலத்துச் ௪ங்கச் செய்யுட்களும் அவற்றினுரைகளும், . இடைக் 
காலத்துக் *கம்பராமாயண' மாஇய தல்களும்௮வற்றி லுசைகளும், இக் 
காலத்து வெளிப்படூஞ் செய்யுணூல்களுமாயே யாவையும் இயற்றமிழாம். 
'இவ்வியற்றமிழ் இசைத் தமிழ்க்கும் நாடகத் தமிழ்க்கும் முன்னர்த் தோன் 
நீனமைபற்றி ௮ஃது இவ்விரண்டற்கும் முன்வைக்கப் பவெதாயிற்று, அன்றி 
பும் இயற்றமிழே இவ்விரண்டற்கும் உயிரென விளங்குவது, இயற்றமிழின்றி 
இவ்விரண்டுர் தனித்தியங்குவனவல்ல, 

இசைத் தமிழென்பது, பண்ணொடு கலந்தர் தாளத்தொடு கூடியுமியன் 
குஞ் செந்தமிழ்ப் பாட்டுக்களானுவ் கொடுக்தமிழ்ப் பாட்டுக்களாலு ' மியன்த 
இலக்யெல்களும் அவற்றினிலக்கணங்களுமாகும் அால்களின் தொகுதிபாம். 
இதன்கண், சர் த் தனங்களும், வரிப்பாட்டுக்களும், Rig ஆனர்தக்களிப்பு கும்மி: 
தெம்பாங்ளு முதலியனவும் அடங்குமென்க. இயத்தமிழின்கண் வழகங்குஞ் 

ஈற்களுஞ் சொற்றொடர்களுமின்றி இசைத் தமிழெங்கனம் இயக்க 
முடியுமோ? அன்றியும் இயற்றமிழ்ச் செய்யுட்கள் இசையெடுத்அத் தாளமறுத் 
துப். பாடப்படின், அவை இசைத்தமிழின் பாற்படும், இசாகத்தொடேட்டில் 
கியைத்தூப் பாடப்படும் பாடல்கள். இயற்றமிழின்பாற் பட்டனவாக மதிக்கப் 
*2மபன்றிப் பிறிதில்லை. தாளமும் உடன் கூடிய வழியே ௮தை இசைத் 
ிழின்பரற் படுமென்க. முற்காலத்து வழவங்பெ பெருகாசை', பெருல்குருகு'. 
சை நூ க்கம், ''சாளவுகையோத்து! , முதலியனவும், இடைக்காலத்தத் 
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தோன் நிய (தேவாசம்' முதலியனவும், இக்காலத்அ வெளிப்பட்டுலவுகின் ந கந்தி 

புசாணர்த்தளை', (பெரியபுராண £ர்த்தளை', சங்கே சர் இிரிகை' முதலியனவு 

மாயே யாவையும் இசைத்தமிழாம். இவ்விசைத்தமிழ், காடகத் தமிழ்க்கு 

முன்னர்த் தோன் நினமைபற்றி முன் வைக்கப்பவதாயிற்று, அன் Bayly 

இவ்விசைத் தமிழே நாடகத்தமிழிற்குச் றெப்பும் விளக்கமும் தந்து நி நித்பதாம் 

இசைத்தமி ழில்வழி சாடகச் தமிழித்கு இயக்கமில்லை ; ஆடையற்ற ஈங்கை 

வெளிப்படாதவாறுபோல, இசையற்ற சாடகத்தமிமும் வெளிப்படு 'தலின்தி 

உள்ளடக்கியே யிருத்தல் வேண்டும். எனவே காடகக் தமிழிற்கு இயற்தமி 

மூம் இசைத் தமிழும் இன்றியமையாச் சறப்பினவாம். ஏன்! ் இயற்றமீழும் 

இசைத் தமிழுங் கூடியவழியே காடகத்தமிழ் பிறக்குமென்று கூறுகலே 

அமைவுடைத்தாம். 

8 அன்றியும் ராமுணர்க்த பிறபாஷைச் சரித்திரங்களினும் உ றச் 

குழி, இயத்ஜொடர் கிலைச் செய்யுட்களும் இசைத்தொடர் நிலைச்செய்யுட்களு.. 

மாயை பாழமுறைகளின் தொடக்கங்கள் ஒருக்கேலுச் தனித்தேனும் சாடகக் 

கலையின் தொடக்கங்களுக்கு முன்னரே யிருர்துளவென்பது மலையிலக்கே. 

இவ்விரண்டுஞ் சேர்ச் துமியே சாடகமான.து காகரிகமுள்ள நாம்களனை த்திலும் 

கலைகளுளொன்றெனச் கருகத்தக்கவாறு தோன்றி வளர்கின்றது. இம்முறைக் 

ணெங்வேயே கந்தம் தமிழ்மொழியின் கண்ணும் இயற்றமிமும் இசைத்தமிழும் 

நரடகத்தமிழிற்கு முற்பவவன் வாயின. அன்றியும் மேற் கூறியவாற்றான் 

இயத்தமீழும் இசைத்தமிமும் கூடியவழியே சாடகத்தமழ் மி றர்கதென்பதும் 

பெற்றும். இதுபற்றியன்றே தமிழ்மொழியை இயலிசை காடகமென முப் 

பகுதியாக்கி முறைப்பமித் தோதியதுமென்க'' என்ற நாடக வி.பலுடையார் 

கூற்றையும் உற்று கோக்கு, | 

இனி இடைச்காலத் தொடக்கத்தில் தோன்றிய, இனத் தம்ழிலக்கே | 

grorau apart /(தேவார'ங்களும் தமிழீற்கேயுரிய பண்ணுர்இறமும் பயின்றன 

வா௫ யொளிர்கன்றன. அத்தேவாசங்களுக்குப் பின்னரேற்பட்ட இசைத் . 

தமிழிலக்பெ நூல்களில் வடமொழியிசாகவமைப்புக் தாளவமைப்புவ் கானப் 

படூன்றன. அதன்மேல் இற்றை நராள்களிலுலவுறும் இலக்கிபழும், Qas - 

கணமுமாஇய இசைத்தமிழ் நூல்களெல்லாம் மேளகர்த்தா" என்னலும் வட். 

நூலைத் தமுலியே அமைக்கப்பட்டிருக்கன்றன.  சுற்கல நூல்கள் நாட்டியத் 

திற்குரிய வ.மொழீப் பாததாளங்களிலும் ஏற்பட்டிருக்கன் றன. இசைத். 

தமிழீன்கண் ஏற்பட்ட வடமொழிக் கலப்பு இவ்வளவுதான், 

பழைய இசைத்தமிழ் நால்களுட் பெரும்பாலன இறச்துவிட்டன* 

இரண்டொன்று மட்டில் அங்காக்கு சாணப்படுன் றன. son sr Pg 

ன்னாட்களில் வெளியிடப் .படாவிடின் 9 Pegg mis uC. Daas 

இசைத்தமிழ் நால்கட்குக் குறைவு நேரக் காரணம் யாத? இடைல் காலதிதி 

லிருந்த மக்களுக்குள் ஒழுக்கச் சீர்திருத்தஞ் செய்யப். 'புருர்த போலியாமி
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தில்லோரால் விளைக்க கேடாமிது. இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு அறம் பொரு 

லின்பமென்ற மூன்றுஞ் இறக்தனவா மென்னு முண்மையை ஈன்குணராது, 

அறமே யாவரும் பின்பற்றுதற்குரியது, மற்று இன்பம் கைவிூதற்குரியத ' 

என்று எண்ணி, இசையினால் இன்பம் மிகுதலின் அதனையுவ் கடியவேண்டு 

மென்று புகுந்து, அரியருஞ் சைனரும் ஒருங்கு சேர்ந்து இசைத்தமிழைப் 

பெரிதும் அலைத்துத் தொலைக்கமுயன்றனர். | இசை நாடகல் காமத்தை 

விளைக்குமென் ௮ுைத்தார் உரையாரியர்களுள் தஸஷின்ற நச்சினார்க்கினிய 

ரும்] அம்முயற்கெளில் ௮சேக நால்கள், அந்தோ! அழிந்துபோயின. இப் 

போழ்து எஞ்சியிருப்பன மிகச்சிலவே. இவற்றை இறைவன் பாதுகாத் 

தீருள்க. மேற்கூறிப மருட்கையுணர்ச்சி இக்காலத்திலும் பலரிடம் குடிகொண் 

டிருக்கின்றது. இஃதென்னே ! 

சாடகத் தமீழென்பது, கையில் நாலெடுத்துப் படி.த்தற்குரிய ௮லகாச 

மில்லாத வேலைக்காரர்களுக்கும், படிக்கத் தெரியாதவர்களுக்கும், ஈல்லறிவு 
புகட்டும் நோக்கத்தோடு வகுக்கப்பட்டது ; 21g கேட்போர்க்குங் காண் 
போர்க்கும் இன்பம் பயவாவிடின், சாமானிய சனங்கள் அதனை விரும்பிச் 
செல்லாராதலின் அஃது இன்பச் சுவையோ டியல்வதாயிற்று. உலகத் 
தினியல்பினை உள்ளதை யுள்ளவாதே புனைச்து காட்வெது காடகச் தமிழே 
யன்றி வேறில்லை. இயற்றமிமும் இசைத் தமிமுஞ் சேர்ந்தவழியே காடகத் 
தமிழ் பிறர்ததெனிலும் நாடகத் தமிழிற்கு வேறு தனிப்பெருஞ் சறப்புளது. 

மூன்னையன இரண்மம் கேள்வி யின்பம் மட்டிலே பயப்பனவாய் நிற்ென் 
தன. இவவிரண்ட ஊடியாகப் பிறந்த காடகத் தமிழோ கேள்வி யின்பம் 
 பயப்பதேயன்றிக் காட்சயின்பமும் உடன்பயக்கன்றது. இச்சிறப்புப் பற்றியே 
பிற காடுகளிலுள்ள பிறபாஷைப் புலவர்கள் நாடகங்களை மிக்க மேன்மை 
யுடையனவாக மதிக்கன்றனர். 

... இத்துனைப் பெருமைவாய்ந்த காடகத் தமிழின் தோந்றமென்னை ? 
% தமிழ்சராடகம் முதலிலுண்டானது மதவிடயமாகவே யென்பது தூணியப் ' 

படும், ௮ கடவுளர் திருவிழாக் காலங்களில் ஆடல்பாடல்க எிசண்டையுஞ் 
சோ நிகழ்த்துவதினின்றும் உண்டாயிற்று, இலகாலத்தன் பின்னர்ச் சதை 
ஈடையான மனப்பாடங்களும் உ॥..ஸ்கூடின ; அதன்மேல் மூதலிற் பாடலா 
புள்ள சம்பாஷணைகளும் பின்னர் வ௪னமாயுள்ள சம்பாவனைகளும் அவற் 
அடன் சேர்க்கப்பட்டன.  பிற்பா நாடகத்தமிழ் (0 வத்தியல், பொதுவிபல்' 
என்ற இருபிரிவினதாகி ௮ரசர்களானும் ஏனையோரானும் ஆதரித்து வளர்க் 
கப்பட்டது, 8, மு. மூன்றா அூற்றாண்டினாதல் அல்லாக்கால் ௮ சனிலுஞ் 
ற்று முற்காலத்இனாதல் சாடகத்தமிழ் உயர்நிலை யூத்திருக்திருத்தல் வேண்டும். 
ஈர்மூணர்ர்த பழமையான ராடகத்தமிழ்நூல்கள் ௮னைத்தும் அக்காலத்தே ' 
சின்றுநிலவினவா.தலினென்க, | கவே பது குற்றங்குறைவு இல்லாது உண்



‘aig _ லி, கோ, சூரியநராய்ண்: சால்திரியாரியற்நிய [முதற் 
டானதொரு தொழிலென்றே, ஆதியின் .மதிக்கப்பட்டது'” என்று கோடக 

விய' லின் முகவுரைச்கட் கூறிய கூற்றையும் காண்க, 

இவ்வாறு தோன்றிவளர்ந்த சாடகத்தமிழ் வீழ் நில்யையடையப் புகர் 

தது. அதற்குற்ற காரணம் யாது 1? ஒழுக்கஙிலை வகுக்கப்புகுர்த ஆரியருஞ் 

சைனரும் சாடகக்காட்சியாற் காமமே அறிவிலும் மிகப் பெருகுகன்ற தென் ற் 

போலிக் கொள்கை யுடையராரய்த் தமது _நால்களிற் கடியப் புவந்றுள் சாடகத் 

தையுஞ் சேர்த்துக் கூறினர். ௮க்காலத்திருக்த ௮ரசர்களுக்குர் தர்ப்போதனை 

செய்து காடகத் தமிழைத் தலையெழவொட்டாது அடக்வெக்தனர். ஒளவை 

யாருக் திருவள்ளுவரும் ஒருங்கே புகழ்ச்த இல்லற வாழ்க்கையையே இவினையச் 

சத்தின்பாற் படுத்துக் கூறுஞ் சைனர்கள் காடகத்தமிழைக்கடிந்தது ஓரரச் 

சரிய மன்று, இவ்வளவு கட்டுப்பாட்டுக்கடையில் சாடகத்தமிழ் எவ்வாறு 

தலைபெடுத்து ஒங்கப்போகின்றது? ஆதலின் நாளாவட்டத்தில் ௮து றிது 

சிறிதாக வீழ்ந்துகொண்டே வாராநின்றது. அதன்மேல் இயற்றமிழ்க் காப்பி 

யங்கள் காடெங்கும் மலிந்து சிறந்து நாடகத்தமிழை வளரவொட்டாது 

தடுப்பன வாயின. | 

இவ்வாறு நாடகத்தமிழ்க்கு சாற்புறத்தினுர் தடைகள் அமைக்கப்பட்ட 

மையின் ௮ஃது அ௮ழிநிலையடையத் தலைப்பட்டது. பண்டிதராயினார் கடிந்து 

ரசாடகத்தமிழைக் கைவிடவே, ௮து பாமரர் கையகப்பட்டு இழிவடைச்து 

தெருக்கூத்தனவிலே நிற்கின்றது. அக்காலத்துச் சங்கப் புலவர்கள் செய்த 

பரதம், அகத்தியம், (முறுவல், சயந்தம்', '(குணநூல்', *செயிற்றியம்', 

£மதிவாணர் காடகத்தமிழ்தால்', 'கூத்ததால்', ₹நால்” என்ற காடகத்தமிழ் 

நூல்களெல்லாம் யாண்டுப்போயொளித்தன ? (லைப்பதிகாரம்' என்னும் 

காடகக்காப்பியமட்டிலே தப்பித்தவறி வெளியேறிவிட்டத. அதனை வெளிப் 

படுத்திய பண்டித சிகாமணி சாமிகாதையர்க்குத் தமிமுலகஞ் செய்யக்கடவ 
கைம்மாறென்னே ! 

இனிப்பரத சாஸ்திரமும் காமக்கணிகையர் வயப்பட்டுத் சாழ்வடைந்து 

நிற்கின்றது. அதனையும் அதவொழிக்கப் புகுந்து முழக்குனெறனர் இலர். 

எனிலும். ௫. பி. பதினேழா ூற்றுண்டினிறுதிதொட்டுக் கூத்து நூல்கள் லை 

வேரற்று வீழ்ர்த காடகத் தமிழினின்றும் சளைப்பனவாயின. இடையிடையே 

கவிகூற்றுமேவி, இ.நிசனர் ஈடக்கு மியல்பினவா௫க், கூத்தும் பாட்டுங்கொண்டு 

ஈடப்பனவெல்லாம் கூத்து நூல்களாம். சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர் செய்த 

(இராமநாடக'மும் குமாகுருபரசுவாமிகள் செய்த (மீகாக்ஷிபம்மை குத'மும், 

திரிகூடராசப்பக்கவிராயர் செய்த (குற்றாலக் குறவஞ்சியும் இக்கூத்து நூலின் 

பாற் பவேனவாம். !முக்கூடற்பள்ளு' பறாளை விசாயகர். பள்ள மூ.தலியன 

qa கூத்து பநால்களேயாம். :இவையெல்லாம் இயற்றமிழ்ப் புலமை சான்ற 
பாவலர் இயற்றியனவாம். சூத்தாநந்தப். பிரகாசம்” corp srt urge gre 
இடைக்காலத்தின் தொடச்கத்தி. 'லேற்பட்டுள்ளது 'வெளிப்படாமலிருக்கி
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ன்றது. பின்னர் க, பி, பதினெட்டாநாற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்த 

அரபத்தநாவலர் என்பார் (பரதசாஸ்திரம்' என்றதோர் நால் செய்துளர். 

.காடகசாலையை உலகத்தின் பிரதிவிம்ப 'மென்றெண்ணி ஆங்கு நடித்துக் 

காட்டப் படுவவற்றுள்' தமக்சூவேண்டிய ஈற்பகுஇகளைமட்டி. லேற்றுப் 

போவதே ஈன்மக்க எியல்பு. உழைத்த உள்ளத்திற்கு இன்பர் தந்து ஊக்கம் 

விளைவிப்பன சாடகங்களே. இிற்கிலர் அறிவுதுரிர்து வேறுபட்டாசாயின் 

yous அவரது இயற்கைத் தன்மைகளு ளொன்றாமே யன்றி காடகத்தால் 

விளைந்த செயற்கைத் தன்மையன்றாம். தவறுள்ள விடத்திலன்றே திருத்தம் 

வேண்டும்? புண்ணுள்ள விடத்திலன்றே ச்சை செய்யப்படும்? மக்கள் இலர் 

தமது தீக்குணத்தால், காடகசாலை சென்றும் நாடகங்கள். படித்தும் கெட்டா 

ராக அதனைக் காகதாலியமாய் . சாடகத்தின் தலையிலேற்றி, நாடகத்தமிழே 

இதென்று கடிதல் எவ்வாறு ஏற்புடைத்தாகும்? காரணமொரு புறத்திலிருப்ப, 

அதனைக்கண்டு பரிகரிக்கமாட்டாது மயங்கிக் காரணமல்லாதவற்றைல் காரண 

மென்று கூறுதல் தருக்க நூற் குற்றமன்றோ? 

நீயுச் தவறில்லை நின்னைப் புறங்கடைப் 

போதா விட்ட நுமருர் sauder 

நிறையழீ கொல்யானை நீர்க்குவிட் டாங்குப் 

பறையறைர் தல்லது செல்லற்க வென்னு 

விறையே தவ.றுடை யான்” 

என்று (குறிஞ்சிக்கலி'யிற் கூறியதனை யொக்கும் இவாது செயல். 

இது நிற்க, சென்ற சில்லாண்டகளாக, காடகத்தமிழ் அறிவுடையோர் 

சிலது உதவிகொண்டு தலையெடுத்து வளரா நின்றது. இதற்கு வடமொழி 

காடகப்பயி ற்சயும்' ஆங்கிலசாடகப் பயிற்சியும் மிகப் பயன்பவேனவாயின. 

இவ்வாறு புதுவறியிற் புணையப்பட்டு வெளிப்படும் சாடகங்கள் இன்னும் 

௮ இகரித்தல் வேண்டும், இவற்றை யொழுங்கு படுத்துதல் கரத, யாம் ‘ore 

வியல்' என்றதோர் இலக்கணரால் செய்திருக்கன்றனம். 

இனிச்சலர் தாடகம் என் ற சொல் வடசொல்லாதல் கண்டு, ஆரிய 

சொடு கலந்த பின்னரே தமிழர்களிடத்தில் நாடகத்தமிழ் ஏற்பட்டிருத்தல் 

வேண்டுமென்கின்றனர். இக்கூற்று வடமொதீயில் வாய்” என்பதற்குத் தக்க 

சொல்லில்லாமையால் வடமொநியாளர்க்கு வாயில்லை யென்பது போதும். 

அஃதன்றியும் * கூத்து' என்ற சொல்லே ஆதியில் தமிழர்கள் வழங்கெது ; 

கூத்தென்பது பொது; நாடக மென்பது இறப்பு. ' கூத்துப்பலவற்றுள், நாடக 

மென்பது கதை தழுவிவரும் கூத்து, எனவே நாடகமென்ற சொல்வழக்ன் 

முன்னரே, நாடகத் தொழில் வழக்கும், ere நூல் வழக்குர் தமிழர்மாட் 

-ண்டென்பது பெற்றாம். | ச 

். மூவகைப் பாகுபாடு முற்றிற்று. 
ககிவவ்வையயமையமை நுகம்முகலவகள்ம்.
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பூர்ஷையாவது, மக்களது இயற்கை வேட்கையில் தோன்றி, ௮வாது நாகரிக 

விருத்தி முறைக்கேற்ப வளர்ந்தூோ வருவதோர் மக்களாக்கப் பொரு 

ளாம். அது சொற்கோவைப்பட்டுப் பொருள் அ௮றிவுறுக்கும் வாக்கியங்க 

ளாலாயது ; இவ் வாக்யெக்களெல்லாம் பொருள் அறிவுறுக்குஞ் சொற்களா 

யின ; இச்சொற்கள் தாழும் பகுதி விகுதி இடைநிலை முதலிய பல வுறுப்புக் 

களாலாயின. ் 

இவ்வுறப்புக்களுள்ளும் பகுதிகளெல்லாம், பெரும்பான்மையும் ஆதியி 

லிருந்த தமிழ்மக்கள் சொற்சொல்லத் தொடங்கவே காலத்துப் பிறந்த சொற் 

கோவை இதைக்து மருவிய சொற்களாம்; சிறுபான்மை ஒலிக்குறிப்பு வியப்புக் 

குறிப்பு மூதலியகாரணங்கள் பற்றி வந்த சொற்களாம். இனி விருதி முதலா 

யின வெல்லாம் ஒரு காலத்தில் முழுமுதற் சொற்களாய்ப் பொருளறி 

வுறுத்தி நின்று, பின்னொரு காலத்து மக்கள், குறிப்பின்மை, சோம்பல், பொச் 

சாப்பு, முயற்சிக் சுருக்கம் ஆஇய காரணங்களாற் சொற் சோர்வுபட மொழி 

தலாற் பலவாறு இரிந்து மருவி இடைச் சொற்களென்று வழங்கப் பவென 

வாயின. காகரிகம் மு;திருக்தோறும் முதிருந்தோறும் பாஷை மாறுபட்ட்' 

சொற்களைச் கதைத்து வழங்கும் வழக்கம் மக்களுக்குப் பல அசெளகரியங்கள் 

விளைவித்தன. 

தமீழ்ள்சொற்களை மாந்தர் மேலும் மேலுஞ் சிதைத்து வழங்காதவாறு, 

ஆசிரியர் அகத்தியனார் தோல்காப்பியனார் போன்ற சன்மக்கள் தோன்றி, ௮ச் 

சொற்களை மேல்வழங்கு முறைகாட்டி வரம்பறுத்து இலக்கண நூல்கள் 

வகுத்துத். தமிழ்ப் பாஷையை யொழுக்குபடுத்தி நிறுத்துவாராயினர். 

இங்கனம் ஒழுங்குபதத்தப்படாத பாவைகளெல்லாஞ் சில சிதைந்து வழக்க 

இறுதியில் உருக்குலைச்து வழக்கமற்று ஒழிந்துபோம். 

மேற்கூறியவாறு தமிழ்மொழிக்கு முதன்முதல் இலக்கண ால்வகுத்த 

வர் அகத்தி.பனார். அவர் இயலிசை நாடகமென்ற முத்தமி ழிலக்கணமும் 

முறைப்பட வகுத் தோதிஞர். இசைகாடகத் தமிழிலக்கணங்களை யெடுத்துச் 

கூறாது இயற்றமிழிலக்கணத்தைமட்டில் வகுத் தோ இனர் தோல்காப்பியனார். 

இப்பொழுது (அகத்தியத்'தின் சூத்திரங்கள் சிற்கலைமட்டில் அங்காக்குத் 

தொல்லை நாூனுரைகளிற் காணப்பமகின் நனவேயன்றி நான் முழுதுங் காணப் 

படவில்லை; அகவே (தொல்காப்பிய! மொன்றுமே முழு முதலிலக்கண 

அாலாய்க் குறைபாடின்றி யிதுகாறும் இலங்காகின்ற௪ ; இனியும் ew 

காநிற்கும். இவ்வியற்றமி மிலக்கண.நால் எழுத்து”, 'சொல்' ) பொருள்' என்ற 

மூன்றஇிகாரங்களாக வகுக்கப்பட்டூள து. ; 

எழுத்த இிகாரத்தில் எழு த்தினியல்புகளும், எழுத்தானாயே மொழிகளும், 

அவற்றின் புணர்ச்சிகளும் முதலாயின விரித்துக் கூறப்பட்ளே, சொல்லதஇகா;
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சத்திற் சொல்லின் பாகுபாடுகளும், ௮வற்றினியல்புகளும் முதலாயின விரித் 

அசைக்கப்பட்ளே. மற்றுப் பொருளஇிகொசத்திலோ களவிபலுள் கற்பியலுமா 

இய அகப்பொருளும் அவற்றின் துறைகளும், புறப்பொருளும் அவற்றின் 

துறைகளும், மெய்ப்பாட்டியல் உவமவியல் செய்யுளியல் மரபியல்களும் கூறப் 

பட்டிருக்க றன. - 

இனி ஐவகை யிலக்கணங்களாவன *எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, 

அணி' யென்பன. இவ்வைக்கனுள்ளே (தொல்காப்பிய'த்தில் முகல் மூன்றை 

மட்டிலே விரித்துக் கூறுவார், செய்யுளிய லென்றகன்௧கண்ணே யாப்பை விரித் 

தோயும், உவமவியலென் றதன் கண்ணே ௮ணியை பெடுத்தோதியும் ஓராற் 

முன் ஐவகை யிலக்கணமுங் கூறினாராயினார். அ௮ன்றியுந் தோல்காப்பியனார் 

காலத்தே ஐவகை யிலக்கணமென்ற பாகுபாடின்றி மிருச்திருத்தலு மியல்பே; 

அல்லது யாப்பணிகள் பொருளதிகாரத்தின் பகுதிகளெனவே கருதப்பட் 

டிரு்தன வென்றலும் அமையும். 

கடைச் சங்கத்தார் காலத்தி லேற்பட்ட $இறையனாகப் பொருளுரை' 

யிற் 6பெய்தபின் ௮ரசன் இனி ராடு காடாயிற் முகலின் _நால்வல்லாசைக் 

கொணர்கவென்று எல்லாப் பக்கமும் போக்க, எழுத்ததிகாரமுஞ் சொல்லதி 

காரமும் யாப்பதிகாசமும் வல்லாரைத் தலைப்பட்டுக் கொணர்ந்து, பொருளி 

காரம் வல்லாசை எங்குச் தலைப்பட்டிலே மெனவர்தார். வர, ௮சசனும்புடை 

படக் கவன்று, *என்னை ? எழுத்துஞ் சொல்லும் யாப்பும் ஆசாய்வது பொரு 

ளதிகாரத்தின் பொருட்டன்றே? பொருள இகாரம் பெதேமேயெனின், இவை 

பெற்றும் பெற்றிலேம்' எனச் சொல்லாகிற்ப”" என்ற கூற்றினை உய்த்து 

கோக்கி யுணரும்போது, அக்காலத்தில் எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு” 

என நால்வகையே வழங்க வென்பது துணியப்படும். ௮ஃதாவது தொல் 

காப்பியனார் காலத்திற் பொருளதிகாரத்தினுள்ளடங்கய யாப்பு, கடைச் ௪௨ 

கத்தார் காலத்தில் ௮இினின்றும் பிரிந்து தனித்து ஜாதிகாரமாயிற்று என் 

பதாம். ் 

அதன்பின் யாப்பஇகாரம் மிக்க சிறப்படைர்து பல்லோசரானும் பாராட் 

டப்பட்டது. அ௮க்காலத்திருர்த புலவர் பலரும் யாப்பு நால்கள் பல இயற்றி 

னர். காக்கைபாடினியர், அவிஈயனார், மயேச்சுரனார் முதலாயினார் தத்தம் 

பெயரால் யாப்பிலக்கணங்கள் வகுத்தனர். பின்னர் யாப்பருங்கலம், (யாப் 

பருங்கலக் காரிகை' என்ற நூல்கள் வகுக்கப்பட்டு வழங்குவன வாயின. 

இடையிற் பொருளதிகாரப் பயிற்சி குன்றியபோது (இறையனா ரகப் 

பொருள்' என்ற சிறிய இலக்கண நூலும், மணிவாசகப் பேருமான் வாய்மலர்ந் 

தருளிய (திருக்கோவையார் என்ற இலக்கிய நாலும் ஏற்பட்டன. அதன் 

 மேற்லை புதிய கருத்துக்களை யுடன்கூட்டி நாற்கவிராஜ ஈம்பி யென்பவர் 

(அகப்பொருள் விளக்கம்' என்ற இலக்கண ூலியற்றினர், பின்னர்க் கல்லா 

டம், நம்மாழ்வார் செய்தருளிய *திருவிருத்தம்' என்ற அகப்பொருளிலக்கெ
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ல்கள் வெளிப்போர் தன. ஒயனுரிதனுர் என்பவர் ர் புறப்பொருள் வெண்பா 

மாலை' என்ற நால் வகுத்தனர். | 

இவ்வாறு நால்வகை யிலக்கணமே சிலகாலம் வழங்க வந்தன. அதன் 

மேல் வட நால்வாணரோடு ஊடாடி. ஐக்தாவது வகை யிலக்கணமாகிய ௮ணி 

யஇிகாரத்தையுக் தமிழ்ப் புலவர்கள்" விருத்தி செய்து கொள்ளப் புகுந்தனர். 

(அணிரால்', *கண்டியலங்கராம்' மூகலிய நூல்கள் இயற்றப்பட்டன. இவற் 

ow பின்னதே தமிழ் மக்களுட் பயிற்சிமிக்குடையதாய் விளங்குகின்றது. 

இத் நூலாசிரியர் பொதுவணியியல், பொருளணியியல் சொல்லணியியல் என்ற 

மூன்று பிரிவினில் தம்தாலை முடித்இருக்னெறனர். பொதுவணியிபலிற் 
பொதுவாகப் பலவகை நலப்பாடுகளும் புனைவு முறைகளும் கூறப்பட்ட. 

பொருளணியியல் தன்மையணி முதலாக முப்பத்தைச் கணிகள் கூறப்பட்ளெ. 

, இப்பொருளணிகளிற் பல உவமமென்ற ஓரணியினடியாகவே தோன்றின 

வென்பது பல்லோர் துணிபு. ஆசிரியர் G தால்காப்பியனாரும் இத்துணிபினர் 

போலும். இது வடமொழி அப்பைய தீ௯ஷிதரவர்களுக்கும் உடன்பாடாதல், 

உவமை யென்னுர் தவலருங் கூத்தி 

பல்வகைக் கோலம் பாங்குறப் புனைந்து 

காப்பிய eur eb கவினுறச் தோன்றி 

யாப்பறி புலவ ரிதய 

நிப்பறு மூழ்ச்சி பூப்ப ஈடிக்குமே' 

என்ற அவரது *சித்திரமீமாஞ்சைக்' கூற்றினான் விளங்கும். இனிச் சொல் 

லணியியலில் மடக்கும் சித்தாமுமாயெ மிறைக்கவிகளின் பாகுபாமிகளும், 

அவற்றினிலக்கணங்களும் பாக்கக் கூறப்பட்ளெ. 

மந்று, ஐச் திலக்கணங்களையும் முற்றத் தனித்தனி கூறும் நூல்கள் மிகச் 

சிலவே. அவைதாம் 'வீரசோழியம்', (இலக்கண விளக்கம்', 6 தொன்னூல் 

விளக்கம் என்பனவாம். வீரசோழியம் பெரும்பாலும் வடரான் முறை 

யையே தழுவிச் செல்வது. இலக்கண விளக்கமுடையார் யாப்பணிகளைப் 

பின்னூல்கள்போல விரித்தூக் கூறினும் அவற்றைப் பொருள இகாரத்இன் 

கண்ணேயே யடக்கிக் கூறினர், தொன்னூல் விளக்கமுடையோர் பொருளதி 

காரத்தைச் ச௬௫க் கூறிலும் யாப்பணிகளை விளங்கக் கூறினர். தண்டி weve 

. காரம்போலத் தனியே அ௮ணியிலக்கணல் கூறுவதாய், அனால் அதனினும் 

விரிந்ததாய், (மாறனலங்காரம்' என்றதோர் நால் ஏற்படுவதாயிந்று. இத 

மிகச் சிறந்ததோர் நூல். அதன் மேற் (குவலயாகந்தம்' என்ற வடமொழி 

 யலங்காரசாஸ்திரம் தமிழின்கண் மொழிபெயர்க்கப் படுவதாயிற்று, இது 

புதுமை வழியிலியன்றதோ ரினிய நால். இதன்கண்ணே உவமையணி . முதல் 

ஏதுவணியீருக நாறணிகள். கூறப்பட்ட. 

இவ்வாறு தமிழ்மொழி ஐவகை யிலக்கணமு முடையதாய நிலைமை', 

- பெய்த விளங்கா நின்றது. பவணந்தி முனிவர்செய்த *சன்னூல்' எழுத்தஞ்.,
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Qsrags தெளிவாகவுஞ் சுருக்கமாகவும் ௮ழகாகவுங் கூறுகின்றது, Gard. 

'நரதம் என்றதும் wisn. Cu, 

இனிப் :பாட்டியல்' என்னுமோ ரிலக்கணப் பகுதியுள.. அ.தனியல்பு 

சற்றே விரித்துசைக்கற் பாலது. அது தமிழிற் கூறப்படும் தொண்ணுாரற்றறு 

(வகைப் பிரபந்தங்களி னிலக்கணங்களும், பாடவோனுக்கும் பாடப்படவோ 

லுக்கு முள்ள எழுத்துப் பொருத்தம் மங்கலப்பொருத்தம்) முதலியனவும், 

சச்செழுத்து ௮முதவெழுத்தென்ற பாகுபாடும், ஆனந்தம் முதலிய குற்றங் 

களும் இவையோல்வன பிறவும் விரித்துக் கூறுவதாகும். ! வெண்டாப்பாட்டி.. 

யல் * வரையறுத்தபாட்டியல் ' என்ற நால்களெல்லாம் பாட்டியல் கூறு 

வனவே. இலக்கண விளக்கத்து னிறுதியிற் (பாட்டியல்' என்றதோரியலும் 

ய்த்துக் கோக்கப்பட்டுள௮. 

௮ணிகளுட் சொல்லணிகளே வீ?௪ட.மாய் நல்லிசைப் புலவர்களான் 

ம்திக்கப்பவெனவல்ல. தேற்காலத்துச் சங்கச் செய்யுட்களிலெல்லாம் சொல் 

லணிகள் காண்டலரிது. இச்சொல்லணிகளிலும் இத்திரகவிகள் மிகவு மொதுக் 

கப்பவென வாயின. (காஞ்டிப்புமாண' மாதிய: லேதால்களே யிவற்றுட் சில 

கொண்டியங்குகன் றன. மடக்குகளெல்லாம் விசேடமாய் நூல்களிற் பயின்று 

வரரமல் அவற்றுள் அங்காங்கு வரும். இடைக்காலத்துத் தோன்றிய சிலர் 

சொல்லின்பம் நாபெவசாய்ச் கொல்லணிகளைப் பெரிதும் வழங்குவாசாயினர், 

இவர்கள் யமகம், இரிபு மூதலிய செய்யுட்கள் பல வியற்றினர். பின்னர்த் 

திரிபந்தாதிகளும் யமக வர்.தாஇகளும் சீலேடை வெண்பாக்களும் அளவிறச் 

தன வெழும்பின. இவையனைத்தும் பெரும்பாலும் பொருட்செறிவிலவாய் 

விண் ௪ப்தஜாலங்களாய்மட்டில் முடிர்தன. , இக்காலத்திலும் தென்னாட்டிற் 

பூலவர் பலர் யமகந்திரிபு பாதேலையே பெரிதாகவெண்ணிவாணாளை வீணுள் 

கழிப்பர். | 
சொன்னலத்திலும் பொருணலமே சிறர்சதெனப் பேரறிவாளர் யாவருங் 

கூறுவர். யமகர்திரிபுள்ள பாடல்களை 'உயிரில்லாப் பாட்டுக்கள்” என்றும், 

கீருத்துசலம் வாய்ந்த கற்பனையுள்ள பாடல்களை உயிருள்ள பாட்டுக்கள்' என் 

௮ம் அறிவுடையோர் பலர் கூறக்கேட்டி. ருக்கின்றனம். இஃதுண்மையே யென் 

பது தண்ணம். இவ்வாறவர்கள் கூறுதற்குற்ற காரணங்கள் யாவென்று 

ஆராய்வோம். முதலாவது: மிறைக்கவிகள் பாடுமிடத்து மிக்க காலஞ் செல் 

அம்; அப்படிக் காலஞ் சென்றும் இற்ில வேளைகளில் அவைகள் பாடுவோரிஷ் 

டப்படி யமையாமற் போவதுமுண்டு, இவ்வாறு முற்மோதி முனைந்தடித்து 

மிறைக் கவிகளைச் சொல்லளவால் ஒருவாறமைத்து முடித்த பின்னரும் ௮வை 

சறர்இருப்பதில்லை. எனென்றால் அவற்றின்கட் பொருணலமில்லை. இரண் 

டாவது: கவிகளியற்றுவது யாவர்க்கும் பயன்படல் வேண்டுமென்பது. கருதி. 

அக்கவிகளினும் இல, திரிசொற்களா லமைந்து விட்டாற் படி.ப்பவருட் பலர் 

இகைப்பர்;. இவ்வா [ிருக்கச்' செய்யப்படும் கவிகளோ மிறைக்க்விகள்; அம். 

26 ,



218 வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியாரியற்றிய | முதந் 

மிறைத் தன்மையோடு இலக்கணச்சர்இகளுஞ் செறிர்தன். எதிர்பாராதபடி. 

சொற்கள் பிளந்து பிரித்துப் பொருள் கொள்ளக் டெந்தன. இப்படியென் 

ரூல் இம்மிறைக் கவிகள் யாருக்குபயோகம்? மிறைக் கவிஞன் தானே ம௫ழ்ந்து 

கொள்ளுதற்கு ௮வை ஒரு வேளை பயன்படலாம். 4வகையுளி' என்றதற்னு 

வேண்டிய உதாரணங்கள் இம்மிறைக் கவிகளிற் காணலாம். கூன்றாவது: இத் 

தகைய மிறைக்கவிகள் படிப்போனது காலத்தையும் வீணாக்கிப் பலவிடங்களி. 

னும் ௮வனை மயங்க வைக்கன்றன. ஏன்? சிற்சில சமயங்களிற் பாடினானை 

யுமே மயங்கவைகன்றன. இத்தன்மையான இடர்ப்பாடுகள் நிரம்பிய மிறைக் 

கவிகள் ஈந்தமிழ்ப் புலவர்கள் மனங்களைக் கவராதொழிவனவாக, 

இவ்வாறே முற்கூறிய பாட்டியலுட் கூறப்பட்ளெ' பொருத்தங்கள் முத. 

லியனவும், ஆனர்தக் குற்றம் முதலியனவும் காளாவட்டத்திற் பயனிலவாய்க் 

கழிக்துபமமென்பது தோன்றுஇன்றத. அகேகர் இக்காலத்தில் அவற்றைக் 

கவனிப்பதில்லை. கருசாடகப் புலவர்கள் இரண்டொருவர் மட்டில் அவற் 

ap பிடித்துக்கொண்கி அ௮வஸ்தைப்ப$சன்றனர். அவர்களும் அவற்றை 

விரைவிற் கைவிவோர்களென்பது சொல்லாமலே யமையும். இனிப் பத்துப் 

பாட்ளொை்யில் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் “நாற் குற்றங்கூறுன்ற பத்துவகைக் 

குற்றத்தே (கன்னானொரு பொருள் கருஇக்கூறல்' என்னுக் சூற்றத்தைப் பின் 

னுள்ளோர் ஆனந்தக் குற்றமென்பதோர் குற்றமென்று. நூல் செய்ததன்றி, 

அகத்தயனாரும் தொல்காப்பியனாரும் இக்குற்றல் கூறாமையிற் சான்றோர் 

செய்யுட்கு இக்குற்ற முண்டாயினுங் கொள்ளா செனமறுக்க'' என்றுரைத்த 

வுரை யாவரும் கவனிக்கத்தக்கது. 

இதுகாறும் தமிழ் மொழியின் ஐவகை யிலக்கணக்களையும் குறித்துக் 

கூறினோம். இனித் தமிழ்மொழியின் தோற்றமும் தொன்மையும் பற்றி விரித் 

அரைப்பாம். 

ஐவகை இலக்கணம் முத்நிற்று, 

  

_V. பாஷையின் தோற்றமுக் தோண்மையும். 

  

இ_லூன் கண்ணே மக்கள் ஒருங்றாகூடி வாழவேண்டியவசா தலின், அவர்கள் 

அடிக்கடி தங்கள் கருத்துக்களை யொருவருக்கொருவர் வெளியிட்டுக் 

கொள்வது அவ௫யமாயிற்று. அகவே அவர்கள் கைவாய் முதலிய உறுப்புக் 

களாற் பலவிதச் சைகைகள் செய்து காட்டித் தங்கள் கருத்துக்களை வெளியி 

வாராயினர். இத்தகைய கருத்து வெளியீட்டூக் கருவியாயெ சைகையை ‘Quis 

ட கைப் பாவை” யென்பர் லர். 

இவ்விபற்கைப் பாஷை முதலிற் காட்ெளவில் நின்று, பின்னர்க் கேள்வி 

யளவினும் பரவிற்று, அஃதாவது, சில ஒலிகளும் ஒலிக் கூட்டங்களும் கருதீகி 

வெளிப்பாட்டிற்குக் கருவியாயெ அச்சைகைகளுடன் கூடின, அவ்வெணி
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ளும் ஒலிக்கூட்டங்களும் மூ£விதப்படும், அவை தாம், போறல்வகையாலும், 
சுவை வகையாலும், அறிகுறி வகையாலும் எழுந்தனவாம். ப 

பேச்சு நிலைக்கு வாராது சைகை நிலையில் நின்ற காலத்திலெல்லாம் தமிழ் 
மக்கள் புலி முதலியவற்றைக் கொன்று வேட்டைத் தொழில் செய்து வந்த 
னர். இவ்வேட்டைத் தொழிலைச் செவ்விபெற ஈடாத்துவதற்கு மிருகல்களின் 
ஒலிகளை யுற்றுக் கேட்டு ஈன்குணர்ந்து அவைபோலத் தாழுங் கத்தி ௮வற்றை 
ஏமாற்றித் தம்வலைப் படுத்தனர். வேட்டையாடுதலைப் பயன் acy BUG seit 
தொழிலாகவே முற்றும் மதித்தல் கேரிதன்று. இஃது ஆதுமக்களால் விளை 
யாட்டுத் தொழிலாகவுக் கருதப்பட்டு வந்தது. இக்காலத்தினும் வேட்டை 
யாதல் பலர்க்குப் பிரீ தியானதோர் விளையாட்டாம். இவ்வாறு ஆதித் தமிழ் 
மக்கள் வேட்டையாடின தனாற் பலவகைப்பட்ட மிருகங்களினொலி வேறுபாடு 
களையும் ஈன்குணர்ந்து. தமக்குள்ளே யவற்றை யறிந்து கொள்ளுமாறு அவ் 
வொலிகளினின் றும் குறிப்பு மொழிகள் பல வகுத்தனர். ஓன்று பிறிதுபோற் 
கத்திய ஒலியினின்றும் உ ற்பத்தியான சொற்களைப் (போ றல் வகை” யானெ 
மூர்தன வென்க, 

மக்கள் சுவையுடையாரா தலின், அவற்றிற்குத் தகுந்த மெய்ப்பாகேள் 
விளைக்கத்தக்க பொருள்கள் எ திர்ப்பட்டனவாயின், கில குறிப்புச் சொற்கள் 
தாமாகக் கூறுவரன்றே வெறுப்புச் ச௬வையிற் 66 யென்றும், வெகுஸிச் 
சுவையிற் (போ, வென்றும், உவளைச் சுவையில் வா" வென்றும் கூறப்படஞ் 
சொற்களைக் காண்க. ஜ் யென்பது வியப்பினாலும், ஓ வென்பது அவலத் 
தினாலும் 6 ஐயோ £ வென்பது அச்சத்தினாலும் எழுந்தனவாமா ுணர்க, 
இவைகளெல்லாஞ் ‘ சுவை வகை * யானுண்டாயெ சொற்களாம். ் 

(அறிகுறி வகையா னெழுர்த பகுதிகள் மிகச் சிறப்புடையனவாம், 
இவைகள் சாவின் சைகை' என்பதனடியாக முதலிற் பிறந்தன. இஃது 
அடிக்கடி, பல், உதடு முதலிய வாயின் பகுதிகளைச் சுட்டுதற்குரிய கைச் 
சைகை்களைக் கவனிக்குமாறு கூவுங் கூச்சலோடு தொடங்கும். வேண்டுமென் 
றெழாது அஅதாபத்தினா அதவிசெய்ய வெழுர்த நாவின் சைகை இயற்கை 
யாகவே கைச் சைகையைப் பின்பற்றிவரும். அதன்மேற் கைச்சைகை மிகை 
யென்று சிறிது இறிதாகக் கைவிடப்படும், ௨ தா.ரணமாக, கவனிக்குமாறு 
கூவிய கூச்சல் ‘2 என்ற உருவங்கொண்டதாக வைத்துக் கொள்வோம். 
அப்படியானாற் ‘ue es குறிக்கும் நாவின் சைகை அடா' என்ற உருவன் 
கொள்ளும். இவவாறே தன்னைக் கவனிக்குமாறு பிறரை விளித்த விளி ‘ar’ 
அன்றிருந்ததாயின், பல்லைக் குறிக்கும் சாவின் சைகை ஏட” வென்றிருக்கும். 
ஈண்டுக் கூறியதற்ணெங்கவே, தமிழ்மொழியின்' கண்ணே, 6அடா' (ஏட 
என்ற வீரண்டு சொற்களும் பிறரை விளித்தற்கட் பெரிதம் பயன்படுகின்றன. 
** எட வென்பது தோழன் மூன்னிலை'' என்று கூறப்பட்டிருத்தலுங் காண்ச.
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வல்லாள ஸனொருவன் எளியவலுக்கு உதவி” செய்யப்புகுந்து ன்னாள்: 

அவனைப் பாதுகாத்துப் பின்னர் வன் மேற்கொண்ட தொழிலை ஈன்றாக 
ஈடத்தாமை கண்டு அவனைக் தள்ளிவிட்டுத் தான் ௮த்தொழிலை மேற்கொண்டு 
ஈடாத்தப் புகுர்தாற்போல, சாவின் சைகையும் கைச் சைகையி னுதவிக்காக 
வர்து அதனைச் சின்னாள் பாதுகாத்துப் பார்த்தும் ௮துகருத்து வெளிமீ ட்டுத் 

தொழிலை ஈன்கு ஈடத்தாமையால் அதனைத் தள்ளிவிட்டூத் தானே அத்தொ 
ழிலை மேற்கொண்டு ஈடாத்தப் புகுந்தது. புகுந்து தான் ஈடாத்தினதிரழ் சொற் 

கள். பலவுண்டாயின. 

சில தன்மை, முன்னிலைப் பகுதிகள் அறிகுறிவகையா லெழுகர்திருக்கலா 

மென்றெண்ணுதற் டெனுண்டு, ௮துதானும் உச்சரிக்கச் சுலபமாகவும் எழுத் 

அக்களிற் பிரதான.மாகவுமாள்ள ம), ப என்ற. எழுத்துக்களின் சம்பந்த 

முடையதாம். இல்லிரண்டெழுத்துக்களும் குழந்தைகளான் மூதன்முதல் 

உச்சரிக்கப் பலவெனவாம். இவ்விரண்டும் குழர்தைகட்கு அருஇருக்து உதவி 

செய்யுச் தாய் தர்தையரைக் குறிப்பிக்குஞ்சொற்களாயெ அம்மா” அப்பா” 

என்றன பிறப்பதற்கு முதற் கருவியாய் நிற்பன. மேலும் மகாரம் பல பாஷை 

களிலுர் தன்மைச் சொற்களை ஒருமையிற் குறித்தற்க ணுபகாரப்படா நிற்ப, 

தமிழ்மொழியின் : கண்ணே அவற்றைப் பன்மையித் குறித்தற்க ணுபகாரப் 

படா நின்றது. (மாம் (என்னை) என்பது வடமொழித் தன்மை யொருமை, 

யாம், எம்மை யென்பன தமிழ்மொழித் தன்மைப் பன்மை. எவ்வாருயினும் 

மகாரம் தன்மைக்கண் உபகாரப் ப௫ன்றசென்பது மலையிலக்கே. இனி 

இதனொ? தாயைக் குறிக்கும் (அம்மா' என்ற சொல்லின் கண்ணும் மகாசம் 

உபகாரப்பதேலை உற்று நோக்கின் தாய் குழந்தைக்குத் தன்னவளாயினள். 

இதைக் கவனிக்குமிடத்துத் தர்தை றிது தன்னினின்றும் விலனெவனாக 

மதிக்கப்பதெற்கு அறிகுறியாகப் பகார சப்தத் தினால் (அப்பா' என்றழைக்கப் 

UG Ber mow arr. 

தமிழ்ப் பாஷையின்தோற்ற விஷயமாக, யாம் மேற்கூறிப் போர்தன 

வனைத்தும் எவ்வாறு கருதப்படினும் படுக, கருத்துக்கள் தன் முயற்சி 

யானெழும் ஒலிகளின் சம்பந்தமாகவே வெளிப்பன்ற இயல்பினின் ௮ுமே 

பாவைகள் உண்டாத லியலுமென்பது யாவரும் மறுக்க முடியாததோர் 

பாஷை நூலுண்மை. இவ்வுண்மையை யொட்டியே தமிழ்ப் பாஷையின்' 

தோற்றமும் ஏற்பட்டிருத்தல் மிசவும் கவனிக்கற்பாலதே. ஈதிவ்வாருச, 

தமிழ் தூலாசரியர் பலரும், இக்காலத்திலும் {asa op பயிற்டியில்லாத 

ஈண்பருட் கலரும் தமிழ்மொழியும் வடமொழியுர் தேவபாவைகளென்றும்; 
இவ்விரண்டூம் முறையே அகத் தியனார்க்கும் பாணிரியார்க்கும் வெபெருமானால் 
உபதே௫க்கப்பட்டனவென்றும் கூறுிற்பர், : 4 இ.இியிற் றமிழ் நா லகத்தியற் 
குணர்த்திய, மாதொருபாகளை வழுத்துஅம்' எனவும், தழற்புளை நிழற் 
கடவு டச்ததமிழ்”: எனவும், 4 வடமொழியைப் பாணிநஆிக்கு' வகுத்தருஸி
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யதற்னேயாத், தொடர்புடைய தென்மொழியைச் தொருகடல் சூழ்வரைப் 

பதனிற், குடமுனிக்கு வற்புறுத்தார் கொல்லேந்தப் பாகா'' எனவும், 4 இரு 

மொழிக்குங் கண்ணுதலார் மூதத்தூரவர்' ் எனவும் முந்தையோர் கூறியிருத் 

| தலையும் காண்க. 

யாம் மேற்கூறிப் போத்தவானு மக்களாக்கப் பொருளாய்வீளைக்த தமிழ்ப் 

பாரையானது தமிழ்மக்கள் யாவருக்கும் எவ்வாறு. ஒருல்கே விளங்குவதா 

யிற்று, என்றதோர் சங்கை இடையிலெழு தல் இயல்பே. இது வெகுசுலப 

மாக விடுக்கப்படும். யாவருக்கும் விளங்கத்தக்க சைகைகள் இடைநின்று 

சொற்களை ஐயமுண்டான காலங்களில் விளக்னெமையின் தமிழ்ப்பாஷையின் 

சொற்பொரு ளுணர்ச்சி தமிழ்மக்கள் யாவருக்கும் உண்டாூத் தமக்குள்ளே 

யறிந்து கொண்டனர். 

இதுகாறும் தமிழ்மொழியின் தோற்றத்தைப்பற்றிப் பேனோம். இனித் 

தமீழ்மொழியின் தொன்மையைப் பற்றிக் கூறப்புகுவாம். 

இவ்வுலகத்தின் கண்ணே பேசப்படுவன அறக்குறையத் தொள்ளாயிசம் 

மொழிகளாம். அவற்றுள்ளே சாலைந்துபாலைகனள் தாம் 6தொன்மொழிகள்' 

என்னும் பெயர்க்குரியவாய்க் கருதப்பின் றன. அந்தாலைர்.தனுள்ளும், தமிழ் 

மொழியும் ஒன்றுகொல்? இதுவே யாம் இப்பொழுது ஆராயவேண்டுவ. 

பரவை வழக்கத்று ஏட்வேழக்காப்மட்டில் கிற்பனவே தொன்மொழிகள்; 

மற்று இக்காலத்திற் பாராவை வழக்காய் இயங்குவன வெல்லார் தொன் 

மொழிக ளாகாவென்பது சிலர் துணிபு, இத்துணிபு தருக்கதாற் குற்தமே. 

பாஷைகள் பரவை வழக்கற்றுப் போதற்குக் காரணம் இலிபிக ளேற்படாமை 

யும், பாஷை பேசுவோர் பல்வேறிடங்கட்குப் பிரிக்து செல்லலும், இடல் 

கட்குத் தக்கபடி புது இலிபிகள் வகுத்துக்கோடலும் பிறவுமாம் ஏட்டு 

வழக்குப் பாஷை பேச்சு வழக்குப் பாவைக்கிணெல்கி வாராலிடின் மூன்னது 

பரவை வழக்கற்றுத் தன்னிலை வேறுபடாஅ ஒரு சிலைப்பாடடைநீது நிற்கும், 

பின்னது விரிர்த கொண்டேபோய் முன்னஇனின்று மிகவும் வேறுபட்டு 

அதன் வழிமொழியெனக் கருதப்படூம். ஆகவேபேச்சு வழக்கோ டிணங்கி 

வாராதன வெல்லார் தொன் மொழிகளோ:? அல்ல. ் 

தமிழ்மொழியில், ட், ண், ர், ல், ள், ழ், றன், என்ற எட்டு மெய் 
யெழுத்துக்களையுல் சொண்டு சொற்கள் தொடங்குகன்றில; ௮ல்தாவ, இவ் 

வெட்டூம் மொழிக்கு முதலில் வாராத எழுத்துக்களாம். இவைகளேன் 

மொழிக்கு முதலில் வரவில்லை ? இவ்வெட்டூம் சா மேலண்ணத்தைத் தொதெ 

லானே பிறக்கும் சாவெழுத்துக்களாம். அ௮ங்கனம் மேலண்ணர் தொட்டு 

உச்சரித்தற் பொருட்டு வேண்டப்படு முயற்சி மிகுதியா யிருத்தலின் அவ் 

வெட்டு ' மெய்களும் மொழிக்கு .மூதலில் வாராவாயின, இவ்வுண்மை 

கொண்டு, பண்டைக்காலத்தே, வழங்யெ மக்களுக்கு உறுப்புக்கள் உரமேறி 

ஸ்ரிது முயற்சி செல்லாத இளம்பருவத்தே மூந்பட்டுத் தோற்ற .முற்றெழுந்த
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மொழி தமிழேயா மென்று கூறி, அதன் தொன்மை மாட்சி நிறுத்தி விட்டே 
மென மஒழ்வாருமுளர். 

( பின்பு பொன்னிறைந்ததாயும், அழகுடைத்தாயும், முத்துமணி இவற். 

ஒல் ௮ணிபப்பட்டதாயும் ஈகாத்து ௮ரணோடு இணைக்கப்பட்டதாயுமுள்ள 
பாண்டியர் வாயிற்கதவை, வானார்காள்! போய்க் காண்பீர்” என வான்மீகி 
முனிவர் கூறுன் றமையாலும், வியாத முனிவரும் 'மகாபாசத'த்தின் கண்ணே 

தமிழ் சாட்டின் சிறப்பையும் பாண்டியர் அரசையும்பற்றிக் கூறுன்றமையா 
னும், பாண்டியர் அண்ட நாட்டின் தொன்மையும் அவர் பேயெ தமிழ்மொழி 
யின் தொன் மையும் ஓராற்றாற் நறெளியப்பமோறு காண்க. 

இற்றைக்குச் சற்தேறக் குறையப் பதினாயிரம் வருஷங்கட்கு முற்பட்ட 
பழமையான எழுத்துச் சாதனங்கள் காணப்படுசன்றனவாம். ஆயிலும் 
சி. மூ. எண்ணாயிச வருஷங்களுக்கு முன்னரே மக்களுக்குள் சாகரிகம் 
தொடறங்கி யிருக்கவேண்டும்.. இவ்வளவு காலம் முன்னரென்பது வரை 
யனறுத்துரைக்க முடியா தாயினும் எழுத்து வழக்கு இதற்கும் முன்னரே யேற் 
பட்டிருத்தல் வேண்டும். இவ்வாழயின் பாஷைத் தோற்றத்தின் காலம் இத் 
அணையாயிரம் ஆண்கேட்கு முூன்னரென்பது யாவசான் வரையறுத்துக் கூற 
வியலுமோ? ௮றியேம். பாஷை கூலம் நதிகல ருஷி கலங்கள் போலும்! 

இனித் தமிழ் நூல்களிற் பல இடைச்சங்கமிருந்த கபாடபுரங் கடல் 
கொள்ளப்பட்ட காலத்தில் - அழிீச்அபட்டனவெனக் கூறக் கண்டூளேம். 
அஃதன்றியும் தமிழீல் மிகப்ப ழங்காப்பிபமென அறிவுடையோர் பலரும் ஒத் 
தெடுத்த லெப்பதிகா'த்இத் காகோண் காதையில் ஆசிரியர் இளங்கோ வடிகள் 

* வடிவே லெறிர்த வான்பகை பொருது 

பஃறுளி யாற்றுடன் பன் பலை யடுக்கத்துக் 

குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள” 

என்றார்; இனி, வேனிற்காதையில், *செடியோன் குன்றமுர் தொடியோள் 
பெளவமும்” என்புழி உரையாசிரியர் அடியார்க்கு நல்லார் அக்காலத்து 
அவர் நாட்டுத் தென்பாலி முகத்திற்கு வடவெல்லையாகய பஃறுளியென்னும் 
ஆற்றிற்குங் குமரியென்னு மாற்றித்கு மிடையே oF (Lp BM wis காவதகாடம், 
இவற்றின் நீர்மலி வானொென மலிந்த ஏழ்தெங்க நாடும், ஏழ்மதுசை நாடும், 
ஏழ்முன் பாலைராம், எழ்பின்பாலை சாடும், ஏழ்குன்ற நாடும், எ ழ்குண காரை 
நாூம், ஏழ்குறும்பனை நாடும் என்னும் இந்த நாற்பத்தொன்பது நாடும், குமரி 
கொல்லம் முதலிய பன்மலை சாடும், காடும், நதியும், பதியும், தடகர்க்குபரி 
வட்பெரும் கோட்டின் காறும் கடல் கொண்டொழிதலாற் குமரிப் பெளவ 
மென் ஞர்”. என்று கூறினார். இன்னும் :புறநானூற் Dm பாண்டியன் பல்யாக 
சாலை முதுகு$மிப் பெருவழு தியை நேட்டிமையார் பாடிய பாட்டிற் பஃறுளி 
யாறு' வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியனால் உண்டாக்கப்பட்டதென்பது குறிக் 
கப்பட்டூள்ள௮. சின்னாண் முன்னர் வெளிப்பட்ட *செங்கோன்றசைச் செலவு
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என்றதோர் சிறு grdep இல : விஷயங்கள் விளங்குனெறன. மேல் அடி. 

யார்க்கு ஈல்லாருரையான்: விளங்பெ ஏற்தெங்கராடு முதலிய சாடுகளைச் 

சரர்க்து பெருவள நாட: முதலிய பிறகாகெளும்,மணிமலை' முதலிய சிலமலை 

களும், *முத்தூர்' முதலிய . லவூர்களும், சக்கரக்கோ, பேராற்று நெடுக்துறை 

யன், இடைக்கழிச் சேங்கோடன் முதலிய புலவர் இலரது பெயர்களும், *பெரு 

_நால்', இயனால்' எனச் சில நாற்பெயரும் அர் நாலானும். அ.தனுரையானும். 

வெளியாஇன்றன. அந்நூல் முதலூர்ழியில் தலைச்சங்கத்தார் காலத்திற் குமரி 

யாற்றிற்கும் பஃறுளியாற்றிற்கும் இடையேயுள்ள பெருவள காட்டாசனாகிய | 

செங்கோவை முதலாழித்-தனியூர்ச் சேந்தன் பாடினானென்பது, 

₹ செங்கோன் றரைச்செலவைச் சேர்தன் றனியூரான் 

அங்கன் நமிழ்த்தாப் புலித்தொடரா-.-லங்குைத்தான் 

௪க்கரக்கோ முன்னின்று சாத்தும் பெருவழி. 

யக்கரக்கோ சாமஞ்சு வாம் 

என்ற பஃறுளியாற்றுத் தலைப்பாய்ச்சல் ஏழ்தெங்க நாட்டு முத்தூர் அகத்தி 

யன் கூறிய பாட்டினாற் புலனாகின்றது. 

இவையனைத்தையும் உற்று கேரக்குமிடத்து, எழு தாற்றுக்காவதம் 

அ௮கன்றுடெர்த நாற்பத்தொன்பது தமிழ்ராடள் கடல்கொள்ளப்பட்டன 

வென்பது புலனாம். இக்காலத்து அளவின்படி. ஒரு காவதமென்பது பத்து 

மைலாக, எழுநூறு காவதமும் ஏழாயிரமை லெல்லையளவாம். *இத்துமகா 

சூத்திசம்' இருநூற்றைம்பது லக்ஷம் எதுரனமைலுள்ளது. இசனால் ௮ 

Bal ga குறையப் பதினா௮லக்ஷம் மைல் நீளமும் பதினாறு லக்ஷம் மைல் YEN 

மூடையதென்பது பெறப்படும். பெறவே இப்பஇனாறு லக்ஷம் மைல் நீளத் 

Ba ஏழாயிசம் மைலனவு நிலனாயிருர்து கடல் கொள்ளப்பட்டிரறுத்தல் 

வேண்டும். இனி !'மோரீசத்தீவு'க்கும் (பம்பாய்! சகரத்துக்கும் இடையிலுள்ள 

நீர்ப்பவை இரண்டாயிரத்தைரக் தூறு மைல் நீளரூள்ள தாம். மோரீகுத்தீவிற் 

கும் அதற்குத் தெற்கிலுள்ள (கெர்கியூலன்' என்னுர் நவிற்கும் இடையி 

அள்ள நீளமும் ௮வ்வளவினதேயாம். ஆகவே கீளத்தில் இக்காலத் திலுள்ள 

குமரிமுளை'யிலிருந்து செர்கியூலன் தீவின் தெற்கு வரையிலும், அகலத்தில் 

மடகாசிகர்தீவு' முதற் சுமாத்திரா, . ஜாவா” முதலிபவற்றை யுள்ளடக்கெ 

சத்தாத்தீவுகள்' அளவும் விரிர்துடெர்த குடீரிகாடு கடல்கொள்ளப்பட்ட. 

தென்பன போசகும், 

இக்குமரி காததொன், இழக்கே சர்தாத்தீவுகள்: வரையிலும், மேற்கே 

மடகாசிகர்தவு வரையினும் அகன்று டெர்ததாகக் கூறப்படும் (இலெழுரியா” 

என்ற நிலப்பரப்பாம், இக்நிலப்பரப்பு' ஒரு காலத்தெழுர்த பெரறுவெள்ளத் 

தில் ஆழ்ந்து போயிற்தென்றும் : அவ்வாறு அழ்ர்துபோன பெருநிலம் இவ் 

வுலகமுழுவதற்கும் ஈடவிற்டெர்த பெரும்பாப்பாகலான் மக்கள் முதன்முதல் 

இர்நிலத்இிலிருர்.து பின் நாற்றிசையிலும் பிரிந்து . சென்று வேறுபட்டன
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சென்றும், ௮ங்களனம் இதிலிருந்த தொல்லோர் வழங்கியது தமிழ்ப் பாஷையா! 

மென்றும், பலகாரணங்கள் காட்டி விளக் நிறுவினார் மேற்புல் விஞ்ஞானிகளு 

ளொருவர். இது கேட்பதற்கு இனிதாகவும் விகோதமாகவு மிருக்கின்றது. 

இதனானே : யாம் மேலெடுத்துக் காட்டிய தமிழ். நாற் பகுதிகளிற்கண்ட. விஷ: 

யங்களெல்லாம் வலியுறுமாறு. காண்க. . 

பாஷையின் தோற்றமுக் தோன்மையும் மூற்றிற்ற; 

    

VI. பாஷையின் சிறப்பியல்பு, 
inne 

இவ்வுலகன்க ணுள்ள பாவைகளுள் எவையேனும் இரண்டு பாஷைகளாயி 

னும் தம்முள் மாற்றும் ஒத்திருப்பதில்லை. வழிமொஜிகளும் தாய் 

மொழியினின்று வேறுப$கன்றன. சொல்லமைப்பும் கருத்தின் பாப்பம் 

இலக்கணவமைதியும் பாஷை தோறும் -வேறபடுதன்றன. பல பாஷஹைகளிற்் 

பயின்று ௮வற்றின்கண் ஒருமைப்பாடு காணப் புருவார்க்குப் பாஷைகளின் 

றெப்பியல்புகள் பெரும்பாலுர் தோன்றுவதில்லை; அ௮கஸ்மாத்தாய் ஏற்பட்ட 

இசண்டோ ரொற்றுமைப் பண்புகள் அவர்களுடைய கண்களை மறைக்கன் 

றன... அதுபற்றி அவர்கள் மயங்குன்றனர். 

தமிழும் மலையாளமும் தாய் மொழியும் வழிமொழியுமா. யொற்றுமைப் 

பட்டனவே யாயினும், *செய்யும்' என்னும் வினைுற்றைத் தமிழ்ப் படர்க்கை 

யிற் பலர்பாலொழிந்த மற்றை நான்கு பாலிலும் வழங்குவதாக, மலையாளமோ 

அதனை இருதிணை யைம்பான் கூவிடத்திலும் வழங்கா நின்றது. இஃதுணர்ந்த 

வீரமாமுனிவர் தமிழின்கண் மலையாள வழக்கத்தைக் கொணர்ந்து பகுத்துவார் 

தமது (தேம்பாவணி' யென்ற நாலின்கண் மேற்கொண்டு செய்யுட் செய்துளர். 

இன்னும் மலையாளம் இணைபாலுணர்த்தும் வினைவிகுதிகளை யொழித்து விட்ட 

தாகத் தமிழ் ௮வையனைத்தையும் ஒழித்து விடாது போற்றிக் கொண்டளேது. 

இவ்வாறு மிககெருக்யே மொழிகளே வேறுபடும்போது மற்றையவற்றின் 

வேறுபாட்டினைக் குறித்து எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. பிறப்பு முறை 

யானும் வரலாற்று முறையானும் ஏற்பட்டமொழிப் பாகுபாடுகளில் நிகழக் 

கூடிய பிழைகளைப் போக்குவதற்குப் பாஷைகளின் அமைப்புமுறை யொரு 

பெருங்கருவி யாகுமாறு அறிக, 

இனித் தமிழின் நெடுங்கணக்கு மிகவும் விசோதமான து; பன்னிருமிரும் 

பதினெண் மெய்யும் ஐராய்தமுமாக. முப்பத்தோ ரெழுத்துக்களுடையது, 

இவையே தமிழின் முதலெழுத்துக்களாம்; இவற்றுள்: ற, pp, or’ என்றமூன் 

நெழுத்துக்களும் தமிழ்ப் பாஷையின் சிறப்பெழுத்துக்களாம். தமிழின் வழி 

மொழிகளல்லாத பிறபாஷைகளின் கண்ணே' இவ்வெழுத் தொலிகளில்லை 

உயிர்மெய் யெழுத்துக்கள், பன்னீருயிரும்.பதினெண்மெப்யும் உறழப் பிறதீ
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கும்-இருநாற்றுப் பதினா 'நெழுத்அக்களுமாம். ,ஆங்லெம். முதலிய பிறபா ஷை 
களிற் போலாது தமிழில் உயிசெழுத்துக்களின் வைப்பு , மூறையும்,..மெய் 

யெழுத்துக்களின் வைப்பு முறையும். யெ இவ்விரண்டும், மிக கேர்த்தியான 

ஒழுங்குடையனவாய், தசை BIST (LPs அணுவளவும் பிறழாமல் ஏற்பட் 

டிருக்க்ற தன்மை யாவரும் வியக்கத்தக்கே த  தமிழ்மொழியிற் றி கூட்டெழுத் த். 

துக்களே யில்லை. கூட்டொலி யுண்டெனிலும் வரிவடி.வின் வை தனித்தனி ் 

யெழுத்துக்களா லெழுதப் படுவனவாம், தமிழில் எல்லா வெழுத்அக்களும் ' 

மொழிக்கு. முதலிலே வாரா ; பற்பலவரும். எல்லாவெழுத்தக்களும் மொழிக் 

இறுதியிலும் வாரா; பற்பலவரும். இனி மொழிக் இடையிலே எல்லா வெழுத் தீ 

துக்களும் ஒன்றி யுடனியங்கா; பற்பல தம்மு சொத்தியங்குவனவாம்.. ஈன் 

னூலார் இவை யளைத்தையுக் தெளிவுபெற எழுத்இபலில். கூறியிருத்தல் 
காண்க, 

தமிழெழுத்துக்கள் மூப்பத்தொன்றே யாகத், தமிழொலிகள் அவற்றி 

னும் மிகுன்றன. மெல்லெழுத்துக்களுக்குப் பின்னே யடுத்து வருன்ற 

வல்லெழுத்துக்க ளெல்லாம் தம் வல்லோசை யிழந்து தாமும் மெல்லோசை 

யுடையனவாடூன்றன. உதாரணமாக, (அங்கு, (பஞ்சு', (வண்டு, வந்தான்", 

ம்பி அன்று! என்ற சொற்களை யுச்சரித்துக் காண்க, மெல்லெழுத்துச் 

களை மகளிசாகவும் வல்லெழுத்துக்களை ஆடவராகவுங்கொண்டு, இல்லற 

வாழ்க்கையுற்ற ஆடவர் இளய சிர்தையசாதல் போல, மெல்லெழுத்துக்களை 

யடுத்து வரும் வல்லெழுத்துக்களும் இள, மென்மைத்தன்மை மேவின 

வென்று உவமை கூறுதலு மேற்புடைத்தாம். எனவே வல்லெழுத்தாறும் 

தம்மோசை யாறும் பிறவோசை யாறுமுடையனவாம். *உகுதல், படத்தான், 

பேடர்ச்தது, (பஇவு', (செய்பவன்' என்ற சொற்களில் முறையே ௪,௪,ட, த, 

பக்கள் தம் மோதையின் வேறுபட்டுப் போயின. . இவ்வைந்து சொற்களில் 

மூன்றாவதினும் கான்காவதினுமுள்ள ௨, ௪. வோசைகள் முற்கூறிய மெல் 

லோசைகளேயாக, எஞ்சிய மூன்று சொற்களிலுமுள்ள ௧, ௪, ப வோசைகள் 

வேறு புத்தொலிகளாமாறு உச்சரித்தறிக, . எனவே மூன்னர்க் கூறிய ஆறு 

ஒஓசைகளோடு இந்த மூன்று புதிய வோசைகளையும் கூட்டவெழும் ஒன்ப 

தோசைகளும் தமிழெழுத்துக்களின் . மிக்க தமிழோசைகள்,. ஒவ்வோ 
சொலிக்கும் ஒவ்வோ ரெழுத்திருத்தலே நியமம். அவ்வாறன்றி -ஓரெழுத் 

தால் இரண்டு மூன் மொலிகளைக் குறித்தல் கேரிதன்று. ௮.து பாஷையின் 

குறைவே. தமிழின்கண் நாற்பதொலிகளிருப்பவும், அவற்றை வரிவடிவிற் 

குறித்தற்கு முப்பத்தோ செழுத்துக்களேயுள. முப்பத்தோ செழுத்அக்களுக் 

கும் முப்பத்தோ ரொலிகள் போக, மிருதியான ஒன்பதொலிகளுக்கும் ஒன் 

பது. தனிவே றெழு த்துச்களின்மை தமிழ்ப் பாஷைக்குக் . குறைவாமாறு 

காண்க. ஆதியில், தமிழ் மொழியில் முப்பானே ரொலிகளேயிருக்தன:: வர 

வா நாளாவட்டத்தில் மக்களது உச்சாண பேதத்தில் ஒன்பானொலிகள் 
29
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மிகுவன வாயினவென்று அமைவு கூறித் தமக்குள்ளே : மகிழ்வாரு: முளர்: 

அன்னார்ம௫ழ்ச்சயும், உற்று கோக்குமிடத்து, மாற்றா னேற்புடைத்தேயாற் 

இனித் தமிழ் நெடுங்கணக்கின்கண் இன்னொரு விசேஷ மூளது, அது 

குற்றுகா முற்றுகாப் பாகுபாடாம், குற்றுகரமாவது குறுபெ ஒசையுடை, 

யது; அரை மாத்திரை யளவிற்று. முற்தகாமோ கூறுகாது ஒருமா த்திசை 

யுடையதாவது. நன்னூலார் குத்றுகரத்இற்குக் கூறிய விதியும், குற்றுகரப் 

பூணர்ச்சிக்குக் கூறிய விதிகளும் மிகச் கிறப்புடையனவாம். தனித் தமிழ்ச். 

சொற்களுள் உகரவிற்றன வெல்லாம், இக்காலத்திலுள்ள தமிழ்மக்களாந் 

குற்றுகரவிற்றுச் சொற்களாகவே யுச்சரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. (ுற்றுகச 

மென்றதோர் பாகுபாடு அத்துணை வேண்வெதன்று. தமிழர்கள் முற்று 

கரத்தையும் குற்றுகாமாகவே யுச்சரிக்கின் றனர், தமிழ்மக்கள் தமிழ்ச்சொற் 

களரயெ (கதவு! பச, முதலிய முற்றுகரமொழிகளை உச்சரிக்கு மாற்றையும், 

வடசொற்களாயெ (இந்து, சம்பு' முதலிய குற்றுகா மொழிகளை உச்சரிக்கு 

மாற்றையும் உற்று நோக்குக. நோக்கின் முற்றுகரங்கள் குற்றுகரக்களாசவும், 

குற்றுகாங்கள் முற்றுகரங்களாகவும் உச்சரிக்கப்பசகின்றன வென்பது புல 

னாம். இதுகண்டு இவ்வுகரப் பாகுபாடு தமிழ்ச் சொற்களுக்கேயன் நி வட 

சொற்களுக் கில்லை யென்ற கொள்வாராயினர் பலரும். தெலுவ்கற் Homer 

மின்மையைக் கவனிக்குமீடத்து ௮ தமிழினின் ௮ பிரிக்தபின்னரே தமிழின் 

கண் இக்ளுற்றுகச வுச்சாரணம் புகுர்திருக்கல் வேண்டுமென்பது அணியப் 

படும். இவ்வுகாப் பாகுபாட்டின் இன்றியமையாமை தமிழ்ச் சொற்கள் 

புணருமிடத்து வெளிப்படும், 

இசை நலமும் ஓதை சகலழுஞ் சான்ற பாவைகள் விசேஷமாக உயிர் 

வருக்கத்தில் ஈன்கு வேறுபட்ட ஒலிகள் சிலவே யுடையனவாமெனவும் 

உயிர் anaes Ber விசேஷமாக மிக்க ஒலிகளுள்ள பாஷைகள் இசைகலம் 

வேறுபட்€த் தெளிவின்றி ஏகரீதியின் இயங்குவனவாமெனவும் பாஷைறநூல் 

வல்ல பண்டிதர் கூறுகின்றனர். இவரது கூற்றை யொட்டித் தமிழம் 

பாவையை. அசாயுமிடத்துச் தமிழ் முகற்கட்கூறிய பாஷைகளின் வருக்கத் 

திற் சேருமேயன்றிப் பின்னர்க் கூறிய வருக்கத்திற் சேரா. 

. தமிழ் உசச்ரண பேதங்கள் மூன்றும். அவைதாம் எடுத்தல், படுத்தல், 

சலிதல் என்பனவாம். தமிழ்ச் சொற்களை யுச்சரிக்கும்போது பொருள் இிறர்து 

நிற்கும் பாகத்தி னெழுத்துக்களை யெடுத்தும், அயலெழுத்தைப் படுத்தும் 

மற்றையவற்றை ஈலிர்தும் உச்சரிக்க வென்பதே முறை. தமிழர்களது ௨4 

சாரண மூறை காளுக்கு காள் சிறிது சிறிதாக வேறுபட்டுக்கொண்டே : வரு 

Ser pg. இவ்வாறு தமிழுச்சாரணம் வேறுபட்டுக்கொண்டே Oso gored 

தமிழெழு ததுக்களின் பிறப்பிடங்களும் வேறுபடுதல் : வேண்பெழ : இன்றி 

யமையாத தாகும். ஆனுற் பாஷைகளினொலிகளிலும், அவற்றின் பிறப்பிமிகி



ப்குதி] தமிழ்மோழியின் வரலாறு 287 
களும் உச்சாரண பேதங்களும் மிகவும் நிலபே நுடையனவாம்...இவ்விஷயம் 
பாவை _நால்களிற் பெரிதும் முழங்குவதாகும். 

தமிழ்ப் பாவையின் கண்ணேயுள்ள மொழிகளைப் பகுபதம் , பகாப்பத 
மென விருகூறாக்,, அவற்றுட். பகுபதல்களைப் பகுதி, விகுதி," இடைநிலை, 
சாரியை, ௪ந்இ, விகாரம் என்னும் ஆறுறுப்புக்களு எடங்குமாறு - பகுத்து 
முறைப்படுத்திருக்கும் ஈன்னாலாரது செயல், பாஷை தாலி ற் கூறப்படும் 
மொழியாக்க முறையைப் பெரிதும் ஒட்டிச் செல்லுன்றதெனினும் அவர் 
கூறிய பகாப்பத விலக்கணத்தனும் இடுகுறிப் பெயரிலக்கணத்திலும் ஆக்க 
பிக்கத்தக்க : அமிசங்களிருக்னெறன. தமிழ்ப் பகுதிகளும் அவற்தினின்று 
சொல்லாகுமாறும் மிகவும் நேரிய ஒழுங்குள்ளனவாம். தமிழ்ப்பகுதிகளின் 
ஒழுங்கைக் குறித்துப் பிறிதோரிடத்திற் பேசுதல் கருதி, இப்போது அதை 
விடுத்து மேற்செல்லுனெறாம். ' 

இனித் தமிழிற் சொற்களெல்லாம் வாக்கியத்தின் பகுதிகளாம். அவை 
கால்வகைய, பெயர் வினை இடை உரியென. பிறபாஷைகளிலுள்ள சொற் 
பாகுபாகளெல்லாம் இச்சான்கனு ளடங்குமென்க. இடைச் சொற்களும் 

உரிச்சொற்களும் முன்னொரு காலத்திற் பெயர் வினைகளா யிருந்தன. ௮வை௯ 
எனைத்தும் காலக்ரெமத்தில் அத்தன்மைக னிழச்து இப்போதுள்ள இடை 

யுரிப் பண்புகள் அடைவனவாயின. பெயரும் வினையும் முதனிலைசளாயெ 
தனிப் பகுதிகளினடியாகப் பிறந்தன. ௮ம் மூலப் பகுதிகள் தாழும் தனித் 
தனி வாக்கியங்களின் மரூஉக்களாம். எனவே வாக்யெங்கள் UG Baer ris 
குறுகி முதனிலைத் தன்மைப்பட்டுத் தம்மினின்றும் பலசெொ ற்களாக்கி ௮வற்றை 
மீட்டும் வாக்கெங்களில் தொடர்பு படுத்தனவென்பது கேட்போர்க்கு ஈகை 
விளைப்பதோர் கூற்றேயாமாயினும் ௮௮ பாவைநூல்வல்ல பண்டி தராயிஞார் 
யாவர்க்கும் ஒப்ப முடிர்ததோர் கோட்பாடேயரம், ட 

தமிழிலக்கண முடையார், பாலையும் எண்ணையும் வேறு வேறு கூடுது, 
இரண்டையும் (பால்' என்ற ஒன்றிலே யேற்றி, (இண், பெண், பலர், ஒன்று, 
பல' என ஐம்பால் வகுத்தார். ௮வ் வகுப்பினும் ௮ண் பன்மைக்கும் பெண் 
பன்மைக்கும் வேறுபாமி காட்டாது (பலர்பால்! என்றதன்கண் அடக்கினார். 
உயர் இணையிலாவது ஆணொருமை பெண்ணொருமை சொண்டார்; அல்றிணை 
யில் அதுவுமில்லை. ௮ஃறினைப்பாற் பகுப்பெல்லாம் ஒருமைப் பன்மைக்ளே 
யாம். அ௮ஃறினைச் சொற்களில் ஆண் பெண் பாகுபாடு பாஷை நடையிலிருக் 

கவும் அதனை: யிலக்கண நாலுடையார் கவனியாது பராமுகமாய்ச் சென்றது 
யாது காரணம் பற்றியோ ? ் 

(ஆண் பெண் பலரென முப்பாற் நுயர் திணை"? 
ஒன்றே பலவென் நிருபாற் றஃறிணை” | 

என்று பெயரியலிற் சூத்திரங்கள் வகுத்த 6ன்னூலார் தம்மையும் மறக,
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1 நாலுரை போதகா இரியர் மூவரும் 

முக்குண வசத்தான் முறைமறைர் தறைவரே” 

என்ற கூற்றிற்கு இலக்பயெமாய்ப் பொது வியலின் தொடக்கத்தே, 

4 இருதினை யாண்பெணு ளொன்றனை யொழிக்கும் 

பெயரும் வினையுக் குறிப்பி னானே ” 

என்ற சூத்திரத்தில் ௮ஃறிணைக் கண்ணும் ஆண்பெண் பாகுபாடுண்மை கூறி 

விட்டனர். என் செய்வார்? அவரால் ௮தனை அறவே யொஜுக்க முடியவில்லை. 

தமிழில் வினைச்சொற்களுட் லெ, பகுதி யொற்றிஈட்டியும்; பல, இடை 

நிலைகளானும்; வேறுலை, விகுதிகளாலும் காலங்காட்டுசன்றன. இமப்பு, 

நிகழ்வு, எதிர்வு எனக் காலங்கள் மூன்றாக வழங்குனெறன வெனிலும், ஆதி 
காலத்தில் நிகழ்காலமென்றதொன்று ஏற்படவேயில்லை, ஒரு நிமிஷம் முத்இ 
னால் இறந்தகாலமும் ஒரு நிமிஷம் பிர்தினால் எதிர்காலமுமாய்ப் போதலின் 

் நிகழ்காலத்திற்கு இயக்கமின்றி யொழிதல் காண்க, இதுபற்றியன்றே தோல் 

காப்பியனாரும் நிகழ்காலத்திற் கெனத் தனிவேறிடை கிலைகள் கூருது சென்ற 

னர். பாஷையோ நாடோறும் முஇர்ச்து முக்காலமும் அவற்றிற் லெ பாகுபாடு 

களும் வேண்டி நிற்பதாயிற்று, இது கண்ட நன்னூலார், பாஷை ஈடையை 

மேற்றிலும் உற்றுகோக்காது ஒருபுடைநோக்கமாய் அரின்று, இன்று, இறு' 

என்று மூன்று நிகழ்கால விடைகிலைகள் வகுத்து, அவ்வளவில் அமைவாசாயி 

ஞர். தமிழ்ப் பாஷையின் "போக்கோ, பின்வருமாறு காலப் பாகுபாடுகள் 

வேண்டா நின் தது; 

| இறப்பிலிறப்பு; (௩-ம்) செய்திருச்தான். 
். இறந்தகாலம் ii Houde நிகழ்வு; (௨-ம்) செய் இருக்கிறான். 

111 இறப்பிலெதிர்வு; (௨-ம்) செய்திருப்பான். 

1 கிகழ்விலிறப்பு; (௨-ம்) செய்யாகின்றான். 
11, நிகழ்காலம் ii நிகழ்வில் நிகழ்வு; (௨-ம்) செய்யாகிற்கறான். 

| ம் கிகழ்விலெதிர்வு; (௨-ம்) செய்யாநிற்பான். 

111. எதீச்காலம்:--ஓன்கே; (௨-ம்) செய்வான், 

இப் பாகுபாட்டினாற் பெருரலம் விளைதலின் இலக்கண நூலுடையார் இத 

னைக் கடி.தின் மேற்கொள்வாசென்பது இண்ணம். 

ஒவ்வொரு பாஷையிலும், ௮ஃதுடையார் முன்பின் பயின்றறியாத 

பொருள்களுக்கும் கருத்துக்களுக்கும் உற்ற தகுசொற்கள் நாடுதல் Gof soir 

Pb. யாவருக்குர் தெரிர்திருக்க வேண்டிய கருத்துக்களினுமே Apa Carp 

பாடுகள் உண்டாகுமானால் மற்றைய விவயங்களைக் குறித்துப் பேசவும் வேண் 

மோ ? பாஷையியல்பு இவ்வாரளுயிருச்கத் 'தமிழின்கண்ணே இதற்குச் தக்க 

சொல்லில்லை; அதற்குத் தக்க சொல்லில்லை பென்று பலவாறாக விண்மொழி 
பிதற்றி வாய்ப்பறை யறைவதனால் யாது பயன் ? ஒரு சொல்லுக் கொசே 

சொல்லாய்த்தா னிருத்தல் வேண்டமென்பது.என்ன நியாயமோ? ஒரு சொற் 

பொருளைப், பல. சொற்களாற்- கூறின். ௮ - குற்றமாதலெப்படி? அருங்கச்
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சொல்லல்'. என்ற அழகில்லையென்று கூறிற் கூறலாம். அன்றியும் இவ் விஷ 

யத்தில் ஒருவரும் துணிந்து கூறுதலியலாது; நா ற்பரப்பினுள் 'யாங்கேலும்' 

தச்ச சொற்கள் இடைப்பினுங் கிடைக்கலாம். அவ்வாறு இடைத்த தனித் 

தமிழ்ச் சொற்களும் 'பலவுள. 

ஒருகாலத்தில் யாம் வடமொழிப் புலவசரொருவரொடு சல்லாபஞ்செப்து 

கொண்டிருந்தபோது, அவர் திடீரென்று “மெய், வாய், கண், மூக்கு; செவி 

யென்ற வைம்பொறியாலும் சிறந் துவிளக்க யாக்கை ஈலம் வாய்ந்த தமிழ்மகள், 

தான் சம்ஸ்கரு௪ காயகளை யெதிர்ப்பட்டு மணக்குங்காறும், முகங் காட்டாது 

தலைகவிழ்ந்து நின் றனள்! இஃதென்னே!' ் என்று கூறிப் புன்னகை செய்தனர். 

அ௮ஃதுணர்ந்த யாழுங் காலர் தாழ்த்தலின் றி, அவர் எதிர்பாராத வண்ண 

மாய், *எவ்வாற்றானும் யாக்கை ஈலன் வாய்க்தொளிருர் தமிழ்மகள் தன்னை: 

மணக்குமாறு போந்த வடமொழி நாயகன் மூங்கையாய் வாய் இறத்தலின்றி 

(pss Sepp பலசைகைகள் செய்து நின்றமைசண்டு, முகஞ்செய்து புறக் 

கணித்து நின்றனள்! இஃதென்கொலோ!” என்று கூறி இளஈகை யரும்பினம், 

இச்சம்பாவணையின் பொருளாவது, அவர் தமிழில் முக்த்இற்குத் தக்க 

சொல்லில்லையென்ார். யாம் (மூகம்' தமிழ்ச்சொல்லே என்பாசோடிணங்க, 

அதனை வலியுறுத்திச் சொல்லு முகத்தால், வடமொழியில் முகத்தின் சொற் 

களைத் தவிர்த்து வாய்க்குத் தக்க சொல்லின்மை காட்டி, அது பேச்சுவழக் 

கற்ற பாரஷையென்று குறித்தனம். இச்சல்லாபத்தை அறிவுடையோர் விரோ 

தார்த்தமாகக் கொண்டு எம்மைக் கடைக்கணிப்பாராக. 

தமிழ்ச்சொற் பரப்போ ஒரு பெருங்கடல் போன்று விளங்குகின்றது. 

தீமிழ்ச்சொற்க எனைத்தையுல் கோவைசெய்து வகுத்த கிகண்கேளும் அகராதி 

களும் குறைபாடுடையனவாய் நிற்ன்றன. ஒரு நாலேனும் சொற்பொருளா 

சாய்ச்சிசெய்து கூறவில்லை. யாவும் சொற்பொருள் மட்டிற் கூறுகின்றன; 

சொல்லின் பகுதிகளாவன இவை யென்றுஞ் சுட்டிற்றில. Bas தமிழர்க்கு 

ஒன்று முதல் நாரூயிரங்காறும் எண்ணத் தெரிர்திருந்தது; ஏனெனில் 

இவற்றைக் குறிக்குஞ் சொற்களெல்லார் தனித்தமிழ்ச் சொற்களாம், 

ஆழாக்கு, உழக்கு, நாழி, குறுணி, பதக்கு, தூணி, கலன் என்ற மூகத்தல 

எவைக் கணக்கும், சாண், அடி, முழம், என்ற நீட்டலளவைக்கணக்கும், 

பலம்,.விசை, மணங்கு, என்ற எடுத்தலளவைக்கணக்கும், கால், அரைக்கால், 
மாகாணி, மா, அரைமா, கணி, முந்திரி, இம்மி என்ற £€ழ்வாய்க் கணக்கும் 

அவற்றின் குறியிடுகளும் தமிழாது கணக்கறிவின் உயர்வை விளக்குகின்றன, 

'தொண்ணுூறுட், தொள்ளாயிரம்' என்ற சொற்களைக் குறித்துப் பலப்பல 

அராய்ச்செள் நிகழ்ச் துள; எனினும் அவற்று ளொன்றேனும் எமக்கு மன 

வமைஇ தரவில்லை. . (தொண்டு என்பது ஒன்பதிற்குப் பெயராய் நிகண்டி. 

அம். இலக்யெங்களினும் பயின்று வருவதனால், அச்சொல்லை (ஒன்பது! என்ற 

விடத்தில் நிறுத்இத், (தொண்டு நாறு -தொண்ணாறு' எனவும்,தொண்டு.-



280. வி. கோ, சூரியநாராயண. சாஸ்திரியாரியற்றிய (முதற் 

ஆயிரம்--தொள்ளாயிரம் எனவுஞ் செய்கை செய்து மூடித் தமைக்கலாமென் 
Liga எம துணிவு. 

தமிழ்ப் பாஷையில் காட்பெயர், கோட்பெயர், மதிப்பெயர் என்பவற்றுட், 
பெரும்பாலன தமிழ்ச் சொற்களேயாம்; துபாலன சந்தேகத்திற்கு இடந்தரு 
இன்றன. அவை :புதன், சனி' என்பனவும் பிறவும் போல்வன. . இத்தகை 

யன வடசொற்க ளென்று கூறினும் பவெதோ ரிமுக்கில்லை யென்னலாம். 

£கடவுள்' என்ற சொல்லுண்மையால், தமிழர் கடவுளுண்டு' என்ற 

கொள்கை யுடையாசென்க. தமிழில் முருகக் கடவுளைக் குறிப்பதற்குப் பல. 
சொற்களிருப்பவும், ஏனைய கடவுள்களைக் குறிப்பதற்குத் தக்க சொல் ஒன் 
றேனு மின்மையால், முருகக் கடவுளொருவமரே தமிழ்க்கடவுள், மற்றைக் 
கடவுள்கள் தமிழ்க்கடவுளரல்லரென்.று வாஇப்பார் ப்லருளர், Ser சவெபிரா 
கையும் தமிழ்க் கடவுளென்பர். அவரது கொள்கைப்படி. *சாஸ்தா' சைனக் 
கடவுளும் (திருமால்' ஆரியக்கடவுளுமாவர். சீல்லோர் தமிழ்ப் பாஷைக் 
குள்ளே :விக்கரகம்' என்றதைக் குறிப்பதற்குத் தக்க தனித்தமிழ்ச் சொல் 
லில்லை யெனவும், அதனால் தமிழர்கள் விக்செகொாராதனம் செய்பவர்களல்ல 
செனவும் தூணிக்து கூறுவாசாயினர். அவர் கூற்றுப் (படிவம், வடிவம்' என்ற 

தனித்தமிழ்ச் சொற்களாற் போலியென்று ஒ.துக்கப்பவெதாயிற்று, அன்றி 
yo தமிழர் மூதுமரங்களிற் கடவுளை ஆரோபித்துத் தொழுதனசென்பது 
பண்டைத் தமிழ் நால்களான் ஏற்பமன்றல. 

கட்புல னில்லாக் கடவுளைச் காட்டுஞ் 

சட்டகம் போலச் செவிப்புல வொலியை 

உட்கொளற் எடமுரு வாம்வடி. வெழுத்தே” 

என்ற இலக்கண நாலார் கூற்றையும் உப்த்துணார்க. 

பாஷையின் சிறப்பியல்பு முற்றிற்று. 

Vil. பாஷை வேறுபடூமாறு, 

  

பேச்சு வழக்குள்ள பாஷைகளெல்லாம் எப்பொழுதும் பலவகையிலும் 

வேறுபட்ட்க்கொண்டே யிருக்கின்றன. வேறுபடுதலின் றி யொரு நிலைப் 

பாடு அடைக்துள பாஷைகளுக்கு அழிவு வெகுதூரத்தில் இல்லை. ஆகவே 

பேச்சு வழக்குள்ள பாஷைகள் அழியாத நீடித்தகாலம் இயங்க வேண்டுமா 

யின், அவற்றிற்கு வேறுபாடு இன்றியமையாதது. தமிழும் பேச்சு வழக்குள்ள 

தோர் கிறப்புடைப் பாஷையாமாதலின் இஃதும் வேறுபட்டியக்குவது நியா 

யமே. அவ்வாறே யாரென்ன தடத்தபோதிலும் 'தமிழ்ப் பேராறு தனக் 
கெதிருள்ள தடைகளனைத்தையும் உர்தியெறிச்து சுழிகொண்டு விளையாடிச் 
செல்லா. கின்றது. ் ் ்



ங்குதி] தமிழ்மொழியின் வரலாறு." ட இர 

உயிர். தூலோர் 4இயற்கைப் பிரிநில்' யென்று கூறும் சுபாவ நியமம், 

பாஷை வளர்ச்சியிலுல் கொள்ளப்படும். பாஷைவளர்ச்சிக்குத் தடைபயப்பன 

வும் பயனற்றனவு மாகயவைகளனைத்தும் பயிற்சிக் குறைவான் வழக்காறற். 

றுப்போக), மற்று அதன் வளர்ச்சிக்குத் தடை பயவாதனவும் பயனுள்ளனவு 

மாயெ யாவையும் பயிற்ச மிகுதியான் வழக்காற்றில் நிலைபெறுசெறன. இது 

பாஷை நூலிற் கொள்ளப்படும் இயற்கைப் பிரிநிலை. - ் 

இனிப் பொச்சாப்புக் காரணமாகவும் சோம்பல் காரணமாகவும் மக்கள் 

"சொற்களைத் தக்கபடி. யுச்சரியாமையால் ௮வை தம்முடைய முன்னை யுரு 

am குலைந்து இதைகன்றன. மிகவும் நீளமான சொற்களை மக்கள், காலள் 

சுருக்கமும் முயற்சச் சுருக்கமுங் கருதிக் குறுக்கயும் மாற்றியும் வழங்குத 

லாரல் ௮வை தம் முன் னுருவத்தினின்றும் வேறுபடுவன வா௫ன்றன. இவ் 

வாறு தொன்றுதொட்டு வருதலின் தி, ௮வ்வக் காலவ்களில், இடையிலே இலை 

வெழுத்துக் கெட்டும், சில வெழுத்துத் இரிர்தும், சில வெழுத்துத் தோன் 

றியும், இலக்கணத்திற், இதைந்து முன்னுருவம் மாறித் தாமே மருவி வறங்கு 

வனவற்றை யெல்லாம் : 1மரூ௨' என்பர் இலக்கண நூலார். ₹அருமந்த 

பிள்ளை ‘gee, *இருக்குது' என்பன முதலாயின இதற்கு உதாரணமாம். 

“தற்று, (கூற்று, (சேற்று என்பன போன்ற றகர வொற்றிடையிலுள்ள சொற் 

கள், தகச வொற்றிடையிலுள்ள சொற்களாக உச்சரிக்கப்படின்றன ; 

வைத்து *தைத்து பாய்த்து' என்பன போன்ற சொற்களின் தகரகங்கள் 

சகாங்களாஇன்றன. இனிச் சாமானியச் தமிழ் மக்களிடை. வழங்கும் மரூஉ 

மொழிகளி ஸியல்புகளை முற்ற வெடுத்துக் காட்டுதலரிதாம். எனினும், தோன் 

றல், இரிதல், கெடுதல், 8&ளல், நிலைமாறுதலென்னும் ஐர். வகைகளாக. மரூஉ 

வைப் பிரித்துத் தக்க வுதாரணங்கள் கண்டு கொள்க. யாவது” மாக" 

இனை) (பேர்) *விசிறி' என்பன முறையே௮ம்மரூ௨வகைகட்டறு உதாரணம் 

களாமாறு அறிக, 
௨ ஐ மூதலிடை யொக்குஞ் சஞயமுன் ”' 

6 ஐகான் யவ்வழி ஈவ்வொ௫ு Farol 

ஞஃகா னுறழு மென்மரு முளரே ”' 

- என்ற நன்னூலார் கூறிய மொழிமுதற் போலியும் மொழியிடைப் போலி 

யும் வகுத்துரைக்குஞ் சூத்திரவிதிகள், யாம் மேற்கூறிய மூயற்சச் சுருக்க 

வியல்பினை யன்றே வலியுறுத்திக் காட்டகின்றன. (ஜந்து, *உய்ந்தனன்' என்ற 

சொற்களை யுச்சரித்தலிற் சிறிதளவு கஷ்டமிருத்தலாற் சுகபுருஷா௫யே தமிழ் 

மக்கள் அவற்றை அஞ்சு, உஞ்சனன்' என்று வழங்குவாராயினர். 

தெளிவு கருதியும் உச்சரிப்பு ஈலங்கரு தியும், தமிழ்மக்கள் லை சொற்களை 

மாற்றி வழங்குன்றனர். உதாரணமாகப் ‘Quem’ என்ற சொல்லைப் (பெண்டு 

என்றும், நலம்” கலம்), என்பவற்றை . நிலன்' *கலன்' என்றும் முறையே 

எழுத்துக் கூட்டியும், தரெழுத்தைப். பிறிதோ செழுத்தாக மாற்றியும் உப
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யோ௫ிக்கின்றனர். : குறிலிணை. மொழியி.றுதியில் மகரம் தெளிவாகச். செவிப் 

புலலுருமையின் இவ்வேறுபாடு வேண்டப் பவெதாயிற்று. இதைத்தான் 

மொழியி௮ுஇப் போலியென நன்னூலார். 

மகர விறுஇ யஃறிணைப் பெயரின் 

னகரமோ டுறழா ஈடப்பன வுளவே”' 

என்ற சூத்திர விதியின்கட் கூறுவா ராயினார். லெ குற்றுகாவீற்று ௮ஃறினை 

மொழிகளுர் தெளிவு கருதி, இறுதி யுகாங்கெடுத்து ‘gt? எஏத்றி யுச்சரிக்கப் 

படுன்றன. வேண்டர், ₹சுரும்பர்' என்ற மென்ஜொடர்க் குற்றுகர மொழி 

பினும், ‘Anar என்ற வயிர்த்தொடர்க் குற்றுகண மொழியிலும், 4இடக்கா் 

என்ற வன்றொடர்க் குற்றுகா மொழியிலும் இவ்வுண்மைகாண்ச. பூ” வைப் 

பூவர்' என்றாரு பாளர். 

ஒன்றைப் பிறிதொன்று போலுமெனப் பிழைபடச் கருதலாலும், இஃது 

இவ்வாறிருர்கால் ௮ழகுடைத்தாமெனக் கருதலாலும், தமிழ்மக்கள் சொற் 

களை மாற்றி வழங்குவர். இலக்கணமில்லையாயினும், இலக்கண மூடையது 

போல் அடிப்பட்ட சான்னோராலே தொன்று தொட்டு வழங்கப்பட்டு வரு 

இன்ற *இலக்கணப் Guru இக்கருத்துக்கள் பற்றியே யுண்டாயிந்றுப் 

போலும். *இல் முன்' என்பதை :முன்றில்' என்பதும், ₹மரதுனி' என்பதை 

(அனிமாம்' என்பதும் இவர் Bas முறையே உதாரணமாம், முற்றம்' என்ற 

சொல்லொடு போலி பொப்புமை கொண்டு “Gagner” *முன்றில்' சனத் 

இயக்கப்பட்டது. *நுனிமரம்' என்று கூறுகற்கண் உச்சாசண சுகழுண்மை 

காண்க. 

தமிழ் மக்களது நாகரிகதிலை முததிர்ச்சிக் கேற்றபடி, தமிஜ்ப்பாஷையும் 

cep Bree யடைதல் வேண்டும். சன் மக்களிடத்கே சொல்லத்தகாக சொல்லை, 

௮வ்வாய்பரடு மறைத்துப் பிறவாய்ப்பாட்டாற் சொல்லும் (இடக்கரடக்கல் 

வழக்கு ம்,மங்கலமில்லாதை யொழித்து மங்கலமாகக்கூறும் 'மங்கலவழக்கு ம் 

சரகரிககிலை முதிர்ச்யோ னேற்பட்டனகாம், இப்பி என்ற சொல் காகரிக நில் 

ஈன்கு முதிராத காலத்திலெழுக்து பின்னர் ஈன்மக்களா னிறதி குறுக்கப் 

பட்டது. 

இராஜ்யங்களின் மாறுபாட்டாற் பாஷைகளும் வேறு படுதலுண்டு, 

உசாரணமாகத், தமிழ் மொழியின்கண்ணே, மகம்மதிய அரசு ஒங்யெதளால் 

எத்துணையோ *இகந்துஸ்தானி பாஷைச் சொற்கள் இடம் பெறுவன வாயின 

உதாரணமாகச் 'சலாம்' *சபாசு' என்ற சொற்கள் தமிழிலச்பெங்களினு மேதி 

விட்டன. 

...கூர்ரதிபமா திமாலப னுலொடு சலாமிி 

சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே” 

என்று. அருணகிரி. நாதர் தமது *திருப்புகழ்' euler et கூறியதும்.



பகுதி.] தமிழ்மோழியின் வரலாறு 999 

(ஞு.றவர் மகட்குச் சலாமிடற் கேக்கறு 

குமானை முத்துக் குமாரனைப் போற்றுதும்?! : 

என்னு குமரகுருபர சுவாமிகள் தமது *மீனாக்ஷியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்' நாலின் 

கட் கூறியதுவ் காண்க. | 

“smu eBid, scGuitr am ppalo 

இத்தர் விஞ்சையர் மாகர் சபாசென 

கட்ட வெங்கொடு சூர்களை வேரற விடும்வேலா”” 

என்றார் அருணகிரிநாதரும். இன்னும் இதனைக் குறித் தப் பிறிதோரமயத்திற் 

பேசுதற் டெனுண்டாதலின் இதைவிடுத்து மேற்செல்வாம். 

கெட்டுயிருல் குற்றுயிரும் வெவ்வேறு விதிகள் பற்றி வேறுபடுகின்றன. 

(சந்தியக்கரங்களாகய ஐகார ஓளகாரங்கள் விசேஷமாக நிலைபேறுடையன 

வல்ல. ஆதலா னன்றே அ௮வைகளிரண்டும் தம்மாத்திரையிற் குறுகி யொலிப் 

பனவாயின. ஐகார ஓளகாரக் குறுக்கங்கள் தமிழிலக்கணங்களிற் பெரிதும் 

விரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கன்றன. ஆண்டுக் கண்டுகொள்க. தனிக்குற் 

நெழுத்திற்குப் பின்னே யடுத்து வரும் சோசைகளெல்லாம் தம்மளவிற் சிறிது 

குறு, நிரையசையாகின்றன. குற்றெழுத்துக்கள் வீழ்ந்துபடு மிபல்பின; 

எனினும் அவை மநெட்டெழுத்துக்களிலும் மிக்க நிலைபேறுடையன. இரண்டு 

மாத்திரை யளவுகாலம் வரையில் நாவை ஒருநிலைக் கண்ணே நிறுத்தி வைத் 

தல் மிகவும் அரியதோர் செயலாதலின், கெட்டுயிர்கள் அத்துணே நிலை 

பேறுடையன வல்லவாயின. 

இனித் தமிழ்மக்கள் வேற்றுமக்களொடு வாணிக நிமித்தமாக ஊடாடுங் 

காலத்தும் ௮வர்கள் இவர்களொடு வந்து கலக்குங் காலத்தும், புறத்தடைகள் 

எவையு மில்லாமையாற் பிற பாஷைகளினொலிகள் தமிழின்கட் புகுவனவா 

Yer இத்தகைய கலப்பினால். தமிழ்ப்பாவையின் கண்ணே, ரகர றகா 

வேறுபாடு காண்டலும், ழகச ளகர வேறுபாடு காண்டலும் அரியவாயின. 

ஆரியர் கலப்பினால் ரகா றகரங்கள் எல்லாம் ஒே ரகாரமாகவும், ழகா ளகரங்க 

ளெல்லாம் ஒரே -எகாரமாகவும், உச்சரிக்கப்பபுவனவாயின. தமிழ்ப்பண்டி 

தராயினார் இவ்வுச்சாரண விஷயமாக மாணாக்கர்களை எவ்வளவு திருத்தியும் 

அவர்கள் திருந்துதல் அரிதாயிருக்கன்றது. ழகர ளகர வேறு பாட்டை 

அறவே யொழிக்கக் கருதி வீரசோழியமுடையார், ஈரெழுத்துக்களையும் ஒன்று 

போல் வைத்துக் காரிகை செய்தனர். அவர் விதியின்படி புகழ் -- தீபம் புகடீ 

பம் எனவும், பாழ்--கரகு--பாணர்கு' எனவும் வரும். 

6 இகட சக்கரச் செம்முக மைர்துளான் " 

என்று காப்பிலுரைத்தார் கந்தபுராணம்' செய்த கச்சியப்ப சிவாசாரியரும், 

வளர்மொழிக ளெல்லாம் தனித்தனி ரால்வேறு நிலைளுடையனவாம். 

அவைதாம் (தனிநிலை, (தொடர்நிலை,, உருபு நிலை', (பிரிவுகில் யென்பனவாம். 

தனிரிலைப் பாஷைகளெல்லாம் சல நூற்றாண்டுகளில் தொடர்நிலைப் பாஷை 
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களாக மாறிவிடும். தொடர்நிலையன உருபுகிலை யுற்றன. இறுதியிற் பிரிவுகிஷை 

யனவாய் விளங்கும். தமிழ் மொழியோ தனிநிலை கடச்து தொடர்நிலையில் 

இருக்கின்றதென்று பலருப் கூறுவர். அனால் தமிழ் மசள் தொடர் நிலையில் 

ஒரு தாளையூன்றியும் மற்றைத்தாளை உருபு நிலையில் வைக்குமாறு எடுத்தும் 

நிற்கன்றனள் என்று கூறுதலே யேற்புடைத்தாம். 

பாஷை வேறுபமோற்றில் யாவரும் கரூதத்தக்கதோ ருண்மையுண்டு, 

அஃதாவது பாஷைகளெல்லாம் சீல சமயங்களில் மிகவும் விரைந்த வேறுபட 

டம், வேறு கல சமயல்களில் பிசவுள் காமதமாக வேறுபட்டுஞ் செல்லும் இயல் 

புடையன. இவ்வுண்மைக் ணெங்இயே தமிழ்ப்பாஷையும் பார்த கொள்கை 
் கள் மேவி விர்ச்து வேறுபடுகின்றது. இலகாலம் மிக விரைக் சம், லெகாலம் 

வேறுபாடு தோன்றாமல் அமைந்தும், லெகாலம் மச்தமாக மெல்லென கின்று 

கின்றும் வேறுபட்டூக் செல்லாநின் ற தமிழ்மகளின் செலவு ஒரு பேராத்தின் 

இனிபவொழுக்கம் போலும், எப்பொழுதும் எட்டு வழக்குத் தமிழும், பேச்சு 

வழக்குத் தமிழும் வேறுபட்டுக் கொண்டே வச்திருக்னெறன. அஇயில் இவ் 

விரண்டும் ௮௧ வேறுபாடின்றி ஒத்தன வெளிலும், ஏட்டுவழக்குத் தமிழ் 
வேறுபாடுறுவது மிகமர்தமான கடையிலேதான் ; மற்றுப் பேச்சவழக்கூத் 

தமிழ் வேறுபருவதே மிகவிரைவான ஈடையிலேயாம். எனவே எட்வேழக்குத் 

தமிழ்க்கும் பேச்சுவழக்குத் தமிழ்க்கும் இக்காலத்இிலுள்ள பேதம் மிகவதஇிக 

மாம். இவும் அதுவும் வெருதா£ததில் நிற்கின்றன. இவ்விரண்டும் தமக் 

குள்ளே ௮.திகமாக வேறுபட்டு வெகு தா£த்இில் நிற்கவொட்டாது மூயல 

'வேண்வேதூ இலக்கண நூலார்க்கு உத்ததொழிலாம். இனி இத்தகைய வேறு 
பாடுகளில் உண்டாகும் பயன்கள் யாவை எண்ற விஷயத்தைக் குதித்து 
அராய்வாம். 

சொற்களும் சொதுடர்களும் வாக்பயெங்களும் சொல்லின் பாகங் களும் 

தத்தமக்குரிய பொருட்பெற்றி விரிக்தல் குறைந்தும் முற்றிலும் வேறுபட்டும் 

போன்றன. பொதுவாகப் பலபொருள்களைக் குறித்துகின்ற சொற்கள் றப் 

பாகச் சலவற்றையேலும் ஒன்றையேலுல் குறிக்கும் நிலைமையை யடைஇன் நன, 

இதனைப் (பபொதுப்படை நியமம்' என்னலாம். உதாரணமாக ₹*செய்' என்ற 

சொல்லைக் காண்க. இஃது அ௮.இயிற் பசுவின்கெய், வேப்பசெய், எள்ளின் கெய், 
ஆமணக்கு செய், இலுப்பைகெய் முதலிய பலவத்றித்கும் பொதுவான சொல். 

௮ இப்பொழுது பசுவினெய், எருமைரெய்களையே சிறப்பாகக் சூதிக்க் 

றது. பற்றுச் சிறப்பாக ஒவ்வொரு பொருளையே குறித் துறின்ற சொற்கள் 

பொனுவாஇப் பல பொருள்களையுள் குறிக்கும் கிலைமையை யடைதலுமுண்டு 
இதனைச் (சறப்புப்படை நியமம் என்னலாம். ஆதியில் எள்ளினின்று போர்தி 

- கெய் என்ற ஒசே பொருளைக் குறித்த எண்ணெய்!' என்ற சொல் இப்போதி 
பொதுவாக, (வேப்பெண்ணெய் 6 விளக்கெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய் 
என்பனவாதிய பலபொருள்களையுக் குறிக்கன்.றஅ. *ஜலை, .மாக்கால்' எண்
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லுஞ் சொற்கள் தம்பொருட்பெற்றி முற்றிலும்வேறுபட்டனவாமாறு காண்க, 

தமிழ் மகளிர் பளையோலைச் சுருளும் தென்னேலைச் சுருளும் தல் காதணியாகக் 

கொண்டமை பற்றி அக்காதணியும் “ஓலை. யென்னப்பட்டது; இப்போது : 

பொன்னாலும் மணியாலுமியன்ற காதணிகளும் அத்த (ஓலைச் சொல்லாலேயே 

'குறிக்கப்பத லுணர்க. ஆதியில் மாத்தினாற் செய்யப்பட்ட உழக்கிற்கு மாக் 

ead caro பெயர்; இப்பொழுது worm இரும்பினாலாகிய குறுணியளவு 

கருவியையே குறித்தலுமுணர்க, சல சொற்கள் ஆதியில் இழிபொரு ஞணர்த்தி 

இப்போது அவற்றை இழர்து உயர்பொரு ஞணர்த்துவனவாம். ₹களிப்பு" 

என்றசொல் முதலிற் கள்ளுண்டு களித்தலையே யுணர்த்திற்று; இப்பொழுது 

மூழ்ச்சி என்ற உயர் பொருள் பெற்றது. (விளையாட்டு என்ற சொல் - இதி 

யிற் கள்ளுண்டு ஆடுதலைக் குறித்தது; இப்பொழு.து ௮௮ கள்ளுண்ணாமல் அடு 

இன்ற பலவகை விகோதமான ஆட்டங்களையுவ் குறிக்கின் தது. இவ்வாறு 

வரும் நியமத்திற்கு *உயர் பொருட்பேறு' என்னும் பெயரிடலாம். . இணி 

இதுபோலவே ₹இழிபொருட் பேறு' முண்டு, அஃதாவது சொற்கள் முத 

லில் உயர்பொருள் உணர்த்தப் பின்னர் இழிபொருள் தருமென்பது. உதா 

ரணமாக 'நாற்றம்' என்ற சொல்லைக் காண்ச. 

“gar Oop) பொதுச்சொல் விகாசம் தகுதி 

யாகு பெயரன் மொழிவினைச் குறிப்பே 

மூதஜொகைக் குறிப்போ டின்ன பிறவும் 

குறிப்பிற் இருமொழி யல்லன வெளிப்படை ' 

என்ற ஈன்னூற்' சூத்இரவிதியிற் கூறப்பட்டுள்ள குறிப்புக் சொற்களெல்லாம் 

பொருட்பெற்றி வேறுபமொ.று காட்டேன் றன, 

இனி மக்களாவார் உணர்ச்துகொண்டே கல வேறுபாடுகள் செய்த.லுண்டு. 

ஒவ்வொரு கூட்டத்தார் யாதேனும் ஒரு பொருளை மறைத்துச் கூறவேண்டி, 

அதனது சொற்குறியை யொழித்து வேறொரு சொற்குறியால் அதனைக் கூறும் 

'குமூஉக்குறி' என்பதும், (பிறிதினவிற்சி' (புளைவிலி புகழ்ச்சி முதலிய ௮ணி 

வகைகளும் 2 Dig செய்வேறுபாட்டின்பாற் புமென்க. 

இவ்வாறு திகழ்கின்ற வேறுபாடுகள் நிகழவும் வேண்டும்; ௮வ் வேறுபாடு 

கள் அளவிறந்தனவாகாமல் அடக்கவும் வேண்டும். ஆதலாற் பாஷையின் 

வேறுபாடுகளை யடக்குதற் பயன் கருதியே இலக்கணங்க ளேற்பட்டன, இவ் 

விலக்கணங்கள் தாமும் பாஷையின் இயக்கத்திற்குத் தக்கபடி. இயங்கா இருத் 

தல் பரஷைக்கே கேடுவிளைக்கும். இவ் வுண்மையைத் தமிழ் நூலார் லேகாலம் 

களில் நன்குணர்ந்து ஈடந்துவக்தனர். பேச்சுத் தமிழ்ச் சொற்கள் கொஞ்சம் , 

கொஞ்சமாகத் தமிழிலக்கெ தல்களி லேறின. அவ்வாறு இலக்கியங்கண்ட 

சொற்களுக்கு இலக்கணமும் சாளேற காளேற இயம்பப்படுவன வாயின. 

இலக்கயெங்கண்ட சொற்களெல்லாம் நிகண்டுகளிலும் புகுந்தன.
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.. நிகண்டு வகுத்த புலவர்களிற் Ser சொழற்பொருளாராய்ச்சக் குறைவாத் 

பிழைபோன விடங்களுழுண்டு. உதாரணமாகச் (சூடாமணிநிகண்டு என்ற 

தூலிற் காணப்படும் பலபிழைகளுள் ஒன்று காட்வொம். !சாகம்' என்ற 

சொல்லுக்குத் (சனீ' என்ற பொரு வில்லையாகவும், இக் தாலின்கட் 

| சாகஞ்சா இனிவெள்ளாடு சேக்செலுர் தருவு தேனி” 

என்னு கூறப்பட்டுள்ள ௮, இதத்குற்ற சாரணமென்னை? காகம் என்ற சொள் 

அச்சே ௮ப்பொருளுண்டு; அகவே 'சரகம்' என்றதிலுள்ள சகார.த்தைச் Far 
அசாரத்தின் அறிகுறியாபெ காலென வரிவடிவிற்சண்டு மருண்ட ஈருட்யே 
அ௮ப்பிழைக்குற்ற காாணமாமாறு தேற்றம். 

இவ்வாறு ஆராய்ச்சிக் ஞறறவால் நிகழ்ச்த மேற்கூறிய வழு பிற்றைரா 

ஸிலஃயெங்களிலும் இ௨ம்பெற்று விட்டது. இலக்கண விலக்கயெத் தெழுவாம் 

பிசைத்த சிவஞான' முனிவரது மாணாகச்கருட் சறச்தவரும், தணிகைப்புரா 
ணம்' முதலிய பல அரிய நால்களின் ஆரியருமாயெ கச்சியப்ப முனிவர் தம 
'வண்டுவீடுதாது"' என்ற நூலின்கண் 'ஏக்குலங்க, டாங்கியுகையாத Frais” 

சன்று வண்டை விளிக்கன் றனர். 

.. ஆகவே நிகண்டேறி இலக்யெங்களிலும் பயின்று வருஞ் சொற்கள் தவ 
அடையன வென்பனு, பின்னர் கிகமும் ஆரசாப்ச்சிகளிற் புலப்பட்டாலும் 
அவற்றைத் திருத்தப்புகுதல் ஒருசாளும் ஓசாற்றானுஞ் சாலாது. பிழை பிழை 
யாகவேதான் இருத்தல் வேண்டம். மாற்றுதல் பாஷைமின் வாலாந்றிற்குத் 
தீன்கு பயக்கும். இப்படிப் மிழைபோன விடங்கள் ஆங்கிலம் முதலிப பிற 
பாவைகளில் எத்துணையோ உள. 

இலக்கியமும் இலக்கணமும் ஒன்றனை ஒன்றுவிடாமற் பற்றி நிற்வெறன. 
இவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் இவை தம்முள்ளே காரணங்க ளாஇன்றன. ஆதிகா 
லத்திலேயே இவ்வருமைசான்ற உண்மையை நன்குணர்ந்த ஆசிரியர் அகத் 

Swept, 
“ash மின்றி யிலக்கண மின்றே 

யிலக்கண மின்றி யிலக்கியமின்றே; 

எள்ளினின் றெண்ணெ பயெடுப்பது போல 

விலக்கி யத்தினின் றெடுபடு மிலக்கணம்'” 
என்று சூத்திரஞ் செய்ததனை அறிவுடையோர் உய்த்து நோக்குக, 

பாஷை வேறுபடுமாறு முற்றிற்று. 
சசககக 

ப]. நாற்பரப்பு, 

    

ரூ பாஷையின் ூற்பசப்பு அதன் மூதிர்ச்சிக்கும் அதனைப் பயில்வாரதி 
நாகரிக விருத்இக்குர் தக்கபடி வேறுபடுமென்பது யாவரு மூணர்ந்த விவ 

யம்.. தற்செல்வமுடைய பாஷைகளுக்குள்ள கெளாவமுஞ் சிறப்பும் அளவிட்
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சிரைக்கமுடியா. இப்போதுள்ள பாவைகளுளெல்லாம் மிக்க தாற்செல்வ 

- வாய்ப்புடையது அங்லெ பாஷையாம். (ஜெர்மானியம், !பிசெஞ்சு' முதலியன 

ஆங்கிலத்திற்கு அடுத்தபடியில் நிற்கத் தக்கனவெனக் கூறலாம். 

தமிம்மொழிபை இவ்விஷயத்தில் இவற்ரோ டொப்பிட்டுப் பார்ப்போம், 

, தமிழிலுள்ள நால்களெல்லாம் அறம் பொரு எின்ப வீடுகளாயே sree 

புருஷார்த்தங்களையே கூறுவனவாம். சிறுபான்மையான வைத்திய ரல் 

KORG சோஇட நூல்களுமாம். மற்றுப் (பெளமிய நால், வான rey’, 

மனித ores, ‘Haake’ ‘wahsrapsgre’, ‘eergra’, *உயிர் நால், 

'உடனால்', (பொருள்வலிநூல்', பொருட்டிரிவு நால்' முதலிய பலசாஸ்இரங் 

களின் உண்மைகள் தெரிப்பனதமிழின்கட் இடையா,. ஆ்கல பாஷையிற் 

புதிது புதிதாக வெளிப்படும் விரோத _நால்கள் போன்றன ஈர் தமிழின்கட் 

சாண்டலரி௫. அக்கிலத்தில் இக்காலப் பாவலர் பாடல்கள் விசேடமான 

கெள ரவமுடையன. தமிழிலோ இக்காலப் பாவலர் பாடல்கட்கு லீசேட 

மதிப்பில்லை. தமிழ்மொழிக்குள்ள கெளரவ மெல்லாம் பூர்வசாலத்து ரல் 

களிலேயே யன்றிப் பிற்காலத்து நூல்களிலே யென்னப்படாது. 

இனி 1. அதிகாலம்: 1] இடைக்காலம்: (1) முற்பகுதி (2) பிற்பகுதி : 

1]. பிற்காலம் என வெவ்வேறு பாகுபாம செய்துகொண்டு தமிழ் ற். 

பரப்பை RIT Dope அராய்வாம். 
1. ஆதிகாலம்; 8. பி. 100-க்கு முற்பட்டகாலம். 

[ (ப) ஞுற்பகுதி:.கி, பி. 100 முதம் இ, பி, 
600 வசையிலுள்ள காலம், 

11. இடைக்காலம் 

| (3) பிற்பகுதி: ௫, பி, 6000 முதற் ௫௪. பி. 
L 1400 வரையிலுள்ள காலம், 

177. பிற்காலம்: கி, பி, 1400 முதல் இ.த்மைகாள் வரையிலுள்ள சாலம். 

I. ஆதிகாலம்: இ, மி. 100-ச்கு முற்பட்டகாலம். 

ஆதிகாலமென்பது சரித்திர வாராய்ச்சக்கு வாராத முற்காலம், மூச்சவ் 

சங்களிலே தலைச்சங்கத்தின் காலமும் இடைச் சங்கத்தின் காலமும், கடைச் 

"சங்க காலத்தின் முற்பகுதியும் இவ் வாஇிகாலத்தின்கண்ணேயடங்கும். இம் 

மூச்சங்கங்களையும் பற்றி இறையனூகப் பொருளுரை' யின்கட் கூறப்பட் 

டிருப்பதே மிகப்பழமையான சரிதம். ௮சன்கண்ணே, 4 தலைச்சங்க மிருக்தார் 

அகத்தியனரும், தரிபுசமெரித்த விரிசடைக் கடவுளும், குன்றெறிச்ச முருக 

வேளும், மரீஞ்மர் மூடிகாகராயரும், நிதியின் இழவனுமென இத்தொடக் 

"கத்தார் ஐஞ்னாற்று ஈரற்பத்தொன்பதின்மர் என்பது. அவருள்ளிட்டு 

சரலாயிசத்து சானூற்று சாற்பத் தொன்பதின்கர். பாடினாசொன்பது, அவர்க 

ஸாற் பாடப்பட்டன எத்துணையோ *பரியாட” ௮ம் 'முதுசாசையும் {ep BURT 

Sm ‘sorfurdlearuys cer QsOar_dasger. அவர் சாலாயிசத்து 

நானூற்று நாற்பதிற்றியாண்டு சங்கமிருந்தாரென்பது. : அவர்களைச் சங்கம்
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இரீஇயினார் .காய்னே வழுதி முதலாகக் கடுங்கோனீராக எண்பத்தொன் 
பதின்மரென்ப, அவருட் கவிபரம் Cadet எழுவர் பாண்டியரென்ப. 
அவர் சங்கமிருந்து தமிழாசாய்ந்தது கடல் கொள்ளப்பட்ட மதுரை யென்ப, . 

அவர்க்கு நூல் *அகத்தியம்' என்ப” எனத் தலைச்சங்கத்தைப்பற்றியும், இனி 
இடைச் சகங்கமிருந்தார் அகத்தியனாருர் தொல்காப்பியனாரும் இருச்தையூர்க் 
கருங்கோழி மோசியும் வெள்ளூர்க் காப்பியனும் ஜு பாண்டாங்களும் இறை 
யன மாறனும் துவரைக்கோமாலும் சேக்தையுமென இ த்தொட்க்கத்தார் ஐம்பத் 
தொன்பதின்மரென்ப. அவருள்ளிட்டு மூவாயிசத்தெழு நூற்றுவர் பாடினா 
ரென்ப. அவர்களாற் பாடப்பட்டன கலியும் குருகு'ம் (வெண்டாளி'யும் 
(வியாழ மாலையகவ' லுமென இத்தொடக்கத்தன வென்ப. அவர்க்கு நால் 
அகத்திய'மும் (தொல்காப்பிய'மும் (மாபுராண'மும் *இசைநுணுக்க'மும் 
்பூதபுராண'முமென இலவ. அவர் குறவாயிரத் தெழுதூற்றியாண்டு «me 
மிருந்தாரென்ப. அவரைச்சங்கம் இரீஇயினார் வெண்டேர்ச் செழியன் முத 
லாக முடத்திருமாறனீருக ஐம்பத்தொன்பஇன்ம ரென்ப. yam கவியரவ் 
கேறினர் ஐவர் பாண்டியரென்ப, அவர் சங்கமிருக்து தமிழாசாய்ந்தது கபாட 
La’ த்சென்பது. அக்காலத்துப் போலும் பாண்டியனாட்டைக் கடல்கொண் 
டது” என இடைச்சங்கத்தைப் பற்றியும் கூறப்பட்டுள, 

இக் கூற்றுக்களை யாம் ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்.து, தலைச்சங்கத்தை ஒவ் 
வொரு பாண்டியனும் ஏறக்குறைய ஐம்பகைம்ப தாண்கேகளோக ஈடாத்த 
அது ஈடந்து வந்இருத்தல் வேண்டு மென்பகும், இடைச்சங்கத்தை ஓவ் 
வொரு பாண்டியலும் ஏறக்குறைய அ௮றுபத்துமூன் றறுப்த்து மூன்றாண்கே 
ளாக கடாத்த அது நடந்து வர்திருத்தல் வேண்டுமென்பதும் போதரு 
கின்றன. இச் சங்கங்க ளிரண்டும் £ீடித்தகாலம் நடந்து வத். திருக்க வேண்டு 
மென்பதிலும் பல அ£ல்களியற்றப்பட்டன வென்பதிலும், பாவலர் பலர் 
சங்கத்தை யொட்டி வாழ்ர்தன சென்பதிலும், சங்கமிரண்டும் மூறையே 
யிருர்த மதுரையுங் கபாடபுரமுஙம் கடல் கொள்ளப் பட்டனவென்பதி 
Ob, YH காரணமாகப் பல அரிய தமிழ் நூல்கள் அழிர்து பட்டன 
வென்பதிலும் ஐயப்பாடில்லை யென்னலாம். மற்றுப் பாண்டியராசர்கள் 
மூறையே ஓம்பதாண்டூம் அறுபத்து கன்றாண்டுமாக அண்டு வக்தன ரென் 
அசைத்தல் ஐயுநற்பாலதே. ஆயினும், பாண்டியர் எண்பத்தொன்பதின்பரும் 
பாண்டியர் ஐம்பத்தொன்பதின்பரும் ஓரே தொடர்ச்யொக அண்டவேச்தன 
சென்று கருதாது, நடுவில் இடையீபேட்டு Thar DE கழிந்த ஆண்டுகளும் 
இவ்வாண்டுகளுடன் கூட்டிக் கொள்ளப்பட்டிருத்தல் வேண்டுமென்று கரு... 
அக. இவ்வாறு தலைச்சங்கமிருர்த நாலாயிரத்து கானூற்று நாற்பஇற்றியாண்.- 
டில் இடையிபெட்டுக் கழிர்தன எத்துனை யாண்டுகளோ? இடைச்சக்க.. 
மிருந்த மூவாயிரத் தெழுதாற்றியாண்டில் இடையீபேட்டுக் கழிக்தன எத் 
துணையோ? இவற்றிற்கும் ஒருவாறு உத்தேச வகையால் .தக்க கணச்இட்டுக்
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கொள்ளின் மேற்கூறிய பாண்டியர் எண்பத்தொன்பதஇின்மரும் பாண்டியர் 
ஐம்பத்தொன்பதின்மரும் ஆண்ட காலத்தின் அளவு குறைந்து ஈம்புதற் பால. 
தாகுமென்க, இ த்துணை யுய்த்துணாமாட்டாத சிலர் வேறுபடக் கூறுவர், 

களவியற் பொருள்கண்ட கணக்காயனார் மகனார் ஈக்கரனாரினின்றும் பத் 
தார் தலைமுறை யாளராபெ நீலகண்டனார் 4 கடைச் சங்கமிருந்து தமிழாராய்ர் 
தார் சறுமேதாவிபரும் சேர்தம் பூதனாரும் ௮றிவுடையானாரும் பெரும் குன் 
றார்க்கிழாரும் இளர்திருமாறனும் மதுரையாஇரியர் நல்லர்துவனாரும் மருத 
னிள காகனாரும் கணக்காயனார் மகனார் தக்சோனாருமென இத்தொடக்கத்தார் 
சாற்பத் தொன்பதின்ம: ரென்ப, அவருள்ளிட்டு கானூந்று தாற்பத்தொன் 
பதின்மர் பாடினாரென்ப. அவர்களாற் பாடப்பட்டன (நெடுந்தொகை கானா 
ம் (குறுந்தொகை நானூறும் நற்றிணை தோனூறு'ம் ஐங்குறு நூறு'ம் 

பதிற்றுப்பத்து'ம் (நாற்றைம்பதுகலி'யும் எழுபது பரிபாட'லும் கூத்தும், , 
வரியும் (பேரிசை'யும், (சிற்றிசை'யுமென்று இத்தொடக்கத்தன. அவர்க்கு 
தூல் Has Sur ops 6தொல்காப்பிய'மு மென்ப. அவர் சங்கமிருர்து தமிழா 

சாய்ந்தது % ஆயிரத் தெண்ணூற்றைம்பஇற் நியாண்டென்ப. அவர்களைச் ௪ 

கம் இரீஇயினார் கடல்கொள்ளப்பட்டுப் போந்திருக்த மூடத்திருமாறன் முத 
லாக உக்கிரப் பெருவழுதியீமுக காற்பத்தொன்பதின்மசென்ப. அவர் 
சங்கமிருந்து தமிழாராய்ர்தது 'உத்தா மதுரை யென்ப, HUG shure 
Gadlenr மூவர் பாண்டியசென்ப”-- என்று கடைச் சங்கத்தைப்பற்றிக் 

கூறுகின்றனர். 

இக்கூற்றை யாராயு மிடத்துப் பாண்டியர் நாற்பத்தொன்ப இன்பரும் 
அஆண்டகாலம் இடையீடூபட்டுக் கழிந்த காலத்தொே் கூடி ஆயிரத்தெண் . 

. ணூற் றைம்பதிற்றியாண்டாகன்றது. பாண்டிய ரொவ்வொருவரும் (இடை 
மீட்டுக் காலத் தொடுங்கூட்டி) முப்பத்தெட்டாண்டுகள் ௮ரசாட்சசெய்தவ 
ரான்றனர்., இஅ ஈம்புதற் பாற்றே. இனித் தலைச்சங்கமிருந்ச நாலாயிரத்து 
நானூற்று காற்பது வருஷங்களும், இடைச்சங்கமிருந்த மூவாயிரத் தெழு 
அறு வருஷங்களும்,கடைச்சங்கமிருக்த ஆயிரத் தெண்ணூற் றைம்பது வரு 

ஷுங்களுமாகக் கூடி ஒன்பதிளாயிசத்துத் தொள்ளாயிரத்துத் தொண்ணூறு 

வருஷங்களாகன்றன. இதனைக் இ. பி. நூற்றிலிருந்து பிற்கணக்கட்டுச் சென் 
ரூல் தலைச்சங்கம் ௫, மூ. ஒன்பதினாயிசத்து & தொள்ளாயிரத்துத் தொண் 
று வருஷங்கட்கு முன்னர்த் தாபிக்கப் பட்டிருத்தல் வேண்டும். தமிழ் 
மொழியின் தொன்மை மாட்சகூறிவந்தவிடத்துக், ச. மு.8000 ஆண்கேட்கு 
மூற்பட்ட எழுத்துச் சாதனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ளெ வென் றமையால் 

அதனிலும் ஏறக்குறையப் பத்தொன்பது நாூற்முண்டுகள் முன்னரே தலைச் 
சங்க மேற்பட்டுவிட்ட.. தென்றல் சாலாதென வா.த்தற்கும் இடமுண்டு, 
[௮ 

* ஆயிரத்துத் சொள்ளாயிரத் தைம்ப தென்பாரு முளர்.



240 வி. கோ. சூரியகாராயண சாஸ் திரியாரியற்றிய [மூதற். 

எனிலும் காலாந்தாத்தில் ஆராய்ச்கெளால் இவ்விடர்ப்பாடு களையப்பட்டு 

உண்மை வெளிப்பட்டு மேற்கூறிய கூற்றுக்கள் வலியுறினும் உறலாம். 

இவ்வாதி காலத்து நூல்களுட் கடல்கொண்டழிந்தனவும் இன்னுங் 

கண்டுபிடிக்கப் படாதனவும் போக, இப்போழ்தத்.துக் கடைப்பன தலைச்சங் 

கத்தார் காலத்துச் செய்யப்பட்ட (அகத்தியம்' என்ற நூலின்கட் சல சூத் 

இரங்களும், இடைச் சங்கத்தார் காலத்துச் செய்யப்பட்ட (தொல்காப்பியம்' 

என்ற இலக்கணூலும், கடைச்சங்கத்தார் காலத்துச் செய்யப்பட்ட எட் 

டுத்தொகை'என்ற நூற்றொகையுளடங்கிய எட்டு நூல்களும் (பத்துப்பாட்டும் 

(பதினெண் €ழ்க்கணக்கு மாம். எட்டுத்தொகை _நால்களைப் பின் வரும் பாட் 

டாலுணர்க: 

நற்றிணை ஈல்ல குறுந்தொகை யைங்குறு நா 

ஜொத்த பதிற்றுப்பத் ே தாங்கு பரியாடல் 

கற்றறிந்தார் சொல்லுங் கலியோ டகம்புறமென் . 

நித்இிறத்த வெட்டுத் தோகை.” 
இவ்வெட்டூத் தொகையுட் கலித்தொகை, ஐங்குறு நூறு, புறகானூறு' என்ற 

மூன்று நூல்களும் ௮ச்சாகி வெளிப்போத்துள. இம்குன்றனுள் முன்னைய 

இரண்டும் ௮கப்பொருளும் பின்னைய தொன்று புறப்பொருளுங் கூறுவன 

வாம். பத்துப்பாட்டு வெளியாகிவிட்டது. இது பெரும்பாலும் அரசர் 

களைச் சிறப்பித்துக் கூறுவது; இதன் கண் திருமுருகாற்றுப் படை' என்ற 

மூதற் பாட்டு மட்டில் முருகக் கடவளைப் புகழ்வது. பத்துப்பாட்டு நால் 

களை யிவ்வெண்பாவா னுணர்க: 

முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லை 

பெருகு வளமதுரைக் காஞ்௪--மருவினிய 

கோலகெடு ஈல்வாடை கோல்குறிஞ்சி பட்டினப் 

பாலை கடாத்தொடூம் பத்து.” 

மற்றுப் பதினெண் 8ழ்க்கணக்கு _நால்களைப் பின்வரும் வெண்பாவா னுணர்க: 

Csr eng. mires மணி சானாற்ப தைச் இணைமுப் 

- பால்கககங் கோவை பழமொழி மாஞூலம் 

இன்னிலைய காஞ்சியோ டேலாதி யென்பவே 

கைந்நிலையொ டாங்கீழ்க் கணக்கு.” 

இனி இவற்.நு எடங்வயெதாய்ச் சங்கத்தாராற் செய்யப்படாது, திருவள்ளுவன் 

சாற் செய்யப்பட்டுச் சங்கத்தாரான் ௮ங்கேரிக்கப்பெற்ற (திருக்குறள்' என்ற 

அரிய நூலும் இவ்வாதிகாலத்ததாம். இச்_நால் மக்களுறு.திப் பொருள்களாக . 

(அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்ற கான்களனுள் முதல் மூன்றையும் பற்றிப்: 

பொதுவகையால் யாவருமொப்ப விரித்துக்கூறும் 1880 குறள்வெண்பாக்களா: 

லாயஅ. இதனை மேற்கொள்ளாத நூலும் புகழாத மாச்தருமில்லை. திருவள் 

ளுவனாரது ௪கோதரியாசெனக் கூறப்படும் ஓளவையார் செய்தருளிய (ஆத்தி



ப்குதி]' . தமிழ்மோழியின் வரலாறு - -' ந : 

சூடி, (கொன்றை ே வேந்தன், (க௦துரை' என்ற நூல்களெல்லாம் இக்காலத்தன 

வாம். இனிச் கடைச்சக்கப் பிற்சாலத்தைப்பற்றிப் பேசப் புஞுவாம். 

11. இடைக்காலம்: (1) முற்பகுதி. 
இத கடைச் சக்கப் பிற்காலமாம்; இ. பி. 100 மேதற் 5. பி.000 வரை 

'மிலுள்ளது. இக்காலத்திலே தான் ஐம்பெருங் காப்பியங்களு மெழுர்தன., 

"அவை தாம் சிந்தாமணி, லெப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையாபதி, குண்டல 

CaP என்பனவாம். இவற்றுட். சலப்பதிகார மணிமேகலைகள் இர் தாமணிக்கு 

முன்னரே யாக்கப் பட்டிருத்தல் வேண்டும். இவ்வைர்தனுள் முதல் குமன்றும் 

அச்சே றிவிட்டன. !$ீலகேசு, சூளாமணி, யசோதரகாவியம், சாககுமார காவி 

“யம், உதயணன்கதை' என்ற nbs Fu காப்பியங்களும் இக்காலத்தனவாம். 

இவற்றுட் 4(சூளாமணி' ஒன்றே வெளிவந்துள து. இப்பதஇன் காப்பியங்களும் 

ஈவரசங்களோடு கூடிய கற்பனாலங்காரங்களும் அரியபெரிய நீதிகளும் இனி௫ 

காட்டி. விளங்குவனவாம். பேரின்பக்கடலுள் இளைத்து விளையாடிய மணிவாச 

கப் பேருமான் வாய் மலர்க்தருளிய (இருவா௪கம் என்ற உயரிய நூலும் இக் 

காலத்ததே. இது பத்திச் சுவை யொழுகச் தவபெருமானைப்பாடியதோரரிய 

நூலாம். இவர் செய்தருளிய திருச் சற்றம்பலக் கோவையார்' என்னுச் இவ் 

யப் பிரபந்தம் ௮சப் பொருட்டிறைகளா லமைர்ததெனப் புறத்தே தோன்றி. 

லும், ௮௮ இற்றின்பக்கருத்தும் பேரின்பப் பொருளும் ஒருங்கே பயப்பதாம். 

8ஆாணங் காணென்ப ரர்தணர் CurSu ராகமத்தின் 

காரணங் காணென்பர் காமுகர் காமன் ஜூல தென்பர் 

ஏரணங் காணென்ப ரெண்ண ரெழுத்தென்ப ரின்புலவோர் 

ரணம் காயற் றம்பலக் கோவையைச் செப்பிடினே. ” 

(மமருமந்தர புசாணம்' என்ற சைனழாலும் இக்காலத்ததே. திவாகாம், பிங் 

கலம்,” என்ற நிகண்டுகளும் 4அணியியல்' என்ற அலங்காராலும் இக்காலத் 

திற் செய்யப்பட்டனவே. சேசசோழ பாண்டியர் : மூவரையும் தனித்தனி 

தொள்ளாயிசம் பாடல்களாற் சிறப்பித்துக்கூறும் (முத்தொள்ளாயிரம்' என்ற 

லும் இக்காலத்திலே தான் யாக்கப் பட்டிருத்தல் வேண்டும்.இ.இிற் சிற்சில 

பகுதிகள் கரணப்பகேன்ற அத்துணையல்லது நால் மூழுதுங் காணப்பட 

வில்லை. ஆழ்வார்களுட் லர் இக்காலத்திருந்திருக்கலாம். ஆகவே யன்னூ£து 

பிரபந் தங்களுட் லை இக்காலத்தன வாகலாம். இதுகாறும் கடைச்சங்கப் பிற் 

. காலத்தைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். இனி இடைக்காலத்தின் பிற் 

பகுதியைப் பற்றிப் பேசுவாம். 

(2) பிற்பகுதி: இ௫.௫, பி. 600 முதற். கி. பி. 1400 வரையிலுள்ள. 

இவ்விடைக் காலத்திலேதான்: சமய சாஸ்இர gras ளெழுர்தன. சைனர் 

பெளத் தீதர் முதலாயினார் மிக்கருந்தமை பத்தியும் சாமானிய ஜனங்கள் அன்னார் 

வபப்படன் றமை பற்றியும் சைவசமயத்திலும் வைணவ சமயத் 5 Rand 

முறையே நாயன்மார்களும் ஆற்வார்களுர் தோன்றித் தத்தஞ் சமயஸ்தா 

9]



949 வி. கோ. சூரியராராயண சாஸ்திரியாரியற்றிய [மூதற் 

பனஞ் செய்தனர். இருஞான சம்பந்தர், திருகாவுக்கரசர் இவ்விருவரும் 'ஒசே 

காலத்தினர். சுக்தரரூதர்த்தராயனார் ௪, பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டினிறுஇயி 

லிருந்தவர். இம்குவரும் பாடிய ;தேவாரப்பதிகங்கள்' கணக்லெ. இத்தேவா. 

சப் பதிகங்களெல்லாம் இசை த்தமி மிலக்பயெங்களாமாறு காண்க, வேதசாரத் 

தைத் தொகுத்து தேவலாரக்கலத்திலே பெய்துவைத் திருக்கின்றனர் apa, 

மென்பே த ஆன்றோர் ௮ணிபு. இனி வைணவ சமயகுரவர்களான அழ்வாம் 

களுட் பலர் ௮ருமையான இவயப் பிரபந்தங்கள் யாத்தனர். சைவர்கள் 

தமது சமய நூல்களைப் பன்னிரண்டு திருமுறைகளாக வகுத்தனர். வைண 

வர்கள் தம்முடைய சமய நால்களை நாலாயிரப் பிரபக்தம்' எனத்தொகுத்தளர். 

ஏறக்குறையக் 4. பி, பத்தாம் நாற்றுண்டில் எழுந்து விளங்குவதாயிற்று, 

ஒர் அரிய நூல். அது aver iu என்பதா. இஃது அ௮சப்பொருட் றை 

களுள் நாற்றினை யெடுத்து விளக்கிக்கூறிச் செல்லுமுகத்தால் கேச ௮ரிய 

விஷயங்களையு மூடன் கூறாகின்றனு. உயர்வுவ் கம்பிரமும் வாய்ந்த ஈடையும் 

படைத்துமையாற்றலும் நவின்றோர்க் இனிமையும் காட்டி யொளிர்வது. தன் 

னால், கேமிசாதம்” நாற்கவிராஜ ஈம்பியியற்நிய அகப்பொருள் விளக்கம்” 

ஐயஞாரி தனார் இயற் நிய புறப்பொருள் வெண்பாமாலை,” யாப்பருங்கல 

விருத்தி (பாப்பருங்கலக் காரிகை' என்ற _நால்களெல்லாம் தோன்றிய 

இக்காலமேயாம். 

இதன்மேற் கி. பி, பதினோரம் நூ ற்ரூண்டிலிருச்சு குலோத்துங்கச் 

சோழனவைக்களத்தை யலங்கரித்தார் கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், புகழேர்தப் 

புலவர் முகலாயினார், மூன் சங்கத்தார் காலத்திலே ஓர் ஒளவையார் இருச் 

தன ரென்பதன்றி இக்குலோத்துங்கன் காலத்தும் ஓர் இளவையார் இருச் 

தனசென்ப. இருவர் ஒளவையாசெனக் கொள்ளலே யேற்புடைத்தாம். 

கம்பர் உடமொழியினின்றும் இசாம கதையைக் சுற்றுணர்ந்து, தமது சுதந்தர 

பூகமுல் கற்பனா சக்தியுங்காட்டி, விசேஷக்கருத்து ஈலம் வாய்ப்ப, பத்தழகும் 

பாக்குடனமைய ஒன்பான் சுவையு மொருக்கே யொழுகப் பதினாயிரஞ் 

செய்யுட்சளில் (இசாமாயணம்' செய்து முடி த்தனர். அஃது அவர் பெய 

சொல் கூட்டிக் கேம்ப ராமாயணம்' என்று இன்றும் வழங்குகின்றது. அஃது 

என்றும் வழங்கும் என்பதில் ஐயுறவில்லை. கம்பர் இராமாயணத்தைத் தலவிர்த், 

அச் சில சிறு நால்களுஷஞ் செய்துளர். ௮வை இசாமாயணம் போல அத்துணை 

மதிக்கப்பசிவன வல்ல. ஒட்டக்கூத்தர் இராமாயணத்தின் மி ஜ்பகுதியாகிய 

wears’ gms இரண்டாயிரஞ் செய்யுட்களில் யாத்து முடித்துக் 

கம்பராமாயணத்தைப் பூர்த்தி செய்தனர். தம்மையாதரிச்த குலோத்துங்கச் 

சோழன்மீது அகப்பொருட்டிறைகளா லமைக்த கோவை" யொன்றும், உலா' 

வும் 4௮ந்தாஜியுஞ் செய்தனர். இவர் செய்த (குலோத்துங்கச் சோழன் 
கோவை! யென்பது சொன்னயமும் பொருணயமும் கனிந்து கற்பனைக் களன் 

சியமா யொளிர்கின்றது. புகழேந்திப் புலவர் புகழெல்லாம் (சளவெண்பா
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என்ற இனிய சிறிய நால் காரணமாகவேயாம். இந்நூல் 499 வெண்பாக் 

களிற் காப்பியக் சறெப்புக்களமையச் சொற் பொருணயங்கள் செறியச் செய், 

யப்பட்ளெளத. இதன் ஈடை மிகத் தெளிவானது. ஒளவையார் கல்வி) 

நீதிவெண்பா' என்ற நீதிநூல்களியற்றினர். பன்னிரண்டாம் ூற்றாண்டி.ற் 

செயல் கொண்டானாற் (கலிங்கத்துப்பாணி' இயற்றப்பட்டது. இக்காலத்தி 

லேயே, கந்தபுராணம், (பெரிய புசாணம்' என்ற அருமையான சைவ ழமால்க 

ளேற்பட்டன. !விரசோழீயம்' என்ற இலக்கணநால் வெளிப்பட்டதும் இக் 

காலமாம். பின்னர்த் திருவெண்காட்டடிகள் என்னப்படும் பட்டினத்துப் 
பிள்ளையாசத பாடல்கள் வெளிவக்தன. தண்டியாசிரியர் இயற்றிய (இலங்கார” 

மூம் இக்காலத்திலே யுண்டாயிற்றென்க, உரையாூரியர்களாகய சேனாவசை 

யர், பரிமேலழகர், ஈச்சீனார்க்கினியர், அடியார்க்கு ஈல்லார் இவர்கள் விளங்கிய 

காலமும் இதுவேயென ஊஇூத்தற்டெனுண்டு. 

மூற்காலத்துச் சங்க நூல்களெல்லாம் இயற்கை வனப்பையும் புனைந்து 

கூறிச் சென்றனவாக, இடைக் காலத்து முற்பகுதி நூல்கள் சமயச்சார்பாகவும் 

பிற்பகுதி நூல்கள் மனோபாவத்தினாற் கற்பித்தும் கூதந்தி யூகத்தினாற் புது 
வது புனைந்றும், உயர்வு ஈவிற்சியாதிய அணிகள் மேவியுஞ் செல்வனவாமாறு 

காண்க. 

TIT. பிற்காலம்: இ. பி. 1400--க்கும் பிற்பட்டகாலம். 

ஆதிகாலத்துச் சங்கத்தார் ஆதரவும் இடைக்காலத்துச் இற்றரசர் ஆதரவு 

kas gor. அவவிறாவகை அதரவு மற்ற இப்பிற்காலத்இல் குறகிலமன்னர் 

சிலரும் இருவா வடதுறை முதலிய அதீனைத்தார் கலரும் தமிழையுர் தமிழ்ப் 

புலவரையும் போற்றிப் பானுகாப்பாசாயினர். ௮ திவீரராமடாண்டி யரும் வார 

குங்கராமபாண்டியரும் இருந்து பலவகைத் தமிழ் நூல்கள் செய்தனர். 

'சைடதம்,' *கூர்மபுராணம், 6காசகொண்டம் முதலிய அரிய நூல்களை யியற்றி 

னர்; வரனங்கராம பாண்டியர் *இலிங்கபுசாணம்' *திருக்கருவைப் பதிற்றுப் 
பத்தர்தாதி' முதலிய நால்களியற்றினர். இவ்விருவருக்கும் ஆ௫சரியசாகய 

நிரம்பவழகிய தேசிகர் (சேதுபுராணம்' *இருப்பரங்கரிப் புசாணம்'; என்ற நூல் 
கள்யாத்தனர். இதற்கிடையில் வில்லிபுத்தூர் வடமொழியினின்றும் பாரதத் 

தை மொழிபெயர்த்தனர். [ சங்கப் புலவரு ளொருவராயெ பெருச்தேவனார் 
செய்த (பாரதம்' உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள் அறை: குறையாய் 

அஃப்படுகின் ததேயன்றி முற்றுங்காணப்படவில்லை. ] *வில்லிபுத்தாரர் பாரதம்' 
பத்துப் பருவத் துடன் நின்று விட்டதெனினும், இனியவாக்கும் ஈல்ல சந்த 

தூம் பயின்று சொல்லுதலாற் பலரானும் பாராட்டப் படுவதாயிற்று. வில்லி 

புத்தாரரது கர்வ பங்கத்திற்குக் காரணசா யிருக்சவரெனக் கூறப்படும் அருண 
Siler sir திருப்புகழ்' என்ற பெயரில் முருகபிரான் மீது அளவிறந்த பாசுரம் 

கள் பாடித். தமிழ்காடெங்கணும் முழங்குமாறு செய்தனர். . இருப்புகழ்ப் 
பாகரங்களனைத்தும் சந்த ஈலங்கொழித்துச் கேட்போருள்ளங்களைத். தம்வயப்
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படுத்தி இன்பச்சுவையம் பத்திசசமுச் தளிப்பக் சொல்லா நின்றன. [இத் 

இருப்புகழின் முதலிரண்டு பாகங்கள் வ. த. ௪ப்பிசமணிய பிள்ளையவர்க 

எத முயற்சியால் வெளிப்போந்துள.] இருணகிரிநாதர் *கந்தரந்தாஇ' பாடி 

வில்லிபுச.தாரனாச் கர்வபக்கப் படுத்தின சென்ப, வில்லீபுத்தூ£ரர் மகனார் 

வாச்தருலாரும், ௮அட்டாவதானி--அரங்ககாத கவிராயரென்பாருச் தனித்தணி 

வில்லி பாரத த்தைப் பூர்த்தி செய்தனர். இவற்றுட் பின்னது மிவளிப்பட் 

டுள்ளது, பின்னர் ஈல்லாப்பிள்ளை பென்பார் தோன்றி வில்லிபுத்தாரர் பாடல் 

களை இடையிடையே செதித்த, அவர் சருக்இக்கூறிய கதைகளைச் தாம் விரித் 

- ஐம் அவர் விட்டுவிட்ட கதைகளைக் கூட்டியும் ஒரு பாசதம் 14,000 செய் 

யுஃகஸலிற் பாடிமுடித்தனர். நல்லாப்பிள்ளே பராதம்' அச்சாஇயும் விசேஷ 

மரய்ப் பயில வழங்கவிலலை. மதுனைத் (திருவிளையாடற் புசாண' தைக் கல்வி. 

ஈலம் விளங்கப் பத்திச்சுவை யொழுகப் பரஞ்சேதி முனிச் பாடினர். 

இதத்னெடயில், இருவாவடுதுறை யாதன க்காரால் தமிழ் மொழியடைக்த 

ஆமிவிருத்இக்கோ அளவில்லை. *கல்விக்களஞ்சயேம்' இருவாவூதுறை யென்று 

கூறுவது எவ்வாற்றானும் எழ்புடைத்தேயாம். அருணர்இ சிவாசாரியார், உமா 

பதி வொசாரியார் முதலாயினாராற் *னசைவ௫த்தாக்க சாஸ்திரங்கள் முன்னரே 

வெளிப்பட்டன. இம்மடத்தைச் சார்க்கு மயிலேறும் பெருமாளபிள்ளை [கல் 

லாடவுசையும், சசான தேூகர் *இலக்கணக் கொத்துரை'யுக் சங்கா ஈமச்சி 
: © Cat மி. அத ாபம். இவன னிவர் (Ex mark வாயப்புலவர் தன் இல் வருத்துயுரையம, கவஞான முனிவா ‘ae gra se மாயி 

கண்டன சண்டனம்” தொல்காப்பியன் சூத்தரலிருத்தி' *இலர்ளணை விளக்கச் 

சூமூவளி' என்ற நூல்களுஞ் செய்சனச். குழுமிய வாதினத்தைச் சார்ந்த 

வைத்தியசாத தே௫கர் குட்டிச் தொல்காப்பியம் எனப்படும் (இலக்கணவிளக் 

சம்' இயற்றினர். இவருகவி சொண்டு மாதைச்-. திருவேங்கட மன்னன் வட 

மொழியிற் (இருஷ்ணமிசான்' செய்த (பாபோத சக்திசோதயம்' என்ற காடகத் 

தைச் காப்பிய ரூபமாயமைத்தனன். இது ககைச்சவை பெரிதும் ஈண்ணிய 

தோர் வீசோ தமான ால்; மிசவும் தெளிவான செய்யுணாடையில் இயற்றப்பட 

Gora. Da ipa. 

சிவஞான முனிவர் பல அருமையான செய்யுணூல்கள் செய்தும், 

தருக்கதூல் இயற்றியும், சத்தார்த சாஸ்திரங்களுக்கு உரைவகுத்தும், இலக் 

அண தூல் புளைச்னும், அண்டனன்கள் வெவியிட்ம், மாணாக்கர் பலர்க்குத் தமி 

இறிவுறுத்இயும் விளங்க மகாவித்துவச் சிகாமணி, இவர்புகழ் பசவாத கலை 

யில்லை வடமொழியும் ஒருங்குணர்ச்சுவர்; இக்காலத்து வரலாற்று முறையிற் 

கற்ற வித்துவான்௧கள்' என்போசது வாலாற்றை ஆராய்ச்சால் இகரிஉத்சே 

amg முடியும். இவர் மாகறக்களுூட் இதந்த கச்சியப்ப முனிவர் ( கணிகைப் 

புசாணமி *விகாயகபுராணம்' மூ திலிய நால்கள் பாடித் இருத் தணிகைக். த்தப் 

பையர்க்குத் தமிழறி வுறுத்தினர். இலக்கணம் -சோமசுச்தாக். கவிராயர்
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'இசாமராதபுரஞ் சென்று ஆண்டுத் தமிழ்க் scenes urcnGari, (திருக்கமுச் 

குன்றக் கோவை' செய்தார் இவரே. 

இராமராதபுரத்திற் . சேதுகாவலர்கள் இன்றளவுச் தமிழ்மொழியை 

வளர்ப்பாராயினர். அமிர்த கவிராயர் என்பார் இரகுநாத சேதுபதியின்மீது 
(ஒரு துறைக்கோவை' பாடினர், 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் கற்பனைக்கு ஊற்று எனக் கருதப்படும் ( பிரபு 

லிங்கலிலை'யும், 6 வெங்கைக்கோவை/யும், ஈன்னெறி' முதலிய பல.ால்களும் 

செய்தனர். தருமபுரவாதீனத்தைச் சார்ச்த குமாகுருபா சுவாமிகள் (மீனாக்ஷி 

யம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 8திரெறிவிளக்கம்' முதலிய பல நூல்கள் சொற்பொரு 

ணலங்கனிய இயற்றினர். பத்திச்சுவை மிகுந்து யாவருள்ளத்தையுவ் கவர 

வல்ல தத்துவராயரது *அடங்கன் முறையும், (பாடுதுதை'யும், தாயுமானார் 

செய்த *திருப்பாடல்க'ளும் மிகவுப் கவனிக்கவேண்டியனவாம். ஏறக்குறை 

யத் தாயுமானார் காலத் திலேயே வீரமாமுனிவர் என்பவர், தொன் லூல் விளக் 

கம் என்னும் இலக்கணமும் (தேம்பாவணி'யென்னுங் காவியமும் செய்தனர். 

இனி வைணவருள் தவ்யகவி' என்றழைக்கப்படும் பிள்ளைப்பெருமா 

ளையங்கார் தோன்றிச் சொல்லின்பமும் ஒருங்கேயமைய 4அட்டப்பிரபந்தம் 

என எட்டு நூல்கள் செய்தனர். 

சைவ---எல்லப்ப நாவலர் திருவாரூர்க் கோவை, 4அருணுசலபுராணம்,” 
(அருணேக் கலம்பகம்” முதலிய சில _நால்களியற்றினர். மேலகரம் திரிகூடரா 

சப்பக் கவிராயர் *திருக்குற்றாலத் தலபுராணம்' முதலிய பல.நால்கள் செய்தனர். 

இனிப்பலர் ௮க்தாதிகளும், கலம்பகங்களும், பிள்ளைத் தமிழ்களும், 

சமலேடை வெண்பாக்களும், மாலைகளும், பதிகங்களும், ஆகப் பலப்பல நூல்கள் 
BURST a கண்டவாறு புனைந்து விட்டனர். 

2 தன்மேல் இருவாவடுதுை ற யாதீனத்தைச் சார்ர்த திரினபுரம்--மகா 

வித்துவான் - மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளே யவர்கள் தோன் றிக் கணக்கற்ற நூல்கள் 

யாத்தும் பல்லோர்க்குத் தமிழ் நூல்கள்பல பாடஞ்சொல்லியும், தனிப்பாடல் 

கள் பல பாடியும் விளங்கெர், இவர் செய்த.நூல்களுள் *திருகாகைக் காரோ 

ணப் புராணம்' பெரிதும் பயிலுன்றது. 

தமிழ்மொழியின் செய்யுணடை நூல்கள் இவ்வாருக, வசனஈடை நூல் 

களின் தோற்றத்தையும் றிது குறிப்பாம். தமிழில் வசனஈடையான து 

உரையாகரியர்களாலேயே நாலுரைகளிற் பயிலப்பட்டு வச்தது. வ௫னஈடையை 

'உரைநடை' யென்றலும் வழக்காறாகலின் உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் 
செய்யுளாயை (பெருந்தேவனார் பாரதம், *(லப்பஇிகாசம்' என்ற நூல்களிலே 
erro காணப்படுகிறது. வடமொழியிற் கத்திய காவியங்களிருத்தல் 
போலத் தமிற்மொழியின்கண்ணே வசனகாவியல்கள் காண்டலரிதாம். 

(்ரீபுராணம்) கத்தியசிர்தாமணி'” முதலிய சைன நால்களுட் ல வ௪னஈடை' 

பினவாம். இவ்வாறு சைனர்களால் 'வசனநடையில் இரண்டொரு மால்



246 வி. கோ. சூரியகாராயண சாஸ்திரியாரியற்றிய [முதற் 

செய்யப்பட்டன வேயன் றி மற்றையோர்களால் அது பெரிதும் பயிலப்படசி 

மைக்குக் காரணமென்னே? ஈன்கு புலப்படவில்லை. இனிச்சலர் இவ் வுரை 
நடையையும் ஒருவகைச் செய்யுளெனக் கருதிச் சூத்திரஞ் செய்தனர். 

பாட்டிடை வைத்த குறிப்பினாலும் 

பாவின்றெழுர்ச செவி யாலும் 

பொருளொ? புணராப் பொய்மொழி யாலும் 

பொருளொடு புணர்க்த ஈகைமொழி யானுமென் 

௮சைவகை ஈடையே ரசான்கென மொழிப.” 

என்றார் இலக்கணவிளக்கப் பாட்டியலுடையார். இனி ௮ச் சூத்இரவுரையில் 

* ஓருபாட்டின் இடையிடைகொண்்$ நிற்கும் கருத்தான் வருவன உரை 

யெனப்பமம்; என்னை ? பாட்பிறுவது றுபான்மையாகலின், அவை *தகடூர் 

யாத்திரை' போல்வன. மற்றுப் பிறபாடை விரவிவருவன வோ வெனின், 

அவற்றுள்ளும் தம்முளையாயின எண்? அடக்கும். பிறபாடைக்கு ஈண்டு 

ஆசாயச்சியின்று, பாவின்றெழுக்த செவி பாட்டின்றிச் சூத்இரத்தற்குப் 

பொருளெழுதுவன போல்வன. சூத்திரம் பாட்டெனப் படாவேர 

வெனின்? படா; பாட்கீம் உரையும் நாலுமென வேனோதினமையின். இத 
னத்போக்தது சொற்சேடியான் இற்ற சூத்திரம் உசைச்செய்யு ளென்பதாம். 
பொருளொமி புணராப் பொய்ம்மொழி பொருளின் றிப் பொய்படசத் 

தொடர்ச்னு சொல்லுவன. பொருளொடு புணா்ந் ஜீ. ஈகைமொழி பொய் 

யெனப்படாது மெய்யொபபேட்$ ஈகுத ற்கு THAT eS தொடர்கிலை. இக்ரான் 

கும் உரைச்செய்யுளென்னு கூறுவர் புலவர்” என்னார் தியாகராச தேசிகர். இவ் 
வாறு வசனஈடையும் ஒருவகைச் செய்புணடையாகப் பாவிக்கப்பட்டு வந்தால் 
அதற்குரிய தனித்தியங்கும் நிலைமையும் அற்றுக், கட்டப்பாரடைய தாஇன் றது. 

இ௫ மீகவும் பரிதபிக்கத் தக்கதோர் விஷபம். இடைக்காலத்தில் உசையாசிரி 

யர்களானன் நி ஏனையோசால் இவவசனகஈடை பெரிதும் பமிலப்படா தொழீச் 

திருந்தது. பிற்காலத்துப் போர்த விரமா முனிவர் 4வேதியரொமுக்கம், 

விவேக பூசண குருகதை' என்ற வசன நால்கள் இயத்றினர். இதத்டை 

யில் இருவாவ$துறை யானத்தாராற் பல கண்டன ரால்கள் வ௪ன நடையி 

லியற்றப்பட்மே வெளிப்போர்தன. இ. பி. 17 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்க 

முதல் தமிழில் வஎனஈடை விசேடமாய் வழங்கப்பமவதாயித்று, ௮ தன்மேல் 

இக்காலத்தில் திருததணிகைச் சரவணப் பேருமாளையர், யாழ்ப்பாணத்து நல்லார் 
| ஆறுமுக நாவலாவர்கள் முதலிய வித்துவான்௧உள் இவ்வசன நடையைப் பெறி 

அம் போற்றி ௮தன்கட் பல.தல்கள் இயற்றி வெளியிுவோசாயினர். இப்பொ 
Os அ௮ச்சயர்தாத்தின் உதவியால் காடோறும் பல வ௪ன பத்திரிகைகளும் 

வாரச் தோறும் சிலநூல்களும் வெளியாகின்றன. இவ்வாறு வெளியாகும் 

வச௪னஈடை மூல்களிற் பெரும்பாலன சாமானியஜன விருப்பத் இற்கு ஏற்று 
வைகள், இிற்சில நால்களே பண்டிதர்கள் பாராட்டத்தகுவன. . எனிலும்



ப்குதி] தமிழ்மொழியின் ' வரலாறு 947. 

ப் ஷையின் கண்ணே நூல்கள் பல வெளிப்பட்டக்கால் அவை தாந்தாம் பதிப் 
பிக்கப்பமர்தோறும் இருத்தமுற்றுப் பிறர்க்கு ஈலம்பயக்கும் ௮கலின் எவையும் 
கடியப்படுவன வல்ல, சாமானிய ஜனங்களைத் தஇருத்துவதற்குச் செய்யுள் 
நூல்களினும் வசன .நால்களே மிகவும் உபகாரமுடையனவா யிருத்தலின் 
வசன நால்களை ௮ றிவுடையோர் இலர் விசேடமாக மதிக்க் றனர். 

நூற்டரப்பு முற்றிற்று. 
oo’ 

1: பாஷையின் சீர்திருத்தம். 

பூரவை வழக்குள்ள பாஷைகளெல்லாம் ௪தா இயங்கக் கொண்டிருப்பத 
“னாலே, தங்களியக்கத்தித்குத் தக்கபடி சாகரிக நிலைக்குரிய புதிய கருத்துக் 

களை மேற்கொள்ளுமென்பது திண்ணம். புதிய கருத்துக்கள் மேற்கொள்ளப் 
பட்டால், ௮வற்றைத் தக்கவாறு குறிக்கவல்ல சொற்களுஞ் சொற்ஜனொடர்க 
ளும் பாஷையின்கண் ஏற்படுதல் இன் றியமையா ததே. 

உட்கருத்தின் வேறுபாடு வெளிச் சொல்லிற் பிரதிபலிக்கும்; ஆதலால் 
மரோபாவம் விரியுந்தோறும், புதுவிஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப் படுர்தோறும், 
சலைஞானவுண்மைகள் வெளிப்படுந் தோறும், வேற்றுகாடேகளினின்றும் புதிய 
பொருள்கள் உட்புகுந்தோறும், பாஷை விரிர்து மூதிர்ந்து சர்திருந்துதல் 
வழக்காறேயாம். 

உலகத்தின் நாகரிகநிலை முதர்ச்சிக்குத் தக்கவாறு பாஷையும் ஓத்தியம் 
இத் இருர்தி முதிர்ச்சி யடைதல் வேண்டும். ௮ங்களம் முதிரும் பாரஷையே 
செழிப்புள்ள பாஷையாம். ௮ தீன் கண்ணேயே எக்கரு தீதுக்குர் தக்கசொல் 
அகப்படும். மேற்கூறியவாறு திருந்தி முதிராத பாஷை *%பிராணதாரணப் பிர 
யத்தன”த்தில் நிலைத்துநில்லாது காலக்செமத்தில் அழிர்துப$ம். 

தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சி நாகரிக வளர்ச்சிக்குத் தக்கவாறு அமைய 
வில்லை. காகரிக வளர்ச்சயின் விரைவினும் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சி விளைவு 
குறைவுபடதலாலே இவ் விரண்டிற்கு முள்ள தூரம் மிகுந்து கொண்டே 
போன்றது. இத்.தாரம் இனிமேலும் மிகவொட்டாது தடுத்தல் வேண்டும். 
இதுகாறும் ஏற்பட்டுள்ள தாரத்தைச் றிது சிறிதாகக் குறைத்தலும் வேண் 

8ம், இவை செய்யாச்கால் தமிழ்மொழி அருகி அஃகுவதாகும். தம் தாய் 
மொழியாயெ தமிழ் ௮த்தன்மையான நிலைமையை யடையா அதனைப் போற் 
தல் தமிழ் வாணராயினார் யாவர்க்கும் உற்ற கடப்பாடன்றோ ? 

மன்பதையின் ஆக்கப் பொருளாகிய பாஷையின் கண்ணே, தனித்தனி | 
மக்கள் கருத்துக்களின் போக்குக் இயைந்தபடியெல்லாம் சொற்கள் அகப்படு 
மென்றெதிர் பார்த்தல் செவ்விதன்று, அவரவர் கஷ்டப்பட்டூச் சொற்கள் 
  

* Struggle for existence.
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படைத்தல் வேண்டும். அவை மற்றையோர் சுவைக்கும் ஏற்றன வாய்க் காணப் 
படின் உடனே மேற்கொள்ளப்பட்டுப் பாஷையிலே வழவ்குவன வாகும் அல் 
லாக்கால் ௮வைதாமே வீழ்ந்துபடும், ஒருமுறை ஒருகருத்து வெளிப்பட்டு 
விட்டதாயின், அப்புறம் கஷ்டமில்லை, முன்னசேயுள்ள சொற்களை, உருவத் 

தத் சிறிதளவு திரித்தாதல் சிறிதளவு குறைத்தாதல் புத துருவம் படைத்தாதல் 
மாற்றித் தங்கருத்துக்களை நாகரிகநிலை முதிர்ந்த மக்கள் வெளிப்படுத்தியே 
விவொர்கள், 

தமிழ்மொழியிலோ யார் என்ன செய்தபோதிலும் கேள்விமுறை யில்லை, 

அவரவர் தத்தமக்குத் தோன்றியவாறும் வாய்க்குவர்தன as sour wird எழுது 

கன்றனர். இவ்வாறு செல்லவிடுதலுவ் கேடே. தமிழிலக்கணமுடையார் cpp 

புகுந்து இதனைச் சிறிது ௮டக்யொளலும் வேண்டும். இக்காலச்இற் பண்டிதர் 

தமிழும் பாமரர் தமிமும் மிகவும் வேறுப$ன்றன ; இருவேறு பாஷைக 

ளெனத் தோன்ற.ன்றன. இல்விசண்டற்கும் வேறுபாடூ மிகுச்து கொண்டே 
போமாயின், பண்டிதர் தமிழ் வடமொழியைப் போலப் பேச்சு வழக்கற்று 

ஏட்வெழக்காய் எட்டில் நின்றுவிடும்; மற்றுப் பாமசர் கமிஜோ, செலுக்கு 

மலைபானற்கள் போல ஒரு வழிீமொழியாய் ௮மைக்துவிசம், 

ஆதலின் தமிழ்மொழி யிவ்வாறு பிரிந்து hes வழிமொழிகட்ரு இடஞ் 
செய்துகொண்டு ஒரு நில்ப்பாடெய்தஇப் பயிற்கன் றி, ஆரியம்போற் பரவை 

வழக்கு அழிர்கொழிர்து போதல் விரும்பாத தமிழ்மக்கள் தமது அருமை 
யான பாஷையை வேண்டியவளவு சர்திருத்திக்கொள்ள இன்னே புகுதல் 
வேண்மம். இன்னுல் காலக்தாழ்க்கலாகாலு. 

அப்படியானால் தமிழ்மொழி யுடனே மேற்கொள்ள வேண்டிய சர்இருத் 

தங்கள் யாவை? பண்டிதராயினார் இரிசொற்கள் பலவழங்கயும், அருகிய 
சொல்லுருவங்களை யுபயோடத்தும், செய்யுட்களிலும் ௮ருவெரும் அள 

பெடைகளைத் தொடுத்தும், விரிக்கவேண்டி௰ வேத்றுமை புருபுகளைத் தொகுத் 
தும், சாமானிய ஜனஸ்கள் மருண்டு ஒதுங்இச் செல்லக் தக்கவாறு: எழுதும் 

வழக்கக்தை நிறுத்திவிடல் வேண்டும். ; 

ஒருவரும் ஒன்றை யெழுதி அசனைத் தாமே படிக்க வேண்டுபென்று 
வைத்்௫க்கொள்ள மாட்டார். எழுதுவோரும் படிப்போரும் ஒருவரா யிருத் 
தலரின. ஆதலின் ஒருவர் ஒன்றெழுதினால் அதனைப் பிறரெல்லாம். படித் 
Shia கொள்ளவேண்டு மென்ற கோக்கத்தோ ?ட எழுனகின்ரு ராதல்வேண் 
Ci. அச்நேரக்கமே அவர்க்குப் புகழும் பொருளும் தரவல்ல. ஆகவே 
பிறரல்லாம் படி.த்துணர்ந்து கொள்ளத்தக்க தெளிவான உடையிலெழுதுவதே 

யாவரும் மேற்கொள்ளத் தக்கது. அத்தன்மையான தெளிவு ஈனடைக்குச் திரி 
சொற்கள் வேண்டாம்; இயற் சொற்களே போஜும் ; தப்பித்தவறி யிரண் 
டொன்று வழக்க விட்டாலும் பாதகமில்லை. இதுபோலவே பூர்வாகிரியர்ச 
ஞடைய நூல்களிற் காணப்பட்டு இக்காலத்தில் அருப்போன சொல்றது
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ருவங்களைக் சப்பிக் கொணர்ந்து வழங்குதலும் கேரிதன்று, இவற்றாற்: 

பொருள் மயக்கம் உண்டாகின் நதேயன்றி வேறில்லை. பிறரை மயங்க வைக்க, 

வேண்டுமென்பது ஒருவருக்கும் கோக்கமா யிருக்கலாகா௫ு. ௮ நோக்கமா 

யிரு்தாற் பொருளில் தெளிவு எப்படி யேற்ப$ம்? ஏற்படவே படாது. உதா 

ரணமாக, *அவன் இங்கே தங்கியிருந்து மறுகாட் போனான்' என்ற வாக்க 

பத்தை; (அன்னோன் ஈண்டை இறுத் இருக்குபு பிற்றை ஞான்றை யேன்” 

என்றெழுதினாற் சாமானிய ஜனங்கள் ௮றிக்து கொள்ளுவார்களா? ஒருகாளும் 

அறிர்து கொள்ள மாட்டார்கள். ஒருவேளை செய்யுளெழுதுவதா யிருந்தால் 

மாப்பு நேர்மை கருதி இரண்டோர் அருவ சொல்லுருவங்களை apie sue 
௮ஃது இழுக்கில்லை. 

இவைபோலவேயாம் வீணாக ௮ளபெடைகளை வழங்குதலும். அள 

பெடைகள் யாப்பு கேர்மைக்காகவே வகுக்கப்பட்டன. வசன ஈடையில் யாப்பு 

கேர்மையேது? இல்லை. அனாற் பண்டிதசெழுஅம் வ௪ன௩டை செய்யுண 

டையை யொட்டியே நடத்தலால் அவர் ஓசை யின்பங் கருதி வழங்குவாசாயி 

னர், இவ்வளபெடை வழக்கும் நீங்கவேண்டும், பொருளில்தெளிவு ௧௬ இனால். 

.... இவ்வாறே, வேற்றுமை யுருபுகளும் பிறவும் வாக்யெங்களில் விரிர்தரா 

விட்டால், ௮வ்வாக்வயெங்கள் நெருங்கிச் செறிந்து கருதிய பொருளை ஆழ்த்தி 

வீின்றது. இத்தன்மையான ரநால்களைப் படித்துப் பொருள் காணவந்த 

வர், அவற்றின் கண்ணே அழைச்து மூழ்கிப் பொருள் காண்பரென்பதென்ன 

நிச்சயம்? சாதாரணமாகச் சனங்கள் மேலே முதல் கோக்கத்திலேயே பொருள் 

தெரியாவிட்டால் அதற்காகக் கஷ்டப்படுகிறதில்லை, 

ஆதலால், யாம் மேற்கூறியவாறு, காலத்தினருமை கருதியும், யாவருக் 

கும் பொருள் விளங்கவேண்டு மென்பது கருதியும் தமிழ்ப் பண்டிதர்களும், 

புலவர்களும், வித்துவான்களும், காவலர்களும் முதலிய யாவரும், தெளிவான 

தமிழ் ஈடையைக் கைப்பற்றி, ௮ர்கடையிலேயே நூல்கள் எழுதுவார்களாக. 

பண்டிதர்கள் தமது நடைத் தெளிவினாற் பெரிதும் சாமானிய சனங்களைத் 

திருத்தி ஈல்வழிப்படுத்தலாம். சாமானிய சனங்களும் ௮இக கஷ்டஉமில்லாமல் 

எளிதில் இருர்துவர். இருவர்க்கும் உள்ள வொற்றுமை யேற்படூம். இருவ 

கும் ஓத்தியங்குவர். பண்டிதர் _நால்கள் சா மானிய மக்களால் ஆதரிக்கப்டடும், 

அவ்வாறு ஆதரிக்கப்பிமேற் பண்டி தர்கட்குக் குறைவேயில்லை. 

இவ்விஷபத்தில் ' ஆங்கலவாணரைப் பார்த்து சாம் பொருமைப் படுதல் 

வேண்டும். 
ட தம்மினுங் 

கற்றாரை கோக்கக் கருத்தழிக கற்றதெலாம் 

எற்றே யிவர்க்குரா மென்று * 

இன்ன்றடடி- ஆங்லெ நால் வாணரைப் பார்த்தாவது தமிழ் வாணரும் சாமானிய 

32
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ச்னங்களை யொட்டிச் சென்று அவர்களைக் கைவிடாது பற்றிக்கொண்டு 

இருத்தி, அவர்களையும் மஇழ்வித்துத் தாழும் மடழ்வார்களாக, 

8 தாமின் புறுவ தூலகன் ப றக்கண்டு 

காமுறுவர் கற்றறிர் தார்” 

என்ற திருவள்ளுவனார் வாக்கு ஒருபொழுதும் மறக்கற் பாலதன்று. 

்.... இனித் தமிழ்ப் புலவர்கள் சாம் எழுதும் நால்களிழ் சந்தி சேர்த்தே 

எழுதுகின்றனர். சந்இசேர்த் தெழுதுதலே தமிழிலக்கண மாபாயினும் வசன 

கடையிலும் அவ்வாறு எழுதல் வேண்டுமென்ற நியமமில்லை. முற்காலத்தே 

ஏற்பட்ட உரை நூல்களிலும், முற்றுஞ் சர் திசேர்த்தெழுதியிருக்கக் காணோம் 

இக்காலத்திலும் பண்டிதர் பலர் லேவிடங்களிற் சந்திசேர்த்தும் லெ விட& 

களிற் சந்தி சேராமலும் எழுஇவருன்றனர். ஆதலின் கடின சந்திகளை எப் 

பொழுதும் பிரித்தெழுதுக. பொருள் மயக்கமாவது, பொருள் வேறுபாடா 

வது உண்டாக்க வல்ல சந்இகளைச் சேராமற் பிரித்தே எழுதுக. சர்தி 

சேராமையாற் பொருள் கெவேதாயிருக்தால் ௮வ்விடத்திற் சந்திசேர்த் தெழு 

அக. எளிய சந்திகளைச் சேர்கனும் சேராவிடினும் ஒன்றுதான். எளிய 

சநீதிகளைச் சேர்ப்பகனாற் சாமானிய சனங்களுக்குப் படிப்பதிற் கஷ்டப்பட 

வேண்டியதொன்றமில்லை. ஈன்ற, இவ்விதகளெல்லாம் வசனஈடையில் அறு 

சரிக்கத் தகுவனவாகும் ; மற்றுர் தமிழ்ச் செய்யுணடையிலும் இவை தழுவத் 

தீக்கனவோ ? இது சறிது.வாதம் விளைக்கக் சக்ககோர் விஷயம். செய்யுளின் 

கண் இவை மேற்கொள்ளப்ப$மேல், செய்யுளை ஐசைடூட்டி இசையறுத்துப் 

படிக்கும்போது இடர்ப்பாட காணப்பூம். அதலாற் சர் இசேர்த்து இசை 
ஈலங்கெடாமல் ஒரு பாடர்தர்த பின்னர் சச்இபிரித்துப் பிறிதொரு பாடம் 

அ௮.கனடியில் தருதல் வேண்டம். 

ஆகவே சர்திபிரித் தெழுதும் விவயத்தில் எவ்வளவு மட்டில் Qe 

பாடின்றி மேற்கொள்ளலாமோ அவ்வளவையும் மேற்கொள்ளவே வேண்டும். 

இதன் கண்ணே தமிழ்வாணர் காலம் போக்கற்க. 

இனி ஆங்லெம் முதலிய பிறபாஷைகளிலே மிகவும் பிரயோசன மூள்ள 

தாகக் காணப்பேன்ற (குறியிட்டி லக்கணம்' சமிழின் கண் முழுவதுந் தழு 

விக்கொள்ளப்படல் வேண்டம். அதனாற் பொருட்டெளிவும் விரைவுணர்ச்சி 

யும் உண்டாடின்றன. இவை காரணமாகப் படித்தாலுக்குப் படித்த நாலின் 

கண் ஆர்வழுமுண்டாகின்றது. இக்குறியிட் டிலக்கணமெல்லார் தமிழ் வசன 

நடை கைவந்த வல்லாளசாகிய ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆற முககாவலரவர்களானே முன்னே 

மேற்கொண்டு வழங்கப்பட்ட. இதனை வசன நடையின்கண் ஆகேபிப்பர் 

ரெவருமில்லை. செய்யுணடையிலேதான் உள்ள வம்பெல்லாம். இதனைச் செய் 

யுணடையில் ஒருவாறு மேற்கொள்ளலா மென்று துணிந்து புகுந்தாலும் 

குற்றியலுகாம்போல்வன வருமிடத்து இடர்ப்பாடு காண வேண்டியதா et 
றது. அதனையும் ஒருவகைத் தலைக்குறியாற் கனம்பொருந்இய ' ஜி, யூ, பேஙி
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பையர் அவர்களும், உடுக்குறியாற் காலஞ்சென்ற இிருவனச்தைச் சுந்தரம் 
பிள்ளையவர்களும் விலக்கக் கொண்டனர். 

இனி, உள்ளவாறே உற்றுநோக்குமிடத்துக் குறியிட் டிலக்கணத்தைப் 

பற்றி ஆக்ஷேபித்தற்குத் தக்க-நியாயங்களுமில்லை. ஆக்ஷேபிக்கு மியல்புடையா 
கும் ஆச்ஷேபிக்க வில்லை. ஆகலின் அது விரைவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு 
முற்றிலும் பயிலப்படும் என்பதிற் சந்தேகமில்லை. அதனால் தமிழிற்கு விசேஷ 

ஈன்மைகள் விளையுமென்பதினுச் தடையில்லை. 

தமிழ்மக்கள் ஆங்கலரோடு நாடொறும் ஊடாடுபவராயினர். ஆங்லெர் 

ஆள்வோரும் தமிழர் ஆளப்படுவோருமா யிருக்இன்றனர். 

₹ அரைசருங் குடிகளு மம்ம வேறலர் 

'உரைசெயி னுயிருலா மூடல மாவரால்'' 

என்று யாம் பிறிதோரிடத்திற் கூறியாங்கு இருவரும் ஒத்தே இயங்குதல் 
வேண்டும், இவ்வாறு இருவரும் ஒத்தியங்கு மிடத்துத் தமிழ்ச் சொற்கள் 

ஆங்லெபாஷையிற் புகுதலும், ஆல்லெச் சொற்கள் தமிழ்ப்பாஷையிற் புகுதலும் 
இயற்கையே, இதனைத் தூக்க முடியாது ; தடுக்கப் புகுதலும் தக்கதன்றாம் ; 
அவ்வாறு தடுக்கப் புகினும் ௮து வீண்முயற்யோய் முடியுமேயன் றி வேறில்லை. 
ஏறக்குறைய ஆங்கில அரசாட்சி வந்து ஜம்பதறுபது வருவமாகிறதற்குட் 
கணக்கற்ற ஆங்லெச் சொற்கள் பரவைவழக்குத் தமிழிலே புகுர்துவிட்டன. 
கரொமவா௫ிகளும் பிறர் தம்மை காகரிகமக்களாகக் கருதல்வேண்டி. ஆங்லெச் 
சொற்களைத் தம் பேச்சலே ஆவலோடு வழங்குகின்றனர். இவ்வாறு பேச்சுத் 
தமிழ் அளவிறந்த அங்லெச் சொற்களை மேற்கொண்டும், ஏட்டுத்தமிழ் 
அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளப் பின்னிேன்றது. எனினும், (௪தேசமி Sven’ 

போன்ற பத்திரிகைகள் ஆங்லெச் சொற்கள் சிலவற்றைத் தமிழின் சண் 
ஏற்றப் புகுந்தன. மதுரைப் புதுத்தமிழ்ச் சங்க'த்தாரும் சற்லெ ஆம்லெச் 
சொற்களை மேற்கோடல் இன்றிபமையாதெனக் கண்டனர்; காண்டலும் மேற் 
கொண்டனர். அவர் செயல் மிகவும் கேரிதே. 

ஆங்கில வாணர் ௪கல சாஸ்திரங்களிலும் வல் ஓகராய், யாங்குச் சென்ற 
போதி ௮ம் ஆங்குள்ள அரிய விஷயங்களை மஇத்து மேற்கொள்வதனொடு நில் 
லாமல், ஆங்குள்ளார் பயிலும் பாஷைச் சொற்களையும் மேற்கொள்கன் றனர், 
ஆதலானன்றே அவர்கள் லெளகிகஞானம் விரிஈ்து, வாழ்க்கை நியமங்களை 

ஈன்குணர்ச்து, ஊக்கள் குன்றாது பல காடுகளை வென்று நாகரிக நிலையில் யாவ 
யினும் மிகவும் உயர்ர்தோசென மதிக்கப்படுகின் றனர். 

ஆங்லெரைப்போலத் தமிழ் மக்களும் நாகரிக நிலையில் உயரவேண்டின் 
ஆங்கென் கற்று ௮வர்களஅ சாஸ்திர ரகயெங்களை அறிர்அகொள்ளவேண்டும். 
அங்கனங் கற்றுக்கொண்டோரிற் சிலர் ௮வ்வரிய உண்மைகளைத் தம்முடைய 
தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியில் வெளியிடுதற்குரிய ஆற்றலிலராய்த் தம்ம 
வர்க்குப் பயன்படாது வாணாள் விணாள் கழிக்வ்றனர். இப்பொழுதுதான்
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சிலர் தமிழ் மொழியைக் கண்விழித்துப் பார்ப்பாராயினர். அகேகர் அகில 

தூல்களை மொழிபெயர்க்கப் புருர்தனர், இவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பு வகை 

யால் ஆங்லெக் கருத்துக்கள் தமிழின்சண் எவ்வளவு புகினும்சரலமே, இம் 

மொழிபெயர்ப்பு வகை ஒன்று போதாது; இன்னும் வேறுவகைகளும் வேண் 

டும். தமிழ்ப் பகுதிகளினின்று புஅச்சொற்கள் படைத்துக் கருச்சை வெளிப் 

படுத்தலாம். உள்ள சொற்களைத் இரித்தும் ல புதுக்கருத் தற்கு இடஞ்செய்ய 

லாம். இலர் ஆங்லெக் கருத்துக்களுக்கு ஏந்தசொற்கள் த்பிழ் மொழியித் 

கரண்டல் அரிதாயின், வடசொற்களின் குலமாக அவற்றைத் தமிழில் வெளி 

யிமிகின் தனர். இவ்வளவு தூரஞ்.சுற்றுவானேன்? தலை சுற்றித்தான் மூக்கைத் 

தொடல் வேண்டுமோ? சேசே மூக்கைத் தொடல்கூடாதோ? ஆங்கிலச் சொற் 

களையும் (திசைச் சொறிகளாக மேற்கொண்டாலென்னை? மேத்கும் ஒரு இசை 

யன்னோ P 

(“செந்தமிழ் நிலஞ்சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் 

grubs திரண்டினிம் றமிஜொழி நிலத்தினுர் 
தீல்குறிப் பிவே இிசைச்சொ லென்ப,” 

என்ற சூத்திர விதியின்கண் ஆங்லெகாட அடங்கலில்லையே யென்று வரதித்த 

அம் ஒக்குமோ? அல்கிலமொமி இசைச்சொற்குமிய நிலங்களிலும் வடசொற் 

குரிய நிலச்களிலும் பயிலப்பவேதேயன் Ne செத்தமிழ்க்குரிய கிலத்திலும் பயி 

லப்பட்டு வருதலால், அங்கிலச் சொற்களைத் தசைச்சொற்களென மேற்கொள் 

ளுவதிலே யாது தடையோ? இவ்வாறு செய்தலே அறிவுடையோர் செய 

லாம். இதனைப் பேசறிவாள.ராயினர் பிற பசவை வழக்குள்ள பாஷைசவின் 

சரித்திரக்சளோம் ஒப்பிட்டுச் சீர்தாக்சச் செவ்வனே யரசரரய்கிது உண்மை 

யென்ச் எண்டு காலர் தாழ்த்தலின்றி யுடனே மேற்கொண்டு தமிழ்ப் பாஷை 

மூதிர்ந்து நாகரிக நிலையி லுயர்ந்து முன் அக்கு வருமாறு செய்வாராக, 

| பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

வழுவல கால வகையி னானே"' 

என்ற பவணர்திழுனிவர் கூற்று அறிவுடையோர் அ௮னைவருஞ் திந்தக்கற் 

பாலது. இவ்வளவு ௪வா $ீனமுள்ள தமிழ்ப் பாஷைக்கு மேற்கூறியா.ல்கு செய் 

வதற்குத் குடையென்ன ? ஒருதடையுமில்லை. பழையன சழிதலும் புதியன 

புகுதலுமாகிய இவ்விரண்மிம் பாஷை யியக்கத்திற்குரிய இரண்டு கால்களென 

மதிக்கப்பகின்றன. இவ்வுண்மையை யுய்க்துணர்த்து தமிழ்ப் பாஷையின் 

கட் செய்யவேண்டிய சர்திருத்தங்களையடனே மேத்கொள்ளுதல் தமிழ்மக்கள் 

கடனாம். 

பாஷைமின் சீர்திருத்தம் முற்றிற்று. 

 



2. முடிவுரை. 

இ௫காறும் ஒன்பது உபங்கியாஸங்களிலும் யால் கூறி வர்த விஷபங்களைத் 

தவிர்த்து அவ் வுபந்நியாசத் தலைப் பெயர்களொடு பொருச்தாது, எஞ்சிய 

சில: விஷயங்களைப்பற்றி. இவ் வுபர்கியாசத்திற் கூறித் தமிழ்மொழியின் வர 

லாத்றிற்கும் ஓராற்றான் முடிவுரை கூறுவாம். 

யாங் கூறும் இம்முடிவுரை (தமிழ்மொழியின் வரலாறு! என்றவிர் 

நூலிற்கே யன்றித் தமிழ்மொழியின் வரலாற்றிற்கன்றெனவுணர்க. தமிழ் 

மொழி வளர்ந்து முதிர்ர்துசொண்டே செல்லும் பாஷையாம். ஆதலால் இச் 

நாலும் முடிந்த நாலன்றென்பது தேற்றம். இது தமிழ்மொழியின் வளர்ச் 

சிக்கேற்ப வள.£வேண்வேது. 

இக்காலத்தில் ஆங்கில பாஷைகற்ற தமிழ்மக்களிற் பலர் தமது தாய் 

மொழியாகய தமிழைப் படிக்கவேண்வேது ஆவ௫யமன்றென்றும், தமக்கு 

வேண்டி'ய விஷயங்கள் யாவும் ஆங்லெத்திலேயே அ௮கப்படஇின்றன வென்றும் 

பலதிறப்படக் கூறுவர். ௮வர் ஆங்கில மொழிச் சிறப்புமட்டிற் கூறியமைவதே 

நன்றாகுமன்றித் தமிழ்கற்கவேண்டிய தவசியமன்று என்பது அறியாமையொடு 

கூடிய துணிர்துரையாம். இது சுதேசாபிமானமும் சுபாஷாபிமானமு மற்றவர் 

கூற்றாம். இவ்விரண்டும் மிக்க ஆங்கலெர் இவ்விரண்டும் அற்றவர்களை எவ்வாறு 

மதிப்பாரோ? ஆங்லெம் முதலிய பிறபாஷைக்குரியசாய் ௮ப்பாவைகள் வல் 

அஈரசெல்லாம் தமிழ்மொழியின்மீ தார்வமூடையராய்த் தமிழைக் கற்றும் 

தமிழ் நூல்களைத் தங்கள் பாலைகளில் மொழிபெயர்த்துங் கொள்ளுதலை உற்று 

கோக்க யாதல் தமிழ்க் கல்வி அவசயமன்று என்பார்க்குப் புத்திவாட்டும். 

- பாஷையறிவு பிறிதொரு பயனுக்குக் கருவியாகுமே யன்றி, ௮து தானே 

பயனாகாது, பாவையறிவே பயனெனக் கருதி அதன்சண் இன்பங் காண்பாரு 

முளர். சபைகளிலாவது சம்பாவணைகளிலாவது சாதரியமாகப் பேசுவோர் 

பாவையறிவுடையசே யன்றிச் சாஸ்திரக் .கல்வியுடையாரல்லர். சாஸ்திரக் 

கல்வியுடையார் எங்கே போனாலுச் தங்கள் கடையை விரிக்கப் புகுவாசேயன் றி 

வேறன்று. சாஸ்திரக் கல்வியுடையார்க்குப் பாஷையறிவும் இன்றியமை 

யாததே. தங்கள் கருத்துக்களால் உலகமனைத்இனும் இன்பவுணர்ச்சி யெழுப்ப 

வல்ல ஈல்லிசைப் புலவர்கள் செய்த பாழுறைகளைப் படித்தலானுண்டாகும் 

பயன் அளவிடற் பாலதன்று ; மக்கவிடத்இல் அடங்கிக் கிடக்கும் மகோ 

விகாரங்களை எழுப்பிச் சுவைபயக்கும். ' 

இனி யிது நிற்க. தமிழ்சாட்டில் ஆங்கில வாசாட்டு யேற்பட்ட பின் 

னர்த் தாய்மொழியாய தமிழை அதன்வழி மொழிகளாயெ தெலுங்கு சன் 

கட மலையாளதளுவங்களோடு அடக்க :உண்ணாட்டுமொழிகள்' என வகைப் 

படுத்தனர் லர். தனிமொழி யொன்றை ௮தன் வழிமொழிகளோடு வகைப் 

படுத்தலாமோ? ௮து மூன்னதனை இழிவு படுத்த தாகாதோ? ஆரியமொழி
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களுள் தலைகின்ற வடமொழியை ௮ தன் பாகதங்களோடு ஒருங்குவைத்து எண் 

ars துணியாமையபோலத் தமிழ் மொழியையும் அதன் வழிமொழிகளோடு 
ஒருங்குவைத்தெண்ணத் அணியாதிருத்தலே ௮மைவுடைத்தாம். இவ்வாருக 
வும் ஈமது சென்னைச் சர்வகலாசாஃயார் மேற்கூறியாங்கு, தமிழை இழிவு 

படுத்தி வகுத்தபோ2த, தமிழசாயினார் முற்புகுச்.து அவ்வாறு வகைப்படுத்தல் 

சாலாதென மறுத்திருக்கவேண்டும். ௮ப்போஜத்தெல்லாம்- வாய்வாளாை 

மேற்கொண்டிருந்துவிட்டனர் தமிழ்மொழியாளர். 

வடமொழி, இலத்தின், இரீக்கு முதலியன போலத் தமிழ் மொழியும் 

உயர்தனிச் செம்மொழி' யாமாறு சிறிது காட்டவோம். தான் வழங்கும் சாட் 

டின்சணுள்ள பலமொழிகட்குர் தலைமையும் அவற்றிலும் மிக்களே் தகவுடை 
மையுமுள்ள மொழீயே *உயர்மொழி', இவ்விலக்கணத்தான் ஆராயுமிடத்து 

தமிழ், தெலுங்கு முதலியவத்றிற் கெல்லார் தலைமையும் அவற்றினும் மிக்க 

மேதகவும் உடைமையால் தானும் உயர்மொழியே யென்க. தான் வழக்கும் 

நாட்டிற்பயிலும் மற்றைய மொழிகளின் உதவியின்றித் தனித்து இயஸ்கவல்ல 
ஆற்றல் சான்றே (தனி மொழி' என்னப்படும். தான் பிறமொழிீகட்குச் செய் 
யும் உதவி மிகுந்தும் ௮வை தனக்குச் செய்யும் உதவி குறைந்தும் இருத்தலே 
வழக்காறு, தமிழ்மொழியி னுதவி களையப்ப்டின், தெலுங்கு முதலியன 
இயங்குத லொல்லா ; மற்றுத் தமிழ்மொழி அ௮வற்றினுதவி யில்லாமலே சிறிது 
மீடர்ப்பதெலின்றித் தனித்து இனிமையின் இயங்கவல்லது. இஃது இச்திய 
தாற்புலவர்கள் பலர்க்கும் ஒப்பமுடிர்தனு, ஆதலின் தமிழ் தனிமொழியே 

பென்க. இனிச் செம்மொழியாவது யாது? 

திருந்திய பண்புஞ் சீர்த்த நாகரிகமும், பொருந்திய தூய்மொழி புகல் 
(செம்மொழி யாம் என்பது இலக்கணம். இம்மொழி நாலிலக்கணம் தமிழ் 
மொழியின் கண்ணும் அமைர்திருத்தல் தேற்றம். என்னை? இடர்ப்பட்ட 
சொன் முடிபுகளும் பொருண் முடிபுகளுமின்றிச் சொற்றான் கருதிய பொரு 
ளைக் கேட்டான் தெள்ளிதி னுணரவல்லதாய்ப் பழையன கழிந்து புதியன 
புகுந்து திருத்தமெப்தி நிற்றலே திருர்திய பண்பெனப்படுவது. இ. தமிழ் 
மொழியின்கீண் தேற்றும் ௮மைக்திருத்தல் காண்க. சாட்டின் நாகரிக முதிர்ச் 
சிக் கேற்பச் சொற்களும் ஏற்பட்டுப் பாஷைக்கும் நாகரிக நலம் விளைத்தல் 
வேண்டும். ௮வ்வாறு சொற்க ளேற்பூமிடத்2ப் பிறபாஷைச் சொற்களன் 
றித் தன்சொற்களே மிகுதல்வேண்டும். இவையும் உயர் தனித் தமிழ்மொழிக் 
குப் பொருந்துவனவாம். ஆகவே தமிழ் தூய்மொழியுமாம், எனவே தமிழ் 
செம்மொழி யென்பது தண்ணம். இத பற்றி யன்றே தொன்று தொட்டுத் 
தமிற்மொழி *செர்தமிழ்' என ஈல்லிசைப் புலவரால் ஈவின்ஜேதப் பெறுவதா 
யிற்று, ஆகவே தென்னட்டின்கட் கிறந்தொளிரா கின்ற அமிழ்தினுமினிய 
தமிழ்மொழி எவ்வாற்றான் ஆராய்ந்த வழியும் உயர்தனிச் செம்மொழி'யே 
யாம் என்பது நிச்சயம். இவ்வள வுயர்வுஞ் இறப்பும் வாய்ர்த ௮ருமைத் தமிழி
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மொழியை உண்ணுட்டூப் புன்மொழிகளோ டொருங் கெண்ணுதல் தவிர்ச் து, 

வடகாட்டுயர் தனிச்செம்மொழி சம்ஸ்கருதமெனக் கொண்டாற் போலத், 

தென்னாட்டயர் தனிச்செம்மொழி தமிழெனக் சொண்டு: புகுகலே ஏற்புடைத் 
தாம், | 

பல்லாண்டுகளின் முன்னர்ச் சென்னைமா ஈகநீமல, அங்கெ வரசரட்சி 

யின் பயனாக, *பள்ளிக்கூடப்பாட ாற்சபை' என்ப தொன் நேற்பட்டுப் பல 

ஈற்னொழில்கள் செய்து வாராநின்றது, இச்சபையார் பள்ளிக்கூடத்திற் கல்வி 

பயிலும் சிறுவர்களின் அறிவு வளர்ச்சக்கேந்த பாடநூல்கள் அமைத்தனர்; 

அவ்வளவில் நில்லாது அவர்கள் சம்ஸ்ருத சாடகக் கதைகளையும் ஆங்லை 

காடகக் கதைகளையும் தெளிவான தமிழ் வ௫ன ஈடையிலெழுதி வெளியிட்ட 

னர்; $ஜு விகோதகி' என்றதோர் அருமையான தமீழ்ப் பத்திரிகையை மாதச் 

தோறும் பிரசுரித்து ஏறக்குறைய இருபத்திரண்டு வருஷகாலம் ஈடாத் இனர், 

யாது காணத்தினுலோ அதுகின்றுபட்டன ? அப்பத்திரிகை நின்று பட் 

டமை தமிழர்கள துரதிர்ஷ்டமே யென்னலாம். மேத்கூறியவாறு ஈற்ரொழில் 

புரிகீது வர்க அச்சபையானது இப்போது இல்லாண்ேகளாக இருக்குமிடந் 

தெரியாதவாறு.தூங்கிக் சொண்டிருக்கன்றது. இன்லும் உயிருடனிருக்கின்ற 

தென வெண்ணுதற்கு இடனுண்டு, ஏனெனில், இச்சபையார் இற்லை சமயல் 

களில் தமிழீன்சண் வெளிப்படும் ஈல்ல நால்கள் சிலவற்றி ற்கு நேர்த்த பதஇப்புச் 

செலவுகருதி ௮வ்வச் தரலாசிரியர்கட்குப் பொருளுதவி செய்கின்றனர். இச் 

சபைமீட்டர் தலைக்கம்பி முன்போல அக்கழுற்றுப் பல ஈற்ரொழில்கள் புரியி 

லும் புகியலாம். இது அயிலொழிீர் தெழுக. 

இவ்வாறு பள்ளிக்கூடப் பாடதநாந் சபை துயில்வது கண்டு ஈன்மக்கள் 

சிலர் முற்புகுந்து, தமிழ் தெலுங்கு மலையாள கன்ன௨ அளுவங்களாகிய 

அனைத்தையும் போற்றுவேமென எழுத்து திராவிட பாஷா ௪ங்கம்' என்னும் 

பெயர் புளைர்து கொண்டி சின்னாள் உழைத்தனர். இவர்கள் சில ஆங்கில சாஸ் 

திரச் சொற்களை மேற்கூறிய பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்து அச்சிட்டு வெளி 

யிட்டனர். அதன்மேல் ஐயிற்பெருச் தேவி இச்சக்சத்தையும் பற்றிக்கொண் 

Lover, ஆகவ சென்னைக் திராவிட பாஷா சங்கமும் தூங்குவதாமித்று, 

இஃ என்று எழுமோ ? அதியேம். இதுவும் விரைவினெழமுக, — 

இனிச் சரித்து சம்பக்தமாகவும் புராண சம்பந்தமாகவும் தமிழ் 

மொழியின் சம்பர்தமாகவும் மிசப்பேர்படைச் தொளிரும் மதுரைமா safle 

கண்ணே புஇதாகத் (தமிழ்ச் சங்கம் ஒன்று. தாபிக்சப்பட்டு நடந்து வரு 

ன்றது. அதற்கு அங்கமாகப் * பாண்டியன் புத்தகசாலை 'யும் * சேதுபதி 

செந்தமிழ்க் கலாசாலையும் ஏற்படுத்தப் பட்டுள. முன்னதன்கட்பல ௮ 
மையான ஏட்டுப் பிரதிகள் சேமித்து யாவருஞ் சென்றுபார்க்கும்படி, வைக் 

கப்பட்ளெ ; அச்சான நூல்களுள்ளும் ௮ரேசு மிருக்ன்றன. பின்னதன் 

ஈட் கல்வி பயிலும் மாணாக்கர் பலர், நூல்களும் தடையு  முணவும்
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சங்கத்தாருகவ, அவற்றைப் பெற்றுப் படிக்இன்றனர். இச்சங்கத்திற்கு 

அவயவிகளாக கூறக்குவதய ஜஐம்பதின்மர் புலவர் இருக்கின்றனர். . இவர் 

களெல்லாம் வருஷம் ஒருமுறை கூடுஇன்றனர் ; கூடித் தமிழ்மொழி 

மூன்னுக்கு வருதற்குரிய யோசனைகள் செய்சன்றனர். சங்கஜ்இற்கெனத் , 
தனியே ஓர் அச்சியற்இர சாலை ஏற்படுத்தப்பட்ளேது. அதன் நூலமாகப் பல 

அரிய தமிழ் நால்சளேச் சன்சச்தாம் அச்டப் போகின்றனர்; *0செக்சமிழ்' 

என்னுந் தலைப்பெயரிட்டு ஒரு மாதாந்தத் தமிழ்ப் பத்திரிகை ஈடாத்தி வரு 

கின்றனர். ௮.சன் கண்ணே பல அ௮ருனமயான விவயம்கள் வெளிப்படுகின் றன . 

சங்கத்தார் ஆங்லெக் சலாசாலைகளிற் கற்கும் மாணாக்கர்க்குத் தமிழில் ஆர்வ 

முண்டாதல் வேண்டிப் பணப்பரிசிலும் யோக்கியதா பத்தாயம் வைத்துப் 

பரீட்சைகளேற்படுத்து விருக்கன்றனர். இவ்வாறு ஈல் வழிகவில் உழைத்து 

வரும் இம்மதுைத் தமிழ்ச்சங்கம் நீடூழி நின்று உலவுவதாக. . 

ஆனவ்லைக் கலாசாலைகளை யொட்டி. ஆங்காங்குத் தமிழ்ச் சங்கங்கள் பல 

். தாபிக்கப் பட்டு நடைபெறஇன்றன. உதாரணமாகள் சென்னைச் இறிஸ்தவ 
கலாசாலைவயைச் சார்ந்து *இராவிட பாஷாபி வர்த்தநி சங்கம் என்பதும், 

சென்னை இராசதானிக் கலாசாலையைச்சார்ந்து தமிழ்ச் சங்கம் என்பதும் 

நடைபெறுகின்றன. எனவே ஆங்லை வரசாட்ி தமிழ்மொழியின் apRieks 

குப் பல்லாற்முனும் உதவிசெய்து வருன்றதென்பது யாவருருணர்ர்த விஷ 

யம்; மேற்கூறியவாறு பல சங்கங்கள் சேர்வதற்குக் கைகொடுத்தும் கடைக் 

கணித்தும் பரிக்ஷைப் பாட நூல்களுள் சமிழ் நூல்கள் பலவற்றை யேற்படுச் 
இயம் ஆங்லெர் தமிழைப் போற்றுகின்றனர். அச்சியர்இரம் முதலியன அவர் 

கண்டபடி துச் தர்அதவின/; தமிஜாது சாகரிக விருழ்இக்கூர். அனிப்பெருங் 

கருவியாய் இருக்கின்றனர்; கையெழுத்து நாற்சாலையம் அமைத்திருக்கின்ற. 

ளர். இவர்களது அரசு நீடூழிநிலைத்துச் தமிழ்மொழியை மேன்மேலும் வளர்ப்ப 

ATs. . 

பாஷை இரிக்து வேறுபடிவதெல்லாம் கன்னியல்பாகவேயாம். ஒருவனு 

அச் தான் விரும்பியபடி, சான் பேசும் பாஷையை மாற்தமுடியான.,  மக்சளதி 

வின்சியே பாலை மூதிர்ர்துகொண்டு செல்லும்; பல்லாண்டுகள். கழிச்சு பின் 

னரசே முதிர்ச்சிக் குறிகள் தோன்றும். பாஷையினியச் பு இவ்வாரூக, இதனை 

wuts பெருச வைத்திபசாத தேசிகர் ஈன்னாலாரது உட்கரு ச்தையும் 

உணர, 

8 பழையன கழிததும் புதியன புகுதலும் 

வழுவல கால வகையி னானே” . 

என்த நன்னூற் சூத்திர விதியைப், 

₹ பழையன கழித்தலும் புதியன புகுத்தலும் 
வழுவல கால வகையி ளானே” 

என்று மா ற்றித் தமது *இலக்களை: விக்கம். என்ற தாலின்கட் கூறினர்:
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எனவே தமிழ்ப் பாஷையின் ஒழுகலாற்றை மாற்றுதல் எவரானும் முடியாத 
தாம். அதலால் தமிழ்ப் பாஷையின் ஒழுகலாறு இன்னதென்று உய்த் 
துணர்ச்துகொண்டு, அற்று வெள்ளத்தின் வேகத்துடன் செல்வான் போல, 
அவ்வொழுக லாற்றினை யொட்டி, அதனோடியைந்து தமிழ்ப் புலவருச் தம் 
பாவஷையைச் 8ர் இருத்திக் கொள்ளவேண்டும், 

இனிச் சிலர் புதியன புகுதல் தமிழிற்கு ஒக்குமாயினும் பழையன கழி 
தல் ஒவ்வாது' என்ற கொள்கையுடையார்போலத் தாம் எழுதும் நால்களின் 
கண் பழையன கழித்த சொற்களிலும் சொல்லுருவங்களிலும் அளவிறச்த 
வற்றை வழவ்குகன்றனர். இவர் செயல் தம்முடைய வல்லமை காட்டிப் 
படிப்போரை மருட்டித் தம்மைப் பற்றி அவர்கள் ஈல்லெண்ணங் கொள்ள 
வேண்டு மென்று நினைத்துச் செய்ததாகக் கருதப்படும். படலால் இவர் தாம் 

... எண்ணியபடி ஈன்கு மதிக்கற்பாடு பெறுவதில்லை. சாமானிய சனங்கள் இன் 
டனர். நூல்களைத் தொடவும் அஞ்சுகின்றனர். மேலும் இங்கனமெழுதுவார் 
_ ௬வை போலிசக்சுவை யெனப் பலரும் ஒதுக்குவர். 

தமிழ்மொழியின் வரலாறு! எனத் தலைப்பெயரிட்டு எமது ஆரரப்ச்டுக் 
கண் சேர்ர்த பல விஷயங்களையும் பத்து உபர்நியாசங்களிற் கூறி grr paper . 

- மூடித்தாம். தமிந்மொழியும், தமிழ் மக்களும் நீடூழி வாழ்க, 

வழ்த்து, 
கலி விருத்தம். 

ஜயர் வாழிய வண்ணலும் வாழிய 

செய்ய ஈற்நமிழ் தேமெஙக்கு மோக்குக 

அய்ய கோமகன் ஜேமின் றிலங்குக 

தெய்ய யாரூரை செய்த்து லொளிர்கவே, 

தமிழ்மோழியின் வரலாறு 

முற்றிற்று. 
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