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பதிப்புரை 

எண்ணித் சிறந்ததும் தமிழ்; எழுத்திற் சிறந்ததும் தமிழ் , 
பண்ணித் கிறந்ததுக் தமிழ் ; பாரித் பரந்ததுக் தமிழ் ; 
மண்ணிற் பழையதும் தமிழ்; மாசற் ஜொளிர்வதுச் தமிழ் ; 
கண்ணிற் சிறந்ததுக் தமிழ் ; கன்னிமை சான்றதுக் தமிழ் 7 

  

“தேனினு மினியது தமிழ், தெவிட்டாச் சுவைய 
AID; இலக்கணஞ் சிறக்க தமிழ், இயல்வளஞ் செறிக் 
தது தமிழ்; ஓப்புயர்வத்றத தமிழ், ஓண்கலை நிறைந்த 
மிழ்; தன்னேரிலாகது தமிழ், தனிப்புகழ் வாய்ந்த 
குமிழ் ?? என்றெல்லாம் பாட்டாலும், உரையாலும் பலபடப் 
புகழ்க்து மகிழும் பான்மையது உயர்தனிச் செம்மொழி 
யாயை கக் தமிழ் மொஜி. எனினும், இச் ரிய மொழியின் 
உயர்வுகிதப்புக்களைத் தமிழ்மக்கள் மட்டும் எடுக்,அக்கூறிக் 
கொள்வன அத்துணைச் இறெப்பெய்துவிப்ப தாகாது. 
என்னை ? உல௫ல் வழங்கும் மொழிகள் பலப்பல; அவ்வம் 
மொழிக்குரியார் தத்தம் மொழியே தலைறக்தது என்று 
கூறிக்கோடல் இயல்பேயாகலின். உலக மொழிகள் பல 
வத்றுள்ளும் இறந்த மொழிகள். சிலவற்றைத் Casita 
கொண்டு, அவத்தடன் தமிழ்மொழியை ஓப்பிட்டுச் Ci 
காக், எவ்வகையிலும் சிறக்க தமித்மொழியே என். 
முடிவு கூறின், யாவராலும் ௮ஃ எனிஇல் ஏத்துக்கொள் 
ளப்பெனும். அதிலும் தமிழ்மொழிக் குரியரல்லரான 
வேறொரு செம்மொஜழியாளர் காய் தலுவத்தலின்.நி.த் தேர்க்,௮, 
ஆசாய்க்து, தெனிக்து அத்தகைய முடிபு கூறின் அசை 
விசைந்தேத்றுப் போற்றுதல் அனைவர்க்குங் கடனன்னோ ?



பதிப்புரை 

அத்தசைய அரும்பெற லாசாய்ச்சியைச் செய்அ முடிக் 
அத் தமிழ்மொழிக்கு ஏற்றம் அளித்த பெரியார் ரைட் 
ரெவரேண்டூ ராபர்ட் கால்டூவெல், டி.டி, எல்.எல்.டி.., ஆவர். 
பத்தொன்பதாம் அத்மூண்டில் ஐசோப்பாவி லிருந்த தமிழ் 
காடு போக்அ அறி;்.அ சமயத் தொண்டுடன் தமிழ்த் கொண் 
டும் புரிந்த ஐரோப்பியர்கள் பலருள்ளூம் கால்டுவெல் ஐயர் 
,தலைிறக்தவசாவர். அவர் இயத்.தியனித்த 4 இசாவிட மொழி 
களின் ஒப்பிலக்கணம்?” என்ற ஒப்பரிய ஆசாய்ச்சி அல் 
,கமிற்மொழிக்கு உலக மொழிகளிடையே வியக்கத் தக்கதோ 
ருயர் நிலையை யளித்த; தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்குப் புத் 
யிசனிதத்த.௮ ; தமிழ் மக்களின் பண்டைப் பெருமைக்கும், 
காகரிகச் ஜெப்பித்கும், கலை வள:த்இத்கும் என்னும் அழியாச் 
சான்று பகர்க்த,அ ; பகசாநின்அவருனெ்.ற.௮. 

சர். சான்ற இஙந்.தால் ஆங்லெதக்தா னியன்றுள்ள கார 
ணத்தால் அதனைத் தமிழ்மக்கள் பலரும் கத்ததிக்து ஈழ் 
பயனெய்அ.தத்இல்லை. அதனைச் சறக்த வசையில் மொழி 

பெயர்த் அப் பொதுவாக சமிழ்காட்டித்கும் இதப்பாகத் 
(கமிழ் மாணவர்க்கும் பயன்படுமாறு வெளியிடவேண்டு 
மென்னு கெடுகாளாகக் கருஇயிருக்தோம். அக் கருத்து 
இறைவனருளால் இப்பொழுது நிறைவேறத் தொடங்னெ 
மைக்கு அவன் திருவடிகளை இடையரு௮ வழுத்அஜோம். 
எ இராவிட மொழிகளின் ஐப்பிலக்கணம்*” சறக்ததொரு 
மொஜியாசாய்ச்சிக் கருஷலம் என்றால், 9 535 ஐயர் லமுதி 
யுள்ள 118 பக்கங்கள் கொண்ட ஆல்லெ முன்னுசை அக்கரு 
ஷூலத்அக்கோர் அணிமுகப்பென்ன கூற,த்தகும். ௮ம் முன்னு 

மையைச் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு வல்லுகசான தருமபுசம். 
ஆதின வித்வான் காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளையவர்கள் 
பி.ஏ;, தமிழில் மொழிபெயர்க்க முன்வர, ல பகுதிகளை 
எம் செந்தமிழ்ச் செல்வியின் வாயிலாக மொழிபெயர்.த்அ வெளி: 

>



பதிப்புரை 

விட்டார்கள் ; பின்னர் ௮,தன் எஞ்சிய பகுஇகளையும் மொழி 
பெயர்க்கும் அவர்தம் முயத்சிக்கு உடனிருக்து பேருதவி 
புரிந்தவர் பன்மொழிவல்லுஈசாய இரு, கே. அப்பாத்துரைப் 
பிள்ளையவர்கள், எம்.ஏ. எல்.டி.., யாவர். இலர்கிருவளுக்கும். 

எங்கள் கன்றி உரிய தாகுக... 
ஜி. ஏ. கிரீயர்ஸன் என்பார் எழுஇயுள்ள ₹* மொழி 

யாசாய்ச் 7? என்னும் ஆங்லெக் கட்டுசையிலிருக் அ இல 
குறிப்புக்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுத் தமிழாசாய்ச்சியாளர்க் 
கும், தமிழ்ப்புலமைத் தேர்விற்குச் செல்லும் மாணவர்க்கும் 
பயனாகும்படி, இ௫்.சாலின் பிற்சேர்க்சையாகப் ப.ப்பிக்கப் 
பட்டுள்ளன, இவை திர. காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை 

அவர்கள் மொழிபெயர்த் அச் செந்தமிழ்ச் செல்வியின் வாயி 

லாக வெளியிட்டவையேயாம். 

இவ் வெளியிட்டினைத் தொடர்க்து * ஒப்பிலக்கண 
ஆராய்ச்சியையும் மொஜிபெயர்த்அ வெளியிடக் க௬இயுள் 
ளோம்; அக்கருக்அும் நிறைவேற எல்லாம்வல்ல முழுமுதற் 

கடவுள் அருள்புரிவானாக ! 

சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்



பொருளடக்கம் 

கால்டூவேல் ஒப்பிலக்கணம் பகீகட் 
சாபர்ட் கால்டுவெல் 9—16 

கோற்௮ுவாய் eae 
* இராவிட மொழிகள் ? என்று. வகுத்துக் 

கொண்டதேன் ? 
,இ.ராவிட மொழிகள்: தமித் 

2, மலையாளம் 

ஜி கெலுவ்கு 
க கன்னடம் 

ச துளு 

கட்கு 
இருந்தா மொழிகள் — 
அதம், கோதகம், கோண்டு, கந்தம் அல்ல 

கு, இசாஜ்மஹால், ஓசாவோன் 46 
,இ.ராவிட மரபு மொழிகள் ஒஓசே மூலமொழி 

யின் மண்டிலவகைக் இரிபு மொழிகள் 

  

அல்ல கட 
,சொவிட மொழிகள் வடமொழியின் 
வேருனவை ய wa 58 

வடமொழி தமிழ் மொழிகளிலிருந்து எடுக் 
கப்பட்ட 60 முதன்மைச் சொற்கள் 

அடங்கிய பட்டி. ane see - 68 

இலக்கண அமைப்பில் வடமொழிக்கும் 

சாவி. மொழிகளுக்கும் இடையே 
யுள்ள வேறுபாடுகள் ட 74 

இ.சாவிடமும் வடஇக்திய மொழிகளும் 80 
,தன்மை ஒருமைப் பெயர் os 37 
முன்னிலை ஒருமைப் பெயர் _ ase 88



பொருளடக்கம் 

பக்கம் 
௪. இராவிட மொழிகள் எந்த த்க் 

சேர்ந்தவை ? 94 

௮. இராவிட மூலமொழியின் இயல்பை உள்ள. 
வாதறிவிக்கும் மொழி எது? ,,,, 121 

௯. இராவிட மொழிகளின் மிகப் பழைய 
எழுத்துச் சான்..றுகள் வ 140 

௪௦. பண்டைத் இசாவிடர்களுக்கும் ஆரியர்க 
ளுக்கும் வடஇந்இியப் பழங்குடிக 
ஞக்குமிடையே இருக்க அசயெல் 
வாழ்வியல் தொடர்புகள் 158 

௧௧. ஸுத்திரர் என்னுஞ்சொல்லின் பண்டைய 
வழக்கும், பிற்கால வழக்கும்... 163 

௬௨, ஆரியருக்கு முற்பட்ட இராவிட காகரிகம் 168 
௧௩. இராவிடர் ஆரிய காகரிகமேத்த காலம் 170 

யிற்சேர்க்கை 
இக்தாவித் குறிக்சப்பெற்றள்ள இரேக்ச, உரோம் 

நில இயல் தூலாரியர்கனின் காலம் we 176 

கிரியர்ஸன் மோழியாராய்ச்சிக் குறிப்புக்கள் 
௯. இராவிடப் பெரும் குழு eee 177 
2. இரொவிடப் பெருக்குழுவினசே மு.அகுடிகள் 181. 
௩.  இராவிடப் பெருங்குழு வியல்பு see 184 
௪. இராவிட மொழிகள். ய 388 
௫. ,இராவிட மொழிகள்--ம் on 193 
& முண்டா மொழிகள் வ 198 
௪. வட இந்திய மொழியினங்கள் oe 203



 



ராபர்ட் கால்டுவேல் 

அயர்லாந்து தேசத்தில் ளொடி. என்னும். ஆற்றின் 
கசையிலமைக்கு இத்தாரில், 1814-ஆம் ஆண்டில் கால்டுவெல் 
மிதந்தார். பிறக்து பத்தாண்டுகள் வளை, இவர் அவ்வூரி 
லேயே வளர்க்அவந்தார்.  பத்தாமாண்டில், தம். தாய் 
காடாகிய ஸ்காட்லாக்னு. தேயத்இத்குக் தம் பெத்ஜோர் 
சென்ன குடியேதினமையால், இவரும் அவர்களுடன் சென் 
ரேர், இளமையிலேயே ம.இகலம் வாய்க்.து விளங்க இவர், 
எனி.இல் கல்விகலமும் வாய்க்கப்பெத்னூர், ப.இனாரும் ஆண்டு 
வரை இவர் ஆங்க இலக்யெ இலக்கணங்களைப் பழுதறக் 
கத்த தேர்ந்தார். அதன்பின், சம் கக்ையாரின் விருப் 
பப்படி. ஓவியக் அறையிம் பயின்று தேர்க்து உயர்ந்து பரி 
சும் பெக்றூர். எனினும், அ,த்அுறையில் தொடர்க் அழைத் 
வாழ்க்கையை கடத்த இவர் கருத்அச் செல்லவில்லை. இறை 
வணதாத்தலையும்,. பெருமையையும் தெரிக்கும் மெய் 
யுணர்வு கல்களிலேயே இவர் அருக்அச் செல்வதாயித். 
எங்கும் கிறைக்த பசம்பொருளின் பெருமையைத் தம் சமய 
உண்மைகட்கேற்ப யாண்டும் பசப்பிக் தொண்டாதற்றுவதே 
தலைசிறந்த வாழ்க்கைப் பணியாம் என்னு இவர் தேர்ந்த 
"கொண்டார். 

' அ.குத்கேற்ப, இருபதாம் அகவையில், இலண்டன் 
ககசத்.இலிருந் த சமயத்தொண்டர் சங்கத்தில் இவர் உறுப் 
பின.சாகச் சேர்க்தார் ;) அதன் சார்பில், இொஸ்கோ பல்கலைக் 
கழகத்தில் சேர்க் ஐரோப்பியச் தொன்மொழிகளிலமைக்த 
சமய பசால்களையும், சி.இ அரல்களையும் தெளிவுபெறக் கற் 
ர். அப் பல்கலைக் கழகத்தில் இரிக்குமொழி பயித்.தியவர் 
பேமாகிரியர் சர் டேனியல் சேண்ட்ஃபோர்டு என்பார், அவர்
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மொழிதால்முறை வழுவா, சரிக்கு மொழியின் அருமை 
பெருமைகளைப் பித உயர்,கனிச் செம்மொழிகளுடன் ஒப்பு 
மைப்படுத்திக் காட்டிய இறமையைக் கண்டு கால்டுவெல் 
அளவிலா வியப்பெய்தினார். வியப்பு விருப்பாயித்று ; 
விருப்பு இவர் தம் உள்ள,த்தை அத்துறையில் வெள்ளம் 
போல் ஈர்த்துச் செல்வதாயித்௮. இதுவே, இவர் பிற்காலத் 
இல் தென்னிக்திய மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தை எழுப் 
பெருமை யெய்அவதற்கு அடிப்படையாயித்.ு. 

'இக்கிலையில் தென் தமிழ்காட்டில் இதி். சமயப் பணி 
செய்யத்தக்க அறிஞசொருவசை இலண்டன் சமயதக்தொண் 
டர் சங்கத்தினர் காடினர்; காட்டம் இயல்பில் கால்டுவெல் 
மீன சென்ற. கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் றந்த விளல் 
இய இவரையே அச்சங்க,த்இனர் தேர்க் தனுப்பினர். ஆர்வத் 
சடன் ஓப்புக்கொண்ட இளைஞர் உடனே கப்பலேறினர். 
அக்காலம் கப்பல் இந்தியா சேச நான்கு இங்கள்களாகும். 
இக் நெடுங்காலத்தை விணுக்கக் கருதாத ஈம் இளைஞர் அக் 
கப்பலிலேயே இக்்இயாவித்கு வக்அகொண்டிருக்க பிரெளன் 
என்னும் ஒருவருடைய ஈட்பைத் ஜேடிக்கொண்டார். 

பிசெளன் சென்னை அசசாங்க கதைச் சேர்ந் தவர்; ஆந்இசமும், 
ஆரியமுங் கைவந்தவர். அவருடன் காடோறும் ஈன்கு பழ), 

கால்டுவெல் முறையாக ஆரியம் பயின்றார். 
1899-ஆம் ஆண்டில் கால்டுவெல் மு,தன்மு,கல் சென்னை: 

வக்இதங்இனார். அக்ககரில் தமிழ்ப்புலமை வாய்ச்.அ பெருஞ் 
இதப்புடன் விளல்கெ அரு என்னும் ஆங்கிலேய அ.திஞ 
ருடன் இவர் ஞூன்றாண்டுகள்வரை உறைக்அ வருவாசாயினர், 
அம்மூன்றாண்டுகளிலும் அப்பெரியாரிடம் இவர் முறையா 
க,த் தமிழ் பயின்று வந்தார். சென்னை நகரில் அக்காலம் 
இறக விளங்யெ தமிழதிஞர்களாயெ உவின்சுலோ, போப், 
பவர், ஆண்டர்ஸன் முதலியோர் ஈட்பும் இவருக்குக்
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இடைத்து, Qara sdipriasgos மேலும் மேலும் 

ஊக்குவதாயித்அு. 1841-ஆம் ஆண்டில் இவர் சமயத் அறை 
யிற்றேர்க்த குருப் பட்டம் பெற்று, ஆங்கிலச் சர்ச்சிலும் 

உறுப்பினரானார். 

இவ்வாறு மூன்றுண்டுகள் சென்னையிற் கழிந்ததும், 

கலைவல்லுகசாய ஈம் ஐயர். பழந்தமிழ்ப் பதியாய பாண்டிகாட் 

டிம் பணி செய்யப் புறப்பட்டார்; புதப்பட்டவர் கானானு: 
கல் தொலைவையும் கடந்தே கழிப்பதென)் அணிக்தார். 

களால், இடைப்பட்ட காட்டுமக்களின் பழக்கவழக்கங்களை 
யும், ங்காங்கு வழங்கும் மொழியையும் நேசே அறிந்து 

பயணுறலாரும் என்று இவர் கரு.இனார். ** செல்லும் கெறியில் 
அமைக்க இயற்கை வளங்களைக் கண்டு இன்புத்முர்; மாவ் 
கள் செறிக்ம. பூம்பொழில்களில் தங் இளைப்பாதினார். 
காலையும், மாலையும் வழி கடக்து, பொன்னிகாடென்று ஆன் 

  

  

றோசாற் புகழ்பெற்ற சோழகாட்டின் அணியாய காவிரிச் 
செழும்புனலைக் கண்டு களித்தார். அன்னம் பாலிக்கும் இல் 
லைச் இத்றம்பலத்இன் பழமையையும் பெருமையையும் கண் 
கூடாகக் கண்டார். மாயூரம் என்னும் மயிலாடுதுழையின் 

வழியாகச் சென்று கட்ற்கரையில் அமைக்க தரங்கம்பாடி 

யில் தங்கினார். * கத்.ஐம் தரங்கம் எடுத்தெறியும்? கடலருகே 
குவினுற விளங்கிய துறையைச் தரங்கம்பாடி என்னும் அழ 
ய பெயசால் அமைத்த தமிழ்மக்கள,.அ அறிவின் பெரு 
மையை வியக்௮ புகழ்க்தார்...அ௮ப் பாடியிலமைக்து பெருக் 
தொண்டு புரிந்த *தேனிய சங்கத்தின் வரலாற்றையும், ௮ 
சங்கத்தார் இயத்திய தமிழ். நால்களின் பெருமையையும் 

OV. அசும௫ழ்க்தார். அப்பால் கும்பகோணத்தின் வழியா 

ச்கால்டுவெல் ஐயர் சரிதம் தரு, ரா, பி. சேதுப்பிள்காயவர்கள். 
ag, J. ore. 

tThe Danish Mission. 
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கத் தஞ்சைமாககரம் போக்னு விண்ணளாவிய கண்ணுதத் 
பெருமான் கோவிலையும், சோழ மன்னர்கள் எடுத்த கோட் 
டையையும் கண்டு வியக்தார்... ...கெல்லைமாககரிற் பிறக். 
இறிஸ்அம;தத்இற் சேர்க்து கஞ்சையிம் குடியேறி வாழ்த்த 
வேதகாயக சாஸ்திரியாரைக் கண்டு அளவளாவினார். அவ 
நியத்திய இனிய தமிழ்க் கீதங்களைக் கேட்டு இன்புத்றூர். 
பின்பு காவிரிக்கரையிலமைக்ச சாப்பள்ளிக் குன்றின் அழ. 
கையும், ஆத்றிடைக்குறையி லமர்க்கு இருவசங்கத்இன் 
இறப்பையும் அறிக். கிலஅரியை கேோக்ச் சென்றார், காரு 
லாவும் நீலகிரியில் வ௫த். துவர் ஸ்பென்சர் என்னும் அத்தி 
யட்ச குருவின் விருக்தினசாக ஒரு மாத காலக் தல் இளைப் 
பாதினார். நிலசரியினின்௮ம் புறப்பட்டுக் கொல்குகாட்டுக் 
கோவையின் வழியாகப் புலவர் காவித் பொருக்கிய மதுசைமா 
நகரை கோக் நடத்தார்........ பாண்டி. காட்டின் ,தலைகக   

சாய மதுரையை வந்தடைக்தபொழுது காயைக் கண்ட சேய் 
போல் ஐயர் அகமலர்க்து இன்புற்ரூர். ஊழ்றுப்பெருக்கால் 
உலகூட்டும் பெருமை வாய்க்க வையையாத்றில் வெள் 
எம் பெருவெரக் கண்டு உள்ளங் களிர்க்தரர். அப்பால், 
அல்கயத் சண்ணியோடு இறைவன் வீத்திருக்தருளும் இருக் 
கோவிலின் அழனெனக் கண்டு ஆனக்தமுத்னூர்... பைந்தமிழ் 
வழங்கும் நாடு பாண்டி.காடே யென்றும், கசடறக் கற்ற புலவ 
LBA கழகத்தைத் தன்னகத்தே கொண்டு இகழ்ந்த நகரம் 
மதுரைமாகசசம் என்றும் எண்ணிய நிலையில் எல்லையதீத 
இன்பமுத்றூர்...... சமிழ் மணக்கும் மதுரைமா ஈகரைவிட்டு 
நீங்இச் இருமங்கலத்திற் சமயத்தொண்டு புரிக்த *இரோசி 
என்னுந் தமிழறிஞருடன் அளவளாவி, லெ காட்களில் 
தென்றல் வக்துலாவும் இருகெல்வேலியை அடைச்தார்...... 
பொருனையாற்றைக் கடந்து பாளையல்கோட்டைக்குச் சென் 

Dr. Tracy,
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மூர்... ஈலமலிந்த மக்கள் வாழும் காசசத்தென்னும் கமை 

கண்ணினார். ௮க்ககச மக்கள் விருப்பத்திற்ணெல்டு ஆலயத் 

இல் ஒரு விரிவுசை நிகழ்த்இனர்...... அருளுக்கு மூ. 
லாரில் டுத்த ஞாயித்றுக்கிழுமை அரியதோர் விரிவுளை 

செய்தார். அப்பால், இடையன்குடியை நோக்கப் புறப் 

பட்டார்; காதவழி தூசத்தில் அமைக்திருக்க அவ்வூரை 

'இசாப்பொழுஇல் வந்.கடைக்தார்.!? 
சமய,க்தொண்டும், கமிழ்த்தொண்டும் புரியப் போக்க 

நல்லறிஞர் ,சம் கொண்டிற்கு இடமாக அமைக்க இடையன் 

குடியை இவ்லா௮ சென்தடைந்கார். இவ்வழிகடையினால் 
சோழசாட்டின் நிலவளமும், சசங்கம்பாடியின் கடல்வளமும், 
மிலியின் மலைளைஞுவ்,  பாண்டிகாட்டின் கமிஜ்வளமும் 
ஐயர்,கம் உள்ள,த்இில் ஈன்கு ப.இக்தன.  தமிஜ்காட்டில் இக 
மும் ஊர்கள் பலவற்றையும் கேராகச் சென்ன கண்டமை 

யால், கமிற்மக்சவின் பழக்க வழக்கங்களும், கமிழ்மொியின் 
பல்வளங்களும், அதனோடு கொடர்புடைய பிற இருந்தா 
மொழிகளின் அட்பங்களும் இவர்க்கு ஈன்கு விளல்னெ. இலை 
பின்னர் இவர் எழுதிய ஒப்பற்ற ஆசாய்ச்) கூலாக ஓப் 
பிலக்கண தாலைத் இறம்பட எழு.அ.தத்குப் பேருதவியாயின. 

இருகெல்வேலிச் தேரியிலமைக்துள்ள வெப்பமிகுக்த 
இடையன்குடியை அடைந்த பெரியார் அவ்ஷர் ஒரு பெரிய 
குப்பைக் காடாக இருக்கக் கண்டார் ; தானுமாமுகக் பக்த 
வவ்வூர் த். தெருக்களையும், தெருக்களிலுள்ள விடுகளையும் 

மூறைப்படுத்இத் இருத்தெமைக்கக் அரண்டுதலளித்தார்.. 
தமக்குக் குடியிருக்க அமைந்த விட்டை ஈன்கு செப்பனிட்டு, 
பிறரும் ௮வ்வாஹே தத்தம் விட்டினைச் செப்பனிட்டு 
அமைக்கத் தூண்டினார். 

இக்கிலையில், 1848-ஆம் ஆண்டில், இவருக்குத் இரு 
மணம் ஈடைபெத்றஅ. நாஞ்சில் காட்டு காகர்கோயிலில் இறி.த்
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தவத் தொண்டசாய்த் இகற்க்த மாலத் என்பாரின் மகளா 
சான எலிசா இவர்தம் அரிய மனைவியாசாக வாய்த்தார். 

தமிழும் ஆங்லெமும் பயின்று, சொல்வன்மையும் ஈல்லறிவும் 

வாய்க்இருக்த எலிசா அம்மையார் கால்டுவெல் ஐயர் Cod 
கொண்ட  அருந்தொண்டுகளுக்கு உடனிருந்து. உதவி 
புரிவாராயினர். அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்த இவ் 

விருவர்களும் உயர்தரக் கல்வியும், பெண் கல்வியும் பரவு 
வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தார்கள். இவர்கள் முயற்? 
யால் அரத்தூக்குடியில் ர் ஆல்லெக் கலாசாலை நிறுவப் 
பெத்த. ஆல்லெ “ஆலய நிர்மாண சங்க". த்தாரின் உதவியி 
ஞலும், வள்ளன்மை வாய்க்த பொருளாளர் லெர்தம் பேரீகை 
யினாலும் அழகும் வேலைப்பாடும் அமைந்த இதித்தவக் 
கோயில் ஒன்றை இடையன்குடியில் ஐயர் கட்டி. முடித்தார். 
3947-.தம் ஆண்டில் அடிப்படைக் கல் காட்டப் பெத்துக் 
தொடங்கப் பெத்த அக் கோவிற் திருப்பணி 1880-ஆம் 
ஆண்டில் முடிவு பெத்றதென்றால், ௮,த் இருப்பணியின் 
அருமை பெருமைகளையும் ஐயர்தம் முய.த்சிச் சிறப்பினையும் 

விரி.த் அரைக்கவும் வேண்டுமோ? இடையன்குடிக்கே ஓர்௮ணி 
கலனாகவும், ஐயர்.தம் ஆற்றலுக்கும் பெருமைக்கும் அழியாத 

சான்றாகவும் அக்கோவில் இகழ்னெ்.த௮. 
அறிவறிந்த மக்கள் மூவர், (இரு பெண்களும் ஒரு 

பிள்ளையும்) ஜயருக்குப் பிறந்தார்கள். இளைய மகளான 
அரமிசா என்பாள் மணவினை பூண்ட சல ஆண்டுகளுக்குள் 
இதக்தாள். பெரிய மகள், வியாத் என்னும் அறிஞரை 

மணந்து மனையறம் பூண்டாள். வியாத்தின் உதவி கொண்டே 
கால்டுவெல் ஐயர் பின்னர்க் கோடைக்கானலில் ஒரு பெரிய 
கோவிலைக் கட்டி. முடித்தார். ,சம் அருமை மாமனாரின் வ. 
லாற்றைத் இறம்பெற எழுதியளிக்கும் பே௮ வியாத் என் 

பவருக்கே வாய்த்தது. ,
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இனி, ஐயர் பல ஆசாய்ச்சிகளி வீடுபட்டுத் தமிழ் காட் 

டிக்கும் ,கமிமுக்கும் கத்பெயர் எய்.அவித்தார். இடையன் 
குடியில் ௮மைக்இருந்த செக்கர் நிலமாகிய .தேரியின் குறு 

மணல் இவருக்கு அளவிறந்த வியப்பை பூட்டியது. LS 

ச் சி.ரிகளவெடுத்அ வியன்னா ககர ஆசாய்ச்சி நிலயத்தித் 

சணுப்பி வைத்தார்; “உல௫ல் வேதெங்குமே அத்தகைய 
நிறம் வாய்க்க மணல் இல்லை என்ற ஆராய்ச் முடிபைப் 
பெழ்.௮ுப் பொருனை காட்டி.ற்குப் பெருமை யளித்தார். பண் 
டைத் தமிழகத்தின் வாணிபப் பெருமையையும், பழக் 
துறை யமைப்புகளையும் grein குமிழ் காட்டின் 
கொன்மையுட்டி சிறப்பும் கால்கொளச் செய்தார். தமிழி 
லமைந்து Dani 680 தூலை க். இருத்தி யமைக்கும் 
பணியிளிபெட்டு அ.களைச் செய்னு முடிக்கும் பெரும் பேழ் 
Op பங்கு கொண்டார்; இடையன்குடி சேருமுன் 6000 

ஆக இருக்க இருநெல்வேலிக் கோட்டக் இதி.த்தவ மக்களின் 
தொகையை, 1,00,000 ஆகப் பெருக்கச் சமயத் அறையித் 
பெரும்பணி யாத்தினார். 

19ரரஃ.தம் ஆண்டில் இவர் இருகெல்வேலி அ.த்தியட்ச 
ருருவாக உயர்,த்தப் பெத்றார். இவருடைய புகழ் மேலை காடு 

GAD பமவினமைக்குக் காரணம் ஆங்கல மொழியில் இவர் 

இயத்திய “ இசாவிட மொழிகளின் ஓப்பிலக்கணம் *” என்ற 
வரும் பெரும் .நாலேயாகும். இந்த நால் 1856-ஆம் 

ஆண்டில் மு,தன்மு லாக வெளியிடப்பட்டஅ. இரண்டாம் 

பதிப்பு 1875-ல் வெளி வக்க. இப்பொழு இருப்ப 
மூன்றாம் பஇிப்பாகும். இ௮ கால்டுவெலின் மருமகனாசான 

வியாத் பதிப்பித்த. மொழி.தால் உலஇய்கு இவ்வாறு 

ys நெறி காட்டிய ஐயர்க்குக் களொாஸ்கோப் பல்கலைக் 

சழகத்தார் “ டாக்டர்” என்னும் பட்டம் அளித்தனர். இவ 
* The Prayer Book. 7
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ட 

ரியற்திய ஏனைய மால்கள் ** இருகெல்வேலிச் சரித்இரம்?? 
“6 தாமரைம் தடாகம்”, 4 ஞானஸ்நானம் ??, ₹£ கற்கருணை ?? மு; கலியனவாம்., 

இவ்வாறு வாழ்வாங்கு வாழ்க்க, றம் பல புரிக்து, 
செயற்கருக் கொண்டுகளைச் செய். YESS BREADS 
பெரியார் 1891-. தம் ஆண்டு கள்ளாமையை மூன்னிட்டுப் 
பணியினின்று நிங்க ஓய்வு பெற்றுக் கோடைக்கானல் மலை 
யில் வாழ்க் அவருவா.சாயினா். ஆனால், நெடுநாள் இவர் வ் 
வான வாழ்வதில்லை. 985 ஆண்டில் ஆகஸ்டு மாதம் 
28-ஆம் காளன்.று ஐயர் இமைவன் இருவடி சேர்ந்தார். இவ 
ருடைய உடல் இடையன்குடிக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டு, 
இவசால் அங்குக் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயத்தில், அடக்கஞ் 
செய்யப்பட்ட. 

*எ கால்டுவெல் ஐயர் கமிழக,ச்தையே தாயகமாகக் 
கொண்டார். சென் தமிழ் காடாகய பொருளை நாட்டில் 
ஐம்பதாண்டுக்கு மேலாக விக் அருக்தொண்டா தினார். 
ஏழைமாக்தர்க்கு எழுத்தறிவிக்தார். சமய ஒழுக்கத்தைப் 
பேணக் கருஇத் இருச்சபைகள் நிறுவினார். grit gi Qos 
துறைகளைச் அருவினார். இருகெல்வேலிச் aN Bar gon 
வ.ரன்முமையாக எழுஇனார். தென்மொழியாய ,கமிழொடு 
தென்னிக்தியாவில் வழங்கும் பிறமொழிகளை ஓ,ச்அுகோக் 
இத் * இராவிட மொழிகளின் ஓப்பிலக்கணம் * என்னும். 
உயரிய நூலை ஆங்லெத்தில் இயத்தி ””,த் இராவிட மொழி 
களுக்குப் பு.க்தயிசனித்தார். ஐயர்கம் பெருமை அளவிடப் 
போமோ! 

  

*கால்டுவெல் ஐயர் சரீதம்-திர. ரா. பி. சேதுப்பிள்காயவர்கள். 
பிஏ. பி.எல்.
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௧. தோற்றுவாய் 

திராவிட மொழிகள் என்.௮ு. ரு மொஜியினமாக ages 
சப்பெம். மொழிகளுள். தமிழ்மொழியே பண்டைகாள் 
ஜொட்டும் இருமும் தமைக் கணும், செய்விய முதையில் 
வளர்ச்டுபெத்றுவக் துள்ள மாகும்... கருக்கக்.. கூஜின், 
Arid Gur Bors Aer வகைக்குறிமொதி தமிழே 
என்மு கூறலாம். 

“சொவிடம்”? என்பது ஒரு சூதியிட்டுச் சொல்; அது 
தென்னிக்யெ மக்களித் பெரும்பகுஇியினசாத் பேசப்பட்டு 
வரும் உண்ணாட்டு மொழிகளைக் குறிப்பதாகும். குஜராத்தி 
மொழியும், மாடத்தி மொழியும் வழங்கும் பகுதிகளொழிக்த 
மேக் யெப் பகுதியும், சக்சணப் பகு.இயும், ஜரிஸா காடும் 
இீங்கலாக, விக்வெமலைக்கும், கருமதை யாத்திற்கும், குமரி 
முளைர்ரும் இடைப்பட்ட தென்னிக்தியப் பெரும்பகுஇயில், 
பண்டைக்காலக்திலிருந்தே, ஓசேமொழியின் ளைகளாயெ 
பல “இருக்காமொழிகளைப் பேசும் குழுக்கள் பலவற்றைக் 
கொண்ட மக்கட் பெருங்குமுவொன்று பரவி வாழ்க துவக் 
இருக் நாகம் தோத்றுற ௮. விந்தியமலைக்கு வடக்கேயுங் 
கூட பலாச்சிஸ்தானம் வரையிலும், வங்காள,த்தைச் சேர்ந்த 
'இராஜ்மகால் மலைகள் வசையிலுல்கூட இம்மொழியின. DO GE 
Caiig c15 craimcmré@1_aQox களைமொழிகள் சல ape 
G5 காணலாம். ட 
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குஜராத்தியும், மசாத்தியும், மராத்தியின் ளைமொழியா 
இய கொங்கணியும், ஒட்ரதேசம் அல்லது ஐரிஸா என்ற காட் 
டார் பேசும் ஒரியாவும், வடமொழிச் சிடைவுகளுமாகய இவை 
,இிசாவிட மொழிகள் பேசுங் குழுவினசொழிக்த பிற இந் 
மக்களால் ஆங்காங்குப் பேசப்பட்டுவரும் மொழிகளாம்.. 

இக்தியப் பெருகாட்டின் வட பகுதியிலேனும் தென் 
பகு.இயிலேனும், எக்காலத்திலும் சமஸ்கிருதம் என்த வட 
மொழி உண்ணாட்டு மொழியாக வழங்கியிரு ம்,சல்கூடும் என்று. 
கம்புவதத்இில்லை. இருந்தாலும், தென்னிக்தியப் பகுதியைப் 
பொத்த வசையில் ஓவ்வொரு "கோட்டத்திலுமுள்ள பார்ப் 
பனக் குழுவினருள் ஒரு சிலசாலாவ௮, ௮௮ படிக்கப்பட்டும், 
பொருளுணரப்பட்டும் வருன்௦௮ என்ப அமட்டும் உண்மை. 

இப்பார்ப்பனக் குழுவினர் பன்னூருண்டுகளுக்குமுன் 
இச்சாட்டித் குடியேறிய பார்ப்பன வக்தேறிகளின் வழியின 
சாகும். இவர்களுடைய கூட்டுறவினால் இசாவிட மக்களின் 
கல்வாழ்க்கைக்குரிய கலைப்பகுஇிகளும் இலக்யெத் அறையும் 
இளவிற்குச் செப்பழு்றுச் சர் இருந்தி யள்ளனவென ஒப்புக் 
கொள்ளல்வேண்டும். பார்ப்பனர்களாகப் பிறந்து அவர்கட் 
குரிய தொழிலாகிய வேகமோ௮,தல், கருமஞ்செய்தகல் முக 
லியவற்றை மேற்கொண்டுள்ள இற்கிலர், பொதுவாக, வட 
மொழி அரல்களைக் கழ்.ததிந்த அவற்றைத் காக்தாம் உறையும் 
நாட்டிடை வழங்குவ,கான உண்ணாட்டு மொழியில் asa 
Aor gGb Boor antueAwpisont. Qs soswenit அவர்வர் 
வாழும் காட்டுப் பகு.இக்கேற்பச் இசாவிடப் பார்ப்பனர், ஆக் 
தரப் பார்ப்பனர், கன்னடப் பார்ப்பனர் என்று அழைக்கப் 
பெற்றனர். காளாவட்டத்தில் அவசவர்கள் பே௫வரும் மொழி 
வேத்அமைவாயிலாக இப்பார்ப்பனக் குழுவினர். wf pd 
குள்ளேயே மாறுபாடு மிகுந்த இனவேக்றுமையை எய்த 

1, District. 
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லாயினர். ஆயினும் 'இவர்களெல்லோரும் பண்டு ஓசே ளை 

யினசாக இருந்தவர்களே யென்னும், அவர்களுடைய மொழி 

ஒருகாலத்தில் வடமொழியா யிருக்திருக்கக் கூடும் என்னுங் 
கூரம். இது நிற்க. 

லை. அரத்றுண்டுகளுக்கு. முன்னர் அப்கானியர்களும் 
டசணியர்களும், ஏனைய வடஇக்திய முகம்மதியர்களும் 

பென்னிர்தியப் பகு.இகளில் வந்அ குடியேறினர். அவர்கள் 
போதிய சனிப்பட்ட மொழி இந்துஸ்தானியாகும். இன்றும் 

ainda) பகுதியில். இக்றுஸ்தானி.. உண்ணுாட்டு 
செொழியாகளே அழங்வெருன்தனு.. அனால், ஜென்னிர் 

    

   யப் ப 

  

பெர்சணான் உயர்த் வாழ்க்கை 

  

இய கவடி முதற் 
it Ainge கடுக்க. வற்க்கையினரும், ஏஜை 

வவியவர்களும் ஏன்னைவுக்குச் தம் இனமொழியாகய இக் 
ஆண்காணியை வழங்கவெருஇறார்களோ அவ்வளவுக்கு உண் 

ஷட்டு. மொழிகளையும் பேசிவருலமொர்கள். அதிலும், 
லப்பைகள் என்று ஆங்கிலேயர்களால் அழைக்கப்படும் 

சென்னிர்திய முகம்மஇயர்களுக்கு * இக்துஸ் தரணி?! எப் 
பொசமறவுக் சாய்மொழியாக இருந்ததில்லை. இந்த * லப்பை 

*" இதக்இக்கெயக் கசையோரங்களினுள்ள இக்யெ மல் 

   

  

     ளால் 

கோனகர்கள் (ப.வனர்கள்) என்றும் மேற்கிக்தியக்களையோரல் 

அனிலுள்ள மக்களால் மாப்பிள்ளைகள் என்னும் அழைக்கப் 

படுஇருர்சள். *இவர்களெல்லோரும் அசரபிய வணிகர்களையும் 
அவர்களால் மதமா.த்திச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டவர்களை 
யுஞ் சேர்க் தவர்கள் ; தமிழோ மலையாளமோ பேசுபவர்கள். 

கொச்டியிலும் அ.தன் சத்ுவட்டங்களிலுமுள்ள பூர் 
களால் எபிரேயம் என்ற மொழி பேசப்பட்டுவருற அ ; 

பார்ப்பனர்களால் எந்.த அளவுக்கு, எவ்வெக்காரியங்கட்டு 

வடமொழி கையாளப்பட்டு வருகிறதோ, அக்க அளவுக்கு 

1, Hebrew. 
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அவ்வக்காரியங்கட்டு (ப,தர்களால் எபிசேயம் கையாளப்பட்டு 
வருறெ௮.  பென்னிக்யெப் பெருககமங்களில் வ௫க்கும் 
குஜசாத்இ வட்டி.க்கடைக்காசர்களாலும், பார்ஸி வணிகர்களா 
லும் குஜசாத்இயும் மசாத்தியும் பேசப்பட்டு வருன்தன. 
கோவாவிலுள்ள போர்த்துகேியர்கள் மட்டும் போர்த்துக் 
சேய மொழியைப் பேடிவரஞர்கள் ; ஏனைய இடங்களி 
ள்ள போர்ற்துகேயெர்கள் விரைவில் தம் மொழியை 
மறக்து அல்லைத்தைப் பயின்னுவருஜொர்கள்.  பு.அச்சேரி, 
காரைக்கால், மாஹி என்த பிபெஞ்சுககரல்களிலுள்ள பிசெஞ்ச. 
அசசியற் சிப்பந்திகளாலும், அவர்கள் வழிவக்,சவர்களாலும் 
மிசெஞ்சு மொழியே பேசப்பட்டுவருஜெ.௮. 

ஆஸ்லேயருக்குச் சொந்தமான இந்தியப் பஞூதிகளெல் 
கணுமூள்ள ஆங்கிலேயர்களாலும், ஆங்கிலோ இக்தியர்களா 
அம், பூசேஷியர்களாலும் பேசப்பட்டுவருவ,அ அங்கமே. 
வாணிகத் துறையிலும் நீதிமன் ஐங்களிலும், அசசியற் பணிக் 
அறைகளிலும் ஆங்லெம் வசவச இக்்இயர்களாலும் DGD 
யாகக் சையாளப்பட்டு வருறெ௮. சென்னை மாகாண தைப் 
பொனத்தமட்டில், பண்டு வடமொழி எக்க உச்ச நிலையை 
எய்தியிருக்கதகோ அக்க அளவிசக்கு இப்பொழு ஆங்லெம் 
உயர்தரக் சல்வி பெ௮ம் மொழிக் கருவியாக இருக்து வரு 
இறு. எனினும், இவ்வால்லெமோ, வேதெக்தப் புற 
மொழியோ எக்காலத்திலேனும் தென்னிக்இிய உண்ணாட்டு 
மொழியாக மாறிவிடக்கூடும் என்ன ஈம்புவதுத்கு எட்டுளை 
யும் வழியில்லை. ஆற்றலிலும் எண்ணிக்கையிலும் மிக்கவர் 
களாகக் கருதப்படும் ஓரினத்.தாரின் மொழியாகிய வட 
மொஜியைச் சென்ற 2,000 ஆண்டுகளாக எ.இர்.்.அுரின்று 
போசாடி. வருவனவாய இசாவிடமொழிகள், மற்றெந்த 
யல் மொழியும் தம்மிடைம் தலைஏறவாதபடி. or Aiggr 
கின்று தடுத அக்கொள்ளும் என்னு எளிதில் ஈம்பலாம்.



> 

௨. * திராவிட மோழிகள் ?” என்று 
வகுத்துக்கோண்டதேன் ? 

தென்னிந்தியாவில் வழங்கும் மொழிகள் பலவுக் 

,கமக்கென,த் தனித் தனி ஒரு பெயருடையனவேனும் அவை 

யனைத்தையும் தரினப்படுத்தி, அவ்வினத்திற்குக் கு.றிமி 
டொன்று கொடுத்து, அக்கு கியீட்டை யெடுத்தாளுதல் ஓப் 

பிலக்கண முறைக்கு இன்றியமையாத தொன்றாகும். தென் 
னிக்திய மொழிகளை இலக்கண வகையால் கோக்குமிடத்து 
வையனைத்திற்கும் தனிப்பட்ட பொனு அமைப்பொன்று 
அடிப்படையாக இருப்பது காணப்படும். இப்பொனுச் 
இிறப்பினாலும், மொழிக்கு இன் தியமையாத வேர்ச்சொற்கள் 
பலவற்றைப் பொலுப்படையாகவும் பெருவாரியாகவும் தம் 
முள்ளே இம்மொழிகள் கொண்டுள்ளமையாலும் இம்மொழி 
களெல்லாம் ஐரின மொழிகளே யென்ப எளிதிற் பெறப் 

படும். 
மேனாட்டு மொழியாசாய்ச்சியாளர்கள் தொடக்கத்தில் 

இ,க்சென்னிக்திய மொழிகளைத் * தமிழ்?” என்றே இன 
மொழிக் கு.றிமிடுகொடுத்.அ வழங்வெந்தார்கள். ஒரு வகை 
மில் இஅசரியே. தென்னிக்திய மொழிகளுள் தொன்மை 
மிழுக்கதும், இருக்கம் பெற். தமாகய மொழி தமிழ்மொ 

(மியே; தென்னிந்திய மொழியின,த்இத்குரிய தனிச்சிறப்புக் 

களையும் அடிப்படை யமைப்பையும் உரிமையோடு கொண் 

poms தமிழ்மொழியே. ஆகவே, இத்தகைய இழப்பு 

வாய்க்த ஒரு மொழியை ௮.,தன் இனத்தைச் சுட்டும் வகைக் 
கு.றிமொழியாகக் கொள்வதில் தவறே மில்லையாயினும், 

தெளிவு கருதத், தமிம் மொழியையும் அம்மொழி பேசும் 

,சமிழ்மக்களையுல் கு.றிப்ப,தற்குமட்டும் “ தமிழ் £? என்னும் 
குதியிட்டை வழங்குவதே சால்புடைத்தாம். YAM
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இத்தமிற்மொழியை யுள்ளிட்ட தென்னிக்திய மொழிகள் 
பலவற்றையும் குறிப்ப,க.ற்முக் மூறியிடொன்று இன்றியமை 

யாது வேண்டப்படுமாதலின் :6 இராவிடம் ?? என்று 9) Goer 

வகு,க்அச்கோடல் எடுக் அுக்சொண்ட ஓப்பிலக்கண முறைக் 

குப் பொருக்தமாம். 

“ராவிடம்?” என்று கொண்டதேன் என்பது பின் 
வருமவத்ருல் இனி விளங்கும். வடமொழியில் தென் 

னிக்தெய மொழியின த்நைக் சூறிப்பகற்குப் பண்டை கானில் 
வழங்கப்பட்டதாகத் தெரியக்கெப்பது 4 ஆக்இிர-.இிசாவிட 

பாஷா”? என்ற சொத்னொடசேயாம். *கெலுவ்கு--தமிழ் 

மொழி?” என்பது அ௮ச்சொத்றொடசாம் போக்க பொருள். 

இ. பி. ஏழாம் தாற்றாண்டில் வாழ்க் தவசாகக் கருதப்படும் 

இறந்த வடமொழிவாணசான குமாரில பட்டர் என்பார் இச் 

சொற்றொடசை முதன்முதலாக எடுக் தாண்டுள்ளார். தென் 

னிக்தியாவில் வழங்கும் மொழிகள் இசண்டி.த்கு மேத்பட் 
டிருக்க, தெலுங்கு தமிழ் என்ற இரண்டைமட்டுவ் கூறித் 

தெடுத்துக்கொண்டது “மேம்போக்கான ?? தொன்முகள் 

தோஜ்றலாம். ஆனால், தென்னிக்திய மக்கட்டொகுதியினரித் 

பெரும்பாலோராற் பேசப்படுவது சமிழுக் தெலுங்குமே 

யாதலின், பெருவழக்கு கோக்கு அ௮வ்விசண்டை மட்டுமே 

தேர்ர்துகொண்டது ஒருவகையில் ஏற்புடைத்தேயாகும். 

மலையாள மொழியைத் தமிழிலும், சன்னடத்தைகத் தெலுங் 

இலும் ௮க்கால,த்இனர் அடகுக் கொண்டனர்போலும் !” 

இனி, மனுஸ்மிருதியில் பத், சாவ பிரிவில், “£ இழ்வரும் 

கஷூத்திரியக் குடிகள் படிப்படியாக (ஆரிய) சமஸ்காரங்களி' 

AGED வழுவி, பார்ப்பனர்களுடன் ச௪கவாசமிழக்.து வி௬௨௨ 

லர்கள் (ஜாதிப் பிரஷ்டர்கள்) ஆனார்கள் :--பெளண்ட்சகர். 
ஓட்ரர், திராவிடர், காம்போஜர், யவனர், ௯ஷர், _பா.சதர், 

பஹ்லவர், சனர், Bangi, ST Gi, SFI” என்று கூறப்பட்
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டுள்ள. மேத்சூறித்த குடிகளில் தென்னிக்தியாவித் கூரிய 

சாவார் இசாவிடர் என்னு குறிக்கப்பட்டவர்களே. இதனால் 

கென்னிந்தியப் பகுதியிலுள்ள பலதிறப்பட்ட மக்களையும் 

பொசப்படையாகக் குறிப்பதற்கு  இசாவிடம்*? என்ற 
குறியீடு எடுத் தாளப்பட்டுள்ளமை தெனியலாகும். ஒருகால் 
Arr - பெருங்குழுவைச் சேர்ந்த பெருங் குடிகளில் 

யாதாமொரு பெருங்குடி. மேத்குறித்க பட்டியில் சேர்க்கப் 

படாமல் விலக்கப்பட்டிருக்கல் வேண்டுமானால் ௮ஃது 

“ ந்இசர்?? என்ற பெருங்குடியே யாதல் வேண்டும். ஏனெ 
னிற் கூறும். ஐத்ரேய பிராமணத்தில் விசுவாமித்திசரின் 

வழித்தோன்றல்களாய் வந்து விருஷலர்களானவர்களைக் 

குறிக்குமிட,க்௯, புண்டசர், சபசர், புளிக்தர் என்பவசோடு 
“துக்இரர்*” என்னும் பெயர் குறிக்கப்பட்டுள்ளஅ. ஆகவே, 
வர்களை ஒருவாறு விலக்கயெதகாகக் கொண்டாலும், மனு 

ஸ்மிருதியில் “ராவிடம்!” என்.ற சொல் ஏனைய தென்னிந்திய 
மக்களனைவரையுய் சூறிக்அ நிற்பது பெறப்படும். 

இனி, இக்தியப்பெரு மூ.சாதைகளில் ஒருவசான சத்திய 

விரதர் என்பவரைக் குறிக்குமிடத்.அ, , பாகவத புராணம் 
“ இசாவிட மன்னர்”? என்றே குறிக்கன்.ற.௮. 

இனி, ஸ்மிருகொல)த்தித்குப் பின்னர் வந்த மொழியா 
சாய்ச்யொளர்களும் “* இராவிடம் ?? என்ற சொல்லைத் தென் 
ஞட்டு மொழியினத்தைக் குறிப்பதற்கே எடுத்தாண் 

டுள்ளனர். இந்தியப் பாககமொழிகளைக் கொகைப்படுத்தி 

இனம்: பிரித். பண்டையாசாய்ச்சியாளர் மூலபாகதல்கள் 
மூன்தென்றும், அவை, மகாசாஷ்ட்ரி, செளாசேனி, மாகி 
என்றும் பிரித்தனர். இம் மூலபாகதங்களுக்கு அடுத்தபடி 
யாக வைத்துக் கருதப்பட்ட பாககமொழித் தொகுதியில் 

5 இராவிடி.?? என்னும் பெயரால் திராவிட மொழியினஞ் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ள அ. வடமொழி மூல.தால்களைக் தொகுத்து
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ஆங்லெத்தில்” வெளியிட்ட ஜே. மூர் என்னும் பேசா 

கரியர், ”சமஸ்இருக மூலங்கள் ?? என்ற நாலில் எடுத்துக் 

காட்டியுள்ள மேற்கோளொன்றில், ** இராவிடம்?? என்பத 

* விபாகை?? (சிறுபாகதம்) என்று வடமொழிவாணசொருவ 

சாற் குறிக்கப்பட்டுள்ளஅ. மற்றொரு வடமொழிவாணர் 

,இராவிடர்களுடைய மொழி திராவிடி. என்று கூறியுள்ளார். 
எனவே, பண்டைகாட்களில் வடகாட்டாசால் ₹ இசாவிட 

மொழிகள் ? என்று குறிக்கப்பட்டது கமிழையோ, 
தெலுங்கையோ, அன்றி அவைபோன்த தனி மொழியையோ 

அன்று என்பதும், தமிழையுக் தெலுங்கையும் மற்றுந் 

தென்னிக்திய மொழிகளளை,த்தையும் உட்கொண்ட ஒரு 
மொழியின த்தையே என்பதும், அவை யாவற்றையும் ஓரின 

மொழியாகவே வடவர் கருதியிருக்தார்கள் என்பதும் 

எளிதில் விளங்கும். 

,இராவிடர்களுடைய மொழியை வடகாட்டார் * பைசாச 

பாகதம்'? என்ற வகுப்பினுள் அடக்இவிட்டமை ஈண்டுக் 

குறிக்கப்பாற்று, இந்தியாவில் அக்காலை வழங்கெ பல 

உண்ணாட்டு மொழிகளையும் பைசாச பாககுத்தொகுதியி 

லேயே சேர்த்து விடுவதா வடவர் வழக்கம்போலும் ! 

'இன்றேல், பாண்டியன் மடி.யிற் ஐவழ்க்த பண்பார் செந்தமி 

மும், ?போத்தர்கள் என்ற தஇிபேத்தியர் மொழியும் பைசாச 

பாகதத்துள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பானேன் ? பல்லாத்றாலும் 

வேறுபட்ட பல பண்டைப் பாகத மொழிகளையும் * பைசாச 

பாகதம்?? என்ற ஒரு தொகுப்பிற் சேர்த்ததற்குப் பொப் 

படையான காரணம் ஏதேனும் இருக்கருக்கக் கூடுமென்றால், 

௮ பார்ப்பன மொழி.நாலதிஞர் அம்மொழிகளின்பாத் 

காட்டிய ஒருபடி.த்தான வெுப்பேயாகும். ஆதலினாலே 

யன்றோ ௮ப்பண்டை மொழிகள் பைசாசம் அல்ல பேய்கள் 
  

1. Muir’s Sanskrit Texts 2. Bhotas, 
>
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என்பவரா,ம் பேசப்படும் மொழியாயெ * பைசாசீ9 7? என்றே. 
ுழைக்கப்படுவவாயின. இ இடக்க, 

இனி, அ௮ண்மையிலிருக்்௪ வடகாட்டு அறிஞர் பலரும் 
தென்னிந்திய மொழிகளைக் இராவிடமொழிகள் என்றே 
ரூறிப்பிட்டு வந்துள்ளனர். இந்திமொழி.தாலறிஞசான 
பாபு இராஜேந்திரலால் மித்ரா- என்பார், 1854-ஆம் ஆண்டில், 
6 இராவிடி. ?? என்பது மூலபாகதங்களில் ஒன்றே யென்றும்; 
செள.சேனியுடன் ௮ஃஅ ஒருங்கு சேர்த்தெண்ணற் குரிய 
தென்றும், ௮து செளசசேனியைப்போன்றே பிற பல 

உண்ணாட்டு மொழிகளுக்கு,த் தாய்மொஜியென்றும், ஈன் 

O20 5.1 ஈவின்னுள்ளார். 

இஅகா.௮ல் கூறியவாத்றால், * தமிழ்?” என்பதைத் 
தமிழ்மொழி யொன்றிக்கே சிறப்பாக அமைந்த பெயராகக் 

கொண்டு, தென்னாட்டில் வழங்கும் தமிழுக் தெலுங்கும் 
உள்ளிட்ட பல மொழிகளையுவ் குறிக்கும் ஐர் இனமொழியாக 

*6 இராவிடம் ?” என்பது பரந்துபட்டபொருளில் கொள்ளக் 

டெப்பன. காலங்கண்ட தொன்றாகும் என்பது ஒருவாறு 
விளக்கப்பட்டது.



he திராவிட மோழிகள்-- தமிழ் 

*: திராவிடம்” என்ற சொல் 7பிராகுவி என்ற மொழி 
கிங்கலாக, கீழ்வரும் பன்னிரண்டு மொழிகளை உட்கொண்ட 

தாகும். - 

திநந்திய மொழிகள் 
1. தமிழ் 4, சன்னடம் 
2. மலையாளம் 5, தள 
3. தெலுங்கு 6. குடகு ௮ல்லது கூர்க்கு 

திநந்தா மோழிகள் 

1. 8தேதம்” 4, தந்தம் அல்ல கு 
1 2 8ககோதம் 5. ஓசாவோன் 

8. கோண்டு 6. இராஜ்மகால் 

தமிழ் பேசப்படமிடம் 

இசாவிட மொழி யினங்களுள் மிகவும் தொன்மை 
artis இருக்திய மொழி தமிழேயாம். அது சொல்வள: 
மிகுக்ச.௮ ; பண்டைச் சொல்லிலக்கண,க் தொல்வடி.வங்களித் 
பெரும்பாலனவ,ற்மை இகவாஅுகொண்டு மிளிர்வது. இத 

னாலேயே மேத்கண்ட பட்டியில் தமிழுக்குத் தலைமையிடம் 

அளிக்கப்பட்ட. கமிழ்மொழி செந்தமிழ், கொடுக்தமிழ் 
என இருவகைக். செந்தமிழ் என்பதைப் பண்டைச் 

தமிழ் என்றும், இலக்கிய வழக்குக் கமிழ் என்னும் mp 
லாம்? கொடுக்தமிழ் என்பதை இன்றைச் தமிழ் என்றும், 

பேச்சு வழக்குத் தமிழ் என்றுல் கூறலாம். இவ்விரண்டி,ற்கு. 
முள்ள வேறுபாடுகள் மிகப் பல. அவ் வேறுபாடுகளை 

கோக்க இவ்விரண்டும் இருவேறு தனி மொழிகள் என்... 
கூடக் கூறிவிடலாம். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக்கும், வங் 

1, Brahui. 2, Tuda, 3, Kota. 4. Gond. 5. Khond. 
> 

 



இசாவி... மொழிகள்--சமிழ் 1% 

காள விரிகுடாவித்கும் இடைப்பட்டதாய், பழவேற்காடு 
முதல் ஞூமரிமுனை வசையிய் பரந்து டக்கும் பெருநிலப் 

பகுதியாகிய கருநாடகத்தித் பேசப்படுவது தமிழ். தென் 

இருவாங்கூர்ப் பகுதியிம் குமரிமுனை தொடங்கத் இருவனக்த. 

பும் வசையிலும் தமிழ் பேசப்பட்டு வருறஅ. ஈழத்தின் 

வடமேத்குப் பகுதியிலும் ௮து வழங்குக௦௮. GLE joo ows 

இசண்டாயிசம் ஆண்டுகட்கு முன்னசே தமிழர் ஈழஞ் 
சென்ன குடியேறினர் என்பதற்குச் சான்னுகள் உள. 

ஈழத்திலுள்ள காப்பிக்கோட்டக் கூலிகளிக் பெரும்பாலோர் 

,கமிழர்களே. கொழும்பு ககரிற் பொருள் இசட்டும் வணிகர் 
கஸிழ் பெரும்பாலோர் தமிழர்களே. சென்னை மண்டிலத்தின் 
பத்பல பகு.இிகளிலுறையும் ஐரோப்பியப் பெருமக்களின் 
விட்டு வேலைக்காரர்களும், பணியாளர்களும் தமிழர்களே. 

இ,கனாலேயே தென்னிக்தியக் "கோட்டங்கள் பலவகத்திலும் 

வழங்கும் மொழி எவாயிருந்தாலும் ஆங்காங்குப் படை 
மக்கள் உறையும் பகுஇகளிலெல்லாம் தமிழே வழங்கி வரு 

Gos. மலையாள நாட்டுக் சகண்ணனூரிலாதல், கன்னட 

காட்டுப் பெங்களூரிலாதல், தெலுங்கு நாட்டுப் பல்லாரியி 

லா.தல், இந்.அஸ்.தாணி நாட்டுச் இக்கந்கசாபாத்இலாதல் ஆங் 
காங்கு.ச் தமிழ்மொழி பயிலக் காண்ப அம் இகனாலேயாம். 

பெறா, பினாங்கு, சிங்கப்பூர் முதலிய சழைகாடுகளிற் 

காணப்படும் கலிங்கர்களிற் பெரும்பாலோர் தமிழர்களே. 
மோரீசுக்கும் மேலை யிந்தியக் சூடியேத்த நாடுகளுக்கும் 
சென்றுள்ள கூலிமக்களிற் பெரும்பாலோர் தமிழர்களே. 
சுருங்கக்கூறின், பொருள்இரட்டும் வழி யமைந் அள்ள இடல் 
களிலெல்லாம் தமிழர்களைக் காணலாம் ழ; சோம்பேறிகளாய், 
நகத்தில் அழுக்குப்படாமல் வாழவிரும்புஞ் செல்வர்கள் 

இருக்குமிடல்களி லெல்லாம் தமிழர்களை அணியணியாய்க் 

1, Districts.
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காணலாம்.  இஃதொன்றைக் கரன் தமிழர்களைக் ஜை,ச் 
தேய இசேக்கர்கள் அல்ல. ஸ்காட்ச்கள் என்னு கூறலாம் 
போலும் ! இக்துக்கள் என்னு அழைக்கப்படும் பெருக்க 
ளான மக்களிடையே ஸுருட்டு ஈம்பிக்கைகள் மலிக் காணப் 
படும் என்னு கூறுவதுண்டு. ஆயினும். அக்குருட்டு கம்பிக் 
சைகள் மிகவும் ருறைக்க அளவித்காணப்படும் ஒரு பகதி 
யினர் அவர்களுள்ளும் இருக்வெறனர் என்னால் அவர்கள் 
'தமிழர்களேயாம்.பொருளீட்டும் பெருமுயற்சயும் பேருழைப் 
பும் வரய்க்தவர்கள் கமிழர்களே. தெலுங்குமொழி பேசும் 
மக்கள் தமிழ்காட்டிழ் பத்தில் ஒரு பங்கு காணப்படலாம். 
அவர்களையும் முகம்மஇயர்களையும் மிகக் கணக்டடின் ,கமிழ் 
மொழி பேசக் தமிழ்மக்களின் தொகை ஏறக்குறைய 
990 இலட்சங்களாகும். 

சென்னை 

தமிற்காட்டின் தலைககசம் சென்னையே ; அதுவே தென் 
ணிக்திய மண்டிலத்இற்ளும் தலைககசமாஞும். தமிழ்மக்கள் 
அந்ககசைச் சென்னபட்டினம் என்றதே வழங்குவர். சந்திச 

இரித் தெலுங்கசசர்க்குக் கப்பங்கட்டி. வங்;தவரும், செங்க் 
பட்டு காயக்கரின் மாமனாருமான சென்னப்ப நாயக்கர் என் 
பவரிடமிருக்து ஆங்கிலேய வணிகக்குழாத்தினர் ஒரு இது 

கோட்டையைப் பெற்று, ௮,கனை அவர்கள் அசண் அமைக்க 
தொழித்சாலையாக மாற்ஜி யமைத்அக்கொண்டனர். மதீசாஸ். 
(மதசாஸ்பட்டினம்) என்னு ஆங்கிலேயர்களால் அஃ 
அழைக்கப்பட்டு வக்தமைக்ஞுக் சரியான காரணக் தெரிய 
வில்லை, ஒருகால், தமிழ்ச் சொல்லான * ம.இில் ?” என்பதுக்கு 
கேன தெலுங்கு மதுரு (கோட்டையின் மதித்சுவர்) என்,ஐ 

சொல்லின் அடியாக அப்பெயர் பிறந். ததுபோலும் ! மகசாஸ் 

ககருக்கு அண்மையில் ௪தசாஸ் என்னு ஓர் ஊரும் உள்ள. 
>
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. 

இவ்விரு ஊர்களின் பெயசொலிகளில் ஓற்றுமை யிருப்பது 
நாணப்படும்.  ₹* சதுரங்கம் ?? என்ற சொல் சதரையாகக் 

G22 ஆங்கிலேயரால் சத்ராஸ் என்று இரித்து வழங் 

நப்பட்டஅ போலும். இனி மந்தராஜ்பட்டினம் என்பதன் 
(திரிபே மதராஸ் என்னு கூறுவோரின் கூற்றுக்கு யாதொரு. 
ஆகாரமும் இடைக்கவில்லை. 

தமிழ் 
,சமிழ் என்பதிலுள்ள ழகச வொற்றை எகர வொழ் 

5,5 Algae © weir” 
ஐூரோப்பியர் முதலில் அதைக் * கழுல்?? என்றே புகன்று 
absent. பிசெஞ்சக்காரர் இவ்வாறாகவே crop Mona gi woo. 
ஆனால் அவர்களுக்குமுன் போந்த போர்த்துகேயேர்கள் 
BQH என்றோ தமிள் என்றோ கூறாமல் ** மலபார் 7” 

என்னு ஒருிலெர் வழகவ்குவர். 

என்றே 
சமிழ்மொழியைக் குறித்துவக் தனர். புச்சேரியிலிருக்த 
பிசெஞ்சு அரசாங்க ஆட்சியாளசான டி.யூப்ளேயின் இவானாக 

விருந்தவர் ஆனக்கரங்கப் பிள்ளை என்பார்; அவருக்குப்பின் 
'திவானாகவக்,2'அவ் ஆனந்தரங்கப் பிள்ளையின் மருகருக்கு, 
௪. பி. 1766-ஆம் ஆண்டில் பிசான்சு மன்னர் பதினான்காம் 
லூயி என்பார் **மலபார் (தமிழ்த்) தலைவர்? என்ற பட் 
டத்தை வழங்கெது போர்த் துகேசியர் வழக்கை யொட்டியே 
போலும். 

இ.தனையே “ சமஸ்இிருத பிசா௫ருசமொழி ஆசாய்ச்ச ?* 
எழுதிய கோல்புருக் என்பவர், “சென்னை மண்டிலத்தின் 

மொழி தமிழ்மொழியே; ஆனால் அதனை ஐரோப்பியர் 
மலபார்” என்னு கூறுனெறனர்!” எனக் குறித்துள்ளார். 
இ. பி. 1577 அல்லத 1579-ல் மலையாளக் கரையிலுள்ள 

அம்பலக்காடூ என்ற ஊரில் முதன்முதலாக அச்சிடப்பட்ட 
தமிழ்.காலின் மொழியை அக்.தூலுக்குடையார் ₹* மலவார்
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அல்லது தமிழ்”? என்றே குறித்துள்ளனர். இதனாலும் 

தமிழ் என்பதே சரியான மொழிப்பெயர் என்று எளிதில் 

ஊக்கப்பெறும். 

தமிழ் என்னுஞ் சொல்லுக்கு,கேர் வடமொழிச் சொல் 

'இராவிடம் என்பதாம். இச்சொல் கமிழர் அல்லது இரா 

டர் வாற்க்த காட்டையும், அவர்கள் பேசிய மொழியையும் 
ஒருங்கே குறிப்பதாகும். ,தமிற் என்ற சொல்லின் ஐலிவடி. 
விற்கும் இசாவிடம் என்ற சொல்லின் ஓலிவடிவிற்கு 

மிடையே எத்துணையோ வேறுபாடு காணப்படினும், இரண் 

டும் ஒசே வேரிலிருக்ஹே பிறந்ததாகக் கருதுவதற் டெ 
முள்ள. இக் கருத்து ஓப்புக்கொள்ளப்படின், தமிழ் 

என்ற சொல்லே பின்னர் இராவிடம் எனத் இரிபூத் றத 
என்று கூறுவதைக் காட்டிலும், இராவிடம் என்ற சொல் 

தான் தமிழ் என்ன பின்னர்த் இரிபு.ற்.ற.து என்று கூதல் 

எளிம் கேரிஅமாம்.! இந்திய காட்டின் தென்பகுதி.பில் 

வ௫க்கும் ஒரு மக்கட் பஞுஇியினர் தங்களையே குறிப்பதத் 

குக்கூடத் தமிழ் மொழியை யொழித்து வடமொழியாகய 

ராவிடம் என்ற சொல்லைக் சையாண்டிருப்பர் என்றோ, 
அன்றி அவர்தம் கண்பர்களான அயல்காட்டினரும் அவர்களை 

அப்பெயசாலேயே குறித்திருப்பர் என்றோ கொள்ளுதல் 

பிழைபாடுடையதாகத் தோற்றக்கூடும், தமக்கெனச் தம் 

மொழியிற் பெயசொன்தில்லாது பிதமொழிப் பெயசொன் 

தைத் தேடி. அமைத்துக் கொண்டார் ஒரு மக்கட் பகுதி 

யினர் எனின் யார்.தான் மு.தலில் எளிஇல் ஈம்ப ஒருப்படுவர்! 

ஆனால் இதுவே உண்மையென்று கரு தவேண்டியதாக வுள் 
  

உ கால்டுவெல் அரைமகனாரே தல்காலத்திலிருந்த தமிழ்ப் புலவர்கள் 
இம் முடிபை ஒப்புச் கொள்ளவில்லை என்று பின்னர்க் கூறியுள்ளார், இக் 

கால. ஆராய்ச்சிப் புலவர்களும் இதனை ஒப்புக்கொள்ள முன்வராமை 
வியப்பன்று,
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org. இராவிட காட்டின் சென்பகுதிக்குப் பாண்டியகாடு 

ஈன்ற பெயருள்ள. அப்பெயர் வடமொழிப் பெயரே. 

இன்னம், சோழம், கோளம், ஆர்இசம், கலிங்கம் என்ற. 
எல்லாம் வடமொழிச் சொற்களாகவே தோறஜ்றுகின் தன. 

கருகாடகம் என், ஒரு சொல்மட்டும் தனித்தமிழ்ச் சொல் 

மாசக் கொள்ளப்படும். மேத்குதித்த பெயர்களெல்லாம் 
வடமொழி அகசாதிகளிற் காணப்படினும் அவத்றின் வேர்ப் 
பொருள் என்ன என்பது அலவ்வகசாதிகளித் குதிக்கப்பட 
வில்லை. இனால் அப்பெயர்களெல்லாம் வடமொஜிப் பெயர் 

  

  

    

கள், வன்ன துணிக்கு. கூறுவகுத்ரு மியலாஇருக்கன் 
Maat. oroa Sat, anor on Ovor ys பெயர்சளாகவே கோற்று 

இன்ற என்ற அளவில் இவ்வாசாய்ச்சி Moir w1cAD@p sa. 
இனி, பர்கம் என்ற சொல் ிசாமணங்கள் ஓன்றனுள் 
எடுச்சாளப்பட் டி.ருப்பமாக முன்னர்க் கூறப்பட்டது, ஆயி 
ஹம், அம் 

பது யாண்டும் விளக்கப்படவில்லை. வேதங்களுட் காணப் 

ச் சொல்லின் உண்மைப் பொருள் என்ன என் 

  

படும் பல பெயர்களுக்குப் பொனவாகவே பொருள் விளங் 
ருவ;இில்லை. ஆ,கலால் இப்பெயர்களெல்லாம் வடமொழிக்கு 
முற்பட்ட ஓரு வடஇக்திய மொழியினின் ௮. பெழப்பட் 
டனவோ என்று ஐயுறவேண்டியதாகவு மிருக்க்ற.து. இசா 
விடம் என்ற சொல்லின் மூகலிலுள்ள திரா என்ற பதத் 
இக்கு கேர் வடமொழி த்ர் என்பதாகாம். இண இராவிட 

மொழி யியல்புக்கே அப்பாற்பட்ட ஒரு கூட்டொலியாம். 
ராவிடம் என்ற சொல் இசமிடம் என்று பல இடல் 

களில் வழங்கப்பட்டுள்ள.  இசாவிடம் என்ப இசவிடம் 
எனக் குறு, இரவிடம் இசமிடம் என்றாயிற்று என முடிபு 
செய்.தல் ஒறாவாறு பொருக்கும். இக்க இரு சொம்களும் 
தமிழில் வழங்குகின்றன; எனினும் இரமிடம் என்ற 

சொல்லே தமிழ் நகிகண்டுகளில் முதலிடம் பெறுகன்௦௮.
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இனி, வராஹமிஹிசரின் பிருஹத் சம்ஹிதையில் இராவிடம் 
என்ற சொல் இரவிடம் என்பதற்கு மாமுகப் பல இடங் 

களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது என "டாக்டர் கேர்ன் என்த 

அறிஞர் IAG. இந்த் இரமிடம் என்பதே திரமிளம். 
என்பதாக, £* இந்யொவில் பு.ர்கமத வளர்சி?” என்னு 
இ, பி. 1579-ல் தாரகாதர் என்பவசால் இபேத்தில் எழுதப் 

பட்ட ஒரு .நாலில் காணப்படுகிற௮. மலையாள மொழியி 
ள்ள பு.சாணங்களில் இவ்வுருவமே காரைப்படுகன் தென 

டோக்டர் குண்டேர்ட் என்பவர் சூறித்தூள்ளார். *மகாவமி 
ச,த்தலுள்ள “பாலி *” யில் திசமிளம் என்பன தமிளோ என 
வழங்கப்பட்டுள்ள. சசமணம் என்ற வடசொல் சமணம் 
என்னு இரிக்அுள்ள.அு ஈண்டு கோக்கற்பாற்.து. இத் தமிளனேோ 
என்பதே தமிழ் என்றாயிற்௮ என்னு எனிஇல் ஊ௫க்கலாம். 

இணி, “பியூட்டிஞ்சர் டேபில்ஸ் என்ற பெயரால் 
உசோம நிலப்படங்கள் சில வழங்குகின்றன. அவற்றுள் 
காணப்படும் இந்தியப் பகூ.இ, * ஆந்திர இந்தி என்னும் தமிரிசி 
என்னம் இசண்டு பெயர்களாஜ் குறிக்கப்பட்டுள்ள ஆ. இவை 
தெலுங்கு காட்டையும் மிழ் காட்டையுமே குறித தனவாம். 
இல தாற்முண்கெட்குப் பின் வக்க குமாரிலபட்டர் என்பவ 
ரால் ஆக்இரர்கள் என்றும் இராவிடர்கள் என்றும் தெளி 

வாகக் சூ.றிக்கப்படுவ.௮ கொண்டு இ௮ விளங்கும். தமிரிகி 
என்ற பகுஇயில் “மோதுரா என்ற ஈகரம் ஓன்னு இருக்குதாக 
* இராவேன்னா என்த நில.காலாசிரிய சொருவர் குதித்அள்ள 

மையால் தமிரிச என்பது தமிழையே குறிப்பதாகும் என் 
பன வலியுனுத்தப்படும். இன்னும் ? ஹியூன்-சியாங் என்னும் 
  

1. Dr. Kern, 2, Taranatha’s “Tibetan History of the Propoga- 
tion of Buddhism in India.” 3. Dr. Gundert. 4. The Pali of the 
Mahawanso. 5. The Peutinger Tables. 6, Andre Indi and Dami— 
rice. 7, Modura, 8 Rayenna. 9. Tchi-mo-lo of Hieun-Tsang.
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ஏன யாத்திரிகர், ட்சி-மோ-லோ என்று குறித்துள்ள.அம் 

,சமிழ் என்ற சொல்லையேதான். 

இ.துகாறுங் கூறியவாத்ரூல் ,சொவிடம் என்பதுதான். 
தமிழ் எனத் இரிந்து என்பது ஒருவாறு விளங்கும். எனி 

னும், இதில் ஒரு வியப்பென்னவென்றால், எடுத்ததெல்லாம் 

வடமொழியிலிருந்து, தான் பிறக்தஆ என்னு சாதிக்க முய 

தும் தமிழ்ப் புலவர்கள் இக்தத் * தமிந்*” என்ற சொல்மட் 
டும் வடமொழியிலிருந்து பிறக்ததாகவோ, வடமொழிச் 

சொல்லே இரிக்கதாகவோ சொள்ள முன்வருனெறூர்களில்லை 
என்பதே. 4 இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனலாகும் ?? 

     என்று கணிப்பட்ட ஒரு விளச்சுற்தை அவர்கள் தமிழ் என்2 
து வளியுஅ,கதுன்றனர். செம்மைசான்ற 

உயரமொழியாயய தமித்மொழியின் ஒலிச் சிதப்புகோக்க 
Dis swore pew ஓப்புக்கொள்ள எவரும் மறுக்கமாட் 

டார். யினும் இதன்சண் அதன் பிறப்புண்மையும் 
பொந்து இக்கின்றது என்பதைமட்டும் எளிதில் ஒப்புக் 
சொள்வ,த.த்கில்லை. 

பாண்டியர்:--* மகா வமிச ?? ,த்திற் ஜறொகுத்து வைக் 

சப்பட்டுள்ள சிங்கள வரலாத்அக் குறிப்புக்களில், ஈழ காட் 
டன் முதன் மன்னன் விஜயன் என்பவனே என்தும், அவன் 
பாண்டிய சாட்டு மன்னன் ஒருவன்ன் மகளை மணம் புரிந்தா- 
னென்றும், அவன் மகனுக்கு அதனாலேயே பாண்டு வமிச 

தேவன் என். பெயரிடப்பட்டதென்னுல் காணப்படுன்றன. 
மகா பாசத;த்திற் பாண்டவர்கள் ஐவருள் ஒருவனாக Ge 

சுனன் பாண்டிய மன்னனொருவன் மகளை மணந்தானென் 

ஸறுங் காணப்படுறெ௮. "பிளைனி என்னும் உசோம வசலாத் 

சிரியர் காலத்தில் மலையாள நாட்டில் ஒரு பகு.இி பாண்டியர் 

களின் ஆட்சிக்குள் இருந்ததாக உறுதியாகத் தெரிகற.௮. 

1, Pliny. 

2 

சொழ்ருக் கொடுச்
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ஆகவே, இவத்றாத் பாண்டிய காட்டின் ஆ.இக்கம் கெடுக் 
தொலை பரவியிருக்கதென்ப.து எளிகில் ஊ௫க்கப்படும். 

இனி, அகஸ்டஸ் என்த உசோம் காட்டு மன்னனுக்கு 
'இக்தியாவிலிருக் அ தாகனுப்பியவன் வடகாட்டுப் போரஸ் 

அல்லனென்ப.தும், அவன் தென்னாட்டுப் பாண்டியனே என் 
பதம் உறுதியே. சென்னைப் பொருட்காட்டுக். சாலையில், 
ொடியஸ் என்னும் உசோம் காட்டு மன்னன் பிரிட்டன் 
காட்டை வென்றகற்கு அறிகுறியாக வெளியிட்ட காசு ஓன்னு 
மதுமைக் கோட்டத்தில் உடைக்தகாக எடுக்தூச் சேமித்து 
வைக்கப்பட்டுள்ள,அ. எரியன் முடி. மன்னர்களில் ஓருவசான 
* வேலன்ஸ் என்பானின் காசு ஒன்று வைகையாத்றிற் இடைத் 
ததாக “சர். எம். இ. கிராண்ட் டஃப் என்பார் எழுஇயுள்ளார். 
Base பாண்டிய காட்டிதீரும் ஐசோப்பாவிற்கும் பண் 
டைக் காலத்திற் ஜெடர்பு இருக்குவர், தென எனிஇற் புலப் 
படும். 

வடைமொஜிப் பாண்ட்ய என்த சொல் கமிழித் பாண்டி 
யன் என்னு எழுதப்படுறெ.௮. இதுவே Gow ceed. 
என்னும் எழுகப்படுகெறு. தமிழிலும் மலையாளத்திலும் 
வழங்கும் பண்டு என்உ சொல்லிலிருக்து பாண்டியம் என்ற 
சொத் பிறந்திருக்கக்கூடும் என்று கொள்வதத்கில்லை. பாண் 

, உவர் தந்தையின் பெயசான பாண்டு என்னும் வடமொழிச் 

சொல்லடியாகலே இஅ பெதப்பட்டி.ருத்தல்வேண்டும். ஆனால் 
தமிழாசாய்ச்சி ய.றிஞர்களெல்லாம்இ௮ பண்டு என்னும் தமிழ் 
வேர்ச் சொல்லிலிருக்அ பெறப்பட்ட தொன்றாகவே வற்பு௮ுக் 
இக் கூறுனெ்றனர். பாணினிக்குப் பின்வந்த “ காத்தியாயனர் 
என்பார் பாண்டுவின் வழியினசே பாண்டியர் என்று கொண் 

டிருப்ப, தாகப் * பேராசிரியர் மாக்ஸ்முல்லர் :குறிப்பிடுலஞுர். 
  

1. The Arian Emperor Valens. 2. Sir M. E. Grant Duff. 
3. Katyayana, 4, Professor Max Muller.
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பாண்டியர்களின் மு,கல் தலைககரம் பொருகைக் கரையிலிருந்த 
கொற்கை என்ப,காகும்; இரண்டாம் தலைககரம் மதுரை. பண் 
டைய தேசப் படங்களில்,  மட்ரா என்று காணப்படுவ. அம், 
தங்லைத்தில் “மதுரா என்று சொல்லப்படுவம், இசேக்கர் 
ஈனால் "மேதோரா என்னு குறிக்கப்படுவதம் இக் தமிழ் 
ஈாவுரையேயாம். பாரதப் பெரும்போர் முடிக்க பின்னர் 
பாண்டியர்களின் ஆட்டியிவிருக்த, காகக் குறிப்பிடப்பட்டுள் 
னதும் இம் மனுசையேயாம். ஆனால், வடமொஜி srovr@us 
*ஹரி வமிசத்தில் இச தென் மதுரை என்்௮ குறிப்பிடப்பட் 
டுள்ளது. ஈழ நாட்டில் ஒரு *மதுராவும், இழை இந்தியத் 
,இட்டுகளில் ஒரு மதுராவும் இருக்கன்றன. இம் ம.தூரை மண் 
ஊர்சளைப் பாண்டியர்கள் என்றும், இற்ல இடங்களில் 
பாண்டு என்றும் இங்கள மகாவமிச௪ நாலாஇிரியர்கள் குறிப் 

பிடுன் றனர். இதனாலும், இப் பெயருக்கும் வடமொழிப் 
பாண்டு என்ற சொல்லுக்கும் தொடர்பிருக்க காகக் ௧௬௨௧ 
கோடல் பிழையாகான. பாண்டியர் என்பது அசசுரிமை 
ண்ட ஒரு முுகுடியின் பெயராகவே முதற்கண் இருக் 
Anine வேண்டும். 

இணி, *மெகாஸ்தெனீஸ் என்பவர் தம்முடைய aur 
மைற் ம நாலிற் *பண்டைமீ என்ற இக்திய காடொன்றைக் 
GO ta எழுஇயுள்ளார். அக்காட்டிற்கு ௮ப் பெயர் இக்திய 
விமனாயெ இருஷ்ணன் என்பவனுடைய ஓசே மகனின் பெய 
மைப்பற்றி இடப்பட்டதாகும் என்னு அவர் GME gion wi. 
அவர் GPsBororg weir 6r_corCu என்பது பத்தி 
எட்டுணையும் ஐயமின்ற, £** அந்தாரீ ?? “*தலிங்கீ ? என்த 
பெயர்களைக் கேட்டதிக்அள்ள அவர் பாண்டியர்களைப்பத்றிக் 

  

1. Mutra, 2, Madura. 3. Methora. 4. Harivamsa. 5. Matura. 
ட Megusthenes, 7. Pandaii. 8. The Andarae and Calingae, 

.
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கேட்டி ராதிருந்திருக்க முடியா ; ஆனால், கேட்டவற்றைப் 
பிறழ உணர்ந்து ஓன்றைவிட் டொன்றாக மாத்திக் கூறி 
யிருத்தல் கூடும். எனினும், அவர் பாண்டிய காட்டைப் 
பாணடுவோடு பொருத்திக் கூறியிருத்தல் ஒப்பத் தகுந்த 
தேயாம். மகாபாரத சை இக்காலை யுள்ள விரிவான நிலை” 
யில் அக்காலை இருந்திருக்கக் கூடும் என்று உறுதி கூஅதற் 
இல்லை: அவ்வாறு இருக்திருக்கக் கூடும் என்று வைத்துக் 
கொண்டால், அதன்சண் காணப்படும் வாலாகத்றுக் குறிப் 
பொன்றையே மெகாஸ்தெனீ௪ம் குறித்துள்ளார் என்று எனி 
தில் ஈம்பலாம். ஐம் பெறாம் பாண்டவர்களுள் ஒருவன் அருச் 
சனன்; அவன் இருஷ்ணனின் இறந்த கண்பன். அவன் 
“இரத்த யாத்திரை” செய்து வந்.த காலத்துப் பாண்டியன் 
ஒருவன் மகளை மணர்துகொண்டான். இத மகாபாசதக் கதை, 
மெகாஸ்தெனீஸ் கூறியுள்ள காட்டு வளமெல்லாம் இப்பாண்டி. 
யன் நாட்டிற்கே முற்றிலும்/பொருத்தமாக உள்ளது. அதி 
அம் முத்துக் கொழிக்கும் நாடு என்று அவர் கூறியிருப்பது 

கொண்டு பாண்டிய நாடுதான் ௮ஃதூ என்பது உறுதியாகக் 
கொள்ளப்படும். 

இனி மெகாஸ்செனீசுக்குப் பின் வந்த பிளைனி என்பார் 
இந்தியாவிலுள்ள பலவகுப்பு மக்களுக்குள் ஒரு வகுப்பினர் 
3 பாண்டி. என்னும் பெயரினர் என்றும், அவ் வகுப்பினர் 

இசாணிகளால் ஆளப்பட்டு வருன்றனர் என்௮ம் குறித். துள் 
ளார். மலையாள காட்டில் மருமக்கள் தாயம் இன்றுகீரறும் 
வழங்கி வருவது கொண்டு பிளைனி கூறியது மலையாள 
காட்டைத்தான் என்று கொள்ளலாகாதோ எனின், ௮ம் 
மலையாள ஈாட்டிலும் தம் காலத்திற் பாண்டியர் ஆட்டு பல 
இடங்களிற் பரவி யிருந்தது என்ன ௮வசே கூறியுள்ளமை 

யால், அவரும், அவருக்கு முன் வந்த மெகாஸ்தெனீசம் 

1, Pandie 

 



இிராவிட மொழிகள்--தமிழ் டே 

குறிப்பிட்டது ' பாண்டிய காட்டையே என்ப. ் பொருக் 

தேம். 

சோழர்:--சோழர் என்.௰ பெயர்க் காரணம் நன்ன: புலட் 

படவில்லை. அசோகர் கல்வெட் டொன்றில் ௮.௮, சோடு 
ன்னு காணப்படுகற௮. சாளுக்யெ மரபினரின் தெலுங்கு. 

கல் வெட்டுகளிலும் ௮ஃது அவ்வாறே காணப்படுன்றனு.. 

தெலுங்கர் அதைச் சோளர் என்று மொழிகன்தனர்.' : இக் 
காட்டை ஹியூன் சியாங் என்ற சன யா,த்இரிகர் ** சோழிய 
நாடு ?? என்று குறிக்இன்றனர். இஃ எவ்வாறு சோழ 

காட்டோடு பொருந்தும் என்பது விளங்கவில்லை “. ஆனால்' 

௫.9. பதினோசாம் அத்முண்டில் வடசர்க்கார்க் கோட்டங்கள்: .. 
சோழர் அ சசாட்சியின் ழ் இருந்தன என்பது குறிப்பிடத் 

பாற்று. சோழர்களின் பழைய காடு காவிரிக் கசையிலுள்ள 
செழுமை வளம் நிறைக்க தஞ்சை இருச்டுக் கோட்டப் பகுஇக 
ளாகும். பின்னர் அவர்கள் காவிரிக்கு வடக் யுள்ள தமிழ் 

காடு முழுதையும் ஒருகால,க்திற் கட்டி ஆண்டுவந்தனர். 
அவர்களுடைய . தலைககரம் முதலில் உறையூர்ப் பதியாம். 

ஈடறையூர் உறைவிடம் என்றே பொருள்படுகமற் காண்க. இவ் 

மருக்முக் கோழி யென்றும் ஒரு பெயருண்டு. இ. பி. 
பதினோராம் மாற்றுண்டில் சோழராதஇக்கம் உச்ச நிலையி 

விரும் 2.3. அவர்கள் தமிழ்காடு முழுதினுமே யன்றிப் 

பாண்டிய காடு, சே நாடு, ஈழ காட்டின் .வட பகுதி, 

  

Le அருச்சுனன் பாண்டி காட்டரசி அல்லியை மணக்தஅம், அல்லி. 
பாண்டிசாட்டு ஆட்ட ஈடத்தி வந்ததும் ஈண்டுக் சூறிப்பிடற் பாற்று, 

2, Choda. 8. சோழ காட்டு மக்கள் சோழியர் எனப்படுவர், வேளாள 

வகுப்பினர் சோழகாட்டிற் சோழிய வேளாளர் என்றும், பாண்டிய சாட். 
டிம் பாண்டிய வேளாளர் என்று: பெயர் பெறுவர். “முன் குடுமிச்சோ 
ழுபியா'! என்,ற காளமேகப் புலவரின் வாக்கையும் கோக்குக,
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தெலுங்குகாட்டில் ஒரு பகுதி ஆயெவத்திலும் ஆணை 
செலு த்இவக்தார்கள். ் 

சேரர் சோழர் மொழிக்கும் பாண்டியர் மொழிக்கும் 
வேுபாடில்லை. எட்டாம் அர ற்முண்டி.ற்குரிய சிரிய, பூதியக் 

கல் வெட்டுக்களின் உதவி கொண்டு நோக்கு மிடத்.அச் சேரர் 

மொழியிலும் வே௮பா டிருக்த,தாகக் காண்பகுற் இல்லை. 
சேர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள் ஆய மூ£வரும் இசா 
விடர்களே. அவர்கள் தமிழர்கள் அல்லது இராவிடர்கள் 

என்ற ஓசே பெயசாலேயே வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளனர். 

தமிழ்ப் பண்டைய வரலாற்றின்படி. சோ சோழ 

பாண்டியர்கள் ஓமே இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதைக் 
குறிக்கும் ச.று கஜை யொன்றுண்டு: சோ, சோழ, 

பாண்டியர்கள். மூவரும் உடன்பிறக்தோர்கள். அவர்கள் 
முதலில் கொற்கை என்னுமிடத்தில் ௮.சசுபுரிக்துவர்,தனர். 

இக் கொற்கை தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் உள்ள. 

அவ் வாத்றின் கரையிலேயே தென்னிக்திய காகரிகக் கலை 
வளர்ந்,த.காகக் கூறலாம். உடன்பிறக்தோராகயெ ௮ம் மூ£வர் 

கஜம் பிரிய வேண்டிய காலம் 16551. பாண்டியன் கொத்கை 

யிலேயே தங்னொன். சேரனும், சோழனும் வெளியிற் 
புறப்பட்டனர். இருவர்களும் முறையே சே சோழ 

அரசுகளை நிலைநி௮த்இனர். இக் கதையினை யொத்த கதை 
கள் பல வடமொழி ால்களிலுங் காணப்படுகின்றன. ஹரி 

வமிசத்தில், பாண்டியன், கேரளன், கோலன், சோழன். என் 

பவர்கள் ஆக்ரீடன் என்பவனுடைய பிள்ளைகளாவர் என் 
குறிப்பிடப்படுகின்றனர். அஷ்யக்தனின் பிள்ளைகள். அவர் 
கள் என்னு கூறுவாருமுளர். கோலர் என்ற இப் புதிய குடி. 

யினர் யாவர் ? கருகாடர்களே அவர்கள் என்று பு.சாணங்கள் 

இல. கூறும்; ஆயினும் அவர்கள் கோலேரிய மசபினமே 

என்று கொள்ளுதஜே சால்புடைகத்தாம்.
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தமிழ்: 
,கமிழை * அரவ ? மென்பதேன் ? தக்காணத்திலுள்ள 

முகம்மதியர்களும், தெலுங்கர்களும், கன்னடர்களும் தமிழ் 

மொழியை ₹ அசவம் ? என்கே அழைப்பர். அஃதேன் ? 

டாக்டர் குண்டெர்ட் என்பவர் அரவம் என்ஐ சொல்லை 

அறவம் என்று கொண்டனர் : “கொண்டு, தமிழலக்கயமே 

ஏனைய மொழி இலக்யெங்களைக் காட்டினும் ௮ற _தால்களும் 

றத்.அுறைகளும் நிறைக்த.தாகக் காணப்படுகன்.ற.தா.தலின், 

அறம் மலிக்க அம் மொழி அறவம் என்று அழைக்கப்பட்டது 

போலும்” என்று வகும்.துரை்தார். இகன்படி. அறவர் என். 

சொல் அறம் மலித்த கொள்கையினமையே குறிக்கும். 
பு,த;தர் பெருமானுக்கு அறவன் என்ற பெயரொன்றுங் காணப் 

படுதல் ஈண்டுக் கூறிப்பிடத்பாலத. அகனால் ௮ரவம் என் 

ப பு,த்தர்களையே குறிப்ப, தாகாதோ என்.௮ ஐயம் நிகழ்,தல் 

கூடும். இடையின ரகரங் கொண்டியலும் அரவம் என்ற 

சொல்லை வல்லின றகர மூடையதாகக் கொண்டு இப் 

பொருள் கூ௮தல் ஆகுமோ என்௮ கேட்கலாம். (தமிழ் வல் 

லின றகரம் தெலுங்ஒலும் கன்னடத்திலும் இடையின ரகர 

மாகத் இரிகல் இயல்பு. ஆதலின் ௮க் கேள்விக்கு விடை 
எளி. மிழ் அறம் என்ற சொல் கன்னடத்தில் அரவு 

TOT OZ GO காண்க. 

இனி, அவம் என்ற சொல் அறிவு என்ற சொல்லடி. 

யாகப் பிறந்த தென்.று கொள்வர் ஒருசாசார். தென்னாட்டி. 

லுள்ள மக்க ஸனினத்தாருள் தமிழ்மக்களே அறிவிற் 

இறங்சவர்களாகப் பண்டுதொட்டு யாவசானுங் கொள்ளப் 

பட்டு வந்துள்ளமையின் இக் கருத்துத் கோன் கிய 

போலும் 7 
இனி, செந்தமிழ் சேர் எ.சமில் பன்னிரு கொடுந்தமிழ் 

நாடுகளுள் அருவா என்பஅம் ஓன்னு. அருவா என்ற ௮ச்
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சொல்லின் இரிபே ௮சவம் என்னு கொண்டார் மத்னொரு 

சாரார். 

இவை யெல்லாம் அரவம் என் சொல் ஒரு மொழியை 

யோ, ௮ம் மொழி பேசும் மக்க ஷின,த் சாயையோ கூறிக்க 
எழுந்த தமிழ்ச் சொல்லாகக் கொண்டு இடர்ப்பட்டுக் கூதி 
யனவேயாம். அப் பொருளில் ௮சவம் என்ற சொல் தமிழ் 

மொழியில் யாண்டும் வழங்கப்பட்ட இல்லை. தெலுங்கர்களும், 
கன்னடர்களும், தக்காணிகளும் அவ்வாறு அழைக்கன் தனர் 

என்னு றேத்கூறினமையால், ௮ச் சொற்பொருள் தமிழொ 

ஹிக்த ஏனைய மொழிகளிலேயே தேடக் டப்பதாம். 

தெலுங்கு மொழி வல்ல பண்டிதர்கள் பலர் அரவம் என்பது 
,இராவிட மன்று, வடசொல்லே என்௮ யாப்பு௮ு த்துக் கூறு 

இன்றனர். ௮. ரவ என்பதே ௮ வம் ஆ), ஓலியற்்ஐ.ஆ 

என்னு பொருள் கொடுக்கும் என அவர் கூறுவர். ஹ என் 

பன போன்ற முச்சொலிகள் இன்மையால் தமிழ் இப் 
பெயர் பெற்றது என்பது அவர்கள் கருத்துப் போலும். 

இக்திய மொழிகள் பலவற்றுள்ளும் கமிழ்மொஜி யொன் 

நில் மட்டுமே இவ் வொலிகள் இல்லை. 2 5695 ௮ம் மொழி 
இழுக்குடைய தொன்றுகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் இத் 

கைய ஓரு காரணத்தைக் கொண்டு பெறப்பட்ட ஒரு 
பெயசைச் மிழ் மக்கள் தாமாகவே சூட்டிக்கொண் டிருப் 

பார்கள் என்னு க௬௮,தல் ௮திவுடைத்காகா௮, > 

ஓசையற்2 மொழி என்பதைக் சூறிக்க ௮ரவ-மு என்று 

மொழிக்குப் பெயர் சூட்டிய தெலுங்கர் ௮ம் மொழி பேசு 

Gamer 4 அரவா-ளு ? என்று அழைக் ததும் இயல்பே. 

தெலுங்கில் அசவம் என்ற சொல் ஐசையற்றது என்று 

பொருள் பட்ட ; தமிழிலும் ௮ரவம் என்ஐ சொல் வழங்கு 

இறஅ $ ஆனால், ௮ச் சொல், ஒலி என்று பொருள்படுற௮. 

இப்பொருள்படும் இச்சொல்லை ரவ என்ற வடசொல் இசைச்
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சொல்லிலக்கண முறைப்படி. ௮௧ர வொலியை மு.தலிலே,த்று 

அரவ என்று தமிழிலும் வக்துள்ளு என்று கூறுதல் 

கூடாது. ஏன்? வடமொழி ரவ என்்௨ சொல் பேசொலி 

யைக் குறிப்பது$ தமிழிலுள்ள ௮ரவம் என்ற சொல்லோ 

மெல்லிய ஐஓசையையே குறிக்கு மாசலின். 

இனி, சோழ மண்டலக் கசையிலுள்ள கெல்லார்ப் 

பகுஇயில் * அர்வர்ணி என்ற மக்கள் வாழ்க் அவருஇன் றனர் 

என்று *டாலிமி என்ற இசேச்க நில நூலாசிரியர் வசைந் 

துள்ளமையும் எண்டு குறிக்கற்பாலன. 
எனவே, தமிழை “அரவம்”? என்றழைப்பதற்கு 

உண்மைக் காரணம் என்ன என்பது இன்னும் ஆராய்ச்சிக்கே 

இடனாக உள்ளது. 

77. மலையாளம் 

'இராவிட மொழி யினத்தில் தமிழுக்கு அடுத்தபடியாக 

இடம் பெறச்கூடியனு மலையாளம் என்னும் மொழியாம். 
தமிழுக்கு மற்றெல்லா மொழிகளைக் காட்டிலும் நெருங்க 

தொடர்புடையது ௮ம் மொழியே. மேத்சூஜ் தொடர்ச் 

மலைகளுக்கு அப்பாலுள்ள மலபார் என்னும் மலைவாரக் கடற் 

கரையை யடுத்துள்ள ஊர்களில் இம்மொழி பேசப்பட்டு வரு 

இற. மங்களுர் என்ற ஊர் தொடக்இத் தெற்கே இருவனக் 
தபுசம் வளை இம் மொழி வழங்க வருறஅ. மங்களூருக்கு 

வடக்கே கன்னடமும் தளுவமும் வழங்குகின்றன. இரு 

வனந்தபுசத்தித்குக் தெற்கிலும் தென்டுழக்கிலும் தமிழ் 

மொழி பெரிதும் கலப்பு௮ுஇறது. 'இருவாங்கூர், கொச்சி, மலை 

யாளம், கன்னடக் கோட்டங்கள் ஆயெ இடங்கள் மலையாள 

மொழி வழங்கும் இடங்களாம். இம் மொழி பேசும் மக்கள் 
ஏ.றக்குறைய எழுப. நாருயிசவ.ராவர். மலபார் கடற்கமை 

வெளிகாட்டு மக்கள் பலர்க்கு இறங்குஅறையா யிருக்அுவக் 
  

1. Coromandelcoast. 2, The Arvarni. ,3, Ptolemy.
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அள்ள. ஃபினீஷியர், இசேக்கர், யூதர், சிரியக் இறித்த 

வர், பாரசகக் இறித்தவர், அராபியர்கள் ஆகியோர் வழிவழி 
யாகப் பண்டு தொட்டு ௮.ச்.கக் கரையோரங்களில் வாணிகம் 

ஈடாத்திவந்துள்ளனர். அவர்களுள் பூகரும் சரியக் இதித்த 
வரும் அசாபியர்களும் பல இடங்களில் நிலையாகவே வர். 
குடியேதி யுள்ளனர். 

மலையாளம் என்ப. மலையாழ்மா என்றும், மலையாய்மா 

என்றும் கூறப்படும். இவை மூன்றும் ஒன்றேயாம். இவை 

மூன்றிலும் முதற்கண் நித்கும் மலை என்ற பகுதி மலைத் 
தொடர் என்று பொருள்படும் ௨டசொல்லாகய மலய என்ப 

தன் இரிபன்று ; தமிழ்ச் சொல்லாயெ மலை என்பதேயாம். 
தமிழ்ச் சொல்லாகிய மலை என்ப இிலிருக்ேத வடசொல்லாகிய 
மலய என்ற சொல் பெதப்பட்டுள்ளஅ என்று ஐயமின் றிக் 

7? என்ற 

சொல் *பழகு, உடைத்தாயிரு, ஆணை செலுத்து * என்று: 

கூறலாம். மலை என்ற பகுத நீங்யெ ** அளம் 

பொருள்படும் ஆள் என்ற சொல்லடியாகப் பிறக்.ததாகும். 
£ ஆழம்? என்று கொண்டு * ஆம்” என்ற சொல்லடியாகப் 

பெறப்பட்டது என்௮ கொள்ளுதல் பொருக்காது. தமிழ் 

ஈ ஆண்மை”? என்பது “5 ஆள்மை?” என்பதன் இரிபாம். 

அந்த “*அள்மை ** என்பது மலையாள)த்தில் 4 ஆள்மா?* 
எனப்படும். அதுவே © gion” cra இரிக்கதாகும். 
மலையாளத்தில் இக்.௪ ஆள்மா என்பது ஆய்மா என்ந . aT 

பு௮ம். ஆகவே மலையாளம் அல்ல மலையாழ்மா என்ப 

மலைப்பகுதி என்றே பொருள்படும். வில்லாண்மை படைத் 

தோரை வில்லாளிகள் என்று அழைப்பார்கள்.௮. அதுபோன்றே. 
மலைப்பகுஇயில் வாற்க்து மலையாண்மை புரிந்து வக்;தவர்கள் 
மலையாளிகள் என்.றழைக்கப்பட்டனர். 

வடமொழிவாணர்கள் மலையாள மொழியைக் குறிப்ப 

தற்குத் தனிப்பெயர் , கொடுப்பதில்லை. மலையாளம் தமிழ்
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என்ற. இரண்டையும் குதிப்பதத்கு அவர்கள் இசாவிடம் 
என்ற சொல்லையே வழங்குவர். ஆனால் மலையான காட்டைக் 

கூதிக் 
சூறிப்பர். கோகர்ணம் முதல் சூமரிமுனை வசையிலுள்ள 

  

தங்கால் அவர்கள் வேறு தனிப் பெயர் கொடுத்தே 

ஊர்களும் கெல்லாம் அவர்கள் வடமொழிப் பெயர்கள் வசூத் 

துள்ளனர். மலையாள காட்டுப் பகுதியை அவர்கள் கேரளம் 

என்ன கூறுவர். இ, மு. மூன்றாம் நூ.த்றாண்டித் குரிய கான 

அசோகர் கல்வெட்டில் “ கேசளம் பு.த்திமா?? என்று மலை 
யாள நாட்டு மன்னனொருவன் சூறிக்கப்படுகினுன். இசாவிட 
மொழிகள் எல்லாத்திலும் சோளம் என்ற சொல் பல 
இரிபுகளுடன் மின்னு வருன்றது. மமிழில் கோலம், 
சோலம், சேமம் என்த மூன்று சொற்கள் வழங்குகின்றன. 
தெலுங்லும் கன்னடத்திலும் கோளம் என்ற சொல் 
-வழங்குன்்ற ௯. மலையாள மொழியில் கேசளம், சோலம், 
சேசம் என்ற சொற்களுடன் சேசம் என்ற சொல்லும் 
வழல்குன்ற௦. அ. கோளவாச யொருவன் கேலன் என்றும், 

கேளு என்னும் அழைக்கப்படவோன். இக் காட்டு மன்னனைப் 
பிளைனி என்பவர் * செலபொத்ராஸ் என்று சூறிக்இன்றார். 

Ds சேல புத்திசர் என்பது போலும். டாலிமியோ 

£ கெரபொத்ராஸ் (கேச புத்இசர்கள்) என்னு சூ.தி.த்தார். 

பண்டைக்கால,த்திம்கேரள நா6 இருபெரும்பிரிவின தாக 

இருக்கது போலும் ! மேலைக் கடற்கசை யோசத்தை யடுத் 

"இருக்க பகுதிகளெல்லாம் கோளம் என்ற வடமொழிப் பெய 
சாலேயே வழக்? வந்திருத்,தல் வேண்டும் ழ இடையிடையே 
apr) பெயசாயெ சேசம் என்பதையும் ௮.து. வழக 
யிருஜ்.தல் கூடும். இஃ ஒரு பிரிவு. மித்னொரு பிரிவு உள் 
காட்டுப் பிரிவு. இப்போதைய சோயறுக்தூர், சேலம் gan 

இருகோட்டங்களும், மைளூர் காட்டின் ஒரு பகுதியும் இப் பிரி 
“CT Gelobotras. 2. Kerobothras. |  
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வின்பாற்பட்டன. இப் பிரிவு கோளம் என்ற வடமொழிப் 

பெயசையே கையாண்டதாகசத் தெரியவில்லை. சேமம் என்: 

னும், கொங்கு ஏன்.றுமே அது wound GO digo gor 

எ.து. எனினும், கேசம் என்பதற்கும் சேம் என்பதற்கு 
மிடையே வேறுபாடொன்று மில்லை... இசண்டும். ஒன்றே. 
சேரகாட்டெல்லை குறித்த தமிற்ப் புலவ செல்லாரும் கள்ளிக் 
கோட்டை என்ற. கோழிக்கோட்டின் தென்பாலுள்ள மலை 
யாளக் கரையை யடுத்திருக்மும் பருஇ மெல்லாம் சேரகா 

டென்தே குறித்துள்ளனர். கேரம் என்ற சொல்லிலிருந்தே 
கோளம் என்ற வடசொற் பிறந்திரு, 

கோங்கு என்பத, குடகு என்பறைப் போன்று, வளைந்தது 

   ர். தல் வேண்டும். 

கோணலானது என்றே பொருள்படும். மலையாள நாட்டு 
இய,த்கை யமைப்பை யொட்டி. இப் பெயர் உண்டாயிருத்தல் 
எளிதில் உய்த்துணரப்படும். கேரம் என்த சொல்லுக்கு, 

மலையாள மொழியில் “* தென்னைமரம் ** என்ற பொருளு: 
மலையாள நாட்டில் தென்னைகள் இதப்பாக வளர்ந்து பெருகி 

யிருக்கன்றமை பற்றி ஒருவாறு இம் மரத்தினாலேயே ௮௩ 

காட்டிற்கு. ௮ப் பெயர் வந்த சென்று கூற முன்வரலாம் ; 

  

எனினும் மரத்தின் பெயரை யொட்டி சாட்டித்குப் பெயர் 
வத்த,தா௮ன் நி காட்டின் பெயரை யொட்டி மரத்திற்குப் பெய 
மிடப்பட்டதா என்பது சிக்கலான ஒரு கேள்வியேயாயும். 

மலையாளம் : . 

இணி, மலையாளம் என்ற சொல்லை யொட்டிய எச் 

சொல்லும் பண்டைக் கிரேக்க ஆசிரியர்களால் குறிக்கப்பட 

வில்லை. இ. பி. 545-ஆம் ஆண்டிழ் குரியது என். கருதப் 

படுவகான 1*இறிம் தவ ஊர் வரலாறு ?? என்ற இரேக்க 

மாலில் ஈழகாட்டைக் சூறித்து எழுஇவருமிடம்.து 91,5800 
  

1. Christian Topography of Cosmas Indicopleustes,
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படுக். அள்ள நாடுகளில் * மிளகுவரும் மலே?” என்த ஒரு 

காடும் ரூறிக்கப்பட்டுள்ள அ. இச் சொல் மலையென்ற தமிழ்ச் 

சொல்,வுடன் பொருத்தமாக இருப்பது எளிதித் புலனாகும். 

ப,  மலைகாடு போன்ற சொற்கள் அக்காலை ஈழகாட்டிற் 

   

குடியேறியிருக்த தமிழர்களால் பெருவாரியாக வழங்கப்பட் 

டிரும்ரல் கூடும். இன்றும் அங்கு அவை வழங்குவனவே. 

மலை என்ற அச்சொல் மலையாளத்தில் மலே என்றே. வழங்கு 

வதாம், 

மலையாள. மொழி தமிழிலிருந்து பன்னாருண்டு 

கட்கு முன்னே Cr “2 BGO wept, ௪” ளைமொழியே. ஆயி 

ணும், » wipe ல் காணப்படும் " ஐம்பால் விருகிகளை அம்மொழி. 

   த; மேலும், அளவுகடந்த வடமொழிச் 

ன்பாலேற்று அம்மொழி பயன்படுத்தி வரு 

இன்ற. இவையே ௮ம் மொழிக்கும் தமிழுக்குமுள்ள 

(தலையாய வேறுபாடுகளாம். இவ் வேறுபாடுகள் கோக்கியே, 

மலையாளம் தமிழின் இனமொழியா அன்றிக் ளைமொழியா 

என்ற ஐயப்பாடு எழுக்ககாகும். இனமொழி என்று கொள் 

வதினும் ளேமொழி என்று கொள்வதே ஏற்புடைத்தாம். 

,கமிழிலிருக்து பன்னூருண்டுகட்கு முன்னே மலை 

யாள மொழி பிரிந்ததாயினும், தமிழ்மொழியின்மாட்டுக் 
காணப்படும் மொழி வளர்ச்சியும், இரு,த்தமும், அதன்கண்: 

ணும் காணப்படுின்றன. பண்டைக் காலத்திலிருந்தே 

தமிழீர்கள் மேற்கும் தொடர்ச்சி மலைகளைக் கடக்து சென்று: 

மேலைக் கடற்கரையில் வதிந்துவந்துள்ளமையால் இத் 

தொடர்பு காணப்படுகின்ற என்னு எளிதில் ஊ௫த்துக் 

கொள்ளலாம்.  £** பெரிப்ளூஸ்?? ஆரியர் மேலைக் கடத் 
  

1. போகிறேன், போலருய், போகருன், போறது, போன்றன 

என்ற ஐவேறு தமிழ் வினைச்சொற்களும் மலையாளத்இல், ** போகுன்னு :- 
என்ற ஓரே விளைச்சொல்லாற் கு.றிக்கப்படும். 2, Periplus. 

ச



30 கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் 

கசையிலிருக்க ! * கெல்குன்ஐம் ?? என்ற இறந்த அமைமுகப் 
பட்டினம் தமிழ் மூவேக்தர்களுள் தலைறக்த மதுரைப் 
பாண்டிய மன்னர்தம் ஆட்டிக் குட்பட்டது என்று குறிக் 
அப் போர்சமை இக் கொள்கையை அண் செய்வதாகும். 
மலையாள மொழியின் பண்டை இலக்யெங்க ளெல்லாம் வட 
மொழியை விடச் தமிழ் மொழியையே பின்பற்ி வந்தாள் 
ளனவாகக் கரணப்படுகின்றன என்று டாக்டர் Gri 
கூறுவதும் ௮. தனையே தெளிவுற ம். தமிழ் முதலெழுச் 
அக்களாகக் கணக்இடப்படும் உயிருமுடம்புமா * முப்ப 
தெழுத்துக்களுக்கும். புறம்பான பிற எழுக்துக்களைப் 
பண்டை மலையாள இலக்்ூயற்கள் கையாளாமல் RAED 
வந்துள்ளன என்அம், அவ் விலக்கெங்களிலுள்ள வரிவடி. 
வமோ தமிழ்காட்டில், அதிலும் தென்பாண்டி. நாட்டில், கல் 
வெட்டுகளுக்குப் பயன்படு்தப்பட்டு வக்க வட்டெழுக்தக் 
களைப் போன்.நிருக்கு தென்றும், குண்டெ்ட் பெரியார் கூதி 
யுள்ளார். மலையாள மொழியின் மு.து் செய்யு விலக்யெமாகக் 

  

கருதப்படுவது ** இராம சரிதம்?” என்பதேயாம். இத 
சில .தாற்றாண்டுகட்கு முன்பே எழுகப்பட்ட காகும். எனி 
ணும் இசன்சண் வடமொழி எழுத்துக் கலப்பக் காணப்பட 
வில்லை. பூக பட்டயங்களிலும், சரிய பட்டயங்களிலுவ் 
காணப்படும் இலக்கண அமைப்பையே உடையதாகவும் 
இஃது இருக்கின்ற. இதை கோக்கும்போது மலையாள 
மொழியும் அசன் பிற்கால இலக்யெங்களும் எ,ச்.அணை உளை 
வில் வடமொழி மயமாக மாறிவிட்டன என்ப. வியப்பையே 
அளிப்பதாகும். இத்துணை மாறுதலும் சென்ற இரண்டு 
அல்லஅ மூன்று நர ,்ருண்கெளுக் குள்ளாகவே ஏற்பட்ட 
காகும். இரண்டு அல்ல மூன்றே அரற்முண்டு ! எனிலம் 

  

1. Nelkynda. 4, மூப்பத்திரண்டென்றார் கால்டுவெல்.
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எத்துணை வடமொழிக் கலப்பு !! தமிழில் எவ்வளவுக்கெவ் 
வளவுவடமொஜிக் கலப்புக் குறைவாகக்காணப்படுசின் ததோ, 
ன்வளவுக் சுன்வளவு மலையாள த்தில் மிகுதியாகக் காணப் 
UDA pg ll! மேலும், அதன் வரிவடிவமும், தமிழ் காட் 
டி.ல் வடமொழி எழுத்துக்களை எழுதக் கையாளப்படும் கிரந்த 
எழு)ச்துக்களின் வரிவடிவை யொட்டியே வகுக்கப்பட்டுள்ள 
சாகவும் கருதக்டெக்ன்றத. அகவே, தமிழிலிருந்து 
ஒருசிறிது வேஅபட்டிருந்க மலையாளம் படிப்படியாக வேறு 
பாடுகள் மிக்குதா, தமிழின் ளைமொழி யென்பது போய், 
உடன்மோன் நிய இனமொழியோ என்.௮ கருதக்கூடியதொரு 
நிலையை வய்.இிவிட்டது.. மலையாள மொழிக்கும். தமிஜே 
சாய்மொழி என்பதில் யாதொரு ஐயமு. மின்னு; எனினும் 
மலையாள மொழி இப்பொழுஅள்ள நிலையை நோக்கல், 
தாயின் மொடர்பை Biss தனிப்பட்ட வேற்றுருவைக் 

  

கொண்ட மகளொருத்தியைப்போன் முய்விட்டஅ, மலையான 
மொழி என்னு, சான் கூனு தல் வேண்டும். 

மலையாள மொழி தமிழின் ளை மொழிதானா P ஆம்; 
ொமொழிான். இசைகளைக் சூஜிக்க எழுந்து *இழக்கு * 
“மேற்று? என்ற இரு சொற்களைக் கொண்டே மேற்சண்ட 
வா விடை யிறுக்கலாம். Ep அல்ல அடி. என்த பொரு 
ளைக் மறிப்பு தமிழ்ச். * இழக்கு”” என்னுஞ் சொல் ; அவ் 
வாதே மேல் அல்லது உயசம் என்ற பொருள் குதிப்பது 
,தமிழ்எ மேற்கு?” என்ற சொல். இச் சொற்களைக் கொண்டே 
இவை மேற்குத் றொடர்ச்சி மலைக்குக் ஜெப்புறம் இருந்த 
,கமிழ்காட்டு மக்களிடையேதான் மு.தத்கண் தோத்தம் பெழ் 
ுளவாதல் வேண்டும் என்று எளிதில் ஊூக்கலாம். 

மேத்திசையில் எங்கணும் ஓல் யுயர்க்த மலைத்தொடர்! 
ஆகவே மேத்குத் இசை கோக்ூச் செல்ல வேண்டின் வரவ 
மேலேறித்தான் செல்லல் வேண்டும். இழ்,த் திசையில் எங்க 

>
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ணும்; பரர்அ. விரிந்த. பனிக்கடல் ! ஆகவே, இதழ்த் இசை 
கோக்க. செல்லவேண்டி. ன் வரவரக் சழ்கோக்க இறங்கிக் 
கான் செல்லல் வேண்டும். . அ,காவ.அ, ,கமிழ்காடு மேத்புறம் 
உயர்க்தும், இழ்ப்புறம் காழ்க் அம் அமைக் அள்ள அ என்பதே. 

ஆனால்: மலையாள காடோ இகுற்றா நேர்மாறான அமைப்பை 
" உடைய்ற்காக இருக்கது. இங்இயுயர்ச்௪. மலைத்தொடர் 
இழக்கவும், பரக். விரிர்ச பனிக்கடல் மே.த்லுமாக ஆக்கு 
அமைக்தூன்ளன. இவ்வா, விருந் அம், உயர்க்ச. மலையமைக் 
அள்ள ழ்த்இசையைக் குறிக்கும் சொல் மலையான,ச்இலும் 
“ இழக்கு?” என்பதேதான் ! மலையாளம் தமித்தான் என்னா 
கூறுவதற்கு வேற சான்றும் வேண்டுமோ ? மலையாளம் 
பேசும் மக்கள் எல்லோரும் பண்டைத் தமிழர்களே யல்ல 
சோ? "பாலைக்காடு, கோயருக்தார் வழியாகப் பண்டைச் 
,கமிற்மக்கள் மேலைக் கடக்களையை யடைக்அு வடக்கே £ சக் 
இசலரி வரையிலும், தெற்கே இருவனந்தபுசத் கருகே 
யோடும் Amino சமைவரையிலும் பரவி யிருத்தல் 
வேண்டும். அவ் விசண்டு எல்லைகட் சுப்பாலும் அவர்கள் 
செல்லாமைக்குக் காசணம் இரு மருங்கிலும் தங்களினத். 
ஷைச் சேர்க்க பிற வகுப்பினர் முன்னசே ஆங்குப் போக் 
Lops இருக்கக் சண்டமையேயாம். * மலையான YS 
ரசஇ?யின் முன்னுரையில் அகன். ஆ௫ிரியரான டாக்டர் குண் 
டெர்ட் தமிழுக்கும் மலையாள த்இத்கும் பெருக் தொடர்புள்ள 
தென்ப்து உண்மையேயாயினும், முன்னதைப் பின்னதன் 
காய்மொழியாகக் கொள்ளுதல் சரி யன்தென்று எழுதியுள்ள. 
னர். *-ழெக்கு 77, * மேற்கு”? என்ற சொற்களைக் கொண்டே 
மலையாள : மக்கள் BA pon 9 AGE மேலைக் கடற்கரை 
போந்து குடியேறியவர்கள் என்னு கொண்டுவிட லாகா 
என்னும், ஆரியர்களைப் போலவே இசாவிடர்களும் anu 

“1, Palghat, 2, Chandragiri. 
>
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ஸிருக்அ தென்பாற் போந்தவர்களானால், அவாகள் (தலில் 

மேலைக் கடற்கசை (மலையாளம்) போந்து emus rena 

இழக்கே (சமிழ் காட்டில்) புகுக்இிரு த்தல் வேண்டும் என்அம்- 
வர் ம் கருத்தை விளக்கியுள்ளார்.  மேத்க??:2 ஏர 
மலையாளிகள் பெரும்பாலும் மொழிவ,இல்லை என்௮ம்;.*₹ 

நாயி௮ு என்றே வழங்குகன்றார்கள் 7? என்றும் அவர் எடுக் 
க் காட்டியுள்ளார். ஆனால் “5 படிந்நாயிறு 7? என்ற: அச் 
சொல்லும் **படூ ஞாயிறு? என்ற தமிழ்ச் சொல்லின்" மலை 
யாள;த் இரிபேயாம். படு ஞாயிறு என்ப.அ மேத்கே தாழ்க். 
படும் அல்லது மறையும் சூரியனைக் குறிப்பதாகும். 
“மேற்கு,” “ழக்கு?” என்ற சொற்கள் தமிழ்ச் சொற் 
களே என்பதையும், ௮வை கமிழ்காட்டிலேதான் முதற்கண் 

    

      

தோத்தம் பெத்றன என்பதையும் டாக்டர் குண்டெர்ட் ஓப் 
புக் கொள்ளுகிறார். ஆனால் அவர் கருதிய வண்ணம் தமிழ் 

மக்கள் மேற்கலிருக்அ,தான் ஓக்கே போந்தார்கள் என்று 
கொள்வது ௮ஃதாவன, மலையாளந்தான் தமிழ்மொஜியின் 
காய்மொழி என்று சொல்வஅ---இயற்கை யமைப்புக்கும்' : 

மொழிவரலாத்றிற்கும் எவ்வாற்றானும் முரண்படுவதாகும்; . 

ஈண்டுத் தமிழ்காட்டின் €ழ்க் கரைக்கும், மேற்கரைக்:: 

கும் முறையே கோரமாண்டல் என்றும், மலபார். ores gue 

ஆங்லெத்இ் பெயர் வக்ததேன் என்பதை ஆசாய்வேர்ம். 
1. கோரமாண்டல் : தமிழ்ச் சோழமண்டிலம் -:என்' 

பதே கோரமண்டலம் என்று. இிரிபுதிதிருத்தல் வேண்டும். 
சோழம் என்பதைச் சோளம் எனப் பிறழ: உணர்ந்னு, 
தற்குத் இனை என்னு . பொருள்கொண்டு, சோழ மண்டி. 
லம் என்றால் *₹ இனை காடு?” என்னு ஒருவர்! பொருள் கூறி 

wg su purge. பாண்டிய மண்டிலம் என்பது பாண்டிய 

சாடு என்று பொருள்படுவதே போன்று சோழ மண்டிலம் 

  

   

  

  

3, ஃப்ரா பாலினோ லெயின்ட் பார்தோலோமியோ.' 
3
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என்பது சோழகாடு என்றதே பொருள்படும். முதன்முதல்... 

இக்கியாவிற்கு வந்த. போர்த்துகேகியர்கள் மேற்கரையி 
லிருக்கும். கொல்லத்திலிருக்தா இழ்க்கசையில் ஒரிஸ்ஸா 

வசையிலுள்ளா கடற்கசைக்குச் சோழ மண்டிலம் என்றே 

பெயர் கூறிவந்தனர் என டாக்டர் குண்டெர்ட் கூறுஇறுூர். 

போர்க்அசேரியர்சள். வருவகுற்கு முன்னிருக்க முகம்மி 
யர்கள் சோமுமண்டிலக் சையின் பெரும் பகுதியை மா£பார் 

என்றே அழைக்துவக்கனர் என்பதும், ௮கனையே நெடு 

காள்வசை. ஐரோப்பியர்களும் வழங்கிவர்சனர் என்பஅம் 

மார்க்கோ” -போலோவின் குறிப்புக்களால் தெரியவரு 
இன்றன். 3 

மாயார் என்பு. ரிண்ட கசை என்றே பொருள்படும் 5 
முன்காலத்தில் மதுரையை யடுத்த கடற்கரைக்கு அதுவே 

பெயசாக வழங்வெக்குனு. மதுரைக் கரையிலிருக் அ ஈழத் 
DAGE OFHU TF HG 6 இசாமர் பாலம் '? (௪௪௮) என்னு 

சீண்ட அணை யொன்று இருந்ததே இவ் வழக்கற்குக் காச 
ணம், போலும்! பின்னர், இழ்க்களை முழுஇற்குமே இப் 

பெயர் வதங்கப்பட்ட தாகல் வேண்டும். பித்கால.த்இல் வங்.த 
டச்சுக்காரர்கள் : இழ்க்களையின் ஈடுப் பகுதியை மட்டும் 

“சோரோ மாண்டல் ”” என்று குறித்து வந்தனர். 

5... € இந்தியாவித்குப். போர்த்துகேசியர்கள் வந்தபோதே 

கோர்மாண்டல் என்ற் பெயர் வழங்வெக்த. உண்மையே. 
1499-ஆம் ஆண்டில் வெளிவக் த ஹீரானிமோ டீ'ஸ்டோ 
ஸ்டேஃபானோ * என்ற சி௮ வரலாற்று நாலில் இப் பெயர் 

எடுத்தாளப்பட்டுள்ள.அ. ஈழத்தை விட்டபின் * பன்னிரண்டு 
நாட்கள் கழிக்.துக் கோசமாண்டல் என்.ஐ மற்றோரிடக்தை 

அடைந்தோம் * என்னு AB கூறப்பட்டுள்ள ௮. 1510-ல் 

வெளிவக்க 'வேய்தேமாவின் கடற்செலவு என்ற தாலிலும், 

1. Hieronimo dey Sto Stefano. 2, Vaithema’s Travels. 
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பவார்போசா! என்ற CuniggiCsGu auroor bp மூலிலும் 

சாமமாண்டல் என்றும், கோரசோமாண்டல் என்றும், 

சோஸலொமண்டில் என்னும், சோல்மெண்டர் என்றும் பல 

வாருச வழங்கப்பட்டுள்ள அ. முகம்மதியர்களும் சோழுமண் 

டிலம் என்ற பெயரையே வழங்கிவந்தார்க ளென்பதற்கு 

ரோலண்ட்ஸன் மொஜழிபெயர்ப்பாகிய * தோஃபாத் அல் 

மஜாஹிதன் அல்ல மலபார் முகம்மஇயர்களின் வரலாறு * 

சான்ற மாலும் சான். பகர்கின்்றஅ. சோல மோண்டல”த்தி 

துள்ள மைலாப்பூரிலும், காகபட்டினத்திலும் ஏனைய 5H 

முறைகளிலும் பறங்கெள்* கோட்டைகள் 'வருத்துக்கொண் . 
” 

டனர் என்மு அற் மூலிம் காணப்படுகிற.” என்னு கர்னல் 

யல்” வமைங் துள்ளார். 

இவற்றாலும்,  சகரமும் குகரமுகம் 5 ஐசோப்பிய மொழி ... 

சில் மாறுவ.அுண்டாதலாலும், இறப்பு ழ காத்திற்கு.ரகரம் 

வழக்கு பிறநாட்டு -வழக்கர்தலாலும் சோழ மண்டிலம் 

என்ற தமிழ்ச் சொற்றொடசே ஆங்கிலத்தில் கோசமரண்டல் 

ஊன்று இரிக்த.து என்பது இனி விளல்கும். > 

9, மலபார் : மலபார் என்பதன் முதற்பகுதியும் - wee 

யாளம் என்பதன் மு.தற்பகுதியும் ஒன்றேயர்கும். (தமிழ்: 

மலை, மலையாளம்: மல.) பிற்காலக் இசேக்கர் -இதனை மலெ 

என வழங்ெர். அசாபியக் கப்பலோட்டிகள் 2 கெடுகாள்' 

வசை புரர் என்னும் ௮டை இல்லாமல்-மல என்னு! ose 

பகுதியை மட்டுமே அஙக்காட்டின் பெயசாக வழவ்வெந்தனர். 

8951-ல் குலம்-மலை என்ற வழக்கும், 1150-ல் மலீ, மலிய 

சன்.ற வழக்குகளும் காணப்படுசன்.றன.. 'இவத்ற௮ள் குலம் 

மலை என்பதில் குலம் என்பதத கொல்லத்தைக் குறிப்பதா 

ரும். (கொல்லம் என்ற நகரின் பெயர் 660-ம் ஆண்டிலேயே 
  

1. Barbosa. 2. Tohfat al Majahidin or History of Mahammadans 

in Malabar. 3. Solmondul. 4. Franks.e 5. Col. Yule,
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வழங்கயெதாகத் தெரிவகால் ௮௮ 8295-ல் அமைக்கப்பட்ட 

தென்னும் கூற்௮த் தவஜஹென்று ஏற்படுவஅ ஈண்டுக் குறிப் 

பிடத் தக்கது.) 
பார் என்னும் ௮டை முதன்முதலாக 1150-லேயே 

வருன்றஅ. இ. வாசம் என்னும் வடசொல்லி விருந்து 

வந்தகென்றும், பார் என்னும் ௮சாபியச் சொல்லி லிருக்து 

வந்ததென்றும், பார் என்னும் பாரசிகச் சொல்லி லிருந்து 

வந்ததென்றும் பலவாருன கொள்கைகள் உள்ளன. அடிப் 

பகுதி என்னு பொருள்படும் வாரம் என்த தமிழ்மலையா 

ளச் சொல்லே இஃது எனக் கொள்ளலாமாயினும், அத் 

,சகைய வழக்கு ௮ம் மொழிகளில் இல்லாதிருப்ப.அ ௮ங்கனம் 
கொள்ள இடைபூழு௫ன்ற.து. வட இக்திய காட்டுப் பெயர்க 

ளாயயை மார்வார், கார்வார், கத்தியவார் . என்பவற்றுள்ளும் 
இதே அடை காணப்படுவ௫ வடமொழி வாரம்!” என் 

பதை உறுதிப்படுத்துவதாகத் தோன்றக்கூடும். ஆனாலும், 

வார் என்பத வாஃட் என்று எழுதப்படுவதி லிருந்து இவை 
சூழல், காடு என்னும் பொருள் உடைய வாட என்த வட 

சொல்லிலிருந்து வந். சவையே என்றேற்படுஇன் ஐ.௮. 
முதன்முதல் இந்த அடைமொழியை வழங்கியவர்கள் 

அமாபியசேயாவர். ஆதலால் “பார்?” என்ற அராபியச் 

சொல்லையே இதன் முதலாகக் கொள்ளல் வேண்டும். ஆனால் 
பார் என்ற பாசகைச் சொல்லை. நாடு, கண்டம் என்னும் 
பொருளில் அமசாபியர் பல்வேதிடங்களில் பயன்படுத்தி 
யிருப்ப,தாகக் கர்னல் யூல் கூறுகிறார். ஆகவே * பார்?” என் 
ணும் பாரசகச் சொல்லடியாகவே, மலபார் என்பதிலுள்ள. 

பார்" பிறந்திரு,த்.தல் வேண்டும் எனக் கோடலே சிறந்தது. 

மலபார்க் கரைக்கு ௮ருல் உள்ள Bas ate 
ளுக்கு மால் தவங்கள் என்று பெயர். பிரார் தேலா வால்.3 
  

ம. (தமிழ்ப்) பார்: பரப்பு, வன்னிலம். 2. Pyrard dela Val.
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மோர்ஸ்பி" மு.கலியோர் இகனை மலெ என அஜைத்தனர். 
சிங்களரும் இதனை மல்தஇிவ மென்றே வழங்கெர். **பார்*? 
என்ப நாடு, கண்டம் என்னு * பொருள்படுவதை நோக்க, 
மலெ என்ற பொப் பெயருடைய இவுகளையும் தலைநிலத் 
தையும் பிரித்தறியவே மல இவுகள், மலபார் என வேறு 
படுத்தி உளைத்சனசோ என்னு நினைக்க இடமுண்டு. ஆனால் 
தமிழில் மல் என்பது மால என வழங்குவ புஅமையா 

“ன. இபின் பதூதா? என் பவர் மால ,திவங்களை திபத் அல் 
மஹால்” என அ௮ழைப்பதிலிருக்து தமிழ் *மால்' என்பது 
ஈ மஹால் ?? என்ப;சன் மரூ௨ என்று கூறலாஞும். மஹால் 
மால் ஆதல் தமிழ் ஓலிபியற்படி. இயற்கையே என்க. 

111. தேலுங்கு 
தொன்மைச் சதப்பிலும், சொல்வள,த்இலும் தெலுங்கு 

மொழியைக் தமிழுக்கு அடுத் தபடியாகக் கூறலாம். மொழி 
யினிமையை நோக்கின் oy கமிஜினுஞ் சிறக்க கொன்று 
கவே மதிச்கப்படுற அ. ஐசோரப்பியர்கள் முதலில் கெலுங்கு 
மொழியை ** ஜெண்ட்டூ ?? என்னு: அழைத்து வந்தனர். வர 
வச ௮ வழக்கொழிந்த. 

தெலுங்கு மொழி பழவேற்காடு தொடங்கிச் சக்கை 
குளம்* வரையிலுள்ள நிலமூக்கன்? இழ்க்கரையிலும், 
மேத்சே மராட்டிய நாட்டின் ழெல்லை தொடல் மைசூர் 
வசையிலும் பேசப்பட்டு வருறஅ ; வட சர்க்கார்க் கோட் 
டங்களும்”, கர்.சால் கோட்டமும், நிஜாம் காட்டில் பெரும் 
பகுதியும், நாகபுரி காடும், கோண்டு வனமும்” இதனுள் 
அடங்கிெயனவாம். இக் நிலப் பகுதியை முகம்மஇயர்கள் 
'தேலிங்காணம் என் ஐழைக்அவக்சனர். தொலைகாடுகளுக் 
  

1, Morseby. 2, Ibn Batuta, 3. Dhibat al-Mahal. 
y% Chicacole. 5. Peninsula. 6, Ceded Dittricts. 7. Gondvana,
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குத் கொழில் கருதிச் செல்வதையும், பிற காடுகளித் சென்று 
குடியே௮வதையும் தெலுங்குமக்கள் வசவசக் குறைக்அக் 
கொண்டு வந்இருக்கறார்கள். என்௮,சான் கூறவேண்டும். 
,சொவிடக் குழுவினறுள் எண்ணிக்கை மிகுக்க இனத்தினர் 
தெலுங்கர் என்று ஐயமின்றிக் கூதலாம்.  தமிழ்காட்டில் 

noir)  என்றழைக்கப்படு 
வோரும், செட்டி.களும் தெலுங்கர்களே. . இவர்கள் ஏறக் 
நாயக்கர்கள். (வடமொழி நாயகர்    

குழையப் பத்து தானாயிரவர் உள்ளனர். இவர்களையும் மைளூ 
ரித் குடியேறியுள்ள தெலுங்கரையும் சேர்த் அுக்கொண்டால், 
தெலுங்கு பேசும் மக்களின் மொத்த,ச்தொகை 8,80,00,000 
ஆகும். கிஜாம் காட்டில்மட்டும் இருக்கும் தெலுங்கர் 
தொகை, 1911 கணக்குப்படி, 60,00,000 ஆகும். 

இன்ற தெலுங்கர் தமிழரைப் போன்று இசை கடல் 
கடந்து பொருளீட்டும் மூயற்சியுடைய ரல்லசாகக் காணப் 
படினும், பண்டைக் காலத்தில் இத் துறையில் தமிழருக்கு 
வஜிகாட்டியா மிருக் கவர்கள் அவர்களே யாவர். இன்றும் 
மலாய் காட்டினர் தமிழரைக் சூறிக்க வழங்கும் கிளிங்! என். 
சொல் கலிங்கம் என்ப,கன் மளு௨, கலிங்கம் என்பனு 
தெலுங்குகாட்டு கெய்,த ணிலத்தித்குப் பெயர். ஏறக்குறைய 
இரண்டாயிரம் ஆண்டெட்டுமுன் சுமத்சா, ஜாவா என்னும் 
இட்டுகளுக்குக் சென்று குடியேறி அங்குக் கோயில்கள் 
கட்டி. வாழ்க்துவந்த சென்னை மண்டில மக்கள் இதலுன் 
கர்களே என்னு கருதப்படுசன்றனர். . 

வடமொழி வாணர் தெலுங்கை ஆக்திரம் என்றழைப் 
பர்; ஆர்திரர்கள் பேசும் மொழி ஆக்இசம். தெலுங்கர் 
பண்டைக் காலத்திலிருந்தே ஆக்இசர் என்றும், கலிங்கர் என் 
௮ம் இரு பிரிவினராக வாழ்க்து வர் அள்ளனர். கலிங்கர்களை 
விட ,ஆக்திரப் பிரிவினரே பண்டைய ஆரியர்களுக்கு. மிக்க 
  

1, Kling. 2
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அறிமுகமானவர்கள். இருக்கு வேத.கச்கின் 'சளையாயே 
ஐதரேய பிராமணத்தில்' ஆக்திசர்கள் என்த மக்கள் முதன் 
தேசலாகக் கூ.நிக்கப்பட் டுள்ளனர். அவர்கள் காகரிகமத்த 
ஓரினகத்தார் என்று அர் நூல் wD Ds, புசாண காலத் 
தில் ஆக்திச அரச பசம்பசையொன்ன வட இக்தியப் பகு 
யில் ஆட்டி செலுத்திவக்அள்ளதாகவும் தெரியவர. 
மெகாஸ்,தனிசுக்குப் பின்வக்த பினைனி என்பார். ₹ அக்தார் 7? 
என்போர் ஆத்தல் மிகுக்க ஐரின;ச்தார் என்று குறிப்பிடு 
இன்றார். பியூட்டிஞ்சர் டேபில்ஸ் என்த உரோம நிலப் 
படங்களில் ஆந்திர இந்தி என்த ஓன்று (கங்கைக்கு வட 
பகுதியில்) இருப்பதாகக் ருறிக்கப்பட் டுள்ள. என்று மூன் 
னர்க் காட்டப்பட்ட. ஆக்இசர்சளின் மொஜியைப் பத்தி 
முகத்கண் குறிக் தெழுதயவர் ஹியூன் சியாங் என்ற ன 
யாக்திரிகசே. 5. பி. எழாம் ாத்றுண்டின் மத்இயில் 
வந்த அவர், ஆக்இரர்களின் மொழி மத்திய இந்தியமொழி 
யினும் வே௮பட்ட தொன்௮ என்றும், ஆனால் அசன் வரி 
வடிவமோ மத்திய இகத்தியமொழியின் வரி வடிவத்தைப் 
பெரும்பாலும் ஓத்ததே என்றும் கூதித் துள்ளார். எனவே, 
BrBr Cur) கலைத்துதையில் ஒருவானு அக் காலத்தி 
லேயே வளர்ச்சியும் திருக்கு. என்பும், அ,கனாலேயே 
ஆக்இரர் என்ற பிரிவினர், கலிங்கர் என்ற பிரிவினரை 
கோக்க, நாகரிகத்தில் மிக்சவசாக வடமெர;தி வாணசரத் 
கருப்பட்டு வக்.தனர் என்பும் எனில் பெறப்படும். 
ஹியூன் சியாங் காலத்திற்குப் பின் வக் தவசான குமாரில 
பட்டர் என்பார் 4 ஆக்இிர இசாவிட பாஷா?” என்னு இரா 
விட மக்கள் பேசும் மொழியைக் குறித்கஅம், கலிங்க இரா 
விட பாஷா என்றோ, இரிலிங்க Gar பாகா என்றோ 
குறிக்காகதம் கருதத்பாலன. 

1, Aitareya Brahmana of the Rig Veda. >.
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தெலுங்கு மக்கள் கம் மொழியினை gi கெலுகு என்றே 
கூறுகின்றனர். தெலுங்கு, தெலிங்க, தெய்லிங்க, தெனுகு, 
செனங்கு என்றும் அம் மொழிக்குப் பிற பெயர்கள் உண்டு, 
தெனுகு அல்லத கெனுங்கு என்பஹே மொழிக்குரிய சரி 
யான பெயர் என்று ஜெ.லு ங்மு மொழிப் புலவர்கள் கூறுவர் ;    

தேன் என்பதிலிருக்து பெதப்பட்டதாகக் டுகாசணமும் 
காட்டுவர். இ ஓப்பக்கூடியசன் மயிலும், ub க்கும் 
மொழி யினிமையும் அப் பெயருக்கு ஏக்தனவாகளே காணப் 
படன்றன. 

தெலுங்கு, இரிலிங்கம் என்பதன் மரூ௨ எனபாாஉம் 
ஒன்ன. இச் தொடரின் பொருள் இலிங்கங்களை யுடைய 
மூன்று கோயில்களை எல்லையாகக் கொண்ட நாடு என்பி 

   

இவ் விளக்கம் தெலுங்குப் புலவரின் அுணுக்கக் இறைக் 
காட்டுகிற தென்பதில் ஐயமில்லை, குறிப்பிட்ட ஜூன், 
கோயில்களின் பெயருடன் இப் பெயரை ஓட்ட வைப்பது 

நம்பத் தக்க தன்ருயினும், இலிங்கம் என்ற சொல்லுடன் இ.து 
தொடர்புடையது என்பதில் மிருக்க உண்மை இருக்கத்தான் 

  

வேண்டும் ; ஏனெனில் இன்றைப் புலவு கொள்கைக்கு 
நெடுக்தொலை அப்பாற்பட்ட காலத் தவசான இபெக் நாட்டு 
அறிஞர் காரரநாதர் இரிலில்கம் என்த தொடசை வழங்குவ 
தோடல்லாமல் கலிங்கம் என்ற நாடு இரிலிங்க்தின் ஒரு 
பருதி என்றும், ௮,கன் தலைககர் கலிங்கபுரம் eran wild DB 
அள்ளார். மேலும், இன்னும் பழமையான காளிலேயே 
டாலிமி' இப் பெயரைக் கையாண் டுள்ளார். டாலிமியின் 
காலம் பு.சாணங்களுக்கு முக்கிய காகல் வேண்டும். 

இனித் தெலுங்கு என்ப இரிலிங்க மன்.௮, இரிகலிங்க 
மென்பாரும் உளர். இதத்குப் பொருத்தமாகப் புமாண 
மொன்றில் இவ் வழக்கருப்பதாக டாக்டர் கெர்னும்% கல். 

1, Ptolemy, 2, Dr. Kern,
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வெட் டொன்றில் அசர் கூடி யொன்றைச் சேர்ந்தோர் தம் 
மைத் இரிகலிங்க அரசர் என்று கூறிக்கொண்டதாகக் கன். 
ணிங்ஹாமும்' உரைக்கின் றனர். மாபாரதத்.இல் மூவே.றிடல் 

களில் குரவே குழுவினரைக் கலிங்கர் என அஜழைத்்திருப் 

பதும், பிளைனி என்பார் கலிங்கருடன் மக்கோக் கலிங்கர், 
கங்கரிதேஸ் கலிங்கர் என்பவர்களைக் சூறிப்பிட் டிருப்பதும் 
இதனை வலிய/௮,த்தவதாக அவர் கொள்களுர். 

கெலுங்க காட்டைப் பிளனி மோடொகலிங்கம் எனவும் 

குறிக்துள்ளார். இகல் மோடொக என்பது மூன்று 

என்ற பொருள்கொண்ட பழக் தெலுங்குச் சொல் என 
எ. டி.. காம்பெல்” கொள்இறுர். year, Ooops தெலுங் 

இல் மூன்று என்பதற்குச் சரியான மொழி மூடு என்பதே 

யாகும். மூடுகு என்பதுகூட உயர் இலக்கிய வழக்கேயாம். 

காம்பெலுக்கு மாறாக ஸி. பி, பிரெளன் என்பார் மோடொ 

கலிங்க ச்சை மோடொ--கலிங்கம் எனப் பிரித்து மூன்று 

கலிங்கம் எனப் பொருள்படு,த். அர். 
தெலுங்கற்குக் கமிழர் தந்; பெயர் வடுகு என்ப 

தாகும். தெலுங்கர், அதிலும் சிறப்பாக, காயக்க வழியைச் 
சேர்ந்தவர் வடுகர் எனப்படுவார். இகன் மூகன்மொழி 

வட் என்ற தமிழ்ச் சொல்லேயாஞும். போர்த்துகேசியசாலும் 
ஸெயின்ட் ஸேவியசாலும்” குறிப்பிடப்பட்ட, படகேஸ், 

இவர்களேயாவர். 

177. கன்னடம் 

தெலுங்கு மொழிக்கு அடுத் படியாக இடம் Cups 

தக்கது கன்னடம். கர்காடகம் என்றும், கானரீஸ் என்றும் 

௮ வழங்கப் பெறும். மைசூர், தென் மராட்டிய காடு, 

நிஜாம் காட்டு மேலைக் கோட்டங்கள் சில, ஆயெ பகுஇகளில் 
1, General Cunningham. 2. Mr, A.D, Campbell, 3. St, Xavier. 
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இம் மொழி வழங்வெருற௮. மலபார்க் கரையிலுள்ள 
கானசா என்னும் கன்னடியக் கோட்டத்தில், மலையான், 
அளு, கொங்கணி ஆகிய மொழிகளுடன் கன்னடமும் பேசப் 
படுற. நிலகரியிலுள்ள வடகர்* என்னும் பெருங் 
தொகை மக்கள் பேசுவஅ பழைய கன்னடமே, இம் மொழி 
பேசுவோரின் மொத்தத் தொகை 1,05,00,000. 

கர்காடம் அல்ல கர்நாடகம் என்த சொல் மு.தத்கண் 
தெலுங்கு, கன்னடம் என்த இரண்டு மொழிகளையும் கூறிப் 
பதத்கே பொதுப்பட வழங்கப் பெற்றது? பின்னர், 
தெலுங்கை நிகூக் சன்னடத்தை மட்டுமே ௮௮ சூறிப்ப,கா 
Wi. கர்நாடகம் என்பது வடமொழிச் சொல்லி வலிருக்.தூ 
பிறந்தது என்பர் வடமொழிப் புலவர். ஆயினும், டாக்டர் 
குண்டெர்ட் கூறுவதுபோல் கரு காடு அகம் என்ற 
தமிழ்ச் சொற்களின் அடியாகப் பிறக்.ஐ.து அச் சொல் என் ௮) 
கொள்வதே சிறப்பாகும். 

தமிழிற் செக்தமிற், கொடுக் சமிழ் என்ற இரு பிரிவு 
கள் இருப்பன போன்று கன்னடச்இலும், பழைய கன்ன 
டம் என்றும், புக் கன்னடம் என்றும் இரு பிரிவு 
கள் உள்ளன. இப் பிரிவுகளுக் இடையேயுள்ள வே௮பாடு 
தமிழையும் மலையாளத்தையும் போன்னு வடமொழிச் சொற் 
லைப்பினால் ஏற்பட்ட தொன்றன்று ; சொல்லாக்க முடிபுகளி 
னாலேயே எஏத்பட்ட தொன்றாகும். பழைய கன்னடம் என்ற 
மொழியும், பழைய கன்னடம் என்த வரிவடிவமும் ஒன் 
றன்று. ௮௮ வே௮, இ வேதேயாம். இசண்டையும் 
ஒன்றுடனொன்று கலத்தல் கூடாது. மைசூரிலும், மாட் 
டிய காட்டிலும் காணப்படும் கல்வெட்டுகளிற் பல பழைய 
கன்னடம் என்னும் வரிவடிவத்தா லியன்றனவேயாம். ஹை 
கன்னடம் என்ற பழைய சன்னடத்திலுள்ள கல்வெட்டுக் 
  1, Badagas. >
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களின் சொற்களெல்லாம் வடமொழியே யன்றிக் சன்னட 
மல்ல. 

கர்காடகம் என்ற சொல் பன்னாமுண்டுகளாகவே 
வழக்கில் இருக் அவருற.து. இ. பி. ஐக்தாம் தா.ற்னுண்டின 
சான வராஹமிஹிசர் .அ,கனை எடுக், காளு௫னுர். தாசகாதரும் 
கர்காடம் என்பறைக் ரூ.ிசி௫னுர்.  முகம்மஇயர்கள் இதனைக் 
கர்காட்டிக் என்றனர். .ஆல்லேயர்கள் *: கானரீஸ் *? என்னு: 
,இரித்.ஐ வழங்கலாயினர். 

  

துளு 

ளு அல்லன அளுவம் இருக்குயதொரு மொழியே 
யாகும். எனினுஞ் அ.குத்கூம். சனிப்பட்ட வரிவடிவமோ, 
இலக்பயெமோ இல்லாமையால் அ,கனைக் இருக்திய மொழி 
யின,த்தில் சேர்த் மல் ஓல்லுமோ என்,று. ஐயுஅதல் கூடும். 
அளு மொழியில் மு.தன்முகலாக _தால்கள் சில அச்சிட்டவர் 
கள் பேசில் மிஷனைச்' சேர்க்க குருமார்களே யாவர். ஆனால் 
அவர்கள் அம் கால்களைக் கன்னட மொழியின் வரிவடிவி 
லேயே அச்சிட்டுவிட்டனர். அ,கலால், அளு மொழிக் சூரிய 
எழும்.அ கன்னடமே என்௮ கம்பப்படுவதாயித்அ. இலக்கிய 
மில்லையேணும் அளு மிகவும் இருக்கெ இராவிட மொழிகளு 
ளொன்.௮ என்.அு,சான் கூறவேண்டும். 

“இம் மொஜி 9.௮ தொகையின சான மக்களால் கு௮ுயெ 
அளவுள்ள ஒரு பகுஇபில்மட்டும் பேசப்பட்டு வருறெனு. 
கன்னடக் சோட்டத்இல் ஓடும் சந்திரரி, கல்யாணபுரி 
என்ற இசண்டு ஆ௮களும் இம் மொழி வழங்கும் பகுதியின் 
இண்டு எல்லைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. அவ் வெல்லை 
களைக் கடக்து ௮௮ வழங்யெதாகக் கூ௮ுதத்கு மில்லை. 

  

  

1, Basle Missionaries. உ
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அஞளு மொழி பேசுவோரின் கொகை 5,00,000-க்கு 

மேத்பட்டதாஞும். இருந்தாலும் ௮வரிடையே பல மொழி 

கள் வழங்குனெறன. கலால் அளு எங்கே தருவழியாய் 
மழறைந்தொழிர்துவிடுமோ என்.நுகூட ஜயுறலாம். இருக் 
தாலும் அது மறைக்தொழிதற்கான குறிகள் ஒன்னும் இது 
வசைக் காணப்பட்டில ௮.  ,சொயிட மச்சளூக்குள் மாஅ.தல் 

  

என்பதே வேண்டாத தர் இனத்தார் இருக்கக்கூடு மென்றால் 
அவர்கள் அளுவர்களே. ஆதலின் அவர்கள் தம் மொழியை 
மழறைந்கொழியவும் விடுவசோ ! 

அளு என்பது பணிவு, அடக்கம் என்று பொருள்படும் 

என பிரிகெல்! என்த கன்னட இலக்கண நாூலாஇிரியர் கூறு 

BOI. DEA GES அச்சொல் ௮ம் மொழி பேசும் மக்களையே 
யன்றி ௮ம் மொழியைக் குறி.த்.த,காகக் கொள்ள இடமில்லை. 

மலையாள மொழியின் ளை மொழியே அளு என்று 
எல்லிஸ்” ஈம்பினார். அவர் அவ்வானு கம்பியதத்கு மலையாள 
மொழி அற் பெரு வழக்க விருப்பும், அளுவப் பார்ப் 
பனர்கள் வடமொழியில் எழுக மலையாள எழுத்துக்களையே 

பெரும்பாலும் பயன்படுத்தி வருவதும் காரணங்க ளாகலாம். 

இக் காரணங்கள் சாலா. அளுவம் மலையாளத்தின் இளையன் 

தென்று உறுதியாகக் கூறலாம். “ துளு இலக்கணம் ?? 
வகுத்த பிரிகெல் இதைக் சூறித்துப் பல உண்மைகளை 
யெடுத்துக் கூறி விளக்யெள்ளார்.  மலையாளத்தித்கும் 
தமிழுக்கும் இருக்கும் வேற௮ுபாட்டைவிட மிகுக்,த வேறுபாடு 

அளுவத்திற்கும் மலையாளத்திற்கு மிடையே உள்லுனு. 

ஆனால் அதற்கும் கன்னட மொழிக்கு மிடையே ௮,க் துணை 
வேறுபாடில்லை. குடகு மொழிக்கும் அளுவத்இிற்கு மிடை 
யிலுள்ள வேுபாடோ மிகமிகக் குறைவு. தமிழ் மொஜியி 
விருந்தோ குடகு பெரிஅம் வேறுபடு. 

1. Mr. Brigel. 2. MroEllis. 
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Qxsiniorss «5B Asmar Gaubeiscir oreirp 
நாடோடி. இடையர்கள் அச,த்தப்பட்டு அவர்களுடைய நில 
புலங்கள் துளுவ காட்டு வேளாளர்களுக்கு வழங்கப் 

பெற்றன என்ற ஒரு பழங் கையை எல்லிஸ் கூறியுள்ளார். 

சென்னையையும், சென்னையையடுத்அு முள்ள இல குடும்பத்தி 
னர் தங்களைச் துளுவ வேளாளர் என்னு அழைத்துக்கொள் 
௮ மேத்குறில்,க பழம் கறைக் கொள்கையை வளியுஅத்து 
வதாகும்.  இருக்மாலும், துளுவ காட்டி லிருக்து பலர் 
சென்னைக்கு வந்து ரூடியேறி மி 

arr Barto ; ஏனெனில், அவ்வா நிருக்கால் சென்னை ஈகசத் 

   

   

  

   

கக்கூடும் என்று கொள் 

  

தமிழ் இற்லை அறைசளிலேஹம் அளுல மொஜிப் பண்பு 
களை ஏற்.றுக்கொண் டி.ரு.ரீமல் இயல்பாளுமா,கலின். அவ்வா 
அளுவ மொழிக் கலப்பு இருப்பதாகச் தெரியவில்லை. சென்னை 
ககசத் குமிழ், சென்னை மண்டில. சமிழிலிருக்அ வேஅபட்டுக் 
காண்பது தெலுங்கு மொழிக் கலப்பினாலேயே யன்ஜறித் 
அளுமொட.ழிக் கலப்பினாலன் ௮. 

      

» VE SS 

ருடகுக்கு இலக்யெம் இல்லை. அணுவை ஐப்பக்கூட 
இதனைப் பண்பட்ட மொழி என்னு சொல்ல முடியா. 
எனவே, முதற்கண் இகனைக் தனி மொழியாகக் கணக் 
இடாமல் கன்னட ச்.துள் அடக்கக் கூறப்பட்டுவர்.௧.௮. இதன் 
உறவைப் பற்றிய ஆ.சாய்ச்சி இன்னும் தெளிவு பெறவில்லை. 
டாக்டர் மோக்லிங்' என்ற ஜெர்மானிய ஆசாய்ச்சயொளர் இ 
கன்னடத்தைவிடச் கமிழ் மலையாளம் இவ்அக்கு அண்மை 
யானஅ என்று கூறினர். இரசாவிடக் குழுவில் இஃது 
எதனுடன் நெருக்கமான உறவுடைய தென்று தெளிவாகச் 
தெரியவில்லை யாயினும், மேத்படையாக கோக்ன், இது 

1. Dr. Mogling. ம ற 
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பழங் கன்னடத்இத்கும் அளுவித்கும் இடைப்பட்ட தென் 
தோற்று. இம் மொழியின் இலக்கண மொன்றும் லெ 
பாட்டுக்களும் மேஜர் கோல்! என்பவ.சால் வெளியிடப்பட் 

டுள்ளன. 

:நிலகரியிலுள்ள பண்டைக் குடிகளின் மொழிகளைப் 
போன்௮ இம் மொழியும் (குடஞு) சன் சொன்மைப் பண்பு 
மாருமல் இருக்கு வருதெதென்பதில் ஐயமில்லை. இஃ இம் 
மக்கள் பெரும்பாலும் ஓங்கி வாழ்க் வருவகனாலேயே 

யாகும். குடகு மக்கள் பண்டைக் காலத்திலேயே மேற்கு 

மலைத்தொடரிற் குடியேறிவிட்டனர் என்பது அவர்களி 
டையே இன்றும் ஒரு பெண் பல ஆடவர்களை மணக்க 

கொள்ளும் வழக்கமிருக்துவருவ;தனுத் புலப்படும். இன் 
வழக்கம் பண்டைத் இராவிடர் வழக்கமாகும். இவர்களுக்கு 
இலக்யெமில்லை ; பார்ப்பனர் பழக்க வழக்கங்கள் இன்றளவும் 
இவர்களிடைப் புகவில்லை ” என்னு பர்னெல்" எழுதியுள்ளார். 

இதுகாறும் விரித்அளைக்க ஆற மொழிகளும் இரா 

விடக் குழுவினுள் இருக்தியவையாகக் கொள்ளக் பெப்பன. 
இனிக் கூறப்போகும் ஆம், இவத்திக்கு மாளுகத், இரும் 
சாதன? MSTA எழுத்தும் இலக்கயழும் இல்லாதன. 

திருந்தா மோழிகள் 
(0 துதம்: 

அதம் அல்ல தொதம் என்பத RoBi) மலையி 
அறையும் அகவர் அல்லது கொதவரின் மொழியாம். * இவர் 

கள் தொகை எக்காலத்தும் ger Pron டாயிசத்இத்கு 
மிகுதியா யிருக்தருக்க முடியாஅ. அபினிப் பழக்கத்தாலும், 
பெண்கள் பல கணவர்களைக் கொள்ளும் முறையாலும், பெண் 

“1, Major Cole. 2. Burnell’s “ Specimens of South Indian 
Dialects: No. 3.”



Arr மொழிகள்--கோதம் ; கோண்டு AT 

Gin sxe Ipbcacr OsrcrprAOed aypssrd gc 
OAD கையாளப்பட் டிருந்கமையாலும் இவர்கள் 
சொசையில் ௮௬௦, இன்அ 700 அளவில் குறைக்இருக்ன் 
னர்... யினும், இவர்கள். மொழி ஒப்பியல் மொழியிலக் 
சண 6 Dio பயன்படும் இறப்புக்கள் உடைய. 

௮௪ அல்லது தொத. என்பது தமிழ்த் தோழன் 
(கூட்டம்தான்) என்பதுடன் உறவுடையஅ என் டாக்டர் 
போப் கொண்டனர். ஆனால், ௮&௮ ஓப்புக்கொள்ள;ச் தக்க 
ஒண்டு. 

(1) கோதம் : 

தொதவர்களே wor, நிலிரி மலையில் கோதர் 
சுள் என்ற. ஒரு சகுடியினரும் வாழ்ந்தவர் தனர், 
இவர்கள் பெரும்பாலும் கூலித் கொழிலாளிகளே யாவர். 
இவர்சனின் தொகை ஏறக்குறைய 1900 ஆகும். பண்டை 
காட்களிவிருக்க உயர்குடி. மக்களால் அச,த்தப்பட்டு இவர்கள் 
இங்கே வர் குடியேதியவர்க ளாதல்வேண்டும். இவர்கள் 
மொழியா கோதம் கன்னடத்தின் கொச்சைக்ளே என்னு 
ஜஐருவாறு கூறலாம். 1911-ஆம் ஆண்டு எடுக்க மக்கட் 
டொகைக் கணக்கின்படி. அஸ்ஸாம் காட்டில் ஒன்பதின்மர் 
சோரகர் இருந்தார்களாம். 

இனி, இ,ச் தொ.தவமும் கோதமுமே யன் தி, வடகர்கள் 
போம் ஒரு தனிப்பட்ட மொழியும், இருளர்கள் பேசும் 
சமிழ் மொழிச் சிதைவும், கு௮ம்பர்கள் எண்று மூல்லை நில 
மக்கள் பேசும் தமிழ்மொழிச் இறைவும் கிலி மலைத் 
தொடரில் வழங்குகின்றன. 

(11) கோண்டு : 

கோண்டர்கள் மத்திய இந்தியாவிலுள்ள கன்னா 
களிலும் காடுகளிலும் உறையும் பழங்குடிகள் ஆவர். இவர்க
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ளத தொகை பினைந்து தரறுயிசம் (15,00,000) ஆரும்.* 
இவர்கள் வாழும் பகுதியை முன் ளை ய ஆசாய்ச்யொளர் 

கோண்டர்கள் தாமே தம் 

  

கோண்டவனம் என்றழை,க்கனர். 
மைக் சூறிக்க வழங்கிய பெயர் கோயீதோர்' அதாவ. 
கோயிக்கள் என்பதாகும். இவரிடையே 18 வகுப்புக்கள் 

  

உள்ளன. அவத்னுள் 4 வனுப்பினர் தம்மைச் இறப்பாகக் 
கோயிதோர் என்.௮ு கூறிக்கொள்ளுன்றனர். இவருள் ஒரு 
வருப்பினர் கோஹி.தார் என்று தம்மைக் குறிக்கும் மாரி 
யார் ஆவர். இவர்களே கோண்டர் அனைவரிலும் வீரமும் 
மூட்டுத் தனமும் மிக்கவர். கலப்பற்ற பழங்கோண்டர் 
களும் இவர்களே யாவர் என்னு எண்ண இடமுண்டு. 

(IV) கந்தம் அல்லது கு: 

ஆங்லெ அறிஞர் இவர்களைக் கொந்தர் என்ன வழங்கு 
இன்றனர். ஆனால் இவர்களை அடுத்துள்ளோர். இவர்களைக் 
கந்தர். என்றும், இவர்கள் தாமே தம்மைக் க. என்றும் 
வழங்குகின்றனர். இவர்கள் கோண்டவனத்தின் இெக்குப் 
பக்கத்திலும், ஒரிஸ்ஸாவின் ஞுன்௮ுகளிலும் உஹைபவர்கள். 
கோண்டருடன் உறவுடையவர் இவர் என்று கருதப்படு 
Ang. கோண்டர் என்த பெயரும், கந்தர் என்ற இவர் 
பெயருல்கூடக் குன்று என்ற தமிழ்ச்சொல் அல்லது அதத் 

ரச் சரியான கொண்ட. என்த தெலுங்குச். சொல்லி லிருந்து 
வந்ததெனச் இலர் சொல்லுஇன் தனர்.     

*கோண்டர்கள் பழங்குடி. மக்கள் ; ஆகையால் 'இக்காலத்.அ் 'இிருக்திய 

சமூக வாழ்க்கையில் இடம்பெறக் கூடாதவர் என்.று தாழ்த்தி வைக்கப் 
பட்டிருந்த நிலமையை ரீவாப் பேரரசர் நீக்க, கோண்டர்கள் இனி 
கஷத்திரிய/்களாகவே பாராட்டப்பட்டு, க்ஷத்திரியர்களுக்குரிய எல்லா. 

உரிமைகசாயும் பெறுவர் என்று கட்டளை பிறப்பித்துள்ளார்--(அஸோஸி 
யேட்டெட் பிரஸ்), ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்: (19-8-41)) 

1. Koitor,



(இசொலிட மொழிகள்---இராஜ்மஹால், ஒராவோன் 49. 

இவ்வா முறையில் இவர்களை யடுத்து வாழும் தெலுங்களே 
இவர்களைச் சொந்சர் என்றும் கோதர் என்றும் அழைக் 
Beir pont, 

அழிந்த. (1011) கணக்குப்படி. இவர்களது தொகை 
ஐர்.அ .மாறாயிசத்.து முப்ப.இனாயிசம் (5,80,000) ஆகும். 

(3) இராஜ்மஹால் : 

மாலர்கள் என்றும், இசாஜ்மஹாலர் என்னும் இவர்கள் 
பெயர் பெ௮வர். வங்காளம் லுள்ள இசாஜ்ம ஹால் மலைகளில் 
இவர்கள் பண்டைக்கால,ம்இ விர். வாழ்க் அவருபவர்கள். 
இசாம்மஹால் என்பது பாறையர் அல்லது குன்ற மக்கள் 
சன்று பொருள்படும். இம் மொழியின் அடிப்படை இரா 
GA. Dor ions Crisco என்பது “அய மொழி 
யாசாய்ச்சிகள் ?”! என், தாலின் ஐந்.தா் தொகுதியில் எடுத் 
அச் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இசாஜ்மஹால் மொழிச் சொர்கள் 
சிலவம்,றிலிருக் ம், ஹாட்ஜ்ஸன் என்பார் எழுதிய *₹வன் 
சாள மக்களின் வரலாறு !** என்னும் ரலி௰் காணப்படும் 
சொயம்பட்டியிலிருக்தும் ஈன்கு. விளங்கும். சந்தாளர் என் 

போரின் மொழியோடு இதனைக் கலக்அவிடுகல் கூடாத. 
இம்:மொழியின் இலக்கண அமைப்பைப்ப,்.நி ஒன்றுக் தெரி 
வ்.தற்ில்லை. இம் மக்களின் தொகை ஏறக்குறைய 64,000. 
(VI) வோன் : : 

ரூடியகாகபுரியிலும், அதைச் சூத்திலும் வாழும் ஓரா 
வோன் இனத்தாரின் தொகை 8,00,000. “வங்காள மக் 
எனின் வரலாறு??? என்ற நாலில் கர்னல் டால்டன் இவர் 
களைப் பற்றிய சுவையான வரலாற்றுக் குறிப்பொன்று 
எழுதியுள்ளார். இவர்கள் மொழியும் இராவிட மொழி 
யையே அடிப்படையா யுடையகதாகும். பாட்ஸ்க் பாரியார். 
  

1, The Asiatic Researches. 2, EthnologYof Bengal-Col. Dalton. 
4
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இம் மொழிக்குரிய இலக்கணச் ௬ருக்கம்! ஒன்று எழுதி யுள் 
ளார். 

இவர்கள் தங்களைக் ஞூர்க்கர்கள்” என்னு கூறிக்கொள் 
இன்றனர். கொங்கண ச.இலிருக்.து வந்ததாகவும், சோதா” மலை 
களிலும் பாடலிபு£க் கோட்டத்தை யடுத்த மலைகளிலும் 
கெரொள் வாழ்க்தருக்குதாகவும், அங்கிருக்க அசத்தப்பட்ட 
பொழு இராஜ்மஹால் மலைகளுக்கு ஓரு பருஇயினரும், 
சூடியகாகபுரி மலைகளுக்கு மற்றொரு பகுதியினருமாகச் 
சென்று குடியேதியதகாகவும் அவர்கள் கூஜிக்கொள்கன்றனர், 
மொழி யொழ்றுமைகளும், பழக்க வழக்க வொ.ற்றுமைகளும் 
இதனை வலியுறுத அன், மன. மூண்டர்களும் கோலேரியர் 
களும் வக்து குடியேறுவதற்கு முன்னசே ஓஒராவோனியர்கள் 
சூடியகாகபுரியில் வக்அவிட்டார்கள் என்பத வழக்காறு. 

அதம், கோதம், கோண்டு மு,கலிய மொழிகள் இருத்த 
மற்றவையா யிருக்தபோதிலும், தமிழ், தெலுங்கு, கன்ன 
டம் முதலிய திருந்திய மொழிககப் போலவே அவை ஆய 
,இசாவிட மொழிகள் என்ப.இல் ஐயமில்லை. அவத்றிக் கடுத்ச 
படியாக, இராஜ்மஹால், ஒராவோன் என்ற இரண்டு மொழி 
களையும் இசாவிட மொழிகளாகக் கொள்ளலாம். ஏனெனில், 
இவற்றில் சுட்டுப் பெயர்கள், முதல் நான்கு. எண்கள் 
போன்ற இன்.நியமையாச் சொற்களை உள்ளிட்ட முதற்சொழ் 
களில் பெரும்பாலானவை இசாவிடச் சொற்களே யாயினும் 
அவற்றோகூடப் பி௨ குழுச் சொற்களும் கலந்துள்ளன. 
இப் பிறகுழு கோலேரியக் குழு எனக் கொள்ளப்படுற.௮. 
எனவே, இவ்விரு மொழிகளும் திராவிட மொழிகளே 
யாயினும் பிற திராவிட மொழிகளைவிடத் தூய்மை குறைக் 
அவையே. 
  

1. An Epitome of the grammar of Oraon by Rev. F. Batsch. 
2. Khurnk. 3. Rhotas,
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இவக ௮ள்ளும்,  ஓசாவோன் இசாஜ்மஹாலையும், 
சோலேரிய இனத்தையும் இணைப்பதென்றும்; இசாஜ்மஹால் 
அதேபோன்ம. ஓராவோனையும் இசாவிட மொழிகளையும் 
இணைப்ப பென்மும் ஹாட்ஜ்ஸன் கொள்இரஞூர். எப்படியும் 
துசாவோசிளவிட இசாஜ்மஹாலே இசாவிடச் சார்பு மிகுஇயு 
முடைய(ேென்ப ௮. தேற்றம். 

யெ ண்டில, 
  

இலும், வங்காளத்திலும் வழங்கும் 
இருக்கா பெயறிகளுள் இரண்டிலாவ அ இசாவிடத் தொடர்பு 
இருக்கின்ற வ என்பு மேற்கூறிப் போக்கவற்னுல் இனி 
விளங்கும்... எனவ, இசொலியப் பெருங் முழுவினர் கங்கைக் 

    

சாயி வில்லாவிட்டாலும், வங்காள. மண்டிலம் வசையி 

  

Aargani பாவி மிருக்கார்கள். என்பது. போதருசன்றஅ. 
முன்ரிளப் பழங்காலத்தில் இிசாவிடக் குழுவினர் இக்தியா 
முழு அமே பாளியிருக்இருத்மல் வேண்டும் என்ட கொள்கை 
Hono இகனால் வளியு௮ு,க்தப்படுகன் ௦௮. 

ator டால்டன் கம்முடைய * வங்காள மக்கள் வர 
ஸா? என்ற மாலில் இசாவிடதக் தொடர்பைக் குறித்.க் 
கூறியுள்ள பகு வருமாறு : 

பொனுலாக இப்பொழுது ஈம்பப்பட்டு வருவதைக் 
காட்டினும் மிசப் பெருவாரியாகக் இசாவிட,த் தொடர்பு வங் ' 
காள மக்சரிடை காணப்படு. இன்று இந்தப் பழக்க 
வுழகர்ங்களை மேற்கொண்டவர்களாகக் காணப்படும் வங்கா 
ளப் பழங்குடிகளித் பெரும்பகுதியினர் இசொவிடக்குழுவைச் 
செர்ச்மவர்களே.. வங்காளக் கோட்டங்களிலும், சூடிய காக 
புரி, ஐரிஸாப் பகுஇகளிலும் அவற்றை யடுத்த காடுகளிலும் 
வாழ்க்,துவரும் பூயியர்கள்! அனைவரும் இசாவிடர்களே ; 

கொச்சர்கள் £ என்௨ இனத்தாரும் இராவிடர்களே. பூயியர் 
சின் தொகை ஏறக்குறைய 25,00,000; கொச்சர்களின் 

“1, Bhuyias, 2. The Kocch. 
  

 



52 கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் 

தொகை 15,00,000. இக்கு காத்பு சதோருயிரவரும் வங் 
காள மண்டில மக்கட்டொகையில் ப.த்இல் ஒரு பன்னெசாவர், 
இவர்கள் இசாவிட இனத்சாருள் சேர்க்கப்பட வேண்டியவர் 
களே.” இம் முடிபு ஆசாய,ம்குக்க கொன்மாகும். 

கொள்கை வேழ்.அுமைக் டெமுள்ள. இத்தகைய பகுஇ 
களை மக, ஐயத்திற்கே இடமின்.றி.ச் இராவிடர் என வத் 
அக்கொள்ள,த்தக்க வசூப்புகளும் அவத்கின் கொகைசளும் 
1911-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக் கணக்கின்படி ஜே தரப் 
படுகின்றன. 

திராவிட மோழிகள். பேசுவோர் தொகை... 
1.  தமிழ்* 1,91,89,740* 
2. கெலுங்கு 2,35,42,859 
3. கன்னடம் 1,05,25,739 
4. மலையாளம் 67,92,277 
5. அளு 8,31,498 
6. குடகு 42,881 
7. Git 730 
8. கோதம் 1,280 
9. கோண்டு 15,215 

10. கந்தம் (கு) 5,30,476 
11. இ.சாஜ்மஹால் 64,875 
12. ஓ.ராவோன் 8,00,328 

  

மொத்தத் இராவிடர் 6,35,49,840 

  

இக் சணக்கன்படி. இரொாவிடமொழி பேசுவோரின் 
மொக்தச் தொகை 6 கோடியே 40 சோருயிசம் ஆகல் காண்க. 

. * ஒழக்கிக்தியத் தீவுகள், மோரீஸ் முதலிய தொலை நாடுகளிலுள்ள 
தமிழ்மக்கள் தொகை செர்க்கப்படவில்லை,. அதையுஞ் சேர்த்தால் தமிழ் 
மொழி பேசும் மக்கள்கொகை 21,000,000 ஆகும்,
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இ கணக்லல் காடோடிகளான இசாமூஸிகள், இலம் 
பாடிகள் மு.றலியவர்களைச் சேர்க்கவில்லை. ஏனெனில், இலம் 

பாடிக் பேது ஓருவகை இக்அுஸ்கானியேயாகும். இசா 

மூஸிகள் மொழியோ தெலுங்கன் மரூ௨. ஆதலால், அவை 

னியாகம் கூறப்பட வேண்டியவையல்ல. மேத்குூ.க்தொடரின் 

ட் பருஇயில் வாழும் மலையரசர்களிலோ அ.ற்.௮ு வடக்கில் 

மலையாளமொழி வழங்கும் பகுஇயின் ௮ண்மையிலுள்ளோர் 
பலையாளச்.. சதைவுமொஜி ஐன்றையும், தெத்கே தமிழ் 
மொழி வழங்கும் பகுதியின் அண்மையிலுள்ளோர் மலையா 
ள் வலப்புற தமிழ்ச் இறைவுமொழி ஒன்றையுமே பேசு 

இன்றனர். 
இனி, மத்திய இந்தியாவிலும் வங்கத்திலும் உள்ள 

ஹே, மூண்டா முதலிய கோலேரிய மொழிகளும், சவசர் 
களின் மொழிகளும் திராவிட மொழிகளுள் சேர்க்கப்பட 

இவற்றை சர் ஜார்ஜ் காம்பெல் கோலேரிய இன 
மென்றும் ஹாட்ஜ்ஸன் தமிழினம் என்றும் வகுத்துள் 
ளார்கள்... கோண்டு, க, இசாஜ்மஹால், ஓசாவோன் aps 
விய மொழிகளுடன் இவை உறவுடையவையாகத் தேற்று 

இன்ற. என்பது உண்மையே. ஆனால் இவ்வுறவு ஒருசில 

இிமாவிட மு.தத்சொற்களுடன் கின்றுவிடுக௦௮. இலக்கண 

won யாதோர். ஓத்ணுமையுமில்லை. இத்தகைய 
உறவ இன உறவாகமாட்டாஅ $ கெகொளைய இட அண்மை 

யையுல் பழக்கத்தையுமே காட்வெதாகும். 
இக்கியாவின் வடஇழக்கல் போடோவர் " திமாலர்£ 

மூ.மலியவர் மொழிகளையும், குமாவோன் * அஸாம் இவற் 

(நிடையேயுள்ள மலைக்காட்டு மக்களின் மொழிகளையும் 
இவ்வாறே. ArH. மொழியினத்தித சேர்க்கவில்லை. 
ஹஹாட்ஜ்ஸன் இவற்றையும் தமிழ்க்குழு என்றே மதித்தனர். 

  

1, Bodos. 2. Dhimals. 3. Kumaon, 
7 .
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இதத்குக் காரணம் அவர் ஆரிய இனமல்லா மொழிகள் 
எல்லாவற்றையும் ஓசே குழு என்றும், ௮தில் தலைமையான 
மொஜி தமிழ் என்னும் கொண்டதே யாகும். ஆனால் இலக் 
கணா அமைப்பு, முூ.கற்சொல் கொழுகி இவற்றை ஆசாய்க் ஆ 
பார்த்தால் அவை இரொிட மொழிகளுடன். அத்தகைய 
கேன இன: இற்றுமை உடையலவையாகத் தோத்த 
வில்லை. அவர் காட்டிய சிற்ில இலக்கண அமைப்பு ஓப் 
புமைகள் இம் மொழிகளுக்குமட்டுமேயன்றிச் ச,ச்சிய இன 
மொழிகள் அனைத்இத்கும் பொப்பட்டவையாம். அ,கலால் 
அவற்றைக் இராவிடக் குழுவுடன் சேர்ப்பது அருக்கெக் 
குழுவுடன் சேர்ப்பதை யொப்பதேயாகும் என்க. 

ப.ச்சிஸ் கானத்தில் கெலக்துத் தொஞுதியில் 
பேசப்படும் பிராகுவி மொழி இராவிடச் சொற்கள்மட்டு 
மன்தித் இராவிட இலக்கண அமைப்புக்கூட உடையதாக 
லால், ௮௮ ஹாட்ஜ்ஸன் தமிழ்க்குழுவில் சேர்க். 2 நேபாள, 

கானத். தமிற்மொழிகளைவிட, இராவிடக். குழுவுடன் 
செர்க்கப்பவெ.கற்கு எத்தனையோ மடங்கு உரிமையுடைய 
சேயாகும். ஆனால் ௮.இிலுல்கூடத் இசாவிடப் பகுதி குறை 
வாகவும், பிற பகுதி மிகுதியாகவும் இருப்பதால், இசாவிட 
ஒப்பியல் இலக்கணத்திற்கு. உதவும் இடங்களில்மட்டும் 
௮௮ எடுத்.அுக்காட்டப்படும். 

1911-ம் ஆண்டுக் கணக்கில் பிசாகுவி' இசாவிட மொஜி 
களுள் வைத் எண்ணப்பட்டுள்ளஅ. ௮ல் கணக்கின்படி. 
பேசுவோர் தொகை 170,998 ஆகும். இன தவிர 286 
பேர்பேசும் மல்ஹர்* என்பதொன்௮ம், 24,074 பேர் பேசும் 
கொலாமீ £ என்பதொன்னும் இராவிட இன த்அுள் சேர்க்கப் 
பட்டுள்ளன.” 

  

1, Malhar. 2. Kolami.
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பிராருவி மொழியில் ஒருசில தலைமையான சொரஞ்கள் 

இராலிடச் சார்புடையவையாயினும், சொற்களுள் பெரும் 

பாலன இொளிடம்தின் வேறாயிருக்கன்தன. ஆனால் இலக் 

சணா அமைப்பிலோ தெளிவான திராவிட ஓத்௮ுமைகள் உள் 

ராண, பிராருகி மக்கள் தாங்கள் ஹாலெப்பி! (அலெப் 

போளி) விருந்து வந்ததாகக் கூறுகின் றனர், இஃது ஒருகால் 

அவர்சரிடையே பின்வக்த ஒரு கூட்டத்தாரைக் குதிப்பதா 

  

அஃது ஆரியக் கூட்டமாகவும் இருக் 

   

கடும். ஆனால், எப்படியும் இசாவிடச் சார்பான ஒரு 
(மூரல் வூப்பம் இருந்திருக்க வேண்டும். அதைப்பத்தி 
இத்கிமாவிட. ஒற்௮ுமைகளால் தெரிவது தவிர லேறெ.துவும் 

  

பெரியலில்லை  பின்வக்த கூட்டத்தார் இவர்களை வென்று 
இவர்கணாடன் கலக்தருக்கலாம். 

Dunno? மொழி 'இசாவிட. வகுப்பைச் இந்து Bw 

கடங்,ற ஈடு ஆசியாவரையில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கின் ௦௮. 

அம்மொழி உண்மையில் பஞ்சாபி, சந்தி இவற்றுடன் ஓத்த 

Deon usd gpd 'இசாவிடப் பகுதி ஒன்றுடன் இணைந்துள்ள 

பென்ப மறுக்கக்கூடாக உண்மையாஞும். இச் திராவிடப் 

பரு யை கோக்கத் இசாவிடரும் பின்னாளைய ஆரியர், இரேக் 

ai, Ai Dui, மங்கோலியர் முதலியவர்களைப்போல் வட 

மேற்டிவிருக் அ. வந்தவர்காமோ என்று எண்ண இடமிருக் 

இன்ற... 

1, Haleb (Aleppo). 
 



௪. திராவிட மரபு மோழிகள் ஒரே மூல மோழியின் 
மண்டிலவகைத்திரிபு மோழிகள்: அல்ல 

ஓசே மண்டிலத்தில் வழல்கும் மொழிகள் கோட்டத் 
,இத்குக் கோட்டம் இத்தல மா.௮,கல்களுடனும், சறப்பியல் 

புகளுடனும் வழங்கப்படுதல்கூடும். அப்பொழு, அவத்றைத் 
'இசைமொழிகள் என்னும், வகை,த்திரிபுமொழிகள் என்றும் 
கொள்வ வழக்காறு, அவ் வழக்காத்றின்படி மேற்குறிக் 

கப்பட்ட பன்னிஈண்டு வகை மொழிகளையும் ஓசே மூல 
;இராவிட மொழியின் வகைத் இரிபுமொழிகள் என்று 
கொள்வ த.ற்கல்லை. ஏனெனில், இவரழ்.நினிடையே உள்ள 
வேற்றுமை யியல்புகள் பலப்பல வாதலினாலேயே. ஒரு 

வகையினர் பேசும் மொழியை மற்னொருவகையினர் எளிதில் 
கேட்டுப் பொருளுணர்க்துகொள்ள முடியாது. தமிழையும், 
மலையாள த்தையும் ஏறக்குறைய நெருக்கிய தொடர்புடையன 

வாகக் கொள்ளலாம். எனினும், ௮வ்வம் மொழியில் பேசப் 

படும் எளிய Ag தொடர்களையே மத்ற மொழியாளர் 

உணர்க்துகொள்ளு,தல் இயலும். அடுக்குக் கொடர்களையோ, 

சிக்கலான வாக்யெங்களையோ ஒருவருக்கொருவர் குத்தம் 
மொழியித் கூறினால் மூத்தவர் அதிந்துகொள்ளு,தல் 
'இயலா.. ய 

பேசும் மொழி ஒருபுறமிருக்க, இலக்கத்தை எடுச் 

அக்கொண்டாலும் இதே வேறுபாடுதான். தமிழ், மலை 

யாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆயெ கான்கு மொழிகளில் 

ஒவ்வொன்றிற்கும் தனிப்பட்ட சிறப்பான இலக்கியக் கலை 

வளம் இருக்கன் ௦௮. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு ஆயெ 

மூன்றில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பட்ட வரி வடிவமும் .
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உள்ள. அனால், இக்காலை வழங்கும் சன்னட எழுத்அக் 
களோ கெலுங்கலிருக்து பெறப்பட்டு, ஒருசிறிஅ மானு 
பட்டியலுன்தன. இக் காசணத்தால் கன்னடம், தெலுன் 
ருடன். கெருங்கயெ உறவுடையது என்று கொள்வதற்கு 
மில்லை... ஏன்? மொழி என்த முழஜையில், கன்னட மொழி 
மசெலுங்கைவிடத் தமிழையே பெரி௮ம் சார்ந்ததாகும். ௮.இ 
ஹும், பழைய கன்னட எழுஜ்னுக்கள் தெலுங்கெழுத்துக் 
களுக்கு முஜீதிலும் வேறுனவையாம். 

,இருந்திய மொழிகளாகக் கொள்ளப்பட்ட, தமிழ், 
பெலுங்கு, சன்னடம், மலையாளம், அணு, குடகு என்ற 
இதனுள், தமிழித்கும் தெலுங்கிற்கும் இடையேயுள்ள 
வே௮பாடு மிகப் பெரிதாம். இரு மொழிகளிலும் உள்ள 
வேர்ச் சொற்களிற் பெரும்பாலன இரண்டற்கும் பொன 
வாகக் காணப்படுசன்தமை உண்மையே.  எனினம், 
குமிழை மட்டும் அ.திந்த ஓருவர், தெலுல்லல் இலக்கண 
முறைப்படி. அமைக்கப்பட்ட ஓரு முழு Bom. Gero 
ஜெடசை அறிக் அகொள்ளு,தல் என்பது எனிஇல் முடியாத? 
அவ்வாறே தெலுங்கைமட்டும் அ.கிக்த ஒருவர் தமிஜில் இலக் 
கண முறைப்படி. அமைக்கப்பட்ட ஒரு முழு கீண்ட சொத் 
ஜொடசை அறிக்தகொள்ளுகல் என்பதும் எஸிதஇில் மூடி. 
யான. எனவே, இம் மொழிகள் அனைத்தும் ஓசே மூல 
மொஜியினின்றும் இளை தீ தனவே யாயிணும், இன்றைய நிலை 

யில், ஓன் த.த்கொன்னு உறவுடைய தனிப்பட்ட மொழிக 
ளாகவே கருதப்படும். 

இருந்திய இம் மொழிகளினிடையே இத்துணை வே 
பாடானால், இருக்கா மொழிகளான அதம், கோதம், 
கோண்டு, கந்தம், ஓசாவோன் என்ற மொழிகளுக்கடையே 
மிஞுந்த. காணப்படும் வேற்றுமைகளை எடுத்துசைக்கவும் 
வேண்டுமோ? உண்மையைக் கூதின், அவற்றில் கடையே
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காணப்படும் வேத்அமை மிகுயொல், அவை ஐன்றுட 
ஜென் வே௮படுன்தன என்பதைச் சான்றுகளுடன் 
எடுத்து விளல்க் காட்டுநலைவிட்டு, அகையெல்லாம் ஓசே 
மூல மொழியைச் சார்க்தலையே என்னும், ௮ம் மூல மொழி. 

,இிசாவிட மொழிதான் என்றும் சான்றுகளுடன் ஈண்டு 

விளக்கப்போ.தலே, கடமையாயிற்.ு. 

திராவிட மொழிகள் வடமொழியின் வேறானவை : 

தங்களுக்குத் தெரிக்க ஒவ்வொன்றும் பார்ப்பனர்க 
oh Kgs பெறப்பட்டதாகத்தா னிருக்க வேண்டுமென். 
வடமொழிப் பண்டிதர்கள் இயல்பாகவே கம்பிவக்தார்கள். 
அதனை யொட்டியே அவர்கள் இசாவிட மொழிகள், வட இக் 
Au மொழி மாபுகளிலிருக் அ எத் அணையோ மாறுபட்டிருப் 

பினும், வடமொழி யின,த்திலிருக்அு பெதப்பட்டவைகளே 
என்.௮ு சாஇத்துவச்.தனர். இதனைப் பண்டைய ஐரோப்பிய 
ஆசாய்ச்சியொளர்களும் எனிஇல் கம்பிவக்த்னர். அவர்கள் 
ஆசாய்க், 2 சொவிட மொழிகள் ஓல்வொன் திலும் ஓசளவித்கு 
வடமொஜிச் சொற்கள் ;தத்பவமாகவும், கச்சமமாகவும் கலக் 
இருக்கக் கண்டனர். அனால், ௮ம் மொழிகளில் வடமொழிக் 
கலப்பில்லாக சொற்களும், மசபுமொஜிகளும் பல இருக்கன. 
வென்பதையும், அவையே அம்மொழிகளின் சதப்பியல்புகள் 
என்பதையும், அவதீதிலேதான் அவ்வம் மொழிகளின் சனிப் 
பட்ட உயிர்நிலை அமைக் அடக்குஅ என்பதையும் அவர்கள் 
கண்டறிர்அகொள்ளவில்லை. ௮,கன் பயனாக, அவர்கள் அம் 
மொழிகளிற் காணப்படும் வடமொழியைச் சார்க்கனவல்லாத 
பகுதிக ளெல்லாம் யாகோ ஒரு பண்டைய புறகாட்டு 
மொழியைச் சார்க்கவை என்னு கூறிவந்தனர். ௮க் கொள் 
கைப்படி. திராவிரர்களுக்கும்,” கெளரர்களுக்கு“ மிடையே 
  

1. Draviras. 2, Gauras.
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,ண்மையான வே.றுபாடுகள் இடையா. ௮.க.ற்குக்காரணம், 

(வங்சாஸி மு,.சலிய கெளரிய இனத்தைச் சேர்ந்த மொழிக 

ளெல்லாம் வடமொழிச் இகைவுகளேயாயினும், அவற்றுள் 
வடமொழி யல்லாக சொற்களும், மரபுமொழிகளும் ஒரு 

சிலவே காணப்படுகின்றன என்பதே. அவற்றைப் போன்ற. 

வையே இசாவிட மொழிகளுள் காணப்படும் வடமொழிச் 
சார்பற்ற சொற்களும், மரபு மொழிகளும் என்னு அவர்கள் 
ஊம் மமை இயல்பே. எனவே, வடமொழியிலிருக்து, கான் 

'இிராவிட மொழிகள் தோன்றின என்று முடிவுகட்டிக் கொக் 
wig absrissr கோல்பருக், காரி, வில்கின்ஸ் மு,கலிய 
ஐசோப்பிய ஆசாய்ச்யொளர்கள்.  இவர்சள் வடமொழி 
யா.ராய்ச்சியில் வல்லுகசேயாயினும் இசாவிட மொழிகளைப் 

பத்திய வரையில் மிகவுல் குறைக்கு அ.திவுடையவர்க 
ளென்றோ, அவற்றைப்பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவர்க 

ளென்றோதகான் கொள்ளல்வேண்டும். ஓப்பிலக்கணத்தின் 

உண்மைகளைத் தெரிக்க எவரும் சொலிட மொழிகளின் 
இலக்கண அமை இகளையும்,சொ.ற்மொகுதிகளையும், வடமொழி 
(இலக்கண அமைதிகளோடும், சொற்னறொகுகளோடும் ஓப் 
பிட்டுப் பார்த்தபின், அவை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் 
இன்றும் கொன்று உறவுடையன வென்றோ, வடமொழியி 

(லிருந்து. சான் இராவிட மொழி இலக்கண அமைப்பும், 

சொல்லாக்க இரிபுகளும் தோன்.ியிருத்தல் வேண்டும் 
என்னோ கூற முன்வசமாட்டார் என்பது இண்ணம். 

(திராவிட மொஜிகளுக்கும் வடமொழிக்கு மட்டுமே 
‘werd, a0 விரண்டிற்கும் இக்௮-ஐசோப்பிய மொழி 

,சளுக்குமே ஏகோ ஒருவகையான மூலக் தொடர்பு இருக் 

நுதிருக்கவேண்டுமென்ன. கொள்வதோ, அக். கொள்கையே 

= 'இக்து-ஐரோப்பிய மொழியினத்தில் இரா 

1, Indo-European. 
ட
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விட மொழிகளுக்கும் இடம்பெத உரிமை யுண்டு என்று 
கொள்வதோ, வடமொழியி லிருந்தே திராவிட மொழிகள். 

தோன்றி யிருத்தல் வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு முத்தி 
அம் வே௮பட்ட கொள்கைகளாகும். இலக்கண அமைப்பு 
முறைகளையும் சொத் ஜொகுஇகளையும் ஆசாய்க்தால், மேற் 
குதிக்க இக்க - ஐசோப்பிய மொஜியின த்தல் இராவிட 
மொழிகளுக்கும் இடமுண்டு என்று நிறுவுதல் ஒருவாறு 

இயலும். ஆரியர் வருகைக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே 
சித்திய! Gur Por i Himes இக் -ஐசோப்பிய மொழி 

யினங்கள் பிரிக்துவிட்டன. இம் முடிபு பின்னிஷ்” மொழி 

யிலும், அருக்கயெ மொழியிலும் காணப்படும் சில பண்டை 

மூலச் சொற்களால் வலியு௮இறஅ $; அதுபோலவே, இசா 

விட மொழிகளிலும் ஆரியர் வருகைக்கு முற்பட்ட காலத் 
வழங்கியிருக்தனவாகக் கருதக்கூடிய சில மொழிச் சொற்கள் 
பயின்னு வருன்றமை மேத்கூதிய முடிபை வலியுணத்துவ 
காரும். அனால், இராவிட மொழிகள் இச் சொற்களை 

வடமொழியிலிருந்து பெற்றன என்றோ, அன்றி இசண்டு 

மொழிகளுக்கும் பொதுவான ஓரு பண்டைப் பாகது 

மொழியிலிருந்து பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றோ கொள்வ 
அவறென்பஅம், ௮ருல் வழங்கிய இசாவிட மொழிகஸி 

லிருக்௮ு வடமொழி பல சொம்களைப் பெத்௮ப் பயன்படுத் தப் 
பின்வாங்கவில்லை. யென்று கொள்வதே சரியான முடி. 
Quer gid, எளி௫ல் ஊூக்கப்படும். ட 

hg எப்படியாயினும், வடமொஜழியிலிருக்து திராவிட 

மொஜிகள் பிதந்இருக்கவேண்டும் என்று கொண்ட பழங் 
கொள்கை குருட்டுக் கொள்கையே என்பதில் ஐயமேயில்லை. 

இந்தி, வங்காஸி முதலிய கெளரசிய மொழிகள் வடமொழியி 

லிருக்து தோன் நியிருக்கக்கூடு மாதலால், இிசாவிட மொழி 

1. Scythian. 2. Finnish,
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களும் அவ்வாதேதான் தோன் .நியிருக்க வேண்டும் என்னு 
கொள்ளுதல் சால்பாமோ? ஆகா. சழ்வரும் உண்மைகளைச் 
சரிவ.ச உய்.ததுணசாமையே தவரான இம் முடிபுக்குக் காரண 

மாரும். 

(1) ,கிராவிட மொழிகளில் வடமொழிச் சார்பில்லாத 

தனிப் பகுதி, வடமொழிச் சார்புள்ள பகுஇயினும், மிகமிக 
விரிந்ததொன்னு என்பதைப் பண்டையாசாய்ச்சியாளர்கள் 
பு.றக்கணித் அவிட்டனர். 

(ஜ) ஒரு மொழியின் உயிர்கிலைகள் என்னு கருதப் 
படுவனவான இடப்பெயர்கள், வினைத்இரிபுகள், பெயர்த் 
திரிபுகள், சொல்லாக்க முறை முதலிய எல்லாவற்றிலும் 
,;இசாவிட மொழிகள் வடமொழியினின்௮ அடியோடு மாறு: 
படுன்றன என்ற கண்கூடான உண்மையையும் அவர்கள் 
பு,றக்கணித்அவிட்டார்கள். 

(8) திராவிட மொழிகளும் ௨டமொழியினின்்௮ தோன் 
Bonar என்னு கொண்ட மேனாட்டாசாய்ச்சியாளர் தல் 
கொள்கைக்கும் ,இராவிட மொழிகளில் அக்காலை வெளியிடப் 
பட்டிருக்கு ௮கச வரிசைகளையே! ஆ.,காசமாகக் கொண்டிருக் 
தனர். அவற்றுள் வடமொழிச் சொக்களிற் பெரும்பாலன 

மானுதலின்றி அப்படியே காணப்படுகின்௦2 ன? மாறுதல் 

பெற்ற சில சொக்கள் தம் வடமொழிக் கொடர்பை நன்னா. 

தெரிவிப்பனவாகக் காணப்படுன்.றன. அனால், இராவிட 
மொழிப் புலவர்கள் இச் சொற்களைக் இராவிடச் சொற்க 
ளாகக் கொள்ளாமல், (வடமொழியிலிருந்து வக்க) இசைச் 
சொற்களாகவே கொண்டனர் என்பஅம், அவற்றின் இரிபள 
விற்கேற்றவானு அவை அவர்களால் ஒழுங்குபடுத்இப் பதிப் 
பிக்கப்பட்டன என்பஅம் பாவம் ! ௮வ் வாராய்ச்சியாளர்க்கு,த் 

தெரியா. அன்றியும், வடமொழிச் சார்பத்ற சொஞ்களின் 
  

1, Dictionaries.
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தொகுதியே பெரும் பருதியாகும் என்பதை உணர்ந்து, 
௮ச் சொற்களைக் தனியாகப் பிரித். முறைப்படுத்தி காட்டு 

மொழிச் சொத்கள் அல்லத * செஞ்சொற்கள்?” என்னு 
பாராட்டிவக்கனர் என்பதை அவ் வாராய்ச்சியாளர் யாங்க 

னம் அ.திக்இிருப்பர்? 
உண்மையில் இசாவிட மொழிகளில் காணப்படும் வட 

சொற்களையும், இறைவுகளையும் பிரித்தறிதல் அரிதன்னு. 
ஒருல சொத்களே. வட சொல்லா, இராவிடக் சொல்லா 
என்னு ஆசாய்க் நறி.க.ம் குரியனவாம். நீர் என்பஅம் மீன் 
என்ப.அம் இரு மொழியாளசாலும் தத்தம் மொழிச்சொழ் 
கள் என்று உரிமை பாசாட்டப்படுசன்தன. எனினும், 
'இசண்டும் இராவிடச் சொற்கள் என்பதே ஏற்புடைத் 
தாகும். 

(ஒவ்வொரு மொழியிலும் நெருங்யெ உறவினர்களையும், உட 
லுஅப்புக்களையும், என்றும் மாறா; சனவும் பொ அப்படையானவையு 
மான இரவ பகல், ஞாயி, மரம், கல், வீடு, யானை, "கு.௫ரசை 
போன்ற பொருள்களையும் குறிக்குஞ் சொற்கள் ௮வ்வம் மொழி 
யின் முதன்மையான சொற்களாகச் கருதப்படும். இடப் பெயர் 
களும் எண்ணுப் பெயர்களும் மாறுபடுதல் இயல்பாகலான் 
அவற்றை முதன்மைச் சொழ்களோடு ஈண்டுச் சேர்ப்பதற்டல்லை, 
பின்வரும் பட்டியில், ஒப்புநோக்கி உயத்தறிதற் கெளிதாக வட 
மொதியிலிருக்அம், தமிழிலிருந்.தம் 60 முதன்மைச் சொற்கள் 
தரப்படுகின்றன.) ”



(இடப்பெயர்கள் எண்ணுப்பெயர்கள் நிங்கலாக) 
வடமொழி, ,தமிழ்மொழிகளிலிருக்.அு எடுக்கப்பட்ட 

60 முதன்மைச் சொக்கள் அடக்கிய பட்டி. 

  

  

  

் வடமொழியின் தமிழ் வடமொழி | தமிழ் ஒலிப்பு 

அப்ப(ன்) fra பித்ரு 
பி ale மாத்ரு 

மசக(ன்) ag ஸுூனு 

சற்) afta அஹித்ரு 
தலை fara இஸ் 
கண் afez- Ff) 
செவி at. கர்ண 

வாய் ௫௬. முக் 
பல் ௭ தந்த 

மயிர் ear. கேச 

கை கன கத் Re or 
கால்” are பாதீ் 

ஞாயிறு ன் ஸுர்ய 

தங்கள் எ சந், or 

வான் Ra Bor 

காள் feaa- Baiow 
- இரவு AR தக்    
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. வடமொழியின் தமிழ் வடமொழி தமிழ் ஒலிப்பு 

தி ata. அக்னி 
. a 

நீர் an க அப்ரிர 4 

மீன் என மத்ஸ்யமீன % 
ata x 

மலை பட்ட பர்வத 

மரம் ah த்ரும 

கல் BRAT அச்மன் 

இல் ட்டர் வேசிமன் 

ஊர் ௭௭ Som 
ஆனை afar anew Bor 

குதிரை ௭2௮- அச்வ 

ஆ 7 Gar” 

எருமை ates. மஹிஷ 

நாய் a சீவன் 

பூனை ராகு - விடால , 
கடு-வாய் sare. வ்யாகர 

மான் aq ம்ருக 

குரங்கு ச் கபி 

காடி. ட்ட சிருக்கு 
பன்றி ண ஸுக 
யாம்பு னர் ஸர்ப
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தமிழ் வடமொழி ் Sap eo 

யவை என. amen 

கரு RTS கால 

வெள் ஏகு Fao 

செவ்) ௯ ரக்த 

பெரு ௭8. மஹத் 
இறு eT அல்ப 

இன்(ஈஷை) age wir 
புளி BES- ldo 

உப்பு ஊர லவண 

Bow wea பக்ஷ 
முடி aT பா 

வா டயர் ஏ 

போ mz கம் 

நில் வர on st 

இரு ளா ஆஸ் 
ஏகு aq er 

ஒடு 5 3G 
உறங்கு aq ஸ்வப் 

கேள் a ச்ரு 
சொல் az ag 

நகை ண (ஹஸ் 

அழு eq ருத் 
கொல் aL ஹன் 

5 
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(5) மேலும், வடமொழியி லிருந்து தோன் கியனவே 
இசாவிட மொழிகள் என்று ஈம்பிய மேனாட்டாசாய்ச் 
சியாளர்களுக்கு, வட சொற்களையே எடுத் தாளாமலோ, அவ் 
கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மிகவும் ௮ருயெ நிலையில்மட் 
டும் எடுத் தாண்டோ வரும் திருந்தா மொழிகளும் திராவிட 
மொழி யினத்தில் இருக்ன்தன என்பதே தெரியாது. 
அன்றியும், வடசொழற்களை ஓ.ரளவிக்கு எடுத்தாளும் இருக் 
(திய திசாவிட மொழிகளும் கட்டாயமாக அவற்றை எடுத் 
தாளத்தான் வேண்டுமென்பஇல்லாமல், விருப்பமுளதேழ் 
பயன்படுத்தியும், இன்றேல் அறவே யொ௮க்கயும் வருசன் 
னை என்பதம் அவர்களுக்குக் தெரியாத. ஆனால், இன் 
“தைய நிலையை கோகன், வடமொழியை அதவே நிக்குவ 
தென்பஅ தெலுங்கு மொழிக்கு அரிதாகும் ; கன்னட 
மொழிக்கோ மிகவும் அரி; மலையாள மொழிக்கோ அரி 
,தினுமரி௮. இம் மொழிகள் கணக்கு வழக்கல்லாமல் வட 
சொற்களை எடுத்தாண்டுவக்துள்ளமையாலும், ௮ச் செரழ்: 
களின் உதவியை காடுவதே வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளமை 
யாலும், தத்தம் சிறப்புப் பண்புகளை யிழக்அ, தனித்த நின். 
ியங்கும் ஆற் தலையும் இழக்து நிக்ன் றன. ஆனால், இசாவி௨ 
மொழிகள் அனைத்தினும் மிகவும் இருக்திய பண்பட்ட நிலையி 
அள்ள சமிழ்மொழியோ, வேண்டுமென்னால், வடசொத்களை 

அறவே அகற்றித் சனித்தியங்கும் ஆத்தல் வாய்க்திருப்ப 
தோடன்.றி, அவற்றின் உதவி யில்லாமல் மிகவும் மேம்பீட்டு, 
வளமுத்௮ு மிளிரும் ஆற்றலும் வாய்க் ததாகும். 

பண்டைக் தூய தமிழ்மொழிக்குச் செந்தமிழ் என்று 

பெயர். இச் செந்தமிழிலேயே தமிழ்மொழியிம் காணப் 
படும் பண்டை இலக்கயல்களிற் பெரும்பாலன இயன் 

டுள்ளன. அனால், அவற்றுள் காணப்படும் வடசெர் 
களோ மிகமிகக் குறைவு. இன்மைய பேச்சுச் தமிழு...
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னும், உசைஈடைத் தமிமுடனும் இக்நிலை மானுபட்டதொன் 
முகக் காணப்படும். எதனால் அவ்வாறெனிலோ, கண்ணும் 
கரு.க்.அுமாய் இருந்து வடசொழ்களையும், வடமொழி யெழு£த் 
க்களையும் விலக்க, தாய தமிழ்ச்சொற்கள், மரபுமொழி 
கள், அமைப்புகள் ஆயெவ.ற்ஜையே கையாண்டு வக்அுள்ள 
மையினாலேதான். தமிழ்மக்களிடையே இச் செந்தமிழ் 
மொழிப் பாஅகாப்பு எவ்வளவுக்குப் பசலியிருக் கத தென்ப௮, 
எழுதப்பட்ட ஒரு தமிழ்.சாலில் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு வட 
சொற்கள் ௮ருஇக் காணப்படுன்றனவோ, அவ்வளவுக்கு 
அவ்வளவு அது இறக்கதொரு தூலென்னும், எவ்வளவுக் 

   

   

செவ்வளவு வடசொத்கள் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்ற 

  

னவோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ௮.௮ ,தாழ்க்ததொரு மாலென் 
ம் கருதி மஇப்பிடும் பழக்கம் பண்டுதொட்டுப் பயின்ு 
வருன்றமையினாலேயே இனி தெளியப்படும். Ip 
மொழி கால்கள் இலவத்தில் எவ்வளவுக் கெல்வளவு லட 
மொழிச் சொற்கள் பயின்௮ு வருன்தனவோ அவ்வளவுக் 

கவ்வளவு அக் நூல்கள் அவ்வம்மொழியினசாத் தப்புடன் 
போத்தப்படும்; கமிழிலோ எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தமிழ் 
ல்கள் வடமொழியின் உதவியை காடாமல் ,தனி)த்தியங்கு 
இன்றனவோ அவ்வளவுக் சவ்வளவு ஜெப்புடன் போத்றப் 
படும். உண்ணுட்டுச் சழ்.தார்கனிலும், காட்டுப்பு தங்களிலும் 
வாழ்க்துவரும் ,தாஜ்க்த மக்கரிடையே வடமொழிச் சொற் 
களைப் பேச்சுவழக்கலும் கையாளாமல் தனக்கும் தூய 
பழக்கம் காணப்படுன்றன. ஒரு மொழியின் தொன் 
ening தெப்புகிலை ௮ம் மொழியி லியலும் செய்யுள்களிலும், 
"தாழ்த்த சூடிமக்களின் பேச்சுகளிலுமிருக்தே ஆசாய்க்து 
காணப்படும் என்பது ஒரு பொத உண்மையாகும். பித் 
காலத்தில் மிகவும் வலிக்அ முயன்று எழுதப்பட்ட தமிழ் 

'உரைஈடை நூல்களிலும், பார்ப்பனர்கள் பேசும் தமிழிலும்,
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மிகவும் கற்றவர்களாகக் கருதப்படும் தமிழர்களின் பேச் 
மே வடமொழி மிகைபடப் பரவி வழங்குகன் 5.௮. 

அஅவும், சமய உண்மை, அறிவியல், க,க் துவம், ஏனைக் கலை. 

கனிலுள்ள ways சொற்கள் ஆயெவற்தை விளக்குமிடல் 
கனில்மட்டுமே இவ்வா.௮ு வடசொற்கள் பெரும்பான்மையும் 
கையாளப்படுகன்றன., ஆனால், இவ்வா காணப்படும் வட 
சொழ்களின் தொகை, அங்லெ நால்களி௰் கையாளப்பட்டுக் 

காணப்படும் இலத்தின் மொழிச் சொக்களின் கொகையை 

விட மிருதியானதொன்றன்.று. 
எடுக்அக்காட்டாக, ஆங்லெ விவிலிய காலிலும், தமிழ் 

விவிலிய நாலிலும் : பத்.அக் கட்டளைகள் *? என்ற பகுதியை 

ஓப்புமைக்காக எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் சொல் 
தொகுதிகளை ஆசாய்வோம். ஆங்கலெச் சொற்களை ஆரசாயு 

மிடத்து நேரிடையான இலத்தீன் சொர்களையும், கார் 

மன் பிரெஞ்சு மூலமாக வந்த இலத்தின் சிதைவுகளையும் 

ஒன்றாகச் சேர்த்து இல,த்தீனாகக் கணக்கிடுவோம். அதன் 

பலன் ழ்வரும் பட்டி கைப்படி. யாகும். 

சோல் வகை. ஆங்கிலம். தமிழ் 

  

பெயகும் | 43 
பயருரியும் 
வினை | 20 

| 5 | 0 

“ ஆயிரம்?” என்பது வடமொழிப் பெயர். 1 5@ 

லேயே எண்ணுப் பெயரி னெ£ிரில் வடமொழியின் Srp 

£17 என்று காணப்படுகிறது. 
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மொத்தமாகக் கணக்கிட்டால் ஆங்லெத்தில் வரும் 
இலத்தீனும், சமிழில் வரும் வடமொழியும் ஓசேபடித்தாக 

தத்னுக்கு 45 விழுக்காடு ஆற. இசண்டிலும் இடப் 
பெயர்கள், உரிச்சொற்கள், உருபுகள், இடைச்சொற்கள், 

இலக்கண உறுப்புக்கள். இவை முத்திலும் தாய்மொழியைச் 
சேர்க் தவையேயாகும். 

ஆங்கலெமொழி தன் வளர்ச்சிமுறையில் தாய ஆன் 

இலோ சாக்ஸன் மொழியி லிருக்அம், இலத்தீன் மொழியி 

லிருந். தூம் எவ்வகையில் உதவிபெத்றிருக்கற ௮ என்பதை 

ஆல்லை சமயத் தலைவர் ட்செஞ்ச்" பின்வருமானு விளக்க 
கூறியுள்ளார் :-- 

ஈ இம் மொழியி (ஆங்லைம் னுடைய இணைப்புகள், ஓலி 
முறை, காடி. ஈரம்புகள், தசை கார்கள், இடச்சொற்கள், 

உருபுகள், இடைச்சொற்கள், எண்ணுப் பெயர்கள், அணை 

வினைகள், யாப்பு முறைக்குப் பயன்படும் சி.ஐ அசைச் 

சொற்கள், இலக்கண முழையமைப்பு ஆ௫இயவை எல்லாம் 

,சனிப்பட்ட ஆங்கலோ சாக்ஸனே. இத் தெய்விகக் கட்டி 
டத்திற்கு இலத்தின் மொழி உதளியவை செங்கற்களும், 
BIG OF MEAS உடை௪ லி௨ப்பட்ட சலவைக் க.ற்களுமே 

யாம்; ஆனால் இவை யெல்லாவக்றையும் பத்துப் பிணைத் 

அக் கட்டிடமாக எழுப்புவிக்க உதவிய நீ௮ு சுண்ணாம்பு, 

சாந்து எல்லாம் தாய ஆங்கலோ சாக்ஸனே *? 

இக்கூற்று அப்படியே இராவிடத்தித்கும் வடமொழிக் 

கும் பொருந்துவதாகும் ; மேத் பகுதியில் ₹: ஆங்கிலோ 

சாக்ஸன் ?? என்று வருமிடங்களி லெல்லாம், : இராவிடம் ?? 
என்பதையும், *: இலத்தின்”? என்று வருமிடங்களி லெல்லாம் 

* வடமொழி?” என்பதையும் அமைத்்அக்கொண்டு படித் 
(தால் இராவிட மொழிக்கும் வடமொழிக்கும் இடையே எத் 

ம. Archbishop Trench. * > 
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அணை யுறவு இருக்ற தென்பது கெள்ளத் தெளிய: 
விளங்கும். 

மேத் “ பத்துக் கட்டளைகள் '* என்ற தமிழ் விவிலிய: 
தாற்பகுதியில் காணப்படும் வடசொ.ற்றொகையும் ஆங்லெ 
மரற்பகுதியில் காணப்படும் இலத்தீன் சொழற்றொகையும். 
வியக்கத்தக்க வண்ணம் ஒன்றாகக் காணப்படுகன்றதென் 
பகை அறிந்தோம். அதனால் ஆங்லெம் இல,க்தினுக்கு எவ்: 
வளவிற்குக் கடன்பட்டுள்ளதோ, ௮வ்வளவிற்குத் தமிழ் 

வடபொழிக்குக் கடன்பட்,.றாக்கவேண்டும் என்று சொல்வ 

தவறாகும். அங்லெப் பகுதி தன்மாட்டுள்ள இலத்தின் 
சொற்களை நீக்விட முயன்றால், ௮,தன் பொருள்ட்பம். 
கெட்டுவிடும். அனால், தமிழ்ப் பகுதி தன்மாட்டுள்ள வட 
சொரஷ்களில் பெரும்பகுதியையோ, அன் நி முழுவதையமோ 
நிக்இவிட்டுத் தக்க தமிழ்ச் சொற்களைப் பெய்அகொண்டால் 
எவ்வகையிலுங் குறைவுரஅ ; அவ்வாறு நிக்குவ;தால் ௮தன் 
ஆரய்மை மாற்றும், செம்மைப் பண்பும் உயர்ந்தொளிருமே 

யன்றிக் குறைந்து மங்கா. இலத்தினி லிருந்த பெற்ற சொத் 
களித் பலவம்.றி.ற்கு ஆங்கிலோ சாக்ஸனில் கேர்ச் சொற்கள் 
இடையா ; எனவே, ௮ச் சொற்களை நீக்்கவிடுவ சென்றால் 

அவற்றின் கருத்துக்களை கீண்ட, ௮ழகற்௦. சொச்றொடர் 
களால்தான் விளக்கவேண்டும். ஆனால் தமிழோ, தனிப் 
பட்ட வகையில் சொல்வளம் நிறைந்தது. அப்படியிருச்க 

YRC wor வடசொற்களை எடுத் தாண்ட தென்ஞனால், செரல்வள 
மின்மையானன்௮ ; புதுமை கருஇியேயாம் என்௮ விடுக்க. 

பத்துக் கட்டளைகள் ? என்ற விவிலிய .சாற்பகுதியை 

நாட்டுப்புறத் தாழ்க் த மக்களின் பேச்சு முறையில் ௮மைக் 

தால், அதிலுள்ள வடசொற்களின் தொகை மிகவுல் குறைந்து. 

விடும், ௮,தனையே செம்மைப்படுத்தித். திருத்தி இலக்கிய 

கடையில் அமைப்போமானால், அதில் எஞ்சியுள்ள ஒன்



இசாவிட மொழிகள்--இிரிபுமொழிகள் அல்ல 71, 

(விரண்டு வடசொத்களும் மாயமாய்ப் போய்விடும். அப் 
பகுதியிழ் காணப்படும் வட சொற்களுள் ஒன்றே ஒன்.றிழ் 
குத்தான் கு.ம்.றஞ் சொல்லாத வகையில் கேர்த் தமிழ்ச்சொல் 
அமைக்க முடியா. ௮ச் சொல் * விக்செகம் ??1 என்ப. 
அச் சொல்லும் அதன் கருத்தும் தமிழ்மக்களின் பழக்க 
வழக்கங்களுக்கும், கொள்கைகளுக்கும் புறம்பானவை. 
பார்ப்பனர்களால் புசாணக் கருத்துகளோடும், ₹ விக்செக 
ஆசாதனை முறை?” என்னும் உருவ வழழிபாட்டோடும், 
இச் சொல்லும் கருத்தும் கமிழ்காட்டினுட் புகுத்தப் பட் 
டனவாகும். பார்ப்பனர்களின் சமயத்இத்கு இக் காட்டில் 
மூகலில் இருந்த செல்வாக்கொலேயே, சமயக் கருத்துக் 
களைச் தெரிவிப்பனவாய்த் தமிழ்தாத்களித் காணப்படும் 
சொற்களித் பெரும்பாலன வடசொ.த்களாகவோ, அச் சொற் 
சிதைவுகளாகவோ காணப்படுன்றன. ஏற்ற ,இசாவிடச் 
சொற்கள் இல்லை என்பதில்லை; மூத்திலும் ஏத்றவையும், 
இசோவறி வடசொஞ்களினும் இறக்தனவாகவுல் கொள்ளக் 
கூடிய சொற்கள் உள. அவை யெல்லாம், இன்னு வழக் 
இழந்து, மறைக்க, செய்யுள் வழக்கல்டீட்டும் ௮௫௦ வழங்கு 
இன்றன. தமிழ்க் கல்வி மங்யெள்ள இங்கானில், உரை 
கடையில் அச் சொற்கள் வழங்குமேல் அக் கடை மிகவும் 
கரடுமுரடான தென்றும், கடபடாம் போன்ற தென்றும் 
கருதி இகழப்படும். தமிழ்ச் சமய கால்களில் வடசொஜ்கள் 
பொதுவாக எடுத் தாளப்பட் டுள்ளமைக்கு இத*வே, உண்மை 
யான காரணமும், ஓசே கா.ரணமுமாகும். 

ஏனைய இசாவிட மொழிகளில் எப்பொருளைக் குறித் 
தெழுக்ச கட்டுசையாயினுஞ் சரி, செய்யுளாயினுஞ் சரி, 
அ.தன்சண் மிகுதியான வடசொற்கள் பயின்.திருக்கக் காண 
லாம். அவை புஅமை ௧௬௨௫ எடுத்தாளப்பட்டனவல்ல ; 
  

1. Image. ல
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பட்டுள்ளன. இந்த நிலைமை வந்ததற்குக் காசணம் ௮ம் 

மொழிகளின் இலக்கயெ வளர்ச்சி முதன்மையாகப் பார்ப்பனர் 

கள் கையிலேயே ஓப்படைக்கப்பட்டு வர்.அள்ளமையேயாம். 
தெலுங்கு மொழியை யெடுத்துக்கொண்டால், ௮ம் மொழி 

யில் இலக்கண மால்கள் எழு இயவர்களுள்ளும், இலக்கியங் 

கள் எழுஇயவர்களுள்ளும் மூ.தன்மையானவர்களும், பெயர் 
போனவர்களும் பார்ப்பனர்களே. ௮ம் மொழியிழ் காணப் 

படும் சால்களுள் இன்றே ஓன்௮,தான் பார்ப்பன சல்லாதா 
சான ஆடூரியசொருவரால் இயத்றப்பட்டதாமும். உண்மையா 

கப் பார்த்தால், தெலுங்குமக்கள் என்று அழைப்பதற்கு 

எவ்வகையிலும் உரியாசான தெலுங்குப் பார்ப்பன சல்லாக 

தொகுதியினர் தங்கள் மொழிவளர்ச்சி, கலைவளர்ச்சி ஆயெ 

வற்றைப் பார்ப்பனர்களிடமே ஓப்படைத்துவிட்டவர்க 
ளாகக் காணப்படுனன்றார்கள். 

,கமிழிலோ இப்படி யில்லை. கால் என்.ற பெயருக்குரிய 

னவாய்ப் போற்றிச் சேமித்துவைக்கவேண்டிய வகையில் 
பார்ப்பனர்களால் எழுதப்பட்டனவாய்க் காணக்கூடியவை 

மிகமிகச் இலவே. தமிழ்மக்களால் அவர்களுடைய தாய் 

மொழியாகிய தமிழின் வளர்ச்சியும், கலையும், நாகரிகமும் 

பண்டுதொட்டுக் கண்ணுங் கருத்துமாய் ஆர்வத்துடனும் 
வெறியுடனும் போழ்றப்பட்டுவருன்றன. தமிழ் இலக்க 

ஆரிய வரிசையில் பார்ப்பனர்கள் எய்.தியதெல்லாம் உமரை 

யா௫ிரியர் என்ற நிலைக்கு மேற்பட்டஇல்லை. தாழ்ந்த வகுப் 
பின.சாய திருவள்ளுவசால் எழுதப்பட்ட திருக்கு களுக்குப் 

பார்ப்பனசான பரிமேலழகர் என்பார் வகு,த்துள்ள உசையே 

மிகவுஞ் சிறந்ததொன்றாகப் பா.ராட்டப்படுற அ. 

தென்பகுஇியில் பேசப்படும் மொழிகள் வடமொழி 

யைப் பின்பத்தியே அமைக்கப்பட்டபோதிலும், தனிப்
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வட்ட இலக்கிய வள,ச்தை ஏழ்படுத்திக்கொள்ள அவற்றுட் 
இல விரும்பி முயன்றன என்னும், தமிழ், தெ. அங்கு, கன்ன 
டம், மலையாளம் ஆசய மொழிகளிழ் காணப்படும் முதன்மை 
யான இலக்கயெங்க ளெல்லாம் வடமொழி நூல்களின் மொழி 
பெயர்ப்போ, அன்றி விரிவுசையோ ஆதல்வேண்டும் என்னும், 
வ் விரிவுசை யெழுஅுவதிலும் வடமொஜிகத் தொடர்கள் 

எடுத் காளப்பட்டுள்ளன என்றும் பே ரா௫ரியர் உவில்ஸன்* 
என்பவர் கூறுஇனார். தமிழைப்பற்.திய வசையில் இக் கூத்து 
இப்பி்தக்ககன்னு. தமிழில் இசண்டு giupp Apes 
Brovsarng உலகத்கோசால் கருதப்படுவன குறளும், சிந் 
தாமணியுமா்ம். இவ் விசண்டும் முற்றிலும் வடமொழித் 
'தொடர்பற்றவை.  தமிழா௫ிரியர்கள் வடமொழி தூலமைப் 

  

பையும் கடையையும் பின்பத்தியிருக்கக்கூடும் ; கொடருக் 
குச் தொடர் மொழிபெயர்த்துள்ளனர் என்பதை ஒப்புக் 
கொள்ள முடியாது, “தமிழ் இராமாயணம், மாபாசதம். 
போன்ற காவியங்கள் இவ்வாறு எழுக்கனவேயாம். தமிழர் 
தங்கள் கம்பசாமாயணம் முஃனூலாகிய வால்மீகி இராமா 
wom s Agr Daag, சிறக்க. என்னு உரிமை பாசாட்டு 
வதே இதத்குச் சான்றாகும்." 

(5) மொழிகளுள் ஒன்றத்கொன்றனிடையே காணப் 
படும் ஓ.த்றமை வேற்றுமைகளை விளக்கப் பெரிதும் பயன்” 
படும் முறைகளுள் மிகவும் முடிவானது ௮ம் மொழிகளின் 
இலக்கண் அமைப்பை ஒப்பிட்டுச் சர்தூக்இப் பார்ப்பதே 
யாம். ௮ம் முறைப்படி. இிசாவிட மொழிகள் வடமொழி 
யினும் வேறானவை யென்னும், இராவிட மொழிகளை 
இக்அ - ஐசோப்பிய மொழியின.த்தோடு இனைப்பதைவிட, 
சித்திய மொழியினத்தோடு இணைப்பதே சால்புடைத்தாகும் 
என்றும் அணிக்து கூறலாம், 
  

1. Professor Wilson.



௫. இலக்கண அமைப்பில் வடமோழிக்கும் 
திராவிட மோழிகளுக்கும் இடையேயுள்ள 

வேறுபாடகள் 

() இராவிட மொழிகளில் உயிரற்ற பொருள்கள் மட்டு. 
மன்றி, பகுத்தறிவற்ற உயிர்களும் பொ.துப்பால் (அஃறிணை) 
ஆகவே மதிக்கப்படுகின்றன. ஆண்பால், பெண்பால் வகுப்பு, 
இடப் பெயர்களுள், அதிலும் படர்க்கையில்மட்டுமே, காணப் 
படுற ௮. பெயருரிச் சொற்களிலும், படர்க்கை வினைகளிலும் 
இப் படர்க்கைப் பெயரின் இரிபே விகுதியாய் நின்னு பால் 
உணர்த்துன்ற௮. உயிர்வகைகளின் பெயர்கள் பால்வகை 
காட்டவேண்டின் அண் பெண் என்த பெயர்களைச் சேர்ந்தே 
யாகவேண்டும் ழ அப்போஅம் அவை ஆண் அல்ல பெண். 
பாலாவ.இில்லை; பொஅப்பாலேயாகும். ஏனெனில், அவழ்: 
ஹைக் குறிக்கும் இடப்பெயர்களும், அவத்.றின் பயனிலை 
யான வினைகளும் பொனப்பால் (அ&றினை) முடிவையே 
கொள்ளல்வேண்டும். இத்தகைய பால்வகுப்பு வடமொழி 
முதலிய இந்து - ஐரோப்பிய மொழிகளின் பகட்டான 
புளைவியல் பால்பாகுபாட்டினின்அம் மு.ஜ்றிலும் மாறுபட் 
௨௮. அனால் சத்தியக் குழுவின் வழக்குக்கு இஃது 

ஒத்தது. ட 
(9 ,திசாவிட மொழிகளில் பெயர்ச் சொற்கள் வேற்: 

ுமை ஏத்கும்போன விகுதியேத்று உருமாறுவ இல்லை 9 
அச் சொற்களினின்௮ எனிஇல், பிரிக்கக்கூடிய பின் டை 
கள் song உருபுகளையே ஏத்து மாறுன்றன. மேலும் 
பன்மைப் பெயரின் வேழ்.றுமை யுருவானு உருபுகளை ஏற்கு 
முன் பன்மை விகுதி பெறுவகொன்றைக் தவிர மற்றெவ்
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வகையிலும் ஒருமை வேத்துமை யுருவிலிருக்து மா௮ப்புவ 
"இல்லை ; சத்திய மொழிகளும் இவ்வாறே. 

(0 இராவிட மொழிகளின் அஃறிணைப் பெயர்களுக் 
குப் பன்மை பெரும்பாலும் வழங்குவதில்லை ; வினைச் சொல் 
லில் இ&௮ இன்னும் அருமை. 

(iv) Bar மொழியின் கான்காம் வேற்றுமை யுரு: 
பாலய கூ-9-அல்லன் கெ வடமொழி அல்லது இந்து - 
ஐசோப்பிய (அரிய) மொழிகளிலுள்ள எந்த வேற்துமை 
விகுதியுடனம் ஓ.த்.த,காக இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் 
அது ஜைத் அருச்இயுடணும்”, பெஹிஸ்சன் * பட்டயல் 
களுடனும் பின்னிஷ் மொழியினங்களுடணும் தொடர் 
புடையதாயிருக்கன் த. 

(ஐ) இக்அ-ஜசோப்பிய மொழிகளில் மூன் அருபுகள்* 
அல்ல ஓட்டுக்கள் (சயம்) பயன்படுத்தப்படும் 
இடங்களில் எல்லாம் இசாவிட மொழிகளும், சத்தியக் குழு 

மொழிகளும் பின்னுருபுகளை அல்ல ஓட்டுக்களைப் பயன் 
படுத்தன். தன. இவ் உருபுகளும், ஒட்டுக்களும் இலக்கண 
முறைப்படி. தனிச்சொல்வகைகள் அல்ல, பெயர்ச்சொல் 
'இிரிபுகளேயாம். இவ்வாஹே அவத்தின் வினை உரிச்சொ.த் 
களும் பெயர் அல்லத தொழிற் பெயர் அல்லத வினை 

யெச்சங்களே யாகும். அவை எப்போதும் தாம் தழுவும் 
விளைகளுக்கு முந்தியே வருன்றன. 

(*9 வடமொழியிலும், இக்அ-ஐசோப்பிய மொஜிகளி 
லும் பெயருரிச் சொற்கள் பெயர்ச் சொற்களைப் போலவே 
பால், எண், இடம் ஏற்ன்றன. இசாவிட மொழிகளிலும், 

சத்திய மொழிகளிலும் ௮வை பால் முதலியவை ஏற்ப 
  

் வடமொழியிலும், இந்து.-ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் ஒருமைக்கும்,. 

பன்மைக்கும் ஒவ்வொரு வேற்றுமையிலும் வெவ்வேறு விகுஇகள் உள... 

8 Oriental Turkish. 3 Behistun Tablets. 4 Preposition,
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இல்லை, இப் பெயருரிச் சொற்கள் உண்மையில் பண்புப் 
பெயர்களி விருந் வந்தவையே யாகும். பண்புப் பெயர் 
என்னு தனிப்பட நிற்கும்போது, அவை பித பெயர்கள் 
போலவே இனை பால் மு.தலியவை ஏற்பினும், பிற பெயர்க 
ளுடன் ஓட்டப்பெத்.௮ு உரிச்சொல்லாகப் பயன்படும்போது 
அங்கனம் ஏத்பில்லை. 

(vil) இன்னொரு வகையில் திசாவிட மொழிகள் மங் 
-கோலியம், மஞ்சு முதலான இத்திய மொழிகளுடன் ஐத் 
அம் இக்து - ஐசோப்பிய மொழியின் அடன் மாஅபட்டும் 
உள்ளன. ௮& காவ, இயலும்போ தெல்லாம் இம் மொழி 
கள் பெயருரிச் சொல்லை வழங்காமல், வினைச்சொல்லின் 
பெயசெச்௪ உருபையே வழங்குன்தன. . (உயர் மரம் - 
என்பதற்கு உயர்க்த மரம் என்பதுபோல என்க.) இவ் 
வழக்கத்தின் பயனாய்ப் பண்புப் பெயர்களைப் பெயருரியாக 
வழங்கும்போது கூட, அதனுடன் பெயருரிச்சொல் AGB 
யாக * தன” என்த பெயசெச்சம் சேர்த்துக்கொள்ளப்படு 
ps. [Gorse] 

(ஸ்ட) சன்மைப் பன்மையில் முன்னிலையை உட்படுத்தி 
யும் உட்படுத்தாமலும் இண்டு வசைகள் இசாவிட மொழிக் 
கும்,சித்திய மொழிகளுக்குமே சிறப்பாக இருக்கின்றன. வட 
மொழியிலும், இக்௮ - ஐசோப்பிய மொழியிலும் இங்கனம் 
இல்லை. இதனை யொப்ப.தாய் ஒருவானு சூறிக்கக்கூடியத 
IGGI 55 மொழிசனிலுள்ள இருமை என்த எண்ணே 
யாகும். 

(18 இசாலிட மொழிகளில் செயப்பாட்டு வினைக்கு 
,சனி வடிவம் டையா௮. படு என்னும் அணைவினை சேர்க் 
கப்பட்டே அப் பொருளில் வழங்கப்பெறுத.௮. 

ம ஒருமை பன்மை என்பதின்றி ஒருமை, இருமை, பன்மை என்று. 
எண் மூன்று வழங்கும்.
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(ஐ திசாவிட மொழிகளும்,௪,த்திய மொழிகளும் இக்.௮- 

ஐசோப்பிய மொழிகளைப் போல இணைப்பு இடைச்சொழ் 

களைப்! பயன்படுத் தாமல் “செய்து?” என்ற வினையெச்சத் 
தையே வழங்குகின்றன. 

(ஸ்) உடன்பாடு, எதிர்மறை என்ற இவ் விரண்டு விளை 
avons Agius திராவிட மொழிகட்கும், வடமொழிக் 

சூம் இடையே காணப்படும் தலையாய வேற்றுமைகளுள் 

ஒன்று. இத்திய மொழிகளுடன் திராவிட மொழிகளுக்கு 

உள்ள ஓப்புமைகளில் இத தலைமையான தாகக் காண்டெ.௮. 
(xii) இசாவிட மொழிகள், மங்கோலியம் மஞ்சு, முத 

லியவை, ஓசளவுக்குப் பிற சத்திய மொழிகள் ஆயெ இவத் 
ஜின் தனிப்பட்ட இறப்புப் பண்புகளுள் ஓன்று இணைப்பு 
இடப்பெயர்களினிடமாகப் பெயசெச்சங்கள்” வழங்குவதாம். 
இப் பெயசெச்சம் முக்காலல்களிலும் உள்ள வினையெச்௪த் 
இடன் ஆறும் வேத்துமை உருபோடொத்த ௮-என்ணும் 
சாரியை பெற்று வந்.த.தஆஞும். இசாவிட மொழிகள் ௪த 

னிலும் இணைப்பு இடப்பெயர் என்பதன் நிழல்கூடக் 
காணப்படவில்லை, கோண்டு மொழியில் மட்டும் வினையெச் 

சங்கள் இல்லாமல். ஓழிர்அபோனதை ஓட்டி, ஹிந்தி மொழி 
யின் இணைப்பு இடப்பெயர் கையாளப்பட்டு வருெ.௮. 

(xiii) இசாவிட மொழிகளிலும், சித்திய மொழிகளி 
லும் தழுவு மொழிகளும், ,கழுவு தொடர்களும் தழுவப்படும் 
மொழிக்குப் பின்னதாகவே வருன்றன. இந் - ஐசோப் 
பிய மொழி இனத்தில் அவை பொஅவாக முன்வருன் தன. 

எனவே; இம் மொழிகள் அனைத்திலும் வாக்யெத்தின் முத 
லில் எழுவாயும், முடிவில் பயனிலையும், எழுவாய் அடை 

எழுவாய்க்கு முன்னும், இடையில் செயப்படுபொருளும் 

1 Conjunctions, Relative Pronoung 3 Adjuncts.
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வினை OL GOLD ஆகவருஇன் றன ; பெயரடைகளும் பெய 

செச்சங்களும் பெயரின் றாம் வேற்றுமையும் பெயருக்கு 

முன்னும், இட உருபுகளும் கால உருபுகளும் பெயருக்கு 

மூன் அன்றித் தாம் தழுவும் பெயர்களுக்கும் அவற்தின் 
வேற்றுமை உருபுகளுக்கும் பின்னாகவும் வருகின்றன. 

வினை யெச்சங்களும் வினை அடைகள் போல வினைக்கு முன்னா 
இன்றன. எல்லாவற்றையும் கழுவும் வினைமுற்று இறுதியி 

லேயே நிற். இவ்வாறு சொல்லமைப்பு, சொற்றொட 

மைப்பு முறையிலும் சக்திய மொழிகள் இசாவிட மொழி 

களை ஓத்தே இருக்ன்றன. 
Copa Du இலக்கண அமைஇகளி லெல்லாம் இசாவிட 

மொழிகள் பொஅவாக இந்து - ஐசோப்பிய மொழிகளி 

னின்றும் வேறுபட்டே. இருப்பும், நெடுகாள் கலந் வாழ்க் 

அங்கூட வடமொழியினின்றும் இன்னும் வேறுபட்டே 

யிருப்பதம் காண்க. அதே சமயத்இல், எங்கெங்கோ ஈடு 
ஆூயொவிலும், வட ஆசியாவிலும் சிதறிக் டெக்கும் சித்திய 

மொழிகளுடன் அவை பொருக்கி இருப்பது கவனிக்கத் 
SER. 

'இசாவிட மொழிகள் வேறு) வடமொழி Carp என் 

ug மேத்கூதியவற்றால் ஈன்கு தெரியப்படும். இராவிட 

மொழிகள் வடமொழியி லிருந்து பெறப்பட்டன அல்ல $ 

அன்றி ௮கனுடன் சேர்க்கப்படக்கூடிய பண்புடையனவு 

மல்ல. 

சில சூறிப்பிட்ட இடங்களில் வடமொழி பித இக்ு- 

ஐசோப்பிய மொழிகளைவிடச் சித்திய மொழிக் குழுவுடன் 

உழறவுடையதாய்த் தோற்௮ுவன ஒரு வேளைப் பழங்குடிக 

ளுடன் உள்ள கெடுகாட் பழக்க; த்தைப் பொறுக்கதா யிருக்க 

லாம். இவற்றுள் ஒன்று, வடமொழியில் (ட ண ஷ) என்ற 

கா௮டி. ௮ண்ண மெய்கள் இருப்பனவாகும். இவ் வகை
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யில், * மொழி யியலில் னத்தின் இடம்?” என்ற நாலில் 
எட்டன்ஸ் என்பார் கொண்ட புதிய கொள்கையைக் 
குறிப்பிடல் வேண்டும். உருபின்றி விகுதியிலேயே பெயர் 
களின் வேற்றுமை அமைதல், சொல் லொழுங்கு, தழுவு வாக் 
கயங்கள் ,கலைவாக்கெ,தீ.இிக்கு முன்வாசல், வினைமுற்று இறுஇ 
யில் நி2ீறல் ஆய இலக்கண அமைப்புக்களுள் வடமொழி 
ஆரிய இனத்தைவிடக் அசானிய இனத்தையே பின்பற்றி 
யுள்ளது என அவர் கூறுஇறூர். ஆனால், வடமொழியை 

விட இவ்வகையில் இன்றைய வட இந்திய உண்ணாட்டு 
மொழிகளே விலக்கின் றி முற்ிலும் இவ் வொழுங்கைப் பின் 
ப.த்அன்றன. வடமொழி உசைஈடையில்கூட ஓன்திசண் 
டிடங்களில் இவ் வொழுங்குக்கு மா.௮ுபாடு ஏற்படுதெதென் 
பதை எட்னெ்ஸே எடுத்அக்காட்டுகமுர், ஆயினும் பொப் 
பட உரைகடையில் இவ் வொழுமக்குப்படி. வினைமு,த்றே ஈற்றி 
அம், கழுவு வாக்யெங்கள் முன்னும் வருன் தன. ஆனால் 
இக் கொள்கை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள க்தக்க உறுஇப்பாடு 
உடைய ன்று ; ஏனெனில் சொல் ஓழுங்கு ஒன்றையேபத்றி 
வகைப்படுத்அுவகாயின் இரேக்க மொழியைவிட இலத்தி 
ணும், ஆங்கிலச்தைவிட ஜெர்மனும் அ.ரானியச் சார்புடை 

யவை என்னு கூறவேண்டி. வரும். 

  

1" China’s Place in Philology ’—Mr. Edkins,
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(திராவிட மொழிகள் வடமொழியி லிருந்த பெதப்பட் 
டவையே, அவத்.அள் வடமொழிச் சார்பத்தனவாகக் காணக் 
இடக்கும் சொற்கள் யாதோ ஒரு பண்டைப் பாகத மொழியி 
லிருக்து பெறப்பட்டவை என்னு கொண்டிருக்க கொள்ளை 
கள் இரண்டும் பிழைபட்டன வென்று காட்டப்பட்ட. 
எனவே, அறிஞர் சிலர் இவற்றிற்கு கேர்மாரான கொள்கை 

யொன்றைக் கூற முன்வந்தனர். வடமொழியி லிருந்து 

இளைத்த வட இக்திய மொழிகளுள் காணப்பெறும் பிற 
மொழிக் கலப்புச் திராவிட மொழிகளின் கூட்டுறவால் ஏற் 
பட்டதுதான் என்பது இப் பு.அக் கொள்கை. இக் கொள் 
கையைப் பரப்பியவர்களில் தலையானோர். பம்பாயைச் 
சார்ந்த செவசெண்ட் டாக்டர் ஸ்டீவென்சன் 1 என்பவரும், 

ஸன் * என்பவருமே. இவர் 
கள் கருத்து: (1) வட இக்திய மொழிகள் இயத்கைத் தாக்கு 
தில்களாலும், கால மாறுபாட்டாலும் வடமொழஜியி லிருக் 

களைத், தவையல்ல ; அனால், வடமொழி யல்லாத பிஐ மொழி 
களின் ஆத்தல் மிக்க கலப்பினால் சதைவு,ந்தனவேயாம். 
(2) இப் பிதமொழிகள் இசாவிடப் பேச்சடன் ஓப்புமை 
யுடையன ; இஜ் திராவிடப் பேச்சே, பண்டை நிஷாதர்கள் 

  

நேபாள த்தைச் சார்ந்த ஹாட். 

பேச்சும், பிற. பழங்காலக் குடிகளின் பேச்சுமாகும் 
என்பதே. * 

இவ்விரு பகுஇகளுள் முன்னைய பின்னையதைவிட 
உறுஇப்பாடுடையதாகும்; ஆனால் அவம் ஒருவாறு 

  

1 Rev. Dr. Stevenson of Bombay—Journal of the Asiatic Society 
of Bombay. 2 Mr. Hodgson of Nepal-Journal of the Asiatic 
Society of Bengal ; also * Aborigines of India.”
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மிரைபடக் monic @scrgnd, 25% Ss AG sB worse 
வேண்டும் என்றும் தோன்றுகன்.௦.௮. ஏனெனிஜழ் கூறுஅம் : 

மு.றன்மையான சிலவற்றை கோக்க வடமொழி ஹிந்தியாக 
வும், வங்காளமாகவுக் Bhypps இயற்கை மாறுதலே 

என்மு  நிறுவப்பட்டுள்ள,௮. - ஐரோப்பாவில் இலகத்தினி 

லிரும்.த.. எப்படி. இ,க்தாலியமும், ஸ்பானிஷாம் சேத் 
,சனவோ, அப்படியே கான் இவையும். ஆனால், வடமொழி 

இலக்சண அமைப்போடும் பண்புக் இறப்புக்களோடும், வட 
இக்யெ மொழிகளின் இலக்கண அமைப்பையும் பண்புச் 
சிறப்புக்களையும்... ஒப்பிட்டு கோக்கினால், அவத்திடையே 
காணப்படும். வேற்றுமைகள் ரியள் சார்பதீத தாக்குதல் 
களின் பயனே ஏன்று! ஓருவா.௮ு தெளியலாம். 

அதிலும், பல்வேனுபட்ட வட இந்திய மொழிகளு 
ளெல்லாம் ஒசேபடி,க்.தான இலக்கண வேற்றுமைகள் காணப் 
படுள் மை கொண்டு, இதத்குக் காரணம் பொஅப்பட்ட 
ஒரு சாக்குமலாசவே இருக்கவேண்டும் என்பது எளிதில் 
ஊடுச்சப்படும். * நாகரிக காலத்திற்கு முற்பட்ட பழவ் 
சாலச் சுவடுகளாகய பண்டைய, செம்மைப்படாத மூட்டு 

மொழிச்சொற்களே ?” இதுக்குக் காரணம் என்.௮ு பேராசிரியர் 
உவில்ஸன். கூறுகிறார். பொஅவாகவே, வட இந்திய மொழி 
சருநள் இத்ககைய தாக்குதல் பத்தில் ஒருபங்கும், மராத்தி 
மொழியில் மட்டும் ஐக்தில் ஒருபங்குக்கான் என்று கணக் 
இடப்பட்டுள்ளமையால், ஆரியச் சார்ப.ற்.ஐ கலப்பே காரணம் 
என்ப. ஈன்கு கெளியப்படும். 

வடமொழி பே௫ிய பார்ப்பனர்கள், ௯8 ,தீதிரியர்கள், 
வைசியர்கள் என்ற வகுப்பினர்க ளடங்கிய ஆரியர்கள் 
வருகைக்கு முன்னே, வட இக்தியாவின் பெரும் பகுதியில் 
( தஸ்யூக்கள், நிஷா.தர், மிலேச்சர் * என்று அவர்களால் 
அஜைச்சப்பட்டு வந் பழங்குடி. மக்களே வாஜ்க்அவக்திருக் 

(ப
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(தனர் என்பஅம், ௮ம் மக்கள் சத்திய இன,ச்தையோ, அன்றி 

ஆரியச் சார்பற்ற வேறோர் இன த்தையோ சேர்ந்தவர்கள் என் 

பதும் அனைவராலும் ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைக 

ளாகும். இப் பழங்குடிமக்கள் பேசிய திருந்தாத சத்திய 

மொழிச் சொற்கள், படையெடுத்.துவக்து வெற்றிபெற்ற 

ஆரியர்கள், தம் சொல்வளமும், பொருண்மையும் நிறைந்த 

வடமொழி வெள்ளத்தில் ஆழ்க அபோய்விடுதல் இயல்பே. 

எனினும், ௮ப் பழங்குடி. மக்களின் மொழி ஒசேயடியாய் 

அழிக்தொழியாமல், தன்னை விழுங்கவந்த வடமொழி 

யையே உரங்கொண்டு தாக்கக் கலக்கிக் தன்னுடைய 

சொற்களித் Aaa phon prs புகுத்திப் புஇ தியதொரு மதுகையை 

யும் ஈடைப் போக்கையும் ௮ மேத்கொள்ளச் செய் 

'இருக்கவேண்டு மென்ப.அ பின்வருங் காரணங்களால் ஊ௫க் 

கப்படும்: (1) சித்திய மொழியின் இலக்கண அமைப்பு 

நிலையானதம், எதிர்ப்புக்கு ஈடுகொடுக்கும் ஆற்றலும் 

வாய்க்க. (2) ஆரியர்களை கோக்க அப் பழங்குடிகள் 

தொகையில் மிகுக்தவர்களா யிருக்தனர். (8) அகனால், அவர் 

களை ஆரியரால் அறவே அழித்தொழிக்க முடியவில்லை. 

(4) முதற்கண் அடிமைக எாக்கப்பட்டு நாளாவட்டத்தில் 

ஆரியக் கூட்டத்தெருடனே சேர்க்கப்பட்டனர். 

இக் கொள்கை மத்மெக் கொள்கைகளையும் விட இன் 

றைய நிலைமையைத் தெளிவுபட விளக்குறத; வட 

இந்திய மொழிகளுள் சொல்தொகுதியில்மட்டுமே வட 

மொழிச் சார்பு மிகுதியாயிருப்ப.தும், இலக்கண அமைப்பு 

இத்திய மொழிச் சார்புடையதா யிருப்பஅம் கோக்க, ௮ம் 

மொழிகள் சத்தியப் பகுதியுடன் கலந்த ஆரிய அடிப்படை 

யுடையவை என்பதைவிட, ஆரியத். துடன் கலந்த சத்திய 

அடிப்படையை உடைய மொழிகள் என்னு கூறுவதே மிகவும் 

பொருத்தமுடையதாகும். இம் மொழிகளுள் ** தாத்தாரிய,
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வல்லது சால்டிய ? 1 (தாவன சித்தியக் கலப்பு உள்ள 
என முமன்மு,மல் கூறியவர் சர். உவில்லியம் ஜோன்ஸ்” ஆவர். 
Mole மறுப்பவருள் தலையானவர் ஹிக்தி மொழியைப் 
பற்றி, 1872 - ஏப்ரில் இண்டியன் ஆண்டிக்குவரி? என்ற 

வெளியிட்டில் கட்டுரை per pep Siu இசெளஸ் பி. ஸி. எஸ். 
ஆவர்... அவர் ஹிக்திமொழி ஒன்றை மட்டும் ஆசாய்க்அுள் 
ளார்; திலும் இலக்கண அமைப்பை விட்டுச் சொல் 
தொரு, ஓன்றை மட்டுமே ஆசாய்க்அள்ளார். ஆகையால் 
இன்னும் இத்துறையில் அணு ஆசாய்க்து;முடிபு சாணும் 
வளையில், .ம்ய அடிப்படை முடிபே நிலவி வரும். 

இனி, டாகடர் ஸ்டீவென்ஸன் கொள்கையின் பின்னைய 

பருதியை கோக்குவோம். வட இந்திய மொழிகளில் வட 
மொழி யல்லாக பிற மொழிக் கலப்பு இருக்கறகென்ப 
ஓப்புக்கொள்ளப்படின், அப் பிறமொழி இராவிட மொழி 
யின,ம்தைச் சேர்ந்ததே என்ப அப் பகுதியாகும். இக் 
கொள்கை அவ்வளவு இட்டமாக ஆராய்ந்து நிறுவப்படுவ 
Opn pry. இக் கொள்கைப்படி. (1) இக்இியாவிலுள்ள 
மொழிகள் (வட இந்திய மொழிகளாயினஞ் சரி, தென்னிர் 
இய மொழிகளாயினுஞ் சரி) எல்லாவத்அள்ளும், சித்திய 
மொழிக் சலப்போ, இசாவிட மொழிக் கலப்போ பெரும் 
பாலும் ஓரே படி.த்தானன. (2) ஆரியசால் முதலில் கைப் 
UppiGupp வட இக்தியக் கோட்டங்களுள் அக் சலப் 
பின் அளவு மிகவுவ் குறுயெ௮ு. (9) கத்றுச் சேய்மையி 
அள்ள தக்காணம், தெலிங்காணம், மைசூர் ஆகிய இடங் 

சளில் ௮க் கலப்பின் அளவு ௫த்௮ப் பெருயெ.௮. (4) நில 
(மூக்கன் தென்கோடியில் இருப்பதும், மனுவின் காலத்தி 

ராமாயண காலத்திலும் பார்ப்பன ஆ.இக்கம் கார்த் 

tarean or Chaldee™ 2. Siz. W. Jones (Asiatic Researches 
இவ் 3, Indian Antiquary (April 1872), 4° Mrz. Growse B, C. S. 
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,தகைப் பிழைபோல் இருக்,துவசப்பெத்தஅமாகய தமிழ் 
காட்டிலோ ௮. மிகப் பரர்.து பெருஇியிருக்த௮. 

மு.குற்கண், இம்முடி.பு பண்டைய இக்திய வரலாய்றின் 
போக்கோடு ஓத்த. காகவே காணப்படும். எனினும், மொழி 
யாராய்ச்சிக் கண்ணாடிகொண்டு பார்கள் வட இந்தியப் 
பழங்குடி. மக்களும், தென்னிந்கெப் பழங்குடி. மக்களும் 
ஓசே இனத்தார் என்று சொல்லிவிடுவதக்கல்லை. வட 
இந்திய மொழிகளின் இலக்கண அமைப்பு சித்திய மொழி 
களோடு ஐத்திருப்பதானாலும், இசாவிட மொழிகளுடன் 
இறப்பாக ஓ.த்திருப்பதாகக் காணப்படவில்லை. வட இந்திய 
மொழிகளுள் காணப் பெறும் வடமொழிச் சார்பற்ற பகுஇ 
இசாவிட மொழிகளோடு எவ்வளவு கொடர்புடையதாகக் 
காணப்படுகிறதோ, அவ்வளவித்குக் கழைக் அருக்கய மொழி 
களுடனோ, அன்றிச் சித்திய மொழிகளுடனோடு தொடர் 
புடையதாகவுங் காணப்படுறஅ. ஆகலால் மேத்கொள்கை 

எளிதில் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியதொன்றாக இல்லை. 
வட இக்திய மொழிகளின் இலக்கண அமைப்பித்கும், 

,சரொவிட மொழிகளின் இலக்கண அமைப்பிற்கும் உள்ள 
தலைமையான ஓப்புமைகள் €ழ்வருபவையாம் :-- 

(1) பெயர்ச்சொ்களின்பின் உருபுகள் சேர்க்து வேத் 

மைகள் உண்டாதல். (2) பன்மைப் பெயர்களின் வேற்: 
மை ஒருமையினின்றும் வே௮ுபடாமல் பன்மை விகுூதியை 

முதலில் சேர்.த்அுப் பின் வேற்றுமை உருபுகளைச் சேர்ப்ப 
தனால் உண்டாதல். (8) வட இந்திய மொழிகள் பலவற்றுள். 
,இசாவிட மொழிகளைப் போலவே தன்மைப் பன்மையில் 

முன்னிலையை உளப்படுத்தி ஒன்றும், விலக்கி ஒன்றுமாக: 
இரண்டு வடிவங்கள் இருத்தல். (4) உருபுகளும், ஓட்டுக் 
களும் பெயருக்குமுன் வ.சாமல் பின்வருதல். (6) வினைச் 
சொல்லின் காலத்தை இடைநிலை முதலிய உறுப்புகள்
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aro. (6) தழுவு வாக்கியங்கள் தலைமை வாக்்கயத்தின் 
முன் வருமல். (7) மழுவும் மொழி தழுவப்படும் மொழிக்குப் 
பின் வருமல். 

வட இந்திய மொழிகள் இசாவிட மொழிகள் ஆகிய 
வற்றின் இலக்கண அமைப்பில் இத்தகைய ஓப்புமைகள் 
காணப்படுகின்றன என்ப உண்மையே. JO, Dasa 
இவ் விசண்டு மொழியினங்களுக்கும் கேசான உறவு உள 
தெனக் கூறிவிடுக.ம்ல்லை. ஏனெனில், இவ் வொப்புமைகள் 
,இிராவிடமொழிகளோடுமட்டும் இறப்பாகல் காணப்படும் 
ஓத்முமைக னாகாமல், சத்திய இனத்தைச் சேர்க்க மொழி 
பினங்கள் பவைத்மோடும், ஒரே வகையில், ஓசே. அளவில் 
காணப்படும். பொனுப்படையான  ஓப்புமைக னாகின்தன. 
தருக்க ஈங்போலிய மொழிகளுக்கும், இசாவிட மொழி 
கரக்கும் இடையே காணப்படும் வேத்துமைகளில் யாதொன் 
ஹும், வட இந்திய மொஜிகளிழ் காணப்படவில்லை. எடுத்தக் 
காட்டாக, இய மொழியினங்களிலில்லாத பெயசெச்சக்தை 
எடும்.நூக்கொள்வோம். இது கோண்டு ஒன்று நிங்கலாக 
வளைய ொவிட மொழிகள் எல்லாவற்திலும் உள அ; ஆனால் 
வட இக்கெய மொழிகள் ஒன்றிலும் இல்லை. 

மைப் போன்றே, இசாவிட மொழிகளில் எல்லா 
விளை ம்்சிரிபுகளுக்கும் ஒழுங்காக or Biron pallor இருக் 
இன்ற. அவற்றுள் எஅவும் வட இக்திய மொழிகளில் 
இல்லை. , ,சொவிட மொழிகளிற் காணப்படும் இடப்பெயர் 
எண்ணுப் பெயர்கள் முகலியவற்றுள் ஒன் ௮.தானும் Yup 
னுள் இல்லை.. ஆனால், இக்இியாவுக்கு அப்பால் பெஹிஸ்தன் 
பட்டயங்களிலும், சன மொழியிலும், ஓஸ்.தியக்கு! மொழி 
யிலும், லாப்பர் ? மொழியிலுக்கூட இவற்றுட் ல காணப் 
படுகின்றன. மேலும், இம் மொழிகளில் இராவிடத் தாக்கு 
  

3. ஜெய. 2 Language of the Lapps.
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எதேனும் இருக்கிருக்கக் கூடுமாயின், கை, கால், கண், 
கா (செவி) போன்.ற முதன்மையான இல சொற்களேனும், 
அவற்றின் சிலைவுகளேனும் இவற்றுள் எம் மொஜியிலாயி 
ணும் சாணப்படாமலிருக்க இடமில்லை. உண்மையில் அத் 
gor எச் சொல்லும் இவற்னுள் யாண்டும் காணப்பட 
வில்லை. பேசாடிரியர் ஸ்டீவேன்ஸன் கண்ட இலை ஐப்புமைகள் 
அருவழக்காய் எங்கோ மூலையிலிருக் தெடுக்கப்பட்ட சொஜ் 
கள் அகும். வே முதற்சொற்களும், இலக்கண அமைஇ 
ஐப்புமைகளும்  இல்லாவிடத்து அச் ஹெபான்மையான 
ஓப்புமைகளைக் கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வரமுடியாத. 
ஆகவே, முதன்மையான வேர்ச் சொற்களைப் பொத்த 
வரையில் இசாவிட மொழிகளுக்கும், வட இந்திய மொழி 
களுக்குமிடையே எழ்.துணை வேறுபாடு ! அனால் இசாவிட 
மொழிகள் எல்லாவத்அள்ளும் எத்துணை தற்.றமை ! வியக் 
osha இவ் வுண்மைகளைக் இழ்வரும் அட்டவணையிறி 
காணலாம் : தன்மை முன்னிலை யொருமைப் பெயர், இடப் 
பெயர்களுள் எழுவாயில் ஓர் உருவும், பித வே்வுமைகளில் 
வேறு உருவும், வினைவிகுதிகளில் மத்னோருருவுமாக மாதி. 
வருவதடன், ஓசே இடத்திலும் உருக்கள் பண்டைக் கால,க் 
தில் ஒருவசையாசவும், பிற்காலத்தில் வேறுகவும் இருக் 
இன்றமையால் வேண்டிய இடங்களில் அவை யாவும் ஓப் 
புமைக்காகத் தசப்படுசன்றன. 

(பின்வரும் அட்டவனைகளில் எளிதில் ஒப்பிட்டதிகற் 
காக வடமொழி இடப்பெயர்களும், அருக்கயெ இடப்பெயர் 
களும் பிறைக்குறிகளிட்டு மு.கலீ.த் கொடுக்கப்பெற்அள்ளன.),
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தன்மை ஒருமைப் பெயர் 

  

  

  

கெள.7 மொழிகள் 'இிசாவிட மொழிகள் 

மொழி | வடிவங்கள் மொழி வடிவங்கள் 

(வடமொழி அஹம்; | தமிழ் கான்; யான்; ஏன்,என். 
ம, மி, ம்) 

கன்னடம் | .ஆன்,யான், கா, காணு; 
(தருக்க மன்) என், ஏனெ, 

ஹிக்தி மைன்) [களு யான், பென், ௪. 

வங்காளி மூஇ மலையாளம் ஞான், ஏன்,என், என, 
எனி, இனி. 

மாட்டி மீ 
. . [தெலுங்கு Cem, கே, எனு, ஏ, 

குஜராத் ஹஸன்) கா, ௮, கி. 

REE ம(ண்) அதம் ஆன், என், எனி, இனி 

கோதம் ஆனெ, என், ௪. 

கோண்டு அன்னா, க, ஆன், ௩. 

கு ஆணு, க, இன், or. 

இசாஜமஹால் என். 

* [ஓசாவோன் |எனன்.   வகை கைக கை வை கைவ கை ைசசக யச யைவ வவையைைைைைைைைைை
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மூன்னிலை ஒருமைப் பெயர் 

    

வடிவங்கள் 

  

    

தெ; ஸி, ஸ்)    
   

     

   

  

(துருக்கி ஸென்) 

ஹிக்தி அ, (sr), 
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கு 
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பெஹி ஸ் 

சன் சித்திக் 
அட்டவணை 

8, நின், அன், ஐ, இ, 
ஆய், ஓய். 

சீன், நீனு, நீ, கின், ஐ, 
எஸ, ஈயெ, ஈ, இ. 

ஈ, நின், நி. 
2) கின். 
சிவ, ஈவு,நீ,கின்,வு,வி. 

நி, நின், இ. 

நீ, கின், இ. 

இம்ம, நி, ஈ. 

ran, 8 இ. 
சியென். 

கின், 

கி, கா. 

சி.   
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கெள. மொழிகளின் இடப் பெயர்களுக்கும் திராவிட 
மொழிகளின் இடப் பெயர்களுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கு 

முள்ள வேற்றுமை யிருப்பதை கோக்க, “அம் மொழிகளின் 

இரிபுக்கு. மூலகாசணமான தாக்கு கல்கள் வேஜஹெவையாயி 

ணும் ஆகக்கூடும், இராவிட மொழிகள் ஆகா ? என்ப தெத் 

ஜெனப் புலப்படுகன்.ற.அ. ஆனால், ௮தே இடப் பெயர்களின் 

ஆமாய்ச்யொலேயே பல வடமொழிகளிலும் சித்திய விகுஇ 

யாய னகசம் இருப்பது காணலாம். அகனோடு, தன்மை 

யில் வட இக்திய மொழிகள் ஒன்றிலேனும் வடமொழி 
எழுவாயுரு இல்லாமல், துருக்கிய மொழியின் எழுவாயைப் 

போன்ற மை(ண்) அல்ல. ம(ன்) என்ற இத்தெ தோத்த 
மூடைய உருவே நிலவு,தல் காண்க. ஓருவேளை எதிர்கால 

ஆசாய்ச்சகளால் இராவிட உறவு உண்டென்று எற்பட்டா 

அம் ஏற்படலாம். எனவே, வட இந்திய மொழிகளின் வட 
மொழிச் சார்பதீத பகுஇயும், தென் இந்திய மொழிகளும் 
இரண்டும் ஆரியச் சார்பற்றவை என்பதும், இசண்டும் 
ி.த்தியச் சார்புடையவை என்பஅற் தவிர வேறு எவ் 
வகையிலும் ஓப்புமையுடையன அல்ல என்றே அணியத் 
தகும். 

ட... இனி, டாக்டர் குண்டெர்ட் வட இக்கிய மொழிகளில் 
மட்டுமல்ல, வட மொழியிலேகூட, இசாவிடத் தாக்குக் 
கரணப்படுகறது என்இமுர்." இக்தி மொழியை சாய்க்க 
இசெளஸ் என்பவசோ, வடமொழிச் சார்ப,ம்ற பகுதி யென் 
ஜொன்னறு அவ்வளவா யிருக்திறாக்க வழியில்லை என்னு கூறி, 

அகுற்குக் இழ்வரும் காரணங்களைக் காட்டுிருர்: (1) ௮ம் 
மொழியின் பழமையான இலக்கண அரலார் அதனைக் குறிப் 
பிடாதனு. (2) வட மொழிச் சார்பத்றதென விசைக்கு 

துணியப்பட்ட சொற்கள், அண்ணிய ஆசாய்ச்சியால், வட 

1. The Journal of the German Oriental Society for 1869.
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மொழி யென்ன பெரும்பாலும் கினுவப்பட்டு வருன்தமை. 
(2) வடமொழி வளர்ச்சியுத்ற காலத்தில், மிதமொழித் தாக்கு 
தல்களால் வட இந்திய மொழிகள் திரிபு.$றமைக்கு என் 
னென்ன நியதிகள் காணப்பட்டனவேச அக் நியஇகளை இக் 
கால வடகாட்டு மொழிகளும் பின்பற்றிவருன்றமை. 

இச் செய்தியைக் குறித்து 1879-ல் பீம்ஸ் என்பார் 
௭ அரியச் சார்பதீத இக் கால இக்திய மொழிகளின் ஓப்பிலக் 
கணம்”?! என்ற நாலில் பின்வருமானு விளக்கியுள்ளார் : 
“இனி, வடமொழியுமல்லா,க அரியமுமல்லாக சொற்களைப் 
பத்தி ஆராய்வோம். அரியர் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது 
தமக்குமுன் அங்குக் குடியிருந்த மக்களோடு நெ௫கொள் 
போரிட்டு காட்டை அவர்களிடமிருந்து பறித்காக வேண்டி. 
யிருந்தது. அத்தகைய போர்களுக்கடையே அமைதி 
கிலவிய காலமும் இருக்இருக்தல் வேண்டும். அப்போது 
இரு இறத்தினரும் கலந்து. ஒருவருடன் ஒருவர் கருவிப் 
போர் செய்யா, வாழ்க்கைப் போர் நடாத்தியிருப்பர். 
ஆரியசல்லாகா ரிடையே ஆரியாஅ ,காக்கே மிகுதியாயிருக் 
திருப்பினும், தரியரிடையே ஆரியரல்லாதார் தாக்கும் சள 
விற்கு. இல்லாதிருக்க முடியான, அகவே, வடமொழியி 
லேயே ஆரியச் சார்ப.ற்றனவாக,ஈ் தோன்றும் சொற்கள் சில 
காணப்படுன்றமை இயல்பே. இக் கால வட இக்திய 
மொழிகளிலோ இச் சொற்கள் மிகுதியாகக் காணப்படுசன் 
னை... எனவே, எச் சொற்கள் ஆரியச் சொற்களாகத் 
தோத்றவில்லையோ அவையெல்லாம் ஆரியச் சார்பற்ற 
வையே என்று கூற முன்வருவஅ வழக்கமாஇவிட்ட ௮. 

“ இங்கனம் ஆரியர்கள் பழல் குடிகளிடமிருக்.அு கடன் 
வால்னெர் என்ற கொள்கையை ஐப்புக்கொள்வதத்சூரத் 
  

1. “A Comparative Grammar of the Modern Non-Aryan Languages of India” by John Beames B.C, S. 1872.
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டைகள் பல உள்ளன. மொழியியலில் பிற சான்அகளின்- 
அையில்லாவிட,ம்.த. வெறும் சொல்லொப்புமை கொண்டு 
சாமையும் அணிக் அவிட முடியா. பல வழிகளிலும் இறக்க 
பேசறிஞர்கூட Qs தையில், 4: ஆனைக்கும் நான்கு. 
சால், பூளைக்ஞும் கான்கு கால்; ஆனைக் காலிலும் பூனைக் காலி 
ஹும் நகங்கள் காணப்படுகின்றன ?? என்.ஐ. ஓப்புமைகளின் 
பேரில் முடிவுகட்டிவிடுகன்றனர். ஒரு தமிழ்ச் சொல்லில் 
இரு பகரம் இருக்கற $ ஒரு வடசொல்லிலும் ஒரு பகசம் 
இருக்கெ... ஆகவே, வடசொல் தமிழ்ச் சொல்லிலிருக்தா 
வக்க. ஏன்௮ு கூஜினிடுவ,கா! மு,சலாவ,காக, இக்இயப் பழங் 
குடி.களைவிட உடல்வலியிலும் அறிவுவன்மையிலும் ஆரியர் 
கள் உயர்வடைய, 

  

ர்/ளாகவே இருர்,சணர். எனவே, அவர்கள் 

  

ஏ.ற்ைவிட 

இசண்டாவ,காக, இந்தியாவுக்கு வருவ,சன் முன்னசே ஆரியர் 
கள் சொல்வள மிக்கதொரு மொழியை உடையவசாயிருக் 
Ser. எனவே உடை, கருவிகள், தட்டுமுட்டுகள், கன் 
காலிகள், உடற் கூுகள், உறவு முறைகள் போன்ற பொதுச் 

ரே மிகுஇியொ யிருக்திறுக்க வேண்டும். 

கரு,ச்அக்களுக்குரிய சொ.ற்களைக்கூட அவர்கள் கடன்வாங்க 
வேண்டும் நிலைமை அவர்களிடம் இருக்கிருக்கமுடி.யா... 

(வேண்டு மென்றால் புதிய செடி 
கொடிகள், உயிர் வகைகள், தாம் முன்னர்க் கண்டிராத பு.அப் 
அவர்கள் கடன் வாங்க! 

பொருள்கள் ஆலயெவற்றின் பெயர்களையேயாகும். இவற் 
நில்கூடச் சம் மொழிச் சொற்களையே இரித்தும் கூட்டியும் 
புனச் சொற்களை ஆக்கக் கொள்ளும் அ.தீதல் எல்லா மொழி. 
களுக்கும் பொதுவாய் AOE DINO Fle மூன்றாவகாக, கில 
இயலைப்/ பொ௮,௧்அ எழும் இக்கல்கள் இருக்கன் தண. ஆரியர் 
வருகையின்போ.௮ அவர்களுடன் கட்பாகவோ பசையாகவோ 
உறவுபூண்ட மக்கள் யார் யார் £? வந்தே.றிய ஆரியர்க ளெல் 
  1. Geography.
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"லோருமே இசாவிடர்களுடன் கெருங் உறவாடி. இருக்க: 
முடியுமா? முடியுமென்றால்: எப்பொழுஅ 2. எப்படி. இன்: 
தைய ஆராய்ச்சி நிலையில் இவ் வினாக்களுக்குச் இறம்பட 
விடையிறுப்பண அரினு. எனிணும், அவதிக்கு ஏதாவ 
ஒரு வஹி காணல் வேண்டும். கங்கைக் கசையினின்னும் ஆரி 
யசால் தெற்கே விரட்டப்பட்ட மக்கள் கோலேரியரும், 
வடக்கே விசட்டப்பட்டவர் இபேசத்துக் கலப்புமக்களும் 
“ஆவர். எனவே, கோலேரியர் மொழிச் சான்றின்றி வட 
'மொஜிச் சொல் ஒன்௮ கேசாகற் தமிழிலிருக்அ பெறப்பட்டு 
விட்டது என்பதை ஐப்புக் கொள்ளுதல் சாலா. இத் 
கைய நிலைமையில் அச் சொல்லின் மூலத்தை ஆசாயும் 
பகுதி உண்மையில் வடமொழியும், அ,தன். ளெமொழி 
களும் என்ற அளவுக்கே கு௮ுஒவிடு மென்ப.தற்கையமில்லை. 
ம்க். சோக்கனொல் அதில் பெரும்பாலும் அ.துதிஞரிய 
வேர்ச்சொல்லைக் காணலாம்.?? 

இக் கூத்து ஐருவானு ஓப்புக்கொள்ளக் கூடியதேயாம். 
Arr மொழிகளைப் பம்.நியவளை வட இக்திய மொஜி 
களில் அவத்தின் ,காக்கு,தல் ஒருசிதிஅ,சான் இருக்கிருக்கக் 
கூடும். அனால், சத்தியக் சாக்கு.சல்களாலோ அன்றி ஆரி 
யச் சார்பத்த பிற மொழிகளின் தாக்கு.சல்களாலோ, வட 
இந்திய மொழிகள் இன்றைய Mies Seow அடைக்கிருக் 
கக் கூடாவோ என்பது வே கேள்வி, இராவிடம், இத்.இ 
யம், அரியச் சார்பத்தவை என்பன ஒருபொருட் இளவி 
னல்ல. பிம்ஸ் என்பார் “உயிர் ஓலிமாத்தல்கள்” 1 எண்ற பிரி 
வில், 4 ரிய உயிசொலிகள் இக்தியாவுக்கு வடக்கிலும் 
இழக்கும் நடுவிலும் தெற்கிலும் உள்ள வெளி இனத்தா 
சால் எவ்வளவு மா, தலடைக்கனவென்று சொல்லமுடி. 
யான. ஆனால், மானுதல் அடைக்அுள்ளன என்ப மட்டும் 
  3. Vowel Changes.
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மறுச்சமுடியா,க உண்மையாகும் '? என்று கூறியுள்ளார். 

வட இர்இிய மொழிகளுள் அகரமும் ஆகாரமும் ஏகாசமாக 

மாறியமை, இத்தகைய: ஆரியச் சார்பற்ற மாறுதல் என்னு 

வர் கூறுஇருர். காவடி. அண்ண மெய்யாய எகரத்தைப் 

யத்றிக் கூறுகையில், ௮௮ ரகர டகரங்களுடன் மயங்குஇன் 

Pg என்றும், ௮.௮ ஈடு இந்தியாவிலுள்ள கோலர்களின் 

குழுவில் காணப்படுஐ௦ ௮ என்றும் ௮வர் உரைக்கின்றார். 

இக் கோலர்களுடனும் சொவிடர்களுடனும் கெடுகாள் உறவு 
கொண்டி.ருந்,ச மராட்டிய ஓரியா மக்களிடை, இந்த 

கரம் மிகுதியாகப் பயில்வஅ வியப்பன்.று என்றும் அவர் 

கூறுகிறார். 

இந்தி மொழியின் இலக்கணம்?” என்ற .சாலில். 

டாக்டர் எர்னஸ்டு ட்ரம்பு ஆரியச் சார்பற்ற ௮ல்லஅ தாத் 

தாரிய மொழியின)் தாக்குதல்கள் வட இக்திய மொழிகளில் 

காணப்படுஇன் றன”? என்று உறுஇயாகக் கூறுறுர்; முன் கா 

ண்பல் ஒலியாகய ககர நகர ஸகாங்களினிடமாக, அவை: 

காடி, ௮ண்ண ஓலியாயை டகர ணகர கரங்களைப். 

பெரிதும் ஏற்னெறமை அதற்குச் சான்று பகரும் என்னும் 
கூறுகிறார். ௮கே போன்னு உயிர்ப்பு ஓலியாகிய ஹ என்ப 

தைப் பிராகரு.௪ மொழி விலக்குவது கோக்க, “4 அதைப். 

பேசிய பொ மக்களிடையே தாத்தாரியதக் தாக்கு இருந் 

(இருக்கவேண்டும். தெற்கேயுள்ள இசாவிட மொழிகளில் 

'இவ் எழுத்: இல்லாமை காண்க?” என்னும் mp @api. 
மேலும், இசாவிட மொழியின*த்தைச் சேர்ந்த தெலுங்கு 

“ச்ச? ஜூ என்ற எழுத்துக்களை ₹ட்.௪? என்றும், ட்ஸ என் 

னும் ஒலிப்பது போலவே மராட்டி மொழியும் ஒலிக்கன் 

DSB; ஆதலால் இராவிடத் தாக்கு மராட்டியிலுள்ள௮ு. 

வெளிப்படை என்னும் அவர் முடிவுகட்டுவரூர். 
  

1, “Grammar of the Sindhi Language "--Dr. Ernest Trumpp.



௭. திராவிட மோழிகள் எந்த இனத்தைச் 

சேர்ந்தவை ? 

Arr மொழிகள் Ashu மொழியினத்தோமு 

'சேர்த்தற்குரியணவே யன்.றி இக்து-ஐசோப்பிய மொழி 

யினத்தோடு சேர்த் தற்குரியனவாகா என்பது பே.சாசிரியர் 

சாஸ்க்* என்பாரின் முடிபாகும். சேர்த்தற்குரியன என்று. 

மட்டும் கூறலாமே யன்றி, சேர்ந்தன என்னு சொல்லிவிடு 

தற்கில்லை ; ௮வை சித்திய மொழிகளோடு தொடர்புடையன 

வேயன்றிச் ௪ திய Gur Pier sHA Ges பெறப்பட்டவை 

யல்ல. சத்திய மொழியினம் என்பதில் பின்னிஷ், அருக்கு, 

மங்கோலியம், அங்கூஸியம்ஆயமொழியினங்கள் அடங்கும். 

ரஸ்க் என்பாசே இவ்வாறு முதன்முதல் வகைப்படுத்தினார். 

இம் மொழிகள் ௮னைத்அம் ஓசே இலக்கண ௮மைப்புடை 

,யவையாய், ஒரேபடித்தான பொ௮ விதிகளையும் பின்பற்று 

இன்றன. உருபுகள் yong அணைச் சொற்களைச் சேர்ப் 

பதனாலேயே அவை இலக்கண வேறுபா Op@eirpar ; 

செமித்திய£ மொழியினங்களிலோ பகுஇயின் உயிசொலி 

களை: மாற்றுவதால் வேறுபா டு௮ுஇன்றன ; சனத்திலும், 

பிற தனிப்பட்ட ஐாசை மொழிகளிலும் சொத்றொடரி 

ள்ள சொற்களை முன்னும் பின்னும் மாற்றி யமைப்ப - 

தால் வே௮ுபாடுற௮ுகன். றன. இவ்வகையில் 'இக்அ-ஐணேப்பிய 

மொழிகளும் ௪,ததிய மொழிகளைப் போல்வே முதன்முதல் 

ெடுக்கயல் ” : முறையையே, கையாண்டிருக்தன என்று 

தோத்றுகன் உன. ஆனால் அவற்றின் ௮டைகள் அல்லத 

துணைச் சொற்கள் வரவரத் தேய்ந்து விகுதிகளாகவோ. 

உருபுகளாகவோ மா.றிவிட்டமையால் ௮வை சித்திய இனவ 

1, Professor Rask of Copenhagen. 2. Semitic. 

3. Agglutinatives
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களைப் போலவுமின்றி, சன மொழிகளைப் போலவுமின் றி 
தனிப்பட்ட ஓருவகை இனமாயின. இத்திய மொழிகளைச் 
ரில ,சா,சிசார் மொழியினம் என்பர் ; பின்னிஷ் இனம், ஆல் 
சாயிம் இனம், மங்கோலிய-இனம், அசானிய இனம் என்றும் 
பலவாருகப் பலர் கூறுவர். ஆனால், இவையனைத்தும் இப் 

பெரு மொழிக் குழுவிலுள்ள மொழியினங்கள் பலவதன். 
ள் மிசண்டையே சனிக் தனிக்குறிக்குமாகலால் அவற்றைப் 
பெரு மொழிக் குழுவின் பெயசாகக் கொள்ளல் சாலா. 
இதுசாலும், பண்டைக் இரேக்க அ.திஞர்களால் சத்தியம் 
என்ற பெயர் பொனப்பட ஆசியாவிலும், ஐசோப்பாவிலும் 
இருக்துவக் ம. காகரிசமத்ற பண்டை மக்களைக் சூஜிக்கவே 
பயன்படும்சப் பெற்றுவக்துள்ளமையால் அகனைப் பெய 
சாச வழங்குகலே சால்புடை த்தாம். 

பே.சறிஞர் சாஸ்க் இராவிட மொழிகள் இத்தியச் சார் 
பபுடையவை எனக் கூறினவர்களுள் மு.தல்வ.சாயினும், ௮௪ 
சச் கெளிவுபடுத்தி விளக்க எத்தகைய முயற்சியும் அவர் 
செய்யவில்லை. அவரைப் பின்பற்றிய பலரும் அதேமாஇரி 
அவர் கூறியறைக் கூறினசேயன் றி வே௮ ஓன்றும் செய்ய 
வில்லை. Wert என்பார் சம் ஆசாய்ச்சிகளில் சதய 
(இிசாலிட மொழிகளின் சில பொதுப்படையான ஓற்றுமை 
களை ஓன்,மிரண்டு இலக்கணச் சார்பான எடுத்அுக்காட்டுக 
ளூடன், விளக்கப் போயினர். அ.தாரங்களுடன் ஆய்ந்த 
விளக்குவது எளிகசன்௮. ஏனெனில் அங்கனம் விளக்க 
வேண்டுமாயின் மு.சன் முதலில் இராவிட மொழிகளைத் 
AA ish ஆராய்ந்த அவற்றின் ஓப்புமையின்மூலம் 
அவற்றின் பண்டைய உருக்களையும் இலக்கண அமைஇகளை 
யும் தலைமையான பண்புகளையும் ௮திவதோடு, அ௮தேமாதி 
ரிப் பிற சித்திய உட்பிரிவுகளின் பண்புகளையும் உணர்க்தாக - 

oF Prichard. * 
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வேண்டும். ₹₹ உலக வரலாற்றின் பொ.அப்படையான ௮மை 

'இகள்””என்.ற தொகசுஇயில் மாக்ஸ்மூலஅ “அ.ரானியமொழி 

கள்பற்றிய ஈமது இன்றைய அ.நிவுகிலை என்ற ஆசாய்ச்ி 
யுசை பின்னர் வெளிவந்தன. அக் நால்மிகச் சறக்ததொன் ௮. 
எனினும், அ்.காலில் ஆரியர் தாம் எடுத்துக்கொண்ட 
பொருள் முழுவதையும், பொ.௮ப்படவே QAO TU GIO Or» 

அதனால் எண்டு எடுக் அக்கொண்ட பொருளுக்கு ௮.௮ பு.அச் 
சான்றுகள் ஒன்றையும் பகசவில்லை. சொவிட மொழிகளின் 
இலக்கண அமைஇகளும், சொத்றொடர் முறையும் மேத் 

போக்காகப் பார்ப்பவர்க்குக்கூட விளங்கக் கூமொயினும், 

அவத்றின் ஓலிமுறை, அவற்றின் இடவகை மாத்தங்கள், 
வழக்குகள், இலக்கண உருமா.ற்றங்கள் முதலியவை தனிப் 

பட்ட ஆராய்ச்சியாலன்.றி விளங்கத் தக்கவையல்ல. 

இனி, இவ்வகை ஆராய்ச்சியைத் தொடங்குமுன் 

போட்லிங்? என்பார் வரையவத்அக் கூறிய பின்வரும் 
கருத்து நினைவு கூரற்பாற்று : 5 தாம் நன்கு ஆராய்ந்த 

யாத மொழிகளைப்பற்.றி ஒருவர் எழுத முத்படுதல் இங்கு 
விளைப்ப.தாகும்.”” ௪,ததிய மொழியைப்பற்.தி ஆசாயவேண்டு 

மானால், அவத்௮ள்ளடங்கய பல்வேறு மொழிகளின் ஓப்பி 

யல்களும் வேத்துமையியல்களும் கன்கு தெரிந்திருத்தல் 
வேண்டும். பாலர்” என்பார் எழுதிய பின்னிய மொழியா 

சாய்ச்சிக் கட்டுரைகளும், பேராசிரியர் ஹன்ஃபல்வி'! ஏன்பார் 

எழுதிய அசானிய மொழி யாசாய்ச்சிகளும் இத். அறையில் 

பேருதவி புரிய வல்லனவாம். ஹங்கேரியன், வோகுல்* 

ஓஸ்.இயாக், பின்னிஷ் ஆயெ கான்கு மொழிகளும் ஒரே 

பொ மொழியின த்தைச் சேர்ந்தவை என்றும், அவற்றின் 

1.“On the present state of our knowledge of the Turanian 
Languages” by Max Muller in Bunsen’s “ Outlines of the Philosophy 
of Universal History. 2. Bohtlingh. 3.Bollar. 4, Prof. Hunfalvy. 

ல 5. Vogul.
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௭ள்சசொல்லாம் கெருங்யெ தொடர்புடையன என் 
அம் தறன்%பல்வி விளக்கியுள்ளார். 

த் பேசதிஞார் பாட், பிரடெரிக் முல்லர்! முதலிய பல 
'மோழியியலார் சித்திய அல்லு அ.ரானிய மொழிகள் ஒரு 
போது மொழியிலிருந்து வக் சவை என்று உனுதியாகக் 
கதிமுடியான என்று கருதுகின்றனர். பே சறிஞர் பிளாக் 

* கும்! * த.ரானிய மொழிகள் பலவும் ஒருபுடை ஓசே படித் 
தான வளர்ச்சியை அடைந்அள்ள ஓசே குழு மொழிகளோ 
அல்லு பல குழு மொழிகளோ ஆகும் ?” எனக் கருதுஇன்.ற 
னர். எனினும் பொனப்பட கோக்க, கஸ்.தபேன்? முதலிய 
அ.திஞர் கூறுன்றபடி. அவற்றின் ஓற்றுமைகள் மொழிக்கு 
இன்மியமையாதவையாகவும், பலவாகவும் இருக்கிறபடியால் 
அவற்றால் ஏற்படும் தொடக்கப் பொதுமையை, ௮ஃதாவது 
றுசே முன்மொழியினின்ற அவை தொடல் யிருக்க 
வேண்டும் என்ற முடிவை, ஏ.ற்காஇருக்க முடியான. “இம் 
மொழிசளின் சொல் ஓ.ற்றுமைகளும் வடிவ ஓ.ற்றுமைகளும் 
ஆரிய செமி, திய இனங்களித் காணப்படும் ஓ.தி.௮மையினின் 
ம் வேறுபட்டவை யாயினும், தற்செயலாய் ஏற்படக் கூடி. 
யவை அல்ல, ஒரே முகன்மொழியிலிருக் அ எத்பட்டவை 
யாரலேஇருக்கவேண்டும் என்பஅ தெளிவு ”” என்பர் அ.திஞர் 
மாக்ஸ்மூலரும். மேலும் * நெடுநாள் பிரிக்தியங்யெ அடுக் 
இயல் மொழிகளுள், மொழியியத்கையின் அடிப்படைப் பகு 
(இகள் “அல்லு மா௮பாடு செய்யமுடியாக சொல் வகை 
களான இடப்பெயர்கள், எண்ணுப் பெயர்கள், உருபுகள் 
போன்றவற்றைச் தவிர வேறு எ,க்ககைய ஒ.த்றுமைகளையும் 
ஈரம் எதிர்பார்க்க முடியாது.  மேத்படையான பொருள் 
கொண்ட சொர்களுள் வேற்றுமை இருப்பதைவிட, ஒத் 
  

1, - Professor Pott and Friedrich Muller. 2.eDr. Block. 3. Castren, 
ர்
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ுமை யிருப்பதைதக் தான் காம் ௮ருமையாய்க் கொள்ள 

வேண்டும் ?? என்றும் ௮வர் கூறுஇறார். 

மேலே : இராவிட மொழிகள் வடமொழியினின்றும் 
வேறுபட்டவை என்பதற்குக் காட்டிய ௮க் கா.சணங்களையே 
அவை இத்திய இனங்களுடன் ஒன்னுபட்டவை என்பதற் 
கும் காட்டலாகும். சித்திய இனத்அட்பட்ட மொழிகள் 

அனைத்தும் ஓளே இனம் என்பதையும் ௮க் காரணங்களே 

காட்டும். அவற்றின் விளக்கத்தைக் குறைந்த அளவில் 
எடுத்துக் கொண்டாலுங்கூட அவை தொடர்பு உடையவை 
என்பது ஐயமறத் தெளிவாகும். சல கூறுகளில் மட்டும் 
திராவிட மொழிகள் இக்அ - ஐரோப்பிய மொழிகளை ஓட் 

டி.யவையாய்க் காணப்படுன்றன; அஃதாவது. ஓசளவுக்கு, 
© 90sQuH” மொழியாய் இருப்பதிலிருக் அ முன்னேறி 
(இ௫்து-ஐசோப்பிய மொழிகளைப் போல) ச் * ஜெவியல் 73 
மொழிகள் ஆூயுள்ளன. வேற்றுமையிலும் வினைத்திரி 
பிலும் பயன்படும் தனைச் சொழற்களிற் பல கனி மொழியாக 
வழக்காதற்௮ுப்போயின. ஆனால் இஃகொன்றை முன்னிட்டு, 
,இராவிட மொழிகளைச் சித்திய இனத்திலிருந்து பிரிக்க 
வேண்டியதில்லை $ழ ஏனெனில் இத் அணைச்சொற்கள் இத்கில 
இடங்களில் முற்றிலும் உருபுகள் அல்ல விகுஇிகளாகக் 

குறைக்துவிட்டனவாயினும், சொற்களின் பகுஇகளி 

Agi Bou எப்பொழுதும் பிரிக்கப்படக் கூடி 
யனவாகவே  இருக்துவருனெறன; இக். ஐசோப்பிய 
Gur Pas போன்று இவை பகுதியுடன் ஒன்௮பட்டு 
ஓரே மொழியின் கூழுய்விடவில்லை. இக். - ஐசோப்பிய 
மொழிகளில் இவை அ௮வ்கனம் கலந்து விட்டபடியால் 
பகுத ௪௮, விகுதி என என்னு பிரிப்பது கூட அரிதாய் 
விடுற. அ௮,தனோடு, அருக்கயம், பின்னியம், ஹங்கேரி 

1, Inflexional, 
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wi, ஒப்பானியம் மு,தலிய மொழிகள் அனைத்தம் இராவிட 
மொழியைலிடச் *: இதைவியல் ?”? அறையில் மேம்பட் 
டிருப்பினும், அக்காசணத்தால் இத்திய இனத்திலிருந்து 
விலச்சப்படவில்லை என்பதையும் ஓர்.தல் வேண்டும். 

**மொழியியலில் னத்தின் Quid” என்ற தலில் 
எட்டென்ஸ் சித்திய இனத்தின் ஒருமை, அவற்றுடன் இரா 
விட மொழிகளின் தொடர்பு ஆகிய கொள்கைகளைப் பெரி 
ஹும் ஏற்றுக் கொள்ளு?ன்ளுர். அவர் காட்டும் பல கற்செய 
ஸான, அணுக்கமான ஓற்றுமைகள் ஆம்க்து ஆசாயு மளவில் 
நிலைகிக்கா. ஆயினும் பொ௮ப்படக் கூறுமளவில் இத்துறை 
(யில் ஒருவர் ஆராயுக்கோறும் Bore மொழிகள் மன் 
கோலிய மொழிகள் ஆயெ இசண்டும் ஒருவாறு ஒருமைப் 
பாடுடையன என்பதைக் காண்பர். இசாவிட னே மொழி 
களிடை ஓத்றமைகள் மிகுஇ எனக் கூ முடியாது. எட் 
இன்ஸ் * சித்திய இனம்மட்டுமன்று, ஆசய ஐரோப்பிய 
மொழிகள் அனைத்துமே ஒசே முதன்மொழியின் வகைத் 
திரிபுகள் ஆகும்” என்ருர், இதுவரை மனித வகுப்பின் 
மொழிகளை அ.திஞர் ஆசாய்க்த அளவில் இக்கோட்பாடு 
பொருத்தமாகத் தோற்றினும் அறிவியல் முறைப்படி. இ* 
முதி.நினும் நிலைகாட்டப்பட இன்னும் கெடுகான் செல்லக் 
கூடும். கடைசியாக, இராவிட மொழிகளின் அமைப்புகளை 
விளக்கச் சித்திய மொழியினத்தை இத்றுமைப்படுத்கி 
ஷசாய்நீத அறிவு எவ்வளவோ பயன்படுறத என்ற ஒரு 
செய்தியே அவற்றுள் சத்தியத் தொடர்பு இருக்றெது என் 
பதற்கோர் அறிகுறி யாகும். இதற்கு எடுத்துக் காட்டாகத் 
,இிசாவிட மொழியிலுள்ள வினைச்சொ,ம்களின் பெயசெச்ச௪.த் 
இன் ௮மைப்பை எடுத்தக் கொள்ளலாம். மங்கோலியம், 
மஞ்சு இவற்றில் இஃது எங்கனம் அமைந்துள்ளது என் 
பதை. அறிக்தபின்னசே, இிசாவிட மொழிகளில் எங்கனம்
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அமைந்துள்ள என்பதை எளிதில் அறியமுடிந்தது. 

அங்கனம் அறிந்த விளக்கத்தை இஅவசை யாரும் மறுக் 
Car gang வேறு வகையில் விளக்கவோ இல்லை என் 

ப. குறிப்பிடத் தக்கஅ. 
நித்திய இனச்சார்புக் கொள்கையை உறுஇப் படுத்அம் 

வகையில் மத்னொரு சான்றும் இடைத் அள்ளது. அதுவே 
மேற்கு மீடியா" அல்ல பாசஸீக,த்தில் உள்ள பெஹிஸ்கன் 
அல்ல படஸ்,தான் ௮ட்டவணைகளின் மொழிபெயர்ப்புக்கள் 
ஆகும். இல் அட்டவணைகள் டசையஸ் ஹிஸ்டாஸ்பஸ்* என்ப 
வர் தம்மைப்பற்றிக் சாமே எழுதிய வசலாு ஆகும். இவை 

பழம் பாரஸீக மொழியிலும், பாபிலோனிய மொழியிலும், 
பாரஸீக, மீடியப் பேரரசிலுள்ள சித்திய மக்களும் அறியும் 
படியாக அவர்கள தாய்மொழியிலும் எழுதப்பட் டிருக் 
Bape. Dapper மொழிபெயர்ப்பு இராவிட சத்திய 

உறவை விளக்கும் வகையில் ஒரு பு,த்தொளியாய் விளங்கு 

இன்ற. இவற்றின் இரண்டாம் தொகுதி தெளிவாகச் 
இத்தியச் சார்பான என்னு காரிஸ்” தமது கட்டுசையில் 
எழு அுறொர்.* . பேசறிஞர் ஆப்பர்ட்? இம் மொழியைப் 
பே௫ிய மக்கள் மீடியரே என்று கூறுஒஇரூர். ஆயினும் 

அவரும் இம் மொழி சித்திய அல்ல அசானியச் சார் 

பானதென்றே கொள்ருூர். இதனால், இ. மு ..5-ம் நூற் 
முண்டிலேயே பேசப்பட்ட ஒரு இச்திய 'இன மொழி 
யுடன் இராவிட மொழிகளை ஓற்றுமைப்படுக்தும் ஓர் அரிய 

வாய்ப்புக் இடைத்அள்ள௮. இம்மொழி Quer gis 

படச் சத்திய இனச்சார்புடையகே எனினும், அவற்றுட் 

இறப்பாக உக்ரோ-பின்னிஷ் குழுவுடன் இன்னும் கெருல்யெ 
தொடர்புடைய தாகவுங் காட்டப்படுறஅ. இசாவிடமொழி 
  

1. Western Media. 2. Darius Hystaspes, 3. Mr. Norris. 

4, Journal of the Roya’ Asiatic Society Vol. XV. 5, Prof. Oppert,
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எள் இர், wiGar - பின்னிஷ் மொழிகளைச் சிறப்பாக ஓச் 

இருச்ளனெறன என்பது இங்கே கூறவேண்டிய தொன்றாகும். 

,;இரொவிட மொழிகளுக்கும், இப் பெஹிஸ்,தன் அட்ட 

வையின் மொழிக்கும் இடையே காணப்படும் ஓற்றுமை 

ன்ற வருமாறு : ் 

(டி இவ் அட்டவணைகளில் ட் ட, ௨, ண என்ற கா 
அடி. அண்ண ஒலிகள் உள்ளன. இதே ஒலிகள் இசாவிட 

மொழிகளிலும் உள்ளன. வடமொழியிலும் இவை உள் 

ளானை வாயினும் (Ip ஆரிய மொழிகளுள் இல்லாமையை 

கோக்கும்) திராவிட மொழிகளைப் பின்ப்.வி வடமொஜியில் 

ஏ்பட்ட ஓலிகளே இவை என ஊக்கலாம். காரிஸும் 

இக் கருத்தையே வெளியிட்டுள்ளார். 
(2) இசாவிட மொழிகளுள் தமிழைப்போல, இவ்௮ட்ட 

வணை மொழிகளுள் வல்லெழு,கத்அக்கள் மொழிழுதலில் 

வரும்பொழுஅம் இசட்டி,ச்2. இடத். அம் வல்லொலி உடை 
யவையாகவும், மொழி இடையே உயிர்களின் ஈடுவே வரும் 
பொழுது அண்மை அல்லது அசை அங்காப்பு ஓலியுடைய 
வாகவும் ஓலிக்கின் றன, 

(2) இவ்வட்டவணை மொழியின் ஆறாம் Carpio 

உருபுகள் .ன, னின, இன்ன என்பவையாகும். இவத்றித் 

குச் சரியான இராவிட உருபுகள் தெலுங்கு னீ என்பஅம், 

கோண்டு அல்ல Dane ன ௮ என்பவையும், தமிழ் இன் 

என்பஅம் ஆகும். 

(4) அட்டவணைகளில் கான்காம் வேற்றமை உருபு 

'இக்கி அல்ல இக்க என்பதாகும். இகனை யொக்த உருபு 

கள் தாத்தார்- அருக்கெக் குழுவிலும், உக்ரியன் இனத்திலும் 
உள.. அனால் இதனை முத்திலும் ஓத்இருப்பவை இசாவிட 

உருபுகளாகய கு, கி, க என்பவையாம். தமிழ், மலையாள 

மொழிகளில் இவ்வுருபுகள் இசட்டிக்ஞூும்போது அவத்தின்



102 கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் 

மூன் உ அல்ல இ சொல்லொலிச் சாரியையாக வரு?ன் 2.௮. 
அட்டவணைகளில் உனக்கு என்னும் பொருளில் நினிக்க(கின் 
-இக்க) என்னும் சொல்லுடன் கன்னடம் நினகெ (சின்-௮- 
கெ) மலையாளம் நினக்கு (ரின்-௮-க்கு) என்பவற்றை 
ஒப்பிட்டு கோக்கு. 

(5) அட்டவணைகளிலுள்ள இடப்பெயர்களின் இசண் 
டாம் வேற்றுமை உருபு உன், இன், ன் என்பவையாம். இத் 
அடன் தெலுங்கு உருபு னு, னி என்பதையும், கன்னடம் 
அம், அன்னு (அன்ன்-௨) என்பதையும் ஓப்பிட்டு நோக்குக. 

(6) அட்டவணைகளில் வரும் எண்ணுப் பெயர்களில் 
எழுத்தில் எழுதிய பெயர் ஒன்னு என்னும் பொருளில் 
வரும் கிர் என்உ சொல் மட்டுமேயாம். இஃது உண்மையில் 
பெயருரிச்சொல் வடிவத்திலேயே (௮ஃதாவன பண்புக் 
கதொகையாகவே) எழுதப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். Asser 
கில் இவ்வடிவம் ஓக-என்பஅம், தமிழில் ர்-என்பதும் 
ஆகும். கு-மொழியில் தமிழ் ஒரு என்பதற்குச் சரியான 
சொல் ர என்பதாம். இக் கு மொழியின் வடி.வச்.இற்கு. 
அட்டவணையிலுள்ள பிறிதொரு வடிவமாகிய ர அல்ல 
இர்ர மிகவும் கெருல்கயெதாகும். 

அட்டவணையில் எண்ணுப் பெயர்கள் பெயசடையா 
கும் பொழுது இம் என்ற சாரியையைக் கொள்ளுகின்றன. 

இ தமிழ் ஆம் என்பதையும் ஸாமோயியத் இம் என்பதை 
யும் நினைவூட்டுகன் 2௦௮. 

(1) இசாவிட மொழிகளிலும், அட்டவணையிலும் 
முன்னிலைப் பெயர் ஒன்றே. இவை இசண்டிலும் எழுவாய்: 
நீ; பிறவேற்றுமைக்கு முன்னைய மூ.தல் வடிவு ரின் என்ப 
காகும். தமக்குக் இழ்ப்படியிலுள்ளவர்களை அழைக்க முன். 
னிலை ஒருமையையே வழல்இவெக்த காரணத்தால் இவ்வட்ட 
வணைகளில் முன்னிலைப்பன்மை காணப்படவில்லை.
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(8) அட்டவணை மொழியிலும் திசாவிட மொழிகளைப் 

பொலவே பெயசெச்சம் இருக. ஆனால் அகதோடுகூடவே 
இல் இணைப்பு இடப்பெயர்! ஓன்னும் காணப்படுற௮. 
ஆணால் இப்பகுகி பாரசகத்தினின்௮ும் மொழிபெயர்க்கப் 
பட்டதாகலால் பாரகெத்திலுள்ள இணைப்பு இடப்பெய 

nrg sre இங்கே புனைர்,ச உண்டுபண்ணி யிருக்கவேண்டும் 
சான்று நாரிஸ் கரு.இமுர். அட்டவணையின் பெயசெச்சம் 

உருவில் இராவிடப் பெயசெச்ச௪த்தினின்றும் வேபட்டிருப் 

பினும் அகன் பொருளும் பயனும் இராவிட வழக்கை 

ஓத்தே இருக்கன்றன.  இப்பெயசெச்சமே சத்திய இனச் 
சார்புடைய மொழிகள் அனை தக்இத்கும் பொதுவான இழப்புப் 

பண்பு எனக் கொள்ளலாம் போலும்! 
(9) அட்டவணையின் ஏவல் எதிர்மறை முடிபு இன்னி. 

கோண்டில் இஅ மின்னி அகும். 
'இவ்வொல்றுமைகள் நீங்கலாகப் பியவேத்றுமைத் இரி 

புகளில் பெஹிஸ்சன் அட்டவணையின் மொழி ஹங்கேரி 
யம், மோர்டுவின்” மு,கலிய பிற உக்ரிய மொழிகளை ஓத்இருக் 
இன்ற. ஆனால், இவ்வசைகளிலெல்லாம் இ.சாவிட மொழி 

கள் வேணுபடுன்றன. அவத்றின் விளைச்சொல்லாக்கம் இக்க 
லற்றஅ. அவை பெரும்பாலும் காலங்காட்டும் இடைகிலைக 

Cham, அவழ்றின்பின், பால், இடம் காட்ட அவத்தித் 
குரிய இடப்பெயர்களின் இரிபுகளையே கொண்டும் விளங்கு 
இன்றன... இவ்வகையில் வேற்னுமைகள் இருந்தும்கூட, 
மேற்கூறிய ஓத்னமைகள் இன்தியமையாச் றப்புடையன 
ஆதலின், இராவிட மொழிகளுக்கும் சக்திய மொழிகளுக்கும் 

இடையிலுள்ள உறவு ஒருசிறிதேயாயினும் ௮ஃஅ அடிப் 

படையானதே என்பதல் ஐயமிருக்க முடியா. ஏனெனில், 
இவ்வளவு வே,௱றுமைகளுக் இடையிலும் இன், .வியமையா ஜ் 
  

1. Relative Pronoun, 2. Mordvire
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ுமைகளும் காணக் இடக்கன்றனவா,தலின். இவ் வொத்று 

மைகளிலிருக்அு பெறப்படுவன யாவை யெனில், இசாவிடர் 
வமலாற்றுக் காலங்களுக்கு கெடுகாள் முன்னசே இக்காட்டி. 
லேயே இருந்தவர்கள் என்பும், அவர்களும் உலக மக்கட் 
குழுவினர் அனைவருக்கும் மூகம் பிறப்பிடமாகக் கருதப் 
படும் ஈடு ஆ௫யாவினின்றே இங்கு வக்தவர்கள் என்பதுமே 
யாம். முதலில் ஆரியரிடமிருக்தும், பின் உக்சோ-தூசா 
ணியரிடமிருந்அம் பிரிந்அ இவர்கள் இக்கியாவை நோக்” வந் 
இருக்கவேண்டும் என்ப.அம், வரும் வியில் ப.லாச்சிஸ்தா 
னத்தில் ஒரு பகுஇயினரைக் குடியேறவிட்டு வக்இருக்க 
வேண்டும் என்பம் எளிதில் ஊூக்கப்படும். 

இங்கனம் இலக்கண அமைப்பு முதலிய பல ஓத்து 
மைப் பண்புகளின் மூலம் இசாவிட மொழிகள் இத்தியச் 
சார்புடையவை என்னு கொள்ளப்படினும், அவை இக்னு - 
ஐசோப்பிய மொழியினச் சார்பும் உடையவையே என்பு 
வியக்கத்தக்க சல ஓப்புமைகளால் உய்த்தூணரப்படும். 
அவற்றின் இத்தியத் தொடர்புகூடச் சனிப்படத் அருள் 
இயக் குழுவுடனோ, உக்ரிய மங்கோலிய, அுங்கூஸிய 
மொழிகளுடனோ அன்று; stb மொழிகள் அனைத்தும் 
தம்முள் எவ்வளவோ வேற்றுமையுடையன ; ஆயினும் 
அவை யனைச்கத்கும், தாயாயுள்ள ஒரு பேரின மொழி 
யூடனேயே இராவிட மொழியினங்கள் தொடர்புடையவை 
யாம். இவற்றுள் இராவிடத்தித்கு மிகவும். அண்மைய/டைய 
தெனக் கொள்ளக்கூடியது பின்னிஷ் அல்ல உக்ரியமே. 
ஓஸ்இயக்குடனும் சில சறெப்பான . உறவுகள் உள்ளன. 
இலக்கண ஓப்புமை,சொல் தொகுஇ ஒப்புமை ஆயெவம்.றின் 
மூலமாசகமட்டும் ஆசாய்க்து கண்ட இம் முடிபு பெஹிஸ்,தன் . 
அட்டவணைகளின் வெளியிட்டால் பெரிஅம் உறு தஇயடைவ 
கரண்க. இதனால் மீடோ-பாரசக£து படை யெடுப்பிந்கு



அிசாவிட மொழிகள் எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவை ? 105 

மூன் ஈடு ,நியாவில் குடியிருக்௪ மக்கள் அருக்கெய அல்ல 
மங்கோலியக் குழுவினர் அல்லர், உக்ரியக் குழுவினசே 
சான்ப. விளங்கும். வெப்ப மண்டலத்அுள் இருக்கும் 
(சிசாவிடச் குழு எங்கே, வட அருவப் பக்குத்திலிருக்கும் 
பின்னியா், ஓஸ்.இயக்கர், உகரியர். எங்கே ! இவர்களிடையே 
ளச்மகைய தொடர்பு? 

;இசொவிட மொழிகளைச் ௪.தஇயச் சார்புடையவை என்னு 
சணித்தற்கான தெளிவுகளை ஆசாய்கையில் நினைவில் வைக்க 
வேண்டிய தொன்றுண்டு. அஃதாவது, ஒருபுறம் சத்திய 
இன மொழிகளின் அடிப்படையான ** தொடக்க இயல்?” 
பண்புகள் தெளிவான வுருவுடையவை ஆக இருப்பினும், 
இன்னொருபுறம் சொல் தொகுதியிலும், வேணு பல 
௮ குறிப்புக்களிலும் ஓன்றுக்கொன்று மலைக்கும் மடுவுக் 
கும் உள்ள வேற்றுமை உடையவையா யிருக்கின்றன என் 
பதே. உண்மையில், Bogs - ஐசோப்பிய இன மொழிகள் 
தன்அக்கு ஓன்று வேற்றுமைப்படுவதைவிட, இத்திய 
மொழிகள் ஒன்றுக்கொன்று எத்தனையோ மடங்கு மிகுக்த 
வே.ற்றுமையுடையன என்னு கூறுதல் வேண்டும். எடுத்தக் 
காட்டாக, இக்ன - ஐசோப்பிய மொழிகள் அனைத்திலும் 
எண்களின் பெயர்கள் ஓத்திருக்னெதன என்று சொன்னாத் 
போதான, (வடமொழி ஒன்னு என்னும் பொருள்கொண்ட 
ஏக என்பது நீங்கலாக மற்றவை அனைத்தும்) ஓசே வடி. 
வுடையவையாகவே இருக்இன்றன என்றுங் கூ௮தல் வேண் 
டும். இதற்கு கேர்மாறாக, சித்திய இன மொழிகளில் 
அனைத்இற்கும் பொதுவான ஓத்றுமைகள் அருஇயிருக்இன் 
னை என்னு சொன்னாம் போதாது; ஏதேனும் இசண்டு 
மொழிகளுக்குப் பொதுவான எண்களின் பெயர்கள் கூட 
மிக மா௮பட்டே யிருக்சன்றன என்றுங் கூறுதல் வேண் 
டும். இவ் வே.த்றுமைகளின் மிகுஇப்பாட்டை நோக்,
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இந்தச் சித்திய இனம் இந்து - ஐசோப்பிய இனத்தைப் 
போல் ஓரு தணி இனம் என்று சொல்வதைவிடப் பல. 
இனங்களை உட்கொண்டதோர் பேரினம் என்று சொல்வதே 
சாலும். இப்பேரினக்அட்பட்ட குழுக்களின் ஒருமைப்பாடு: 
அணுக்கமான ஓ.ற்றுமைகளால் நி௮வக்கூடியதன்னு, பெரும் 
போக்கான வடிவு ௮ல்லஅ அமைப்பு ஓ.தறுமைகளினாலேயே 
நிறுவப்படும். எனவே, இந்து ஐரோப்பிய இனத்துட். 
பட்ட மொழிகளாகிய வடமொழி, ஸெக்அ (Bipcr பழம் 
பாரஸீகம்), பழம்பாசஸீகம், இரேக்கம் இலத்னம், காஇக் 
லி.ச்.அவேனியம், ஸ்லவோனியம், கெல்,த்தியம் முதலி. 
யவை ஒவ்வொன்றும் ஐரினத்அட்பட்ட தனி மொழி. 
களேயாம். அனால், சத்தியப் பேரினத்திலே இவத்திலும் 
கிஞுக்ச வேம்வுமைகளையுடைய இற்றின மொஜிகள் ஐந்தா 
அக்கு மேத்பட்டுள்ளன. இவ்வுட்பிரிவினங்கள் ஒவ்வொன். 
கிலும் இட்டக்தட்ட இக்அ - ஐரோப்பிய மொழிகளில்: 
எத்தனைச் சனி மொழிகள் உண்டோ அத்தனைக் தனி 
மொழிகள் உள்ளன. இவைபோக வகைப்படுத்இ இக்கான் 
வசை இனமாகச் சேர்க்க முடியாக நிலையுடைய இருபது 
முப்பஅ தனி மொழிகள்கூட உள்ளன. 

இக்அ - ஐசோப்பிய இன்இிற்கும் சத்தியப் பேரினத் 
இற்கும் இடையில் உள்ள இப்பெரு வேற்றுமைக்குக் காச 
ணம் மூதன்முக,ம் கொண்டே முன்னைய இனத்தவர் உயர் 
அறிவும் நாகரிகமும் படைத்திருக்கமையும், அவர்கள். 
மொஜிகள் இன்னும் முக்கிய காள் மு.ச,ம்கொண்டே திருத்த 
PAM sh சொற்களும் அமைதிகளும் இதையாமல் பார 
காக்கப்பட்டு வந்துள்ளமையும் தான், இத்திய இனத்தவர் 
காடோடிகளாய்க் கிரிபவசாயிருக்தமையும், ஆரியர் ஒழுங்கான: 
கூடிவாழ்க்கை உடையவரா யிருக்கமையும் இதற்கு அடிப் 
படைக் தூண்டுதல்களா யிருந்இருக்க வேண்டும். காசணம்
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ளால் வேண்டும். கெடுகாள் பிரிக்கப்பட்ட சித்திய இன 
'மொழிகளிடையே அதே இயல்புடைய இகந்து - ஐசோப்பிய 

( மொழிகளில் காணப்படும் அணுக்கமான ஒற்றுமைகளை, 

எதிர்பார்க்க முடியாது. இருந்தா மொழிகளிடையே, ஒரு 
மொழியின் வகை)்இரிபுகளிடைக்கூட மிக விரைவான மாறு 
,சல்கள் ஏற்பட்டு, மாறுபாடும் மிகுஇியாய்விட்டதற்கான 

எடுத்.இக் காட்டுகளைப் பேசறிஞர் மாக்ஸ்மூலர் தமத 
*! மொழியியல் சொத்பொழிவுகளில்”” சூறிப்பிடுகருர். இசே 
மாக்ஸ்மூலருக்கு வரைந்த சடி.கமொன்தில் பாட்டிஸன் 
பாதிரியாரும் * ஒன்றனை யொன்று அடுத்துள்ள இவுக 

'ஸிரண்டின் மொழிகள் சொல் தொகுதியில் முத்திலும் 
வேழுபட்டும், அமைப்பு ஒன்றில் மட்டுமே ஒன்னுபட்டும். 
காணப்படுவஅ இயல்பு '? என்ன இகனோடொப்பக் கூறுதல் 

கரண்க. 

ஒரு தனிமொழிக்கு ஒரு மொழியின;த்துடன் மூன்று: 
வகையான உறவுமுறை இருக்க முடியும். (1) கேசான 
கால்வழி முறை (2) உடனிய௰ங்கும் அணைமொஜி முறை 
(8) அவ் வின,க்அட் சாரும் சார்புமூறை. இவற்றுள் மூன்றாம் 

உறவு முறையையே இசாவிட மொழிகள் சத்திய மொழி 
யினத்துடன் கொண்டுள்ளனவாகக் கூறலாம். எனினும், 
இசாவிடீ மொழியாராய்ச்சியாளர்கள் இ,கனை ஒப்புக்கொண்ட 

pres - கூற முடியான. இராலிட மொழிகள் பெரிதும்: 
'இக்.து-ஐசோப்பிய இனத்தைச் சேர்ந்தவையே என்று 
இராவிட மொழியாராய்ச்சிப் பேரறிஞர் டாக்டர் போப் 
கருர். “தமிழ்க் கைச் சுவடி”?! என்னும் தம் .தாலின் 

முன்னுசையில் அவர் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார் :-- 

1, Tamil Hand-Book. 
 



108 கால்டுவெல் ஓப்பிலக்கணம் 

** தென்னிந்திய மொழிகளை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆழ்ந்து 
படிக்கன்றோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அவை வடமொழித் 
தொடர்புடையனவெனவும், இக். ௮-ஐசோப்பிய மொழியினத் 
அடன் மிகவும் கெருங்யெ பண்டைக் தொடர்பு உடையன 
வெனவும் காணலாம். அனால், ௮வை வெறும் பாகதங்கள் 
என்றோ, வடமொழிச் லைவுகள் என்றோ கூறிவிட முடி 
யாது... அவை இக்அ-ஐசோப்பிய மொஜியின.க தள் இடம் 
பெற வேண்டியனவே என்றும், வடமொழிக்கு இணையான 
வேறொரு அணைமொழியின் சிதைந்த கூறுகளே அவை 
என்னும், அவையும் வடமொழியும் ஓரே பண்டை மூல 
மொழியின் களைகள் என்னும் யாம் எப்பொழுதும் கருஇ 
வந்துளோம். இக்அ-ஐசோப்பிய மொழியின,க்ஜைச் சேர்க்க 
இசேக்கம், காஇக், பெர்ஸியன் முதலிய மொழிகளுடன் 
அவை நெருக்கயெ தொடர்புடையன என்பதற்கு உறுதியான 
சான்றுகள் பல உள $ அ.த்தசைய தொடர்பு வடமொழிக்கு 
இருக்ததாகச் சொல்வ ,தற்இல்லை”. “*மலைச் சொற்பொழிவு 74 
எனும் விவிலியப் பகுதியைத் இசாவிடமொழிகள் கான்இலும் 
மொழிபெயர்க்து் தர்அள்ள கம் காலின் முன்னுசையில், 
போப் பின்வருமாறு எழுஇயுள்ளார்: “Oise Dard 
மொழிகளுக்கும் கெல்இச்£ தெயுத்தோனியம்* ஆயெ இரு 
மொழிகளுக்கும் உள்ள அடிப்படையான ஆழ்க, த உறவுகளை 
மொழியியலார். கூர்க்து கோக்குதல்வேண்டும். இடமும் 
காலமும் வாய்ப்பின் இல் வொப்புமைகளை விரித்தெழுதக் 
கூடும். இக் நூலின் அடுத்த பதிப்பிலோ வே௮ தூலிலோ 
இதுபற்றி மேல் எழுதக் கருஇியுள்ளோம். முழு ஒப்புமை 
அகர வரிசை ஓன்றாலன்.றி வேஜெதனாலும் இம் மொழி 
சனின் இன உறவை விளக்குதலரி௮.? கடைசியாக, போப் 

1. Gothic. 2. The Sermon on the Mount. 3. Celtic. 
4, Teutonic. >
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ட மது *அதமொழி இலக்கணச் ௪ருக்கத் இன் முன்னுரை 
(யில் பின்வருமாறு கூ.றுஇஜுர்: * பேரறிஞர் கால்டுவெலுடன் 
யாம் பெரிதும் ஓ,த்த கருக்அடையோம் ஆயினும், திராவிட 

மொழிகளுக்கும், கெல்.த்திய மொழிகளுக்கும் இடையே 
யுள்ள உறவு இன்னும் நன்கு. ஆராயக் உடப்பதொன்றென 
எண்ணுஇின்றோம்?”? என்பதே. இத்துறை ஆசாய்ச்சி மிக. 

வும் இன்றியமையாகதே என்பதில் ஐயமில்லை. போப் 
இக்௫ - ஐசோப்பிய மொழியுடனே ஓத்றுமை உறவு, 
இன ஓற்றுமை என்னு கூ௮வன வெல்லாம் எமக்கு உடன் 

பாடே. இக் சாலின் மு.தத்பஇப்பில் அவத்தை யாமே எடுத் 
அக்காட்டியும் உள்ளேம். அனால் அவ் எடுச்.துக்காட்டுக்களி 
லிருக்கு போப் கொண்ட முடிபு எம் முடிவான முஷிபுடன் 
வே௮படுற௮. எம கோட்பாடு சித்திய, இக்அு-ஐசோப் 

மிய உறவுகள் இசண்டத்கும் இடக் தருபவையாக இருப்பி 
ணும், இக்து-ஐரோப்பிய இன,த்தைவிடச் சித்திய இனமே 

,இசாவிடக் குழுவோடு நெருங்க உயிர்நிலையான தொடர்பு 
உடைய என்பதாகும். கெல்த்தெ உறவுகளைப்பத்றி எடுத் 
துக்கொண்டால், இந். - ஐசோப்பிய மொழிகள் அனைத் 
இலும் இம்மொழியினமே பொஅப்படச் இத்திய இனச் 
அடனும், இறப்பாக பின்னியக் குழுவுடனும் மிக கெருங்கெய 

கொடர்புடையவையாகக் கோன்றுறெனு. கெல்த்தியர் 

ஐரோப்பாவுக்கு வரும்போது அப்இருக்க மூன் குடிகள் 

செல்த்திக் மொழியையும் பின்னிஷ் மொழியையும் பேக 
வந்தார்களோ என்ப ஆசாயத்தக்கஅ. மேலும், கெல்க்திய 

உறவுகள் என்னு கூறப்படும் உறவுகள் சிறப்பாகக் கெல்த் 
(இய உறவுகள், கானா அல்லத உண்மையில் சித் திய உறவுகள் 
தானா என்பும் ஓப்பிட்டு ஆசாயத் தக்கதொன்றாம். 

  

  

1. Outline of the Grammar of the Tuda, Language.
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இக்க அசாய்ச்சியின் தொடக்கத்திலேயே மேத்குறிப் 
பிட்ட இராவிட-இக்.து-ஐசோப்பிய ஓ.்றுமைகள் ஓப்புக் 
கொள்ளப்பெற்அள்ளன. ௮.தற்காகக் குறித்துள்ள எடுக் ஐக் 
காட்டுகளில் சில ஓ.ற்.௮மைகள் அடி.ப்படையானவை அல்ல $ 
ஆதலால் ஆழ்க அ கோக்கும் அளவில் மறைக் அவிடுஇன் ௦ன.. 
(தமிழ் ஒன்.று அல்ல ஒண்ணு; இல,க்தீனம் ஊனுஸ்; தமிழ் 
அஞ்சு $ வடமொழி பஞ்ச(ன்) ; தமிழ் எட்டு; வடமொழி 

ள்) என்பன போல்பலை). இவ,க்லைப் பு,௰க்கணிதக் ஆ 
விட்டுப் பார்த தாலுங்கூடக் இராவிட மொழிகளின் இலக் 
கண ௮மைஇகஸிற் பலவும், ம௦௧,ல் சொற்களிழ் பலவும் 
இர்அ-ஐசோப்பிய மொழிகளுடன் ஒப்புமையுடையவையாய்' 
இருக்கின்றன. ஆயினும், உயிர்கிலையான அமைப்பு முழு 
வும் ஐயமறச் சிக்தியச் சார்புடையதாகலால் சித்திய இன 
உறவே வலியு௮த்தப்பட்டத. எபிரேய மூ.தம் சொற்களித் 
பல வடமொழி மு.தற்சொம்களுடன் தொடர்புடையவை 
என்னு காட்டப்படுகின்உமை ௧௫௫, எபிசேய மொழியைச் 
செமித்திய இனத்தினின்றும் பிரிக்து இக்கு - ஓசோப்பிய 
மொழியாகக் சணிக்காகதுபோல, வடமொழி, கிசேக்கம், 
காதஇக், கெல்த்இக், பாரஸீகம் முதலிய பல மொழிக 
ஞூடன் வியக்கத் தகும் ஓத்றுமைகள் இசாவிட மொழி 
களிற் காணப்படினும் இசாவிட மொஜிகளைச் இத்திய 
இனக்திலிருக்தும் பிரிக்க வேண்டியதில்லை. ** இனிகோ 
Qing” என்ற சாலில்' பேசறிஞர் ஷ்லெஜெல் ஆரிய ன 
ஓப்புமைகளைச் சுட்டிக்காட்டி. ஆரிய ன மொழிகள் தம்முள் 
இன உறவுடையன என்னு விளக்க முயல்இனுர். அவர் கூறிய- 
உறவு உறுஇப்பட்டுவிடி னுங்கூடச் சம் ஆரியமொழி என்னு 
ஆய்விடமாட்டானஅ. இரு மொழிகளிலும் மிகப் பழமை 
யான கல முகுற் சொம்கள் உள்ளன என்னதான் era 
1, Dr. Gustar Schlegel in “ Sinico-Aryaca” (Batavia 1872 . 
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யப்படும். மேலும் சீனமொழி மட்டுமே யன்றி, வட 

1. 'தியும், எபிசேயமுவ்கூட முதன்முதலில் ஓசை மொழி 

ராம்பாலும் ,தஇிசாவிட முதற்சொற்களும் அங்ஙனம் 

(தசைச் சொற்களே என்பஅ இவ்வாசாய்ச்சியால் புலனாகும். 
இவ்வகையில் பேசறிஞர் ப்ளீக்' “என்பார் ஆரிய மொழிகள் 
மிகப் பழைமையானதொரு கால)த்இல், “: திசாவிட மொழி 
நளின் தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டிருக்கவேண்டும் *? எனக் 
சொள் றார். அவர் கூறுவகாவது:--₹ பால் வகுப்புடைய 

மொழிகளுள் அரிய இனம் 'பொதுப்பால் என ஒரு பால் 

உடைமையால் வே.று பிரிக்கப்படு௨௮. இன்மைய ஆரிய 
(மொழிகளுள் இப் பொனப்பால் தஇருக்திய முறையில் 
(வழங்குவது ஆங்லெம் ஒன்றிலேதான். ஆனால் பழைய 

மொழிகளுள் ஆங்லைத்இத்கு ஓப்பத் திருத்தமாக இதனைக் 
நதிசாவிட மொழிக் குழுவே வழங்வெர்அுள்ள ௮. ஆங்கிலமும் 

1சசொவிட மொழிகளும் இப் பாலை வழன்கும் இடங்கள், எல்லை 
ஆயெவற்றுள் முற்றிலும் ஓ.த்இறாக்கன்றன. (ஆண், பெண், 
(பொது என்ற) முப்பால் பாகுபட்டை உடைய குழுக்கள் 
(இவை இரண்டுமே என்பசை கோக்க இவை உறவத்தவை 
சன்று கொள்ளுதல் இயல்பாகத் தோத்றவில்லை. பால் 
'வகுப்பையடைய ஆரிய இனத்துடன் திசாவிட மொழிகள் 
இஅகாறும் தொடர்பு படுத்தப்படவில்லையாயினும், ஆரிய 
(மொழிகள் உரு அடையாமல் வளர்க்துவந்த காலத்தில் 
ஹ்வற்றில் இராவிடத்தாக்கு எற்பட்டகனாலேயே இவ் 

வொழ்றுமையும் பிற ஓற்றுமைகளும் ஏத்பட்டி.ருக்கலாம் 
என்று கூற இடமுண்டு?” என்பதே. ஆராய்ச்சி எட்டு 
மளவும் பார்த்தாலும் மிகப் பழமையான காலத்தில்கூடத் 
(இசாவிட மொழிகளில் இப் பொஅப்பால் ஒருமைப் (ஒன் 

L Dr. Bleek. உச 
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தன்பால்) பெயர் இருக்த.தாகக் காணப்படுறஅ. அனால் 
வினைச்சொல்லில் பால் பாகுபாடு ஏற்பட்டது பிற்காலத் 
இலே என்௮,தான் எண்ணவேண்டும்.  இக்இயாவுக்குள் 
(இசாவிடர் வருங்கால் அவர்கள் மொழியின் வினைச்சொல்லில் 
விரு.தியே இருந்திருக்க இடமில்லை; எனவே, பால் பாகு 
பாடும் இருக்திருக்க முடியா. உலூல் வேறெந்த மொழி 
களையும்விடக் திராவிட மொழி வினைச்சொற்களிலேயே 
பால் பாசூபாடு நிறைவுடைய,தாக இருக்கின்றது என்பது 
பின் தெனிவு௮;த்தப்படும். இத்தகைய பால் பாகுபாட்டு 
வளர்ச்ி வடமொழிச் சார்பினால் உண்டான சொன்றாகா௮ ; 
அசுற்கு கேர்மாருகவே உண்டாயிருத்தல் வேண்டும். 

Bor மொழிகளில் வடமொழியுடனும் இந்து - 
ஐசோப்பிய மொழிகளுடனும் தொடர்புடைய இல வேர்ச் 
சொற்களும், சொல் வடி.வங்களும் காணப்படின் தன என்று 
Cur grin மேற் கூறப்பட்டஅ. தவருன சல கரு்.அ முடிபு 
கள் அக் கூற்றிலிருக்து ஏழக்கூமாதலின், அவற்றை: 
விலக்குதல் இன்றியமையாத காரும். ஆரியர்களும் இராவி 
டர்களும் பல .நரற்னுண்டுகள் கலந்து உழஜைக்து வந்தமை 

யால், வடமொழியிலிருக்து இராவிடமொழிகள் பல சொழ் 
களைக் கடன் வாங்இயுள்ளன. எனினும், இச்சகைய சொத் 
களைக் கொண்டு மேற்கூறிய மொழி யொப்புமைக் கரு. ச்தை 
ஈண்டு யாம் விளக்க முயலவில்லை. இரு மொழிகளின் அடிப். 

படையான மூலச் சொற்களிலும், : சொல்லமைப்பிலும் 
காணப்படும் ஓற்றுமைகளே யாம் எடுக்௮க் கொண்டன 

வாகம். தம்மையடுத்து வழங்வெக்த வளமிக்க பிறமொழி: 

களிலிருக்து இசாவிட மொழிகள் பல சொஜ்களைக் கடன் 
வால்பபுள்ளன என்பஅ ஒப்புக்கொள்ளத் தக்கதே; ஆனால் 
அதுபோலவே வடமொழியும் ச.த்ல வகைகளில் திராவிட 
மொழிச் சொற்களைக் கடன் வாங்இப் பயன்படுத்தப் பின்
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வால்கவில்லை என்பதையும் ஓப்புக்கொள்ளுதல் வேண்டும். 

பொ.தவாக ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழியில் இவ் 

வரு வந்தேறியுள்ள சொற்களைப் பிரித்,தறிகல் அ௮ரிதன்று. 
எடுக். அக்கொண்ட பல சொரக்களும், சொல்லமைப்புகளும் 

வடமொழியோடுமட்டுமன்றி 'இக்அ-ஷசோப்பிய மொழி 
Wersg gb ஓ.ற்றுமையுடையனவாகக் காணப் பெறு 

இன்றன. இன்னுங் கூறப்போனால் வடமொழியிம் காணப் 

பெறா ஓ.ற்றுமைகள் இசேக்கத்திலும் இலத தனிலும் காணப் 
பெறுன்றன, வடமொழியில் காணப்பெறும் ஓற்றுமை 
களும் சிற்சில இடங்களில், இருந்திய அமைப்புடைய பித் 
கால வடமொழஜியிலன்றிப் (ஸம்ஸ்க்ருகம்) பண்டைய திருக் 

தாத் வடமொழியிலேயேயாகும். 

,இராவிட மொழிகளிக் காணப்பெனம் இத்தகைய 

கொடுக்கல்வாங்கல்சார்பற்ற அடிப்படையான ஓற்றுமை 

களிழ் சில மே தாப்படுகன்ற :-- 

- (1) சசேக்க மொழியித்போல் னகரம் உடம்படு 
மெய்யாகப் பயன்ப்டுதல். 

(8) மூன்றாம் இடத்திலும் (படர்க்கையிலும்), வினைச் 

சொல்லிலும் பால் பாகுபாடு இருத்தல் ; சிறப்பாகப் பொப் 

பால் (ஒன்றன்பால்) என ஒன்.திரு£்.தல். 
(8) படர்க்கை யொருமை ஒன்2ன்பாம் பெயரின் விகுஇ 

65? ஆக இருத்தல். 
(4y இலத்தினைப் போன்று பலவின்பால் AGH 

stint IGE Se. 

(5) தொலைச் சுட்டு அகரமாகவும், அ௮ண்மைச்சுட்டு 
இகசமாசவும் இருத்தல். 

(6) பாரஸீக மொழி போன்னு இறந்தகால மறிவிக்கப் 

பெரும்பாலும் * த? என்ற, ௮டையை (இடைகிலையை)ப் 
பயன்படுத்தல். உ
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(௫) பகுதியின் ஒரு கூற்றை இரட்டித்து இறந்தகாலம் 

உணர்தல். 

(8) விளைப்பகுதியின் முதலுயிர் நிண்டு தொழிற் 
பெயசாதல். 

மேஜ்காட்டிய சில பகுதிகளாலேயே இக்அ-ஐசோப் 

பிய-இிசாவிடச் கொடர்பு ஒன்று உள்ளத என்ப புலப் 

படும். அன்றியும், இசாவிட மொழிகளுக்கு அருகத் 

பன்னெடுகாளாய்ப் பயின்௮ுவந்த மொழி வடமொழியே 

யாயினும், இராவிட முத.ற்சொற்களிற் பல வடமொழி ௮ல் 

ல ழே இந்து - ஐரோப்பியக் குழுவைவிட மேல ஐசோப் 

பியக் குழுவையே சார்ச் தவையாயுள்ளன என்ற கூற்றின் 

உண்மையும் விளங்கும். எனவே, இராவிட மொழியைச் 

இத்திய இனச் சார்புடையதென வகுத்.அக் கொள்வதே சரி 

யாயினும், அந்தச் சத்திய இனத்திலுள்ள மத்தெல்லா 

மொழிகளையும் விட இக்அ-ஐசோப்பிய மொழிகளுடன் மிகப் 

பலவான; பழைமையான அரிய ஓப்புமைகளை யுடைய குழு 

Aris குழுவே என்ப. தெளிவாகும். இக் குழுவை 

ஆரிய இத்திய இனங்களுக்கு இடைப்பட்ட குழு என்னு 

சொல்லாமற் போனாலுங்கூட, இர்து-ஐசோப்பிய இனத் 

டன் உறவுடைய இத்திய உறுப்பு மொழி என்றேனும் 

கூறத் தடையில்லை. இந்த இசண்டு இனங்களின் மிகப் 

பழைமையான ஒருமைப்பாட்டுக்கும் இதுவே சான்றாகும். 

இக்கொள்கை சரியாயின், திசாவிடமொழிகளிலுள்ள இக்.அ- 

ஐசோப்பிய ஓ.ற்றுமைகள் கம்மை வரலாற்றுக் காலங்கள் 

அனைத்திற்கும் மு.த்பட்டகால)த்திற்குக் கொண்டு செல்லன் 

Por 5 ௮அமட்டுமோ ? சமயக் கதைகளின் தோற்ற காலத் 

இற்கும் முக்தியும்,இக்௮-ஐசோப்பிய இனத்தார் மேலைஇனம், 

இழைஇனம் எனப் பிரிவத்கும் முக்தியும், இக்து - ஐசோப் 

பிய இனந்தானும், இன்று சித்தியச் சார்புடையவை என்று
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கூறப்படும் எல்லா மொழிகளுக்கும் தாயகமான முதற் 
சித்திய மொழியின் அடன் ஒன்௮பட்டிருக்க காலத்இற்கு 

முந்இயும் கொண்டுசெல்லுக் தகையவா யிருக்இன் றன. 
,இிசாவிட மொழிகளில், இறப்பாகத் தமிழில், ஒருில 

செமித்திய ஓத்றுமைகள் காணப்படுகன் மை வியக்கத்தக் 
க. அவற்றுள்ளும் கில ஒற்றுமைகள் இவ்விசண்டில் 
மட்டுமன்றி, எபிசேயத்திலும், இக்அ-ஐசோப்பிய மொழி 

களிலும் இருக்கின்றன. இத். தகைய இடங்களில் எபிசேய 
உருவே இக்அ-ஐசோப்பிய உருவினும் இசாவிட மொழி 

களுக்கு அண்மைய,கா யிருக்னெ.ற,. எடுத்துக்காட்டாக, 
,கமிழில் அவா (பெயர்ச்சொல்); வல் (தொழிற் பெயர்) ; 
இவற்றை இலக்தினம் ௮வெ-ஓ (வினைப்பகு.இ), வடமொழி 
வ் மு. தவியவை அண்டியே இருக்கின்றன. ஆயினும், எபி 

சேயம் அவ்வாஹ் (பெயர்ச்சொல்), ஆவஹ் (வினை) என்ற 

இசண்டும் மிகவும் அண்மையுடையவா யிருக்கன்றமை 

காண்க ! இங்கனம் இசாவிடம் உள்ளடங்கிய எல்லா இனங் 
களுக்கும் பொஅனவான ஓற்றுமைகள் ஒருபுறம் இருக்க, 

(திராவிடம், எபிசேயம் இவத்றித்கே இழப்பாய், பிற 

மொழிகள் எவற்றிற்கும் உரியவல்லாக | ஓப்புமைப் பண்பு 

களும் சில இருக்கின்றன. 

மேக் குறிப்பிட்ட தமிழிலுள்ள செமித் திய pb peo 
கள் இந்அு-ஐசோப்பிய ஓ.த்றுமைகளைப் போலச் சிறந் தவைய 

மல்ல, பலவு மல்ல; ஆனால், இம் மூன்.றினங்களிலுங் காணப் 

பெறும் ஓற்றுமைகளுடனும், எபிசேயக்துடன் கிகவும் 

கெருங்கயவாய்க் காணப்பெறும் பண்புகளுடனும் சேர்க், 

இவை இராவிட மொழியின் பண்டைத் கொன்மையைப் 
பத்றி ஆராயும் அறிஞருக்கு மிகவும் பயன் தரத் 

,சக்கவை. இத்தகைய ஓப்புமைகளை இங்கே குறிப்பது இசா 
விடத்தித்கும் எபிசேயத்திற்கும் இவந்தித்கும் தொடர்பு
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உண்டென்று காட்டவன்று; “பல மரம் சண்ட தச்சன் ஒரு 

மசமூம் வெட்டமாட்டான்?” என்ற உண்மையைக் கருத்திற் 
கொண்டு இத்.துறைகளில் எல்லாம் ஆசாய்ச்சியைச் செலுத் 
தாவிடினும், பிறா.து. ஆராய்ச்சிக்காக இத்தகைய முடிவு 
படுத்தப்படாத சிதறிய ஒப்புமைகளை அப்படியே எடுத்துக் 
காட்டவேயாம். அனால், இந்து-ஐசோப்பிய-இராவிட ஓப் 
புமைகள் மொஜியியலின் உயிர்நிலையை ஓட்டியவையாதலின் 
அவத்றைப் பழைமையான கூட்டுறவினால் பெறப்பட்டவை 
என்று கூறிவிட முடியாது. செமித்திய ஓத்வுமைகளோ Qa 
கனமன்றி இன ஓத்றுமையை இன்றியமையரதவையாக 
வேண்டக்கூடியவை யல்ல$ தற்செயலாய் ஏற்பட்டவை 
என்றோ, அல்லது ஏதேனும் ஒறுகாலக்இல் பண்டைத் இரா 
விடர்கள் செமித்தெ இனத்தாருடன் அடுத். வாற்க்தமை 
யால் ஏற்பட்டவை (இ.௮ எளிதில் இருந்திருக்கக் கூடியதே) 
என்றோ கூறிவிடலாம். 

இனி, சசொவிட மொழிகளின் இடப்பெயர்கள் தெத்கு, 
மேற்கு ஆஸ்.இிசேலியாவிலுள்ள பழங்குடிகளின் மொழியித் 
காணப்பெறும் இடப்பெயர்களை வியக்கத்தக்க on muda 
ஓ.த்திருக்னெறன. இவ் வொப்புமைக்குக் காரணல்கள் பல 
கூறலாமாயினும், ஒப்புமை இருக்கின்ற சென்பதசை மட்டிலும் 
முத்தற்கில்லை. அனால், ஆஸ்திரேலியத் தன்மை இடப் 
பெயர், இசாவிடமொழிக் சன்மை இடப்பெயரைவிட, 
திபேத்திய மொழிச் தன்மைப் பெயசை மிகுதியும் 
ஓ.த்துள்ளஆ என்பது இனுகாறுவ் சுவனிக்கப்படவில்லை. 
இழ்வரும் ஒப்புமைப் பட்டியை கோக்குக ! 

இதில் ஆஸ்திசேலியச் தன்மைப் பெயரின் பகுதி 
,திபேத்திய மொழியையும் இக்து-சன இனத்தையும் பெரி 
அம் ஓத்திருப்பினும், ,பன்மையாகும் பொழுது ௮௮ இரா 
விட மொழிகளை, அதிலும் சிறப்பாகத் தெலுங்குமொழியை,
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ஆஸ்தி | தபேத்தியம் | னேம் 
| திராவிடம் சேலியம் 
  

     

  

கான், யான், | ௯, ஸை; | . ச 7 2 'இ, a, Cn, Ons | கொ 

  

siren 
Fees கா, என் |க.க்ஸ, கன்ய. 

  

    

ஒத்திருக்கற௮. தெலுங்கில் பன்மை லு என்ற விகுதி 

சேர்ப்பதால் ஏ.ற்படு௰௮. அதேபோன்௮ ஆஸ்இரேலிய 

மொழிகளிலும்: லு, லி, Lo, XA இவற்றைச் சேரப் 
ப.தால் பன்மை ஏற்படுற. இந்தியாவின் வடஇழக்க 
அள்ள மொழிகளும் இவ்வகையில் தெலுங்கை ஓதக்அுள் 

ளன. எடுத்துக்காட்டாக, இமல்' நா (நி) என்பதன் 

பன்மை நியெல் (-- நீர், சங்கள்) என்பதாம். தன்மையிலும் 
ஆஸ்.இிசேலிய மொழியின் இருமைப் பெயர்கள், பன்மைப் 
பெயர்கள் கலு, கட்டு, கட்லி, கலக என்பன போன் 

றவை. இதனுடன் தெலுங்குப் பெயர்கள் பன்மையாகும் 

முறையைக்கூர்க் அ நோக்குக. (எ - ட); வா(ண்டு (அவன்), 
oun (oar) gy (அவர்கள்) ; தமிழிலுங்கூட £ கான் ? என்ப 

சன் பன்மையான * காவ்கள் ? இதனை மிகவும் அடுத்இருப்பத 
காண்க! 

ஆஸ்.இிசேலிய முன்னிலை இடப்பெயர்களும், திராவிட 
முன்னிலை இடப்பெயர்களும் தன்மை, பன்மை இசண்டிலும் 

தெளிவாக ஓத்திருக்கன்டன. ௮.இிலும் விகுதியுடன்மட்டு 

மன்றிப் பகுதியிலும் முழு ஓற்றுமை இருப்பதும் காண்க 1 
,இ.ராவிட மொழிகளில் பொதுப்படையான (முன்னிலைப்) 
பெயர்களின் ஒருமை டீன் என்பும், பன்மை நீம் என்: 

யம் அம். இவற்றை நி என்பதே பகுதிப் பொருள் 

  

  

  

1. Dhimal. .
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தருவது. இஃது ஈசெண்களிலும் ஒன்றாகவே இருக்கிற ௮. 
ஒருமையில் ஒருமை விகுதியாக னகசமும் (ன்), பன்மையில் 
பன்மை விகுதியாக மகரமும் (ம்) வருன்றன. இல இடங் 
களில் பன்மை விகு.இயாயெ மகரத்திற்கு மாறாகப் படர்க் 
கைப் பன்மையின் விஞ.இியாகிய சகரம் வக்ர நீர் (தெலுங்கு 
மீரு? அதாவ மீர் 1-௨) ஆதலும் உண்டு. ஆனால், புதிதாக 
வந்த இக்த ரகர விகுதி எழுவாயில், அதிலும் தனியானசொல் 
லில் மட்டுமே வருறெ௮. பித விகூ.இிகள் உருபுகள் சேர்த்த 
பருப.தங்களுள் வரும்பொழுது மகச விகுதியே வருதல் 
காண்க! (௪ - டு): நாங்கள் - கரம்- கள் ; நீங்கள் - கிம்-ட கள்; 
உங்கள் உம்முடைய மு.கலாயின. ஒருமையில் முன்னிலைப் 
பெயரிலுள்ள உயிசொலி இகரமேயாயினும், பன்மையில் 
இகாத்தினிடமாக உகரமும் வருறெது. (எ-டு): பிரா 
குவி: அம்- நிங்கள் ; செக்கமிழ்: அம் (உங்களுடைய). இக் 
காலக் கன்னடம் இக் “றம்? என்பதன் மகரத்ை வக 
மாக மெலிவித்த, Ge song நிவ ஆக்குன்ற 
காண்க ! இம்மாத்றங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இவ்வாறு ஆஸ் 
,திசேலிய மொழியியல்பு இராவிட மொழியியல்பை முத்தி 
௮ம் ஓத்திருப்பஅ விளக்க முடியா,கதொரு பு.அமையேயாம். 

Baggs ஓப்புமைப்பட்டியில் இருமை, பன்மை 
ஆயெ ஈசெண்களும் (இரண்டின் பொருளும் கசாவிடமொழி 
களில் ஒன்றேயா.தலால்) பன்மை என்றே குதிக்கப்பென் 
por. 

,கமிழ் தன்மை ஒருமை இரண்டாம் வேத்றுமை உரு vf 
* என்னை என்பதையும் ஆஸ் இிரேலிய இரண்டாம் ன 
ுமை உரு * என்மொ? என்பதையும் ஒப்புகோக்குக ! 

ஆஸ்திசேலிய மொழிகளின் மொழியமைப்பு இத்திய: 
இனத் சடன் பெரும்பாலும் ஓற்துமையுடையகாகவே 
  

1. Nivu. 2. Niwu, o
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Bart ஆஸ்.திசேலியம் 

ன்னிலை. நின்ன, வின்னெ, 
ஒருமை கின், நின் ஙிந்தொு, நிங்தெ. 

முன்னிலைப் நிம், நிம் நிமெதூ, அர, 
பன்மை fas ம் நிவ, ate. 

Bay ‘     
காணப்படுஜெ.அு: முன்னடைகளின் இடமாகப் ' பின்னடை 
களை வழங்குதல்; கன்மைப் பன்மையில் ஒன்று முன்னிலை 
நீங்கலாகவும் ஒன் அதனை உளப்படுக்தியும் இசண்டு வடி. 
வங்கள் உடைமை? தன்வினை, பிமயவினை முதலியவற்றை 

விகுதி சேர்ப்பகாலேயே தெரிவித்தல்; சொற்களின் அடுக் 
இயல் அமைப்பு, வாக்யெத்திலுள்ள சொத்ஜொடர்பு முறை 
ஆய இவை யனைகத்திலும் இவை இராவிட மொழிகளையும், 

தருக்யெம் மங்கோலியம் போன்த பிற இத்திய மொழிகளை 
யும் ஓ.க்தே இருக்கன்றன. ஆனால், ஒன்.நிஈண்டு இடங்கள் 

நிங்கலாக, $பாலினேஸிய”" மொழிகளுடன் இவை வேறுபடு 

இன்றன. ஆஸ். இரேலிய மொழிகளில் இரட்டப்பட்ட சொத் 

ஹஜொகுதிகளில் இவ்வொழ்்.௮ுமைகளை உுதஇப்படுத்அம் 

வே விவரங்கள் இல்லையாயினும், இவ்வொ.த்அமைகள் ததி 
செயலானவையென்று விடத்தக்கவையல்ல. 

ஈடு ஆப்பிரிக்காவில் போர்னு£ காட்டில் பேசப்படும் 

கனூரி” அல்லது போர்னு என்னும் மொழிக்கும் திராவிட 
மொழிக்கும் தொடர்பிருப்பது மேத்கூறதிய ஓப்புமையினும் 
பு. அமையானதேயாம். இவ் வொப்புமைகள் பொ௮ப்படை 

யானவை என்பது உண்மையே. அவையாவன :--கனூரி 
  

1. Polynesian. 2. Bornu. 3, Kanuri. é
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யும் * அடுக்யெல் * அமைப்புடைய; உறவு அடைகளை 
முூன்னடையாக்காமல் பின்னடை யாக்குற௮ ; ஐயம், வினா, 
அழுத்தம் முதலியவற்றைக் குறிக்க (இசாவிடமொழி 
களுக்கே சிறப்பான முறையில்) அடைகளைப் பெயர் வினைக 
ஞூடன் சேர்க்; வினைக்கு 'எ.இர்மறை உருவும் உண்டு. 
ஹங்கேரிய மொதியைப்போன்௮.தன்வினை! பிறவினை” உண்டு. 
Hor மொழிகளுடன் மிக கெருங்கயெ ஓற்றுமை இருப் 
பதைக் குறிப்பன முன்னிலை ஒருமையாகய *நி* என்ப 
காகும், இஅவும் இசாவிடம் பிசாகுவி, செம், பெஹிஸ்தன் 
அட்டவணை மொழி, ஆஸ்திசேலியம் மு.கலிய மொழிகள் 
அனைத்திற்கும் பொதவானகென்பஅ மேலே காட்டப்பட் 
௨௮. கணூரி மொழி மேல ஆப்பிரிக்காவின் மொழிகளி 
விருந் மிகு.இயும் வே.ற்றுமைப்படுவதால் ௮.௮ தனிப்பட்ட 
ஆசாய்ச்சிக்குரிய தாகும். 

  1. Subjective verb. 2. Objective verb- 3. See Koelle’s Grammar of 
Bornu, i



௮. திராவிட மூலமோழியின்' இயல்பை 

உள்ளவாறறிவிக்கும் மோழி எத ? 

'இசாவிட மொழிகளின். இலக்கண அமைப்புக்களை ஓப் 
புமைப்படுத்அமுன் இ.ராவிட மூலமொழியின் அமைப்பை 
எங்கனம் ௮.றியலாகும், அதற்குத் தஅணைசெய்யும் மொழி 
யான என்பவ௰்றை .சாய்,கல் கலம். சிலர் செக்கமிழ் என்று 
கூறப்படும் இலக்யெ,த் தமிழே பண்டைத் இராவிட மூல 

மொழியின் சிறந்த வகைக்குறிமொழி எனக்கரு அ௫ன் தனர். 
(செட் தமிழின் மதிப்பை ஈண்டு ஒரு சிறிஅம் குறைவு 
படுத்தக் கருதவில்லை.) எக்க ஒரு தனிப்பட்ட மொழியை 

யம் திராவிட மொழிகளின் தொன்மையை விளக்குன். கண் 
ணாடியாகக் கொள்வ,த.ற்கல்லை என்றுமட்டும் அணிந்து கூற 
லாம். இன்றுள்ள மொழிகள் அனைத்தையும் ஓப்புமைப் 
படுத் அவனாலேயே காம் கட்ட க்கட்ட அப்பண்டையமொழி 

யின்-கிலையை தருவா அ.ஜியமுடியும். இவ்வகையில் செந்த 
மிழ் மட்டுமன்று ; கொடுக் தமிழும், பிறமொழிகளில் மிகத் 
இருக்கா முரட்டு மொழியுங்கூடப் பயன் தருவன வேயாகும். 
இதில் பல்குகொள்ளா,க மொழி இல்லை என்றதே சொல்லலாம். 
தமிழ்த் தன்மை முன்னிலைப் பெயர்களைப் பழங்கன்னட 

வடிவங்களின் றி ௮றியமுடியாஅ. இசாவிடத்தின் படர்க்கை 

ஆண்பால் பெண்பால் விகு.திகளின் அமைப்பை ஈன்குவிளக்க 
உதவும் மொழி), ஒருசில ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை வரி. 

வடிவே இல்லாம விருக்துவக்,த காட்டுமொழியாகய கந்தம் 

ரினுல்ல கு. மொழியே என்பன உண்மை. இங்கனமாயி 

“ணும் மல இசாவிட,க்இன் நிலைமையை உணர், அம்வகையில் 

பிறமொழிகள் ௮னைத்தையும்விடத் தடிழே, அதிலும் சிறப்
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பாகச் செந்தமிழே, மிகவும் பயன் தருவதென்பதை ஓப்புக் 
கொள்ளல்வேண்டும். இதத்குக் காரணம் திராவிட மொழி 

கள் அனைத்தினுள்ளும் முன்னதாகத் இருத்தமுற்ற மொழி 
தமிழ் என்பதேயாம். 

(1) திராவிட மொழிகளின் இலக்கிய ௩டைமொழி எவ் 
வளவுக்கு அவ்வம் மொழிகளின் பண்டைய உருவங்கள் 
எனத் தகும் ? 

ஒரு மொழி இலக்கிய மொழியாகப் பயிலத் தொடங் 
செயம், ௮ஃ அம்மொழியின் பேச்சு கடைமொழி 
யுடன் தொடர்பற்றுப் பிறிதொரு மொஜியாய்விடுதல் 
இக்திய மொழிகளிடைக் காணப்படும் பு.அுமைகளுள் 
இன்றாகும். இப்பண்பு வடக்கிலுள்ள ஆரியமொழிகள், 
தெற்கிலுள்ள இசாவிடமொழிகள் யெ rain. 
மே காணப்படுன்தன. இவ்வகையில் வடமபொஜழிக்கும், 
பாகதங்களுக்கும், தற்கால வடஇக்கெ மொழிகளுக்கும் 
உள்ள தொடர்பு, இலத்தின் போன்ற உயிசத்.ஐ ஐரோப்பிய 
மொழிகளுக்கும் ஐசோப்பாவின் இன்றைய உயிருள்ள 
மொழிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பைப் போன்றதன்று. 
ஐசோப்பாவில் உயிரற்ற? மொழிகள் என்று சொல் 
லப்படுபவை ஒருகாலை உயிருள்ள மொழிகளாகவே இருக் 

தன; அஃதாவது, இட்டத்தட்ட எழுவது போன்றே 
பேசப்பட்டுவந்தன. ஸிஸசோவும், டெமாஸ்தனீஸும்* 
இதற்குச் சான்னு பகர்வர். அவற்றை ** உயிசத்தமொழி 
கள் என்று சொல்லும்போது அவை உயிருள்ள நிகழ் 
காலத்து மொழிகள் அல்ல, உயிசற்ற இறக்தகால,த் தமொழி 
கள் என்பதே குறிப்பு. வடமொழியை *: உயிரற்ற ?? 
மொழி என்பது இதே பொருளிலன்று. பெரும்பாலும் 
அஃது என்றும் உயிசத்த மொழியாக இருக்ததென்றே 
  

3. 04௦220, 2, 0205012965.
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தோத் ௮; அ௮ஃதாவத என்றும், எவ்வளவுதொலைப் 
பட்ட பண்டைக் காலக்.அம், எக் தவிடத். அம், ஆரிய இனத்;தா 
ருள் எவ்வகையோசாலும். ௮. பேசப்பட்டதில்லை. தன். 
பெயர் ஸம்ஸ்இரு,கம் என்பதல் இருக்தே ௮.௮ பண்படுத்தப் 
பட்ட, கிறைவு படுத்தப்பட்ட மொழி என்னு விளங்குறெ.௮. 
அஃது; ஓரினத்தாசது மொழியோ, ஓரிடத்தின் மொழியோ 
ன்௮; ஒருவகுப்பாரின் மொழி: ௮ஃ,தாவஅ புலவர், கவி 
ஞர், அறிஞர் ஆூயோர்களஅு மொழி; சுருங்கக் கூறின் 
அஃது இலக்கயெ மொழியாம். எனவே, இலக்கிய வளர்ச் 
முன்னேற முன்னேற, ௮.அவும் வளர்க்சு பெருடப் பண் 
பட்டு வக்கு. உயிர் என்பது வளர்ச்சி, வளர்ச்சி என்பது 
மாற்றம் என்ற பொருளில் வழங்குமாயின், வடமொழி 
உயிச.த்ற மொழியன்று, உயிர் க அம்பிகித்கும் மொழி என்றே 
பல்காலும் கூறத்தகும். எனினும், ௮.சன் வளர்ச்மெட்டும் 
மிகவும் மெனுவானதொன்ு (இந்தியாவில் எல்லாப் பொருள். 
களும் மெஅவான வளர்ச்சி யுடையனவே); பேச்சுமொஜியை 
விட மெ.துவான வளர்ச்சி யுடைய தென்பதற்கு ஐயமே 
யில்லை. புசாண வடமொழி வேத வடமொஜியின் மா௮பட் 
௨௮; வேதங்களுக்குள்ளேயும் ௮.சன் பிக்திய மந்திரன் 
கள் முந்திய மக்இரங்களை கோக்க மொழியில் மானுபா 
டுடைய/வை. ஆனால், கமக்குக் கடைத் அள்ள மிகப் பழைமை 
யான வட. மொழிகூடப் பேச்சு மொழியன்௮ு, பண்பட்ட 
மொழியேயாம். அதுவும் பேச்சு மொஜியிலிருக்து பண் 
பட்டதன்று; தனக்கு முந்தி வழங்கி இறக் அபட்டதோர் 
இலக்யெ மொழியினின்௮ பண்பட்டதே யாகும். இங்கனம் 
வடமொழி இலக்கயமொழியாதல் ப.ற்.தி, வட மொழியா 
லியன்௮ுள்ளஅ ஒரு .நால் என்ற காரணத்தால் அக்ால் 
பழைமையானது என்னு முடிவுகட்டிவிடுகல் கூடாது. 

ஏனெனில், புத், சமயத்தவர் நீங்கலாக வட இந்திய, மேல
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இந்தியப் புலவர்கள் அனைவரும், அவரையொட்டிச் தென் 
இக்தியாவிலுள்ள புலவருள் ஒரு சாராரும், சமயக் கருத் 
க்களை ச் தெரிவிக்க வட மொழியையே ஏத்த கருவியாகக் 
கொண்டு ௮ம் மொழியில் எழுதிவக் அள்ளனர். 

இ. மு. ஆரும் அர.ற்றுண்டில் வாழ்க்க உயர் சிர்திருத்கு 
அதிஞசான புக்கர் கம் கோட்பாடுகளைப் பசப்ப மக்கன். 
பேச்சுமொழியையே வழங்கலானார். அவர்கம் மாணாக் 
கர்கள் கணக்குவழக்கன்.ி கால்களை எழுத் தள்ளினர். 
அக்காலப் பேச்சுமொழி பாகம். அப் பேச்சு மொழியில் 
எழுஇிய இவர்களும் மேலே குறிப்பிட்ட குரூட்டுக் கொள் 
கையைப் பின்பத்தினர். என்னு பாகதம் பு.தத சமயத்தின் 
இலக்யெத்துள் வழங்இற்றோ, அன்றே அஅவும் தெய்வ 
மொழி”யின்பாற்பட்டு வடமொழியின் வளர்ச்யெற்ற 
போச்கைப் பின்பற்றச் தொடல்கித௮. இந்திய மொழிக 
ளூன் எனவும் இவ் * ஊழ் வலி”*யினின்னும் தப்பவில்லை. 
எழுத்தில் வக்.அ.தும் பேச்சில் செத்௧.௮, இன்னு வங்காள. és 
இல் இக்க நிலைமையைத்தான் பார்க்கஜோம்.  ஆங்கலை அறி 
வும் பயிற்சியும் உடைய ஒருலைசைக் தவிர வேறெவரும் 
பேச்சுமொழியை எழுதுவது கொண்டு மன நிஹைவடைவ 
தில்லை. எழு அகோலைக் கையில் எடுத் அவிட்டால், “எல்லாரும் 
'பேசுவதையா எழுதுவன £? பிதர் மலைக்கும்படியான பகட் 
டும் உருட்டும் மிக்க வடமொழி வண்டவாளங்கள்.கான் எழு 
6 கக்கவை”யென்னும் நினைப்பு வந்துவிடுத.அ1 (இக் 
கடையைப் பொது மக்கள். அறிய முடியாத என்னு அவர் 
களே ஓப்புக்கொள்ளவும் தயங்குவஇல்லை 1)? 

வடஇக்தியாவில் மட்டுக் கான் இக்கிலைமை யென்ப தில்லை; 
தென்இக்தியாவிலும் இதே நிலைமைகான்; இதே பயன்தான். 
கான்கு இருக்திய இசாவிட மொழிகளுள்ளும் இட்டத்தட்ட 
எல்லாமே இலக்கயழொழி ஒருபு.தமும் பேச்சுமொழி ஒருபுற
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மூமாக இசண்டுபட்ட மொழிகளாகவே நிலவுன்றன. இலக். 
இய,த.தில் வழங்கும் கன்னட,த்தைப் பழல் கன்னடம் என்று. 
அழைக்கின்றனர்... ஆனால் உண்மையில், அத. பழையதும் 
ன்ம, புதியஅம் அன்; ஏனெனில் கேசவர் இலக்கணம்* 
 வகுச்சராள்முதல், ௮ஃகாவன, 19-வஅ _தர.ற்முண்டு முதல், 
இன்௮வசை, கன்னட இலக்கயெ எழுத்தாளர் அனைவரும் ௮.௫ 
லேயே எழு அ௫ன்றனர்.  இப்பழங் சன்னடத்தைவிடப் 
பழைமை என்.ஐ பெயருக்கு உரிமை மிகுதியுடையத பழமலை 
யாளம்; ஏனெனில் இதில் இன்று வழக்காறத்றுப்போன வடி. 
வங்கள் மினு. மேலும் இன்றைய மலையாள இலக்கியம் 
தூத்திலும் ௮டமொழிமயமாயிருப்பவும், பழ. மலையாள 
இலக்கியம் பழக்தமிழ் இலக்கெச் சார்புடையதாக இருக் 
5௮௮. தெலுல்இல் செய்யுள்மொழி பேச்சமொழியிலிருக்அு 
எவ்வளவோ வே௮பட்டுள்ள ௮. ஆனால், இத£த்கு.ச் சனியாகப் 
பெயரில்லை. தெலுங்குப் புலவர்கள் இகனைச் தாய்மைமிக்க 
உயர்க்த தெலுங்கு எனவே கொள்கின்றனர். இலக்யெ 
ஈடைமொழிகளுக் இட்ட பெயர்களுள் ௪மிழ் இலக்யெ ஈடை 
மொழிகளுக்கு இட்ட பெயர்தான் மிகவும் பொருச்சுமான 
காம். ௮௮ செந்தமிழ் என்பத $; அஃதாவது கேரான, 
இருத்தமான தமிழ் என்ப. இதனின்னும் பிரித் 
வேறாகக் கூறப்படும் கொடுந்தமிழ் என்பு பேச்சுத் 
தமிழையும், தமிழின் இடவகைகத்திரிபுகளாக இலக்கண 
அதிஞசல் வசூத். அரைக்கப்பட்ட பன்னிருமொழிகளையும் 
குறிக்கும். ஐசோப்மிய Iq இச் செக்தமிழைக் 
குறிக்க “உயர் தமிழ்” என்2 தொடசை வழல்குன் தனர். 
கன்னட இலக்யெ மொழிக்குக் கொடுத்த பெயமைவிட 
இ.௮ மிகவும் சரியான பெயர் என்பதில் ஐயமில்லை; 
ஏனெனில், இந்த இலக்யெ மொழிகள் ௮னைக்தமே ஒரு 

1,'Kesava’s Grammar. . 2 
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வகையில் பழைய மொழிகள் என்று கூறத்தக்கவையே 
யாயினும், அவற்றின் சிறந்த பண்பு பழைமையன்; 
வக்தின் இருக்இிய உருவும், செம்மைப்பாடுமேயாம்.. வட 
மொழிக்கும் பழைய பாகதங்களுக்குமோ, அல்ல 
வட மொழிக்கும் இன்றைய கெளரிய மொழிகளுக்குமோ 
இடையில் என்ன கொடர்பு உளதோ, அதே கொடர்புகான். 
செந்.தமிழுக்கும் இன்றைப் பேச்சுத் தமிழுக்கும் இடையே 
உள. இன்னு பேச்சுச் தமிழுக்கும் இவ் உயர் செந்தமிழ் 
கடைக்கும் இடையே எவ்வளவு மா௮பாடு இருக்கிறதோ, 
அவ்வளவு பெரும்பாலும் ௮வை எழுதப்பட்ட காலத்துப் 
பேச்சு மொழிக்கும் அதற்கும் இடையே இருக்கிருக்கக் 
கூடும். இவ்வளவு திருத்தமும் செம்மைப்பாடும் உடைய 
தொருமொஜழி என்றேனும் ௪.த் தகைய வகுப்பாரிடையேனும் 
பேச்சு வழக்கிருக்கக் கூடுமென்ப.அு ஈம்பக்கூடாத செய் 
இயேயாம். அதில் பல பழைய சொல் வடிவங்கள் இருக் 
Bar pont உண்மையே. அனால், இலக்க வழக்கு ஏற்பட்ட 
போது கொச்சை என்று கூசா விலக்கப்பட்ட சொல்க 
ளுள் மிகப் பழமையான சொரஞ்களும் விலக்கப்பட்டிரு,த்.கல் 
வேண்டும். 3 

எனவே, இலக்கியச் சொல் பழைமைமிக்க சொல்லாகத் 
கான் இருக்கவேண்டு மென்பதில்லை. அடிக்கடி, பேச்சு 
வழக்குச் சொற்கள் ௮வத்அுக்குச் சரியான இலக்யெச் சொத் - 
களைவிடப் பழைமை உடையவையா யிருப்பதும் உண்டு. 
ஆயினும், ஒரு வகையில் இலக்கயெச் சொல் உயர்வு உடைய 
தென்று ஏற்றுச் கொள்ளத்தக்க. ௮,.தாவ௮, ஒரு சொல் 
லின் பழைமையை ௮ல்லஅ பழைய வடிவை வரையறுக்கும் 
இடத்தில் ௮,சன் பேச்சு வடிவைவிட இலக்க வடிவையே 
பழையைக்குச் சான்றாகக் கொள்ள முடியும். பேச்சு வழக் 
அள்ள சொம்கள், என், எவ்வடி.வில் வழங்னெ என்று. கூற,
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முடியா.௮ு. இனால், இலக்கியக்திலோ இலக்கணத்திலோ 
ஒரு சொல் வழல்்கனொால் ௮&௮ அக்கால் எழுதப்பட்ட 
கால, கிலேயோ, அன்்.தி அதற்கு கெடுகாள் முன்னசேயோ 
அவ்வடிவில் வழங்இ வக்திருக்கவேண்டும் என்து மூஷிக 
செய்யலாகும். ஓரு சொல் இலக்யெத்தில் UPA GU TDG 
முன்னமேயே ௮௮ கெடுகாள் பேச்சு வழக்கில் வழங்கியிருக்க 
வேண்டு மாதலால், இலக்கிய வழக்கால் ௮.கன் பழைமை 
இன்னும் ஈன்றாக வலிய/௮ மென்பஇல் ஐயமில்லை. இசாவிட 
மொழிகள் எ,கனிலும் ஓரு தால் இலக்கெவழக்கு உடை 
யது எண்று ஏற்பட்டால் அ. குறைக்க 1000 ஆண்டு. 
களுக்கு முன்னமேயே வழங்கப்பட்டகொன்.௮ எண்.௮ு கயன் 
காமற். கூறிவிடலாம். புலவர்சளெல்லாரும், பண்டைக் 
காலப் புலவர்கள் கூட, வழுக்காத்தில் மிச அரு, வழங்கு 
வனவாயுள்ள சொரத்களையே செய்யுளுக்குச் இறக், கனவாகக் 
கருதிப் பொனுக்கச் சேர்க்கும் வழக்கத்தைக் கையாண்டு 
வர்அள்ளனர் என்பதம் இங்குக் குதிப்பிடம்பாத௮. 

(2) தமிழ் இலக்கியத்தின் பழைமை 

ஒப்பியல் இலக்கணமுமைக்குப் பயன்படுவ தொருபு,ற 
மிருக்க,பொதுவாகவே, செக்தமிழிலக்யெங்களின் பண்டைச் 
தொன்மை தனிப்பட்ட சறப்புடையஅ. அ.கு்சூரிய சான்று 
சளித் ல ழே அரப்படுசன்றன :_ 

12 செக்கமிழ் என்பது செம்மைப்பட்ட அல்ல 
இருத்தமு்ற தமிழ்மட்டு மன்௮ ; தமிழின் மிகப் பழைமை 
யான முதல்வடிவங்களைப் பெரும்பாலும் அழியாமதி பா. 
காத்து வக்திருப்பதும் அவே. இதன் பயனாக, பித 
,சிசாவிட மொழிகளில் இலக்யெகடை பெச்சுகடையி 
னின்றும் வே௮ுபடுவதைவிட, இச்செக்தமிழ் பேச்ச,த்தமிழி 
னின்௮ம் மிகுதியும் வே௮பட்டுக் காணப்படுற௮, இவ்
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வேபாட்டின் அளவை கோக்க இதனைப் பேச்சுத் தமிழின் 
வேரானகொரு தனிமொழி என்னறுகூடக் கூறிவிடலாம். 
உண்மையில், செந்தமிழின் செய்யுள்சகடை மட்டுமே யன்றி, 
உரைஈடைகூடச் தற்காலக் தமிழனுக்கு விளங்காச அளவு 
கடுமையான தெனல்மிகையாகாஅ. இக்கால இத்தாலியனுக்கு. 
இலத்தின் மொழியிலுள்ள விர்ின் ஈனீட்ட எவ்வளவு 
தகொலைவோ,௮வ்வளவு இன்றை தமிழனுக்குச் செந்தமிழும் 

தொலைவுடையஅ என்றுகூறலாம். மணிக்கணக்காகச் செக் 

,கமிழில் எழுதப்பட்ட கட்டுசை ஒன்றைப் படிக்கக் கேட்ட 
பின்னரும் சல்வியறிவற்உ தமிழனொருவன் தான் கேட்ட 

பொருளை ஒருசறிஅம் அறியான். அனால் "இவ்வள 
வுக்கும் இமாவிடப் பேச்சுமொழிகளிற் காணப்படும் வட 
மொழிச் சொற்களைவிட, செந்தமிழில் குறைக்க அளவிற்கே 
அச்சொற்கள் காணப்படுகின்றன. உண்மையில், செந்தமி 
ழின் பு௮அமை என்னவெனில், ௮௮ பேச்சுத் தமிழைவிட 
வடமொஜிச் சொற்கள் குறைக் ௧௮ம், தூய்மை மிகுக்க.அம் 
ஆகும் என்பதே. அய்மையும், கட்டுப்ப. அம் அ.கன் உயிர் 
நிலைகள் ஆகும். அகன் இருத்தம் அனைத்தும் தற்சார்பில் 
உண்ணின்மலெழுக்த இருத்தமேயாம்; வெளிவசவால் ஏற்பட்ட 
'இருக்தமன்று. செந்தமிழ்ச் சொற்களும் இலக்கண அமைஇ 
யும் சில பல புலவர்களால் ஓசே காலகத்இல் தோரஜ்றுவிக்கப் 
பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பத ஓப்புக்கொள்ளத் தக்க 
தன்ன ; படிப்படியாகவும் மெ.துவாகவுமே பழக்கத்தில் வக் 
(இருக்கவேண்டும். இமை காட்டில் எல்லாம் மெதுவாகவே 
வளர்ச்சியு௮வருற பான்மைக் கேத்பவே தமிழும் மெனு 

வாகவே வளர்ச்சியும்.நிரு,த்,தல் வேண்டும். அப்படி. யிருக்க, ' 
பேச்சு வழக்னின்று செக்கமிம் இன்று காணப்படும். 
  

3, நம்து 5 அரா.
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அசளாவுக்கு. மானுபாடடைந்அுள்ள தொன்றே ௮தன் பழை 
மையை ஈன்று விளக்கும் சான்றாகும். 

2. செந்தமிழில் சொற்களும், அவற்றின் இலக்கணத் 
இரிபுகளும் எண்ணிக் சவையாய் மலிக். அஇடக்கன் தமையும் 
அன் பழைமைக்கு இன்னொரு சான்று ஆகும். செந்தமி 
$கின் இலக்கணம்- இறந்துபட்ட சொல்வடிவுகள், பழங்கால 
விருஇகள், அருவழக்குகள் மு.கலியவை கிறைக்ததொரு 
பழம் பொருட்சாட்சிசாலை போன்றதே யாகும். சிறப்பாகக் 
கூ௮மிடத்.அப் பழக் தமிழில், எனிமை வாய்ந்த. பழைய 
இலக்கை முடிபுகளும், இரிபத்றவையோ அன்றி ஒரு 
சிறி... இரிபுத்தனவோ ஜன வினைகளும் காணப்படு 
இன்றன... இப் பழைமைக் ரூ.றிகள், செக்கமிழ் மொழியின் 
PAs இளமையிலேயே, எழு,க்தூ வடிவம் ஏற்பட்ட 
காசண,ச் கால். செக்ஈமிம் வினைச்சொற்களின் வளர்ச்சி 
,கடைப்பட்ட தென்பநைக் கு.றிப்பனவாகக் கொள்ளல் 
வேண்டும். மொழியிலும் இவ்வாறே Mare சொத் 
கள் இதே காசணக்தால் வளர்ச்சியுருமல் தடைப்பட்டமை 

வியக்கத். தக்கதொன்றும். செக்மமிழின் சொல்வள த்இத்கூச் 
சான்று வேண்டின், யாழ்ப்பாண,்இலிருக் 2 அமெரிக்கப் 

  

பாதிரிமார்கள் வெளியிட்டுள்ள பள்ளிக்கூட அ௮சச வரிசையை! 
எடும்.துக்கொள்ளலாம். ௮இல் 58,500 சொழ்கள்வமை 
உள்ளன: இவ் அடன் ஆயிசக்கணக்கான மசபுச் சொற்களை 
யும், தொடர்களையும் சேர்த்தால்தான், சமிற்மொழிச் சொய் 
ஹஜொகுஇ நிழைவு.௮ும். தமிழிற் பயித்சியுடைய எவசேனும் 
பிற இராவிட மொழிகளின் அகரவரிசைகளை மேற்போக் 
காகப் பார்த சால்கூட ௮வத்அுள் வியக்கத்தக்க ஒரு வேற்று 
மையைக் காண்பர் ; ௮ஃ தாவ: கமிழைப்போல அவ்.௮ுள் 
ஒருபொருட் பலசொற்கள் இல்லை என்பதே. மேலும், ஒல் 
  

1. Dictionary. 

9
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வொரு அருக்தையும் கு.றிக்கஜ் தமிழில் பெரும்பாலும் பித 
மொழிகளிக் காணப்படாத சிறப்புச் சொற்கள். இருப்ப்தோடு 
அப் பிறமொழிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இதப்பாண அதே 
கருத்துடைய சொக்களையும் தமிழ் தன்னகத்தே கொண்டு 
விளங்கு௦௮. (எ -டு.) வீடு என்ப.௮ ,கமிழுக்கே இதப்பான 
சொல் தகும். இதே கருத்தில் தமிழ் இல் (கெலுக்கு 
இல்௮), மனை (கன்னடம் மன), குடி. (வட மொழி குடீ; 
பின்னிஷ் மொழிகள் கரடி) என்ற சொர்களும் தமிழில் 
உள்ளன. இங்கனம் ஒவ்வொரு இசொாவிட மொழியிலும் 
உள்ள சொற்களின் பழம் திராவிட வடி.வவ்களும், வேர்ச் 
சொரத்களும் சமிழில் இருப்ப,சால் இ,கனை அத்தகைய பழக் 

- இசாவிட வேர்ச் சொர்களுக்கும் வடி.வங்கஷக்கும் ஒரு 
களஞ்சியம் என்னலாம். இச் செய்ககளை கோக்க, தமிழ் 
மொழி இலக்யெ மொழியாகத் இருத்தமுத்றத மத்தைத் 
,திசாவிட மொழிகள் இலக்க மொழிகளான தத்கு கெடும் 
காலம் முண்ணசாகும் என்றும், தமிழைச் தவிர்க்க ஏனைய 
திசாவிடமொழிகள் பண்டைத் தமிழர் மொழியினின்னு 
அக்காலத்தில் பிரிக்இிருக்கக்கூட முடியாதென்றும் முடிவு 
கட்டலாகும். 

5. தமிழின் பழைமைக்கும் அரய்மைக்கும் இன்னொரு 
சான்று ௮&து ஒருபுறம் பழல் கன்னடம், பழ மலையாளம், 
செளுவம் மு;தலியவ்வுடனும், இன்னொருபுறம் , அதம், 
கோண்டு, கு. முதலியவற்றுடனும் ஓற்றுமை உடையதா 
ஈிருப்பதாகும். பல இடங்களில் இக்காலக் கன்னடமும், 
தெலுங்கும் தமிழுக்கு மா௮பட்டிருக்கும்போ கூட, பழல் 
கன்னடம் மு.தலிய பழைய மொழிகள் கமிழை ஓக்திருக் 
இன்றமை குறிப்பிடத்தக்க அ. 

4. தெலுங்கு மொழியின் மு.தத்சொழ்களும், விகு.இ 
son SO Por (perro, AGA இவத்தின் மரூ௨வாக



திராவிட மூலமொழியின்......மொழி எத? 181 

மிகுதியும் இருப்பதும் தமிழின் பழைமையைக் காட்டு 
வதாகும். (எ.-டு.) இராவிட மொழியின் ௪ட்டுக்களில் 
௮ கொலையையும் இ அண்மையையும் காட்டுபவை. இவத் 
டன் பால் உணர்த்தும் விகுதியும், இடையே உடம் 
படு மெய்யாகிய வகரமும் வச அவன், இவன் என்னும் இடப் 
பெயர்கள் அல்ல. சுட்டுப் பெயர்கள் ஏற்படுன் நண, இவற் 
அதற்குச் சரியான தெலுங்குச் சொற்கள் எங்கனம் அமைக் 
ள்ளன என்து பார்க்கலாம். தமிழின் ௮ன் விகுதிக்குச் 
சரியான் தெலுங்கு விகுஇ டு, உடு, அல்ல, அடு அகும். 
எனவே, தமிழில் வ் அன் என்பதற்கும், இவ் 
அன் என்பதற்கும் சரியாக, கெலுல்கிலும் ௮ஃவ்-ட அடு (9218), D+ os அடு (இவ) என்ற புணர்ப்பு உருவை 
எதிர்பார்க்கலாம் ) அனால் இன்றைத் தெலுல்இலுள்ள 
சொக்கள் “வாடு (- அவன்) * வீடு” (- இவன்) என்பவை 
யாம். இச் சொம்கள் வந்தமை எப்படி? கெலுங்கு இலக் 
கணத்தின் ஒலியியல் அமைஇப்படி, மூ.குலில் சட்டு ௮௧௪ 
Pb இகரமும் இரண்டாம் உயிசை் தம்மினமாக்யெ மின் 
சாம் இதக்துபட்டன. இறக்அுபட்ட உயிரின் மாத்திரை 
பின் உயிருடன் கூட்டப்பட்டு உயிர் சிள்ின்.2.௮. இங்கனம் 
பெரிஅம் மாற் தலடைக்த கெலுங்கு வடிவங்கள் தமிழ் வடி. 
வங்களுக்குப் பிந்தியவை என்பது தெளிவு. மிகப் பழைய 
இலக்கியச் செலுங்கில்கூட இவ் வடிவே காணப்படுவதால் 
தெலுங்கில் இலக்கியச் சார்பான இருக்கிய மொழி எம்பட் 
பது. இம் மாறுதலுக்குப் பின் என்றும், அதிலிருந்தே 
தெலுங்கு இலக்யெமொழி தமிழ் இலக்யெமொழிக்குப் 
ிந்தியகென்றும் ஏற்படுகின்றன. 

5. தமிழில் காணப்படும் வடமொழித் இரிபுகள் (க் 
பவல்கள்) பிற மொழிகளிதுள்ள வடமொழித் இரிபுகளை 
விட எவ்வளவோ சிதைக்திருக்கன் றனீமயால் அவற்றின்
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வழக்கு மிகப் பழைமையானது என்று ஏ.ற்படுகிற.து. 
தமிழின் பழைமைக்கு இதுவும் ஒரு சான்றாகும். 

தமிழில் வந்.துள்ள வடமொழிச் சொற்கள் வெவ்வேறு 
காலத்திற்குரிய மூ£ன்.லு வகைப்பட்டவை : 

(௮) அவத்னுஸ். காலத்தால் மிகப் பிக்தியவை சமய 
சோல்களில் வழங்குபவையாம். தமிழ்காட்டி லுள்ள சமயன் 
களுள் மக்களிடை. 2ய செல்வாக்ஞுடையவை peer oI: முதலா 
வன, ஆகமங்களைப் பின்பற்றி எழுந்த சைவ சிக்காக்கம். 
தமிழரிடையே! பெருவழக்கா யிருப்பதும் இதுவே. YSB 
விதத் தலைவசான சங்கசாச்சாரியச.து கட்டி இரண்டாவ.௮. 
இசாமானுஜாஅ வைணவம் இவ்விருவசஅ கட்டிக்குமே எ.இ 
ரிடையானது. இம் மூன்று கட்டுயினரின் சமய மால்களும் 
தழைத்தோஸ்யெ காலம் 11-ஆம் அா.தீருண்டு முதல் 16ஆம் 
தரத்னுண்டுவரை என்னலாம், இன்றியமையசச் ல மாது 
ல்கள் நீங்கலாக, இவத்.றட் பெரும்பாலும் சாணப்படுவன 
தூய வடமொழிச் சொற்களே. 

(௮) மேத்கூதிய சமயத் தலைவர்கள் காலத்திலும், குற் 
கச் சில மா.ற்ருண்டுகள் முன்னும், அதாவ 9, 10-ஆம் 
தாத்ருண்டு மு.தல் 12-ஆம் அா.ற்ருண்டுவளை, இருச்,த சமணர் 
களே” தமிழில் இன்்௮ காணும் வட சொஜ்களித் பெரும்பா 
லானவ.த்தை வழக்கிக்கொண்டு வக்தவர்கள் ஆவர்.சமணர்கள் 
அக்காள் தழைத்தோங்கியது அரசியல் உலஇல் ன்னு 3 
கல்வியுலனும் அறிவுலலுமே யாம். உண்மையில், அவர் 
கள் மழை,ச்கோங்கிய காலமே தமிழ் கரகரிகத்தின் போற் 
காலம் என்.று கூறக்தக்கது. மதுரையில் சங்க மிருக கதம், 
குறள், சிக்காமணி முதலிய செந்தமிழ் தால்களூம், இலக் 

  

3, -- தமிழ்ச் குத்திரரிடையே :: என்றெழுதியுள்ளார் கால்டுவெல், 
8. சமணர்கள் காலம் இன்னும் முந்தியது என்பது பிற்கால ஆராய்ச்சி 

முடிபாரும். ௫
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கண அால்களும், கிகண்டுகளும் எழுதப்பட்டமையும் இக் 

சோலத்தேதான். இக்காலத்தில் வழக்காத்தில் வந்த வட 
சொற்கள் தமிழ் ஒவிப்பியலுக்கு,க் தகுந்.தபடி. மாஜ்றப்பட்டு 
'விளங்குஇன்றன. (எ-டு.) வடமொழி லோக - மிழ் உலகு; 

வடமொழி ராஜா - தமிழ் ௮7௬. * 
தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்” இய ] மொழிகளில் 

காணப்படும் வட சொற்கள் அனைத்துமே பெரி௮ம் மேத் 

கூறிய இரண்டு காலப் பகுதிகளிலும், ௮.இிலும் சிறப்பாக 

தலித் கூறப்பட்ட அண்மைக் காலப் பகுதியிலேயே, வம் 
இருக்கவேண்டும் என்னலாம். எப்படியும் அவை இக்காலப் 

பகுதியில் வச்ச தமிழ்மொழியின் வட சொற்களைப் பெரி.அம் 
ஓ.த்தவை என்பதில் ஐயமில்லை. இவ்.ில் காணப்படும் 
மாத்தத்தின் அளவை ஓட்டி. இவை இயத்கை வரவுகள் (ழ் 
சமம்) இரிபுகள் (தற்பவம்) என இருவகையாகப் பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன. இயற்கை வசவுகள் வட மொழியிலும் தாய் 
மொழியிலும் ஓசே உரு உடையன. இரிபுகள் என்பவை 
திராவிட மொழியின் தலிப்பியலை ஓட்டி. மானதல் 
பெற்று உரு மாதியவை. இயற்கை வரவுகளுள் பெரும்பா 

லானவை பித்காலத்இலேயே புகுக்திருக்கவேண்டும். ஏனெ 
னில், அவை வட மொழியின் எழுத்தக்கள் அனைத்தும் 
'சொவிட மொழிகளில் புகுத்தப்பட்ட பின்னர் பார்ப்பனசால் 
வட மொழி தலிப்பு,த் தவறா வண்ணம் எழுதப்பட்டவை 
யாகவே காணப்படுகின்றன என்க, இரிபுகள் என்பவை 
வட மொழியிலிருந்து கேரில் கொள்ளப்பட்டவை யல்ல 3 
பண்டைய பேச்சு மொழியாகிய பாகதங்களிலிருக்தகோ, வட 

காட்டில் பிற்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட கெளரிய மொழி 
களிலிருந்கோ எடுக்கப்பட்டவையே என்று தெலுங்கு, 

கன்னட இலக்கண அறிஞர்கள் காமே ஓப்புக்கொள் 

இன்தனர்.
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(இ) அனால், தமிழில்மட்டும்' மேற்கூறிய இரண்டு: 
காலங்களித்கும் முந்திய மூன்றாவ.அ வகையான ' வடசொல். 
வசவுகள் உள்ளன, இவை வேதாந்த, சைவ, வைணவ, 
சமயமால்களுக்கு முன்னாகவே, இலஃவயெக் திருத்தம். ஏற். 
பட்ட முதம்..கால்இல்சானே, வடமொழியிலிருந்து வநத 
காட்டுவழக்காலும் காலப்போக்காலும் பெரிதும் சிதைந்த 
சொற்கள் ஆம். இவை பிற இரொவிட மொழிகளிலுள்ள 
வடசொடற்களைவிடக் காலத்தால் முர்தியவையாம். , இவ் 
வரவுகள் வட பாக,த மொழிகளைக் காட்டிலும் மிகுதியாகச் 
இதைவடைக்தவையேயாயிஸும் அவ் வடபாக, கங்களிலிருக்அ. 
AE SOULE; SO porte HG முதன்முதல் வந்த பார்ப் 
ய்னக் குருமார், சோதிடர், புலவர் மு.சலியவர்களஅ வாய் 
மொழியினின்௮ு. கோேசகக்சொள்ளப்பட்டுத் தமிழர் கூட்டுஐ. 
வால் சிதைக்தவையேயாம். இவை சமணகாலக்அப் பாகத 
வசவுகளைவிட மிகுதியுஞ் தைக் சவை என்ப மட்டுமன்று, 
இவ்றின் சைவ வேறுவகைப் பட்ட அமாகும். ௮ஃ தாவ, 
பின்னைய சிதைவுகள் பெரிதும் பிற்காலச் தமிழ் இலக்கண. 
மரலார் வகு. வடசொல் க்க ௮மைஇக்கு இணங்கயெ 
வையா .யிராமல், யாதொரு வமம்புமத்றுச் சிதைந்தவை 
யாம். இவ் வகையுட் சேர்ந்த சொஜற்களிற் சிலவே இழ். 
வருவன :-- . 

(௮) வடமொழி ஸ்ரீ (ஸ்ரீ; 'பழக்தமிழ். திரு; பித்கா 
லச் தமிழ் சிரி, சி, ௪, ae 

(இ) வடமொழி” கர்ம (ன்)_-மிகப் பழக்தமிழ் கம்; 
யபழக்தமிழ் கன்மம்; பிற்காலத்தமிழ் கருமம். 

(இ) ,தமிழ்,ச் இங்கட்பெயர்கள் இத்தகைய முதல் வட 
மொழிச் கிதைவுகளுக்கு கல்ல எடுத் அக்காட்டுகள் கும். 
தமிழ்த் இக்கட் பாகுபாடு இன்று ஞாயி்நியல் சார்பாய்! 
3. Solar-siderial. ல
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இருப்பினும்முன்னாட்களில் ,திங்களியல்சார்பாகவேயிருக்,5.௮. 
எனவே, அவற்றின் பெயர்கள் இங்கள் தங்கும் “விண்மீன் 
களின் பெயரையே பெரும்பாலும் கொண்டன, இவ் விடம் 
சளிலும், நேரிடையான விண்மீன்களின் பெயர்களிற்கூட 
சிசைவு மிருதி காணப்படுசன்௦௮. (எஃடு):விண்மீனின் பெய 
சாயை வடமொழி பூர்வ-ஆஷாட(ம்) தமிழில் பூராடம் 
யிர்; இங்களின் பெயரிலோ ஆஷாடம் என்ற வடசொல் 
ஆடம் என்றா, அதன்பின் ஆடி. என்ற உருப்பெற. வட 
மொழி விண்மீனின் பெயசாயெ அஸ்வினி என்பதே தமிழ்த் 
இல்கட்பெயர் ஐப்பசி பித்து. இன்னும் தொலைப்பட்ட 
சிதைவு புரட்டாசி என்ப. இ,சன் வடமொழி மு.குத்சொல் 
பூர்வ-பா,த்ச-ப.த என்பதாம். இவ் வடசொல்லே விண்மீ 
னின் பெயசாக வரும்பொழுஅ பூசட்டாதி என்றாஇின்த ௮: 
பின்னர் புசட்டாசி என்று இங்கட்பெயராகத் இரிின்ற௮. 
இவ் விண்மீன்பெயர்கள், இல்கட் பெயர்கள் அனை த்இத்கும் 
தெலுங்கு கன்னடம் மு.கலிய மொழிகளில் தனி வட 
மொழிச் சொற்கள் வடமொழி உருவிலேயே வருன்றன., 
இதிலிருக்அ இப்பெயர்கள் வடமொழியினின்௮ அம்மொழி 
களில் எடுக்கப்பட்ட சால.த்தித்கு கெடுக்காலத்தித்கு மூன் 
னசே தமிழிலக்யெத்திலோ தமிழ் மொழியிலோ எடுத் 
காளப்பட் டி.ருக்கவேண்டு மென்பஅ தெளிவாகும். 

6. தமிற்மொஜி இருக்திய உருவடைக்த காலத்தின் 
பழைஷமயைத் தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களிலிருக்தும் அ.திய 
லாகும். கர்காடகத்திலும் தெலில்காண,த்திலும் மு.த்காலக் 
கல்வெட்டுக்கள் யாவும், பிற்காலக் கல்வெட்டுக்களித் 
பெரும்பாலனவும் வடமொழியிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளன. 
அப்பகுதிகளில் இக் கல்வெட்டுக்கள் பழங்கன்னடம் அல்ல. 
பழக் தெலுங்கு எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 
எனினம், இக் கல்வெட்டுக்களின் மொழியோ பெரும்பாலும்
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அதிலும் பழங்காலக் கல்வெட்டுக்களாயின், வடமொழி 
பிலேயே காணப்படுவஅ குறிப்பிடத் தக்கதாம். வடமொழி 
யின் சிறப்பொவிகளுக்கா,ச் GBS orp ds Heer அங்கான் 
குப் புதியனவாக வகுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.  இவதி 
திற்கு கேர்மானுக, தமிழ்காட்டி. வுள்ள பழங்கல்வெட்டுக்கள் 
எல்லாம் தமித்மொழியிலேயே உள்ளன... பண்டைய 
பாண்டிகாட்டைச் செர்க்சவையான கென் இருகெல்வேலி, 
தென் இருவாங்கூர்ப் பகுதிகளிலுள்ள சல்வெட்டுக்களின் 
படிவங்கள் அத்தனையையும் அருவிப்பார்த். அம் 14-ஆம் 
சா்னுண்டுக்கு மூக்தய,காக ஓரு வடமொழிக் கல்வெட்டுக் 
கூட அகப்படாத குறிப்பிடத்தக்க. இக் கல்வெட்டுக் 
கள் பெரும்பாலும் கோவில்களின் சுவர்களிலும், தண்களி 
அம், நிலைக்கஜ்களிலும், நிலத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளன. 
இவக வள் 1150-௫ மேத்பட்டவத்தின் படிவங்கள் எம் 
மிடமுள்ளன. இவத்றுள் காலத்தால் மிகப் பிக்கியெவை 
இராவிடப் பார்ப்பனர் வடமொழியை எழுதப் பயன்படுத் 
அம் செக்க எழு்னுக்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன ; முத்திய 
வையோ இன்றைய தமிழ் எழு,்.துக்கனிலும் பழைமை 
யானதோர்.. எழுக்கில். எழுதப்பட்டுள்ளன. இப் 
பழக்கமிழ் எழுத்துப் பழக்கமிழ் நாட்டிற்கும், பழைய 
மலையாள சாட்டி.ற்றும் பொ.அவானதொன்றாகக் காண்டெ ௮. 
கொச்சியில் (பூதர்களுக்னும், இருவாங்கூரில் சிரியக் B Bow 
அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட பட்டயங்கள் இப் பழந்தமிழ் 
எழு,க்கிலேயே எழுதப்பட்டிருக்னெறன. இன்னும் வட 
மலையாள,க்கிலுள்ள முகம்மதியர் இவ்வெழு,ச்தனையே கல 
மா கல்களுடன். எழுஇவருஇன்றனர். இந்த எழுத்து 
இக்காலக் மெலுங்கு-சன்னட எழுத்தினுடனும், இலங்கை 
யிலும் ஜமைஇந்தியக் இவுகளிலும் இதுகாறும் இன்ன 
மொஜி என்.௮ு விளக்கமுறு,க ல கல்வெட்டுக்களின் எழுத் 

° 
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இனுடனும் ஒருவாறு ஓற்றுமை உடையதாய் இருப்பத 
குறிப்பிடக்கக்கது. 

மேத்கூதிய இப் பழந் தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களின் 
மொழியை எடுத்தக்கொண்டால் ௮ தமிழே என் 
யும், அதுவும் பழைமையும் தூய்மையும் மிக்க செக் 
,மமிழே என்பதும் காண்க! இவத்றின் கடை இலக்யெச் 
செக்கமிழாயிருப்பதடன், இக்காலச் தமிழ் நடையைக் 
கெடுக்கும் பிற்காலப் பு.அ. வழக்குகளான (ர் என்ப, னிட 
மாக) நீங்கள் என்பு போன் இசட்டைப் பன்மைகளையும் 
விலக்கயிருப்ப ஏம், செய்யுள் வழக்இத்குரிய சுருங்கச் சொல் 
லலும், சிக்கலான ஈடையுமாயில்லாம லிருப்பதுவ் குறிப் 

NG தக்கதாம். நெலிங்காணத்திலும் கர்காடகத்திலும் 

(கெலுங்கு, கன்னட எழுத் அக்களால் எழுதப்பட்டிருந்த 
போதிலும்) ௮ம் மொழிகளில் எழுதப்பட்ட ஒரு பழக் 
அல்வெட்டுக்கூடக் இடையாமலிருப்பது தமிழிலக்யெத் 

இருத்,த,த் தொன்மையை ஒருபுறமும், ௮தன் தனிப்பட்ட 
Spier உணர்ச்சியை மற்னொரு புறமும் விளக்குவதாகும் 
என்று கொள்ளலாம். 

மேலும், டாக்டர் குண்டெர்ட்டால் மொழிபெயர்க்கப் 
பெற்று வெளியிடப்பட்ட மேற் குறிப்பிட்ட இருவாங்கூர், 
கொச்சிப் பட்டயங்கள் பழக்தமிழும் பழ மலையாளமும் 
ஓசே மொழிதான் என்பதையும் நிலைகாட்டுகன்றன. இப் 
பட்டயங்களின் காலம் 9-ஆம் _நாற்றாண்டுக்குப்பிந்கி இருக்க 

முடியாத; 7-ம் தூற்றுண்டுக்கு முக்தியும் இருக்க முடி 
யா. ஏனெனில், இவத்றுட் காணப்படும் (ஜரியபட்டரின் 
சூரிய சித்காக்.த.த்ைக ஓட்டி. எழுந்த) ஞாயில்தியல் சார்பான 
காலப்பாகுபாட்டை ஓட்டிய மபுச் சொற்கள் 7-ஆம் நா் 
மூண்டுகட்குமுன் ஏற்படவில்லை. இவை எழுதப்பட்ட 
காலத்து. அரசரும் கோள அ. சசசேயாவர். எனினும்,
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இவற்றின் மொழிகடையென்ன; பெயர் வினைக்திரிபு௪: 
ளென்ன, ம.ஏபு வழக்ஞுகள் என்ன, எல்லாம் முஜ்றிலும், 

தமிழே : மலையாள த்இற்கே சிறப்பான ஒன்றிரண்டு கனி 

வடிவங்கள் இடையில் காணப்படலாம். எனினும், இதி 

லிருக். து. அன்றைய மலையாள காட்டில் அசசியலார், கற்ற. 

உயர்தர மக்கள் யை இவர்களது. மொஜழியேனும் 
தமிழ் என்றும், மலையாளம் என்த மொழி இருக்கிருக்கு 
மானால் மலைகளிலும் சூன்றுகளிலும் உள்ள மக்களு 

இருந்தா. வாய்மொழியாகவே இருக்கிறாக்க முடியும் 

என்னும் முடி.வ செய்யலாம். ** மதுரைப் பாண்டிய அரசர் 

எக்காலத்இிலேணும் மலையாள நாட்டின் எப்பகு கியையேனும் 

ஆண்டிருப்பர் ; அ.கனால்கான், யூதர்களுக்கும், சரியக் இறி.க் 
கவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இப் பட்டயங்கள் தமிழில் 
கொடுக்கப்பட்டிரு.த்கல் வேண்டும்'? என்னு கொள்வதற்குச் 
சற்றேனும் இடமில்லை ; ஏனெனில், இவற்றைக் கொடுக்க 

அரசர் பாண்டியரல்லர்; கேரள உரிமைப் பட்டங்களும், சின் 

ங்களும் முற்றிலும் பெற்றுள்ள கேரள முடிமன்னசே 

யாவர் என்சு 1! மலையாளக் கரையில் பாண்டியர் எக்கேனும் 
ஆட்? செலு,த்இயிருக் கார்கள் என்பதற்குச் சான்றுகள் உண் 

டானால் ௮வை இக்க நிலயியலார் சூறிப்புக்களேயாம். 

ஆனால், அவர்கள் குறிப்புக்களில் பாண்டியன் வென்றனவாகக் 
கூறப்படுபவை மலையாளக் கரையின் சில தனியிடங்களையே 

யன்றி வேதல்ல$ பாண்டியர் ஆட்௫க்கு உட்பட்டி.ஞுக்இருக் 
கக்கூடிய இடம் ஆய்காடு அல்ல ப.ரலிய நாடு என்௨2 கென் 

'இருவாக்கூசே யாகும். இவ்விடத்தில் அன்னுமட்டுமல்ல, 
இன்றும் பேசப்படும் மொழி தமிழே; மலையாளமன்று.. 

மேற்கூறியவத்றிலிருக்து திராவிட மொழிகள் அனைத். 

தினும் தமிழே பழைமை வாய்ந்தது என்பதும், இக்காலக் 

,இிசாவிட மொழிகளின் வேறுபாடுகள் அனைத்திற்கும் மூல:
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மான பழக் இராவிட வடிவங்களை ஆசாயும் வகையிற்: : 
பேருதவி தருவது ௮துவே என்பதும் பெறப்படும். ஆனால் 

காம் மேலே குறிப்பிட்டபடி. தமிழோ மற்ற எக்தத் தனிப் 

பட்ட மொழியோ (௮௮ பமைமையுடையதாயினும் சரி, ௮ன் 

மூயினும் சரி) பண்டைத் இராவிடமொழியின் வகைக்குறி 
மொழியாகக் கொள்ளுத் குறியதாகாஅ. இம் மொழிகளின் 

சிறப்பான பண்புகள் அனைத்தையும் நன்கு. ஓர்ந்து ஓப் 

பிட்டுப் பார்தது அவற்றின் ஓற்றுமைகளைப் பிரித்த.திவதால் 
இம் மொழிகளின் இலக்கணங்கள் வகுக்கப்பட்ட காலங் 

களுக் கெல்லாம் முக்தி, இம் மொழிகள் வேறு வேழுகப் பிரி 

வ.ுற்குங்கூட முக்தி, இவை இருக்க நிலைமையும் அமைப்பும் 

கன்கு விளங்கும். அவற்றை ஆ.சாய்க் அ காணும் ஓப்புமையே. 

பெரிதும் மொழியியலார்க்குத் அணை புரிவதாம்.



௯. திராவிட மோழிகளின் மிகப் பழைய 
எழுத்துச் சான்றுகள் 

மிகப் பழைய வடமொழிக் காவியங்களாயெே இராமா 
யணம், மாபாரதம் போன்ற _நால்களில் இிசாவிடச் சொற்கள் 
காணப்படுகின்றன. ஆனால், அவை மிகச் இலவே. we 
சிலவற்றைக் கருவியாகக்கொண்டு ௫. பி. ஒன்ப. அல்ல 
பத்தாவது அாற்றுண்டி.த்கு. முற்பட்ட இசாவிட மொழி 
களின் பண்டைய நிலைமையை ஆசாய்க்தறிய முடியா. 
ஒன்பகாவன _நாற்றுண்டிற்கு முற்பட்டதாக யாதொரு 
தமிழ் காலும் எழு,சப்பட்டி.ருக்கக்கூடும் என்னு சொல்வதத் 
இல்லை* 

உலகத்தில் எழுத், கானியன்2 பழைய _ால்களிடைக் 
காணப்பெறும் பண்டைய இசாவிடச்சொல் மயிலின் பெயர்க் 
குரிய சொல்லாகும், @. Ep. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னு 
கவே ,தர்ஷிஷ்", உவரி? மு.தலிய இடங்களிலிருக்து மன்னன் 
சாலமனுடைய கப்பல்களில் ஏற்றிக் கொண்டுவரப்பட்ட 
வாணிபப்பொருள்சளுள் மயிலிறகும் ஒன்றாகும் என்ப 
எபிேய விவிலிய.தாலித்” காணப்படும் சான்றாகும். 

இவ் விடத்தில் மயிலிறகு TTB DE * அரசர்? பகு.இ 
யில் 4௮௫” என்ற சொல்லும், *வசலா.த்அ?ப் பஞ்தியில் 
தூகி? என்ற சொல்லும் வருன்றன. மலையாளக் கசையில் 
இப் பொருளில் இன்னு வழங்கும் சொல் மயில் (தமிழ் - 

* இம் முடிபு தவருனதாகும். பிற்கால ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் 
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் தமழ் நா.ற்கள் இருக்கனவாக 
விளக்கியுள்ளன, 
1. Tarshish. 2. Ophir. 3. Hebrew Text of the Books of Kings & 
Chronicles, >
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மயில்$ வடமொழி மயூ). ₹ச௫”? (கையை உடைய) 
என்ற சொல்லும் வடமொழியில் வழங்குவதொன்ளாம். 
ஆயினும், பழைய தாய தமிழ் - மலையாள மொழியில் இகுத் 

குச் சரியான பொப் பெயர் “தோகை?” (௮ழய கோகை 

அல்லு இறக்கைகளை யுடைய௮) என்பதாம். இ.சன் வேர்ச் 
சொல் தொக் அல்லது தோக், அக் அல்லத அரக் ஆகும்? 

பினீஷியர்' இதனைத் அக் என்றனர். இன் உயிசொலி 
விவிலியக்குதிப்பில் ஞூ.றில் கெடிலாக மயங்குவஅம் தமிழ் 
வழக்கைக் தழுவியதே. 

தோகை என்ற சொழித்பெயரின் வேர்ச்சொல் தோக் 
னல்ல தூக் ஆயினும், இகன் மிகப் பழைமையான மூல 

வடிவம் தொ அல்லது அ என்பதே என்னு தோன்று, 
பிற சொற்களுடன் ஓப்புமைப்படுத்தி கோக்க ஈத்தில் வரும் 
க் அல்லது கு: ஓரு சாரியையே என்று காணப்படும். 

முதலில்] இச்சாரியை தொழிற்பெயர்விகுதியாயிருக்து பின் 

அலே ஒரு அனைப் பகுதி ஆயிற்அுப்போலும். இச்சொல் 
லின் பழைமைபத்றி மாக்ஸ்மூலர் “ இவ் விளக்கம் சரியாயின் 
ஆரியர் வருமுன் இந்தியாவில் வழங்வெ தமிழ்க் குழுவின் 
பழைமை இதனால் ஈன்கு விளக்கப்படும் 7” என்னு கூறுனர். 
இவ் விளக்கம் சரி என்பஇலும், அதன்மூலம் மாக்ஸ்மூலர் 

கொண்ட முடிவு சரியானதே என்பதிலும் ஐயமில்லை. 

'இவ்விடக்தில் தோகை என்௪ இக் இராவிடச் சொல்லோடு 
(ஒலிப்பு தோஹை) ௮. பு மொழி தவஸ், இசேக்கம் தஐஸ், 

இல,த்தினம் பவோ, ஆங்லெம் பீஃபெளல் என்பவற்றின் 

ஒப்புமை நோக்கத்தக்கது. இந்திய வணிகர் பாபிலோனியா 

(பவேரு, பழம் பாரசீகம் ud) வசையித் கடல் வழியாகச் 

சென்று. அக் காட்டில் முதல்முதலாக மயிலை விற்பனை செய் 

வ 

  

1, Phoenicians. 2, Pea-fowl, 3. Baveru, 4. ‘Babiru.
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தனர் என்று பு.த்.த நால்கள் கூறுவகாக மினாயெஃப்" என்ற 

அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார்.” - 

Cup mow எபிசேய நூற்களில் கூறப்படும் பித 8ழ் 

நாட்டு வாணிபச் சரக்குகள் முசங்கு; தந்தம், சந்தனம், 

அல் முதலியவையாம். இவற் அள் குசங்கு என்பதற்கான 

கொஃப்£ என்த சொல் வடமொழி சபி என்பதனோடும், 
இசேக்கம் கேபஸ் என்பதனோடும் : ங்கலம் ஏப் * 

என்பதனோடுங்கூடத் தொடர்பு படுக்தப்படுகற.து. எனி 

லும், எ௫ப்திய மொழியிலுள்ள காஃப் இவற்றிணும் 
பழைமை வாய்ந்ததும் பொருத்தமானதுமான தொடர் 

பாகும்.  தந்தத்தனைக் குறிக்கும் ஜென் ஹப்பிம்? என்ற 
தொடரிலுள்ள ஹப் என்பனும் எடப்.இயத்தின் ௮ப் என் 

பதேயாக விருக்கக்கூடும்: சந்தனம் என்பதன் பெய. சாயெ 

அல்கும்” என்பத. வட மொழியில் ௮ேே பொருளின் பெய 

சாயெ வல்சூகி என்ப;ச-ணடன் தொடர்புடைய ாசக் கூறப் 
படுறது. இவ் வ. சொல்லின் இன்னொரு பொருள் 

அழஞு என்பதாம். இம் மூன். சொத்களுமே ஒன்றுட 
ஜொன் தொடர்புடையவையாக இருக்கக்கூடும். அவின் 
பெயர்கள் அஹலிம், அஹலத் என்பன. இவை வடமொழி 
கரு என்பதைவீடத் மிழ் - மலையாளம் அடில் என்பது 

னுடனேயே பெரிஅம் கொடர்புடையவாம். எனவே, 

பொதுப்பட கோச்கன், மூன்று மொழிகளும் ஓன்துத் 
கொன்று தொடர்புடையன வே. 

இரேக்க மொழியில் நெல்லின் பெயசாயை இருஸா* 

மிகப்பழமை வாய்ந்த தொன்றாரும். ஐரசோப்பாவுள்மு. 

இக்தியாவினின்றும் அரிசி ஏற்.றுமதியானபொழுசே இச் 

சொல்லும் உடன் போயிருக்கவேண்டும். இஃது வமிச 
  

I. Minayef. 2. Paper by Prof. Weber in the Indian Antiquary, May 
4873. 3. Kof. 4, Ape. 5. Shen habbim. 6, Algum, 7, Valguka, 8, Oruza-
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என்ஐ தமிழ்ச் சொல்லின் திரிபே. மலையாளத்திலுள்ள 
“அமி”? அரிசி என்னும் தமிழ்ச் சொல்லின் தைவே. 

ACréa மொழியின்கண்ணுள்ள முதல் சொவிடச் 
சொல் கார்ப்பியன்" என்பதாம், தெஸியாஸ்” என்பவர் இல 
வங்கப்பட்டைக்குக் கொடுத்த பெயர் இத. ஹெொடோட் 
டஸ் என்பவர் இலவங்கப்பட்டையைக் கார்ஃபியா? என்னு 
கூறினர். அச் சொல் காய்ந்த எப்பி என்னு பொருள்படும். 
பினீஷியர்கள் அதனைக் இன்னமோமன்! என்பர்; இதி 
OAs ஆங்லெத்தில் சன்னமன்” என்ப. வக்குதாகும். 
சாபு மொழியிலுள்ள இர்ஃபாஹ்? என்௪. சொல்லுடன் 
கெஸியாஸ் குதித்த கார்ப்பியன் என்த சொல் நெருங்கிய 
சொடர்புடைய,தா யிருப்பது தெளிவு. இசாவிடச் சொல் 
லாய கருவாப்பட்டை என்பதனுடன் அதுக்குள் தொடர் 
பிருப்பதும் எஸி௫.த் ஹெளியப்பெறும். இந்தியாவைப்ப்றித் 
சாம் எழுதிய கட்டுசை யொன்தில் இரேச்கர் “(முசோசோதா! 
என் குறிப்பன கார்ப்பியன் என்னும் இக்யெ மாமே எண் 
அம், அதிலிருந்து. மணமுள்ள ஐரு கெய் எடுக்கப்படுதத 
தென்றும் கெஸியாஸ் எழுஇயுள்ளார். இது ஈருவாப்பட் 
டைக் தைலம் என்பனு தெளிவு. ஆகவே அவர் குறித்தது 
தமிழ் மலையாளச் சொல்லாகய கருப்பு அல்ல காப்புச் 
தைலம் என்பதையே யன்ிச் சிங்கள மொஜியில் வழல்கும் 
வட செடற்திரிபாயெ குருகு என்பதை அன்னு. மலையாளச் 
இல் கருவாப்பட்டை செய்க்குக் கரப்புக் தைலம் எண்றும், 
தமிழில் கருவாப்பட்டை மர,த்இற்குக் கருவ, கருவா என்றும் 
பெயர்கள் வழங்குெறமையுவ் காண்க. 

மேலும் இச்சொல்லின் வேராஓய கர௬-(கர்) எண் 
ப.தற்குக் கருமைரிதமும், எரிப்பு என்னும்சவையும் ஒருங்கே 
  

1. Karpion. 2. Ptesias. 3, Karphea. 4, Kinngmomon. 5. Cinnamon. 
6. Kirfah.
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பொருளாயிருப்பனவுல் காண்க, வடமொழி கர்ப்பூச(ம்) என். 
ப.ுற்கு வடமொழியில் பகுதியின்மை கோக்க, அஃதும். 
இதே தமிழ்ச்சொல் மூலசக்இனடியாக எழுக்ததே என்னலாம். 
இதோடு கருப்பு என்னும் இச் சொல்லிலும், தோகை எண் 
ணும் சொல்லிலும், பு, G என்ற தொழித்பெயர் விகுஇ: 
கள் அணைப்பகுஇகளின் சாரியையாக வந்துள்ளன ; Qe 
லால் இவ் விகுஇகளின் வழக்கு கெஸியஸ் காலம் (௮,சாவ.அ. 
இ. மு. 400) மூ.க.ற்கொண்டு உள்ளது என்பதும் தெளிவா 
இன்ற. 

வடமொழித் தொடர்பத்த தாய இசாவிட மொழிகள் 
இருந்தமைக்குச் சான்றுபகரும் தொன்னூல்கள் ACrén 
மொழிகளிலேயே காணப்படுன்றமை வியக்க்பாலகாம். 
பண்டைச் சசொவிட மொழிச் சொழ்கள் பெருக்தொகையின 
வாய் அவற்றுள் வழங்கப் பெத்அுள்ளன. டாலிமி என்னும் 
இரேக்க நில தாலாகிரியர், << பெரிப்ளூஸ் மரிஸ் எரி.த்னைை 77% 
என்னும் தாலின் அசிரியர், * இயற்கை வசலா.௮ ?? என்னும் 
கொலின் ஆரியர் பிளேனி ஆகியோர் இச்சொழற்களை எடுத் 
தாண்டுள்ளனர். ஊர்ப்பெயர்கள், மக்கட்குழுப்பெயர்கள் பல 
வற்றை அவர்கள் கு.றி,ச்துள்ளார்கள். அவற்துட் பல இன்: 
௮ம் எழு,ச்அக்கெழுச்.அு மா௮ுபாடில்லாமல் வழங்கப் பெ.த௮ு. 
வருன்றமை ரறிச்கற்பாலதாம். சரேக்கர்களால் எழுஇ 
வைச்சுப்பெற்னள்ா ர் தசைய இசொளிடச் சொற்களில் சல 

ம சாப்படுளெ ற. 
(1) பாண்டியன் : 1௪௪. மொழியில் இன பண்டி. 

யோன் என்௮ வழல்கப்பட்டுப் பாண்டி, சாப்டு. மச்சளையும், - 
, சண்டியளையும் ருதிச்சின்௮, Dd Gerd on. Oar diy 
என்அ முன்னர்ச் சாட்டப்பட்டது மெசாஸ்செனிஸும்; 
(சனியும் (ரிச்சி (/॥ண்டி என்த சோல் வட சொல்லை: ட lenin he. OFF ம்ம பள aes
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ஒட்டியே. அனால், பிளைணி பின்னர்க் குறிப்பிட்டஅம், 
பெரிப்ளூஸ் வசலாதறி.த் காணப்படுவஅமாயெ சொல் இரா 
விடச் சொல்லின் வடிவை யொட்டி வக்த.தாகும். ஆன் ஈறும், 
இகாச்சாரியையும் பெத்துப் பண்டியோன் என்னு வழங்கும் 
௮.7 தமிழ்ச் சொல்லாகிய பாண்டியன் என்பதை கெருல் இ. 
யொலிப்பது கெளிவு. கன்னடத்தின் ஆண்பால் விகுதி 
௮ம் என்பதாகும்; தெலுவ்கலோ உடு என்பதாகும். இத 
னால் பண்டைக்காலத்தில் தமிழ்ச் சொல்லமைப்புக்கள் பித 
,தசாவிட மொழிகளிலிருக் த மாஅபட்டிருக்சன வென்றும்; 
BOX அச் சொல்லமைப்புக்கள் இத்றைகாள் வரையில் 
தமிழில் அவ்வாறே மாருஇருக்து வருன்தன என்பதும் 
இப் பாண்டியன் என்ற சொல்லிலிருக்து ஊடுச்கப்படும். 
மொ.காச பெஸிலியோன் பாண்டியோனிஸ்! என்ற இரேக்க 
மொழிக் தொடரிலிருந்து ADs பிறப்பதக்கு முன்ன 
சேயே பாண்டியர்கள் தங்கள் தலைககரைப் பொருகையாஜத்றின் 
சையிலிருக்த கொற்கையினின்னும் வையையாத்தின் கசை 
லிருக்த மனுசை ஈகருக்கு மாத்திக் கொண்டார்கள் என்ப 

அம் தெளியப்படும். வட இந்தியாவிலுள்ள மக்சா என் 
பதை இசேக்கர்கள் மெகதொசா என்து GMS Bia Foon 
Dag, Oma wo pur bp. 

(3) சோன் பெயரை டாலிமி, கேசொபொக்ரஸ்3 
என்றும், பிளேனி கேலோபொட்சஸ் என்றும் சூறிப்பிடு 
Raitport. இ.அவும் வடமொழிப் பெயசே. ஆனால் வட 
மொழி கேரளபுத்£ என்பது மலையாளத்தில் கேச, கேல 
என்று ஈருல் வழக்கும். 

(3) சோழன் பெயர் டாலிமியால் சோச என்ற உருவில் 
காப்படுகற௮. இகன் வடமொழி உரு ஸோல, தெலுங்கு. 
சோள. இசேக்கச் சொல்லின் மூ.சல் மெய்யான ஸ் என்பது 
  
1. Modoura Basileion Pandionis. 2. Kerobotitros. 

10
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மிழ் ஒலிப்பையே காட்டுறஅ (தமிழ் காட்டினர் சோழன் 
என்ற சொல்லை ஸோழன் என்றே ஒலிப்பர்), - இடையில் 
வரும் மெய்யாயெ ரகரம் தமிழின் Aen pars Bohl 
மாக. மேல்காட்டு மக்களால் இன்னும் வழல்கப்படுெ௮. 
இவ் ஓலி கெலுங்கு, வடமொழி முதலியவத்தில் இல்லை. 
எனவே, தெலுங்கர் இனை டகரமாகவும் ளக.ரமாகவும் 
(சோட-சோள என்றும்) வடமொழியாளர் டகரமாகவும் 
சோட), பாலிமொழியார் னகரமாகவும் (சோள என்௮ம்) 
எழுதினர். இரேக்கர் இசனை ட,ள,ல என்மெழு,காமல் 
ச என்றெழுதியதி லிருக்அ இெப்பு ழகர ஓலிப்பும், ௮,கனை 
உடைய தமிழும் மிகப் பழைமை யுடையன என்று. விளங்கு 
Bor poo காண்க. சோழனது தலைககராகக் இரேக்க மொழி 
யில் கூறப்படும் ஓர். ௯.2. உறையூர் ஆகவேண்டும். 

(4) கரேக்கமொஜியில் ஆர்காகோஸ்” என்த இந்தியச் 
இ்சன் பெயர் கூறப்பட்டுள்ள. இரேக்கர் அடிக்கடி. 
நாட்டின் பெயரையும் மன்னன் பெயரையும் மயக்கக் கூறுவ 
அண்டு. அதன்படி. ஆர்க்காடு என்ற ஊரின் பெயர் மன்னன் 
பெயராக மாறி யிருக்கக்கூடாதோ என்று ஐயு.௰ இடமுண்டு. 
இதன்பெயர் B19. 1840-ஆம் ஆண்டில் இபின்பதூதா 
என்ற அமாபிய எழுத்தாளசால் குறிப்பிடப் படு௦ ௮. 
ஆஅ முனிவர் வாழ்ந்த காடு ஆகலால் இஃ ஆனுகாடு என்று 
கூறப்பட்டது என்று அவ்விடத்துள்ளோர் கூ௮இன்றனர்.8 
தமிழில் ஆனுகாடு என்பத பிற சொக்களுடன் 'சேர்க்து 
தொடர்சொல்லாகும்போது ஆ௮காட்டு என்னாகும். க்க 
ச. தகரம் இக்ச டகரத்தின் ஓலிப்பெயசைக்கு நிப்பிடுவதாய் 
இருக்கவேண்டும். இங்கனமாயின் பகுதியிலுள்ள ௨௧ 
முதலிய மெய்கள் Ort Oa gr, ar எழுக்தக்கள் சொல் 
  

1, Orthoura. 2. Arkatos+ 3. ஆர்ச்காடு என்பதே சரியான தமிழ்ப் 
பெயர். ன்
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லின் இடையில் உயிர்களினிடையே கலிக்த இதந்த ஒலிப் 
புடையலையாயும், இசட்டிக்கபோது கடுமையான gol 
புடையவையாயும் இராவிட வழக்கில் வருவம் பழைமை 
யானவை என்பதற்கு இது சரன்௮ தருன்,ற.௮. 

(8) கரூர் என்ற சோன் தலைககர் அப்படியே கஞூர் 
என்று இரேக்க ஆரியர் -வழக்லும் காண்பதால் இதி 
அள்ள தமிழ் ஒலிகள் கழிந்த மூவாயிசம் ஆண்டுகளிலும் 
இன்று ஒலிக்கப்படுவதுபோன்மே ஒலிக்கப்பட்டன என் 
ப௮ விளங்கும். களர் என்பதில் கரு ஊர் என்ற இரு சொழ் 
கள் உள்ளன. இசண்டும் ,சனி,்தமிழ்ச் சொத்களே. இச் 
சொ.த்களின் பழைமையும் இ;கனால் உற இப்படு.௪. 

(6) மோடகலிய்சம் : மூன்௮ இலிங்கம் அல்ல மன்னு 
கலிங்கம் என்பது இதன் பொருளாகக் கொள்ளப்படுிற ௮. 
Denk SASS ஆராய்ச்சியை 41-ஆம் பக்கத்தில் காண்க! 
அப்படியாயின் தெலுக்கில் மூன்.றுக்குச் சரியான சொல்லாகிய 
*: மூடு ? என்பதன் பமைமையையும் ௮.தன்மூலம் தெலுவ் 
இன் பழைமையையும் இ வலியுறுத் அம். 

(1) பியூட்டிஞ்சர் நிலப்படங்களிலும், சாவென்னா என் 

ணும் நில இயல் ஆசிரியரின் _தாலிலும் ,தமிரிகே) இமிரிகே£ 
என்ற பெயர்கள் காணப்படுசன்றன. இவை மிழைக் 
குறிப்பிடுபவை யானால் இப் பழங்காலத்திலேயே திராவிடம் 

என்ற பெயருக்குப் பு.௰ம்பாகத் தமிழ் என் பெயரும் வழவ் 

suucti ag என்பது உறுஇப்படும். தமிரிகேயின் வடக் 

லுள்ள. ஆரியகே என்பது பெரிப்ளூஸ் என்ற அாலித் 

காணப்படும். வராஹமிஹிசர் மலையாளகாட்டின் வடக்க 

அள்ளஅ ,ஆரியகம் என்றனர். எனவே, மலையாளக் கமை 
யின் தென்பகுதி (மலபார்) இராவிட gong தமிழ்மக்கள் 
இடம் என்றும், வடபகு.இ ஆரியர் பகுதி என்௮ம் ஏ.த்படும். 
1. Damirice. 2 Dymirice. ச
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(8) மலையாளக் சுசையிலுள்ள ஒரு ககரின் பெயர் 
இசேக்கமொழியில் ஞாஸிரிஸ்! என்று காண்டிறன. இ 

மூயிரி அல்ல முயிரிக்கோட்டையாக வேண்டும். அண்டிஸ் 

என்றும், நெல்கண்டத்திலுள்ள அண்டா என்னும் இன்னும் 

இரண்டு ஈகரல்கள் குறிக்கப்படுகன்றன. முன்னது அண்டி. 
ஆஞும்$ பின்னது இன்றையக் கன்னேற்றி ஆகும் என்ப. 

பேறிஞர் குண்டெர்ட்டின் கூற்று. 

(9) பிளைனி கூ௮ம் கொத்கன.ச--பெரிப்ஞூஸ் கொத்த. 

னரிகே”-- என்பது கோழிக்கூட்டின் பக்கமுள்ள கடத்தகாடு 

அல்லத தலைச்சேரிப் பக்கமுள்ள கொளத்த காடு எனக் 
கொள்ளப்படுகிறது. கடம்குகாடு, கொள க்தகாடு இசண்டும் 

மிளகஞுக்குப் போபோனவை. 
(10) மலையாளக் சசையில் மிளகு கொண்டு செல்லும் 

படகுகளைப் பெரிப்ளூஸின் ஆரியர் ஸங்கர என்னும், ope 

இருந்து இலங்கைக்றும் ஈங்கைசாட்டி,ற்கும் செல்லும் கப்பல் 
களைக் * கொலந்தியோஃ போரந்தா '* என்றும் கூறினர். பின் 

ax weir (pops சொல் விளங்கவில்லை. முன்னகத்ணையான 
மலையாளச்சொல் சங்காடம் என்பதும், தெலுங்குச் சொல். 

ஜங்கால என்பதும் அம். 

(11) கொத்தியாசா” என்பஅ டாலிமி கூறும் ஆய்காட் 

டி.ற்ஞும், பெரிப்ஞூஸ் கூறும் ப.ரலியகாட்டிற்கும். தலைககரா 

கும். ஆய் அல்லத பரலியம் என்ப கிட்டத்கட்டத் 

தென்இருவாங்கூர் என்னலாம். பியூட்டிஞ்சர் நிலிப்படம் 

களுள் இந்சகளே கொத்தா என்னப்படு௮. இங்கசர் 
தென்திருவாங்கூரில் இன்றும் சிறக்க வாணிக ஈகரமாக 

விளங்கும் கோட்டாறு என்பதாம். இப் பெயர் கோடு ஆனு 

என இசண்டு சொற்களாலான௮. டகரம் இசட்டுகல் ops 

1- Mouziris. 2. Kottonarike. 3. Sangara. 4, Kolandiophonta. 

5. Kottiara, 2
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Au சமிழ்வழக்கன் பழைமைக்கும், தமிழ் ஓவிமுதையின் 
பழைமைக்கும் இப்பெயசே சான்று பகரும், 

(12) கொமசிய அக்சன்!: Oa குமரி முனைக்கு 
டாலிமி கொடுத்த பெயர். பெரிப்ஞூஸில் இன கொமர் என்று 
அழைக்கப்படும். கேப் காமொரின் என்பது ஆங்லெம். Os 
வடமொழிச் சொல்லாகிய குமாரியின் இரிபென்பர், ஆனால், 
கொமர் என்ப தமிழ்வடிவே. இங்கலொந்இிலுள்ள உவேல்ஸ் 
பகுதியில் இம்ரி” என்று இர் ஊர் உள்ளன. ** இம்ரி, சும்ரி, 
இம்சை என்.றழைச்சுப்படும் இப்பகுதிமக்கள் தென் இக் 
ஸ்.கரன,க்இிலிருக்து பண்டைக்கால)த்இல் இங்கு வச்.தவர்கள். 
சென் இக்துஸ்தான,க்இன் தென் கோடி.பிலுள்ள முனைக்குக் 
குமரி முனை என்ற பெயர் இச் சொல்லடியாகப் பிறந்ததே 
யாம்”? என்று 1908-ல் வெளிவந்த வசலாய்றாசாய்ச்சக் 
குறிப்பொன்றஉனணுள் காணப்படுகிற ௮.8 தமிழித் குமாரி என் 
பனு குமரி என்றாகும். குமரிமுனையை யடுத்அள்ள மக்கள் 
இதனைக் குமர் ௮ல்லது கொமர் என்றே கூறுவர். பெரிப் 
ஞூஸில் இப்பெயர் இவ்வடி.வில் வழங்குவ.அ வியப்பே. அ.தில் 
வரும் குறிப்பு : * இதனை யடுத்அக்"கொமர் என்னு ஓரிடம் 
உள்ளன, அங்கே ஒரு கோட்டையும், ஒரு அறைமுகமும் 
உண்டு. இங்களுக்கொருமுறை ஓரு பெண் தெய்வம் அங்கு 
வந்து நீராடிக் செல்லும்; அப்போது திரளான மக்கள் 
அங்குக் குழுமி நி.ராடிச் செல்வர்.'? பண்டைக் காலத்தி 

'லேயே "குமரி ஐ.அ இறக்த சீசாடும் அறைகளுள் தன்றுகக் 
குதிப்பிடப்பட்டுள்ள.௮.  பியூட்டிஞ்சர் நிலப்படங்களில் 
குமரிமுனை கூ.ஜிக்கப்படாதஅ விக்தையே. 

(13) பரலிய என்னும், கசைய என்றும், ஆய் என்௮ம் 
கூறப்படுவது சென் இருவாங்கூசை அடக்கிய பழைய ௮.7௫ 
1, Komaria Akron.. 2. Cymri. 3, A-Historical Souvenir issued on 
the occasion of the meeting of the British Medical Association at 
Swansea, 1903. #: 
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யற் பகுதி. இத கொல்லம்முகல் கொடக்கி, கன்னியா 
குமரியை உள்ளடக்கி இருந்ததுடன் முத்அக்குளிக்கும். 
கொற்கைவசை எட்டி.யிரும்,௧.௮. இருவாங்கூருக்குப் புளி 
என்றும், இருவாங்கூர் மன்னருக்குப் பு.சளிசர் என்த பட்டம் 
இனால் வறங்கப்படுகததென்னும், ௮ப்பெயசால் மூன் ஒரு 
கோட்டை இருக்ததென்௮ம் பேசறிஞர் குண்டெர்ட்டு 
KRHA, பாலிய என்பது இசேக்கச் சொல்லாகவே இரு,த் 
ல் வேண்டும். 

(14) மேத் கூறப்பட்ட கரைய என்ற பெயர் இறப். 
பாகக் குமரிக்கும் கொற்கைக்கும் இடைப்பட்ட இடச்இத்கு 
வழங்கயென. இத தமிழ் கசை என்த சொல்லுடனும், கமை 
யில் உழையும் கரையார் என் வகுப்பினர் பெயருடனும் 
தொடர்புடைய ௮. 

(15) கன்னியாகுமரிக்கும் காவேரிக்கும் இடையில் 
ஸோலேன் என்ற ஆத்றின் பெயசொன்ன டாலிமியால் 
கூறப்படு௦௮. இதுவே கொற்கையின் தெற்கில் விழுவ 
அகாகவும்கூறப்படுகற௮. இஅ தாமிசபர்ணி ஆழுகவே இருக்க 
வேண்டும். இகன் தமிழ்ப்பெயர் பொருகை என்ப; 
வடமொழிப் பெயராகிய தாமிரபர்ணியின் பிம்பகுதிபோன் 
ஜொலிக்க. இரேக்க மொழியில் இதன் பெயர் எப்படி. 
வந்ததென்று கூறமுடியவில்லை. அக்க மொஜியில் இப் 
பெயர் சங்கு என்று பொருள்படுவ,கால், சங்கு அல்லத 
மூற்அுச் சிப்பிகள் எடுக்குமிடம் என்ற பொருளில் இப் 
பெயரை வழமக்கயிருக்கலாம். 

(16) பேத்திகோ ' என்ப. பொதிகை. 

(11) கொல்கை£ என்பது கொற்கை. இன்தைய 
இலக்யெச் சமிழில் லகரம் ஐகரமாய்விடினும் முன் லகர 

மாகவே இருக்கதென்பதை இஅ காட்டுன. பழைய சல். 
1. Bettigo. 2. Kolchgi. 
 



இசாவிட மொழிகளின்...எழுக்அச் சான்றுகள் 151 

வெட்டுக்களில் கொல்கை என்தே எழுதப்பட்டுள்ள. மலை 
யாள,த்தில் இன்றும் இத கொல்கா எனப்படும். இத துறை 
முகமாகவும் முத்துக் குளிக்குமிடமாகவும் இருக்கற.௮. 
இன் பெயசால் மன்னார் குடாவையே இசேக்கர் கொல்கிக் 
குடா என்றழைத்தனர். பொருகையின் மணலால் இதண் 
கடற்கசை சார்க்து இஃது உள்காட்டில் சென்றபின் காயல், 
என்னுமிடம் அதையாயித்து. இதுவே மார்க்கோ போலோ 
வின் கயேல்" ஆகும். இக் காயலும் கடலினின்் ௮ம் விலய 
பின்.கான் போர்,ச்.கேஇயர் 6   குடி. என்னும் இத்தா 

௯. எண்ணும் பெயர்     சைச் அறைமுக 

  

சொல்கை அல்லது 

  

லற கை ஆகும். கமிஜில் கொல்கை 

  

என்பன படைக்கும், படைவிட்டித்ளும்.. இடக்கசடக்கத் 
பெயர் ஆம். தமிழர் அசசயன்முறை தோன்றிய இடம் 
'இ.அவே எனக் கொள்ளப்படுற௮. 

(18) சோரு: இத கோடி என்னும் தமிழ்ச்சொல். 
,சணுக்கோடி. என்னும் இத தமிழித் கூறப்படும். * இசாம 
அ வில்?” என்பவே ,சணு அகும், இங்குக் சூறிக்கப் 
பட்டது இசாமேச்ச*.ரமே. 

(19) கல்லிகொன் £ என்ப,௮ இசாமேச்சுசம் என்பர் 
கலர். ௮,கன் எதிர்க்கோடியாலயய  கள்ளிமேடே? இது 
வாஞும். 

(20) கோலிஸ், கோரு: இசண்டும் இசாமெச்சுரம் 
அல்ல சோடியின் பெயர்கள். கோடி என்னும் வடசொல். 
தமிழில் கோழி என்.நிருக்த.௮ என்று இ காட்டும். வட 
சொல் டகரம் மகசமான கத்கு, இசாவிடம் தமிழ் ஆன.அ ஐர் 
எடு்அக்காட்டு எனக் கூறியுள்ளோம். 

(ட) மல்லி அல்லன மலய (மலை)-இ.௮ சலிங்க த்தின் 
வட க்கலிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ள ௮. இ கஞ்சம் 
1. Cael. 2, Kalligikon: 3. Point Calymere.
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ள்ள மகேந்திர மலையாய் இருக்கலாம். எனினும், இவ் 
வளவு வடக்கிலும் தமிஜ்ப்பெயசாயெ மலை. இருப்பத 
குறிப்பிடக் சக்க௮. இசாஜமஹாலின் பெயராகிய மாலெர் 
அல்லது மலேர் மலையர் என்ற பொருளிலேயே வருதல் 
காண்க. 

(22) க்லெமென்ஸ் அலெக்ஸாண்ட்ரினஸ் 1 என்பவர் 
பூக்தசை புத்த என்றும், சமணசை (வடமொழி ஸ் சமண) 
ஸெம்னாய் என்றம் கூறுஇனுர், இப்பெயர்கள் வடமொஜிப் 
பெயர்களே யாயினும் அவை தமிழ் உருக்களை ஓத்திருத் 
தல் கவனிக்கச் தக்க. 

(28) கிசேக்க மொழியில் எடுத்துக் கூறப்படும் தென் 
இக்திய இடப்பெயர்கள் பலவும் ஊர் அல்லத ஊர என்று. 
முடிவது தமிழ் ஊர் என்பமைப் பெரிஅம் ஓத்திருக்ெனு. 
அதன் முன்வரும் கத், தீத், ம்ப் என்ற கூட்டு மெய்கள் கூட 
குமிழ் எழு,ச்து,ச்கொடர்பை மிகவும் கினைப்பூட்டுகன் தன. 
இத்தகைய பெயர்கள் 98 உள்ளன. 

இரேக்க மொழியில் எடுச்.அக்காட்டப்படும் பெயர் 
களுட் கலவத்திலிருக்,து தமிழ்காட்டில் ஆரியப் பார்ப்பனர் 
புகுக்ு. பல இடங்களில் தங்களையும் தங்கள் பெயசையும் 
நிலைகி௮.க்திவிட்டனர் என்ப புலப்படும். மதுரையும், 
பாண்டியனும் வடசொற்களே. கபேரஸ் (காவேரி) என்பஅம் 
வடசொல்லாகக் கொள்ளப்படினும் உண்மையில் 'இசாவிடச் 
சொல்லேயென்று கொள்ள இடமுண்டு, கொமரியா [கன்னி 
யாகுமரி)வும் கோரு (இசாமேச்சுரம்) வும் வட சொல்களே.. 
பொதிகையடியில் ப்.ரக்மே£ வாழ்க்கததாக டாலிமி கூறு 
இழுர். இஃது இன்றைய பிரமதேசம் என்ற பழைய ௩௧௪ 
மாயிருக்கக் கூடும். டாலிமிக்குப் பல BT Hapa Ds Hes 
பின்பு -- சசேக்கர்களிடமிருக்அவக்ச இந்திய வாணிபம் 
  

1, Clemens Alexandrinus. 2. Brachme.
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பாசகேர்களிடம் கைமாதியதற்குப் பின்பு -- எழுதப்பெத்த 
ஈஇறிர் றவ ஊர் வரலாறு?” என்ற தூலில் காஸ்மாஸ் 
இண்டிசோபுஷஸ்டெஸ் என் ஆசிரியர் சமிழ் ஊர்ப் பெயர் 
கள் இலவற்றைக் குதித்துள்ளார். . அவற்றுள், பூதகோ பட் 
டின'மென்ப.து ஒன்௮; டாலிமி முன்னர் இகனையே போதோ 

பேரோரா? என்று குறித்தனர். பட்டினம் என்பது இசாவிடச் 

சொல்லே. இபின் பதூதா குறிப்பிட்ட போத்ஃபட்டன்” 

என்பதும், நிக்கோலோ கோண்டி. குறிப்பிட்ட பூதேஃபிதா 

னியா? என்பதும் இப் பு.துப்பட்டினமே என்னு கர்னல் பூல் 

ஆசாய்க்னா 
இசேக்க நில இயல் மாலார் தென்னிந்தியாவின் மொழி 

  

காட்டியுள்ளார்.” 

களைப்பற்றிச் தெளிவான சூறிப்புக்கள் ஒன்அக் தரவில்லை. 
எனினும், அவர்கள் எடுத்துக்காட்டிய ஊர்ப் பெயர்களி 
லிருந்து சுவை பயக்கும் சில செய்திகளை அறியலாம். 

சேக்க ஆரியர்களின் சநால்களிலிருக்து இடைக்கப்பெறும் 

(இிராவிட மொழிச் சான்ன௮ுகளே யாவரும் ஓப்பக்கூடிய 

பண்டைய சான்றுகளாகும். ஆகவே, அவற்றை கன்காசாய்க் 
SAA MHEG பெறக்கூடிய முடி.புகளாவன :--- 

(1) கடக்த இசண்டாயிசம் ஆண்டுகளாகக் இசாவிட 

மொழிகள் மாஅதலின்.ி வழங்வெருன்றன. 
(2) இன்று காணப்படும் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு 

போன்ற திசாவிட மொழிகளின் பாகுபாடும், அம்மொழிகள் 
வழங்கய் நில எல்லையும் ஏறக்குறை இதே நிலைமையில் 

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பும் இருக்.துவக்தன. 

(9) எழுத்துவடிவு வழக்கத்தில் வக் அவிட்ட ௮. 

(4) இலக்கண அமைப்பு செம்மைப்பட்டு உறுதி 

யூற்றத. " 

I, Poudo patana, 2. Podoperoura, 3. Bodfattan. 4. Nicolo Conti. 
5, Peudefitania. 6, Bombay Antiquary for Aygust 1874, 
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(5) கிரேக்க வணிசர்களின் வருகைக்கு முன்னமே 
இலக்யெங்கள் தோன்றிவிட்டன." 

(6) இவ்வா௮ இசண்டாயிசம் ஆண்டுகளாக இம்மொழி 
கள் பெரிதும் மா௮பாடின் ரி வழங்வெருன்உமை, இலக் 
இயத் இருக்தரநுற்ற காலக்இலிருக்த ஆசிய மொழிகள் 
மானுபாடின் றியே வளர்ச்சிய 01 வருகின் றன orem orev fy 
அப் பொ. உண்மைக்குச் சான் அபகர்வ காகும். 

,இிராவிட மொழிகள் யாம் கூறியபடி. இத்திய இனக் 
தைச் சேர்ர்கவை என்ப உண்மையானால் ௮வை அவ்வின: 
மொழிகளுள் மிகமிகப் பழைமையானவை என்ப.இில் ஐய 
மில்லை. இரு. காரிஸ் என்பவர் சதய இன மொழிகளைப் 
பற்றிப் பின்வருமாறு கூறுனுர் :-- 

“மாகியர் மொழியில் 15-ஆம் அாற்றாண்டி ற்குமுன் 
இன்றும் எழு கப்படவில்லை. உக்ரிய மொழியிலோ 50 ௮ல் 
051 60 ஆண்டுகட்கு முன் எமு,க்கே இடையான. பின்னிஷ் 
வி.ரக் காப்பியமாயெ கலேவல£ என்ப. எக்காலத்த.து என்று 
அளவிடுவ,க.த்ில்லை. வாய்மொஜியாகவே கெடுங்காலம் ௮.௮ 
பயின்று வந்துள்ள தாதலால், காலத்திற்குக் காலம் அர 
மாறியே வந்திருத்தல் வேண்டும்.?” கெஸ்தோரியக் aDs 
sah மிருக்தே” உய்சூர்' என்ற ழைத்அருக்யெரும், 
அவர்களிடமிருக் தூ மங்கோலியரும் எழுக்துக் கலை பயின் 
னர். எனவே, இராவிட மொழிகளின் தொன்மைப் பண் 
புடன் ஓப்பிடக்கூடிய வேறு எம்மொழியும் சித்திய இனத்தி 
லேயே இல்லை என்பு தெளிவு. 
  

3. எகிப்தை உரோமர்கள் வென்று கைப்பற். றிய காலத்தேதான் 
இரேக்க வணிகர்கள் இந்இயாவுக்கு வந்.தார்கள். அகஸ்,தஸ் என்னும் உரோம 
முடிமன்னரின் காணயங்களே இந்தியாவில் அகப்பட்டுள்ள உரோம காண 
யங்களுள் காலத்தால் முதன்மையானவையாம். இவற்றுள் முப்பதுக்கு 
மேற்பட்டவை மலையாளக் கரையில் கண்டெடுக்கப் பெற்றவை. 
2. Kalevala, 3, The Nestorian Christians. 4, Uigurs.
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ஆல்காய்" மலைகளில் வாழ்க்.தூவக்க பண்டைச் அருக் 
வெருக்குரியவை எனச் ஜேசால் குிச்துவைக்கப் பெற் 
அள்ள எட்டுச் சொற்கள் இடைத் அள்ளன. இவை இன் 
தைய அருக்குயமொழியிலுல் சாணப்பெ௮ுவனவே. சித்திய 
இனமொழிகளில் மிகக்தொன்மைவாய்க் த சொற்களாய்க் 
இடைக்கப்பெற்அள்ளன இச் சொற்களே, இக்க எட்டுச் 
சொற்களுள் கூன், இன்றேல், உறுதியாக இரண்டு சொற்க 
னாவ இசாவிடச் சொற்களே என்பதில் ஐயமில்லை. 
அம்மூன்று சொற்கள் 0 காணப்படுவனவாம் 5   

   ஆல்,காய் அல்லத 

  
  

- | 
பண்டைக் இக்காலச் wit tp ப். அருக்யெம் ‘ அருக்கெம் | 

கொசொ,, கவரா, கர. 

கொரி, சொரி; இ. 
கான் க்ஹான் 3 கோன் (கோ), 

Ss 
கடைசியிலுள்ள கோன் (கோ) என்பஅ கான், க்ஹான் 

என்ப,கனோடும், அருக்கோமங்கோலியச் சொல்லாகிய 
க்ஹாகன்* என்பகனோடும் கெருங்யெ தொடர்புடையதா 
யிருப்பது காண்க. ஐஸ்டியாக் மொழியும், உக்ரியன் மொழி 
யும் க்ஹோன்? என்த சொல்லைப் பயன்படுத்துன்றன. 
பிற்காலச் கமிழ்க் கல்வெட்டுக்களில் காணப்பெறும் வட 
சொல்லாலே .ராஜா "என்பது பழைய தமிழ்க் கல்வெட்டுக். 
களி் காணப்பெறவில்லை. அதுற்குமாறாக, கோன், கோ 
என் சொற்களே காணப் பெ௮ன்றன. இச்சொல்கள் 

இக்காலக் சமிழில் ௮அருகயே வழங் வருன்றன. செய்யுள் 
  

1, The Altai. 2, Gori. 3. Khan, 4. Khagan. 5. Khon,
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வழக்கிலும், சாஇப்பெயர்க் குறிப்பிலுமே இவை பெரும் 
பாலும் இக்காலை வழங்கப்பெ.ற்அவருஇன் ௨ன. 

இற்மைகாள் இடைக்அள்ள தமிழஜிலக்யெத்தின் அணை 
கொண்டு இசாவிட மொழிகளின் தொன்மையைக் இ. பி, 
இரண்டு அல்ல மூன்றாம் தர.ற்ருண்டுவசையிற் கொண்டு 
செல்லலாம்; இசேக்க alr vr p50 gb இடைக்றாம் ,இசாவிடச் 
சொற்களின் அனைசொண்டு அ,தனைல் இறித்சவல் காலக் 
தொடக்கத் இத்குக் கொண்டுசெல்லலாம். அதற்கு முன்னர் 
இம்மொழிகளின்வ சலா நிலையை அதிவ,கத்னா. ச் இராவிட 
மொழிகளின் ஓப்பிலக்கண ஆசாய்ச்சியே அணை புரிவ தாகும். 
cM pr a நாகரிகமும், கமிழிலக்கயெக் DGS SP Lp srevuptd 
இ. மு. ஆன dW ஏழாம் கா.த்னுண்டாகலாம். : ஆனால், 
திராவிட மூலமொழி இக்காலக் இளைகளாகப் பிரிந்ககோ, 
இிசாவிடர் இக்இியாவிற்காள் வக் இக்காலை வூக்கும் பகு.இ 
கனில் ஞூடியேியபின்னசேயாகும். இஃ இன்ன சாலக்தான் 
என்னு அறுஇயிட்டுக்கூற முடியாத ; எனினும் மிகமிகப் 
பழைய காலத்திலேயே அவ்வாறு பிரிந்திருக்கவேண்டு. 
மென்னு கொள்ளலாம். கெல்இய,த்திலிருக்து ஐரிஷும், 
வெல்ஷும், தெயுச்தோனியத்இலிருக்து பண்டை உயர் 
மொழியும் பண்டைக் சழ்மொழியும், உக்ரியத்இிலிருக்து 
பின்னிஷும் , மாகியரும் ஆயெ இவை யெல்லாம் அவ்வம் 
மொறிக்குரிய மக்கள், அவசவர்கள் இக்காலை. காணம் 
பெ௮ம் இடங்களில், குடியே௮வதக்கு முன்னர்ப் “பிரிக் 
விட்டிருக்கலாம்? இசாவிட மொஜிகுலமேச அவர்கள் வக் 
குடியேசிய பின்னசே தான் மிரிவுநத.தாதல்வேண்டும். 
அங்கனம் இசாவிடர்கள் வக் சமை ஆரியர் வருகைக்கு முன்ன 
சாகவேண்டும். எனினும், அம்மொழிகளிற் காணப்பெறும் 
இலக்கண அமைஇகள், சொல்லொப்புமைகள் ஆய வெல் 
லாம் ஆரியர் வருரைக்குப் பின்னர், ஆரியர்,சம் இலக்கண
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அமைப்புடன் ஒருங்கே அமைக்தனவாகல் கொள்ளுதல் 
வேண்டும், இராவிட மொஜிகளுடன் ஓப்பிடக்கூடியவகையில் 
பிராரூவி மொழியிற் காணப்பெ௮ம் சொல்லமைப்புக்கள், 
வேர்ச்சொற்கள் எல்லாம் காலத்தால் இன்னும் பல தாத் 
ரேண்டுகள் முற்பட்டன என்று கொள்ளலாம். ஆகையால் 
இந்தப் பிசாகுவிமொழியின் அணை கொண்டு இிசாவிடமொழி 
களின் தொன்மை ஆரியர் வருகைக்கு (அஃதாவது 
கி. மு, 1600க்குப்) பல .நாக்ருண்டுகட்கு முன்னென்.௮ ஒரு 
வா கெளியலாம்.



௧௦. பண்டைத் திராவிடர்களுக்கும்,ஆரியர்களுக்கும் 
வடஇந்தியப் பழங்குடிகளுக்கு மிடையே இருந்த 

அரசியல் வாழ்வியல் தோடர்புகள் 

,இசாவிடர்கள் இக்தியாவித்முள் வக்,௪.து ஆரியர் வரு 
கைக்கு முன்னசே யா.தல்வேண்டும். ஆனால், ரியர் வரு 
கைக் காலத்தில், வடஇந்தியாவில் வாழ்க் அவக்து வடஇக்திய 
மொழிகளில் ஆரியமல்லாக பகுதியைப் புகுத்த உதவிய 
பழங்குடிகளும் சொவிடர்களும் ஓசே யினத்தவசா, அன்றித் 
இராவிடர்கள் ௮ப் பழங்குடியினரினும் வேறுபட்ட மூறத்த 

பழங்குடியினசா என்பதை அறுஇயிட்டுக் கூறுதல் எளி 

,சன்னு, ஆரியர்கள் வருசையை முதற்கண் எ.ிர்த்ப் 
பின் அவர்களுக்குத் தோற்றுக் கீழ்ப்படிஈ்அு அவர்களுடைய 

அடிமைகளும் பணியாட்களுமாக மாறிய தஸ்யூக்கள் (காஸர் 
கள்) என்போரின் இனத்தைக் சேர்க்தவர்களா இசாவிடர் 
கள்? அன்றி, முதற்கண் வக் அரியர்களுக்கும் ௮.றிமுக 
மில்லாதவர்களாய் அவர்கள் வருகைக்குமுன் வடஇந்தியப் 
பகுதியை நீத்தோ அன்றி ௮கனின்றும் அசத்தப்பட்டோ 
தென்னிக்தியாவிற் குடியேறிய ஒரு பண்டைப் பழங்குடி. 
மக்களா? இராவிடர்களுக்கும், ஆரியமயமாக்கப்பட்ட வட 
இந்தியப் பழங்குடிகளுக்கு மிடையேயுள்ள இக்ூதாடர்பு 
மிகவும் சிக்கலான. வடமொழிக்கும், பாகசமொழிகளுக் 
கும், வடஇந்திய மொழிகளுக்கும் இடையே காணப்படும் 
தொடர்புகளைக் அுருவிக்துருவி ஆசாய்வதனால் இச் சிக்க 
லான கேள்விக்கு ஒருவானு விடைகாணலாம், எனினும், 
இசாவிடர்களை இந்தியாவின் பண்டைப் பழக்குடியினர் 
என்றோ, வடமேத்குக் கணவாய்களின் வழியாக இக்இயா
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AGH மு.கன்முகல் வக்தேதியோர் அவர்களே என்னே 
கொள்வன ,தவருகான, . இசாவிடர்களும் ( கஸ்பூக்களாயெ) 
பழைய சூத்திசர்களும் இரின;த்தவ்சே என்னு இலர் கருது 
இன்றனர்.... அனால், இசொவிடமொழிகள், தஸ்யூக்களின் 
மொழிகளினம் தொன்மை வாய்க்தன என்பு கவனிக்கக் 
அக்ச௮... இகன்பஷூ கோக்னொல், வடஇந்தியாவில் இப் 
பொழுது காணப்பெறும் இத்இயச் சரார்புடையவர்களும் 
ஆனால் ஆரியச் சார்பத்தவர்களுமான சூ.த்இசர்களும், கலப் 
பினத்தவர்களும் இராவிடர்களுக்குப் பின் இக்கயொவித்குட் 
புகுக்றவராதல் வேண்டும்; இவர்கள் வருசையைக் கண்ட 
பண்டைத் சொவிடர்கள் வடஇக்தியப் பகு.இிகளித் பெரும் 
பகுதியை சீதனம் தெற்கே போக்தவசாமல் வேண்டும். 
இசையன்றி அவர்கள் ஆரியர்களால் அசத்தப்பட்டுத் 
தெத்கே குடியேதினர் என்று சொல்வதற்கு எட்டுனையும் 
ஆ.தாசமில்லை. என்னை? சே சோழ பாண்டியர் எக்காலத்இ 
லாவ ஆரியர்களுக்கு அடிமைப்பட்டனர் என்றோ, வட 
இக்.இயாவிலிருக்து ஆரியர்களால் ஆச்தப்பட்டுச் தெற்கே 
போர் பழங்குடியினசே பின்னர் சேசசோழபாண்டி ய அவிங்க 
ஆத்திசர்கனாக. மாறினார்கள் என்றோ எச். வடமொழிச் 
சான்றோ, சென்மொழிவசலாரோ குறிக்கக் காணவில்லை. 
இசாலிடக் கண்ணாடிகொண்டு பார்த்தால் இசொவிடர்களுக்கும் 
ஆரியர்களுக்கு. மிடையே என்னும் அமைதியும் கட்பும் 
பொருக்கி தொடர்பே இருக்து வந்ததென்னம், வசலாற்றுக் 
காலத்திற்குமுன். இசாவிடர்கள் வட இக்தியாவிலிருக் கா 
அசத்தப்பட்டு கோண்டுவனம், தண்டகாரண்யம் முதலிய 
Bards sr Bluse Gab குடியேதினார்களென்றால், 
அவ்வானு அவர்களைச் அசத்தியவர்கள். ஆரியர்சளல்லர், 
அவர்களுக்கு முன்வந்த வேறு பழங்குடியினரே என்றும் 
தெரியவரும்.
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ஆரியர்களுக்கு (pats சித்திய்களே இராவிடர்க 
ளைக் கெம்கே அ.ரத்கெயவர்களாதல் வேண்டும். இவர் 
களை வட இந்தியாவிலுள்ள கோலர்கள், சக்தாளர்கள்,£ 
வில்லர்கள்,* தோமர்கள்* ஆயெவர்களோடு ன்றுபடுத்இ 
விடக் கூடாது. ஒருகால் ஆரியர்வருகைக்குமுன் மேற். 
குதிப்பிட்ட வ்சூப்பினர்கள் இொவிடர்களைக் கண்டு காடுக 
ஸிம் சென்று குடியேறி யிருக்கக்கூடும். 

ஒருவேளை இப்பழங்குடிகள் வடமேற்குவஹி வசாமல், 
தான் குடிகள்* மாதிரி வடழெக்கிலிருக். அ வக் வங்கத் 
இன் ௪அப்பு கிலக்காடுகளைம் சாண்டி. இங்கே குடியேறி 
யிருக்கக்கூடும். எங்கனமாயினும் இக்காட்டுக் குடிகள ஆ 
படையெடுப்பினால் இசாவிடர் தெற்கு கோக்க சென்திருப் 
பர் என்பது பொருக்கான. மற்றும் வட இந்தியத் தாய் 
மொஜழிகளிலுள்ள ஆரியச் சார்பற்ற பகுதிக்கும் கோலேரிய - 
மொழிகளுக்கும் ஒப்புமை பெரிஅங் காணப்படவில்லை. வட 
இந்திய ஆரியர் சூத்இரராக்கச் தம்முடன் சேர்த்க் 
கொண்ட மக்கள்வசுப்பினர் பெருவாரியினசர்சவும், போர்த் 

,இறனணும்,காகரிகமும் உடையவசாகவும் இருக்திருககல் வேண் 
டும். ஸெர்ஸீஸ்” என்ற பாரசிகப் பேசசசன் படையில் இந் 
,தியாவிலிருந் அ. கோரைமயிரினசான எ.,க்தியோப்பிய விரர் 
(ஃ தாவ கருகி௰மக்கள்) வக்திருக்கனர் என ஹெசடோட் 
டஸ் என்ற இரேக்க வரலா,த்தறிஞர் கூறுஅமுர். Qe or 
யோப்பியர் மேத்கூதிய சத்திய இனத் அ மக்களாக இருக்கச் 

கூடும். ~ 
இவ்விளக்க,த்திலும் ஒரு தடங்கல் இல்லாமலில்லை. 

இன்றைய இசாவிடமக்கள் வட இக்திய ஆரியர் வயப்பட்ட 
சூத்திசரைவிடத்' சன்னாண்மையும், சாட்டுப்பத்றும், அ.தி 
வாத்தலும் மிக்கவர்கள். அகவே, இவர்கள் ம்மிஹும் 
1, Santhals, 2. Bhilse 3. Doms, 4. Bhutan tribes. 5, Xerxes, 
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குறைக்கவசான மக்களால் தம்முகலிடத்தினின்௮ அச,க்கப் 
பட்டிருக்கக்கூடுமோ என்ன ஐயமேத்படக்கூடும்.. gens 
இசாவிடருடன் போரிடும்போத இக்கச் @GBu மக்கள் 
இன்மைய நிலையிலில்லை. அவர்கள் இசாவிடசை யொத்த 
காகரிசமுடையவசல்லசாயினும் அவர்சளைலிட வெறிமிக்க 
மூமட்டு மனிதராகவே இருக்கனர். காலப்பேரக்காலும், 
“ஆரியசால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டும் அவர்கள் இன்று கழ் 
பண்பு இழக்துவிட்டனர். எனவே, மு.தலில் இசாவிடர்கள். 
சித்திய முட்டு மக்களுக்கு; தோற்றார் என்பஇலும், 

" அத்தச் சிகஇய மக்கள் தம் மூசட்டுத் தனம் இழக்கபின் ஆரிய 
GIGS தோதறூர் என்பதிலும், அல்கனம் Carbo அடி 
மைப்பட்ட ஸ9.த்திசரைவிடத் கன்னாண்மையுடன் தெற்கில் 
ஆட்டு செலுத்திய இராவிடர் காகரிகமிக்கவர்களாக விளம் 
இனர் என்பதிலும், பின்னர் ஆரியர்கள் போர்செய்து வெத்தி 
புழுமல் வக்கேறிகளாகக் தெற்கே போக்தபோனு, அவர் 
களுடன் கலந்துறவாடி. மேன்மையுத்து ரிய அசசகளை 
யொத்த இராவிட அரசுகளைக் தெற்கே நிலைகாட்டினர். 
என்பதிலும் ஈம்பக்கூடாத செய்தி ஒன்அமில்லை, 

கர்ஸன் என்பவர் * தமிழர் ஆரியாவர்த்,தம் அல்லது 
வட இச்தியாவில் என்னும் இருக்இலர்$ மலாய் மக்கவின.ம் 
ஜைச் சேர்க தவராய், கடல்வியாக வல்காளவிரிகுடாவைள் 
கடக்து கேசாகவோ இலங்கை மூலமாகவோ வந்தனர் ?? என்: 
ரர்” ,இன முற்றிலும் பொருத்தமத்தது. ஏனெனில், தமிழ் எவ்வளவு ,சொவிடத்தைச் சேர்க்ததோ அவ்வளவு 
கோண்டு, கு முதலியவையும் இராவிடமேயாம் ; ஓ.ராவோ ணும் இசாஜமகாலம், இன்னும் தெளிவாகச் திசொலிடமேயாம், 
பிசாகுவி வடமேத்கில் திராவிட மொழியுடன் இணைப்புடை 
யதாயிருக்றெ௮. பெஹிஸ் தன் பட்டயங்களையோ, சதயெ 
  1, Journal of the Royal Asiatic Society Vol. XVI. 

11 ம்
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உறவுகளையோப்றிச் சொல்லவேண்டிய இலலை. மேலும், 
டாலிமியின் காலத்தில் - இந்தியாவிலுள்ள மக்கள் அனைவ 
ரும் அமைதியாக வாழ்க்துவரும் நிலையிலிருக்௪ காலத்தில் - 
,சசொவிடர்' தென்டழ்க்கரை மட்டுமின்.றி.க் சங்கையா அவரை 
ஆட்சி செனும்இயிருக்பனர் என்பனும் சூறி.ச்கத்பாத்றும். 

இலங்கையிலிருக்ன. அவ்வப்போனு தென் இக்வொ 
விற்கு மக்கள் வக் குடியேதியுள்ளனர். என்பது மனுக்கள் 
கூடாததே. இன்னு இருவாங்கூரிலுள்ள இயர், ஈழவர் முத 
லியவர் இவ்வகையினர் ஆவர். இயர் என்பது உண்மையில் 
,தீவர் என்பகன் மரூ௨வே. ஈழவர் என்ப,சன் பொருள் 
சமம் அல்லன இலல்கையிலிருக்.து வந்தோர் எண்பது. ஈழக் 
என்ப இலங்கையின் தமிழ்ப் பெயர். இன ஸிம்ஹலம் 
என்ற வட சொல்லிலிருக்கதோ, ஸிஹலம் என்ற பாலிச் 
சொல்லிலிருக்கோ வகச்.இருக்கவேண்டும். உண்மையில் இக் 

குடியேற்.ஐங்கூட இலங்கைக்குள் தமிழர் குடியேறிய கன் 
எ.திரொலியேயாகும்.  சோழியர், பாண்டியர். முதலிய 
தமிழர் அடிக்கடி. காட்டின்மீ.தர படையெடுக்ததையும், ஒரு 
கடவை அசசரட்சியையே கைப்பத்தியதையும் மஹாவமிசம் 
என்ற சிங்கள வரலாற்று தால் கூறுத௮. இத்சகைய 
படையெடுப்பின் பயனாக, இன், அமிழர் வட மாகாணம் முழுமையும் வாழ்க்துவருன்றனர்.. ஆனால், இங்களர் வே௮, தமிழர் வேண என்பதில் ஐயமில்லை. இல்களசே கரம் 
மகதைகாட்டினின்று ஞூடியேதியதரக ஒப்புக்கொள்இன் றனர். 
எனவே, தமிழர் யாவருமே இலங்கையிலிருக் வந்திருக்கக் 
கூடும் என்பதை எவரும் ஓப்புக்கொள்வ த.த்கில்லை.



௧௧. *ஸூத்திரர்? என்னுஞ் சொல்லின் 
பண்டைய வழக்கும், பிற்கால வழக்கும் 

இன்னு “ஸூத்இசர்* என்ற பட்டம் இந்தியாவிலுள்ள 
பெரும்பான்மையான மக்களையும் சூஜிக்க வழங்கு 
கெளரியர் இசாவிடர் என்ற வேற்றுமை இதன் வழக்கில் 
இன்னு இல்லை. மு.தன்மு.கலில் இ Wis gi Sor சசையி 
ள்ள ஒரு பழங் குடிமக்களின் பெயர் என்னு கருதப்பட் 
டன. லாஸ்ஸணென்” என்பார் ஸிந்து ஆத்றின் கென் பகு.இ 
யில் உள்ள ஸுபத்ரோஸ்? ஏன்ற wars Quast இப்பெயருடன் 
கொடர்புடையஅ என்௮ம், சிறப்பாக வட அ௮சகோஸியாவி 
அள்ள* ஸ-ஒத்ராய்? என்ற மக்களின் பெயசே இதன் முதம் 
சொல் என்னும் கூறுகனுர். அபி.ரர்”, நிஷாதர் மு. தலியவ 
சைப்போலவே இவர்களும் க௮த்த நீண்ட மயிருடைய 

பண்டைக் சூடியினர் என்றும், ஆரிய சல்லாசவசானபோதி 
னும் ஆரியசால் வெண்தடக்கப்பட்டு ஆரிய மயமாக்கப்பட்ட 
வர்கள் என்னும் அவர் கூறுஇருர். பிற பழங்குடிகள் பல 

ரூம் ஆரியசால் பின்னர் வென் தடிமைப்படுத்தப்பட்டபோ gsy 
அவர்களெல்லாரும் இவர்கள பெயராஇய. ₹6 ஸ.த்இரர்?? 
என்ற பெயசாலேயே அழைக்கப்பட்டனர். இழ்ப்படுத்தப் 
படாது ௪.இர்.த்.க பழல் குடிகள் தஸ்யூ என்றோ, மிலேச்சர் 
என்றோ அழைக்கப்பட்டனர். 

ஆசாய்ச்சியாளர் பலர் ஸ5.தஇசர் என்னப்பட்ட அனை 
வரும் இங்கனம் அடி.மைப்படுத் தப்பட்ட ஆரியரல்லா தாரே 
என்இன்றனர். இன Yasar பொருத்தமுடையதன்னு. 

1. அண்மையில் இச்சொல்லின் ஆட்சி தமிழ்மக்களால்: ஆங்காங்கு 
எ திர்க்கப்பட்டு வருகிறது, 2. Lassen. 3. Sudros. 4. Northern 

Arachosia, 5, Sudroi. 6. Abhiras. 
e
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ஆரியர் முதலிலிருந்தே தம்மிடையே. அடிமைகளையும் 
பணியாளர்களையும் உடையவசா யிருக்இிருக்கவேண்டும்.. 
ஸ்லவோனிய ௮.டி.மைகள் ஸ்லவோனியசேயாசவும், மாஓய- 
அடிமைகள் மாகியசேயாகவும் இருப்ப,அபோல. ஆரிய அடி. 
மைகளும் மு.கலில் ஆரியசேயாய் இருக்இருத்.கல் வேண்டும். 
அங்கனமின்மேல் பாகதங்களிலும் இன்றைய வட இந்திய: 
மொழிகளிலும் இவ்வாறு பெருவாரியான வட சொற்கள் 
இருக்க இடமில்லை. 

,இிசாவிடர் இக்.அக்களானஅ௮.போரில் கோல்வியடைந் ௪ 
காலன்; அமைஇயோடு கூடிய ஆரியக் குடியேத்தத்தா 
அம், காகரிகக் கலப்பினாலுமே. தென் 'இக்தியாவின்மேல். 
ஆரியர் படையெடுத்த. தாகவோ, இசாவிடரைக் இழ்ப்படுத்திய 
காகவோ மரபுசை இல்லை; அ௮ங்கனம் ஏகாவஅ கடந்திருக்தால். 
௮௮ மக்கள் மணத்தில் உறுத்திக்கொண்டே இருந்திருக்கு 
மாதலால், மரபுரைகள் இல்லாமலிருக்க வகையுமிசா௮.. 
இதற்கு கோமாமுக, ஈமக்குக் இடைத்அுள்ள மாபுடைகள் 
அனைத்தும், ஆரியரைச் சூ.றிக்க இக்காட்டில் எழுக்கு பார்ப் 
யார் (அதாவது சமய மேற்பார்வையாளர்), ஐயர். (தலைவர்), 
என்ற பெயர்களும் அவர்கள அ வெற்தி உடல்வலியால் . ஏத் 
பட்டன்று, அறிவாலும், ஆட்டிக் இறனாலுமே எற்பட்ட 
என்பதைக் காட்டும். ் 

போர்விசர்கள் இசாவிட காட்டிற்குள் வக்ததாக தே 
ணும் மரபுரை உண்டானால் ௮௮. (சூரிய Gr.s hopes 
வர்களான) சந்திசகுலக்தைச் சார்ச் மாபாச.த. Poisora@usr 
பாண்டவர் தொடர்பு, பெயசளவிலேனும், மதுரை re 

னாகிய பாண்டியனுக்குண்டானஅ தான். இதனாலேயே பாண் 
டிய சர் வடநாட்டுப் போர் வீர (க்ஷத்திரிய) மரபைச். ' 
சேர்ந்தவர் என்று கூறிவிட முடியா.அ. ஏனெனில், Dassen gs 
யில் இரண்டாம் பாண்டியன் மகளை மணந்தவன் பாண்டியருள்
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முடிபெறாச இளையவனான அருச்சுனனேயாயினும், 9) 5 5008 
'யோன்கூட மணமானவுடன். மதுரையில் தங்காது தன் 
காட்டிற்கே சென்று விட்டமை காண்க! பண்டைத் இரா 
விட அசசர்களுக்குச் சமயத் தலைவராகவும், அமைச்சர்களாக 
வும் அமர்க்சத பார்ப்பனர் தாம் அதுகாறும் இராவிட அசர் 
களுக்கு வழங்யெ ஆரிய அசுரிமைப்பட்டங்கள், சன்னங் 

ளை முதலியவற்றையும், குலமுறையையும் அவர்களுக்கு 
காளடைவில் ஈல்இனர்' என்னும்; இசாவிட௮சசரும் மக்களும் 
வற்றை காளடைவில் உவக்அு ஏற்றுக் கொண்டனர் என் 
றம் எளிதில் ஊகிக்கலாம். பிற்காலங்களில், கோண்டு 
வனத்திலும் இதே நிலை எய்தியமை காண்க ! கோண்டர் 
களின் தலைவர்கள் சாஜா என்௨ பட்டம் பெற்ற அடன் நாள 

டைவில் பூணால் பெற்றுப் போர் வீரர் (க்ூஷத்இரிய) மாபித் 
சேர்க்கப்பட்டனர். தென்னாட்டிலும் முற்காலப் பாளையக் 
காசர் இந்நிலை யெய்தப் பெற்றனர்; இக்கால இசாமகாதபுசம் 
புறக்கோட்டை ௮சசர் போன்ற இசாவிட. அரசர்கள். ஆரி 
யர் கூட்டுறவால் ,ரியராக்கப்பட்டு, “படி.ப்படியாக அரசர் 
குல,த்துள் சேர்க்கப்பட்டு அக்குலத்தார்க்குரிய தேவர் 
வர்மா மூ.தலிய பட்டங்களையும் பெந்திருக்க வேண்டும். 
பிற போர் விச (க்ஷத்திரிய) மரபினரும் காளடைவில் 
இதனை எற்றுக் கொண்டிருப்பர். 

மனு பாலாரும், பாரத ஆ௫ிரியரும், புஇசாண ,ஐூரியர் 

களும் இசாவிடக் குழுவைச்சேர்க்,த மக்கள் எல்லோசையுமே 
போர்விரர் மரபில் சேர்,த்.து ௯ஜ.தஇரியசென வகைப்படுத்இக் 
கூறுகின்றனர். னால், இ.ராவிடரிடையே வக் குடியேறி 

வர்களிடையே வடநாட்டு வகுப்புப் பிரிவினையையொட்டிச் 

  

3, இதே கருத்தைப் €பராசிரியர். மாக்ஸ்மூலர் பிரிட்டிஷ் அஸோ 
அரியேஷனின் 1847-ஆம் ஆண்டறிக்கை: யில் வெளியிட்டுள்ளார்.
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சாஇப் பிரிவினை கபித்த பார்ப்பனர்மட்டும் நாடாளும் ௮௪௪ 
குடும்பத்தினர்களொழிக்த மற்றையோர் அனைவசையும் ரூ.க் 
இசர் என்ற பெயருக்கு மேற்பட்ட எப்பெயசாலும் அறைக் 
ததாக தெரியவில்லை. இத வியப்பாகவே இருக்க௦. 
ஏனெனில் அவர்கள் எஸி.காக வேளாளசையும், வணிகசையும் 
“வைசியர் ? என்று அழைக், மற்றைக் இழ்த்கச வகுப் 
பினளை ஸ-5த்இரர் என அழை,க்இருக்க முடியும். அங்கனம் 
அவர்கள் செய்யவில்லை. அஃகேனின், ஆரிய இனத்தைக் 
சேர்ந்தோசையன்.9ி ஏனையோசை ௯்ஷத்இரியசென்றோ, 
வைசியசென்றோ அழைப்பது அவர்கள் மாபுக்கு. மாமூன 
தொன்றாகையால், ஆ௫ிரியசல்லாக இராவிட மக்களை, 
(அவர்கள் எவ்வளவு உயர்தர மக்களேயாயினும்)--ஸ-9 தரர் 
கள் என்தே அழைத்துவக்அள்ளனசா கவின் என்க. 

மேத்கூதிய  நிலைமையினால்தான். வட -இக்தியாவில் 
ஸுத்இரர் என்த மொழிக்கறுக்த பொருளைவிடகச் தென் 
இந்தியாவில் ௮,௪.ற்கேண:. உயர்வான பொருள் ஏழ்பட்ட அ. 
வட இக்தியாவில் சூ,க்இிசர் என்போர் அடிமைகள் ; ௪ட் 
டத்தின் பாஅகாப்புக்குப் புஇஐம்பானவர்கள். அவர்களுக்கு. 
நிலமோ, அரசியல் உரிமையோ இடையா. எனவே, 
அடிமைகளும் தாஜ்க்த வகுப்பினருமே அங்கு ஸ9த்இசர் 
என்னப்பட்டனர். தென் இந்தியாவிலோ எனின், உயர் 
வகுப்பினரும் கடு வகுப்பினருமே ஸுத்இசர் என் 
றழமைக்கப்பட்டனர். வட காட்டு ஸுக்இரருக்குச் சரி 
யான சென் காட்டு மக்களோ ஸுத்இரர் என்.றழைக்கப் 
படாமல், பள்ளர், பழறையர் முகலிய பெயர்களாலேயே 
அஜைக்கப்பட்டனர். *ஸ-9.தீ.இசர்?? என்ற பெயர்கொண்டு 
அமைக்கப் பட்டகாலேயே தென்னாட்டிலுள்ள Appret 
களும், வீரர்களும், வேளாளரும் ஆரியசால் அடி.மைப்படுத் 
தப்பட்டவர்கள் என்றாஇவிடமாட்டார்கள். உண்மையில்
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பார்ப்பனர் மு.கலில் அவர்களை ஸ-௦கஇசர் என்றழைத்த 
போது. அப்பெயர் மதிப்பிற்குரியதோர். பட்டப்பெயர் 
என்றே அவர்சனிடம் கூறி அவர்களை ஏமாத்றியிருக்கள் 
கூடும். இவ் ஏமாற்றும் வெ்தியடைக்கதென்றே கூறலாம். 
வட. இந்தியாவில் ஸ-5,த்இரர் எல்லா வகுப்பிலும் தாழ்ந்த 
வகுப்பினர்; சென் இந்தியாவிலோ, ஸுத்திரர் பார்ப்பன 
ருக் கடுத்தபடியான உயர்க்க வகுப்பினர் ஆவர். உண்மை 
யில் க்ஷத்இரியர், வைசியர் என்பவற்றை யொப்ப, ஸுத்தஇசர் 
என்பதும் இராவிடரூள் எவ் வகுப்பினோர்க்கும் பொரு,்,௪ 
ம.ற்.ஐ. பெயசேயாம் oraz. இசாவிடமை ஆரியப் பாகுபாட் 
டென் கொடர்புபடுச் தாமல் இசாவிடர்சம் மாபித்கேற்ப 
வேளாளர், நாயக்கர் என். அவசவர் பழங் கூடிப்பெயசா 
லேயே அழை,க்கலே சால்புடைக்தாகும்.



௧௨. ஆரியருக்கு முற்பட்ட திராவிட நாகரிகம் 

பண்டைக் இராவிடரை எவ்வகையாலும் காட்டு மக்க 
ளாகவோ, இழ்ப்பட்டவர்களாகவோ FEHB SLAW. 

காட்டுப் பழங்குடிமக்கள் தம் நாகரிக நிலை யாதாயினும், 

Ar மக்களைப் ப.ற்றியவசை அவர்கள் ஆரியப் பார்ப் 

பனர் வருமுன்னசேயே நாகரிகத்தின் மு.த.ற்படியிலிருக்கனர் 
என்பது தெளிவு. 

இன்மழைய தமிழ்மொழியிலிருர் து. வடசொற்களை 
அறவே அகற்றிப் பார்த்தால் மிகுந்துள்ள பண்டைத் 
இிசாவிடச் சொற்கள் ஆரியச் சார்பற்ற ,இரொவிட காகரிகத் 
இதற்கு ஒரு சான்று ஆகும். அவ்வாறு வட சொற்களை 
யகத்றிப் பண்டைத் தமிழ்மொழிக் சொழ்சளைமட்டும் 
ஆராய்ந்து. கண்ட தமிழ்மக்களின் உள்ளநிலை, பழக்க 

வழக்கங்கள், சமய உண்மைகள் முதலியவற்றைக் ழே 
தருகிறோம். 

,இசாவிடர்களிடை அரசர் வன்மை மிக்க அரண் 

களில் வாழ்க் நாட்டில் கோட்டங்களை ஆண்டு வச் 
தனர். விழாக் காலங்களில் அவர்களிடையே பாணர்கள் 
பாட்டுகள் பாடி மகிழ்ந்தார்கள். மக்கள் எட்டில் 
எழுத்தாணியால் எழுத்து எழுதினர். அவ்வாறு எழுதப் 
பட்ட ஓலைகள் பல சேர்ந்த கட்டுக்குச் சுவடி என்று பெயர். 
வர்கள் கடவுளைக் கோ என்று உரிமைப் பெயரிட்டழைச் 
னர். வழிபடும் இடங்களும் (கோ-- இல்) கோவில்கள் 
ஆயின. அவர்களுக்குச் சட்டங்களும் முறைகளும் இருக் 
ன... ஆயினும் வழக்குரைஞரோ, வழக்கறிஞசோ இல்லை. 
அவர்கள் மணவாழ்க்கை முறையைப் பின்பந்தினார்கள்.. 
ஈயம், வெள்ளீயம், அரத்தநாகம் ஒழிந்த ஏனைய ஒண்
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பொருள்களின் பயனை அவர்கள் அறிவார்கள். பழங்கால 

மக்களுக்குத் தெரிக்த கோள்களில் சனி, புதன் நீங்கலாக 

ஏனைய கோள்கள் அவர்களுக்குத் தெரிக்திருக் கன. மருந்து, 

சிற்றூர், படகு, குடைமரம், கப்பல் ஆ௫யெவை தெரிச் 

இருக் கன. இலங்கையைக் தவிர்க, கடல் கடந்து அவர்கள் 

Capo சென்றதில்லை. இலங்கைகூட அக்காலம் 
கால்கடையாய்க் கடந்து செல்லும்படி இடந்திருக்கலாம் 

போலும் ! தலைகிலம்], இவு” என்ற சொற்கள் அவர்கரிடை 

இல்லை. உழவும், போரும் அவர்கள் காள்முறை வாழ்வு. 

வில், அம்பு, ஈட்டி, வாள் இவை போர்க் கருவிகள். வாழ்க் 

கைக்கு. வேண்டிய நூற்றல், கேய்தல், சாயமிடல் முதலிய 

கொழில்கள் யாவும் அவர்கஸிடை மேம்பட்டிருக்தன. 

மட்பாண்டம் வனைதலில் அவர்கள் தலைசிறக்அ விளங்னெர். 

பண்டைத் இசாவிட மக்களிடை நாகரிகம் இறக்துர 

பசவியிருக்த,க.ற்கு இதைவிட வே.ம சான்௮ம் வேண்டுமோ? 

  

1. Continent. 2. Island.
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Arr நாகரிகம் தொடக்கம் பாண்டிகாட்டுத் தமிழ் 
மக்கனிடையேதகான் என்றும், பண்டைக் தமிழர்கள் age 
தமைத்த முதற்பட்டினம் தாமிசபர்ணி எனப்படும் பொருகை 
யாத்தின் கரையிலிருந்த கோல்கையே யென்னும் இசாவிடப் 
பழங் ககைகள் எல்லாம் ஒருபடி.க்.சாகக் கூ௮ுன்சன. இக் 
காகரிகம் தொடக்கத்தில் தத்சார்புடைய காகவே இருக்கிருத் 
கல் வேண்டும் ; எனினும், ௮தன் விளைக்க வளர்ச்சி வட 
காட்டிலிருந்து வக் ஆங்காங்குச் ௮ கூடியினசாகம் தன் 
இய ஆரியர்களின் அணைசொண்டு ஏற்பட்டிருத்தல் கூடும். 
இவ்வாறு வடக்கிருக் தெற்கே போக்கு குடியேறியவர் 
களூட் பெரும்பாலோர் பார்ப்பனர்கள். அவர்கள் காவேரியும், 
பொருகையும் பாயும் நிலப்பகுஇகளின் செழுமையையும் 
கொழுமையையும் கேள்வியுற்.௮ு காடி. வக்இருக்கலாம். இன் 
தேல், பழங்கதைகளின்படி, இசாமணின் வீசச்செயல்களின் 
பெருமையைக் கேட்டும். இராமேச்சுசக்தில் இசாமனே 
ஆசை செய்க சிவலிங்கத்தின் மமையைக் கேட்டும் வங்தவர் 
களாதல் வேண்டும். முதற்கண் வக் சூடியேதிய பார்ப்ப 
னர்களுக்குக் சலைவர் அகஸ்தியர். வேதப் பாசுரங்கள் பல 

வற்றை இயற்றியவர் என்னும், வேள்விகள் பல இய்.திய 
ரய மாமுனிவர் என்றும், தெற்கே எட்டிய கொலை செல்பவர் 
என்னும் வடஇக்தியாவில் இவர் பெயர் பெற்றவர்: தென்னிக் 
'இியாவிலோ கலைகளும், இலக்யெழும் இராவிட மக்களுக்கு 
வகுத்,களித்கு தமிழ்முனி என்று இவர் கொண்டாடப் 
பெற்றவர். (அகஸ்.இயர் என்னு ஒருவர் இருக் காசென்ப ௮: 
உண்மையானால்) அவர் ஆரிய வக்தேதிகளின் தலைவர் எண்று 
கூறுவதைவிட, அஃ்ஞுடியேற்றக் கட்டுக் கதைக்குத் தலைவ 
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சவசே எனக் கூறலாம். sour Aplus SA papell eras 
வழங்கப் பெ௮வதுடன் முதற் பாண்டியனான குலசேகரன் 
அவையில் தலைமை வூத்இருக் சாசென்றும், அவனைச் இர் 
இருத்தி அறிவறுச்.தும் வகையில் மூல் கால்கள் பல இயத் 
ினாசென்றும், அவ்ள். தமிற்மொழஜி இலக்கணம் தலை 
Apis என்றும் கூறப்படுகன் றன.  சமிழ்காட்டுக் தென் 
புறவானில் ஈடசொளி வி மினிரும் விண்மீன்உ* அகஸ்இ 
யசே என்னு புசாணங்கள் கூறும். கன்னியாகுமரிக் கூல் 
கஸ் இஸ்வர் கோவில் ஓன்றும் உள்ள. பொருகை ஆறு 

தோன்றும் அகஸ்திய மலை என்னும் மலையில் Dor gn 
அவர் உருமதைந்து வாஜ்ந்துவறுவ,காக இந்அக்கள் கம்பு 
இன்றனர். 

அகஸ்தியர் காலமோ, இசாவிடரிடையே பார்ப்பனர் காக 
Ast புஞூர்2 காலமோ இப்பொழு அதான் என்று வசையதை, 
யிட்டுக் கூற முடியா, இரேக்கர் காலத்தே நாடு முழுமை 
யம் பார்ப்பன நாகரிக வயப்பட்டி ருக். சமையையும், பேரூர்ப் 
பெயர்களிய் பல வடமொழிப் பெயர்கள் கொண்டு வழங்க 
மையையும், பாண்டிய ௮7௪ பரம்பரையினர் ௮௪௬ செலுக்இ 
வக் தமை ஐரோப்பாவிலும் தெரிந்திருக்கமையையும் கோக்க, 
அக்காலம் இசேக்கர் காலத்திலும் மிச மு.ற்பட்டதென்று. 

மட்டும் ணணியலாகும். எனினும், அக்காலம் இசாமாயண 
SIO FAKE பித்பட்டதேயாகவேண்டும். ஆகவே, ௮&௮ 
இசாமாயணு,த்இத்காம், இரேக்கர் வசவிற்கும் இடைப்பட்ட 
காலமென்னலாம்.  மாபாசத.த்தில் கூறப்படும் இராவிட 
அசசர்கள் பற்றிய குறிப்பு இடைச்செருகலன்று எனக் 
கொள்ளப்படின், அ௮கஸ் இயர் காலம் இசாமாயண மாபாசது 
காலங்களுக்கு இடைப்பட்டதென்பஅ ஏற்படும். Bou ph Waar 
ஐயப்பாடான காலநிலையாலும், மனுவின் காலத்தின் 
  1, Canopus.
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பமைமை மனுக்கப்படுவகாலும் (பாரதத்திலும், மனுவிலும் 

Fat குறிப்பிடப்படுவகாக,க் தெரித) காலவரை 
யழமைக்கு இவத்றுள் ஒன்றும் உகவாமற் பேன்ற. 

இலங்கைக்கு மகத ஆரியர் விஜயன் தலைமையிய் சென்ற 

இதன் காலக்தை ஒருவாறு வசையஅக்க உசவுவதபோலக் 

தோஜ்றக்கூடும். ஏனெனில், கமிழ் காட்டை அதக்குள் 

ஆரியர் நன்கறிக்நிருப்பர் அஆ.தலின் என்க. மகாவமிசம் 
இதனைக் இ. மு. 550 என்று குறிக்கிறது. இதற்கு முக் 

B30 தமிழ்காட்டையும் கண்டகாசணிய த்தையும் ஆரியர்” 
நன்கு. அறிந்திருப்பர் என்று கூறலாம். மகாவமிசம் 

எழுதப்பட்ட காலம் இ. பி. 459 முதல் 471 வசை அகும். 

மகக நாட்டினர் இலங்கையிற் ஞூடியேறிய காலம் உறுதியாக 

வரையறுக்கக் கூடாகதா யிருப்பினும், கிறிஸ் பிறக்கு 

  

முன்னசேயே குடியேற்றம் கடைபெற்றிருக்க வேண்டு 

மென்னு உறுதியாகக் கொள்ளலாம். இதற்கு மொழியியல்பு 

ஒன்மே போதிய சான்௮ பகரும். தாமிரபர்ணி என்ப 

சில்களம்; காம்பபண்ணி என்பது பரலி; மகக ஆரியர் மு,கன் 

மூகலில் இலல்கையித் குடியேறிய இடத்தைக் தாமிரபர்ணி 
என்றே அழைக்கனர்; பின்னர் அத்திவு முழுதையுமே 
காமிரபர்ணி என்றழைக்கனர். இரேக்கர்கள் இதனைக் 

தாப்[பேனே என்௮ அலெக்ஸாந்தர் காலத்திலேயே, குறிக் 

ள்ளனர். கமிழ்காட்டில் இருகெல்வேலியிலோடும் ஆத் 
றின் பெயரை இஃது ஓத்திருப்பது வியக்கத்தக்கதே. இவ் 

வாத்தில் வானவர் குளித் ககாகப் பாசதத்தில் கூறப்படுவ 

கால் இப்பெயர் இவ்வாற்றின் பெயசாக வழக்கயிருக்கல் 

கெளிவு: எனவே, இக்குடியே்ற,க்.தார் இலங்கையை யடையு 

மூன் இவ்வாற்றின் கரையிலுள்ள தூஜறையாகிய கொற்கை 

யிற் இலகாலந் தங்கப் பழூயவர்களாகல் வேண்டும் என்னு 

உய்தீதுணரலாம். இதற்கேற்ப மகாவமிசத்திற் குடியேற்
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DS தலைவனாயெ விஜயன் பாண்டியன்மகளை மணம் புணர்ந்த 
காகக் கூறப்பட்டுள்ள. இம் மணவினைபற்.றி ஐயம் எழி 
னும் (ஏனெனில் இங்கள அசுசர்தம் அசசியையும் அவனே 
மணந்தான் என ௮.௮ கூறுஇற.தா.தலின்), பாண்டியகாடொன் 
ிருந்தகென்பஅம், அஃது. அரியர் முறையையொட்டி. 
மூ.தற்கண் தமிழ்காட்டில் நி௮வப்பட்ட் 'தமிழசசாதல்வேண் 
டும் என்பதும், இலங்கையில் மகத அரியராட்டு ஏ்படுவ 
தக்கு. முன்னர் இப்பாண்டிய அட்டி கடைபெத்து வந்த 
கென்பதும் எளிதிற் வெளியப்படும். பண்டைய இக்திய 
வரலாறு எழுதியவர்களுள் சிங்களசே உண்மையிற் தலை 
இறந்தவர்கள் என்பஅ ஈண்டுக் குறிப்பிடத்பாத்து. 

“இண்டியன் அன்டிக்குவரி”” என்த வெளியிட்டில் 1872 
அக்டோபர் இங்களில் எழுதிய கட்டுரை யொன்றில், டாக் 
டர் பர்னல் தென்னாட்டில் பார்ப்பன நாகரிகம் ஏற்பட்ட 
காலம் மிகப் பிந்தியதென்க் woot. 2. பி. 7100-ல் 
வாழ்க் ச குமாரிலபட்டர் தெலுங்கு தமிழ் ஆயெ : மொழிக 
ளைப் பேசுவோர் மிலேச்சர் என்னு கூ ,அியதனால் அவர் காலத் 
இித்குள் பார்ப்பன காகரிகம் இங்காடுகளுக்குள் மிருகயாகப் 
பமவியிருக்க முடியாதென்பது அவர் கருத்து." 

*பார்ப்பனாது உழைப்புக்குச் தென்காடு பயன்படும் 
நிலமாய் இருக்க போதிலும் குடியேறிய மக்கள் மிகக் குறை 
வாகவே யிருக்கனர்'...*சில தாந்றுண்டுகள் முன்னதாகவே 
இலக்யெங்களில் பார்ப்பன இடப்பெயர்கள் சல காணப்படு 

  

இன்றன என்பது உண்மையே. ஆயினும், இவை Curr pms 

** தென் இந்தியாவில் கண்ட பார்ப்பன எழுத்துச் சான்றுகளால் ௪, 
மூ, 3-ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பார்ப்பன நாகரிகத்தாக்கு ' ஏற்பட்டதென் 
யது தெளிவாகின்றது :, வரலாற்றுக் காலத்துக்கு மூன்பிருந்தே தென் 
இந்தியா முழ்றிலும் திராவிட அறிவும் காகரிகமுமே நிறைந்திருந்தன * 
என்று ஒருசிலர் கொண்ட கொள்கைக்கு இது மாறுபடுவதாகும், 

சென்னை ஆர்க்கெலாஜிகல் ரிப்போர்ட்.
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துறைகளிலும், கடத் அறைஞமுகங்களிலும் சாணப்பெறுப 
வையே. பெரும்பாலும் இவை பு.க்தர்களால் வழக்கப்பெத், 

றவை போலும் £ என்னும் பர்னெல் கூறுவர். பார்ப்பன் 

நாகரிகம் புகுக்ச காலமும், தமிழ் இலக்கயெ வளர்ச்சி ஏற்பட்ட 

காலமும் வேறு வேழுனவையாம். பிந்தியது ச௪மணரஆர 

முயற்சி ஆகும். ஆனாலும், திராவிட இலக்கயெ.க்தைச் சமணர் 

முழு உருவாக்கினாலும் அதன் கருத் கோற்றத்திலேயே 

பார்ப்பனத் தாக்கு ஏற்பட்டமை தெளிவு. உண்மையில் ௪ம 
ணர்கள்் கூட இராவி. மொழிகளைச் செப்பனிட்டுப் பார்ப்பன 

மொழியாகிய வடமொழிக்குப் போட்டியாக்கும் வளை முகன் 
முதலில் தென்இக்தியாவிலும் சரி, வடஇக்தியாவிலும் சரி, 
வடமொழியையே பயன்படுத்தி வந்தனர். இகுற்கேற்ப 

மூதல்முதல் ஆரியச் சார்புடையவையாய்க் காணப்படும் 

இடப் பெயர்கள் பெரும்பாலும் பார்ப்பனச் சார்போ, புத்தச் 
சார்போ இல்லா, சவையாய்க் காரணப் பெயர்களாகவே இருக் 
இன்றன. இரண்டுமட்டும் இவற்றுள் தெளிவான பார்ப் 

பனச் சார்புடையவை: ஒன்னு குமரி; மத்னொன்று யாத 
வர் தலைககரா௫ய வடமதுரையைப் பின்பத்தி இடப்பட்ட 

பெய.சாகய மதுூமை. 

பினீஷியர்களும், சாலமன் மன்னரின் பணியாளர்களும் 

மலபார்க் கரையோரம் உவரி! வசைச் சென்று நடத்.இவக்த 

கப்பல் வாணிபத்தில் Fig இக் கரையில் வாழ்ந்திருக்க 

ஆரிய வணிகர்களும் பங்கு கொண்டு உடன் சென்றவர்களா 

(தல் வேண்டும். இந்த உவரி என்ப இக்தியாவின் மேற் 
கரையிலுள்ளகே யென்னும், ஆப்பிரிக்காவில் அப்பெயரு 

டைய இடமில்லை என்றும் எர்னெஸ்ட் செனான்” என்பவர் 

கூறியதாக ௪ர் எம். இ. சொண்ட் டஃப்” எழுஅருூர். 

1, Ophir. 2. Prof. Ernest Renan, 3. Sir. M. E. Grant Duff in 
his Life of Ernest Renan, Professor of Semitic Languages of the Col- 
lege of France. }
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இத்தகைய கப்பல் வாணிப மூதையினாலேயே, செங்கடல் 
வணிகரிடமிருக்து ,இிராவிடர்கள் எழுத்து முறை கற்க, அவர் Goh Dey. பின்னர் ஆரியர் கற்றனர் என்து! டாக்டர் பர 
னெலும், வடஇக்தியாவிலுள்ள லாட்" என்னும் மொழியின் 
எழுகீனுக்கள் இசாவிட எழுத்துக்களை யொட்டி. எழுந்த 
வையே என்னு எட்வர்ட் தாமஸ் என்பவரும் கூறுகிறுர்கள். இவை ஆசாய்ச்சிக்குரியன. மன்னன் சாலமன் காலத்தில் ஆரியர்கள் தொலை நாடுகளுடன் கப்பல் வாணிபம் செய்த a6 5 515 வேதங்கள் கூறுஇன்றன ; ஆனால் எ.த்தூறைமுகவ் 
களிலிருக்னு கப்பலேறிக் சென்றனர் என்பது ஆசாய்ச்டுக் குரியதாம். 

முற்றிற்று 

  1, Lat, 2. Mr. Edward Thomas.



பிற் சேர்க்கை 

Dom குறிக்கப்பேற்றுள்ள கிரேக்க, உரோம 
நில இயல் நாலாசிரியர்களின் காலம் 

  

கி.மு. 

ஹெரொடோட்டஸ் os a 420 
செஸியாஸ் vee one 400 

ஓனெஸி௫ரீட்டஸ் ee ஷு 825 
மெகாஸ்செனீஸ் eee தி 800 

கி. பி. 

ஸ்ட்சாபோ க wee 20 

பொம்போனியஸ் மேலா wee ae 50 

19 2en eof eee 77 

பெரிப்ளூஸ் மாரி எமித்சை ய 80 
Lwofagucy Quf@s Qe ... 86 

டாலிமி ose as 130 

அர்நியான் oes aoe 150 

இளெமென்ஸ் அலெச்ஸாண்டிரினஸ் ன 200 
யூஷீபியஸ் வ வ 820 
ஃபெஸ்டஸ் அவீனஸ் wes aH 330 
மார்ஹியன் ன் os 420 

காஸ்மாஸ், இண்டிகோபுளூஸ்டெல் vas 535 
ஸ்டீஃபென் ஆஃப் பைஸான்ஷியம் <9 - 560 

இசாவென்னுட்டிஸ் அனானிமி 'காஸ்மோகசேயியா?ேம் நூற்றாண்டு 

ஜ்யாஜிர்யஸ் ஸின்ஸெல்லஸ் ட wee 800 

பியூட்டிஞ்சர் டேபில்ஸ் (பிளேணி காலத்திற்கும் மு.ற்பட்டன)



கிரீயாஸன் மொதியாராய்ச்சிக் 
குறிப்புக்கள் 

௧. திராவிடப் பெருங்குழு 

இந்தியப் பெருகாட்டிலுள்ள மக்கட் டொகுதியை 
ஆசாய்ச்சிமுறையில் வகுத்த; இனம் பிரித்துப் பொத 
வியல்பு: இிறப்பியல்புளே வரையதஹை செய்ய முயன்ற 
ஆராய்ச்சி யறிஞர்கள் ௮&து எழுவகைத்தாய குமூஉக்களைக் 
கொண்ட ஓரு தொகுதியாகும் என்று முடி.வுகட்டினர். 
ஹவை வருமாறு :-- 

(1) அருக்க-ஐசானியர் (9) இக்திய-அரியர் (9) சத் 
Bugs இராவிடர் (4) ஆரியத் திராவிடர் அல்லது இந்அஸ். 
தானி (5) மங்கோலியத் இராவிடர் அல்லது வங்காளி 
(6) மங்கோலாய்ட் (7) இசாவிடர்.! 

இவ்வேழனுள் இறுஇியவசாயுள்ள 'திராவிடர் என்ற 
குழுவினர் ஒரு காலத்தில் இலங்கைத்தீவு தொட்டுக் கல்கை 
யாற்று வெளிகள் வசையிற் பரவி வாழ்ந்அவக்திருக் தனர் 
என்னு பொதுவாகச் கெரிறஅ. இறப்பாகச் சென்னை 
மண்டிலக்திலும், ஐகராபாச் பகுதியிலும், மத்திய மண் 
டி.லங்ஸிலும்”, சோட்டாகாகபுரியிலும்” அவர்கள் பெருக் 
தொகுதியினசாக நிறைக்அ வாஜ்க்திருக்கார்கள் என்று அஜி 
யக் டெக்கன்ற௮. இப்பெரும் குழுவினரின் குழமூஉச் இறப் 
பியல்புகளை இக்காலத்தில் மலையாள நாட்டிலுள்ள பணியர்* 
களிடத்திலும், சோட்டாகாகபுரியிலுள்ள சந்தாளர்களி 
உத்திலுங்” காணலாம். இராவிடக் குழுவினர் உயரத்தித் 

1, Turko-Iranian, Indo-Aryan, Scytho-Dravidian, Aryo-Dravidian or Hindustani, Mongolo-Dravidian or Bengali, Mongoloid, Dravidian. 
2. Central Provinces, 3. Chota-Nagpur. 4. Paniyans. 

5. Santals, 
12 
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குழைந்த உருவினர்களே ; ஏனைய இனதக்இினமை Corda 
இவர்களைக் குள்ளர்கள் என்றே கூறலாம்: நிறமோ 0] 
கறுப்பில்லா விட்டாலும் குப்பென்று, தான் கூறல்வோண் 
டும். இவர்களுடைய தலைமயிர் கறுத்தூச் செழித்.தூவளர்ற்.து. 
சுருஞும் பண்புடைய. கரிய கண்கள்$; நிண்ட தலை; 
மூக்கோ முனையகன்௮ம், அடிப்பகுஇ சிறுபான்மை எடுப்பில் 
லாஅ தட்டையாகவும் இருக்கும்; முன்னங்கைகள் சற்று 
நீண்டனவாகவே யிருக்கும். 

இக்தியாவிலுள்ள மத்றெக் குழுவினரையும் நோச்சு, 
இக்குழுவினசே தொன்மை மிகுக்௪ு பழங்குடிகள் என்று 
அறியக் இடக்கன்றஅ. நில.தாலார்! மிகவும் தொன்மைக்கு 
எடுத்அக்காட்டாகக் கூறும் மலைப்பகுஇகளிலும், மேடான 
நிலப்பகுஇகளிலும், மற்௮ும் விந்தியமலை மு.தல் கன்னியா 
குமரி வசையில் பரந்த கடக்கும் நிலப்பகுஇயிக் பற்பல 
விடங்களிலும் இக் குழுவினர் காணப்படுகன் தனர். தென் 
னிந்தியாவின் இழ்க்களை மேற்கசையாகய இருகரைகளிலும் 
தொடர்க்து வளர்க்தள்ள இழக்குக் தொடர்ச்சி, Cope 
கொடர்ச்சியென்௨ மலைகள் இசண்டிலும் வாழ்வோசெல்லாம் 
இசாவிடர்களே $ அவ்வாறே வடக்கே அ சாவலி மலைகளி 
௮ம்,” இசாஜமஹால்? மலைகாடுகளிலும் வாழ்வோரும் 
இசாவிடர்களேயாவர். இடையிடை நேர்ந்த ரியர்கலப்பி 
னாலும், மங்கோலியர்கலப்பினாலும், இக் குழுவினர் ஒம் 
குழூச் சறப்பியல்புகனில் பலவத்ஜை இக்காலை யிழ்க்இருக் 
இன்றனர்; எனினும் ஆசாயப்புகுவோசால் எளி௫ல் வேணு 
பிரித்துக் காணக்கூடிய சிறப்பியல்புகள் வாய்க் சவர்களாகவே 
இன்னும் இருக்கன் றனர். 

இசாவிடர்கள் .என்முல் உழைப்பாளிகள் அல்ல. 
கொழிலாளிகள் என்றே பொருள் கொள்ளலாம் ; என்னை 8 

1. Geologists. 2.eAravallis. 3. Rajmahal. ச்
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மெய் வருக்இப் பாடுபட்டுப் பொருளீட்டி, வாழ்வ. அவர் 
களுக்கே இழப்பாக உரித்தாகலின். வடகோடியிலுள்ள 
அஸ்ஸாம்! காட்டுச் தேயிலைக் கோட்டல்களில் மாக்களைப் 
போல் உழைக்க வேண்டுமானாலுஞ் eh ; வங்காள க்தைச் 
சேர்க்க சப்பு நிலங்களில்? மாடுபோலுழை்அச் சாகுபடி. 

செய்ய வேண்டுமானாலுஞ் சரி ; எல்கத்தா, இரங்கோன், இம். சுப்பூர் போன்த சலைககாங்களில் தெருப்பெருக்கக்? சூப்பை 
கொட்ட வேண்டுமானாலுஞ்சரி; மத்றித்தகைய உடல் வருத் 
அம் இழ்,த் சாமான வேலைகள் எலவையாயினுஞ்சரியே, ௮வத் 
Bb செல்லாம் ஈடுகொடுத்.௯ப் பாடுபடுபவர்கள் இசாவிடர் 
களே. கரிய நிறம் வாய்க், இண்ணிய உடத்கட்டுடலும், 
கட்டையா யகன்று நிக்ரோவர்தம்* மூக்குகளை யொத்த 
மேூக்குகளோடும் காணப்பட்டு மெய்வருக்கிப் பாடுபடுவதே 
தொழிலாகக் கொண்டு :வக்திருந்தவர்களெல்லாம் திராவிடர் 
களே என்.று எஸிஇ.௰் கூறிவிடலாம். 

குழுவரையறை துணிதலியலாது 
் குழுவின ஆசாய்ச்சியையே அடிப்படையாகக் கொண்டு 

மேற்பிரித்துக் காட்டியவாறு ஏழு இனத்தினராகவோ ௮௧. 
குக் கூடுகக்குறைவான தொகையுள்ள இனத்ெராகவோ 
பிரித்தும், இந்தியம் பெருகாட்டின் இன்னின்ன பகுதிகளில் 
இன்னின்ன இனச்தார்தான் வாஜ்ச்அவக்தனர் என்று வசை 
WDE 10 கூறுதல் என்பது இயலாத. சென்னைப் பகு.இயி 
அள்ளவர்களெல்லாம் இராவிடர்களென்றோ, அன்றி, வங்கா 
எத்திலுள்ளவர்க ளெல்லாம் மங்கோலியக் Barrie 
ளென்றோ மால் பிடி.த்ததுபோல் வகுத்துச் கூறிவிடத்தணி 
கல் ௮தியாமையேயாகும், பண்டு தொட்டே இக்திய காட் டன் வடபகுதியிலிருப்போர் தென்பகுஇிக்கும், மேலைப் பகு 
  

1. Assam. 2, Swamps. 3. Scavenging. 4. Negroes.
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,தியிலுள்ளோர் ழைப்பகுதிக்கும் சென்ன குடியே.தியமை 
வசலா,த்௮ுண்மையாகும். இவ்வாறு இடம் பெயர்க சென் 
ஜோர் வணிகர்களாகவோ, விறல் மன்னர்சளாகவோ, நில் 
இறவர்களாகவோ, இன்றேல், பூசாரிகளாகவோ குடிபுகுக் 
Bopis சம் குழூஉச் இறெப்புகளில் கலையாயவத்றை வழுவ 
விடாமத் காத்அப் பெருமையாகவும், இயன் தவரையில் தனி 
யாகவுமே வாழ்க் அவச முயன்னுவக்தளர். -எனிணும், ஆங் 
காங்கு ஒருலர் தம் குழுஉச்சிறப்பியல்புகளை ௮தவே 
யொழித்அ, குடியேதிய நாட்டினசோடு பல்லாம்றானும் 
ஓ.த்அமைப்பட்டு வாழ்க் அவக்இரு;த்த.லுள் கூடும். ஆகவே, 
மேற்கண்ட பிரிவுவகை ஆசாய்ச்சிக்கருவியாகக் கொண்ட 
பொ௫அப்படையான அளவு கோலேயாகும்.



௨. திராவிடப்பேருங்குழுவினரே முதகுடிகள் 

இசாவிடர்கஞுடைய குட்டை உருவமும், கறுத்த 
தோலும், நிண்ட தலையும், அகன்ற மூக்கும், சற்று நீண்ட 

முன்கையும் அவர்களை ஏனைக் குழுவினர்களினின்றும் வேறு 

பிரித்.துக் காட்டுவனவாகுமென்னறு மேற்கூதினோம். இக் 
குழூ உச் சறப்புக்ளையே அணையாகக்கொண்டு, ஹக்ஸ்லி! 

என்பார் ஆஸ்.இிரேவிய” காட்டு முறுமக்களுடன் தொடர்பு 
பண்டவர்களே இராவிடர்கள் என்னு கூறிய கூற்றுக்கு 

அ. ரண்கோல ஒருசிலர் முயல்வர். முண்டாரி” மொழிக்கும் 

ஆஸ்இிரேலிய மொழிகள் கிலவற்றிக்கும் எண் முறையில் 

காணப்படும் சில ஒஓ்றுமைகளையும், தென்னிக்தியாவில் 

மாய்ந்து மழையும் நிலையிற் காணப்படும் வளை தடி.களின்* 

வே௮பாடுகளையும் அவர் தம் கூற்றுக்கு உறு அணையாகக் 

கொள்வர். 
மடகாஸ்கர்” இவிலிருக்து மலேயாத்” இவுகள் வ 

யி் பரந்து கடக், இந்திய காட்டை ஆஃபிரிக்காவுடனும்” 

ஆஸ். திரேலியாவுடலும் இணை த்திருக்௪ பெருகிலப் பகுதியா 
இய இலெஞூரியா” என்றொன்று இருக் ததென்றும், அப்பகுதி 
யில் வாழ்ந்தவர்களே இசாவிடர்களென்றும் ஸ்க்ளேட்டர்? 

என்பார் ஊகத்தாற்கூறிய கொள்கையோடு தொடர்புபடுத்த 
WAC சாரார் முயல்வர். 

எனினும், ஆஸ். இிசேலியப் பண்டை மக்களின் மண்டை 

யோகெளையும், . பண்டைச் திராவிட மக்களின் மண்டை 
யோடுகளையும் ஒப்புகோக்ட ,ஆராய்ச்சிசெய்த ஸர் உவில்லி 

1, Huxley. 2. Australia, 3, Mundari. 4, Boomerang. 

5. Madagascar, 6. Malay Archipelago. 7. Africa. 8, Lemuria. 

9. Sclater,
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யம்டர்னர்'என்ற அ.திஞர் அவ்விருதிறத்தனரும் ஐரினத்இ 
னர் என்று கொள்வ தற்குப் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை. 
என்று அுறுஇயிட்டுக் கூறியுள்ளார். அவருடைய கூற்றி 
லிருக், அந்தமான்? இவுகளிலும், பிலிப்பைன்? Bay 
ளிலுமுள்ள நிக்சோவரின,த்தைச் சேர்ந் தவர்களுடன் இசா 
விடர்களை ஒன்னுபடுக்அுவதும் முடியாதா௫ன்றஅ. டர்ன 
ரின் முடிபுகள் இவ்வாசாய்ச்சி,த் தூறையில் முடிக்க முடிபு 
ளாகவே கருதப்படுகன் தன. 

அவ்வாஅ௮ கருதப்பட்டாலும், ஸர் உவில்லியம் ஹன் 
டர்* என்.ற பேசநிஞர், சொவிடர்கள் இருளையினர் என்றம், 
மூண்டாரி மொழிக்கொகுஇயைச் சேர்ந்த இருந்தா மொழி 
களைப் பேசிய கோலேரியர்” என்பவர் ஒருளேயும், தமிழ் 
மொழித் தொடர்புடைய மொழிகளைப் பேசிய உண்மைத் 
இசாவிடர் மற்றொரு களையுமாவர் என்றும் ஆசாய்க்து புதிய 
தொரு கொள்கையைப் பின்னர் நிறுவியுள்ளார். மேலும், 
கோலேரியக் ளையினர் இந்தியாவிற்குள் வடஇழ்ப்பகுதியூடு 
௮௫௮; விக்கயமலைக்கு வடக்கிலுள்ள மேட்டு கிலப்பஞுதியித் 
ங்யெவர்களென்௮ம், பின்னர் இந்தியாவின் வடமேத்கூப் 
பகுஇியூடு பஞ்சாபில் புகுக்அவந்த இராவிடர்களால் அவர் 
கள் அ.ரத்இியடிக்கப்பட்டார்களென்றும், இக்இிசாவிடர்களே 
தெற்கு கோக்இச் கொடர்க்து முன்னே றிச்சென்று தங்இனார் 
களென்னும் அவர் கூறுவர். ப.லாச்சிஸ் கான,க்.இல்” வழங்கும் 
பிசாகுவிமொழிக்குக்” தென்னிந்தியாவில் வழங்கும்” மொழி 
களுக்கும் தொடர்புள்ளதென்று ஐயு௮த.ம் கடனிருப்பதை 
யும், சோட்டாகாகபுரியிலுள்ள மக்கள்பால் மங்கோலியக் 
குழுவினர்க்குரிய சில குழூஉச் இறப்புக்கள் காணப்படுவதை 
Cn அதாரமாகக்கொண்டு இக்கூற்று எழுக்ததாகும். 

  

4. Sir 

  

1, Sir William Turner. 2, Andamans. 3. Philippines. 
William Hunter, 5, Kglarians. 6. Baluchistan, 7. Brahui. |
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இவ்வடிப்படைகானும் வலுவத்ற தொன்றன்றென்று கூற 

வும் வேண்டுமோ? அன்றியும், மொழிவேற்றுமை, ஒத் 
ஹறுமைகளையே கருவியாகக்கொண்டு ஐரினத்தாரைக் கோலே 
ரியசென்றோ, இராவிடசென்றோ இரு பிரிவினசாகப் பிரிக்க 
மூயல்வது அ.றிவியன்முறைக்கு ஒவ்வாகதொன்றாமன்றோ? 
இருஇற,த்இனரின் உடலமைப்புக்களில்.. எத்தகைய தீர்ந்த 
வே௮பாகெளுல் காண்டத்இல்லை யாதலின் மேற்குறித்த 
கொள்கையை யேற்றுக்கொள்ளலரிதாகின்ற.௮. அ வுமன் றி, 

மஞ்சள்நிற மேனியும், பெரிய தலைகளும் வாய்ந்த மக்கட் 
குழுவினமே வதிக்துவரும் நிலப்பகுதி யொன்றிலிருக்௮, 
கருரிறமும், நீண்ட தலையமைப்புமுடைய ஒரு பெரும் கூட் 
ட,த்தனர் புறப்பட்டு வந்தனர் என்பது கம்பத்தக்கதொன் 
ருமோ? 

எனவே, இமயத்திற்கு அப்புதமிருர்அு இராவிடர்கள் 
இக்தியாவிற்குள் வக்திருத்தல் வேண்டுமென்று கொள்ளும் 
கொள்கைகளுக்கு அ.றிவியன் முறைப்படி. ஈம்பத்தக்க எத் 
தகைய அ,காசமுமிருப்பதாக,த் தோ.ற்றவில்லை. இந்தியாவில் 

இங்காளிலும் திராவிடர்கள் வாழ்க் வருவதாகக் கொள்ளப் 

படும் கிலப்பகுதிகளின் இயற்கை யமைப்பையும், அவர்க 
ளுடைய தனிப்பட்ட பண்டைய உடலமைப்புக் குறிகளை 
யும், உயிருண்மை! 
யம், கெறப்பியல்பு பொனளும் மொழிகளையும், கற்றச்சு 

வேலைகளையும், கொன்மைக் கதிகுறியான குல தெய்வ வழி 
பாட்டையும்” கோக்கினால் அவர்கள்தாம் இந்தியாவின் மூது 
குடிகள் என்று கொள்வ சிழப்புடைத்தாகும், 

தெரிக்கும் அவர்களுடைய சமயத்தை 

  

1, Animistic religion, 2. Totemism,



௩. திராவிடப் பெருங்குழுவியல்பு 

மக்கட் டொகுதியமைப்பு முறையை ஆராய்ந்து 
காண்போமாயின், தனிப்பட்ட வகையில் மக்கள் என்றும், 

நெருங்கிய உறவினசாய மக்கள் பலர் ஒன்றுசேர்க்த குடும் 

பம் என்றும், பலகுடும்பங்கள் சேர்ந்த இளை யென்றும், 

பலசளைகளைக் கொண்ட இனம் என்றும், பல இனங்களா 

லாய குழுவென்றும், பல குழுக்கள் அடங்கிய பெருங் 

குழு வென்றும் Bron விளங்கக் காணலாம்... கடை 

மூழையில் சிக்கல்கள் எற்படாவாறும், கெளிவு ௧௬.யும் 

இவ் வகுப்பினை மக்களால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட தொன் 

Gor தொழிலொத்றுமை, உறவுமுறை, அடிமையாப்பு 

முதலிய பற்பல ஏக்களை முன்னிட்டு மக்கள் இவ்வகுப் 

பினையை மேற்கொண்டனர். தொழில் கருதிப் பெயர் பூண் 

டுள்ள பிரிவினர்களும், ,தம் முன்னோர்களின் பெயர்களையே 

இறப்புப் பெயர்களாக அமைத் தக் கொண்ட குடும்ப,த்தின 

ரும், இன்னும் இவைபோன்.ற பல ஏக்களை முன்னிட்டுக் 

தனித் சனியாய்ப் பெயர் பூண்டுள்ள ப.ற்பல குடும்பத்.இனர் 

களும் ஒசே குலப்பெயசை யுடையசாயிருத்தல் கூடும். இக் 

குல,த்தனரிடை வழங்குவ பெரும்பாலும் ஓசே மொழி 
யாக இருத்தலும் கூடும். ஒரு குடும்பத்தினர் தங்குடும்பத் 

இனர்க் குள்ளேயே கொள்வனை கொடுப்பனை ஹைத்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்ற கட்டாயமில்லை; ஆனால் இயன்ற 

வசையில் ஓசே குலத்தினுக்குள் ௮வ்வானு செய்அகொள். 

ளல் வேண்டும். இவ்வியல்பே இந்தியகாட்டின் பண்டைப் 
பெருங்குடிகள் பலரிடத்துல் காணப்பட்ட தொன்றாகும். 

இணி, இத்தகைய பல இனங்களை யுட்கொண்ட இரா 

விடக் குழுவைப்பற்றிச் சிறித. ஆராய்வோம். அசை 
9
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இனத்தாரின் தொன்மைகலங் கெடாத நிலையைக் கரண 
வேண்டின் சோட்டாகாகபுரியிலுள்ள Bars குழு 
வினரை,ச் தான் நோக்கவேண்டும். அவர்கள் பல இனங்கள் 
இன்னுசேர்க் ௪ குழுவினர். ஓவ்வோரின,த்தையுஞ் சேர்ந்த 
பல குலங்களில் ஓவ்வொன் தற்கும் பெரும்பாலும் ஒரு செடி 
அல்ல விலங்கின் பெயசேதான் குலப்பெயசரக விருக்கும். 
ஒவ்வொரு குலகத்இனருக்கும், அவர்களுக்கென்று ஏற்பட்ட 
அனியான காட்டாண்மைக் கழக மொன்திருக்கும்; அக்கழ 
கத் தலைவனாக காட்டாண்மைக்கா.ர னொருவனிருப்பான்; வ 
௮க் குதவிபுரிய ஒரு சின்ன காட்டாண்மைக் காசணும், ஊர்ப் 
பெரிய பூசாரி யொருவனும், ஏனைச் சு தெய்வங்களுக்குப் 
பலியிட்டுப் படைப்ப,தத்கென வமர்த்தப்பட்ட இறு பூசாரி 
கள் பலரு மிருப்பார்கள். 

இனி, ஓரிஸாவிலுள்ள” கந்தர்கள்? இராவிடக் 
குழுவைச் சேர்ந்தவர்களே. நிலம் கன்கு விளைந்து பல 
னனிக்கவும், ஊர்மக்கள் நோய்வாய்ப் படாமலிருக்கவும் 
வேண்டி. ஒறுகால,க்இல் அவர்கள் நிலமகளுக்கு மக்களையே 
வெட்டிப் பொக்கலிட்டு (கசபலி) வந்தஅண்டு. இக் கந் 
கர்கள் ஐம்ப கொச்சி? அல்லு குலக்கவர்கள். ஓவ் 
வொரு சொச்சியும் ஓரு முற்தம்* அல்லத இற்னாரின் 
பெயசைக் சொண்டதாக இருக்கும். ஓவ்வொரு குலத்து 
வரும் ,காங்க ளெல்லோரும் ஓசே மூ;காதையின் விவக 
வர்களென்௮ கூறிக் கொள்வார்கள்; இயன் வசையில் த.த்.தல் 
குலப்பெயருடைய இஜற்.மாரிலேயே இருக்கது OI {ple BION 
வார்கள். ன் 

காகமலைகஸில்” வசிக்கும் மங்கோலாய்ட் இனத்தவர் 
களும் கக்தர்களைப் போன்று பல குலங்களைக் கொண்டவர் 
களே. அவர்கள் மொழியித் குலப்பிரிவு ஓவ்வொள்.த£்கும் 

1. Orissa. 2. Khonds. 3. Gochi. 4, Muta. 5. Naga Hills.
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கேள்! என்னு பெயர். ஓவ்வொரு சேளைச்சேர்ந்த மக்க 
ளெல்லோரும் ஒன்றுபட ஓரே ஊரில் வாழ்க்து வருவார் 
கள். ஆனால், அவர்களுடைய இறப்பியல்பொன்றென்ன 
வென்றால், தஞ்சித்.ாசைச் சேர்க்,த தங்கள் குலத், சவர்களே 
கட்பினர் என்றும், ஏனை ஊர்களைச் சேர்க் த பிறகுலத்தினர் 
கள் எல்லோருமே தலங்கள் பகைவர்கள் என்அபங் கரு அவதே 

யாம். ஆகவே, தங்கள் சிம்.றாரைச் சுற்றி ௮அகம்போன்ற 
பள்ளம் ஒன்றைக் தோண்டிக் கொள்வார்கள் $ழ அப்பள்ளம் 
நிறைய கூர்மை பொருந்திய மூ£ல்5.ழ் கப்பணங்களை” அடிக். 
வைப்பார்கள் ; அப்பள்ளச்கைக் தாண்டிச் தாங்கள் உள்ளே 
செல்லுவகற்கும், வெளியே வருவதற்கும் பயன்படுமாறு 
சகாலேணிபோன்ற ஒன்றை வைக்இருப்பார்கள். மகளிசைச் 
கிலையெடுப்பது «HS இக்கேளினருக்குள் ஒருவருக் 
கொருவரிடையே அடிக்கடி படையெடுப்பும், பூசலும் நிகழ்வ 

அண்டு. 

இனி, அருக்க-ஐரசானியர்களென்த இனத்தாரிடையே 
இசண்டு' தனிப்பட்ட பிரிவுகள் உள. உறவின் முறையை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு ஓன்னு சேர்க் த தொகுதி முதற் 
பிரிவாகும். அஆஃப்கானிஸ் சானத்திலுள்ள” ப.தான்ஸ்* என்த 
பட்டாணிகள் இம்முறைப்.றி ஓரினமாகப் பிரிக்கப்பட்டவர் 

களே; பஷ்டூ” என்௦உ மொழியை அவர்கள் பேசுவதாலேயே 
: பகான்ஸ் ?? என்றழைக்கப்பட்டனர் போலும். மற்னொரு 
பிரிவோ, உறவின் முறையினர் என்த அட்டுப்பாடின் நி, 
வழிவறி ஈட்புப்* பூண்டவர்கள் என்ஐ-முறைப.ற்றி ஒன்று 
சேர்ந்த பல குலத்தினரைக் கொண்டதாகும். வேளாக் 
மாறி” என்ற ஒரு பகுப்பினசை இதற்குக் காட்டாக எடுன் 
அக் கூறலாம். பிசாகுவியர், பஞ்சாப் பகுதியைச் சேர்ந்த 
  

1, Khel. 2, Calthrop, 3, Afghanistan. 4. Pathans. 5. Pashtu. 
6. Blood-feud, 7. The Marri of Baloch.
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வேளாகர், ஃப்கானிஸ்தானத்தைச் சேர்க்க வேளாகர், 
கேத்இரர்கள்,” அஃப்கானியர், ”ஜாதர் முதலிய பல்வேறு 
குலத்தவர்கள் இப்பிரிவினுள் : இடம் பெற்றவர்களே. 
இவர்கள் மத்திய ஆசியாப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களென்று 
கரு.தப்படுபவர்கள். 

இனி, பிசாகுவியர், வேளாகர் என், இருபிரிவினர்களும் 
தாய்வழி முறையே சிறந்தவழி முகையென்று கருதிச் றப் 
பிக்கும் கொள்கையர்கள்ழ ஆகவே, பெண் மக்களுக்கு 

ஏ.ற்றங் கூறுபவர்கள். ௮ஃப்கானியசோ, தாயினுஞ் சிறக்க 

தந்தை வழிமுறையென்று ௧௬ அபவர்கள் : ௮.தனால் பெண் 
மக்களை விலைபடுபொருள் எனக்கருஇ ௩டத்தி வருபவர்கள் ;. 
பெண்களைப் பொருள்கருஇ அடிமைகளாக விற்பவர்கள். 

  

.» Khetrans. 2. Jats.



௪. திராவிட மோழிகள் 

இந்தியப் பெரு காடெங்கணுக் இராவிடப் பெருங்குழு 
பரவிப் படர்ந்திருக்க, உண்மையே. எனிணும், அப்பெருல் 
குழுவைச் சேர்க்க மக்கனியாவரும் திராவிட Compilers 
தைச் சேர்க்க மொழிகளையே பே௫ வக்தார்களென்ப.இல்லை. 
வடபால் ௮மைந்தோர் பின்னர்,த் கம்மை அடிமைப்படுத்திய 
ஆரியர் காகரிக;த்ீதில் இயல்பாய்ச் இக்குண்டு, மூதிறிலும் 
ஆரியசாகவே மாறி, ஆரிய மொழிகளையே பேசி வருவா.சாயி 
ort; எனினும், ஆசாய்க்கால் எனிதில் வேறு பிரித்துக் 
காணக்கூடிய இராவிடக் குழூஉச் இறப்பியல்புகளை அவர்கள் 
முத்றிலும் இழவாதவர்களாகவே இருக்அவருஇன் றனர். 

இணி, வடபாலுள்ள இவ்வாரியக் கலப்பினமை யொழிச் 
அவிடின், முண்டா மொழியின,க்தைச்' சேர்க்க மொழிகளைப் 
பேசி வருவோர்களிற் பெரும்பான்மையோரும், திராவிட 
'மொழிமின,க்தைச் சேர்ந்த மொழிகளைப் பேசிவரும் ஏனை 
யோரித் பெரும்பான்மையோரும் இராவிடர்களே என்று. 
ஒருவாறு அணிந்து கூறலாம். ஒசே தஇறப்பட்ட உடலமைப் 
பியல்பு வாய்க் மக்களால் இந்த ஈரின மொழிகளும் பெரும் 
பாலும் பேசப்பட்டு வருன் மை கொண்டு, முண்டா 
மொழியின,த்இித்கும் இசாவிட மொழியின,க்இித்ஞும் தொடர் 
புண்டென்று கருஇனர் அ.திஞர் பலர்; எனினும், இக்திய 
மொழியாசாய்ச்சி யளவைக் கழகத்” இடைவிடாது 
அரிதித் ஜொடர்ந்து ஈடத்திவக்க ஆய்வுகளின் பயனாய் அக் 
கருத்துக்தானும் நிலைபெருகாயில்௮ு. சொற்களின் ஒலிப்பு 
முூழையையாதல், ஆக்கமுறையையாதல் Brug 
1, The Munda. 2, The Linguistic Survey of India. 

>
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யார்ச்னும் ௮வ்விரின மொழிகட்டையே ஓ.த்றுமை யன்றி 
வேற்அமைசளே மிகுந்து இடக்கக் காணலாம். ஒலிப்பு 
முறையில் வேறுபாடு ; பால் குதிப்புமுறையில் வே௮பாடு ; 
வேதிறுமை ஏற்கும் முறையில் வேறுபாடு; எண் முறை 
யமைப்பில் வே.௮பாடு ; இன்மை, அன்மை, மனுதலை. என்ற 
எ.இர்மஹையைக் குறிப்பதில் வேறுபாடு; சொற்கூட்டத் 
தொகுதியிலோ அளவ்த 'வே௮பாடு! அவத்திடையே 
சாணப்படும் ஒற்றுமைகள் இரண் டொன்றும் உண்டாலோ 
வெனின், ௮வை யிரண் டொன்றும், உலகமெங்கணும் பவி 
யுள்ள பன்மொழித் தொகுஇகளுள் ஒன்றும் கொன்தி 
னிடையே பொஅப்படக்காணப் பெறும் ஓ.ற்றுமைப். பெத்றி 
சளே யாமென விடுக்க. 

இிசாவிட மொழியின,்தைச் குறித்த இனி, கோக்கு 
வாம்: இவ்வின,த்ஜைச் சேர்க்க மொழிகள் சென்னிக்தியாவி 
அம், மத்திய இந்திய மலைகாடுகளிலும் பெருவாரியாக வழல்௫. 
வருவனவாம். அவற்றுள் இசண்டு மொழிகள் இவ்வெல்லை 
யுங் கடந்து வடக்கே சென்று, சோட்டாகாகபரியிலும், 
சந்தாளபர்காணாஸ்" பகுதிகளிலும் முண்டா மொஜியினங் 
களோடு உடன் வழக்கியும், இக்தியப் பெருகாட்டின் வட 
மேக்கு மூலையிலுள்ள பலாச்சிஸ்தானத்திடையே பிசாகுவி 
என்,ற பெயசால் வழக்இியும் இன்தளவும் இருக்து வருசன் 
மன. _ வடமொழிவாணர் பலருக்கு மேத்சூறித்,௪ பிராகுவி 
என்ற இசொவிட மொழியிருந்ததாகவே தெரிக்தஇல்லை. ஆக் 
திரயாஷா”, திராவிட பாஷா என்த இசண்டு பிரிவுகளே 
அவர்க ளறிந்தன ; அவற்றுள் ஆக்இிர பாஷா என்ப இப் : 
போதைய தேலுங்கு மொழி; பின்னையகான இராவிட பாஷா 
என்ப தெலுங்கு ஒழிந்த ஏனைய மொழிகள். இப்பிரிவு 

2, Andhra-bhasha. ம். Santal Parganas, 
3. Dravida-bhasha.
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ஒருவாறு உண்ணாட்டு மொழிக்கணக்குப் புள்ளி விவசங்க 
ளோடு ஓத்திருக்கன்றமை கோக்கற்பாத்அு :   

பேசுவோர் தொகை 

(1901-ஆம் ஆண்டு) 
1 திராவிடக் குழுவினம் :-- 

  

தமிழ் wee w 16,525,500 
மலையாளம்... s+ 6,029,304 
கன்னடம் ses «. 10,365,047 

குடகு 35 aes! 39,191 
அளுவம் ட ல 595,210 
அதம் ஷு we 805 
Gan gb aes wee 1,300 
குமக்சம் - 592,351 
wre or ie ae 60,777 

11 இடைப்பட்ட மொழி :-- 

கோண்டு மு,தலியவை 1,123,974 
Ill ஆக்திரக் குழுவினம் :-- 

தெலுங்கு 20,696,872 
குந்தம் 494,099 
கோலாமி 1,505 

IV பிராகுவி 49,558 

மொத்தம் .... 56,514,52%4 

சென்னை மண்டில அரசியன்முறை விளக்கம்! என் 
னும் ஒப்பரிய தொகுப்பிலிருக்அ, இசாலிட மொழிச் செப் 
  

1, The Manual of the Administration of the Madras Presidency,
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பியல்புசரோச் காட்டுவ,சான பின்வருங் குறிப்பு ,தமிழில் 

மொழி பெயர்,த்௮,ச் தரப்படுகற ௮ :-- 

*॥ இராவிட மொழிகளில் உயிரில் பொருள்களும், ௮.றி. 

வில் உயிர்சளுமாய ௮& திணைப் பெயர்களெல்லாம் பொப் 

பாலனலே. படர்க்கைச் சுட்டு, குறிப்புப் பெயசெச்சம், 

படர்க்கை வினை ஆயெ இவற்தகிற்கு ௮ம் மொழிகளில் ஆண் 
பால், பெண்பால் என்ற பால்வேறுபா டில்லை; ஏனைய 

எல்லாப் பெயர் வினைகளும் பால் கு.றித்தனவே. இராவிட 

மொழிப் பெயர்ச் சொற்கள் வேற்றுமை ஏற்குவ் காலத் 

தச் சாரியை ௮ல்லஅ உருபுச் சொற்களின் பிற்சேர்ப்பினா 

லேயே வேற்றுமை யடைஇன்றன. பால்பகா லவஃதிணைப் 

பெயர்கள் பெரும்பாலும் பன்மை SDS தெழுதப் படா. 

(இசாலிட மொழிகளில் சாரியை, இடைநிலை, உருபு மு.தலியன 

பெயர் வினைச் சொற்களுடன் பின்னிணைப்புப் பெ௮வனவே 

யன்றி முன்னிணைப்புப் பெனுமாறில்லை. உரிச் சொற்கள் 
வே,௰்௮ுமை ஏலா ; ' இந்திய--ஐரோப்பிய' மொழியின த்தைப் 

போலன்.றி இச் இசாவிட மொழிகளின் தனிச் இறப்புக்களி 
லொன்றென்ன வென்றால், வேண்டுமிடத்அப் பண்புப் பெய 
சென்னும் உரிச் சொற்களை விடுத்துப் பெரும்பாலும் வினை 

யெச்சங்களையே உரிச் சொற்களைப் போன்னு இவை பயன் 
படுத்.துன்றன என்பதேயாம். முண்டா மொழியினத்தைப் 
போன்று இராவிட மொஜியினத்திலும் தன்மை முன் 

னிலைப் பன்மைப் பெயர்களுக்கு இரண்டிரண்டு எட்டுப் 
பெயர்கள் ௮மைக்துள ) அவை முன்னிலையை உட்படுத்த 

wed, உட்படுக்சாது விலக்கயெதுமான இருவகையாம். 

செயப்பாட்டு வினை என்பது பொதுவாகக் Bar 
மொழியினம்.இ.த்கல்லை. “படு? என்னும் வினை முதலைச் 

இஃது இக்காலை குறிக்கப்பட்டு வருகிற. 
  

  

1. Indo—European,
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'இக்தியஜசோப்பிய மொழிகளைப் போலன்்றித் இராவிட 

மொழிகள் இடைச் சொற்களைப் பயன் படுத்துவதினும், 
சாரியை, உருபு முதலியவற்ஹையே பெருவாரியாகப் பயன் 

படுத்அன்றன. இராவிட மொழிகளிலுள்ள வினைச் சொத் 
களுக்கும் உடன்பாடு, எ.திர்மறை யென்ற இரண்டும் உண்டு. 

சொற் ஜொடர்களைவிடக் குறிப்புப் பெயசெச்சங்களையே 

திராவிட மொழிகள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தி வரு 

இன்றன.”
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தமிழ்: 
தமிழ்மொழி தென்னிக்தியா வெங்கணும் பசவியுள்ள ௮. 

அதனை *அரவ மென்று மழைப்பர். மேத்கே பைசூர், 
மேத்ரூத் தொடர்ச்ி மலைகள்வசை அம்மொழி பயின்அுவரு 
இன்ற ௫. லடக்கே சென்னைப்பட்டினம் முடியவும் அகுத்குச் 
சற்று அப்பாலும் ௮. பயின்று வருசன்றஅ. ஈழமென்னும் 
இலங்கையின் வடபகுதியிலும் தமிழ்மொழியே காட்டு 
மொழியாக இருந்துவருனெ்ற௫. 1901-ஆம் ஆண்டு 
எடும், ஞுடி.மஇப்புக் கணக்குப்படி அப்பகுதியிலிருக்,த 
தமிழரின் தொகை 959,525. தமிழ்காட்டிலிருந்து சென் 
அள்ள தொழிலாளர்கள் கூலி வேலைக்காசர்கள்மூலம் ஈழத் 
ஹைக் கடக்தும் பல பகுஇகளில் தமிழ்மொழி பயின்று வரு 

இன்ற அ. இன்னும் கூறப்புடன், விட்டு வேலை செய்யும் 
வேலைக்காரர்கள் மூலம் கமிழ்மொழி இக்தியாவெங்கணுமே 
பேசப்பட்டு வருவதைக் காணலாம். திராவிட மொழிகளுள் 
தமிழ் மொழியே மிகமிகத் தொன்மை வாய்ந்ததும், பேருவளம் 
போருந்தியதும், மிகவுஞ் சீர்திருந்தியதுமான உயர்தனிச் செம் 
மொழியாகும் ; சோல்வள மிகுந்தது ; அளவிட வோண்ணாப் 
பண்டைக் காலமுதற் பயின்று வருவது. வகையும், தொகை 
யும், கணியுமாகக் கணக்கற்ற இலக்கெல்கள் இம்மொழியில் 
'இலங்குன்றன. ஆனால், பெரும்பாலும் அவை யெல்லாம் 
மிகவும் இருக்கிய செந்தமிழ் கடையானியன்றவை ; வழக் 
காற்றி பேசப்பட்டு வரும் கொடுந்தமிழ் ஈடையானியன் 
௮வையல்ல. 

13
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மலையாளம் : 

மலையாளம் என்பஅ தமிழிலிருந்து ௫. பி. 9-ம் நாத் 
Gory. கஇளைக்அப் பிறக்க புதுமொழியாகும். மேத்குக் 
கடற்கசையிலுள்ள மலையாள காட்டிற் பயின்அவருவ ஆ 
இம்மொழியே. எழுத்து வழக்கல்லாத ஏரவம் என்த ஒரு: 
மொழி இம்மலையாள திலிருக்து இளைத்துக் குடகு காட்டின் 
ஒரு பகு.இயில் இன்றும் பேசப்பட்டு வருஇன்,2.அ. மலையாள 

மொழியில் இக்காலத்இத் பெருவாரியாக வட சொற்கள் 

கலக விட்டன; பால் விகுஇகளைப் பயன்படுத்திவரும் 
முறையை மலையாள மொழி ஏறக்குறையப் புறக்கணிக்க 
விட்டதென்றே சொல்லலாம். இம் மொஜியிலும் கால்கள் 

எண்ணிறக்தன எழுதப்பட்டுள்ளன. தென்னிக்தியாவித் 

பண்டு வடமொழியை எழுதக் கற்பித்துக்கொண்ட இரந்த 
எழு,திஅக்களையே மலையாளமொஜி கையாண்டுவருத.௮. 

கன்னடம் : 

மைஞூரிலும், அதனை யடுத்த மலைப் பகுதிகளிலும், 
பம்பாய் மண்டிலத்தின் சென் மூலையிலும் கன்னட 
மொழி பேசப்பட்டு வர௬ுக௦௮. பண்டைப் பெருநூல் வளம் 

அதத்குமுண்டு. ௮ தால்கள் தெலுங்கு எழுத்துக்களுக்கு 
கெருங்கய தொடர்புடைய ஒருவகை எழுத். அக்களால் இயன் 
வை. எழுத்து வழக்கில்லா வடகு, குறும்பு என்த இரு 
மொழிகள் இக் கன்னட,த்இலிருக் அ ளேத்தஅள்ளன.” இவ் 
விரண்டும் நிலகரிப் பகுதிகளில் பேசப்பட்டு வருன்றன. 
குடகு காட்டிம் பயின்௮ுவரும் குடகு மொழியும் இகன் ளே 
மொழியேயென்று கூவாருமூளர், துளுவ மொழி பயிலும் 
தென் கன்னடக் கோட்டத்திற்கும், மைசூர்ப் பகுதிகளுக்கும் 
இடைப்பட்ட பகுதிகளில் இக் குடகுமொழி பயின்று வரு 
இறு. 7
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'துதம், கோதம் என்ற இரு திருத் தமில்லா மொழி 

கள் நிலிரியைச் சேர்ந்த பகுதிகளில் பேசப்பட்டு வரு 

இன்றன. இவை சொழ்றொகுதிகள் என்.௮ சொல்லுக் ,௧,த் 

னவே யன்றி மொழிகள் எனக் குறிப்பிடத் கேற்றவை 

யாகா. 

குறுக்கம் அல்லது ஒராவோன்' : 

சோட்டா நாகபுரியிலுள்ள இசாவிட மக்கள் பேசுவ 

ஒ.சாவோன் என்று அழைக்கப்படும் கு௮க்க மொழியே. 

னு சோட்டா நாகபுரியை யடுத்அுள்ள மத்திய மண்டிலப் 

UGG sof gua பயின்றுவருகன்றஅ. தொன்மைசான்்ற 

தமிழ்மொஜியுடனும், பழைய கன்னடமொழியுடனும் 

அதற்குச் தொடர்பிறாக்றெதாகக் கூறலாம். இவ்விரண் 

டையுக் தவிர்ந்து; இராவிட மொழியினத்தைச் சார்ந்த 

Badan மொழியுடலும் அதற்குத் தொடர்பிருப்பதாக 

தெரியவில்லை. அம்மொழி பேசும் மக்களே தாங்களும், 

மாலர் என்ற இனத்தாரும் கன்னட காட்டிலிருக்து வந் 

அங்குக் குடியேறியகாக இன் அஞ் சொல்லிக்கொள்இன் தனர். 

மாலர்கள் பேசுவது மால்டோ என். மொழியாகும். 

மால்டோ : 

ஓ.சாலோனின,த்தைச் சேர்க்க இவர்கள், இக்காலை, 

கங்கை யாழ்றின் கரையிலுள்ள இ.சாஜமகாவருகில் அதன் 

வட பகுதியில் வாற்க்து வருன்றனர். ஐசாவோன்; 
மால்டோ .ஆ௫ய இசண்டு மொழிகட்குமே எழுத் வடி வோ, 

இலக்கியமோ கடையா. 

1 ஆழ்க கோக் ஒராவோன் அல்லது உராவோன் என்பன 
தமிழ்மொழிக்கு ஒரு பெயராய அரவம் என்பதன் இரிபேபோலும்; 
அவம், உரவம், உரவன், உராவன் என்தின்னனம் கொள்க,
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கோண்டு : 

மத்திய இக்தியாவிலுள்ள மலைகாடுகளிக் கோண்டு 

மொழி பயின்று வருன்றதஅ, எனினும், அம்மக்களித் 

பெரும்பாலோர் ஆரிய மொழியைப் பின்னர் பயின்று ௮௪ 
னையே பேச்சு வழக்கம் பெரிதுல் கையாண்டு வருகன்தனர். 

எனவே, உண்மையாகக் கூறுமிடத்துக் கோண்டு மொழி 

யென்பதைத் இசாவிட மொழிக்கும், ஆரிய மொழிக்கும் 
இடைப்பட்டதொரு கலப்பு மொழியாகவே கூறுதல் வேண் 
டும். இதன்வழிக் செத்தனவாக எண்ணிறக்த மொழிக 
ளுள$ எனினும், அவற்ள் ஒன்றம்கேனும் எழுத்து 
வடிவோ, இலக்கணமோ கிடையா. 

தேலுங்கு : 

தெலுங்கு மொழியே ஆக்திர மொழியினத்தின் தலை 

இறந்த மொழியாகும். சென்னை தொடல் ஓரிஸ்ஸா வசையி 
லுள்ள சென்னை மண்டிலத்தன் ஜைப் பகுஇ யெல்கணும் 
செலுங்கு மொழியே பேச்சு வழக்கலிருக் அவருஇன்,5.௮.. 
நிசாம் காட்டிலும், மத்திய மண்டிலக் சென்கோடியிலும், 

பிரார் பகுதியிலும் இஃது ஒருவாறு பயின்றுவருஇன் ஐல. 

பசந்த இலக்கியவளம் படைத்ததொரு பெருமொழி. தேவ 

நாகரியையொத்,த தனிப்பட்ட வரிவடிவில் இஃ எழுதப் 
பட்டு வரு்.ற௮. 

கந்தம் : 

ஒரிஸ்ஸா மலைகளிலுள்ள கந்தர் பேசுவ கந்த 

மொழி. இ இருக்தியதொரு மொழியன்று. இதற்குக் 

Garand என்றதொரு திருக்தாக இளைமொழியுமுண்டு; 

இக் இளைமொஜழி பி.ரார்காட்டு எல்லைப் பகுதிகளில் ஒரு 
சிலரால் பேசப்பட்டு வரு௮௦௮.
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பிராகுவி : 

பிசாகுவி ஒரு இருக்காமொஜி. பலாச்சிஸ் தானத்தின் 
கடுவிலுள்ள. மலைப்பகுதிகளில் இது பேசப்பட்டு வருன் 
௮... இவ்வாறு நெடுந்தொலைவில், தனித்த நிலையில், வக். 
son கேர்ந்தமையால் இஃ ஒருறி* தடைப்பட்ட தனி. 
வளர்ச்சியை யடைந்துள்ளஅ. இம்மொழி பேசும் மக்கள் 

இக்காலக்கில் இராவி. மக்கட்கூரிய குழூஉக்குறிகள் 
யாதொன்றையுவங் கொண்டுள்ளவர்களாக வெளிப்படையாகக் 
காணப்படுகன்.திலர்; எனினும், இவர்கள். இராவிட மக்க 
ஸின்றைச் சேர்ந்தவர்களே. என்பதில் எட்டுணையும் ஐய 
மில்லை. கலப்பியல்பத்த பண்டைத் திராவிடர்களாகக் கணக் 
இெற்ஞுரியோரில் பிராகுவி மொழி பேசும் இவ்வினத் 
சாமையே. தலைசிதக்தவர்களாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும் 
என்பு மொழியாசாய்ச்சியாளர்,கக் தேர்ந்த முடி.பாகும்.



௬. மூண்டா மோழிகள் 

முண்டா மொழிகளைக் 6 கோலேரிய £ மொழிகள் ?* 
என்றும் ௮ழைப்பஅண்டு ? ௮வ்வா௰ழைப்பஅ பிழைபட்ட 

தொன்ராகுமென்று ஆசாய்ச்சியாளர் கரு ௮இன் றனர். இம் 
மொழிகளுக்கு முண்டா மொழிகள் £ என்ஐ இனப்பெயர் 
வகுத்தவர் பேராசிரியர் மாக்ஸ்முல்ல£ சேயாம். இக்இயாவில் 
தொன்றுதொட்டுப் பேசப்பட்டு வருவதாகக் கருதப்படும் 
மொழிகளுள் இம்மொழியினமூம் ஒன்னு $ இவ் இனமே. 
பண்டைய இக்தியமொழி யென்௮ கரு௮ுவோரு முளர். இம் 
மொழிகளுக்கும், மலாக்கா *, ஆஸ்ட்சலோனேஷியா 5, wae 

வாசத் தீவுகள் * முதலிய ழை இக்இயப்பகுஇியில் வ௫,த.௮. 

வரும் பண்டை மக்கள் சிலர் பேசும் மான்குமேர் ” மொழி 
யின,க்இற்கும் வெளிப்படையாகத் தொடர்பேதுங் காணப் 

படுகன்.றதில்லையாயினும், பொஅப்படையா கோக்கன் ஒரு 

புடை யொழற்றுமை யிருப்ப புலனாகும். இவ்வொத்றுமை 

காரணமாகப் பண்டொரு காலத்தில் இந்தியாவின் பெரும் 

பகுதியிலும், ழை யிக்தியப் பகுதியிலும் பொதமொழி 

யொன்று வழக்கியிருக்திருத்தல் வேண்டுமென்௮ கொள்ளு 

,தல் மிகையாகானு. ௮ப் பொதுமொழிச் சுவடுகள் ,முண்டா 

மொழி யினங்களுள் இக்காலையளவும் wore காணக் இடைக் 

கின்றன ; ஆனால், கழை யிந்தியப் பகுதிகளிலோ, அடுச் 
தடுத்துக் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த பிமமொழிக் கலப்பினால் 
அவை காணப்படாவாயின $ அங்காக்கு ஒன்றிரண்டு 
  

1. Kolarian. 2, Munda languages. 3. Prof. Max Muller.. 
4, Malacca. 5. Australonesia. 6. Nicobarese. 
7. Mon-Khmer. 9
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சூறிப்பாக,ச் தென்படுவதைக் கொண்டு Gur Ow LS 
ஆண்டுப் பயின்.நிருக்கமை தெளியப்படும். 

முண்டா மொழிச் சொற்கள் அடுக்கெல் முதையா 
வியன்உனவே. இப் பண்டைச் இறப்பு முறையை அவை 
எத்தகைய இரிபுமின்.ி இன்றுல் கொண்டுள்ளன. தன்தன். 
பின்னொன்றாக அசைகளைச்சேர்க்,கடுக்க அமைக்கப்படும் ஒரு 
சொல் முழுச் சொற்றொடர் இன்த.ற்குரிய பொருளனை த்தை 
யுங் கொண்டிலஞவதாகும். உயிருள்ளவத்தித்கும் உயிரில்ல 
வத்றிற்கும் பால் வேறுபாடு உண்டே SAT, உயர்திணை ௮ஃ கிணைப் பாகுபாடு முண்டாமொழிகளி வில்லை. அம்மொழி யினங்களில் ருமை, இருமை, பன்மை ஆலய மூவகை எண் கள் உண்டு. வேற்றுமை யுருபுகள் வினைச்சொ.ற்களுடன் 
சேர்க்கையஅவனவேயன்,௮ி, பெயர்ச்சொ.த்களுடன் சேர்க்னு தொழிக்பமோ,தில்லை. கணக்கீடு முறையில் இருபஃஅ இரு 
பல்சாக எண்கள் சணக்டடப்படுமேயன் றிப் ப.தஅப்பத்காகக் 
கணக்டெப்படுவ இல்லை. தன்மைப்பன்மைக்குமட்டும் இசா விட மொழியின கைப் போன்னு; மூன்னிலையை யுட்படுத் 
இஅிய.அம், விலக்க மாய இருவகை,த்,தாய சுட்டுப்பெயர்கள் அமைக்துள. மூண்டா வினைச்சொத்றிரிபுமுறைக்கும் இரா 
விட வினைச்சொ்.திரிபுமுறைக்கும் ஓத்வுமையேதுவ் படை 
யாது. வினைச் சொற்களும் எனியனவாய் அமைவனவல்ல. எதிர்மறை வினைகள் முண்டாமொழிகளிழ் பையா. 

முண்டா மொழியினம் பயின் அவரும் பகு.இகளிற் லை 
யாயது சோட்டாகாகபுரியே யாகும். வங்காளம்," ஒரிஸ்ஸா, சென்னை மண்டிலங்களை யொட்டிய இதிலை கோட்டங்கள். ஆயெவத்தில் இவ்வின மொழிகளைப் பேசும் மக்கள் காணம் 
படுகின்றனர். பி.காம் மண்டி.லக்கன் மேச்கே கெடுக்தகொலைவி அள்ள மகாதேவ மலைகளில் 1 இம் மொழிக்குரிய ஒரு குழு 

ம். Mahadeo Hills. 
  

)
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வினர் கனியாக வாழ்க். வருன்றனர். இம்மொழி யினத் 
தைக் குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் பின்வருவனவாம் :-- 

பேசுவோர் தொகை 

(1901-ஆம் ஆண்டு) 

கேர்வாரி 1 2,784, 395 
RTE? 81,675 
கதியா 5 101,986 
ஜுவாய் * 10,853 
earn ® 157,136 
கடபா £ 37,230 

மொத்தம் 3,179,275 

இம் மொழியினத்அுள் தலையாய கேர்வாரியே $ இத 
drt சேர்க்க வரிவடிவில்லாக் இளைமொழிகள் பலவுள 3 
வை இதனின் வேறுபட்டனவெனக் கருதுவோரு முளர். 

கேர்வாரி : 

சத்தாளி! என்ற ஆர்", முண்டாரி;, புமிஜ்?, Bari, கோ 
டா, ஒ?5, அரி, அரசி, அகரியா?,கொர்வா"என்பன அக்கை 
மொழிகளே. இவக்றுள் சக்தாளி, முண்டாரி என்.ஐ இரண் 
டும் இலக்கண அமைப்பு வாய்க்தவை. சந்தாளி மொழிக்கு 
கசாஇ யொன்று முண்டு. இங்கபூமியைசி* தேர்ந்த 

> oréer crox ath “Curis”? Cararacr®™ பேசும் மொழிஓ 
என்பதாம். சந்தாளி பயிலுமிடம் சந்தாள பரகணாக்கள் 
  

1, Kherwari. 2, Kurku. 3, Kharia. 4. Juang. 5, Savara- 
6 Gadaba, 7. Santali, 8. Har. 9. Mundari. 10. Bhumij, 
31, Birhar. 12, Koda 13. Ho. 14. Turi. 15. Asuri. 16. Agaria. 
17. Korwa, 18, Singhbhumi. 19. Larka, 20. Fighting Kols. 
21. Santal Parganas, 

9
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என்ற பகுதியே யெனினும், இன்னும் தெற்கே நெடும் 
தொலைக்கு, ௮ஃதாவஅ, வங்காள மேலெல்லை யோசமாக 
வடதரிஸ்ஸா வளை ௮3 பயின்றுவருக௦ ௮. ஏனைய 
மொழிகளெல்லாம் சோட்டாகாகபுரியிலும், அதனை யடுத்த 
ஒரிஸ்ஸா காட்டு மலைப்பகுஇிகளிலும், மத்திய மண்டிலத்தி 
அம் பயின்று வரு௫ன்றன. 

கூர்க்கூ : 

கூர்க்கூ என்னும் முண்டாமொழிவகை மகாதேவ மலைப் 
பகுஇகளில் வழங் வருன்௨௮. கறியா, ஜுவாங் என்ற 

இசண்டி.னோடுஞ் சேர்க்து இஃதகொரு தனிப்பட்ட மொழி 
வகையாகக் கருதப்பட்டுவரினும், கேர்வாரியுடன் ஏனைய 
இசண்டையும் கோக்க, இதுவே பெரிஅக் தொடர்புடைய 

காய்ச் காணப்படுறஅ. இம் மொழியும் ஒருவாறு இருத்த 
முத்ததொன்றே. இதற்கு இலக்கண அமைப்பும் உண்டு. 

கறியா: 

இசாஞ்சியின்! தென்மேத்குப் பகுதியிலும் ௮தனை 
யடுத்த ஜஷ்பூர்”, காங்பூர்ப்* பகுஇகளிலும் இம்மொழி 
பயின்று வருன்றஅ. இம் மொழி பேசும் குழுவினர் இன் 
ணுக் தெற்கே பரவி வாழ்க் அவர் அுள்ளவசாகக் காணப்படி. 

னும், கறியாவாகிய கம்மொழி பேசுவதை விடுத்த இரா 
A Our Siler gon se Cribs குறுக்கம் என்பதனையோ, 
அன்றி, வடமொழிச் சதைவுகளையோ அவர்கள் ஆங்காங்குப் 
பேப் பழவெருஇன்றார்கள். ௮, சனால் இம்மொழி சிதி* 
சிறிதாக இறக் அுபட்டுவருன்௦ ௮. 

ஜுபவாங் : 

ஜுவாவ் என்பதும் ஏறக்குறைய கறியாவைப் போன் 
ததேதான். ஓரிஸ்ஸா காட்டு மலைப்பகு.இிகளிலுள்ள ஒரு 
  

1. Ranchi. 2, Jashpur. 3. Gangpur. )
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வகைக் குறவர்களால் இம் மொழி பேசப்பட்டு வருன்,௮,௮. 
அம் மக்கள் ௮ணிர்அ கொள்ளும் தழை உடை காரணமாக 
இ௮ பத்வா * என்றும் அழைக்சப்படும். 

சவராவும், கடபாவும் : 

ஓரிஸ்ஸா எல்லையை யொட்டிச் சென்னை மண்டிலத்தில் 
அவசாவும், கடபாவும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. இவ்விரு 
மொழிகளும் தெலுங்குமொழியுடன் இக்காலை பெரிஅங் 
கலந்அவிட்டன என்னு கூறல்வேண்டா. கதியா, ஜுவான் 
என்த இரண்டினோடு இவற்றையும் ஒருவகையிம் சேர்தல் 
கொள்ளலாம், சவசாமொழி பேசுவோராகய சவசர்கள் 
மிகமிகத் தொன்மை வாய்க்தவர்கள். பல இடங்களிற் 
படர்க்து பரவியிருக்க இக் குழுவினர் Ca garn gs RAGES 

இந்திய- ஆரியர்களுக்கு” x Supswreraiacr. ere, 
டாலிமி' crop OG Cu@_@ வசலா,ற்முசரியர்களும் 
இவர்களைக் குறித்து எழுஇியுள்ளார்கள், :ஆனால், இக்காலை, 
இக்குழுவினரில் மிகவுல் குறைந்த தொகையினரே தம் 
மொழியாயெ சவசாவைப் பேவெருன் தனர். 

முண்டாமொழியினத்தித்கே பொதுவாக வரிவடிவன் 
இடையாஅ ; இலக்யெ மென்ப .துமில்லை. 

  

1, Patua. 2. Indo-Aryans. 3. Pliny. 4. Ptolemy.



௭. வட இந்திய மோழியினங்கள் 

ஆரியர் வருகையால் இந்தியப் பொருகாட்டிற் பண்டு 
பயின்றிருக்த உள்காட்டு மொழிகள் பல்வேறு மாறுதல்களை 

யடைக்கன. அவற்றை யெல்லாம் சாய்ந்து சர்தூக்இ 

இனம்வகுத்,க மேனாட் டதிஞர்கள் ஐம்பெரு மொழியினவ். 

களாக அவற்றைப் பிரிக் அ முடிவுகட்டினர். ஆரியம், திராவி 

டம், முண்டா, மான்குமேர், திபேத்தோ--சீனம் என்பனவே 

ஹுவை. அவற்.றுள் மிகவும் கொன்மைவாய்க்த காகக் கருதப் 

படுவ. முண்டா மொழியினமே. ஈண்டு ஆரியத்தைப் 
Up Bu சில குறிப்புக்கள் கரப்படுன் றன : 

ஆரியம் என்பன, சன்றுகாலிகளை மேய்த் க்கொண்டு 

ஊரூசாய், நாடு காடாய்த் இரிதந்து வாழ்க்கையை ௩டத்தி 

வக்க ஓரு பெருங்குழுவினரின் இருக்கா மொழியாகும். ௮க் 

குழுவினர், பின்னர், வட இந்தியாவினுட் புகுக்து பரக்து 

தல்யெபோதகான் அவர்களுடைய மொழியும் திருத்த 
மூற்றுச் சர்படுவதாயித்று. அஸ்ஸாமின் சழைப் ue 

தொடங்கி பம்பாயை யடுத்த வடகன்னடம் வசை அவர்கள் 

மொழி பெருகியும் அருஇயும் வழங்குவகாயித்று. தாக்தாம் 
உழையு மிடங்களிலிருக் ச பண்டைய இக்திய மக்களுடன் 

கலந்து. உறவாடிய முறையில் அவர்கள் தங்களுடைய 

குழமூஉச் சிறப்பியல்புகளை ஓருவவிட்டுவக்்காலும், தங்கள் 

“மொழிப்பற்றை மட்டும் அவர்கள் கைவிட்டஇில்லை. 2 GED, 
அவ்வக் கொன்மக்கருடைய சொக்க மொழிகள் வழக் 

இழந்து போக, இவ்வாரிய மக்கள்கம் மொழியே மேம் 
பாடுஅுவ.தாயிழ்.௮, இருக்கிய ஓர் ஆரிய மொழியுடன் பண் 
டைய இந்திய உள்நாட்டு மொழி பொன்று தொடர்புத்றுக்
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லைக்ககேரிட்ட போதெல்லாம், பின்னைய. காசிய உள்நாட்டு 
மொழியே தன் தனிச்சிறப்பிழக்து கேடுறுஇன்ற Oseru gr 
மொழி. லுண்மைகளுள் இன்றாகும். வக்தே.றிகளாய ஆரி யர்கள் உள்காட்டுப் பண்டை மொழிகளைக் கற்றுப் பேச 
எளிதில் முன்வருவதில்லை. உள்காட்டுக் தொன்மச்சளோ 
வெனில் இயல்பான கா.சாள மனப்பான்மையாலும், கொள் 
வனை கொடுப்பனைகளினால் கேருவ் கட்டாயத்தினாலும் or யுங்குறையுமாக வந்தே.திகளின் மொழியைப் பேசப் பழக் 

கொள்வார்கள். காலமேறவேறத இந்த அரைகுழைப் பயித் 
சியே திருத்தமுத்து ஏறக்குறைய மு.சன் மொழியோடு ஓப் பிட்டுக் கூறத்தக்க நிலையை அடை௫ன்.5௮. இக்கலையில் பண் 
டைய உள்காட்டுமொழி இ.றிது௫றிதாகப் புறக்கணிக்கப் 
பட்டு மங்கி மடிந்து மாய்க்கொழிகற.௮. நன்கு இருத்த முத்தம். கலையுசம் பெற்றுச் செம்மொழிகளாக வழல்கும் 
தொன்மொழிகள் நிலவும் தென்னிந்தியப் UGA யொன்றில் 
மட்டுமே ஆரியம் வெற்திபெற முடியான தனிக்அ நின்று 
தயங்குவதாயிற்௮ு. இத பண்டைய வரலாற் அண்மை 
யர்கும். எனினும், பண்டைய இந்திய மொழியொன்று 
ஆரிய மொழி வழங்கு மிடச்இத் Uris po) ௮.,கனை வழக்தெக்கச் செய்.௧௮ என்பது யாண்டு மில்லை. 

இனி, ஆரியமென்ப.அ இந்திய ஐசோப்பிய மொழி 
யினத்கைச் சேர்ந்த மொழிகளில் ஒன்றாகும். அஃது இந்திய-.ஆரியமென் ௮ம், ஈசானியமென்றும் இரு பிரிவின், 

ஈமானிய மொழிகள் பேசும் பகுதியினர் பாசஸீகம், 
ப.ச்சிஸ் தானம், ஆப்கானிஸ் கானம் என்னும் காடுகளில் 
கல்கி உறைவசாயினர். அவ்வாறு பரந்துதைய கேர்க்தமை 
காரணமாக அவர்கள் பேசிய மொழிகள் பெர்ஸித் என்னும், மீடிக் என்னம் இரு பிரிவாசத் தொளுக்கப் பெத்றன; பெர் 
ஸிக் என்பது இக்காலப் பாரசீக மொழியின் பண்டைப் பெய
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சாரும்... இறுவே முஸல்மான்௧களின் காய்மொழி. மீடிக் 
என்பமோ அவெஸ்கா இனக்தாருக் குரிய காகும்; பஷ்டோ, 
வேளாக் என்ற இருபெரு ஈசானிய மொழிகளும் ௮கணு 
டைய ளைமொழிகளேயாம். 

இணி இக்திெய--ஆரியத்தை கோக்குவாம். வடமொழி 
மில மாழ்படி. இந்தியா “மத்திய தேசம்? அல்ல ஈடுகாடு. 
என்றும், Oso seb என்றும் இசண்டாகப் பிரிக்கப்பட் 
டுள்ளன... இந்த “மத்திய தேசம்?” என்பதே வடமொழி 
மால்களில் அடிக்கடி. ஆரியர்களின் இக்கியக் தாயகமாகப் 
போட்றப்பட்டுள்ள காகும். இதச தேசமாயெ பிறபகுஇகளி 
லெல்லாம் காட்டுமிசாண்டிகள் வடித்து வக்தார்களெனவே 
எ ம்யெதேச*? தரியர்கள் கருதிவக்தனர். இந்த * மத்திய 
தேசம்!" என்பன வடக்கில் இம௰த்தையும், தெ்கல் விக்தியத் 
மையும், மேற்கில் ழைப் பஞ்சாபையும், இக்கல் கங்கை 
யமுளைக்கூடலையும் எல்லைகளாகக் கொண்ட ஒரு பெரும் பகு.இ 
யாறும். இப்பகுஇயினர் பேசவக் ௪ மொழி செளரசேனி 
என்ற பண்டைப் பாகதமாகும். இச் செளசேனி இந்தி 
மொழியின் பெரும்பகுதியாகய மேலை இந்திக்குக் தாய் 
மொழியாம். இந்திய--ஆரிய மொழியினத்தைச் சேர்ந்த 
இர்செளாசேனியே பின்னர் “மத்திய தேசத்?” இருக்திய 
ஆரிய மொழியாக மாற௮கலடைக்தஅ. அதுவே, மேலும் 
மேலும் செம்மை செய்யப்பட்டு முறையான இலக்கண 
அமைப்புடைய காகப் பின்னர் மாறியதன் காரணத்தால், 
சமஸ்கிருதம் (அல்லு செம்மை செய்யப்பட்ட) என்னு 
பெயர் பெ.மவ காயி.ம்௮, இச்செம்மைப்பாடு ௪, மு, 200-ஆம் 
ஆண்டில் இய்றப்பட்டதாகக் கருதப்படும் பாணினி இலக் 
கணத்தில் உருப்பெத்த.து. எனவே, கம்னோசால் இலக்கண 
முழைப்படி. இிரு,த்இிச் செம்மை செய்யப்பெத்த ஆரியப் 
பாகதவ்களே ** சமஸ்ரொதம் 7? என்பு ஒருவாஅ விளக்கும். 
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அன்றியும், பண்டைய ஆரியமொழிகளும், பண்டைய இக் 

இய உள்நாட்டு மொழிகளை யொப்பத் இருந்தா மொழிகளே 

யாம் என்பதும் விளக்கமுனும். இதனால், இருத்தஞ் செய் 
யப்பெத்றுப் புத ருக் கொண்ட * சமஸ்கருத '”? மொழியி 

னின்றும் வேஜெம் மொழியும் சளைத்திருக்க முடியா கென் 

ப. தெளிவு ; குறிப்பிட்ட ஒரு மொழியும் வடமொழியாகிய 
சமஸ்கிருத?” மும் ஒரே பண்டைய மொழியி லிருக்து 

பிறந்து பிரிந்தவை என்று வேண்டுமானால் வலிக்து கூறிக் 
கொள்ளலாம். 

எழுத்திய தேச”)த்இிற்கு-மேத்லும் தென்மேற்இலும் 
வக்துறைக்க ஆரியர்கள் பேக்கு மொழிகள் காஷ்மீரி," 
கோஹிஸ்தானி3, லஃண்டா”, ௪க்த* என்பனவாம். இவ்விரு 

இறத தாருக்கு மிடையே வ௫க்துவந்த மக்கள் இம்மொழிச் 

சொற்களைத் தத்தம் சொச்ச மொழிகளுடன் கலந்து பேசி 

வந்தனர்; அதனால், அம்மொழிகள் பின்னர், சனியுருவேழ் 
ச் தனிப் பெயர் பெஅவவாயின. இராஜஸ்,தானி”, பஹாரி”, 

குஜராத்தி", பஞ்சாபி* என்பன அம்மொழிகளாம். 
இனி, தொகை மிகுதியாலும், மண்ணசையாலும் “மத் 

திய தேச ?”த.இலும், ௮,சன் மேலைக் இசையிலுமிருக்,ச ஆரிய 
ம்க்கள் இழக்கிலும், தென்டுழக்லெம் நாளாவட்டத்தில் 
பவி அங்குள்ள மக்களுடன் உறைவாசாயினர், அதனால் 

ஆல்காங்கருக்க மொழிகள் அரியமொழிக் சலப்புத்னுத் தத் 
(தம் தனிச் சிறப்பைச் றிஅசறிகாக இழக்கலாயின்: மேற் 

கூறியாங்கு ஆரிய மொழிக் தாக்கை கேமே எதிர்,த்.துநின்று 

,தம் தலைமை இழவாமலிருக்த மொழிகள் கென்னிந்தியத் 

இசாவிட மொழிகளேயாம். ௮.இலும் இன்றளவும் புறங் 
கொடுக்காது உயர்தனிச் சேம்மோழியேன்று மோழியாராய்ச்சி 
  

1. Kashmiri. 2, Kohistani. 3. Lahnda. 4, Sindhi. 5. Rajasthani. 
6, The Pahari. 7. Gujarati. 8, Panjabi.
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வல்லுகராற் புகழ்ந்து பேர்ற்றப்பேறும் பெருமையுடன் திகழ் 

வது முன்னைப் பழைய மொழிகட்கும் முன்னைப் பழைய 
மொழியாகிய சீர்சால் தமிழ்மொழியொன்றே ! 

இக்திய ஆரிய மொழியின)த்திற்குரிய புள்ளி விவ.ங் 
கள் பின்வருவனவாம் :-- 

பேசுபவர் தொகை 

(1901-ஆம் ஆண்டு) 
I. “*மத்தியதேச'” மொழி: 

மேலை இந்தி 40,714,925 

17. இடைப்பட்ட மொழிகள் : 
() “மத்திய தேச” மொழிக் சொடர்புடையன : 

'இசாஜஸ் தானி 10,917,712 
பஹாரி மொழிகள் 3,124,681 
குஜராத்தி - 9,439,925 

பஞ்சாபி 17,070,961 

(i) ws BuC se மொழித்தொடர்பு அருயென : 

கீழை இந்தி 22,136,358 

ரர. “மித தேச?” மொழிகள் 

(i) வடமேத்குத் தொகுதி : 

காஷ்மீரி 1,007,957 
கோஹிஸ்தானி 96 
லஃண்டா 3,337,917 
ase 3,494,971 

() தென் தொகுதி : 
மசாத்தி 18,237,899
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(ம் சழைத் தொகு: 
பிஹாரி 34,579,844 
உறியா ர 9,687,429 
வங்காளி 44,624,048 
yoveurBev . 1,350,846 

    

மொத்தம் 219,725,509


