
ஆ.இரா.பாரதராஜா. / Contemporaneity of Language and Literature in the Robotized Millennium 1(3) 2019, 5-8 

 

 

Copyright@ REST Publisher           5 

 

முதும ொழிகளைச் சிளைக்கொதீர் 

முளைவர் ஆ.இரா.பாரதராஜா, உைவிப்பேரொசிரியர், ைமிழ்த்துளை, அறிவியல்  ற்றும்  ொனுடவியல் புலம், 

எஸ்.ஆர்.எம்.ேல்களலக்கழகம்,  இரொ ொபுரம்வைொகம், மென்ளை-600089. 

 
நுழைவாயில் 

 அறிவியல் வைர்ச்சியில், புரட்சியில் இன்ளைய உலகம் ேல அற்புைங்களை நிகழ்த்திக் மகொண்டுள்ைது.   ப லும் நம் 
முன்பைொர்களையும் அவர்களின் வொழ்வியல் கூறுகளையும் வொழிடங்களின் ைடயங்களையும் பைடி ஆய்ந்து ேளழள யின் 

ேண்ேொட்டுப் ேரிணொ  வைர்ச்சிகளைப் ேளைெொற்றிக் மகொண்டுள்ைது  நவீை உலகம். விண்ளண முட்டும் வைர்ச்சிகள் ஒரு புைம் 

இருந்ைொலும்  அரசுகள், மைொல்மேொருள் ஆய்வொைர்கள், அறிஞர்கள்,  க்கள், எை அளைவரும் ைம் நொட்டின் முன்பைொர் 

ேழம்மேருள களை அறிந்து மகொள்வளையும், “ைொங்கபை உலகின் மூத்ை குடிகள்”-எைச் ெொன்ைொைொரத்பைொடு 

நிறுவப்ேடுவளையும் மேருள யொகக் கருதுகின்ைைர்.  அந்ைப் ேழம் மேரும் மெல்வங்களுள் ஒன்றுைொன் ‘முதும ொழி’ 

எைப்ேடும் ேழம ொழி. 

மூத்தகுடிகள்: 

  “கல்ததான்றி மண்ததான்றாக் காலத்தத வாள ாடு  

   முன்ததான்றி மூத்த குடி” - எைப் புைப்மேொருள் மவண்ேொ  ொளலயில் ஐயனாரிதனார் ைமிழ்க்குடியின் 

ேளழள ளயப் பேொற்றுவொர்.  இபை மேொருள் மகொள்ளும் ைன்ள யில் பள்ளியகரம் நீ கந்தசாமிப் புலவர்,  

  “ழவய மீன்றளதான் மக்கள் உ த்திழனக்  
   ழகயி னாலுழர கால மிரிந்திடப் 
   ழபய நாழவய ழசத்த பைந்தமிழ் 

   ஐழய தாடழல ளகாண்டு பணிகுவாம்”- எைக் கூறியுள்ைொர்.   

 ப ற்கொண் ைமிழ்ப்ேொடல் அடிகள் மூலம் ைமிழிைப் ேளழள யும், வீரமும் கூைப்மேறுவபைொடு ‘ளகச்ளெளக’ மூலம் 
பேசி வொழ்ந்ை கொலம் அழிந்து ம துவொக நொளவ அளெத்துப் ேழந்ைமிளழப் பேெ ளவத்ை நம் ைமிழ்த்ைொளய வணங்கிப் பேொற்றி 

வந்துள்ைள  ளசய்யுள்கள், பழைய இலக்கியங்கள் வாயிலாகவும், வைக்காறுகளின் மூலமாகவும்  மைொல்மேொருட்கள் ஆய்வு 

மூல ொகவும் ைமிழர்களின் வொழ்வியளல உணரமுடிகிைது. 

ளதால்ளபாருள் ஆய்வுத்துழற: 

மைொல்லியல்துளை ேழங்கொலம் ேற்றிய ஆய்வு மெய்வைற்கொகக் கட்டடங்கள், கொசுகள்,  ண்ேொண்டங்கள்,  ண்ளட ஓடுகள், 

எலும்புகள், இரும்புகள், சுடு ண் மேொருட்கள், கல்மவட்டுகள், மெப்பேடுகள், ஓளலச் சுவடிகள், பகொவில்கள், சிளலகள், 

 ளலக்குளககள் எை யொவற்றிலும் கொணப்ேடும். 

ெொன்ைொைொரங்களைச் சிறிதும் சிளையவிடொ ல் ‘யுமைஸ்பகொ’-ேொரொட்டுச் ெொன்று வழங்குகின்ை அைவிற்குப் ேொதுகொத்து வருவது 

நம்  ண்ணின்  ணத்ளையும்  னிை இைத்ளையும் மேருள ப் ேடுத்துவைொக அள கிைது. அந்ை வளகயில் முந்ளைய 

ைளலமுளையிைர் விட்டுச் மென்ை முதும ொழிச் மெல்வங்களை ‘நவீைப் ேடுத்துகிபைன்’ எைக் கூறி அவற்ளைச் சிளைக்கொ ல் 

இயல்ேொை, உண்ள யொை நொட்டுப்புை இலக்கியத்ைன்ள யில் அப்ேடிபய மேொருள் மகொள்வதும், மெொல்வதும் ைமிழரின் 

முதுஅறிளவ, ேட்டறிளவத் தூக்கி நிறுத்தும். 
ளதான்ளமாழி: 

ைமிழ் மைொன்ள யொை ம ொழி எை உலபகொரொல் ேொரொட்டுப் மேறுவபைொடு, இந்தியப் பேரரசு ைமிளழச் மெம்ம ொழி என்ை 

அங்கீகொரம் அளித்துப் மேருள  மெய்துள்ைது.  நம்ம ொழியின் இலக்கண இலக்கியங்களின் முைல்வைொகப் பேொற்ைப்ேடும் 

மைொல்கொப்பியரின் மைொல்கொப்பியம் கூறும் இலக்கண, இலக்கிய, வொழ்வியல் கூறுகளின் வகுப்பும், ேகுப்பும், மைொகுப்பும் 

ேடிப்பேொளர வியப்ேளடயச் மெய்வை.  முதுள யும் மேருள யும் புலள யும் மேற்ை ளதால்காப்பியரின் காலம் கி.மு.4-ஆம் 

நூற்றாண்டு என முழனவர்.மா.இராச மாணிக்கனார், கி.மு.5-ஆம் நூற்றாண்டு என முழனவர் தமிைண்ணல், கி.மு.7 ஆம் 

நூற்றாண்டு என முழனவர் சி.இலக்குவனார், கி.மு.9-ஆம் நூற்றாண்டு என முழனவர் இரா.மதிவாணர் ஆகிபயொர் ைங்கள் ஆய்வின் 

மூலம் மைரிவித்துள்ைைர்.  

(ளசய்தி: அம்ேத்தூர் இலக்குவைொர் இலக்கியப்பேரளவ இைழ்) ைற்பேொது சிவகங்ளக  ொவட்டத்தில் திருபுவைம் அருபக உள்ை 

கீழடி என்னும் ஊரில் மிகப்ேளழள  வொய்ந்ை மைொல்மேொருட்கள் கண்டறியப்ேட்டு வருகின்ைை.  இளவ சு ொர் 2,500 

ஆண்டுகளுக்கு முந்ளையளவ எைச் மெொல்லப்ேடுகின்ைை.   த்தியத்  மைொல்லியல் துளை நடத்திய ஆய்வில் 7,818 

மைொல்மேொருட்களும் ைமிழகத் மைொல்லியல் துளை நட்த்திய ஆய்வில் 5,820 மைொல்மேொருட்களும் கிளடத்துள்ைை. ைமிழர்கள் 

வைர்ச்சி மேற்ை கொலகட்டத்தில் வீடுகள் கட்டி, கிணறுகள் மவட்டி, கழிவுநீர்க்குழொய்கள் அள த்ைள க்கொை ெொன்ைொைொரங்கள் 

இளவயொவும் ைமிழரிைத் மைொன்ள ளயயும்  நொகரிகத்ளையும்  ேண்ேொட்ளடயும் நிறுவுகின்ைை. 

முதுளமாழிகளும் ளதால்ளபாருட்கத ! 
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 மைொல்மேொருட்கள் ேற்றிய ஆய்வின் பேொது அவற்றின் மைொன்ள யும் ைன்ள யும் சிளைந்து விடொ ல் ம ன்ள யொக, 

குழந்ளைளயப் ேரொ ரிப்ேது பேொல் பைடலும் ஆய்வுகளும் ேொதுகொப்பு முளைகளும் வியக்கத்ைக்க வளகயில் அள கின்ைை.  
அபை பநொக்பகொடும் பேொக்பகொடும் ேழம் மேொருட்கைொை நொட்டுப்புை இலக்கியத்தின் உள்ைடக்க ொகத் ைமிழ் அறிஞர்கைொலும் 

ஆய்வொைர்கைொலும் ஏற்றுக் மகொள்ைப் மேற்ை ‘முதும ொழிகளை’ அவற்றின் கொலம், வொழ்ந்ை  ொந்ைரின் ேழக்க வழக்கங்கள், 

சூழல்கள், ேட்டறிவுகள் ஆகியவற்ளைக் கருத்தில் மகொள்ைொ ல், அவரவரும் ைம் விருப்பிற்பகற்ே முதும ொழிகளைச் சிளைத்து, 

கருவழித்து, புதுள  மெய்வைொக எண்ணி முது க்களின் இயல்ேொை, கிரொமிய வொழ்வியல் எண்ண ஓட்டங்களை  ொற்றிப் 

புதுப்புதுப் மேொருள் மகொண்டு ‘ளகைட்டல்’ மேறுவைற்கொக்ச் மெய்கின்ை மெயல்கள் மிகவும் மகொடுள யொைைன்பைொ? 

ளதால்காப்பியர் கூற்று: 

மைொல்கொப்பியரின் கொலம் அறுதியிட்டுச் மெொல்ல ஆைொரங்கள் இல்ளலமயனினும் சு ொர் 5,000-ம் ஆண்டுகளுக்கு முந்ளையவர் 

எை அறிஞர்கைொல் ஏற்றுக் மகொள்ைப் மேற்றுள்ைது.  அத்ைளகய முதுபுலவரொகிய மைொல்கொப்பியர் ‘ேழம ொழி’ என்று ேகரொ ல், 

‘முதும ொழி’ எை ம ொழிவதும் அளவ எவ்வொறு அள ய பவண்டும் எை வளரயளை வகுப்ேதும் வியக்கத்ைக்கது.  

   “நுண்ழமயும் சுருக்கமும் ஒளியும் உழடழமயும்  
    எண்ழமயும் என்றிழவ வி ங்கத் ததான்றிக் 
    குறித்த ளபாருழ  முடித்தற்கு வரூஉம் 

    ஏது நுதலிய முதுளமாழி என்ப” -(மைொல்:நூற்ேொ.170) 

என்ை நூற்ேொவின் மூலம், முதும ொழிகளின் உண்ள த் ைன்ள யொை-நுண்ள , சுருக்கம், ஒளி மேொருந்திய சிைப்புத்ைன்ள , 

எளிள , குறித்ைமேொருள் விைக்கம், கொரண கொரியத்பைொடு முடிவுறுைல்-ஆகியவற்ளை உள்ைடக்கி உளரக்கப்ேடுவபை 

முதும ொழியின்  சிைப்பு-எைத் மைளிவுேடுத்தியுள்ைொர். 

 கி.பி.5-ஆம் நூற்ைொண்ளடச் ெொர்ந்ை முன்றுளை அளரயைொர் இயற்றிய “பைளமாழி நானுறு” என்ை நூலில் 400 

ேழம ொழிகள் மைொகுக்கப்மேற்று அைக்கருத்துகள் வலியுறுத்ைப் மேறுகின்ைை. இளவ வைர்ச்சி அளடந்ை கொலத்தில் மைொகுக்கப் 

மேற்ைைொல் இலக்கணச் மெறிபவொடு அள ந்துள்ைை. 

சான்று: 

“துஞ்ச்சுபுலி இடறிய சிதடன் தபால”- புைநொனூறு(71:7) 

“எழுப்புபதவா துஞ்சு புலிழயத் துயில்”- ேழம ொழி நொனூறு (281:4) 

“தூங்குற புலிழயத் தட்டி எழுப்புனதுதபால”  -முதும ொழிக்கைஞ்சியம்: (11,536) 

ப ற்கொண் ேழம ொழிகள் ஒபர கருத்ளை நிறுவிைொலும் கொல  ொற்ைத்துக்பகற்ே மெொல்லொட்சி நல்லொட்சி மெய்கிைது.  இைைொல் 

மூலக்கரு சிளைேடவில்ளல.  இலக்கிய நயம் ப ம்ேட்டுக்கொணப்மேறுகின்ைை. 

முதுளமாழிகளின் ளதான்ழம:- 

 இவ்வளகயில் உற்று பநொக்கும்பேொது முன்றுளை அளரயைொர் ‘ேழம ொழி’ எைச் மெொல்லி இருப்ேதும் மைொல்கொப்பியர் 

வொழ்ந்ைகொலம் மிகத் மைொன்ள யொைது என்ேதும் மவளிப்ேளட.  சு ொர் 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்ளையவர் மைொல்கொப்பியர் 

எனின் அவபர ம ொழிே, என்ே, என் ைொர் புலவர், முதுளமாழி என்ே – எைக்கூறியிருப்ேது இவருக்குப் 

ேன்மைடுங்கொலங்களுக்கு முன்பே ைமிழ் பைொன்றியிருப்ேதும், அவருக்கு முன்ைொல் கற்ைறிந்ை ெொன்பைொர் இருந்து ம ொழிளயச் 

சீபரொடு வைர்த்துள்ைைர் என்ேதும் அறியக் கிளடப்ேபைொடு ‘முதும ொழிகள்’ என்ேை கிரொமிய வழக்கத்தில் 

கிைர்ந்மைழுந்ைபைொடு ேட்டறிவின் ேழுத்ை கனிகைொக  மூத்ைகுடி க்களிடம் மவளிப்ேட்டுள்ைை.  மைொல்கொப்பியபர 

‘முதும ொழி’ எைக் கூறி அைன் சிைப்ளே, உத்திளய உளரப்ேைைொல் ம ொழி பைொன்றி, வைர்ந்து, பேெக்கற்று, எழுைக்கற்று, 

மெம்ள  மேற்றுள்ைமைனில் ைமிழ்பைொன்றி சு ொர் 10,000-ம் ஆண்டுகளுக்கு ப லொகின்ைை என்ேது மவள்ளிளட  ளல.  

அப்ேடிப்ேட்ட ேளழள  வொய்ந்ை கொலகட்டத்தில் உருவொை ேட்டறிவின் மவளிப்ேொடொை முதும ொழிகள் இலக்கண வரம்பேொ, 

இலக்கிய மநறிபயொ மகொண்டிருக்க வொய்ப்பில்ளல.  ப லும் ைமிழ் வைர்ச்சியுற்ை கொலங்களில் மெம்ள ப் மேற்றுச் 

மெொற்மெறிபவொடு கூைப் மேற்றிருக்கலொம். 

முதுளமாழி கூறத்தகுதி: 

 ேள்ளுப் ேொடல்கள் பேொன்று, நொட்டுப்புைங்களில் பவளல முடிந்து மேொழுது பேொக்கொை பவளைகளில் விடுகளை (பிசி) 

நொட்டுப்புைப் ேொடல்கைொை ைொலொட்டு, உழவுப்ேொடல்கள், திருவிழொப் ேொடல்கள், ளநயொண்டிப் ேொடல்கள், ஒப்ேொரி ேொடல்கள் 

 ற்றும் விளையொட்டுகள் யொவும் நிகழ்ந்துள்ைை.  விடுகளைகபைொ, நொட்டுப்புைப்ேொடல்கபைொ கற்ேளைகளுக்கு வலுவும் 

வைமும் பெர்ப்ேை.  ஆைொல், முதும ொழிகள் கூை அறிவொற்ைல், ேட்டறிவு, நிளைந்ை ஞொைம், சுய ைகுதிப்ேொடு- ஆகியை இருத்ைல் 

பவண்டும்.  கொரணம் மேரும்ேொலொை முதும ொழிகள் அறிவுளர கூறுவைவொகபவ அள யும்.  எைபவ அக்கொல கட்டத்தில் 

‘முதும ொழி’ ேளடத்ைவர்கள் வொழ்வியளலக் கூர்ந்து பநொக்கும் ேட்டறிவு மிக்கவர்கைொகவும், கல்வி ஞொைம் 

மேற்ைவர்கைொகவும் இருந்திருக்கக் கூடும்.   

 

 

 

கொரணம் முதும ொழிகள் ைொலொட்டு, நொட்டுப்ேொடல்கள் பேொன்று மெவிவழிக் பகட்டு மீண்டும் மீண்டும் ேொடி  ைத்தில் 

ேதியமிட்டுக் மகொள்ைக் கூடியைன்று.  கூர்ந்து ஆரொய்ந்ைொல் இம்முதும ொழிகள் யொவும் சுய அறிவில், சுய ஒழுக்கத்தில், 

ேட்டறிவில் கொலத்துக்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ே விளைந்து கனிந்ை கருத்துக்கைஞ்சிய ொகும். 

முதுளமாழிச்சிழதவு: 

 திருக்குைளுக்கு ஏற்ைொற்பேொல் சிலர் கற்ேளைக் களைளய எழுதிக் குைளுக்கு ஒப்ேொக்க் கொட்டுவர். (ெொன்று: களலஞரின் 

– குைபைொவியம்) இளவ குைைொல் விளைந்ை களைகபை ைவிர, களைகைொல் விளைந்ைளவ குைள்கள் அல்ல.  இபை பேொன்று சிலர் 

ேழம ொழிகளுக்கு ஏற்ே கற்ேளைக் களைகளை எழுதிவிட்டு, இைைொல்ைொன் இப்ேடிப்ேட்ட “முதும ொழி” பைொன்றியது எைப் 

ேழம ொழியின் குறிக்பகொளைச் சிளைப்ேது மகொடுள .  ெொன்ைொக,     “முழுப் பூசணிக்காழயச் தசாற்றிதல மழறப்பது தபால” 

(கி.வொ.ஜ. –ைமிழ்ப்ேழம ொழிகள்-18,892) என்ை முதும ொழி மிகப்ளபரிய ளபாய்ழய, தவற்ழற மழறக்க முயன்றாலும் அது 
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முடியாது”-என்ை மேொருள்ேடும் வளகயில் உருவொை ஒன்று, ஆைொல் ஒரு களைஞர் ைம் களையில் “ஒரு மெல்வந்ைர்  ற்ைவர் 

வயலில் பூெணிக்கொளயத் திருடிவிட்டொரொம்.  அைைொல் அவருக்குப் ‘பூெணித்திருடன்’ எைப் மேயர் வந்ைைொம்.  இைளை  ளைக்க 

அவர் மேருவிருந்து ளவத்து உணவிட்டொரொம்.  இைைொல் ைொன் முழு பூெணிக்கொளய பெொற்றிபல  ளைப்ேது பேொல” என்ை 

ேழம ொழி வந்ைைொம்”- எைக்கூறியுள்ைொர்.  இது களைக்குக் கூட மேொருந்ைொை கற்ேளை.   

 கூர்ள யொக ஆய்ந்ைொல், பெொறு என்ேது ஒரு பெொற்றுப் ேருக்ளகளயத்ைொன் குறிக்கும்.  

அைற்குள் பூெணிக்கொளய  ளைக்க முடியொது என்ேது எவ்வைவு உண்ள பயொ, அது பேொல மேருந்ைவற்ளை, மேரும் மேொய்ளய 
எளிதில்  ளைத்து விட முடியொது அல்லது நொம் உண்ணும் பெொற்றிலும் எளிதில்  ளைத்துவிட முடியொது என்ேது ஓர் உவள யின் 

மூலம் கூறும் நுட்ே ொை கருத்ைொகும்.  ஊருக்குப் மேருவிருந்து மகொடுக்கும் மெல்வவைம் மிக்கவர் பூெணிக்கொளயத் திருடுவொரொ? 

என்ேது எண்ணிேொர்க்க இயலொை ஒன்று.  அப்ேடித் திருடி இருந்ைொலும் அக்கொலத்தில் ைண்டளை அளித்திருப்ேொர்கபை! 

1.“பலநாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான்” 2.“திருடழனத் ததள் ளகாட்டியது தபால”  3.“திருடியவன் ழகயும் 

ளசாறிசிரங்குக்காரன் ழகயும் சும்மா இருக்காது” பேொன்ை ேழம ொழிகள் எல்லொம் ேட்டறிவின் பிழிவுகள் அன்பைொ?  இளைத்ைொன் 

ேட்டுக்பகொட்ளடக் கல்யொணசுந்ைரம் “திருடனாய்ப் பார்த்துத் திருந்தாவிட்டால் திருட்ழட ஒழிக்க முடியாது” எை எழுதிைொர்.  

இது இந்ை நூற்ைொண்டின் ேட்டறிவுப் மேொன்ம ொழி.  இது பேொன்று ேலவற்ளைப் ேட்டியலிடலொம். 

ளமாழிக்கலப்பு: 

 முதும ொழிகள் என்ேை முதும ொழிகபை!  மைொல்கொப்பியர் கூற்றுப்ேடி முதும ொழிகள் சு ொர் 6000 ஆண்டுகளுக்கு 

முந்ளையளவயொக இருக்கலொம்.  நம் நொட்டுக்கு மவள்ளையர்கள் வந்து சு ொர் 500 ஆண்டுகள் எைக் மகொண்டொலும், ைமிழ்ப்ேழ 

ம ொழிகளில் எவ்வொறு ஆங்கில ம ொழிக் கலப்புப் மேற்றிருக்க முடியும்?  அப்ேடி ஆங்கிலப ொ, அயல் ம ொழிபயொ இடம் 

மேற்றிருந்ைொல் அது எவ்வொறு ைமிழ்ப் ேழம ொழி ஆக முடியும்? 

சான்றாக, 

 “வக்கத்தவனுக்கு வாத்தியார் தவழல; 

  தபாக்கத்தவனுக்குப் தபாலீஸ் தவழல” 

எை வழங்கும் ேழம ொழி ைவைொகக் கூைப் மேற்றுள்ைைொகவும்,  

“வாக்கு அற்றவனுக்கு வாத்தியார் தவழல; 

தபாக்கு அற்றவனுக்குப் தபாலீஸ் தவழல” எைக் கூை பவண்டும் எைச் சிலரும், 

“வாக்குக் கற்றவனுக்கு வாத்தியார் தவழல; 

தபாக்குக் கற்றவனுக்கு தபாலீஸ் தவழல”- (முதும ொழிக்கைஞ்சியம் 17922, 17923) எைச் ெரியொகச் மெொல்ல பவண்டும் எைச் 

சிலரும் பிைற்றுகின்ைைர்.  இளவ இளடக்கொலத்தில் ளநயொண்டிக்கொக எழுந்ை மெொல்லொடலொக இருக்கலொம்.  பேொலீஸ் 

(POLICE) என்ை ஆங்கிலச்மெொல் முதும ொழிக்குள் புகுந்ைது எப்ேடி? ஆங்கிபலயர் நம் நொட்டில் புகுந்து சு ொர் 500 ஆண்டுகள் 

ைொபை! இது எப்ேடித் ைமிழ்ப்ேழம ொழி ஆகும்? 

“ கடவுத  கட்ழட வண்டி ஓட்டுறாராம்; 

பூசாரி புல்லட்டுக் தகட்கிறானாம்” (முதும ொழிக்கைஞ்சியம்: 5,598) புல்லட்டு (BULLET) முதும ொழியில் எப்ேடிப் புகுந்ைது?  

ப ற்கொண் ஒரு சில ெொன்றுகள் மெொற்குற்ைம், மேொருட்குற்ைம் மகொண்டளவயொக உள்ைை. அடுப்பூதும் ளபண்களுக்குப் படிப்பு 

எதற்கு? (முதும ொழிக்கைஞ்சியம்: 464) அந்ைகொலத்தில் கணவன் வயலுக்குச் மெல்வதும், மேண்கள் வீட்டில் ெள ப்ேதும் 

இயல்ேொை நிகழ்வு.  இக்கொலத்திலும் இன்னும் ேல இடங்களில் இந்நிளல உள்ைது! வைர்ச்சியுற்ை இக்கொலத்திலும், 

மேண்களுக்கு 33 விழுக்கொடு இடஒதுக்கீடு வழங்கும்  ெட்டம் நொடொளு ன்ைத்தில் நிளைபவற்ை இயலவில்ளல.  அைைொபலபய 

ேொரதியொர், “மாதர் தம்ழம இழிவு ளசய்யும் மடழமழயக் ளகாளுத்துதவாம்! என்ைொர். அன்ளைய மேண்ணடிள க் கொலத்தில் 

பைொன்றிய இயல்ேொை முதும ொழிளய, அடுப்பூதும் ளபண்களுக்குப் படிப் ‘பூ’ எதற்கு? –என்ேைொக  ொற்றிக் கூறுகின்ைைர்.  

மேண்கள் வீட்டு பவளல, ெள யல் முடித்ை பிைபக குளித்துப் பூளவத்துப் மேொட்டிட்டுப் புைப்ேடுவர்.  ேடியைவு பூளவச் சூடிக் 

மகொண்ட பிைகு அடுப்பூைச் மெல்வைொகச் மெொல்வது அேத்ை ொை கூற்று.   

 ‘ஆழனக்கு ஒரு காலம் , பூழனக்கு ஒரு காலம் ’ – (கி.வொ.ஜ-ைமிழ்ப்ேழம ொழிகள்-2839) இம்முதும ொழி, 

‘வலியவர்களுக்கு ஒரு வொய்ப்பு வந்ைொல் எளியவர்களுக்கும் ஒரு வொய்ப்பு வரும் என்ேைொம். ஆைொல், இளை  ொற்றி 

ஆளநய்க்ளகாரு காலம் வந்தால் பூளநய்க்கு ஒரு காலம் வரும்” எைக்கூறி ஆவின் (ேசு) மநய்க்கு ஒரு கொலம் வந்ைொல் பூமநய்க்கு 

(பைன்) ஒரு கொலம் வரும் எைத் ைம் அறிவின் விரிளவக் கொட்டுகின்ைைர். ஆளநய்க்கும், பூவின் ததனுக்கும் என்ன காலம் 

தவண்டியுள் து? அளவ எப்பேொதும் வீட்டிலுள்ை ஒன்று.  பைன்  ருத்துவக் குணம் மகொண்டது எனினும் அைளைப் ேொலில் 

கலந்து ேருகுைல் நலம் எைச் சித்ை ருத்துவம் மைளிவுேடுத்துகிைது. முதும ொழிகளின் இயல்ேொை ைன்ள ளய  ொற்ைொ ல் 

அவற்றின் கொலத்ளை உணர்ந்து, அைற்பகற்ேப் மேொருள் மகொள்ளுைபல சிைப்பு. உண்ள யொை கொல கட்டங்களையும், 

சூழல்களையும் ஒப்பிட்டுக் கூறுவபை நலம்ேயக்கும். 

சான்றாக, “க வும் கற்றுமற”- என்ை முதும ொழி கைவு முைலிய எல்லொவற்ளையும் கற்றுக் மகொள்; பிைகு  ைந்துவிடு – எைக் 

மகொள்ைப்ேட்டுச் மெொல்லப்ேடுகிைது. ேழங்கொலத்தில் ஓளலச் சுவடிகளில் புள்ளியிடொ பலபய (ம ய்மயழுத்துகள் இன்றி) 

எழுைப் மேற்றுள்ைை. வீரமாமுனிவர் முைலிய அறிஞர்கள் ேலரின் அருமுயற்சியொல் ைமிழ்ம ொழி, சீர்திருத்ைம் மேற்றுச் மெம்ள  

நலம் மேற்ைது. அவ்வளகயில் “க வுமகத்துமற” – எை ஓளலச் சுவடிகளில் எழுைப் மேற்றிருந்ைளைக்  க வும் + கத்துமற – ‘ ’ 

என்ை உயிர்ம ய் எழுத்தில் புள்ளி ளவத்துத் ைவைொை மேொருள் மகொள்ைப்ேடுகிைது.  

 அவ்வொறு இன்றி, “கைவு  கத்து  ை” என்ேளை “க வும் + அகத்து மற” எைக் மகொள்ை பவண்டும். ‘ ’ என்ை உயிர்ம ய் 

எழுத்ளை ம்+அ எைப் பிரித்ைொல் “க ழவ உள் த்த வும் நிழனக்காதத; அடிதயாடு மறந்துவிடு” என்ை ெரியொை அைக்கருத்துக் 

கிளடக்கும். இைற்கு ெொன்ைொகச் சு ொர் கி.மு.31-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ைர், முதும ொழிகள் பைொன்றிய கொலத்தில் வொழ்ந்ை 

திருவள்ளுவர், ைம் திருக்குைளில் மைளிவு ேடுத்தியுள்ைொர். 

  “உள் த்தால் உள் லும் தீதத பிறன்ளபாருழ க் 

   கள் த்தால் கள்தவம் எனல்” -(குைள்:232)  
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அைொவது, “பிறருழடய ளபாருழ த் திருடுதவாம், என மனத்த வில் நிழனப்பதத ளபருந்தீழம தரும் ளசயல்” எைக் கூறுகிைொர்.  

அைங்கூறும் இலக்கியங்கைொை மகொன்ளைபவந்ைனில் ஒைளவயொர், 

  “புளலயும் மகொளலயும் க வும் ைவிர்” எைவும், 

   வரந்ைரு கொளையில், இைங்பகொவடிகள், 

  “கள்ளும் க வும் கொ மும் மேொய்யும்   

   மவள்ளைக் பகொட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்” – (சிலம்பு: 30, 23:196-197) எைக்கூறியுள்ைைர். அக்கொல 

இலக்கியங்கள் எளவயும் ைவைொை மெயல்களை நியொயப்ேடுத்ைவில்ளல.  முதும ொழிகள் ேல இடங்களில் அறிவுளர, சில 

இடங்களில் இடித்துளரத்ைல், ளநயொண்டி- எைக் மகொள்ளும் வளகயில் கூைப் மேற்றுள்ைை.  ஒரு சில இடங்களில் 

பாடதபதங்க ால் எழுத்துப் பிளழகள் இருக்கலொம். ஆழப்ேடித்ைொல் இயல்ேொை, உண்ள யொை மேொருளை உணரலொம். 

முதுளமாழிகள் காலப்பகுப்பு: 

முதும ொழிகள் கொலத்திற்பகற்ைவொறு கூைப் மேற்றுள்ைை. முற்கொல இயலக்கியம், இளடக்கொல இலக்கியம், ைற்கொல 

இலக்கியம், நொட்டுப்புை இலக்கியம்-எைப் ேல கொலகட்டங்களில் பைொன்றிய ைமிழ் இலக்கியங்களை ம ொழி ஆய்வொைர்களும், 

ைமிழ் அறிஞர்களும் ேகுத்ைளித்ைது பேொல, ஆண்டு வளரயளர மெய்து முதும ொழிகளின் மெொல்லொட்சி, கருத்பைொட்டம், 

இயல்புத்ைன்ள  முைலியவற்ளைக் கருத்திற்மகொண்டு கொலப்ேகுப்பேொடு ஆய்ந்து மவளியிட்டொல் பிைம ொழிக்கலப்பும், 

ைவைொை கருத்தும் களையப்ேடும்.  இைற்குத் ைமிழ் ஆய்வொைர்கள் அருமுயற்சி எடுத்து முதும ொழிகளின் உயிபரொட்டத்ளை 

உலபகொர்க்கு அறிவிக்க பவண்டும். 

நிழறவுழர: 

முதும ொழிகள்/ேழம ொழிகள் கொலத்தின் கண்ணொடிகள்; ைமிழர்களின் அறிவுக்கருவூலங்கள்; வொழ்வியல் அளடயொைங்கள்.  நம் 

முன்பைொர்கள் கட்டி எழுப்பிய “முதும ொழிக் பகொவில்களைச் மெதுக்குகிபைன்” எைக் கூறிச் சிளைக்க பவண்டொம்.  கொலத்தின் 

ைன்ள , சூழல் ஆகியவற்ளை அறிந்து அந்ை “நொட்டுப்புைத்து நொயகர்கள் கூறிய நன்ம ொழிகளை, மேொன்ம ொழிகளை, 

ேழம ொழிகளைச் சிளைக்க பவண்டொம்.  ேண்ேொட்டு அளடயொை ொக, ேட்டறிவுப் பிழிவுகைொக, வரலொற்றுக் கைஞ்சியங்கைொக 

விைங்கும் முதும ொழிகளைப் ேொதுகொப்பேொம்! உயிர்மகொடுப்பேொம்! ேொட்டன், ேொட்டிகளின் வொய்ம ொழி இலக்கிய ொை 

முதும ொழிகளை அவர்கள் வழியில் கொலவளகப்ேடுத்திக் கூறிப் புலப்ேடுத்துபவொம்! வைப்ேடுத்துபவொம்!  

துழணநின்ற நூல்கள்: 

1.திருக்குைள், 2.சிலப்ேதிகொரம், 3.புைநொனூறு, 4.ேழம ொழி நொனூறு 

5. மகொன்ளைபவந்ைன், 6.கி.வொ.ஜ-ைமிழ்ப்ேழம ொழிகள்  7.முதும ொழிக்கைஞ்சியம். 

   

 


