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இ தான் சமஸ்கி தம் ! - தந்ைத ெபாியார் 

( “ ரட்  இமாலயப் ரட் ! “  ந் .... ) 

 
சமஸ்கி தம் ஒ  ல ெமாழியல்ல; அ  அந்நிய பல நாட் க் கதம்ப ெமாழி. 
அ நாளில் (நீண்டநா க்கு ன்) ேமற்கு மத்திய ஆசியாவில் வாழ்ந்த நார் க் 
ஆாிய மக்கள் ேபசிவந்த ெமாழிேய, பலெமாழிகள் கலந்  சமஸ்கி தம் என்பதாக 
ஆயிற் . அதாவ , தங்கள் தாயகத்தின் சுற்  வட்டார எல்ைல நா களின் 
ெமாழிகளான டர்கிஸ் (Turkish) ெமாழி, ஈரானிய ெமாழி - பாக்ட்ாினியாவில் 
கு ேயறிய பின் பர்மீாியன் ெமாழி ஆகியவற்றி ந்  ெதாகுத்த கதம்பேம 
சமஸ்கி த ெமாழி. 
 
ேமற்கு மத்திய ஆசியாவில் வசித்த இந்த ஆாியர்கள் பாக்ட்ாினியாவி ந்  இ  
பிாிவாகப் பிாிந் , கி. . 1350ஆம் ஆண்  வாக்கில் வடேமற்கிந்தியாவில் 
கு ேயறிய ேபா  இந்த சமஸ்கி த ெமாழிைய ம் வடேமற்கிந்தியாவில் 

குத்தினர். 
 
இவர்கள் வடேமற்கிந்தியாவில் இ  ைற ைழந்தனர். தலாவ  கி. . 1400 
ேவதகாலம்; இரண்டாவ  கி. . 58இல் பாக்ட்ாினியா, சாக் யானா நா களில் 
கிேரக்க - பாரசீக ெமாழிக் கைலத் ெதாடர் களின் பலனாக இந்த சமஸ்கி த 
ெமாழி ேமற்கண்ட பாரசீக - கிேரக்க ெமாழிக்கைல இலக்கிய இலக் கணங் 
கைள ம் த வி ேமற்ெகாண்  தி த்தப் ெபற்ற . 
 
மற் ம், சமஸ்கி த ெமாழி இந்தி யாவின்... லத்தீன்... ெமாழி என் ம் அைழக் 
கப்பட்ட . ஆல்பன்ெகல்ட் மக்கள் மத்திய தைரக்கடல் வட்டாரங்கள் மீ  
பைடெய த்த ேபா , இத்தா ய மக் களிைடேய இந்த ெகல்ட் மக்கள் திணித்த 
ெமாழிேய லத்தீன். 



 
ெமாழிகளின் பிாி  
 
ெமாழிகள், ரானிய ெமாழிகள் என் ம், ஆாிய ெமாழிகெளன் ம் இ  ெப ம் 
பிாி கைளக் ெகாண் ள்ளன. சமஸ்கி தம் ஆாிய ெமாழியினத்ைதச் ேசர்ந்த . 
 
சமஸ்கி தம் என்ற ெசால் ன் ெபா ள், சுத்தப்ப த்தப்பட்ட  அல்ல  
பலவற்ைறச் ேசர்த்  உ வகப்ப த்தப் பட்ட  என்பதாகும். 
 
ேம ம் விளக்க ேவண் மானால், இ  ஹிந் ஸ்தானியில் சான்ஸ்கிாிட் என்  
உச்சாிக்கப்ப கிற . இந்த சமஸ்கி த ெமாழியாக்கத்தின் ெப ம் பகுதி ம், 
அ ப்பைட அைமப் ம் ேமற்கு மத்திய ஆசியாவில் வழங்கிய ஆாிய ெமாழியி 

ந்  எ த் க் ெகாள்ளப்பட்டதாகும். மற் ம், பல ற்றாண் களாக பல்ேவ  
நா களில் பல்ேவ  ெமாழிக டன் ெதாடர்  ெகாண்டதன் பலனாகப் பிறெமாழி 
அம்சங்கள் பலவற்ைற இந்த சமஸ்கி த ெமாழி டன் அவ்வப்ேபா  ேசர்த் க் 
ெகாண்  வந்தனர். 
 
ெபா க்ேகற்ற ெபயர் 
 
வடேமற்கு இந்தியாவில் கு ேய ம் வைரயில் இந்த ஆாியர்கள், இைடக் 
காலத்தில் திாிந்த பல்ேவ  நா களின் பல்ேவ  ெமாழிக் கைலப்பகுதிகைள ம் 
இச்சமஸ்கி தத்தில் ேசர்த் க் ெகாண்டனர். 
 

சமஸ்த = எல்லாம்; 
கி தி = ெதாகுக்கப்பட்ட  
- என்பேத இதன் ெபா ள். 
 



என்ைசக்ேளாபீ யா பிாிட்டானிக்கா என்ற ஆங்கில ெமாழிப் ேபரகராதியின் 
13ஆவ  ெதாகுதியில், சமஸ்கி த ெமாழி பிறப்  வரலா , டாக்டர் எச்.ஜு யஸ் 
எக் ங் என்பவரால் தரப்பட் ள்ள . 
 
சமஸ்கி த ெமாழி ஆாிய ெமாழி க டன் ெகாண் ள்ள ெதாடர்ைப ம், பல 
அம்சங்களில் கிேரக்க ெமாழிையப் ேபான்றி ப்பைத ம் இவர் விளக்கி ள்ளார். 
 
டாக்டர் பிரான்ஸ் பாப் என்பவர், ேகாதிக் ெமாழியி ந்  ைபபிைள 
வாசித்தேபா  ேகாதிக் ெமாழி ம் சமஸ்கி த ெமாழி ேபான்ேற இ ப்பைதக் 
கண்டார். சர். மானியர் வில் யம் என்பவர் தம  சமஸ்கி த ஆங்கில அகராதியின் 
(அச் சிட்ட : காலண்டர் பிரஸ்; ஆக்ஸ்ேபார்  - 1899) க ைரயில், சமஸ்கி த 
ெமாழி; பாக்ட்ாியானா - சாக்  யானா வட்டாரங்களில் ேதான்றிய ; க்காவிேலா, 
ஆக்ஸ்நதி வக்க வட்டாரத்திேலா ேதான்றியதல்ல என்  க த்  ெவளி 
யிட் க்கிறார். 
இந்தியாவி ள் ைழந்த இந்த ஆாியர்கள் ேகாத்ஸ் (கிதாய்) என்ற நாட் ந்  
வந்தவர்கெளன்ப ம் ேகாதிக் ெமாழிையத் தம் டன் ெகாண்  
வந்தவர்கெளன்ப ம் பல சாித்திரச் சான் களால் ெதளி ப கிற . 
 
பிறந்த விதம் 
 
இந்த ேகாதிக் ெமாழிேய இைடயில் பல்ேவ  மாற்றங்கள் ெபற்  சமஸ்கி த 
ெமாழியாக உ ெவ த்த . ஆாியர்கள் ேமற்கிந்தியாவின் மீ  பைடெய த்  
வந்தேபா , இந்தக் கலப்பட சமஸ்கி த ெமாழிைய ம் அங்கி ந்த மக்கள் 
(ஹிந் ) பால் திணித்தனர். ேவதகால சமஸ்கி தத்திற்கும் இக்கால சமஸ்கி தத் 
திற்கும் அதிக ேவற் ைமகள் உள்ளன. 
 
 
 



ெபாய்க் கூற்  
 
எனேவ, இந்த சமஸ்கி த ெமாழி அனாதிகால ெமாழிெயன் ம், இம்ெமாழி 
யி ந் தான், இந்தியாவின் பழங்கால ெமாழிகள் அைனத் ம் உற்பத்தியாயிற் 
ெறன ம் ெசால்வ  ஆதாரமற்றதாகிற . ஏெனனில், இந்த ெமாழி கி. . 1500 ம் 
அதற்குப் பின்ன ம்தான் உ வாயிற் ெறன்ப  ெதளிவாகிற . இந்தியர்கள் மீ  
திணிக்கப்பட்ட ெமாழிகளில் இ ேவ கைடசி ெமாழி. உண்ைம இப்ப யி ந் ம், 
தற்கால ெமாழிகளில் சிலவற்ைற இந்த சமஸ்கி த ெமாழியி ந்  பிறந்ததாகச் 
சிலர் கூறிக் ெகாள்கின்றனர். 
இந்த நார் க் ஆாியர்க ம், ஈரானிய ஆாியர்க ம் பல்ேவறாகப் பிாிந் , பல்ேவ  
திக்குகளில் படர்ந்தனர். இவ் வி  பிாிவின ம் இந்தியாவில் வசித்த 
இந்ேதாேனஷியர் சந்ததிகேள என் ம், இவர்கேள வடகிழக்கு நா களில் பரவினர் 
என் ம் சிலர் கூ கின்றனர். 
 
 
ஹிந் ஸ்தானி 
 
இவ்விதம் ெசன்றவர்களில் இரானிய ஆாியர்கள் மீண் ம் இந்தியா க்குத் 
தி ம்பினர். இ  ேவத சமஸ்கி த ெமாழி இந்தியாவில் ைழக்கப்ப வதற்குப் பல 

ற்றாண் க க்கு ன் நடந்த . இந்தியா தி ம்பிய இந்த ஈரானியர்கள் தாம், 
இப்ேபா  ேமற்கிந்தியாவில் ேபசப்ப ம் ஹிந்தி (பிராக்கி தி) (ஹிந் ஸ்தானி) 
ெமாழிையக் ெகாண்  வந்தவர்கள். இவர்கள் வந்த ம், அவ் வட்டாரங்களில் 
வசித்  வந்த பழங் கு களான இந்ேதாேனஷியர்கைளத் ெதற்கில், 
தக்காணத் க்கும் கிழக்கில் வங்காளக் குடாக்கடல் வட்டாரத்திற்கும் 
அதற்கப்பா ம் ெசல்லச் ெசய்தனர். இவ்வாறாக ெந க்கித் தள்ளப்பட்ட இந்திய - 
இந்ேதாேனஷியர்கள் பசிபிக் தீ கள் வைரயி ள்ள வட்டாரங்களில் கு ேயறினர். 
 



நார் க் இனத்தவ ம் இந்தியா தி ம்பியேபா  தங்கள் ெமாழிைய ம் ெகாண்  
வந்தனர். ஆயி ம் ஈரானிய, பர்மீாிய, பாரசீக, கிேரக்க ெமாழிப் பண் கள் 
இம்ெமாழியில் கலந்தி ந்தன. இந்தக் கலப்  ெமாழிதான் பின்னர் 
சமஸ்கி தெமனப்பட்ட . 
 
இந்த சமஸ்கி த ெமாழி, பரம்பைர அனாதிகால ெமாழிெயன் ம் (ெதய்வ ெமாழி 
என்பர் ெதன்னாட் ப் பார்ப்பனர்) இலக்கிய வளமிக்கெதன் ம் கூறி, 
அப்ேபாதி ந்  வந்த ஹிந்தி (ஹிந் ஸ் தானி) ெமாழிகளின் மீ  திணிக்கப் 
பட்ட . இந்தியாவி ந்  பழம்ெப ம் ெமாழிகளான இந்ேதாேனஷிய ெமாழி 
யி ந்  அ நாளில் பிறந்த ஹிந்தி (ஹிந் ஸ்தானி) ம், நார் க் ெமாழிக ம் 
பல்ேவ  வட்டாரங்களில் ெந கப் ேபசப்பட்  பாக்ட்ாியானாவில் சமஸ் 
கி தமாக உ மாற்ற ம் ெபய ம் ெபற்ற . ெமாழி வரலா களில் அறியக் 
கிடக்கிற . இந்தியா க்குக் ெகாண்  வரப்பட்ட இந்த சமஸ்கி த ம், ஹிந்தி 
(ஹிந் ஸ்தானி) ம் அப்ேபாதி ந்த பற்பல இந்திய ெமாழிகளில் ஊ வி 

க்கியமாக வடஇந்தியாவில் வழங்கிய ெமாழிகைள ஆக்கிரமித் த் தைலைம 
யிடம் ெகாண்டன. 
சமஸ்கி த ெமாழிக்கும், நார் க் ெமாழிக க்கும் க்கியமாக ேகாதிக் ெமாழிக்கும் 
ெந ங்கிய ெதாடர்  காணப் ப கிற . ஏெனனில், இந்த சமஸ்கி த ம் நார் க் 
ெமாழிகளில் ஒன்ேறயாகும் என்  டாக்டர் பாப் சுட் க் காட் கிறார். 
 
மற்ற ெமாழிகைளவிட இந்த சமஸ் கி த ெமாழிதான் அதிகமாக அயல் 
ெமாழிகளின் கலப்ைபக் ெகாண்  ெப ம் உ மாற்றம் ெபற்றி க்கிற ; 
இ ந்தா ம் இ ம் நார் க் ெமாழிக் கு ைவச் ேசர்ந்தேதயாகும். 
 
இன மனித உட்பிாி கள் 
ெதன்கிழக்கு ஆசிய மக்களின் இனப் பிாிைவத் திட்டவட்டமாகக் கணித் க் 
காண்ப  க னமாகவி ந்தா ம் க்கிய மாக ப்ெப ம் பிாி களாக பிாிக்கலாம். 
அைவ:- 



 
1. இந்தாஃப்ாிக்கர் (க ப்பர்) 
2. ேரனியர் (மஞ்சள் - சிவப் ) 
3. ஆாியர் (மாநிற - ெவள்ைள) 
 
இப்ேபா , இவர்களில் இந்தாஃப்ாிக்கர் க்கியமாகத் ெதன்ேமற்குப் பசிபிக் 
தீ களி ம், மத்தியாஃப்ாிக்காவி ம், ெதன்னாஃப்ாிக்காவி ம் (அெமாிக்காவில் 
இ ப்பவர் தவிர்த் ), வசிக்கின்றனர். 
 

ேரனியர்கள் க்கியமாக கிழக்கு ஆசியாவி ம், மத்திய ஆசியாவி ம், வடக்கு 
ேரஷியாவி ம் (அெமாிக்க இந்தியர் தவிர்த் ) வசிக்கின்றனர். 

ஆாியர்கள் க்கியமாக இந்தியாவி ம், ஈரானி ம் (பாரசீகம்), அய்ேராப்பா 
வி ம், வடக்காஃப்ாிக்காவி ம், ெதன் னாஃப்பிாிக்காவி ம் வசிக்கின்றனர். 
இந்தாஃப்ாிக்கன் ெமாழி, ேரனிய ெமாழி, ஆாிய ெமாழி, இந்த இனப் 
பிாிவிைனயின் அ ப்பைடயிேல வந் தைவ. ஆயி ம் பல்ேவ  மாற்றங்கைள 
அைடந் ள்ளன; அைடந்  வ கின்றன. ெகேதயில் கு ேய ம்வைர அதாவ  
கி. . 2300 வைர நார் க் மக்களின் ெதற்கிேல ேமற்கு க்கிஸ்தானத்தில் 

ேரனியர்க ம் ( க்கியர்) (சுேமாியர்) (கி. .4300 வைர) பின்னர் 
ஹிட்ைடட்சும் (கி. .2300 வைர) இ ந்தனர். நார் க் மக்கள் வக்க காலத்தில் 
எண்ணிக் ைகயில் குைறவாகவி ந்ததால், தங்கைள விட நாகாிக மக்களான 
சுேமாியர்களின் சம்பந்தத்ைத ம் க த் க்கைள ம், பழக்க வழக்கங்கைள ம் 
ைகக்ெகாண்டனர். 
நார் க்குக ம் ஹிட்ைடட்சுக ம் கலந்  வாழ்ந்ததன் விைளவாக ேரனிய 
ெமாழி, நார் க் ெமாழி சார்பினதாக மாற்றம் ெபற்ற . ஹிட்ைடட்ஸ் ெமாழியி 

ந் ம் பல ெசாற்கள் சு காிக்கப் பட்டன. 
 
  



நார் க்குகளின் பைடெய ப்  
 

ேரனியர்கள் ெதற்ேக பரவியேபா , நார் க்குகள் தங்கள் தாயகத்ைத விட்  
ெவளிேயறி பாக்ட்ாியானாவில் கு ேய றினர். இவ்வட்டார மக்களின் ெமாழிக் 
கிணங்க தங்கள் ெமாழியி ம் மாற்றம் ெசய்  ெகாண்டனர். இங்கு வசித்த 
மக்களின் கலாச்சாரம் இரானிய கலாச் சாரத்ைதப் ேபான்றேத. 
இவர்கள் ெதற்கு ேநாக்கிப் பைட எ க்கத் தீர்மானித்தேபா  இவர்க  ைடய 
ெமாழி ேவதம் சமஸ்கி தம். கி. .1400இல் வடேமற்கி ந்  இந்தி யாவிற்குள் 
வந்தேபா  இந்த ேவத சமஸ்கி த ெமாழிையத்தான் தங்கள் இலக்கியங்களில் 
ைகயாண்டனர். இவர்கள் அ நாளில் இனங்களாக ம், வகுப் களாக ம் 
பிாிந்தி ந்ததாக ம் ஏ  ஆற்  நாட் ல் - (மத்திய ஆசியா) வசித்  வந்ததாக ம் 
திட்டவட்டமாக அறியக் கிடக்கிற . இவர்கள் இ  கு வினராக இ ைற 
இந்தியாவில் ைழந்தனர். இ  கு வின ம் ஒேர ெமாழிைய இந்தியா க்குக் 
ெகாண்  வந்தனர். பின்னவர் ெமாழியில் பாரசீகம், கிேரக்கக் கலப்படம் அதிகம் 
இ ந்த . இரண்டாம் பைடெய ப்ேப பிற்கால வரலாற் க்கு 

க்கியமானதாகிற . 
 
கி. . 750இல் இவர்கள் காஸ்பியன் கடல் ேநாக்கி நகர்ந்தனர். பாரசீகத்தில் தைட 
ஏற்பட்ட . பாரசீகர்கள் தாக்கு தல்கள் வ க்கேவ, இவர்கள் தனித்தனிக் 
கும்பலாகப் பிாிந்  ெசன் , தனித்தனித் தைலவர்கள் தைலைமயில் தனி 
இனங்களாகி விட்டனர். 
 
இந்தப் பிாிவினர்களில் ஒ வரான காஸ்பி சாதியாாின் ெபயர யாகேவ 
காஸ்பியன் கடல் எனப் ெபயாிடப்பட்ட . இவர்களில் ெப ம்பகுதி கிழக்ேக 
பாமிர் மைலப்பகுதிகைள ேநாக்கி நகர்ந்தனர்; அங்கி ந்த பழங்கு கைள ம் 
சிைதத்  ஒ க்கினர். 
 



வடகிழக்கு ஈரானில் கு ேயறியவர் களில், கு ேயறிய இந்த நார் க் 
சாதியார்களில் க்கியமானவர்கள் ஆாீ-ேசாராங்மீ-பா யானி ஆகிேயார். 
ஆாி சாதியார் த ல் தங்கிய வட்டாரத்தி ந்த ஆற் க்குத் தங்கள் ெபயர யாக 
ஆாியஸ் நதி என்  ெபயாிட்டனர். 
 
ஆாியர் என்ற சமஸ்கி த ெமாழியி ந் தான் ஆாியன் என்ற ெசால் 
ேதான்றிற் . ஆாியன் என்றால் ேமல் மக்கள், ஆ ம் இனம் என்  ெபா ள் 
ஆகிய . 
 
சிதறிய நார் க்குகள் 
 
இந்த நார் க் இனத்தார் பிற்காலத்தில் பல்ேவ  கு வினராகச் சிைதந்  பல்ேவ  
வட்டாரங்களில் பரவிய ேபா  அவர்க ைடய அ நாள் ெபா ப் ெபய ம் 
மைறந்த ! தனிப் பிாிவினராகத் தனித்தனிப் ெபயர்களிட் க் ெகாண்டனர். பாமீர் 
வட்டாரத்தில் பாமிாியர்கள், குஷான்கள் என்  ெபயர் ெகாண்டனர். இ ேவ 
பாக்ட்ாியானா நா . இதில் க்காரா ம் ேசர்ந்த . இதன் தைலநகர், இப்ேபா  
வட ஆஃப்கானிஸ்தானத் தி ள்ள பால்க் என்ப . 
ெதாக்காாி, குஷான்கள், எப்தா ைலட்ஸ், சாக்ேக, சாக்கியர் ஊசன் ஆகிய சாதியார் 
(உட்பிாிவினர்) இைணந்  ெப ம் சாம்ராஜ்யத்ைத நிர்மாணித் க் ெகாண்டனர். 
இவர்கள் அைனவ ம் அ ப்பைடயில் நார் க் மக்கேள. பாக்ட்ாியானாவில் 
கு ேயறியவர் ெவள்ைள ஹுனர்கெளனச் சீனர்களால் அைழக்கப்பட்டனர். 
இவர்க ம் நார் க் குகளில் ஒ  பிாிவினரான ேகாத்திக் இனத்தவர்கேளயாவர். 
இந்தியா க்குள் வந்தவர்கள் ஆாிய ெமாழியினர் என்ப தற்கு பல்ேவ  சாித்திர 
ஆதாரங்கள் உள்ளன. 
 
அெலக்சாண்டர் பைடஎ ப் க்குப் பின்னர், அதாவ  கி. . 701ஆம் ஆண்  
வாக்கில் வடேமற்கு இந்தியாவில் ேவத சமஸ்கி த ெமாழி ெசல்வாக்கற் ப் 
ேபாயிற் . இப்ேபா ள்ள சமஸ்கி த ெமாழி அப்ேபா  அங்குக் கிைடயா . 



 
இப்ேபாைதய சமஸ்கி தம் 
 
குஷான் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த கனிஷ்காின் ஆட்சி கி. . 53இல் வக்கமாகிற . 
இந்தியாவில் விக்ரம சகாப்தத்ைதத் ேதாற் வித்தவர் இந்த கனிஷ்கேர. மற் ம், 
அக்காலத்தில் வடஇந்தியாவில் வழங்கி வந்த கிேரஷிய கலாச்சாரங் கைள ம், 
கிேரக்க ெமாழிைய ம் ஒழித் , நார் க் ெமாழிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
இப்ேபாைதய சமஸ்கி த ெமாழிையத் ேதாற் வித்தார். இ  பழங்கு  யினர் 
ெசாற்கைளக் (பிராக்கி தம்) ெகாண்ட . எனேவ, இப்ேபா  வழங்கப்ப ம் 
சமஸ்கி த ெமாழி கி. .58இல் ேதான்றிய ெதனலாம். 
 
கி.பி. 123-153ஆம் ஆண் களில் ஆண்ட இரண்டாவ  கனிஷ்கர் ப த்தர். இவர் 
காஷ்மீர் வட்டாரங்களில் ப த்த மதக் ெகாள்ைககைள தற்கால சமஸ்கி த 
ெமாழியில் எ திப் பழங்கு களிைடேய பரப்பினார். இவற்ைற ெயல்லாம் 
கவனிக்குமிடத்  சமஸ்கி த ெமாழி எப்ேபா  பிறந்த ? அதன் அ ப்பைட லம் 
என்ன? எம்ெமாழிகளி ந்  பிறந்த ? இ  இந்தியாவில் எப்ேபா  எவ்விடம் 

ைழக்கப்பட்ட ? என்பன, சந்ேதகமறத் ெதளி ப கின்றன. 
இந்த சமஸ்கி த ெமாழி பாக்ட்ாியானாவி ந் தான் வந்த  என்  தற்கால 
அறிஞர்கள் பலர் திட்டமாகக் க த் த் ெதாிவிக்கின்றனர். 
 
 
இந்திய சமஸ்கி த ெமாழி வரலா  
 
இந்தியாவில் ைழக்கப்பட்ட சமஸ்கி தெமாழி ேவதகால சமஸ்கி தெமன் ம், 
தற்கால சமஸ்கி த ெமன் ம் இ வைகப் ப ம் என்ப ம், இவற்றின் பிறப்  
வரலா ம் ேமேல ெதளி ப்ப த்தப்பட்ட . அதாவ  ெவளிநாட் ந்  
இந்தியா க்குள் வந்த நார் க் ஆாியரால் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெமாழி என்ப  
விளக்கப்பட்ட . 



சமஸ்கி தம் என்ற ெசால் க்கு, திரட் த் ெதாகுத்த , ப்பித்  
அைமக்கப்பட்ட  என்  ெபா ள். பழங்கால ெமாழிக க்கும் இந்தப் 

ெமாழிக்கும் ேவற் ைம காணேவ இப்ெபயாிடப்பட்ட . பிராமணீய இந்தியா 
காலத்தில் வழங்கப்பட்ட சமஸ்கி தத்திற்கும் அதற்கு ன்ைனய கால 
சமஸ்கி தத்திற்கும் பல வைககளி ம் ேவற் ைம காணப் ப கிற . ேவதகால 
சமஸ்கி தம், கைலக்கால சமஸ்கி தத் தி ந்  பல வைககளி ம் மா பட்ட . 
இந்த சமஸ்கி த ெமாழி, இந்ேதா ெஜர்மனிய அல்ல  ஆாிய ெமாழியி ந்  
பிறந்த கீழ்க்ேகா  வட்டாரப் பிாிவாகும். இந்  ஆாியர்கள், வடேமற்கி ந்  
தான் இந்தியா க்குள் வந்தனர் என்ப  மக்கள் சாித்திரங்களால் உ திப்ப கிற . 
இந்  ஆாியர்கள் கிழக்கு க ஸ்தான் மைல வட்டாரங்களி ந்  பஞ்சா க்கும் 
அதன் பின் ய ைன கங்ைக ஆற்  வட்டாரங்க க்கும் வந்தனர் என்ப  
அவர்க ைடய பரம்பைர இலக்கிய ஏ களி ந்ேத அறியக் கிடக்கிற . ேவத 
ஆாியர்கள், ஈரானிய மக்கள் ஆகிய இ  இனத்தவர்களின் ெமாழி மத ல்கள் 
ஆகியவற்றிற்குள்ள இந்த ெஜர்மனிய கு ம்ப சந்ததிகேளெயன ம், இ வ ம் 

ன்னர் ேசர்ந்தி ந்  பின்னர் பிாிந்தவர்கெளன ம் ெதளிவாகிற . 
 
சமஸ்கி தத்தின் க்கியத் வம் பற்றிப் ெப ம்பா ம் மிைகப்ப த்திக் 
கூறப்ப கின்றன. ஆதித் தாய்ெமாழியின் கைல மகள் இந்த சமஸ்கி தம் என்  
ேவண் மானால் ைவத் க் ெகாள்ளலாம். ஏெனனில், இந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
மற்ற ஆ  ெமாழிகளான, ஈரானிய ெஹ னிக், இத்தா ய - ெசல் க் - ட் டர்னிக், 
ெலட்ேடாஸ்லாவிக் ெமாழிகளில் இலக்கிய வளமின்ைமயால் இந்த சமஸ்கி தம் 

க்கியமாகக் க தப்ப கிற . இந்த இலக்கியவள ம், ஆங்காங்குப் பல நா களி 
ள்ள, ெதான்ைம ெமாழிப் லவர்களின் கூட் றவால் ஏற்பட்டேதயாகும். 

கிேரக்க ெமாழிக்கும் சமஸ்கி த ெமாழிக்கும் அதிக ஒற் ைம காணப்ப கிற . 
 
 
இந்திய எ த் க்களின் பிறப் ப் பற்றிய வரலா  இன் ம் லனாகவில்ைல. 
அேசாகர் காலத்தில் த்தமத அறெமாழிகள் பா  ெமாழியிேல பாைறகளிேல 



ெச க்கப் பட் க்கின்றன. ம ாிய - ஆந்திரா வாிவ வங்க க்கு ன்ைனய 
வாிவ வம் பற்றி விளக்கம் கிைடக்கவில்ைல. 
 
எனேவ, பிராமணர்கள் எைத ம் எ தவில்ைல என் ம், அவர்க ைடய 
ெமாழிக்கு அப்ேபா  வாிவ வம் (எ த்  இல்ைலெயன் ம், சமஸ்கி த 
வாிவ வம் பிற்காலத்தில் இந்திய ெமாழி வாிவ வங்களி ந்  அைமத் க் 
ெகாள்ளப்பட்டேத என் ம் ெதளி ப கிற . ராயல் ஏசியா க் ெசாைசட்  
ஜர்ன ன் 14ஆவ  பாகத்தில் இந்த ெமய்ைம ெதளி த்தப்பட் ள்ள . 
சமஸ்கி தம் ஒ  ெமாழிெயன்றா ம்கூட இ  இந்தி யாவில் கி. . இரண்டாம் 

ற்றாண் ல் ஆட்சி ெமாழியாக மி ந்ததில்ைல, ேபச்சு ெமாழியாக ம் 
இ ந்ததில்ைல. அக்காலத்தில் ஆண்ட கிேரக்க பாக்ட்ாியானா மன்னர் 
கி க்ராைடட்சின் சந்ததியார் நாட்  ெமாழியான பிரம்மி ெமாழியில் தான் 
நாணயங்கைள அச்சிட்டனர். இந்த பிரம்மி எ த் க்கள்தான் இப்ேபா  
வழங்கப்ப ம் நகாி - ேதவ நகாி எ த் க்க க்குத் தாயாகும். இந்த பிரம்மி 
ெமாழியின் அ நாள் வரலா  என்ன என்ப  இன் ம் கைலஞர்களா ம் 
கண் பி க்க இயலவில்ைல. 
 
பாக்ட்ாியானாவி ந்த இந்த வடக்கத்தித் தைலவர்கள் அ ப்பைடயில் 
கிேரக்கர்கேளயாைகயால், இவர்கள் இந்தியா க்கு வந்தேபா  தி த்தப்பட்ட 
நார் க் ெமாழிைய (சமஸ்கி தம்) இந்தியாவில் ைழக்க அதிக அக்கைற 
ெகாள்ளவில்ைல. கி. . 58இல் வட இந்தியாவில் ஆண்ட குஷான் குலத்தினேர 
இந்த சமஸ்கி த ெமாழிைய வட இந்தியாவில் பரப் ம் பணிைய 
ேமற்ெகாண்டனர். தலாவ  கனிஷ்கர் வடேமற்கு இந்தியா வட்டாரங் கைளப் 
பி த்த பின் இந்த சமஸ்கி தத்ைதப் பரப் வதில் க த் ச் ெச த்தினார். 
 
இதற்கு ன், நாட்  ெமாழிக டன் கிேரக்க ெமாழி தான் ஆட்சித் ைறயில் 
ைகக்ெகாள்ளப்பட் ந்த . கனிஷ்கர் காலத்தில் கிேரக்க ெமாழி, நாட்  ெமாழி 
களினிடத்ைத சமஸ்கி தம் பி த் க்ெகாண்  அரசாங்க ெமாழியாயிற் . 



 
பாக்ட்ாியானா க்கு வ ன் நார் க் - ஆாிய ெதாக்காாிகளின் ெமாழி 
சமஸ்கி தமாக இ ந்தா ம், பாக்ட்ாியானாவில் அந்நாட்  மக்கள் ெமாழிகைளத் 
த வி கி. .546-330இல் ெப ம் மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட . க்கியமாக கி. . 330-
126இல் கிேரக்கர் காலத்தில் அதிக மா தல் ெபற்  உ மாற்றமைடந்த , இந்த 
சமஸ்கி த ெமாழி. 
 
எனேவ, இப்ேபா  வழங்கப்ப ம் ந ன சமஸ்கி தம் அரசுத் ைறயில் 
கி. .58ஆம் ஆண்  வாக்கில்தான் ைழக்கப்பட்ட  என்ப  நி பிக்கப்ப கிற . 
இ  ஆட்சி ஆதிக்கம் ெகாண்ட இனத்தவர்களின் ெமாழியாகவி ந் ததால் 
ஆளப்பட்ட இந்நாட் ப் பழங்கு  இலக்கியப் லவர்கள் இந்த அயல்ெமாழிைய 
ஏற் க் ெகாள்ள அதிக காலமாயிற் . 
சமஸ்கி தம் ஒ  தாய்ெமாழியல்ல 
 
ேமேல ள்ள வரலா களால் விளக்கமாவ  என்ன? 
 
ேவதகால சமஸ்கி த ெமாழி ம், ந ன சமஸ்கி த ெமாழி ம் ேமற்கு 
இந்தியாவில் அந்நிய நாட் னரால் ைழக்கப்பட்டைவ என்ப ம், இவற்றி ந்  
இப்ேபா  வழக்கி ள்ள சமஸ்கி த ெமாழி இந்தியாவின் பழங்கால 
ெமாழிக க்குத் தாய்ைம ெமாழியாக இ க்க யா  என்ப ம், சமஸ்கி தம் 
பிறப்  வைகயி ம், இந்தியாவில் இடம்ெபற்ற வைகயி ம் 
அண்ைமக்காலத்தினேத என்ப ம், அதாவ  அண்ைமக்காலத்தில் பிறந்  அண் 
ைமக் கால இந்தியாவில் இடம்ெபற்ற ெமாழிேய என்ப ம் (சுமார் 2000 
ஆண் க க்கு ன்) ெதளி ப கிற . 
 
பர்மிாியாவி ந்  இந்தியா க்குள் வந்த ஆாியர்கள், பல திய ெமாழிகைள ம் 

ைழத்தனர். வடேமற்கில் வழங்கப்ப ம் ஹிந்தி (இந் ஸ்தானி) ெமாழி ம் 
இதிெலான் . இம்ெமாழி இரானிய (பாரசீக) ெமாழியி ந்  பிறந்த . 



ேமற்கி ந்  இந்தியா க்குள் பைட எ த்தவர்கள் அண்ைமக்காலத்தில் 
ைழத்தேத இம்ெமாழி ம். இ ம் அண்ைமக்கால ைழ  ெமாழி என்பதற்குப் 

பல சாித்திர ஆதாரங்கள் உள்ளன. 
 
இந்த ஆராய்ச்சியில் அறியக்கிடப்ப  என்ன ெவன்றால்: 
 
தற்கால ஆாிய ெமாழிகள் எல்லாம் இந்தியாவி ம் பிற நா களி ம் 
பழங்காலத்தில் வழங்கிய இந்ேதாேனஷிய ெமாழியி ந்ேத பிறந்தைவ என்ப ம், 
திராவிட ெமாழி க க்ெகல்லாம் பிற்பட்டைவ என்ப ம், திராவிட ெமாழி 
களிைடேய ன்னணியி ம் பின்னணியி ம் அைலந்  ெகாண் ந்தெதன்ப ம், 
பைட எ ப்பாளர்க க்குச் சாதகமாக இ ந்தெதன்ப ம் ஆகும். 
 
தற்கால லவர்கள் தீட் ள்ள ெமாழி வரலாற்  ல்கள்  ஆராய்ச்சியின் 
சித்திரமாக இல்ைல. மக்களின் இனம், ெமாழி, பிறப்  வளர்ச்சி வரலா களில் 
ஆழ்ந்த க த் ச் ெச த்தாமேலேய சாித்திரம் தீட்  வி கின்றனர். மக்கள் பிறந்த 
இடம், வாழ்ந்த இடம், அந்தந்தக்கால பண் கள் ேகாட்பா கள் அவர்கள் ேபசிய 
ெவவ்ேவ  ெமாழிகளின் அ ப்பைட வளர்ச்சி வரலா கள் அம்ெமாழிகள் 
எங்ெகங்ேக எவ்ெவப் ேபா  ேபசப்பட்டன; எங்ெகங்ேக எவ்ெவத் ைறகளில் 
மாற்றங்களைடந்தன; எதனால் அம்மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்டன த ய 
வரலா கைள ம் கண்  ெதாகுத்தி ந்தால், சாித்திர வரலா கள் அதிகப் 
பய ள்ளதாக இ க்கும். இப்ேபா  இத் ைறயில் ேபா மான ஆதாரங்கள் 
இன்ைமயால் இம்ெமாழி வரலாற்  ரகசியங்கைள அறிவ  க னமாக ள்ள . 
 
ஆாிய இனெமாழி 
ஆாியன் என்ற ெபயர் இரானிய இனமான ஆாிைய (ஹச) என்பதன் 
அ ப்பைடயாக வந்த ; ெமாழி பழக்க வழக்கங்க ம் ேமற்ப  இனத்தவரேத. 
இந்த ஆாிய இனெமாழியி ந்ேத சமஸ்கி தம் வந்த . 



சமஸ்கி த ெமாழியின் அ  வரலாற்ைறத் திட்டவட்டமாக அறிய பல்ேவ  நார் க் 
மக்கள் ஒன்றாக இ ந்த அ நாளி ந் , பின்னர் பல்ேவ  காலங்களில் 
பல்ேவறிடங்களில் ேபசிய ெமாழிகளின் வரலா கைள ம் கவனிக்க ேவண் ம். 
 
இந்தியாவில் வழங்கிய இந்ேதாேனஷிய ெமாழிைய, ஈரானியர் சுைலமான் 
மைலகள் வழியாக ஈரானிய பீட மிக்குக் ெகாண்  ெசன்றனர். இந்தக்காலம் 

தல் அம்மக்களின் வாழ்க்ைகத் ைறகளி ம் ெமாழித் ைறகளி ம் பற்பல 
மா தல்கள் ஏற்படலாயின. 
 
கி. . 7700-7500 ஆண்  வாக்கில் நார் க்குகள் ேரனியர் க டன் ெதாடர்  
ெகாண்  வந் ளர். 
 
ேமற்கு க்கிஸ்தானத்தில் கி. . 7500ஆம் ஆண்  வாக்கில், சுேமாியர்கள் 
கா ன்றிய காலத்தில், நார் க்குகள் வடேமற்காகப் படர்ந்  தம  தாயகமான 
ெகத்திக் நாட் க்கு மீண் ம் தி ம்பினர். அதன்பின் கி. . 4300 வைர... அதாவ  
ேமற்கு க்கிஸ்தானில் சுேமாிய க்கு பதில் ஹிட்ைடட்சுகள் ஆதிக்கம் 
ெகாண்டேபா , இ  இனங்க க்கும் ெந ங்கிய ெதாடர்  ஏற்பட்ட . ெமாழி 
பழக்க வழக்கத் ெதாடர் கேள அதிகம் கவனிக்க ேவண் யதாகும். அ த்  2000 
ஆண் களில் நார் க்கு களின் எண்ணிக்ைக மிக ம் அதிகாித்த . எனேவ 
அவர்கள் தனித்தனிக் கு வினராகப் பிாிந்  பல திக்குகளி ம் பரவினர். 
 
தற்கால சமஸ்கி த ெமாழியி ள்ள ஈரானிய, பாரசீக, பாமீாிய, கிேரக்க ெமாழிக் 
கலப்படங்கைள நீக்கிவிட்டால், இ  பழங்கால மாஸாெகட்ேட அல்ல  ேதக்காாி 
ெமாழியாகும். கி. . 1000-750இல் வழங்கிய சாக்கிய ெமாழி ம் இவ்வாேற 
இ க்கும். 
 
 
 



ெமாழிகளின் தாயகம் 
பல்ேவ  ஆாிய ெமாழிகள் பிறந்த அ ப்பைடத் தாய் ெமாழி ம், இந்தாஃப்ாிக்கன் 
ெமாழிக ம், ேரனியன் ெமாழிக ம் பிறந்த தாய்ைம ெமாழி ம், வங்காளக் 
குடாக்கடல் கைரேயாரத்ைத அ த்த வட்டாரங்களி ம் அல்ல  இந்தியாவின் 
உட்பகுதியி ம் பிறந்தனேவயாகும். மற் ம், இப்ேபா  தக்காணத்தில் வசிக்கும் 
திராவிட மக்களின் தாைதகள் ேபசிவந்த ெதான்ைம ெமாழியி ந்ேத, இந்த 
ஆாிய ெமாழிக ம் மற்ற ெமாழிக ம் பிறந்தைவயாகும். 
 
கன்னடம், , குடகு, ேதாடா, ேகாட்டா, கு க்ஸ், மால்ேடா, தமிழ், 
மைலயாளம், ெத ங்கு, கூயி, ேகாண்  ஆகிய திராவிட ெமாழிகள் பால்-திைண 
ஆகியைவ க க்காக பல்ேவ  குறிகைளச் ேசர்த் க் ெகாண் ள்ளன. 
 
ஜாவா, சுமத்திரா, மேலயா வட்டாரங்களி ம், வங்கக் கடல் கைரப்பகுதியி ம், 
இன் ம்பல ெதான்ைம ெமாழிகள் ேபசப்படலாம். 
இந்தாஃபிாிக்க இனத்தார் வடமத்திய இந்தியாவி ம், ேரனியர்கள் பர்மாவி ம் 
அதற்கு வடகிழக்கு வட்டாரங்களி ம், ஆாியர்கள் வடேமற்கு இந்தியாவி ம் 
இ ப்பதாகக் ெகாள்ளலாம். மற் ம் ேரனிய இனத்தார், திேபத்திய பீட மியின் 
கிழக்குச் சாி களி ம், ஆாிய இனத்தார் சுலபமாக மைலகைளக் கடந்  இரானிய 
பீட மியி ம் இண்டஸ் (சிந் ) ஆற்றின் ேமல் ப ைக வழியாகக் காஷ்மீாி ம், 
ேமற்குத் திேபத்தி ம் (இ தி கு ேயற்றம் கி. . 6000) அதற்கு அப்பா ம் 
கு ேயறின ெரனலாம். 
 
 
இந்தாஃப்பிாிக்கா இனத்தார். கிழக்கு கமாக பசிபிக் தீ க க்கும், ேமற்கு 

கமாகத் ெதன் அராபியா, ஆஃப்பிாிக்கா லமாக ம், இந்ேதாேனஷிய ஆாியர் 
களால் விரட்டப்பட்டனர். இந்ேதாேனஷிய ஆாியர்க ம் பனிக் க ைமயால் வட 
இந்தியாவி ம், ெதன் கமாகத் தக்காணத்தி ம் பரவ ேவண் யதாயிற் . இ  
கி. . 5000 வாக்கில் நடந்த . எனேவ, ஆாிய இனத்ைதத்ேதாற் வித்தவர்க ம், 



இப்ேபா  தக்காணத்தி ள்ள திராவிட மக்களின் இந்ேதாேனஷியக் கிைள 
லமாக தாைதகேள என்கின்றனர். இந்தாஃபிாிக்கர்கள் ெவளிேயறிய ம் 

இந்ேதாேன ஷியர் சிந்  நதி வட்டாரத்தில் கு ேயறினர். சுைலமான் மைலையக் 
கடந்  தி ம்பி வந்த இரானியர் (ஹிந் க்கள்) வட தக்காண திராவிட 
மக்களிைடேய ஊ வினர். இந்த ஆராய்ச்சியில் கா ம் க் க த்தாவ :- 
 
 
1. திராவிட க்கு ற்பட்ட மக்கள் 
ஜாவா, சுமத்ரா, மேலயா, இலங்ைக, ேரா யர், ெப கு யீச்சுவா, வங்காளக் 
கட ன் இ ம ங்கு கைரேயார வட்டார மக்கள். 
 
2. தக்காண திராவிடர் 
கன்னடம், , குடகு, ேகாடா, ேகாட்டா, கு க்ஸ் (கு ம்பர்), மால்ேடா, தமிழ், 
மைலயாளம், ெத ங்கு, கூயி, ேகாண்  ெமாழி ேபசுபவர்கள் இவர்கள் நீண்ட 
தைல மக்கள். இ  அ ப்பைட க்கியம். 
 
3. இந்ேதாேனஷியர் 
இ  வடேமற்கில் பரவிய இனம்; திராவிட ெமாழியில் தி த்தம் ெசய்  
ேபசியவர்கள் வங்க ெமாழியின் அ ப்பைடயி ம், பசிபிக் தீவி ள்ள 
ேபா ேனஷியர் ெமாழிகளின் அ ப்பைடயி ம் ஒப்பைன காணலாம். 
இந்தாஃபிாிக்கன், ேரனிய ெமாழிக டன் இைவக ம் ேதான்றியி க்கலாம். 
இவர்க ம் நீண்ட தைல ைடய மக்கேள. 
 
4. ஈரானியர்கள் 
(மத்திய தைரக்கடல் வட்டாரத்தினர் - ஹாைமட்கள், ஹிந் க்கள்): 
மத்தியதைர வட்டாரத்தினர் - ெமாழி வட்டாரங்கள் - க ங்கட க்கு ெதற்ேக 
ஈரான், அேரபியா, பழங்கால எகிப் , கீாீட், மத்தியதைர கத் வாரப் பகுதிகள், 
ஹாைமட்கள் வட்டாரங்கள்: ேமற்கு இந்தியா, ெதன் ஈரான், எத்ேதாபியா 



(அபிசினியா) பிற்கால எகிப் . 
ஹிந்  - ஈரானி ம் இந்தியாவி ம் ஹிந்தி ெமாழிகள் ேபசும் வட்டாரங்கள். 
அ நாளில் இவ்வினத்தவர்க ம், இந்ேதாேனஷியர் களிடமி ந்  
ேதான்றியவர்கேள; இவர்க ம் நீண்ட தைலகைள ைடயவர்கேள. 
 
5. ெசவ்ட்ேடா ஸ்லாவ்ஸ் 
சிறிய தைல ைடயவர்கள்; பாமீாியர், ரஷ்யாவி ள்ள ஸ்லாவ்கள், பால்கன் 

த ய வட்டார மக்கள், அண்ட்ேடா யாெஹலன்கள், கிாீசி ம் சுற்  
வட்டாரத்தி ம், வசிப்ேபார், மத்திய அய்ேராப்பிய ஆல்ைபன்ஸ் ெகல்டல்கள் 
(இத்தா , சய்பீாியன் தீபகற்பம், மத்திய ஃப்ரான்ஸ், கிழக்கு ஃப்ரான்ஸ் 
ஆகியைவகளில் வசிப்ேபார் உட்பட) இவர்க ம் ஆதி இந்ேதாேன 
ஷியாிடமி ந்  உற்பத்தியானவேர. 
 
6. நார் க் மக்கள் 
உ ண்ட தைலயர்களான ஆாிய மக்கள், சூவியர் நார் ஜியர், சுவிடன் மக்கள், 
பிாிசீயர், ஆங்கிலர், சாக்ஸன்கள், ாிங்கியர், ப்ேவாியர், ெசம்ேனானிய அல்ல  
சுவாபியர், அ மன்னியர், கிம்ேமாியர் - ேமதியர், சூர் கள், ேதாாியர், 
அல்ேபனியர், மற் ம் சர். ெவரா ஆ க க்கு ேமற்கி ம் உர்டன் பர்க் தன் 
ேபடன், அல்சாசுக்கு வடக்கி ம் ேமற்கு ஃப்ரான்சி ம் வடக்கு ஃப்ரான்சி ம் 
வசிப்ேபார் (மத்தியதர வட்டார னட் கைள ம், அல்ைபன் ெகல் கைள ம் 
ஆங்கிேலா சக்ச்கைளத் தவிர்த் ம்). 
ேகேத-சுவிடன், இத்தா , ஸ்ெபய்ன் ஆகியவற்றி ள்ள ேகாத்கள். 
மாஸ்ஸேநத்ேத, வடகிழக்கு ஈரான், ேதாக்காி, குஷான் பாக்ட்ாியானா, 
எப்தாைலட்கள். 
 
சாக்ேக:- சாக்ேயானியாவில் வசிக்கும் சுன்கள் உட்பட இ தியில் கூறப்பட்ட 
இ  இனத்தவாில் இந்தி யாவில் சிந்ேதா இந்திய சாம்ராஜ்யத்ைதத் 
ேதாற் வித்தவர் களின் சந்ததியா ளர். இவர்கள் ெமாழி சமஸ்கி தம். 



சார்ேமதியரான ேபாலந்தியர், உக்ேரனியர், கிம்ேமாியர் ெகத்ேத இனத்தவர்கள் 
கலப்பட சந்ததியார். 
 
இவர்கள் ெகல்ட்ேடாஸ்லாவ் இனத்தி ந்  உற்பத்தியானவர்கள். இயற்ைக 
மா தல்களால் நாளைடவில், ஏற்பட்ட உட்பிாி களால் இவர்கள் 
தனித்தனியாயினர். எனேவ, அ நாள் வரலாற்ைறக் ெகாண் தான் 
இவர்க ைடய அ நாள் உற்பத்திைய ம் இனத்ைத ம் கணிக்க ம். 
எனேவ, ேமற்கண்ட ஆராய்ச்சிக் குறிப் களில் இ ந்  இன்ைறய ஆாியர்கள் 
என்பவர்கள் பல இடங்களில் பராாியாகத் திாிந்த பல கூட்டங்களில் இ ந்  
இந்தியா க்கு வந்  தங்கிப்ேபான ஒ  கலப்  இனக்கூட்டம் என்ப ம் இவர்கள் 
இப்ேபா  தங்கள் தாய்ெமாழியாக ம் மதெமாழியாக ம் பாவித் க் ெகாண்  
மற்றவர்க க்கு ேவத ெமாழி என்  கூறி ஏமாற் ப் பிரச்சாரம் ெசய் ம் 
சமஸ்கி த ெமாழி என்பதான , பல பிாி  மக்கள் பல இடங்களில், பல 
காலங்களில் ேபசிவந்த பல்ேவ  ெமாழிகளின் ேசர்ப்  ெமாழிேய தவிர, ஒ  
குறிப்பிட்ட கால குறிப்பான ெமாழி அல்ல என்ப ம், இதில் எவ்விதமான உயர் த் 
தன்ைம ம் கிைடயா  என்ப ம், பார்ப்பனர் அைதப்பற்றி உயர்வாக ேபசுவ ம் 
பிரசாரம் ெசய்வ ம் தங்கள் சமய-மத ேகாட்பா கைள உயர்த்திக் ெகாள்ள ம் 
நம  ெமாழிகைள இழி ப த்த ேம ஆகும் என்ப ம் நன்றாய் 
அறியப்ப கின்றன. 
 
(ஆதாரம்: ரட்  இமாலயப் ரட் ! - தந்ைத ெபாியார்) 
 

  



சமஸ்கி தம் ேதைவயா?  - ெபாியார் 

 
இந்த நாட் ல் பல காலமாக ‘சமஸ்கி தம்’ என்கின்ற ஒ  வடெமாழிைய (ஆாிய 
ெமாழிைய) ஆாியர் இந்நாட் ல் குத்தி, அதற்குத் ‘ேதவ பாைஷ’ எனப் 
ெபயாிட் க் கட ள்கள் - ேதவர்கள், சமயம், சாத்திரம் ஆகியைவக க்கு அதில் 
ெசான்னால்தால் ாி ம் - பயன்ப ம் என்  காட் , நம  பரம்பைர இழிவிற்கு 
நிரந்தரப் பா காப்  ஏற்ப த்தி வ கிறார்கள். 
 
இந்நா  நம் ைடய நா ; இந்நாட் ல் நாம் தமிழர்கள் 100-க்கு 97 ேபர் 
வாழ்கிேறாம். நம  நாட்  ெமாழி தமிழ் ெமாழி. இந்த நிைலயில் - நம  
ெமாழிக்கும், நம் கலாச்சாரத்திற்கும், நம் பழக்க வழக்கங்க க்கும் சம்பந்தமில்லாத 
- நம் நாட்  மக்கள் எண்ணிக்ைகயில் ற் க்கு 3 ேபராக உள்ள - இந்நாட் ற்குப் 
பிைழக்க வந்  கு ேயறிய ஆாியப் பார்ப்பனர்க ைடய தாய்ெமாழியாக 
உள்ள ம், எ த்ேத இல்லாத மான சமஸ்கி தம் என் ம் ெமாழிக்கு இன்  
இ ந்  வ ம் ெசல்வாக்கு, தமி க்கு உண்டா? இவ்வாாியர் குத க்குப் பின் 
இ ந்தி க்கிறதா? இன்ைறய இைளஞர்கள், வா பர்கள் பல க்கு ஒ  ப்ப , 
நாற்ப  வ டங்க க்கு ந்திய நிைலைம எப்ப ? தமி க்கு அப்ெபா  இ ந்த 
மாியாைத, அந்தஸ்  என்ன? பார்ப்பன ‘ேமேலார்’ ெமாழியாக - சமஸ்கி தத்திற்கு 
இ ந்த அந்தஸ்  என்ன? என்ப  பற்றிய பல விஷயங்கள் ெதாி மா? ெதாியா  
என்ேற நிைனக்கின்ேறன். சுமார் 40 வய க்கு ேமற்பட்டவர்க க்கு ஒ  ேவைள 
ெதாியக்கூ ம். 
 

ன்ெபல்லாம் ஒ  காேலஜில் ஒ  சமஸ்கி த ெராஃபசர் வாங்கும் 
சம்பளத் க்கும், தமிழ்ப் பண் தர் ( ேராஃபசர்) வாங்கும் சம்பளத் க்கும் மைல 
அள  வித்தியாசம் இ க்கச் ெசய்த . அரசாங்கத்தில் சமஸ்கி தம் ப த்தவ க்கு 
அவ்வள  ச ைக! சமஸ்கி த ேராஃபச க்கு 350 பாய் சம்பளம்! தமிழ்ப் 
பண் த க்கு ( ேராஃபச க்கு) 75 பாய்தான் சம்பளம். சமஸ்கி த 



ஆசிாிய க்குப் ெபயர் ‘ ேராஃபசர்’; தமிழ் ஆசிாிய க்குப் ெபயர் - ஆசிாியர். 
 
காலஞ்ெசன்ற ேபராசிாியர் தி .கா.நமச்சிவாய த யார் அவர்கள் பிரசிெடன்  
காேலஜில் ேராஃபசராக இ ந்தேபா  வாங்கின சம்பளம் பாய் 81 
என்பதாகத்தான் ஞாபகம். அேத ேநரத்தில் அங்கு சமஸ்கி த ேராஃபசராக 
இ ந்த தி .குப் சாமி சாஸ்திாி (என்ற ஞாபகம்) என்பவர் வாங்கின சம்பளம் 
சுமார் . 300க்கு ேமல்! ஜஸ் ஸ் கட்சி அரசாங்கத்தில் தல் மந்திாியாக இ ந்த 
தி .பனகல் இராஜா அவர்கேள இைதக் கண்  மனம் ெகாதித்  என்னிடத்தில் 
ேநாில் ெசால் , ‘நீங்கள் இைதக் கண் த்  ஒ  தைலயங்கம் எ ங்கள்’ என் ம் 
ெசான்னார். அவர் சமஸ்கி தம் ப த்தவர்; லைம வாய்ந்தவர் என்றேபாதி ம் 
கூட அந்தமாதிாி அந்தஸ்தி ம், சம்பளத்தி ம் ேவ ப த்திய ெகா ைமையக் 
கண் த்தார். பிறகு அரசாங்க உத்தர  ேபாட்  அதன் லம் இவ்ேவற் ைமைய 
ஒழித்தார். அன்  நாங்கள் ேபாட்ட கூப்பா ம், ஜஸ் ஸ் மந்திாி சைபயின் 
உத்தர ம் இல்லாதி ந்தால் இன் ம் தமிழ்ப் பண் தர்கள் இேத 
நிைலைமயில்தான் இ க்கக் கூ ம். 
 
பிறகு, தி . இராஜேகாபாலாச்சாாியார் அவர்கள் 1937-ல் இந்திையக் ெகாண்  
வந்ததன் உள்ேநாக்கேம சமஸ்கி தத் க்குச் ெசல்வாக்கு ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் 
சாிந்  வ வைதத் த த்  அைத உயர்த்த ம், அந்த சமஸ்கி த எதிர்ப்  
உணர்ச்சிைய அழிக்க ேமயாகும். இைத அவர் ெவளிப்பைடயாகேவ பல 
கூட்டங்களில் பல ெசாற்ெபாழி களின் லம் ெவளிப்ப த்தி இ க்கிறார். இைத 
நாம் இப்ெபா  விட்டால் நம  இனத்திற்கும், தன்மானத்திற்கும், உாிைமக்கும் 
ேபராபத்  என்  க தித்தான், ஆச்சாாியாாின் கட்டாய இந்தித் திணிப்ைபப் 
பலமாக எதிர்த் ப் ேபாராட்டம் வக்கி சுமார் 2000 ேபர்கைளச் சிைறக்கு 
அ ப்பியேதா , நா ம் ன்  ஆண்  க ன காவல் தண்டைன ெபற்ேறன். 
 
இன்  தமிழ்நாட் ல் ‘சமஸ்கி தம்’ என்ற ஒ  ெமாழி உண்ைமயிேலேய 
ேதைவதானா? எதற்காவ  பயன்ப கிறதா? அதற்கும் நமக்கும் 



க கத்தைனயாவ , ஒற் ைம - ெபா த்தம் எவ்வைகயிலாவ  இ க்கிறதா என்  
எண்ணிப் பார்க்க ேவண் ம். தமிழ்நாட் ல் - தமிழர்கள் வாழ்வில், சமயத்தில், 
ச தாயத்தில், அரசிய ல், விஞ்ஞானத்தில் மற் ம், ஏதாவ  ஒ  காாியத்திற்கும் 
இந்த சமஸ்கி தம் பயன்ப கிறதா? மற் ம், தமிழ் மக்கள் தமிழில் எவ்வள தான் 
ேமதாவிகளாய் இ ந்தா ம், அவர்களால் சமஸ்கி தத்ைதச் சாியானப  உச்சாிக்க 

கிறதா? தமிழர் யாராய் இ ந்தா ம் சமஸ்கி தம் உச்சாிப்ப  என்றால் அ  
சிறிதாவ  கஷ்டமான ம் சாிவர உச்சாிக்க யாத மானதாகேவ இ க்கிற . 
தமிழ்நாட் ன் சீேதாஷ்ண நிைலக்குப் ெபா ந்தா  உச்சாிப்பதனால் சாியானப  
உச்சாிக்க வதில்ைல; மனிதனின் சக்திைய அதிகம் பயன்ப த்தி ஆக 
ேவண் ம். குளிர்நாட்  ெமாழி, சமஸ்கி தம்; ஆகேவ, அ  நமக்குப் ேபச்சு 
வழக்குக்கு உதவாததாகும். 
 
ஒ  ெமாழியின் ேதைவ க்கியத் வெமல்லாம் அ  பயன்ப கின்ற தன்ைமையப் 
ெபா த்தேத ஆகும். அ  எவ்வள  ெபாிய ‘இலக்கிய காவியங்கைள ம்’, ‘
ெதய் கத் தன்ைம ம்’ தன்னிடத்ேத ெகாண்ட  என்  ெசால் க் 
ெகாள்ளப்ப வதனா ம் - அ  மக்கள  அன்றாட வாழ்க்ைகயில், அவர்கள  
அறிைவ வளப்ப த் ம் தன்ைமயில் எந்த வைகயில் உபேயாகப்ப ம்ப  
இ க்கிற  என்பைதேய அள ேகாலாகக் ெகாண்  அளக்க ேவண் ம். 
 
உதாரணமாக, இன்  இங்கிலீஷ் ெமாழி சிறந்த ெமாழி என்  பலரா ம் ஒப் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்றெதன்றால், அ  ‘ ராதன ெமாழி’ என்பேதா அல்ல  ‘
ெதய்வாம்சம் உள்ள ெமாழி’ என்பேதா அதற்குக் காரணம் அல்ல. அத ைடய 
உலக உபேயாக ம், அ  உலக மக்கள  அறிைவ, வாழ்ைவ வளப்ப த்த 
உதவிய, உத கின்ற தன்ைமைய ம் ெபா த்தேதயாகும். 
 
1. ஒ வன் ஆங்கில ெமாழிையச் சுலபமாகக் கற் க் ெகாள்ள ம். 
2. ஆங்கில ெமாழிைய அறிந்தவன் உலகத்தின் எந்தக் ேகா க்கும் ெசன்  
அறிைவப் ெபற் த் தி ம்பி வர இய ம். 



3. ஆங்கில ெமாழியான  அறிைவத் ண் ம் உணர்ச்சிைய ஏற்ப த்தி 
இ க்கிறேத தவிர, அ  சுதந்திரமாகச் சிந்திக்கின்ற தன்ைமக்கு விலங்கிட்டதாக 
ஒ  ேபா ம் கிைடயா . 
 
இம்மாதிாிக் காரணங்களால் அ  சிறந்த ெமாழி என்  க தப்ப கிற . ெவ ம் 
அழைக மாத்திரம் ைவத் க் ெகாண்  இப்ப ச் ெசால்லாமல், அதன் பயைனக் 
கணக்கிட் த்தான் அதைனப் பாராட் த் தீரேவண் ய நிைலைமயில் 
இ க்கிேறாம். 
 
இதற்குாிய ேயாக்கியதாம்சங்களில் ஏதாவ  ஒன்றாவ  நம் நாட் ல் உள்ள 
ெமாழிக க்கு இ க்கிறதா? அதி ம் குறிப்பாக - ‘ேதவ பாைஷ’யான 
சமஸ்கி தத் க்கு உண்டா? என்ற ேகள்விக்கு இன்றல்ல - பல ஆண் க க்கு 

ன்ேப, ‘இல்ைல’ என்ற பதில் கிைடத் விட்ட . அ , ‘ேபச்சு வழக்கு இல்லாத’ 
ஒ  பாைஷ ஆகும். இந்தியத் ைணக் கண்டத்தில் உள்ள சுமார் 40 ேகா  
மக்களில் எத்தைன ேபர்க க்கு சமஸ்கி தம், ‘தாய்பாைஷ’? எத்தைன ேபர்கள் 
ேபசுகிறார்கள்? 
 

இந்தி ம் சமஸ்கி த ம் ேதசிய ெமாழிகளா? – ெபாியார் 

 
இந்தி நம் நாட் ச் சீேதாஷ்ணத்திற்குப் ெபா த்தமற்ற ; நம் நாக்குக்கு ஏற்க 

யாத ; நமக்குத் ேதைவயற்ற . "இந்தி, மனிதர்கைள மந்திகளாக்கும்' என்  
அன்பர் தி .வி.க. அவர்கள் கூறினார்கள். அ  உண்ைமயி ம் உண்ைம. 
உண்ைமயிேலேய இந்தி ராமாயணத்தில்தான் அதாவ  வடெமாழி 
ராமாயணத்தில் தான் நாம் தலாவதாகக் குரங்குகளாக ஆக்கப்பட் க்கிேறாம். 
அைதப் குத் வ  தான் இந்தியின் தத் வம். எனேவ தான், அைத இவ்வள  
க ைமயாக எதிர்த்  நிற்க ேவண் யி க்கிற . ெசன்ற இந்தி எதிர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்தில் இரண்  ேபர் ெஜயி ல் இறந்தார்கள் என்றால், இன்ைறய 



ேபாராட்டத்தில் 200 ேப க்கும் ேமலாக ெவளியிேலேய இறக்க ேநாிடக்கூ ம். 
சற்ேற ம் மனிதத் தன்ைமேயா  நீங்கள் வாழ ேவண் ெமன்  
நிைனப்பீர்களானால், இந்திைய ஒழிக்க நீங்கள் கட்டாயம் கங்கணம் கட் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். தாய்மார்க ம் ேபாராட்டத்திற்குத் தயாராக ேவண் ம். என்ன 
விைல ெகா த்ேத ம், நாம் ேபாராட்டத்தில் ெவற்றிெபற ேவண் ம். இ  
கைடசிப் ேபாராட்டம் ெவற்றி அல்ல  ேதால்வி, இரண் ெலான்  
பார்த் விடத்தான் ேவண் ம். 
 
இந்தியில் ெமச்சத் தகுந்த கைலகேள கிைடயா . அதி ள்ள கைலகள்யா ம் 

ளசிதாஸ் ராமாயண ம், கபீர்தாஸ் சாித்திர ந்தாம்; ம தர்ம ம், 
பாகவத ம்தான். இவற்றின் தன்ைமதான் ெதாி ேம உங்க க்கு. இந்தி ெமாழி 
தைலசிறந்த அறிஞர்கைளப் ெபற்ெற க்கவில்ைல என்  தி .வி.க. அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார். இந்தி உற்பத்தி ெசய்த அறிவாளிகள் யார் என்றால், ேநாகாமல் 
பதவிக்கு வந்த ேந ைவ ம், அவ ைடய அய்யாைவ ந்தான் குறிப்பிட 
ேவண் ம். அவர்கள  தியாகம் இன்  அந்தக் கூட்டம் கு ம்பத்ேதா  
ெகாள்ைளய ப்ப  (உங்க க்குத் ெதாிந்த தான்); ேவ  ஆட்கைளக் குறிப்பிட 

யா . தமிழ் ெமாழிேயா எண்ணற்ற கைலகைள ம், கைலஞர்கைள ம், 
அறிஞர்கைள ம், சித்தர்கைள ம், த்தர்கைள ம் ேதாற் வித்தி க்கிற . 
 
இந்தியில் கைல இல்ைல; காவியம் இல்ைல; நீதி ல் இல்ைல. அம்ெமாழி லம் 
அறியக் கிடக்கும் விஞ்ஞானத் தத் வங்க ம் இல்ைல. ஆகேவ, 100க்கு 97 ேபார் 
வி ம்பாத அம்ெமாழி ஏன் இங்கு குத்தப்பட ேவண் ம்? இங்குள்ள பார்ப்பன 
ேகாஷ் யார், இத்திராவிட நாட் ன் கைலகைள ம் கலாச்சாரத்ைத ம் அ ேயா  
அழித் , இந்நாட்ைட வடநாட் க்கு வால் நாடாக்கப் பார்க்கிறார்கள். இ தான் 
மர்மேம ஒழிய ‘இந்தி ேதசிய ெமாழி; ஆகேவ, எல்ேலா ம் ப க்க ேவண் ம்' 
என்  கூ வெதல்லாம் பித்தலாட்ட வார்த்ைதகள். இந்தி ேதசிய ெமாழியாயின், 
எல்ேலா ம் கட்டாயமாக இந்திையப் ப த் த்தான் ஆக ேவண் ம் என்  
ெவளிப்பைடயாகக் கண் ப்பாகக் கூறிவிடட் ேம! இந்தி அல்ல  சமஸ்கி தம் 



ப ங்கள் என்கிறார்கேள, அ  ஏன்? இந்தி ேதசிய ெமாழியா? அல்ல  
சமஸ்கி தம் ேதசிய ெமாழியா? நீங்கள் சற்  அ ள் கூர்ந்  சிந்தித் ப் பா ங்கள். 
 
ேதசியம் என்ப  பித்தலாட்டம்; வடெமாழிைய ைழத் , அதன் லம் 
வ ணாசிரமத்ைத ைழத் , ெப ைமமிக்க திராவிட மக்கைளச் சூத்திரர்களாக்கி, 
என்ெறன் ம் அ ைமகளாக ஆக்கிைவத் க் ெகாள்ள, பார்ப்பனக் கூட்டம் 
ெசய் ம் பச்ைசப் பித்தலாட்டம்தான் இ . நம  தாய்மார்கைளச் சூத்திரச்சிகளாக, 
நம  ஆடவர்கைளச் சூத்திரர்களாக, நம  பழங்கு  மக்கைளப் பஞ்சமர்களாக, 
சண்டாளர்களாக, நம  கிறித் வத் ேதாழர்கைள ம், ஸ் ம் ேதாழர்கைள ம் 
மிேலச்சர்களாக ைவத்தி க்கச் ெசய்யப்ப ம் சூழ்ச்சிதான் இ . ‘கன்னிகாதானம்' 
என்பைத வாழ்க்ைகத் ைண ஒப்பந்தம் என்  மாற்ற எவ்வள  சிரமப்பட 
இ ந்த ? ‘மாங்கல்ய தாரணம்' என்பைத ஒழிக்க எவ்வள  இம்ைசப்பட ேவண்  
இ ந்த ? மற் ம், ேதைவ இல்லாத சடங்குகைள, ராண இதிகாசக் 
குப்ைபகளின் மீ ம், ெவ ம் கற்கட ள், ெசம் க் கட ள் இவற்றின் மீ ம் இ ந்த 

டநம்பிக்ைகைய ம், ட பக்திைய ம் மாற்ற எவ்வள  காலம் ஆகிய ? 
இவ்வள  ற்ேபாக்கும் ம ப ம் அழிந்  ேபாக ேவண் ம் என்  நீங்கள் 
ஆைசப்ப ர்களா? 
 
சூத்திரன் என்ற வார்த்ைதையக் ைகவிட்  ‘திராவிடன்' என்  ெப மிதத்ேதா  
கூறிக்ெகாள் ம் நீங்கள், ம ப  சூத்திரனாக மாற வி ப்பம் ெகாள் ர்களா? 
இந்த ற்ேபாக்ைகக் கண்  அஞ்சும் பார்ப்பனக் கூட்டம் வட நாட்டாாின் 
கூ களாகி, அவர்க க்கு வால்பி த்  நம்மவர் சிலைர விபீஷணர்களாக்கிக் 
ெகாண் , ேதசிய ெமாழி என்ற ேபாரால் நம்மீ  வடெமாழிையச் சுமத் கிற  
என்றால் நம்ைம, நம் நாட்ைட வட நாட்டா க்குக் காட் க் ெகா க்கிறெதன்றால் 
நாம் அதற்கு இடங்ெகா க்கலாமா? 
 
ேதாழர்கேள! தாய்மார்கேள! திராவிடர் - ஆாியர் ேபாராட்டம், அ ம் பல 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண் களாக இைடயறா  இ ந் வ ம் இப்ேபாராட்டம், 



இன்  ஒ  வான கட்டத்திற்கு வந் விட்ட . இைத த்  ைவப்ப  
நமக்குப் ெப ைம ங்கூட. நம  பின் சந்ததியார் ேபாற்றிப் கழக்கூ ய ஒ  
அாிய சந்தர்ப்பத்தில் நாம் இன்  இ க்கிேறாம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதச் சாியாகப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்ளாவிட்டால், நாம் எதிர்காலத்தில் பின் சந்ததியரால் எள்ளி 
நைகயாடப்ப ேவாம் என்பேதா , அவர்களின் ன்பத்திற்கும் 
அ ைமத்தனத்திற்கும் நாேம காரண தர்களாக ம் ஆகிவி ேவாம். 
 
(ெபாியார் ஈ.ேவ.ரா அவர்கள் ெசன்ைன ெசயின்ட் ேமாீஸ் அரங்கில், 17.7.1948 
அன்  ஆற்றிய ெசாற்ெபாழி ) 
 

சமஸ்கி த சனியன் - ேதசீயத் ேராகி 
 
ேதசீயத் ேராகியாகிய நாம் கூ ம் விஷயங்கள் வ ம், எ ம் சங்கதிகள் 
எல்லாம், மக்க க்கு பயன்படாத பழய காாியங்களில் ஆைச ைடயவர்க க்கு 
ெவ ப்பாகத்தான் இ க்கும். ஆனால் அைதப் பற்றி, அதாவ  எவ ைடய 
ெவ ப்ைபப் பற்றி ம் எதிர்ப்ைபப் பற்றி ம் நாம் கவைலப் ப வ  கிைடயா . 
ஆகேவ இப்ெபா  ஒ  ேதசீயத்ைதக் கண் க்கேவ இந்த க ைரையக் கூறிக் 
ெகாண்  ன்வந்ேதாம். 
 
ெசன்ைன மாகாணத்தில் கல்வியிலாக்காவில் சிக்கனம் ெசய்வைதப் பற்றி 
ஆேலாசைனக் கூறிய சிக்கனக் கமிட் யார் கூறியி க்கும் ேயாசைன களில் “
ெசன்ைனப் பிரசிெடன்சிக் கல் ாியில் உள்ள சமஸ்கி த ஆனர்ஸ் வகுப்ைப 
எ த்  விட ேவண் ம்” என்ப ம் ஒ  ேயாசைன யாகும். 
 
உண்ைமயிேலேய “ேதச மக்கள் கல்வியினால் அறி  ெபற ேவண் ம்; 
கல்வியினால் பகுத்தறி  ெபற ேவண் ம்” என்  வி ம்  கின்ற வர்கள் 
சமஸ்கி தக் கல்விைய எ த்  வி வ  பற்றிக் ெகாஞ்ச ம் கவைலேயா 



வ த்தேமா அைடயமாட்டார்கள். ஏெனன்றால் இன்  இந்  மதம் என்  
ெசால் ம் ஒ  ெகா ைமயான மதம் இ ப்பதற்கும் இந்த இந்  மதத்தி ந்  
பிறந்த ஜாதிக் ெகா ைம, சடங்குக் ெகாள்ைள, கட ள் ட்டாள் தனம் 
ஆகியைவகள் கற்றவர்கள் கூட்டத்தி ம், கல்லாதவர்கள் கூட்டத்தி ம் 
தைலவிாித்தா  அவர்கள் உைழப்ைப ம், அறிைவ ம், சுதந்தரத்ைத ம் 
ெகாள்ைள ெகாண் ப்பதற்கும் காரணம் சமஸ்கி தேம யாகும். இன்  
வ ணாச்சிரமத மக்காரர்கள் சனாதன த மம் காப்பாற்றப்பட ேவண் ம் என்  
ெசால் வதற்கும் சுயராஜ்யத்ைதவிட சனாதன த ம ம், வ ணாச்சிரம த ம ம் 
காப்பாற்றப்ப வேத க்கியமானெதன்  ெசால் வதற்கும் சமஸ்கி தப் 
பாைஷப் ப ப் ம் அதில் உள்ள ல்க ேம காரணமாகும். 
தீண்டத்தகாதவர்கைளத் ெத வில் நடக்கக் கூடா ; ேகாயி க் குள் 
ெசல்லக்கூடா ; குளத்தில் குளிக்கக் கூடா ; பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்ந்  
ப க்கக்கூடா  என்  ெசால் வதற்கும் காரணம் சமஸ்கி த ல்கேள யாகும். 
சாரதா சட்டம் ேபான்ற சீர்தி த்த சட்டங்கைளச் ெசய்யக்கூடா  என்  
ெசால் வதற்கும், ெபாட் க் கட் வைதத் த க்கும் சட்டம், பிரஜா உற்பத்திையக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு உதவியளிக்கும் சட்டம், ெபண்களின் ெசாத் ாிைமச் சட்டம், 
விவாக வி தைலச் சட்டம் த யைவகைள மத விேராதமானைவகள் என்  
கூறித் த ப்பதற்கும் தி . சிவராஜ், பி.ஏ., பி.எல்., எம்.எல்.சி. அவர்கைள எங்கும் 
எைத ம் தின் ம் பார்ப்பனர், பார்ப்பன ரல்லாதார் கூ ய ெசன்ைன 
காஸ்மாபா ட்டன் கிளப்பில் அங்கத்தினராகச் ேசர்த் க் ெகாள்ள ம த்ததற்கும் 
காரணமாயி ப்பைவ சமஸ்கி த ல்கேளயாகும். சீர்தி த்தத்திற்கு விேராதமாகக் 
கிளர்ச்சி ெசய்  குைறத் க் ெகாண்  ெதாண்ைட ங்குகின்ற வ ணாச்சிரமக் 
கூட்டத்தார்கள் எல் ேலா ம் தங்கள் ெகாள்ைகக க்குச் சமஸ்கி த, ேவத, ராண, 
இதிகாச, ஸ்மி திகைளேய பிரமாணங்களாகக் காட் கின்றனர். அைவ என்ன 
ெசால்  கின்றனெவன்  கவனிக்கின்றார்கேள ஒழிய தங்கள் அறி  என்ன 
ெசால்  கின்ற ? உலகப் ேபாக்கு என்ன ெசால் கின்ற ? என்  
ெகாஞ்சங்கூடக் கவனிக்கின்றார்களில்ைல. இவ்வா  கவனிக்கக் கூ ய அறி  
அவர்களிடம் இல்லாதப  அவர்கள் ைளைய அந்த சமஸ்கி தப் 



பழங்குப்ைபகளாகிய சாஸ்திரங்கள் என்பன உறிஞ்சி விட்டன. ஆைகயால் இனி 
வ ங்கால இைளஞர்களின் நல்ல ய்ைமயான ைளகளிலாவ  ேகாளா  
ஏற்படாம க்க ேவண் மானால் - அவர்களிடம் ட நம்பிக்ைகக ம், 
சுயநல ம் உண்டாகாமல் பகுத்தறி ம், சமதர்ம ேநாக்க ம் உண்டாக 
ேவண் மானால் சமஸ்கி தக் கல்விைய அ ேயா  ஒழிக்க ேவண் யேத 

ைறயாகும். 
 
ஆனால் நம  நாட் ல் உள்ள சமஸ்கி தப் ராணக் குப்ைபகளா ம் 
அைவகைளப் பார்த் ச்ெசய்த தமிழ்ப் ராணக் கூளங்களா ம் கு  
ெகாண் க்கும் ட நம்பிக்ைககள் ேபாதாெதன ேதசீய ஆைடகைளப் ைனந்  “
ஹிந்தி” என் ம் பாைஷைய ம் ெகாண்  வந்  ைழத் க் ெகாண்  
பார்ப்பனர்கள் நம் மக்கைள ஏமாற் கிறார்கள். ஹிந்திையப் பரப் வதற்காகப் 
பார்ப்பனர் பிரயாைசப் ப வதற்குக் காரணம் அதன் லம் மீண் ம் வ ணாச்சிரம 
த மத்ைத ம், ராண நம்பிக்ைக, மத நம்பிக்ைக, பிராமண பக்தி, சடங்கு பக்தி 

த யைவகைள வி த்தி ெசய்  தங்கள் பழய ெகௗரவத்ைத ம், ஏமாற்  
வயிற் ப் பிைழப்ைப ம் ப்பித் க் ெகாள்ளலாம் என்பதற்காகேவ என்ப  
சுயமாியாைதகாரர்க க்குத் ெதாியாத விஷயமல்ல. ஆைகயால் இத்தைகய 
பார்ப்பனர்கள் இந்த ஹிந்தி பாைஷ தலானைவ க க்ெகல்லாம் அ ப்பைடயாக 
இ க்கும் சமஸ்கி தத்ைதக் ைகவிடச் சம்மதிப்பார்களா? ஒ க்கா ம் 
சம்மதிக்கமாட்டார்கள். 
 
 
ஆைகயால்தான் பார்ப்பனர்கள் ஊ க்கு ஊர் கூட்டங்கூ  ெசன்ைன அரசாங்கச் 
சிக்கனக் கமிட் யார் பிரசிெடன்சி கல் ாியில் உள்ள சமஸ்கி த ஆனர்ஸ் 
வகுப்ைப எ க்கும்ப  சிபார்சு ெசய்தைதக் கண் க்கிறார்கள். ெபா ளாதார 
நிைலையப் பற்றிய கவைல ம் அவர்க க்கில்ைல. எந்தப் ெபா ளாதாரம் 
எக்ேக  ெகட்டா ம் தங்கள் சுயநலத்திற்குத் ைண ெசய்கின்ற மத ம் அதற்குச் 
சாதகமா யி ப்பைவக ம் காப்பாற்றப்பட ேவண் ம் என்பேத அவர்களின் 



ெகாள்ைகயாக இ ந்  வ கின்ற . காப்பிக்கிளப் ப் பார்ப்பான், உத்திேயாகப் 
பார்ப்பான், அரசியல் பார்ப்பான், சட்ட ம ப் ச் ெசய்  ெஜயி க்குப் ேபாகும் 
பார்ப்பான் உள்பட எல்ேலா ம் இக்ெகாள்ைகையக் ைகவிடாமேல ைவத் க் 
ெகாண்  ேவைல ெசய்  ெகாண் க்கிறார்கள். ஆைகயால் இச்சமயத்தில் நா ம் 
கிளர்ச்சி ெசய்ய ேவண் ம். பார்ப்பனர்களின் ெவ ங்கூச்சல்க க்குப் பயந்  
ெகாண்  அரசாங்கத்தார் சிக்கனக்கமிட் யின் சிபார்ைசக் ைகவிட் விடக் 
கூடாெதன எச்சாிக்ைக ெசய்ய ேவண் ம். சில பார்ப்பனரல்லாத வா பர் 
சங்கங்களி ம் சுயமாியாைதச் சங்கங்களி ம், சிக்கனக் கமிட் யின் 
ேயாசைனையப் பாராட் ம் இன் ம் சமஸ்கி த கல்விக்காகக் ெகா க்கும் 
உபகாரத் ெதாைகைய நி த் ம்ப ம் தீர்மானங்கள் ெசய்  அரசாங்கத்திற்கு 
அ ப்பியி க்கிறார்கள். இவ்வாேற நாெடங்கும் பல தீர்மானங்கள் ெசய்  
அரசாங்கத்தாைர எச்சாிக்ைக ெசய்ய ேவண் ம். அப்ெபா தான் சமஸ் கி தச் 
சனியன் ஒழி ம். 
 

------------------------------ ேதசீயத் ேராகி என்ற ெபயாில் ெபாியார் அவர்கள் 
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