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ெசால்லின் கைத
(வாெனாலிப்ேபச்சு)

டாக்டர். மு.வரதராசன், எம்.ஏ.,எம்.ஓ.எல்., பி.எச்.டி.
தமிழ்த்துைறத் தைலவர்,பச்ைசயப்பன் கல்லூ

ெவளியடீு
      பரமசிவ நிைலயம்,
      127, லாயிட்ஸ் ேராட், ெசன்ைன-6.
      விற்பைன உ ைம: பா  நிைலயம்
      59, பிராட்ேவ, ெசன்ைன-1, அணா 12
      முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 1952
      உ ைம ஆசி யர்க்கு

ெசன்ைன அரசாங்கத்தின் ப சு ெபற்ற நூல்கள்:
      ஓவச்ெசய்தி (இலக்கிய ஆராய்ச்சி)
      அரசியல் அைலகள் (கட்டுைரகள்)
      கள்ேளா? காவியேமா? (புைனகைத)
      தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பாராட்டுப் ெபற்றைவ :
      திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்ைக விளக்கம் (ஆராய்ச்சி)
      ெமாழி நூல் (ஆராய்ச்சி)
      விடுதைலயா (சிறுகைதகள்)

சாது அச்சுக்கூடம், இராயப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-14

நன்றியுைர

ெசன்ைன வாெனாலி நிைலயத்தா ன் ஏற்பாட்டின்படி "ெசால்வன்ைம" 
என்னும் ெபாருள்பற்றிப் பள்ளி மாணவரக்காக, ௧௯௫௨ ஜூைல௧௪, ௨௮, 
ஆகஸ்ட் 11,25, ெசப்ெடம்பர் 15 ஆகிய ஐந்து நாட்களில் ஐந்து தைலப்பில் 
வாெனாலியில் ேபச ேநர்ந்தது. ேபசியவற்ைற நூல்வடிவில் ெவளியிட 
வாெனாலி நிைலயத்தார் அனுமதி தந்தனர். 
அவர்கட்கு நன்றி கூறுகின்ேறன்.

மு.வ.
-------------

உள்ளடக்கம்
    1. ெசால்லின் பிறப்பு
    2. ெசால்லின் வழக்கு
    3. ெசால்லின் இைச
    4. ெசால்லின் இலக்கணம்
    5. இடப்ேபச்சுக்களும் ெகாச்ைசெமாழிகளும்
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1. ெசால்லின் பிறப்பு

    நாக கம் இல்லாத மிகப் பழங் காலத்தில் மனிதர்கள் வடீு கட்டத் 
ெத யாமல் குைககளில் வாழ்ந்தார்களாம். அந்தப் பழஙகாலத்ைதக் கற்காலம் 
என்று ெசால்லுகிேறாம். அந்தக் காலத்தில் மனிதர்கள்ைகயில் 
என்ெனன்ன கருவிகள்  இருந்தன ெத யுமா? துப்பாக்கி, பரீங்கி, அணுக்குண்டு 
இைவகள் அப்ேபாது இல்ைல. வாள், ேவல்,வில் முதலான கருவிகளும் 
இல்ைல. அந்தக் காலத்தில் இருந்த கருவிகள் எல்லாம் கல்லால் 
ெசய்யப்பட்டைவகேள. கல்லால் ெசய்த அந்தக்கருவிகளும் மழ மழ என்று 
ெசய்யப்படவில்ைல; கரடு முரடாக இருந்தன. அந்தக் காலத்து மனிதர்கள், 
வழியில் கிைடத்த கல்ைல எடுத்து, இப்படியும். அப்படியும் உைடத்துத்தீட்டி 
ஒரு வைகயாகத் தங்கள் ெதாழிலுக்குப் பயன் படுத்திக்ெகாண்டார்கள். கல்லால் 
ெசய்த அப்படிப்பட்ட கருவிகைள ைவத்துக்ெகாண்ேட அவர்கள் மிருகங்கைளக் 
குத்திக் ெகான்றார்கள்;  அைவகைள அறுத்துத் தின்றார்கள். கல்லால் 
ெசய்த அந்தக்காலத்துக் கத்திைய ஒரு புறம் நிைனவில் ைவத்துக்ெகாண்டு, 
மற்ெறாரு புறம் நாம் இப்ேபாது ைகயாளுகின்ற பளபளப்பான இரும்புக்கத்திைய 
எண்ணிப்பாருங்கள். அதற்கும்  இதற்கும் எவ்வளவு ேவறுபாடு? கற்காலத்துக் 
கருவிகள் படிப்படியாக மாறி, வளர்ந்து முன்ேனறி இந்தக் காலத்துக் கருவிகள் 
ஏற்பட்டுள்ளன.

      ெசாற்களின் கைதயும் இதுதான்.நாக கம் இல்லாத காலத்து மக்கள் 
ேபசிவந்த ெசாற்கள் திருத்தம் இல்லாமல், வடிவம் அைமயாமல், இயற்ைக 
ஒலிகளாக இருந்தன. ஆனால் இப்ேபாது நாம் ேபசும் ெசாற்கள் திருத்தமானைவ,
வடிவம் அைமந்தைவ, நாக க வளர்ச்சியால் ஏற்பட்டைவ. உதாரணமாக- மண், 
மரம் என்று ெசால்கிேறாம். இைவகள் எவ்வளவு சுருக்கமாக, திருத்தமாக 
இருக்கின்றன பாருங்கள். நாம் இப்ேபாது சட்ைடப்ைபயில் ைவத்துக்ெகாள்ளும் 
சிறு சிறு ேபனாக்கத்திகைளப் ேபால் இைவகள். ஆனால் மிகப்பழங்காலத்தில் 
இேத ெசாற்கள் ெவவ்ேவறு வடிவமாக இருந்தன. கற்காலத்துக் 
கத்திகைளப்ேபால் கரடுமுரடாக, நல்ல வடிவம் அைமயாமல் இருந்தன.

      இதிலிருந்து நாம் என்ன அறிகிேறாம்? ெசாற்கள் முதல்முதலில் ேதான்றியக
◌ாலத்தில் திருத்தமான அைமப்புப் ெபறாமலிருந்து, காலப்ேபாக்கில் நாக கம் 
வளர வளர மாறி நன்றாக அைமந்துள்ளன. ஆங்கிலத்தில் 'had' என்று மூன்று 
எழுத்தில் ஒரு ெசால் இருக்கிறது. அேத ெசால் சில நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் 
பதிேனாெரழுத்துகைளக் ெகாண்டதாக இருந்ததாம். 'Habededeima' என்று அந்தச் 
ெசால்லுக்கு வடிவம் இருந்ததாம். தமிழிலும் அப்படித்தான் பழங்காலச் ெசாற்கள் 
ெவவ்ேவறு வைகயாய் இருந்திருக்க ேவண்டும்.

      அந்தக் காலத்தில் ெசாற்கைள எப்படி ஏற்படுத்தினார்கள்? தங்கள் காதால் 
ேகட்ட ஒலிையேய திருப்பிச் ெசான்னார்கள்; திருப்பிச் ெசான்ன ஒலிேய ெசால் 
ஆயிற்று. மரத்தில் கருநிறமான பறைவ ஒன்று 'கா கா' என்று கத்தியது. 
அைதப் பற்றிச் ெசால்லும்ேபாது, பழங்கால மனிதன் தானும் 'கா கா' என்று 
கத்தினான். நாளைடவில் காக்கா என்ற ஒலிேய அந்தப் பறைவக்குப் 
ெபயராயிற்று. இது பழங் காலத்தில் ெசால் பிறந்த வரலாறு. ஆனால் இந்தக் 
காலத்திலும் குழந்ைதயினிடம் இப்படி ஒலியால் ெபயர் ைவக்கும் வழக்கம் 
இருக்கிறது. ெதருவிேல நாய் குைலக்கிறது. குழந்ைத பார்க்கிறான். உள்ேள 
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ஓடிப்ேபாய், அம்மாவிடம் 'ெளாள்,ெளாள்' என்று ெசால்கிறான். அது அவன் 
ேபசுகின்ற ெமாழி. அவனுைடய ெமாழியில் 'ெளாள்,ெளாள்' என்றால் நாய் 
என்று ெபாருள். இவ்வளவு ஏன்? இப்படி ஒலிையக் ேகட்டுப் ெபயர் ைவக்கும் 
பழக்கம் வளர்ந்த ெப யவர்களிடமும் இருக்கிறது. 'கிலு கிலு' என்று 
ஒலியுண்டாக்கும் விைளயாட்டுப் ெபாருளுக்குக் 'கிலுகிலுப்ைப' என்ேற ெபயர் 
ைவக்கிறார்கள். 'கிண் கிண்' என்று ஒலி ெசய்யும் கால் அணிக்குக் 'கிண்கிணி' 
என்ேற ெசால்லுகிறார்கள். ஒரு நாட்டில் உணவு என்பைதத் 'தின் தின்" என்ேற 
ெபயர் ெசால்கிறார்கள். சில உணவுப் ெபாருள்கைளத் தின்னும்ேபாது 'தின் தின்' 
என்ற ஒலி ேகட்பதால் ெபாதுவாக உணவுக்ேக 'தின்தின் என்று ெபயர் 
ைவத்துவிட்டார்கள். அந்த நாட்டில் மட்டுமல்ல, நம் நாட்டிலும் அப்படிப் ெபயர் 
அைமந்திருக்கும் ேபால் ேதான்றுகிறது. நாமும் தின் என்றும் தீனி என்றும் 
ெசால்கிேறாம் அல்லவா?

      காக்ைக, கிலுகிலுப்ைப, கிண்கிணி, தீனி இவற்றிற்ெகல்லாம் இப்ேபாது 
காரணம் ெத கிறது. ேவறு பல ெசாற்கள் ெபாருள் ெத யாதபடி அவ்வளவு 
மாறிவிட்டிருக்கின்றன. இப்ேபாது குயில் என்று ெசால்லுகிேறாம். குயில் 
கூவும் ஒலிக்கும், குயில் என்ற ெபயருக்கும் இப்ேபாது ெபாருத்தம் 
ெத யவில்ைல. ஆனால் யார் கண்டார்கள்? 'கூஊஇல்' என்பது ேபான்ற அதன் 
ஒலிேய நாளைடவில் குயில் என்று சுருக்கமாகத் திருந்திய வடிவு 
ெபற்றிருக்கலாம். இப்படிப் பல ெசாற்களுக்கு இன்று காரணம் ெத யா-
விட்டாலும் அைவகளின் பிறப்பு இது ேபால்தான் இருந்திருக்க ேவண்டும்.

      அடுத்தபடியாக, ெவறுப்பு, மகிழ்ச்சி, அச்சம் முதலான உணர்ச்சிகளால் 
சிலவைக ஒலிகைள மனிதன் உண்டாக்குகிறான். ெவறுப்பு அைடந்தேபாது 
'ேச' என்கிறான். மகிழ்ச்சியாக உள்ளேபாது 'ஓ ஓ', 'ஆ ஆ' என்கிறான். 
பயப்படும்ேபாது 'ஆ', 'ஊ', 'ஐேயா' என்கிறான். இப்படி உணர்ச்சியால் 
பிறக்கும் பல ஒலிகள் ஒவ்ெவாரு ெமாழியிலும் உள்ளன. இந்த ஒலிகள் 
மாறாமலும் ெசாற்களாக உள்ளன; மாறியும் ெசாற்களாக வாழ்கின்றன.

      மூன்றாவது வைகயாகப் பல ெசாற்கள் உள்ளன. அந்தச் ெசாற்கள் எப்படிப் 
பிறந்தன என்று ெதளிவாக அறிய முடியவில்ைல. மணிக்கு ஓைச இயற்ைகயாக 
அைமவதுேபால் ஒவ்ெவாரு ெபாருளுக்கும் ஒவ்ெவாரு ெசால் இயற்ைகயாகத் 
ேதான்றியது என்று சிலர் கூறுவார்கள். அது ெபாருத்தமான காரணம் அல்ல. 
முதல்முதலில் கண்ட அைடயாளம் பல டமும் பரவிவிடுவதுேபால், முதல்
முதிலி ஏற்பட்ட ஒலி, அைடயாளமாகப் பல டமும் பரவி, அப்படிேய 
ெசாற்களாகிவிட்டன. குழந்ைத வாைய மூடியிருந்து, திறந்து அழுகிறது. மூடிய 
வாய் திறந்து அழும்ேபாது 'மா' என்ற ஒலி உண்டாகிறது. அந்த ஒலிேய தாய்க்கு 
அைடயாளமாகி 'அம்மா' என்ற ெசால் ஏற்பட்டது. அடுத்தபடியாக, அேத 
முயற்சியில் காற்ைற மூக்கின் வழியாக விடாமல், முழுதும் வாயின் 
வழியாகேவ  விட்டால், 'பா' என்ற ஒலி பிறக்கிறது. அதுேவ 'அப்பா' என்ற 
ெசால்லாகிவிட்டது. இப்படிேய ெவவ்ேவறு காரணம் பற்றி ெவவ்ேவறு 
ெசாற்கள் பிறந்துவிட்டன. காரணங்கள் பல இன்று ெத யாமல் ேபாய்விட்டன. 
ஆனால், இந்த வைகயான ெசாற்கள் பிறந்த கைத மட்டும் இதுதான்.

      கற்காலத்துக் கருவிகள் அவ்வளவு திருத்தமாக, ைகக்கு அடக்கமாக 
அைமயவில்ைல என்று பார்த்ேதாம் அல்லவா? பழங்காலத்துச் ெசாற்களும் 
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சுருக்கம் இல்லாமல், திருத்தம் இல்லாமல் நீண்ட ெப ய ெசாற்களாக 
இருந்திருக்கும். அடிக்கடி ைகயாண்ட கருவி ைக பட்டுப் பட்டுத் ேதய்ந்து 
ேதய்ந்து அழகாக விளங்குவதுேபால், பழங்காலத்து நீண்ட ெப ய ெசாற்கள் 
ேபச்சில் பழகிப் பழகிச் சுருங்கி அைமந்துவிட்டன. உதாரணமாகப் பாருங்கள். 
நான், நீ, நாம், நீர், யார், ஏன் முதலான ெசாற்கள் நம் ேபச்சில் அடிக்கடி 
வருகின்றன அல்லவா? அடிக்கடி வருவதால்தான் இைவகள் சிறுசிறு ெசாற்களாக, 
ஓர் அைசச் ெசாற்களாக இருக்கின்றன. கரடி, கத்த , பருத்தி, அகழி முதலிய 
ெசாற்கள் அடிக்கடி ேபச்சில் வழங்குவதில்ைல. அதனால்தான் அைவகள் 
சுருக்கமாகவும் அைமயவில்ைல.

      இப்படிப் பல ெசாற்கள் ஏற்பட்டுவிட்ட பிறகு, ேவண்டியேபாெதல்லாம் 
அைவகளிலிருந்து புதிய ெசாற்கள் உண்டாக்கிக்ெகாள்ள முடிந்தது. முதலில் 
சில கருவிகைளக் கண்டுபிடித்த பிறகு, அைவகைளக் ெகாண்டு ேவறு ேவறு 
கருவிகைளச் ெசய்து ெகாள்ளலாம் அல்லவா? அதுேபால், முன்னேம பழகியுள்ள 
ெசாற்கைள மாற்றியும் ேசர்த்தும் புதிய ெசாற்கைள ஏற்படுத்திக்ெகாள்வது 
எளிைமயாகும். விழு என்ற ெசால் பழகிவிட்டபிறகு விழுதல், வழீ்ச்சி, விழுது, 
வழீ்து முதலான ெசாற்கைள ஏற்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். நட என்ற 
ெசால்லிலிருந்து நடத்தல், நடப்பது, நைட, நடக்ைக, நடத்ைத, நடத்து, நடத்தல், 
நடப்பு முதலான ெசாற்கள் அைமந்ததும் இதுேபால்தான். ஆகேவ, முதலில் நூறு 
ெசாற்களுக்குக் குைறவாக இருந்த நிைல மாறி மாறி, ஆயிரக்கணக்கான 
ெசாற்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. ஒேர ெசால் சிறிது மாறி அைமந்து ேவறு ெபாருள் 
உணர்த்தும் முைற இது. இரண்டு சிறு ெசால் ஒன்றாகச் ேசர்ந்து, புதிய ெபாருள் 
உணர்த்துவதும் உண்டு. மரம் ேவறு. கால் ேவறு. இரண்டும் ேசர்ந்து 'மரக்கால்' 
என்றால் அது ேவறு. புைக ேவறு. இைல ேவறு. இரண்டும் ேசர்ந்து 'புைகயிைல' 
என்றால் தனியான ஒரு ெபாருைள உணர்த்துகிறது. மரக்கால், புைகயிைல 
ேபால எத்தைனேயா ெசாற்கள் பிறந்து வழங்குகின்றன.

      மரக்கால் புைகயிைல முதலிய ெசாற்கள் இப்ேபாது இரண்டு சிறு 
ெசாற்கள் ேசர்ந்து அைமந்தைவ என்பது ெத யுமாறு இருக்கின்றன. 
இைவகள் எல்லாம் பிற்காலத்தில் ேதான்றிய ெசாற்கள். அப்படிேய எழுதி 
ைவத்துவிட்டார்கள். அதனால் ெசால்லின் உருவம் சிைதயாமல் வழங்குகின்றன. 
ஆனால் பழங்காலத்தில் வழங்கிய எத்தைனேயா ெசாற்கள் உருவம்சிைதந்து 
மாறிவிட்டன. அணில், கனல், வாைழ, ெதன்ைன முதலிய ெசாற்கள் பல 
அப்படிச் சிைதந்து அைமந்த ெசாற்கேள.

      இவற்ைறெயல்லாம் எண்ணிப் பார்த்தால், மனிதன் ேபசத்ெதாடங்கிய 
காலத்தில் ெசாற்கள் பல இல்ைல என்று உறுதியாகச் ெசால்லலாம். இன்ரு, 
ெசன்ைன நகரத்தில் உள்ள மாடமாளிைககைளயும், கட்டிட ெநருக்கத்ைதயும் 
பார்த்துவிட்டு, மனிதன் முதன்முதலில் பிறந்தேபாேத பல கட்டிடங்கேளாடு 
பிறந்தான் என்று ெசால்ல முடியுமா? அதுேபால் மனிதன் ேபசத் ெதாடங்கிய 
காலத்தில் ெசாற்கள் இயற்ைகயாக அைமந்திருந்தன என்றும் ெசால்ல முடியாது. 
ஆனால் மனிதன் வாழத் ெதாடங்கிய பழங்காலத்தில், இயற்ைகயாக இருந்த 
மைலக்குைககைளப் பயன்படுத்திக்ெகாண்டான் அல்லவா? அதுேபால் மனிதன் 
முதல்முதலில் ேபசத் ெதாடங்கிய காலத்தில், அவனுக்கு இயற்ைகயாக் இருந்த 
குரலில் ஒலிையப் பயன்படுத்திக்ெகாண்டான். குடிைச ேபாடக் கற்றுக்ெகாண்டு, 
பிறகு மண்சுவர் ைவக்கக் கற்று, அதன்பிறகு ஓடு ேவயக் கற்றுக்ெகாண்டு, 
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அதன்பிறகு மச்சுவடீு கட்டவும், மாளிைக கட்டவும் கற்றுக்ெகாண்டான் 
அல்லவா? இவ்வாறு கற்று வளர்வதற்குப் பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகள் 
ஆகவில்ைலயா? அதுேபாலத்தான், இயற்ைகயான ஒலிையப் பயன்படுத்தக் 
கற்றுக்ெகாண்ட மனிதன், எத்தைனேயா படிகைளக் கடந்து வளர்ந்து வளர்ந்து, 
இன்று உள்ள இலக்கியம் வளர்ந்த ெமாழிையப் ேபசக் கற்றுக்ெகாள்வதற்கு 
எவ்வளேவா காலம் பிடித்திருக்கும். இவ்வாறு எத்தைனேயா தைலமுைறகளாகச் 
ெசாற்கள் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு, ேமன்ேமலும் ெபருகிக்ெகாண்ேட வருகின்றன. 
இன்றும் புதிய ெசாற்கள் ஏற்பட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கின்றன.

      இைத ஒட்டி இன்ெனான்றும் ெசால்ல ேவண்டும். இந்தக் காலத்துக் 
கட்டிடத்ைதப் பார்த்தால், இது தூண் என்றும், இது கழி என்றும், இது சுவர் 
என்றும், இது சன்னல் என்றும்,இது கதவு என்றும், இது படி என்றும் பி த்தறிய 
முடியும். ஆனால், மிகப் பழங்கால வடீாகிய குைகையப் பார்த்தால், இந்தப் 
பாகுபாடு ஒன்றும் ெசால்லமுடியாது. அதற்கு அடுத்த நாக கப் படியில் உள்ள 
எளிய குடிைசையப் பார்த்தாலும் இத்தைனப் பாகுபாடுகள் ெசால்ல முடியாது. 
அைதயும் பல வைகயாய்ப் பி த்தறிய முடியாது அல்லவா? இந்த 
உண்ைமையேய ெசாற்களின் வரலாற்றிலும் காணலாம். இன்று, ெபயர்ச்ெசால், 
விைனச்ெசால், இைடச்ெசால் என்று ெசாற்கைளப் பி க்கிேறாம். அைவகைளயும் 
ெவவ்ேவறு வைகயாய்ப் பாகுபடுத்துகிேறாம். மிகப் பழங்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட 
பாகுபாடு இருக்கவில்ைல. மைலக்குைக, பி வுகள் இல்லாத வடீாக இருந்த 
நிைல ேபாலேவ, பழங்காலத்து இயற்ைகயான குரல்ஒலிகள் ஒவ்ெவான்றும் 
ஒவ்ெவாரு வாக்கியமாக இருந்தன. அந்த வாக்கியேம ெபயர், அதுேவ விைன 
என்று ெசால்லக்கூடியவாறு இருந்தன. அதனால்தான் காய்முதலான ெசாற்கள் 
இப்ேபாது இரண்டிற்கும் ெபாதுவாக உள்ளன. காய்கள் என்னும்ேபாது ெபயராகவும், 
காய்க்கும் என்னும்ேபாது விைனயாகவும் வழஙகுகின்றது. மலர்,அடி, பிடி,எண் 
முதலான பல ெசாற்கள் அப்படிப்பட்டைவ. ஒருகாலத்தில் இைவ ஒவ்ெவான்றும் 
ஒரு வாக்கியமாக இருந்த காரணத்தாலதான் இைவகள் ெபாருளின் ெபயராகவும் 
வழங்குகின்றன; ெதாழிைலயும் உணர்த்துகின்றன. குைகயில் சுவருக்கும் 
கூைரக்கும் ேவறுபாடு ெத கிறதா? இல்ைல. அதுேபால்தான் இநதச் ெசாற்கள் 
வாக்கியமாக இருந்த பழஙகாலத்திலும், எந்தப்பாகுபாடும் ேவறுபாடும் இல்லாத 
நிைலைம இருந்தது.
---------

2. ெசால்லின் வழக்கு

      ஒரு ைபயனுக்குக் கருப்ைபயா என்று ெபயர் ைவக்கிறார்கள். அவைன 
எல்ேலாரும் 'கருப்ைபயா, கருப்ைபயா' என்ேற அைழக்கிறார்கள். அவன் 
உண்ைமயாகேவ கருப்பாக இருக்கிறான். அதனால்தான் அவனுைடய 
ெபற்ேறார்கள் அவனுைடய கருப்பு நிறம் பற்றிய அந்தப் ெபயர் ைவத்தார்கள். 
ஆனால் அவைனக் கருப்ைபயா என்று அைழக்கிறவர்கள் அந்த நிறத்ைத 
அடிக்கடி நிைனக்கிறார்களா? இல்ைல, காரனத்ைத நிைனக்காமேல மற்றவர்கள் 
கருப்ைபயா என்று அைழக்கிறார்கள். ஓர் ஊைமப் ைபயைன நாவுக்கரசு என்று 
குறிப்பிடுகிறார்கள். ேபச நாக்கு இல்லாதவைன நாவுக்கரசு என்று 
ெசால்லுகின்ேறாேம என்று யாரும் கவைலப்படுவதில்ைல. ேகாபாலன், 
முருைகயன், முனிசாமி என்னும் ெபயர்கைளப் ேபால இந்தப் ெபயர்களும் 
ஒரு வைக அைடயாளமாகேவ வழங்குகின்ரன. துணி ெவளுப்பவர், 
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ஒவ்ெவாருவருைடய துணிக்கும் ஒவ்ெவாருவைகக் குறி ேபாடுகிறார். 
இன்னார் துணிக்கு இன்னகுறி என்று அைடயாளமாக ஏற்படுகிறேத தவிர 
ேவறு ஒன்றும் இல்ைல. அது ேபால் தான் ெசாற்களும் முதலில் 
காரணத்ேதாடு ஏற்பட்டிருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், நாளைடவில் 
அைடயாளங்களாக வழங்குகின்றன.

      நாய் என்றால் ஒருவைக விலங்கு என்றும், பன்றி என்றால் மற்ெறாரு
வைக விலங்கு என்றும் ெத ந்து ெகாள்கிேறாம். ஆனால், அந்தப் ெபயர்கள் 
காரணத்ேதாடு ஏற்பட்டைவ என்பைத நிைனப்பதில்ைல. நாய் என்றால் நாக்கும் 
நிைனவு வருவதில்ைல. பன்றி என்றால் பல்லும் நிைனவு வருவதில்ைல. 
ேபசுவைத விட்டுவிட்டு, ஆராய்ச்சி ெசய்யும்ேபாதுதான் நாயின் நாக்ைகயும், 
பன்றியின் பல்ைலயும் நிைனக்கிேறாம். நாைவ நீட்டித் ெதாங்கவிடுவதால் 
நா - நாய் என்றும், ேகாைரப்பல் இருப்பதனால் பல்-தி-பன்றி என்றும், ெபயர் 
ஏற்பட்டைத அறிகிேறாம். இவ்வாறு, ெசால் எப்படிப் பிறந்திருந்தாலும், ேபச்சில் 
வழங்கும்ேபாது அைடயாளமாகேவ பயன்படுகிறது. நன்றாக ஆராய்ந்து 
பார்த்தால், ெசால் பிறந்த காரணத்ைத மறந்துவிட்டேத நல்லது என்று 
ெத கிறது. அப்படி மறக்காமல் இருந்திருந்தால் ெசாற்கைள ேவகமாகப் 
ேபசுவதற்கு முடியாமல் ேபாகும். 'நாய் பன்றிையக் கடித்தது' என்ற 
வாக்கியத்ைதச் ெசால்லும்ேபாது ேவகமாகச் ெசால்கிேறாம். நா-ய் : நாய், 
பல்-தி : பன்றி என்ற ஆராய்ச்சியில் இருந்தால் இவ்வளவு ேவகமாகப் ேபசவும் 
முடியாது; ெபாருள் ெத ந்துெகாள்ளவும் முடியாது. ஆகேவ, ெசாற்களின் 
பிறப்புக் காரணத்ைத மறந்து அைடயாளங்களாக அவற்ைற வழங்குவதால்தான் 
நன்றாகப் ேபச முடிகிறது,

      உதாரணமாகப் பாருங்கள் : ெபன்சிைல எடுத்துப ேபனாக் கத்தியால் 
தீட்டி ெவள்ைளக் காகிதத்தில் எழுதுகிேறாம். கருவிகள் உடேன பயன்படுகின்றன. 
எழுத்து ேவைலயும் உடேன முடிகிறது. ெபன்சில் ெசய்த ெதாழிற்சாைல, 
ேபனாக்கத்தி ெசய்த ெதாழிற்சாைல, காகிதம் ெசய்த ெதாழிற்சாைல இைவ 
எல்லாம் நிைனவுக்கு வந்தால், ெபன்சிைல எடுத்துப் பார்ப்பதில் ேநரம் 
ெசலவாகும். ேபனாக் கத்தி எடுத்துத் தீட்டுவதற்குமுன் ேநரம் ெசலவாகும். 
காகிதத்ைத எடுத்து, அது ெசய்யப்பட்ட முைறைய எண்ணுவதிலும் ேநரம் 
ெசலவாகும். கைடசியில் எழுத்து ேவைல நிைனத்தபடி முடியாது. 
ெதாழிற்சாைலகைள மறந்துவிட ேவண்டும். ெசய்யப்பட்ட முைறகைளயும் 
மறந்துவிட ேவண்டும். ெபன்சில், ேபனாக்கத்தி, காகிதம் இைவகள் நம் 
ேவைலக்குப் பயன்படும் கருவிகள் என்ற எண்ணம் மட்டும் இருந்தால் ேபாதும். 
அப்ேபாதுதான் நாம் எண்ணியபடி ேவைல ெசய்து முடிக்க முடியும்.

      ெசாற்கைள வழங்கும் முைறயும் இப்படித்தான். அைவகள் எப்படிப் 
பிறந்தன என்பைத மறந்துவிட ேவண்டும். என்ன ெபாருள் உணர்த்துகின்றன 
என்பைத மட்டும் ெத ந்துெகாள்ள ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் ெசாற்கைளத் 
ெதளிவாகவும் ேவகமாகவும் ேபச்சில் வழங்க முடியும்.

      இன்ெனான்று பாருங்கள்: பல் இருப்பதனால் பன்றி என்று ெபயர் 
இருப்பைத அறிந்ேதாம். இெதேபால் பல்லின் காரணமாகப்ெபயர் ெபற்ற 
மற்ேறார் உயிரும் உண்டு. அதுதான் பல்லி. பன்றி, பல்லி ஆகிய இரண்டு 
ெசாற்கள் பிறப்பதற்கும் பல்ேல காரணமாக இருக்கிறது. ஆகேவ, அந்தக் 
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காரணம் நிைனவில் இருந்தால், ேபசும்ேபாது என்ன ஆகும் ெத யுமா? 
இரண்டுக்கும் ேவறுபாடு ெத யாமல் பன்றிையப் பல்லி என்று தவறிச் 
ெசால்லி விடுேவாம். பல்லிையப் பன்றி என்றும் தவறாகச் ெசால்லிவிடுேவாம். 
கைடசியில் நன்றாகப் ேபசத் ெத யாதவர்கள் ஆகிவிடுேவாம். ஆகேவ, 
ெதளிவாகவும், ேவகமாகவும் ெசாற்கள் வழங்கேவண்டுமானால், அைவகள் 
அைடயாளங்களாகேவ பயன் படேவண்டும்.

      அைடயாளங்களாக வழங்கும்ேபாதும், இன்ெனான்று கவனிக்க ேவண்டும் 
ேநற்று ஒரு ெபாருளுக்கு அைடயாளமாக இருந்த ஒரு ெசால், இன்று ெகாஞ்சம் 
மாறி, ேவறு ெபாருளுக்கு அைடயாளமாக வழங்கலாம். ேநற்று மணியின் 
துணிக்கு அைடயாளமாக இருந்த குறி, இன்று கண்ணனுைடய துணிக்கு குறியாக ம
◌ாறலாம் அல்லவா? ெசாற்களும் காலப்ேபாக்கில் இப்படிப் ெபாருள்மாறுவது 
உண்டு. மரத்தால் ெசய்த ஓர் அளவு கருவிக்கு பழங்காலத்தில் Õமரக்கால்' என்று 
ெபயர். இப்ேபாது, இரும்புத் தகட்டால் ெசய்த கருவிக்கு அந்தப் ெபயைரச் 
ெசால்கிேறாம். இரும்பால் ெசய்த இந்தக் காலத்துக் கருவிையச் ெசால்லும் 
ேபாது பழங்காலத்து மரக்காைல நிைனப்பதால் பயன் இல்ைல. மரக்கால் 
என்பதில் உள்ள மரம் என்ற கருத்ைதேய மறந்துவிட ேவண்டும்.

      பழங்காலத்தில் எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ெநய்க்கு 'எண்ெணய்' என்று 
ெபயர். இப்ேபாது எண்ெணய் என்பது ெபாதுவான ஒரு ெபயராக வழங்குகிறது. 
கைடக்கு ேபாய் Õஎண்ெணய் ேவண்டும்' என்று ேகட்டால், கைடக்காரனுக்கு 
Õஎள்ளின் ெநய்' என்ற ெபாருள் ெத யாது. "என்ன எண்ெணய் ேவண்டும்? 
விள்க்ெகண்ெணய்யா, கடைல எண்ெணய்யா, நல்ெலண்ெணய்யா" என்று 
திருப்பிக்ேகட்பான். பழங்காலத்ைதப் ேபால் கடைல ெநய் ேவண்டும், எள்ளின் 
ெநய் ேவண்டும் என்று ெசான்னாலும் அவனுக்கு விளங்காது. பசுவின் ெநய்தான் 
என்று ெசால்லிவிடுவான். ஒரு காலத்தில் ைதலப் ெபாருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் 
ெபாதுவாக இருந்த ெநய் என்ற ெசால், இப்ெபாழுது பசுவின்ெநய் அல்லது 
எருைமெநய்க்கு மட்டும் வழங்குகிறது. ஆகேவ, ேபசுகின்றவர்களும் 
எழுதுகின்றவர்களும் பைழய ெபாருைள மறந்துவிட்டு, இன்ைறய 
வழக்ைகமட்டும் கவனித்துப் ேபசேவண்டும்; எழுத ேவண்டும்.

      இப்படிேய பல ெசாற்கள் ெபாருள் மாறி வழங்குவது உண்டு. ேகாயில் 
என்ற ெசால் பழங்காலத்தில் அரசனுைடய அரண்மைனைய உணர்த்தியது. 
இப்ேபாது கடவுைள வழிபடும் இடத்ைத மட்டும் குறிக்கிறது. ஒரு காலத்தில் 
ேகாயிலுக்கு 'நகர்' என்ற ெபயர் இருந்தது. இப்ேபாது 'நகர்' என்றால் ெசன்ைன 
ேபான்ற ெப ய நகரங்கைளேய குறிக்கும். பழங்காலத்தில் மரம் என்ற ெசால், 
ேதக்கு, பலா, மா முதலிய உள்ேள ைவரமுைடய மரங்கைள மட்டும் குறித்து 
வந்தது. ெதன்ைனமரம், பைனமரம், முதலியவற்றிற்கு உள்ேள ைவரம் இல்ைல 
என்பது உங்களுக்குத் ெத யும். அதனால் அந்தக் காலத்தில் ெதன்ைன மரம், 
பைனமரம் என்று ெசான்னால் எல்ேலாரும் சி ப்பார்கள். அவற்ைற மரம் என்று 
ெசால்லுவேத பிைழயாக இருந்தது. அைவகைள எல்லாம் நம் முன்ேனார்கள் 
புல் என்று ெசால்லி வந்தார்கள். ெதன்ைனையயும், பைனையயும் பார்த்துப் 
'புல்' என்று ெசான்னால் இந்தக் காலத்தில் எல்ேலாரும் சி ப்பார்கள். உயரமாக 
வளராமல், தைரேயாடு உள்ள சிலவற்ைற மட்டும்தான் இப்ேபாது புல் என்று 
ெசால்கின்ேறாம். ஒரு காலத்தில் இருந்த ெசால்வழக்கு மற்ெறாரு காலத்தில் 
இல்லாமல் ேபாவைத இைவகள் ெத விக்கின்றன.
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      ேபசுகின்ற மக்கள் எப்படி மதிக்கின்றார்கேளா, அப்படித்தான் ெசால்லும் 
வழங்குகிறது. மக்கள் எைத மதிக்கவில்ைலேயா, அது வழக்கில் இல்லாமல் 
ேபாகிறது. ஒன்று பாருங்கள். 'ஆண் யாைன', 'ெபண் யாைன' என்று 
ெசால்கிேறாம். ஆனால் ஆண்மாடு ெபண் மாடு என்று ெசால்வதில்ைல. பசு, 
எருது, மாடு என்று ெசால்வதுதான் வழக்கமாக இருக்கிறது. 'ெபண் மாடு', 
'ஆண் மாடு' என்று ெசான்னால் ஊர் சி க்கும். ஆனால் ெபண் ேகாழி, ஆண் 
ேகாழி என்று கூசாமல் ெசால்கின்ேறாம். திருவள்ளுவர், ஔைவயார் இவர்கள் 
வாழ்ந்த காலத்தில் ெபண்ேகாழி, ஆண்ேகாழி என்று ெசால்லமாட்டார்கள். ேபைட, 
ேசவல் என்றுதான் ெசால்வார்கள். கிராமங்களில் சிலர் இன்னும் இப்படித்தான் 
ெசால்கிறார்கள். யாைன முதலிய மிருகங்களிலும் இப்படித்தான் ெபண்ணுக்கும் ஆண
◌ுக்கும் ெவவ்ேவறு ெபயர்கள் வழங்கியிருந்தன. மிகப் பழங்காலத்தில் 
ெபண்யாைனையப் 'பிடி' என்று ெசான்னார்கள். ஆண்யாைனையக் 'களிறு' 
என்று ெசான்னார்கள். ெபண்யாைன, ஆண்யாைன என்று ெசால்வேத 
பிைழயாக இருந்த காலம் அது. இதுேபால் எத்தைனேயா ெசாற்களுக்கு 
வழக்கு மாறிவிட்டது.

      காலப்ேபாக்கில் வளரும் நாக கமும் ெசால்லின் வழக்ைக மாற்றிவருகிறது. 
சில ெசாற்கைள உள்ளபடி ெவளிப்பைடயாகப் ேபசினால் நாக கம் குைறவாகத் 
ெத கிறது. அதற்காக அந்தச் ெசாற்கைள மைறத்துவிட்டு, நாக கமான ேவறு 
ெசாற்கைளச் ெசால்வது உண்டு. 'கால் கழுவி வந்தான்', 'ஒன்றுக்கு இருந்தான்', 
'சாணம் ேபாட்டது' முதலிய வாக்கியங்களில் இைதக் காணலாம்.

      ெசத்துப்ேபான ஒருவைரப் பற்றி, அவர் இறந்துவிட்டார் என்று 
ெசால்லாமல் 'காலமானார்' என்று மாற்றிச் ெசால்கிேறாம். திருவடிநிழல் 
அைடந்தார், ைவகுண்டம் ேசர்ந்தார், பரமபதம் அைடந்தார், சிவேலாகம் 
ேசர்ந்தார் என்று ெசால்கிேறாம். ெசத்துப் ேபானார் என்று ெசான்னால் 
ெசால்பவர்களுகும் நன்றாக இல்ைல: ேகட்பவர்களுக்கும் நன்றாக இல்ைல. 
அதனால், அைத மாற்றிக்ெகாஞ்சம் மங்கலமாகச் ெசால்லுகிேறாஓம்.

      ெசால் வழங்குவதில் ெமாழிக்கு ெமாழி ேவறுபாடு இருக்கிறது. 
ஆங்கிலத்தில் 'அங்கிள்' என்ற ஒரு ெசால் இருக்கிறது. அது, தாேயாடு பிறந்த 
அம்மாைனயும் உணர்த்துகிறது: தகப்பேனாடு பிறந்த சிற்றப்பன், 
ெப யப்பைனயும் உணர்த்துகிறது. தமிழில் அதுேபால் ஒரு ெசால் இல்ைல. 
அதற்குத் ேதைவயும் ஏற்படவில்ைல. ஆங்கிலத்தில் 'பிரதர்' (சேகாதரர்) என்ற 
ெசால்ைல மிகுதியாக வழங்குகிறார்கள். மூத்த சேகாதரன் 'எல்டர் பிரதர்', 
இைளய சேகாதரன் 'யங்கர் பிரதர்' என்ற ெசாற்கைள அவர்கள் அவ்வளவாகப் 
பயன்படுத்துவதில்ைல. தமிழில் அப்படி இல்ைல. அவர்களுக்கு ேநர்மாறாகத் 
தமிழர்களாகிய நாம் ேபசுகிேறாம். உடன்பிறந்தான் என்ற ெசால்ைல 
வழங்காமல் அண்ணன், தம்பி என்ற ெசாற்கைளேய அடிக்கடி வழங்குகிேறாம்.

      இவ்வாறு ெசாற்கள் வழங்குவதில் எவ்வளேவா மாறுதல்களும் 
புதுைமகளும் உள்ளன. இவற்ைற எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்ேபாது, நம்ைம 
அறியாமேல ஒருவைகயான ெசால்நாக கம் வளர்ந்துவருவைத உணர்கிேறாம். 
ெசாற்களின் உலகத்தில் ஒருகாலத்தில் நாக கமாய் இருந்தது இப்ேபாது 
நாக கம் இல்லாமல் ேபாகின்றது. ஒரு காலத்தில் ெசல்லாக் காசாக இருந்தது, 
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இப்ேபாது மதிப்ைபயும் ெபற்றுவிடுகிறது. ஒரு ெமாழியாருக்குப் பழக்கத்தில் 
உள்ள ஒன்று, மற்ெறாரு ெமாழியாருக்குப் புதுைமயாக இருக்கிறது. 
எழுதுகின்றவர்களும் ேபசுகின்றவர்களும் ெபரும்பாலும் இவற்ைறெயல்லாம் 
எண்ணிப் பார்ப்பேதயில்ைல. பயி டும் குடியானவன் தாவரநூல் படிப்பதும் 
இல்ைல; அந்தப் ேபாக்கில் ஆராய்ச்சி ெசய்வதும் இல்ைல. ஆனால், மரம் ெசடி 
ெகாடிகைள எப்படி வளர்க்கேவண்டும், எப்படிப் பயி டேவண்டும் என்பவற்ைற 
மட்டும் ெத ந்துெகாண்டிருக்கிறான். அது ேபாதும். அது ேபாலேவ ெசால் 
வழக்கில், ேமேல கண்ட புதுைமகைளயும் மாறுதல்கைளயும் ஆராயாமல் 
இருக்கலாம். ஆனால் நம்ைமச் சுற்றி வாழும் மக்கள் எந்ெதந்தச் ெசாற்கைள 
எந்ெதந்தப் ெபாருளில் எவ்ெவவ்வாறு வழங்குகின்றார்கள் என்பைதத் 
ெத ந்துெகாண்டு, அவர்கைளப் பின்பற்றிப் ேபசினால் அதுேவ ேபாதும். 
ஆனாலும் குடியானவன் தாவரநூல் கற்றுக்ெகாண்டால் விளக்கமும் சிறப்பும் 
ஏற்படுவதுேபால், ெசால்வழக்கு இப்படிப்பட்டது என்று ஆராய்ந்து ெத ந்து 
ெகாண்டால், ேமலும் விளக்கமாகும்; ெதளிவும் ஏற்படும்.
-----------

3. ெசால்லின் இைச

      முதன்முதலில் மனிதர்கள் ேபசினார்களா, பாடினார்களா? முதன்முதலில் 
ேபசினார்கள் என்றுதான் நீங்கள் ெசால்வரீ்கள். அதன் பிறகு பாடக் 
கற்றுக்ெகாண்டார்கள் என்றும் ெசால்வரீ்கள். ஆனால் உண்ைம அது அல்ல. 
நீங்கள் ேபசக் கற்றுக்ெகாண்டு ெநடுங்காலம் ஆனபிறகுதான் பாடக் 
கற்றுக்ெகாள்கிறரீ்கள். அதனால் பழங்காலத்து மனிதர்களும் அப்படிேய முதலில் 
ேபசவும் பிறகு பாடவும் கற்றுக்ெகாண் டிருப்பார்கள் என்று எண்ணுகிறரீ்கள். 
அது அவ்வளவு ெபாருத்தம் அல்ல. பாடுவது என்றால், இராகமும் தாளமும் 
அைமத்து, இைச இலக்கணப்படி பாடுவது மட்டும் அல்ல. மனம் ேபானபடி 
ஒலிைய நீட்டி, ஆனால் இனிைமயாக, உருக்கமாகப் பாடினால் ேபாதும். 
அதுவும் பாட்டுத்தாேன? நாட்டுப்புறங்களில் காட்டிலும் ேமட்டிலும் ஓடி 
உைழக்கும் சிறு பிள்ைளகள் மனம் ேபானபடி நீட்டி நீட்டிப் பாடுகிறார்கள். 
அவற்ைற எல்லாம் பாட்டு அல்ல என்று ெசால்லிவிட முடியுமா? இைச 
இலக்கணம் ெத யாத காரணத்தால், பாட்டும் ெத யாது என்று ெசால்லிவிட 
முடியாது. குயிலுக்கு இைச இலக்கணம் ெத யாது. ஆனால் அதன் ஒலிையப் 
பாட்டு என்றுதாேன ெசால்கிறார்கள்.

      இந்தக் கருத்ேதாடு பார்த்தால், உங்களுக்கும் இயற்ைகயாகப் பாட்டுத் 
ெத யும் என்றுதான் ெசால்லேவண்டும். நீங்கள் திருத்தமாகப் ேபசியதற்கு 
முன்னேம பாடியிருக்கிறரீ்கள். நீங்கள் மூன்று நான்கு வயதுக் குழந்ைதயாய் 
இருந்தேபாது, உங்கள் அம்மாவிடம்ேபாய், ஏதாவது ேவண்டும் என்று ேகட் ர்கள். 
அப்ேபாது "அம்மா, ெகாடு" என்று புத்தகத்தில் படிப்பதுேபால் ேகட்கவில்ைல. 
ைககால் ஆட்டிக்ெகாண்டும், ெகாஞ்சி அழுதுெகாண்டும், ெசாற்கைள நீட்டி நீட்டி, '
அம்மா அஅ, ெகா  உஉ' என்று ேகட் ர்கள். அைவ எல்லாம் பாட்டுத்தான். 
இப்ேபாது அந்தப் பாட்ைட எல்லாம் மறந்துவிட் ர்கள். ேபசுவதிேல 
அக்கைரயாக ஈடுபட்டிருக்கிறரீ்கள். அதனால் பாட்ைட மறந்துவிட் ர்கள். மிகப் 
பழங்காலத்து மக்களும் அப்படித்தான். அவர்களும் ெசாற்கைள நீட்டி நீட்டிப் 
பாட்டுப்ேபால் ஒலித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். நாக கம் வளர்ந்தபிறகு, அந்த 
வழக்கத்ைத விட்டுவிட்டு, ஒலிகைள அளேவாடு நிறுத்திப் ேபசத் 
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ெதாடங்கினார்கள்.

      ஆனாலும் இைசைய அடிேயாடு துறந்துவிட மனிதனால் முடியவில்ைல. 
காரணம் என்ன? மனிதனுைடய ெசவி ஒழுங்கான நயமான ஒலிையக் ேகட்க 
விரும்புகிறது. அதற்குக் காரணம் மனிதனுைடய உடம்ேப. உடம்பில் இரத்த 
ஓட்டம், நுைரயரீலின் ேவைல, இதயத்தின் ெதாழில் முதலிய எல்லாம் 
ஒருவைக ஒழுங்குமுைறேயாடு நைடெபறுகின்றன. அதனால் ெசவி 
நரம்புகளும் ஒழுங்கான ஒலிையக் ேகட்கேவ விரும்புகின்றன. ஆைகயால், 
இைசயில் பயிற்சி இல்லாதவர்களும் ஒழுங்கான ஒலிகளால் அைமந்த 
ெசாற்கைளக் ேகட்க விரும்புகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ெசாற்கைளேய ேபசவும் 
விரும்புகிறார்கள்.

      உதாரணம் பாருங்கள். நாம் பல வாக்கியங்கைளப் பழெமாழிகள் என்று 
ெசால்கிேறாம். 'காற்றுள்ள ேபாேத தூற்றிக்ெகாள்','கிட்டாதாயின் ெவட்ெடன 
மற', 'யாைனக்கு ஒரு காலம், பூைனக்கு ஒருகாலம்', 'யாைன வரும் பின்ேன, 
மணிேயாைச வரும் முன்ேன' முதலான பழெமாழிகைள எண்ணிப் பாருங்கள். 
என்ெனன்னேவா கற்றுக்ெகாண்டு மறந்துவிடுகிேறாம். ஆனால் மறக்க ேவண்டும் 
ந்ன்று நாமாகப் பாடுபட்டாலும் இந்தப் பழெமாழிகைள மறக்க முடியவில்ைல. 
காரணம் ெத யுமா? இந்தச் ெசாற்களில் உள்ள இைசதான் காரணம். ஒருவைக 
ஒலி நயமாக ஒழுங்காகத் திரும்பி வருகின்றது. இந்தப் பழெமாழிகைள 
நீங்கேள ெசால்லிப் பாருங்கள். ஒழுங்கான ஒலிமுைற அைமந்திருக்கிறது 
அல்லவா? இைதத்தான் ெசாற்களின் இைச என்று ெசால்லேவண்டும். இந்தச் 
ெசாற்களின் இைசதான் இவற்ைற மறக்காமல் இருக்கச் ெசய்கிறது. உலகத்தில் 
உள்ள எல்லா ெமாழிகளிலும் பல ெசாற்கள் இப்படி இைசேயாடு 
அைமந்திருக்கின்றன. தமிழ்ச் ெசாற்களிலும் இப்படிப் பல உண்டு.

      இப்படிப்பட்ட ெசாற்களில் ேவண்டும் என்ேற இைசைய யாரும் 
அைமக்கவில்ைல. ேபசும் மக்களின் ெசவியும் வாயும் தம்ைம அறியாமல் 
இப்படிச் ெசாற்களில் இைசைய அைமத்துவிடுகின்றன. உதாரணமாகப் 
பாருங்கள்:'அல்ல' என்பது ஒரு ெசால். 'இல்ைல'என்பது மற்ெறாரு ெசால். 
இலக்கணப்படி பார்த்தால், 'இல்ைல' என்னும் ெசால் 'இல்ல' என்றுதான் 
இருக்கேவண்டும். ஆனால் 'இல்ைல' என்று மாறி அைமந்திருக்கிறது. "அல்ல" 
என்னும் ெசால் 'அல்ைல' என்று மாறவில்ைல.காரணம் என்ன? 'அல்ல' 
என்னும் ெசால்லில் முன்னும் பின்னும் 'அ'-ஒலி இருக்கிறது. அதனால் ஒலி 
ஒத்துப் ேபாகிறது. 'இல்ல' என்று ெசான்னால், ெசால் முதலில் 'இ'-யும் 
முடிவில் 'அ'-வும் இருப்பதால் ஒத்துப் ேபாவதில்ைல. அதனால், கைடசியில் 
உள்ள 'அ', 'ஐ'யாக மாறிவிட்டது. 'இ'-யும் 'ஐ'-யும் ஒத்துப்ேபாகும் ஒலிகள். 
அதனால், 'இல்ல'என்று ெசால்வைதவிட,'இல்ைல' என்று ெசால்வது 
இனிைமயாயிருக்கிறது. இதுேபாலேவ எத்தைனேயா ெசாற்கள் இனிய ஒலி 
ேவண்டும் என்று மாறி அைமந்திருக்கின்றன.

      'அது' என்பது ெபயர்ச்ெசால். 'கு' என்பது, உருபு. 'அது+கு' = 'அதுக்கு' 
என்று ஆகேவண்டும். ஆனால், இைடயிேல ஓர் ஒலிையச் ேசர்த்து 'அதற்கு' 
என்று ெசால்லுகிேறாம். நாம்+கு=நாம்கு என்று ெசால்லாமல்,நம்கு என்றும் 
ெசால்லாமல், நமக்கு என்று ெசால்கிேறாம். அப்படிேய, யான்கு, நீகு என்று 
ஒலிக்காமல், எனக்கு, உனக்கு என்று ஒலிக்கிேறாம். மரம்+ஐ=மரைம, 
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குளம்+கு=குளக்கு என்று யாரும் ஒலிப்பதில்ைல. மரத்ைத, குளத்திற்கு என்று 
இைடயிேல ஒலிகள் ேசர்த்து வழங்குகிறார்கள் இனிய ஒலியாக ஒலிக்க 
ேவண்டும் என்பைத முக்கிய ேநாக்கமாகக்ெகாண்டு இவ்வாறு ெசாற்களில் 
சில ஒலிகள் ேசர்க்கப்படுகின்றன. இைவகைளச் சா ையகள் என்று இலக்கணம் 
கற்றவர்கள் ெசால்வார்கள். ெசாற்களில் இைச ெபாருந்த ேவண்டும் என்று 
முன்ேனார்கள் ெசய்த முயற்சிைய இவற்றில் பாருங்கள்.

      இப்படிப்பட்ட முயற்சி தமிழ்ெமாழியில் மட்டும் அல்ல, ஏறக்குைறய 
எல்லா ெமாழிகளிலுேம உண்டு. ெதலுங்கு ெமாழியில் ெசாற்கள் எல்லாம் 
இனிைமயான இைசைய உைடயைவ என்று அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். 
அதனால்தான் அந்த ெமாழி ேதன்ேபான்றெமாழி, ேதனுகு, ெதனுகு, ெதலுங்கு 
என்று ெபயர் ெபற்றதாகவும் ெசால்கிறார்கள். தமிழர்களாகிய நாமும் நம் 
தாய்ெமாழிையப் பற்றி இப்படித்தான் ெசால்கிேறாம். தமிழ் என்றாேல இனிைம 
என்று ெபாருள் கூறுகிேறாம். ஏறக்குைறய எல்லா ெமாழியாரும் இப்படிேய 
தம்தம் ெமாழிையப் பாராட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.

      நாட்டுக்கு நாடு இைச ேவறு ேவறாக இருக்கிறது. இைசக் கருவிகளும் 
ேவறு ேவறாக உள்ளன. எவ்வளவு ேவற்றுைம இருந்தேபாதிலும் எல்லாம் 
இைசதான். ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ஒவ்ெவாரு வைகயில் ஒழுங்கான ஒலி 
அைமந்திருக்கிறது. தமிழர்களுக்கு விருப்பமானது புல்லாங்குழல் இைச. ேமற்கு 
நாட்டார்க்கு விருப்பமானது பியாேனா இைச. ேமற்கு நாட்டார்க்கு 
விருப்பமானது பியாேனா இைச. பியாேனா இல்ைலேய என்று தமிழர்கள் 
வருந்தேவண்டிய தில்ைல. குழல் இல்ைலேய என்று ேமற்கு நாட்டார்கள் 
வருந்த ேவண்டியதும் இல்ைல. அதுேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு ெமாழிக்கும் 
தனிச்சிறப்பாக ஒவ்ெவாருவைக இனிைம அைமந்திருக்கிறது. தமிழ்ச் 
ெசாற்களிலும் அப்படிப்பட்ட தனி இனிைம இருக்கிறது.

      ஆங்கிேலயர்கள் 'ஓட்' என்று ெசால்கிறார்கள். தமிழர்கள் அைத 'ஓட்டு' 
என்றுதான் ெசால்கிறார்கள். தமிழில் பல ெசாற்கள் இப்படி 'உ' என்று 
முடிகின்றன. ஆங்கிலச்ெசாற்கள் அப்படி முடிவதில்ைல. ஆங்கிலத்தில் 
உள்ள எண்ணுப் ெபயர்கைளச் ெசால்லிப் பாருங்கள். ஒன் (one), ேபார் (four), 
ைபவ் (five), சிக்ஸ் (Six), ெசவன் (seven), எய்ட் (eight), ைநன் (nine), ெடன் 
(ten) என்று ஆங்கிலத்தில் ெசால்கிறார்கள். இைவ ெமய்ெயழுத்தில் முடிகின்றன. 
தமிழில் உள்ள எண்ணுப் ெபயர்கைளப் பாருங்கள். எல்லாம் 'உ' என்று 
முடிகின்றன. ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, 
ஒன்பது, பத்து - இவற்றில் இைச அைமப்பதற்காகேவ இந்த 'உ' ஒலி 
பயன்படுகிறது. ெதலுங்கிேல இந்த ஒலி இன்னும் மிகுதியாகப் பயன்படுகிறது. 
கன்னு, ேமமு, வாரு, வரீு, வாருலு, ேநனு, மரு, ஒகரு, இத்தரு முதலாக 
ஏறக்குைறய எல்லாச் ெசாற்களிலும் 'உ' ஒலி ேசர்த்து நயமாக ஒலிக்கிறார்கள்.

      இதுேபால் எத்தைனேயா வழிகளில் ெசாற்கள் இனிய ஒலி ெபற்று 
வழங்குகின்றன. 'வருபார்கள்' 'உண்வார்கள்' என்று நாம் ெசால்கிேறாமா? 
இல்ைல. 'வருவார்கள், உண்பார்கள்' என்று ெசால்கிேறாம். சில இடங்களில் 
'ப' ஒலி ேசர்க்காமல், 'வ' ேசர்க்கிேறாம்; வருவார், ெசய்வார், ேபாவார் 
என்பைவேபால. ேவறு இடங்களில் 'வ' ஒலி ேசர்க்காமல், 'ப' ஒலி 
ேசர்க்கிேறாம்; உண்பார், தின்பார், இருப்பார், உடுப்பார் என்பைவேபால. 
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ெசல் - ெசன்றார்கள், நில் - நின்றார்கள் என்று ெசால்கிேறாம். ஆனால் 
வில் - வின்றார்கள் என்று ெசால்வதில்ைல. விற்றார்கள் என்று ெசால்கிேறாம். 
ேபாடு - ேபாட்டார்கள் என்று ெசால்கிேறாம்; ஆனால் ஓடு - ஓட்டார்கள் என்று 
ெசால்வதில்ைல; ஓடினார்கள் என்று ெசால்கிேறாம். ெசய் - ெசய்தார்கள் 
என்று ெசால்கிேறாம். ஆனால், உண் - உண்தார்கள், தின் - திந்தார்கள் 
என்று ெசால்வதில்ைல; உண்டார்கள், தின்றார்கள் என்று ெசால்கிேறாம். 
இப்படி ஆயிரக்கணக்கான ெசாற்கைள எடுத்து எண்ணிப் பார்த்தால், இனிய 
ஒலி ேவண்டும் என்ற காரணத்தால் ெசாற்கள் ெவவ்ேவறு வைகயாய் 
அைமந்திருக்கின்றன என்பது ெத யும்.

      இதுவைரயில், ேபச்சு வழக்கில் உள்ள ெசாற்கைளப் பார்த்ேதாம். 
இைசேயாடு அைமந்த பாட்டுக்கைளப் பார்ப்ேபாமானால், ெசாற்களில் உள்ள 
இைச நயம் மிகமிகத் ெதளிவாக விளங்கும். "ெசந்தமிழ் நாெடன்ற 
ேபாதினிேல - இன்பத் - ேதன் வந்து பாயுது காதினிேல - எங்கள் - தந்ைதயர் 
நாெடன்ற ேபச்சினிேல - ஒரு - சக்தி பிறக்குது மூச்சினிேல": ேபாதினிேல 
- காதினிேல ; ேபச்சினிேல - மூச்சினிேல: இந்தச் ெசாற்களில் உள்ள 
இைசையக் ேகளுங்கள."கற்க கசடறக் கற்பைவ கற்றபின், நிற்க அதற்குத் தக": 
இந்தக் குறளின் ெசாற்களில் உள்ள இைசையயும் கவனியுங்கள். வந்த ஒலிேய 
திரும்பத் திரும்ப வந்து ஒழுங்காக அைமயும்ேபாது தானாகேவ இைச 
பிறக்கிறது. இப்படிப்பட்ட இைச நம்ைம அறியாமேல நாம் ேபசும் ெசாற்களில் 
அைமந்திருக்கிறது. இைதத்தான் ெசால்லின் இைச என்று ெசால்கிேறாம்.
----------

 4. ெசால்லின் இலக்கணம்

      மண்ெவட்டியில் மண்ைண ெவட்டுவது இரும்புத் தகடுதான். அதில் 
உள்ள மரப்பிடி மண்ைண ெவட்டவில்ைல.ஆனால், மரப்பிடி இல்லாமல் 
மண்ைண ெவட்ட முடியுமா? முடியாது. ஆகேவ, மண்ெவட்டியில் இரும்புத்-
தகடும் ேவண்டும், மரப்பிடியும் ேவண்டும். பயன் இல்லாதது என்று அந்த மரப் 
பிடிைய விடக்கூடாது. ெசாற்களிலும் அேதேபால் ெபாருள் உள்ள ெசாற்களும் 
உண்டு; ெபாருள் இல்லாத ெசாற்களும் உண்டு. ெபாருள் இல்லாத ெசாற்கள் 
என்று சிலவற்ைற நீக்கிவிட்டால் நன்றாகப் ேபசவும் முடியாது; எழுதவும் 
முடியாது. ெமாழி பயன் இல்லாமல் ேபாகும். உதாரணம் பாருங்கள்; 'அண்ணன் 
தம்பிையக் கண்டான்' என்பது ஒரு வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்தில் மூன்று 
ெசாற்கள் உள்ளன.அண்ணன், தம்பி, கண்டான் என்பைவ அந்த மூன்று 
ெசாற்கள். அந்த மூன்று ெசாற்களுக்கும் ெபாருள் உண்டு. ஆனால், 'தம்பிைய' 
என்பதில் உள்ள 'ஐ' என்பது என்ன? அதற்குப் ெபாருள் உண்டா? 'ஐ' என்றால் 
யாைனயா, பூைனயா? ெபயரா? விைனயா? ஒன்றும் ெசால்ல முடியாது. 
அப்படியானால் பயன் இல்லாதது என்று அைத விட்டுவிடலாமா? அதுவும் 
முடியாது, விட்டுவிட்டால்,'அண்ணன் தம்பி கண்டான்' என்று 
ெசால்லேவண்டும். அப்படிச் ெசால்லும்ேபாது,யார் யாைரக் கண்டார் என்பது 
ெத யவில்ைல. ேபசியும் பயன் இல்லாமல் ேபாகிறது: எழுதியும் பயன் 
இல்லாமல் ேபாகிறது. ஆகேவ, இன்னது என்று ெத யாத அந்த 'ஐ' கட்டாயம் 
ேவண்டியதாக இருக்கிறது. இதுவும் ஒரு ெசால்தான். இதுேபான்ற எத்தைனேயா 
ெசாற்கள் ெமாழிக்குப் பயன்படுகின்றன. இவற்ைற எல்லாம் இைடச்ெசால் 
என்று ெசால்வார்கள். இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாடுக்கும் பாடம் இலக்கணம் 
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என்று ெசால்லப்படும்.

      ஆனால், இலக்கணம் என்ற ெபயைரக் ேகட்டால், உங்களில் பலர் 
பயப்படுகிறரீ்கள். இலக்கணத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டாலும் பயப்பட 
ேவண்டியதில்ைல; கண்டாலும் பயப்படேவண்டியதில்ைல. அது நம்ைம ஒன்றும் 
ெசய்யாது. முன்ேனார்கள் இப்படிப் ேபசினார்கள், இப்படி எழுதினார்கள் என்று 
நமக்குத் ெத விப்பது இலக்கணம். ஆகேவ, அைதத் ெத ந்துெகாண்டால் 
நல்லதுதாேன? வடீ்டின் எதி ல் ெபண் ஒருத்தி ேகாலம் ேபாடுகிறாள். அவள் 
தன் ைகயில் இருக்கும் மாைவ அவசரக் ேகாலமாக அள்ளித் ெதளிக்கவில்ைல. 
முன்னேம எண்ணிக்ெகாண்டு, திட்டமிட்டு, அங்கங்ேக புள்ளிகைள ைவத்து, 
பிறகு வைளவுவைளவாகக் ேகாடுகைள இழுக்கிறாள். அதன் பிறகு பார்த்தால், 
ேகாலம் அழகாகத் ெத கிறது. முன்னேம திட்டம் இட்டுப் பழகாவிட்டால், 
அவளால் என்ன ெசய்ய முடியும்? ெகாண்டுவந்த மாைவக் கண்டபடி 
ெகாட்டிவிட்டுப் ேபாகேவண்டியதுதான், ேகாலம் ேபாடுவதற்கு எப்படித் 
திட்டம் பயன்படுகிறேதா, அேதேபால் ெசாற்கைளப் ேபசுவதற்கும் 
எழுதுவதற்கும் இலக்கணம் பயன்படுகிறது. ஆனால், இலக்கணம் ேவண்டுேம 
என்று கவைலப் பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டியதில்ைல. மற்றவர்கைளப்ேபால் 
ேபசியும் எழுதியும் பழகிவிட்டால் இலக்கணம் தாேன வந்துவிடும். ேகாலம் 
ேபாடுகிற ெபண் எப்படிப் ேபாடுவது என்று கவைலேயாடு நிற்பதில்ைல. 
மற்றவர்கள் ேபாடுவைதப் பார்க்கிறாள்.அவர்கைளப் ேபால் தானும் ேபாடுகிறாள். 
முதலில் ெகாஞ்சம் தடுமாறுகிறாள். பிறகு, பழகப் பழகத் திறைம ெபற்று 
விடுகிறாள். அதன்பிறகு, அவள் அறியாமேல அவளுைடய ைக மாைவ 
எடுத்து அழகான ேகாலங்கைளப் ேபாட்டுவிடுகிறது. அதுேபாலேவ, நீங்களும் 
நன்றாகப் ேபசவும் எழுதவும் பழகிவிட்டால் உங்கைள அறியாமேல 
இலக்கணத்தில் வல்லவர்கள் ஆகிவிடுவரீ்கள்.

      இன்ெனான்று ெசால்கிேறன். படித்தவர்களுக்குத்தான் இலக்கணம் 
ெத யும் என்று நீங்க்ள் எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அது தவறு. படிக்காத 
மக்க ம் ேபசுகிறார்கள் அல்லவா? ஆகேவ, அவர்களுக்கும் இலக்கணம் 
ெத யும். "அண்ணனும் தம்பியும் வந்தான்" என்று படிக்காதவர்கள் யாராவது 
ேபசுகிறார்களா? "அண்ணனும் தம்பியும் வந்தார்கள்" என்றுதான் அவர்க ம் 
ேபசுகிறார்கள். "நாைளக்கு வந்ேதன்","ேநற்று வருேவன்" என்று 
படிக்காதவர்களிடம் ெசால்லிப் பாருங்கள். அவர்கள் சி ப்பார்கள். "மரம் 
விழுந்தான்", அவர்கள் வந்தது என்று ெசால்லிப் பாருங்கள். "உங்களுக்குத் 
தமிேழ ெத யவில்ைல" என்று ெசால்லிவிடுவார்கள். திைண, பால், எண், 
இடம் முதலான இலக்கணங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் ெத யும் என்று 
எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அவர்களுக்கும் ெத யும். அதனால்தான் 
நீங்கள் பிைழயாகப் ேபசினால் அவர்கள் சி க்கிறார்கள்.

      உண்ைமையச் ெசால்லப்ேபானால், இலக்கணத்தில் சில பகுதிகள், 
படித்தவர்கைளவிடப் படிக்காதவர்களுக்கு நன்றாகத் ெத யும். இலக்கணம் 
அறிந்தவர்கள் ைசக்கில் விடுகின்றவர்கைளப் ேபான்றவர்கள் ைசக்கில் 
ெசய்கின்றவர்கைளவிடச் ைசக்கில் விடுகின்றவர்களுக்கு அதனுைடய 
அருைம ெபருைமகள் நன்றாகத் ெத யும். உதாரணம் ெசால்லட்டுமா? 
படித்தவர்களில் சில ேபர் எழுதும்ேபாது, "அப்ேபாது ஒருவள் வந்தாள்" 
என்று எழுதுகிறார்கள். 'ஒருவள்' என்னும் ெசால், தமிழில் இல்லாத ெசால்; 
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தவறான ெசால். நாட்டுப்புறத்து மக்கள் யாரும் 'ஒருவள்' என்று ேபசேவ 
மாட்டார்கள். இது படித்தவர்கள் சிலர் ெசய்யும் தவறு. உதாரணம் இன்ெனான்று 
பாருங்கள், படிக்காதவர்கள் ேபசும் ேபாது,'முயற்சி ெசய்கிறான்' என்றுதான் 
ேபசுகிறார்கள். படித்தவர்கள் சிலர் ேபசும்ேபாதும் எழுதும்ேபாதும் 
'முயற்சிக்கிறான்' என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அதுவும் தமிழுக்கு ஒத்துவராத 
பிைழயான ெசால்தான். இப்படி எத்தைனேயா உதாரணம் ெசால்லலாம்.

      "படிக்காதவர்களுக்கும் இலக்கணம் ெத கிறேத, அது எப்படி?" என்று 
நீங்கள் ேகட்கலாம். பலரும் ேபசிப் ேபசி, இந்தச் ெசால்ைல இன்ன இடத்தில் 
இப்படித்தான் வழங்கேவண்டும் என்று ஓர் அைமப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. 
அந்தச் ெசாற்கைளப் ேபசக் கற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாேத, அவற்றின் அைமப்பும் 
மனத்தில் பதிந்துவிடுகின்றது. அந்த அைமப்புத்தான் இயற்ைகயான இலக்கணம். '
அவர்கள்' என்னும் ெசால் பலைரக் குறிக்கின்றது. அேதாடு விைனச்ெசால்ைலச் 
ேசர்க்கும்ேபாது, பலைர உணர்த்தும் விைனச்ெசால்ைலேய ேசர்க்கிறார்கள். 
அதனால்தான் 'அவர்கள் வந்தது' என்று ெசால்லாமல்,'அவர்கள் வந்தார்கள்' 
என்று ெசால்கிறார்கள்.

      இவற்ைற எல்லாம் ெதளிவுபடுத்துவதற்குத்தான் இலக்கணம் 
எழுதியிருக்கிறார்கள். திைண, பால், எண், இடம், ேவற்றுைம, காலம், முற்று, 
எச்சம், எழுவாய், பயனிைல முதலான ெபயர்கைளைவத்துச் ெசாற்களின் 
இலக்கணத்ைத ஆராய்கின்றார்கள். எழுவாயின் திைணபால், பயனிைலயின் 
திைண பாேலாடு ஒத்திருக்கேவண்டும் என்றும், இன்ன ேவற்றுைம உருபு 
இப்படி முடியேவண்டும் என்றும், எச்சம் இவ்வாறு முற்ேறாடும் ெபயேராடும் 
முடியேவண்டும் என்றும் பலவாறு வி வாக எழுதியிருக்கிறார்கள். இவற்ைற 
எல்லாம் கற்றுக்ெகாண்டால் நல்லதுதான். ைசக்கில் ந்ன்றாக ஓட்டக் கற்றுக் 
ெகாண்டவன், ைசக்கில் எப்படிச் ெசய்கிறார்கள் என்றும் ெத ந்துெகாள்ள 
ஆைசப்படுகிறான் அல்லவா? அதுேபால், நீங்கள் ேபசியும் எழுதியும் பழகிய 
தமிழ்ச்ெசாறகள் என்ன இலக்கணத்ேதாடு அைமந்திருக்கின்றன என்று 
ெத ந்து ெகாள்ள ஆைசப்படுங்கள். ஒவ்ெவாரு ெமாழிக்கும் இலக்கணம் 
ஒவ்ெவாரு வைகயாக இருக்கும்.ெமாழிகைள ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ேபாது 
எவ்வளேவா ேவடிக்ைகயான உண்ைமகள் எல்லாம் ேதானறும்.

      அைவகள் இருக்கட்டும். குழந்ைதகள் ேபசுகிற ேபச்ைசயும் நாம் ேபசுகிற 
ேபச்ைசயும் ஒப்பிட்டுப்பாருஙகள். நாம் 'எனக்கு' என்று ெசால்கிேறாம். 
குழந்ைத 'நானுக்கு' என்று ெசாலகிறது. நாம் 'உனக்கு' என்று ெசால்வைத 
குழந்ைத 'நீக்கு' என்று ெசால்கிறது. அேத குழந்ைத வளர்ந்த பிறகு, நானுக்கு 
நீக்கு முதலான ெசாற்கள் தவறானைவ என்று ெத ந்து ெகாள்கிறது. 
மற்றவர்கள் 'எனக்கு, உனக்கு' என்று ேபசுவைதக் கவனிக்கிறது. 
தன்ைனத்தாேன திருத்திக்ெகாள்கிறது.பிறகு, நம்ைமப் ேபாலேவ 'எனக்கு, 
உனக்கு' என்று தவறு இல்லாமல் ேபசுகிறது.அந்தத் தவறு எப்படித் 
திருந்தியது? இலக்கணம் படித்து அதனால் திருந்த வில்ைல. மற்றவர்கள் 
ேபசுவைதக் ேகட்டு அவர்கைளப் ேபால் ேபசி மதிப்புப் ெபற ேவண்டும் 
என்ற ஆைசயால் திருந்தியது. சின்ன குழந்ைத தைலமயிைரச் ச யாக 
வா க்ெகாள்வ தில்ைல. முகத்ைதயும் நன்றாகக் கழுவிக்ெகாள்வ தில்ைல. 
ஆனால் வளர்ந்த பிறகு, மற்றவர்கள் ஒழுங்காக அழகுபடுத்திக்ெகாள்வைதப் 
பார்த்துத் தானும் தைலமயிைர வா க்ெகாள்கிறது; முகத்ைதயும் அழகு 
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படுத்திக் ெகாள்கிறது. மற்றவர்கைளப் ேபால் ஒழுங்காக, மதிப்ேபாடு 
வாழேவண்டும் என்ற பழகிய தமிழ்ச் ெசாற்கள் என்ன இலக்கணத்ேதாடு 
அைமந்திருக்கின்றன என்று ெத ந்துெகாள்ள ஆைசப்படுங்கள். ஒவ்ெவாரு 
ெமாழிக்கும் இலக்கணம் ஒவ்ெவாருவைகயாக இருக்கும். ெமாழிகைள 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ேபாது எவ்வளேவா ேவடிக்ைகயான உண்ைமகள் 
எல்லாம் ேதான்றும்.

      அைவகள் இருக்கட்டும். குழந்ைதகள் ேபசுகிற ேபச்ைசயும் நாம் ேபசுகிற 
ேபச்ைசயும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். நாம்'எனக்கு' என்று ெசால்கிேறாம். 
குழந்ைத' நானுக்கு' என்று ெசால்கிறது. நாம் 'உனக்கு' என்று ெசால்வைதக் 
குழந்ைத'நீக்கு' என்று ெசால்கிறது. அேத குழந்ைத வளர்ந்த பிறகு, 'நானுக்கு' 
'நீக்கு' முதலான ெசாற்கள் தவறானைவ என்று ெத ந்துெகாள்கிறது. 
மற்றவர்கள் 'எனக்கு, உனக்கு' என்று ேபசுவைதக் கவனிக்கிறது. தன்ைனத் 
தாேன திருத்திக்ெகாள்கிறது. பிறகு, நம்ைமப் ேபாலேவ 'எனக்கு, உனக்கு' 
என்று தவறு இல்லாமல் ேபசுகிறது. அந்தத் தவறு எப்படித் திருந்தியது? 
இலக்கணம் படித்து அதனால் திருந்தவில்ைல. மற்றவர்கள் ேபசுவைதக் 
ேகட்டு அவர்கைளப் ேபால் ேபசி மதிப்புப் ெபறேவண்டும் என்ற ஆைசயால் 
திருந்தியது. சின்ன குழந்ைத தைல மயிைரச் ச யாக வா க்ெகாள்வ தில்ைல. 
முகத்ைதயும் நன்றாகக் கழுவிக்ெகாள்வ தில்ைல. ஆனால், வளர்ந்த பிறகு, 
மற்றவர்கள் ஒழுங்காக அழகுபடுத்திக்ெகாள்வைதப் பார்த்துத் தானும் 
தைலமயிைர வா க்ெகாள்கிறது; முகத்ைதயும் அழகு படுத்திக்ெகாள்கிறது. 
மற்றவர்கைளப் ேபால் ஒழுங்காக, மதிப்ேபாடு வாழ ேவண்டும் என்ற 
ஆைசதான் அதற்குக் காரணம். ெசாற்கைளப் ேபசும்ேபாதும், இந்த ஆைசதான் 
திருத்தமாகப் ேபசச் ெசய்கிறது. அதனால்தான் ெசாற்களின் இலக்கணம் 
மக்களுக்கு இயல்பாகத் ெத ந்ததாகி விடுகிறது.

      ெசாற்களின் இலக்கணத்ைதப் ெபாறுத்த வைரயில், இன்ெனான்று 
கவனிக்கேவண்டும். குழந்ைதகளின் ேபச்சில் தவறு உண்டு என்றும்,வளர்ந்த 
மக்களின் ேபச்சில் தவறு இல்ைல என்றும் ெசால்லிவிட முடியாது. அவர்-
அவர்க்கு,இவர்-இவர்க்கு, தாய்-தாய்க்கு என்பைவ ேபால, நீ-நீக்கு, நான்- 
நானுக்கு என்று ெசால்லேவண்டும். அதுதான் ெபாருத்தம். குழந்ைத ஒன்று 
ேபசும்ேபாது பிைழ கண்டு பிடிக்கிேறாம். உனக்கு,எனக்கு என்று ெசால்லித் 
திருத்துகிேறாம். உண்ைமயாகப் பார்த்தால், உனக்கு,எனக்கு என்ற ெசாற்கள் 
தவறாக மாறிவிட்ட ெசாற்கள் என்பைத உணரலாம். ஆஙகில நாட்டிலும் 
'ேகா' (go), பய்(buy) முதலான ெசாற்களின் இறந்த காலமாக ெவண்ட் (went), 
பாட்(bought) என்று ெசால்லாமல் ேகாய்ட்(goed), பய்ட்(buyed) என்று ஆங்கிேலயக் 
குழந்ைதகள் ேபசுகின்றனவாம். வளர்ந்த மக்கள் ேபசும் ெவண்ட்,பாட் 
என்னும் ெசாற்கள் ஒழுங்கு இல்லாமல் ேதான்றியேபாதிலும், அைவகைளேய 
குழந்ைதகளும் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கிறது. 'வல்லான் வகுத்தேத 
வாய்க்கால்.' ெசல்வாக்கு உள்ளவர்கள் ேபசும் ெசாறகேள ெசாற்கள். 
கஜக்ேகால், படி முதலியைவ ேபாலச் ெசாற்களின் இலக்கணத்ைத அளந்து 
தரக்கூடிய ெபாதுவான கருவி ஒன்று இல்ைல. இங்ேக, ெபரும்பாேலார் 
இட்டேத சட்டம்.அைதத்தான் Õமரபு' என்று ெசால்கிறார்கள். இது இலக்கணத்தில் 
ஒரு முக்கியமான பகுதி. நாய்க்கன்று, பசுக்குட்டி என்று ெசால்லாமல் 
நாய்க்குட்டி, பசுங்கன்று என்று ெசால்லியாகேவண்டும்.
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      இப்படிச் ெசாற்களின் இலக்கணத்தில் எவ்வளேவா கற்றுக்ெகாள்ள 
ேவண்டியைவ உள்ளன. ஆனால் நீங்கள் அஞ்சேவண்டியதில்ைல. கற்றவர்கள் 
ேபசுவைதப் பார்த்துப் ேபசுங்கள்; கற்றவர்கள் எழுதுவைதப் பார்த்து எழுதுங்கள். 
உங்கைள அறியாமேல இலக்கணம் உங்கள் மனத்தில் பதிந்துவிடும்.
-----------

5. இடப்ேபச்சுக்களும் ெகாச்ைச ெமாழிகளும்

      தஞ்சாவூ லிருந்து ெசன்ைனக்குப் புதியவராக வந்தார் ஒருவர். ஒரு 
கைடக்கு ேபானார். ஒரு ெபாருைளக் காட்டி, "இது என்ன விைல அய்யா?' 
என்றார். கைடக்காரனுக்குக் ேகாபம் வந்தது. "என்ன அப்பா, ெப ய சீமான் 
என்று நிைனத்துக்ெகாண்டு ேபசுகிறாேயா?" என்றான். தஞ்சாவூராக்கு 
ஒன்றுேம விளங்கவில்ைல. ேபசாமல் நின்றார். அவருக்கும் ேகாபம் வந்தது. 
சிறிது அைமதிக்குப் பிறகு கைடக்காரன் அவைரப் பார்த்து, Ôமனிதனுக்கு 
மனிதன் சமமாக எண்ணிப் ேபசு அப்பா. அய்யா கிய்யா என்று இப்படிப் 
ேபசுகிறாேய?" என்றான். பக்கத்திலிருந்த ஒருவர் அப்ேபாது குறுக்ேக வந்து 
தஞ்சாவூர்க்காரைரப் பார்த்து, "நீங்கள் ெவளியூர்க்காரர்ேபால் ெத கிறது. 
இங்ேக அய்யா என்று கூப்பிட்டால் ேகாபம் வரும். அப்படிப் ேபசாதீர்கள்' 
என்றார். உடேன தஞ்சாவூர்க்காரர் இவைரப் பார்த்து, Ôகைடக்காரர்மட்டும் 
என்ைன அப்பா கிப்பா என்று ஒருவைகயாகப் ேபசுகிறாேர அதுமட்டும் தகுமா?' 
என்றார். அப்ேபாதுதான் ஒருவர்ெகாருவர் ெகாண்ட ேகாபத்தின் காரனம் 
விளங்கியாது.

      தஞ்சாவூர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகரம். ெசன்ைன தமிழ்நாட்டின் 
தைலநகரம்.அப்படி இருந்தும், 'அய்யா' என்றால் ெசன்ைனத் தமிழர்க்குக் 
ேகாபம் வருகிறது. 'அப்பா' என்றால் தஞ்சாவூர்த் தமிழர்க்குக் ேகாபம் 
வருகிறது. இருவரும் ேபசுவது ஒேர ெமாழியாக இருந்தேபாதிலும், இப்படி 
இடத்துக்கு இடம் ேபச்சில் ேவறுபாடு இருப்பைதக் காணலாம்.

      திருெநல்ேவலியில்,"ஒரு குவைளயில் குடிக்கத் தண்ணரீ் ெகாண்டுவா" 
என்பார்கள்;"வாளியால் தண்ணரீ் ெகாண்டுவா'"என்பார்கள். வட ஆர்க்காடு, 
ெதன் ஆர்க்காடு,ெசஙகல்பட்டு ஆகிய ஜில்லாக்களில் வாழும் தமிழர்களுக்குக் 
'குவைள' என்றாலும் ெத யாது; 'வாளி' என்றாலும் ெத யாது. 'டம்ளர்', 
'பக்ெகட்' என்று ஆங்கிலச்ெசாற்கைளச் ெசான்னால்தான் ெத யும். தமிழ் 
நாட்டின் ெதற்குப் பகுதியில் குடிநீர்க்குப் பயன்படும் நீர் நிைலைய 'ஊருணி' 
என்று ெசால்வார்கள், வயல்களில் பயிருக்குப் பயன்படுமாறு நீர் தருவைதக் 
குளம் என்று ெசால்வார்கள். மற்றப் பகுதிகளில் குடிதண்ணரீ் தருவைதக் 
குளம் என்றும், பயிருக்குப் பயன்படுவைத ஏ  என்றும் ெசால்வார்கள். இப்படி 
இடத்துக்கு இடம் சில சில ெசாற்கள் ேவறு ேவறு ெபாருளில் ேபசப்படுவைதக 
காணலாம். நூற்றுக்கு ௯0,௯௫ ெசாற்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் ெபாதுவாக 
ஒத்திருக்கும். ஆனால், நூற்றுக்கு ௧0 அல்லது ௫ ெசாற்கள் ெவவ்ேவறாக 
இருக்கும். இப்படி ெவவ்ேவறாக உள்ள ெசாற்கைள என்ன என்று ெசால்வது? 
அைவகைளேய இடப்ேபச்சுக்கள் (dialects) என்று ெசால்வார்கள்.

      ஒரு மைலக்கு இந்தப் பக்கம் ஓர் ஊரும் அந்தப் பக்கம் ஓர் ஊரும் 
இருப்பதாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். இரண்டு ஊ லும் உள்ளவர்கள் ஒேர 
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ெமாழி ேபசுகின்றவர்கள் என்று ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நாளைடவில் 
இவர்களுைடய ேபச்சில் ஒற்றுைம இருந்த ேபாதிலும் சில ேவறுபாடுகள் 
அைமந்து விடும். இதற்குக் காரணம் அந்த ஊர்களுக்கு இைடயில் மைல 
நின்று ேபாக்குவரவுக்குத் தைடயாய்ப்பி த்த பி ேவ ஆகும். ஆறு 
முதலியைவகளாலும் இப்படிப் பி வு ஏற்பட்டு, இடப்ேபச்சு ேவறு ேவறாக 
அைமவது உண்டு. ஒரு ஜில்லாவுக்கும் மற்ெறாரு ஜில்லாவுக்கும் உள்ள 
ேபச்சிலும் இப்படிேய இடம் காரணமாக ேவறுபாடு ஏற்படும்.

      மைலயாள ெமாழி ஒரு காலத்தில் தமிழாகேவ இருந்ததுதான். ஆனால், 
ேமற்குத் ெதாடர்ச்சிமைல பி த்தபடியாலும், அரசாங்கம் ேவறாக இருந்ததாலும், 
அந்த நாட்டு மக்கள் ேபசும் ேபச்சு ெமல்ல ெமல்ல மாறிவிட்டது. நூற்றுக்கு 
ஐந்து பங்காக இருந்த ேவறுபாடு நூற்றுக்கு ஐம்பதாக ஆகிவிட்டது. அதனால் 
அங்ேக தமிழ் மைறந்து ேவறு தனிெமாழியாக ஏற்பட்டுவிட்டது. இடப் ேபச்சாக 
உள்ள ஒரு ெமாழியின் பி வு, நாைளைடவில் இப்படி ேவெறாரு ெமாழியாகேவ 
மாறுவது உண்டு. ெதலுங்கும் கன்னடமும் ஒரு காலத்தில் இப்படி 
இடப்ேபச்சுக்களாக இருந்து மாறி ஏற்பட்டைவதான். நாம் இப்ேபாது தமிழ்நாட்டில் 
ேபசும் ேபச்சும் ஒருவைகயாக இல்ைல. ஆனால், புத்தகங்கள், பத்தி ைககள், 
வாெனாலி முதலிய காரணங்களால், எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் ெபாதுவான 
தமிழ் ஒன்று இருந்துவருகிறது. அதனால் தமிழர் ஒர் இனமாய்ப் பழகமுடிகிறது.

      இவ்வாறு, இடப்ேபச்சு ஏற்படுவதற்கு இடம் காரணமாக இருப்பது தவிர, 
ேவறு சில காரணங்களும் உண்டு. வியாபா கள் ேபசுகின்ற ேபச்சில் சில 
தனிப்பண்புகள் உண்டு. வழக்கறிஞர்கள் சட்டத்தில் பழகிப் ேபசும் ேபச்சில் 
சில ேவறுபாடுகள் உண்டு. சமயத்துைறயிலும் இப்படிப்பட்ட 
இடப்ேபச்சுக்கைளக் காணலாம். ைசவர், ைவணவர், கிறிஸ்தவர், முகமதியர் 
எல்ேலாரும் தமிழேர ஆனேபாதிலும், இவர்களின் சமயத்துைறயில் ெவவ்ேவறு 
ெசாற்கள் ேபசப்படுகின்றன. பதி, பசு என்றால் ைசவர்களுக்குப் ெபாருள் ேவறு. 
அமுது, திருவடி என்பவற்ைற ைவணவர்கள் குறிப்பிட்ட ெபாருளலீ் 
வழங்குகிறார்கள். இைவகளும் இடப் ேபச்சுக்கேள. அரசியல் ைவத்தியம் 
முதலிய மற்றத்துைறயிலும் இடப்ேபச்சுக்கைளக் காணலாம். உதாரணம் 
பாருங்கள்: ெபாதுவான தமிழில் 'வரவு' என்றால் வருதல் என்று ெபாருள். 
'ெசலவு' என்றால் ெசல்லுதல் என்று ெபாருள். ஆனால் வியாபா  கள் ேபச்சில்' 
வரவு', 'ெசலவு' என்றால் வந்த பணம், ெசலவான பணம் என்று ெபாருள். 
உங்களுக்கு நன்றாகத் ெத ந்த ேவறு உதாரணங்கள் ேகளுங்கள்: ெபாதுவான 
தமிழில் 'ெபயர்' என்றால் என்ன என்று உங்களுக்குத் ெத யும். ஆனால், 
இலக்கணத்தில் 'ெபயர்' என்றால், நால்வைகச் ெசால்லில் ஒருவைக என்று 
அறிவரீ்கள். 'விைன' என்றால், ெபாதுவான தமிழில், ெதாழில்,ெசயல், ேவைல 
என்று ெபாருள்படும். ஆனால் சமயத்துைறயில் 'விைன' என்றால், ஊழ்விைன 
என்று ெபாருளாகிறது. இலக்கணத்தில் 'விைன' என்றால், ஒரு 
வைகச்ெசால்ைலக் குறிக்கிறது. இப்படிேய ஒவ்ேவார் இடத்திலும் ஒவ்ெவாரு 
துைறயிலும், சில ெசாற்கள் ெவவ்ேவறாகப் ெபாருள் உணர்த்தக்காண்கிேறாம். 
இைவகேள இடப்ேபச்சுக்கள்.

      இலங்ைகயில் உள்ள தமிழர்கள் ேபசுவதும் தமிேழ. ஆனால் 
இடப்ேபச்சாக அவர்களின் தமிழிலும் சில ேவறுபாடுகள் உண்டு. ஓய்வாக என்று 
நாம் ெசால்வைத அவர்கள் 'ஆறுதலாக' என்பார்கள். ஆறுதலாக என்றால் 
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நமக்குப் ெபாருள் ேவறு. 'நாங்கள்' என்பது தன்ைமப் பன்ைமயான ெசால். 
அதில் எதி ல் உள்ளவர்கைளச் ேசர்த்துப் ேபசும் கருத்து இல்ைல. 'நாம்' 
என்பது அப்படி அல்லாமல், எதி ல் உள்ளவர்கைளயும் ேசர்த்துப் ேபசும் 
கருத்து உைடயது. ஆனால் இலங்ைகத் தமிழில், 'நாங்கள்' என்பேத வழங்குகிறது. 
அதற்கு நாம் என்பேத ெபாருளாக உள்ளது.

      இடப்ேபச்சுக்களில், ெசாற்கள் ேவறுெபாருள் உணர்த்துவது மட்டும் 
அன்று. ேவறு ேவறு வைகயாகேவ ஒலிக்கப்படுவதும் உண்டு. 'வாைழப்பழம்' 
என்பைதச் சில இடங்களில் 'வாயப்பழம்' என்று ஒலிக்கிறார்கள். ேவறு சில 
இடங்களில் 'வாளப்பளம்' என்கிறார்கள். இப்படி ஒலி ேவறுபடுவதும் இடப் 
ேபச்சாகேவ ெகாள்ள ேவண்டும். நிரம்ப நல்லவர் என்பைதச் சில இடங்களில் 
'ெராம்ப நல்லவர்' என்பார்கள். சில இடங்களில் 'ரம்ப நல்லவர்' என்பார்கள்.

      ெதாழிற்சாைலகளில் ேவைல ெசய்யும் ெதாழிலாளர் ேபசும் ெசாற்கள் 
ஒருவைகயாக ஒலிக்கப்படும். சாதிைய ஒட்டித் ெதாழில் அைமயும் இடங்களில், ஒவ
◌்ெவாரு சாதியும் ெவவ்ேவறு வைகயாக ஒலிப்பது உண்டு. 'இருக்குது' 
என்று சிலர் ேபசுவார்கள். 'இருக்கு' என்று சிலர் ெசால்வார்கள். 'கீது' என்று 
சிலர் ஒலிப்பார்கள். இைவகளும் இடப்ேபச்சுக்களில் ேசர்க்கப்பட 
ேவண்டியைவகேள. இைவகளில் எவ்வளேவா தவறுகள் உண்டு. ஒவ்ெவாரு 
வைகயார் ஒவ்ெவாரு வைகயான தவறு ெசய்வார்கள்.

      புத்தகங்களில் உள்ளபடி ெசாற்கைள ஒலிக்காமல், ெவவ்ேவறு வைகயாகக் 
குைறத்தும் மாற்றியும் ஒலித்தால் அைவகள் ெகாச்ைச ஒலிகள் என்று 
கூறப்படும். 'ஏன் அடா', 'மூன்று' முதலியைவகைள 'ஏண்டா', 'மூணு' 
என்ெறல்லாம் ஒலிப்பது ெகாச்ைசேய ஆகும். 'வந்தது', 'ேபானது', இழுத்துக் 
ெகாண்டு' முதலான ெசாற்கைள 'வந்துச்சி', 'ேபாச்சி', 'இசுத்துக்கினு' என்று 
ெகாச்ைசயாக ஒலிப்பார்கள். இந்தக் ெகாச்ைச ஒலிகளில் சில படிப்படியாகச் 
ெசல்வாக்குப் ெபற்று நல்ல ெமாழியாக மாறிவிடுவதும் உண்டு.பாய்கிறது 
என்பைதப் பாயுது என்றும், பிறக்கிறது என்பைதப் பிறக்குது என்றும் பாரதியார் 
பாட்டில் ேகட்கிேறாம் அல்லவா? இைவகைள இலக்கணத்தில் ம உ என்று 
குறிப்பிடுவார்கள். ஆனால் நாக கம் குைறந்த தாழ்வான மக்கள் ேபசும் 
ேபச்சின் ஒலிகள் இவ்வாறு ம உ என்று ெகாள்ளப்படுவதில்ைல. உயர்ந்தவர்கள் 
- ெபரும்பான்ைமேயார் - ெகாச்ைசயாக ஒலிக்கும் ஒலிகேள நாளைடவில் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகின்றன.

      இந்தக் ெகாச்ைசத் தன்ைம ெசாற்களின் ஒலியில் ஏற்படாமல், 
ெசாற்களின் ெபாருளில் ஏற்பட்டால், அைவகள் ெகாச்ைசெமாழிகள் (slang) 
எனப்படும். "பணம் இருந்தால் நடக்கும்" என்று ஒருவன் ெசால்ல விரும்புகிறான். 
ஆனால் அப்படிச்ெசால்வதில் புதுைம இல்ைல, சுைவ இல்ைல; ஆைகயால் 
ேகட்ேபா ன் கருத்ைதக் கவர்வதற்காக அவன் என்ன ெசால்கிறான் ெத யுமா? 
எல்ேலாரும் ெநடுங்காலமாகச் ெசால்லி வந்த 'பணம்' என்னும் ெசால்ைலச் 
ெசால்வதில்ைல. அந்தச் ெசால்லால் பயன் குைறவு என்று உணர்ந்து, அதற்குப் 
பதில் 'ெவள்ைளயப்பன்' என்கிறான். "ெவள்ைளயப்பன் இருந்தால் நடக்கும்" 
என்று அவன் மாற்றிச் ெசால்லும்ேபாது கவர்ச்சியாக இருக்கிறது. "அடி 
ெகாடுப்ேபன்", "உைத ெகாடுப்ேபன்" என்று ெசால்லாமல், "பூைச ெகாடுப்ேபன்" 
என்று ெசால்லும்ேபாது புதுைமயின் கவர்ச்சி இருக்கிறது. வியாபாரத்தில் 
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நஷ்டமாகிவிட்டது என்னும்ேபாது, "ெமாட்ைடயாய் விட்டது" என்று 
ெசால்வதும் அப்படிேய. பரீட்ைசயில் தவறிவிட்டான் என்று ெசால்லாமல் 
"பரீட்ைசயில் ேகாட் அடித்தான்", "பல்டி ேபாட்டான்" என்று ெசால்வதும் 
அப்படிேய. உணவு விடுதிைய ஓட்டல் என்று ெசால்லாமல் "மாமியார் வடீு" 
என்று கூறுவதும் அந்த வைகேய ஆகும்.

      ஆனால், இப்ேபாது ெசான்ன இந்தப் புதுச்ெசாற்கைளப் பாருங்கள். 
இைவகைள இடப்ேபச்சுக்கள் என்று ெசால்ல முடியாது. இடப் ேபச்சாக 
இருந்தால், ஒரு ஜில்லாவில், அல்லது ஓர் ஊ ல், அல்லது ஒரு துைறயில், 
அல்லது ஒரு கூட்டத்தா டத்தில் வழங்க ேவண்டும். ஆனால் 'ெவள்ைளயப்பன்', 
'பூைச', 'ெமாட்ைட', 'மாமியார் வடீு' முதலானைவ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 
அல்லது துைறயில் ேபசப்படுகின்றைவ அல்ல. பழக்கப்பட்டுப்ேபான பழஞ் 
ெசாற்களுக்குப் புதிய உயிர், புதிய கவர்ச்சி தரேவண்டும் என்று 
நிைனக்கிறவர்கள் எல்லாரும் இந்தச் ெசாற்கைளப் ேபசுகிறார்கள். ஆைகயால் 
இைவகள் இடப்ேபச்சில் அடங்காமல், ெகாச்ைசெமாழிகள் என்று குறிக்கப்படும். 
இடப்ேபச்சுக்கைளப் ேபசுகின்றவர்கள், ேவறு பாடுகைள அறியாமேல 
ேபசுகின்றார்கள். அவர்கைள அறியாமேல ஊருக்கு ஊர், துைறக்குத் துைற, 
கூட்டத்துக் கூட்டம் ெசாற்கள் மாறியிருக்கின்றன. ஆனால், ேமேல குறிக்கப்பட்ட 
ெகாச்ைசெமாழிகள் அப்படிப்பட்டைவ அல்ல. ேபசுேவார் தாங்களாகேவ 
புதுைமயாகப் பைடத்துப் ேபசுகின்ற ெசாற்களாகும். இடப்ேபச்சுக்கள், இயல்பாக 
மக்களிைடேய ஏற்படுகின்றைவ. ெகாச்ைசெமாழிகள், மக்கள் ேவண்டும் என்ேற 
கவர்ச்சிக்காக ஏற்படுத்துகின்றைவ. ஆைகயால் அைவகள் ேவறு, இைவகள் 
ேவறு.

      ெகாச்ைசெமாழிகைள முதலில் ேபசுகின்றவர்கள் யார்? ஒரு கூட்டத்தார் 
அல்லது ஓர் இடத்தார் அல்ல. கவர்ச்சியிலும் புதுைமயிலும் ஈடுபட்டவர்கள் 
யாேரா, அவர்கேள இப்படிக் ெகாச்ைச ெமாழிகைளப் ேபசத்ெதாடங்குகிறார்கள். 
அவர்கள் ெபரும்பாலும் இைளஞர்கேள. வாழ்க்ைகயில் விைளயாட்டு உணர்ச்சி 
உைடய இைளஞர்கேள இப்படிப் புதிய கவர்ச்சியான ெசாற்கைளப் பைடத்துப் 
ேபசுகின்றார்கள். இவற்ைறப் பைடப்பதில் ஒருவைக இன்பம் இருக்கின்றது. 
ேகட்பதில் ஒரு வைகயான ஊக்கம் இருக்கின்றது. அதனால் இந்தச்ெசாற்கள் 
ேவகமாக மக்களிைடேய பரவுகின்றன. சில ெசாற்கள் மிகவும் இழிவான, 
மட்டமான ேபாக்கில் அைமந்துவிடும். அப்படி அைமயாமல் காத்துக்ெகாண்டால், 
இவற்ைற யாரும் ெவறுக்க மாட்டார்கள்.

      ஆனால் ஒன்று, இடப்ேபச்சுக்கு நீண்ட வாழ்வு உண்டு. ெகாச்ைச ெமாழிகள் 
ெநடுங்காலம் வாழ்வதில்ைல.காரணம் ெத யுமா? இன்று, கவர்ச்சியான 
புதுைம ேவண்டும் என்று "அவனுக்குப் பூைச விழுந்தது" என்கிறார்கள். 
இைதேய பலமுைற பல ஆண்டுகள் ெசால்லிப் பழகிவிட்டால் கவர்ச்சியும் 
புதுைமயும் இல்லாமற் ேபாகின்றன. பழக்கம் எைதயும் எப்படிப்பட்டைதயும் 
பைழயதாக்கிவிடும் அல்லவா? ேநற்றுப் புதிதாக இருந்த ெசால், இன்று 
பைழய ெசால் ஆகிவிட்டால், நாைளக்கு ேவெறாரு புதுச்ெசால் ேவண்டியதாக 
ஏற்படுகிறது. இந்த நிைலயில், அந்தப் பைழய ெசால் மறந்து ைகவிடப்படுகிறது. 
அதனால்தான், ெகாச்ைசெமாழிகள் நீண்ட காலம் வாழமுடியாமல் அவ்வப்ேபாது மற
ை◌ந்து ேபாகின்றன.
-----------
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