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தமிழும் சம்ஸ்க்ருதமும் 

தமிழ் மற்றும்  சம்ஸ்க்ருத மமொழிகளின் வரலொறு  

உலகின் த ொன்ம ொன த ொழிகளின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள    ிழும், சம்ஸ்க்ரு மும் 
இந் ிய நொட்டின் த ொழிகள். இவ்விரு த ொழிகளும், கிமு நொன்கொம் நூற்றொண்டு வமை ஒலி 
வடிவிலலலய, லபச்சு வழக்கில் இருந் து. அத் மகய ஒலிகமள,  வரிவடிவில் 
தவளிப்படுத்துவ ற்கொன நமடமுமற ல ொன்றிய பின்,  இவ்விரு த ொழிகளில் ப ியப்பட்ட 
வைலொற்றுச்  சொன்றுகள் மூலம்,  அந் ந் க்  கொல கட்டங்களில் வொழ்ந்   க்கள், அவர்களின் 
வொழ்க்மக முமற, நொகரிகம், அைசியல் அம ப்பு, அைசொட்சி முமற, வர்த் கம், வழக்கிலுள்ள 
த ொழிகள் பற்றிய பல தசய் ிகமள அறிய முடிகிறது. அம்த ொழிகளின் வரிவடிவ அம ப்பு, 
இலக்கண, இலக்கியங்கள் பற்றிய பல தசய் ிகமளயும் அறிய முடிகிறது. இவ்விரு 
த ொழிகளும் தவவ்லவறு கொலகட்டங்களில், பிைொகிரு ம், பிைொ ி,   ிழ், கிைந் ம், ல வநொகரி 
லபொன்ற பல தபயர்களொல் அறியப்பட்டு,  பல உரு ொற்றங்கமளயும்,  ிரிபுகமளயும் அமடந்து,  
இன்று   ிழ்  ற்றும் சம்ஸ்க்ரு ம் என்ற த ொழிகளொய் நம் ொல் அமழக்கப்படுகின்றன. 

கிளள மமொழிகள் 

  ிழ்  த ொழியொனது,   ிழ்நொட்டில் வழக்கில் உள்ளது.   ிழ்  ற்றும்  சம்ஸ்க்ரு ம் ஆகிய  
த ொழிகமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு த லுங்கு, கன்னடம்  ற்றும்   மலயொள த ொழிகளொக 
த ன்னிந் ியொவின்   ற்ற  பிைல சங்களில் வழக்கில் உள்ளது.  சம்ஸ்க்ரு  ொனது ஹிந் ி, 
தபங்கொலி,  ைொத் ி, குஜைொத் ி, அசொ ி  ற்றும் லவறு சில லவறுபொடுகளுடன் பல பிைொந் ிய 
த ொழிகளொக, வட  ொநிலங்களில், வழக்கில் உள்ளது.  

மசன்ற நூற்றொண்டில் சம்ஸ்க்ருத மமொழியின் நிளல 

இந் ியொவில் சம்ஸ்க்ரு  த ொழி, பல நூற்றொண்டுகளொக, பைவலொனப் பகு ிகளில், வழக்கில் 
இருந் து. பிறகு, இந் ியொமவ 900 ஆண்டுகளுக்கும் ல லொக, ஆக்ை ித்  ஒன்றுக்கும் ல ற்பட்ட 
அன்னிய நொட்டு அைசொங்கங்கள்,  ங்களின் கலொச்சொைத்ம  பைப்புவ ற்கொக, பல முயற்சிகமள 
ல ற்க்தகொண்டனர்.  பொைம்பரிய ொன கல்வி முமற  ொற்றி அம க்கப்பட்டு, ஆங்கில த ொழி 
சொர்ந்  கல்வி முமற அ ல்படுத் ப்பட்டது. ஒன்றுபட்ட இந் ியொமவ பிளவுபடுத்தும் 
லநொக்கத்துடன், அைசியல் கொைணங்களுக்கொக, சம்ஸ்க்ரு  த ொழி பற்றிய  வறொன 
கருத்துக்கமள,  க்களிமடலய பைப்பினர். இது லபொன்ற பல கொைணங்களொல், சம்ஸ்க்ரு  த ொழி 
வழக்கில் இல்லொ ல் லபொய்விட்டது. 

இந் ிய நொடு ஆங்கிலலயர்களிட ிருந்து சு ந் ிைம் அமடந்  பின், ஹிந் ி,  ஆட்சி த ொழியொக 
அறிவிக்கப்பட்டது. அப்தபொழுது, சம்ஸ்க்ரு  த ொழிமய இந் ியொவின் ஆட்சி த ொழியொக்க 
லவண்டுத ன, அண்ணல் அம்லபத்கர், லபைொசிரியர். நஸ்ரு ீன் அஹ து, டொக்டர். லகஸ்கர் 
லபொன்லறொர்,  முமனந்  தபொழுது, அத் ீர் ொனம், சில அைசியல் கட்சிகளொல், 
ல ொற்க்கடிக்கப்பட்டது. பின்னர், ஆட்சி தபொறுப்மப ஏற்றவர்களும், சம்ஸ்க்ரு  த ொழியின் 
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பயன்பொட்மட வளர்ப்ப ற்க்கொன முயற்சிகளில், தபரிதும் ஈடுபடவில்மல. எடுத்துக்தகொண்ட 
முயற்சிகளும், முழும யொகச் தசயல் படுத் ப்படவில்மல. சில  னிப்பட்ட அம ப்புகளின் 
முயற்சிகளினொல், சம்ஸ்க்ரு  த ொழி, முழு அழிவிலிருந்து, இன்று வமை 
கொப்பொற்றப்பட்டுள்ளது. 

இன்று சம்ஸ்க்ரு  த ொழியொனது, இந்து ச யம் சொர்ந்  பமடப்புக்களிலும், நிகழ்ச்சிகளிலும், 
அ ில் ல ர்ச்சி தபற்ற விற்பன்னர்களிடம்  ட்டுல , வழக்கில் உள்ளது. 

தமிழகத்தில் சம்ஸ்க்ருத மமொழியின் நிளல 

  ிழ் நொட்டின் பல பகு ிகளில் கண்தடடுக்கப்பட்ட கல்தவட்டுக் குறிப்புகளிலும் சம்ஸ்க்ரு  
த ொழி எழுத்துக்கள், கொணப்படுகின்றன.  இ ன் மூலம்   ிழகத் ிலும் இம்த ொழி வழக்கில் 
இருந் து என்று அறியப்படுகின்றது. 

தசன்ற நூற்றொண்டின் த ொடக்கத் ில்,   ிழகத் ில், த ொழி சொர்ந்  மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் 
முன்னிமலப் படுத் ப்பட்டன. 

 வடத ொழி எ ிர்ப்பு 
 ஆரியச் சொர்பு சிந் மனகள் எ ிர்ப்பு 
 கடவுள்  றுப்புக் தகொள்மக 

 
வடமமொழி எதிர்ப்பு 

  ிழ் நொட்டில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ள வைலொற்று சின்னங்களில், பிைொகிரு ம், பிைொ ி,   ிழ் 
பிைொ ி,   ிழ் வட்தடழுத்து, கிைந் ம், கிைந் த்   ிழ்,  ணிப்பிைவொளம், ல வநொகரி லபொன்ற பல 
எழுத்து நமடகள் கொணப்படுகின்றன. சம்ஸ்க்ரு  த ொழிமயக் கொட்டிலும்,   ிழ் த ொழி சொர்ந்  
குறிப்புகள் அ ிகம் கொணப்படுவ ொல்,     ிழ் இலக்கியங்களில்,    சம்ஸ்க்ரு  த ொழியொனது, 
வடத ொழி என்லற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும்,  இவ்விரு த ொழிகளுக்கு இமடலய 
ஆலைொக்கிய ொன பரிவர்த் மனகள் இருந்துள்ளன என்பது,  ிருக்குறள், ஆத் ிச்சூடி, கம்ப 
ைொ ொயணம் லபொன்ற இலக்கியங்களில் மகயொளப்பட்டுள்ள தசொற்கள்   ற்றும் பொடல் வரிகள் 
மூலம் நிரூபண ொகின்றது. பண்மடக் கொலப் பமடப்புகளில் சில வடத ொழிச் தசொற்களும் 
 த் ிய  ற்றும் நவனீ கொலப் பமடப்புகளில் பல  வடத ொழிச் தசொற்களும் கொணப்படுகின்றன. 

  ிழ்ப் பமடப்புகளில் வடத ொழிச் தசொற்கமள அறலவ  விர்க்க லவண்டும் என்ற கருத்தும், 
அச்தசொற்கமள ல மவகளுக்கு ஏற்றொர் லபொல்,   ிழின்  னித் ன்ம க்கு ஊறு விமளவிக்கொ  
அளவுக்கு பயன்படுத்துவது  வறல்ல என்ற ஒரு கருத்தும், இன்றளவும் விவொ ிக்கப்படுகிறது. 
வடத ொழிச் தசொற்கமள பயன்படுத்துவது  வறல்ல என்ற கருத் ிற்கு ஒப்பப் தபொருள்பட 
அம ந்துள்ளது த ொல்கொப்பியரின்  கீழ்க்கண்ட பொடல் வரிகள். 
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இயற்தசொல்  ிரிதசொல்  ிமசச்தசொல் வடதசொல் என்று 
அமனத்ல  தசய்யுள் ஈட்டச் தசொல்லல. 

ஆரியச் சொர்பு சிந்தளைகள் எதிர்ப்பு 

சம்ஸ்க்ரு  த ொழியொனது ஆரியர்களின் த ொழி, ல வ பொமை என்ற ஒரு கருத்து பு ி ொக 
முன்மவக்கப்பட்டது. ஆரியர் என்றொல் ‘லபொற்று லுக்கு உரியவர்,  மலவர்’ என்லற தபொருள் 
என்று குறுந்த ொமக, ல வொைம், கம்பைொ ொயணம்,  ிருவொசகம் லபொன்ற   ிழ் நூல்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எனினும், அைசியல் கொைணங்களுக்கொக, ஆரியம் என்பது ஒரு இனம் 
என்றும்,   ிழ் த ொழியின்  வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொ  சில சிந் மனகள் உமடயது என்றம், ஒரு 
கருத்து பைப்பப்பட்டது.  ைபணு விஞ்ஞொனிகளும், இந்  வொ த் ிற்கு எந்  வி  ொன அறிவியல் 
சொன்றுகளும் இல்மல என்று  ிட்டவட்ட ொக த ரிவித்துள்ளனர். எனினும், இந்  கருத் ின்  
அடிப்பமடயில், பல இலக்கியங்களில் கொணப்பட்ட, தசொற்கள்   ற்றும் பொடல் வரிகள் 
தவளிப்படுத்தும் சிந் மனகளில், சிலவற்மற, ஆரியச் சொர்பு சிந் மனகள் என்று இனம் கொணும் 
முயற்சியில், சில    ிழறிஞர்கள், ஈடுபட்டனர்.  

கடவுள் மறுப்புக் மகொள்ளக 

கடவுள்  றுப்புக் தகொள்மக என்பது ஒரு இயக்க ொக உருவொகி, பல்லவறு ஆன் ீக  ற்றும் 
ச யம் சொர்ந்  பமடப்புக்களும்,  று ஆய்விற்கு உட்படுத் ப்பட்டன. 

உ ொைணத் ிற்கு,   ிருவள்ளுவர் எழு ிய  ிருக்குறளுக்கு பரில லழகர் எழு ிய உமை, பல 
நூற்றொண்டுகளொக  ிகச் சிறந்  ொக ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. எனினும்,  தசன்ற நூற்றொண்டின் 
த ொடக்கத் ில்   ிழறிஞர் பலர், ல ற்க்கூறிய மூன்று கருத்துக்களின் அடிப்பமடயில்,  
பரில லழகரின் அவ்வுமைமய,  று ஆய்விற்கு, உட்படுத் ி, அவற்றில் கண்ட வடத ொழிச் 
சொர்பு, ஆரியச் சொர்பு  ற்றும் ஆன் ீகச் சொர்பு சிந் மனகளின்  ொக்கங்கமள, இனம் கண்டு, 
அவற்மற விலக்கி,  புத்துமைகள் எழு ினர். 

அத்துடன் நில்லொ ல், ல ற்க்கூறிய கருத்துக்களுடன், உடன்படொ , உமையொசிரியர்களுக்கும், 
அவர்களின் ப ிவுகளுக்கும் முக்கியத்துவம்  றுக்கப்பட்டது. 

ல ற்க்கூறிய கொைணங்களொல்,,   ிழ்  ற்றும் சம்ஸ்க்ரு  த ொழிகளுக்கு இமடலய அதுவமை 
நிலவிய  ஆலைொக்கிய ொன பரிவர்த் மனகள் தபரிதும்  மடப்பட்டன. இலக்கிய 
த ொழியொக்கங்களில், ல க்க நிமல உண்டொனது. 

இன்ளறய நிளல 

தசன்ற 10 ஆண்டுகள் வமை, த ொழி ஆைொய்ச்சியொளர்களொல்  ட்டுல   ிைட்டக்கூடிய  கவல்கள், 
இன்மறய கணினி சொர்ந்   த ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியொல், வமல  ளங்களிளலும்,  கவல் 
களஞ்சியங்களிலும், கொணப்படுகின்றன. அத் மகய வமல  ளங்களில்,  ஒவ்தவொரு 
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கருத் ிற்க்கொன வைலொற்றுப் பின்னணிகளும், விவொ ங்களும்,  ொற்றுக்கருத்து பற்றிய 
வி ர்சனங்களும், கொணப்படுகின்றன. சொ ொனிய  க்களொல் கூட சரித் ிை உண்ம கமள 
எளி ொக அறிந்து தகொள்ள முடியும். 

 ிருவள்ளுவரின்  கூற்று, 

எப்தபொருள் யொர் யொர் வொய் லகட்பினும்  
அப்தபொருள் த ய்ப்தபொருள் கொண்ப றிவு   
 

என்பது இப்தபொழுது சொத் ியப்பட்டுள்ளது.  

இந்  வொய்ப்பிமன முழுவ ம் பயன்படுத் ி,   ிழ்  ற்றும் சம்ஸ்க்ரு  த ொழிகளுக்கு இமடலய 
தசன்ற நூற்றொண்டு வமை,  நிலவிய  ஆலைொக்கிய ொன பரிவர்த் மனகமள,  ீண்டும், 
புதுப்பிக்க, முயற்சிகமள ல ற்க்தகொள்ள லவண்டும். 

ஏன் இந்தத் மதொகுப்பு ? 

வடத ொழிச் தசொற்கமள ல மவகளுக்கு ஏற்றொர் லபொல் பயன்படுத்துவது   ிழின் வளர்ச்சிக்கு 
சொ க ொகலவ அம யும் என்கின்ற  கருத் ிமன அடிப்பமடயொகக் தகொண்டது  இந் த் 
த ொகுப்பு. 

கீழ்க்கொணும் இமணய ள முகவரியில்,   ிழ்த ொழியின் லபச்சு வழக்கில் அன்றொடம் 
பயன்படுத்தும்  1000+ சம்ஸ்க்ரு  தசொற்களும், ஆங்கில த ொழியில் அவற்றின் தபொருளும் 
 ற்றும் ஹிந் ி த ொழியில் அ ற்கு நிகைொன தசொற்களும் (800+) தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அ ொவது, 
  ிழ்த ொழியில் லபச்சு வழக்கில் உள்ள 1000+ தசொற்களில்,  800க்கும், ல ற்பட்ட தசொற்கள், 
ஹிந் ி த ொழியில், அல  தபொருள்  ற்றும் ஒலி ஓமசயுடன் அம ந்துள்ளது. ல லும் 
அச்தசொற்களுக்கு தபங்கொலி, குஜைொத் ி,  ைொத் ி லபொன்ற இ ை த ொழிகளில், அவற்றின் நிகைொன 
தசொற்களும் (உ ொைணத் ிற்கு 50 தசொற்கள்) தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அல  இமணய ள முகவரியில், ல லும் சில கட்டுமைகள் கீழ்க்கண்ட  மலப்புக்களில் இடம் 
தபற்றுள்ளன. 

   ிழ்  ற்றும் சம்ஸ்க்ரு ம்  பற்றிய சில அறிஞர்களின் கருத்துக்கள் 

 இலக்கியப் பமடப்புக்களில் சம்ஸ்க்ரு  தசொற்கள் 

 இந் ிய த ொழிகள் - ஒரு பொர்மவ 

 அன்றொட வொழ்வில் சம்ஸ்கிரு  த ொழி 
 வைலொற்றுச் சின்னங்களில் சம்ஸ்க்ரு ம் 
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இமவகள், சம்ஸ்கிரு ம், பற்றிய ல லும் பல அரிய  கவல்கமள அளிக்கின்றன.  

 

தமிழர்களொகிய நொம் ஏன் சம்ஸ்க்ருதம் பயில வவண்டும் ? 

இன்மறய   ிழர்களின் நிமலமய ஆைொயும் தபொழுது, தபொருளொ ொை அடிப்பமடயில், 
அவர்கமள இரு கூறொக பிரிக்க முடியும். மு ல் பிரிவு,   ிழ் த ொழி  ட்டுல  அறிந்து , 
அ ில் சைள ொக லபசக்கூடியவர்கள். இைண்டொம் பிரிவில்,   ிழ்  ற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய 
இைண்டு அல்லது அ ற்குக்கும் ல ற்பட்ட த ொழிகளில் ல ர்ச்சி தபற்று, அம்த ொழிகளில், 
சைள ொகவும் லபசக்கூடியவர்கள். இன்மறய தபொருளொ ொை வளர்ச்சி, தபரும்பொலும் ,இைண்டொம் 
பிரிவில் உள்ள   ிழர்கமள  ட்டுல , தசன்றமடந்து உள்ளது. இ ில் லவ மனயொன உண்ம , 
மு ல் பிரிவில் 80 ச விகி த் ிற்கும், ல ற்பட்லடொர் உள்ளனர்.  இவர்கள், தபொருளொ ொை 
வளர்ச்சியில், ஒரு ல க்க  நிமலமய அமடயக் கூடிய அபொயம் உள்ளது. 

இைண்டொவ ொக, இந் ியொவின்  ற்ற  ொநிலங்களில், பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும், 
சம்ஸ்க்ரு  த ொழி, ஒரு பொட ொக  ீண்டும் கற்பிக்கப்படுகின்றது. அம்முயற்சிகள், 
 க்களிமடலய நல்ல ஆ ைமவயும் தபற்றுள்ளன.   ிழர்களொகிய நொமும், இந்  முயற்சியில், 
முழும யொக ஈடுபட்டு, த ொழி ரீ ியொக, ல சிய நீலைொட்டத் ில் நம்ம  இமணத்துக்தகொள்ள 
லவண்டும். 

 
இதற்க்கு நொம் என்ை மசய்ய வவண்டும் ? 
 
ஆங்கிலத் ில், ‘The strength of a chain, lies in the strength of its, weakest link’ என்று 
தசொல்வதுண்டு. அ ொவது, ஒரு சங்கிலியின் வலிம , அந் ச் சங்கிலியில் லகொர்க்கப்பட்டுள்ள 
ஒவ்தவொரு வமளயத் ின் வலிம மய தபொறுத்ல  அம யும். வலிம யற்ற ஒலை ஒரு 
வமளயத் ொல், அந்  சங்கிலியின்  ற்ற வமளயங்களின் முழு வலிம மய உபலயொகிக்க 
முடியொ ல் லபொகும். அதுலபொன்று, 80 ச விகி    ிழர்கள்,  ங்களது  ிறம களுக்கு, 
  ிழ்நொட்டுக்குள்  ட்டுல , வொய்ப்புகமளத் ல டும் ஒரு நிமல உள்ளது. அந்நிமலயில் இருந்து 
விடுபட, இந் ியொவின்  ற்ற பகு ிகளிலும், வொய்ப்புகமளப் தபறுவ ற்கு,   ங்கமள  கு ி 
உள்ளவர்களொக,   யொர்ப் படுத் ிக் தகொள்ள லவண்டும்.  
 
இந்  இலக்மக அமடவ ற்கு, ஒன்றுக்கும் ல ற்பட்ட அணுகுமுமறகள் உள்ளன.   அவற்றில் 
ஒன்று, இந் ியொவின்  ற்ற பகு ிகளில், வழக்கத் ில் உள்ள த ொழிகளில் ஓைளலவனும் பயிற்சி 
தபற  லவண்டும்.   ற்ற பகு ிகளில், ஒன்றுக்கு ல ற்பட்ட த ொழிகள் வழக்கத் ில் உள்ள ொல், 
தபருவொரியொன அம்த ொழிகளின் லவைொக (Root) கரு ப்படுகிற, சம்ஸ்க்ரு  த ொழிமய கற்க, 
முயற்சி தசய்ய லவண்டும். சம்ஸ்க்ரு  த ொழியில் பயிற்சி தபறுவது,  ற்ற த ொழிகளின் 
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பயிற்சிமய துரி ப்படுத்தும் ஒரு  ிறவுலகொல் ஆகும். த ொழி ஆைொய்ச்சியொளர்களின் ஆய்வில், 
அத் மகய பயிற்சி,  இந் ியொவின் 75 ச விகி   க்களுடன், த ொழி ரீ ியொன த ொடர்மப 
ஏற்படுத்தும் ஒரு வொய்ப்மப உருவொக்கும் என்று கணித்துள்ளனர். 
 
இன்மறய கொலக் கட்டத் ில், தவளி நொடுகளில் லவமல வொய்ப்பு  ற்றும் குடியுரிம  தபற, 
அந்நொட்டு த ொழிகமள, பல லட்சங்கள் தசலவழித்து, பயின்று வரும் நம் இந் ிய நொட்டு 
 க்கள்,  பொைம்பரிய ொன, ந து சம்ஸ்க்ரு  த ொழிமயப் பயில லவண்டும்.  அ ன் மூலம் 
அம்த ொழியின் பமடப்புகளில் பும ந்துள்ள  கவல் களஞ்சியங்கமளக் தகொண்டு, உலக 
 க்களின் வொழ்க்மகத்  ைத்ம  உயர்த்  பொடு படலவண்டும்.  
 
சம்ஸ்க்ரு  த ொழிமய பயில விரும்புலவொருக்கு, அப்பயிற்சிமய, இலவச ொக வழங்கும் சில 
நிறுவனங்களும் உள்ளன. அந் ப் பயிற்சிக்கொன கொல அவகொசமும் ஓரிைண்டு  ொ ங்கலள. 
லபச்சு வழக்கில் நொம் அன்றொடம் பயன்படுத்தும் தசொற்தறொடர்களில், சம்ஸ்க்ரு  தசொற்கள், 
பைவலொக உள்ளம க் கொண முடியும். ல லும் சில, தசொற்கமளயும், தசொற்தறொடர்கமளயும் 
பயின்று, சம்ஸ்க்ரு  த ொழியில், அடிப்பமடத் ல ர்ச்சி தபற்று, அ ன் மூலம்,  ற்ற 
த ொழிகமளயும் பயில்லவொம். 
 
ல ற்கூறிய அணுகுமுமறமயக் கமடப்பிடிக்க விரும்புலவொர், அருகிலுள்ள  சம்ஸ்க்ரு  பயிற்சி 
ம யத் ில் / பயிற்சி முகொம்களில் த ொடர்பு தகொண்டு பயன் அமடயலொம். வமல ளம் 
மூல ொகவும் சில நிறுவனங்கள் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துகின்றன. அப்பயிற்சிகளின் மூல ொக, 
நம்முமடய பன்த ொழித்  ிறம கமள வளர்த்துக் தகொண்டு, ந து  ிறம களுக்கொன 
வொய்ப்மபப் தபருக்கிக்தகொள்லவொம். பொை ியின் “தமிழன் என்று மசொல்லடொ, தளல நிமிர்ந்து 
நில்லடொ” என்ற கனமவ, நிமறலவற்றுலவொம். 
 

ல லும் விவைங்கள் http://sanskritroots.com/sanskrit-and-tamil/ என்கின்ற இமணய ள 
முகவரியில். 
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