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ஒப்பாய்வுக் களத்தில் சாத்தூர் சசகரன் 
 

Kidth;.eh.ftpjh 
jkpo;j;Jiw cjtpg;Nguhrphpah; 

jp ];lhz;lh;L /gah; xh;f;]; ,uh[uj;jpdk; kfspu; fy;Y}up> rptfhrp 
 

Kd;Diu 

          வளர்ந்து வரும் உண்மையான புதுமைாழியியலுக்கு  சாத்தூர் சசகரன் அவர்களது 
நூல்கள் யாவும் மெரிதும் துமைபுரியும். எல்லா இந்திய மைாழிகமளப் சொலவும் 
சைஸ்கிருதம் தமிழின் கிமளமைாழிசய அதுவும் செசப்ெடாத கிமளமைாழி என்ற 
உண்மைமய சான்றுகளால் நிமலநாட்டியவர். ெல ெழந்தமிழ்ச் மசாற்கமள மீட்டுருவாக்க 
முமறயில் மீட்டுத் தந்தவர் சாத்தூர் சசகரன் அவர்கள். அவர்தம் தமிழ் ஆராய்ச்சி ெணியில் 
ஒப்ொய்வுக் களத்திலும் தனக்மகன ஒரு தனி முமறமைமய நிமல நிறுத்தி மவற்றிகள் 
ெல கண்டவர். அவர் இயற்றிய ஒப்ொய்வு நூல்களின்  சிறப்புகமள எடுத்துமரப்ெதாக 
இக் கட்டுமர அமைந்துள்ளது. 

 
ஒப்பாய்வு நூல்கள் 

1. தமிழும் சவத மைாழியும்.                      
2. தமிழும் சைஸ்கிருத மைாழியும்.            

3. தமிழும் இலத்தீன் மைாழியும்.               

4. தமிழும் கிசரக்க மைாழியும்.                 

5. தமிழும் மசர்சொகிரசியன் மைாழியும்.  

6. தமிழும் ரஷ்ய மைாழியும்.                     
7. தமிழும் பிமரஞ்சு மைாழியும்.                

8. தமிழும் மெர்ைன் மைாழியும்.                

9. தமிழும் ெமழய ஆங்கில மைாழியும். 

10. தமிழும் ஆங்கில மைாழியும். 

11. தமிழும் சீன மைாழியும். 

12. தமிழும் ொலி மைாழியும். 

13. தமிழும் தாய்லாந்து மைாழியும். 

14. தமிழும் இந்சதாசனசிய மைாழியும். 

15. தமிழும் ைலாய் மைாழியும். 

16. தமிழும் திருவிட மைாழிகளும். 

17. தமிழும் உலக மைாழிகளும். 

18. தமிழும் மதலுங்கு  மைாழிகளும். 

19. தமிழும் கன்னட மைாழிகளும். 

20. தமிழும் ைமலயாள மைாழிகளும். 

21. தமிழும் துளு மைாழிகளும். 

22. தமிழும் ைராத்தி மைாழிகளும். 

23. தமிழும் குொத்தி மைாழிகளும். 

24. தமிழும் வங்காள மைாழிகளும். 

25. தமிழும் அசாமி மைாழிகளும். 

26. தமிழும் ஒரியா மைாழிகளும். 

27. தமிழும் காஷ்மீர மைாழிகளும். 

28. தமிழும் இலடாக் மைாழிகளும். 

29. தமிழும் சிந்தி மைாழிகளும். 

30. தமிழும் ெஞ்சாபி மைாழிகளும். 

31. தமிழும் உருது மைாழிகளும். 

32. தமிழும் இராக்கி மைாழிகளும். 

33. தமிழும் அரபி மைாழிகளும். 

34. தமிழும் துருக்கு மைாழிகளும். 

35. தமிழும் ஹிப்ரு மைாழிகளும். 

36. தமிழும் மகாரிய மைாழிகளும். 

37. 37.தமிழும் சப்ொனிய மைாழிகளும். 

38. தமிழும் ெர்மிய மைாழிகளும். 

39. தமிழும் பிராகிருத மைாழியும். 

40. தமிழும் இந்தி மைாழியும். 
சைற்கூறிய ஒப்ொய்வு நூல்களின் 

ெட்டியல் ஒரு மதாடக்கசை அன்றி ஒரு 
முடிவு அல்ல என்று கூறும் வமகயில் 
மீண்டும் அவர்தம் ஒப்ொய்வு நூல்களின் 



 

 

Vg;uy; 2018  ISSN: 2320-3412(P), 2349-1639(O) 

jkpoha;Tr; rq;fkk;                                                                gFjp V, gjpg;G 13  70 

ெட்டியல் நீண்டு மகாண்சடச் மசல்கின்றது. 

“உலக மைாழிகளின் தாய்மைாழி தமிசழ” 
என்ற கூற்றிமன முன்னர் கூறிய நாற்ெது 
நூல்களிலும் சான்றுகளுடன் நிரூபித்துக் 

காட்டியுள்ளார். சைலும் “தமிழும் உலக 

மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு” என்ற ெகுப்பின் 
கீழ் அவர்தம் நாற்ெத்தி நான்கு நூல்கமளயும் 

உள்ளடக்கலாம். அமவயாவும் ஏசதனும் 

ஒரு தமலப்பின் கீழ் “தமிழ் மைாழிமயயும் 

உலக மைாழிகமளயும்” ஒப்ொய்வு மசய்த 

ைமறயின் கீழ் அமைந்துள்ளது. நூல்களின் 

ெட்டியல், 
தமிழும் உலக மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

1. உறவுப்மெயர்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

2. உடற்கூறு:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

3. ஆமட அணிகலன்கள்:  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

4. சநாயும் ைருந்தும்:  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

5. கல்வி:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

6. மொழுது சொக்கு:  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும்  ஒப்ொய்வு 

7. உைர்வுகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

8. மதாழில்கள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும்  
ஒப்ொய்வு 

9. வீடு:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

10. வீட்டுப் மொருள்கள் :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

11. ைனிதன் உருவாக்கியமவ:  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

12. விலங்குகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

13. ெறமவகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

14. ஊர்வன:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

15. புழு பூச்சிகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

16. வானம்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

17. நீர்நிமலகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

18. நிலம்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

19. தாவரங்கள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

20. நிறங்கள்: தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

21. சுமவகள்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

22. சையம்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

23. காலம்:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

24. ெருவங்கள் :  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

25. பிரதிமெயர் :  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

26. எண்கள்: தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

27. அரசு:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

28. வணிகம்: தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

29. ெயைம் : தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

30. விமனச் மசால் I :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

31. விமனச் மசால் II :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

32. விமனச் மசால் III :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

33. விமனச் மசால் IV :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

34. உரிச்மசால் I:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

35. உரிச்மசால் II:  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

36. வினாக்கள் :  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

37. உசலாக அசலாகம் :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

38. கருவிகள்  :  தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

39. இலக்கைக் கூறுகள் I :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

40. இலக்கைக் கூறுகள் II :  தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

41. தமிழ் ஊர்ப் மெயர்களும் உலக 
ஊர்ப்மெயர்களும் 

42. தமிழ் ைக்கள் மெயர்களும் உலக ைக்கள் 
மெயர்களும் 

43. உண்மொருள் தமிழும் உலக மைாழிகளும் 
ஒப்ொய்வு 

44. ெழங்கள் காய்கறிகள் & தமிழும் உலக 
மைாழிகளும் ஒப்ொய்வு 

மேற்கூறிய நூல்களின் பட்டியல் 

வாயிலாக உலக மோழிகளில் தேிழின் 

ஆதிக்கம் எங்ஙனம் நிறறந்து 

காணப்படுகின்றன என்பறதச் சான்றுக 

ளுடன் விளக்கிச் மசல்கிறார். இங்கு ஒரு 
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சில சான்றுகறள ேட்டும் காணலாம். 

கதவு (உகரம் நீங்க) கத 

ga – te : English 

geat  : Old English 

gat  : Dutch 

gat  : Old norse 

ஆறன (யாறன) க் கடவு, 

கிணற்றுக் கடவு என்றும் பல ஊர்ப் 

மபயர்களும் உள்ளன. சுருங்கிய வழி 

நறடறயக் கடவு என்கிமறாம். கடத்தல், 

தாண்டிச் மசல்லுதல் என்ற மபாருளில் 

விறனயாகவும் வருகிறது. ஒரு மபாருறளக் 

மகாண்டு மசல்லுதலுக்கும் கடத்தல் என்ற 

மபயருண்டு. இறவ யாவுமே தேிழ் 

மூலத்தின் கடத்தல் என்ற மபயருண்டு. 

இறவயாவுமே தேிழ் மூலத்தின் 

ஆழத்றதயும் அகலத்றதயும் காட்டுகின்றன 

என்று நிரூபிக்கிறார்.  

ஒன்று – ஒறு – ஒற் 

(எகா. ஒற்றறயடிப்பாறத – ஒற்றற) 

ஒன்னு – மபச்சு மோழி 

           ஒன்  One : English 

                    An : Old English. 

(முதல் எண்) linn : old norse 

                     Lin : Germany 

                 Unus : latin 

உலக மோழிகள் யாவுமே தேிழின் 

ஒன்று என்பறதமயா தேிழ் எண் “க” 

என்பறதமயா அடிப்பறடயாகத் தம் ஒன்று 

என்ற மசால்றல உருவாக்கிக்   

மகாண்டுள்ளன எனும் கூற்று 

ஏற்புறடயமத   ஆகும். அத்துடன் பத்து 

என்ற எண் பற்றி ஆராய்றகயில்,  

பத்து (=10: tan)     tuthu                

(பகரம் விலகுகிறது) 

Ththa          tha 

சூப்பு (விறன : உறிஞ்சிக் குடித்தல் ) 

சூப் (உறிந்து குடிக்கும் பானம்) 

Soupe : Old English 

Soup : English 

தேிழ் பத்தின் எண் வடிவம் 10. அதறனத் “த 

என்பர். கிரந்தத் தேிழ் எனமவ ஐமராப்பிய 

மோழிகளும் வட இந்திய மோழிகளும் “த” 

விலிருநந்து தம் பத்துக்கான மசால்றல 

உருவாக்குகின்றன என்று கூறுகிறார். 

த        tha > tog > Deg : welsh 

                            Dag : celtic 

                  (g= k) DEKA : GREK 

இவற்றில் சில மோழிகள் 

தகரத்துடன் “ஸ்”றை  ஒட்டித் தம் 

மசால்றல உருவாக்குகின்றன. 

Tha – dha + s – dhas 

தஸ் dasu : north indian languages 

தைம் dace –m : latin 

தை – ன் daca – n : sanskriut 

             Thasen :  summeriua 

                            Slavic 

                            Germania 

            Dasen : Romanic 

ச = க எனமவ DEKA : கிமரக்கம் 

Thasen > these > teese > teen 

Shorten form of tene (teen) 

              Ten : M.E 

              Ten : English 

              Ten : old english 

              ZEHN : German 

என்று உலக மோழிகளில் பல இடங்களில் 

கன்னித் தேிழாகமவத் மதன்படும் 

முறறறேகறள தேது நூல்களில் 

சான்றுகளுடன் விளக்Ffpwhh;. 
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இத்துடன் ஒப்பாய்வுக் களத்தில் 

சாத்தூர் மசகரன் அவர்கள் தேிழும் 

ஐமராப்பிய மோழிகளும் என்ற பிாிவின் கீழ் 

எட்டு நூல்கறள தேிழ் மோழி வளர்ச்சிக்கு 

வழங்கியுள்ளார். 

தேிழும் ஐமராப்பிய மோழிகளும் 

1. தேிழின் கிறளமோழிமய ஆங்கிலம் 

2. தேிழின் கிறளமோழிமய பிமரஞ்சு 

3. தேிழின் கிறளமோழிமய மெர்ேனி 

4. தேிழின் கிறளமோழிமய இரஷ்யன் 

5. தேிழின் கிறளமோழிமய இலத்தீன் 

6. தேிழின் கிறளமோழிமய கிமரக்கம் 

7. தேிழின் கிறளமோழிமய மபாலீஷ் 

8. தேிழின் கிறளமோழிமய டச்சு 

ஐமராப்பில் தேிழ் எழுத்துக்கள், 

மோழி என்பதன் வரலாறு தேிழ் மோழி, 

ஐமராப்பிய மோழியுடன் ஆங்கில மோழி 

வரலாறு, மோழிகளில் காணலாகும் 

இலக்கணக் கூறுகள் ஒப்புறே, மசாற்களின் 

ஒப்புறே என்ற பிாிவுகளின் 

அடிப்பறடயிமல தேிழும் ஐமராப்பிய 

மோழிகளும் என்ற ஒப்பாய்வு நூலிறனப் 

பறடத்துள்ளார். மேற்கூறிய நூல்களின் 

பட்டியல்களிலிருந்து ஒரு சில சான்றுகள் 

ேட்டும். 

உலக எண்கள் யாவும் தேிழ் 

எண்களிலிருந்மத பிறந்துள்ளன என்பறத 

தனது நூல்களில் சான்றுகளுடன் மதள்ளத் 

மதளிவாக நிரூபணம் மசய்கிறார். “தேிழன் 

தன்றனயும் தன் சுற்றுச் சூழறலயும் 

இயற்றகறயயும் நன்கு அறிந்மத வாழத் 

மதாடங்கியவன் ஆவான்.  அவனது 

இடமவறுபாட்டால் கால  மவறுபாட்டால் 

மோழியில் திாிபு ஏற்பட்டுள்ளது. 

அத்தறகயத் திாிபுக றளயும் அணுகிப் 

பார்த்தால் அணுவும் மதாியும் என்பதற்கு “

எண்கள்” என்ற முறறறேகள் முதன்றே 

யானதாகத் திகழ்கின்றன” என்று எண்கள் 

பற்றிய அட்டவறணறயப் பற்றி $Wகிறார். 

தமிழ் ஆங்கிலம் இலத்தீன் பிரரஞ்சு ரெர்மன் கிரீக் ஐரிஷ் ரஷ்யன் 

ஒன்று ஒன் One Uni\unun un Ein eis 
A 

haon 
Adna 

இரண்டு டு  two Duo Deux Zwei Duo A do Dva 

மூன்று 
(திரித்தலால்) திாி three Tres Trois Drai Treis A tri Trji 

நான்கு (சதுரம்) 
ெக்கம் ஃசார் 4 four Quator Quatra Vier Tetteres 

A 

eathair 
Rijiitfit 

ஐந்து ப்ஐ five quinQue Cinq Finf Pante A cuig Pjatg 

ஆறு(சா) ெமழய 
தமிழ் Six Sex Six Sechs Hex Asc Fesjt 

ஏழு (ஏவுஸ்+ எவ்) Sevan Septum Sept Sieben Hepta 
A 

seacht 
Sjemj 

எட்டு(ெமழய 
தமிழ் எண் அ) 

அட்டு 
Eight Octo Huit Acht Okto A hcht Vo sijn 

ஒன்ெது ஒன்பிறழ் 
விதிடமவ Nine Novem Neuf Neun Emmea Nooi Diovjity 
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ெத்து(ெமழய 
தமிழ்) எண்10 

ய+த 
Ten Decem Dix Zehu Deka 

A 

deich 
Diji 

சாத்தூர் மசகரன் அவர்கள் 

இவ்வாறு அட்டவறணயில் குறிப்பிட்ட 

தரவுகளின் ஆய்வு குறிப்புகறள ேிக 

விாிவாக தேது நூலில் விளக்கியுள்ளார். 

ஒன்று முதல் பத்து எண்களுக்கான 

மோழியியல் விளக்கத்துடன் காணும் 

ேட்மட அட்டவறணக் குறிப்பு பற்றி நன்கு 

புலப்படுகிறது. அறனத்து 

விளக்கங்கறளயும் இப்பகுதியில் குறிப்பிட 

இயலாது. ஒரு சில விளக்கங்கள் ேட்டுமே 

இங்கு எடுத்தறரக்கப்படுகின்றது. 

நான்கு 

வட இந்திய மோழிகள் சேதூரத்றத 

தூரத்றத அடிப்பறடயாகக் மகாண்டு 

நான்கு மகாடு – “நான்கு” என்று முடிவு 

மசய்தன. இதில் சதுர் – சார் (சுருங்கு விதி) 

உள்ளடக்கம். 

ஆனால் ஐமராப்பிய மோழிகளில் 

சில நான்கு புறம் என்பறத 

அடிப்பறடயாகக் மகாண்டுள்ளன. எனமவ 

4 – புறம் –பூர் – மபார் – Four.   ப = வ 

எனமவ “மவார்” இது “vier” என்றாகிறது 

மெர்ேனியில் 

ச - த எனமவ சதுர மூலத்றத ததுர் 

என்று கூறுகிறது கிமரக்க மோழி. (ஃ 4 

lattares)  இலத்தீன் பிமரஞ்சு மோழி க = ச 

என்ற விதிறயப் பயன்படுத்துகிறது.                                      

சதுர் = கதுர் இது திாிந்து quatuor என்றும் 

quatra என்றும் ோறுகிற கட்டம் என்றும் 

மகாள்ளலாம். 

சதுரோன நீண்ட சதுரோன 

அறறக்குப்மபயர் quarter. பல அறறகள் 

மகாண்ட வீடு ஆயின் quarters என்பர். 

எனமவ  தேிழ் சதுரமே ஐமராப்பிய 

உலறகச் சுற்றி வறளக்கிறது என்று 

சான்றுகளுடன் தேது விளக்கங்களால் 

மேய்ப்பித்துக் காட்டுகிறார். 

மேற்கூறிய விளக்கங்கள் மபான்மற 

அறனத்து எண்கறளயும் 

எடுத்துறரத்துள்ளறே மோழியியல் 

உலகிற்குச் மசய்துள்ள ோமபரும் 

மதாண்டாகும். இவ்விளக்க உதவியுடன் 

அட்டவறணறயக் காண்றகயில் “உலக 

மோழிகள் யாவும் தேிழின் கிறள 

மோழிகமள“ என்ற கூற்றிறன 

ஏற்றுக்மகாள்ளத் தூண்டுகிறது.
 


