
அழிவின் விளிம்பில் ம ொழிகள் 

உலகில் ம ொன்ம யொன ம ொழிகளொன கிரேக்கம், லத் ீன், ஹீப்ரு  ற்றும் ச ஸ்கிரு  ம ொழிகள் 

கொலத் ிற்கும், பல வேலொற்றுப் ரபொக்குகளுக்கும் ஈடுமகொடுக்க இயலொ ல் ரபொய்விட்டன. 

கன்னித்  ிழ்  ட்டும் எவ்வி  பொ ிப்புக்கும் உட்படொ ல்  மழத்து நிற்கிறது என்பது சற்று 

ஆறு ல் அளிக்கும் விஷயம்.  

  அன்றொட நமடமுமறக்கு உகந்  ொகவும், உணர்ச்சிகளுக்கு ஈடுமகொடுப்ப ொகவும்,  த்துவ ஆழம் 

மபொருந் ிய உலக அறிவுரநொக்குடனும், ம ொழியின்  ன்ம யில் ரவரூன்றியிருக்கும் அபொே 

நயமும்; இயற்மகயுடனும், இயற்மகயின் உருவகத் ம ய்வங்களுடன் இமணந்ர  வொழும் 

கிேொ ியக் குடி க்களின் வன்ம யொன சிந் மனகளுக்கும் ஏற்ற வமகயில்   ிழ் ம ொழியின் வீச்சு 

என்மறக்கும் சொகொவேம் மபற்ற சிேஞ்சீவியொகத்  ிகழ்கிறது. ஆ ியில் ச ஸ்கிரு ம் நமடமுமறயில் 

மபயருக்கு இருந்து இன்மறக்கு அ ன் ரவர்கள் எங்ரக உள்ளன என்பது ரகள்விக்குறியொக 

உள்ளது.  ன்னர்கள், பிற அகம் புறம் ஆ ிக்கம் ஆகியவற்மறத்  ொண்டி   ிழ் ம ொழி வொழ்ந்து 

வருகிறது.  

   ேபுொீ ியொன கலொசொேங்கள் படிப்படியொக அழிந்து வருகின்றரபொது   ிழர்களின் ம ொன்ம யும் 

மசந்  ிழும் என்மறக்கும் புதும யொக வள ொகத்  ிகழ்கின்றது. வலுவொன  ொக்கு ல்களுக்கு 

ஈடுமகொடுத்து   ிழ் ம ொழி நிமலத் ிருக்கிறது.   ிழ்க் கலொசொேத்ம ப் பின்ரனொக்கி அ ன் 

சுவடுகமளப் பொர்க்மகயில் அ னுமடய பொேம்பொியம், ஆழ ொக  ன்ரனொடு மவத்துள்ள ஈடு 

இமணயற்ற பும யல்கள்   ிழ் கூறும் நல்லுலகத் ிற்குக் கிமடத்  அருட்மகொமடகளொகும். 

 ீேத் ிற்கு ரேொ ொனியமும் (கீணிட்ச்ண ண்tணிடிஞிடிண்ட்), பகுத் றிவுக்கு கிரேக்கமும் 

(எணூஞுஞுடு ணூச்tடிணிணச்டூடிtதூ), அறிவு வொ  நுட்பத் ிற்கு பிமேஞ்சும் (ணடிஞிஞுtதூ ணிஞூ 

டூணிஞ்டிஞி ஊணூஞுணஞிட) என்பது ரபொல   ிழ் ம ொழி ர ற்குறிப்பிட்ட அத் மன 

குணங்களும் ஒருங்ரக மகொண்ட சிறப்புத்  ன்ம  மகொண்ட ொகும்.   ிழ் ம ொழிக்கு உள்ள 

இலக்கணம், கவிம த்  ன்ம யில் ரவகமும் அ ன் கொலமும்  ற்ற ம ொழிகமளவிட கொலத் ில் 

மூத்   ன்ம  மகொண்ட ொகும்.  

  ொனுடத்ம   ற்ற ஜீவேொசிகளிடம் இருந்து ரவறுபடுத்துவர , அவனது / அவளது சிொிப்பும், 

ரபச்சும் ொன் என்பொர்கள்.  னி ன் குமககளில் வொழ்ந் ரபொது, மவறும் சப் ங்கள் மூலம்  ன் 

உணர்வுகமள மவளிப்படுத் ிய ொகக் கூறப்படுகிறது. கொலப்ரபொக்கில், சப் ங்கள் ம ொழியொக 

வளர்ச்சியமடந் ன. ம ொழி என்பது கலொச்சொேத்ம  மவளிப்படுத்துகின்ற முக்கிய 

அமடயொள ொகக் கரு ப்படுவ ொல் ம ொழியின்  னித் ன்ம மயப் பொதுகொக்க ரபொேொட்டங்கள் 

நமடமபறுவம  நொம் கொண்கிரறொம்.  

 அழிந்து விடும் ம ொழிகள் பற்றி  2009 - இல் யுமனஸ்ரகொ மவளியிட்டுள்ள வமேபடத் ில் சு ொர் 

2,473 ம ொழிகள் அழிவின் எல்மலயில் உள்ளது என்றும், 1950 - க்குப் பின் இந் ியொவில் ஐந்து 

ம ொழிகள் அழிந்துவிட்டன என்றும் கூறியுள்ளது. ர லும் 42 ம ொழிகள் அழியும் நிமலயில் 

உள்ளன. 63 ம ொழிகள் நிச்சயம்  மறந்துவிடும்; 82 ம ொழிகள் அழியும் நிமலயில் உள்ளன என்று 



பட்டியலிட்டுள்ளது. 1894 -இலிருந்து 1928 வமே இந் ியொவில் புழக்கத் ிலிருந்  ம ொழிகள் 

குறித்து ஜி.ஏ.க்ொியர்சன் ஆய்வு மசய்து முழும யொன விவேங்கமள வழங்கியிருக்கிறொர்.  

   க்கள்  ங்கள் வொழ்க்மக முமறகமள, பொேம்பொியத்ம   றக்கும்ரபொது கலொச்சொேமும்  மறயத் 

ம ொடங்குகிறது. அப்ரபொது அ ற்கு அடிப்பமட என்று கரு ப்படும் ம ொழி  ட்டும் எப்படி நீடித்து 

நிமலக்கும்? துருக்கியின் வடர ற்குப் பகு ிகளில் ரபசப்பட்ட ம ொழி ‘உபிக்’ . இந்  ம ொழிமயப் 

ரபசத் ம ொிந்  நபர் மடப்விக் எசன்ச் என்பர். ம ொழியியலொளர்கள் துருக்கியிலுள்ள அவமேக் 

கொண அவேது கிேொ த்துக்குச் மசன்றனர். எசன்ச்சின் மூன்று  கன்களில் ஒருவருக்குக் கூட உபிக் 

ம ொழி ம ொியொது.  ொறொக, அவர்கள் துருக்கி ம ொழியில் ரபசுவம ரய விரும்புகின்றனர். 1992 - 

ஆம் ஆண்டு எசன்ச் இறந்து ரபொனொர். அவேது கல்லமறயில், ‘இது மடப்விக் எசன்ச்சின் கல்லமற. 

உபிக் என்ற ம ொழிமயப் ரபசிய கமடசி  னி ன்’  என்று எழு ப்பட்டுள்ளது. அவர் 

 மறந் வுடன் உபிக் ம ொழியும் இறந்துவிட்டது.  

‘ மறயும் ம ொழிகள்’  என்ற பிொிட்டமனச் சொர்ந்  ஒரு கலொச்சொே அம ப்பு, அ ிக ொன 

ஆய்வுகமளச் மசய்துள்ளது. இ ில் பணியொற்றும் ம ொழியியலொளர் ப்ரூஸ் கொனல் என்பவர் 1994 – 

95 இல்  ொம்பிலொ என்ற பகு ியில் கள ஆய்வு ர ற்மகொண்டொர். அப்ரபொது நிமறய ம ொழிகள் 

(அடவொவொ என்ற இடத் ில் ரபசப்பட்டமவ)  மறயும் அபொயத் ில் இருந் ம க் கண்டொர். 

கசொரப என்ற ம ொழி ரபொரகொன் என்ற ஒரே ஒருவர்  ட்டுர  ரபசக் கூடிய ொகும். அவேது 

சரகொ ொிக்கு கசொரப ம ொழி புொியும். ஆனொல் ரபசத் ம ொியொது. அவேது குழந்ம கள், ரபேக் 

குழந்ம கள் யொருக்குர  கசொரப ம ொழி ம ொியொது. ரபொரகொன்  மறவுடன் கசொரப ம ொழியும் 

இறந்து விடும்.  

  உலகில் கிட்டத் ட் 7,000 ம ொழிகள் வழக்கத் ில் உள்ள ொக ஆய்வொளர்கள் மசொல்கின்றனர். சில 

பகு ிகளில் அ ிக ொன ம ொழிகள் வழக்கில் உள்ளன. ஆனொல், பல எழுத்து வடிவத் ில் இல்மல. 

உலகில் பயன்படும் அமனத்து ம ொழிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமவ அல்ல. சில பூர்வகுடிகள் 

வித் ியொச ொக ஒரு ம ொழிமயப் ரபசும் வழக்கம் மகொண்டுள்ளனர். உ ொேண ொக, 1998 - ஆம் 

ஆண்டு ஜகொர் ொவுக்குக் கிழக்ரக ‘ ொம்பேர ொ’ ந ிக்கருரக ‘வஹீ ர ’. ‘ஆரக ர ’ என்ற 

குழுக்கள் வசித் னர். ம ொத் ர  இமவ இேண்மடயும் ரசர்த்ர  50 குடும்பங்கள்  ொனிருக்கும். 

இவர்கள் ரபச்சு வித் ியொச ொக இருந்  ொல் அவர்கள் ரபசியது பு ிய ம ொழிகள் என்ரற 

கணக்கிமலடுத்துக் மகொள்ளப்பட்டம ன ரடவிட் கிறிஸ்டல் என்ற ம ொழி ஆய்வொளர் 

ம ொிவிக்கிறொர்.  

  உலகில் வழக்கத் ில் உள்ள ம ொழிகளில் 90 ச வீ ம் வமே இந்நூற்றொண்டில் இல்லொ ல் 

ரபொய்விடும் என்று அச்சம் ம ொிவிக்கப்படுகிறது. 11 நொட்களுக்கு ஒரு ம ொழி புழக்கத் ிலிருந்து 

அழிந்துவிடுகிறது. பிப்ேவொி 21 - ஆம் நொள் பன்னொட்டு  ொய்ம ொழி  ின ொக 

அறிவிக்கப்பட்டொலும், ம ொழிகமள ரபணி கொக்க ரவண்டிய சிந் மன உலகளவில் இல்லொ ல் 

ரபொய்விட்டது. உலகில் சேொசொியொக 5,000 ரபர் வமே ஒரு ம ொழிமயப் ரபசுவ ொக ஆய்வுகள் 

ம ொிவிக்கின்றன. கிட்டத் ட்ட 4,000 ம ொழிகமளப் ரபசுபவர்கள் ஆ ிவொசிகள் எனக் 



கணக்கிடப்படுகிறது. 8384 ச ம் ம ொழிகள் ஒரே ஒரு நொட்டில்  ட்டுர  ரபசப்படுபமவயொக 

உள்ளன.  

  சில ம ொழிகள்  ிகச் சிலேொல்  ட்டுர  ரபசப்படுகின்றன. பப்புவொ நியூகினியொவில் உள்ள 

குருமுலும் என்ற இனத் ில் 10 ரபர்  ட்டுர  ஒரு ம ொழிமயப் ரபசுகின்றனர். ம ொழிகளின் 

பட்டியலில் மு ல் 10 இடங்களிலுள்ள ம ொழிகள் ம ொத்  உலக  க்கள் ம ொமகயில் கிட்டத் ட்ட 

50 ச ம்  க்கள் ரபசும் ம ொழிகளொக உள்ளன.  

 சில ம ொழிகளின் எண்ணிக்மக வரு ொறு: அம ொிக்கொ 1,013 ம ொழிகள் (15 ச ம்); ஆப்பிொிக்கொ 

2,058 ம ொழிகள் (30 ச ம்); ஐரேொப்பொ 230 ம ொழிகள் (3 ச ம்); ஆஸ் ிரேலியொ 250 ம ொழிகள் (1 

ச ம்); ஆசியொ 2,197 ம ொழிகள் (32 ச ம்); பசிபிக் 1,311 ம ொழிகள் (19 ச ம்).  

 பப்வொ நியூகினியொ 850 ம ொழிகள்; இந்ர ொரனசியொ 670 ம ொழிகள்; மநஜீொியொ 400 ம ொழிகள்; 

இந் ியொ 380 ம ொழிகள்; ரக ரூன் 270 ம ொழிகள்; ம க்சிரகொ 240 ம ொழிகள்; பிரேசில் 210 

ம ொழிகள்; மைர் 210 ம ொழிகள்.  

  ஸ்வீடன் நொட்மடச் ரசர்ந்  ம ொழியியலொளர் ரடொவ் ஸ்கட்நொப் கங்கொஸ் என்பவர், ம ொழி 

ஆய்வுகள் பல நடத் ப்பட்ட ரபொ ிலும், புள்ளி விவேங்கள் துல்லிய ொன ொக இல்மலமயன்ரற 

கருதுகிறொர். ம ொழிகளுக்கும், சீர ொஷ்ண நிமலக்கும் ம ொடர்பு உண்டு என்கிறொர் நி ின் ரசத் ி 

என்ற ஆய்வொளர். ம ொழி உலகம் என்ற வமேபடம் மூலம் மவப்பம்  ிகு ியொக உள்ள நொடுகளில் 

அ ிக ொன ம ொழிகள் ரபசப்படுகின்றன என்கின்றனர். ர ற்கு ஆப்பிொிக்கக் கடற்கமே  ற்றும் 

இந் ியொவிலிருந்து ம ொடங்கி, ம ன் கிழக்கொசிய பகு ிகளிலுள்ள இந்ர ொரனஷியத்  ீவுகள் 

பசிபிக் வமேயுள்ள பகு ிகளிலுள்ள இந் ியொ உள்ளிட்ட 17  ிகப் மபொிய நொடுகளில் உள்ள 

ம ொழிகளில் 60 ச வீ ம் ரபசப்படுகின்றன.  

 அம ொிக்கொ  ற்றும் கனடொவில் பழங்குடி  க்களொல் ரபசப்படும் சு ொர் 80 ச வீ  ம ொழிகள் 

அவர்களுமடய குழந்ம களுக்குச் மசொல்லித்  ேப்படுவ ில்மல. இ னொல் கனடொவில் 60 

ம ொழிகள் ரபசப்பட்டு இன்மறக்கு 4 ம ொழிகரள நிமலத்து நிற்கின்றன. ஆஸ் ிரேலியொவில் 

அங்குள்ள பழங்குடிகள் ரபசிய 250 ம ொழிகள்  மறந்ர  விட்டன என்று ம ொழியியல் அறிஞர் 

மநட்டல் கூறுகின்றொர்.  ற்ரபொது ஆஸ் ிரேலியொவில் 250 ம ொழிகளில் இேண்டு ம ொழிகள் 

 ட்டுர  ரபசப்படுகின்றன. ஆப்பிொிக்கொவில் 54 ம ொழிகள் படிப்படியொக அழிந்துவிட்டன. 116 

ம ொழிகள்  மறயும் சூழலில் உள்ளன என்று ம ொழியியல் அறிஞர்கள் கவமல ம ொிவித்துள்ளனர்.  

 பூர்வகுடி இன  க்கள் ரபசுகின்ற ம ொழிகள் ொம் படிப்படியொக அழிந்து வருகின்றது என்றும், 

நகர்ப்புற வளர்ச்சிகள், உலக ய ொக்கல் ரபொன்றமவ ம ொழிகளின் அழிவுக்கு கொேணங்கள் என்று 

அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். ம சூொில் உள்ள இந் ிய ம ொழியியல் கழகம் ம ொழிகள் அழிவது 

குறித்தும் அம த்  டுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எமவ எமவ என்றும் ஆய்வுகமள 

ர ற்மகொண்டுள்ளது. ம ொழிகமளப் பொதுகொப்ப ன் மூல ொக ஓர் இனத் ின் கலொச்சொேம், 

பொேம்பொியம், பழக்க வழக்கங்கள் ரபொன்றவற்மறப் பொதுகொக்க முடியும்.  



  65 ஆயிேம் ஆண்டுகளொக அந்  ொன் நிக்ரகொபர்  ீவில் ரபசப்பட்ட ரபொ என்ற ம ொழி 

அழிந்துவிட்டது. அந்  ொன் ம ொழிகளில் சிறப்பு வொய்ந்  ரபொ ம ொழி ரபசிய 80 வய ொன மபண் 

இறந் வுடன் அந்  ம ொழி முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. 2004 - இல் ஏற்பட்ட சுனொ ி ரகொேத் ின் 

ரபொதுகூட துக்கத் ில் பொடப்பட்ட ரபொ ம ொழி பொடல் கூட வீடிரயொவில் ப ிவு மசய்யப்பட்டது. 

இது ொன் உலகிரலரய பழம யொன ம ொழி என ஜவகர்லொல் ரநரு பல்கமலக்கழக ம ொழியியல் 

ஆய்வொளர் அன்வி ொ அபி கூறுகிறொர். அந்  ொனில்  மறந்  ரபொ ம ொழியில் அொிய  ருத்துவ 

மசய் ிகள் இருந் ன. மசடி, மகொடிகளிலிருந்து  ருந்து  யொொிக்கக் கூடிய நடவடிக்மககள் பற்றி 

அந்  ம ொழியில் இருந் து. ஆனொல் அந்  ம ொழியின்  மறவொல் ந க்கு  ருத்துவத்  கவல்கள் 

கிமடக்கொ ரலரய ரபொய்விட்டது. குேொ என்ற அந்  ொன் ம ொழியும் புழக்கத் ில் இல்லொ ல் 

ரபொய்விட்டது. அங்கு ஜிேொ என்ற ம ொழிமய 50 ரபர்  ட்டுர   ற்மபொழுது ரபசி வருகின்றனர். 

150 வருடங்களுக்கு முன்னொல் இந்   ீவில் 10 ம ொழிகள் புழக்கத் ில் இருந் ன. அவற்றில் 

மபரும்பொலொன ம ொழிகள்  ற்மபொழுது ரபச்சு வழக்கில் இல்மல. 

 

  ரகேளொவின் மகொச்சிமயச் ரசர்ந்  வில்லியம் மேொசொொிரயொ கடந்  2010 - ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 

20 - இல்  ேண மடந் வுடன் அப்பகு ியில் ரபசப்பட்ட  மலயொள ரபொர்ச்சுகீஸ் கிொிரயொல் என்ற 

ம ொழி  மறந் து. 400 ஆண்டுகளொக ரகேள கத்ர ொலிக்கர்களின் அமடயொள ொக இந்  ம ொழி 

 ிகழ்ந் து. மேர ொ என்ற ஒொிசொ ம ொழி ரபொண்டொ என்ற ஆ ிவொசிகளொல் ரபசப்பட்டு, இந்  

ஆ ிவொசிகள்  க்கள் ம ொமக குமறந்து இம்ம ொழியும் அழிந்துவிடும். 20 இலட்சம்  க்கள் ரபசும் 

ரகொந் ி ம ொழி சத் ீஸ்கர்  ொநிலத் ில் எந்  பள்ளியிலும் பொட நூலொகரவ இருக்கவில்மல. அ ன் 

பின்  ொரவொயிஸ்டுகளின் ஆ ிக்கத் ினொல் அந்  ரகொந் ி ம ொழியில் பொடப் புத் கங்கள் 

அச்சடிக்கப்பட்டு ஆேம்ப பள்ளிகளில் பொடங்களொக கற்பிக்கப்படுகின்றன.  

 ம ொழிகமளப் ரபொன்ரற வட்டொே வழக்கு ரபச்சு ம ொழியும் அழிவு நிமலயில் இருக்கின்றது. ஒரு 

வட்டொேத் ிலிருந்து ரவறு வட்டொேத் ிற்கு  க்கள் மசன்று விடுவ ொல், அந்  வட்டொே மசொற்கள் 

 மறந்து விடுகின்றன. இமவ  மறயொ ல் இருக்க, மசன்மன மசம்ம ொழி   ிழொய்வு  ய்யம் 

அந்  மசொற்கமள ரசகேம் மசய்து ப ிவு மசய்து வருகிறது. இன்மனொரு மசவி வழி மசய் ி: உருது 

ம ொழியின் வயது 300 ஆண்டுகள்  ொன் என்றும், இந் ி ம ொழி உருமவடுத்து 150 ஆண்டுகள் ொன் 

ஆகின்றன என்ற கருத்துகளும் உள்ளன.  

  ம ன்னிந் ிய பகு ிகள் மடக்கொன் என்று அமழக்கப்பட்ட கொலத் ில் அங்கு  ேொட்டி, கன்னடம், 

ம லுங்கு ரபொன்ற ம ொழிகள் ரபசப்பட்டன. வட இந் ிய பமடமயடுப்பிற்குப் பின் அவர்களது 

ம ொழியொன அவ ியும் இங்கு ரபசப்பட்டது. இமவ யொவும் ஒன்று ரசர்ந்து  க்கணி ம ொழி 

உருவொயிற்று. அேபு நொடுகளில் அல்ஹிந்த் என்ரற மடக்கொன் பகு ிமய அமழத் னர். ர லும் 

அவர்கள் அல்ஹிந்த் மசல்வம் மகொழிக்கும் நொடு என்று நம்பிய ன் கொேண ொக மபருவொொியொக 

இங்கு வந் னர். பொ ினி  ற்றும் மஹ ேொபொத் நொடுகளிலும்  க்கணி ம ொழி ொன் ரபசப்பட்டு 

வந்துள்ளது. 

 



1956 - ஆம் ஆண்டு ம ொழிவொொி  ொநிலங்கள் பிொிக்கப்பட்டரபொது நிஜொம் அேசின் பகு ிகள் 

 கொேொஷ்டிேொ, கர்நொடகொ, ஆந் ிேொ ரபொன்ற  ொநிலங்களுடன் இமணக்கப்பட்டது. இங்கு 

புழக்கத் ில் இருந்  பொர்சி, அேபு  ற்றும்  க்கணி ம ொழியும் வழக்கில் இல்லொ ல் ரபொய்விட்டது. 

முகலொய  ன்னர்களின் ஆ ேவொல் உருது ம ொழி வளர்ந் து. உருது என்ற மசொல்லுக்கு இேொணுவ 

முகொம் என்று மபொருளொகும்.  

  துேொ, டில்லி, ஆக்ேொ ரபொன்ற பகு ிகளில் பிேஜபொமஷ ரபசப்பட்டு வந் து. பிேஜபொமஷரயொடு 

இந் ி ம ொழி கலந்து உருவொனது ொன் கொிரபொலி என்ற ம ொழியொகும். ர லும் டில்லியிலும் 

அ மனச் சுற்றியுள்ள பகு ிகளிலும் கொிரபொலிரய இலக்கிய ம ொழியொக விளங்கியது. பொர்சி அேபு 

லிபியில் எழு ப்பட்ட கொலத் ில், உருது என்கிற ர வநொகிொி லிபியில் எழு ப்பட்ட ம ொழி இந் ி 

என்று அமழக்கப்பட்டது. மபரும்பொலும் இந் ியர்கள் பொர்சி ம ொழிமயப் புறக்கணித்து இந் ி 

ம ொழிமயரய பயன்படுத் ினர். எனரவ, வட இந் ியொின் ம ொழியொக இந் ியும், அேபி லிபியில் 

எழு ப்பட்ட உருது ம ொழி இஸ்லொ ியர்களின் ம ொழியொகவும் விளங்கின.  

 ம ொழிகளின் அழிவு எவ்வி ம் நிகழ்கிறது? ஒரு ம ொழிமயப் ரபசுபவர்  மறந்  ொரலொ அல்லது 

மகொல்லப்பட்டொரலொ ம ொழியும்  ேண மடகிறது என்கிறொர் கிறிஸ்டல். “உலக ய ொ லின் 

கொேண ொக மூன்றில் ஒரு பங்கு ம ொழிகள்  மறந்துள்ளன” என்று அழுத்  ொகக் கூறும் 

கிறிஸ்டல், “ம ொழில் நுணுக்கத் ின் ஊடுருவலொல், உலகின் மூமலமுடுக்குகளில் கூட ரபசும் 

ம ொழிகளில்  ொற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது” என்கிறொர். ஒரு குறிப்பிட்ட ம ொழி ஆ ிக்கம் 

மசலுத்துவம க் கொண முடிகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, கனடொவில் ஆங்கில ம ொழியும், ம ன் 

அம ொிக்கொவில் ஸ்பொனிஷ், ரபொர்ச்சுகீஸ் ம ொழிகளும் ஆ ிக்கம் மசலுத்துகின்றன. ஜவஹர்லொல் 

ரநரு பல்கமலக் கழக ம ொழியியல் துமற ரபேொசிொியர் அன்வி ொ அப்பி, இந் ியொவில் 

ஆங்கிலத் ின் ஆ ிக்கம் கடந்  ப ிமனந்து ஆண்டுகளில் அ ிகொித்துள்ளது என்று 

குறிப்பிடுகிறொர். குறிப்பிட்ட ஒரு ம ொழியின் ஆ ிக்கம் கொேண ொக கொலம் கொல ொகப் ரபசப்பட்டு 

வந்  ம ொழிகள்  மறவம ப் பற்றி ‘ரடொவ்’  கூறுமகயில், “ம ொழிகளின்  ேணம் என்பம  

என்னொல் ஏற்க இயலவில்மல.  ொறொக படுமகொமல என்ற மசொல்மலப் பயன்படுத்  நொன் 

விரும்புகிரறன். உலக ய ொ லொல், ஊடகங்களும், கல்வி நிறுவனங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

ம ொழிமய மு ன்ம யொக மவத்து,  ற்ற ம ொழிகமள அழிக்கும் பணிமயச் மசய்கின்றன. 

இேொணுவம், மபொருளொ ொேம், அேசியல் ஆகிய அமனத் ிலும் ர லொ ிக்கம் மசலுத்துரவொர் ம ொழி 

ஆ ிக்கம் மசய்கின்றனர்” என்கிறொர்.  

 ம ொழி உொிம  என்பது  னி  உொிம யொகும் என்கிறொர் ரடொவ். இந் ியொமவரய எடுத்துக் 

மகொண்டொல் 300க்கும் ர ற்பட்ட ம ொழிகள் இருந்  ரபொ ிலும், 16 ம ொழிகள்  ொநில ம ொழிகளொக 

அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ளன. அமனத்து ம ொழிகளும் முக்கிய ொனமவ என்பம  அங்கீகொேம் 

மசய்வர  ம ொழிப் பொதுகொப்பின் மு ல் படியொகும்.  

 இந் ிய அேசியல் சொசனத் ில் 8- ஆவது பட்டியலில் மசொல்லப்பட்டுள்ள 22 ம ொழிகள் 

ரசர்க்கப்பட ரவண்டும ன்று மவக்கப்பட்ட ரகொொிக்மக அேசு  ேப்பில், ஒரு ம ொழிமய 

குமறந் பட்சம் 10,000 ரபர் ரபசினொல் ொன் ம ொழி என்ற வமேயமறக்கு உட்படும். இந்  



அேசியல் சொசனத் ில் பட்டியலிடப்படொ  100 ம ொழிகமள மூன்று விழுக்கொடு இந் ிய  க்கரள 

ரபசுகின்றனர். குஜேொத் ில் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பிலி என்ற ம ொழிமய பொதுகொக்கும் 

கொஞ்சிபரடல் கூறுவது என்னமவன்றொல்,  ‘‘ஒரு ம ொழிமய பொதுகொக்க ரவண்டும ன்றொல் அந்  

ம ொழி பயிற்றுவிக்கப்பட ரவண்டும். அ ன் இலக்கியங்கள் மவளியிடப்பட ரவண்டும். அப்படி 

மசய் ொல் ொன் ஒரு ம ொழிமய  பொதுகொக்க முடியும்’’ என்கிறொர்.   

 இம் ொ ிொி ம ொழிகமள  பொதுகொக்க பொஷொ என்ற அம ப்மப ஏற்படுத் ி கரணஷ் மடவ்லி 

என்பவர் நடத் ி வருகிறொர். இ ொலய பகு ியில் ஹிம்ரலொக் அம ப்பு, ஜொர்கண்ட்  ொநிலத் ில் 

 ண்டர், ரஹொ, அகர், க்ொியொ, குருக்ஸ் ரபொன்ற ம ொழிகமள பொதுகொக்க ஜொர்கண்டி பொஷொ 

சொகித் ிய சனஸ்க்ரு ி அகேொ என்ற அம ப்பு பொடுபட்டு வருகிறது. ‘ரஜொகர் நிகம் கபர்’  என்ற 

 ொ  இ ழ் மூல ொக ம ொழிகள் பொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் ர ற்மகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆந் ிே  ொநிலத்ம ச் ரசர்ந்  ரபேொசிொியர் பிேசன்னஸ்ரீ, குர்து இன  க்களின் ம ொழிக்கு எழுத்து 

வடிவம் மகொடுத்துள்ளொர். ஆந் ிேொ  ற்றும் ஒொிசொவில் மகொண்டொ மடொேொ ம ொழி ரபசப்பட்டு 

வந் து. ஆனொல் பழங்குடி  க்கள்  ற்ச யம் ஒொியொ ம ொழிமய ரபச ஆேம்பித்துவிட்ட ொல், இந்  

ம ொழிமயக் கொக்கவும் முயற்சிகள் ர ற்மகொள்ளப்பட்டன. ர ற்கு வங்கத் ில் சந் ொல்  க்களின் 

ம ொழியொன ஒல்சிக்கி ரபச ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. லிவிங் டங்க்ஸ், சர்மவவல் இன்டர்ரநஷனல், 

மசொரேொ மசொரேொ ரபொன்ற அம ப்புகள் அழிந்து வரும் இந் ிய ம ொழிகமளப் பொதுகொக்கும் 

பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.  

 உலகில் உள்ள கிட்டத் ட்ட 6,000 ம ொழிகள் அ ிக ொரனொேொல் ரபசப்படுகிறது. அப்பட்டியலில் 

மு ல் 20 ம ொழிகளில்   ிழ் உள்ளது என்பது   ிழர்களுக்கு ஆறு ல் அளிக்கும் மசய் ி எனலொம். 

  ிழ் ம ொழியின் ர ொற்றம் பற்றி கொல வமேயமற மசய்ய முடியொது; மசம்ம ொழித்  ன்ம மயத் 

  ிழ், இயற்மகயொகரவ  ன்னிடம் மகொண்டுள்ளது.  

  யுமனஸ்ரகொ மவளியிட்டுள் அழியும் ம ொழிகள் எனும் பட்டியலில்   ிழ் இடம் மபறவில்மல. 

  ிழின் உயிர்த்  ன்ம  அந்  நிமலக்குச் மசல்கின்ற வொய்ப்பில்மல என யுமனஸ்ரகொ 

ம ொிவித்துள்ளது. உலகில் எந்ம ந்  ம ொழிகள்  அ ிகம் ரபசப்படுகின்றன என்ற எண்ணிக்மக:  

1. சீனம் ( ொன்ட்ொின்) 88,50,00,000   

2. ஸ்பொனிஷ் 32,20,00,000   

3. ஆங்கிலம் 32,20,00,000   

4. வங்கொளம் (மபங்கொலி) 18,90,00,000   

5. இந் ி 18,20,00,000  

6. ரபொர்ச்சுகீஸ் 17,00,00,000  

7. ேஷ்யன் 17,00,00,000  



8. சுப்பொனிய ம ொழி (ஜப்பொனிஸ்) 12,50,00,000  

 9. மஜர் ன் 9,80,00,000   

10. சீனம் (வு) 7,72,00,000. 

 

உலகர  சுருங்கி விட்ட ொகக் கூறப்படும் இன்மறய சூழலில், ம ொமலக்கொட்சி  ற்றும் 

ஊடகங்கள் மூலம் பிற கலொச்சொேம் நுமழந்துள்ளது. உத்  ர் கொந் ியொர் அந்நிய கலொச்சொேம் 

பற்றிச் மசொல்லும்ரபொது, “எனது வீடு சுவர்களொல் அமடத்து இருப்பம  நொன் விரும்பவில்மல. 

எனது வீட்டின் ஜன்னல்கள்  ிறந்ர  இருக்க ரவண்டும். உலகின் அமனத்து பகு ி கலொச்சொேமும் 

எந் த்  மடயு ின்றி வீட்டிற்குள் வருவம  விரும்புகிரறன். ஆனொல் அந்  அமல என்மன 

அடித்துச் மசல்ல விட ொட்ரடன்” என்று கூறினொர்.  

 இன்மறய உலக ய ொக்கல் முமறயில் பன்னொட்டு உறவொல் சிலருக்கு  ொய் ம ொழி  ீது உள்ள 

பற்று குமறந்து வருகிறது. இது ஆபத் ொன நிமலக்குத்  ள்ளிவிடும்.  ொன் பிறந்   ண்,  ொய் 

 ந்ம ,  ொய் ம ொழி,  னது கலொசொேத்ம ப் பொதுகொக்க ஒவ்மவொருவரும் உறு ி எடுக்க ரவண்டும். 

 ொய் ம ொழி என்ப ில் ஒவ்மவொருவொின்  ன் ொனமும், மபரும யும் அடங்கியுள்ளது என்பம  

சிந் ிக்கத்  வறக் கூடொது. 

 

 ின ணி, 16.03.2011 

 


