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தமிழே திராவிடம்!

முனைவர். ச�ொ. �ொந்தலிங்கம்,  
மதுரை

கட்டுரைச் சுருககம் :

அண்மைக் காலத்தில் தான் தமிழ் வேறு, திராவிடம் வேறு என்று பி்ையான பரப்பு்ரகள் 

வமைற்காள்்ளப்படடன. ஆனால் கல்விப் புலத்தில், ’தமிழ்’ என்்ற ்�ால்லும், ’திராவிடம்’ 

என்்ற ்�ால்லும் ஒரு்பாருள் பன்்மைாழிகவ்ள. தமிழ் என்்ற ்�ால், இயற்�ால் (Endonym). 

திராவிடம் என்்ற ்�ால், தி்�ச்�ால் (Exonym). இவ்விரணடும், தமிழ் ேரலாறறில் 

மைடடுமைல்லாமைல், உலக ேரலாறறிலும் நீணடு ்ெடுக இடம் ்பறறுள்்ளன. தமிழ் ்மைாழி 

மைடடுமைல்லாது, பல உலக ்மைாழிகளிலும் இத் தன்்மை குடி்காணடுள்்ளது. தமிழ்/

திராவிடம் - இரணடு ்�ாறகளும் ஒவர ்பாரு்்ள – தமிழ் ்மைாழி்யக் குறிப்பனவே 

என்்ற இன ே்ரவியல்-்மைாழியியல் உண்மை்யப் பல தரவுகள் ் காணடு இக் கடடு்ர 

நிறுவுகி்றது. 

முன்னுரை:

‘திராவிடம்’ என்ற ச�ால் இனறு தமிழகத்தில் 
மட்டுமல்்ாது இந்திய அளவில் ஏன உ்க 
அளவிலும் பேசுசோருளாக ஆகியுளளது. 
இசச�ால்்ால் எரிச�்டடயும் சி்ர் இதடை 
வடச�ால் (�மஸ்கிருதம்) எனறு கருதிகசகாண்டு 
'தமிழ்ாட்டவர்கள திராவிடம் எனும் வடச�ால்ட் 
ஏறக்ாமா?' எைக குமுறுகின்றைர். ஆைால் 
பத�ேகதர்கள தாஙகபள எைத் தம்ேட்டம் 
அடித்துக சகாளளும் சி்பர கூடத் தஙகடள 

அறியாமப்பய ்ாட்டுபேண் ‘ஜை கண மை’ 
ோடும் போது ‘திராவிட உத்க் வஙகா’ எைப 
ோட பவண்டிய கட்டாயத்தில் உளளைர். இபேடி 
ே்ரது விமர்�ைஙகளுககும், ஏறபுககும் உளளாை 
‘திராவிடம்’ எனனும் ச�ால்லின உண்டம 
வடிவம் எனை?, உண்டமப சோருள எனை?, 
எனேடத வர்ாறறுத் தரவுகபளாடு ஆராய்கி்றது 
இககட்டுடர.
இனட்றய விமர்�கர்கள ே்ரும் திராவிடம் 

என்ற ச�ால் பமட் ் ாட்டவர்களால், குறிபோக 
எல்லீஸ், கால்டுசவல் போன்றவர்களால் 
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அறிமுகபேடுத்தபேட்டது என்ற தவ்றாை 
எண்ணத்தி ல்  உளளை ர் .  அவ ர் க ள 
தமிழசமாழிடயக கறறுத் பதாய்ந்து ஆய்வு 
ச�ய்யும்போது தமிழசமாழி மற்ற சதனைக 
சமாழிகபளாடு சேரிதும் ஒத்திருபேடதக 
கண்டு இவறட்ற ஒரு சமாழிககுடும்ேம் 
எைக கூறி ‘திராவிட சமாழிககுடும்ேம்’ 
என்ற கருத்தாககத்திறகு வந்தைர். ‘திராவிட 
சமாழிகளின ஒபபி்ககணம்’ என்ற ஒரு நூட்பய 
கால்டுசவல் எழுதிைார். ஆைால் திராவிடம் 
எனும் ச�ால் அவரால் உருவாககபேட்டது அல்். 
அவருககு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுககும் 
முனோகபவ தமிடழக குறிகக திராவிடம் 
என்ற ச�ால் ேயனேட்டுளளது என்ற ச�ய்தி 
ே்ரும் அறியத் தககதாகும். வர்ாறறுக 
கா்ம் ச்டுகிலும், ேல்பவறு அறிஞர்களாலும், 
ஆனப்றார்களாலும், ஆனமீகத் தட்வர்களாலும், 
கல்சவட்டு, ச�பபேடு எைபேடும் ேதிவுகடளச 
ச�ய்தவர்களாலும் திராவிடம் எனனும் ச�ால் 
தமிழ எனேதன மாறறுச ச�ால்்ாகப ேயனேட்டு 
வந்தது எனேதறகாை �ானறுகடள ்ாம் 
காணவிருககிப்றாம்.
திராவிடம் எனறு ஓர் இைம், ஆரியர் எனறு 

ஓர் இைம் என்ற ோகுோடு ச�யறடகயாக 
ஆஙகிப்யர்களால் ஏறேடுத்தபேட்டது என்ற 
ஒரு கூறறும் உண்டு. ் ாம் இைபபிரச�டை ேறறி 
இஙகு விவாதிககப போவதில்ட். சமாழி என்ற 
அளவில் மட்டுபம இவவாய்வு பேசும்.
�மவயஙக சுத்த (Samavayanga Sutta), 

ேனைவை சுத்த (Pannavana Sutra) எனனும் 
இரண்டு �மண நூல்கள, கி.மு. முதல் 
நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் வழககத்திலிருந்த 18 
வடகயாை எழுத்துககடளப ேட்டியலிடுகின்றை. 
அவறறுள ோம்பி (Bambhi) எனேதும், கபராஷ்டி 
(Kharosthi) எனேதும், தமிழி (Thamizhi) 

எனேதும் இனறும் ே்ராலும் அறியபேட்ட 
சேயர்கள. ோம்பி எனேபத பிறகா்த்தில் 
பிராமணர்களால் பிரம்மன உருவாககிைான என்ற 
கடதயின அடிபேடடயில், ‘பிராமி’ எைப சேயர் 
மாற்றம் சேற்றதாகச ச�ால்வர். ஆைால், �மண 
முதல் தீர்த்தஙகரராை ரிஷே்ாதரின மகபள ோம்பி 
(பிராமி) ஆவார். கபராஷ்டி (காந்தாரி) எனேது 
இந்தியாவின வட பமறகில் ஆபகானிஸ்தான, 
ேலுசிஸ்தான ேகுதியில் வழஙகிய எழுத்துவடக. 
தமிழி எனேபத சதனைகத்தில் வழஙகிய எழுத்து 
ஆகும். வட்ாட்டில் முதலில் கல்சவட்டுகள 
எழுதபேட்ட சமாழி பிராகிருதம். எழுத்து ோம்பி 
(பிராமி).
கி.பி. முதல்-இரண்டாம் நூற்றாண்டில் 

பதானறிய ‘்லிதவிஸ்தரம்’ எனும் சேௌத்த நூல் 
அபபோடதககு இந்தியாவில் வழஙகிய 64 
வடக எழுத்துககளின ேட்டியட்த் தருகி்றது. 
இதிப்பய பிராமி முதல் இடத்திலும், கபராஷ்டி 
இரண்டாம் இடத்திலும், ‘திராவிட லிபி’ எனேது 
12ம் இடத்திலும் டவககபேட்டுளளது.(1) 
இவறறுள (64ல்) தமிழி என்ற எழுத்துவடக 
குறிபபிடபேடவில்ட். தமிழி எனேதன மாறறு 
வடிவமாகபவ ‘திராவிடி’ என்ற ச�ால் கி.பி. 
முதல் நூற்றாண்டிப்பய இடம் சேறறுளளது. 
எைபவ அனப்ற தமிழியும், திராவிடியும் ஒனறு 
எனும் எண்ணம் இந்தியாவில் நி்வியுளளது 
எைக கருத்ாம்.

5 ஆண்டுகளுககு முனபு, தமிழ/திராவிடம் 
எனும் இரு ச�ாறகடளயும் ஆய்வு ச�ய்த ஓர் 
ஆய்வாளர் - பேரா. முடைவர் கண்ணபிரான 
இரவி�ஙகர் (2), சி் அருடமயாை ஏறகத்தகக 
கருத்துககடள முனடவககி்றார். அவரது நூட்ப 
(அறியபேடாத தமிழசமாழி) ேடித்த பின சி் 
கூடுதல் ச�ய்திகடளத் தரபவ இககட்டுடரடய 
்ான எழுத முடைந்பதன.
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‘ப�ர, ோண்டிய கடல் வணிகம் சகாடிகட்டிப 
ே்றந்த கா்த்பத தமிழ எனறு ்ம் சி்றபபு 
‘ழ’ கரத்டத ஒலிககவிய்ாத ்ம் ்ட்பு 
இைஙகளால், தமிழுககு இனசைாரு சேயரும் 
கிடடத்தது. அதுபவ திராவிடம் எனேது அவரது 
முத்தாய்போை கருத்து. (3)

அவர் தரும் �ானறுகடளபய ்ான முதலில் 
தருகிப்றன. உ்சகஙகும் இருககும் ே் 
ச�ாறகடள ்மது தமிழர்கள வழககபேடி 
எளிடமயாக உச�ரிககத் தமிழாககிக 
சகாண்படாம். எடுத்துககாட்டாக.
• Zhongguo (china) - சீைம்.
• Ionian (Greek) - யவைம்.
• Kedah (Malaysia) - கடாரம்.
• Java (Indonesia) - �ாவகம்.

• Parsa (Persian) - ோர்சி.
எனறு உ்கின ே் ச�ாறகடள ்ாம் 

தமிழபேடுத்திக சகாண்டது போ்பவ, பி்றரும் 
தமிழம் / தமிழகம் எனேடத திரமிடம் / 
திராவிடம் எைத் தஙகள எளிடமயாை 
உச�ரிபபுககாக மாறறிகசகாண்டைர். (4) 
இவவாறு சமாழிகபகறே ஒலிபபு மாறறி 
வழஙகுவடதத் தான சதால்காபபியர் திட�சச�ால் 
(Exonym) எனகி்றார் எனேது அவரது கருத்து. 
கிபரகக சமாழியில் உளள Periplus of the 
Erythraean Sea எனும் சதானடமயாை 
ஆவணக குறிபபில் (கி.பி. முதல் நூற்றாண்டு) 
தமிழகம் எனேடத Damirica / Dravida எனப்ற 
உளளது. சதாண்டி, முசிறி, தமிழகம் என்ற 
ச�ாறகள இவவாவணத்தில் இடம் சேறுகின்றை.  
(ேக.155-156).
தா்மி (Ptolemy) எனும் கிபரகக அறிஞர், 

தமிழகத்டதத் தன ‘Geographike Hyphegesis’ 
எனும் நூலில் (கி.பி.150) Damirike எனறு 

தான குறிபபிடுகி்றார். அவருககும் முனோக 
Herodotus (கி.பி.425ல்) எனும் வர்ாறறு 
ஆசிரியர் திராவிடம் எனப்ற குறிககின்றார். 
எைபவ திராவிடம் எனும் தமிழுககாை மாறறுச 
ச�ால்லின (திட�சச�ால்) கா்ம் கி.பி. 500 
எனறு ஆகி்றது.
உ்கம் தமிழுககு வழஙகிய திட�சச�ால்்ாை 

திராவிடம் எனேடதச �மஸ்கிருத சமாழியிலும் 
எடுத்துகசகாண்டு, அதடை இழிவாகப 
ேயனேடுத்தியுளளார்கள.
‘பமக்ா, திரமிடா… தாஸ்தா க்ஷத்ரிய ஜாதய
வருடி்த்வம் அனுபிராபதா பிராமணாைாம் 

அதர்�ண
் பிராமண விபராபத், �கயா �ாஸ்தும் 

வசுந்தரா. (5)

இதன சோருளாவது: திரமிட (திராவிட) 
்ாட்டு அர�ர்கள, �த்ரிய அந்தஸ்து குட்றந்து 
போய், சூத்திரர்கள ஆகிவிட்டார்கள. 
பிராமணர்கடளப ேடகத்துக சகாண்டதால்; 
உயர்ந்த அபபிராமணர்கடளப ேடகத்துக 
சகாண்டு எவைாலும் ்ாடாள முடியாது. 
(அனு�ா�ை ேர்வம் - மகாோரதம்).

இந்திய அளவிலான வைலாற்றுச் சான்றுகள்:

‘்லித விஸ்தரம்’ எனும் சேௌத்த நூலில் 
கி.பி. முதல் நூற்றாண்டிப்பய தமிழி எனேதன 
மாறறு வடிவமாை திராவிடி என்ற எழுத்து  
வடக இடம் சேறறிருபேடதக கண்படாம். 
இதறகு முனோகபவ கலிஙக மனைன 
காரபவ்னின அத்திகும்ோ கல்சவட்டில், தமிழ 
மனைர்களாை ப�ர, ப�ாழ, ோண்டியர்களின 
ஒறறுடமக  கூட்டணிடயக குறிககும் 
விதமாக ‘தமிர பத� �ஙகாதம்’ என்ற ச�ால் 
ேயனேடுத்தபேட்டுளளது.
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�தேத பிராமணம் என்ற நூலில், �ஙககா் 
நி்ந்தரு திருவிற ோண்டிய மனைன, ‘திராவிட 
ேதி’ எனப்ற ேட்டபசேயர் சூட்டபேட்டுளளான. 
இம் மனைனின ேடகு சவளள கா்த்தில் 
சோதிடக மட்யில் நின்றது. (கணினி தகவல்) 
இம்மனைன கா்த்தில் அவைது அடவயில் 
தான சதால்காபபியம் அ்றஙபகற்றபேட்டதாகப 
ோயிரம் கூறுகி்றது. 
மதுடரயில் கி.பி.470ல் வஜர ்ந்தி எனும் 

�மணத்து்றவி ‘திரமிள �ஙகம்’ எனும் சதனைகச 
�மணச �ஙகத்டத நிறுவிைார் எனேடத 
அறிகிப்றாம். கி.பி. 8-9ஆம் நூற்றாண்டில் 
பகரளத்துக கா்டியில் பி்றந்த ஆதி�ஙகரர் 
தைது ச�ௌந்தரிய ்ஹரியின 75ம் ோடலில், 
சீர்காழியில் கி.பி.7ம் நூற்றாண்டில் பி்றந்து 
வாழந்த திருஞாை�ம்ேந்தடரத் ‘திராவிட சிசு’ 
எனறு குறிபபிட்டார்.
கீடழச�ாளுககிய மனைர்களின ச�பபேடு 

ஒனறில், �மணத் து்றவி ஒருவருககுத் திராவிட 
விட�யத்திலிருந்த புரிட�்ாட்டில் நி்ம் 
சகாடடயளிககபேட்ட ச�ய்தி இடம் சேறுகி்றது. 
இபபுரிட� ்ாடு எனேது காஞ்சிபுரம் அருகில் 
இருந்த ஊர் ஆகும். (6) தமிழ்ாடு எனேதன 
ப்ரடியாை வடசமாழிச ச�ால்்ாகபவ ‘திராவிட 
விட�யம்’ எனும் ச�ால் ஆளபேட்டுளளது. 
‘விட�யம்’ என்ற சதலுஙகுச ச�ால் ்ாடு 
எனேதன சோருளில் வழஙகுவபத. இதுபவ 
பினைாளில் ேதிசைண்விட�யம், ேதிசைண்பூமி 
எனறு ே் கல்சவட்டுகளில், குறிபோக வணிகர் 
சதாடர்ோை கல்சவட்டுகளில் இடம் சேறுகி்றது.
இது போனறு ே் �ானறுகடளக காண்ாம். 

திராவிட பத�த்தின தட்்கராகக காஞ்சிபுரம் 
இருந்தது எனேடத, சிவஸ்கந்தவர்மன எனும் 
ேல்்வ மனைன (கி.பி.4-5ம் நூற்றாண்டு) 
கர்்ாடகம், ஆந்திரபத�ம் மறறும் திராவிட 

பத�த்டதக காஞ்சிபுரத்டதத் தட்்கராகக 
சகாண்டு ஆட்சி ச�ய்தான (7) எனறு 
கூறுவதால் அறிய்ாம்.
கி.பி.640ல் காஞ்சிபுரத்தில் சி்கா்ம் வாழந்த 

யுவான சுவாங (Hiuen Tsang) எனும் சீைப 
ேயணி காஞ்சிபுரத்டதச சுறறியுளள ்ாட்டட 
‘திராவிடம்’ எனப்ற தைது ேயணககுறிபபு 
நூலில் குறித்துளளார். கி.பி.400ஆம் ஆண்டு 
கா்த்டதச ப�ர்ந்தவரும், நியாயோஷ்யம் எனும் 
நூலின ஆசிரியருமாை வாத்�யாயைர் ஒரு 
திராவிடர் எனறும் காஞ்சிபுரத்டதச ப�ர்ந்தவர் 
எனறும் அறியபேடுகி்றார். (8)

கி .பி .7-8ம் நூற்றாண்டடச ப� ர்ந்த 
்ாதமுனிகள, ஆழவார்களின ஈரத் தமிழாை 
்ா்ாயிர அருளிசச�யட்த் (்ா்ாயிர திவய 
பிரேந்தம்) ‘திராவிட பவத �ாகரம்’ எனகி்றார். 
(9) திராவிட பவதத்டத இனறும் ோடுவார்கள 
சதனகட் டவணவர்கள எைபேடுவர். 
இவர்கடளப ோடககூடாது எனறு வடகட்யார் 
தடுபேது இனறும் காஞ்சிபுரம் வரதரா�ர் 
பகாயிலில் ஆண்டுபதாறும் ் டடசேறும் அவ்ம். 
்ாதமுனிகளும், இராமானுஜரும் வடகட்யாரால் 
முழுமைதாக மதிககபேடுவதில்ட் எனேதும், 
வடகட்யார் �மஸ்கிருத சவறிபய இதறகுக 
காரணம் எனேதும் சவளளிடடமட்.
பக.ஏ. நீ்கண்ட �ாஸ்திரியார் தமிழகம் 

அறிந்த சேரும் வர்ாறறு அறிஞர். அவர் 
எழுதிய ‘ப�ாழர் வர்ாறு’ மிகப புகழ சேற்ற 
நூல். அவர் ஒருமுட்ற மப்சிய அர�ாஙகத்தின 
அடழபபின பேரில் அஙகுளள ேல்கட்ககழகம் 
ச�ன்றார். அஙகு ஆசியவியல் சமாழித்துட்ற 
உருவாககபேடவிருந்தது. அத்துட்றயில் இந்திய 
சமாழிகளில் ஒனட்றப ோடமாகக கறபிகக 
பவண்டும். அதறகு அவரது அறிவுடர பவண்டி 
அடழககபேட்டிருந்தார். ஆைால் அவர் தைது 
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அறிவுடரயாக இந்திய சமாழிகள என்றால் 
‘�மஸ்கிருதத்டத’ப ோட சமாழியாக டவகக 
பவண்டும் எனறு கூறிைார். ஆைால் அந்்ாட்டு 
அரசு அவரது ஆப்ா�டைடய ஏறகவில்ட். 
எஙகளுககு இந்தியர்கள என்றாப் தமிழர்கள 
தான. அவர்கள இந்்ாட்டின உருவாககத்தில் 
இரத்தமும், வியர்டவயும் சிந்தியவர்கள. எைபவ 
தமிபழ இந்திய சமாழிபோடமாக டவககத் 
தகுதி சேற்றது எை மறுத்து தமிடழப ோடமாக 
டவத்தைர். அது இனறும் சதாடர்கி்றது. 
இபத நீ்கண்ட �ாஸ்திரியார் தைது ப�ாழர்கள 

எனும் ஆஙகி் நூலில் ‘திராவிடம்’ என்ற 
ச�ால்ட்ப ே்முட்றப ேயனேடுத்தியுளளார். 
வ ர ் ா ற று  ஆ வண ங க ள  அ வ ட ர 
கட்டாயபேடுத்தியுளளை. எடுத்துககாட்டாக 
ஒருசி்: ‘முத்ாம் இராபஜந்திர ப�ாழன (கி.
பி.1012-1044) இரட்டோடி ஏழடர இ்ககத்டத 
சவன்றான எனறு சமய்ககீர்த்தி கூறிைாலும், 
அபபோடதய பமட்ச �ாளுககிய மனைன 
ஜயசிம்மன இரட்டோடிடயத் தகக டவத்துக 
சகாண்டான. கி.பி.1204ம் ஆண்டடச ப�ர்ந்த 
மிராஜ ஆவணம், ஜயசிம்மன எடபதார் 
(இடடதுட்ற) ேகுதிடய வ�பேடுத்திக சகாண்டு 
ேஞ்� 'திராவிடர்களின அர�ைாை ப�ாழடை' 
விரட்டிைான எனகி்றார் �ாஸ்திரி. (10)

இதுபோ்பவ முத்ாம் குப்ாத்துஙகன 
கா்த்தில் (கி.பி.1070-1120) பமட்ச�ாளுககிய 
மனைன ஆ்றாம் விககிரமாதித்தன திராவிடர் 
ேடடடய (தமிழ ப�ாழர் ேடட) விரட்டியடித்தான. 
(ேக.306) எனறு குறிபபிடுகி்றார். எைபவ 
பமறகண்ட ே் குறிபபுகளாலும் திராவிடம் என்ற 
ச�ால் தமிழ / தமிழ்ாடு எனேடதபய குறித்தது 
எனேது உறுதி.
ேல்்வர் ச�பபேடுகளில் இரண்டாம் ் ந்திவர்ம 

ேல்்வமல்்னின (715-780) உதபயந்திரம் 

ச�பபேடு முககியமாைது. இதில் ்ந்திவர்மன 
தமிழ (திரமிள) அர�ர்களால் ்ந்திபுரத்தில் 
முறறுடகககு ஆளாககபேட்டான. (11) 
அந்்ாளில் திராவிட அல்்து திரமிள எனும் 
ச�ால் காஞ்சிபுரத்டதத் தட்்கராகக சகாண்ட 
சதாண்டட மண்ட்த்டதக குறித்தது எை்ாம்.
வாதாபிககுக கிழகபக மகாகூடம் எனும் 

இடத்தில் உளள மகுபடசுவர ் ாதர் ஆ்யத்தில் 
கறறூண்களில் காணும் மஙகபள�ன கல்சவட்டில், 
அவன சவன்ற ்ாடுகளாக ‘வஙக, அஙக, 
கலிஙக, வட்டூர, மகத, மத்ரக, பகரள, கஙக, 
மூஷக, ோண்டிய, திரமிள, ப�ாழிய, ஆளுக, 
டவஜயந்தி ஆகியவறட்றக குறிபபிடபேடுகி்றது. 
இதில் ப�ர, ப�ாழ, ோண்டியர் எைத் தனித்தனிபய 
கூறிவிட்டுத் திரமிளர் எனறு தனிபய ச�ால்வது 
ேல்்வர்கடளபய எை்ாம். (12)

இ்ஙடக வர்ாறறு நூ்ாை மகாவம்�ம் 
சதனனிந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கடளப 
ோண்டியர் எனப்றா, ப�ாழர் எனப்றா சதளிவாகக 
குறிபபிடாமல் தமிழர் எனப்ற கூறுகி்றது. இவர்கள 
ேல்்வர்களாகபவ இருகக்ாம். (13) 

தமிழம் எனனும் சேயபர திராவிடம் எைத் 
திரிந்தது. ேண்டடக கா்த்தில் ்ாட்டுப 
சேயர்களும், சமாழிப சேயர்களும் சேரும்ோலும் 
‘அம்’ ஈறு சேறப்ற வழஙகிை. (எடு) சிஙகளம், 
கடாரம், ஆரியம்; தமிழும் ‘தமிழம்’ எை வழஙகி, 
்ாட்டடயும், சமாழிடயயும் குறித்தது. (14)

‘டவயக வடரபபில் தமிழகம் பகட்ே’ 
(பு்றம்168:18) தமிழகம் எனனும் சேயடரபய 
ேண்டடக கிபரகக உபராம வர்ாற்றாசிரியர் 
‘டமிரிகக’ (Damirica) ட்சமரிகசக (Damarice) 
எைத் திரிந்து வழஙகிைர். (15)

வட்ாட்டு ஆரிய (�மஸ்கிருத) நூல்களில் 
திராவிடம் எனனும் ச�ால், முத்ாவது த்ரமிளம் 
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எனப்ற வழஙகி வந்தது. ‘ழ’கரம் வடசமாழியில் 
இல்ட். சி் உயிர்சமய் முதல்கடள ரகரஞ் 
ப�ர்ந்து -த்ர, -பர எைப புணசரழுத்துககளாகத் 
திரிபேது வடநூ்ார் வழககம். (எ.டு) ேடி-பரதி 
ேவளம்-பரவளம். இதுபோ் தமிழம் எனுஞ் 
ச�ால் த்ரமிளம் எை திரிந்தது இயல்பே. பினபு 
்ாளடடவில் த்ரமிடம், த்ரவிடம் எைத் திரிந்தது. 
லி-ட, ம-வ போலி. த்ரவிடம் எனேதில் சமய்ம் 
முத்ாதலின தமிழில் திராவிடம் என்றாகிப 
பினபு திராவிடம் எை நீண்டு வழஙகுகி்றது. (16)

கால்டுசவல் குமரி்ாட்டு வர்ாறட்றயும் 
சத ால்க ா பபியத்டதயும் ,  பம றகணககு 
நூல்கடளயும் அறியாதவராதலின, தமிழடர 
வடககிலிருந்து வந்தவராகவும், ஆரியரால் 
்ாகரிகமடடந்தவராகவும் சகாண்டு, த்ரமிளம் 
எனும் வடச�ால்லினினறு தமிழ எனுஞ் ச�ால் 
பி்றந்தசதனறு கூறிைார். ஆைால் ேண்டிதர் 
கிடரயர்�ன இடத மறுத்துத் தமிழம் எனேபத 
திராவிடம் எனேதன மூ்ம் எைத் தமது இந்திய 
சமாழியாராய்சசி (Linguistic Survey of India) 
எனும் நூலில் ்ாட்டியுளளார். தமிழம் எனும் 
சேயபர திராவிடம் எைத் திரிந்தது எனறு 
சதளியபேடும். (17)

இ்ஙடகயின சதாடககககா்க கல்சவட்டு 
களில் பிராகிருத சமாழியும், பிராமி எழுத்தும் 
ேயனேட்டை. இவறறில் ே் இைககுழு 
�மூக மககடளக குறிககும்போது தபமட, ேத, 
ேரத, ்ாக, கபோஜ, ேமை என்ற ச�ாறகள 
ேயனேடுத்தபேட்டை. தபமட என்ற ச�ால் ஒரு 
இைககுழுவின சேயராக ஐந்து கல்சவட்டுகளில் 
வருகி்றது. தமிழ என்ற ச�ால்ட்ப பிராகிருத 
சமாழி பேசியவர்களால் �ரியாக, அதன இயல்ோை 
முட்றயில், உச�ரிகக முடியாடமயால் அது 
அம்சமாழியிப்பய சி் மாறறு வடிவஙகடளப 

சேற்றது. தபமட, தபமழ, தமிட என்ற மூனறு 
விதமாை வடிவஙகளில் அது எழுதபேட்டுளளது. 
ோளி சமாழி நூல்களில் பவறுோடினறித் தமிள 
என்ற ச�ால்ட்ப ேயனேடுத்தியுளளைர். அது 
குறிபபிடத்தகக அளவிறகுத் தமிழ எனேடத 
ஒலியடமதியில் ஒத்திருககி்றது. (18)

வவுனியா மாவட்டத்துத் சதன ேகுதியிலுளள 
சேரிய புளியஙகுளத்தில் தமிழ வணிகைாை 
கேதிவி�ாகடைக குறிபபிடும் இரு கல்சவட்டுகள 
உளளை. இவறறுள ஒனறில் தபமட என்ற 
வடிவமும், மற்ற கல்சவட்டில் தபமழ என்ற 
வடிவமும் காணபேடுகின்றை. தமிழசமாழிககுச 
சி்றபோக உளள ‘ழ’ என்ற எழுத்திடை ‘ட’ 
எனறு எழுதுவபத ஆதி பிராகிருத வழககு. 
அப�ாகனின கல்சவட்டுகளில் ‘ப�ாழ’ என்ற 
ச�ால்லிடைச ‘ப�ாட’ எனப்ற எழுதியுளளைர். 
(19) ச�ருவி்வில் உளள கல்சவட்டில் ‘தபேட’ 
எனறு தமிழடரக குறிககும் வடிவம், ‘தமிட’ எை 
மாறிவிடுகி்றது. (20) இச�ானறுகள முனடைக 
கூறறுககு வலுசப�ர்ககின்றை.

திைாவிடம் பற்றி இந்திய அறிஞரகள்:

ஜாபவா துபபரய்ல் எனும் இந்தியவியல் 
அறிஞர் (1885-1945) ‘திராவிடக கட்டடக 
கட்’ எனப்ற ஒரு நூட் பிசரஞ்சு சமாழியில் 
எழுதிைார். இதடை எஸ். கிருஷ்ண�ாமி 
அய்யஙகார் 1916ல் ஆஙகி்த்தில் ேதிபபித்தார். 
திரு.முரளி அருேன எனேவர் 1999ல் தமிழில் 
சமாழியாககம் ச�ய்துளளார். இந்நூலில் 
துபபரய்ல் அவர்கள,
' சதனனிந்தியாவில் ப� ாழமண்ட்க 

கடறகடரடய ஒட்டிப புலிகட் ஏரியில் 
இருந்து குமரிமுடை வடரயி்ாை விரிந்த 
நி்பேகுதியின கட்டடக கட்டய ்ாம் 
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இஙகு ஆய்வுககு உட்ேடுத்துகிப்றாம். இந்நி்ப 
ேகுதியின கட்டடககட் அண்டட ்ாடுகளின 
கட்டடக கட்யிலிருந்து அோரத் சதளிவுடன 
பவறுேட்டிருககி்றது. இபேகுதி முற்றமுழுககத் 
தமிழர்கள வாழும் ேகுதியாகும். இவர்கள 
பேசும் சமாழி தமிழ. எைபவ இந்தக கட்டடக 
கட்ககுத் ‘திராவிடக கட்டடக கட்’ எைப 
சேயரிடுபவாம். காரணம் தமிழ, திராவிடம் 
ஆகிய இரண்டு ச�ாறகளும் உண்டமயில் 
ஒனப்ற. இடவ இரண்டும் முற்றமுழுகக ஒபர 
பவர்ச ச�ால்ட்பய சகாண்டுளளை. (21)

திராவிடக கட்டடக கட்யில் அயல் 
்ாட்டுப ோதிபபு எபபோதும் இருந்தது இல்ட். 
இதில் ஏறேட்ட மாறுதல்கள இயறடகயாை 
ேரிணாம வளர்சசி ோடதயில் அடமந்துளளது. 
(22) இனறும் பகாயில் கட்டடக கட்யில் 
விமாைஙகளின அடமபபில் எண்ேட்டட 
சகாண்ட சிகரத்டதத் ‘திராவிட’ சிகரம் எனப்ற 
கட் வல்்ார் அடழககின்றைர்.

ரைாமிலா தாபர அவரகளின் கூற்று: 

இந்திய வாழும் வர்ாறறு அறிஞர்களில் 
குறிபபிடத்தககவர் பராமி்ா தாேர் அம்டமயார். 
அண்டமககா் சமாழியியல் அறிஞர்களின 
ஆய்வினேடி பவத �மஸ்கிருதத்தில் சி் 
ஆரியமல்்ாத ச�ாறகள இடம் சேறறுளளை. 
அடவ ேழந் திராவிட சமாழிச ச�ாறகளாக 
இருகக்ாம். ஏ.எல்.ோ�ாம் மறறும் எம்.பி.எமபைா 
அவர்களின கருத்துபேடி ேழந் திராவிட சமாழிபய 
இந்தியா முழுடமககும் வழககத்திலிருந்த 
சமாழியாகும் எைவும் குறிபோகச சிந்துசவளி 
மககளின சமாழியாகவும் இருந்திருகக்ாம் 
எனகி்றார். (23) சி் ேழந் திராவிட சமாழிச 
ச�ாறகள பவதகா் �மஸ்கிருதத்தில் 

க்ந்துளளை. அடவ பவளாண்டம சதாடர்ோை 
ச�ாறகளாகும் எனேது அவரது கருத்தாகும்.
சத.சோ. மீைாட்சி சுந்தரைார் ்ாடறிந்த 

தமிழறிஞரும், சமாழியியல் வல்லு்ரும் ஆவார். 
திராவிட சமாழிக குடும்ேத்தில் முககிய இடம் 
சேற்றது தமிழ சமாழிபய. திராவிட சமாழிக 
குடும்ேச ச�ாறகடளப பி்ற இந்திய சமாழிச 
ச�ாறகபளாடு இடணத்துப ோர்கக முடைந்த 
சி் அறிஞர்கள பதால்விடயபய தழுவிைர். 
இதன மூ்ம் திராவிட சமாழிபய இந்தியாவின 
சமாழி எனேதும் பவறு எம்சமாழிபயாடும் 
அதறகுத் சதாடர்பு இல்ட் எனேதும் உறுதி 
என்றார் அவர். (24)

கால்டுசவல், குண்டர்ட், கிட்டல் போன்ற 
19ம் நூற்றாண்டு அறிஞர்கள சி் திராவிட 
சமாழிச ச�ாறகளின மூ்த்டத இந்பதா-
ஐபராபபிய சமாழிகளில் பதட முயனறு 
பதாற்றைர். அதறகு மா்றாக 20ம் நூற்றாண்டில் 
ேர்பரா, எமபைா, �ர் ரால்ப டர்ைர் ஆகிய 
அறிஞர்கள சி் �மஸ்கிருதச ச�ாறகளின மூ்ம் 
திராவிட சமாழிகளில் (முண்டா) இருபேடதக 
கண்டறிந்தைர். இந்த ஆய்வுகள மூ்ம் ்ாம் 
அறியத்தககது: ஆரியர்கள வருடகககு முனைபர 
திராவிடர்கள இந்தியாவில் இருந்தைர் எனேபத. 
பவத கா்த்திப்பய ஆரிய சமாழியிைரும், 
திராவிட சமாழியிைரும் சதாடர்பு சகாண்டிருகக 
பவண்டும் எனறும் கூறுகி்றார் சத.சோ.மீ.  

முடிவுரை:

இந்தியாவின சமாழியாக பவதகா்த்திறகு 
முனபே திராவிடசமாழி இருந்தது. திராவிடசமாழிக 
குடும்ேத்தில் ே்சமாழிகள இருபபினும் மூ்ம் 
தமிபழ. மபைானமணீயம் சுந்தரைாரின கூறறுபேடி 
‘உன உதரத்தில் உதித்சதழுந்து ஒனறு ே் 
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ஆயிை’ திராவிடக கிடள சமாழிகள. இனறு 
அண்டட மாநி்ஙகளில் உளள கனைடம், 
சதலுஙகு, மட்யாளம் ஆகியடவ சேரிதும் 
�மஸ்கிருத மயபேட்டு விட்டை. ஆைால் தமிழ 
மட்டும் சேரிய அளவில் தனித் தனடமபயாடு 
விளஙகுகி்றது.
 தமிழ எனேதும் திராவிடம் எனேதும் 

ஒனப்ற. திராவிடம் எனேது உ்கம் ்மககுத் 
தந்த திட�சச�ால். திராவிடம் எனேது 
தமிழச ச�ால்ப். வடசமாழிச ச�ால் அனறு. 
ஏறகைபவ உ்க வழககிலிருந்த திராவிடம் 
எனனும் ச�ால்ட் எல்லிஸ், கால்டுசவல், 
அபயாத்திதா�ர், சேரியார் போன்றவர்கள 
ேயனேடுத்திகசகாண்டைர். எைபவ இனட்றய 
தட்முட்ற திராவிடம் எனனும் ச�ால்ட், 
�மஸ்கிருதச ச�ால் எனப்றா, பவறு சமாழிச 
ச�ால் எனப்றா அரசியல் ப்ாககஙசகாண்டு 
கருதிவிடககூடாது. 
வர்ாறறு ரீதியாக பவதகா்த்திறகு முனபே, 

வழககிலிருந்த ச�ால், மகாோரதத்தில் இடம்சேற்ற 
ச�ால், சேரிபளஸ், தா்மி போன்ற அறிஞர்களின 
நூல்களில் இடம்சேற்ற ச�ால், ஹிபராபடாடஸ் 
ேயனேடுத்திய ச�ால் எனேடத மைஙசகாளள 
பவண்டும். தமிழகக கல்சவட்டுகளிலும், இந்திய 
அளவி்ாை ச�பபேடுகளிலும் திராவிடம், 
திராவிட பத�ம், திராவிட விஷயம் எைப 
ே் ச�ால்்ாட்சிகள இடம் சேறறிருபேடதயும் 
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ஒனப்ற; ‘தமிபழ திராவிடம்’ எைத் துணிபவாம்.
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