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கட்டுரைச்சுருககம்

திராவிட இனமும், தமிழ் ம�ாழியும், 
பல்வேறு அரசியல �ற்றும் சமூகப் 
பிறழ்வுகளால, காலந்தாறும் 
வேஞ்சிககப்பட்டு வேநத வேரலாற்்ற, விரிவோக 
ஆய்கிறது இக கட்டு்ர

ஒரு காலத்தில வேரலாறு எனபது 
�னனரக்ளப் பற்றியும் அவேரகள் நடத்திய 
்பாரக்ளப் பற்றியும் மவேற்றி மபற்ற 
நாடுகளில அவேரகள் மசய்த ்வே்லக்ளப் 
பற்றியும் ்பசுவேதாக இருநதது. காலப் 
்பாககில வேரலாறு �கக்ளப் பற்றிப் 
்பசுவேதாக �ாற்றம் மபற்றது. எனறாலும் 
வேரலாற்றில பல 'குள்ளநரி ்வே்லகள்' 
நடநதுள்ள்�்ய நடுநி்ல ஆய்வோளரகள் 
இப்்பாது எடுத்துககாட்டி வேருகினறனர.

வேரலாற்்ற �்றப்பது, �ாற்றுவேது, 
திரிப்பது, மபாய்்ய ம�ய்யாககுவேது 
எனனும் 'திருப்பணிகள்' இநதிய வேரலாற்றில 
மதாடரநது ந்டமபற்று வேநதுள்ள்�்யக 
காணமுடிகிறது. காரணம், வேரலாற்்ற 
எழுதியவேரகள் மபரும்பா்லார 
பாரப்பனரகளும் பாரப்பனச் 
சாரபு்ட்யாரு�ாக்வே இருநதுள்ளனர. 

இதற்குச் சானறாகக கீழ்வேரும் மசய்திக்ளக 
குறிப்பிடலாம்.

குப்தர் காலம் ப�ாறகாலமா?

’குப்தர காலம் மபாற்காலம்’ எனறு 
நீணட மநடுஙகால�ாகக கற்பிககப்பட்டு 
வேநதது. ஆனால, குப்தர காலத்திலதான 
மபணகளுககும் தாழ்த்தப்பட்ட �ககளுககும் 
சூத்திரரகளுககும் கலவி �றுககப்பட்டது. 
ச�ஸ்கிருதத்திற்கு உயரநத இடம் 
மகாடுககப்பட்டு, பாரப்பனரகள் ்பாற்றிப் 
பாதுகாககப்பட்டாரகள்.1 வேரம்பு மீறிய 
மசயலகளும் கலகஙகளும், குழப்பஙகளும், 
மகாள்்ளகளும், பாலியல வேலலுறவுகளும் 
குப்தரகளின ஆட்சியில ்கா்லாச்சின.2 

�ககள் மசாலலமவோணணாத் துனபஙகளுககு 
ஆளாயினர. �வுரிய அரசனான ’பிரகத்ரதா’ 
எனபவே்ன அவேனு்டய ப்டத் 
த்லவேனாக இருநத ’புஷயமித்ர சுஙகன’ 
எனனும் ்வேதியன, ப்டயணிவேகுப்்ப 
�னனன பார்வேயிட்டுக மகாணடிருநத 
்நரத்தில அவேன பினனாலிருநது அரச்ன 
மவேட்டிக மகானறுவிட்டு ஆட்சி்யக 
்கப்பற்றினான.3 ்வேதியர வீரம் 
பினனாலிருநது, �்றநதிருநது தாககுவேது 
தா்ன!

வஞ்சிக்கப்பட்ட வரலாறு

பேராசிரியர் ே.காளிமுத்து எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
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களபபிைர் காலம் இருண்ட காலமா?

தமிழ்நாட்டு வேரலாற்றில களப்பிரர 
காலத்்த ‘இருணட காலம்’ (Dark Age) 
எனறு வேரலாற்றில பதிவு மசய்துள்ளனர. 
ஏமனனறால, அதுவே்ரயில தமிழ் 
்வேநதரகளால பாரப்பனரககு 
வேழஙகப்பட்டுவேநத ‘பிரம்�்தயம்’ 
முதலான அ்னத்துச் சலு்கக்ளயும் 
களப்பிரரகள் ஒழித்துக கட்டி விட்டாரகள் 
எனகிறார ்க.ஏ.நீலகணட சாஸ்திரி.4

‘சஙக காலத்திற்குப் பிறகு ஆட்சி்யக 
்கப்பற்றிய களப்பிரர பாரப்பன 
ஆதிககத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ்வேககும் 
முயற்சியில ஈடுபட்டனர. பாரப்பனரின 
்வேத ச�யம் புறககணிககப்பட்டது. 
பவுத்தமும் ச�ணமும் களப்பிரரகளால 
ஆதரிககப்பட்டன. பாரப்பனரககும் 
அவேரகளின ஆதிககத்தில இருநத 
்காயிலகளுககும் அரசு வேழஙகிவேநத 
அ்னத்து உதவிகளும் நிறுத்தப்பட்டன. 
்வேத - புராணக கருத்துக்ளக களப்பிரரகள் 
மவேறுத்து ஒதுககினாரகள். பாரப்பனரின 
ஆடம்பர வோழ்க்க ஆட்டம் கணடது. 
இயற்்க்யாமடானறிய தமிழ் �ககளின 
எளி்�யான வோழ்க்க மீணடும் சுடரவிடத் 
மதாடஙகியது. தமிழ் ம�ாழிககு உரிய இடம் 
மகாடுககப்பட்டது. தமிழ் இலககியஙகளின 
வேளரச்சிககாகவும் அறிவுசானற நூலக்ள 
�ககளி்ட்ய பரப்புவேதற்காகவும் 
வேச்சிரநநதி எனனும் ச�ண முனிவேர 
கி.பி.470ஆம் ஆணடு �து்ரயில 
‘திராவிடச் சஙகம்’ எனனும் அ்�ப்்பத் 
்தாற்றுவித்தார. ஆஙகாங்க தமிழ்க 
கலவிக கூடஙகள் மதாடஙகப்பட்டன. 
பாரப்பன எதிரப்பு �னப்பான்� 
பரவியிருநத்�யால அவேரகளின 
ஆதிககம் களப்பிரர காலத்தில ஓரளவு 
த்டப்படுத்தப்பட்டிருநதது’ எனகிறார 
்பராசிரியர ்தவே்நசன.

“The Concessions and support rendered 
to the Hindu temples and Brahmins were 
stopped. So the fortunes of the Brahmins began 
to decline. They ignored Vedic and puranic 
principles. They prohibited their luxurious life. 
The simple and natural life of the Tamils once 
again reappeared in the society... Kalabras 
gave due importancee to the develop of Tamil 
language. In 470 A.D. Vajira (ment nandhi) 
founded 'Dravida Sangam' at madurai. It 
Contributed much for the development of 
Tamil literature. It led to the decline of sanskrit 
language. Tamil educational institutions were 
started.... Anti-Brahminical attitude gathered 
momentum. Thus during the reign of Kalabras. 
The Brahmin domination in Tamilnadu was to 
some extent Prevented."5

- Prof Devanesan,  
History of Tamilnadu

்டாக்டர் கக.கக.பிளரளயின் கருத்து:

மசன்னப் பலக்லககழகத்தின 
்�னாள் வேரலாற்றுத் து்றப் ்பராசிரியர 
டாகடர ்க.்க.பிள்்ளயின கருத்து 
வேரு�ாறு:

“களப்பிரர காலத்தில ஆககத் 
து்றகள் பலவேற்றில வேளரச்சி 
காணப்பட்டது. பவுத்தரும் 
ச�ணரும் ்வேதிகச் சடஙகுக்ளயும் 
்வேள்விக்ளயும் ஆரிய ச�யத் 
தத்துவேஙக்ளயும் �றுத்தவேரகள். 
மகாலலா்�, புலால உணணா்�, 
மபாய்யா்�, பிறப்பினால உயரவு 
தாழ்வு காணா்� ்பானற உயரநத 
அறஙக்ள ஓம்பி வேளரத்தவேரகள். 
ஆயிரம் ்வேள்விகள் ்வேட்பதினும் 
ஓர உயி்ரக மகாலலா்�்ய 
்�லான அற�ாம் எனறு புத்தர 
்பாதித்த அறத்்த வேலியுறுத்தி 
வேநதனர பவுத்தரகள். �ககளுககுள் 
ஒழுககத்்தயும் அ்�தி்யயும் 
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பிற உயிரகள்�ாட்டு அன்பயும் 
வேளரப்பதில ச�ண பவுத்தத் 
துறவிகள் மு்னநது வேநதனர. 
இககாரணஙகளால ்வேள்விக்ளயும் 
குல்வேறுபாடுக்ளயும் படிகளாகக 
மகாணடு உயரநது வேநத ்வேதிக 
ச�யம் தன மசலவோக்க இழநது 
வேநதது. �து்ரயில வேச்சிரநநதி 
நிறுவிய ‘திராவிடச் சஙகம்’ (கி.பி.470) 
நீல்கசி, குணடல்கசி, ய்சாதர 
காவியம் சீவேக சிநதா�ணி ஆகிய 
காவியஙகள் தமிழில ்தானறுவேதற்குக 
காரண�ாக இருநதது. பதிமனணகீழ்க 
கணககு நூலகளுள் பல இச்சஙக 
காலத்தில இயற்றப் மபற்ற்வேயாம். 
�ணி்�க்லயும் சிலப்பதிகாரமும் 
இககாலத்தில எழுநத்வே..... தமிழரகள் 
- புறச் ச�யத்தாரகள் ்�ற்மகாணட 
தமிழ் வேளரச்சிப் பணிக்ளப் பாராட்டி 
ஏற்றுக மகாணடனர.6

பாணடியன முதுகுடுமிப் மபருவேழுதி 
பாரப்பனரககுத் தான�ாகக மகாடுத்த 
வேளம் மகாழித்த ஊரான ்வேள்விககுடி்ய 
களப்பிரரகள் மீட்மடடுத்துக மகாணடாரகள் 
எனறு ்வேள்விககுடிச் மசப்்படுகள் 
மதரிவிககும் மசய்தி்ய ஏற்றுகமகாள்ளும் 
அறிஞர �யி்ல சீனி. ்வேஙகடசாமி 
அதற்கு ்வேறு காரணஙக்ளத் ்தடுகிறார, 
களப்பிரரகள் பாரப்பன்ர மவேறுககவில்ல 
எனகிறார அவேர.7

க�ாழர் காலம் எப�டி?

்�ல எடுத்துக காட்டியுள்ள்தப் 
்பால்வே பிற்காலச் ்சாழர காலத்்தயும் 
’மபாற்காலம்’ எனறு கூறுவேதும் வேரலாற்்ற 
�்றககும் மசயலாக்வே ்தானறுகிறது.

்சாழர காலத்தில வேடவேரின 
இலககியஙகளும் ச�யக கருத்துகளும் 
பணபாடுகளும் தமிழ்நாட்டில 
மபருகமகடுத்துப் பாய்வே, அவேற்்ற 

வேளரப்பதற்கும் ்�ற்மகாணடு பல 
புது்�க்ளப் மபருககிக மகாள்வேதற்கும் 
�னனரகள் ஆயிரககணககில அயல 
நாட்டுப் பாரப்பன்ர இறககு�தி மசய்து 
்காயிலகளிலும் கலவி நிறுவேனஙகளிலும் 
அவேரக்ளப் பணிய�ரத்தினர. ்வேதமநறி 
த்ழத்்தாஙகுவேதற்காக �னனரும் �ககளும் 
புதிதாகக குடிபுகுநத பாரப்பனரககுப் 
மபான்னயும் மபாரு்ளயும் 
குடியுரி்�க்ளயும் வோரி வேழஙகினர. 
பாரப்பனருககுத் தனி நிலஙகளும் முழுக 
கிரா�ஙகளும் தான�ாக வேழஙகப்பட்டன. 
அககிரா�ஙகள் அககிரகாரம், அகரம், 
சதுர்வேதி �ஙகலம், பிர�்தயம் எனப் பல 
மபயரில வேழஙகின. இக குடியிருப்புகளில 
அரசனு்டய ஆ்ணகள் மசயலபடா... 
்�லும் தமிழ் �னனரும் தமிழ் �ககளும் 
வே்ரயாது வேழஙகிய வோழ்க்க 
நலனக்ளப் மபற்ற பாரப்பனரகள் 
தனித்து வோழ்நது �ககளி்ட்ய குல 
்வேறுபாடுக்ளப் மபருககித் தமிழ்ரச் 
’சூத்திரர’ எனற இழிகுலத்தினராககிக 
்காயிலகளிலும், �டஙகளிலும் 
ஏ்னய மபாது அறச்சா்லகளிலும் 
ஒதுககி ்வேத்துவிட்டாரகள். ்காயில 
கருவே்றயில வேடம�ாழியின ஆரவோர 
ஓ்ச ஓஙகவும் தமிழ் ஒலி �்றயவும் 
வேழககாறுகள் வேகுககப்பட்டன........ ஆரியப் 
பழகக வேழககத்்தப் பாராட்டிக கூறும் 
சாஸ்திரஙகளும் புராணஙகளும் எழுநதன. 
அவேற்்றப் பாரப்பனர பயிலவேதற்மகன 
அரசரகள் பல கலவி நிறுவேனஙக்ள 
அ்�த்துக மகாடுத்தனர . தமிழ் �ககளுககான 
கலவிக கூடஙக்ளக காணமுடியவில்ல. 
்சாழரகளின கலமவேட்டுகளில ஏராள�ான 
எழுத்துப் பி்ழக்ளக காணமுடிகிறது.8

பாரப்பன்ரயும் ்வேளாள்ரயும் 
எதிரத்துக கலகஙகள் வி்ளநதுள்ளன. 
இவ்விரு வேகுப்பா்ரயும் எதிரத்துக கிளரச்சி 
மசய்பவேரகளுககு இருபதினாயிரம் காசுகள் 
தணடம் விதிககப்படும் எனறும், தணடம் 
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மசலுத்தத் தவேறினால குற்றவோளிகளின 
நிலஙகள் பறிமுதல மசய்யப்படும் எனறும் 
மூனறாம் கு்லாத்துஙகனின ஆ்ண ஒனறு 
கூறுகிறது.9

தஞ்்சப் மபருவு்டயார ்காயில 
பணிககாக இராசராசன நானூறு 
்தவேரடியாரக்ள அ�ரத்தியிருநதான. 
இவேரக்ள ்வேறு ்காயிலகளுககு 
விற்ப்ன மசய்யும் பழககமும் இருநதது, 
்தவேரடியாரகளின உடம்பில குலக 
குறியிடுவேது வேழகக�ாக இருநதது.10

்சாழர காலச் சமுதாய நி்ல பற்றி 
ஆராய்நத ஆஙகி்லய ஆய்வோளர ‘சர.சாரலஸ் 
எலியட் எனபவேர பாரப்பனரகள் ்சாழ 
�னனரகளுககு அறிவு்ரககும் ஆசானகளாக 
இருநதனர எனறும், அவேரகள் அரசுககுள் 
ஒரு சிறிய அரசாகத் திகழ்நதாரகள் எனறும் 
மசாலலுவேது மபாருத்த�னறு; அவேரகள் அரசு 
நாட்டின அரசுககு ்�ற்பட்டதாக இருநதது 
எனறு மசாலவே்த சாலப் மபாருநதும்’ 
எனகிறார.11

்சாழர காலத்தில சமூகத்தின 
உயரநத இடத்தில பாரப்பனரகள் 
்வேககப்பட்டிருநதனர எனறாலும் 
அவேரகளது ஆதிகக �னப்பான்� 
எள்ளளவும் கு்றயவில்ல. பட்டத்து 
இளவேரசனாகிய ஆதித்த கரிகால்ன 
வேஞ்சகப் பாரப்பனர மகா்ல மசய்த 
நிகழ்ச்சி்ய (கி.பி.969) சிதம்பரம் 
காட்டு�னனார ்காவிலுககணித்தாகவுள்ள 
உ்டயாரகுடிக கலமவேட்டால அறிய 
முடிகினறது. மகா்ல மசய்தவேரகள் யார 
எனப்தயும் அககலமவேட்டு மதளிவோக 
உணரத்துகினறது.12

இவேற்்றமயலலாம் �்றத்துவிட்டு, 
்சாழர காலம் மபாற்காலம் எனறு கூறுவேது 
எவ்வோறு ஏற்பு்டத்தாகும்? இப்படிப்பட்ட 
�்றப்பு ்வே்லகளும் திரிபு ்வே்லகளும் 
வேரலாற்று வேழிமநடுகிலும் இனறுவே்ரயில 
மதாடரநது ந்டமபற்று வேருகினறன.

திைண தூமாககினியும் ப்தாலகாபபியரும்:

பண்டத் தமிழ்நாட்டின மிகச் 
சிறநத ஆளு்�களாக விளஙகியவேரகள் 
மதாலகாப்பியரும் திருவேள்ளுவேரும் 
ஆவேர. இவேரகள் இருவே்ரயும் எவ்வேளவு 
இழிவுபடுத்த முடியு்�ா அவ்வேளவு 
இழிவுபடுத்தி ்வேத்துள்ளனர. 
தமிழரகளுககுக கி்டத்துள்ள 
நூலகளில மதாலகாப்பிய்� காலத்தால 
முற்பட்டதாகும். அது தமிழ்ச் சமுதாயத்தின 
வோழ்வியல வேரலாற்்ற விளககும் காலக 
கணணாடியாக விளஙகுகிறது. இத்ன 
இயற்றியவேர மதாலகாப்பியர.

மதாலகாப்பியத்்த எழுதியவேர 
மதாலகாப்பியர எனப்த அநநூலுககுப் 
பனம்பாரனார எழுதிய முனனு்ரயின 
வோயிலாக அறிகின்றாம். ’தமிழகத்தில 
காப்பியாறு காப்பியககுடி, காப்பியாமூர என 
ஆறு குடி ஊரப் மபயரகள் வேழஙகியுள்ளன. 
காப்பியாற்றுக காப்பியனார (பதிற்றுப்பத்து 
4ஆம் பத்து) காப்பியர ்சநதனார (நற்றி்ண 
- 246) காப்பியத் மதாலகுடி (சிலப் - வேரநதரு 
கா்த) காப்பியககுடி (சீரகாழிககுத் மதன 
கிழககில உள்ள ஓர’ ஊர) எனவேரும் 
மபயராக காப்பியன எனும் மபயர மிகுநத 
வேழககாறு்டய ஒரு மபயராக முற்காலத்்த 
வேழஙகி வேநதுள்ள்�்ய அறியலாம். 
என்வே, மதாலகபிலர எனப்தப் ்பாலத் 
மதாலகாப்பியர' எனபதும் இயற்மபயராக 
இட்டு வேழஙகப் மபற்ற ஒனறாகும்.13 
என்வே, மதாலகாப்பியர எனபது அவேரது 
இயற்மபயர எனபதும் அவேர எழுதிய 
நூல மதாலகாப்பியம் எனபதும் எளிதிற் 
புலனாகும். இத்னத் மதாலகாப்பியத்தின 
பாயிரம் (முனனு்ர) உறுதிப் படுத்துகினறது

மதாலகாப்பியரின ்தாழரான 
பனம்பாரனார எழுதிய பாயிரம், 
மதாலகாப்பிய்ரப் பற்றிய சில மசய்திக்ள 
ந�ககுத் தருகினறது. அது வேரு�ாறு:
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“வேட ்வேஙகடம் மதனகு�ரி
  ஆயி்டத்
  தமிழ் கூறு நலலுலகத்து
  வேழககும் மசய்யுளும் ஆயிருமுதலின
  எழுத்தும் மசாலலும் மபாருளும் நாடிச்
  மசநதமிழ் இயற்்க சிவேணிய 

நிலத்்தாடு
  முநதுநூல கணடு மு்றப்பட எணணிப்
  புலநமதாகுத் ் தா்ன ் பாககறு பனுவேல
  நிலநதரு திருவின பாணடியன 

அ்வேயத்து
  அறஙக்ர நாவின நான�்ற முற்றிய
  அதங்காட்டு ஆசாற்கு அரிலதபத் 

மதரிநது
  �யஙகா �ரபின எழுத்துமு்ற காட்டி
  �லகுநீர வே்ரப்பின அய்நதிரம் நி்றநத
  மதாலகாப்பியன எனத் தன மபயர 

்தாற்றிய
  பலபுகழ் நிறுத்த படி்� ்யா்ன”

அதாவேது வேடககில ்வேஙகட �்லயும் 
மதற்கில மதனகு�ரியும் ஆகிய இவ்விரணடு 
எல்லகளுககுப்பட்ட, தமிழ்ம�ாழி 
வேழஙகும் நிலப்பகுதி்ய மதாலகாப்பியம் 
மசய்வேதற்குத் மதாலகாப்பியர 
எடுத்துகமகாணட நாடாகும்.

்�ற்கூறிய தமிழ்்பசும் நாட்டவேரின 
உலகியல வேழக்கயும் இலககிய 
வேழக்கயும் நனகு ஆராய்நது 
மதாலகாப்பியர தம் நூ்ல இயற்றியுள்ளார.

தமிழ் எழுத்துகள் எவ்வோறு 
்தானறுகினறன. அவ்மவேழுத்துகளால 
உருவோகும் மசாற்கள், அ்வே உணரத்தும் 
மபாருள், �ககளின வோழ்வியல மு்றகள் 
ஆகியவேற்்ற நனகு ஆராய்நது (நாடி) 
மதாலகாப்பியர நூல மசய்துள்ளார.

மசநதமிழின இயற்்கத் தன்� 
மபாருநதிய நிலத்து �ககளின 
வோழ்்வேயும் பணபாட்்டயும் 
நாகரிகத்்தயும் விட்டுவிடா�ல ்பணிக 

காத்து, பிற்காலத்தவேரககுத் தநதுள்ளார 
மதாலகாப்பியர.

த�ககு முற்பட்ட நூலாசிரியரகளின 
கருத்துக்ள மு்றப்படி ஆராய்நது 
அவேரதம் அறிவுச் மசலவேத்துடன �ககளின 
வோழ்வியல �ரபுக்ளயும் மதாகுத்துத் 
தநதவேர மதாலகாப்பியர

மதாலகாப்பியர த�து நூ்ல நனகு 
ஆராய்நது குற்ற�ற்ற வே்கயில சிறப்புடன 
மசய்து மகாடுத்துள்ளார.

நிலநதரு திருவிற்பாணடியன 
அ்வேயத்தில மதாலகாப்பியர த�து நூ்ல 
அதங்காட்டாசான எனும் அறஙகூறும் 
சான்றார முனனி்லயில அரங்கற்றினார.

அய்நதிரம் எனும் ்காட்பாட்்டக 
கற்றுத் து்ற ்பாகியவேர மதாலகாப்பியர. 
’பலபுகழ் ்�விய மதாலகாப்பியன' எனத் 
தனமபயர நிறுவிய மபரு்�ககுரியவேர 
மதாலகாப்பியர.

இவேற்்றத் தவிர மதாலகாப்பிய்ரப் 
பற்றிய தரவுகள் எ்வேயும் ந�ககுக 
கி்டககவில்ல.

உரையாசிரியர்கள:

மதாலகாப்பியர அய்நதாயிரம் 
ஆணடுகளுககு முற்பட்டவேர எனபது 
�்ற�்லயடிகளார கருத்தாகும்.14 
மதாலகாப்பியருககுப் பினனர அய்நதாயிரம் 
ஆணடுகள் கழித்து வேநத இளம்பூரணர 
மதாலகாப்பியத்திற்கு முதனமுதலாக 
உ்ர எழுதினார. இளம்பூரணருககுப் 
பின ்சனாவே்ரயர, மதய்வேச்சி்லயார, 
கலலாடர, ்பராசிரியர, நச்சினாரககினியர, 
முதலா்னார உ்ர வே்ரநதுள்ளனர. 
இவேரகளில நச்சினாரககினிய்ரத் தவிர 
ஏ்னய உ்ரயாசிரியர அ்னவேரும் 
பனம்பாரனார பாயிரத்தில குறிப்பிட்டுள்ள 
மசய்திக்ள �ட்டு்� கூறிச் மசனறுள்ளனர.
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நச்சினாரககினியர பரத்துவோசி 
்காத்திரத்தில �து்ரயில பிறநத பாரப்பனர. 
கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டச் ்சரநதவேர.15 

நச்சினாரககினியர மதாலகாப்பிய்ரப் 
பற்றிய புதுகக்த ஒனறி்னப் 
பு்னநது்ரத்துள்ளார. அகக்த வேரு�ாறு!

'வேடதி்ச தாழ்நது ்பாயிற்று; மதனதி்ச 
மிக உயரநது நினறது, இத்னச் ச�ப்படுத்த 
- ்தவேரகள் அகத்தியக குறுமுனி்ய 
அனுப்பினர. அகத்தியர புலத்தியனார 
தங்கயாகிய உ்லாபாமுத்தி்ர்ய அவேர 
மகாடுப்ப �ணநது மகாணடு உ்லாபா்வே 
அங்க்ய விட்டுவிட்டு ய�தககினியன 
�கனாகிய திரணதூ�ாககினி்ய 
அ்ழத்துக மகாணடு மதன தி்சககு வேநது 
மபாதிய �்லயில தஙகினார. அகத்தியர 
இராவேண்ன இ்சயால மவேனறார. 
இராககத்ர அஙகு வேரா�ல தடுத்தார. 
பினனர திரணதூ�ாககினியாராகிய 
மதாலகாப்பிய்ர அ்ழத்து 'நீ ்பாய் என 
�்னவி்யக மகாணரக’ எனறார. அதற்குத் 
திரணதூ�ாககினி ’எம் மபரு�ாட்டி்ய 
யான எங்ஙனம் அ்ழத்து வேரு்வேன' 
என வினவே அதற்கு அகத்தியர ’முனனும் 
பினனும் நாற்்கால அளவு நீளம் விலகி 
நினறு அ்ழத்து வேருக' எனறார. அங்ஙனம் 
அ்ழத்து வேநத ்பாது, ்வே்கயில 
மவேள்ளம் க்ரபுரணடு ஓடியது. மவேள்ளம் 
உ்லாபாமுத்தி்ர்ய இழுத்துச் மசலல 
உட்ன திரணதூ�ாககினி மூஙகில ஒனற்ன 
முறித்து வி்ரநது நீட்டினார. உ்லாபா 
மூஙகில குச்சி்யப் பிடித்துகமகாணடு 
க்ர்யறினார. நாற்்கால அளவு கு்றநது 
ஒரு ்கால அளவு மநருஙகிச் மசனறு 
உ்லாபா முத்தி்ர்யத் திரணதூ�ாககினி 
காப்பாற்றிக க்ர்சரத்தார. ஒரு ் கால அளவு 
மநருஙகிப் ்பான்�யால அகத்தியருககுச் 
சினம் வேநதுவிட்டது. உட்ன இருவே்ரயும் 
பாரத்து 'சுவேரககம் புகா�ல ஒழிவீர’ எனச் 
சபித்தார. உட்ன திரணதூ�ாககினி, ’யாஙகள் 
ஒரு குற்றமும் மசய்யாதிருகக எஙக்ளச் 

சபித்த்�யால எம் மபரு�ானும் சுவேரககம் 
புகா�ல ஒழிக' எனச் சபித்தார. இதனால 
ஆத்திர�்டநத அகத்தியர அரங்கற்றத்தின 
்பாது மதாலகாப்பியத்்த எவேரும் 
மசவி�டுத்துக ்கட்க ்வேணடாம் எனறு 
அதங்காட்டாசானிடம் வேற்புறுத்தினார.16 

இவ்வோறு நச்சியின க்த மசலகிறது.

இநதத் திரணதூ�ாககினிதான 
மதாலகாப்பியர எனறு நச்சினாரககினியர 
தம் மதாலகாப்பியப் பாயிர உ்ரயில 
மதளிவோகக குறிப்பட்டுள்ளார. இகக்த 
நச்சினாரககினியர உ்ர்யத் தவிர, ்வேறு 
எவேர உ்ரயிலும் காணப்படவில்ல. 
இகக்தயின வோயிலாக, ய�தககினி 
முனிவேரின �கனாகிய மதாலகாப்பியர வேட 
நாட்டிலிருநது வேநத ஆரியப் பாரப்பனர; 
அவேர அகத்தியரின �ாணவேர; ஆரியப் 
பாரப்பனர தமிழரகளுககுக மகாடுத்த 
மகா்ட மதாலகாப்பியம்; அறிவிற் 
சிறந்தார ஆரிய்ர; திரணதூ�ாககினி 
வேருவேதற்கு முனனர தமிழ்நாட்டில 
மதாலகாப்பியத்்தப் ்பானற நூலகள் 
இல்ல எனனும் கருத்துக்ள 
நச்சினாரககினியர நி்ல நிறுத்துகிறார.

அை�ஞ் �ணமுகனார்

’மதாலகாப்பியத் மதாணடன’ எனறு 
தம்்�க கூறிக மகாணட ்சாழவேநதானூர 
அரசஞ் சணமுகனார தம்மு்டய 
’மதாலகாப்பியச் சணமுகவிருத்தியின 
முதலாவேது பகுதியாகிய பாயிரவிருத்தி' 
உ்ரயில (1905) நச்சினாரககினியரின 
மபாய்யு்ர்ய ம�ய்யு்ர எனக கருதி 
�யஙகினர.

”ஆசிரியர அகத்தியனார �ாணாககர 
பனனிருவேருள்ளும் சிறநதாரும் ச�தககினி 
முனிவேரககு �கனாரும் திரணதூ�ாககினி 
எனனும் இயற்மபயரு்டயாரும்..... 
அய்நதிர நி்றநதாரு�ாகிய ஆசிரியர 
மதாலகாப்பியனார எனறும், 
அகத்தியனார வேழித் ்தானறிய ஆசிரியர 
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எலலாருள்ளும் மதாலகாப்பியனா்ர 
த்லவேர எனபதும்.... எனறும் அரசஞ் 
சணமுகனார குறிப்பிடுவேதனால அவேர 
நச்சினாரககினியரின க்த்ய அப்படி்ய 
ஏற்றுக மகாள்கிறார எனபது மதளிவோகிறது.

திரணதூ�ாககினி எனும் 
இயற்மபயரு்டய வேட நாட்டுப் பாரப்பனர 
எழுதியது எப்படித் மதாலகாப்பிய�ாகும் 
அது ’திரணதூ�ாககினியம்’ எனறலலவோ 
மபயர மபற்றிருகக ்வேணடும்? ்�லும் 
அகத்தியனாரின �ாணவேர மதாலகாப்பியர 
எனபதற்கான சானறு எதுவு்� இல்ல. 
மதாலகாப்பியர எநத இடத்திலும் 
அகத்தியர மபய்ரக குறிப்பிட்வே 
இல்ல. தமிழ்நாட்டில அறிவிற் சிறநது 
விளஙகிய சிநத்னயாளரக்ளயும் 
சான்றாரக்ளயும் பாரப்பனர 
தம்�வேரகளாககிக மகாள்வோரகள் எனபதற்கு 
நச்சினாரககினியரின இப்பு்னக்த ஒரு 
சிறநத சானறாகும். ”்�லும் அப்மபருந 
தமிழ் முனிவே்ர வேடவேராகக முயனறு 
கட்டிய க்தகள் வோய்்�யு்டயனவோகா. 
்�லும் ச�தககினியார �கனார எனறும் 
பரசுரா�னின உடன பிறநதார எனறும் 
கூறுவேர. பரசுரா�ர காலத்துககும் 
மதாலகாப்பியர காலத்துககும் இ்டப்பட்ட 
காலம் பல ஆயிரம் ஆணடுகளாகும் 
அதனாலும் அகக்த மபாருநதாப் 
பு்னமவேனபது ்தற்றம்” எனனும் 
மதாலகாப்பிய அறிஞரின கூற்றும் ஈணடு 
்நாககத் தககதாகும்.18

இர்டச் ப�ருகல கேரலகள

மதாலகாப்பிய்ர வேடககிலிருநது 
வேநதவேர எனறும் ஆரியப் பாரப்பனர 
எனறும் நி்ல நிறுத்தும் முயற்சிகள் ஒரு 
புறத்தில நடநதுவேநத ் நரத்தில �று புறத்தில 
மதாலகாப்பியத்திற்குள்்ள்ய ்க்வேத்து 
விட்டாரகள். மதாலகாப்பியர கருத்துககு 
�ாறுபட்ட மசய்திக்ள இ்டச் மசருகல 

மசய்து அவேரது கருத்்த �ாசுபடுத்தும் 
முயற்சி ந்டமபற்று வேநதுள்ளது.

மதாலகாப்பியர தம் கருத்துக்ள நிரலபட 
ம�ாழியும் மபற்றியர, மதாலகாப்பியத்துள் 
எநத இடத்திலும் முனனுககுப் பின 
முரணபடும் கருத்துக்ளக காண இயலாது. 
அப்படி ஏதாவேது வேரு�ாயின, அது இ்டச் 
மசருகல எனப்த எளிதில அறிநது 
மகாள்ளலாம்.

எழுத்மதனப் படுப
அகரமுதல னகர இறுவோய்
முப்ப ஃமதனப
சாரநது வேரல �ரபின மூனறலஙக்ட்ய'

அ்வேதாம்
குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஆய்தம் 

எனற
முப்பாற் புள்ளியும் எழுத்்தா ரனன'

அவேற்றுள்
அ இ உ எ ஒ எனனும்
அப்பால அய்நதும்
ஓரளபி்சககும் குற்மறழுத்மதனப

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ
ஓ ஔ எனனும் அப்பால ஏழும்
ஈரளபி்சககும் மநட்மடழுத்மதனப19

எனறு எழுத்துக்ள நிரலபட ்வேககிறார 
மதாலகாப்பியர. அகத்தி்ண இயலில 
முதல கரு உரிப்மபாருள்க்ளப் பற்றிப் 
்பசுமிடத்திலும் இநத வேரி்ச மு்ற்யக 
காணலாம். முதற்கண முதற்மபாரு்ளக 
கூறுவோர. ’முதல எனப்படுவேது நிலம் 
மபாழுதிரணடின இயலமபன ம�ாழிப' 
எனறு கூறிவிட்டு அடுத்து நிலத்்தப் 
பற்றியும் அதற்கடுத்துக காலத்்தப் 
(மபாழுது) பற்றியும் நிரலபடக கூறிச் 
மசலலும் மநறி்ய மதாலகாப்பிய 
மநறியாகும்.”20 ஆனால, �ரபியலில 
கருப்மபாருள்களான �ரம், மசடி, மகாடி, 
விலஙகு, பற்வே ஆகியவேற்றின இள்�ப் 
மபயரக்ளயும் ஆணபாற்மபயரக்ளயும் 
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மபணபாற்மபயரக்ளயும் மதாலகாப்பியர 
வேரி்சயாகப் பட்டியலிடுகிறார. இவேற்்ற 
நிரலபட அடுககிவேநத நி்லயில திடீமரனறு,

"நூ்ல கரகம் முக்கால �்ண்ய
 ஆயுங கா்ல அநதணரக குரிய”21

எனறு தடம் �ாறுவே்தக காணகி்றாம். 
அதாவேது பூணூலும் க�ணடலமும் தணடும் 
�்ணயும் அநதணரககுரிய்வேயாகும். 
ப்டயும் மகாடியும் மவேணமகாற்றக 
கு்டயும் முரசும் குதி்ரயும் பட்டத்து 
யா்னயும் ்தரும் அ்டயாள 
�ா்லயாகிய தாரும் �ணிமுடியும் 
அரசரககு உரிய்வேயாகும். அநதணர 
அரசரககுரிய அ்னத்்தயும் மபறுதற்கு 
உரியவேர, ்வேசிகனுககு வோணிக 
வோழ்க்க உரியது. ்வேளாண �ாநதரககு 
உழுமதாழில தவிர ்வேறு உரி்� இல்ல. 
விலலும் ்வேலும் ்தரும் தாரும் வோனம் 
குதி்ரயும் இழிந்தாரககு இல்ல22 எனறு 
பதி்னநது நூற்பாககளில �ரபியலுககு 
�ாறான கருத்துகள் இ்டச் மசருகலாக 
நு்ழககப்பட்டுள்ளன.

�கக்ள நிலவே்கயாற் 
பகுத்து்ரப்பதனறி நிறவே்கயாகிய 
வேருணத்தாற் பகுத்து்ரககும் 
மநறியி்னத் மதாலகாப்பியனார, 
�ககளுககுரிய ஒழுகலாறுக்ள 
விரித்து்ரககும் முன்னய 
இயலகளில யாணடும் குறிப்பிட்வே 
இல்ல. இள்�, ஆண்�, 
மபண்� முதலியன காரண�ாகத் தம் 
காலத்திற் பயினறு வேழஙகிய �ரபுப் 
மபயரக்ளத் மதாகுத்துணரத்தும் 
மு்றயி்ல்ய ஆசிரியர இம் 
�ரபிய்ல அ்�த்துள்ளார. இம் 
�ரபியலில 1-முதல 70-வே்ரயுள்ள 
சூத்திரஙகளும் 86-முதல 90-வே்ரயுள்ள 
சூத்திரஙகளும் இம் �ரபி்ன்ய 
மதாடரநது விரித்து்ரககினறன. 
இயலபாக அ்�நத இத்மதாடரபு 

இ்டயறவுபட்டுச் சி்தயும் 
நி்லயில நானகு ஜாதிக்ளப் பற்றிய 
15 சூத்திரஙகள் (71-85) �ரபியலின 
இ்ட்ய புகுத்தப்பட்டுள்ளன. 
�கக்ள ்வேளாண �ாநதர என்றா 
்வேசியர என்றா வேருணம் 
பற்றித் மதாலகாப்பியர யாணடும் 
குறிப்பிட்வே இல்ல. �ரபியலில 
இடம் மபற்றுள்ள ’்வேசியன' 
எனற மசால சஙகச் மசய்யுட்களில 
யாணடும் வேழஙகப்படாத பிற்காலச் 
மசாலலாகும். வேருணம் நானகு எனற 
மதா்க மதாலகாப்பியத்தில யாணடும் 
சுட்டப்படவில்ல. ’்வேளாண 
�ாநதர' எனமறாரு குலப்பிரிவு 
மதாலகாப்பியரால முன்னய 
இயலகளில குறிககப்மபறவில்ல. 
ஆக்வே 71 முதல 85 வே்ரயுள்ள 
இச்சூத்திரஙகள் நாலவே்க வேருணப் 
பாகுபாடு தமிழ்நாட்டில ்வேரூனறத் 
மதாடஙகிய பிற்காலத்தில இம் 
�ரபியலில இ்டச் மசருகலாக 
நு்ழககப் மபற்றிருத்தல ்வேணடும். 
தமிழ் �ககளது உரி்� உணரவி்னச் 
சி்தககும் ்நாககத்துடன இத்த்கய 
அடி்�க கருத்துகள் தமிழ் நூலகளில 
ஆஙகாங்க இடம் மபறலாயின”23 

எனறு,

்பராசிரியர மவேள்்ள வோரணனார 
�ரபியலில இ்டச்மசருகல வேநத 
வேரலாற்்ற விளககுகிறார.

�ரபியலின இ்டயில �ட்டு�லலாது 
அதன இறுதிப் பகுதியில வேரும் 'நூல �ரபு' 
எனபதும் பிற்காலத்தவேர எவே்ரா எழுதி 
�ரபியலின இறுதியில ்சரத்து விட்டதாகும். 
குல�ரபு பற்றி வேருவேனவும் நூல�ரபு பற்றி 
வேருவேனவும் இ்டச் மசருகலக்ள எனபது 
மதாலகாப்பியத்்த அய்ய�ற ஆழ�ாகப் 
பயினற அறிஞர முடிபாகும்' எனகிறார 
்பராசிரியர தமிழணணல.24
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கனலுககும் க்ரயானுககும் 
இ்ரயான்வே, ஆடிப்மபருககில ஆற்றில 
விடப்பட்ட்வே - எனறு அழிககப்பட்ட 
தமிழ்ச் மசலவேஙகள் எத்த்ன எத்த்ன்யா! 
எஞ்சியிருநதவேற்றில இ்டச் மசருகல 
மசய்தும் திரித்தும் �்றத்தும் அழித்தும் 
வேந்தறிகள் மசய்த வேஞ்சக ்வே்லக்ள 
எழுதினால அது ஒரு வேரலாற்றுத் மதாடராக 
விரியும்.

”நம் பழநதமிழ் இலககியஙகள் ஏராள�ான 
இ்டச் மசருக்ல ஏற்றுக மகாணடு 
உயிர வோழ்கினறன. எநமதநத நூலகளில 
இ்டச் மசருகல மசய்ய முடியவில்ல்யா 
அநத அநத நூலக்ளமயலலாம் 
்�்லாரும் நூ்லாரும் ஆனவேரகள் 
மிகவும் கரவோன மசயலமு்றக்ளப் 
பினபற்றி அழித்து ஒழித்துள்ளனர. 
எநமதநத நூலகளில இ்டச் மசருகல 
மசய்ய முடிநத்தா அநத அநத நூலக்ள 
அநத இ்டச்மசருகலகளுககாக்வே 
அனு�தித்துள்ளனர, பரி்�லழகர 
அஙகங்க வி்தத்த நச்சுக கருத்துக்ளக 
காப்பதற்காகத்தான திருககுற்ளக கூட 
இவேரகள் அழிககா�ல விட்டனர”25 எனனும் 
்கா்வே இரணியனின கருத்து கவேனத்தில 
மகாள்ளப்பட ்வேணடியதாகும்.

மதாலகாப்பியத்்த அறிவியல 
அடிப்ப்டயில அ்�த்திருககிறார 
மதாலகாப்பியர. உண்�த் தரவுக்ளத் 
்தடி ஊமரலலாம் சுற்றியிருககிறார. 
தமிழ்நாட்டின மூ்ல முடுகமகலலாம் 
மசனறு தமிழ் �ககளின வோழ்க்க்ய 
உற்று ்நாககி, உண்�யறிநது, சரியான 
தரவுக்ளச் ்சகரித்து, தமிழ்ம�ாழியின 
கட்ட்�ப்்பயும் தமிழ் �ககளின அகப்புற 
வோழ்்வேயும் ஆவேணப் படுத்தியிருககிறார 
எனப்தப் பனம்பாரனார பாயிரம் 
உறுதிப்படுத்துகிறது. உண்�த் தரவுகள் 
அடஙகிய ஒரு �ாமபரும் கருத்்தத் 
மதாலகாப்பியர தமிழ் �ககளுககு 

விட்டுச் மசனறிருககிறார.26 இத்த்கய 
வேள�ான வேரலாற்றுச் சிறப்பு்டய தமிழ்ச் 
சான்றாராகிய மதாலகாப்பிய்ர வேடவேர 
எனறும், ஆரியர எனறும், திரணதூ�ாககினி 
எனறும் வேஞ்சக ம�ாழிகளால �்றககத் 
துடிககும் வேந்தறிகளின சூழ்ச்சி்ய 
ஆராய்ச்சி உலகம் ஒரு்பாதும் ஒப்பாது. 
இனறளவும் மதாலகாப்பியம், தன வீச்சால 
தமிழுககு ஒளிபாய்ச்சி வேருகினறது.

அகத்தியர் கர்த

அகத்திய்ரப் பற்றிப் பல க்தகள் 
வேழஙகிவேருகினறன. 'ஒரு ச�யம் 
இ�ய�்லயில சிவேமபரு�ான திரு�ணம் 
ந்டமபற்றது. விழா்வேக காணத் 
்தவேரகளும் �ககளும் வேநது குவிநதனர. 
அதனால நிலத்தின வேட பகுதி பாரம் 
தாஙகா�ல தாழ்நதது. மதனபகுதி உயரநதது. 
அ்தக கணட சிவேன சிநதித்தவேணணம் 
அருகிலிருநத குடம் ஒன்றத் திறநதார. 
அதிலிருநது ஒரு �னிதன மவேளிப்பட்டு 
வேணஙகி நினறான. அவேனுககுத் தமிழ் 
முதலிய ம�ாழிக்ளக கற்றுக மகாடுத்துத் 
மதனபகுதிககுச் மசனறு பூமியின நி்ல்யச் 
ச�ப்படுத்தும்படி அனுப்பி்வேத்தார. அம் 
�னிதன அகத்தியன எனப்படுகிறான.27 
உட்ன அகத்தியர கங்கயாரு்ழச் மசனறு 
காவிரியா்ர வோஙகிக மகாணடு பினனர 
ய�தககினியாரு்ழச் மசனறு.... எனறு 
நச்சினாரககினியார கூறும் க்த ஒனறு!

வேடககிலிருநது வேநத அகத்தியர குடகு 
�்லககண அ்�தியாக அ�ரநதிருநத 
காலத்தில காகம் ஒனறு வேநது அவேர 
க�ணடலத்்தக கவிழ்த்துவிட்டது, 
க�ணடலத்திலிருநத நீர மபருகமகடுத்து 
ஓடியது, அது்வே காவிரி எனப்பட்டது எனறு 
ஒரு க்த!

1915ஆம் ஆணடில ’சு்தச கீதஙகள்' 
எனனும் த்லப்பில பாரதி பாடிய 
பாடல அகத்தியர யார எனப்த ஒளிவு 
�்றவினறிக கூறுகிறது.
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"ஆதி சிவேன மபற்றுவிட்டான - என்ன
  ஆரிய ்�நதன அகத்தியன என்றார
 ்வேதியன கணடு �கிழ்நது - நி்ற
         ் �வும் இலககணம் மசய்து மகாடுத்தான...
 ஆனற ம�ாழிகளினுள்்ள - உயர
  ஆரியத்திற்கு நிகமரன வோழ்ந்தன"

இப்பாடலில சிவேமபரு�ான தமி்ழப் 
மபற்று அ்த அகத்தியன எனனும் ஆரியப் 
பாரப்பனரிடம் (்வேதியன) மகாடுகக, அவேர 
�கிழ்ச்சிய்டநது தமிழுககு இலககணம் 
மசய்து மகாடுத்தார. அதனால ஆரிய 
ம�ாழியாகிய ச�ற்கிருதத்திற்கு நிகமரனத் 
தமிழ் வோழ்நததாகப் பாரதி குறிப்பிடுகிறார. 
பிறி்தாரிடத்தில, ”தமிழ் ம�ாழிககு 
முதனமுதலாக இலககணம் அகத்தியராலும் 
அவேரு்டய 'சிஷயராகிய’ திரணதூ�ாககினி 
எனற ஆரிய முனிவேராலு்� ச்�த்துக 
மகாடுககப்பட்டது எனபது ம�ய்்ய எனறும், 
அது முதல தமிழ் இலககணம் மபரும்பாலும் 
ச�ஸ்கிருத இலககணத்்த அனுசரித்்த 
ச ் � க க ப் ப ட் டி ரு க கி ற ம த ன ப து ம் 
ம�ய்்ய”28 எனறு பாரதி எழுதுகிறார.

ஒரும�ாழி்ய எநதமவோரு 
தனி�னிதனும் ப்டத்து வேளரத்மதடுகக 
முடியாது. ம�ாழியின படிநி்ல 
வேளரச்சிககு முரணான இக கருத்்த ஆரியம் 
மதாடரநது ்பசி வேருகிறது. ஒரும�ாழியின 
்தாற்றமும் வேளரச்சியும் �ககட் சமூகத்தின 
்கககளிலதான இருககிறது. கடவுளரால 
ஒரு ம�ாழி ப்டககப்பட்டது எனப்த 
அறிவுலகம் ஏற்பதில்ல. தமி்ழ 
ஆதிசிவேன மபற்றுவிட்டான, அகத்தியன 
அதற்கு இலககணம் வே்ரநதான எனனும் 
ஆரியக கருத்துக்ள ம�ாழியியல முற்றாகப் 
புறநதள்ளுகிறது. தமிழ் இலககணம், 
ச�ற்கிருத இலககணத்்த அனுசரித்்த 
அ்�ககப்பட்டிககிறது' எனனும் பாரதியின 
கருத்து, தமிழ் இலககணத்தின இயற்்கத் 
தன்�்ய அறியாது கூறியதாகும். 
்�லும் மதாலகாப்பியர அகத்தியத்்த 

முதனூலாகக மகாணடார எனபது தமிழ் 
அறிவுலகத்்த இழிவுபடுத்தும் மசயலாகும். 
மதாலகாப்பியர த�ககு முனபிருநத 
புல்�ச் சான்றாரக்ள ’யாப்பறி புலவேர’ 
’என�னார புலவேர' ’உயரம�ாழிப் புலவேர' 
’்தாமலன ம�ாழிப மதான ம�ாழிப்புலவேர' 
’எனப’ ’ம�ாழிப’ எனறு 250ககும் ்�ற்பட்ட 
இடஙகளில குறிப்பிடுகிறார. ஆனால, 
அகத்தியர மபயர எவ்விடத்திலும் இல்ல.

மூன்று �ஙகஙகள:

முச்சஙகம் பற்றி விரிவோகப் ்பசும் நூல 
’இ்றயனார அகப்மபாருள் உ்ர' எனனும் 
நூலதான. முதற்சஙகம் மதன�து்ரயில 
4440 ஆணடுகள் இருநதது எனறும், அதில 
அகத்தியரும் சிவேன, முருகன முதலான 
கடவுளரும் 540 புலவேரகளும் வீற்றிருநது 
தமிழாய்நதனர எனறும் இ்றயனார 
அகப்மபாருள் உ்ர கூறுகிறது. இவேரகளுககு 
அகத்தியரின அகத்திய்� இலககண நூலாக 
விளஙகியது.

இ்டச் சஙகம் கபாடபுரத்தில 
மசயலபட்டது. இச்சஙகத்தில கடவுள்ரக 
காணவில்ல, அகத்திய்ராடு 
மதாலகாப்பியர முதலாக 59 ்பர இருநதனர, 
3700 புலவேரகள் தமிழாய்நதனர. இவேரகளுககு 
அகத்தியமும் மதாலகாப்பியமும் 
இலககணநூலகளாக விளஙகின, கபாடபுரம் 
கடல ்காளுககு இ்ரயானது.

க்டச் சஙகம் �து்ரயில 
அ்�நதிருநதது. (க்டச் சஙகத்திலும் 
கடவுள்ரக காணமுடியவில்ல.) 449 
புலவேர தமிழாய்வு மசய்தனர. அகத்தியமும் 
மதாலகாப்பியமும் இவேரகளுககு இலககண 
நூலகளாக இருநதன.29 இவ்வோறு இ்றயனார 
அகப்மபாருள் உ்ர கூறுகிறது. இவேற்றில 
பலமசய்திகள் நம்பத்தகுநதனவோக இல்ல.

க்டச் சஙகம் வே்ர மதாலகாப்பியத்்தாடு 
அகத்தியம் மதாடரநது வேநதது. 
அதனபிறகு திடும�ன அகத்தியத்்தக 
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காணமுடியவில்ல. மதாலகாப்பியம் 
�ட்டும் இ்டச் மசருகலக்ளாடு 
இனறும் உயிரவோழ்நது மகாணடிருககிறது. 
அகத்தியம் அழிநது ்பாயிற்று எனகிறாரகள். 
தமிழ் நூலக்ளமயலலாம் ்தடித்்தடி 
அழித்தவேரகள், 'அகத்தியன என்றார 
ஆரிய ்�நதன' எழுதிய நூ்ல அழிய 
விட்டிருப்பாரகள் எனப்த ஏற்க 
முடியவில்ல.

ஆரிய ்�நதராகிய அகத்தியர 
மபாதிய �்லககண அ�ரநது பனனிரு 
�ாணவேரகளுககுத் தமிழ் கற்றுக மகாடுத்தார 
எனபர.

”இனி ஆசிரியர அகத்தியனாரககு 
�ாணவேர பனனிருவேர. ச�தககினி யிருடியின 
புதலவேருள் ஒருவேனும் பரசுரா�ன 
்சாதரனு�ாகிய திரணதூ�ாககினிமயனனும் 
இயற்மபயரு்டய மதாலகாப்பியனும் 
அதங்காட்டாசானும் மசம்பூட்்சயும் 
பனம்பாரனும் அவிநயனும் காக்க 
பாடினியும்....... எனப் பனனிருவேர..." 
அவேரகளுள் த்லசிறநதவேர திரண 
தூ�ாககினியாகிய ’மதாலகாப்பியர' 
எனகிறார அரசஞ் சணமுகனார.30

மதாலகாப்பியருடன பயினற 
பனம்பாரனார, தாம் எழுதிய பாயிரத்தில 
மதாலகாப்பிய்ரப் ’பலபுகழ் நிறுத்த 
படி்�்யான' எனறு புகழ்நது ்பசுகிறார. 
ஆனால, பாயிரத்தில தஙகள் ஆசிரியர 
எனறு கூறப்படும் அகத்திய்ரப் பற்றி்யா 
மதாலகாப்பியரின உடனபிறப்பாகிய 
பரசுரா�்னப் பற்றி்யா ஒரு மசால்லனும் 
கூறவில்ல எனபது குறிப்பிடத்தககது, 
எத்த்ன எத்த்னப் மபாய்யு்ரகள்! இ்வே 
அ்னத்்தயும் உ்டத்மதறிகிறார புரட்சிக 
கவிஞர.

அகத்தியன் விட்்ட புதுககைடி:

அகத்திய்ரப் பற்றிய க்தகள் இவ்வோறு 
பலவோக இருககும் நி்லயில புரட்சிக 

கவிஞர அகத்திய்ர ஆரியப் பணபாட்டுப் 
ப்டமயடுப்பின ஒரு குறியீடாக்வே 
கருதுகிறார. மசலவேம் முற்பிறப்பிற் மசய்த 
நலவி்னப் பயனால ்சரவேது; சிறு்� 
முற்பிறப்பிற் மசய்த தீவி்னப் பயனால 
வேருவேது; ஆன�ா எனறும் அழியாதது; 
ஊழ்வி்ன மதாடரநது வேரும்; �நதிரஙகளால 
வோனவேர �கிழ்ச்சிய்டவேர. தீ ஒரு மதய்வேம்; 
மசம்புனல ஒரு மதய்வேம்; காற்றும் மதய்வேம்; 
நிலம் ஒரு மதய்வேம். மதய்வேம் அழிப்பது; 
இநதிரன மதய்வேம்; �நதிர ்வேள்வியால 
இநதிரன �கிழ்வோன’ எனறு அகத்தியன 
அளநத்தமயலலாம் அரசன ’ஆம் ஆம் ஆம்' 
எனறு த்லயாட்டினான.

"அகத்தியன அரச்ன ஆகிவிட்டான
 அரசனும் அகத்தியன அடி்�யானான
 தமிழர க்ல பணபு ஒழுககம் தகரநதன
 பழநதமிழ் நூலகள் பற்றி எரிநதன,”

எனறு தமிழர க்ல, பணபு ஒழுககம் 
தகரககப்பட்ட வேரலாற்்றயும் பழநதமிழ் 
நூலகள் எரிககப்பட்ட்தப் பற்றியும் 
புரட்சிக கவிஞர விளககிப் பாடுகிறார.

’குள்ள்ன நம்பா்த' எனனும் பழம�ாழி 
தமிழ்நாட்டில எனறு எப்படி வேநதது 
எனப்தப் புரட்சிக கவிஞர,

''அகத்தியக குள்ளன ஆரியர 
மகாள்்க்யப்

 புகுத்தினான மசநதமிழ்ப் 
மபானனாடதனில

 அதனால குள்ள்ன அணுவும் நம்பா்த
 எனற பழம�ாழி அனறு பிறநதது"31

எனறு மதளிவுபடுத்துகிறார.

�ழந்தமிழ் இலககியஙகள எவோறு 
அழிககப�ட்்டன?

தமிழ்த் மதாலலிலககியஙகள் 
அழிககப்பட்ட மு்றக்ளயும் எஞ்சிய 
இலககியஙகளில ஆரியக கருத்துகள் 
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எவ்வோறு நு்ழககப்பட்டன எனப்தப் 
பற்றியும் மபரியார விளககுகிறார:

“ந�து பண்டய மபரு்�யான ஏடுகள் 
அழிககப்பட்டன, ஆற்றில எறியப்பட்டன. 
மிஞ்சியிருப்ப்வேகளுககுப் பாரப்பா்ன 
அரத்தமும் விளககமும் எழுதி வேநது 
விடுகிறான அவேன நீதி மசானனால, 
”பகவோன மசானனார; அசரீரி மசாலலிற்று; 
பாரவேதிககுப் பர�சிவேன மசாலல அ்த 
நநதி ்கட்டிருநது நாரதரிடம் கூற நாரதர 
ரிஷியிடம் மசாலல அ்தத் ்தசியப் 
பா்ையில பிரா�்ணாத்த�ரகளுககுக 
காதில கூற, அதற்கு நான அரத்தம் 
கூறுகி்றன, இ்த நம்பு; இலலாவிடில 
நரகம் எனறு எழுதி விடுகிறான.”32

எனறும், 1958ஆம் ஆணடு வேள்ளுவேர 
விழாவில ்பசும் ்பாது, “இருநத 
இலககியஙக்ளமயலலாம் ஆடிப் 
மபருககில விட்டுவிட்்டாம். ஒனறிரணடு 
மிஞ்சியிருநதது எனறால அ்தப் 
பாரப்பனரகளிடத்தி்ல மகாடுத்து அரத்தம் 
மசால” எனறு தந்தாம். அவேரகள் எவ்வேளவு 
�ாற்றி அரத்தமும் விளககமும் மசாலலித் 
தஙகள் கருத்துக்ளப் புகுத்த முடியு்�ா 
அப்படிப் புகுத்திவிட்டாரகள். �ற்றபடி 
ந�ககுப் பயனபட இனறு ்வேறு ஒனறு்� 
்தானறவில்ல.”33

எனறும் மபரியார தமிழ் இலககிய 
வேரலாற்றில நடநத வேஞ்சக ்வே்லக்ள 
எடுத்துக காட்டுகிறார. 'தமிழரின 
ஆதிநூல எனறு மசாலலப்படும் 
மதாலகாப்பியத்தி்ல்ய ஆரியம் 
புகுநதுவிட்டது (’விடுத்ல’ - 19.04.1951) 
எனறும், அது புலவேர ்கயிலும் பட்டதாரி 
்கயிலும் சிககிய்த தவிர பாட்டாளிகள் 
்கயில சிககவில்ல' அதனால அதில 
ஆரியம் புகுநதுவிட்டது எனறும் மபரியார 
கருதுகிறார. (’விடுத்ல’ - 03.09.1956)

இத்த்கய முடிவிற்குப் மபரியார 
வேருவேதற்கான காரணஙக்ள நாம் ஆராய 
்வேணடும்.

ப்தாலகாபபிய உரையாசிரியர்கள ப�ய்த 
குழப�ஙகள:

மதாலகாப்பியம், கற்பியலில வேரும் 
சில நூற்பாககளுககு உ்ரயாசிரியரகள் 
மகாடுத்துள்ள விளககஙகள் நம்்� 
வியப்பில ஆழ்த்துவேனவோக உள்ளன.

"மபாய்யும் வேழுவும் ்தானறிய பினனர
  அய்யர யாத்தனர கரணம் எனப"   

           (மதால, கற்பியல-4)

எனனும் நூற்பாவில வேரும் 
'அய்யர' எனபதற்கு 'மு்னவேர' எனறு 
இளம்பூரணர மபாருள் கூறுகிறார. ஆனால 
நச்சினாரககினியர இருடிகள் (பாரப்பனர) 
எனறும், 'எனப' எனபது வேட நூலாசிரிய்ரக 
குறித்தது எனறும் மபாருள் கூறுகிறார. ் �லும் 
கற்பு எனபதற்கு 'கற்மபனறு சிறப்பித்துக 
கூறப்படுவேது ்வேள்விச் சடங்காடுகூட, 
ஒத்த குலத்்தானும்மிகக குலத்்தானு�ாகிக 
மகாள்ளுதற்குரிய மு்ற்�யி்னயு்டய 
த்லவேன ஒத்த குலத்தாளும் இழிநத 
குலத்்தாளு�ாகிய த்லவி்யக 
மகாடுத்தற்குரிய மு்ற்�யி்னயு்டய 
இரு முது குரவேர முதலாயி்னார மகாடுப்பக 
மகாள்வேது34 எனறு ஆரிய உணர்வோடு உ்ர 
எழுதுவே்தக காண முடிகிறது.

மதால. கற்பியல நூற்பா(4)வில வேரும் 
'அய்யர எனற மசால பாரப்பனர எனனும் 
குலத்தின்ரக குறித்து அககாலத்தில 
வேழஙகப்மபறவில்ல எனபது மதளிவு. 
'அய்யர’ எனனும் மசால த்ல்�ச் 
சிறப்பு்டய மபரி்யாரக்ளக குறித்து 
வேழஙகும் தனித்தமிழ்ச் மசாலலாகும்,.... 
அய்யர எனனும் இச்மசால இஙகுத் தமிழின 
முதலவேராகிய முன்னா்ரக குறித்து 
வேழஙகப் மபற்றதாகும்.

'என ஐ முன நிலலனமின மதவ்வீர,  
            பலரஎனஐ

முனநினறு கலநின றவேர'     
          (குறள்-771)
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எனறும், என ஐ புற்்க யுணடும் 
மபருந்தாளன்ன' (புறம்-84) எனறும் வேரும் 
மதாடரகளில 'என ஐ எனபது எனனு்டய 
த்லவேன எனற மபாருளில வேழஙகுவேத்ன 
அறிஞர பலரும் நனகுணரவேர, இத்த்கய 
'ஐ' எனபதன அடியாக 'அர' விகுதி 
மபற்ற பலரபாற் மபயர 'ஐயர' எனனும் 
தமிழ்ச் மசாலலாகும், ’ஐ' வியப்பாகும்' 
எனபது மதாலகாப்பியம், �கக்ளத் 
தீமநறியினினறும் விலககி நனமனறியிற் 
மசலுத்தவேலல ்பரறிவும் ்பராற்றலும் 
நலமலாழுககமும் உ்ட்�யால யாவேரும் 
வியநது பாராட்டும் த்ல்�ச் சிறப்பு்டய 
சான்றாரக்ள ’ஐயர' எனப் ்பாற்றும் 
�ரபுண்� இதனால புலனாகும்35 எனறு 
அறிஞர மவேள்்ள வோரணனார இககருத்்த 
நிறுவுகிறார. ்�லும் பாரப்பன்ரப் 
’பாரப்பனர' என்ற மதாலகாப்பியமும் 
சஙக இலககியஙகளும் சிலப்பதிகாரமும் 
குறிப்பிடுதல காணலாம்.

இவ்வோறு ’ஐயர யாத்த கரணம்' 
எனறு வேரும் இடஙகளில எலலாம் 
நச்சினாரககினியர ஆரியக கருத்துக்ள 
அள்ளித் மதளித்து தம் ்வேதிக மவேறி்ய 
மவேளிப்படுத்துவே்த மவேள்்ளவோரணனார 
அம்பலப்படுத்துகிறார:- 'அவேரது (நச்சியின) 
உள்ளத்தில ஊறிய ்வேதிகச் சடஙகி்ன 
மவேளிப்படுத்தியதாகு்� யனறி அவேரககுப் 
பனனூறாணடு முற்பட்ட மதாலகாப்பியனார 
கருத்்த மவேளிப்படுத்தியதாகாது.' எனகிறார 
மவேள்்ளவோரணனார.36

’கைணம்' என்�து என்ன?

'கரணம்' எனபது திரு�ண நிகழ்வு; 
களவு வோழ்க்க முடிநது கற்பு வோழ்க்க 
மதாடஙகுவேதற்கு முன ந்டமபறும் 
நிகழ்வு இது. ஓர ஆணும் (த்லவேனும்) 
மபணணும் (த்லவியும்) உலகத்தார 
அறிய �்னயறம் நிகழ்த்துவேதற்கு உரி்� 
மசய்தளிககும் மசயலமு்றக்ள பண்டத் 

தமிழர ்�ற்மகாணமடாழுகிய திரு�ணச் 
சடஙகாகும். இத்னக ’கரணம்' எனறு 
மதாலகாப்பியர குறிப்பிடுகிறார, காதலர 
இருவேரும் ’ஈருடல ஓருயிர` எனப் பிரிவேறியா 
நட்பு்டயர எனபத்ன வேலியுறுத்தி 
உறுதிப்படுத்துவேது இத்த்கய திரு�ணச் 
சடஙகாகிய கரண்� ஆதலின இநநிகழ்ச்சி 
ந்டமபறாது ்பா�ாயின அவ்விருவேரது 
வோழ்க்கயிலும் �ரணத்்தமயாத்த 
மபருநதுனபம் ்நரும் எனபது உறுதி. 
அதனால ’கரணம் தப்பினால �ரணம்' 
எனனும் பழம�ாழி இனறுவே்ர நினறு 
நி்லத்து வேழஙகப்மபற்று வேருகினறது. 
ஆயினும் ’கரணம்' எனபதன மபாரு்ள 
அறியாது இககாலத் தமிழர 'குனறு 
முட்டிய குருவி்யப் ்பால இடரப்பட்டு 
வேருகினறனர, �னறல, திரு�ணம், 
வோழ்க்கத் து்ண்யற்பு, வோழ்க்க 
ஒப்பநதம், இ்ண்யற்பு எனப் பல்வேறு 
மபயரகளால 'கரணம்' இககாலத்்த 
அ்ழககப்படுகினறது.

பாரப்பன உ்ரயாசிரியராகிய 
நச்சினாரககினியர குறிப்படுவே்தப் 
்பால ்வேள்விச் சடஙகு மசய்து 
்வேதியர முனனி்லயில தீவேலம் 
வேநது மசய்து மகாள்ளும் திரு�ணச் 
சடஙகுகள், மதாலகாப்பியத்திலும் சஙக 
இலககியஙகளிலும் தமிழரககுரியனவோக 
யாணடும் கூறப்படவில்ல. ஆரிய 
்வேதஙகளில கூறப்படும் ்வேள்விச் சடஙகு 
்வேறு; பண்டத் தமிழர ்�ற்மகாணடு 
நிகழ்த்திய திரு�ணச் சடஙகாகிய கரணம் 
்வேறு. இதனால நச்சினாரககினியரின 
’்வேத மவேறியுணரச்சி்ய' நம்�ால அறிநது 
மகாள்ள முடிகிறது. தமிழரின ’கரணத்்த' 
ஆரியரின ்வேதஙக்ளாடு இ்ணத்து உ்ர 
கூறுவேது வேரலாற்்ற வேஞ்சிப்பதாகும்.

கமகலார் மூேர் யாேர்?

வேளம் நி்றநத குளிரச்சி மபாருநதிய 
மபாழிலகள் சூழ்நத தமிழ்நாட்்ட ஆணடு 
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வேநத புகழ் வோய்நத மூ்வேநத்ர (்சர, ்சாழ 
பாணடிய்ர) 'மூவேர' எனற மசாலலால 
மதாலகாப்பியர குறிப்பிடுகிறார, (வேணபுகழ் 
மூவேர தணமபாழில வே்ரப்பு" - மதால - மசய்-
75). பிறி்தாரிடத்தில ் பாந்த ் வேம்்ப ஆர 
என வேரூஉம் �ாமபருந தா்னயர �்லநத 
பூவும்" (மதால - புறத் - 5 ) - எனறு மூ்வேநத்ர 
'�ாமபருந தா்னயர' எனற மதாடரால 
குறிப்பிடுகிறார.

பண்டத் தமிழ்ச் சான்றார வேகுத்தளித்த 
திரு�ண நிகழ்மு்றயாகிய ’கரணம்’ 
எனபது முதனமுதலில நாடாளும் 
்�ன்�யு்ட்யாராகிய முடி்வேநதர 
மூவேரககும் வேகுககப்மபற்று, பினனர 
அவேரகளின கீழ் வோழ்நத குடி�ககளுககும் 
உரியதாய் அ்�நதது எனகிறார 
மதாலகாப்பியர.

'்�்லார மூவேரககும் புணரத்த கரணம்
 கீ்ழாரககு ஆகிய காலமும் உண்ட''  

         (கற்பியல 3.)

எனபது மதாலகாப்பியம், இதற்கு உ்ர 
வே்ரநத இளம்பூரணர "்�ற்குலத்தாராகிய 
அநதணர, அரசர, வேணிகர எனனும் மூனறு 
வேருணத்தாரககும் புணரத்த கரணம் 
கீ்ழாராகிய ்வேளாண �ாநதரககும் ஆகிய 
காலமும் உணடு' எனறு எழுதுகிறார. 
நச்சினாரககினியர "்வேதநூலதான அநதணர, 
அரசர, வேணிகர எனனும் மூவேரககும் 
உரியவோகக கூறிய கரணம் (கீ்ழாரககு 
ஆகிய காலமும்) அநதணர முதலி்யாரககும் 
�கட்மகா்டககுரிய ்வேளாண �ாநதரககும் 
தநதிர �நதிர வே்கயால உரித்தாகிய 
காலமும் உள” எனறு கூறுகிறார. 
இளம்பூரணரும் நச்சினாரககினியரும் 
வேருணக ்காட்பாட்டின 
அடிப்ப்டயி்ல்ய உ்ரமயழுதிச் 
மசனறுள்ளனர. நச்சினாரககினியர, திரு�ண 
நிகழ்வோகிய கரணத்்த ்வேதத்்தாடு 
மதாடரபு படுத்துகிறார. இவேரகள் 

இருவேரு்� மதாலகாப்பியர காலத்திற்குப் 
பல ஆயிரம் ஆணடுகளுககுப் பின 
வேநதவேரகள்,  மதாலகாப்பியர காலத்தில 
இலலாத வேருணப் பாகுபாடு இவேரகள் 
காலத்தில மசலவோககுப் மபற்றுவிட்டது. 
ஆதலின இவ்வு்ரயாசிரியரகளின கருத்து 
நாலவேருணப் பாகுபாட்டின அடிப்ப்டயில 
உருவோனதாகும்; மதாலகாப்பியர கருத்துககு 
எதிரானதாகும். 'தமிழகத்தில நாலவே்க 
வேருணப் பாகுபாடு இடம் மபறாத 
மதான்�க காலத்தில வோழ்நத ஆசிரியர 
மதாலகாப்பியனார தமிழ் �கக்ள 
நிலவே்கயால பகுத்து்ரத்ததலலது 
குலவே்கயால பகுத்து்ரத்தாரில்ல. 
தமிழ்நாட்்ட ஆணட முடியு்ட ்வேநதர 
மூவேரு்� எனபத்ன ’வேணபுகழ் 
மூவேர தணமபாழில வே்ரப்பு’ எனனும் 
மதாலகாப்பியத் மதாடரால நனகுணரலாம். 
'கீ்ழார' எனறது அம் மூ்வேநதரது ஆட்சியின 
கீழ், வோழ்நத குடி�ககள் எல்லா்ரயும் 
குறித்ததாகும்.37

்தமிழர் திருமணமும் ஆரியர் திருமணமும்

ஓர ஆணும் மபணணும் பிறர 
தூணடுதலினறி இயற்்கயாகத் தா்� 
எதிரப்பட்டு ஒருவே்ர ஒருவேர விரும்பிக 
காதல மகாணடு பிறர அறியா வேணணம் 
களவு வோழ்க்கயில சிறிது காலம் கழித்துப் 
பினனர மபற்்றார ஒப்புதலுடன ஊரார 
முனனி்லயில அவேரகள் இருவேரும் 
திரு�ணம் மசய்து மகாணடு இலலறம் 
நடத்துவேர, இத் திரு�ணத்தில பாரப்பனரககு 
இடமில்ல, மபணக்ள முனனினறு 
எளி்�யான மு்றயில திரு�ணத்்த 
நடத்தி ்வேப்பர. (அகம்-66,86) இதற்குப் 
மபயரதான கரணம் எனபது. மபற்்றார 
உடனபடாத நி்லயில காதலர இருவேரும் 
உடன்பாககில மசனறு ்வே்றார இடத்தில 
சிலர முனனி்லயில அலலது தாஙக்ளா 
பூ�ா்ல �ாற்றிக கரணத்்த நி்ற்வேற்றிக 
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மகாள்வேர. இத்த்கய இயற்்கயான, 
சிறப்பு வோய்நத திரு�ணமு்ற கி.பி. 
இரணடாம் நூற்றாணடு வே்ர நீடித்தது. 
இதன பினனர ஆரியர வேரு்கயும் 
ஆதிககமும் அதிகரித்த்பாது, தமிழர வீட்டுத் 
திரு�ணஙகளிலும் பிற நிகழ்ச்சிகளிலும் 
பாரப்பனர உள்்ள புகுநதுவிட்டனர. 
இதற்குக ்காவேலன - கணணகி திரு�ண்� 
முதல சானறாக அ்�நதுள்ளது.

சாலி ஒருமீன த்கயா்ளக ்காவேலன
�ாமுது பாரப்பான �்றவேழி காட்டிடத்
தீவேலம் மசய்வேது காணபார....

எனறு சிலப்பதிகாரம் கூறுகினறது.

சிறப்பு மிகக தமிழர திரு�ணத்்த 
(கரணத்்த) ஆரியரின திரு�ணத்்தாடு 
மதாலகாப்பியர ஒப்பிட்டுத் தமிழர 
திரு�ணத்தின சிறப்்ப எடுத்துக 
காட்டுகிறார.

ஆரியர் திருமணம் எட்டுேரக:

ஆரியரகளின திரு�ணம் எட்டு 
வே்கப்படும். அ்வே பிர�ம், பிரசாபத்தியம் 
ஆரிடம், மதய்வேம், காநதருவேம், அசுரம், 
இராககதம், ்பசாசம் எனபனவோகும்.

இவேற்றுள் பிர��ாவேது, ஒத்த 
்காத்திரத்தானாய், நாற்பத்து எட்டாணடு 
பிர�ச்சரியஙகாத்தவேனுககுப் பனனீராணடுப் 
பருவேத்தினளாய்ப் பூப்பு எய்தியவே்ளப் 
மபயரத்து இரணடாம் பூப்பு எய்துமுனனர 
அணிகலன அணிநது தான�ாகக மகாடுப்பது.

பிரசாபத்தியம் எனபது, �கள் ் காடற்குரிய 
்காத்திரத்தார மகாடுத்த பரிசத்து இரட்டித் 
தம் �கட்கு ஈநது மகாடுப்பது,

ஆரிடம் எனபது, தககான ஒருவேனுககு 
ஆவும் (பசுவும்) ஆ்னறும் (கா்ளயும்) 
மபாற்்காட்டுப் மபாற்குளம்பினவோகச் 
மசய்து அவேற்றி்ட நிறுவி மபான அணிநது 
(மபண்ண) நீர வோரத்துக மகாடுப்பது,

மதய்வேம் எனபது, மபரு்வேள்வி 
மசய்்வோர பலருள் ஒத்த ஒருவேனுககு, 
அவ் ்வேள்வித் தீ முனனர மபண்ணத் 
தககி்ணயாகக மகாடுப்பது.

அசுரம் எனபது, மகால்லறு ்காடல 
வில்லற்றுதல திரிபினறி எய்தல முதலியன 
மசய்து மபண மகாள்ளுதலாகும்.

இராககதம் எனபது மபணணின 
விருப்பமினறி, அவேள் மபற்்றார 
உடனபடாத நி்லயில அவே்ள வேலிநது 
வேனமு்றயால �ணம் மசய்து மகாள்வேது.

்பசாசம் எனபது, மூத்்தா்ர, 
கள்ளுணடு களித்து �யஙகிக கிடப்்பா்ர, 
உறஙகிக மகாணடிருப்்பா்ர வேனபுணரச்சி 
மசய்தல'. இழிநதவே்ள �ணம் மசய்தல; 
தான விரும்பிய மபண்ண அவேளது 
காதலனது உ்ட, ்பாலணிநது �ாறு 
்வேடத்தில மசனறு வேஞ்சித்து அவே்ளக 
கூடுதல. (அகலி்க - இநதிரன க்த இதற்குச் 
சானறு).

கநதருவேம் எனபது, கநதருவே கு�ாரரும் 
கனனியரும் தம்முள் எதிரப்பட்டுக 
கணடு இ்ணநதது ்பாலத் த்லவேனும் 
த்லவியும் எதிரப்பட்டுப் புணரவேது.38

ஆரியரின இத்த்கய திரு�ண 
மு்றக்ளத் தமிழ் �ககளின 
�ணமு்ற்யாடு இ்ணத்துக கரணம் 
எனபது ்வேதஙக்ளாடு ஒனறியது 
எனறும், இத்னப் பாரப்பனர யாத்தனர 
(உருவோககினர) எனறும் கூறும் 
நச்சினாரககினியர எனனும் பாரப்பனர 
தமிழுககும் தமிழரககும் எவ்வேளவு மபரிய 
்கட்டி்னச் மசய்துள்ளார எனபத்ன 
ஆய்வோளரகள் எணணிப் பாரகக ்வேணடும்.

்�லும் தமிழ் ம�ாழியில ச�ற்கிருதச் 
மசாற்க்ளயும் எழுத்துக்ளயும் 
அப்படி்ய எழுதககூடாது எனறும் 
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அவேற்்றத் தமிழ் வேரிவேடிவேத்தி்ல்ய 

எழுத்வேணடும் எனறும் மதாலகாப்பியர 

குறிப்பிடுகிறார39 இது ஆரியக கலப்்ப 

எதிரத்துத் தமிழின தனித் தன்� வோய்நத 

�ரபுக்ளக காப்பதற்காகத் மதாலகாப்பியர 

மதாடஙகி்வேத்த தமிழ்க காப்பு இயககத்தின 

முதல நடவேடிக்கயாகும்.

இவ்வோறு தமிழ்�ககளின வோழ்வியல 

கூறுக்ள வேடம�ாழி ்வேதஙக்ளாடு 

இ்ணத்து கலப்படம் மசய்து 

�ாசுபடுத்திவேநத ஆரியப் பாரப்பனியத்்தப் 

மபரியார அம்பலப்படுத்தித் 

மதாலகாப்பியத்திலும் ஆரியக ் காட்பாடுகள் 

புகுத்தப்பட்டுள்ளன40 எனபத்ன 

எடுத்து முழஙகிய பிறகுதான நாவேலர 

்சா�சுநதரபாரதியார, இலககுவேனார, 

மவேள்்ளவோரணனார, தமிழணணல 

்பானற தமிழறிஞரகள் மதாலகாப்பியத்்த 

நுணுகி ஆராயத் மதாடஙகினாரகள்.

தமிழ்நாட்டின அறிவுக களஞ்சியஙகளாக 

விளஙகிய சான்றாரக்ளப் பாரப்பனர 

என்றா (அலலது) பாரப்பனரககுப் 

பிறநதவேர என்றா (அலலது) வேடககிலிருநது 

வேநத ்வேதியர என்றா மபாய்யான 

க்தக்ளப் பு்னநது ஆயிர�ாயிரம் 

ஆணடுகளாக இழிவு படுத்திவேநதுள்ளனர. 

தந்த மபரியார மபாது வோழ்க்கயில 

ஈடுபட்ட காலத்தில மதான்�த் 

தமிழ் நூலக்ளமயலலாம் நடுநி்லப் 

பார்வே்யாடு திறனாய்வு மசய்தார. 

அதனால மதாலகாப்பியர, திருவேள்ளுவேர 

்பானற மதானனூலாசிரியர மீது 

பு்னயப்பட்டிருநத ஆரியப் பு்னக்தகள் 

அம்பல�ாயின, தந்த மபரியார 

தமிழ் இலககியஙக்ள முதனமுதலில 

திறனாய்வு மசய்த முதல திறனாய்வோளர 

எனற மபரு்�ககுரியவேரானார. 

தமிழறிஞரகளுககுப் புதிய மவேளிச்சம் 
கி்டத்தது.

திராவிடத் மதாலகுடி �ககளின 
தாய்ம�ாழியான தமிழ் ”சிவேனால 
ப்டககப்பட்டது; குடத்தில பிறநத 
குறுமுனியான ஆரிய ்வேதியன அகத்தியன 
எனபான அதற்கு இலககணம் எழுதிக 
மகாடுத்துத் தமி்ழ வேளரத்தான; 
திரணதூ�ாககினி எனும் மதாலகாப்பியர 
வேடக்கயிருநது அகத்தியனுடன வேநத 
பாரப்பனர; அவேர வேட ம�ாழி இலககணத்்த 
ஒட்டி்ய தமிழுககுத் மதாலகாப்பியம் 
மசய்து மகாடுத்தார. அவேர அகத்தியரின 
�ாணவேர” எனனும் கருத்துக்ள 
அறிவியலும் ம�ாழியியலும் வேரலாறும் 
இனறு முற்றிலு�ாக முறியடித்துவிட்டன. 
மதாலகாப்பியம் பண்டத் தமிழ்ச் 
சமூகத்தின வோழ்வியல நூல எனபது 
நிறுவேப்பட்ட உண்�யாகிவிட்டது, 
மபரியாரியம் இதற்குப் மபரிதும் 
பயனபட்டது,

மதாலகாப்பியத்திலும் ஆரியக கருத்துகள் 
புகுத்தப்பட்டுள்ளன எனறு தந்த 
மபரியார கூறிய பிறகுதான தமிழறிஞரகள் 
மதாலகாப்பியத்தில பாரப்பனர ்க 
்வேத்திருககிறாரகள் எனற உண்�்ய 
உணரநதாரகள் மதாலகாப்பியத்தில 
எஙமகலலாம் பாரப்பனர இ்டச் 
மசருகல மசய்துள்ளனர எனப்தக 
கணடறிநது எடுத்துக காட்டினாரகள். 
தமிழ்ச் சான்றாரகளின கருத்துக்ளத் 
திரித்தும். �்றத்தும் இ்டச் மசருகல 
மசய்தும் பல வேஞ்சக ்வே்லக்ள ஆரியம் 
மசய்திருககிறது.. வேந்தறிக்ள வேர்வேற்று 
வோழ ்வேத்த தமிழினத்தின சான்றாரக்ள 
வேஞ்சக வேழிகளால ஆரியம் வீழ்த்த 
நி்னத்தது, ஆனால மபரியார' எனனும் 
்பமராளி தமிழரகளுககுப் பாதுகாப்பு 
அரணாக நினறு அவேரக்ளக காத்து 
வேருகினறது.
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in his research, but he was more factual than 
axiomatic in his work. He had travelled through 
out the Tamil country observed, verified 
and collected facts not only those relating to 
linguistics but also those pertaning to the sex life 
(மபாருள்). This is confirmed by the preface to 
Tholkappiam written by Panombaranar. By his 
patient research Tholkappiar had left us a vast 
store of reliable materials. (1962)

27. ் லா. சுப்பிர�ணியன  
சிநத்னயாளர மதாலகாப்பியர; 
பக. 10-11 (1966)

28. பாரதியார    
பாரதியார கட்டு்ரகள் ப.46, (1981)
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29. தி.மத.்ச.சி.நூ.க   
இ்றயனார அகப்மபாருள் உ்ர

30. அரசஞ் சணமுகனார மு.நூ. ப.103-104 
(1905)

31. பாரதிதாசன - பாரதிதாசன கவி்தகள் 
மூனறாம் மதாகுதி; பக.109-113; (1964)

32. தந்த மபரியார “விடுத்ல” 10.11.1948

33. கி.வீர�ணி (மதா.ஆ) மபரியார 
களஞ்சியம்; மதாகுதி 37; திருககுறள் - 
வேள்ளுவேர; 
ப.273; (2015)

34. நச்சினாரககினியர மதாலகாப்பியம், 
கற்பியல, உ்ரவேளம், ப.3,  
�.கா.பலக்ல (1983)

35. க.மவேள்்ளவோரணனார  
மதாலகாப்பியம், கற்பியல, உ்ரவேளம் 
ப.14 (1983)

36. ் �லது ்�லது; பக. 33-34

37. ்�லது ்�லது ப.10

38. நச்சினாரககினியர மதாலகாப்பியம், 
களவியல நூல 1, உ்ர

39. மதாலகாப்பியர மதாலகாப்பியம்;  
எச்சவியல; நூ.5

40. தந்த மபரியார ’விடுத்ல’ 28.03.1960

ஆசிரியர் குறிபபு:

்பராசிரியர காளிமுத்து, பழனிக 
கலலூரியில தமிழ்த் து்றப் ்பராசிரியராகப் 
பணியாற்றி ஓய்வு மபற்றவேர. ம�ாழிப்்பார 
வீரர. தமிழும் ஆஙகிலமும் து்ற 
்பாகியவேர. சஙகத்தமிழின எட்டுத்மதா்க 
நூலகளுள் ஒனறான அகநானூற்்ற ஆய்வு 
மசய்து மு்னவேர பட்டம் மபற்றவேர. பல 
ஆய்வுக கட்டு்ரகளின ஆசிரியராகவும் 
ம�ாழிமபயரப்பாளராகவும் விளஙகுகிறார. 
மநருககடிநி்லக காலத்தில தம் ்பராசிரியர 

பணியிலிருநது நீககம் மசய்யப்பட்டு 
பழிவோஙகப்பட்டவேர.

அய்யா காளிமுத்து, திராவிடர 
வேரலாற்று ஆய்வு �ய்யத்தின மசயற்குழு 
உறுப்பினர. 1970இல பகுத்தறிவோளர கழகம் 
மதாடஙகப்பட்ட ்பாது அதன மசயற்குழு 
உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார. 
'குறிப்புப்மபாருள் ்காட்பாடுகள்' எனபது 
இவேரது முதல நூலாகும். �னு ஸ்மிருதி 
சாத்திரத்்த ஆய்வு மசய்து '�னுநீதி -ஒரு 
�றுபார்வே' எனற நூ்ல எழுதியவேர. 

'3000 ஆணடுகளுககு முற்பட்ட இநதியா', 
'உலகத் தத்துவேச் சிநத்னயாளரகளும் 
தந்த மபரியாரும் - ஓர ஒப்பியல ஆய்வு', 
'சிவோஜி முடிசூட்டலும் பாரப்பனீயமும்' 
்பானற நூலக்ளயும், '�ாட்டுககறியும் 
�தமவேறியும்', 'காநதியார படுமகா்ல: 
அதிரச்சியூட்டும் தகவேல' ்பானற நூலகளின 
முககியப் பகுதிக்ளயும் தமிழில 
ம�ாழிமபயரத்தவேர.
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