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(தமிழ் ஹிந்து – June 30, 2016 மின் இதழில் பிரசுரிக்கப்பட்டது) 

 முசைவர் ககா.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி  

சிவக்குடில், ககோவவப்புதூர ்

அண்வைக் கோலத்தில் சைஸ்கிருதமைோழி பற்றிய 

விவோதங்கள் நவடமபற்று வருகின்றன. அவ்விவோதங்கள் மபருை்போலுை் 

அரசியல், சோதி, ைத கவறுபோட்டுக் கண்கணோட்டத்துடகன நவடமபறுகின்றன. 

புதுவைநோடுை் வசவரக்ள் சிலருை் இவ்விவோதங்களில் கலந்துமகோண்டு, 

திருமுவறத ்தமிழிவன உயரத்்துவதோகக் கருதிக்மகோண்டு வடமைோழிவயத ்

தூற்றுகின்றனர.் இதில் கலந்துமகோள்ள விருப்பமில்லோத ஒருசோர ்

வசவசிதத்ோந்திகள் உள்ளனர.் அவரக்ள் தமிழ், சைஸ்கிருதை் ஆகிய 

மைோழிகளின் பயன்போடு குறித்து அவரக்ளுவடய ஆசச்ோரியரக்ள் அல்லது 

குருைோரக்ள் கூறிய கருத்தின்வழி ஒழுகுவகத மபருை் பயன்தருை் எனுை் 

நை்பிக்வகயுவடயவரக்ள். 

வசவசையக் கருதத்ரங்கு ஒன்றில் இவளய ைடோதிபதி ஒருவர ்தமிவழ 

வடமைோழிவயக் கோட்டிலுை் உயரவ்ுவடயதோகக் கோட்டுை் கநோக்கில், 

திருவிவளயோடற் புரோணத்தில் பரஞ்கசோதி முனிவர ்போடிய, 

“கண்ணுதற் பெருங்கடவுளும் கழககமா டமரந்்து 

ெண்ணுறத் பதரிந்தாய்ந்த விெ்ெசுந்தமி கழசை 

மண்ணிசடை ்சிலவிலக்க ணவரம்பிலா பமாழிகொல் 

எண்ணிசடெ் ெடக்கிடந்த தாபவண்ணவும் ெடுகமா” 

என்னுை் மசய்யுவள ஆரவோரைோகச ்மசோன்னோர.் அவருவடய கருத்து வடமைோழி 

இலக்கண வரை்பற்றமதன்று கூறுவது.  போைரகர இதற்குக் வகதடட்ுவர;் 

தமிழிவன முவறயோகக் கற்றவர ்இகழ்சச்ிநவககய புரிவர.் 
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தமிழின் ஆற்றவலப் பவறசோற்றுவதோக அவர ்கூறிய ைற்மறோரு போடல், 

“பதாண்டர் நாதசைத் தூதிசட விடுத்ததும் முதசல 

உண்ட ொலசை யசழத்ததும் எலும்புபெண் ணுருவாக் 

கண்டதும் கதவிசைத் திறந்ததும் கை்ைித் 

தண்டமிழ்ை ்பைாகலா மறுபுலை ்பைாற்கக ா ைாற்றீர்” 

இவ்வோற்றல் தமிழுக்கக உண்மடனில். இப்போடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அதியற்புதச ்மசயல்கவள நிகழ்த்திய சையோசச்ோரியரக்வள, இவதக் கோட்டிலுை் 

ஒருவர ்இழிவுபடுதத் முடியோது. இந்த ைடோதிபதி பரஞ்கசோதியோரின் 

திருவிவளயோடற் புரோணத்வத முழுவதுை் படித்திருக்கைோட்டோர.் படித்திருந்தோல் 

திருைணப்படலத்தில் பரஞ்கசோதி முனிவர ்போடியுள்ள மசய்திமயோன்று அவர ்

போரவ்வயிற்பட்டிருக்குை். 

“ெந்த நாை்மசறெ் பொருட் டிரட்படை வடொடல் பைய்பததிர் புட்ெ 

தந்த கைத்த வானுயி ருணவுருத் பதழுதழல் விடத்பததிர் கநாக்கும் 

அந்த மாதி யிலாைிழல் வடிவமா யாடியிைிழல் கொல 

வந்த சுந்தரை் ைாத்து நீபறாடு திருமாசலயுபமடுத் கதந்த” 

கசோைசுந்தரக் கடவுள் திருைணக்ககோலை் மகோள்ளுை்கபோது, நோன்கு 

கவதப்மபோருள்களின் திரட்மடன வடமைோழியில் போடல்மசய்து புட்பதந்தன் 

என்போன் புகழ்ந்துபோட, ஆடியில் கதோன்றுை் பிரதிபிை்பை்கபோன்ற 

ஆலோலசுந்தரன் சுவோமிக்குச ்சோத்துை் திருநீமறோடு திருைோவலயுை் 

எடுதக்தந்தினோன் எனுை் இப்போடலில் மதய்வைணைகவன புட்பதந்தர ்

வடமைோழிப் போடலில் கபோற்றினோர ்எனப் பரஞ்கசோதியோர ்கூறுகின்றோர.் 

புட்பதந்தர ்போடிய அத்கதோத்திரை் ‘சிவமஹிம்ந ஸ்கதாத்திரம்‘ என்பதோகுை். 

 (இந்நூவல ஆங்கிலத்தில் ஆர்தர் அவலாை் எனுை் புவனமபயரில் ைர் ஜாை் 

உட்ராஃெ் ஆங்கிலதத்ில் மைோழிமபயரத்்து, குறிப்புவரயுடன் மவளியிடட்ுள்ளோர)் 



இவ்விடத்தில் மகோங்குநோட்டில் 

தவலசிறந்த துறவியோகவுை் கவிஞரோகவுை் திகழ்ந்த மகௌைோரைடோலயை் 

தவத்திரு கந்தசோமி சுவோமிகளுக்குை் திருைந்திரைணி எனுை் விருதுமபற்ற 

துடிவசக்கிழோர ்எனுை் அறிஞருக்குமிவடகய நவடமபற்ற உவரயோடவல அறிதல் 

நலை். துடிவசக்கிழோர ்மகோங்குநோட்டு இலக்கியங்கள் சிலவற்வறயுை் 

திருைந்திரத்வதயுை் பதிப்பித்த நல்ல அறிஞர.் தமிழ்மீது மபருை் பற்றுவடயவர.் 

அந்த கைோகத்தின் கோரணைோகப் பிறமைோழிகவளத் தோழ்வோகக்கருதுை் ையக்கை் 

உவடயவர.் 

துடிசைக்கிழார்: சுவோமி! நை் மசந்தமிழுக்கு வடமைோழி ஒருகபோதுை் சைைோகோது. 

எலுை்வபப் மபண்ணோக்கியதுை் அரவுமதோட்ட போலகவன எழுப்பியதுை் 

முதவலயுண்ட கசவய மீட்டளித்ததுை் கதவோரப் போசுரங்கள்தோகை; வடமைோழி 

கவதைந்திரங்ககளோ சுகலோகங்ககளோ அல்லகவ! இவற்றோல் தமிகழ 

வடமைோழிவயவிட உயரவ்ோனது என்பது உறுதியோகின்றதல்லவோ? 

சுவாமிக ்: மபரியீர!் வடமைோழியில் சிவமபருைோனுை் பிரைனுை் எண்ணற்ற 

முனிவரக்ளுை் கவதை், ஆகைை், இதிகோசை், புரோணை் துதிப்பனுவல்கள், தத்துவ 

நூல்கள் எனப் பலவற்வற வழங்கியுள்ளனர.் நை் தமிழிலுை் திருக்குறள், 

திருைந்திரை், கதவோர-திருவோசக, திவ்வியப்பிரபந்தை், சிவஞோனகபோதை் முதலிய 

சோத்திர-கதோத்திரங்கள் என எல்லோக் கவலசம்சல்வங்களுை் நிரை்பியுள்ளன. 

இந்நிவலயில் ஒருமைோழிவய உயரத்்துவதற்கோக ைற்மறோன்வறத் தோழ்த்துவது 

பண்புவடவை ஆகோது. 

கிழார்: திருஞோனசை்பந்தர ்‘மட்டிட்ட புை்சையங்காைல்’ எனதம்தோடங்குை் 

தமிழ்ப் பதிகத்தோல்தோகன அங்கை் பூை்போவவ ஆக்கினோர?் அப்பர,் 

‘ஒை்றுபகாலாம்’ எனுை் கதவோரப் பதிகை் போடியதோல்தோகன அரவுதீண்டிய 

வைந்தன் உயிரத்ம்தழுந்தோன்? சுந்தரரின், ‘எற்றால் மறக்ககை்’ எனுை் 



திருப்பதிகை் தோகன முதவலயுண்ட போலகவன வரவழித்தது? இவரக்மலல்லோை் 

வடமைோழியில் போடவில்வலகய? அந்த மைோழிக்கு ஆற்றல் இருந்திருந்தோல் 

அதில் போடியிருப்போரக்ள் அல்லவோ? 

சுவாமிக ்: (புன்முறுவலுடன்) எலுை்பு மபண்ணோனதுை் அரவோல் ைோண்ட ைகன் 

மீண்டதுை், முதவலவோய்ப் பிள்வள வந்ததுை் தமிழ்மைோழியின் தனி ஆற்றலோல் 

என்பதுதோகன தங்கள் கருத்து? 

கிழார்: ஆைோை் சுவோமி! அப்படிகயதோன். இதில் சற்றுை்  ஐயகை இல்வல.. 

சுவாமிக ்: நல்லது. நீங்களுை் நோனுை் நன்கு தமிழ் கற்றவரக்ள்; தமிழிற் பற்பல 

போடல்கவளப் போடியவரக்ள்; நைது தமிழ்ப்புலவையிலுை் தமிழ் உணரவ்ிலுை் 

சற்றுை் குவறயில்வல. மூவர ்முதலிகள் கதவோரை்போடிய அகத யோப்பில், நோை் 

போடினோல் மசயற்கருை் மசயல்கள் ஏகதனுை் நடக்குைோ? 

கிழார்: அது எப்படி இயலுை்? நடக்கோது. 

சுவாமிக ்: மூவர ்முதலிகள் வடமைோழிச ்சுகலோகங்களோககவோ அல்லது கவறு 

ஏதோவது மைோழியில் ஏதோவமதோரு வடிவில் கூறியிருந்தோல் அந்த அற்புதங்கள் 

நடந்திருக்குைோ? நடந்திருக்கோதோ? 

கிழார்: கட்டோயைோக நடந்திருக்குை். 

சுவாமிக ்: அற்புதங்கள், சித்திகள் கபோன்றவவமயல்லோை் மைோழியோல் 

நடப்பவவ அல்ல. ஆன்மீக வல்லவைமபற்ற ைகோன்களின் ஆவணவழி, 

இவறவனின் திருவருளோல் நிகழ்பவவ. தமிழ், வடமைோழி ைட்டுை் அல்ல; 

மதலுங்கு, கன்னடை், ைரோத்தி, இந்தி கபோன்ற இந்தியமைோழிகளிமலல்லோை் 

இவறவவன கவண்டிச ்மசயற்கருை் மசயல்கவளச ்மசய்த ைகோன்களின் 

போடல்கள் கோணப்படுகின்றன.  அண்டசரோசரங்கவளமயல்லோை் கடந்து 

விளங்குை் பரை்மபோருவள — அதவன நீங்கள் சிவமபருைோன் என்கறோ, திருைோல் 

என்கறோ — எப்படிக் கூறினோலுை் சரி — ஏகதோமவோரு மைோழிக்குைட்டுை் 

உரியதோகச ்மசோல்வீரக்களயோகில் பரத்துவை் என்னோவது? இந்திய மைோழிகள் 

ைட்டுைல்ல; உலகமைோழிகள் அவனத்துகை உண்வையோன அருளோளரக்ளுக்கு 

இவறயருவளப் மபறுவதற்கு ஏற்ற கருவிககளயோகுை். 

மைோழிப்பற்று கவண்டற்போல நற்பண்பு; அகதசையை் மைோழிமவறி 

ஒதுக்ககவண்டிய இழிதவகவை. வடமைோழி மதன்மைோழியோளரக்ளிவடகய ஒரு 

சிலரிடத்து மிக்குவிளங்குை் இந்த அறிவற்ற மூரக்்கத்தனை் அறிவுவடய 

சோன்கறோரக்்கு ஆகோதது.”   -  (சிரசவயதீைம் தவத்திரு கந்தசுவாமிக ் 

வரலாறு, சிரசவக் பகௌமாரைசெ பவ ியீடு, 20-11-1999) 

  சுவோமிகளின் கருதக்த சுத்தோத்துவித வசவசித்தோந்திகளின் கருத்தோகுை் 



சுத்தோத்துவித வசவசித்தோந்தத்தின் ஆசிரியன்ைோர ்இை்மைோழிகவளப் பற்றிக் 

கூறிய கருத்துக்கள்தோை் யோவவ? 

“வவதிக சையைோகிய வசவசித்தோந்த சையை் தமிழ்நோட்டில் அநோதி கோலைோகப் 

பயின்று வந்தது. ஏவனய சையங்கள் யோவுை் இதன்பின் கதோன்றின என்பது 

மபோருந்துை். இசச்ையைோனது ஆதியில் இந்தியநோடு முழுவையுை் வியோபித் 

திருந்தது என்று மபரிகயோர ்மசோல்வர.்கோசுமீரத்தில் இன்றுை் வசவசையத்துள் 

ஒருபிரிவு வழக்கிலிருப்பதுை், மைோஹஞ்சதகரோ அகழ்மபோருள்களில் 

வசவசச்ின்னங்கள் கோணப்படுவதுை் இதற்குச ்சோன்று பகருை். 

கவதை், சிவோகைை் இரண்வடயுை் வசவசித்தோந்த சையை் தனக்கு 

ஆதோரங்களோகக் மகோள்ளுை். இவவ வடமைோழி நூல்கள். இன்று சிலர ்தவறோகக் 

கருதுவதுகபோல, வடமைோழி ஒரு சோதிக்கக உரிய மைோழியோக இருந்ததில்வல; 

தமிழ் நோட்டில் ஞோன நோட்டமுவடகயோர ்அவனவருகை வடமைோழி 

வல்லவரோயிருந்தோரக்ள். எல்லோருகை வடமைோழியில் சையநூல் எழுதியுை் 

உவரமயழுதியுை் சையத்வத வளரத்்தமதோடு, தமிமழோடு வடமைோழிவயயுை் 

வளரத்்தோரக்ள். அை்மைோழி, தமிழருக்குை் உரிய மைோழியோககவ இருந்தது.” (மு. 

அருணோசலை், தத்துவப் பிரகோசை், முதற்பதிப்பின் முன்னுவர,1965),. 

            தமிழின் இனிவைவய நுகரவிருை்புகவோர ்குைரகுருபரசுவோமிகளின் 

பிரபந்தங்களில் கதோய்வர.்  முகலோய ைன்னவனக் கோணசம்சன்ற அவர,் 

இந்துஸ்தோனி மைோழிவயப் பயிலவிருை்பிச ்சகலகலோவல்லிவயத் 

கதோத்தரித்துச ்மசய்த சகலகலோவல்லி ைோவலயில் “வடநூற்கடலுை் கதக்குஞ் 

மசழுந்தமிழ்ச ்மசல்வமுை் மதோண்டர ்மசந்நோவினின்று கோக்குங் 

கருவணக்கடகல சகல கலோவல்லிகய” எனப் போடினோர.் 

இதில் அை்வையின் மதோண்டரக்ள் இருமைோழியுை் வல்லவரோக இருப்பர ்என்னுை் 

அவரது கருத்துத ்மதளிவோகின்றது. தமிழ் இலக்கியை் பயில விருை்புகவோர ்

நோள்கதோறுை் போரோயணை்மசய்யுை் நூல் சகலகலோவல்லிைோவல. தமிழறிவுடன் 

வடமைோழியறிவுை் இந்நூற் போரோயணை்மசய்யுை் தமிழ் ஆரவ்லர ்மபறுவர.் 

மீனோட்சியை்வை பிள்வளத்தமிழில், இவர,் கவதங்களோகிய வடநூல்கவள, 

‘கோலதம்தோடு கற்பவன கடந்த கருவூலப் பழை்போடல்’ எனப் கபோற்றியதுடன், 

கவலைோசம்சல்வரக்ள் அந்தக் கருவூலதத்ில் கதடிவவத்துள்ள கடவுள்ைோைணி 

என அை்வைவயப் கபோற்றுகின்றோர.் (அருவையோகத ்கதடிப்மபற்ற 

நவைணிகவளக் கருவூலத்தில்வவத்துக் கோப்போற்றுதல் நை் வழக்கைல்லவோ). 

கைலுை் சங்கை்வவத்துத் தமிழ்வளரத்்த ைதுவரவய, “வடகவல மதன்கவல 

பலகவல யுை்மபோதி ைதுவரவளை்பதிகய” எனப் போரோட்டுகின்றோர.் (ைதுவரக் 

கலை்பகை்)       . 

வடமைோழிமயோன்வற ைட்டுகை அறிந்தவவரக் கோட்டிலுை், தமிழ், வடமைோழி 

இருமைோழிகளிலுை் வல்லவகர கபோற்றற்குரியவர.் அண்வைக்கோலத்தில் வோழ்ந்த 

வசவசிதத்ோந்தப் கபரோசிரியரக்ளோன ஔவவ துவரசோமிப் பிள்வள, பண்டித 

பூஷணை் கபட்வட ஈசுவரமூரத்்தியோ பிள்வள, பண்டிதைணி கதிகரசன் 



மசட்டியோர,் சூவள கசோைசுந்தர நோயகர,் தூத்துக்குடி மபோ. முத்வதயோபிள்வள,, 

மசன்வன பசவ்சயப்பன் கல்லூரி கபரோசிரியர ்ஆ. ஷண்முக முதலியோர,் 

கபரோசிரியர ்திருஞோனசை்பந்தை், கோஞ்சிபுரை் நோகலிங்க முதலியோர,் 

அருவணவடிகவல் முதலியோர ்முதலிகயோர ்இருமைோழிகளிலுை் வல்லுநரக்ளோகத ்

தமிழ் வசவசித்தோந்தத்திற்கு ஆற்றிய மதோண்டிவனச ்வசவ உலகை் 

ைறத்தலோகோது. 

சகலோகை பண்டிதரோகிய அருணந்தி சிவோசச்ோரியோர,் கோசுமீரை்வவர மசன்று 

வசவசிதத்ோந்திகளுடனுை் பிற ைததத்ோருடனுை் விவோதை் மசய்தோர ்எனக் 

கூறப்படுகின்றது. அங்மகல்லோை் அவர ்சைஸ்கிருதத்தில்தோகன 

விவோதித்திருப்போர?் மதன்னோட்டுச ்சுதத்ோத்துவித வசவசித்தோந்தை் 

தமிழ்நோட்டுக்குள் அடங்கிக் குறுகிவிடலோகோது. அது, பிற ககவலோத்துவிதை், 

விசிட்டோத்துவிதை், துவிதோத்துவிதை் ஆகியவற்றுடன் விவோதிக்கப்பட 

கவண்டுைோயின் வசவசிதத்ோந்திகள் தமிழ், வடமைோழி இரண்டிலுை் 

புலவைமபற்கற ஆககவண்டுை். 

***   ***   *** 

 


