
20 |   ����� ��	
� : ��	������� �������� | ISSN : 2455 - 0531 

 

த�ழா����ைற, ஷ� �ப� க���, ����ரா�ப�� & ‘இன"’ ப$னா%& இைணய� த�ழா�)த* 

Inam:International E_Journal of Tamil Studies UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 
February 2021, Vol.6 Issue:25 www.inamtamil.com 

���� ���	
 - ���� ���	�� : 

������	�� (History of Tamil Nadu - People and Culture: Review) 
 

�.கய��� | M. Kayalvizhi5 
 

Abstract: The paper to evaluates the research work entitled tamiḻaka varalāṟu makkaḷum 

paṇpāṭum, the author of K.K.Pillai. The structure of the text and its features, quality of its 

research, chronological order of the ancient Tamil texts, archeological evidence, proudness of 

ancient Tamil culture of all elements is evaluates by the scholar as well as life and service of 

the author. 
 உல-� ம/த$ 0த$0தலாக� ேதா$2ய இட4க�� த�ழக0" ஒ$6. எனேவ, இ� 
பழ" �ற�: வா�;த�. எ�தைனேயா <லமரன�", ஆ%�யாள�க?" த�*நா%ைட ஆ%� 
ெச��)%&� ெச$6�ளன�. ஆனா� அDவரலா6கைள எ�லா" இ$6 வைர 0Eைமயா� 
அ2யFGட)�ைல. நட;� 0H;த Iக*�கைள 0ைறயாக� ப�� ெச�� அைத அ&�த 
தைல0ைறF<F ெகாJ& ேச�Fக ேவJ&ெம$ற உண�� ந" 0$ேனா�க�ட" இ�ைல. 
ேமK" பழ;த�ழ� வரலாLைற� ச4க கால" ெதாட4- ம%&ேம அ2ய 0H-$ற�. 
அதL<0$ பல ஆMர" ஆJ&க� வா*;த ந" 0$ேனா� பL2 ஒ$6" அ2வதL-�ைல. 
ச4க கால" பL2F  Gட இலF-ய4கைளF ெகாJ& தா$ அ2ய 0H-$ற�. ேம� நா&க�� 
கால வர$0ைற (Chronology) எ$ற ஆJ& Iக*��� ெதா<�:கைள� ப�� ெச�� )%&� 
ெச$6�ளன�. எனேவ, அத$ �ைணXட$ அ4< எ��� வரலாLைற�  பைடF-$றன�. 
 இ�ேபா$ற வச� நமF< இ$ைமயா� பழ"ெப�ைம �Fக த�ழ�$ வரலாLைற 
0Eைமயாக� பைடFக இய)�ைல. அ4ெகா$6" இ4ெகா$6மா� வரலாLைற 
எE�)%&� ெச$றனேரய$2, 0Eைமயான ந"ப�த<;த த�ழ� வரலா6 ெந&4கால" 
பைடFக�படாமY�;த�. இF<ைறைய� ேபாFக எE;த Zேல ேக.ேக.�ைள அவ�க� 
எE�ய “த�ழக வரலா6-மFக?" பJபா&"” எ$ற Zலா<". த$ கால" வைர -ைட�த 
அ��ைண ஆதார4கைளX" ெதா<�� 0த$0ைறயாக )^ஞான� `�வமான வரலாLைற 
அவ� பைட�தா�. இதL< 0$a" $a" எ�தைனேயா Z�க� ேதா$2னாK" ஒ$6Gட 
இ;ZKF< இைணயாக)�ைல. த�ழக வரலாLைற�  பைடF<" �க�" சவாலான, �Fகலான 
பbைய �க�" �றைமXட$ ைகயாJ& �ற�:�< இ;Zைல� த�*G6" ந�Kல-L<�  
பைட�த��தா�.  

���ெசா�க� : த�ழக வரலா6, மFக?" பJபா&", ம��d%டா��, ேக.ேக.�ைள, 
ஆFeேபா�&, வரலாL6� �ைற 
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*** 
ேக.ேக."�ைள%& வா()*, ப-.* 
 ேகால�ப கனகசபாப�� �ைள எ$ற ேக.ேக.�ைள அவ�க� நா^�� நா%HK�ள 
க$/யா<ம�M$ ஆ��� 1905 இ� ற;தா�. ேகா%��� உய�Iைல� ப��� பH�ைபX", 
நாக�ேகா)Y� உ�ள eகா% க���M� ப%ட� பH�ைபX" 0H�தா�. இத$$ 
<"பேகாண" அர�F க���M� )��ைரயாளராக� பbயாL2னா�. உலக� :க*ெபLற 
ஆFeேபா�& ப�கைலF கழக��� டாFட� ப%ட0", H.Y% ப%ட0" ெபLறா�. :க*ெபLற 
மாIலF க���MK", அத$$ ெச$ைன� ப�கைலFகழக��K" வரலாL6� �ைற� 
ேபரா��யராக� பb:�;தா�. 1954 0த� 1971 வைர ெச$ைன� ப�கைலF கழக��� 
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�ற�பாக� பbயாL2� பல ஆ�� Z�கைள� பைட�தா�. 1972 0த� 1978 வைர Xெனeேகா 
�%ட��$ �* இய4-ய �*நா%&F கலா�சார ைமய��$ இயF<நராக� பb:�;தா�. 
த�fK", ஆ4-ல��K" இவ� ெவ�M%ட Z�க� ெப�" வரேவLைப� ெபLறன. 
த�*நா%H$ பழைமையX", ெப�ைமையX" ெவ��ப&��வேத த$ வா*)$ 
ேநாFகமாகF ெகாJ& ெசய�ப%டா�. ேம�நா%H� உ�ள� ேபா$ற ஆ�� 0ைறகைளF 
ைகயாJ& Z�கைள� பைட�தா�. 1981 இ� த" 76ஆ" வய�� மைற;தா�.  
இவ0 பைட2த 4�க�:  

� ெச$ைன மாகாண��� தல �ய ஆ%� (1948) 

� ��;�ர" ேகாM� (1953) 

� ெத$/;�யா)� உய� க�) வள��� (1857-1957) 

� ெத$/;�யா�" இல4ைகX" (1963) 

� த�*� ப���Fைகக�$ வள��� (1967 

� த�ழ�க�$ ச0தாய வரலா6 (1969) 

� த�*நா%H� ஜா�0ைற (1973) 

� நா^�� நா%H$ ெதாடFக கால வரலா6 (1975) 

� த�ழக வரலா6-மFக?" பJபா&" (1972) 

� த�ழ�$ வரலாL6 மர:க� (1979) 

� இ;�யா)$ வரலா6-�ற�பாக த�*நா& (1979) 

� ேசாழ� வரலா6 (1979)  
த5ழக வரலா9 ம;க<* ப=பா>* - 4லைம@A 
 ‘த�ழக வரலா6—மFக?" பJபா&"’ எ$ற Z� த�*நா%&� பாடZ� 
I6வன�தா� 1972 இ� 0த$0தலாக ெவ�Mட�ப%ட�. அத$$ 1981இ� ம6ப��:� 
ெபLற�. பலகால" ப��: ெபறாம� 2013இ� ெச"ப��பாக உலக� த�ழாரா��� 
I6வன�தா� ெவ�Mட� ப%ட�. இ;Z� ெதா� பழ4கால" ெதாட4- 20 ஆ" ZLறாJ& 
வைர த�ழக வரலாLைற உைரF-$ற�. இ� ெமா�த" 20 அ��யாய4களாக� �Fக� 
ப%&�ள�. இ;ZKF< வYைம ேச�Fக 23 ஒ�)ளFக� பட4க?", 7 நா%& )ளFக� 
பட4க?" இைண�பாக இைணFக� ப%&�ளன. தLேபாைதய ப��� 0$aைர, 
$/ைண�: �4கலாக இ;Z� 550 பFக4கைளF ெகாJ&�ள�. ேமLேகா� ZLப%Hய� 
ஆ4-ல��K", த�fK" $/ைண�பாக� ேச�Fக�ப%&�ள�. ெபா�வாக வரலாL6 
Z�க�� காண�ப&" ப<�:களான பJைடய கால", இைடF கால", தLகால" எ$ற 
��க� இ; ZY� காண�படாம� ெதாட���யாக இ" �$6 கால��� த�ழக வரலா6" 
இைட�H$2 எEத�ப%&�ள�. 
4B& Cற@Aக� 
 இ;Z� .ஏ. மL6" எ".ஏ பHF<" மாணவ�க?Fகாக எEத�ப%ட� எ$றாK" 
அைன��� த�*ஆ�வல�க?" பH��� ெப��த" ெகா�ள�தFகதாக இ;Z� 
அைம;���ப� இத$ �ற�:. ெதா�பழ4கால" ெதா%& 1981 வைர த�ழக வரலாLைறX", 
பJபா%ைடX" இ;Z� ெச�:-$ற�. ஒ� 0Eைமயான த�ழ� வரலா6 இ�வைர 
பைடFக� பட)�ைல எ$ற <ைறைய இ;Z� ேபாF-L6. இைதேய 0$aைரM� இ; 
Zலா��ய�, “பJைடய கால" ெதா%& இ$6வைர 0Eைமயான த�ழக வரலா6 ஒ$6  
த�* ெமாfM� ெவ�வ�வ� இ�தா$ 0த�0ைறயா<".” (�ைள. ேக. ேக., 2013, ப:1) 
எ$6", “0EZ� வHவ��� த�ழக வரலா6 எ$6 இ� வைரM� ெவ�வர)�ைல.  அF 
<ைறைய இ;Z� ���� ைவF<" எ$ப� எ$ ந"Fைக.”(�ைள, ேக. ேக., 2013, ப.1) எ$6" 
<2�%&�ளா�. இ;Z� த�ழ�$ வரலாLைற )வ��ப�ட$ அவ�த" நாக�க�ைதX", 
பJபா%ைடX" )ளF- உைரF-$ற�. ச4ககால� த�ழ�$ வா*� பL2 அ�க 
0F-ய��வ" ந�- இ;Z� பைடFக� ப%&�ள�. இைடFகால� த�ழக��� -ைடF<" 
ெதா�Yய� சா$6கைளF கJ�H�தனமா� ந"பாம� அ� சா�;த இலF-ய ஆதார4க� 
ஒ�%& ஆராய� ப%&�ளன. 
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 Lகால� த�ழக வரலா6 �<;த <ழ�ப" Iைற;த�. -ைடF<" சா$6க� 
ெப�"பாK" ஐேரா�ய� <2�:கேளயா<". அைவ ஒ�தைல� சா�பாக அைம;��ளதா� 
அவLைற அ�பHேய ஏL6F ெகா�ளாம� அத$ உJைம� த$ைமைய ஆரா�;� ஏL6F 
ெகாJ& இ;Z� பைடFக�ப%&�ள�. த�ழக" இ;�யா)$ ஒ� ப<� எ$பதா� அவL2$ 
வரலாLைற� த/��� ��ெதEத இயலா�. எனேவ G&மானவைர அவLைற� ���� 
த/யாக� த�ழக வரலாறாக எE�" 0யL� இ;ZY� காணF-ைடF-$ற�. த�ழக��� 
�த;�ர��L<� $ ேதா$2ய ‘க%� ஆ%� 0ைற’ �க�" �Fகலான� எ$பதா� அைவ ேம" 
ேபாFகாகF Gற�ப%&�ள�. எனேவ, பJைடய த�ழ� வரலாLைற �க�" )�வாக�", 
இைடFகால வரலாLைற� ேதைவயான அள�", Lகால வரலாLைற� ��Fகமாக�" இ;Z� 
எ&� �ய":-$ற�. த�ழக வரலாL2$ எ� ப<�X" )&படாம� கா�த� உவ�தலகL2 
ஆ�� ேநாF-� ெச��கைள� ெத�வாக�", )ளFகமாக�" எ&��ய":வ�  இ;ZY$  
த/��ற�பா<". 
4B& ஆF)2 த&ைம  
 இ;Z� 0Eவ�" அைன�� )தமான ெதா�Yய� சா$6கைளX", இலF-ய 
ஆதார4கைளX" பய$ப&�� உ�ள�. இ;ZY$ 0த� அ��யாய" அH�பைட� சா$6கைள 
ஆரா�-$ற�. வரலாL6F கால��L< 0;ைதய த�ழக வரலாL2$ ெப�ைமைய இ;Z� 
)�வாக� ேப�-$ற�. த�ழ�, ெதா$ைம வா�;த <HMன� எ$ப� சா$6க?ட$ 
I�Fக�ப%&�ள�. �;�ெவ� மFக� த�ழ�ட$ ெந�4-ய ெதாட�: ெகாJடவ�க� 
எ$ற க���" இ;ZY� I6வ� ப&-$ற�. பழ;த�ழ�க�$ அய�நா%&� ெதாட�:க?", 
கட� கட;� எDவா6 அவ�க� ெவL2 கJடன� எ$பைதX" எ-��, ேரா", -ேரFக" 
ேபா$ற ேம�நா&க?டa" �னா, மேல�யா, ஜாவா, -ழF< ேபா�/ேயா ேபா$ற �ைழ 
நா&க?டa" ெகாJட ெதாட�ைபX" ஆரா�;� )�வாக ெவ��ப&��-$ற�. த�* 
வள��த ச4க4க� �$6 இ�;தன எ$ப� உ6��ப&�த� ப&வ�ட$, 0தL ச4க��$ 
கால" -.0. 4 0த� -.0.2 ஆ" ZLறாJ& எ$6", இைட� ச4க��$ கால" -.. 1 0த� 2 
ஆ" ZLறாJ& வைர எ$6", கைட� ச4க��$ கால" -.. 3 மL6" 4ஆ" ZLறாJ& வைர 
எ$6" I6வ�ப%&, இதL<� ெத�வான 0H� காண�ப%&�ள�. 
 த�ழ�$ பழைமையX", ெப�ைமையX", �ற�ைபX" <ைற�� ம��%ட பல 
ஆ�வாள�க�$ க���Fக� உ�ய சா$6க?ட$ ம6Fக�ப%&�ளன. ச4க இலF-ய4க�$ 
கால" �க�" Lப%ட� எ$ற ைவயா:�� �ைள (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 93), மL6" 
இள4<ன" <^ஞ$ �ைளM$ க���கைள� தவெற$6 தFக சா$6க?ட$ ம6F-றா� 
Zலா��ய� (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 81). 0த� த�*Zலான ெதா�கா�ய��$ கால" 
சால�" Lப%டெத$6 எ$6 க��ய ேக. ஏ. �லகJட சாe��, ைவயா:�� �ைள, 
�வராஜ� �ைள ஆ-ேயா�$ க���Fக� உ�ய ஆதார4க?ட$ ம6Fக� ப&-ற� (�ைள, 
ேக. ேக. 2013, ப: 106). ெதா�கா�ய��$ கால" இேய� -2e� ற�பதL<� பல ZLறாJ& 
க?F< 0Lப%ட� எ$6" I6வ� ப&-$ற�. நாலHயா� ேபா$ற ச4க" ம�)ய Z�க�$ 
கால" -.. 7ஆ" ZLறாJ& எ$6 க��ய  �.ைவ.சதா�வ பJடார�தா� க���" தவெற$6 
I�Fக�ப%& இத$ கால" -.. 4 மL6" 5ஆ" ZLறாJ& எ$ப� உ6� 
ெச�ய�ப&-$ற� (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 105). �ல�ப�கார" ெபா� :ர%ெட$6 G2ய 
�லகJட சாe�� மL6" ைவயா:�� �ைளM$ க���" உ�ய சா$6க?ட$ Iராக�Fக� 
ப&-$ற� (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 117). �ல�ப�கார��$ கால�ைதF ேகா�க� Iைல�பH 
கb�� �க�" Lப%ட� எ$6ைர�த எ�. H. சா�FகJ� �ைளM$ க���Fக� 
தவெற$6 I��த�ட$ ேகா�க� ெகாJ& கால" கb�ப� )^ஞான ஆ��F<� 
ெபா�;தாத� என�" �%ட�ப&-$ற� (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 121). கா^�� ப�லவ�க�$ 
ேதாLற" :�ராக இ�;த IைலM� பல )த சா$6கைளF ெகாJ& அவ�க� வடநா%HY�;� 
ேபா;தவ�க� எ$ப�", சாதவாகன�க?ட$ ெந�4-ய ெதாட�:ைடயவ�க� எ$6"  தFக  
ஆதார4க?ட$ உ6��ப&�த�ப%&�ள� (�ைள, ேக. ேக. 2013, ப: 192). 
 0HXைட ேவ;த� �வ�$ ஆ%�� �ற�:கைளX" இ;Z� )�வாக எ&� 
�ைரF-$ற�. இைடFகால ேசர, ேசாழ, பாJHய�க�$ வரலாLைற உ�ய ஆதார4க?ட$ 
)�வாக எ&��ைரF-$ற�. Lகால� த�ழக வரலாLைற ��- ஆரா�;� ெசா�லாம� 
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ேம"ேபாFகாக� ெசா�Y� ெச�-$ற�. தா$ வைர;த வரலாL6 ZKF< அH�பைடயாகF 
�*FகJட ெதா�Yய� சா$6கைள� தா$ பய$ப&��யதாக �ைள அவ�க�  
ப%HயY%&�ளா�: 

பாJHய� ெச�ேப&க� 
ப�லவ� ெச�ேப&க� 
ேசாழ� ெச�ேப&க� 
Epigraphica Indica 
Epigraphica Carnatica 
South Indian Inscriptions 
Annual Report on Indian Epigraphy 
Pudukkottai State Inscriptions 
South Indian Temple Inscriptions 
Trivancore Archeologial Series  

 இ�த)ர எe.-��ணeவா�  ஐய4கா�, ).ஆ�. இராம�ச;�ர �% த�, H. 
).மாகாY4க", �. ¡னா%�, ேக. ஏ. �லகJட சாe��, மா. இராசமாbFக" �ைள, 
�.ைவ.சதா�வ பJடார�தா�, . H. �/வாச ஐய4கா�, எe. ைவயா:�� �ைள, எ�. H. 
சா�FகJ� �ைள, �வராஜ� �ைள, இள4<ன" <^ஞ$�ைள ேபா$ற அ2ஞ�க�$ 
Z�க� ஏLக�ப%&", ம6Fக�ப%&" பய$ப&�த� ப%&�ள�. இ;Z� ெவ6" த�* 
ம$ன�கைள� பL2� ேப�" அர�ய� வரலாறாக ம%&" இ�லாம� த�ழ�க�$ ச�க, 
ெபா�ளாதார, சமய� பJபா%& Iைலகைள எ&��ைரF<" வரலாL6� �ர4கமாக�" 
�ைள அவ�க� பைட���ளா�. கால வைர0ைற�பH ஒ$ற$$ ஒ$றாக Iக*��க� 
ேகாைவயாக )ளF-� ெசா�ல� ப&-$றன. 0ரJபாடான தகவ�க?", க���க?" யா� 
உைர�தாK", அவ� எ�தைகயவராMa", உ�ய சா$6க?ட$ Iராக�Fக� ப&-$ற�. ZY$ 
எD)ட��K" ந&�Iைலைம ¡ற�பட)�ைல. Z� 0Eவ�" எJணLற ெதா�Yய� 
மL6" இலF-ய� சா$6க� பய$ப&�த� ப%&�ளன. ேமK" பH�தவ� 0த� பாமர� வைர 
எ��� பH��ண�" வJண" இ;ZY$ நைட உ�ள�.  
 பழ4கால உJைமைய உண�;�  உல-L< ெவ��ப&��வேத இத$ ேநாFக 
ெம$பதா�, மாெப�" ஆ�வாள�க� பல�$ க���Fக?" பல )ட4க�� ம6Fக�ப%&� 
தவெற$6 �%ட� ப&-$ற�. ேமைல நா&க�� �%ட�ப&" ஆ�� ெந20ைறக� யா�" 
இ;ZY� பய$ப&�த� ப%&�ளைம இத$ G&த� �ற�:. இ/ைமயான நைட, ஆ*;த 
க���Fக�, �Jbய ஆ��, ேகாைவயான இய�க�, ஏராளமான சா$6க� ேபா$ற ப� 
�ற�:கைள இ;Z� ெகாJ& �க* -$ற�. இதL< மாறாக இ;ZY� ஓ�ட�ேதa" 
<ைறெய$ப� காணF -ைடFக)�ைல. த�* ஆராX" ஆ�வாள�க?F<", 
ஆ�வல�க?F<", மாணவ�க?F<", ேபரா��ய�க?F<" இ;Z� 0$ன�� ஏராக 
இ$றள�" �*;� வ�-$ற�.  
�G)ைர 
 த�ழக வரலா6 - மFக?" பJ பா&" எ$ற இ;Z� 0த$0தY� வரலாL6 
மாணவ�க?Fகாக� பைடFக� ப%ட�. ஆனா� த�* ஆ�வல� அைனவ�" பH��$:6" 
Zலா� இ� �க*;� வ�-$ற�. த�ழக��� உ�ள ெப�"பா$ைமயான ப�கைலF 
கழக4க� இ;Zைல� பாடமாக ைவ����பேத இத$ ெவL2F<� சா$6. ஒ� தைல �ற;த 
ஆ�� Zலான� தFக சா$6க?ட$ பைடFக� ப&வ�ட$, அத$ ஆ�வான� கா�த� 
உவ�தலகL2 உJைமைய ெவ�F ெகாண�வேத 0த$ைமயான ேநாFகாகF ெகாJH��த� 
ேவJ&". அ��ட$ பH�ேபா�F<�  �ைவ த�" வJண" அைமய�" ேவJ&". 
ேமLெசா$ன அைன�� இய�:கைளX" த$னக�ேத ெகாJ& இ;Z� )ள4<-$ற�. ஒ� 
தைல�ற;த ஆ�� ZKF<  இலFகணமாக இ;Z� �க*;� வ�-$ற�. ேம�நா%& ஆ�� 
Z�க�� ந$< ஊ2� �ைள�த ேக.ேக �ைள அவ�க� அDவfேய I$6 த�ழக மFக�$ 
வரலாLைற நமF< ஆF-ய����ளா�. த�ழக வரலாLைற அ2ய )�":" ஆ�வல�F<", 
:�ய Z� பைடFக )�":" ஆ�வாள� க?F<", உJைமைய அ2ய 0யK" 
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ஆ��ய�க?F<", பழைமைய அ2ய )ைழX" மாணவ�க?F<" இ;Z� இ$6 வைர 
கல4கைர )ளFகமாக� �க*;� வfகா%H வ�-$ற�. 
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