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2இனைப் பபராசிரியர் , மற்றும் நெறியாளர்  

இலக்கியத்துனற, தமிழ்ப் பல்கனல, தஞ்சாவூர் 

 
நமாழியனமப்ன மாற்றங்களும் இலக்கை இலக்கியப் 
பதிவுகளும் 
 நமாழியாைது காலந்பதாறும் மாறிவரும் தன்னமனய உனடயது. இந்த 
மாற்றங்கனள அவ்வக் காலங்களில் எழும் இலக்கைங்கள் னனறயாகப் 
பதிவுநசய்கின்றை. நதால்காப்பியம் விளக்கும் தமிழ்நமாழியின் அனமப்ன 
ென்னூல் விளக்கும் தமிழ்நமாழியின் அனமப்பிலிருந்து பல வனககளில் 
மாறுபட்டுள்ளது. உடம்படுநமய்கள் யானவ என்பனதத் நதால்காப்பியம் 
விளக்கவில்னல(நதால்.எழுத்து.141). ஆைால், ென்னூல் உடம்படுநமய்கள் யானவ 
என்பனத விளக்கி அவற்றின் வருனக இடத்னதனேம் குறிப்பிடுகிறது(ென்.162). 
தன்னம ருனமப் நபயராகத் நதால்காப்பியம் 'யான்' என்பனதக் 
குறிப்பிடுகிறது(நதால்.நசால்.159); ஆைால், ென்னூல் 'யான்' என்பதுடன் 'ொன்' 
என்பனதனேம் குறித்துள்ளது(ென்.285). தன்னம இடத்னதத் நதால்காப்பியம் 
உயர்தினைக்கு உரியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது(நதால்.நசால்.159); ஆைால், 
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ென்னூல் அதனை உயர்தினைக்கும் அஃறினைக்கும் நபாதுவாைதாகக் 
கருதுகிறது(ென்.285). வினைநயச்ச வாய்பாடுகளில் நசயற்கு என்னும் 
வினைநயச்ச வாய்பாடு நதால்காப்பியத்தில் இடம்நபறுகின்றது(நதால்.நசால்.223). 
ஆைால், ென்னூலில் அது குறிப்பிடப்படவில்னல. மாறாக, வான், பான், பாக்கு 
பபான்ற வினைநயச்ச விகுதிகள் ென்னூலில் சுட்டப்பட்டுள்ளை(ென்.343). 
இவ்வாறு, நமாழியில் னைர்ச்சி னதல் நபயர், வினைகளில் ஏற்பட்ட 
மாற்றங்கனள அவ்வக்கால இலக்கைங்கள் பதிவுநசய்துள்ளை. 

 இலக்கைங்களின் வழியாக மட்டுமன்றி இலக்கியங்களின் வழியாகவும் 
நமாழியனமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கனளப் பற்றி அறிந்துநகாள்ள னடிகிறது. 
பல்பவறு காலகட்டத்தில் எழுந்த இலக்கியங்களின் நமாழியனமப்னப ருங்கு 
னவத்து பொக்கும்பபாது இவ்வுண்னம னலப்படும். சங்ககாலத்தின் 
நமாழியனமப்னச் சங்கம் மருவிய காலத்துடன் ப்பிடப்படும்பபாது பல 
வனககளில் மாற்றங்கனள அனடந்திருக்கும்.  இலக்கைங்கள் அவற்னறப் 
பற்றிக் குறிப்பிடாத பபாதிலும் இலக்கியங்களில் அனவ காைக் கினடக்கின்றை. 
சங்க இலக்கியங்களில் காைலாகும் தழீஇ(குறுந்.215:5), அறஇீ(னறம்.398:16) பபான்ற 
அளநபனட வாய்பாட்டு வினைநயச்சங்கள் பிற்கால இலக்கியங்களில் 
காைப்படுவதில்னல. அபதபபான்று, சிலப்பதிகாரம், மைிபமகனல 
ஆகியவற்றில் இடம்நபறும் அந்த(மைி.17:4), இந்த(சிலம்ன.15:107) பபான்ற சுட்டு 
அனடகள் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்நபறவில்னல. திருக்குறளில் 
இடம்நபற்றுள்ள நசய்தற்நபாருட்டு(குறள்.81), திைற்நபாருட்டு(குறள்.256) எைவரும் 
நதாடரனமப்னம் சங்க இலக்கியங்களில் காைப்படவில்னல. 
இச்சான்றுகளின்வழி, இலக்கியங்கள் அவற்றின் பாடுநபாருள், யாப்ன 
பபான்றவற்றால் பாகுபடுத்தப்படுவது பபான்று அவற்றின் நமாழியனமப்பாலும் 
பாகுபடுத்தக் கூடியை என்பது னலைாகிறது. எல்.வி.இராமசாமி ஐயர், 
னவயானரிப்பிள்னள, ச.அகத்தியலிங்கம் பபான்பறார் இவ்வாறு தமிழ் 
இலக்கியங்கனள அவற்றின் நமாழி அனமப்னபக் நகாண்டு னென்று 
காலங்களாகப் பாகுபடுத்தினேள்ளைர்.   

நமாழியனமப்னம் தமிழ் இலக்கிய வனகப்பாடும் 
 வரலாற்று ெினலயில் தமிழ்நமாழியின் வளர்ச்சி னென்று காலங்களாகப் 
பகுக்கப்பட்டு விளக்கப்படுகிறது. அது பண்னடக்காலத் தமிழ், இனடக்காலத் 
தமிழ், தற்காலத் தமிழ் எை வனகப்படுத்தப்படுகிறது. வ்நவாரு 
காலத்திற்குமாை நமாழியனமப்னப் பிற காலங்களிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க 
மாற்றங்கனளப் நபற்று விளங்குகிறது. எைபவதான், இனவ தைிதைிக் 
காலங்களாகப் பாகுபடுத்தப்படுகின்றை. இந்த வனகப்பாடும் அனவ அடங்கும் 
காலப்பகுப்னம் ச.அகத்தியலிங்கத்தின் விளக்கத்தின் அடிப்பனடயில் கீழ்க்காணும் 
படம்-1 மற்றும் படம்-4'இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை(ச.அகத்தியலிங்கம், 1983:29). 
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தமிழ் 

 

பண்னடத்தமிழ்   இனடக்காலத் தமிழ்    தற்காலத்  

 
கி.ன.3'ஆம் நூற்.-                   கி.பி.6'ஆம் நூற்.-   கி.பி.17'ஆம் நூற்.- 
கி.பி.6'ஆம் நூற்.           கி.பி.17'ஆம் நூற்.   தற்காலம் 

படம்-1 : கால வனகப்பாடு 

 பண்னடத்தமிழ்க் காலனம் சில நமாழிக்கூறுகளின் அடிப்பனடயில் 
நதால் பழந்தமிழ் மற்றும் பழந்தமிழ் என்று இரண்டு உட்பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன், பழந்தமிழ்க் காலனம் னன்பழந்தமிழ்க் காலம், 
பின்பழந்தமிழ்க் காலம் என்று இரண்டு உட்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 நதால் பழந்தமிழ்க் காலத்தில் குனகக் கல்நவட்டுக்களும் 
நதால்காப்பியனம் அடங்கும். னன்பழந்தமிழ்க் காலத்தில் பதிற்றுப்பத்து, 
ஐங்குறுநூறு, அகொனூறு, ெற்றினை, குறுந்நதானக, னறொனூறு, பத்துப்பாட்டு 
ஆகிய நூல்கள் இடம்நபறுகின்றை. பின்பழந்தமிழ்க் காலத்தில் பரிபாடல், 
கலித்நதானக, திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், மைிபமகனல ஆகிய நூல்கள் 
இடம்நபறுகின்றை.  இதனைக் கீழ்க்காணும் படம்-2'இன்வழி விளக்கலாம். 
நமாழிக்கூறுகளில் காைப்படும் பவறுபாடுகள் காரைமாக னன்பழந்தமிழ் 
இலக்கியங்களிலிருந்து பின்பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பிரித்தறியப்படுகின்றை. 
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படம் 2 : பண்னடத் தமிழ் இலக்கியங்கள் வனகப்பாடு 

னன்பழந்தமிழ் இலக்கியக் கூறுகளும் ஐங்குறுநூறும் 
 பமற்காட்டிய படத்தின்வழி ஐங்குறுநூறு னன்பழந்தமிழ் 
இலக்கியங்களில் ன்றாக னவக்கப்பட்டுள்ளது என்பனத அறியலாம். இந்ெினல 
ஐங்குறுநூற்றில் காைலாகும் நமாழியனமப்ன னன்பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் 
நமாழியனமப்னடன் நபாருந்திவருகிறது என்பனத உைர்த்துகிறது. அவ்வாறு, 
னன்பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் நமாழிக் கூறுகள்  ஐங்குறுநூற்றில் 
பயின்றுவரும் பாங்கு இப்பகுதியில் விளக்கப்படுகிறது.   

கள் விகுதிப் பயன்பாடு 
 பன்னமப் நபாருனள உைர்த்தும் கள் விகுதி, அஃறினைப் நபயர்களுடன் 
மட்டுபம வரும் என்றும் அதுவும் கட்டாயமாக இடம்நபறபவண்டியதில்னல 
என்றும் நதால்காப்பியம் சுட்டினேள்ளது(நதால்.நசால்.166). அதைடிப்பனடயில், 
னன்பழந்தமிழ் நூல்கள் அனைத்திலும் கள் விகுதி, அஃறினைச் நசாற்களுடன் 
மட்டுபம இனைந்து வந்துள்ளது. ஐங்குறுநூற்றிலும் மயில்கள் என்னும் 
அஃறினைச் நசால் இரண்டிடங்களில் பயின்று வந்துள்ளது. ஐங்குறுநூற்று 
உயர்தினைப் நபயர்களில் கள் விகுதி இடம்நபறவில்னல. உயர்தினைச் 
நசாற்களுடன் கள் விகுதி இடம்நபறுவது பின்பழந்தமிழ்க் 
கூறாகும்(ச.அகத்தியலிங்கம்,1984:115). இது ஐங்குறுநூறு னன்பழந்தமிழ் 
இலக்கியமாகக் கருதப்படுவதற்குச் சான்றாக அனமகிறது. 
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 மயில்கள் ஆலக் குடினை இரட்டும்   (ஐங்.291:1) 
 மயில்கள் ஆலப் நபருந்பதன் இமிர   (ஐங்.292:1) 

இசின் வாய்பாடு 
 இசின் என்பது ஒர் அனசச்நசால் என்று நதால்காப்பியம் 
சுட்டினேள்ளது(நதால்.நசால்.269,270). இதுவும் ரு னன்பழந்தமிழ் நமாழிக் 
கூறாகும். இது பின்பழந்தமிழ் இலக்கியமாை பரிபாடல் பபான்றவற்றில் 
இடம்நபறவில்னல என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது(ச.அகத்தியலிங்கம்,1984:117). 
ஆைால், இசின் வாய்பாட்டு வினைவடிவங்கள் ஐங்குறுநூற்றில் நமாத்தம் 11 
இடங்களில் பயின்றுவந்துள்ளது(M.Elayaperumal,1975:18). 

 பகட்டிசின் வாழிபயா மகிழ்ெ    (ஐங்.59:1) 
 வந்திசின் வாழிபயா மடந்னத    (ஐங்.175:3) 

 பமற்காட்டிய சான்றுகளில் பகட்டிசின், வந்திசின் ஆகிய இசின் 
வாய்பாட்டு வினைகள் இடம்நபற்றுள்ளனமனயக் காைலாம். 

ஈறுநகட்ட எதிர்மனறப் நபயநரச்சம் 
 சங்க இலக்கியங்களில் நசய்யாத வாய்பாட்டு எதிர்மனறப் நபயநரச்சம் 
பின்பழந்தமிழ் இலக்கியக் கூறாகக் நகாள்ளப்படுகிறது. னறொனூற்றில் 
இரண்டிடங்களில் காைப்பட்டாலும் அது னன்பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் 
பரவலாகப் பயின்று வரவில்னல. ஆைால், பின்பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இது 
பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பர் அறிைர்கள் 
(ச.அகத்தியலிங்கம்,1984:117). னன்பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் நசய்யா 
வாய்பாட்டு எதிர்மனற வாய்பாட்டுப் நபயநரச்சபம நபரும்பான்னமயாகும்.  
ஐங்குறுநூற்றில் ஒரிடத்தில் கூடச் நசய்யாத வாய்பாட்டு எதிர்மனறப் 
நபயநரச்சம் இடம்நபறவில்னல. எதிர்மனற உைர்த்தும் எல்லாப் 
நபயநரச்சங்களும் நசய்யா வாய்பாட்டிபலபய வந்துள்ளை. 

 தன்நைாடு ெிகரா என்நைாடு ெிகரி   (ஐங்.67:2) 
 ொடன் உற்பறார் மறவா பொய்தந்து   (ஐங்.278:3-4) 

பபான்ற இடங்களில் ெிகரா, மறவா என்னும் நசய்யா வாய்பாடு எதிர்மனறப் 
நபயநரச்சபம இடம்நபற்றுள்ளது. 
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னடிவுனர 
 நமாழியனமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அவ்வக்கால இலக்கைங்களில் 
பதிவுநசய்யப்படுவது பபான்பற அவ்வக் கால இலக்கியங்களிலும் 
பதிவாகின்றை. அதன் அடிப்பனடயில் தமிழ் நமாழியினைப் பண்னடக்காலத் 
தமிழ், இனடக்காலத் தமிழ், பிற்காலத் தமிழ் எை னென்று வனககளாக 
அறிைர்கள் வனகப்படுத்தினேள்ளைர். சங்க இலக்கியங்களில் ன்றாை 
ஐங்குறுநூறு ரு னன்பழந்தமிழ் இலக்கியமாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதற்காை சில சான்றுகள், இக்கட்டுனரயில் எடுத்துனரக்கப்பட்டுள்ளை. 

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம் 
 ஐங்.-ஐங்குறுநூறு; குறள்.-திருக்குறள்; குறுந்.-குறுந்நதானக; சிலம்ன.-
சிலப்பதிகாரம்; நதால்.எழுத்து.-நதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்; நதால்.நசால்.-
நதால்காப்பியம் நசால்லதிகாரம்; ென்.-ென்னூல்; னறம்.-னறொனூறு; மைி.-
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