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ேரலொற்றுப் புத்தகங்கள், 19-ஆம் நூற்றொண்டு ேதர வேதங்கள் எழுத்து ேடிேில் இல்தல என்று 
நமக்குக் கூறுகின்றன. அப்படிைொனொல், 11-ஆம் நூற்றொண்டிவலவை வேதத்தின் தககைழுத்துப் பிரதிகள் 
எப்படிக் கிதடத்தன? சொணக்கிைர், அர்தசொஸ்திரத்தத 2,000 ஆண்டுகளுக்கு தகைொல் எழுதினொர் 
என்றொல், கொளிதொசர் அேருதடை கொேிைங்கதள 1,500 ேருடங்களுக்கு முன் எழுதினொர் என்றொல், 
இந்திைொேின் மிகப்புனிதமொன உதரகள் சமீப கொலம் ேதர எழுதப்படொமல் இருந்தது என்பது 
சொத்திைவம இல்தல.   

 

வேதங்கள்தொன் உலகிவலவை மிகப் பழதமைொன நூல்கள். ரிக், ைெுர், சொம மற்றும் அதர்ேொ 
(அல்லது அதர்ேண) வேதம் என்று நொன்கு வேதங்கள் உள்ளன. வேதங்கள் 
“அகபௌருவேைொ” அல்லது மனிதர்களொல் எழுதப்படேில்தல என்பவத நமது பொரம்பரிைக் 
கருத்தொகும். வேதங்கதளக் “கர்ண பரம்பதரைொகத்தொன்” (அதொேது, இதசதைப் வபொன்று, 
கொதொல் வகட்டுக் கற்றுக் ககொள்ேது) கற்றுக் ககொள்ளவேண்டும் என்று நமக்குத் 
கதரிந்தொலும், இப்படிப்பட்ட புரொதன இலக்கிைம் ைொரொலும் எழுதிதேக்கப்படேில்தல 
என்பதும் அதேகள் வதொன்றிை கொலமும் நமக்குத் கதரிைேில்தல என்பதும் ஆச்சரிைமொக 
உள்ளது. இங்வக வேதங்கள் முதன் முதலில் இைற்றப்பட்டததப் பற்றி நொம் 
குறிப்பிடேில்தல. மொறொக, பல்லொைிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளொக பொரொைணம் கசய்ைப்பட்ட 
மந்திரங்கதள முதலில் எப்வபொது எழுதினொர்கள் என்பததப் பற்றித்தொன் குறிப்பிடுகிவறொம்.  

ேொனில் கிரகங்களின் நிதலதைப் பற்றி பல இடங்களில் வேதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 
அதத தேத்துக்ககொண்டு ஓரளவு கொலத்தத யூகிக்க முடியும். பல்லொைிரக்கொண 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் அதே வதொன்றின என்று நம்முதடை பொரம்பரிைம் 

உணர்த்துகிறது. நேனீ கொல ேரலொற்று ஆசிரிைர்கள் கி.மு. 2000-லிருந்து 1000 
ேதரைிலொன கொலம்தொன் வேதம் வதொன்றிை கொலம் என்கிறொர்கள். இந்த முரண்பொட்டுக்குக் 
கொரணம், நேனீ கொல ேரலொற்று ஆசிரிைர்களுக்கு (இந்தக் கட்டுதரைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
புத்தகங்கதள எழுதிை சிங் மற்றும் குல்வக வபொன்றேர்கள்) வேதத்ததப் பற்றி ஒன்றுவம 
கதரிைொது. பரம்பதர அறிதே உறுதிப்படுத்த ஒரு ேிஞ்ஞொனபூர்ேமொன ேழியும் 
அேர்களுக்குத் கதரிைொது. வமற்கத்திை எழுத்தொளர்கள் எழுதிை தேறொன கருத்துக்களின் 
கமொழிகபைர்ப்பின் அடிப்பதடைிவலவை இேர்கள் எழுதுகிறொர்கள். 
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இந்துக்கள் வேதங்கதள எழுதிதேக்கேில்தல என்றும் அதே ேொய்கமொழிைொக 
கற்பிக்கப்பட்டு, பொரொைணம் மற்றும் மனப்பொடம் மூலமொகத்தொன் ேழிேழிைொய் ேந்தன 

என்றும் நேனீகொல ேரலொற்று ஆசிரிைர்கள் கூறுகிறொர்கள். வமலும், 19-ஆம் 
நூற்றொண்டில்தொன் அதே நூல்களொக எழுதப்பட்டன என்றும் கசொல்கிறொர்கள். ஆனொல், 
இப்படிப்பட்ட மகத்தொன நூல் ஏன் எழுதிதேக்கப் படேில்தல என்பது ஆச்சரிைமொக 
இல்தலைொ? வமலும், இலக்கிைம் எப்வபொதிலிருந்து எழுத்து ேடிேில் கிதடக்கப் கபற்றது? 

எழுதுேதற்கு என்ன கபொருட்கள் பைன்படுத்தப்பட்டன? அப்படிைொனொல், 11-ஆம் 

நூற்றொண்டில் எழுதப்பட்ட சில வேத நூல்கள் எப்படிக் கிதடத்தன?(1,2) அவத வநரத்தில், 
இந்திைொேின் மிகப்பழதமைொன எழுத்து ேடிேம் சிந்து எழுத்து ேடிேம்தொன் என்பததயும் 
அதத ைொரொலும் புரிந்துக் ககொள்ள முடிைேில்தல என்பததயும் எப்படி எடுத்துக்ககொள்ேது? 

(2) இந்தக் வகள்ேிகளுக்கு ேரும் பதில்கள் தொன், வேதங்கள் எழுதப்பட்டததப் பற்றிை 
பிரச்சிதனகதள புரிந்து ககொள்ள உதவும்.  

ஆரம்ப கொலத்தில் மனித குலத்தின் கதொடர்புகள் சப்தங்கள் மூலவம இருந்தன. பின்னர் 
அதே கமதுேொக வபச்சுத் கதொடர்பொக மொறிைது. இன்னும் சில கொலத்திற்குப் பின்னொல் 
எழுத்து ேடிேங்கள் வதொன்றின. ேொய்கமொழிைொய் பரப்புேதற்கு வகட்பேர் மிக 
அருகொதமைில் இருத்தல் அேசிைம். ஆனொல் எழுத்தொல் எழுதி அதத வசமித்து தேத்தொல், 
கதொதலதூரத்தில் உள்ளேர்களுக்கும் அதத பரப்ப முடியும். இந்து பொரம்பரிைத்தில், குரு-
சிஷ்ைன் பரம்பதரக் கல்ேி முதற, ேொய்கமொழி மற்றும் எழுத்து என்ற இரண்டு 
முதறைிலும் சிஷ்ைர்கள் கற்றுக்ககொள்ள உதேிைது. 

வேதங்கதளப் பொதுகொக்க, நமது ரிேிகள் கொலஅளவு, ஸ்ேரம், இலக்கணம் மற்றும் 
ஒலிைிைல் வபொன்ற ேழிமுதறகதள ேகுத்தொர்கள். அதேகள் தொன் நமக்கு ேிரிேொன 
வேதொங்கங்களொக இருக்கின்றன. கொலஅளவுடன் பதிகங்களுக்கு இதச அதமப்பதுபற்றி 
ேிளக்குேது சந்தொக்கள் எனப்படும். ஒலிைிைல் மற்றும் உச்சரிப்பு பற்றி ேிளக்குேது 
ேிக்ஷொ எனப்படும். ேிைொகரணம் என்பதில் இலக்கணம் மற்றும் கமொழிைிைல் ஆய்வு 
ஆகிைதே அடங்கும். ேொர்த்ததகள், அதிலும் குறிப்பொக சொதொரண ேழக்கத்தில் இல்லொத 
ேொர்த்ததகள் மற்றும் அதே இடம் கபறும் சூழல்கள் ஆகிைேற்தறப் பற்றிைது நிருக்தொ 
என்பது. மனப்பொடம் கசய்யும் முதறைில் மிகவும் அதிக அளேிலொன இலக்கிைங்கதள 
தக்க தேக்க இது ஒரு ேிஞ்ஞொனபூர்ே முதறைொகும். வமலும் இதன் மூலம் ேழிேழிைொய் 
எந்த வசதொரமும் இல்லொமல் வேதங்கள் பரப்பப்பட்டன. எழுத்து பூர்ேமொக இல்லொமல் 
ேிஞ்ஞொனம் இவ்ேளவு ேளர்ந்திருக்குமொ?  

வேதங்கள் நொன்கு “புருேொர்த்தங்கதளப்” பற்றி ேிேரிக்கின்றன – தர்மம், அர்த்தம், கொமம், 
மற்றும் வமொக்ஷம் ஆகிைதேதொன் சனொதன தர்மத்தின் அடித்தளம் ஆகும். மனித 
ேொழ்க்தகதைப் பற்றி முழுதமைொகவும் மற்றும் அதற்கு அப்பொலும் உள்ளததப் பற்றியும் 
ேிேரிக்கின்றன. தமிழ் நொட்டில் திருக்குறள் மற்றும் பஞ்சொபில் குரு கிரந்த் சொஹிப் 
வபொன்ற பிரொந்திை நூல்கள் வதொன்றுேதற்கும் அது தூண்டுவகொலொக இருந்தது. இப்படிப்பட்ட 
அழிேின்றியும் வமம்பட்டும் இருக்கக்கூடிை இலக்கிைம், வமற்கத்திை எழுத்தொளர்கள் நம்தம 
நம்ப தேப்பதுவபொல எழுத்து ேடிேம் இல்லொத கலொசொரத்தில் இருக்க முடியுமொ? 



புரொணங்கள் என்று கசொல்லப்படுகிற இலக்கிைத் கதொகுப்பும் எழுத்துேடிேில் இருக்கின்றன. 

புரொண இலக்கிைம் மிகப்கபரிை இலக்கிைம். புரொணங்கள் கி.மு. 7-ஆம் நூற்றொண்டிலிருந்து 

4-ஆம் நூற்றொண்டு ேதர உள்ள கொலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டதே என்று கூறப்படுகிறது. 
இந்த கொல நிர்ணைம் கேளி நொட்டு எழுத்தொளர்களொல் கசொல்லப்பட்டது. ஆனொல் பொரம்பரிை 
முதறப்படி புரொணங்கள் எழுதப்பட்ட கொலம் மிகப்பழதமைொனதும் வேதங்களின் 
கொலத்திற்கு இதணைொனதும் ஆகும். ஏகனனில் அதர்ேண வேதத்திலும், இதிஹொசம் 
மற்றும் புரொணங்களிலும், மற்றும் சில உபநிேதங்களிலும் இதத பற்றிக் குறிப்புகள் 
ேருகின்றன. பதிகனட்டு புரொணங்களும் பதிகனட்டு உபபுரொணங்களும் உள்ளன. வமற்கத்திை 
அறிஞர்கள், அதே முதன் முதலில் வேத ேிைொசரொல் கதொகுக்கப்பட்டன என்றும் மற்றும் 

இரண்டொம் முதறைொக கி.பி. 4-ஆம் நூற்றொண்டிலிருந்து 7-ஆம் நூற்றொண்டு ேதர உள்ள 
கொலகட்டத்தில், அதொேது குப்தர்கள் கொலத்தில் மீண்டும் கதொகுக்கப்பட்டன என்றும் 
கூறுகிறொர்கள். நம்முதடை வேத பண்டிதர்கதளயும் ஸ்ேொமிகதளயும் கலந்து 
ஆவலொசிக்கொமல், இந்திை ேரலற்று ஆசிரிைர்கள் இந்த கொல நிர்ணைத்தத அப்படிவை 
ஏற்றுக்ககொண்டொர்கள்.  

வமற்கத்திை அறிஞர்கள், 19-ஆம் நூற்றொண்டுேதர, புரொணங்கள் எழுதப்படேில்தல என்றும் 
ேொய்கமொழிைொகத்தொன் பரப்பப்பட்டன என்றும் கூறுகிறொர்கள். ஆனொல் புரொணங்கள் 
பல்வேறு பிரொந்திை கமொழிகளில் இருப்பதொல், அதே கேகு கொலத்திற்கு முன்வப 
எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நம்தம நம்ப தேக்கின்றன. குப்தர்கள் கொலத்தில்தொன் 
அதே கதொகுக்கப்பட்டன என்வற தேத்துக்ககொண்டொலும், கொளிதொசருதடை இலக்கிைங்கள் 
வபொன்ற குப்தர்கள் கொலத்திை பல இலக்கிைங்கள் எழுத்துேடிேில் இருக்கின்றனவே! 

சொணக்ைரொல், அர்தசொஸ்திரத்தத 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுத முடிந்தது என்றொல், 

கொளிதொசர் அேருதடை மகத்தொன கொேிைங்கதள 1,500 ேருடங்களுக்கு முன் எழுதினொர் 

என்றொல், மற்றும் பொஸ்கரொசொர்ைொ கணிதத்ததப் பற்றி 13 அத்திைொைொங்கள் ககொண்ட 

லீலொேதி என்னும்  நூதல 850 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதினொர் என்றொல், அவ்ேளவு 

அதிகம் கல்ேிைறிவேொடு இருந்த சமூகத்தில், 19-ஆம் நூற்றொண்டு ேதர புரொணங்கள் 
எப்படி எழுத்து ேடிேில் எழுதப்படொமல் இருந்திருக்கும்?  

இன்கனொரு ேிேைம் என்னகேனில், 
புரொணங்களில், வேத ேிைொசர்தொன் புரொணங்கதளத் 
கதொகுத்தொர் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. ேிைொச 
முனிேர் கசொல்ல கசொல்ல, ேிநொைகர்தொன் 
மகொபொரதத்தத எழுதினொர் என்னும் கதததைப் 
படித்திருக்கிவறொம். ேிநொைகர் எழுதும் வேகத்திற்கு 
ஏற்ப கசொல்ேதற்கு ேிைொசர் சில யுக்திகதளக் 
தகைொண்டொர். இதுவும் மகொபொரதத்தில் 
கசொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரொமொைணமும் 
மகொபொரதமும் மிகப் பழதமைொன கொலத்தில் 
எழுதப்பட்டிருக்கும்வபொது, புரொணங்கள் மட்டும் ஏன் 
பழங்கொலத்தில் எழுதப்படேில்தல?   

படம் 1: பகேொன் ேிநொைகர் 
வேதங்கதள எழுதிைததப் பற்றித் 
கதரிைொத இந்திைன் உண்டொ? 

 



அதே அவ்ேொறு எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்னும் அனுமொனத்தில்தொவன நம்முதடை 
ஆரொய்ச்சிதைத் கதொடங்க வேண்டும்? 

பகேொன் ேிஷ்ணுேின் மத்ஸை அேதொரக் கதததை நினவுகூறும்வபொது, வேதங்கதள 
வசொமகன் என்னும் அசுரன் திருடிைதொக ேருகிறது. அப்படிைொனொல் வேதங்கள் 
எழுப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லேொ? ஏகனனில் ேொய்கமொழிைொக உள்ள ஒன்தற ைொரும் 
திருட முடிைொது. வமலும் மிகப்பழதமைொன புரொணங்களில் ஒன்று மத்ஸை புரொணம். 

ஆனொல் கசொல்லப்படும் கொலகட்டம் கி.மு.1000 ேருடத்திலிருந்து கி.பி. 4-ஆம் நூற்றொண்டு 
ேதர. பொரம்பரிை அறிஞர்கள் இதத ஏற்றுக்ககொள்ளேிதல. வமலும் இன்கனொரு ேொதமும் 
உண்டு. அதொேது, ேிஷ்ணு அேதொரக் கததகளிலும் புரொணக் கததகளிலும் ேிக்கிரகப் 
பூதெதைப் பற்றி கசொல்லப்படுகின்றன. ேிக்கிரகப் பூதெ இருந்ததொல், வகொைில்கள் 
கட்டப்பட்டன. பிரசித்தி கபற்ற பிரம்மொ மற்றும் சரஸ்ேதி ேிக்கிரகங்கதள ஓதலச்சுேடி 
ேடிேில் வேதங்கதளக் தகைில் தேத்திருப்பதுவபொல் ேடிேதமத்திருப்பொர்கள். 
இதிலிருந்வத, நமக்கு கசொல்லப்பட்டதுவபொல் இல்லொமல் வேதங்கள் பல ேருடங்கள் 
முன்னொவலவை எழுத்து ேடிேில் இருந்தன என்று கதரிகிறது.  
 

 

படம் 2: மத்ஸை அேதொரத்தில் ேிஷ்ணு வேதங்கதள பிரம்மொேிடம் திருப்பி ஒப்பதடக்கிறொர். 

பிரம்மொவும் சரஸ்ேதியும் வேதங்கதளக் தகைில் தேத்திருக்கிறொர்கள் 

பதழைகொல இந்துக்கள் எழுதுேதற்கு தொள பத்ரம் எனப்படும் பதன ஓதலகதளப் 
பைன்படுத்தினொர்கள். வபொெ பத்ரம் எனப்படும் இமொலைத்தில் கொணப்படும் ஒருேதக 
மரப்பட்தடதையும் எழுத உபவைொகித்தொர்கள். அேர்கள், கரித்தூளுடன் ஒருேதக 
பச்சிதலச் சொற்தறக் குதழத்து அதத தேத்துக்ககொண்டு ஓதலகளில் எழுத்துக்கதள 
எழுதினொர்கள். அந்த எழுத்துக்கள் நீண்ட நொள் நீடித்தன. ஆதகைொல் மிகப் பழங்கொலத்தில் 
எழுத்துச் சுேடிகள் இருந்தன.  

முஸ்லீம்கள் பதடகைடுப்புக்குப் பின் தொன் நமது எழுத்துபூர்ே இலக்கிைங்கதள இழக்க 
ஆரம்பித்வதொம். நம்முதடை ேொசகசொதலகதள முஸ்லீம்கள் எரித்த சம்பேங்களும், 



வகொைில் பூசொரிகதளயும் குருகுல ஆச்சொரிைர்கதளயும் ககொதல கசய்த சம்பேங்களும் 

அதிகமொக நடந்தன. சபுக்தொகின் பக்திைொர் கில்ெி என்பேரொல் 1193-ஆம் ேருடம் நளந்தொ 
ேொசகசொதல எரிக்கப்பட்ட சம்பேம் அதனேரும் அறிந்தது. முழு ேொசகசொதலயும் எரிந்து 
சொம்பலொக மூன்று மொதங்கள் ஆைின என்றொல் ஆைிரம் ேருடங்களுக்கு முன்வப அது 
எவ்ேளவு கபரிைதொக இருந்திருக்க வேண்டும். ஒரு பல்கதலக் கழகத்தில் மட்டுவம 
எவ்ேளவு இலக்கிைங்கதள இழந்துேிட்வடொம் என்று கற்பதன கசய்து பொர்க்க முடிகிறது. 
ேட இந்திை சமகேளிகளில் பதடகைடுத்தவபொது, பக்திைொர் கில்ெி, ேிக்ரம்ேிலொப் 
பல்கதலக் கழகத்தத முற்றிலும் அழித்தொன். அப்வபொது பல புத்தமத மற்றும் பிரொமண 

அறிஞர்கதளப் படுககொதல கசய்தொன் (3). பல நொசகொர பதடகைடுப்புகளொல் நம்முதடை 
பொரம்பரிைத்திற்கு மிகப் கபரும் வசதம் நிகழ்ந்தது. நம்முதடை வேதங்கள் இன்தறக்கும் 
நம்மிதடவை உள்ளன என்றொல், அதற்கு மனப்பொடம் மூலம் கற்றல் என்னும் 
பொரம்பரிைத்திற்குத்தொன் நொம் ததல ேணங்க வேண்டும்.   

 

  

 

 

படம் 4: நளந்தொ பல்கதலக் கழகத்தில் இன்று எஞ்சிைதே 

படம் 3: பஹீொரில் புத்தமத பிக்ஷுக்கதள பக்திைொர் கில்ெி 

படுககொதல கசய்தததயும், நளந்தொ பல்கதலக் கழகம் 
அேனொல் எரிக்கப்பட்டததயும் கொட்டுகிறது. (ஆதொரம் 
ஹட்சின்சனின் நொடுகளின் கதத) (3,4)  



சுருக்கமொகச் கசொன்னொல், வேதங்கள் எழுதப்படொமல் இல்தல. ஆனொல் பிரிட்டிேொர்கள் 
இந்திைொவுக்கு ேந்த சமைத்தில் எழுத்துச் சுேடிகள் அழிந்து ேிட்டிருந்தன. வேதங்களின் 

கொலகட்டம் தற்வபொது 3000-4000 ஆண்டுகளுக்குமுன் என்று கசொல்லப்படுேதத நொங்கள் 
ஏற்கேில்தல. வேதங்களின் கொலத்தத மிகச் சரிைொக நிர்ணைம் கசய்ை இன்னும் 
ஆய்வுகசய்ை வேண்டும். வமலும், இந்து நொகரீகத்தின் பழதமதைப் பற்றி அறிை, பொரத 
வதசத்தின் ேரலொற்தற சரிைொகக் கட்டதமக்க இந்த நூல்களின் முக்கிைத்துேம் இன்னும் 
ஆரொைப்படவேண்டும். எடுத்துக் கொட்டொக, இந்திைொேில் கதொதலந்து வபொன பல புத்தமத 
நூல்கள்  சீனொேில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. நமக்குத் கதரிந்த வேதங்களின் பல பொகங்கள் 
இந்திைொேின் பல்வேறு பொகங்களில் இருந்த வேத பண்டிதர்கதள கலந்தொவலொசித்து 
அேர்களின் ஞொபகத்திலிருந்து கதொகுக்கப்பட்டன. சில பொரம்பரிை குடும்பங்களில் 
பழதமைொன ஓதலச்சுேடிகள் பொதுகொத்து தேக்கப்படிருக்கின்றன. நம்தமப் பற்றி 
கேளிைில் கதரிைொத உண்தமகள் அேற்றில் இருக்கலொவமொ? பொரம்பரிை சந்நிைொசிகள், 
வேத பண்டிதர்கள், ஆசிரமங்கள் மற்றும் வேத நிறுேனங்கள் ஆகிைேர்களுக்கு இந்தப் 
பைணத்தில் மிகப்கபரும் பங்கு இருக்கிறது. 
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கட்டதமப்பு, இதடக்கொலத்தில் கதலுங்கு கமொழிைில் கபண்களின் பதடப்புக்கள் வபொன்ற 
ததலப்புக்களில், Indian Historical Review, Indian History Congress வபொன்ற பிரசித்தி கபற்ற 
பத்திரிதககளில் எழுதினொர். பல பிரபலமொன அறிஞர்களின் புத்தகங்கதளத் திருத்தினொர். 
பதழை சித்தொந்தங்களிலிருந்து மொறுபட்டு நம்முதடை பழதமதைப் பற்றி உண்தமைொன 
ேரலொற்தற அறிை, தற்வபொது வபரொசிரிைர் லக்ஷ்மி அேர்கள் சம்ஸ்கிருத நூல்கதளக் 
கற்றுக்ககொண்டிருக்கிறொர். 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39273227

