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உைரயாசிrயர், ெசய்யுளாசிrயர், எழுத்தாளர், கவிஞர், பதிப்பாசிrயர்,

ேபச்சாளர், ஆராய்ச்சியாளர், கட்டுைரயாளர் எனத் தமிழ் இலக்கியத்தின்

பல தளங்களுக்கும் முக்கியப் பங்களித்தவர் ரா. ராகைவயங்கார்.
சிவகங்ைக மாவட்டத்தின் ெதன்னவராயன் புதுக்ேகாட்ைடயில்,

ராமானுைஜயங்கார்-பத்மாசினி அம்மாள் தம்பதியினருக்கு ெசப்டம்பர் 20,
1870 அன்று மகனாகப் பிறந்தார். தந்ைதவழிக் குடும்பம் பரம்பைரயாகேவ
'மாடபூசி' என்ற சிறப்புப் ெபயர் ெபற்றது. தாய்வழிக் குடும்பத்தினர்
ராமநாதபுர சமஸ்தானத்தில் முக்கியப் ெபாறுப்பில் இருந்தனர்.
இவருைடய மாமாக்கள் அஷ்டாவதானம் கிருஷ்ைணயங்கார்,

சதாவதானம் முத்துசாமி ஐயங்கார் இருவருேம ேசது சமஸ்தானத்தில்

முக்கியப் ெபாறுப்பில் இருந்தனர். ராகைவயங்காrன் தந்ைத திடீெரனக்

காலமாகேவ இவைர வளர்க்கும் ெபாறுப்ைப மாமா சதாவதானம்
முத்துசாமி ஐயங்கார் ஏற்றுக் ெகாண்டார். பள்ளியிறுதி வகுப்ைப
ராமநாதபுரத்தில் முடித்தார் ராகைவயங்கார். 1888ல் பதிெனட்டாவது
வயதில் மதுைர ேசதுபதி உயர்நிைலப் பள்ளியில் தமிழாசிrயராகப்
பணிேயற்றார்.

இக்காலத்தில் ஜானகி அம்ைமயாருடன் திருமணம் நிகழ்ந்தது. மூன்று

ெபண் குழந்ைதகளும், ஒரு ஆண் மகவும் வாய்த்தன. பின்னர் திருச்சியில்

உள்ள ேசைஷயங்கார் பள்ளியில் தமிழாசிrயர் ஆனார்.

அக்காலகட்டத்தில் உ.ேவ. சாமிநாைதயருடன் ெதாடர்பு ஏற்பட்டது. அது
இவருக்குப் பல வாசல்கைளத் திறந்துவிட்டது. உ.ேவ.சா.ைவப் ேபாலேவ
பழங்காலச் சுவடிகைளத் ேதடுவதிலும், ஆராய்ந்து பதிப்பிப்பதிலும்
ஆர்வம் காட்டினார். மாணவர்களுக்கும் இவற்றில் ஆர்வம்
உண்டாக்கினார். பிற்காலத்தில் சிறந்த கல்ெவட்டு ஆராய்ச்சி நிபுணராக
விளங்கிய அ. ேகாபிநாத ராயர் அக்காலத்தில் இவrடம் பயின்றவேர.
பல கட்டுைரகைள எழுதினார். தமிழகெமங்கும் பயணம் ெசய்து

கல்லூrகளில், பல்கைலக்கழகங்களில், கருத்தரங்குகளில்

ெசாற்ெபாழிவாற்றினார். ெசன்ைன கிறித்துவக் கல்லூrயில்
ராகைவயங்கார் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழிவு அறிஞர்கள் பலைரக் கவர்ந்தது.

மாநிலக் கல்லூrயில் கணிதப் ேபராசிrயராகவும், சிறந்த

தமிழறிஞராகவும் விளங்கிய பூண்டி அரங்கநாத முதலியார்
உள்ளிட்ேடாrன் நட்பும், அன்பும் கிைடத்தது. இவரது திறைமகைள

அறியவந்த ராமநாதபுர மன்னர் பாஸ்கர ேசதுபதி, இவைர சமஸ்தானப்

புலவர்களுள் ஒருவராக நியமித்தார். மாமா சதாவதானம் முத்துசாமி
ஐயங்கார் காலமானபின் ராகைவயங்கார் சமஸ்தான வித்வானாக

நியமிக்கப் ெபற்றார். பல வாதுகளில் ெவன்று தமது அறிவுத்திறைன
நிரூபித்தார். சுவாமி விேவகானந்தர் அயல்ேதசப் பயணத்ைத

முடித்துவிட்டு ராமநாதபுரத்திற்கு விஜயம் ெசய்தேபாது அந்த வரேவற்புக்
குழுவில் இருந்து சுவாமிகைள வரேவற்றார். இந்து சமயம் குறித்து
அவருடன் ஒரு விவாதத்ைதயும் நடத்தினார்.
பாண்டித்துைரத் ேதவர் மதுைரயில் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம்
நிறுவுவதற்கான முயற்சிகைள ேமற்ெகாண்டார். அதற்குத் துைண நின்ற

ராகைவயங்கார், அதன் நூற்பதிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சித் துைறத்

தைலவராகப் ெபாறுப்ேபற்றார். சங்கத்தின் சார்பாக ேசதுபதி ெசந்தமிழ்க்

கலாசாைல, பாண்டியன் புத்தக சாைல, நூலாராய்ச்சி சாைல ேபான்றைவ

துவங்கப்ெபற்றன. தமிழகத்தின் பல இடங்களுக்கும் ெசன்று,

பழஞ்சுவடிகைளத் திரட்டி அவற்ைற சங்கத்ைதச் ேசர்ந்த பாண்டியன்
நூலகத்தில் ெதாகுத்து ைவத்தார். ேமலும் சங்கம் மூலம் பல்ேவறு நூல்கள்
ெவளிவரவும் காரணமானார். தமிழ் ஆராய்ச்சி மற்றும் இலக்கிய,
இலக்கண வளர்ச்சிக்காக சங்கத்தின் சார்பாக 'ெசந்தமிழ்' என்ற இதழ்
துவங்கப்ெபற்றது. இதழாசிrயாகப் ெபாறுப்ேபற்ற ராகைவயங்கார், அதில்
பல ஆராய்ச்சிக் கட்டுைரகள், நூல் மதிப்புைரகள் எழுதினார். அவற்றில்
சில பின்னர் புத்தகமாக ெவளிவந்தன. 'வஞ்சிமாநகர்', 'ேசதுநாடும் தமிழும்',
'புவி எழுபது', 'ெதாழிற்சிறப்பு', 'திருவடிமாைல', 'நல்லிைசப் புலைம
ெமல்லியர்கள்', 'அண்டேகாள ெமய்ப்ெபாருள்', 'நன்றியில் திரு' ேபான்ற
கட்டுைர நூல்கள் குறிப்பிடத்தக்கன.
இவற்றில் 'ேசதுநாடும் தமிழும்' மதுைரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்

பதின்மூன்றாம் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் படிக்கப்பட்டு, உ.ேவ.சா.வின்

பாராட்ைடப் ெபற்றது. 'நல்லிைசப் புலைம ெமல்லியர்கள்' நூல், ஆதிமந்தி
ெதாடங்கி பூங்கண் உத்திைர வைரயிலான சங்ககாலப் ெபண்பாற்

புலவர்களின் சிறப்ைபப் ேபசுவது. 'அண்டேகாள ெமய்ப்ெபாருள்' என்பது
நம்மாழ்வார் பாடலுக்கு உைர விளக்கமாக அைமந்த நூல். ேசரர்

தைலநகரமாகக் குறிப்பிடப்படும் வஞ்சி என்பது கருவூர்தான் என்பைத

இலக்கண, இலக்கியச் சான்றுகள் மூலம் தமது 'வஞ்சிமாநகரம்' நூலில்

சுட்டுகிறார் ஐயங்கார். “பாண்டியன் ைவையத் துைறவன் என்றும், ேசாழன்

ெபான்னித் துைறவன் என்றும் அைழக்கப்படுவது ேபால் ேசரன்

ெபாருைநத் துைறவன் என்று அைழக்கப்படுகிறான். காரணம், ெபாருைந
கருவூrல் பாய்வதால். ேசரர்களின் தைலநகரமான வஞ்சி என்பது
கருவூர்தான்” என்று தமது நூலில் உறுதிபடத் ெதrவிக்கிறார்
ராகைவயங்கார்.
உடல்நலக் குைறவால் பத்திrைகப் பணியில் இருந்து விலகிய
ராகைவயங்கார், ேதவேகாட்ைடக்குச் ெசன்று சில ஆண்டு காலம்
வாழ்ந்தார். இக்காலகட்டத்தில் சிதம்பரம் அண்ணாமைல

பல்கைலக்கழகத்தில் தமிழாராய்ச்சித் துைற உருவாக்கப்பட்டது. ரா.
ராகைவயங்காrன் அறிவுத்திறன் பற்றிக் ேகள்விப்பட்ட ெசட்டிநாட்டரசர்,
இவைர அத்துைறயின் முதன்ைம ஆராய்ச்சியாளராக நியமித்தார்.
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்ட ஐயங்கார், பல நூல்கைள ஆராய்ந்து
முக்கியமான பல கட்டுைரகைள எழுதினார். ஆராய்ச்சிப் பணியுடன்
மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் பணிையயும் ெசய்து வந்தார். இவர் எழுதிய
'பாrகாைத' இவருக்கு நீடித்த புகைழத் ேதடித் தந்தது. அதில் அவர்,
“பாrைய மூேவந்தர்கள் ெகால்லவில்ைல; குறுநிலமன்னர்கேள
ெகான்றனர்” என்பைத சான்றுடன் நிறுவியிருக்கிறார். இவர் எழுதிய

தித்தன், ேகாசர் பற்றிய ஆய்வு நூல்களும் குறிப்பிடத்தக்கன. 'உைறயூர்
தித்தன்' எனக் குறிப்பிடப்படுபவன் ேசாழ மன்னன் அல்ல; அவன்

ேவளிர்குல அரசன் என்பைத அதில் அவர் சான்றுகளுடன்
ெமய்ப்பித்திருக்கிறார்.
அதுேபாலக் ேகாசர்கள் பற்றி ஆராய்ந்து கூறியுள்ள தகவல்களும்

முக்கியமானைவ. ேகாசர்கள் அதிகம் வாழ்ந்த ேகாசன்புத்தூேர பின்னர்
மருவி ேகாயம்புத்தூர் ஆனது என்கிறார் இவர். ெகாங்கர்கள் அதிகம்
வாழ்ந்த நாேட ெகாங்கு நாடானது என்பதும் இவர் கூறும் தகவல்.

வள்ளுவர் ைஜனேரா, ெபௗத்தேரா அல்ல என்பைதயும் ஆய்ந்து
நிறுவியிருக்கிறார். கம்பrன் காலம் பற்றி இவர் ஆராய்ந்து

கூறியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒப்பிட்டாய்வு என்ற துைறயில்,

வள்ளுவைரயும் கம்பைரயும் ஒப்பிட்டாய்ந்திருக்கிறார். திருத்தக்க

ேதவைரயும் கம்பைரயும் ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து எழுதியுள்ள கட்டுைரயும்

குறிப்பிடத்தக்கது. ெதால்காப்பியப் ெபாருளதிகாரத்தின் ெசய்யுளியல்,
மரபியல்களின் உைரகளாக அச்சிடப்பட்டைவ நச்சினார்க்கினியர்
இயற்றியைவ அல்ல; அைவ ேபராசிrயர் உைரேய என்றும்;

கம்பராமாயணத்திற்கு அதன் ஆசிrயர் இட்ட ெபயர் இராமாவதாரம்
என்றும்; திருக்ேகாைவயாருக்கு உைர வகுத்தவர் ேபராசிrயேர என்றும்;
பாகவத புராணம் பாடியவர் ேவம்பற்றூர் ெசவ்ைவச் சூடுவார் என்றும்;

புறப்ெபாருள் ெவண்பா மாைல உைரயாசிrயர் மாகறல் சாமுண்டி

ேதவநாயகேர என்றும், இைவ ேபால்வன பலவும் ஆராய்ச்சியிற் கண்டு
முதன்முதலில் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்குத் ெதrவித்தவர்
ராகைவயங்கார்தான்.

சிறந்த பதிப்பாசிrயராகவும், உைரயாசிrயராகவும் இவர் திகழ்ந்தார்.
'அகநானூறு', 'கனாநூல்', 'பன்னிருபாட்டியல்', 'இனியைவ நாற்பதுமூலமும் உைரயும்', 'ேநமிநாதம்-மூலமும் உைரயும்', 'ஐந்திைண ஐம்பது

உைர', 'திருநூற்றந்தாதி-மூலமும் உைரயும்', 'நான்மணிக்கடிைக',

'முத்ெதாள்ளாயிரம்', 'திைணமாைல நூற்ைறம்பது-மூலமும் உைரயும்',
'வைளயாபதிச் ெசய்யுட்கள்', 'மதுைரத் தமிழ்ச் சங்கத்து புலவராற்றுப்பைட'
ேபான்ற நூல்கள் இவரது ேமைதைமக்கும், ஆராய்ச்சித் திறனுக்கும்
சான்றாகும்.
ெமாழிெபயர்ப்பிலும் இவர் ேதந்தவர். வடெமாழியிலிருந்து இவர்

ெமாழிெபயர்த்த 'அபிஜ்ஞான சாகுந்தலம்', 'பகவத் கீ ைத', 'பல்லட சதகம்'

ேபான்ற நூல்கள் இவரது அறிவுத் திறனுக்குச் சான்று. இவர் எழுதிய
'ஆத்திசூடி உைர', 'ஆராய்ச்சிக் கட்டுைரகள்', 'இனிய இலக்கியம்', 'கம்பர்',
'ெசந்தமிழ் இன்பம்', 'தமிழகக் குறுநில ேவந்தர்கள்' ேபான்ற நூல்களும்

முக்கியமானைவ. இது தவிர வால்மீ கி ராமாயணத்தின் சில

பகுதிகைளயும், ரகுவம்சத்தின் சில சருக்கங்கைளயும் தமிழில்
ெபயர்த்திருக்கிறார். ஆனால் அைவ அச்சாகவில்ைல. இவர் எழுதிய 'சங்கு
சக்கரச் சாமி வந்து சிங்கு சிங்குனு ஆடும்' என்ற குழந்ைதப் பாடலும்

குறிப்பிடத்தக்கது. 'வஞ்சிமாநாகரம்', 'ெதால்காப்பியம் : ெசய்யுளியல்நச்சினார்க்கினியருைர', 'தமிழ் வரலாறு', 'பrேமழலகர் உைர விளக்கம்',

'ேசதுநாடும் தமிழும்' ேபான்ற நூல்கள் இவருக்குப் ெபருைம ேசர்ப்பைவ.
இவரது நூல்கள் சில பல்கைலக்கழகங்களின் பாட நூல்களாகவும்

ைவக்கப்பட்டன.

தமிழின் பரந்துபட்ட பல களங்களிலும் தமது அறிவுத்திறைன நிரூபித்த ரா.
ராகைவயங்காருக்கு, மகாமேகாபாத்யாய உ.ேவ. சாமிநாைதயர் அவர்கள்,
ேமைலச்சிவபுr சன்மார்க்க சைப ஆண்டு விழாவில் 'மகாவித்வான்'

பட்டமளித்துச் சிறப்பித்தார். வடெமாழியில் இவருக்கு இருந்த புலைம
மற்றும் ேபச்சுத் திறனுக்காக, ெசன்ைன மயிலாப்பூர் சம்ஸ்கிருதக் கல்லூr
இவருக்கு 'பாஷா கவிேசகரர்' என்ற பட்டத்ைத வழங்கிச் சிறப்பித்தது.

பாஸ்கர ேசதுபதி மட்டுமல்லாமல் அவர் மகன் ராஜராஜ ேசதுபதி, அவரது
மகன் சண்முக ராேஜஸ்வர நாகநாத ேசதுபதி அைவகளிலும் சமஸ்தானப்
புலவராக இருந்த ெபருைமயுைடயவர் ரா. ராகைவயங்கார். ேசதுபதி

மன்னர் பற்றி இவர் எழுதியிருக்கும் 'இராசராேசசுவர ேசதுபதி-ஒருதுைறக்
ேகாைவ' என்ற நூல் இலக்கியச் சுைவயுைடயது.
1941ஆம் ஆண்டில் அண்ணாமைல பல்கைலக் கழகத்திலிருந்து
ஓய்வுெபற்ற ரா. ராகைவயங்கார் பின்னர் ராமநாதபுரத்துக்குச் ெசன்று
தங்கினார். கண் குைறபாடு ஏற்பட்டதால் பிற ஊர்களுக்குச் ெசன்று
ெசாற்ெபாழிவாற்றுவைதக் ைகவிட்டார். தன்ைன நாடிவருபவர்களுக்கு

மட்டும் சமய விளக்கமும், தமிழும் கற்பித்தார். ஜூைல 11, 1946ல்

காலமானார். தமிழறிஞர் ரா. ராமானுைஜயங்கார் இவரது புதல்வர். ரா.
ராகைவயங்காrன் நூல்கள் தமிழக அரசால்
நாட்டுைடைமயாக்கப்பட்டுள்ளன.
(தகவல் உதவி: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ெவளியிட்ட
'மகாவித்துவான் ரா. ராகைவயங்கார்')
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