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Source:Source:Source:Source:    

ேபராசிாிய� ரா. பி. ேச
� பி�ைள, பி. ஏ., பி. எ�. 

தமி� ஆரா��சி�
ைற� தைலவ�, 

ெச�ைன� ப�கைல� கழக! 

எ". ஆ�. #�பிரமணிய பி�ைள 

ப�ளிஷ�"தி&ெந�ேவ( 

காபிைர)] [விைல *பா 1. 

+த, பதி�-: 1946, இர/டா! பதி�-: 1947 

1�றா! பதி�- : 1956, நா�கா! பதி�-: 1957 

ஷ/+க! பிர" பிைரேவ) (மிெட), ெச�ைன-1. 

-------------- 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

தமி� ெமாழி ெத�னி2திய நா)34�ள எ�லா� சமய�தா��5! உாிய 

ெச!ெமாழியாக இல75கி�ற
. தமிழக�தி, பிற2த மத7க8!, -52த மத7க8! 

தமி� ெமாழிைய� ேபணி வள��தன. ைசவ&!, ைவணவ&!, சமண&!, சா�கிய&! 

சிற2த தமி� 9�க� இய,றின�. மகமதிய&!, கி&"தவ&! தமி��தா��5� 

ெதா/: ெச�தன�. 

 

தமி� ெமாழி�5� ெதா/: ெச�த கி&"தவ�களி, ெப&!பாேலா� ேமைல நா): 

ெமாழிகைள ந�5 அறி2தவ�க�. அவ�க� ஆ,றிய பணி பலவைக� ப)டதா5!. 

தமி� நா):� கைல� ெச�வ�ைத ேமைல நா)டா��5� கா)3ன� சில�. 

தமிழில�கிய�தி� ப/-கைள� பா)டா4! உைரயா4! விள�கிய&ளின� சில�. 

இல�கண வாயிலாக ஆரா�2
 தமிழி�ெதா�ைமைய<! ெச!ைமைய<! 


ல�கின� சில�. ேமேல நா): +ைறயி� தமிழகராதி ெதா5�
 உதவின� சில�. 

ெத�ளிய தமி� வசன நைடயி� அறி=9� இய,றி� ெதா/டா,றின� சில�. 

இ>வா? ப�ேலா&! இய,றிய ந,பணியி� பயனாக� தமி� தைலெய:�
 

வ&கி�ற
. 

 

இ�தைகய தமி�� ெதா/: ெச�த ெப&ம�களி� ஒ& சில&ைடய வரலா,ைற�  
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#&�கமாக� A?வ
 இ29�. ெச�ைன வாெனா( நிைலய�தி� யா� நிக��திய 

ேப�# +த� 1�? க):ைரயாக� ேச��க�ப):கிற
. அ2 நிைலய�தா��5!, 

இ29ைல ெவளியி:வத,5 அBமதி த2த ெச�ைன� ப�கைல� கழக�தா��5! 

எ� ந�றி உாியதா5!. 

 

ெச�ைன,  ரா. பி. ேச
� பி�ைள 

20–12–1945 

------------ 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

 1. Cரமா+னிவ� 7. H. A. கி&Dண பி�ைள 

 2. ேபா�ைபய� 8. ேவதநாயக சா"திாியா� 

 3. கா�:ெவ� ஐய� 9. அகராதி ஆசிாிய� 

 4. எ�Fச�       +3=ைர 

 5. ேரனிய" ஐய�     அGப2த! 

 6. ேவதநாயக! பி�ைள  

-------------- 

கி��தவ� தமி
� ெதாட� கி��தவ� தமி
� ெதாட� கி��தவ� தமி
� ெதாட� கி��தவ� தமி
� ெதாட� : : : : 1. 1. 1. 1. �ரமா�னிவ��ரமா�னிவ��ரமா�னிவ��ரமா�னிவ�    

Constantine Joseph Beschi (1680 Constantine Joseph Beschi (1680 Constantine Joseph Beschi (1680 Constantine Joseph Beschi (1680 ----1747)1747)1747)1747)    

 

ேமைல நா): ந�லறிஞ� பல� தமி� நா)3, ேபா2
 சிற2த தமி�� பணி 

ெச�
�ளா�க�. அவ&� இ�தா(ய ேதச�
 வி�தக� சில� ; ெஜ�மானிய ேதச�தவ� 

சில� ; ஆ7கில நா)ைட� ேச�2தவ� சில�. அவ�களா� தமி� ெமாழி ெப,ற 

ந�ைமக� பலவா5!. 

 

ஏற�5ைறய இ&9,? +�ப
 ஆ/:க8�5 +�ேன இ�தா(ய ேதச�தி� பிற2த 

ெபாியா� ஒ&வ� தமி� நா):�5 வ2தா�. அவ� [1] ேய#நாத� ச7க�ைத� ேச�2தவ�; 

இளைமயிேலேய 
றவற�ைத ேம,ெகா/டவ�. ெப"கி எ�ப
 அவ� ெபய�. தமி� 

உலக! அவைர Cரமா+னிவ� எ�? ேபா,?கி�ற
. 

 

தமி� நா)3� ேய# மத ேபாதக! ெச�வத,காக� தமி� ெமாழிைய� க,க� 

ெதாட7கினா� Cரமா+னிவ� ; அ2நாளி� சிற2த தமிழாசிாிய�களாக விள7கிய 
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#�பிரதீப� கவிராய� +த(ேயாாிட! +ைறயாக� தமி� 9�கைள ஓதி உண�2தா�. 

தி&�5றளி� ெத�ளிய நய+!, சி2தாமணியி� ெசMN#ைவ<!, க!ப 

ராமாயண�தி� கவியி�ப+! அவ� மன�ைத� கவ�2தன. சி2தாமணிைய� ேபா� 

கி&"
 மத� சா�பாக ஒ& ெப&7காவிய! ெச�ய அவ� ஆைச�ப)டா�. 

அ>வாைசயி� கனிேய [2]ேத!பாவணி எ�B! அ&7காவிய!. 

 

ேய#நாதைர� ைக�தாைத Oைசய�ப� சாி�திர! ேத!பாவணியி� விாி�
ைர�க� 

ப:கி�ற
. சி2தாமணிை◌ைய� பி�ப,றி எM2த அ�காவிய�தி� தி&�5றளி� 

மண! கம�கி�ற
; க!பர
 கவிநல! திக�கி�ற
: கைத� ேபா�கி4! 

பலவிட7களி� ேத!பாவணி க!பர
 காவிய�ைத� தMவி� ெச�கி�ற
. இத,5 ஒ& 

சா�? கா/ேபா!. 

 

மிதிைலமா நகாி� இராம� வி�ைல வைள�
� சீைதைய மண! -ாி2த ெச�திைய 

மிக நயமாக எMதி<�ளா� க!ப�. ம�ன� மாளிைகயி� மைலேபா, கிட2த
 மண 

வி�. அதைன எ:�
 வைள�பத,காக இராம� ெச�றா�. இைம ெகா)டாம� 

எ�ேலா&! பா��
 நி�றா�. அ>வி�ைல எளிதி� ைகயா� எ:�தா� இராம�. 

அ>வள=தா� ெதாி2த
. அ�பா� அ
 ஒ32
 விM2த ஓைச இ3+ழ�க! ேபா� 

ேக)ட
. வி�ைல எ:�தத,5! ஒ3�தத,5! இைடேய இராம� எ�ன ெச�தா� 

எ�பைத எவ&! அறி2தில�. [3]'எ:�த
 க/டன�, இ,ற
 ேக)டா�' எ�? 

A?கி�றா� க!ப�. 

 

ேத!பாவணியி� +னிவ� இ2 நய�ைத வ3�ெத:�
 ைவ�
�ளா�. இள! 

பாலனாகிய தாC
 ெகா3ய ேகா(யா�
 எ�பவைன� ெகா�ற ெச�தி கி&"தவ 

ஆகம7களி, Aற�ப):�ள
. ேகா(யா�
 எ�பவ� ேதக வ(ைம வா�2தவ�; 

ஆனா� ெத�வ நி2தைன ெச�தவ�. அவன
 ெச&�ைக<! சி?ைமைய<! அ?�
 

ஒழி�க� க&தினா� தாC
. ஆ/டவ� அ&ைள� 
ைண�ெகா/:, கவQ! 

க�4! ைகயி� எ:�
� பைகவைன ேநா�கி நட2தா�. 5�? ேபால நி�ற 

ேகா(யா�
, பைக�
� ேபா� ெச�ய� 
ணி2
 வ2த பாலைன உ&�
 

ேநா�கினா� ; ேகாைடயி3 ேபா� +ழ7கினா�; "அடா, மைடயா மதயாைனயி� 

+�ேன சி? நாயி� ேவக! ெச�4மா ? எ�? ஏளன! ேபசின�. அ�ெபாM
 அ� 

ெகா3யவன
 ெந,றியி� தி/ எ�? ஒ& க�வ�
 அ3�த
. திRெர�? அவ� 

ம/ ேம� விM2தா�. அ�க�ைல வி)ெடாி2தவ� தாCதேன எ�? எ�ேலா 

எ�ேலா&! அறி2தன�. அவ� எ�ேபா
 க�ைல� கவணி� ஏ,றானா�? எ�ப3� 
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#ழ,றிB� ? எ>வா? Cசினா� ? இவ,ைற எ�லா! அ75 நிைற2
 நி�றவ&� 

எவ&! அறி2தில� ; எ�ேலா&! க�ல3�த ஓைசைய� ேக)டா� ; வ�4&வ! 

ம/ணிைட Cழ� க/டா� எ�? Cரமா+னிவ� பா3<�ளா�.[4] 

 

+னவர
 கவி�திறைன� 5றி�
 வழ75! கைதக� பலவா5!. அவ� விைரவாக� 

கவி ெசா�4!ேபா
 நா�5 மாணவ� வாிைசயாக அம�2
 ஒ>ெவா& வாிைசைய 

ஒ>ெவா&வ� ஏ)3� எM
வாெர�?!, ஐ2தாவ
 மாணவ� அ2நா�5 

அ3கைள<! ேச��ெதMதி� பா): வ3வ�தி� கா):வாென�?! ஒ& கைத 

வ�75கி�ற
. இ�B! ேத!பாவணி� காவிய�ைத +னிவ� ம
ைர� தமி�� 

ச7க�தி� அர7ேக,றிய ெபாM
 அத� நய7கைள உண�2த ச7க� -லவ�க� 

அவ&�5 Cரமா +னிவ� எ�B! ப)ட! அளி�தா�க� எ�? ம,&ெ◌& கைத 

A?!. இ�தைகய கைதகளி� உதவியி�லாமேல ேத!பாவணி� கவிைதயி� 

ெப&ைமைய நா! உண�2
 ெகா�ள�A:!. 

 

கி&"
 மத ேசைவயி� சிற2த ஆ�வ! வா�2த Cரமா+னிவ� ெகா�ளிட நதியி� 

வட கைரயி� உ�ள ஏலா�5றி�சி எ�ற சி,ைறாி� சிற2த ேகாயி� ஒ�? க)3ன� ; 

ேதவ மாதாவாகிய மாிய!ைமயி� தி&=&வ�ைத அ�ேகாயி(� நி?வின�; 

அ3யாைர� கா�த&8! மாதாைவ அைட�கல மாதா எ�? அைழ�தா� ; 

அ!மாதாவி� அ&)காவ(� அைம2த இட�தி,5� தி&�காவS� எ�? 

ெபயாி)டா�; அ>Tாி� ெப&ைமைய அ�ப�க� அறி2
 இ�-?! வ/ண! 

"தி&�காவS�� கல!பக!“ எ�B! பிரப2த! பா3னா�. அைட�கல மாதாவி� 

தி&வ3களி� Cரமா+னிவ� அணி2த கல!பக� பாமாைல சிற2த தமி� மண! 

கம�வதா5!. 

 

தி&�காவSாி� Cரமா+னிவ&�5 இ&2த காத� தி&ேவ7கட�தி� 5லேசகர 

ஆ�வா� ெகா/3&2த காதைல ஒ�ததா5!; அரச� 5ல�தி, பிற2த 5லேசகர 

ஆ�வா� ம/ணரைச<! வி/ணரைச<! வி&!பவி�ைல; தி&மா� நி�ற&8! 

தி&ேவ7கடமைலயி� ஒ& மரமாக நி,க=!, ப3யாக� கிட�க=!, ஆறாக� பாய=! 

மீனக� திாிய=! ஆைச�ப:கி�றா�[5] . இ�தைகய ஆைச Cரமா+னிவர
 

பா)34! ெவளி�ப:கி�ற
. அைட�கல மாதாவி� அ&)காவ(� அைம2த 

தி&�காவS�� ேசாைலயி� -�லாக நி,க=!, வ/டாக� திாி2
 ேத� உ/: 

ெத�ளிய கீத! பாட=! வி&!-கி�ற� +னிவ�[6]. எனேவ, தி&ேவ7கடமைலயி� 
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க�லா�� கிட�க வி&!-! 5லேசகர ஆ�வா&! தி&�காவS�� ேசாைலயி� 

-�லா�� கிட�க ஆைச�ப:! Cரமா+னிவ&! த�த! சமய வழிபா)3� தைலசிற2த 

அ�- வா�2தவ� எ�ப
 இனி
 விள75!. 

 

இ�தைகய கவஞராகிய Cரமா +னிவ� தமி� அகராதியி� த2ைதயாக=! 

விள75கிறா�. தமி�� ெசா,கைள அகர! +தலாக� ெதா5�
! வ5�
! ெபா&� 

எMதியவ� அவேர. அவ� கால�
�5 +�- தமி�� பத7களி� ெபா&� ெதாி2
 

ெகா�வத,5� பல நிக/:க� இ&2தன. திவாகர! எ�ப
 ஒ& நிக/:. அ
 

திவாகர +னிவரா� ெச�ய�ப)ட
. பி7கல! எ�ப
 ம,ெறா& நிக/:. அைவ 

இர/:! மிக� பழைம வா�2தன. பி,கால�தி� Oடாமணி எ�B! நிக/: ெபய� 

ெப,? விள7கி,?. அ2நிக/:க� எ�லா! ெச�<� நைடயிேல அைம2தி&2தன ; 

மன�பாட! ெச�
 ெகா�வத,5 ஏ,ற வைகயிேல இய,ற�ப)3&2தன. கவிபா:! 

-லவ�க8! உைர காQ! அறிஞ�க8! அவ,ைற� க,?� பயனைட2தா�க�. 

ஆயிB! க,றவேரய�றி ம,றவ&! தமி�� பத7கேள எளிதாக உண�வத,5 ேம� 

நா): அகராதி +ைறேய சிற2தெத�? Cரமா+னிவ� க&தின�. ப/ைட 

நிக/:களி� அைம2த பத7கைள வாிைச�ப:�தி� ச
� அகராதி எ�B! ெபயரா� 

அாியேதா� 9ைல அவ� ெவளியி)டா�. அ
ேவ பி,கால�தி� எM2த 

ேபரகராதிக8�ெக�லா! அ3�பைடயாக அைம2த
. 

 

இ�B! தமி� 9�க8� தைலசிற2
 விள75! தி&�5றைள ேமேல நா)டா��5 

+த� +த, கா)3யவ� Cரமா+னிவேர எ�ப
 பல� ெகா�ைக. +�பாலாக 

அைம2த தி&�5றளி� அற�
�பாேல<!, ெபா&)பாைல<! ல�தீ� ெமாழியி� 

ெமாழி ெபய��தா� +னிவ�. அ29ேல ஏைனய ஐேரா�பிய ெமாழிகளி� தி&�5ற� 

வழ75வத,5 வழிகா)3,?. ெஜ�மானிய ெமாழியி� தி&�5றேள +,?! ெமாழி 

ெபய��த கிரா� எ�பவ��5!, ஆ7கில�தி� ெமாழி ெபய��த எ�Fச�, ேபா�ைபய� 

+த(ய அறிஞ��5! அ
 ெப&2
 திைணயாயி&2த
. 

 

இ>வா? பல 
ைறகளி� தமி� ெமாழி�5� ெதா/: ெச�த Cரமா+னிவ�, தமி� 

வசன நைடைய<! வள��பாராயின�. கி&"
 மத ேபாதக! ெச�<! 

உபேதசியா�க8�காக அவ� ஒ& வசன 9� எMதின�; அத,5 ேவதிய� ஒM�க! 

எ�? ெபயாி)டா�. அ29ேல Cரமா+னிவ� இய,றிய உைரநைட 9�க8� தைல 

சிற2த
 எ�? ேபா�ைபய� A?கி�றா�. 

 

சமய�
ைறயி� எM�
வாத! நிக��
வதி4!, வா�5வாத! ெச�வதி4!  
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Cரமா+னிவ� சிறி
! தள�2தவர�ல�. தர7க!பா3யி� அைம2த[7] ேதனிய  

ச7க�தா��5!, Cரமா+னிவ��5! ெபாியேதா� வாதம நிக�2த
. ேதனிய 

ச7க�தார
 ெகா�ைககைள ம?�
 ஒ& 9� எMதினா� +னிவ�. அத,5 ேவத 

விள�க! எ�ப
 ெபய�. ேதனிய ச7க�தா� ேவத விள�க�ைத ம?�
� தி&�சைப 

ேபதக! எ�B! ெபயரா� ஒ& சி? 9� ெவளியி)டா�க�. அத,5 ம?�பாக 

+னிவ� ேபதக! அ?�த� எ�? ெபயாி): ஒ& க):ைர எMதின�. இ>வாறாக 

வாத! வளர வளர� தமி� வசன நைட<! தி&2தி வள�வதாயி,?. இ
 வாத�தா� 

விைள2த நல!. 

 

இ�B! +னிவ� பல வா�5 வாத7க8! ெச�ததாக அவ� சாி�திர! A?கி�ற
. 

ஒ&கா� +னிவைர வாதிேல ெவ�ல�க&தி, ஒ�ப
 சைட�ப/டார7க� 

தி&�காவSாி� ேபா2
 ஒ& மாதகால! அவேரா: ெப&வாத! ெச�
 ேதா,றா�க� 

எ�?!, ேதா,றவ�களி� அ?வ� ேய# மத�ைத ஏ,?�ெகா/டா�க� எ�?!, 

ஏைனய 1வ&! த! சைடைய அ?�ெதறி2
வி):� ேபாயின� எ�?! 

ெசா�ல�ப:கி�ற
. 

 

பி�ெனா& சமய! சிவ�பிரகாச +னிவ� எ�B! Cர ைசவ� ெபாியா��5!, 

Cரமா+னிவ��5! ஒ& வாத! நிக�2ததா!. கி&"
 மத� ெகா�ைககைள 

எ:�
ைர�தாரா! Cரமா+னிவ�. அவ,ைற� ெச!ைமயாக ம?�
 ெவ,றி ெப,ற 

சிவ�பிரகாச� 'ஏ# மத நிரா கரண!' எ�B! ெபயரா� ஒ& 9� இய,றின� எ�? 

அவ� சாி�திர! A?கி�ற
. இ�கைதகைள ெய�லா! +,?! ந!ப 

+3யாவி)டா4! Cரமா+னிவ� வா
 ெச�வதி� வி&�-ைடயவ� எ�ப
 ந�5 

விள75வதா5!. 

 

Cரமா+னிவ� தமி� ெமாழியி� இல�கண�ைத<! ந�றாக ஆரா�2தா�. 

ெதா�கா�பிய! +தலாக ந�U� ஈறாக=�ள இல�கண 9�கேளெய�லா! க,றா� 

; 'ெதா�U� விள�க!: எ�B! ெபயரா� ஒ& ெச2தமி� இல�கண! ெச�தா�. அ
 

ெப&!பா4! பவண2தி +னிவ� இய,றிய ந�Uைல ஒ�தி&�கி�ற
. ஆயிB! 

ந�U(� எM�தில�கண+!, ெசா�(ல�கண+! ம):ேம உ/:. 

Cரமா+னிவர
 ெதா�U(� எM�
, ெசா�, ெபா&�, யா�-, அணி எ�B! ஐ2
 

இல�கண+! அட7கி<�ளன. "அ&2தமி� இல�கண! ஐ2ைத<! விாி�
 

விள�கின� Cரமா+னிேய“ எ�ப
 ெதா�U(� சிற�-� பாயிர!. ேமைலநா):� 

சிற2த க&�
�க8! அ29(� அைம2
 அழ5 ெச�கி�றன. இ�B! ஏ):� 
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தமிM�5! [8]ேப�#� தமிM�5! உ�ள ேவ,?ைமைய உண�2த +னிவ� அ>வி& 

தமிM�5+ாிய இல�கண�ைத� தனி�தனியாக ல�தீ� ெமாழியி� எMதினா�. 

அ29� இர/:! இ�ெபாM
 ஆ7கில�தி� ெமாழிெபய��க�ப):�ளன. 

 

இ&வைக� தமிழி� இல�கண�ைத<! கி&"தவ ேவதிய�க� ெதளிவாக� ெதாி2
 

ெகா�ள ேவ/:ெம�? ஆைச�ப)டா� +னிவ�; தி&�காவSாி� - ஒ& க�Sாி 

அைம�தா�; அ75� தாேம ஆசிாியராக அம�2
 இல�கண! ேபாதி�தா� ; கி&"
 

மத ேவதிய�க� பிைழயி�றி� தமி� ெமாழியி� ேபச=! எMத=! வ�லவராக 

விள75த� ேவ/:ெம�? ெபாி
! +ய�றா�. 

 

இ�B! நைக�#ைவ நிர!பிய கைதக8! எMதினா� Cரமா+னிவ�. அவ,?� 

'பரமா��த 5& கைத’ எ�ப
 சால� சிற2த
. 

 

இ�தைகய தமி��ெதா/: -ாி2த +னிவ� அ?பதா! வயதி� அ!பல�கா)34�ள 

கி&"தவ மட�தி� இ>=லக வா�ைவ நீ�தா�. அவ� ஆ�கிய 9�களா� தமி��தா� 

அழ5 ெப,றா�. ேத!பாவணி, தமி� அ�ைனயி� கM�தி� வாடாத மாைலயாக� 

திக�கி�ற
. காவS�� கல!பக! கத!ப மாைலயாக� கா)சியளி�கி�ற
. 

ெதா�U� ெபா�Uலாக இல75கி�ற
. ச
ரகராதி +�தாரமாக மிளி�கி�ற
. 

Cரமா+னிவ� தமி� +னிவ�களி� ஒ&வராக விள75கி�றா�. 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. ேய#நாத� ச7க!-Society of Jesus (S J ) 41- 2 

2. ேத!பாவணி எ�B! ெசா�4�5 வாடாத மாைல எ�ப
 ெபா&�. 

3. ”த:�திைம யாம� இ&2தவ� தாளி� 

ம:�த
! நா/ 
தி ைவ�த
! ேநா�கா� 

க:�பினி� யா&! அறி2தில� ைகயா� 

எ:�த
 க/டன� இ,ற
 ேக)டா�” 

எ�ப
 க!ப� கவி. 

4. ”க�ைல ஏ,ற4! கவணிைன� #ழ,ற4! அ�க� 

ஒ�ைல ஒ)ட4! ஒ&வ&! கா/கில� இ3�5! 

ெச�ைல ஒ�தன. சிேல
த� பா�த4! அ�னா� 

எ�ைல பா�2தி&� இாி2ெதன C�த4! க/டா�.” 

எ�ப
 +னிவ� பா):. 
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5. ஆைத ெச�வ� தர!ைபய�க� த,5ழ 

வானா8! ெச�வ+! ம/ணர#! யா�ேவ/ேட� 

ேதனா� WNேசாைல� தி&ேவ7 கட� #ைனயி� 

மீனா�� பிற�5! விதி<ைடேய� ஆேவேன 

–5லேசகர ஆ�வா� 

6. "தா� அணி2த மதி+தலா� தமியB! அ� 

        கமல�தா� தா7கி ேலேனா 

ேகா� அணி2த 5ழலணிதா� 5ைடவ/டா� 

        -க�பா3 ம
=/ ேணேனா 

வா� அணி2த விைன�பைடெவ� வ(�சி7க! 

        ஈ�ற ஒ& மானா� வ2தா� 

ேக� அணி2த காவ�நS�� கிள�-ன�
� 

        ப#!-�லா�� கிடேவ� நாேனா“ 

–Cரமா+னிவ� 

7. The Danish Mission at Tranquebar. 

8. ேப�#� தமிழி� இல�கண�தி,5� 'ெகா:2 தமி� இல�கண!' எ�B! ெபய� 

ெகா:�க�ப):�ள
. 

----------- 

2. 2. 2. 2. ேபா�ைபய�ேபா�ைபய�ேபா�ைபய�ேபா�ைபய�    

George Uglow Pope (1820 George Uglow Pope (1820 George Uglow Pope (1820 George Uglow Pope (1820 ----1908)1908)1908)1908)    

 

ேபா�ைபய� எ�? தமி� நா)டா� ேபா,?! அறிஞ� ப�ெதா�பதா! வயதி� தமி� 

நா)3� கி&"தவ� பணி ெச�ய வ2தா� ; அ?பதா/டள=! தமிழக�தி� 

அ&!பணி ஆ,றினா� : பி�- சீைம�5� ெச�? ஆ�"ேபா�: ச�வ கலாசாைலயி� 

தமி�, ெத475 ஆகிய இ& ெமாழி�5! ஆசிாியராக அம�2
, இ&ப
 

ஆ/:க8�5 ேமலாக� தமி�� ெதா/: ெச�தா�. #&7க� ெசா�(�, இவ� 

ேமைல நா)டா��5� தமிழக�தி� கைல� ெச�வ�ைத� கா)3னா� ; நீதியி� 

நீ�ைமைய உண��தினா� ; ஞான� ெச�வ�ைத வழ7கினா�; தமி��பணிேய த! 

உயி��பணியாக� ெகா/டா� எ�னலா!.[1] 

 

இ�தைகய ெபாியார
 தமி�� ெதா/: ெந�ைல நா)3ேல ெதாட7கி,?. 

அ2நா)3� [2]சாய�-ர! எ�B! ஊ� ஒ�? உ/:. அ
 கி&"தவ நாடா�க� 
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நிைற2த சி,Y�. அ7ேக கி&"
 மத ேபாதகராக� ெச�றா� ேபா�ைபய�; அ>Tாி� 

உ�ள சி?வ�களி� அறிைவ வள��பத,5 ஒ& க�Sாி அைம�தா�; சிற2த 

ஆசிாிய�கைள� பாட! ெசா�ல நியமி�தா�. எ�லா� கைலக8! அ7ேக 

ேபாதி�க�ப)டன. ப�ளி� பி�ைளக� தின2ேதா?! ப3�க ேவ/3ய பாட!: தமி�, 

ல�தீ�, கிாீ�5, ஈ-& ; அத,5 ேம� கணித!, த��க!, த�
வ! இவ,ைற� 

ேபாதி�பத,5� பக, ெபாM
 ேபாதாைமயா� இரவி4! ெந:ேநர! பாட! 

நைடெப,ற
. சாய�-ர� க�Sாி ஒ& ச�வகலாசாைலயாக விள75த� ேவ/:! 

எ�ப
 ேபா�ைபயாி� ஆைச. த! இள7 5ழ2ைதக� இனி
 வளர ேவ/:! எ�ற 

ஆைசயா� அள=�5 அதிகமாக உணைவZ)3 வயி,? ேநாைய வரவைழ�5! 

தாயாைர�ேபா� ப�ளி� பி�ைளகளி� அறிைவ வள��க� க&திய ேபா�ைபய� 

ப8வான பாட7கைள� #ம�தி மைல�ைப<! திைக�ைப<! உ/டா�கின�. 

மாணவ�க� ஒ&வ� பி�ேன ஒ&வரா� நMவ� ெதாட7கின�. ஐய&! ஊ�க! 

இழ2
, உட� நல! 5�றி ஆ7கில நா):�5 இைள�பாற� ெச�றா�. 

 

இர/: ஆ/:க� இைள�பாறி மீ/:! இவ� தமி� நா):�5� பணி ெச�ய 

வ2தா�. தNசாTாி4!, நீலகிாியி4�ள உதகம/டல�தி4!, ைமO� ேதச�தி� 

உ�ள ப7க8ாி4! ப�லா/:களாக� சிற2த ெதா/: -ாி2தா�. நீலகிாியி4�ள 

ஊ)3யி� ேபா�ைபய� ப�தா/: பாடசாைல ெயா�? நட�தினா�. அ�ெபாM
 

அ!மைலயி� வாM! ேதாட� எ�ற இன�தாேரா: இவ� ெந&7கி� பழக ேந�2த
. 

ேதாட� ேப#! ெமாழியி� பா):! இ�ைல ; வசன+! இ�ைல. எ&ைம மா: 

ேம��பேத அவ�க� ெதாழி�. அ�னா� 53யி&�5! ஊ&�5 ம2
 எ�ப
 ெபய�. 

ேகாைடயிேல இைள�பா,றி� ெகா�8! ெபா&):� ெச�ைன அரசா7க�தா&! 

ெச�வ&! ெச�றைடகி�ற 'ஒ�த�க ம2
' எ�ற ஊாி� ெபயாி� அ�ெசா�ைல� 

காணலா!. [3]ஒ�ைத�க� ம2
 எ�? ேதாடரா� இட�ப)ட ெபயேர ஒ)ட�க 

ம/டாயி,? எ�? சில� க&
கி�றா�க�. நீலகிாி� ேதாட� ேப#! ெமாழிைய� 

ேபா�ைபய� ஆரா�2
 அத� இல�கண�ைத எMதி<�ளா�. 

 

தமி� ெமாழி�5 ஐய� ெச�த ெதா/:க� பலவா5!. தமிழி� அைம2த அ&ைமயான 

நீதி 9�கைள இவ� ப3� ப3யாக� க,றா�. ப�ளி� சி?வ� +தலாக� 

பாிப�5வமைட2த ெபாிேயா� ஈ&க எ�ேலா&�5! பய�பட�த�க +ைறயி�, தமி� 

ெமாழியி� நீதி 9�க� அைம2தி&�க� க/: மன! மகி�2தா�. ஐ2
 வயதி� 

ப�ளி�5� ெச�4! சி?வ� "அற�ெசய வி&!-“, "ஆ?வ
 சின!“ எ�? பாட� 

ஓ
கிறா�க�. அறி= வளர வளர தால3யா�, தி&�5ற� +த(யவ,ைற GQகி 
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GQகி, ஆரா�கி�றா�க�. நீதி 9� வைகயி� தைல சிற2த ெப&ைம தமி� நா)3� 

நா�3யா&�5! தி&�5ற8�5! உ/:. "ஆ4! ேவ4! ப�4�5?தி; நா4! 

இர/:! ெசா�4� 5?தி“ எ�ப
 இ2நா):� பழெமாழி. நா4 எ�ப
 நா�5 

அ3களி� அைம2த நால3யா�. இர/: எ�ப
 ஈர3களி� அைம2த தி&�5ற�. 

இ>விர/: நீதி 9�களி4! அட7கிய அறி=� ெச�வ�ைத ஆரா�2தறி2தா� 

ேபா�ைபய�; அவ,ைற ஆ7கில�தி� ெமாழிெபய��
�ளா�. 

 

ேபா�ைபய� கால�தி,5 +�னேம தி&�5ற� சில ெமாழிகளி� ெமாழி 

ெபய��க�ப)3&2த
. Cரமா+னிவ�, தி&�5றளி� அற�
�பாைல<! 

ெபா&)பாைல<! ல�தீ� ெமாழியி� ெமாழியி� ெபய��தி&2தா�. ெஜ�ம� 

ெமாழியி� கிரா� எ�பவ� தி&�5றைள +,?! ெமாழி ெபய��தி&2தா�. பிரN# 

ெமாழியி� ஏாிய� எ�பவரா� தி&�5றளி� ஒ& பாக! ெமாழி 

ெபய��க�ப)3&2த
. ஆ7கில�தி� அதைன ெமாழி ெபய��க +ய�றவ�க� 

அைர5ைறயாக வி):� ேபாயின�. எ�Fச� எ�B! அறிஞ� பதி�1�? 

அதிகார7களி� சில ப5திகைள ெமாழிெபய��தி&2தா�. 
&வ� எ�B! ஆ7கில� 

பாதிாியா� அ?ப�
 1�? அதிகார7கைள ெமாழிெபய��
 வி): வி)டா�. இ2த 

நிைலயி� இ&2த தி&�5றைள +,?! ஆரா�2
, ந�றாக ெமாழி ெபய��
 

ஆ7கில�தி� ெவளியி)ட ெப&ைம ேபா�ைபய&�ேக உாியதா5!. 

 

அ29ைல ெமாழி ெபய��5! ெபாM
 கி&"
 நாத� அ&ளிய சில க&�
�க8!, 

தி&வ�8வ� க&�
�க8! ஒ,?ைம<ைடயனவாக இ&�க� க/: இவ� உ�ள! 

மகி�2தா�. இ> வைகயி� ேபா�ைபய� மன�ைத� கவ�2த 5ற�களி� 

இர/ெடா�ைற� பா��ேபா!. 

 

"ஒ?�தா��(5) ஒ&நாைள இ�ப! ெபா?�தா��5� 

ெபா�?! 
ைண<! -க�“ 

 

எ�ற 5ற� இவ� உ�ள�ைத அ�8வதாயி,?. கி&"
 நாதர
 வா��ைகயி� 

சிற�பிைன எ:�
� கா):வ
ேபா� ேதா�றி,? இ�பா):. தீயவ� பல� கி&"
 

நாதைர� 
�-?�தினா�க� ; கழியா� அ3�தா�க� ; அவ� மீ
 காறி 

உமி�2தா�க�. இ>வா? அவைர ஒ?�த சிறிேயா� ஒ& நாைள இ�ப�ைதேய 

ெப,றா�க�. ஆனா� அ�சி?ைம ெய�லா! ெபா?�தி&2த கி&"
 நாதேரா 

உலக+�ளள=! அழியா� -க� ெப,றா�. இ>=/ைமைய� 5ற)பாவிேல க/: 
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இ�-,றா� ேபா�ைபய�. இ�B! தீைம ெச�தவ��5! ந�ைமேய ெச�த� 

ேவ/:! எ�ப
 தி&வ�8வ� ெகா�ைக. "இ�னா ெச�தாைர ஒ?�த� அவ� 

நாண, ந�னய! ெச�
விட�“ எ�ப
 வ�8வ� வா�5. கி&"
 நாதைர� 

பைகவ�க� சி4ைவயி� அைற2த ெபாM
 அவ� ேபசிய வாசக�தி� ெபா&8!, 

வ�8வ� 5றளி� ெபா&8! ஒ�?ப)3&�க� க/டா� ேபா�ைபய�. த! 

ைகயி4! கா(4! இ&�பாணி அைற2
 ெபா?�க +3யாத 
யர! விைள�த 

பைகவைர� கி&"
 நாத� ெவ?�தார�ல� ; சபி�க நிைன�தார�ல� ; 

அ�ெகா3யாாிட! இர�க! ெகா/டா�; அவைர ம�னி�5!ப3 ஆ/டவைன 

ேவ/3�ெகா/டா�. இ
 இ�னா ெச�தா��5 ந�னய! ெச�த� அ�ேறா ? 

 

இ7ஙன! சிற2த ஒ,?ைமகைள� க/ட ேபா�ைபய� மன�தி� ஒ& க&�
� 

ேதா�றி,?. தி&மயிலா�Wாி� வா�2த தி&வ�8வ�, அ��தாம" +த(ய கி&"தவ 

சீல�க� அ75� ெச�த ேபாதைனைய அறி2
 இ>=/ைமகைள 

ெவளியி)3&�கலா! எ�B! ெபா&�பட எMதி<�ளா�. [4]இ
 அறிஞ� 

ஆரா�த,5ாியதா5!. 

 

இ�B! ேபா�ைபய� மாணி�கவாசக� இய,றிய தி&வாசக! எ�B! அ&� 

9ைல<! ஆ7கில�தி� ெமாழி ெபய��தா�. தமி�நா)3� தி&வாசக�தி,5 ஒ& 

தனி� சிற�- உ/:. ப3�ேபா� மன�ைத உ&�கி� ப�திைய விைளவி�5! 

பா�ைமயி� ஒ�ப,ற 9� தி&வாசக!. "தி&வாசக�தி,5 உ&காதா� ஒ& 

வாசக�தி,5! உ&கா�“ எ�ப
 இ2நா)3� ெந: ெமாழியாக வழ75கி�ற
. 

அ29(� அட7கிய அ?9,? ஐ!ப�ெத):� பாட�கைள<! ேபா�ைபய� 

ஆரா�2
 அறி2தா�. ஆ�"ேபா�: ச�வகலாசாைலயி� ஆசிாியராக இ&2தேபா
 

இவ� அ29ைல ஆ7கில�தி� ெமாழி ெபய��க� ெதாட7கின�. அ�ேபா
 இவ&�5 

வய
 எMப�ேதM. எ:�த ேவைல +3<மள=! உயி� இ&�5ேமா எ�ற ஐய! இவ� 

உ�ள�தி� எM2த
/:. 

 

ஒ& நா� மாேல�ெபாMதி� பா� நிலா எ75! பர2தி&2த
. பா(ய� கலாசாைல� 

தைலவராகிய ெபாியா&! ேபா�ைபய&! ஒ& நிலா+,ற�தி� இ&2
 

ேபசி�ெகா/3&2தா�க�. அ� ெபாியாாிட! தி&வாசக�தி� ெப&ைமைய 

எ:�
ைர�தா� ேபா�ைபய�. இ�ப3�ப)ட -�தக�ைத விைரவி� அ�சி): 

ெவளியிட� ேவ/:! எ�? அM�தமாக� Aறின� ெபாியவ�. அவர
 ஆ�வ�ைத 

அறி2த ேபா�ைபய�, "ஐயேன, அ>ேவைல +3வத,5 ெந:7கால! ெச�4ேம; 

நா� சாகாவர! ெப,றிேலேன“ எ�றா�. அ
 ேக)ட ெபாியவ� ேபா�ைபய� 
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ேதாைள� ப,றி� ெகா/:, அறிஞேர! ஒ& ெபாிய ேவைலைய� ெதாட7கி 

நட�
வ
தா� ெந:7கால! வா�வத,5ாிய வழி. அ>ேவைல +3<மள=! உயி� 

இ&2ேத தீ&!“ எ�? உ?தியாக� Aறின�. அ>வா�ெமாழிைய� ேபா�ைபய� 

தாரக ெமாழியாக� ேபா,றினா�; தள�=,ற ெபாMெத�லா! அ!ெமாழிைய 

நிைன�
 ஊ�க+! உ?தி<! ெப,றா� ; தம
 எ/பதாவ
 பிற2த நாள�? 

தி&வாசக�ைத அ�சி): ெவளி�ப:�தினா�. அ� ெப&!பணிைய நிைறேவ,றிய 

ேபா
 இவ� மன! சிற2த இ�ப! அைட2த
. ேதா�றா� 
ைணயாக நி�? 

உதவிய இைறவ� க&ைணைய ஐய� வாயார வா��தினா�; ேந� +கமாக நி�? 

ஆசி<ைர Aறி ஊ�க�ப:�திய பா(ய� கலா சாைல� ெபாியா� அ! மகி��சியி, 

கல2
 ெகா�ளா
 மா/:ேபாயினேர எ�? மன!வ&2தின�. 

 

ேபா�ைபய� ெவளியி)ட தி&வாசக�ைத அறிஞ� உலக! ஏ,?� ேபா,?வதாயி,?. 

பாாி" நகர�தி� ேதசிய� கலாசாைலயி� ேபராசிாியராக விள7கிய O(ய� 

வி�ச� எ�பவ� ஒ& தமி�� பா): இய,றி� ேபா�ைபயைர� -க�2தா�. "இ& 

விைன கட2த ெச�வ� இைச�த வாசக�ைத ெய�லா!, வ& விைளயா)டா, 

ேபா4! ம?ெமாழி யதனி� ைவ�தீ�" எ�ப
 வி�ச� வா�5. தமி� நா):� 

-லவ�க� ஐய� தி&வாசக�ைத� பா)டா4! உைரயா4! பாரா)3ன�க�."[5] 

 

இ�தைகய அாிய தமி� 9�கைள அ�சி): ெவளி�ப:�
! வைகயி� மி52த 

ைக�ெபா&ைள� ெசலவி)டா� ேபா�ைபய�. அவ,ைற ஆ7கில நா)டா� அதிகமாக 

வா7கி ஆதாி�க மா)டா� எ�ப
 இவ&�5 ந�5 ெதாி<!. ஆயிB! த! 

ைக�ெபா&ைள� ெசல= ெச�ேதB! தமி� நா)டா&ைடய கைல� ெச�வ�ைத<! 

ஞான�ைத<! ேமேல நா)டா&�5� கா):த� ேவ/:! எ�பேத இவ� க&�
. 

'தமி�� -லைமேய வ?ைம�5 ேநரான வழி' எ�? இவ� அ3�க3 A?வ
/:. 

எனேவ, பய�க&தா
 தமி� ெமாழி�5� ெதா/: -ாி2த ெப&ம�களி� 

ேபா�ைபய&! ஒ&வ� எ�? A?த� ஒ& சிறி
! மிைகயாகா
. 

 

பM�த -லவராகிய ேபா�ைபய� எ/ப�தாறாவ
 வயைத எ)3ன�. அ�ெபாM
 

ஆ7கில நா):� கைலஞ� ச7க! இவைர� ெப&ைம�ப:�த +�வ2த
. மா)சிைம 

த7கிய வி�ேடாாியா மகாராணியா&ைடய வயிர விழாவி� ஞாபகா��தமாக ஆ7கில 

நா): ராய� 'ஏஷியா)3� ெசாைச)3' எ�ற ச7க�தி� ஒ& த7க ெமட� பாி# 

ஏ,ப:�தியி&2தா�க�. 1�? ஆ/:க8�5 ஒ&+ைற அரசா7க�தா� 

ேத�2ெத:�5! அ&7கைலவாண� ஒ&வ&�5 அ�பாி# வழ7க�ப): வ2த
. 

ஆயிர�
� ெதா�ளாயிர�
 ஆறா! ஆ/3� அ�பாி# ெப?வத,5 உாியவராக� 
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ேபா�ைபய� ேத�2ெத:�க�ப)டா�[6]. அ�ெபாM
 இ2திய நா): ம2திாியாக 

இ&2த ச�. ஜா� மா�( எ�பவ� தைலைமயி� ஒ& பாரா):� சைப A3,?. 

ேபா�ைபய� தமிM�5� ெச�
�ள அ&!ெப&N ேசைவகைள� தைலவ� -க�2
 

ேபசி� த7க� பத�க�ைத� -லைம� பாிசாக அளி�தா�. பல� அறிஞ� ஐயைர� 

பாரா)3 ஆசி Aறினா�க�. 

 

அத,5 அ:�த ஆ/3� ேபா�ைபய�. இ>=லக�ைத வி)டக�றா�. தம
 

க�லைறயி� "ேபா�ைபய�- [7] ஒ& தமி� மாணவ� எ�ற வாசக! எMத�பட� 

ேவ/:! எ�? இவ� ஆைச�ப)டா�. இவர
 தமி� ஆ�வ�தி,5 இ>வி&�ப! 

ஒ�ேற ேபாதிய சா�றா5ம�ேறா ? எ2நா)3, பிற2தா4!, எ2நா)3� இற2தா4! 

ேபா�ைபயைர� ேபா�றவ�க� சிற2த தமிழேர. எ�பதி� தைட<! உ/ேடா? 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. Dr. Pope himself had truly said that Tamil Scholarship was the direct road to 

poverty. Notwithstanding this disadvantage, Dr. Pope had devoted almost sixty years 

of his life to the study of the Tamil. literature and to its critical examination.-Siddhanta 

Deepika Vo. VII p. 192. 

 

2. சா+ேவ� சாய� எ�B! ேபா��#கீசிய� கி&"தவர
 ெபா&� உதவியா� 

வா7க�ப)ட நில�தி� எM2த ஊ� சாய�-ர! எ�? ெபய� ெப,ற
. 

 

3. ஒ�ைத�க� ம2
 எ�ப
 ஒ,ைற�க� ம�? எ�ற ெசா�(� சிைத ெவ�ப�. 

 

4. “Pope speaks of the Kural as the one Oriental book much of whose teachings is an 

echo of the Sermon on the Mount.........Many Christians have a tendency to think that 

the ideas of forgiving one's enemies, abstaining from returning evil for evil, humility 

etc. have been first taught to the world only by Jesus Christ. But it can be safely 

asserted that these ideas were the common property of great minds at least for 

centuries before Jesus was born, and Tiruvalluvar had enough in the sacred 

literature of India, to say nothing of his illumined Self to enable him to build these 

truths is his grand scheme of life without being in any way indebted to the teachings 
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of Jesus, though he would certainly have studied with love and humility the teachings 

of the great Risihi had he known of his existence "-Preface to V. V. S. Iyer's Tirukurai, 

 

5. ெத�வ� தமி�மைற� ெச�யெம�� ெபா&ைள� 

ெச2தமி� பயிலா ைம2த� ந�5ணர� 

தீ7கில தாகிய ஆ7கில ெமாழியி� 

ெபய��தினி தளி�
� ேபாிைச நி?வின� 

அ�னேப� அறிஞ� யாெரனி, A?
! 

ஆ7கில நா):�5 அணிெயன உதி�
 

அ&2தமி� அண7ைக� தி&2திய ெசவி(� 

தாெயன வள��5! ேநயமி� 5ைடேயா� 

கி&"தவ சமய� 5&�
வ சீல� 

ேபா�ெபB! நாம! -ைன2த நாவலேன“ 

எ�? பா3ன�. சரவண�பி�ைள எ�ற -லவ�. 

 

6. In commemoration of the Diamond Jubilee of Queen Victoria the Royal Asiatic 

Society established a Gol; Medal to be awarded every third year to some specially 

selected savant of repute by whose labours Oriental learning has been encouraged 

amongst English speaking people throughout the world. The time for this triennial 

award has once more come round and the choice has fallen on that eminent Tamil 

scholar, the Rev. G. U. Pope- The Times of India dated 20th April 1906. 

7. Whenever I die "A Student of Tamil wil be inscribed on my monument "-Dr. Pope's 

letter dated 20th October, 1900, to J. M. Nallasami Pillai–Editor of the Siddhanta 

Deepika. 

----------- 

3. 3. 3. 3. கா#$ெவ# ஐய�கா#$ெவ# ஐய�கா#$ெவ# ஐய�கா#$ெவ# ஐய�    

Robert CaldRobert CaldRobert CaldRobert Caldwell (1814well (1814well (1814well (1814----    1891)1891)1891)1891)    

 

ேம� நா)3(&2
 தமி� நா)3, ேபா2
 தமி�� ெதா/: ெச�த அறிஞ&�ேள 

தைல சிற2தவ� 1வ�. Cரமா+னிவ� ஒ&வ� ; ேபா�ைபய� ம,ெறா&வ�; 

இ�ெனா&வ� கா�:ெவ� ஐய�. இ!1வ&! 1�? வைகயிேல தமி� ெமாழி�5� 
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ெதா/: ெச�தவ�க�. Cரமா+னிவ&! ேபா�ைபய&! ெச�த ேசைவைய +�னேம 

அறி2ேதா!. இனி, கா�:ெவ� ஐய� ஆ,றிய தமி�� ெதா/ைட� சிறி
 க&
ேவா!. 

 

கா�:ெவ� ஐய� த! வா��ைக வரலா,ைற நா�5 வா�கிய7களி� ந�5 

விள�கி<�ளா�. "நா� அய�லா2
 ேதச�திேல பிற2ேத�. "கா�லா2
 ேதச�திேல 

க�வி பயி�ேற�; ஆ7கில நா):� கி&"தவ ச7க�ைத� சா�2ேத� ; ஆயிB! 

இ2திய ேதச�திேல ெந:7கால! வா�2
, இ2தியர
 வா��ைகயி� 

ஈ:ப)டைமயா� நா� இ2திய&� ஒ&வB� வி)ேட�“ எ�? அவ� A?கி�றா�. 

 

கா�:ெவ�, கி&"தவ ச7க� ெதா/டரா� ஆயிர�
 எ/\,? +�ப�ெத)டா! 

ஆ/3� ெச�னமா நக� வ2
ேச�2தா�. அ�ேபா
 அவ&�5 வய
 இ&ப�
 

1�?. அ
 +த� அவ� ஐ!ப�
 1�? ஆ/:க� தமி� நா)3� அ&2ெதா/: 

-ாி2தா�. தி&ெந�ேவ( நா)34�ள இைடய�53 எ�B! சி,Yைர அவ� 

இ&�பிடமாக� ெகா/டா�. ெந�ைலநா: அவைர� த� மகனக ஏ,?�ெகா/ட
. 

இ7ஙன! த!ைம ஏ,?�ெகா/ட ெந�ைல நா)3,5� சிற2த +ைறயி� ந�றி 

ெச4�தினா� கா�:ெவ�. தி&ெந�ேவ( நா):� சாி�திர�ைத வர� +ைறயாக 

+த� +த� எMதியவ� அவேர. அதைன� ெச�ைன அரசா7க�தா� அ�சி): 

ெவளி�ப:�தின�; ஆசிாிய&�5 ஆயிர! *பா� ந�ெகாைட<! அளி�தன�. 

 

பா/3 நா)3� பழ! ெப&ைமைய அ�சாி�திர 9(, பர�க� காணலா!. 

+,கால�தி� பா/3 நா)3� சிற2த ெச�வ! +�
� சலாபேம. அ2நா)ைட� 

ேச�2த கட(� ந�+�
 ஏராளமாக[1] விைள2த
. பிற நா)டா� ெத�B): 

+�ைத� பிாியமாக வா7கி அணி2
 ெகா/டா�க�. தமி� நா):� கவிக� 

ெத�னா): +�
� ெச�வ�ைத விய2
 பா3 மகி�2தா�க�. இ�தைகய -க� 

வா�2த +�
� சலாப! தி&ெந�ேவ(� கட, கைரயி� அ&ேக அைம2தி&2த
. 

ெந�ைல நா)ைட நீ� ஊ)3 வள��5! தா!பிரபரணியா? கடேலா: 

கல�5மிட�தி� ெகா,ைக� 
ைற+க! விள7கி,?. +,கால�தி� ெகா,ைக 

உலகறி2த ெப&2 
ைற+க நகரமா� இ&2த
. அ�
ைறயிேல மி5தியாக +�
 

விைள2த
. அழகாக உ&/: திர/ட ஆணி +�
 அ7ேக அக�ப)டெத�? 

ெந�ைல நா):� கவிஞராகிய 5மர 5&பர� A?கி�றா�[2]. +�
 விைள2த 

ெகா,ைக� 
ைறைய� பைழய கிாீ�க ஆசிாிய�க8! 5றி�பி):�ளா�க�. 

 

இ>வா? இர/டாயிர! ஆ/:க8�5 +�ேன சீ&! சிற�-! வா�2
 விள7கிய 

ெகா,ைக இ�ெபாM
 தி&ெந�ேவ( நா)3ேல கட,கைரயி(&2
 ஐ2
 ைம� 
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]ர�தி� உ�ள சி,Yராக� காண�ப:கி�ற
. அ>T&�5� ெச�றா� கா�:ெவ� 

ஐய� ; அதைன� சிறி
 
&வி�பா��க ஆைச�ப)டா�; தி&ெந�ேவ(� 

கெல�டாிட! அBமதிெப,?� 5றி�பி)ட சில இட7கைள� ேதா/:வத,5 

ஏ,பா: ெச�தா�. அ�ேபா
 ெகா,ைகZ� வாசிக� திர/: எM2தா�க� ; 

"ெவ�ைள�கார� பாதிாியா� -ைதய� எ:�க� -ற�ப): வ2தா�“ எ�? 

எ/ணினா�க�. +�ேனா� பா:ப):� ேத3 ம/ணிேல -ைத�
 ைவ�த 

ெபா�B! ெபா&8! Wத7களி� வச�ப)3&�5! எ�?!, அவ,ைற எவேரB! 

-ர)3 எ:�க +ய�றா� அ� Wத7க� கிள�2ெதM2
 ஊராைரெய�லா! அைற2
 

ெகா�? வி:! எ�?! அவ�க� அNசினா�க�. அவ�கள
 
யர�ைத யறி2த 

கா�:ெவ� ஐய�, -ைதயல&ேக தா! ேபாவதி�ைல எ�? வா�களி�தா�; ஊரா� 

சிலைர உட� இ&2
 பா��
�ெகா�8!ப3 ேவ/3னா�. அ75! இ75! சில 

இட7கைள அவ� ேதா/3� பா��தெபாM
 பைழய ெகா,ைக�
ைற தைர 

ம)ட�தி,5 எ)ட3�5� கீேழயி&2தெத�?!, அ�ேபா
 அத� அ&ேக கட� 

இ&2தெத�?! ெதளிவாக� க/டா�; தா!பிரபரணியா,? நீாி� கல2
 வ2த 

ம/Q! மண4! நாளைடவி� 
ைற+க�ைத� ]��
� கடைல ஐ2
 ைம� ]ர! 


ர�தி வி)டெத�? ெதாி2
ெகா/டா�. 

 

ெகா,ைக� 
ைற+க! ]�2த பி�ன� காய� எ�B! கட,கைரZ� சிற2த 


ைறயாயி,?. அ�
ைற<! தா!பிரபரணி கடேலா: கல�5மிட�திேலேய 

அைம2தி&2த
. பதி�1�றா! 9,றா/3� இ?தியி� பா/3 நா):�5 வ2த 

மா��ேகாேபாேலா எ�B! ேமைல நா): அறிஞ� காய� 
ைறைய� தம
 9(, 

5றி�பி):�ளா�. பா/3 நா)3� "காய� சிற2தெதா& ெப& நகர!“[3] எ�? அவ� 

A?கி�றா�. அேரபியா, ைசனா +த(ய அய� நா):� க�ப�க� காய� 


ைற+க�ைத நா3 வ&வைத<!, அ�
ைறயி� பரதவ� 1�கி +�ெத:�5! 

+ைறயிைன<! அவ� விவரமாக எMதி<�ளா�. அ�காயைல� 
&வி� பா��தா� 

கா�:ெவ�. அவ� பா��த கால�தி� காய(னி�?! கட� இர/: ைம� விலகி 

நி�ற
. ெச!படவ&! ெல�ைபய&! அ�சி,Yாி� வசி�
 வ2தா�க�. 

 

காய� 
ைற+க! 
�2த பி�ன� ]�
�53 பா/3 நா):� 
ைற+கமாயி,?. 

பதிைன2தாவ
 9,றா/: +த�, தமி� நா)3� வியாபார! ெச�ய� ெதாட7கிய 

ேபா��#கீசிய� +த(ய ேமேல நா)டா� ]�
�53ைய� சிற2த 
ைற+கமாக� 

தி&�தின�க�. ஆகேவ, பா/3 நா)3� +,கால� 
ைற+க! ெகா,ைக : 
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இைட�கால� 
ைற+க! காய�; த,கால� 
ைற+க! ]�
�53. இவ,ைற 

எ�லா! ந�5 ஆரா�2
 நம�5 அறிவி�தவ� கா�:ெவ� ஐயேர. 

 

இ�B! +,கால�தி� ேசர நா):� கைரயி4!, ேசாழ நா):� கைரயி4! 

அைம2தி&2த சிற2த 
ைற+க7கைள� பிற நா)டா� எMதி ைவ�த சாி�திர� 

5றி�-�களி(&2
 க/டறி2தா� கா�:ெவ� ஐய�. ெத�னா): +�
 பிற 

நா:க8�5� ெச�ற
 ேபாலேவ உண=� ெபா&ளாகிய அாிசி<! மர�கலேமறி� 

ெச�ற
. தமி� நா)3� வளமா�2த காவிாியா? ெச�ற இடெம�லா! ெச2ெந� 

விைள�த
. காவிாி நா: என�ப:! ேசாழ நாேட அ�?! தமிழக�தி� களNசியமா� 

விள7கி,?; இ�?! களNசியமா� விள75கி�ற
. காவிாியா? கடேலா: 

கல�5மிட�தி� சிற2த 
ைற+க! ஒ�? இ&2த
. காவிாி�W!ப)3ன! எ�?! 

W!-கா� நகர! எ�?! ப/ைட இல�கிய7க� அதைன� பாரா):கி�றன. 

அ�
ைற+க�தி� வழியாக� தமி� நா): அாிசி ேம� நா:க8�5� ெச�ற
. 

கிாி�5 ெமாழியி� அாிசிைய அ&ஸா என� சிைத�
 வழ7கலாயின� ; 

அதன3யாகேவ ஆ7கில�தி� வழ75! ைர" எ�B! ெசா� பிற2த
. 

இவ,ைறெய�லா! ஆரா�2
 க/டவ� கா�:ெவ� ஐயேர. 

 

இ�B! ேதாைக எ�B! ெசா�, தமிழி4! ம,ைறய திராவிட ெமாழிகளி4! 

மயி(� இறைக� 5றி�பதா5!. மயி(ற5 தமி� நா)3(&2
 ஏ,?மதி 

ெச�ய�ப)ட கால�தி� ேதாைக எ�ற ெசா�4! அதBட� பிற நா:க8�5� 

ெச�ற
. ஈ-& ெமாழியி4�ள கி&"தவ ேவதமாகிய ைபபிளி, காண�ப:! 
கி 

எ�B! ெசா� ேதாைகயி� சிைதேவயா5! எ�? விள�கி� கா)3னா� கா�:ெவ� 

ஐய�. 

 

தமி� நா):� ேகாழிைய�ப,றி அவ� ெச�
�ள ஆரா��சி<! அறிய�த�கதா5!. 

ம�திய ஆசியாவி� வழ75! சி�திய ெமாழிகளி� ேகாழிைய� ேகாாி எ�ற 

ெசா�லா, 5றி�கி�றா�க�. ேகாாி எ�ப
 ேகாழி எ�ற தமி�� ெசா�(� சிைதேவ 

எ�? கா�:ெவ� ஐய� கா)3<�ளா�. தமிழி� சிற�ெபM�தாக வழ75! ழகர! 

பிறநா)டா� நாவி� எளிதாக Gைழவதி�ைல. ேசாழ ம/டல� கைரைய� ேகார 

ம/டல� கைரயாக� சிைத�தன� ேமேல நா)டா�. தமிழக�ைத� தமாி�கா எ�? 

5றி�தா� பைழய யவன ஆசிாிய� ஒ&வ�. இ>வ/ணேம ஆசிய ேதச�
 

ெமாழிகளி4! ேகாழி எ�ப
 ேகாாியாயி,?. தமி�நா)3� வா�ேகாழி எ�B! ஒ& 

வைக� ேகாழி உ/:. அைத� 5றி�
� பா3<�ளா� ஒ& தமி�� கவிஞ�. 

 

"கான மயிலாட� க/3&2த வா�ேகாழி 
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தாB! அ
வாக� பாவி�
�- தாB!த� 

ெபா�லா� சிறைகவிாி� தா3னா,ேபா4ேம 

க�லாதவ� க,ற கவி.” 

 

எ�ப
 1
ைர ெய�B! தமி� 9(, க/ட பா):. அ2 9� ெச�தவ� 

ஔைவயா� எ�ப�. கா�:ெவ� ஐய� அைத�ப,றி ஒ�? A?கி�றா�. வா�ேகாழி 

ஐேரா�பிய நா:களி(&2
 பதினாறா! 9,&/3� தமி� நா):�5� ெகா/: 

வர�ப)ட
. ஆ7கில�தி� அத,5 ட��கி எ�ப
 ெபய�. வா�ேகாழிைய� ப,றிய 

5றி�- 1
ைரயி� காண�ப:வதா� அ29� பதினாறா! 9,றா/:�5 +�ேன 

எMத�ப)3&�த� இயலா
 எ�? அவ� க&
கி�றா�. 

 

இ>வா? சாி�திர ஆரா��சியா� பல உ/ைமகேள ெவளி�ப:�திய கா�:ெவ� 

ஐய� ெத�னி2தியாவி� வழ75! திராவிட ெமாழிக8�5� ெச�த அ&2ெதா/: 

எ2நா8! அழியாததா5!. ெந:7காலமாக� தமி�, ெத475, க�னட!, 

மைலயாள!, 
8வ! எ�B!, ஐ2
 ெமாழிக8! ெத�னி2தியாவி� வழ7கி 

வ&கி�றன. ஆயிB! அைவ ஐ2
! ஒ& தனி�5:!ப�ைத� ேச�2த ெமாழிக� 

எ�?!, அவ,?� சால� பழைம வா�2த
 தமி� ெமாழிேய எ�?! ஆரா��சி 

<லக�தி,5� கா)3யவ� கா�:ெவ� ஐயேரயாவ�. இ�? ெத�னி2திய ச�வ 

கலாசாைலகளி� திராவிட ெமாழிக� ஏ,ற+! ேதா,ற+! ெப,? விள75வத,5 

அ3�பைட ேகா(யவ� அவேர. திராவிட ெமாழிகளி� ஒ�பில�கண! எ�B! 

ெபயரா� அவ� எMதி<�ள ஒ�ப,ற இல�கண! ெத�னி2திய ெமாழிக� 

உ�ளள=! அழியாததா5!. 

 

கா�:ெவ� ஐய� பல ெமாழிகைள� க,றறி2த வி�தக�. அவ� இளைமயிேலேய 

ேமைலநா):� ெச!ெமாழிகளாகிய கிாி�5! ல�தீB! க,றி&2தா� ; கி&"
 மத� 

பைழய ேவத7கைள விள�கமாக� ெதாி2
ெகா�8! ெபா&): ஈ-& ெமாழிைய� 

ப3�தா� ; தமி� நா):�5 வ2த பி�ன� வடெமாழியாகிய ஆாிய�ைத<!, ெத� 

ெமாழியாகிய தமிைழ<! ஆ�வ�ேதா: பயி�றா�; ெஜ�மானிய அறிஞ�க� இ2திய 

ெமாழிகைள� 5றி�
 எMதியி&2த ஆரா��சி 9�கைள அறி2
 ெகா�வத,காக 

ெஜ�மானிய ெமாழிைய� க,றா�. இ>வா? சிற2த பல ெமாழிகைள� க,?� ேத�2த 

கா�:ெவ� ஐய� ெத�னி2திய ெமாழிக8�5� ெதா/: ெச�ய� தைல�ப)டா�. 

 

இய,ைகயிேலேய ெமாழி 9� ஆரா��சியி�[4] ஆ�வ+ைடயவராயி&2தா�. 

கா�:ெவ�. "கா�லா2
 ேதச�தி4�ள கிளா"ேகா ச�வ கலாசாேலயி� அவ� 
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க�வி பயி�றேபா
 அ>வாைச அதிகாி�த
. அத,5� காரணமாக இ&2தவ� 

அ�ச�வகலாசாைலயி� கிாீ�5ெமாழி க,பி�த ேபராசிாிய�. அவ� ஊ�கமாக நட�திய 

ெமாழி 9,பாட! கா�:ெவ� உ�ள�தி� ப#மர�தாணிேபா, பதி2த
. பல 

ெமாழிகைள ஒ�பி): ஆரா<! +ைறயி� அவ&�5 இ&2த ஆைச வள�2ெதM2த
. 

ச�வகலாசாைலயி� பி. ஏ. ப)ட! ெப,?� தமி�நா)3� ெதா/: ெச�ய� 

ேபா2தேபா
 அவ� மன�திெலM2த ஆைச நிைறேவ?வத,5 ந�லேதா� வா��-� 

கிைட�த
. 

 

கா�:ெவ� ஐய� தமி� ெமாழி�5� ெச�
�ள ந�ைமைய ந�5 அறி2
ெகா�ள 

ேவ/:மான�, அவ� கால�தி,5 +�ேன தமி� நா)3� வழ7கிய சில 

ெகா�ைககைள� ெதாி2
 ெகா�8த� ேவ/:!. ெத�னா): ெமாழியாகிய 

தமிைழ வடநா): ெமாழியாகிய ஆாிய�ேதா: ஒ�பி):� பா��5! வழ�க! 

அ�கால�தி� இ&2த
. நிைன�பி,5 எ)டாத ெந:7 காலமாக ஆாிய+! தமிM! 

இ2திய நா)3� வழ7கி வ&தலா� அவ,ைற� கட=ேள பிற�பி�தா� எ�? 

அறிஞ�க� க&தினா�க�. ஆதிபகவேன ஆாிய இல�கண�ைத� பாணினி 

+னிவ��5!, தமி� இல�கண�ைத அக�திய +னிவ��5! அறி=?�தியதாக� 

பா3ன� ஒ& -லவ�.[5] 

 

அக�திய� இய,றிய இல�கண! மைற2
வி)டைமயா� ஆாிய இல�கண�ைத� 

பி� ப,றி� தமிழில�கண! எMத� தைல�ப)டா� பல�. Cரேசாழிய! எ�B! 

இைட�கால� தமிழில�கண! அ�ேபா�ைக ந�5 கா):கி�ற
. நாளைடவி� ஆாிய 

ெமாழியி(&2ேத தமி� +த(ய ெத�னா): ேமாழிக� எ�லா! பிற2தன எ�B! 

க&�
 நிைலெப?வதாயி,?. பதிேனழா! 9,றா/3� எMத�ப)ட இல�கண� 

ெகா�
 எ�ற 9(� இ�ெகா�ைக அM�தமாக� Aற�ப:கி�ற
. "வட ெமாழி 

ெத�ெமாழி எB! இ& ெமாழியிB!, இல�கண! ஒ�ேற எ�ேற எ/Qக“ எ�றா� 

அ>வில�கண ஆசிாிய�. 

 

ப�ெதா�பதா! 9,றா/3� கா�:ெவ� ெச�த ஆரா��சியி� பயனாக 

அ�ெகா�ைக தவ? எ�ப
 ந�5 விள7கி,?. அ�கால�தி� மதிநல! வா�2த 

ேமைலநா):� ெதா/ட� நா�வ�. நா�5 சிற2த திராவிட ெமாழிகைள<! ஆராய� 

ெதாட7கினா�க�. மைலயாள ெமாழிைய [6]டா�ட� 52தா��த� 
&வி யறி2தா�. 

க�னட�ைத டா�ட� கி)ட� க,?ண�2தா�. ெத47ைக பிெரள=� எ�B! 

அறிஞ� ஆரா�2தா�. தமிழி� நீ�ைமைய அளவி)டறி2
 ெகா/3&2த கா�:ெவ� 

ஐய�, இ! 1வ&! ெச�த ஆரா��சிைய� 
ைண�ெகா/: "திராவிட ெமாழிகளி� 

ஒ�பில�கண!“ எ�B! சிற2த 9ைல இய,றினா�. 
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ஆாிய ெமாழியி� இல�கண! ேவ?, திராவிட ெமாழியி� இல�கண! ேவ? 

எ�பைத� கா�:ெவ� தம
 ஒ�பில�கண�தி� ெத�ள� ெதளிய உண��தினா�; 

தமி�, ெத475, க�னட!, மைலயாள! ஆகிய நா�5 ெத�னி2திய ெமாழிக8�5! 

அ3�பைடயான இல�கண! ஒ�ேற எ�பைத� சா�? கா)3 நி?வினா� ; 

ெத�னி2திய ெமாழிகைள� திராவிட ெமாழி எ�B! ெபா
� ெசா�லா, 5றி�தா�. 

அவ� இ)ட ெபய� ெமாழி9� உலக�தி� நிைல�
வி)ட
. 

 

தமி� ெமாழிைய� 5றி�
 ஒ�பில�கண�தி, காண�ப:! இர/ெடா& 

க&�
�கைள இ7ேக Aறலா!. ச7க கால! எ�? ெசா�ல�ப:! பழ7 கால�தி� 

எMத�ப)ட 9�களி� ஆாிய� ெசா,க� அ&கியி&�தைல<!, பி,கால�தி� 

எMத�ப)ட தமி� 9�களி� ஆாிய� பத7க� ெப&கியி&�தைல<! கா�:ெவ� 

ஐய� எ:�
� கா):கி�றா�. தமி� ெமாழியி� பல க&�
�கைள உண��த�A3ய 

பத7க� இ&2
!, அவ,ைற� ைகவி): ஆாிய� பத7கேள எ:�தா8! பழ�க! 

ஏ,ப)டதனாேலேய நாளைடவி� பல தமி�� ெசா,க� இற2
 ப)டன எ�? 

A?கி�றா�. இ�B!, ஆாிய� ெசா,களி� உதவியி�றிேய தமி� தனி�
 

இய7க=!, ெசழி�
 ஓ7க=! A:! எ�? ெசா�கி�றா�. இைவ ேபா�ற பல 

ஆ�2த க&�
�க� ஒ�பில�கண�தி� ஆரா�2
 Aற�ப):�ளன. #&7க� 

ெசா�(�, திராவிட ெமாழிக8�5� -�
யி� அளி�தவ� கா�:ெவ� ஐயேர. 

அ!ெமாழிகளி� பழைமைய<! ப/-கைள<! ேமைலநா)டா��5� ெச�பமாக� 

கா)3யவ� கா�:ெவ� ஐயேர. ஆதலா� திராவிட ெமாழிக� உ�ளள=! அவ� 

இய,றிய ஒ�பில�கண!, 5�றி� இ)ட விள�5�ேபா� நி�?. நில=! எ�ப
 

தி/ண!. கா�:ெவ� ஐய� வா�2த இைடய�53 இ�கால�தி� எ�லா வ�கயி4! 

ஏ,ற+,? +�னணியி� நி,கி�ற
. அ75�ள ெபாிய கி&"தவ� ேகாயி� 

கா�:ெவ� ஐயாி� சிற2த ஞாபக� சி�னமாக விள75கி�ற
. அ�தி&� பணிைய� 

ெச�
 +3�தவ� அவேர. ேகாயி� க):மான ேவைல அைர 5ைறயா யி&�5! 

ெபாM
 ெச�ைன� கவ�ன� லா�: ேந�பிய� இைடய�53�5 விஜய! ெச�தா� ; 

பாிவார7கேளா: ஒ& வார! அ75� த7கி ஐயேரா: அளவளாவி மகி�2தா�; 

ஐ29? *பா� தி&�பணி�5 ந�ெகாைடயாக அளி�தா�. 

 

கா�:ெவ� ஐய� தமி� நா)3� வா�2த ஐ!ப�
1�? ஆ/:களி� 1�? +ைற 

ஆ7கில நா):�5 இைள�பாற� ெச�றா�. 1�றா! +ைற ெச�றெபாM
 

அ7ேகேய த7கி வி:!ப3 அ�ப� பல� அவைர ேவ/3�ெகா/டா�க�. அத,5� 
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கா�:ெவ� இண7கவி�ைல. "இ�தைன கால+! இ2திய�க8�காகேவ 

வா�2ேத�; இ�B! உயி� உ�ள அள=! அவ�க8�காகேவ உைழ�ேப� ; 

அவ�க� நா)3ேலேய உயி� 
ற�ேப�“ எ�? உ&�கமாக� Aறினா�. அ>வாேற 

எMப�ேதழா! வயதி� ெகாைட�கான� மைலயி� அவ� ஆவி பிாி2த
. 

 

ஐய� ேமனிைய இைடய�53�5 எ:�
� ெச�? அவ� க)3ய ேகாயி(ேல 

அட�க! ெச�தா�க�. த�னல! க&தா
, ெம�வ&�த! பாரா
, தமி� 

நா):�காகேவ ஐ!ப�
 1�? ஆ/:க� அ&!பணி -ாி2
 அைமதி<,ற 

கா�:ெவ� ஐய� தமி�� தாயி� தவ��த�வ� அ�லேரா ? 

 

5றி�-க� 

 

1. "ேவழ! உைட�
 மைலநா:, ேமத�க� 

ேசாழ வளநா: ேசா?ைட�
-Wழிய�ேகா� 

ெத�னா: +�
ைட�
, ெத/ணீ� வய,ெறா/ைட 

த�னா: சா�ேறா� உைட�
“ 

எ�? பா3னா� ஔைவயா�. 

 

2. ேகா:! 5வ:! ெபா&தர7க� 5மாி�
ைறயி, 

ப:+�
! ெகா,ைக� 
ைறயி� 
ைறவாண� 

5ளி�5! சலாப� 5வா� +�
! 

ஆ:! ெப&2த/ 
ைற� ெபா&ைந 

ஆ,றி, ப:ெத/ நிலா +�
! 

அ2த/ ெபாதிய� தடNசார� 

……… …………… ……. அ&விெசாாி<! 5ளி� +�
!“ 

எ�ப
 அவ� அ&ளிய பா):. 

3. “a great and noble city.” 

4. Comparative Philology. 

5. "வடெமாழிைய� பாணினி�5 

வ5�த&ளி அத,கிைணயா� 

ெதாட�-ைடய ெத�ெமாழிைய 

உலகெமலா! ெத�Mேத�
! 

5ட+னி�5 வ(<?�தா� 
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ெகா�ேல,?� பாக� எனி� 

கட�வைர�பி� இத� ெப&ைம 

யாவேர கணி�தறிவா�.“ 

 

6. Dr. Gundert 

------------- 

4. 4. 4. 4. எ#'ச�எ#'ச�எ#'ச�எ#'ச�    

Francis Whyte Ellis (1777Francis Whyte Ellis (1777Francis Whyte Ellis (1777Francis Whyte Ellis (1777––––1819)1819)1819)1819)    

 

ஆ7கில நா)3ேல ேதா�றினா� எ�Fச� எ�B! ந�லறிஞ� ; இ2திய 


ைர�தன�தி,5ாிய கைலகைள� க,?� ேதறினா�. அவ� சிற2த மதிநல! 

வா�2தவ� : எ�ெபா&ைள<! ஆரா�2
 ெம��ெபா&� காQ! ேமைத. 

 

அரசியலாள� அவைர� ெச�ைன [1]நிலவாி ம�ற�தி� ெசயலாளராக +த(� 

நியமி�தன�; எ)டா/:க� அவ� அ!ம�ற�தி� சிற2த பணி -ாி2தா� ; 

அ�கால�தி� ெத�னா):� [2]காணியா)சி +ைறகைள� க&�]�றி� க,றா�; 

காணியாள&ைடய கடைமைய<! உாிைமைய<! ெத�ள� ெதளிய� ெச�ைன 

அரசியலாள&�5 உண��தினா�. மிரா# +ைறைய� 5றி�
 அவ� எMதிய 9� 

இ�?! ஆதாரமாக� ெகா�ள�ப:கி�ற
. 

 

பி�ன�, ப�தா/:க� எ�Fச� ெச�ைன� கெல�டராக இ&2தா� ; அ�ேபா
 

இ2திய நா): ெமாழிகைள� க,?ணர ஆைச�ப)டா� ; ந�லாசிாிய�களி� உதவி 

ெப,? வடெமாழி<! ெத�ெமாழி<! வ&2தி� க,றா�. ெத�னா)3� வழ75! 

ெமாழிக8� தமி� ெமாழியி� ெச!ைம<! ெதா�ைம<! அவ� உ�ள�ைத� 

கவ�2தன ; ெச�ைனயி� சிற2த தமி�� -லவ�களாக விள7கிய சாமிநாத பி�ைள, 

இராம�ச2திர� கவிராய� +த(ேயா&ட� ஏ):� #வ3களி� அைம2த தமி� 

9�கைள நா� ேதா?! ெம�வ&�த! பாரா
 க,றா�. பழ2தமிழி� ப/-கைள� 

பளி75ேபா, கா):! தி&�5றைள ேமேல நா)டா&! அறி2
 பயBற ேவ/:! 

எ�ப
 அவர
 ேபராைச. அ2ேநா�க�ைத� ெகா/: தி&�5ற8�5 ஆ7கில�தி� 

விள�கமான விாி=ைர ெயா�? எMத� ெதாட7கினா�. ஆனா� அ�பணி 

+,?�ெபறா
 ேபாயி,?. அ3<! +3<மி�றி அ
 அைர5ைறயாக 

அ�சிட�ப)3&�கி�ற
. அ29�. ஒ�ேற எ�Fசர
 தமி�� -லைம�5 அழியாத 

நிைன=� சி�னமாக நில=கி�ற
. 
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அ29(� தி&�5ற) பா�களி� ஆ7கி� ெமாழி ெபய��ைப +�ேன த&கி�றா� 

எ�Fச�. பாிேமலழக� உைரைய� பி�ப,றிய விள�க=ைர பி�ேன வ&கி�ற
. 

அைத� ெதாட�2
 ச7க� தமி� இல�கிய7களி(&2
!, பி,கால� தமி� 

9�களி(&2
! ெபா&�தமான ேம,ேகா�க� ஆ7கில ெமாழிெபய��-ட� 

கா)ட�ப:கி�றன. இ?தியாக இல�கண�5றி�- எMத�ப):�ள
. 

ெதா�கா�பிய!, ந�U�, ெதா�U� +த(ய இல�கண7க� ந�5 

எ:�தாள�ப:கி�றன.  

 

எ�Fசர
 -லைம� திற�ைத<!, ந:= நிைலைமைய<! அறி2
 ெகா�வத,5 ஒ& 

சா�? ேபாதியதா5!. 

 

"அறவாழி அ2தண� தா�ேச�2தா�� க�லா� 

பிறவாழி நீ2த� அாி
.“ 

 

எ�B! 5றளி� உ�ள அறவாழி, பிறவாழி பத7கைள விள�5கி�றா� எ�Fச�. 

பாிேமலழக� அறவாழி எ�பத,5 அற�கட� ெபா&� உைர�
, "பலேவ? 

வைக�ப)ட அற7க� எ�லாவ,ைற<! தன�5 வ3வாக உைடயனாக(� அறவாழி 

அ2தண� எ�ப
 கட=ைள� 5றி�பதாயி,?“ என விள�கக! Aறி<�ளா�. 

இ�க&�ைத எ�Fச� ஏ,?� ெகா/டா�; ஆயிB! சமண சமய�தா� A?! 

உைரைய<! விாிவாக� த&கி�றா�. அறவாழி எ�B! பத�தி,5� த&ம ச�கர! 

ெபா&� A?வ� சமண�-லவ�க�. பைழய நிக/:களி� அறவாழி அ2தண�? 

எ�B! ெபய� அ&க ேதவB�ேக உாியதாக ஆள�ப)3&�தைல எ:�
� கா)3 

எ�Fச� ஆரா��சி�5 ஒ& ]/:ேகா� அளி�கி�றா�.[3] 

 

இனி� பிறவாழி எ�B! ெசா�4�5� ெபா&) கட4! இ�ப� கட4! எ�? உைர 

Aறினா� பாிேமலழக�. அ� க&�ைத ஆதாி�
 ஆ7கில�தி� சில அறிஞ� ெமாழி 

ெபய��
�ளா�க�.[4] இ�B!, பிறவாழி எ�பதன� பிற= ஆழி என� பிாி�
� 

பிற�பாகிய கட� எ�? ெபா&� ெகா�வா&! உள�. எ�Fச� ேவ? ஒ& ெபா&� 

A?கி�றா�, அறேம உ&வாய இைறவைன அறவாழி எ�றைமயா�, அற�தி� 

மா?ப)ட பாவ�கட� 'பிறவாழி' எ�B! பத�தா� 5றி�க�ப)ட
 எ�ப
 அவ� 

க&�
[5]. இ>வா? சில 5ற)பா�க8�5� -திய=ைர க/:�ளா� எ�Fச�. 
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ெத�னா): ெமாழிகளி� 
ைர�தன�தா��5 +ைறயாக� பயி,சியளி�5! 

வ/ண! ெச�ைன அரசா7க�தா� க�வி� ச7க! ஒ�? நி?வின�.[6] அ� ச7க�ைத 

அைம�பத,5� ெப&+ய,சி ெச�தவ� எ�Fசேரயாவ�. அதைன ேநாி� அறி2த 

தமிழறிஞ� ஒ&வ� அவ� ெப&ைமைய மனமார� -க�2
�ளா�. ெகாM 

ெகா!பி�லா
 அைலெகா3 ேபா4!, ெகாMந� இ�லா� 5ல�ெகா3 ேபா4!, 

ஆதாரமி�றி� ேத�2
 கிட2த ஆாிய!, ெத475, மைலயாள! +த(ய இ�ேதச 

ெமாழிகளி� ேத�2
, தமி� இல�கண இல�கிய�ைத ஒ&75ண�2
, ெச�ைனயி� 

க�வி� ச7க! நா):தற5 ேவ/:! +ய,சி ெச�தைம�
, அ�ப�கைல� ச7�ைத� 

பா/3யைன� ேபா4! பா
கா�தா�. எ�(# 
ைர எ�ப
 அவ� அளி�த 

பாரா):ைர. 

 

அ� க�வி� ச7க�தி� மாேனசராக இ&2த +�
சாமி� பி�ைள எ�பவ� சிற2த 

தமி� அறிஞராக=! விள7கினா�. ஏ# மத�தி� சா�பாக� த�
வ ேபாதக�, 

Cரமா+னிவ�, சா7ேகா பா7க� +த(ய 
றேவா� எMதிய 9�கைள அவ� ந�5 

க,?, அவ,றி� அைம2த க&�
 G)ப7கைள<! க):ைர நய7கைள<! யாவ&! 

ேக): விய�5!வ/ண! ெசா,ெபாழி= ெச�
 வ2தா�. -
�ேசாி அ�ப� 

ஒ&வரா� #&�கமாக எMத�ப)3&2த 5றி�-கைள ஆதரவாக� ெகா/:, +த� 

+த� Cரமா+னிவர
 சாி�திர�ைத விள�கமாக எMதி ெவளியி)டவ� அவேர. 

அ�பணியி� அவைர உ��
 ஊ�5வி�தவ� எ�Fச�. Cரமா+னிவ� ெதா/: 

ெச�த இட2 ெதா?! ெச�? அவ� இய,றிய 9�கைள� ேசகாி�5! பணிைய 

எ�Fச� அவாிட! ஒ�-வி�
, அத,5 ேவ/3ய ெபா&8! தாராளமாக உதவினா�. 

இ7ஙண! +�
சாமி� பி�ைள ேசகாி�த 9�க8� சிற2த
 ேத!பாவணி� 

காவிய!. 

 

Cரமா+னிவ� தாேம எMதிய ேத!பாவணி� ைகெயM�
� #வ3 ஆT� எ�ற 

சி,Yாி� அக�ப)ட
. அ29ைல� க/: அகமகி�2தா� +�
சாமி� பி�ைள: 

அ�#வ3�5ாியவராகிய நாய�கைர எ�Fசாிட! அைழ�
� ெச�றா�. அவ� அதைன 

மி�க ஆைசேயா: ஏ,?� த�கவிைல ெகா:�
� ெப,?� ெகா/டா�. அ&2தமி�� 

#வ3கைள� ேசகாி�பதி4!, பா
கா�பதி4! எ�Fச� சிற2த ஆ�வ+ைடயவ-

ராயி&2தா� எ�பத,5 இ
 ஒ�ேற ேபாதிய சா�றா5!. 

 

எ�Fச� தமி�� ெச�<8! இய,றியதாக� ெதாிகி�ற
. அவ,?� நம�5�  
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கிைட�தி&�ப
 நமசிவாய� பா)ேடயா5!. நமசிவாய�ைத� ப,றி ஐ2
 பா):� 

பா3<�ளா� எ�Fச�. 

 

"ச�வ வ�லைம<�ள ெத�வேம! ேபரான2த வ3வாய ெப&மாேன! பர2த 

உலகெம�லா! ப,றியா8! பரமேன ! இ!ம/Qலக�ைதயா8! சி,றரச�க� த! 

53கைள� க/3�
! த/3�
! வாி�பண! வா75வ�. ஆன� அரச��ெக�லா! 

அரசனா� விள75! நீேயா ஒ�ைற<! திைறயாக� ெப?த� இ�ைல. ஆதலா� 

வா�காேல திைறயள�5! வழ�க�ைத வி):, எ� உ�ள�தி� ஊறி எMகி�ற 

அ�பிைனேய உன
 தி&வ3யி, காணி�ைகயாக� ெசாாிகி�ேற�“ எ�ற க&�ைத 

யைம�
 எ�Fச� பா3னா�.[7] 

 

"நமசிவாய எ�B! ஐ2ெதM�
 ைசவ சமய�தா� ேபா,?! தாரகம2திர! ஆயி,ேற! 

அதைன எ>வா? கி&"தவராகிய எ�Fச� எ:�தாளலா!“ எ�ற ேக�வி எM2த
. 

அத,5 விைட A?! வாயிலாக +�
சாமி� பி�ைள நமசிவாய� பா):�5 

வி&�தி<ைர ெயா�? இய,றிய எ�Fச� க&�ைத விள�கி� கா)3னா� எ�ப�. 

"எ�ெற�?! நி,5! ஏக கட=)5 ந�ெற�? இேதா -ாி2ேத� நம"கார!“ 

எ�பேத நமசிவாய எ�ற ெசா�(� ெபா&� எ�ப
 +�
சாமியா� ெகா�ைக. 

சிவ! எ�ற ெசா�4�5 ந�ைம எ�B! ெபா&� உ/:. அ
 ப,றிேய 

"நம�சிவாயேவ ந�ெனறி கா):ேம“ எ�ற தி&வா�5 எM2த
. அ&க ேதவைன� 

'சிவகதி நாயக�' எ�? சில�பதிகார! 5றி�கி�ற
. ந,கதியளி�5! நாயகைனேய 

சிவகதிநாயக� எ�றா� இள7ேகாவ3க�. எனேவ, எ2நல+! த&! இைறவேனேய 

சிவ நாம�தா� எ�Fச&! 5றி�தா� எ�ப
 இனி
 விள75வதா5!. 

 

தமி� ெமாழியி� ெச!ைமைய<! ெதா�ைமைய<! 5றி�
� பல ஆரா��சி� 

5றி�-க� எMதி ைவ�தி&2தா� எ�Fச�. ஆயிB! அவ,ைற +ைறயாக வ5�
! 

ெதா5�
! 9� வ3வ�தி� எM
+�னேம +�தமி� வள��த ம
ைரமா நகைர� 

க/ணா� க/:வர வி&!பின� ; அரசியலாாிட! வி:+ைற ெப,? ம
ைர�5� 

ெச�றா�. அ75 கெல�டராயி&2த ெப,றி எ�பவ� மைனயி� வி&2தினராக 

அம�2
, ம
ைர மாநகைர� ப� +ைற #,றி� பா��தா�. "பா/3 ம�ன� அர# 

C,றி&2
 அ&2 தமிைழ ஆதாி�த நகர! இ
வ�ேறா ? கைல பயி�ெதளி=!, 

க):ைர வ�ைம<! வா�2த -லவ� ப�லாயிரவ� ச7க�தி� வாயிலாக� தமி� 

வள��த தைலநகர! இ
வ�ேறா ? 
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"-லவ� நாவி, ெபா&2திய W7ெகா3 

ைவைய எ�ற ெபா�யா� 5ல�ெகா3“ 

 

எ�? இள7ேகாவ3க� பா3ய ஆ,றி� கைரயி� அைம2த அழகிய நகர! இ
 

வ�ேறா ? எ�? எ/ணி எ/ணி வி!மித+,றா� ; கைட� ச7க� -லவ�களி� 

தைலசிற2
 விள7கிய ந�கீரைர� தனி� ேகாயி(� அைம�
 வழிப:! ம
ைர� 

தமிழர
 ஆ�வ�ைத� ேபா,றினா�. 

 

இ7ஙண! ம
ைரய!பதிைய� க/: -தியேதா� ஊ�க+,ற எ�Fச� ஒ&நா� 

இராமநாத-ர! எ�B! 1]ைர� காண� ெச�றா�. அ75 தா<மானவ� சமாதி 

அைட2த இட�ைத� க/: ெநN#&கி நி�றா�. "இ�ைற�கி&2தாைர 

நாைள�கி&�ப� எ�ெற/ணேவா திடமி�ைலேய“ எ�ற பா)ைட உ&�கமாக� 

பா3னா�. பி�- அ>Tாி� காண�த�க இட7கைள எ�லா! க/:, ந/ பக(� த! 

இ&�பிட! ேபா2
 உணவ&2தினா�. சிறி
 ேநர�தி� அ>=ணவிேல கல2தி&2த 

நN# அவ� 5டைல அ?�பதாயி,?. மா,?� ெகா:�கவ�ல ம&�
வ� யாவ&! 

அ>Tாி� அக�படவி�ைல. எ�Fச� 
ய&,?� 
3�
 உயி� 
ற2தா�. 

 

ெச�ைனயி4! ம
ைரயி4! இ&2த அவ� உைடைமகைள அரசா7க�தா� நியமி�த 

அதிகாாி ஒ&வ� ஏலமி)டா�. ெப,றியி� ப7களாவி� எ�Fசாி� ஆரா��சி� 

5றி�பைம2த ெபாதிக� ஓ� அைறயி� 5வி2தி&2தன. அ�தமி�� ெபாதிகைள 

அதிகாாி ஏல! Aறினா�. பா/3ய� தமி� வள��த பழ!பதியி� அவ,ைற� 

தீ/:வா� யா&மி�ைல. ெப,றியி� ப7களாவி� அ:�பா&! எ:�பா& மி�றி 

அவலமா�� கிட2த ஆரா��சி� தா�கைள அவ� ேசவக� பலநா� அ:�ெபாி�
 

இட�ைத� கா( ெச�தாரா!. [8]"யாரறிவா� தமி� அ&ைம. 

“.........................................." ம
ைர +]� நீ� அறி<! ெந&�பறி<!“ எ�? பா3ய 

-லவ� வா�5� ப(�தேத ! 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. நிலவாி ம�ற!- Board of Revenue. 

2. காணியா)சி–Land Tenure. 

3. The title அறவாழி அ2தண� though assigned by R. C. J. Beschi in the orgsgårrá 

to the Supreme Being, is in all other Tamil Dictionaries given to அ&க�- Ellis. 
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4. The Stormy seas of wealth and Sense-delights cannot be traversed except by 

those who cling to the feet of the Sage who is the Ocean of Righteousness, 

- V. V. S. Iyer 

5. அறவாழி the sea of virtue occuring at the beginning of the couplet as an epithet of 

the Deity. பிறவாழி the other sea signifies consequently that which different from 

virtue, that is, the sea of vice: thiru- valluvar uses this term பிற to designate of some 

quality or thing previously mennoned. -- Ellis- p.14 

6. In 1812 Government created the Boards for the College of Fort St. George. The 

Colleg besides training the Civil servants in the vernaculars of the Province 

supervised the instruction of mmshisa and of persons who were to be appointed as 

law officers and pleaders in the Provincial Courts. This College had a very useful 

career. -- History of Madras- P. 216. 

7. "சி,றிைறவ� இ>=ல5� சிறிேயாாி� சி?ெபா&ளி� 

வ,றிைறைய வா75வேர வ�லைம<! மகி��சி<�ள 

ப,றிைறவ� நீதிைறைய வா7காேய ஆனதினா� 

ெசா,றிைறவி):)3ைறைய� ெசாாிேவேன நமசிவாய“ 

எ�ப
 அ�பாட�. 

8. “Arriving in India as a young civilian in 1796, he early devoted himself to the study 

of the languages, history and antiquities of the land in which his lot was cast. When 

his task was almost completed he undertook a journey to Madura, the Athens of the 

South, for the elucidation of some minor details and resided for sometime with Mr. 

Rous Petre, the Collector of the District. During a short excursion to Ramnad, he 

accidentally swallowed some poison and died on March 10, 1819. His ordinary 

tangible property was sold by auction at Madura and Madras under instructions from 

the Administrator-General, but all his papers were lost or destroyed. It used to be 

currently reported that they served Mr. Petre's cook for months to kindle his fire and 

singe fowls ”.                 - Indiam Antiquary Vo. IV. p. 220. 

----------- 
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5. 5. 5. 5. ேரனிய� ஐய�ேரனிய� ஐய�ேரனிய� ஐய�ேரனிய� ஐய�    

Carl Theophilus Ewald Rhenius (1790Carl Theophilus Ewald Rhenius (1790Carl Theophilus Ewald Rhenius (1790Carl Theophilus Ewald Rhenius (1790----1838)1838)1838)1838)    

 

தமி� ெமாழி�5� ேப�சா4! எM�தா4! ெப&2 ெதா/: -ாி2தவ&� ஒ&வ� 

ேரனிய" ஐய�. அவ� பிரDயா ேதச�திேல பிற2தவ�. அவ� த2ைத அ2நா):� 

ப)டாள�தி� ஒ& பதவி ெப,ற Cர�. இளைமயிேலேய த2ைதைய இழ2த 

ேரனிய`� உ�ள! கி&"தவ ேவத ெநறியி, கவி2த
. இ&ப�திர/டா! வயதி� 

அவ� அ>T�� கி&"தவ ச7க�ைத� ேச�2தா�. 

 

அ:�த ஆ/3� ஆ7கில நா):� ச��# +ைற� ச7க![1] அவைர� பணி ெச�ய 

அைழ�த
. அத,கிண7கி ஆ7கில நா)3, ேபா2
 அவ� சில கால! ெதா/: 

-ாி2தா� ; பி�- அ�ச7க�தி� சா�பாக� ெச�ைனயி� வ2
 ேச�2தா�. 

 

தமி� நா)3� சிற�பாக� கி&"தவ� பணி ெச�ய� க&திய ேரனிய" ஐய� 

தமி�ெமாழிைய விைர2
 க,றா�. ஐ2தா/: ெச�ைனயி� ெதா/: ெச�த பி�- 

ச7க�தா� அவைர� பாைளய7ேகா)ைட�5 மா,றின�. அ75 அவ� தமிழறி= வள! 

ெப,ற
 ; தமி�� -லைமவா�2த தி&�பா,கட�நாத� கவிராயைர அ:�
� 

பதினா5 ஆ/: ந�U� +தலாய இல�கண7கைள +ைறயாக� க,?ண�2தா�. 

இனிைமயாக� ேப#2 திற! அவ��5 இய�பாகேவ அைம2தி&2த
. பிற 

மத�தின&! அவ� ேப�ைச� ேக)க ஆைச�ப)டா�க�. தி&ெந�ேவ( நகர�தி� 

வார2ேதா?! அவ� ெசா,ெபாழி= நிக�2த
. அைத� ேக)ட இ2
�களி, பல� 

ந,கைல� பயி,சியி� நா)ட +,றா�க�. [2] 

 

தமி� நா)3� ஆ/கள� ேபாலேவ ெப/க8! க�வி க,ற� ேவ/:! எ�ப
 

ேரனிய" ஐயாி� ெகா�ைக. ெப/க8�5� க�வி பயி,?வத,காக� 

பாைளய7ேகா)ைடயி� அவ� ஒ& பாடசாைல நி?வின�. +�ப�தா? 

மாணவிகேளா: ெதாட7கிய க�Sாி இ�? மிக� சிற�பாக அ>Tாிேல நைடெப,? 

வ&கி�ற
. 

 

அ�கால�தி� தமி�� கி&"தவ�க� ஓதி வ2த ேவத 9ைல� தி&�தி� பதி�பி�க� 

க&தினா� ெச�ைன ைபபி� ச7க�தா� ; அத,5� த�க தமி�� -லைம வா�2தவ� 

ேரனிய" ஐயேர என� க&தி அவைர ேவ/3�ெகா/டா�க�. ஐய� அ�பணியிேல 

-52
 ஆரா�2த ெபாM
, +2திய தமி� ேவத 9ைல� தி&�
வைதவிட� -திதாக� 

ைபபிைள ெமாழி ெபய��தேல ெபா&�த+ைடயதாக� ேதா�றி,?. பத! பதமாக 
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எ:�
� ைபபிைள ெமாழி ெபய��5! +ைற சிற2த த�? எ�?!, ேவத� 

ெபா&ைள� ெதளிவாக� ெதாிவி�5! +ைறயி� அைம2த ெமாழிெபய��ேப 

ஏ,ற+ைடய ெத�?! அவ� க&தினா�. அ>வ/ணேம ப�னீரா/: +ய�? ஆதி 

9�க8�5 இண7க� '-திய ஏ,பா:' +Mவ
! ெமாழி ெபய��
 +3�தா�. அவ� 

ெமாழி ெபய��த 9ைல� பாிசீலைன ெச�த
. ெச�ைன ைபபி� ச7க!. ேவத 

வா�ைக ஒ�4! வைகயி� அ:�5� பிறழாம� அ�ப3ேய ெமாழி ெபய��த� 

ேவ/:! எ�ப
 ச7க�தா� ெகா�ைக. ஆதலா� ேரனிய" ஐயாி� ெமாழி 

ெபய��ைப அவ�க� ஏ,?�ெகா�ளவி�ைல. 

 

தமி� இல�கண! பயி4! மாணவ�க8�5 அ2நாளி� ந�U� ஒ�ேற சிற2த 

சாதனமாக இ&2த
. ந�லாசிாிய� ஒ&வைர ய:�
 அ29ைல� பாட7 ேக)ட� 

அ�கால�
 வழ�க!. ஆனா� அ
 எ�ேலா��5! இயலவி�ைல. கி&"தவ 

சமய�ைத� பர�-! பணிைய ேம,ெகா/ட அ�ப�க� எளிதாக� 

தமிழில�கண�ைத� க,?� பிைழயற� ேபச=! எMத=! ேவ/:! எ�? ேரனிய" 

ஆைச�ப)டா� ; அத,5 ஏ,ற வைகயி� ஓ� இல�கண! எMதினா�. அ
 

Cரமா+னிவ� இய,றிய ெகா:2 தமி� இல�கண�ைத� தMவி எM2ததா5!. 

எM�தியி�, ெசா�(ய�, ெதாடாிய� எ�B! 1�? ப5திகைள<ைடய 

இ>வில�கண�தி� ெதாடாிய� விாிவாக எMத�ப)3&�கி�ற
. எMவா�, 

பயனிைல +த(ய வா�கிய உ?�-�க� உைரநைடயி� அைம<! பா�ைமைய 

ஆசிாிய� பல உதாரண7க8ட� விள�கி<�ளா�. தமி� நா)3� ேபா�ைபயர
 

இல�கண! ேதா�?வத,5 +�ேன ேரனிய" ஐய� இல�கணேம ந�U4�5 

அ:�த வாிைசயி� சிற2
 விள7கி,?. 

 

தமிழி� அவ� எMதிய வசன 9�க� பலவா5!. உய�2த க&�
�கைள� ெதளி2த 

நைடயி� உண��
! திற! அவாிட! அைம2தி&2த
. அவ� இய,றிய வசன 

9�களி� அழ5/: ; இனிைம</: : நிர2
ைர�5! நீ�ைம</: ; வ5�
! 

ெதா5�
! A?! வன�-! உ/:. 'சமயசார!' +த(ய 9�களி� இ�ப/-கைள� 

காணலா!. 

 

இ�தைகய தமி�� ெதா/டராகிய ேரனிய" ஐயாி� ஆ�வ�தி,5� சா�றாக 

ெந�ைல நா)3� இ�?! பல சி�ன7க� காண�ப:கி�றன. 

பாைளய7ேகா)ைடயி� +க�பிேல அைம2
 அணி ெச�கி�ற[3] கி&"தவ� 

ேகாயி� ேரனிய" ஐயாி� +ய,சியாேலேய க)ட�ப)ட
. இ2
�க8! 

இ"லாமிய&! அத,5� ெபா&8தவி ெச�தா�க�. பாைளய7ேகா)ைடயி� வா�2த  
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ெவ75 +த(யா� எ�ற ெப&N ெச�வ� சிற2த ந�ெகாைட வழ7கின�. 

 

இ�B!, இ�கால�தி� ெந�ைல நா)3� சிற�-,? விள75! ேடானாT� எ�B! 

ஊைர உ/டா�கியவ� ேரனிய" ஐயேர. -(Z��5றி�சி எ�ப
 அத� பழ! 

ெபய�. ேரனிய" ஐய� அ>Tாி4�ள கா(யிட7கைள விைல�5 வா7கி அ7ேக 

கி&"தவ�கைள� 53ேய,றினா�. பிரDயா ேதச�ைத� ேச�2த பிர- ஒ&வ� கிைரய� 

ெதாைகைய ந�ெகாைடயாக அளி�தா�. ேடானா எ�ப
 அவ� ெபய�. அவ� 

வழ7கிய ந�ெகாைடயி� சிற�- எ�?! விள75! வ/ண! அ>T&�5 

[4]ேடானாT� எ�? ேரனிய" ெபயாி)டா�. 

 

ேரனிய" ஐய� பி3�த ெகா�ைகைய� சாதி�5! ெப,றி வா�2தவ� ; தா! 

ெம�யாக� க/டவ,ைற வ,-?�
! +ைறயி� இைறயள=! தள�பவ� அ�ல�. 

அவ� மன�ைத மா,ற எவரா4! இயலா
. சமய�ெகா�ைகயி� அவ&�5! ச��# 

+ைற� ச7க�தா��5! க&�
 ேவ,?ைம உ/டாயி,?. நாளைடவி� அ
 

ேவ*�றி வ4�த
. ச7க�தா� பலவாறாக +ய�?! அவைர� சாி�ப:�த 

+3யவி�ைல. ேவ? வழியி�றி அவைர ேவைலயினி�?! வில�கின�. அைத� 

5றி�
 ேரனிய" சிறி
! கவைல�படவி�ைல; தனி�ப)ட நிைலயி� த! 

ெதா/:கைள� தைடயி�றி� ெச�
ெகா/3&2தா�. பல� ெபா&8தவி ெச�
 

அவைர ஆதாி�தா�க�. தி&ெந�ேவ(� கி&"தவ 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

 

1. ச��# +ைற� ச7க!-C. M. S. Mission. 

2. * “He is bold, impressive, vivid, cheerful in his whole appearance, happy in his 

illustrations, and a master not only of their language (Tamil) but of their feelings and 

views.” –The C. M. S. în Tinnevelly, p. 42. 

3. The Trinity Church was built by public subscription through the exertions of C. E. 

Rhenius in 1826. The expenses of lighting the Church are still met from the proceeds 

of land which Vengu Mudalivar presented to the Mission. - Tinnevelly Gazetteer P. 

482. 
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4. In 1827 Rhenius purchased a sité formerly known as Pooliyurkurichy with money 

subscribed by a devout Prussian gentleman Count Dohna of Schledin, and called it 

after him Dohnavur. - The C. M. S. in Tinnevelly P. 46. 

---------------- 

6. 6. 6. 6. ேவதநாயக� பி�ைளேவதநாயக� பி�ைளேவதநாயக� பி�ைளேவதநாயக� பி�ைள    

Samuel Vedanayagam Pillai (1826Samuel Vedanayagam Pillai (1826Samuel Vedanayagam Pillai (1826Samuel Vedanayagam Pillai (1826––––1889)1889)1889)1889)    

 

தமி� நா)3ேல ேதா�றிய ந�(ய, கவிஞ&� ஒ&வ� ேவதநாயக�. அவ� 

நைக�#ைவ நிர!பிய 9�களா� தமி� ெமாழிைய அழ5 ெச�தவ�. இைச� தமிழி� 

ெப&ைமைய� கீ��தன7களா� நா)3யவ�. தமிழி� நாவ� எ�B! நCன� கைத 

இய,?வா��5 ந�வழி கா)3யவ�. 

 

இ�தைகய வி�தக� தி&�சிரா�ப�ளி�5 அ/ைமயி� உ�ள 5ள�]ாிேல பிற2தா�. 

அவ� பிற2த 5ல+!, ெப,ற நல+! ஒ& சிற�-� பாயிர�தா� விள75!. 

[1]"ெகா75ராய ேகா�திர! அதனி�, வ2தவதாி�த ெச2தமி�� 5ாிசி�“ எ�? 

அவைர� பாரா)3ன� மகா வி�வா� மீB)சி#2தர! பி�ைள. 

 

இளைமயிேலேய ேவதநாயகாிட! விள7கிய ஆ7கில� பயி,சிைய<!, ஆ�ற 

ப/பிைன<! அறி2த அரசியலாள� அவைர ஜி�லா� ேகா�)3� ெமாழி 

ெபய��பாளராக அைம�தன�. அ�பணியி� அவ� கா)3ய திறைம 
ைர�தன�தார
 

க&�ைத� கவ�2த
; அத� பயனக� தர7க!பா3யி� +னிசீயாக அவ� 

நியமி�க�ெப,ற�. அ� பணிைய ஏ,? நீதி பாிபாலன! ெச�<7கா� உ,றா� 

எ�?! ம,றா� எ�?! அவ� உண�2ததி�ைல; கீேழா� எ�?!, ேமேலா� எ�?! 

க&தியதி�ைல இ�சக! ேப#! ெகா�ைச மா�க8�5 இட7 ெகா:�ததி�ைல. 

வழ�கி� த�ைமைய உ�ளவா?ண�2
 தீ��-� ெச�வேத அவ� வழ�க!. 

இ�த�ைம வா�2த ேவதநாயகைர நீதிமா� எ�? எ�ேலா&! -க�வாராயின�. 

 

தர7க!பா3யி(&2
 ேவதநாயக� சீ�காழி�5 +னிசிபாக மா,ற�ப)டா�. அ�ேபா
 

ந,றாமைர� கய�தி� ந�ல�ன!ேச�2தா,ேபா� மகாவி�வா� மீனா)சி#2தர! 

பி�ைள அ75� ேபா2
 சில கால! த7கியி&2தா�. உண��சி ெயா�த அறிஞ� 

இ&வ&! சிலநாளி� சிற2த ந/ப� ஆயின�. அ>T�� ெபாிேயா� வி&!பிய 

வ/ண! மகா வி�வா� சீகாழி� ேகாைவ எ�B! பிரப2த! இய,றினா�. அ� 

ேகாைவ சீ�காழி� சிவ� ேகாயி(� உ�ள வல!-ாி ம/டப�தி� வாசி�
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அர7ேக,ற�ப)ட
. ேவதநாயக� நா�ேதா?! வ2
 ேக): இ�-,? 

அ�ேகாைவயி� நய7கைள<!, பி�ைளயவ�களி� -லைம� திற�ைத<! பாரா)3� 

பல கவிக� பா3ன�. 

 

ந�ெனறியி� நா)ட! உைடய ேவ�நாயக� அ>வ�ேபா
 த! மன�தி� அ&!பிய 

க&�
�கைள� பா)டாக� பா3 ைவ�தி&2தா� : அ� பாட�கைள மகா வி�வானிட! 

ப3�
� கா)3 அவ� அளி�த சிற�-� பாயிர�ேதா: நீதி9� எ�B! ெபயரா� 

ெவளியி)டா�. அ2 9(� ேவதநாயக� பேராபகார! +த(ய அற7கைள� 

பாரா):கி�றா� ; பNசமா பாதக7கைள� க32
ைர�கி�றா� ; பாிதான! 

ெப?ேவாைர<!, ப,?�ள! உைடேயாைர<! பாிகசி�கி�றா�. ந�லரசி� 

நீ�ைமைய<! வ�லரசி� த�ைமைய<! அவ� நீதி9(� விள�கி� கா):! 

பா�ைம ந�5 அறிய� த�கதா5!. ந�ெனறி வMவாத ம�ன��5 நாெட�லா! 

அர/மைன ; ம�Bயி� எ�லா! அவ� ந,பைட : அ�னா� மனெம�லா! அவ� 

C,றி&�5! அாியாசன!. ஆனா� ெகா:7ேகா� ம�ன��5� 53கேள பைகவ� ; 

அவ� அ3 ைவ�5! இடெம�லா! ப:5ழி ; மாளிைகேய மயான! எ�B! 

ெபா&�பட ேவதநாயக� பா3<�ளா�. 

 

சீ�காழியி� வா�2த கால�தி� ேவதநாயக� இைச� பா)3ேல வி&�ப! உ,றா�. 

ெத�னா): இைச� தமிழி� வரலா,றி� சிற2தேதா� இட! ெப,? விள75வ
 

சீ�காழி� பதியா5!. "நா8! இ�னிைசயா� தமி� பர�-! ஞானச!ப2த�“ பிற2த 

ஊ� சீ�காழிேய. க!ப� அ&ளிய இராமாயண�ைத அழகிய கீ��தன7களாக� பா3 

அழியா� -க�ெப,ற அ&ணசல� கவிராய� வா�2த
! அ�பதிேய. தி�ைல 

ம�ற�தி� தி&நட! -ாி<! இைறவன� ெத�ளிய தமி�� பா)டா, ேபா,றிய +�
� 

தா/டவைர ஈ�ற
! அ>Tேர. இ�தைகய சீ�காழியி� ம&7ேக யைம2த 

ஊ�க8! இைச மண! வா�2தனவா5!. "ப/ேணா: இைச பா:! அ3யா��5 

இ!ைம யி�ப+! ம?ைம இ�ப+! த&! மணிக/ட� ம&=! இட!“ எ�? 

தி&ஞானச!ப2த� ேபா,றி� -க�2த [2]-�ளி&�5ேவa� சீ�காழி�5 அ/ைமயி� 

அைம2
�ள
. இ�B!, ந,றமி�� பாட�கைள ஒ,ற?�
� பா:! வ/ண! 

ஞானச!ப2த&�5 ஈச� ெபா,றாள! ஈ2த&ளிய ேகால�கா=! சீ�காழிைய 

அ:�
�ள சிவ�பதியா5!. 

 

இ�தைகய சீ�காழியி(&2
 மாZர�தி,5 +னிசீபாக மா,ற�ப)டா� ேவதநாயக�. 

பழ! நMவி� பா(� விM2தா,ேபால இைச� பா)3� ஆைச<,றி&2த 



34 

 

ேவதநாயக��5 மாZர�தி� சிற2த இைசவாண� பழ�க! ஏ,ப)ட
. 'ந2தன� 

கீ��தன!' பா3� -க�ெப,ற ேகாபால கி&Dண பாரதியா� அ�ேபா
 அ>Tாி� 

இ&2தா�. அவ� பா3ய கீ��தன! ேவதநாயக� உ�ள�ைத� கவ�2த
. இைச� 

பா)3� ஈ:ப)ட இ&வ&! நாளைடவி� ந/பராயின�. 

 

மாZர�தி� ேவதநாயக� நீதிபதியாக இ&2த ேபா
 வ� வழ�5க� நீதி ம�ற�திேல 

வர�க/: மன! வ&2தினா�. அ> வழ�5களி� த�ைம�5 அவேர ஒ& சா�? 

கா)3<�ளா�. "கரமிலா� ஒ&வ� வாதிைய� பி3�தா� ; கா(லா� அவைன 

உைத�தா�; வாயிலா� அவைன� க3�தா� ; இ�ப3� பி3�
, உைத�
, 

க3�தவ�க� மீ
 வாதி வழ�5� ெதா:�தா�. அவB�காக வி? வி?�-ட� 

வாதா3 வ!- ெச�தா�க� வ�கீ�க�. இ>வா?, 

 

'ெதா/ைட கிழி�
� ெகா/: 

ச/ைட ெச�<! வ�கீ�க� 

அ/ைடயி� இ&2
 ந! 

ம/ைடைய உைட�தா� - 

ஆ/டவைன நிைன�ப ெத�ேபா
 ெநNேச 

ஐய� பத�ைத நிைன�பெத�ேபா
 ெநNேச” 

எ�? அவ� பா:கி�றா�. 

 

ெத�வ சா)சியாக நீதிபாிபாலன! ெச�
 ேவதநாயக� அைட2த ெப&! -கைழ� 

க/: ெபாறாைம ெகா/ட சிறிேயா� சில� ேமலதிகாாிகளிட! ேகா8! ெபா�<! 

ெசா�(� 5ழ�ப! விைளவி�தா�க�. அ�னா� சி?ைமைய ஒ& பா)டாக� பா3 

ஆ/டவனிட! +ைறயி)டா� ேவதநாயக�. "ந�லவ�கெள�லா! நா)ைட வி): 

அக�றா� ; ஞான Oனியெர�லா! நம�5 அதிபதி எ�றா�. ஆகாத கால! இ
; 

அசட� தைலெய:�தா�. Wவி,ற கைடயிேல -� வி,க� ெதாட7கி வி)டா�. எ�ன 

வ2தா4! மனேம-ஐய� இ&�ைகயி� எ�ன விசனேம எ�B! கீ��தன! பா3� 

கவைலய,றி&2தா�. இ?தியி� அற! ெவ�ற
; அM�கா? ேவர,? C�2த
[3]. 

 

அ�ெபாM
 தNைச நா)3� க:! பNச! வ2
,ற
. அத� ெகா:ைமைய� க/ட 

ேவத நாயக�! ெநN#&கி� பா3னா�. "ஐேயா! ம/ணி� அேநக� எ� க/+�ேன 

மா�2தா�; எ/ணிற2தவ� ச&5ேபா� கா�2தா� : க/ணி&/: கைள�
 உட� 

ஓ�2தா�; ஆ/டவேன உ�ைனய�றி யாேர 
ைணயாவா�“ எ�? +ைறயி)டா�. 
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ஒ�4! வைகயா� பசியி� ெகா:ைமைய� தணி�பத,5� த� ெச�வ�ைத<! 

ெச�வா�ைக<! ெசலவி): மாZர நகாி� பல பாக7களி� கNசி� சாைலக� 

அைம�தா�. அ75 வா��த கNசிைய� ப&கி மன75ளி�2
 அவைர வாயார 

வா��திய ஏைழ மா2த� ப�லாயிரவ�. அ>வற� பணிைய� க/ 5ளிர� க/ட 

ேகாபாலகி&Dண பாரதியா� ேவத நாயகைர விய2
 'நீேய -&ஷ ேம&' என� 

ெதாட75! கீ��தன! பா3ன�. பாரதியா� இய,றிய கீ��தன7க8� இ
ெவா�ேற 

நர"
தி[4] எ�றா� ேவதநாயக� ெப&ைம�5 ேவ? சா�?! ேவ/:ேமா? 

 

அ�கால�தி� மாZர�
�5 அ/ைமயி4�ள தி&வாவ:
ைற ஆதீன�தி� 

#�பிரமணிய ேதசிக� எ�B! சீல� தைலவராக விள7கினா�. க,றவ&!, 

ெபா&ள,றவ&! அவ� ஆதரைவ நிர!ப� ெப,றன�. கைலயி� ேகாயிலாக=!, 

க&ைணயி� நிைலயமாக=! திக�2த ேதசிக 1��தியிட! ேவதநாயக� மிக=! 

ஈ:ப)டா�. 

 

"ஏென�? ேக)பவ� இ�லா� தமிைழ இனிதளி�க 

நாென�? க7கண! க)3� ெகா/டா� இ2த நானில�ேத“ 

 

எ�? அ�ெபாியாைர� பாரா)3னா�. 

 

பNச� கால�தி� அ�ேதசிக 1��தி பசி�ேதா� +க! பா��
� பாி=ட� 

உணவளி�தா�. இ>வா? வ&2தி வ2தவ� அ&!பசி தீ��
 'உ/3 ெகா:�ேதா� 

உயி� ெகா:� ேதாேர' எ�B! வாசக�ைத ெம��பி�த ெபாியாைர ேவதநாயக� 

மனமார� ேபா,றினா�[5]. 

 

கி&"தவ மத�தி� ேவதநாயக� சிற2த ப,?ைடயவராயிB! ெத�வ�தி� ெபயரா� 

சமயவாதிக� ச/ைடயி):� ெகா�8த� தவ? எ�ப
 அவ� ெகா�ைக. பாரத 

நா)34�ள பல சமயவாதிக8! சமரச உண��சிேயா: பணி ெச�த� ேவ/:! 

எ�ப
 அவ� ஆைச. இ� க&�
� ெகா/: அவ� பா3ய கீ��தன7க� பலவா5!; 

அவ,ைற� ெதா5�
� 'ச�வசமய சமரச கீ��தன!' எ�B! ெபயரா� ெவளியி)டா�. 

 

பிறசமய�தா&ட� ேவதநாயக� ேவ,?ைமயி�றி� பழகின�. ைசவ சமய�ைத� 

ேபா,றி வள��பத,காக� ேதா�றிய தி&வாவ:
ைற மட�தி,5 ேவதநாயக� 
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அ3�க3 ெச�? வ2தா�. இ�B!, ைசவ சமய�தி� சிற2த ஆ�வ+ைடயவ&!, 

தி&வாவ:
ைற ஆதீன மகா வி�வாB! ஆகிய மீனா)சி#2தர! பி�ைள 

ேவதநாயகாி� ஆ&யி� ந/ப�. ேவதநாயகைர� பா):ைட� தைலவனாக அைம�
 

அ! மகா வி�வா� ஒ& [6]ேகாைவ பா3னா�. 5ள�]� ேவதநாயக� மீ
 பாட�ப)ட 

ேகாைவயாதலா� அ
 5ள�]�� ேகாைவ எ�? வழ75கி�ற
. அ� ேகாைவயி� 

த�ேனாிலாத தமி�ேவத நாயக� எ�?!, 9� ஆய ேநா,ற மதிேவத நாயக� 

எ�?! அவ� ெப&ைமைய மகா வி�வா� பா3<�ளா�. 

 

தமி� நா):� ெப/களி� +�ேன,ற�தி� மி52த ஆ�வ+ைடயவ� ேவதநாயக�. 

ந�ல எ/ண7க� இளைமயிேல ந7ைகய� மன�தி, பதித� ேவ/:! எ�ப
 அவ� 

ெகா�ைக. அ� க&�
�ெகா/: எM2த
 'ெப/மதிமாைல' எ�B! 9�. 

ேவதநாயக� த! ெப/ 5ழ2ைதக� ப3�பத,காக அதைன எMதினா� எ�? 

ெதாிகி�ற
. பிற2த மைனயி4!, -52த மைனயி4! ெப/க� ேசா!ப(�றி 

ேவைல ெச�த� ேவ/:! எ�?!, வா��ைக�ப)ட ெப/ இ�லா� எ�? 

ெசா�ல�ப:வதா� அவேள C):�5 அதிபதி எ�?!, இ�லற! நட�
! ெப/க� 

நா�ேதா?! அறNெச�த� ேவ/:ெம�?!, மாதா பிதா 5& ெத�வ!-இவ�களிட! 

அ�-! பணி=! உைடயவ�களா� இ&�த� ேவ/:! எ�?! [7]ெப/மதி மாைல 

A?கி�ற
. 

 

ெப/க8�5� க�வி இ�றியைமயாத
 எ�பைத� பல க):ைரகளா4! 

எ:�
ைர�தா� ேவதநாயக�. ெப/ க�வி, ெப/மான! +த(ய க):ைரக� 

ெப/மதி மாைலயி, ேச��க�ப):�ளன. ெப/கைள மாியாைதயாக நட�த 

ேவ/:! எ�பத,5�ள நியாய7கைள� ெப/ மான! எ�B! வியாச! 

விள�5கி�ற
. 

 

ேவதநாயக� கைத 9�க8! சில இய,றினா�. அவ,?� தைல சிற2த
 பிரதாப 

+த(யா� சாி�திர! எ�B! க,பைன� கைதேய யா5!. அ
ேவ தமிழி� எM2த 

+த� நCன� கைத (நாவ�) எ�? ெசா�ல�ப:கி�ற
. பிரதாப� கைத நைக� 

#ைவ நிர!பிய
; ப3�ேபா� மன�ைத� ப,றி இM�
� ெச�4! ப/-ைடய
 ; 

1ட�பழ�க வழ�க7கேள ஒழி�ப
; ந�ல பழ�க7க� பரவ வழிகா):வ
; 

கதாநாயகனாகிய பிரதாபன
 க�ள7 கபடம,ற உ�ள! ந! க&�ைத அ�8கி�ற
. 

அவ� தாயாகிய #2தர+!, மைனயாளாகிய ஞானா!பா8! மதிநல! வா�2த 

ம7ைகய� 5ல�தி,5 அணிகல�களாக விள75கி�றா�க�. #&7க� ெசா�(� அ2 



37 

 

நCன! க�லா��5! க,றவ��5! களி�ப&8! கைதயா5!. அ� கைத 

ஆ7கில�தி4! ெமாழி ெபய��க� ப)3&�பதாக� ெதாிகி�ற
[8]. 

 

பதிைன2
 ஆ/:க� ேவதநாயக� +னிசீபாக ேவைல பா��தா� ; அ>ேவைலயி� 

க:ைமயா� உட� தள�2தா�; அரசியலா� அBமதி ெப,? ேவைலயினி�? 

விலகினா� ; பி�- தமி�� கைலகளிேல ெபாM
 ேபா�கினா�. மாZர! நகர சைப� 

தைலவராக அம�2
 ந,பணிக� பல ெச�தா�; ஞான#2தாி எ�B! நாவ4! 

இய,றி ெவளியி)டா�; கைடசியாக "ச�திய ேவத கீ��தைன“ எ�B! இைச� 

பா)3ய,றி அ?ப�ைத2தா! வயதி� ஆ/டவ� அ&ளிேல கல2தா�. 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

 

1. நீதி 9(� சிற�-�பாயிர! - மகா வி�
வா� மீனா)சி#2தர! பி�ைள பா3ய
. 

2. -�ளி&�5ேவa� இ�ெபாM
 ைவ�தீ"வர� ேகாயி� என வழ75!. 

3. As District Munsif, he (Vedanayagam Pillai, was very popular and discharged his 

duties with great credit and ability, at a time when Munsifs of the present type were 

rare. He was distinguished also for his independence; he once declined to put up 

with the treatment accorded to him by a Judge, who was then well-known for his 

idiosyncrasies and who is now practising in the Madras Bar. 

-The Hindu 24th July 1889. 

4. ேகாபாலகி&Dண பாரதிய�-டா�ட�, சாமிநாத�ய� எMதிய
. ப�. 81. 

 

5. ேநெரா�? மி�#� பிரமணி யாதிப நி�ைன�ப�ேலா� 

காெர�? ெசா�வ� அ� கா&! வNசி�த இ� கால�திேல 

ஊெர�?! வாழ அ?#ைவ </3 உதவி உ�த� 

ேபெர�?! நி,க� ெச�தா� உன� காெரன� ேபைதைமேய 

எ�ப
 அவ� பா):. 

 

6. இ�ேகாைவ நாB,? +�ப�ெத):� ெச�<)கைள உைடய
. 
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7. மதியி
 மதியி
 ெப/ேண--/ய 

வதிய�ல ேவாந�ல மகராஜி க/ேண 

ேவைல�5 நீ சிQ7காேத-ஒ& 

1ல�5� -52
 நீ-+Q+Q�காேத - மதி 

C):� கதிபதி நீேய-ெவளி 

நா):� கதிபதி<�-நாயக� ேசேய - மதி 

-/ணிய! ெச�யலா! நாைள என 

எ/ணி யிராேத- இ
 ந�ல ேவைள - மதி 

8. I wish he could have lived to have seen Pratapa Mudaliar in English (the first 

hundred pages of which are now printed) Mr. G. Mackenzie Cobban's letter dated 

26th July 1889 to Vedanayagam's son- Pratapa Mudaliar Charitram, Īrth edition, 

Ap.p. 5. 

------------------ 

7. H. A. 7. H. A. 7. H. A. 7. H. A. கி�)ண பி�ைளகி�)ண பி�ைளகி�)ண பி�ைளகி�)ண பி�ைள[[[[1]1]1]1]    

Henry Alfred Krishnapillai (1827Henry Alfred Krishnapillai (1827Henry Alfred Krishnapillai (1827Henry Alfred Krishnapillai (1827––––1900)1900)1900)1900)    

 

ெத�தமி� நாடாகிய ெந�ைல நா: ேமேல நா): அறிஞ� பலைர� 

தமி��ெதா/டரா�கிய ெப&ைம <ைடயதா5!. இ�தா(ய ேதச�
 வி�தராகிய 

Cரமா+னிவர
 தமி�� -லைம�5 அ3�பைட ேகா(ய
 ெந�ைல நா:. 

ெப&2தமி�� ெதா/டராகிய ேபா�ைபய&�5� தமி� அறி= ஊ)3ய
 

ெந�ைலநா:. ெமாழி9, -லைமயி� தைல சிற2த கா�:ெவ� ஐய� வா�2த
! 

ெந�ேல நாேட. 

 

இ7ஙண! பிற நா): அறிஞைர� தமி�� பணியி� உ��த ெத�தமி� நா)3� 

ெர)3யா� ப)3 எ�ற சி,Y� ஒ�? உ/:. அ>Tாிேல ேதா�றினா� கி&Dண 

பி�ைள. அவ� ேவளாள� 5ல�தின� ; ைவணவ மத�தின�. இளைமயிேலேய தமிழி� 

உ�ள நீதி 9�கைள<!, சமய 9�கைள<! அ�கால +ைற�ப3 அவ� ந�றாக� 

க,றா�. 

 

அ�ெபாM
 ெந�ைல நா)3� கி&"தவ ச7க7க� கிள�2
 எM2
, சிற2த சமய� 

ெதா/: ெச�
 ெகா/3&2தன. ச��# +ைற� ச7க�தி� சா�பாக� சா�ச2த� 

எ�B! சீல� சிற2த பணி ெச�தா�. ேவத விள�க� ச7க�தி� சா�பாக� கா�:ெவ� 
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ஐய� ெப&2ெதா/: -ாி2தா�.[2] அ�ச7க7களி� ஆதரவி� பல ஊ�களி� 

ப�ளி�Aட7க� அைம�க�ப)டன. 

 

சாய�-ர! எ�ற சி,Yாி� ேபா�ைபய� ஒ& க�Sாி அைம�
� க/Q! 

க&�
மா�� கா�
வ2தா�. அவ� ஆ7கில நா):�5 இைள�பாற� ெச�றேபா
 

அ�க�Sாி�5� தமி�� -லைமவா�2த ந�லாசிாிய� ஒ&வைர� ேத�2ெத:�5! 

ெபா?�- கா�:ெவ� ஐயைர� சா�2த
. அ�பதவி�5 வி/ண�ப! ெச�த 1வ&� 

ஒ&வ� கி&Dண பி�ைள. அவ&�5 அ�ெபாM
 வய
 இ&ப�ைத2
. 

 

தமி� இல�கிய�தி4! இல�கண�தி4! ேபாதிய அறி= ெப,றி&2தா� கி&Dண 

பி�ைள ; அ2நாளி� சிற2த தமி�� -லவராக விள7கிய தி&�பா,கட� நாத� 

கவிராயாிட! ந�Uைல +ைறயாக� பாட7 ேக)3&2தா�; சமய 9�கைள� 

5லவி�ைதயாக அறி2தி&2தா�. இ�தைகய த5தி வா�2தவைர� கா�:ெவ� ஐய� 

ெதாி2ெத:�
� சாய�-ர� க�Sாியி� தமிழாசிாியராக நியமி�தா�. 

 

சாய�-ர�தி� ேவைல ேய,?� தமி�� பணி ெச�
 வ&! ெபாM
 கி&Dண 

பி�ைளயி� ைவணவ� ப,? ெம�ல� தள�=,ற
. கி&"
 மத ேபாதக�க� 

கா)3ய அ�ெப�B! பாச! அவ� உ�ள�ைத இM�த
. அ�றி<! அவ� உ,றா� 

உறவின� சில�, கி&"
மத�ைத ஏ,?�ெகா/: அத� ெச!ைமைய அ3�க3 

எ:�
ைர�பாராயின�. அ2நிைலயி� கி&Dண பி�ைள கி&"தவ 9�கைள� 

க,க� ெதாட7கினா�. ம�Bயி��காக� த�Bயிைர வழ7கிய கி&"
 நாதாி� 

தியாக! அவ� மன�ைத ஈ��த
. விைரவி� மன! தி&!பி, +�பதா! வயதி� 

ெச�ைனயி4�ள மயிைல� ேதவாலய�தி� அவ� ஞான"நான! ெப,?� கி&"
 

மா��க�தி� ேச�2தா�. கி&"
 நாதைர அ&)ெப&7 கடலாக=!, அNஞான�ைத 

அக,?! ெம�Nஞான� கதிரவனாக=!, அ3யவ��காக அ&2
ய&,? ஆவி 
ற2த 

க&ைண வ�ளலாக=! க&தி வழிப)டா� கி&Dண பி�ைள. 

 

கி&"
 மத� சா�பாக=�ள சிற2த 9�கைள அவ� ஆ�வ�ேதா: க,றா�, 

ஆ7கில�தி�, ஜா� பனிய� எ�பவ� இய,றிய பாவனாசாித! [3]'ேமா)ச� 

பிரயாண!' எ�B! ெபயரா� தமிழி� ெமாழி ெபய��க�ப)3&2த
. அ29(� 

நய2 ெதாி2த கி&Dண பி�ைள. அைத� தMவி� தமிழி� ஒ& காவிய! இய,ற 

ஆைச�ப)டா�. அ>வாைசயி� பயேன இரbணிய யா�திாிக! எ�B! காவிய!. 

 



40 

 

பாவ�தி, ப32த உயி� கவைல<,? வா3, ஆ�ம ரbகராகிய கி&"
 நாதர
 

அ&ளா� நி�தியஜீவைன� ெப,?� ேபரான2த! அைட<! த�ைமைய 

விாி�
ைர�5! காவியேம இரbணிய யா�திாிக!. எனேவ, கி&"
 நாதேர 

அ�காவிய�தி� ேபா,ற�ப:! தைலவ�. 

 

ெப&7 காவிய! எ�ப
 த�னிகாி�லா� தைலவைன உைடயதா� இ&�த� 

ேவ/:! எ�ப� தமிழில�கண 9ேலா�. தமி� ெமாழியி� ெப&7 காவிய7க� 

சில=/:. க!பராமாயண+!, சில�பதிகார+! இ& ெப&7 காவிய7க�. 

த�னிகாி�லா� தைலவனாகிய இராம� ெப&ைம. இராமாயண�தி� ேபச�ப:கிற
. 

சில�பதிகார�தி� த�னிகாி�லா� தைலவியாகிய க/ணகியி� ெச!ைம 

ேபா,ற�ப:கி�ற
. இ>விர/:! Cரகாவிய!. இ>=லகி� நிைற2தி&2த 

தீைமைய வி�(� ஆ,றலா� ெவ�? ஒழி�தா� இராம�. க,பி� வ�ைமயா� 

ம
ைரய!பதியி� ெசறி2தி&2த தீைமைய� #)ெடாி�தா� க/ணகி. இரbணிய 

காவிய�தி� தைலவராகிய கி&"
 நாத� இ!மாநில�தி� நிைற2தி&2த தீைமைய 

மக�தான தியாக�தி� ஆ,றலா� 
ைட�த&ளினா�. ஆகேவ இரbணிய 

யா�திாிக! ஆ�ம தியாக�தி� ெப&ைமைய அறி=?�
! அ&7 காவியமா5!. 

 

கி&"
 நாதர
 அ&! ெப&2தியாக�ைத அறிவத� +�ேன, இ>=லகி� தீைம 

-52த த�ைமைய� ெதாி2
 ெகா�8த� ேவ/:மாதலா� இரbணிய காவிய! 

ெதாட�க�தி� அதைன எ:�
ைர�கி�ற
. இைறவ� ஆதி மனிதைன<!, அவ� 

மைனயாைள<! பைட�
, நில=லக�தி� ஒ& வளமா�2த ேசாைலயி� வாழ 

ைவ�தா�. அ> வா��ைகைய� க/டா� சா�த� எ�B! அழி!ப�. அவ� 

பாவ�ைத மண2தவ� ; பழிைய� ெப,றவ� ; ஆ/டவன
 சாப�ைத அைட2தவ�; 

அைனவ��5! ஆப�ைத விைளவி�பவ�. அ�ெகா3யவ� இைறவ� பைட�த 

மாநில� பர�ைப<!, ஆ,றி� அழைக<!, ேசாைலயி� ெசMைமைய<!, கட(� 

விாிைவ<! க/: ெபாறாைம ெகா/டா� ; WNேசாைல வாசிகைள வNசி�
 

ஆ/டவ� பைட�த உலக�ைத� த�வச�ப:�த� க&தினா� ; பா!பி� உ&வ! 

ெகா/: ேசாைலயி, -52
 பச�- ெமாழி ேபசி இ&வைர<! த� 

வச�ப:�தினா�. அ2ந�# ெமாழிைய ந!பி இ&வ&! இைறவ� இ)ட ஆைணைய 

மீறின� ; மீளா� 
யர�தி,5 ஆளாயின�. பாவ�தி� பயனாக� பய7கர மரண! 

வ2
,ற
. சீெர�லா! சிைத2த
. சி?ைம வ2
,ற
. "த,பத! இழ2த மா2த� 

தைலயிழி சிைகேய ய�ேறா“ எ�? சீரழி2
 சி?ைம<,ற ஆதி மா2தைர நிைன2
 

இர7கி� A?கி�றா� இரbணிய� கவிஞ�. 
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இ>வா? உலக�தி, ப�கி ெயM2த பாவ�தி,5ாிய த/டைனைய� தா! அைட2
, 

மா2த� 5ல�ைத ஈேட,ற� தி&=ள! ெகா/டா� ேதவ5மார� ; மனித வ3வ! 

ெகா/: ம/Qலகி� பிற2தா�; ெசா�லா4! ெசயலா4! எ�லா��5! ந�ெனறி 

கா)3னா�. 

 

ம�Bயி� பா� ைவ�த அ�பினா� மர�சி4ைவ ேயறினா�. கி&"
 நாத�. அவ� 

சி4ைவயி� ஏறேவ, வி/Qலகி� உவைக ஏறி,?; ேப<லகி� திகி� ஏறி,?; 

ஆ�ேறா� : அ&� வா�5 நிைறேவறி,?. அ�? +த� சி4ைவ மாெப&2 

தியாக�தி� சி�னமாயி,?. பரேலாக! எ�B! 1�தி நகர�தி� ெந3ய 

ேகா-ரவாச(� கி&"
 நாதர
 தியாக� ெகா3ைய� கா/கி�றா� கவிஞ�. "நீதி<! 

இர�க+! கல2
 நில=! தி&�ேகா-ர வாச(�, கி&"
 நாதர
 5&தி ேத�2த 

சி4ைவ�ெகா3, மா2த� எ�ேலாைர<! இைறவனிட! பாி2
 அைழ�5! 

பா�ைமேபா� இள7கா,றி� அைச2
 ஆ:!“ எ�? கவிஞ� உ&�கமாக� 

A?கி�றா�. 

 

அ&� வ�ளலாகிய கி&"
 நாத� கா)3ய ெபா?ைம<! க&ைண<! வா�2தவேர 

ெம�� கி&"தவ� ஆவ� எ�ப
 கி&Dண பி�ைளயி� க&�
. கி&"தவ� ப/- 

இ2நில=லகி� நிைல ெபற� ேவ/:! எ�ப
 அவ� ஆைச. "எ�ெபாM
! ெம�ேய 

ேபசேவ/:! : ெபா� ேபசலாகா
“ எ�ப
 கி&"
 நாத� அ&ளிய ப�
� 

க)டைளக8� ஒ�?. அத,5 மாறாக "நா�பிள�க� ெபா�<ைர�
 நவநிதிய! 

ேத:!“ தீேயாைர ேநா�கி� பாி= A�2
 பா:கி�றா� இரbணிய� கவிஞ�. 

 

"அ2நியைர<! உ�ைன�ேபா� ேநசி�பாயாக எ�B! தி&வா�ைக மற2
, 

ெநNசார� பிறைர வNசி�
 வாM! மதிெக)ட மா2தேர! மன!, ெமாழி, ெம� 

எ�B! 1�றி� த�ைமைய<! +,?! அறியவ�ல மகாேதவைன ஒ& நா8! 

வNசி�த� இயலா
. ஆதலா� மன�தி� நிகM! அM�கா? +த(ய 5,ற7கைள<!, 

வா�கி� நிகM! ெபா� +த(ய தீைமகைள<!, ெச�ைகயி� நிகM! ெகாைல 

+தலாய ெகா:ைமகைள<! நீ�கி இைறவ� தி&வ&ைள அைட2
 வா�Cராக“ 

எ�? ேவ/:கி�றா� கவிஞ�. 

 

இ�ேனார�ன உ/ைமகைள உ&�கமாக� பா3 மா2தைரெய�லா!  
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ந�வழி�ப:�த +ய�ற கி&Dண பி�ைள, எ�லா! வ�ல இைறவைன 

ஊ�கைர2
, உயி� கைர2
 பா3ய பாட�க� இரbணிய மேனாகர! எ�B! 

9(, காண�ப:!. ைசவ நாய�மா�க8!, ைவணவ ஆ�வா�க8! பா3ய தி&� 

பா#ர7களி� மண! இரbணிய மேனாகர�தி, கம�கி�ற
. இைறவன
 ேபாி�ப 

ெவ�ள! ெபா7கி� ெப&கி� Wரணமா� நி,5! நிைலயிைன� க/: அதைன� 

ப&5மா? பாி2தைழ�5! தா<மானவ� +த(ய ஆ�ேறா� பாட�களி� உ�ள 

ஆ�வ! இரbணிய� பாட�களி4! அைம2
 ந! உ�ள�ைத அ�8கி�ற
.[4] 

 

இ7ஙன! கி&"
 நாத� ெப&ைமைய விள�5! ெப&7 காவிய+!, அவைர� 

ேபா,றி மன+&5வத,ேக,ற தி&� பா#ர7க8! இய,றி� தமி� நா)டா��5� 

ெதா/: ெச�த கவிஞ� எMப�
 1�றா! வயதி� இ>=லக வா�ைவ நீ�தா�. 

அவர
 ந, 53யி, பிற2தவ�க� பாைளய7ேகா)ைடயி� இ�?! சிற2
 

வா�கி�றா�க�. 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. Henry Alfred Krishna Pillai. 

2. Bishop Sargent of the Church Mission Society (C. M. S.). Bishop Caldwell of the 

Society for the Propagation of the Gospel (S. P. G.) 

3. The Pilgrim's Progress by John Bunyan. 

4. "த2ைத யாகி உலகைன�
! 

          த2
 ம
�க�. தைம�-ர�க 

ைம2த னாகி� -னிதாவி 

          வ3வா� ஞான வரம&ளி� 

ப2த மறநி� றில75திாி ேயக 

          பரம� பதா!-ய�ைத 

சி2ைதயார� ெதாM ேத�தி� 

          ேசர வா&! ெசக�தீேர.“ 

-இரbணிய நவநீத� படல!, ? 

---------- 
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8. 8. 8. 8. ேவதநாயக சா�திாியா�ேவதநாயக சா�திாியா�ேவதநாயக சா�திாியா�ேவதநாயக சா�திாியா�[[[[1]1]1]1]    

Vedanayagam Sastriyar Vedanayagam Sastriyar Vedanayagam Sastriyar Vedanayagam Sastriyar (1774 (1774 (1774 (1774 ----1864)1864)1864)1864)    

 

ெதா/\? ஆ/: தமி� நா)3� வா�2
 ெதா/: -ாி2தவ� ேவதநாயக 

சா"திாியா�. அவ� தி&ெந�ேவ( நகாி� ேதவசகாய�தி� ைம2தனா�� 

ேதா�றினா�.அவ� பிற2த வ&ஷ! 1774 எ�ப�. இளைமயிேல அவ� தாயா� 

இற2
வி)டைமயா�, பா)டனா� அவைர� த! C)3, ெகா/:ேபா� வள��தா�. 

தாயி�லா� பி�ைளெய�? அ75, யாவ&! அவ�மீ
 பாி= கா)3ன�. அதைன 

அறி2த ேவதநாயக! அ>T�� சி?வேரா: ேச�2
 ஆ3� பா3� கால! கழி�தா�. 

 

க�வி க,பத,5ாிய இளைம� கால! இ>வா? விைளயா)3, கழிய�க/ட ேதவ 

சகாய! வ&�த+,றா�; பா)டனா� C)3(&2
 த! மகைன வ&வி�
� 

தி&ெந�ேவ(� தி/ைண� ப�ளியி, ேச��தா�. ஆயிB! ப�ளி� ப3�பி� 

ேவதநாயக�தி� உ�ள! ப,றவி�ைல. அ
 க/ட த2ைதயா� கவைலெகா/டா�. 

ெச�வெதா�?! அறியா
 க��தைர நா�ேதா?! ெதாM
 நி�றா� ; ைம2தன
 

உ�ள�ைத� க�வியிேல கவிய� ெச�யேவ/:! எ�? க/ணீ� வ3�
 

ேவ/3னா�. இ2த நிைலயி� ேவதநாயக�
�5� பல ஆ/:க� கழி2தன. 

 

ப�னிர/டா! வயதி� ேவதநாயக! ப/- ெநறியிேல தைல�ப)டா�. அவைர அ2 

ெநறியி� உ��த ெப&ைம #வா��த� எ�B! கி&"தவ சீல&�ேக உாியதா5!. 

தNைசமா நகாி� அரச&! அறிஞ&! ேபா,ற அ&2ெதா/: ெச�தவ� #வா��த�. 

அவ� ஒ& ேதவ காாிய�ைத +�னி):� தி&ெந�ேவ(�5 அ&ேக<�ள பாைளய7 

ேகா)ைட�5 வ2
 ேச�2தா�. ேதவசகாய! த! ைம2தைன அைழ�
�ெகா/: அ� 

ெபாியாைர� காண� ெச�றா�. இள7 ெகாM2ெதன விள7கிய ேவதநாயக! 

#வா��தர
 க&�ைத� கவ�2தா�. இ7ஙன! அ�ெபாியார
 அ&ைள� ெப,ற 

காலேம ேவதநாயகர
 வா��ைகயி� அ3�பைட ேகா(ய கால!. 

 

"விைள<! பயி� +ைளயிேல ெதாி<!“ எ�B! +
ெமாழி�கிண7க ேவத 

நாயக�தி� எதி�கால� சிற�ைப ெய�லா! அவர
 இளைம� ேகால�திேல க/ட 

#வா��த� த!ேமா: அவைர� தNைச�5� ெகா/: ெச�ல வி&!பினா� ; 

த2ைதயி� அBமதி ெப,?� த!+ட� அைழ�
� ெச�றா�. அ�? +த� 

ேவதநாயக�
�5� தா<! த2ைத<!, தைக சா�ற ச,5&=! அவேரயாயின�. 

 



44 

 

தNைசயி� அரசா/ட 
ளசி ம�னனி� ந�மதி�ைப� ெப,றி&2தா� #வா��த�.  

தி&ெந�ேவ(யி(&2
 அவ� தி&!பி வ2த ேபா
 இற�5! த&வாயி� இ&2த 

அ!ம�ன� மன�கவைல நீ�
� சா2தியைட2தா� ; ப�
 வய
� பாலனாகிய 

இளவரசைன அவ� ைகயி� அைட�கலமாக ஒ�-வி�
 உயி� 
ற2தா�, 

ெந�ைலயி(&2
 அைழ�
 வ2தேவதநாயக+! தNைசயிேல த!ைம� தNசமாக 

வ2தைட2த இளவரசனாகிய சரேபாஜி<! #வா��தர
 அ&) காவ(� 

அைம2தா�க�. க/ணிைன� கா�5! இைமேபா� அ>வி&வைர<! அவ� கா�
 

வ2தா�, 

 

தNைசமா நகாி� 
ளசி ம�னனிடமி&2
 ந�ெகாைடயாக� ெப,ற நில�தி� 

#வா��த� ஒ& தி&�ேகாயி4!, தம�5 ஒ& C:! க)3யி&2தா�. அ2த� ப5தி�5 

மக� ேநா�-� சாவ3 எ�ப
 ெபய�, அ75�ள #வா��த� தி&மைனயி� 

ேவதநாயக! அவ� பி�ைளேபா� வள�2தா� ; அ�4! பக4! அவர&ேக யி&2
 

பணிவிைட ெச�தா�. 

 

அ� கால�தி� தர7க!பா3யி� ந�ல க�Sாி ெயா�? இ&2த
. அத� 

தைலைமயாசிாியராகிய ஜா� எ�பவ� பல கைலகளி� வ�லவராயி&2தா�. 

அவ&ைடய ப�ளியி� ேவதநாயக! சிலகால! ப3�த� ேவ/:! எ�ப
 

#வா��தாி� வி&�ப!; அ�ப3ேய ஆசிாியாிட! ெதாிவி�
� தர7க!பா3� 

க�Sாியி� அவைர மாணவராக� ேச��தா�. அ75 இர/: ஆ/:க� ேவத 9�, 

வான 9� +த(ய அறி= 9�கைள� க,றா� ேவதநாயக!. அ�ேபா
 

தர7க!பா3யி� இ&2
 தமி��பணி ெச�
 வ2த டா�ட� ரா)ல�[2] எ�B! 

ெபாியா&ைடய பழ�க+! அவ&�5 வா��த
. தமி� ெமாழியி� இய,ைகயாகேவ 

கவி2தி&2த அவ&�ள! இ�தைகய ேச��ைகயா� இ�B! அதிகமாக� 

தமிழாரா��சியி� ஈ:ப:வதாயி,?. 

 

தர7க!பா3� ப3�- +32த=ட� தNைச�5� தி&!பி வ2தா� ேவதநாயக!. அவர
 

க�வி� பயி,சிைய<! ஒM�க�ைத<! க/: களி�-,ற #வா��த� தNைசயி� ஒ& 

ேவத� க�Sாி[3] நி?வி, அத,5 ேவதநாயக�ைத� தைலைமயாசிாியராக 

நியமி�தா�. அவாிட! அ&!பியி&2த கவி�திற! அ2நிைலயி� விாி2
 மண7கமழ� 

ெதாட7கி,?. ேவதாகம! பயி4! மாணவ��5 உண��சி<! உ�ள� கிள��சி<! 

உ/டாத� ேவ/:! எ�B! ஆைசயா� பல சி? பாட�கைள இய,றினா� 
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ேவதநாயக!. பராபர�மாைல, ஞான�5!மி, ஆதியான2த! +த(ய 9�க� 

அ�த�ைம வா�2தனவா5!. 

 

பராபர� மாைல எ�ப
 ஓ� இனிய தமி�� பாமாைலயாக இல75கி�ற
. 

பர!ெபா&ளாகிய இைறவன
 - க&ைணைய<! ெப&ைமைய<! உ&�கமாக 

எ:�
ைர�ப
 அ2 9�. "ஆ/டவேன! உ�ைன அைடவத,5 ேவத ெநறி </:; 

ேநசி�க ெநN#/: ; நிைன�க மன+/:; மாெச�லா! தீ��பத,5 ஏ#நாத� 

அ&8/:; தாயி&�க� ேச� தவி�ப
/ேடா“ எ�ற க&�தட7கிய பா)3� 

இர�க+! உ&�க+! நிர!பி நி,கி�றன.[4] 

 

இ�தைகய பராபர� உலக�ைத ெய�லா! பைட�த பா�ைமைய விய2
 

ேவதநாயக! பா3ய பாட� 'ஞான� த�ச� நாடக!' எ�B! ெபயரா� 

வழ75கி�ற
. ஞான� த�சனாகிய இைறவ� ஆதி மனிதைன� பைட�த 

ேம�ைம<!, ேநாவாவி� ேபைழைய� ப,றிய க�ப, பா):!, பிற=! அ2 

நாடக�தி� உ�ளன. 

 

"ஞால�திேல அதி கால�திேல-மி5 

ஞான�திேல ந�னி தான�திேல ெகா/: 

சால�தம�5� ேதவாலய மாகேவ 

த!+ைட� சாயலா�� த!+ைட *பமா�- 

C: க)3னாேன ஞான� த�ச� 

C: க)3னாேன'. [5] 

 

எ�B! பாடைல� ேபா�ற 9,?� கண�கான கீ��தன7க� அ29(� உ/:. 

 

அ�கால�தி� சரேபாஜி ம�ன� தNைசயி� அர#-ாி2தா�. அவ� அ&7கைல 

விேநாத�; அரசா8! ெபா?�ைப ஆ7கில� க!ெபனியாாிட! ஒ�-வி�
 வி):� 

கைலவாண� கைலயிெனா:! கவியிெனா:!. ெபாM
 ேபா�கினா�. தNசாTாி� 

இ�?! அறிஞ� ேபா,?! சர"வதி மஹா� எ�ற அ&ைமயான 9� நிைலய�ைத 

நி?வியவ� அவேன. இ�தைகய சரேபாஜி ம�னBட� ெந&7கி� பழ5! நீ�ைம 

ேவதநாயக�
�5 இளைமயிேலேய வா��த
. இ&வ&! #வா��ைதயைர ஞான� 

த2ைதயாக� ெகா/டைமயா� சேகாதர +ைறயி� பழகி வ2தன�. 
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சரேபாஜியி� ெகாைட� திற�ைத<! கைல நல�ைத<! பல தமி�� -லவ�க� 

பா)3லைம�
� பாரா):வாராயின�. அ>வித! அ!ம�ன� மீ
 பாட�ப)ட 

பிரப2த7களி� ஒ�? சரேப2திர Wபால. 5றவNசி நாடக!. 5றவNசி நாடக7க8� 

சிற2த 5,றால� 5றவNசிைய<!, தNைசயி� அரச� ஆதர= ெப,? விள7கிய 

சரேப2திர 5றவNசிைய<! பல+ைற க,? இ�-,றா� ேவதநாயக!; அவ,ைற� 

பி�ப,றி� தா+! 5றவNசி நாடக! ஒ�? இய,ற ஆைச�ப)டா�. க��தராகிய 

ஏ#நாதைரேய பா):ைட� தைலவராக ைவ�
� 'ெப�தேல! 5றவNசி' ெய�B! 

ெபயரா� ஒ& நாடக! இய,றினா�. “சீேர# நாதB�5 ெஜய ம7கள! - ஆதி - 

திாிேயக நாதB�5� #ப ம7கள!” எ�ப
 அ�5றவNசியி� உ�ள ம7கல வா��
. 

ஏ#நாத� ெப&ைமைய� 5றவNசியி� வாயிலாக ெவளி�ப:�
! தமி� 9� இ
 

ஒ�ேறயா5!. 

 

இ29� ெச�ைனமா நகாி� ேவ�ேபாி� பா�க�
� கி&"தவ சைபயி� 

அர7ேக,ற�ப)ட
. தமி�� #ைவ ெதாி2த ெச�ைன� கி&"தவ சைபயா� அதைன� 

தைல�ெகா/: ேபா,றின� ; ேவதநாயக�ைத� பல வைகயாக� பாரா)3ன� ; 

ேதவாலய�தி� +க�பி� ெப&N சைபெயா�? A)3 ஞானதீப� கவிராய� எ�ற 

ப)ட�ைத அவ&�5 - வழ7கின� ; அ?ப
 வராக� ெப?! அழகிய சிவிைகைய� 

பாிசாக அளி�தன� ; ேவதநாயக�ைத� சா�ைவயா4! - ப)டா4! அல7காி�
, 

சிவிைகயி� ஏ,றி ேவ�ேபாிைய வல! வ2
 சிற�பி�தன�. 

 

இ>வா? ெச�ைன நகர�தா� ெச�த சீ�ைமெய�லா! க/: களிA�2த 

ேவதநாயக! 'ெச�னப)டண� பிரேவச!' எ�? ஒ& ெநா/3 நாடக! எMதினா�. 

ெச�ைனயி� அ�ப�க� அளி�த வி&2
க8!, ெச�த சிற�-�க8! அ2நாடக�தி� 

- இனிைமயாக எ:�
� Aற�ப:கி�றன. ஆயிB! 5றவNசி நாடக! 

அர7ேக?வத,5 +�னி�? உதவி ெச�த +�
சாமியா பி�ைள எ�ற 

கி&"தவைர அ29(� -க�2
 பா3யி&�ப
 நர"
திெய�? பல� 

க&
கி�றன�. 'பராபரைன� பா:கிறவேன பா�கியவா�' எ�? A?! ேவத 

வசன�தி,5 இ2 நாடக! மா?ப)ட ெத�ப
 அ�னா� ெகா�ைக[6]. 

 

தமி� நா)3� ெந,றி ேவ�ைவ நில�தி� விழ� பா:ப:! பாமர ம�க� பா):� 

பா3� ெகா/ேட பணி ெச�த� வழ�க!. நில�தி� ஏைர� பி3�
 உM! ெபாM
!, 

நா,? ந:! ெபாM
!, கைள பறி�5! ெபாM
!, பா)டாளிக� பா):� 
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பா:வா�க�. ேதா)ட� பயி� ெச�பவ�க� கிண,றி(&2
 த/ணீைர இைற�
 

நில�திேல பா��#!ேபா
 பா:வா�க�. அ�பா):�5 'ஏ,ற� பா):' எ�ப
 

ெபய�. அத� இனிைம யறி2ேதா� ”ஏ,ற� பா):�5 எதி�� பா): இ�ைல” எ�ப�. 

"17கி� இைல ேமேல, ]75! பனி நீேர, ]75! பனிநீைர, வா75! கதிேராேன” 

எ�ற ஏ,ற� பா): நாடறி2த தா5!. ஏைழ ம�கேள ெப&!பா4! ஏ,றமிைற�
� 

பணி ெச�பவ� எ�பைத யறி2த ேவதநாயக! அவ�க8�5 ஏ,ற�பா)3� 

வாயிலாக ஞான�ைத ஊ)ட� க&தினா�. அ>வைகயி� 9? ெச�<� 

இய,றி<�ளா�. 

 

ஒ& ெபா&ேள ெத�வ!- நீ 

உக2
 ெதாM ெநNேச 

உைட2
 மன! ெநNேச-அ2த 

ஒ& பரB� கNேச 

 

எ�ப
 +த, பா):, அ29� ஞான ஏ,ற� பா): எ�? ெபய� ெப,?�ள
.[7] 

 

இ>வா? ஆயிர�கண�கான பாட�கைள இய,றிய ேவதநாயக! கி&"தவ 

ேவதாகம7களி� சார�ைத� பா3னைமயா� 'சா"திாியா�' எ�? பாரா)ட� 

ெப,றா�. ஆயிB! அவ� கவிைத இ�B! தமி� நா)3� ேபாதிய விள�க! 

ெபறவி�ைல. தி&மண� கால7களி� அவ� பா3ய ம7கல வா��
� பாட�க� 

ஆ7கா75 பாட�ப:கி�றன. க,றா��5!. க�லா��5! களி�ப&8! ேவதநாயக! 

ேபா�ற ந�(ய, கவிஞ�கைள� ேபா,றி அவ� கவிைதைய� பாரா):! நாேள தமி� 

நா):�5 ந�னாளா5!. 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. ேவதநாயக! பி�ைளைய ேவதநாயக� எ�?! ேவதநாயக சா"திாியாைர 

ேவதநாயக! எ�?! வழ7கினா� மய�க! ஏ,படா
. 

2. இவ� தமி�� ேபரகராதி ெதா5�
தவிய அறிஞ�. 

3. ேவத�க�Sாி--Theological Seminary. 

4. "நீயி&�க ேவத ெநறியி&�க ெநNச+ற 

வாயி&�க நி�பத�தி� வ2தி&�க எ�மன+! 

ேபாயி&�க நி�-த�வ� -/ணியனா� 

அ�பி&�க� தாயி&�க� ேச��5� தவி�ேப� பராபரேன” 
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5. “ஞான�திேல பர ேமான�திேல-உய� 

மான�திேல அ�ன தான�திேல 

கான�திேல அ+தாக நிைற2த 

கவிைதயிேல உய� நா:-இ2த� 

பா&�5�ேள ந�ல நா: - எ7க� பாரத நா:". 

எ�B! பாரதியா� பா)ைட இதேனா: ஒ�- ேநா�5க. 

 

6. நர"
தி ெச�தைமயா� “1�? வ&ஷ�
�5�ேள ப�ல�5 நா,ப
 வராகB�5 

வி,க�ப)டழி2
 ேபான
ம�றி அைத� ெகா:�த சிேனகித�க8ைடய ப)ச+! 

ெவ5]ர! 5ளி�2
 ேபாயி,?” எ�? அ� ெநா/3 நாடக�தி� +க=ைர 

எMதியவ� A?கி�றா�. 

 

7. இர/: மரN ெச�தா�-அதி� 

ஒ�ற&2த� தீ
 

ப/:வில கா
-பவ! 

ெகா/: வ2தா� மா
” 

எ�ப
 ம,ெறா& பா):. 

---------------- 

9. 9. 9. 9. அகராதி ஆசிாிய�அகராதி ஆசிாிய�அகராதி ஆசிாிய�அகராதி ஆசிாிய�    

 

+,கால�தி� சமண +னிவ�க� தமி� இல�கிய7கைள அறித,5� க&வியா<�ள 

நிக/: 9�க� இய,றியவாேற பி,கால�தி� கி&"தவ� ெதா/ட�க� அகராதி 

9�க� ெதா5�
 உதவின�. 'அகர! +தல எM� ெத�லா!' எ�? தி&வ�8வ� 

Aறிய +ைறயி� தமி� ெமாழியி� வழ75! ெசா,கைள அகர! +தலாக வாிைச� 

ப:�தி� ெபா&� விள�5! 9ேல அகராதி என�ப:!. இ�தைகய அகராதிைய +த� 

+த� தமிMலக�தி,5 அளி�தவ� Cரமா +னிவேரயாவ�. அவ� ெதா5�த அகராதி 

நா�5 ப5�-ைடயதா� விள7கி,?; ஆதலா� ச
� அகராதி எ�? ெபய� 

ெப,ற
[1] 

 

ச
� அகராதி அளவி, சிறி
 ; ஆயிB! அ&ைம வா�2த
. Cரமா +னிவர
 

அகராதி ெநறிைய� கைட�பி3�
, . நா,ப�ைத2
 ஆ/:க8�5� பி�ன� 
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பா�ாீசிய� எ�பா� விாிவான அகராதி ெயா�? ெவளியி)டா�[2] அவ� ெஜ�மானிய 

Sதர� மட�ைத� ேச�2தவ�. அவ� ெதா5�த அகராதியி� இல�கிய� ெசா,க� 

ம):ேமய�றி� ேப�# வழ�கி4�ள பல ெசா,க8! ேச��க�ப):�ளன. தமிழி� 

வ2
 வழ75! வடெமாழி� ெசா,க� உ:� 5றியி):� கா)ட�ப):�ளன[3]. 

அ�றி<! ஒ>ெவா& ெசா�(� ெபா&8! தமிழி4! ஆ7கில�தி4! 

விள�க�ப)3&�தலா� அ>வகராதி தமி� நா)3� வ��தக! ெச�த ஆ7கில 

நா)டா��5!, கி&"
 மத ேபாதக! ெச�த அறிவாள��5! ெப&! பய� 

விைள�பதாயி,?. 

 

பா�ாீசியர
 அகராதியி� பயனறி2த அறிஞ� சில� ேம4! அ�
ைறயி� ஊ�க+,? 

உைழ�பாராயின�. அ�னவ&� +�னி�றவ� ரா)ல� எ�B! ந�லறிஞ�. அவ� 

தமிழாசிாிய�களி� உதவி ெப,?� ப�லா/:களாக உைழ�
 +�ப�ேதழாயிர! 

தமி�� ெசா,கைள� ெதா5�தா�; அவ,ைற நா�5 பாக7களாக வ5�
 அ�சிட� 

ெதாட7கினா�. இர/டா! பாக! அ�சா5! ெபாM
 அவ� வா�நா� +3=,ற
. 

அவ� எ:�த பணிைய� ெதா5�
 +3�க +�வ2தா� ெடயில� எ�B! அறிஞ�. 

ஆயிர�
. நாU? ப�க7ெகா/ட ேப� அகராதியாக அ
 ெவளி�ப)ட
. 

 

அத,5 இ&பதா/:க8�5� பி�ன� தமி� நா)3� கி&"தவ� பணி ெச�
 

ெகா/3&2த அெமாி�க ச7க�தா� இ�B! விாிவான அகராதி ெயா�? 

ெவளியிடவி&!பின�. அவ�க� சா�பாக� ெப�சிவ� +த(ய அறிஞ� பல� ப� 

காலமாக� திர)3ய அகராதிைய� பதி�பி�5! ெபா?�-! உாிைம<! வி�#ேலா 

எ�B! வி�தக��5 வா��த
, எ:�த பணிைய� திறைமயாக நட�
! 

மன�தி/ைம வா�2த அ>வறிஞ�, அ?ப�ேதழாயிர! ெசா,க� அட7கிய, 

ேபரகராதிைய அ�சிட +,ப)டா�[4] அத� ெசல=, அள= கட2
. ெச�ற
. 

அெமாி�க ச7க�தா� அத� ெபா?�ைப ஏ,? நட�த இயலா
 தள�=,றா�. 

+29,? அ?ப
 ப�க! அ�சி): +32த அளவி�, அகராதி ேவைல 

+றி2
வி:ேமா எ�ற கவைல பிற2த
. அ2 நிைலயி� ஆசிாிய�. வி�#ேலா 

ெச�ைன அரசா7க�தார
 உதவிைய நா3னா�. அ�னா� அகராதி +,?� 

ெப,ற=ட�, 9?, பிரதிக� விைல ெகா:�
 வா75த� A:! எ�? 

வா�களி�தனேரய�றி +�பண! ெகா:�
 உதவ இைச2தார�ல�. எ:�த 

ேவைலைய +3�5! வைகயறியா
 ெப&7 கவைலெகா/டா� வி�#ேலா ஐய� ; 

அகராதி அ�சி): +3வத,5� பி�B! ஆறாயிர! *பா��5 ேம� ெசலவா5! : 

எ�? கண�கி)டா�. அ� ெதாைகைய எவ&! ெகா:�க +,படாைமயா� ப75 

ேச��
� பண! திர)டலாமா எ�? க&தினா�. ப75 ஒ�?�5 இ&9? *பாயாக 
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எMப
 ப75 ேச��க +ய�றா�. ஆயிB! அவ� க&தியவா? ப75க� 

விைல�படவி�ைல. அ2 நிைலயி� ேவ? வழியி�றி� த! ெசா2த� ெபா?�பி� 

ஐயாயிர! *பா� கட�ப):, அ�# ேவைலைய +3�
 அகராதிைய 

ெவளி�ப:�தினா�[5]. ”கட� ெகா/:! ெச�வன ெச�த� ந�?” எ�ற 

உ/ைமைய மன�தி,ெகா/:, ெதா/: ெச�த வி�#ேலா ஐய� ேபா�ற ெபாியா� 

எ�?! தமி� நா)டார
 ந�றி�5 உாியராவ� அ�ேறா ? 

 

இ>வா? வள�2
 வ2த தமிழகராதியி� பி�B! பல ெசா,க� பல 

திைசகளினி�?! வ2
 ேச�2தன, தமி� 9�களி� இட! ெபறாத ப�லாயிர! 

ெசா,க� ேப�#� தமிழிேல வழ7கி வ2தன. மகமதியர
 ஆ)சி� கால�தி� வ2த 

அேரபிய� ெசா,க8! பாரசீக� ெசா,க8! பலவா5!. இ�? நீதிம�ற!, நிலவாி 

ம�ற! +த(ய அரசிய� நிைலய7களி� வழ75! ெசா,க� இத,5� சா�? பக&!. 

வ�கீ� எ�ப
 அேரபிய� ெசா�. 5மா"தா எ�ப
 பாரசீக� ெசா�. அய� 

எ�ப
!, இனா! எ�ப
! அேரபிய�பத7க�. அரசிய� 
ைறயி� ச��கா�, த�பா� 

+த(ய ெசா,க� பாரசீக!. ஜி�லா, க"பா +த(யன அேரபிய!. இ�B! 

ஐேரா�பிய� வ��தக +ைறயி4!, 
ைர�தன வைகயி4! இ2நா)3, கல2த 

ெபாM
 அவ� ெமாழி� ெசா,க� தமி� ெமாழியிேல ேச�2தன. அ>வித! ேச�2த 

ெசா,க� தமி�� ெசா,க� ேபாலேவ வழ7கி வ&கி�றன. ஜ�ன� எ�B! ெசா� 

C:ேதா?! வழ75கி�ற
. ஆயிB! அ
 தமி��ெசா� ல�?. காலத� எ�ற ெசா� 

+,கால�தி� வழ7கி,?[6]. கா,? வ&! வழி எ�ப
 அ�ெசா�(� ெபா&�, அ
 

இ� கால�தி� வழ75வதி�ைல. பலகணி எ�ப
 ம,ெறா& ெசா�. சாளர! எ�ப
 

இ�ெனா& ெசா�. இைவெய�லா! இ�ெபாM
 ெப&!பா4! மைற2
 வி)டன. 

ஜ�ன� எ�ற ேபா��#கீசிய� ெசா� நிைல�
 வி)ட
. 

 

ஜ�ன� ேபாலேவ சாவி<!. C:ேதா?! வழ75! ெசா�. W)ைட� திற�பத,5� 

பய� ப:! க&வி சாவி ெயன�ப:!. +,கால�தி� திற=ேகா� எ�ப
 அத� 

ெபயராக வழ7கி,?. ேசர நா)டா� தா��ேகா� எ�? அதைன அைழ�தன�. தா� 

எ�ப
 W):. எனேவ தா��ேகா� W)ைட� திற�5! க&வி�5� ெபயராயி,?. 

இ�ேபா
 அ�ெசா,க� ெப&!பா4! ேப�#� தமிழினி�?! ேபா�வி)டன. சாவி 

வ2
வி)ட
. சாவி எ�ப
 தமிழ�?; ேபா��#கீசிய!. இ>வா? பர7கியேரா:! 

ஆ7கிேலயேரா:! கல2
 தமி� நா)டா� ஏ,?� ெகா/ட பத7க� 9,?� 

கண�கானைவ [7] 
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இ�தைகய ெசா,கைள ெய�லா! ேச��
 வி�#ேலாவி� அகராதிைய� ெப&�கி<! 

-
�கி<! ெவளியிட� ேவ/:! எ�ற க&�
 அறிவாள� உ�ள�தி� அ&!பி,?. 

ப�லா/: தமி� நா)3� உைழ�
� பM�த +
ைம<,?, ஆ7கில நா)3, 

ேபா2
 தமி��பணி ெச�
 ெகா/3&2த ேபா�ைபய� மன�தி4! இ>வா�வ! 

பிற2த
. தமிழறி2தவ� ஒ&வைர உதவி�5 அB�பினா� தாேம வி�#ேலாவி� 

அகராதிைய� -
�கி� த&வதாக அவ� ெச�ைன அரசா7க�தா&�5 அறிவி�தா�. 

ஆயிB! அ� க&�
 நிைறேவ? +�னேம ேபா�ைபய� வா�= +32
வி)ட
. 

அவ� ெதா5�
 ைவ�தி&�த ெசா,கைள<! 5றி�-�கைள<! ெச�ைன� 

ைகெயM�
 9� நிைலய�தி,5 அவ� ைம2த� அ�-A�2
 அB�பினா�. 

 

அ�ெபாM
 தமி� நா)3� வா�2த சா2தல�[8] எ�B! ஆ7கில அறிஞ� அ� 

ேபரகராதிைய ெவளியி:வத,5 ஒ& தி)ட! வ5�
� ெச�ைன அரசா7க�தா��5 

அB�பினா�. அ�னா� அதைன ஆதாி�தா�க�. இ2திய நா): அைம�ச� 

அ�பணியி� அவசிய�ைத உண�2
 9றாயிர! *பா� ெசலவிட 

அBமதியளி�தா�.[9] ேபரகராதியி� பதி�பாசிாியராக� சா2தலேர நியமி�க�ப)டா�. 

ஒ�ப
 ஆ/:க� அவ� ேவைல பா��தா� ; எMபதா! வயதி� இைள�பாற� க&தி 

வி:தி ெப,றா�. 

 

அரசா7க�தா� 5றி�தவா? ஐ2
 ஆ/:களி� அகராதி +,?� ெபறவி�ைல; அத� 

ெசல= 9றாயிர! *பா� அளவி� நி,க=! இ�ைல. அ2நிைலயி� அரசியலாள� 

க&�
�கிண7கி அகராதியி� ெபா?�ைப<! உாிைமைய<! ெச�ைன� ப�கைல� 

கழக! ஏ,?� ெகா/ட
[10]. ஏற�5ைறய இ&ப�ைத2
. ஆ/:களி� 

+,?�ெப,ற ேபரகராதி ஏM ெப&2ெதா5தியாக� 'தமி� ெல�சி�க�' எ�B! 

ெபயேரா: விள75கி�ற
. 9றாயிர! ெசா,க� அ>வகராதியி, காண�ப:!. அ� 

ேபரகராதிைய� #&�கி� சி,றகராதிெயா�? ெவளியி:! +ய,சி இ�ெபாM
 

நிக�2
 ெகா/3&�கிற
. 

 

ஆகேவ நிக/:� கால! கழி2
 அகராதி� கால! வ2த பி�ன� தமி� ெமாழியி� 

ெசா� வள! ெப&கி வ&வ
 ந�5 விள75!. அ� ெசா,கைள� ெதா5�5! 

ெப&!பணியி� ஈ:ப): உைழ�த Cரமா+னிவ�, பா�ாீசிய�, ரா)ல�, ெட�ல�, 

வி�#ேலா, சா2தல� ஆகிய அறிஞ� அ?வைர<!, அவ&�5� 
ைண-ாி2த -லவ� 

ப�ேலாைர<! தமி�நா: எ�?! ேபா,?! கட�பா: உைடயதா5!. 
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�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

1. ெபய�, ெபா&�, ெதாைக, ெதாைட எ�B! நா�5 வ5�-க� அ>வகராதியி� 

உ�ளன. 

2. இ
 கி.பி. 1779! ஆ/3� ெச�ைன ேவ�ேபாியி� பதி�பி�க�ப)ட
. 

3. "Asterisks are used as the sign of Grandam words -- become usual in-the Malabar 

{Tamil) language“ -- Preface to the Dictionary 

4. This Comprehensive Tamil and English Dictionary embraces both the common 

and poetic dialects of the Tamil language, including its principal astronomical, 

astrological, mythological, botanical, scientific and official terms, as also the names of 

many authors: poets, heroes and gods”. -- Preface to Winslow's Dictionary, 

5. கி. பி. 1882-! ஆ/3� ெவளியிட�ப)ட
. 

6. "மா� க/ காலத� மாளிைக” எ�ப
 சில�பதிகார! கா� - கா,? ; அத� - வழி. 

7. இவ,றி� த�ைமைய Tamil-Literary and Cal-loanial'" எ�ற எ� க):ைரயி, 

கா/க. (Annals of the Oriental Research Institute, University of Madras, Vo. III. part 

2) 

8. Rev. R. S. Chandler. 

9. The Secretary of State stated:– “the estimated cost of Rs. 1,00,000 is heavy but in 

view of the evident need for such a work I have decided to sanction the expenditure.” 

-- Despatch dated 30th August 1912. 

10. The total cost of preparation and publication of the Lexicon, since its 

commencement: in January, 1913 has come, to .about Rs. 4,00,000.. The excess 

over the Government grant of Rs. 1,00,000 has been met by the University. 

-- Preface to the Tamil Lexicon 

------------------ 
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�-�ைர�-�ைர�-�ைர�-�ைர    

 

கி&"தவ� ெதா/ட�களா� தமி�ெமாழி அைட2த ேம!பா: இ
வைர 

ெசா�(யவ,றா� ஒ&வா? விள75!. ெபா
மைறெய�? தமி� நா)டா� ேபா,?! 

தி&�5றளி� ெச!ைமைய உலகறிய� கா)3ய ெப&ைம அ�னவ��ேக உாியதா5!. 

தி&�5றளி� ஆசிாியராகிய தி&வ�8வைர ெம�Nஞான ஒளியாக� க/டா� 

Cரமா+னிவ�. "ஞான� தி&விள�5 எறி�ப� ெதளி2
 உண�2
, எ75! ஒ& 

விள�ெகன நி�? உய�2த தி&வ�8வ�“ எ�ப
 Cரமா+னிவ� வா�ெமாழி[1] 

வ�8வ� வழ7கிய தி&�5ற� உலக�தா��ெக�லா! ஒ& ெபா
=ைடைம எ�? 

க&தினா� +னிவ� ; கீ� நா)3� எM2த ஞான� கதிெராளி ேமைல நா)34! C#த� 

ேவ/:! எ�? ஆைச�ப)டா� ; அ>வாைசயா� தி&�5றளி� இ&பாைல ல�தீ� 

ெமாழியி� வாயிலாக அறி=லக�தி,5 ஊ)3னா�. அத� நலமறி2த கிரா� எ�B! 

ந�லறிஞ� தி&�5றளி� +�பாைல<! ெஜ�மானிய�தி� ெமாழி ெபய��தா�. 

ஆ7கில�தி� எ�Fச&!, 
&வ&! சில பாக7கைள ெமாழி ெபய��தன�[2]. 

ேபா�ைபய� அதைன +,?! ெமாழிெபய��த&ளினா�. பிரN# ெமாழியி� 

தி&�5றளி� இ�ப� #ைவைய ஏ,றியவ� ஏாிய� எ�B! அறிஞ�[3]. அவ&�5� 

பி� ெலமிேரச� எ�பவ� தி&�5ற� +Mைம<! பிரN# ெமாழியி� எMதி� 

ேபா2தா�.[4] இ7ஙன! பல ெதா/ட�க� பணி ெச�த பா�ைமயாேலேய 

 

"வ�8வ� த�ைன உலகிB�ேக த2
 

வா�-க� ெகா/ட தமி�நா:" 

 

எ�? பா:! ெப&ைம இ�? தமி� நா)டா��5� கிைட�த
. 

 

கி&"
 மத ேவதமாகிய ைபபிைள� தமிழி� ெமாழி ெபய��5! சிற2த பணியி� 

ஈ:ப)டா� சில ெதா/ட�. பா�ாீசிய� எ�B! ெஜ�மானிய� பாதிாியா� ைபபிைள� 

பாி=ட� ெமாழி ெபய��தா�. ஆயிB! அதைன எ�ேலா&! ந�ெறன 

ஏ,?�ெகா�ளவி�ைல. அதி, க/ட 5ைறபா:கைள நீ�கி, 5,ற! கைள2
, 

ெச�பனி:! பணிைய� ெச�ைன ைபபி� ச7க�தா�. ேரனிய" ஐயாிட! 

ஒ�-வி�தன�. அவ� அ2 9ைல� தி&�
வதி, பயனி�ைல எ�றறி2
 தாேம ஒ& 

ெமாழி ெபய��-� ெச�
 த2தா�, அதைன� ைபபி� ச7க�தா� ஏ,?�ெகா�ள 

வி�ைல. இத,கிைடயி� யா��பாண�தி� கி&"தவ� பணி ெச�
 ெகா/3&2த 

ெப�சிவ� ஐய� தம
 ெமாழி ெபய��ைப� ைபபி� ச7க�தி� சம��பி�தா�. 
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அதைன<! அ�ச7க�தா� வி&�-ட� ஏ,?�ெகா�ளவி�ைல. அ2 நிைலயி� 

கி&"தவ ேவத 9ைல� ப�ேலா&! ஏ,?� ேபா,?! வைகயி� ெமாழி ெபய��த� 

தனி�ப)ட ஒ&வரா� +3வத�? எ�? - க&திய கி&"
 மத ச7க�தா� ப�னி&வ� 

அட7கிய ஒ& கழக�ைத அைம�
, அ�பணிைய அதனிட! ஒ�-வி�தன�. பவ� 

எ�பவ� அ� கழக�தி� தைலவ�.[5] கா�:ெவ� ஐய&!, சா�ச2த&! அத� 

அ7க�தினாி� இ&வ�. தமி�� -லைம வா�2த +�ைதய பி�ைள கழக�தா��5 

உதவியாளராக நியமி�க�ப)டா�. அவ�க� ப�லா/:. பMதற� பணி ெச�
 1871-

! ஆ/3� தமி�. ைபபிைள ெவளியி)டா�க�. ஆ7கில நா): இளவரச� 

தி&ெந�ேவ(�5 விஜய! ெச�தேபா
 தமி� ைபபிைள அவ��5� ைக<ைறயாக 

அளி�
 மகி�2தன� கி&"
மத ச7க�தா�[6]. 

 

தமி� ைபபிைள ெவளியி:! பணிைய ேம,ெகா/ட கழக�தி� தமி�� -லவராக 

விள7கிய +�ைதய பி�ைள எ�பவ� இரbணிய கவிஞராகிய கி&Dண 

பி�ைளயி� த!பியாவ�. அவ� இல�கிய+! இல�கண+! +ைறயாக� 

க,றறி2தவ�; த�
வ ஆரா��சியி� தனி� ப,?ைடயவ� ; ஜன விேநாதனி எ�B! 

வார� தமி�� ப�திாிைகயி� ஆசிாியராக� சில கால! பணி ெச�தவ�; 'ேவதா2த 

சார!' +த(ய பல வசன 9�கைள இய,றியவ�[7]. தமி� ைபபி8�5 அவ� ெச�த 

ேசைவ சால� சிற2ததா5!. 

 

இ7ஙன! ஆ7கில+! தமிM! அறி2த கி&"தவ� ெதா/ட�க� சிற2த தமி� 

9�கைள ஆ7கில�தி� ெமாழி ெபய��
!, உய�2த ஆ7கில 9�கைள� தமிழி� 

ெமாழி ெபய��
! ந,பணி ெச�
 வ&!ெபாM
, சில அறிஞ� தமி� நா)3� 

வழ75! பழெமாழிகைள ஆராய� தைல�ப)டன�. ஒ>ெவா& நா)34! 

பழெமாழிக8/:. அவ,றா� ம�களி� பழ�க வழ�க7க8! ப/பா:! ந�5 

-லனா5!. தமி�நா: ெதா�? ெதா):� பயி��ெதாழி(� ஈ:ப)ட நாடாதலா� அ� 

ெதாழில3யாக� பிற2த பழெமாழிக� இ75 மி5தியாக வழ75!, 'விைள<! பயி� 

+ைளயிேல ெதாி<!' எ�ப
 ஒ& பழெமாழி. 'கா,?�ள ேபாேத ],றி� ெகா�' 

எ�ப
 ம,ெறா& பழெமாழி. ப/ைட� தமிழறிஞ� இ� பழெமாழிகளி� ெப&ைம 

யறி2
 ேபா,றினா�க�. +�?ைற அைரய� எ�B! ெதா�லாசிாிய� ச7க 

கால�தி� வழ7கிய பழெமாழிகளி� நாU,ைற� ெதா5�
� 'பழெமாழி நாU?' 

எ�B! ெபயரா� ஒ& 9� இய,றினா�. அத,5� பி�- ெந:7காலமாக� ப�கி� 

பரவிய பழெமாழிகைள� திர)3� த2தவ� கி&"தவ� ெதா/டேர யாவ�. 
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ெப�சிவ� எ�B! ெபாியா�. ஏற�5ைறய இர/டாயிர! பழெமாழிகைள� திர)3 

அ�சி): ெவளி� ப:�தினா�[8]. ெச�ைனயி� சிற2த தமிழறிஞரா� விள7கிய 

லாசர" ஐய� தமி� நா)3� பல பாக7களி4! வழ7கிய பழெமாழிகைள� 

ேசகாி�
� ெப& 9லாக ெவளியி)டா�. ப�தாயிர! பழெமாழிக� அ2 9(, 

காண�ப:!.[9] அதைன� பி�ப,றி� தமிழி� எM2த பழெமாழி 9�க� பலவா5!. 

 

தமி�நா)டார
 பழைமயான நாகாிக�ைத உலகெம�லா! அறி<! வைக ெச�த� 

ேவ/:! எ�? ஆைச�ப)டா� பல கி&"தவ� தமி�� ெதா/ட�. அ2த வைகயி� 

கா�:ெவ� ஐய� ஆ,றிய ெதா/: எ�?! தமி� நா)டா&�5 ஊ�க! 

அளி�பதா5!. தமிழக�தி� மைற2
 கிட�5! மாநகர7கைள<!, ]�2
 கிட�5! 


ைற+க7கைள<!, அவ� 
&வி� பா��க +,ப)டா�. ச7க கால�தி4!, இைட� 

கால�தி4! ெப&ைம<,? விள7கிய ெகா,ைக� 
ைறைய<!, காய� 
ைறைய<! 

அவ� அக�2
 பா��
 அறி2த உ/ைமகைள ஆ�வ�ேதா: ெவளியி)டா�. 

ெகா,ைக� 
ைற ேபா�ற பழ2
ைறக� தமி� நா)3� இ�B! பல உ/:. 

காவிாியா? கட(, பா<மிட�தி� ேசாழ நா):� ெப&2
ைற+க� ப)3ன! 

+,கால�தி� இ&2த
, அதைன� காவிாி�W! ப)3ன! எ�?!, W!-கா� நகர! - 

எ�?!, ப/ைட� -லவ� பாரா)3னா�க�. ச7க 9�களி� அத� ெப&ைம 

விாிவாக� Aற�ப:கி�ற
. இ�B! ேசர நா)3� ெபாியா? கட(, 

கல�5மிட�தி� +சிறி ெய�B! 
ைற+க நகர!. அைம2தி&2த
. எனேவ, 

பழ7கால�தி� பா/3 நா):� 
ைற+க! ெகா,ைக ; ேசாழ நா):� 
ைற+க! 

காவிாி�W! ப)3ன!; ேசர நா):� 
ைற+க! +சிறி எ�ப
 தமி� இல�கிய�தா� 

ந�5 -லனாகி�ற
[10]. இ� 
ைற+க� ப)3ன7கெள�லா! இ�ெபாM
 ]�2
 

அழி2
 கிட�கி�றன. இ�B! ெந�ைல நா)34�ள ஆதி�சந�S� ேம)34!, 

-
�ேசாிைய� ேச�2த அாி�க� ேம)34! பைழய நாகாிக! -ைத2
 கிட�பதாக� 

ெதாிகி�ற
. ஜாக� எ�B! ெஜ�மானிய அறிஞ� ஆதி�சந�S� ேம)3� ஒ& 

பாக�ைத அக�2
 ஆரா�2தா� ; க/ெட:�த பழ! ெபா&�கைள� ெப�(� 

நகர�தி,5� ெகா/: ெச�றா�[11]. அதைன அறி2த இ2திய அரசா7க�தா� ேரய� 

எ�ற ஆ7கில அறிஞைர யB�பி அ!ேம)ைட ஆரா�2தன� ; எளிதி, கிைட�த 

ெபா&�கைள� ெச�ைன� கா)சி�சாைலயி� ைவ�தன�[12]. ஆயிB! 9? ஏ�க� 

அள=�ள ஆதி�சந�S� ேம: பழ! ெபா&ளட7கிய ப/டசாைலயாக இ�?! 

ஆரா��சியாள� வ&ைகைய எதி� ேநா�கி நி,கி�ற
. இ>வ/ணேம -
ைவ 

நா)3� ெசNசியா,றி� கைரயி4�ள அாி�க�ேம:, ஒ& -ைத</ட 
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நகரமாயி&�த� A:! எ�? சில அைடயாள7களா, க/:, பிரN# அரசா7க�தா� 

அதைன ஆரா�வத,5 இைச2
�ளன�[13]. 

 

இ7ஙன! தமிழக�தி� அட7கி� கிட�5!. நாகாிக� சி�ன7கைள� 
ல�கினா� 

தமி� நா)3� பழ! ெப&ைம விள75! எ�? க&தினா� கா�:ெவ� ஐய�. 

ெச�ைன� ச�வ கலாசாைல� ெப& விழாவி� அவ� இ� க&�ைத 

விாி�
ைர�தா�[14] ; ப)ட! ெப,ற மாணவ�களி, சிலேரB! இ�தைகய பணிைய 

ஏ,?� ெகா�8த� ேவ/:! எ�?, ஆ�வ�ேதா: ேபசினா� ; க,ேகாயி�களி� 

அைம2த சாசன7க8!, மைற2
 கிட�5! மாநகர7க8! ெவளி�ப:! காலேம 

தமி� நா: ஏ,ற+?! கால! எ�? எ:�
ைர�தா�. இ>வா? ெசா�லா4! 

ெசயலா4! ந�வழி கா)3ய கி&"�தவ� ெதா/ட� அைனவ&�5! தமி�. 

நா)டார
. ந�றி எ�?! உாியதா5!. 

 

�றி�!க��றி�!க��றி�!க��றி�!க�    

 

1. ெதா�U� விள�க!, ப. 1.02. 

2. The edition jointly brought out by Drew and the great Ramanuja Kavirayar is an 

excellent one. But - it goes' only up to:63 chapters out of a total of 133. 

-- Preface to V.V. S. Iyer's Tirukkural. 

3. M. Ariel speaks of Tirukkural as 'the imaster-piece of Tamil literature-one of the 

highest and purest expressions of human thought' 

--- Letter published in the Journal Asiatique, 1848. 

4. M. Ariel refers to a translation of the Kural into French by some author about 1767 

which is to the found in the Bibliotheque Nationale of Paris. 

- Preface to V. V. S. Iyer's Tirukkural. 

M, Lamairesse has more recently published a complete translation in French which, 

however, is little better than a bad paraphrase- ibid, p. 20. 

5. Bower, was an Anglo-indian, who worked in the S. P. G. Mission and obtained the 

degree of D. D.. from Lambeth. - 

-- The. C. M. S. in Tinnevelly : p. 152. 
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6. The complete Tamil Bible was published in 1871 and copies of it and of the Prayer 

Book beautifully bound were presented to the Prince of Wales when he visited 

Tinnevelly in 1875 --ibid. p. 152. 

7. ெச�ைன ைஹ�ேகா�)3� நீதிபதியாக இ&2தவ&! Council of state எ�B! 

ச)டசைபயி� உ?�பினராக இ&2தவ&! ஆகிய ச�. ேடவி) ேதவதா" இவ&ைடய 

-த�வ�. 

8. இ29� யா��பாண�தி� 1843-! ஆ/3� அ�சிட�ப)ட
. 

9. The Dictionary of Tamil Proverbs" is the most cortiplete collection : ever - made 

and a 'valuable contribution to Tamil Literature: ' 

-- Tamil Literature, M's. Pp. 358. 

10. ெகா�சி நா)34�ள கிரா7கU� எ�B! ெகா:7ேகாaேர ப/ைட +சிறி 

எ�ப�. 

11. Tinnevelly Gazetteer, p 424. 

12. Madras Museum 

13. ெச2தமி�� ெச�வி, சில!-, 18 

14. Address delivered at the convocation of the university of Madras in 1879. 

---------- 

அ.ப/த�அ.ப/த�அ.ப/த�அ.ப/த�    

 

�ரமா�னிவ� இய1றிய 2#க��ரமா�னிவ� இய1றிய 2#க��ரமா�னிவ� இய1றிய 2#க��ரமா�னிவ� இய1றிய 2#க�    

Constantine Joseph Beschi (1680 -1747) 

1. ேத!பாவணி.  

2. தி&�காவS�� கல!பக!. 

3. கி�ேதாிய!மா� அ!மாைன. 

4. அ�ைனயM7க� அ2தாதி. 

5. அைட�கல மாைல. 

6. ெச2தமி� இல�கண!. [ல�தீ� பாைஷயி�] 

7. ெகா:2தமி� இல�கண!. 

8. ெதா�U� விள�க!. 
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9. ச
ரகராதி. 

10. ேவதிய� ஒM�க!. 

11. ேவத விள�க!. 

12. பரமா��த 5& கைத. 

--------- 

ேபா�ைபய� இய1றிய 2#க�ேபா�ைபய� இய1றிய 2#க�ேபா�ைபய� இய1றிய 2#க�ேபா�ைபய� இய1றிய 2#க�    

George Uglow Pope (1820 -1908) 

I.  First Catechism of Tamil Grammar for Schools. 

2.  Second Catechism of Tamil Grammar for Schools. 

3.  Third and complete Grammar of the - Tamil Language in both its dialects, with 

the native authorities. 

4.  Grammar of the Tulu Language. 15. Tamil - English.and English - Tamil Lexicon 

6.  Tirukkural - English Translation. 

7.  Naladiyar - "  

8.  Tiruvasagam - "  

9.  Select Stanzas from Purananuru, Purapporul Venba Malai etc.translated into 

English. 

(Contributed to the journal of the Royal Asiatic Society and the Siddantha Deepika.) 

------------------ 

கா#$ெவ# ஐய� இய1றிய கா#$ெவ# ஐய� இய1றிய கா#$ெவ# ஐய� இய1றிய கா#$ெவ# ஐய� இய1றிய 2#க�2#க�2#க�2#க�    

Robert Caldwell (1814- 1891) 

 1. A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian family of 

languages. 

 2. A political and General History of Tinnevelly. 

 3. History of the Tinnevelly Mission of the S. P. C. K and S. P. G. 

 4. The Spiritual Temple. 

 5. Dynamalai. 

 6. Elementary Catechism. 

 7. Rudimentary Catechism on Confirmation. 
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 8. Translation of Service of the Dedication of Churches. 

-------------- 

ேரனிய� ஐய� எ3தியைவேரனிய� ஐய� எ3தியைவேரனிய� ஐய� எ3தியைவேரனிய� ஐய� எ3தியைவ....    

Carl Theophilus Ewald Rhenius (1790-1838) 

 1. Evidences of Christianity (ேவத உதராண� திர):) 

 2. Idolatry.  

 3. Short History of Mankind. 

 4. The Solar system. 

 5. Phenomena of Nature. 

 6. Astrology and Chronology.  

 7. The new Testament (translated into Tamil.) 

 8. Substance of Religion. 

 9. Tamil Geography. 

 10. Tamil Grammar. 

-------------------- 

ேவதநாயக� பி�ைள இய1றிய 2#க�ேவதநாயக� பி�ைள இய1றிய 2#க�ேவதநாயக� பி�ைள இய1றிய 2#க�ேவதநாயக� பி�ைள இய1றிய 2#க�....    

Samuel Vedanayagam Pillai (1826–1889) 

 1. ச�வ சமய சமரச� கீ��தைன. 

 2. ச�தியேவத� கீ��தைன. 

 3. தி&வ&�மாைல. 

 4. தி&வ&� அ2தாதி. 

 5. ேதவமாதா அ2தாதி. 

 6. நீதி 9�. 

 7. ெப/மதி மாைல. 

 8. #5ண #2தாி. 

 9. பிரதாப +த(யா� சாி�திர!. 

-------------- 

H. A. H. A. H. A. H. A. கி�)ண பி�ைள இய1றிய 2#க�கி�)ண பி�ைள இய1றிய 2#க�கி�)ண பி�ைள இய1றிய 2#க�கி�)ண பி�ைள இய1றிய 2#க�....    

Henry Alfred Krishnapillai (1827–1900) 
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 1. இரbணிய யா�திாிக!. 

 2. இரbணிய மேனாகர!. 

 3. இரbணிய சமய நி�ணய!. 

------------- 

ேவதநாயக ேவதநாயக ேவதநாயக ேவதநாயக சா�திாியா� இய1றிய 2#க�சா�திாியா� இய1றிய 2#க�சா�திாியா� இய1றிய 2#க�சா�திாியா� இய1றிய 2#க�    

Vedanayagam Sastriyar (1774 -1864) 

 1. பராபர� மாைல. 

 2. ஞான உலா. 

 3. ஞான�5!மி. 

 4. ேபாி�ப� காத�. 

 5. ெப�தேல! 5றவNசி. 

 6. ஞான�த�ச� நாடக!. 

 7. வ/ண ச+�திர!. 

 8. தியான� -ல!ப�. 

 9.. அறிவான2த!. 

 10. ஆதியான�த!. 

 11. ஆரணாதி2த! (+த(யன) 

-------------------- 

 


