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Abstract:

The trade activities initiated by the 
Portuguese traders and the religious activities 
that took place in the 16th to 18th CE in 
the South Indian costal area had created 
substantial interest among the English to 
venture in trade activities in South India. The 
enduring success of the English East India 
Company has created deep interest to the 
Danish Kingdom to focus on establishing 
Trade in East, particularly in the Tamil Nadu 
coastal area. The Danish East India company 
was formed and it ventured in trade in the 
East. Not limiting only to trade, the King had 
interest to extend the Lutheranian religion in 
this geography. As a result of this, Lutheran 
priests arrived in Tharangampadi to spread 
the gospel among the local people in Tamil 
Nadu. The priests learnt to read and write 
Tamil language. They mastered many Tamil 
literatures and among them is Thirukkural. 
This paper deals with the efforts taken in 
translating Thirukkural in German Deutsch 
language, particularly looking at the efforts of 
Dr. Karl Graul.

முன்னுரை:

உல்கபசபொதுமளற என அளைக்கபபடும் 
சிறபபு்டன் தி்கழ்்வது திருககுறள். தமிழ் 
சமொழியின் சபருளமளை உல்கறிைச் 
செயத தமிழ்ப பள்டபபுக்களில் தளலைொை 
நூலொ்கத் தி்கழ்கின்றது திருககுறள். உலகில் 
புைக்கத்தில் உள்ை பல சமொழி்களில் 
சமொழிசபைரக்கபபட்ட நூலொ்கவும் இது 
தி்கழ்கின்றது. ஐரரொபபிை சமொழி்களில் 
ஒன்றொன செரமொனிை சமொழியில் (ர்டொயச்) 
திருககுறள் சமொழிசபைரபபு செயைபபடடு  
செரமொனிை சமொழி ரபசும் மக்கள் மத்தியில் 
இநத நூல், தமிழ் இலககிைத்துககு ஓர 
அறிமு்கமொகிை ்வரலொற்றுச் செயதிளை 
வி்வரிபபதொ்கவும் அதில் குறிபபொ்க ்டொக்டர.
்கொரல் கரவுல் எழுதிப பதிபபித்த திருககுறள் 
சமொழிசபைரபபு பற்றிை செயதி்களைத் 
தரு்வதொ்கவும் இக்கடடுளர அளமகின்றது.

ஆய்வுப் பின்புலம்:

தமிை்க ்வரலொற்ளறயும் தமிைர 
பணபொடடு விெைங்களையும் பற்றிை 
ஆயவு்களில் சபொது்வொ்க பொணடிை, ரெர, 
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ரெொை, நொைக்க, ெொளுககிை மன்னர்களின் 
்வரலொறு்களை வி்வரித்து இ்வற்ரறொடு 
நிறுத்திக ச்கொள்ளும் ஆயவுப ரபொககு 
நிலவுகின்றது. தமிை்க நிலபபரபபில் 
ஐரரொபபிைர்களின் ்வருள்கயும், அது 
ஏற்படுத்திை ெமூ்க, ெமை, ்வொழ்விைல் 
ெொரநத மொற்றங்களும் சபரு்வொரிைொ்க ஆயவு 
ரநொககிலிருநது ஒதுக்கபபடு்வளத அல்லது 
்கணடு ச்கொள்ைொமல் புறநதள்ைபபடு்வளதக 
்கொணகின்ரறொம்.

 ்க்டநத அறுநூறு ஆணடு்களில் தமிைர 
்வொழ் நிலத்தில் நி்கழ்நத பணபொடடு 
மொற்றங்களை வி்வரிககும் ரபொது சில 
செயதி்களை ரமசலழுநத்வொரிைொ்கச் 
செொல்லிவிடடு அ்வற்றின் அடித்தைமொ்க 
அளமநதிருககும் விெைங்களை ஆயவுப 
சபொருைொ்கக  ்கொணொமல் செல்கின்ற 
ரபொககினொல் ்வரலொற்றின் ஒரு பகுதி 
்கணடுச்கொள்ைபப்டொமல் செல்கின்ற 
நிளலளைக ்கொணகின்ரறொம். அதில் 
முககிைமொ்க ஆயவுககுடபடுத்தபப்ட 
ர்வணடிை வி்டைங்கைொ்க உள்ைள்வ 
இன்ளறககு அறுநூறு ஆணடு்களுககு முன்னர 
தமிை்கத்தில் நி்கழ்நத ஐரரொபபிைர்களின் 
்வணி்கம், ெமைம் சதொ்டரபொன நி்கழ்வு்களும் 
அதன் தொக்கத்தொல் தமிழ்நொடடுககு ச்வளிரை 
ஏற்பட்ட தமிழ் சமொழி பர்வலொக்கம் 
சதொ்டரபொன சில நி்கழ்வு்களுமொகும். 

ஓளலச்சு்வடி்களில் தமிழ் இலக்கண 
இலககிை, அறிவிைல், ெமூ்க செயதி்களைக 
குறித்து ள்வககும் ரபொககிலிருநது 
அச்சு இைநதிரத்தின் அறிமு்கத்ரதொடு 
அச்சுபபதிபபொ்க நூல்்களை ச்வளியிடும் 
மொற்றம் ஐரரொபபிைரின் தமிை்க 
்வருள்கயினொல் நி்கழ்நத ஒரு ெம்ப்வம். 
இது தவிரக்கபப்ட முடிைொத படிபபடிைொன 
ெமூ்கபபுரடசிளைத் தமிை்க நிலபபரபபில் 
ஏற்படுத்திைது (ரமொ.ரநொவிஸ் விகர்டொரிைொ, 
பக. 34).

தமிழ் நூல்்கள் அச்சுபபதிபபொக்கம் என்பது 
ரபொல, தமிழ் இலககிை இலக்கணங்களின்  
ஐரரொபபிை சமொழிசபைரபபு சதொ்டரபொன  
ந்ட்வடிகள்க்களும் ரபெபபடு்வது என்பது 
ஆயவுலகில் குளற்வொ்கர்வ உள்ைது. 
குறிபபி்டத்தக்க சமொழி சபைரபபுபபணி்கள், 
அதொ்வது தமிழிலிருநது ஐரரொபபிை 
சமொழி்களுககு கி.பி.17ம் நூற்றொணடு 
சதொ்டஙகி ந்டநதன என்பதும், அதில் 
திரு்வள்ளு்வர இைற்றிை திருககுறள் மி்க 
முககிைமொ்க பலரது ்க்வனத்ளத ஈரத்த 
ஒரு நூல் என்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது 
(C.S.Mohanavelu, pg.38)  . ஐரரொபபிை 
சமொழி்களில் திருககுறள் ச்வளி்வநதுள்ைது 
எனப சபருளமபபடுதரலொடு நிறுத்திக 
ச்கொள்்வதிரலரை சபரும்பொரலொர 
இருநது விடும் நிளல சதரிகிறது. ஆயின், 
எவ்வள்கயில் இநத சமொழிசபைரபபு 
முைற்சி்கள் ரமற்ச்கொள்ைபபட்டன, 
எவ்வள்கைொன தொக்கத்ளத இநத 
சமொழிபசபைரபபு நூல்்கள் ச்வளி்வநத 
ரபொது ஐரரொபபிை நொடு்களில் அள்வ 
ஏற்படுத்தின என்பது ரபொன்ற்வற்ளற ஆயவு 
செய்வது முன்சனடுக்கபப்டொமரலரை 
உள்ைது. இதளனக ்கருத்தில் ச்கொணடு 
திருககுறளுக்கொன செரமொனிை ர்டொயச் 
சமொழி சபைரபபு பற்றிை பின்புலத் 
த்க்வல்்களை ஆரொயும் ஒரு ஆய்வொ்க இநதக 
்கடடுளர அளமகின்றது.

ஆய்வுமுரற:

ரமற்குறிபபிடடுள்ை ரநொக்கத்ளதச் 
செைல்படுத்தும் ்வள்கயில்  செரமொனிை 
ர்டொயச் சமொழியில் அளமநத ஆ்கஸ்ட 
ஃபசரடிக ்கொம்சமரர அ்வர்களின் திருககுறள் 
சமொழிசபைரபபு நூலும் (August Friedrich 
Cammerer, Des Thiruvalluver - Gedicht und 
Denksruche, Aus der Tamulischen Sprache uebersetz 
von August Friedrich Cammerer, 1803 )  ்டொக்டர.
்கொரல் கிரவுல் அ்வர்களின் செரமொனிை 
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ர்டொயச் சமொழியில் அளமநத திருககுறள் 
சமொழிசபைரபபு நூலும் (Karl Graul, Der Kural 
des Tiruvalluver, Ein Gnomisches Gedicht über die 
Drei strebeziele des Menschen, 1856)  முழுளமைொ்க 
இநத ஆயவிற்்கொன அடிபபள்டத் 
தரவு்கைொ்க எடுத்து ஆரொைபபட்டன. 
இதனு்டன் தமிை்கத்தின் சு்வடிபபதிபபிைல் 
சதொ்டரபொன ஆயவு நூல்்கள் அடிபபள்ட 
்வொசிபபொ்க எடுத்துகச்கொள்ைபபட்டன.  
இநத ஆயவிற்கு உதவும் ்வள்கயில் அளமநத, 
கி.பி.17ம் நூற்றொணடில் ச்டன்மொரக மற்றும் 
செரமொனிை ்வணி்க முைற்சி்கள் மற்றும் 
அரதொடு சதொ்டரபுள்டை செயதி்களை 
்வைஙகும் சில நூல்்களும் இநத ஆயவிற்குத் 
துளண நூல்்கைொ்க எடுத்துக ச்கொள்ைபபடடு 
ஆயவுககுடபடுத்தபபடடுள்ைன.

செர்மானிய லூதைன் ொதிரிமார்்களின் தமிழ்க 
வருர்க:

இநதிை நிலபபரபபில் லூதரன் 
பொதிரிமொர்கள் ெளபயின் ெமை 
ந்ட்வடிகள்க்கள் 17ம் நூற்றொணடு சதொ்டஙகி 
18ம் நூற்றொணடின் ஆரம்ப ்கொல்கட்டங்களில் 
நி்கழ்நதன. இரணடு லூதரரனிை கிருத்து்வ 
பொதிரிமொர்களின் தமிை்கத்துக்கொன 
்வருள்கரை இதற்கு சதொ்டக்க நிளலளை 
உரு்வொககிை ்வரலொற்று நி்கழ்்வொ்க 
அளமகின்றது.

செரமனிளைத் தளலளமயி்டமொ்கக 
ச்கொண்ட லூதரன் கிருஸ்து்வ மத 
பொதிரிமொர்கள் மதம் பரபபும் ரநொக்கத்து்டன் 
இநதிைொவின் சதற்குப பகுதிககு 
்வரு்வதற்கு இரு நூற்றொணடு்களுககு 
முன்னரர ்கத்ரதொலிக்க பொதிரிமொர்கள் 
சதன்னிநதிைப பகுதி்களுககு ்வருள்க தநது 
சதன்தமிை்கத்தில்,  குறிபபொ்கத் தூத்துககுடிப 
பகுதியில் ்கத்ரதொலிக்கக கிறிஸ்து்வ 
மதம் பர்வ ஆரம்ப நிளலப பணி்களை 
ரமற்ச்கொண்டனர (ரமொ. ரநொவிஸ் 
விகர்டொரிைொ, பக.8) இது படிபபடிைொ்க 

்வைரநது சதன் தமிை்கத்தின் திருசநல்ர்வலி, 
தூத்துககுடி, திருச்சி, மதுளர ரபொன்ற 
பகுதி்களில் ரபொரத்துக்கல், இத்தொலி, பிரொன்சு 
ஆகிை நொடு்களிலிருநது ்கத்ரதொலிக்கப 
பொதிரிமொர்கள் தமிை்கம் ்வநது தமிழ் ்கற்று 
உள்ளூர மக்களிள்டரை கிருத்து்வ ெமை 
சநறிளைப பரபபுதல், பள்ளிககூ்டங்களை 
உரு்வொககி தமிை்கத்தின் பல்ர்வறு 
தரபபட்ட மக்கள், குறிபபொ்க அடித்தடடுச் 
ெமூ்க மக்கள் ்கல்வி ்வொயபபுக்களைப 
சபறும் ்வள்கயிலொன ெமூ்க மொற்றங்கள் 
நி்கைத்சதொ்டஙகியிருநதன. இத்தள்கை 
முைற்சி்களில் முககிைமொன்வர்கைொ்க 
சென்றிகஸ் சென்றிகஸ் அடி்கைொர, 
ர்கொன்ஸ்்டணடின் ரெொெப சபஸ்கி 
(வீரமொமுனி்வர), ரநொபிலி பொதிரிைொர 
ரபொன்ரறொளரக குறிபபி்டலொம். 
(்க.சுபொஷிணி, பக.12)

இத்தள்கை முைற்சி்களில் ச்டன்மொரக 
அரசும் முளனபபுக ்கொட்டத்சதொ்டஙகிைது. 
1612ம் ஆணடில் ர்டனிஷ் ஈஸ்ட இநதிைொ 
்கம்சபனி தஞெொவூரின் தரங்கம்பொடிப 
பகுதியில் ஒரு சிறு பகுதிளைப சபறும் 
உரிளமளை ஆணடுக ்கட்டணமொ்க இநதிை 
ரூ.3111 செலுத்திப சபற்றனர.  அச்ெமைம் 
தஞளெளை ஆணடு ச்கொணடிருநத 
ரகுநொத நொைக்க மன்னரின் (இ்வருககு 
அச்சுதபப நொைக்கர என்ற சபைரும் உணடு) 
அனுமதிரைொடு இநத உரிளம சபறபபட்டது. 
இதன் சதொ்டரச்சிைொ்க நி்கழ்நத அரெ 
ஆளணயின் படி 19.11.1620ம் நொள் 
தரங்கம்பொடியில் ச்டன்மொரககின் ர்டனிஷ் 
ச்கொடி ஏற்றபபடடுத் தரங்கம்பொடியில் 
ர்டனிஷ் சதொ்டரபு உறுதி செயைபபடடு 
அதி்கொரபபூர்வமொக்கபபட்டது. இதன் 
சதொ்டரச்சிைொ்க ர்டனீஷ் ்வரத்த்கர்கள் 
தரங்கம்பொடி ்வநதிறஙகினர. இ்வர்களுககு 
்வரத்த்க முன்ரனொடி்கைொ்க அச்ெமைம் 
இஙகிலொநதின் ஈஸ்ட இநதிைொ ்கம்சபனி 
அளமநதிருநதது.
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சதன் இநதிைொவின் கிைககுக ்களர 
ந்கர்களில் ்வரத்த்கம் செய்வது என்பது 
மடடும் ர்டனிஷ் அரசின் ரநொக்கமொ்க 
அளமநதிருக்கவில்ளல. ்வரத்த்கத்ரதொடு 
மதம் பரபபும் ரெள்வளையும் செயை 
ர்வணடும் என்பளத ர்டனிஷ் மன்னர 
விரும்பிைதொல் 18ம் நூற்றொணடின் 
ஆரம்பக ்கொல்கட்டத்தில் தமிை்கத்தின் 
தரங்கம்பொடிககு ர்டனிஷ்  அரெ ஆளணயு்டன் 
முதல் அதி்கொரபபூர்வ மதம் பரபபும் 
ெமைக குழு ஒன்று கிபி 1706இல் தமிை்கம் 
்வநதிறஙகிைது. இதில் இ்டம் சபற்ற்வர்கள் 
செரமொனிை பொதிரிமொர்கள் சீ்கன்பொல்கும் 
பசைடரெொவும் (C.Mohanavelu, pg 26)

மதம் பரபபும் பணிககு இ்வர்களுககு 
அடிபபள்டத் ரதள்வைொ்க இருநதது தமிழ் 
சமொழித்திறன். தமிழ் சமொழிளைக ்கற்்க 
ஆரம்பித்த பொதிரிைொர சீ்கன்பொல்க, லூத்தரன் 
பொதிரிமொர்கள் தமிழ்சமொழிளைக ்கற்்க 
உதவும் ்வள்கயில் இலக்கண நூற்்களை 
எழுதினொர்கள். பல தமிழ் இலககிை 
நூல்்களைத் தொம் ்கற்று,  செரமொனிை மக்கள் 
தமிழ் ்கற்்க உதவும் ்வள்கயில் செொற்சபொருள் 
அ்கரொதி்களை உரு்வொககினொர. அ்வர 
்வொசித்த இலககிை நூல்்களில் திருககுறளும் 
அ்டஙகும் என்ற செயதிளைச் சீ்கன்பொல்கின் 
ள்கசைழுத்துக குறிபபுக்களிலிருநது 
அறிை முடிகின்றது. ( Jeyaraj, Daniel 
and Young, Richard Fox 2013, p. 240 - 241.)  
அபரபொளதை நிளலயில் திருககுறளின் 
லத்தீன் அல்லது ர்வறு ஐரரொபபிை சமொழி 
சபைரபபு உரு்வொ்கவில்ளல. ஆ்கர்வ 
சீ்கன்பொல்்க அ்வர்கள் ்கற்ற திருககுறள் தமிழ் 
ஓளலச்சு்வடி நூல்்கரை எனக ச்கொள்ைலொம்.  
முதல் லத்தின் சமொழி சபைரபபு 
வீரமொமுனி்வர அ்வர்கைொல் 1730, அதொ்வது 
சீ்கன்பொல்க அ்வர்கள் தமிை்கம் ்வநது 
ஏறககுளறை 20 ஆணடு்களுககுப பின்னரர 
உரு்வொக்கபபட்டது. ஆயினும் கூ்ட இநத 
லத்தீன் சமொழிசபைரபபு முழுளம சபற்ற 

எல்லொ குறடபொக்களையும் உள்ை்டககிை ஒரு 
சமொழிசபைரபபு அல்ல (Graul, 1856 P.XVII).   

ஆைம்ெ்கால திருக்குறள் சமாழிசெயர்ப்பு்கள்:

திருசநல்ர்வலி அம்பல்வொண ்கவிரொைர 
1812ம் ஆணடில் திருககுறள் மூலபொ்டம் 
என்னும் நூளல அச்சு ்வடிவில் பதிபபித்தொர 
என்று அறிகின்ரறொம் (மொத்வன், 2000, 
ப.70) இதற்குப பின்னணிைொ்க இருநது 
உதவிை்வர ஆஙகிரலை ்கொலணித்து்வ 
ஆடசியில் அதி்கொரிைொ்க இருநத எல்லிஸ் 
அ்வர்கள். தமிழ் சமொழியில் தீவிர பற்றும் 
ஆர்வமும் ச்கொணடு நல்ல புலளம 
சபற்ற ஆஙகிரலைரொன அறிஞர எல்லிஸ் 
(F.W.Ellis) அ்வர்கள் அரத 1812ம் ஆணடில் 
ஆஙகிலத்திலும் அதன் பின்னர, பசரன்சு, 
ரசிை சமொழி, ஸ்வீடிஷ் சமொழி, செரமன் 
சமொழி ஆகிை பிற சமொழி்களிலும் 
சமொழிசபைரத்து ச்வளியிடும், பணிளை 
ரமற்ச்கொணடிருநதொர. இதற்கு முன்னரர 
ரபொரத்துககீசிைரொன வீரமொமுனி்வர  (Beschi 
) அ்வர்கள் 1730 ்வொககில் முதல் இரணடு 
பகுதி்களை மடடும் லத்தீன் சமொழியில் 
சமொழிசபைரபபு செயது ச்வளியிடடிருநதொர 
(Graul, 1856 P.XVII). வீரமொமுனி்வரின் 
சமொழிசபைரபபின் அடிபபள்டயில் 
ஐரரொபபிை சூைலுககு லத்தீன் சமொழி 
்வொயிலொ்க திருககுறள் அறிமு்கம் 
சபற்றிருநதது என்பளத நொம் அறிகின்ரறொம்.

ஆ்க, நமககுக கிள்டககின்ற 
செயதி்களின் அடிபபள்டயில் திருககுறள் 
ஓளலச்சு்வடியிலிருநது அச்சு்வடி்வம் 
சபற்றது லத்தின் சமொழியில் வீரமொமுனி்வர 
செயத சமொழிபசபைரபபுப பதிபபிலிருநது, 
அதொ்வது 1730ஆம் ஆணடிலிருநது 
சதொ்டஙகுகின்றது எனக ்கருதலொம்.

செருமானிய சமாழியில் திருக்குறள்:

முதன் முதலில்  செரமொனிை சமொழியில் 
சமொழிசபைரக்கபபட்ட நூலொ்க நமககுக 
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கிள்டபபது  ஆ்கஸ்ட ஃபசரடிக ்கொம்சமரர 
என்ற செரமொனிை லூத்தரன் மதரபொத்கர 
(August Friedrich Cämmerer)  அ்வர்கள் 
சமொழிசபைரத்து முன்னுளரயும் தநது 
எழுதிை நூலொகும் (Graul, 1856 P.XVII). 
எல்லிஸ் அ்வர்களின் ஆஙகில சமொழி 
சபைரபபு ச்வளி்வரு்வதற்கு முன்னரர 
செரமொன் சமொழியில் இநத நூல் அச்சிடடு 
ச்வளியி்டபபட்டது.  இநத நூல் 1803ம் 
ஆணடு செரமனியில் நூரன்சபரக (Nurnberg)  
ந்கரில் அச்ெொக்கம் செயைபபட்டது. 
(பின்னிளனபபு 1. – புள்கபப்டம் நூலின் 
அடள்டபப்டத்ளதக ்கொடடுகின்றது. இநத 
நூளல தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பதிபப்கம் 
2019ஆம் ஆணடு  முளன்வர.்க.சுபொஷிணியின் 
ஆஙகில முன்னுளரரைொடு மறுபதிபபொ்க 
புதிை ்வடிவில் ச்வளியிடடுள்ைது) 

இநத நூலின் சபைர Das Thiruvalluvar 
Gedichte und Denksprueche என்பதொகும். இநத 
நூளலப பற்றிை விரி்வொன அறிமு்கம் ஒன்று 
1807ம் ஆணடு செரமனியின் நூரன்சபரக 
(Nurnberg)  ந்கரில் ச்வளி்வநத  இலககிை 
நொரைடு ஒன்றில் (Allgemeine Literatur 
Zeitung, 29.June 1807) பதி்வொகியுள்ைது 
என்ற செயதிளையும் அறிை முடிகின்றது. 
(பின்னிளனபபு 2. – புள்கபப்டம் நொளிதழின் 
செயதிளைக  ்கொடடுகின்றது) .  இநத 
நொரைடடில் செரமனியிலிருநது மதம் 
பரபபும் பணிக்கொ்க ர்டனீஷ் அரசின் 
ஆதரவில் தமிை்கத்தின் தரங்கம்பொடிககுச் 
சென்ற லூத்தரன் பொதிரிமொர்களின் இலககிைத் 
ரத்டல்்களை ளமைபபடுத்தி வி்வரிககும் 
செயதிைொ்க இச்செயதி அளமநதுள்ைது. 
அதில் சிறு அறிமு்கத்துககுப பின்னர இநத 
நூளலபபற்றிை விைக்கம் ்வருகின்றது. 
குறள்்களின் சமொழி சபைரபபு, திரு்வள்ளு்வர 
பற்றிை செயதி்கள் என்ற ்வள்கயில் 
திரு.்கொமரர அ்வர்கள் பள்டத்திருககும் 
இபபள்டபளப வி்வரிககின்றது இநத 
இலககிை நொரைடடுச் செயதி.

Das Thiruvalluvar Gedichte und Denksprueche  
என்ற இநத  நூல் முழுளமைொ்க செரமொனிை 
சமொழியிரலரை எழுதபபடடுள்ைது. நூலில் 
்கொசமரர அ்வர்கள் முதலில்  தனது அறிமு்க 
உளரளை பதிகின்றொர. தமிை்கத்தின் சதய்வ 
்வழிபொடு்கள், ெமூ்க நிளல்கள், இலககிைம் 
என சில த்க்வல்்களை இபபகுதியில் 
குறிபபிடுகின்றொர. அடுத்து திரு்வள்ளு்வரின் 
்வொழ்கள்க ்வரலொற்ளற விைககும் ்வள்கயில் 
சில த்க்வல்்களைக குறிபபிடுகின்றொர. 
அக்கொலத்தில் புைக்கத்தில் இருநத 
திரு்வள்ளு்வளரப பற்றிை ்களத்களைக 
குறிபபிடடுத், திரு்வள்ளு்வளர இநத நூலில் 
அறிமு்கம் செயகின்றொர.  அதன் பின் 1330 
குறள்்களுககுமொன சமொழி சபைரபபு 
இநத நூலில் பத்துப பத்தொ்க  ்வரிளெைொ்க 
்வைங்கபபடடுள்ைன. 

்கார்ல் க்ைவுல் செர்மானிய சமாழிசெயர்ப்பு:

்கொசமரர அ்வர்களுககுப பின் தரங்கம்பொடி 
்வநத செரமொனிை அறிஞர ்கொரல் கரவுல் 
அ்வர்கள் Der Kural des Tiruvalluver  என்ற 
நூளல எழுதி ச்வளியிட்டொர. இது கிைககு 
செரமனியின் ளலபஸிக (Leipzig) ந்கரில் 
1856ம் ஆணடில் நூல் ்வடி்வம் ்கண்டது. (இநத 
நூளல தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பதிபப்கம் 
2019ஆம் ஆணடு  முளன்வர.்க.சுபொஷிணியின் 
ஆஙகில முன்னுளரரைொடு மறுபதிபபொ்கப 
புதிை ்வடிவில் ச்வளியிடடுள்ைது). 

இநத நூலின் சபைரின் தமிைொக்கம் " 
திரு்வள்ளு்வரின் குறள் " என்பதொகும். 216 
பக்கங்கள் ச்கொண்ட இநத  நூலில் கரவுல் 
அ்வர்கள் தனது முன்னுளர,  பரிரமலை்கரின் 
உளர, அதற்்கொன தனது முன்னுளர 
எனத் சதொ்டஙகுகின்றொர. திருககுறளின் 
ரநரடி சமொழி சபைரபபு என்றில்லொமல் 
நல்சலணணங்கள், நற்்கருத்து்கள், அரெரின் 
மொணபு, பணபற்ற இச்ளெயின் பணபு என்பது 
பற்றித் திருககுறள் கூறும் ்கருத்ளத முன் 
ள்வத்து இநத நூளலப பள்டத்திருககின்றொர. 
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்கொதலில் ்கைவு, சபற்ரறொர ெம்மதத்து்டனொன 
திருமணம் என்ற த்க்வல்்களையும் 
குறிபபிடடுத் திரு்வள்ளு்வரின் ்வொழ்கள்க 
்வரலொறு என இறுதிபபகுதிளையும் ரெரத்து 
இநத நூளல உரு்வொககியிருககின்றொர. 
்டொக்டர.கரவுல் அ்வர்கள் தமிழ் 
இலக்கணத்தில் மிகுநத ரதரச்சி சபற்ற்வர 
என்பதும் இஙகு குறிபபி்டத்தக்கது.

திருககுறள்ளுக்கொன உளர 
எழுதிரைொரொ்கப பன்னிசரணடு 
உளரைொசிரிைர்களின் சபைர்களைத் திரு.
கரவுல் அறிநதிருநதொர. அ்வர்களுள் 
தருமர, மணககுள்ட்வர, தொமத்தர, பரிதி, 
திருமளலைொர, மல்லர, ்கவிபசபருமொள், 
்கொளிங்கர, நச்சினொரககினிைர, பரிரமலை்கர 
ஆகிரைொரின் சபைர்களை அ்வர தம் நூலில் 
சுடடிக ்கொடடி வி்வரிககின்றொர. எல்லிஸின் 
(F.W.Ellis) ஆஙகில சமொழிசபைரபளபக 
கரவுல் ்வொசித்திருநதொர. திருககுறள் 
நூலின் முதல் பொலில்  பதின்மூன்று 
அத்திைொைங்களை எல்லிஸ் ஆஙகிலத்தில் 
சமொழி சபைரத்ததொ்கக குறிபபிடுகின்றொர 
கரவுல். இநத  ஆஙகில சமொழிசபைரபபில் 
ஆஙகிலத்தில்  விைக்க உளரளையும் 
இளணத்து ்வைஙகியிருபபளதயும், 
அதில் இலக்கண ஆயவு்களையும் 
இளணத்து  ்வைஙகியுள்ை செயதிளையும் 
குறிபபிடுகின்றொர(Graul, 1856 P.XVII).

இநத நூலின் அளமபளபப பற்றி 
ஆரொய்வதும் இநத சமொழிசபைரபபிளனப 
பற்றிை விரி்வொன விைக்கம் சபறு்வதற்கு 
உதவும். இநத நூலின் முழுளமைொன சபைர 
Der Kural des Tiruvalluver, Ein Gnomisches Gedicht 
über die Drei strebeziele des Menschen என்பதொகும். 
இதளன‚ திரு்வள்ளு்வரின்  திருககுறள் – மனித 
்வொழ்வின் (மூன்று) இலககு்களை ரநொககிை 
ரபொரொட்டங்களைப பற்றிை செயயுட்கள்‘, 
எனத் தமிழில் சமொழிசபைரக்கலொம். நூலின் 
முதல்பக்கத்தில் உள்ை இநதத் தளலபபின் 

கீழ் இதன் சமொழிசபைரபபும் விைக்கமும் 
்வைஙகிை்வர ்கொரல் கரவுல் என்று 
குறிபபி்டபபடடுள்ைது. இநத நூளல இ்வர 
எழுதி ச்வளியிட்ட ெமைத்தில் இ்வர ்வகித்த 
பதவி்களைப பற்றிை செயதி்களையும் 
அறிநது ச்கொள்ை முடிகின்றது. அதொ்வது 
செரமனியின் ளலபஸிக ந்கரின் லூத்தரன் 
மிஷனரி அளமபபின் இைககுனரொ்கவும், 
கீழ்த்திளெ நொடு்களின் ்வரலொற்று இளறயிைல் 
அளமபபின் உறுபபினரொ்கவும் தொம் 
இருநதளத நூலின் மு்கபபில்  Director der 
Evangel, Luther. Mission zu Lepzig, Mitglid der 
Deutschen Morgenlandischen und der Historisch-
Theologischen Gesselschafft  என்றும் குறிபபிடடு 
இநத நூளலப பதிபபித்திருககின்றொர 
்டொக்டர.கரவுல். இநத நூல் ஒரர 
்கொல்கட்டத்தில், அதொ்வது 1856ம் ஆணடு  
செரமனியின் ளலபஸிக ந்கரிலும், Dörffling 
& Franke பதிபப்கத்தொரொல் லண்டனிலும்  
Williams & Norgate   பதிபப்கத்தொரொலும் 
பதிபபிக்கபபட்டது. (பின்னிளனபபு 3. – 
புள்கபப்டம் நூலின் மு்கபபுபபக்கத்ளதக 
்கொடடுகின்றது)

நூலின் சதொ்டக்கமொ்கப பதிபபொசிரிைர 
உளரளை ்வைஙகியிருககின்றொர கரவுல். இது 
இரணடு பக்கங்கள் மடடுரம ச்கொண்ட சிறிை 
விைக்க உளர. இதில் "செரமொனிைர்களுககுத் 
தொன் ்வைஙகும் செயதிைொ்கத் தமிை்கத்தில் 
தொன் ்கற்ற தமிழ்சமொழியில் உள்ை ஒரு 
நல்சலொழுக்க நூளல செரமொனிை மக்களுககு 
அறிமு்கபபடுத்தும் ரநொக்கத்து்டன் 
இநத நூளலத் தொம் எழுதியிருபபதொ்கக " 
குறிபபிடுகின்றொர. தமிை்கத்ளதக குறிபபிடும் 
ரபொது  தமிைர்களின் நொடு, அதொ்வது 
Tamulenlande  எனக குறிபபிடு்வளதக 
்கொணகின்ரறொம். 

இதற்்கடுத்தொற் ரபொல நூலுக்கொன ஒரு 
அறிமு்க உளர ்வருகின்றது. இபபகுதியில் 
முககிைமொ்க தமது ெம்கொலத்து ஏளனை 
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சமொழிசபைரபபுக்களைப பற்றி ்டொக்டர.
கரவுல் குறிபபிடுகின்றொர. இநத மு்கவுளர 
பத்துப பக்கங்களுககு அளமக்கபபடடுள்ைது.  

செரமொனிை சமொழியில் மடடுமன்றி 
ஆஙகிலத்திலும் பிரஞசு சமொழியிலும் 
திருககுறள் சமொழிசபைரபபு இரத 
்கொல்கட்டத்தில் நி்கழ்நதிருககின்றது. மி்கத் 
தரமொன ஆனொல் முழுளமைள்டைொத ஆஙகில 
சமொழி சபைரபபு ஒன்று இஙகிலொநளதச் 
ெொரநத ஆஙகிரலை பொதிரிைொரொ்க 
இநதிைொவின் சமடரொசில் பணியில் இருநத 
சர்வரணட டரூ (Rev. W.H.Drew) அ்வர்கைொல் 
எழுதபபட்டது. இநத நூலின் சபைர 
The Cural of  Tiruvalluver, First Part, with the 
Commentary of Parimelaragar. இநத நூலில் 24 
குறள்்களுக்கொன விைக்கமும் சபொருளும் 
சமொழிசபைரபபொ்க ்வைங்கபபடடுள்ைன. 
இநத நூல் 1852ல் ச்வளி்வநதது. (Graul, 
1856 P.XVIII). ஆஙகிரலைர்களைப 
ரபொல பிசரஞசுக்கொரர்களும் திருககுறள் 
சமொழி சபைரபபில் ஆர்வம் ்கொடடினர 
என்பளதயும் மறுக்க முடிைொது. திரு.
ஏரிைல் ( Mr.Ariel) Journal Asiatique என்ற 
இதழில் சதொ்டரொ்கத் திருககுறள் சமொழி 
சபைரபபுக்களை எழுதி அள்வ 1847, 1848 
மற்றும் 1852ம் ஆணடு்களில் ச்வளி்வநதது. 
இநத ்கடடுளர்களில் பிரஞசுசமொழியில் 
திருககுறளின் முதற் பொலும் இரண்டொம் 
பொலும் சமொழி சபைரக்கபபடடு 
விைக்கத்து்டன் ்வைங்கபபடடிருககின்றது 
(Graul, 1856 P.XVIII). ்கொமத்துபபொல் பகுதிளை 
திரு.ஏரிைல் தமது சமொழி சபைரபபில் 
இளணத்துக ச்கொள்ைவில்ளல. ஆனொல் 
்டொக்டர.கரவுல் தனது சமொழிசபைரபபில் 
முபபொல் குறடபொக்கள் அளனத்ளதயும் 
உள்ை்டககிை சமொழிசபைரபபொ்க இதளன 
ச்வளியிடடிருபபது மி்கச் சிறபபு. 

இதளனத் சதொ்டரநது ்வரும் 
பகுதி பரிரமலை்கர உளரளைப 

பற்றிை ஒரு விைக்கமொ்க அளமகிறது. 
ஏளனை உளரைொசிரிைர்களைப பற்றி 
அறிநதிருநதொலும் திருககுறள் ்வொசிபபில் 
பரிரமலை்கரின் உளரளைத் துளணைொ்கக 
ச்கொணடு அதன் செயயுட்களைப புரிநது 
ச்கொள்ை முைன்றிருககின்றொர ்டொக்டர.
கரவுல். நல்சலொழுக்கம், நற்பணபு்கள், 
்கொமம் மற்றும் அதிலிருநது மீள்்வதற்்கொன 
்வழி ஆகிைள்வரை திருககுறளின் முககிைச் 
செயதி்கள் என்ற ்வள்கயில் குறிபபிடடுத், 
தனது புரிதலின் அடிபபள்டயிலொன ஒரு 
விைக்கத்ளத ்டொக்டர.கரவுல் இரணடு 
பக்கங்களில் அளமத்திருககின்றொர. 

இதன் சதொ்டரச்சிைொ்க முபபொலுககுமொன 
செரமொனிை ர்டொயச் சமொழியில் அளமநத 
சமொழிசபைரபபு ்வைங்கபபடடுள்ைது. 
இள்வ ஒவச்வொரு செயயுளின் ரநரடி 
சமொழி சபைரபபொ்கவும் சில ்கடினமொன 
சபொருள் ச்கொண்ட செொற்்களுககு ரமலதி்க 
விைக்கங்களை ்வைஙகிை தன்ளமயு்டனும் 
அளமக்கபபடடுள்ைன.

இறுதிபபகுதிைொ்க இ்டம் சபறு்வது 
திரு்வள்ளு்வர ்வரலொறு. திரு்வள்ளு்வளரச் 
சுற்றிக ்கட்டளமக்கபபட்ட ்களத்களில் 
இரணடு ்களத்களை எடுத்துக ச்கொணடு 
அள்வ இரணள்டயும் திரு்வள்ளு்வர ்வரலொறு 
என்று இபபகுதியில் சமொழிசபைரபபு 
செயதிருககின்றொர ்டொக்ட.கரவுல். 

முதலில் ்வரும் திரு்வள்ளு்வர ்வரலொறு 
ர்வடள்டக்கொரமுதலிைொர (Graul, 1856 P.185)  
என்ப்வர எழுதிை நூளலத்தழுவிை ்களத. 
இரண்டொ்வதொ்க ்வருகின்ற திரு்வள்ளு்வர 
்வரலொறு ெர்வணபசபருமொள் ஐைர 
(Graul, 1856 P.189)  என்ப்வர எழுதிை 
திரு்வள்ளு்வர ்வரலொறு என்ற ்களத. இள்வ 
இரணடுரம திரு்வள்ளு்வரின் ்வரலொற்ளறப 
புளனக்களதைொககி அதீத ்கற்பளன்களையும் 
பொரபபனீை ்வரனக ர்கொடபொடடின் உைர 
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தன்ளமளை ச்வளிக்கொடடும் ்வள்கயில் 
புளனைபபட்ட ்கடடுக ்களத்களின் 
அடிபபள்டயில் திரு்வள்ளு்வளர  
அள்டைொைபபடுத்த உரு்வொக்கபபட்ட 
்களத்கைொகும். எனினும் திருககுறளை 
எழுதிை திரு்வள்ளு்வளரப பற்றிை ்வொழ்கள்க 
்வரலொற்ளற தனககு அக்கொல்கட்டத்தில் 
கிள்டத்த நூலொதொரங்களின் துளணயு்டன் 
்டொக்டர.கரவுல் அ்வர்கள் இநத நூலில் ்வைங்க 
முற்படடிருககின்றொர என்ற அைவிரலரை 
நூலில் அளமநதிருககும் இநதப பகுதிளைக 
்கொணர்வணடியுள்ைது.  

மதிப்பீடு:

செரமனி மடடுமன்றி செரமன் 
சமொழிைொன ர்டொயச் சமொழி பைணபொடடில் 
உள்ை ஏளனை நொடு்கைொன ச்டன்மொரக, 
சுவிஸரலொநது, ஆஸ்திரிைொ, ெஙர்கரி 
ரபொன்ற நொடு்களிலும்  திருககுறளுக்கொன 
சமொழி சபைரபபுக்கைொ்க இக்கடடுளரயில் 
குறிபபி்டபபடடிருககும் இரு 
செரமொனிை சமொழிசபைரபபு நூல்்களும் 
சபொது மக்கள் ்வொசிபபிற்கும், ஆசிை 
நொடு்களின் இலககிைங்களை ஆரொை 
விரும்புர்வொர மத்தியிலும் அறிமு்கமொ்க 
்வழி ஏற்படுத்தியிருககின்றன என்பளத 
மறுபபதற்கில்ளல. ஆயினும் இநத சமொழி 
சபைரபபும் இ்வற்றில் உள்ை ்வரலொற்றுத் 
த்க்வல்்களும் முழுளமைொன பொரள்வளைத் 
தரும் ்வள்கயில் அளமநதுள்ைன்வொ என்பது 
ர்கள்விககுடபடுத்தபப்ட ர்வணடியுள்ைது.

உதொரணமொ்க, தமிை்கத்திற்கு 16ம் 
நூற்றொணடு இறுதி சதொ்டஙகி லூத்தரன் மதம் 
பரபபும் பணிக்கொ்க செரமனியிலிருநது 
்க்டல்்வழிபபைணம் ரமற்ச்கொணடு 
்வநது ரெரநத பொதிரிமொர்கள் தமிழ் ்கற்ற 
சூைளலக ்க்வனிக்கொது ஒதுககிவி்ட 
முடிைொது. அ்வர்கைது அக்கொலச்   சூைலில் 
தமிழ் ெமூ்க ்கட்டளமபபில் உைரெொதி என 

அளைக்கபபடும் ெமூ்கத்து மக்களி்டம் 
மடடுரம தமிழும் தமிழ் இலககிைமும் 
்கற்்கககூடிை சூைல் இருநதளமைொல் 
திரு்வள்ளு்வளரப பற்றிை நிளலபபொடள்ட 
அது்கொறும் ்கட்டளமக்கபபட்ட   
பொரள்வயில் ள்வத்து மடடுரம இநத 
சமொழிபசபைரபபில் சில பகுதி்களில் 
விைக்கங்கள் ்வைங்கபபடடுள்ைளமளைக 
்கொண முடிகின்றது. இது திரு்வள்ளு்வரின் 
பின்புலத்ளதயும் ்கருத்தின் ஆைத்ளதயும் 
சமொழி சபைரபபில் ெரிைொ்க 
உடபடுத்தவில்ளல என்ற  சிநதளனளை 
எழுபபத் த்வறவில்ளல.  திருககுறளைப 
பற்றியும் திரு்வள்ளு்வளரப பற்றியும் 
விரி்வொன ஆயவுத் தரவு்கள் கிள்டககின்ற 
இக்கொல்கட்டத்தில் ஏளனை சமொழி்களில் 
இதற்்கொன சமொழிசபைரபபு 
முைற்சி்களுககு ஏற்படடுள்ை ரதள்வ 
ரபொலர்வ  செரமொனிை சமொழியிலும் 
மீணடும் திருககுறள் மறு்வொசிபபுககு 
உடபடுத்தபபடடு  செரமொனிை ர்டொயச் 
சமொழியில் மீள்பதிபபு செயைபப்ட 
ர்வணடிைது அ்வசிைக்க்டளமைொகின்றது. 
இதளனச் செய்வதன் ்வழி திருககுறளைச் 
செம்ளமபபடுத்தி  செரமொனிை சமொழி 
ரபசும் நொடு்களில் திருககுறளை 
மீள் அறிமு்கம்  செயை ர்வணடிைது 
அ்வசிைமொகின்றது. 

முடிவுரை:

தமிழ் சமொழி ஐரரொபபிை சூைலில், 
அதிலும் குறிபபொ்க செரமொனிை சமொழி 
ரபசும் மக்கள் ்வொழ்கின்ற நொடு்களில் 
அறிைபப்டொத சமொழி அல்ல. ்க்டநத ஒரு 
நூற்றொணடில் ஏற்பட்ட அதி்கமொன மக்கள் 
புலம்சபைரவும் இலஙள்கப ரபொரினொல் 
ஐரரொபபொச்வஙகும் புலம்சபைரநத 
இலஙள்கத் தமிழ் மக்கள் அதி்கம் ்வொழ்கின்ற 
சூைலிலும் தமிழ்சமொழி ஐரரொபபிை நிலத்தில் 
அறிைபபட்ட சமொழி என்பது நிதரெனம்.  சில 
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பல்்களலக்கை்கங்களில் தமிழ்த்துளறயின் 
்வழி தமிழ் ரபொதிக்கபபடு்வது 
ஐரரொபபொவில் நி்கழ்கின்றது. ஐரரொபபிை 
மொண்வர்களுககுத் திருககுறள் 
மீள்்வொசிபபிற்கு உடபடுத்தபபடடுச் ெம்கொல 
ஆயவின் அடிபபள்டயில் திருககுறள் 
மீணடும் செரமொனிை சமொழியில் சமொழி 
சபைரக்கபபடடு ்வைங்கபப்ட ர்வணடிைது 
நம் முன்ரன இருககின்ற மி்க முககிைக 
்க்டளம என்பதில் ஐைத்திற்கு இ்டமில்ளல.
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ஆசிரியர் குறிப்பு:

முளன்வர சுபொஷிணி தமிழ் ஆய்வொைரும், 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அளமபபின் 
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்வருகின்றொர. இஙகிலொநதின் ்வொரன்பொரரொ 
்கல்லூரியில் சதொளலத்சதொ்டரபுத் துளறயில் 
முளன்வர பட்டம் சபற்ற்வர.

தமிழ்க ்கணினித் துளற ஆயவு்களுக்கொ்க 
உரு்வொன உத்தமம் என்ற அளமபபில் 
அதன் சதொ்டக்கம் முதல் பங்களித்து 
்வருகின்றொர. தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 
என்னும் அளமபளப முளன்வர. நொ. 
்கணணனு்டன் இளணநது ஏற்படுத்தி, 
இளணை ச்வளியில் தமிைர ்வரலொற்ளறயும், 
அரிை தமிழ்ச்சு்வடி ஆ்வணங்களையும் 
பொது்கொககும் முைற்சிளைத் சதொ்டஙகினொர. 
இம்முைற்சியில் குறிபபி்டத்தக்க 
எணணிகள்கயிலொன தமிழ் ஓளலச்சு்வடி்கள் 
மின்னொக்கம் செயைபபடடுள்ைன. 

சுபொஷிணி பலமுளற தமிை்கம் சென்று, 
அஙர்க ்கைபபணி்களை ரமற்ச்கொணடு, 
்வொயசமொழி இலககிைங்கள், சிற்பங்கள், 
ர்கொயில் ்கடடுமொனங்கள், ்கல்ச்வடடுக்கள், 
பணள்டை தமிைர ்வொழ்விைல் கூறு்கள் 
எனப பலதரபபட்ட த்க்வல்்களை எணணிம 
்வடிவில் ரெ்கரித்து ஆயவு்கள் செயது, 
மின்ச்வளியில் ச்வளியிடடு ்வருகின்றொர. 

இநத முைற்சியின் ்வழி, இஙகிலொநதில் 
உள்ை பிரித்தொனிை நூல்கத்தின் அரிை 
தமிழ் நூல்்கள் சிலவும் மின்னொக்கம் 
செயைபபடடுள்ைன. அணளமயில் 
இ்வர ச்டன்மொரக, ர்கொபபன் ஆ்கன் அரெ 
நூல்கத்தின் ரெ்கரிபபில் இருககும், லூத்தரன் 
பொதிரிமொர்களின் 300 ஆணடு்கள் பைளமைொன 
முபபத்சதடடு தமிழ் ள்கசைழுத்து 
ஓளலச்சு்வடி நூல்்களை மின்னொக்கம் 
செயதுள்ைொர. இநத ஓளலச்சு்வடி்களைத் 
தமிழிளணைக ்கல்விக்கை்கம், தமிழ் 
ஆய்வொைர்கள் பைன் சபறும் ்வள்கயில் 
தங்கள் இளணைதைத்தின் ்வழி அள்டை ்வழி 
செயதுள்ைது. தமிழ் மரபு, தமிழிலககிைம், 
்கணினித் தமிழ் ்வைரச்சி குறித்து பல 
செொற்சபொழிவு்களையும் முளன்வர 
சுபொஷிணி நி்கழ்த்தியுள்ைொர. <


