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Dr. Abdul Kalam  
 
Dr. Abdul Kalam has  said : " When I try to comprehend Einstein ' s unified field theory relating to 
the 4 - dimensional continuum and ....... the 239 th verse of Vivekachudamani of Sankara , I feel 
the time has come for researchers in India and abroad to find a solution to the unified field theory 
linking Einstein ' s 4 - dimensional continuum and Sri Sankara ' s description of Brahma " .  

He continued , "The result might lead to knowledge about how the universe was born " .  
 
" At a time when there is constant unrest in society , it is essential to understand there is an 
Almighty God manifested in the Self . Once we understand this unity in diversity , then humanity 
will have a prosperous , happy , peaceful and bright future " , Dr. Kalam said . 
 
Later Dr. Kalam exhorted scientists and technologists to explore the wealth of knowledge in 
Sanskrit . " Sanskrit is a beautiful language which has enriched our societies from time 
immemorial . Many nations today are trying to do research on Sanskrit writings found in our 
ancient scriptures . There is a great scope for research in our Vedas particularly Atharva Veda to 
elicit valuable information in science and technology relating to medicine, flight science, material 
science and other related fields"  Dr. Kalam said . 
 
Dr. Kalam asked the Vedic centres to take up the documentation of Sanskrit literature found in 
palm leaves . The centre should also go into details of great scholars , poets , epic writers like 
Valmiki , Veda Vyasa , Kalidasa and Panini . 

சமஸ்கிருதம், வேதத்தில் புததந்துள்ள அறிவுப் ப ொக்கிஷம்  

(நன்றி  : kalvimalar.dinamalar.com) 

நமது பாரம்பரிய சசாத்தான சமஸ்கிருதம் வழக்கிலிருந்து மறறந்துவிட்டாலும் அதில் 
மறறயாமல் புறதந்துள்ள அறிவியல் உண்றமகறள ததடி கண்டறிய தவண்டும் என்கிறார் 
டாக்டர் அப்துல் கலாம். 

சமஸ்கிருதம் பழறமயான சமாழி மட்டுமல்ல... இம்சமாழியில் மட்டுதம உள்ள 
இலக்கியங்கறள ஆவணப்படுத்தி முறறப்படுத்தினால் நமக்கு அரிய தகவல்கள் கிறடக்கும் 
என்று கூறும் கலாமின் கருத்துக்கள் இங்தக... 

சதாடக்கப் பள்ளியிலும் சசயின்ட் த ாசப் கல்லூரியிலும் இரண்டு உயர்ந்த ஆசிரியர்கறள 
நான் கண்டிருக்கிதறன். எனது சதாடக்கப் பள்ளி அறிவியல் ஆசிரியர் சிவசுப்பிரமணிய 
அய்யர் ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞர். ஒவ்சவாரு நாளும் அவர் மூன்று முறற 
சந்தியாவந்தனம் சசய்வார். பாகவதம் படிப்பார். எனக்கு காம்ப்ளக்ஸ் எண்களின் 
தகாட்பாடுகறள கற்றுக் சகாடுத்த ததாதாத்ரி அய்யங்காரும் ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞதர.  

இந்த இரு ஆசிரியர்களுக்கும் அடிப்பறட கணிதமும் அறிவியலும்தான். ஆனால் 
அவர்களது வாழ்க்றகறய சசதுக்கியது சமஸ்கிருத புலறம. இயற்றக, விவசாயம் உட்பட 
பல விஷயங்கள் குறித்து தீவிர ஆராய்ச்சி சசய்துவரும் கர்நாடகத்தில் உள்ள தமல்தகாதட 
சமஸ்கிருத அகடமிறய தசர்ந்த டாக்டர் லட்சுமி தாத்தாச்சாறரயும் சமீபத்தில் சந்தித்து 
சமஸ்கிருதம் பற்றி அறிந்திருக்கிதறன். 

நான் சமஸ்கிருத நிபுணர் அல்ல. ஆனால் என் நண்பர்களில் பலர் சமஸ்கிருதத்தில் 
புலறம வாய்ந்தவர்கள். நமது பண்றடய சமஸ்கிருத நூல்களில் உள்ள அறிவுச் 
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சசல்வங்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி சசய்வதில் பல நாடுகள் முறனந்திருக்கின்றன. 
தவதங்கறளப் பற்றிய ஆராய்ச்சி அவசியம். 

குறிப்பாக மருத்துவம், விமான அறிவியல், அடிப்பறட சபாருட்கள் பற்றிய அறிவியல் 
மற்றும் சதாடர்புள்ள துறறகள் பற்றி அதர்வண தவதத்தில் பல முக்கிய விஷயங்கள் 
உள்ளன. சமஸ்கிருதம் சரளமாக பயன்படுத்தப்படும் இன்சனாரு துறற குறியடீ்டு இயல் 
(கிரிப்டால ி). இப்படி பல சசல்வங்கள் அடங்கியது சமஸ்கிருதம். 

நாட்டின் பல பகுதிகளில் சிதறிக்கிடக்கும் சமஸ்கிருத இலக்கியங்கறள கண்டறிந்து, 

அவற்றற ஆவணப்படுத்தி, பாதுகாக்க தவண்டும். இந்த நூல்கறள ஒலி, ஒளி ஊடகங்களில் 
பதிவு சசய்யும் சதாழில்நுட்பத்தின் உதவிதயாடு ஒரு டி ிட்டல் நூலகம் தபான்று 
உருவாக்கினால், பல தறலமுறறகளுக்கும் நீண்ட காலங்களுக்கும் இந்த சசல்வத்றத 
பாதுகாக்கலாம். 

வால்மீகி, வியாசர், காளிதாசர், பாணினி தபான்ற தபரறிஞர்கள், கவிஞர்கள் இதிகாசங்கறள 
உருவாக்கியவர்கள். இவர்களது வாழ்க்றக வரலாறுகறள ஆழ்ந்து படிக்க தவண்டும். 
இறளய அறிஞர்களுக்காக இந்திய அரசு வழங்கும் மகரிஷி பாதராயண் சம்மான் மற்றும் 
சமஸ்கிருதத்தில் மதிப்பு சான்றிதழ் சபற்ற சில அறிஞர்கறள வித்யாபடீம் அறழத்து 
அவர்கள் மாணவர்கதளாடு தங்கி கலந்துறரயாடுமாறு சசய்ய தவண்டும். இது மாணவர்கள் 
சமஸ்கிருதத்திலும் தவதத்திலும் புலறமறய வளர்த்துக் சகாள்ள துறண புரியும். 

தவதங்கள் எவ்வாறு நம் மனம், நிறனவுகள், புத்தி இவற்றுக்கு ஊட்டமளிக்கிறது, 

என்பறதயும் விளக்கும் சசன்றன ஓ ஸ் அறக்கட்டறள நிறுவனர் தத்வமஸி இறசத்த 
மந்திரங்கள்: 

மந்திரம் 1: ஓ சூரியததவதன! எனது தநர்முகமாய் உணரும் திறறன வளர்ப்பாய்.  
தவதக் கல்விறய சந்ததியினருக்காக நிறலநிறுத்த துறண புரிவாய்! 

மந்திரம் 2: நிறல நிறுத்தும் சக்திறயயும் (தமதா ததவி) உள்வாங்கும் சக்திறயயும் 
(மனஷீா ததவி) எனது மனதினுள் வறீ்றிருக்குமாறு அறழக்கிதறன்.  
நிகழ்பறவ பற்றிய ஞானத்றத முழுறமயாக உணரவும், கடந்த காலம் மற்றும் 
எதிர்காலத்தின் ஞானத்றத விரித்துறரக்கவும் அவர்கள் அருள் புரியட்டும். 

தமதா மற்றும் மனஷீா ஆகிய சக்திகளிடம் தவண்டுதல் இது. அறவ தவண்டுபவரிடம் 
ஒன்று கூடி வந்து, நிகழ்காலம் பற்றிய ஞானத்றத கடந்த காலம் எதிர்காலம் இவற்தறாடு 
சதாடர்புபடுத்தி அறிய துறணபுரிய தவண்டும். 

நிறனவில் நிறுத்திக் சகாள்ளும் சக்தி நடந்தறதயும் நடப்பறதயும் புரிந்து சகாள்ள 
சசய்கிறது. உள்வாங்கும் சக்தி இந்த அனுபவங்களிலிருந்து எதிர்காலத்துக்கான பாடங்கறள 
கற்கத் தூண்டுகிறது. சமஸ்கிருதத்றத பாதுகாப்பதிலும் வளர்ப்பதிலும் நாம் சவற்றி 
அறடய தவண்டும். 

உங்கள் அறனவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்...டொக்டர் அப்துல் கலொம் 
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Dr Ambedkar’s efforts to make Sanskrit as the official language 

Dr Ambedkar himself wanted to sponsor Sanskrit as the official language of the Indian union. 
A dispatch of the Press Trust of India (PTI) dated September 10, 1949 states that Ambedkar 
was among those who sponsored an amendment making Sanskrit as the official language of 
the Indian Union in place of Hindi.  

Other dignitaries who supported Dr Ambedkar’s initiative included Dr B.V. Keskar, then the 
Deputy Minister for External Affairs and Professor Naziruddin Ahmed. The amendment dealt 
with Article 310 and read:  

1.The official language of the Union shall be Sanskrit.  

2. Notwithstanding anything contained in Clause 1 of this article, for a period of fifteen years 
from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used 
for the official purposes of the union for which it was being used at such commencement: 
provided that the President may, during the said period, by order authorise for any of the 
official purposes of the union the use of Sanskrit in addition to the English language .  

But the amendment was defeated in the Constituent Assembly due to the opposition of the 
ruling Congress Party and other lobbyists.  

If Ambedkar had succeeded, the renewed interaction between Sanskrit as the national 
language and speakers of other languages would have initiated a sociological process of 
upward and downward mobility. While rulers, pilgrim centres, and temple complexes used to 
be the traditional agents of such interaction, the state operated broadcasting agencies, 
school textbooks, and the film and music industry would have emerged as new agents 
facilitating that interaction.  

Dr  Ambedkar distanced himself from the misconceived notion that the masses and their 
languages must reject Sanskrit on the assumption that it traditionally served as an 
instrument of oppression. The following factors would support Ambedkar: 

(1) Buddhists in classical India re-appropriated Sanskrit to preserve their canon;  

(2) the Kushana rulers deployed Sanskrit as an instrument of polity and administration. 

 These factors reveal the power of Sanskrit to bring people together and its capacity to be 
the premier instrument of religious, cultural, social, political, and constitutional expression in 
the public life of India . 

 



www.SanskritRoots.com  

தமிழும் சமஸ்கிருதமும் - அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்   

5 

 

கொஞ்சிப்ப ரியேர் அருளிய பதய்ேத்தின் குரல் 

 
îI¬ö õ÷˜ˆ¶‚ ªè£´ˆîõ˜èO™ F¼õœÀõ¬ó I…C å¼ˆî¼‡ì£? Üõ˜ 

ºî™ °ø¬÷«ò âŠð®Š ð£®‚ ªè£´ˆF¼‚Aø£˜?  

 

Üèó ºîô â¿ˆªî™ô£‹ ÝF ðèõ¡ ºîŸ«ø àô°.  

 

â¡Á î£«ù ð£®J¼‚Aø£˜? ÜF«ô«ò ÝF, ðèõ¡, àô° â¡Á Í¡Á 

ú‹v‚¼î õ£˜ˆ¬îè¬÷Š «ð£†®¼‚Aø£˜. 

 

'ÝF ðèõ¡ ºîŸ«ø àô°' â¡ðîŸ°Š ðF™ 'ðöƒ èì¾œ ºîŸ«ø ¬õò‹' 

â¡Á F¼õœÀõ˜ î£ó£÷ñ£èŠ ð£®J¼‚èô£‹. 'e†ì'¼‹ úKò£è«õ 

Þ¼‰F¼‚°‹. ÜŠð®J¼‰¶‹, Mê£ô ñùv ð¬ìˆî Ü‰îŠ ªðKòõ˜ ð£û£ 

Mˆò£úƒè¬÷Š ð£˜ˆ¶‚ ªè£‡®¼‚è£ñ™ î‹º¬ìò Ë¬ô Ýó‹H‚Aø 

èì¾œ õ£›ˆF¡ ºî™ °øO«ô«ò Í¡Á ú‹v‚¼î õ£˜ˆ¬è¬÷Š 

«ð£†®¼‚Aø£˜. 

 

ÝF Ëô£ù ªî£™è£ŠHòˆFL¼‰«î 'õìªê£™' â¡Á ¹ôõ˜èœ ªê£™Aø 

ú‹v‚¼î õ£˜ˆ¬îè¬÷‚ èô‰¶ ªè£œõîŸ°ˆ îI›Š ªðK«ò£˜èœ 

îòƒè«õJ™¬ô. ªî£™è£ŠHò‹ â¡ðF™ 'è£ŠHò‹' â¡ð«î è£šò‹ - è£Mò‹ 

â¡Aø ú‹v‚¼î õ£˜¬îJL¼‰¶ õ‰î¶ î£¡. 'èM', 'èM¬î' â¡Aø 

ªî™ô£º‹ ú‹v‚¼î ÍôˆFL¼‰¶ õ‰î¶ î£¡. 'Þô‚èí‹', Þô‚Aò‹' â¡ø 

Þó‡´«ñ Ãì ôþí‹ - Þô†êí‹, ôVò‹ - Þô†Cò‹ â¡ø ú‹v‚¼î 

ÍôˆFL¼‰«î õ‰î¬õ î£¡. CôŠðFè£óˆF™ 'ÜFè£ó‹' â¡ð¶ ú‹v‚¼î‹ 

î£¡. 'ðìô‹', 'ê¼‚è‹' (ú˜è‹) â¡Aø ñ£FK àœ÷ Section «ð˜èª÷™ô£‹ 

ú‹v‚¼î‰ î£¡. 'Íô‹- à¬ó' â¡ðF™ 'Íô‹' â¡ð¶ ú‹v‚¼î‰ î£¡. 

ÞŠð®‚ èí‚° õö‚A™ô£ñ™ ªê£™L‚ªè£‡«ì «ð£èô£‹.  

Ýˆñ ú‹ð‰îñ£è â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£«ô£, «ò£è‹, üð‹, îðv, - îõ‹' â¡Aø¶ 

'îðv' L¼‰¶ õ‰î¶î£¡. ñ‰ˆó‹, î‰ˆó‹, ò‰ˆó‹, Ýèñ‹, ¹ó£í‹ «ð£¡ø 

âˆî¬ù«ò£ ú‹v‚¼î õ£˜ˆ¬îèÀ‚°ˆ îIN™ õ£˜ˆ¬î«ò Þ™¬ô. 

ãQ™¬ô â¡ø£™, ï‹º¬ìò ÝF è£ôˆ îI›Š ªðK«ò£˜èOL¼‰¶ 

Ýó‹Hˆ¶ â™«ô£¼‹, Ü¶î£¡ îI«ö£´ «õK«ô«ò, «õ«ó£´ «õó£è„ 

«ê¼õî£è àœ÷ ú‹v‚¼îˆF™ õ£˜ˆ¬îèœ Þ¼‚A¡øù«õ! Ü¬õ ïñ‚°‹ 

ªê£‰î‹ î£«ù? ÜõŸPL¼‰¶ â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ «ð£JŸÁ!' â¡Á 

ªè£…êƒÃì è™ñû‹ Þ™ô£ñ™ G¬ùˆ¶ ÜŠð®«ò ð‡Eòî£™ î£¡ 

¹Fî£èˆ îI› õ£˜ˆ¬èœ àŸðˆF ð‡íM™¬ô. ú‹v‚¼î õ£˜ˆ¬îè¬÷«ò 

'genius of the language' - 'å¼ ªñ£NJ¡ îQŠ ð‡¹' - â¡AøîŸ«èŸðˆ îIN«ô 

ªè£…ê‹ ñ£ŸP Ïð‹ ð‡E - 'ôzò‹' â¡ð¬î 'Þô‚Aò‹' â¡Á Ý‚Aù 

ñ£FKŠ ð‡E - îIN«ô «ê˜ˆ¶‚ ªè£‡ì£˜èœ. 
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Mahatma Gandhi 

Courtesy : Dr. Yogendra Yadav (Gandhi Research Foundation) 

Sanskrit is one of the oldest languages of the world. It is an Indi-Aryan language. All epics 

are written in it. So it is a language of Dharma. Every Indian people must learn it. Without its 

knowledge he can able to know about his dharma and its traditions. Mahatma Gandhi learnt it 

in his school time. He knew its importance. So he suggested his son and other children of 

family to learn Sanskrit language. 

1 . “I have sent Manilal the Sanskrit book he wanted.”.  

Source : LETTER TO CHHAGANLAL GANDHI; January 29, 1907 

 

2 . “The original Ramayana is in Sanskrit. Few people read it. It has been translated into 

many languages of the world. The work also exists in all the prakrits of India. If we examine 

all these translations, none can equal the Hindi Ramayana by Tulsidasa.” 

Source : TULSIDASA’S “RAMAYANA;” [Before October 14, 1908] 

 

3. “All confirm the view that education does not mean knowledge of letters but it means 

character building, it means knowledge of duty. Our own word literally means ‘training’. If 

this be the true view and it is to my mind the only true view, you are receiving the best 

education training possible. …In your lessons you should give a great deal of attention to 

mathematics and Sanskrit. The latter is absolutely necessary for you. Both these studies are 

difficult in after life.  

Source : LETTER TO MANILAL GANDHI; March 25, 1909 

 

4. “The books in Gujarati, Hindi and Sanskrit which I read were Veda-Shabda-Sangna, sent 

by Swamiji, the Upanishads received from Bhatt Keshavram, the Manusmriti received from 

Mr. Motilal Diwan, the Ramayana printed in Phoenix, Patanjal-Yoga-Darshan, Ahnika-

Prakasha prepared by Nathuramji, and Sandhyani Gutika, Given by Professor Parmanand, 

the Gita and the writings of the late worthy poet Raychand. All of them gave me much food 

for thought. The Upanishads proved a great source of peace to me. One statement in them has 

made a deep impression on my mind; in substance, it means that everything one does must be 

done for the welfare of the soul. The thought is expressed in words of great beauty. There is 

much else in it worthy of attention.” 

Source : Indian Opinion, 5-6-1909 

 

5. “It would be nice if a Sanskrit class is started for the elders there. As I go deeper into the 

subject, I see the necessity for every Hindu to have knowledge of that language. I am aware 

that the suggestions I make one after another increase your burden. But there is no other way. 

We have lost so much in the past that it will take some time and also a good deal of effort to 

regain and consolidate it. It has to be done sooner or later. If not in this life, then in the next. 

So long as the desires are there, we should better have altruistic ones only.” 

Source : LETTER TO MAGANLAL GANDHI; July 9, 1909 
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10, …I cannot help feeling that the time and money spent on French are being wasted. I can 

give you no idea of how much better it would have been if you had spent this valuable time 

on Sanskrit. What a good thing it would have been if you had taken up Sanskrit! Knowledge 

of Sanskrit opens the doors to all the Indian languages. These doors, you went out of your 

way to shut. I should be happier if you would reconsider the matter even now and start on 

Sanskrit.”  

Source : LETTER TO HARILAL GANDHI; September 5, 1912 

 

12. “It is the belief of the Controllers that no nation or any group thereof can make real 

progress by abandoning its own language, they will, therefore, use their own language. As 

they desire to be on terms of intimacy with their brethren from all parts of India, they will 

also learn the chief Indian languages; as Sanskrit is a key to Indian languages, they will learn 

that too. Instruction in letters will be through the students’ own languages and will include 

History, Geography, Arithmetic, Algebra, Geometry, Economics, etc., the learning of 

Sanskrit, Hindi and at least one Dravidian language being obligatory.” 

Source : DRAFT CONSTITUTION FOR THE ASHRAM; Before May 20, 1915 

 

15.  “All are learning Hindi, Sanskrit, Tamil, Gujarati and Arithmetic. They have 4 hours of 

study, apart from their morning study.”  

Source : LETTER TO HERMANN KALLENBACH; July 9, 1915 

 

16. “ If you don’t need to work for a living, study Sanskrit and learn other Indian languages; 

this is necessary.” 

Source : LETTER TO MATHURADAS TRIKUMJI; July 26, 1915 

 

17. “The Ashram activities are in full swing. It has at present 33 inmates in all. The boys have 

made much progress in their study of Sanskrit, Hindi and Tamil.  

Source : Prajabandhu, 26-12-1915 

 

18. “For intellectual training, they will study Gujarati, Marathi, Hindi and Sanskrit as 

compulsory subjects. Urdu, Tamil and Bengali will also be taught.” 

Source : NATIONAL GUJARATI SCHOOL; After January 18, 1917 

 

19. “For Maharashtrians, Gujaratis, Sindhis and Bengalis, the thing is very easy. In a few 

months they can acquire enough command of Hindi to be able to use it for all-India 

intercourse. It is not so easy for Tamil friends. Tamil and other languages of the South belong 

to the Dravidian group. The structure and the grammar of these languages are different from 

those of Sanskrit. There is nothing in common between these two groups except certain 

words. But the difficulty in learning Hindi is confined to the present educated classes only. 

We are entitled to trust to their patriotic spirit and hope that they will make a special effort to 

learn Hindi. As for the future, if Hindi attains its due status, it will be introduced in every 
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school in Madras and there will be increased possibilities of contact between Madras and 

other provinces. English has failed to reach the Dravidian masses, but Hindi will do so in no 

time. The Telugu people have already started moving in this direction. If this Conference 

reaches a decision on the question of the national language, we shall have to think of ways 

and means of implementing the decision. The measures suggested for the promotion of the 

mother tongue could, with suitable modifications, be applied to the national language as well. 

The difference is that the responsibility for making Gujarati the medium of instruction in our 

province will have to be shouldered mainly by us, whereas, in the movement to popularize 

the national language, the whole country will play its part.” 

Source : SPEECH AT 2nd GUJARAT EDUCATIONAL CONF BROACH, October 20, I917 

21. “You must recite some hymn, Sanskrit or Telugu, to send you to sleep.” 

Source : LETTER TO V.S. SUNDARAM; August 17, 1919 

 

22.  “We come across very few Indians who combine learning and dharma in the measure in 

which Prof. Dhruva does. He has not taken to the profession of teaching with a mercenary 

motive. I believe he became a professor because he thought that thereby he would be able to 

serve the country better. As an author, he has maintained his integrity with the utmost 

conscientiousness. It is no ordinary responsibility which rests on an author, and that of one 

who would dive into the sea of ancient literature to bring up pearls is all the greater. Sanskrit 

literature is like a sea, difficult to fathom. Very few possess even a cursory knowledge of this 

literature. It offers much scope for laziness and dishonesty. We see at every step instances of 

this in our modern literature. How many translations of the Bhagavad Gita do we have! It is 

difficult to be pleased with any of them. The translations of Manusmriti at the disposal of the 

people of Gujarat are not entirely reliable. Thanks to laziness, ignorance and sometimes 

deliberate mischief, people get faulty and incomplete translations of Sanskrit works. At a 

time like this, everything which Anandshankarbhai has given stands like a beacon. With 

regard to his interpretations, it is impossible to suspect dishonesty, ignorance, haste or 

laziness. He has written whatever he has in a liberal and objective spirit believing in all good 

faith that it is true. And, therefore, people need have no fear in accepting it.” 

Source : Navajivan, 19-10-1919 

 

24. “I do hope, therefore, that instead of making a vain effort to attain eloquence in the 

English language we shall strive earnestly to become eloquent in our own vernaculars and in 

the national language. In these days of unbelief it is a rare thing for one to hear the beautiful 

music of the Sanskrit language.” 

Source : SPEECH AT PUBLIC MEETING, SRIRANGAM; September 20, 1921 

 

25. “They will have to master the Hindi language as defined by Indore Sahitya Sammelan, 

i.e., the language spoken by the Hindus and Mussalmans of North India and written in 

Devanagari or Persian script. Mastery of this language will mean mastery not only of the easy 

Hindi-Hindustani spoken by the masses but also of the high flown Hindi full of Sanskrit 

words and the high-flown Urdu full of Persian and Arabic words. Without knowledge of 

these, mastery of the language would be incomplete, even as one could not claim to be master 

of the English language without knowledge of the English of Chaucer, Swift and Johnson, or 

mastery of the Sanskrit language without knowledge of the Sanskrit of Valmiki and Kalidas.” 
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Source : SPEECH AT RASHTRABHASHA ADHYAPAN MANDIR; July 7, 1937 

 

Swami Vivekananda and Sri Aurobindo - SANSKRIT AS NATIONAL LANGUAGE 

 

 More than eight decades ago, Swami Vivekananda found the linguistic solution for 

India in Sanskrit. He wrote: “The only solution to be reached was the findings of a great 

sacred language of which all others would be considered as manifestations and that was 

found in Sanskrit”  

 

 It is amazing that when India was under complete domination of the British with no 

sign of political freedom in future, Swami Vivekananda, with his clear vision of future India, 

thought on this vital question, and found the solution in the Sanskrit language. 

 

 From his study of Indian history and from his wide experience of travels throughout 

India and abroad, Swami Vivekananda came to the conclusion that the main cause of India’s 

downfall was the utter neglect of the masses for centuries in regard to their education and 

culture. That is, they were denied the rich cultural heritage of India for which they had the 

full right. According to him a country progresses in proportion as education and culture are 

spread among the masses. Since in India Sanskrit and culture go together, it is necessary that 

the masses should get access to this great language, for being acquainted with spirituality and 

culture of their forefathers. Of course, according to him education should be imparted 

through mother-tongue but “at the same time Sanskrit education must go on along with it 

because the very sound of Sanskrit words gives a prestige and a power and a strength to the 

race”. This is possible only when the Sanskrit language is made the national language of 

India. 

 

 Both Sri Aurobindo, the great patriot-saint of modern India, and the Mother of 

Pondicherry advocated that Sanskrit should be the national language. The following extract 

from the Mother’s interview dated November 11, 1967, reveals their viewpoints: 

 

 “The ideal would be, in a few years, to have a rejuvenated Sanskrit as the 

representative language of India, that is, a Sanskrit spoken in such a way that ... Sanskrit is 

behind all the languages of India and it should be that. That was Sri Aurobindo’s idea, when 

he spoke about it. Because now English is the language of the whole country, but that is 

abnormal. It is very helpful for relations with the rest of the world, but just as each country 

has its own language there should....And so here, as soon as one begins to want a national 

language, everyone starts quarrelling. Each wants it to be his own, and that is foolish. But no 

one could object to Sanskrit. It is a more ancient language than the others and it contains the 

sounds, the root-sounds of many words”. 

 

 The Mother’s views on the linguistic solution for India is: (1) The regional language 

should be the medium of instruction. (2) Sanskrit should be the national language. (3) English 

should be the international language. Hindi is good only for those who belong to Hindi-

speaking provinces, Sanskrit is good for all Indians.
 
 

 

 Sri Aurobindo, however, stressed the need for simplifying this difficult language to 

make it a living one.
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Jawarhalal Nehru and Congress leaders on Sanskrit 

 The Congress leaders of pre-Independence India constantly eulogized Sanskrit for its 

richness, brevity and beauty and for being the vehicle of India’s cultural heritage. The views 

of two top leaders, one, Pandit Jawaharlal Nehru, The first Prime Minister of India, and Dr B. 

Pattabhi Sitaramayya, the Governor of Madhya Pradesh (in 1952), in this connection are 

noteworthy to realize the importance and relevance of Sanskrit today. 

 

 Pandit Nehru wrote in his “Discovery of India” (Pp. 182-83): 

 “Sanskrit is a language amazingly rich, afflorescent, full of luxuriant growth of all 

kinds, and yet precise and strictly keeping within the framework of grammar which Panini 

laid down two thousand six hundred years ago. It spread out, added to its richness, became 

fuller and ornate, but always it struck to its original roots . Sanskrit, like other classical 

languages, is full of words which have not only poetic beauty but a deep significance, a host 

of associated ideas, which cannot be translated into a language foreign in spirit and outlook. 

Even its grammar, its philosophy have a strong poetic content; one of its old dictionaries is in 

poetic form.” 

 

 Dr. Pattabhi Sitaramayya said: 

 “Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. Sanskrit remains dead today 

because it is neglected. To us in South India I do not see how we shall stand to lose by 

recognizing Sanskrit as the national language”.
 
 

 

 But strangely, after Independence the same leaders who became makers of the Indian 

Constitution, failed to appreciate the value of Sanskrit and allowed it, to be grouped as one of 

the Indian languages given in the Eighth Schedule of the Constitution. No attempt was made 

by them to give it a higher status although it is the mother of all Indian languages. This has 

greatly lowered the prestige of this great language. As a result it has lost its popularity among 

the students in schools and colleges. 

 

 We should know that Sanskrit has been an all-India language both spoken and written 

since the beginning of the Hindu civilization. It was the language of the educated people 

throughout India. Its usage only became less during the Mohammedan rule when it was 

restricted to religious and cultural activities among the Hindus. During the British rule, 

however, it got a real setback and was relegated to the degrading position of “a dead 

language.” Is it not our sacred duty today to restore its pristine glory for saving our age-old 

culture? 

 

 At present the chances of Hindi becoming the national and official language of India 

look almost certain. Even so the study of Sanskrit can be made compulsory for making 

Sanskrit as the national language in due course. This venture is not based on any political 

consideration but on the necessity for the regeneration of India to revitalize her culture, to 

reinstate the national ideal of “renunciation and service”, to “establish a vivid continuity 

between the still living power and of our past and the yet uncreated power of our future”, and 

lastly to help her unfold her spirituality for which the West is eagerly waiting. If we have 

faith in these ideals we must popularize this ancient and sacred language amongst all 

irrespective of caste, religion and sex. The practical method is to simplify it, as suggested by 

Sri Aurobindo, and to give it the status of national language being the mother of Indian 



www.SanskritRoots.com  

தமிழும் சமஸ்கிருதமும் - அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்   

11 

languages as soon as possible and to go ahead popularizing it through the existing 

communication media. 

எல்லொரும் சம்ஸ்க்ருதம் கற்கணும்! – திரு. சொலமன்  ொப்த யொ 

எனக்கு சம்ஸ்க்ருதம் சதரியாது. சம்ஸ்க்ருத அறிஞர்கள் சறப தமறடயில் நான் 
இடம்சபறுவது “இரும்படிக்கும் இடத்தில் ஈக்கு என்ன தவறல” என்ற 
தகள்விறயத்தான் எழுப்பும். படிக்கும் காலத்தில் சம்ஸ்க்ருதம் கற்க எனக்கு 
வாய்ப்பு இருக்கவில்றல. மதுறரயில் 10 ஆண்டுகள் ஒரு றவணவப் 
சபரியாரிடம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்தறன். அது 1953ல். அததாடு சரி. இளறமயில் 
வறுறம காரணமாக தமலும் சம்ஸ்க்ருதம் படிக்க முடியாமல் தபானது. ஹிந்தி 
சமாழிறயதய படிக்காதத என்ற சூழலில் சம்ஸ்க்ருதம் படிப்பது எப்படி? சமாழி 
சவறுப்பு நிறறந்த சகட்ட காலம் அது. ஆனால் எனக்கு சம்ஸ்க்ருதத்திடம் 
சவறுப்பு இருந்ததத கிறடயாது. “இந்த பிறவியில் எனக்கு சம்ஸ்க்ருதம் 
கிறடயாது” என்பது மீனாட்சி அம்றமயின் திருவுள்ளம் தபாலும். 

தமிழ் ஒரு கண் என்றால் சம்ஸ்க்ருதம் மற்சறாரு கண். இரண்டு கண்களும் 
முக்கியம். “பார்றவ” சரியாக இருக்க தவண்டுமானால் இரண்டு கண்களும் 
ததறவ. இந்திய மண்ணில் விஷயம் சதரிந்தவராய் உருவாக ஒருவருக்கு இந்த 
இரண்டும் தவண்டும். 

எம்.ஏ. (தமிழ்) படிக்கும் தபாது, “வட எழுத்து நீக்கி வருவது சசால்” என்ற 
சபாருள்பட இலக்கண சூத்திரம் படித்ததன். அதாவது சதால்காப்பியருக்கு 
முன்தப தமிழில் வடசமாழி இருந்திருக்கிறது. எனதவ தான் “அறத நீக்கி” என்று 
கூறியிருக்கிறார். ஆக, தமிழில் சம்ஸ்க்ருதம் இருந்தது. பிற்காலத்தில் ததவதநய 
பாவாணர், பரிதிமாற் கறலஞர் உள்ளிட்தடார் “ஸ்” என்கிற வடசமாழி எழுத்றதத் 
தவிர்க்க “சமக்கிரதம்”, “சமற்கிரதம்” என்சறல்லாம் சசால்லிக் காட்ட தவண்டி 
இருந்தது. காரணம் “ஸ்” என்கிற வடசமாழி எழுத்தாம். 

அது சரி “வடசமாழி” என்றால்? சிலர் வடக்கிலிருந்து வந்ததால் என்று விளக்கம் 
சசால்வதுண்டு. ஆனால் வட (vata) என்ற சசால்லுக்கு ஆலமரம் என்று சபாருள். 
ஆலின் கீழ் அமர்ந்து தான் உயரிய ஞான உபததசங்கள் அருளப் பட்டன. 
அவற்றறக் சகாண்ட சமாழி; எனதவ வடசமாழி என்தபன். இது “பிரிட்டானிக்கா” 

கறலக்களஞ்சியம் தந்துள்ள விளக்கம். இது நமக்குத் சதரியாமல் தபாயிற்தற! 
அவன் சசால்லி நாம் சதரிந்து சகாள்ள தவண்டியிருக்கிறது பாருங்கள்!! 

ஏகப்பட்ட இலக்கியங்கள் உறடயது சம்ஸ்க்ருதம். எனதவ அது ஞானசமாழி. 
ராமாயணமும் மகாபாரதமும் சான்று. உலகில் மறலயும் நதியும் உள்ள 
காலசமல்லாம் ராமாயணம் நின்று நிறலக்கும். “நல்லான் ஒருவன் 
தவண்டுசமன்றால் ராமன் அங்தக இருக்கிறான்” என்பதல்லவா பழசமாழி? சங்க 
நூல்களிலும் ராமாயண மகாபாரதம் காட்சி தருகிறது. புறநானூற்றுப் 
புலவர்களின் சபயர்கறளதய பாருங்கதளன்! வான்மீகியார், சநய்தற்காகி, பாரதம் 
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பாடிய சபருந்ததவனார், கறலக்தகாட்டு ஆசான்… சம்ஸ்க்ருத இலக்கியம் சபரிய 
விஷயங்கறளப் தபசுவது, அந்த ஞான அறல தமிழுக்குள் பாய்ந்திருக்கிறது. 
வள்ளுவர் சமஸ்க்ருத இலக்கியம் படித்திருப்பார். “நிரம்பிய நூல்”, “பல கற்றும்” 

தபான்ற அவர் வார்த்றதகறளப் பாருங்கள். அவற்றறப் படித்திராமல் சபாத்தம் 
சபாதுக்சகன தபசுபவர் அல்ல அவர். பிறறரயும் “படி” என அறிவுறுத்துகிறார். 

தமிழ் தபாலதவ சமஸ்க்ருதமும் சசம்சமாழி. ஆக, சம்ஸ்க்ருதம் படிப்பது 
தமிழுக்குத் சதாண்டு. இப்படிப் பலரும் அறிந்த சமாழி, அறனவரும் பாராட்டும் 
சமாழி, பதவிப் தபாட்டி காரணமாக அறனவரும் படிக்க முடியாமல் சசய்யப் 
பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எல்லாரும் சம்ஸ்க்ருதம் கற்கணும். குறறந்த பட்சம் – 

ஆம் – குறறந்த பட்சம் பகவத் கீறதயாவது படிக்கணும். சம்ஸ்க்ருதம் படிக்க 
வாய்ப்புக் கிறடத்த ஒவ்சவாருவரும் புண்ணியவான். அன்னவர்கள் 
அறனவறரயும் தபாற்றுகிதறன். 

(2012ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 19 அன்று சசன்றன சம்ஸ்க்ருத பாரதி கருத்தரங்கில் 
அவர் நிகழ்த்திய உறரயில் இருந்து). நன்றி: ேிஜய ொரதம் 7.9. 2012 

ப ருந்ததலேர் கொமரொஜர் 

பாரதிய கலாச்சாரப் பண்பாட்டிற்கு இருப்பிடமாக உள்ள சம்ஸ்க்ருத சமாழிறய 
இந்நாட்டில் உள்ள ஒவ்சவாருவரும் கற்பது அவசியம் என்பறத நான் 
உணர்கிதறன் 

 

சிலம்புச் பசல்ேர் ம.ப ொ.சிேஞொனம் 

தீவிர தமிழ்ப் பற்றாளரான சிலம்புச் சசல்வர் ம.சபா.சிவஞானம் அவர்கள், 1984 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26 ஆம் நாள் நறடசபற்ற சம்ஸ்கிருத நாள் கருத்தரங்கில் 

தபசிய உறர, பின்னர் “தமிழும் சமஸ்கிருதமும்” என்ற சபயரில் சவளியானது. அதில் 

அவர், “நான் ஆங்கிலத்தில் தபாதிய புலறம சபறாததற்காக வருந்த வில்றல. 

சமஸ்கிருதத்தில் புலறம சபறாததற்காக வருந்துகிதறன். ஆங்கிலப் புலறமயால் 

வாழ்க்றக வசதிகறளப் சபறலாம் – அவ்வளவு தான்! ஆனால் சமஸ்கிருதப் 

புலறமயால் ஆன்மீக ஞானம் சபறலாம். சமஸ்கிருதம் பயின்றிருந்தால் தமிழ் 

சமாழிக்கு இப்தபாது சசய்வறத விடவும் அதிக அளவு சதாண்டு சசய்ய 

முடிந்திருக்கும் என்று நம்புகிதறன்” என்கிறார். 
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 ொரதியொர்  

(பாரதியின் கட்டுறரகளிலும் கவிறதகளிலும் சமஸ்கிருதம் நிறறந்து 
காணப்படுகிறது) 

"கூடியவறர தபசுவது தபாலதவ எழுதுவதுதான் உத்தமசமன்பது என்னுறடய 
கருத்து. எந்த விஷயம் எழுதினாலும் சரி, ஒரு கறத அல்லது ஒரு தர்க்கம், ஒரு 
சாஸ்திரம், ஒரு பத்திரிறக விஷயம், எறத எழுதினாலும் வார்த்றத சசால்லுகிற 
மாதிரியாகதவ அறமந்துவிட்டால் நல்லது." 
 

"நீ எழுதப்படுகிற விஷயத்றத ஆங்கிலம் சதரியாத ஒரு தமிழனிடம் வாயினால் 
சசால்லிக்காட்டு. அவனுக்கு நன்றாக அர்த்தம் விளங்குகிறதா என்று பார்த்துக் 
சகாண்டு பிறகு எழுது. அப்தபாதுதான் நீ எழுதுகிற எழுத்து தமிழ்நாட்டிற்குப் 
பயன்படும்." 
 

"இயன்ற இடத்திசலல்லாம் பதங்களுக்குத் தமிழ்ப் சபயர்கறளதய 
உபதயாகப்படுத்த தவண்டும். திருஷ்டாந்தமாக "ஆக்ஸி ன்; றஹட்ர ன்" முதலிய 
பதங்களுக்கு ஏற்கனதவ தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் பிராணவாயு, 

 லவாயு என்ற நாமங்கறளதய வழங்க தவண்டும். தமிழ்ச் சசாற்கள் 
அகப்படாவிட்டால் சமஸ்கிருத பதங்கறள வழங்கலாம். பதங்களுக்கு 
மட்டுதமயன்றிக் கிரிறயகளுக்கும் அவஸ்றதகளுக்கும் (நிறலறமகளுக்கும்) 
தமிழ், சமஸ்கிருத சமாழிகறளதய வழங்குதல் சபாருந்தும். இந்த இரண்டு 
பாறஷகளிலும் சபயர்கள் அகப்படாத இடத்தில் ஆங்கிலம் பதங்கறளதய 
உபதயாகப்படுத்தலாம். ஆனால் குணங்கள், சசயல்கள், நிறலறமகள் - இவற்றுக்கு 
ஆங்கிலம் பதங்கறள ஒருதபாதும் வழங்கக் கூடாது." 
 
Pandit Ghulam Dastagir – A Scholar on Quran and Sanskrit 

Namaaz & Namoh Namah - Mohammed Wajihuddin, TOI Crest Oct 31, 2009 

  
While Muslims consult him with queries on fatwas,    Hindus seek him out to deliver 
discourses on the Vedas. He is Pandit Mufti Mohammed Sarwar Farooqui of Lucknow's 
massive Nadwatul Ulema or Nadwa madrassa. The bearded pandit-mufti quotes the Quran 
and hadith (Prophet Mohammed's sayings) with as much felicity as he does slokas from the 
Puranas. 

In Mumbai, Pandit Ghulam Dastagir Birajdar juggles many hats - he is general secretary of 
the Varanasi-based Vishwa Sanskrit Pratishthan, member of the Maharashtra government's 
Sanskrit Standing Committee, a body that oversees Sanskrit education in the state, and 
head of Sufi saint Syed Ahmed Badwi's centuries-old dargah near his house in Worli. 

Farooqui and Birajdar are among the handful of Muslim pandits in the country who have not 
only mastered Sanskrit but are also actively taking the language forward. For these scholars, 
two religions and cultures sit comfortably in one soul. 
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Farooqui, who is a specialist in fatwas and holds a post-graduate degree in Sanskrit from 
Sampurnand University, credits his love for Sanskrit to a Quranic command that says one 
should learn as many languages as one can. To him, Islam's concept of monotheism is a 
reiteration of the Vedic principle ekam brahma dutia nasti (God is one and there is none 
except Him). "Even Prophet Mohammed once said he felt soothing breezes coming from 
India. This belief led me to explore the exciting world of Hindu scriptures," says 41-year-old 
Farooqui who has written several books, including commentaries on the Quran in Hindi. 

Birajdar too is considered a walking encyclopaedia on Sanskrit. "Muslims are learning 
Sanskrit as it houses vast knowledge," he says. "For far too long, the Brahmins held Sanskrit 
captive. They spread the lie that the language would be ruined if non-Brahmins learnt it," 
says 75-year-old Birajdar, seated in his book-lined house where volumes of the Vedas share 
shelf space with the Quran and its commentaries. 

As a child labourer in Solapur in Maharashtra, Birajdar worked in the fields by day and went 
to school at night. He fell in love with the language when he was nine, mesmerised by the 
sound of children chanting Sanskrit lessons. "One day, I asked the Brahmin teacher if I too 
could study. Though it was a pathshala exclusively for Brahmin boys, the teacher relaxed the 
rules." Years later, the Brahmin teacher would proudly introduce Birajdar as his most 
accomplished pupil. 

Some Hindus even ask Birajdar to solemnise marriages, preside over pujas and help 
perform last rites. "I decline such offers since they are purely religious. Instead, I have 
trained many Hindus to perform such rituals," he says. 

Recently, Farooqui addressed a massive Hindu gathering at Ghazipur. "Many in the 
audience thought the organisers had invited the wrong speaker. They were amazed when I 
spoke on Hinduism," he says, smiling. 

Academics say that Muslims are learning Sanskrit in an attempt to understand India's 
glorious past. Ramnath Jha, head of the Sanskrit department at Delhi's Jawaharlal Nehru 
University, says, "There were Muslim scholars among those who supported the proposal to 
make Sanskrit India's official language after Independence . Unfortunately, Hindi won the 
race. But Sanskrit is the mother of all Indian languages and it's not surprising that many 
Muslims are learning it." Dr Jha adds that he has at least one Muslim research scholar in his 
department at any time. 

And who's producing the maximum number of Muslim scholars in Sanskrit? Aligarh Muslim 
University. "AMU has produced 20 PhDs and 12 MPhils so far," says Dr Khalid Bin Yusuf, 
head of AMU's Sanskrit department. Mohammed Khan Durrani was the first Muslim scholar 
in India to have done a doctorate in Sanskrit, completing it from AMU in 1963, and, in the 
process, encouraging other Muslims to study the language. 

As a schoolboy in Maharajganj, Uttar Pradesh, Ashab Ali avidly read the Vedas, the 
Mahabharata and the Ramayana. He went on to study the Vedas in detail and do a 
comparative study of Islam and Hinduism. "Islam and Vedic Hinduism have a lot in 
common," he says. "Like Islam, the Vedas too believe in ek ishwarvad (monotheism). Again, 
like Islam, there is no concept of rebirth in the Vedas. This attracted me," says 61-year-old 
Ali who heads the Sanskrit department at Gorakhpur University. 

A devout Muslim, Ali has performed Haj twice and says he easily passes off as a 
paanchewing , kurta-pyjama-clad maulvi on the street. In fact, he objected strongly when a 
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television reporter once addressed him as maulvi sahab. "I told him that not every bearded 
Muslim is a maulvi. I am a Sanskrit scholar and should be known as such," says Ali, who is 
concerned about the fate of his huge private collection in Sanskrit. "My daughter is an Urdu 
scholar while my son is studying Unani medicine. Nobody in my house will read the rare 
collection of Sanskrit volumes after I die," he says. 

However, other Muslim scholars aren't worried . Birajdar's daughter Ghiasun Nisa, a 
graduate in Sanskrit, is working on a comparative study of Islam and Hinduism. His 
grandson, 15-year-old Danish, is also learning the language . "They have inherited my love 
for the language and will carry on my mission," he says, as he replies to a stack of fan mail 
in Sanskrit. 

திரு. எஸ்.தேயொபுரிப்  ிள்தள 
 

எஸ்.வி.பி. என்று மரியாறதயுடன் அறழக்கப்பட்ட எஸ்.றவயாபுரிப் பிள்றள அவர்களின் 
தமிழ் இலக்கிய பங்களிப்பு, கால ஆராய்ச்சி மற்றும் தமிழில் தபரகராதித் சதாகுப்பு என்று 
பன்முகப்பட்டதாக இருந்தது.  
 
றவயாபுரிப்பிள்றள தமிழ் ஆராய்ச்சியில் விஞ்ஞான பூர்வமான பார்றவ சகாண்டு ஆய்வு 
சசய்தவர். ஓர் இலக்கியம் பற்றி நன்கு அறிந்துசகாள்ள தவண்டுமானால், அந்த இலக்கியம் 
ததான்றிய காலம் பற்றிய அறிவு முக்கியமானது என்று கருதி, இலக்கியம் ததான்றிய கால 
ஆராய்ச்சியில் தனி கவனம் சசலுத்தியவர்.  
 
றவயாபுரிப் பிள்றள எழுதிப் பிரசுரமான பல கட்டுறரகளும், இலக்கிய ஆய்வுகளும் 
அவறர அறிஞர்கள் மத்தியில், தபசப்பட றவத்தன. உ.தவ. சாமிநாதய்யருக்குப் பிறகு 
பழந்தமிழ் இலக்கியங்கறளத் சதாகுத்து, ஆய்வு சசய்து சவளியிட்ட சபருறம எஸ். 
றவயாபுரிப் பிள்றளறயத்தான் சாரும். ஓறலச் சுவடிகறளப் பதிப்பித்ததுடன் நிற்காமல் 
அந்த இலக்கியங்களுக்குக் கால நிர்ணயம் சசய்ததிலும் றவயாபுரிப் பிள்றளக்குப் சபரும் 
பங்கு உண்டு.  
 
 1926-ஆம் ஆண்டு சசன்றனப் பல்கறலக்கழகம் உருவாக்கி வந்த தமிழ் அகராதியில் (ஏழு 
சதாகுதிகள்) பதிப்பாசிரியர் சபாறுப்தபற்றார் றவயாபுரிப்பிள்றள. 1936-ஆம் ஆண்டு முதல் 
சசன்றனப் பல்கறலக்கழக தமிழ் ஆராய்ச்சித்துறறத் தறலவராக விளங்கினார். 1946-ஆம் 
ஆண்டு வறர அப்பணியில் சிறப்பாகச் சசயல்பட்டு, பல ஆராய்ச்சியாளர்கறள 
உருவாக்கினார். சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் திருவிதாங்கூர் பல்கறலக்கழகத்தின் தமிழ்த் 
துறறத் தறலவராக இருந்த காலகட்டத்தில் மறலயாள சமாழி சலக்சிகன் 
பதிப்பிக்கப்பட்டது. தமிழுக்சகனத் அப் பல்கறலக்கழகத்தில் ஒரு ஆய்வுக் கட்டில் நிறுவ 
ஒரு லட்சம் ரூபாய் அறக்கட்டறளயாகக் சகாடுத்தார். 
 
 றவயாபுரிப் பிள்றளயிடம் ஆய்வு மாணவராக வ.அய். சுப்பிரமணியம் தசர்ந்ததபாது, 
அவருக்குத் தரப்பட்ட முதல் பணி, பிரிட்டிஷ் கறலக் களஞ்சியத்திலிருந்து காந்தத்றதப் 
பற்றிய சசய்திகறளத் திரட்டித் தருவது. காந்தத்றதப் பற்றிய சசய்திகறள எஸ்.வி.பி. 
தகட்டதற்குக் காரணம் இருந்தது. காந்தம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று கறலக்களஞ்சியத்தில் கூறப்பட்டிருந்தது. அதனால், 
காந்தத்றதப் பற்றிக் கூறும் கலித்சதாறக, 2ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு தான் 
ததான்றியிருக்க தவண்டும் என்று எஸ்.வி.பி. விளக்கியதாக சுப்பிரமணியம் குறிப்பிடுகிறார்.  
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சங்க கால மக்கள் அறிந்த மற்றும் பயன்படுத்திய உதலாகங்களின் அடிப்பறடயில் 
எஸ்.வி.பி. காலநிர்ணயம் சசய்வது சரிதானா? கறலக் களஞ்சியத்தின் சசய்தி தவறாக 
இருந்தால் கால நிர்ணயம் தவறாகுதம? என்ற தகள்விக்கு, ""அந்த சசய்தி தவறு என்று 
நிரூபணம் ஆகும்வறர அந்தச் சசய்திறய ஏற்றுக் சகாள்வதுதாதன நியாயம்?'' என்று 
பதிலளித்தார். 
 
 ததவதநயப் பாவாணர் தபான்றவர்கள், றவயாபுரிப் பிள்றள தமிழ் இலக்கியங்களின் 
காலத்றத சரியாக கணிக்கவில்றல என்றும், கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட தமிழ் 
இலக்கியத்றதப் பிற்பட்ட காலத்தது என்று கூறுவதாகவும் கண்டித்தனர். விமர்சனங்கள் 
எஸ்.வி.பிறய சற்றும் பாதிக்கவில்றல. தமிழ் நூல்கறளப் பிற்காலமாக றவயாபுரிப் 
பிள்றள கூறியதற்குக் காரணம் சதளிவுகளும், அவற்றிற்குரிய காலநிறலயும் தான். தமது 
ஆய்றவ அவர் முற்ற முடிந்த ஆய்வாகக் கருதவில்றல.  
றவயாபுரிப் பிள்றளயின் தமற யில் எப்தபாதும் மானியர் வில்லியம்சின் சம்ஸ்கிருத-
ஆங்கில அகராதி இருக்கும். ""எந்தச் சான்றறயும் கூடிய மட்டிலும் மூல நூலிலிருந்து 
அறிந்திட தவண்டும். ஆய்வில் பிறர் சசால்றல நம்புவது தகாது. சம்ஸ்கிருதச் 
சான்றுகறள நாதம படித்துப் சபாருள் அறிதல் நல்லது. அதனால் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
நிச்சயம் சம்ஸ்கிருதம் சதரிந்தவர்களாக இருக்க தவண்டும்'' என்பது எஸ்.வி.பியின் கருத்து.  

தான் கண்ட சான்றுகறளயும், உதவும் சசய்திகறளயும் ஒரு தடித்த தநாட்டில் தனது 
றகசயழுத்தில் குறித்துக் சகாள்வார். கட்டுறரதயா, நூதலா எழுதும்தபாது, அந்த 
தநாட்றடப் புரட்டி, அதில் காணும் சான்றுகறளப் பயன்படுத்திக் சகாள்வார். ஒவ்சவாரு 
கட்டுறரறயயும் தனது றகப்படத்தான் எழுதுவார். பல அறிஞர்கள் ஆங்கிலக் 
கட்டுறரகறளப் படிப்பதால் மிகக் கவனமாக வாதங்கறள உருவாக்க தவண்டும் என்பார்.  
 
தமிழின் பழம் சபருறமக்கு எதிரானவர் எஸ்.வி.பி. என்று அவறர திராவிடக் கட்சிகள் 
கடுறமயாக விமர்சித்ததபாது, அறத அவர் சற்றும் சட்றட சசய்யவில்றல. கம்பறன 
ஆதரித்தார் என்பதால் இருட்டடிப்பு சசய்யப்பட்ட பல தமிழறிஞர்களில் றவயாபுரிப் 
பிள்றளயும் ஒருவர்.  
 
தனது வாழ்நாளில் அவர் படித்து முடித்த புத்தகங்கள் கணக்கில் அடங்கா. தனது வடீ்டில் 
இருந்த நூலகத்தில் மட்டும் 2943 புத்தகங்கள் இருந்தன. அதுமட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம், 
தமிழ், பிசரஞ்சு, ச ர்மனி, மறலயாளம் தபான்ற சமாழிகளிலான குறிப்புகளும், 
ஓறலச்சுவடிகளும் நூற்றுக்கணக்கில். அறவ அறனத்றதயும் கல்கத்தாவில் இருந்த ததசிய 
நூலகத்துக்கு நன்சகாறடயாக அளித்துவிட்டார் றவயாபுரிப் பிள்றள. 
  
சங்கத் தமிழ் வார்த்றதகளுக்கு விளக்கங்கள் நல்கும் சசன்றனப் பல்கறலக்கழகத்தின் 
தமிழ்ப் தபரகராதியுடன் றவயாபுரிப் பிள்றளயின் பங்களிப்பு முடிந்துவிடவில்றல. 
நாற்பதுக்கும் அதிகமான நூல்கறளயும் நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வுகறளயும் 
கட்டுறரகறளயும் எழுதிக் குவித்தவர் அவர். "மதனான்மணியம்' உறரயுடன் சதாடங்கிய 
அவர் 1955-ல் திவ்யப் பிரபந்தத்றத உறரயுடன் பதிப்பித்துத் தமிழுக்குப் சபரும் சதாண்டு 
ஆற்றினார்.  

ஆய்வுக்சகன்தற தன்றன அர்ப்பணித்த அந்த மாதமறத, சதளிவின் அடிப்பறடயில் 
மட்டுதம ஆய்வுகள் அறமந்திட தவண்டுசமன்று வற்புறுத்தியவர். நல்ல ஆய்வாளன் 
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பாராட்றடதயா, மவுறசதயா ததடிப் தபாக தவண்டிய அவசியமில்றல; அறவ தாமாக 
வரும் என்று அழுத்தமாக நம்பியவர். விஞ்ஞானிறயப் தபால உண்றமறயக் 
கண்டறிவறததய லட்சியமாகக் சகாண்டு இலக்கியப் பணியாற்றிய ஆராய்சியாளர். 
தமக்குப் பிடித்தமான ஒரு நிறலக்கு ஏற்ப ஆராய்ச்சிறய இழுத்துப் சபாருத்தும் தன்றமக்கு 
தநர் எதிரிறடயானவர். வாழ்க்றகறயப் தபாலதவ இலக்கிய தசறவயிலும் அறசநறி நின்று 
அரும்பணியாற்றியவர். 

(வறலதளங்களில் இருந்து சதாகுத்தது) 


