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தமி� ��களி� ெபௗத� (ெசா�ெபாழி� ) 

நவச�தி" ஆசிாிய� தி�. வி. க�யாண��தர  த�யா� இய�றிய# 

சா# அ%��&ட�, இராய(ேப*ைட, ெச,ைன. 

1929 

விைல அணா 4. 

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

� !ைர� !ைர� !ைர� !ைர    

 

மனித, வில/கினி,0� ேதா,றினவ,. அவைன வில/கினி,0� பிாி(ப# சமய�. 

வில/1+ சமய� = மனித,. எனேவ மனித3�1% சமய� இ,றி யைமயாத#. 

 

அ%சமய� ஒ,றா? பலவா? ெம5யறி� விள/க( ெப�றவ��1�, 

அ6வறி�7ைமைய� கைலயறிவா� உண��#, அைத� 1றி�ெகா79 

நி�பவ��1� சமய� ஒ,ேற. ெம5யறி� விள�கமாத� நா*டமாத� ெபறாதா��1% 

சமய� பலவாகேவ ேதா,0�. ெம5யறிவ�லாத பிறவறி�ெகா79, 

ெபா�:7ைமைய ஆரா5ேவா��1, அ6�7ைம, அவரவ� அறிவா�ற;� ேக�ற 

அளவி�, இ,ைற�ெகா� விதமாக��, நாைள�ெகா� விதமாக�� விள/1�. 

அவ�க< நிைலத  = உ7ைமைய உணராைமயா,, அவ�க*1( பல சமய 

உண�� பிற�கிற#. ெம5யறி� விள/க(ெப�ற#� அ(ப,ைம >ண�� ெபா,0�. 

 

"உலகி� நானா ப�க/களி;� ேதா,றி உ7ைம ஞானைத அறி�0திய சமய 

1ரவ�க< பல�� ெம5யறி� ெப�றவ�க< அ�லேவா? அவ�க< அறி�0திய 

சமய� ெகா<ைகக< ஒ,ேறாெடா,0  ர7ப*9( ப,ைம >ண�வி�1 

நிைல�களனாக நி�ற�1� காரண� எ,ைன?" எ,0 சில� வினவலா�. சமய 

1ரவ�க< அைனவ�� அறி�0திய உ7ைம ெயா,ேற. ஆனா� அ6�7ைம( 

ேப�றி�1ாிய  ைறகளி� ேவ�0ைம>79. அ@(ப@யான உ7ைமைய>�, 

 ைற(பா*ைட>� ஒ,ெறன� ெகா79 பல� வாத� Aாிகிறா�. அ6வாத( ேபா� 

ஈ7ெட�0�1? 
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உ7ைம, எ,0� ஒ� ெப�றியா யில/1வ#.  ைற(பா9க< காலேதச 

வ�தமானைத ெயா*@� ேகால(ப9வன. அைவகளி� ேவ�0ைம யி�த� 

இய�A. அைவக< மா0�தைகயன. மாறத�க  ைறகைளேய அ@(பைடயான 

உ7ைம ெய,0 ேகாட� அறியாைம. இ�C*ப� விள/க( ெப0ேவா��1 

"உ7ைமயி�" ப,ைம >ண�� ேதா,0த� அாி#. விள�க�, அ@ேயனா� எ=த( 

ெப�ற "மனித வா��ைக>/ கா�திய@க:�", "ைசவதி, சமரச�”, "  �க, 

அ�ல# அழ1", "கட�< கா*சி>� தா>மானா��" எ,3� ��களி� கா7க. 

 

சமய� ஒ,ேற.  ைறக< பல.  ைறகளி� சி�சில ேவைளகளி� மா�ப@வ#79. 

அ�மாைச( ேபா�க( ெபாிேயா�க< ேதா,0வ# வழ�க�. நம# பாரத நா*@;D 

சமய� எ,3� உ7ைம ெநறி�1ாிய  ைறகளி� திாிA ேந��ேபாெத�லா� 

ெபாிேயா�க< ேதா,றி திாிைப( ேபா�கி  ைறகைள% ெச�ைம ெச5தா�க<. 

அ(ெபாிேயா�< Aத� ெப�மா3� ஒ�வ�. 

 

Aத� ெப�மா, எ�நாளி� ேதா,றினா�? உ7ைமைய >ண�#� அறிெவ3/ 

க�விைய "ேவத�" எ,3� ஒ� �லாக� ெகா79�, உ7ைமைய விள/க% ெச5>� 

தியாக#�1ாிய 'ய�ஞ�' எ,3� யாகைத� ெகாைல�1ழி யா�கி>�, பிற(பி� 

சேகாதா�களாக ேதா,றிய ம�க:�1< உய�� தா�� க�பி#�, உ7ைம�1 

மா0ப*ட இழி�க< இ,ேனார,ன பல நிக�தி>D சமய#ைறக*1% சில� 

E��த ேக*டா�, ம,பைத இ�ளி� F�கி இ9�கG�ற ேவைளயி�, Aதெர,3� 

ெப�ஞாயி0 ேதா, றி�0. அDஞாயி0, அ�கால ேதசவ�த மான#� ேக�ற 

வழியி�, அற ைறக< ேகா�, உ7ைம மீ# பட��தி��த பனி(படலைத நீ�கி�0. 

��/ க�&றி, "சீல�' எ,பத, வழி( Aத� உலைக% ெச�ைம ெச5தா� எ,0 

&றலா�. அ�நாளி� சீல� மற�க(ப*டைமயா,, சீல� வ�>0த(ப*ட#. 

 

"ெபௗத�” Iதவாதெம,0 சிலவிட/களி� க�த(ப9கிற#. அ# தவ0. ெபௗத 

��களி� ஏதாவெதா,ைற% சிறி# பா�தவ�� இ/ஙன/ &றா�. இ# 1றி# 

��3< சில உைரபக��#ேள,. 

 

Aத� கட�ைள( ப�றி ஒ,0/ &றாைமயா,, அவைர நாதிகெரன% சில�  
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க�#கிறா�. Aத�, அறெம3/ கட�ைள% சீலெம3� வழிநி,0 உண�மா0 

அறி�0தி( ேபா�தா�. கட�ைள ேவதெம3� �லாக��, யாகெம3/ ெகாைல� 

1ழியாக��, சாதிெய3D சா�கைடயாக�� ம,பைத ெகா7டைத மா�ற( ேபா�த 

அறேவா� Aத� ெப�மானாதலா�, அவ� கட�ைள அறெம,0�, அத�1ாிய 

வழிைய% சீலெம, 0� அறி�0தினா�. 

 

ேவத� யாக�  த�யவ�ைற திாி#� ேக9 E��த ெபா�லாத உலக�, Aத��1( 

பி,ைன( ெபௗத த�ம#�1/ ேக9 E��த#. பி�ைற ஞா,0 ெபளத� பல( பல 

வழியி� மா0தலைட�த#. ஜ(பானி;<ள ெபௗத#�1� இல/ைகயி;<ள 

ெபௗத#�1� ெப�� ேவ�0ைம>79. Aத� ெப�மா, ேபாதைன இ(ெபா=# 

ெபௗதெர,0 ெசா��� ெகா<:� பலாிடD சாதைனயி� இ�ைல எ,0 

ெசா�லலா�. Aத� ெப�மா, ேபாதைன ம*9ம,0, ம�0� பல சமய 1ரவ� 

ேபாதைனக:� சாதைனயி��ைல எ,0/ &றலா�. 

 

சமய 1ரவ�க< ெசா�வழி எ(ெபா=#� உலக� நி�பதி�ைல. சமய 1ரவ� 

உ�வ/க*1 ம*9� வ�தைன வழிபா9க< நிக�தி, அவ�க< அற�ைரகைள� 

1ழிெவ*@( Aைத(ப# உலகி, இய�பாகி வி*ட#. சமயதவ� எ,0 ெசா��� 

ெகா<:� பலாிட#� இ�1ைறபா@��கிற#. இத�1% சமய 1ரவ�க< எ, 

ெச5வா�க<? சமய� எ, ெச5>�? 

 

அறதி� ெபாி#� ஒ�0ைம வா5�த சமண ெபௗத/கேள பி,னாளி� 

ஒ,ேறாெடா,0 மைல�# ேபாாி டலாயின. பி�காலதிய சமண ெபௗத�க< 

ேபாைர த/க< அளவிலாத� நி0தி� ெகா7டா�களா? இ�ைலேய. அவ�க< 

த/க:�1ாிய அறெவா=�க/கைள>�  �0� மற�#, கட�< இ,ைம எ,பதி� 

ம*9/ க�#% ெச;தி, ம,ன�கைள த/க< வய(ப9தி, கட�:7ைமயி� 

உ0தி>ைட யாைர( ப�லா�றா3� #,A0தினா�க<. "க79  *9 ; ேக*9 

 *9" எ,ப# ேபா,ற ெகா@ய வழ�க/க< அவ�க< வா�வி� Cைழ�த ஒ,ைற 

ஈ79�1றித� சா;�. சமண ெபௗத�க< எ,0 ெசா�ல(ப*ட ம�க< 

த/க:�1ாிய சீலைத வி9#% சினைத� ெகா7டா�க< எ,0 &ற� மிைக 

யாகா#. இத�1% சமண� எ, ெச5>�? ெபௗத� எ, ெச5>�? 
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மைழ நீ� வானதினி,0� Aற(ப9�ேபா# எ6வள� M5ைமயதா யி��கிற#? அ# 

நிலதி� N��த பி,ைன அஃதைட>� நிைலகைள எ,ென,0 ெசா�வ#! 

இ6வாேற, ஒ6ெவா� ேபா�#� சமய1ரவ�களி, ேபாதைனக< ேதா�0வாயி� 

ெச�ைமயா யி��கி,றன. அைவக< ம�களிைட( பர�� ேபா#, அைவக< மீ# 

பலதிற மா�க< பட��# வி9கி,றன. 1ைறபா9 யா7ைடய#? 

 

பி�கால% சமண ெபௗத�க<, சீல/க< மீ# க�தி�தா#, கட�< உ7ைம 

&0ேவாைர இட�( ப9#வதி� ம*9/க�#% ெச;தலானா�க<. ந� தமி� 

நா*ைட( ெபா0தவைர, தி�வ<:வ�, இள/ேகா அ@க<, சீதைல% சாதனா� 

 த�ேயா��1( பி,னேர நாளைடவி� சமணெபளத அறநிைலக< 1ைலயலாயின 

எ,0 &றலா�. தி�வ<:வ� உ<ளி*டா� காலதி� சமண ெபளத/க< ம�கைள 

அற வழியி� நி0தி ஆ79 வ�தன எ,பதி� ஐயமி�ைல. காளைடவி� நிைல மாறி 

வி*ட#. 

 

அறெநறியி� பட��த மா�கைள #ைட#% சீலைத வ�>0தி ேயா�ப( Aத� 

ெப�மா, ேதா,றிய# ேபால� கட�:7ைமைய வ�>0த( பல விட/களி� பல 

சா,ேறா�க< ேதா,றினா�க<. அவ�< தி�ஞான ச�ப�த�ெமா�வ�. இடபேதவ�, 

மஹாNர�, Aத�, அேசாக�, தி�வ<:வ�  த�ேயா� காலதிய சமண 

ெபௗத/கைள ெநDசி� ெகா79, சில� தி�ஞான ச�ப�த� மீ# N7 பழி 

�ம#கிறா�. ேம�1றி(பி*ட ெபாிேயா�க< காலதி� நிலவியவாேற சமண 

ெபளத/க< நிலவி யி�(பி,, தி�ஞான ச�ப�த� வ�ைக�ேக இட, ேந��திரா#. 

 

தி�ஞான ச�ப�த�, சமண ெபௗத/களி, ெபயரா� ம�களிைட( பட��த 

மா�கைள� க=வ(ேபா� தாேர ய,றி% சமண ெபௗத/கைளேய ேவேரா9 க�ல( 

ேபா�தாாி�ைல. அவ� பா�களி�ேபா�#<ள சமண ெபௗத ம0(Aைரக<, அவ� 

காலதிய சமணெபள த/கைள� 1றி(பன ெவ,க. தி�ஞான ச�ப�த� சமண 

ெபௗத/கைள அழி�க( ேபா�தவராயி,, "சம7 சா�கிய� ஆ�கியவாேற" எ,0 

பா@யிரா�. இதி� வா�கா� சமண ெபௗத � ஆ7டவன�ளா� ேதா,றியன 

எ,3� உ7ைமய,ேறா Aல(ப9கிற#? கால நிைல, ம�க< நிைல  த�யவ�ைற 

>,னி, கா5த� உவத� அக�றி, ஆரா5%சி #ைற க7Gவேத அறி �ைடைம. 

இ# கால#�1ாிய ஒ,றாக�,, இைத ஈ79� 1றி(பிடலாேன,. 
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ெபயரளவி� சமய/க< பலவாயி�(பி3�, அைவகளி, உ<:ைற ஒ,ைறேய 

1றி�ெகா79 நி�றலா,, எ%சமயைத>� அழி�க எ6வறிஞ��  �படா�. மனித 

வா�வி�1 இ,றியைமயாத சமய� எ,3� ஒ,ைற� கா�கேவ ெபாிேயா�க< 

ேதா,0கிறா�க<. அவ�க< அைத அழி�க  �#வா�கேளா? 

 

ெபாிேயா�க< ேகா;�  ைற(பா9களி� ேவ�0ைம யி�த� உ7ைம. 

அ� ைற(பா9க< காலேதச வ�த மானைத ெயா*@� ேகால(ப9வன வாகலா,, 

அைவகளி� ேவ�0ைம யி��ேத தீ��. அ6ேவ�0ைம�1�  தெல,3� 

உ7ைம�1� எ6வித ெதாட�A மி�ைல. 

 

சமய 1ரவ� எ,0 ெசா�ல(ப9� அைனவ�� அ7ண, த�பிமா� ேபால என�1 

ேதா,0கிறா�. அவ�களிைட( பைகைம யி��ததாக� க�#� மன� என� 

1றவி�ைல. என# அ3பவைத உலகி�1% ெசா�கிேற,. ஏதாயி3� ேவ�0ைம 

காண(ப@,, அைத� காலேதச வ�தமானதி, பா�ப9தி, ஒ#�கி, ஒ�0ைமைய 

ம*9/ ெகா79, உ5>ெநறிகாண� ேவ79 ெம,0 இய�ைக அ,ைன என�1 

அறி�0#கிறா<. 

 

"ஒ,ேற 1ல � ஒ�வேன ேதவ3�" எ,0 தி�Fல� அ�ளிய ஒ�ைம வழிேய 

என�1ாிய வழி. என# சமய� சமரச ச,மா��க�. உலகி;<ள சமய� ஒ6ெவா,0� 

இ%சமரச ச,மா��கைதேய அறி �0#கிற ெத,ப# என# ெகா<ைக. ஆகேவ 

யா, எ%சமயைத>� ேபா�0ேவ, ; எ%சமய� &*ட #�1D ெச�ேவ,. 

என�1% சமயேவ�0ைம ெய,ப# கிைடயா#. எ%சமய( ெபயராலாத� ச,மா��க 

ெதா79 நிகழ� ேவ79ெம,ப# என# உ*கிட�ைக. 

 

இ�ெகா<ைக>ைடய அ@ேயைன ெத,னி�திய ெபளத ச/க% சா�பாக% 

ெச,ைன% "சி�தாதிாி( ேப*ைட ைஹR&� ' நிைலயதி� 1928 ஏ(ர� 6௳, 

அறிஞ� இல*�மிநர� நா>9 அவ�க< தைலைமயி, கீ��&@ய ெத,னி�திய 

ெபௗத மகாநா*@�, "தமி� ��களி� ெபௗத�" எ,3� ெபா�< ப�றி( 

ேப�மா0, அ%ச/கதா� பணிதா�. அ(பணி ேம�ெகா79, ஆ79(ேபா�#, 

அ@ேய, நிக�திய விாி�ைரேய இ���, உ<:ைற. 

 

"தமி� ��களி� ெபௗத�" எ,3� ெபா�< ஒ� மணி கால(ேப%சி�  
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அட/1வத,0. அஃ# ஒ� விாி�த �;�1ாிய ெபா�<. அைத எ/ஙன� ஒ� மணி 

ேநர#< அட�1வ#? அ6ெவா� மணி ேநரதி� 1றி#( ேபச எ7ணிய சில 

ெபா�:<:D சில வி9ப*டன. அைவக:< இ,றியைமயாத இர7ெடா,ைற 

இ� ,3ைரயி� ெபாறி#ேள,. இ# க�திேய  ,3ைர சிறி# விாிவாக எ=த( 

ப*ட#. 

 

ெசா�ெபாழி� ��வ@வ� ெப�றைமயா,, அத�1ாிய சி�சில மா0த�க< 

ெச5ய(ப*டன. A#மா0த ெலா,0� ெபாி#D ெச5ய(பட வி�ைல. இ��லா� 

சமரச ச,மா��க உண�� நா*@ைட( பர�த� ேவ79 ெம,ப# என# ேவ*ைக. 

இ��� ெவளிS*9�ெகன( ெபா�:தவிய அ, ப�, அழகாAாி -ராம -

ெசா�க�/கD ெச*@யா��1 என# ந,றியறித� உாியதாக. 

 

ெச,ைன இராய(ேப*ைட,          தி�. வி. க�யாண��தர,. 

16-2-1929 

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

தமி� ��களி� ெபௗத�தமி� ��களி� ெபௗத�தமி� ��களி� ெபௗத�தமி� ��களி� ெபௗத�    

 

தைலவ� அவ�கேள! சேகாதாிகேள! சேகாதர�கேள! 

 

ேதா�0வா5 

 

இ(ெபா=# உ/க<  ,னிைலயி� ேபச எ9#� ெகா7ட ெபா�< "தமி� 

��களி� ெபௗத�" எ,ப#. ஈ7ெடா� சமய� கண�கனாக நி,0 கடனா�ற( 

A1கி,ேற-னி�ைல ; ஓ� ஆரா5%சி�காரனாக நி,ேற கடனா�ற( A1கிேற,. 

விாி�த இ(ெபா�< ப�றி ஒ� மணி ேநர#�1< ஒ=/1 ெபற( ேபசி  @த� 

அாி# எ,0 உ/க:�1 நா, ெசா�ல ேவ79வதி�ைல. 1றித கால#�1< 

எ6ெவ( ெபா�ைள ெதா9#� வி9#D ெச�ல ேவ79ெம,0 என# சி�றறி� 

உ�#கிறேதா, அ6வழி நி,0, அ6வ(ெபா�ைள ெதா9#� வி9#D 

ெச�ேவ,. 

 

�,  ைற(பா9 

 

 தலாவ# ��கைள ஒ�வா0  ைற( ப9தி எ9த ெபா�:�1 ஓ� எ�ைல  
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ேகா�� ெகா<வ# நல, எ,0 ேதா,0கிற#. 

 

1.ெதா�கா(பிய�. 

2. ப#(பா*9, எ*9ெதாைக, பதிென7கீ��கண�1. 

3. ஐ�ெப�/ கா(பிய�. 

4. தி� ைறக<. 

5. க�பராமாயண�. 

6. Aராண/க<. 

7. பி�ப*ட ��க<. 

 

இ�&0பா9 கால ைறைய( ெப��பா,ைம த=வி>�, சி0பா,ைம த=வாம;D 

ெச5ய( ப*டெத,க. 

 

1. 1. 1. 1. ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�ெதா�கா#பிய�    

 

தமி� ெமாழியி� இ(ெபா=# கிைட#<ள பைழய ��க:< மிக ெதா,ைமய# 

ெதா�கா(பிய�. ெதா�கா(பிய� கால� Mய பழ�தமி�� காலெம,0 ெசா�ல 

 @யா#. அ��� க7 ஆாிய� கல(AD சிறி# உ79. ஆனா� அ��� பழ� தமிழ� 

வழ�க பழ�தமிழ� ஒ=�க/கைளேய ெபாி#� அறி�0#கிற#. 

ெதா�கா(பியைத� ெகா79 Mய பழ�தமிழ� வழ�க ஒ=�க/கைள ஒ�வா0 

ஊகி#�ெகா<ளலா�. 

 

கால� 

ெதா�கா(பிய� கால� பலரா� பலவா0 கணி�க(ப*@��கிற#. அ�காலைத( 

ப�றிய க�# ேவ�0ைமக< பல உ79. இ#கா0� ஆரா5%சி�கார� க7ட 

 @Aகைள ேநா�1ழி ெதா�கா(பிய� கால� இ�ைற�1 Fவாயிர� ஆ79க:�1 

 ,ைனய தாயி�த� ேவ79� எ,0 அ0தியி*9� &ற இட�ெப0கிற#. 

ெதா�கா(பிய� Fவாயிர� ஆ79க:�1( பி�ப*ட# எ,0 ஆரா5%சி #ைறயி� 

ைகேபாய அறிஞ� எவ�/ &றியி��கி,றன�. தமி� ��களி� ெபௗத� எ,0 

ெதாியவி�ைல. எனேவ ெதா�கா(பிய� Aத� ெப�மானா� இ6�லகிைட( 

பிற(பத�1  ,னேர ேதா,றிய ஒ� �� எ,ப# கவனி�க த�க#. 

 

தமி� நா*ெட�ைல 
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ெதா�கா(பிய( பாயிரதி� தமி�நா*@, எ�ைல 1றி�க(ப*@��கிற#. 

தமி�நா*@, வட எ�ைல 'ேவ/கட�' எ,0 அ(பாயிர/ &0கிற#. தமி� நா*@, 

ெத�1 வர�ைப(ப�றி ஈ79� க�தேவ79வதி�ைல. ஈ79 ேவ7ட�பால# 

வட�1 வர�A ஒ,ேற. ேவ0 பல சா,0களா, தமிழகதி, வட எ�ைல வி�திய� 

எ,0 ெதாிகிற#. தமிழகதி, அ6ெவ�ைலைய ' இமய�வைர' எ,0 

ெசா�ேவா� ள�. 

 

��ேவத� 

ஆாியம�க< இ�தியா A1 ,னேர இ�தியாவி� நாகாிகதி� சிற�த ம�க< 

வதி�தா�க< எ,ப# ��ேவததா� அறிய� கிட�கிற#. அ�ம�க< பழ�தமி� ம�க< 

எ,0 சில ஆரா5%சி�கார� &0ப. பழ�தமி� ம�க< எ/1 வா�� தவ�களாயி3மாக. 

அைத( ப�றிய விாி�த ஆரா5%சி ஈ79 எ�0�1? ஈ79 நம# ஆரா5%சி�1% 

சிற(பாக ஒ,0 ேதைவ. அஃ ெத,ைன? அ#, பழ�தமி� ம�களி, (அதாவ# Aத� 

ெப�மானா��1  ,ன� இ��த தமி� ம�களி,) சமயநிைல எ,ைன எ,பேத. இ# 

1றிேத ஈ79  த�� ெதா�கா(பிய� எ9#� ெகா<ள(ப*ட#. 

 

கட�< 

ெதா�கா(பிய#< ேபா�#<ள ம�களி, வா�� #ைறகளினி,0�, அ�ம�களி, 

சமய நிைலைய அள�# &ற( பல சா,0களி�ைல; சி� சில 1றி(A�கேள 

இ��கி,றன. அைவகளி� இர7ெடா,ைற உ/க<  , கிள#கிேற,. 

ெதா�கா(பியனா� �� யா�க( A1�த ேபா# ெதாட�கதி� கட�< வா�#� 

&றினாாி�ைல. அ�நாளி� அ6 வழ�க� இ�ைல ேபா;�. ��3<ேள ம*9� 

நில� கட�ள� ெபய�க< ெசா�ல(ப*@��கி,றன. நா�வைக நில/க* ெகன� 

கட�<க< 1றி�க(ப* @�(ப# ேபால, அ�நில/க*ெகன மர� I A< வில/1 

 த�யன�/ 1றி�க(ப*@��கி,றன. இ( பா1பா9க< நில/களி, இய�ைக� 

ேக�ற வ7ண� அைம�தி�(பன. அ6வைம(ைப ெதா�கா(பியனா� ெத�*@ 

யி��கிறா�. கட�< ெபய�க:� நில/களி, இய�A� ேக�றவா0 அைம�தி�த� 

ேவ79�. 

 

பழ�தமிழ�க< இய�ைக அழைகேய உய��த ெபா�ளாக அதாவ# கட�ளாக� 

ெகா79 வா��தா�க<. அவ�க< மைலமீ# வா��த ேபா# அவ�க< உ<ளைத� 

காைலயி;� மாைலயி;� ஞாயி�றி, ெச�ைம>�, இய�ைகயழேக வானதி� 

பட�D ெச�ைம>�, பிற ெச�ைம>/ கவ��தன. அ%ெச6விய இய�ைக யழைக 

அவ�க< ேச5 எ,0 ேபா�றினா�க<. அ�ம�க< த/க< க7G�1( ப%ைச( 
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பேசெலன� கா*சி வழ/கிய கா*@, இய�ைக யழைக மா� எ,0 வ=தினா�க<. 

அவ�க< ம�த நிலதி� 1@ A1�தேபா#, அ/ேக ெபாி#� த/க< இனமாகிய 

ம�க< &*ட#ட, ெந�/கி ெந�/கி( பழக ேந��தைமயா,, ம�க< 

மா*ெடாளி�� இைறைம எ,3� இய�ைக அழைக�க79 அைத ேவ�# எ,0 

ெகா7டா�க<. அவ�க< கட�கைர ந7ணியேபா# கட�, இய�ைக யழைக 

வ7ண� எ,றா�க<. பழ�தமி� ம�க< அ6வ�நில இய�ைக அழ1�கி*ட 

ெபய�கேள ேச5மா� ேவ�# வ7ண� எ,பன. இைவ யா�� இய�ைக அழெக3� 

ஒ,ைறேய 1றி(பனவா�. இ# 1றி# " �க, அ�ல# அழ1" எ,3� ��� 

சிறி# விாி#� &றியி��கிேற,. 

 

இ6விய�ைக அழ1( ெபய�க< ெதா�கா(பியனா� காலதிேலேய அ, வி1தி 

ெபறலாயின. பி,ைன நாளைடவி� இ(ெபய�க< பிாி�ப*ட கட�ளராக% சமய 

வாதிகளா� ெகா<ள(ப*டன. பழ� தமி�ம�க< ெகா7ட கட�<, இய�ைக அழ1 

எ,பைத ம*9� நா� மறதலாகா#. 

 

க�தழி 

க�தழி எ,3� ம�0ெமா� ெபய� ெதா�கா(பியதி���கிற#. இ# பழ�தமி� 

ம�களி, கட�< ெபய� எ,0� வழ/க( ப9கிற#. க*ட�ற ஒ,ேற க�தழி எ,0 

ெசா�ல(ப9கிற#. அ=�கா0 அவாெவ1ளி பைகைம  த�ய க*9கைள� கட�த 

நிைலேய க�தழி எ,ப#. 

 

தமி� ��களி� ெபௗத� ெதா�கா(பியதி� N*ைட(ப�றி விள�கமான உைரக< 

உ7டா எ,ப# ெபாி#/ &��# &��# உ,னத�க#. ெதா�கா(பியதி� அற� 

ெபா�< இ,ப� எ,3� F,ேற விள/க ஓத(ப*@��கி,றன. 

 

ஈ79� கிளதிய இ6விர7ெடா� 1றி(A� கைள�ெகா79 பழ�தமிழ�களி, சமய 

நிைலைய நீ/க< அள�# ெகா<ளலா�. 

 

உய�� தா�� 

பழ�தமிழ�களிட� பிற(பி� உய�� தா�� 1றி�1� சாதி ேவ�0ைம கிைடயா#. 

சாதி ெய,3D ெசா�ேல தமி�% ெசா�ல,0. ெப7ம�க< உாிைம பழ� 

தமிழ�களிைட ஆ*சியி ���த#. பிறவ�ைற விாி�கி� ெப�1�. ஆாிய� வ�ைக�1 

 ,ேன - Aத� ெப�மா, பிறத�1  ,ேன - தமி�ம�க< நிைல இ6வாறி��த#. 

 

Aத� கால � நா*9 நிைல>� 
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இனி ம�0 <ள தமி� ��கைள ெதா9த�1  ,, Aத�ெப�மா, அறெநறி 

1றி# இர7ேடா� உைர பகர வி��Aகிேற,. Aத� ெப�மா, அறெநறி A#�க 

Cைழ�தத�1� காரண� யா#? அறெநறியி, N�%சிேய காரணமா1�. அ�காலதி� 

கட�< ெபயரா�, சமயதி, ெபயரா�, ேவ<வியி, ெபயரா� உயி�� ெகாைலக< 

நிக�த(ப*டன ; 1@ ெப�கலாயி�0; ம�க:�1< பிற(பா� உய�� தா�� 

வ1�க(ப*டன. ம�க:�1< I�ர� எ,ெறா� &*டதா� கிள�பின�. அவ�க< 

ம,ன�கைள த/க< வய(ப9தி ம�ற ம�கைள அ@ைம(ப9தி� ெகா7டா�க<. 

ெகாைல>/ 1@>D சாதி� ெகா9ைம>� யா79/ கட�< ெநறியாக� 

க�த(ப*டன எ,0 ��/க% ெசா�லலா�. இ�ெகா9ைமகைள ெயாழி�கேவ Aத� 

ெப�மா, அற�கிள�%சி ெச5# ெவ�றி ெப�றா�. Aத� ெப�மா,  ய,0 

உ7ைம ஞான� ெப�0 அறெநறிைய அறி�0தலானா�. யாக/களி� ெகாைல 

ெச5த�, பிற(பி� உய�� தா�� க�த�  த�ய ெகா9ைமகைள ெதாைல#, 

யா79� ஜீவ கா�7ய� சீல� சமரச�  த�ய அற/கைள அவ� ஓ�பி வ�தா�. 

இ�ெகா<ைகக< ேமேல 1றி(பி*ட பழ�தமிழ� ெகா<ைகக:ட, எ6வள� Mர� 

அர7 ெச5கி,றன எ,0 நீ/கேள நிைன�# பா�/க<. 

------ 

2. 2. 2. 2. ப�#பா$% �த�யனப�#பா$% �த�யனப�#பா$% �த�யனப�#பா$% �த�யன    

 

ஆாிய � ெபௗத � 

 

இனி( ப#(பா*9  த�ய ��களி, மீ# ேநா�கD ெச;#ேவா�. 

இ���களி, காலதி� Aத� ெப�மா, அறெநறி ெத,னா*@� பரவி�0. 

இ�ெநறி பர�த�1( பல ��றா79க:�1  ,னேர ஆாிய�ைடய வழ�க 

ஒ=�க/க< தமி� நா*@� பர�# விைளயா@ நிைலெப�றன. ஆாிய� கல(A, 

ெதா�கா(பியனா� காலதிேலேய ேந��தெத,0 ேமேல ெசா��யி��கிேற,. தமி� 

ம�களி� பல� ஆாிய�ைடய வழ�க ஒ=�க/களி� ேதா5�# கிட�தா�. அ6வா0 

கிட�த தமி� ம�களிைட( Aத� ெப�மா, அறெவாளி>� படாலாயி�0. இைத 

வ�>0த இ���களி� பல சா,0களி��கி,றன. ஒ6ெவா� �லாக எ9#% 

சா,0க< கா*@% ெச�ல� காலவைர இட�தாரா#. ெதா1(பாக% சி�சில &றி% 

ெச�கிேற,. 

 

கல�பக� 

ப#(பா*9 எ*9ெதாைக பதிென7 கீ��கண�1களி� ெகாைல ெகா�லாைம, 

க<:7ண�, க<:7ணாைம, ஊ, ேவ<வி ஊனமி� ேவ<வி, ெபௗத( 
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ப<ளிக< ம�ற% சமய� ேகாயி�க<, பல கட�ள� வழிபா9க<  த�யன ெசா�ல( 

ப*@��கி,றன. தமி�நா9 அ�நாளி� ெப�/ கல�பகமாயி��த# எ,0 ��/க% 

ெசா�லலா�. ஆனா� அ�கல�பகதா� கலக� விைளயவி�ைல. 

 

நால@யா�� தி��1ற:� 

நாளைடவி� Aத� ெப�மா, அறெநறிேய நா*@� ஓ/கி வள��த#. பதிென7 

கீ��கண�கி,பா� ப*ட நால@யா�� தி��1ற:� இ�க�ைத உ0தி( 

நால@யா�� ப9#�. 1ற:� ஊ, ேவ<விைய>/ ெகாைலைய>� எ6வள� 

உரமாக த@�தி��கி,றன எ,0 விாி# உைர�க ேவ79வதி�ைல. இதனா� 

விள/1வெத,ைன? Aத� ெப�மா, ெச�ெநறியி, ெவ�றிேய விள/1கிற#. 

 

நால@யா�� தி��1ற:� ெபௗத ��களா எ,3� ஐய� ஈ/1<ள சில��1( 

பிற�கலா�. சமண � ெபௗத � அறதி� ெபாி#� ேவ0 ப9வனவ�ல. மிக% சி0 

ேவ0பா9கேள >79. அ6ேவ�0ைமகைள ஈ79� க�த� அநாவசிய�. 

உயிைர(ப�றி இ� சாரா��1� அ@(பைடயான ேவ�0ைம>79. சமண� 

உயி�7ைமைய வ�>0#வ� ; ெபௗத� அைத ம0(ப�. 

 

தி�வ<:வ� சமய� 

நால@யா� சமண �ெலன எ�லா�� ஏ�0� ெகா<கிறா�. தி��1றைள ஒ6ெவா� 

சமயதா�� ததD சமய �� எ,0 ெச(Aகிறா�. என# சி�றாரா5%சியி� 

தி��1ற<, சமண அறைத அ@( பைடயாக� ெகா7ெட=�த ெபா# �� எ,0 

விள/கியி��கிற#. Aத� ெப�மா, அ�ளற� தி��1றளி� யா79/ கம��# 

ெகா7@�தேல ஈ79� க�த� பால#. அறதி� சமண ெபௗத சமய/களி� 

எ6வித மய�க � எவ�/ ெகா<ள ேவ79வதி�ைல. 

---- 

3. 3. 3. 3. ஐ�ெப�( கா#பிய(க)ஐ�ெப�( கா#பிய(க)ஐ�ெப�( கா#பிய(க)ஐ�ெப�( கா#பிய(க)    

 

இனி ஐ�ெப�/ கா(பிய/கைள எ9#� ெகா<ேவா�. இைவகைள ஈ/1� 

கால ைற ப�றி� ெகா<ளவி�ைல ; வழ�1  ைறப�றிேய ெகா<கிேற,. 

 

சி�தாமணி 

சி�தாமணி சமண �� எ,ப# எவ�� அறி�தெதா,0. ஆனா� அ���க7 

ெபௗத 
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அற/க< இட� ெபறாம��ைல. அத,க7 ேபா�#<ள அற/க< யா�� 

ெபௗத#�1 அர7 ெச5வனேவயா1�. சமண அற/களி� ெபௗத அற/க:� 

ஒ,றிவி9�. 

 

சில(பதிகார� மணிேமகைல எ,3� இர79 ��களி, நிைன�ேதா,0� ேபாேத 

என# உ<ள� இ,ப� கடலா9கிற#. அ6விர79 ��கைள>� ஈ,ற 

தமி�நா*ைட மீ79/ காணேவ79ெம,ப# என# தணியா� காத�. 

 

சில(பதிகார� 

சில(பதிகாரைத% சமண �� எ,0 ஆரா5%சி�கார� பல� &0ப. மணிேமகைல 

ெய,3� �� சில(பதிகாரேதா9 ெபாி#� ெதாட�Aைடய#. மணிேமகைல 

ெபௗத �� எ,ப# ெவ<ளிைட மைல. இதனா� சில(பதிகாரைத>� ெபௗத 

�ெலன� &0வ# ெபா�தெமன% சில அறிஞ� க�#கிறா�. சில(பதிகார� சமண 

�லாயி3மாக; ெபௗத �லாயி3மாக. அத,க7 Aத�ெப�மா, அ�ளற� 

 �0� ம��# கிட�கிற#. ெபௗத த�மேம சில(பதிகார ெம,3� நாடக தமி� 

�லாக உ��ெகா7ட ெத,0 நா, &0ேவ,. Aத� ெப�மா, 

உலகி�கறி�0திய அற� சில(பதிகாரதி� எ6விடதி� ெபா�யாம��ைல? 

க7ணகி>� ேகாவல3� ேசாழநா9 வி9#( பா7@நா9 ேநா�கி நட�த 

வழிகைள>D ேசாைலகைள>� கா9கைள>� வ�ணி�க( A1�த இள/ேகா அ@க<, 

அைவக ெள�லாவ�ைற>� Aத� ெப�மா, த�ம மயமா�கி வி*டன�. வழி நைட 

வ�ணைனயி;� சில(பதி-காரதி� ெபௗத அற/க< ஒ=கி வழிகி,றனெவனி�, 

ம�ற( ப1திகளி, அறநிைலகைள அ9�கி அ9�கி� &ற�� ேவ79மா? 

 

மணிேமகைல 

மணிேமகைல ெய3� அறநிைலயைத அG1ேவா�. மணிேமகைல அறநிைலயேம. 

மணிேமகைல% ெசா�ெலலா� அற� ; ெபா�ெளலா� அற�. மணிேமகைலயி, 

நாெடலா� அற� ; காெடலா� அற�. ஐ�ெப�/ கா(பிய� Aத� ெப�மாைன 

தமிழி� கா*9� ஒ� மணி நிைலய� மணிேமகைல எ,0 ெமாழிகிேற,. 

 

ெபௗத � Iதவாத � 

மணிேமகைலயி� சமய�கண�க� த�திற/ ேக*ட காைத ெய,ெறா, 079. அத, 

க7 அ�நாளி� தமி�நா*@� நிலவிய சமய/கெள�லா� மிளி�கி,றன. 

அைவகைள� 1றி# என# க�ைத ஈ79 ெவளியிட ேவ79வ# அவசியெம,0 

ேதா,றவி�ைல. ஆனா� ெபௗத#�1� Iதவாதெம3� உலகாயத#�1� 
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ேவ�0ைம>7டா இ� ைலயா எ,பைத(ப�றி இர7ேடா� உைரயாத� பகரா# 

ேமேல ெச�ல என# மனெமழவி�ைல. ெபௗத#�1� Iதவாத#�1� ேவ�0ைம 

>79. அ6ேவ�0ைமைய மணிேமகைல வாயிலாகேவ எ9#� கா*9கிேற,. 

 

மணிேமகைல அ�ைமயா� ஒ6ெவா� சமய� கண�கைர>� அவரவ� சமய 

உ7ைமைய உைர�1மா0 ேக*ட# ேபால( Iதவாதிைய>� ேநா�கி அவன# 

ெகா<ைகைய� &0மா0 ேக*டன�. அ(ெபா=# Iதவாதி ெசா�ற# வ�மா0: 

 

 "Iதவா திைய( Aகனீ ெய,ன 

 தாதகி( I�/ க*@> மி*9 

 ம�0/ &*ட ம#�களி பிற�தா/ 

 1�றி9� Iத #ண�� ேதா,றி9� 

 அ6�ண� வ6வ( Iத தழி�களி, 

 ெவ6ேவ0 பிாி>� பைற ேயாைசயி�ெக9� 

 உயிெரா9/ &*@ய �ண��ைட( Iத � 

 உயிாி�லாத �ண�வி� Iத � 

 அ6வ( Iதவழி யைவ பிற�1 

 ெம5வைக யி#ேவ ேவ0ைர விக�ப � 

 உ7ைம( ெபா�:  ேலாகாயத 3ண�ேவ 

 க7& ட�ல# க�தள வழி>� 

இ�ைம> மி�ைம( பய3மி( பிற(ேப 

ெபா5�ைம ம0ைம >7டா5 விைன #5த�" 

 

இ6�ைர ேக*ட அ�ைமயா�, "Aத V@ைகயா� நா� பழ� பிற(Aண��த# 

அCபவ-தி���கிற#. இவெர,ன 'இ�ைமயி�ைல ; ம0ைமயி�ைல; 

ம0பிற(பி�ைல ; க�மமி�ைல' எ,0 கழ0கிறா�" எ,0 நைகதன�. 

 

 "எ,ற; ெம�லா மா��க / ேக*9 

 ந,றல வாயி3 நா, மா 0ைர�கிேல, 

 பிற�த � பிற(ைப ெய5த( ெப0த�, 

 அறி�ேதா�7 ேடாெவ,0 ந�கி9த;� " 

 

மணிேமகைல அ�ைமயா� நைகத� க7ட உலகாயத,, 
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 "ெத5வ மய�கி3/ கனா�0 திறதி3 

 ைமய;0 வா�மன� ேவறா�வைக 

 ஐய ம,றி யி�ைல ெய,ற;�" 

  

மீ79� அ�ைமயா� அவைன ேநா�கி, 

 

 "நி,ற�ைத தாயைர ய3மான தாலல 

 தி�த ஞால ெத6வைக யறிவா5 

 ெம5>ண� வி,றி ெம5( ெபா�:ண�வாிய 

 ஐயம�ல தி# ெசா�ல( ெபறா5 " 

 

எ,0 &றி அவ3�1 அறி� ெகா:தின�. 

 

ெபௗத�, உலகாயத� எ,0 சில� ெசா�ல நா, ேக*@��கிேற,. அவ� ெபௗத 

�� ஆரா5%சி யி�லாதா�. ந�விைன தீவிைன, இ�ைம ம0ைம, உயாிய 

நி�வாணநிைல  த�யன ெபௗததி;79. இ6�7ைம மணிேமகைலைய 

ஒ� ைற வாசி(ேபா��1� இனி# Aலனா1�. ெம5>ண�� விள/கிய#� பழ� 

பிற(Aண�த� எ,ப# ெபௗததி, சிற�த ெகா<ைகக:< ஒ,0. 

 

மணிேமகைல� காலநிைல 

மணிேமகைல� காலதி� தமி�நா9 அறD ெசறி�த ெசழிய நாடாக அ,ேறா 

ெபா��த# ? அ�நா*ைட மீ79/ கா7ேபமா? காண  யல� ேவ79�. 

மணிேமகைல நம�1 வழ/1� அ த% ெச�ெபா�<கைள( ப�காத ம�க< ம�களா 

எ,0 வின�கிேற,. மணிேமகைலயி� எ/கG� அற�; எ/கG� அ,A; 

எ/கG� அ�<. மணிேமகைலயி� சாதி க@த�, ப� ெயாழித�, உயி��ெகாைல 

நி0த�  த�யன யா79� யா79� மிளி�கி,றன. மணி ேமகைலயி� 

ஒ(Aரவி�லா இட 7ேடா ? பழ� பிற(Aண�ேவா மணிேமகைலயி� 

பர�ெதாளி�கிற#. அ6வற ��, மா7ைப எ,ென,0 ெசா�ேவ,? 

 

வைளயாபதி : இ���  �றி;/ கிைட�க வி�ைல. ஆ,ேறா� சில� எ9#� 

கா*டாக� ெகா7ட மிக% சில பா�கேள நா*@� உல�கி,றன. அ%சில பா�களி;� 

ெபௗத அற� உயி� நா@யாக ஓ@�ெகா7 @��கிற#. 
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17டலேகசி ெபௗத காவிய� எ,பதி� சிறி#� ஐயமி�ைல. இ�காவிய� 

 =வ#� ெப0�ேப�ைற இ�ைறநா< தமி� ம�களாகிய நா� இழ�# நி�கிேறா�. 

17டலேகசி�1 ம0(பாக எ=�த நீலேகசி ெய,3D சமண ��ெகா79 

17டலேகசிைய( ெபௗத �� எ,0 நி0வலா�. இ(ெபா=# வழ�கி;<ள 

17டலேகசி( பா�களி� பழ� ெபௗத� ஒளி�வ# க7&9. பி,னாளி� அதாவ# 

அறெநறி 1,றிய நாளி�, சமண�க*1� ெபௗத�க*1� ெப�� ெப�D சமய 

வாத/க< நட�தைம யா,, ஈ79( பழ� ெபௗத� எ,0 ெசா�லலாேன,. 

சமண � ெபௗத � பி,னாளி� அறெம,3� உயி�நா@ யற(ெப�0, ெவ0� 

ெபய� எ,3� உடல/களாக ம*9� நிலவ லாயின. ஒ6ெவா� சமய � 

நாளைடவி� உயி�நா@ய�0 உல�வதாகிற#. காரண� ம�களிட#<ள 1ைறபாேட 

யா1�. இ# நி�க, 

-------- 

4. 4. 4. 4. தி��ைறக)தி��ைறக)தி��ைறக)தி��ைறக)    

 

இனி தி� ைறகைள ேநா�1ேவா�. தி�  ைற எ,ற #Dசில��1� கல�க� 

உ7டாகலா� ; "தி� ைற� கால�தாேன தமி�நா* @� ெபௗதைத% ெச1த 

கால�" எ,0 சில� க�தலா�. சமய� கண�கனாக ஈ/1 நா, நி�கவி�ைலெய,0 

ெதாட�கதிேலேய ெசா�� யி��கிேற,. 'எ�காரண� ப�றி தி� ைற�கார�க< 

ெபௗதைத% சா5 தா�க<' எ,ப# ேபா,ற ஆரா5%சியி� ஈ79 யா, ந7ண( 

ேபாவதி�ைல. அ�காரண� பல ைற பலவிட/களி� எ,னா� ேபச( ப*@��கிற# 

; எ=த( ப*@��கிற#. எ9#�ெகா7ட ெபா�< "தமி� ��களி� ெபௗத�" 

எ,ப#. தி� ைறகெள,3� தமி� ��களி� ெபௗத த�ம� எ6வள� 

A1�தி��கிற# எ,பேத நம# ஆரா5%சி�1ாிய ெபா�<. அ6வழி நி,0 

பணியா�0வ# என# கட,. 

 

ஒ6ெவா� தி� ைறைய>� தனி தனி யாக எ9#( ேபசி�ெகா79 ேபாக� 

காலமி�ைல. என�1� 1றி�க(ெப�ற காலவைர>� ெந�/கி எ,ைன 

ெந��க(ேபாகிற#. இ�நிைல யி� தா� Aலாக நியாய�ப�றி இர7ெடா,0 

1றி(பேத சா�Aைட#. 

 

தி�ஞான ச�ப�த� 

தி�ஞான ச�ப�த �வாமிக<  த�ேயா� சமண ெபௗத/கைள மிக உரமாக தா�கி 
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ம0தி�(ப# உ7ைமேய. ஆனா� அவ�க< ெபௗத த�மைத� ெகா7டா�களா 

இ�ைலயா எனி�, ெகா7டா�க< எ,ேற யா, விைடயி0(ேப,. தி�ஞானச�ப�த 

�வாமிக<, 

 

"இ,ன�� இ,னநிற� எ,றறிவேத லாி# நீதிபல�� 

த,ன�� வாெமன மி1ததவ, நீதிெயா9 தானம�விட� " 

 

எ,0 தம# இைறவைன "நீதிபல�� த,ன ��வாெமன மி1த தவ, " எ,0 

ேபா�றி யி��கிறா�க<. இ�க�#, ெபௗத த�மைத அ@(பைடயாக� ெகா7ட# 

எ,0 ந9நிைலயி� நி,0 உ7ைம ஆ5ேவா� எவ�� &0வ�. 

 

தி�நா��கரச� 

"தயாFல த�ம, " எ,3D ெச�ெமாழி தி�நா��கர� �வாமிக< ேதவாரதி� 

மிளி�கிற#. இ�ெமாழி ெபௗத த�மைத  தலாக� ெகா7ட# எ,0 ெசா�ல 

ேவ79வதி�ைல. "நீதியா� நிைனெச5 ெநDேச", "சீல � ேநா,A மாவா�", 

"நீதியா� நி,ைனய�லா� நிைன>மா நிைனவிேலேன " எனவWஉD �வாமிகளி, 

பிற ெமாழிகைள>� உ�0 ேநா�1க. 

 

��தரF�தி 

"தாழா தறD ெச5�மி," எ,0 ��தர F�தி �வாமிக< அறைத( ெபா�ளாக 

அ�ளி% ெச5தி��கிறா�க<. ��தரF�தி �வாமிக< வரலா�றி� "ெபௗத" 

சமய#�1 அர7 ெச5யத�க ேவ0 சில 1றி(Aக: 79. அைவயி�0< 

இர7ைட ஈ79% சிற(பாக( ெபாறி�கிேற,. ஒ,0, அ@க< ைகைலயி� 

காாிைழயா� இ�வைர� கா �ற காரணதா� இ6�லகி� மனித(பிறவி ெய5தி 

அ6வி,ப� #5த#; இ,ெனா,0, அவ� ச/கி�யா� ெபா�*9 மகிழ மரத@யி� 

&றிய உ0தி ெமாழியினி,0� பிற��த காரணதா,, க7ணிழ�த நா< ெதா*9 

ஆ7டவைன "சீலேம" எ,0�, ப7ப' எ,0� விளி# விளி#( பா@ய#. இ,3� 

ம�ற தி� ைறகளி;� Aத� ெப�மா, அறைத அறி�0#D ெச� ெமாழிக< 

பல�79. அைவகைள இ/ேக விாி�கி� ெப�1�. 

 

ஊைம( ெப7 

மாணி�கவாசக �வாமிக< வரலா�றி� ஈ7ெடா,0 நிைனவி�1 வ�கிற#.  
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அதாவ# மாணி�க வாசகனா� ஊைம( ெப7ைண( ேபச ைவ#( ெபௗத�கைள 

வாதி� 

ெவ,றன ெர,ப#. இத�1% சா,றாக( "I�வ#� ெவ7ணீ0" எ,3� 

தி�(பதிக/ கா*ட(ப9கிற#. அ(பதிகதி� வினாவிைடக< ெபாி# மி��கி,றன. 

ஊைம( ெப7 1றி(A யா7டாத� உ7டா எ,0 ஆரா5த� ேவ79�. 

அ�1றி(ேப அ(பதி கதி��ைல. 

 

வாதXர@க< ெபௗத மதைத% சில விட/களி� தா�கியி�த� உ7ைம.அதா�1 

த� க79 பி,ேன வ�தவ�க< பலவிதமாக( Aராண/க< எ=தியி�த� ேவ79 

ெம,0 நா, ஊகி�கிேற,. 

 

க=ேவ�றிய கைத 

தி�ஞானச�ப�த �வாமிக< சமண�கைள� க=ேவ�றிய கைத>� இத,ைமேத. 

தி�ஞான ச�ப�த� சமண�கைள� க=ேவ�றினா� எ,பத�1( ேபாதிய அக% 

சா,றி�ைல. அக% சா,0 கிைடதால,றி அ6 வரலா�ைற யா, சாிதிர அைம(A 

 ைறயி� ெகா<ேள,. பி,ேன எ=த(ெப�ற Aராண/கைள� ெகா79 பலவா0 

பித�ற� அறி�ைடைம யாகா#. Aராண/களி� பலதிாிAக< உ79 எ,பைத� 

கவனித� ேவ79�. எ9#� கா*டாக இர7ெடா,0 1றி�கிேற,. 

 

Aராண( பா*9 

ச/க இல�கிய/க< ஆ��கா9 எ,0 சா�றி யி�(பைத( Aராண/க< ஆ0கா9 

எ,0 ெகா79, ஆ0  னிவ�க< தவ/கிட�ததாக� கைதக*@ யி��கி,றன. 

ஆ��கா9 எனி� ஆதிமர� நிர�பிய கா9 எ,ப# ெபா�<. அ(ப� �வாமிக< 

"சி/கேம" எ,0 இைறவைன விளி#( பா@ யி�தைல� க7ட, பி, வ�த 

ெபௗராணிக�க< "அ(ப� �வாமிகைள ஆ7டவ, சி/கமாக வி=/கினா," எ,0 

எ=தி ைவதா�க<. அ6ெவ=ைத ஆதாரமாக� ெகா79 சில� ஓவிய� 

வைர�தி��கிறா� ; சில� பாட� பா@யி��கிறா� ; சில� தி�விழா நடா#கிறா�. 

ஏற� 1ைறய ேபா�1 வர� சாதன/க< ெப�கி><ள இ�நாளிேலேய பதிாிைக 

>லகி� எ6வள� திாிAகைள� கா7கிேறா�. ேபாதிய சாதன/களி�லா அ�நாளி� 

நிக�%சி  ைறக< திாிAப9த� இய�ேப. அதிாிAகைள ந�Aேவா� ந�Aக. ஆரா5%சி 

>லக� அைவகைள( ெபா�ளா� ெகா79 இட�(படலாகா ெத,பைத ஈ79 

வ�>0#கிேற,. 

 

ஞான Eாிய, 

இ(ெபா=# "ஞான Eாிய," எ,ெறா� �� தமி� நா*@� உல�கிற#. அத,  
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ஆசிாியைர யா, அறிேவ,. அ� ��க7 தி�ஞான ச�ப�த� சமண�கைள� 

க=ேவ�றியைத( ப�றிய 1றி(A( ெபாறி�க(ப*@��கிற#. அ6விடதி�, 

 

 "அ�தணாள� Aாி>� அ�மைற 

 சி�ைத ெச5யா அ�க� திற/கைள% 

 சி�தவா# ெசயதி� �<ளேம" 

  

எ,3� ேதவாரதி;<ள "திற/க<" எ,3D ெசா� "சிர/க< " எ,0 மா�ற( 

ப*@�த� க7ேட,. இளைமயி� நா, மன( பாடDெச5த# தவேறா எ,0 

ஐ>�0 எ,னிட <ள F,0 பிரதிகைள திற�# பா�ேத,. அைவகளி� 

"திற/க<" எ,ற ெசா�ேல மிளி�கிற#. ேவறிட/களி;<ள ஏ9கைள>� பா�ேத,. 

அைவகளி;� "திற/க<" எ,ற ெசா�ேல கா*சியளி�கிற#. மணிேமகைலயி� 

"சமய� கண�க� த�திற� ேக*ட காைத" எ,ெறா,றி��கிற#. இதனா� 

சமய%சா�பி� "திற�" எ,3D ெசா�லா*சி அ�ைறநாளி���ததாக ெதாிகிற#. 

 

பி,ேன �லாசிாியைர ேநேர க79 ேக*ட� ேவ79� எ,0 எ7ணி� 

ெகா7@��ேத,. ஒ�நா< வழ�க�ேபால அ��லாசிாிய� கவளி கம7டல#ட, 

என# நிைலய� ேபா�தா�. அ,0 அவ� கவளியி� ேதவார தி� ைற இ��த# 

தா, விய(A. "இஃெத,ன ��" எ,0 ேக*ேட,. "ேதவார�" எ,றா�. உடேன 

அேதவாரைத வா/கி இ( பதி(பி��(ப# திறமா சிரமா எ,0 மிக விைர�ட, 

பா�ேத,. அத, க7G� திறெம,ேற இ�த� க7ேட,. அ# க79 

"�வாமிகேள! ஞான Eாியனி� திற�, சிரமாக மா�ற(ப*ட த, ேநா�க� எ,ைன?" 

எ,0 ேக*ேட,. 2அ(ப@ ெயா,0மிரா�த2 எ,0 அவ� பதி�0தா�. உடேன - 

ஞான Eாியைன திற�# அ6விடைத� 1றி#� கா*@ேன,. "இஃ# அ%�( 

பிைழயாயி�த� ேவ79�. இ��� மைலயாளதி;� எ=த( ப*@��கிற#" 

எ,0 தம# கவளிைய( பிாி# அ��ெல9# 'திற/கைள" எ,0 அவ� ப@#� 

கா*@னா�. என�1 மைலயாள எ=# ெதாியா#. "அ/கனமாயி, �வாமிக< 

பிைழ தி�தD ெச5# பதிாிைகக*1 அ3(Aவ# அற�" எ,0 &றிேன,. 

பி,ைன [*]அ(பிைழ தி�த� பதிாிைகக< வாயிலாக ெவளிவ�த#. "அ%சிர�" 

என# க7G�1( Aலனாகா தி��தா� "திற"தி, கதிெய,னவா யி��1�? பி, 

வ�ேவா��1 அ# ெப� வி��தாயி��1�! 

 

பி,னாளி� Aதி I�வமாக�� அAதி I�வமாக�� பிைழ நிக�த� இய�A. அ( 

பிைழபா9கைள% சாிதிர உலகிேல�0வ# ஆரா5%சி�கார� ெசயல,0 எ,0 
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ெசா�கிேற,. சாிதிர உலக� எ,ப# தனியாக நி�ப#. அத�1 #ைணெச5>/ 

க�விக:D சா,0க:ேம ெகா<ள�பாலன. சாிதிர உலகி�1� ஆரா5%சி 

>லகி�1� அட/கா# கடனா�0ேவாைர( ப�றி நா� கவைல>ற ேவ79வதி�ைல . 

 

ெபாியAராண� 

தி� ைறக:< இ0திய# ெபாியAராண�. இ(Aராண#<:� ெபௗத த�ம� 

Cைழ�தி��கிற#. இ(Aராண� ேவ<விைய "ஊனமி� ேவ<வி" எ,0 Aக�கிற#. 

ஊ, ேவ<விைய ஊன மி� ேவ<வியாக% ெச5த# எ#? Aத�ெப�மா, 

அறம,ேறா? தி� ைறக< ெபௗதமத த#வ/கைள ம0#ைர(பி3�, ெபௗத 

சீல/கைள ஏ�0� ெகா7@�த� க�த த�க#. 

---- 

5. 5. 5. 5. க�பராமாயண�க�பராமாயண�க�பராமாயண�க�பராமாயண�    

 

க�பராமாயணைத தனியாக ேமேல 1றி(பி*@��கிேற,. க�பராமாயண 

காலைத ஒ� தனி� காலெம,0 &0வ# மிைகயாகா#. வடெமாழி>� 

ெத,ெமாழி>� தமி�நா*@�  = ஆ�க� ெப�றி��த காலதி� க�ப� Aலவராக 

விள/கினவ�. இ�ெமாழி நாகாிக� 1றி(A�கைள>/ க�பராமாயணதி� பர�க� 

காணலா�. க�ப� சமண ெபௗத காவிய/கைள ந,1 பயி,றி��தா� எ,பத�1 

அவ� இராமாயணதி� பல சா,0க:79. அைவக:< சிலவ�ைறயாத� உ/க< 

 , கிளத ேநரமி�ைல. இர7ெடா� 1றி(ைப ம*9� உ/க< , கிள#கிேற,. 

சீதா ேதவியாைர இராவண, M�கி% ெச,ற  ைறைய வா,மீகி எ6வா0 

ெசா��யி��கிறா�? க�ப� எ6வா0 ெசா��யி��கிறா� ? சேகாதாிகேள! 

சேகாதர�கேள! சி�தி>/க<. ெப7ைண யிழி� ப9த� க�ப� ெநDச� எழவி�ைல. 

இ�மா�ற#�1� காரண� யா#? க�ப� உளதி� A1�#<ள தமி�( ெபௗத 

அறேமெய,0 யா, ெசா�ேவ,. ம�0ெமா,0 &ற வி��Aகிேற,. வா,மீகி 

இராமாயண� இராம, சீைத  த�ேயா� Aலா� உ7டதாக உைர�கிற#. 

க�பராமாயண� அ/ஙன� அைறய வி�ைல. இத�1 எ,ன காரண�? ேம�ெசா�ற 

காரணேம. ெபௗத அற� தமி� ��களி� A1�# ெச5>� நலைத எ,ென,0 

நவி�ேவ,? 

---------- 

6. 6. 6. 6. +ராண+ராண+ராண+ராண(க)(க)(க)(க)    

 

இனி( Aராண காலதி,மீ# A�தி ெச;#ேவா�. Aராண உலக�ேதா,றிய  

காரணைத உ�0 ேநா�க� ேவ79�. Aராண உலக ேதா�ற#�1� காரணமாக  
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நி,ற# ெபௗத மதேமயா1�. சாதாரண ம�க*1( ெபௗத த�ம� பய,ப9� 

ெபா�*9( Aத� ஜாதக� கைதக< எ=த(ப*டன. அைவக< ம�க< உ<ளைத� 

கவ��தன. கைதக< ெப��பா,ைமேயா� ெநDைச� கவ�வ# இய�A. ஜாதக� 

கைதகளா� விைள>� பய,கைள� க7ட ஆாிய�க< Aராண� கைதகைள 

எ=தினா�க<. அ(Aராண/க< பி,ேன தமி=லகி;� A1�தன. Aராண� கைதக< 

அ6வ� கால ம�க< மேனாநிைல�ேக�ற வ7ண� Aைன ய(ப9வன. ஆதலா� 

கைதகளி, அைம(A எ/ஙனமாயி3மாக. அ(Aராண உலக� ெபளத த�மைத 

ஏ�0� ெகா7டதா இ�ைலயா எ,பேத ஈ79 ேவ7ட�பால#. Aராண/களி� 

ெகா�லாைம, ஐ�ெபாறி யட�க�, ெபா0ைம, இர�க�, தவ�, அ,A, அறி�, ெம5 

எ,3� எ*9 மல�கைள அ@(பைடயாக� ெகா7ட கைதக< பல காணலா�. 

 (பதிர79 அற/க< யா7@��#  ைளதன ? உயி�க*1 உதவ� எ,3/ 

க�#�ேக பிற(பிட� ெபௗத மதெம,0 நா, உ0தியாக ந�Aகிேற,. அ� 

க�#, பி,ேன பல சமய/களி� Cைழ�த#. ெகா�லாைம ஜீவகா�7ய�  த�யன 

எ/ெக/1<ளனேவா ஆ/கா/ெக�லா� ெபௗத த�ம 7ெடன� ெகா<க. 

Aராண/களி� அறெவா=�க( பா�க< அளவி,றி� கிட�கி,றன. அைவ யா�� 

ெபௗத மததி, ெச�வா�ைக� 1றி(பன எ,ப# என# உ<ள� கிட�ைக . 

 

"அறேம மற/க7  =தழி�1� அறேம கட� :லேக�0� 

அறேம சிவ3� ெகா�வ@வ� ஆ1D சிவைன வழிப9ேவா�� 

கறேம ெய�லா( ெப��பய3� அளி�1� யா��1� எ6விட#� 

அறேம ய%ச� தவி�(பெதன அைற�தா, சாதா தப னிவ," 

 

 "த�மேம >லக� ேபா�ற% சகலகா ரணம தா1� 

 த�மேம யழியா ெத, 0� தாபா மாகி நி�1� 

 த�மேம தைனேவ* ேடா��1% ச��கிய மைன#ந�1� 

 த�மேம  தி ேச�D சாதன ெம,0* ெகா<வா," 

 

இ(Aராண( பாட�கைள ேநா�1க. அறெவா=�க#�1 மா0ப*ட Aராண/க:D 

சில�79. அைவ அற�ெபா�யாத ெநD�ைடய மறேவாரா� எ=த(ப*டன எ,0 

யா, ெசா�ேவ,. 

---------- 
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7777. . . . பி�ப$ட ��க)பி�ப$ட ��க)பி�ப$ட ��க)பி�ப$ட ��க)    

 

பி�ப*ட ��களி, ெபய�களி� சிலவ�ைற யாத� 1றி(பிட�� அD�கிேற,.  

1றி�க( ெப�ற காலவைர ெந�/கிவி*ட#. தா>மான �வாமிக<, இராம�/க  

�வாமிக<  த�யவ�க< பா�களி� Aத� ெப�மா, எ=�த�ளி யி�த� க7&9. 

 

 "ெகா�லாைம எதைன� 1ண�ேக*ைட நீ�1� " 

  

 "ெகா�லா விரத/ 1வலய ெம�லாேமா/க 

 எ�லா��1D ெசா�;வ ெத,னி%ைச பராபாேம" 

 

 “ெகா�லா விரத ெமா,0 ெகா7டவேர ந�ேலா�ம� 

 ற�லாதா� யாேரா வறிேய, பராபரேம" 

  

 "எ�லா� மி,A� றி��க நிைன(ப#ேவ 

அ�லாம� ேவெறா, றறிேய, பராபரேம" 

 

"ெகாைலகள� க*காம/ ேகாப� வி*டால,ேறா 

மைலயில�கா நி,ன�டா, வா5�1� பராபரேம" 

 

எனவW�� தா>மானா� தி�வா�1கைள ேநா�1க. அைவகளி� ெபௗத த�ம� 

தா7டவ� Aாிவைத� கா7க. 

 

இராம�/க �வாமிக< ஆ7டவைன "அ�க� Aதராதி எ,ேப," எ,0, 

ெவளி(பைடயாக� &றியி��கிறா�க<. அ� க�தட/கிய பாட� வ�மா0: 

 

 "ெப�கியேப ர�:ைடயா ர�பலேத ந@�1� 

         ெப��தைகெய, கணவ� தி�( ேப�Aகெல, கி,றா5, 

 அ�க� Aதராதி ெய,ேப, அயென,ேபனாரா 

         யண ென,ேப னாென,ேப னாதிசிவென,ேப,, 

 ப�1 சதா சிவெம,ேப, சதிசிவ ெம,ேப, 
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         பரமெம, ேப, பிரமெம,ேப, பரபிரம ெம,ேப,, 

 #�� �த பிரமெம,ேப, #ாியநிைர ெவ,ேப, 

         �த சிவ ெம,பனிைவ சி#விைளயா*ேட" 

 

ெபௗத � ஹி�#மத � 

 

சேகாதாிகேள! சேகாதர�கேள! இ,3� உ/க< அாிய காலைத� ெகா<ைளயிட 

வி��A கிேறனி�ைல. இ(ெபா=# உலக� சமரசைத வி��Aகிற#. 

அ%சமரச#�1( ெபௗததி, #ைண இ,றியைமயாத#. ெபௗத த�ம� 

எ%சமயதி��ைல? எ�லா% சமய/களி;� அ# Cைழ�தி��கிற#. 

 

ஹி�# மததி� ெபௗத த�ம/க< பல Cைழ�தி��கி,றன. சிராத கால/களி� 

க,0� கா�க<  <ள�ப,றி  த�யன பய,ப9த( ப*9 வ�தன. இ( சிராத� 

ெபா=# அைவகளிடதி� வாைழத79 பலா�கா5  த�யன A1�தி��கி,றன. 

இ�மா�ற#�1� காரண� யா#? ெபௗத த�மேமயா1�. 

 

ேகாயி�க< 

ைசவ� ைவணவ� எ,3� மத/களி, சா�பாக( பி,னாளி� அைம�#<ள 

ேகாயி�க<  த�யன�� ெபௗததி னி,0� அ��பின எ,0 ஆரா5%சி�கார� 

&0கிறா�. ஈ79 தைலைம வகி#<ள ெபாியா� இ�ைற�1 இ�பைத�தா79 

க*1  ,ன� இராய(ேப*ைடயி� நிக�திய ெசா�ெபாழிெவா,றி� அர/கநாத� 

Aதேர எ,0 விள�கி� கா*@னா�. அ(ெபா=# யா3� அ%ெசா�ெபாழிைவ% ெசவி 

ம9ேத,. ைசவ ைவணவ ஆலய/களி, பி�கால அைம(A Aத��1  ,ன� 

இ��ததாக ெதாியவி�ைல. ேவத காலதி� த�ேபாைதய ஆலய வழி பா@�ைல 

எ,ப# ெவ<ளிைடமைல. 

 

சிவபிரா, ேகாயி�களி, விழா�கைள உ�0 ேநா�கி ஆ5�தா� Aத� வா�� 

ெச6வி தி�Aலனா1�. ெச,ற தி/க< தி�மயிைலயி� கபாY% �ரதி� ப# நா< 

தி�விழா நைடெப�ற#. அதி� ேத�விழா  த�யன நைடெப�ற பி,ைன( 

பி%சா7@ ேசைவ ெய,ெறா,0 நைட ெப0கிற#. அஃ# அறி�0#வெத,ைன? 

 

ெகௗதம� அரச வா�� நீ# நி�வாண நிைல ெய5தியைதய,ேறா 

அறி�0#கிற#? பி% சா7@ ேசைவ�1  �திய ேசைவக< Aத� ெப�மானி, 

 ,ைனய அரச நிைலைய அறிவி(பன. பி%சா7@ ேசைவ அவர# பி,ைனய அற 
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நிைலைய ெதாி(ப#. இ6வா0 ெபௗத� பல #ைறகளி;� ஹி�# மததி� 

Cைழ�தி��கிற#. 

 

மகாமா கா�தி 

ஆனா� ஹி�# மததி� Cைழ�த அறC*ப/க< பல இ�நாளி� ேபா�யா5 

வி*டன. எனேவ மீ79� பழ� ெபௗத த�ம� ேதைவ ெய,0 நா, 

ெசா�லேவ79வதி�ைல. ெபௗத� இ�தியாவினி,0� #ரத(ப*ட# எ,0 சில� 

ெசா�கிறா�. அ#  �றி;� தவ0. ெபௗத� ஹி�# மததி� Cைழ�ேத ><ள#. 

ஹி�# மததி;<ள 1(ைபகைள ெதாைல�கேவ ெபௗத� ேதா,றி�0. சமண � 

ெபௗத � ஹி�# மத#ட, பிண� 10வனவ�ல எ,0�, சமண � ெபௗத � 

ஹி�# மதைத( ேபாதியவள� சீ�தி�தின எ,0�, ெபௗத� அகM5ைமைய 

ேந�ைம வழியி� வ�>0தி�0 எ,0�, ெபௗத� அகM5ைம�1ாியெத,0�, 

அ# ேபா�% ெச��1ய��கைள� கைள�தெத,0� மகாமா கா�தி ப, ைற 

&றியி��கிறா�. 

 

கட�< 

கட�ைள(ப�றி ஹி�# மத#�1� ெபௗத#�1� பிண�179 எ,0 

ெசா�ல(ப9கிற#. ஹி�#�க< சிவெப�மாைன>� தி� மாைல>� வழிப9வ# 

ேபால( ெபௗத�க:� Aதைர வழிப9கிறா�க<. ஆனா� ஹி�#�க< கட�ைள( 

பைட(பாதி ெதாழி� Aாி>� ஒ,றாக� ெகா<கிறா�க<. ெபௗத�கேளா கட�ைள 

அ6வாறாக� ெகா<வதி�ைல. அவ�க< கட�< எ,பைத அறமாக� 

ெகா<கிறா�க<. இத#வ  ைறயி;<ள ேவ�0ைமகைள% சமய வாதிக:�1 

வி*9விடலா�. அைவகைள(ப�றி ஈ79 விாிதேல Nணா1�. கட�< ஐ�ெதாழி� 

Aாிவதாயி3மாக; அறமாயி3மாக. ேவ7ட�பால# அகM5ைம. Aத� ெப�மா, 

தி���வ� அகM5ைம�1ாிய அறைத நிைனX*9� ஓ� அறி1றி எ,பேத 

ஈ79� க�த�பால#. இ(ெபா=# மற�ேத5�# அற� வளர� ேவ79�. அ6வற 

வள�%சி�1( பழ� ெபௗத� ெப��#ைண ெச5>� எ,பதி� ஐயமி�ைல. 

 

ெதா7ட�களி, இய� 

ெபௗத அறைத வள��க( A1� ெதா7ட�க< பைகைம ெபாறாைம  த�ய எாிக< 

கன,ெறழா  ைறயி� ேசைவ ெச5த� ேவ79�. பிற சமயதா� மன� A7ப9 

 ைறயி� எவ�� ெதா7டா�றலாகா#. வில/1 நீ�ைம யினி,0� விலகி 

ெம5யறி� விள/க( ெப0வேத ெபௗத� எ,ப#. ெபௗத� எ,ப# பைகைம 

ெபாறாைம  த�ய ேப5 நீ�ைமகளி ளி,0/ கட� ெதாளி�வ#. அதைகய ஒ, 

ைற( பைகைம ெபாறாைமயி�ப9தலாகா#. சமரச �ண���, அற�ண��/ 
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ெகா7ட ெபௗத த�ம(பிரசார� இ(ெபா=# ேவ79�; அெதா7டா�ற எ=/க< 

; எ=/க<. 

 

என�1த�த காலவைர சிறி# கட�#� வி*ட#. அ,ப�கேள! இ#கா0� 

ெபா0ைம>ட, என# A,ெமாழிகைள% ெசவிம9த உ/க:�1 என# வ7�க�. 

என# ேப%சி� 1�ற/ 1ைறகளி��கலா� ; க�# ேவ�0ைமக: மி��கலா�. 

யா, மனித, ; தவ0த;�1 ஆளாேவா,, ம,னி�1மா0 ேவ79கிேற,. 

 

----------- 

[*] அ,Aைடய சேகாதா�க*1 இ�க@த� வழியா5 அறிவி(ப# யாெதனி� "ஞான 

Eாிய,' எ,ற Aதகதி� ப�க� 96-� சமண�கைள ஜயி�க தி�ஞான ச�ப�த 

�வாமிக< ஆலவா5( பதிகதி�, அ�தணாள� Aாி>ம�மைற ெய,கிற பா*@� 

"சி�ைத ெச5யா வ�க� திற/கைள " எ,ற ெசா�ெறாட� "சி�ைத ெச5யா வ�க� 

சிர/கைள " எ,0 மாறியி��கிற#. அ%�( பிைழயாக உ<ளைத ஞான Eாியைன 

வாசி�1� ஜன/க< சிர/கைள ' எ,0 இ�தைல 'திற/கைள ' எ,0 தி�தி 

வாசி�க� ேக*9� ெகா<:கிேற,. நா, எ=தின " அ(ராZமேணாேயா தன� " 

எ,ற மைலயாள Aதகதி� திற/கைளெய,ேற எ=தியி�� கிேற,. ேம�ப@ ஞான 

Eாிய, Aதகதி� 80 ப�க� அ%சி9� வைர�1� எ, க7பா�ைவயி� நட� த#. 

மி1தி அ%சிய�ற தி�. வயி. �. ஷ7 க� ெச*@யா� அவ�களிட� ஒ(Aவிேத,. 

ஆனா� இ( Aதகதி� நிக��த பிைழ அ%�(பிைழயா யி�த� ேவ79�. அ�ல# 

எ, Aதகைத� கா(பி ெச5 தவ�களி, பிைழயா யி�த� ேவ79�. அ#வ,றி 

இ(Aதகதி� பல அ%�( பிைழக< வடெமாழி பா*9 களி;� தமி� நைடகளி;� 

இ�(பதா� இனி தி�தி ெவளியி*டா� ேலாேகாபகாரமா யி��1 ெம,0 

ந�Aகிேற,. 

             (ஒ-�) �வாமி சிவான�த சரRவதி. 

--------- 

 


