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தயா இயறிய#

சா# அ%&ட, இராய(ேப*ைட, ெச,ைன.
1929
விைல அணா 4.
------------ !ைர

மனித, வில/கினி,0 ேதா,றினவ,. அவைன வில/கினி,0 பிாி(ப# சமய.
வில/1+ சமய = மனித,. எனேவ மனித31% சமய இ,றி யைமயாத#.

அ%சமய ஒ,றா? பலவா? ெம5யறி விள/க( ெபறவ1,
அ6வறி7ைமைய கைலயறிவா உண#, அைத 1றிெகா79
நிபவ1 சமய ஒ,ேற. ெம5யறி விளகமாத நா*டமாத ெபறாதா1%
சமய பலவாகேவ ேதா,0. ெம5யறிவலாத பிறவறிெகா79,
ெபா:7ைமைய ஆரா5ேவா1, அ67ைம, அவரவ அறிவாற; ேகற
அளவி, இ,ைறெகா விதமாக, நாைளெகா விதமாக விள/1.
அவக< நிைல த

= உ7ைமைய உணராைமயா,, அவக*1( பல சமய

உண பிறகிற#. ெம5யறி விள/க(ெபற# அ(ப,ைம >ண ெபா,0.

"உலகி நானா பக/களி; ேதா,றி உ7ைம ஞான ைத அறி0 திய சமய
1ரவக< பல ெம5யறி ெபறவக< அலேவா? அவக< அறி0 திய
சமய ெகா<ைகக< ஒ,ேறாெடா,0

ர7ப*9( ப,ைம >ணவி1

நிைலகளனாக நிற1 காரண எ,ைன?" எ,0 சில வினவலா. சமய
1ரவக< அைனவ அறி0 திய உ7ைம ெயா,ேற. ஆனா அ67ைம(
ேபறி1ாிய

ைறகளி ேவ0ைம>79. அ@(ப@யான உ7ைமைய>,

ைற(பா*ைட> ஒ,ெறன ெகா79 பல வாத Aாிகிறா. அ6வாத( ேபா
ஈ7ெட01?
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உ7ைம, எ,0 ஒ ெபறியா யில/1வ#.

ைற(பா9க< காலேதச

வ தமான ைத ெயா*@ ேகால(ப9வன. அைவகளி ேவ0ைம யி த
இயA. அைவக< மா0தைகயன. மாற தக

ைறகைளேய அ@(பைடயான

உ7ைம ெய,0 ேகாட அறியாைம. இC*ப விள/க( ெப0ேவா1
"உ7ைமயி" ப,ைம >ண ேதா,0த அாி#. விளக, அ@ேயனா எ=த(
ெபற "மனித வாைக>/ காதிய@க:", "ைசவ தி, சமரச”, "

க,

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

சமய ஒ,ேற.

ைறக< பல.

ைறகளி சிசில ேவைளகளி மாப@வ#79.

அமாைச( ேபாக( ெபாிேயாக< ேதா,0வ# வழக. நம# பாரத நா*@;D
சமய எ,3 உ7ைம ெநறி1ாிய

ைறகளி திாிA ேநேபாெதலா

ெபாிேயாக< ேதா,றி திாிைப( ேபாகி

ைறகைள% ெசைம ெச5தாக<.

அ(ெபாிேயா< A த ெபமா3 ஒவ.

A த ெபமா, எநாளி ேதா,றினா? உ7ைமைய >ண # அறிெவ3/
கவிைய "ேவத" எ,3 ஒ லாக ெகா79, உ7ைமைய விள/க% ெச5>
தியாக #1ாிய 'யஞ' எ,3 யாக ைத ெகாைல1ழி யாகி>, பிற(பி
சேகாதாகளாக ேதா,றிய மக:1< உய தா கபி #, உ7ைம1
மா0ப*ட இழிக< இ,ேனார,ன பல நிக தி>D சமய #ைறக*1% சில
Eத ேக*டா, ம,பைத இளி Fகி இ9கGற ேவைளயி, A தெர,3
ெபஞாயி0 ேதா, றி0. அDஞாயி0, அகால ேதசவ த மான # ேகற
வழியி, அற ைறக< ேகா, உ7ைம மீ# படதித பனி(படல ைத நீகி0.
/ க&றி, "சீல' எ,பத, வழி( A த உலைக% ெசைம ெச5தா எ,0
&றலா. அநாளி சீல மறக(ப*டைமயா,, சீல வ>0 த(ப*ட#.

"ெபௗ த” Iதவாதெம,0 சிலவிட/களி கத(ப9கிற#. அ# தவ0. ெபௗ த
களி ஏதாவெதா,ைற% சிறி# பா தவ இ/ஙன/ &றா. இ# 1றி #
3< சில உைரபக#ேள,.

A த கடைள( பறி ஒ,0/ &றாைமயா,, அவைர நா திகெரன% சில
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க#கிறா. A த, அறெம3/ கடைள% சீலெம3 வழிநி,0 உணமா0
அறி0 தி( ேபாதா. கடைள ேவதெம3 லாக, யாகெம3/ ெகாைல
1ழியாக, சாதிெய3D சாகைடயாக ம,பைத ெகா7டைத மாற( ேபாத
அறேவா A த ெபமானாதலா, அவ கடைள அறெம,0, அத1ாிய
வழிைய% சீலெம, 0 அறி0 தினா.

ேவத யாக

தயவைற திாி # ேக9 Eத ெபாலாத உலக, A த1(

பி,ைன( ெபௗ த தம #1/ ேக9 Eத#. பிைற ஞா,0 ெபள த பல( பல
வழியி மா0தலைடத#. ஜ(பானி;<ள ெபௗ த #1 இல/ைகயி;<ள
ெபௗ த #1 ெப ேவ0ைம>79. A த ெபமா, ேபாதைன இ(ெபா=#
ெபௗ தெர,0 ெசா ெகா<: பலாிடD சாதைனயி இைல எ,0
ெசாலலா. A த ெபமா, ேபாதைன ம*9ம,0, ம0 பல சமய 1ரவ
ேபாதைனக: சாதைனயிைல எ,0/ &றலா.

சமய 1ரவக< ெசாவழி எ(ெபா=# உலக நிபதிைல. சமய 1ரவ
உவ/க*1 ம*9 வதைன வழிபா9க< நிக தி, அவக< அறைரகைள
1ழிெவ*@( Aைத(ப# உலகி, இயபாகி வி*ட#. சமய தவ எ,0 ெசா
ெகா<: பலாிட # இ1ைறபா@கிற#. இத1% சமய 1ரவக< எ,
ெச5வாக<? சமய எ, ெச5>?

அற தி ெபாி# ஒ0ைம வா5த சமண ெபௗ த/கேள பி,னாளி
ஒ,ேறாெடா,0 மைல# ேபாாி டலாயின. பிகால திய சமண ெபௗ தக<
ேபாைர த/க< அளவிலாத நி0 தி ெகா7டாகளா? இைலேய. அவக<
த/க:1ாிய அறெவா=க/கைள>

0 மற#, கட< இ,ைம எ,பதி

ம*9/ க #% ெச; தி, ம,னகைள த/க< வய(ப9 தி, கட:7ைமயி
உ0தி>ைட யாைர( பலாறா3 #,A0 தினாக<. "க79

*9 ; ேக*9

*9" எ,ப# ேபா,ற ெகா@ய வழக/க< அவக< வாவி Cைழத ஒ,ைற
ஈ791றி த சா;. சமண ெபௗ தக< எ,0 ெசால(ப*ட மக<
த/க:1ாிய சீல ைத வி9 #% சின ைத ெகா7டாக< எ,0 &ற மிைக
யாகா#. இத1% சமண எ, ெச5>? ெபௗ த எ, ெச5>?
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மைழ நீ வான தினி,0 Aற(ப9ேபா# எ6வள M5ைமயதா யிகிற#? அ#
நில தி Nத பி,ைன அஃதைட> நிைலகைள எ,ென,0 ெசாவ#!
இ6வாேற, ஒ6ெவா ேபா# சமய1ரவகளி, ேபாதைனக< ேதா0வாயி
ெசைமயா யிகி,றன. அைவக< மகளிைட( பர ேபா#, அைவக< மீ#
பலதிற மாக< பட# வி9கி,றன. 1ைறபா9 யா7ைடய#?

பிகால% சமண ெபௗ தக<, சீல/க< மீ# க தி தா#, கட< உ7ைம
&0ேவாைர இட( ப9 #வதி ம*9/க #% ெச; தலானாக<. ந தமி
நா*ைட( ெபா0 தவைர, திவ<:வ, இள/ேகா அ@க<, சீ தைல% சா தனா
தேயா1( பி,னேர நாளைடவி சமணெபள த அறநிைலக< 1ைலயலாயின
எ,0 &றலா. திவ<:வ உ<ளி*டா கால தி சமண ெபள த/க< மகைள
அற வழியி நி0 தி ஆ79 வதன எ,பதி ஐயமிைல. காளைடவி நிைல மாறி
வி*ட#.

அறெநறியி படத மாகைள #ைட #% சீல ைத வ>0 தி ேயாப( A த
ெபமா, ேதா,றிய# ேபால கட:7ைமைய வ>0 த( பல விட/களி பல
சா,ேறாக< ேதா,றினாக<. அவ< திஞான சபதெமாவ. இடபேதவ,
மஹாNர, A த, அேசாக, திவ<:வ

தேயா கால திய சமண

ெபௗ த/கைள ெநDசி ெகா79, சில திஞான சபத மீ# N7 பழி
ம #கிறா. ேம1றி(பி*ட ெபாிேயாக< கால தி நிலவியவாேற சமண
ெபள த/க< நிலவி யி(பி,, திஞான சபத வைகேக இட, ேநதிரா#.

திஞான சபத, சமண ெபௗ த/களி, ெபயரா மகளிைட( படத
மாகைள க=வ(ேபா தாேர ய,றி% சமண ெபௗ த/கைளேய ேவேரா9 கல(
ேபாதாாிைல. அவ பாகளிேபா#<ள சமண ெபௗ த ம0(Aைரக<, அவ
கால திய சமணெபள த/கைள 1றி(பன ெவ,க. திஞான சபத சமண
ெபௗ த/கைள அழிக( ேபாதவராயி,, "சம7 சாகிய ஆகியவாேற" எ,0
பா@யிரா. இ தி வாகா சமண ெபௗ த  ஆ7டவனளா ேதா,றியன
எ,3 உ7ைமய,ேறா Aல(ப9கிற#? கால நிைல, மக< நிைல

தயவைற

>,னி, கா5த உவ த அகறி, 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
1றிெகா79 நிறலா,, எ%சமய ைத> அழிக எ6வறிஞ

படா. மனித

வாவி1 இ,றியைமயாத சமய எ,3 ஒ,ைற காகேவ ெபாிேயாக<
ேதா,0கிறாக<. அவக< அைத அழிக

ெபாிேயாக< ேகா;

#வாகேளா?

ைற(பா9களி ேவ0ைம யி த உ7ைம.

அ ைற(பா9க< காலேதச வ த மான ைத ெயா*@ ேகால(ப9வன வாகலா,,
அைவகளி ேவ0ைம யிேத தீ. அ6ேவ0ைம1

தெல,3

உ7ைம1 எ6வித ெதாடA மிைல.

சமய 1ரவ எ,0 ெசால(ப9 அைனவ அ7ண, தபிமா ேபால என1
ேதா,0கிறா. அவகளிைட( பைகைம யிததாக க# மன என
1றவிைல. என# அ3பவ ைத உலகி1% ெசாகிேற,. ஏதாயி3 ேவ0ைம
காண(ப@,, அைத காலேதச வ தமான தி, பாப9 தி, ஒ#கி, ஒ0ைமைய
ம*9/ ெகா79, உ5>ெநறிகாண ேவ79 ெம,0 இயைக அ,ைன என1
அறி0 #கிறா<.

"ஒ,ேற 1ல  ஒவேன ேதவ3" எ,0 திFல அளிய ஒைம வழிேய
என1ாிய வழி. என# சமய சமரச ச,மாக. உலகி;<ள சமய ஒ6ெவா,0
இ%சமரச ச,மாக ைதேய அறி 0 #கிற ெத,ப# என# ெகா<ைக. ஆகேவ
யா, எ%சமய ைத> ேபா0ேவ, ; எ%சமய &*ட #1D ெசேவ,.
என1% சமயேவ0ைம ெய,ப# கிைடயா#. எ%சமய( ெபயராலாத ச,மாக
ெதா79 நிகழ ேவ79ெம,ப# என# உ*கிடைக.

இெகா<ைக>ைடய அ@ேயைன ெத,னிதிய ெபள த ச/க% சாபாக%
ெச,ைன% "சிதாதிாி( ேப*ைட ைஹR& ' நிைலய தி 1928 ஏ(ர 6௳,
அறிஞ இல*மிநர நா>9 அவக< தைலைமயி, கீ&@ய ெத,னிதிய
ெபௗ த மகாநா*@, "தமி களி ெபௗ த" எ,3 ெபா< பறி(
ேபமா0, அ%ச/க தா பணி தா. அ(பணி ேமெகா79, ஆ79(ேபா#,
அ@ேய, நிக திய விாிைரேய இ, உ<:ைற.

"தமி களி ெபௗ த" எ,3 ெபா< ஒ மணி கால(ேப%சி
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அட/1வத,0. அஃ# ஒ விாித ;1ாிய ெபா<. அைத எ/ஙன ஒ மணி
ேநர #< அட1வ#? அ6ெவா மணி ேநர தி 1றி #( ேபச எ7ணிய சில
ெபா:<:D சில வி9ப*டன. அைவக:< இ,றியைமயாத இர7ெடா,ைற
இ ,3ைரயி ெபாறி #ேள,. இ# கதிேய

,3ைர சிறி# விாிவாக எ=த(

ப*ட#.

ெசாெபாழி வ@வ ெபறைமயா,, அத1ாிய சிசில மா0தக<
ெச5ய(ப*டன. A#மா0த ெலா,0 ெபாி#D ெச5ய(பட விைல. இலா
சமரச ச,மாக உண நா*@ைட( பரத ேவ79 ெம,ப# என# ேவ*ைக.
இ ெவளிS*9ெகன( ெபா:தவிய அ, ப, அழகாAாி -ராம ெசாக/கD ெச*@யா1 என# ந,றியறித உாியதாக.

தி. வி. கயாணதர,.

ெச,ைன இராய(ேப*ைட,
16-2-1929
-------------

தமி களி ெபௗ த

தைலவ அவகேள! சேகாதாிகேள! சேகாதரகேள!

ேதா0வா5

இ(ெபா=# உ/க<

,னிைலயி ேபச எ9 # ெகா7ட ெபா< "தமி

களி ெபௗ த" எ,ப#. ஈ7ெடா சமய கணகனாக நி,0 கடனாற(
A1கி,ேற-னிைல ; ஓ ஆரா5%சிகாரனாக நி,ேற கடனாற( A1கிேற,.
விாித இ(ெபா< பறி ஒ மணி ேநர #1< ஒ=/1 ெபற( ேபசி

@ த

அாி# எ,0 உ/க:1 நா, ெசால ேவ79வதிைல. 1றி த கால #1<
எ6ெவ( ெபாைள ெதா9 # வி9 #D ெசல ேவ79ெம,0 என# சிறறி
உ#கிறேதா, அ6வழி நி,0, அ6வ(ெபாைள ெதா9 # வி9 #D
ெசேவ,.

,

ைற(பா9

தலாவ# கைள ஒவா0

ைற( ப9 தி எ9 த ெபா:1 ஓ எைல
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ேகா ெகா<வ# நல, எ,0 ேதா,0கிற#.

1.ெதாகா(பிய.
2. ப #(பா*9, எ*9 ெதாைக, பதிென7கீகண1.
3. ஐெப/ கா(பிய.
4. தி ைறக<.
5. கபராமாயண.
6. Aராண/க<.
7. பிப*ட க<.

இ&0பா9 கால ைறைய( ெபபா,ைம த=வி>, சி0பா,ைம த=வாம;D
ெச5ய( ப*டெத,க.

1. ெதாகா#பிய

தமி ெமாழியி இ(ெபா=# கிைட #<ள பைழய க:< மிக ெதா,ைமய#
ெதாகா(பிய. ெதாகா(பிய கால Mய பழதமி காலெம,0 ெசால
@யா#. அ க7 ஆாிய கல(AD சிறி# உ79. ஆனா அ பழ தமிழ
வழக பழதமிழ ஒ=க/கைளேய ெபாி# அறி0 #கிற#.
ெதாகா(பிய ைத ெகா79 Mய பழதமிழ வழக ஒ=க/கைள ஒவா0
ஊகி #ெகா<ளலா.

கால
ெதாகா(பிய கால பலரா பலவா0 கணிக(ப*@கிற#. அகால ைத(
பறிய க # ேவ0ைமக< பல உ79. இ#கா0 ஆரா5%சிகார க7ட
@Aகைள ேநா1ழி ெதாகா(பிய கால இைற1 Fவாயிர ஆ79க:1
,ைனய தாயி த ேவ79 எ,0 அ0தியி*9 &ற இடெப0கிற#.
ெதாகா(பிய Fவாயிர ஆ79க:1( பிப*ட# எ,0 ஆரா5%சி #ைறயி
ைகேபாய அறிஞ எவ/ &றியிகி,றன. தமி களி ெபௗ த எ,0
ெதாியவிைல. எனேவ ெதாகா(பிய A த ெபமானா இ6லகிைட(
பிற(பத1

,னேர ேதா,றிய ஒ  எ,ப# கவனிக தக#.

தமி நா*ெடைல
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ெதாகா(பிய( பாயிர தி தமிநா*@, எைல 1றிக(ப*@கிற#.
தமிநா*@, வட எைல 'ேவ/கட' எ,0 அ(பாயிர/ &0கிற#. தமி நா*@,
ெத1 வரைப(பறி ஈ79 கதேவ79வதிைல. ஈ79 ேவ7டபால#
வட1 வரA ஒ,ேற. ேவ0 பல சா,0களா, தமிழக தி, வட எைல விதிய
எ,0 ெதாிகிற#. தமிழக தி, அ6ெவைலைய ' இமயவைர' எ,0
ெசாேவா ள.

ேவத
ஆாியமக< இதியா A1 ,னேர இதியாவி நாகாிக தி சிறத மக<
வதிதாக< எ,ப# ேவத தா அறிய கிடகிற#. அமக< பழதமி மக<
எ,0 சில ஆரா5%சிகார &0ப. பழதமி மக< எ/1 வா தவகளாயி3மாக.
அைத( பறிய விாித ஆரா5%சி ஈ79 எ01? ஈ79 நம# ஆரா5%சி1%
சிற(பாக ஒ,0 ேதைவ. அஃ ெத,ைன? அ#, பழதமி மகளி, (அதாவ# A த
ெபமானா1
1றி ேத ஈ79

,ன இத தமி மகளி,) சமயநிைல எ,ைன எ,பேத. இ#
த ெதாகா(பிய எ9 # ெகா<ள(ப*ட#.

கட<
ெதாகா(பிய #< ேபா#<ள மகளி, வா #ைறகளினி,0, அமகளி,
சமய நிைலைய அள# &ற( பல சா,0களிைல; சி சில 1றி(Aகேள
இகி,றன. அைவகளி இர7ெடா,ைற உ/க<

, கிள #கிேற,.

ெதாகா(பியனா  யாக( A1த ேபா# ெதாடக தி கட< வா #
&றினாாிைல. அநாளி அ6 வழக இைல ேபா;. 3<ேள ம*9
நில கடள ெபயக< ெசால(ப*@கி,றன. நாவைக நில/க* ெகன
கட<க< 1றிக(ப* @(ப# ேபால, அநில/க*ெகன மர I A< வில/1
தயன/ 1றிக(ப*@கி,றன. இ( பா1பா9க< நில/களி, இயைக
ேகற வ7ண அைமதி(பன. அ6வைம(ைப ெதாகா(பியனா ெத*@
யிகிறா. கட< ெபயக: நில/களி, இயA ேகறவா0 அைமதி த
ேவ79.

பழதமிழக< இயைக அழைகேய உயத ெபாளாக அதாவ# கடளாக
ெகா79 வாதாக<. அவக< மைலமீ# வாத ேபா# அவக< உ<ள ைத
காைலயி; மாைலயி; ஞாயிறி, ெசைம>, இயைகயழேக வான தி
படD ெசைம>, பிற ெசைம>/ கவதன. அ%ெச6விய இயைக யழைக
அவக< ேச5 எ,0 ேபாறினாக<. அமக< த/க< க7G1( ப%ைச(
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பேசெலன கா*சி வழ/கிய கா*@, இயைக யழைக மா எ,0 வ= தினாக<.
அவக< மத நில தி 1@ A1தேபா#, அ/ேக ெபாி# த/க< இனமாகிய
மக< &*ட #ட, ெந/கி ெந/கி( பழக ேநதைமயா,, மக<
மா*ெடாளி இைறைம எ,3 இயைக அழைகக79 அைத ேவ# எ,0
ெகா7டாக<. அவக< கடகைர ந7ணியேபா# கட, இயைக யழைக
வ7ண எ,றாக<. பழதமி மக< அ6வநில இயைக அழ1கி*ட
ெபயகேள ேச5மா ேவ# வ7ண எ,பன. இைவ யா இயைக அழெக3
ஒ,ைறேய 1றி(பனவா. இ# 1றி # " க, அல# அழ1" எ,3 
சிறி# விாி # &றியிகிேற,.

இ6வியைக அழ1( ெபயக< ெதாகா(பியனா கால திேலேய அ, வி1தி
ெபறலாயின. பி,ைன நாளைடவி இ(ெபயக< பிாிப*ட கடளராக% சமய
வாதிகளா ெகா<ள(ப*டன. பழ தமிமக< ெகா7ட கட<, இயைக அழ1
எ,பைத ம*9 நா மற தலாகா#.

கதழி
கதழி எ,3 ம0ெமா ெபய ெதாகா(பிய திகிற#. இ# பழதமி
மகளி, கட< ெபய எ,0 வழ/க( ப9கிற#. க*டற ஒ,ேற கதழி எ,0
ெசால(ப9கிற#. அ=கா0 அவாெவ1ளி பைகைம

தய க*9கைள கடத

நிைலேய கதழி எ,ப#.

தமி களி ெபௗ த ெதாகா(பிய தி N*ைட(பறி விளகமான உைரக<
உ7டா எ,ப# ெபாி#/ &# &# உ,ன தக#. ெதாகா(பிய தி அற
ெபா< இ,ப எ,3 F,ேற விள/க ஓத(ப*@கி,றன.

ஈ79 கிள திய இ6விர7ெடா 1றி(A கைளெகா79 பழதமிழகளி, சமய
நிைலைய நீ/க< அள# ெகா<ளலா.

உய தா
பழதமிழகளிட பிற(பி உய தா 1றி1 சாதி ேவ0ைம கிைடயா#.
சாதி ெய,3D ெசாேல தமி% ெசால,0. ெப7மக< உாிைம பழ
தமிழகளிைட ஆ*சியி த#. பிறவைற விாிகி ெப1. ஆாிய வைக1
,ேன - A த ெபமா, பிற த1

A த கால  நா*9 நிைல>

,ேன - தமிமக< நிைல இ6வாறித#.
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இனி ம0 <ள தமி கைள ெதா9த1

,, A தெபமா, அறெநறி

1றி # இர7ேடா உைர பகர விAகிேற,. A த ெபமா, அறெநறி A#க
Cைழதத1 காரண யா#? அறெநறியி, N%சிேய காரணமா1. அகால தி
கட< ெபயரா, சமய தி, ெபயரா, ேவ<வியி, ெபயரா உயி ெகாைலக<
நிக த(ப*டன ; 1@ ெபகலாயி0; மக:1< பிற(பா உய தா
வ1க(ப*டன. மக:1< Iர எ,ெறா &*ட தா கிளபின. அவக<
ம,னகைள த/க< வய(ப9 தி மற மகைள அ@ைம(ப9 தி ெகா7டாக<.
ெகாைல>/ 1@>D சாதி ெகா9ைம> யா79/ கட< ெநறியாக
கத(ப*டன எ,0 /க% ெசாலலா. இெகா9ைமகைள ெயாழிகேவ A த
ெபமா, அறகிள%சி ெச5# ெவறி ெபறா. A த ெபமா,

ய,0

உ7ைம ஞான ெப0 அறெநறிைய அறி0 தலானா. யாக/களி ெகாைல
ெச5த, பிற(பி உய தா கத

தய ெகா9ைமகைள ெதாைல #,

யா79 ஜீவ கா7ய சீல சமரச

தய அற/கைள அவ ஓபி வதா.

இெகா<ைகக< ேமேல 1றி(பி*ட பழதமிழ ெகா<ைகக:ட, எ6வள Mர
அர7 ெச5கி,றன எ,0 நீ/கேள நிைன# பா/க<.
-----2. ப #பா$% தயன

ஆாிய  ெபௗ த 

இனி( ப #(பா*9

தய களி, மீ# ேநாகD ெச; #ேவா.

இகளி, கால தி A த ெபமா, அறெநறி ெத,னா*@ பரவி0.
இெநறி பரத1( பல றா79க:1

,னேர ஆாியைடய வழக

ஒ=க/க< தமி நா*@ பர# விைளயா@ நிைலெபறன. ஆாிய கல(A,
ெதாகா(பியனா கால திேலேய ேநதெத,0 ேமேல ெசாயிகிேற,. தமி
மகளி பல ஆாியைடய வழக ஒ=க/களி ேதா5# கிடதா. அ6வா0
கிடத தமி மகளிைட( A த ெபமா, அறெவாளி> படாலாயி0. இைத
வ>0 த இகளி பல சா,0களிகி,றன. ஒ6ெவா லாக எ9 #%
சா,0க< கா*@% ெசல காலவைர இடதாரா#. ெதா1(பாக% சிசில &றி%
ெசகிேற,.

கலபக
ப #(பா*9 எ*9 ெதாைக பதிென7 கீகண1களி ெகாைல ெகாலாைம,
க<:7ண, க<:7ணாைம, ஊ, ேவ<வி ஊனமி ேவ<வி, ெபௗ த(
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ப<ளிக< மற% சமய ேகாயிக<, பல கடள வழிபா9க<

தயன ெசால(

ப*@கி,றன. தமிநா9 அநாளி ெப/ கலபகமாயித# எ,0 /க%
ெசாலலா. ஆனா அகலபக தா கலக விைளயவிைல.

நால@யா தி1ற:
நாளைடவி A த ெபமா, அறெநறிேய நா*@ ஓ/கி வளத#. பதிென7
கீகணகி,பா ப*ட நால@யா தி1ற: இக ைத உ0தி(
நால@யா ப9 #. 1ற: ஊ, ேவ<விைய>/ ெகாைலைய> எ6வள
உரமாக த@திகி,றன எ,0 விாி # உைரக ேவ79வதிைல. இதனா
விள/1வெத,ைன? A த ெபமா, ெசெநறியி, ெவறிேய விள/1கிற#.

நால@யா தி1ற: ெபௗ த களா எ,3 ஐய ஈ/1<ள சில1(
பிறகலா. சமண  ெபௗ த  அற தி ெபாி# ேவ0 ப9வனவல. மிக% சி0
ேவ0பா9கேள >79. அ6ேவ0ைமகைள ஈ79 கத அநாவசிய.
உயிைர(பறி இ சாரா1 அ@(பைடயான ேவ0ைம>79. சமண
உயி7ைமைய வ>0 #வ ; ெபௗ த அைத ம0(ப.

திவ<:வ சமய
நால@யா சமண ெலன எலா ஏ0 ெகா<கிறா. தி1றைள ஒ6ெவா
சமய தா த தD சமய  எ,0 ெச(Aகிறா. என# சிறாரா5%சியி
தி1ற<, சமண அற ைத அ@( பைடயாக ெகா7ெட=த ெபா#  எ,0
விள/கியிகிற#. A த ெபமா, அளற தி1றளி யா79/ கம#
ெகா7@ தேல ஈ79 கத பால#. அற தி சமண ெபௗ த சமய/களி
எ6வித மயக  எவ/ ெகா<ள ேவ79வதிைல.
---3. ஐெப( கா#பிய(க)

இனி ஐெப/ கா(பிய/கைள எ9 # ெகா<ேவா. இைவகைள ஈ/1
கால ைற பறி ெகா<ளவிைல ; வழ1

ைறபறிேய ெகா<கிேற,.

சிதாமணி
சிதாமணி சமண  எ,ப# எவ அறிதெதா,0. ஆனா அக7
ெபௗ த
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அற/க< இட ெபறாமைல. அத,க7 ேபா#<ள அற/க< யா
ெபௗ த #1 அர7 ெச5வனேவயா1. சமண அற/களி ெபௗ த அற/க:
ஒ,றிவி9.

சில(பதிகார மணிேமகைல எ,3 இர79 களி, நிைனேதா,0 ேபாேத
என# உ<ள இ,ப கடலா9கிற#. அ6விர79 கைள> ஈ,ற
தமிநா*ைட மீ79/ காணேவ79ெம,ப# என# தணியா காத.

சில(பதிகார
சில(பதிகார ைத% சமண  எ,0 ஆரா5%சிகார பல &0ப. மணிேமகைல
ெய,3  சில(பதிகார ேதா9 ெபாி# ெதாடAைடய#. மணிேமகைல
ெபௗ த  எ,ப# ெவ<ளிைட மைல. இதனா சில(பதிகார ைத> ெபௗ த
ெலன &0வ# ெபா தெமன% சில அறிஞ க#கிறா. சில(பதிகார சமண
லாயி3மாக; ெபௗ த லாயி3மாக. அத,க7 A தெபமா, அளற
0 ம# கிடகிற#. ெபௗ த தமேம சில(பதிகார ெம,3 நாடக தமி
லாக உெகா7ட ெத,0 நா, &0ேவ,. A த ெபமா,
உலகிகறி0 திய அற சில(பதிகார தி எ6விட தி ெபாயாமைல?
க7ணகி> ேகாவல3 ேசாழநா9 வி9 #( பா7@நா9 ேநாகி நடத
வழிகைள>D ேசாைலகைள> கா9கைள> வணிக( A1த இள/ேகா அ@க<,
அைவக ெளலாவைற> A த ெபமா, தம மயமாகி வி*டன. வழி நைட
வணைனயி; சில(பதி-கார தி ெபௗ த அற/க< ஒ=கி வழிகி,றனெவனி,
மற( ப1திகளி, அறநிைலகைள அ9கி அ9கி &ற ேவ79மா?

மணிேமகைல
மணிேமகைல ெய3 அறநிைலய ைத அG1ேவா. மணிேமகைல அறநிைலயேம.
மணிேமகைல% ெசாெலலா அற ; ெபாெளலா அற. மணிேமகைலயி,
நாெடலா அற ; காெடலா அற. ஐெப/ கா(பிய A த ெபமாைன
தமிழி கா*9 ஒ மணி நிைலய மணிேமகைல எ,0 ெமாழிகிேற,.

ெபௗ த  Iதவாத 
மணிேமகைலயி சமயகணக ததிற/ ேக*ட காைத ெய,ெறா, 079. அத,
க7 அநாளி தமிநா*@ நிலவிய சமய/கெளலா மிளிகி,றன.
அைவகைள 1றி # என# க ைத ஈ79 ெவளியிட ேவ79வ# அவசியெம,0
ேதா,றவிைல. ஆனா ெபௗ த #1 Iதவாதெம3 உலகாயத #1
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ேவ0ைம>7டா இ ைலயா எ,பைத(பறி இர7ேடா உைரயாத பகரா#
ேமேல ெசல என# மனெமழவிைல. ெபௗ த #1 Iதவாத #1 ேவ0ைம
>79. அ6ேவ0ைமைய மணிேமகைல வாயிலாகேவ எ9 # கா*9கிேற,.

மணிேமகைல அைமயா ஒ6ெவா சமய கணகைர> அவரவ சமய
உ7ைமைய உைர1மா0 ேக*ட# ேபால( Iதவாதிைய> ேநாகி அவன#
ெகா<ைகைய &0மா0 ேக*டன. அ(ெபா=# Iதவாதி ெசாற# வமா0:

"Iதவா திைய( Aகனீ ெய,ன
தாதகி( I/ க*@> மி*9
ம0/ &*ட ம#களி பிறதா/
1றி9 Iத #ண ேதா,றி9
அ6ண வ6வ( Iத தழிகளி,
ெவ6ேவ0 பிாி> பைற ேயாைசயிெக9
உயிெரா9/ &*@ய ணைட( Iத 
உயிாிலாத ணவி Iத 
அ6வ( Iதவழி யைவ பிற1
ெம5வைக யி#ேவ ேவ0ைர விகப 
உ7ைம( ெபா:

ேலாகாயத 3ணேவ

க7& டல# க தள வழி>
இைம> மிைம( பய3மி( பிற(ேப
ெபா5ைம ம0ைம >7டா5 விைன #5 த"

இ6ைர ேக*ட அைமயா, "A த V@ைகயா நா பழ பிற(Aணத#
அCபவ -திகிற#. இவெர,ன 'இைமயிைல ; ம0ைமயிைல;
ம0பிற(பிைல ; கமமிைல' எ,0 கழ0கிறா" எ,0 நைக தன.

"எ,ற; ெமலா மாக / ேக*9
ந,றல வாயி3 நா, மா 0ைரகிேல,
பிறத  பிற(ைப ெய5த( ெப0த,
அறிேதா7 ேடாெவ,0 நகி9த; "

மணிேமகைல அைமயா நைக த க7ட உலகாயத,,
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"ெத5வ மயகி3/ கனா0 திற தி3
ைமய;0 வாமன ேவறாவைக
ஐய ம,றி யிைல ெய,ற;"

மீ79 அைமயா அவைன ேநாகி,

"நி,றைத தாயைர ய3மான தாலல
தித ஞால ெத6வைக யறிவா5
ெம5>ண வி,றி ெம5( ெபா:ணவாிய
ஐயமல தி# ெசால( ெபறா5 "

எ,0 &றி அவ31 அறி ெகா: தின.

ெபௗ த, உலகாயத எ,0 சில ெசால நா, ேக*@கிேற,. அவ ெபௗ த
 ஆரா5%சி யிலாதா. நவிைன தீவிைன, இைம ம0ைம, உயாிய
நிவாணநிைல

தயன ெபௗ த தி;79. இ67ைம மணிேமகைலைய

ஒ ைற வாசி(ேபா1 இனி# Aலனா1. ெம5>ண விள/கிய# பழ
பிற(Aணத எ,ப# ெபௗ த தி, சிறத ெகா<ைகக:< ஒ,0.

மணிேமகைல காலநிைல
மணிேமகைல கால தி தமிநா9 அறD ெசறித ெசழிய நாடாக அ,ேறா
ெபாத# ? அநா*ைட மீ79/ கா7ேபமா? காண

யல ேவ79.

மணிேமகைல நம1 வழ/1 அ த% ெசெபா<கைள( பகாத மக< மகளா
எ,0 வினகிேற,. மணிேமகைலயி எ/கG அற; எ/கG அ,A;
எ/கG அ<. மணிேமகைலயி சாதி க@த, ப ெயாழி த, உயிெகாைல
நி0 த

தயன யா79 யா79 மிளிகி,றன. மணி ேமகைலயி

ஒ(Aரவிலா இட 7ேடா ? பழ பிற(Aணேவா மணிேமகைலயி
பரெதாளிகிற#. அ6வற , மா7ைப எ,ென,0 ெசாேவ,?

வைளயாபதி : இ

றி;/ கிைடக விைல. ஆ,ேறா சில எ9 #

கா*டாக ெகா7ட மிக% சில பாகேள நா*@ உலகி,றன. அ%சில பாகளி;
ெபௗ த அற உயி நா@யாக ஓ@ெகா7 @கிற#.
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17டலேகசி ெபௗ த காவிய எ,பதி சிறி# ஐயமிைல. இகாவிய
=வ# ெப0ேபைற இைறநா< தமி மகளாகிய நா இழ# நிகிேறா.
17டலேகசி1 ம0(பாக எ=த நீலேகசி ெய,3D சமண ெகா79
17டலேகசிைய( ெபௗ த  எ,0 நி0வலா. இ(ெபா=# வழகி;<ள
17டலேகசி( பாகளி பழ ெபௗ த ஒளிவ# க7&9. பி,னாளி அதாவ#
அறெநறி 1,றிய நாளி, சமணக*1 ெபௗ தக*1 ெப ெபD சமய
வாத/க< நடதைம யா,, ஈ79( பழ ெபௗ த எ,0 ெசாலலாேன,.
சமண  ெபௗ த  பி,னாளி அறெம,3 உயிநா@ யற(ெப0, ெவ0
ெபய எ,3 உடல/களாக ம*9 நிலவ லாயின. ஒ6ெவா சமய 
நாளைடவி உயிநா@ய0 உலவதாகிற#. காரண மகளிட #<ள 1ைறபாேட
யா1. இ# நிக,
-------4. திைறக)

இனி தி ைறகைள ேநா1ேவா. தி

ைற எ,ற #Dசில1 கலக

உ7டாகலா ; "தி ைற காலதாேன தமிநா* @ ெபௗ த ைத% ெச1 த
கால" எ,0 சில கதலா. சமய கணகனாக ஈ/1 நா, நிகவிைலெய,0
ெதாடக திேலேய ெசா யிகிேற,. 'எகாரண பறி தி ைறகாரக<
ெபௗ த ைத% சா5 தாக<' எ,ப# ேபா,ற ஆரா5%சியி ஈ79 யா, ந7ண(
ேபாவதிைல. அகாரண பல ைற பலவிட/களி எ,னா ேபச( ப*@கிற#
; எ=த( ப*@கிற#. எ9 #ெகா7ட ெபா< "தமி களி ெபௗ த"
எ,ப#. தி ைறகெள,3 தமி களி ெபௗ த தம எ6வள
A1திகிற# எ,பேத நம# ஆரா5%சி1ாிய ெபா<. அ6வழி நி,0
பணியா0வ# என# கட,.

ஒ6ெவா தி ைறைய> தனி தனி யாக எ9 #( ேபசிெகா79 ேபாக
காலமிைல. என1 1றிக(ெபற காலவைர> ெந/கி எ,ைன
ெநக(ேபாகிற#. இநிைல யி தா Aலாக நியாயபறி இர7ெடா,0
1றி(பேத சாAைட #.

திஞான சபத
திஞான சபத வாமிக<

தேயா சமண ெபௗ த/கைள மிக உரமாக தாகி
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ம0 தி(ப# உ7ைமேய. ஆனா அவக< ெபௗ த தம ைத ெகா7டாகளா
இைலயா எனி, ெகா7டாக< எ,ேற யா, விைடயி0(ேப,. திஞானசபத
வாமிக<,

"இ,ன இ,னநிற எ,றறிவேத லாி# நீதிபல
த,ன வாெமன மி1 ததவ, நீதிெயா9 தானமவிட "

எ,0 தம# இைறவைன "நீதிபல த,ன வாெமன மி1 த தவ, " எ,0
ேபாறி யிகிறாக<. இக #, ெபௗ த தம ைத அ@(பைடயாக ெகா7ட#
எ,0 ந9நிைலயி நி,0 உ7ைம ஆ5ேவா எவ &0வ.

திநாகரச
"தயாFல தம, " எ,3D ெசெமாழி திநாகர வாமிக< ேதவார தி
மிளிகிற#. இெமாழி ெபௗ த தம ைத

தலாக ெகா7ட# எ,0 ெசால

ேவ79வதிைல. "நீதியா நிைனெச5 ெநDேச", "சீல  ேநா,A மாவா",
"நீதியா நி,ைனயலா நிைன>மா நிைனவிேலேன " எனவWஉD வாமிகளி,
பிற ெமாழிகைள> உ0 ேநா1க.

தரF தி
"தாழா தறD ெச5மி," எ,0 தர F தி வாமிக< அற ைத( ெபாளாக
அளி% ெச5திகிறாக<. தரF தி வாமிக< வரலாறி "ெபௗ த"
சமய #1 அர7 ெச5ய தக ேவ0 சில 1றி(Aக: 79. அைவயி0<
இர7ைட ஈ79% சிற(பாக( ெபாறிகிேற,. ஒ,0, அ@க< ைகைலயி
காாிைழயா இவைர கா ற காரண தா இ6லகி மனித(பிறவி ெய5தி
அ6வி,ப #5 த#; இ,ெனா,0, அவ ச/கியா ெபா*9 மகிழ மர த@யி
&றிய உ0தி ெமாழியினி,0 பிறத காரண தா,, க7ணிழத நா< ெதா*9
ஆ7டவைன "சீலேம" எ,0, ப7ப' எ,0 விளி # விளி #( பா@ய#. இ,3
மற தி ைறகளி; A த ெபமா, அற ைத அறி0 #D ெச ெமாழிக<
பல79. அைவகைள இ/ேக விாிகி ெப1.

ஊைம( ெப7
மாணிகவாசக வாமிக< வரலாறி ஈ7ெடா,0 நிைனவி1 வகிற#.
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அதாவ# மாணிக வாசகனா ஊைம( ெப7ைண( ேபச ைவ #( ெபௗ தகைள
வாதி
ெவ,றன ெர,ப#. இத1% சா,றாக( "Iவ# ெவ7ணீ0" எ,3
தி(பதிக/ கா*ட(ப9கிற#. அ(பதிக தி வினாவிைடக< ெபாி# மிகி,றன.
ஊைம( ெப7 1றி(A யா7டாத உ7டா எ,0 ஆரா5த ேவ79.
அ1றி(ேப அ(பதி க திைல.

வாதXர@க< ெபௗ த மத ைத% சில விட/களி தாகியி த உ7ைம.அ தா1
த க79 பி,ேன வதவக< பலவிதமாக( Aராண/க< எ=தியி த ேவ79
ெம,0 நா, ஊகிகிேற,.

க=ேவறிய கைத
திஞானசபத வாமிக< சமணகைள க=ேவறிய கைத> இ த,ைம ேத.
திஞான சபத சமணகைள க=ேவறினா எ,பத1( ேபாதிய அக%
சா,றிைல. அக% சா,0 கிைட தால,றி அ6 வரலாைற யா, சாி திர அைம(A
ைறயி ெகா<ேள,. பி,ேன எ=த(ெபற Aராண/கைள ெகா79 பலவா0
பிதற அறிைடைம யாகா#. Aராண/களி பலதிாிAக< உ79 எ,பைத
கவனி த ேவ79. எ9 # கா*டாக இர7ெடா,0 1றிகிேற,.

Aராண( பா*9
ச/க இலகிய/க< ஆகா9 எ,0 சாறி யி(பைத( Aராண/க< ஆ0கா9
எ,0 ெகா79, ஆ0

னிவக< தவ/கிடததாக கைதக*@ யிகி,றன.

ஆகா9 எனி ஆ திமர நிரபிய கா9 எ,ப# ெபா<. அ(ப வாமிக<
"சி/கேம" எ,0 இைறவைன விளி #( பா@ யி தைல க7ட, பி, வத
ெபௗராணிகக< "அ(ப வாமிகைள ஆ7டவ, சி/கமாக வி=/கினா," எ,0
எ=தி ைவ தாக<. அ6ெவ= ைத ஆதாரமாக ெகா79 சில ஓவிய
வைரதிகிறா ; சில பாட பா@யிகிறா ; சில திவிழா நடா #கிறா.
ஏற 1ைறய ேபா1 வர சாதன/க< ெபகி><ள இநாளிேலேய ப திாிைக
>லகி எ6வள திாிAகைள கா7கிேறா. ேபாதிய சாதன/களிலா அநாளி
நிக%சி

ைறக< திாிAப9த இயேப. அ திாிAகைள நAேவா நAக. ஆரா5%சி

>லக அைவகைள( ெபாளா ெகா79 இட(படலாகா ெத,பைத ஈ79
வ>0 #கிேற,.

ஞான Eாிய,
இ(ெபா=# "ஞான Eாிய," எ,ெறா  தமி நா*@ உலகிற#. அத,
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ஆசிாியைர யா, அறிேவ,. அ க7 திஞான சபத சமணகைள
க=ேவறியைத( பறிய 1றி(A( ெபாறிக(ப*@கிற#. அ6விட தி,

"அதணாள Aாி> அமைற
சிைத ெச5யா அக திற/கைள%
சிதவா# ெசய தி <ளேம"

எ,3 ேதவார தி;<ள "திற/க<" எ,3D ெசா "சிர/க< " எ,0 மாற(
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 ெசாேல மிளிகிற#. ேவறிட/களி;<ள ஏ9கைள> பா ேத,.
அைவகளி; "திற/க<" எ,ற ெசாேல கா*சியளிகிற#. மணிேமகைலயி
"சமய கணக ததிற ேக*ட காைத" எ,ெறா,றிகிற#. இதனா
சமய%சாபி "திற" எ,3D ெசாலா*சி அைறநாளிததாக ெதாிகிற#.

பி,ேன லாசிாியைர ேநேர க79 ேக*ட ேவ79 எ,0 எ7ணி
ெகா7@ேத,. ஒநா< வழகேபால அலாசிாிய கவளி கம7டல #ட,
என# நிைலய ேபாதா. அ,0 அவ கவளியி ேதவார தி ைற இத#
தா, விய(A. "இஃெத,ன " எ,0 ேக*ேட,. "ேதவார" எ,றா. உடேன
அ ேதவார ைத வா/கி இ( பதி(பி(ப# திறமா சிரமா எ,0 மிக விைரட,
பா ேத,. அத, க7G திறெம,ேற இ த க7ேட,. அ# க79
"வாமிகேள! ஞான Eாியனி திற, சிரமாக மாற(ப*ட த, ேநாக எ,ைன?"
எ,0 ேக*ேட,. 2அ(ப@ ெயா,0மிராத2 எ,0 அவ பதி0 தா. உடேன ஞான Eாியைன திற# அ6விட ைத 1றி # கா*@ேன,. "இஃ# அ%(
பிைழயாயி த ேவ79. இ மைலயாள தி; எ=த( ப*@கிற#"
எ,0 தம# கவளிைய( பிாி # அெல9 # 'திற/கைள" எ,0 அவ ப@ #
கா*@னா. என1 மைலயாள எ= # ெதாியா#. "அ/கனமாயி, வாமிக<
பிைழ தி தD ெச5# ப திாிைகக*1 அ3(Aவ# அற" எ,0 &றிேன,.
பி,ைன [*]அ(பிைழ தி த ப திாிைகக< வாயிலாக ெவளிவத#. "அ%சிர"
என# க7G1( Aலனாகா திதா "திற" தி, கதிெய,னவா யி1? பி,
வேவா1 அ# ெப விதாயி1!

பி,னாளி A தி Iவமாக அA தி Iவமாக பிைழ நிகத இயA. அ(
பிைழபா9கைள% சாி திர உலகிேல0வ# ஆரா5%சிகார ெசயல,0 எ,0
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ெசாகிேற,. சாி திர உலக எ,ப# தனியாக நிப#. அத1 #ைணெச5>/
கவிக:D சா,0க:ேம ெகா<ளபாலன. சாி திர உலகி1 ஆரா5%சி
>லகி1 அட/கா# கடனா0ேவாைர( பறி நா கவைல>ற ேவ79வதிைல .

ெபாியAராண
தி ைறக:< இ0திய# ெபாியAராண. இ(Aராண #<: ெபௗ த தம
Cைழதிகிற#. இ(Aராண ேவ<விைய "ஊனமி ேவ<வி" எ,0 Aககிற#.
ஊ, ேவ<விைய ஊன மி ேவ<வியாக% ெச5த# எ#? A தெபமா,
அறம,ேறா? தி ைறக< ெபௗ தமத த #வ/கைள ம0 #ைர(பி3, ெபௗ த
சீல/கைள ஏ0 ெகா7@ த கத தக#.
---5. கபராமாயண

கபராமாயண ைத தனியாக ேமேல 1றி(பி*@கிேற,. கபராமாயண
கால ைத ஒ தனி காலெம,0 &0வ# மிைகயாகா#. வடெமாழி>
ெத,ெமாழி> தமிநா*@

= ஆக ெபறித கால தி கப Aலவராக

விள/கினவ. இெமாழி நாகாிக 1றி(Aகைள>/ கபராமாயண தி பரக
காணலா. கப சமண ெபௗ த காவிய/கைள ந,1 பயி,றிதா எ,பத1
அவ இராமாயண தி பல சா,0க:79. அைவக:< சிலவைறயாத உ/க<
, கிள த ேநரமிைல. இர7ெடா 1றி(ைப ம*9 உ/க< , கிள #கிேற,.
சீதா ேதவியாைர இராவண, Mகி% ெச,ற

ைறைய வா,மீகி எ6வா0

ெசாயிகிறா? கப எ6வா0 ெசாயிகிறா ? சேகாதாிகேள!
சேகாதரகேள! சிதி>/க<. ெப7ைண யிழி ப9 த கப ெநDச எழவிைல.
இமாற #1 காரண யா#? கப உள தி A1#<ள தமி( ெபௗ த
அறேமெய,0 யா, ெசாேவ,. ம0ெமா,0 &ற விAகிேற,. வா,மீகி
இராமாயண இராம, சீைத

தேயா Aலா உ7டதாக உைரகிற#.

கபராமாயண அ/ஙன அைறய விைல. இத1 எ,ன காரண? ேமெசாற
காரணேம. ெபௗ த அற தமி களி A1# ெச5> நல ைத எ,ென,0
நவிேவ,?
---------6. +ராண(க)
+ராண(க)

இனி( Aராண கால தி,மீ# Aதி ெச; #ேவா. Aராண உலகேதா,றிய
காரண ைத உ0 ேநாக ேவ79. Aராண உலக ேதாற #1 காரணமாக
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நி,ற# ெபௗ த மதேமயா1. சாதாரண மக*1( ெபௗ த தம பய,ப9
ெபா*9( A த ஜாதக கைதக< எ=த(ப*டன. அைவக< மக< உ<ள ைத
கவதன. கைதக< ெபபா,ைமேயா ெநDைச கவவ# இயA. ஜாதக
கைதகளா விைள> பய,கைள க7ட ஆாியக< Aராண கைதகைள
எ=தினாக<. அ(Aராண/க< பி,ேன தமி=லகி; A1தன. Aராண கைதக<
அ6வ கால மக< மேனாநிைலேகற வ7ண Aைன ய(ப9வன. ஆதலா
கைதகளி, அைம(A எ/ஙனமாயி3மாக. அ(Aராண உலக ெபள த தம ைத
ஏ0 ெகா7டதா இைலயா எ,பேத ஈ79 ேவ7டபால#. Aராண/களி
ெகாலாைம, ஐெபாறி யடக, ெபா0ைம, இரக, தவ, அ,A, அறி, ெம5
எ,3 எ*9 மலகைள அ@(பைடயாக ெகா7ட கைதக< பல காணலா.
(ப திர79 அற/க< யா7@#

ைள தன ? உயிக*1 உதவ எ,3/

க #ேக பிற(பிட ெபௗ த மதெம,0 நா, உ0தியாக நAகிேற,. அ
க #, பி,ேன பல சமய/களி Cைழத#. ெகாலாைம ஜீவகா7ய

தயன

எ/ெக/1<ளனேவா ஆ/கா/ெகலா ெபௗ த தம 7ெடன ெகா<க.
Aராண/களி அறெவா=க( பாக< அளவி,றி கிடகி,றன. அைவ யா
ெபௗ த மத தி, ெசவாைக 1றி(பன எ,ப# என# உ<ள கிடைக .

"அறேம மற/க7

=தழி1 அறேம கட :லேக0

அறேம சிவ3 ெகாவ@வ ஆ1D சிவைன வழிப9ேவா
கறேம ெயலா( ெபபய3 அளி1 யா1 எ6விட #
அறேம ய%ச தவி(பெதன அைறதா, சாதா தப னிவ,"

"தமேம >லக ேபாற% சகலகா ரணம தா1
தமேம யழியா ெத, 0 தாபா மாகி நி1
தமேம தைனேவ* ேடா1% சகிய மைன #ந1
தமேம

தி ேசD சாதன ெம,0* ெகா<வா,"

இ(Aராண( பாடகைள ேநா1க. அறெவா=க #1 மா0ப*ட Aராண/க:D
சில79. அைவ அறெபாயாத ெநDைடய மறேவாரா எ=த(ப*டன எ,0
யா, ெசாேவ,.
----------
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7. பிப$ட க)

பிப*ட களி, ெபயகளி சிலவைற யாத 1றி(பிட அDகிேற,.
1றிக( ெபற காலவைர ெந/கிவி*ட#. தா>மான வாமிக<, இராம/க
வாமிக<

தயவக< பாகளி A த ெபமா, எ=தளி யி த க7&9.

"ெகாலாைம எ தைன 1ணேக*ைட நீ1 "

"ெகாலா விரத/ 1வலய ெமலாேமா/க
எலா1D ெசா;வ ெத,னி%ைச பராபாேம"

“ெகாலா விரத ெமா,0 ெகா7டவேர நேலாம
றலாதா யாேரா வறிேய, பராபரேம"

"எலா மி,A றிக நிைன(ப#ேவ
அலாம ேவெறா, றறிேய, பராபரேம"

"ெகாைலகள க*காம/ ேகாப வி*டால,ேறா
மைலயிலகா நி,னடா, வா51 பராபரேம"

எனவW தா>மானா திவா1கைள ேநா1க. அைவகளி ெபௗ த தம
தா7டவ Aாிவைத கா7க.

இராம/க வாமிக< ஆ7டவைன "அக A தராதி எ,ேப," எ,0,
ெவளி(பைடயாக &றியிகிறாக<. அ க தட/கிய பாட வமா0:

"ெபகியேப ர:ைடயா ரபல ேத ந@1
ெபதைகெய, கணவ தி( ேபAகெல, கி,றா5,
அக A தராதி ெய,ேப, அயென,ேபனாரா
யண ென,ேப னாென,ேப னாதிசிவென,ேப,,
ப1 சதா சிவெம,ேப, ச திசிவ ெ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"

ெபௗ த  ஹி#மத 

சேகாதாிகேள! சேகாதரகேள! இ,3 உ/க< அாிய கால ைத ெகா<ைளயிட
விA கிேறனிைல. இ(ெபா=# உலக சமரச ைத விAகிற#.
அ%சமரச #1( ெபௗ த தி, #ைண இ,றியைமயாத#. ெபௗ த தம
எ%சமய திைல? எலா% சமய/களி; அ# Cைழதிகிற#.

ஹி# மத தி ெபௗ த தம/க< பல Cைழதிகி,றன. சிரா த கால/களி
க,0 காக<

<ளப,றி

தயன பய,ப9 த( ப*9 வதன. இ( சிரா த

ெபா=# அைவகளிட தி வாைழ த79 பலாகா5

தயன A1திகி,றன.

இமாற #1 காரண யா#? ெபௗ த தமேமயா1.

ேகாயிக<
ைசவ ைவணவ எ,3 மத/களி, சாபாக( பி,னாளி அைம#<ள
ேகாயிக<

தயன ெபௗ த தி னி,0 அபின எ,0 ஆரா5%சிகார

&0கிறா. ஈ79 தைலைம வகி #<ள ெபாியா இைற1 இப ைததா79
க*1

,ன இராய(ேப*ைடயி நிக திய ெசாெபாழிெவா,றி அர/கநாத

A தேர எ,0 விளகி கா*@னா. அ(ெபா=# யா3 அ%ெசாெபாழிைவ% ெசவி
ம9 ேத,. ைசவ ைவணவ ஆலய/களி, பிகால அைம(A A த1

,ன

இததாக ெதாியவிைல. ேவத கால தி தேபாைதய ஆலய வழி பா@ைல
எ,ப# ெவ<ளிைடமைல.

சிவபிரா, ேகாயிகளி, விழாகைள உ0 ேநாகி ஆ5தா A த வா
ெச6வி திAலனா1. ெச,ற தி/க< திமயிைலயி கபாY% ர தி ப # நா<
திவிழா நைடெபற#. அதி ேதவிழா

தயன நைடெபற பி,ைன(

பி%சா7@ ேசைவ ெய,ெறா,0 நைட ெப0கிற#. அஃ# அறி0 #வெத,ைன?

ெகௗதம அரச வா நீ # நிவாண நிைல ெய5தியைதய,ேறா
அறி0 #கிற#? பி% சா7@ ேசைவ1

திய ேசைவக< A த ெபமானி,

,ைனய அரச நிைலைய அறிவி(பன. பி%சா7@ ேசைவ அவர# பி,ைனய அற
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நிைலைய ெதாி(ப#. இ6வா0 ெபௗ த பல #ைறகளி; ஹி# மத தி
Cைழதிகிற#.

மகா மா காதி
ஆனா ஹி# மத தி Cைழத அறC*ப/க< பல இநாளி ேபாயா5
வி*டன. எனேவ மீ79 பழ ெபௗ த தம ேதைவ ெய,0 நா,
ெசாலேவ79வதிைல. ெபௗ த இதியாவினி,0 #ர த(ப*ட# எ,0 சில
ெசாகிறா. அ#

றி; தவ0. ெபௗ த ஹி# மத தி Cைழேத ><ள#.

ஹி# மத தி;<ள 1(ைபகைள ெதாைலகேவ ெபௗ த ேதா,றி0. சமண 
ெபௗ த  ஹி# மத #ட, பிண 10வனவல எ,0, சமண  ெபௗ த 
ஹி# மத ைத( ேபாதியவள சீதி தின எ,0, ெபௗ த அக M5ைமைய
ேநைம வழியி வ>0 தி0 எ,0, ெபௗ த அக M5ைம1ாியெத,0,
அ# ேபா% ெச1யகைள கைளதெத,0 மகா மா காதி ப, ைற
&றியிகிறா.

கட<
கடைள(பறி ஹி# மத #1 ெபௗ த #1 பிண179 எ,0
ெசால(ப9கிற#. ஹி#க< சிவெபமாைன> தி மாைல> வழிப9வ#
ேபால( ெபௗ தக: A தைர வழிப9கிறாக<. ஆனா ஹி#க< கடைள(
பைட(பாதி ெதாழி Aாி> ஒ,றாக ெகா<கிறாக<. ெபௗ தகேளா கடைள
அ6வாறாக ெகா<வதிைல. அவக< கட< எ,பைத அறமாக
ெகா<கிறாக<. இ த #வ

ைறயி;<ள ேவ0ைமகைள% சமய வாதிக:1

வி*9விடலா. அைவகைள(பறி ஈ79 விாி தேல Nணா1. கட< ஐெதாழி
Aாிவதாயி3மாக; அறமாயி3மாக. ேவ7டபால# அக M5ைம. A த ெபமா,
திவ அக M5ைம1ாிய அற ைத நிைனX*9 ஓ அறி1றி எ,பேத
ஈ79 கதபால#. இ(ெபா=# மறேத5# அற வளர ேவ79. அ6வற
வள%சி1( பழ ெபௗ த ெப#ைண ெச5> எ,பதி ஐயமிைல.

ெதா7டகளி, இய
ெபௗ த அற ைத வளக( A1 ெதா7டக< பைகைம ெபாறாைம
கன,ெறழா

தய எாிக<

ைறயி ேசைவ ெச5த ேவ79. பிற சமய தா மன A7ப9

ைறயி எவ ெதா7டாறலாகா#. வில/1 நீைம யினி,0 விலகி
ெம5யறி விள/க( ெப0வேத ெபௗ த எ,ப#. ெபௗ த எ,ப# பைகைம
ெபாறாைம

தய ேப5 நீைமகளி ளி,0/ கட ெதாளிவ#. அ தைகய ஒ,

ைற( பைகைம ெபாறாைமயிப9 தலாகா#. சமரச ண, அறண/
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ெகா7ட ெபௗ த தம(பிரசார இ(ெபா=# ேவ79; அ ெதா7டாற எ=/க<
; எ=/க<.

என1 தத காலவைர சிறி# கட# வி*ட#. அ,பகேள! இ#கா0
ெபா0ைம>ட, என# A,ெமாழிகைள% ெசவிம9 த உ/க:1 என# வ7க.
என# ேப%சி 1ற/ 1ைறகளிகலா ; க # ேவ0ைமக: மிகலா.
யா, மனித, ; தவ0த;1 ஆளாேவா,, ம,னி1மா0 ேவ79கிேற,.

----------[*] அ,Aைடய சேகாதாக*1 இக@த வழியா5 அறிவி(ப# யாெதனி "ஞான
Eாிய,' எ,ற A தக தி பக 96- சமணகைள ஜயிக திஞான சபத
வாமிக< ஆலவா5( பதிக தி, அதணாள Aாி>மமைற ெய,கிற பா*@
"சிைத ெச5யா வக திற/கைள " எ,ற ெசாெறாட "சிைத ெச5யா வக
சிர/கைள " எ,0 மாறியிகிற#. அ%( பிைழயாக உ<ளைத ஞான Eாியைன
வாசி1 ஜன/க< சிர/கைள ' எ,0 இ தைல 'திற/கைள ' எ,0 தி தி
வாசிக ேக*9 ெகா<:கிேற,. நா, எ=தின " அ(ராZமேணா ேயா தன "
எ,ற மைலயாள A தக தி திற/கைளெய,ேற எ=தியி கிேற,. ேமப@ ஞான
Eாிய, A தக தி 80 பக அ%சி9 வைர1 எ, க7பாைவயி நட த#.
மி1தி அ%சியற தி. வயி. . ஷ7 க ெச*@யா அவகளிட ஒ(Aவி ேத,.
ஆனா இ( A தக தி நிகத பிைழ அ%(பிைழயா யி த ேவ79. அல#
எ, A தக ைத கா(பி ெச5 தவகளி, பிைழயா யி த ேவ79. அ#வ,றி
இ(A தக தி பல அ%( பிைழக< வடெமாழி பா*9 களி; தமி நைடகளி;
இ(பதா இனி தி தி ெவளியி*டா ேலாேகாபகாரமா யி1 ெம,0
நAகிேற,.
(ஒ-) வாமி சிவானத சரRவதி.
---------

