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சிவமயம், 

முகவுரை, 
புச். சர் சமண்கமுக் கையர் பொய்சொளாச் 
சித்சச் சவர்க டெளிர்து சேறின 

வித்தக நீறணி வார்வி னைப்பகைக் 

சத்திர மாவன வஞ்செ முச் துமே. 

முன்னர்க் கரலத்திலே ஸ்ரீம்சாராயணர் மாயாமோகன் என் 
னும் பெயருடன் சென்றுவேகாகசம விரோதமான புத்சமதகச்தைநாக 

னமாச உண்டாக்இஞர், அசுரர்கள் ௮சனை யுண்மையெனக் கொண்டு 

அறுட்டித்து மடிர்சார, ௮சன்பின் ௮ப்பெளத்தம் என்னும் ஷொடும் 
பேரிருள் உலகத்தை மூடத் தொடங்கிற்று, அன்னதின் மன்பதைச 

ளகப்பட்டு ௮வலப்படாது கடைத்தேறி யுய்யும் பொருட்டு அநாதி 

மல முத்ச பதியாகிய சிவபெருமானது திருவருளினா2?ல சுத்தாத்து 
, விச வைஇக சைவ ித்கார்த பானுக்சுளாதிய, பரமாசாரிய சுவாமிக 

ளாம் ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் முகலாயினோரும், அ௮த்துவி 
கு வுண்மையுணர்ர்த மெய்கண்டதேவ நாயனார் மூகலிய சந்தானாசா 

ரிய சுவாமிகளும், சிவாக்கிர யோகிகள் முதலாம் Bat உரைகாரரும், 
வைணவா சாரியர்களும், எப்பாடியங்களும்இப்பாடியத்திற் கணையோ 
வென் ஜிருமொழிகளுச் தெரிசல்லிசைப் புலவர் எத்தியிறும் பூதுற 

சிவஞானபோத மாபசஷியம் என்னு இராவிட மாபாடியக்தைச் 

செந்தமிழ்த் தெய் வத்திற் சர்தருளிய புலவர் பெருமான் மாதவப் 

பெருக்தகைச் சிவஞான யோகியரும், எனையஅன் றோரும் பற்பல ௮த் 
Bud ys திருவருட் செய்சைகளானும், வாதத்தானும், நால்களா 

னும், உரைகளானும், உபர்ரியாசங்களானும் கண்டித்து ஒழித்கனர், 

அவற்றுண்மையானே அநேகர் சைவ௫த்காந்தத்தை மேம் கொண் 

டார், 

புச்தமத கண்டனமாக எத்தனையோ நால்கள் ஈம்முன்னோராற் 

செய்யப்பட் டுள்ளன. தேவாரம், திருவாசகம், பெசியபுராணம், இரு 

லாத வூரடிகள் புராணம், அலா௫ிய மான்மியம், சங்கர சங்கிதை, உப 

தேசகாண்டம், சில ஞான இத்இயார் பரபக்கம், சங்கற்ப நிராகரணம், 

பரமத திமிரபானு, சித்சார்த போதம்) சிவாக்சகமணி தீபிகை இரா 

விடமாபாடியம் முதலிய நால்கள் இருத்தும் அவைகள் புத்தரது சொ 

ரூபலக்கணங்களை யெடுத்து மறுத்தமையானும், ௮வையும்கருவிநூற் 

பயிற்சி யில்லார் உணர்தற்கு ௮ரி யனவா யிருத்தலானும், அவற்றை 
புணராமல் தென்னிர்இிய சாக்பெசக்க த்தாரும், கொழும்புச் தியசா
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'பிச்கூட்டத்தாரும் வாயில் வந்தவந்தவாறு சைவநிந்தைகள் புரிந்து, 

பு.த்சமார்க்ச வினாவிடை, இரவு பகலற்ற வொளி, புத்தாகமபாலபோ 

தீக வினடை, புத்தாகமப் பிரகடனம் என்னுந் தூஷண வமூஉச்சுவடி. 

களை வெளீப் படுத்தின மையால், புத்தமத தடத்த லக்கணங்களையெ 

ல்லாம் எடுத்த, அவர் நூல்களையும் வாக்கியங் களையுங் கொண்டே 

அவற்றை யெல்லா நிராகரித்து ஒழித்து, சைவ கிர்தைகமைாயு மொது 
க்ப் புத்கமக கண்டன மென்னும் பெயரோடு Qi ora Oru gia 

ளியிட்டாம், 

பு.த்தச் சுவடிகளைக் கண்ட போதே தொடங்கி யோரிரவில் இர்_ந 

லை Quip Bs இருதினத்துட் பதிப்பித்து முடி.ச்சமையால்எ முதவேண் 

டியனவாயிருப்பன இரண்டாம் பாகமாகப் பின்னர் வெளிப்படுத்து 

வேம், ௮வற்றிழ் புத்தமத சொரூப லக்கணங்களை யெல்லாம் எடுத்து 
மறுத்து அத்துவித சைவ டுத்தார்த உண்மை சாட்டப்படும், ஆயினு 

ம் இக் நூலை முதல் தொடங்கி முடிவு காறும் படிச் அதணர்வாராயின் 

புத்தமதப் பொய்களும், வஞ்சனையும், குற்றங்களும், இயை பின்மை 

யும் நன்கு வெளிப்படும், புத்தமதச் கொள்கைகள் பலவும் ஈஞ்செர்த 

Din pig நால் களிற்செறிர்து பெப்பினும், அவற்றோடு வடமொழி 

க்கணுள்ள, தர்மபதம், போதிசத்துவாவ சான கல்பலதை, மத்யம 

நிகாயம்; மகாபிரிஷ்சிரமண சூத்திரம், சப்தபோத்தியம், புத்ததார்மீக 

ம் முதலியவைசளையும் அராயந்து எழுதினேம்.. 

இர்.நாலை யெழுத மாறு வேண்டிய சவெகேயச் செல்வாகளுக் 

கும், அச்சிற் படுப்பித்தசஞ் சைவடித்தார்த சஞ்சீவினி சபையாருள் 

ஒருவரான ம-॥ர-॥-ஸ்ரீ ச, சண்முக முதலியாருக்கும், திருமயிலாப் 

பூரில் நிசழாரின்ற இவ்வருட மகோற்சவத்துள் ஒன்பாதா நாள் இரு 

விழாவா மின்று அரங் கேற்றுமாறு இருதினத்துள் செத்தையுடன் 

௮ச்சிட்டுக்கொடுத்த சென்னை யம்பதிக் கோள்டன் அச்சப் இிரசா 

லைச் தலைவர் ம-ர-ரஈஸ்ரீ டி. கோபால நாயகருக்கும், வைதிகமதச் 

தார்யாவரும் ஈன்றி கூறற் குரியம். ஈமது நன்மி கூறலையும் இனிது 

நாட்டு கின்றேம், 

சோபகிரு துஷி இங்ஙனம், 
தித்தினாமீ” 98௨ நா. கதிரைவேற் பிள்ளை. 
ஞாயிற்றுக் கிழமை, யாழ்ப்பாணம்,



a. 

சிவமயம் 

இரிபுராரத2 பரபேசசக.ராயம 

யெ Oo ர 

ij DDL த கண்டனம். 

mr TG SLE EA IY ரம்ய 

காப்பு. 

பித்தமக மென்றறிஞர் பேஇத்துக் கண்டித்த 

புத்கமதப் பொய்யிருளைப் போக்கவே-ித்தமத 

ஞானர் தலைப்பெய்யு சால்வ1யைங் சைக்களிற்றுக் 

கானக் தலைக்சுணியாங் காண், 

வழிபடூ சடவுள் வணக்க £, 

வேசகெமி பற்றாத தயிததியரைக் கடிந்தொருவிண் ணவரைக் 
காத்துப், பேதமெறி செல்லாமறழ் சித்தாக்த வுண்மையதிற் பிறங்கத் 
தன்றன், சாதகெறுி தெரிக்சாளிற் கொண்டருளி நந்தலத்திற் சாரர் த 

வாழும், போதரெழிசின்றபுதுச்சர் 5 இரங் கந்தனடிபோற்றி யுய்வாம். 

ஏற்புடை யடியவர். 

புத்த கானக மழித்து மேனிலை பொருக்து ஈன்முடி புணர்த்தெவ 

வித்து மாலை மிருர்த பேரமிடி விறப்ப வைர புர,தஇினா 

IGG wd BS மிருத்த சாச்திய ரயா்க்ச முறகைய தியற் மினார் 

சித்தி நாலினர் முதிர் த மாபதி ஏிறக்க Qa pac, of pris, 

புத்தநந்தி தலை யுரட்டிய சம்பந்த சரணுலயர், 

குதீதிரம்பல் லலைகூறிக் கொதித்தெழுந்த புத்தரக்த 

சித்திம்பே ெயெகாலைச் தேவாரத் தமிழ்வேகக் 
தீத்திரமஞ் செழுத்தென்றே யவன்றலையை யிடிப்பித்தூத் » 

தீத்திடச்செய் சம்பந்தன் சரணமக்குச் சரணன்றே, 

புந்தமத வரலாறு, 

“ தென்னிர்திப சாக்கெ சங்கத்தாரும், கொழும்புச் தியசாபிக் 

கூட்டத்தாரும், புத்தமதம் கெளதம புத்தரால் உண்டாக்கப்பட்ட ga 

என்று வெளியிட்டனர், கெளதம புத்தர் என்பவர் இற்றைக்கு இர 
ண்டாயிரத்தைச் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பிறர் தவர். ௮வர்ச்குமுன் 
னராக எத்தனையோ புத்தர்கள் பிறந்து செத்தார்களென்றும், அவர் 
களும் கேளதம புத்தர், போலப் புத்தமத,த்தைக் சைக்கொண்டு போதி 

தீதார்ச ளென்றும், பிரசம மகாசிருட்டி யாரமபத்திலே செய்யப்ப
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ட்ட புராண முதலிய மால்கள் முழங்குஇன் றன, அதலால் இப்புத்தம 
தி் கெளதம புத்தர் நாதன.மாகக் கண்டுலெளிப்பதெதிய தெனப்ப 
டா, அதிபுத்தனுடையகொள்கைகளையே அவரும் தெரிந்து வெளி 
ப்படுத்தினு ரென்றுணாச, புத்த மதத்தை முதலில் உண்டாக்கெவர் 

ஸ்ரீமந் நரரரயண மழர்த்தி யாகும், ௮வர் இப்பொய்ச் சமயத்தை புண் 

டாக்சியதம்முக் காரணம் என்னகெனிற் சொல்வாம், 

தாரகாக்கன், கமலாக்கன், வித் துன்மாலி யென்னும் வான் றசுரர் 

களும் பிரமனை நோக$ூத் தலங் கடந்தார், விதி£யோான் றோன்றிய 
காலத்து அழியாலரம் வேண்டு மென்றார், ௮வர்அசுசர்க்குக்கூறுவார் 

தைத்தியா்களே ! அழியா வமத்கைக் கொடுக்கும் ஆற்றல் ஈமக்கு 

இல்லை, நாமும் இக்இரன் மு.சலிய கேவர்களும் யாவரும் அழிவேம்.. 

இறவாது என்றும் நித்தியமா யிருப்பவர் சிவபெருமா னொரூவரே, 
ஆகலால் அப்பரம் பொருளன்றி யழியாவசத்தைக் கொடுப்பாரொரு 
லரு மில்லை யென்றார், அசுரர்கள் மும்மதில்களாகிய பட்டினங்கள் 

வேண்டும், அவை யெங்குச் இரிர் து பகைவரைக் கோறல் வேண்டும், 
அவை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒருகாலொன்று சேரும்போ .துஒருக 

ணத்தே யோரம்பினாற்பாம சவம் அழித்தாலன் தியழியா இருத்தலும் 
வேண்டும் என்றார், பிரமதேவர் அவ்வாறு தவிச் செல்ல, அசுரர்கள் 
இருந்து மூரவுலகுர் கம்படிப் படுத்தித் தேவர்களே யெல்லாம் வருத்து 

வாராயினர், தேவர்கள் யாவரும் மேரும லையிற் கூடி யோர் யாகஞ் 
செய்து பற்பல பூதங்களை புண்டாக்கி னு Gro LS விடுத்தனர், அ௮வைக 

ள் ஆங்குர் சென்று அசுரர்கள் ர் சிவபூசை செய் வதனால் ௮ணுக முடி. 

யாது பழங்களையும் காய்களையுக் தின் மிருர் சன, அசுரர்கள் பார்த்து 

ம்ண்கட்டியாலும் தடிகளாலும் எறிந்தடிக்க, அவற்ரு லிறக்தன. இப் 

பூதங்கத்£ யேவிஜனோர் தேவர்களென்று ௮௪ர ரறிந்து பின்னரும் 

வருத்தப்படும் இனர். தேவர்கள் யாவரும் wa Bud னிடஞ் சென் ந: 

முறையிட்டார், பெருமானார் ௮வர்சளைகோக்கி அசார்சள் ஈம்மிடத் 
தன்புடையராய்ப் பூசைபுரிதலால் யாம் அவரைக் கொல்லுஇலேம் 

G1 63 HT 

அதனை யுணர்கத தேவர்கள் ௮வரை ளேதநெதி தவறிய பாசண் 

டராக்கின் மகாதேவரால் விரைவிழ் கொல்லப்படவொரக ளென்று Br 
மானிக்க, காத்தற் கடவுளாகிய எமது நாராயணப் பெருமாள் ஓர் 

உபாயஞ்செய்தார், GTO முனிவனா யழைத்துக் தமக்குச் டேராக 

வரும்படி. உத்தரவு செய்து, தாம் மழுக்கிய தலையும், மயிற்றோகை 

யேர்இயகையும், வர வுரியும் உடையசாய்ச் சென்று லரை௮ருக
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மதத்தா ராக்கியும், Revere புத்தமதத்தவ ராக்தியும் மயக்இச் வெ 

பூசையைக் கெடுத்தார், மர்யாமோகன் என்னும் பெயருடன் சென்ற 
திருமால் தவம், பூசை, விரதம் இலைகளாம் பிரயோசன மில்லை 

யென்றும், வேள்வியால் யாதொரு பயனில்லை யெனறும், இர்த உல 
கம் பொய் என்றும், ரூனியமாகய இவ்வுலகத்தை நித்திய மென்னல் 
யுக்திக்கு விரோச மென்றும், இவ்வுலகம் விஞ்ஞான மயமென்றும் 

ஆன்மா, கடவுள் என்பன பொய் என்றும் பிறவும் கூறி, இவற்றை 

யெல்லாம் இங்கனம் புத்யத, புத்யத என்றார், புத்யத புத்யத என்ற 

வற்றின் பொருள் என்னென்றால், அறிந்து கொள்ளுங்கள், அறிந்து கோ 

ள்ளுங்கள் என்பதாம், மாயாமோகன் என்னும் அசிரியர் & தியசொற் 

களைக் கேட்டு.௮வர் வழிரின்றஉரே புத்தர் எனப்படுவர். புத்யத, 1/2 
யக என்று மாயாமோகன் சொன்னமையாற் புத்த கரு எனவும், 

ஆதி புத்தன் எனவும் வழங்கப்பட்டரா, ௮சசொல்லின் வழிரன் றவ 
புத்த சமயிகள் எனக் கூறப்பவொ, திருமாலின் ௮வதாரங்களுட் புத் 
த ுவதா£மூம் ஒன்று ஏன்று பிங்கலந்தை,தத்துவத்தீரயம், விஷணுபு 

ராணம் என்பவற்றிலுங் கூறப் பட்டிள்ளன. இங்கனம் இருமால்துசுரா 
களின் கொடுமையை நீக்கி யவரை யழிப்பித்கற்மே வேதத்துக்கு 

வி2ராதமான இப்புத்த மார்க்கத்தை யுபதேடுச்த।ரன்றி யுண்மையின 
ன்று, இவ்வாழே இரஇிரனை யரசு செய்தற்காகப் பிருகற்பதி பகவா 

னாகிய தேவகுரு உலநாயதமத& கொள்சைககளைப் போதித்தனர். சூ 
ரபன்மன் முகலாய ௮சுராகளைத் சேவாக்கு விரோதிகளாக்கி யவருட 

ன் வைரிகளா யொழுகுவிக்கும் கருக்தை யுள்ளே வைத்து, சக்ரெனா 
கிய அசுரகுரு ஏகான்ம வாதமாகிப மாயாவாத மதத்தை யுபதேடுத்த 

னர், உலோகாயக மதமும், மாயாவாத மகமும ஏக்கரலத்து ஏவர்க்கு 

எத ணிமித்தம யாரால் உபதேசிக்கப்பட்டன வென்.று உறறுணராமழ் 

பின்னோர், கலர் ௮வைகளே மெய்சசமயங்க ளெனக் கொண்டார், 

அதுபோலவே திருமால1கய கடவளும, 

பொய்ம்மை.பம் வாய்மையிடத்த புரைதார்த 

நன்மை பயக்கு மெனின், 

என்று திருவள்ளுவ சாயனார் ௮ருளிப இருக்குறட் கருத்தின்படி) 

௮சரர் வேதலழி மறந்துபாசண்டராயின் அழிர் து வீவார் என்றும், 

ல் தனால் கேவாகள் யாவரும் சுகழுறுவார்ச ளென்றும் எண்ணிச், 

செய்த இப்பொய்ம் மதத்தையும், எக்காலகது எவரால் யாவாக்கு 

எதன் பொருட்டுச் செய்யப் பட்டதென்று உணராபற் ல. உண்மை 

பென்று ஈம். பொழுகு கின்மனர். ஒழூ வரினும HOG! உண்
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மையாகுமோ?தகாது ஆசா.து. திருமால் இங்கனம் புத்த மதத்தை 
யுண்டாக்கினார் என்பது, விஷ்ணு புராணத்து மூன்றாம் அம்சத்தில், 

சைன பெளத்த மதப் பிரவர்த்தனையிற் கூறப்பட்ளெ௫, கந்தபுராணத் 
தும் அவ்வாறு உரைக்சுப்பட்டுளத, ரங்கா சஙகிதையிலே சிவரகசிய 

சண்டத்தினோர் பிரிவாகிய உபதேச காண்டத்திலும், 70-71-72-௮ 
இயாயங்களில் இவ்விடயம் மிகவிரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்னெற த. 

கூரீம மகாபுராணம்-திரிபுரதகன மரைத்த அத்தியாயத்தும், 

eréau ருருவின் மாய னாங்கவர் புரத்திற் சார்ந்து 
கோக்களிற் றுரிவை போர் சத சொன்றைவே ணியன்மே லன்பு 
நீக்கிய வவுணர் சம்மை நிசழ்ச்துபுன் சமயச் தன்னி 

லாக்கெல் லிலிங்ச பூசை யறிவொடு மகற்றி ஞனே. 

ஆங்கண்மா ணாக்க ரோடு சாகச னணு இயன்பிற் 

கோபகுறழ் முலையாள் பயகன் பூசனை குரித்திடாமற் 

நியகனைச் செய்யா கிற்குஞ் சமயத்திற் சென்றுராளும் 

வாங்குவில் லவுணர்கெஞ்ச மருண்டிட மாயைசெய்தான். 

என்று சழறப்பட்டது, இவற்றானே திரிபுர சங்கார காலத்திற்கு 

முன்னரே திருமாலினால் அசுரர் ௮ழிவிற்காகச் சொல்லப்பட்டதென 
பதும், புத்த மதம் உண்டானசாலி3மா வசையறுத்தல் கூடாதென்ப 

தும், பொய்ய/கக் கூறிய. மதத்தை உண்மையென்று அசுரர்கள்கம் பி, 
தவம், வேள்வி, சாதி, அன்மா; கடவுள் என்லும் இவ்வுண்மைகளை 

யெல்லாம் விட்டு, இறைசசி முகலிபன வுண்டு, மயிர்களைப் பறித்து, 

சுபொறையிற் கடஈது, ஆடை யுடுக்காது நிர்வாணகோல மெடுத்து, 

மயிற்ோகை கொண்டு திரிர் அழன்றார் என்பதும், ௮தன் பின்னரே 

யங்கனம பற்பல புச்தர்கள் தோன்றி யிறக்ரார் என்பதும், கெள்த 
ம புத்தரும் ௮வர் சொள்சைகளை2ப யுண்மையென்று தெரிந்து, அவ் 

வவல மார்ச்சத்தைப் போஇத்துச்செத்தார் என்பதம் பெறப்படுகின் 
றன, ஆகலல் புத்கமாக்கம் கெளதம (ககரால் நாதனமாகக் கண் 

டு தியனத்தால் உண்மை பெனச்கொண்டு செய்யப்பட்ட. தன்றாம், 

புத்தமத வகை. 

புத்தமதம் ஒருவழிப்பட்ட தன்று, நால்லவகைப்படும், ௮ வையா 

வன யேோகாசாரம்,மாத்தியமிகம், செளத்திராந்திகம், வைபாடிகம் ௪ 
ன்பனவாம், ௮.இபுக்கனாகிய மாயாமோக புத்தர் SOOT GL (FICS 

இக்குங் காலத்து, ௮வருட் லர் உபதேச மொழிகளை யுண்மையென 
நம்பி மேல் வினா கிகம்த்தாமல் இருந்தார், இவா மாதந்தியமிகர எனப் 

படுவர், மாத்தியமிகர் என்பதன் பொருளாவது மத்திம மாணுக்கர்



ற். 
போஜலுச் தன்மையை யுடையவர் என்பதாம், இவர் உலகப் பொருள் 
கள் எல்லாம் உள்ளவுமல்ல, இல்லவுமல்ல, உள்ளவு மில்லவு மல்ல, 

- எல்லாஞ் சூனியமே யென்பர், 

மாயா மோகனான ஆதிபுந்தர் சொன்னவற்றை யுண்மையென்று 

புறப்பொருள் மாத்திரஞ் ஞூனிய மெனவொப்பி ௮.கன்மேல்அ.ிவை 

யுஞ் சூனியமென்று கொள்ளுசல் கடாகன் 22 என்று வினாவினர்.௮ 

வர் யோகாசாரர் எனப்படுவர், யோகம்-- ல், ஆசாரம்--உடம் 
படுதல். புத்தர் சொன்னவற்றை பன்மையெல் உட ம்பட்டுப், பின்ன 

ரும் வினுவினமையால் இப்பெயர் பெற்றார், இவ்வகைப் புத்தர்கள் 

புறப்பொருள் மாத்திரம் சூனிய மென்று கொள்வோ ராவர், திருமா 

லாதிய இதிபுத்தர் புறச்சமுதாயம், அசச்சமுநாயம், அவித்தை, சம்ஸ் 

காரம், விஞ்ஞானம், கதம், நாமரூபம், ஷடாயதானம், பரிசம்,வேத 

னை, திருட்டிணை, உபாதானம், பலம், பிறப்பு, பிணி, சந்தானம், we 
சம் யோசனம, பஞ்சபலம்,சப்த போத்தியங்கள், இருத்தி பாதங்கள், 

சம்மியக்கு பிரகானங்கள் என்பவற்றை புணர்த்து எல்லாம். அகச்சமு 

தாயம், புறச்சமுதாயங்களுள் அடங்குமென்று கூறத் தொடங்கவே, 
அசுரர்களாகிய மாணாக்கர்கள் கேட்டு, அவற்றை aoe சூத்தி 

ரங்கள் எவ்வளவின் முடியுமெனக் கேட்டனர். அவரே சேளத்திராநீ 

திகர் எனப்படுவார், சூத் இரத்தின் அக்க ம் (டிவி) கேட்டமையால் 
சேளத்திரர்ந்திகர் ஆயினர். இவர் புறத்திலே காணப்படும் பொருள்க 

ளெல்லாம் உண்மை யென்பது வழியளவைகளால் அ.ழியப்படு மென் 

௮ கொள்வார், 

விட்டணொவாகிய இகிபுத்தர் பிடச நாலென வொன்று காட்டி, தரி 

சரணம், பஞ்ச சலம், அட்டாங்கமார்க்கம், மைத்திரீபாவளை, கருணா 

பாவனை, முதிக பாவனை, ௮சுப பாவனை, உபேர்ஷாபாவளை என்னும் 
பஞ்சபாவனை, தசப.ராமிளை, பதிபத்தினி யொழுக்கம், பிக்ஷாக்சள் 

ஒழுக்கம் அவிஞ்ஞை முதலிய சலங்களை உபதேடித்து, உலகங்கள் 

பொய் என்றும், புறப் பொருள் அதிவாலதியப் படூமென் றுங்கூற 

லே, அவற்ளை யொப்பாராய் மாறுசோள் சொ ன்ஞுர், ௮,கனால் அவர் 

கள் வைபாடிகர் எனப்பட்டார், விபாடையுடையவர் வைபாடிகர்.விபா 

டையாவது-மாறுகோள் உரை. இவர் புறப்பொருள் காட்டிப் பொரு 

ளாமென்று கூறுவர், இவ்வாறு புத்தம் நால்வகைப்பட் டிருக்கவும் 

Py BI MEN fp யெல்லாஞ் சங்கத்தார்மை DS FB LT SB Ty ணம்? நால்வகை 

வேறுபாடு உளவென்று காட்டின், தம்மதத்தில் ஈம்பிக்றை யில்லாது 

கழிக்கப்படும் என்றே விரத்சனர் போலும், Lf BGS BIN எல்லாம்
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பொய் என்னும் மாத்தியமிகபுத்தம் உண்மையோ? புறத்திலேசாணப் 
படும் பொருள் பொய் என்னும் யோகாசார புத்தம் உண்மையோ? 

புறப் பொருள்கள் பொய்பல்ல உண்மையே,௮வை வழிபளலவையான் 
அறியப்படும் என்று கொள்ளும் செளத்திரார்திக புத்சம் உண்மை 
யோ? புறப்பொருள்கானற் சலம்போலத் தோம்றப்போரு ளென்று 
கூறும் வைபாடிக புத்தம் உண்மையோ? எஏப்புக்ச மதம் உண்மை 

பெனச் சேட்பின் என் கூறுவர்,எல்லாம் உண்மை யென்னலும் ஒவ 

வாதே. BUD ii age பித்தமதம் ௮க முடிந்த தென்க, 

கேளதம புத்தர் பிறந்ததின மறுப்பு. 

புத்தகுரு வென்று கொளளும் செளதம Ly Bil பிறர்தகாளில்; 

சென்னிர்திய சாக்கிய சங்கத்தாரும, கொழும்புத தியசாபிக் சங்கத் 

தாரும் மா.றுபடுகின்றனர். சாக்கிய சங்கத்தார் வெளிப்படுத் சய இரவு 
பகலந்றவோளி என்னும் சுவடியில் ,, சாக்கியழனிவர் சரித்திரச் சுரக்கத் 

தில்?” கலியுகம் 1010 சத்தார்த்திஹ: வைகாசிம்” 18 சாள் ஆதி 
வாரம் பெளர்ணமிதி௫, கேட்டை ஈட்ரத்திரம் மீனலக்கின ச்தில்,,பிற 

ந்தார் என்றும், இயசபிக் கூட்டத்கார் வெளிப்படுத்திய ,புத்தாகம 
பால போதகத்தில், “ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்து லீஞ்ஞாறு வருட. 

ங்களுக்குமுன் வைக7சமீ” பெளர்ணமி திதியிற் பிறந்தார் என்றும் 

சாட்டப்பட்டுள்ள, கலியுகம் 1010 ஷூ ஆயின், இப்போது ௦080 
வருஷம் அகன்றன, இதுவுண்மையாயின் இயசாபிக் கூட்டத்தார் ஏற 

க்குறைய என்று பெய்ததம், 2௦200ஷரூ என்றதும் மாறன்றோ? இவ 

ரூள் யரவர் கூறுவது உண்மை? அன்றியும் கலியுகத்தில் 1010ஷூ 

இக்சார்த்திஹஷ்/ என்றதுதவறு, என்னை? 1010ஷூ துக்துபீஷூ 
HHO, இத்தார்த்தி [013 அன் மர. இதனாற் சாக்கிய சங்கத்தார் 

மனம் ஏழுர்தவாறு எழுதிலிட்டாரெனபது ஈன்குதெரிகின்றது, இன் 

gor weit aE ot gree a பொய் கூறியுள்ளார், என்னெனில் வைகாசிமா 

sae Dd கேட்டை நட்சத்திரத்தில் ஞாயிற்றுக் கிழமையில், 18 தேதி 

யில் பிறந்தார் என்பது, இம்மொழிகளும் பொய்யாகின்றன. 1010ம் 

வருடம் ஈத்தார்ததி என்று எழுயெதுபோல இவையும், வாயில்வர்த 

படியெழுதினவா கும், வைகாசி மாதத்திற் பெளர்ணிமை விசாககட்ச 

தீதிரர் தோயாது வருதலில்லை, ௮ங்ஙனம் வருமாயின் ௮ப்பூர்ணிமை 

விசேடமெனப்படா௮, ஆகலே கேட்டை ஈட்சத்திரம் என்றதும் பொ 

ய்யே, புத்த நாலாகய மணிமேகலையிற் கெளதம புத்தர் பிறர்க 
இனத்தைச் ரொல்லுல் காலத்து, “ ஈரொண்ணூற்றோ டீரெட் 
டாண்டில்” என்று கூறப்பட்ட ௪, அதனைக் கலியுகம்1010 என்று 

கொள்ளழ்கும் இடமின்ு, 28) 0ஷஹூ எனறும் உரைக்கலாம்,இவையு
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ண்ரையாயின், ஈசான சகாப்தம் 07ம் ஹீத்தில் உச்தாட்டாதிறட்சக் 
இரத்தில் மாயாதேவிகருப்ப முற்றா ளென்று பர்ரா சேேசத்துப் பெள 

த்த நூல்கள் கூறுதர்கும, ஈசான் சகாப்சம் 08ம் வருடத்து வைகாசி 

மாதம் பூணை விசாக நட்சத்திரங்கூடிய ளெள்ளிக்கிழமையில் பிறர் 

தா ரென்று த1மபத பென்னும் புசத.நாலிழ் கூறுதற்குர், தியசாபிக் 
கூட்டத்தார் 2500 என்றற்கும் கதியென்னை! 

மணிமேகலையில், 

பெரியோன் பிறா ச பெறறியைச் சேணிீ-யிருகிள வேனி லெரிகதிரிட 

பச-தொருபதின் மேலு மொருமனறு சென்றபின்-மீனச்நில... நிலை Boor és 

கவயிர்-போதி மாதவன், 

பன்றுஉரைக்கப்பட்டது. *ஒருபதின் மேலுமொரு மூன்று, என் 

1து தேதியெனக் கூ.றதபடவில்லை, கேட்டை யென்றதுங் காமம், 

விசாக மென்றே லர் உரைக்துளார்.மீனலக்கனமு;ு கொள்ளப் பட 
வில்லை, மீனத்து ௮சலயின் என்றதன் பொருள் தெரியாது, மீனல 
ச்னெம் வன்று எழுதினார் போலும, இந்ஙனம கெளதம புத்தர் பிற 

ப்பைப் பற்றிப் புக்க நால்டள் தலை Cui Hors உரைத்சது போல 
இசசங்கத்தாரும் உலரக்சுனா, அன்றியும் கெளதம புத்தர் தர்தை, 

இட்சுவாரு, வீரலாழமு என்.லும ூரசர்எமிசத்தைச சேக்த சுத் தோத 

யன் என்றார். அவ்வா இராசன் ௮வ்வமிசததற் பிறந்தசாக எந்நா 

லிற சொல்லப்பட்டன? நாலகளி னில்லாத விடயததைப் பொய்யா 
சப் படைத்துக் கூறலா க உ தரும முறை, கெளகமர் தந்தைசாவக 

நாட்டு மண்முக னென்று, “தண்ணென் சாவகத் தவள மால்வரை 

மண்முகனென்னு மாமுனி,, என்றுமணிமோலை யென்னு நூலிற் கூற 

பபட்டுளதே, ௮ங்களிருக்கவும் பரம்பரைய।கச் சிவபத்தராக விளங் 
கும் இட்சவாகு வமிரத்தான் என்றதும், வீரவாகு என்றொரு புது 

பபெயரை நுழைக்கதும கலிகாலப் புதுடையே, ர 

புகதர்களே !இங்ஈனம் பொய்சளை வரைந்தமை, நும் புத்தன் 

கூறிய பஜ்ச சீலத்துள், நான்காவது ரில மாகிய “* பொய் சொல்வது 

ல்லை யென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறேன் (ரறசாவாதா வேர மணி 

சிக்காப் பதஞ் சாமாதியாமி) என்ற ஒழுக்கத்திற்கு மாறன்றோ? 

பிரதம மந்திர மறுப்பு. 

புத்தாகள் இரிசாணத்தையும் பஞ்ச சீலமர்இரக்களையும் உச்சி 
ப்பதற்கு முன்னர் * நமோ தள பசவசோ ௮ரஹுதோாசம்போ சம் 

* ர 33 * * . ப ப . s ச 

YOSEF,” என்னும் மசாமர் தரத்தை உச்சரிக்க வேண்டு மென்பது 

அவர் விதியாகும், இகனாலே புக்கசடவுளுக்கு மேலே வேரோர் சட
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வுள் உண்டென்பது வெளியாகின்றது, புத்தனே சடவுளெனச் 
கொண்டிருப்பராயின் **பூத்தம் சரணங் கசசாமி'” நமோபுத்தாய! 
என்ற மந்திரங்கள் பின்னர்ச் சொல்ல வேண்டாம், இதுவொன்றே 
போதும், புத்தாங்சாணம் கச்சாமி, என்று திரிசசணத்துள் ஒன்றைக் 

கூறுவோர்,மு.தலில் இது கூறுகற்குக் காரணம் ஏன்னை? இம்டீர்தி.த் 
அள் பகவன், அரன், சமபு எனனும் பெயர்கள், புத்தர் பெயர்களுட் 

காணப்படாமையால் அப்பெயாகள் எமது பரபபதியகய இவபெரு 

மானையே குஜிக்க நிற்கும் என்க, அவரே புத்தருக்கு மேலான ௧௨ 
வுள் என்பது குறிக்கின்றது, ௮ துபற் பியே இருபத்து நான்கு த/க 

தீங்கரருள் நஷப தீர்த்தங்கரர் முதல்வா எனப் புத்த நால்சளூமக நின, 

பகலவன் என்ற பெயர் புத்த நூல்களிற பு.த்தர்ச்குச சொல்லப்படி 

னும், அரன், சம்பு என்லும் பதங்கள் HUT HE சொல்லப்பட வில்லை 
யே, சிவபெருமானுக்கே சிறப்புப் பெயர்களாக விருத்தல் வேதசவா 
சம புசாணாஇிகளிழ் கூறப்பட்ட கலே1கங்களாற் பெறப்படுகின் றது, 

௮ரன் எனறும் நாமமும், சம்பு என்னும் பெயரும் புததர் 

க்க உரியன வெனில், இடுகுறியா? காரணக்னா ஜியா? இளர் ஒரு 
காலத்த பிறந்தும் இறர் தம போதலால், அப்பெயர்கள் அவர்க்கு 
இடுகுறியாகா, காரணமாயின் என்ன காரணத்தால் நேர்ந்தன? அரன் 
என்னும் சொற்கு ௮ழிப்பவன் என்பது பொருள், அழித்தல் என் 

னர் தொழில புத்தர்க்கு விபாசமான தாதலின் தனை யுடையவர் 

என்று சொல்லுதஓம பொருர்தாது, இர்இரியத்தை வென்றார், குற் 
றங்களை அழித்தரா எனில், அவற்றை யழிக்தார் பலருண்டாகலானும் 
அவர்க்கும் ௮ப்பெயா சொல்லப் படவேண்டு மாகலானும் புத்தரொ 
ருவர்க்கே செல்லாது, ஆதலால் எல்லாப் பொருள்களையும் அமித் 

தொடுக்கும் சிவபெருமான் ஒருவர்க்கே செல்லுமன்றி யொல் 
கொன்றனை யழிப்பலர் போலுள்ள புக்சாக்குச் செல்லாதென்கு, 

அன்றியும் உலகப்பொருள்க ளெல்லாம் பொய் எனபதும், அகித்இ 
பம் என்பதும் பு,த்தர் கொள்கை யாகலின், இர்இரியமும், குற்றங்க 
ளும் இல்லாத பொருள்களன் றோ? இல்லாக பொருள்களாகய அவற் 
மைப் புத்தர் அழித்தார் என்பது, மலடிமகனைக் கொன்றது மானும, 
([த.தர் இறந்தது சொல்லப்படுதலால், ௮வரையு மழித்தவனே அர 
னெனப்பவென். சம்பு என்பது ௮௩1 தியே உள்ளவன் எனப்பொருள் 
படும், எனவ எக்காலத்து முள்ளவன் என்பதாம், (கதர் பிறந்து, 

சசான சகாப்தம் 148 - வருடத்தில் வைகாசிமாதத்இல், த என்னும் 

நகரத்திலே இரணியவதி என்னும் ஆற்றின் தரையிலே இரட்டைச் 
சால மரத்தின் ஈடவிலே அனந்தளைச் சொண்டு பாய் விரிப்பித்து,
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வடக்கே தலைவைத்து வலக்சையைக் கலைபணையாகக் கொண்டு, மே 

ஜிசைநோக்கி வலப்புறமாகச் சரிந்து படுத்துக் காலைக் கால்மமெல் 

வைத்துச் செத்தார் என்று கூறப்பட்ளெளது, அகலாற் பிறந்து சில 

காலம் இருந்து இறந்த ஒறாவரைர் சமபு வன்றல் கூடாது. அதுமயிர் 

சிரிது மில்லாலாக் கூர்தலழடு யெனறு செரலவது போலாம, அன் மி 

யபும ௮அவர்பொலப் பிறந்திருக்கும் மற்றைய உபிரகளுக்கும் சம்பு என் 

௮ சொல்லவரும், அவ்வாருயின் புத்த சங்கத்துச்செர்க்த ஓவ்வொரு 

பிட்சுக்களுக்கும், பிறக் திறக்கும மற்றை யோர்க்கும் வருமே, இம்ம 
இரத்தை செல்லும ஒவ்வொருவரும் சம்பு ஆ இருக்கும் போது 

வேறு எகா சம்புப்பு தரை வண௱்குவது, அகலால் பத்தமத மத்தி 

ரங்களுட் சிறந்த இதனால புக்காக்கும் மெலான கடவுள் ஒருவர் 

உண்டென்பறும், அவர் அரன் சமபு என்னுர் இருகாமங்கமா யுடை 

யவ[ என்பதம், அவர்்*சிவபெநமான் என்பதும் பெறப்பட, கடவள் 

இலலை யென் றும், ஆன்மா இல்லை யென்று, ல்லாம் ௮ த $யமெ 

ன்றும் கூறுதல் நிய/ய மாகுமா? 

இர்க மர்திரதின் சஇியிவ்வாருகதக் இரிசரணமந்திரங் களையும் 
71 பயிர்ப், 

இரிசாண மறுப்பு, 

(par otis dh Dis toh Bs GOGH Gn Du பினனர், புகதர்கள் 

t | FT oo 
f y, ] ர ] 3 வ் 7 ? ர ர] க... 

ச் கம i GOO BI BEF i), i i ய } ம் 4 

௬ * a) 
. . ௯ ட் i ஈர்மம சரண சந்சாமி, உ. (பை இருகி நாரறுதயர் நாகு ௮ 

சல் ஞ் ராணப தர்சாமி, தடையா Geer ண. 20. 

என்னு மந்திரங்களை ரர ள்று முறைகூறுவர், Da DI GG (PH p 

யே புச்க சுலரமிபை? ரரணம।(க so G2 wor, got a. Wu தரும 

Heart சரணமாக அடைகின்றேன், சங்கத்தை சரணமாசு அடைக 

ன் றன் என்பது பொருளாம், முந்தின ௮ரகதோ சம்போ ஏம்புக்க 

ச்ச, என்ற மாதி/த்சரல் புத்தரைசண சரணராக அடைகின்றேன் 

என்பது பொருளாகவும், பின்னரும் இம்மந்திரத்தை வைத்தமை 

௯ றிபது கூறல் என்னுங் னாற்ற மாகும். பு,3$,51 செத்துப் புல்முறை த் 

தப் போகவும், ௮வரை௪ ௪ரணமாக அடைஇன்றேன் என்று பலமு 

றை கூவினாலும் அதனை யறிற்து பலனைக் கொடுப்பவர் யாவர்? பஞ்ச 

கந௩்தங்களும் இருக்காலன்றோ அறிகற்ளுக் கூடும், அவை யறக்கெடுவ 

கே முத்தி யென்று கூறலுல், (/ததரும் பஞ்ரகந்தமு மறக் கெட்டு 

முத்தி யடைர் இருப்பாராயின், தமது சரண மந்திரத்தைக் கேட்டுப் 
பலனளிக்கல் கூடாதன்றே, அங்ஙன பறண்டாயின் ௮ல/க்குப்பஞ் 

2
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சகந்தங்களும் அறச் கெடவில்்லயென்றும் gor gH weno Aer 
லையென்றும் ஏற்படும், ஏற்படின் புத்தர் பர்தத்திற் இக்கனெவ ராவான் 

DEKH மியாகார், இறர்தபின்னர்ப் புத்தர் இல்லை யென்பதே புத்தர் 

கொள்கை, புத்கர்இறக்தொழிர்தபின் இருக்கன்ராரோ? இல்லையா? 

என்பது இன்ஸம் பு.த்தசப பிகளுக்காச் சர்தகம், கெளதம பு.த்தரிட 

ம் உப2தசம் பெற்றுச் சங்கத்திற் சேர்க்கப்பட்ட ஷேமை என்னும் 

பிட்சாணிப் பெண்ணை, சேடால சேத்து. அரசனாகிய பிரசினேசித் 

ஏன்னும் அரசன் விளித்து, அம்மே) 

ததாகதன் என்னும் புக்சன் இறக்க பின்னும் உளனோ? என 

வினாவினன், தற்கு அவள், இறக்க பின்னரும் இருப்பதாக ௮௪ 

ரிய பூச்சன் KD ode னென்றாள், அரசன், அணால் இறந்த பின புச் 

தன் இல்லையோ என்றான். கேதமை கூறியதாகது - அவ்வாறும்ஆசா 

ரிப்புத்கன் கூ.ஜிற்றிலன் என்பதாம், அதுசேட்ட அரசன், புத்தன் 

இறக்த பின்பும் உள்ளவனாகவும் இல்லோனாகவும் இருக்குமோ என் 

ரன், அவள், ௮வ்வாறுங் கூறவில்லையே பென்றாளாம். இவ்வாறு சம் 

யுத்தநிகாயம் என்னும் பெளத்த ாலிற் கூறப்பட். டிரூக்கின் றது, அக 

வே செளகம புத்தர் இருக்கின்றா'2ரர? இல்லையோ என்பது சந்த 

கர், ங்ஙன மிருச்சவும் புத்தனைச் சாணமாக அடைகின்றேன், வழி 

சாட்டியாகத் துணைக் கொள்ளுகறேன்என்று பொருள்படும் இஃமக்இ 
ரத்தைச் சொல்வது இவர் கொள்கைக்கு முற்றும் விரதமே, புத் 
தன் இருக்கின்றா ளென்று கொண்டே சாண மடைகன்றே Duong 

சொல்கின்ற yee Br yas இல்லை பெபென்ராற் சொல்வார்சள.? சொன் 

னாலும் பிரயோசனம் இல்லைய, இல்லாச கொன்றைக் குறித்து மா 

ரடித்து ௮ழுவத,“ரெத்த பிணக்கைப் புலம்பிப் போற்றி யுலகத்கை 

அளலரம் கொடுக்குமாறு கேட்டல் போலாம், காமம் என்பன FL. 

மாயிருத்தலின் அதனைச்சரண்புகல் மண்குதிரையை ஈம்பியாறுகடக் 

கச துணிவன போலாம், சங்கத்தைச் சார்ர்தலர்களும் புத்தர்போலப் 

uP fy orem We. gE MISH HG ori Bs Orga. ups 

தெரியாது புன்முரேத்துப் போனாராகலால் அவர்க்குச் சரண மாகன் 

ஹேம்! அவரை த்.துணைக் கொள்கின்றேம் ஏன்பதும் வாளாமுடிந்கது, 

இனி, புத்தம் சாணங் சுச்சாமி, என்றபோது, ஏர்தப்புத்களைச் 
_ கரணமாச அுடைசல், புத்தசுவாமிகள் ஒருவரல்லசே, பலான்றோ? 

கேளசம புத்தர் போலத் சருமங் குறைஈக காலத்து ஒவ்வொருவர் 

பூத்தகுரு கத தோன்றுவர் என்று புத்தசாதக கதை என்னும் 

நூலாஹ் நெரிகின்ற?த. கெளதம புக்தர்க்கு முன்னர் ௮வர் போலப்
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பிறந்து செத்தவர் ௮ரேகர், அவருள் இநபத்தேழ புத்தர் பெயரைமாத் 
இரங் சாட்டுகின்றேம், வை வருமா று; 

] தண்ணசாரர், 1௦ சுசாதர். 

2 மெதங்கார், 1 பிரியதாசி, 

3 சரணங்கரர், 17 அர்த்தரகி. 

4 Sumas, 18 தர்மதகாடு. 
5 கெளண்டின்னியர், 10 சித்தார்த்தா 

ட் பங்களர், 20) இஷ்யர். 

£ சுமங்களர். 21 புஷ்யர், 

8 இமேரவதர், 22 uss, 

) ரோபிதர், 23 As. 

10 அகோமதா௫ி, OA விருஷபர். 

11 பதுமா;. ப கரந்தும். 
12 காரதர், 20 சோபகாமர், 

13 பதுமொத்தரா, O7 ga Bust. 

14 aug. 98 Gaal agua 

இருபச் தெட்டாலறு புத்தர் அகிய கெளதம புத்தர் போல் 

மற்றை இருபத்தெழுவரும் புத்தசுவாமிகளாகப் பிறர்சுவர் என்று 

பெளத்த _நால்கள் கூறவும், செளசம புத்தரை வியந் தெழுதி மற்றை 

யோரைச் சங்கத்தார் விடுச்சது 4 சசசம்மிமீயாசனங்களுள் விசிகிறி 

சை, உள ்தத்தியம், அஞ்ஞானம் என்பவற்மின் பாற்படும் என்ஈ, 

மற்றைய புத்தர் பிறந்த இடம், காலம், தாய்கச்தையர்பெயர் முதலிய 

னதெரியவில்லைப் போலும், நிற்க, இவருள் எந்கப்புத்தரைவழிகாட்டி. 

யாகப் புத்தர் கொள்கின்றார், கெளத்மரை யாயின் மற்றையோரைக் 

கொள்ளாமைக்குக் காரண மென்னை? அவரும் இவர் போன் றவர்தா 

பே ௮வர் வழிகாட்டிகளாயின் கெளதமபுத்கர் தமக்கு வழிகாட்டியி 

ல்லையென்று அலைந்து வருந்தினசே, குதிரை யோன்றும், சந்தகன் என் 

ஆங் குதிரைக் சாரனுமே அவர்க்கு லவழிகாட்டின ரென்று திரிபிடக 

த்தில் மகாபிநிஷ்ரேமணசகுத்திரம் என்னும் புத்தநாலிற் கூ.றப்பட்டிருக் 

கிறது, ௮வாக்கு முன்னர்த் தோன்றிய புத்தர்க ளாவது, அவர் போ 
  

1 சசசம்மிய। சனக்களை மனோபாவம் பத என்பர், அமையாவன சத்சா 

யதிருஷ்டி, விரகழ்சை, லேவிரதம், சாமம், பிரதிரை, ரூடராகம், அரூபராகம் 
மானம், ஒளச்சச்தியம், அஞ்ஞானம் என்பன, இவை லெசமாதிகருூரச்சுவி, 
போசமானவை யாகலின் விமிதல் வேண்டு மென்பது சார்மி குத்தா முதலிய 

WSS நால்சளின் கொள்கை,
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தீனைசெய்க கருமங்களாவது, சங்கத்தவர்களாவது வழிகாட்டவில்லை, 
அவர்கீருச் காட்டாத புத்தர்களும் தருமங்களும் சங்கத்துப் பிட்சுக 

ளும் இப்2பாதிருக்கு மவர்க்கும் வழிகாட்டுவா சென்ப௪.இலவுசாத்த 
இளி2பா லவும், சானலை நீரென்று வாளா ஏரவுலர்ந்தயரு மொருவன் 

நேரவு மாரு மென்க, 

புத்தர் களின் குருவாகிய கெளதம புத்கர்க்கு வழிகாட்டிப் பெ 

ருந்துறவிற்கு ஏதுவாக்கியன பிணியா ஈ ஜுடம்பும், விருத்தன் றேகழம் 
சேத்த பிணமொன்றும் என்று புத்த சரித்திரத்திழ் கூறப்பட்ளெ, 

ஆதலால் இவைகளை விடுத் த, 

கேயுள்ள உடம்பைச் ரணமாக அடைபின் £ேன், 
இழெச் சேகச்தைச் ரணமாக அடைகிறேன், 
செச்சு பிணச்தைச் சரணமாக அ௮அடை௫இறேன். அல்ல வழி எட்டி. 
யாகச் கொள்கின்மறன் என்னும் பொருள்பட, 

சோக மேகம் சாணவ் கச்சாமி, 

விர்க்தாங்சம் ௪ரணங் கச்சாமி, 

Gr gra su சரசகாம் கச்சாமி, 

என்று இரிசரண பக் இரங்களையும் ளைத்தலன்றோ நியாயமாகும், 

(கன் முதல் வந்து பிறந்த பத்தர் தபக்கு எந்தப் புத்தரையும், யார் 

போதித்த தருமங்களையும், எந்தச் சங்ககீதாரையும் சரணடைந்தார், 

அல்லது லழிகாட்டியாகக் கொண்டு சென் ரர், மூன்றனுள் ஒன் றனை 
பகு a , ° . ed + ச "2 

யாவது சொண்டிலமா. கொண்டாசாயின் அவர்க்கு முன்னரும் வே 

ஜோர் புத்தரும் கருமங்களுர், சங்கங்களும் இருக்கவேண்டும், அங்க 

னம் ததாசதகர் கொள்ளாமையால் இவை பிரயோசன மில்லைபாக, (த் 

தமதக் கொள்கைக்கே வேர்ப்புமுவாக நின்றமை காண்க, 

இரிசரணத் தடுமாற்றம். 
ட் 

குளிக்கப் போய்ச் சேறுபூக் கொள்வார் போல, பு.தீதகடவுளு 

டைய நன்மையைப் பெறுவதற்கு விரும்பி, அவர்க்கு மாறான செய் 

கைகளைத் தென்னிந்திய சாக்கிய சங்கத்தாரும், கொழும்புச் இசாய 

பிக், என்ற புத்த கூட்டத்தாரும் செய்தமை விசனிக்கத் சக்சதே, 

என்னெனில், கெளதம புத்தர் பெருர் துறவியாக) காசியபன், ஆனந் 

தன், சாரி புத்திரன், பெளச் கல்யாயனன், அ.ுருத்தன், சுபூதி, பூர 

ணன், காத்தியாயனன், உபாலி, இராகுலன் என்னும் சீடர் பதின்ம 

ரோடு பிச்சை பெடுத்துக் இரிந்து வேணுவனத்தினின்றும் கபில வா 

ஸ்.துவாயெ தம்ரரர்க்கு வரும் வழியில் பிரபாச தேசத்தா கிய வைடூ 

'ரியன் என்பவன் வந்து பணிச்தான், அவனை நல்வழிப் படுத்தக் ௧௬
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Bu Gat, ௮ரசமரத்தி லிருந்து கடைச் தெடுக்த நாற்றெட்ளெள ம 

ணிகள் கொண்டு, நமோ புத்தாவ, நமோ”தர்மாய, நமச்சங்சாய சான் 

ம் மந்திரங்களை இரண்டிலக்கம் தரம் செபிக்காம் படியும், அதனால் 

வரும்பயனையும் உபதேசித்துச் சென்றாராம், அங்கனமே பலர்க்கும் 

உபேசித் தார் என்று புத்த நூல்கள் கூறுகின் மன, ௮ம் மும்மணிக் 

வின் பொருள் ஏன்னெனில், புத்தனுக்கு ஈபஸ்காரம், தர்மத்துக்கு 

நமஸ்காரம், சங்கற்துக்கா நமஸ்காரம் ஈன்பனவாம், இங்கனம் கெள 

தம புத்தராற் ரொல்லப்பட்ட மந்திரங்கள், ரலத்தை வெட்டுங் கோ 

டரிக் காம்புபோல இருப்பது கண்டு தலை தடுமாற்றஞ் செய்து விட்ட 

னர், ஈ௦மாபுத்தாய, நமோதர்மாய, ஈமச்சங்கய என்றதை, ஷே சங் 

கத்தாரும் Gi ட்டத்தாருர் மாற்றஞ் செய்து சொண்டனர். புத்த குழு 

விதித்த மர்டுரங்களை விடுத்து, கரங்கள் 

(ஈ2மாபுத்சாய என்பதனை) புச்சாய சாணங் கச்சாமி, 

(ஈம சர்மாய என்பதனை) சர்மாக ஏரணக் கச்சாமி, 

(ஈமத்சங்சாயஎன்பதனை) சங்காஞ் சாணயகச்சாமிஎன்றுவைச் துக்மொண்டார் 

இவர்களைப் பார்க்கணும் குருந்துோகிகள் யாவ[? புத்த கு குரு, 

இங்ஙனம் தமது ஈீடர்கள் பின்னர் மாற்றஞ் செய்வ ரென்று ஏண்ணா) 

மல் oF) ob om Oud. பயனிலசெய்கலாகயெ ௫ ருற்றச்கதையும், வருங்கால 

சம்பவம் அதியாத் தொடதக்தையும் அடைவர் அன்றோ? இவ்வாறு 

புத்த மகமும் மற்றைய மதங்கள் போலவு, படைகள் போலவும் 

நாளுக்கு காள் திருத்தப்பட்டு மா பிவரும் மாறுமத மாகும், இப்பதி 

த மதத்தை உண்மை யென்று ஈம்பி ௮சகெகர் வாளா மாய்ந்து மண் 

ணாிக் கழிகின்ருர், அர்த் எஞ்ஞான்றும் இருந்தவா திருக்கும் 

மதம் எமது சைவசித்தார்தமே, மொழி அமிழ்தினு மினிய தமிழ் 

மொழியே, இவம்றை விடுத்து இவ்வவல மதங்களிற் பிரவேசிப்போர் ரீ 

கையின்கணுள்ள சங்கநிதி பதுமகிதிககா யெறிர்து விட்டு, அரிப்ப 

ரித்துத் தேடும் அவர்கட்ரு ஒப்பாவ ரென்க, 

பஜ்சசீல மறுப்பு. 

திரிசாணங்கள் கூறியதன் பின், பஞ்சசீல மந்திரங்களைச் சொல் 

ல2வண்டுமாம், பஞ்ச சீலமந்திர கற்பனைகளாவன-- 

1 பானாதி பாதா வேரமணி சிக்காப் பதஞ் சாமாதியாமி 

(எவ்வித சீவர்களையுங் கொலைசெய்வ இில்லையென்றுச ச்தியஞ்செய்கன்றேன்) 

2 அதின்னா தானா வேரமணி இிச்காட்பசஞ் சா மாதியா மி. 

(பிறர்பொருளைம் களவாடல் செய்யேனென்று சத்தியஞ் செய்னெறேன்)
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8 சர்மேசு மிச்சா சாரு வே.ரமணி இச்காப்பசஞ் சாமா இியாமி, 

_ (சாமாசை கொள்ளேனெனப் பி.ரஇிக்கினை செய்கின்றேன்) 

4 மூசாவாதா வேசமணி சிச்காப்பசஞ் சாமாதியாமி 
.. (பொய் சொல்லே னென்று வாம்குப் பண்ணுறேன்) 

5 சுராமேறய மச்சா மாசட்டானா வேரமணீசிக்காப்பதஞ் சாமா தியாமி 
(மதுபானஞ் செய்யேனென்று சர்தியஞ் செய்கெறேன்.) 

இவைகளே பஞ்ச சீலங்களாகும், இவற்றை யொவ்வொருபுக்த 

னும் கைக்கொள்ள வேண்டுமாம், இவை புக்தசுவாமியாலே போதிக் 

கப்பட்டதென்பர், போதித்த சுவாமியே இவைகளை மீழஜிப் பாவஞ்செ 

ய்திருக்கின்றார். * யகாகுரவே 'ததா8£ட” (அ௫ரியரெப்படி யடைங் 

தோஜுமப்படி,) என்றபடி கெளதமபுத்தரே யிவற்றை மீறிச்செய்தும் 
பரிகிருவாண மென்லும் முத்தியை யடைற்து, பின்னுள்ளோரான் ம 

இத்துப் பூசிக்கப்பவொராயின் மற்றையோர் மீறுவதனுல் வரும்இழி 

வென்னை ? எல்லாஞ் சூனியமென்ற இவர்க்கு இவ்வைந்தும் மெய் 

யாய் விளங்குவது வியப்பினும் வியப் ப, கொலைசெய்யேன் என்ற 

வசனத்சாலே, கொல்வோனாகிய தானும், கொல்லப்படும் பொருளும் 

கொல்லுதல் ஆகிய கொழிலும், கொல்லுதற்கு முன்னும் பின்னும் 

நிகழும் வினைகளும், கொல்லுகற்கும் கொல்லப் பதெற்கும் ஏதுக்கு 

ளும், கொல்லுங் கருவிகளும், அவை நிகழும் இடமும் காலமும் பய 

னும் முதலிய இவைகளெல்லாம் உண்மையென் நு பெறப்படும். ௮ங் 

கன மற்றவைகள் நான்கற்கும் இவை பெறப்பட்டு உள்பொருளா 
கும். ௮வ்வாறாகவும் உலகப்பொருள்களெல்லாம் (சூனியம்) இல்பொ 
ன்கள் என்று புத்கசுவாமி போதித்தது உண்மையாருமா? இவைக 

ளெல்லாம் சூனிபமாயின் இம்மந்திர சலங்களும், இலையிற்றூல் 
வரும் பலாபலங்களும் சூனியமாகுமே, இல் பொருளாயின் பயனில் 

கூறலாகயெ பெரும் பவத்திற்கு ஆளாவார் என்சு, 

கெளதம புத்தர் ழதலாவது சீலத்தை மீறியது. 

முதலாவது சீலம் என்ன வெனில் எர்,ச உயிரையாவது கொல் 

அதல் உடாதென்பது, கே௱தம புத்தர் தமது தாயாகிய, கோலிய 

தேசத்தாசனாம் ௮ஞ்சனன்மகளான மாயாதேவி வயிற்றிற்பத்துமாத 

முங்குடிபிருர் து, தாயுணவை,த் சாமும் உண்டு, பிறக்கும் போது ௮வ 

ளது வலப்பக்கத் து வயிற்றைச் கிழித்துக் சொண்டு பிறர்.தனர், இவ 

வாறே புத்த நூல்களாகிய நீலகேசித் தேநட்டூ, ,நீலகேசித் தேநட்டுரை? 

உலோக வசனம், விம்பசாரகதை முதலியவற்மிழ் கூறப்பட்டுள்ளன,



இவ்வாறு தாயைக் கிழித்துப் பிறந்து சாவச் செய்வது கெளசமர்க் 

கன்றி, அவரைப் போலப் பிறந்த எல்லாப் புத்தர் களுக்கும் 
வழச்கமாம், மேகோ! புத்த சுவாமிகள் எல்லாம் தாயைக் கொல் 

௮ம் மாபாதகராயினர், தாயைக் கொன்று எயிரைப்பிடுங்கலால் இவ 

ரைத்தான் உலகர் “* வாயைக் கொல்லி மொட்டையர்,, என்றுவழங் 

.। பழித்தஞ் சுவர். இவர் செய்கை கண்டு இரங்கிமியா ரச்ை சப் பழித்தஞ் வர் செ கண்டு இரங்கியோ “ கொச் 
> ச ச ச . ட ட ஓ 99 

மக்களைப் பெறுதலினக்சூடி யெச்சமழ் றேமார் திருச்தனன்றே, 

என்று அன் 20ாரும் கூறினர், இத்தாயைச் சொல்லி மொட்டைய/க 

ளான புச்தர்கள் வயிற்றைச் இழித்துக் கொண்டு பிறக்க, தாய்மார் 

கள் ஆ! நாட்குற்றுபிருடன் கிடந்து ஏழாுள் இறப்பார்களபம், 
a ° ந ௬. « . ம். 

அகனைப புது நால கொண்டே நிறுவுகின் (ரோமம், 

விம்ப சாரகதை. 

உலும்பிலி வனத்து சோண்குழைர் சேவி 

வலம்படு மருஙருல் வசிகோ யுரும 

லான்றோ ன. வழிச் தோன்றின ஞசலி 

னீன்றோ ளேழாகா ரின்னுயிர் வசைச்சான். 

புத்தர் சித்தாந்தத் தொகை, : 

மச்சராம் புக்சர் சோன்றி* சாய் பழுவை முரித்சே விட்டார் 

Oars Parl குழலா ளாருக குண்டல கே தசாலுய் 

கத்சிருவுங சணவனச் காடனையுங் கொன் நிட்டா 

ரிச்துணையா ரிறாவரும் வந் இட்ஙனே சவ மூ£னாப்டஉர், 

நீலகேசித் தேநட்ட-தண்டலகேசி வாதச்சநக்கம் 

“இவன் பிறக்கின்ற காலக். மாதாவினது வலபருங்குலால் பிற 

ந கான, அவளும் அறுகாட் குற்றுயிரோடு கிட.ர்து ஏழாகாள் இறக் 

தாள், இ புக்க மாதாக்கள் யாவருக்கும்ஓக்கும்'” என்பதாம், 

உலகத்துள்ள நாய் தந்தையர்கள் ஒரு மகவீன் றெடுப்பப் பண் 

ணாக தவமெல்லாஞ் செய்வர், புத்திரோற்பக்தி உகண்டபோதே அளவி 

லா வின்புறுவர். பின்னர் இகத்தும் பரத்தும் ௮லராற் சுசும பெறு 

வார். அந்தோ! புத்தன் ரூபார்க்ரூ இவ்வியல்பு மாஜினவோ!என்னபா 
வம், எவ்வகை யுயிர்களும் தாய்மாட்டு வைக்கும் ௮ன்பு சொல்லுச் த 

7,த்ததோ? முற்றர் துறந்த வெஞானப் பெருஞ் செல்வராகிய பட்டின 

த்து ௮டிகளாரு மன்றோ தாயின்விருப்பை மூடி த்தற்குப்பன்னாட்காத் 

திருக்தார், மலைசலங்இனும் கடல்கலங்கனும், சூரிய சக் இரர் நீலைபெய 

ரினும் தம்முளங் கலங்கித் இரிவுரு சுவர் கலங்கித் திரிந்தன சே,தெய் 

வப் புலமை ஒளவைப் பிராட்டியும் திருவள்ளுவ நரயறைம் பிதா மாதிர



‘ ச ‘ we டி ௩ 

வைப் பேணுந் தொழிலே சிற்த தென்று “அன்னையும் பிதாவும் ழன் 
ந் » e . . 

சாறி தேய்வம்'? எனவும், *அதிபகவள் a எனவும் அருளி யுள 

ளராசே: அதிலும் பிசாவைப் பார்க்கிலும் மாதாவே Gok grat என்ப 

அ துணிபாக “தன்னையும்!” ஆஇ,, என முதலில் வைஜ்து ஒதினமே. 

LD Go) ஸ்மிருஇயில் உபாத்யொயனில் அசாரியஐம், ௮ளனில் DENI 

ணும், அவனில் தாயும் இறக். வள் என்தமை. காண்க, இங்ஙனம் ஓதி 

யதும் போகாமல் “தந்தை sree தாயிற் இறந்கொரு Sard gy 

மில்லை *என்றஉளவையசா?? நண்டுசிப்பி வேய்க குலி சமுக கால 

தீறுக்-கொண்ட கருவளிக்முங் கொள்மைபோல்?? ஏன்றதிற் புத்த 

தாய்மாரைக் கூமிற்றிலரே, தாயைக் கொல்லும் மாபாதகம் புத்தாக 

ளுக்கன் பி மற்றைய மானுடர்க் இன்மையின் இறுவரவு கொண்டு, இ 

னம்பற்றிக் கொள்வ!ன் விட்டனர் போலும், அயினும், தச நாலாகி 

யநிலகேசித் கெருட்டு உரையிலை காட்டப்பட்ட, 

உலோக வசனம் என்னு நாவில் 

புச்ரன்றாய் சண்டிட்பி வாழை Lam epi ov 

சுத்தும் விரியன் சடுஞ்சில உயிக்களனையும் 

வேலாலும் வாளாலு மன்றியே சாங்கொண்ட 

சூலாலே சம் மயிர்க்குச் சோர்வு, 

என, புத்தர் தாய்மாரையுஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட் டிருச்கின் 

DSi. ae இப்புத்தக் குருமார்கள் பிறப்பும் ஈண்டு, இப்பி, வா 
ழை, மூரக்ல்; விரியன், பாம்பு, சிலந்தி என்று மிவற்தினின்றுதோன் 

அர் தாயைக் கெடுக்கும் கொடும் பிறவிகள்போல; குடியிருந் தவிட் 

டுக்குக் சொள்ஸிவைக்கும் உரப் பிறவிகள் போலவும், உண்ட வீட் 

டுக்கு இரண்டகஞ் செய்யும் கொ டுஞ்சன வ£ங்கணேரவும்இழிர் த பிற 

வியேயாம் என்று ஆன்றோர் OF gia GV நாளணுர், RI O/T 

புல் ஓருவிகளும் (குருவிச்சை) தார்தொன் ஜி வளர்கற் டெமாய தாய் 

மரத்தை வளர்ந்து வளர்ந் தூ இரக்க மின்ிம் இழித்து வேரோடிக் 

கொல்லா நிற்கும், புத்த சுவாமிசன் என்று சொல்லப் பட்டவரேர 

சோன்றும் போதே கிழித்துக் கொல்வது மோர் அச்சரியமே, தாய் 

மரரிடத்தில் இரங்காச கெஞ்சம் மற்றை யோரிடத்தில் இரங்குவது 

ஏப்படி? பிரமக்கொலை, சிசுக்கொலைபசுக்கொலைிபெண்சொலை யென் 

னம் இலற்றில் தாய்க்கொலையே மகாபாதசமாம், இங்கனம் காயைக் 

கொலைசெய்து தோன்றும் புத்த அசாரியர்கள், பானாதிபாதா வேரம 

ணி இச்சாப்பதஞ் சாமாதியாமி, என்று சீலம் விதித்து ககுதியாமாரி



கெளதமபுத்தர் பன்றியிறைச்சியும் சாப்பிட்டா 

பிறக்குங் காலத்தே தாய்மாரைப் பி.ரிக்சொண்டு தோன்றுதல் 

அவருணர்ச்யொ லன்று, தெரியாமையால் எனின், * துஷித லோக 

யாகிய பிரபாபாலரென்னும் போதசத்தஎர்என்பவரே அடித 
விமானத்தினின்றும் வம்.) மாயாதேவி வயிற்றிற் புகு து பிறந்தார் 

சான்று நீலகேசி மொக்கலவாதச் சநக்கந்தும், போதிசத்து வாலதான 
கஃ்பலதை என்னும் புக்கவடநாலினும் ௯. றட்பட்ளெதே, போதிசத் 

துவர் எப்படிப்பட்ட அறிவினையுடையவர். அவர் மாயாதேகியின் 

வயிற்றுக்குட் புருர்சமையினா£ல MADDON IDPH SLRS சாரண 

பென்னை? அசலால் அதுவும் பொருர்காத கதையாம், நிற்க, 

கெளதம.புத்தரும் உடர்களும் ஒடு கையிற்கொண்டு வீசகெடோ 

றும் யாடுத்து விலாப்புடைக்க உண்டது புத்த.நால்களில் வெள்ளி 

டைமலைபோல் விளங்குகின்றது. பிச்சையிடவோர் எதனையிடி.லும் 

புசித்தார், மற்சம், அட்டிறைர்ளி, மற்றை மிருக இறைச்சிகள் எல் 

லாம் பு௫த்சார். பாவா என்னும் நகரத்தில் தண்டன் என்னுந் 

கட்டான் பன் றியிறைக்டியுடன் சாதம்மிபாட, அவற்றை அ டன் 

இன்று அரணம் பிறர் தூ வயிறுகழிர் து வார்தியும் பேதியும் தொட 

ங்னெ, அப்போது எதுவும் கிலையுள்ளகன்று என்று பிரசங்கிக்கா 

ராம், சாகிற இறுதிக்கரலத்திலே ஆப்பிரசங்கத்தைச் செய்கமையால் 

அதற்குமுன், எல்லாம் நிலையுள்ளன வென்று அவர் எண்ணியிருந்தார் 

போனும், மலர்தின்னுர். பன்றியிறைச்சி ௮.௮. என்ன ஞானத்தை 
புண்டுபண்ணிற்று, பாரீர் பாரீர், புத்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் தாக் 

ஜாம் ஒரு உயிரைக் கொலைரய்யார்களாம். லேரஜொருவன் கொலை 

செய்து இறைச்ஏிகொடுக்கால் உண்பார்களாம், மிருகங்கள் பறவை 

கள் தாமாகர் செத்றுவிடின் அவற்றைப் பற்களாற் கடித்து உரித் 

அண்பார்களாம், இவையென்ன நியாயமமா தெரிக் தலம், “ பிறனெ 

Chast கொன்றால் அவ்விறைர்9ி கரும் பால் இருப்பதும், கான் 

கொன்ரால் ௮1 வேம்பாயிருப்பதும் வியப்பினும் வியப்பே, *கொன் 

இிடும்பாவம் Box Ng இரும் 2? ஏன்பர், இது cy Lb யென்பது 

  

* புத்தர் கொள்மைப்டடி உலகங்கள் அருவப்பிரமலோகம், உருவப்பிரம 

லோகம், தேவலோகம், பாவலோகம் என கால்வசையாய் முப்பச்சொன்றாம் 
என்ச. அவற்றள் துஷிசலோகம் என்பது சேவலோகம் ஆறினுளொன் று 

இவ்வுலசங்கள் இயானச்திற் றேறிபனோர் அடைசற்குரிய லோகம் என்று 
இருப்பவும், கெளசமர் செத்தஇன்பின்னர் உளன், இலன், உள்ணிலன் பன் 

பதை அறிச்காமல் விட்ட த அமியாமையே, 

>
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G7 UA Balt விளங்கா போசாது, இறைர்சி முதலியன உண்பவர் 

இல்லையாயின் சொலை செய்பவரும் இலர், அகலால் ௪ ண்பலரோ கொ 

லைப்பாவத்திற்கு அக் காரணராவர், கொல்துவோரைப் பார்க்கனும் உண் 

பவர்ச்சே பாலம் அதிகம் என்பது நியாயமும் பெரியோர் கருத்து 
மாரும், '* தன்னூன் பெருச்கற்றாக் கான் (லிரா னுண்பான்-எங்கன 

மாளுபருள் ?? என்று திநவள்ளுவநாயனாநம் கூ ஜியுள்ளாரே, செய்தல் 

செய்விக சல் என் னு॥ இரண்ட ற்கு நன்மை Gans ijn, Gear gin 

த்தர (Ip So லிய | |தீதமவாமிகள் என்று வர்கலர் யாவரும் தாய்வயிறு 

Duis or) pis அவரைக் கொன் அம், பன் இியிறை ஈரி, பூனையிறை 

ச்சி மூகலிப இறைிசளைப ப9ிக்நுக் கொலை சொய்விரதும் இரு 

வகைப்  ாவத்திற்றாம DOW GD), அப்பாவங்சளுக் ராக அவரடைர்க 

கண்டனை பெல்றே? இன்னன நியாயங்களாலோ புத்தாசிரியாகளே 

(தலாக, ரிலத்தைய்பிப் பெருங்கொமெ பாவஞ் செய்காராசலின் 
2 

அவர் ௪ வுளுமாகரா, உண்டை, யபுணாகதுவோரு LONGI of 6S, 

இரண்டாவது சீல பறப்பு. 

முரலாவது ீலக்கின் றன்மை யிவலாருச, இண்டாலது Fos 

தையாவறு கைக்கொண்டு நடந்சாரா கெளதமர், இக்லை, Boal, 
ச . a + 5 ° a + 

இரண்டால், ரிலம் ஏன்னெனில் அதின்ளு காணா ்வாபணிஃ-- என் 

பது, அகன் உண்ரையான பொருள் என்னெளரில் * பிறா (ர ரந 

அரைகசொ ண்டு oD! 15) Ged அர. BT ODT! 5.47, GAMO) Trt Gh) பன்ற 
. ராகு ஈ ஈ . a உ 

த அகல் பொருளென இப்்2பொதுள்ள (/௪ரர் om gyfer marr, வல் 
¥ * * ௬ ச 

1 Gh ரூ ியம வன்னுப் //7௮ பொரு ளொன் ர ௮ இரு ff மாச 

ம்க் ர! rm fle HATH DY r ல eth MI (07 ப திய Sa Gl ற் சன்னம் கென்புது 

அறிவுடையோசக்கு இனிதுவிளங்குர். களவுக டாதென்னிற் செள 

தம்புத்தா களவாக puto alt Os அறவுகொள்ிவபென்றுதடல।/ மா? 
Va) ௪. 

அது கவலாகாகா? ் பிறாடு முளை யாரையுற்று NGG GOV LA gy 

யுய।சாரன் வேணுவனைத்திற்கட்டிய பாளி 

கையை வாங்கினர், ௮து அரையின்றிப் பெற்றுக் கொண்டதோ? 

சகோசலதேசத்தில் ரப்தியென்று சொல்லப்படும் ௮சிரவதியென்ம் 
நதிக்கரையிலுள்ள சீராவஜ்இிஈகரத்டி£ீல ரேசன் என்னும் ௮ரசனாற 

வன்ற கெளதம புக்குரே, ட 

கட்டப்பட்ட சேதவனனிகாரம் ஏன்னுமாளிகையை ௮காகபிண்டச 
சென்ற பிரபு மூலமாகத் கதாக்கிச்கொண்டா என்று ஜப்பான் 

தேசப் பெளந்த நால்கள் கூறுகன்றனவே, சிராலஸ்இ ஈகரத்தின்௧ண் 
இருந்த விசாகையென்பாளை மயக்கித் தரம் வரத்தற்கு ஒரு சோலை 
யை(ும மாளிகையும் அபகரித்துக்கொணடாரே, பெருர் துறவு கொ



ஆ. 
ண்ட அவர்க்குச் சேலையும் மாளிசையும் எதறம்சாக? இங்கனம் ௮ல 

நிறை யிச்சித்தலும் கவர்கலும், அவற்றில் வசிக்தலும் துறவாருமா? 
ஈமது ஞானிகள[கிய துதவொழுக்கநின்றார் “உண்டுறங்கப் புறந்திண் 
g ர * + e, ணையுண்டு”” எனவும், “மணிமாட மாளிகை மேடை வந்ததோர் 
வாழ்வுமோர் இர்தாசாலக் கோலம் ?” எனவும் gintg கின்றனரே, 

+ ப ‘ டம் க . rd * * . 

இனி இவர் சங்கத்தார் என்னும் சேவக சந்மிபாதருள் ஒருவஞாய், 

கெளதம புக்தருடைய பரமார்த்த சீடனுபிருந்த மெளத்கல்யாயனன் 
என்பவன் ௮வாது பிர்ரையோட்டி னைஇருமூறை களவாடிச் சென்ற 

திசுப் புத்க நூல்களிற் கூறப்பட்டனவலே, பிச்சையோட்டைத் திருடி 

யவன் வேறெதைத்தான் திருட மாட்டான், வைசாலி நகரத்திருக்த 
ஆம்ர பாலியென்னும் வேரியைத் தம்வழிப்படுத்தி அவளுடைய மாஞ் 

(2சாலையைக் சைப்பற்மிக் கொண்டார். இவ்வாறநச்கமூள, இஈ்ஙனம் 

பு. சதரும் சங்க க்தலர்களும் பிறர்பொருள்களை அசையுற்றுச் கவரர்து 

களவாடியும் நின்றாராகர் சீலம் யாருக்கு வேண்டுமோ 7? 

மூன்றராஞ் சீல இக்காரம். 
அதர்வது புத்தக்கடவுள் கழதையாகிப் புணர்நீதது. 

புத்தசவாமிகள் காமாசையாகாது என்று கற்பனை செய் துவிட் 

டுத் 

௮ம் என் செய்யலாம், ஈம்மைப்போன்ற பசுக்களாகிய அவர்க்கு ௮.து 

தாமே மீறிக் சாமாசை கொண்டார்கள், சாமாசை கொண்டா 

இயல்பாசவுள்ளசென்று விட்டுவிடுவர், அவ்வாறு சாமாசைதோன்று 

மெல் குறையாக ஒரு பெண்ணை விவாசஞ்செய்து அவளுடன் ௮.றப 

வித்துத் தீர்த்தல் Poo, 05005 gu பிறபெண்களுடன் புணர் 

ச்சிசெயின் மகா பாவம், அப்படிச் செய்தும் அடங்காமல் காமாசை 

bis கழுகையோடு புணர்ச்சி செய்தால் வரை பயெத்தன்மைய 
சென்று கொள்வது, ௮வனாக் கடவுளென்னலாமா ? கருமோபதே 

* . ௪ + ௪ . ௫ ் ௪ 

சஞ்செய்பவரென்னலாமா? மனுடமொன்று கொரள்ளற்கும் இடமின் 

நே. அற்ப அதிவினையுடைய பறவைஎள மிருகங்கள் தாமும் தம்மி 

னத்தைவிட்டு வேமராரினத்துடன் புணரக் கண்டிலமே,காசம் காசுத் 

துடனன்றித் தன்போன்ற குயிலுடன் புணராதே, பசுக்கள் எருதுச 
ளூட னிணங்குவதன் மி எருதைப் போன்ற எருமைக்கடாவுடடனியை 
யாதே? இங்கனமிருப்பவும் புத்ததேவர் மனைவி, வேற்றுப்பெண்கள் 

என்னுமிவருடன் புணர்ந்தார் என்பதே வருந்தத்தக்க செய்சையா 
கும், சமுதையுடன் சேர்ந்தார் என்று கேட்ட யாவர்தாம் இரக்கப் 

பரிதாபப்படார், இதனால புக்காசாரியர்கமா யாம் இகழவந்தே 

மென்௮! புக்க ஈண்பர்கள் வருந்தற்க, இக்துணைக் காமாசையினாலே



20) 
வருந்திக் சழுையுடன் கூடி மகிழ்ந்தாரைக் சடவுள் என்.று நம்பி 

வாணாளை விணாளாகக் கழிக்கலாமா என்பது காட்டி உய்விக்கவந்தே 
மென்ச, கழுதையுடன் சேர்க்தாளைப் பார்க்இனும் பெண்சராயுடன் 
சேர்ச்சோோன் விசெடி.க்கவன், அவனைக்காட்டிலும் மானுடப்பெண்க 

ளூடன் இயைர்கொழுகும் MiGs MSF Span, அவரைப் பார்க் 
திலும் அக்கினி பட்சியாக விவாகஞ்செப்த ப னைவியுடன் இருப்பார் 

மேலானவர், அவரினும் கற்புடை மங்கைபுடன் ஒழுக வாம்வோரே 
அப்தராவார், இவர்கள் யாவரும் புக்சபைப் பர்க்கிலும் விசேடிச்சவ 

மோனினும் கடவுளெனப்பவொரோ ? இம்கனம் புத்தர் பெருக்துறவு 

கொண்டேமென்று பறையடிக்று வாலேபப் புணர் ச்ஏசெய்யின் அன் 

னவர் செய்கை புலி பகத்2தாலைப் போர்த்காற் போன்றதன்றே, துற 

வுபூண்டோன் மகளிரை யிச்சிம்தாலே மாபாதகம் வந்துசேரும், புண 

ராவாளாயின் அவனுடலில் எச்தனை யு?ராமங்களுண்டோ அத்தனை 

கோடி, சுற்பகாலம் இரெளரவம் முதலிய நரகங்களில் விழ்ந்து வரர் 

துவன் என்பது உண்மை நூல்களின் கிடக்கை,கர்.க்கபப்புணர்ச்சிசெய் 

vo ”~ . “a ரி 

புமிவர்க்குரிய ஈரகறட்டு கணித்தற்குங் கூடியதோ? 
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அண்கமுதையு டன பெண்கழுலை தீ வடிவெடுத் துப் புணர்ச்கார் 

என்று புத்த நால்கள் கூமியபடியாற்றுன், இங்றனம் உரைக்கவந்தேம், 

இல்லாக பொய்யை யுரைத்றுப் பாவற்2சட வந் தேமல்லேம், அல்ல து 

௮க்தியமதத்தார் சொன்னவற்றைக்கொண்டு சொல்லுகிலேம், புத்த 

.நாலரர் புத்தர் பெண்கழுதையாகப் புணாந்தமையென்றும் Quem gy 

குற்தமெபென்று முழ ங்கினா், புத்த. நாலாகிய சீவக ரிந்தரமணியி2ல 

இவ்வி_யங் கூறப்பட்ளெது, ௮து வருமாது :-- 

நாமகளிலம்பகம்-௧௮ செய்யுள். 

காமமே கன்றிசின்ற சழுதைசண் டருளினாலே 

வாமனார் சென்று-ூடி வருக்தினீ ரென்றுவையத் 

இிமருசர் மாலைபோல விழிச்சிடப் பட்டசன்றே 
காமவேற் றடம்மைவேர்தே சாமிது தெளியினென்றார். 

(இகனுபை) வேந்தே நாமிக்காமத்தைச் தெரியின் காமமேயடி 
iO Bap ஆண்க முதையைக்கண்டு புத சனார் பெண்கமுதையாய்ச் 

சென்றுகூடி இக்காமத்சாலே வருக்தினீமாயென்ன அது ஈமத்துமா 

போல இழித்திடப்பட்டதல்லவோவென்றானென்சு, இது நச்சிர்க் 

கினியநுரை. அகலால் கழுதையைப் புணர்ந்தோர் கடவுளாகார், அன் 
fa 

றியும் கெளதமபுத்தர் பத்தொன்பதாம் வயதிலே கல்யாணஞ்செய்ய 

அசைப்பட்டு, காட்டப்பட்ட மங்கையர் பலருள் மிக்க ௮ழகுடையவ
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ளான சப்பிரபுத்தன் மசளாம் யசோொகரையைக் கல்யாணஞ்செய்து, 

வேறொன்றையும் அறியாது ௮வளுடன் பலகாலம் முயங்கி மயங்கிக் 

Sieg இராருலன் என்னும் புத்இரனைப் பெற்றாரென்.று யசோதர 

காவியத்தானும், புத்தசமிச்தாச்தாலும் அறிகின்றேம். துறவுபூண்ட 
பின்னரும்.எத்.,னையோ மங்கையரைப் பிட்சு எிகளாக்கித்தம்முடன் 

கூட வைத்திருந்தார், ஆம்சபாலியென் னும் வலே௫ியுஞ்சங்க ததிலிருர் ௪ 

தெரிஏறது. அங்ஙனமிருந்தாருள் சிஞ்சையென்பவள் தன் 

னைக் கெளதகமபு.த்தர் கற்பழித்தாரென்றும், பெண்களையெல்லாம் சங் 

கத்திற்?ெொர்த்தது தா மும் தம்மைச் சார்ர்காரும் மன்பதசகம் வாய்த் 

தற்சென்றும் பழிராற்றினுளென்ற புக்க சரித்திரம் புகல்கின்றதே, 
கெளசாம்பி நகரத்திலும் பெண்களைச்சேர்ந்தமை சாரணமாச மெளத் 

கலியபென்பவன் கெரல்லச் தொடங்கியபோது பயக், பாமிலேயகம் 

ஏன்னுங்காட்டிற் புகர் பயந்தொளிச்காரென்று தெரிகன்நது. இப் 
படியுள்ளவரா மாரனை வென்றவர்? பஞ்2சர்திரியங்களைச் தாரையாக 

விட்டவர்? அகளன்கமும சீதியெனப்பட்டவர் ? ஈன்று, நன்று, இவற் 

மூல ஏதன்றாவது ீலந்தையுங் Gaon gue ast ம்விச்கழுகையாகப் 

புணர்ந்து காமத்தி லாழ்ந்து நின்றபையாற் கடவுளல்லர் என்பது 

காட்டப்பட்ட து. 
புத்தம் பொய்யுஞ சொன்னார். 

செொளதமபுக்கர் பொய்சொன்னமை அவர் சரிதத்தையறிந்தார்க் 

குத் தெரியவரும், சுத்சொகனன் என்ஓர் தந்ைத தன் வீட்டிற்கு 
வரும்படி அழைப்பிகத்தகாலை “ * இரராஈமர ளிசை எனக் (HS சனல் 

நிறைந்த இடம்போதும், இனிய உணவுகளாக்கும் மடைப்பள்ளி கஞ் 

சஇனைபுண்ணுமிம்போலும் ” ஏன்.று வரமாட்மீடம் என்றவர், பின் 

னர் ௮ுழைச்தபோது வருகின்றேம் என்று ரென்று நல்ல வுணவுகளை 

புண்டமை பொய்யொமழுக்கேயாம். எல்லாம் பெய் என்று சொன்ன 

புக்கர் * காரெம்பதியில் 66.து சந்தியாசிகளுக்குத்துக்கம், துக்கோற் 

பத்தி, துக்கரிவாரணம், துக்ககிவாரண மார்க்கம் '*? என ரான்கனைச் 

சததியமென்றதும் பொய்யன்றோ ? இகனாலை கெளதமபுத்தர் சான் 
காவது €லத்தையுமப் கடந்தார் ஏன்பது உணர்த்தப்பட்டது. இதனா 

லன்றோ எமது குருசுவாமிகளும் திருவருணெறித்தமிழ்வேதத்திலே, 

பட்டைத்துவராடைப் படிமய மொண்டாடு 

முட்டைக்சட்டுறா மொழிவகேளாதே 

சிட்டர்வாழ்இல்லைச் சிற்றம்பலம்மேய 

சட்டப்பெருமானை நாளுர்தொழுவோமே,
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குண்ட மண்டிவர்ச் கறை மூடார்சொற் 

பண்ட மாசவை யாத பண்பினர் 

விண்ட யல்குகெல் வாயிலார் நஞ்சை 

யுண்ட சண்ட ரெம் முச்சியாரே, 

என்று, புத்தர் சொல்வன வெல்லாம் பொய்யுரைகள் என்றுகண் 

டித்தார், பஜ்ச சீலம் ப?நிநவாணந்தரா, 

பஞ்ச ரிலமாத்திரம் சாக்கிய சங்கத்தார் காட்டியிருக் இன்றனர், 
அவற்றால் பரிகிருலாண முத்தி வரமாட்டா, எத்தனையோ ரீலங்கள் 
வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கன மாகவும் ப.ம்றைய சீலங்களைக்காட்டா 

அ விட்டமை குறைவே, அவை எட்டுச் லம், தசம், பஞ்சத்தி 
யாகம், தசசசம்யோசனம், சதுர் ச௪இப் பிரத்தானங்கள், சம்மியக்குபிர 
தானங்கள், ௪துருத்தி பாதங்கள், பஞ்சபலங்கள், சப் போத்தியங் 

கங்கள், பஞ்சபாவனை, ஷடபிஞ்ை, தசபாரமிதைகள்கூறப்பட்டன. 

உபசம்பன்னர் என்னும் லகையார்க்கு நாறுலேங்களும், சுவ வீரருக் 

குக் கோடிசலங்களும் விதிக்கப்பட்டன, இவற்றைக் கூறும் நூல்கள் 
தாபன பாரமிதை, மகாபறிகிருலாண சூத்திரம், தார்மிக சூத்திரம், தர் 
மபதம்; இர்க்கமிகாயம், மத்யம நிசாயம், மசாவர்ச்சம், சம்பத்து நிசா 
யம், திரிபிடகம், சிருசாலவாத சூத்திரம், சம்யக் திருஷ்டி. சூத்திராக் 
தம் முதலியனவாகும். இவற்றிற் இறங்க திருமங்க ளெல்லாம் எமது 
வேகம் சிவாகமம், உபமிடதம், புராணம், போதாயன அபத்தம்ப 

சூக்திரங்கள், தீர்ம சாத்திரங்கள், கெளதம தரும ளூத்திரம் ஏன்.னும் 

பற்பல நால்களினின்றும் திருடிப் புத்கர்சளாற் சொல்லப் பட்டன 
வாகும். புத்தரால் நாகனமாசகக் கண்டு சொல்லப்பட்டன அல்ல, 

புத்தர் தந்தை Card நட்டினவரேன்பது, 

“தந்ைத சொன்மிக்க மசஇரமில்லை” என்பது ஆன் றொ ௬ண்மை 

இராமபிரானும் பிதுர்லாக்கிய பரிபாலனஞ் செய்வான் தமதுறுரசிழ 

நீது வனஞ் சென்றார், பரசுராமரும் தர்தைச் சொல்லை, மற்திர மாகக் 

கொண்டு தாயை வெறுச்தார், தந்தை சொல்லைக் தட்டினலர் மசா 

பாவிகள் என்பது பெரியோர் கொள்கை, கெளதம புத்தர், தந்தை 
துறவெடுக்காதே, வீடுகள் தோறும் பிச்சை யெடுக்காதே என்று பல 
வகை யிதங்களைக் கூறவும் ௮வற்றை யெல்லார் தட்டிஈடற்கனர். 

புத்தர் கடவுள் அல்லர். 

கெளதாபுக்கருு் மற்றைய புத்தர்சளும் எம்மைப் போலப் பிற 

ந்தார், காயைக் கொன்று தாஞ்சீவித்தார், ௮தியாமையின் முந்தி யி 

ருந்தார். நல்ல ௮ழகுடைப் பெண்களை ஆராய்ந்து கல்யாணஞ் செய்



Qed 

தார். கரமசாகரத்துள் முழுகி பன்மத வாதைப்பட்டார். பெண்சமு 
தையாூப் புணர்ந்தார். வேசசள், பிறர் மனைவியர் என்னு மிவருடன் 

கூடு ச்சழித்தார் காய், தர்தையர், மனைவியர் வருக்தவிட்டுத்தஞ்சுக த் 

தைத்தேடி போடினர், பூயோல் அலைந்து வருந்திப் பிர்சையெடுத்து 

உண்டார், எம்மைப்போலச் கல்வி பயின்றார், பலகாலம்பட்டினியுற்ற 

இளைப்பால் கிறஈமுடியாமல் விழுற்து மூரர்ச்சித்தார். 22 - வயது வரை 

யுர் ஞானம் பெருமலிருந்தார், புத்கக்துவ மடைந்த பின்லும் பிர் 

சையெடித்துப படியைத் இர்ச்சார். பெண்சளை பயெல்லாஞ் சேர்த்து 

வைத்திருந்தார். துவருள் ஒறு,ர்தியாற் பழிதாற்றப் பட்டார். பஞ்ச 

சிலங்களையும் விரோதித்த ஈடக்தார், தாய்க் நர்கைக்காம் அபமகி 

கரியைகள் செய்தார், பசோசரை என்னும் மனைவியால் இக ப்பட் 

டார், மாமளுல் நிந்இிக்சப்பட்டார், அவனை படித்தார், தாமிருத்தற் 

குச் ர் சொஸ்சளூர் மாளிகைசளும் வங்கியிருர் சார். சீடர்களொடும் 

மற்றையோருடனும் பகை துக்கொண்டு பயக்து பாரிிலயகம்என்ற 

சாட்டில் ஒளித்து ஒருகுடிரையில் லூர்கார். 8டரால் இவமதிக்கப் 

பட்டார், மெளக்கலி யென் பவ்னாம் கலசழ் செய்யப்பட்டார், ௮ங்குலி 

மாலன் என்.னும் அறலைசள்வளால் ,டிக்கப்பட்டார், கருசாகெளதமி 

என்னும் பெண் இறக்த தன்கனை பெழுப்பிக் கருகவென வேண்ட 

அதுசெய்யமுடியாமல் என்னென்ன வாபோக்ளுகளைச்சொல்லியனுப் 

பினர், ௮௪௧ சத்துரு, கேவகர்கன்மு நலா? மீனாரால் அரத்தப்பட் 

டார். பெலுவம் என் ஸரி கிராமத்தில் மழையால் வருர்இக் குளிர் சர 

முண்டு பட்டுப் படாச பாடெல்லாம் பட்டார். புக்கக்துவம் தடைற்து 

நாற்பதிதைந்காம் வருடம் அ௫ியும் ॥ழைபால் வுருர்சிய அவர் பின் 

னர் எதனால் வருக்கமாட்டார், அட்டு இறைர்கி, பன் மிபிறைச்சி, 

மீன் இவற்றைப் பு௫ித்தார். க அசெளக்கியம் கண்டு குளிர சோலை 

கேடியோடினார். மாரன் என்பவன் இனிச் சாதற்குரியிர் என்னப்பயந் 

தார், மாரன் சாகப்பபொகின் நீர் என்று அறிவிக்ஐும் அறியாது தட் 

டானிடம் பன ud oo, ம்ச்சியுஞ் சோர ane உண்டு அரணம் பிறந்து 

Bun யலி யலஜி ஏரண்பதாரம் வயதி ற் செக் த்தா, இவ்வாறு எம் 

போலியரினுங் சேடான நிலைமையி லிருந்த கெளகம புத்தரைக் சட 

௮ுசொன்ற சாக்கியர் மதி பிருந்தவாறு பரிதபிக்கத்தக்கதே. சடவுளி 

லக்கணம் விரிக்கிற் பெருகும். ௮தனைஈம் சித்தாந்த நூல்களிற் நெற் 

தெனக் காண்சு, எவர்க்குர் தெரியுமாறு கூறு மிடத்தில் பிறவாத 

வன் இறவ1தவன் கடவுள், பிறப்பவர் இறப்பவர் பசுக்கள்,$ இது 
வொன்றே கடவுளுக்கும் உயிருக்கும் வேறுபாட்டைக் தெரிப்பழு, 

அங்ஙனமுள்ளகடவுள் சிவபெருமா ஜெருவசே,
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அருணகிரி யநீதாதி, 

ஏல்லார் பிறப்பு மிறப்பு மி.பற் பரவலர்சஞ் 
சொல்லாற் றெளி* சோஞ் சோணேோசரில்லிற் 

பிறச்ச சதைபுங் கேளேம் பேருலகில் வாழ்க துண் 

டிறந்த சசைபும் கேட்டிலேம். 

புத்தர் நந்கின ரென்ப தூ. 

புத்தர்களை நக்கின ரென்று புராணங்கள் கூறின, ஈக்கினர் என் 

முல் வஸ்திரம் தரிக்காமல், கிர் வாண முடையரா யிரூப்பவர்,இவ்வழ 

க் கத்தைப் புக்சர்கள் சொண் மையால் திகம் பரர் என்றும், றம 

ணர் என்றும் பெயர் பெற்ருர். வல்.திரந் தரித்தால் லைப்பேன் மூட் 

டுப் பூச்சி முகலிய்ன மொய்த்து நாச மடையும் ஏன்ற கருத்தால் 

அதனை புடிக்காமல் இருர்தார்கள், இப்போதுள்ள பு.க்சர்களோ ஒன் 

று போதாமல் ஏழெட்டுவஸ்திரங்களைத் தரிச்துக் சொளகின்றனர், 

தென்னிர் பெ சாக்கிப சங்கக்சாரே! இபசாபிக் கூட்டக்கமே! நீவிர் ஏ 
ன் இவவழச்சுத்தையநுசரிக்க வில்லை. ௮ம்மணமாக விருக்கால் உல 

கம் ஈகைக்கு மென்று பயர்இமரா? அல்லது ௮பாச மென்று விடுத 

திரா? இன்னும் பரி$ருவாண காலம் வரவில்லையோ? ஈக்சரம் அம்ம 

ணமாகுவிர், அப்2பா நூலகம் நம்மைச் சரியான புச்தரென்று கொள் 

ளும், மரம், ஊர் வன, நீர்லாற்வன, பறலை, விலங்கு முதலிய வற். 
ற்கு மன்றோ கடவுளால் மேற் போர்வை கொடுக்கப் பட்ளெ.த. முன் 

னே கெளதம //நதர் ௮ண்பாலாரையும் பெண் பாலாரையும் ஒருங்கு 

தமது சங்கத்திற் CFI Fg வைத்தாளே, அண்களும் பெண்களும் 
அமணமாக விருக்தால் துறவு என்லுங் ருணம் தோன்றுமோ? மூன் 

ரூம் வீந்தாம்£லங்கள்$லைக்குமோ? மன் மகக்கொலுலாய்விமென் றோல 

சாதாரண உலகரும் பெண்கள் உறுப்புக்கள் சாமந்தையிளைப் பன வெ 

ன்.று௨ எண்ணி. யை அலைபிறர்க்குக் தெரியாகபடி மறைத்துவைக்கின்ற 

னர்.ுலங்கோலர்! அவலக்கணக்தை விடுத்தர்,சலையாற் கொலை நேரி 

டுமாயின் இறைச்சி ௮ன்ன முதலிய உணலவாலஸும், மாவுரியாணும், நீர 

பருகுவதனாலும் கொலைகள் நேரிடாவோ? வஸ்.இர பருக்கள் கூடாதெ 
ன்பது விதியாயின் ௮ஈகரவாசகம், சங்காடி, உத்தராசங்கம் என்று 

றன்று வத்திரங்கள் பெளத்த பிட்சுச்களுக்கு இருக்க வேண்டு மெ 

ன்ற கெளதம புத்தர் விதி பயனில்லையே, சிலையைக் துறந்து விட்டத 

ளால் ஏல்லாந் துறந்து போமோ? வேதசிவாக மங்களாகிய அடையால் 

ஒவ்வொருவரும் தம்மை ராடிக்கொள்சு, ௮து பற்றியே “உடுப்பது 
நான்கு முழம்” என்று தெப்லப் புலமை சளவைப்பிராட்டி பாருங் 

௬ மியருளினர், *நான்றா'' என்றது வேதங்கள் நான்களையும் வொக
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பாதங்கள் சான்களையும் என்று குறிப்புப் பொருள் கொடுத்தல் கா 
ண்்ச,சாகாரண வல்திரங்க என்.மி. Qorederaeds ard Bh Dm ao. 
வைகளையுச் துறக் திருத்தலாற் புத்தர் । நிர்வாணிகள், நக்கினர், இகம் 

பரர், பாசண்டர், அமணர் எனப் பட்டார். 

புத்தர் மயி; பறிப்பது, 

புத்கர்சள் சுபொறையிற் கிடத்தல், பட்டினி யிருத்தல், மயிற் 

ஹோகையால் தெருக்களைப் பெருக்கிக் கொண்டு செல்லுதல்,உறி பின 

னிவைத்தல், கண்டு முட்டுக் கெட்டு முட்டுக் கூறல் முதலிய தொழி 
ல்களைச் செய்வதன் மி மயிர்பிடுங்குிெற வேலை யாகிய பெரிய உத்தி 
யோகத்தையு மூடையர், இது பற்றியே இக்காலத்தும் ஓ ருவன் ஒரு 
பிரயோசனமுமில்லா வேலைசெய்த காலத்து, “என் னடா! மயிர பிடுவ் 
ரூகின்ருயோ? ராம் சன்று யா? ஏன்று பான் மணமும் இதுவர் 

தாழும் பரிசசிப்பதுண்டு, பிரயோசன மில்லாத மயிர் பிடுங்கு தலா 

கிய வேலையைப் புத்தர்கள் சைக ரொண்ட.அு பரிதபிக்கத் தக்கதே, 

அலறுக்கர் சன்னத்துப் பண்ணுவது ஒருவகைக்கு நல்லதென்று நம 

க்குத் தெரிகின்ற ஐ. மாபிர் பிடுங்சகலால் பற்களுக்கும் எண்களுக்கும் 

வியாஇிகொன் மி மாளைப் பலய் கெட்டு, 649, தீஇிற் சாகவேண்டிவரு 
(2ம, பயிர் பிடுங்கலாலே எர்நனை யெத்கனை புத்தர்கள் தலைகள் விங் 

சஅப்பெற்று வெண்டமைபசா யிறந்தனா, இழு (ுடியாவிட்டால் மயிர 

ரும்ப அரும்பர் ரெளரம் பண்ணுவ வழக்கம், ுகற்சாசவே செள 

தம பிகர் க உபாலி பென்னும் பெயருடை ய அர்பட்டனைச் ரீடராக்கி 

வைத்தனர், வைற்துபென்? மபி ரருர்புமுன் எல்லார்க்கும் ஒருவளுற் 

செய்தல் கூபா? மயிர் பிடுங்க முடிய/மே? வேறு அம்பட்டரை 

வைக்றுச் செப் ஈரும் பொன வெள்ளி கிடையா, அதனால் தாமே 

அவ்வேலையை எடுத்துச் கொண்டார்கள், தம்.பட்டர் எல்லாம் கெள 

தம புதீகரையும் சங்கத்தரரையும் மிகவும் வைதார்கள், பின்னர்க் 

செளதம புத்தா சங்கதி இம் சேந்சு பிட்சுக்கள் , ஒவ்வொருவரும் ஸிச் 

சையோடு, இடையில் கட்டுங் கச்சை, கக்தைகளைல் தைத்சற்கு ஊடு 
செளரம் பண்ணுங் கத்தியுடன் பயிர் பிடுங்குய கருவி, நீர் வடிகட்டு 
தற்குத் தணி, திய வாசம் என்லும் எட்டுப் பொருள் களும் உறியி 
ல் வைத்திருக்க வேண்டு மென்று பேஇத்தார்.மயிர் இருக்கற்பேன் 
கன் உண்டாகிக் கொலைக் தோஷம் சம்பவிக்கு பொன்பதே மயிர் பிடு 

கற்குச் காரணமாம், அவ்வாராயின் உண்ணும் உணவினால் வயிற் 

pe Ben Baren பாம்பு முண்டாகச் காண்கின்றேம், ௮வற்றுற்கொலை 

ட்பாவம் நேரிடாதா? பொன் வெள்ளிகக£க் கொடக் கூடாதென்று 

4
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கெளதம புத்த போததரா, பொன் வெள்விகளாலே யுண்ட ரும் 
பயன பலவாகும், சிகரமும், அழரும், கூற்ற நீக்கல் முதலியனவும் 
பொன் வெள்ளிகட் கூ.உண்ணமையானன்ே 20௫ இர்தியர்கள் பூஷணஞ் 
செய்து௮ணிவர் ,பிநதே சரத்காரும்தல்வுண்மை கண்டேயணியக்சகொ 
டனர், அவ்லாருய ௪௫ பசிமைகளை யுடைய பொன்வெள்ளிகளைத் 
தொட்டாற் முற்றம் என்றம் புத்தர் அவற்றினும் இழிந்த Gasper 
ஞ்செய்யும் இரும்புக் கர்திகளைக் இண்ட லாமா? ஊைக்தொடல் 
குற்தமாகா தாரிறுமுக்றுச் கர்தைக் துணிகனையுடுத்தல்குற்றமாகா தா? 

புத்த தாரிமீகத்திரட்டு, 

த் 
ட 

ஊஊ இக்சண் பீளை சாறி யுடையொழிர் ௪ தணார்வு மாறி 

தாதுக்கள் சலய்மும் வண்ணச் சலைமபிர் பறிச்கச் சொற்றா 
னேதம்கு மீய வேண்டாமிக்தீடிற் பாய மென்னான் 

போ தக்ச எரீழன் பன்னும் புண்ணிய மூர்த்தி யெம்மான், 

மயிர் Ome ar Gav திம்முயிரக்குக் தாமே வருத்கஞ் செய்கின 

Margin இன் ரர், நிற்க, 3 ye Leads பிடுங்க ந கொழி& And யிப்போதுவ்ள 

புதிதர்சள் கைக்கொள்கின்ராரோரி ஒவ்வாருயின் அவரிடம் செளரக் 
கத்திய ம் சாவணமுர் இருச்கவேண்டு2ப புலால் Up Gov 518 Gi 

ரே, மயிற்றோகை எண்டிலேம்.உமி தோளில் தொர்கக்கண்டிலமே, 

இவாதகாபா பெளக்தர் நன்று! நன்று, 

ஈலைமயிர் பறிச்றாச் சோரசை சனைக் காம் வச்சுக் தோளி 

லலையுறி தூங்க விட்டு வாசடைம் கர்தை மூன்று 

விலையில வாக.) பெற்று வேட்குமோ சி சொண்டு 

வலை புனல் வடிப்ப சென்று மஈன்மிடா புத்சர்ச் கன்றே, 

புத்தர் பிறப்புப் புலம்புதம் கேது. 

சாக்யே சங்கத்காரும், இயசாபிக் ௯ ட்டத்தாரும், மணிமே : 

சலைநூலாரும் புத்தா பிறக்ளுங் காலத்தில * ஊமைகளுஞ் செவிடர் 

களும் சற்குரு என்று பேடிக்கொண்டார், கூனர்சள் நிமிர நடர் 

தார்கள். சப்பாணிகள் குழந்தையைச் தரிசிக்கும்படி. நடந்து போனார் 

கள், என்றுங் கேட்டிராத நாச வொலி புதிச்கது, வேராசிகள் யாவ 

ற்றும் பசியின் துயரர் தோன்றாமல் அனச்தித்திருக்கன, மனிதர்க 

சைப்பற்றி வருத்திக் கொண்டிருந்த அசுத்த ஆவிகளும்? பு.த்திமாருட் 

படங்களும் நீங்கி ௮ிவு கெளிவுற்றார், என் ஜின்வாறு பொருந்தாத 

புளுகுகளெல்லாம் விரித்திருக்கின்றனா, முதல் சேரணில் மூற் 

௮ுங் கோனும்,, என்றபடி. புத்தரது தாயாகிய மாயாதேவியே கூற்று 

பிராய் வர் (yh Pe il லக்கிடக்க, ch ae கனம் ம் செனைசளுப் th i லம்ப
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உலகத்இற் சர்சீதோஷ ஒண்டாகும1? * யதாராஜா ததமப்ரசர, என் 

பது பொய்.ப1? இவைகளெல்லாம் இவ்வளவு மகழ்ர்சிக்கடலிற் குளி 
க்கத் தாயொருத்தியா பாபெட்டு இறப்பாள், அவி வன்பது உயிர், 

உயிர் ஏன்னும் பொரு ருனில்ல வ யில்லையென்று புத்தர் சொல்லியி 

ருக்க, இவா ஆவியென்றது புகச் கொள்கை தெரியாமையை விளக் 
குன்று. புத்தர்கள் பிறக்குங் காலத்திலே உலகமெல்லார் துக்க 

மய மாகே விளங்கு மபென்பதன் னோ முறை, மாரனு௩ காலனும மப 

யாதேவியும் சத்தெொொதனனலும் வருந்த * உலகமல்ல1ம அனக் இத 

கன,, என்றல் கவறு, மணிமேகலையும் இதஞுற் கண்டிக்கப்படும், 

சாக்கிய கூட்டத்தின் புந்நக ழாண். 

புத்காகம பாலபோகக இல் *கெளதமா, புத்தர் என்னுமபெய 

ரைச் ரூட்டவெகுற்குமுன் பிறந்தபோது, போதஇரத்துலா” என்று அ 
ழைக்கப் பட்டாரெனறு, உழுதப்பட டிருக்கிறது, பே Brg guar 
என்றது பெயரன்று, அஷிதீலாக வாசியாயெ பிரபாபாலர் வற் தூ 

கெளசதகமராகப் பிரறத வரலாறு தெரியாமல 2பதிசத்துவா் என்று 

எழுதிவி. டா. பிரபாபால। எனபவர் பேோஇசழதுவர்கீளுள் ஒருவர். 

பேதி சத்துவராவ1॥ புக்கராகப் (பிறுத்தற்டு உரியவர், அதகுனைப் பப 

இ சத்துவ ௮ கான கலபலரை என்னும வட ுலிற் காண்க. அங்ங 

னமெ தமிழிலும் “புகிரமாகு மாண்டு?னொ Cun Dri gs wigan, 

வன நிலமெடு5 இெட்டுங் உ அிறறு. 

உர * 4 * ௫ உட 

சாக்கெ ஏங்கக்காரது இரவுக லம் வொளி, புத்தவர்க்கவிை 

Ao என் ௮ (/தகுகங்சஷினுள்ள வழுக்களாயும ுரிபாமைபை 

யும்மாறுபாசெமாயும இரண்டயா ப/கதறிறழ் கண்டிச் தொமிப்பெம 

அவறுட் சிலவற்றை யிண்டுர் தருனெ்றாம, 

Hoi sgr என்னும் பெரியவ!” என்பு. அத பென்னும 

முனிவரன் ஜி ௮௫ நா என்பவரல்ல. பக்கா இத்தா ன் வருடத்திற் 

பிறந்தவ ராகலால் இர்தார்கதி பெனப் பெயரிடப் பட்டார் என்று 

வாயில் வகதவா.நு எபதினர், அ௮வ்வருட ௪ இற் பிறக்சார் என்பதற்கு 

ஆதாரமின்று, 101ப ஷூ என்று அவர் கூறியபடி பபக்கிலும் து 
3 ச் ’ ப் ௩ ௩ ௩ * * 

அபி வருடமாகு2ம, ஆங் எனமாபினும் இத்சார் த்தியர் என்பதன் விர 

சித்தார். ச்சர் எனல் தவறு, இத்கார்ம்சார என்னும் ௦ யரூுடைய புற் 

ர் பத்கொன்ப, மாவது (கதராதும். ௮ வர்பெயரை யிவாக்கு வைய்து, 

சித்தார்ததிவருடம் பிறந்ததனால வர்கதென்று எத துவதுமாட ததன் 

மைபாகும், சக்ரார்க்ரர் என்னும் சொல்லில், ச Go Biron gu dai விருப்
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பத்தை heny oad Juess corm Our Omesieas OsAums 

இவரா (கமத வெளிச்சம் காட்டவர் தவா, சுக்சீதாகனன் என்னும் 

அரசன், புத்தரை பெடுத்துக்கொண்டு கோயிலுக்குப் போய் வழிபட் 
ட. காலத்து, பண்டனதேலர லிக்சோகத்தி னின்றுச் தோன்றிச சர் 
வார்த்த சித்தியெனப் பெயரிட்டார் என்றும், பெயரிட்டும் கோவு 

டன் பிறர்தமையால் செளதமர் என உலகத்தார் கூஜினா என்றுஞ் 

சொல்லப்பட்டதை யழியாதவர்,எர்க மதககதைம் கான் அறிவர், கெள 

கு்புத்கர் கல்விகற்குங க/லதிில ஆரியன் சொல்லிய வறறைப் 

பழைப பாடம்போ லோதினார் என்றது பொய். மித்தரா என்னும 

(ரோமணர் சவிபயிற் சிளறா ரென்றும், அவருடன் கூடப் படித்தவன் 

உகாயி யென்னும் பிராமண னென்றும் சொல்லப்பட் டிருக்கின் றது, 

பன்னிரண்டு வயதிற்குள் புத்தா நிதி பே[நிச்சத் கொடங்கினா என் 

ரா. இருபக்சொன்பது வயதுவனமயும் ய2சாதரை யென்னும் பெண் 

ணின் காபவலைபி லகப்பட்டு விழித்து, அறுவரு_ம. காடுகளிற்ிரில் 

அ அ௮ராளசாம மூனிலா முதல யினோரிடம் வயாகம் பயின்று சித் 
இவக்கவ, 5 - வயதுக்கு மேற போஇம்கக் கொடங்கினார் என்று 

சரித்திர மிருகம் பூராயம பேசுவது வியப்பே, குதிரைக் காரனைச் 

ன்னா பன்றது தவறு. ரநககன் அவனது பெயராம, (திகா துறவு 

“பெருந் துறவு, பக॥ாராதர yl MAJ என்று எழுதப் பட்ட தென (Fl. 

அவை புத்தர் துறலல்ல லை ரைவ சித்தாதிக ளுடைய அுறவா 

கும், புத்தர் துறவு இரிபிடகத்தில் மசாபிரிஷ் கரமண ரூததிரத்திற் 

சொல்லப்பட்ட தாகும், அ௮ரசமாதகைக கல்லால மரமென்றதுதவறு, 

இரண்டு,2 வேறுவே நென்பதைய மிக. தன்னை யடுத்த மாணாக்க / 

லவர்க்கு பீவாணுமபடியான இடு கண்களு ௦ அரித்தியமா யிருக்கிற,, 

தென்பது முதலாகற் திரும்கெறி Gu Hab gtd, பாணாக்கா Cosy ens 

யெதனாற் கண்டார், வராம் கண்டதும் பொய்யாமே, பேஇத்த 

வாய் பெயய்பாசாதே? மாணாக்கர் 8வேரல்லர், உரு வலா வனத்திற் 
றவஞ்செய்த கெளண்டினிய குலபுக்திரர், தசபலக [சிபபா, பாட்பர், 

௮சுவ௫ச், புத்திரர் என்னும் 696 gy (pet avi களுக்குமே போஇக்கத் 

தொடங்கினா, ௮வாகள் பக்சா கொள்கைகளை யெல்லாங் கண்டிக்க 

அவமானப் பட்டுக் குசி நகரத்திற்கு ஓடினார்; என்று உசன புராணம் 

உரைக்கின்றது, 20-வது லயதிம நுறவ்டைய, 21 - வது வயதிறறுற 

வடைந்தார் என்றது பிழை, எண்பதாம வயதிலே புத்தர் இறந்தார் 

என்று பெளத்த நால்கள் கூறவும் 5-0 கூட்டி 66 வது வயதென் 

றதனுல் வர் கபெருமை யென்னோ? செத்தவர் தானே,
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“புத்தர் கங்கை யென்னும் பேரியாற்றங்கரைப் பல்லவ நாட்டில் 

இச்திரபானுஹணு மார்கழிமி” 26-வது நாள் செவ்வாய்க்கியுமை பெளர். 

ணமி இதி, திருவாதிரை நட்சத்திரம், துலா லக்கனத்தில் இறக்தார்,, 

என்று சாக்கிய சங்கத்தார். இரவுபகலற்ற வொளி என்னும் HEB 

ரச் சுவடியில் எழுதியிருக்கின்றார். Gos sGR மாதம் தேதி காள் 

பிழைபட்ட. போதே இவையும் பிழைபட்டன வென்றே கொள்ச. 

சங்கத்தார் கூறியதா வுள்ள சித்தார்த்திஹஷ் கொடங்கி யெண்ணிலனும் 

0-வது வயது சுபானு மாரும், சித்திபாணுவன்று, Ag Bourg 

அருமாயின் 00 7.8" 15 காள் அகும். இதனாலும் பிழையே, 

நாளெடுப்பஇல் எந்தச் சோ இடர் உதவிபுரிர்காரோ அதியேம், அவர் 

சகா தேவனுக்கும் அரிமியராயிருந்காரே? புக்கர் செக்ககாலம் ஈசா 

ன சகாப்தம் 1480 தீதில் வைகாடி மாதத்தில் பெளர்ணமி விசாக 

ரஷத்திங் உடிய தினமென்று பர்மாதேசத்தும், இலங்கையினுமுள் 

ள பெளத்த நூல்கள் கூறுவதென்னை? துலா லக்கிெனமாபின் விடியற் 

இர ண் Lu Gh Fil மத்தில் என்று 
tor 

காலமாகின்றது, அர் ல்களில், இரவு 
ட்ட. ம் , ர 

கூறப்பட்ளொறு, இப்படிப் பொருந்தாதன கறுவது சீலவிரோத 
tp ௩ . - . . ௪ “ட 4 ச * . 

பென்பதைப் பித்தபுத்தர் அறியாத தென்னே அவர் இறந்த இடம் 
. ப் க ட் . a * 

பேமியா இறங் சரைப் பல்லவ நாடன்று, ரகரத் இலை இரணியலி இ 

Que) anh gf In கரையிலே இரட்டைச் சாலமா நடுவிட த்தென்க 

புந்நக் கடவுளர் பலரே. 

புத்தக் கடவுளர் ஒருவால்லர், அளவில்லாதகவர் பிறந்தும் இறந் 

தும் பே!பினர், இன்னும் அுரேகர் பிறந்து இறக அழிவார். ஆதிபு 

தீதர் திருமால், இடண்டாவறு புத்தர் ஈராதர். மூன்றாவது நான்கா 

வத முதலாக வர்தோர் அசுரர்கள், அதற்கப்பால் அம் பட்டன், அர 
சர், கொலியர், தட்டார், வேடுசள் முதலாயிலே i, கெளதம புத்தர் 

இருபச் தெட்டாவத புத்தராகப் பிறந்தவர் என்று முன்னரே தெரி 
தீதும், இருபக்தெண்மர் பெயர்தன் தெரியவருகின்றது. இறக்க 

புக்கர் எண்ணிலர் என்பது , 

மணிமேகலையில் 80- வது காதை, 

cu ‘ ல் * ட e ஷ்ரில் . ‘ . ' 

Qi OES SIV SH GO FSOTCownad wy F FT BCH GH 

Antigen கூர்ச்தூ இருவாய் மொழிச், 

என்று கூறப் பட்டதனாலும் பிறவாற்றானும் ஈன்கு தெரியும், 

ன்றியும் கெளதம புத்தர் தம் பிகாவாகிய சுக்2சாகனலுக்குச் சொ
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ல்,லுங் காலத்தே ,, இதற்கு முன்பு பிறக்க 

ர்களுமாகிய புக்கர் களுடைய மரபிற்கு உ 
மையாலம்,௮து உறுதியாகும், கெளதம புத்தருச்ருப் பின்னர் 

வர்சளும், இனிப்பிறப்பல 

ரி2யன்,, என்று உரைத்த 

இனிப் புத்தராகப் பிறப்பலர் மைத்தி2ரய புத்தர் என்பது, தகக யா 

கப் பரணியில் * ௪துரானன்,, என்னும் பாடலின் உரையிற் காண்க, 

இனி மேற் பிறக்கு சும் மைத் Bo au L{h BOT ening BS ரய அழ்வாரெ 

ன்று கூறுவர் நிலசகசித் தேருட்டுரைகாரர். மைக் இிரய ஆழ்வார் 

வரிற் செளதம (ுத்தரைக் கவனிப்பார்களா? இதுபோதும் இனி 

மேலும் புத்த மநதகை ய நுசமிப்பலம் செளகமரைக்கைவிட்டு மைத் 

இரேய அழ்வாரைப் போற்றின் அவரால் நன்மையுண்டாகு மென் 

௮ஞ் சில பத்தர் கூறுகின் றனர். 

கெளதம புத்தர் வள்ளுவ முலத்தூம 

செளதமபுத்தர் ௮ரஈகுலத்த। சரென்.று ஒப்பி, ன் Dam (ups ent! 
வள்ளுவ கூலர்த। ரென்று பெருந்தவறு, சாக்கையர் ஏன்று வள்ளு 

ara gu Dsus Jr 41கஇயர் என்று பெயரில்லை. புத்தாக்குர் சா 

க்கிபர் என்றும், வள்.ரவர்க்குஈ சரக்மைபென்றும் பெபரிருப்பதை 

் வருிமித்திகன்மிப/ eid. வள்ளுவ னென்று மாகும்,, எனவும், 

* விரவுரரக்கபனே ரைனன் விமாயகன்,, எனவுஞ் ரூடாமணி நிகண் 

டனும் வருவதுணாரக, சரம்கையர், சாக்சிய/ என்னுரு சொற் பொ 

ரூட் பேசுங்கள் தெரியாது வாயில் வம்ச வந்தவாறு எழுகல் நகைய 

er Gag? :* ரமபுமாணப் பாட்டைக்க இருக்க சாக்சையர் குருவின்,, 
66 என்றது மகாபாதகம்,  சாக்கியருருவின்,, என்பிறுப்பறைக் சண்க 

nego syn பார்ததிகெ, பணிமமகலையும் அவ்வாறே கூக்யெர் 

மான்று கொற்றறைப் புரட்டினர், சாஇருலம் இல்லாப் புந்தர்ம்ரு 

இந்த விவகார 212 209” அது பர்த் தவளைகள் நாட்வெளப்பம் 

விசாரிப்ப அ பொலும்,புத்தர்கள் சாகவிருஷம் நெருங்கியுள்ள இடத் 

இல் வச௫ிச்தமை பற்றிச சுக்கியரொனப் பட்டார் என்பது தெரியா 

மல் சாக்கையர் (வள்ளுவர்) என்று ம(மினடிப்பது கல்வியநிலில்லா 

மையும், சாதியபிமானம் பற் மிப இடர்க கூற்றுக்களுமாம், 

இருவள்ளுவ நயனா! சைவ॥/த்த। நதியே, 

eae நாயறுர் தம்பெய/க்சகற்ப வள்ளுவ குலத்தரென் 

“ ஆடிபெசுவன் முதறறே யுலகு,, மலர் மிசை யேகிஞன், 

என்க ர் க வியருளினை /ய।லும், புத்; சரணம், தர்ம சரணம், சங்க 

சரணம் என்னும் புச்ச மீோசோட்பாட்டின் படி. SL. O/T UTD GB, OT oH



ol 
இறப்ப, ரீச்தார்பொை 51 88 ப்ரை OnE f றபப, ரீச்தார பெருமை என்பவற்றை லைதகமையானும், சா 

வேறுபாடு கருமையாலும் புத்தர் எனவும், அவர் செய்க நாலா ry . . . . . . . ; a ச . + இெதிருக்காறள் புத்தக ராலென்றும், ஞான வெட்டி, யென்லு நால் செய் 
தடையும் அசுற்குச் சான் றென்றும், பறையர் (புத்கர்) சிலர் குழ 
அிஃ திரிவர், அன்னவற்றைர், கில மந்த மதியின ரூம் ஒப்பிப் புத்சுரெ 
63) று CG Ou ராபினார். லை (F LP Mi sont. மியன்பது தொ கு 

த்து வருப்பாம், “ கல்வியிற் DING ஒறுவரு மொப்பாரிலர் என்று 
. . . . “ rn oe . . இறுமாஈத மதுரைக் கணக்காயன் பகஞூர் நகர் முதலாம் கடைப் 

சங்கப் புலவரதூ கருவக்தை படக்குர்படி, சிவாஞ்டஜையினாலே பிரம 
தூ ௮இக்காம் பசல.ஷச்ரும் பிறந்தாரென்று புலவர் புரா 
= 

CesT ot 

ணம், இருவள்ளுவமாலை, நாயனார் சரித்திரம் முசலியலற்றாற் நெளி 

யப் படலானும், பகன் பிராமண ஒுலக்கவராகலானும், ௮ டென் 

பரளும் பிராமி முலத்தி ODA வள்ளுவரா ல் வளாம்ச்சப் பட்டவல 

எாசலாணும், வள்ள வசாயனாரும் ரங்கத்சார் நாலு சாதி சமயம் யா 

வ) யென் io கேட் ட காலை ரு தியிலை கொண்ணூற் மென்பானாஞ் 

சாத சாயத்திற் பதின் மூன்டுஞ் ஈமயம்,, என்று ௯ தியருளின்ை in 

யாலும், சங்கரராதி கொண்ணாற் ஜொன்றும், ௮ர்தணர், அரசர் வணி 

சர் வேளடார் என்னும் உம சாஇகான்னும், இலாரியாவான், இவக 

ரியாவான். வயா என்னும் முன்று கூடிக் தொண்ணூம் நெட் 

டாகலானும், இவற்றிற் கெல்லாப மபலாய், கொண்ணூற் ரொன்ப. 

தாம் சாதி சிவரானவான் என்னு சர Gwin Gods apr, புறச்சமயம் 

அறு, நகச் சாயம் அறு வன்னம் பன்னிருசமயங் கமாயும் சுடந்து 

விளங்குவது சசவசிற்தாந்த சமயமாகல ஓம், அறுவே பதின் நூன் 

ரஞ் சமய மாகலானும், இருவள்ளுல நாயனார் வேஞானி யென்னும் 

மெ Dewey, COTUE TB GI என்னும் ஈமயிய மாதல் கண்டு 

கெளிக. ஞானவெ:டி பென்னும் அஞ்நான ore your Gen Barat, 

வள்ளுவர் என்பது வண்பையை யுடையவர் என்று பொருளன் 

IDE சாதிய நிமிய பெயரானது. வள் ளுவர் வள ளுவர் சா இயி னராயின் 

நங்கங்கை ருல்சிகொாரணி லல சிந்கர் தம் ஐருர்சலச் சற்புடைமக 

fra கொடுப்பாரா? அன்றியும் தேவர், மாதா றபங்கி முதலிய இருகா 

பங்களும், உத்தா வேதத்தார், நாயனார் என்னும் சிறப்புடைப்பெயர் 

Kh வள்ளுவ குலத்திற்கும், புத்த மதத்தினர்க்ரும் ஏட்டுணையும் 

Gu rane Sram te, . 

பகவன் என்பது சிவனுக்கும் பெயர் என : பசவனேயிசன் மா 
4 . உ . ® ரரி * ட ர் a : 

யோன்பங்கயன் சனம்ன புக்கனன்” வனப் புக்காகளோ ௯ ஜினர், ௮வ
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ரூள்ளும் சிவனே யதற்கு உரியவன் எனபது தெரிப்பான, அவரை 

யே “ஈசன்” எனமாதலிற் கூமினர், பகவன் என்பதற்கு ௮றுகுணங 

க யுடையவன் என்பது பொருளாகலின் அவற்றை யுடையவா 

சிவபெருபா னொ நவசே யாசலாளும், பிறந்திறந்த புத்தர்க்ரு ஆவை 

யின்மையானும் “*பலர்மிசையெக்னான்?? என்பதும் ““எரியாய தர மரை 

மேலியங்கிறரு மிடைருு பேவிய செம்மீசனா?ே?” என ச்தெவார 
மூதலியவற்றுட் காணப்படலானும், பற்றைய பெயாகளும அவவாறு 

wig enw பிரபுவிற்ருர சொல்லப் படலா லூர், ஈன் அயிர ம௩சளுலி 

பகவன் என்ற ரொல்லை யெடுத்து ௮கணோடு ஆதி என்னலும் பெயபை 

வைத்துக் க தினமை, காய்கந்கையராகிய செய்வப்போற் ரரலானும், 

அவ்வாறே நவாரது2கரதரியாம் ஒளலைப் பிராட்டியாரும் “இன்னை 

yb Dare peor) Ogio”? என இபம் பினமையானும “இனவ 

வாராய போற்று” காயின் வயிற்றைக் இழிர்றுப் பிறக்கும் புக்தர்க்கு 

ரணுக துரணபும பொருகரா தென்௪ு, 

. க 5 4 ் : . இருள்குறளில மறி கசலு மிட்டு? OF EU MAG) புதகாகள 
width IBGE, 4 gurr Cavponsit ரெய்தகொள்ள ௨! எண்டிசசப்ப 
ட்டன. ‘gn Dib go Ti Fai HUT HTH PVA LH F னென்பான் 

அணை “அதனெனப் பட்டதெ யில்வாழ்ககை?” எனபன முதலியவற 

ரூல் துறவற இற்கு தூ, இல்லைர் பரிரூவாண PDS RE சை 
யானது, துக்சசாசர மாயுள்ளதூ என்னும புக்கா கொள்கைகள்மறுக் 

கப்பட்டன, ““உடுர்கை யியந்தவன் சைபேரல? ஏன்னுந் திருக்ளுற 
ளால் அமணமாக (கருவாணமாக) இருத்தல் ௬ டாகென்றார். புத்தாக் 

குச் சாதி, செகம், அன்பா, கடவுள், Ou | ம் புலான்மறுக்குல், வே 
ait al, தவம் முகலயின உடன் பாடல்ல, நாயனார் அலைகளை பூண்மையா 
சக்கொண்டனர், ௮கு “றப்ப மோத்நறுக் கொளலாஞ்ம் பார்ப் 

. . + . பூ ௬ ட்ட . * பான்-பிமப்பொழுக்கங குன்றக் செடும் “மறைமொழி காட்டி விய! 

“அகல் விசம் புளார் சோமான் இந்திரனே சாலுங்சரி “ரன்றூன் பெ 

ருக்கற்குச் கான் பிரி ரானுண்பா! - னெங்௩னமாளுமருள்? “மன ஈல 
டி * % ? ரி ட் ட் 0 

் 
மன்னுயியக் area? புட்பறர்தம்றே புடமபோ டுயிரிடைரஈட்பு 
"உடம்பினுட் செடி லிருந்த வுயிரச்கு”” அகதணர் நற்கு மறத்திற் 
ருமாதியாய் - நின்றது மன்னவன் செங்கோல் “அவிரொரிர் தாயிரம் 
2 . * ச் - * * ச் 99 ச லேட்டலினன்றே ல் யூயிர செருக துண்ணாமை (பூன என வரூஉந் இ 

. ச் a . ச ச ty ௬ ருக் குறள்களாற் பெநபபடும், இவரது இருக்குறள் *ஜதியுலா, நெஞ் 
சுவிடுதாது; திறாக்சகளிற்றுப் படியார் முதலாய சைவ இக்காக்த நால்சு 

. . ° ர் cc க a} 7a ௬ ச் ணா , ளிற் காட்டப் படுதலா.ஓம், ஒளவையாரும்” தேவர் குறளுந் இரு



bh jo 
நான் மழை முடிவு-மாளரநமிழ முனிமாழி.புய- 2சாவை, இருவாசக 

மூர் திருமூலர் செரல்லு-அமாருவாசக மென்றுணர் “என்றமையா 

ம் பிற ஏதுக்கள் பலவாற்றானும் திருவள்ளுவ நயனார் புக்கர் அல் 

லா சைவ சித்தாக் இி3யயாம். 

சிவனடியார் தூஷண நீராகரணம். 

* ra . . ட உ . ‘ ச a 

இங்நன?ம ஓளவையாரும் புத்கரபபபி யல்லர், “உடுப்பு தான்ரு 
. 39 * . . ட . . " ச ர் . . “ம ட . ௩ e ௩ 

முழம்” என்ற கனுல் (2௧7 கொள்ளும் சிருவாணக் கேர சண்டிக் 
. . ‘ ச ட 5 ச் 

கப்பட்டது, பர்ீகாரமாி யாயின் “*திலவாய மெல் நு Chor goer Cou 
* ம ௬. . ் “4 J . ச் 

யா (Fb! G wor iL, ind GOLF வு ° 7 பத ததத (17, BOVE Sh ao 

1ம். கணபஇ MHF (AK Fal. இருக்கமிலை யடைந்குநும். தார் 
ஆப்ப, ர டவர் / அவ ப) TOT DEEN sg 

செய நால்கவிம் திவசமார புன யாணை ற்ற விபயகக் கடவுமாக் Ful G அர லலி ப் a Fi பம் Fle (Lhd Cie (Lp Bh I கட ]60 

. . . ச ஆ . . ரன்! . ச 

STINGS HO gin, Ogu மிக2ழல், சிவக்டைப் பேணமிற் pers 
oo 32s oe ம் ate ர . உரு - ‘ 

இற்க முரு வனறறும் புரு பாக கண்டன (oT Doi, மும்ச்ய மாகப் 
. . « . « . oF ச . ர . 

புத்தர்சள். இரந்துண்ணுர் கொழிலே யுள்ளவர். அகதி தமது 
ழ் 

Fol GH ri இய [க வன் CHD மும்) “ec இற்று பறி! வழ்குல் வெண் 

ட.ற் பாந்து-செகெ வலிபற்மியான்?” என் வூர் செய்யுள். குூசலிய 
a ன் . . ல ற் . a . ட்டு பட : ட ட 

வறன், இரவு, இரவம்ரம் எண்ணும் அத்தா பகவைக்து மறுத்தாற் 
௩ 5 . a ச 77 ,* . ௪ . on ‘ 

போல், “ஏற்ப இகழ்மகு” என்று கண்டிச்கன 2, இங்றனமே Bar 
> . e . . > ~ go . 

வாக்கியர், இருவூலகாயஞார், பட்டினத்துப் பில்ளையார், தயுமான 
+ . se ௪ a ce 6 4 * ௩ பர ஏ. . 

KAMASS IPGROC PUN Moi Capi Goa புக்சமததிைக் சண்டிக் 

அத் தாம் ௮ுறுட்டிக்கும் சுந்நாகதுவிக மைவசித்தார்த வண்டபைகாய 
ம ல் . 5 ற . க 6 ப் ~ . ௩ . 

விளக்கி யிருக்சவும் அவ கையெல்லாம் புக்காக சொனவா், அவர்கள் 

செய்த நால்சளைப் புக்கு ரால்க வெனவும் நாணமின்மி யெழுதிய பா 

றைப்புத்தர் பெரும்பாவத்திம் களாவபென்பது தண்ணம், சமயர 

சாரியாகளுள் ஒருவரான alo மா alias வாரக எலாமிகள் இலங் 
ச . ௪ க் ! ௩ x . , . 

கையிலுள்ள SIMA 6T OHA wi, அவனையும் நவன று (Rip ea 

காயும் ஊமைகளாக்கி, ஊமையாயிருர்க பெளக்ஈப் பெண்ணப் பச 

விதநதும் இரவாக வாடிகள் பாரணாத்குலும் வாசக் இலும் 
கற்தும் BB ்் &h 4.30 7 MOE BTL ye Tod WD sbi Qh 

குன் ஜின் பேலிட்ட ளிளக்காசவு!, 

திநவாசகம்-தீநந்தேோ ஹோக்கத்கில், 

புத்தன் முசலாயபுல்லறிவிற் பல்சப ய 

சரத மதங்களிற் நட்டு ளுப்புப் பட்டுரிற்2ச் 

ஈத்சஞ் சவமாக்சச் செய்வனவே கவாாக்கு 

மச்சன் சருணையினாற் ரோணோ 3௨ மாடா2மா. 

ல்
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உன்று புற்த மக கண்டன மிருப்பவும் சாங்கிய முனிவ பென் 

பதும், இருவாரகத்தைத் திரிவசகம் எனவ? இழுமந்தி ரத்தைத் 

Bila Dy ம வனவுர் கூறுவதும் மா பெரும் பாவமாம், 

9 ; று ர ரூ 

புத்த மதந்தைப பற்ற 

ஆங்கிலேய அறிவளிகளின் அபிப்பிராயம், 
. ௩ . ட * « rs 

(702/3 மதங்களை ப அரிம்யற்னு உலாபை By sare. லை2ய டுதா 

ழிலாகக்கொ ண்ட வ ாப்பிய ௮ .திஞருட் றக்க, மாக்ஸ் முல்லா, 

ஐல்டன் பர்க், மானியர் வில்லிபர்ஸ் என்னும் வித்வசனர்சள் அபிப் 

பிராயத்கை நோக்குங்கால், புத்தமகம் இருட்டு பகம் என்று ஏற்ப 

டும், மாக்ஸ் முல்லர் அவர்கள், வெளிப் படுக்திவரும் சேக்மொட் புக்ஸ் 

ஐப் திஎஸ்ட், என்னும் புக்தங்க ளுள் பதினைந்தாம். புத்தகத்துள் 

9உைபக்கதச்திம் ரெரல்லிபதாவது-என் ௮றிவிற் ஜோன் நியபடி. உபகிட 
« fo . க ச க ச் ry ச . ச ௩ 

தங்களே புக்கு பாகத்திற்கு மூலம் அக இருக்கின்றன. புத்தமதம் உப 
ர a * . ச . ச 6 

நிட தங்கா யெவ்வளவு எடுத்துச் செலுத்த Coram our அவ்வளவு 

சவாகது பலவாறறிலுஞ் செலுத் இர Ba ou. அவவுப$ Se. ene ofan Oar er 
’ ட வடட a ve 

GODFAT (oval 5M M ous BOG 2 மகரட்பாடாக வடைய து, ஆராயக் 

தறியுமிடக் தப் பெளக்க மகதஇற், கள்ள அகாரங்கள் யாவும் கெள 

கும புக்கர் காலத்த? ற்கும் முன்ன (ர யிருக்தன வாகத் கசெரிசின்றன, 

கெள ஹ்ம்! [திகா போ Das ஷ் ற்லொ (தகி கங்க ளியாவும் உபநிட தங்க 
பசு ன ரு . , + * * . ௩ * 

ளுள் gy ors Lae Gh லிருக் கெடுக்கப் பட்டனவா கும், மற்றையர் 

கருக்து மிங்கமின் புள்ளன வென்ஃ, ரைஸ் டேவிட்ஸ் என் பல வரும் இவ 

வாற கூ மியுள்ளார். கெளசும புக்கர் சொன்னவற்றுள் (Lp Glu Lom ent 

சிலபாகஙிஈள் எமது பிருககாரணிய கோபகீடதத்திற் கூறப்பட்டன, 

ளமிருதி சாரம், Farge BHU HFM so, பபா காயன தரூம (GB 

ரம் ஏன்புவற்றி னின் நார் கென ச (|கீதர் எடுத்தும் தமக்ளு இணல் 

யூ mg po எவர “8 ox ல் * ச சர் க பை ணி கரண் வய ன்றி வேமல்ல, [Boa sé செய்தது 

ஒன்று மில்லை பென்பகாம், 

புத் தர க்குக் கோயில் வீந்கரகம் விரத ழரலியன உள்ளனவேன்பது. 

கெள கம புக்சா செத்ததின்பின் சன முதலிய கட்டைகளால் 

ைலமுதலியவ வார்த்துத் தானஞ் செய்யப்பட்டார். கெளதமரும் 

தாய் தர்தையர்க்கு அுபரக்கிரியைகள் செய்கனர், கெளசமர் எலும் 

(பில் எரியா தன வற்றை எட்டுப் பாகமாச்சிக் கோயில் கட்டி வழிபட் 

டார்கள், த ஏட்டுக்கிக யில்களுச்கும் சுவர்ண கரச தாது ீகாபம் 

என்று பெயர், புத்கருடலின் சாம்பரைப் jogs ge Canvas. 

OPI, முரும்குப் பஸ்ம தாது கேபம் ஏன்று பெயா. புத்தர்



30 
HIFUISHD 6g மணி கொடுத்துச் செபிக்கச் சொன்னமை 

யால் செபமணி கொண்டு பந்திரஞ் செபித்துவர்சனர். பிம்பசாரன் 

முதலிய புத்தர்கள் அவரைப் போல விக்கிரகம் ஒன்று செய்வித்துக் 

கருத்தி கூடத்தில் தாபித்துப் பூரை செய்துவக்கனர், கெளதம புக 

தீர்க்கு மாயாதேவி யொரு மர்தார மலரைக் கொடுக்கமையால் தல 
யங்களிலுளள புத்த விக்ரெகங் களுக்குப் பூச்சாச்தும் வழக்சம் வர 

லாயிற்று, தேவதத்கனாலும் ஓர் பந்திரவாதியாலும் சோயில் களிலெ 

செயகண்டி, கொடி, பேரிமுதலியன ஒலித்கலும் பிடித்தலும் ௮௫ய 

வழக்கங்க ளேற்பட்டன. சங்கச்இிலே இரிபிடகங்களுள் ஒன்ராகிய 

விரய பிடகம் படிக்கும்போது யாவரும் போய்க் கேட்கவேண்டு மெ 

ன்பது விதியாம், கோயிலிற் புச்தன் இறந்த வைகாசி பாகத்திலே 

உற்ரலஞ் ரெய்வதுஞ் செொல்லப்பட்டுள ஐ, அட்டமி, பெளர்ணிமை, 

௮மாவாட என்னுர் இஇசளிழ் பட்டினி யிரு$தல் வேண்டும்.மாதத்தி 

ல் இருமுறை விரதம் இருத்தல் வேண்டும், சை£இயம் என்னும் அல 

யங்கள் பலவுள.பு.த்த விக்கிரகங்களோ பலவுள, அரசமாத்தைக்சொழ 

வேண்டும். ௮ாசமாம் மாதீதாம) தலைமண்டை யையும், செருப்புககர 

பும் குடைகளை யும் வைத்துப் புத்கணாகப் UIs வணங்கவேண்டு 

மென்று நீலகேடுக்தெருட்டு என்னும் புத்த நூல்கூறுகின்றது.பிச்சை 

யெடுக்கும் புத்தசங்கக் தாருள் பெண்களுக்கு யாதேனுங் குற்ற நேரி 

ட்டால் அதற்குப் பிராயச்சித்தம். புத்தர் கோயிலின் முற்றத்திற்கு 

மணல் சுமக்து கொட்டுதல், ஆட வர்க்குக் குற்றம் வர்ஈசாயின் கோ 

யில் தந்தவனத்திற்கு மீரிறைச்கலாம், இவ்வாறு கோயில், விக்கிரகம், 

பூசை, உபசாரம், உர்சவம், விரதம் இவைகள் புத்தமதத்தார் முன் 

னர்த் தொடங்கி. ரெய்துவரல் வழக்கமாயிருக்க், இப்போது சம் 
இய இப்புத்தர்கள், ரைவர்கள,து விக்கிரகம் கோயில் பூசை, விரத 

முதலியவற்றை யிழிப்பது அறியாமையும் கொடும்பாவமுமாம், சை 

வர்கள் பு,ச்தர்களைப் போலப் பாகரட்சை, செருப்பு, குடை,த்லைமண் 

டை முதலியன வற்றைக் கடவுளென்று பூசிப்பதில்லையே, இவர் பாவ 
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வி வேசன ம், 

இன்னும் அளவிலாக்குற்றங்களுள. வைக ளெலாம் சாதாரண 

மாஜோர்க்குர் தெரியு தகையவாகி, புத்த சங்கச்சாரது அறியாமை 
களையும், பொய் யொழுக்கங் களையும் காட்டி நிற்றலின் விடுச்காம். 
இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சி தானும் இல்லாதவர் எழுதினால் றுக்.நா 
லிழ் பிழைகள் சொல்லவு மூடியுமோ? மணற் சோற்விற் கல்லாராய்
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தில் போறும், பெளத்தர்கள் யாவரும் பையர் எனப்படுவர், அவர 
இர்தியாவிலே மிகச் சேவல்மான வருப்பார், முன்னர்ப் புத்தர்கள் 

பர்றையிற் சிடத்தலாம் பாறையர் என வழங்கப்பட்டார், பாறையர் 
என்பது இக்காலத்துப் பறையர் என வழக்காயிற்று, இப்பாறையர்ச 

சாப் பார்த்தலும் மசாதோஷம், இவர்களே சண்டாளர், நீசர், புலையர் 

சானப்படுவா, புத்தர்ச ளெல்லாம் பறையர் ஏனப்பவொரன் றி வள் 

ஞூவர் என்னுஞ் சாதியாகார். வள்ளுவர் என்னும்சாதியார் ஒருகாலும் 

பெளச்சராகார். அவர்கள் சைவர்களாய், சவனோருவரே பாமபதியெ 

ள்று வழிபட்டு விபூதி ர௬ுததிராக்கங்களை யணிரது விளங்குவோர்.தி 

ருசாளைப்போவார் காயனார் முதலினோர் வள்ளுவ குலத்தலரே, அக்கு 
ல்க்கார்றுநேகர் உளர், அவரே நிமித்திகர் எனப்படுவர், இகனையறிந்த 

பெசாத்தப் பறையர்கள் தாமும் வள்ளுவராக வேண்டு மெனறு விரும் 

பிச் சாக்கையர் என்று வள்ளுவர்க்கு ஒருபெயர் இருத்தலால், சாக்கிய 

மதத்தார் தாங்கள் என்று கிளமபிப் புத்தமதமாகிய பித்தமதத்தைப் 

பிதற்றுகன்றார், உயாவுயரப் பறர்தாலும ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா 
பெளத்தப்பறையர் சைவலள்ளுவ ராவாரா? அகலால் புததமதத்தை 

வீடுத்து வள்ளுவரா௫ச் வபெருமானை வழிபட்டுய்யும் பொருட்டே 

மீதெழுசப்பட்டது. எஞயன இரண்டாம் பாசமாக வரும், 

புத்தமதகண்டனம் 

மூற்றிற்று. 
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