
தழில் - ௧, வே, நரசையர் இயற்றியது 

é Dis ஈவின ஈற்போத நாஜ்ல் செந்தமிழ் நடையில் எழுதப் 

பெற்று ஸூதாரணமான கலவியறிவு படைத்த சிறுவர் சிறுமிகளுக்கும் 

எளிதில் பொருள் விளகசக்கூடியதாயும், வாசிப்போர்க்கு ஈல்லறிவு 

சன்மார்ச்சங்களைப் போதிப்பதாயும், தமது இய்வுசாலங்சளைப் பயன் 

படச் செலுத்தச் கருதுவோர்க்குத் தாகுர்ததாயும் இருக்கின்றது. 

இப்புஸ்தகம் சென்னைக் கவர்ன நட்படப் பல ராஜாங்க உத்- 
தியோகஸ்தர்களாலும், அநேக வித்துவான்களாலும், நாட்டுச் 

சீமான்கள் பல்லோராலும், பாடசாலைத் தலைமை உ&பாத்தியாயர்- 
களாலும் நற்சாக$ பத்திரங்கள் ழலமாய்க் கோண்டாடப்பட்டுப் 

பாடசாலை மாஸுக்கர்க்தப் பாடபுஸிதகமாகத் துரைத்தனத்தாரால் 

௮ங்கீகரிக்கப்படடுள்ளது. 
இதில் அடங்கியிருககும விஷயஙகளிற் ிலவாவன:-.- 

1, செல்வமும வறுமையும்: அவற்றின் நன்மைதீமைகளும் 

8. நல்லார் ஈட்பும தீயார் தொடர்பும்; அவற்றின் பெருமை சிறுமை- 

களும் 3, பெண்கள் கல்வியும் கற்பின் நிலைமையும் : அவற்றின் 

ஏற்றமும் 4; இல்லறமும் துறவறமும் ; அவறறின் முறைகளும் 
5, நற்குணமும் நன்னடககையும் : அவற்றின் சிறபபும் 6, பொறு- 

மையும சீற்றமும் 2 அவற்றின் உயர்விழிவுகளும் 7, காதல், caro, 
கள்ளுண்டல், பொய்மமொழிசல், சதல்மறுத்தல் மு.சலிய திர்ச்குணங்- 

களும் : அவறறின் கேிகளும் 8. மாணுக்கரும் நாட்டினரும் : gar 

தளின் கடமை உரிமைகளும 9, அரசிறையும் ராஜாபிமானமும்: அவழ்- 
நின் அபிவிருத்திச் கேற்ற ஓமுச்சங்களும் 10, &ீங்குரலர் பகதியும் 
அழ்ன் மேன்மையும், 

மேற்கநியலை பேன்ற இன்னும் பற்பல விதமான ஈற்போ- 

தானி! அக்கிப் பநீதிய உபர்யாலங்கள் புஸ்தகத்தின் இடை- 
pein haha Meech ag தேற்றபடி அடங்கெள்ளன : கதாஸம்தர்ப்பத்திற் 

airs சேர்த்துள்ள நற்போதனை விஷயங்களின் உண்- 
(Minder வாடிப்போர்ச்கு ஈன்னெறிகளை வற்புறச்- 

   

   

   



Lb DPIP 
அநுகிலேய ராஜயருவம 

இலது 

தாமல் - ௯. வே. நரசையப 
97 ் மாகதமணி ” : ராஜவி௬வாஸம் ” நூலாசியமா 

இயறறியது 

ன் சென்னை வைகோட் ஆக்டிஙக FL ஜட்று ப 

ஸாவ நலாசாலை வைஸ் சானனணெலருமான 

திவான் பஸதார் 
ட்ட 

டாக்டர் ஸர் எஸ். சுபபிரமணிய ஐயரவர்கள, ஸி. ஐ. இ 
இுகரஹிசத உபோசகாகம அ௮அமையபபெறது 

இரண்டாம் பதிப்பு ; பரிசோக்க்ஈப்பட்டது 

1915 ஞீ0 ஜூன்மீ' 19௨ ஜீ. வ. 1814 ன்படி 
இராமவாசகளது ஈன்மையின பொருட்டு 

ஜில்லாககளில் விரியோகிபபதறகாகச 

சென்னைக கவான்மெனடார்ககு 

உதவபபட்டது



“Kings ave itke stars they tise and set —ihey have 

The wor shth of the world, but no repose ~ 

SHELLEY 

Not all the water tn the rough rude sea 

Can wash the balm off from an anomted King 

SHAKESPEARE 
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IDET BUD BAB கயனரவாகள் 
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௦ > 

அன (ep BLA 

இற்சமயல் ொரப்பாவில் நடக்கும் மகா யுச்தம் போன்றது 

இதகாறம நடக் திருப்பதாச யாம அறிகிமிலம். 1 சீசி மூயற்சியாய்ப் 

பல்லாண்டெளாய்ப பற்பல வகைச்க யச கருவிகள் தியாராக்சுப்பட்டு 

இப்போது அரஙகேற்றப்பட்டு வாம்பின்றிச் கஷ்டநஷ்டங்களை யண்- 
டாக்குன் றன. இதுவரையிலும் யசசங்கள் நிலக்கிலோ, நீரிலோ, 
அன்றி இவ்வீறிடஙகளிலுபோ bb was scr. இப்மிபாஇுய விரோட்- 

பியயத்கமோ கோற்றத்திறமு மறைக்கு நீர் நில அடிப்பாகங்களாகியு 
சரங்கங்களிலும சூணியமாி ய அசகாய க்இிலும் நிகம்ின் றது, உலகத்து 

கானும் bo BB ல் ஈரும் கம்மி ளிய பபாய் சரம ஏற்ற தி சாழ்வென்ப- 

இன்றி இமீராப்பிய லாரருடன் கமபாய் நின்று பசைவருடன் ௪ம.ராடு- 

இன்றனர்... இவர்சள் இறுகயில் ஜயல, வறியுடன் திரும்புலார்க- 
. ‘ cl 

அளன் ற (பசிப் ain’ Ohl MS a கிணை னம், 

Magus mh drat ara நமது அரசாங்கக்தாரே வெற்றி பெறுவது 

இண்ண்மெ னும் இணி ஸிரும்ளை ணர்... ஏனையோர் சிலர் நமது 

ஆங்கே Foot) LI ராக. ஈயின் பிரபல 3 y மிட (திய பலங்களை Li GSO IFN ராய் 

இப், i i Td Gt Gola @} G10 int GA a மா வென்று ெயெறு௮ றனர் 2 

Cas Bev 

இயாவிலுவ்ள பகமமரரயா pene Dud anes தொடுத்து அல்லல் 

LEGER AIH Cones ayon Cais gai Fey 9)e- 

aston hae காடு கிமிமன் (பயம் ou ap ain wen wre des, ரத் 

இற பிவராளாயச் இரண்று ன்ப olf! wy oS ai விம்டன் என்னும 
ர் 

ஹஜெொமணிய யத்சச் உப்பலை மாசப்படு சதவ இல் மீரர்ர்சு சிறிது தக 

சக்கை பயெண்ஸரிய 12, இக்கப்பல கயட்யின் ௪௩௫ சாமா, ஏியங்களைப 

பார்க்கும், அறு விளை oa & Dupin கணக் கரு, சுயம், மத சாஜாககத்- 

தார் ஜொமணிப ssn wa rm சொன்று ௪ லரிதா மென்றும். ம்ற்றுச 

லர் நிண த்வுிட்டனர். பது மப ee ப்சசே, இச்சந்தர்ப்பத்தில் நமத 

அசசாஙிகத், சார் ஜொர, பணியான ் மிசா ம்கடிக்ச வல்லவ ர வயெைபைதை- 

யம், இக்அுயாவிமுள்ன woe ee LI EGE BCID ப ger ge evi வரின் உற்ற 
குடிகளே, யெனபழையும் உனிகு விளக்கு சல் பான்மை யாயிற்று, 

யத்ச விஷயத்ரைப்பற்ற வரை சவ்£சரித்குரக்காரின் உரிமையே 
யெனினும், எனது எிம்ததி சர் பலரின் வேண்டுகோளினாலும, 83 mau 

பிய சங்கச்சார் இந்திய கவான்மிமன்டார்க்கு எடுத்துக்காட்டிய ev Vye- 

னங்களை யதுசறித்தும். இம்மசா விபரயதமைப்பற்றி என் கஇிற்றறி- 
வில ற் கூடியமட்டம் சுருக்கமாய் விளையச்கப் புக்கினேன், இதில் 

ஆங்கிலேயர் al கழும் Used Rov தலையிட்டெக்கொண்டது தீரு மமம் 
சொன்மோ ழியும் நிலேகாட்வொே வண்டியே யென் பதையும், ஆங்கு. 
லேயரது படை துணை வலிமைகளை டம் இ, தியான் சாஜவிசுவாஸத் த் 
தையும், யுச்சத்திற்குச்சென் ற நம்மிர்கியாக்கு வரோப்பாவிற் இடைத்த



ஹன்மான மரியாசைகளையும், ஆங்கிலேயே ஜயமடைவ மசொன்றம் 

ஏஇர்க்கக்ஷியார் கட்டாயம் தோல்வியடைவ சென்றும். துணிதற்கான 

அத் சாட்டுகளையும, ஆங்கிலேயதுரைத்தன த். கின நன்மைகளையும் Fee) 

ரகமாய்க் கூறியுளன் : குழபபமாயி ருக்கு மிர்மயம் முமகளாகிய நாம் 

சாஜாங்கத்தாரி ிஷிடம எவ்வாறு நடந்து: BMT olf Hh கல் முரறைமை யெண்- 

பதை விளக்குமாறு * நமது கடமை 1? பென்று சலைப்பிட்டு ஓர் ஈறி 

போ ச ச்.) யாயும் (20-வ. ௫) சேர்ச் ஸர ௨9 ன் ண், | யுத்ச்வெணிள் ன் 

வெற்றிதோல்விகள் ஸஹஜமை யென்பதை பறித்து வரும் கலக் 

காது சைரியக்துடன் செறி தவராமல் துரைத்தன த்தார்க்மு உ salah: 

வது மிகவும் ஆவ்சியகமான, த. 

இச் இறு நூலினை நீமாகுக ௮ மனமுவந்து கணை ச் சமக்கர்ப்- 

பணஞ்ொய்கசை ஏற்றுக்கொண்ட மஹா கனம் WL RA Bu சென்- 

னைக் கவர்னர் (Cia ன்ட்லண்ட் பி) அவர்களுக்கும், அன்புடன் Bs 

fg of! LT pall mM HY உபா. சமான மழு). (ளிய (ணி (9. சனை றை. கறல 

ர்ட் ஆர்டிஙம் ரிப் ட ட்டா ணவ ‘bed EM ல வைஸ் சான லெலரு.௭ன 

மய நிவான் பஹதூர் டாக்டர். ஸர். எஸ். கப்பிாமணிய 
ஐயாவர்க 6 நக்கும், Dato ்ணிபிச ற்குள். சகாயம் செய்கு எனது 
சேசர் பலர்க்கு கான வனி, றம் குண்டி ஈன்ரியுடையங்னா யிர்: 

iB moar, இச்டிபுகசகக்திலுள்ள விதங்கள் முறி மும நள்மை பயக்க 

கத்தக்களை ய பென, சிமிதார்று இசைக் கரொமலாகிகள் படித்தறிந்து 

நன்மையடைய ‘oad eta bln i ET OY a! hah * துட iat ௮ Ib) BT ibd 2 A alt Que 

இதச்சகாக மமது ௧ உஈருணிய ado Win பார... மரக பரிவுடன் 

1915-வரஷம் oe இண்ட 135 my mp 1314. ath. i Fl Bh (இ Ng HB 

ESD G oh Heap DLA எனககு ஆர வபிச்து. ஏற்றுக்கொண்டு 
| ay al F Ot” னி உண்ம பறி க மேம்படிக் யெதற் வாக யால GTB BGO sgh od 

லும் மிக்குடையவளா யிருக்வெரேன். யுத்த வியயங்கள் சமாசார 
பத்திரிகைகளில் ஒன்றற்கொன்று மாறுபட்டு வெளியாடுன் மன லாக 

லின், இதிற் இல விஷயங்கள் மாழியிமுக்கச எிலர் சரணலப௩.. அத: 
தசையல பழிற் பெழமுற்பா மையைத் SSS MSI CARON 4 சொண்டு 

பரிசோ தது பண்டா வ சாய. இப்படிப்பினை வெளியட்டுளே- 

ஸின், வாடுிப்போர் ( இன்னு ம் ண) றகனைக் காணிடின் ௮வ DBD 

bth Bt பல் விஷய சல 9 10 க்கை iy cor auf? ww slap iy வரர்களென் ற BI} dl a 

வணக்கமாய் வேண்டிகின் றன்னை. 

ஸர்ய விலாமை 

9, அவதாசம் ராமஸ்வாமி லீயர் தெரு 
பழைய வண்ணாரபபேட்டை 

சென்னை, 16-0-1015 2 
தா-௧, வே, நரசையர்



மூன் சேன்னை ஹைகோர்ட் ஆக்டிங்க் சீப் ஜட்ஜும் 
ஸாவ சலாசாலை வைஸ் சான்ளெலருமான 

இவான் பஹதூர் 

டாக்டர் ஸர் எஸ். சுப்பிமணிய ஐயரவர்கள்,ஸி.ஐ.இ. 

அறுசாஹித்த 

உ ெயபோத்காதம் 

46 இப்பொழுது நடந்துவரும் கொடியயுசுச வரலாற்றைப்பொது- 

ஜனங்களுக்குத் செளிவாய் எடுத் அக்காட்டும் உயாலான கருத்துடன 

தா-௧. வே. நாலச்யர் எழு இயிருக்கும இசடிறிய புஸ்சகம இச்சமயம் 

மிகவும் ஆவஏயகமானசென்று சொலலவேண்டுமென் பதற்கு யாசொரு 

இியமு மில்லை. இது தர் பெரிய லோகோபகாரமே. 

அநேக விதஙகளினால் அவர் எடுத்குக்காட்டியிருக்கும் வண்ணம் 

இப்பொழுது அரசாட்ியாககு விரோதமாயா சிலா அறிவீன ச்தின் 

பயனாய்ப பாம்பும் வண்கசைகளினால் நாட்டி ற்குப் பலவிசக் கெடுதிக 

ளுண்டா£காதகிருக்கும்பொருட்டு வேணடிப உபாயத்தை ஒவ்வொருவ- 

கும் தேடவேண்டியது பெருங கடமையே. அக்சடமையை கிறை- 

வேற்றுவதற்கு இபபடிபபட்ட புஸ்சுகம் .ரிகவும் உபுயோகமான கருவி. 

ராஜாங்கத்தார்க்தம் தடிகட்தம் நன்மை யுண்டாக்கக்கூடிய 

இப்புலிநகத்தை மாணவர் உட்படப் பொதுஜனங்கள் மாவநம் 

கநத்துடன் படித்து உண்மையைச் தெரிது உலக த்.இற்கும் உயர்கோ- 

னுக்கும் க்ஷமமூண்டாகும்படி சிறியோர் பெரியோர் யாவரும் முயல. 

வேண்டுமென்பது என்னுடைய Samus. £ சருமம் தலை காக்கும் 

என்ற மு.தமொழி இஃ*சமயச்தில் எவ்விசமம் தருது, 

பரமேச்வானுடைய இருபையால் ஈமது அரசாஙகத்தாரும் ௮வது 

கூட்டு றர சாட்டுகளும் நிச்சயமாய் இச்சுட பெரிய யுச்சுச்தில் வெல்ல- 

வேண்டுமென்ற அறுனெழமூம் யாவரும் சடவுளைப் பிரார்ச்பபோ- 

wna f”



THE PRIVATE SECRETARY TO 

His EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE 

"BARON HARDINGE OF PENHURST, 

‘  GC.B, G.W.S.1.,G.C.M,B., GML E., G.C.V.0., [.8.0., 

Viceroy and Governor General of India. 

Iam desired to convey to you His Excellency 146 

Viceroy’s than ks for your pamphlet catitled “The War 

‘and the British Raj”...His Excellency much appreciates 

your desire to place before the public a clear account of 

events connected with the present War and the part India is 

playing in it. 
THE PRIVATE SECRETARY To 

His EXCELLENCY THE Riga? HONOURABLE 
JOHN SINCLAIR BARON PENTLAND 

OF LYTH, P.c., G.C.LE., Governor of Madras, 

I ara to say that the book “ The War and the British 

Raj" appears to His Excellency to be likely to serve a 

very useful purpose at the present time. 

THE PRIVATE SECRETARY TO 

His EXCELLENCY THE HONOURABLE 

THOMAS DAVID BARON CARMICHAEL 
OF SKIRLING, ௦.04,8,, K.C.M.G., Governor of Bengal 

[ am directed by His Excellency to thank you foi 

your book entitled * The War and the British Raj”. Hi: 

Excellency feels sure that the knowledge which the litth 

book will spread of the facts concerning the wir and th 

part India is taking in it will all be for the good of India,



Vi 

THE Hon'sLe Sik S. P. SINHA, Barrisicr-at-law, 
Formerly Hxecutie Council Member to 

HE. The Viceroy, Calcutta. 

I have read it (“The War and the British Raj’) with 

pleasure and it seems tome that you give avery good 

account of the War ifself and the part India is taking in it. 

THe HON'BLE 

Siz C, SANKARAN NAIR, B.A. B.L., CLE, F.M.U., 

Eaccutive Council Member to H. E. The Viceroy, Della. 

I have read your pamphlet “ The War and the British 

Raj”. | think it will be very useful to the Students and gene- 

rally to those Indians who take any iiterest in the subject. 

THE Hon’BLe Sir 2. S, SIVASWAMI ALYAR Avl, 

B.A. B.L., CSL, CLE, FM.U., 

Executive Council Member to H. E. The Governor of Madras. 

I think that it («The War and the British Ra}”)1s a 

very timely and useful publication, Jt 1s quite fit to be 

placed in the hands of the Masses and Students. 

Sir NARAYAN G. CHANDAVARKAR, B.a4,, LL.B, 

Retired Fudge, High Court, Bombay. 

l have read with interest your account of “ The War 

and the British Raj ”...and have much pleasure in saying 

that you have made it readable by men, telling the facts 

clearly and with conciseness and pointing out the reasons 

which have led England to enter on the War in defence of 

liberty andesmaller nationalities. It is a very good account 

ind ought to be useful to the Masses. ,



Vil 

DEWAN Banapur K,. KRISHNASWAMI RAO Garu, 

GLE, Retired Dewan of Travancore. 

J have read with very- great pleasure Mr. T. K. 

V. Narasiah’s...pamphlet on “ The War and the British 

Raj”. It is written in easy and classical style,contains;much 

useful information and 1s best calculated to remove 

misconceptions regarding the War and the might of the 

Nations at War. The chapter on “Duty” 1s excellent and 

deserves careful study. 1 wish success to Mr, Narasiah 

in his patriotic and loyal service to the Empire 

THE Hon’BLe DEWAN BAanADUR 
Justice T, SADASIVA ATYAR AVL,, B.A, M.L., 

Fudge, High Court, Madras. 

Mr. T. K. V. Narasiah’s book entitled “ The War and 

the British Raj” seems to me to be issued at a very oppor- 
tune moment. I went carefully through the 26th chapter, 

which is headed “Qur Duty”, and its sentiments and 

precepts are fully in accordance with the Hindu Shastras. 

Translations...... into vernaculars and the distribution of 

the copies as vernacular tracts ought to be of very great 

usefulness both to Government and to the Masses. 

THE HON’BLE 

Mr Justick T. V. SESHAGIRI ALYAR, B.a., BL, ராரா, 

Fudge, High Court, Madras. 

I have looked through your pamphlet « The War and 

the British Raj. ” It gives an accurate account of the Great 

War that is going on. | read with much interest the trans- 

lation... Sgch a publication containing all the latest and 

available information on the subject must be welcome...



Vili 

THE Hon’BLE DEWAN BAHADUR 

_ Justice C.V. KUMARASWAMI SASTRIAR AVL, 

B.A., B.L., Fudge, H igh Court, Madras, 

Mr. T. K. V. Narasiah’s book “ The War and the 
‘British Raj ” contains a lot of useful information about the 

earlier stages of the War and the Indian Chiefs who have 

gallantly placed their resources at the disposal of the Empire. 

Thoroughly loyal in spirit, | am = sure it will be appre- 

ciated by the public. The chapters on “ England's Work 
in India’ and “Our Duty” deserve to be widely read, 

The book might be read with profit and pleasure by the 

‘ Student populaticn. 

THE HON’BLE Mr, Jusrice J. H. BAKEWELL, Li., 

Barrister-at-law, Fudge, High Court, Madras, 

] think that your book on “The War and the British 

Raj” will be of great use. The great fask before us and the 

manner in which India and the whole Empire have 

shown their determination tu achieve victory for/the King 

Emperor are well and clearly described. The book 

should do much to enlighien the ordinary citizen as to the 

vastness of the struggle and the need that each of us 

should do what.he can for our country. 

A. T, FORBES Esq, 1.06. 

| British Resident in Travancore and Cochin, 

With reference to the book cn “ The War and the 

British Raj” 1 write to say that 3 in my opinion its intention 

is excellent and. itshould serve a useful purpose by enabling 

the public for whom it is intended. to understand clearly 

ihe events which have led up to the War.



DEWAN BAHADUR 
S, Rm. M. RAMASWAMI CHETTIAR AvL,, 

President of the faluk Board and Chairman of 

The Municipal Council, Chidambaram. 

[have read with much pleasure and interest Mr. T. 

K. V. Narasiah’s book, « The War and the British Raj.” 

It ‘gives a short but accurate account of the Great European 

War that is going on. Mr, Narasiah has taken great pains 

to collect materials for this book and the informations 

given in it are well arranged. The chapter on “ Our Duty” 

_is simply excellent......... his publication ts most oppor- 

tune and verv useful to the Masses as well as to the 

Teachers of the Eleinentary Schools. 

DEWAN BaHabur M, ADINARAYANA IYAH Gaku, 

Retired Deputy Comimissioner, 

Revenue Settlement, Madras. 

~ 

கக I congratulate him (Mr. T. K. V. Narasiah) heartily on 

the idea which inspyed him to write this present bouk. 

The subject of it is the present “« War and the British 

Raj”. The time is opportune for the issue of such a book 

and he has done a patriotic service by conveying to the 

18186 mass of the public in their own vernaculars a lot of 

useful and correct information as to tle benefits conferred 

by the British Government and the duties which the people 

of this country owe for the maintenance of British supre- 

macy, I heartily welcome the book for the good service 

which kam sure it willreader and wish for it and the 

authot the success thev deserve,



THE HON’BLE 

Raja K.R. V. KRISHNA RAU BAHADUR GARU, நு, 

Zamindat of Polavaram, Cocanada. 

M. T. K 7 Natastah’s book “ The War and the 
British Raj” 15 an opportune publication. The author has 

very lucidly explanicd from the very beginning the causes 

of the Wat and the ambition of Germany. | am of opinion 

that this little bouk eaplains in a lucid manner the entire 

history of the present European War, the causey which led 

to it, and the duty of India towards the British Empiue A 

publication of this kind at this juncture 1s indeed a very 

welcome one. Tam indeed very glad that the author has 

brought out this publication and intends giving Famil and 

Telugu versions for the advantage of Telugu and Tamil 

reading public. | hope that these books will be generally 

read by a Jaige numbe: of readers and will tend to dispel 

the misapprehension of the ignorant and gl-informed 

public imcluding the Masses. 1 congratulate the author 

on his pubhcation ் 

KHAN BAHADUR 

MUHAMMAD KHADER NAVAZ KHAN SAHIB 

BAHADUR, 

Retired Collector of Nellore 

I have perused your book « The War and the British 

Raj” with great mterest and congiatulate you on the way 

you have dealt with the subject It presents in short space 

all that one should tke to know about the War and I 

certainly consider itis well fit to be placed in the hands 

of the Masses and the Students.



XI 

M. R. Ry. ப 

C. V. VISVANATHA SASTRIAR AVL., B,A.,B.L., 

Sub- Fudge, Kumbakonam, 

“The War and the British Raj” is a nice little pam- 

‘phlet which affords very interesting reading. The author has 

taken great pains to collect all the unportant materials 

relating to each country at War and has strung them up in 

the best way possible. | hope the book is read by every 

Student of the High Schookand College classes. This 

will dispel illusions from the minds of many of them as to 

the real cause of the War and the strength of the Allies. 

]. C. ROLLO Eso., M.A, 

Principal, Pachaiyappa's College, Madras. 

Mr. T. K.V. Narasiah’s......... book on * The War and 

the British Raj” seems well adapted to its purpose. It 

gives, in compact form, a considerable amount of informa- 

tion well arranged. It wiil, I have no doubt, be of great 

use to the Masses, since its imformation is not readily 

accessible to them, and Teachers in schools also may find 

it a serviceable instrument. 

Rev. E. MONTEITH MACPHAIL, M.A., B.D., F.M.U,, 

Professor of History, Madras Christian College. 

[have looked through your book on “The War” with 

special attention to the chapter on “ Qur Duty.” 1 think your 

general idea is good and that the chapter gn “ Qur Duty” 

contains some very excellent advice as to the ways in 

which loyal citizens may help in the present crisis.,.....



xii 

M.S. H. THOMPSON EsqQ,, B.A., A.C.P., 
Ag. Assistant Inspector of 

European and Training Schools, Madras. 

“The War and the British Raj’:—The book is'a practi- 

cal lesson on Loyalty and will be found specially useful by 

Elementary School-mastérs who are anxious to do their 

duty at this time by giving a series of simple lessons on 

the War, The matter is well arranged, the topics following 

in natural sequence. The exposition is simple and direct. 

PROFESSOR 

K. RAMANUJA CHARIAR AVL, B.4., F.MU,, 

.Pachaiyappa’s College, Madras. 

பய பி cc... DoOks (“ The War and the British 

Raj” )are writien in simple style and bring out the prominent 

facts in a clear Jight.: The European Situation, the Mo- 

tives of the Allies, the Moral Weakness of the Germans, 

and the Ungrateful Treachery of the Turks—these have 

been specially laid stress upon, Belgian Br avery, Russian 

Heroism, French Stratagem, Indian Gallantry and English 

Superiority, the Co-operation of our Rajas in men, money 

and personal service, and lastly, the Safety of Indian Trade 

—these afe also succinctly described. The “books are 

bound to prove an eminent success and it behoves all 

tnanagements of Institutions and all householders to 

encourage the reading of such books by the boys and. the 

women in'their charge, so that every one of our vast nation 

may be patriotic and loyal not only by instinct as they are, 

put also , altetga rational understanding of the situation. 

..«..We commend this book to. the public and hope it 

will command wide patronage.
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அத்தியாயம் விஷயம் பக்கம் 
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XIV « 

அத்தியாயம் விஷயம் 

Indian Pitnces for Active*Service : 

யுத்தமூனைக்குச் சென்ற இந்திய அரசர் 

1 H H. The Maharaja of Patiala 

பாடியாலா மஹாராஜா ச 

u H. H, The Maharaja of Bikanu : 

பிக்கனீஈா மஹாராஜா ட 

ur H. H. The Maharaja of Idar : 

டார் மஹாராஜா டட 

1713, 14, The Maharaja of Jodbpur : 

ஜோட்பூ ம3றாராஜா 

vy H. H. The Nawab of Jaora: 
ஜோரா நவாப - 

vi H. H. The Mahataja of Rutlam : 

சட்லம மஹாராறா 

vi H, H. The Piince of Bhopal : 

போபால ராஜகுமாரன் 

vir A. H. The Mahasaja of Kishengarh: 

வண காரா மஹா ராஜா _ 

i. H. H, The Nawab of Sachin : 

ove Ber bat ve 

x H.H. The Maharaja of Cooch- Behar : 

குசபேறறா மஹாராஜா ace 

xt H. H. the Maharaja of Panna: 

பனனா மஹாராஜா 

xu H. H. The Nizam of Hydetabad ; 

ஹைதராபாத ரநைஜாம .ஃ aes 

49 The Queen and the Prince of Wales : 

மகாசாணியாரும் இளவரசரும் oer 

பக்கம் 

83 

84 

69 

86 

60 
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இர கியாவில் ஆங்கமிலயரின வேலை... we LDS 
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27 Probable Advantages to India by this War : 
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ஓம் 

 கடவுள்துணை 

THE WAR AND THE BRITISH RAJ 

யுத்தமும் 
ஆங்கிலேய .ராஜயமும் 

BRITISH SUPREMACY 

fd 5 AwéGCovw ஆதிபத்தியம் 

ம. |) இ/ததாஷகதும் அபுச்பார்தவனுமான ana Sd. 

டல வரனது கிருபாகடாக்ஷத்தினால் அகேக கோடி, 

dix ஜீவராசிகளை அன்புடன் ௮ன்னைபோற் காத்து 

யாவரும் அனச்தமடையும்ப அஆண்டுவரும் 

ஆங்கிலேய ராஜ்யமானது ஐரோப்பரசண்டத்து 

வடமேற்கு மூலையிலிருக்கின்ற து, இசற்கு ப்ரிடிஷ் ஜல்ஸ் 
என்றும், யுனைடேட் கிங்க்டம் என்றும், க்ரேட் ப்ரிடன் என்றும் 

பெயர் விளங்கும். இலு இஙிக்லண்ட், வேல்ஸ், ஸ்காட்லண்ட், 
ஐர்லண்ட் என்னும் சேசங்கள் சேர்ந்து தரு லக்ஷத்துஇரு- 

பத்தோராயிரம் (1,21,000) ௪.துரமைல் விஸ்தீாண முள்ள, 

இதில் ஏறக்குறைய நான்கு கோடியே ஐம்பத்தைர்து லம் 

(4,05,00,000) ஜனங்கள் வசிக்சின்றனர். இதன் பிரதான 

பட்டணம் லண்டன் ஈகர்: அரசன் பெயர் ஐந்தாவது, ஜார்ஜ் : 
சீர * 2 
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ஈமத இந்தியா ௮ங்கலேய அரசனது ஆளுகைக் குட்பட்டி- 
ருப்ப,சனால், ஈமது தேசத்தாசனுக்குள்ள மாண்புப் பெயராகிய 
சக்ரவர்த்தி யென்னும் பட்டத்தினால் இரத ஆங்கிலேயவாச- 
னும் விளங்கிவருகின்றான். 

ஆங்கிலேய ராஜ்பம் மாட்ிமை தங்யெ விக்டோரியா 
மகாசாணியாரிடா காலம்முதல் ௮௧ பெருமையடைந்அ வர்த்- 

MSF gud செல்வத்திலும் காகரிகத்திலும் உலகத்திலுள்ள 
மற்றெல்லா ராஜ்யங்களுள்ளும் முசன்மை பெற்று இதுவே 
உயர்ந்த தென்று யாவராலும் கொண்டாடப்படுகின்ற து, 

இந்த ராஜ்யத்திற்கு ஆயா, ஐரோப்பா, ஆப்ரிகா, ஆஸ்ட்- 
ரேலியா, ௮பெரிகா எனனும் ஐ௩௫ கண்டங்களிலும் ஆளுகை 
யுண்டு, ஒரு கண்டத்தில் அஸ்தமித்த சூரியன் மற்றொரு 
கண்டத் திலும் அதேசமயத்தில் அஸ் சமனககாட்டாமல் எக் த்ப் 
பாகத்திலேனம் உதித்து ஒளி வீசிக்கொண்டே யிருப்பா 
னாதலால், எல்லாக் கண்டங்களிலும் ஆளுகை படைதகச இரத 

ஆங்கிலேய ராஜ்பத்தில் சூரியன் எப்பொழுதும் அஸ்தமிக்கர- 
மல் விலகஷணமாய்ப் பிரகாச தூக்கொண்டே யிருப்பான்....- 
நமது இரத சாஜாங்கக்காரின் ௮ரசாட்டுமம் சூரியப்பிரகாசம் 

போலவே எங்கும் பாவிக் ர்த்தி பெற்றிருக்கெற து. 

இஃது ஐரோப்பாவில் gi & Sw சாஜ்யமாக விருக்கபோ- 

திலும், நீர்வளம் நிலவளம் தனவளம் தளவளம் முதலியன 
பெற்ற ௮கேக பெரிய நாடுகளுக்கு ச் தலைமை பூண்டு ௮வைக- 
சாத் தாய்போற் காத்துவருகின்றது. இசன் அசசாட்சியின் 
ம் சாற்பதுகோடி (40,00,00, 000) குடிகளைக் கொண்ட ஒரு 

கோடியேபத்துலக்ஷம் (1,10,00,000): ௪.தரமைல் விஸ் ோண 

முள்ள வெளிதேசத்து காடுகள் பரிபாலிக்கப்படுனெறன. 
அதாவது இப்பூலோகத்திலுள்ள மொகத்த ஜன த்கொசையில் 

கான்டெலாருபல்கு இர்நாட்டு அரசனுடைய ஆக்கினைக் கு 

அடங்கியுள்ள)
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இக். சாஜ்யத்தைச் சேர்க வெளிநாிகளில் ௮அவ்வவற்- 

றின் பர்தோபஸ் துக்காக ஏற்பட்டிள்ள சைனியங்கமை த் தவிர, 

தலைநாடாகிய இங்கிலாந்திலும் ஏராளமாகக் கப்பற் சைணிய- 
மும் குதிரைப்பட்டாளமும் காலாட்படையும் உண்டு, காடெக்- 

கும் சமாதானமாக விருக்கும் காலத்தில் ஸஹஜ.மாய் சாஜா- 

ங்க பக்தோபஸ் துக்காக இங்கிலாந்தில் 2,84,000 போர் வீசர் 

காக்கப்பட்டிருப்பதுண்டு,--ஏற்கெனவே ராணுவத் திலமர்ந்து 

பழூ அதன் சூகஷ்மங்களைக் கற்றறிந்த பின்னர் வேறு உத்தி- 

யோகங்களிற் பிரவே௫த்து.ச் சமயம் வாய்க் கமிடத் துப் படை- 

களில் வத்து சேர்பவர்களுக்கு * ரிஸாவிஸ்ட் 'கள் ஏன்று 

பெயர், இத்தசையார் நாட்டுப் பநதோபஸ் துக்காக ஒவ்வொரு 

ராஜ்யத்திலும் உளர,--இங்கிலாந்தைச் சோந்த ிஜர்விஸ்ட்- 

கள் 1,40,000 பேர் உண்டு, அனபோதிலும், இச்சு அரசாங்- 

சத்தார் ராஜதந்திர விஷயத்தில் (மிகவும் வல்லவ சான தனால், 

தம்முடைய படைகளின் அமைப்பும் செய்கையும் யாவர்ச்கா- 

யினும் பஹிரங்கமாகக் தெரியாதபடியான ஏற்பாடுகளைச் 

செய்திருக்கின் றன/, இவர்களுக்கு ஒருமணி கேரத்திற்குள்ளே 

இரண்மி சேோக்கூமொன அநேக லக்ஷம் காலாட்படைகளும் 

குதிரைப்பட்டாளங்களும் உண்டு, 

இவர்களிடம் தற்சமயம் சகடற்சைனணியமாிய பலவகைச் 

சண்டைக் கப்பல்கள் இருக்கின்றன. தற்கால நவீன யந்திர 

வேற்பாடுகளா லமைந்து எதையும் சிசாகரித்துச் செல்லத் 

தக்க (ட்ரெட்ராட் கள் என்னாம் பெரிய சண்டைக் சுப்ப 

களும், தண்ணீரில் மூழ்கியிருர் சவாறே மேலே மிதந்து “செல்- 
லும் யுத்தக்கப்பல்களை யுடைததுப் பொடியாக்கி நாசஞ் செய்- 

வதற்கான குண்டுகளைப் பொருந்திய * டார்பிடோ ' வென்னும் 

நீர்டூழ்கிக்கப்பல்களையும் அழிக்கத்தக்க * டார்பிடோபோட் 

டெஸ்ட்ராயர் ' கள் என்பவைகளும், சமுத்திரத் த உள்ளும் 
புறம்புமாக ஆழ்ந்து மிதந்து, மற்றைக் கப்பல்களுக்குக் சேடி
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ழைக்கும் * ஸப்மரீன் ' கள் என்னும் WaT படகுகளும், 

சத்துருக்கப்பல்களைத் தேடித் திரிந்து ஹதமாக்குவதற்கும் 
மித் துருக்கப்பல்களை யநுசரித்து சக்ஷிப்பதற்கும் ஆங்காங்கே 

உலாவித்திரியும் * க்ரூஸ் 'சள் என்னும் சிறிய ௪ண்டைக் சட்- 

பல்களும், இன்னும் பழைய வேற்பாட்டு யு.த்தக்கப்பல்களுமா- 

கச் சேர்ந்து 509 யுத்த மாக்கலங்கள் இவ்யுத்தவாரம்பத்தில் 

இருந்தன. இவற்றையெல்லாம் ௮ப்போதுக்சகப்போது சரிவ- 

ரப் பழுதுபார்த்துவருவதற்கு ௮நேக பெரிய கப்பற்சாலைக- 

ளும் இருக்கின்றன. 

இவையாவற்றிற்கும் சோந்து ஒருலக்ஷத்து ஐம்பத்தோ- 

ராயிரம் (1,51,000) போர் உத்தியோகஸ் தரும் வேலைக்காரருமாக 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கன்றனர். சமயத்இல் புச்தத்திற்கு வந்து 

சேர்வதற்கு ரிஸர்வ் சப்பற் போர்வீரரும் 60,900 பேர் இருக்: 

இன்றனர். இவர்கள் யாவருக்கும் சேர்ந்து நாளொன்றுக்கு 

தான்கு VFR SH முப்பதிதையாயிரம் (4,35,600) ரூபாய்ச் 

சம்பளமாகின்றது. இந்தச் கப்பல்களின் கிரயம் சற்றேறக்- 

குறைய தராயிரத்னு ஐம்பதுசோடி (1,059,00,00,000) 

ரூபாய் ஆன்ற. இக்கப்பற்சளில் ௮கேச ஆயிரக்கணக்கான 

பீர்கள் ௮மைச்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளுள் முக்கிய- 

மாய் வெடியொன்றுக்குச் சுமார் நலாயிரத்தைந்தூறு (4,500) 

ரூபய்ச் செலவுசெய்து உண்டாக்யே பெருங்குண்டுகளை விடும்- 

படியான பீர்கள் 8712 தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவையும் போதாமல், தற்கால நவீன யந்த சூழ்ச்சிகளை 

யுடைய  டெரிஜிபில்ஸ் ' என்னும் 109 அகாயக்கப்பல்களும் 

ஏசோப்ளேன்கரூம் சேர்ந்து யுத்தக் துவக்கத்தி லிருந்தன. 

இவ்வளவு சொந்த சைனியபலதச்தைக் கொண்ட நமது 

,தல்லேயா தற்சமயம ஐரோப்பாவில் நடக்கும் சண்டையில் 

இரியகாட்டினராயெ பெல்ஜியம் சேசத்தாருடன் தாம் 1880-ம் 
வருஷத்திலும் மறுபடியும் 187].ம் வருஷத்திலும் செய்து-
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கொண்ட உடன்படிக்கைக் ணெங்க, எதிரிகளின் அக்கிரம 

சண்டையில் பெல்ஜியம் தேசத்தார்க்குச் சுகாயமாக நின்று, 

46 ஆங்கிலேபர் வாக்குச் தவருதவர் '' என்னும் உண்மையைக் 

ஊர்த்தியடன் நிலைகாட்தெற் கரு முனிந்து யுத்தத்திற் பிர- 

வேத் இருக்கின்றனர், 

சத்தியத்திற்கும் தருமத்திற்கும் தலைகொடுத்துப் பாமி- 

படும் நமது அங்கிலேய துரைத்தனத்தார் முடிவில் ஜயமடை- 

வதம், அக்ரெமசண்டைக்கு உட்பட்ட ஜெர்மனியாராகிய 

எதிரிகள் €க்கித்திற் கட்டாயம் நாசமடைவ தும் சத் தியமென்- 

பதை யாவரும் கண்குளிரப் பார்ப்போமே ! 

ணாக ri 

ஈசன  ரசக்ஷிப்பா- 

மலைய வைகை சண அவமானச். 

2. GERMAN CALCULATION 

ஜேர்மனியின் எண்ணம் 

(25 ர்மனி பென்ப ஐரோப்பாவில் DT முக்கியமான 

ராஜ்யம், இது இரண்டு லக்ஷத்து ஒன்பதிஞஷயிரம 

(5,09,000) சதுரமைல் விஸ்தீரணமுள்ளது : சன்னால், பர்மா 

தேசத்தைவிடச் சிறியது. இதில் மூனனே தாமாகவிருந்து 

தனியாசு செலுக்கிலந்த 96 ராஜ்யங்கள் இப்பொழு.௪ உடன் 

சேர்க்கப்பட்டிருக்ெறன. இதனை ஆண்வருபவர்க்குக் கேய்- 

ஸர் என்று பெயா, இவருக்குச் சக்ரவர்த்தி பட்டமும் உண்டு, 

இப்பொழுது இந்த ராஜ்யத்திற்கு வில்லியம் என்பவர் ௪க்ர- 

வர்த்தியாக இருக்கின்றார். இவர் 1859-ம் ER gerd” 

27-ம்“தேஇ பிறந்து, 1888-ம் ஹ் ஜூன்மீ' 15-ம் தேஇ பட்- 

டத்இற்கு வந்தார். இவர் விக்டோரியா மகாரானரியாரின் போன்: 

ருஷிப சக்ரவர்த்தியின் மனைவிக்குப் பெரிய தாயாரது புதல்- 

வர், இவருக்கு ஆ௮ பிள்ளைகளும் ஒரு பெண்ணும் பிறக்தி- 

ருக்கின்றனர். இந்த சாஜ்யம் கல்வியிலும் வர்த்தகப்பெருக்-
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இலும் மிக்க சத்தி பெற்றது. இகற்குப் பேர்லின் பிரதான 

நகர், ஜெர்மனி ,ராஜ்யத்திற்கு வெளிநாடுகள் ௮இக மில்லை, 

ஆப்ரிகாவின் கிழக்கு, தென்மேற்கு, மேற்கு ஆ௫ய இப்பா- 

கங்களில் ஆங்காங்குச் ௪.று று சாடுகள் உண்டு. அந்நாடு- 

சளின் மொத்த விஸ்சோணம் எட்டுலகூத் துத்கொண்ணாநற்- 

ஹெட்டாயிசம் (6,98,000) ௪.துரமைல். பெஸிபிக் மகாசமுத்- 

இரத்தில் ந்யூகினி என்னும் தீவில் சிறிது. பாசமும், பிஸ்- 

மார்க்குத் தீவுகளாம் இவர்களுக்குச் சொக்கமானவை. 

இந்த நாட்டினார் ஏராளமாக வர்த்தகம் செய்து நாட்டின 

நாகரிசத்கை விருத்திசெய்திருக்கின்றனா். இவர்கள் சென்ற 

1918ம் ah ayo Bev எழு நாற்றுநாற்பத்திண்டுகோடியே- 

ஐம்பதுலக்ஷம் (742,50,00,000) ரூபாய் விலையுள்ள சாமான்- 

களைத் தமது நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமஇ செய்து, எண் ஹாற்- 

ஜொருகோடி (801,00,00,000) ரூபாய் விலையுள்ள வெளிகே- 

சத்துச் சாமான்௧கமாத் தருவித்துக்கொண்டனராம், இதனால் 

ஜொ்மனியின் வா் த்தகப்பெருக்கு இனி விளக்கும், 

இவ்வள்வு ஏராளமாக வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்குச் 

செளகரியமாகப் போதுமான துறைமுகங்கள் இல்லாததனால், 

சமீபமாகவுள்ள இல்லசை காடுகளிலிருந்து அவற்றைக் சம்பா- 

இத்துக்கொள்ள இவர்கள் ஆவலுள்ளவர்களானார்கள். ஆனால் 

௮ந்கச் இல்லரை ராஜாங்கத்தாராசய, ஹாலண்ட், ஸ்விட்ஜர் 

லண்ட், பேல்ஜியம் நாட்டினார் தங்கள் தங்கள நாடுகளைக் காப்- 

பாற்றிக்கொள்ளும்பொருட்டு, 1814, 1815, 1889-வது 

வருஷங்களில் ஜெர்மனியாருடனும், பிெஞ்சுக்காரருடனும், 

ஆங்கிலேயருடனும் ஒன்று சேர்ந்து சத்தம நாட்டின் சேஷ்மாா- 

த்தம் லன்டன்மாரகரத்தில் உடன்படிக்கைசளைச் செய் துகொ- 

ண்டு அவசவர் பயமின்றித் சமது நாடுகளைக் காத். துவந்தனா, 
இதனால் ஜெர்மனிக்கு ச் தமது எண்ணம் முடிவு பெறகு கூட 

வில்லை, லேறுவகைச் சூழ்ச்சிகள் செய்யவேண்டியதாயிற்.று.
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1898.ம் வருஷம் இவ்விராஜாங்கத்தார் வெகு தந்திரமா- 

கச் சைனாதேச த்தல் கியாசேள என்னும் ஒரு மாகாண த்தைச் 

சைனா சக்£வர்த்தியினிடம் 99 வருஷங்களுக்கென்௮ குத்த- 

சைக்கு வாங்இக்கொண்டு, ௮.இல் இருப்புப்பாதைகள் ஏற்ப- 

டுத்இக் கனிகள் வெட்டி. வர்த்தகம் செய்வதாகவும், அவ்வா த்- 

தகத்கிற்கு யாதொரு அபாயமும் நேரிடாவண்ணம் சைனா ௪ 

ரவர்த்தியே காக்கவேண்டுமென்றம், மற்றும் சில ஏற்பாசெ- 

ஞூம் செய்துகொண்டு, அன்று முதல் இவர்கள் அர்நாட்டைச் 

தமது ஸ்வாதனமாக்கிக்கொண்டு வர்த்தக மியற் றுவாராயினர்: 

இலகாலஞ் சென்ற பின்பு யாதோ ௪மாதானஞ்சொல்லி ௮தனை 

ஆக்ரமித்துக்கொண்டு, ௮இல் சீல கோட்டைகளையும் கட்டிச் 

சிறிது ராணுவத்தையும் சலயுத்தக்கப்பல்களையும் சேர்த்து 

வைத்திருக்கனர். 

இவர்கள் 1870-71-ம் வருஷங்களில் பிரெஞ்சுக்காரருடன் 

யுத்தம் செய்து அல்ஸேஸ் லோறேன் என்னும் நாட்டைக் 

கைப்பற்றிக்கொண்டனர், ௮, யுத்தத்தில் இருதிறத் தினாக்- 

கும் எட்டுிலக்ஷத்து ஐம்பத்து மூவாயிரம் (8,9,000) ஜனக- 

கள் நாசமடைநதனர். தவிர, அறு நாற்றறுபசதாறுகோடி 

(606,01,00,000)ரூபாய்ச்செலவாயிற்று, ௮.தனால், இவ்விரண்டு 

நாட்டினர்க்கும் ஒருவாமீகதொருவர்க்கு ௮இக வைராக்யம் 

உண்டாடிவிட, அன்றுமுதல் இருவரும் மறுபடியும் Ly & BCH 

செய்ய விருப்பம் கொண்டவாரரகி யுத்தத்திற்கு வேண்டிய ஏற்- 

பாடுகளைச் செய் துவந்தனர். 

Die ஜொமணி சாஜ்பத்தின் ஜனத்தொகை சுமார் ஏழு- 

கோடி (7,00,00,000). இக்தொசை வருஷமொன்றுக்குப் us ge 
லக்ஷம் விதம் நாளுக்கு நாள் விருத்தி யாப்க்கொண்டேவருகின்- 

றத. இந்த ராஜ்யத்தில் விரையும் தானியா இகளினால், இவ்வ. 
ளவு ஜன&சளும் வருஷூதஇல் ஒன்பதுமாதம்தான் ஜீவனம்
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செய்யக்கூடும் ; மற்ற மூன்று மாதம் கழிப்பதற்கு அர்கியதே- 

Sig Alone எதிர்கோக்கியிருக்கவேண்டும். 

இப்படி வருஷாவருஷம் அ௮.இகரித் துக்கொண்டேவரும் 

குடிகளுக்குச் தமன காட்டில் குடியிருந்து ஜீவனம் செய்யப் 
போதுமான பூமி யில்லாததனால், ஜெர்மனி சக்ரவர்த்தி தமது 

குடிகளுக்கு இடங்கொடுத் அச்காப்பாற்றும்பொருட்டு வேளி த்- 

தேசங்களில் காட்டைச் சம்பா இக்கவேண்டியது மிகவும் ௮ஆவ- 

சியகமாயிற்று, ஆங்கிலேயருக்கும், பிசெஞ்சுக்காசருக்கும், டச்- 

சுக்காரருக்கும் ௮.தஇிசமாக வெளிகாகக ளிருப்பதனா4், ௮ வற்- 

நிற் சிலவற்றைத் தாம் எப்படியாவது கைப்பற்றவேண்டு 

மென்னும எண்ணத்தினால் கெய்லர் அவர்களுடன் யுத்தஞ் 

செய்யக் கரத இரகூயமாய் 20 வருஷகாலமாக யுத்தத்திற்கு 

வேண்டிய சாமான்களையும் பெரிய சைனியத்தையும் தயார் 

செய்ய அாம்பித்தார்.-.- 

இந்த சாஜ்யத்துக் குடியாகிய ஒல்வொருவதும் தான் ae 

தவயதடைகததும், ல வருஷகாலம் சாணுவத்தில் சேர்ந்து 

பழக, அரசனுக்குச் தேவையான காலத்தில் யாதொரு தடை- 

பம சொல்லாபல் யுத்தத்திற்கு வக துசேரவேண்டி௰ய தெனலும் 

நிர்ப்பக் சு சட்டம் ஒன்று உண்டு. அதனை மீறி நடப்பவர்க்- 

குக் கரநதண்டனை விதிக்கப்படும், இப்படி ஒவ்வொருவனும் 

ராணுவப்பயிற்சி யடைந்திருப்பதனால், ஜெர்மனி சக்ரவர்த்இ- 

யினிடம இர் சாதாரண கலகத்தை யடக்கப் போதுமான சொற்ப 

சைனிய2ம தவிர, அ௮இகமாகச் சைனியம் சம்பளத்திற்கு 

அமைகதிருப்பது ௮ராவசியகமாயிற்று, சாதாரண காலத்தில் 
இரச ராஜ்யத்தில் 8,60,000 போர்வீராகொண்ட சைனியம் 

தயாசாயிருப்பதுண்டு, சமயம் கேரிடுமானால், காட்டுக் குடிகளில் 

sw BP EHD பாலர்களும் ARS SISCHLD CBS WOOD wiraicHLo 
சேர்ந்து ராணுவப்படைகளாக அமைந்துவிவெர். இப்படியி- 
ருக்.தும், இந்தச் சக்ரவர்த்தி ௮௪ இசலியம் செலவழித்து
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அளவுக்கு மிஞ்சிய சைனி௰த்சையும் யுத்த சாமான்களையும் 

சேகரித்துவர்தா£. 

இப்படி இவரிடம் தற்சமயம் குதிரைப்பட்டாளமும் 

காலாட்படைபயும் சேர்ந்து ௮றுபதுலக்ஷம் (000,00,000) போர் 

வீரர்களும் ௮கேகவாயிசம் பீரங்கெளும் உண்டு, ட்ரெட்காட்க- 

ளும், டார்பிடோ போட்டெஸ்ட்சாயர்களும், க்ரூஸர் மப் 

மரீன்கள் முதலியனவும் சேர்ச்.து 208 கப்பல்கள 19,000 வேலை- 

யாட்களுடன் யத்தவாரம்பத்தில் சிசதமாயிருந்தன. அன் றி- 

யும், 70,000 பேர் ரிஸர்வில் காக்கப்பட்டி ரச். தனர், ஆகாயக் 

கப்பல், ஏரோப்ளேன், ஜெப்ளின் என்பவை புட்பட 1,040 

நவீன யந்இிரங்களும் யுத்தத்திற்குச் சித்தமாயிருந்தன, இவை 

போன்ற இன்னும் பலவற்றையும் தயார்செய் தவருகின் றனர். 

கெய்ஸா் இடீரென ஆங்கிலேயருடன் யுத்தம் செய்தால் 

தாம் ௮பஜயமடைவது ௫ிச்சயமென்று ஊூத்த றிந்து,மு.தலில் 

பிசெஞ்சுக்காரரிடம் தாம் வெகுகாளாய்க் கொண்டிருக்கும் பகை 

திர யுத்தம் செய்து அவர்களுடைய வெளிகாடுகளை ௮பகரித்- 

அக்கொண்டு, பிறகு ஹாலண்ட், டென்மார்க், ஸ்விட்ஜாலண்ட், 

பெல்ஜியம் முதலிய தேச பகைப் படிப்படியாக அடக்க), இட்- 

டலியையும் கைப்பற்றி, இறுஇயில் இங்கிலாந்துடன் புத்தன். 

திற்குப் போகலா மென்றும, அதுவரையிலும் ஆம்கிலேயரு- 

டன் வெளி ஈட்புப் பாராட்டவேண்டு மென்றும் நிச்சயித்தார்...- 

இஃது ஓர் வெறிகொண்ட யோசனையே யல்லவா 8... 

சென்ற சில வருஷங்களாக, ஜாலாந்து தேசத்அக் குடி- 

கள் தமது காட்டும் பரிபாலன விஷயமாகத் இருப்இயெற்று 

சாஜாங்கத்தாருடன் தர்க்கத்துவர்தனர், இந்தியா தேசத்த- 

அம் குடிகள் தங்களுக்கு நாட்டின் பரிபாலன விஷயத்தில் சில 

சு தந்திரங்களைக் கொடுக்கவேண்டுமென்று கானக்ரேஸ் எனலும் 
மகா சபை மூலமாக வருஒப்ரதிவருஷமும் முறையிட்டுவரு- 

இறதும்,இந்திய வைஸ்ராயாக விருந்த கர்ஜன் பிரபுவின் காலத்-
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இல் வங்காள மாகாணம் இருபிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டு ௮,சனால் 

குடிகள் அதிருப்தி யடைந்திருந்ததும், ௮ந்நியதேச வர்த்தகம் 

ஓங்காமல் ஸ்வஜேசவர்த்தசம் சிறப்புறு த்தலில் இந்தியர்கள் 
௮௧ ஊக்கமுள்ளவர்களான தும், இந்தியாவில் ,தங்காக்குச் 

சில அயோக்கியர்கள் ராஜக்ரோஹமான காரியங்களைச் செய்து 

நாட்டிற் ல விடங்களில் குழப்பத்தை யுண்டாக்கியதும்,தென் 
ஆப்பிரிக்காவில் இந்தியர்கள் ௮கெளாவப்படுத்தப்பட்டு ௮.த- 

னால் இந்தியாக்குண்டான மனவருத்தமும், இவையாவும் ஜொ்- 

மனி சகரவர்த்திக்குத் தெரியும், இவர் இத்தகைய சந்தர்ப்- 

பத்தில் தாம் யுத்தத்திற்கு தாம்பித் அவிட்டால், இக்தியாக- 

ளும் ஜர்லாந்து குடிகளும் தாம் வாழுநாட்டிற் கலகம்விமாத.து 

அரசாங்கத்தார்க்கு விரோதமாக நின்று, ஜெர்மனியாளுகை- 

யை உள்ளமுவக்து எதிர்கொண்டேற்றுவ ரென்று ஜா பெரும் 

பைத்தியக்கா யோசனை செய்ததாகத் தெரியவருகின்றது.-- 

இஃது இணையற்ற மடைமையே யனறிப் பிறிதெனனே ?₹--- 

இரதியர்களும் ஐரிஷ் குடிகளும் தங்களுக்கு வேண்டிய 

சுதந்திரங்களைப் பெறுவதற்காகத் தமது நாட்டின் சட்ட திட்- 

டங்களையலுசரித்துத் தமது சாஜாங்கத்தார்க்கு மனுக்களமல- 

மாயும், சட்டததிற்கடங்கய சரமமான மகாசபைகள் மலமா- 

யும் வேண்டிக்கொள்ளுகன்மார்களே யன்றி, ௮ரசாங்கத்தார்க்கு 
எள்ளளவேலும் வீரோதமாக நடக்கின்றார்களில்லை யென்பதை 

ஜெர்மனிய சக்ரவர்த்இ தெரிரதிலர்போலும். யுத்தம் நடக்கு- 
மிப்போது குடிகள் அங்கிலேயவரசின் காரியங்களை யாமோ- 

தித்து ஒட்டி நடப்பதைப் பார்க்கத் தமது மதியினம் நன்றாக 

விளங்கியிருக்குமே !—
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3. CROWN PRINCE OF AUSTRIA 
ஆஸ்ட்ரிய இளவாசன் 

Pf av Pus தேசம் ஐரோப்பாவின் மத்தியத்தி ஓள்ள.து. 

் இதன் விஸ் தாரணம் இரண்டுலக்ஷத்து௮றுபத்தோ- 

ராயிரம் (2,01,000) ௪ரமைல். இதனுடன் 19 சில்லரை 

நாடுகளும், ஹங்கெரி என்னும் ஓர் பெரிய காடும் 1867-ம் வரு- 

ஷக்இல் சேர்க்கப்பட்டு, இது ஐர் சக்ரவர்த்இயின ஆளுகைக்கு 

உட்பட்டது. இதற்கு வியேன்னு பிரசானபட்டணம், இகன் 

தற்கால சக்ரவர்த்இபின் பெயர் ப்ரான்ஸிஸ் ஜோஸேப். இவர் 

1890ஸு அகஸ்ட்மீ 18-ம் கேதிஜனித்அ, 1848 டிஸெம்- 
பா மீ 9-ம் தேதி பட்டத்துக்கு வரதார், இப்போது இவ- 

ருக்கு வயது 84 அப்விட்டது. இவர் 1199 $6 Bs ௫்களில் வெகு 

சாமர்தீதியவானென்றாம் புச்திமானென்றும் ஐரோப்பாவில் 

Asan Gur Huh part. 

இவாது ராஜ்யத்தில் வெவ்வேறு கொள்கைகளை யது: 

சரிக்கும் ஓர் துகோடியேபதின்வான் றுல௯௨த் அகாற்பஇனாயிரம் 

(2,18,40,000) குடிகள் இருச்சின் றனா. அவர்களில் ஜேர்மனி- 

யார் ஒருசோடியே பன்னிரண்லெக்ஷத து ஐம்பதினாயிரம் 

(1,12,50,000) பேர், ருஷிப சாஜ்யத்கைச் சேர்ர்த ஸ்லாவ 

ஜாதியார் 9,00,00,000-க்குமே லிருக்கின்றனர். ஸேர்வியா 

தேசத்தைச் சோரதவர் பத்துலகூஷம்பேரும், அறுபதுலக்ஷம் 

மாயும், வெவ்வேறு பாஷை மதாசாரங்களினால் வித்தியா- 

சப்பட்டு அவ்வப்போது சாட்டில் ஒருவசோடொருவர் கலகஞ் 

செய்து திரியும் மற்றைப் பற்பல ஜாஇயாரும் வசிக்கின்றனர். 

ஆஸ்ட்ரியா சக்ரவர்த்தி ௮இக தைரியசாலி, ஏராளமான கு.தி- 
ரைப்பட்டாளங்களும் காலாட்படைகளும் சேர்ந்து இருபத- 

தைக்துஓக்ஷம் (25,00,000) போர்விரர்களையும் புதிய ஏற்பா. 

டுசுளாடன் 28,000 போர்வீசரையுடைய 40 யுத்தக்கப்பல்களை-
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யும், 20,000 ரிஸர்வ கப்பலாட்களையும், 408 அகாயக்கப்பல்க- 

ளையும் சத்தமாக வைத்இருந்தனர். 

சென்ற சல வருஷங்களாக இவர் வயோதிகத் தினால் 

சக்தியற்றவராய்த் தமது ராஜாங்க விஷபங்களிற் பெரும் 

பாகத்தை இளவாசனான தர்ச்ட்யூக் ப்ரான்ஸ் பேர்டினண்ட் 

என்னும் சிறுவனிடம் ஒப்புவித்துத் தாம் மேற்பார்வையிட்டு 

வந்தார், இவவிளவாசன் மகா சாமர்தீஇெயவான் ; புத்திமான் ; 

மிகு தைரியவான். ராஜதந்திர விஷயங்களில் மிகவும் தோச்௪ி 

புள்ளவன் ; தெய்வபக்தி மிக்குடையவன் ; அனால், மூரட்டுத்- 

தீன. ழம அஹம்பாவமும் அதிகமாகக் கொண்டவன. இவன் 

ஜெர்மனி சச்ரவர்த்திக்கு உயிர்த் சோழன் : தன் நாட்டு வர்த்- 

தகததை விருத்இப்பரித்திச் கேசத்தை மேன்மையுறச் செய்ய: 

வேண்ுிமென்னு மெண்ணத்துடன் 80 வருஷகாலமாக ஆஸ்ட்- 

ரிய சக்ரவர்த்தியின் மேற்பார்வைக்குமட்டிலு முட்பட்டு ஸ்வ- 

யமாக அளப்பட்டுவக்க போஸ்னியா, ஹேர்ஜ்கோவினா என்- 

னும் நாளை 1108-ம் வருஷத்தில் ௮க்கிரமமாய்த் தன் நாட்- 

டூடன் சோத்துக்கொண்டான். அதனால், ஏட்ரியாடிக் கடல் 

துரமாயுள்ள சிறசிறு நாடுகளினால் தனக்குத் தீங்குசம் பவிக்கா. 

மற் காத்தற்பொருட்டுக் கப்பற்படைகளையும் ௮௨௫ கிறுத்தி- 

விட்டான், இவன் ஹாஸ்பர்க் வம்சத்தவைலால, ஜெ/மனி- 

யாரின் மதக்கொள்கையில் ௮இ௧ அபிமானங்கொண்டு தன 

காட்டிற் குடியிருக்கும் ஜெர்மனியார்க்கு ௮கேக விதமான 

செகரியங்ககா ஏற்படுததியது மன்றி, மற்ற ஜாதியாரை 
வெகுவாக அ௮வமதித்தும் ஹிமசித்தும் வந்தான், “ அதனால் 

இவன் பகுஜன விசோதியாகி அவர்களது அ.பிமானக்குறை- 

லைச் சம்பா இ த்துக்கொணெடான, 

இவனது நாட்டிலிருக்கும் ஸ்லாவ் ஜாதயாரினாலும் 
மா௫ியர் ஜாதியாரினாலும் நாட்டில் பெரிய கலகங்கள் ௮ப்போ: 

அக்கப்போது விளைய வாரம்9த்தன, இவன் அக்கலங்களை
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அடச்கவெந்தான் : ஸ்லாவ் வகுப்பினர்க்கு அ௮வ்வினத்தைச் 
சேர்ந்த ௮ரசனாகிய பீடர் என்பவன் இரகசியமாய்ச் சகாயம் 

செய்யக் கருத்துளனென்று ஊத்து, அவன: தேசமாகிய 

ஸேர்வியா வென்னும் சிறிய கனியாசின்மீது கண்ணோேட்டியி- 

ருந்தான். இவனுடைய எண்ணங்களுக்கும் காரியங்களுக்கும் 

ஜோஸெப் சக்ரவாத் தி முழுச்சம்மதி கொடாசாக, இவனது 

உயிர் த்தோழரான ஜொ்மனி சக்ரவர்த்தி தாம் வெகு காளாகக் 

கொண்டுள்ள எண்ணத்தை நிறைவேற்றும் யோசனையுடன் 

இவனை உற்சாகப்படுத்தி இவனது காரியங்களை Gut Bs gp 

இவலுக்குச் சகாயமும் இசய்துவர்தா. 

கலவலகள் க வலையைக். 

4, CAUSES OF THE WAR 

யுத்த காரணம் 

டு 01்வியா, பல்கேரியா, போஸ்னியா, ஹேர்ஜ்கோவின 
என்னும் நாசெள் ல வருஷங்கருக்கு முன் 

துருக்கி சுல்கான் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிரந்தன; இர்காட்டி- 

னர் பெரும்பான்மையோர் கிறிஸ்துவ மதத்தை யறுசரித்த 

ஸ்லால் ஜாஇயா சானகனால், இவர்கள் மகம்ம இய அரசாட்சி 

யன்றிக் தனியாசை ஏற்படித்திக்கொள்ளும் யோசனையுடன் 

18718-.வது வருஷதுதில் நாட்டிற் பெருங்கலகம் விளைத்தனா, 

ஸொவியா போஸ்னியா ஹெொஜஞ்சோவினா வென்னும் நரடுகளி- 

அள்ளவர் பெரும்பாலும் தம்மவசே யான தனாலும், அங்குள்ள 

கோயில்களிழ் பல ராஷியதேசத்துக் இரவிய சகாயத்தினாற் - 

ரன் கட்டப்பட்டுள்ளனவாதலாலும், ரஷிய சச்ரவர்த்தியான 

வர் கலசஞ் செய்யுமிவர்களுக்குச் சகாயம்செய்ய ஆரம்பித் தனர், 

அதைக் கண்ட அருக்கிசுல்தான் தன் இனத்தைச் சோந்த 

மகம்மதியரில் பெரும்பான்மையோர் இந்தியாவில் குடிகொண்- ,
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ஒ.ருப்பதனாலும், விக்டோரியா மகாராணியார் இரக ஜா தியாரின் 

அபிவிருத்தியைக் குறித்து மிக்க ஆவலுடன் பார்த்துவந்த- 

தனாலும், ர௬ுஷிய சக்ரவா்க்இி விக்டோரியா மகாசாணியார்க்கு 

நெருங்கின உறவினரான தனாலும், தன்னாட்டி லுண்டான ௧கல- 

கத்தை யடக்குவஇல் மகாராணியைச் தமக்குச் சகாயம் செய- 

யம்படி வேண்டிக்கொண்டான, 

இச்சமயத்தில், அஸ்ட்ரிய சக்ரவாத்தியும் தமது காட்- 

டின் வர்த்தக செளகரியத்தின்பொருட்டுச் சில துறைமுக. 

களைச் சம்பாஇத்துக்கொள்ள வெண்ணித் தமது சகேகதரான 

ஜொமனிய சக்ாவாத்தியடன் லோகத்து இருவருமாய் விக்- 

டோரியா பகாராணியார்க்கு 5 தெரிவிக்க. மகாராணியார். ஓர் 

மதயஸ்ச வேற்பாரி செய்தார். அவவேற்பாட்டின்படி, ஸொ- 

வியா வுப் பல்கேரியாவும் வெவ்வேறான த னியாசை யடைந்தன : 

போஸ்னியாவும் ஹெ/ஜ்கோவினவும அஸ்ட்ரிய சக்ரவர்த்இ- 

யின் மேற்பார்வைககு உட்படவேண்மிமென்றும், அவ்வவற்றின் 

ராஜாங்க வரும்படியில் பெருமபாகம ரு %கசுல்தான அடை- 

யவேண்டு மென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டன. இதத் நீர்மானங்- 

கப் பொலின் நகரத்தில் இவர்கள் யாவரும் சேர்ந்து உறு- 

இப்படுத்தி அங்கனமே உடன்படிக்கையும் செய் துகொண்டனர். 

இப்படி த் தனியரசையடைந்த ணலொவியா பதினெட்டாயி- 

ரதது ௮று நாற்று அறுபது (18,000) ச௪துரமைல் விஸ்தீரண 

முள்ள. இதற்குப் பேல்க்ரேட் பிரகானபட்டணம். இதன் 

ராஜா பீடர் என்பவர், Gar IS1I@V wor” 29௨ 

பிறக்து 1903GR ஜுூனமீ' 3௨ பட்டத்திற்கு வந்தார். 

சாதாரண காலத்தில் இவரிடம் 90,000 போர்வீரர் கொண்ட 

பட்டாளம் இருக்கவேண்டும், புத்தகாலத்தில் 9,50,000 

போர்வீரர் கொண்ட பட்டாளத்தைத் தயார் செய்ய இவரால் 
முடியும். இவரிடம் 60 ஆகாய யர்இரங்கள் தயாராயிருக்தன, 
இந்ச சாஜ்யத்தில் இருபக்தொன்பது லீக்ஷச் துப்பதினோசாயி-
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ரம் (29,11,000) குடிகளிருக்கின்றனா. இவர்களிற் பெரும்- 

பான்மையோர் ஸ்லாவ் ஜாஇயார். ஆஸ்ட்ரியாவின் மேற்பார்- 

வைக்குட்பட்ட போஸ்னியாவிலும் ஹொ ஜ்கோவினாவிலும் 

குடி யிருக்கும் ஸ்லாவ் ஜாதியார் சிலவருஷங்களாகக் தாங்கள் 

அக்காட்டு இளவாசனால் Man Hs svi OF wos) SIF TT 

கச் சரிவர ஈடத்திக்கொள்ள முடியா தவர்சளாயிருக்தார்கள. 

௮; தனால் அவர்கள் மனங்குன்றி ளெர்வியாவில் வடக்கும் தம்- 

மவருடன் சதியாலோசனை செய்தார்கள். இக, ஸெ/னியாவின் 

அரசன் கன்னை நாடிவந்த அவவிருகாட்டினர்க்கும் எ ௪௩னம 

துணை செய்யலாமமன்று அலோக் துக்கொண்டி ருக்கைபில், 

ஆஸ்ட்ரியாவின் இளவரசன் முற்கூறிய பொலின் நகரத்து 

உடன்படிக்கையை மீறித் தன் மேற்பார்வையி துள்ள போஸ்- 

னியா ஹெொஜ்கோவினா காடுகக£ 1205-ம் வருஷத்டில் தனது 

ஆஸ்ட்ரியாவுடன் சேர்த்துக்மிகாண்டான்: இவ்விஷபமாய ஸெர். 

வியாவினாலும் மற்றைச் சில்லரை நாடுஈளினாறும் கலகம் நேரா- 

sug. போஸ்னியாவில் pt பெரிய சைனிபக்தையும, எட்ரியா- 

டி.கீ கடலில் சில கப்பல்களையும் காவலாக அ௮மைகதுளவிட்டான். 

அச்சமயம் ருஷியா ஜப்பானுடன் உணடைசெய்து ஏரா- 

ளமான பொருள் நஷ்டமும் ஜனகஷ்டமும் அடைநகதிருச்தனு. 

௮ சனால் ருஷிபவரசன் தற்காலம் ஸெவியாவுக்குச் சகாயம் 

செய்ய முயன்றால், ஜொமணி சக்ரவர்கி அஸ்ட்ரியாவுக்குச் 

சகாயம் செயவரென்று அறிந்து, மநிறும் சண்டைக்குசு தலை 

கொடுக்க விருப்பமின் 9 ஸெர்வியாவின விஷயம் அறியாதவு 

ரைப்போ லிருகதுவிட்டான். 

அச்செய்தி யறிந்த அஸ்ட்ரியாவின் இளவரசன் ஸெர்வி- 

யாவைச் சமயம் பார்த்து அடக்கிவிட்டால் அங்குத் சன் 

பெரிய தொரு சைனியத்தை நிறுத்திச் சமீபமாயுள்ள சில்லரை 

காடுகளையும் மெல்லெனச் தன் ஸ்வாதீனமாக்கிக்கொள்ளலா 
மெனவும், ௮தனால் நெகொளாகச் தான்கொண்டிருக்கும் விருப்-
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பத்தின்படி மத்தியதரைக்கடலிலும் தனக்குத் துறைமுகப் 

பட்டணங்கள் இடைக்குமெனவும் எண்ணிக் காத்திருந்கான். 

இவவாருய் இரண்டு நாட்டினர்க்கும் உங்யதிவேஷம் நாளுக்கு- 

நாள் ௮ிகரிததுக்கொண்டே வகர்சது. இளவரசனோ எதற்கும் 
அஞ்சாமல் தன்வசப்படுத்திக்கொண்ட கலசக்கார காட்டினரி- 

ருவசையும் அடச் வெகு ஜாக்செதையாக அரசு செலுத்தி- 

வாதான். அணாலும், காட்டில் குழப்பமும் கலகமும் ௮இ௪- 

ரிச்துக்கொண்டே. வந்தன. இளவரசனை யாவரும் வெறுக்கத் 

தொடங்கினா. 

Bg — 

சென்ற ஜூன் மாதம் 98-ம் தேதி அந்திப்பொழு இல் 

போஸ்னியா நாட்டின் தலைநகராகய ஸேராஜிவோ என்னும் 

பட்டணத்தில் அஸ்ட்ரியதேசத்தப் பிரதான சாணுவா திபதி- 

பும இளவாசனுமான அர்ச்ட்யூக் ப்ரான்ஸ் பொடினண்ட் பிரபு 

தம சைனிய க்சளாப பார்வையிமிதற்காகத் தம் பத் இினியு- 

டன் உல்லாஸமாகப் போய்க்கொண்டிருக்கையில், ஸ்லாவ் ஜா.இ- 

யைச சேர்நத ப்ரின்ஸிப் என்னும் pi மாணாக்கன் இடீசெனக் 

கு௮க்கே வரது கன்னிடம் வைத்திருந்த கைத்துப்பாக்கியி- 

ஞை த் தம்பதிகளைச் சுட்மிக் கொன்றுவிட்டான். 

இளவரச?ன இழநத அஸட்ரியசக்ரவர்த்தி இதுவரையி- 

BD! GOH) GIL OW Bo gia or செய்திகளை யுனனி, இவ்வகி- 

யாயச்கொலை ளெொரீவிய சாஜாங்கு மகதிரிகளின் பிசேோரணையினால் 

கடாதிருக்கலாமென்றாகிசதுத தாம் ஸமசயிக்கும் மந்திரிகளை 

ளெர்விய கவான்மெனடார் உடனே உத்தியோகத்தினின்றும் 

நீக்கவிடுதல் தவிர, ௮வர்களைத தம்மால் கியமிக்கப்படெபவர் 
களால் விசாரித்துத் தண்டனைக்குட்படுத்தவேண்டு மென்றும், 

மற்றுஞ் சல நிபந்தனைகருக்கும் ஸெர்வியா நாட்டினர் 48 
மணிக்குள்ளாக ஒப்புக்கொள்ளவேண்டு மென்றும், 1914ம் 

ஜுலை மாதம் 24-ம் தேதி ௮ம்ராட்டினர்க்குக் தெரிவித்தார்,
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ளெர்மீய கவரன்மென்டார் அவ்வகியாபக் சாலைக்கு நிர 

வும் விசனப்பட்டு, அஸ்ட்ரிய sia BO Gc. நிபக்கனைகளிற் 

பெரும் பான்மைக்கு “ஒப்புக் காண்டனா 3 இனால், மேற்படி 

கொலையானது கம. நாட்டில் ஈநடக்சாரகணுலஓும், தாது பஈ- 

இசிகள் அக்கொலையில் சமபரதப்பட்டி ருப்பாரென்பதற்கு BY be 

தாட்டி யாதுமில்லை யென்றும், ஆன போ இ லும், அவவிஷயத்- 

தைக் குறித்துச் சீக்செத்தில் விசாரித்தக் தமது குடிகள் 

EHD b Bm பாற்பட்ட வர்களாக வேற்படின், அவர்களை த் 

தண்டித்து அச்செய்தியை அஸ்ட்ரிய சகரவர் தீ௫க்குத் தெரி- 

யப்படுத் துவகாகவும, தமது மத்திரிகள் குற்றவாளிகளாய்க் 

கருகப்பமிம் பச Pad மத்தியஸ் த ஹேக் மகாசயையினாால் 

தாரமானிக்கப்பவெதற்கு மூன் அவர்களைச் சம்சயத்தால் மாத 

இரம் உத்தியோகத்்தினினறும நீக்குவ; தகர தென்றும் தெரி: 

யப்படுத்தினர். அஸ்ட்ரிய சக்ரவர்த்தி அதற்குச் ௪பமஇக்- 

காமல் அந்த ஜூலை மாதம் 38-ம் தேதி ஸொ்வியாவின்மேல் 

யுத்தத்திற்கு ஆரமபித்துவிட்டார். 

hernia பவுலை 

5. EMPEROR GEORGE V 

லார்ற் சக்ாவர்த்தி 

வி க்டோரியா மகாராணியாரின் போனும ஏழாவது எட- 

வாட் சக்ரவர்கிஇயின் புதல்வருமான ஈமது ஜார்ஜ் 

சக்ரவர்த்தி 16ல் ஜுூன்மி' 9௨ மாரீல்பசோ மந்திர த. 

தில் ஜனித்த 17. இக்கனவான் வட்வாட் Farol SH லு இரண்- 

டாவு (ல்லா. இவர் தமையனாரான அல்பர்ட் விக்டர் என்- 

பவா தம் 19-வ.ஐ வயதில் மாணமடைய, இவர் சாலச்கிரமத்- 

தில் தங்கலேய யஷ்யத்இர்கு இளவாசராயிஞனார். இவர் டாலிய- 

முதல் கப்பற்சைணிய விஷயங்களில் ௮௫௧ ஊக்கமுள்ளவராய்
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ஒவைகளிற் பழட அவற்றின் ஸுஷ்மங்களைா நன்றாகத் 

தெரிர் அகொண்டார். 

Bai 1393GH ஜுஃலைமீ” 0௨ ஸேன்ட் ஜேம்ஸ் அரண்- 

மனையில் டேக் தேசத்து ராஜருமாரியான விக்டோரியா மேரி 

என்று மதியழக படைத்,க மங்கையைக் கடிமணம் புரிந்தார். 

இவருக்கு 1894 ஷூ ஜுூன்மீ' 24௨ பாரனஸ் எட்வர்ட் ஆல்ப- 

ரேட் கரிஸ்சியன ஜார்ஜ் ஆண்டரு டீட்ரிக் டேவிட் என்னும் 

செல்வக் குமரர் பிறந்தார். இக்குமாரர்தான் இப்போழுது 

ஆங்கிலேய நாட்டின் இளவாசர் : ப்ரன்ஸ் ஆப் வேல்ஸ் எனப்- 

படுபவர். இவர்க்குப Dy wo gl FST gs இக்கு ஒரு பெண்- 

ணும் கான்கு புதல்வரும் பிறக் திருக்கின்றனர்.--கடவு ஏ இவ- 

யாவர்க்கும் குறைக்கினும் குன்முக் குபோ ஸம்பத்தும், வஜ்ர: 
GPs On eS gr ag நிருபத்ரவ ஸுகாநுபவங் களும், தீர்க்காயு. 

சரம் அருளிக் காத்து சச்ஷிப்பாராக7-_- 

ஈமு சக்வர் க் யொரவர்கள் இளவசசசா யிருக்கும்பொ- 

முது தமது அருமை மண யாட்டியுடன் 1901-ம் வருஷம் இ்- 

இலாந்தைவிட்டுப் புறப்பட்டு இகதியா மு.சுலிய வெளிகாடுகளைச் 

சுற்றிப்பார்தது இன்புற்று யவராலும் வெகுவாக உபசரிச்சப்- 

பட்டுத் தமத காடு மேசர்ந்தார். 1910ம் மேம். 0௨ கால- 

கஇயினால் மாணமடைந்த இளாது ௮ நமைக் ததையாரக்குப் 

பின் சாஜ்யத்தை ஆளவாமம்பித்து 1911 QR ஜூன்மீ' 23௨ 

guecous Os செங்கோலாசராகப் பட்டாபிஷேகம் 

பெற்று, இந்தியாவுக்குச் சக்வர்த்தியாயினார், ௮தே வருஷம் 

தமது பத்தினியடன் இந்திபாவுக்கு வந்து டில்லிமாநகரத்தில் 

டிஸெம்பாமீ' 12௨ ஓ/ பெரிய தர்ப்பார் கூட்டினார். அச்சமயம் 

இந்தியாவிலிருக்கும் எல்லா மஹாராஜாக்களும், Ga) OT Fi & 

ளும். ஜமீன்ஜாரேமிட்டா கார்களும், பெருங்குடிகளும், ௮கேக 

கல்விமான்களும் கூடி இவாது வரமிற்கு வெகு FH gr ager 

பட்டுக் கொண்டாடிக் தமது சாஜபக்கியைக் காட்டிப் பணிக்ச-
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னர்.--இக்தியர்களின் நிகாறிற ராஜ சக்திக்கும் விசவாளத்தத்- 

கும் மெச்ச, இவர் தம.து நாடு சோரத.துறகல் இக்டுபாவைத் 

தமது கண்ணேபோற் ௧௬ இ மிக்க உபகாரம்செய் துவருகினரார். 

இப்பொழு அ அஸ்ட்ரியாவுக்கும் ளொ்வியாவுக்கும் யு த் 

தம் அஆரம்பமாய்விடவே, ஐரோப்பாவில் பெரிய யக்தம் நடக்- 

சுக்கூடு மென நினைத்து அதைத் தடுக்கப் பல முயற் ரம்ச் 

செய்தார் இவர். அஸ்ட்ரியாவின் சக்ரவரத்இக்கு Covi Gus 

அசசாங்கக்கார் கொடுத்த உத்தாம மிகச்சரியானகேயென்றும், 

ளெொர்விய சவர்ன்மென்டார்க்கப் போதுமான அ௮வசா௪ம கெ. 

டாமலே அஸ்ட்ரியகவர்ன்மென்டார் யு த்குத்திற்கு அரமபிது- 

விட்டகனால், அஸ்ட்ரிய கவர்ன்பென்டார். முன்னபே யுத்: 

தத்இற்குச் இத்கமாசவிருக்கனரென்றும், ஸெர்லியா கொடுத்த 

ஸவால் அச்சரமமென்று சுருதி யுத்தத்திற்கு முனைந்த ஆஸ்- 

ட்ரிய சக்ரவர்கயொனவர் ஜெர்மனி சக்ரவர்த்தியின் பிரே- 

ரணையினாலேதான் இவ்வாறு செய்தாரென்றும் சிச்சயிழ்தார். 

சென்ற இலவருஷங்களாக ஜெர்மனியார் ஏசாளமான சை- 

ஸியங்களைத் தயார்செய் வருவதை ஆங்கிலேயர்கண்டு தாமும் 

பெரிய சைனியங்களை க தயார்செய் வந்தனர், ஜெ/மளனிய ௪௧- 

சவர்த்இயும அங்கலேய சக்வாதிஇயும் நேராக லாசவாக்கொரு- 

வர் பகை காட்டாவிட்டாலும், மூன் டீரான்ஸ்வால் யுத்தம் 

ஈடக்தகால த்தில் ஜெர்மனிய சக்ரவர்த்தி ஆங்கிலேயரின் காரி- 

யங்களை ஆமோதிக்காதவராய் க்ருகர் பிரபுலித்கு அனுப்பிய 

தந்தியே காரணமாக அனறுமுதல இருவாக்கும் மன தீதுள 

இல்பிஷமுண்டாகித் தனித்தனி யுத்தத்திற்குப் படைகளைக் 

கூட்டிவந்தனா. 

இப்பொழுது கேரிட்டிருக்கும் யுத்தத்தில் தாமும் சேர 

வேண்டி. வருமென்பது தெரிந்து, ஈமது சச்ரவாத் இயார் இவ 

யுக்சத்தை விலக்கவெண்ணி ருஷியசக்சவர் தஇக்கும் ஜெ!மனிய 

சக்ரவாத்இக்கும் சமாதானம் சொல்ல முயன்றார். முஷிய ௪க்சு
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வர்த்இ மட்டிலும் இவரது அபிப்சாயத்திற்கு இணங்கிஞார். 

ஆஸ்ட்ரிய சச்ரவர்த்தியும் ஈமது அரசன் அபிப்சாயத்இற்- 

ணெங்க ஸெொர்வியாவின் விஷயத்தில் சற்று அனுகூலமான 

யோசனை செய்வதாகவும் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், ஜொம- 

னிய சக்ரவர்த்தியோ, வெரு காளாகத் தாம் கொண்டிருந்த 

எண்ணத்தை நிறைவேற்றும்பொருட்டே இந்த அநியாய யுத்- 

தம் தம்மால் அரம்பிக்கப்பட்டதென்று யாவரும் அ.றிந்து- 

கொள்ளும்படியாக, சென்ற ஜூலை மாதம் 25-ம் தே இ, ஸெர்வி- 

யாவிலிருந்து பதில் வருமுன்னரே, ஆஸ்ட்ரியா ஸெர்வியாவுக்- 

குச் சங்கதி அனுப்பிய மறுநாளே, ப்ரான்ஸ் தேசத்து எல்லை- 

பின் ஜூமாகத் தமது சைனியங்களைக் கொணர்க்துவர்அ நிறு த்- 

இத் தமது கோட்டைகளைப் பத்இரப்படுத்இப் பிரென்சுச்கா- 

சரின் வழிசளை யடைத்து வண்டிகள் முதலியவைகளைக் தடுத்- 

துத் தக் இச்சம்பிகளை ௮றுத்து வெகு ௮ட்டகாசஞ் செய்தனர். 

இவ்வகாரியங்களை யறிந்த ஈமது ஜார்ஜ் சக்ரவர்த் தயார 

இனி ஸமாதானம் இயலாதென்று தோது, தாம் துணைசெய்- 

யப் பாத்தியப்பட்டிருக்கும் மற்ற நாகெளின் சங்கதிகளைக் 

குதித்து ஆலோரசசிக்கலாயிஞார். 

6. BELGIAN NEUTRALITY 

பேல்ஜிய மத்தியஸ்தம் 

G) ரி நில்ஜியம் என்பது ஜெர்மனிக்கு மேற்கிலும் பிரான்- 

௪ ஸுக்கு வடஇிழக்கிலுமுள்ள ஐர் சிறிய ராஜ்யம்: 

இதன் விஸ்தீர்ணம பதினோாயிசத்து முன்னூற் ஹறெழுபறு 
(11,310)சசதுமைல், அதாவது மைசூர் ஸம்ஸ் தான த்தில் பா- 

திக்குக் கொஞ்சம கூறைவு. இது ஓர் தனியாசு. இதன் ஜனச்- 
தொகை எழுபத்துகான்குலக்ஷம் (74,00,000)) இவர்களிற் பெ
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ரும்பான்மையோர ஆங்கிலேயரும் ரென்ருச்காரரும், இக்காட்- 

டி ற்கு ப்ருஸேல்ஸ் பிரகான பட்டணம். இதைத் தற்காலம் 

ஆல்பர்ட் என்னும் ஓர் குணவந்கர் ஆண்டுவருகின்றார். இவர் 

1ST5GR ஏப்ரல் மாதம் 3-ம் தே ஜனனமா௫, 1 008 gv 

டி ஸெம்பர்மாதம் 98-ம் ௨ இந்நாட்டு ௮ரசனாூப் பட்டாபி 

கம் பெற்றார். இவருக்கு வயது 89, இவர் மகா சூரா: மிகவும் 

தயாளு : தெப்வபக் தியுள்ளவர் : ஈன்ருகக் கல்விகற்று ராஜதர்- 

இரங்களில் தேர்ந்தவர். இவர் தமது 15-வது வயஇல் 

(1890-ம் வருஷம்) சாணுவ விஷயங்களைக் கற்குமாறு ஓர்யுத்த 

சாஸ் இர கலாசாலையிற் பிரவேரிக்து, பிறகு 1893.ம் வருஷ- 

இல் தமது நாட்டுச் சேனையில் கலந்து சில வருஷகாலம் ௮6- 

குப் பழகி), சாணுவ தந்இரங்கள் ஈன்றாகக் சற்றுத் தமது ராணு- 

வங்களுக்கெல்லாம் தாமே அதிபதியாயினார், ஸமாதான காலத்- 

இல் இவரிடம் 58,000 போர்வீரர் கொண்ட சைனியம் இருட்- 

பதுண்டு, யுத்தசமயத்தில் இச்சைனிய௰ம் 3,00,000 போர்விர- 

ரைக் கொண்டதாகும், யுத்தவாரம்பத்தில் இவரிடம் 102 

ஆகாய யந்திரங்க ஸிருந்தன. 

இதற்குமுன் இவ்விசாஜ்யம் டச்சுக்காரருக்குச் சொர*- 

தமாயிருர் ௧௮. இதன் ஞாடிகள் 1880-ம் வருஷத்இல் டச்சுக் 

காரருடன் கலகஞ்செய்து தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்துக் 

கொண்டனர், அச்சமயம், அஸ்ட்ரியா ப்சான்ஸ் ரூஷியா 

இங்லொக்து தேசங்களின் ௮.இபஇகள ஒன்றுகூடி டச்சுக்கார 

சாஜ்யத்இற்னாம் இதற்கும் மத்தியஸ்தம் செய்து மத்தியஸ் த- 

மான எல்லைகளை ஏற்படுத்தி, விக்டோரியா மகாராணியாரின் 

நெருங்கின உறவினரான லீயோபால்ட் என்பவரை ௮ரசளுக 

நியமித்தார்கள், இந்த சாஜ்யம் எப்பொழுதும் மத்தியஸ்த நிலை- 

யிலேயே யிருக்கவேண்டுமென்றும், ஐரோப்பாவில் எந்த யுத்தம் 

கடர்தபோதலும் யாவர்க்கும் பொதுவாகவே நிற்கவேண்டு- 

மென்றும், தம்மில் யாராவது ஒருவேளை இந்த ராஜ்யத்தில் ௮௧-
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இரமமாகப் பிரவேிக்கும்பக்ஷக்தில் மற்றவர்கள் அதற்குச் 

சகாயபசெய் ௫ காக்ஈவேண்டுமென்றுர், 1818-ம் வருஷத்தில் 

லண்டனபாககரத்தில் மேற்கூறிய கால்வரும் உடன்படிக்கை 
செய் தகொண்டு அதிற் சையொப்பமிட்டனர். 

இஈ£ஈ றிய ரரஜாங்கத்தார் தமது மத்தியஸ்த சிலை- 

மையை சாப்பாற்றிக்கொள்ளும்பொருட்0ம், மேற்படி உடன்- 

படிக்சை பின் நிபநதனைகளை யாரேனும் மீறி நடக்காமல் காத்- 

தற்பொருட்டே, போதுமான சைனியத்தைத் தயாராக வைத்- 

துக்கொளளவேண்டூமென்றும், புத்தத்திற் சேர்ந்த எந்தக் ககூஷி- 

யாரானாலும புத்த யோசனையடன இச௫்சாட்டி ற்குள் பிரவே௫ுட்- 
௧ ரராயின அவாகள் யுத்தத்தை கிறுத்திவிட்டதற் கறிகுறியா- 

ணே. தமது ஆயுதங்களைக் கீழேவைத்து இக்காட்டு ஸமாக்ஷ- 
12371 உட்படவேண்மமென்றும் ஏற்பாடு செய்கனர், பிறகு 

OH FH. ஷம தபு காடுகளின் பந்தோபளி துக்காக ஜொப- 

நான்னு வ த்தியூம் உலாந்தாதேசத்தறிபதியும் மேற்குறித்த 

Gone \G தீசக்தரோடு சேர்ந்து யாவரும் வேறொரு உடன்ப- 

Wd PMY செப்துகொண்டனர். மறுபடியும் இவர்கள் பிபல்ஹீ- 

ம் மச் சமீபமாயும 1891-ம் வருஷமுதல் தணியாசாயு 

Gus Be லக்ஸமபர்க் என்னும் இர குறிய மபாகாணத்தையம 

காடி ட தைபபோலவே 150%-ம வருஷத்தில் மத்தியள் ௪ 

ற Dew i. 

4, 670.ம் வருஷம் லொ்பமனிக்கும் பிரானஸு*க்கும் யுத்தம் 

Se, seasBe, Grace பனை முன்றாவது கேபோ- 

தீயன பெச்ஜியத்தின் பத Suan தநிலைமையைக்கெடுக்க (யல்- 

'வதை அறிந்த wong விக்டோரியா மகாராணியார் பெல்ஹ௰ி- 

யத்திற்கு நேரப்போகும் ஆபத்தினை அவ்வரசனுக்குத் தெரி- 

வித்து, முன்னைய உடன்படிக்கைக் கணங்கச் சமயம் நேரிடுமா- 

யின் தாம பெல்௰ஹியத்தைக் காக்கச் சித்தமாக விருப்பதாகவும் 
உறுதிமொழி கூறினர். ௮தன்மேல் இருகக்ஷியாரும் விக்டேப-
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ரியா மகாராணியாருடன் கேரில் பேசினா... அப்போது மகர; 

சாணியார் பெல்ஹியத்தின் மத்௫ியஸ் த நிலைமைபக் காப்பாற்று: 

வது மிகவும் ஆவ௫ியசமென்,௮ அவர்க்குத் தெரியப்படுக் இடர், 

அ௮தற்ணெங்க, பிரென் ஈக்காரருக்கும் ஜொமனியாருச்கும் பின் 

Uf BBD நிகழ்ச் சபாது பெல்ஜிய சன மார்க்க நீக்கி, 

அதற்குத் சென்சிழக்காயுளள மேட்ஸ், ஸ்ட்ராஸ்பர்க் என்னும் 

பட்டணங்களின் வ(நியாசச் செனறு ஒருவரையொருவர் ௭ தஇர்- 

த்து யுத்தஞ்செய்கனர், இப்பொழுதோ, இக வழிகளில் 

பிரென்சுக்சகாரால் பலமான கோட்டைகள் கட்டப்பட்டுப் 

பெரிய சைனியமாம் சாவலாக விருக்ன்ற ந. 

ஆஸ்ட்ரியா ஸெர்விபாவின்மேல் யுத்தத்திற்கு ஆரம்பம் 

செய்த வுடனே, ஸொவியாவைக் காக்கும்பொருட்டு ருூஷிய ச௪க்- 

ரவர்த்தி சென்ற சூலைமாகம 80-ம் சேதி தமது படைசளைச் 

சேர்க்க அரசம்பித்தார், ஜொமனியாரும் ஆஸ்ட்ரியாவுச்குச் ௪கர- 

யமாகச் தமதூ சேனைசலாத் தயார் செய்தனர். இது கண்டு 

நமது ஜார்ஜ் சக்ரவர்த்டுயார் மக்தியஸ்ஈம் செய்யுமுயற்சியு- 

டன் அ௮நேந ஏழ்பாடிககச் 07 நுகொளாடிருக்தா£, இப்படி 

யிருக்கையி லயே, ஜொணியின சர வர்த்தி ஆகஸ்டு மாதம 

முதல்தேதி ருஷியாவின்மேல் புகடம் ஆரம்பம்செய் லுவிட்டார், 

160-ம வருஷம ரூஷியாவுக்கும பிரான்ஸுக்கும் ஏற்- 

பட்டுள்ள உடனபடிக்கைக் கொப்ப, இப்பொழுது பிரசென்சுக். 

காரர் ௬ஷியாவுக்குச் சகாயஞ்செய்வ சென் றரிகத ஜெர்மனிய 

சக்ரவர்த்தி பிசெனசுக்காரருடனும் எ இர்க்கும்பொருட்டுப் பரி- 

வாரங்களைச் சசகஞசெய்தார் த 

ஜொமனிபின் சைனியம வெகு சுலபமாயும் சீக்செமாயும் 

ப்ரான்ஸ் தேசந்திற்குப் போகவேண்டு மானால், மத்தியஸ்த 

லக்ஸம்பர்க் நாட்டின மூலமாய்ப் பெல்௰ஹியத்தில் நூழைந்தே 
போகவேண்டும் ஜெர்மனிய சக்ரவரதஇ தாம் மூன் செய்து 

கொண்ட உடன்படி க்கையினால் இவ்வழியாய்ப்போ தல் கூடாது,
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ஆயினும், ௮வர் இப்போது HOS நிபந்தனைகளை மீறிப் பெல்ஹி- 

யத்தின் வழியாகவே செல்லத் தீர்மானித்தார்: ௮ங்கனம் செய 

தற்கு உடம்பட்டு வழிவியவெது தவிர, தமது சைனியங்களுக்கு 

வேண்டிய செளகரியங்களையும் ஏற்படுத் தும்படி. சென்றவருஷம் 

ஆகஸ்டுமீ” 8௨ பெல்ஹியத்தாசனுக்கு ஜர் தாது அனுப்பினார். 

பெல்௰ஹிய வாசன் ஜெர்மனிய சக்சவர்த்திபின் வேண்டுகோளுக்: 

இணங்காமல் மறுத்துவிட்டான். ஆயினும், மறுநாள் வில்லியம் 

சக்ரவர்த்தி முரட்டுத்தனமாய்த் தமது சைனியங்களைப் பெல்- 

ஜிய நாட்டின் எல்லையுட் பிரவே௫க்கச் செய்து உளள உடன- 

படிக்கையை நிகாஹித்த தமது தீர்மானத்தை மறுபடியும் 

பெல்ஜியவாசனுக்குத் தெரிவித்தார். பெல்ஜியத்தாசன் ௮த- 

ஞற் கடுங்கோபம் கொண்டு அ௮ஞ்சாகெஞ்னெனாய் அங்களனம் 

வழிவிட முடியாதென்று சொல்லிவிட்டான். உடனே இரு- 

வாக்கும் யுத்தம் மூண்டுவிட்டது. 

ஜெொ்மனியார் பெல்ஹியத்தைக் கைப்பற்.றுவாராயிலும், 

அல்ல பிசான்ஸ்தேசத்தின் வட எல்லையிற் சேர்க்து சண்டை 

செய்தாராயிலும்,சமீபமாயுள்ள ஆங்கிலேயகாட்டிற்குச் கட்டா- 

யம் அபாயம் உண்டாகக் கூடும், பிசான்ஸ்தேசத்.து மேற்கு 

வடக்குப் பாகங்களில் ஜொமனியார் கப்பற்போர் அவக்குவா- 

சானால், மத்தியதரசைக்கடலில் வர்த்தகக்கப்பல்களும் சில தீவு- 

களும் ஆங்காங்குள்ள சல சில்லரை காடுகளினால் உபத் இரவப்- 

படித்தப்படாவண்ணம் காத்துவருன்ற பிரெஞ்சுக்கப்பற் 

படைகள் தமது நாட்டைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு ௮ு்கரு- 

க.து திரும்பிவாவேண்டியிருக்கும். 

அப்பொழுது மதி இயதரைக்கடலில் ஆங்கிலேயாக்குக் Film 

பற்படைச் சாயம் குன்றி, அக்கடலின் ஜரமாகவிருக்கும் சில 

சில்லரை ராடுகளினாம் சற்றுக் கஷ்டம் நேரிடக்கூடும். இந்த 

ஸக்ஷ்மங்களை யறிந்த நமது ஆங்கிலேய துரைத்தனத்தார் 

த.ற்காலசெய்இிகளை யுன்னிப் பிரென்சுக்காரருடைய கப்பற்சை-
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யம் இதுகாறும்போலவே ம தீதியகரைக்கடலிலேயே இருக்க 

வேண்டுமென்றும், அதற்குப் பிரதியாகக் தாங்கள் ப்ரான்ஸ் 

தேசத்தின் வடபுறத்தையும் மேற்புறத்தையும் தமது கப்பற்- 

களால் காக்கவேண்டுமென்றும் தீர்மானித்சனர். அன்றியும், 

முன்னைய உடன்படிக்கைகளினால் பத்தப்பட்டிருக்கும் ஈம 

ஆங்கலேயவசசர் இச்சச் சண்டை ஆரம்பித் துவிடவே, மத்தி- 

wens தேசமாகய பெல்ஹிப திதையும் ஜெர்மனியினால் வலுவிற் 

போர்க் இழுக்கப்பட்ட பிசான்ஸ் தேசத்தையும் உசவிசெய்து 

சாத்தற்பொருட்டு, யுத்தம் பிரசுரிக்கப்பட்ட இனமே, தாம் 

யாவரும் சோத்து கையொப்பமிட்டிருக்கும் உடன்படிக்கையை 

ஜெர்மனியக் செய்ஸருக்கு ஞாபகப்பரித்தி, ௮ஃது மீறி நடக்- 

கப்படுமாயின், தாம் பெல்ஹியத்தார்க்குச் சகாயம் செய்ய- 

வேண்டி வருமெனத் தெரியப்படுத் இனர். இதுவரையி லுமே 

தமத சைனியம் பெல்ஜியம் தேசத்தில் வெகுதூ£ம் சென்று- 

விட்ட தென்றும், இனி அதனைத் இருப்புவது அசாத்திய 

மென்றும் ஜெர்மனிய சக்ரவர்த்தி சொல்லிவிட, ஈம.து ஆங்கி- 

லேயர் அன்றே (அதாவது 1914 (ஸ் அகஸ்டும்' 4௨) இரவு 

பத்துமணிக்கு ஜொமனி தேசத்தாருடன் தர்மமே ஜயமெனத் 

அணிக்து யுத்தத்திற்குத் துவக்கிவிட்டனர். 

  

7. THE ALLIES AND THE COMPACT 

கூட்டாளிகளும் ஏற்பாடும் 

i. THE FRENCH; GGidradéaenrit 
௦ . 

சீ ரீரான்ஸ் தேசம் இங்லொந்திற்குத் தெற்கே யுள்ள௮. 

இதற்கும் இங்லொகந்திற்கும் 20) மைல் தாசமுண்டு, 
இடையே சமுதீதிரமிருக்கன்றஅ. இக்காட்டின் விஸ்தாணம் 

இரண்டுலக்ஷ£த்.து ஏழாயிரம் (8,07,000) ௪. தமைல் : என்றால், 
பரமாவைவிடச் சிறியது. இசன் ஜனத்தொகை மூன்றுகோடி-
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யேதொண்ணாற்றாற௮ுலக்௩ப (8,06,00,000). இண தா குடியரசு. 

அப்போதுக்கப்போது குடிகளால் தெரிக்தெடுக்கப்படும் நாட்- 

டின் குடியொருவோ அ௮க்சாஸநாஇப.இயென் ணும் பட்டம்பெற்று 

சாஜ்யபரிபாலனம் செய்துவருகிறார். இதர்குப் பாரிஸ் தகர் 

பிசகான பட்டணம், தற்சமயம் பாயன்கேர் என்பவர் ௮ர- 

இறை நடாத்டன்ளுர், இவர் 1912(ற்் ஜனவரிமாகம் 18௨ 

இவ்விராஜ்யத்திற்கு ௮க்சானனாதிபஇ யாயினார். இந்த ப்ரர்ன்ஸ் 

ராஜ்யத்திற்கும் ஐந்.து கண்டங்களிலும் சில நாடுகள் உண்டு, 

சமாதானகாலத்தில் இசநாட்டில் 190,000 வீரர்கொண்ட 

சைனியம் இருக்கவேண்டுப : இவ்விசாஜ்யத தாரிடம் தற்சமயம் 

வெகு யுத்தக்திறமையுள்ள குதிரைப்பட்டாளமும் காலாட்ப- 

டையுமாக காற்பதுலக்ஷம் (40,00,000) போர்வீரரும் ௮நேக 

ஆயிரம் பீரங்கிகளும் உண. ஏசாளமான இச்சைனியத்தில் 

ஒரு பகு இயார், இருபது லக்ஷம்பேர், இப்போது யுத்தகளத் 

இல் சே/த்திருக்ன் றனர். கடற்சைனியமென்ருலோ, ட்ரெட்- 

நாட்கள், டார்பிடோபோட்டெஸ்ட்ராயர்கள், ஸப்மரீன்கள் 

முதலிய ஈவீன ஸக்நாஹங்கள் 85ம், ஏரோப்ளேன் ஆகாயக்- 

கப்பல் முதலிய i ge அற்பூத யநஇிரங்கள் 1,422ம் யூத்த- 

முதலில் இருந்தன. இவ்வெண்கள தஇனதினமும் உயரத்து- 

கொண்டு க்கின்றன. 

1904-ம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 8-ம் தேதி இக்காட்டி- 

னர்க்கும் ஆங்கிலேயர்ச்கும் வெகு காளாக விருக்த மனஸ்தாபம் 

எட்வர்ட் சகவாச இியாரின் ஏற்பாட்டினால் நீல் ஓர் சமாதான 

உடன்படிக்கை யுண்டாயிற்று, அதனால் பிசெஞ்சும்காசர் இங்கி- 

லேயருக்குச் சகாயமாக மத்தியகசைக்கடலைக் காக்கவும், அதற் 

டோக ஆங்கிலேயர் ப்ரான்ஸின் வடபாரிசத்தைக் காக்கவும் 

ஒப்புக்கொண்டனர். 

ஜெர்மனியார் 1914 (ஷூ ஜுலை மீ” 25-ம் உ ப்ரான்ஸ் 

CSF SG தெல்லையினோமாகக் கூடி அலக்கழித்ததையம், ௮கஸ்-
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டுமாதம் முதல்தே தி ருஷியாவின்மேல் சமர் தொடுத் துவிட்ட- 

தையும் நோச்ட, பிரென்சு அரசாங்கத்தார் தமக்கு ஜெர்மனி” 

யாரிடமிருக்கும் கெொட் பகை தர்த்துக்கொள்ளலாமென்று 

களிப்புற்றார்கள் : ஆனால், யுததத்தை இவவளவு சிக்க த்தில் 

எ இ/பார்க்கவில்லை : 1529-ம் வ Hagen gs Lb ருஷியாவுட ன் 

செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, அவர்களுக்கு உ தவிசெய்வ- 

தற்காகப் படைசளைச் சேர்க்க இாம்பித் தனர், ஆகஸ்டம் La 

ஜெர்மனியார் பொதுதாடான லக்ஸம்பர்க் என்னும் சிறிய 

தேசத்தின் வழியே சென்று ப்ரான்ஸ் தேசததிற் பிரவேசித்து 

ஸீரே என்னுமிடத் இல் சண்டைக்கு ஆரம் அத்கனர், 

ii. THE RUSSIANS : fofui 

ரஷிய ராஜ்யமானு ஐரோப்பா கண்ட, ர்க 7 பா இக்கு 

பேல் விஸ்தீரணமுள்ள தாய் இருபது லக்ஷம் (20,00,0 00) 

சதுரமைல் கொண்டது : இக்இியாவைக் சாட்டி லு பெரியது, 

இதன ஜன ச்தொகை பதினா MG 5 rig.Gus அறுபத்சொழுலக்ஷம் 

(16,61,00,000). இதற்கு ஆசியா கண்டத்திலும் அறுபத்- 

தைக்து லக்ஷம் (05,00,000) சுரமைல் விண்திரண(முள்ள 

நாகெளிருக்கின்றன. இதற்கு மூன ஸேன்ட்பீடாஸ்பர்க் ௮ன்௮ 

சொல்லப்பட்ட பீட்ரோக்ராட் பிரதான பட்டணம், இதை 

ஆள்பவராக்கு ஜார் என்று பெயர், இவரைச் சக்ரவர்த்தி யென்- 

பர். இவா் மற்றெந்தச் சட்டத்திற்கும் உட்படாது தமது இஷ்- 

டமே சட்டமாகக் கொண்டு தம் கூடிகளை ௮ரசாண்டுவசலாம். 

இப்பொழு இந்த ராஜ்யத்திற்கு நிக்கோலஸ் என்பவர் சக்ர- 

வர்த்தி. இவர் 18680 மேமீ” 0௨ பிறந்து, 18940 

அ௮க்டோபாமீ” 20௨ இந்நாட்டுச் sara gs Bure பட்டாபி- 

ஷேகமடைந்து, அதே கொவெம்பாமீ 20௨ விக்டோரியா | 

மகாராணியாரின் இரண்டாவது புதல்வியான அலீஸ் மாட் மேரி 
என்னும் 770.7 மியின் மகளான அலேக்ஸான்ட்ரா விக்-
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டோரியாவெள்னும் சமாட்டியை மணக் தார். இவருக்கு சான்கு 
பெண்களும் ஒரு பிள்ளாயு மிருசன்றனர். இவருடைய தாயா- 
ரும் மது சக்£வர்.த்இயாரவர்களின் தாயாரும் ஸகோகதரிகள், 

இவருடைய மனையாளும ஜெர்மனிய சக்ரவர்த்இிபினது தம்பி- 

யின் மனயாளும் ஸகோதரிகள். இந்த ரஷிய சக்ரவர்த்இ கல்- 
விபிதும மாகரிகத்திலும சிறந்தவர் : மிகவும் தயாளு, 

Dawgs முன்னோர் தமது குடிகளுக்கு நாட்டின் பரிபா- 
லன விஷயத்தில் சுதந்தரம் கொடுக்க £வண்ணிக் குடிகளின் 

பிரதி 2 Bai தமக்கு சாஜாக்க விஷபங்களை அசரய்ந்து ஆலோ- 

சனை சொல்வதற்கு ௮இகாசம் கொடு தீதிருந்தார். இந்தப் பிர- 

திரிதிகளின் சபைக்கு டமா என்று பெயர், இவரும் தம் குடிக- 
ளுக்கு இரதச்சு த்தம் இன்னும ௮ இகமாகக்கொடுக் இருப்ப- 
தினால். இவர் யாவரரலும மிசக ௮னபுடன் மரியாதை செய்- 
யப்படுிசினறனா, 

இரகச் சக்£வாத்தியினிடம் இப்பொழுது குஇிரைப்பட்- 
டாளங்களும் காலாட்படை களும் சோந்து எழுபது லக்ஷம் 
(70,00,000) போர்வீரர் சித்தமாக விருக்கின்றனர். அவர்களில் 

இருபது லக்ஷம் (90,00 009) பேர் மாத்திரமே ஜபாயிரம் 
(5,000) பீரங்ககளுடன் இப்போழ்திய யுத்தத்திற்கு முனைந்து 
சென் மிருக்க் றனர். மிகுஇிச் சைனியம இப்படியே இருபது 

இருபது ல௯்௩ம கொண்ட பட குதிகளாகப் பீ.ரங்கெகளுடன் 
தனித்தனிக் கும்பலாகச் இத்தமாக இருக்கின்ற: அன்- 
ியும், இவரிடம் தற்சமயம் சண்டைச்கப்பல்களும் ீர்மூழ்- 
சிக்கப்பல்களுமாக 199 கப்பல்கள் நாதன வித்தி wis 
ரங்களுடனும், அகேகமாயிசம் பீரங்கிகளுடனும, 59,500 

வேலைக்காருடனும் யுத்தத் இற்குச் சித தமாயின. ஏசோப்- 

சோன் அசாயக்கப்பல் முதலியவை சேர்ந்து 818 தற்கால யந்- 

திசஞூக்ஷ்மங்களுடன் தயாராயின, 

இந்தச் சக்ரவர்த்தியார் சமது நாட்டைச் சேர்ந்த ஜாஇி-
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யாராகய ஸொவியா சேசத்துக் குடிகளின் க்ஷேமத்தை றட. 

னவசாகி அவர்சள் மேல் அ௮க்ெமமாக யுத்தம் தொடுத்த அள்- 

ட்ரிய கவர்ன்மென்டாரின் கர்வத்தை யடக்ச வெண்ணிப் பெரிய 

தொரு சைனியத்தைக் தயாசெய்துசொண்டி ருக் தார், இடை- 

யில், ஜொமனி௰ய சக்ரவர்கஇ இவாமேல் சென்ற வருஷம் ஆகஸ். 

டுமாதம்முதல்தேதி யுத்தத்திற்கு அம்பித் அவிட்டார். 

iii THECOMPACT : afin 

இப்படி அ௮நாவூயமாய் யுத்தத்தை ஏற்படுத்திய 

ஜெர்மனிய ஆஸ்ட்ரிய சத்ரவர்.க்திகளிருவரையும் இனி வெளிக்- 

இளம்பவொட்டாமல் நஈன்ருகப் புடைத்து அவர்களது கர். 

வச்தை ௮டக்? ஐரோப்பாவிற்கு இனி இப்படிப்பட்ட அன்- 

பம் நேராமற் காத்துக் குடிகட்கும் மற்றைச் சில்லரை சாஜாக்- 

கத்தார்க்கும் சக்ேதோஷத்தை யுண்டாக்குமெண்ண ங்கொண்டும், 

உடன்படி க்கைகளினால் ஒருவர்க்கொருவர் கட்டுப்பட்டிருப்பத- 

னாம், ஆங்கிலேயர் ப்சென்சுக்காரர் ௬ஷியர் ஆகிய இம்மவ- 

ரூம் ஒன்றுசேர்ந்து தமது கூட்டுச்சைனியங்களைச் சமயத்திற்- 

குச் தக்கவாறு நடத்தி யுத்தஞ்செய்து பெல்ஹியத்துக்கும் 

ளெர்வியாவுக்கும் சகாயஞ்செய்யத் தீர்மானித்தனர். 

இவர்கள் யுத்தகாலத்தில் ஒருவர்க்கொருவர் சமயத்திற்- 

குத் தகுந்தபடி சகாயம்செய் துவாவேண்டுமென்றும்,' ஒருவசை 

ய.றியரீ.அ ஒருவர் எ.இரிகளின் சமா தானவார்தகைகளுக்கு உட்- 

படக் கூடாதென்றும். ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டிருக்கின் றனர், 

ஐரோப்பா முழுவதையும் தனிக் கொடைக் &ழ்த் தானே ௮ர- 

சாளவேண்டுமென்னும் பேராசையினால் இம்மஹா யுச்தச்தை 

மூட்டிவிட்ட ஜெர்மனியக் செய்ளருக்கு எ இரிகளாய் ஆங்கிலே- 

யர் தம் கூட்டாளிகளுடன் தருமத்தையும் சத்தியத்தையும். 

திலைகாட்டித் இனர்களைக் காப்பாற்றுவான் வேண்டி. ய aoe 

இல் தலையிட்டுக்கொண்டனர்.-- தருமம் தலை, காக்கும் எனு: 

முூண்மை தவறிடுமோ ?
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8. COMBINED STRENGTH & RESOURCES 

கூட்டுப்பலமும் ஆதாரங்களும் 

[ ளென்சுக்காரரும் ருஸியரும் ஒன். CEM G FB லெ றீ. 

காடுகளிலிருக ௪ வரும் சைனியபல த்துடன் 5 ஒருச க்ஷி 

யாகி முன்னமே ஏராளமான சைனியக்தையுடைய ஆ ங்கிஷேய- 

ருடன் கூடியபலத்திற்கு எஇரிகளாகிய ஜெர்மனி gp Aung 

சக்சவர்த்இகள் உன் றசோந்து யுக்சகளக இற் சேர்ச்இருக்கும் 

பலமான மிருகேர் சரழய்ப்பேராற்றல்படைத்தகொரு ஸிம்- 

aD BME கடும்பசி கெளவியகோர் கொடிய வயாக்ரத்தஇற்- 

கும்போன்றதேயாகும். ௯ ட்டாளிகளுடன் சேர்ந்த மது ௮.்- 

இலேயரின் மொக்க குரிரைப்பட்டாளமும் காலாட்படைபும் 

சுமா DHE Kitty GDF oo L DTS) ao நன, எ இ.ிகளின் படையோ 

எணபதுலகஷூம (50,00,000) Banhart Sart Sey ஏறக்- 

குறைய இவலிரு ககதியாரதும் ஸ௦பல மெனனலாம். yi 

லேயக் கூட்டுக் கப்பற்கைனியங்களில் 1,2826 5 மேற்பட்ட 

கப்பல்சள். இரண்டரைலாஷம் வேலைபாட்களுடனும் ௮கேக 

ஆயிரக்சண க்கான பிர கடும் 290 அகாயக்கப்பல்- 

BOI We பிரகசாப்பதுமன் றி, இன்னும் வெளிகாிகளிலி- 

or ன அரேசம் கப்பல்களும் பரரவ்கிசுறநம் கு குதிரைப் பட்டா- 

ளம்களும் சாலாட்படையும் அங்கிலேய படம். சென்றடைந்து 

கொண்டி ருக்கின்றன. 

௪ இரிகளுச்கோ 358 கப்பல்களும், 1, 165 அகாய wh Ba 

ரங்களும், சுமார் 1,0,000-த.துஃகு மேற்பட்ட கப்பல்வேலைக- 

காரரும் உண்டு, 

இவ்விரண்டு ககூஷிகளின்பலாபலத்சை அராய்க்து பார்க் க. 

மிடத்தில், எதிரிகளின் பலமானது அங்கலேயரின் கூட்டுட்- 

பலத்தில் ஏறக்குறைய மன்றில் இரண்டு பங்கற் சக மிரக்- 

இன்றது ; எனினும், அக்கிலேயருக்கு வெளிகாடுகளிலிருக்து "
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சகாயம் இடைப்பதுபோல் ௪ இரிசளுக்குக் கடையா. ஜொம- 

னியார்ச்கோ தமது குடிகளே புத்தக, இற்கு வரவேண்டிய (Rts 

பதனால், செல்லச் செல்ல அக்குடிகளின் வியவசாயம் கெட்டு 

ஆகாரா இிகள் கிடைப்பது அரிதாக) காட்டுக்ளுக் கஷ்டம் சம்பு 

விக்கலாம். யுத்தம் வெரு காலம் நடக்குமாயின், ஜொமனியார் 

கையிலிருப்பவ,ர் ற்றை யெல்லாம் செலவழி த்தன பட்டி னி- 

யால் வருந்தவேண்டி கேரிமிம். 

நமதா சக்ரவர் தீதியாருக்கும் ஜொமணியாருக்கும் புத்தம் 

ஆசம்ப மாய்விட்டகெனக் கேள்விப்பட்ட இந் சியரூம் வெளி 

நாட்டினரும் HOBIE) தங்கள் தங்களுக்குக் da blend war 

உதவி செய்து ; தமது ராஜாபிமானத்தைச் காட்டத் தொடங்க. 

னர். நம சக்சவர்த்தியவர்களின் Hy Sa Fog BF SH 

இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யக் கடமைப்பட்டிருப்- 

பது ஸஹஜமே யாயினும், ௮வது குடி.களல்லாத தென் அப்- 

பிரிச்சாலிலுள்ள டச்சக்காசரும், அமெரிக்கா தேசத்தில் ஓர் 

வகுப்பினராகிய அறுபதினாபிரம் (00,000) குடிகளும், போரக்- 

சுகல் தேசத்தாரும், இட்டலி தேசத்துப் பலரும் கமதூ சக்ர- 

வர்த்தியார்க்குச் சகாயம் செய்வதாக மூன் வந இருப்பதை 

நோக்க, ஈமு ஆங்கிலேய அரசாட்சியின் சியய(தம் தமில் சிஷ்- 

மையும் ச,த்தியநெறிய ம காணமென்று நன்கு Hee பிம், 

இக்க யுத்தத இற்குள் சசாயமாகக் கனடா காட்டிலிருந்து 

20,000 போர்வீரரும், 21,000 காலாட்படையும், 8,000 பெரிய 

பண்டுகளுடன் 21 பிரல்கெடரம், 000 குதிரைப்பட்டாளமும், 

000 வைத்தியர்களும், அநேக வேலைக்காரரும் ௮னுப்பப்பட்- 

டிருச்ன்றனர். தவிர, இன்னும் ஒருலக்ஷம் போர்வீரர்கொண்ட 

சைனியமும், 200 யச்திரபீரல்கெளும், 17,200 குதிரைகளும் 

வருவதற்குத் தயாராயிருக்கின்றன. இப்படி யனுப்பப்பட்ட 

தம் நாட்டுச்சைனியங்களுக்குப் பிடிக்கும் செலவைக் கனடாக்- 

காரர் தாமே ஏற்றுக்கொள்வதும் தவிர, யுத்த செலவிற்காகப்
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பதினைந்துகோடி. (15,00,00,000) ரூபாய் ௮னுப்புவதகாகவும் 

தெரிவித்தனர் : அன்றியும், பத்துலக்ஷம் (10,00,000) eo 

டைக் கோதுமையும் oD) NDS SE ows றனர், அர்நாட்டு ஸ் 

Pan தங்கள் செலலால் ஓர் ஆஸ்பத்இரிக்கப்பலும் அனுப்ப 

உத்தே௫த்திருக்கின்றனர். 

டொசான்டோ ஈகரத்திலிருர் து ஒன்பதுலக்ஷம்(9,00, 000) 

ரூபாயும், ஒன்டேரியோ மாகாண த்திலிருந்து பதினைக் துல௯ஷம் 

(15,00,000) ரூபாயும், நயூபெளண்ட்லண்டிலிருக்து 1,002. 

காலாட்படையும் 1,000 கப்பற்காரரும், அஸ்ட்சேலியாவிலிரு- 

கத 20,000 போர்வீரரும் பல யுத். தக்கப்பல்களும் ஒருலக்ஷ- 

த்துஜம்பதினாயிசம் (1,50,000)ரூபாயும், யூஜீலண்டிலிரும்.து 

8,000 பேர்கொண்ட சைனியமும் ௮தன் செ லவிற்காக 90,000 

ரூபாயும் ஆங்கிலேய சேனையின் செலவிற்காகப் பன்னிரண்டு 

லக்ஷம் (22,00,0001 ரூபாடிம், டாபான் தேசத்திலிருந்து 

1,95,000 ரூபாயும், கேட்டாலிலிருக்து ஓர் குதிரைப்பட்டாள- 

மூம 76,000 ரூபாயுப, இர தியாவின் பொது ஜனங்களிட த்இ 

லிருந்து எழுபத்தைந்து லக்ஷம் (19,00,000) ரூபாயும், இன்- 

னும் பற்பல நாடுகளிலிருநது ஏராளமான பொருட்சகாயமும் 

படைச்சகாயமும் வக். துகொண்டிருக்கின்றன. 

எட்வர்ட் தீவிலிருக் ௮ ஒரு லக்ஷம் (1,00,000) கூட்டைத் 

இனைமாவும், க்விபெக் தேசத்திலிருகது நாற்பது லக்ஷம் 

(40,00 000) சாத்தல் பாற்கட்டியும், கோவோஸ்கோஷியாவிலி-. 

ருந்து ஒரு லக்ஷம் (1,00,000) டன் கிலக்கரியும், அல்பாட ் 

விலிருந்து 8500 டன் பார்லி மாவும், கொலம்பியாவிலிருந்தீபூ 

ஒரு லக்ஷம் (1,00,000) பீபாய் ௮தீஇப்பழங்களும், லோன். 

தீவிலிருந்து பத்துகோடி ராத்தல் எடையுள்ள தேயிலையும், 

கொரீ ஷ்ஸிலிருஈது இருபதுலக்ஷம் சாத்தல் எடைச் சர்க்கரை- 

யும், இப்படி விதம்விதமாக ௮நேக அகாராதிகள் வந்து சேர்- 

இன்றன, ௮கேச இந்திய ௮சசர்கள் தமது காடுகளின் வரும்:
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படி. யாவற்றையும் கொடுத்துக் காழும் தமது சைனியங்களிற் 

சிலவற்றுடன் புத்ககளத்திற் போய்ச் சேர்க இருக்கின்றனர். 

இக்கிலாநதின் நீழ்காமிகளில் ஜொமனியாசால் கலகம் 

உண்டாகாதபடி. (19058 அகஸ்டிமீ' ஏற்பட்டு, மறுபடியும் 

1911-ம் வருஷம் புஅுப்பித் அக்கொண்ட உடன்படிக்கையின்- 

படி) ஐப்பான் தேசத்தினர் ஈடல்சளைக் காத்துவருகின்றனர். 

டிடெட் தேசத்துப் பெளத்தமதத் காரின் லோகஞுருவும் அர 

சருமாகிய டலாய் லாமா என்பவர் 1,000 டியெட்டுக் அுருப்- 

புக்சளை அனுப்புவதாக தெரிவிக் இருக்கின்றார் | 

ஈம சச்ரவா்த்தியின் மைத்துனரும் டெக் தேசத்துச் 

இற்றரசருமான அலேக்ஜாண்ட சென்னும் சாஜ ரமா ரர் வற. 

லேயப்படைகளி ற்சேோக்துயும்சம் செய்பப்போயிருக வின்றுனர், 

மன் போர்ச்சுகல் 0 சத்து எமிலி என்னும் பெரிய மகாராணி: 

யாரும் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாட்டியா. இன்னும் பல பெரிய 

கு GB gS sie பெண்டிரும் க வணிக விட்டி OW BYP oh sang PTGS | 

ைபவ! ரச் ஈச்ரூ செய்வ ௪யகாக யுக குநுனைகல்குப் டே [ங் 

யிருக்கின றனர், (BLD dil சக்ர்வா் டு யாரின் ஸ்வ GF 8. நிலேகே 

குடு க்ஸ் 223 க. ட ய் Lf b di க் இகளு BS மு, நரடுழம் Ba a 

பன்,ரி, பக்துலவயம் (100,)(0,000) பேர் ராணுவள்தில் சென் 

அமர்ந்தனர். இன்னும், மகளியோன்றுக்கு 400) போக்குமேல் 

விழுக்காடாய்ப் பட்டா ME BM GS SH DW அமர்கதுகொண்டிருக- 

இன்றன. இப்படி வ்ராளமான பலவகைச் சகாயங்கள இனம் 

தவறாமல் அதஇகரித்துச்கொண்டே யிருக்கின்றன. பக்கமா 

னது இணி எத்தை வருஷம் ஈடநத  தானாலும், நமது 

ஆங்கிலேயருக்குச் செலவுசெய்வதற்கு வேண்டிய தஇரவியத்- 

இற்கும் யத்தஞ்செய்வகற்கு வேண்டிய படைகட்கும் குறை 

வில்லை.--இக்த யுத்தத்தினால் கஷ்டமென்பதே தெரியவாாஜது, 

ஈமு அரசாங்கத்தார் அவ்வளவு வளம்பொருக்தியவர்களென் - 

பதை யாவரும் அறியவேண்டும் : அதாரமற்று மடைமையி:
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னாலும் அசபிமானத்தினாலும் வெளிப்படும் சந்தைச் சமாசரன 

ரக்களைக் கேட்டு மருண்டு மயங்கவேண்டா. 
4 

ef சத்தை எவவ. 

9. THE WAR 

யுத்தம் 
வவளவு தளவளமும் தனவளமும் படைத்த நமது 

ஆங்கிலேயர் யுத்தத்திற்கு றாம்பித்த வுடனே, ௮பொ- 

ரிக்காவில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்காசர் தாம் மத்தியள்தமாக 

விருக்கத் இரமானித்தனர். மற்றைச் சில்லரை. நாடுகள் இப்: 

பொழுது மத்தியஸ்த நிலையிலிருந்தபோ திலும், கூடிய Fae 

சத்தில் ௮வற்றிற் பெரும்பான்மையன அங்கிலேயருடனே 

சேர்க்துவிடுமென்பதற்கு இடமுண்டு, 
அஸ்ட்ரியாவும் ஜெர்மனியும் ஒன்று சேர்ந்து யுத்தத்- 

இற்கு ஆரம்பிக்க, இங்கிலாந்து, ப்சான்ஸ், ர௬ுஷியா, பெல்ஹி- 

யம், ஸெர்வியா, ஜப்பான் தேசங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பிரதி 

கக்ஷியாய் எதஇர்க்கின்றன. இவர்கள் இவ யுத்தத்தை இவ்வ- 

ளவு சீக்செத்தில் எ இர்பாராகதனால், எ இரிசளாகிய ஜொமனி- 

யாரது சைனியம் இவ்வளவு தொகையினன, இன்னின்ன 

விடங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள,து, இவ் விப்போது எதஜிர்க்கு 

மென்பது உடனே அறிந் துகொள்ளக் கூடவில்லை, ஜெர்மனி- 

யார் மட்டிலும் வெகுகாளாய் யுத்தம் தொடுப்பதில் கருத்துள் 

ளவர்களாய் அதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள் பலவும் செய்திருக்: 

தனர். இவர்கள் ௮நேக ஈவீன யுத்தோபகரணங்களைத் தயார் 

செய்துவைத்திருக்கனர். சைனியம் மிகுஇயும் பலமானது. 

இவர்களைக் கடும்போர் செய்துதான் வெல்லவேண்டும். ஆனால், 

அக்ரமமாய் இவர்கள் யுத்தம் துவக்கினராதலின், இறுஇயில் 

ஐயம் பெறுவது இயலாது. தகுந்த காணமின்.றியே ஆஸ்ட்-' 

சிய இளவசசனது மாணத்தை யோர் வியாஜமாகக் கொண்டு
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யுத்தம் தொடங்க, தரும மேற்கொண்டு நமது ஆங்கிலேயர் 
இதில் பிரவே௫த்தனராக, இவர்களே ஜயமடைவார்க ளென்பு 
தற்குச் றிதும் சந்தேகமில்லை. ஆங்கலேயாது படைப் பல- 

மும் இப்பொழுது அதிகமாயிற்று, 

தமது சக்சவர்த்தியார் தமது கடற்சைனியத்திற்கு ஸர் 

'ஜெல்லிகோ என்பவரையும், கனரச்சைனி௰க்திற்கு ஸர் ஜான் 
ப்ரேன்ச் என்பவரையும் அதிபஇகளாக நியமித்துக் கிச்னர் 

பிரபுவை யுத்தமர்இிரியாகவும் ஏற்படுத்தினார்.--ப்ரென்சு க்கார- 

ரின் தரைப்பட்டாளங்களுக்கு ஜாபர் என்பவரையும், கண்ணீர்ப் 

பட்டாளங்களுக்குப் பானீடீலா பேயரீ என்பவரையும் ௮.இபதி- 

சுளாக நியமித்தனா.--ருஷிய படைகளுக்கெல்லாம் நிக்கோ- 

லஸ் என்னும் பெரிய பிரபுவானவ॥ ௮ இபதியாக நியமிக்கப்- 

பட்டனர்.--பெல்ஹியத் அப் படைகளுக்கு ௮கன் ௮ரசனை 

ஆல்பர்ட் பிரபுவே ௮இப தியாயினர்.--ஜெொமனிய சக்ரவர்த்தி 

சமது கடற்சைனியங்களுக்கு வான இங்கநோல் என்பவரை 

அதிபதியாகவும், கரைச்சைனியங்களுக்கு ஹேல்மேட் வான் 

மோல்ட்க் என்பவரை ௮இ/இியாகவும் நியமித்துத தமது 

சைனிய௰ங்கள் யாவற்றிற்கும் தாமே பெரிய௮ திபதயாயினார்.-- 

இக்கனமாக யாவர் சைணியமும தயாராகி, ர௬ுஷியரும் ஸொ- 

வியரும ஒன்றாக அஸ்ட்ரியாவின் பேரிலும், அக்கிலேபரும் 

பிரென்௬க்காரரும் ஒன்றாக ஜொமனிபின பேரிலும் எதிர்த்து 

யு.த்தஞ் செய்ய, பெல்௰ஹி.பத்தார் தம் காட்டில் துராகிருதமாய்ப் 

பிரவேசித்த ஜொமணியாருக்கு வழி விடாது தடுத்து ௮வா- 

களது சைனியங்களை வெகு சின்னாபின்னப்படுச் இனர், 

ஆங்கிலேயரும் ப்ரென்சுக்கராரும் ஜெர்மனியாருடைய 

டோகோலாண் டென்னும் நாட்டைப் பிடி. தீ.லுக்கொண்டும், 

ஆஸ்ட்ரியாவுடன் ஏட்ரியாடிக் கடலில் கப்பற் சண்டைசெய்ு 

அவர்களது கப்பல்.கனை மூழ்கடி த்.தம், அ௮ல்ஸெஸ்லொஜேன் 

என்னும் நாட்டின் ல பாகத்தை மறுபடியும் கைப்பற்றியுஞ்
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முல்ஹெளளெனிலிருக்து ஜொமனியாரைக் தரத்தியும், ப்ரா- 

ன்.ஸ் சேசத்இல் நுழையும் ஜெர்பனியாலாப் பல விடங்களில் 

ass மும்முரமாய் எதிர்த்து காசப்படுத்தியும், சமயத்திற் 

கேற்றவாறு மிக்க விமரிசையாய்ட் பகைவரைத் தாக்கி அவர்- 

களில் ௮ரேசலாக் சைஇகளாகப் பிடித்து வைத்திருக்கின்றனர். 

்  ருஷியரோ ப்ரஷ்யாவில் பிரவேசித்து ஜொமனியாரை 

வெருட்டி. யோட்டி. அவர்களை து 1 (PBS HON E கைப்பற், Dente 

சலிஷியாவில் நுழைந்து பெரிய aoe செய்து 50, 000 ஜொ- 

மனியாரையும் அ௮ன்ட்ரியரைடிம் கைஇகளாக்கத் தமது நாட்- 

டிற்கு அணுப்பினர்: அஸ்ட்ரிபாவின் உட்பாகதுதில் நுழைக்து 

கடும்போர் விளை க. தனர்: Cont Max hor சுலர்து போஸ்ணியா- 

வில் பெரும்போர். புரிந்தன; மான்டிம்க்சோ.. வென்னும் 

தேசக்காரைக் சும்முடன மே்திலுக்கொண்டு பொல்ஜறிட்ஜா 

என்னுமிடக் இல் MAM dont (Lp யடி கனா; ஜொ LO GBP Gm 

குள பிரவேசிக்க வேண்டரோ்டுபன் wo. i Hos: ஓம் உல்லைக்கு 

9 மைல் எமீபத்றில்போய்மச் Cala got Lani. Quercus 

இவர்கள சா iP ani தவம it fo sh ப்ட் வான், 50 8 OVI Bh hb 9} 

GUTH GU BI OLIV Lt 7 புரிஈது BUCA BB! ABI 

ஜெர்டனியாசோ பெல்ஜியத்தில் பெருங்கொ லை செய்து 

வீகெலமா வரித்துக் Brawn ல் சொ ளளையடித்லுப் பெரிய 

பட்டணந்களை நர ௪ GE @ & Ki Bi, Laon கோத் இ ற்குள் 

நுழைந்து அதன் தலைகராிய பரிஸ் பட்டணத்தின் சம்ப 

மாகச் சென்று பிறகு இருபது Crug gi I ம்க் கப்பால் ஐடி.ப் 

பாய் அங்கிருக் த பபரிய bo GRRE Red Cito ws 

காயும் கோட்டைகளையும் பிடிற்லுக் தமது சைனி௰யங்களை 

அக்கு மிறுச்இினர். பிறகு அல்கிலெயர் ஜெர்மனியாரை 

யதார்த்தம் தோற்கடித்து அப்பட்டரை ங்களைக் வகப்பற்றி- 

னர். ஜொ மணியார் மறுபடியும் அவற்றைப் பிடித்தனர். முடி- 

யில் பிென்சுக்காரர் ஜொமனியான (PHP LCT CFU gH
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னர்.இப்படிப் பல விட ங்களில் ஜயாபஜயங்கள் மாறிசா மியுண்- 

டாகன்றன. ஜெொமனணியார. Bin@ran | புக்கும் துவக்கிவிட்ட ௧- 

HN CITT aT AE BF தீதில் சலளிடமும் பெல்விபத்கின் பெரும் 

பாசமும் GNF ADD இயன்ற ௮, அபினும், இது ஜொபணி- 

யார்க் கு ஸ்திரமான லெ, மியெண்று ருதவேண்:டா: 

ஆங்கிலேயரும் மதா இரண்டு adage படைசமுருடன் 

ப்ரான்ஸ் தேசத்தின் வட எல்லையிலிறகங்்க), இம்இயாலிலிரக்து 

வந்த 1,00,000 சைணிய நண்டை ஹம் arab wo! oh Fi 

65 1,00,000 sme cohis nis cm ons 1a and wT an ங்களில் 

தங்கி ௨ இரிகளை வெ.ருவாகுப் பறக்கற ம்ின்றனா, 

இக புக்கு ற இல் இதுவரையில் 0,014, 000 ஜொடரியச் 

கை Baan ity த்கப்பட்டிப் பிரான்ன 0 RH THM Rasy N வைச்சுப் 

பட்டிருக்கின்றனர். சிலர் PIT ah OH MT ON RIT BN 
“ + . ‘ ™ Ney oy _¢ , ட அ 4 

Loi! இன்னும் லர of பவ, வேய மிவனியடிசனில் போப் 

பிறு, ப்பட்டனா் Bivewd toblie hae SU OU போ 

னளொபரியாசால் Ay HACK ch bal Da TY து ௬ ஜால UPTO பிட அகட i bw a DAT TID, als a | 

தத்தில் அல்னும்பகலும இடை ரியா முட்டு ரம் ரலென்றம் 

பெரு யோ Ts கின்றது. பம் பாரத புறிதம்ைைக் களவி as 

டிருச்வ்றோமே யொடுியப் பார்த்த இல்லையே... இப்பொழுது 

நடக்கும் 1) G5 BELA அையிட இகல், LI OTM BIG TAT ID 

DN oot ற. Q இற கிரி பீன் அசரிய பற் கின்று யுக 

ஸக்சா ஹங்கள் கூடிபி குல் ஸம். ஒரு. களது இன் விஸ்டம் 

00 மைல் (அதாவது சென்றயிலி, நந்த... மதுமைவள mth 

ள்ள. தாரம்), மற்றது ௬மார் 0009 மைல் “Aan னாமுவள து, 

இதை இதுவரையிலு? இருதிறக்இனர்க்கும் அளஹியந்த 

உயிர்ச்சேகமாயிற்று,  அரேக டிரம் விசர் காயமடைந்தனர். 

௮நேகா இருகக்ஷிபா 77.7! ு் சைஇகளாக்கப்பட்டனர், 

இக்த புத்தத்கில் ஜொமனியாருக்கு நிகழ்ந்த கஷ்டம் 

அளவற்றது. ஆங்கிலேய சைனிய௰த்திற்கு சாளொன்றுக்கு
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மூன்றுகோடி (8,00,00,000) ரூபாய்க்குமேல் செலவாகின்ற து... 

பிரென் சுக்காரருக்கும் இத்தொகைக்குச் ௪றறுமேல் பிடிக்கும், 

இதற்கும் சற்று அதிகமாகவே ருஷியருக்குச் செலவாகும். 

ஜெர்மனியும் மற்றவர்களைப்போலவே காளொன்றுக்கு ௮இக 

பணம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. முந்தய வர்க்கும் 

பணக்குறைவென்னும் விசாரமே யில்லை. ஜெர்மனியார்க்கு 

மாத்திரம் நாட்டி ஓள்ள இரவியம் முற்றும் போதவில்லை. ௮வ- 

ரது தற்கால கிலைமையோ வெகு பரிதாபமான: நாட்டில் 

தானியம் சேகாம்செய்யக் குடிகளில்லை : பயிர் விருத்இசெய்யப் 

பொமுதில்லை ; சைனியக்களுச்கு அசாரம் கயார்செய்ய காட்- 

டின் விளைவு போ சுவில்லை : வெளியிலிருந்து சகாயம வா வழி- 

யில்லை : கையிலிருக்சு பணமும் காளுக்குநாள குறைக்துவிட்- 

டது : தமது ராஜ்யத்தில் ஏழைக்குடி களால் சேவி௰க்ஸ் பாங்கி 

யில் கட்டப்பட்டிருந்த சுமா இரண்டாயிரததிரு நூற்றைம்பது 

கோடி (2,250,00,00,000)ரூபாய்சக் தொகையைக் தமது யுதீ.த- 

செலவிற்காக அநியாயமாய் ஏழைகள் வயி3றரியக் கைப்பற்றிக் 

கொண்டனா், யுத். தத்திற்கோ இன்னும் ௮இ௧க பணம் தேவை, 

யுத்தசாமானகளும் தா ளுக்குகாள குறைந்துவருகின்றன ._இவரா- 

கள் என் செய்வர் ? பாவம் .' கர்விக்து நெறிநீக்ி மேற்கொண்ட 

அகியாயப்போரின் பலனை யநுபவித்துச் சீரழிவது தகுதியே. 

இந்த யுத்தமோ நாளுக்கு காள் விருத்தியாகி ௮.இக மும்- 

மூசமாகவே ஈடந்துவருகின்ற ௮. இதில் நமது ராஜப்பிரஇ- 

நிதியின் குமான் மாணமடைக்தா ன், பம்பாய்க் சவானரின் 

புதல்வன் காயமடைந்து தனு சைனியத்துடன் எ இிரிகளால் 

பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். ஈமது இளவாசா குதிரைப்பட்டா- 

ளத்தில் சேர்ந்து புத்தஞ்செய்அவருகன்றார். ஆக்கிலேய சாட்- 

டின் மந்திரியாகெய ஆஸ்க்வித் துரையின் புதல்வனும் யுத்த 

முனைக்கு வக் இருக்கன்றான்.ஜொமனிய சக்ரவர்த்தியின் ஸகோ- 

தரியின் புதல்வரில் இருவர் மாண்டுபோயினர், ஜப்பான்
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தேசத்தார் ஜொமனியாரின் ஸ்வாதீனத்திலிருக்த கியாசேள 
என்னும் தீவைப் பிடிக். துக்கொண்டனர். அ௮ஸ்ட்ரேலியா காட்- 

டினர் பிஸ்மார்க்குக் தீவுககாயும் நயூகினியையும் பிடித்துக்- 

கொண்டனர், ஜெர்மனியைச் சேர்நத கம் அப்ரிசா தேசம் 

எதிரிகளால் பிடிக்கப்டட்டது. அவர்களது அ௮கேகம் யுத்தக் 

கப்பல்கள் நாசமடைஈகன, அநேக வர்த்தகக்கப்பல்கள் ஈம்- 

மவாகளாலும் அவர்களது கூட்டாளிகளாலும் பிடிக்கப்பட்- 

டன, ஜெொர்மனியாருக்கு அசாரமும பணமும் கொண்டு செல்- 

அம் சில கப்பல்கள ஆககிலேயரிடம அகப்பட்டுவிட்டன, 

ஜொமனியார்க்குச௪ சகாயமாக வந்த ருக்கி காட்டினர் பல 

விடங்களில் ௮பஜயமடைந்து தமது நாடுகளை இழக்கின்றனர். 

ஆஸ்ட்ரிய சக்ரவர்த்தி அதைரியப்பட்டுத் தளரஈவிட்டார். 

ஜொமனியச் சைனியம தளர்வடைய வாாம்பித்துவிட்டது, 

ஆனால், கெய்ஸர் மட்டி லும் தமது தைரியத்தை இன்னும் விட்- 

Lorna. 

10. TURKISH TREACHERY 

துருக்கியின் துரோகம் 

ருக்கி ராஜ்யம் ஐரோப்பாவின் தென்கிழக்கு இத்தி 

லிருக்கின்றது. இதாஜா் மகம்மதஇிய சாஜ்யம்: பதி- 

னைந்துலக்ஷத்து இருபத்தோராயிரம (15,21,000) ௪.தரமைல் 

விஸ்சேண முள்ளு, இதன் ஜனத்தொகை மூன்றுகோடியே 

அறுபத்தேழரைலக்ஷம் (8,67,50,000). இதற்குக் கான்ஸ்- 

டான்டிநோபில் பிர கானபட்டணம், இதை யாண்டு வருபவ- 

ருக்குச் சுல்தான் என்று பெயர். இப்பொழு. மகம்மத் இமாம் 

ஸிட்டிக் உல் இஸ்லாம் பாச்ஷா என்பவர் இந்த காட்டிற்குச் 

சுல் தானாயிருக்கன்றனர், இவர் 1844-ம் ஜொவெம்பாமீ”
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8௨ ஜனனமா௫, 1909-ம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 27-ம் தேதி 

பட்டத் அக்கு வந்தா. இப்போது இவருக்கு வயது எ ழப. 

இந்த ராஜ்யத்திற்கு ஆக்கிலேயர் ௮கேக தடவைகளில் 

மிகுஇயும் சகாயம்செய்து பற்ற அரசர்களாற் கெடுதி உண்டா- 

காத எற்பாடுகளைச் செய்இருக்கின்றனர். இந்தச் சுல்தான் 

அவ்கலேயரிடக்துதி கான் அடைந்துள்ள நன்மைகள் பல- 

வற்றையும் மறக்கவஞய் இப்போது ஜெரமனியாருடன்சேகது 

ஆங்கிலேயருக்கு விரோதமாக கடக்க அரம்பித் துவிட்டான். 

அரோப்பாவில் புத்த மாரம்பமான தும் ஆங்கிலேய்ட fl. 

Amigin ப்சென்சுக்சாரரிடமிருக்தும் கப்பியோடிவக்த கோ- 

பின பரேஸ்லாவன்னும இரண ஜொமனிய யுத்தக்கப்பல்- 

௪ள் ருக்கி தேசதக்து டாடநெல்ஸ் ஜலசக்தியில் பிரவேச த்- 

தன, ருக்கி சுல்கான் பக்இியஸ்கராட்டினரின் TI Bam Cs 

1g MAM wD O4 ந ணிர் (துள்ளாகக தனது அறையிலி TH Sl 

Gar D4 Psu அலல ௮.௫இலிர்கச ஜெ மணிப வேலைக்- 

சாரரையும இஇராரிகள பும் 294 அவற்றைத் தர் சுவாதீன 

பநிந்தியோ இருகசவேள்டியகை விட்ட, கன் அதிசாரத்திற 

குட்பட்ட அரக ஜசைகஇபிலேயே அக்கப்பலசளை GANG 

நாளாக இடய்கொடுசது கிறுத்திவைக்து, இறுதிபில் அவை 

களைத் தான விலைக்கு வாய்ரிவிட்டதாகளச் சொல்லி ஜெ மணிய 

BEACH EOI இரநககவிடங்களி$ல யே செளக்கியமாய் 

GF இலை நதான, இது செய்தது பரத" னயின்படி (Daas tt 

பானது. சலதான் இன்னும் அுருக்கிக் உப்பறிபடைகளுககு 

Dea word gun ௮ இசாரியாக விருந்த ஆய்கிலேய ௨உதயோகண். 

தினெொருவனை வேலையிணின் றும BB Ata om அவனணுச(கு 1/- 

இயக ஜெர்மனியானொரு வனை நியமித்துவிட்டான்: வர௨௨8 

மொன்றுக்் கப் ப்தினையாயிரம் (13,000) வாகதகக் கப்பல்கள் 

சாதாரணமாக மத்தியதரைக்கடலிலிருந்து கருங்கடல் வழி 

யாக ருஷியாவுக்குச் செல்ல ஆகாரமாயிரக்கின்ற 47 மைல்
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ளமும் கூன்றுமைல் அகளமுமுள்ள டார்டனெல்ஸ் ஜலசந்தி 

முழுவதையும் வெடிமருக்துகளினால் நிரப்பி ஆங்கிலேய வர்த்- 

கச் சுப்பல்கள் பிரயாணர்செய்வ ஈற்கு அபாயமும் சாக் 

இயம மாக்கினான் : ஈடற்படையையும் சுரைப்படை Aine MILD 

சுயார்செய்ய அசம்பித்தான் : அப்பெரிய pare Bilan வெடி. 

மருந்துகள் னவத்ககளுல், சுமார TO அவ்கிலைய MTS AHS 

கப்பல்கள் ௮கைக்காண்டி அப்புறம் போகுமாட்டாமல் ௮௪௪ 

யே நின்றுவிட்டன. LY KM ITH BED GMAIL. GUNA, ரி, 

அங்குக் தங்க ஓயிருர்கு ஜொமணியாரின் அர்த யுத்தச்கப்பா A) ie 

oe ரண்டும். அவி ற்றை ht ery eb BING DR om வழி உண்ட வை 

விட்டது. ல்கிிலேயர் மேற்ரொன்ன ைசந்ரிபின் வ நியாக * 

கருங்கடலுக்குச் செல்லக்கூடாசென்றும் சுல்குர ன் ழி PH 

துவிட்டான்.இலையாவும் பதி சியண் கமருள்ள காட்டின பெ 115 

த த் கக்க வேலை களல்ல. மேலும், பாக்பாம் ட்டா ன், ee அம், 

மணபடோமியா ந mY & BD Lp tt 4,1 சிலேயச் ட BMS 

SBE 8... இ இயோகன் BA வெகு ey ola OW BLM BL. | ys 

அவர்சளது சகாயத்காரையும் இழிவா ௩ wr of) ob wom. அகி 

கிலேயருடைய மேற்பார்வைக் கூட்பட்ட thay ௫௪ ஐ ரிண்- 

போற் படையெடிக்க வெண்ணிச் அல்கான். தாக்காத தபார் 

செய்கனன், இர்இிய மம், சியரையும், MBER Ly GON Bas ரை 

யும் கிரின் நுவர்சா 0 விரோதகுமாகக் கலகம்செய்யும்படி. ஏலா 

துற்பொருட்டி ஷேக் அஜீஷ் என்னும் ஒர துஷ்டனைக் கபார் 

செய் சறுப்பினுன். ௮கேசும ஜொ மணிபார் ௮று இனம் புத்த 

ஆயுதங்களையு ம். மற்றைச் சாகன் களையும் கான்ஸ்டானமு, 

தநோபில் பட்டணஜ்றில் CHT EIST AMD. TS So. இவை 

யாவும் சல்தானுடைய முழுச் சம்மத.க்தின்பேரிலேதான் கடஈ- 

இருக்கவேண்டும். 

இக்சாட்டாசன் வெகு காளாகக் தனது ஜன்மச;த துரு- 

லான அஸ்ட்சியாவுடன் இப்பொழுது உறவுகொண்டு Gatun
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னிக்குச் சகாயம் செய்தற்கு ஒப்புக்கொண்டான். ஆயினும், 

இக்காட்டின் இளவரசனான இஜ்ஜிடீன் பாக்ஷா என்பவன் மட்- 

டி.லும் அதிமுசற்கொண்டு இக்கிலேயரின் பக்ஷமாகத்தான் 

Gera at OO nen தீர்மானிகிருக்கன்றான். Rev நாளைக்கு 

முந்தி, இந்காட்டு அரசனும் மந்திரிகளும் இளவாசனும் ௮சண்- 

மனையிற் கூடிச் லெ அர்தாங்கவாலோசனைகள் செய்தனர், 

அச்சமயத்தில் இராணுவ மரஇரி என்வர்பே என்பவன் ஆவ்9- 

லேயரைம் தூஷிச்துப் பேசும் சமயத்தில், இளவாசன் ௮வ- 

னைத் தடுத்து ஆங்கிலேயப் புகழ் தபேசினான். துருக்கி 

சைனியங்களுச்கெல்லா ம் வான் ஸானடர்ஸ் என்னும் ஜெர்மனி- 

யானொருவன் தளகர்த் கனாக கியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றான்: கூட, 

௮ வவந்தரங்க சபையில் இளவரசன து அபிப்பிராயத்திற்கு 

மாறாக ௮வ்கவிரா ணுவமக்இரி அக்க ஜெர்மனியானை அழைத்து 

ஏதோ சற்று அலோசனைசெய்கையில், ௮வன் இளவரசனை ௪.இ- 

£தஅப்பேசினான். இளவரசன் தன் வேலைச்சாரனான அந்த ஜொ்- 

மணியானை வாய்கிறக்கக் கூடாதெனத் திட்டஞ்செய்து சபை 

விட்டு வெளியில் நீங்கும்படி சொல்ல, ஏன்வர்பேக்கு ௮தஇக 

கோப மூண்டு வன கன் ஆசனத்தை விட்டெழுந்து துப்பாச்- 

கியைக் சைப்பிடி த்தான். ௮ வவகங்காசச் செய்கையைக் கண்- 

ணுற்ற இளவசசன் தனது கைத்துப்பாக்கியினால் என்வாபே- 

யின் தொடையிலும் வான் ஸான்டர்ஸின் தோளிலும் சுட்டுக் 

காயப்படுத்தினான். 

அன்று முதல் துருக்கி இளவரசனும் அந்நாட்டுப் பிர- 

தான மந்திரியும் ஆங்கிலேயருக்குச் சகாயமாகவே தாங்கள் 

ஈடக்சவேண்டு மென்றும், ஜெர்மனியாரின் ஸ ஹவாஸமே கூடா- 

தென்றும் சொல்லி ௮க்கோட்பாடுகளுக் காமோ இக்கும்படி, சல்- 

தானைக் கட்டாயப்படுத் திவர்தனர். அனாலும், அஷ்டனாயெ 

என்வர்பேயின் அற்போதனையினால் நிஷ்காணமாய் ஆங்கலே- 

ருக்கு விரோதமான ௮கேக அஷ்காரியங்கள் ஈடர் துவருசன்-
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றன, இவைகளுச்குச் சம்மதப்படாத பிரதான மந்திரி தமது: 

வேலைக்கு ராஜீகாமா கொடுத்துத் தாம் விலகி நிற்க மூன்று 

முறை பிரயத்சனப்பட்டார், அதன்மேல் என்வர்பேயும் மற்ற 

ஜெர்மனி ராணுவா இபரும் ௮வரை புத் தசட்டத்தின்படி. விசா- 

ரித்துச் சுட்டுக் கொன்றுவிவெதாகத் தெரியப்படுத்தினர். 

அதனால் அவருடைய எண்ணம் கைகூடவில்லை, 

அருக்கொட்டார் மத்தியஸ் தசிலைமையிலேயே யிருந்து, 

டார்டனெல்ஸ் வழியே வந்த இரண்டு ஜெர்மனிய யுத்தக்கப்பல்- 

களிலுள்ள ஜெர்மனியவேலைக்காரரைத் தள்ளிவிட்டுத் அருக்கி- 

வேலைக்காரரை அமர்தீதி ஜெர்மனிய சாணுவ உத்தியோகஸ்- 

தரை நீக்கவிடும்பக்ஷக் இல், இதுவரையில் நடக் அள்ள தப்பி- 

தங்கள் யாவற்றையும் ஆங்கிலேயர் மறக் அவிடுவ அமன் றி, இனி 

யுத்தத்திற்குப் பிந்இயும் ௮க்தத் துருக்கிகாட்டின் கெளரவ 

நிலைமைக்கு யாதொரு குறைவும் உண்டாசாத ஏற்பாகெளைச் 

செய்வதாகச் சொல்லினர். இருக்கி சுல்தான் ஜெர்மனியாரின் 

வசப்பட்டுத் தன் ஸ்வாதின மிழக்து இகர்ஈன்மொழிகளைச் கவ- 

னித்தா னில்லை, ச L 

ARES சாணுவவீரர் ஆங்கிலேயப் பிரதிநிதியின் மாளி: 

கையிம் பறக்கும் ஆங்கிலக் கொடியைக் இழித்துக் கொடிமர த்- 

தை முறித்தெரிந்தனர் : ஆங்கிலேயருக்கு விரோதமாக இன- 

னும் பற்பல அக்செமங்கள் செய்தனர். சென்ற அ௮க்டோபர்மீ” 

29௨ கருங்கடல் இரமாயுள்ள ஒடெஸ்ஸா ககரத்தின் துறையி- 

லிருந்த சில ருஷியகப்பல்களை காசம் செய்தனர் : ௮.து போ- 

தாமல் பிசென்சுக்கப்பல்களை யெதிர்த்து ௮திக கஷ்டத்தை 

உண்டாக்கினர் : ௮.இில் ௮ரேகர் காயமடைந்து உயிர்நீத் தனர். 

எதிர்க்கக்ஷியுடன் சேர்ந்து தாம் யுத்தத்திற்குச் சத்தமா. 
யிருக்கும் விஷயத்தைத் தெரியப்படுச்சாமலே அருக்கேேசத்- 

தார் இவை யாவும் ஈடத்தினா. gage சுல்தான் புறம்-. 

பாய் வார்த்தைகளினால்மட்டிலும் மித்திரன்போலவே ஈடி க்...
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உள்ளே காரியங்களினால் ஆங்கிலேயருச்கும் ௮வாகளது கூட்- 

டாளிகஷக்கும் விோ கமாக அரேசு தீக்காரியங்களை ஜெர்மனி- 

யாரின் areal 5 08 Aru gab soe, Dahle aint m5 

விடின், சமது செளாவகஇற்குக் ரூறைவுறுமென்று ௪௫, B oun ssi 

அங்கிலேயர் சென்ற 0 ொவெம்பர்ம்” ம சல்தேகி அருக்கியுடன் 

Mw Bae YTD H Gol ae னா, பரக ல்தான் இரத்தச் 

சங்குகள் யாவும் POE S தெரியாமலே நடக் அளிட்டதாஎச் 

சொல்லி இன்னும் பாசாய் க செய்துவருகின்றான். இக்கியாவி- 

லிருக்கும் சாஈ இயர் யர வரும அருச்கிின் வஞ்சக ஈடத்தை- 

பில் வெகு வெ றுப்படைடிருர்கின்றனா. 

« . of ௩ ௩ 

புக்கு அரம்பமான மில நாட்கணாககுள்ளாகிய இப்போ3த 

இவர்கள் அங்காங்குத் தோல்மியடைவதகு நாம் கேட்கின: 

ஜோமே! பாஸ்ரா மாசாணக்தை பிரக மிட்டனரே ! இவ/க- 

ள வழிகள் ஏட்ரீபாடிஈடலிறு | டார்டனெல்ஸ் ஜல 5 தி.பி: 
. (அ . ச் 

அர் அல கேயரா 5 தம்கிஈப்பட்டிளிட்ட ன. இவர்கள் ச oh 
* * ப்ப ~ 

7/7 CR OBIT A ப்பூ thi Wi. fan we BB Dir ௬௫.௮ Fuel (007 
உட ௩ டட ல ச ர் கடட 

செய்ந்தன்றிகொனமையின் பலன இன ௮ம் விரிவாப்ச் ?௪னி- 

குளி ரக் கேட்போமே 

இப்பொழுது கடச்குடயுக்க/பாககர்பகதமான கல்லாது: 

ot கையினாலும், பால்கன் சன்டடையில் dona ரரஹிய ௮௧ 

err nme Soh USE we அங்கிலேயாது சகாயம் 

மறந்து இந்தச் சுல்கான ஈன ரிகுன்றியவஞய் வ PF got au 

ஜெொபனியாருடன் சேர்க B யுத்தத்திற்குப் பிரயத்தனப்பட்ட 

BE) Bio சுல்கானது செயக்கா மதராபாத்து நவாப்பம், 

மகம்மதிய குருவாகிய By FM கான உட்பட இந்தியாவிலுள்ள 

எல்லா மசம்பத் தியரும் ஆமோ இக்காமல் வெறுத்துச் சுல்தானைத் 

தூஷித்துத் தாம் ஆங்கிலேயருக்கு உற்ற அணையினராசு ன்- 

ிறுக்கச் தர்மானங்கொண்டிரூக்கின்றனர்,
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இவ்வளவு நனறி மறஈது துசோஹ இகதையுடன நடக 

கும் துருக்கி சுல்கான முடிவில் ௮திச கஷ்டங்கமா யப- 

விசன் அலலற்படுவா னெனபஃகறகுச௪ FAC Fain LHD 

முண்டோ ? 
நவைக்வைவக்கைசை டுஷ்ஷய்ய, வரவவுடு. 

114. EGYPTIAN IMPRUDENCE 

ஈஜிப்டின் அவிவேகம் 

PF mine மீசசபென்பனு ப ிரிரசசாகண்டக ன வட பாசழ். 

திம மதஇயகரைககடலுஃ குச சதெனகிழக்க।(யுமிருக்- 

Dos Ob. இதன விளி ணப முன்று லக்கு இழுபகுது 

மூவாயிரதுது இரு நாற் (3,6:2,2010) ச கரமைல. இதில ஒரு 

கோடியே பதினமுனதனு லக்ஷ ௨ (1,12,00,000) குடாள வசி௪- 

Sor ori அவாகளிற பெருமபானபயோ. மகபமியா, 

இதத கெய்ரோ பிரதானப ,டணம இக யாகரம ௮ரசன 
கேடிவ் உணு சொலல(பமிலான. இு?சசகமை அப்பாஸ் 

Qe A பார்ஷா எனபவன அரசக.ண/லகராவ. இலன 4874 

(69 ஹ் 5 மீ" loa. Gomis, go gf UF Doral Bi வய: 

இஉ 1502 ஷன ai Ta PN QUI TT Bob வத கான, 

Tada சுயேசசராவ்யமாகபு CAL at a) BBE IH ~Barcins 6x - 

நித? என்னவும், தருக KM) WG Spe Les இது 

ஆகிலேயாது மேறபராவைககும விசாரணைக்கு அடககியி 

(ுபபசனால, குடிகளுகனு ௮கேக செளகரியங்கள உண்டாயி- 

ஸ்ர கின றன. நாடும மிகச செழிப்பாயிருகனெ.ற இ. ஐரோபபா- 

வில புத மாரமபமானவுடனே, ஜொமனி சக்ரவாததியும 

BRET சிலதாணும PY LILIM LIT FoR aoveu ஆககிலேயருக்கு 

விசோதுமாகச தமமழூடன சே ருமபடி வறபுறுதஇனர். இவ்வா- 

சன அ௮ல।கஞுககுச செவிகொடுதது ஆககிலேயருக்கு விசோத- 

மாய் a acura esonaihe அக்காரிய ததை அ வவெரிக்காமல்
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சில சபையோரும் காட்டுச் மான்களும் தேசத்தைச் துறந்து 
செல்லத். துணிக்தனர்ட காட்டினர் ஆங்கிலேயரிடம் ௮பிமானங் 

கொண்டவர்களாய்க் குடிகளிற் பலர் ங்காங்குச் சபைகளைச் 

சேர்த்து அஙகிலேயரது பல யுத்தநிதிகளுக்கு ஏராளமான 

பொருள் அனுப்பினர், 

கெடுவான் சேடு நினைப்பான் என்பதற் இணங்க, 

அபாஸ் ஹில்மி ஜெர்மனியாருடன் சேர்ஈதுவிட்டமையால், 
தன் ராஜ்யத்தை இழநதுவிட நேர்ந்தது. அவனுக்குப் 

பதிலாக நமது துரைத்தனத்தார் ஹ-பஸேன் கேமல் என்னும் 
ராஜகுமாரனுக்கு (ஸல் தான்' பட்டமளித் து அவனை ஈஜிப்ட் 

அரசனாக்கினா, இப்புதிய சுல்தான் குடிகளின் ௮பிமானத்- 

திற்குப் பாத்திரனாய் அவர்களை யநுசரித்து ஆல்பலேபருக்குக் 

அணைவஞளுயிருக்கின்றான், 

12, GERMAN ATROCITIES 

மஜேர்மனியக் கோடூமைகள் 

ஆ£க்னெமமாய் யுததத்திற்கு ஆரம்பித் த ஜொமனியார்க்கு 

இப்பொழு கையிலிருஈ த பணமும் அஹாரஸாமக்- 

ரிகளும நாளுக்குநாள் குறைகதுபோகின்றன. இவர்கள பெல்- 

ஜியத்தின பெரிய ஸிவில் உத்தியோகஸ்தர்களையும் தணிகர்- 

களையும் பிடித். துதி தமது நாட்டிற்குக் கொண்டுபோய் ௮று- 

வடைக்குச் சித்தமாயிருந்த பயிர்களை அறுத்துக் தானிபம்- 

களைச் சோக்கச்செய்தனர் ; ப்ருஸ்ஸெல்ஸ் பட்டண த்திலுள்ள 

சொட்டி வியாபாரிகளிடமிருந்து நாளொன்றுக்கு எழுப இனாயி- 

சம் (70,000) சாத்தல் வீதம் சொட்டியைக் கட்டாயப்படுத்தி 

வாங்கினா? அர்ககர்க்கருகிலுள்ளதொரு சிறிய சொமத்தாரைப் 

பிரதிதினம் 400 புட்டிக்குமேல் உயர்ந்த சாராயமும் நா.ற்பதி-
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ஸணாபிரம் (40,000) சாத்தல் மாமிசமும் கொடுக்கும்படி வற்- 

பு.றத்தினர் : ப்ருஸ்ஸேல்ஸ் பட்டண சத்தில் தங்கள் யுத்த செல- 

விற்காகப் பன்னிரண்டு கோடி (12,00,00,000) ரூபாய் வசூல் 

'செய்யவெண்ணிக் குடிகளை ஹிமூக்க அரம்பித்தனர். ௮க்கக- 

ரத்திலிருக்குர் தனிகரான நான்கு வர்த்தகர் ௮ த தொகை முழு- 

வதையும் கொடுத்துவிடவே, குடிகளுக்கு உபத்திரவம் நீங்- 

இற்று. லீஜ் பட்டணத்இலிருர்,௪ மூன்றுகோடி (8,00,00,000) 

ரூபாய் வசூல்செய்தனா : ஆன்ட்வேர்ப் நகர க்இன் குடிகளினி- 

டமிருந்து மூன்றுகோடி (8,00,00,000) ரூபாயை அடித்துப் 

பிடுங்கெர் : அதனுடன் இருப் இியடையாமல் அப்பட்டண த்- 

இற் சல பாசத்தை ௮ யொயமாய் ௮க்கிக் கிரையாக்கிவிட்டனர். 

ஜெர்ட்னியார் இப்படிப் பற்பல பமங்களில் ஆகாரமுதலிய 
பொருட்களையும் ரொக்கத்தையும் கட்டாயப்பரிதஇி வாஙகனர். 

௮தேச வருஷங்களாக நானாவித சித்திரவிஎ த்ர வஸ்- 

க்கள் நிறைந்ததும, அரிய ரெகதங்கள பல அச்சிட்டு மூடி- 

யாமலும் சேகரிக்கப்பட்டிருக்த தும், மதிப்புக்கெட்டா ச ௮கேச- 

மான விலையுயர்ந்த புஸ்தகங்கள் கிறையப்பெற்ற தும், கானாவித 

கைத்தொழில் திறம் காட்டும் சித்திரங்களும் பொம்மைகளும் 

கூடியகான லோவேன் ஈகரத்துப் புஸ் சகசாலையை oy) Sus 

மாய்ச் கொளுத்தி நாசம் செய்தனர். பலகோடி பெளன் செலவு 

செய்து வெகு அற்புதமாகவும் உன்ன தமாகவும் கட்டப்பட்டுப் 

பார்ப்போ யா வரும் வியக்கும்படி அழகா யமைச் அள்ள 

ப்செஞ்சு ரேஹிம் தேவாலயத்கைச் சீர்குலைத்தனர். 

இவர்கள் சென்ற பட்டணங்கள் தோறும் குடிகளின் 

வீடுகளில் நுழைந்து அவர்களது ஆகாசவஸ்துக்களையும் இச- 

Anson Ftd கைப்பற்றிக்கொண்டது மனறி, அங்கம் குள்ள 

அழயெ றுமிகளைக் கற்பழித்து ஹிம்ஸித்து வீடுகளைக் 

சொளுத்தி ௮ச்றுமிகளுட்பட யாவனாயும் உயிருடனே எரி- 

பரிட்டனர்.--இத்சகைய அமார்க்கம் ௮மானுஷமே யன்றோ ?
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& i Gian விடங்களில் குடி கச் சண்டமாத்திரத் இல் ௮வர்க- 

ளிற் லரைக் அத்தி யோட்டித் அப்பாக்கிகளினாற் சுட்ட- 

et: Gag சிலரை ஈட்டிகளினாம் குத்தினா: இன்னும் சல- 

ரைக் காதுகளை அறுத்தனர்: பினனும் சிலரைக் கைகளை ஓடி த- 

அக் கால்களை முறிததனர் : மற்றும் சிலரைத் தலைழோகத் 

தொ தகவிட்டு உ பிருடன் கெருப்பிட்டுப் பொசுக்கினா : இவ- 

விதமாசப் பற்பல சொல்லமாடியாக அஷ்காரியங்கள் செய்தனர் 

Capi மனணியாா. DIFF FAL WAG G BI GIS (lPig.s49 Hav ௮வர- 

வர் ஜலமிட்டு ௮ ப,வதைக் கண்டு செககாய் புலிச்சசஷ்டைகளை 

பேற்கொண்ட இரத ஜெர்மனிக்கயவர்கள் ௮வ்வா௮ பரிதளிப்- 

டவர்களின எதிசே நினவு ரித்து ஆனந்தக்கூத்தாடினராம் . 

இகத ஜொபனியார் செய்துவரும் கோரூருக்தியக்களுக்- 

குப பயல தபபித்துக்கொள்௱ வெண்ணி வீசிகரிஈ பதுங்கி 
ர ச . . 

WS h& Glo பெண்சனையம குறகைகபாயும் செனறு தேடிப் 

பிடி கதுப்பிடி கவப் ௮ பக க க ரையாக் கவதும், சுவர்களில் 

Cur Sug gh eG LAWN Ap, QO HM GQ LOGS SB 
ர து . ௪ a ட 

சயிருச்கும கட்டடங்களை அப்படியே வெரதழலுககிட்டு 

வேடிக்கை பார்ப்பதுப, புத்த தில் காயமக_ந திருப்பவார்களிறு 

இலரைக் கொன்றுவிவெதும, இலரைக குழிகளை வெட்டச் 

செய் அவரவர் வெட்டிய ரழிகளிலே ௮அவசவலபபயே ௬ட்டுப் 

புதைக்கச்செய்வதம, பெற்ற தாயாரினெஇரிலே குழநதையை 

உயருடனே நெருப்பில தளனாவ_றப , கணவனெ இரிலே மனை- 

வியை மானமசெடுகது அலககோலப்படுத்திக் Qs a wal Day- 

தும, கோயிலகளை யிடிபபதுய, பயிர்ப்புலங்களை காசப்படுத்து- 

வதுமான எண்ணிறகத கொடிய காரியங்களைச் செய்தனர். 

இவ்வாரான அற்செய்கைகளினால் இக்நாட்டினா கமமை 
ந் a « ௩ ௪ ச் ங் ஆ 

உலகன் HTM Le வெறுக்கு 2 படி செய் IDET CON b GOT, —— By I~ 

இலேயராணுவமர்திரி இச்னர்பிரபு இங்கிலார்திலிருந்து பிரான்- 

க்குத் தருப்புக்களை யனுப்பும்போ.து எடுததுச் சொல்லிய
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நற்போதனையைசக் தங்கச் லையிற் சாலனமிட் டேற்றவேண்டு- 

மே... நீங்கள் யு.ச்தத்திற்குச் செல்லுமிடங்களில் குடிமேற்- 

கொண்டு ஸ்வாதனைமிழர்து கெறி$ங்இ ஈடவாதீர்கள். ஸ்திரீகள் 

குழந்தைகளிடம் வெரு மரியாதையுடனும் அன்புடனும் ஈட- 

ந் துகொள்வீர்கள், முறைபிறழ்க்து ஈடப்பிர்களாயின், காட்டின் 

கெளாவத்தை யழித்து காசமடைவிர்கள் ! " என்றல்லவோ 

சொல்லினார்? ஆ ஹா: இவர் ஆங்கில விரர்க்குப் புகட்டிய 

பு.தீதிமதிகளுக்கும் ஜெர்மனியார் ஈடந்துகொண்டதற்கும் 

உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு எ,த்தகையது . 

13. BELGIAN BRAVERY 

மடேல்ஜிய தைரியம் 

இறிய சைனியங்களை வைத் இருர்ச பெல்ஹியம் தேசத்தா.- 

௪ன் ஜொர்மனிசக்சவர் த் இயை த த திர்தீ DE SOB 

  

வீரத்தைக் காட்டி ஜொர்மனியாரின் பெரிய சைனியங்களுக்கு 

வெகு உபத்திரவம் கொடுக்க ஆரம்பித் தான் : டேர்மான்டி, 

என்னும் பட்டணத்தில் நாலாயிரம் 0! ார்வீரருடன் இருப... 

ஞயிாம் ஜொமனியாரை எ Riggs கமம் போர் செய்தான் : 

கடலோரமாக விருக்கும் மதகுகளின் பலகைசளைப் பிடுங்டு 

யெறிந்து காட்டில் சமுத்தாஜல,த்தை விட்டு ஜொமனி சைனி- 

யங்களை காசப்படுத்தினான். 
இந்த நாட்டினர் லீஜ் ஈகாத்து முற்றுகையில் சண்டை 

யிட்ட விதமும், ப்ருஸ்ஸெல்ஸ் நகரத்தில் காட்டிய தைரிய- 

மும் கிகரற்றவை. லாஸ்ட் என்னுமிடத்தில் இவர்களுக் 

குண்டான வெற்றி யாவரா ௮ம் வெகுவாகப் புகழ்ந்து பேசப்- 

படுகின்றது. ஆன்ட்வொப் கரத்தில் நடந்த யுத்தமும், ௮இல் 

ஜெர்மனியாருக் குண்டான கஷ்டமும் ஈஷ்டமும் சொல்லத் 

*ரமல்ல. 
5
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ஜெர்மனியார் ஓர் பெல்ஜிய தனிகனை ௮க்செமமாய்ப் 

பிடித்துக் கம்பத் திற் கட்டி ௮வனது மண்டையில் அப்பாக்கி- 

யின் அ௮டிக்கட்டையினால் ஓங்கி அடிக்குஞ் சமயத்தில், 19 வய 

அள்ள அந்தத் தனிசனின் மகள் ஓடிவந்து அத்துப்பாக்க 

யைப் பிடுங்கிக்கொண்டு தன் த௲தையை அடி FHA LY MC} 

படையின் அதிகாரியையும் சுட்டுக் கொன்றனள் : அன்றியும், 

இல ஜெர்மனிய உத்தியோகல் தசையும பல ராணுவ வீரரையும் 

கொடிப்போ தனில் நாசஞ்செய்து தன் தந்ைதையை விடுவித்துப் 

போயினள், 
ஜெர்மனியின் தளகர்.த்தனொருவன் பெல்௰ஹிய சாட்டில் 

துழைந்து அநேகரைக் கொன்று பிணசகுவியல்களை ச் சேர்த்து 

அவற்றின் மத்தியில் தான் நின் றுகொண்டு பெல்ஹியத்தின் 

பெரிய படமொன்றை விரித்துப் பார்த்துக்கொண்டிருக்தான். 

சற்றுத் தூரத்தில் அவனைச் சேரஈத பெரிய சைனியம் காற்பு- 

றமும் காவலாக வளைத்துக்கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது 

௮க்தத் தளகர்த்தன் நின்றிருஈச விடத்திற்குச் சுமார் 900 

சஜதாரத்தில் பிணக்குவியல்களினருகே அவனுக்குப் புலட் 

படாமல் 18 வயதுள்ள ஹெய்ல்ஸ் என்னும ஓர் பெல்ஹ௰ியச் 

சிறுவன் மறைந்திருந்தான். அச்சிறுவன் அந்த சாணுவாஇ- 

பன் தனியே நின்று படத்தைப் பார்த்இிருப்பதைக் கண்டு, 

மெல்லெனப் பூமியிற் படுத்து ௮ப்படியே பிணங்களினடுவே 

ஊரந்துசென்று ௮ர்த சாணுவாதிபனுக்கு 400 கஜ srg Bea 
இிடீசெனத் தலையெடுத்து சன்று தன் கைத்துப்பாக்கியினால் 

அவனைச் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டான், தளகர்த்தனைச் சூற்றிக் 

காத்.துக்கொண்டிருக்த சைனியம் இச்சிறுவனது காரியத்தைத் 

தெரிந்துகொள்ளு முன்னமே, இவன தான் கொன்ற அந்த 

சாணுவாதிபதியின் சரீடத்தையும் சட்டைகமாயும் தான் 

தரித்துக்கொண்டு ௮வனுடைய குஇரையின்மீது ஏறி வெகு 
வேகமாக ௮ச்சைனியத்தின் மத்தியில் நுழைந்தான், அக்கு
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அவ்விசாணுவ இரசடூயங்களிற் சிலவற்றைக் தந்திரமாகத் 

தெரிந்துகொண்டு வெகு தீரமாய்த் தப்பி த்துக்கொண்டு தன் 

நாட்டுப்படைகளிடம் சேர்ந்தான். அங்குத் தான் தரித்திருந்த 

இரீடத்தையும் மாறுடைகளையும் கழற்றி அவற்றைக் தன் 

நாட்டு ௮சசனிடம் கொடுத்துக் தா னறிர் துவந்த இராணுவ 

ரகயங்களையும் தெரியப்பகித் இனான். ', 

பெல்ஜஹியத்தாசன் ௮ச்சிறுவனுடைய கைரியத்திற்கும் 

சூக்ஷ்மபுத்திச்கும் வெகுவாக Ones அவஹுக்கு YO i] 5B 

களத்திலேயே யாவாறிய ஸர் பட்டம்கொடுத்து, அவன் ஏறி- 

வந்த குதிரையையும் அ௮க்சசாணுவாஇபதஇயின் சட்டைப்பையி 

லிருந்சு அவனுக்குச் சொக்தமான சறித பணத்தையும் தம்- 

கக் கடியாரத்தையும் அச்சிறுவனுக்கே இனாமாகக் கொடுத்- 

தீ மன்றி, அநத ராணுவாஇபனிடம் ஜொனி சைனி௰யச் 

செலவிற் கென்று சட்டையிலுள்ள எண்பத்கோராயிரம் 

(81,000) ரூபாயையும் காயமடைக் ௪ தனது சைனியங்களின் 

இலச்சைகச்காகக் கொடுத் துவிட்டான்: HER gay றுடைய தைரி- 

யத்தைக் குறித்து யாவரிடத்தும் கொண்டாடினான், 

இப்படி. ஜொமனியாரின் சைனியம் இகராட்டில் பலவித 

நஷ்டக்களுக்கு உட்படவேண்டியதாயிற்று, பெல்ஹியத்தில் 

பெண்கள் குழந்தைக ரூட்பட யாவரும் மிக்க சூரததுவம் 

பொருக்தியவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர். 

இந்தப் பெரிய யுத்தத்தில் பெல்ஹியத்தார் காட்டி வரும் 

தைரிய ஸாஹஸங்கள் உலகமெங்கும் பிரசித்தமாக விருக்கின்- 

றன, ஜெர்மனியார் லீஜ்கோட்டைகசைப் பிடித். துவருகையில் 

அப்படைகளின் அதிகாரியான லிப் என்னும் சாஜுமாரனும் 

அவனது மருமகனும் பளேமல்லி கோட்டையை - முற்றுகை 
யிட்டு காத்தனர். அதன் சுற்றுப்பக்கத் திலுள்ள சில விடஃ்- 

களைப் பரிசோதித்துப் பார்ச்கவேண்டி. ஓர்நாளிரவு இவவிரு- 

வரும் தனியாய் இரகசியமாகப் பாதசாரிகளாய்ச் சென்றனர்,
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பெல்ஹிய வீரனொருவன் அவர்களிருவரும் வருவதைக் கண்டு 

இன்னாரென்று அறிந்துகொண்டு தன்னெதிரிலிருக்த ஓர் பள்- 
ளத்திற் பதுங்கியிருந்து, அவர்கள் தனக்குச் சமீபமாக வரும் 

சமயம் பார்த்துத் தன் அப்பாச்கியினால் அவ்விருவரையும் 

சுட்டுவிட்டுச் சங்கதியைத் தன் சாணுவாஇபனுக்குத் தெரி- 

வித்சான், 

னுதை யறிந்த பெல்ஹிய ராணுவாதிபன் ௮ந்த வீரனை 

மிகுதியும்ஸன்மானித் அப் பின்னர் அவ்விரண்டு பிணக்களையும் 

ஸே௦ொய்ங் என்னுமிடத்திற்குக் கொணர்ந்து பரிசோதித்துப் 

பார்ததான். சாஜகுமானுடைய ௦ தாப்பியில் ஏராளமாய் 

கோட்டுக்களும், அவனது கத்தியின் கைப்பிடியிலும் ௮ழை- 

யிற் கட்டியிருந்த பொற்கச்சையிலும் ௮நேகபெளன்விலையுள்ள 

அபூர்வமான ஈவரத்தினங்களிழைக்கப்பட்டி௬ுப்பதையும் கண்- 

டான், அந்தத் தரவியம் பகசைவர்களதானபோதிலும, பெல் 

ஹியத் தாசன் பெருந்தன்மையுடன் யாவையும் பத்இரமாக 

வெடுத்து ஜொமனி சக்ரவர்த்திக்கே அனுப்பிவிட்டான். 

இத்தகையப் பெருந்தகைமை இசக்கமென்பதின்றி ஸ்.இரீபாலா- 

களையும ௮லக்கழித்துக் கொள்ளையிட்ட முரட்டு ஜெொமனியா 

ரிடத்துற் கண்டோமோ ? 

கைலைய கரகம், 

14, RUSSIAN HEROISM 

ருஷிய பராக்கிரமம் 

J இக குதிரைப்படைப் பலமுடைய ருஷியா் இந்த யுத்- 

1 தத்தில் ஆஸ்ட்ரியாவிலும் ஜெர்மனியிலும் காட்டி- 

வரும் பராக்கொமம் இவ்வள வவ்வள வல்ல, இவர்கள் ௮நேக 

லக்ஷம் சைனியங்களுடன் அஸ்ட்ரியாவை எதிர்க்க, ஆஸ்ட்ரியா 

இவர் பலத்தைத் தாங்கமாட்டாமல் தத்தளிக்கும் தருணத்-
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தில், ஜொமனியார் ஐர் பெரிய சைனியத்துடன் அங்கு ௮வர- 

களுக்குச் சகாயமாய் ஓடி. ரூஷியரால் பங்கப்பட்டதும், ௮௪ 

சமயத்தில் ப்ரான்ஸ் தேசத்தில் ஜொமனியாரின் யுத்தம 

தளர்ந்து அங்கிலேயரால் அவர்கள் வெருட்டி. ஐட்டப்பட்ட- 

அதம் யாவசாலும் மெச்சப்படுகின்றன, 

ருஷியா் ஆஸ்ட்ரிய ராஜ்யத்தின் ஈம்ப்பாகம் பெரும்பான்- 

மையும் கைப்பற்றிச்கொண்டனா; ருஷியாவினால் இன்னும ஒரு 

கோடி சைனியம் தயாராக்கப்படுகின்ற து. இவர்கள் வருஷங்கள் 

எ.த்தனையானாலும் ஜெர்மனியையும் ஆஸ்ட்ரியாவையம தலை 

யெடுக்க வொட்டாமல் அடித்து சாசம்செய்யத் இர்மானிகதி- 

ருக்கன்றனர். இவர்களது தேசமோ பெரியது : குடிகளோ 

௮.இகம் : பணமோ மிகுஇ; பராக்கரமமோ வலிது. 

ருஷிய சக்£வர்ததி தமது பிரதான பட்டணமாகிய 

Gover. Lit பாக் என்பதன் பெயர் ஜெர்மனி ககாததைப் 

போலக் காணப்படுகிறபடியாலும், (பர்க் என்பது ஜொமனி 

தேசத்துக் ரொமத்இற்குப் பெயர்) ஜொமனியாரின் கடுஞ்செய்- 

கைகளைக் கண்டு உலகம் முழுவதும் வெறுப்படைக் திருப்பத- 

னாலும், தமது குடிகளின் அபிப்பிராயத்திற் ணங்க, -௮க௧- 

ர த்தின் பெயரைப் பீட்ரோக்ராட் என்று மாற்றிவிட்டனர், 

குஇரைச்சவாரியில் ௮௧ சாமர்த்தியமுள்ள ௬ஷியவிரர் 

களில் ஒருவன் இரு கக்ஷியார்க்கும் வலிய புத்தம் நடக்து- 

வரும் சமயத்தில் தான் ஏறியிருக்க குதிசை ஜெர்மனி ௧ள- 

கர்த்த னொருவனாற் கொல்லப்படவே, ௮க்குதிசையானது பூமி- 

யில் விழு முன்னமே தப்பித் துக்கொள்ளக் &ழ்க் குதிக்கும் 

போது, அந்த ஜெர்மனி தளகர்த்தன் அவன்மேல் சன.து கத்- 

தியை ஒங்இனான். அதைக் கண்ட ருஷியவிரன் திடீரெனத் 

தன் எதிரியின் குதிசைவயிற்றின்£ழ்ப் ப,துங்கிச் சடக்கெனட 

பின்புறமாக வந்து சரேலென அக்குதிரையின்மீதேறி உட் 
கார்ந்தான். உடனே அவன் அந்த ஜெர்மனியானின் காதில் ஓர்
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பேரிரைச்சலிட்டான், மற்றவன் இக்ப்மை சொண்டு தன் 

கையிலிருந்த கத்தியை ஈழுவவிட்டான். அதைக் கண்ட ருஷி: 

யன் அவனைக் குதிரைமீஇருந்தவாறே கைகள் இறுகக் சட்டிக் 

குதிசைச்சடிவாள த்தைத் தான் பற்றிக் குதிரையை வெகுவேச- 

மாய் ஈடத்தி எதிரியின் படைகளினின்றும் தப்பித் துக்கொண்டு 

தன் படைகளுடன் வந்துசேர்ந்தான் : பிறகு 6% ஜெர்மனி' 
தளகர்த்தனைத் தன் ராணுவா இபதியினிடம் ஓப்புவித்தான்.-- 

இப்படி த் தான் பிடிக்கப்பட்டபோ இலும், ஜெர்மனி தளகர்த் 

தன் ரஷிய வீரனது தைரியத்திற்கும் புத்திரட்பத்திற்கும் 
சாமாத்தியச்திற்கும் வெகுவாக மெச்சிக்கொண்டான். 

இந்த யுத்தத்தில் இதுவரையிலும் ௮பஜயமடையா த: 

ஓர் ருஷிப சாணுவவீரன் தன் படைகளுடன் ஜலம் கிறைந்த 

ஓர் பெரிய ஏரியின் கரையோரமாக வந்துகொண்டிருக்கையில், 

ஜெர்மனியார் பெரிய சேனையுடன் அவனையும் ௮வனது பட்- 

டாளத்தையும் மூன்று பக்கமும் வளைத்துக்கொண்டனர். 

௮தை எதிர்பாராத ருஷியவீரன் எதிரிகளின் சைனியம் தன- 

தைவிட ஜம்பதுபங்கு அதிகமாக இருப்பதை யறிந்து தான் 

வெற்றிபெறுவத ௮சாத்தியமெனக்கரு இ, உயிரைவிட மானமே 

பெரிதென்று தேர்ந்து, எதிரிகளிடம் சிக்கிப் பங்கப்படாமல் 

த௲க்ஷணமே தன் பட்டாள முழுவதையும் பீரங்ககளுடலும் 

மற்றைச் சாமான்க௧களுடலும் ௮வவேரியிற் குதிக்கச்செய்து 

தானும் அதில் மூழ்டுவிட்டான். 

இந்த ஸாஹஸத்தைக் கண்ட ஜெர்மனியார் ருஷியாது 

மனோதைரியத்திற்கும் மானாபிமானத்திற்கும் வெகுவாக ஆ: 
சரியப்பட்டனர்.
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15. FRENCH STRATAGEM 

பிமான்சுத் தந்திரம் 

7 லாட்படைகளிற் பிரசித்திபெற்ற ப்ரான்ஸ்தேசத்தின் 

எல்லைக்குள் ஜொமனியார் பிரவேசித்தவுடனே, ப்சென்- 

சுக் கவர்ன்மென்டார் சல வியூகோபாயங்களை யனுசரித்துத் 

தமது பிரகான பட்டணமாூய பாரிஸ் ககரத்தை நீக்கிப் போர் 

டோ வென்பதைத் தற்சமயம் பாரதானபட்டண மாக்கிக்கொண்- 

டிருக்கன்றனர். இவர்கள் எதிரிகளைத் தமது சாட்டிற்குள் 

பிரவேசிக்கவொட்டாமல் தடுத்து யுத்தம் செய்துவருவது மிக 

வும் ஆச்சரியகரமான து ) பலவிடங்களில் சத் அருவுக்கு ௮இக 

கஷ்டத்தை விளைக்டன்றனர் : சூச்ஷ்மமாய்த் தந்திரங்கள் 

செய்து எஇரிகளை ஏமாற்றிவருகின் றனர். 

ஜெொ்மனியார் பாரிஸ் கோட்டைகளைப் பிடிப்! தற்காக 

அந்நகர்க்கு மூன்றுமைல் சமீபத்தில் நெருங்கு ஈகர்க்குள பிர- 

வேடக்கவெண்ணுகையில் பிசெஞ்சுக்காரசால்தடுத்.து ௪ தீர்க்கப் 

பட்டு 20 மைலுக்கு அப்பால் ஓடிப்போய்விட்டனர். மற்றோர் 

புறமாய் இவர்கள் பெரிய சைனியத் துடன் ப்சான்ஸின் உட்- 

பாகத்திற் செல்லப் பிரயத்தனப்பகெையில், வஞ்சகமாயப் 

பூமியில் ஆழமாய் ஜலம் நிறைந்த அ௮கழ்கள் சமபூமியைப். 

போலவே புற்பூண்டுகளால் மூடப்பட்டிருப்பதை மூடராகிய 

இவர்கள் அ௮.றியாமல் வெகு கம்பிரமாய்க் கர்வித்து ஈடக்க, 

யாவரும் ௮வ்வகழ்களில் வீழ்ர்.து ஈமன்பாற் சென்றனர். 

ஐம்பது போர்விசர்களைப் பின்னிட்டுச்செல்லும் பிரென்சு 

விரனொருவன் தாரத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த ௪ இரிகளுக்கு ச் 

தான் ஐக்.நூறுபேர் கொண்டதோர் சைனிபத்துடன் போவதா- 
கச் தனது படையை ஓர் விதமாகச் திருப்பி வளைத்துக் சாண்- 

பித்து, ஒரு இரவுமுழுவதும் ஐர் பெரிய ஜெர்மனி சைணி- 
யத்தை யோர் காட்டின் மேற்புறத்தில் நிற்கச்செய்தான், or Bile
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களின், அரேகமாயிரம் குண்டுகள் அன் றிரவெல்லாம் ௮க்காட்- 

டுப் புதர்களை காசமாக்கினவே யன்றித் தந்திரமாய் நிற்கும் 

பிரொஞ்சுவிரனது படையில் 87 பேர்க்குமேல் மாய்க்க முடிய 

வில்லை. மறுநாள் சூரிய உதயத்திற்குமுன்னமே Garo 

வீரன் மிகுந்த சேனையுடன் தன்னவர்களிடம் வந்துசோ*&- 

தான், ௮தை யறிக்த ஜெர்மனியார் முன்னாளிர வெல்லாம் தாம் 

வெண்ணெய் வெட்டி இப்பாய்களா யிருந்தமை கருதி வெட்க 

Lovo FOU 

இருதிறத்தார்க்கும் யுத்தம் பலமர்க நடந் துகொண்டிருக்- 

கையில், ப்சென்சுக்காரர் ஓர் நாள் அக இப்போழ்தில் gr 

உயர்ந்த மண்மேட்டின்மீது wens ஆயிரம் கொம்புகளை, 

வரிசை வரிசையாய் ஒன் றின் பின் ஒன்றாக நட்டு ௮வைகட்குச் 

சட்டைகளை மாட்டிக் தொப்பிகளையம் போட்டனர். தூரத்இ 

லிருந்த ஜொமனியார் அக்காட்சியைக் கண்டு அங்கு ஐர் பெரிய 

சேனை நின்றிருப்பதாக வெண்ணி ஆபிரச்சணக்கான பீரங்கிக் 

குண்டுககா ௮ப்பொம்மைகளின்மேல் விட்டனர் / இவ்வாருய் 

ஒரு நாள் முழுவதும் எதிரிகளின் குண்டுகளும் வெடிமருந்- 

அம் ௮கேக டன் வீணாகச் செலவழிக்தன. அப்படி ஜெர்மனி- 

யார் மாப்பாவைகளின்மேல் மும்முரமாய் யுத்தம் நடத்தும் 

சமயத்தில், பிரெஞ்சுக்காரர் எ இிரிகளின் மற்றொரு பாகத்தின்- 

மேற் சென்று முறியடித்தனர். 

இவர்கள து குதிரைப்பட்டாளத்துத் தளகர்த் தனொருவன் 

ஓர்காளிரவு தன் படையிலிருக்து பன்னிசண்டு விரரை ஒரு 

ஸார்ஜென்டின் ௮ிகாரத்திற் குட்படுத்தி, லார்க் காட்டுச் 

சமீபமாக வந்துசொண்டிருக் கும் ௪ இரிகளின் பலத் 5 Bloor ar « ng 

QraGuwgs தெரிந் தவரும்படி. யனுப்பினான். இப்ப த 

மூவரில் ஒருவன் மற்றவர்க்கு முன்னதாகச் செனறு ஒரிடத் த் 

இற் பதுங்கியிருந்து நடந்துவரும் எதிரிகளின் கணக்கை 

யறிர்து வெகு வேகமாகத் திரும்பித் தன் எஜமானனாகய ஸார்- 
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ஜென்டுக்குத் தெரிவித்தான். மகா யுக்இசாலியான அந்த ஸார்- 

ஜென்ட் உடனே தன்னவர்களுடன் ௮ருகே சாலை இரமாகச் 

செடிகள் அடர்ந்துள்ளதோர் பாழ்விட்டில் கு. இிரைலிட்டி pas 

நுழைக்து பின்புறத்தில் குதிரைகளைப் பத்திரப்படுத்தி, ௮வ- 

விட்டுக் கதவுகளை முடிக்கொண்டு மாடியின்மேற் சென்று 

சந்தடி செய்யாமற்் காத் இருந்தான், பிறகு சற்.றுகோத் இற்கெல்- 

லாம் எதிரிகளின் பட்டாளத்திலிருக்து முன்ன தாக நடந்து 

வந்த 10 ஜெர்மனிக் குதிசைவீசர் மிகு குதூஹலமாகச் சிரித்- 

அப் பே௫ிக்கொண்டு இவர்கள் பதுங்கியிருக்கும் வீட்டிற்குச் 

சமீபமான பாதையின்வழியே வந்துகொண்டிருக்கையில், மாடி 

யில் மறைக்திருந்தவர் ௮.இ வேகமாய் அவர்கள்மேல் அப்பாக்- 

இக் குண்டு மழை பொழியலாயினர். இவ்வாபத்தனை or Br 

பாராத ஜெர்மனியார் தம்மேற் குண்டுகள் Don on AA he gi 

வருகின் றனவெனத் தெரியாமல் இப்பிரமையுடன் நின்றுவிட்- 

டனர், பிசஞ்சு ஸார்ஜென்டானவன் தன்னுடனிருப்பவர்- 

களில் ௮றுவரை யழைத்துச் இலசங்கதிகளைச் சொல்லி ௮னுப்- 

பிவீட்டுச் சான் மற்றவருடன் மறுபடியும் துப்பாக்கெளினால் 

எ.இரிகளைச் சுட்வெக்தான். ஜொ்மனியார் இருட்டில் குண்டு- 

கள் வரும் வீகி நோக்கச் சுட ஆரசம்பித் தனா. இதற்குள் மாடி- 

யினின் நிறங்சச் சென்றுவரும் அவ்விட்டிலிருந்தசாமான்- 

களை யெடுத்து ஒன்.றின்மேலொன்றை மோதிப் பேரி௯ரச்ச 

லுண்டாக்க, “யுத்தத்திற்குச் ௪ தகப்படுங்கள் ” என்று 

குறிச்கும்படியாக ஒருவன் தன் தாரையைப் பலமாகப் பன் 

முறை ஊதினன். 

HOGS கண்ட ஜெர்மனியார் இரவில் ௮க்கட்டடத்தின் 

பின்புறம் ஏராளமான ப்செஞ்சுசைனியம் பதங்கியிருப்பதாக 

நினைத்துப் பயக்து,௮ந்த ஸார்ஜென்டை ரா -ணுவா திபதியேயெ- 

ன நினைத்து அவனிடம் சென்று தமது ஆயுதங்கள் யாவையும் 

ஓப்புவித்துச் சமாதானமாகி நின்றனர். இப்படி. ௮வர்களு-
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கா௨ள, நமது ஆங்கலேய சைனியத்தின் சாமர்த்தியமும் வீசு 

மும் யுத்ததர் தாமும் மிகவும் சிரேஷ்டமானவையென ருஷியர் 

(ம தலிய யாவராலும் மெச்சப்படிகின்றன. 

இந்தப் பெரிய புத்தம் ஈடக்துவரு மொரு நாள், பிரென்- 

சுக்சசாருடைய சைனியம் தர் பள்ளத். தரையில் அகப்பட்டுக்- 

கொண்டது. ௮ச்சைனியம் அப்பள்ளத்தைக் தாண்டிப் போ- 

குமானால் எதிரிகளின் மத்தியில் சிக்கிக்கொண்டு காசமடை- 

வது நிச்சயம். இவ்விஷயம் ௮ச்சைனியத்துற்குக் தெரியாது. 

அச்சமயத்தில் சமீபமான ஓர் தோப்பில் பதுங்கியிருந்த ஆங்- 

இலேய சைனியம் பிரென்சுக்காரரீன் இக்கட்டை wpe sg. 

உடனே அஅச்சைனியத்து விரனொருவன் தன ரப்பர் வண்- 

டியின் மீதேறி, ஆபத்திலகப்பட்டிருக்கும் பிரென்சு சைனியத- 

திற்கு ௮தன் நிலைமையைச் சொல்லிக் காப்பாற்ற வெண்ணி 

வெகு வேகமாகச் செல்ல, ஜெர்மனியார் அவனைச் சுட்டுக் 

கொன்றனர், ௮வன் சீழே விழவும், மற்றொருவன் அதே மாதி- 

ரியாக விரைவுடன் வகதான்., அவனும் பகைவரால் அப்படியே 

மாய்க்கப்பட்டான், அதைக் கண்டும் வேரொருவன் QT Hp. 

ஹைச்சுவட்வெண்டியில் (பைஸிஇலில்; ஸைஇலில்) ஏறி ௮தன் 

கைப்பிடிகளுக்குக் கீழ்த் சன் தலையைத் தாழ்த்தி மறைத்துக் 

கொண்டு எதிரிகளின் குண்டுகளுக்குத் தப்பி ஆபத்திலிருந்த 

அந்தப் பிஞ்சு சைனியத்திற்கு ௮தன் நிலைமையைக் காட்டி, 

அப்பள்ளத்தை விட்டு ஈகாவொட்டாமல் தடுத்.து எஇரிகளி- 

னின்றும் காப்பாற் நினான். அதைப் பார்த்திருக்க பிரெஞ்சு 

தளகர்த்தன் அவ்வாங்கிலேய வீரனை மிகவும் உபசரித்துக் 
MIF MESS Slot IMs Ass OT பதகத்தை , ௮வன் 
மார்பிற் சொருகு, * அப்பா / கான் ஒருவனைக் காப்பாற் றின- 

திற்காக இந்தப் பிட்கக்தை விருதாகப் பெற்றேன். நீயோ 

௮ரேக ஆயிரம்பேசைக் காப்பாற் றினாப், உன் தைரியமே தைரி- 

யம், உன் ஈடத்தையே ஆ்லேயரின் ௪ரேஷ்டமான வீரச்தை
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உதாஹரிஃ-கன்றது” என்று புசழ்க்து பேசி ௮வலுச்கு ௮கநேக 

வர்ச்னமளித்தான். 

ஒரு காள் பகல் அகங்ஒலேயரின் பெரிய சைனியத்தை 

ஜெர்மனியார் ௮கேசு பிரங்கெளினால் தாக்கினர். ஆங்கிலேய 

விரர்கள் அப்பிரங்கக் குண்டுகளுக்குப் பயப்படாமல் ௪ இரா- 

கச் செனறு வெகு சாமர்த்தியமாய்த் திடிரனப் பகைஞரின் 

சைனியத்தின்மேல் விழுந்து அப்பீரங்கெலாச் தாம் கைப்பற்- 

'நிக்கொண்டு அவற்றினாலேயே எதிரிகளை நாசஞ்செய்ய ாம்- 

பித்தன், இந்த ஸாஹஸத்தொழிலைச் செய்யச் சென்றதில் 

நமது ஆங்கிலேய வீரர்களிற் சிலர் நாசமடைஈதனர், அன 

போதிலும், எ திரிகளுடைய ஆயுதங்களைக் கொண்டே ௮வர்- 

களை நாசப்படுத்தியது மிக்க €ீர்த்திசாமான தன்றோ ₹ 

அப்பாக்கெளைச் சரியாகக் குறிபார்த்.து உபயோடுப்பதில் 

ஜெர்மனியாரைவிட ஆங்கிலேயர் மிக்க இறம் படைத்தவர்கள். 
இதற்கு நிதரிசனமாக அநேக ஸம்பவங்கள் இந்த யுத்தத்தில் 

காணப்படும்.-- ஒருநாள் ஜெர்மனியாரின் அகாயக்கப்பலொன்று 

ஆங்கிலேயர சைனி௰த்தை நோக்கிப் பறந்து வந்து, ௮தை 

யறிந்த ஆங்லலேயவிரனொருவன் ஆகாயத்தில் சிலையற்று வெகு 
வேகமாகப் பறக்கும் அந்தக் கப்பலுச்குச சரியாகக் குறிவைத்- 

அத் துப்பாக்கியினாற் சுட்டான். ஆங்கலேயசைனியத்தில் ஒரு 

பெரிய வெடிக்குண்டைப்போடவநத அவவாகாயக்கப்பலோட்டி. 

தன் கு.றி தப்பிக் 8ழிருக்து விட்ட அப்பாக்கஇக்குண்டுக் இலக்- 

காசித் தன் இருகரங்களும் ௮வ்வாகாச யந்இரத்தின் சக்கரத்- 

தைப் பிடித்தவாறே பார்பிற் காயமுண்டு யந்தித் துடனே பூமி- 

யில் விழுக்தான்.-- இப்படிக் கு ரி வைக்க வல்லவா ஆக்கலேய- 

ரில் அநேகர் இருககின்றனர். பறக்கும் யந்திரங்களி லிருப்ப- 

வரையும் குறி தப்பாமல் அடிக்கும் சாமர்த்தியம் ஆங்கலேயர்- 

க்கு மிகுதியும் உண்டென்னும் விஷயம் யாவசாலும் ஓப்புச்- 

கொள்ளப்படுகின்ற து,
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சென்ற செப்டம்பாமீ" வெணியூல் என்னுமிடத்தில் வெகு 

பலமானயுத்தம் ஈட் அவருகையில், ஹைலண்ட் காலாட்படை- 

யைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் வில்ஸன் என்னும் ஓர் அங்கிலேய யுத்த 

வீரன் தனக்குச் சகாயமாக மற்றொருவனை அழைத்துக்கொ- 
ண்டு எதிரிகள் வெகு பத்திரமாகக் காத்துவரும் ஐர் யந்திரப் 

(8ரங்கயினிடம் செல்ல முயன்றான். இவர்கள் தம்மை நோக்கி 

வருவதை யிந்த எ .இரிகள் அுப்பாக்கிகளினால் இவ்விருவர் 

மேலும் சுட்டனர். அதனால் மற்றவன் இறந்துவிட, இவன் 

மட்டிலும் தப்பித்துக்கொண்டு வெகு தந்திரமாய் அப்பீரங்கி 
வைத்திருச்கு மிடத்தைச் சேர்க, அங்குக் குண்டுகமா வேச 

மாக அப்பீரங்கியினுள்ளே தள்ளிக்கொண்டிருக்த ஜெர்மனிய 

வீரர் ௮றுவரையும் அவர்கள இகாரியுடனே ஒரு க்ஷணத்தில் 

சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு அப்பீரங்கியைக் கைப்பற்றிக்கொண்- 

டான். இவனுடைய தைரியத்திற்கும் சாமர்த்தியத்திற்கும் 

மெச்டி ஈமது சக்ரவர்த்தியார் இவனுக்கு விக்டோரியா க்ராஸ் 
பட்டமும் ஓர் கெளரவப் பதசமம் வெகுமதி யளித்தனர். 

இச் சைனியங்களுக்செல்லாம் பிரசான ௮ இபதியாகயெ 

சர் ஜான் ப்சென்ச் என்பவரும் அவருடைய உப௮ தபரும் 

இந்த யுத்தத்திற் காட்டிவரும் விரத்இத்கும் சாமர்த்தியத்திற்- 
கும் தமது துரைத்தனத்சார் மூழ்ந்து அவர்களுக்குப் பலவித 

கெளாவப் பட்டங்கள் முதலியன கொடுத்துக் கொண்டாடு. 

இன்றனர். 

17. INDIAN GALLANTRY 

இந்தியரின் சூரத்துவம் 

ம்] ட்சிமைதங்கெ ஈமது ராஜப்சதிகிதி ஹார்டி ஞ்ஜ் 

பிரபுவவர்களின் ிபார்சினுல் ஐரோப்பாவுக்கு 

அனுப்பப்பட்ட இர்திய சைனியத்தார் பிரான்ஸ்தேச.த் செல்லை
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சேர்ந்த வுடனே ௮ர்நாட்டு ஜனங்களால் ௮இக விசுவாஸமாக 

உபசரிக்கப்பட்டனர், இங்கிலாந்து முழுவதிலும் ஈமது இர்- 

இயப் படைசலாக் குறித்து வெகுவாகப் புகழ்ந்து பேசுகின்- 

றனர். நம்மவர் இப் பெரிய யுத்தத்திற் காட்டிவரும் தைரிய- 

மும் ச£த்துவமும் யாவசாலும் வெகுவாகக் கொண்டாடப்படு- 

இன்றன, பெல்ஹியம் நாட்டி லும் ப்சான்ஸ்தேசத்.இலும் ஈடஈ- 
தேறிவரும் யுத்தத்தில் இந்தியர்கள் செய்துள்ள பல அற்பு த- 

மான காரியங்களை ஆங்கிலேயரும் ௮வர்கள௮ கூட்டாளிகளும் 

கண்டு மிக்க வியப்படைந்திருக்கன்றனர். யுத்தத்தில் காய 

மடையும் இந்தியவிசர்களுக்குச் சகாயமாக இகடியாவிலி நக்.து 

௮ஹுப்பப்படும் ஏராளமான உதவிகள் தவிர, ஆங்கிலேயரும் 

பிசென்சுக்காரரும் தத்தம் er hao a அவர்களுக்கு வேண்டிய 

செளகரியங்களை அ௮மைத்திருக்கின்றனர். அலெச்ஜாண்ட்ரியா, 

மால்டா, ஈஜிப்ட் முதலிய விடங்களில் அஸ்பத்திரிகளும் 

இவர்களுச்சாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின் மன. 

இர்தியாவிலிருர்த சென்றிருக்கும் நமது படைவீரரக- 

விற் சிலர் கிழக்கே சைனாதேத்திலுள்ள ஸிக்க்டெள பட்டணம் 

முதல் மேற்கே பெல்௰ஹியத்திலுள்ள டி.க்ஸ்மூட் ஈகாம் வரையில் 

ஆங்காங்குப் பக்குவமான விடங்களில் சிறுத்தப்பட்டு, ai 

கங்கு அவரவர் தத்தம் சமர்தீதிறத்தைக் காட்டி ஈமு 
சக்ரவாத்தியார்க்கு ஜயச்தை யுண்டாக்கும்படியான பல காரி- 

யங்களைச் செய்துவருகின்றனர். 

பெல்ஹியராட்டினர் யுத்தம் செய்தவிடத்திற்கு வடக்கே 

சற்றுத் தாத்திலுளள ஓர் அடர்ந்த தோப்பின் மத்தியில் 

ஜெர்மனியார் தமது பீரங்கெளை இருத்திச் தா மிருக்கு மிட,்- 

தை எவரும் அறியாமலிருக்கும்படியாகச் தெற்சே, சலிது 

தூசத்திற் கப்பால் பெரிய படைகளை நகிறுததி மறைவிடச்இ 

லிருக்் தகொண்டு எ திரிகளின்மேற் குண்டுகளை விட்டு வெரு 

ஈஷ்டச்தை யுண்டாச்கினர், இவர்சளிருர்ச இடம் எவராலும்
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கண்டுபிடிப்பது அசாத்தியமான. முடிவில், அகாயக்கப்பற்.. 

காரர் அவ்விடத்தை மிக்க பிரயாசையுடன் கண்டுபிடித்தனர், 

அர்த இடம் எழுத்திரச்கரைக்கு 7 மைல் கிழக்காசவும், 

ஜொமனியார் படைகள் அப்பொழுது நின்று யுத்தம் செய்யு 

மிடத்திற்கு மூன்றரை மைல் வடக்கிலுமாச விருந்து. அ௮வ்- 

விடம் செல்வது யார்க்கும் அ௮சாத்தியமாகக் காணப்பட்டது, 

இந்திய படையைச் சேர்ந்த ஓர் சிறிய கூர்ச்சபட்டாளத்தார் 

ஒருகாளிரவு இரகசியமாக இரண்டு கப்பல்களிலேறி விளக்குக்- 

களை அவித்துவிட்டுச் சந்தடியில்லாமல் கடலில் வெகு வேக- 

மாகப் பயணம்செய்து ஐஸாகதஇயின் முகத் தவாசத்தின் ரூல- 

மாய் மெல்ல மெல்ல உள் நூழைஈ் து, ஜெர்மனியார் மறைத்து 

வைத்இருக்கும் பீரங்கெளுள்ள விடத்திற்கு முக்கால்மைல் 

சமீபமாக நின்று பார்த்தனர் ; அப்போது அ௮க்கசையோரமாக 

ஆறு ஜெொர்மனிப் போர்வீரர் வெகு ஜாக்ரெதையாகப் பாரா 

கொடுப்பதைக் சண்டனா, உடனே, கூர்ச்சக ரா ணுவாதிபன் 

தன் கப்பல்களை அங்கு அடர்ந்ததோர் காட்டின் ஓரமாக 

நிறுத்தித் தனது சாணுவவிரரைக் 8ழிறக்கிறான். அவ்வீரர் 

யாவரும் தமக்குறும் ஆபத்தைப் பொருட்டெனம இயாமல் பூமி- 

யிற்படுத்து முழந்தாளிட்டு உள்ளங்கைகளை யூன்றிச் சுமார் 

அரைமைல் தூரம்வரையில் நிச்சப்தமாய்ச் சென்றனா. ௮வர- 

களில் ஆறுபேர் நிண்ட கத்தகளைத் தமது வாயிற் கெளவிக்- 

கொண்டு முன்னதாக நகர்ந்துசென்றனர். அப்பொழு சுமார 

ஒருமணியாயிற்று, எங்கும் சந்தடியற்றுப் பயங்காமாக விருக்- 

தது, இற்றாலியேலும் உண்டாகுமாத்திரத்தானே ,௧௯௨- 

ணமே அ௮க்குள்ள ௮0ேக பீரங்கிகளிலிருக்து வெடிகள் கிளம்- 

பிவிடும்: உறங்கயிருக்கும் பெரிய சைனியம் ௪ தீதமாய்விடும், 

இப்படிப் பிரதிகூல முண்டாகா வண்ணம் ஈமத கூர்க்கர் 
ற்றும் சந்தடி, செய்யாமல் வெகு ஜாக்ரதையுடன் பாசா கொ- 

டுத்து நிற்கும் ௮வ்வறுவரையும் முடித். துவிட்டனர். பிறகு.
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முழந்தாளாய் wath gry மற்ற கூர்க்கர் உடனே நிமிர்ந் 

தெழுந்து யாவருமாகப் பரங்கெள் வைத்திருக்கு மிடத்திற்- 

குச் சென்று வெடிமருறாறதக் கொளுத்தி ஜெொமனியாரின் 

சைனியத்திற்கு HY Bs நாசத்தை உண்டாக்கினர். பிறகு 

அவர்கள் மறுபடியும் தமது கப்பல்களில் ஏறிக்கொண்டு 

க்ேஷமமாய்த் தம்மவர்களிடம் வந்து சோந்தனர், மறுகாள் 

ஜெொ்மனியார் மறைத் துவைந்திருக்க தமது பிரங்கிகளுடன் 

அவ்விடம் விட்டுப் பெயர்ச் துபோசவேண் டிய தாயிற்று. 

லாபாஸீ எீன்னுமிடத்திற்குச் சமீபமான பெரிய அகழ் 

யுத்தத்தில் நமது ஆங்கிலேயர் எதிரிகள் மாறிய டித்து- 

வருகையில் ஜெர்மனியார் அவ்விடக்தைச் தாண்டிப் போக 

ஆரம்பித்தனர் அச்சமயத்தில் ஈமது இந்திய சைனியம் அந்த 

அகழிகளிற் குதித்து எதிராகப் போரிடும் ஜெர்மனியாரைத் 

ுப்பாக்டு முனையிட்டிகளினாற் குத்தி இமிசைப்படுத்தி ஒரு- 

வர் பின்னொருவசாகப் பின்வாங்காமல் அகேகவாயிரம் போர்- 

வீரமை உயிர்மாய்த்து நமணுலருக் கேற்றிவிட்டனர். இவ 

வெற்றியினால் ஈம்மிந்தியர்க்குப் பெரும் புக முண்டாயித்று, 

ப்ளாண்டர்ஸ் என்னுமிடத்தில் யுத்தம் ஈடக்தேறிவரு- 

கையில், பெல்லஷியத் கா ர்க்கும் ஜொ்மனியார்க்கும் ஓர் ௮கழின் 

ஓரமாக 4 மணிகோம் வெகு மும்முரமான யுத்தம் நடந்தது. 

பெல்ஜியத்தார் களைத்து மிகு சோர்வடையும் சமயத்தில், இஈ்- 

இய வீரர் அவ்வகழிகளி௰எ் குதித்துப் பதுங்கியிருந்து, ௪ இரி- 

கள் ௮கழிகளில் ஆட்களிருப்பதறியாமல் கெருங்குசையில் 

அவர்களை ஈட்டிகளினால் குத்திக் கொன்று சுமார் பத்தாயிரம் 

ஜெர்மனியாரை “முறியடித்து காசப்படுத்தினர் : இர்இியாக- 

ளின் சாமர்த்தியத்திற்கு இணையாக நிற்கமாட்டாதன ஜொம- 

னியார் முதுட்டோடும் சமயத்தில் ௮வர்கமாத் துரத்திச் 
சென்று கட்டுக்கலைத்து வெகு சின்னாபின்னமாக்கினர். ste 

மிந்திய வீரர்களை அ௮ப்போதப்போது சமர்க்கிழுக்கும் பல
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ஜெர்மனியார் குண்டுகளினாற் ', ரடப்பட்டும் ஈட்டிகளினாற் 
குத்தப்பட்டும் ஈன்றாய்ப் புடைக்கப்பட்டும் ௮லங்கோலப்படு- 

இன்றனர், இக்இிய்மேல் வந்துபடும் ;,8ரங்கக் குண்டுகளுக்கு 

அவர்கள் சற்றேனும MEF Sours TL I 5H; o00 Oacar cs 

புஷ்பவருஷமென்றே கருஇத் தளராத ைரியத் துடன் செய்௮- 

வரும் யுத்தமானஅ மிகுஇயும் வியக்கத் ஜக்கதா யுள்ளது. 

ஒரு நாள் ஓர் ௮அகழின் மத்இயில் (இந்திய படையைச் 

சேர்ந்த கங்காசிங் கென்னம் ஹவில்தாரன் பதினைந்து of ai 

களுடன் ஜெர்மனியாரசை ௪ திர்த்தான், அகைக் கண்ட ஜெர். 

மனி ராணுவாதிபன் கங்காசிங்கைத் தன் லைத்துப்பாக்கியி- 

னாற் சுட்டான். துப்பாக்கியின் குண்டு காங்காசங்கென து 

உச்சியில் தாக்க, ஹவில்தாரன் ௮இ௧ கோபங்கெரண்டு அந்த 

ஜெர்மனி சாணுவாதிபன்மேல் பெருவேங்கைப்புவி யெனப் 

பாய்ந்து ௮வன் காததுள்ள வாளைப் பிடுக்க்க்கொண்டு ௮த- 

ஞாலேயே அவனை இரு துண்டாக்கி, அவனுக்குச் சகாயமாக 

வந்த பத்து ஜெர்மனியாமையும் துண்டதுண்டங்க ளாக்கி 

Cu Misra: மற்றவரையும் முஷ்டியினாற் HEH மல்லயுத்- 

தஞ்செய்து ஹதமாக்குகையில், சில ஜெர்மனி வீரர் ஐடிவந்து 

தம் அப்பாக்ககளினால் ஹவில்தாரின் காலிலும கையினும 

மார்பிலும் காயப்படுத்தினர். பீமசேனனை யொத்த கங்க. 

இங்க் மூர்ச்சையாய்ப் பூமியில் வீழ்ந்தான். ௮.து கண்ட ஜொ்- 

மனியார் ஹவில்காரன இறந்துவிட்டதாக வெண்ணி அவனை! 

அவ்விடமே விட்டுப் போயினர், கங்கா௫ிங்க் கூயர்ச்சை ெளிர்- 

ததும் சன் படைகளுடன் வந்து சோந்துவிட்டான், இவன் 

amar ஜில்லா இக்காதேசத்தைச் சேர்நதவீன். இவனுடன் 

வந்த மற்றை யாவரும் மாண்டுபோயினர், இவனது புஜபல 

பாாக்கமத்திற்கும். தைரியத்இற்கும் ஈமது சக்ரவாத்தியார- 
வர்கள் மனமுவர்து வெகுவாகக் கொண்டாடி, ஆங்கிலேயருள் 

திக்குயார்த உத்தியோகஸ்தர்களுக் களிக்கும் விக்டோரியா
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காராஸ் எனலும கெளாவ LIL. Lb 50 BE கொடுத்து ஓா பதகத- 

தையும் சன்மானித்தார். 

பிறகு கரர்வால் பட்டாள,க்ைச் சேர்ந்த தர்வான் சிங்க் 

என்பவலும், பலுசிஸ்தான் தப் பட்டாளக்கைச் சேர்ந்த 

இப்பாய் குதாதாத் என்பவனும் மிகச் சாமர்த்தியமாக யுத்தம் 

செய்து ஈமது துசைத்தனக்தாரிடமிருக்து கங்காசிங்கைப் 

போலவே வெகுமதிகள் பெற்றனர். 

இப்படி நமது இந்தியப்படைகள் அகேக விடங்களில் பற்- 

பல அ.இசயமான போர்திதொழில்கலாக் காட்டி யாவராலும் 

கொண்டாடப்பின்றன. இது கேட்க யாவரும் அனந்தமும் 

இருப்தியும் அடைகின்றனர். இதுவரையிலுமே யாதொரு 

சந்தேகத்திற்கு மிடமில்லாத நம்மிந்தியரின் சூரத் துவமும் 

ராஜானுளரணையும் இப்போது இன்னும் பதின்மடங்கஇிகமாய் 

ஜ்வலித்துப் பிரகாசிக்கின்றன. 

18 INDIAN PRINCES FOR ACTIVE 

SERVICE 

யுத்தமுனைக்குச் சேன்ற இந்திய அரசர் 

ரீ ரம்பரையாய் யுத்தத்தில் ௮இக பிரியமுள்ள இக்திய 

அசசர்களில் சிலர் nog சக்ரவர்த்தியாவர்களிட 

முள்ள ராஜவிசு வாஸப் பெருக்கினால் தம துயிரையும் சக்ரலாத்- 

இயார் விஷயத்தில் தத்தம்செய்யத் சயாராய்த் சமத் படை- 
களில் சிலவற்றுடன் யுத்தமுளைக்குச் சென்றிருச்சின்றனர், 

அப்படிச் சென்றவர்களிற் சிலரைப் பற்றி சாம் சிறிது ச்சர். 
க துகொளவோம்:---
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iil H. H. THE MAHARAJA OF IDAR 

ஐடார் மஹாராஜா 

ஜடா சாஜ்யம் பம்பாய் மாகாணச்கைச் சேர்ந்த மாஹி- 

காந்தா என்னும ஜில்லாவிலுள்ள௫. இ. மிகவும் பிரசித்தி 

பெற்ற, இ.து 1,009 ௪.தாரமைல் விஸ்தீரணமுள்ள ௮, இதற்கு 

ப்ரீ டேஎலத் சிங்க் என்பவர் தற்காலம் மகாசாஜாவாயிருக்- 
இன்றார். இவர் ஜோட்பூர் மகாராஜாவின் தம்பியாகிய ஸா ப்ர- 

தாப சங்க் மகாராஜாவின் குமாரர். இவர் 1878(ஹோு மேமாதத்- 

இல் ஜோட்பூரில் ஜனனமா௫, 11011 (ஹூ ஜூலைமீ' 21௨ 

Dis oon ஸமஸ்கான ததின் அரசராயினார். இவர் அஜ்மீர 

காலேஜில் ஆங்லெம கற்று ஜோட்பூரில் ராணுவப் பயிற்சி 

யடைந்து அப்படைகளுக்கு ௮ இபசாயினார், இவர் எட்வாட் 

சக்ரவாத்தியவர்களின் பட்டாபிஷேகத்திற்காகச் தம.து தகப்- 

பனாருடன் இங்கிலாநலுக்குச சென்று அப்பொழுது இளவாச- 

சாக விருத நமது ஜார்ஜ் ௪க்ரவர்த்இக்கு எய்டிகரங்காக நிய. 

மிக்கப்பட்டார். இவர் தாம் மகாசாஜாவானதும் நமது ௪க்ர- 

வாத்தியவர்களின் பட்டாபிஷேக மஹோச்ஸவத்திற்கு இக்க 

லாந்து சென்று அங்கு ௮கநேக மரியாகைகளைப் பெறறார், 

இவர் காதியவா£(ஸம்ஸ் தானத்தில் சில சாணுவ வுதீ்யோகலஸ்- 

தருடைய உதவியைக கொண்டு தமது தேசத்தில் சில சைனி- 

யங்களைத் தயார்செய்தார். இதச் சைனியங்களுக்குச் தலைவர் 

*ஸர்தார்கள்' எனப்படுவர். இப்படிப்பட்ட 9 ஸாதார்களுடனும் 

தமது சைனியங்களித் சிலவற்றுடனும இவா கற்கால யுத்த 

முணைக்குச் சென்றிருக்கின்றார். 

iv. H. H, THE MAHARAJA OF JODHPUR 
ஜோட்பூர் மஹாராஜா 

லோட்பூர் ஸம்ஸ் தானம் சாஜபுதன த்தி ௮ள்ள.து, இது 

34,9658 ச.துரமைல் விஸ்தீரண முள்ளஅ௮, ஜனத்தொகை 
20,50,000. இதை இப்பொழுது ஆண்டுவருபவர் மஹாசாஜா
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ஸர் பிரதாப சிங்க் பஹதூர். இவர் தம் தமை 
இறந்தகாலத்தில் ௮வான புசல்வன் ஸ் 

பாலியனாயிருக்ததனால், இந்த ஸம்ஸ்தானத்த்ரின் பரிபாலன. 

ஞூரின் குமாரன் 

ர் திங்சென்பவன்     

     தைக் தாம் ஏற்றுக்கொண்டார். இவா மகா சூர, ். 

யுத்சவிஷயங்களில் ௮இக பிரியமுள்ளவர். இப் 
ருக்கு வயது 08 : இவர் ஜோட்பூர் ராஜ்யத்தில் 1889-1 

வருஷத்தில் சாஜபுத்திர சுகேசகுடி களைச் சேர்த்து ர் பெரும் 

படையைத் தயார்செய் இருக்கின்னா, இவர் 1878-ம் *வருஷூத்- 

இல் ஆங்கிலேயப் படையுடன் காபூலுக்குச் சென்றதையும், 

1887-ம் வருஷத்தில் இளவாசருக்கு எய்டிகாங்காக நிட மிக்கப் 

பட்டதையும்,1889-ம் வருஷத்இல் தீரா சண்டைக்குச் சென்ற- 

தையும் ஆங்கிலேயர் கண்டு இவருக்குக் கர்னல் பட்ட்டம் 

கொடுத்தனர். இவர் தம் நாட்டுப்படைகளுடன் 1900(ஹீ ! னா 

தேசத்துச் சண்டையில் நமது ஆங்கிலேயருடன் கலந்து oa 

  

   
இயாதி பெற்றவர், 

இவர் தமது தமையனாரின் போ னுடன் சில சைனியம் 

களைப் பின்னிட்டுக்கொண்டு ஐரோப்பாவில் யுதீதமுனைக்குச் 

சென்றிருக்கினமுர். 

v.H. H. THE NAWAB OF JAORA 

ஜோரா நவாப் 

ஜோராவென்ப. மாளவதேசத்திலுள்ளது. இது 508 

சதுரமைல் விஸ்தீரணமும், ஜனத்தொகை 82,500 ம் கொண்- 

“ட. இதற்கு மகமத் இப்டிகான் ஆலி கான் என்பவர் ஈவாப். 
இவர் 12-வ.து வயதில் பட்டத் இிற்குவர்தார், இண்டூர் காலேஜில் 
1899 வரையில் ஆங்லெம் கற்ற, பிறகு15 மாதம் சாணு- 

வத்தில் பயின்றிருந்தார். இவர் 19050 ,தங்கிலேய 
சைனியத்தில் முசலில் காப்டனாயெ ௮ இகரர.த்தைப் பெற்௮ட்
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பிறகு மேஜா ey . தியோகத்தை யடைந்தார், இவர் மகா சூ 

பரம்பரையில் ௨. ித்தவர். 

ஏடு ஏரறாகராக கரக 0௦ நரா கற 

ரட்லம் மஹாராஜா 

ரட்லாம என்பது மத்திய இந்தியாவிலிருக்கும் ஓர் சிறிய 

ராஜ்யம். 'இது 1,180 ௪.துரமைல் விஸ்தீரணமுள்ள.து, இதன் 

ஜனத் தொகை 85,000, இகத சாஜயம் ஷாஹிஹான் சக்ரவர்த்- 

இயின் ச ரீலத்.தில் ஜோட்பூர் மகாராஜாவின் கொள்போன் (பே 

Bott. மகன்) ஆ௫ய ரத்னசிங்க் என்பவரால் ஸ்.தாபிச்சப்பட்- 

டது. (ஸர் ஸஜ்ஜனசிங்க் என்பவர் இதன் தற்காலத்து அசசர், 

இவர்' இண்டூரில் ஆங்கிலம் கற்று, 1908-ம் வருஷத்தில் ராணு- 

வத்திற் சோந்து போர்க்களப் பயிற்சி யடைந்து ஆங்கிலேய 

PFO Les BOE ES கெளாவ காப்டனாக தநியமிக்கப்பட்டார். 

இவர் தமது சைனியங்களிற் சிலருடன் இப்போது யுத்த 

மனைக்குச் சென் றிருக்கின்மூர், 

vi. H.H, THE PRINCE OF BHOPAL 

போபால் ராஜதமாரன் 

போபால் சாஜ்யம் மத்திய இந்தியாவிலுள்ள௮. இதன் 
விஸ் ணம் 6,909 ௪.துரமைல்.இதில் 9லக்ஷம் குடி களிருக்கன்- 

தனர்.இர்தஸம்ஸ் தான த்தின். ௮ரசியாகிய ஜான்பேகம் ஸாஹேப் 

ராணியாரவர்களின் இரண்டாவது குமாரனாகிய கர்னல் உபய- 

துல்லாகான் இப்போதிய யுத்தத் இற்கென்று தன் சைனியங்க- 

ளுடன் புறப்பட்டுச் சென்றான். வழியில் க ௮செளக்கியத்தி- 

னால் மேலே செல்ல முடியாமற்போகவே, தனக்குச் சம்ம தியில்- 

லாமலிருந்தும் ஈமது அரைத்தனத்தாரால் ஏடன் துறையில் 

இறக்கப்பட்டு இந்தியாவுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டான். 
வன் மகா சூரன், 1726-ம் வருஷத்தில் முதல்முதல் இந்த
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ஸம்ஸ்தானத்தை ஸ்தாபித்தவசா௫ய டோஸ்ட் மகமத் கானு- 
டைய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவன். இவன் 1905-ம் வருஷத்தில் 

இந்த ராஜ்யத்தின் சேனைகளுச்கு ௮தஇபனாக நியமிக்கப்பட்டு 

இப்போது ராணுவத்தில் ௮௧ சீர்திருத்தங்களைச் செய் இருக் 

கின்றான். இவனிடம் மிகவும் சாமா ததியமுள்ள குஇரைப்பட்- 

டாளமும் காலாட்படையும் உண்டு. 

vill. H. H. THE MAHARAJA OF KISHENGARH 

கீஷன்கார் மஹாராஜா 

இஷன்கார் என்னும் ஸம்ஸ் கானம் ராஜபு தன தீ.கிலிருக்- 

கின்றது. இதன் விஸ்்தாணம் 838 சதுரமைல். இதில் 87,000 

குடிகளிருக்கின்றனர். இதன் அ௮சசன்பெயர் மதனசிங்க். இவர் 

1884-ம் வருஷம் பிறக்சார், 10-வது நாற்றாண்டில் ஜோட்பூர் 

௮சசனாக விருந்த உதயங்க மகாராஜாவின வம்௪சபரம்பரை- 

யைச் சேர்ஈ்தவர் இவர் : ராஜபுத்திரத் தலைவராகிய உதயபுரத்து 

மகாசாஜாவின் புதல்வியை மணஞ்செய் துகொண்டி ர௬ுக்கினறார். 

இவரிடம் சுமார் இரண்டாயிரம் ராணுவவிரரும் 65 பிசங்கக- 

ஞம் உண்டு. இவர் மிகவும் செளரியவகதர், 

ix, H. H. THE NAWAB OF SACHIN 

ஸ்ச்சின் நவாப் 

ஹச்சன் என்பது பம்பாய் சாஜதானியில் உள்ளது. 

இது ஓர் சிறிய ராஜ்யம். இது 42 ௪.தாமைல் விஸ்தீரணமுள்- 

ளது. ஜனத்தொகை இருப.தினாயிசம். இதற்கு ஓர் மகம்மதி- 

யர் நவாப்பாக விருக்கின்றார், இவர் பெயர் ஸி த்திக் இப்ரஹிம் 

மகமத் யாகூப் கான். இவர் ராஜ்கோட் காலேஹி லும், yep bh 

ள்ள மேயோ காலேஹிலும் ஆங்கிலம் கற்று, 6 இம்பிரியல் 

காடெட்கோர்' என்னும் சைனியத்தில்சோக்.அ ஈன்ருக ரா ணுவ 

சங்கதிகளை ௮.றிந்துகொண்டு அதற்கு லெப்டினென்டு மாயி-
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னார். பிறகு 1909-ம் வருஷத்தில் இவருக்கு ஆங்கிலேயப் 

படையில் கெளாவ காப்டன் Rar கொடுக்கப்பட்டது. 

இவர் பம்பாய்க் கவானருக்குக் கெளரவ எய்டி.காங்காக நியமிக்- 

கப்பட்டிருக்கின்றார். 

இவர் மகா தைரியசாலி: பு.ததமுனைக்குச் சென்று சண். 

டை செய்ய விருப்பம் அதிகமாகக் கொண்டதனால், நமது 

னவஸ்சாயவர்கள் இவா. வேண்டுகோளுக் இணங்க இவரை 

யுத்தமுனைக்கு அனுப்பியிருக்கிை றனர், 

x, H.H. THE MAHARAJA OF COOCH BEHAR 

தச் பேஹார் மஹ்ராஜா 

கூச் பேஹார் என்பது லங்சாளத்தின் வடபாகத் இலுள்ள 

ஓர் ஸம்ஸ்சானம், இது 1,301 ௪ தசமைல் விஸ்ரணமுள்ள ௮, 

இதன் ஜனத்தொகை 5,98,000. இதில் இக்.துக்களும் மகம்- 

மதியரும் குடியிருக்கன்றனர். இதன அரசன் பெயர் ராஜேந்த்ர 

நாராயண பப், இவர் 1888-ம் வருஷம் பிறந்தார். இவர் ஆக. 

இலம் நன்ரூகக் கற்றவர் : * இம்பீரியல் கேடட் கோர் ' என். 

னும் சாணுவப்படையில் செர்க்தவர், இவரிடம் ஓர் சிறிய 

பட்டாளம் உண்டு, இவருடைய பாட்டனார் இறந்துவிட்ட 

காலத்தில், இவருடைய தந்தை ஒரு வுய துக் குழந்தையாயிருக்.. 

தார். அப்பொழுது ஆங்கேயர் இந்த ராஜ்யத்தைப் பரிபா- 

லி.த்தவந்து குழந்தையாக விருர்த ந்ருபேந்த்ர பப் என்னும் 

இவாது தந்தைக்குக் கா௫மாரகரத்திலும் சல்கத் சாவிலும் 

இக்லொந்இலும் கல்வி கற்பித் துக்கொடுத்தார். இத்த நருபேர்த்: 

சபப் யுக்த வயதடைவதற்கு முன்னமே 1868-05-ம் வருஷக். 

களில் ஈடந்த பூடான் யுத்தத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு மிகவும் 
உதவியாக இருந்தார். இவர் 1888-ம் வருஷத்தில் பட்டத்- 

இற்கு வந்தவுடனே நமது துரைத்தனத்தார் இவாது நடத்- 

தைக்கு மடழ்ந்து 1885-ம் வருஷத்தில் இவர்க்கு மகாராஜா
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வென்னும் பட்டத்தை யளித்தனர் : ஆங்கிலேய சைனியத்தில் 

உயர்ந்த ௮.இகாரமும் கொடுத்தனர். இவர் இங்கிலாந்துக்குப் 

பன்முனற சென்று அங்கு ௮இக பிரசித்தியடைந் து நமது 

சக்ரவர்த்திக்கு ஏடிகசாங்காகவும் நியமிக்கப்பட்டார். இவர் 

1911 ஸ் செப்டம்பர் மாதம் 21-ம் தேதி லண்டன்மாககர த- 

தில் மணமடைந்தனர், உடனே இவாது குமாரரான ராஜேந்- 

த்ர நாராயண பப் பட்டத்திற்கு வச்தார். இவா மிகவும் சூரர், 

இவருடைய தம்பியாரான ஸிதேந்த்ர நாராயண Cex sri sant 

யுத்தமுனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார், இந்து ராஜ்யம் 

1712-ம் வருஷம் முதல் ஆங்கிலேய அ.இகாரத்திற்கு உட்பட்டு 

ஆங்கிலேயருக்கு உற்ற துணையாக விருக்கின்ற து. 

xi. H. H. THE MAHARAJA OF PANNA 

பன்னு மஹாராஜா 

பன்னா என்பது மத்திய இந்தியாவிலுள்ள பண்டில்- 

கண்ட் மாகாணத்திலுள்ள ௮. இதன் விஸ்சோணம 2,493 சதுர 

மைல், இதில் இரண்டு லக்ஷம் (2,00,000) குடி கள் வ௫க்கின்- 

pai, இந்த ஸம்ஸ்தானத்தில் வயிரக்கற்கள் அகப்படும் கனி 

கள் ௮கேகம் உண்டு, 

இந்ச ஸம்ஸ்தானத்தில் 19-வது நூறருண்டில் ப்ராண 

நாத சென்னும் ஓர் மதாசாரியா ௮இிச பிரசித்தி யடைந்இருந்- 

தார். இவர் இர்காட்டினா் யாவரா லும் அதிகமாக மரியாதை 

செய்யப்பட்டவர். இவர் இந்துக்களுக்கும் மசம்மதியருக்கும் 

BS PD ுமையுண்டாக்கவேண்டு மென்னும் எண்ணத் Siena, 

வேதங்களினின்றும் கொசானினின்றும் அதற்கு அறுகுண- 

மான மேற்கோள்களை எடுத்துக்காட்டி மஹிதாரியல் என்னும் 

ஐர் பெரிய கிரந்தம் செய்திருக்கன்றனா. இந்தக் இரந்தம் இங் 

காட்டுக் கோயிலில் ஒர் பொன் பிடத்இில் வைக்கப்பட்டு இன்:
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றும் வெகு பக்தியுடன் பூஜைசெய்யப்பட்டுவருன்ற,து. இவ- 

72” மதக்கொள்கை வெருவாகப் புகழப்படுகின்ற ௮. 

இந்த ராஜ்யம் 1811-ம்வருவ.த்இில் அங்கிலேயருக்குச் 

சுவாதீன மாயிற்று, இதன் அரசன் பெயர் மஹேந்த்ர ஜாத்- 

வேந்த்ர சிங்க், இவர் 1898(ஹூ பிறந்தவர்: 1902(ஹஊூசாஜ்யா- 

இகாரத்தை வடித்தார், இவர் அஜ்மீரில் மேயோ காலேஹில் 

௮ங்லெம் கற்றார். இவரிடம் ஒர் சிறிய பட்டாளமும் சில பீசங்- 

இகளும் உண்டு. இவருடைய தமபியான ஹிரசிங் கென்பவா 

இப்போ ஐரோப்பாவில் சென்று யுத்தமுனையிலிருக்கின்றார. 

இவருடைய முன்னோரான நிருபத்சிங்க் என்பவர் நிகழ்த்த 

மஹா ௫ப்பாய் கலகத்தில் ஆங்கலேயருக்குச் கலிஞ்சார் கோட்- 

டையைக் காப்பாற்றிககொடுத்து ௮இக உதவி செய்தார், ௮த- 

னால் ஈமது துரைத்தனத்தார் உவகஈது இவருக்கு * மஹேந்த்ர : 

பட்டமும், ஸிமாரியா மாகாணத்துடன 20,000 ரூபாயும் 

பரிசா யளித்தனர், 

xii, H. H THE NIZAM OF HYDERABAD 

ஹைதராபாத் நைஜாம் 

ஹைதராபாத் என்னும் சாஜ்யமானது இந்தியாவின் 

மத்தியி லுள்ள. இத 89,000 ௪.தரமைல் விஸ்தீரண முள்- 

ளத: அதாவது மைசூர் ஸம்ஸ்சானத்தைவிட மூன்று பங்கு 

௮இகம். இது இந்தியாவிலுள்ள எல்லா ஸம்ஸ் தானங்களி- 

௮ம் பெரியது, இதன் ஜனத்தொகை ஒருகோடியே முப்பது 

லக்ஷம். இதன் வருஷவரும்படி. ஐந்துகோடி. ரூபாய், இஃது 

ஒரு மொசலாய சாஜயம். 
இவ்விராஜ்யத்இல் பொன், னவைம், கிலக்கரி மு. தலியவை- 

கள் அகப்படக்கூடிய கனிகள் பலவிடங்களி லிருக்கின்றன. 

இர்காட்டாசன் நைஜாம் என்னும் பட்டப்பெயருடன் விளம்-
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குவன், இப்பொழுது மீர் ஊஸ்மான் ஆலி கான் என்பவர் 

நைஜாமாயிருக்கின்றார், இந்த ஸம்ஸ் தானம் மகம்மதீஷா டில்லி 

சக்ரவர்த்தியாக விருக்கும் காலத்தில் seu go மந்திரியான 

அஸப்ஜா என்பவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இது சில காள் 
பிசெஞ்சுக்காரருக்கு உட்பட்டிர௬ு.து, முடிவில் 1106-ம் வரு- 

ஷூத்தில் ஆங்கிலேயர் ௮இகாரத்இற்குக் மம்ப்படிக்தது. இஃது 

௮கேக அரசர்களுடன் பல தடவைகளில் யுத்தம் செய்து 

ஆங்கலேயருக்குப் பன்முறை சகாயம் செய்தது. இப்பொழுது 

நைஜாமின் தந்தையான மீர் மஹபப் ஆலி கான் என்பவர் 

இரண்டரை வருஷக் குழைந்தையாக விருக்கும் போதே அவ 

ருடைய தர்த மரணமடைக்கதனால், ௮வர் குழைக்தைப் 

பருவ முதற்கொண்டே ஆங்கிலேயரால் கல்வி கற்பிக்கப்பட்ட 

னர். அச்சமயத்தில் இந்த சாஜ்யம் ஸர் ஸாலாஜங்க் என்னும் 

மந்திரியால் அளப்பட்டிருந்தது. Tg காலத்திலேதான் 

இந்த ராஜ்யம் மிக்க யொதியுடன் ௮திக விருத்தியடைந்து. 

மைனராக விருந்த குழந்தை நைஜாம் வைஸசாயான ரிப்பன் 

பிரபுவின் காலத்தில் 1884 ஹ் பிப்சவரிமீ' 5௨ பட்டத்- 

இற்கு வர்தார். இவர் 1888-ம் வருஷத்தில் கம.லு படைகளை 

எஹிப்டூக்கு அனுப்பியும், 1881 ற் ருஷியருக்கு விசோத 

மாக ஈமதூ கவர்ன்மென்டாருக்கு உதவி புரிந்தும் சகாயம் 

செய்தார். 

இவர் அங்கலேய சாஜப்ரஇ௫திகளுக் கெல்லாம் மிகவும் 

உற்ற சண்பராயிருந்தார் : யாவராலும் ஈன்குமதிக்கப்பட்டவர்.. 

இவருக்கு ஈமது அரைத்தனத்தார் பல தடவைகளில் பல 

கெளாவபட்டங்கள் கொடு த்திருக்க்றனர். இவர் ஆங்கிலேயப் 

படையில் கெளாவ ௮ இகாரத்தை வகித்தவர். இவர் 21 வருஷம் 

சாஜ்ய பரிபாலனம்செய்.து, 191108 ஆகஸ்டுமீ' 39௨ கொடிய 
பாரிசவாயுவினால் மாணமடைய, இவாது அருமைப் புதல்வ 

சான நவாப் மீர் ஊஸ்மான் ஆலி கான் பட்டத்திற்கு வர்தர்ர்,
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இவர் 1886@ ஜனவரிமீ” 21உபிறந்தவா. இவரை 19110 

அக்டோபர்மீ” 17-ம் தே.இயில் சிம்மாசனத்தின்மீ தேற்றியவர் 

தமது ,ஹார்டிஞ்ஜ் பிரபுவே. இவர் ஈமது சக்ரவாத்தியவர்கள் 

டில்லி தர்ப்பார் கூட்டியகாலத்தில் சமது சாஜவிசுவாஸத்தைக் 

காட்டிப் பணிர்தவர்களில் மு.தன்மு தலானவர், இவர் ஆங்கிலம் 

நன்றாகக் குற்றுள்ளவர் : பாம தயாளத்வமும் சாக்ககுணமு 

முள்ளவர். இவரிடம் 10,000 போலீஸ் படைகளும், வருஷ 

மொன்றுக்கு எழுபதுலக்ஷம் ரூபாய் செலவு பிடிக்கும்படியான 

ராணுவமு மிருக்கன்றன. இவர் ஆங்கிலேயப்படையில் உயர்ந்த 

Esti பெற்றவர், இச்சமயம் ஐரோப்பாவில் நடந்துவரும் 

பெரிய யுத்தத்திற்கு இவர் தமது படைகளில் சிலவற்றை 

ஷா மீர்ஜா பே என்பவரின் அதிகாசத்திற் குட்படுத்தி யுத்த 

முனைக்கு அனுப்பியிருக்கன்றனர். 

19. THE QUEEN 

AND 

THE PRINCE OF WALES 

மகாராணீயாரும் இளவாசரும் 

8.7 ட்சி்மைதங்கிய ஈம௫ மகாசாணியாராயெ மேரீ சக்ர. 

வர்த்தினியம்மாள் இப்பொழுது நடந்துவரும் யுத்- 

தத்தை விலக்குவதற்காக வெகு பிரயாசை எடுத்துக்கொண்- 

டும், ௮ஃது முடியவில்லை. காட்டின் ஈற்டரொழில் மேற்கொண்ட 

மற்ற ஸ்இரிகளைப்போல் தாமும் ௮வர்களுடன்கலந்து, யுத்.தத்- 

இல் காயம்டைக்து திரும்பிவருபவசைத் தாமே கேரிற்சென்று 

உபசரித்து அவர்களது காயங்களை “hoa sharon Res 

சைசளைச் செய்துவருகின்றனர்: யு த்தத்திற்குச் சென் திருப்ப: 

அவர்களுக்கு உடைமுதலிய உபகாணங்களைச் தாமும் தயார் 
செய்துவருகன்றனர் : அவ்விரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளைத்
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தாம் நேரிற் சென்று விசாரித்துக் தேற்றி அவர்களுக்கு 

வேண்டிய உதவிகள் புரிக தம வருகின்றனர். 

இளவசசரோ யுத்தத்தில் மாணமடையும் போர்வீசர்களின் 

குடும்பங்களுக்குக் கஷ்டம கோனமுவண்ணமாய்த் தகுநத 

ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டி, ஏராளமான பணம் தாமே கொடுத். 

தீதுமன்றி, மற்றவர்களிடத் துப வருல் செய்துவருஇன்றனர். 

தாமும யுத்தஞ்செய்ய விருப்பஙகொண்டவராய்சு தமத பட்- 

டாளங்களிற் சேர்ந்து யுத்தகளத்கிற குச் சென்றிருககின் றனர், 

இவர் ஆங்கிலேயப் படைகளுக்குக தலைவரான ஜெனரல் 

ப்ரேன்ச் என்னும் துரைக்கு எய்டிகாங்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்- 

இன்றார். அவ்வேலை மிகவும அபத்தானதாயினும், இளவரசர் 

மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் ௮தனை ஒக துக்சொணடு வெகு தைரியத் 

அடன் பார்த்துவருகினரார்.காம யு.க்.தம செய்யும காலம தவிர, 

மற்றைச் சமயங்களில் காயமடைகதிருப்பவர்களிடம் சென்று 

தாமே நேரில் தக்க சிடுச்சைகள்செய்,௮ ஆகாரா இகலாக் கொடு, 

தீது மிக்க ௮னபுடன் அவர்களை விசாரிததுவருகினறனர், தம் 

சைனியங்களாற் பிடிக்கப்பட்டிருக்கும எ இரிகளாகிய ஜெர்ம- 

னிப் போர்வீரர்களுக்கும யாதொரு குறைவும் சங்கடமு Date 

லாதபடி தச்சரியகரமான ௮னபுடனே விசாரணை செய்துவ௫- 

இன்றனர். இவர ஆதரணையைக் காணும ௪ இரிகளும இவஜா 

வெகுவாகப் புகழ்கின றனர். டூ 
வவ ளவவவைகைக். 

20. INDIAN LOYALTY 

இந்தியரின் ராஜவிசுவாலஸம் 

மது சக்ரவர்த்தியொர்க்கும் ஜெர்மனியார்க்கும் யுத்தம் 
“ . தொடங்கெவிட்டதெனத் தெரிந்த வுடனே, வட்கோடி. 

.ஹிமாசல முதல் தென்கோடி கன்யாகுமரி பரியந்தம் 
அக்கம். ஹிச்.துக்களும் மகம்மதியரும் மற்றெல்லா ஜாதியா-
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ரும் ஏகோபித்து, அவரவர் தத்தம் ஊர்களிலும் பெரிய 
பட்டணங்களிலும் சபைகளைக் கூட்டி, நமது சக்ரவர் தீதியா- 
Ise தற்சமயம் யுத்தத்திற் பிரவேச தீதிருச்கும் காரணத்- 
தை நியாயமும் அவசியகமுமானதென்றே கருதி அமோகித்து, 
அவரது குடிகளாகிய தங்களா லியன்றவளவு ஸ்வேச்சையாய்ச் 
சகாயஞ்செய்லும், இந்த யுத்தத்தில் ஈமது சக்ரவா த இயார்க்கே 
ஜயமுண்டாக வேண்டுமன்று அனு இனமும் ஈச்வாப் பிரார்த். 
தனைகள் செய்தும் வருன்றனர், 

அவரவர் தம்மாற் கூடிய பொருட்சகாயம் செய்வது 
தவிர, தாமும் யு.த்தகளத்இற்குச் சென்று போர்புரியச் சத்த- 
மாயிருப்பதாகவும், யுத்தரங்கத்இல் ரா ணுவா இிபதிகள் தமக்கு 
எந்த வேலைதான் இட்டபோதிலும் அதனை அ௮வவதஇகாரிகளின் 
உத்தரவின்படியே மாறுபேசாமல் மகிழ்ச்சியுடன் ஈடத்தச் 
சிச்தமாயிருப்பதாகவும் நமது அரசாகங்கத்தார்க்குத் தெரிவித்- 
திருக்கன்றனர். இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 100 ஸ்வதேச 
ஸம்ஸ்கானங்கள இருச்சின்றன. அவைகளின் அ௮இபதிகள் 
யாவரும் வேண்டுமிடத தத் தமது ராஜயங்களிழ் கடைக்கும் 
வரும்படி முற்றும் யூத்த செலவுச்காகக் கொடுத் அவிுவதாகத் 
தெரிவித்துக் தாமும் தமது சைனியங்களுடன் அவ்கிலேய- 
சோடு கலக் யுத்தம் செய்வதாகவும் முன்வந்திருக்கின் றனர். 
அன்றியும், ஒவ்வொருவரும் யு. ததசெலவிற்காகத் தாமே இஷ்- 
டப்பட்டு லக்ஷக்கணக்காய் த் இரவியமும்கொடுத் இருப்பதுடன், 
யுதீதத் இற் காயமடையும் வீரர்களுக்கு வேண்டிய செளகரி- 
யங்களைக் கருதி இங்கிருந்து ஏராளமாக ஆசாரம் உடை முத- 
லிய சாமான்சளையும் அனுப்புகின்றனர், 

இந்தியாவிலுள்ள முக்யெமாகய 27 ஸம்ஸ்தான மகா 
ராஜாச்களில் ஐதராபாத்.து கைஜாமானவர் தமது சைனியக்க- 
ளிற் பலவற்றை ய,த்தகளத்திற்கு ௮னுப்பியிருக்கின்றனர் : 
மேலும், ௮றுப துலசக்ஷம் (60,00,000) ரூபாயும் கொடுத்திருக்-
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இன்றனர் : தாமும் கேரில் புத்தகளத்திற்குச் சென்று சமரிட- 

வும் சித்தமாயிருக்கின்றனா, 

மைசூர் மகாராஜாவும் தமது சைனி௰ங்களா அனுப்பச் 

சித்தமாயிருக்கன்றனர் : ஐம்பதுலக்ஷம் ரூபாய யுத்த செல- 

விற்காகக் கொடுத்திருக்ன்றனர்: அன்றியும், யத் தவிசர்களின் 

குடும்பங்களுக்குச் தகுமான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும்பொருட்டு 

ஏசாளமான பொருட்சகாயமும செய்இருக்கின்றனர். 

இப்படியே பரோடா மகாராஜாவும்,ஜயபூர் மகாசாஜாவும், 

மற்று மநேக சாஜாக்களும ௮கேச லக்ஷம் ரூபாய் சொடுத்தி- 

ருக்கின்றனர் : சமயம் நேருமிடத்துத் தங்கள் சைனியங்களை- 

யும் ௮னுப்பச் சித்தமாயிருக்கின்றனர். 

க்வாலியர் மகாராஜா 1,000 குஇரைகமாயும், பஞ்சாப் 

தேசற்துச் இற்றாசர்களும் ஸர்கார்களும் சோத்து அநேக 

ஒட்டகங்களையும்,ரீவாஸம்ஸ் தான க்.து மகாசாஜா தம இருப்- 

புக்கலாயும் கஜானாவையும் சொந்த நகைசமாயும், ஹோல்கார் 

மகாராஜாவும் ஜாம் நகரத்து சாஜாவும் சென்னை சாஜதானியி 
வள்ள ஜமீன்தார்கள் பலரும் ௫/௯ அநேக ஆயிசம் கு.தி- 

சைகளையும் கொடுக்கச் சித்தமாயி( க்கின்றனர். 

௫த்ரால் தேசத்துத் தலைவனும், கைபர் கணவாயில் வூக்- 

கும் பூர்விக ஸ்வதேதச ஜாதியாரும், நேபாள சவான்மென்டா- 

ரும் ௨ தவிசெய்வதாய்த் தெரிவித இருக்கின்றனர். முன் சொல்- 

லியபடி யு.த்தமுனைக்குச் சென்றிருக்கும் 12 சாஜாக்கள் சவி, 

இன்னும பல அரசர்களும் அவரவர் யுத்தசெலவிற்கு லக்ஷக் 

கணக்கான இரவியம் கொடுத்த துமன் றி, தங்கள் சைனியங்- 

களுடன தாமே கோக யுத்தகள தீதிற்குச் சென்றிருக்கின்ற- 

னர், வேறு லெர் தமது சைனியங்களை யனுப்பியிருக்கின் றனா, 

வைத்திய சாஸ் இரங்களில் சேர்ந்த இந்தியர்களிற் பலர் யு.த- 

தத்தில் காயமடைபவர்க்குச் சிகிச்சைகமாச் செய்யப்போவதாக 

மூன்வந்திருக்கன் றனர், சாமானிய ஜனங்களிற் பலர் காலாட் 
7
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படைகளில் சோச் இத்தமாயிருப்பதாய்த் தெரிவித் திருக்கின்- 

றனர். அநேகமாயிரம் மாணாக்கர்கள் யுத்தசமயத்தில் ராணு 

வாதிகாரிகளுக்குச் செளகரியமான வேலைகள் செய்யவும் காய 

மடைந்தார்க்குச் சமீபமாக இருக்கு வேண்டிய சச்ரூஷைகள் 

இயற்றவும் சத்தமாகக் காத்திருக்கன்றனர். பெரிய தனிகா- 

"களில் அரேகர் யுத்தத்தில் இந்திய ராணுவக்களின் ஆகாசாதி- 

களுச்கு வேண்டிய செலவுகளிற் சிலபாகத்கைக் தாம் ஏற்றுக் 

கொள்வதாசத் தெரிவித் இருக்கின்றனர். 

வட இந்தியாவிலிருக்கும் க்வாலியர் மகாராஜாவும் மற்றும் 

சில அரசர்களும் ஜமீன் கார்களும் ஒன்றுசேர்ந்து சொந்தமாக 

அரேகலக்ஷம் ரூபாய செலவுசெய்து ஓர் அஸ்பத்திரிக்கப்பலை த் 

தருந்த முஸ்தீபுகளுடன் தயார்செய்து அதற்கு லாயல்டி 

(சாஜவிசுவாஸம்) என்று பெயரிட்டு யுத்தகளத்திற்கு அனுப்பு 

இன்றனர், சென்னையிலிருகதும் மதராஸ் என்னும் பெயருடன் 

ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கப்பல் சென்ற. இதற்குச் சில அரசர்கருநம் 

ஏனையோரும் அரிசி முதலிய பண்டங்களும் மருக துகள உடை 

கள் முதலிய மற்றைச் சாமான்களும் கொடுத்தனர். 

இக்தியப் பெண்களிற் பலர் ஒன்றுகூடிச் சபைகள்சேர்த்து 

யுத்தத்திற்குச் சென்றிருக்கும் படைவீரர்களுக்கு உடைகளை தீ 

தயார்செய்துவருன்றனர். சல பெண்கள் காயமடைபவர்க்கு 

வேண்டிய உபகரணங்களை ஏற்பாடு செய்கின்றனர். சிலர் யுத்த 

செலவுக்குப் பணம்கொடுத்து உதவிபுரிகின்றனர். பெரிய பட்- 

டணங்களி லுள்ள ஸ்த்ரீகளிற் லர் விதம்விதமான துணிகமை 

வாங்டச் சட்டைகள்செய்வதற்காகக் கத்தரிக் துக்கொடுப்பதும், 

சிலர் அவற்றைத் தைத்.துக்கொடுப்பதும், வே.று சிலர் ௮.ங௫- 

களை முழுதும் தாமே தயார்செய்வதுமான பல தொழில்களில் 

வெகு ஊக்கங்கொண்டிருக்கின்றனர். 

;இசாமங்கள் தோறும் பயிரிடும் குடிகள் அவரவர் சக்திக் 

. கேற்றபடி ௪காயம் செய்கின்றனர்: நமத அரைத்தனச்தார்க்கு 

ay
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ஐயமுண்டாகவேண்டு மென்று LOE BRE கோயில்களில் (ரெ 

பலமான பூஜைகளும் உத்ஸவக்களும் கடததிவருகின்றனர். 

இந்தியாகிலிருக் தம் மகம்மதியர் சமது மகஸ்இனரகிய 

அருக்கதேசத்தார் ௪ இர்க்கக்ூஷிபில் சோர தபோ திலும், தாங்கள் 

ஆங்கிலேய சாஜாங்கக்சரரை யொட்டியே ஈடக்கவேண் டுமென் - 

னும் உறுரிப்பாட்டிடன் ௮வாவலா ஏராளமான பொருட்சகா- 

யம் செய்திருக்க்றனர் : அிருக்கியின் தற்சமய நடத்தையை 

ஆமோ திக்காமல் தமது ஆங்கிலேய ராஜாங்கத்தாரின் ஜஐயத்- 

தையே நாடுகின்றனர் : இரண்டு மூன்று மாம்மதிய Baur thy dm 

கள் நமது இந்தியப்படைகளுடன சேர்த்து ஜொமனியாரக்கு 

எ.இரிகளாய்ப் போர்முனைக்குச் சென் றிருக்கின்றன். 

இந்த யுத்தத்தில் நேரிமிம் பலவகைச் செலவுகளுக்காக 

மகாராஜாக்களாவார் கொடுதக தனறிப பொதுஜனகரரம் 

இற்றாசர்களும் ஜமீன் ஜாரா மிட்டாதாகளும சோகது 

எழுபத்சைக துலக்ஷம ரூபாயக்குமேல் கொ டுததிருக்கின்றனா, 

இனனும் பிரதிதினமும் ஏராளமான தொகை வளுலாகிவரு- 

இன்றது. ் 

இர Bunk gic ஒவ்வொரு மடாதஇபரும் பொதுஜனக்- 

களுடன் சேர்ந்து Gur anon sa செய்கின்றனர் : தமது ஸ்வா- 

இன த் இலிருக்கூம ஆலயங்களிலும் மடங்களிலும் தத்தம் மதக் 

கொள்கைகளுக் கேற்றவாறு நமது ஜார்ஜ் சக்ரவர்த்தியின் 

ஜயத்தை மாடிப் பெரும் பூஜைகளைச் செய்கின்றனர். 

கண்ண றிெய்வமாகிய நாட்டி இறைவனது க்ஷமாரத் ௧- 

மாய் இப்படி மனப்பூர்வமாக இமிம் பூஜைகமைப் பஞ்சேர்த்ரிய 

அ௮கோசானான ஸர்வேச்வான nen (pause FM Dp, ஜொ்மனி 

யார் விஷயமாய் ஸர்வ ஸம்ஹார மூரர்த்தியாகி மைஸ்ச பகை 

வரையு மழித்து, நமது சக்ரவர்.தஇயாரின் விஷயமாய்ப் பாம 

பக்த வாத்ஸல்யனாடுப் பரிபூர்ண கடாக்ஷத்துடன் காத்து 

சகஷிப்பானாக .
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21. H. E, LORD HARDINGE 

ஹார்டிஞ்ஜ் பிரபு 
ப்பொழுது இந்தியாவுக்கு சாஜப்ரதஇிநிதியாக இருப்- 

பவர் ஹார்டிஞ்ஜ் பிரபு, இவர் 1910(8்0 கநொவெம்பர்மீ” 

28௨ இநநாட்டின் ௮இகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இவர் 

மிகவும் தயாளு: ராஜதர்த்ரி : ஹிந்துக்களிடம் ௮இக விசுவாஸ 

முள்ளவர், இவர் இந்த உத்தியோகத்திற்கு வந்து இர்இயா- 

விர்குச் செய்திருக்கன்ற ஈன்மைகள் பல உள, இவசாலேதான் 

வங்காளத்து ஜனங்களின் மனவஇருப்தி நீங்கிற்று, இவரது 

பரிபாலனத்திலேதான் டில்லிமாஈகாத்தில் லோகப்பிர௫த்தி 
பெற்ற தர்ப்பார் நடந்தது, இவரது ஏற்பாடுகளினாலேதான் 

வங்காளத்திற்குத் தனிக்கவர்னர் நியமிக்கப்பட்டது. இம்ம- 

கானது கருணையினாலேதான் தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள ஹிக்- 

க்கள் கெகொளாய்ப் படும் துயர் ஒருவாறா Ours sg. 

.இப்மகான் நமது சக்ரவாரதியாசவர்களின் ஏற்பாட்டின்படி 

சல்கத்தாவை மாற்றி டில்லியை இந்தியாவுக்குத் தலைகக' ராக்- 

இப் பரிவாராதி அடம்பாங்களுடன் ககாப்பிரவேசஞ்செய்யும் 

சமயத்தில், சயவராகய சல சாஜக்ரோடுகள் இவர௮ உயிர்க்கு 

ஆபத்தை உண்டெண்ணக் கருதி வெடிக் குண்டொன்றைப் 

போட்டனர். கருணைச்சடலாகய சர்த்தனின் திருவருளால் 

இவர் இவ்வாபத்தினின்றும் தப்பிச். துக்கொண்டனர். அச்ச. 

மயத்இிலும் இவர்க்கு இந்துக்களின்மேலிருந்த விசுவாஸம் 

எத்துணையும் மா௮ுபடவில்லை, 

இவர் தற்சமயம் நேரிட்டிருக்கும் யுத்தத்திற்குத் சமது 
புதல்வனை அனுப்பியிருந்தனர். இவரது பிரோணையினாலே-. 

தான் ஈமது இந்திய சைனியம் ஐரோப்பாவிற்கு அனுப்பப் 

பட்டது. இவருடைய ிபார்சினாலேதான் ஈமது இந்திய.
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சாஜாக்களுக்கும் ஆங்கிலேயப் போர்க்களத்தில் உஈஈத சாணூ 

வா இகாரங்களைப் பெற்றது. 

இப்பொழுது ஐரோப்பாவிற்குச் சென்றிருக்கும் இக்திய 

சைனியங்களுக்குப் பாடியால மகாராஜா லெப்டினன்ட் KA 

லாகவும், ஐடார் மகாராஜா மேஜராகவும், பன்னாதேசதது ஹி 

சிங்க் ராஜகுமாரனும ஜோட்பூர் மகாராஜாவும லெப்டினன்ட் 

களாகவும், ஐதராபாத் ராஜ்பக்தைச் சேர்க ஷா மீர்ஜா பே 

என்பவர் காப்டஞ)கவும், ருச்பேஹார் மகாசாஜாவின் சமயியும் 

இகாரி தேசத்தின் ராஜகுமாசனும ஸந்கார் ஜோிந்தரசிக்கும் 

உதவி லெப்டினன்ட்களாகவும சிய நிக்கபபட்டனர். அுங்கி- 

லேயருக்கும் இந்துக்களுக்கும் முன்பைவிட இப்பொழுது 

இக நேசமும் கெளரவமும் உண்டா கியனு இவராலேகதான். 

யுக்தத்திற்குச் சென்ற நமது இநதிய meatus Ber 

செளகரியத்திற்காக இவர் 2) 8s vaorin@ நாடுத் இருக்கின்றார் : 

இன்னும் மற்றவரிடத்தும் ஏராளமான பணம வளுல் செய்து 

வருகின்றனர் : யுத்தத்தில் மரனாமடையபும இந்தியா பார்வீர- 

சின் குடும்பஸம்ரக்ூஷணை விஷயமாசவும் மிக்க பொருள சேோக- 

H&S oor Mow I, 

இவர் ஹி துக்களிடம் ௮இக அபிமானமும் கெளாவமும் 

வைக்த பிரபுக்களில் ஓர் சிறந்தவர், இம்மகான இன்னும் சில 

வருஷகாலம் இவ்விர்திய உத்தியோகத் இலிருந்தாரானால் இந்தி- 

யாவுக்குப் பல கன்மைகள உண்டாகுமென இந௫்காட்டினர் ௮நே. 

கர் நமது ஜா/ஜ்சக்ரவ/ ததியார்க்கு மனுச்செய் இருக்கின்றனர். 
யுத்த முனைச்குச் சென்ற Darg புசல்வன் வெகு சூர 

னென மதிக்கப்பட்டு ஈமது சக்ரவர்த்தியினால் சில கெளாவ 

பட்டங்க எளிக்கப் பெற்றான் : ஆனால், யுத்தத்தில் மாணகாய 

மடைந்து யாவரும் ஆருசுக் கண்ணீர் சொரியப் பலவகை யுத்த 

வைபவங்களுடனே வீரசொர்க்கம் சேரந்தான், ஈமது வைஸ்- 
சாயவர்கள் இத்தகைய விரசிகாமணியாகிய புதல்வனை யிழந்த
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தற்காச ஆங்கிலேய அசைத்தனக்தாரும் ஹிக் ுச்கள் ஒவ்: 

வொருவரும் மிகுதியும் விசனிக்கின்றனர்.--எல்லாம் வல்ல 

இறைவன் ஈமது பிரபுவை இவ்விசனத்தினின்றும் கசையேற்- 

றிக் காப்பானாக 

ஒவகையஷளவாளில் சஸ்னாவலைவகைகம். 

22, THE THREE GOVERNORS 

மூன்று கவர்னர்கள் 

i. H.E. LoRD PENTLAND 

பேன்ட்லண்ட் பிரபு 

இவன் சென்னைக் சுவானர். இவர் 1912(ஹூ ௮க்டோ 

பர் மாதம 80-ம தேதி இந்தச் சென்னை மாகாணத் 

இன் அதிகாரத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இவர் இம்மாகாணத் 

அக் குடிகளின்மேல் மிகவும் அபிமானமுள்ளவர் : சுபாவத் 

இலே மிகவும தயாளு : தெய்வபக்இயுள்ளவர் : சாந்தமும் பச் 

சாத தாபமு முடையவர். இவர் இப்போது நடக்கும் யு.த்.த.த்.இல் 

காயமடையும் சைனியங்களுச்குச் சிசிச்சை செய்வதற்காக ஐர் 

ஆஸ்பத்.இரிக்கப்பலை வெகு ஊக்க) துடன் தயார்செப்தனுபபி 

னார். *தண்டா' என்னும் ஓர் வர்.த்தகக்சப்பலை விலைக்கு வாங் 

இத் தக்கபடி சீர்திருத்தி, அதற்கு * மதராஸ் ' என்று பெயா 

வைத்து ௮இல் நூற்றுக்கணக்கான படுக்கைகமாத் தயார் 

செய்தனுப்.அனார். 

| ஐரோப்பாவில் யுத்தமாரம்பமான ம், இரந்த மாகாணதது 

வர்தீதகர்களில் பலர் அனாவசியமாய்ச் சாதாரண சாமான் 

சளின் விலைசளை உயாத்இவிட்டனர், இவர் அவர்களை நேரிற் 

சுண்டு கண்டித்தும், பெரிய பட்டணங்களில் முக்கிய உத்தி 

வயோசஸ்தரை யேவி அங்குள்ள வர்த்தகர்களைக் கண்டிக்கச்செய் 

ம் குடிகளுக்குச் சகாயம் செய்தார், யுத்தத்தினால் தமக்குக்



யுத்தமும் ஆங்கிலேய ராஜ்யமும் 108 

சேடு சம்பவிக்குமெனப் பயப்படும் ல சாதாரணக் குடிக 

ளுச்சூ ௮ச்சுவலை நீங்கும வண்ணமாய் மிக்க முயற்சி யெடுன் 

அக்கொண்டுள்ளார். Oar als gastro me OP Buyer 

ளவர் : பிரஜைகரடன் கலக துபேசு அவர்களுடைய வேண்டு 

கோள்களை யளிக்கு மெண்ணத்தினா: தம்மாற் கூடியவளவு 

இரதியர்களுக்கு உபகாரரமியற்ற வெண்ணியுள்ளவர். 

ii. H. E. LORD CARMICHAEL 

கார்மீகேல் பி£ாபு 

இவர் முன் இச் சென்னை ராஜதானிக்குக் கவானராக 

இருந்தவர்: தற்சமயம் வங்காளத்இற்குக் கவர்னராக விருக் 

இன்றனர். இவர் 1912(ஹீூ ஏப்ரல்மாதம் 1-ம தேஇ வங்கா- 

ளத்துப் புதிய கவர்னா அதிகாரத்தைப் பெற்றார், இவர் பரம 

தயாளு: தருமவிஷயங்களில் ௮௧ ஊக்கமுள்ளவர். இவரிடம் 

எவர்க்கும் எளிதில கேரிற்கண்மி பேசக்கூடும், யாவரிடத்தம் 

சமமான அன்பு காட்டிச் சசதோஷப்படுகதும சுபாவழுள்ளவர் 

இவர் : சென்னைக் சவானசாயிருஈத சொற்பகாலத்தில் நாட்டிற் 

குப் பல ஈன்மைகளைச் செய்தார். இவர் இக்தச் சென்னை 

ராஜ௲ானியைச ௪க்கரத்தில் விட்டுப்போயினதற் கக் குடிகள் 

௮ இக விசனப்படுகின் றனர், 

இவர் வங்காளத்தில் கூடிகளுடன் சாசாரணமாகக் கலச்து 

புத சங்கதிகலாக் குறித்துப் பேசிக குடிகளின பயத்தை ஆறி 

தினார். இவர் அந்நாட்டு வர்த்தகர்களுடன் கலகது Moran gi 

லாப கஷ்டங்களை அலோசித்து ௮க்ெம விலைக எளில்லாமல் 

நல்ல சாக்குக்களாக் குடிகளுக்குக் கொடுக்கும்படி. ஏற்பாடு 

செய்திருக்கின்றன /, 

யுத்தத்திற் பிடிக்கும் பலவகைச் செலவிற்காக அம்மா. 

காணத்துத் தனிகரான குடிகளிடமிருந்தும், வர்த்தசர்களிட
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மிருந்தும், ராஜாக்கள் ஜமீன்தார்களிடமிருந்தும் பொருள 

சேகரித்தும் வருகின்றனர். 

இவரிடத்து ௮பிமானமற்ற இந்தியன் ஒருவனு மில்லை 

யென்று தூணிவாய்ச் சொல்லலாம். இவர் என்றும் குடிக 

சரக்கு உன்மை செய்வதில் ௮.௧ விருப்பமுள்ளவர், ் 

iii. H. E, LORD WILLINGDON 

ட விலலிங்கீடன் பிரபு 

இவர் பம்பாய் மாகாணத்துக் கவானர். இவர் 1918(ஷஹூ 

ஏப்ரல்மீ' 5௨ பம்பாய் மாகாணத்தின் பரிபாலனாஇிகாரத்தை 

ஒப்புக்கொண்டார், இவர் குடிகளிடம் வெகு விசுவாஸமுள் 

ளவர்: தமத புத்தினை இப்போது யுத்தத்திற்கு அளுப்பி 

யிருக்கன்றனர். யுத்தத்தஇற்குச் செல்லும் போர்விசர்களுக்கு 

வேண்டுமான செளகரியங்களை ஏற்படுத்துவகற்காக எராளமான 

பணம் வசூல்செய்துவருகின்றனர்: ஐரோப்பிய யுத்தத்தினால் 

ஜனங்களுக்குண்டான பயத்தைத் தக்க சூழ்ச்சி களினால் நிவர்- 

த் திசெய்தனர் : சாதாரண சரக்குக்களின் ௮கவிலைகள் உயர்ந 

திடாவண்ணம் சடின ஏற்பாடுகள் செய்து ஏழைக்குடிகளுக்கு 

உபகாசம் செய்திருக்கெறனர். இவர் “£லாயலடி"' என்னும் 

ஆஸ்பத்தரிக் கப்பலைத் தயார்செய்தனுப்பியதில் ௮௧ முயற்ளி 

யெடுத்துக்கொண்டார. 

இவாது மகன் இப்போது யுத்தத்திற் காயமடைந்து தன் 

சைனியத்.துடன் ௪ இரிகள் கையிற் சிக்கியிருக்கின்றான்.
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23. THE EMDEN’S PRANKS 

எம்டனின் சேஷ்டைகள் 

002 F © தேசத்தில் இறிஸ் துவமதத்தைப் பரவச்செய்ய 

வேண்டி ஜெர்மனி தேசத்திலிருந்து ab BSS 

பாதிரிமார்க ளிரூவரசை 1397-ம் வருஷத்தில் பெளத்த சம- 

யத்தில் விசுவாஸமுள்ள சில சனகேசக்தினர் கொன்றுவிட் 

Loni. ௮தை யறிக்த ஜெர்மனிசக்ரவர்த்தி சைனா சக்ரவர்த்தி 

யுடன் மனஸ் தாபப்பட்டுக் கியாசேள லிங்க்டேள என்லும் இர 

ண்டு துறைமுகப் பட்டணங்களைத் துராகிருதமாயத் தம வசப் 

படுத்திக்கொண்டனர் : ஆயினும், ம.றுவருஷத்தில் ௮தச் ௪க்ச 

வர்த்திய டன் சமாகானம பேசிக் இயாசெள பன்னும் மாகா 

ணத்தையும் அதைச் சேர்ஈத சில றிய தீவுகளையும் 99 வரு 

ஷங்களுக் கென்று வர்த்தகத்இற்காகக் கு.த்தகையாய் வாங்டுக் 

கொண்டு ஷே. இரண்டு பட்டணக்களிலும் மற்றைக் தஇவுகளி 

லம் அநேகம் கோட்டைகளைக் கட்டி தம் காட்டினர் சிலரைக் 

குடிபுகுத்தி, ஏராளமாக வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஏற்பாடு 

களைச் செய்தனர் ; அன்றியும், ௮௩த இரண்டு பட்டணங்களி 

னும் சில படைகளையும யுத்தக்கப்பல்களையும் வாத்தகபத்தி 

சத்தின்பொருட்டு கிலைகிறுத்தியிருகசனர். இப்படி வர்த்தக 

சகாயார்க்தமாய் நிறுத்தப்பட்டிருந்த யுத்தக் கப்பல்களில் 

சில ஐரோப்பாவில் யுத்தம் ஆரமபமாவதற்குமூன் ஸிங்க் 

டெள ஈகரத்துச துறையிலிருக் தன, 

AILS. UD ares ort ov எம்டன் என்பது ஒன்று, 

இது 8,544 டன் சாமான்சளாக் கொள்ளக் கூடியது, “ நிலக்கரி 

மட்டிலும் 850 டன் கொள்ளும், இதில் இரண்டு பெரிய யற் 

இச பீரம்கெளும், சான்கு அங்குல வாயகலமுள்ள பத்து சாதா- 

ரண பிசங்கெளும், இரண்டு நீர் மூழ்டுக் குழாய்களும் இருர்-. 

தன. இதன் நீளம் 964 அடி ; அகலம் 442 டி, இஃது
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மிதர்அ செல்வதற்கு 153 அடி அழமுள்ள ஜலம் போதும், 

இது 1909-ம் வருஷத்தில் செய்யப்பட்டது : அழமில்லாத 

எந்தக் கடலிலும் சஷ்டமில்லாமல் போகக்கூடிய, இதற்கு 

மூன் வு புசைக்கூண்டுகள் உண்டு. இதை யோட்டும் யந்திரம் 

பதினையாயிரம் (19,000) கு. திரைப்பலமுள்ள து. இதில் 801 

வேலையாட்களிருந்தனர். இதன் வேசம் மணிக்கு 884 மைல். 

இதற்குச் சாப்டன வான்முல்லர் எனபவன் முக்ய ௮இபதி 

இவன் வெகு தைரியமுள்ளவன், 

இந்தச் சிறிய யுத்சக்கப்பல் ஜெர்மனி சக்ரவர்த்தி 

யுத்தத்தைக் அவக்கிய 101480 ஜூலைமாதம் 81-ம் தேதி 
பீரவே ஸில்க்டெள அறைபிலிருஈது தன் சக்ரவர்த்தியின் 

சகோதரி குமாரனான ப்ரான்ஸ் ஜோஸேப் என்னும் சாஜகுமா- 

சனை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது. வழியில் வருமபோ.து 

ஆங்கிலேயாக்கும் சமது காட்டினர்க்கும் ஆகஸ்டு மாதம 4-ம 

தேதி யுத்தம அரம்பமாய்விட்டதாக எம்டனின் அுஇபதி 

தெரிஈ துகொண்டான். 

அதலின், எம்டன் வழியில் மத்தியஸ்த நாட்டினசாகிய 

டச்சுக்காரர்களுக்குச் சொந்தமான ஜாவா தீவின் வடபுறத் 

அறைகளில் சிலகாள் தங, அங்கிருகது புறப்பட்டுப் பிறகு 

ஸண்டா ஜலசந்திபின் வழியாக ஸுமத்ரா தீவின் கீழ்ப்பாகம்- 

களில் இல காள் போக்க, கடையில் வங்காளக்குடாக்கடலில் 

ஆங்கிலேயாது யுத்தக்கப்பல்கள் இல்லையெனத தெரிந்து 

சொண்டு, நிககொபார் இவுகளைத் தாண்டி Hagler தீவுகளின் 

மூலமாய் வங்காளச்குடாவில் பிரவேசிதத.து. இதற்குச் சகாய- 

மாக அகாசா இ சாமான்களை வைததுக்கொள்வதற்காக மார்க்க- 

மேனியா என்னலும் ஓர் ஜெர்மனிய நிலக்கரிக்க.ப்பல் இதனைப் 

பின்தொடாந்து சென்ற. 
எம்டன் வங்காளசமுத்தாத்தில் பிரவேசித்ததும், தன 

கப்பலில் வைத்திருக்கும் கம்பிகளில்லாத மின்சார தக்இ யச்-
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இரத்இன் உதவியினால் கடலோசமாயுள்ள பெரிய அறைகளின் 

சங்கதிகளையும், கடலில் பிரயாணம் செய்யும் வாததகக் கப்பல் 

களின் விவரங்களையும், ௮ப்போதப்போதிய புத்தசமாசா?ல- 

சுளையும் தெரிந்துகொண்டு, சென்ற 1914(ஷஹு செப்டம்பா 

மாதம் 10-ம் தேதி காலை கரீக்தேசக்து வர்த்தகக் கப்பலாகய 

பான்டோடீரஸ் என்னும் கப்பலைப் பிடிக், அதில் ஜெர்மனிக் 

கொடியை நாட்டி அதற்கு ஓர் ஜெர்மனிய மாலுமியை நிய- 

.மிதீது அதையும் தனக்குச் சகாயமாக வைக் அக்கொண்ட. 

அன்றுமுதல் 14-ம் தேதி வரையில் எம்டன் ஜகக்கா த.த்- 

DERE சமீபமாக ஆறு கப்பல்களைப் பிடித்த. அவைகளில் 

கபிங்கா வென்னும் சப்பலைக் தவிர மற்றவைகளை காசம்செய்து, 

அவைகளின் வேலைக்காரசைக் சுபிங்காவில் ஏற்றிற்று கபில்- 

sina aM Oi mS முகதீவாதஇற்கு 19 மைல் தூம் 

வரையில் ுழைத்அச் சென்று, எம்டனின இகாரி யாவருட- 

னும் சிகேசமாய்க் கைகுலுக்க, தான் ஆங்கிலேய சண்டைக்- 

கப்பல்களினின் ௮ம் தப்பிப்போக மார்க்கமிலலாம லிருப்ப- 

தைக் GIG wie சற்று விசனித்து யாவரிடத் நம உபசாணை 

வார். ததையாடி, அக்கப்பலைக் கல்கத் தாவுக்குப் போய்ச் சேரும்- 

படி. அனுப்பிவிட்டான். 

கபிங்கா சென்ற இரண்டுமணி கேத்திற்கெல்லாம் கல்- 

சத்தா நோக்கிச் செல்லும் மதீஸன் என்னும் வர்த்தகக் கப்ப- 

லைப் பிடித்து நாசப்படுத்தி, ௮ இலிருக்க 18 உத்தியோகஸ் த- 

ரையும் 57 வேலைக்காரரையும் மார்க்கமேனியாவில் ஏற்.றிக- 

கொண்டு எம்டனின் மாலுமி சங்கூனுக்குப் பயணமாயினான். 

13-ம்தேதி சாயக்காலம் 1 மணிக்கு ரங்கூன் நதி முகத் 

துவாரத்திற்கு 25 மைல் எமீபமாகப் போகையில், எம்டன் 

மத்தியஸ்த காடாகிய நார்வே தேசத்துக் கப்பலாசய டோவர் 

என்பதைக் சண்டது ; டோவரில் தான் பிடித்துவைத்திருர் த-
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வர்களை ஏற்றி, அவர்களை சங்கூன் கொண்டு சேர்க்கும்படி ஏற்- 

பாடுசெய்து தானும் அக்கப்பலுடன் கொஞ்சதூசம வழிவிடச் 

சென்று இடீரென மறைந்துவிட்டது. 

செப்டம்பர் மாதம் 18-ம்தேததி இரவு ரங்கூனுக்குச் 

சமீபமாகத் இரிந்திருந் நு எம்டன் வங்காளக்குடாவில் மலு- 

படியும் பிரவேசித்த ஓர் அங்கிலேயக் கப்பலின் மாற௮ுபெயர 

கொண்டு, தன்னிடமூள்ள மின்சாரத் தக் இயக்திரத்.தின் மூல- 

மாய், * எம்டன் இக்கடலில் இல்லை. கப்பல்கள் நிர்ப்பயமாய்ப் 

பிரயாணம் செய்யலாம் '” என்று அங்காக்குள்ள இல துறைக- 

ளுக்குப் பொய்த்தந்திகள் கொடுத்து, 92-ம் தேதி இரவு 

97 மணிக்குத இடீரெனச் சென்னைக்கு வந்து இல பீரங்கிக் 

குண்டுகளைப் பியோடுத்தத அக்குணடுகளிற் சில அுறை- 

முக அ$சலும, வேறு சல கரையோரசமாயுள்ள மண்ணெண- 

ணெய் (கெரொஸீனெண்ணெயிக் குளங்களபேரிலும், இனிச் 

இல கட்டடங்கள் பேரிலும, மற்றும சில சூளை வேப்பேரி முத- 

லிய இடங்களிலும் விழுகதன. 

சென்னையில் பீரக்கக ளில்லை யென கினதத இக்கப்பல் 

த*க௲ணமே கரையிலி ரகு கமது பரைத்தன தீதாரால் விடப்- 

பட்ட பீரங்கக்குண்கெள தன்மேல் வெகு மும்முசமாய் வ; 

விழுவதைக் கண்டு மருண்டு உடனே தன ப விளக்குக்களை 

அணைத்துவிட்டு ஒருவர்க்கும் தெரியாமல் தப்பித். தும்கொண்- 

டோடி விட்டது: பிறகு தெழ்.கு கோக்க செலகையில், சிகூமா 
என்னும் ஐர் ஜப்பானிய சண்டைக்கப்பல் தனனைத் தேடிவரு- 

வதை யுணர்ந்து தனது வழியை மாற்றி ஹிந்துமஹா சமு.த்- 

Sow சேர்ந்து கொளமபுக்கு மேற்காக 300 மைல் தூசத்தில் 

கின்று, 35-ம் தேதி பகல் 12% மணிக்குக் கிங்க் லட் என்னும் 

கப்பலைப் பிடித்.ஐ ௮ இிலிருஈத ஜனங்களை மார்க்கமேனியாவில்" 

ஏற்றிக்கொண்டு அதனை நாசமாக்கிவிட்டது. பிறகு எம்டன்
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டிமேரிக் என்னும் கப்பலைப் பிடித்து அதனுடைய ஜனங்கமா- 

யும் மார்க்கமேனியாவில் ஏற்றி அதையும் நாசம் செய்தது. 

தம்மாற் பிடிக்கப்பட்ட உத்தியோசகஸ் தரிடமும் வேலைக்- 

காரரிடமும் எம்டனிலிருந்த ஜெொர்மனியார் வெரு மரியாதை- 

யைக் காட்டினர். பிடிச்கப்பட்டிருச்ராம் ௮ங்கிலேயக் கப்பலி- 

னதிகாரிகளுக்குப் பொழுதுபோக்காக அடுவதற்குச் சீட்டுக்- 

கட்டுகளும், படிப்பதற்குச் சல புஸ் சுகங்களும், பகலில் Rp- 

அண்டிச்குப் பிஸ்கோத் ஸோடா விஸ்கி முதலிய ஆகாரங்க- 

ளும் கொடுத்து ஆதரித்தனர். 

பிறகு 26, 27-ம் தேதிகளில் எம்டன் அசாபிக்கடலி- 

லிருக்கும் OER த்திவுசளுக்குச் சமீபமாகச் சென்று 4 கப்பல்- 

களைப் பிடித்து அவற்றில் 8 கப்பல்கமா நாசப்படுத்து, ஆங் 

குள்ள வேலைக்காரரையும் உத்யோகஸ் தரையும் மார்க்கமேனி- 

யாவில் இதுவரையில் சேர்தீதுவைத் இருந்தவர்களையும் கூட்டி 

க்ரிப்வேல் என்னும் கான்காவத : கப்பலில் ஏற்றி, ௮வர்களிற் 

இலரைமட்டிலும் தன்னிடமே கைஇசளாக நிறுத்திக்கொண்டு 

மற்றவர்களைக் கொளம்புக்கு ௮ுப்பிவிட்டு எம்டன் மறைந்து 

போயிற்று, 

எம்டன் மறுபடியும் அக்டோபர் மாதம் 14-ம் தேதி 

முதல் 18-ம் தேதிக்குள் இலங்கைக்குச் சமீபமான மினிகாய் 

திவுக்கு 190 மைல் தூசத்தில் நின்று ஏழு கப்பல்களைப் பிடி- 

த்து அவற்றிலுள்ள ஆகார சாமான்களைத் தனது கப்பலில் 

மாற்றிக்கொண்டது : பிறகு, இவ்வேழு கப்பல்களில் நான்கை- 

யும் ஒரு கவர்ன்மென்டு தோணியையும் காசஞ்செய்து, இரண்- 

டைத் தனக்குச் சசாயமாக வைத்துக்கொண்டு அவற்றுள்ள 

வேலைக்காரரையும் உத்தியோகஸ்தமையும் எக்பர்ட் என்லும் 

கப்பலிலேற்.றிக் கொச்சித் துறைக்குக் கொஞ்ச தூரம் வரை 

யில் சென்று தன் பரிவாரத்துடன் வழியனுப்பிவிட்டுத் Bia 

சென மறைத்துவிட்.....து.
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பிறகு ஒருவாரத்திற்குள் இந்த எம்டன் தன் இயற்கை 

வர்ணம் கப்பலமைப்பு முதலானவைகளை மாற்றிக்கொண்டு 

நான்காவதாய்ப் புதியதோர் புகைச்சிமிழியை ஏற்படுத்திக்- 

கொண்டு ருஷியக்சொடியுடன் ஒரு காள் அக்இப்பொழுதில் 

பினாங்க் தவீபத்து ஓரமாக நின் றிருந்த et ர௬ஷியயுதீதக்கப்- 

பலை மயக்கத் தன.) இசண்டு நீர்மூழ்கிக்கப்பல்களால் காசப்- 

படுத்திற்று: அதற்குச் சகாயமாக வந்த பிரான்ஸ் தேசத். 

இன் ஐர் சிறிய யுத்தக்கப்பலையும் உடைத்தது, 

இப்படி. எம்டன் செய்துவரும சேஷ்டைகளினால் வங்கா- 

எக் கூடாவிற் செல்லும் வர்த்தகக் கப்பல்களுக்குச் சிறிது 

பயம உண்டாயிற்று. இக்இயாவிலும் சிலோனிலும் பாமாவிலும் 

சப்பல்வர்ததகம் சரியாக நடவாமல் "தடைப்பட்டது. வாத்த- 

சச்சசக்குகள் வெவ்வேறு நாடுகளுக்காப் போக முடியாமல் 

பெரும்பாலும் ஆங்காங்கே நின் மிட்டன. எம்டன் சென்னையில் 

செய்த பாணவேடிக்கையில் இல குண்கெள சழுத்திரக்கரை 

யோரமாயுள்ள சிலகட்டடங்களின்மேலும் மற்றும் சில afte 

களிலும் விழுந்தன : ஆனால் ஈஷ்டம் ௮ திகமாகவில்லை, 

மறுநாள் காலையில் சமுத்திரக்கரையோ£மான தெருக்களி- 

லிருந்த வெடிக்குண்டுகளிலிருந்து விழ்கத இரும்பாணிகளை- 

பும் கத்திசளையும் இருப்புத் துண்டுகளையும் ஜனங்கள் கண்டு 

வியப்புற்றனர். இரண்டொரு இடங்களில் வெடியினால் உடை- 

யாத குண்டுகளும் காணப்பட்டன, 

இதனால் நாட்டில் ஒருவகைக் குழப்ப மூண்டாக, நீல- 

இரிக்குச் சென்றிருந்த நமது கவர்னர் உடனே சென்னைக்கு 

வந்து சேர்ந்தார் : குடிகளில் பலரை நேரிற் கண்டு பயத்திற்- 

(குக் காரணம் யாதொன்று மின்மையைத் தெளிவு ௮ுத்.இனர், 
ஸிகவிலைகமா அகாவசியமாய் ௮ இகரித்த வாத்தகர்கமாக் கவர்- 
ன்மென்டார் கண்டித்தனர் > எம்டனைவிடப் பலத்திலும் வே- 

அத்திலும் பிரங்கித்கொகையிலும் அதிகமான 4 திகூமா”!
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%  யார்மத் '” என்னும் யுத்தக்கப்பல்களை எம்டனைத் தேடிப் 

பிடி.க்க அனுப்பினர். , 

இவ்வித ஏற்பாடுகளினால் வர்த்தகம் நாளுக்ஞுகாள் எப்- 

போதும்போல் விருத்தியா௫க் ரூடிகளுள் கொடுக்கலவாக்கலும் 

மூன் நிலைக்கு வநது, 

GI LOL. HEHE FRITH By தன் பின்னே தொடர்கத்து- 

கொண்டிருக்க இரண்டு கப்பல்களில் மார்ச்கொமேனியா என்- 

பதை ஈமது சுவர்ன்மென்டார் நாசஞ்செய்து, போன்டொபிரஸ் 

என்னும் மற்ற கப்பலைப் பிடித்நுக்கொண்டனர். கீழ்க் துறை- 

முகங்களை நன்றாய் ௮.றிர்தவனாப் எம்டலுக்கு வழிகாட்டிவந்த 

மேயர் என்பவனும் யுத்தக் கைியாக்கப்பட்டான். yt 8 

குமாகத் இரிக்தலைஈது ஒரு வாரம் வரையில அராபிக்கடலில் 

சஞ்சரித்து, இந்த எம்டன் சென்ற நொவெம்பரிம்' 9௨ சுமத்ரா 

தீவுக்குச் சமீபாமாய்க் கோகோ தீவுகளில் பிரசானமான கீலீங்க் 

இவில் தந்தியந்திர முக்கியஸ்கானமாக வைக்குப்பட்டி நத 

தந்தக் கம்பிகளை சாசம செய்யக் கருதிற்று, அதனை யுணர்ந்த 

இலிமக் தரதியந்திரஸ்தானத்து அதிகாரி தனக்காச் சசாயத்- 

தை நாடிச் தந்தி யனுப்பினன், அச்சமயம் ஸிட்னி என்னும் 

ஆஸ்ட்ரேலிய யு.தீதக்கப்பலொனறு 60 மைல் தூரத்இலி நந்- 

தற. லேங்க் ௮இகாரி அனுப்பிய தகதியைதச்தெரிகதுகொணடு, 
ஸிட்னி வெரு வேகமாய் எமடனைச் தேடி ஐடிவதகது. இதன் 

வேகம் மணிக்கு 29 காட் (அதாவது மைல் 8827ம் கஜம் 1706ம்), 

இரண்டிற்கும் 6,000 கஜதாரத்தில் சண்டை நடக்க, முடிவில் 
எம்டன் ஸிட்னியின் பெரிய பிரங்கெளின் பலத்சைக் தாங்க 

மாட்டாமல் லிங்க் தீவுக்கு 145 மைல் தாசத்தில் கரையோடிச் 

செல்லஜே, நிலத்திற் பதிகது ௮சையமாட்டாமல் நின்றுவிட்- 

டது, பிறகு சற்று 67550 செல்லாம் ஸிட்னியினின் றம் 

விழ்ந்த குணடுகள் பட்டு நெருப்புப் பற்றி எம்டன் சாமபலாய் 

எரிந்துவிட்ட.து, |
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எம்டனிவிருர்்த வேலைக்காசரில் 200 பேர் மாண்டனர் : 
20 பேர் காயமடைச்தனர் : மற்றவர் யாவரும் யு.த்தக்கைதிக- 
ளாக ஈம்மவரால் பிடிக்கப்பட்டனர். நமது சாருணிய சவான்- 

மென்டார் 9 HARES சாஜகுமா£னுக்கும் ௮க்கப்பலின இகா- 

ரிக்கும் சில உக்தியோகஸ்தருக்கும் தத்தம் கத்தகளைத் தம்- 

மிடமே வைத்துக்கொள்ளும்படி, உத்தாவளித்து அவர்களை 

யு.ச்தக் கைஇகளாக்கி மரியாதையுடன் காத் துவருகின்றனர். 

ee ANN வயர்கள் 

24. INDIA’S SAFETY 

| இந்தியாவின் பத்திரம் 

உலகத்திலுள்ள எல்லா நாடுகளைக்காட்டி லும் நீர்வள த்தி- 

லம் நிலவளத்திலும் நாகரிகத்திலும் தெய்வபக்தயி- 

அம் ராஜவிசுவாளுத்நிலும் முதன்மையான தெனப் பெயர் 

பெற்ற இவ்விந்தியா தேசம் ஆங்கிலேய ௮ாசாட்டுக்கு உட்- 

பட்டு முதல் மிகவும அபிவிருத்தி யடைந்திருக்கன்றது, 

இதற்கு மூன் நாடெங்கும் பயங்கரமாய் அங்காங்குப் பல 

விடங்களில் யுத்தங்கள் அடிக்கடி GLH GUSTO. அதனால் 

குடிகள் எப்போதும் இகிலடைக்கு தங்கள் சொத்துக்களையும் 

உயிரையும் காப்பாற் றிக்கொள்வதில் வெரு சுவலையோடிருக்- 

தனர். 

இப்பொழுதோ காட்டில் அமைதியும் சந்தோஷமும் 

௮.இகமாக உண்டாயிருக்கின் றன. கிய்வசாயமும் வர்த்தகமும் 

வருஷாவருஷம் அபிவிருத்தியாகன்றன. கல்வியும் கைத்- 

தொழிலும் ௮இகரிக்கன்றன, குடிகள் நிர்ப்பயமாய் வாழ்- 

இன்றனர், 
இவவளவு சுகமாக வ௫க்கும் நமது இந்தியக் குடிகள் தற்- 

சமயம் ஐரோப்பாவில் ஈடக்கும் பெரிய யுத்தத்திற்குப் பயப்-
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படவேண்டிய ஆவ௫ியகமே யில்லை. உலகில் மத்றெல்லா ராஜ்- 

யங்களைக்காட்டி லும் உமத ஆங்கிலேயசாஜ்யமே மிகவும் சிரேஷ்- 

படமானது, நமது அங்கிலேயர் மிக்க பராக்கிரமசாலிகள், மூன் 

சொன்னவாறு இவர்களுக்கு ஐந்து கண்டங்களிலும் நாடுகளி- 

ருப்பதே ஆங்கிலேய அரசின் சிரேஷ்டத்தைக் ௬ றிக்கின்ற து, 

பிரம்ம சிருஷ்டிக்கே திலகம் போன்ற சமது இந்தியா தங்கி- 

லேயரிட மிருக்கின்ற தன்றோ ? ஆக்கிலேயர் நமது நாட்டைத் 

தமது கண்ணெனப் பாறுசாக்கின்றனர். Qa Bur ஆங்கிலேய- 

ரை விட்டு என்றேனும் விலருமென்பது ஈடவாத காரியமே, 

இதுவசையிலுமே ஆககிலேயரின் கப்பற்பலம் மற்ற 

ராஜாங்கத்தாசதைச் காட்டிலும் மிகச் இறந்து. இப்போது 

பிரெஞ்சுக்காரரும் இவர்களோடு கூட்டிறவு கொண்டமையால், 

மற்ற எந்த அரசாங்கத்தாரும் கப்பற்படைவலவிமையில் இவர்- 

களுக்கு ஈடாகமாட்டார்கள், இந்த யூக்சத். கினால் ஜெர்மனி- 

யார் அநேக யு.த்தக்கப்பல்கமா இழக்.நுவிட்டனர், அஸ்ட்ரியா- 

வின் கப்பல் ஒன்றேனும் ஏட்ரியாடிக் கடலையும் எட்டிப் 

பார்க்க முடியவில்லை. ஆசலின், ஈமதுூ பகைவர் இச்சாட்டிற் 

பிரவே௫ிப்பது ௮இக கஷ்டம். மேலும், ஹேக் மகா சபை 

யின் தீர்மான ஏற்பாட்டின்படி இக்தியாவில் பம்பாய்த் துறை- 

யில் தவிம மற்ற விடங்களில் கப்பற்சண்டை நடக்கக் 

கூடாது,  பம்பாயிலேயோ போதுமான கப்பற்சைனியம் 

தயாராக அமைந்திருக்கின் று. கழ்க்கடல்களில் ஆங்கிலே- 

யர்களுக்குச் சகாயமாக ஜப்பான் தேசம் உடன்படிக்கையி- 

னால் கட்டுப்பட்டிருக்கன்றது. சீனாதேசத்திலும் Basson 
௮.இகாசத்திற்குச் செல்வாச்கு உண்டு, 

இந்தியாவுக்கு வடமேற்காயுள்ள அப்கனிஸ் சானம் பஜு- 

ஸ்தானம் என்னலும் நாடுகளின் அரசர்கள் ஆங்கிலேயரின் 

இஷ்டப்படி. நடக்க ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டிருப்பது மன் றி, 

அந்தந்த நாடுகளில் சில முக்கிய விடங்களில் அங்கிலேயாது
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சாணுவங்கள் இந்தியாவின் ஸம்ரக்ஷணூர்கத்தம் நிறுத் தப்பட்டி - 

ருக்கின்றன. கைபர் சணவாயிலும் போலன் கணவாயிலும் 

ஆங்லேயாது பெரிய சைனியங்கள் சத்தமாயிருக்கின்றன. 

தெற்கே நமக்குச் சொர்தமான சிலோனிலும் எராளமான பட்- 

டாளம் உண்டு, 

இப்படி. இக்தியாவைச் சுற்று மூள்ள காடுகளினால் யா- 

தொரு தீங்கும் உண்டாக முடியாது. இந்தியாவின் உட்பிரதே- 

சங்களினா லென்றாலோ, ங்காங்குப் பலவிடங்களில் ஆங்க- 

லேயாது படைகள் ஏராளமாக நிலைத் திருக்கன் றன, இந்தியாவி 

அள்ள அரசர் பலரில் 69 பேர் நமது துரைத்தனத்தாரால் 

அவரவர் ௮க்தஸ்.துக் கேற்றபடி மரியாதைக்குண்டுகள் பெறு- 

இன்றனர். இவர்களிற் பலரிடம் ஆங்கிலேயரால் தயாராச்கப்- 

பட்ட அகேக ஆயிரம் ராணுவவீரும் குதிரைப்பட்டாளமும் 

இருப்பது தவிர, சக்சவர்த்தியாரின் செளகரியத்இற்கென் று 

ஏராளமான சேனைகள் சித்தமாயிருக்கின்றன. 

அ௮சாபிக்கடலிலும் மத்தியகரைக்கடலிலும் ஆங்கிலே- 

யாது யுத்தக்கப்பல்களில் அநேகம் இரவும் பகலும் பாரா 

கொடுக்னெறன. இவ்வளவு பந்தோபஸ் தாகவிருக்கும் இக்நாட்- 

PRM ஈமது அரைத்தனத்தாரின் விரோதிகள இலேசில் 

பிரவே௫க்க முடியுமோ? ஐரோப்பாவில் ஈடக்கும் யுத்தத்தினால் 

இதற்குச் சிறிதேனும் ௮பாயமெனபதே யில்லை. 

கடலில் ஒண்டியாகச் Rae உயிர்க்குப் பயந்து. திருட- 

ஊப்போல் பதுங்கித் இரிந்து காசமடைநர்த எம்டனைப்போன்ற 

௪த்துருபக்ஷமான எந் தக்கப்பலினாலும் இந்தியாவுக்கு ௮பாயம் 

நேருதற் திடமில்லை. ஏதோ இரண்டொரு (ஜெர்மனியக் கப்- 

பல்கள் சிற்சில சமயங்களில் சிற்சில விடங்களில் சில்லரை 

சேஷ்டைசளைப் பதுங்கிப்பதுங்கிச் செய்து ஆங்கிலேயவாசுக்- 

குத் தீங்கிைக்கக் கருதியது காய்க்குட்டியானது சிங்கத்தி- 

ணிடம் வாலைக் குழைத்து விளையாடுவது போன்றதே,
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25. ENGLAND’S WORK IN INDIA 

இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரின் வேலை 

மது காருணிய அரைத்தன த்தார் இந்தியாவைச் சுவா- 

இனப்படுத்திச்கொள்வதற்கு மூன், இங்கு வசித்இருக்க 

கம் முன்னோர்கள் ௮நூபவித்த கஷ்டங்களும் அப்பொழுது 

கமது தேசமிருந்த விதமும் இனஸும் பெரியோர்களால் கதை- 

களாகச் சொல்லப்படுவதை நாம் கேட்கின்றோமே . 

முற்காலத்தில் ஒரு ஊரிலிருஈ ந மத்னொரு ஊருக்குப் 
போகவேண்டுமாயின் நல்ல பாதைகள் இடையா, மேடுபள்ள- 

மாய் ௮டவிகளின் மத்தியில் கொடிவழிகள் யாவும் துஷ்ட- 

மிருகங்களினாலும் பழிபாவங்களுக்கஞ்சாத கள்வர்களினாலும் 

நிறைந் இருந்தன.வெளியூர்க்குச் சென்றவா மறுபடியும் இரும்பி 

வீடு வரு சேர்வரோவென்னும் கவலையோடு வீட்டிலுள்ள 

யாவரும் வெரு ஆவலாய்ப் பார்.த்இருப்பர். சிற்சில பட்டணம்- 

களின் சமீபத்தில் மட்டிலும் சல பெரிய சாலைக ளிருஈதன. 

இப்பொழுதோ ஈமது ஆங்கிலேய அரசாட்சி அவக்கயெ பிறகு, 

கொடிய மிருகங்கள் கூத் தாடிய வனங்கள் யாவும் பலங்களை 

யுதவும் புலங்களாகவும் விசாலமான சாலைகளாகவும் திர்ப்பய- 

மாய்ப் பியாணிகள் போசவாச் செளகரியமாய்ச் செய்யப்பட்- 

டுப் போலீஸ் முதலிய பந்தோபஸ்நுகளுடன் வெகு ஜாக்ரதை- 

யாய்க் காக்கப்பட்டிவருகின்றன. 

நமது அுரைத்தன த்தார் கொள்ளேயடித்தலே ஜீவனமாகக் 

கொண்ட இசாதகர்களை அடக்கிக் கிருஷி செய்ய ஏவியிருக்கின்- 

றனர். பூர்வம் தூரதேசத்றுப பற்றுக்கள் ஒருவர்க்கொருவர் பார்- 

த்துக்கொள்வகாவ௫ சக்ஷம ஸமாசாசம் தெரிச் துகொள்வ தாவ- 

அவெகுகடினம். இப்பொழுதோ ஓ. காலணாவினால் காசிமுதல் 

அன்னியாகுமரிவரையிலு முள்ள ௮கேச ,தயிரமைல் gree ee 
அள்ள ஜனங்களின் சேகம ஸமாசரரங்கமா இசண்டு மூன்று
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தினங்களிலேயே தெரிக்துகொள்ளும்படி தபாலாபிசுகளும், 

மணியளவில் விஷயம் தெரிந் துகொள்ளும்படி தந்இ ௮பி௬௧- 

ளும், கிமிஷவளவில் நேரிற் பேரிக்கொள்ளும்படி டெலிபோன் 

ஆ,பிீசுகளும் ஆங்காங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கன்றன, தவீ- 

பாந்தீரங்களில் வசிக்கும் ஜனங்களைக் காணவும்,வர்தீதகச்சரக்- 

குக்களை ஏற்றுமதி இறக்குமஇசெய்யவும் 8ீராவியக்இரக்கப்பல்- 

களும், உள்கசாட்டிற் சலபமாய்ச் சொற்பதொகைக்கு ஒரு ஊரி- 

லிருந்து மற்றொரு ஊருக்குப்போகவும், வர்த் தகச்சரக்குக்களைக் 

கொள்வனை விற்பனை செய்யவும் செளகரியமாக இருப்புப்பா- 

தைகளும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றனர். 

பெரியக இகளில் உண்டாகும் பிரவாகம் வீணாய்க் கடலிற் 

போய்க் சலப்பதைத் தவிர்த்து அங்காங்கு அணைகளைக் கட்டி 

வாய்க்கால்களைவெட்டி ஜலத்தைத்திரப்பி நாட்டில்விட்டு ஏரி 

குளங்களை நிரப்பிப் புன்செய் நிலங்களை நன்செய் நகிலங்க ளாக்கி 

யிருக்கன்றனர். அதனால் குடிகள் ௮தஇக பலனை யடைந்து, 

நாட்டு வர்த்தகம் அ௮பிவிருத்தியாகச் செல்வழும் நாகரிகமும் 

அதிகரித்தன. ஈமது புராணங்களில சொல்லப்பட்ட த்வாதச 

வருஷ ௯ மங்களெல்லாம் இவ்வித செளகரியங்களினால் தவிர்- 

நதுவிட்டன. பஞ்சமுண்டான நாட்டிற்கு மற்ற தேசங்களி- 

லிருந்து ௮ன்ன ,தகாராதிகள் எளிதில் அனுப்பப்படுவதனால் 

காட்டிற் பஞ்சததின் கொடுமை தோன்றுவதில்லை. ஆனால், 

௮ப்போதப்போது அ௮கவிலைகளமட்டிலும றிது உயாந்திருக்- 

குமே யொழிய, எந்த வஸ்்துவாயினும் முதலே யகப்படாமல் 

ஜனங்கள் அல்லற்படுத லில்லை, முன் பாழாயக் இடாத பாலை- 

வனங்கள் யாவும் இப்பொழுது பயிர் நிறைகதிருக்கும் புலங்க 

னாபின, அதனால் விமாவு பெருக் குடிகள் தமக்கு வேண்- 

ஓய பாகத்தைமட்டிலும் நிறுத்திக்கொண்டு மிகுக்கதை வெளி- 
யூர்களுக்கும் அனுப்புகின்றனர். முற்காலம் இவ்வளவு செளக- 

ரியங்க ளமையாததனாலே அந்தந்தத் தேசத்து லாபஈஷ்டங
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கள் அந்தந்தச் தேசத். துடனே தம்ூயி நந்தன. தற்காலம் நாடு 

மூழுதும் லாபஈஷ்டங்கள் சமமாகி ஜனங்கள் கஷ்டமின்றிச் 

சுகமாக வாழ்ந்துவருகின்றனர். 

நரபலி, சிசுஹ த்தி, ஸஹகமகம் (உடன்கட்டையேறுதல்) 

முதலிய கொடிய வழக்கங்கள் யாவும் கிவர்த்இக்கப்பட்டன. 

ல௯ஷா இகாரிக்கும் பி௯்தாஇகாரிககும் சமமாகவே நியாயம் 

இடைக்கும்படியாகச் சட்டங்கள் ஈன்கேற்பட்டு ஆங்காங்கு 

நியாயஸ் தலங்களும் நியாயாதிபதிகளும் ஸ்தாபிசகப்பட்டுத் 

தருமம் தழைத்தோங்கப் பரிபாலிக்கபபடிகின்ற . 

நாணயமாகவும் விலைசுலபமாசவும் வஸ்இரங்களை கெய்ய 

வும்,சர்க்கரை எண்ணெய்.௮ரிசிமு, தலியவைகமை த் தயார்செய்ய- 

வும், இரும்பு முதலிய லோஹங்சனை உருக்கி விதம்விதமாக 

வார்ப்பட சாமான்களைப் பண்ணவும், இன்னும் பற்பல கைத்- 

தொழில்கட்கு வேண்டிய ௮ரேசு உபகரணங்களாய் யா இசங்கள் 

தயாசாய்க் இடைக்கின்றன, 

வெகு காலமாய் ஒலைகளில் எழுஇவைத்திருந்த அரிய 

இரர்தங்கள நேர்த்தியாயும் யாவரும எளிதில் வாடிக்கக்கூடி- 

யனவாயும் நன்ராய்ப் பளபளப்பாய்த் தயார்செய்யப்பட்ட காக- 

தங்களில் சித்தரவிசித்திமாக யகஇரங்களினால் வெகு சலப- 

மாக ௮ச்சிடப்படுகன்றன. ஈளமகாராஜன காலத்திலிருந்த தா- 

கச் சொல்லப்பட்ட மின்சாசமானறது இப்பொழுது யாவருமறிய 

அகேகவித ஈன்மைகளுக்கு ஆதாமமாக விருக்கின்ற து. வைசூரி 

கொள்ளைநோய் முதலிய கொடியவியாதிகளுக்குச் தகுந்த மருக்- 

துகள் தயாராக்கப்பட்டு ஆங்காங்குத் தரும .இஸ்பத்திரிகள் 

ஜனேபைகாரமாக ஏற்பட்டிருக்கின்றன. கல்வி மிகுதியும் ௮பி- 

விருத்தியாகும்படி யாய் ஆங்காங்குப் பாடசாலைகள் ஸ்தாபிக்- 

கப்பட்டிருக்ெறன, அவரவர் தத்தம் ஆசாகொள்கைகளுக்கு' 
யாதொரு பழுதும் நேராவண்ணமே ஈமது தேசத்தை ஆங்கி
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லேயர் ஆண்வெருவத யாவர்க்கும் தெற்றெனத் தெரிர்இருக்- 

இன்ற தல்லவா ? 

இவர்களது ஆளுகையில் அடிமைத்தனமென்ப.து நீங்- 

இற்.ற, அவ்வவர் சுதந்திரங்கமா நிலைகாட்டி ப் பேசலாம். ஈமது 

இந்தியர்கள் சுயஅரசாட்சியின் சூச்ஷ்மங்களைக் கற்று அசசுக்கு 

உதவியாயிருத்தற்பொருட்டு முதலில் பெரியபட்டணங்களின் 

பரிபாலனா திகாசம் காட்டுஜனங்களுக்கே கொடுத்தும், ௮வர்க- 

ளில் மேம்பாடடைந்தாரை ராஜாங்க சட்டகிரூபண Fone” 

ளில் ௮ங்கத்தினசாகச் சேர்த் றம, சிலரை சாஜாங்க நிருவாக 

சபையிலும் ௮தஇசாசமளித் ஆம, நமது கவான்மென்டார் நமக்கு 

சாஜாங்க பரிபாலன விஷயங்களில் ஊச்சுத்தை உண்டாக்கி 

யிருப்பது யாவரும் ஈன்று யறிந்திருக்கும் விஷயமே யல்லவா ? 

இம்மா இரியாகச் சுகங்களைக் குடிகளுக் களித்து அனபு- 

டன் அ,தரிக்கும் ஆங்கிலேய சாஜ்யம் கீூழிவாழுமாறு கருணைக் 

கடலாகிய ஜக$£ச்வான் ௮னுக்ாகிப்பானாக ! 

கைகளாக கவன தகைளிக். 

26. OUR DUTY 

நமது கடமை 

4 0/ன்னாயிர்க்குத் தன்னுயிர்ச்குப்போல் எல்லாவித செளக- 

ரிய சுகங்களையும் தந்து புரக்கும் செங்கோலாசணி- 

டத்து இவ்விதமான யுத்த முதலிய கஷ்டங்கள் கோந்தபோது 

குடிகளாகிய காம் ஈடக்கவேண்டிய முறை யாதென்று சற்றுக் 

கவனிப்போம்: 

.... எண்ணுதற்கரியவாய் கான்முகன் படைத்த கானாவித 

இீவசாசிகளுள் ஐயறிவும் பெற்று மானிடனாய்ப் பிறத்தல் 
வரம்பின்றி முன்ஜன்மத் இயற்றிய கலவினைப்பயனே யாகும்... 
கமானிடராய்ப் பிறகதோரிலும், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செல்
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யெனும் பஞ்சேக்த்ரியங்களின் செளகரியங்களை முற்றும் நுகர்- 

தற் கேற்றவனாய்க் கூன், குருடு, செவிடு, பேடு, முடம், உன்- 

மத்தம், ரகம முதலிய குறைகளில்லாதவளுதல் மற்றும்புண்- 

ணிய விசேஷமாம், ஸகல சரசா ப்ரஹ்மாண்டங்களையும் காதீ- 

தற்றொழில் மேற்கொண்ட மஹாவிஷ்ணுவுக்கு நிகராய்த் தன்- 

ஞளுகைக் குட்பட்ட குடிஜனங்களைத் இனையளவும் துன்ப 

மணுகாவண்ணம் காத்தற்குக் கர்த்தாவாயெ இறைவனை 

ப்ரத்யசூஷ தெய்வமெனப் போற்றற்குதி தடை யாதேனு முள- 

தோ 2--இதற்கு மாழுய்க் கருது கல் மடைமையே யாகும்-- 

(கோன் உயரக் டி. உயரும்' என்பதற் இணங்க, குடிகளின் 

ஏற்றம் தம்மைப் புரக்கும் மன்னனா லுண்டாடியதே.-- 

மன்னனில்லாத மண்ணானது மணவாளனொழித மங்- 

கைபோலவும், குருவையெஇிர்த்த சடன்போலவும், தானமற்ற 

தனம்போலவும், இங்கள் பிரகாசியாத இரவுபோலவும், கற்பு 

நீத்த சமலைபோலவும், சுயவரிடத் நுக் கலவிபோலவும், நன்னீர் 

வற்றிய நதிபோலவும், காசுக்குகவாக காணியாளன்போலவும், 

மக்கட்பெராத மனைபோலவும, பக்தியொழிந்த பூஜையபோலவும், 

குணம்குன்றிய குருபோலவும் சீர்குலைஈ_து இதைவடையும்.-- 

 குலமகட்குச் தெய்வம கொழுகனே மனற 

புதல்வர்ச்குத் தந்தையும் சாயும்--அ.றவோர்க்கு 

அடிகளே தெய்வம் அனைவோரிக்தம் தேய்வம் 

டஇலைழகப் பைம்பூண் இறை'் 

என்னும் சாஸ்இரத்திற் கேற்ப, மனைவிக்குக் கொழு 

னும், புதல்வர்க்கு ஈன்றாரும், ஈன்னெ.றி நிற்போர்க்குக் கரவ: 

ரூம் தெய்வமாவார், இவர்கள் அனைவர்க்கும் ஒருங்கே காட்டு 

மன்னனே தெய்வ மாவான். ஆகவே, தீயா சொறுத்அ நல்லார் 
புர.த்தலால் கெடுமாலெனவும், வேண்டுமிடதலுப் பொருள் 

இசாரிந்து போஷித் சலாற் புனல்வேர்தனெனவும், அருள்கூரி”
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CA அன்புடனாதரித்தலால் ௮ன்னையெனவும், உன்மார்க்கக் 

கடிர்து நன்மார்க்கமோட்டலால் ஈ௩ற்பிதாவெனவும் கருதி, 

யாவரும் ௮ரசனைப் போற்றுதல் முறைமையே யாகும், 

( இவ்விதமாகத் தெய்வத்தன்மை படைத்தவனும் தெய்- 

வமே யெனக் கொண்டாட குரியவனுமாகிய ஈமது ஜார்ஜ் 

“சத்ரவர்.த்இக்கு இவ் வைரோப்பிய புத்.தத்தினால் தற்காலம் 

உண்டாயிருக்கும் சிறிது கஷ்டத்தை நம்மில் ஒவ்வொருவனும் 

தனக் குற்றதோர் பெருக சஷ்டமென்றே கரு.இ இயன்றவளவு 

அணை புரிவது தீராக்கடமை யாகும், அப்படிக் கின் ி,-- 

 சண்கூடாப் பட்டது கேடெனினும் £ழ்மககட்கு 

உண்டோ உணர்சசி £ மற்றில்லாகும--மண்டெரிதான் 

வாய்மடுபபினும் மாசணம கண் துயில்வ 

பேசாப பெருமூச் செறிந்து 

என்பதற் இணங்க, காட்டுத்தியானது மிகுக்.து votes 

எதிர்ப்பட்டவற்றை யெலலாம சாமபராக்கித் தன்னையே வலை த- 

அுக்கொண்டபோதும், உற்ற ௮பத்தினை மதியாமற் பெருமூச்சு 

விட்டு உறஙடக்கொண்டிருக்கும் பெருமபாமபான து ௮வவெந்- 

தழல்வாய்ப்பட்டு வெண்ணீராகி நாசமடைவதுபோல, தனது! 

பொருளுக்கும் நிலைக்கும் உயிருக்கும அதாரசமாகிய நாட்டு 

அரசனுக்கு யாதேனும் ௮. ரததொன்று அ௮ணுரு மாயின், 

௮.தன் வலிமை குன். றுமாறு௨ அதனாலுண்டாகும தீமைகள் 

நீக்குமாறும் தன்னாற் கூடிய துணை, எத்துணைய தாயிலும், 

செய்யாமல் தனக்கென் னென்று உன்மத்தனாயிருப்பதுடன் 

அரசிறையைச் குறித்து ௮ற்பமாகவும் நி,தனையாகவும் பேசித் 

தன்னைக் தொடர்ஈத மற்ற மதியினர்களையும் தன்னினமாக்கி 

யல்லற்படுத்தும் சழ்மகன், தனது அகாரியங்களினால் தன் 
தட்டை ஈலியச்செய்.து ௪௧ செளக்கியங்களையெல்லாம் இழக்லு 

இனுதியில் தானும் சாசமே யடைவதுடன், தன்னைச் சேர்ந்து
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வரையும் ஈ௫க்கச்செய்வான். அதலால், காம் யாவரும் இத்த- 

கைய சமயத்தில் ஈமது அ௮ரசிறையையே யனுசரித்து உற்ற 

அன்பம் விலகுமாறு ஒழுகு கலே சடனாகும். 

யாவராயினும் எக்காலத்தும் சாஜாபிமானம் மேற்கொண்- 

டிருத்தல் சால்புடையதாரும், ராஜாபிமானிகள் மிகு தியும் 

பொருந்தியிருக்கும் காட்டிற்கு என்றும் அழிவு உண்டாகாது, 

சாஜத்ரசோஹியினும் மிக்க பாவி உலகனிற் கஇடையாது,. இவ 

வுண்மை எந்த மதத்தினராலும் ஆமோ திக்கப்பட்டுள்ள.து,-- 

 புரர்திடு மாலேயென்னப போர் இடும் மன்னவன்பால் 

நிரச்சாம அன்புளானே நிலந்தனிற் புக மின் பெய்தும 

கரந்திடும் விரோதியானோன் சாய்தரு துனப மெய்இப 

பரந்இடு நரகத்துறறுப பாடுற வருக்துவானால் ” 

என்னும் நூற்ணெங்க, ஹிர்துவேத முதலாக ௮நேக 

மதோத்தாண சட்டசாஸ்இரங்களில் சாஜனை அ௮வமஇத்து 

மாரூக நடக்கும் ராஜத்சோ ஹியானவன் இம்மையில் எவ்விதத்- 

இலும் ஈன்மை பெரானாய் மறுமையில் கடநரகில் வீழ்ந்து 

கடை.த்தேறாமல் கேடுறுவா னென்றே வற்பு௮)த்தியிருக்கின்- 

றது. செங்கோலிறைவனுல் தேசம் செழித்துப் பிரஜைகளின் 

இன்னுயிரும், உயிர்க்கு ஊன்றுகோலாகும் செல்வமும், ஒன்- 

றற்கொன்று மாறுபட்டிருக்கும் அநேக மதாசாரக்கொள்கை- 

களும், தோட்டி முதல் தொண்டமான் வரையிலுமுள்ள ஓவ்- 

வொருவனுடைய ஸ்வாதந்தீரியமும், நாட்டுச் கல்வி நாகரிகம் 

வர்த்தகம் முதலியனவும் கிலைதளராது அபிவிருத்தியாகு, 

காடும் சீர்பெறுன்றது, சாஜாங்கத்தார்க்கும் குடிகட்கும் 

இற்றுமையின்றி ஆங்கால்குக் குழப்பமும் கலகங்களும் நிரா- 

குரிப்பும் உண்டாகு மாயின், நாடானது பற்றலர்பாற் பட்டுக் 

கடிகள் அல்லற்படுவார்கள். ஆதலால், தமது தற்கால ௮௪: 
சனால் விளைந்துள்ள ஈன்மைகளைக் சருதாதவர்களாய் விசேதி-



199 யுத்தமூம் ஆங்கிலேய நாஜ்ய்கும் 

யாய வேறொரு அரசனை உயர்வாகக் கருதித் தம்மாசை 

அவமதிப்போர் இம்மையில் கிலைகெட்டழிவ துடன் மறுமையி- 

௮ம் கும்பிபாகு மென்னும் கட நரகத்தில் விழ்ந்து சஷ்டப் 

படுவாசே....- 

 எந்ரன்றி சொன்றார்க்கும் உய்வண்டாம் உய்வில்லை 

செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு? 

என்று சாஸ்திரம் முறையிடுிகின்றது. எவ்வித கலத்- 

தைக் கெடுத்தவனுக்கும் கடைத்தறுதற்கு மார்க்க மூண் 

டாம் ; தனக்கு ஒருவன் செய்த நன்றியை மறந்து அவனுக்- 

குத் தீங்கிழைத்தோன் எத விதத்திலும் கடைத்தேறுதற்கு 

மார்க்கமில்லையாம்.-அகையால், நாம் என்றும் நமது அரசா el 

கத்தாரக்கு தன்றியுள்ளவர்களாக இருந்து ௮ரசை யொத்.து 

நடத்தல் ஈம,தூ சேஷமத்திற்கே உயர்க்த ஸாதனமாகும்.--குடி- 

களா௫ய யாவரும் அ௮சசனுக்கு அடங்கிப் பொதுரநன்மைக்காக 

ஊழியம் செய்யவும், அரசனுடைய சகே்ஷமத்தையே கருது 

நடக்கவும், அவனாலே சகூநிக்கப்படவும் சிக்ஷிக்கப்படவும் ச௪ட- 

மைப்பட்டிருக்கின்றோ மென்பதையும், நாட்டு ஒவ்வொரு 

பொருளும் ௮ரசனதே யென்பதையும், யாவரோனும் அரசனை 

மீறி ஈடச்கத் தகா தென்பதையும் நன்கறிந்து ஈடக்கவேண்டி- 

யது மிகவும் ஆவசயக மாகின்ற து. 
இச் சமயத்தில் காம் போதுமான கல்வியறி வில்லாத 

சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஈமது ராஜாங்கத்தாரினிடம் ஈம்பிக்- 

கையும் கெளரவழமும் விருத்தியாகும்படி. அவர ஆதிபத்தியம் 

சேனுபலம் முதலிய ஏற்றங்களை எடுத்து விவரமாக விளங்கச்- 

சொல்லி, ஜனங்கள் கொண்டுள்ள ஸம்சயங்களைப் போக்கடிக்க 

வேண்டும். சாஜாங்கத்து விஷயங்களின் உள்அபிப்பிராம்! 

மும் ஸக்ஷ்மமும் இச்சமயம் பலராற் பலவிதமாகக் ௧௫௬ தப்பு 

. தீஷ் இயல்பே யானாஜும், சாசாரண ஜனங்களுக்கு சாஜாங்கத் 
'மகரடிகோபாத்தியாய 5
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இனிடகத்.து யாதொரு ௮பிமானக்குறைவும் சந்தேகமும் உண்- 

டாசாவண்ணம் அதனதன் பலாபலன்களை எடுத்துக் காட்ட 

வேண்டியது கற்றோரின் கடமை யாகும். 

தற்சமயம் கடந்துவ; ரும் பத்தத்தில் உண்மையான சம்- 

கதிகளை ஈமது ராஜாங்கத்தா£ தெரியப்படுத் தவ தில்லை யென்று 

நினைப்பது மூடத்சனம். யு.த்தகள ததிலி நப்பவர் தாம் ot Gt am 

ளுடன் புத்தஞ்செய்து அவர்களை நாசப்படிகதுவகற்கான 

முயற்சிகளிலிருப்பா சாதலால், சமாசாரங்களைச் சிறிது தவக்- 

கப்பட்டே வெளியிடவேண்டிவ ரம. அன்றியும், தாம் செய- 

யக் கருதியிருக்கும் சூழ்ச்சிகளை முன்னதாக வெளியிட்டால் 

பகைவர் அ௮வ்வழிகளை யறிந் துகொண்டு தப்பித் துக்கொண்டு 

போசவாவது அல்லது (ரெஇகூலமாக இயற்றலாவத முடியும், 

ஆதலால், காரியசித்தி பெறும்வரசையில் இத்தகையப் பெரிய 

விஷயங்களை மர்மமாய் வெளியிடாமற் காப்பது ஓர் ராஜதர்தா 

மாகும். அதனை ய.றியாமல் ௮ரசை வீணுய்ப் பழித்தல் மதி- 

யீனமே. கமதூ சாஜாங்கச்தார் தம்மாற் கூடிய சக்கர த.இல் 

சரியான சமாசாரங்களையே பிசசுரித் அவ(ரகின்றனசே யொழிய 

மற்றில்லை. அகாரத்துடன் விஷபங்கள் ஈட் துள்ளபடி. உண்- 

மையாய் வெளியாதற்குச் சிறி காலதாமத மாகும், ௮த- 

னால் சமாசாரங்கள் வெளிவாவில்லையே யென்று கதறிக் கருத்- 

தழிதலாகாது.யுத்தத்தில் ஜயாபஜயங்கள் மாறிமாறியுண்டா- 

தல் இயல்பேயா தலால், ஒரு காள் சற்று ௮இகமாக அபஜயம் 

நோ்க்தமாத்தித்தானே ஜனங்கள் ௮தைரியப்பட லாகுமோ ? 

நமது படைசளின் சாமர்த்தியத்தினால் பலவிடங்களில் உண்- 

டாகும் ஜயங்களைக் கேள்விப்படும்போது காம் சசதோஷமடை- 

வதை விட்டு, அந்தச் சங்கதிகளிற் பல உண்மையல்ல வென்- 

Win நமது அரசாங்கத்தார் எதிரியின் சாமர்த்தியத்தை 

ஹரிப்படுத் தாமல் மறைக்கின் றனசென்றும் கினை தீ த,ராஜாங்- 
கத்தி bio ௮ திருப்தியும் ௮வகம்பிக்கையும் கொள்ள லாகா.௮. 
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ஜப்பானியரைப் போன்௮ நமத அுரைத்தனத்தாரும் 

அங்கதி யொன்றேனும நமக்குத் தெரியப்படுத்தாகிட்டால் சாம் 

என்ன தான் செய்யக் கூடும் ?--ஒரு சங்கதஇயும் தெரியா தவர்க- 

ளாகவே யிருப்போமல்லவா ?--அப்படி க்கின் றி, கமது சாஜால்- 

கத்தார் தமது குடிகளுக்கு யுத்த சமாசாரங்கள உள்ளபடி. 

தெரிய வேண்டுமென்னும் எண்ண த்தினு லல்லவா யூத்தகள த்- 

அச் சங்கஇகலை வெளியிட்டுவருகின்றனர் ? 

இதற்குமுன் ஜெர்மனிக்கும் ப்ரான்ஸுக்கும் ஈடந்த 

யுத்தத்தில் பிரென்சு ராஜாங்கத்தார் தம்குடிகளின் அபிப்பிரா. 

யத்திற் ணெங்கத் தமது படைகளின் அமைப்பும் ௮வை 

செய்துவரும் விசேஷ காரியங்கள் யாவும் விசதமாகப் பத் இரி- 

கைகள் மூலமாய்த் தெரியப்படுததினர். ௮.தனால்' ஜெொர்மணியார் 

ron Ba வென்றுவிட்டதாகளத் Oo Boos. யுத்த ௪ங்கஇ- 

கள் வெகு இரகசியமாக நடத் தப்பட்டமையால், ரூஷியா- 

வுக்கும் ஜப்பானுக்கும் கடநத யுத்தத்திலும் பால்சீன்சண்டை 

யிலும் எதிரிகள் ஒருவர்க்கொருவர் செய்யும சூச்ஷ களை யறி- 

யா.தவாகளாய் மிகுதியும கஷ்டப்பட்டனராம. 

ஆகையினால், னம் தற்சமயம் நடந்துவரும் இப்பெரிய 

யுத்தத்தின் விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் உடனே தெரிர து- 

கொள்ள ஆவலுடையவர்களா யிருந்தபோதிலும், ஈம ஜயத்- 

தை நாடியே. யுத்தம் முடியும்வரையிலும்௮வசரப்படாமல் ௮வ 

அவப்போது வெளியிடப்படும் சங்கதிகளை மட்டிலும் ௮றிநது- 

கொண்டு மற்றைச் சங்கதிகமாத் தாமே வெளியாகுமபோது 

௮.றிர்௮கொள்ளலாமெனச் சாவதானமாகச் கா த்திருக்கவேண்- 

டும். யுத்த சங்கதிகள் முற்றும் வெளியாவதில்லையே யெ 

மனக்குறை கொள்ளாமல் வெளிவக்த சங்கதிகளுக்காகத் இழி 

தஇியடைந்து, ஈமது சாஜாங்கத்தாரின் ஜயத்திற்கு வேதி 

உபாயங்களை ச் சேடவேண்டியது மிகவும் ஆவசியகம், இ! i 
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அப்பர் அச்சகம், சென்னை 1,



1 BCH poms 

 பொய்கண்டார் காபமை புனிதமேறும் அந்துபிக 

மெய்கண்ட நாதன்துருள் மேவுநாள் ஈநநாளோ ”தாயுமானவா, 

செர்நெறியாம் வென் கெறிர ர இருகண்போல் திரழ் 
வன திருமுறை பன்னிரண்டு, மெய்கண்ட நூல் ப.திணன் 

கும் ஆகும். திருமுறையைப (/கழ்நால் (தொகத்தாம்) 

எனவும், மெய்கண்ட லைப் பொருள்ழால் (சரத்திரம்) 

எனவும் வழங்குப. 

மெய்கண்டார் ஏறத்தாழ எழு ol Poo pics Sly ws) 

கட்குமுன் அருள் தோற்ற! எய்திய ;வளாண் செல்வர். 

வேளாண் மரபினர் உட ழா உபிநம் உடன் ஓம்பி! பல் 

அயிரும் பேணும் பண்பினர். அதனால், பிள்ளை (கடவுட் 

பிள்ளை) எனச் சிறப்புப்பெய ருடன் வழங்க (பெறுவ, 

இர் பூற்கண் முப்பொருள் உண்மையும் ௮ப்பொருள் 

கள் ஒன்றோடொன்று இயைபற॥! இயங்கும் ஈன்பைபும் 

யாவரும் உளங்கொண்டு உய்ய வலன்ணம் மேற்கோள், 

ஏழ், எடுத் துக்காட்ிக்-ளுடன் ௮ ருளிச்செய்ய (பெற் 

இுள்ளன. 

இந்நுல் பன்னிரண்டு புத்தரஙகளைச் கொண்டது, 

இப் பன்னிரண்டு ரரூத்திரங்களும் முறையே இருமுறை 

பன்னிரண்டு௩கும் இலக்கணம் போன்று திகழ்வன. 

ரூத்திரம், கருத்துரை, மேற்கோள், ஏது, எடுத்துக்காட்டு 

என்னும் ஐர் தூம் மெய்கண்டாராலேயே ௮ருவிச் செய்யப் 

பெற்றன. எடுத்துக்காட்டு எண்பத்தொரு வெண்பாக்க 
ந் வரல் அருளிச் செய்யயபெறறது, ௪



La 

137 

இர மாற்கு மாதவச் செவளான(முனிவார் பல்லாற்முனும் 

பரந்துபட்டதோர் பேருரை வரைந்கருளினர். அ௮வவுரை 

:இவஞானபாடியம் என வழங்கும அவற்றின் முழுப் 

பிழிவாச எளிய இனிய பொழிப்புபையாகப் பேோசிரியர் 

திரு. கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, எம்ஏ, எம்எல், ௮வர்க 
ளால் இர்நால யாக்ரபபெற்றுள்ள து. 

செக்ெொறிச் ரெஃவரும் செச்கமிய। பெருமக்களும் 

இதனை வாங்கியும் பரங்குவி,। தும் மெய் பொருள் உண்மை 

தேறிச் கமிழ்ப் பெரநெம மமபுவராரக 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார். 
/



சிவஞானபோதம் 
- பொழிப்புரை - 
  

பேராிரியா, 

கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, 
எம்.ஏ , எம்.எல்.
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இருச்சிற்றம்பலம் 

சிறப்புப் பாயிரம் 
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நரிசை யாரிரியப்பா 

மலர்சலை உலகின் மாயிருள் துமியப் 

பலர்புகழ் ஞாயிர படரின் ௮அலலரைக 

காண்டல் செல்லாச் கண்போல் ஈண்டிய 

பெரும்பெபர்ச் கடவுளின் கண்டுகண் இருள்தீர்ஈது 

அருச்துயர்ச் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி. 

மயாவற நந்தி முணிகணச் சளித்த 

உயர்சிவ ஞான போக முரைத்சதோன் 

பெண்ணைப் புனல்ரூம் வெண்ணெய்ச் சுவேசனைன் 

பொய்கண் டகன்ற 0॥ய்கண்ட 0தவள் 

பவம்சணி வன்பகை கடச 

தவர்௮டி புனைந்த சலைமை யோனே.



டே 

சிவஞான(பாதப் பொழிப்புரை 

மங்கல வாழ்த்து 

கல்லால் கிழல்மலை 
வில்லார் அருளிய 
போல்லார் இணைமலர் 
நல்லார் புனைவரே. 

உரை:--அருள் வடிவாகிய கல்லாலமர நிழலின்கண் 

எழுந்தருளியிருந்த, தம் மாணவர்க்கு மலைவு தீர்த் 

தருளிய முதலாசரியர், மேன்மேஎருள் செய்தற் 

பொருட்டு, சுயம்பு மூர்த்தியாகிய பிள்ளையாருடைய அறி 

வாற்றல், செயலாற்றல் என்ற இரண்டு திருவடிகளை மெய் 
யன்பர் தலைமேற்சொள்ளுவர். 

குறிப்பு --கல்லாலமர கிழலின்கண் திருகக்திதேவர் 

மூதலியோர்ச்கு ஞானம் உபதேசிக்சமை வெளிப்படை, 

அருளிய என்பதர்கு அவர் அ௮ருளாற் பிறந்த என்பாரு 

முளர், இங்சே, அருளிய அருள்செய்ய. பொல்லார் - 

பொள்ளார், உளி முசதலியவற்முற் போழ்ந்து செய்யப் 

படாதவர், திருவெண்ணெய்ஈல்லூரிலே, விராயகப்பெரு 

மான் சுயம்புமூர்த்தியாயுள்ளார். புனைதல்- மேற்கொண்டு 
தமது அறிவு செயல் அவற்றுள் அடங்கப்பெற்று நிற்றல். 

அவையடக்கம் 

தம்மை யுணர்ந்து தமையுடைய தன் உணர்வார் 
எம்மை யுடைமை யெமையிகழார்-- தம்மை 
உணரார் உணரார் உடங்(கு) இயைந்து தம்மிற் 
புணராமை கேளாம் புறன்.
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உரை :--(உடைமைப் பொருளாகிய) தம்மியல்பினை 

உணர்ந்து தம்மை உடையனாகியதலைவனை உணர்ந்தவர்கள், 

தமக்கு உடைமையாக எம்மை உடையவர்களா தலின், 

எம்மை (இன்பாற் பாராட்டுவாரன்றி) இகழமாட்டார். 

தம்மை உணராதவர்கள் தலைவனையும் உணராசவர்களே. 

அவர்கள் ஒருங்கு Cart ga தம்முள் ஒற்றுமைப்பட, 

மாட்டாராகலான், அவர்களது புறங்கூற்று மொழியை 

யாம் பொருளாகக் கொள்ளாம். 

குறிப்பு :--கேளாம்-௨ டன் ப ட்டுிக்கொள்ள 

மாட்டோம். 

முதற் சூத்திரம் 
அவன் அவள் அது வேனும் ௮வை மூவினைமையின் 
தோற்றி.ப திதியே Hous மலத்(து) உளதாம் 
அந்தம் ஆதி என்மனார் புலவர். 

என்பது சூத்திரம், என்னுதலிற்ோரவெனின், சங்கார 

காரணனாயுள்ள முகலையே முதலாக வுடைத்து, இவவுலகம் 

என்பதுணர் த்துகல் நூதலிற்று, 

முதற்நுத்திரப் பொருள் --௮வன், ௮வள், ௮துஎன்று 
பருக்கப்படிம் உலகத் தொதகுகி, (தோன்றுதல், நிலைபெறு 

தல், ஒடுங்குதல் ஆகிய) மூன்று தொழிலுடைமையால், 

௮.து ஒருவனாற்றோற்றுவிக்கப்பட்டு, சிலபெறுவதேயாம். 

௮௮ தான் ஓிங்குதற்குக் காரணமான கடவுளாலேயே 

தோன்றுவது. ஆணவமலம் தீர்ந்து ஓஒரிங்காமையால், ௮ gH 

(ஓடுங்கபதோடு நில்லாது மீளவும்) உண்டாவது, அதற்கு 

(ஒடுக்கமாய் முடிவைச் செய்யும்) ௮ந்தமாகிய கடவுளே 

ஆதிபுமாகின்றான் எனத் தருக்க நூலறிந்தோர். கூறுவர்.
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கருத்துப் பொருள் :--ஒடுங்குதற்குக் காரணமாயுள்ள 
மூதற்கடவுளையே இவ்வுலகம் சனது தலைவனாக வுடைய து. 

குறிப்பு :--௮வை-- தொகுதி ; திதி- சாக்கப்படூவ த. 
ஒடுங்கி - ஒடுக்குங்கடவுள், ஒடங்கியினால் உள தாம் என்பது. 
மலத்தால-- ஆணவமலம் உண்மையால், “மலக் த? என்பதை 

ஒடுங்க' யென்பதனோடு இயைத்,அ உயிர்களின் கருமமலம் 

பக்குவப்படுகற்பொருட்டு ஒடுங்கி (மீண்டும்) உளதாம் 
என்றுரைப்பதுமுண்டு, *மலத்து' எனபகற்கு மாயா 
மலத்துள் எனப் பொருள் கொண்டு, மாயையின் ஒங்கி 

அதனின்று மீளவும் உளசசம் என்பாருமுளர், 

கருத்துக் குறிப்பு:--சங்கார காரணன் என்று மாதிர், 
கூறாது, சங்கார சாரணனாயுள்ள cp ged என்ற, 
உலகத்தின் பல பகுதிசளைத் தனித்தனியே FRET IG 
செய்வா பல கடவுளர் இருச்சலின், எல்லாவற்றையும் 
ஒடுக் தபவனே முசல்வன் என்பார் அவவாறு கூறினர். 

முதற்சூத்திர முதல் அதிகரணம் 
ஈண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்றேன்று சுட்டப்பட்ட 

Crush உற்பத்தி திதி நாசழடைத்து. 

பொருள் (முதற்கண்) நீலைபேறுடையசாய், ஆண், 

பெண், இரண்டுமல்லாகது என்ற ௮வயவப் பகுப்புடைய 

தாய்ச் சுட்டி யறியப்படும் உலகம் தோற்றம், hen, முடிவு 

என்பவற்றையுடைய து. 

குறிப்பு:--அவயவப்பகுப்பு என்பது கலப்புப் பொரு 
ளிற்சேர்ந்துள்ள தீனிட்பொருட் பிரிவுகள், உலகமான து, 

நிலம், கடல், மலை முதலிய அவயவப் பகுப்புக்களை 

யுடைய. மண்ணின் ஒரு துண்டு, அதன் ௮வயவப்பகுப் 
பாகாது. ஒரு பொற்கட்டியில் வெட்டிய சிறு துண்டை
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அதன் அவயவப்பகுப்பு என்பதில்லை. சுட்டப்படாத 

பொருளைப்பற்றி யா,துங் கூறமுடியா ௮. சுட்டியறியப்படும் 

பொருளே, முத்தொழிலுடைய து. 

ஏ.--தோற்றழம் ஈறும் உள்ளதன்பா ல கிடத்தலின். 

பொருள் :--நிலை பெறுவதாய்க் காணப்படும் உலகின் 

கண்ணே, படைப்பும், முடிவும் உடன் கிசழ்தலின். 

குறிப்பு :--சிலைபெற்றிருக்கும் உலகத்திலேயே ஒரு 

பொருள் தோன்றியழிதல் ௮வை உடன் நிகழ்தலென 

௮றிக. கிலைபெனவதற்கு மூதலில் தோற்றம் வேண்டும். 

ஒடுங்கிலைன்றிக் தோற்றம் கிகழாமையின் ஒடுக்கமும் 

வேண்டும். ஆதலால், நிலைபேறு, *ஈறு முதலுச் துணையாகி 

நிகழும்' என்முர். 

உதாரணம் : : 

பூதாதி யீறு ழதலுந் துணைமாகப் 
பேதாய் திதியாதம் பேற்றிமையின்--ஒதரரோ 
ஒன்(று) ஒன்றிழ் றேன்றி உளதாய் டுறக்கண்டும் 
அன்றுஎன்றும் உண்டேன்ன ஆய்ந்து. 

. பொருள் :--பேதையே அல்லது பெண்ணே! பூதம் 

ஆதியாகவுள்ள உலகிற்கு, படைப்பும் முடிவும் துணைக் 

காரணமாசக்கொண்டே நிலைபேறு நிகழும். ஆதலின், 

ஒருவகைப்பொருள் ஒரு காலத்தில் ஒருங்கு தோன்றி 

நிலைபெற்று ஒருங்கே அழிவடையப் பார்த்திருச்தும், 

உலகிற்கும் எப்பொழுதாவது முற்றும் ஒடுங்கும் நிலைமை 

உண்டாமென ஆயந்தறிந்து அறிஞர் ஓதமாட்டாரா P 

(ஒதுவாச என அறிக.) ் 

குறிப்பு:---இற - அழிய. பெற்றினம - தன்மை. 

அன்று மூடிவுக்காலம், உலகற்கு என்றும் அன்று உண் 

டென்ன ஆய்ந்து ஒதாரோ என முடிக்க. |
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இரண்டாம் அதிகரணம் 
இனி, ஒடுங்கின சங்காரத்தினலலது உற்பத்தியிலலை யேன்றது. 

பொருள் --உலகம் ஒந்குவதற்குக் காரணமான 

சங்காரக் கடவுளினாலல்லாமல் அதற்குக் தோற்றம் இல்லை. 

சங்காரம்-- சங்காரக் கடவுள, 

ஏ..--இலலதற்தத் தோற்றம் இன்மையின். 

பொருள்:--இல்லா ததொன்று எக்காலத்தும் தோன்று 

வது இல்லை யாகலின். 

இலயித்த தன்னில் இலயித்த(து!ஆ(ம்) மலத்தால் 
இலயித்த வாறுளதா வேண்டூம்--இலயித்த(து) 
அத்திதியில் என்னில் அழியா தவைஅமழிவ(து) 
அத்திதியும் ஜதியும்ஆம் ௮ங்த. 

பொருள்:--௪ சன்சண் ஒடுங்கியதோ ௮தன்சணின்று 

ஒடுங்கியபொருள் மலம் (பரிபாகப்பவது) கா. ரணமாக, 

(மீள) உண்டாம். ௮ஃ,து ஒடுங்கிய முறையே தோன்றவும் 

வேண்டும். உலகம் ஒடுங்கியது திதிக்கடவுளாகிய வாசு 

தேவனில் என்றுரைப்பின், (அக்கடவுள் வைகுக் தத்துவத் 

திற்கு) மேற்பட்ட தத்துவங்கள் ௮வனால் ஒடுங்கா தவை, 

௮ வையும் ஒடுங்குவதுண்டு. ௮ப்படி ஒடுங்குங்கால், ௮த் 

திதிககடவளும், உலகப் படைப்பிற்குக் காரணமாய ஆதி 

யெனப்படும் பிரமனும் ௮த்தத்துவங்களோடு ஓ௫ுங்குவர். 

குறிப்பு:--இலயித்த து-- ஒடுங்கியது. ஆம்- உண்டாம். 

௮த்திதி- ௮ப்பெற்றித்தாய திதிக்கடவுள். ௮ழியா 

தவை--ஒடுங்காதவை. அ௮ழிவது--ஒடுங்குதல். ஆதி- 

பிரமா. ௮ங்கு-- ஒடுங்கும் அவ்விடத்தே. 

ஏது.--உள்ளதற்தச் செய்வோரின்றிச் சேய்வினை யின்மையின். 

பொருள்;-கிலைபெற்ற பொருளுக்குச் (செயல் 
திகழவேண்டுமாயின்) செய்வோரில்லாது செயற்றொழில் 
திசமழாமையால்.
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குறிப்பு:--மண் முதலியவற்றிற்குக் குயவனையின்றி 

வனை தல் முதலிய செயல் கிகழாமையறிக. 

வித்துண்டா மழல(ம்) ழளைத்தவா தாரகமாம் 
அத்தன்றள் நிற்றல் அவர்வினையால--வித்தகமாம் 
வேட்டூவனும் அப்புழப்போல வேண்டூநவைக் தான்கொடுத்துக் 
கூட்டானே மண்போற் தளிர்ந்து, 

உரைநடை:--மண்(போற்) குளிர்ந்து என்பதை முதற் 

கண் கொள்க. 

உரை:--நிலங்குளிர்க்க விடத்து, வித்துண்டாக ௮தன் 

கணின்று முக முளைக்கதயபோல, (மாயையும்) தனக்கு 

ஆதாரமாகிய இறைவன சத்திவழி சின்று உருப்பட 

௮.சன்சுணின்று உயிர்களின் வினைக்கேற்ப உலக முதலியன 

தோற்றமெய்த.ம். குள வியா லிடப்பட்ட புழு, குளவியா தல் 

போல, வேண்டுவார் வேண்டிய உருவைக் கொடுத்து 

இறைவன் செய்வினை ப்பயளைக் கூட்டுவான ல்லவா? 

  குறிப்பு:--சாரகம்- அதாரம். தாள் சத்தி, திருவடி, 

முயற்சி, நிற்றல் -நிற்றலால், நிற்பகாகிய மாயை யெனவுற் 

கூறுப, வித்தகமாம் -உமுவடையும். வேட்டுவன் - குளவி, 

குளவி, ஒரு புழுவைக் ஈன் கூட்டில் வைத்துக் கொட்ட, 

அப்புழு, குளவி வடிவடைசல் என்பது கருத்து, 

கூட்டானே- கூட்டுவான். “மண்போல்' என்பதிற் (போல்' 

அசை, 

நோக்காது நோக்கி நொடித்தன்றே காலத்தில் 
தாக்காது நின்றுளத்தீற் கண்டிறைவன்---ஆக்காதே 
கண்ட நனவுணர்விற் கண்ட கனவுணரக் 
கண்டவனி லிற்(று) இன்றங் கட்டு, 

உரைநடை:--இறைவன் ௮ன்றே காலத்திற்றாக்காதே 

நின்று ஆக்காதே கண்டும் நோக்காது நோக்கி(ரொடியா ஐ)
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கொடித்தும் இன்றாங்கட்டு உளத்திற் கண்ட ஈனவுணர்விற் 

கண்ட கனவுணரக் சகண்டவனில் இற்று. 

உரை:--கடவுள் ௮ராதியாசுவே (கரணச் செயலுக் 

குரிய) காலதத்துவம்போலத் தொடச்ராமுது கின்று, 

கரணத்தாற் படையாது எண்ணியவாறே படைத்தும், 

அவ்வாறே காவாது சாத்தும், அழியாது அழித்தும், 

கட்டுப்படா திருத்தல், ஈனவுள்ளபோது ஒருவன் தன் 

உள்ளத்தில் தான் கண்டகனவையெண்ணுங்கால்,௮ தனிற் 

இுடக்குருதிரு த்தலைப்போலு மிச்தன்மைத்_து. 

குறிப்பு :--௮ன்றே-௮ராதீயே, காலத்தில்- சாலத் 

தைப்போல, கண்டு- படைத்து, கோக்க கரத்து, 

சொடி.த்து- ஒடுக்கி, இன்றாம்--இல்லா சுதாகிய, கட்டு- 

கட்டில்லாமை, கண்டவனில் - கண்டவனை ப்போல,இற்று - 

இக்கன். மைத்து. 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, சங்காரமே ழகலேன்றது. 

... பொருள்:--மேற்கூறிய காரணத்தால், சஙசாரக் கட 

வுளே உலூற்கு முதல்வன் என்றவாறு. 

எ சுட்டுணர்வாகிய பிரபத்சம் சுட்டுணர்வின்றி நீன்ற 

சங்கா. ரத்தின் வழியலலது சுதந்தி ரமின்றி நிற்றலான். 

பொருள் :--போருள்களைச் சுட்டியறியும் இயல்பின 

வாகிய உயிர்த்தொகுதி, சுட்டியறியா து அறியுமியல்பொடு 

நின்ற சங்காரக் கடவுள் கட்டளைப்படி, கிற்றலன்றித் தம் 

வயமாய் நில்லாமையான். 

குறிப்பு :--சுட்டணர்வு என்றமையால், பிரபஞ்சம் 

உயிர்த் தொகுதிகளைக் குறித்துரின்றது. அதந்திரம்- 

கம் வயமுடைமை.
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ஒன்றலா ஒன்றல உளதாக நின்றவா(று) 
ஒன்றலா ஒன்றிலஅுவை யிறகல--ஒன்றலா 
ஈறே ழகல௮ுகனின் ஈறலா ஒன்றுபல 
வாறே தோடுூம்பாதும் அங்க. 

பொருள் --(உ.ிர் உலகம் என்பவற்றுள்) ஒன்று 

மாகாத ஒரு பாம்பொருளால், உயிர்கள் உடம்பொடு 

தோன்றி ரின்று, MIS லன்றலா 6 பொருளாலேயே 
த் ) அ 2 J ட் ஒரு ர 

ஒடுங்குதலால், ஒன்௮மல்லாக முடிவான பொருளே வினை 

முதல் ஆகும். அதனைப்போல அழிளில்லா ககாகிய உயிர் 

தானும் பலவாற்றானும், வீட்டிலேயும் ௮ப்பரம்பொரு 

ளுக்கு அடி மையாவதே. 

குறிப்பு :--ஒன்றலாவொன்று, ஒன்றலாவறு என்பன 

இறைவனை யுணர்த்துப. ௮வை -உயிர்த்தொகுதி ௮ங்கு- 

அங்கும்; முத்தியிலும். 

இரண்டாஞ் சூத்திரம் 

அவையே தானே ஆய்இரு வினையில் 
போக்கு வரவு புரிய ஆணையின் 
நீக்க மின்றி நிற்கும் அன்றே. 

கருத்து. -புனருற்பவம் வருமாறுணர்த்துதல் நுத 

லிற்னு 

பொருள் :--இறைவன் கலப்பினால் உயிர்களேயாயும், 

தன்னியல்பால் தானேயாயும், உயிர்களுடன் நின்று அறி 

வித்தகலால், உடனாயும கின்று, கட்டளை யென்ற தனது 

ஞானசத்திபால இழுவினைப் பயனுக்கேற்ப இறத்தல் 

பிறத்தல்சளை உயிகள் மேற்கொள்ளும்படி, ௮ந்த ஞான 

சத்தியோடு பிரிவில்லா து நிற்பன்.
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கருத்து: மறுபிறவி வரும்வகை யுணர்த்துதல் 

கருதப்பட்டது. 

குறிப்பு :-- அவை --உயிர்கள், ௮வையேயாய்த் தானே 

யாய் அவையே தானேயாய் எனப் பிரித்திசைக்க, இரு 
வினை -ஈல்வினை தீவினை என்பன. போக்கு-- இறத்தல். 

வரவு-- பிறத்தல். புரிதல்- மேற்கொள்ளுதல். 

கருத்துக் குறிப்பு:--மறுபிறவியெனவே, அதற்கு 

முற்பட்ட இறப்புங் கூறப்பட்டதாம். இறப்புப் பிறப் 

பெனவே, இருவினைப்பயனுகர்ச்சி யனைத்துங் கூறப்பட்ட 

வாறு காண்க. 
7 

முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்கள் பலவும் ழதல்வன்றனேயாம் நீற்த 

மேன்றது. 

இவ்வதிகரணத்துள் உயிர்கள் எல்லாவற்றோடும் 

௮ த்துவிதமாய் முதல்வன் கலந்து நிற்பன் என்பது கூறப் 

பட்டது. 

ஏது.--௮த்துவிதமேன்ற சோலவலானே எஏகமேன்னில் ஏக 

மேன்று ௬ுட்டுவதுண்மையின், அத்துவித மேன்ற சோலலே அந்நீய 

நாத்தியை யுணர்த்துமாயிட்டு. 

பொருள் :--இறைவன் உலகத்தோடு அ௮த்துவிதமாய் 

இருக்கான் என்று சொன்ன வளவ்லேயே அச்சொல் 

இரண்டில்லாமை யென்று பொருள்பட்டு ஒருமையை 

யுணர்த்துமென்றால், ஒருமையைச் சுட்டி அறிவதாகிய 

பொருள் வேருக இருத்தலால், ௮த்துவிதமென்ற சொல் 

(ஏகத்துவத்தை யுணர்த்தாமல்) இரண்டு பொருள்களின் 

௮க்கியம் இன்மையை உணர்த்துவதாயிற்று, 

குறிப்பு :--எண்ணுப் பெயர்மேல் வந்த அகரம் ௮ன் 

மையை யுணர்த்துமாதலின், அத்துவிதம், இரண்டல்லாத
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என்றே பொருள்படும். காத்தி-காஸ்தி, இன்மை. ௮௱்கி 

யம் - வேறுபாடு. ஆயிட்டு ஆகலான். 

கட்டும் உறுப்புங் கரணழங் கோண்டுள்ளம் 
இட்டதோரு போழைக்க என்என்றங் த)---ஓட்டி 
அ உளம் கில்லான் உளம் அவனு மாட்டா(து) 
அவன்உளமாய் அலலனுமாய் அங்கு. 

பொருள் :--(ஈரம்பு ூதலியவற்ரற் கட்டிய) உடம்பும் 

ஐம்பொறி முகலிய கருவிகளும் உடைய உயிர்க்கு இட்ட 

பெயரால் அழைத்தவுடன், ௮௮௫ ஏன் என்று பதில் விடுக் 

கும். அதற்குக் காரணம் உயிர் உடம்பிலே Gu gf voor wp 

கலந்திருப்பதே. அதுபோல, இறைவன் உயிர்களோடு 

வேற்றுமை சோன்றாதவாறு கலந்திப ப்பன். ஆயினும், 

௮வன் உயிராகமாட்டான் ; உயிர்களும் ௮வனாச மாட்டா, 

ஆயினும், ௮வன் உயிராகியும், உயிரின் வேருகியும் இருப் 

பன், உயிர் அப்படி நில்லாது. 

குறிப்பு:--உ௮பபு, உடம்பிற்கு ஆகுபெயர். உள் 

ளம்--உயிர், அங்கு ஒட்டி உயிரிற் பொருந்தியவன். 

ஓட்டி' பெயராகவுங் கொள்ளப்பமம்; வினையெசசமாகவுகங் 

கொள்ளப்படும். ௮வன் இறைவன், 

ஒன்(று) என்ற தோன்றேகாண் ஒன்றே பதிபசுவாம் 
ஓன் (று)என்ற நீபாசத தோடிளைகாண்--ஒன்றின்றல் 
அக்கரங்க ளின்றம் அகரவுயி ரின்றேல் 
இக்கீரமத் தேன்னு மிருக்கு. 

உரை;:---உபகிடத முதலியவற்றுள் ஒன்று என்றது 

ஒரு பொருளைக் குறித்தேயாம். அதன் கருத்து, கடவுள் 

ஒருவரேயென்பது. இதனை யறியாமல் ஒன்றென்று 

சொல்லுகின்ற நீ பாசத்தோடிருக்கின்றாய். ஆதலால் நீ 

பதியாகமாட்டாய். கடவுளையன்றி ஒன்றில்லை யென்றது, 
அகரவுயிரின் தொடர்பில்லாமல், பிற எழுத்துக்கள்
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சோன்றுதல் இல்லை யென்றாற்போல, இர்த முறைபற்றியே 

Chron gore gi, பிரமமில்லையாயின், ஒரு பொருளும் 

இல்லை யென்றது: 

குறிப்பு :--அகரவுயி ரென்பதற்கு காதமென்பாரு 

முளா, 

பண்ணையும் ஓசையும் போலப் பழமதுவும் 
எண்ணுத் சுவையும்போ வலேங்குமாம்--அண்ணலதாள் 
அத்துவிக மாதல் அரமறைக ளோன்றேன்னா(து) 

அத்துவித மேன்றறையும் ஐங்து. 

உரை :--பண்ணில் ஓசை யடங்குவது போலவும், 

பழச்திலே சிறப்பாகக் கருதப்படுஞ் சுவை அடங்குவது 

போலவும், உலசெங்கும் வியாபசுமாயிருக்கிற இறைவனது 

திருவருள் உயிர் களில் இரண்டறக் கலந்து நிற்பதால், 

௮ரிய மறைகள் ஒன்றென்று சொல்லாது அத்துவிதம் 

என்றியம்புவன. 

குறிப்பு (Fawr (Goon சம்பந்தம் போய் அ௮த்துவிதக் 

கலப்பைக் கூறுவதால், ௮ண்ணலுக்குஞ் சத்திக்கு முண் 

டான சம்பக்தங்கூறும் இவ்வெண்பா என்பாருமுளா, 

உடனாய்க் சலந்தமைச்கே ௮வை உவமையாயின 

அரக்கோடூ சேர்த்தி யணேத்தஅ௮க் கற்போல 
உருக்கி யுடங்கியைது நின்று--பிரிப்பின்றித் 
தானே யுலகாம் தமியேன் உளம்புததல் 
யானே உலகேன்பன் இன்று. 

உரை :--சிவப்பு மெழுகோடு சேர்த்து adm sau 

பட்ட சற்பொடியானது உருகி யொருங்கு சேர்ந்து 

கின்றுற்போல, இறைவன் உயிர்களினின்று பிரிவிலனாக 

திற்றலால், ௮வனே உலகமாயத்தோற்றுவன. இம்முத்திக் 

காலத்சே, இறைவன் எனது ௮றிவின்கண் மன்னியபடி
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யால், ௮வன் உலசகமாதல் போல, அவனொடு கலந்த 

நானும் உலகமாயினேன் என் நியம்புவேன். 

குறிப்பு;---சிவச்சாரபு பற்றி, யானே உலகெலாம் 

ஆயினேன் என வாமதேவ முனிவர் முகலியோர் 

கூறினரென வுணர்க என்றது. 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி. இவ்வான்மாக்களுக்க இருவினை ழதலவன் ஆணையின் 

வருமேன்றது. 

பொருள் மேற்கூறுமிடத்து, இறைவன் சுலந்து நிற் 

சுப் பெறும் உயிர்களுக்குப் பல பிறவிகளில் ஈட்டப்பட்ட 

புண்ணிய பாவங்கள், இறைவன து கட்டளைப்படியே உயிர் 

களின் ாகர்ச்சிக் குரியனவாம். 

ஏது.--ஒரு நகரியை& காப்பான் பாடி காவலிட்டாங்க அவை 

அவனதாக்கினை மாகலான். 

பொருள் ர் ஊரைக் காவல் செய்யும் அரசன் 

௮வனத அதிகாரகதை ஊர்சாப்பாள ரென்னும் அதிகாரி 

களிடம் வைத்து ௮வர் வாயிலாக அதிசராம் நடாத்துதல் 

போல, முதல்வனும் சனத கட்டகாயை இருவிளையிலே 

வைத்து அவற்றாற் பயன் நுகர்வீத்தல் நிகழும் என 

அறிக. 
உள்ளகே தோற்ற உயிரணையும் அவ்வுடலின் 
உள்ளதா ழற்சேய் ன யுள்ளடைவே--வள்ளலவன் 
செய்பவர் சேய்த்ப் பயன்விளைக்கத் சேய் போற் 
சேய்வன் சேயலஅணையா சேன்று. 

உரை:--சஞ்சிதமாய் உள்ளதாகிய வினையே உடம் 

பைத் தோற்றுவிக்க, ௮ந்த உடம்பில் உயிர் பொருந்தி 

வினைப்பயனை யனுபனிக்கும். முன்வினைப் பயனை அனுப 

விக்கு முறையிலேயே வரும் பிறவிச்குரிய வினை ஏற்படும், 

கருணையாளனாகிய சடவுள், முயற்சியின் பயனை விளைக்கும்
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நிலம்போல வினைசெய்வார்ச்கு ௮வர் வினைப்பயனை க் கூட்டு 

Sous. வினைப்பயன் தானே சென்று செய்தவனை 

யடையாது. 

குறிப்பு:--உள்ளஅ-- சஞ்சிதம். தோற்ற மென்பதன் 

மூன், உடம்பு என்பது தொக்குசின்றது. ௮டைவே- 

மேலைக்குரிய வீனை. 

அவ்வினையைச் சேமய்வதனில் அவ்வீனைகர் தாத்சேன்றங்(த) 
அவ்வினையைக் காந்த பசாசம்போல--அவ்வினைமைப் 
பேராமல் ஊட்ூம் பிரானின் நுகராரேல் 
ஆர்தாம் அறிந்தணைப்பா ராங்கு. 

உரைநடை :-கார்தபசாசம்போல் ௮வ்வினையைப் 

பேசாமல் ஊட்டும் பிரானின் ௮வ்வினைஞர் ௮வ்வினையைச் 

செய்வசனில் ௮வ்வினையைச் சென்று நுகராரேல், 

ஆர்தாம் அங்கு அறிந்து ௮ணைப்பாா. 

உரை :--காந்சத்திற்கு கேராக இரும்பைப் பிடித்துக் 

கார்தத்தை ௮து பற்றச் செய்தல்போல, உயிர்களுக்குத் 

தவராமல் வினைப்பயன்களை நுசர்விச்கும் முதல்வனால், 

வினைசெய்வோர் வினைசெய்தற்குரிய உடம்பினை ப் போய்ப் 

பொருந்தி வினைப்பயனை ுகர்வாரல்லராயின், மலத்திற் 

இெச்குங் சட்டுக்காலத்தில், வேறே எவர் வினைப்பயன் களை 

அறிந்து உயிர்களுக்குச் சேர்ப்பிப்பார்? 

குறிப்பு:--௮அவவினை - முற்செய்யுளிற் பேசப்பட்ட 

வினை, அங்கு--கட்டற்றிருக்குங் காலத்தே, உயிர்தாமே 

வினைப்பயன்சளை யறியா; வினை சடம் ஆதலான், முதல் 

வனே வினைப்பயனை ஊட்மவிப்பன் என்றவாறு, 

நதேலலிற் தமியும் நீகழ்செம்.$ னிற்களிம்புக் 
சோலலிற் புத்தன்று தோ ன்மையே--வல்லி 
மலகன்ம மன்றுளவாம் வள்ளலாற் போன்வாள் 
அலர்சோகஜ் சேய்கமலத் தாம்.
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உரைநடை:--பொன்வாள் செய் வள்ளலாம் கம 

லத்து ௮லர் சோகம் ஆம். 

உரை :--பொன்னொளியைச் செய்கின்ற சூரியனால், 

சாமரையினிடத்தே விரிதலும் குவிதலு முண்டாம். (அது 

போல, முதல்வளுல் மும்மலங்கள் த௫ச்சஞ் செயல்களைச் 

செய்வன.) நெல்லினுக்கு உமியும் செம்பிலே களிம்பும், 

ஆராயுமிடத்து ௮வை இடையே புதிதாய்ச் சேர்ந்தன 

வல்ல. பழமையாக ௮வற்றுடன் உள்ளனவே. ௮ தபோல 

மாயையும, ஆணவமும், வினையும் ௮ராதயே உள்ளன. 

குறிப்பு:--வல்லி--கொடி, சத்தி, மாயை, மலம்- 

ஆணவம். ௮ன்று--அராதியே; பொன்வாள் செய்வளளல் 

சூரியன். சோகம் வாட்டம், குவிதல். 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, டூவ்வான்மாக்கள் மாறிப் பிறந்து வருமேன்றது. 

மேற் கூறப்படுவதாவத:--இருவினைப் பயனை நுகர் 

தற்குரிய உயிர்கள் இறர்சபின் மீட்டும் பிறந்து, இவ்வாறே 

பிறப்பு இறப்புடையனவாம். 

ஏது. -தோற்றழம் ஈறும் உள்ளதற்கலலது உளதாதல் 
இன்மையான். 

பொருள் பிறத்தலும் இறத்தலும் தொடர்ச்சியாய் 

உள்ள பொருட்கல்லது பிறபொருட்கில்லாமையால், 

கண்ட நனவைக் சனவுணர்வில தான்மறந்து 
விண்படர் 1 தத்தூடு வீனையிலை--கண்சேவிகேட்(ட) 
உள்ளதே தோற்ற உளம்அணுலாய்ச் சேன்றுமனந் 
தள்ள விழங்கருவில தான். 

உரைநடை :--கண்செவி கெட்டு உள்ளதே தோற்ற 

உளம் ௮த்தூடு விண்படர்ந்து மனர்தள்ளக் சண்ட ஈன
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வைக் சன வுணர்வில் தான் மறந்து ௮ணுவாய்ச் சென்று 
கருவில் விழும்தான். 

உரை:--கண்செவி முகலியன வுடைய பருவுடம்பு 

அழிய முன் உள்ளதாகிய அண்ணுடம்பு, பூசசார வுடம்பா 

கப் பரிணமிக்க, உயிர் அதனோடு விண், நிரய முதலிய 

இடங்கட்குச் சென்று, வினைப்பயன்களை நூசர்ந் து, பின்னா் 

நனவினைக் கனவில் மறந்தாற்போல அறிவுமறந்து, எடுத்த 

உடம்புகளைவிட்டு, நண்ணுடம்போ௫ு மாத்திரஞ் சென்று, 

மன முன்பற்றிய இடத்தே கள்ளக் கருவிலே போய்ப் 

பதியும். 

குறிப்பு:--சண்செவி--உடம்பு, உள்ளதே- படைப் 

புக் காலர்சொட்டு முடிவு காலம்வரை உள்ள உடம்பு, 

தோற்ற--செல்லும் இடத்திற்குரிய உடம்பாய்க் தோன்ற, 

உளம்-”உயிர்; ௮ணுவாய்-சூச்கும உடம்புடன் மாத்திரம். 

மூன் இறக்குங் காலத்தே மனம் எங்கே பற்றியதோ, 

அங்கே வந்து பிறத்தலின் *மனந்தள்ள' என்மார். 

அரவுதன் தோலூரிவும் அக்கனவும் வேறு 
பரகாயம் போய்வருமப் பண்பும்--பரவிற் 
துடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டா மேன்ப(து) 
அடாதுள்ளம் போமா றது. 

உரை:--பாம்பு தோஜுரித்துப் புதிய தேோல் 

போர்த்தலும, ஈனவு நீங்கிக் கனவுக்குரிய உடம்பிற் 

சேர்தலும், வேறுடலில் யோகிகள் புகுந்து மீளுதலும் 

ஆ௫ூய உவமைகளே, (உயிர் தூலவுடம்பை விட்டுப் போத 

லுக்குப்) பெரிதும் வழங்குசலின் , குடத்திலுள்ள ஆகாயம், 

வெளியாகாயத்தோடு கலப்பது போன்ற தொரு கூத் 

தாட்டம் ௮து என்பது பொருந்தாது. ௮வ்வுவமை, 

சூக்கும உடம்பு நீங்கிப் போகும் விதத்திற்கே உரிய 

தாகும்
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குறிப்பு :--பரலின் --மிச்கு வழங்குதலின், ௮டாது- 

பொருந்தாது. உளளம்- சூக்கும வுடம்பு. போமாறு- 

போம் இற்றிற்ரு ௮து- ௮வவுவமை. 

நான்காம் ௮திகாணம் 

இனி, நீக்கமி ரி ஈற்நம எறே யே றகநு. 

DM IPFA UT How Fi ஞான சச்தியோடு பிரி 

வில்லாது நிற்பன். 

நுறிப்பு--சமவாயம் அன்னும் வடமொழிச் சொற் 

ஜெடர், “நீர்மின் ஜி நிற்றல் எனப் பொருள்படும். சம 

வேகம், காசான்மியம் என்பன அச்சுக் உடையன. 

ஒரு பொருளே ,௬ரகணியாக Bang அவயவ 

முடையதும் அ௮யைவமுமாசப் பேசப்பட்டு நிற்பது. 

ஏன. -அவ ட ஏராபேக மீரண்டு மின்றிச் சரவ வியாபியாய் 

நிற்றலான். 

உரை ஓன் ௮, வேறு என்ற இருதன்மையுமில்லாமல் 

பொதுவாய் எற்சறும வியாபியாய் நிற்றலால், 

ருறிப்பு:--ஏசம- ஒன்று. அகேகம்- வேறு, 

எங்தழளன் என்றளவை மோன்றன்று இரண்டேன்னில் 
எங்கு ழள்அ று) எவந்றேவறும்--அங்கண் 
அவையவன் அன்றிலலைப் போனனேளியபோல ஈசன் 
அவையுடைமை யாளாம்ராம் அங்த. 

உரை :--எ நம் இருக்கிறான் என்ற பிரமாணக்தாலே 

இறைவன் (ரிடத்தில் மாத்திரமுள்ள) ஒரு பொருள் 

அல்லன். இருபொருளாய் இறைவன் உள்ளான் என்னில், 

(எவற்றினுங் சலந்து) எங்கும் உள்ளான் என்பது இல்லை 

யாகும். எவ்விடங்களினுமுள்ள எப்பொருளும் pe) 

விடத்து அவைகளெல்லாம் இறைவனை யன்றித் தோன்றி 

நிலைபெறா. ஆதலால் முதல்வன் கதிரவனும் ஒளியும் 

2



௧௮ சிவஞானபோதப் பொழிப்புசை 

போலச் சிவமுஞ் சத்திபுமாய் வியாபித்திருப்பன். 

பொருள்களெல்லாம் ௮வனதுடைமை; உயிராகிய நாம் 

அவனமாட்டு ௮டிமையாவோம். 

ருறிப்பு:--௭ன்ற அ௮ளலை, என்றளவை யெனத் 

தொச்கு சின்றது. அளவை-பிரமாணத்தாலறிந் ந 

உண்மை எவற்று-எவளிடங்களிலும, எவனும் - எப் 

பொருளும். ஈசன் பொன்னொளிபோல் உளன் என்பது 

சருத்து. பொன் - சூரியன். பொன்னு மொளியும்போற் 

சிவமுஞ் சச்தியுமாயுளன். அலை-பொருள்களாகிய 

பாசங்சள். நாம் -உயிரரகிய காம். அள் அடிமை, 

HOS = அவன்மாட்டு, 

உளது இலது என்றலின் எனது உடல் என்றலின் 
ஐம்புலன் ஒடுக்கம் அறிதலிற் கண்படில் 
உண்டிவினை யின்மையின் உணர்த்த உணர்தலின் 
மாயா இயந்திர தனுவினுள் ஆன்மா. 

கருத்து;---அன்மப பிரகாசம உணர்த்துதல் 

BIS Pw. 

உரைநடை:--உளது என்றதை ஆன்மா என்பதனோடு 

முடிக்க. 

உரை :-நான் இதுவல்ல, ௮துவல்ல என்று கூறுவ 

சொன்று உண்டாகலாலும், எனது உடல் என உடலைக் 

கூறுவதொன்று உண்டாசலானும் ஐமபொறியினையும் 

அவற்றின் நீக்கத்தையும் அறியும் அறிவுடைய தொன்று 

இருத்தலாலும், துயின்றபோது, உணவு, செயல், இல்லாத 

தொன்ு இருத்தலானும், ஒன்றை உணரச் செய்யுங்காலை, 

உணர்வதொன்றிருத்தலானும், மாயையாலாகிய கருவி
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யாகிய உடம்பினுள், உயிரென்பது உடம்பின் வே இள, (௫ 

யுள்ளது. 

கருத்து :--உயிருண்மையும் விளச்சுமும் உணர் FH GI SS 

கருதிப.து. 

முதல் அதிகாணம் 

ஈண்டு இலகதே றலி ஆ ஈஎமா உளதே றது, 

உரா:--இகன்கண், இல்லை யென்று ரொல்லுதலால், 

௮ங்றனம் சொல்லுவதாகிய உயிர் உண்டென்ற து. 

ஏது.--எவற்றினையும் அற எற விட்டு ஆன்மா இல 

தென்று நிறிபது உளதாகவின் அது2வ அங்ஙான்மாவாம் என்றது. 

உரை:--உடல், பொறி, மனம் மு.சலிய எல்லா 

வற்றையும், இதா அன்மாவல்ல என்று கழித்து, ஒன்றும் 

ஆன்மாவல்லாமையால், ஆன்மாவென்பத னியமென்று 

சொல்லிக்கொண்டு நிற்பகாகிய அறிவு இருத்தலின், 

Aaa gs Ca ஆன் மாவாமென்றுணா்க, 

அன்றை றேனதீன் நனைத்தும்விட் 6) அர்சேழக்காம் 
நின்றேன் றுளதநுலே § ap2eor 4 HD —¥H ou (M1) இன்று 

2° 6 1] 9 > 0 உட 

தர்ப்பணம் 2பாறி உாட்டலாறி சார்மமை நயலலை 
தற்பரழ மலலை நனி. 

உரை:--உடல், பொறி முதலிய கரவிகளனை த்தையும் 

இது நான் AHoy எனக் கழிதசவிடத்தே நுண்ணிய 

ஜர் 9தழுத்து வடிவாய் அதியுபறிவொன்று நிலை 

பெற்றுளது. அதுவே நீ யென அறிக (மலத்தாற் 

பிணிப்புண்ட) இந்நிலையிலே, உன்னொடு சார்ந்து நின்று 

எல்லாப் பொருளையும் கண்ணாடிபோலக் காட்டுவதாகிய 

மாயை நீயல்ல. (அறிவில்லாத மாயை நீயாகமாட்டாய்.) 

மாயையாலறியும அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட மேலான 

சிவமும் நீ ஆகமாட்டாய், நீ மாயைக்கும் சிவத்துக்கும் 

வேருகிய தனிப்பொருள்.
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குறிப்பு :--ஐர்தெழுத்தென்பது - நண்ணிய மந்திர 

வடிவமேயன்றி, உயிராகாது. மாயை, பொருளை விளக்குவ 

தன்றித் தான் ஒன்றையும் அறியாது, இறைவன் 
மாயையாற் பொருள்களை அறிவானல்லன். அதலால், 

மாயையும் சிவழும் உயிராகமாட்டா வென்றவா.று. 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி, எனதுடல் என்றலின் ஆன்மா உளது என்றது, 

உரை:--உடம்பைக் சாஞகைச் கூழுது, என்னுடையது 

என்று ௮தனை உடைமைப் பொருளாகக் கூறும் வழக்க 

மிருத்தலின், SEB கூறும் உயிர் ஒன்று உளது 

என்றவாறு, 

ஏது--என் பத், என் மனை என்றற்போல, என் கை, என் கால் 

என நிந்பதுளதாகலின், அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது. 

உரை:--எனது ஊர், எனஅ வீடு என்று சொல்வது 

போல, உடம்பின் பகுதிகளாகிய சை, கால் முதலியவற் 

றையும் என்னுடையனவெனசக் சமுதி நிற்பதாகதிய ஒன் 

றிருத்தலின், அதுவே அ௮வவுயிர் என்றது. 

குறிப்பு:--தலை மாத்திரமாய் நிற்கும் இராகுவை, 

இராகுவினது தலை யென்றபோது ஒற்றுமைப் பொருள் 

கொள்ளுவதுபோல, எனயிரென்ற இடத்தங்சொள்க, 

உடம்பு முதலியவற்றோடு கூடிரின்ற காலை, உடம்பையும் 

உயிரையும் பருத்துக் தன்னுடையன வென்று கூறுதல் 

உடம்பெடுத்த உயிர்க்கெல்பே. உடம்பெடாவிடின், உயிர் 

தன்னை ௮வவாது கூற முடியாது. 

என(து)என்ற மாட்டின் எனதலா தேன்னு[(து) 
உனதலா துன்கைகால யாக்கை--என(து) என்றும் 
என்னறிவ தென்றும் உரைத்துநீ நீற்றிகாண் 
உன்னில் அவைவேறம் உணர்.
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உரை:-- எனது என்று சொல்லுகின்ற இயற்கைபற், 

உன்னுடைய உடம்பின் பகுதிபோலல்லாத பதி, மனை 

முதலியவற்றை என் பகுதியல்லவென்று கூறாது (உயிரென 

மயங்கினாய்) அதுபோல, சை, கால், உடம்பு, பாச அறிவு 

முதலியவற்றை என்னுடைபனவென் று கூறிக்கொண்டு நீ 

நிற்கின்றாய். Muy பார்க்கின், அவையும் உனக்கு 

வேறானவை யென்றுணாக. 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, ஐம்புல 3 அறிவின் ஆன்மா உளதேன்றது. 

உரை:--(ஓஒவ்வொரு பொறிபோல ஒவ்வொன்றை 

யுணராது, பொறி வாயிலாக) ஐம்புலன்களையும் அறிவ 

தொன்றிருக்கலின், அதுவே உயிர் என்பது. 

ஏ.து-ஐம்புலகிய சக்கப் பரிச ரப ரச கரதங்களை இந்திரி 
wiser gio irs தேர்ன்றறியாமையின, இவ்வைநதினுலும் ஐம் 

பயனும் அறிவதுளகாகவின், அதுவே அவவான்மாவாம் என்றது. 

உரை :--ஐம்பொறிகளாலறியப்பபவவெனவாகிய ஓசை, 

ஊறு, ஒளி, சுவை, சாற்றமென்ற ஐம்பூத நுட்பங்களுள், 

ஒருபொறி யறிர்ததைப் பிறிதொருபொறி அறியமாட் 

டாமையின், ஐம்பொறியையுங கருவியாகக்கொண்டு ஜர்.தூ 

பயனையும் அறியவல்லது ஒன்றிருத்தலின், ௮துவே மேற் 

கூறிய உயிர் என்பதாம, 

ருறிப்பு:--சாது கேட்பதைக் சண் கேளாது. கண் 

பார்ப்பதைக் காது பாராது. உயிரானது காதாற் கேட்டும் 

கண்ணாற்கண்டும் பயன் பெறுகின்றது என்பத “கருத்து. 

ஒன்றறிநத தோன்றறியா தாகி யுடலமன்னி 
அன்றும் புலமைவ் வத்சேழத்தை--யோன்றறிதல் 
உள்ளதே யாகில் அதுநீ தனித்தனி கண்(டூ) 
உள்ளல் அவை ஒன்றலலை யோர்.
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உரை :--உடலிலே நிலைபெற்று, தம்முள் ஒன்று அறி 

வதை மற்றொன்றறியாத நிலையை யுடையனவாய்த் தம்முள் 

மாறுபட்ட, ஒலி முதலிய ஐம்புலன் களை ஐந்தெழுத்தாற் 

செலுச்தப்பட்டு அராய்ர்சறிகின்ற ஐம்பொறிகளை, இப் 

பொறி காணும்; இப்பொறி கேட்குமென அதறிவதொன்று 

"இருப்பதானால் ௮௮ நீயென அறிக. (ஐம்பொறிசளாகிய) 

"அவைகள் சனித்சனி சமச்குரியவற்றை யறிவதன்றி ௮றி 

இன்றேனென் அுணரமாட்டா. அசலின், நீ ௮வற்றினோ 

டொன்றாகமாட்டாய், (நீ அவற்றின் வேறே) என்றா.ராயர் 

ops. 
குறிப்பு --பொறிசள் தம்மை யறியமாட்டா, உயிர் 

பொறிகளை யறநியும். அ௮ன்றம் மாறுபடும். அ௮ஞ்செழுச் 

தாற் செலுத்தப்பட்ட பொறிகள், அஞ்செழுத் தெனப் 

பட்டன. 

நான்காம் அதிகரணம் 

இனி, ஒடூக்கம் அறிதலின் ஆன்மா உளதென்றது. 

உரை:--ஐம்புலனும் ஒடுங்கிய விடச் துள்ள கனவில் 

. நிகழ்ந்தவற்றை அ௮அறிவதொன் நிருத்தலின், ௮ஃதாகிய 

ஆன்மா உண்டென்பது. 

குறிப்பு:--ஒடுங்கிய இடத்து நிகழ்ந்தகற்கு “ஒடுக்கம்” 

என்பது ஆகுபெயர். 

ஏது---நனவின்கட் கனவு ஈண்டாமேன்றும் கனவு கண்டில 

மேன்றும் நிற்ப துளதாகலின் அதுவே அல்வான்மாவாம் என்றது. 

உரை:--விழித்திருக்கும்போ ௮, தூங்கும்போது கனவு 

கண்டாற் சண்டேனென்றும், காணாவிடத்து அதனைக் 

கரணவில்லை யென்றும் அறிந்து நிற்பது ஒன்றிருத்தலின், 

அதுவே ௮வ்வுயிரா மென்றது.



தவஞானபோதப் பொழிப்புரை ௨௩: 

குறிப்பு:--சனவில் அறிவது அுண்ணுடம்பாயினும், 

கனவொழிநர்த காலை, நனவையுங் கனவையும் அறிவது 

உயிரென ஓர்க என்றவாறு, 

அவிவுடலவிஃ3 நின் (று) உயி3ப்ப ஐம்பொறிகள் தாம்கிடப்பச் ' 
 ென்விதின் a Hapaty சேன்றடங்க்--அன்வுடலின் 
வேறேன்று கொண்க வாயாடி மீண்டதனை 
மாறலுடல் நீதுவலை மற்று. 

உரை:--பருவுடம்பிலே கின்று இயற்குதலியுடைய 

அர்த ஐம்பொறிகள் ஒடுங்கிக்கடப்ப, ௮வவுடலின் அடங்கி 

வருக்தமில்லாது செவவையாக Cau Sut, dy FHI 

வுடம்பினைப் போன்ற மற்றோருடபபெடுத்து, வேறு 

வசையாகக் கண்டுற் சேட்டுப உண்மம்உற்றும் உயிர்த்தும் 

விளையாடி, சுனவு முடிந்தவுடன், மிளப் பருவுடம்பினை 

மாறி மேற்செல்லுதலால், கனவிற்குரிய ரக்கும உடம்பு 

நீ ஆசமாட்டாய். 

குறிப்பு:--அவ்வுடல்- பருவுடம்பு.உயிர்ப்பு- இயக்கம். 

௮, ஐம்பொறி தூல வுட ம்பிற்குரிய பொறிகள், செ வ்வி 

தின--வருத்தமின் மி. “சென்றடங்க' யென்பதை :அ௮டங்கிச் 

சென்று' என மாறுக. மாறல் -மாறலால், மாறி மேற் 

செல்லுதலால். உடல -- சூக்கும உடம்பு, 

ஐந்தாம் அதிகரணம் 

இனிக் கண்படில் உண்டி வினையின்மையின் ஆன்மா உள 

தேன்றது. 

உரை:--மேல், தயின்றால், பிராணவாயு சரித்தும், 

உணவு, தொழில் முதலியன இல்லா திருத்தலின், (பிராண 

னுக்கு வேறாக) உயிர் உண்டென்பது. 

ஏது---ஒடுங்கின இடத்து, இன்பதுன்பஜ் சீவனம் பிரகிநதிக் 

கின்மையின், ஒடூங்காத விடத்து டூன்ப துன்பத் சீவியா நீற்பதுள 

தாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது.



௨௪ சிவஞானபோதப் பொழிப்புரை 

உரை: தயிலுமிடத்சே, புலன்சளாலேற்படும் இன்ப 

துன்பமும் அனுபவமும் இயக்கமும் ௩ டம்பின்கண்ணே 

இல்லாமையாலும், து.பிலாத காலத்தே, ௮வை நிசழ்த 

லாலே, அர்கிகழ்ச்சிக் சேதுவாய செதுவோ அதுவே அவ் 

வுயிரென்ற து, 

குறிப்பு.-உண்டி - பொடிவாயிலாக, இன்ப 

அன்ப அனுபவம் னியா நிற்பது இயங்குவது, பிர 

இருதி- உடம்பு. பிரஇிருதிக்கு- பிரக தியின் சண், உருபு 

மயச்கம். பிரகிருதி யென்பது Quen யெனப் பொருள் 

படும். ௮௮ பிராணவாயுவைக் குதிர்குமென்பாரு முளர், 

அயிலிலும் விழிப்பிறுப ஒரு ரன்மைக்சாயது, பிரகிருதி 

யாதிய உடம்பு என அறிக, 

கண்டறியும் இவ்வு_லே காட்டோடுங்கக் காணாதே 
உண்டிவினை ud arity Wyatt 4, Fov1 D— 4s sua wy th 

உள்ளம் வே றுண்டா Curt WT) yt) உடலாண்ணில் 
உள்ளதாம் உண்டிஷினை புன். 

உரை;- பொருள்களைப் பார்த்சறிகுற்கு நிலைக்கள 

மாகிய இலவ்வுடலின்௧ண்ணே, பொருள்களைக் காட்டுவன 

வாகிய கருவிரள் தொழிற்படாது ஒடுங்கியபோது, 

உடம்பிலே, நூகர்ச்சியஞ் செயலும் இல்லா இருக்கவும், 

பிராணவாயு இயங்குதலால், (கரவிகளாற்) பார்த்தறியும் 

உயிர் பிராணவாயுவுக்கு வேறாக உண்டு ( அவ்வுயிர்) ஒடங் 

காமல் உடலிற் பொருர்தியிருப்பின், ஊனாலாய உடம்பு, 

நுகர்ச்சியும் இயச்கமும் உடையதாம். இதனை ஆய்ர்தறிக. 

குறிப்பு: --காட்டு--கருவி, “காணாதே ஒங்க” என 
fro ச. ௪ » ௪ e 

ர் . = Hy . = மாறுக, காணாதே- தொழிற்படாமல். உள்ளம் உயிர், 
6 ச் * 9 . + 6 1 9 ௪ * 

உண்டாய்' என்பதிலுள்ள “அய்' என்பதை இறுதியிற் 

கொள்க, ஊன் - உடம்பு ஊன் உண்டிவினை உள்ளதாம்” 

என மாறுக.



சிவஞானபோ தப் பொழிப்புரை ௨௫ 

ஆறாம் அதிகரணம் 

இனி, உணர்த்த உணர்தலின் ஆன்மா உளது என்றது. 

உரை:--(சடவுள் கருவிகள் வாயிலாசப் பொருள களை) 

அறிவிக்க அறிசலின், (சடவுளுக்கு வேராக) உயிர் உண் 

'டென்ற தூ. 

௪௮ :---அவன் அறிரதாங்த அறிவன் என்று அறிவிக்க அறிந்து 
உபகேசியாம் நிற்பதுளதாகவின், அதுவே அன்வான்மாவாம் என்றது. 

உரை :--முசல்வன் மறந்து மறஈது அ௮றிதலில்லாமல் 

அதிந்த முறையே அறியுமியல்ினென் என்று அருள் 
நால்கள் அறிவிக்க, அறிர்து அசாரியன் அறிவுறுத்தும் 

உபதேச மொழியைப் பெற்றுடையசாய் நிற்பது ஒன்று 

இருத்தலின், அதுவே அவவுயிர் என்றது. 

ருறிப்பு :--உபகேச-- உபகேச முடையவன். 

அறிந்தும் அறிவதே மாயும் அறியா (து) 
அறிரதகையும் விட்டங கடங்க--அறிர்த(து) 
எதுஅறிவும் அன்றகம் மேய்கண்டான் ஒன்றின் 
HD] HD HBA CHOON Spo, 

  

உரை:--(பொருள்சளை ஐம்பொறிகளாலும் ஒருங்கே 

அறியாது) ஒன்றையே ஒரு காலத்து அறிந்தும், அறியப் 

படுவதாயும், முன் அழிர்ததனை மறந்து அறியாதும், 

அறிந்ததை இடைவிடாமல் அறியுமாற்றலின்றி, விட்டு 

விட்டு ஐந்து அவக்தைப்பட்டு அடங்கி, மீள அறிந்தும் 

வருவதெது? அது பேரறிவுமாசாது. உண்மையுணர்ந்தான் 

மனவொருமைப்பட்டு ஆராயின், எப்பொருளை அறி 

இன்றதோ அதன் வயப்பட்டு கின்று அதனைத் தானெனக் 

சுரு துக்கன்மையுடையது உயிரென விளங்கும். 

குறிப்பு :--அங்கு-உணர்த்துந் தானமாகிய புருவ 

நடுவில், அகம் உயிர். மெய்கண்டான் என்ற தனது



௨௬ சிவஞானபோசப் பொழிப்புரை 

பெயரைக் குறிப்பாக அ௮மைத்சனர் போலும்! gar 
௫ . * ௫ க் 

வொன்ருயறிதல், புதிதாக அறிதல், ௮ரிந்ததை அறியா து 

விடுதல், இடைப்பட்டறிசல், அவச்தைப்பட்டறிசல் 

என்பன. சார்ந்ததன் வண்ணமாதல், உபிரினிய௰ல்பு 

இவைகளில்லா த முதல்வன் உயிரின் வேறு என்றவாறு, 

எழாம் அதிகரணம் 

இனி, மாயா வியாதிர தனுவிறுள் ஆன்மா உளது என்றது. 

உரை மாயா காரியங்களாலாய சூத்திரப்பாவை 

போன்ற உடம்பினுள் உயிர் உள்ள து. 

குறிப்பு :--மாயா காரியங்களின் சமூசமாகிய உடம்பு 

உயிராகாது. அ௮ச்சககச்திற்கு வேராக உயிர் உண்டு என்ற 

வாறு. 

ஏது:--அவை தாம் வேவ்வேறு பேயர் பேற்று நீற்றலான். 

உரை :--மாயா காரியங்களாய அவைகள் தத்தமக் 

குரிய வேறு வேறு பெயருடைமையாக், (அவை உயிரல்ல)- 

கலையர்தி மண்ணர்தங் காணில் அவைமாயை 
நீலையாவாம் தீபமே போல--அலையாமல் 
ஞானத்தை ழன்னுணர் ஈது நாடிலஅது தனுவாம் 
தான்அத்தன் வேறதம் தான். 

உரை :--இராயுமிடத்து, சலை முதல் கிலம் ஈறாகவுள்ள 

தத்துவங்களெல்லாம், மாயையினாலாயவையாசலின், கிலை 

யாதனவாகும. ௮வை தொக்சபோது விளங்கும் ஞானத்தி' 

னியல்பை அசையாமல் கருத்தொடுங்கி முதலில் ௮தன் 

றன்மையறிரந்து பின் அவற்றின் பயனை ஆராயின், 

கண்ணுக்கு விளக்குப்போல அவைகள் உயிர்க்குப் 

பொருள்களை விளக்கும் தூல சாரண பரமாகிய உடம் 

பாகும், உயிர்தான் ௮வ்வுடம்பின் வேராவதே. 

 



இலக்கணவியல் 

நான்காஞ் சூத்திரம் 

அந்தக்கரணம் அவற்றின் ஒன்று அன்றுதுவை 
சந்தித்தது ஆன்மாச் சகசமலத்து உணராது 
அமைச்சு அரசு எய்ப்ப நின்றுஅஞ்சு அவத்தைத்தே. 

கரத்து :--இ.துவும௫. 
உரை:--தன்மா, ௮கக்கருவிகளாய மனம், புத்தி, 

அகங்காரம், சத்தம் என்னும் அவைகளில் ஒன்று அல்ல; 

அரசனுக்கு ௮மைச்சன்போல அவற்றைத் துணையாகக் 

கொண்டுளது ஆன்மா சுன்னோடு எப்போதும உள்ள 

ஆணவ மலத்தினற் பொருள்களைத் தானே அ௮றியமாட்டா, 
அவற்றின் தணை கொண்டு அறிர்துஜர்துவகையான உணர் 

வெல்லைகளை புடையது அன்மா. Hy ஆ 

குறிப்பு :--சகசமலத் துணரா, ஆன்மா அந்தக்கரண 

மவற்றில் ஒன்று ௮ன்று, அமைச்சு ௮ரசு ஏய்ப்ப ௮வை 

சந்தித்தது. (அவற்றோடு) நின்று ஐந்து ௮வத்சைதது என 

corso Carns. அுவத்தை-உணர்வின் எல்லை, 

ஏய்ப்ப போல. 

முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு இவ்வான்மா தந்தக்கரணங்களாயுள்ள மனேபுத்தீ 

ய்கங்கார சித்தங்களில் ஒன்று அன்று என்றது. 

உரை வெளிப்படை. 

குறிப்பு :--கலை, ௮ராகம், வித்தை முதலிய தத்து 

வங்களை ஒப்புக்கொள்ளுவார், ஆன்மா இல்லையென்பதில்லை. 

யாகலின், மனம், புத்தி முதலிய ௮ர்தக்கரணங்களையே 
ஆரியர் விதர்தனர்,
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ஏது;- அவைதாம் பிரகாசமாம் நீன்றே அப்பிரகாசமாய் 

நீற்றலான். 

உரை :--அர்தக்கரணங்கள் அவற்றிற்குக் ஈீமுள்ள 

பொறிகளை நோக்க மிகுதியாக ௮றியுக்கதன்மையுடையன 

வெனினும், உயிர்க்கு அ௮றிதற் கருவிகளாய்ச் ௪டமா 

யிருத்தலின். ் 

குறிப்பு :--பிரகாசம்-- அறிவுள்ள து. அப்பிரகாசம்- 

சடம், அறிவில்லாத.து. 

மனமாத்' யாலஉணர்தல் மன்று புலன்கள் 
மனமாதீ மன்புலனின் அல்லன்--மனமேல் 
உதித்தோன்றை உள்ளம் உணர்தல் அதனின் 
உத்க்தம் கடற்றிரையை ஒத்து. 

உரை :--மனமுதலியவற்றால் உணரப்பயபவை,பொறி 

கள் முதற்கண் உணரும் புறக்தே நிலைத்த பொருள்கள், 

உள்ளத்சால் உணாப்படிவது - மனத்துக்கு மேலுள்ள 

புத்தி தத்துவர்திற்றோேன்றிய தொன்றே, அது சடலலை 
போலவறந்து தோன்றும். மனமுதலியலை, புலலுக்கு 

வேரயினாற்போல, ஆன்மாவும், மனமுதலியவற்றிற்கு 

'வேருவன். 

குறிப்பு:--மனமாதியால் உணர்தல் மன்னு புலன்கள், 

உள்ளம் உணர்தல் மனமேல் உதித்தொன்றை, குடல் 

இரையை ஒத்து உதிச்கும், ௮சனின், மனமாதி மன்புல 

னின் (அன்மா) அல்லன் என உரைநடை கொள்க. உணர் 

தல்--உணரப்படுபவை. அதனின் -- அதனால். புலனின் -- 

புலன்போல. அல்லன் -வேருவன். கடல் அலைபோலத் 

தோன்றுதலாவது, பொறியுணர்வு முதலீலே தோன்றி, 

௮.தன் பின்னர் மனவுணர்வு தோன்றி, ௮து போயப் புத் 

தியை௮டைய, ௮ங்கே இன்பதுன்ப மயக்க வுணர்ச்சி 

தோன்றுதல்.
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சிந்தித்தாய்ச் சித்தர் தேளியாதாய் ஆங்காரம் 
புக்கிமாய் ய்து மனமாகிப்--பகித்து 
வேன்வேறு தானே துணிசதுள்ளம் இவ்வவறம் 
அவ்வேறம் போதுபோல் இங்க. 

உரை நடை:--உள்ளம் அங்குச் சிக்சமாய்ச் சிந்தித்து 

மனமாஇப் பக்திதது அங்காரமாய் தெளியாது புந்தியாய் 

ஆய்ந்து நுணிச்து வெவ்வே தானே இவவேழும். அது 

போது அவவேரும் போல். 

உரை:---(புரடசகுவமாய்) நின்ற உயிர், மனவுணார் 

வாற் பொருள்சளைக் காணுமிடதசுதுச் சித்தக்தைச் சேர்ந்து 

நின்று இஃது யாது என நினைந்தும், மனத்தைச் சேர்ந்து 

நின்று பற்றியும், பின்னர் அங்சாரக்தைச் சார்ந்து நின்று 

இஃது இன்னதென அுஜிவேனென்றெழுர்தும், தெளிவு 

பிறவாது ப்த்.தி.பி னால இன்ன சென்று தர்மானித்தும் 

வெவ்வேறு வகையில் ௮றிசலால், இந்த நால்வகை அந்தக் 

சு ரணங்களுசக்கும் @ அவன் LIC டன், (Dor of BIG பாலு 

மெனின்) ஈதிரவன் முகலியவற்றோடு கூடி, நாள், காழிகை 

முதலிய பாகுபாடு செய்தற்கேதுவாய காலகத்துவம், 

கதிரவன் முதலிய பொருள்களின் வேருகல் போல crore. 

குறிப்பு:--போது- சாலம், ‘AiR A STW Gres Sear 

QB grav at Qu என்பதைச் சித்தம்' என்பதனோடு 

கூட்டுக. ஐம்பொறிகளுக்குப்போலவே, அந்தக்கரணங்கள் 

ஒவ்வொன்றிற்கும் வெவ்வேறு தொழில்கள் உள்ளன. 

அர்தக்கரணங்களோடு கூடிநின்று அத்தொழில்களனை த் 

துஞ் செய்வது உயிர். ஒரோவொன்றேற செய்வது அந்தக் 

கரணம் என அறிக. 

அகார உகாரம் அகங்காரம் புக்தி 
9 9 ௦ 2 ல a 9 

மகார(ம்) மனம்சித்தம் விந்துப்-- பகாதிவற்றை 
நாதம் உளவடிவாம் நாடிற் பிரணவமாம் 
போதம் கடற்றிரையே போன்று,
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உரை நடை:--அ௮காரம் அ௮சங்காரமாகிய அந்தக்கர 

ணத்தைச் செலுத்தும, உகாரம் புத்தியைச் செலுத்தும். 

மகாரம் மனதகைச் செலுத்தும், விந்து AFF Fon se 

செலுத்தும். காதம் புருடனாகிய உயிரைச் செலுத்தும். 

இவ்வெழுக் அக்களை ப் பிரிபபின்றிப் பார்கக காலை அவை 

பிரணஙபாதிய ஒங்காரமாம, இவற்றுல், கடலில் அலை 

யெழுக்து வழ்க்து மீண்டெழ தல் போல, அறிவு நிகழும். 

(நினை ப்பு மறப்பு மா றிமாறி வரும் என்பது கருத்து.) 

குறிப்பு:--“௮கார உகாரம அசங்சாரம், புத்தி யென் 

றது சிரல் நிறை. உளம்- புருட கத்துவமாய் கின்ற உயிர் 

(போன்று? என்பது, மூன்றும் அடியில் “௮ம்” என்பத 

னோ முடிவது. 

எண்ணில(வு) ஒங்காரதாது। ஈசர் சகாசிவமாம் 
நண்ணிய விநதுவோடு ராதத்துக்--கண்ணிற் 
பகர் அய்ன்மா லோடு பரமன் அத் தேய்வம் 
அகார உக ர(ம்) மகரத் தாம். 

உரை:--எண்ணச்திலே நிலவும் ஒங்காரச்திலே, 

பொருந்திய விர் துவுக்கும் நாதத்துக்கும் ௮ திதெய்வத்தை 

ஆராயின், மசேசுரலும் சதாடிவனுமாவர். ௮கரம, உகரம், 

மகரத்திற்கு ௮திசெய்வங்கள். முறையே, (சுத்தவித்தையி 
லுள்ள) பிரமன், மால், உருததிரன் என்பவர்களாவர், 

குறிப்பு:--இயக்குகிற கடவுளர், HF SHS Moule] GoM 

ஓுள்ளவர்கள் ஆதலின், இங்கே கூறப்பட்ட அயன், மால், 

பரமன் சுத்தவித்தையிலுள்ளாரென்பது குறிக்கப்பட்டது. 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி, இவ்வான்மாச் சகச மலத்தினல் உணர்வின்று என்றது. 

உரை:--மேலே, இச்சூததிரத்தே பேசப்படும் உயி 

சானது தன்னோடு எப்போதுங் கூடியுள்ள ஆணவமலத்
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தினால், (கருவிகளின் துணையின்றிப் பொருள்களை அறியும்) 

அறிவில்லாசுதாகும். 

குறிப்பு:--சசசம்--இயல்பு போல உடனாய் உள்ளது. 

மாயை, கன்மங்கள், இடையில் உளவாகிய மலங்கள். 

ஏது.--௮துதான் தானதீரோதகமாம் மறைத்துக்கோடூ 

நீற்றலால். 

உரை:--௮ந்த ௮ணவ மலமானு, அறிவுக்கொரு 

மறைவாய், ௮௭தா. இல்லை யென்னும்படி மறைத்துக் 

'கொண்டு நிற்பதாசலின். 

குறிப்பு:-- தே ராசுசம்- மறைவு. 

மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளம் காணகேல் 
இஆயாகாம் ஒன்றை அதஅகதுவாம்--வியாக 
வன்னிக?கத் தன்னுள் மறைத்।(து) ஒன்றங் காட்டம்போல் 
தன்னைமலம் அன்றணைதகல தான். 

உரை:--உயிரான 3 மாயையினாலாகிய உடம்பாகிய 

விளக்கெச்சொண்டு பாராதாயின், ஓ பொருள்யும் 
€ 9 27 ® 

௮றியாது. மாயையின் வேராகிய அணவமலம் உயிர் தன்னை 

௮ராதியே சார்ந்திமுத்தல், அதன் வண்ணமாய்ச் சார்ந் 

திருந்து தனக்குக் கேடில்லாக நெருப்பினை த் தனக்குள் 

மறைத்து ஒன்றாய் நிற்கும் விறகு?பாலா மென்ப. 

குறிப்பு:--விளக்கா- விளக்கு ஆக, உள்ளம்--உயிர், 

௮துவதுவாய் என்பதை, ஆயாகா மென்பதனோடும் 

வீயாசக என்பதனோடு கூட்டலாம். அ௮துவதுவாதல்- 

தான் வேறெனத் தெரியாது நிற்றல். வன்னி- நெருப்பு, 

காட்டம்-- விறகு. ஒன்ரய்-- ௮ த்துவிதமாய். ° 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, டவ்வான்மா, சாக்கிரஜ் சோப்பனத் சுழத்தி துரியம் 

துரியாதீதமாயுள்ள பத்சாவத்திதனுய் நீற்தம் என்றது.



௩௨ சிவஞான போசதப் பொழிப்புளை 

உரை:--மேலே, உயிரானது, நனவு, கனவு, துயில், 

பேருறக்கம், உயிர்ப் படக்கம் என்ற ஐற்.து உணர்வெல்லை 

களையுடையனாயிருப்பது என்றவாறு, 

ஏது:--அதுதான் மல சோநபத்தின் மறைந்து அநப சோநபி 
யாய் நீற்றலான். 

உரை:--அல்வுயிர்சான் ௮ணவ மலவடி வின் மறைந்து 

நின்ற நிலையிலே, சக்தூவங்களோடு கூடிய சாலை, அருவ 

மாகிய தத்துவ வடிவினை கற்பக தலின் 
~ - € 

GNUY:-—-Qeue Fs gi GMa வடிவாய் நிற்றல், அணவ 

மல நீக்கம்வரை யாசலின், ‘ne Osr hud He won Mh g 

என்றார். (மலம் நீங்கியபின், இவெத்தின் மறைந்து நிற்கு 

மென்பது கருக்கும். 

ஒன்றணையா ழலத(த) உயிரணையு ம்) நாபியினில் 
சேன்றணையும் சித்தம் இதயகது--மன்றவே 
ஐயைத்தாம் நன்னுநவிற் கண்டந்தின் வாக்காதி 
மெமியபாத்' விட்டகன்று வேறு, 

உரை நடை:--ஈல்நுதலில், வா க்காதி மெய்யாதி 

மன்ற ஏய் ஐஜயைஈ்த) ஆம் : கண்டத்தில், வாக்காதி மெய் 

யாதி விட்டசன்று வேறு (அய) ஐயைரந்தாம். இதயத்திற், 

இத்தம் சென்று அணையும், நாபியினில் உயிர் அணையும். 

அணையாமூலத்து ஒன்று. 

உரை :--(ஈனவிடமாஇய) நெற்றியில் மெய், வாய், சண், 

மூக்கு, செவி யென்ற அறிவுப் பொறியைந்தும் சொல்லு 

தல், செல்லுதல், இடுதல், சழித்தல், மதிழ்த லென்ற 

வினைப்பொறி யைந்தும் ஆகிய பத்தையும் தெளிவாகப் 

பொருந்திய இருபத்தைந்து சருவிசள் தொழிற்படும். 

(கனவிடமாகிய) கழுத்தினில், அப்பத்தினையும் நீங்கி 

வேராகய இருபத்தைந்து கருவிகள் தொழிற்படும். (துயி 

லிடமாகிய) இதயத்திலே சித்தம் தொழிற்படும். (துரியத்
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தானமாகிய) உர்தியிலே பிராணவாயு மாத்திரந் தொழிற் 

படும். கருவிகள் ௮ணையாத மலாதாரத்தில் புருடன் 

ஒன்றே நிலைபெறும். 

குறிப்பு -- து.பிலில், திக்கக்தோடு பிராணனும் புருட 

னும் கொழிற்ப ம் துரியசதில், ரொணனும் புருடனலு 

மாத்தி £ம் உள்ளன என அுறிர இருபததைந்சென்ற ஆட 

பொறிகள பகதிற்தம உரிப விடயுகள பததும, வாயுக் 

கள் பச்தும, ௮ஈகக் கரணககள் நான்கும், புருடன் 

ஒன்௮மாம 

இலாடக்ே சாக்கிரக்கை எய்ய உள்ளம் 
இலாடக் தற ௰ந% ஈய்நும் -இலாடந்தே 
AHUUUY இரதிரியது அந்நுறைகள் கண்டது 2௮ 
அ௫ஙஙற்றிர் நிஙகலது ஆங்நு. 

உரை :--நெற்றிபிலே ஈனவுநிலையுற்ற உயிரானது 

நனவிலேயே ஜந்து ௮வதுசையடைபும அவையாவன: 

ஐம்பொறிகளுள ஓ wu) out க பொறியாலுணரச்கூடிய 

விடயங்களை dig அ௮வவப்போதே அவ்வவற்றின் 

நீங்கு சஸ், இரியபோலச சுகரரவரசைபும ஐவகைபபடும், 

முறிப்பு றன வில ஈன ஈன யற் கனவு முதலிய 

ஜர்து நூட்ப வணாெல்லா எக் DHSS, துறைகள் - 

Mu, OY Ho Mss wy gH FSH MU ZOOS. 

QB (H= DV UT pI (றவை 7 ப்ப ம் ) 

ene ளானை. 

ஐந்தாம் yb B 11d 
விளம்பிய உள்ளதது மேய் வாய கண்மூக்(கு) 
அளந்தறிரந் தறியா ஆங்கவை போலத் 
தாம்தம் உணாவின தமியருள் 
காந்தங் கண்ட பசாசத் தவையே. 

கரு ந்து -இவ்வான்மாககளிடததுத் FDR முதல் 

உபகாரமுணர்த்துதல் நூதலிற்று. 
3



௩௪ இவஞானபோ தப்: (பொழிப்புரை 

உ௨உரை:--மேலே கூறிய உயிராலே, மெய், வாய், சண், 

மூக்கு, செவி என்ற ஐந் து பொறிகளும் தத்தம் விடயங்களை 

அளவிட்டறிந்தாலும் (தம்மையுற் தம்மைச் செலுத்தும் 

உயிசையும்) ௮றியமாட்டா. அ௮ப்பொறிகள் போல, உயிர் 

களும் தம்மையும் தமது அறிவிற்கு விளக்கக் தருபவனாகிய 

தனி முதல்வன து திருவருட் சத்தியையும் அறியமாட்டா. 

உயிர்கள் மூதல்வனால் அறிதல், காந்தத்தின்முன் வைத்த 

இரும்புபோல முதல்வன் சந்நிதிமாத்திரையில் நிகழும். 

(ஆதலால் முதல்வன் விகாரப்படான்). 

குறிப்பு :--தாம்- தம்மை. உணர்வின் தமி- அறிவுக்கு 

(விளக்கமாய) தனிமுதல். “அருள்! என்பது அறியா என்ப 

தோடு முடிகின்றது. அருள் -மறைப்புச் சத்தி. 

கருத்து:--சட்டு நிலையில் இறைவன் உயார்க்குச் 

செய்யும் உதவியை உணர்த் ததல் கருதியது, 

முதலதிகரணம் 

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணரம் என்றது. 

உரை:--இதனுள் ஐம்பொறிகள் உயிராற் 

பொருள்களை யநியும். 

எது:--அவற்றினன் ஆன்மா ஒற்றித்துக் காணின் அலலது 

அவை ஒன்றையும் வீடயியா வாகலான். 

உரை :--அவற்றினோம் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு அறிக் 

தாலன்றி, ௮வை ஒருபொருளையும் உணரமாட்டா 

வாசலின். 

ஐம்போறியை ஆண்டங்(க) ௮ரசாய் உளம்நீற்ப 
ஐம்பொறிகள் உள்ளம் அறியாவாம்--ஐம்போறியிற் 
காணதேற் காணாது காணும் உளம் காணுதேல் 
காணுகண் கேளா சேவி, 

உரை: அரசன் செங்கோல்மண்டபத்தி லிருந்து 

ஏவலாளசைக் காரியங்களிற் செலுத்தி தளுதல்போல, உயி



இெஞானபோ சப் பொழிப்புரை rt) 

ரானது ஐம்பொறிகளைச் செலுத்தி ஆண்டு நெ ற்தியிலே 

நிற்பதாகலின், ஐம்பொறிரவ உயிரை அறியமாட்டா ; 

ஐம்பொறி வாயிலாகப். பெர (ihe களை ௮.றிர தாலன் றித 

தானை உயிர் பொருள்களை யறியா ர: உயிர் ஒற்றுமைப் 

பட்டாலல்லாமல், ஈண் பாராது சாது ரோளாது. (ஆதலால் 

ஐம்பொறிகளும் உயியும் சம்மூள் இனற யமையா.) 

ருறிப்பு டசனவில், பொழிகள்ன். ௨உசவியை உயிர் 

வே ண்மிவ தில்லை. 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி, இதுவுந் சமகடழகலாலே உணநம் என்றது. 

உரை மேல், உயிரும், கமத சுலைவனாகிய கடவுளி 

னாலே பொருள்களை அியும். 

ஏது:--இன்வான்மாக கன்னுலே உணநம் இந்திரியங்களைப் 

போலக் தானுந் கன்னையுளாராது நிற்றலான். 

உரை தன்னாலே பொருவ்களை அறியும் இத்திரி 

யங்கள், கம்மையும் கன்னையும் அறியா மைபோல, உயிரும் 

தன்னையும் தனத முகல்வளையும் அறியாமல் நிற்றலால். 

குறிப்பு தன்னே கன்னை, என்றும், தன + a= 

Jor G) Gray srt pile Boost pat sw, 

ப மன்னுசிவன் சந்நதியின் மற்றுலாம் சேட்டித்த(து) 

என்னு மறையின் இயலமறஈதாய்--சோன்னசிவன் 
கண்ணு உளம்வினையாற் உண்டறி ஈது நீற்தங்காண் 
எண்ணுன் சிவன்அுசந்தை இன்று. 

உரை மாரு கிலைப்பொருளாகிய சிவபெருமான் 

திருமுன்பே உலகம் சொழிற்படுகின்றதென்ற மறைப் 

பொருளை மறந்தவனே ! மறைகள் இயம்பிய முதல்வன் : 

தனக்குக் கண்போலப் பொருள்களை விளக்கி கிற்ப, 

உயிரானது தனது வினைக்டாகப் பொருள்களை அுதிச் 

தீனுபவிக்கும். அப்படி இறைவன்கண்ணாக நின்ற
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பொழுதும், சுட்டுப் பொருளாகிய அ௮சச்துப்பொருள்களை 

உயிர்போல ௮னுபவிபான் 

ட டூறிப்பு :--மன்்னுசிவன் -பேரின்ப நிலையருளும் 

இறைவன் உலகம் உயிர்கள் சொன்னவன் = (yp 

அணர்வுடைய (முசலவன் சிவன் -தாய சன்மையன், 

எண்ணான் - சரத நாரமாட்டான் பொமிஈள் உயிரின 

பொருட்டறியும : ௨ யிர், சன் பொருட்டே யறியும் இறை 

வன் பொருட்டன்று பன்பது கு கப சரந்தி- சத்தி 

சங்கற்பம 

வேய்மோன் ஒரியில் ஒங்கி கினஙாாது 
௦௫ வ ரன் a 9 ௦ 

வெய்பயோனை ஆடாக மீர்பால- மெய்ய வளிற் 
ம 6 கு 

கண்டுகேட் ட யிரு நுற்றறயும் ஐமபுல க 
கண்டிடும் ம ஈனுகலச கண் 

உரை கதவ அடைய ஒவியிலே ௮டங்கிக் சோன் 

த கிற்பனவாய், அவனுடை ய ஒளியை அஇன்றியபையாத 

ஈட்ரத்தி ரங்கள் போல பெ ப்பபொருள ளாகிய இறைவ 

னுதவியால், உயிர் சண்ுிங் சேட்மெ உண்டும் மாரர்ந்தும் 

தொட்டு (மழுணாபபமம ஐம்பொறிச்(கு விடபமாய பொருள் 

களைக் செரிர்து (ேவேருசலும ஒன் ருசலுரின்9) இறைவ 

னோ உடனாய் நில்பெறுதலை அறிவாயாக 

அநளு- ண்டாம் ஈசற்து WHS wy ற 
அருளும் அல oir yori) யிலலை--அரளில்டறு) 

அவனன் ற யிலல ௮ருட்ச ண்ணு॥ கண்டு 1 (க ) 
Q@ralSut நீற்டம்வூரன் ஏய்.து. 

உரை: ௭சனபால உயிர களை உய்வீச்சும் இரக்கம் 

உண்டு. .௮ஃது அவனது சக்தியாகும் அச்சச்தி அவனை 

யின்றியமையாது ௮ வனும் அச்சக்தியை யின்றியமை 

யான், சததியுஞ் சிவமும, குணஸரங குணியுமபோல, 

ஞானக்கண்ணுடையார் அறிவுக்குக் கதிரவனும ஒளியும் 

போலப் பொருந்தி நிற்குமமென ௮றிக, 
முல்ல மலளணுனாகளை தலாவ.
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ஆறும் சூத்திரம் 
உணருரு அசத்தேனின் உணரா தின்மையின் 
இருதிறன் அல்லது சிவசத் தாமேன 
இரண்டூ வகையின் இசைக்குமன் ணுலகே. | 

கருத்து த்தும் ௮சதிதும் வரைசெய்லுணர் ததுதல் 

BES Dw. 

உரை:---இறைவன் அறியப்படு மியல்பின னெனின 

(eas பொருள் போல) Bad ris பொருளாவான். 

அ௮௮ன் எவவாற் லும் அறியப்படாசவனெனின், அவன் 

சூனியமாவன், ஆகலின் இரண்டு கன்பையுமின்றி உயிரறி 

வாலறியப்படாமைபும், பதியறிவால் அறிபப்படுசலுமா.கிய 

இரண்டடி வரையானும். இறைவன் இிக்தாகிய சத்தாய் 

உள்ளவனெனக் கூறுவர் Onda நலைெபெற்று உயர்த் 

தோர். 
. . ன . க Nog க 

குறிப்பு:--௨௫ இயல்! |. அசத்து நி லயில © cs 

QUIT th aT, BOTT GI உணரா கனு, உணரப்படரா்கது, 

சிவசதக்து-திச்காகய ஈத்து. ட 

கருந் நு:-நிலைப்பொருள இறு, சிலைபாத பொருளிது 

என அறிவிக்கல் ஈர இய. 

முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு அறிவிஷை அறியப்பட்ட சூட்டு அசந்து என்றது. 

உரை:--இவ௮வுலகில், தருக்கு அறிவினால் அறியப்பட்ட 

சுட்டுப்பொருள் நிலயாத் சன்மையுடையது, ட... 

ஏது. -அுவைநாம் பிரகாசமாம் நீன்றே அப்பிரகாசமாம் நீற்ற 

லான், 

உரை:--அலைதாம  உள்ளதென்றறியு : மறிவைப் 

பயப்பிப்பதாய் இருக்கேமறைந்து இல்லைசயன்ற வுறிவைப் 

பயப்பிப்பதாய் கிற்பனவாகலான்.
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குறிப்பு:--பிரகாசம்- உபலக்தி, உள்ளதென்ற அறிவு. 

அப்பிரகாசம்-- ௮ நுபலத்தி, இல்லையென்ற அறிவு. 

அசந்தறியாய் கேள்நீ அுற்வறிர்த வேலலாம் 
அசத்தாத(ம்) மேய்உண்டான் ஆயின் --அசத்தலாய் 
கீரி லேழக்தும் நிகழ்கனவும் பேய்க்தேரும் 
ஒரின்்அுவை இன்றமா (று) ஒப்பு. 

உரை:--அ௮சத்தின் தன்மை யறியாகசவனே! ந சேட்பா 

யாச. ச.த்இனியல்பு உணார்தவன் அராயுமிடக்து (மாயா 

கருவியின் உதவியால்) அறியப்பட்டனவெலலாம் நிலையா 

தனவாகும். நிலைபாப்பொருளல்லாகவனே, நிலையாமைக்கு 

'உவமைகளாவன இலவையென்று இப்மீபாதூ ஆராயுங்கால், 

ரில எழுதிய எழுதிஅம், நிகழும்போதே மறைகின்ற 

கனவும், கானலும் என்னுமிவை என்றவாறு, 

குறிப்பு:--“மெய்கண்டான். என்ற குறிப்பு ஆசிரியா 

திருப்பெயரை உணர்கதுமா றறிக. அ௮சத்தலாய்-௮சத்து 

+ HOTU = அசத்து அல்லாகவனே.  நுசற்காரியவாதி 

யல்லாத ௮றிவுடையவனே என்று முனி ர். பொரு 

ளுரைத்தார். நிரிலெழுதிது முதலியன நிலையாமைக்று 

உதாரணங்களாமன்றி, இல்பொருளுக்கு உவமையாசா 

வென ௮றி &, 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி, இவ்விரண்டு தன்மையுமின்றி வாக்துமறநைந கோசா 

மாய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமேன்று உணர்தற் பாற்று, 

உரை:--மேலே கூறுவதாவது, முற்கூறிய பிரகாசம், 

அப்பிரசாசமென்ற இரண்டு இயல்புமின்றி, சொல்லையும் 

மன த்தையுங் கடந்ததாய், அஃதாவது பாசஞானத்தையும் 

பசுஞானத்தையுங் கடர்சதாய் (பதிஞானத்தால்) நேரே 

யறிர்தனுபவிக்கற்பாலதாப் நிற்கும் ௮ப் பரம்பொருள
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நிலைப்பொருளாயுள்ள திவமென்று (பெரியோரால்) 

அறியப்படுந் தன்மைத்து என்றவாறு. 

௪.த.--.பிரகாசத்திற்தப் பிரகாசிக்கவேண்டூவது இன்மையானும் 

அப்பி ரகாசத்தினுக்தப் பிரகாசம் இன்மையானும். 

உரை:--(மனம் வாச்குகளால்) அறியப்படும் பொருள, 

இறைஞானத்தால் அறியப்பட வேண்டுவதில்லை யாக 

லானும், ஒருவாற்றானும் அறியப்படாத தொன்றிற்கு எக் 

காலத்தும் விளக்கம் இல்லாமையாலும். 

குறிப்பு:--இறைவன், கருவிசளா லறியப்படும் பொரு 

ளில்லை ஒருவாற்றுனும் ௮றியப்படாக பொருளு மில்லை 

யென்பது கருத்து. 

எண்ணிய சத்தன்று அசக்கன்றம் என்றல் என் 
கண்ணி உளதேன்றல மேய்கண்டான்--எண்ணி 
அறிய காண்டாம் அசத்தாதல் சத்தாம் 
அறிவறியா மேய்சிவன்றள் ஆம். 

உரை:--பாம்பொருள், கரு தப்பட்ட சத்துப் 

பொருளும் ௮சத்துப்பொருளும் ௮ன்று என்னில், சத்தும் 

அசத்து மாகாதபொருள், யாது காரணம்பற்றி உண்டென் 

pile gi. (wm m5). சத்தி னியல்புணாந்சோன் ஆராய்ச் 

தறிய, கருவிகளின் உதவியால் அ௮றியப்பட்டதும் ஒர 

வாற்றானும் அறியப்படாத சூனியமும் ஆகிய இரண்டும் 

அசத்தேயா தலால், சுட்டறிவினால் அறியப்படாத சத் 

தென்ற மெய்பபொருள், (டீயிர் அத்துவிதமாய் நின் 

ற்றியத்தக்க) சிவனது திருவருளேயாம். | 

osu" ..என்சண்ணி- எதனைப்பற்றி, தான்-* 

அருள் சத்தி-திருவடியென்ற தும் இதுவே. 

உணர்ப அசத்தாதல் ஒன்றுணரா(து) ஒன்றை 
உணநநீ தான்உணராய் ஆயின்--உணரும்உனில் 
தான்இரண்டாம் மேய்கண்டான் தன்னால் உணர்தலால் 
தான்இரண்டாய்க் காணான் தமி.
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உரை: -அறியப்பபவைகளெல்லாம் Gaur 

பொருள் ஆகலின், அறிவில்லாத அவற்றுள் ஒன்றும் ஒரு 

ழேதல்வனை ௮றியமாட்டாது. ௮அப்பொருள்களை அறியும் நீ 

தானும் முதல்வனை அதீயமாட்டாய். ம ஆராய்ந்து 

பார்ப்பின், அப்பொருள்களைப்போல அவனை அறியக் 

கூடமாயின், ௮வன் உன்னில் வேருவன். உண்மை யுணாக் 

தோன், இறையருளில் அடங்கிகின்ற இறையறிவோடு 

கூடிய சன்னறிவால் அறிசலான் ௮த் சனிமுதற்பொருளை 

௮. தனின் வேருசுகின்று ௮றிவானல்லன். 

குறிப்பு:--ஒன்றை--ஒரு பரம்பொருளை. தமி- தனி 

முதல்வன். இரண்டாம் வேழும், 

பாவகமேல் தான்துசத்தாம் பாவதா தீதமேனிற் 
பாவசமாம் அன்றேன்னற் பாழதூவாம்--பாவகத்தைப் 
பாவித்தல் தான்என்னில் பாவகமாந தன்னரளால் 
பாவிப் பதுபரம்டூல பாழ். 

உரை :--மன முதலிய சருவிகளோடு பாவிக்கப்படுவ 

தானால், அது (சுட்டி யறியப்பம்) ௮சத்தாகும். அப் 

பாவனையைக் கடந்ததெனறால், (கருவிகள் நீங்கிய வழிப்) 

பாவனை யென்பது பெயர் மாத்திரமன்றி உண்மையில் 

இல்லையாம். இருவகையாக மன்றி, சொல்லவொண்ணாததா 

கப் பாவிக்கப்புவதென்னில், ௮ சூனியமாம். (கிடை 

யாதபொருளைக் கிடைத்ததாசப் பாவிப்பது போலப்) 

பாவனை செய்தலென்னின், ௮து போலிப்பாவனையாம்: 

அதலால் இறையருள் வழி நின்று நினைக்கப்படுவது பாம் 

பொருள். ௮து சூனியமன்று, 

குறிப்பு :--யோகியர் கூறும் பாவனையால் இறைவனை 

அறிதல் கூடாதென்றவாறு. இரண்டாமடி முதலிற் பாவ 
கம் என்றது பயனில்லை யென்ற பொருள்ல் வந்சது
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மூன்றாமடியிற் பாவகம் -போலிப் பாவனை, ‘Deru tp’ 

என்பதைப் *பாழ்இல்' என Lot wie. 

அறிய இரண்டலலன் இங்(த)அறிவு கண்லை 
அறியய்படா ன் அறிவின் உள்ளான்---இுகி ௮1 5+ 

காட்டாகி நீன்றனக் கண்ணறியா மேய்மேள்னக் 
காட்டா(து) அறி வு) ௮ுறிநது. உண்டு. 

உரை அடஉயிர் அறி பும்படி ௮ சனின் வேக கிற்பா 

னல்லன். உயிரறிவுர்கு அப்பாற்பட்டு நுட்பமாய் ௮தன் 

சட்சலர்திருத்தலின், சனது அறிளின்ஈசண்ணே உயிரால் 

அவன் அறியப்படான். உயிராற் பொருள்களை யறிகற 

கண், சத்சாகிய உயிரினை அறியாமை போல, சனக்குப் 

பொருள்சளை விளக்குவானுகி சீன்ற முதல்வனை உயிரி 

னறிவு கண்டறிந்து உயர்சறுக் காட்டமாட்டாது. 

குறிப்பு - உயிர் சன்னறிவ கொண்டு (LP சுல்வனை 

அறிய முடியாமை விளச்கியவாறு. ௮௬. கு என்பதை 

அறிவின் உள்ளான்” என்பசன் இ ௮தியிலமைக்துப் 

பொருள் சொளக. Owu=s Fg, ஆன்மா, இறுதி 

யடியில், அறிவ உயிரறிவு. அறிர் ந. கண்டு, என்பதை, 

கண்டு ௮றிநது என மாறுச, 

இதுவேன்னும் ஒன்று) அன்று அதுவன்றி வேற 
அதுவேன் றடியறிவும் உண டே-- அநுவேன் (று) 
துறிய இரண்டலலன் தங்குஅறிவுள் நீறறல 
அறியும் அற 2வசிவழம் ஐம். 

உரை: வம் இன்னசென்றறியப்படாமையால் 

அது” வென்று சொல்லப்படும் ஒரு பொருளல்ல. வுச் 

சவத்தையன் றி, அதனை (வாக்கு மனாதித மென்ற) ௮து 
என்று அறிகின்ற அறிவுப் பொருள் அதற்கு வேறே 

யுளது. உலகப் பொருள் போலச் சுட்டியறியும்படி. 

வேராக நில்லாது உயிரின் அறிவின்கண் கலந்து முதல் 

வன் நிற்றலின், ௮வனை அறிகின்ற அ௮றிவுப்பொருளாய
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உயிரும் கலப்பால், முதல்வனாய சவமுமாம் என்று 

சொல்லுமாறு உளதாம். | 

குறிப்பு :--முதலடியில் முதல் “௮த'-சொல்லொ 

சைதென்னும் பொருட்டு இரண்டாவது, ௮து- பரம் 

பொருள். இரண்டாமடி. மூதலில் அத” மனம் வாக் 

கைக் சுடந்தது. தனிச்சரில், “அது” சுட்டுப் பொருள. 

இரண்டு-வேறு, *அங்கு' எனபதை *உண்டே' என்ப 

சோடு முடிச்ச, அறியுமறிவே- அறியு முயிரே, “சிவமும்” 

என்ற உம்மையால், பொருட்டன்மையால் அது சிவமாசா 

தென்ற குறிப்புக் ராண்க, சண்ணீரிலே உப்புக்கரைந்த 

விடத் துச் தண்ணீரையும் உப்பென்பது சாண்க, 
—— 

  

ஏழாஞ் சூத்திரம் 
யாவையுஞ் சூனியம் சத்(து)எதிர் ஆகலின், 

சத்தே அறியா(து] அசத்தில(த) அறியா(து) 
இருதிறன் ௮றிவுள(து) இரண்டலா ஆன்மா. 

கருத்து: --மேலதற்சோர் புறனடை யணர்த்துதல் 

ந) தலிற்று. 

உரை:-அ௮சத்தாகிய உலகப் பொருளெல்லாம் 

சத்தாகிய சவத்தின்முன் பாழாமாசலின், சத்து ME Sow 

அறிகல் செய்யாது, அ௮சத்சாகிய உலகம் அறிவில 

தாகலின் ஒன்றையும் அறிய சன்மையுடையதன்று, 

சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் இருவகைத் தன்மை 

யுடையதாய்ச் சத்தேயாசவும் அ௮சத்தேயாகவுமில்லாத 

சதசத்தாகி உயிர் உளது, (என அறிக.) 

குறிப்பு :--சூனி௰ம்- பாழ். இலது- அறிவிலது 

கருத்து :--சத்திற்கும் ௮சத்திற்கும் வேராகச் ga gs 

துண்மை அறிவித்தல் கருதியது.
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முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டுச் சத்தீனிடத்து அசத்துப் பிரகாசியாது என்றது. 

உரை:--இசன்சண், ஈட்டாது அறியள் சிவத்தின் 

முன் சுட்டி யறியப்படும் நிலையிலாப் பொருட்டொகுதி 

விளங்கித் தோன்றாது. 

ஏ.---மேய்யினிடத்துப் போய் அப்பிரகாசமாய் நீற்றலான். 

உரை இறைவனது இயற்கை யுணார்வின்முன 

செயற்கைச் சுட்ணொவு விளங்கி சிலலாமையால். 

அன்னியம் லாமை ௮] op த) ar! yr) உணர்வின்றம் 
அன்னியம் லான்துகநதைக் காண்தவனேஃ--அன்னியமாக் 

காணான் அவன்ழன் கதீர்ழன் இரள்போல 
மாண ஓசத்தீன்மை மற்று. 

உரை :--பசுபாசங்கள் சனக்கு வேராகாது தன்னுள் 

அடங்கி நிற்றலைபுடைய DfT BY HEF சுட்டியறியக் 

நடப்பது யாதமில்லை. அவ்வாறு ௮ன்னியமில்லா த 

முதல்வன் அ௮சத்துப் பொருளை யறிவானாயின், தனச்கு 

வேராக அவற்றைச் சுட்டி யறியான். சுதிரவன் முன் 

இருள், மடங்குசல் போல, முதல்வன் முன், அவனது 

வியாபக அறிவுக்கு இயையாத முசத்துலகம் விளங்க 

நில்லாமை அறிக. 

உரண்டாம் அதிகரணம் இ தி 
இனி, அசத்தினுக்கு உணர்வின்று என்றது. 

உரை மேல், சத்துவவடிவாகிய உலகினுக்கு அறிவு 

இல்லை என்றவாழு. ் 

ஏது:---அதுதான் நிநபிக்கீல இன்றகலான். 

உரை :--இராயுங்கால் அதன்கண் (அறிவு) இல்லையாக 

லான்.
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குறிப்பு ...உயிரியைந் தவழி, பொறி, சரண முதலியன 

அறிவுடையன போலத் தோற்றினும், உயிர் கலவாத 

இடத்து ௮லை தம்மிலே ஈடமாயுள்ளன வென்பார், 

: நிரூபிச்சில் ” wom capt 

பேய்க் தேர்நீர என்றுவரம் பேதைக்கு மற்றணை (த 
பேய்த்தேர் அசக்காம் பேற்றிமையி எ--வாய்ககதூனக் 
கண்டிணர்வார் திலவமியிற் காணும் அசந்தனமை 

கண்டூணர்வா ரிலல(ந) எனக் சாண். 

உரை:--காரன லத் தண்ணீரென்றெண்ணி, ௮சன்பாற் 

செல்லம் ௮றிவிலானுச்கு, ௮வன் ௮சையணை நககாலை ௮க் 

கானல் நீரானது பொய்யாகும் கன்மைபோல, கேர்பட்ட 

குருமொழியை ஆய்க் சறிவாரில்லாதபோது, & லகப்பொரு 

ot p மோன் wiih நிலைத்த அறிவாந்தனமை, அப்வாருள் ன் 

போது அவர்க்கு இஉலாததாக வீளவ கமமென்றறிக. 

குறிப்பு:--வாய்சத -கடைசஅ இங்கே, குருமொழி 

யென்பது வருவிக்சப்பட்டது வாய்சுசது என்பதற்கு, 

எதிர்ப்பட்டதை யென்றும் பொருள a1 wT of ot TLD 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, இந்திறன் அுரிவுளது இரண்டலா ஆன்மா என்றது. 

உரை:--ுசத்தும் சத்தும் ஒன்றை யொன்றுணரா 

தாகவே, இரண்டையும் அதி. பதாகிய ஒன்று உண்டு. 

௮ஃது இரண்டின் சன்மையுமில்லாத உயி என்றது. 

ஏ2.--டவ்விரண்டினேயும் அ௮றிவதாம் உபதேசியாய் நின்ற. 

அவ்வறிவு இரண்டன்பாலு முள்ளதாம் உள்ள அதுவே அவவான்மா 

வாம் என்றது. 

உரை:--சத்தினையும் ௮சத்தினையும் அறியுந்கன்மைய 

தாய், அறிவிக்க YO oi Tw அவவிரண்டினும் நிலைபெற்ற 

அனுபவ அறிவுள்ளதாயது எதுவோ, ௮துவேசசசத்தாய 

உயிர் என்றவாறு.
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குறிப்பு:--௨பதேசி- அறிவிக்க ௮றிவது, இரண்டன் 

பாலும கின்ற அுறிவு உளதாய் என உரை ஈடை கொள்க, 

அரவுரவா கான்௮ுறிகல் ஆயிழையாம் ஆமா 
அருவுருவம் அ ற5ம் உணமை--அருவுருவாய்த 
கோ்றியுடன Paar hl Cit oy kh Pv db 
கோன்றஃஉ மலாமணம் பால் கோரத். 

mI: a 7 ae யி உரை:-- ணு நாலசரீன அராய்கின்ற உயிரானது 

சதசையு அரத்சைபும சான் ௮ிரவாக, ௮ து (அறியப் 

பட்ட இரண்டினும வே ay ரலால) அ Dau tet சத்து 

மாகாது, அ௮ரசகதுமாகாற அசன் உண்மைகதன்மை, 

சத்தோடும ௮சாேசோ௫ம ரணிச்பபடசதககதாய், மன் 

gad erm பொருளாய் உடமை Saat gi,  சூனியப் 

பொருளாகவும் BOOT FH, இரண்டினசூ சார்ந்ததன் 

வண்ணமாய்ப பூவிலே வாசம் ௮டஙகிக கோன்றுமாறு 

போல, இரண்டினையும் அறியுங்கால், அவற்றின் சார்பா 

யறியபபம்வகா யிருத கலா கும, 

குறிபபு:--௮ர௫- சத்து. உரு ௮ாதது ஆய் அண் 
ணிய, இழை நாலுக்கு அதபெயர், அய் -அராய்கின் ற, 

மயர் ரம குற்றும் மருசில் கேளிாதும் 
பேயாசகுணர்£ சநகாகாம் பேசில்--அசந்தும்அுலை 
நீயி து C gird Zoo ன் BOY jr) வேறசகதுக் 

காரி து நுய்பபமை கார். 

உரை--(அறிவைவிளாகுங் களி யிகவழி) அறி 

யாமை ௮ுடைறதும, கோய்சபூ மருந்து போல்வதாகிய 

அறிபாமைக்கு மாஈசாகிய விளச்சுமுள வழி அறிந்தும், 

இ௫்கனமாறிமாறி உணாஈது வருகின்ற நீ ஒருதன்மையா 

யறியும சதுதாகமாட்டாய் சொல்லபபுகல, நீ செய்த 

வினைசளின் பயனை ௮றிநது நீயே ௮அனுபவிபபதன்றி அசத் 

தாய பாசம ௮அறிர்து ௮னுபவியாமையால, நீ ௮சத்தும் 
அல்லாதாய். ம இரண்டினும் வேறு,
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மெயத்தானந் தன்னில் விளையாது வச்த்(த)ஆதல் 
அஜ்ஜானம் உள்ளம் அணைதல்காண்--மேய்த்தானந் 
தானே உளவன்றே தண்கடலநீ ருப்புப்போல் 
தானேய் உளம்உளவாய்க் கான், 

உரை நடை:--அஞ்ஞானம் மெய்ஞ்ஞானர் தன்னில் 

அசத்து ஆதல் விளையாது. மெய்ஞ்ஞானம் தானே உள 

௮ன்றே தான் ஏய் உளம் உளவா, தான் உள்ளம் ௮ணை 

தல், தண்கடல் கீருப்புப்போற்காண். 

உரை:--அறியாமையானது, மெய்யறிவாகிய முகல் 

என்முன் ( ஒளிழுன் னிருள்போல) நீலையாமையால் அவ 

னிடத்தே உளதாசாது, அந்த மெய்யறிவன் என்று 

உள்ளானோே அன்றே, தான் பொருக்துதற்குரிய உயிர்கள் 

இருப்பனவாக, அவ்வுயிர்களை அது பற்றி நிற்றல், 

குளிர்ந்த கடல் உப்பானது நீரைப்பற்றி இடத்சைப் 

பற்றாது நிற்குந்கன்மைபோல என அறிக, 

எட்டாஞ் சூத்திரம் 

ஐம்புல வேடரின் அயர்ந்தனை வளர்ந்தேனத் 
தம்முதல் ஒருவுமாம்த் தவத்தினில் உணர்த்தவிட்(6) 
அன்னிய மின்மையின் அரன்கழல் சேலுமே. 

கருத்து :--ஞானச்தினை உணரு முறைமையினை 
யுணர்த்திற்று. 

குறிப்பு:--ஞானம்- பதியறிவு. 

சத்திர உரை நடை:--தவத்தினில் தம் முதல்குருவுமாய் 

ஐம்புல வேடரின் வளர்ந்து அயர்ந்தனை என வுணர்த்த 

விட்டு அன்னிய மின்மையின் ௮ரன்கழல் செலுமே, 

உரை:---உயிர்கள து தவமிகுதியால், அவற்றிற்கு உள் 

நின்றுணர்த்திய முதல்வன் குருவடிவாய் எழுந்தருளி 

ang, நீ ஐம்பொறிகளாகிய வேடருள் அகப்பட்டு 

வளர்ந்து நின் பெருந்தன்மையை மறந்தாய் என்று
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உண்மை யறிவிக்ச அறிந்தூ ஐம்புல வேடரை விட்டு நீங்கி 

இறைவனோடு அச்கியமாகாக தன்மையில் நிலைபெற்று 

அவன்றிருவடிகளை ௮ணையும் என்றவாறு. ் 

முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு, இன்வான்மாக்களுக்க ழற்சேய் தவத்தால் ஞானம் 

நகழம் என்றது. 
உரை:---இதனுள், மேற்கூிப் போந்த “ளி களுக்கு 

பல பிறவிகளில் இயற்றிய தவத்தின் பயக, இறைவன் 

௮/௦ ளிக்கும் ச fo ஞானம் BL ண்டா ரூம் என்றது. 

ஏ.து.--மேற் சரியை சிரியா யோகங்களைச் சேய்துமி நன்னெறி 
யாகிய காராதநைக் காட்டி யல்லது மோக்ஷத்கைக் கோடாவாக 

லான். 

உரை:--முன்னேயே, சரியை, கிரியை, யோகமாகிய 

தவங்களைச் செய்த காலை, ௮வை வீட்டு கெறிக்குச் சாதன 

மாய சவளஞானத்தைக் கொடுக்கன்றி வட்டினைத் தர 

வல்லன அல்லவாகலின் 

குறிப்பு:--தவத்கால் ஞானம் அடைந்தே வீடு கூடுதல் 

ஆகும். . ஞானபின்றி வீடில்லை யென்றது, 

தவத்சேய்தா ரேன்றும தவலோகஜ் சார்ந்து 
பவத்சேய்து பற்றறுப்பா ராகத்--தவத்செம்த 
நற்கார்பில வந்துதிந்து தானத்தை நண்ணுதலைக் 

கற்றாரூம் சோலலுமாம் கண்டு. 

உரை:--(சரியை, கரியை, யோகம் என்னுந்) தவத்தை 

ஆற்றியவர்கள் ஒருதலையாகத் தவப்பயனடைதற்குரிய 

உயருலகினை யடைந்து (தவப்பயனை நுகர்ந்தபின) உலகத்தி 

லுள்ள பற்றினைப் பிறவியெடுத்து ஒழித்தற்பொருட்டு, 

தவஞ்செய்தற்குரிய ஈல்ல இனத்திலே வந்.துபிறந்து சவ 

ஞானம் ஈண்ணுவதைக் கற்றறிந்தவர் ஆராய்ச்சி தெரிந்து 

கூறும்,
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ச , ச் « பட சு உ ௩ ரூ ட் பி ந 

குறிப்பு:--என்றும்- திண்ணமாக. உலகத்திற் பிறக்தூ 

அறுப்பசகாகிய பற்று இல்லாச விடக் த, தவலோகம் கின்ற 

வாறே ஞானமடைவர் என்பது சருக்து. சராபு-இனம், 

பழக்க மகலியவைசள க குறிக்கும் சாதியென்று 
ன (ழூ ) GO‘ ் ¢ ் 

. . o™ . உ ட்டி ௫ . 

பொருள் கொண், இழிகுல்தார்ர்கு ஞானம் இல்லை 

யென்பது தவ. சூம் சும்ச்சி, கஉூட்டமென் று கொள் 
. e ௪ ச [் ட rn ௬ . 

ளுப, சற்றறிர்கார். கூ வகைச் ரசூழ்ச்சிமேல் வைத் 

துரைச்சார் 

பசித்துண்?ி பினும் பசிப்பானை ஒக்கும் 
இசைக்கு வருனையில இன்பம் -இகைத்த 

ஒருவனை ஒப்பில் இறப்பில் குவத்தால் 
மரவுணமை கானத்தை வ.து. 

உரை நடை:--இை ௪3. வனய்ல் வரும் இன்பம், 

WAS ga) (Fam MI பசிப்பானையொககும், இசைத்த இரு 
ன யி * ட ர. 1 ட ச. * 

வீனை Qos IMT Fa ஒபபில வநத. ஞானத்தை 

மருவுவன் . 

உ௮ர:--பயனைச் உறிக்கொண்டு செய்யப்படும் புண்ணி 

யங்களால் வரும் இன்பாரன சுடி பூத்து உண௱வு உண்டு, 

AB அுற்றலிடச். மீட்மம் ப௫ிப்பவனுக்.௪ அவ்வின்பம் 

era or Cin ௮வவா ரம் பிறவியைக் சோற்வறுவிப்பதில் 

it pnt யு ம் மிச்ச தவ தீ தினால், சமமாயுள்ள நவின டம் ர 

ஒப்ப வெமுச்சப்பகமாயின், ௮ர்தவ முதிர்ச்சியுடையான் 

ஞான குருவை நாடி வது சிவஞானத்தை ௮டைவன், 

இரண்டாம் அத்கரணம் 

இனி. டவ்வான்மாக்களுக்குந் தமது மதல் தானே தரவுமாய் 

உணர்த்தும் என்றது. 

உரை:--மேல், ஞானத்தை விரும்பும் உயிர்களுக்குப் 

பருவம் வந்தபோது உள்கின்று உணர்த்திவந்த அவர்கள் 

முதல்வனே, குருவாய் வெளிப்பட்டருளி ௮தனை அறிவுறுக் 

கும் என்றவாறு.
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ஏது.--துவஃ். அந்நியமின்றிச். சைதன்னிய சோநபிய௰ர்ய் 
DM oun air. 

உரை:--அவன், த.யஉயிர்ரளின் வேராகரது அவர்க 

ளது அறிவைத் தமக்கு வடிவமாகக் சொண்டு நிற்ப 

Co) Foon 

முறிப்பு:--குருவாய்வருவா ஈறிவின்ஈண் இறைவன் 

ACA TB நிற் 6 Go கூறப்பட்ட தூ. 

மெம்க்ஜான* தானே விளையும்வித் நானகவர்க்(க) 
அஞ்ஜாறடை ௮ச்சகலர்க் ௪) அக்ஈருஉய-- மெய்க்கானம் 
டடுன்உணர்த்தும் அன்றிப் பாளயா கவருக்கு, 
முராஉணர்ககுத் தா அகருவாய மு எ. 

உரை:--வி.ள்ஞான சுலர் ௭ உண்மை யறிவு இறைவன் 

உள்கின்றுணர்க்சக் கானே உண்டாமும் சிரளயாகலருக்கு 

அல்வாறன் மிக் னது தய்வ வடிவையே குருவடி வாகக் 

ககொண்டு முன் OT MI ஞானக்கை உணர்ச்துவன். அறி 

யாமையுடைய சசலர்க்கு அவர் வடிவுபோலும் வடிவுடைய 

குருவாகிவற்து அ வவடி வின் என்னாக மறைக்துகின்று 

உண்மையறிவை நல்குவன். 

குறிப்பு:--விஞ்ஞானகலர் - விஞ்ஞானத்தாற் கல 

யற்றவர். பிரளயாகலர் ெளயத்தாற் கலை.பற்றவர், 

சகலர்-கலையோடு கூடினவர். இவர்கள், முறையே ஒருமலம 
இருமலம் மும்மலமுடையவர், Bens பிர...முன் 

என்பதை முதலடிக்குப் பின் வைத்துப் பொருள் 

கொள்ளுக, தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை யென்ற 

முறையில் உபதேசம் நிகழும் என்றவாறு. 

அறிவிக்க அன்றி அறியா வுளங்கள் 
செறியுமாம் ழன்பின் தறைகள்--நேறியிற் 
குறையுடைய சோற்கோள்ளார் கோள்பவத்தின் வீடேன் 
தறைவிலசகன் ௬ம்கொள் பவர்க்த. 
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உரை நடை:--செறியில் அ௮றிவிக்சு ௮ன்றி அறியா 

உள௱சள குறைவில் ௪சன் சூழ்கொளபவர்க்குச் குறைகள் 

முன்பின் செறிபும். குறைபுடைய சொற்கொள்ளார் 

கொள்பவத்தின் வீடு என் 

உரை:--உயிர்கள் தமச்கு உரிய படிமுறையில் வைத்து 

முதல்வன் அறிவிக்க அறியும் இயல்பினவாகலான், குறை 

வில்லாசு உலக.யுகல்வன் உபசேஈமொழியை வேண்டி 

நின்ற பிரளயாகலர், சகவருக்குசி முறையாகப் பெறுதற் 

குரியன வாய இன்றியமையா உபதேசம், முன்னிலை 

யிலும் பின்னிலையிலும் நிகழும், உபதோமொழியை 

இன்றியமையாது வேண்டாத விஞ்ஞானகலர்க்கு இறை 

வற் கொள்ளப் பட்ட நிகழ்ச்சி யளவிலேயே வீடுபயக்கு 

முணாவு ௨ _-ண்டா மென்று ரொல்லுக. 

குறிப்பு:--ுறைகள் முற்றுப் பெனதற்கு இன்றி 

யமையாக் குறையாயிருந்தவைகள், பவம் நிகழ்ச்சி. 

FHT - உலக முதல்வன். சூழ்- உபதேரம், 

இல்லா. ழலைப்பாலுங் கண்ணீரும் எந்திழைபால் 
நல்லாய் உளவாமால நீர்ந்ழவபோ ல--இலலா 
அருவி நின்றானை மார் அறிவா? தானே 
a won BS தோன்றனேல உற்று. 

உரை:--ஈல்ல மாணவனே! (ஏந்திய ௮ணிகளையுடைய 
நற்கைக்குப் பிள்ளையைச் காணாமுன்) சுரக்காத முலைப் 

பாலும் சண்ணீரும் பிள்ளையைக் கண்டவுடனே சேோன்று 

இன்றன. அவ்வாநே நீரில் மறைந்த நிழல்போல உயிர்க 

ளொடு கலற்து புலப்படாது கின்ற முதல்வனை, அவன் 

குருவடிவமாய் உருவெடுத்துத் தோன்ருவிடின், யார்தாம் 

௮[றிதல் கூடும், 

குறிப்பு அருவாய் - புலப்படாது.
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மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, டூவ்வான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் ம௰ங்கீத் தம்மை 

யூணரா என்றது. 

உரை:--மேல், இவ்வுயிர்கள் ஐம்பொறி யறிவுகளால் 

திரிபுணர்ச்சியுடையனவாய்த் தம்மை அறியமாட்டா. 

ஏ௮.--௮வைதாம் பளிங்கிலிட்ட வன்னம்போழ் காட்டிற்றைக் 

கர்ட்டி நீற்றலான். 

உரை:--பளிங்கிற் பொருந்திய நிறங்கள் தமது இயல் 

பினைக் காட்வேனவன்றிப் படிகவொளியைக் காட்டாமை 

போல, ஓஐம்பொறியறிவுகள் தமக்குப் புலனாயவிடயங் 

களையே உயிர்ச்குக் காட்டி நிற்றலால், 

குறிப்பு:--ஒவ்வொரு Our Buy ow தனச்குப் 

புலனறுயதையே சாட்டு மென்பார், *காட்டிற்றை' என 

ஒருமையாந் கூறினர். 

பன்னிறங் காட்டும் படிகம்போல் இர்திரியம் 
தன்னிற ம காட்டும் ககைநானநது--பன்னிழக்துப் 
போய்ப்புலனை வேறுணர் டது பொம் பொய்யா மேம்கண்டான் 
மெய்ப்பொருட்குக் தைவமாம் வேறு. 

உரை:--பளிங்கான நு தன்னாற் சாரப்பட்ட பல நிறங் 

களையே காட்டி நிற்பதுபோல, சார்ச்த பொறிகளின் 

தன்மையையே தன்மாட்முக் காட்ரிம் தனது பொது 
வியல்பை நினைந்து பல் நிறங்கள் படிஈத்திற்து வேறு 

என்றறியுமாறுபோல, பொ துவியல்பைக் காட்டும் பொறி 

களைக் தன்னின் வேறென அறிர்து, ௮ப் பொதுவியல்பு 

நிலயாதொழியுமாறு, தனதுசிறப்பிபல்பை யுணர்க்தோன் 

(அசத்தாகிய பொறிகளுக்கு) வேருகிய மெய்ப்பொரு 

ளாகிய தெய்வத்தின் ௮டிமையாவன. 

குறிப்பு:--பொய்-பொதுலியல்பு. மெய் ௫ றப் 

பியல்பு. தைவம்--தேவனுடைமை. இறு Buy We, Gas gy’ 

மெய்ப்பொருட்கு என்பதோடு முடிவது. .
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நான்காம் அதிகரணம் 

இனி, இவலவான்மாத் தன்னை இநதிரியத்தன் வேறவான் 

காணவே, தமது மதல் சீபாதத்கை அணையும் என்றது. 

உரை:--மேல் தவழுற்றிய உயிரானது, தன்னை 

ஐம்பொறிகளுக்கு வேறாகவுணாவே, தமதூ தலைவனது 

திருவடியை அடையும் 

குறிப்பு:--இந்திரியத் துக்கு வேருகக் கேவல லையடை 

யாது என்பார், 'சாணவே' என்றார். 

ஏத.--ஊசல கயிறற்றல் தாய் நரையேயாஈ துணையான். 

உரை :--ஒருவன் ஏறியிருந்து ஆடுகின்ற ஊஞ்சல், 

௮.து தொங்கவிட்டுள்ள சயிறு இற்றுவிழநேரின், உற்றுழி 

புதவு தாய்போல அசுற்தத் சாரகமாக உதவுவது 

நிலனேயா மாசுலால். 

சிறைசேய்ம நீன்ற சேழம்புனவின் உள்ளம் 
சிறைசேம் புலன்உணர்வில் தீரீரது- -சிறைவிட் (6) 
அுலைகடலிற் சென்றடங்கும் ஐறுபோல மீளா(து) 
உலைவிலரன் பாதத்கை உற்று, 

உரை :--அணையை உயர்த்துக்சட்டித் தடை செயதலி 

னால் தேக்கிரின்ற ஆற்றுநீர்போலப் பாச ஞானங்களால் 

வியாபகம் தடைப்பட்டுநின்ற உயிரானது, தடைநீங்கிய 

காலததே கடலின்கட் சென்றடங்கி மீண்டு பிரிர்துவாராத 

ஆற்றுநீர்போல, சனக்குத் தடைசெய்கின்ற பொறியுணர்வு 

நீக்கியவழி, கேடில்லாத சீவபெருமானது திருவடிகளை 

யடைந்து அ௮த்திருவடி நிறைவேயாய் அதன்கண் ௮டஙூப் 

பின்பு மீளுதல் செய்யாது, 

எலவ்வுரவுந் தான்என்னில் எய்துவா ரிலலைதாள் 
இவ்வுரவில் வேறேல் இறையலலன்--எவ்வுருவுங் 
கண்போல் அவயவங்கள் காணக் கண்ணிலலார் 
கண்பேறே காணக் கழல.
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உரை:--ஐம்பொறியுணர்வு உள்பட எவ்வகை யுணர் 

வும் இறைவனே என்றால், அவனைப் போயடைய விரும்பு 

வார் யாரும் இல்லை. உயிருணர்வோடு இறைவன, தொடர் 

பில்லானென்னில், அவன் முழுமூதல்வன் ஆசான். கண் 

போலப் பிறபொறிகள் புலன்களைச் சென்று பற்றுவன 

வல்ல. அதுபோலப் பொறியுணர்வும் உயிருணர்வும் ஒரு 

தன்மையனவல்ல, கண்ணிஉலாதவர் கண்பெற்றவிடக்தே, 

அவர்கள் ௮நபவத்தால் அ௮க்கன்மைக்காய வெற்றியை 

அதிக, 
குறிப்பு :--கழல்- வெற்ற . பிற பொறிகளினு 

மிகுதியாயுள்ள வியாபகச்சிறப்பு. புலன் உணர்வு பற்றி 

யதை யறியும். உயிருணர்வு, வியாபிக்தறியும். பிற ௮வ 

யவங்கள் பொறியுணர்வுக்கும், சுண், உயிருணர்வுக்கும் 

உவமையாபயின. 

ஐம்போறியின் அலலையேனும் அக நரசிவீன 
ஐம்போறிமை விட்டங்(த) அணைககலன்--ஐம்போறியின் 
நீங்கான்நீரப் பாசிபோல் நங்குமல கன்மம்வரின் 
நங்கானை நீங்த நீனோ ஈது. 

உரை : 

  

ஐம்பொறிசள்போல,' ௮ளவுபட்ட விளக்கம் 

உடையவனாகாய் என்று அறிவுறுக்கப்பட்ட முடிந்த உப 

கேச முடையவனே! ஐம்பொறிகளை விட்டுச் சிவனை அடை 

இன்ற சகலனாசிய ஆன்மா, ஐம்பொறிகளோடு இருத்தல் 

பற்றிச் சிவனைவிட்டு நீங்கமாட்டான். நீர்மேலே பரந்த 

பாசியைப்போல, நீங்கக்கூடிய ஆணவமலம், வினை முதலி 

யன வாஈனை வயமாக வந்து கூடுமாயின், தன்னை ீங்காத 

முதல்வனை நினைந்து ௮வற்றைவிட்டு விலகுவன். 

குறிப்பு :--௮ரததர-- முடிவான சொல்லுடையவனே. 

இறுதியில், “நினைந்து நீங்கும்' என மாறுக. 

சகாவான.
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ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் 

ஊனக்கண் பாசம் உணராப் பதியை 
ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை மாடி 
உராத்துனைத் தேர்த்தேனப் பாசம் ஒருவத் 
தண்ணிழலாம் பதிவிதி எண்ணும் அஞ்செழுத்தே. 

கருத்து:--ஆன்மசுத்தி பண்ணுமாறுணர்த்தூதல் 

அ .தலிற்.று. 
உரை :--குறைவான அறிவாகிய பாசஞானத்தா og 

யப்படாத முதல்வனை அவனது திருவடி ஞானமாகிய 

கண்ணினால், அறிவின்கண்ணே ஆய்ந்தறிக. ஒருவரும் 

ஏறிச்செலுத்காத விரைவுடைய பேய்த்தேராகிய சானல் 

போலப் பாசக்கூட்டம் நீங்கி யொழிய இறை ஞானமானது 

பிறவித்துயராகய வெப்பத்திற்குக் குளிர்ந்த நிழலாய் 

வெளிப்பட்டு விளங்கும். அக்காட்சி சலியாமைப் 

பொருட்டு, அப்பொருள் பயக்குக் திருவைந்தெழுத்தை 

விதிப்படி தியானிக்க, 

குறிப்பு :--கண்-- அறிவு, சந்தை-- உயிரறிவு. நாடி 

நாடுக. உரா-ஊராத, துனை-வேகம், ஒருவ- நீங்க, 

பதி-- இறைஞானம். எண்ணு- நினை, 

கருத்துப் பொருள் :--வாசனா மலம் தாக்காது உயி 

சினைப் புனிதமாக்குவதை உணர்த்துதல் கருதியது. 

முதல் அதிகரணம் 
ஈண்டு அம்ழதலை ஜானக்கண்ணுலே காண்க என்றது. 

உரை :--வெளிப்படை. 

ஏ௮.--அவன் வாக்த மனத்த கோசரமாய் நீற்றலான். 

உரை:--பாச பசுஞானங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுப் 

பதியறிலாலே அறியத்தக்கவனா யிருத்தலால்.
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நாடிமோ என்போ ஈரம்புசீக் கோழைமோ 
தேடி மெனையறியேன் தேர்ந்தவகை--நாடியான் 
தன்னு 2ல தன்னையுங் கண்டு தமை காணா 
என்னும் எனதுறிவார் இன்று, 

உரை:--(இடை, பிங்கலை upg) காடிகளோ, 

எலும்போ, நாம்போ, ௪ண்ணீர் கோழை முதலியவறறுள 

யான்யார் என்று தேடியும் என்னை அறிரின் றிலேன் என்று 

CO sri aD uy ம் அறிவன்கண்ணே aim are, விளங்கத் 

சோன்றுவசாய அாரனது போறிவயாலே அளை யறிந்து 

அ வினுள டங்கி நின் ற் ரியும் பொருள Ti) மம்மு யறிய 

மாட்டாசார் முக்திக்காலமாகிய இப்போ Gi சுமமை எவ 

வியல்பினரென x Darr, 

ருறிப்பு பா. RIP GHG Do DA Cio” ஆன்மா வென்ப 
. ட னன் . அ ச . ; , « க 

சறிந்து, இறையறிவு பற்ற சாலச்சே வன் வியாபகத்தி 

லடங்கிய ஆன்மாவை 2) so Dis Day மாணபபெறுதல் 

கூடும். அல்வாறன் 2 Cai pr sian air wy உயிரா அறிதல் 
௩ * மை ஓ. a ட ௪ 3 

கூடும் ol om DMT “இன று விவி உண் னி eur ராமம் என் 

இறு தியட க்கு » on Kent. ObT al FT. 

th ட்டி Ww + oft OT நணக்க 1-66; கு னைறு 1 ஆக 

காட்டாய் வுள்ளத்தைக க.ன்காண காட்டிய 

உள்ள. தணக்கணு துள்ளந்திற் கண்ணை 
கள்வன்ற அ உள்ளகத்ற காண். 

உரை:--உயிரால் ஒன்றைக் சாட்டப்பட்ட காண்கின் ற 

சண்ணானது. சுன்ன யறியமாட்டா.து. தனக்குப் 

Quah sand ga Berga ws உயிரையும் ௮றியமாட்டாது. 

௮ துபோல (ழுதல்வன் காட்ட ஒன் றச் காண்பதாய உயிர் 

தன்னையு (றியாது தலைவனையுமறியாது. உயிரின் தேர்ச்சி 

அறிவின் ஈண் உடனாய நிற்கும் மறைபொருளாதிய (Lp SO 

வனை ௮வவறிவிலே நாடிம் தெளிவாயாக,
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குறிப்பு: -காட்டிய- காட்டப்பெற்ற, உள்ளம் -- 

உயிர், மூன்றாம் அடியில், கண்- அறிவு, 

இரண்டா மதிகரணம் 

இனி, அசந்தாயுள்ள வன்ன: பேதங்களை அசத்து என்று காண 

உளதாய் நிற்பது கானசோநபமேன் றுணரற்பாற்று. 

ஏது:--வேற்றியலாகிய அன்ன பேகங்களை வேற்றியல் 
பேன்று கண்டு கமிப்டின் உளதாம் நற்பது, படிக சொநபமாந 

துணையான். 

உரை:--படிகத்தின் பாலுள்ள நிறவேற்றுமைகளை 

படிகத்தின் குணமல்லவென்று கழித்கவிடச்து, எஞ்சி 

நிற்பது படிசு வியல்பாகுமா சல்போல, ஈலையானபொருளை 

அறியும் ஞானத்தை மறைத்துநிற்கும் அசத்துப் 

பொருள்களினுணர்வை நிலையிலா தனவென ஆசிரிய 

மொழியில் உறைததா நின்றுகண்டு கழித்தவிடத்தே, 

தோன்றி விளங்குவ து சிலஞான த்தின் வடிவமென் நறியற் 

பாலு. 

நீர்க்தணனுய் நீன்மலனுய் நித்தியா எந்தக் 
தற்பரமாய் நின்ற தனிழகலவன்--அறபுதம்போவ 
ஆனு அறிவாம். அளவிற* தட கோன்ற 23 
வானே ழதல்களையின் உது, 

உரை நடை: -நாலாமடியை ன்னும் அடிக்குமுன் 

கொள்க. 

உரை:--குண பமாக ௮றியப்பமிம் அசுத்தமாயா 

காரியங்களையும், மலகன்மகாரிய வடிவாயறியப்பமிம் 

கலப்புப் பிரபஞ்சத்தையும், நிலைபில்லாக இன்பவடிவாய் 

விளங்குஞ் சுத்தப்.பிரபஞ்சத்தைபுங் கடர்தவனாய், உயிரி 

னுணர்வுக்கு மேற்பட்டவனாய் நின்ற திவஞானத்தா 

லன்றிப் பிறவற்றாலறியப்படாத முதல்வன், ஆகாய முதலிய 

வற்றை அ௮சத்தென நீக்கியவிடத்து, இன்னதென்றறிய
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வாராத சூனியப் பொருள்போலத்தோன்றி, உயிரின் 

அகண்ட அ௮றிலின்சண் நீங்காது நிலைபெறும் பேரறிவாயத் 

தோன்றுவான். 

ஏ . an ச 

OU: joo oS goat மலமாகிய பிரகிருதியைக் 

கடந்தவன் என்பார் “நிர்க்குணன்' என்றும், ஆணவம், 

வினை முதலியவற்றின் சரர்புடைய அசுத்தமாயையைக் 

கடர்தவன் என்பார் *4ன்மலன்' என்றும், சுத்த தத். துவ 

களையும் கடந்தவனென்பார் “ஈ்தியானந்தன்' என்றும், 
க ட் . ச . . » 9 

உயிராகிய சகனச்குப் பரமானவர் என்பார் “தற்பரம் 

என்றும், சிவஞானக்தகாலேயே அ௮றியப்படுதலின் தனி? 

யென்றும் உரைத்தரா., அற்பு௪ம் -- சூனியம். ஆனா-- நீங்கா. 

“வானே” என்பதில் ஏகாரம் அரசை, (Lp BO = lp FOV 

வற்றை. 

சுட்டி யுணர்வதணைச் சுட்டி ws FORA eg 

சட்ட இனியுளது சக: ௩காண்--௬ட்டி 
உணர்ர்கர் சத்நலலை உண்மையைக் நகை 

புணர் தகை போயவிட்டுப போம். 

உரை:--ட்டி. யறியப்பரிம் பொருளை s2 FSO Goo pI 

சுட்டி Wis 5) சுழிக்சவே, முடிவாய்ச் செப்பமாயுள்ளது 

ச௪தக்காயெ சிவமே யென்றிக. எட்டுப் பொருளோடு 

சார்ந்தறிந்து வந்த நீ, அ௮கனின் வேறான சத்தாக 
. ச oO . ட தி உட ட . . 

மார்டடாய, ib சச்துப்பொருளுக்கு அடு மிமயாய அதனைச் 

சேர்ந்தால் சுட்மிணார்வு உன்னை விட்டொழியும், 

முறிப்பு:--சத்துப் பொருள் ௮சத்தின் வேறென்று 

மேற் காட்டினமையால், ௮சத்தினொடு சார்ந்து சுட்டுணர் 

வுடைய நீ சத்தாகமாட்டாய் என்றவாறு, சட்ட-- செப்ப 

மாக. இனி- முடிவில் தைவம் -அடிமை, உண்மையை = 

உண்மைச்கு, சத்துப் பொருட்கு, பொய் சுட்ணெர்ச்ு,
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கண்டதை யன்றன் றேனவிட்டூக் கண்டசத்தாய் 
் அண்டனை யான்மாவில் ஆம்ர்துணரப்--பண்டணைந்த 
ஊனத்கைத் தான்வீடூமர்।(று) உந்தமனின் ஒண்கருட 
சானத்திற் நீர்விடம்போற் றன். 

உரை:--சுட்டறிவாற் சண்ட பொருள் ஒவ்வொன்றை 

யும் இது சச்சன்று இது சத்தன்று எனக் கழித்து 

உயிரறிவின்சண்ணே சுட்ணெர்வில்லாது நின்ற தேவனை 

ஆராய்ந்து அ௮த்துவிசமாய் அவனைப் பாவித்துணாந்தால்; 

அ௮ப்பாவனையில் விளங்கிக்தோன்று முதல்வனால், சுட்டு 

ணர்வு ஒழியுமுறை, கருட தியானத்தால் விடம் நீங்கூ 

வதுபோலாகுமென் ௧. 

குறிப்பு:--அண்டன் -தேவன், கடவுள். உணர- 

அத்துவித பாவனையால் உணா. சானம்- தியானம். 

ஊனம்: சுட்ணெொர்வு. 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனி, இவ்விடத்து ஸ்ரீ பத்சாக்காத்தை விதிப்படி. உச்சரிக்க 

என்றது. 

உரை:--பதியை ஞானக்கண்ணால் சாடிய பின்னர் ௮வ 

விடத்து முத்தி பஞ்சாக்கராமாய பிரணவத்தை அதன 

பொருள் அறிவின் விளங்கும்படி. அறிவிலே கணிக்க 

என்றவாறு, 

ஏது.--டுல் வான்மாக்களுக்து தானம் பிரகாசித்தும், ௮த் 
கானத்தை வேம்புதின்ற புழப்பேர்ல, நோக்கிற்றை நோக்கி ba, 

மாகலின், அதனை நீக்குதற்த எனக்கோள்க. 

உரை:--வேப்பங் கனியைக் தின்று சுவைகண்ட புழு, 

கரும்பைத் தின்றபோ தும், பழக்கத்தினாலே முன் தின்ற 

வேம்பை Gash கிற்குமாறுபோல, பக்குவமடைந்த 

ஆன்மாக்களுக்குச் சிவஞானம் விளங்கிய காலையும், வாசனை



சிவஞானபோ தப் பொழிப்புரை (௫௯: 

வயத்தால் பண்டைச் இசிற்றுணரவை சகோக்கி நிற்கு. 

மாதலின், ௮வவாசனையை நீக்குவதர்கு என்ச. 

அத்சேழத்தால் உள்ளம் அரன்உடைமை கண்டரான 
அத்சேழுத்தால் துரச்சித்( தப இகமக்கில---அத்சேழந்தாற் 
குண்டலியிற் சேய் ?தாமங் கோதண்டத் சானிக்கில 
அண்டனாம் சேடனும் ங்கு. 

உரை:--உயிர் சிவ னுக்கு உடைமைப்பொருளா தலை 

pisses os முறையினால் அறிக்து இதயத்திலே 

௮ஞ்செழுச்தின லமைந்ச முதல்வன் திருமேனியில் (கொல் 

லாமை, பொறியடச்கம், பொறுமை, அருள், அறிவு, 

வாய்மை, சகவம, அன்பு) என்னும் எண்மலர் தவி வழி 

பட்ட அள்செழுச்திஷை,  குண்டலிக்சானமாகிய 

உந்தியலே ஞான அனலை யெழுப்பி, ௮சன்சண் ஓமஞ் 

செய்து, புரு வஈடூவில் (௮ஞ்சொழக்தில் எகர யகர 

வசரங்கள் நிற்குமுறையை) நினைப்பின், இறைவன் 

விளங்கிச் சோன் மூவன். உயிரும்: ௮வனுக்கு ௮டிமையாய 

விளங்குவன். 

குறிப்பு: -சோசண்டம்-- 
இமை, அ. சாவது புருவ 

நூ. சானிக்கில்- தியானிக்கில், 

இந்துவிற் பானுவில் இ.ராதவைக் கண்டாங்கச் 
சிபகையிழ் காணிழ் சிவன்௧ண்ணும்--உநதவே 
காட்டாக்கிற் றேன்றிக் க௱ாலசேர் இரும்பேன்ன 
ஆள்தான் ஆம் ஐ(து) அக்சேமூத்து. 

உரை:--சாதாரணமாய்க் காணப்படாதஇராகுகேதுக் 

சளைக் இரசண காலத்தில், சந்திரனிலும் சூரியனிலுக் 

கண்டாந்போல,உள் எத்தின்கண் அஞ்செழுத்து முறையில்: 

mused EBs gen, கடைர்தகாலை விறகிற்றோன்றும் 

நெருப்புபபோல, சிவன் தோன்றி அறிவுக்கறிவாம் 

விளந்கிரிற்பன், ௮ப்பொழுது உயிர்தானும் நெருப்பைச்
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சேர்ந்த இரும்புபோலப் பெருமாலுச்கு அடிமையாகும். 

ஆதலால் திருவஞ்செழுத்தை வீதிப்படி எண்ணுக, 

குறிப்பு:--கேது கூருமலே விளங்கக் கிடந்தது இர் 

துவைபும் பானுவையுந் கூறினமையால். உந்தவே- 

கடையவே. காட்டாக்கி-- காட்டத்தின் அக்கினி, 

மண்ழதல நாள(ம்) மலர்வித்தை கலாரபம் 
எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமம்-- ண்ணி v9 
கலையுரவா நாதமாத் சத்தியதன் கண்ணாம் 
நீலையகலாம் அச்சிவன்தாள் நோ. 

உரைநடை :--ஈண்ணில், மண்முதல், காளம், மலர், 

வித்தை, சலாருபம், ஈசர், சதாடிவமும் கலையுருவாம். 

சச்திராகம் அதன் கண்ணாம். அச்சிவன்தாள, அதில் 

நிலையாம் சேர். 

உரை:--தியானிக்குமிடதது, மண் முதல் பிரகிருதி 

வரையுள்ள தத்துவங்கள் உர்திபில் நின்று மேலெழர்த 

தண்டு, வித்தியாதத்துவமேழும் சுத்த வி சதையும் எட்டி. 

தழ்த் தாமரைப்பூ. அதன் கோரங்கள் அவற்றிற்கு மேலா 

கக் கருதப்பட்ட ஈர துதிதுவமும் சதாசிவ தத் தவமும், 

சத்திகத்துவம், தாமரைப் பொகுட்டு, சிவதத்துவம், ௮ப் 

பொகுட்டிலுள்ள வித்துவடிவமாம். ௮ம் முப்பத்தாறு 

தத்துவங்களாலாதிய இருக்கையிலே, ௮ச்சுவனது சத்தி 

நிலைபெறும், அதனை அறிந்து வணங்குக. 

குறிப்பு :--கேசரம்- தாது, பொகுட்டு-கொட்டபை, 

கலை, அறுபத்து நான்காதலின், சேசரம் அறுபத்து 

நான்கஇிற்குவமையாம, சலை யுருவு- கலைக்குள் உருவு, 

பொகுட்டு. சக்திக்கு. மேல் சிவமென்பது குறிப்பா 

னுணாக,
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பத்தாஞ் சூத்திரம் 
அவனே தானே ஆகிய அக்நேறி 
எக னாகி இறைபணி நிற்க 
மலமாயை தன்னோட வல்வினை யின்றே. 

இ-ள் :--பாச கடயம் பண் ணுமாறுணர்த்துசல் 

அ.தலிற்று. 

உரை :--உயிர்கள் கட்டுற்ற காலத்திலே, இறைவன் 

உயிரோடு அச துவிகமாய்க் சலந்து நின்ற அம்முறையே, 

உயிர் மூதல்வனோடு ஒற்றிசுது நின்று தானென வேறு 

காணப்படுமாறில்லாமல், இறைவன கட்டளையில் வழுவாது 

நிற்கவே, அணவமலம், மாயை என்பவற்றோடு, கொடிய 

வினையும் இல்லையாய் ஒழியும். 

க௫த்து :-- (முற்றிலும்) பாச bee ae வகை 

யுணர்த்துவகைக் கருதியது. Ba hs தரம் திருவருட் 

பேற்றினை புணாத்துவது. 

முதல் அதிகரணம் 

௦ ல o டட ல Qo 9 ௦ 

ஈண்டுப் பரமேஈரன் இவ்வான்மாவாம் நீன்ற ழறைமையான் 
அவனிடத்து ஏகணாக் நற்க என்றநு. 

உரை குத்திரப் பொழிப்பால் விளங்கும். 

ஏதது.---அுவ்வாறு நீற்கவே யான் எனது என்னுத் சேநருக்கற்று 

அவனது சீபாதக்தை அணையும் ஆகலான். 

உரை :--அங்கனம் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்றலால், 

யானும் எனதும், எனப் பகுத்துணருச் திரிபுணர்ச்ரக்குக் 

காரணமாய் மலம் நீங்கி ௮ம்முதல்வன து திருவடியாகிய 

இவானந்தத்தைப் பெறும் ஆதலின்.
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நான்அவன்என் றேண்ணினர்க்க நாடும்உளம் உண்டாதல் 
தான்எனஒன் நின்றியே தான்௮துவம்--சானேனவோன்(று) 
இல்லேன்று தானே யேனும்அவரைத் தன்னடிவைத்(து) 
இலலேன்று தானும் இறை, 

உரை:--யானென்றும் ௮வனென்றும் UGE Gist 

வார்க்கு நானே என்பார்சகுப் போல, உயிமுணர்வு முனை த் 

துத் தோன்றுமாசலின், தான் என்று ஒரு முகல் காணப் 

டுமாதின்றித் தான் இறை யுணாவு மயமாய், கான் என்ப 

தொன்றில்லை, எல்லாம் இறைவனே யென்று தெளிவடை 

வாரை இறைவன் சனது திருவடி. வியாபகத்துள் ௮டங்கி 

நிற்குமாறு வைத்து அவர்களுக்குத் தானே முழுவதுமாய் 

விளங்குவன் . 

குறிப்பு 2 எண்ணினர்க்கும், என்றமையால், நானே 

என நிற்பார்க்கும் என்பது வருவிக்கப்பட்டது. உளம் = 

உயிருணர்வு. அது பரம்பொருள். இறுதியடியில் இல் 

லென்று அடங்கி நிற்ப, 'இறைகானாம்' என மாறுக, 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனி, இறைபணி வழவாது நிற்க என்றது. 

உரை :--இைவன் அருட் கட்டளையின் சண், தவறாது 

சலிப்பின்றி நில பெறுக என்றவாறு, 

ஏதூ--அவன்துநளால் அலலது ஒன்றையுக் சேய்மான், 

ஆகவே அத்தான கமைம் பிரவேசியா ஐகலான். 

உரை :--அவன் அருள் வழிசின்றே செய்வனவெல் 

லாம் உயிர் செய்யுமானால், திரிபுணர்ச்சிக்குக் காரணமாகிய 

மாயாசாரியங்களும் வினையும் ஏகனாகி நிற்பதற்குத் தடை 

யாய் வந்து தாக்கமாட்டாவா தலின். 

குறிப்பு :---அஞ்ஞானஞாம் கன்மமும், என விரிக்க. 

. ஏகனாகி “நிற்பதால்” ஆணவ மலமுப, பணியின் வழுவாது 

நிற்பசால், மாயை கன்மங்களும் தாக்கா என்றனர்,
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நாமல்ல இந்திரியம் நம்வமியின் ௮லலவமி 
நாமல்ல நாழம் ௮ரன்உடைமை--யாமேன்னில் 
எத்தனுவில் நின்றும் இறைபணியார்க்(த) இலலைவினை 
மற்சேய்வினை யுந்தநவான் மன். 

உரை :--இந்திரியங்களாகிய பொறிகள் மாயாகாரிய 

மாவனே யன்றி, யாம் ௮ல்ல. அவை முதல்வனால் தொழிற் 

படுவனவன்றி, ஈமது வசமாயுள்ளன அல்ல. அவை 

தொழிற்படுதற்கு வாயி aT iw விடயங்களும் மாயா 

காரியமாவனவன்3ி நாமல்ல. அ௮வவிடயங்கள் செயற் 

படுதலும் முதல்வலைன்றி ஈம் வசமாக அன்று, வை 

போல நாமும் சவனத உடைமைப்பொருளே. சாம் அறி 

வதும் செய்வதும் இறைவன் அருள் விளக்கச்தினாலேயாம் 

என்று உணர்ந்தால், இவவடி மைக் திறமுடையார் எவ் 

வுடம்பில் நின்று எவ்வினைகமாச் செய்தாலும் வினையா 

லாகிய பந்தம் இல்லை. பிராரத்த வினையும், இறைவன் திரு 
முன் உடல் நியதியாகக் கழியும். (எதிர் வினையாக 

ஆகாமியத்திற்கு வித்தாகமாட்டா ௮). 

குறிப்பு :---ஈம் வழியின் -ஈமது வசத்தில், வழிராம் 

அல்ல- வாயில் காம் அல்ல. வாயிலென்றது விடயங்களை. 

நம் வழி.பினல்ல” எனபது, இந்திரியத்திற்கும் “வழி” 

என்பதற்கும் நடுநிலையாக கின்றமையின், இருபாலுங் 

கொள்ளப்பட்டது. பணியார்-பணியுடையார், அடிமைத் 

திறமுடையார். முற்செய்வீனை- பிராரத்தம். தருவான் - 

oot Dall dG; முதல்வன். முன் - சந்நிதி, 

சார் தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடன்ஆதல் 
சார்ரதாரைக் காத்தும் சலம்இலனய்ச்-- சார்ந்தடியார். 
தாந்தானுய்ச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்காடுத்தல் 
ஆய்,ஃதார்ழன் சேய்வினையும் ஆங்த. 

உரை :--அடை.க்கல மெனச் சார்ந்தவரை அவர்க்கு 

வரும் இடர்களை நீக்கிக் காத்தல் தலைமைக் குண்முடை
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யவர் கடன் ஆதலால், முதல்வன் ஈன்னை யடைந்தவர்களைச் 

சிறப்பாகப் பாதூகாப்பானாகியும், அதுபற்றி ஒருபாற. 

சார்வு இல்லாதானாய், தன்னைச் சார்ர்து சன் அடித் 

தொழில் செய்வாரைத் தன்போல, வரும்வினைத் தொடர் 

பிலராக்க, பிறர்க்கு அவரவர் வினையினை aon 5 sot a, 

நுணுகி வந்து பொருந்தும் பிராரத்தவினை, அகாமியஞ் 

ஈாரரமை போலவே உயிர்ச்சார்பின் ஒழியும். 

குறிப்பு :--சலம்- பட்சபா சம். கர்கள் வினை - துத்தம். 

ஆகாமிய வினை. ஆய்ந்து நுணுகி. ஆர் -பொருர்தூ, முற். 

செய்வினை - பிராரத்தம். 

இங்களி வாங்கங் கலம்போல HV IT 
ழன்சேம் வினமாமை முண்டிடினும் —1 9 ae a tbs ad Zoot 
மாயையுடன் நலலாது மற்றவன் நன் மேய்ப்போரு ளே 
ஆயஅத ஷைஉணரம் ஒச்சு. 

உரை:--பெருங்காயம் வைத்த பாத்திரத்தின் காய 

வாசனை மெலிசாய்க் தோன்றுதல்போல, சவஞானியிடம், 

வாசனையால் தன்னுணர்வு தோன்றிப் பிரராத்தழும் 

அதற்கு வாயிலாகிய மாயாகாரியங்களும் வத்து 

மூளுமானாலும், (பிறர்க்கு: ]அப்பிராரத்கத்தோ? கூடி 

வருவசாய) ஆகாமியம் தனச்கு வாயிலாகிய மாயா 

காரியக்களோடு செட்டொழியும். (மேற் ிறவிக்கு 

வித்தாசகாது), ஞானியாய அவன் சிவமாய சத்தேயாய் 

நிற்றலால், (தன்னைப் பிறமவிடாக) அச்சாதிய சத்தையே 

அறிந்து நிற்பவன், 

குறிப்பு:--முன்ளெய்வின-பி ரா ரத்தம். பின் 

செய்வினை - ஆகாமியம். மாயையுடன் நில்லாது மாயை 

யுடனாய் ஒழியும்: எடுத்த உடம்போடு நீங்கும். மெய்ப் 

பொருள் சத்து, ௮ச்சு வார்ப்பு: பதிந்தபடியே 

இருப்பது. ௮டையாளம், உயிரெனவுங் கொள்ளுப. உயிர்க் 

குபிராகிய கடவுளை அர்சென்றார்,
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நண்ணனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும் 
பண்ணமர மாச்சேலுத்தும் பாகரினும்--எண்ணி 
அரனடி ஐர்பவர் ஐம்புலனிற் சேன்றும் 
அவர்திறன் நீங்கா அதற்கு, 

உரை:--மிகுக்க குயில் வேவாத அனற்கட்டுடைய 

நல்ல மந்திர வலிபுடையோரைப்போலவும், செவவை 

யாகச் ரொலுத்துதல் அறிந்து குதிரைமேலேறி அதன் 

வேகத்தாற் கீழே விழாது அ௮கனைச் பொலுச்துவோர் 

போலவும், ஐம்புலனில் அகப்படாமைகச்குரிய சூழ்ச்சி 

அறிந்து முதல்வன் திருவடியை உணாவல்லார், பிராரத்தத் 

தால், ஐவகைவிடயங்களிற் GC) Fam glib, தமது அழுள் 

திறமையின் நீங்கிக் (கட்பிப்படமாட்டார்), 

குறிப்பு:--சவா = மந் தரவலியுடையர்,. பாகர ல 

செலுத்துவோர், ௮மர- பொருந்த, மா- குதிரை, 

சதசத்தாம் மேய்கண்டான் சக்கருளிற் காணின் 
இதமித்தல யா சந்தில் இன்ற --ததமிக்(த) 

எரிகதிரின் மன்னிரள்போல் ஏலா அசந்தின் 
அருகணையர்ர் சந்தணைவா£ ஆங்கு. 

உரை:--தான் சதசததென உண்மை யுணாந்தவன் 

சத்தாகிய முதல்வன து ௮ருள்வழியே நின்று எவற்றையும் 

பார்ப்பின், பாசமாகிய அசத்து! அவனுக்கு இன்பஞ் 

செய்யாமையால், பிற்றமிகுர்து வரிகின்ற சீமுன் இருள் 

போல சத்தாகிய இருவருள்முன், அசத்து தனது வலி 

மடங்கிவிடு மாதலின், சத்தை ௮ணைந்தவர் அவ்விடத்தே 

௮சத்தைச் சாரமாட்டா. 

குறிப்பு--கதம்- விரைவு; வேகம் என்றலு முண்டு,
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பதினோராஞ் சூத்திரம் 

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டும் உளம்போல் 
காண உள்ளத்தைக் கண்டூ காட்டலின் 
அயரா அன்பின் அரன்கழல் சேலுமே. 

கீருத்து:--பரமேசுரனது ரிபாதங்களை அ௮ணையுமாறு 

உண்ர்த்து தல் நதலிற்று. 

் உரை:--காட்டக் காணும் இயல்புடைய கண்ணுக்கு 

உருவத்தைக் சாட்டித் தாலும் காண்கின்ற உயிர்போல, 

உயிர் பொருள்களை அறியும்படி. முதல்வன் அதனோடு 

இயைந்் துநின் று அறிவித்து அறிக் து வருதலால், அவ 

உபகாரத்கசை மறவாது சடைப்பிடித்துச் செய்யும் 

அன்பாலே, முதல்வன் திருவடியாகிய சிவானந்த 

அனுபவக்கை எய்லும். 

குறிப்பு:--கண்டு காட்டலின் என்பதைக் காட்டிக் 

காணலின் எனக்கொள்க. ௮யரா மறவாத, உள்ளத்தை 

உள்ளத்துக்கு, உயாக்கு,. 

கருத்து:--பரமசிவனால் வளையுஞ் சிவானர்தானுபவங் 
௪ ௩ ஆ] 

குறித்தல் கருதிய. 
் முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயந்தை யுணரம் என்றது. 

உரை: முதல்வனும்: உயிர்களால் உணரப்பமிம் 

பொருள் களை உடன்நின்று அறிவன். 

ஏ.--இவ்வான்மாக்கள் அவனை இன்றியமைது ஒன்றையும் 

விடயியா வாகலான். 

உரை:--(விளக்சொளி கண்ணொளியொடு சலந்து கண் 

ணொளியொடு உருவத்தினுங் SOK ST oe Dé கண் 

உருவத்தைக் காணாமைபோல) முதல்வன் ௮றிவு உயிரொடு
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விரவிரின்று உயிரறிவொடுகூடச் சென்று பொருளினுங் 

கலந்தாலன்றி ஒன்றையும் உயிர் ௮றியாதாகலான். 

ஐந்தையும் ஒக்க உணரா(து) அவற்றுணர்வ(து) 
ஐர்தும்போல நீ ன்று ணரும் ஆகலான்--ஐ, ந்தினையும் 
ஒன்றேன்றப் பார்த்துணர்வ துள்ளமே எவ்வுலதம் 
ஒன்றேன்றப் பார்க்தம் உணர்ந்து. 

உரை நடை:--உள்ளம் அவற்றுள் ஐந்தும்போல் நின் 

றுணரும் ஆகலான், ஐந்தையும் ஒக்க உணராது; ஐந்தினையும் 

ஒவ்வொன்ருய்ப் பார்ச்துணர்வது. ஒன்று எவ்வுலகும் 

ஒன்றா உணாந்து பாக்கும். 

உரை:--அன்மாவானது பொருள்களை அறியுங்கால் 

ஐம்பொறிபோல Aga gurus செறிந்து ௮றியுந் 

தன்மைத்தாதலான், ஐம்புலன் களையும் ஒருங்கேஉணரமாட் 

டாது. அவ்வைந்தினையும் ஒவ்வொன்றாக அுறிந்தனு 

பவிக்கும். ஆனால், என்றும் ஒரு பெற்றித்தாய சிவம், 

எல்லா உயிர்களுடைய எல்லாப் பொருள்களையும் 

பொதுவகையான் ஒழுக்கே உணர்ந்து அவவுயிர்களுடன் 

நின்று' சிறப்புவகையாக அறியும். 

எகமாம் நின்றே இணையடிகள் ஒன்று சாரப் 
போகமாய்க் கான்வினைத போதபினன்--ஏகமாய் 
உள்ளத்தின் கண்ஷ்ன் உள்தவார் உள்கிற்றை 
உள்ளத்தால் காணு? உற்று, 

உரை:--(உயிரான து] ஒன்னாகிய (psn eo) 

ஒற்றுமைப்பட்டு நின்று அவன் இரண்டு திருவடிகளையும் 

அறியவே அம்முதல்வன் பாபோசுமாய் விளைகின் ர 

பொலிவுடையஞதைலாலும் உயிரறிவின்கண்ணே ஒற்றுமைப் 

பட்டுப் பொருந்தினவனாதலாலும் கருதுவார் கருதுகின்ற 

தன்னை அவரறிவோடு கூடிநின்று அதியமாட்டாஜோர் 

(அறிவான்).
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குறிப்பு:--உள்கிற்றை- கருதிய முதல்வனை. உள்ளத் 

தால் -உயிரறிவோடுநின் ௮. உற்று-- பொருந்தி 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனிப் பக்தியின் மறவாதேத்த அவது சீபாகத்கை 
அணையும் என்றது. 

உரை:--வெளிப்படை, 

ஏது.--அவன் அன்னியமின்றச் சேய்வோர் சேய்திப் பயன் 

விளைத்து நீற்றலான். 
உரை:--அ௮வன் வேறுநில்லாது செய்வோர் செய்வன 

வற்றை அறிந்து செய்திச்குத்கக்க பயனைப் பெறுவித்த 
லால், 

அரக்கன்ரேர் நற்டினும் வல்டுருளே காணார்க்! க) 
இரட்கண்ணே பாசத்தார்க்(த) எசன்---அருட்கண்ணால் 
பாசத்தை நீகதம் பகலஅலர்த்துந தாமரைபோல் 
நேசத்தில் தன்உணர்ர்தார் நேர். 

உரை:--கஇிரவன் எல்லாரக்கும் ஒப்ப விளங்கினாலும், 

காட்சியில்லார்ச்கு. இரவிலுள்ள இருட்டுபபோல்வதாம். 

அ௮துபோல,பாசமுடையவர்களுக்கு இறைவன் இருளிடத்த 

னாவான். (மலரும் பருவத்துதி, தாமரையைக் கதிரவன் 

அலர்த்துவதுபோல, போன்பால் தன்னை உணர்வார்க்கு 

Cron on னது திருவருட்பார்வையால றைவன் தனது DHMH 2 
பாசத்தை ரிக்குவன். ஆதலால், சவன்ஸ்ராத்தரும் பிறரும் 

ஒரு தன்மையால்லர், 

குறிப்பு:--அ௮ல்--இரவு. காணார்க்கு அல்லிருள் என 

மாறுக. இருட்கண்- இருளிடம் பகல் -கதிரவன், நேர் 

என்பதை :அ௮ருட்கண்ணால்' என்பதனோடு முடிக்க, 

மன்னும் இருளை மதிதுரந்தவா(று) அன்பின் 
மன்னும் அரனே மலந்துரந்து--தன்னின் 
வலித்திரம்பைக் காந்தம் வசத்சேய்வான் சேய்தல் 
சலிப்பில் விகாரியலன் தான்.
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உரை:-- (இரவில) நிலைபெறும் இருளைப் பிறை 

யானது நாள்சோறும் றிது சிறிதாக ஒட்டுதிறதபோல) 

உயிர்கள்பாற் பேரன்புடைய முதல்வன், உயிர்களின் 

பாசத்தைச் சிறிது இறிதாக நீக்கிக் காந்தம் இரும்பைத் 

தன்பால் வலிந்து இழுத்துத் தன் வாமாக்கிக்கொள்ளு தல் 

போல, உயிரின் மலம் மங்க நீங்கத் தனது ௮௬ட. 

சத்தியைப் பதகிவித்து உயிரைத் oor Kw வலித்துக் 

கொண்டு தகன்வசமாச்கிவருஞ் செய்கையில் முதல்வன் 

சலிப்பில்லா தவன். (தன் சந்நிதிமாத்திரையிற் செய்தலின்), 

விசாரப்பவோனல்லன். 

குறிப்பு:---அன்பின் மன்னும் - விருப்பத்தில் நிலை 

பெறும். 

நசித்தொன்றின் உள்ளம் நசித்தலால ஒன்ற 
நசித்திலகேல் ஒன்றவ திவலை--ஈசிந்துமலம் 
அப்பணைந்த உப்பின் உளம்வுணைந்து சேடமாம் 
கப்பின்றம் ஈசன் கழல. 

உரை:--உயிர்கள் ஒரு பொருளாகிய இறைவனிற் 

கலக்குங்காலை, கெட்டொழியுமாயின், ௮வை இறைவனை 

ஒன்றமாட்டா. கெடுதலில்லாதிருப்பின், உயிரும் இறை 

வனும் இருவேறு பொருளாய் நிற்றலாமேயன்றி ஒன்முவ 

இல்லை. மலம் கெடப்பெற்று, நீரிற்கரைந்த உப்புப்போல 

உயிர் இறைவனிற் கலந்து அவனுக்கு அடிமையாம். பின் 

சுவர்ச்சயொகிய மீளுதல் இல்லை. 

குறிப்பு:--௪ப்பு-- கவர்ச்சி, பிரிவு, சேடம் டுறப்பு 

வகையால் அடிமையாதல். 

போன்வாள்ழன் கோண்ழவிற் புக்கோடூங்கிப் போயகலத் 
தன்வாளே எங்தமாத் தன்மைபோல--ழன்வாள் 
மலத்தின் மறைந(து) உள்ள(ம்) மற்றுலகை உண்ணும் 
மலத்(து) இரித்துச் செல்லும் வரத்து.
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உரை ௪ தஇரவனொளி, தன் முன்னுள்ள மேச 

படலத்துட் புகுந்து மறைந்து, ௮ம்மேக படலஞ் சிறிது 

நீங்யெவழி ஒரு புடையாய்ச் தோன்றி நிலவிப் பின் மேக 

படலம் முழுவதும் நீங்கியபோது, எங்கும் அவ்வொளி 

பரவிய தன்மைபோல, உயிரும், தன அறிவு மலத்திலே 

மறையப்பெற்றுக் கேவல நிலையிற் இடர் த, பின் சுருவிக 

ளோடு கூடியகாலை ஒருபுடை அறிவு விளங்கப்பெற்று 

உலகப் பொருள்களை நுகர்ந்து, பின் முதல்வனருளால் 

மலத்தைப்பற்றறக் களைந்து வியாபக அறிவுடன் ௮வன து 

திருவடியை ௮ணையும், 

குறிப்பு:--கொண்மூ- மேகம். ஒடுங்கி- ஒருபுடை 

விளங்கி. வாள் --ஒளி; அறி. வாத்து- வரமாகிய திரு 

வடிச்கு. 

  

பன்னிரண்டாஞ்் சூத்திரம் 
சேம்மலர் ரோன்தாள் சேரல் ஒட்டா 
அம்மலம் கமீ௫ அன்பரோடு மாடு 
மாலஅற ரேய(ம்) மவித்கவர் வேடழ(ம்) 
ஆலயம் தானும் அரன் எனத் தோழமே. 

உரை---அ௮௫ர்திகனாய் நின்ற பதியைச் சிந்திதனாகக் 

கண்டு வழிபடுமா று உணர்த்துதல் 51 FO OO). 2516 B Boo = 

சிந்தைக் கெட்டா தவன். இர்திதன் - சர்தைக் கெட்டுபவன். 

உரை:--ிவன்முச்தன் (உடம்பில் வீடெய்தியவன்) 

செந்தாமரை மலர்போல விரிந்து விளங்கிய முதல்வனது 

வலிய திருவடிகளை ௮ணைய வொட்டாது (மறத்தலைச் செய் 

விக்கும்) மும்மல அழுக்கை ஞானரநீரால் கழுவி, மறவா 

௮ன்பு செய்யும் ௮றிஞரோடு கலந்து மலமயக்கம் நீங்க, 

அன்புமிக்க ௮வரது திருவேடத்தையும் சிவன்சோயிலையும் 

முதல்வனெனவே சுண்டு வழிபடுவன். 

கர௫த்து:---சவன்முத்தர் உலகநிலை கூறியது.
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முதல் அதிகரணம் 

ஈண்டு ஐணவலம் மாயை கான்மீயம் என்னும் மலங்களைக் 

களைக என்றது. 

உரை---பமெய்யுணர்ச்சிக்குத் கடையாக வரும் மும் 

மலங்களை bb (HS என்றவாறு, 

ஏ.௮.--அுவைதாம் தானத்தை உணர்த்தாது அத்தானத்தை 
உணர்ந்தும் ஐகலான். 

உரை:--அ௮வை மெய்யுணர்லவைக் சீம்ப்படுத்தி, மாயா 

வுணா்வை மேற்படுத்தும் ௮சலால் 

குறிப்பு:--அள்ஞானம் -- நிலையா சகனவற்றையீறியுகந் 

திரிபுணா்ச்சு உணர்தல்-2௨ எர்விற்கேதுவா தல். 

புண்ணிய பாவம் போராதும்இ? கான்மியழம் 
மண்ழகல் மாமைகாண் மாயையும்--கண்ணிய 
அக்கதானங் காட்டும்இட ஆணவழம் இம்டின்று(ம்) 

மேயிஜ்கானிக் காகா விடு, 

உரை:---நல்வீனை வினை ளுக்கு! பயனாயும் காரண் 

மாயும் பொருந்துகின்ற சன் பமலமும், கிலமுசல் அசுத்த 

மாயை (LPL THB PT a 111 கின்ற மாயாமலமும், தற் 

Gur aa Bp சேதுவாய் கிற்கும் ஆணவமும் ஆகிய 

இம்மான் ௮ wa ங்களும் மெய்யுணா வுடைய உனக்குத் 
. 3 . 2 

தடையாமாகலின், அவைகளைக் அளைக, 

முறிப்பு---வி$வென்றத, Harr gua நிலையில் 

உறைத்துகிற்பதால், விடுக என்றவாறு, 

இரண்டாம் அதிகரணம் 

இனிச் சிவபத்தரோடிணங்தக் என்றது. 

உரை:--இவபத்தர் - அணைந்தோராகிய சீவன்முத்தர். 
ஏது.--அல்லாதார் அத்ஜானத்தை யுணர்த்துவராகலான். 

உரை:--ஏனையோர். உலகப் பொருளுணர்ச்சியாய 

தரிபுணர்ச்சிச்குக் கா.ரணராவா ராகலின்.
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குறிப்பு:---திரூவாகப் போற்றிக் இருவகவலுள் 

௮ தனைக் காண்க. 

மறப்பித்துக் தம்மை மலங்களின் வீழ்க்தகு 
சிறப்பிலார் தம்திறந்துச் சோவை--அமப்பித்துப் 
பந்தர் இனத்தாய்ப் பான் உணர்வி “லஉணரும் 
மெய்க்தவசை மேவா விர. 

உரை:-- சமது மெய்யியல்பை பறச்சச் செய்து, மலங 

ளாலாய பிறவியில் விழுக்தும் ௮ன்பிலாரொர் பழகிய 

பழக்கம் அறுமாறு, அன்பர் கூட்டத்திற் பெருவிருப் 

புடையராய், அதன் சார்பாக விளங்குஞ் சிவஞானத்தால் 

முதல்வனை உணரும் மெய்ச் தவத்தினரைப் பிராரத்த 

வினைகள் பொருந்கமாட்டா. 

முறிப்பு அமல் = [DGD 5 BT GB) Us பிறவி. சிறப்பு = 

அன்பு. “அறப்பித்துப் பத்தா இனத்தாய்' அற பத்தர் 

இனத்துப் பிக்தாய் எனக் கொள்க, 

மூன்றாம் அதிகரணம் 

இனிப் பந்தரது திரவேடத்தையுக் சிவாலயக்தையும் பரமே 

சாரனேனக் கண்டூ வழிபடுக என்றது. 

உரை:--வெளிப்படை, 

ஏத.-- அவன் மற்றி விடங்களிற் பிரகாசமாம்நின்றே, அல்லாத 

இடந்து அப்பிரகாசமாய் நீற்றலான். 

உரை:--மதல்வன், இவ்விரண்டி டங்களின் மாத்திரமே 

(தயிரின் நெய்போல) விளங்கி நின்று, ஏனைய இடங்களிற் 

பாலில் கெய்போல வெளிப்படாது நிற்றலால். 

தன்உணர வேண்டித் தனதுருவைத் தான்கோடுத்துத் 
தன்உணரத் தன்னுள் இரத்தலால--தன்னுணரு(ம்) 

நேச்த்தர் தம்பால் நீகழம் ததர ய்போல் 
பாசத்தார்க் கின்றம் பதி.
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உரை:--பரம்பொருள் தன்னை உலகினர் அறிதற் 

'பொருட்டுத் சனது திருவேடத்தை அடியார்களுக்குக் 

கொடுத்து, Lata தன்னைச் சிவோகம்பாவனையால் 

உணரவே, ஈன் வியாபகத்துள் அவர்களை இருத்தி 

வைப்பதால், தன்னை அசண்டமாக உணரும் பேரன்ப 

ரிடக்சே சயிரில் ரெய்போல விளங்குவான், பாசமுடையா 

ரிடக்தே முதல்வன் விளஙாரதூ ௩ ற்பன். 

குறிப்பு:--இருத்தல்--இருத்துதல். இன்றாம் - விளங் 

கான். 

கண்டநொர மந்திரத்தால் காட்டந்தில் அங்கவே(று) 
உண்டல்போல் நீன்றங்க உளநாமால--கண்டஉருத் 
தான்அதுவாம் அன்றணன் தானதுவாய்க தோன்றனோ 
தான்அதுவாய்க் காணு தவர்க்கு 

உரை நடை---காட்டத்தில் அங்க வேறுண்டல்போல், 

சண்ட உழுச் தான்௮துவாய் முன்று அனான். கண்டது 

ஒரு Le Bo Oa) நின்று அங்கு உள து ஆம ௮து தான் 

ஆய்க்சாணும் தவர்க்கு ௮து KT CL wh தோன்றானோ? 

உரை:--விறகினி. கச சடைந்தகாலைத் தோன்றியும் 

அல்லாக்கால் தோன்ரறுாலும் விறகிற்கு வேழுயுள்ள 

அக்சினியபோல, காணப்பட்ட இருவடி.வதக்தின்கட் கலந்து 

௮ துவாஇயும் ௮ துவல்லாமல் வேயும் நிற்கும் முதல்வன், 

அதியப்பட்டகொரு மந்திர உறைப்பால் விளங்கித் 

தோன்றுவன். (௮ஃதில்வழி விஎற்கான்) அவ்வடிவையே 

௮வஞாைைக் காணும் மெய்த்தவமுடையார்க்கு (மந்திர 

முதலியவற்றின் உதவியில்லாமலே) ௮வவண்ணமே ௮வன் 
. . க ௪ Y 

விளங்கிக் தோன் றுவானல்லனோ.! 

நான்காம் அதிகரணம் 
இனி, டல்விடங்களின் வழிபடுக என்றது. 

உரை:--மேற்கூறிய இடங்களில் இறைவனை வணங்குக 

என்றவாறு,
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ஏது.--நரம்பு நாடி ழதவானவற்றைந் தான்அதுவாம் வரம் 
புருடன் அவையாகாவாறு அப்புருடனும் ஐகலான். 

உரை--உடம்புள் ஈரம்பு, நாடி முதலிய கருவிகளில் 

௮து அதுவாய் கிற்கும் உயிர் ௮வையாகாமல், தன்னின் 

Cam நிற்றல்போல முதல்வனும் கலப்பால் எப்பொருளு 

மாகியும் பொருளுண்மையால், ௮வை அல்லனாகியும் 

நிற்றலால். 

குறிப்பு:--பொருள்சளின் வடி.வாய்க் காணுமிடத்து 
அவன் அவையாகியும், பொருள்களில் வேருய்க் காணு 

மிடத்து இவ்விடங்களின் வேருகியும் முதல்வன் 

விளங்குதலின், இருவகை வழிபா குறித்தவாராயிற்று. 
அதுடுது என்ற(து) ௮துஅலலான் கண்டார்க்(த) 
அதுஇது என்றதையும் அலலான்--போதுவதனில் 
அத்துவிதம் ஆதல் அகண்டழந் தைவமே 
அத்துவிதீ அன்பில் தோழ. 

உரை நடை:--கண்டார்க்கு, என்பதை முதலிற் 
கொளக. 

உரை: முதல்வன் கிற்குகிலை யறியப்பெற்றவா்கட்கு 

௮ இது என்ற வேறுபாட்டு நிலையும், ௮துஎன்ற வேறு 

பாடில்லா நிலையும், அதுவாகிய இறு என்ற குணகுணி 

நிலையும் உடையன் அல்லாமல், ௮றிவொளிபோல் ௮ம். 

மூன்றற்கும் பொதுவாய் அத்துவிதகிலையில் கிற்றலால், 

எல்லாப் பொருளும் ௮வன் வடிவமேயாயினும், sap 

றுள்ளும் அன்பு மிகுதியாய் விளையுமிடத்தே, அத்துவித 

முணர்ந்தோய், மீ வழிப என்றவாறு. 

குறிப்பு:--ைவம்--தேவனது உடைமை, இங்கே 

வடிவு குறித்து நின்றது. இதனுள் சிவலிங்க வணச்கங் 

கூறப்பட்டதென் ப. 
வினையால் அசத்து விளைதலான் தானம் 
வினைதீரின் அன்றி விளையா---வினைத் ர 
ஞானத்தை நாடித் தோழிவே அதுந்கழம் 
ஆனத்தால் அன்பில் தோழ.
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உரை:--பிராரக்கவினை தாச்குமளவும், கிலையிலாப் 

பொருளுணர்ச்சி உளதாமாதலால், பிராரத்த வாசனை 

நீங்கினால் ௮ன்றி மெய்யுணர்வு மேற்படாது. ௮வ்வாசனை 

கழிகற்பொருட்டு மெய்யுணர்வுடையாரை நாடி. வழி 

படவே, மெய்யுணர்வு மேம்படும். கையால், ௮வரை 

அன்பால் வழிபடுக என்றவாறு. 

குறிப்பு:--விமாயா -- விளையா து. ஞானம்--ஞான 
முூடையோர். அன சால் - அனத்சால் என விரிந்தது, 

இகனுள் அடியார் வணக்கங் கூறப்பட்டதென்ப. 

தன்னை அறிவித்துத் தான்தானாச் சேய்கானப் 
பின்னை மறத்தல் பிழையலது--ழன்னவனே 
தானேதா னார்சேய்துந் தைவமென்றுந் தைவமம 
மானே தோழகை வலி. 

உரை:--சன்னுண்மையை அறியமாட்டாது குரு 

டாயக்கிடர்க உயிர்க்குப் பலவாற்ருனும் அதனைத் 

தெரிவித்து, அவ்வுயிலாக் தான் அகும் வண்ணஞ் செய் 

தருளியவனை அவ்வுபகாரக்தின் பின்னர் மறக்கல் (பரிகார 

மில்லா ௪) குற்றமாவதோடு, முதல்வன் அப்படி. உயிரைத் 

சானாகவே செய்தாலும், முதல்வனுசுவியை இன்தியமை. 

யாத முடிமையாகிய உயிர் அவனுக்கு எக்காலத்தும் 

அடிமையே யாதலால், அ௮ப்பெரியோனை வழிபடு தலே: 

உயிர் க்கு வ லிமையளி ப்பதாகும். 

குறிப்பு--மானே - மகானே. பெரியோனே - 

பெரியோனையே - இரண்டாம்வேற்றுமைத் தொகை, 

இகனுட் குருவணச்கம் கூறப்பட்ட தென்பா். ் 

சிவமேன்னும் அந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப் 
பவம்டன்றம் கண்வா சகத்திற்--சிவம் உண்டாம் 
ஒன்றும் இரண்டும் மலத்தார்க்(த) இங்(த) gains hosted 
டன் (று) இந்நால் ழம்மை மலர்க்த.



எசு திவ.ஞானபோதப் பொழிப்புரை 

உரை:--£வன் என்ற இயல்பு நீங்கிச் சிவம் என்றோதப் 

படுஞ் இத்தார்தத்தை யுடையவனே ! ஒரு மலம் இரு 

மலம் உடையார்க்கு, முறையே அறிவின்கண் கின்று நேரே 

திருவருட் பார்வையால் நோக்குவதாலும், நேரே தேவவடி. 

வோடு வந்தா பார்த்தலாலும் சொல்லுதலாலும், பிறவிக் 

கேதுவாய பசுததுவம் bmi; இவச்துவம் உண்டாம். 
ஹனறு மலமுடையார்க்கு இவ்வுலகில் அனுபவமுடைய 

சேசிகரால், வை நிகழும். இர் நால் மும்மலமுடைய 
சகலர்க்கே பக்குவமுறமும் இக்காலதீது உரியதா௫ும், 

குறிப்பு:--௮ந்தகர - மேலான முடி.புடையவே. 

பவம் - பிறவி. இங்கே, பிறவிக்கேதுவாய பாசம். சவம்-- 

திவசதுவம். இன்று-பக்குவகாலத்து. GP wT = ௮னுபவ 

(முடைய,
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யுடையது, (க) 

௮.3 அரனாலே யுடைய ௮. (௨) 

மற்றிரு௮ரும் முத்தொ;ற்படுவர்கள். (௩) 

அரன் உயிர்களி லிரண்டற நிற்பன். (௧) 

உயிர்களுக்குக் கன்ம பலனை அரனே கொடுப்பன். (௨) 

உயிர்கள் அச்சு மாறிமய பிறக்கும். (௩௨) 

அரன் சருவ வியாபசன். (௪) 

இல்லையென்கிற ௮றிவுடனே சொல்லுசையினாலே 

அறி உயிருண்டு. (௧) 

எனதுடலென்ற பொருட் பிறிதின்கிழமையாசச் 
சொல்லுகையினாலே உடற்கு வேருயுயிருண்டு, (௨) 

ஐந்சையு மொருவனே யறிசலி னொவ்வொன்றை 
மார்திர மறிகின்ற ஜந்திற்கும் வேரயுயிருண்டு. (௩) 

SMA WALD ஈசனவுடலிமஓல ௮ருகையினா?ல 

கனவுடலுக்கு வேருயுயிருண்டு. (௪) 

நித்திரையிலும் பிராணவாயு தொழிற் பண்ண 

வஞ் சரீரத்திற்குப் புசிப்புர் தொழிலுமில்லாத 
படியினாலே பிராண வாயுவுக்கு வேரயுயிரு ண்டு(டு) 

மறந்து மறந்து நினைச்கின்றபடியினாலே மறலாம 
லிருக்கிறவனுக்கு வேருயுயிருண்டு. (௬) 

எல்லாத் தத்து௮ங்களுச்கும் வெல்வேறு பெய 

ரிருக்றபடியினாலே அந்தத் தத்துவங்களுக்கு 

வேறயுயிருண்டு, (ar)
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சிவஞானபோதப் பொழிப்புரை 

௮ந்தக்க.ரணங்களுக்கு உயிர் உள்கூடினாலன்றித் 
தொழிலில்லாத படியினாலே அர்தச்கரண௫ 
களுக்கு வேருயுயிருண்டு. (௧) 

மலமறைப்பா லுயிர்க்கு அறிவில்லை. (௨) 

உயிர் மூன் றவத்தைப்படும். (a) 

உயிராலே தத். துவங்களெல்லார் தொழில் செய்யும். (௧) 

௮. ரனாலே வுயிர்களொல்லா மறியும். (௨) 
உயிரறிவினாலே யறியப்பட்டவெல்லாம் அழியும், (௧) 

அ௮ப்பிரமேயமாக அறியப்பட்டவனே யரன், (௨) 

அரன் பாசத்ை யனுபவியான். (௧) 
பாசம் அரனை யனுபவியா து, (௨) 

உயிர் அல்விரண்டினையும் அனுபவிக்கும். (௩) 
உயிர்க்கு ஈல்லறிவு சவச்தினாலே வரும். (௧) 

உயிர்க்குச் சற்குருவாய் வருவது அரனே. (௨) 

உயிர பஞ்சேச் திறியங்களைப் பற்றுகையினாலே 
தன்னையும் அறியமாட்டா து. (௩) 

உயிர் பஞ்சேச் இரியங்களிற் பற்றற்றால் சன்னையும் 

அறியும். (௪) 
உயிர் ௮ரன்ஞானத்தினாவேயே அரனைக் காணும். (௧) 

உயிர் பாசத்திலே பற்றற்றால்௮ரன் வெளிப்படுவன்.(௨ ) 

பஞ்சாட்சர செபம் பண்ணினால் வாசனாமலம்போம்.(௩) 
அரனுடன்ஒன்ரா இ நில். (௧) 
உன்தொழ்லெல்லாம் அரன்பணியென்றேகொள். (௨) 
ஞானிக்கு வருகின்ற விடயங்களை அரனே யனு 

பவிப்பன்.' (௧) 

அரனைமறவாமல் அன்பிருந்தால் அரி அரணிடத் 
இலே ஐச்கமாய்ப் போவன். (௨) 

மும்மலங்களையுங் களைக; (௧) 

சிவஞானிகளுடனே கூடுக. (௨) 

- திவஞாணிகளையுஞ் சிவலிங்கத்தையுஞ் சிவ 
னென்றே தேறி வழிபடுக. (a) 

வழிபடாமையை யொழிக. (௪) 

[Os திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் பொல்லாப்பிள்ளையார் அருளிச் 

செய்ததாக ஆன்மோர் வழக்கில் கூறப்படுகிறது]
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நூற் சிறப்பு 

வேதம் பசு ௮சன்பால் மெ.ப்ஆ கமம்காலவர் 

ஒ.துந் சமிழ்அதணின் உள்ளு நகெய்--பபோதமிகும் 

செய்யின் உறுசுவையாம் ॥ீள்வெண்ணெய் மெய்கண்டான் 

செய்ததமிழ் நாலின் இறம். . 

நூற் கருத்து 
மூதற்பதி அரனே ஐர்து முன்னத்து விதமி ரண்டே 
இதழ்பினே யனுமா னத்தால் எண்ணிலா வயிர்கள் மூன்றே 

அ௮தற்பினே யவத்தை நான்ம யகமறத் இடலே ஐந்தே 

செகற்பதி பிரித்த லாறே தெரிவித்த லஓ.பிரை யேழே, 

மறைப்பினை நீசகி ஞான வாரியை நினைத்தல் எட்டே 

சிறப்புடை உபாயச் எம்மால் தெளிவித்தல் உயிரை ஒன்பான் 
அறுத் திடல் மலஙகள் பத்தே அழுர்தலே சிவத்தில் ஒன்றே 

இறப்பணி சொளல் இரண்டே சிவஞான போதஞ் இத்தி. 
| பதிஞனைத சாத்திரம் 

உந்தி களிறு உயர்போஃஞ் As Gurr 
பிந்திருபா உண்மை பிரகாசம்--௮ுந்தஅருட் 
பண்புவினா போற்மிகொடி பாசமிலா கெஞ்சுவிடு 
உண்மைரெறி சங்கற்பம் முற்று. 

சிறப்புப் பாயிரம் 

மலர்தலை யுலகின் மாயிருள் sigue 

பலர்புகழ் ஞாயிறு படரி/ னல்லதைக் 

காண்டல் செல்லாக் கண்போல் ஈண்டிய 

'பெரும்பெயர்க் கடவுளில் கண்டுசண் ணிருள் தீர்க்து



சிவஞானபோதப் பொழி! புரை 

அருர்.துயர்க் குரம்பையின் ஆன்மா நாடி 
மயர்வற நந்தி முனிசணத் தளித்த 

உயர்சில ஞான போசம் உரை/தோன் 
பெண்ணைப் புனல்குழ் வெண்ணெய்ச் சுவேசவனன் 
பொய்கண் டகன்ற மெ.ப்சண்ட பேவன் 

பவஈனி வன்பகை கடத 

sar go. yobs தலைமை மயானே. 

மெய்கண்டகேவர் தக் 

சிறிய அடியிற் பெரியமால் வரைப்போருள செறிச்தாங்கு 

அறிவுநால்களின் முடிபெலாம் அசப்படுத்து அவற்றின் 

நெறியெலாம் விளக்கிய சிவஞான போதத்சைக் 

குறிசெய்£ீர் சமிழால்உரை குரவனைப் பணிலாம். 

மூன்று மலங்கெடுது மூலமாம் ௮ப்பொருளுக 

சோன்ற அருளுஈசன் சொண்டர்க்கிட--கான் றமைந்தோ 

கைகண்ட தன்?ற சடன்ஞாலச் செப்பொருட்கும 

மெய்கண்ட சே௮ன்விரைத் சாள். 

நூன்மரபு 

எந்தை சனற்குமான் ஏத்திக் தொழ இயல்பாய் 

நந்தி உரைத்தருளும் ஞான நூல்--ஏிர்தைசெய்து 

தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் சாரணியோ சாமுண ர 

ஏதுதிருட் டார்சத்சால் இன்று. 

மகாமகோபாக்பாய, டாக்டர் 
இ, வே. ட fs ள் 

சாமித ரதைய/ஷிளி டயர் 
POLLO, Gates op 1:



பாட்டு பக்சம் 

அகா. உகார ௨௯ 
அசத்சறிடாய் கறு 
அஞ்செழு த்தால் (5) 5 

அத இது ௭௪ 
அ௮துவென்னு ௪௧ 
௮ரதச்சாணம் ௨௭ 
அ௮ரச்கொடு ௧௨ 
அரவ சன் ௧௬ 
அருச்கன்டநேர். ஈறு 

அருவுரு ௪௫ 
அருஞுண்டாம் ௩௬ 
P} D/5OT DY BY olf (ட 

௮வனேசானே KH 
அவை ய ௯ 
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