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புறம். | உ புறந், கிரகங்களின் தூரம் ௬ யாசகம் ஐது 

தேய்பிறைவளர்பிறை ௪ | குண்டூசி ஐது 
திரியாங்கத்துக்தரியவைகள் ௬ |மெய்த்தெய்வவணக்கம் ந 
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. அழர்ம மதந்கரிறக் க கறப்டம். 

தி ரியாங்கம். 

- தளம். ஆண்டு. 
ப து 10% ௩74 

[்ரரய/ள்ழ 11௪ 1804027667 இரக ஈந்ம் 18 1000ற26.. 

டர திரபாஷ 

இனை டக் 

இந்தப்படத்தீலே இடப் பக்க்த்தீலுள்ள்து குரியன் . வல்ப்பக்கத் . 

தீல் நடூக்கொள்ள்வீருக்கீற உண்டை. பூமீ. அதற்கு வலமிடமாகலி 

ரக்கீற சின்னப் பொட்டுக்கள் ச்ந்தீரன். அந்தப் போட்டுக்கவப்ப 

ற்றியிருக்கீற வட்டம் சந்தீரன் பூமீயைப்பற்றீ ஒடுகீற சந்தீரபாதை: 

துரியனுக்கும் பூமீக்கமிடையே சந்தீரன் நீற்கீல் அமாவாசியை: அக் 

தவேவள்யீல் இம்மூன்றும் ஒரே நேராயீருந்தாற் குரீய கீரகணமுண் 

டாதம், பூமிக்கு வல்ப்பக்க்மாய்ச் சந்தீரன் நீற்கீற் பேளரஹண. அக் 

நேரம் பூமீயினது நீழலிற் சந்தீரன் செல்ல் நேராய் இருந்தாற் சக்தீர் 

கீரகணமுண்டாகும். இதுவே கூரிய சந்தீர கீரகண வீவாம். . 

சாலீவாகன.சகாப்தம் த௭ா௭௨ சேல்லாநீன்ற சாதாரண வருஷ த் 

துக்கு வண்ணககர் வெள்ளாளன். ॥. £. மயில்வாகனம்பீள் 

வள குமாரன் சோமசேகர்ம்பீள்வா கணீத்தது. 

உரக நம ரகக ரகர ௩101005 70௫ 800. 
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3 
போனவருடத் திரியாங்கம் பிரகரஞ் செய்யப்பட்ட பின் மீதிஸ், 

தியான என்று பேயர் கோண்ட இரண்ட பதுக் கிரகங்கள் காணப் 
பட்டதாய் ௮றிந்தகொண்டோம். இவ்விரண்டு கிரகங்களஜ் செ 
வ்வாய்க்கும் வியாழனுக்தம் இடையே நடக்கிற ௮ஸ்தர என்ற வ 
தப்பைச் சார்ந்தவைகள். 

இரண்டாம்பக்கத்தீல் வரைந்தீருக்குஞ் சக்கீரம் ஆதீத்தணயும் ௮ 
தைச் சூழ்ந்து வருகீற பதீனொரு கீரகங்கணயும் இவற்றீற் சீலவற் 
றைச் குழ்ந்து வருகீற பதீனேட்டு உபக் கீரகங்கணயும் வால்வெள் 
ளியையுங் காட்டுகீன்றது. ௮க்கீரகங்களின் மத்தியிலே நீன்று ஒளி 
யையும் காந்தீயையுந் தரும் ஆதீத்தன் பூமியீனும் பதீன்மூன்றிலட்௪ 
மடங்கு பேரீது,. இவைகளன்றி வீளோரறா, கேபே, அஸ்தீரேயா, இற் 
ஸ், மீதிஸ், தியானா, நெப்தூன் என்னுங் கீரகங்களும் உண்டு. கீரகங் 
களின் பரமம், தூரம் சுற்றுக்காலங்களீன் வீவரமாவன,-- 

பருமம். ஆதீத்தனிலீருந்து, சுற்றுக்காலம். 
மயீல் தாரம், நாள். 

புதன் 75 | ௬௬௮, ௧௪௦00 ௮௭. ௯௬௬௯ 
வேள்ளீ | ௬௮௭, ௮௪0009 | ... ௨௨௪. ௭0 
பூம் கதி ௯௫௧, 0௬000 ; ௩௬௬௫. ௨௫௬௬ 
செவ்வாய் 3 ௧௪௫௪௯0௮000 ௬௮௬. ௬௭௯ 
வீளோரு ௨0௮௬, ௧௦௪௯0 ௧௧௭௩.000 
வெஸ்தர் 20001 ௨௨௫௨, ௯௧௨000 ௧௩௨௫. ௪௪௯ 
கேபே ௨௬௭௯௮,, ௧௧௭௨௫ ௧௪௬௨. ௪௮௫ 

அஸ்தீசேயா ௨௫௬௫, 0௨0௪௭ ௧௫௨௧. 000 

குனே ௨௫௬௮, ௨௯000 ௧௫௯௨. ௬௬0 
சீரீஸ் ௨௬௬௧, ௬௫090 ௧௬௮௧. ௬௯௫ 
பல்லஸ் ௨௬௬௭௪, 0௭000 ௧௬௮.௧. ௫௬௮ 
இற்ஸ் ௨௭௫௧, ௧௧௫௮0 ௧௪௮௮. ௪௮௫ 
வியாழம் ௧௨௮10) ௫௯௪௭, ௬௭௦00 ௪௯௩௨. ௫௮௫ 
சுனி ௬௯௫ ' ௬0௭௧, ௬௨000 ௧0௭௪௫௯. ௨௧௯ 

ஏர்சல்.. ௮0 ௧௮௨௪௨, ௯0000 ஈ௬.௬௮௬. ௮௨0 
நெப்தான். ௫௮ ௨௮௬௯௯௯, ௬௫௫௮ ௬0௫௨௯. ௬௧௧ 

மேற்சொல்லீயமுதற்கீரகங்களீல்பன்னிரண்டும்,உபகீரகங்களீற்ப 
தீனேழம்௮நேக வால்வெள்ளியும் இந்துதேச சோதீடருக்குத்தெரீயா 
மலீருக்க ௮வர்கள் கீரகபலாபலன்கஷாக் கணீத்துச் சாதக முதலா 
னவைகவ எழதீ ஆவைகவா மெய்யேன்றுசொல்லீச் சனங்களு 
க்குக்கொடுத்து இப்படியே௮வர்கஊ அணுப்பீப் பணத்தை வாங்கத் 
துணிகீற தேப்படி?கீரகபலாபலக் கட்டுக்கு ஸ்தாவா மீல்லாததீனால் 
மேற்சொல்லீய கீரகந்கணாமாத்தீரமல்ல உண்டான எல்லாக்கீரக 
ங்கஷஊாயும்ஈன்றாயறீந்தாலுங் கணிதசாத்தீரத்தீல் வல்ல ஒரு ஐரோ 
ப்பையான் அறிவாளீகளுக்குட் கீகபலாபலணக் கணித்துச் சாத 
கத்தை எழதீக் கோடுக்கத் துணிவானா? கீரக பலன் சீறிதுவேஷா 

சரிவருகீன்றதேயேன்றால் ஒற்றையீரட்டை பீடிக்கீறது சீலவேஊ 
சரீவரவில்ஷயா! ப 
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முதய்பிறை வளர்பிறை வரமாநூ. 

இந்தப் படத்திலே நடூவாயிருக்கிற கறுத்தப் போட்டு பூமி. அதின் 
குறுக்காயப் போயீருக்கீற வஷாந்தவரீ அதின் சுற்றுப் பாதை. ௮ 
தைச் சுற்றியீருக்கீற விருத்தம் சந்தீபாதை. ஈரடுக்கான சீன்னப் 
போட்டுக்கள் சந்தீரன் நீற்கும் பலவீடங்களின் நீவ. அதல் உள் 
ள௫க்குச் சூரியனில் நீன்று. பார்த்தாற் சந்தீரன்தோற்றும் பாவ. 
புறவடுக்குப் பூமீயீனின்று. பார்த்தாற் சந்திரன் தோற்றும் பாவ. 
ஃடப்புறத்தீல் நீன்றேறக்கும் தனீத்தவடி.வஜ் குரியன். 

தற்பீரவையற்ற சுந்தீரன் மாதந்தோறும் பூமீயைச் கற்றீச் சூரிய 
னுக்கும் பூமிக்கும் நடுவாக வரும்போது பூமிக்கெதீர்முகமாயீருக்கிற 
பக்கம் ஒளீயில்லாமல் இரளடைந்தீருக்கும். அதுவே அமாவாசி 
யை. மேலுஞ் சந்தீரன் குரியனுக்குக் கீழக்காக வரசையில் முன்றா 
ம் காளற் சந்தீரனில் வீழகீற சூரியனுடைய பீரதிவீம்பம் சீறிதாகப் 
குமிக்கேதீர்முகமாகத் தோன்றுகிறதீனால் மூன்றாம் பிறையாகவும் பீ 
ன்னுஞ் சுற்ற்வரவர அதீகம் அதீகமாகீப் பதிவகந்தாம் காளளவில் 
அந்தப் பிரதீவிம்பம் முழதும் பூமிக்குச் சரீரேராக வந்து பூரணசந்தீர 
ஞய்ப பெளரஊணயாகவுமிருக்கும். இதன் பின் சந்திரன் குரீயனுக்கு 
மேற்காய் வரவர முன்னேறீன பீரகாசமாகீய ஒளி குறையக் கஷயு 
&ிதுறைந்து மறுபடியும் அமாவாசீயையாம். 

இங்கே எழதீயீருக்கீறவைகஸா உற்றுப்பார்த்தால் தக்கனென்ப 
வன் தன்னுடைய, ௨௭. பேண்பீள்வாகவளா வீவாகம்பண்ணின ௪ 
ந்தீரணச் சபித்ததீனால் தேய்பிறை வளர்பீறை உண்டாகீன்றதே 
ன்றும் இராகு கேதுவென்னும் சருப்பங்கள் ஆதித்தணயுஞ் சந்தீர 
வஊயும் வீழங்குவதீனாற் கீகணமுண்டாகீன்றதேன்றுஜ் சொல்லு 
கற புராணக் கதைகள் வந்ததெப்படி? இவைகவா உண்மையென்று 
ஈம்ப் இந்தத் தேசத்தார் மயங்கிப் போவதெப்படி? என்று அறியலாம். 
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ப் 

நூ நகக், 

ஈட்ட 1 உள்சாம 1 ளர்க 18 சர்ப்ப ரமா௦ற௨ீ 15 கர்ய216ம 1 ம்6ீ 8. ப்க்வனை 

ஒத்த நா ம்கு 74. நகர, -ிப்ப்0க) 10 146 $0ய14-"4/251,--1-௭-110/180ம் பா 6 3௦000. 

இஷ்ட -ம்ட &பக்ச 00280), பட (மட 11/1 வயம் வாயர் "0, - ௦ ரிக01ி0, எ ௦ 

8 ஷடகாம் இ௦யம்- 0891) ஊம் 1௦ ரீயவ்வட்ச௦க, 10 14௦ 011. 

த 87 ் 1 ப் த 1] ட 
பி 

மே சிவலி. 

பல்த வல்ல தன ல்ங்க் அலல அழுத்திக் 

ததன் 

க-வது. பூமியானது பதினெட்ட முதற் கீரகங்கரிலொன்றும். 

2-வது. மற்றுங் கீரகங்கவணாப் போலப் பூமீயுக் தற்பீரஃபையல்லா 

த்தாயுங் கோளவடிவுள்ளதாயுக் தன்னீலே உருளுகிறதாயும் உட்ட 

ணத்தையும் ஒளீயையுங் கொடுக்கீற கூர்யணச் சுற்றி வருகீறதாயு 

மிருக்கீன்றது, 

நவது. அதின் குறுக்களவு கோஜ்சங் குறைய, ௮. ம்யில் ௮ 

ல்லது, ௮௱. காதவழீதூரமும் அதன் சுற்றளவு, ௨௰௫த. மயீல் ௮ 

ல்லது, ௨௫௫௱. காதவழி தூரமுமாய் இருக்கீன்றது. 

௪-வது, ௨௪ மணிரோத்துக்குச் சரீயான, ௬. நாழீகையீற் பூமீ 

தன்னிலுருளுகீற நாளோட்டத்தீனாலே இரவும் பகலும் அது, ௬௱௬- 

௫வ. நாளீற் சுரியவனச் சுற்றீவரச் சூரியன் தட்சணாயனம் த்தர 

பயணமாக மாறுவதினால் மாரீகாலமுங் கோடைகாலமும் உண்டாக் 

ன்றன. பூமீ இப்படிப்பட்ட தன்மையாயீருக்கக் கந்தப்புராணத்தீல் 

அண்டகோசப் படலத்தைக் குறித்து என்ன சொல்லுவோம். புரர் 

ணக்காரன் அறிவின்மையீனாற்றனேழதீனானோ! அல்லது அறிந்துள் 

சனங்களுக்கு வீறிசுவிடரீவன.த்து எழதீனாஜே? 
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திரியாங்கம். 

க. வாரம். ௭. 

ஞாமீறு செவ்வாய் வீயாழம் சனி 
தீங்கள் புதன் ஓவள்ளீ 

ட நட்சத்திரம். ௨௭. 

அசுவதி பூசம் சோதீ : தீநவோணம் 
பரணி ஆயீலீயம் வயாகம் அவிட்டம் 
கார்த்தீகை மகம் அனுஷம் சதயம் 
உரோகண் பூரம் கேட்டை பூரட்டாத் 
மீருகசீரீடம் உத்தீரம் மூலம் உத்தீரட்டாத் 
தீருவாதீரை அத்தம் பூராடம் இரேபத் 
புகர்பூசம் . சீத்திரை உத்தீராடம் 

௬. திதி, ௧௫. 
பீரதமை பஜ்சமீ நவமீ திரையோதசிீ 
துதியை சட்டி தசமி சதூர்த்தசீ 
தீர்த்பை சத்தம். ஏகாதசீ பெளரணம் 9) 
சதுர்த்தி அட்டமீ துவாதசி  அமாவாசியை$ 

திரியாங்கத்துக் குரியவைகள். 

க. யுகம். ௪, 
ரேதாயுகம், ௭௧௨௮. துவாபரயுகம், ௮௱௧௬௪த. 

த்ரேதாயுகம், ட௨£ரத௯௬த . கலியுகம், ௪௱௲௫௨க. 

௨. பிரகற்பதிசக்கிரம். வருடம். ௬௮. 
பராபவ சீத்தீபானு ஏவீளம்பீ 
வீபவ சுபானு விளம்பி 
சுக்கீல தாரண விகாரீ 
ப்ரமாதூத பார்த்தீப சார்வரி 
பாரசோற்பத்தி வீய ப்லவ 
ஆங்கீரச சநவசித்து சுபகீருது 
சீமுக.. சருவதார் சோபக்ருது 
பவ வீரோத் குரோத் 
உவ வீகீர்தீ விசுவாவசு 
தாது ரர ப்ப்்ப்வ 

ஈச்ச... நந்தன பிலவங்க 
வெகுதானீய வீசய கீலக 
பீரமாதீ சய: செளமீய 
லிக்கீரம் மன்மத சாதாரண 
விசு துன்முகி வீரோதிீக்ருது 
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பரீதாப் 
பிரமாதீச 
ஆனந்த 
இராட்சத 
நள 
பிங்கள 

காலயுத்தீ 
சீத்தார்த்தீ 
இராளத்தீரி 
துன்மதீ 

துந்துமி 
உருத்தீரோற்காரீ 
இரத்தாட்௪ 
குரோதன 
அட்சய 



சாலீவாகனசகாப்தம், ௧௭௭௭௨. 
லிக்கீரமாதீத்த வரடம், த௯௱௭.. 
பசலீவருடம், ௨௭௫௯. 
'கீநிஸ்தாப்தம், த௮௱௫௰. 

ர 

௩. காலப்பகுதிகள். சேல்லாரின்றவருடம்- 
கலீயுகம், ௪௲௯௱ட௫க: 
சேகராசசேகரவருடம், ௬௬௪௭. 
கொல்லம்்வருடம், த௨௫. 
பீரபவாதீவநடம், ௪௪. 

௪, மாதம். ௧௨. 

சித்திரை ஆடி. ஐப்பசீ தை 
வைகாசி ஆவண் கார்த்த்கை மாச் 
ஆன் புரட்டாசி மார்கமீ பங்குனி 

௫. இராசி. ௧௨. 

மேடம் கர்க்கடகம் துலாம் மகரம் 

இடபம் சீங்கம் வீருச்சீகம் கும்பம் 
மீதுனம் கன்னி தனு மீனம் 

௬. கிரகம். ௯. 

ஆதீத்தன் செவ்வாய் வீயாழன் சனி 
சந்தீரன் புதன் வேள்ளீ இராகு-கேது 

கணிதக்தறீவீளக்கம், 
இஷுகறக10ம 01 45(70000ம்௦/ இரம்015) 4௦. 

டூ 11௨ மா கரியன் * 0166 மேடம் 

ந 116 14௦08 சந்தீரன் | இ 18 இடபம் 

் ]16/0010 புதன் | 1] ேோய மீதுனம் 

௦ % 0005 சுக்கீரன் | சோ கர்க்கடகம் 

3 ரிமகா6 சேவ்வாய் (5,14௦ சீங்கம் 

ப 36518 வேஸ்தர் | ந 20. கன்னி 

க யய குனோ | 2 1ம் துலாம் 

ஓ. ழித145 பல்லஸ் | 71 5௦0110 வீநச்சீகம் 

உ. 0௭௦5 கீறிஸ் | ரீ இகறார்தா1ப2 தனு 

27 பயர் வியாழன் | தீ ோ!00 118 மகரம் 

ட, ஒகர்மாய சனி | ௭ ரகம கும்பம் 
1 11678016। உ. ஏர்சல் | 36 145066 மீனம் 

8 (0011140110 யோகம் | 06010 மாம் 3 

உ 0000514100 100௨04 7 

ப் ெகம்8ய6 5018 (7016 || 

” ௦266 உயாகை | பிளம்ங்கக! 16 ர் 

" நிஜிப்றமம்௦ கல | 1௦௧௩ 1௩ய்0(101 0 
'! 560000 வீகஷ | ஏீயி/கய மன் 1௦3 6504 

8011 ராரா] 
£0113110% 497 11%. 
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6 
கற நற நீரக க நிண ௫45, 86, 10 1030. 

310 1கார ஏஸவரு: 6 (1௭(௦௦௦5(- "87110. ஒயர பேர! ர்ஸு 13 
(0820 பாரு ம இ (மீம், 710071௧ ம. 8 

ந1தாரரம௦ 74. சேகரி, 14 90 பாம்பு கீமாகேரு 4 
இயக்க 8. இரோய்ர ரில். 10] ந௦ரால(ப௦ம 08. கேோோ511. “29 
4611 "4௦0005 09]]/ “18 ளோழடு மோடி 80 
020478௪௦௨௨ 4194. இயூ, 1 ய்லா, 17 | 0699100019). 101071 4006 30 

டயபிவபம். நா். 1] 1700180081100 21 

(. ம வப0 ம் 17131. ன்ப 88. லேவ. 1 2 

விம 00080 1... 94 நீழிய்.வீ௰ய., கர்வம் &பத. 12 

அம 08(1௦0 14௧0 ஈர 1 இத 0. 141(0180] ம. 23 

(000 11148]: 29 (0000806 12101 11094. 4 
[185167 இயக்க 2. இர் நீஸ் ரிோட2௨௦1 "4/2109 ம் ட் 

1,008 யடி ப்ஷ க்றபி. 7 இட பபான 4 9 
46 

ு(, 0020 

3௩0௦281101 அரா ர. 
6001910019. மம். ந ப்புடிம்கர நி யோ 196] 

23 191, இமரம்கர [டி கபன். ௦00 1 
5 (கட 11901086 51 

2 ப்): ் 2 

11/6 ரகா 5611 ௦010 சீஸர் 182௩ 00001001088 01 56016 ஈல்மா 7, 180. 

721௭௧௩ (௩௦%!) ௦1 &02118006 00௧01966 07 106 1 யா1) 60111061005 
91 சியி 11, 150. 
1௦ 0௨: 1967 ௦740௦ 3801 ௦க்க0 41& 6000001068 00 21௦௭. 6, 15௦9. 

மரித்தோர் உயிரோடே ழும்புதல். 
[1106 1%மா601101 08 288௱.] 

சகோதாரே, நான் உங்களுக்குச் சுவிசேஷத்தைப் பிர 
சங்கித்தேனே. நீங்களும் ௮தை எற்றுக்கொண்டு அதிலே 
ஷநிற்கிறீர்களே. அல்லாமலும் நீங்கள் வீணுய் விசுவாசியாம்ல் 
நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தவிதமாய் அதைக் கைக்கொண்டி.௫ 
ந்தால் இரட்சிப்பு உங்களுக்கு அதனாலே கிடைக்குமே, இந்தச் சு 
விசேஷதக்தை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் அறிவிக்கிறேன். நா 
ன் அடைந்ததும், உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஓப்புவித்ததும், என் 
னவென்றாற் சிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நம்முடை 
ய பாவங்களுக்காக மரித்தும், வேதவாக்கியங்களின்படி அடக்கம் 
பண்ணப்பட்டும் மூஸ்றாம் நாளில் எழந்தும் இரக்கிரர். கேபாவுக் 
தம் பின்பு பன்னிருவருக்குந் தரிசஊயாஞார். அதன் பின்பு அவர் 
ஜந்நூறுபேநக்கு அதிகமான சகோதாரக்கும் ஒருமிக்கத் தரிசவ 
யானார். அவர்களிற் சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள். ம 
ற்ற அதிகமானவர்கள் இந்காள்வரைக்கும் இருக்கிறார்கள். பின்பு 
யாக்கோபுக்கும் அதன்பின்பு அப்போஸ்தலர் எல்லாருக்குந் தரிச 
வஊயானார். எல்லாநக்கும்பின்பு எனக்குந் தரிசணயாஞனார். நா 
ன் பூரணகர்ப்பத்தீற் பிறவாமல் அதற்கு முன்பிறந்த பிள்ஷாயைப் 
போல அப்போஸ்தலனானவன். நான் அப்போஸ்தலர் எல்லாரி 
லுஞ் சிறியவனாயிருக்கீறேன். பராபரனுடைய சபையைத் துன்ப 
ப்படுத்தினபடியினாலே நான் ௮ப்போஸ்தலனென்று அழைக்கப்ப 
டுகிறதற்தப் பாத்திரனல்ல. பராபரனுடைய கிருபையினாலே இரு 

டிய/260 நே ௩௦௨ ரிரிபரராகர் லார் டார 



௮ 

கிறேன். அன்றியும் ௮வர் என்மேல் வைத்த கிருபை வீணாயிருக் 

கவில்ல. மற்றெல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் உழைத்தேன். கா 

கை அல்ல, என்னுடனே இரக்கிற பராபானுடைய கிருபையினா 

லே அப்படிச் செயதேன். ஆகையால் நானாவது அவர்களாவது & 

ப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம். நீங்களும். இப்படியே விசுவாசி 
த்து வருகிறீர்கள். அந்தப்படி. கிறிஸது மரித்தோரிலிரந்து எழந்திரு 

க்கிராரேன்று. பிரசங்கித்திருக்க, மரித்தோர் உபிரோடெழம்புதல் இ 

ல்ஷயென்று உங்களிற் சிலர் எப்படிச் சோல்லலாம் ? மரித்தோ 

ர் உயிரோடெழம்புதல் இல்லாவிட்டாற் கிறிஸ்துவும் எழந்தீருக்கமா 

ட்டாரே. கிறிஸ்து எழம்பாமல் இருந்தால் எங்கள் பிரசங்கம் ௮ப 
த்தமாயிருக்குமே. உங்கள் விசுவாசழம் அபத்தமாயிருக்குமே. ம 

ரித்தோர் மேய்யாய் எழம்பாவிட்டாற் பராபான் எழப்பாத கிறிஸ்து 

வைப் பராபரன் எழப்பினாரேன்று. அவரைக் குறித்துச் சாட்சிசொ 

ன்னதினாலே சாங்கள் பராபரனுக்காகப் பொய்ச்சாட்சிகளாயும் இர 
ப்போமே. அந்தப்படி மரித்தோர் எழம்பாவிட்டாற் கிறிஸதுவும் ௭ 
ழந்திநக்கமாட்டாரே. . அன்றியுஙி கிறிஸ்து எழம்பாமல் இருந்தால் 

உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்குமே. நீங்கள் எப்பொழதும் உங்க 

ள் பாவங்களோடே இரப்பீர்களே. கிறிஸதுவைப்பற்றி நித்திரை 

யடைந்தவர்களுங் கேட்டிருப்பார்களே. அந்தப்படி நாம் கிறிஸது 

லின்மேலே இமழ்மைக்காகமாத்திரம் நம்பிக்கையாய் இருந்தால் ௭ 
ல்லா மனிதர்களிலும் நாம் அதிக நிர்ப்பாக்கியமுள்ளவர்களாய் இ 

ரப்போமே. அப்படியல்ல, கிறிஸ்து நித்திரையடைந்தவர்களில் 

மதற்பாகமாக மரித்தோரிலிருந்து எழந்திரக்கிருர். அந்தப்படி ஒரு 
மனிதனால் மரணமுண்டானபடியினாலே ஒரு மனிதனாலும் மரண 

த்தினின்று உயிரோடெழம்புதலும் உண்டாயிருக்கின்றது. ஆதாமி 

னாலே எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோலக் கிறிஸ்துவீனாலே எல்லாரும் 

உயிர்க்கப்படுவார்கள். அவனவன் தன் இனவரிசையிலே அப்படி. 
யாவான். 'முதற்பாகமானவர் கிறிஸ்து. பின்பு. ௮வர் வரும்பொழ 

து அவரைச் சேர்ந்தவர்கள் எழந்திருப்பார்கள். அதன் பின்பு முடி. 

விருக்கும். அப்பொழது அவர் ௪கல துரைத்தனத்தையுஞ் சகல ௮ 

திகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து இராச்சிய பரிபாலன 

ததைப் பிதாவாகிய பராபரனுக்கு ஒப்புக்கொடூப்பார். இப்படி ௮ 

வர் எல்லாச் சத்தருக்கணாயுந் தமது பாதத்திற்குக் கீழாக்கிப்போடூ 
ம் வரைக்கும் அவர் ஆருசைசேய்யவேண்டும். அவர் பரிகரிக்கு 

ங் கடைசிச் சத்துரு மரணம். எல்லாவற்றையும் அவருடைய பா 

தத்திற்குக் கீழ்ப்படுத்தினாரே. ஆகிலுஞ் சகலமும் அவருக்குக் கீழ்ப் 
படூத்தப்பட்டதேன்று சொல்லும்பொழது சகலத்தையும் ௮வரக்கு 

க் கீழ்ப்படூத்தினவர் தவீர என்பது வெளியரங்கமாயிரக்கின்றது. ௪ 

கலமும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டி ருக்கும்பொழது பராபானே எல்லா 

இடங்களிலும் எல்லாவல்றிற்கும் மேலாயிருக்கத் தச்கதாகக் குமார 

ன் தாழம் தமக்கு எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படூத்தினவரக்குக் கீழ்ப்ப 

ட்டி. நப்பார். பின்னும் மரித்தோர் எழம்பாலிட்டால் மரித்தவர்க 

ஞூக்காக ஞானஸ்கானம்பேறுகிறவர்கள் என்னசெய்வார்கள் மா 
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த்தவர்களுக்காக ஏன் ஜாஸைகானம் பெறுவார்கள். நாங்களும் 
ஏன் எந்கோமும் நாசமோசத்திற்கு ஏதுவாவோம் ? நாடோறும் ௩ 
ன் மரிக்கிறேன் அதை ஈம்முடைய கர்த்தராகீய கிறிஸ்துஇியேசுவி 
ஞலே உங்கவளக் தறீத்து எனக்த உண்டாயிருக்கீற மேன்மையின் 
பேரிலே நிச்சயமாய்ச் சொல்லுகிறேன். மரித்தோர் எழம்பாவிட் 
டால் நான் ஏபேசுவிலே மனிதர் வழக்கமாய்த் துஷடமிருகங்களு 
டனே போராடினதினறாலே எனக்கென்ன பிரயோசனம்வரும்? கா 

வளக்குச் சாவோம். ஆகையாற் புசிக்கவுங் குடிக்கவுங்கடவோ 
மேன்று சொல்லலாமே. வஜ்சிக்கப்படா திருப்பீர்களாக. பொல் 
லாத சம்பாஷஷணகள் நல்லொழக்கங்கஊக் கெடுக்கும். நீங்கள் 
பின்னும் பாவஞ்சேய்யாமல் நியாயமானப்டி தெளிவு அடையுங்க 
ள். உங்களிற் சிலர் பராபரஊ அறியாதிருக்கிரர்களே. உங்களு 
க்கு வேட்கம் வர இதைச் சொல்லுகீறேன். மரித்தோர் எப்படி. ௭ 
ழம்புவார்கள் ? எப்படிப்பட்ட சரீரத்தோடே வரவார்களென்று 
கேட்டால், ஆ! புத்தியீனனே, நீ விதைக்கிற தானி௰யங் கெடாவி 
ட்டாற் புதிதான பயிர் தோன்ற மாட்டாதே. மேலும் நீ விதைக்கி 
றபொழது இனிமேல் விஊாயும் உடஷ வீதையாமற் கோதும்பை 
அல்லது மற்றொரு தானியத்தினுடைய வேறும்மணியையே விதை 
க்கிராய். அதற்குப் பராபரன் தமத சித்தத்தின்படியே உடஷலக்கொ 
டுக்கிரர். அந்தப்படி விதைவகைகள் யாவற்றிற்கும் அதற்கதற்கே 

ற்ற உடலுண்டு. எல்லா மாமிசழம் ஒரேவிதமான மாமிசமல் 
ல. மனிதருடைய மாமிசழம் வேறே. மிருகங்கருடைய மாமிச 
மும் வேறே. மச்சஙற்களுடையதும் வேறே. பறவைகளுடையது 
ம் வேறே. பரமண்டலத்திற்குரிய தேகங்களுமுண்டு. பூமிக்குரிய 
தேகங்களமண்டு. பாமண்டலத்தீற்குரிய தேசங்களுடைய மகி 
மையும்வேறே, பூமிக்குரிய தேகங்களுடைய மகிமையும் வேறே, 
குரியனுடைய மகிமையும் வேறே. சந்திரனுடைய மகிமையும் வே 
றே. நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையும் வேறே. அவைகளில் ல 
ர நட்சத்திரத்தினடைய மகிமை மற்றொரு ஈட்சத்திரத்தின் மகி 
மைக்கு மேற்படுகின்றதே. அப்படிப்போல மரித்தோர் உயிரோடெ 
ழம்புதலும் உண்டாயிநக்தம். அழிவுள்ள சரீரம் விதைக்கப்பட்டு 
ப் பின்பு அழிவில்லாமையாய் எழந்திநக்கும். கனவீனமான சரீர 
ம் விதைக்கப்பட்டுப் பின்பு மகிமையாய் எழந்திருக்கும். பலவீன 
முள்ள சரீரம் விசைக்கப்பட்டுப் பின்ப பலமாய் எழந்திருக்கும். சீ 
வனான சரீரம் விதைக்கப்படும். ஆவிக்குரிய சரீரம் எழந்திருக்கும் 
இரத்தமாமிசமுடைய சரீரமுமுண்டு. ஆவிக்குரிய சரீரமுழண்ட. ' ஆ 
னதால் வேதத்திலே எழதியிருக்கிறபடி முந்தின மனிதனாகிய ஆதா 
ம் சீவ ஆத்துமாவானான் . பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார். 
ஆவியான சரீரம் முந்தினதாய் இராமல் இரத்தமாமிசமடை ய சரீர 
மே முந்தீனதாயிருக்கின்றது. பின்பு ஆவியாண சரீரமுமுண்டாம். மு 
ந்தின மனிதன் பூமியின் மண்ணானவன். இரண்டாம் மனிதன் ப 
ரமண்டலத்துக்குரிய கத்தர். மண்ணான்வன் எப்படியோ அப்படி. 
மண்ணானவர்களும் இருப்பார்கள். பாமண்டலத்துக்குரியவர் எப்ப 
யோ அப்படிப் பரமண்டலத்துக்குரியவர்களும் இருப்பார்கள். 
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ம்த்ம், 

தை 
மாசி 
சித்திரை 
ஆனி 

ஆடு. 
புரட்டாதி 
அற்பசி 
௮ற்பசி 
மார்கழி 

வணி 
வணி 
புரட்டாதி 
புரட்டாதி 
புரட்டாதி 
அற்பசி 
அற்பசி 
கார்த்திகை 
கார்த்திகை 

இராசி, 

நிமி, 
மிதுனம் 
கற்கடகம் 
சிங்கம் 
கன்னி 
துலாம் 

அத்தம் 
வீருச்சிகம் 

தனு 

வக். 
வக்,௮தீ. 
வக்.உதி, 
கும். 
ம்னம் 
மேடம் 
உதி, 
இடபம் 
வக். 
வக்,அத். 

வக்.உதி. 
நிமி, 
மிதுனம் 

அத்த. 
கற்கடகம் 
சிங்கம் 
உதி, 
கன்னி 
வக். 

- வக்.அத். 
வக்.உதி, 
நிமி.புதன் 
துலாம் 

அத்த 
விரிச்சிக ம் 

தனு 

- இரகதசாரம் 

சேவ்வாய், 

நாள். நாடி. 
(0௩ ௪ு௰ 

௯௬ 0௮ 

௯ ௨௬ .. 

ம௬ ௫ 
க பூ. 

௨௧ ௨௨ 

௨ சுய 

௨௪ ௨௧ 

0௪ ௫௧ 

ய௨ ய 

ய (0. 

௬ 0௧ 

௪ 05 

(0௨ ௫ 
00௮ 2.9 

௯ (0௧ 

0௪ ௪௪ 
(0ஃ (05 

(0௬ (05... 
௨.௭ (க 

(05 

-ய௭ ௬ய் 

௬௰ 00௧ 

௪ ௬ள் 
௨த க 

00 (க 
௬ ௫௭ 
௬ யக 

00 யக 

0௪ யக 

(௯ யக 

0௫ ௫௬௯ 
௰௯ க 

௨ 4. 

த! ௬௨ 
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கீரகம். 

துசன் 
குசன் 
குசன் 

குசன் 

குசன் 

். குசன் 
குசன் 
குசன் 
குசன் 

புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 

புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 

புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 



மாதம். 
கார்த்திகை 
மார்கழி 
ம்ரர்கழி 
மார்கழி 

த் 
மாசி 
சித்திரை 
ஆடு. 
ஆவணி 
பாட்டாதி 
மார்கழீ 

தாள். 

2.௦. 

(பூக 

௨௪ 

௨௭ 

5 ௭௬9 8ஓ 

நாீடி.. 

ய 

௪ 
[3 

மற 

யூத் 

வியாழன்: 
0௧ 

௫ 
11727022. 

௫. 
௫ 
௩௮! 

வெள்ளி; 

௨க் 

௫௨ 

௬௭ 

௬௪ 

௪௬. ௩ 

௫௬௬ 
0௨ 

(4/8) 

௩௩௯ 

௫௫ 
௮ 

௫௬௬ 

௫௬ 

௫௬ 

௪9 

௫௬ 

சனி; 

௯ 

யர 

௯ 

௯ 

௫௰ 

இராசி, 

ம்காம் 

வக். 

வக்.அத். 

வக். 
வக்.சிங்கம் 
நிமி, 
கன்னி 
அத்த 
உதி. 
துலா 

ம்கரம் 
கும்பம் 

மீனம் 
மேடம் 
இடபம் . 
மிதுனம் 
கற்கடகம் 
சிங்கம் 
கன்னி 
துலாம் 
விநச்சிகம் 
தனு 

வக். 
வக்.அத். 
வக்.உதி, 
வக். விருச், 
நிமி. - 

அத். 
உதி. 

மேட 

வக். மீன். 

கடகராகு 
ம்கரகேகு 
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கிரகம், 

புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 
புதன் 

குர 

குரு 

குரு 
மீ 

சுக்கிரன் 
சுக்கிரன். 
சுக்கிரன் 

சுக்கிரன் 
*த்கிரன் 
சுக்கிரன் 
சுக்கீரன் 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன் ' 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன்: 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன் 
சுக்கிரன் 



1. 

தை மாதம், 

சாதிமி, தை ௨௨. மதல் மாசிம்", ௬௨. வரைக்கும், 
ட. ணை வலை அனகை ச வனை கலை அணக வையக. 

கரணை செறுணானகளல கதகைவகைகவாளை 

ட மீ்சாற், 1டி ய் 08265 9111 06 [0006 
. 7871009 ,&5911010ஈம௦வ/ ௦௨, 06௨- | 
701 1068005402 416 ॥௦றயி87 ,&51701021081 ர் ௪5) ' கட்டி 801615 14(1018. 170 68866 மோற311501 (4 டி ட்ச்ச் [11 1௦1... 8: 1087150046 

| ப வது ம் புத்த தி தி தி (1106 15 தர 1ம ரிஎரி/ வம் 1791282, 70- 
| மப 0! ரம், 01160 110 ௦௨௦ பப £156, 06, &, 1. 

கெளுக பலை ஒது. முவதகணுவமிவ வடை ௬௭௨ கை க ௯ 
 ணவைகககககளககைமர ன் பல எள் 

செலு, அவனது வளமும் அல்ல அ அவலவமையளகவ 

1) ௧) ௪பூ ௬௰ (௪ ௨௰ய(மீ ரர், ]8ய, 43தா. 20வீ. 133௨, 
9 ௨ ஞா(பூ ௬ய-[- ௨௬ப। ம 42௦0, 44. 807. ௨. ர. 

| 4 உ ௮1/பி ௬க 11 வலா ம்உய்மாம் எம் ரர வம் 1க௨0௦. 

த செதி மசடது ௬௫யு 8 62, 50. 320. ௩. 1. 
16 ப௮ ௨௰ தி ௬௯ | 188116 ரீ ோயாக, 1809. 

| * வி ௪ ௨௫1/௪ ௪௧ட।13681௦018156/10 0௦ ௦௬௩ ஒ:ஃ. 

௪|௨ ௨௮1/௨ஷ ௪௧ [ 1) சழ, 101. 280. &. நா. 

ஞாரே ௨௭௭ஸ் ௪௰1॥1 9842, 811. 470. ந, ரர, 

திஅ ௨௬11௮ ௬ளட[ 84 சொர்க, 31. உ, 30. 
செபர ௨௪ப/ ௩ ௬௪ 18 ர் நரம, 1!நா. 51வி. 

௬ 
ம் 

௫ 
௬ 

| எ]வேபூ ௨அய/ப ௪௨/9 மார். ஷோ. 51நா. 35வி. 
௮1 

௯ 
(ப 

க 
௨। புகா ௨௨௨ த ௨௯॥| 9தா6:45( 6100த, 61.490.&.ர. 

4ம௩। விரோமய௫ப/ஏ ஊ॥ (மீ $), 9. 250. ந, ந. 
221௫ | வே! பி] ய்ரு [து ய௯ 71600 15 6116 (13௨0 ரமம்165. 

201௰ட சுதி யக தி ௩1 16551125 810 000 (46 ௦80 ௦7 (06 054, 
௦5 ௰௬।ஞாபபு சுய ச எப 1௩0கா1266, 9. &. 1ர. 
210௪ தி பூ. ரய்0 1 127247 440, 54. 11௬. 5. 10. 

௮. ௫௫ய(பி ௫௪॥ ௦167 (6 0681 888896108160, 1724. 
9யஅ1சே.ம. இகரிது ௫௧ [௯117. பில, 1920. 
300௯ பூ ௫௩: தி ௪ எப் (வ! 1. ள் ர்ச், 1049. 

311௨௰ லி ௫௨1௪ சகட மீ2, 60. 4. &. 10. 

ற. | 
||௨௧)வெ(௮௮ ௫௨11|ப ௪௧1 [&5௨ 801 01 ௪௦10 19 8 516/8 5100, 

91௨௨ சுசி ர௨ய/ஷ ௪௨ [30 15 3.91 8௦௨ ௭1௦ 15 1971040யட 

3௨௯௩] ஞா|சு ௫௫ய)ஸ் ௪௪ [850௪00 
4௨௪| திவி ௫௮1/௮ ௪௬) 7,௦2/ மெரார்சா,64.301%. 3. 
5௨௫(செ(௮ ௬௨ (௩ ,௪௮ |88மம். (08றார். 48[நோ. 43வி.1%6. 
6(௨௬| பு௮ ௨1| த ௫11 710௦௦ 06768(௦04 69 1௦ம் ோரவ!116. 

71௨௭| விகே ௮ |ஏ ௫௪ய)5[ந1ார் 60, 61.24. உ.நா, 
812அ1|வேய ம௪ |து ௫௯11) 1௩ .&ற0ஐ66, 81. உ, 7, 
9௨௯| ௪ பூ ௨1] தி ௬ [761௯ம் உயி எவ்வி! 0௪௭௨06 744. 

கொஸசெய்தபின்பு ஈரகத்தி 

ஞாயிற்றுக் கிழமை ௪ ங்கிராந்தி லேதள்ளுகிறதற்குஅதிகாரமுடை 

நாடி, ௨௬. விநாடி, ௨ல். கும்பரவி. | யவராகிய (பராபரனுக்கு) பயப்ப 
் டங்கள், 

உ 
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பத்துக்கன்
னிகளை 

உவமையாகக்
 

காட்டியது. 

மத்தேயு.௨௫ அதி. ௧-௬. 

காப்பு. 

வேண்பா, 

சீர்கொண்ட தேவனா தேகமெடுத்தஞ்ஞானச்' 
கார்கோண்ட மாந்தரினுட் கண்டுலக்கப்-பார்மிசைவநீ 
துய்யவுவமைகளாயோதியதைப்பாவிசைப்பத் 
அயயவவன்றாளே துவ. 

தற்கிறப்புப்பாயிரம், 

அறுசீரடியாசிரிய விருத்தம். 

ஆதீயீறள வொப்பில்லாவகண்டபூரணமாய் நிற்குஞ் 
சோதியை வணங்கிமண்ணிற்நூய்நானானவேசு 
வோதியவுவமைகட்குளொன்றெனும் பத்துக்கன்னி 
மாதரீனுவமைதன்ன மறைப்படி. வழத்துவேனே 

எழுசீரடியாசிரிய விருத்தம். 
க, ௨. துங்கவானுலகவிராச்சியத்தவர்கள் சோற்றுதந்தீவத்திகஊா 

க்கொண் 
டங்கமாமணவாளனுக்கெதிர்போகப்புறப்ப ?கின்றவீவரந்து 
நங்கையரெனுங் கன்னியர்கஞக்கொப்பாயிதப்பர்களவரினு 

லொருவர் 
புங்ககன்மதியுள்ளவர்களுமைவர் புத்தியீனர்சளு மாயிருந்தா 

ர். (௧) 
௬, ௪." இருந்தவிம்மதியீனர்க டக்திவத்திகவாயெடுத்துந்தமதோடு 

வருந்தியேயெண்ணெய்யினக் கொடுபோனதிலமதியுடை 
யரென்பவரோர் 

திருந்ததீவத்திகளிலனொடுங்கூடத் திகழதம்பாத்தீரந் களிலே 
பொருந்தவேயெண்ணெயையுங் கொடுூபோனாரெனத்திரவா 

சகம்புகலும். (௨) 
௫. ௬. திரமணவாளன்றுமதித்தளவிற்$சன்றவெல்லாரும் நித்தி 

ரையால் 

வருமயக்குற்றுத்தூங்கினரந்த மத்திராத்திரிபினில்தோ 
அ௮ருமணவாளன் வருகிருரவருக்கெதிர்செலப் புறப்படூங்கோ 

ளென்் 
ுரவொலியென்னுங் கூக்குரலுண் டாயிற்றிதுதிரமறையுரை 

| யே... (௯ 
எ; ௮. உரைத்தவக்கன்னி மாதரெல்லாகுழடனெழுர்திநந்தமே த 

ங்க 
ட.ரைத்த தீவத்திகவாத்திருத்தினரசேதனர் சேதனரோடு 
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சாதிமீ*, மாசி ௨. முதல் பங்குனிம்" ௧௨, வரைக்கும். 

வெ௦ 

12 

மாசிமாதம், 

் - பராபரனிடத்திற் பயபத்தியா 6 ஃ 

ப் ன் ் நட்சத்தி திதி, |யிருத்தலே ஞானத்துக்கு ஆரம்ப 
| டப) ரூம. மானது. 

10) க|ஞா|உ ௨௬யதி ட 1915 ஆற் 61100, ந. 430.2. 1. 
||| ௨| திதி ௩௬௨/௪ காயு? நீழ, 430. 1. 1. 
12) ௩1[செ[௮ ௬௬ப-- ம௪1 ரு 7௯, 11%. 40 &. 1, 
3 ௪। புச௪ ௪கயபி மஎய[9 ஊர். 400௨, 81நா. 10வி. 
14) ௫। வி டூ ௪ட தது ௮ 0 4 கபய, 18125. ப 

9 ௬|(வே௨ ௪௭௫யுதி ௨௰ய|% 43. 91, 60. ந. 1. 
101-:௭। ௪ரே ௪௭ ௪ ௰௯!1/08(ம/௨4௦ஈ ௦0 0௦௧0௦, 1796. 

|| ௮|ஞஜா[௮ ௪௬௩ப ௮ ந. 30. 420. &. 3. ” 
11 ௯; திப ௪௫ |ஷ ம௫ப(டபம்் (1௪0, 1540. 
19) ம1௪செ/கா ௪௨ட்(ஸ ௨11) 8. 1௦0, 25கா. 50வி. 6. 
20ம௧| புரோ.௬௮ய/௮ எம சி மெயார்ச, 14. 327௩. 1. 
2)/௰௨। விமி ௬௫பரு கசி 3, 1,100. உ, நா, 

த ௫௪1 | 
௦210௩ | வே தி ௬கப[(ஏ ௫௧ |1॥ம்௨ஈஸு ௦ 7121116016 18 1116. 
23௪| ச(பு ஊது ௪௪0 & 5011 உடன (பாயம் போஷு வால். 

டு 1156 1681 ௦ ஐ8௱ மாரபத0(6 ௨ 50௨76. 
24ம௫| ஜாபூ ௨௩ தி த அள் ர் 
200௬| திஆ ௨௧ ௪ ௬௩ய 2 1 61269) 3. 8 3, 

(210880 6780108160 04 ம்6 ரப். 
20௪(செ(ம ய௬ 0 ௨௯(ய ௦0” 
ழக டி 7/4 140015, 21). 39%, 2. 1, 

௮) புஜ ௪ “௪1 742,000. 250. உ... 
20)யகூ வ.உ ௨௩௨ து ௨81 நரா ம்௦ 8கற்மவர் 88: ஸர் 23 
11,௩௦1. [14 6௦3. 

1|௨உ௰। வெ[௮ ௨11 தி (0௯11 716 கோ ௦ 66 10ம் 15 ம்உ்காஙும்த 

2௨௧ ச(சீ ய௩ூ.௪ ௯1௩ (1 ஈ௦௯11ஐ6. ௩0... யம, 179], 

3௨௨ுஜாசு ௦௪ ப ௯ |91 8810 ழட,61. 37%. 
4௨௬ தி வி ய்௭ |ஷ ௨௪1 1/௨ரய/ 6271601010 1126 வ]! ந உ௱கடி 

21௨௪ செ ௮ கத ஸ் ௨௮. [276 110160. - 

6௨௫| பு/கே ௨௬ |௮ ட கல அமாம் மெய, 14. 1, 

3]2௬| விமூ ௬௨ [௩ ௬௬ (9 எம், 4005) 19நா. | 2வி. 
8௨௭ (வெபூ ௬௮ய]த ௬௭ ற 1௨ &0௦த6ஈ, 11. 8, 78. 
௨2௮1 ௪௨ ௪௫ (ஏ ௪௨(௦ 6. 16065) 37௧. 43வி.. 

1015௯ ஞா தி ௫௧ து௪௭ டீர்வார்க 11/69 01604, 1820. 

கல] தி சேத் கேட 43) 19௦ ௨௩ 
"செவ்வாய்க் கிழமைச் சங்கிரா 

ந்தி: நாடி, .0௪. வினடி, ௨௬ல். யைத் 
மீனரவி, 

பராபரனுடைய பரிசுத்தாலி 
துக்கப்படுத்தாதிருப்பீர்க 

ளாக... 
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அருக்குறேங்களின்றீவத்திகண் மழங்கியஊணந்துபோகின்ற 
னவதனா 

லிருக்குமுங்களினேண்ணெய்யினிற் கொஜ் சமெங்களுக்க 
ளித்திடூமென்ருர், (௪) 

இவரை தை கத் 

கலிநிலைத்துறை. 
௯. என்றதற்கெதிர்மொழியதாய் மதியினயுடையோர் 

குன்றலுற்றிடாப்படி யெங்களக்கமுங்களுக்கும் 
நன்றதாயெண்ணேய் விற்பவரிடத்தினீர் நாடிச் 
சென்றுநுங்களஞக்கதைக்கொள்வீரெனவுரைசெய்தார் (௫) 

௰. செய்தவண்ணமேயவர்கள் கோள்ளச்செலும்பொழது 
மெய்ம்மனாளன் மேவினரெத்தனித்திநக்தவர்கள் 
உய்யவேயவரொ௫ கலியாணத்திற்குட்போய் 
எய்தினார்களங்கதவும் பூட்டிடப்பட்டதன்றே, (௬) 

ய௧,௰௨. பூட்டப்பட்டபின் மற்றக்கன்னியர்களும் புகவந் 
தேட்டையாகவாண்டவரேயாண்டவரேயெங்களுக்கு 
வாட்டமற்றிடத்திறவுமென்றனரவர்மறுத்துச் 
குட்டியுங்கவாயறிந்திலேன்மேய்யெனச்சொன்னார். (எ) 

௩. மெய்யதாகையில் விழித்திரப்பீர்களேனென்னின் 
மையிலாமனிதனின் குமாரன் வரகின்ற 
வெய்யமாவளயாயினுமக்காழிகையையாயினும்வீ 
றேய்யவேயறிீயீர்களென்றியம்பினனிறையே. (எ) 

ணைன க வலி ரை ககா கைக 

சுவாசாசயம். 
[116 பமாற5.] 

மூலாதாரத்திலிருந்து சுவாசமானது இடை பிங்கஷ சுழிமுவ ௭ 
ன்பவைகளில் ஏதேனுமொன்றின் வழியாய், ௰௨. ௮ங்குலம் புறப்ப 
ட்ட, ௪. அங்குலங் கழிந்துபோக, ௮. அங்குலந் தீநம்ப உட்புகும், ௧ 
ழிந்த நாலு அங்குலமும் வெளியில் வாயுவுடன் கலந்துபோம், வே 
ளியில் வாயுவினின்று, ௪. அங்குலம் மூலாதாரத்திற்போய் முந்தி 
ன எட்டூடனே கூடி,, 0௨. ௮ங்குலமாய்ப் புறப்படும், இப்படி, ௬௦0 
நாழீகையில், ௨௧௧௬௱ சுவாசம் உண்டர்கும், என்பது சைவ௪மை 
யதீதாருடைய கருத்து, இது தப்பிதமென்று பின்னால் வநகின்றவை 
களிஞலைறியலாம். 

மனுஷரின் சுவாசாசயத்தில் வாயுச்சுரங்கள் ௮னேகம். சில 
ருடைய கணக்கின்படி, அவைகள் பதிஹந்து கோடிக்கு மேற்பட 
உண்டு. இச்சுவாசாசயத்தின் இயந்திரநோக்கம் யாதெனின், இர 
த்தத்தை அதிக பரப்பிலே செறியப்பண்ணி வாயுவின் சேட்டை 
யில் ஏற்படுத்துவதே. இப்படிச் செறிந்த வாயுவீல் அகப்படும் இர 
த்தப் பரப்பானது மனுஷனுடைய உடம்பின்மேற்பரப்பினும் பார் 
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ச இ; 
ஆசைல கணவனை களை அவண்ணைவைக ல ௮ ௮௫ பல்லை அனா வானனிறாிு கழுமல. 

சடக் 
வாரம். 

11 

பங்குனி மாதம். 
சாதிமீ*. பங்குனி, ம௨௨. முதல் சீத்திரைமீ", 0௧௨ . வரைக்கும். 

| 

12) ௧௪/௫௪ ௬ 1௪ 

5 

ம ஓஒ லு 0௰ 

21௨௨௦ 

21௨௩ 
41௨௪ 

5௨௫ 
௦01௨௬ 

71௨௭ 
91௨௮ 
9௨௯௦ 
10'௬௰ 
1 11௬௩௧ 

வியாழக் கிழமைச் சங்கிராந்தி 

ட. 
62 

டி றமுகு ஒடி ௨௨% டிம் 5௫%. ஆ& 

ஓ 

ட்... ஷப % 6 

ஓ ட 

6 உட ஆ , 

உட உ [5 

௨1 -- 
௪ (பி 

எச 

௫ (ப 

க் (ஷீ 

௫௬ |ஸ 

௫௪ |௮அ 
௪௮ப 1௩ 
௪௪1 த 
௪௨ (ஏ 
௬௭ (து. 
௬௪ தீ 
௬௨11 1௪ 
௬௧10) 

பி 
௬௨ (து 

௬௬ தி 
௬௭ப்பு ௪ 

௬௯ (ப 

௪௪ (ஷஹ 

௫1 |ஷ 
௫௮ப(ஸ் 
௬௰ (௮ 
௬1௩ 

ம 1த 
ம௬ (ஏ 

ப்௯ப் (து 

பூவ தீ 
௨௫111௪ 

பசாசினுடைய கிரியைகஸா 
திதி, [அழிச்தம்படிக்ுப பராபரனுடை 

'ய குமாரன் வெளிப்பட்டார். 

௫௪ |$1ம15 & ர6றர0௨01 10 85: 060116. 

௫௬1 81 கீர்6!100, 11. 30. க, மே. 

௫௭111 /2ம 48௦01, 4/. 3. &. 70. 

௫௬ | 42, 81. 420. 5, 0. 

௫வது, ॥ 53. &0. 

௫௧1! 0௦0 ஸ்வ! பர்த் ஊ௭ரு 07% 101௦ ]ம02- 

௫11 [ஸ!. 

௪ எப /0 வன (1 ௨0ம் 8ீமபசம் (௦ 09, 0௦ 

[1 எப்ம் மர மதம், 

க் ௨11 111 19820 11௭10௩ 0120, 172. 

௬௮1 ந 72ம் மொ! 9ம். | 88.21 

௬௧ |[0) 6ர். கீரர்சத, 44, 2300. ௮. 

௨௬ |0685610 0௦ 69711, 1௦8ரய (0 0௦ ௩௨3. 

௯ |91* 10 நி ன1த66, 81.க அர. [எஎ்ம்0: 
0௯111] ந) ம் ஜூரா65560) ற1௦ம் 107 66 

௮11) 9௦,%, 11.1. 1. 

ச111[277௦.0. 4. 3/0. 2.31. 

௧11 ௪01 170010 4]. 408. & 14. 

௫௮111 3 ஊம். 115008), 14நா .40லி. 

௫௫111| 1௨ 10011௨ எ்வி உப்னீட ஸ்வில். 
௫௫110 1,௦0, ௦0 வ றர 0௦0 1 ஈ॥1 6:414 

| 166. 

௫௮ |(%௦,06, 38.5. &. ர. 

௬ [172156 6 1௦ம், 0 றர 500. 

௨1 (9 ஊம். கார்கக, நா. 41வி, 
௭ 14,7௭24 ெயர்ள, 9. 47. உ. ரா... 

0௨ [1], 1௩ க&ற௦த66, 94. &. 1. 
। யஎ11| ந 85 இல ர ம்ர்றச பா்மப்டி. 

௨வ11| 6௦,ந, 54, 200. 4. 7, 

௨௬1 73/0௦ 04௦ ம் ம்2ம் ஊா௦ ஈரீதர்(: (௦ செ 

௨௮11 | [ஈயம் $17ரறத ப. 

நய ஜூ 1வ.1ல், 11. ர். 200. 
நய 0.3, 10%. 2/0, உ. ரா. 

*] 0ம் ரரகப்பப்பத ற௦ர(10 ௦1 (6.0வ1- 
08, (06 121/6 0. எதா 00000௩0- 

நாடி.,௬௪. வினாடி, ௪௭ல். மேடரவி, 005 ; 804 (16 161167 98. 11000. 
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க்க இருபத்தைந்து இலட்சம் மடங்கு அதனம். ௮றுப்து நாழிகைய 
ளவிலே மூவாயிரங் கலன் தொடுத்து ஐயாயிரங்கலனளவுக்குசுவா 
சாசயத்திலே வாயு இரேசக பூரகமாகின்றது. 
சீவாதாரமான சுவாசாசயம் போல உடம்பிலுள்ள கூற்றின்பின் 

எதுவும் இவ்வளவு வெளிதுறையாய் சாராயச் சேட்டையில் அகப் 
படுத்தப்படத்தானுமில்ஸல. பின்வ இதில் இந்தச் சாராயம் என் 
ன அழிவுதான் பண்ணாது. 

ணை கன ரை னை 3 

பிறரை நடத்தவேண்டிய விதம். 
[00௩0004 (௭௨08 0111618.] 

உன் அயலான் ஈம்பத்தகாதவனென்பதை நீ அறியுமட்டூம் ௮வ 
னில் ஈம்பிக்கையாய் நட, அவணக்குறித்துத் தீமையாய் நீ கேள் 
விப்படுவதை லநபொழதும் எடுத்தேடுத்தப் பேசாதை,. அது ஓரு 
வேவ பொய்யாயீருக்கும், அல்லவென்று உண்மையாய்த்தான் இ 
ருக்கினும் அதையெடுத்துப்பேசுவதினால் உனக்தவரும் நயமென்ன? 
அவனிலே நீ ஒருதப்பிதத்தைக் கண்டபோதும் அதினால் அவனுடை 
யகணிசங்குறைவுள்ளதென்று எண்ணாதை. ௮வன் அந்தத் தப் 
பிதத்துக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு பரிசுத்ததிஸயிலே விலகாமல்நீற்கு 
ம்படி நாடோறும் உன்னிலும் அதிகமாய்ப் பிரயாசப்படவீல் வலயெ 
ன்பது உனக்கேப்படி வீளங்கும் £ நல்லவனோருவன் தன்ஊப்போ 
லப் பிறணயும் எண்ணுவதிற் பிரியங்கொள்ளுகிருன். தான் நி 
தார்த்தனானதினாற் பிறர் நிதார்த்தால்லவென்பதை அறியவருங்கா 
லத்தில் விதனப்பட்டு அவர்கவளப்பற்றி எடூத்தப்பேசாமல் அவர்க 
க்காக வேண்டுதல்பண்ணுகிருன். 

வைனை சைகை கைக ௮“ 

தேய்ந்திறுதல், 
[மா 8 ௨11106.] 

ஒருகல்விமான் சோல்வது, நமதுவாழ்நாள்முழதும் அனுதினமுக் 
தேய்ந்து குன்றிப்போகின்றது. நாம் நன்மையாய் நாள்விடக்கூடிய 
தாயிருந்தும் வீணாகப்போக்குகிறோம். ஒருவன் தனது மரணாந்தமள 
வுக்குச் சிறைச்சாஷயில் வைக்கப்பட்டவஞகைவும், அங்கே ௮வ 
ன் குடிக்க நாள் வீதங் குறைகிற ஓர் தண்ணீர்ச் சால் உள்ளதா 
கவும் வைத்துக்கொள்ளுவோம். அந்தச் சாலிலுள்ள தண்ணீர் 
எவ்வளவென்பது தேரீயாதிருந்துஜ் சமைந்துபோகுமென்று நீதான 
மாய் அறிவான். அதில் ௮வன்மொண்டூ பானம்பண்ணிவநகையி 
ல் அது அள்ள அள்ளக் குறையாமல். எப்போதும் இப்படியிருக்கும் 
ன்று எண்ணுவானோ?! ஒருகாலத்தில்தான் தாகத்தினால்வநக்தவே 
ண்டூமென்றெண்ணி விசனப்படுவானல்லவோ? நமது அநித்திய 
சீவனும் இதற்கொப்பாகும். ஈ௩மது வாழ்காஞம் இவ்விதமாகத்தே 
ய்ந்து தேய்ந்து குறைந்துபோகவும் நாம் எப்போதும் இப்படி. மிநப் 
போமென்றல்லவோ எண்ணி மகிழகிறோம், 
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. சித்திரை மாதம். 
_சாதிம்”, "சித்திரை (0௨௨. முதல் வைகாசிமீ". ௦௧௨. வரைக்கும். 

213 வ், இந்தவருஷத்திலே நீ சாவாய்: 
24 | 5 | நட்சத்தி; திதி. |உன் பராபானுக்கெதிர்கொண்டூ 
த ட் 6 ரம். போக ஆயத்தப்படு. 

௬யப।ஏிம 40%, 6. 71, நா 

௨௯ (90.1, 111. 1. &. 7. 

௨௫ப1|3 00% ரர், 42நா. 20வி. 
௨௨111 
மச11|8௦, 6, 94. 800. £. 3, 
(பிக11 11" கறியஈ 0160, 1790. 

௫11198. 1௩ 1௪/த௦, 54. ந. 1. 
(௫௪ |&11 பர்தர்16௦050658 15 810. 

௫௬1 17. 7/1 மயம். 27.ஈ. 

அப அ... 

12) க[வெ[ரே ௨௬111-/- 
பி 

ச் 

பூ 

ஷீ 
ஸ் 

௮] 

20) ௯। சபூ ௪ப[ந ௪௮ |டட௰௰்(515 (0/6 ரமமர் 08 0௦0 ககன் 

் 

ஏ 

த் 
2 

0 
பி 

த 
ச் 

|3ு) ௨) ௪/௮ ௨௬! 

141) ௬ுூஞா(பர ௨௫1 

15) ௪ திகா ௨௨1 

161] ௫;செ(ரோ 0௯1! 

11| ௬| புமி மச! 
18) எ விதி ம௨ய 

௪௨ட| [ரள 1௦ ட 662 1146, ௨௩௦ டீ 1116 

[18 1 4/5 ௦. 

௬ள1 | ஊர். கோர, 31நா. 1வி.-- 
௬௬1 [27 ௦.1.7. 870. உ. நா, 
௬1 ௨ ௦௦ (௨ 1௦ம் (௦ 21003 06 00௦ 

௨௮1 11 006௦8௧ &11௦௦ 6௦௩ 1943. [ம யக௨. 

௨௭! |/// 440௦. 14. 40ஈ. உ, 1, 

௨௭11) ர். ஜமா, 41 நா. 80வி. 
௦௨௯! | 3 ஊர. ']'&மாப5 40நா. 50வி. 

29/ய௮| தீகே ௬௰ ௬௨1 [17 பீரி வேஸே9 ॥வாஜாா, 1060 100, 116௪ 

3010௯ சே கே ௪ ன் [ரச ஐ௭6 [ம் பெரம். 

1147. [0111 எம் தா௦ம். 

| ௨௦9 ப 4 111 ௪யப | 6 ஈ௦( 70606 ௦1 ஊர] ; 604 6௭௦௦௧௪ 

2.௨௧| விபூ, ௬ ௪௫1। 5 0,௦, 8. 400. ஈ, 16 

3௨௨வ(௨ ௨௨1 ௫ம் 18, ர்ட்திறறதக, 51. &. 1... 

4௨௩) சுதி ௨௮ய பிரி, 1,௪9( பெகர்சா, 4%. 0, ௮. 

51௨௪ தூ ௮ ௭௪1 ௫௯ |1$ர௦ா8ல(6 0100 ௨ இட [19௨ 1851. 

61௨௫ தி; ௪ ௬௯1 ௬௰ 1, 02௫ 600] 16 800261 மா1௦ 116 பன். 
71௨௬ சச பூ ௪௨ப்। ௧111) (௪00015. 

8௨௭ பு(௨ ௪௫1 கி வவிகப்ளை மீர் ௦0௨, 1899. 

91௨௮ விரரே ௪௬புது காய; 0,௱. 1,200. ஈ, 78. 

26 ய௫(வெ(சு ௫௨10 
௦51ம௬| சவி இ௫ட। 
298ய௭(ஞா।அ௮ ௫௯ 

89% 52 ட 

த) ல் 

நுவான் 

10/௨௯1வே)௮ ௪௬புதி ௬ [1 0. 91. 26பா. ௩. ரா 
|||ல। சபா ௪டயுச க ([2/ 50க(10கடு, 90. 40௩. 18, 

அறு. அரானாரவவமைாககடு 

4- ௫௬ 

காயிற்றுக்கிழமைச் சங்கிராந்தி முடி.வுபரியந்தம் நிஷரிற்பவு 
காடி, ௬௰. வினாடி முல், இடபாவி.|னே இரட்சீக்கப்படுவான். 
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கனிகோடாத அத்திமாத்தை உவமையா 
கக் காட்டியது. 

ஓக்கா. ம௬. அதி. ௬--௯. 

அறுசீரடியாசிரிய விருத்தம், 
மூவலகவணத்துமேத்து முத்தவத்தொருவரான 
கோவெனுமியேசுக்கிறிஸ்து கணப்பட்டார்க்குபசேசித்த 

ஒவியவுவமைதன்னிலோன்றேனுங்கனிகொடாத 
தாவியவத்தித்தாருவுவமையைச்சாற்றக்கேண்மோ. 

௬. சாற்றுவேனொருவனுக்குத்தன்றிராட்சத்தோட்டத்தி 
லேற்றவோரத்தித்தாரு காட்டப்பட்டி ரந்ததன்னே 
னாற்றவேவர்துதேடியதிற்கனிபார்த்தபோழ்த 
தேற்றவேயொன்றுந்காணாதிருந்ததாற் செப்பலுற்றான். (௧) 

௭. செப்புவனவனப்போழ்து செழக்தோட்டக்காரனோடு 
தட்பறவிந்தவத்தித் தரவின்முன்ருண்டாயிதோ 
வொப்புறக்கனியைத்தேடி வருகிறேஷனொன்றுங்காணே 
னிற்பற வெட்டிப்போடுரிலத்தையேன்கெடுக்ததேன்றான் (௨) 

( . என்றதற்கிவன்மாருகவேனதையாநானேயீதைக் 
குன்றலில்லாமற்சுற்றிக்கொத்தி நல்லெருவைப்போட்டு 
வொன்றவே கனிகொடுக்கமோவெனப்பார்க்குமட்டா 
யின்றிதீதிதவிவ்வாண்டுமிருக்கட்டுமென்றுசோன்னான். (௩) 

௯. சொன்னதுமன்றியின்னுஜ் சொல்லுவான்றோட்டக்கார 
னின்னலில் கனிகொடாமலிநர்திடி லினிமேஷக்த 
வன்னியபடிநீரிதையஉப்படன்வேட்டிப்போடி 
மென்னவேசோன்னானென்றுரெம் யேசுநாதர்தாமே. (௪) 

செபம். 
[11 :௭.] 

அன்னியோன்னிய ஐக்கமாகிறதற்கு, ஒருவருக்காக ஒருவர் பராப 
ரணனப்பார்த்துமன்றாடுகிறதிலும் பார்க்க வேளொரு திறமானவழியில் 
வ.அதிதூரத்திலிருக்கிற சினேகிதனில் அன்புகொண்டிரக்கவேணு 
மாகில் அவனுக்காகச் சேபம்பண்ணு. நீபிறரடன் அண்டி நீற்க விரு 
ம்புகில் அவர்கள் உனக்காகச் செபம்பண்ணும்படிக்குக்கேள் யா 
தோரவன் உனக்கு விரோதமாகச் குற்றஞ்சேய்கிறதினாலுண்டாகம் 
குரோதத்தை டெல்லவிரம்புகில் ௮அவனுக்காகச் செபம்பண்ணு. 
ஒருவநக்காக ஒவர் பராபரணப்பார்த்த மன்ராவோர்களாகில் ௮ 
வர்களுக்குள் பேதமும் பிணக்கும் இருக்கமாட்டாது. இதற்காகவே 
கும்பபிராத்தண செய்யப்பட்டுவரகின்றது, அவர்களுக்குள் இ 
ந்த ௩ட்பவரவரக்குறைர்து பற்றில்லாதிருக்கையில் செப்ம் ௮வ்வன் 

டிய//260 நே ௩௦௨ ரிரிபர்ர்கர் *௩லா0் டார 
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வைகாசி மாதம். 

சாதீமி”, வை வைகாசீ காசீ ௰௨௨. முதல். ஆனிமி” (0௨௨. வரைக்கும். 
உன்னோடிருப்போம். நாம் உன் 1.4 

3 ல் ன் நட்சத்தி திதி, 1ஊத் தளரவிடவதுமில்ல, ௨ 

21௨8ம். | புன்வனக் கைவிடுவதுமில்ல. 
12) க1[ஜா|கா ௪௬பபி ௫௬பபுஅம 3420௩, 44. 29ஈ௨. ௩. 1. 
1) ௨ திரோ ௪மய்து ௪௮11௦ ௦. 111. 261. &. 88, 
4) ௬[செமி ௩௭ தி ௪ சிய கிறர்ச100,। படமே. ௧௮. 
 ௪| புதீ ௬௩௩௪ ௬௭ 14,1௦12, 11. &. 1, 
6 ட விபு ௨௯1 ப ௬௧ம் $ஜா£8 6100222914. 8. 490, 
| சு வேபூ ௨௫ட(ஷ ௨௫1)]மீ ர.. .॥. 90. &. 1. [உ.ரர. 
8 ௭ ௪து ௨கட(ஸ் ம௯ப. ப டமய/ச,9/. ! 99%. 1.1. 
1 ௮(ஞாரம மஎய/௮ ௯௪ |((8 உம். செயா, 3நா. !3வி. 
0: ௯| திபூ ம௪ய௩ ௯ |9 860(, ேயர்ர! 0, 90 வி. 
21) ம௰/செ[௨ ய௨1(த ௪2/7௦. ட 200. &.7ம. 

23௧] புற 0௧1 ௭ ௧॥ ரூ, 81. 37100. ஐ.௮, 
து ௫௭ [101075 

2310௨ விசி மத தி ௫௮ | [7மத1ு6 15 ௦0 மய ஷூ லட [0தக6 மம 
2110 வேசு ௨ 1।(௪ ௫௪௭11 | மம 3410100118 0௦, 1819. (1840. 

251ய ௪ [6 ரப 0 ௫௯1] பப௦௦ 14 ஆப ஜபடி(க 37401071௮ 6. 

20௫ ௫1ஞா।1௮ ௮: பி ௬௰ | 180073, 54%. 287௩. &. 1... 
மர் பக தி கே ஐய|பி ௨111 110௦ ய்பய/மாம் ஷம் (06 ஜிய ல்லி! 6005 

23 யளசெ][முூ0 ௨௮1 1தி ௬11 [100601ழு. 
29 மது ப(பூ ௬௪! தி (9111) 8ீஷிமா21௦ம வீடி 11. 

30ய௯| வி;௨ ௪ய;(௪ ம௫ய/ 7, ௩ 40022௪, 10, 2. 12, 
3 | ௨௰ வெ தி ௪௭ (ப &யப்1 1 மு ௨ பயி உம கார 0௨ ஊ்௦யிம் 
ப் பர. [2௦ 81ம் எல் 109 6ம் ஈய! 01 06 

||௨௨| ௪[௮ ௫௩ ௨௫1 | [ப யாடப்படா். 

2ழ௨௨ுஞா।(ச௪ ௫௮ ௨௯ 

31௨௩) தி)பூ ௬௰ கம் 7 0/0 சொர, 90. 7. ௩1, 
41௨௪(சேபபூ க விம பிர ௦) பொம்ம ம்ம 0ம்ஹம் ம்61ப2. 

111 

௬௯௨ப1(% 0/3, 414, பே. க. 32. 
௬௮௭1 [ஐ 0.௩. 91.59. 2.7, 
௨௭1 ப்ப காரே வகி! ராட். 

௨௯1 [உ டாமா 19 807800 10 (1௦ [2ம் 

ய அப! ம 47001, 00. 407. 2. 1, 

5௨௫ புஉ ௪1! 
601௨௬। :வி;ரே ௬1 
1 ௨௭(வெ( ௮ ௬ப 
91௨௮1 ச௪(பர இப 
9௨௯(ஞா1கா கா 

0௯௰। திரோ ௧ 
மி ௫௬11 

!1|௩க(செ[தி ௫௪ப 
2௩௨॥ புபு ௪௯॥ 
 இரமவபரமரட. 

புதன் கிழமைச் சங்கிராந்தி நா! இழந்துபோனதைத் தேடி டி இர 

ட, ௫௪. வினாடி, ௬5ல். மிதுன ர ட்சிக்கும்படிக்த மனிதனுடைய 

வி. குமாரன் வந்தார். 

[[8241௦. 
ம 18 ஊம் ]'உமா05, 48கோ. 40வி. 

எப 31.1௩ ச ா1266, 00. &. 15. (கடி 67% 89 எடி ஐ 
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பை அதிகவிருத்தியடையப்பண்ணும், குடூம்பாராதவ அன்பைவ 
ளர்க்கின்றதினால் அது பருவகாலத்தின் மழைக்கொப்பாயிருக்கிறது. 

பிருஞ்சுதேசத்தாரில் இராணுவ உத்தியோகத்தரிலொருவன் சத் 
தியவேதபுத்தகமொன்றைக் கண்ட வாசிக்கையீல் முன்தான்கா 
ண்டிருந்த நாஸ்திககோட்பாடுகள் தப்பிதழுங் கிறிஸ்துமார்க்கமே- 
சத்தியமுமென்று அறிந்து கிறிஸ்துமார்க்சத்தை அனுசரிக்கும்படி. 
தீர்மானித்தான். அவ்வேணாயில் அவனுடைய தோழர் பரிகா௪ 
ம்பண்ணிஞர்கள். அப்போழது அவன்சொன்னத, இப்போ லூத் 
தருடைய பட்சத்திலிருக்கும் எனது பழயபள்ளிச்சிநேகிதனாகிய பெ 
ணுதோட்டூ என்பவர்செய்ததிலும் அதிகமாக நானொன்றுஞ்செய்ய 
வில்ல. ஆனல் அவர் ஒந முடியைப் பெற்றுக்கொள்ஷம்படி அ 
வ்விதமாகச் செய்தாரேன்று தோழர் சேோல்ல இவ்வத்தியோகஸ்த 
ன் சொன்னது எனது கோக்மும் அதுவே, நாம் இருவரும் அதைப் 
பெற்றுக்கோள்ளுந் தலத்தைக் குறித்து வேற்றுமையுண்டு அவர் 
'சுவேதன் தேசத்தில் முடியைப்பெற நாடினார். நானோ மோட்ச 
இராச்சியத்தின் முடியைப் பெறத் தேடுகிறேன். 

கேட்டட்டோன குமாரனை உவமையாகக் காட் 
டியது. 

லூக்கா ௰௫. அதி. ம௧--௨௪. மட்டும். 

கலி விருத்தம். 
வேதபாரகர் மேவுபரிசேயர் 
பேதமாமனப் பீத்தறவங் கர 
மாதனாமேமதேசு நவின்றதை 
யோதுவேன்றுர்க்கமாரனுவமையே, 

கலி நிலைத்துறை, 
உவமையாதெனிலிருகமாரர்களொருவனுக்கு 
அவமிலாதிருந்தனரவர்களிலிவாயவனோ 
நவமதாய்த் தனதையண நோக்கிபாஸ்தியினற் 
வமதாயெனக்குளபங்கைத்தாவெனச்சொன்னான். (௧) 

சொன்னவாறுபங்கிட்டனன் பொருணாயச்சுதர்க்குப் 
பின்னமாயிவாயவன் சிலநாட்களின்பிறகு 
முன்னமேவி.ப யாவையுங்கைவசமுடித்துச் 
சின்னமேயுறத் தூரதேசத்தினிற்சேன்றான். (௨) 

சென்றங்கேயவன் மிகக்கேடுமார்க்கமாய்த்திரிந்து 
குன்றவேதனதாஸ்தியையழித்தனன் கொடியோன் 
தின்றயாதுமிலாதியங்கிடவத்தேயத்திற் 

- போன்றவேமிகு பஞ்சமுண்டானதப்போழ்து. (௬) 
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ஆனி மாதம். 

சாதிமீ”, ஆனி மா 0௬௨. முதல் ஆடி.௮. 0௩௨. வரைச்சம். 
அணைவார் அரக. அணைககககு அலவி. 

டி | _மிதந்தபலனுக்கேதுவான உங் 
னு ஈட்சத்த திதி, (கள் தயிரியத்தை எறித்தவிடாதி 2 5 | ட் ரம். ் ் ச் 

| ன் 6 நப்பீர்களாக. 

13) & விபூ ௪௫ ௪௫! ௫ ௧119 மோர். கோ௦6, 1 நா. 57வி. 
| ௪ ௫௬1010௦010 கள்! 6 8101௦ 

14) ௨(வெ ஆ ௪௧1 ப ௪௯॥ ் ௦0. 14. 11. ரோ. நா, [ரா6. 

150 ௩ சம ௬௮1 ஷ ௫௪ 11ம்) 9 0௨ம்) 
16 த குரிபூ ௬௫ ஸ். ௬௯ 27 0. 1. 0. 57. [மரம் 210014, 

| டூ தி. ௬௨பபு௮ ௬௫பபிர./7ப9/ மொர்ர 5ம். 4௨. 
(5) ௬/௪ ௮ ர௬கட।௩ ௬௧1 [சி போர். 160, நொ. 52வி. 

19 எ பு சி ௬௧ த ௨௯ |14ஈதாக வேகா தாசர், 1215. 
20 ௮ விசு ௬கா|ஏ ௨௮ 1&0008௦0 ௦1 ம0௦௦ட 710101718, 1847. 
2)) ௯ வெர்வி ௬௬ய)து ௨௮ [11த 016000 8 681161) & ப௨11௦. 

22) ஓழ் ௪/௮ ௬௭ தி ௨௯ட (59 அ04100டு, 911. 00. &. 18. 
9) 23] ய்க(௪ ஞா தே கட 1௪ ந௨ |13ய042 0117], 175. 

௦4 ௨ திமூ க௪௭௬பபு0 ரர 7/4 4400% 1/1. 30. 1. 1, 

2௦ யர செபபூ ௬௨111 பி நபை டத 61681680. 1]. 1, 11. 1௩. 

200ம௪।) பு௨ ௫௯ |து ௪௪பு|8த6 ॥%. பய், 1840. [ஃ, 86. 

21 ௫| விதி ௬௦ |தி ௪௯14. 11 &ழ௦266, 90. &. 0, 
201௨௪ (வே தி ௫1ப௪ ௫௪ட [போவம் 01 00060 3101018, 10906: 
9௭! ம ௮ முகப(ப டூ௮ 11080 1001௦0 மன 0000 76070௨00௮1॥ 
50 முது ஞஜா(௪ ம௬ம[ஷ ௬ம। [ப பர்கா, 

90 நா. 
| யக தி பூ 2௨ய்ப1 ஷீ க 3 ௦, (611. [நா 14வி. 

9 ௨உய௰।(ச௪(௨ ௨௩! ஸ் 1) யிரீ. ம] யப 11%. | 691. 

௨௧] பரே க௫ய௮ ௬ 10:௩3. 290. ஈ. 7. [உ 3 
412௨ வி/அ ௨௬/௩ 211 6. கார்கே, நோ. 0வி. 
௨௩) வெ।/பர ௨௫(ப[த ட ][[டு1௩.ஆ00266) 30. மெ. ௩, ர, 

ஏ ௫௬1) 800076 ௦ பேவ, 1830. 
61௨௪ ௪கா௨௪ தது ௫வப(0 86 ம்கடி ய ம் (௦7, 407 6 15 

11௨௫ ஜா(ரோ ௨௧ தி ௪௮1. ௪௦௦0,707 [15 6704 வம்பா01 பரவா: 

0௨௬| திமி ௮ (௪ ௪௨௰॥ (6 6800 1,60௦, 56நா. 31 வி. 
ட௨௭(செ தி (பிசு ரா ௬௬ | ரி 1400, 7% 478. உ. ரா. 

1002௮1 புபு. மய கலப்பு]. ௩ ர்தன6) 81 க 0 
] 1. ௨௬ வி பூ சு ் ௨௪11 (0௦20080100 101௦ (௦56 (4௨1 06 2001 

12/க௯௰/வேஆ ௨॥)தி மஅப்ப9 0.1. 44, 490, &. 28. 
ம். - ௫௬1 

139) ௩௧| ச/பூ ௫௫1/௪ 1௪ மஸ 27 0,, 104. 90. உ, 1, 
கணவனான 

கன ளுகாகரகற அணை அ ணனன வாள ளவ. அர அனணவககராகாகாக லகர க ணரா க னை ன வைகையை 

் ஞாயிற்றுக் கிழமைச் “சங்கிராந்தி மரணபரியந்தம்உண்மைமாயி 
நாடி, ௬௧. வினாடி, ௯ல். கற்கடக(௫ ௫. அப்போழது சீவகிரீடத்தை 8 உ 

ரவி, னக்குத் தருவேன், 
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வேறு, 

அப்போழத குறைவுபடத்தோடங்கியிவனத்தேயச்குடி களுக்குட் 

செப்பரியவொோருவனிடஜ் சேர்ந்தகொண்டானவனிவணச் செய் 

யினூடு 
வொப்புறவேபன்றிகணமேய்த்திடுதற்கனுப்பவிவனொல்கிச்சென்று 

வெப்பழறும் பசியிவனயாற்றிடக் கருமாதின் தவிட்டை ர ண்கை 

னே. 
டய 

விநம்பியுமற்றெவனுமதையிவற்களித்ததில் லயென வேருயுள்ளக் 
திரும்பி மதிபடைந்து தனக்குள்ளுரைப்பானாயென்பிதாவின்பாற் சே 

ர்ந்த 
தத் ச 

வாம்பில கலிக்காரர் பொசிக்கமிகுதியையுடைத்தாய் வாழ்ந்திருக்க 
அரும்பசியால் யானிவிடங் கெட்டழிந்துபோகிறேனென்றறிவுற்றா 

னே. (௫) 

உற்றவனானெழந்தெனது தகப்பனிடஜ்சேன்றையனேயுயர் தேவிறி 

கும் 
ஆ * 

பேற்றவுமக்குமெதிராய்ப் பவம்புரிந்தேனினி யுமதுபிள்ஊாயென்றே. 

சோற்றுதற் கபாத்திரன்யானுங் கூலிக்காரிலோர் தோழவணப் 
போற் 

குற்றமற வைத்தரள்வீரென்னயென்பேனேன்று சோல்லிக்கொ 
ண்டெமந்தான். (௬) 

எழந்துபுறப்பட்டவன்றன்றகப்பனிடத்தேகினனின்னந்தூரத்தி 
லழங்கலறவிருக்கையிலன்னவைன்றகப்பன்கண்டவவ யுருகீயுள் 

செழம்பலுறவோடியவன்றன் கழத்தைக்கட்டி முதீ்தஞ்செய்தான் 

சேயோ. 
மொழிந்தீடவனவனுடனே தந்தையரே தேவனுக்குமுமக்கு முன்னு 

ம். (௭) 

முன்னெதிராய்ப் பவம்புரிக்தேனினியுமது குமாரனேனமொழிவதற் 

குப் 

பின்னமுறபாத்திரானானேனவவன்பிதாபிரதிசரரைநோக்கிச் 

சோன்னதநீர்பிதானத்துகிலதண வெளியினிலேகொண்டுவந்து 

வன்னவனுக்குடுத்திக் கைக்குமோதிரங் காற்கிரட்சைகவளா யளியு 
மென்ருன். (௮) 

என்று கோழங்கன்றுகொடுவந்தடி.த்தச்சமைத்திடூவீரேன்குமாரன் 
பொன்றினவன் பின்னுயிர்த்தான் காணமற்போயீண்டூ காணப்பட் 

டான் 
மன்றமுறயாம்போசித்து மகிழ்ச்சியாயிநந்திரவோம்வாரீரென்னத் 
துன்றியர்தப்படியவர்களக்களிக்கத் தொடங்கினர்களெனச் சோ 

ன்னாசே. (௯) 
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2௦ 
ஆடி. மாதம், 

சாதிமீ", ஆடி." ௰௪௨. முதல் ஆவ: அவணிமி”, ௪௨. வரைக்கும். 
முலைகள் அரளாளுளாகாளாக கணை காய  எக்டு ஆனை வைவ் வரகுணாவள சன்மணாடி 

ய் 3 1 எல்லாக் காவஸப் பார்க்கிலும் 
ம் தி ௫- நட்சத்தி| திதி, உன் இருதயத்தைக் கா. ஏனே 
ல் | 6 ட்ரம். | னில் அதிலிருந்து 9 சிவன்பரவும். 

(4) 5 ஞா௨ உ டுவா ௮ 18 பி6 0851709760, 1709. 

் ௨) தி ௫௧)|ஷ ரப 
161 ந/செசி ௫ூமப/ஸ த |சிரீ.சீந்ர மர, 0%. 1.1.3. 

௮ ௫௭1/111ஸ்ர 6ீரிர்ஈர்கரமாகர், 622. 

17] ௪। புரு ௫௧/ (ந ௫௬!(/[446 ௦௨௪ ஒர்ம்சம் 1 சயிொன, 
18] ௫, விவி ௫௨1|த ௫௬ [5௦ ம௦ 7ம் ரப் மர (24 88 

19. வெ அ இ௫௫ப(ஏ ௫௭ு| [/௱. 

20! எ| ச।(கே௫௯111து ௬ (0௦0066701101 மா(௦ 08 ஊம் 1095 8. 

2) ௮(ஞா(மு ௬மது 1 (5 ஊர், (8௦6, 58நா. 23வி. 
௦2 ௯ தி மூ ௫ தி ௬11 இவப/6 மீ விக, 1818, 

2 ௰செபூ யயச ௮. இரிய 6]100,01.111. க. 
24 மத ப(௨ ம௭(0 யர 741 140௦, 10%. 44௬. &. ரா 

25;ழ௨| விதி ௨௬௩௨ (பி மளாபு[44. 1௩ &ர0ஜ66, 31. உ. ரா.]. 
2610௩ வெ(௮ ௨௯1ு]து ௨௨1127 8, 2௦ 39நா. 43 வி. 
21/01) ௪௪ ௬டூ தி ௨௬1 |48லா4!௨ 8 1762. 38116 011 விானக 
26:ய0௫|ஞா பூ ௩௯1௪ ௨௯1 8௨1௦ 0/1, 1813. (1809. 
29௰௬| தீ௨ ௪௨11(ப ௬௧1 |270ய1400 1 ந'ரல௦௦6), 1830. 

30மஎ|செரே ௪௪ய।/ஷ கய உ. ச, 31, 40. உ. 70. 
31௮1) பு௮ ௪டயஸ ரக பீர், 7,2/ ல, 10%.3748. &௮. 
40. , 

|ம௯| வீபார ௪௫ட(௮ ௨௯ |8ஊர்2் கீராய20௧ 06570904, 1588. 

2'௨௰1வெ|கா ௪௩ய][ந ௨௬ 010 1௦8 ஐவப்1010 ௨6 (மு 1௦715, 

5௨௧| ச(ரோ ௪௧1 த 8& [7௩ *158௦0 1851 (௦0 ௦6 160 வ1!. 

4 ௨௨ மா மி ௬௮1 1 ய ட நெ, 371720, 5ி1நா. வி. 

5௨௬௩| திதி ௬சாயது ழ௨ 3 ர், 1.௦௦, 53நா. 4வி. 
1௨௪/செ.பு ௬௰எபுதி ௬1 8151100879, 21. 491. 4. 78. 

41௨௫) புபூ ௨௬11௪ 1 144, 1 2௦6, 61. 2. 78. 
௫௬॥([9 ௦. 37, 50. 80. &. 78] 

ட் | உ வி ஆ ௨௨11 பி ௪௮ ரிஸ் 410075, 2%. 527. &, 3-௭ 

91௨௭ வேம மஅயுது ௪௨ [[ி ஊர், 7112௦, 38நா. 20வீ.] 
10;௨௮| சபூ ம௫பயுத் ௬௭ மீ 0.1.9. ரோ, ஐ, ரர.- 
11 ௨௯1ஞா(௨ மாச ௬௬ [[2/ 0.1. 34. 800. 2, ,] 
1/2௯௰। தி௮ ய।ப ௨௯1 |! ஊட் பாயா றாக (06 182. 

12௬௧(செ சி (ப ஷீ ௨௭ &091240௨ ௦0 0820 50, 17/92. 

1 4௬௨ புசு ம(ஸ் ௨௬ !சி4. நர் பெய்க, 118, 6.1.1. 
ணவ கணவ ணக ககக ளு கவன வளைகளை கககதை சசரக க கை கக காவ கதைக வைகை க ககக சக ககா ககக கை? 

புதன் கிழமைச் சங்கிராந்தி நா| வேத. வாக்கியத்தின்படி. கீறி 

டி, ௫௯. வினாடி, ௦௧ல். சிற்கரவி,'ஸது நம்முடைய பாவங்களுக் 
காக மரித்தார். 
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துப்பாவு, 
[ 1811005௨.] 

வசதியான இடத்திற் சுகதென்றல் உலாவச் சாளரங்கள் அமை 
த்துச் சகலபகுதிகஷம் லழங்காய் வகுக்கப்பட்டூ நேற்றியுந்துப்பரவு 
மாயிருக்கிற வீடுகளிற் குடி யிருக்கிறவர்களஷக்குத் தேக சவுக்கியழம் 
அத்துடனே மனோ அவுக்கியமுமுண்டாகின்றதால், அக்குடும்பத்தா 
ருள் சமாதானமும் அன்பும் வசிக்கிறதன்றி, ஒருவரக்கோருவர் பா 
க்கியத்தையும் நல்லுணர்வையங் கொடுக்கவஜ் சாவதானப்படுகி 
முர்கள். மேற்காட்டிய விதமான வீடுகளில் வாசம்பண்ணுகிற தீ 
னால் மனோ சவுக்கியமுண்டாகின்றதம், அத்தைக்கொண்டு ஊர்ப் 
பொது நன்மையைக் கருதிய மனுநீதி முறைமைகளும் உண்டுபடுக 
ன்றதுந் தெளிவாய்த் தோன்றுகின்றது, இப்பழக்கங்களயும் மனு 

முறைமைகஊாயும் அவர்க்குட் பிரயோகிக்கத் தேசாசாரப் பிர 
மாணங்களாலும் பேருது, 

இதற்கு மாறாக முன் குறித்த வகையல்லாத அழக்கடைந்த வீடு 
களில் வாசம்பண்ணுகிறவர்களோ தற்பிரியக்காரரும், சிற்றின்பக் 
காரரும், பிறனுடைய சுக ஈயங்கவளக் கவனியாதவர்களுமாக ஏது 
ககொள்ஷகிருர்கள். இவ்விதமான குணாகுணங்களப் பரீட்சித்து 
வருவதினாலே நாளாந்தத்தில் எண்ணாத நேஜ்சரம் மிருகத்தன்மை 
யுள்ளவர்களுமாகிருர்கள். இப்படியே பிறர்பொருஷாக் குறித்தாவ 
து தேசாசாரப் பிரமாணங்ஈவளக் குற்த்தாவது சற்றேனுங் கவனமி 
ன்றி, மனச் சார்வம் பமக்கங்களும் எவ்வழியோ அவ்வழியே இய 
ல்பாய் எடுபட்டூ விழுகிருர்கள். 

கூடாதகூட்டம். 
[1 மேக] 

அவர் அவர் கூடூங் கூட்டத்துக்குத் தக்கதாக ஆத்மா துன்பத்தை 
அல்லது இன்பத்தைத் தவருமல் அடைகின்றது. சன்மார்க்கருடை 
ய கூட்டம் பிரிந்த காலத்திலுஞ் சுகானுபவத்தைக் கோடுச்சும். தீ 
யோர் கூட்டமோ பிரிந்த காலத்திலுக் துன்பத்தை உண்டாக்கும் வி 
டத்தைக் கக்கும். நீ ௬டிய கூட்டமே உனது சுணாகுணங்களயும் 
அவற்றின் பிறப்பையும் விளக்கும், தீயோர் கூட்டங்களில் உன் 
சீவ சாட்சியின் விளக்கங்கஷா நீ மதியாததினால் அது அஷணந்து 
போகக் காண்பாய். தேவ தூதர்கள் தல வணங்குகிறதும் பசாசு 
க்கள் நடூக்கங்சொள்ளுகிறதுமாகிய திரராமம் நிந்தித்து இகழப்பட 
வுங் கேட்பாய். அவர்கள் தேவ வசனத்தை எடுத்தப் பயனற்ற 
பரிகாசத்துக்குங் கேலிக்குந் திரப்பிக்கொள்ளவார்கள். இக்கூட்ட 
த்தின் முடி.வு சுகிர்த நிஷலயிலிருந்து ௮னுதினம் வழவதலும் அர்ரி 
ஷக்காதாரமாகிப கோட்பாடுகள் அடி.யற்றுப்போகுதலும், மனக் 
காவல் பாறிப்போகுதலுமாகும். கடைசியாய் அக்கிரச்சியங்களி 
னாலே ௩கன்னடை பழதுபட்டுத் தவலதடமாறும். பாவியோவேன் 
றில் வெட்கப்படூங் காரியங்களில் மேன்மை பாராட்டவான். 
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பரிசுத்தம். 
[11௦110688.] | 

பரிசுத்தத்தின் தன்மையேதேன்று பார்க்கில் ௮து இனிமையும், 
இதமும் இன்பமும், மனதைக் கவரத் தக்கதும், தெளிவும் சாந்த 
முமுள்ளதாகவும், ஆத்துமாவுக்குச் சோல்லி முடியாத தூய்மையை 
யுந் துலக்கத்தையுஞஜ் சமாதானத்தையும் ஆறுத௨லயும் பரவசத் 
தையுங் கொடுக்கிறதாகவுந் தோன்றுகின்றது. விளங்கக் காட்டுகி 
ல் ௮து ஆத்துமாவை நாலாவகைப் புட்பங்கள் செறிந்து அளவிறக் 
த இன்பமும் புளகமும் பொருந்திச் சாதுவான குரியகிரணங்கான்று 
கொண்டி நக்கும் நந்தாவனத்துக்கு ஓப்பாகின்றது என்று சோல்ல 
லாம். அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளிருக்கிற பரிசுத்தம் இத்தன்மையுடை 
யததான: 

பயா்ச்க்ம், 

[1 ௨யன1511.] 

இங்கிலாந்து ஐயலாந்து ஸகொத்லாந்து என்னும் மூன்றுங் கூடி 
ப் பேரிய பிறித்தானியா என்னும் பெயரைக்கொள்ளுகிறது. இந்தப் 
பிறித்தானியாவின் குடி. சனங்களில் ஏழில் ஒரு பங்காகிய, ௪. இ 
லட்சம் பேர் தரித்திரர், இந்த, ௪௰. இலட்சத்தில் அரைவாசிக்கு 
மேற்பட்டதொகையாகிய, ௨௬. இலட்சம்யாசகர் ரோமான் மார்க்க 
ம் பரம்பியிநப்பதாகிய ஐயலாந்திலும், ௰௫. இலட்சம் இங்கிலாந்தி 
லும், ௨. இலட்சம் ஸ்கொத்லாந்திலும் இருக்கிறர்கள். 
த௮௱ம௫ம். ஆண்டின் பின் யாசகநக்குதவும் பொருட்டாக இங் 

கிலாந்திற் குடிபதிகளிடம், ௨௰. கோடி. பவன் வரி வைத்து வாங்க 
ப்பட்டது. அ௮ப்படியிருக்கையிலும் இங்கிலாந்துக் தடி.பதிகளுக்கு 
ள் எழபதினாயிரம் பேர் வருஷமொன்றுக்கு, ௨. கோடி பவுன் வருமா 
னம்பண்ணிக்கொள்ளுகிருர்கள். 

குண்டூசி, 
[ம5.] 

ஐக்கிய தேசத்தின் ஒரூரில் குண்டூசி செய்யுஞ் குத்திரசாவலயோ 
ன்று வைத்து வேல நடந்து வருகுது. அதில் நாளொன்றுக்கு, ௮. 

இலட்சங் குண்டூசி முடிகுது. அவ்வீதம்கிழமையொன்றுக்கு, ௪. கோ 
டியே, ௮ம. இலட்சமும், ஐம்பத்திரண்டு ஓய்வுநாள் நீங்கலாக வரு 
ஷமோன்றுக்கு, ௬௫௭௨. கோடியே, ௪. இலட்சமுமாகது, செய் 
கைப் பததிகள் யாவும் அந்தச் குத்திரத்திலே தான் நடக்குது, எப் 
படி.யெனில் அந்தச் குத்திரத்தின் ஓர் பகுதியில்த் திரிவட்டத்திற்சு 
ற்றியிருக்கிற கம்பி மாத்திரையாய்ச் செல்லச் செல்ல ௮தைச் ௪ 
ரி நீளத்திற் துண்டு செய்து, கூராக்கிக் குண்டுபண்ணி மினுக்கி மு 
டி.த்து ஒழங்காகக் கடதாசீகளிற் சொருகப்பட்டுக் கிரயத்துக்கெத் 
தனமாகிறது 
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புரட்டாதி மாதம், 
_சரிதிம்”, புரட்டாதி ௫௨. மதல் ஐப்பசிமீ*, ௪௨. வரைக்கும், 

ஒரவன ககதாக அரகய வனகாராகைகு. 
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29)௰௫। ஜாதி ம௫ ௰௪ப1 [சரி.7/22ர இமா, 94.1 ர. ௩௮ம், 

50)ம௬| திபு மக (0 3 ரர், 371120, 57நா. 27வி. 

0௦. [%௦(10. 
1மஎ।( சேபூ ள் ௬1 | ர௦0௨ற(ப௦0், 1845. 

22௧ புபர ௨௪ 
261௰௨| விகா ௨௩ 
211௩ । வேர ௨௧1 
28)ம௪| சமி ௮1 

3 ஐஐ டட டி பூ ௩௫% இ 

இ இ 79) 2௮ ப ஆ ர ல 171௨16௦௦௭௦ உற௩பந 80201 (௦4 50911 

ம் ௫௬ [16 ௨50 68. 

9௯| விபூ ௫௫ம் தி ௪௫114. 1 [? 611266, 41, க. 36. 

41௨௰1வே.உ௨ ௫௨11௪ சப! 470011௨860 17/58. 

2௨ ௪௮ இ௫௰ - ௬௬௫௭ 1800, 04. 10. 1, 1. 

ரி காசி சஅய(பி ௬௩ 9 21601650 610த, 467 40. 

11௨௬ தி சு ௪௮ (து ௬ம் । பீ ம்* [கர்ச ஊம் 0௦10. 

'81௨௪ ! செவி ௪௯ தி ௨௯11 51௩17. ௦. 0, 91. 360. உ.ரா, 
9 ட ப(௮ ௫௧கட(௪ ௨௯1।௦ 0.70. 0௩. 480. &. ரர. 

10௨௬| விகே ௫௪1॥/ப ௬ப 00ம் 0800௪0, 1841. 

1/11௨எ௭(வெற ௫௮அப1ஷீ ௬௬௭௰॥% 2, 100. 13. &. ரர. 

12௨௮] ௪ பூ ௬ ஸ் ௬ள 3161 0102 60ம்) ஜல( ௦8௦. 

'3௨௯[ஞாபூ ௪ (௮ ௪கய( 4. 879/ மெயா.ரம். 50௫. & 3. 
14 ௩௰| தி ம௩ ந ௪௬ய/]4. 1௩ &ற௦த௦6, 114. ந. ர. 

செவ்வாய்க் கிழமைச் சங்கிரா। நீங்கள் மனந்திருப்பாவிட்டா 
ந்தி நாடி, ௨௮. வினாடி, ௫௬ல். ல் எல்லாநம் கெட்டுப்போவீர் 
திலாரலி. கள். 
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மேய்த்தேய்வ வணக்கம். 
[70511 ௦7 116 1106 மேம்] 

ஏக வஸ்துவாகிய பாம் பொநவா வழிபடவதே மெய்த்தெய்வ வ 

ணக்கம். மற்றயாவும் பைசாச வணக்கம். இது தப்பாமல் நிதீ 
திய நாகத்தில் தள்ளும். இதற்கு உதாரணம், கந்தப்புராணம். தெட் 
சணகாண்டம், உபதேசப்படலம். தக்கனுக்குப் பிமாசொன்னது, 

பாரசிவனுணர்ச்சியின்றிப் பல்லுயிர்த்தொகையுமென்றும் 
விரவியதயர்க்கீறெய்தி வீடுபேறடையுமென்றல் 
உருவமில்விசும்பிற்றோஷ உரித்துடத்தோப்பதேன்றே 
பெருமறையியம்புமேன்னிற் பின்னுமோர்சான்றுமுண்டோ. 

ஈம்மையும்பாமேன்றெண்ணி காதனிற்சிறப்புச்செய்யும் 
வெம்மைகொணெஜ்சர்தீரா விழம்வெக்ரிரயம்வீழ்வர் 
தம்மையதடத்தல்செய்வோர் சமமெனப்புகல்கீற்போர்கள் 
எம்மையந்துயாமென்னும் இருங்கடற்படூவரன்றே. 

கானுறுபுலித்தோலாடைக் கண்ணுதற்கடவுட்கன்ப 
ரானவரேன்றுமன்னாற் கடித்தொழில்புரிக்துவாழம் 
வானவரொன்றும் எம்மைவழத்தீனர்க்கருள்வோமல்லா 
வேணயர்தம்மைத்தெவ்வென் றெண்ணியேயிருத்தும்யாமே. 

இப்படிக்கு ஒர் சைவன் 

வேட்கம். 
[51 ய16.] 

ய் பண்டர்ரங்களே, பிராமணரே, குருக்களே நில்லுங்கள்; ஓ 

ர கேள்வி, உலகத்திற் சிலர் அதிக ஈயத்தைப் பெற்று.மேன்மை 
யாகும்போது அதைக் கண்டு கேட்டறிந்தவர்கள் தாங்களும் ௮வ் 
வீத மேன்மை அடையும் பொருட்டு முயற்சி பண்ணுவதியல்பு, இப் 
படியிரக்க, கிறிஸ்த மார்க்கக் குருமார் எங்கள் தேசத்தில் வந்து 
நெடுங்காலமாகத் தங்கள் மார்க்கத்தின்படி. ஒழக்கழள்ளவர்களா 
ய் நடந்து பிறர்க்கு உன்மை செய்வதைக் கண்டிருந்தும் நீங்கள் இ 
ன்னுங் கிறிஸ்து மார்க்கத்திலுட்பட்டூு நல்லவர்களாகவும் இல்ல. 
அல்லது உங்கள் சமயத்தின்படி.யேயாகுதல் நல்லொழக்கமுள்ளவ! 
ர்களாகவும் இல்வல, உங்களக்த வெட்கம் இல்ஸலயோ! பயமில். 
வயோ? உங்சவாயுங் கெடுத்து, உங்கவளச் சேர்ந்தவர்சஷாயுங் 

கெடுக்கிறீர்களே. பசாசு பலிக்குழல்வது போலவும், கள்ளமாடூ 

பயிரிலே விழந்து மேய்வது போலவும், வேடம் மாறி விலங்கு சால 
ங்கவாக்கொன்று தின்கும் வேடுவர் போலவும் பொய்ச் சாத்திரங் 
கஷயெடுத்தப் பாராட்டிச் சனங்கணா மயக்கி அவர்கள் பொருவ 
க் கவரும்படி, யோடித்திரியும் விதமேன்ன? நீங்கள் அறிவில்லாத 
கல்லோ? கட்டையோ? அல்லது மிரகமோ? மரணத்தின் பின் நர 
க சுவர்க்கங்கஊாயடையத் தக்க சீவன் உங்களுக்கீல்லயோ! ௭ 

ன்ன சொல்லுகிறீர்கள்? இப்படிக்கு ஓர் சைவன். 
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ஐப்பசி மாதம், 

சரதிமீ”, ஐப்பசி, ௫௨. முதல் கார்த்திகைமீ", ௨௩௨ , வரைக்கும், 
எர னான வன வககவைகவைககைவ அவவை வளவ அலைக கைக வனைககைகைகேகக் எவனை கககிவலை ஷவதத ைகைய மணைவி வககைகவிகைவளை போணை கவாசக ககையைக அணைகள் எனையாம் 

சீறுமைப்பட்டவனுக்குக் கத் | 2 
ட் ல் ள் நட்சத்தி திதி தர் உயர்ந்த அடைக்கலமாயிர 
618/9 மம், க்கிருர், 

15 56௪] தி ம௬ப]த ௫காபு5 ட்ட [161.12.8. 11ம். 
16 பு௮ ௨௬ ௫௬11) [27, உ. ரர. 
17) ௬) விச ௨௮ப॥ ௬௰ | 9 50பம்றகு, 511, 120. ,. 1, 
19) ௪|வெபூ ௬௪ ௧ட 15ம். 11.27 உ, 1. 
] ௫। ௪௨ ௬௭11 ௪ 1/ய்௨௭0ம் 08 பர மலி 130. 
ம] 

20 * (ஞாரே ௪௧ ன! 1% 1, 11], 870. &. ரா, 

2) ப் திஅ ௪௨ ௭1 277/1 17007 18%. 91, &. ர. 

55] ௮/செ/பர ௪௫ ௭ 1120, 71,581, 6.3. 
௫1 11110ம௨ 2௦00 8௪4 ஊர்ப் 

௨1॥ 16% 6100 9. 260; &. ரா, 
௫௬1 | பஷ 0௦14 00 ௭48! 1186. 
௫௪11 81/6 ளீ தஜ் (லா 1415, 
௪௯1 ௩ 0௦26 சம், 1757. 

௪௯01 நர 4௦0188125 1101110018. 

எப்ப) ரீ, நாக் மொ. 10%. 198.௨. 
௬௨ 1]1.1௩ 11த06, 9. உ. 5. 
௨௬1 (9 ஊர, 11018, 41நா, 40வி. 
௨00111170௨ வி ப்ப்ர25 ) 1௦14 இடு ௨ எற்/௦1 

[15 2000. 

399 ௯| புகா ௪௨1 
24 ம। விரோ ௪மப। 

22 ௰க(வேமி ௬௮ 
200ய௨| ௪ தி ௬௩௫ 

2/யரு ஞாபு ௬௧ 
200௪ | திபூ ௨ள. 
29ய௫(செ ஆ உப] 
300௬। பும ழக 
31ம௭। விபூ ம௫ 
[101 
(|(௰௮|வே[உ௨ 21 
2ய௯| ௪(௮ ௯ 
31௨௰]ஞஜா(சி ௮ 
4 ௨௧। திசு ௭ 
212௨1செவி ௮ 
0௨௩| பு, ௮ ௯௬11 
11௨௪ | விகே ௨11 
01௨௫|வே மூ ௭ 
3௨௬| ௪பயூ ௨௨ 

10) ௨௭[ஜா|௨ ௨௮1 

0௫111 

00௧11) 970, 0ர, 11. 10. 5.1, 
௮1 [10655 50118 6௦70, 17/7. 
ள் 2810 12008, 04. 08. &. 12, 

௫ 3 6ம். 50010, 43நா. 25 வி. 
௫1 | 0//௧௦௦௯ (லா!௦116 8120, 1817. 

௬11 16௦,154. 400, உ, 1. 
௯11 | 09/௩ ௦ வி ஐறற௦ன2ா 06 ௦4721. 
மம் | 071006 01794/8 0௦1, 1641. [ந.1ா. 

0௮ | ஒஷ்தா'ரக்மாபிரகாரு: 10.36 
111௨௮| திதீ ௬௪ ௨௬௯ (74, ஈ௩ &ற0ஐ66, 11. உ, ரா, 
121௨௯ |செ1௮ ௪/௮ பிர், [70721 இரா. 4. 86.2௮. 
யா! புசு ௪௬1(ந ௬௯௩௨ 10 விள பவர் (107௦) 

ஓ - 18௨-௩௫௫ 89% டி 5.2-ட்டிடிட் ட ௦௫௫ 84 

உ அறமாக 
கரைக்க கைகளை அவள தள ணை ண னை மை வணக  ணணானானள்ளா கள கர் 

வியாழக்கிழமைச் சங்கிராந்தி. நா| நாம் அவரோடே கூடப் பாட 
டி, ௨௬ல். விருச்சிக ரவி, பட்டால் இராசரிக்கம்பண்ணி 

யுமிநப்போம், 
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மதிப்புக்கேட்டாத வயிர ரத்தினம். 
[1711061885 மிக௱மறம்.] 

ஆத்துமாவளவு விலமதிப்புக்கேட்டாத ஈத்தினமாவத, நகை 
யாவது, ஆணிமுத்தாவது ௪ரவ உலகங்களிலுமில்ல உலதக்க 
ள் அதைக்கொள்ள முடியாது. அது நட்டப்பட்டுப் போதங் கால 
தீதில் உலகங்கள் அணத்தும் ௮தை மீட்டுக்கோள்ளவும் மாட்டா 
து. இந்த மதிப்புக்கேட்டாத ரத்னத்தை உன்னில் இருந்து கவர் 
ந்துகொள்ளும்படி உனக்குத் தோற்றாச எண்ணிறந்த சத்துருக்கள் 
தேடித் திரிகையிலும், பூமியின் விக்கினங்களக்கிடையிலும் ௮ 
தை நாடோறுங் கொண்டு திரிகிரய், சரவ வல்லமையுள்ள ரட்௪ 
கருடைய திருக்கரங்களில் ௮தை லப்புவிக்கத் தாமதியாதிரு ௮ 
வர் மாத்திரமே கடைசிநாட் பரியந்தம் அதைக் காத்தப் பேணி 
வைக்கக் கூடியவர். சிந்தி, ! என்ன மோசம் வந்திருக்கின்ற தெ 
ன்று சிந்தித்துப் பாரேன். உனது சொந்த லிஷ மதிக்கக் கூடாத 
ஆத்துமாத்தானும் மோசத்துக்கேதுவாயிருக்கின்ற தே. 

இந்த உலகம் ஒரு பொன்மண்டலமாகவும், ஆகாய விரிவிலிருக் 
கு.ம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் முதற்றரத்தில் நகையாகவும், சந்திர 
ன் வயிர ரத்தினமாகவும், குரியவே சகல சிரட்டியின் மகிமைக் கி 
ரீடமாகவும் இருக்குதென்று வைத்துக்கொண்டும், ஒரே ஆத்துமாவி 
ன் விஷ யாவையுங் கடக்கும், ஒடுகிற கப்பலில் ஓர் பக்கத்தில் 
ஒரு மனிதன் நின்றுகொண்டு கடல்மேற் தன் கையை ரீட்டித் த 
ன்னுடைய முழ ஆஸதி யாவையும் திரட்டி ஒரு லட்சம் இறைசா 
ல் முடியச் செய்த ஒரு நகையை எறிந்து ஏந்தி விஊயாடிக்கொண் 
டி.ருந்தான். இப்படி ௮வன் போழது போக்கிக்கொண்டிருக்கிற ௮ 
ந்த நகையின் பளபளப்பை அவன் சினேகிதன் கண்ட, வீணதிவீ 
ணா, உன் கை தவநிற்றேயாகில் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் உன்னு 
டைய ஈகை இறங்க மறுபடி உனக்குக் கிடையாதேயென்று எச்ச 
ரித்தான். அவனோ ஒரு நாஜம் மோசம் வராது, இன்றைக்கா இ 
ப்படி, விவாயாடகிறேன். இந்தநாளெல்லாம் வினோதம்பண்ணியம் 
ஒருகாஜங் கைதவறினதில்ஷயென்று பேசித் திரும்பவும் அப்படி 
ப்போட்டு ஏந்திக்கொண்டிருக்கையில் தவறி விழந்து சுழித்துக் கா 
மைற் போய் விட்டத. அவன் தனது நகை கை கடந்து போயி 
ற்றென்றுந் தன் சொந்த மதியீனத்தினாலே மாண்டுபோயிற்றேன்று 
ங் கண்ட பொழது மனம்பட்ட உவாதியை ஆராற் சொல்ல முடியு 
ம்: என் நகையையிழந்தேன், என் திரவீயத்தையிழந்தேன். என 
க்குள்ள ஆதரவு யாவையும் இழந்தேனேயென்றான் பாவியே கே 
ள், இதைப் பார்க்கிலுஞ் சோல்ல முடியாத மடங்கு வில பெற்ற 
ஓர் நகையை உன் இதைய சிமிழில் அடைத்து வைத்துக்கோண் 
டூதீரிகிருய். விஷமதிக்கக் கூடாத உனது காலத்தைச் சோம்பரா 
ய் வினோதம்பண்ணிக்கொண்டு திரிகையில், விலயறியப்படாத 
அந்த ஆணிமுத்தை அந்த நகையை அந்த ரத்தினத்தையிழந்து லி 
டட்போகிரய், ஒருநாளுச் திரும்பத் தேடக் கிட்டாதபடி. யிழந்து விட 
ப்போகிராயே, 
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ப்பி 

கார்த்திகை மாதம். 

சாதீமீ", கார்த்திகை 0௪௨. முதல் மார்கழிமீ' . ௩௨. வரைக்கும். 

|.4 பராபரன் இரக்கமுங் கிருபை 
2 ல ப | நட்சத்தி। திதி, யும் நீண்ட சாந்தமும் மிகுந்த த 
22௦ ரம். ... (யையுமுள்ளவர். 

பகை அணுகலை தகக - ளக? கதாகக காளை னை த ச ச னன ன சச ரை வாக அதுக கை அவளாள். வைகை 

14) ௧) வி/பூ ௫௨௨(த ௬௭ 961070 06, 8660 ஈறு ஸாம. 

15) வவெ/உ ௫ச௬ும/எ சலா ர டு 41. தர. உட 
(6 ௬| ௪(ரே ௫௯11தி ௪௨ 0௨ ௭6 101 0௩௦0021197 7096ம் 10260 
11 ௪)ஞா।௮ ௬ தி ௪௩1 । [எய்ம் மால்ட் ாவ. 

ப் ௫| தி௮ ௧1/௪ ௪௯ |5 ஈர். 80010, 18நா. 2வி. 
௦0 ௬। செ(பர ன் ் ௫21 /] 77001, 01. 557, ஐ. 1. 

* எ) புகா & ௮11 நட்பால் வி! ரஜ்தடி(ா ஊர, 
21| ௮; வி;ரோ ௨ து ரர ர1ப௦655 1300௨1 டாய, 1880. 

மி ௫௭ 11ம் ய்ட 1ம் 06 ்ச்ஹ் ந மவ 

20 ௯।வெ[தி ௫௫ [தி ரூமா [680001 0101௦ 66 10114. 

ய ப்]. [1 121௦6, 80. ந 1... 

த கஞாபூ ௪௭ (ப ஆய 116 0001695 ௦07 51115 16 [5 (214701 ௨௧௦ 
௧9 00௦ தி ஆ ௪௩. (ஷீ ௪ | [011௦ (021௭6 மட ௦07 8118, 

20 0௬ செம் ௬௯டஸ ௮ [ர் சீம ெயர்க, 54. 53. உ. 
21 0௪ ப/பூ ௫௩)௮ 81 புூம௰ய!ப் ரு ஊ/ரச ஷர, 0! ம்௦ 

ப ந ௫௪11] [மல 061100 10 (06 168605. 

200௫) வி;உ௨உ ௬௨[த ௫௨ 
29|0௬1|வெ|௮ ௨௯. (ஏ ௪௮ 
00௪ சசி ஊது ௪௫ 

௩0, 1115 ௦ (16 ௬1௦16 011116 (௦ 106, 
11௮ மாசு ௨௬11 தி ௪௨101 180811 ௦ட்ட்கேம் ௦ 016. 

அ யூ தி வி 2௨௬1௩௪ ௪௧1111 838/௨௦4 கயா!1(2, 1800. 

21௨௰।செ ௮ ௨௮1 4- ௪௨ (௭௦ 18௦01, 10, 30%. 2. 1. 

11௨௧ பூ;(கே ௬௧ பி சரி டிமவன ம ம்பம்க பம் ம்ம 0௦ 
21௨௨! வி மூ ௬௪பது ௪௫௬1॥। மய 0௦01140006 1ப ௧1. 

-௨2ர/வே(பூ ௬௯ப[தி ௫௰ |% ஊர். $கற1(வார், 30௩. !8வி. 
1௨௪) ௪)௨ ௪௫யப௪ ௫௫ட(ட பரம் 18 ப்தி யாம வி] ம்௦ மக! 
0 ௨௫ ஞா தி ௬௧ப1/ப ௬௯ | [வ ௦ பா. 

91௨௬| தி௮ ௫௮ட/ப 1 184, 1 .&ற0த66) 41. ஐ, 7ா, 
101 ௨௭(௪ெ(௪ ௬ ஷ இரு: ௭௦4 15 உவா 0௦ வழ 1661 8௩4 

11/௨௮ புச௪ ௪ய்ஸ் மய  [உர்ஜ்டயம்0 வந றல். 

21௨௯ | வி;பூ ௯1௮ ௫. சிரி. 991 இமா, ][். 57, உர, 

!ு௰।வெ[உ ம௪ப1ந அபர, 7௦௭20௩ பம், 1794. 
க ணங்க 

29) ம) ௪(பு ௫௧௩ |௪ ௨௫ 

3 0, 41. 90. ௩. ரம, 
1 ஷி (1081 50% 10) (௦௧75 வவ! 2௨ 1103 

வெள்ளிக்கிழமைச் சங்கிராந்தி | மாமிசத்துக்கேற்றபடி நடக் 
நாடி, ௫௬. வினாடி, ௨௪ல். தனுர |கிறவர்கள் பராபானுக்குப் பிரி 

வி, யமாயிநக்கமாட்டார்கள். 
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பம் 

தீமை மற. 
[1௦1௪௦4 7007 101108. ] 

பிறர் செய்த தீமையை மறவாதவன் புத்தியீனனும் நிற்பாக்கிய 
னுமாயிருக்கிரன். அவனுடைய மனதிற் பாக்கியம் ஒளிகான்றிரு 
க்கையில் அத்தீமைகள் அந்தகாரமான நீழஷ வீசி ஆற்றக் கூடா 
த கலக்கத்தையுண்டாக்தகின்றது. பகையென்னுஞ் சாத்தான் 
அவவ ஆட்கொண்டதினால் யாவரிலும் அதிக நிற்பாக்கியனாக்குகி 
ன்றது. உனது கீர்த்திக்கு இடர் வந்தாலேன் ஆஸ்திக்குச் சிதைவு வ 

ந்தாலென் பொறையாகிய திவ்விய குணம் உன் மனதில் ஆறுதல 
க் கோடுப்பதாக, பழிவாங்குகிறதற்குப் பதில் நன்மை செய்யக் ௧ 
ற்றுக்கொள். ப 

ஆசான் போல்தர் என்பவர் தமக்குவிரோதமாகத் தீமை செய் 
தவர்கள் யாவரையும் மன்னித்து மனக் கலக்கமற்றவராயிருந்தார். 
௮வர் மரணித்ததின் பின் அவருடைய சினேகிதர்களில் ஒருவர் ௮ 
வரைக் குறித்துச் சொன்னதென்ன வேனில், 

கல்லார்பிறர்குற்றங் கன்மேலெழத்தொப்ப 
எல்லாமிதயத்தெழதுவரே சொல்லரிய 
ஆச.மைபோல்தரவையன்றே மறந்தான் மண் 
மேலேழசத்துப் போலவிரைந்து. 

முன்மாதிரி. 
[19%811016.] 

பெற்றார் தங்கள் நடையைக் குறித்துத் தினமுற் கவனமுள்ளவர் 
களாய் இநக்க வேண்டும். ஏனேனில் பிள்ஷாகள் அவர்களஷடை 
ய பேச்சைக் காதினாற் கேட்டுக் கவனிக்கிறதிலும் அதிகமாக அவ 
ர்கள் நடையைக் கண்ணினாழற் கண்டு கவனிக்கிருர்கள், ஆதலா 
ல் கேள்வியல்லக்காட்சியே மனதில் அதிகந் தைக்கின்றது. ௮ல் 
லாமலும் பெற்ருர் தங்கள் பிள்ஷஹாகள் எவ்விதம் நடக்க விரும்புகி 
ரர்களோ அவ்விதமே தாங்களும் நடக்கவும் ஏதைப் போதிக்கிருர் 
களோ அதின்படியே தாங்கள் செய்யவும் வேண்டியது. தாங்கள் 
லெளகீக காரியங்கள் சார்ந்து கோண்டு தங்கள் பிள்ஷாகள் 
வைதீக காரியங்கஷா நாடும்படி ஏவுவது, தாங்கள் மோட்சபாதை 
யில் நடவாதிருந்து தங்கள் பிள்ஹாகள் அதில் நடக்கும்படி. புத்தி 
சொல்வதும், தாங்கள் மாமிச சிந்தையுள்ளவர்களாய் நாள் விட்டூ 
த் தங்கள் பிள்ஸாகள் பாம சிந்தையுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி ௭ 
ச்சரிப்பதும் வீணாகவிருக்கும். 

ணி 

தன் மீறுதல்கஊ மறைக்கிறவன் சீர்ப்படுகிறதீல்ஸல. அவைக 
ஊாயறிக்கையிட்டு விட்டுவிடுகிறவனோ இரக்கம்பெறுவான். 
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மார்கழி மாதம். 

சாதிமீ", மார்கழி ௪௨. முதல் தைமீ” ௰௧௨, வரைக்கும். 
அனனமைளைச வகை சலவைக் அலை வைனை கக கு வது ௩௮௮. ௮சணமை ைகிது எணனாகவைகைவைகைவ வை வனாக வோ ச சார்வு ஸம ௮ உக ண௯ூ௪ கணவ கண ௮ வமமானாலைவு, ஆ... உலகம ௪ உ எமி கவ வைம ௯. பவ. அணறலிவனாளாள ௮௮.௮. ௮௮ அவரகள் ளுகலுறறு. 

பிட டத கிறிஸதகாதருடைய ஆவியை 
வ] 5 நட்சத்தி| திதி, உடையவனல்லாதவன் ௮வரு 

௦ ரம். டையவனல்ல. 
இலாகா கன கலகாகா கரக கை அர னை ணக கை ணைளககமு கலாவை ண கை சச கக 

 அனமாஹாகளைலை எனனம. னைக மககள சைகண்காக காககைய கைவாகககை வைனை ககக 
க்ஷம் 

௨யட | 201௪௦ "8511 ௪1௦௩ ப16ம், 1799. க: ச்ரே 0௮1 (த 
் ௨1ஞா(௮ ௨௰ம [ஏ ௨௧ | மீ 604. $கத॥. 8நா. 20வி. 
101 ர தி பர ௨௧1 (து ௨ய்ப 0௦1 6௦0 ௨ 1)/0ாம்ரவரயர0 61 1,2௦14 

[1| ௪; சசெெகா ௨௧! தீ யஅ11| [1௦0௦ /05(9): ௨௩0 ௦ 1076 6037 ௨௨0 

18) ௫ூ। . புரோல௯ப|௪ யச! [ம குலி மராம் கா்ம்டப்ரு 0௦04. 

19) ௬। விழி யஎப(0 மவ (3171 4400௩), 100, 28 & 12, 

் எழவேதி ம௪1பி ௮ 5 €ேர், (ஹா. நோ. 44வி. 
2) ௮| ச(பு மக து ௨௩ (2411781266, (14, ம. ர. 

ப தி ௫௪1 | 7 தாக௦௨ 8௨ 36 58௭60 (02௦021 [24ம் 

் ௯ுலா(பூ ட ௪ ௫௧1 | தககவாக(10ா ஈ121ர 14. 11, 10௨. 

2 ம; தி ௬௩ (ப ௪௫பயப [/20,1844. [3181 1914. 

ம் ௫௫1 [2606 08௨0 நபிக மம் ட 1. 
24ம௧க|செபூ ௫௫1) ஷ ௪ |1/4 80 16 00 20 0088 0000 $௦ய 
05 ட௨। பு|உ ௫க!|ஸ ௬௪ | உகம். 

26ம௩। வீ[று ௪௯ |இ ர௬ூமட [ச் 44224 மெய, 24. 449. 6.0. 

21/௪) வே சீ ௪௭ |ந ௨௬! 
286| ச௪1[சு ௪௫ய[த ௨௬ ஓ 810. 5001. 57நா. 50வி. 

40௬ | ஞா வி ௪௫பபுஏ ௨௧ [86% 3000 8ம் ௦ ப்ர ச ச00௩௩. 

30௦௭| தீி௮ ௪சு|து ௨௰௩ட [௫ 6॥. மாக, நா. 56வி. 
31௰௮1செ1கே ௪௯ப]தி ௨௰ட (9 1 ]ிஎ1266, 11]. 41 ம.ற.ரர 
பிகரா. ] 
1ம௯| புமூ ௫௬ |௪ ௨௨ 0௦10௩ ௦4 17618ற0 மரம் 6, ரம, 1801. 

2௨ வீபூ ௫௭ப1 -- ௨௫) | 11810 1800, 44. 198. &.. ரா. 

(௨௧ [வே;உ௨ ௬௰ |பி ௨௯11 %௦3 3017561765 12 11௦ 1076 ௦4 08௦6. 

41௦2௦ ச௪[உ நு து ௪1 ஒப 18 (116 17&05ர௭096100) 01111௦180௭. 

51௨௬ ஞா தி அ தி ௬௯] 1105011042 000601 10௮, 1640. 

6௨2௪| தி.9 ம௬ 1௪ ௪௪ய 2 1 300555, 2 த் ர. 
2 ௦ 8010)67, ௦61217, 06 810010. 

் ல ட் ர று ர லு லே 01 (000 [100௦ (ந்ர, 1801. 

9௨௪1 விஉ ௬௨ு/ஸ ௫௭ வீரி. 11179 01௦7, 34. 3011. மை 
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ளு 11௨௯) ௪/௮ ௬௯1 ௬ [| ம 01௦ 901 ஊம் ௦806 810 1016 

பலனற்ற அந்தகாரக் கிரியை 

ஞாயிற்றுக் கிழமை சங்கிராந்தி கக்கு ஐக்கியமாயிராமல் ௮ 

நாடி,௰௫, விநாடி, எல். மகரரவி.) வைகஷாக் கடிர்துகொள்வீர்க 
ளாக. 
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நாவடக்கு. 
[16 021116 411 171௦௩ஜ06.] 

மணிச் தத்திரத்துள் அடங்கிய குண்டுகள் சில்லுகள் முதவிய ௧ 

ரவிகள் எப்படி இயங்கி அதின் மற்றொரு கருவியாகிய நாக்கு என்னு 

ம் அடிப்பாண ஏவி விரிகிறதோ, அப்படியே இநதயத்தின் சிந்த 

களும் மனிதனுடைய நாவையும் எழப்பிப் பேசவிக்கின்றன. ஆ 

தலால் அடங்காத தீயகாவுக்குமாற்று இருதயத்துக்குளியற்ற வேண் 

0ம். ஏனென்கில் இருதயமே உதடுகணாயும், நாவையுங் கபடாக் 

குகின்றது. அணாப்பு, கோள் முதலிய ஆயுதமெல்லாம் இருதயமே 

ன்னும் உஷமுகத்திற் செய்யப்பட்டு விற்பனவுக்கடூத்த கடையிலி 

ருந்து கீரயமாகின்றன. நாவானது அந்தக் கடையின் வாயிற் கத 

வாயிருக்கின்றது. மேற் குறித்த உலழகத்திற் செய்யப்பட்ட பணி 

முட்டுகள்ஆயுதங்களன்றிமற்ரோன்றும் இவ்வாயிலாற் புறப்படாது, 

நன்னூல். 
[000 ]/௩ய1௨.] 

யாதொரு பாதையில் அடி வைக்க, யாதொரு வார்தீதையைப் 

பேச ஓரு கருமத்தைச் செய்ய முயலுகையில், சீவ சாட்சியானத 

எச்சரிக்கையேன்று உள்ளாகத் தொனிக்கும் பொழது ௮ம்முயற்சி 

கவ நிறுத்திக்கொள்ளுக் தீர்மானமே எப்போழதும் நன்னூலாயி 

ருக்தம். நீ ஒர்ந்துணர்ந்து பாராமல் அவசரநிமித்தமோொன்றையு 

ம் முயன்று திரம்ப எண்ணி எண்ணிக் கண்ணீர் விட்டுச் சீவ பரிய 

ந்தம் மனஸதாபப்படுகிறதிலும் ஒரு வருஷம் பன்னிரண்டூ மாதஞ் 

சென்றாலும் மனதைப் பொறுதிபண்ணி உன் கடமையைத் தேர்க் 

து தெளிந்து செய்வதே உத்தமம். ஒழக்கமான சுதீத நெறீயிலிருக் 

து விலகி அடி. வைக்க முதன் முதற்கொண்ட எண்ணத்தையுன் 

சீவ சாட்சியாகிய சட்டம்பு தடுத்துக் கண்டித்த போழது கவனித் 

து நடந்ததுண்டானாற் கெட்டுப்போனவர்களாகிய எத்த மனித 

ர் இப்பொழது இரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கக் கூடும். சீவிய 

கமனத்தில் இழிவாய் அழிந்துபோன கோடாகோடி நரருடைய ௦ 

ன்புகளினாலும் நரம்புகளினாலும் வெளியின் தரையெழத்து இருக்கி 

றதைத் தூரத்தில் எப்பக்கத்திலும் ஏறிட்டுப் பார். அவர்கள் எல் 

லாஜ் சுயபெலண ஈம்பிச் சத்தியத்தின் ஆவியுடன் எதிர்த்து விழ 

ந்தார்கள், இவர்களப் பார்த்துப் புத்திபடியுங்கள். இவர்களுடை 

ய என்புகள் உயிர்த்துப் பேசக் கூழமானால் எவ்வளவு வேண்தே 

லாய் உங்களுக்கு முறைப்பாட செய்யும், உங்கள் முடிவு நிற்பாக் 

கியமுக் தீழ்ப்புமாய்ப் போகாதபடி க்கு உத்தம வழியில் நடவுங்களே 

ன்றே உங்களுக்தப் புத்தி சொல்லி ஏலி விடும். - 

மாளா ண ணாக ழை 
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ஆத்தும நீச்சய சம்பாஷணை. 
[1)1௨10206 ॥0௦௩ (116 8௦ி,] 

இதில் ஆத்துமா அநாதி நித்திய பதார்த்தமேன்கிறல சவசீ த்தாந்தக் 
கோட்பாடூ நிராகரிக்கப்படுகிற து. 

குரு. அடா போன்னம்பலம்! 
சீஷன். சுவாமி. 
கு. இன்றைக்கு இப்படித் திரும்பின காரியம் என்ன? 

என்னிடத்தில் ஏதும் அலவலோ? 
ச். தேவரீரை வேகுகாளாய்க் காணவில்லை, கண்டுபோக 

த்தான் வந்தேன். 
கு. உன்னுடைய முகம் மேத்த வாடியிருக்கிறதென்ன? 

தங்கமுத்து வருத்தக் காரியாமிருந்தாளே, அந்தக் ௧ 
வலையோ? ஊழ்வினைப் பகுதி அனுபவித்துத் தொ 
லைக்கத்தான் வேணும் 1 “$பறிழவின்பமோடூ பிணி 
மூப்புச்சாக்காடேன்னும் ஆறமுன் கருவுட்பட்டது”' 
என்று சித்தியார் சோன்னபடி, யோக்கிய போக்கிய 
ப் போருள்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதும், திரும்ப 
அதை இழந்துபோகிறதும், சுகம், துக்கம், நரை, தி 
ரை, மரணம் என்ற இவைகளும் குடுகில் விட்டு அ 
டைத்த மாதிரி சரீரத்தில் வைத்தடைத்தல்லோ இரு 
க்கின்றது,ஆனபடியினாலே துக்கப்பட்டாவதேன்ன:? 

5. ஆம், சுவாமி; மனிதனுக்கு உச்சி நின்று உள்ளங்கா 
ல் வரைக்கும் முழுதும் துன்பமேயல்லாமல் இன் 
பமில்லை. இந்தப்பாழ் உடல் எப்பொழுது தான் வி 
டடூப்போவது. ஆற்றுமகதி எப்போழுது தான் அடை 
யப் போகிறோம், 

கு. அது மேய்தான் தம்பி, சோல்லுகிறேன் கேள், மு 
ம்மல ரநேல்லினுக்கு முளையோடூ தவிடிமிப்போல் ம 
ம்மர் சேய்தணுவினுண்மை வடிவினை மறைத்து 
நன்று போய்மைசேய்போகம் பேந்தம் போய்த்தி 
ருத்துவங்கள்பண்ணும்”” என்று சாஸ்திரஞ் சொல்லு 
கிறபடி, ஆத்துமாவை மறைத்துக் கிடக்கிற ஆணவ 
ம்; மாயை, கன்மமாகிய மும்மலங்களும் போய் ௮ 
ருட்சத்தி பிரகாசித்தால் ஆடி. ஓய்ந்த பம்பரம் போ 
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லத் தன் சேயலற்று, சிவன் எனத்தானேன இரண்ட, 
ற நிற்பன். அப்பொழுதே கன்மத்துக்கு ஈடான சு 
க துக்கங்கள் நீங்கும். 

சீ, மும்மலங்களும் ஆத்மாவை “மறைத்து நிற்கின்றன 
என்றீர்களே, இவைகள் அப்படி மறைக்க வந்ததற் 
கு ஏது என்னவோ? 

கு. பிள்ளை, ரீ சாத்திரங்களில் வாசிக்கவில்லையோ ? “௭ 
ண்ணரிதாய் நித்தமாய் இருண் மலத்துளழமுந்தி'” என் 
று சித்தாந்தஞ் சோல்லுகிறபடி, ஆத்மா அநாதியே ம 
லங்களிலே அழுந்திக் கிடக்கிறது. பதி, பசு, பாசங்க 
ளாகிய திரி பதார்த்தங்களும் அகாதியேன்றுகோொள்வ 
தே சைவ சித்தாந்திகளுடைய கருத்து. 

சீ. ஆத்மாவும் மலங்களும் அனாதியேன்று சோல்வதற் 
கு ஏதுஞ் சாட்சிகளுமுண்டா! உண்டானால் தேவ 
ரீர் அடியேனுக்குச் சோல்லிக்காட்ட வேண்டும். 

கு. என்ன உனக்குப் பயித்தியமோ? இப்போழுது சீ 
வப் பிரகாசத்தில் எடுத்து வாசித்தது உனக்குக்கேட 
கவில்லையோ? இன்னும் வேண்டும் என்றால்சோ 

-ல்லுகிறேன் கேள். சிவஞானபோதம், சித்தியார் மு 
தலிய பலநூல்களிலேயும் இதற்குச் சாட்சிகாட்டலா 
ம். [இப்படிச் சொல்லிச் சுவடியேடூக்கப்போகை 
யில். 

சீ இல், இல்லை வேண்டாம் சுவாமி, ஒரு வார்த்தை 
சோல்லக் கேளுங்கள். நீங்கள் சோன்னபடி தான் 
சாத்திரங்களுஞ் சோல்லும். அதைப்பற்றி எனக்கு 
யாதோரு சந்தேகமுமில்லை. கிறிஸ்த சமயம் முதலி 
ய புறச் சமயங்கள் கடவுளைத் தவிர . மற்றும் யாவ 
ம் தோற்றமுள்ளனவேன்றும் கடவுளே அந்தத் தே 
ற்றத்துக்குக் காரணன் என்றுஞ் சோல்லுகிறபடி.யால் 
அதற்கு மாறாகப் பேசுகிற சித்தாந்தம் அவர்களுக்கு 
த் திருட்டாந்தப்படுத்திக் காட்டவேண்டும். நீங்க 
ள் சொல்லுகிற சாத்திரப் பிரமாணம் புறச் சமயவ! 
திகளுக்குப் பிரமாணமாகமாட்டாதே.. ப 

கு. “கழுதைக் குபதேசங் காதிலே ஒதினும்அபையக்க 
ரலல்லாமல் அங்கொன்றும் இல்லை.” அது போ 
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புறச் சமயப் பிசாசுகளுக்கு ஏதைச் சொன்னாலும் ௮ 
தினாலே விடி. வோன்றும் இல்லை. 

. யுத்தி வல்லபமுடையவர்களாயும் எங்களுக்கு இரா 
சாக்களாயுமிருக்கிற இங்கிலீசுக்காரரைப் பிசாசுகளெ 
ன்று ஒரு அடி.யாய்த் தள்ளிப்போடுவது சரியல்ல. 
அவர்களுடைய யுத்தி வல்லபத்தை அவர்களுடைய 
சாத்திர சூத்திரங்களிலே காணலாம். 

கு. என்னடா தம்பி, சாத்திர சூத்திரமேன்கிறாய் அவர்க 
_ள் சேய்கிறதேல்லாம் சீன வித்தை தானே, எங்கள் 
போகர்தானே சோல்லிக் கோடுத்தது. 

8. இதுவும் ஒரு பகிடி, சோல்லுகிறேனென்று கோ 
பித்துக்கோள்ள வேண்டாம். சுவாமி, பூசைப்பராக் 
கிலேயிருந்து உலகத்துக் காரியம் ஒன்றும் விளங்க 
வில்லை. சீனரும் போகரும் இங்கிலீசுக்காரருக்கெங் 
கே, உறை போடவோ? இங்கிலீசுகாரர்செய்கிற வி 
த்தையிற் சிலவற்றைச் சீனர் கேள்விப்படவுமில்லை 
யே. இது இருக்கச் சுவாமி, பேசிக்கேட்டது வே 
தாந்தம் பேசாமற் கேட்டது சித்தாந்தமேன்று பழம் 
பேயராயுமிருக்கிறபடியால் உங்கள் சாத்திர சூத்திரங் 
களை விட்டப் போட்டு பேசியல்லோ நிறுத்த வேண் 
டூம். அப்படிச் செய்யாதிருந்தால் சைவ சித்தாந்த 
மேன்ற பேயரைத் தள்ளி, சைவ கற்பிதாந்தமேன்ற 
ல்லோ சோல்ல வேண்டும், ஆனால் உங்கள்சாத்திர 
மும் “அருளினால் ஆகமத்தே அறியலாம் அளவினாலு 
ந் தேருளலாம்”” என்றுசேல்லுகிறபடியினாலே புறச் 
சமய வாதிக்குஅனுமானப் பிரமாணத்தாற் சாட்சிகா 
ட்டலாமே, | 

கு. ஆம், தம்பி சோல்லுகிறபடி அதை அனுமித்துங் கா 
ட்டலாம். எப்படியேன்றால் ஆற்றுமா அனாதியல் 
லவேன்கில் அது ஆதியாய் இருக்க வேண்டும். ஆ 
தியேன்றால் அதின் தோற்றத்திற்கு முக்காரணங்க 
ளுங் கூட வேண்டூம். அப்படியேன்றால், நிமித்த 
காரணனாகிய சிவன் துணைக்காரணமாகிய சத்தி 
யைக்கோண்டூ ஆற்றுமாவைத் தோற்றுவிக்க முத 
ற் காரணமில்லையே. பின்னை அகப்பையாலே பு 

டிய//260 நே ௩௦௨ ரிரிபர்ர்கர் *௩லா0் டார 



02௦ 

40 

ற்கை அள்ளிப் படைக்கிற மாதிரியாய்ச் சிவனும் த 
ம்மிற் கொஞ்சங் கிள்ளிக் கிள்ளிப் படைத்தாரா ?- ௮ 
ப்படியாகில் வேதாந்திகளைப் பிடித்த கிறுதி தம்பி 
யையுமல்லோ பிடித்துக்கோள்ளும். 

. ஆனாற் சுவாமி முதற்காரணமில்லாமற் கடவுள் ஆற் 
றுமாக்களைச் சிருட்டித்தாரேன்றால் அப்பொழுதும் கி 
றுதிதான் பிடித்துக்கோள்ளுமோ? 

கு. அப்போழுது கிறுதியல்ல, கிறுதி முற்றிப்பயித்தியம். 

02 

சூனியோபதானமாய் யாதும் உண்டாம் என் 
ற் குயவன் மண்ணில்லாமற் குடங்களை வனையலா 
மே. உந்தக் கைக்குளநம் நூலில்லாமல் வஸ்திரங் 
களை நேசவு சேய்யலாமே. அடாதம்பி, என்னுடை 
ய அங்க வஸ்திரம் கிழிந்து போயிற்று. கைக்குளரில் 
ஒருவனைக்கோண்டூ வந்து நூலில்லாமல் எனக்கு ஒ 
ர வஸ்திரம் நெசவித்துத் தந்து விடு. 

. ஆனாற் சுவாமி குயவனையுங் கைக்குளனையுங் கண் 

டூதானோ சிவனுடைய கிருத்தியத்திற்கும் முதற்கா 
ரணமிருக்க வேண்டூ மேன்று முடித்துக்கோண்ட 
து? அப்படியானால் சருவ சாமார்த்தியமுள்ள சிவ 
ன் குயவனையும் உந்தக் கைக்குள்ரையும்போலாக 
வேண்டூமே. 

கு. சருவ சாமார்த்தியமேன்கிறாய், வித்தில்லாச் சமார் 
த்தியம் மேலும் இல்லைக் கீழும் இல்லையேன்றதை ௩ 
அறியாயோ? எண்பத்து நான்கு நூறாயிர யோனிபே 

தங்களும் முதற் காரணமில்லாமல் தோற்றக் கண்ட 
தில்லையே. சிருட்டித்துக் காத்து வரும் பிரமா விட் 
டூணு முதலிய தேவர்களும் சூனியோபாதானமாயு 
ண்டூபடக் கேட்டதுமில்லையே. அப்படியிருக்கச்சூ 
னியோபோதானமாய் ஆற்றுமாக்கள்சிருட்டிக்கப்பட 
லாமேன்பது மலடி மகன் ஆகாயப்பூச் சூடினான் ௭ 
ன்பதொக்கும். காரியம் இப்படி இருக்க நீஎன்னம 
தி மயங்கிப் பேசுகிறாய் ? 

. எனக்கு மதி மயக்கம் இருந்தாலும் நான் சோல்லுக் 
றதிலும் மயக்கம் உண்டோ என்று பாருங்கள். 
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தாமரைபொன் முத்துச் உவரங்கோரோசணபால் 
பூமறிதேன்பட்டுப் புழதுசவாதாமழலும் 
எங்கேபிறந்தாலும் எள்ஷவரோநல்லோர்கள் 
எங்கே பிறந்தாலும் என், 

என்பது முதியோர் வசனம். நான் என்னவிதமா 
னவனாயிருந்தாலும் நான் சோல்லுகிறவை எவ்வித 
மேன்று பாருங்களேன். இருப்புச் சலாகையைப் 
பேண்டூகள் சோறு கறி காய்ச்சுகிற அடப்பிலேவேதுப் 
பிப் போட்டுப் பறங்கிப் பேட்டையிற் காரியத்தை 
அறியாமல் எந்தப் பேரியோர்களாலும் இருப்புச் சலா 
கையை உருக்க ஏலாதேன்று சோல்லுவார்கள்தான். 
அது போலே குயவனையுங் குடத்தையுங் கண்டூ சி 
வனும் இவர்கள் போலேதானேன்று முடித்துக்கோ 
ண்டதாக்கும். ஆனால் அப்படி முடித்துக்கோண்ட 
பேரியோர் சிவன் சருவசாமார்த்தியமுள்ளவர் என்ப 
தைப் படித்தும் மறந்தல்லோவிட்டார்கள். அவர் 
கள் புத்தித் துவாரத்தை அடைத்திருக்கிறதூசியை ஒ 
௬ ஊ௫சியாலேகுற்றித் திறந்து விட்டாலோ ? 

க. தம்பி போன்னம்பலம் ! நீர் அறப்படித்து விட்டீர் 

பக் 

தான். வித்தில்லாச் சாமார்த்தியம் மேலுமில்லைக் கீ 
முமில்லை என்ற வாக்கியம் மகாப்பிரமாணம்என்றது 
தேரியாதாக்கும். இது போய் கண்டகன்றமெய் கண் 
ட தேவகாயனாராதி சகல ஞானவான்களும் ஒப்புக் 
கோண்ட பிரமாணம். வேதாவேதங்களை அறிந்த மூ 
னீஸ்வராதிகளும்மற்றும் பேரியோர்களும்சக்தேக வி 
பரீதங்களின்றித் தேளிவுறக்கோண்டபிரமாணம், இ 
ந்தப் பிரமாணத்தைப் பழமையான உட்சமயபுறச்ச 
மயவாதிகள் எவர்களும் மறுத்துரைக்கக் கண்டதில் 
லை. அப்படியெல்லாம் இருக்க நீ குழந்தைப் புத்தி 
பூவமாய் எடுத்துக் கேட்ட இந்தக் கேள்வி என்ன ? 
புறச் சமய வாதிகளுடைய புத்தியிலே உன்னுடைய 
புத்தியும் மாண்டுபோச்சுதோ? 

. இல்லச் சுவாமி, ஒரு வார்த்தைக்கு இடங் கோடூக் 
க வேண்டூம். சாத்திரப் பிரமாணம் பரபட்ச வா 
திகளுக்குப் பிரமாணமாக மாட்டாதேன்றதைத் 
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தேவரீர் ஒப்புக்கொண்டது. ஒப்புக்கோண்டும் ௨ 
௯ 

' ங்கள் பிரமாணத்தையே மகாகாப் பிரமாணமென் 
“று சாதித்தற்குப் பேரியோர்வாக்குச் சாட்சியாமேன் 

று சாத்திரப் பிரமாணத்தில் இறங்கி விட்டீர்கள். ஆ 
கையாலே வித்தில்லாச் சாமார்த்தியம்கீழுமில்லை மே 
லும் இல்லையேன்று சருவ சாமார்த்தியனான சிவனி 
ல் ஒட்டிப் பேசுவது நியாயத்திற்குச் சற்றும் ஒவ்வா 
த பேச்சு, இன்னும் ஒரு வார்த்தைக் கிடங்கோடூ 
ங்கள். “*குணம்விட்டூக் குணங்கோளலால் அருக 
னிறையன்றும்'” என்று தத்துவப் பிரகாசர் அரக 
சமயிகளில் நிகண்டவாதிகளோடூ வாதிட்டூஅரக 
ன் கடவுளல்ல என்று நிராகரிக்கிறாரே. கடவுளுக் 
குரிய சில குணங்களை விட்டூ அவருக்கு வேண்டா 
த வேறு சில குணங்களையுண்டேனக் கோள்வதி 
னால் அருகன் கடவுளல்ல மானிடனாக வேண்டு 
மேன்று முடிப்பீர்களேயானால் நரீங்களுஞ் சிவனு 
க்குச் சிறிது சாமார்த்தியம் உண்டேன்றுஞ் சிறிது 
சாமார்த்தியம் இல்லையென்றுங் கற்பித்தால் சிவ 
ங் கடவுளல்ல மானிடனேன்றே புறச் சமயிகள் 
முடிப்பார்கள். நீங்கள் கைப்பிடித்து நிகண்டவா 
தியை அறுத்தவாளாலேயல்லோ உங்கள் தரத் 
தையும் எடூக்கப் பார்ப்பார்கள். தனக்கொரு ௩ 
யாயம் பிறர்க்கோரு நியாயமல்லவே. இன்னுங் 
கேளுங்கள் சுவாமி. சிருட்டி, திதி, சங்காரம், தி 
ரோபவம், அனுக்கிரகம் என்ற பஞ்சகிருத்தியங்க 
ளும் கடவுளுக்கு உண்டென்றும், பிரபஞ்சத்துக் 
கில்லையென்றுஞ் சாத்திரஞ் சோல்லுகிற படியினா 
லும் இந்தப் பஞ்சகிருத்தியங்களையும் பிரபஞ்சத்தி 
ற் சேய்யுஞ் சாமார்த்தியம் இவ்வளவிற்றேன்று ம 
னதினாலுங். கிரகித்தக்கோள்ள ஏலாமையாலும் இ 
ந்தச் சாமார்த்தியத்தையுடையவர் சருவ சாமார்த 
தியத்தையுடையவர் அல்லவேன்று எவருஞ் சோ 
ல்லார்கள். ஆதலால் இந்தச் சருவ சாமார்த்தியம் 
முதற் காரணமில்லாமற் பிரபஞ்சத்தைச் சிருட்டி 
க்க வல்ல சாமார்த்தியமாம். இந்த வல்லபம் இ 



ப 

ல்லையேனிற் பஞ்ச கிருத்தியத்தையும் நடத்தும் வ 

ல்லபமுமில்லையேன மூடியும். போய் நியாயம் பே 
சுவது உங்களைப்போலோத்த பேரியோருக்கு அழக 
ல்ல. 

கு. தம்பி சோல்லுகிறதிற் சில சில பகுதி சரிதான். ம் 

இந்த நியாயத்திற்கும் இப்படி மறுதலை நியாயம் 

சொல்லுகிற படியால் வேறு விதமாய் உனக்கு சில 

நியாயஞ் சோல்லுகிறேன், அதை ௩ கவனமாயக 

கேட்டால் உனக்குக் காரியம் பிடிபடும். 8 பிரப 
ஞ்சஞ் சூனியோபாதானமாயுண்டாமேன்று சாதிக் 
கில் அந்தப் பிரபஞ்சம் அநித்தியமாய் இருக்க வே 

ண்டூம். ஆகையால் பசுவும் மலங்களாகிய பாசமுக் 

தனித் தனியே ஆதியாக வேண்டும். மேலும் ஆதியா 
கிய பசு தோற்றத்தில் அசுத்தனாய் அல்லது சுத்தனாய 

இருக்க வேண்டும். தோற்றத்தில் அசுத்தனாய் இரு 

தானேன்னில், இப்படி அசுத்தனாய்த் தொற்றுலித்த 

கடவுளிலே குற்றஞ் சாரும், அவனைச் சுத்தனாயப் 
படைத்தாரேன்னில் அசுத்தம் இடையிட்டூ வந்த 

தாக வேண்டும், ஐக்கியவாதிகள் சோல்லுவது போ 
ல் அசுத்தம் இடையிட்டூ வந்ததேன்னில் அப்படிக் 

கூடவதும் மலம் சடமாதலாலே குர்த்தாவாலே ஆ 
கவேண்டும். அப்போழுதுங் கடவுளிற் குற்றம் சா 

ரூம். ஆனால் நின்மலகிருபா சஞ்த்திரமாகிய கடவு 

ள் தம்மிற் குற்றஞ் சார்தற்கிடமாகிய கிருத்தியம்ப 

ண்ண மாட்டார். ஆகையால் பசு பாசங்கள் அனா 
தி நித்தியமேன்றே முடிக்கவேண்டும்... 

சீ. ஆற்றுமாவை அசுத்தனாய்க் கடவுள் சிருட்டித்தால் 
அவரிலே குற்றஞ்சாருந்தான். ஆனாற் சுத்தனாயச் 
சிருட்டிக்கப்பட்ட ஆற்றுமா இச்சா சோருபனான 

படியினாலே அவனில் உற்பத்தியாகும் பிரியாப்பி 

ரியங்களினால் அசுத்தத்தைத் தானே அடைவன். ஆ 

கையினாலே தேவரீர் சோன்ன நியாயம் போருநதா 

தென்று எண்ணுகிறேன். மேலும் கடவுளுடைய 

பஞ்ச கிருத்தியமும் காலாந்தரத்திலே ௩டந்து வரு 

கிற படியாற், தேர்ச்சில்லப் போலே சுழலுங்காலா 
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ந்தரம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஆதியந்தமுண்டு. ஆகையி 
னாலே இந்தக் காலாந்தரங்கள் எவ்வளவு நீடி.த்தன 
வாயினும் எல்லைப்பட்டனவாதலால், ஆதியந்த 
முடையனவாக வேண்டூம். அப்படியாகவே இவ 
ற்றிற்கேல்லாம் முந்தின அகாதியிற் பதி பசு பாசங் 
களுள்ளனவாயும் கடவுள் அந்தப் பசு பாசங்களி 
லே பஞ்ச கிருத்தியத்தை ௩நடத்தாதவராயும் இருக் 
க வேண்டும். ஆதலால் காந்த சன்னிதியில் இரு 
ம்பு சேட்டிக்குமாபோற் சிவன் விகாரமற நிற்க 
அவன் சன்னிதியிற் பிரபஞ்சம் சேட்டிக்கும் என் 
று கூறுஞ் சித்தாந்தக் கருத்தும் மாறுபாடாகிற த. 
மேலும் முன் சோன்ன நியாயங்களினால் சிவன்: ப 
ஞ்ச கிருத்தியத்தை இடையிட்டூப் போருந்தினபடி 
யிறலைம் நீங்கள் அகாதிர்த்தியம் என்று சோல்லும் 
பிரபஞ்சம் பஞ்ச கிருத்தியத்துள் முன் அகப்படாம 
ற் பின் அகப்பட்டபடியினாலும் சிவன் விகாரியா 

னான் ஏன்று முடிக்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது. பி 
ரபஞ்சம் அகாதி நித்தியமேன்றுகோள்ளில் இப்படி 
ப்பட்ட அகேக குற்றங்கள் சித்தாந்தத்தைச் இருகிறட 
டி யால் அந்தப் பிரபஞ்சம் அநாதி நித்தியமேன்று சாதி. 
ப்பது மாறு. தேவாீர், நான்சோல்லுகிறேன் என்று கோ 
பித்துக்கோள்ள் வேண்டாம். நீங்கள் சோன்ன நியாய 
ம் இடாரில் அகப்பட்ட எலிபோலே முழிபிதுங்கிறது. 

கு, என்னடா போன்னம்பலம் ! கடுங்காய்ப் பனங்கா 

யை காய் உருட்டின மாதிரி சித்தாந்ததைப்போட் 
டூ உருட்டுகிறாய. தட்டிப் பேச ஆளில்லா விட்டா 
ல் தம்பி சண்டப் பிரசண்டந்தான். உலோகாயதன் 
பேளத்தன், அருகன், மீமாங்சன், பாட்டாசாரியன், 
சாங்கியன், நீரீச்சாரசாங்கியன், பாஞ்சராத்திரி, பத 
ஞ்சலி, சத்தப்பிரமவாதி, கிரீடாப்பிரமவாதி, மாயா 
வாதி, வைசேடிகன், நியாயவாதி முதலானஎத்தனை 
யோ புறச்சமயவாதிகள் 8 சித்தாந்தத் தண்டத்தாலே 
அடியுண்டூ பல்லுடைபட்டூக் கிடக்கிறார்கள். அவ 
ர்கள் எல்லாராலுங் கூடாத ஒன்றைரீயாளடுத்து ரீ 
றுத்தப்போகிறாய்! இருப்புலக்கைக்கு அசையாத பு 
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_எியங்காய் திருப்பாட்டுக்குஅசையுமோ 1 உனக்குச் 
சித்தாந்தம் தேளிவாய்வெளிக்கவில்லை. அநாதியே 
ஆற்றுமா அசுத்தனாய்க் கிடக்கிரனேன்பதைஆர்தான் 
மறுப்பார்கள். சடமாகியமலம் ஆற்றுமாவை இடை 
பிட்டுப் பற்றுமோ? பற்றாதாகையாலேஆற்றுமா ௮௩ 
தியே மலசகிதனாய்இருக்க வேண்டூம். இந்த ஆற்று 
மாவில்கேல்லின்முளையும்தவிடூம் உமியும்போலஅ௮கா 
தியாகக் கூடியிருப்பது மும்மலங்களு மேன்றுசைவசி 
த்தாந்தம் சோல்லும். இந்தமலங்கள் ஒன்றின் பின்ஒ 
ன்று வருமேயானால் தாலப்ச நியாயமேன்ற குற்றம் 
அடையும் என்பது பற்றி மும்மலங்களும் அநாதியே 
ன்றுசோல்லுஞ் சாத்திரம். 

சீ. சித்தாந்தம் உலகாயுதமுதலிய புறச்சமயங்களுடை 
ய பல்லுக்களை அடித்துடைத்ததேன்கிறீர்கள், ஆனா 
ற் கிறிஸ்த சமயத்தை எடூத்துப் பார்க்கிறபோது அது 
ங்கள் சோன்ன உலோகாயுதம் முதலியவைகள்மா 

_த்திரம்அல்ல, உங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தை மாத்திர 
மல்ல சகல சமடங்களின் பற்களையும் சின்னாபின்ன 
மாய்த் தகர்த்துப்போடுமேன்றுஎண்ணுகிறேன். 

கு. போ போ பேய்ப்பிள்ளை! உன்னைக் கேடூத்தல்லோ. 
போட்டார்கள், அடா சண்டாளப் பாதிரிமார் கேடூத் 
தல்லோ போட்டார்கள் ! 

ச். சுவாமி, சுவாமி, கோபிக்க வேண்டாம். பிழைகா 
ணுமைற் கோபிப்பது பேரியோர்க் கழகல்லவே, ௭ 
ப்படிப் பேரியோர்களாயிருந்தாலும் நியாயத்தைக் 
கண்டால் தலைவணங்கத்தான் வேணும். கிறிஸ்தவ 
ர்கள் என்றாப் போலே அவர்கள் பேசுகிற நியாயம் 
கறுப்போ? சைவ சித்தாந்திகளேன்றாப் போலே 
அவர்கள் பேசுகிற நியாயம் வேள்ளையோ? இப்படிக் 
கறுப்பு வேள்ளை பார்த்தக்கொண்டி.ருந்தால் எங்கள் 
முன்னோர்கள் கல்வியிலே தலைப்பட மாட்டார்கள். 
இக்காலத்திற் சைவர்களையும் அறியாமை விட்டூ நீங் 
காது. ““எப்பொருள்யார்யார்வாய்க்கேட்பினும் அப் 
போருள் பேய்ப்போருள் காண்பதறிவு”? என்று திரு 
வள்ளுவர் சோல்லுகிறபடி. நீங்கள் சோல்லுகிற நியா 
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யமோ கிறிஸ்தவர்கள் சோல்லுகிறரியாயமோ எது ௨ 
ண்மையேன்று சீர்தூக்கிப் பார்ப்பது எங்கள்கடமை; 

கு. ம சொல்லுகிறது சரிதான் தம்பி, ஆனால் ஆற்றுமா அ 
நாதியல்லவேன்று சோல்லுகிற கிறிஸதவர்களுடன் 

- ஒத்துக்கொண்டு சைவ சித்தாந்தத்தை அடி பாறப் ப 

ச். 
ண்ணத்தான் நீர் நினைத்துக்கோண்டீரோ ? 
அவர்கள் சோஸ்லுகிறதற்கு இணங்காமல் என்னசே 
ய்கிறது சுவாமி, சூரியனைப் பாராமல் கண்ணைப் 
போத்திக்கோண்டால் சூரியன் தேரியாதுதான், அதி 
னாலே கண்போத்தினவன் கிணற்றிலே விழுகிறதல் 
லாமல்சூரியனுடைய பிரகாசத்தைக்கேடூக்கலாமோ? 
உண்மையென்னுஷ் குரியன் கிறிஸ்த மார்க்கத்தில்க் 

ன்று எறித்தால் நம்முடைய கண்ணைப்போத்தியுமா 

ர் 

01௮ 

வதேன்ன ? 

. மெய்தான் அப்படியானால் கிறிஸ்து மார்க்கஞ் சோ 
ல்லுகிறபடி ஆற்றுமா அநாதியல்ல,கத்தாவால் இடை. 
யிட்டூச்சிருட்டிக்கப்பட்டதேன்றுகாங்கள்ஒப்புக்கோ 
ள்ள வேண்டூமேன்றல்லவோ சோல்லுகிறாய். ஆனால் 
சைவசித்தாந்தஞ் சோல்லுகிறபடி.ஆற்மாஅகாதியேன் 
றதற்கு நான் எடூத்துச் சோன்ன நியாயங்களுக்கேல் 
லாம் ஒவ்வோரு குற்றஞ் சோல்லித் தள்ளிப்போட் 
டாய், நல்லது நீ சோல்லுகிறபடி. ஆற்றுமா அகாதியல் 
ல ஆதியேன்றதற்கு என்ன சாட்சி காட்டூவாய் ? 

. பசுபாசங்கள் அநாதி நித்திய பதார்த்தங்களல்லவே 
ன்று ருபிக்கவே அவை ஆதி அநித்திய பதார்த்தங்கள் 
என்பது தானே விளங்குமல்லவா?! இன்னும் ஒரு கீ 
யாயஞ் சோல்லுகிறேன், தயவாய்க் கேளுங்கள், ௮ 
ரிசிமா, உப்பு, எண்ணெய் முதலிய பதார்த்தங்களோ 
அல்லது அவற்றின் கூட்டரவாகிய பண்ணிகாரமோ 
ஏது: முந்தியது? நூலோ நூலின் கூட்டாவாகிய வஸ் 
திரமோ ஏது முந்தியது? ஆற்றுமாவோ அல்லது ஆற்று 
வாவினதும் மலங்களினதும் கூட்டாவாகிய பசுவோ 

ஏது முந்தியது ? ஆற்றுமா, ஆணவமலம், மாயாமலம், 
கன்ம மலமாகிய வேறு வேரறானபதார்த்தங்கள் கூடி 
ஒன்றித்து நிற்கின்றனவேன்று சோல்லவே அவை ௯ 
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ட முன் தனித்தனியிருந்தன என்பது வேளிப்படை 
யாய்க் கிடக்கிறதே. தனி நிலைமை கூட்டாவுநிலை 
மைக்கு முந்தியிருக்க வேண்டும். ஆகையால் வேறு 
வேரன் பதார்த்தங்களாகிய ஆத்துமாவும் மலங்களு 
ங் கூடிய நிலைமை அநாதியல்ல ஆதியேயாம். அப்படி 

- மலபந்தனாக முன்,ஆற்றுமாஅநாதி நித்தியசுத்தனாயிரு 
க்கவேண்டுமே.அகாதி நித்திய சுத்தனாயிருந்தஆற்றுமா 
மலபந்தனாக இடையிட்டூஅசுத்தம்பற்றமோ : ஆகை 
யால் ஆற்றமா அகாதி சுத்தனாயிருக்கிறான். அல்லது ஆ 
தி௮சுத்தனாமிருக்கிரனென்றுஅறுதியிடவேண்டியதே, 
அநாதி சுத்தனாகவிருக்கிறானேன்பது பிரத்தியட்ச சாட் 
சிக்கு மாறாதலால் அவன் ஆதியென்றும் ஆதி அசுத்த 
னேன்றுங் கிறிஸ்த மதஞ் சாதிப்பதே சரி. 

கு. நீசோல்லுகிற நியாயம்முழுதுஞ்சரி, இந்த நியாயத்தை 
க் கிறிஸ்தவர்களிடத்திலேதான்கற்றுக்கோண்டாயோ: 

சீ. ஆம், சுவாமி, அவர்களுடனே பல முறையும் பேசி 
னதினாலே தான் இந்த நியாயங்களை நான் அறிந்தும் 
பசு பாசங்கள் ஆதி அரித்தியமேன்று பூரணமாய் கான் 
நம்பினதம், இன்னம் ஒரு நியாயம் உங்களுக்குப் 
பிரியமானாற் சொல்லுகிறேன். 

கு. நீ சொல்லச் சொல்ல எனக்கு வேகு பிரியமாய் இ 

ச். 
ருக்கிற து, அந்த நியாயம் இன்னதேன்று சோல்லு. 
ஆத்தும கோடிகளைக் கடவுள் சிருட்டி, திதி, சங்கார 
ம், திரோபவம், அனுக்கிரகமாகிய பஞ்ச கிருத்தியத்தி 
ல் அகப்படூத்தி நடத்தி வருவது அவர்களை இரட்சிப்ப 
து நோக்கமாகவேன்று சித்தாந்திகள் சோல்லுகிறார்க 
ளே,அப்படி இரட்சிப்புநோக்கமாக நடத்திவரும்பஞ் 
ச கிருத்தியங்களும் அநாதியே நடந்து வருகின்றன. ஆ 
தலால், சருவ ஆற்றுமாக்களினதும் இரட்சிப்புமுற்றி 
ப் போக வேண்டியதே, அநாதி நித்தியத்தில் முற்றாத: 
ஒன்று வேறேப்போழுது தான் முற்றப் போகிறது? 

ஆற்றும ரட்சை முற்றிப்போனதேன்றால், சருவ ஆ 
ற்றுமாக்களும் இப்போழுதிருக்கிற நிலைமையே மோ 
ட்சமேன்று ஒப்புக்கோள்ள வேண்டி வரும், ஆகை 
யால்,ஆற்றுமாக்கள் அநாதியே பஞ்ச கிருத்தியத்தில் 
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... அகப்புட்டுவரவுமில்லை, அவர்கள் அகராதி நித்திய பதா 
ர்த்தங்களுமல்லவேன்பது தேளிவுறக்கிடக்கின்றது, 

கு. தம்பி, நீ சொல்லுகிற நியாயங்கள் எனக்கு விளங்கு 
கிறது, இந்த நியாயங்களை ஏற்றுக்கோள்ளும்போது 

சாத்திரங்களைப் பொய்யேன்று தள்ள வேண்டிவரு 

கிறதே. சாத்திரங்களையோ போய்யேன்று சோல்வது ! 
, சுவாமி, சாத்திரமில்லாமலும் ஒரு மார்க்கம் இருக்கி 
றதோ? உலகத்தில் ௩டைபேற்றுவருகிற எந்த மார்க் 
கத்துக்குஞ் சாத்திரமிருக்கிறதே, ஒரு மார்க்கத்தவனு 
டைய சாத்திரம் மற்ற மார்க்கத்தவனுக்குப் பழிப்பு. 

ஆகையாற் சாத்திரஞ் சோல்லுவதையல்ல, அளவை 

ப் பிரமாணங்களினால் அளந்தறிவதையே ஈம்ப வே 
ண்டியது கடமை. 

கு. ரீ பேசின நியாயங்களைக் கேட்கக் கேட்க எனக்கு 
வேகு பிரியமாயிருக்கிறது. நாகாக்கு வருவாயேயா 

னால் இன்னுஞ் சிலரையுங் கூட வைத்துஅதிகமாகப் 

பேசுவோம். இப்போழுது பூசைக்கு வேகையாயிற்று. 
[இப்படிச் சோல்லிக் குருவுஞ் சீஷனும் ஒருவரை 

யோருவர் விட்டூப்போனார்கள்.] 

315 

அற்பம். 
[ 111176.] 

மகா பேரிய ஒரு பத்தாயத்தில் தானியத்தின் ஒரே 

யொரு மணிதானுங் கனத்து இடம் பேறும். பெருஞ் ௪ 

முத்திரம் பேருக்கெடுக்க ஒரு தனித் திவலையும் உதவுகு 

து. உலகத்துக்கு ஒளிகொடுக்க சிறுத்த ஒரு அக்கினி 
ப்போறியுஞ் சேருகுது. நீயும் ஒரு அற்ப மனிதன் தான். 

தொகைப்பட்ட சனக்கூட்டத்துள் நடமாடூகையில்த் 

தோற்றப்படாமற்போகிறாய். ஆயினும் நித்தியம் முழுது 
ங் கவனிக்கப்படத்தக்கதான திவலையும் போறியும் ௨ 

் னக்குள்இருக்கின்றது.௮ந்தத் திவலையைப்பேருகும்படி 

சேய்து அந்தப் போறிக்கும் பறக்கத்தக்க சிறகைக்கோ 

டூத்துப் பின்பு எப்படிச் சம்பவிக்குதேன்றுபார். அதினா 

ல்உலகம் புதுமாதிரியாகும். ஒருவனுங்கூடாதவனல்ல. 
பேலவீனனல்ல. கவ்வைக்குதவாத சிறியனுமல்ல. இ 

தை நினைத்து நட. சீவியம் அற்பமேயல்ல. 
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