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அய ோத்திதோச பண்டிதோின் பபௌத்த சம  

உருவோக்கம் 
 

யவ. சோந்தலட்சுமி 

முனைவர் பட்ட ஆய்வோளர் 

தமிழ்நோடு திறந்தநினலப் பல்கனலக்கழகம் 

பசன்னை-15 

முன்னுனை:  

பண்டிதர் அய ோத்திதோசோின் பபௌத்த உருவோக்கம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சமூக 

விடுதனல எழுச்சிக்கு கோைணமோை மிக முக்கி  பச ல்போடோகும். அவர் வோழ்ந்த 19, 20 ஆம் 

நூற்றோண்டு வைலோற்றுச் சிறப்புமிக்க கோலக்கட்டமோகும். இவர் தனல சிறந்த சிந்தனை ோளர், தமிழ் 

இலக்கி   அறிஞர், சோதி – சம ச் சடங்குகனள  நீக்கி  சமூகநீதி பச ற்போட்டோளர், பகுத்தறிவுச் 

சிந்தனை ோளர் எை பல பபோருண்னமகளின் தன்னை நினலநிறுத்திக் பகோண்டவர். இந்த 

நினல ில் சோதி ில் தமிழ்ச் சமூகம் முடங்கியும், அடினமப்பட்டும் கிடந்த நினல ில் 

அய ோத்திதோசர் பண்டிதோின் சிந்தனைகளும், பச ல்போடுகளும் முன்பைடுக்கப்படவில்னல. 

அவைது மனறவுக்கும் பிறகுதோன் தமிழ்ச் சமூகம் அவனைக் குறித்து அறிந்து பகோள்கிறது. எையவ, 

அய ோத்திதோசப் பண்டிதர் என்ற பகுத்தறிவின் தந்னதன  நோம் அனைவரும் பகோண்டோட 

யவண்டி  கோலம் இது. இந்தி ோவில் அடித்தட்டு மக்களின் உோினமக்கோகப் யபோைோடி வர் 

புைட்சி ோளர் அம்யபத்தகர். ஆைோல் அம்யபத்கருக்கு முன்யப யதோன்றி வர் அய ோத்திதோசர் 

பண்டிதர்  பபோி ோர் பிறப்பதற்கு 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்யப பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகனள 

வினதத்தவர். மகோைோஷ்டிைோ மோநிலத்தில் மகோத்மோ புயல அடித்தட்டு மக்களின் கல்விக்கு எப்படி 

வித்திட்டோயைோ அயதயபோல் பசன்னை மோகோணத்தில் அடித்தட்டு மக்களின் சமூக பண்போட்டு 
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விழிப்புணர்வுக்கும், கல்விக்கும் மோபபரும் மோற்றங்கள் நிகழ்வதற்கு வித்திட்டவர் கோத்தவைோ ன் 

என்னும் அய ோத்திதோசப் பண்டிதர் ஆவோர். இதன் வழி ோக, கட்டுனை ில் தோசோின் தமிழ் பபௌத்த 

நினலப்போட்னடயும் அதன் மூலம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் அவர் ஏற்படுத்தி  தோக்கத்னதயும், பபௌத்த 

சிந்தனைகனளயும் பண்டிதோின் எழுத்தின் ஊடோக விோிவோக விளக்குவயத இவ் ஆய்வுக் 

கட்டுனை ின் யநோக்கமோக அனமகிறது. 

இந்தி ோவில் அடித்தள மக்கள் விடுதனல னட  அம்யபத்கோின் பபௌத்த சம ப் புைட்சிவழி 

வகுத்தது. இதற்கு அய ோத்திதோசப் பண்டிதோின் தமிழ்ப் பபௌத்தம் முன்யைோடி ோக இருந்தது 

என்றோல் மினக ில்னல. தோசர் தமிழகத்தில் அடித்தட்டு மக்களின் அைசி ல் மற்றும் சம  

மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவைோக இருந்தவர். தமிழர்களுக்கு சு மோி ோனதச் சிந்தனைகனளயும், 

பகுத்தறிவு பகோள்னககனளயும் அளித்தவர். தமிழ் இலக்கண, இலக்கி ங்கனளப் பனடத்தயதோடு 

மட்டுமல்லோமல் சமூகத்தில்  மோற்றம் கோண அனைவருக்கும் கல்வின யும், பபண் கல்வின யும் 

பகோண்டு வந்தவர். எையவ பண்டிதோின்  வோழ்க்னகன யும், இலக்கி  பணிகனளயும் சமூக 

யநோக்கில் ஆைோய்வது யதனவ ோக இருக்கின்றது. 

பண்டிதர் அய ோத்திதோசோின் சமூக, அைசி ல் பணி 

தமிழ் சிந்தனை மைபில் மோபபரும்  சிந்தனை ோளைோக யபோற்றப்பட யவண்டி வர் பண்டிதர் 

அய ோத்திதோசர் (1845-1914) ஆவோர். பதன்ைகத்தில் புத்தம் மறுமலர்ச்சி னட   கோைணமோய் 

அனமந்தவர். மைித வியைோத சோதி, மதம், தீண்டோனம இவற்றிற்கு எதிைோய் மிகத் தீவிைமோய் 

யபோைோடி வர். அவர் நடத்தி  யபோர் அறிவு சோர்ந்தது. 1870 களியலய  பதோடங்கி  அவைது 

அைசி ல் வோழ்வு அடித்தள மக்கள் பற்றி  கண்யணோட்டத்திலும், தமிழ் வைலோறு பற்றி  

எண்ணத்திலும் புதி  ஒளி ினைப் போய்ச்சுவதோக மோறி து. பதோடக்கத்தில் அத்னவதோைந்த 

சனபன யும், திைோவிட போண்டி ன் ஏட்டினையும் துவங்கிச் பச ல்பட்டோர். அத்னவதோைந்த 

சனப ின் மூலம் மக்களினடய  சோதியபத உணர்வுகள் ஒழிக்க முற்பட்டதுடன் மருத்துவப் 

பணிகனளயும் பசய்து வந்தோர். 1894ல் பபௌத்த சம த்னத அடித்தள மக்களின் பூர்வ சம ம் என்று 

கண்டறிந்தது முதல் 1907இல் இருந்து 1914 வனை ஏழோண்டுகள் ‘‘தமிழன்’’ என்னும் வோை இதனழத் 
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பதோடர்ந்து நடத்தித் தன் தீவிைமோை கருத்துக்கனள அதன் மூலம் முன்னவத்து வந்தோர். கோலைி 

ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்து அனட ோளமும் தமிழ் அனட ோளமும் நவீை அைசி ல் சூழலுக்யகற்ப 

உருப் பபௌத்தம் பதோடங்கி  யபோது அய ோத்திதோசோின் பச ற்போடு பதோடங்கி து.  

(வைலோற்னற பமோழிதல், ஸ்டோலின் ைோஜோங்கம் ப-35) 

பண்டிதோின் சமூக, அைசி ல் பச ல்போட்டிற்கு பபௌத்தம் உள்ளூள னகபகோடுத்தது. பண்டிதோின் 

கோலகட்டத்னத R.  சுந்தைலிங்கம் படித்த பட்டதோோிகளின் சங்கங்களின் கோலம் என்யற 

வருணிப்போர். ( R. Sundaralingam: (1974) 19-ஆம் நூற்றோண்டின் பிற்பகுதி ில் 

பதோன்ைிந்தி ோவின் ஒவ்பவோரு பகுதி ிலும் ஆங்கிலம் படித்தவர்கள் அடர்த்தி ோக வோழ்ந்த 

இடங்களில் ஒரு இலக்கி  சங்கயமோ, ஒரு விவோத சங்கயமோ இருந்தது. இக்கோல கட்டத்தில் சமூக 

சம  சீர்திருத்தத்தில் பங்குபபற்ற ‘பசோனசட்டிகளில்’’ ‘திய ோசபிகல் பசோனசட்டி’ 

குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டிதோின் வோழ்க்னக ில் இதற்கு முக்கி  பங்கு உண்டு. 1882-ல் 

பம்போ ிலிருந்து திய ோசபிகல் பசோனசட்டி பசன்னை அனட ோருக்கு இடம் பப ர்ந்தது. இச்சனப 

பஞ்சமர் சிறுவர்களுக்குக் கல்விக் கண்னை திறந்தது. அய ோத்திதோசர் லட்சுமிநைசு முதலோை 

மோற்றுச் சிந்தனை பச ல் வீைர்களுக்கு உறுதுனண ோக இருந்தது. பஞ்சமர் பள்ளிகனள  கர்ைல் 

ஆல்கோட்டின் உதவியுடன் யவளோளத் யதைோம்யபட்னட, ம ிலோப்பூர், யகோடம்போக்கம் ஆகி  

இடங்களில் பண்டிதர் நடத்திைோர். பண்டிதோின் இச்பச ல்போடு மோணவர்களுக்கும், 

இனளஞர்களுக்கும் பபரும் உத்யவகத்னத அளித்தது. ஆல்கோட்டுடைோை பதோடர்பு பண்டிதோின் 

வோழ்வில் பபரும் மோற்றத்னத ஏற்படுத்தி து. 

பபௌத்த சம த்தில் அய ோத்தி தோசர்  

அய ோத்திதோசர்  பபௌத்த சம த்தில் யசந்தனத ஆல்கோட் தமது நோள் குறிப்பீட்டில் 

கறிப்பிட்டுள்ளோர். ஆல்கோட் உதவியுடன் பண்டிதர் பபௌத்தைோைோர். 1998இல் பண்டிதர் பி. 

கிருஷ்ணசோமி ஆகிய ோனை அனழத்துக்பகோண்டு ஆல்கோட் இலங்னக புறப்பட்டோர். பகோழும்பில் 

சுமங்கலோ என்னும் பபௌத்த சம  குருமோர் பபௌத்த சம  தீட்னசன  அளித்தோர். பபௌத்த சம  
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குருமோர்களோை தம்மபோலருழ்  குணைத்யை என்னும் சிங்களர்களும் அய ோத்திதோசோின் 

மு ற்சிகளுக்கு ஆயலோசனைகள் வழங்கி வந்துள்ளைர். 

(பப.சு. மணி ின் கட்டுனைக் பகோத்த., I, ப-243) 

இலங்னக பசன்று பஞ்சசீலம் பபற்று திரும்பி து முதயல, அய ோத்திதோசர் பபௌத்தத்னத 

எல்லோவனக ிலும் அடித்தள மக்களின் தைிப்பபரும் அனட ோளமோக மோற்றத் பதோடங்கிைோர். 

முதலோவதோக ‘புத்தர் என்னும் இைவு பகலற்ற ஒளி’ என்னும் நூனல எழுதி பவளி ிட்டோர். அவர் 

ஏற்படுத்தவிருந்த பபௌத்த சங்கங்களுக்கோை அடிப்பனட நி ோ ங்கனளச் பசோல்லுவதோக, 

வழிகோட்டி நூலோகக் கருதி அதனை அவர் பவளி ிட்டிருக்க யவண்டும். 1898-இல் பண்டிதர் 

‘பதன்ைிந்தி  சோக்னக  புத்த சங்கம்’ நிறுவிைோர். பபௌத்த சம த்தத்துவங்கள் இந்தச் சங்கத்தில் 

விளக்கப்பட்டை. பபங்களூர், யகோலோர் தங்கவ ல், திருப்பத்தூர், பசகந்திைோபோத், ைங்கூன் ஆகி  

ஊர்களில் இச்சங்கத்திற்குக் கினளகள் யதோன்றிை. இச்சங்கத்தின் பப ர் ‘பதன்ைிந்தி  பபௌத்த 

சங்கம்’ எை பப ர் மோற்றப்பட்டது. பபௌத்த சம  நடவடிக்னககளுக்கு இச்சங்கயம 

னம மோ ிற்று. பண்டிதர் பதோடங்கி  பபௌத்த சங்கத்தின் யநோக்கம் சோதியபதமின்னம, பூர்வீக 

திைோவிடனை யமம்படுத்துதல், மதுமோமிசம் னகவிடுதல், பஞ்சசீலம் பபறுதல், அனைவரும் சமம். 

கடுனம ோை எதிர்ப்புக்கினட ில் பத்திோினக மற்றும் சங்கத்தின் மூலமோக பபௌத்த தன்மத்னத 

தமிழக பூர்வகுடி ிைைோை சோதியபதமற்ற திைோவிடர்களின் சம மோக கட்டி எழுப்ப 

அரும்போடுபட்டோர். 

‘இதுயவ பசன்னைத் தனலபமய்ச் சனபய ோோின் அநுட்டோைமோதலின் மற்ற யதசங்களில் 

ஆைம்பிக்கும் கினளச் சனபய ோரும் இதனை அநுசோித்து யதச வசதிக்கும், மக்கள் சுகத்துக்குத் 

தக்கவோறு திருத்தி சங்க கோோி ோதிகனள நடத்திக் பகோள்ளும்படி இதனைப் பத்திோினக ில் 

பவளி ிட்டுள்யளோம். சங்கத்தின் பப ர் – பசன்னை சோக்கி  புத்த சங்கம்’ 

சோக்னக  புத்த சங்க பமன்னும் பப ர் வந்த கோைணம் – மணியமகனல ின் பபோருளறி ோதும் 

சோித்திை ஆதோைமின்றியும் பகவனுக்கு முன்பு சில புத்தர்கள் இருந்ததோகக் கூறுகின்றபடி ோல் 

அக்கூற்றிற்று இடந்தைோது சோித்திை ஆதைவோலும் சியலோசோஷைங்களின் ஆதைவோலும் கோணக்கூடி  

சோக்கி  வம்மிவி வோினச ிற் யதோன்றி  புத்தயை ஆதிபுத்தபைன்பனத விளக்குவோன் யவண்டி 
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இச்சங்கத்திற்கு சோக்னக  புத்த சங்கம் என்னும் பப னை அளித்துள்யளோம். சங்கத்தின் யநோக்கம் – 

சோதி யபதமில்லோத பூர்வீக திைோவிடோள் புத்த தன்மத்னதச் சோர்ந்யத நோளதுவனை ில் சோதியபதம் 

இல்லோதிருந்தயபோதினும் குல குருனவயும் குருவின் சோித்திைத்னதயும் மறந்து தோய் தந்னத னை 

இழந்தப் பிள்னளப்யபோல் நூதைமோகத் யதோன்றியுள்ளப் பல மதங்கனளத் தோவித்தோவி பிடித்து 

சம்போதிக்கும் பபோருனள பபோய்க் குருக்களுக்கு அளித்து பஞ்சபோதகத்திற்கு உள்ளோவதுடன் நூதை 

சோதியபதங்கனள ஏற்படுத்திக்பகோண்டுள்ள சத்துருக்களோலும் நினலகுனலந்தும் போழ்பட்டு 

வருகின்றபடி ோல் இவர்களது பூர்வ சோித்திைங்கனளயும், நீதிபநறி ஒழுக்கங்கனளயும் நன்கு 

விளக்கித் பதளிவுபபறச் பசய்து அங்கங்கு சங்கங்கள் நினலபபற்றவுடன் கல்வி சோனலகனளயும், 

னகத்பதோழிற்சோனலகனளயும், விவசோ  சோனலகனளயும், வி ோபோை சோனலகனளயும் ஏற்படுத்தி 

சகல விதத்திலும் முன்யைறச் பசய்வதுடன் வியவக விருத்திப் பபற்யறோர் சங்கத்து சமண 

முைிவர்களிடம் பபோன்ைோனட பபற்றுக் கையபோயலந்தி இைோகத்துயவலி. யமோகங்கனள அகற்றி, 

அன்பு, ஈனக, சோந்தத்னதப் பபருக்கி என்றும் அழி ோ நித்தி ோைந்த நினல ோம் நிருவோணத்னதப் 

பபருவதற்யக ோம். 

(அய ோத்திதோசர் சிந்தனைகள், ஞோை அலோய்வி ஸ், II, ப-178-179) 

‘‘ஒரு னபசோத் தமிழன் இதழ்’’ 

தமிழ் இதழி ல் வைலோற்றில்  அய ோத்திதோசோின் பங்களிப்னப  அவர் பதோடங்கி  ‘‘ஒரு னபசோத் 

தமிழன்’’ என்னும் வோை இதழின் வழிய  அறி  முடிகிறது. தமிழன் இதழ் பபௌத்தக் கினளகனள 

ஒருங்கினணக்கும் தளமோகவும், அடித்தட்டு மக்களுக்கு அறிவு ோீதி ோை வழிகோட்டுதனலச் 

சுட்டுவதோகவும் அனமந்தது முதல் இதழ் நோன்கு பங்கங்களுடன் அன்னற  கோலணோ வினல ில் 

பசன்னை இைோ ப்யபட்னட ிலிருந்து புதன்கிழனம யதோறும் 19.06.1907 முதல் பவளிவந்தது. ‘ஒரு 

னபசோத் தமிழன்’ என்று சற்று வித்தி ோசமோகப் பப ர் சூட்டப்பட்டிருந்தோலும் பத்திோினக ‘‘ஒரு 

யகோடிப் பபோன்’’ மதிப்பிற்குோி து என்பனத ‘‘தமிழ் வோழ்த்து’’ என்னும் கவினத ில் முதல் 

இதழியலய  பின்வருமோறு குறிப்பிட்டோர் அய ோத்திதோசர். 
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‘ஒரு னபசோத் தமிழைிவனு தவோபைன்போர் 

ஒரு னபசோத் தமிழருனம  ோி ோமோந்தர் 

ஒரு னபசோத்  தமிழிலுண்னம  றிவோைோ ின் 

ஒரு யகோடிப் பபன்ைிஃபதன் றுனைப்பர்மோயதோ’ 

ஓைோண்டிற்குப் பிறகு 26-8-1908 முதல் ‘ஒரு னபசோ’ என்பது எடுக்கப்பபற்று‘தமிழன்’ எைப் பப ர் 

மோற்றம் பபற்றது. இந்தப் பப ர் மோற்றம் வோசகர்கள் பலர் யவண்டுயகோளுக்கிணங்கச் 

பசய் ப்பட்டது. பபௌத்த தரும விளக்கயம, பத்திோினக ின் முதல் யநோக்கம். இதில் பபௌத்த சம த் 

தமிழ்  இலக்கி ங்கள் அனைத்னதயும், பிற தமிழ் இலக்கி ச் பசய்திகனளயும் அணிவகுத்துக் 

கோட்டியுள்ளோர் இதழோசிோி ர் அய ோத்திதோசர். இப்பத்திோினகன  வோசிப்பதோல் புைோதை நூல்களின் 

கருத்துகனளயும் எளிதிலறி லோகும் எை ‘தமிழ்மோது’ என்னும் பத்திோினக ின் ஆசிோி ர் யகோ. 

ஸ்வப்பயநஸ்வோி சுட்டிக்கோட்டியுள்ளோர். (ஸ்டோலின் ைோஜோங்கம், தீண்டப்படோத நூல்கள், ப-59) 

இவருனட   ‘இந்து யதச பூர்வ பபண்களின் கல்வி’ என்னும் கட்டுனை ஒரு னபசோத் தமிழைில் 

பவளிவந்தது. ‘‘பூர்வத் தமிழ்பமோழி’’ என்னும் தனலப்பில் பபௌத்த பதோடர் கட்டுனை கனல ைங்கம் 

பகுதி ோக என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. யவத எதிர்ப்பு, பிைோம்மணி  ஆதிக்க எதிர்ப்பு மூலம் 

அடித்தள மக்களின் மைக்குமுறர்கனள பவளிப்படுத்துவதில் அய ோத்திதோசர் முனைப்புடன் எழுதி 

வந்தோர். 

பூர்வத் தமிபழோளி 

‘ஒரு னபசோத் தமிழன்’ தமிழன் இதழ்களில் பவளிவந்த ‘பூர்வத் தமிபழோளி’ என்னும் கட்டுனைத் 

பதோடர் தோசர் கோலத்தியலய  1912-ல் முதல் நூலோக பவளிவந்தது நூலிற்கு ‘‘பூர்வத் 

தமிபழோளி ோம் புத்தைது ஆதியவதம்’’ என்னும் பப ோிடப்பட்டது. பமோத்தப் பக்கங்கள் 303;  

யகோலோர் மோோிக்குப்பம் சோக்னக  பபௌத்த சங்க பவளியீடு. இந்த நூலிற்கு எட்டுப் பக்கங்களில்  

‘‘போ ிைம்’’ எழுதியுள்ளோர். பபௌத்த தரும ஆய்வில் ஆழ்ந்தகன்ற தமிழ் இலக்கி ப் பைப்னப 

அய ோத்திதோசர் தமது யநோக்கத்திற்கு  ஏற்பப் ப ன்படுத்தி னதயும் பின்வருமோறு 

குறிப்பிட்டுள்ளோர். 
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‘‘அருங்கனலச் பசப்பு, அறபநறி தீபம், அறபநறிச்சோைம், திருக்குறள், திோிமந்திைம், திோிவோசகம, 

திோிகடுகம், மணியமகனல, சீவக சிந்தோமணி, சிலப்பதிகோைம், வனள ோபதி, குண்டலயகசி, 

சூளோமணி, நிகழ்கோலத்திைங்கள் நிகண்டு, திவோகைம், பபருங்குறவஞ்சி, சிறுங் குறவஞ்சி, 

பபருந்திைட்டு, குறுந்திைட்டு மற்றுமுள்ள சமண முைிவர்களின் நூற்கனளக் பகோண்டும், புைோதை 

பபௌத்த வியவதிகள் கர்ண பைம்பனை ோக வழங்கிவரும் சுருதிகனளக் பகோண்டும், அநுபவச் 

பச ல்கனளக் பகோண்டும் ஆைோய்வதோ ின் சத்தி  தன்மம் நன்கு விளங்கும் . நோமும் அவற்னற 

ஆய்நயத பூர்வத் தமிபழோளி ோை புத்தைது அோி   சோித்திைத்னதயும் அவைது அோி  தன்மத்னதயும் 

விளக்கி வனைந்திருக்கின்யறோம்.’’ 

(அ.தோ.சி. முதோ, II,  ப-186) 

பபோதுவோக பபௌத்தம் மீதோை கைிசமோை இலக்கி ப் பனடப்புகள் இருந்த யபோதிலும், சமூக 

அடுக்குநினல, சமத்துவமின்னம மற்றும் ஒழுங்குமுனற ஆகி னவ பதோடர்போை பபௌத்தத்தின் 

யபோக்கு பற்றி  பிைச்சனை ில் சில பத்தோண்டுக்கு முன்பு  இருந்தனதவிட தற்யபோது அதன் 

புோி ோத்தன்னம சற்று மட்டுயம குனறந்துள்ளது என்று கூறுவது மினக ோைதல்ல. பபௌத்தம் 

உருவோை அைசி ல் சூழல், பபோருளோதோை சமூக மற்றும் சம ச் சூழ்நினலன ப் பற்றி  சிறு 

போர்னவன  இதுவனை கட்டுனை ின் ஊடோக முன்னவத்திருந்யதோம். இைி புத்தோின் சமூக 

தத்துவத்தின் யவனை இலக்கி ங்களிலிருந்து பண்டிதர் எவ்வோறு பவளிக்பகோணர்ந்தோர், அவோின் 

உருவோக்கச் பச ல் சோத்தி மோைனத குறித்து போர்க்கலோம். ‘புத்தைது ஆதியவதம்’ என்ற தனலப்பில் 

தமிழ்ன் இதழில் பண்டிதர் பதோடர் கட்டுனை ோக எழுதி வந்தோர். சித்தோர்த்தர் உற்பவக் கோனத, 

சித்தோர்த்தர் திருமணக் கோனத, சித்தோர்த்தர் வோய்பம விசோோினணக் கோனத, சித்தோர்த்தர் மகோைோஜ 

துனறவு கோனத, சித்தோர்த்தர் பஞ்ச விந்தி த்னத பவன்று இந்திைரும் பமய்கண்டு புத்தருமோ  

கோனத, ஆதியவத வோக்கி  விவைக்கோனத, சதுர்சத்தி க் கோனத, சங்கங்களின் ஸ்தோபைக் கோனத, 

மோனைக் கோத்து மழுயவந்தி  கோனத, சதுைகிோிக்கோனத, தந்னதக்கு னமந்தன் குருவோகி  கோனத, 

புைத்துவோசருக்கு வி ோதிக்குத்தக்க ஓடதிகயளோதி  கோனத, விசோகோ கோனத, குருயவத்திை கோனத, 

தரும சக்கிை பிைவர்த்தை கோனத, யகோசல நோட்டைசன் கோனத, கலக விவோத கோனத, தந்னத ின் 
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இைண்டோமுனற தோிசை கோனத, சிகோள விசோோினணக் கோனத, மத்திம மதிபதோ கோனத, சதுர் 

பைமோர்த்த கோனத,  கன்மகோனத, புக்கசோதி துறவு பூண்ட கோனத, பிருமன் தோிசை கோனத, 

மகோமங்கள கோனத, உபயதச கோனத, சுகவர்க்க கோனத, போிநிருவோண கோனத, ஆதியவத விளக்கம் 

(அ.தோ.சி. II, ப-192) எை 29 அத்தி ோ ங்களோக அனமந்த இந்நூனல போலிபமோழிப் பிைதிகனளக் 

பகோண்டும், தமிழ்ப் பிைதிகயளோடு, பைம்பனை சுருதி வோக்கி ங்கனளக் பகோண்டும் எழுதிைோர். 

யமலும் தோம் எழுதும் பபௌத்த நூல், அன்ைி மதத்தோர் எழுதி  பபௌத்த நூல்களிலிருந்து 

மோறுபட்யட ிருக்கும் என்று எழுதி  தோசர் அதற்கோை  கோைணங்கனள வோினசப்படுத்தியுள்ளோர். 

அனவ: போலிபமோழி ிலிருந்து  பமோழிபப ர்த்ததோல் ஏற்பட்ட  யபதங்கள், பசய்யுட்களிலிருந்து 

பபோருள் பிோித்ததோல் ஏற்பட்ட யபதங்கள், யதசத்துக்கு வந்த  ோத்ோீகர்கள் எழுதி வற்றில் ஏற்பட்ட 

யபதங்கள். 

 (அ.தோ.சி. II, ப-186)  

புத்தர் தோயம பமோழிந்தனவ எை தோசர், திோியவதவோக்கி ங்கள், திோிபீடவோக்கி ங்கள், 

திோிமந்திைவோக்கி ங்கள், திோிசுருதி வோக்கி ங்கள், ஆகி வற்னறக் குறிப்பிட்டோர். இவற்னறத் 

பதோகுத்து பமோத்தமோக, ஆதி நூல், எழுதோக்கிளவி, ஆைணம், ஒத்து, சோனக, சுருதி, இருக்கு என்று 

ஏழு பப ோிட்டு பண்டிதர் குறிப்பிட்டோர். 

பின்கனல நிகண்டு 

ஆதிநூ பலழுதோக்யகள்வி  ோைண பமோத்துசோனக 

ய தமில் சுருதிதன்யைோடிருக்கினவ ய ழும்யவதம் 

யவதநூல் பபோருள்ைோமம் விதித்திடு ஞோைபோனக 

ஆதி ோங் கருமபோனக அறுத்தபோனகயுமோபமன்ப 

பமய்பதோி  ோைணந்தோன் யவதி தின் ஞோைபோனக 

னம லுட் பபோருளிைோம மற்றுப நிடகபமன்ப 

னவதிக யவமுற்ற மோர்க்கயம போர்க்குங்கோனல 

னப மோ லிருக்கியைோடு பிடகயம  ோதி யவதம் 

(அ.தோ.சி. II, ப-188) 
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திோியபத – திோிபீட-, திோிமந்திை-, திோிசுருதி வோக்கி ங்கள் எை தோசர் கூறுபனவ போவம் பசய் ோயத 

(இருக்கு கர்மபோனக - பமய் அளம்) நன்னம பசய் ( சுர் – அர்த்தபோனக – உட்பபோருள் நினல) 

இத த்னத சுத்தி பசய் (சோமம் – ஞோைபோனக – யபோின்ப நினல)  

பண்டிதர் ஆதியவதத்னத ‘சித்தோர்த்தர் விர்பவக்கோனத’ முதல் ‘ஆதியவத விளக்கம்’ வனை 29 

அதிகோைங்களில் விவோித்துள்ளோர். புத்த அவதோைத்னத பதோடங்கு முன் பண்டிதர் அறுவனகச் 

சங்கத்தோர்களின் பகோள்னககனளப் பற்றி அறிமுகப்படுத்துகிறோர். பபௌத்தத்திற்கு முன் நோட்டில் 

நிலவி  பண்போட்டுப் போர்னவயும், பகோள்னககளுயம இனவ. 

முதலோவது சங்கம்:  பஞ்சபூதங்கனள வணங்குயவோர் சங்கம். இறப்பும் பிறப்பும், உ ர்வு தோழ்வு, 

நன்னம தீனம எல்லோம் பஞ்சபூதங்களோல் உண்டோவை என்பது இவர்கள் பகோள்னக. 

இைண்டோவது சங்கம்: இறந்த பின் மைிதன் மைிதைோகவும், மிருகம் மிருகமோகவும் பிறக்கும், இது 

மோறோது. எையவ எந்த ஒன்னறயும் வணங்கிப் ப ைில்னல. வணங்கோவிடினும் ப ைில்னல 

என்பது இதன் பகோள்னக. 

மூன்றோவது சங்கம்: மைிதைின் பிறப்பு என்பது பதோடக்கம் (ஆதி) இறப்பு என்பது முடிவு (அந்தம்) 

இறந்தபின் சகலமும் சூைி ம் எையவ சூைி த்னத விசோோிப்பதோல் ஒரு சுகமுமில்னல என்பது 

இதன் பகோள்னக. 

நோன்கோம் சங்கம்:  நடப்பை எல்லோம் தற்பச யல என்பது இதன் பகோள்னக. 

ஐந்தோம் சங்கம்:  பசி, தோகம், அக்கிைி, சூோி  பவப்பம் ஆகி வற்னறத் தோங்கி அடங்குபவன் 

எக்கோலும் சுகம்பபறுவோன், தோங்கோதவன் சுகம் பபறமோட்டோன் என்பது இதன் பகோள்னக 

(அ.தோ.சி, II, ப-194) 

சோக்னக  வம்சத்தோோின் ஆறோம் சங்கம்:  இதுயவ பபௌத்த சங்கம் இனத டுத்து கோலப்போகுபோடு, 

நட்சத்திைம், ைோசி, கிைகம் குறித்த யசோதிடக் கணிப்னபப் பற்றி எழுதுகிறோர். ஏழு கிழனமகள் 

ஒருவோைம் ஏழு வோைத்தில் 15 திதிகள், இைண்டு பட்சங்கள், இைண்டு பட்சங்களுக்கு முப்பது 

நோட்கள், முப்பது நோட்களில் யதோன்றும் நட்சத்திைங்கள் 27, ைோசிகள் 12 இவற்றில் தங்கும் 
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கிைகங்கள் ஒன்பது (வடயவோட்டுக் கிைகங்கள் ஏழு இடயவோட்டுக் கிைகங்கள் இைண்டு) மனழ, 

பவ ில், பணிக் கோலங்கள் மூன்று  கிைகங்கனளச் யசோதித்து கணித்து யசோதிடம் போர்ப்பதில் 

வல்லவர் சோக்னக ன் இவைது இ ற்பப ர் கவி ன். இவயை மகதநோட்டு மன்ைன், பப ர் 

கலிவோகு. இவர் ஆண்ட கோலத்தின் பப ர் கலிகோலம் இவர் பட்டத்துக்கு வந்தது முதல் கலியுக 

வருடம் ஆைம்பம். இவருக்குப் பின் வந்தவர்கள் ஒன்பது மன்ைர்கள். இவர்களிலிருந்யத ஆறோம் 

சங்கத்தோர் யதோன்றிைர். 

(அ.தோ.சி. II, ப-194-195) 

கலி ன் கலிவோகு பட்டம் ஏற்றது முதல் நோட்டில் பசழிப்ப, வினளச்சல், சூோி ன் யமஷைோசிக்கு 

வந்த அந்த மோதத்னத ஆண்டின் முதல் மோதமோகவும், சூோி ன் மீைத்துக்கு வரும் மோதத்னத 

இறுதிமோதமோகவும் பகோண்டு ஒரு வருடம் எை வகுத்தோர். இந்த முதல் வருடத்னதப் போலி 

பமோழி ில் ‘பிைபவ வருசம்’ என்று கலிவோகு பப ோிட்டோர். பதோடர்ந்து விபவ, சுக்கில, 

பிையஜோத்பத்தி, ஆக்கிோீஸ்,... என்று பப ோிட்டோர். அவர் ஆட்சிக்கு வந்த 60வது வருடத்னத அஷ்  

வருடம் என்று பப ோிட்டு இறந்தோர். இப்படிச்சோித்திைத்தின் பதோடக்கத்தில் வம்சோவளின  

விவோிப்பது பபௌைோணிக்கு மைபோகும். பண்டிதர் இதனைப் பின்பற்றியுள்ளோர். 

இந்தக் கலியுகம் 16/6-ல் சோக்னக  குல வீைவோகு வம்சவோினச ில் மணிமுகவோகு (சுத்யதோதைன்) 

என்ற அைசனுக்கும் மோ ோயதவிக்கும், சித்தோர்த்தி வருடம், னவகோசி மோதம் 13ஆம் நோள் பபௌர்ணமி 

திதி, யகட்னட நட்சத்திைம், மீைலக்ைத்தில் ஆதிவோைம் அதிகோனல ில் புத்தர் ஜைைம் நடந்தது. 

அக்கோலத்தில் யதசபமங்கும் சிற்சில நற்குணங்கள் யதோன்றி அனதக் கண்ட சிற்றைசர்களும், 

யசோதி ின் இடங்கண்டு குணங்கூறும் யசோதிட சோஸ்திைங்களும் குழந்னதன க் கோணும்படி 

வந்தோர்கள். வந்தவர்களுள் அசித்தோ என்னும் பபோி வர் தங்கள் மூதோனத கலிவோகு வகுத்துக் 

கூறிவந்த அங்கபோக லட்சணங்கனளக் பகோண்டு குழந்னத ோக இருந்த புத்தோின் குணக் குறிகனள 

ஆைோய்ந்து கூறிைோர். 

(அ.தோ.சி. II, ப.195) 
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பகௌதமருக்குப் பதிைோறு வ தில் திருமணம் . இருபது வ துக்கு யமல் புத்திை சந்தோைம், பின்ைர் 

துறவுபூண்டு  பவளிய றி முப்பது வ தில் புத்தநினல அனடந்தோர். இவ்வோறு புத்தர்  

பவளிய றி தன்  இலட்சி ம், துக்கங்களின் உற்பவங்கனளக் கண்டறிந்து சர்வசீவர்களும் நித்தி  

சுகம் பபறுவதற்யக வோைணோசி ில் முதல் சங்கத்னத நிறுவிைோர். உ ிர் வோழ்க்னக ின் நோன்கு 

போிசுத்தங்கனளக் கண்டறிந்தோர். அனவ, துக்கம், துக்க உற்பத்தி, துக்க நிவோைணம், துக்க நிவோைண 

மோர்க்கம். 

துக்கம் பற்றுக்களோல் வருவை அனவ: பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, மைணம் அநித்தி மோைபதல்லோம் 

துக்கயம என்பது புத்தர் வோக்கு. எவபைோருவன் தன்யதகத்தோல் (ரூபஸ்கந்தம்), உணர்ச்சி ோல்  

(யவதைோஸ்கந்தம்), கோட்சி ோல், அறுவனக இந்திோி ங்களோல் (கோது, மூக்கு, நோவு, கண், யதகம், 

மைம்) உண்டோகும் உணர்ச்சிகளோல் (சன்ஹோஸ்கந்தம்) ஆைந்தப்பபருகிறோயைோ, அவன் 

துக்கத்தில் ஆைந்தப்படுகிறோன், அவைோல் துக்கத்திலிருந்து தப்பமுடி ோது.                             

 (அ.தோ.சி. II, ப.239) 

 

துக்க உற்பத்தி கண்ணோைது மைிதர்கள் சந்யதோவிப்பிக்கச் பசய்வதும், இன்பத்னதத் தருவதுமோக 

இருக்கின்றது. அவ்விடத்தியலய  அவோ உதித்து எழுப்பி நினலத்து யவரூன்றுகிறது. பமய், வோய், 

கண், மூக்கு, பசவி, மைம் இனவகளோைது மைிதர்கனள சந்யதோஷிப்பிக்கச் பசய்கிறது இனவ. 

அந்தந்த அவோக்கனள நினலநிறுத்துகிறது அனவ, அறுவனக யசதைோ இந்திோி ங்களில் (உருவம், 

ஒலி, கந்தம், சுனவ, ஸ்போிசம், எண்ணம்) நினலபபறுகின்றை. அறுவனக இந்திோி ங்களின் 

பற்றுகளோல்  ஏற்படுகிற உணர்ச்சி ஆகி வற்றில் அவோ நினலபபறும் அறுவனகச் யசதைோ 

இந்திோி ங்களின்  யபோிலுள்ள சிந்தனைகளும் யநோக்கமும் மோந்தனைச் சுகப்படுத்தும் 

இவ்விடங்களில் அவோக்கள் நினலபபறும்         

 (அ.தோ.சி. II, ப.241) 

துக்கம் உற்பத்தி ோகும் முனறகனள 12 நிதோைங்கள் என்று புத்தர் கூறிைோர். அனவ 

யபனதனம ிலிருந்து வினைகள் உண்டோகும். வினைகளிலிருந்து உணர்வுகள் உண்டோகும். 
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உணர்ச்சி ிலிருந்து அருவுரு உண்டோகும். அருவுருவிலிருந்து வோ ில்கள் உண்டோகும், 

வோ ில்களிலிருந்து ஊறு உண்டோகும், ஊறிலிருந்து நுகர்வு உண்டோகும், நுகர்விலிருந்து யவட்னக 

உண்டோகும். யவட்னக ிலிருந்து பற்று உண்டோகும், பற்றிலிருந்து கருமக்கூட்டம் உண்டோகும், 

கருமக் கூட்டத்திலிருந்து பிறப்பு உண்டோகும், பிறப்பிலிருந்து வினைப்ப ன்கள் உண்டோகும், 

வினைப் ப ன்கயள மூப்பு, பிணி, மைணம், அழுனக, துன்பம்.      

  (அ.தோ.சி. II, ப.367) 

 

துக்க நிவோைணம்:   

புத்தோின் அட்டோங்கமோர்க்கயம துக்க நிவோைணம் நல்ல கோட்சி, சிந்னத, வசைம், பசய்னக, 

வோழ்க்னக, ஊக்கம், கருத்து, அனமதி என்பனவ அந்த எட்டு வழிகள் பற்றுக்கனள அகற்றும் 

‘சிைனச பமோட்னட டிப்பதில் ப பைன்ை? 

தோடின ச் சினதத்து விடுவதில் ப பைன்ை? 

மஞ்சளோனடன ப் புனைவதில் ப பைன்ை? 

மைதிலுள்ள பற்றறுக்க யவண்டும்’      

- புத்தர் (அ.தோ.சி. II, ப.252) 

துக்க நிவோைணமோர்க்கம்: பபௌத்த சங்கயம இதற்கோை அனமப்பு சங்கத்தில் ஐந்து 

வனகப்பட்டவர்கள் உள்ளோர்கள். உத்த மக்கள், விதைண மக்கள் (பவள்ளோனட உடுத்தி  சிறுவர், 

சிறுமி ர்) விஞ்னஞ மக்கள் (சோைணர் சித்தர்) ஐந்திை மக்கள் (அறஊத்துக்கள்) 

(அ.தோ.சி. II, ப.280) 

இனதத் பதோடர்ந்து அவோ பற்று அகற்றி நல்வோழ்வு நடத்துவதற்கோக புத்தர் யபோதித்த சில 

உபயதசங்கனள பண்டிதர் எழுதுகிறோர். 

நம்மிடமுள்ள கோம அமக்கிைியும், யகோப அக்கிைியும் விவிம் யபோன்றனவ. இனவ அகன்று, சோந்தம் 

அன்பு எனும் குளிர்ந்தநினல பபருகி அமுதுண்ட கருனண அதிகோிக்க யவண்டும். விஷத்னத நீக்கி 

அமுனத நிைப்புங்கள். 
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‘நம்முனட  எண்ணங்கயள நோமோ ிருக்கின்யறோம் 

நம்முனட  எண்ணங்கயள நமக்கோதோைம்’ 

நம்முனட  எண்ணங்களோல் நோம் அனமந்திருக்கின்யறோம்       - புத்தர் (அ.தோ.சி. II, ப.289) 

இதுவனை பண்டிதர் கோட்டி  புத்தோின் உபயதசங்கள் ஒருவன் இந்த உலகில் தைக்கும் பிறருக்கும் 

இதமோக வோழுகின்ற நனடமுனற பற்றி ைவோக உள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்யக 

மோைிட நல்வோழ்வுக்கு, அவனுக்கும் அப்போற்பட்ட ஒரு சக்தின த் பதோழுது கும்பிட்டு 

வழிபடுவயதோ, பலி ிடுவயதோ, பக்தி பசலுத்துவயதோ கூறப்படவில்னல. தன்னைத்தோயை 

ஒழுங்குப்படுத்துகின்ற மட்டுப் படுத்துகின்ற வழிமுனறய  கூறப்படுகிறது. 

தோசர் கோலத்திலும், பின்பும் வோழ்ந்த யபைோசிோி ர் லட்சுமி நைசு வினைகளோல் மறுபிறவி பதோடரும் 

என்ற கருத்னத யவறுவிதமோக விளக்கிைோர். ஒருவனுனட  வினை, அவைது மைம், பமோழி பச ல் 

மூலம் ஏற்படுகின்றை. இந்த உருவோக்கத்தில் அவனுக்கும், அடுத்தவர்களுக்குமோை உறவு 

சம்பந்தப்படுகிறது இ ல்பு. தைிமைிதைின் கர்மோக்கள் (வினைகள்) பிறோிடம் பசல்லுகின்றை. 

யசகைமோகின்றை. அவன் இறந்த பிறகுங்கூட  அவைது வினைகள் பிறோிடம், அவயைோடு 

உறவுபகோண்டு போதிக்கப்பட்டவர்களிடம் யபணப்படுகின்றை. இப்படித்தோன் ஒருவைது வினை 

பதோடர்கின்றது. இதுதோன் கோைண-கோோி ர்  பதோடர்ச்சி. எையவ ஒருவவன் இறக்கிறோன் ஆைோல் 

அவைது வினை மற்ற நபர்களிடம் மீண்டும் பிறக்கிறது. இந்த வினைத் பதோடர்ச்சி ில் ஓர் 

ஆன்மோவின் மறுபிறவிக்கு இடமில்னல. அதோவது இறந்த பின்னும் மைிதன் தைது வினைகளில் 

பதோடர்ந்து வோழ்கிறோன் நைசுவின் இந்த பபௌத்த விளக்கத்னத பண்டிதர் விஞ்ஞோைவோதமோகயவ 

புோிந்திருந்தோர். புத்தோின் யபோதனை ிலுள்ள நவீைத்தன்னமயும், பகுத்தறிவும், அற அடிப்பனடயும், 

சமத்துவ நினலபோடும், பண்டிதருக்கு அவர் கோலத்தில் ஒரு நிம்மதின , பபருமிதத்னத, 

பச ல்போடுகனள பசய்வதற்கோை ஊக்கத்னத ஆக்கத்னத வழங்கி ிருக்கும் என்பது பதளிவோகிறது. 

பபௌத்தர்கள் என்றோல் பகுத்தறிவோளலர்கள், கற்றவர்கள், ஒழுக்க சீலர்கள், உ ிர் 

இைக்கமுள்ளவர்கள், மைணமிலோப் பபருவோழ்னவ இலட்சி மோகக் பகோண்டவர்கள், சோதிமத 
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யபதமற்றவர்கள் நவீைத்துவமோைவர்கள், அறிவி னல வையவற்பவர்கள், விடுதனலன  

ஏற்படுத்துபவர்கள் என்கிற பபறுமதிகள் பண்டிதனை ஈர்த்திருக்கும் என்பதில் ஐ மில்னல. 

(க. அய ோத்திதோசர் ஆய்வுகள், ைோஜ பகௌதமன், ப-187-88) 

முடிவுனை  

பபௌத்தத்திற்கும் தமிழகத்திற்குமோை உறவு பநடி து. பபௌத்தம் வட இந்தி ோவில் யதோன்றி 

பச ற்பட்ட முனறக்கும் பதன்ைிந்தி ோவில் யதோன்றி பச ற்பட்ட முனறக்கும் யவறுபோடு உண்டு. 

தமிழகத்னத பபோறுத்தவனை ில் அது பைவி  விதத்திலம், மனறந்த கோலத்திலும் கூட யவறுபோடு 

உண்டு. நீண்ட கோலம் முதற்பகோண்டு தமிழகத்தில் தைித்தன்னம ோை வடிவத்தில்  பபௌத்தம் 

பச ற்பட்டு வந்துள்ளை. பண்டிதர் வழிபோட்டு னம ம், வழிபோட்டு முனறகள், பிறப்பு, இறப்பு 

மற்றும் திருமண சடங்குகள், பள்ளிகள், சுடுகோடு  நளி ோை சம நூல் எை பபௌத்தத்திற்கோை 

வழிமுனறகனள தோன் ஏற்படுத்தி  சங்கங்களில் பச ல்படுத்திைோர். இந்த வழிமுனறகனள அவர் 

மைபோை பபௌத்தத்திலிருந்து எடுக்கவில்னல. ஏற்கையவ தமிழகத்தில் புழக்கத்திலிருந்த பண்போட்டு 

அம்சங்களிலிருந்து எடுத்து புணைனமத்தோர்.தமிழ் ஏட்டு இலக்கி ங்கனளயும், வோய்பமோழி 

வழக்குகனளயும் சோர்ந்து அனமந்த இவ்விளக்கங்கள் முற்றிலும் தமிழ்த்தன்னமய ோடு இருந்தை. 

எல்லோவற்னறயும் விட பபௌத்தத்தின் பதோடர்பில் பிறந்த ஒன்றோகயவ தமிழ் பமோழின  

விளக்கிைோர். தமிழ் மைபிலிருந்து பபௌத்த விளக்கங்கனள வழங்கி  தோசர் சம ம் என்பதற்கு 

யதனவ ோை கனத ோடல்கனள மறுகண்டுபிடிப்பு பசய்தோர். சமூகக் குழுபவோன்னற 

ஒருங்கினணப்பதில் கனத ோடல்களுக்கும், சடங்குகளுக்கும் உள்ள முக்கி த்துவத்தினை அவர் 

உணர்ந்திருந்தோர். பபௌத்த சம த்துக்கு மோறுபவர்களுக்கோக சம ச் சடங்கு முனறன  நிர்ண ித்து 

பவளி ிடுவது அம்யபத்கோின் யநோக்கமோக இருந்தது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

கனத ோடலோா்களும், சடங்குகளும் பசோல்லப்பட்ட இப்பபௌத்தத்தில் சோதியபதம் மறுப்பு 

னம மோக்கப்பட்டிருந்தது. புத்தர், நல்ல நடத்னத மட்டுயம நிைந்தை நன்னமக்கு நிைந்தைமோை 

அடிப்பனடக்கு உத்திைவோதம் ஆகுபமன்றோர். சமூக வினளவின் அடிப்பனட நல்லவர்கனள 

உருவோக்க யவண்டுயமப ோழி  – வல்லவர்கனள, சூழ்ச்சி ோளர்கனள அல்ல என்றோர். ஒரு 
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மைிதோின் நினல சூழ்நினல ில்தோன் ஆளப்படுகிறயதப ோழி , பிறப்புோினம ில் 

ஆளப்படுவதில்னல என்றோர். இந்தி த் துனணக் கண்டத்தில் போர்ப்பணி ச் சமூக 

சூழ்நினலனம ில் மைித அந்தஸ்து, மைித வோழ்க்னக இழந்த பவகுமக்களுக்கோகயவ  தன் 

சங்கத்னதத் பதோடங்கிைோர். புத்தர், வர்ண – சோதி ச் சமூக ஆதிக்க அனமபிற்கு எதிைோகவும், 

சமத்துவத்திற்கோை முன்யைோடிகளில் எவருக்கும் முந்தி வைோகவும் மிக முழுனம ோைவைோகவும், 

மிக உறுதி ோைவைோகவும் திகழ்ந்தோர். ஆம்  மைித இைத்தின் முதல் புைட்சி ோளர் அவர். ஜோதிகள் 

அதன் கோைணமோை யவறுபோடுகள் பபௌத்தத்தில் இல்னல. ஆண்-பபண் யவறுபோடு இல்னல,  ோர் 

யவண்டுமோைோலும் துறவறம் ஏற்கலோம். ஞோைமுதிர்ச்சின ப் ப ிற்சி மூலம் பபறலோம். என்று 

பசோல்லி, அனதத் தன் பபௌத்த சங்கம் மூலம் நீச்சித்தும் கோட்டி  முதல் சிந்தனை ோளர், 

பகுத்திறவோளர் புத்தர் மட்டுயம. 
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