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இந்து மதத்தின் ததோற்றம் 

பிற மதங்களைப் படிப்பது ஏன் முக்கியம்?  

 

உலகின் பழமையான ைதங்களில் ஒன்றிற்கு ஆரம்பம் 

இல்மல. உலகின் மூன்றாவது பபரிய ைதம் 1.1 பில்லியன் 

ைக்களால் உலக ைக்கள்பதாமகயில் சுைார் 15% ைக்களால்  

 பின்பற்ற படுகிறது . ைனித நிறுவனர் இல்மல. 

 

ஒரு ைாய ைதம், பக்தமர தனிப்பட்ட முமறயில் சத்தியத்மத 

அனுபவிக்க வழிவகுக்கிறது, இறுதியாக ைனிதனும் 

கடவுளும் ஒன்றாக இருக்கும் நனவின் உச்சத்மத 

அமடகிறது? 

 
 

குமறந்தது கிமு 2500 முதல் இந்தியாவில் நமடமுமறயில் 

உள்ளது. சிந்து நதி பள்ளத்தாக்மகச் சுற்றி உருவானது 

http://www.wcflondon.com/
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இந்ததா என்ற பசால் இந்ததா-ஆரிய / சைஸ்கிருத மூலைான 

சிந்து என்பதிலிருந்து உருவானது Indo-Aryan/Sanskrit root Sindhu. 

பலவிதைான ைத நமடமுமறகமள விவரிக்க 

ஆங்கிதலயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

சனோதன தர்மம் Santana Dharma என்றால் நித்திய உண்மை 

இது கிறிஸ்தவம் அல்லது இஸ்லாம் தபான்ற ஒரு 

அமைப்பாக பதாடங்கப்படவில்மல. 

இது தவதங்களின் பார்மவயாளர்களின் தயாரிப்பு. 

அவதாரங்கள், ரிஷிகள், தவதங்கள், உபநிடதங்கள், கீமத 

ைற்றும் இதிஹாசங்கள் ஆகியவற்றின் தபாதமனகளால் இது 

ஒவ்பவாரு கால கட்டங்களில்  உருவாக்கப்பட்டது. 

 

இந்து ைதம் சனாதன தர்ைம் ைற்றும் மவதிக தர்ைம் Sanatana 

Dharma and Vaidika Dharma என்றும் அமழக்கப்படுகிறது 

• சனாதன தர்ைம் என்றால் நித்திய ைதம், பண்மடய சட்டம்  

• மவதிக தர்ைம் என்றால் தவதங்களின் ைதம்.  

• தவதங்கள் இந்து ைதத்தின் அடித்தள தவதங்கள். 
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இந்து மதத்தின் நிளைகள் 

 
பிரார்த்தமன, ைந்திரங்கள் ைற்றும் புனிதைான 

சூத்திரங்களுடன் இயற்மக வழிபாடு-ஆரிய 

பமடபயடுப்பின் தநரம் ைற்றும் ைதங்களின் கலமவ. 
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இந்து ைதம், பூசாரி பிராைணர்களுடன் ைற்றும் தியாகத்தில் 

கவனம் - கிமு 1000 – 800 

 

கிமு 800 - 600 உபநிடதங்களின் வளர்ச்சியுடன் தத்துவ இந்து 

ைதம்  

 

ைனு பநறிமுமறயுடன் சட்டரீதியான இந்து ைதம் & ைற்றும் 

அவற்றிற்கு கீழ்ப்படிய தவண்டும் என்று அழுத்தம் ~250 கிமு 

கிமு 5 முதல் கி.பி 1 ஆம் நூற்றாண்டு வமர பகவத் கீமதயில், 

இந்து ைதம் பக்திமய  எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

1 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தகாயில்கள், சிவாலயங்கள், புனித 

இடங்கள், யாத்திமர, இடம்பபயர்வு மீதான நம்பிக்மக 

பகாண்டு இந்து ைதம் பிரபலைானது. 

 

(உலக ைதங்களின் ஒப்பீடு. Heydt. பஹய்ட் 1967. (பக். 18-19). 

 

ஆதியாகைம் 6-9 அதிகாரங்களில் பவள்ளத்திற்கு முன்பு 

,பைபசாப்பபாத்ததமியா ைற்றும் சிந்து பள்ளத்தாக்மகச் சுற்றி 

நாகரிகம் இருந்தது Mesopotamia and Indus Valley. 

 

பபருபவள்ளத்திற்கு பின்பு ஆதியோகமம் 11:1-9, பூமியயங்கும் 
ஒதே போளையும், ஒதேவிதமோன தபச்சும் இருந்தது. 2. ஜனங்கள் 

கிழக்தகயிருந்து பிேயோணம்பண்ணுளகயில், சியெயோர் 

ததசத்திதை சமபூமிளயக்கண்டு, அங்தக குடியிருந்தோர்கள். 3. 

அப்யபோழுது அவர்கள்: ெோம் யசங்கல் அறுத்து, அளத 

ென்றோய்ச் சுடுதவோம் வோருங்கள் என்று ஒருவதேோய ோருவர் 

தபசிக்யகோண் ோர்கள்; கல்லுக்குப் பதிைோகச் யசங்கல்லும், 

சோந்துக்குப் பதிைோக நிைக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது.4. 

பின்னும் அவர்கள்: ெோம் பூமியின்மீயதங்கும் 

சிதறிப்தபோகோதபடிக்கு, ெமக்கு ஒரு ெகேத்ளதயும், வோனத்ளத 

அைோவும் சிகேமுள்ை ஒரு தகோபுேத்ளதயும் கட்டி, ெமக்குப் தபர் 
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உண் ோகப் பண்ணுதவோம் வோருங்கள் என்று 

யசோல்லிக்யகோண் ோர்கள். 

5. மனுபுத்திேர் கட்டுகிற ெகேத்ளதயும் தகோபுேத்ளதயும் 

போர்க்கிறதற்குக் கர்த்தர் இறங்கினோர். 6. அப்யபோழுது கர்த்தர்: 

இததோ, ஜனங்கள் ஒதே கூட் மோய் இருக்கிறோர்கள்; அவர்கள் 

அளனவருக்கும் ஒதே போளையும் இருக்கிறது; அவர்கள் 

இளதச் யசய்யத்யதோ ங்கினோர்கள்; இப்யபோழுதும் தோங்கள் 

யசய்ய நிளனத்தது ஒன்றும் தள ப மோட் ோது என்று 

இருக்கிறோர்கள்.7. ெோம் இறங்கிப்தபோய், ஒருவர் தபசுவளத 

மற்யறோருவர் அறியோதபடிக்கு, அங்தக அவர்கள் போளைளயத் 

தோறுமோறோக்குதவோம் என்றோர். அப்படிதய கர்த்தர் அவர்களை 

அவ்வி த்திலிருந்து பூமியின்மீயதங்கும் சிதறிப்தபோகப் 

பண்ணினோர்; அப்யபோழுது ெகேம் கட்டுகிறளத 

விட்டுவிட் ோர்கள். 9. பூமியயங்கும் வழங்கின போளைளயக் 

கர்த்தர் அவ்வி த்தில் தோறுமோறோக்கினபடியோல், அதின் தபர் 

போதபல் என்னப்பட் து; கர்த்தர் அவர்களை 

அவ்வி த்திலிருந்து பூமியின்மீயதங்கும் சிதறிப்தபோகப் 

பண்ணினோர். 

 

போதபல் தகோபுேம். 

அவர்கள் என்ன யமோழி தபசிக் யகோண்டிருந்தோர்கள்? 

 

மிட்ராஷ் Midrash (ஆதியாகைம் ரப்பா Rabbah 38) தபான்ற 

பாரம்பரிய யூதர்களின் பவளிப்பாடு பசால்லுகிறது, ஆதாம் 

எபிதரய பைாழிமயப் தபசினார், ஏபனனில் அவர் ஏவாளுக்கு 

பகாடுக்கும் பபயர் - இஷா Isha (ஆதியாகைம் 2:23) ைற்றும் 

சாவா Chava (ஆதியாகைம் 3:20) - எபிதரய பைாழியில் 

ைட்டுதை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். 

 

இதன் பின்னர் சிந்து சைபவளிமய தநாக்கி ைக்கள் நகர்ந்தனர். 

 

ஆபிேகோம் மற்றும் தகத்தூேோள்:- 
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ஆதியோகமம் 25:1-6, ஆபிேகோம் தகத்தூேோள் என்னும் 

தபர்யகோண்  ஒரு ஸ்திரீளயயும் விவோகம்பண்ணியிருந்தோன். 2. 

அவள் அவனுக்குச் சிம்ேோளனயும், யக்ஷோளனயும், 

தமதோளனயும், மீதியோளனயும், இஸ்போக்ளகயும், சூவோளகயும் 

யபற்றோள். 3. யக்ஷோன் தசபோளவயும், தததோளனயும் யபற்றோன்; 

தததோனுள ய குமோேர் அசூரீம், யைத்தூசீம், யையூமீம் 

என்பவர்கள். 4. மீதியோனுள ய குமோேர் ஏப்போ, ஏப்தபர், 

ஆதனோக்கு, அபீதோ, எல்தோகோ என்பவர்கள்; இவர்கள் 

எல்ைோரும் தகத்தூேோளின் பிள்ளைகள். 5. ஆபிேகோம் தனக்கு 

உண் ோன யோளவயும் ஈசோக்குக்குக் யகோடுத்தோன். 6. 

ஆபிேகோமுக்கு இருந்த மறுமளனயோட்டிகளின் 

பிள்ளைகளுக்தகோ ஆபிேகோம் ென்யகோள களைக் யகோடுத்து, 

தோன் உயிதேோடிருக்கும்தபோதத அவர்களைத் தன் குமோேனோகிய 

ஈசோக்ளகவிட்டுக் கிழக்தக தபோகக் கீழ்ததசத்துக்கு 

அனுப்பிவிட் ோன். 

 

சிந்து சைபவளி நாகரிகத்தின் சரிவுக்குப் பிறகு, கிமு 1900 இல், 

இந்ததா-ஆரிய Indo-Aryan ைக்களின் குழுக்கள் வடதைற்கு 

இந்தியாவில் குடிதயறி வடக்கு சிந்து பள்ளத்தாக்கில் 

வசிக்கத் பதாடங்கினர். இந்ததா-ஆரியர்கள், Indo-Iranians 

இந்ததா-ஈரானியர்களின் ஒரு கிமளயாக இருந்தனர், இது 

மிகவும் பரவலான கருதுதகாளின் படி 

ஆண்ட்தராதனாதவாவில் Andronovo ததான்றியது 

தற்தபாமதய வடக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள Bactria-

Margiana பாக்ட்ரியா-ைார்கியானா பகுதியில் உள்ள  

கலாச்சாரம். 

 

ஆரியர்கமளப் பற்றிய அறிவு பபரும்பாலும் கி.மு. 1500–1200 

இயற்றப்பட்ட தவதங்களின் பழமையான அடுக்கான 

ரிக்தவதத்திலிருந்து வருகிறது. அவர்களுமடய 

தனித்துவைான ைத ைரபுகமளயும் நமடமுமறகமளயும் 
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அவர்களுடன் பகாண்டு வந்தார்கள். கிளாசிக்கலுக்கு 

முந்மதய காலத்தின் தவத நம்பிக்மககள் ைற்றும் 

நமடமுமறகள் கருதுதகாள் பசய்யப்பட்ட புதராட்தடா-

இந்ததா-ஐதராப்பிய ைதம் Proto-Indo-European religion ைற்றும் 

இந்ததா-ஈரானிய ைதத்துடன் Indo-Iranian religion பநருக்கைாக 

பதாடர்புமடயமவ. பெரவ்ஷன் நதி Zeravshan River 

(இன்மறய உஸ்பபகிஸ்தான் Uzbekistan) ைற்றும் (இன்மறய) 

ஈரான் இமடதயயான பதாடர்பு ைண்டலத்தில் இந்ததா-

ஐதராப்பிய குடிதயறியவர்களிமடதய பமழய இந்திய ைதம் 

ததான்றியது.. 

 

ரிக்தவதத்தில் Aryas  ஆரியர்களுக்கும் தாசர்களுக்கும் Dasas  

தஸ்யஸுக்கும் Dasyus இமடயிலான தைாதல்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் உள்ளன. (Dasa  தாசா என்பது ரிக்தவதம் Rigveda  

ைற்றும் அர்த்தசாஸ்திரம் Arthashastra தபான்ற பண்மடய 

இந்து நூல்களில் காணப்படும் ஒரு சைஸ்கிருத பைாழிச் 

பசால்லாகும். இதன் பபாருள் பபாதுவாக "எதிரி" அல்லது 

"தவமலக்காரன்".) 

மவுரிய தபேேசு 

ையூரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு முன்னர், இந்திய துமணக் கண்டம் 

நூற்றுக்கணக்கான ராஜ்யங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது, அமவ 

சக்திவாய்ந்த பிராந்தியத் தமலவர்களால் ஆளப்பட்டன, 

அவர்கள் தங்கள் சிறிய பமடகமளப் பயன்படுத்தி தபாரில் 

ஈடுபட்டனர். 

கிமு 327 இல், Macedon ைாசிதடானின் அபலக்சாண்டர் ைற்றும் 

அவரது பமடகள் இந்தியாவுக்குள் நுமழந்து பஞ்சாப் 

பிராந்தியத்தில் இருக்கும் ராஜ்யங்கமள மகப்பற்றின. அவர் 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பவளிதயறினார், ஆனால் 

பிராந்திய சக்திகமள அவர் அழித்தது ைற்ற குழுக்களுக்கு 

கட்டுப்பாட்மடக் மகப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்மபத் 
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திறந்தது. முதல் குழு, ைகதா இராச்சியம், கங்மக பள்ளத்தாக்கு 

Ganges valley ைற்றும் கடல் வழிகள் வழியாக வங்காள 

விரிகுடா Bay of Bengal வமர வர்த்தக பாமதகளின் 

கட்டுப்பாட்மடப் பபற தங்கள் இராணுவத்மதப் 

பயன்படுத்தியது. 

ையூரிய  தபரரசின் நிறுவனர் சந்திரகுப்த ைவுரியா விமரவில் 

ைகதத்தின் Magadha கட்டுப்பாட்மட பவற்றிகரைாக 

மகப்பற்றினார். அவர் வடதைற்கு இந்தியா ைற்றும் ைத்திய 

ஆசியாவின் கட்டுப்பாட்மடப் பபற்றார்-இன்று 

ஆப்கானிஸ்தான் அந்த தநரத்தில் கிதரக்கர்களால் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. சந்திரகுப்த ைவுரியா இந்திய 

துமணக் கண்டத்மத ஒரு தபரரசின் கீழ் பவற்றிகரைாக 

ஒன்றிமணத்தார். 

கி.மு 324 முதல் 297 வமர சந்திரகுப்தர் ஆட்சி பசய்தார். 

சந்திரகுப்தனின் ைகன் பிந்துசாரா கிமு 297 முதல் கிமு 272 இல் 

இறக்கும் வமர ஆட்சி பசய்தார். 

இது ஒரு தபாருக்கு வழிவகுத்தது, இதில் பிந்துசாராவின் 

ைகன் அதசாகா தனது சதகாதரமன ததாற்கடித்து கிமு 268 இல் 

அரியமணயில் உயர்ந்தார், இறுதியில் ைவுரியா வம்சத்தின் 

மிக பவற்றிகரைான ைற்றும் சக்திவாய்ந்த ஆட்சியாளரானார். 

ைவுரியா இராணுவம், அதன் காலத்தின் மிகப் பபரிய 

இராணுவ சக்தியாக இருந்தது, தபரரசின் விரிவாக்கம் ைற்றும் 

பாதுகாப்மப ஆதரித்தது. அறிஞர்களின் கூற்றுப்படி, தபரரசு 

600,000 காலாட்பமட, அல்லது கால் வீரர்கள், 30,000 

குதிமரப்பமடகள், அல்லது குதிமர மீது ஏறுபவர்கள் ைற்றும் 

9,000 தபார் யாமனகமள பயன்படுத்தியது. ஒரு பரந்த உளவு 

,உள் ைற்றும் பவளிப்புற பாதுகாப்பு தநாக்கங்களுக்காக 

உளவுத்துமறமய தசகரித்தது.  
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புத்த ைதத்திற்கு ைாறிய பின்னர் அதசாகா தபரரசர் தாக்குதல் 

தபார் ைற்றும் விரிவாக்கத்மத மகவிட்ட தபாதிலும், 

தபரரமச பவளிப்புற அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்கும் தைற்கு ைற்றும் பதற்கு ஆசியா முழுவதும் 

ஸ்திரத்தன்மைமயயும் அமைதிமயயும் தபணுவதற்காக 

இந்த நிற்கும் இராணுவத்மத அவர் பராைரித்தார். 

இந்த விரிவான இராணுவம் ஒரு சிக்கலான நிர்வாக வமல 

மூலம் ஓரளவு சாத்தியைானது. அதசாகர் ஏற்படுத்திய 

வமரமுமறகமள சந்திரகுப்தாவின் ஆதலாசகரின் ஒருவர் 

வரிமச வாரியாக நிறுவினார்.  

தபரரசின் மையப்படுத்தப்பட்ட மையைாக பசயல்பட்ட 

பாடாலிபுத்ரா என்ற சுவர் நகரத்தில் அதசாகா ஒரு 

தமலநகமர நிறுவினார். இராணுவ ைற்றும் பிற அரசாங்க 

தவமலகளுக்கு நிதியளித்த ைத்திய கருவூலத்திற்கு வரி 

எவ்வாறு வசூலிப்பது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் 

முடிவுகமள எடுத்தனர். 
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ைவுரியா   தபரரசு அதசாகாவின் ைரணத்துடன் கமளய 

பதாடங்கியது. வீரர்கள் ைற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான 

விமலயுயர்ந்த சம்பளம் ைத்திய கருவூலத்மத 

திவாலாக்கியது. ஒரு விரிவான சாம்ராஜ்யத்திற்கு பதிலாக, 

உள்ளூர் ஆட்சியாளர்கள் சிறிய பிராந்தியங்கமள 

பபாறுப்தபற்கத் பதாடங்கினர், வர்த்தக வழிகளில் தங்கமள 

மூதலாபாய ரீதியாக நிறுத்திக்பகாண்டனர். 
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நமடமுமறகள் ைற்றும் நம்பிக்மககளின் பதாகுப்மப 

விவரிக்க "இந்து ைதம் Hinduism" என்ற ஆங்கில வார்த்மதயின் 

பயன்பாடு சமீபத்திய கட்டுைானைாகும்: இமத 

முதன்முதலில் ராொ ராம் தைாஹன் ராய் Raja Ram Mohun Roy 

1816-17ல் பயன்படுத்தினார். 

 

பின்னணி - போந்தியன் Pantheon 

 

புனித இந்து தவதங்களான தவதம் முந்மதய இந்து ைதத்தில் 

33 பிரதான பதய்வங்களின் கருத்மத முன்மவக்கிறது. 

தவறான பைாழிபபயர்ப்பின் காரணைாக இது சில 

தநரங்களில் 330 மில்லியனாக விளக்கப்படுகிறது - ‘வமககள் 

அல்லது ைாதிரிகள் ’ ைற்றும் 10 மில்லியன் (தகாடி) என்று 

பசால்வதும் ஒன்றுதான். இது இயற்மகயாகதவ பரவலான 

பாந்தீயத்தின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வழிவகுத்தது, 
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உண்மையில் ஒரு கடவுளுக்கு 33 தனித்துவைான அம்சங்கள் 

இருந்தன, அமனத்தும் தனித்தனி உருவங்கள் ைற்றும் 

பசயல்பாடுகமளக் பகாண்டுள்ளன.  

 

வேைோற்று புள்ளிவிவேங்கள்  

• ரிஷிகள் - ‘காடுகளில் வாழ்பவர்கள் forest seers’: தவதங்கமள 

எழுதினார்கள்  

• வியாசர் Vyasa- புராணத் பதாகுப்பாளர் / தவதங்களின் 

ஆசிரியர்  

• சங்கரா: ‘எல்லா பன்மையும் தவறுபாடும் ஒரு ைாமய தவிர 

தவறில்மல.’ 

 

பின்னணி - முக்கிய தகோட்போடுகள்  

 

இந்து ைதத்தின் முக்கிய தகாட்பாடுகள்:  

• இருப்பமவ அமனத்தும் கடவுளின் பவளிப்பாடு  

•யாருமடய வாழ்க்மகயின் சரியான தநாக்கம் கடவுமள 

பநருங்கி வருவதும், உணர்ந்து பகாள்வதும் ஆகும். 

• உலக ைகிழ்ச்சிகள் என்பது கடவுமள பநருங்கி 

வருவதற்கான உண்மையான தநாக்கத்மதத் பதாடரவிடாைல் 

திமச திருப்பும் தசாதமனயாகும். (உலக ைதங்களின் கூறுகள். 

The elements of World Religions. Flowers. 1997.) 

 

இந்து மதம்: முக்கிய ெம்பிக்ளககள்  

• நம்பிக்மககளின் பன்மை  

• பிரபஞ்சத்தின் சுழற்சியின் தன்மை  

• உருவாக்கம் ைற்றும் அழிவு  

• பிரம்ைன்  

• ைறுபிறவி (சாம்சாரா) 

• கர்ைா  

• ைனித வாழ்க்மகயின் இலக்கு: தைாட்சம் 



13 
 

 

யோர் இந்து?  

India’s Supreme Court இந்தியாவின் உச்ச நீதிைன்றம், 1995 

 

இந்து மதத்தின் இந்திய உச்ச நீதிமன்ற வளேயளற  

 

இந்திய உச்சநீதிைன்றம் இந்து ைத நம்பிக்மககமள 

முமறயாக வமரயறுத்துள்ளது, இது பிரத்திதயகத்மத விட 

உலகளாவிய தன்மைமய உறுதிப்படுத்துகிறது. 

நீதிைன்றத்தின் வமரயமறயின்படி, ஒரு இந்து என்பவர்:  

 

1. இந்து தத்துவத்தின் அடித்தளைாக தவதங்கமள 

ஏற்றுக்பகாள்வதும் பயபக்தியும்;  

2. சகிப்புத்தன்மையின் ஆவி, ைற்றவர்களின் 

பார்மவகமளப் புரிந்துபகாள்வதற்கும் 

பாராட்டுவதற்கும் விருப்பம், உண்மை பல 

பக்கங்கமளக் பகாண்டுள்ளது என்பமத 

அங்கீகரித்தல்;  

3. உருவாக்கம், பராைரிப்பு ைற்றும் கமலப்பு 

ஆகியவற்றின் பரந்த அண்ட காலங்கள் 

பதாடர்ச்சியாக மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன என்ற 

நம்பிக்மகமய ஏற்றுக்பகாள்வது;  

4. ைறுபிறவியில் நம்பிக்மகமய ஏற்றுக்பகாள்வது;  

5. உண்மை ைற்றும் இரட்சிப்பின் பாமதகள் பல 

என்பமத அங்கீகரித்தல்;  

6. விக்கிரகங்கள் மூலம் வழிபாட்மட நம்பாைல், 

வழிபடுவதற்கு ஏராளைான பதய்வ பதய்வங்கள் 

இருக்கலாம் என்பமத அங்கீகரித்தல்;  

7. ைற்ற ைதங்கமளப் தபாலல்லாைல், ஒரு குறிப்பிட்ட 

தத்துவக் கருத்துக்களில் நம்பிக்மக இல்லாமை. 

யதய்வீக இயல்பு 
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பிேம்மன். 

➢ எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் உள்ள உச்சகட்ட 

உண்மை  

➢ ஆள்ைாறாட்டம் ைற்றும் விளக்கத்திற்கு 

அப்பாற்பட்டது; பண்புக்கூறுகள் இல்லாைல்; 

விவரிக்க முடியாத  

➢ அல்லது - ஒரு குறிப்பிட்ட பதய்வத்மதப் தபால (சிவா, 

கிருஷ்ணா, அல்லது விஷ்ணு தபான்றமவ) 

தனிப்பட்ட முமறயில் பவளிப்படுவது) 

 

திரிமூர்த்தி அல்ைது முத்தேப்பு  

• பிரம்ைா, பமடப்பாளர் கடவுள்  

• விஷ்ணு, பாதுகாக்கும் கடவுள்  

• சிவன், அழிக்கும் கடவுள்  

• விஷ்ணுவும் சிவனும் எதிர் சக்திகமளக் 

குறிக்கின்றனர் 

 

பிேம்மோ, பள ப்போைர் க வுள்  

• பிரம்ைா நான்கு தமலகள், தாடி முகங்கள், நான்கு மககள் 

பகாண்ட சிவப்பு நிறத்தில் சித்தரிக்கப்படுகிறார். 

• அவரது மககள் ஒரு கரகம், வில் அல்லது பெபைாமல, ஒரு 

அகப்மப, ைற்றும் தவதங்கமள மவத்திருக்கின்றன.  

• பிரம்ைா சில சையங்களில் தாைமரயின் மீது 

அைர்ந்திருப்பதாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்.  

• நான்கு தவதங்களும் அவரது ஞானத்தினால் ததான்றியதாகக் 

கூறப்படுகிறது.  

• நான்கு சாதிகளும் பிரம்ைாவிலிருந்து வந்தமவ என்று 

நம்பப்படுகிறது. 
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✓ அவரது தமலயிலிருந்து பிராைணர்கள், 

✓ க்ஷத்திரியர்கள் அவரது மககளிலிருந்து, 

✓ மவஷ்ணவர்கள் அவரது பதாமடகளிலிருந்து, ைற்றும் 

✓ அவரது கால்களிலிருந்து சூத்திரர்கள்.  

 

தவத யதய்வங்கள்  

சூரிய க வுள்  

•சூரியன் அக்னி ைற்றும் வாயுவுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ளார்  

 

அக்னி, யெருப்பு க வுள்  

• தவத பதய்வங்களில் மிகவும் பிரபலைான ஒன்றாகும்  
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•பதய்வங்களுக்கும் ைனிதர்களுக்கும் இமடயில் ஒரு 

ைத்தியஸ்தராக அவர் பசயல்பட்டார், இது பபரும்பாலும் 

கடவுள்களுக்கு ஒரு தியாகத்மத பலியிடுவது தபால 

காரியங்கமள பசய்வமத பகாண்டுள்ளது. 

 

இந்திேன், தபோர் தளைவர்  

• அவர் தவத கடவுள்கமள தபய்களுக்கு எதிரான தபார்களில் 

வழிநடத்துவார்  

• அவர் வலிமையானவர், மதரியைானவர், சிறந்த உண்பவர் 

ைற்றும் குடிகாரர்  

 

வோயு, கோற்றின் க வுள்  

• பபரும்பாலும் இந்திரனுடனும் அவரது ரதத்துடனும் 

இமணக்கப்பட்டுள்ளார்  

• விஷ்ணுவுடன் தைாதல்களில் ஈடுபட்டார்  

 

வருணன் , வோன மற்றும் நீரின் க வுள்  

• அவர் அமனத்மதயும் அறிந்தவர், அமனத்மதயும் 

பார்ப்பவர் ைற்றும் தவதக் கடவுள்களின் ராொ  

• பாவங்கமளத் தண்டிக்கும் சக்தி அவருக்கு இருந்தது  

• அவமரப் பிரியப்படுத்த ஒருவர் நல்பலாழுக்கைான 

வாழ்க்மகமய நடத்த தவண்டியிருந்தது 

 

விஷ்ணு, போதுகோவைர்  

• விஷ்ணு, பாதுகாவலர் கடவுள், தர்ைத்மத (நீதிமய) 

பாதுகாப்பவர் ைற்றும் ைனிதகுலத்தின் பாதுகாவலர் ஆவார்  

• அவரது குறிப்பிட்ட பணி உலகில் பதய்வீக ஒழுங்மகப் 

பாதுகாத்தல் அல்லது தைற்பகாள்வது. 

• விஷ்ணுவுக்கு 10 உருவகங்கள் அல்லது அவதாரங்கள் 

உள்ளன  

• அவர் இவற்மற எடுத்துக்பகாண்டு ைனிதகுலத்திற்கு 

உதவுவதற்காக பூமிக்கு வருகிறார். 
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விஷ்ணுவின் அவதோேங்கள்  

1. ைத்ஸ்யா, மீன் அவதாரம்  

2. குர்ைா, ஆமை அவதாரம்  

3. வராஹா, பன்றி அவதாரம்  

4. நரசிம்ைா, அமர ைனிதன், அமர சிங்க அவதாரம்  

5. வாைனன், குள்ள அவதாரம்  

6. பரசுராைர், “தகாடாரியுடன் ராைர்” அவதாரம்  

7. ராைர், பகவான் ராை அவதாரம்  

8. கிருஷ்ணா, அரக்க ைன்னன் கம்ச அவதாரம்  

9. புத்தர், ஒன்பதாவது அவதாரம்  

10. கல்கி, இறுதி அவதாரம் 

 

பிராைணர்கள் (பூசாரிகள்) தவதங்கமள ஓதினர், பின்னர் 

சைஸ்கிருதத்தில் எழுதினர் 

ஆரிய ைதம் ைாறியது ைற்றும் ஆரியர்கள் சந்தித்த 

ைற்றவர்களிடமிருந்து கருத்துக்கமளக் பபற்றுக்பகாண்டது. 

தவதங்கள்: கிமு 1700 -கிமு.1100. 

“அறிவு” என்று பபாருள்படும் தவதங்கள் இந்து ைதத்தின் 

பழமையான நூல்கள். 

பாடல்கள், கவிமதகள், பிரார்த்தமனகள் ைற்றும் ைத 

தபாதமனகள் அடங்கிய நான்கு பவவ்தவறு பதாகுப்புகளில் 

தவதங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்துக்களுக்கு உண்மைமய வமரயறுக்கும் மிகப் 

பழமையான ைத நூல்கள் இமவ. 

கிமு 1200-200 க்கு இமடயில் அவர்கள் தற்தபாமதய 

வடிவத்மதப் பபற்றனர் ைற்றும் ஆரியர்களால் இந்தியாவுக்கு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனர். 
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இந்த நூல்கள் கடவுளிடமிருந்து தநரடியாக ஞானிகளால் 

பபறப்பட்டு அடுத்த தமலமுமறயினருக்கு வாய் 

வார்த்மதயால் அனுப்பப்பட்டன என்று இந்துக்கள் 

நம்புகிறார்கள். 

தவத நூல்கள் சில சையங்களில் ஸ்ருதி என்று 

அமழக்கப்படுகின்றன, அதாவது பசவிப்புலன். 

நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு, ஆயிரக்கணக்கான 

ஆண்டுகளாக, நூல்கள் வாய்வழியாக அனுப்பப்பட்டன. 

தவதங்களின் உள்ை க்கங்கள் 

தவதங்கள் நான்கு இமசப்பாடல்களால் ஆனமவ, தைலும் 

ஒவ்பவாரு தவதத்திலும் நான்கு பகுதிகள் உள்ளன, அமவ 

காலவரிமசப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

சம்ஹிதோக்கள் Samhitas தவதங்களின் மிகப் பழமையான 

பகுதியாகும், இது கடவுமளப் புகழ்ந்து பாடும் பாடல்கமளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

பிேோமணர்கள் க ளமகள், பூசாரிகமள வழிநடத்துதல் 

சடங்குகள் ைற்றும் பிரார்த்தமனகள் பின்பற்றுவது. 

ஆேண்யகர்கள் வழிபாடு ைற்றும் தியானத்மதப் பற்றி கவனம் 

பகாண்டவர்கள். 

உபநி தங்கள் Upanishads இந்து ைதத்தின் இரகசிய ைற்றும் 

தத்துவ தபாதமனகமளக் பகாண்டுள்ளார்கள். 

The Samhitas சம்ஹிதோக்கள் 

ரிக் Rig -தவத சம்ஹிதோ -Veda Samhita (கி.மு. 1200) நான்கு 

தவதங்களில் பழமையானது ைற்றும் பண்மடய 

கடவுள்கமளப் புகழ்ந்து 1028 பாடல்கமளக் பகாண்டுள்ளது. 
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Yajur யசூர் -தவத சம்ஹிதோ ஒரு மகதயடாக தவத 

தியாகங்கமளச் பசய்யும் பூசாரிகளால் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

சோம Sama-தவத சம்ஹிதோ, தியாகங்களில் பாடுவதற்கான 

ைந்திரங்கள் ைற்றும் தாளங்கமளக் பகாண்டுள்ளது. 

அதர்வண Atharva -தவத சம்ஹிதோ, (கி.மு. 900) ஆரிய 

பசல்வாக்கிற்கு முந்திய பல ைரபுகமள பாதுகாக்கிறது 

ைற்றும் ைந்திரங்கள், வசீகரம் ைற்றும் ைந்திர சூத்திரங்கமளக் 

பகாண்டுள்ளது. 

உபநி தங்கள்: 800 கி.மு. - 500 கி.மு.. 

ஆசிரியர்களுக்கு அருகில் அைர்ந்திருப்பவர்களுக்கு 

கற்பிக்கப்பட்டதால் உபநிடதர்கள் Upanishads 

அமழக்கப்பட்டர். (upa = near அருகில், ni =down கீதழ , shad = 

sit உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் ). 

இந்த நூல்கள் தவத ைரபிலிருந்து வளர்ந்தமவ, ஆனால் 

பபரும்பாலும் பக்தர்களுக்கு தத்துவ அறிமவ வழங்குவதன் 

மூலம் இந்து ைதத்மத ைாற்றியமைத்தன. 

முக்கிய உபநிடதங்கள் பபரும்பாலும் கிமு 800-200 க்கு 

இமடயில் இயற்றப்பட்டன, அமவ ஓரளவு உமரநமட, 

ஓரளவு வசனம். 

பின்னர் உபநிடதங்கள் 16 ஆம் நூற்றாண்டு வமர பதாடர்ந்து 

இயற்றப்பட்டன. முதலில், அமவ வாய்வழி வடிவத்தில் 

இருந்தன. 

ஆரம்பகால உபநிடதங்கள் தியாகச் சடங்குகமளப் 

புரிந்துபகாள்வதில் அக்கமற பகாண்டுள்ளன. 
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உபநிடதங்களுக்கு மையைானது பிரம்ைத்தின் கருத்து; 

யதார்த்தத்மத பதரிவிக்கும் புனித சக்தி. 

பூசாரிகள் (பிராைணர்கள்) முன்பு, சடங்கு ைற்றும் தியாகத்தின் 

மூலம், பதய்வீக அணுகமல தமடபசய்திருந்தனர், இப்தபாது 

பிரபஞ்சத்தின் அறிவு ஒரு ஆசிரியரிடமிருந்து கற்றுக்பகாள்ள 

விரும்பும் உயர் ைற்றும் நடுத்தர சாதியினருக்கு 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு நபர் பிரம்ைன் உடன் எவ்வாறு ஒன்றுபட்டார் என்பமத 

உபநிடதங்கள் விவரிக்கின்றன: 

“பிரம்ைன் உடன் ஒன்றான ஆத்ைா தண்ணீரில் வீசப்பட்ட 

உப்பு கட்டிமயப் தபான்றது. உப்பு கட்டி தபாய்விட்டது, 

ஆனால் தண்ணீர் உப்பு சுமவ ஆக ைாறியது . உப்பு நீரின் ஒரு 

பகுதியாக ைாறிவிட்டது.” 

பகவத் கீளத: கிமு 400 - கிமு 200. 

பகவத் கீமத அல்லது "இமறவனின் பாடல்" என்பது உலகின் 

மிக நீளைான கவிமத, ைகாபாரதத்தின் ஆறாவது புத்தகத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

கி.மு. 500 முதல் கி.பி. 100 வமர இயற்றப்பட்ட இந்த 

ைகாபாரதம், பாரதாவின் வீட்டின் தபார்களின் 

ஒருங்கிமணப்பு . 

இது மிகவும் பிரபலைான இந்து நூல்களில் ஒன்றாகும், இது 

ஸ்மிருதி smriti உமர (நிமனவுகூரப்பட்ட பாரம்பரியம்) என்று 

அமழக்கப்படுகிறது. இது ஸ்ருதிமய விட குமறவான 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சிலர் கருதுகின்றனர் (தவதங்கள் 

தபான்ற தகட்கப்பட்ட உமர). ஆயினும்கூட, இது இந்து 

ைரபுக்குள் ஒரு முக்கியைான இடத்மதக் பகாண்டுள்ளது. 
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பகவத் கீமத இளவரசர் அர்ெுனனுக்கும் அவரது தததராட்டி 

கிருஷ்ணருக்கும் இமடயிலான உமரயாடலின் வடிவத்மத 

எடுக்கிறது. 

அர்ெுனா ஒரு தபார்வீரன், ஒரு அரச குடும்பத்தின் இரண்டு 

கிமளகளுக்கு இமடயிலான தபாரில் தனது 

சதகாதரர்களுடன் தசரப் தபாகிறார், அதில் அவரது நண்பர்கள் 

ைற்றும் உறவினர்கள் பலரும் பகால்லப்படுவார்கள். 

அவர் தபாரில் இருந்து விலக விரும்புகிறார், ஆனால் 

கிருஷ்ணர் அவருக்குக் கற்றுக்பகாடுக்கிறார், அவர், 

அர்ெுனன், தனது வகுப்பிற்கு ஏற்ப தனது கடமைமயச் 

பசய்ய தவண்டும், தைலும் ைரணம் ஆன்ைாமவ அழிக்காது 

என்று வாதிடுகிறார். 

அறிவு, தவமல, பக்தி அமனத்தும் இரட்சிப்பின் பாமதகள் 

என்றும், வாழ்க்மகயின் மைய ைதிப்பு கடவுளுக்கு விசுவாசம் 

என்றும் கிருஷ்ணா சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

ேோமோயணம்: கிமு 5. 

அதத காலகட்டத்தில் இயற்றப்பட்ட ராைாயணம் 

இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த கமதகளில் ஒன்றாகும். 

இது அவரது ைமனவி சீதா ைற்றும் அவரது சதகாதரர் 

லட்சுைணனுடன் காட்டில் நாடுகடத்தப்பட்ட இளவரசர் 

ராைரின் கமதமயச் பசால்கிறது. 

சீதா ராவணன் என்ற தீய அரக்கனால் கடத்தப்பட்டாள், 

ஆனால் இறுதியில் இளவரசர் ராைனால், குரங்கு கடவுளான 

அனுைனின் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டாள். 

கமத 24,000 தொடிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 
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கமதயின் குறியீட்டுவாதம் பரவலாக விளக்கப்பட்டுள்ளது, 

ஆனால் அடிப்பமடயில் நன்மை தீமைமய பவல்லும் . இது 

தர்ைம் அல்லது கடமை பற்றிய கமத என்று பலர் 

கூறியுள்ளனர். 

 

5 ெம்பிக்ளககள்: 

 

1. Karma கர்மோ:  

ஒரு நபர் எவ்வாறு வாழ்கிறார் என்பதன் விமளவுகள். 

இந்துக்கள் தங்கள் கடமைமயச் பசய்து நல்ல வாழ்க்மக 

வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு நல்ல கர்ைா கிமடக்கும். 

நல்ல கர்ைாமவக் பகாண்டிருப்பது அவர்களின் அடுத்த 

பென்ைத்தில் பிரைன்னுடன் பநருக்கைாக நகரவும் , பகட்ட 

கர்ைாமவக் பகாண்டிருப்பது எதிர்ைமறயான விமளவுகமள 

ஏற்படுத்தும் என்றும் விவரிக்கிறது. 

 

2. Artha அர்த்த தெோக்கம்  என்றோல் “மிகுதி” அல்ைது 

“யவற்றி.”  

இந்த குறிக்தகாள் தான் ஒரு நபர் தங்கள் வாழ்க்மகயின் 

முதன்மையான நிமலயில் இருக்கும்தபாது தைாட்சத்மத 

அமடவதற்கு தவமல பசய்வமதத் தூண்டுகிறது. 

தைாக்ஷத்திற்குப் பின் பசல்வது என்பது பபாதுவாக ஒரு 

நபரின் அன்புக்குரியவர்கமள விட்டுச் பசல்வமதக் 

குறிக்கிறது, இது அர்த்தத்தின் குறிக்தகாளுடன் சரியாகப் 

பபாருந்தாது.  

 

அர்த்தா ஒரு இந்து வாழ்க்மகயின் பல நிமலகளில் 

பிமணக்கப்பட்டுள்ளது.  

➢ ஆசிரைம், ைாணவர், 

➢ வீட்டுக்காரர் 



23 
 

➢ வனவாசி ைற்றும் 

➢ விரும்புவமத நிராகரிப்பது.  

 

3. Dharma தர்மம்:  

பதய்வீக சட்டம் 

அடுத்த பென்ைத்தில் ஒரு சிறந்த வாழ்க்மகயின் 

பவகுைதிமயப் பபற, இந்துக்கள் தங்கள் கடமைமயச் பசய்ய 

தவண்டும் என்று நம்புகிறார்கள். 

 

ைக்கள் தங்கள் சாதியின் கடமைகமளச் பசய்ய தவண்டும். 

 

ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு பூசாரிமய விட வித்தியாசைான 

கடமைகள் உள்ளன. 

 

ஒரு பபண்மண விட ஆண்களுக்கு பவவ்தவறு கடமைகள் 

உள்ளன. 

 

4. Reincarnation மீண்டும் பிறப்பது: 

பிரம்ைன் அமடய பல உயிர்கமளக் கடந்து பசல்ல தவண்டும் 

என்ற எண்ணம். 

 

இறந்த உடதனதய ஆத்ைா ப்ரம்ைனுடன் இமணவதில்மல, 

ஆனால் ஒரு நபர் முதலில் பல உயிர்கமளக் கடந்து 

பசல்கிறார். 

 

ஒரு ஆத்துை நல்ல வாழ்க்மக வாழ்ந்தால் உயர் ொதியில் 

பிறக்கும், தைாசைான வாழ்க்மக வாழ்ந்தால் தாழ்ந்த ொதியில் 

பிறக்கும். 

 

இந்துக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்மகமய எவ்வாறு 

வாழ்கிறார்கள் என்பமதயும், விலங்குகமள அவர்கள் 
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எவ்வாறு நடத்துகிறார்கள் என்பமதயும் கூட பாதிக்கிறது 

(ஏபனன்றால் எல்லா உயிர்களும் புனிதைானமவ) 

 

5. Moksha தமோட்சம் 

 

வாழ்க்மகயின் இறுதி குறிக்தகாள், தைாட்சம், நிர்வாணம் 

அல்லது சைாதி என குறிப்பிடப்படுகிறது, இது பல வழிகளில் 

புரிந்து பகாள்ளப்படுகிறது: கடவுளுடன் ஒருவருமடய 

ஐக்கியத்மத உணர்ந்து பகாள்வது; கடவுளுடனான ஒருவரின் 

நித்திய உறவின் உணர்தல்; அமனத்து இருப்புகளின் 

ஒற்றுமைமய உணர்தல்; முழுமையான தன்னலைற்ற தன்மை 

ைற்றும் சுய அறிவு; சரியான ைன அமைதிமய அமடவது 

தபால; ைற்றும் உலக ஆமசகளிலிருந்து பற்றின்மை. 

இத்தமகய உணர்தல் சம்சாரத்திலிருந்து ஒருவமர 

விடுவிக்கிறது, இதன் மூலம் ைறுபிறப்பு, துக்கம் ைற்றும் 

துன்பத்தின் சுழற்சிமய முடிவுக்குக் பகாண்டுவருகிறது. 

ஆன்ைாவின் அழியாத தன்மை மீதான நம்பிக்மக காரணைாக, 

அண்ட சுயத்மதப் பபாறுத்தவமர ைரணம் முக்கியைற்றதாகக் 

கருதப்படுகிறது. 

 

பக்தி துளறகள்: தயோகோ 

 

‘நுகத்திற்கு to yoke’ என்று பபாருள். 

ஆன்மீகம் ததடுபவர்கள் பபாதுவாக ைனமதத் துமடத்து, 

அமைதியான, பிரிக்கப்பட்ட விழிப்புணர்மவ ஆதரிக்கும் 

துமறகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.  

 

சாத்விக குணங்கமள அதிகரிப்பதற்கான நமடமுமறகள் 

கூட்டாக தயாகா என்று அமழக்கப்படுகின்றன. 

 

நான்கு முக்கிய தயாக பாமதகள் உள்ளன: 
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1. Raja yoga ராெ தயாகா 

       உடல் கட்டுப்பாட்டின் பாமத. 

2. Jhana yoga ென தயாகா 

அறிவின் பாமத  

3. Karma yoga கர்ை தயாகா 

பசயலின் பாமத 

4. Bhakti yoga பக்தி தயாகா 

பக்தியின் பாமத 

 

தயோக ெள முளறகள்: 

 

பமடப்பின் புனிதைான ஒலி ‘ஓம்’ 

பமடப்பின் அசல் ஒலிமயக் குறிக்கும் ஓம் சின்னம், சூரியன் 

ைற்றும் சந்திரனால் உருவாக்கப்படுகிறது, இணக்கைான 

எதிபராலிகள். ஓம் என்று தகாஷமிடுவது இந்த அண்ட ஒலி 

அதிர்வுடன் பதாடர்புபகாள்வது. 

 

Tolkāppiyam (பதால்காப்பியம்"பண்மடய கவிமத") மிகவும் 

பழமையான தமிழ் இலக்கண உமர ைற்றும் தமிழ் 

இலக்கியத்தின் மிகப் பழமையான பமடப்பாகும். 

பதால்காப்பியத்தின் எஞ்சியிருக்கும் மகபயழுத்துப் 

பிரதிகளில் மூன்று புத்தகங்கள் (அதிகாரம் atikaram) உள்ளன, 

ஒவ்பவான்றும் ஒன்பது அதிகாரங்களுடன் (iyal இயல்), nūṛpā 

அளவில் பைாத்தம் 1,612 சூத்திரங்கள். 

 

கிமு 1 முதல் 2 வமர எழுதப்பட்டது.  

பதால்காப்பியம் இயல் தமிழுடன் பதாடர்புள்ளது. இது 

எழுத்து (orthography ஆர்த்ததாகிராபி), பசால் (etymology 

பசாற்பிறப்பியல்) ைற்றும் பபாருள் (subject matter) என மூன்று 

புத்தகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சைஸ்கிருதம் தபான்ற 
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பிற பைாழிகளில் முதல் இரண்டிற்கான இலக்கணம் 

இருந்தாலும், பபாருள் என்ற பகுதி கருத்தாக்கம், வமகப்பாடு 

ைற்றும் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றில் மிகவும் அசலாக உள்ளது. 

 

 

தமிழ் யமோழி 

 

 

 
சங்க கோைம் (கி.மு. 1700 - கி.பி. 100) 

தமிழின் மூன்று யுக காலம் (சங்கங்கள் - முதல் சங்கம், இமட 

சங்கம் ைற்றும் கமட சங்கம்) கி.பி 250 வமர சுைார் 1700 

ஆண்டுகள் காலத்மத உள்ளடக்கியது. இது தமிழ் 

இலக்கியத்தின் பபாற்காலம் என்று கருதப்படுகிறது. 

 

குடும்பம், குழந்மதகள், அன்பு, ைாநில நிர்வாகம், தபார், 

அறபநறி, பநறிமுமறகள் தபான்ற ைனிதனின் வாழ்க்மகயின் 

ஒவ்பவாரு வரம்மபயும் உள்ளடக்கிய பல பழங்கால 
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வமககள் உள்ளன. இந்த பைாழி இயல், இமச ைற்றும் 

நாடகம் என்று மூன்று வமகப்படும் - உமரநமட, இமச 

ைற்றும் நாடகம். 

 

 

 


