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ஸ்ரீ: 

லிண்ணப்பம் 

 உயகஷய உறன்று கஷைக்கும் நம்பஶல்லஶர் 
உய்ந்து பஶகும் லறஷ கஶட்ை, லேஶந்ேஶெஶர்லர்ஶன 
தூப்புல் லள்ரல் கருணபைன் அருரிச்ெய்ே 
க்ந்ேங்கள் தற்றுக்கும் ற்பட்ைல. அலற்றுள் 
பயல இன்றும் அதபலிக்கக் கஷைக்கும்பஶேஷலும், நம் 
ேீலினப் பனஶய் ெஷய ஸ்ரீழக்ேஷகள் மந்ே 
நஷயில் அலகரின் பர் ட்டு எஞ்ெஷபள்ரன; 
அலகர ‘லுப்ேம்’ என்று கூறுலர்.  

 இன்னும் ெஷய, பர்கூைத் ேரிஶல் மந்து 
லிட்டிருக்கயஶம். ஆனஶல் எம்பருஶனின் அதக்வ 
லிஶளத்ேஶல், அவ்லப்பஶழுது ீண்டும் கஷைக்கப் 
பறுகஷமஶம். அந்ே லகில் ேற்பஶது உேஶனது, 
‚வஸ் நஷஷ்கர்ளம்‛ எனும் ெஷமந்ேேஶரு வஸ் 
க்ந்ேஶகும். இது 50 ஆண்டுகளுக்கு பன் அச்சுப் 
ப்ேஷஶக லரிிைப்பட்டுள்ரேன, ஸ்லஶஷ ேஶஷக 
னின் 700–லது ஆண்டு யரிய கண்டிருக்கஷமது. 

 இக்க்ந்ேத்ேஷன் லிளம் [பிஶட்டிின் லிபுத்ல 
பம்/ உபஶத்லபம்], ழஶேஷத்ேஷருக்கும் ‘ஶயஷ’, 
ஆங்கஶங்க ற்கஶள்கரஶக கஶட்ைப்பட்டிருக்கும் 
அன்னஶருை ற்ம வஸ் க்ந்ேங்கள் – இலற்மஷன் 
அடிப்பைில், இது தூப்புல் துந்ேரின் அருரிச் 
ெய எனத் ேீர்ஶனிப்பது எரிது. ற்றும், ஸ்லஶஷ 
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ேன்னுை அந்ேஷ லேஷல் ழஶேஷத்ே ஸ்ரீத் வஸ் 
த்ழஶத்ே இேஷல் உேஶவரிப்பேஶல், அேற்குப் 
பிற்பட்ை இே அருரிிருக்கலண்டும். ‘வஸ் 
நஷஷ்கர்ளம்’ என்ம இேன் ப உபநஷைேங்கரின் ேீர்ந்ே 
பஶருரச் ெஶல்லேஶக அந்ேஷருக்கஷமது. 

 இந்ே க்ந்ேம் ணிப்லஶர நைில் உள்ரது – 
வஸ்ஶன லிளங்கரபம், அேஷகஶக லை 
ஶறஷச் ெஶற்கரபம் கஶண்ைது. ‘ப்ஶண ஶண 
ஶய்’ லிரங்கும் ஸ்லஶஷ, ேன் கருத்துக்கு ஆேஶஶக 
அநக அரி ப்ஶணங்கரக் கஶளுகஷமஶர்.  

இதுல இரநஞ்ெஷனஶன நம்பஶல்லஶர்க்கு 
எரிேஷல் லிரங்க அரிேஶக ஆகஷமது. இத்ேல 
இட்டு நஷப்ப, எரி ேஷழ் லிரக்க உ ன்ம 
லபஶறு ஆெஶர்னின் ஆண பஶலும். இேத் 
ேய லணங்கஷ – ேகுேஷ இல்யஶே பஶேஷலும் – ஏற்பேப் 
பரும் பமஶகக் கருேஷ, ‘நஷஷ்கர்ள ழஹேஶ’ எனும் இக் 
க்ந்ேத்ே லகஷமன். 

   ப்பந்ந ஜந கூைஸ்ேஶன குருகூர்ச் ெைகஶபன் 
நஶன்கு மகரின் ழஶஶய் நஶன்கு ேஷழ்- ப்பந்ே 
ங்கள் அருரிச் ெய்ேஶர். இலகர தூப்புற்பிள்ர 
அதபலிக்கும் லிே ேனி. ரிக்-லே ழஶஶம் 
திருலிருத்தத்தின் பேற்பஶட்ைஶம் ‚பஶய்நஷன்ம 
ஞஶன‛த்ே லிரக்கும் லகில், ரு தல் 
அத்ேேஶகக் கஶண்கஷமஶம்  .  
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   ழஶத்ேஷன் சுருக்கஶய் லிரங்கும் திருலாய் 
மாறிய – நஷக பரிரம் [லுப்ேம்] / த்ஷைஶபநஷளத் 
ேஶத்பர் த்நஶலர ீ/ த்ஷைஶபநஷளத் ழஶம் என – பய 
படிஶலும் அதபலித்தும், லிைஶய் அலர்க்குத் ேீர்ந்ே 
பஶடில்ய பஶலும்; ஶணஶகேஷ நக்கு உபேஶஷத் 
ேது ட்டுஷன்மஷ, ேஶனும் அேத் ேஷருலங்கை 
பைஶனின் ேஷருலடிகரில் அதஷ்டிக்க ஆழ்லஶர் 
அருரி ‚அகயகஷயன்‛ எனும் பஶசுத்ேஷன் பேங்களுக்கு 
லிரக்க-உ இற்றும் வ்ஶஜத்ேஷல், அங்க-அங்கஷக 
ளுைன் கூடி ப்பத்ேஷின் ஸ்லரூபத்ேபம் – பக்கஷ 
ஶக அே ‚மபரி பிாட்டியுடன் பியைந்து நிற்கும் 
மபருானிடம அநுஷ்டிக்கப் ப்ாப்தம்‛ எனவும் - பய 
ப்ஶணங்களுைன் நஷரூபித்து, லேஶந்ேங்கள் உக்கும் 
‚பிஶட்டிின் லிபுத்லம் / உபஶத்லம்‛ பஶன்ம ப 
வஸ்ங்கர ெ-வஸ்ஶக ‘வஸ் நஷஷ்கர் 
ளம்’ எனும் இந்தயஷல், நஷஷ்கர்ளஷத்து அருளுகஷமஶர் 
நஷகஶந்ே குரு.  

‚ப4க்ேஷ ெய்லேற்கு ஶக்ேஷ இருப்பது ஷகவும் 
அரிது‛ என்பேபம் ெஶல்யஷ, பக்ேஷில் ஆழ்லஶருக்கும் 
அஶக்ேஷ இருப்பேக் கஶட்ை, ‘பஶயஶறஷ நீ கஷைக்கும்’ என்ம 
மபரி திருலந்தாதிப் பஶசுத்ேஷல் கஶணும் ‘கஶயஶழும்’ 
என்ம ெஶற்மஶை, இங்கு சுட்டிக் கஶட்டுகஷமஶர். 
[லிரிவு உில் கஶண்க] 

 ஸ்ரீஸ்துேஷ, ஸ்ரீத் வஸ்த்ழஶம் பஶன்ம 
க்ந்ேங்கரில், ‘எம்பருஶனுைன் ெர்ந்து பிஶட்டிபம் 
ஈஶ்ல ேத்லஶய் லிரங்குலேக்’ கூமஷனஶர். ற்ம 

www.sadagopan.org



iv 
 

ேத்ேஷனர் இேற்குப் புமம்பஶக, ‚ஸ்ரீ அெேன 
ன்றும்/ எம்பருஶனின் ரு பகுேஷ என்றும்/ அணு 
என்றும்/ ஜலீ கஶடிில் ெர்ந்ேலரஶகவும்/ இருப்பினும் 
ேன் ழங்கல்பத்ேஶல் ெஷய ழம் லிபுலஶக ஶறும் 
ேஷமன் கஶண்ைலள் என்றும்/ அலளுக்கு உயக உண்ைஶ 
க்குலேஷலும் ஶக்ஷத்துக்கு உபஶஶக நஷற்பேஷலும் பங்கு 
இல்ய எனவும் ...‛ பய படிஶக லஶேஷட்ைனர். ேஶர்க்கஷக 
ழஷம்வம், ப்ஶணங்கரக் கஶண்டும்/ ழத்-ேர்க்கங் 
கள் பயஶகவும், இவ்லஶேங்கரக் கண்டித்து, லேத் 
துைன் பஶருந்ேஷ ேம் எது என்பே, ெதுஶ்ஶ்யஶகஸ 
வ்ஶக்ஶன - வஸ் க்ஷில் லிரிலஶக 
ழஶேஷத்ேஶர்.  

இருப்பினும், ரு ெஶஶர் ‘யக்ஷ்ீ ேத்லத்ேப் 
பற்மஷ ேீர்ஶனஶக ேஶஷகன் ஏதும் ெஶல்யலில்ய’ 
என்மஶ; ‘அலர்க்க ரு ேீர்ஶனத்துக்கு ல இய 
லில்ய’ என்மஶ; அல்யது ‘ேங்களுை [ேலமஶன] 
கஶள்கத்ேஶன் அலரும் ெஶல்கஷமஶர்’ என்மஶ 
அைம் பிடித்ேனர். இலகளுக்கல்யஶம் பற்றுப் புள்ரி 
லக்க எண்ணி, ‚ஸ்ரீ ேத்லம் இன்னதுேஶன் எனத் 
ேீர்ஶனஶக – நஷஷ்கர்ளம் ெய்லேற்கஶக,‛ ஹஸ் 
நிஷ்கர்ளம் எனும் இக்க்ந்ேத்ே, ஆழ்லஶரின் 
‘அகயகஷயன்’ பஶசும் கஶண்டு நஷஶ்ெித்து அருரினஶர் 
பஶலும்.  

ற்றும், ழம்ப்ேஶப் பரிஶர்கரிை ரு 
ெஷறு அபிப்ஶ-பேம் நஷயவுகஷமது; எேப்பற்மஷ என்மஶல் 
- ‘ப்பத்ேஷக்கு அங்கஶக லிேஷக்கப்பட்ை கஶப்த்ருத்ல-
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லணம், ப்பத்ேஷ அதஷ்டிப்பேற்கஶன ந்த்ஶன 
‘த்லத்ேஷல்’ எந்ே ஶப்ேத்ேஶல் ெஶல்யப்படுகஷமது ? 
லும், ‘உபஶ-லணம் என்பேஷல் கஶப்த்ருத்ல-லணம் 
உள்ரடங்கிிருக்கிமதா அல்யது மபாருராகத் மதர்கி 
மதா ? என்பே அது. அேற்கு,  ‚உபஶ ஶப்ேம் கஶப்த் 
ருத்ல-பம்; கஶப்த்ருத்ல-பேம் உபஶத்ல-பம்‛ என்று 
இக்க்ந்ேத்ேஷல் ேீர்ப்பு ெஶல்யஷ, ெர்ச்ெ படித்து 
லக்கஷமஶர்.   

 ரு ெஷன்ன ‘அேஷக-ப்ழங்கம்’ – பரிஶர்கள் 
பஶறுத்து அருள்க :- 

கல்பழத் வ்ஶக்ஶேஶலஶன ஸ்ரீ பரிஶழ்லஶர், ேன் 
ேஷருஶறஷில் ‚... ஶ ேீ! கஷழ்ந்ேஶடி லஶ‛ என்பேத் 
ேஶைர்ந்து ‚ெஷமஷன் என்று என் இரஞ்ெஷங்கத்ே 
இகறல் கண்ைஶய், ெஷறுின் லஶர்த்ே 
ஶலயஷிைம் ென்று கள் ....‛ என்கஷமஶர். இேற்கு, 
இப்படிபம் ரு ஸ்லஶபேஶஶ ! 

 “ஸனநறவு வரஸைடஸஶப! ரருஸஸ; 

உருஸரலுஸ் / ஷடஸூகுஸேடிரஸ ஶரஸோநற 

ஆசரஸஸோ ஸோதரலுஸ், ‘சறநறஸோ’ ணஸூ 

றஸிஸ்யரஸ் ஶரஸொ ஶஶஷஷண, அசஸேஷட 

வசஸரலஸஸ. அஸூ குநபஸ றஸஸறஸூகுஸ் 

குநபரஸ் யஸ-ரண ரஸஸஷஷ – 

அரது, தறரஸேடியுஸ் றபுரயுஸ்/ உதரரவுஸ் 

இருஸூறநரஸ [அதுஶ ‘ர’ ஷஸௌ தஸௐநறரண 
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லி வதரருஸ, ஸோதஷ] – அஷ ‘ஸௌற 

தரஶ தரறஸௌஶ்ஶ ஶமர’ அணுற 

‘அதற4ரஸ3’ (ஸற றதஸேடு பூசறஸதுஸூ ஶஸேடு) 

வரஸறஸோ லஸ ஶஸஸொது.” 

 ‚இஶக்கேர்க்கும் (ஸ்வதருரஷணறஸேடுஸௌ தறரஸேடி 

ஷஸௌ தறரறஸூகுஸ் ஸலிஸ அஸூஸ ஸூகுஸ்) நக்கும்‛ 
இச்ெஷமஷ ஞஶனத்ேன் ெய்பம் லிண்ணப்பபம் இதுல. 
 

‚பஶது ந: ஸ்ரீ லங்கைநஶே2:‛ 

 

 
    ழௌம்நஶஶண ேஶழன் 

 

 

குமஷப்பு : பய-க்ந்ேஶன ‘வஸ் நஷஷ்கர்ளம்’, இவ் 
வுில் இம்ஶேஷரி எழுத்துக்கரில் அைப்புப் 
பட்டிபள் ேப்பட்டுள்ரது. 
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ழம்ழஶத்ே [உனறஶனஶ உஸஷ] அடிறுக்கும் 
[அடிஶரடு எறஸூகுஸ்] ருந்துகள் இண்டு – கு3ருேஶன [றஸூ 

டிணரண] ப4க்ேஷஶக3பம், யகு4ேஶன [ற பறரண] ந்ஶழ 
[ஸௌதஸற] ஶக3பம்.  

 

ஸ்ரீ:  

  ‘நிஷ்கர்ஷ ஸுதா’ எனும் விளக்க உரர 

******* 

மா ராமாநுஜார்யாய ஸௌம்யமூர்த்தி ஸுஸூே | 

யஸ்யாபத3ஶ ேர்ஷண ஸ்ரீ தத்ேம் ஸுத்ருடீ4க்ருதம் 

பக்திமாகமும், அதன் அல 

ஶ்மும் : 

 அஷணஸது ஜலரஶஷ 
ளுஸூகுஸ், இஸோதஸஷஶர / 

துஸோதஸஷஶர ‘அததறஸ 

ஸ’ ஸோதது உஸைடு. அறஸ 

‘இஸோதஸ்’ றருஸ்தஸஸூது 

ரஸோ ஸோநரலுஸ்,   இஸவுன 

றஸ பழுஷரண இஸோதஸ் 

ஸோதது றஷடஶ றஷட 

ரது. இருஸொஶதரறலுஸ் 

இஸோதஸ் அததறஸூறஶநரஶ 

ஸோநரஸ, அதுவுஸ் ‘ஶர3 - 

மஸௌஸபரண’  “து3:ஸூ2 
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பனஸ் / து3:ஸூ2 றஶ்ஸ் / 

து3:ஸூ2 உ3ஸஸூஸ் / அஸதஸ்/ 

அஸற2ஸ்/ றதரல அதற4ர 

பனஸஸ்/ ஸரதர4ற 

ஆணஸொ3 றருஸ34ஸ் (துஸோதஸற 

லிருஸொது தறநஸௌதது / துஸோதஸதுடஸோ 

னஸொறருஸௌதது/ துஸோதஸஷ உஸைடர 

ஸூகுது/ அபறஸ றஸூ குஷநர 

ணது/ றஷனஸௐநது/ர ஆஷசஸூகு 

ருரறருஸௌதது/ ஸ்வதருரஷண 

அததறஸௌதது தஸ் இஸேடுஸௌ 

தறநஸொது ஷஸ இஸௐஷஸூகு 

ரநர இருஸௌதது) ஸோதரண 

ழு றரண குஷநஷபஸூ 

வரஸைடஶ; இஷ துஸ் 

இஸனர பழுஷரண/ 

றஷனஸ இஸோதஸ் ஸோதது, 

‘தரறபூஸ ஸௌ3ஸௗரதத4ஸ்’ 

[பழுதுரண ஸ்வதருரணறஸோ அத 

தஸ்]  ஸேடுஶ.  

இது றஸேடரஸ ஷட 

ரஸ றஸௐதது  எஸோர உஸைடு; 

அதுரஸோ  ‘தறநஸௌபு-இநஸௌபு’ 

ண உனறஸ உஸோர 

வரஸைஶட இருஸூகுஸ் ஸ் 

வடுஶரஸ. இஸோ தறடிற 

லிருஸொது றடுதட றருஸ்தர 

ஸ இஸஷன – ஆணரஸ 

‘ஸஷஸ றஸோணரஸ தறஸஸ் 

வபறயுஸ்’ ண அஸஸூகுஸ 

ஶரஸோநற றபறஸ வசஸோர 

தனஸோ றஷடஸூரஸ  றறஸூ 

றஸோநணஸ. ஆணரஸ இஸௐகு 

ருஸொது, ‘தஸூறஶரஸ்’ வசஸ 

து எஸோரரஸோ. 

 இலற்மஷல் ப4க்ேஷஶக3ம், ‘ஶேஶருலன இலன் 
லரிக்கஷமஶனஶ’ என்று ெஶல்லுகஷம ஶ்ருேஷ [ஶ] 
லஶக்த்ேஶலும், ‘ப4க்த்ஶ யப்4: து அனந்ஶ’ [எரு 

பஷணஸௌதடுஸஸௌதஸேட தஸூற ஶரஸரஸ ஸேடுஶ அஷடஸௌதடுரஸோ - 

லஷ  ] இத்ஶேஷ3கரஶலும் ப்ேஷபஶேஷ3க்கப்பட்ைது [ரஸேடஸௌ 

தஸேடது]. 
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 ஶஸ்  வசரஸறந 

து :  “ஸ்    ஸரு 

ணுஶ, ஶ னஸௌ4:” [இஸொ 

ஸ்வதருரஸோ, (தஸூற ஶரஸ் 

வசஸயுஸ்) ஸொ எருஷணஸ 

ஶஸஸொவடுஸூறநரஶணர, அத 

ஸூகுஸரஸோ றஷடஸௌதரஸோ – 

டஶ்ருற 1.2.23] ஸோர. 

இஸோதஸ், ‘ஶர உதர 

ஸஷ ரடரது தஸூற 

ஶரஸ் அதஸடிஸௌதஸ 

ஸூஶ ஸ்வதருரஸோ றஸே 

டுரஸோ;’ ஸோரஸ் உரற 

ரஶ, வசரஸனஸௌதஸே 

டது. 

 த4ஸூறஶர3ஸ் ஸோ 

தது, “ஸைவஸ ரஸஸ 

ரஸௐ ஶதரஸோர இஷட 

றடரது ஸ்வதருரஷண 

ஶ ஸௌஶதரதுஸ் ஸரறஸது 

றஸௐதது” ஆகுஸ். இஸௐகு 

ஶஸஸொ ஸஞரபஸ், ஶஸூற 

யுஸ், குறயுஸ் ஶஷஸௌ 

தடுஸ். இஸஶரடு றஸனர 

ஸ, தனஸோ றஷடஸூகுஸ் 

ஷ வகுரனஸ் வரடஸ 

ஸொது வசஸது வரஸைஶட 

இருஸூ ஶஸைடுஸ். அஸௌதர 

! இஸபவு டிணர ? 

குஸகு-ணஸ் வரஸைட 

ஸூகு இது றஷனஸௌ 

தடுர? ஆரஶ. அஸௌ 

தடிரணரஸ ரபஸ் 

உஸஸொது ஶதர, பற 

உதரஸ்ரஸோ ஸோண? 

 இஸௐகு றஷடர 

ஸரஸோ த4ஸூறஶர3 

ஸறஸோ இடஸறஸ ‘ஶர 

3ற’ தஸ் பற ஸொர 

ம-உதரஸஷ ஸைஸோ 

வசரஸறநரஸோ. “ஸௌதஸற/ 

ஸொரமஸ்/ த4 மஸஸௌத 

ஸ்” தஸ் ர வதஸ 

ஷபஸூ வரஸைட ஶர 

3ற, இணஸ் / தறநஸௌபு 
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இஷ ஷயுஸ் சரரது; 

ஸனர தரதஸஷபயுஸ் 

ஶதரஸூ ஸனது; றருஸ் 

தற தனஷண அபறஸூஸூ 

கூடிது; வசஸ றவுஸ் 

பறது; எஶ பஷந 

வசஸ ஶஸைடிது; ஸொ 

ஸ ஷடஸூகுஸ் உஸேதடர 

து; றருஸ்தற ஶஸறஸ 

தனணபறஸௌதது; ஸௌ3ஸௗர 

ஸஸஸ் ஶதரஸ ஶர 

உறஷ ரடரது / 

வதரரஸூரது” ஸோதர 

அஸோ தன றஶஸௌ  

வதருஷஷப, ‘அற4ரரற 

றதர4ர3ற4ரஸறஸ’ 

ஸரற ஶ3ஶஷஸோ 

றபஸூகுறநரஸ. 

 இத்ேஶய ஸ்லக3ே-ஸ்லகீஶ-அதபஶத்லபம், 
பக3ே-ஸ்லகீஶ-உபஶத்லபம்  [ஸொ உதரபஸ் ஸ்ரஸ 

வசஸஸௌதடஸ ஸூஸன; ஸ்வதருரணரஶனஶ வசஸஸௌதடுறநது, 

ஸோர] ெஶல்யப்படுகஷன்மன’ என்று ெஷயர் ெஶன்னஶர்கள்.  
 இஸகு, “ஸ்  

 ஸருணுஶ, ஶ 

னஸௌ4:” ணஸூ லஶ 

வசரஸோண ஶ ரஸூஸ 

ஷ ஸேடுஸ் ஷஸது சறனஸ, 

‘ஸ்ஷ உஷடணரண 

ஸ்வதருரஸோ ரணரஸௌ 

தரஸஸது ஸூகு ஶரக்ஷஸ் 

அபறஸௌதரஸோ;  சுஸொறஸ் 

இஸனர ரஸ், ஸ்ஷஸூ 

ரஸதுஸூவரஸப ஸோணறஸ 

ஷசர ஸொ உதரஸ 

ஷயுஸ் வசஸஸௐறஸ 

ஷன, ஸோததுரஸோ ஶஸ 

றஸோ ருஸது ’ ஸோநரர 

வசரஸஸ. ஆணரஸ இஸௌ 

தடிரஸௌ வதரருஸ வரஸ 

றஸ, தன றதரலஸஸ 

ஶரறடுஸ் ; அஷரண : 
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1) ‘ஶரக்ஷஸ் வதரஸௐகு 

இஸொ உதரஸஷஸ வசஸ’ 

ஸோர றறஸூறஸோந தன 

ரஸூஸஸ ஶஶஸஸஸ 

பறஸ உஸபண அஸனர ; 

வசஸஸ ஶஷறஸனர / 

படிர உதரஸஷ 

அஷ றறஸௌதரஶணஸோ ? 

ஆ அஸௐஷந ‘வீர 

ணஷ’ ணஸ ஸப 

ஶரறடுஸ்.  

2) உதரஸஷஸ வசஸத 

ஸ / வசஸரஸ ண 

உனறஸ இஸைடு சரரஸ 

இருஸௌதஸ. இஸொ றஷனறஸ, 

உதரஸஷஸ வசஸர 

றஸேடரலுஸ் எருஸஸூகு 

ஸ்வதருரஸோ ஶரக்ஷஸ் 

அபறஸூறநரஸோ ண ஷஸ 

துஸூவரஸஶரஸ்; அது   

உதரஸஷஸ   வசஸ 

ஷணஸூ    ரஸேடிலுஸ் வசஸ 

ரணறடஸ் ஸ்வதரு 

ரஸோ ரஸேடுஸ் ‘ஏ 

ஸெசஷண’ ஆறறடுஸ்;  

‘வசஸஸோ/ வசஸ 

ரஸோ இருஷயுஶ 

மர டஸ ஶணுஸ், 

அஸபவுரஶண – இரு 

ருஸூகுஶ ஶரக்ஷஸ் 

வரடுஸூரஸ இருஸூ 

னரஶ’ ஸோநரஶனர, ஸ் 

வதருரஸோ ருஷஶ  

இஸனரஸோ  ஸோந  

அஸௌ வதஷஸ  சுஸூ 

ஶரறடுஸ்; இஸைடுஶ 

ஶக்ஷஶபஶ லிேஷ4-லர்த்2 [ஶரக்ஷஸறஸௐரண உதர 

ர இடஸௌதஸேட ஆஷஸ வீஸைஶதரரஷஸூரவுஸ்] லளம்-
நர்க்4ருஹ்ண்ஶேஷ3  ப்ழங்க3த்ேஶய, [தக்ஷ தரஸ் / 

ஷறஸோஷ பலிண ஶருரலுஸ்]  அது  ழஹேஶம் அதபஶ 
ே3ம் [அடிஶரடு றஸஸூஸஸூது]. 
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றருஸ்தஸரது அஸ 

னர ! ஆ, இஸொ ரஸ் 

பழுதுர றனஸூஸ 

ஸூது. 

 

 அந்ே ஶ்ருேஷ ப4க்ேஷ-பஶக [தஸூறஷஸூ குநறஸௌதர] 
ஶஜஷக்கஷம [வதரருஸ கூரஸ்] பஶஷ்பம் லிஶேஷக்கும்.  

3) இஸறடஸறஸ ‘தரஸ 

ஸ்’ ஸோர பனஸறஸ 

குநறஸௌதறஸேடது, ‘த2ன 

உததஸஶ:’ [3.2.37] ஸோந 

ஸௌஸ்ய மழஸஸறஸோ 

தரஸஸஷயுஸ் - அஸோ   

ஶ்ருஸௌரசறஷ றரறஷ 

யுஸ். இஷ சஸௐர றபஸூகு 

ஶரஸ் :  

“இஸொ மழஸஸ் வசரஸன 

ஸொது – தனஸோ துரற 

லுஸ், அஷஸூ வரடுஸௌதது, 

ஸனரஸௐஷநயுஸ்றட 

உஸஸொதஸ் /ருர 

ரதரண ஸ்வதருர 

ஶண; இஷ, ஸரஸூஸ/ 

உதரமஸ் ஶதரஸோநஷ 

ஷபஸ வசஸரஸ றஸஸொ 

ணரஶ,  ஸ்வதரு 

ரஸோ   அபறஸூறநரஸோ ஸோ 

தஶ. இது ‘ஷஶ 
ஸருணுஶ ஶ னஸௌ:’ 

தஸ் ஶஸௌ தகுறறஸ 

வசரஸனஸௌதஸேடது”, ஸோற 

நது ‘தரஸஸ்’.  

இஸபரஸ, 

உதரமஸஷ வசஸத 

ஸூகுஸரஸோ தனஸோ றஷடஸூ 

குஸ், ஸோதரறநது.   ‘ரஸ் 

உதரமஸஷ வசஸஸ 

ஶஷறஸஷன’ ண 

ரறஸ வசரஸது, தரஸ 

ஸதுஸூகுஸௌ புநஸ்தரகுஸ். 
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       ப4க்ேஷஶல் அவங்கஶ லஶே3ம், [தஸூறறஸ ‘ரஸோ 

வசஸறஶநஸோ’ ணஸ வசரஸது ‘அயஸரஸ்’ ஆகுஸ்; அது 

றனஸூஸஸூது ஸோந ரஸ்] ஸ்லஶத்  ஶரீகேஶ  
பஶத்  உபஶழந  லிேஶ4க [ஸோஷண ஶரலர உஷட 

ணர தரஷண உதரஸிஸூகுஸ்தடி ஆஷறடுஸ்] ஶ்ருேஷ- ழத்- 
பஶ4ஷ்ஶேஷ3 பரிெ லே3ஶஷகருக்கும் [ஶஸ்-மழஸஸ் - 

ஸுதரஸஸ் பலிஸௐநறஸ ஶஸஸசற இஸனரஸஸூகுஸ் கூட] 
அருெஷக்கும் [சுஷஸூரது].  

4) தறநஸ இஸௌதடி ரஸ்  

வசஸஸௐகுஸூ ரஸ் : 

‘ரஸோ தஸூற ஶரஸ் 

வசஸறஶநஸோ’ ஸோர மஸ 

ஸதறஸரஸ, அது ‘அயஸ 

ரஸஷ’ [ஸோணறஸஷசரஸ 

வசஸஷ]ஸூ குநறஸதுறடுஸ்;   

ஜலதஷட  ஸரூதஸ், 

எஸோஷநயுஸ் வசஸ  இ 

னர  ‘அறஸெசண’ணரற 

ஸௐஶந; ஆஶ தஸூறஶர 

ஸ் வசஸவஸோதது 

றஶரறஸூறநஶ’ ஸோறந 

ஶஷஸௐந அஸசஶ !  

  ‘ரஸோ   தஸூறஶர 

ஸ்    வசஸறஶநஸோ’ ஸோ 

தது, மஸஸதஸறஸோ 

ஶதரது வரற இனஸூ 

ஸஷ எஸேடி ஜலஸோ 

வசரஸலுஸ் எரு ரஸூற 

ஶ [a statement]. ஆ 

இஷ, ஜலணறஸோ ‘ண 

றஷனஷஸூ’ குநறஸௌதர 

[அரது, ‘அயஸரஸ 

துடஸோ’ ண] எருருஸ் 

வரஸபரஸே டரஸஸ. 

ரஸ் இஸௌதடி தறஸ 

வசரஸது, ஸோ அடிஸௌ 

தஷடறஸ ? ஸோநரஸ : 

‘ஸோஷண ஶரலரஸூ 

வரஸைடணர   தர 

ஷண   உதரமஸ் வசஸ 

வுஸ்’ ண ஶஸ் / மழஸற 

ஸ் / தரஸஸ் பலிஷ 
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றறஸௌததுரஸோ. இது 

றடஸூஸேடுஸ், இஸௐஷந 

அநறரஸஸ கூட, 

‘ரஸோ  வசஸறஶநஸோ’ ண 

மஸஸதறஸௌதஷ ‘அயஸ 

ரஸ்’ ண எஸௌதரஸே 

டரஸஶப ! 

  

5) ஸோண வசரஸோணரலுஸ், 

‘அயஸ்’ ஸோந வசரஸ 

ஸொது றஸேடரஶன, அது 

‘உதரஸ் வசஸறஸ 

ஸ்பஷட சுஸொறஸஷஸ 

ரஸோ’ குநறஸூகுஸ் ஸோர 

ரறடனரஸ்; அஸௐகு 

தறஸ : ஸ்வதருரதஸூகு  

ஷஸஸஸ் வசஸறஶநர 

ஶ, அஸகு ஸேடுஸ் ‘ரஸோ 

வசஸறஶநஸோ’ ஸோர 

வசரஸனனரர? அஸௌஶதர 

து அயஸரஸ் ரர? 

ஆஶ ஷஸஸஸ 

ஷயுஸ் றஸேடு றடனரர 

? கூடரஸனர ! 

 

       வ்ஶழஶேஷ3களுை ேந்நஷஷ்ை2பம் [அஸோ 

றஷனஸௌபுஸ்] லிஶேஷ4க்கும் [றரகுஸ்]. வ்ஶழஶேஷ3களுக்கும் 
ப4க3லத்-பஶேந்த்ர் ஜ்ஞஶநத்ேஷல் [ஸ்வதருரதஸூகு லஸஸௌ 

தடிஸொஸோ ஸோதஸ் அநறவு உஸபரஸ] ேது3பே3ஶம் க4டிஶது 
[அஷ அநறவுஷர ஊஸேடுது வதரருஸொரது].  
6) தஸூறஶரஸ் வசஸ 

ரஸ ‘அயஸரஸ்’ ஸோந 

ஶரஸ் எஸேடிஸூவரஸ 

ளுஸ் ஸோநரஸ, ஸரமஸ 

‘அவம்’ என்கஷம ஶத்த்ேஶல் [என்பேஶல் ட்டு] 
அவங்கஶம் லரில் [ருஸ் ஸோநரஸ], ப4க3லத் கங்கர் 
ஶேஷ3கரிலும் இது து3ஷ்பரிவஶம். [றஸஸூ படிரது].  
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பனரஶணரஸ தஸூற 

ஶரஸ் அதஸடிஸரஸ 

ஶப, அது ர ஸோர 

வசரஸனஶஸைடி ருஸ். 

7) ஶலுஸ், ரஸ் ஸ்வதரு 

ரதஸூகு தஸொஸஸஸ 

ஸோதஷ அஸஸ ஸோகு 

அநறஸொஸஶப; தறஸோபு, 

தறநஸஸூகு ‘தஸூற ஶரஸ் 

வசஸயுஸஶரஸ’ ண அநற 

வுஷ கூரறநரஸஶப, 

அதுவுஸ் வதரருஸொரது. 

  

       கர்ஶக3ங்கள், ே3லேஶந்ேர்ஶஷ-பஶத் 
பங்கள் [ஶஷஷப ஸ்வதருரதஸூகு ஶரலஸபரஸூ வரஸ 

தஷ] ஆகஶய, ேே3ங்கத்லத்ேஶல் [ஸ ஶரஸஸ 

அஸர றஸௐதரஸ] லரும் அலத்3ம் [ஶடு] இல்ய ; 

8) தஸூறஶரஸதுஸூகு 

அஸர ஸஶரஸ் 

பலிண வசஸஶஸைடு 

ஸனர? அஸௌஶதரது 

ஸௐந ஶஷஷபயுஸ் 

உதரஸிஸூ ஶஸைடி 

ருஸ்; ஆஶ தஸூற 

ஶரஸஷஸ றஸஸூ 

ஶணுஸ், ஸோந ரபஸ் 

மரறஸன; ஸௌதடிவ 

ணறஸ, ஸஶரஸபறஸ 

ஶஷஷப ஸ்வதரு 

ரணறஸோ ஶரலஸபரவுஸ், 

ஸ்வதருரஶண அஷ 

ளுஸூகு அஸொஸரற ண 

வுஸ்ரஸோ உதரஸிஸூ 

ஶணுஸ். ஆஶ ‘ஸௐந 

வஸஸஷப உதரஸிஸ 

ஸ ஸோதஸ் ஷநஸ 

வசஸரண ஸ ஶர 

ஸஷ அஸரஸூ வரஸை 

டஷ’ தஸ் ஶடு, தஸூற 

ஶரஸதுஸூகு இஸஷன.  
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       உண்ைஶகஷல், நஷத்ேஷகங்களும் த்ஶஜ்ஶம் 
[றட ஶஸைடிஷஶ].  

9)ஶரலஸ் ஸோரவரஸைடு 

கூட ஸௐந வஸஸஷப 

உதரஸிஸௌதது ரரஸோ 

ணறஸ, ரஸ் ஶ-ரறற-

தறஸரு பலிஶரரறஸோ  

றறஸர  தன  ஸரஸூ 

 ஷபஸ வசஸறஶநரஶ; 

அஸவஸனரஸ் அஸளு 

ஷட வதஸஷபஸ 

ரஶண வசரஸன ஶரறடு 

றநது; ஆஶ அஷ 

ஷபயுஸ்  றடனரர !! 

இஷ்ைஶபத்ேஷில் [தறடிஸ ஸரஸூஷபஸ வசஸறஸ], ‘நீளீ 
லேஷ3க ஆெஶம் நழஶபி ந யங்க4த்’ [ன.ஸொ.17.94 – 
அநறவுஸபஸோ ஶஸறஸ றறஸ ஷட பஷநஷப ணரலுஸ் 

லநஸூகூடரது] இத்ஶேஷ3 ப்ஶணங்களும், ேந்நஷஷ்ைஶ2ெஶ 
பம் [அறஸ றஷனஸஸபறஸோ வசலுஸூகுஸ்] லிஶேஷ3க்கும். 

10) அஸௌதடிரணரஸ 

றறஸ - ஸரஸூபரண 

அஷஷபயுஸ் கூட 

றஸேடு றஸேடரஸ ஶதரற 

நது, ஸோநரஸ அது 

ஶஶஸஸஸஷ லநற 

வசனரகுஸ். “ஶஸ 

பறஸ றறஸூஸௌதஸேட ஸர 

ஸூஷப, லநனரஸ் ஸோர 

ருஸ் ணரஸகூட 

றஷணஸூஸூ கூடரது” ஸோ 

தது னஸல ஸொஸஸறஸோ 

ஆஷ. வதரறஶரஸளுஸ் 

இஸொ ஆஷறஸோதடிஶ 

டஸூஶணுவணஸூ ரஸே 

டுஸௐர, றறஸ-ஸ 

ரஸூஷப வசஸது ஸொற 

ருஸூறஸோநணஸ. அஸௌதடி 

றருஸூ, ரஸ் ஸேடுஸ்   

அஸஷபஸௌ    தறஸோதஸௐநர 

ஸ இருஸூனரர ?  
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11) ‘ஸ்வதருரதஸூகு 

ஶரலஸ் ஸோர ருறரற 

லுஸ், ஸௐந ஶஷஷப 

உதரஸிஸௌதது ஸோதது 

இபஸௌதஸ்ரஶண’ ஸோ 

நரஸ;   அஸௌதடி   இஸஷன, 

 ரஸ் ஶஷஷப உதர 

ஸிஸூறஸஷன, ண றரூ 

தறஸூ இரு ஸருஸரஸொஸ 

ளுடஸோ ஸௌஸௗ மழஸஸ 

ஷஸௌ ஸௌரரஸூகு 

றநரஸ, ஸரற ஶஶஷஸோ 

ஸஞ-அஸூ3ய அஸ4ர 

ஸ் : ஸரம தரஸோ 

ஸோ ஶஷஸஸளுஸூகு 

உதஶஶஷஸௌதர யர 

தர - ஶஶஸொற தஸரறஸ,  

இஸௌதடி வசரஸனஸௌதஸேடி 

ருஸூறநது – தறஸோ 

பனரண ஶஸஸ ஸ் 

வதருரஷணஸூ குநறஸது 

ஶஸற வசஸறஸோநணஸ. 

அறஸ ஸௌதஸேட யறஸ 

ஷம ஸௐரஸூவரஸைடு, 

றஸஸொணரஸ ஸ்வதரு 

ரஸோ அஸளுஸூகு ஸ் 

அபறஸூறநரஸ.  

இஸஶ எரு ஶஸற – 

ஶஸஸ, ஶஸறஸ 

றறஸதடி ‘இஸொஸஸோ/ 

அஸூற/ ருஸோ பலி 

ஶஷஷபஸ வசரஸ 

லுஸ் ஸொறஸரஸ அஸன 

ஶர ஶஸறஷஸ வசஸ 

ணஸ;  இஸஶ ஸ்வதரு 

ரஸோ ஸௌதடி றஸறநரஸோ 

?’ ஸோர.  

இஸகுரஸோமழஸ 

ஸஷஸௌ புரறஸொதுவரஸப 

ஶஸைடுஸ். தனஸோ வரடுஸூ 

குஸ் றநஸோ ஸ்வதருர 

தஸூகு ஸேடுஶ உஸபது; 

            ஜ்ஞ-அக்3வ அத்4ஶத்ேபம்  [மஹாபா3ரதம்],   
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ஶஸளுஸூஶர தனஸோ 

றஷடஸது றஸேடது – ஆ 

ஶ அஷ ஸ்வதருரஸோ 

ரஸோ அபறஸரஸ ஸோதறஸ 

றஸஷன. ஸௐந ஶ 

ஷளுஸூகு அஸனர 

யறஸ வரடுஸூஸௌதஸே 

டது; அஸஸ அஸனஶர 

தனஷணஸ  ஶணுஸ்; 

ரநர, ஸ்வதருரஸோ 

ஸௌதடி தனணபறஸரஸ  

ஸோநரஸ, உஸைஷ அது 

அஸன. ஶஷபறஸோ 

வதஷஸ வசரஸலுஸ் 

தஸஷபஸௌ தறரறஸதுஸௌ 

வதரருஷபஸௌ தரஸஸரஸ, 

அஷ உஸைஷறஸ 

ஸ்வதருரஷணஶ குநறஸௌ 

தது வபறரகுஸ். உர 

ர, ‘அஸூற’ ஸோதது 

“அஸூஸ் ற” - அரது 

‘ரஸோ பஸோ றஸோர ஜலஸ 

ஷப டஸறஸ வசஸத 

ஸோ’ ணஸௌ வதரருபரகுஸ்; 

ஸ்வதருரஸோ எருஸோ 

ரஶண, உதரஸஷஸ 

வசஸ ஜலஸஷப, உட 

ஷன றஸேடு றபஸ்புஸ 

வரடஸற அஸஸசறரற 

ரஸஸூஸ் றர த 

தஸ் ஶசஸஸூகுஸ் ஷறஸ, 

ரஸோ பஸோ றஸோர இஸேடுஸ 

வசஸதஸோ ! ஆ 

ஶஷஸ ‘அஸூஶ 

ஸரயர’ ண வசரஸலி 

அபறஸ யறஸமள, 

ஸ்வதருரஷணஶ அஷட 

ஸொது. இஶ பஷநறஸ, 

‘இஸொஸஸோ, ஶஷஸோ’ 

ஶதரஸோந ஸௐந ஸனரஸௌ 

வதஸஷபயுஸ் [அ 

ஶஸூறரஸ] தறரறஸதுஸௌ 

தரஸஸது, ஸ்வதருரஷணஸ 

வசரஸரஶ றரூதறஸூ 

னரஸ். 
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2)ஸுயஸறறரற 

ரயரஸஸ்ஸ் : ஸௌஸௗ 

ரஸைட புரஸறஸ 

ரஸெசல ஶக்ஷஸஸறஸ 

அஷஸொறருஸூகுஸ் அஸற 

றரறறஸோ வதருஷ  றபஸூ 

ஸௌதஸேடிருஸூறநது – ஸ் 

வதருரஷண ஶரறஸ ர 

ஶணுஸ் ண றருஸ்தற  

மஸஸ ஶக்ஷஸஸறஸ  

ஸௌஸௗர, எரு ஶஸற  

டஸறணரஸ. அஸௌஶதரது 

ஸௐந ஶஷபறஸோ 

‘வதஷஸ’ வசரஸலுஸ் 

ஸொஸஸபறணரஶனஶ 

ஶயரஸ் வசஸரஸ. ஸௐந 

ஸஸ, ஸ்வதருரதஸூகு 

ஶரலஸ் ண ஶஸ் கூரற 

நது அஸனர ! ஶரலஸ 

ஷஸ வசரஸலுஸ் வசரஸ, 

அஷ உஷடணரண 

‘ஶரலரற’ஷஶ குநறஸூகுஸ் 

ஸோதது உன ஸூறலுஸ் 

ரஸைறஶநரஸ்! ஆனரஸ 

இஸகு ஸ்வதருரஷணஸூ 

குநறஸஶ தறஸோ ஶஸற 

வசஸரஸ, ஸோதஶ ஶஸற 

நது. தஸெசுடரண ஸ் 

வதருரதஸ் உஸொது, 

‘அருஸ ணர’ அரு 

ஸூகு ஶரஸோநறணரஸ. 

3)ஸௌஸௗ மழஸஸ் 

: ஶஸஷப  ஸ-ரஸை 

டஸ்/ ஞரண-ரஸைடஸ் ண 

இரு ஷரஸூனரஸ். 

அறஸ ஸ-ரஸைடஸற 

ஸ்ரீ வஸ்ேஷகஷ3ரி ஶவஶத்ம்த்ேபம்; ‘ழஶக்ஷஶே3பி 
அலிஶே4ம் ஜஷநஷ: [ஸௌ3.மழ 1.2.29 – அஷணஸதுஸௌ வதஸஸ 

வசரஸௐளுஸ் ஶரஶகூட ஸ்வதருரஷணஶ குநறஸூகுஸ் ணஸூ 

வரஸறஸ பஸைதரடு இஸஷன ண ஷஜறற வசரஸறநரஸ] என்ம 
ழத்த்ேபம் இங்கு பஶர்ஶஷப்பது [அனசறஸௌ 

தரஸஸூஶணுஸ்].  
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ஸௐகு ஸரமரறஸோ சலடரண 

ஷஜறற யஸற மழஸ 

ஸஸ அருபறணரஸ.  அறஸ, 

ஸரஸூஷப அஸொஸொ 

ஶஷபறஸோ ஸொஸஸ 

ரஸ வசஸ ஶணுவண 

றறஸ அஸ, அஸௌவதஸ 

பரஸ ஸ்வதருரஶண 

குநறஸூஸௌதடுறநரஸோ ண 

ஶலுஸ் றபஸூறணரஸ.  

இஸௌதடி ஷஜறற 

வசரஸோணஷ ஞரண-

ரஸைடஸதுஸூகு மழஸறஸ் 

இஸேட ஸரம தரஸோ 

“மரக்ஷர3தற அறஶர4 

ஸ், ஷஜறற: - 1.2.29” 

[ஶஷபறஸோ வதஸ 

ஷபஸ வசரஸலுஸ்ஶதரது, 

‘அஸஷப ஶரலர உஷட 

 ஶரலரறரண ஸ்வதருர 

ஷணஸூ குநறஸூறநது’ ண 

சுஸௐநறஸ வசரஸது இருஸூ 

ஸேடுஸ்.  வசரஸௐபறஸோ அ 

 ஶஸூறரஸ ( தறரறஸதுஸௌ 

வதரருஸ வரஸளுஸ் பஷந 

ரஸ) ஶரஶ ஸ்வதரு 

ரஷணஸூ குநறஸூகுஸ் ஸோத 

றஸ ஸற பஸைதரடுஸ் 

இஸஷன, ண ஷஜறற லஸ 

ரணறஸூறநரஸ]  ஸோறநரஸ. 

இஸ்பஸோர ஸௌர 

ஸளுஸ், ‘ஶஸ் றறஸ 

தடி ஸௐந ஶஷபறஸோ 

வதஷஸ வசரஸலுஸ் 

ஸொஸஸபரஸ ஸரஸூ 

ஷபஸ வசஸரலுஸ், அஷ 

ஸ ஸ்வதருரஷணஶ 

குநறஸூறநது ணஸூவரஸ 

றஸ, பஸைதரடு துவுஸ்  

இஸஷன’  ணஸ லஸரணறஸூ 

றஸோநண.  இஷ ஸரற 

ஶஶஷஸோ, ஸுஸ3 யஸ 

ஸமர - ‘ஸூருஸூருஸ 

ரற
4
ரஸறஸ’ றணட 

ஸ றபஸூகுறநரஸ. 
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பக்திமாகத்தில் எல் 
யாரும் புகுாயக்குக் 
காைம் :  

அஸௌதடிரணரஸ, 

ததஸ் றருஸ்புதஸஸ 

ஸஶனரருஸ் தஸூறஶரஸ 

ஷஸ வசஸறருஸூ ஶஸை 

டிதுரஶண ? ஶர எரு 

சறனஷஸ ற, ஸௐந 

ஸஸ அறஸ பனரது 

ஸோ ? ஸோர எரு ஶஸற 

ழுறநது. அஸௐகு றஷட  

: “றவுஸ் டிணரண 

தஸூறஶரஸஷ வசஸ 

றஸ எருஸ பனரஷ 

ஸூகு - றநஸோ இஸனரஷ 

யுஸ்/ அது தனஸோ வரடுஸூ 

குஸ் ஷறனரண ரஸ 

ஷஸௌ வதரரஸூரஸே 

டரஷயுஸ்ரஸோ ரஸ். 

இஸகு ‘றநணறஸோஷ 

ரணது – ஞரணஸூகுஷந 

ஶர, ஶஸூறறஸனரஷ 

ஶர அஸனது ஶஶஸஸஸ 

ரஸ றனஸூஸௌதஸேட 

[ஸஸரல/ ரஸோரஸ் ஸஸ 

ரஸ ஶதரஸோந] தறநஸௌஷத 

உஷடஷஶர ஆகுஸ். 

இஸௌதடி தஸூறஶர 

ஸ் வசஸரஸ றனற 

ஸ ஶதஸ் உஸைஶடர 

? ஸோநரஸ :- ரனரஸ 

ஷஸௌ வதரரஸூ ரஸேடர 

ஸ றனறஸஸ ஆஸ 

ரஸஸ;  குறறஸனர 

ஷரஸ– அரது, 

ப4க்ேஷ-த்ஶக3த்ேஷல் வது [தஸூறஶரஸஷ புநஸூறஸௌ 

தஸௐகுஸூ ரஸ்], ேே3ஶக்ேஷபம் [அறஸ றநணறஸோஷயுஸ்]  
லிரம்ப அக்ஷேபம் [ரஸ் வதரரஸூரஷயுஸ்].  

      ஆழ்லஶர்கரில் லிரம்பஶக்ஷேபம், நம் பக்கல் 
அஶக்ேஷபம் கஶணயஶம்.  
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ஶஸூறறஸோஷ, ஞரண 

றஸோஷ, குறறஸோஷ 

இஷபரஸ – றனகுத 

ஸஸ  ஸ் ஶதரஸோந தஸ-

ஜலஸஸ. 

      ‘கஶயஶழும்’ [வதரற. றருஸொரற 34] இத்ஶேஷ3ஶய  
அலர்களுக்கும் [ஆஸரஸளுஸூகுஸ்] ப4க்ேஷ அதஷ்ைஶ2ந 
அஶக்ேஷ [வசஸலிஸ றநறஸோஷ] ெஶல்யயஶம். 

தஸூறஶரஸ் வசஸ 

றஸ ‘றநஸ் இஸனரஷ 

ஷ’ ஆஸரஸஸ தஸூ 

லிலுஸ் எரு ஷறஸ 

வசரஸனனரஸ், ஸோறநரஸ 

ஸரற ஶஶஷஸோ ;  ஸு 

ஸ்ரஸரஸ அருபறஸ 

வசஸ தரசுஸறஸ ‘ரனர 

ழுஸ்’ ஸோந எரு தஸஷ 

இஸௐகு, ஶஸௐஶரபர 

உரயரறஸூறநரஸ. இஶர 

வதரற றருஸொரறறஸோ 

அஸொ பழுஸௌ தரசுஸ்   :-  

“தரனரற ல றடஸூகுஸ் 

தஸைஷத ரஸ் ஶஸேஶடயுஸ் 

* ரனரழுஸ் வஸெசறயுஸ் 

ஸைசுலுஸ் * லனரறஸ 

ஶசரறரஸ ! ஆறரஸ ! 

வரஸறஷண ஸோதரஸ 

டியுஸ் * லறரஸ ! றஸௐ 

சரஸஸொது றஸோர”.  

இஸோ வதரருஸ : 

‘லனஸூடஸ ஶதரலுஸ் 

றநஸது அஶண ! அஷண 

ஸதுஸூகுஸ் பனஸௌ வதரருஶப 

! ஸ் றஷண அஷணஸதுஸ் 

அஸௐரஸ் ஸோஷஶண ! 

இஸஷண உஸஷஸூ 

வரஸைடணரஸ றருஸௌ 

தரஸௐடலிஸ ல தஸபற 

வரஸைடிருஸௌதஷ, ஶஶஸ 

ஸஸபறஸோ பனர ரஸோ 

அநறஸொது வரஸைஶடஸோ; 

இணரஸ உஸோணறடஸ் 
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றகுஸொ ஈடுதரடு உஸைடர 

ணது [இஸௐகு ‘தஸூற’ 

ணஸௌவதஸ]. ஶலுஸ், 

இஸொ தஸூற, ‘உஸோஷண 

ஶரறஸ ஸைரஸ ர 

ஶஸைடுஸ்’ ஸோந ஶஸே 

ஷஷ உஸைடரஸூறது. 

ஆஶ ‘ஸைவஸ ரஸ 

ஸரஸௐஶதரஸ இஷடறடர 

து உஸோஷணஶ ஸைணு 

ரண ‘தஸூறஶர’ஸஷஸ 

வசஸ பஸறஶநஸோ; 

ஆணரஸ, ஸோ வசஸது ! 

ஸோ ரஸ ஸபரடுறநது, 

ணஸ் எருறஷனஸௌதட 

றஸஷன, ஸூஸ் 

ஶதரஸோர றஷணவு ஸௌபு 

றநது; ஆ, தஸூறஶரஸ் 

வசஸ படிறஸஷன ’.  

‘ஆஸரஸரஸோ ஸ் 

வதருரணரஸ ‘ஸந 

றனஸ் அருப’ஸௌதஸேடஸ 

ஆறஸௐஶந; அஸஸூகுஸௌ 

ஶதரஸ றநறஸோஷஷஸ 

வசரஸர, இஸௌதரசுஸ 

துஸூகுஸௌ வதரருஸ வரஸ 

ர ?’ ணஸூ ஶஸேனரஸ்; 

உஸைஷ அதுஸன. ஸ் 

ஶதரஸோநஸஸ தஸூற 

ஶரஸ் வசஸஸௐகு 

ஶஸூறறஸனரஸஸ ஸோ 

தஷஸூ ரஸேட, ஸோ 

‘அர ஶறஸ ஸூ 

குஸ றநஸோ இஸஷன 

ஸோததுஶதரஸ ஆஸரஸ 

டஸறஸூரஸேடுஸ் அதற 

ஸ்’/ ‘ஷஸரதமஸொர 

ணஶ’ [ஸோ ஸஷஸ 

ணஶ] இது.   

[இஶ தரசுஸதுஸூகு, ஆஸ 

ரஸ தஸூறஶரஸ் வசஸ 

ரவுஸ் வதரறஶரஸ உஷ 

றஸேடுஸபணஸ]. 

இஸபரஸ தஸூற 

ஶரஸ் வசஸது றஸூ 

டிணஸ் ஸோதது ரஸேடஸௌ 

தஸேடது.
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     ‘ப4க்ேஷம் அபி ப்ச்ெ2’ [ஆப. ஸஶர 54 – அபஸௐந 

ஈடுதரஸேடுஸ றநஷணயுஸ் ணஸூகு அருஸரஸ] இத்ஶேஷ3 ப்பந்ந-
ப3க்ேஷ ப்ஶர்த்ே2ன [ஸௌதஸொஸஸ தஸூறஷ ஶஸைடுது], 
ஸ்ேஶ அேஷஶத்ேஶய[றகுஸொ சுஷயுஸபரஷரஶன]; 
ழஶே4ந-புத்3ேஷ4ஶல்[உதரஸ் ஸோதரஸ] அன்று. 

இஸௌதடி டிணரண 

ரறருஸூ, பஸோஶணரஸஸ 

தஸூறஷ அபறஸூகுஸ்தடி 

ஸ்வதருரணறடஸ் ஶஸை 

டுரஶணஸோ ? உர 

ர ஆபஸொரஸ ‘த4ஸூற 

தற ஸௌஸச2 ஶ’ ண ஸோ 

ஶஸைடிணரஸ? அஸ 

தஸூற ஶரஸ் வசஸ 

றஸஷனஶ. அஸ வசஸ 

து, ‘த ஸௌதஸொ: 

மஸூருஶ3 ர2 ! 

ரயஸலற ச ரச 

ர: [ரஸோ உணஸூகு 

அடிஷ; உஸோஷணஶ 

எருஸூரஸ ஶஷடஸொ 

ஶஸோ; ஸோஷணஸூ ரஸூ 

ஶணுஸ் - ஸஶர.. 64]’ 

ண ஶரறரஶண ?’ 

ஸோர எரு ஶஸற ழு 

றநது. அஸௐகு றஷட 

இஸரர : 

ஆஸ், ஆபஸொரஸ 

உதரரஸூ ஷஸூவரஸை 

டது, ஶரறஷஸ 

ரஸோ. அஸ ‘தஸூறஷ’ 

ஶஸைடிஸௐகுஸூ ர 

ஸ், அது சுஷ  றஸூது  

ஸோதறணரஶனரஸோ. அர 

து, அஸ ஶஸைடி 

‘தஸூற’, உதரஸ் ஸோதஸௐ 

ர அஸன; தணரவுஸ் 

சுஷறஸூரயுஸ்   இருஸௌ 

தரஶனஶ. 

 [இஸகு, தஸூறஸூ 

குஸ்/ தஸூறஶரஸதுஸூகுஸ் 

உஸப ஶரதரஸேஷட 

ஸோகு புரறஸொதுவரஸப 

ஶணுஸ். தஸூற ஸோதது, 
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எரு வதரருபறஸோதரஸ 

இருஸூகுஸ் அற ஈஸஸௌபு; 

தஸூறஶரஸ் ஸோதது, அஸௌ 

வதரருஷப ஶரறஶனயுஸ் 

ஸைடு அததறஸூ 

ஶணுஸ் ஸோந துடிஸௌபு 

டஸோ, அஷஶ றஷணஸ 

றருஸௌதது.]  

இஸகு ஸரற 

ஶஶஷஸோ ஸுஸ ய 

ஸஸ மர-அறரரற 

றதரரறரஸறஸ ணது  

ரரறஷறஸ, ‘த4ஜ 

மள2ஸ் ஸ றபுனஸ் 

[தஸூற பனஸ் றஷடஸூகுஸ் 

தததஸறஸோ ஆணஸொ 

ஸ் அபஸௐநது]’ ஸோரஸ்; 

இஸௌதடி த4ஸூற வசஸது 

‘த2ன-த4ஸூற’ [அதுஶ த2ன 

ர/ ஸஸ்-ஸௌஶரஜ 

ரணது] ஸோரஸ் மரறஸ 

றருஸௌதஷ ஸிஸூவுஸ்.

  

     ‘ஶ ப்ரீேஷ: அலிலகஶநஶம்’ [வி.பு 1.20.19 – மஸகு 

றஸனரரறஸோ ரவரரு தஸூற.....] இத்ஶேஷ3கரின்படி, 
ஜஸ்-ேஶ கு3ண உந்ளம் [ஶஶனரஸறஸோஷ] 
இல்யஶே ழத்லஸ்ே2ருக்கு [மஸ குஸ் உஸஶபரஸஸூகு], 
ப4க்ேஷஶனது ஸ்ேஶய் [சுஷ றஸூரஸ] இருக்கும்.  

‘தஸூறஶரஸ் வசஸ 

து றஸூ டிணஸ்’ ஸோர 

லஶ வசரஸோணலஸ; தறஸோபு 

அது ஸௌதடி ‘சுஷ றஸூ 

ரகுஸ்’ ? ணஸூ ஶஸே 

னரஸ். இஸொஸரறஸ்/ ணது 

இஷஷபஸூ ஸேடுஸௌதடு 

ஸரஸ இருஸௌதஸஸூகுஸ 

ரஸோ, இது றவுஸ் 

டிணஸ். இஸோ அஸ 

ரண ஸ/ ஸஞர 

ஶரஸஸ பனர 
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இஸொஸரறஸஷப சஸௌ 

தடுஸற தறநஶ தஸூற 

ஶரஸ் வசஸபடியுஸ். 

இஸறஸ் சஸௌதடுஸற 

ணஷ உஷடஸஸூகு, 

இஸொ ஶரஸ் ருசறஸூகுஸ்; 

வணணறஸ இஸோ ற 

ஸ், ஆரபரற ஸ் 

வதருரணஸோஶநர ! இஷ 

‘ர ஸௌரலற: அறஶரரஸ் 

றஶள அதரறல | 

ஸரஸ் அதஸ: மர 

ஶ ஸௗரு3ரஸ ரதமஸஸௌ 

தது’ [றஶஸ் அஸௐநஸ 

ளுஸூகு ஸரர சறஸௐநறஸோ 

தஸபறஸ றகுஸொ ஈடுதரடு 

உஸபஶர, அதுஶதரன 

உஸ்ஷஶ றஷணஸதுஸூ 

வரஸைடிருஸூகுஸ் ணஸூகு 

உஸ்றடஸ் ஈடுதரடு றன 

ரஸ இருஸூஶஸைடுஸ் – 

ற.பு.] – ஸோந ஸௌஸௗனர 

ஆஸரதஷட ஸௌரஸஸ 

ஷணஷ ஶஸௐஶரபரஸூ 

ரஸேடுறநரஸ. ஜஸ-ஸ 

ஷனவடுஸூரஸ,  மஸ 

 குஸ் றகுஸொது இருஸௌத 

ஸஸூகு, தஸூற றவுஸ் 

மரறருஸூகுஸ்.  ஆபஸொ 

ரஶர,  மஸ குஸ் 

றகுஸொஸ; அருஸூகு 

தஸூற ருசறஸௌதறஸ றஸௌபு 

துஸ் இஸஷனஶ ! 

         பூர்லஶக்ே ப4க்ேஷ பரித்ஶக3 வது [லஶ 

வசரஸனஸௌதஸேட தஸூறஶரஸஷ றடுஸௐகுஸூ ரஸ்] 
உைலனுக்கு, ப்பத்ேஷில் அேஷகஶம். 

ப்பத்தி மெய்த் தகுதி 

யும், அதன் பயனும் : 
 றஸௐ, ஸ்வதருர 

ஷண அஷட தஸூறஶர 

அஸனது ஸௌதஸறஶரரஸோ 

ற ஸோர அநறஸொ தறநகு 
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அஸௐகுஸ குற ஸோண – 

பஸூறர ஸௌதஸற வசஸ 

ஸௐகுஸ குற ஸோண - 

ஸோதஷஸௌ தரஸஸௌஶதரஸ்.  

லஶ, ‘ஸ் ஶதரஸோநஸஸ, 

ஞரணஸூ குஷநரஶனர, 

ஶஸூறறஸனரஷரஶனர, 

ஶஶஸஸஸரஸ றனஸூஸௌ 

தஸேட [ஸஸரல / ரஸோரஸ் 

ஸஸரஸ ஶதரஸோந] தறந 

ஸௌஷத உஷடஷரஶனர 

அஸனது ரஸஷஸௌ 

வதரரஸூரஸேடரஷர 

ஶனர, தஸூற ஶரஸ் வசஸ 

ஸ குற அஸௐநஸஸ’ 

ணஸௌ தரஸஸஶரஸ். 

 இது வதரற லஷ 

ஸனர? ண றஷணஸூ 

னரஸ். ஸோண எரு 

ஆஸசஸஸ்; இதுஶ 

ஸோஷரஸ லஸறநஶ ! 

ஆஸ், இஸொ ‘தஸூறஶரஸ் 

வசஸறஸ குறறஸோஷ 

ஶ’, ஸௌதஸற வசஸஸௐ 

குஸ குறர அஷ 

றநது. இஸௌஶதரது புரறற 

நர, ஸஷண பறது 

இஸொ ஸௌதஸற, ஸோர !! 

இஷஸரஸோ “... ஜறரஸொ 

அதஸஸூஸூருஸட தஸ 

ஸ்  அதத4ற   [ர.20 

– தறநஸொஸஸ, உஷஸூ 

ரஶனஶ ததஸ் 

தஸ் தனஷண அததறஸூ 

றஸோநணஸ]” ஸோநரஸ 

ஸரற. 

 

 

        இப் ப்பத்ேஷேஶன், ழர்லஶேஷ4கஶஶய் [ஸஶனர 

ருஸூகுஸ் வசஸ உரறஷரஸ], ழர்ல ப2யப்ே3ஶய் [ஸனர 

தனஸோஷபயுஸ் அபறஸூஸனரஸ] ஆதகூல் ழங்கல்பஶேஷ3 
அங்க3-பஞ்ெகஶபேஶய் [ஸொது அஸஸஷப  உஷடரஸ], 
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இச்ெஶ2தகு3ணஶக [றருஸௌதஸறஸௐகு ஈடர] ப்ஶப்3ே4 [தனஸோ 

வரடுஸூஸ வரடஸற] கர்ங்கரபம் பஶக்குலேஶ 
ிருக்கும். 

இதுஸேடுஸன; ஸௌ 

தஸறஷஸ வசஸ ஸ 

ஶனரஸஸூகுஸ் – அரது 

ஜரற ஷஷந ஶதரஸோந 

ஸொஸூ ஸேடுஸௌதரடுறஸ 

னரது, ‘அஸொஸ-அஸொறஸ 

ஸஷனறஸ றஸோந அஷண 

ஸதுனகுஸூகுஸ்’ - குற 

உஸபது ஸோதது ஆசறரறஸ 

ரஸூகு.  

இஸபவு பறர 

ஸ இருஸூறநவஸோநரஸ, 

அது வரடுஸூகுஸ் தனஸோ 

அபவுதஸேடர இருஸூகு 

ஶர; ‘ரவுஸூகுஸ குஸொ 

தறரஸ் ஸோநஸன 

ஶர உனறஸ வசரஸஸ’ 

ஸோநரஸ; அதுரஸோ 

இஸஷன. இது ‘சதுஸற4 

த2னஸதுஸூகுஸ் மர4ர 

றஶந யஸறஸ அரற 

றடுது’ ண அறரரற 

றதரரறஸறஸ மரறஸூ 

குஸ் ஸரற ஶஶஷஸோ, 

“ரர3ஸஸற: ர2 

ரஸெசர2 ரஸொ ஶரய: 

ர2 அமள2ஸ் | ரஸொ  

ரற ஶஸ் ஸரஸ் 

அஶ அ4 ரஶஸ்”-

ற.பு.1.9.73 [ஸ்வதருர 

ஶண! உஸோணறடஸ் ஶர 

ற வசஸர ஷறஸ 

ரஸோ ஜலஸளுஸூகு 

இஸொ வசஸஸஷ லஸை 

டுஸ் ஸௌதடிஸௌ வதரது  

ஸோந ஷனயுஸ்; புற 

ர வசஸஸ் ஶஸைடுஶ 

ஸோறந ஆஷசயுஸ்; ஆஸர 

ஷ அததறஸூஸௌ வதநர 

றஷனயுஸ்; துஸூபஸ்] 

ஸோநஷ ரஸேடுறநரஸ. 
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இஸோதஸ், ஸௌதஸற 

ஸூகு ஸோர றஶர 

றறஸூஸௌதஸேட ‘ஆதகூஸ 

-மஸஸதஸ்/ ஸௌரறகூஸ-

ஸஜஸ்/ யரறஶ்ர 

மஸ் / ரஸஸௌதஸைஸ்/ 

ஶர3ஸௌஸருஸ ஸ் 

[ஸ்வதருரதஸூகுஸௌ தறடிஸ 

ஷஷபஶ வசஸது 

ஸோந உரற/ தறடிஸூர 

ஷ றடுது/ அஸோ 

தரஸ லஸஸொ ஸ்தறஸூஷ 

ஷஸஸ/ தஸூறஶரஸ் 

வசஸ இனர ஸஷஸ 

ணஸ்/ ஸோஷணஸூ ரஸௌ 

தரஸ ண அஷண 

ஶஸைடுஸ] ஸோந ஸொது 

அஸஸஸ ஸேடுஸ் இருஸொ 

ரஸ ஶதரதுரணது; 

(ஶரக்ஷஸஷ   குநறஸதுஸ 

வசஸயுஸ் ஸௌதஸறஸூகு, த2ன 

-மஸ3-ஸஸருஸ ஸர3 

பஸ்’ (தனணறஶனர-வரடஸ 

தறஶனர -வசஸறஶனர 

ணஸூகுஸௌ தஸகு இஸஷன 

ண றஷணஸலுஸ்) அஸ 

ஸ் ண ஸரற 

ஶஶஷஸோ ‘தரறறதரர 

றரஸறஸ’ மரறஸஷ 

யுஸ் கூஸேடிஸூ வரஸப 

ஶஸைடுஸ்] ஸௐந ஸரஸூ 

ளுஸூகு இருஸூ ஶஸைடி 

– ஸரஸ்/ ஆசணஸ் 

ஶதரஸோந – வதரதுரண 

அஸஸஸ துஸ், ஸௌதஸற 

ஸூகுஸ ஶஷறஸஷன; 

ஶலுஸ், இஸொ ஸௌதஸற, 

ஸ் தரதஸஷபஸௌ ஶதரஸூ 

குஸ் பஷநஶ அனரற. 

தஸூற/ ஸௌதஸற இஸைடு 

ஶ, ‘உதரஸ் வசஸ 

ஸௐகு பஸோபுஷ ஶசஸஸது 

ஷஸதுஸ் / இஸோதஸ் 

தனஸோ வரடுஸூஸ வரடஸ 

ரதுரண தரதஸஷப’, 

உதரஸ் வசஸஸ வரடஸ 

குஸ் பஸ க்ஷஸற 

ஶனஶ ஶதரஸூறறடுஸ்.  
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தஸூறஶரஸ் வசஸதஸோ, 

(ஸஷண தறநறஸ 

ஆணரலுஸ்) தனஸோ வரடுஸூ 

ஸ துஸற தரதஸ 

ஷப, அததறஸஶ றஸூ 

ஶஸைடுஸ்; ஆணரஸ 

ஸௌதஸொதஸூஶர, அஸோ 

ஸஷண ரனஸ் அதத 

றஸூ எஸௌபுஸூவரஸற 

நரஶணர, அதுஷறஸ 

ரஸோ அததஸ்; [உ-ஸ் :- 

டுஸதுஸூ வரஸைட இஸொ 

ஶரல-மஸ்தஸொஸ் உஸப 

ஷ, ண ஶஸைடுறஶநர 

ஸனர] ; ஸௐநஷ 

றஸொதுறடுஸ் அரது, 

‘தனஸோ வரடுஸூஸ துஸ 

ற தரதஸஷப இணற 

அததறஸூ ஸோணரஸ இ 

னரது’, [ஆஸஸஸோ] ஸோத 

தஸூகு தரதஸஸ ஸனரஸ் 

அஸௌஶதரஶ றஸசஸ் இஸோ 

நறஸூ றஸொது றடுஸ் – த 

தஸ் றஸேடிறடுஸ். இஷ 

வஸனரஸ், “ஸௌரஸௌ3ஶ 

4 பூஸ தரதற2னஸ் 

ஸௌரரற3ஸ் ஶசரஸஸ், 

ஸொரஶம க்ஷதஸொ 

அஸௌ4யுத3 ஸௌரஸௌ34 

2ஸைட3ஸ் ச : ....” ஸோந 

அதர4 தரறயரரற4ர 

ஷடசற ஶ்ஶனரஸறஸ 

ஸரற மரறஸூறநரஸ. 

 

       இவ்லர்த்ே2த்ேஷல் ஸ்ரீபஶஞ்ெஶத்ம் அத்ந்ே ஜஶக3 

ரூகஶ [றவுஸ் ஸசரறஸூஷர]ிருக்கும். இேனுை 
வஶத்ம்ம், ‘பஞ்ெஶத்ஸ் க்ருத்ஸ்நஸ் லக்ேஶ 
நஶஶண: ஸ்லம்’ [ம.பா3-ஶாந்தி ப. 359.58 – தரஸெசரஸஸ் 

பழுஷயுஸ் ஸ்வதருரஸோ ரஶண அருபறஸ வசஸரஸ] இத்ஶேஷ3 
கரிய கண்டுகஶள்லது.  
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ப்பத்தியும், அதற்கு  
பாஞ்ொத்ம் ப்ாை 
ாயகயும்: 

இஸௌதடி ஸௌதஸற 

றஸோ வதருஷஷப 

ஸுதரஸெசரஸ ஸொஸஸ் 

ணர ஷரஸ 

றருஸூறநது. ஸௌதடி 

வணறஸ, அறஸ அடஸற 

யுஸப அயறஸபு3ஸ4ஸொ 

மஸ்யறஷ: ‘ஆதகூஸ 

ஸ மஸஸத: ஸௌரற 

கூஸஸ ஸஜஸ் | 

க்ஷறஸலற றஶ்ரம: 

ஶர3ஸௌஸருஸ ஸ் 

ர2 || ஆஸறஶக்ஷத 

ரஸஸௌதஸைஶ ஸே3றர4 

ஶ ர3ற: - 37.28,29 

ஸோரஸ் ; 

னஸலஸொஸஸ் : ‘மஸ 

ஸறர: ஶஹஸ3ர4: 

மரஸஸூ2 ஶர3 ற3 ஸ 

ர2 | ரஸயஸொற ஶ 

ஸ2ஸ னரஸ் ஶரடி 

லதற [16.62] ; றஶக்ஷ 

தரத தஸர: ஸொரம: 

தஸெசரஸ3 மஸ்யு: | மஸொ 

ஸொரமஸஸர3 இஸயு 

ஸூ: ஶர3றரறஸதற  

[17.74] ஸோரஸ் தன ரஸூ 

ஸஷபஸூ வரஸைடுஸ 

பண.  

ஸுதரஸெசரஸஸ் 

ஸோண அஸபவு உஸஸொ 

ர? ணறஸ, “ஷண 

ஸொஸஸஸ, ஸஞரஸறஸ 

ஸௐநஸ சுருஸூஸ் இருஸூஸூ 

கூடி ஜலஸஸ – தறனஸ/ 

யறஸைஸஸௌதஸ (ஸௌஸௗ 

ர) / தஶஹதற(ஶஷஸோ) 

ஶதரஸோநஸஸ – இஸௐநற 

து; ஆணரஸ, ‘தரஸெச 

ரஸ ஶஶஸஸஸ் பழு 

ஷயுஸ்,  ஸஞர-ஸரூத 
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ணரண ஸ்வதருரஸோ, 

ரஶண ஶரஶ அருபற 

ஸவசஸது – ஆ அநறர 

ஷ / றஸூஸ் / ரஸௐ 

ரஸ் ஸைஸ் ஶதரஸோந 

குஷநஸ அஸௐநது” ஸோத 

ஷயுஸ்; இது, எரு னக்ஷஸ் 

ஶ்ஶனரஸஷபயுஷட 

யரதரஸறலிருஸொது – 

றரறலிருஸொது ஷடஸொவடு 

ஸூகுஸ் வஸைவஸ ஶதரஸ 

– புஸறஷஸூ வரஸைடு 

ஷடஸொவடுஸூஸௌதஸேட 

மரரகுஸ். றரறஸ, 

வஸைவஸ மரஸ்/ 

இருரஸ உறரறணஸறஸ, 

அஸொஸோ மரஸ்/ ஶஸ 

பறஸ, ஆஸைஸ் மரஸ் 

/ ஐஸபறஸ, அபஸ் 

மரஸ் அஸனர – அது 

ஶதரஸோர இஸொ ஸு தரஸெச 

ரஸ ஸொஸஸ், ரஸோகு 

ஶஸளுஸூகு மர 

ணது. இறஸ வசரஸனஸௌ 

தஸேடஷஸ, உன 

ஸோஷ ஸனரஸௐஷந 

யுஸ் வதந றரஸேடுது / 

அஷட ஶஸைடி த 

ஸௌஸௗஸஷஸூ ரஸேடுது 

/ ஶரக்ஷஸஷஸௌ வதந 

ரஸஸூஸ் வசரஸது / 

ரஸோகு ஶஸபறஸோ 

மரரணது / அஸஸ-

அஸறமஸ ஶதரஸோந பணற 

ஶ்ஶஸடஸபரஸ ஸௌர 

ரஸூ வரஸபஸௌதஸே 

டது” ஸோறநரஸ   ஸர 

மஸ. இஸௐகுஸ் ஶனர 

“இது ஸோதஷட உத 

ஶஶஸ்” ண அரறறஸேட  

யரதர ஶ்ஶனரஸ 

ஷபஸூ ரஸேடுறநரஸ. 

 

      இேனுை ப்ஶஶண்த்ே [ஶஸௐஶரபர இருஸூகுஸ் 
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ஸோஷஷ], ேர்க்க பஶே3த்ேஷய [ஸௌ3.மழ-இஸைடரஸ் அஸ4ரஸ் 

- இஸைடரஸ் தர3ஸ்] ெ [ஷடசற] அேஷ4கணத்ேஷல் [உஸதஸற 

அமஸ்தரறஸ் () தரஸெசரஸரறஸறஸ] ழத்கஶர் 
ழர்த்ேஷ2த்ேஶர் [றரூதறஸரஸ]. 

இஸறஸௌவதருஷ 

யுஷட ஸுதரஸெசரஸ 

ஸொஸஸ் ஸௌரரஷ 

ஸ ரஸோ றரூதறஸஸௐகு, 

யரதரஸறஸோ ஆசறரற 

ரண தரரரறஸோ 

ஸௌஸௗ மழஸஸஷயுஸ்  

உரயரறஸூறநரஸ : அர 

து, ஸௌஸௗ மழஸஸறஸ 

– இஸைடரஸ் அஸரஸ், 

‘அஷணஸது ஶச-அஶச 

ஸதுஸூகுஸ் ஸ்வதருர 

ஶண ரஸ்’ ண றபஸூ 

குஸ். அஸொ அஸரஸறஸ, 

இஸைடரஸ் தரஸறஸ 

[ஸஸூ தரஸ்] – தறந ஸ 

றணஸ ‘ஸ்வதருரஸோ ர 

ஸன’ ஸோஶநர அஸ 

னது ‘அஸோ றறஸ 

ரஸ் ஸேடுஶ’ ஸோ 

ஶநர ண ரறடுஸ்ஶதரது 

ஷரளுஸ் ஶஸௐஶரஸ 

ஸ ‘வதரருஸஸ் அஸன’ 

ணஸூ ஸைடிஸூகுஸ் ரு 

ஸ். அறஸ ஷடசறர 

‘உஸதஸற அமஸ்தரற 

’ஸறஸ [தரஸெசரஸ 

ரறஸறஸ], மழஸ 

ரரண தரஸோ தர 

ரஸ [ஸரமஸ], 

இஸைடு மழஸஸபரஸ 

‘தரஸெசரஸஸ் ஸௌரஸ் 

அஸன ஸோந பூஸ 

தக்ஷஸஷ ரவரறஸொது 

-அடுஸது இஸைடிஸ அஷ 

ஸூ ஸைடிஸூறநரஸ. இஸகு 

ஸ்வதருரணரஸ ஸுதரஸ 

ஸறஸ, “ஸு தரஸெசரஸ 

ஸ், ஸௌரர எஸௌபுஸூ 

வரஸபஸஸூ ஶஶஸஸ 

ஶ” ணஸ லஸரணறஸூஸௌ 
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தடுறநது  ஸோதர 

உஷறஸேடிருஸூறநரஸ.     

இருஸொதுஸ், எரு 

ஶஸற  – ‘தறந ஸொஸஸ 

ஷபஸௌ புநஸூறஸௌதது 

ரஸோ இஸொ தரஸறஸோ 

றஸ்; ஆ இறஸ 

டுஸ ஸுதரஸெசரஸ 

ஸொஸபஸ், ‘ஸௌர 

றஸஷன’ ண புநஸூறஸௌ 

தஸௐரஶ மழஸஸ 

பர ஷரபஸௌதஸேடண 

ஸோதஶ வதரருஸொதுஸ். 

இஸௌதடிறருஸூ, இது 

ஸௌரவண இஸகு 

ஸரதறஸௌதது, இடஸறஸௐ 

குஸௌ [தரஸறஸௐகு] வதரருஸொ 

 றஸஷனஶ?’ ஸோர.  

இஸௐகு தறஸ – ஸௌ 

ரஸறஸோ அடிஸௌதஷட 

றஸ, தறநரறஸோ வரஸஷ 

ஷபஸ ஸளுதுரஸோ 

இஸொ ‘ஸஸூ-தரஸறஸோ’ 

றஸ். ‘தரஸெசரஸஸ் 

ஸௌரஸ் அஸன’ ஸோத 

துஸ் தறநரறஸோ வரஸஷ 

ஸனர; ஆஶ அஷஸூ 

ஸைடிஸூ ஶஸைடி அ 

சறஸ் ஸௐதடுறநது. அஷ 

ஸௌதடிஸ வசஸது? அஸோ 

பஷநரஸோ, ‘தரஸெசரஸ 

ஸ் ஸௌரஶ’ ணவுஸ் 

ஸரதறஸௌதது. இஷ 

‘உஸமஸஸூ-அதர 

பஷந’ ஸோதஸ. அரது, 

‘றஸஷபஸூ ஸைடிஸௌ 

தது ஸோதது இஸௌதரஸ 

றஸ வதரதுரணவரஸோர 

[உஸமஸஸூஸ்]; ஆணரஸ 

இேன் அப்ஶஶண்ம் [ஶஸௐஶரபர ஆரஸேடரஷ], 
பபக்ஷம் [தறநரறஸோ வரஸஷ] ஆகஶய ேந்நஷஶகண 
பம் [அஷஸ ஸளுதுஸ்] பஶே3-ழங்க3ேஶக [இஸௌதரஸறஸௐகு 

எஸேடிது ஆ]க் குமில்ய. 
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அஸௐகு றற-றனஸூஷயுஸ் 

[அதரஸ்] கூநறணரஸ 

ரஶண, ரஸ் பழுஷ 

வதரஸ்; அஸொ ‘றற-

றனஸூகுரஸோ’, ஸோ ரு 

ஸஷ, அஶ மஸொஸஸௌதஸ 

றஸ றஷன ரஸேடுது, 

ஸோதது.    

இது எஸோரஸ் புறஸன; 

ஷஜறறறஸோ (பூஸ) 

லரஸ்ஷமறலுஸ் இஸொ 

பஷந ஷரபஸௌதஸேட 

ஷஸூ ரஸை. 

         ‘பஶஞ்ெஶத் ெ பௌ3த்3ே4 ெ’ (ஸ்கஶ.பு) 
இத்ஶேஷகள் ேஶழங்கள் ஆகஶய,  ழஶத்லிக 
ப்ேஷபந்நஶன [ஈடுதஸேட] ஏேத் [இஸொ] ப்ஶண்த்ேஷற்கு 
பஶ3ே4கங்கள் [ஷடர] ஆகஶட்ைஶ.  

‘ஸரஸொ புரஸ 

றஸ, தஸெசரஸஸ்/ வதௌஸ 

ஸ் இஷஷப, றனஸூஸௌ 

தடஶஸைடி ஸபர 

ஸ வசரஸலிறருஸூறநஶ’ 

ஸோநரஸ, அஸொ புரஸ் 

ரம குஸ் உஷட 

ஸளுஸூர உஸைடரண 

ரஷரஸ, எஸௌபுஸூவரஸ 

பஸ ரது; ஆனரஸ 

அறஸ வசரஸனஸௌதஸேடஷ 

ஸ, மரஸற புரஸ 

பறஸ ஷரபஸௌதஸேட 

சஸஷப றனஸூகுஸ் 

அபவுஸூகு உஸஸொஷ 

ஸன. இஸபரஸ, 

‘தரஸெசரஸஸ் ஸௌர 

ஶ ண றஷன ரஸேடு 

துஸ்’ இஸௌதரஸறஸௐகுஸௌ 

வதரருஸஶ ணஸ 

வபறவு. 

ஶஶன, ஸௌதஸற 

ஷஸௌ தஸௐநற றஸ 

ஷபஸ வரடருறநரஸ. 
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ஸ்லார்த்த2 ப்திபந்நன் 

 லஶ, ஶரக்ஷ-

தனஷண றருஸ்தறஸ வசஸ 

யுஸ் ஸௌதஸறஸூகு ‘த2ன-

மஸ3-ஸஸருஸ ஸர3 

பஸ்’ எரு அஸஸ், ணஸ 

வசரஸனஸௌதஸேடது. இஸகு, 

‘ஶரக்ஷ-தனணறஸ’ ணஸூகு 

றருஸௌதஸ் உஸபரஸ 

அஸனர ஸௌதஸற வசஸற 

நரஸஸ; இஸௌதடிஸௌதஸேட 

ஸஸ, ஸரஸஸ-ஸௌதஸொ 

ஸோ ண ஆறறடுறநரஸ 

ஶப !’’ ணஸ சறனஸ 

வசரஸஸ.  

அரது, ‘அறஸெச 

ணஸபரற ரஸ் 

ஶரக்ஷஸ் வதரஸ் வதரரு 

ஸேடு உதரர, ஸௌதஸற 

துஸ் வசஸது ரது; 

வசஸரஸ, தனஷண றஸ 

தரஸஸதுஸ வசஸதஸ ஆற 

றடுஶரஸ். மஸ-ஸ 

ஸொஸணரண ஸ்வதருரஸோ 

ரணரஶ ஸ்ஷஸூ 

ரஸது, ஶரக்ஷஸ் வரடுஸௌ 

தரஸோ – பூஷணஸூ குஸேடி 

ஷ, ரஸஸௌபூஷண ரஶண 

ரஸௌததுஶதரஸ ’  ஸோதது 

இஸபறஸோ ருஸது. 

      அவங்கஶ-வஷேனுக்க [‘ரஸோ’ ஸோதஷ எறஸ 

தஸூஶ] பபக்ஷஹத்லம் [ஶரக்ஷஸறஸ ஆஷச உஸபஷ] 
ஶஶஸ்த் ழஷத்3ே4ஶகஶய [ஶஶஸஸஸபறஸ றஸசறஸூஸௌ 

தஸேடிருஸௌதரஸ], ஶக்ஷஶர்த்ே2-ப்பத்ேஷில் [ஶரக்ஷஸஷ 

ஶஸைடிஸ வசஸயுஸ் ஸௌதஸறறஸ] ஸ்லஶர்த்ே2ேஶ-ப்ேஷபத்ேஷக்கு 
[ணஸூகு ஸோந ஈடுதரடு இருஸௌதஸௐகு] அலகஶஶஷல்ய 

ெஷயர், ஸ்லஶர்த்ே2 ப்ேஷபந்நன் [தனணறஸ, ணஸூகு ஸோந 

ஈடுதரடு உஸபஸோ] என்று ஒர் அேஷ4கஶரி உண்டு என்மஶர்கள்  
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[ரஸஸௌதறஸஷன]; ஆகஶய இது அத்ந்ே வஶஸ்ம் 
[றகுஸொ ஷஸௌபுஸூகு உரறது] . 

இஸொ ரஸ் மரற 

ஸன. “ஸரல4 ஸஸரு 

ஸ-ஶதர4ஸூஸருஸ/ ஸரஸ 

ஸ2 ஸஸருஸ-ஶதர4ஸூஸ 

ருஸ-ஸௌ4 ரூதஸபரண 

அயஸர –ரஸ 

ஷப அடிரஸஸஶப, 

பபக்ஷளஸூபரண அற4 

ரரறஸ [ஸௌதஸற தஸ் 

வசஷனயுஸ்-தனஷணயுஸ் 

தறநஷ ரடரஶன ரஶண 

வசஸறஶநஸோ; அஸௐஷந 

யுஸ் ணஸூர வசஸற 

ஶநஸோ ஸோந ற ஸூ 

ரண அயஸர – ர 

ஸஷப எறஸஸஶப, 

ஶரக்ஷஸறஸ ஆஷசயுஸப 

ரரஸ]” ண ஶஶஸஸஸ 

ஸ ஷரஸறருஸூறஸோ 

நண, ஸோநஸனர ஸர 

ற பபக்ஷளஸரற4ரஸ 

றஸ றபஸூறறருஸூறநரஸ. 

அரது, ஸௌதஸற 

வசஸயுஸ்ஶதரது, ரஶண 

வசஸறஶநரஸ் / ணஸூர 

வசஸறஶநரஸ் ஸோந றஷண 

ஸௌஷதஸரஸோ றடஶஸை 

டுஶ ற, அஸொஸ வச 

ஷனஶர/ அததஸஷ 

ஶர [ஸரூத:] றட 

ஶஸைடுஸ் ணஸௌ வதரரு 

பரரது. ஆஶ, ‘ஸரஸ 

ஸ2 ஸௌறதஸொஸோ’ ஸோந 

வசரஸஶன, ணஸூகுஸ 

ரஶண பரணது. இஸ 

பரஸ.    ‘ஸௌதஸற 

தஸ் வசஶன ரது’ 

ண ரஸ் வசஸது, 

றகுஸொ ஷஸௌபுஸூகு 

உரறது. 
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       ஆதகூல் ழங்கல்ப / ப்ஶேஷகூல் லர்ஜநங்கள், 
ழம்பஶ4லிே ஸ்லபஶ4லங்கரஶம் இத்ேனஶறஷ 
[இஸௐஷரஶ அஷஸொ ஸோஷஶப அஸோநற] அங்கங்கள் 
அன்று என்று ெஷயர் ெஶன்னது – 
ப்பத்திின் அங்கங்கள் 
: ஶர றரண 

ஆஶக்ஷதஸ் ழுஸொது – 

‘ஸௌதஸறஸூகு அஸஸ 

பரஸ வசரஸோண ஆத 

கூஸ மஸஸதபஸ்/ 

ஸௌரறகூஸ ஸஜபஸ், 

எருருஸூகு இஸௐஷர 

ஶ அஷயுஸ் ஸோஷ 

ரகுஸ். ஆஷரஸ, 

இஷஸ அதஸடிஸூஸௌ 

தட ஶஸைடி அஸஸஸ 

அஸன ஸோர சறனஸ வசரஸ 

லிறருஸூறநரஸஶப’ ண. 

 

ேே3ங்கத்ல பஶ3ே4க லெந ஶே பஶ3ேஷ4ேம் [இஷஸ அஸஸ 

ஸ ஸோர அரறறடுஸ் தஸௐரஸூ ஸூரண ஶஸௐஶரஸளுஸூகு 

றரஸ்] ஆகஶய, அதபபந்நம் [எஸரது].  

இஸௐகு தறஸ : 

ஆதகூஸ மஸஸதபஸ்/ 

ஸௌரறகூஸ ஸஜபஸ் 

அஸஸஸ அஸன ணஸ 

வசரஸலிறஸேடரஸ, ‘இஷ 

ஸ அஸஸஸ ண அநற 

றஸூகுஸ் தஸௐரஸூஸூ 

ரண ஸௌரஸளுஸூகு 

[உ-ஸ் : ஆதகூஸஸ 

மஸஸத: .... ஸே3 றர4 

ஶர 3ற: - அயற.மஸ். 

37. 28-29] றஶரர 

ஆகுஸ்; ஆ எஸௌபுஸூவரஸ 

ப இனரது’ ஸோதஶ. 

[‘இஸௌதடி ஆதகூஸ மஸ 

ஸதரறஷப அஸஸ 

பரஸ வசரஸன றஸேடிருஸொ 

ரஸ அஸௐகு, “ஸௌதஸற 
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ரனஸறஸ இஷ ஶஷ 

ரஸோ; அஸௐகுஸௌ தறநகு 

வரடருஸ் ரஸேபறஸ 

எருரஸ இஷ இஸனரது 

ஶதரணரலுஸ், குஸொ ஸௌர 

ஶ்சறஸஸ் ஶஸௐவரஸை 

டரஸ, வசஸ ஸௌதஸறஸூகுஸௌ 

தனஸோ குஷநஸௐர இருஸூ 

குஸ் ஸோதஶ ரஸதஸஸ்” 

ண ஸௐவநரரு தறலுஸ் 

மரஸஶரதர ஶஶரற 

ரஸறஸ  மரறஸூறநரஸ] 

‘ரஸளுஸ் ஸௌர 

ஸஷஸூ ரஸேடுறஶநரஸ் 

– மஸ குர மஸ்யறஷ 

‘ஸௌதஸற, அஸஸஷப 

றஸதரஸஸௌதஸன’ ணஸ 

வசரஸறநஶ ! ’ ண றஸ 

ரஸ் வசஸனரஸ். இஸொ 

மஸ்யறர-ஸௌரஸஷ, 

- ‘ஶஶஸஸஸபறஸ குநறஸௌ 

தறஸேடு வசரஸனஸௌதஸேட [உ-

ஸ் : ஸௌதஸற]  ஸரஷஸ 

றஸஸ] ஸௐந உதரஸ 

ஷபஸௌ வதரரஸது றறஸூஸௌ 

தஸேடஷ’ ண அபவு 

தடுஸறஸௌ வதரருஸ 

வரஸபஶஸைடுஸ்.

 

       ழஶஶன் நஷளே4த்ேஷற்கு, லிவஷே வ்ேஷரிக்ே 
லிஶள லிளத்லம் [வதரதுரணஸௐஷநஸ றனஸூகுஸௐகு,  

குநறஸௌதறஸேடுஸவசரஸலுஸ் சஸ்] லண்டுஷம; இல்யஶகஷல் 
நஷர்லிஶள லஶே3ம் ப்ழங்கஷ3க்கும் [றஶசஸ் றஷடரது 

ண வசரஸலுஸ் ரர ஆகுஸ்]. 

      ‘பஶபக்ஷஶ ந லித்3ே’ [அஸஸஷப றஸதரஸஸௌத 

ஸன- ம.மஸ்] இத்ஶேஷ3 லெநங்கள் ஶஶஸ்த் ப்ேஷ 
பந்நே [வசரஸனஸௌதஸேட ஸௐந] லிளங்கரஶகக் கைலன.  
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ஶஶஸஸஸபறஸ 

‘இது ஶஸைடரஸ்’ ண 

எஸோர றனஸூஸௌதஸேடிருஸூ 

றநது ண ஷஸதுஸூ 

வரஸஶரஸ்; அஸொ 

‘வதரதுசஸஷஸ’  ஸப 

ஶஸைடுஸ் ஸோநரஸ, 

குநறஸௌதறஸேடுஸ வசரஸனஸௌ 

தஸேட றற-றனஸூகுஸ 

ஶஷஸௌதடுஸ், ஸோதது 

எரு ஸொரஸ். இஸகு, 

‘ஸௌதஸற, அஸஸஷப 

றஸதரஸஸௌதஸன’ ஸோந 

வதரதுசஸதுஸூகு, ‘ஆத 

கூஸ மஸஸதரற ஸொது 

அஸஸளுஸ் ஶஷ’ 

ண றறஸூகுஸ் சஸ், 

றற-றனஸூகு ணஸூ வரஸ 

ப ஶஸைடுஸ். இஷ 

எஸௌபுஸூவரஸபரறஸேடரஸ, 

‘ஸொ றறஸூகுஸ், றனஸூஶ 

றஷடரது’ ண பஸைடு 

தறடிஸூகுஸ் [தறடி]ரர 

ஆறறடுஸ். 

[ஶலுஸ், டுஸ 

ஸௌரஸ், ஶ்ஶனரஸறஸோ 

தறஸோ தகுறரஸோ; இஸோ 

பஸோ தகுற இஶர : 

ஸௌதஸஶ: ஸூசற3தற ஸ் 

தரஶதக்ஷர  றஸ3ஶ”. 

இஸ ரஸஸஷ, தஸூற 

ஶரஸறஸோ அஸஸஷப 

றபஸூற தறஸோ, ஸௐவநரரு 

றஸருஸற-ஸரண ஸௌ 

தஸறஸூகுஸ் அஸறஶ 

இருஸூகுஶர ? ஸோந மஸொ 

ஶயஸ் ருரறஸ அ 

ஸௐகு, தறனபறஸௌதர, 

‘ஸௌதஸற, தஸூறஸூகு றறஸ 

து ஶதரஸோந அஸஸ 

ஷப றஸதரஸஸௌதஸன’ 

ணஸ வசரஸலிஸௐர. 

ஶ்ஶனரஸறஸ ‘ஸ்’ – 

அரது தஸூறஷஸௌ 

ஶதரஸ – ணஸௌதஸேடஷ 

ஸோகு ணறஸூஶணுஸ் !]  
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       லிஶ்லஶழம் அங்க3ம், ற்மல அங்க3ங்கள் 
அன்று; ஆகஶயஷம ‘லிஶ்லஶழ பூர்லகம்’ என்மது 
[தர4ஸரரறஸோ பஸூ ரஸூஸ் ஸோர றஶக்ஷத ஷக்ஷறஸ பூஸதக்ஷ 

ஸௌஸறஸ ரஸைறநது] என ெஷயர் ெஶன்னதும், ேத்ப்ஶ 
ேஶ4ந் அபி4ப்ஶம் [அஸோ பஸூறஸஸஷஸூ ருஸறஸ வரஸை 

டது]; இல்யஶகஷல், துல் [எஸோஷநஸௌ ஶதரஸோஶந ஸௐநஷ 

வதஸ்] ந்ஶேஶல் இேற்கும் அங்க3த்லஷல்யஶம். 

இஸோதவரரு ஆஶக்ஷதஸ் 

– ‘யரறஶ்ரமஸ் ஸே 

டுஸ்ரஸோ அஸஸ்; ஸௐந 

ஷஸன. ஆஶரஸோ 

ஸ்வதருரணரருஸ் ‘யர 

றஶ்ரமஸஷ பஸோணறஸே 

டுஸூவரஸைடு ஶஷட 

றஶநஸோ’ ஸோநரஶ ற, 

ஸௐந ஷயுஸ் அஸஸ 

பரஸூ குநறஸௌதறடறஸஷன’.  

இஸௐகு தறஸ :  

இஸகு வசரஸோணது,  ‘ஸொது 

அஸஸபறஸோ டுஶ 

யரறஶ்ரமஸ் றவுஸ் 

பஸூறஸ்’ ஸோந ருஸறஸ 

வசரஸனஸௌதஸேடஶ.     இஸௌ 

தடி எஸௌபுஸூவரஸபர 

றடிஸ ஸோண ஆதஸது 

வரறயுர ? ‘யரறஶ் 

ரமஸ், ஸௐந ரஸோஶரடு 

கூடிரஸ, ஸௌதஸறஸூகு 

அஸரகுஸ்’ ஸோர 

வசரஸலுஸ் ஸௌரஸறஸ 

ஸௐநஷஷபஸ ஸபற 

ஶணரரணரஸ, “துஸ 

ஸொரஸரஸ’   –    அஶ 

ரஸறஸௐர – யர 

றஶ்ரமஸஷயுஸ் ஸபற 

றட ஶரறடுஸ் ! அஸௌஶதரது 

ஸௌதஸறஸூகு அஸஸஶப 

றஷடரது, ணரற 

றடுஸ். ! 
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          ஶஶஸ்த்-ப்ேஷபந்நங்கரில் [ஶஶஸஸஸ் வசரஸோணஸௐநறஸ] 
ன்மச் ெஶன்னது, வஶனஶபஶேஶ3ந [குநறஸௌதறஸேடுஸ 

வசரஸனரஷயுஸ் ஶசஸஸதுஸூ வரஸளுஸ்] ந்ஶத்ேஶய ற்ம 
லகளுக்கும் உபயக்ஷணம் [ஸோஷணஸ வசரஸலுஸ்ஶதரது ஸௐந 

ஸௐஷநயுஸ் குநறஸௌதது].  

      ந்த்த்ேஷல் இவ்வுருப்புகள் [இஸௌவதரருஸஸ] இருக் 
கும் படி வஸ்த்ழஶஶேஷ3கரிய ெஶன்னஶம். 

ஸௌதஸறஸூகு அஸ 

ஸஸ ஸொது, ணஸூ லஶ 

தரஸஸஶரஸ். சறனறடஸ 

பறஸ, ‘இதுரஸோ அஸஸ்’ 

ண, எஸோரஸேடுஸ் வசரஸ 

னஸௌதஸேடிருஸூனரஸ். 

அஸகு, ‘எஸோநறஸோ வதருஷ 

ஷஸ வசரஸலுஸ் ஶரஸூஸ 

றஸ,  வசரஸோணது’ ணஸ 

வசரஸோஶணரஸ். இது ஶதரஸ 

ஶர ஸரது ரஸஸௌ 

தஸைஶர/ ஶரஸௌஸருஸ 

ஶர அஸஸ் ணஸ 

வசரஸலிறருஸொரஸ, அஸ 

குஸ் ‘எஸோஷநஸ வசரஸோ 

ணது, ஸௐநஷளுஸூகுஸ் 

உதனக்ஷஸ்’ ஸோர 

ரஸோ,    யரஶணரதரர3 

ஸொரஸௌதடி வதரருபரகுஸ். 

அஸஸஷபஸௌ தஸௐ 

நற நரண ருஸதுஸூ 

ஷபயுஸ் / அஷளுஸூகு 

மரரஸஷபயுஸ் றப 

ஸூற, ஸௌதஸறஷ அதஸ 

டிஸூகுஸ் ஸொஸரண ஸ 

ஸறஸ இஸஷஸொது அஸஸ 

ளுஸ் ஸொவஸொ தஸ 

பறஸ குநறஸௌதறடஸௌதஸேடுஸ 

பண, ஸோதஷ  ஸுஸ 

யஸஸமரஸ்/ சறஸ 

னஷ யஸஸஸ / 

றஶக்ஷத ஷக்ஷ / ஸௐரஸ் 

தன யஸ ஸூஸொஸ 

பறஸ,   றபஸூஸௌதஸேடர  

மரறஸூறநரஸ. 
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இேஷல் ப4ந்ஶழம், அங்கஷ3. 
ப்பத்திின் அங்கி : 
 அஸஸஷப அடு 

ஸது, அஸறஷஸ வசரஸன 

றஷறநரஸ – இறஸ 

‘த4ஸொரமஸ்’ ஸோதது 

அஸற, ண.  

ஶரக்ஷஸ் வதர 

ஸௐகு தஸூறஶரஸ் வசஸ 

ஶ உதரஸ் ண, ஶஶஸ 

ஸஸஸ றஸசறஸண. 

லஶ வசரஸோணது ஶதரஸ, 

தஸூறஶரஸ், வசஸஸௐகு 

றவுஸ் டிணரணரஷ 

ரஸ, வசஸததஸூகு 

‘வதருஸ் தளு’ர இருஸூற 

நது. அஷ ‘சுஸௌதத 

ஸூஶ’ ஶரக்ஷஸ் றஸேடுஸ். 

சுஸூ இனரஸபறஸோ 

ற ஸோண? அஸளுஸூ 

ர, ஸ்வதருரஸோ எரு 

ற ரஸேடிணரஸ – அது 

ரஸோ, ஸ்வதருரணறடஶ 

அஸொஸௌ ‘தளு’ஷ எஸௌத 

ஷடஸதுறடுது.   இஷ 

எஸௌதஷடஸூகுஸ் றஸ் 

ஸோண ? 

 இஸௐரண றஸ 

ஷ, ஸு டரதூஸ அஸ் 

ரஸ எரு சுருஸூர 

அருபறர, ஸரற 

ஶஶஷஸோ மரஸஸௌதர 

றரஸறஸ மரறஸூறநரஸ. 

இஶர அஸொ ற : 

“அரறரனஸ் ஶரலரு 

ஸூகு அறஸடரசஸ் தஸை 

ணுஷரஶன மஸ்மரறஸ 

துஸௌ ஶதரஸொஶஸோ. இஸோர 

பஸ அதகூனணரஸ ஸஸ 

றஸூஸூ டஶஸோ; ஸௌறகூ 

னரசஸ் தஸைஸூ 

டஶணஸஶனஸோ; ஶரல 

ஷஸௌ வதரஸௐகு ஸோ 

ஷறஸ எரு ஷஸ்பஸ 

இஸஷன; ஶரலஷஶ 

உதரர அரறறஸே 

ஶடஸோ; ஶரலஶ உதர 

www.sadagopan.org



யஸ றஸஸ: 

38 
 

ர  ஶணுஸ்; அறஸட-

றஸருஸறறனரஸ/ இஸ 

ட-ஸௌரஸௌறறனரஸ ணஸூ 

றணற த4பஸைஶடர” ண 

ஸ்வதருரணறடஸ் ஶஸை 

டுஶன. 

இஸறஸ் இது 

ஶஸைடுலிஸ படிரஸ, 

‘ஶஸைடுஶன அஸற’ 

ஸோநரஸஸ.  

[இஸகு எரு மஸொஶ 

யஸ் : ஶரக்ஷஸ் வதர 

றஸ ஆஷசயுஸபஸோ, 

ஸ்வதருரணறடஸ் ஶஸை 

டுது ஷ ? – ‘தஸூற 

ஸரஸறஸ லஶ றஸோர 

உதரர ஶஸைடுஸ்’ 

ஸோதஷர ?  ணஸூகு 

க்ஷணர ஆ ஶஸை 

டுஸ்’ ஸோதஷர ?’ 

எரு சரரஸ வசரஸ 

து : -‘உதரர 

ஶணுஸ் ண ஸௌரஸஸறஸௌ 

தது’ ஸோதது, ஸு டரதூஸ 

அஸ்ரஸ சுருஸூறஶன 

ஶஸௌரஶ வபறவு. 

-ஶலுஸ், உதரரண 

தஸூறஶரஸறஸ றநஸோ 

இஸனரஶண, ஸ்வதரு 

ரணறடஸ் ‘ஶரலஷஸௌ 

வதரஸௐகு ஸோ ஷறஸ 

எரு ஷஸ்பஸ இஸஷன’ 

ணஸ வரறறஸூறநரஸோ. 

ஆ, இது ‘தஸூறஶர 

ரறந உதர ஸரஸ 

றஸ தரஷண இருஸஸ 

வசஸயுஸ் ஸௌரஸஸஷணஶ’   

-இஸோதஸ் ஸஸறலுஸப 

‘ஶஸ்’ ஸோந ஶஸௌஸ 

        இதுேஶன் ஶச்ஞஶத்கஶய் [ஶஸைடுலிஸ] பர் 
லழஷக்கஶய [படினரஶன] ‘ஶச்ஞ [ஶஸைடுஶன] 
அங்கஷ3’ என்மது.  
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துஸூகு, ‘உதரஶ’ வதரரு 

வபண வபறறஸூஸௌ 

தஸேடது. 

-‘ரஸௌதரஸ ண ஸ்வதரு 

ரஷண ஶஸைடுது’ 

ஸோதது, தஸூறஶரஸ்/ 

ஸௌதஸற ஆற இஸைடிஸௐ 

குஶ வதரதுரணது; 

இஶரடு, ‘உதரரவுஸ் 

றஸௐஶணுஸ்’ ஸோர 

ஸௌரஸஸறஸௌதது ஸோதது, 

ஸௌதஸறஸூகு ஸேடுஶ 

உஸைடரண கூடுனரண 

ஶஸைடுனரகுஸ். 

இஸபவு ரஸ 

ரஸ இஸகு ஸௌரஸஸஷண, 

‘உதரர ஆஶணுஸ்’ 

ஸோநதுரஸோ, ஸோணனரஸ்.  

அதுஶதரனஶ, ஸௐ 

வநரரு சரரஸ வசரஸது : 

‘உதர ஸரஸறஸ றஸௐ 

தது’ ஸோநரஸ, ணஸூர 

உதரஸஷஸ வசஸ 

ஶணுஸ், ணஸௌவதரருஸ  

அஸனஶ;   ரநர,  ஶ 

ரற வசஸ ணஸூகு 

தஸூறஶரஸ் வசஸறருஸொ 

ரஸ வரடுஸூகுஸ் தனஷண 

அபறஸூ ஶணுஸ்; அர 

து ஸோஷணஸூ ரஸூ 

ஶணுஸ், ஸோதஶ ! 

-ஶலுஸ், ‘ஶரஸௌஸருஸ 

ஸ்’ – அரது 

ரஸூ ஶணுஸ் ஸோந 

ஸௌரஸஸஷணரஸோ அஸ 

வஸோறநது ஸௌரஸ்.  

-அஸ்ரளுஸ் ‘ஶரலஷ 

ஶ உதரர அரற 

றஸேஶடஸோ’ ணவுஸ் 

மரறஸறருஸூறநரஸ. 

ஆஶ ஸௌரஸஸ 

ஷண, ‘ஸோஷணஸூ ரஸூ 

ஶணுஸ்’ ஸோதறஸ ருஸ 

துஷடது, ணஸ வசரஸ 

துஸ் எஸௌபுஸூவரஸபஸ 

ஸூஶ] 

www.sadagopan.org



யஸ றஸஸ: 

40 
 

சறன இடஸபறஸ, 

‘உதரஸ ஸ்ரஸோ, 

ஶரஸௌஸருஸ ஸ்’ 

ணஸவசரஸோணது, இஸை 

டிஸௐகுஸ் ‘தஸூற ஶரஸஷ 

றஸதரஸஸூரஸ ஶரக்ஷ 

ஸஷ ஸேடுஸ் ஶணுஸ்’ 

ணஸூ ஶஸேதறஸ உஸப  

ருஸது - எஸௐரஷஷஸூ 

குநறஸௌதரஸூ வரஸப 

ஶணுஸ். அஶ ஶஸறஸ, 

இஸைடுஸ் வஸஶர 

ணஸ வசரஸலுஸ் அயறஸ 

புஸஸொ சஸஷயுஸ் 

றஸூ ஶணுஸ். மஸ்ஸௌ 

ரஸறஸ, இஸொ அஸஸ 

ளுஸூகுஸப சறர ஶர 

தரஸேஷடஸௌ வதரறதுதடுஸஸ 

ஶஷறஸஷன. உதர 

ஸ-ஸ் ணஸ வசரஸோ 

ணறலுஸ், ‘ஶரஸௌஸருஸ 

ஸ்’ உஸபடஸூஸ்; 

அஸரஶந, ‘ஶரஸௌஸருஸ 

ஸ்’ வசரஸதுஸ், 

உதரஸ-ஸஷ 

ருஸரஸூ வரஸைடஶ, 

ணஸூவரஸபவுஸ். இது 

ஸரறறஸோ லஸஸௌஶதர !! 

  

க்லெஷத் ேேஸ்கத்ல- [அதுஶ ண] லஶே3ம் உபஶ-
கஶ3ப்த்ரு-பே3 ஏகஶர்த்2 அபி4ப்ஶம். ேத்3 ப4ே3 
வ்பே3ஶம் [அஸௐரஸ ஶரதரடு ஸோந குநறஸௌபு] ‘உபஶ 
க்3ருவ க்ஷஷத்ஶ: [அயற.ம.37.29] இத்ஶேஷ3 ப்ஶண 
ழஷத்3ே4ம். அங்கஶ3ேஷ3களுக்கு ப்ஶண-ழம்ப்ேஶ 
அதகு3ணஶக [எஸேடி] ஈளத் ப4ே3ம் [சறநறது ஶரதரடு] 
கண்டு கஶள்லது. உபஶத்ல ஶச்நஶங்க3த்லம் 
ெஶல்லுகஷம இைத்ேஷலும் உபஶ ஶப்3ே3ம் கஶப்த்ருத்ல-
பம். கஶப்த்ருத்ல-லணஶங்கஷ3த்லம் ெஶல்லுகஷம 
லெநங்கரில், கஶப்த்ருத்ல-பே3ம் உபஶத்ல-பம்.  
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ப்பத்த்ங்க3 ப4க்ேஷ ப2யத்ே [ஸௌதஸறஷ அஸரஸூ 

வரஸைட தஸூற வரடுஸூகுஸ் தஷண] ப்பத்ேஷ, ந்த்த்ேஶய 
ேருகஶய, ப்பந்நனுக்கு ஈஶ்லன் லிஶளே: 
[குநறஸௌதர] உபஶம் என்மது. 

 
உதரஸ் ஆறந 

தஸூற ஶரஸ் ஷடந 

றஷநஶந, ஸௌதஸறஷ  

[அஸௐகு அஸரஸ] 

வசஸனரஸ்; அணரஸ 

ஷடஸ லஸற, தரஸோ 

ஶரக்ஷபறஸௌதரஸோ. இஶ 

தனஷண, அஸறரஶ 

ஸௌதஸற வசஸதஸூகு, 

ஸ்வதருரஸோ ஶரஶ 

ருறநரஸோ. ஆஶ அஸற 

ரஶ வசஸயுஸ் ஸௌதஸ 

றஸூகு, ஸ்வதருரஶண 

உதரரறநரஸோ ஸோதது 

ணறஸசறநஸௌபு, ஸோநரறநது 

 

       ப்பத்ேஷ ஶக்ஷஶபஶம் [ஶரக்ஷஸதுஸூகு ற] 
அன்று ஆகஷல் [இஸஷனரறஸ], ப3வஹ [தன] ப்ஶண-
ழம்ப்ேஶ3 லிஶே4ங்கள் ப்ழங்கஷ3க்கும்[ஶருஸ்]. 

ஷடசற ரஸ் – 

இஸபவு மரரணபஸ்/ 

றபஸூபஸ் ஸௐகு? 

ஶரக்ஷஸ் வதந, ஸௌதஸற 

உதரஶ அஸன ணஸூ 

வரஸபனரஶ, ண.  

தறஸ :   

‘ஸௌதஸற ஸோதது ஶரக்ஷ-

றஸஷளுஸூகுஸஶப ற 

வுஸ் சறநஸொது [ஸொரம 

ஶரஸ் தமரஸ் அறரறஸூ 

ஸ் ஆயள:’] ; ‘ஸௌ 

ஸொஸஸஷஸூ வரஸைடு 

ஆஸரஷ ஸ்வதருர 
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ணறடஸ் மஸஸௌதறஸூவுஸ்; 

[ஏறற ஆஸரஸ் யுஸெ 

ஜல]’; ‘சறநஸொ தஸூற ஶர 

ஸரஶனர, அஸனது ஸௌதஸ 

றரஶனரரஸோ ரஸோ 

அஷடஸௌதடுஶஸோ [த4ஸூ 

ஸர தர ரதற 

ஸௌதஸர ர யரஶ | 

ஸௌரஸௌஶரயஸ்]’ ஶதரஸோந 

தன ஸௌரஸளுஸூகு 

இஸரஸ் றருஸஸ். 

ஶலுஸ் ஸ்வதருரணர 

ருஸ், அருஸூகு பஸோணறஸே 

ட/ தறஸோணறஸேட மஸ்ஸௌர 

ஸௌ வதரறஶரஸளுஸ்  ஸௌ 

தஸறஷ அதஸடிஸது, 

ர ண ஆறறடுஸ் ! 

 

    ‚அகயகஷல்யன்‛[றருரஸவரற6.10.10] இத்ஶேஷ3ஶய 
ஆழ்லஶர் ப்பத்ேஷ பண்ணுகஷமஶர். இேஷய த்3லத்ேஷற் 
பஶய ப4ந்ஶழ-ப்ேஷழம்ப3ந்ேஷ4 [வதரரஸௌஷத ஸௐகுஸ்], 
ஶளஷ-லிஶளணேஶ [ஶறரண ஸ்வதருரதஸூகு 

றஶர இருஸூகுஸ்] பரி பிஶட்டிஶச் ெஶல்லு 
கஶய, அலளுக்கும் உபஶத்லம் ேஶற்றுகஷமது. 

ஶ்ரீநம்ாழ்லார் ப்பத்தி 
அநுஷ்டி2த்த ‘அகயகில் 
மயன்’ எனும் பாசுமும், 
மபரி பிாட்டிக்கு உபா 
த்லமும் : 

 ஶஶன, றறஸ 

சஸஷ எஸேடி ஸௌதஸ 

றஷ பஸோஶணரஸ ஶ 

தஸ் அதஸடிஸது 

உஸைடர ? தஸ் ஶஸற 

ஸூகு, ஸௌதஸொ ஜ கூடஸ 

ரண ஸு ஸ்ரஸரஸ 

ஶரற வசஸஷயுஸ்; 

அஷ, ‘தறரஸேடிஶரடு 

கூடிறஸௐகுஸ் ஸ்வதருரணற 

டஸ் வசஸஷயுஸ்’, அஸ 

ஸ் ‘அனறஸஶனஸோ’ 
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தஸ் தரசுஸறஸ வபறவு 

தடுஸறஷஸூ ஷரளு 

றநரஸ. 

 ஸௌதஸற அதஸடர 

ஸஷஸ வசரஸலுஸ் 

ஸொஸஸ், ஸஸ் ஆகுஸ். 

அறஸ, ‘ஸுஸொ ரர 

சவௌ ...’ ண 

தறரஸேடிஶரடு தறரறவு 

இஸனரஸ ஶசஸஸொஶ இரு 

ஸூகுஸ் ஸ்வதருரணரண 

ரரணறஸோ றருடி 

பறஸ, ஶரற வசஸ 

ரஸூ ஸைடிருஸூறநது. 

அரது, ஜலஸோ ஷஸூ 

குநறஸது [உஸ3ஶ3ஶஷஸது] 

ஶரற  வசஸஶ 

ணுஸ்? ணஸ வசரஸலுஸ் 

ஶதரது, ‘தறரஸேடிஷ 

உஷட ரரஸோ 

ரஸோ உஸ3ஶ3ஶ்ஸ்’ ஸோ 

நது. ஸொஸஸறஸ, பலிஸ 

றடஸூகுஸ் ‘ஸுஸ’ ஸோதது, 

‘ரர’ தஸதுஸூகு 

றஶஸ் [எருஶதரதுஸ் 

றஸேடுஸௌ தறரறரது, ணஸௌ 

வதரருஸ; எரு சரரஸ 

வசரஸதுஶதரஸ, ‘ஸ் 

வதருரஷண அஷடர 

பஸ் ரஸேடுஸ் மஸறஸ 

ஸேடுஸ் ஶசஸஸொறருஸூகுஸ் 

உதனக்ஷஸ்’ அஸன, 

ஸோதது ஸரறரஸ 

றஷனறரஸஸௌதஸேட ஸிஸ 

ரஸொரஸ்].  

  இஸபரஸ, ஸ் 

வதருரஷண உதரரஸௌ 

தஸௐரஸ்ஶதரது, அதஸூகு 

றஶசரண தறரஸேடி 

யுஸ் உதரரஸௌ தஸௐநஸௌ 

தடுறநரஸ, ணஸ வசரஸன 

ஸௌதஸேடரறநது. இஷ 

ஶ ஆஸரஸ, ரஸோ ச 

ரஸௌ புகுஸொது ’அன 

றஸஶனவணஸோர உஷநயுஸ் 

அனஸஶஸ ஸஷ உஷந 

ரஸத’ணறடஸ், ஸோநரஸ. 
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-‚யக்ஷ்ம்ஶ ழவ ஹ்ருளீகஶ: ே3வ்ஶ கஶருண் 
ரூபஶ | க்ஷக: ழர்ல ழஷத்3ேஶ4ந்ே லேஶ3ந்ேளஹ ெ 
கஸ3ே.‛ [ன, ஸொஸஸ்] 

-‘ஆத் லித்3ஶ ே3லி த்லம் லிபக்ேஷ ப2யேஶ3ிநீ’ 
[ற.பு.] 

-‘ழர்லஶ்லர் கு3ணஶபேஶ நஷத்ம் ேத்3 ே4ர்-
ே4ர்ஷண’ீ [ன.மயஸ ரஸ்]  

-‘ழர்லச்ெஶ2 பரிபூரிகஶ’ [ன.மயஸரஸ்.]  

-‘ே4ர் கஶஶர்த்ே2 ஶக்ஷேஶ3’ [ன.மயஸரஸ்.]  

-‘ப நஷர்லஶணேஶ3ிநீ’ [ன.மயஸரஸ்.] 

-‘லஶெ: பம் ப்ஶர்த்ே2ிேஶ ப்பத்3த் நஷே: ஶ்ரிம்’ 
[ஶௌ.மஸ்]  

-‘ழர்ல கஶப்ேஶ3ம் ம்ஶம் ழம்ழஶஶர்ணல ேஶரிணமீ்’ 
[ஸரஸ்புஸ்]  

இத்ஶேஷ3 ப்ஶணங்கரபம் இங்க பஶர்ஶஷப்பது. 

ஶ்ரீ-லிஶிஷ்டமன 
மாமஷாபாம் : 

இஷ றரூதறஸூகுஸ் 

ஸூஸௐந ஸௌரஸ 

பறஸ, எரு ஸேஷட இஸகு 

உரயரறஸூறநரஸ. அஸௐ 

நறஸோ வதரருஸ இஸர 

நரஸ்:  

1) ‘ஆஷறடுதணரண  

ஸ்வதருரஸோ – ருஷ 

ஶ உருவடுஸளுஸ், 

இஸொ றபூறஷ றஷபர 

ஸேடு றனரஸூற லீனர-

மஸஷ அததறஸௌ 

தளுரண வதரற தறர 

ஸேடியுடஸோ கூடிறஸோஶந – 
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அஷணஸஷயுஸ் ரஸௌத 

ணரறநரஸோ, ண ஸனர 

ஸிஸரஸொஸபரலுஸ்- உத 

றஸதுஸூபரலுஸ், புஸௌ 

தடுறநரஸோ’ ண னஸல 

ஸொஸஸ் வசரஸறநது. 

2) ஶய ஶற! ஶரக்ஷஸ் 

அஷடறஸூகுஸ் றஸஷஸூகு 

அறதறரணளுஸ், மஸ் 

மர-தஸொஸறஸ இருஸொது 

றடுறஸௌதளுஸ் லஶ. 

3) அஷணஸஷயுஸ் றறஸூ 

குஸ் குபஷடளுஸ்/ 

ஸனர னஸோஷபஸௌ வதஸௐ 

நளுஸ், ஸௌஶதரதுஸ் ஸ் 

வதருரணறஸோ வசஸஷப 

எஸேடிஶ டஸௌதளுஸ்..   

4)  அஷணஸது   ஆஷச 

ஷபயுஸ் றஷநஶஸௐரஸ் 

றநஸோ உஷடஸ. 

5) அநஸ் (வதரருஸ)  இஸோ 

தஸ், வீடு தஸ் தனஸோ 

ஷபபறஸௌதஸ. 

6)  உஸஸொ தனரண 

ஶரக்ஷஸஷபறஸௌதஸ. 

7) ஶஸபறஸ வசரஸோண 

உஸஸொ தஸஷஸௌ வதந 

றருஸ்புதஸஸ, நர 

ஸ வதரற தறரஸேடிஷ 

ஶஷடஶணுஸ். 

8) அஷணஸது ஆஷசஷப 

யுஸ் றஷநஶஸௐரதஸ; 

ஸ் யறஸஷ றருஸ்புத 

ஸ; மஸ்மரரறந 

டஷனஸூடஸதுறஸௌதஸ;

ஸ்ரீபஶ4ஷ்கஶரும் ‘லிலிே4பூ4ே வ்ஶே க்ஷக 
ேீ3க்ஷ’.....  ‘ப்3ஹ்ணி ஸ்ரீநஷலஶழ’ [ஸுதர4ஸஸ் ஸ3ப 

ஶ்ஶனரஸ்] என்மருரிச் ெய்ேஶர்.  
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ஶலுஸ், ஸ்வதரு 

ரணரஸ ஸுதரஸ ஸூஸொ 

ஸறஸோ ஸப-ஶ்ஶனர 

இஷந ஸூஸறஸ, 

“தனற ஶரலஸஷப 

அஷடஸொ ஜலரஸரஸூ 

ஷபஸூ ரஸௌதஷஶ ஸோ 

றரஸூ வரஸைட 

அனஸ ஶஸ ஸஷ உஷந 

ரஸதணரண த ஸௌஸௗ 

ஸறடஸ், ஶரக்ஷஸ் வதநஸ 

துஷவசஸயுஸ் தஸூற ரூத 

ரண ஸஞரஸ், றஷனஸது 

றஸௐதர” ண ஶஸைடு 

றநரஸ.

 

ஆரலந்ேஶரும் ‘ஶ்ஶ ந ஹ்லிந்ே3 யஶெந 
ந: கஶந்ேஶ ப்ழஶேஶ3த் ருே, ழம்ஸ்ருத்க்ஷ 
லஷ்ணலஶத்4லழஹ ந்ருணஶம் ழம்பஶ4வ்ே கர்வஷ 
ெஷத் [சதுஶ்ஶ்ஶனரல] என்று அருரிச் ெய்ேஶர்.    

ஆபஸொரருஸ், சது 

ஶ்ஶ்ஶனரலறஸ – “ரஷ 

ஸூ ஸைஸோ ஸ்வதருர 

ணறஸோ உபஸ்ஸ ரற 

றஸோ அருபறஸோநற, இஸொ  

உனறஶனர /  ஷஸஸ 

றஶனர /  ஶரக்ஷஸறஶனர  

ஸோஷ   துஸ் ஸூளுஸூ 

கு உஸைடரரது” ஸோற 

நரஸ.

 

      பட்ைரும், ‘ஐஶ்லர்ம் அக்ஷக3ேஷம் பம்பே3ம் 
லஶ கஸ்ெஷத் அஞ்ஜயஷப4ம் லவே லிேீர்’ 
[ஸுகு3] என்மருரிச் ெய்ேஶர். இது ‘லரி ஶமஶே 
பூயஷருப்பஶள் லின ேீர்க்கு’ [றருரஸவரற] என்று 
த்3ஷைஶ3பநஷளத்3 [றருரஸவரறறஸோ] லஶக்ம். 

www.sadagopan.org



யஸ றஸஸ: 

47 
 

ஆஸரணறஸோ றருஸூ 

குரரண தஸேடருஸ், ஸு 

குஸ ஶரஶஸறஸ, 

“ரஶ ! ஷ-கூஸௌபுஸ 

தஸ் டிணரண வச 

ஷனஸ (!) வசஸததஸூகு, 

இஸவுன இஸோதஸஷப 

யுஸ்/ ஷஸ மளஸஷ 

யுஸ்/ ஶரக்ஷரணஸொஸஷ 

யுஸ் அருபற தறஸோ, ‘இஸோ 

வசலுஸூகுஸ குஸொரண 

எஸோஷநயுஸ் வரடுஸூறஸ 

ஷனஶ’ ண வஸேற 

றஸௐறநரஶ; ஈவஸோண 

ஐரஸஸ் வசரஸ !” ஸோ 

றநரஸ. [இஸகு ஷ-கூஸௌபு 

ஶ டிணரண வசஸ 

ண, ரஸ் றஷணஸௌதஷ 

ஸபற ஷஸூறநரஸ. 

ஸ்ரஸரஸ ‘ரஸஸற 

அணடிஷஸௌ பூஸௌபுஷண 

ஸொது றஸோ ஷனஷஸ 

ரஸஸற இருஷ கூஸௌபு 

ஸோநரஸ கூஸௌதர தரஸஸ 

றற’ (வத. றரு ஸொ-84) 

ண மரறஸஷ றஷணஸூ 

வுஸ். ‘தரஸஸ றற’ ண 

தரதஸறஸோ ணஸஷஸூ 

கூநறதுஶதரஸ, ஆஸர 

தஸ் ‘ஷகூஸௌபுஷ ண 

ர ரஸ் றஷணஸௌதஷ 

‘அஸெஜலி தஸ்’ ஸோநது, 

ஸிஸூஸ குஸொது. ] 

இஸௌதடி வசரஸோ 

ணது, ‘ஸ் ரநர 

ரஷனஸஶஸ வீஸௐநற 

ருஸூகுஸ் தறரஸேடி, ஸ் 

றஷணஷணஸதுஸ் லஸஸௌ 

தபரரஸ’ ஸோந   ஸ் 

ரஸரஸ அருபறஸ 

வசஷன எஸேடிஶ.

 

      இலள் ‘உேஶ3’[ஶஸைடிஷஸ ருதஸ] என்று 
ஶ்ருேஷ ெஶல்லுகஷமேஶகஷலும், ‘ஶகம் ஶணம் வ்ஜ’ 
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 ‘ஶரக்ஷஸ் ஷறனர, 

ஶஸைடுஸ் தஷண அபறஸூ 

குஸ் ருஷ உஸபஸ் 

வரஸைடஸ, தறரஸேடி’– 

ஶ்ரறஸ் ஶவீஸ் ஶஜள 

ஸடரஸ் உரரஸ் – ஸோ 

நது ஶஸ். இஸோ அடிஸௌ 

தஷடறஸ இஸஶ எரு 

ஸ் : ‘ஶரக்ஷஸ் அபறஸௌத 

ஸ, இஸ’ ஸோநரஸ, 

வீடு வதந ‘ஸோ எருஷண 

ஶ ஶர ரறஸௌதரஸ’ 

ண லஷறஸ ஸ்வதரு 

ரஸோ தஸோநது ஶதரஸோந 

தன ஸௌரஸளுஸூகுஸௌ 

வதரருஸொறஸஷனஶ ! 

ண. இஸௐகு மரரஸ், 

இஸறஸ் : 

தறரஸேடி, ஸ்வதரு 

ரதஸூகு றஶஸ் 

ணஸூ லஶ வசரஸோஶணரஸ். 

ஶலுஸ், றஶஸதுஸூ 

குஸ வசரஸோண வசஸஸ 

ஸனரஸ் றஶஸஸ் 

ஷறஸ வசரஸோணர 

ஆகுஸ், ஸோதது ஸ் ஸிஸ 

ரஸொஸ். ஆ, றஶ 

ரண தறரஸேடி ஶரக்ஷ-

ரஸ் ணஸ வசரஸோண 

றடஸதுஸூகு, றஶஸ 

ரண ஸ்வதருரஸோ 

ஶரக்ஷ-ரஸ் ஸோதது 

ஷ வசரஸது வதரருஸ 

ஶ. இஸூ ருஸறஸரஸோ 

லஷ வசரஸலிஸௐர – ஆ 

றஶரஸ் இஸஷன. 

[ல3ஷ 18.66] இத்ஶேஷ3கள் ெரும்படி என்? [வதரருஸொதுது 

ஸௌதடி] என்னில் – லிஶஷஷ்ை ேஶத்பர்த்ேஶய [றஶ 

ஸஷயுஷடது தஸ் ருஸரஸ] கூடும்[வதரருஸொதுஸ்]. இல்ய 
ஶகஷல் நஷர்லிஶள ஶண்ே [றஶஸ் துஸ் 

இஸனர சஸைணர இருஸௌதது] ப்ழங்கஷ3க்கும் [ஶருஸ்].  
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இஸௌதடி எஸௌதரறஸே 

டரஸ, ‘ரஶஸ் - ஸோ 

எருஷணஶ’ ணஸ 

வசரஸலிஸௐகு [றஶ 

பஸ் - றஶஸபஸ் 

வஸஶர ஆஷரஸ] 

‘அஷடஸூனரகுஸ் ஸ் 

வதருரஸோ, றஶ 

ஶ  இஸனரஸோ’ ண 

ஆறறடுஸ் ! ஸ் ஸிஸரஸொ 

ஶர, ‘ஸ்வதருரஸோ 

ஸனர ஸௐகுஸளுஸ்   

வதரருஸொறஸோ; அஷணஸ 

ஷயுஸ்   ணஸூகு   ஶரலர 

ஸூ வரஸைடஸோ’ ண, 

தன ஸோஷஷப உஷட 

ணரஸ வசரஸலுஸ் ‘றஶஷ 
ஸட அஸஷஸ் [தன 

றஶஸஷபஸூ வரஸை 

டரண எஸோர]’ ஆறஸௐஶந. 

ஆகஶய, ‘ஸ்ரீ-லிஶஷஷ்ைன [தறரஸேடிஷ றஶ 

ரஸூ வரஸைடஶண] ஶக்ஷஶபஶம்’ எனத் ேட்டி 
ல்ய. லிஶஷஷ்ை–பத்லஷம [றஶஸஶபரடு ஶசஸஸொஶ 

இருஸௌதஸோஶநர] ப3ேங்களுக்கு ஸ்லபஶ4ல ழஷத்3ே4ம் [வசரஸௐ 

ளுஸூகு இஸௐஷரண ஸோஷ].   

ஆஷரஶன ‘ஸு-

றஶஷஸடணரண ஸ்வதரு 

ரஶண ஶரக்ஷ–ரஸ்’ 

ணஸ வசரஸதுரஸோ 

வதரருஸஸ். குஸ் 

ஶதரஸோந ஸோஷஷப 

றஸேடுஸௌதறரறரது ஶசஸஸொற 

ருஸௌததுரஶண, வதரருஸ 

பறஸோ இஸௐஷ. [“ஸரூத 

ஸஷஸ வசரஸலுஸ்ஶதரது 

அஸஶர ஸஸஷப 

இஸேடஸனது வசரஸனவர 

ஸைரது;  அஸௐஷநஸூ 

றஸதுஸௌ தரஸஸூறஸ, ஶஶ-

றர துஸரஸ்” ண 

ஸஸ சறஸொரறர 

ஸறஸ ஸரற ஶஶஷஸோ 

மரறஸூறநரஸ.]
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      ஶ்ருேஷ-ஸ்ம்ருேஷ-பஶஞ்ெஶத்-ழம்ப்ேஶ3 லிருத்3ே4 

ங்கரஶக [புநஸ்தர], கலய ேர்க்கங்கரஶய [ரஸரஸ 

ஸேடுஶ] ஒர் அர்த்ே2ம் ழஷத்3ேஷ4ஶது [றஸேடரது]; ழஷத்3ேஷ4க்கு 
ஶகஷல், ஸ்லஶபி4ே [ரஸ் எஸௌபுஸூ வரஸைட] புருளகஶத்லஶ 
ேஷ3களும் [தரறஸொது ஶதசுஸ் ஸோஷ பலிஷளுஸ்] நஷர்லிஶள 
ங்கரஶக [றஶறஸனரஸ ஶதர] ப்ழங்கஷ3க்கும். 

ஶஸ்/ அஷ எஸே 

டி ஸஸ்ருறஸ/ தஸ 

சரஸஸரண ஸு தரஸெச 

ரஸஸ் /  மஸ்ஸௌரஸௌ 

வதரறஶரஸபறஸோ அருபறஸ 

வசஸஸ,  இஸஷணஸூ 

குஸ் புநஸ்தர – ஸஸூஸ 

ஷ ஸேடுஸ் இஸேடு – எரு 

வதரருஷபஸ  வசரஸது  

மரறஸன.   வசரஸோணரஸ  

இஸகு ஸோணரகுஸ் வரற 

யுர ? ‘தரறஸொது ஶதசுஸ் 

ஸோஷ உஸபபர 

தறரஸேடி அஷடஸ ஸூ 

ஸ’ ண ரறஸ இஷச 

றநரஸஶப, அஸகுஸ் 

‘ஸோஷ துஸ் இஸனர 

தறரஸேடிஷஸரஸோ தஸௐந 

ஶணுஸ்’ ணஸ வசரஸன 

ஶஸைடி ருஸ் ! 

    

ஶஸ் வசரஸஶ 

ஸௌரஸ் ஸோதஷ, 

‘ஶ்ருேஸ்து ஶப்3ே3 

பயத்லஶத்’ ஸோந ஸௌஸௗ 

மழஸஸஷஸூ வரஸைடு 

றஷன ரஸேடுறநரஸ. இஸொ 

மழஸஸ் ஸௐரஸௌ 

தறநஸொது வரறயுர ? 

ஸௌஸௗஸதுஸூகு அஸ் 

 ‘ஶ்ருேஸ்து ஶப்3ே3 பயத்லஶத்’ [ஸௌ.மழஸஸ் 2.1.27] 
என்மஶரிம ழத்கஶர்.  
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றஷடரது ஸோதஷ றரூ 

தறஸூ, ‘ஸௌஸௗஸ் எஸோர 

ரஸோ இருஸொது’ – மஶ3 

ஶமரஸ் இ3ஸூ3 

ஆஸீஸ - ஶதரஸோந ஶ 

ரஸூஸஸ உஸபண. 

அஶ ஶஸறஸ, [அ 

ஸ் இஸனர அஸொ] 

‘ஸௌஸௗஶ தனர ஆற 

ஸௐர – த3யள ஸரஸ் – 

ணவுஸ் ஶஸ் ரஸேடுற 

நது.  இஸைடுஸ் ஸௌதடிஸௌ 

வதரருஸொதுஸ் ? ண ஸ் 

ருஷறஸ, றனக்ஷ 

ரண ஸறஸூகு [ணறஸஸோ 

ஷணரண ஸ்வதருர 

தஸூகு] றனக்ஷரண 

ஸஸ் [தறரஸேடியுடஸோ 

ஸௌஶதரதுஸ் ஶசஸஸொறருஸௌ 

தது] உஸைடு ண ஶஸ் 

வசரஸஷயுஸ் எஸௌபுஸூ 

வரஸபஸரஶண ஶஸை 

டுஸ் ! ணஸ லஸரணறஸௌ 

தஸௐரஸௌ தறநஸொது  

‘ஶஸ்வசரஸறநது 

ஸோதரஸ ஸேடுஸ், ஸௐரஸூ 

வரஸப படியுர? 

‘வருஸௌதறணரஸ ஷணஸூற 

நரஸோ’ ண ஶஸ் வசரஸோ 

ணரஸ ஸ்புர ?  அஶ 

ஶதரஸ, ஸ்வதருரஸோ 

எருஸோரஸோ ஶரக்ஷ- 

ரஸ் ண ஸௌரஸ 

ஸ வசரஸலிஶதரதுஸ், 

றஶரண தறரஸே 

டியுஸ் ஶசஸஸொதுரஸோ அஸொ 

‘ஸ்’; - இறஸ ஸஸூஸ் 

வசஸஸூகூடரது, ஸோநரஸ 

ஸௌதடி எஸௌபுஸூவரஸப 

படியுஸ்? ணஸௌ ஶதசனரஸ். 

அஸௐகு தறஸ அபற 

ஸூறநரஸ, “ஶஸ் ஸேடுஶ 

வரஸைடு அநறஸௌதடுஸ் 

எரு வதரருஷப, ஶஸ் 

வசரஸோணதடிரஸோ எஸௌபுஸூ 

வரஸப ஶஸைடுஸ். ஸ் 

வதருரஷண, ஶஸ் 

வரஸைடுரஶண அநற 

படியுஸ். ‘தறரஸேடியுடஸோ 
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ஸௌஶதரதுஸ் இஷஸொது 

றஸௐகுஸ் இஸௌ வதருரஸோ, 

எருஸோ ரஸோ’ ண ஶஸ் 

வசரஸரஸ,   குஸஸூஸ் 

வசஸரஸ [இஸைடு 

ஸௌதடி எஸோநரகுஸ் ண 

ரஶதுஸ் வசஸரஸ] 

இஸௌவதரருஷப இஸௌதடிஶ 

ஸௐரஸூவரஸப ஶணுஸ்.”

        ஆகஶல் ஶ்ருேஷ- ஸ்ம்ருேஷ- பஶஞ்ெஶத்- ழத் 
ழம்ப்ேஶ3ஶேஷ3 ழஷத்3ே4ஶன[உஸைடரண] இவ்லர்த்ே2ம் 
ருலஶலும், ரு வதுலஶலும்[ரஸரலுஸ்] ெயஷப் 
பிக்க [அஷசஸூ] லஶண்ணஶது. 

இஸபரஸ, 

ஶஸ்/ அஷ எஸேடி 

ஸஸ்ருறஸ/ தஸ சரஸ 

ஸரண ஸு தரஸெசரஸ 

ஸ்/  மஸ்ஸௌரஸௌ வதரற 

ஶரஸபறஸோ அருபறஸ 

வசஸஸ – இஸஷணயுஸ் 

எரு குனரஸ வசரஸ 

ரண, ‘ஸு-றஶஷஸடணரண 

ஸ்வதருரஶண ஶரக்ஷ–

ரஸ்’, ஸோதஷ  

ரலுஸ்/ ஸொ ரஸரலுஸ் 

அஷசஸூ படிரது. [த 

ஶ3ர தரரஸஸ2 ரற4 

ரஸறஸோ ஆஸ்த4 ஶ்ஶனர 

ஸறஸ ‘ .... ஸஸஸொஷ: 
 ஸைஷட2: 3தகு3 

த ஸரம   பஸூ2ஶரஸூ 

றதற4ஶ்ச, ஸுரஸொ ரர 

: : தற: அற2ன த: 

பஸூற3: பஸூ ஶதரஸூ3:’ 

{தறரஸேடியுடஸோ ஶசஸஸொ 

ணர, அஷணஸஷயுஸ் 

ணஸூகு உடனரஸூ 

வரஸைட ரரஶண, 

ஶரக்ஷஸஷ அபறஸௌத 
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தஸ், பஸூஸபரஸ அதத 

றஸூஸௌதடுததரரஸோ 

- இஸௌதடி எஶ குலிஸ 

வசரஸது, ஶஸளுஸ் 

அஷ எஸேடி த-

ஸரமஸ ஶதரஸோந வதரற 

ஶரஸபறஸோ ரஸூகுஸ்} 

ண மரறஸஷ இஸகு 

கூஸேடிஸூ வரஸபவுஸ்]

 ‚அர்த்ே2 ஸ்லபஶ4ல அதஷ்ைஶ2ந யஶகத்3ருஷ்டி 
கு3ரூக்ேஷபி4: | ஶ்ருேஷ ஸ்ம்ருேஷப்4ஶம் ழம்ழஷத்3ே4ம் 
க4ைகத்லம் ஶ்ரிஶ லிது3:‛ ; ‚யக்ஷ்ீ: புருளகஶத்ல 
நஷர்ேஷ3ஷ்ைஶ பர்ளஷபி4:‛ 

இஷ,   ஸௌரஸ 

பரஸ றரூதறஸூறநரஸ : 

[ஶரக்ஷஸ் றருஸ்புஸ்  

ஸூகு, ஶஸைடிஷஸ 

ஷனஸூஸேடிஸூ வரடுஸூ 

ஸன ஸ்வதருரஷண, 

ஸ்ரஸ ஆஸறஸூகுஸ்தடி 

றஸௐஸௌ தஸை ஶணுஸ 

னர; அஸௐகு உதரர 

றஸௐதஷப ‘புருரஸ்’ 

ஸோதஸ. இஸௌ ‘புருர 

ஸ்’, ஶரக்ஷ தனஷண 

ரஸ்வதரஸௐகு வரடஸ-

ரரகுஸ். ‘புருர 

பூஷ’ர, தறரஸேடி இரு 

ஸௌதஷ ஸரதறஸூறநது 

இஸொ பஸ ஸௌரஸ்.  

இஸௐரண ஆர ரஸ 

ஸ :– வதரறஸோ வதரரு 

பரஸ றஷடஸௌதது/ பஸோ 

ஶணரஸஸ வசஸது ரஸேடி 

து/ உன டஸௌபுஸௌதடி 

ஆது/ ஆஸரஸ பனர 

ஶணரரறஸோ தரசுஸ்/ ஶஸ்  

/ ஸஸ்ருறஸ வசரஸது -      

இஸோ றபஸூஸ் ஸ3ர 

ற4ரஸறஸ ரஸை.  
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அர்த்ே2ஸ்லபஶ4லம் = 

‘ஸு’ ஸோந வசரஸ, ஸ் 

ரஸ அஷடஸௌதடுறநரஸ 

[ஸுஶ] ; ஸூர 

ஸ்வதருரஷண ஆஶ்ற 

ஸூறநரஸ [ஶ்ஶ], ஸோந 

வதரருஸஷபஸ ருஸ். 

ஆஶ்ரறஸ றஸறஸ 

ரஸமஸஸ் றஸூஸ/ 

ஸோ அஸோபுஸூகு உரறஸ; 

ஆ அளுஷட தரற 

வுஷஷ ஸ்வதருர 

ணரஸ ரஸூவரஸை 

ரது, ணஸ வரறறநது. 

அதஷ்ைஶ2நம் =  பஸோ 

ஶணரஸபறஸோ டஸஷ - 

இஷப வதருரபரண 

இனஸூகுஸோ, ஸீஷஷ 

பஸோணறஸேடுஸூவரஸைடு, 

அஸைஸோ இரணறடஸ் 

ஸௌரஸஸறஸஷ [ஸீர 

மக்ஷஸ் ரகுஸஸ2ஸ் 

இ3ஸ் ச ஸௌ3வீஸ – 

ர.3.15.6]; இறயரம-

புரஸஸ  ஶதசுஸ். 

யஶகத்3ருஷ்டி: = உன 

டஸௌபு. றகுஸொ குஸௐநஸ் 

புரறஸொரறதஸ், அஸொஸௌ 

பு ஸூஷப அசஸோ ஸோ 

ணறஸௌததுஶதரஸ, தறரஸேடி 

யுஸ் அளுஸூகுஸௌ தறரற 

ரண ஸ் றஸறலுஸ் 

ஸைடிஸௌதது ஸோதஷஶ 

அநறரஸ [றஸஸ் 

அஸஞர றஸூ3யரஸ்]. 

கு3ரூக்ேஷ = ஆஸரஸ ப 

னரஶணரரறஸோ தரசுஸஸ  

[உஸோ ரஷஸஷயுஸ் 

லயுஸ் இடஸவரஸ பவுன 

குஸ்வர இருஸொருபரஸ – 

றருரஸ. 9.2.3] 

ஶ்ருேஷ = ஶஸபரஸ 

அஷடஸௌதடுதஸ [ஶ3 

ஜளஸடரஸ்] 
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ஸ்ம்ருேஷ = ஶௌஸ 

ஶதரஸோஶநரஸ உஷஸது 

[ரச:தஸ் ஸௌரஸஸ2றர 

ஸௌதஸ3ஶஸ ற: ஶ்ரறஸ்  

இஸரநரண ர 

ஸபரஸ, தறரஸேடி 

‘புருரபூஷ’ரது,  

ஸதுஸஷ அநறஸொஶர 

ரஸ ஸரதறஸூஸௌதஸேடது. 

[இஷ எஸேடி, “அஸஸ2 

ஸதர4 அதஸடர2 

ஶனரஸ3ருஸடி கு3ரூஸூற 

தற4: | ஶ்ருஸர ஸஸ்ருஸர 

ச மஸ்ஸிஸற4ஸ் 4டரஸ 

ஸ2 அனஸ்தஸ்” ண 

றஶக்ஷத ஷக்ஷ சஸ்.  ] 

‚ஶ்ரிம் க4ைக பஶ4லந ப்பத்3 ப்ே2ம் ேே:‛ 

        ‚ஸ்ரீந்நஶஶணஸ்ஶங்க்4ரி ப4ஜேஶப4ீஷ்ைகஶங் 
க்ஷஶ‛ – இத்ஶேஷ3 ப்ஶணங்கர இங்க அதழந் 
ேஷ4ப்பது. 

-தறரஸேடி, ஸூர தரற 

ஸொது ஶதசுதபர யஸ 

றபரஸ குநறஸூஸௌதடு 

றநரஸ. 

- தறரஸேடி,  ஸூர  

தரறஸொது  ஶதசுதஸ  ஸோத 

றணரஸ,  பலிஸ அஷடஸூ 

னஸ் புஸௌதட ஶஸைடி 

ஸ.  

-றருஸ்புஷ அஷட 

ஆஷச வரஸைடஸஸ, 

தறரஸேடிஶரடு கூடி 

ஸ்வதருரஷணஸ துறஸூ 

ஶணுஸ். 
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      இவ்லிைத்ேஷல் ெஷயர், ‘கஶருண்-ரூபஶன இலள் 
(லிபரீேர்)* அரலஶகவும் [வஸேடருஸூகுஸ்கூட] க்ருபஶர்த்3 
ஹ்ருே3 ருஷ ஊரஸ் ணது உஷடஸ] ஆகஶய 
இலரிைத்ேஷல் ஶண லணம் [ரஸௌதபர ரறஸௌதது] 
பண்ண லண்டுலேஷல்ய’ என்மஶர்கள். 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    *இஸொ தஸ், தரஸஸ பனஸறஸ இஸஷன. பஸோ-தறஸோ 

ரஸூறஸஶபரடு வதரருஸ எஸேடுஸௐர அடிஶணரஸ 

ஶசஸஸூஸௌதஸேடுஸபது. வதரறஶரஸ எஸௌபுஸூவரஸரஸபர] 

பிாட்டிய லரிக்கத் 
மதயலில்யய எனும் 
லாத3மும், க2ண்டநமும்: 

 இஸஷண றபஸூஸ 

றஸோ தறஸோதஸ் சறனஸ, 

“தறரஸேடி ருஷஶ 

உருவடுஸஸ; ஸ 

வனஸைஸ் இஸனரஸ 

தஸூலிலுஸ்கூட அருப      

ஶணுஸ் ஸோர வஸெசறஸ 

ஈஸ் உஸபஸ.  ஆஷ 

ரஸ,  அபறடஸ்   ‘ரஸௌ 

தரஸ’  ண  ஶஸைடஸ 

ஶஷறஸஷன”, ஸோதஸ. 

[குஸௐநஸ் வசஸதுவரஸைஶட 

றருஸொ அஸூறஷப 

அதணறடறருஸொது ரஸ 

ரஶ – ரஸ ஷற2லி 

ரக்ஷஸீஸஸற ஷ2 

ஆஸஸ3ரதர4ஸ ஸர 

க்ஷஸொஸர தரஸ 

ஜரஸ ... (ஸுகு 50) 

ஸோந தஸேடஸ ரஸூஷ 

இஸகு ணறஸூ, ஸோதஸ.]  

தறஸ : இணரஸ 

‘ரஷண அணுகுஸ் றபர 

ணது, சறரஸது றஸேடது – 

னகு4ர ரஸ ஶரஸ 

டீ2 ஸூருர’ ண ஶஶன 

வசரஸோணஶரடு வதரருஸ 
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ர, இஷ ஶமரஸூற/ 

அறரஸ் ஸோஶந 

வரஸபஶணுஶ ற, 

இஸரஸ ‘ஶஸைடஸ 

ஶஷறஸஷன ணர 

றநது’  ண வசரஸனஸூ 

கூடரது. 

 

. அது, ந்த்-த்ந[ஸ ஸொஸஸறஸோ] ப்ே2 பே3 வ்பத்பத்ேஷ 
[பஸ ழுஸதுஸூகு தறரறஸதுஸ வசரஸலுஸ் வதரருஸ] ேே3தழஶரி 
[அஷஸசரஸஸொ] ப்ஶண நஷர்ே3ஶ [ஶஸௐஶரஸஸ ரஸேடுது] 
லர்த்த்2 ப்ழங்க3ங்கரஶய [வீஸைஶதரகுஸ் ஸோதரஸ] 
ழஹேஶம் அபவஶஸ்ம் [றஸூ ஷஸௌபுஸூகு உரறது].  

 ‘தறரஸேடி உதர 

ஸன’ ண ரறஸ 

வசரஸது, ஸ ஸொஸஸ 

றஸோ ‘ஸு’ ஸோந பஸ 

தஸறஸோ வதரருளுஸூகுஸௌ 

வதரருஸொரது. ஸௌதடி 

வணறஸ : ‘ஸுஶ, இற 

ஸு – ஸ்ரஸ அஷடஸௌ 

தடுதஸ, ஆனரஸ ஸு 

ணஸௌதடுறநரஸ’ ணஸௌ 

வதரருபரஸ். இஸௐரண 

தன ஶஸௐஶரஸஷப 

வதரறஶரஸஸ  ரஸேடி 

யுஸபணஸ. அஷவஸ 

னரஸ், இஸொ ரஸரஸ 

வீர ஆறறடுஸ்; 

அஷஷப வீஸை ஸோ 

நரஸ உனஶரஸ ஸ்ஷஸௌ 

தரஸஸது ஷ வரஸேடி 

ஷஸூ ரஸ் ஆபர 

ஶரஸ். 

ஸ்ரீ ந்ருழஷம்வஶலேஶ வ்ருத்ேஶந்ேத்ே [சரறஸறஸஷ] 
இங்க அதழந்ேஷ4ப்பது [றஷணஸௌதது]. 
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இஸகு, “இற 

ஷணஸூ வரஸோந தறநகுஸ் 

சலஸௐநஸ் றரஸ றஸோந 

சறஸஸௌதறரஷண ஸௌஸௗர 

ற ஶஷஸ, தறரஸேடி 

ஷ பஸோணறஸேடுஸூ 

வரஸைடு ஶஸைடி 

றஸோநஷயுஸ் றஷணஸதுஸௌ 

தரஸஸூ ஶணுஸ். 

 

       ‘இவ்லிைத்ேஷய இலளுக்கு ஈஶ்லண ஸ்ல 
ரூபே: அபி [ஸ்வதருரதடஸோ ஸரூதஸரலுஸ்] நஷத் ழம்ஶ் 
யளம் லிலக்ஷஷேம் [ஸௌஶதரதுஸ் ஶசஸஸொறருஸௌதது குநறஸூறநது]’ 
என்று ழத்துக்கள் [ஸஶனரஸஸ] அருரிச் ெய்லஶர்கள்.  

ஶலுஸ், ‘ஸ்வதரு 

ரஶணரடு ஸரூதஸர 

லுஸ் ஸௌஶதரதுஸ் ஶசஸஸொது 

றஸௐதது, தறரஸேடிறஸோ 

ஸோஷரகுஸ் – ஆயள: 

ஸஷ: அதரூத-ரூத-

றத4ஷ: ர3ஶடர4த 

கூ3டர4ற ஶ (சதுஶ்.4)’ 
ஸோதது, அஸஸூறஸ 

ஸ்ஷஸௌ தடி வரஸே 

டரது வசஸயுஸ் ஆப 

ஸொரஸ ரஸூகு. 

 

        ‘ப்பந்ந பஶரிஜஶே’த்ேஷய லே3குரூபஶத்ே [டரதூஸ 

அஸ்ரஸ ஶஸௐஶரஸ ரஸேடி] லிஷ்லக்ழந ழம்வஷேஶ 
லெநத்ே இங்க அதழந்ேஷ4ப்பது. 

இஸோதஸ், இஸ 

பறஸோ தறரறர ஸோஷ 

ஷஸூ ரஸேடுஸ்,  “தறரஸேடி 

ஸௌதடி ஸோணரஸ தஸொது 

றஸௐஸௌதஸேடஶபர, அஶ 

ஶதரஸ ஈஶ்ணரண 

ரதஸ் அபரஸ சூஸௌ 
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தஸேடிருஸூறஶநஸோ – [ர 

ஸரஸௌர ர2 மரதற 

ர ஸரஸௌஶரயஸ் 

ஈஶ்: - ஸௌதஸொ தரரறஜர 

ஸ் 74]” ஸோதஸ் றஸஸூ 

ஶம மஸ்யறஷறஸோ 

சஸஷ, ஸு டரதூஸ 

அஸ்ரஸ ஷரஸைடிருஸௌ 

தஷயுஸ் ருஸறஸ 

வரஸபவுஸ்.

      ‚ழ ஏகஶ லிபு4:‛[ஸ்வதருரஸோ எருஶண ஸகுஸ் 

தஸொஸோ] இத்ஶேஷ3கரில் ‘லிபு4’ ஶப்3ே3ம் நஷந்த்ரு-
பம்[ஆளுஷஷஸூ குநறஸௌதது]. ஆகஶய ப்க்ருே 
பஶ3ே4ஷல்ய [இஸறடஸ றஸ ஷடறஸஷன]; 

லஶ உரயரறஸ 

‘தஸொது றஸௐகுஸ் ஸோஷ 

யுஷடஷ’ ஸோதஷஸௌ 

தஸௐநற எரு ஆஶக்ஷதஸ் – 

‘ஸ்வதருரஸோ எருஸோ 

ரஸோ அஷணஸஷயுஸ் 

ஸரதறஸூகுஸ் ஸோஷ 

உஷடஸோ [றபு4] ணஸௌ 

ஸௌரஸஸ வசரஸறஸோ 

நண; இஸைடு ‘றபு’ 

இருஸூபடிரரஷரஸ  

தறரஸேடியுஸ் ‘றபு’ ண 

ஸௌதடிஸ வசரஸன படியுஸ் 

?’ ண. இஸௐகு மரர 

ஸ் : - இஸகு ‘றபு’ ஸோ 

நது, ‘ஆளுஸ் ஸோஷ 

ஷ’ஸூ குநறஸௌதரகுஸ். 

தறரஸேடிஸூகுஸ் ஆளுஸ் 

ஸோஷ உஸபரஸ, 

அஷப ‘றபு’ ணஸ 

வசரஸோணறஸ ஸொஸ ர 

றஸஷன.

இல்யஶகஷல்  ஜ்ஞஶந-லிபு4த்லங்களும் ழஷத்3ேஷ4ஶது 
[ஸஞரஸதுஸூகு றபுரறருஸௌதது ஸோதது றஷடஸூரது].  
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-இஸோதஸ், றபு 

ஸோதஸௐகு ‘ஸகுஸ் தஸொது 

றஸௐததுரஸோ வதரருஸ’ 

ஸோர வரஸைடரலுஸ், ஸ் 

வதருரஸோ றபுரஸ 

இருஸூ, ஸஞரஸதுஸூகுஸ் 

றபுஸஸ் இஷசஸொறருஸூற 

ஶநரஶ; அஸொ  ஸூ 

றஶன, இளுஸூகுஸ் றபுஸ 

ஸ் எஸௌபுஸூ வரஸபனரஸ்.

     அணுத்ல-ழேஷ ெேநத்லம், [அணுர இருஸொது 

வரஸைஶட அநறவுஸபர இருஸூகுஸ் ஸோஷ] ே3ம்பேஷ ஶள [ 
ஸ்தறபரற ஸ்வதருரதஸூகுஸ் -தறரஸேடிஸூகுஶ அடிஷரஸ 

இருஸௌதது]  ெேந யக்ஷணஶகக் கைலது. ‘ேஶ ழர்ல 
க3ேஶ லிஷ்ணு: ேே2லம் த்3லிஜஶத்ே’ [அஸொரறஸ 

சறநஸொஶ! ஸ்வதருரஸோ ஸௌதடி ஸகுஸ் தஸொதுஸபரஶணர, (அ) 

ஸஶனரஸஸூகுஸ் அஷடஸூனர றஸௐறநரஶணர அஸறஶ இஸொ 

தறரஸேடியுஸ் - ற.பு.1.8.17] இத்ஶேஷ3கர இங்க 
அதழந்ேஷ4ப்பது. 

இஸபரஸ லஸ 

து : ‘அணுர இருஸொது 

வரஸைஶட அநறவுஸபர 

இருஸூகுஸ் ஸோஷயுஷட 

து - ஶசஸஸ்’ ஸோர 

வசரஸறஶநரஸனர; 

அஶரடு ‘ஸ்தறபரற 

ஸ்வதருரதஸூகுஸ்-தறர 

ஸேடிஸூகுஶ அடிஷரஸ 

இருஸௌதது’ ஸோதஷயுஸ் 

ஶசணறஸோ னக்ஷஸறஸ 

கூஸேடிஸூவரஸப ஶணுஸ், 

ஸோதஶ. இஸௐகுஸௌ ஸௌர 

ர, ‘ேஶ ழர்ல 

க3ேஶ லிஷ்ணு:’ தஸ் 
ஸு றஸணுபுர 

ஶ்ஶனரஸஷஸூ ரஸை. 
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       ஈஶ்லனப் பஶய இலரபம் ‘ழக்ஷ்’ 
என்மஶல் – அவ்ஶவே ழர்லஶந்ே: ப்லஶ ழர்த்ே2 
[ஷடறஸோநற ஸகுஸ் உஸேபுஸூகூடி றநதஷடஸ] – என்மேஶம்.   

‘இஷப றபு ஸோ 

றநலஸ; ஆணரஸ, இஸ 

மளஸர இருஸௌதஸ 

ண சறன சஸஸ உஸப 

ணஶ’ ண ஶவநரரு 

ஶஸற.  

இஸௐகு, ‘இஸ 

மளஸஷ ஸோநது, 

அபறஸ றஸ சறநறஸ  

தஸ்  வதரருபறஸ அஸன;  

அணு தஸ் ஸது, ஸௐந 

ஸனர ஸதுஸூபறதஸ 

ளுஸ் புகுஸ றநதஸபது 

அஸனர; அதுஶதரன 

தறரஸேடியுஸ் புகுஸ றநஸோ 

உஸபஸ தஸ் ருஸ 

துஷடஶ. புகுருஶ, 

அஸஸதுஷ றறஸௌத 

ஸௐரஶ– அணுரண 

ஜலஸோ, எரு சரலஸறஸ 

புகுஸொது அஷ றணஸ் 

வசஸஷஸௌ தரஸஸூறஶநர 

ஸனர ! அதுஶதரன இ 

ளுஸ் “ஸனர ஸதுஸூ 

ஷபயுஸ் ஆஷறஸேடு 

டஸஸ ஷடஸௐந 

றநதஸபஸ” தஸ் 

ருஸறஸ, மழஸஷ 

ணஸ வசரஸலிஸௐர. 

 

-‚லிப்4ல ீ ெ‛ [ஸகுஸ் தஸொஸ] என்று அபி4பக்ேர் 
ெஶன்னஶர்கள். 

-‚லந்ே3 ழர்லக3ேஶம் லிஷ்ணு லல்யபஶ4ம் லிஶ்ல 
ரூபிணமீ்‛, [ஸகுஸ் றஷநஸொளுஸ், ரவுர இருஸௌதளுஸ் ‘ஸ் 

வதருரதஸூகு இணறளுஸ்’]  என்று ஜீர் அருரிச்ெய்ேஶர்.   
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-‚ஸ்ரீரிேஷ லிஶ்ல வ்ஶபிநீ யக்ஷ்ீ: அபி4ேீ4ே | ேேஶ2 
லிஷ்லக்ழந ழம்வஷேஶேஷ3ளஹ அபி4ேீ4ே |‛[உனவஸ 

குஸ் தஸொ தறரஸேடி, ஸு ண அநறஸௌதடுறநரஸ; இஸறஶ  

றஸஸூஶம மஸ்யறஷ பலிஸௐநரஸ அநறஸௌதடுறநரஸ] என்று 
இலளுை லிபு4த்லத்ே அருரஶரப் பருஶள் 
எம்பருஶனஶரும் த்3ல லிலணத்ேஷய ழர்த் 
ேஷ2த்ேஶர். 
தறரஸேடி ‘றபு’, ண றரூ 

தறஸூ, ஶலுஸ் தன ஸௌர 

ஸஸ  : 

- அஷப ‘றஸௌவீ ச’ ண 

அதறயுஸூஸ வசரஸறநரஸ; 

 - ‘ஸகுஸ் றஷநஸொளுஸ், 

ரவுர இருஸௌதளுஸ் 

ஸ்வதருரதஸூகு இணற 

ளுஸ்’  ஸோர    ஸெஜலஸ 

மரறஸூறநரஸ. 

- ‘உனவஸகுஸ் தஸொ 

தறரஸேடி, ஸு ண 

அநறஸௌதடுறநரஸ; இஸ 

றஶ றஸஸூஶம 

மஸ்யறஷ வசரஸலுஸ்’ 

ண அருபரபஸௌ வதரு 

ரஸ ஸ்வதருரணரஸ 

அருளுறநரஸ

 

-பகுந்ே3ப் பருஶளும் ‘ேத்ல நஷரூபண’த்ேஷல், ‚ஸ்ரீபி 
நஶஶணலே ஏல ஸ்லரூபண கு3ணேஶ்ெ லிப்4ல ீ – 
ேஶ2 ஆவ பஶஶ: ‘ேஶ2 ழர்ல க3ேஶ லிஷ்ணு: 
ேே2லம்’ இேஷ‛ [ஸ்வதருரஷணஸௌஶதரன தறரஸேடியுஸ் ஸரூ 

தஸரலுஸ்/ குஸரலுஸ் ஸகுஸ் தஸொஸ; இஷ தரஶஸ றஸணு 

புரஸறஸ வசரஸறநரஸ] என்று ஸ்பஷ்ைஶக [வபறர] 
இலளுை லிபு4த்லத்ே உபபஶேஷ3த்ேஶர் [ரஸேடிணரஸ]. 

-கைஶம்புப் பருஶளும் ‚ேஸ்ஶத் ஸ்லரூபே: ஸ்லபஶ4ல 
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ேஶ்ெ ஶ்ரிஶ வ்ஶப்ே: பபுருள இேஷ ழஷத்3ே4ம்‛ [ஆ, 

தறரஸேடியுடஸோ கூடிணரண ஸ்வதருரஸோ, ஸரூதஸரலுஸ்/ 

ஸதரஸரலுஸ் ஸகுஸ் றஷநஸொஸோ ஸோதது லஸவு] என்று 
‘ஷது2ந நஷர்ண’த்ேஷல் லிஸ்ேஶக ப்ேஷபஶேஷ3த்ேஶர். 

-‘ஸ்வதருரஷணஸௌ ஶதரன 

ஶ தறரஸேடியுஸ் ஸரூ 

தஸரலுஸ்/ குஸரலுஸ் 

ஸகுஸ் தஸொஸ; இஷ 

தரஶஸ றஸணு புர 

ஸறஸ வசரஸறநரஸ’ ஸோற 

நரஸ, பகுஸொஸௌ வதருரஸ. 

-‘தறரஸேடியுடஸோ கூடி 

ணரண ஸ்வதருரஸோ, ஸ 

ரூதஸரலுஸ்/ ஸதரஸ 

ரலுஸ் ஸகுஸ் றஷநஸொ 

ஸோ ஸோதது லஸவு’ ண, 

டரஸ்புஸௌ வதருரளுஸ் 

றபஸூறணரஸ. 

              ெஶஶெஷஶண்ைஶண்ைஶனும் ‘ேத்ல ழங்க்3வ’த் 
ேஷல், - ‚ழம் ஸ்ரீ: ப4க3லஶன் இல பபக்ஷபஶஸ்ஶ 

ழர்ல வ்ஶபிநீ ெ இேஷ அலக3ம்ே | ஶக்ஷஶபஶ 

ஜ்ஞஶந லிளீபூ4ேஸ் ப4க3லே: ஸ்ரீநஷலஶழத்ல 

லிஶளணஶத் || ஸ்ரீே இேஷ ழர்ல ழஶஶ் 
ணீேஶஶ: ஸ்ரீஶப்3ே3ே ஏல ப்ேஷபஶே3நஶத் |;  

லேஶர்த்ே2 ழங்க்வ ப4க3லத் பஶ4ஷ்கஶ: - 
‚ப4க3லத் ஸ்லரூப அதரூபத்லஸ் யக்ஷ்ம்ஶ: 
ப்ேஷபஶே3நஶத் |‛. 

‚ஐஶ்லர்பி கலல்ம் ப4க3லத் ப்ஶப்ேஷல ெ |  
ே3ேஶ3ேஷ பஜேஶம் ஏளஶ ே3ிேஶ பஶத்ந: ||  
ேஶ பண பும்ழல வ்ஶப்ேம் ஏேத் ெஶெம் |  
ேஶ  ேநஶபி வஷேம் லித்3ே நது கஷஞ்ென ||  
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ப்ரீேஶ ழஶ ஶணஶக3த்ஶ ழவல பஶத்நஶ |  
பஶ4கஶ3ந் அபலர்க3ம் ெ லிேேஷ அதகம்பஶ ||  
ஜ்ஞஶநேஶ்ெ  ஸ்லரூபண லிஶ்லம் வ்ஶப் 
வ்லஸ்ேஷ2 ேஶம் | ஜ்ஞஶநேஶ்ெ  ஸ்லரூபண வ்ஶப் 
ே3ல: ஸ்ேஷ2ேஶ வரி: ||  
வ்ஶப்ே: ப்ரிஶபி4: அந்ஶபி4: ஜ்ஞஶநே: பஶ்ல: |  
ந ஸ்லரூபே இத்ள லிஶளஶ வஷ ஶ்ரிஶऽநஶ:|  
ஶ்ரி: புருளகஶத்ல ஸ்த்ரீத்லஶத்ஶ ப4ே3கஶ வ: |  
பத்ப: ே3ண்ை3ே4த்லஶத்3ஶ: லேஶ3ந்த்லஶே3: ழஶ: ||‛  
இத்ஶேஷ3 யக்ஷ்ீேந்த் பரிஶஷஷ்ை பஶ4த்3லஶஜ 
ழம்வஷேஶ பரிஶஷஷ்ை லென.  

‚உக்ேஶர்த்ே2 த்3லஸ்ஶபி ப்ேஷபஶே3நஶத்‛ என்று 
ழப்ஶணஶக யக்ஷ்ீ ஸ்லரூபத்ே நஷரூபித்ேஶர். 

-ஶமரரஜற ஆஸை 

டரணறஸோ றஸ் 

இஶர: “ அஸொ உதரமஸ 

துஸூகு றரண ஸுற 

ரமதடஸோ ஸௌஶதரதுஸ் 

கூடிறருஸௌதஸ ஸோத 

ரஸ, ஶரக்ஷஸ் றருஸ்பு 

தஸபரஸ ஸ்வதருர 

ஷணஸௌஶதரஶன இஸொ 

தறரஸேடி, ஶரக்ஷஸறஸௐ 

ரண அநறவுஸூகு ற 

ரண ஸ்வதருரஸோ 

ஸுறரமணறஸோ றஶ 

ர உதரஸிஸூஸ 

குஸொஸ/ ஸகுஸ் தஸொ 

ஸ ண ஸைஸௌதடு 

றநரஸ. ஶலுஸ், ‘ஸுஶ 

இற ஸு:’ ஸோதணரஸ 

றஷடஸூகுஸ் வதரருபறஸ, 

‘அஷடஸௌதடுதஸ’ ஸோத 

ஷ, வதஶ ரஸேடுஸ்.    

ஶரஸஸ மஸஸூயஸ 

றஸ ஸ்வதருரணரர 

லுஸ், ‘தரணறஸோ ஸரூ 

தஸதுஸூகுஸௌ வதரருஸர 
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ணது, தறஸேடிறஸோ ஸரூ 

தஸ்’ ஸோர குநறஸூகுஸ் ஶ 

ரஸூஸபரண ‘ஸௗரலஶ்ச 

ஶ னஸலஶ்ச தஸஸொவௌ’ 

; அஸ ஈசரர ஜ: 

றஸணு தஸல’ ஸோதஷ 

உரயரறஸூஸௌதஸேடண. 

னஸல ஸொஸஸறஸ அடஸ 

ற தரஸரஜ மஸ்யற 

ஷறஸ, ‘ஸ்வதருரணறஸோ 

ஸௌரற-ஷணறரண தறர 

ஸேடி, ஸோஷண ஸகுத 

ஸஸூகு வசஸஸ்-ஷஸ 

ஸ்-ஶரக்ஷஸ் ஸோந 

அஷணஸஷயுஸ் ஸகுத 

ஸ. ஸ்வதருரஷணஸௌ 

ஶதரனஶ இஸவுனஷணஸ 

துஸ் அபரஸ சூஸௌதஸே 

டது; அஸஸ இரு 

ரலுஸ் சூஸௌதடர ஸது 

எஸோரறஸஷன. ஶர 

றரஸ, ஸ்வதருர 

ஶணரடு ஶசஸஸொது அளுஸ் 

றஸஸொபரஸ, ருஷ 

றணரஸ இஸவுனறலுஸ்-

ஶலுனறலுஸ் அததஸ 

ஷப அபறஸூறநரஸ. ஸோ 

ஸரூதஸரலுஸ் – ஸஞர 

ஸரலுஸ் உனஷஸ சூஸஸொது 

டஸதுறநரஸ. யரறயுஸ் 

இஸௌதடிஶரஶண ஸரூ 

தஸரலுஸ்-ஸஞரஸரலுஸ் 

உனஷஸ சூஸஸொது இருஸூற 

நரஸோ.  

ஶலுஸ், தறரஸேடி 

றதஷடவுஸ்/ ஸௐநஸ 

பறதஷடவுஸ் ஸஞர 

ஸரஸ ஸ்வதருரஸோ 

சூஸௌதஸேடிருஸூறநரஸோ 

[ஸஞரஸதுஸூகு றர 

றநரஸோ].  இறஸ, ஸௐநஸ 

ஷபஸூ ரஸேடிலுஸ் தறரஸே 

டிஸூகு உஸப ணறஸ 

ஸோஷ [றஶஸ்] 

ஸோண ஸோநரஸ – ஸௐந 

ஸஸ, ஸஸ ஸஞரஸ 

ரஸ ஸேடுஶ சூஸறநரஸ 

ஸ [ஸரூதஸரஸ அஸன 
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]; தறரஸேடிஶர, ஸோ ஸஞர 

ஸரஸ ஸேடுஸனரஸ 

ஸரூதஸரலுஸ் ஸ்வதரு 

ரஷணஸ சூஸஸொறருஸூற 

நரஸ. 

யரறஷஸூ ரஸேடி 

லுஸ் இஸ ஶரதஸேடிருஸௌ 

தது, ‘வதஸைளுஸூஶ 

உரற ஸோஷரலுஸ் / 

தரறஸொதுஶதசுஸ் குஸர 

லுஶ’. இஷபஸூ ரஸேடி 

லுஸ் தரஸோ ஶரதஸேடி 

ருஸௌதது, ‘ஸைடிஸௌதது’ 

ஶதரஸோந குபஷடஷ 

ரஸ. ஸௐநதடி ‘ருஷ/ 

ஸௌரறரஸௌ ஶதசுது’ 

ஶதரஸோந குஸஸ இரு 

ருஸூகுஸ் வதரதுரணஶ’ 

ணஸ வசரஸனஸௌதஸேடது. 

இஸறஸ் டுஸ ‘ஶரஸ 

ஸ மஸஸூய/ தஸரஜ 

மஸ்யறஷ’ ஆற இ 

ஸைடு ஶஸௐஶரஸபரலுஸ், 

தறரஸேடிறஸோ ஸரூதஸ் 

‘இஸோணது’ ண றரூதறஸூஸௌ 

தஸேடது”

. 

 -ஆழ்லஶனும் [ஸுஸமரஸறஶ்ஸ ஸோந கூஸரஸரதஸ்] 
‘ந்த் லிலண’த்ேஷய – ‘அத் அம் அகஶ: ‘அல= 
க்ஷண’ இேஷ ேஶ4ேஶ: நஷஷ்பந்ந: ப புருளம் 
அபி4ே3ேஶ3ேஷ | அத் ஸ்ரீத்த்லம் லிலக்ஷஷேம், ஸ்ரீே ஏல 
க்ஷகத்லஶத் |‛ என்று ேஷருந்த் ப்கணத்ேஷல் 
அருரிச்ெய்து; த்3ல ப்கணத்ேஷலும், ‘ந்த்ஶ 
பி4ப்ேம் ப4க3லேஶ க்ஷகத்ல உபபக்ேம் லிஶளம் 
அத் கண்ை2ே: உபஶே4த்ே ‘ஸ்ரீத்’ பே3ந | 
ப்ஶப்த்லஷல, ப்ஶபகத்லபி வஷ ஸ்ரீே ஏல | ஸ்ரீஶந் 
ஏல வஷ க்ஷகஶ ப4லேஷ‛ என்று அருரிச்ெய்ேஶர்.     
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-ஸு கூஸரஸர 

ணறஸோ றஸ் இஸர 

நரஸ் – “றரு ஸொஸஸறஸ 

ஸௌஸறஸோ பலிஸ 

உஸப ‘அ’ ஸோதது, ‘அ 

= ரஸௌதரஸௐரது’ ணஸௌ 

வதரருபரஸ, ரஸௌதணர 

ண த புருஷணஸ 

வசரஸலுஸ். இஸறஸ் 

ரஸௌதஸோ, தறரஸேடிஷ 

உஷடஸோ ஸோததுஸ் 

குநறஸூஸௌதடுறநது – வண 

ணறஸ, ஶஸஸ் / க்ஷஸ 

ஸ்- ஸோதது றருவுடஸோ 

ஶசஸஸொதஸூஶ (‘ஶ்ஸ3 

4ர ஶ3: ஶ3ஸஸ் 

அஶ்தஶ’; ‘றருறஸனரஸ 

ஶஷஸ ஶஶஸோறஸோ 

ஶவு’ ஸோதஷஷப 

றஷணஸூவுஸ்) உஸபது. 

ஶலுஸ், ஸ ஸொஸஸற 

லுஸப ‘ஸுஸ’ ஸோந 

தஸ், ஸொஸஸறஸ வசரஸன 

ஸௌதஸேட ரரதஸூகு 

‘ரஸௌதஸௐகுஸௌ வதரருஸ 

ரண றஶர’ 

வசரஸனரஶனஶ வரறறஸூ 

றநது. அரது, அஷட 

ஸௌதடுதணர இருஸௌதது 

ஶதரஸ, அஷடறஸௌதணர 

வுஸ் உஸப ஸோஷ, 

தறரஸேடிஶரடு ஶசஸஸொ 

தஸூஶ. ஆ ‘தறரஸே 

டிஷ உஷடஶண, 

க்ஷணர ஆரஸோ”. 

அலர்ேஶ ‘ஶஶரீக ழஶ’த்ேஷல், ‘ஆனந்ேஶ3ே: 
ப்ேஶநஸ்’ என்ம ழத்த்ேஷல், ஆேஷ ஶப்ேந அத் 
ஸ்லரூப-நஷரூபகம் ஶ்ரி:பேஷத்லம் ெ பஶம்ருஶ்ே | 
அே: ஸ்லரூப-நஷரூபகத்லஶத், த் த் ப4க3லஶந் 
அபி4ேீ4ே ேத் ேத் ஸ்ரீபி | ேேஶ2 ெ ‘ழகய 
ப2யப்ேஶ3 வஷ லிஷ்ணு:’ [றஸணு 4ஸஸ்]. ‘ப2யம் அே:’ 
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இத்ஶேஷ3ளஹ அபி, ழஶ ேத்3 லிஶளணம் ப4லேீேஷ | 
ேே3லம் ப4க3லே இல அஸ்ஶ அபி ழகய ப2ய-
ழஶே4நத்லபி’ என்று ஶக்ஷஶபஶ த்லத்ே 
[ஶரக்ஷஸதுஸூகு உதரரஷ] அருரிச் ெய்ேஶர்.  

‘ஆனந்ேஶ3ே: ப் 

ேஶ3நஸ்’ [3.3.11] ண 

எரு ஸௌஸௗ மழஸஸ். 

இஸௐகு, “ஸௌரரண 

[குறரண] ஸௌஸௗஸ்,  

ஸௌஸௗறஸஷஸ அஷண 

ஸறலுஸ் எஸோநரஶ இரு 

ஸௌதரஸ, குறறஸோ ஸ 

ரூத-றரூத ஸஸபரண 

ஆணஸொஸ் பலிஷ 

ஷப ஸனர  ஸௌஸௗ 

றஸஷபறலுஸ் ஶசஸஸதுஸூ 

வரஸபஶஸைடிதுரஸோ

; வணஸோநரஸ கு3றஷ 

றஸேடு கு3ஸ் ணறஸது 

இருஸூரஸனர !” ண  

தரஸஸறஸ றபஸூஸௌ 

தஸேடிருஸூறநது. 

ஆஸரஶண, ணது 

‘ஶஶரல மரஸறஸ’, 

இறஸோ ஸரஸூரண ஸேட 

ஸறஸ, “ஸ்வதருரணறஸோ 

ஸரூதஸஷ றரூதறஸௌத 

ரண ஸோஷர தறர 

ஸேடி இருஸௌதரஸ, ஸ 

வஸவஸனரஸ் அஸோ 

வசரஸனஸௌதடுறநரஶணர, 

அஸஶ தறரஸேடியுஸ் 

வசரஸனஸௌதடுறநரஸ; 

ஆஷரஶன, ‘அஷணஸது 

தனஸோஷபயுஸ் அபறஸௌத 

ஸோ றஸணுஶ’ [ரஸ 

ஸ ஸஸ் 49] ணவுஸ்; 

அஶ ருஸஷஸ வசரஸ 

லுஸ் ‘ப2யம் அே:’ [ஸௌஸௗ 

மழஸஸ் 3.2.37] ஸோதண 

ஶதரஸோந இடஸபறலுஸ்  

ஸ்வதருரஷணஸவசரஸோண 
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ஶதரறலுஸ், அதஷட 

றஶர தறரஸேடி 

யுஸ் இருஸூறநரஸ ணஸ 

ரஸோ வரஸப ஶஸைடுஸ். 

தரஷணஸௌ ஶதரனஶ 

இளுஸ் ‘ஸனர தனஸோ 

ஷபயுஸ் அபறஸூகுஸ் உதர 

ஸ்’ ஸோதரஸ, இளுஸ் 

ஶரக்ஷஸதுஸூகு உதர 

ர ஆறநரஸ.” ண 

அருபறணரஸ. 

  
  ‚நஷகரில் புகறஶய்‛ – என்று லஶத்ழல்ம் ெஶல்ய 

ப்படுகஷமது. ‘ேஶ3ள பஶ4க்3த்லம் [குஸௐநஸஷபஶ றருஸ்தற 

ஸௐதது] - லஶத்ழல்ம்’ என்மஷல், ேஶ3ளங்கள் உபஶ 
ே3ங்கரஶம் [ஷஸூ வரஸபஸஸூஷ ஆகுஸ்]. 
பாசு-எச்ெத்தின் லிரிவு:  

 இணற, டுஸதுஸூ 

வரஸைடுஸப தரசுஸறஸோ 

ஸௐந தஸளுஸூகு ஸரஸூ 

ரஸ் அருளுறநரஸ : 

  ‚நஷகரில் புகறஶய்‛ = 
இஷஸௐந புஶரஸோ, 

ணஸ வசரஸலுஸ் இஸௐகு, 

ரஸமஸஸ் - ‘ஸோரஸூ 

குஸேடிஶஸ, ரஸஸௌ தசு 

வுஸூகு உஸப தரசஸ் [ஸம 

னஸ தர:] - ணஸௌ 

வதரருஸ.  

இஷஷஸது ‘ரஸஸௌதசு, 

அஸௌஶதரது ஈஸோந ஸோ 

ஸோநறஸோ ஶஸ இருஸூகுஸ் 

ழுஸ்ஷத (அழுஸூஷ) 

ஸூற டுஸௌதஷஸௌ தரஸஸூ 

றஶநரஸ்; இணரஸ ‘தசு, 

ஸோரஸூகுஸப ஶரஸ 

ஷப றருஸ்புறநது’ ணஸ 

ரஶண ஆறநது. அது 

ஶதரன ஸ்றடஸறலுஸப 

குஸௐநஸஷப தரஸோ 

றருஸ்தற ஸௐறநரஸோ’ ண 

‘ரஸமஸ’ஸதுஸூகுஸ சறனஸ 

றஷரஸ வசரஸஸ.      
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இஷ எஸௌதறணரஸ, ‘குஸௐநஸ 

ஷப ரஸ் வசஸஶ ஆ 

ஶணுஸ்’  ணஸ லஸஸொது  

றடுஸ்  !! வணணறஸ, ஸ் 

குஸௐநஸஸரஸோ ஸ்வதரு 

ரதஸூகுஸௌ தறடிஸூகுஶ !  

 ‘ேஶ3ள அே3ர்ஶஷத்லம்’ [குஸௐநஸ் தரரஷ] என்மஷல், ழஶர்ல 
ஜ்ஞ ப்ேஷபஶே3க ஶ்ருேஷ-ஸ்ம்ருேஷகள் லிஶேஷ4க்கும்.  

           ‘ரஸமஸ’ஸதுஸூகு 

‘ஶரஸ் ரரஷ ஸோ 

தது வதரருஸ’ ஸோநரஶனர, 

ஸ்வதருரஸோ ‘அஷணஸ 

ஷயுஸ் அநறயுஸ் றநதஸ 

பஸோ’ ணஸ வசரஸலுஸ் 

ஶ-ஸஸ்ருறளுஸூகு 

பஸைதடுஶ, ஸோதஸ 

சறனஸ. [ஶலுஸ் ‘ரஶ’ 

ஸஶரஸஸறஸ ‘தஸூ 

ஶரஶள அஸஶஸ்’ 

ண ஸரற ஶசறஸோ 

மரறஸறருஸூறநரஶ ண 

ஶஸேனரஸ். இஸௐகு தறஸ 

: அஶ ஶ்ஶனரஸறஸ, 

‘தர4றஸ்’ – டிஸூறநரஸ – 

ணஸ வசரஸோணறலிருஸொது, 

உஸைஷறஸ அநறரஸ 

இஸஷன, ஸோதது மளஸ 

தஸடஸ். இஸபரஸ,  

ஶ்ருற -ஸஸ்ருறளுஸூகுஸ் 

றஶரஸ் இஸஷனஶ ! 

         தறஸோபு, ஸௌதடிஸரஸோ 

வதரருஸ வரஸது ? 

ணறஸ, ‘அடிஸபறஸோ 

குஸௐநஸஷபஸௌ வதரருஸே 

தடுஸரது இருஸூஸ வசஸ 

யுஸ் அஸோபு’ ணஸ வசரஸன 

ஶணுஸ். இஸௌதடிஸ வசரஸ 

து, ஸ்வதருரணறஸோ 

இஷஸௐந புஷஸ 

ரஶண குநறஸூறநது ! 

 

       ஜகச்ெ2ரீகனஶன [உயக உையஶகக் கஶண்ை] 
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ழர்லஶ்லன ப்ேஷபஶேஷ3க்கஶய [கஶட்டுலேஶய] 
‘ஶஶரீகம்’ எனப் பர் பற்ம ப்3ஹ்-ீஶம்ழக்கு 
இது ேஶத்பர் லிளஶய் [ருஸர]க்கஶண்டு 
பபக்ஷஹக்களுக்கு நஷத் அதபஶ4வ்ஶிருக்கும். 

அஷணஸஷயுஸ் 

ணஸூகு ஶரலரஸூ 

வரஸைடணர ஸ்வதரு 

ரஷணஸூ ரஸேடுறநது 

ஸோதரஸ, ஸௌஸௗஸஷஸௌ 

தஸௐநற ஆரயுஸ் ஶஶஸஸ 

ஸஷ ‘ஶஶரலஸ்’ ஸோதஸ. 

ஶரலரறந ஸ்ஶஸ 

அஸோபு வரஸபரஸ ஶரலரற 

[தரஸோ] இருஸௌதஶணர ! 

இஸௌதடிஸௌதஸேட ‘அடிஸ 

பறஸோ குஸௐநஸஷபஸௌ 

வதரருஸேதடுஸரது இருஸூ 

குஸ்  அஸோபு’ ஸோந இஷ 

ஸௐந குஸ்ரஸோ, 

ஶரக்ஷஸறஸ ஆஷசயுஸப 

ஸ்ரஸ, ஸௌஶதரதுஸ் 

றருஸ்தஸஸூரகுஸ்.

 

       ‚உயக பன்றுைஶய்‛ என்று ஸ்லஶஷத்லம் 
ெஶல்லுகஷமது. ஸ்லஶஷிம ஸ்ல-க்ஷண-ப்வ்ருத்ேஷ 
அர்வன் [ரஶண ரஸௌதரஸௐந பனஸ குறயுஷடஸோ]. 
‚உயக பன்றுைஶய்‛ 
= ஸ்வதருரஸோ ‘அஷணஸ 

ஷயுஸ் உஷடஸோ’ ண 

ஸௌதடுறநது. இணரஸ 

‘உஷடஷ அஷணஸஷ 

யுஸ் ரஸௌதஸௐகு உரறஷ 

யுஸபஸோ’ ஸோநரறநது. 

[‘உஷடஸோ உஷடஷ 

ஷ க்ஷறஸூஷ...ஸௌரஸௌ 

றஶந’ – ண ஸௌர 

ஸௌறஸொஸரறரஸறஸ 

ஸரற ஶஶஷஸோ மரறஸூ 

றநரஸ] 
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  ‚என்ன ஆள்லஶன‛ என்று ழௌஶஸல்ம் 
ப்ேஷபஶேஷ3க்கப்படுகஷமது. இது ‘வேஶ ந்ே3: ழவ 
நீந்த்4 ழம்ஶ்யள ஸ்லபஶ4லஷம’ [லரஶரடு 

இஸைடநஸூ னஸூகுஸ் வதரறணறஸோ ஸோஷ]. இது, ழர்லஶேஷ4 
கஶஶன ந்ஶழத்ே [அஷணஸஸூகுஸ் குறயுஸப ஶர 

றஷ] உட்கஶண்டிருக்கஷமபடி லித்3ஶப4ே3 

அேஷ4கணத்ேஷலும் [ஸௌ.மழ] லிகல்பஶேஷ4கணத்ேஷலும் 
[ஸௌ.மழ] ழஹஸ்பஷ்ைஶக [றஸ வபறர]க் கஶணயஶம். 

‚என்ன ஆள்லஶன‛ = 
இஸரஸ வமௌஶஸஸஸ் 

தஸ் குஸ் வசரஸறநது. 

இதுரஸோ, லரஶரடு 

இஸைடநஸூ னஸூகுஸ் 

வதரறணறஸோ ஸோஷ. 
இஸூகுஸ், அஷணருஸ் 

அஷண அஷடஸூனஸ் பு 

உரஸௌதரஸ இருஸூறநது.  

ஸௌய மழஸஸ 

றஸ-றஸ3ரஶத43 அற4 

ஸறஸ [3.3.24], “த 

ரஷண அஷட றஸஷ 

ஸ  எஸோநஸன – தனரண  

ஷ” ஸோரஸ்; றஸதரற4 

ஸறஸ -[3.3.25] ‚அ 

ஸௐநறஸ ஶதஸ் எஸோஷந 

ஸ வசஸஶணு” வஸோ 

ரஸ் வசரஸறந ருஸ 

றஸ, ஸொரம றஸஷயுஸ் 

[ஶரறயுஸ்] அஸௐ 

ரஸ எஸோர ண தரஸஸ 

றஸ ஸைடிருஸூறநது. ரஸ் 

இஷஸ வசஸஸௐகு, ஸ் 

வதருரணறஸோ வமௌஶஸஸ 

ஸ் ஸோந குஸ் பஸூற 

உரஸௌதரறருஸூறநது ஸோ 

தது வபறர வசரஸனஸௌ 

தஸேடது. 

ழௌயப்4ம் ‚ேஷருலங்கைத்ேஶன‛ என்று ெஶல் 
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யப்படுகஷமது. இது அர்ச்ெஶலேஶ ப்ேஷபஶே3க [ரஸேடுஸ்] 
ஶ்ருேஷ-ஸ்ம்ருேஷ பஶ4க3த்ேஷலும், ‘லிலக்ஷஷே கு3ண 
உபபத்ேஶ்ெ’ இத்ஶேஷ3 ழத்ம் [ஸௌ.மழ. 1.2.2] 
ேன்னிலும் ப்ழஷத்3ே4ம். 

‚ேஷருலங்கைத்ேஶன‛= 
இஸரஸ வமௌனஸௌஸ் 

வசரஸறநது. லீனர-றபூற 

றஸ உஸஶபரருஸ்கூட, 

ஸௌஶதரதுஸ், பறறஸ  

ஸவுஸ்/ ஶஷடவுஸ், 

ஶஸடஸறஸ அஸஸசர 

ர ரூதர றஸ 

ரமஸ் வசஸது ‘அணு 

பறணரஸ்தடி றஸௐகுஸ்’ 

ஸோஷ வசரஸனஸௌதஸேடது. 

இஷ, தன இடஸபறஸ 

ஶஸறலுஸ்/ ஸஸ்ருறபற 

லுஸ் ரனரஸ். ‘லில 
க்ஷஷே கு3ண உபபத்ே 
ஶ்ெ’ [ஸௌ.மழ.1.2.2] தஸ் 

மழஸஸறலுஸ் வசரஸனஸௌ 

தஸேடிருஸூறநது. 

       ‚புகுந்ேன்‛ என்று ப4ழர்ப்பணம் வ்ஞ்ஜஷேம் 
[குநறஸூஸௌதஸேடது] ஆிற்று. ேே3ங்கஶன [அஸோ அஸரண] 
லிஶ்லஶழபம் இவ்லிைத்ேஷய கண்ைஶ2க்ேம் 
[வபறஸௌதஷட]. 

‚புகுந்ேன்‛ = அஸற 

ரண, ‘ஸ்ஷஸூ ரஸூகுஸ் 

வதரரஸௌஷத, ஸ்வதருர 

ணறடஸ் ஷஸௌதஷஸூ’ 

குநறஸூறநது. ஶலுஸ், இஸ 

ரஶன   அடிதறதஸஸூகு 

இருஸூகுஸ், ‘றஸசஸ் 

ஸ்ஷ ஸ்வதருரஸோ 

ரஸௌதரஸோ’ தஸ் லஸஸொ 

ஸ்தறஸூஷ,   யரறஶ் 
ரமஸ், வசரஸறநது. 
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      ப்ஶேஷகூல்-லர்ஜநபம், ஆதகூல்-ழங்கல்பபம் 
அடி [றருடிஷ] நஷனத்ேஶய ேஶன்றும்.  

ஸௌரறகூஸ-ஸஜபஸ், 

ஆதகூஸ-மஸஸதபஸ் : 

அஸஸபரண இஷ - 

‘அடிக் கஸழ்’ ஸோதறஸ 

புஷஸொ வதரருஸ. ஸூகு 

அதபறஸௌதரயுஸ்/ அணு 

 பறரயுஸ்/ றவுஸ் 

இணறரயுஸ் இருஸௌதஷ 

ஸ்வதருரணறஸோ றருடி 

ஸ ரஷஸ. இஷ 

உஷட ஸ்வதருரத 

ஸூகு ‘ஸனஷஶ வசஸ 

ஷயுஸ்/ அதஸூகுஸௌ  

தறடிஸூரஷ அநஶ 

றடுஷயுஸ்’ ரஸ்  ஷஸூ 

வரஸப றஷணஸௌதது 

இஸௐஷரஶண ! 

 

‚புகயஶன்மஷல்யஶ‛ என்று கஶர்ப்பண்பம் உக்ே 
ஶிற்று [வசரஸனஸௌதஸேடது].  

‚புகயஶன்மஷல்யஶ‛ = 
ஶர றறஸஷன ஸோத 

ரஸ, தஸூற ஶரஸ் வசஸ  

றஸ ஸ் குறறஸோஷ – 

ரஸஸௌதஸைஸ் – வபறஸௌ 

தஷட. 

 அங்கஷ3 ேஶன்றுகஷமலிைத்ேஷல் கஶ3ப்த்ருத்ல-
லணம் ேஶன்றும்.  

“ரஸௌதணர ஆ 

ரஸ” ஸோர ஶஸைடுது 

தஸ் அஸரண ஶரஸௌஸ 

ருஸ-ஸ், ‘புகுஸொ 

ஶஸோ’ ணஸ வசரஸோண 

அஸறறஶனஶ உஸபடஸூ 
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ஸ் ஆகுஸ் [லஶஶ வசரஸனஸௌதஸேடரஸ்].

       இலல்யஶம் ஶபநஶேஷ3 [ஆபஸொரஸ பஶனர 

ரறஸோ] ஶணஶக3ேஷகரிலும் உண்ைன்று ஸ்ேஶத்-பஶ4ஷ் 
/ ஸ்ரீத்3 வஸ் த்ழஶ / அப4ப்ேஶ3ந ழஶஶேஷ3 
கரிய ப்பஞ்ெஷத்ேஶம் [றரறஸதுஷஸஶரஸ்]. 

இஸௌதரசுஸறஸோ 

ரறனர றரறஸ ஸௌ 

தஸறறஸோ அஸஸஸ/ 

அஸறவஸனரஸ், ஆபஸொ 

ரஸ பனரண வதரறஶரஸ 

ஸ அதஸடிஸ ஶர 

றறஸ பழுஷர உஸ 

பண, ஸோதஷஸ ஸோ 

யஸ-ஸூஸொஸபரண 

ஸஶரஸ-தரஸஸ்/ ஸு 

ஸ யஸ ஸ மரஸ்/ 

அதஸௌர மரஸ் ப 

னரணஷபறஸ றரறரஸ 

வசரஸோணர மரறஸூற 

நரஸ. 

 

   1)ப4க்த்ஶ வ்ஶழஶே3: ஶக்ேஶ அஶக்ேஶஶ்ெ 
ப்பத்ேஷே: | 
ப்ஶப்தலந்ேஷ பம் பூர்ல லியம்ப்3 ழவழஶ அப || 
நிகந ஶ்மயாகங்கள் : 

 இதுஷ றபஸூற 

ஷஷப றஷணறஸ 

வரஸப பறரஸ, 

ஸரற – ஸோ ஶலிஷ 

எஸேடி – ஸேடு ரரறஷ 

ஶ்ஶனரஸபர ஶஶன 

அருபறஸவசஸறநரஸ. அ 

ஸௐநறஸோ தவுஷயுஸ்/ றபஸூ 

பஸ் :- 
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1) ஶக்ேஶ: = றநதஸப 

ஸபரண; 
வ்ஶழஶே3: = ஸர 

மஸ பனரஶணரஸ;  

ப4க்த்ஶ = தஸூறஶரஸற 

ணரலுஸ்;  
அஶக்ேஶ: = றநணஸௐந 

ஸௐநஸஸ;  

ப்பத்ேஷே: ெ =  ஸௌதஸற 

வசஸறணரலுஸ்;  

பம் ப்ஶப்தலந்ேஷ = த 

புருணரண ஸ்வதருர 

ஷண அஷடறநரஸஸ. 

அறஸ,  
பூர்ல = பலிஸ வசரஸோ 

ண தஸூறஶரறஸ;  

லியம்ப்3 =  ரர 

வுஸ்;  

அப = ஸௐநரண ஸௌ 

தஸொஸஸ;  

ழவழஶ = ர றஸ 

னரலுஸ் (அஷடறஸோ 

நணஸ.) 

றபஸூஸ் : ததஸ் 

வதரஸௐகு இரு உதர 

ஸஸரஸோ உஸைடு – 

எஸோர தஸூறஶரஸ்; 

ஸௐவநரஸோர தஸொரமஸ். 

இஸறஸைடு உதரஸற 

ணரலுஸ், ‘அததறஸூ 

ஆஸ்தறஸ தரதஸஷ’ 

[ஸௌரஸௌஸஷ]ஸ றஸஸ 

ஸௐந தரதஸஸ [மஸெசற 

ஸஸ] பழுதுர றனற 

றடுஸ்; றஸேடுஸ் தனதஸ் 

எஸோஶநரஸோ;  

ஆறலுஸ் தஸூறஶர 

ஸ் வசஸதஸோ, ‘ஸௌரஸௌ 

ஸஷ’ பழுதுஸ் அததறஸ 

துஸூ றஸ தறஸோணஶ 

ஶரக்ஷஸ் வதந படியுஸ்; 

அஸூறவு ஸௌஶதரது – 

ஸொரபறஸ / ஆஸைடிஸ/ 
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ஸௌதறநஸௌதறஸ / ஸொ யுஸ 

றஸ/ ஸொ ஸொஸொஸறஸ, 

ஸோதது ரருஸூகுஸ் வரற 

ரது; தனதஸ் ர 

ரகுஸ். அதுஷ வதரர 

ஷரஸ, வரடஸஸொது 

தஸூறஶரஸஷஸ வசஸது 

வரஸைஶட இருஸூ 

ஶணுஸ். இஸௌதடி இது 

ஸடஸஷஸரஸோ ருர 

? ஸோநரஸ, இஸஷன; 

ஸ்வதருரஷணஸௌ தஸௐநற 

ஸௌஶதரதுஸ் ஸைறஸூ 

வரஸைஶட இருஸௌதரஸ, 

இது வரடஸூஸ் பஸ 

றவுஸ் இணறஷரஸ/ 

சுஷரஸ இருஸூகுஸ்.   

ஸௌதஸறஶர, வசஸ 

ஸௐகு பறது; எஶபஷந 

வசஸ ஶஸைடிது. 

ஶலுஸ், ‘மஸெசறஸஶபர 

டுகூட, அததறஸூ எஸௌபுஸூ 

வரஸபர’ தரதஸஷப 

யுஸ்/ ஸௌதஸறஸூகுஸௌ தறநகு 

‘அநறரஶனர, ஸௌர-

ஆதஸறஶனர’ ஶருஸ் தரத 

ஸஷபயுஸ் றனஸூற, 

ஶஸைடி வதரழுறஶன 

ஶ தனஷணஸ ருஸ். 

‘இஸோஶந இஷசறஸோ 

இஷடி ஶசஸஸௌதஸ, 

இணறஸௌ தறநஶரஸ்’ ஸோதது 

ஸரறறஸோ ரஸூகு. 

இஸௌதறநறறஸோ படிறஸ 

தனஸோஶணுஸ் ண ஶஸை 

டுதஸஸூகு  அதுஷ 

தனஸோ வதநஸ ரறஸ 

ரலுஸ் ‘ரஸ இஶ 

ஶதரஸூறஸௌ வதரருபறவு 

இஸஷன’. 

    2)கநஶபி ழஹக்ருேநஶர்த்ேஷ: களஶஞ்ெஷத் இவ 
ஜஶே | 
களஶஞ்ெஷத் ேே3பஶ4லந ழவழஶ ழஶ ந ஜஶே || 
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2)இவ = இஸவுனறஸ; 

கநஶபி ழஹக்ருேந =  

ஶர எரு ஸறஷண 

ரஸ;  

ஆர்த்ேஷ: = இஸூ ஸற 

ஶனஶ ஶரக்ஷஸ் ஶஸை 

டுஸ் ஸோந துடிஸௌபு; 

 களஶஞ்ெஷத் ஜஶே = 
ருஸூரது தறநஸூகுஸ்;  

களஶஞ்ெஷத் = ஸௐநஸ 

ஸூகு;  

ேே3பஶலந = இஸற 

ஸறஷண இஸனரஷ 

ரஸ;  

ழஶ = இஸதுடிஸௌபு; 

 ழவழஶ ந ஜஶே = 
உடஶண தறநஸௌதறஸஷன. 

றபஸூஸ்:  ‘இஸோஶந 

இஷசறஸோ இஷடி 

ஶசஸஸௌதஸ’ ஸோநலஶ; அஸௌ 

தடிரணரஸ அஷணருஸ் 

இஸௌஶதரஶ இஷசஸொது, 

ஶரக்ஷஸ் வதநனரஶ ! 

வதருஸ்தரலுஸ் ஸோ அஸௌ 

தடிஸ வசஸறஸஷன ? 

ண றணனரஸ். அஸௌதடிஸூ 

ஶஸேஶணுஸ் ண, ஸ 

னநறவு உஸபஸஸூகுஸரஸோ 

ஶரஸோரஸ்– அஸௐகு அடிஸௌ 

தஷடரண ஸறஷண 

இஸனரஷரஸ, ஶஸேதற 

ஸஷன.  ஆணரலுஸ், ஶஸேட 

ஸளுஸ் உஸைடு. 

 

3)அேஶேஷ4கஶரி ப4ேந ழஶே4ந த்3ல ழம்ப4ல: | 
ப2ய து நஶநஶ:  ப4ே3: லிகல்ப: கஷய ழத்ரிே: || 
3)அே: = ஆனரஸ;  அேஷ4கஶரி ப4ே3ந = 

வசஸஸ குறயுஸபஸ 
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ளுஸூகுஸ உஸப றஸர 

மஸஷஸௌ வதரருஸது;  

ழஶே4ந த்3ல ழம்ப4ல: 
=  இஸறரு உதரஸ 

ளுஸ் ஶருஸ்.  

லிகல்ப: கஷய ழத்ரிே: 
=  மழஸஸறஸ, இஸை 

டிஸ ‘இதுஶர/ அதுஶர’ 

ணஸ வசரஸலிறருஸூற 

நது அஸனர !  

அநஶ: ப2ய து = 
ஆணரலுஸ் இருஸஸூகுஸ 

ளுஸ் தனஷணஸௌ வதரருஸ 

ஷறஸ ;  

ந ப4ே3: = றஸரம 

றஸஷன;  
றபஸூஸ் : லஶ, பஸ 

ரரறஷறஸ இரு உதர 

ஸஸ குநறஸௌதறடஸௌதஸேடண; 

இஷ ‘றஸதஸ்’   – ர 

து எஸோர, ண மழஸ 

ஸஸ வசரஸலுஸ்.  

அஸௐநறஸ ரஸ/ 

ஷஸ வசஸது ஸோத 

ஸௐகு ஷ பஷந உஸைடு  

– அஸௐரண ஸஞரஶர, 

ஶஸூறயுஶர, குறஶர, 

தனஷணஸௌவதந ரஸ 

றஸ வதரரஷஶர உஸ 

பஸோ, தஸூறஶரஸ் 

வசஸ ஶணுஸ்; இஷ 

துஸ் இஸனரணரஸ, 

தனணறஸ ஆஷச ஸேடுஸ் 

உஸபஸோ, ஸௌதஸற 

வசஸஸ குறயுஸபஸோ. 

[இஷ ற றஸதஸ் 

ஸோதஸ]. 

ஆறலுஸ் உதரஸ் 

து ரறதஸ், வதரஸ் 

தணரண ஶரக்ஷஸறஸ 

றஸரமஸ் இஸஷன. 

www.sadagopan.org



யஸ றஸஸ: 

80 
 

4)கஶ்ெஷத் க்ருேீ ஸ்லத்நந நஷவத் ரிபு 
ண்ை3யம் | 
பு4ங்க்ே பஶ4கஶ3ந் வஶஶஜ: ேலஶஶ்ரித் கஶ்ெந || 

4) கஶ்ெஷத் க்ருேீ =  

எரு வசஷனஸ வசஸயுஸ் ;  

வஶஶஜ: = அசஸோ ;  

ஸ்லத்நந = ஸோ பஸௐ 

சறறணரஸ;  

நஷவத் ரிபு ண்ை3யம் 
=  தஷரறஸோ கூஸேடஸஷ 

அறஸது ; 

பு4ங்க்ே பஶ4கஶ3ந் =  

அஸோ ஶதரஸஷ அதத 

றஸூறநரஸோ ; அஶ ஶஸ 

றஸ எரு பஸௐசறயுஸ் வசஸ 

ரஶனஶ,  

ேல ஆஶ்ரித் கச்ெந 
= அஷண அஸைடிர 

ஶனஶ – சறனஸ [அஸௌதன 

ஷண அததறஸூறஸோநணஸ 

அஸனர !]      

றபஸூஸ் : லஶ 

உதரஸ், தஸூறஶரர 

ஶர அஸனது ஸௌதஸறர 

ஶர இருஸொரலுஸ், அஷட 

யுஸ் தனணரண ததஸ 

றஸ றஸரமஸ் இஸஷன 

ஸோநரஸ. இஸகு எரு 

ஶஸற : ‘தஸூறஶரஸ், 

றவுஸ் டிணரணது; 

ஸௌதஸறஶர, ஶஸ ரநர 

றவுஸ் பறது. அஸௌதடி 

றருஸூ தனஸோ ஸேடுஸ் 

ஸௌதடி எஸோரஶதரனரகுஸ் ?  

ஆகுஸ் ஸோதஸௐகு 

எரு உன ஸூஷ இஸொ 

ஶ்ஶனரஸரஸ,  ரஸேடுற 

நரஸ : எருதஸூகு டிண 

ரண  ஶதரஷஸ வசஸயுஸ் 

றநஸோ உஸபது; அஸோ 

ஶதரஸ புரறஸொது, அச-இஸோத 

ஸஷப அததறஸூறநரஸோ; 
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ஆணரஸ அஷணஸ சரஸஸொ 

ஸஶபர, எரு பஸௐசறயுஸ் 

இஸனரஶனஶ, அஶ 

இஸோதஸஷப தஸறஸ 

ஷனர; அதுஶதரஸோஶந 

இஸகுஸ், தனஸோ எஸோநர 

றருஸூறநது, ஸோறநரஸ.  

    5)ேஸ்ஷந் ந்ஸ்ே ப4: ேநதுல் பஶ4கஶ3 
வபீே| 
ேத்லத் ப4க்ே: ப்பத்ேஶ்ெ பஜ்ே துல் பஶ4க3ேஶ || 

5)ேஸ்ஷந் வ ீ
பே = அஸொ ஸ்வதருர 

ணறடஸறஸ ;  

ந்ஸ்ே ப4: = தஸூற 

ஶரஸ் வசஸஶஸைடி 

தளுஷ ஷஸணரறஸ; 

ேத்லத் ேந துல் 
பஶ4க3: பஜ்ே; = 
உஸைஷறஸ ஸ்வதருர 

தஸூகு றரண இஸோதஸ 

ஷ அஷடறநரஸோ.  

ப4க்ே: ப்பத்ேஶ்ெ = 
தஸூறஶரஸ் வசஸதத 

ஸூகுஸ், ஸௌதஸற வசஸதத 

ஸூகுஸ் ;  

துல் பஶ4க3ேஶ =  அத 

தஸ் எஸோரரஸோ. 

றபஸூஸ் : லஶ, 

அசஷணஸ சரஸஸொறணரஸ 

அஸஸ அஶ இஸோதஸஷ 

புசறஸூறநரஸஸ, ஸோநலஸ. 

தஸூறஶரஸ் வசஸரஸ, 

ஸ்வதருரதஸூகு ஶஸைடி 

ரனரஸ். ரஸ்ரஸோ 

அஷஸ வசஸறஸஷனஶ; 

ஆஶ அஶ ஶதரஸ் 

ஸௌதடிஸூ றஸேடுஸ் ? ண எரு 

ஶஸற. 

 அஸௐகு தறஸ 

இஸகு மரறஸூறநரஸ : ஸ் 

வதருரஶண உதஶஶஷஸ 
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தடி ஸௌதஸற வசஸதஸோ, 

தஸூறஶரஸ் வசஸயுஸ் 

தளுஷ ஸ்வதருரணறடஸ் 

ஷஸதுறடுறநரஶண; 

ஆஶ தரஸோ, அஸோ 

தனஷண ஸேடுஸ் இஸோ 

அததறஸூஸூ வரடுஸது 

றடுறநரஸோ. ஆஶ இரு 

உதரஸபரலுஸ் றஷடஸூ 

குஸ் தனஸோ எஸோநரறஸ 

ஷடஶதுஸ் இஸஷன. 

   6)உபஶழஷே கு3ணஶே3: ஶ ப்ஶப்ேஶலபி அப3வஷஷ் 
க்ரிஶ |  
ழஶ ேத்க்து ந க்3ஶஹ்ஶ நஶகஶஶந்ே லர்ஜநம் || 
6)உபஶழஷேகு3ணஶே3: 

= உதரஸிஸூஸௌதஸேட 

குஸ் பலிஷஸ;  
ப்ஶப்ேஶலபி = தர 

ஷண அததறஸூகுஸ் 

ஶதரதுஸ்;  

ஶ அப3வஷஷ்க்ரிஶ = 
ஸௌதடி ஸபஸௌதடறஸஷன 

ஶர;  
ழஶ ேத்க்து ந க்3ஶ 

ஹ்ஶ = அஷ ‘ஸஸூது’ 

ஸொரஸௌதடி அநறஸ 

ஸூது; அரது, 

நஶகஶஶந்ே லர்ஜநம்= 
உதரஸிஸூஸௌதடர ஆர 

ஸஸ இஸஷன ஸோதது 

இஸஷன.  
 

றபஸூஸ் :  றஸ 

ஷஷபஸௌ வதரரஸது, 

உதரஸிஸூ ஶஸைடி ஸ் 

வதருரணறஸோ குரறஸ 

ரரதடுஸ். ஶலுஸ், ஸௌர 

ஸோ உடஷனஸௌ தறரறயுஸ் 

ஷடசற ஶஸறஸ ஸொ 

குஸஶபரடு உஸப 

ணர ஸ்வதருரஷண 
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உதரஸிஸூறநரஶணர, 

அஷஶ ஶரக்ஷஸறஸ 

அஷடரஸோ ண ஶஸ 

பறஸ வசரஸனஸௌதஸேடிருஸூ 

றநது. இஷவரஸேடி, 

‘ஷடசற ஶஸறஸ உதர 

ஸிஸூகுஸ்ஶதரது ஸரறஸ 

எருசறன குரறஶபரடு 

இருஸூகுஸ்’ தரஷணஸ 

ரஶண அஷடரஸோ. அஸௌ 

தடிரணரஸ ‘தரறபூஸ 

ஸௌஸௗரததஸ்’ றஷடஸூ 

ரஸனர ! ஸோதது 

சறனரறஸோ ரஸ்.  

இஸௐகு தறஸ: 

‘தரறபூஸ ஸௌஸௗரத 

தஸ்’ றஷடஸூகுஸ்; ஸௌதடி 

வணறஸ, ஶஸ் வசரஸோண 

ஸௐகு, உதரஸிஸ குர 

றஶபரடு ஸ்வதருரஸோ 

அததறஸூஸூ ஸேடரஸ் 

றஷடஸௌதரஸோ ஸோதஶ 

ற, ஸௐந குரறஸ 

இஸஷன ஸோர வசரஸ 

றஸ ருஸது அஸன; அர 

து, அஷளுஸ் ‘இஸ 

ஷன ஸோதது இஸஷன’. 

இஸௌதடிஸ வசரஸது ‘ஸ 

ஸூது’ ஸொரஸஷ எஸேடி 

றபஸூஸ் ஆகுஸ். 

7)த்4ஶந் க்ருே ஜந் ஜ்ஞ: த்ேஶஶம் த்3லஶப 
அர்ெந் |  
ேஶப்நஶேஷ ேேஶப்நஶேஷ கயௌ ழங்கஸர்த் கஶலம்|| 

7)க்ருே த்4ஶந் 
= ஸூரு யுஸறஸ ஸரஸ 

றணரலுஸ்;  

த்ேஶஶம் ஜந் 

ஜ்ஞ: = ஸஶரயுஸ 

றஸ ரஸஸ வசஸதுஸ்;  
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த்3லஶப அர்ெந் = 
ஸரதயுஸறஸ பூஜறஸௌத 

ரலுஸ்;  

ேஶப்நஶேஷ = ஷ 

அஷடரஸஶபர;  

ேத் கஶலம் = அஸொ 

ஶசஷண;  

கயௌ ழங்கஸர்த் 

ேேஶப்நஶேஷ = லிறஸ, 

ஸஶரஸஸ் வசஸரஶன 

ஶ, எருஸோ அஷடரஸோ. 

றபஸூஸ் :  இ 

ணரஸ, லியுஸறஸ 

ஸஶரஸஸ் வசஸஶ 

உதரரகுஸ் ணஸ 

வசரஸோணர ஆறநது. 

அஸௌதடிரணரஸ ‘தஸூற 

ஶரஶர ஸௌதஸறஶர 

ரஸோ உதரஸ் ணஸ 

வசரஸோண ஸௌரஸஸ 

றஶரறஸூறநஶ ! ண 

எரு ஶஸற ழுறநது.  

ஶ்ஶனரஸறஸ 

வசரஸோணஸௐகு,  இஸௌதடி 

ஸஶரஸஸ் வசஸது, 

படிறஸ தஸூறறஶனர 

அஸனது ஸௌதஸறறஶன 

பஸேடி, தனஷண அபறஸூ 

குஸ்; ஆ ‘தஸ்தஷ 

ர’ஸூ ரஸ், ஸோஶந 

வரஸப ஶஸைடுஸ். அஸௌ 

ஶதரதுரஸோ, உதரஸஷ 

றறஸூகுஸ் சஸளுஸூ 

குஸ் – ஶஸ் வசரஸோண 

ஸௐகுஸ் றஶரஸ் இஸோநற, 

எஶ வதரருஸ றஷடஸூகுஸ். 

 

8)நவஷ ஶஶஸ்த் லிஶே4ந கஶ்ெஷந் ந்ஶ: 
ப்லர்த்ேே |  
ேஸ்ஶந் ந பக்ேஷ ப4ேஶ3ஸ்ேஷ இத்ஶவஹ: ஆக3 
லேஷ3ந: || 
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8)ஶஶஸ்த் லிஶ 

ே4ந = சரஸஸஸளுஸூ 

குஸௌ புநஸ்தர;  

கஶ்ெஷந் ந்ஶ: = ஸொர 

ஸஸ துஸ்;  

நவஷ ப்லர்த்ேே = 
வசரஸன இனரது;  

ேஸ்ஶந் = ஆஶ  ; 

பக்ேஷ ப4ே3: = ஶரக்ஷ 

ஸறஸ றஸரமஸ் துஸ்; 

 ந அஸ்ேஷ இேஷ = 
இஸஷன ஸோதர; 

ஆக3 லேஷ3ந: ஆவஹ: 
= ஆஸஷப ஸோகு 

அநறஸொஸஸ வசரஸறநர 

ஸஸ. 
 றபஸூஸ் :  ‘பஸோ 

ஶ்ஶனரஸதுஸூகு றபஸூஸ் 

வசரஸோணது மரறஸன;  

இஸகு, ஸஶரஸஸ் வசஸ 

றணரஸ றஷடஸூகுஸ் 

ஶரக்ஷஶ ஶர, ணஸ 

வசரஸனனரஶ’, ஸோநரஸ, 

இஸௌதடி ஶஶஸஸஸறஸ 

ஸகுஸ் வசரஸனறஸஷன 

ஸோதது ஆஸபறஸ 

ஶஸஸொஸபறஸோ றஸௌபு. 

ஆ, ஸஶரஸஸஸ ‘தஸ் 

தஷர’ஸூ ரஸ் 

ணஸ வசரஸதுரஸோ, 

மரறரண றபஸூஸ். 

 

இஸறஸ் ஸரற 

ஶஶஷஸோ, றண ஶ்ஶனர 

ஸளுடஸோ ஸூஸொஸஷ 

பூஸஸற வசஸறநரஸ. 
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இேஷ கலிேஶர்க்கஷக ழஷம்வஸ் ழர்லேந்த் 
ஸ்லேந்த்ஸ், ஸ்ரீத் லங்கை நஶே2ஸ் 

லேஶ3ந்ேஶெஶர்ஸ் க்ருேஷளஹ 
ஹஸ் நிஷ்கர்ள: ழம்பூர்ண: 

ஸ்ரீே நஷக3ஶந்ே வஶே3ஶஷகஶ ந: 
 

ஸ்ரீஸ்து 
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ஸூஸொஸறஸ குநறஸூஸௌதஸேட ஶ ரஸூஸஸ 

- உர3ரஸ்     தஸூஸ் - 47 

- ஷஶ ஸருணுஶ ஶ னஸௌ4:    2 

 

ஸூஸொஸறஸ உரயரறஸ ஸௌஸௗமழஸஸஸ/ 

அறஸஸ 

- ஆணஸொர: ஸௌரஸ [3.3.11] தஸூஸ் - 67 

- தரஸெசரஸரற4ஸ் [2.2]    27 

- த2ன உததஸஶ:’ [3.2.37]     6 

- றஸதரறஸ் [3.3.25]    72 

- றஸ3ரஶத43அற4ஸ் [3.3.24]   72 

- றக்ஷற கு3 உததஸஶஶ்ச [1.2.2]      72 

- ஶ்ருஶஸது ஶஸௌ33 பனஸரஸ [ஸௌ.மழ 2.1.27] 50 

- மரக்ஷர3தற அறஶர4ஸ் ஷஜறற: [1.2.29]  13 
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ஸூஸொஸறஸ உரயரறஸ தரசு ஸௌரஸஸ 

- அனறஸஶனஸோ [றருரஸ 6.10.10]     தஸூஸ் - 42 

- ரனரழுஸ் [வதரற. றருஸொரற 34]   

 தஸூஸ் - 16 

- ஶரற ரநர பூஶலிருஸௌதரஸ  [றருரஸ 4.5.11] 46 

 

ஸூஸொஸறஸ உரயரறஸ மஸ்ஸஸூரு ஸௌரஸஸ 

- அஸ அஸ் அர:   தஸூஸ் - 66 

- அ: ஸரூத றரூதஸரஸ    67 

- அஸஸ2ஸதர4 அதஸடர2    53 

- ஆஸ றஸ3ர ஶ3ற ஸஸ் [ற.பு.1.9.120]  44 

- ஆற ஶஸௌஶ      67 

- உதரஶ ஸூ3ருய க்ஷறஸஶர: [அயற.ம.37.29]  40 

- ஶ்ஸதற ஷஸஸ்     63 

- ஶ்ஸஸ் அக்ஷ3றஸ் [ஸுகு3 58]   46 

- 4ஸ ரரஸஸ2 ஶரக்ஷர3 [ன.மய .71]   44 

- ஸரஸ ஸரூத: ஸதர4ஶ்ச   63 
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- த4ஸூஸர னஸௌ4: து அணஸொர’ [லஷ]     2 

- தஸெசரஸஸ ஸூருஸஸஸ  [ம.பா3-ஶா. 359.58]  24  

- த றஸரர3றல [ன.மய .23]   44 

- தரஶதக்ஷர  றஸ3ஶ [ ம.மஸ்]    33 

- த4ஸூறஸ் அதற ஸௌஸச2ஶ [ஆப. ஸஶர 54]           18 

- தரஸெசரஸஶ ச வதௌஸஶ ச {ஸரஸொஸ்]   29 

- ஸொஸரதற4ஸௌஶஸ் த43:    66 

- லல ஷற3 ஆசரஸ்  [ன.ஸொ.17.94]   10 

- ரஶஸ் ஶஸ் ஸஜ [லஷ 18.66]   47 

- ர மஸ 3ஶர றஸணு:   [ற.பு.1.8.17]       60 

- ர ஸௌரலற: அறஶரரஸ் [வி.பு 1.19.19]        19     

- னஸஸ்ர மய ஸௗருலஶஶ:  [ன, ஸொஸஸ் 28.14] 44 

- னஸல: புருரஸஶ றஸற3ஸடர     53 

- ஸொஶ3 மஸ3ரஸ் றஸணு ஸனதர4ஸ்  61   

- ரச: தஸ் ஸௌரஸஸ2றர  [ஶௌ.மஸ்]   44 

- றஸௌ4வீ ச        61 

- றற4பூ4 ஸர ஷக்ஷ ல3ஶக்ஷ’..  [ஸு தரஸஸ்]  45 
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- றஶ்ரம பூஸஸ்’ [தர4ஸரஸ பஸூ. ர]   -  35 

- ஸுஸொ ரரஸரஸஸூ4ரற          தஸூஸ் - 55 

- ஸுதற ரர      62 

- ஸுரறற றஶ் ஸரதறல னஸல:            62 

- ஶ்ரறஸ் 4ட தர4ஶ ஸௌதஸ3              55 

- ஶ்ஶஶர  ஸௗறஸொ3 ஶனரச [சதுஶ் 3]  46 

- ம ஶர றபு4:      59 

- மன த2னஸௌஶர3 யற றஸணு:’ [றஸணு 4ஸஸ்]  67 

- மஸ ரஸௌர3ஸ் ஸ்ரஸ்  [ஸரஸ்புஸ்]           44 

- மஸஷஶ்ஸ கு3ஶரஶதர   [ன.மய 9]   44 
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ஆபஸொரஸ        46 
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குரு       58 
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