சப்டரிய ஸ்டம்
எரு இஸ்மணயதர் கேட் பிமபில் எரு ஊர் அமணந்துபிட்து. அபன்
கேட் கேள்பி "ஏ மல் குடி க்தம ம?" அபன் மடப்மர்த்து இந்டக்
கேள்பிமதக் கேட்மன்?
எரு சணதம், ணமயக்ேமபூர்  இங்ேநில் மயதடுத்டப்ின், டணயனேத்டயற்கும்
பந்டமன். டயருச்சய அருேயல் பரும் கமது எரு கேமதிமச் யசப்ிட்டு அடன்
சுற்றுச் சுபரில் சயபப்பு ேர் பூசப்ட்டிருந்டது. அப்கமதுடமன் அபன் இந்டக்
கேள்பிமதக் கேட்மன். "அது ன் சயபப்பு கேமதில்?" ன்று ........
அபன் கேட் பிமகப அந்ட ஊரின் யதமே ணமய மல்குடி ன்று
அமனக்ேப்ட்து. இடன் படல் யதர் டயருத்டபத்தும. இமடச் சப்டரிய
ஸ்டம் ன்றும் அமனக்ேயன்ர். யேௌடணர், புச்டயதர், பசயஹ்ச்ர், ணமரீசய,
ஆங்ேயசர், ிருகு, அத்ரி  ழு ரியேள் இங்கு பந்து டபம் இதற்யமம்
ின் கமடயபன் க்ேயதணமேயபிட்மம் ஆமேதமல், இந்ட சயபயங்ேத்டயல் ழு
ள்நங்ேள் ேமஞப்டுேயன்.
அம்மநின் யதர் சயபேமணசுந்டரி. யதருக்கேற் சுந்டபடிதமய் ம்மணக்
ேபருேயமள். ணஞக்கேமத்டயல் இருக்கும் அந்ட அன்ம ம் ணடயலும் புகுந்து
ம்மண ஆட்யேமள்ேயமள். பேத்டயல் மஞம் ேந்ட புன்மே ஆஞ
பூஞிதமே இருக்கும் இந்ட அம்மமநத்யடமழுடமல், டயருணஞம் க்குணமம்.
பக்ேயங்ேமநபம் பித்டயதமசணம அமணப்ில் இங்கு மர்க்ே படிேயது.
அடமபது சூரிதமப் மர்த்கட ணற் ேயங்ேள் உள்ந. இங்கு இருக்கும்
சப்டரியேமநப் பூயத்டமலும் டயருணஞத்டம ீங்ேயபிடுேயடமம்.
இங்கு இருக்கும் டக்ஷயஞமபர்த்டயபம் யன்கேமத்டயல் மேதில் பமஞ
ீ
ணீ ட்டிதடி இமசமதேமே பிநங்குேயமர். ேமதில் பன்கவும் குருபின்
அருமநப் யவும் இங்கு ர் பந்து குருமபப் பூயக்ேயன்ர்.
டயல்மதம்ல் மமவும் இங்கு அருள் புரிேயமர் டயருபமடயம, ணமசயணேம்,
ங்குி ிருகணமத்சபம் மடபூசம், சயத்டயமப்யருபினம  இங்கு பினமக்ேள்
யேமண்மப்டுேயன். இந்ட இம் டயருச்சயதியருந்து 18 ேயணீ தூத்டயல்
இருக்ேயது.
ஏம் ணசயபமத

கேமதில்ேள் யசமல்லும் டத்துபங்ேள்
கேமதிலுக்குச் யசல்ேயகமது இமபின் அருமந கபண்டுேயகமம். அங்குள்ந
சயற்ங்ேநின் அனேயல் ணதங்குேயகமம். ஆமல் ஆத அமணப்பு பமதில் ஏர்
அற்புடணம டத்துபம் இருப்மட ல்கமரும் அயபடயல்ம.
ேவுமந ணட்டுணல், அபன் உமபம் கேமதிமக் கூ ணிடமப்
கமகப அமணத்டயருக்ேயமர்ேள் பன்கமர்ேள். .
'உள்நம் யருங்கேமதில் ஊனும்பு ஆதம்
பள்நற் ிமனுக்கு பமய் கேமபுபமதில்
யடள்நத் யடநிந்டமர்க்குச் சர பன் சயபயங்ேம்
ேள்நப் புமந்தும் ேமநமணஞி பிநக்கே'
ன்து டயருபர் அருட்மல்.
அபர் உக கேமதில் ன்மர். உம்க கேமதிமய் ழுந்துள்நது ன்மட
'கக்ஷத்டயம் சரீப் ிஸ்டமம்' ன்ேயது ஆேணச் யசமற்யமர்.
உம்ில் மடங்ேள் கேமபுணமேவும், பனங்ேமல் ஆஸ்டம ணண்ணமேவும்,
யடமம யருத்ட ணண்ணமேவும், யேமப்பூழ் (யடமப்புள்) ய ீணமேவும், ணமர்பு
ணேமணண்ணமேவும், ேழுத்து அர்த்ட ணண்ணமேவும், சயம் (டம)
ேருபமதமேவும் கேமதிமய் ழுந்துள்நது ன்து ஆேண ணபு.
கேமதில் அமணப்ில், உயல் அன்ணத கேமசம், ிஞணத கேமசம், ணகமணத
கேமசம், பிஞ்ஜமணத கேமசம், ஆந்ட ணத கேமசம் ஆேயத ந்து உள்நது கம
கேமதியல் ந்து ிேமங்ேள் உள்ந.
தூ சரீம், சூட்சுண சரீம், குஞ சரீம், அஞ்சுே சரீம், ேமஞ சரீம் கம
ந்து சமேள் உள்ந.
உயல் உள்ந பமடமம் படம ஆறு ஆடமங்ேள் கமக் ேருபம,
அர்த்ட ணண்ம் படம ஆறு யமேள் உள்ந.
ேருபம சயயணப்ட்து. அடயல் பச்யசபி டட்சயஞமபர்த்டய, இச்யசபி
சண்டிகேசுபர், புருபணத்டய யங்ேம், பக்கு ஸ்ட ணண்ம், பமய் ஸ்ட

ணண் பமசல், ேழுத்து ந்டய டமதின் உச்சய பிணமம் ன்று ஆேண சமத்டயம்
யடரிபிக்ேயது.
ஆேண பிடயப்டி ஆதங்ேள் ேருபம, என்று படல் ந்து ிேமங்ேளுன்
கூடித மகேமபும், ய ீம், யேமடிணம், தமேசமம, ந்டய படயதபற்றுன்
பிநங்கும்.
கணலும் ம் உல் கடமல், இத்டம், ம்பு கமன் ழு பமே டமதுக்ேநமல்
ஆது கமல் ஆதபம் யசங்ேல், ேமம, ேல், கமன் ழு பமேதம
யமருள்ேநமல் ஆது ன்ேயது ணது சமத்த்ங்ேந்.
கேமதில் ன்மட கேமஇஇல் ப் ிரித்து 'கேம' ன்மல் இமபன். இல்
ன்மல் இருப்ிம் ன்ேயமர்ேள். ஆே, கேமதில் ன்து இமபின்
இருப்ிம் ன்றும் ஆதம் ன்மட 'ஆ' ஆன்ணம ன்றும் தம் கசருணயம்
ன்றும் யமருள்டுேயது.
ணிடின் படிபணமேச் சயபமதத்மட எப்ிடும்கமது (1) ேருபம இ டம, (2)
அர்த்ட ணண்ம் இ ேழுத்து, (3) ணேம ணண்ம் இ ணமர்பு, (4) தமேசமம இ மடி,
(5) கேமபும் இ மடம் ன்றும் கூறுபர்.
அகட கமல் (1) ஆதம் - உல், (2) கேமபும் - பமய், (3) ந்டய - மக்கு, (4)
துபஸ்டம்ம் (யேமடிணம்) - உள்மக்கு, (5) டீங்ேள் - ஞ்கசந்டயரிதங்ேள், (6)
ேருபம - இடதம், (7) சயபயங்ேம் - உதிர் ன்றும் கூறுபர்.
கேமபும் :
கேமதில் பமசயல் அமணக்ேப்டும் கேமபுகண ணற் கேமபுங்ேமந பி
உதணமே இருக்கும்.இடற்கு மகேமபும் ன்று யதர்.யடுந்யடமமபியருந்து
மர்த்டமக இது ேம்ீணமேத் யடரிபம்.இமட எரு யங்ேணமே ண்ஞி
பஞங்குபதும் உண்டு.இடம ஸ்தூ யங்ேம் ன்து டீேம். இமடபம்
யடய்ப உருபணமே ண்ஞி பஞங்குபது ம் பனக்ேம்.'கேமபு டரிசம் ம
பிகணமசம்' ன்து னயணமனய.
கேமபுத்டயல் கடபேஞஙேள், யடய்ப உருபங்ேள், மபேள், பிங்குேள், புமஞ,
இடயேமசக்ேமட்சயேள், ணிடர்ேள், கடபிதர்ேள், யணய்தடிதமர்ேள் ப் பமே
சயற்ங்ேள் இருக்கும். உேயல் ிஞ்ச அமணப்ில் ல்மபற்றுக்கும்

இபண்டு.சயற்றுதிர்ேள், கருதிர்ேள், பிங்குேள், ணிடர்ேள், கடபர்ேள்
ல்கமரும் ிஞ்சத்டயல் உள்நர்.அடயலும் இது உண்டு இ இது ல்ம
ன் மகுமக ேயமதமது ன்மட அமப பிநக்குேயது.
மகேமபுத்டயன் கணல் யமேள் யமதுபமே எற்மப்ம ண்ஞில்
அமணந்டயருக்கும்.அமப பன்று, ந்து, ழு, என்து, டயயமன்று
ன்பமேதிருக்கும். பன்று யமேள் இ மக்ேயத், ஸ்பப், சுறப்டய
ன்பற்மக் குயக்கும். ந்து யமேள் இ ம்யமயேமநக் குயக்கும்.ழு
யமேள்இ ம்யமயேகநமடு ணம், புத்டய  இண்டும் கசரும். என்து
யமேள் இ அந்ட னயயமடு சயத்டம், அங்ேமம்  இண்டும் கசரும்.
ஞ்கசந்டயரிதங்ேமநக் யேமண்டும் ணம், புத்டய படயதமபேமநக் யேமண்டும்
புவுமே அயேயகமம். புவுமே அயேய யசதம அப்டிகத யறுத்டயபிட்டு,
ணமத்துமஞதமேக் யேமண்டு ம்யமருநித்துப் தஞம் கமே கபண்டும்
ன்ேய கேமட்மட்மகத மகேமபு பமசல் ிகபசம் ணக்கு உஞர்த்துேயது.
யீம் :
மகேமபுத்மட அடுத்துள்நது யீம். அடன் அருேயல் யசன்று பழ்ந்து
ீ
பஞங்கும்கமது க்டன் ணடயல் ழும் ண்ஞகண ணயே பக்ேயதணமது. அங்கு
அபது ேர னம ண்ஞங்ேள், இச்மசேள் அமத்தும் பஞங்கும்கமது
யீத்டயல் ய யேமடுக்ேப்டுேயது.அப்டி யதிட் ின் தூத சயந்டம,
கணம ண்ஞத்துன் அபன் ன கபண்டும். அப்யமழுது ணிடத்டன்மண
பமய்ந்ட ணிடன் ழுந்டயருக்ேயமன் ன் ண்ஞம் பலுப்டும்.அந்ட
ண்ஞத்டயன் சக்டய, அபமப் புடயதிபி டுக்ே மபப்டற்குச் சணணமது.
யேமடிணம் :
யீத்மட அடுத்துள்நது யேமடிணம். இமட பயணமனயதில் துபஸ்டம்ம்
ன்ேயன்ர். இது உதணமே இருக்கும். ந்டய இடற்கு பன்கம ின்கம
அமணக்ேப்ட்டிருக்கும். யேமடிணம், யீம், ந்டய ஆேயத எக கர் கேமட்டில்
பபம கமக்ேய இருக்கும்.
யேமடிணம் கமே உள்நது கமல் உல் கமே இருக்ே கபண்டும் ன்து
சமத்டயம். இடன் உதம் பபரின் பிணமத்டயற்குச் சணணமேகபம அல்து
ணண்ங்ேநின் கணல் டநத்டயற்குச் சணணமேகபம இருக்கும்.இடன் அடய கடபமட

சயபன்.அதுகப சயபமக் குயப்டமே உள்நது.
இது பன்று மேணமேவுள்நது. படல் மேம் சதுணமது. அடிப்குடய இது
ிம்ணமமபபம், இண்மபது மேம் ண் கேமஞகபடய அமணப்பு. இது
பிஷ்ணுமபபம், பன்மபது மேம் உருமந கமன் டடித்ட உதணம கணல்
குடய ருத்மபம் குயக்கும் ன்ேயது ஆேணங்ேள்.
உச்சயதில் உள்ந பன்று குறுக்குக்ேட்மேள்இ இச்சம சக்டய, ேயரிதம சக்டய, ஜம
சக்டயமதக் குயக்ேயன். அடயலுள்ந இரு குறுக்குத்டண்டுேள் சூரித, சந்டயமக்
குயக்ேயன்.
பினமக்ேமங்ேநில் யேமடி ற்ம் மயறும்.அடயல் யேமடிக்ேதிறு அனுக்ேயே
சக்டயமதபம், யேமடிஇபமபமபபம், யேமடிதில் பமதப்ட்டுள்ந ந்டயஇ ந்டய
ேபமமபம் குயக்ேயது.
இந்டக் யேமடிணத்டடிதில்டமன் ேர கன பிழுந்து பஞங்ே கபண்டும். ஆண்ேள்
அஷ்மங்ே ணஸ்ேமபம், யண்ேள் ஞ்சமங்ே ணஸ்ேமபம் யசய்தமம்.
அஷ்மங்ேம் ன்து டம, மேேள், ேமதுேள், பனங்ேமல்ேள் ஆேயத என்தும்
டமதில்டுணமறு பிழுந்து பஞங்குடல், ஞ்சமங்ேம் ன்து மேேள்,
பனங்ேமல்ேள், டம ஆேயத ந்தும் டமதில் டுணமறு குிந்து பஞங்குடல்.
யேமடிணத்டயன் பன் பம்பம பிழுந்து பஞங்ே கபண்டும்.அடற்குக்
குமதக் கூமது.ேயனக்கு கமக்ேயத சந்யடய ில் பக்ேயல் டமமபத்துத்
யடற்ேயல் ேமல் ீட்டி பஞங்ே கபண்டும். பக்ேயல் சந்யடய ில் ேயனக்கே
டம மபத்து பஞங்ே கபண்டும்.
தமே சமம :
இது எரு டத்துப படிபணமேவும், சயபது 9 பர்த்ட படிபமேவும் கூப்டுேயது.
தமசசமமதில் 9 குண்ங்ேநில் அக்ி பநர்க்ேப்டும். அமப மற்கேமஞம்,
பக்கேமஞம், அர்த்டசந்டயம் படம படிபங்ேநில் ேமஞப்டும்.
குண்ங்ேமநச் சுற்யப் சுந்டர்ப்மேமநப் ப்ி ஆல், அசு படம
சணயத்துேமநக் குண்த்டயல் இட்டு அக்ி பநர்த்து ணந்டயங்ேமநச் யசமல்ய
யடய்பங்ேமந டயதமித்து, சயருக்கு, சயருபம் ன் ேருபிேநமல் யய் ஊற்ய,
ணந்டயம், ேயரிமத, மபம ன் பன்மலும் பனயமடு க்கும். ஏணகுண்ப்
புமே அருட் சக்டயமதத் தூண்டி உயேங்கும் பச் யசய்பம் ன்தும் டீேம்.

ந்டய :
ேருபமதிலுள்ந சயபம கமக்ேய இருப்து ந்டய. இது சயபின்
பமேம்.சயபன் ணமத்ணம ன்மல் ந்டய ீபமத்ணம. ணமத்ணமமப கமக்ேய
அடயல் ேக்ேகப ீபமத்ணம அமட கமக்ேயபள்நது. கேமதிலுக்குச் யசல்கபமர்
ந்டயக்கும், சயபனுக்கும் குறுக்கே யசல்மேமது.
கேமதிலுக்குள் கமகும்கமது ந்டய கடபம பனயட் ின்க உள்கந உள்ந
சந்யடயேலுக்குள் யசல் கபண்டும்.
ிமேமம் :
கேமதியல் பனயடுகபமர் பன்று பம அல்து ந்து பம ிேமங்ேமந
பம் ப கபண்டும். பபமே உம்மபம், ந்து பிட கேமசங்ேமநபம்
ேந்து இமபம பஞங்கு ன்மட இது யமவூட்டும்.
கேமதில் ிமேமங்ேமநக் ேமமதில் பம் பந்டமல் கமய் ீங்கும். ேயல்
பம் பந்டமல் பிருப்ணநிக்கும். ணமமதில் பம் பந்டமல் ல்மப்
மபங்ேளும் கமகும். அர்த்டசமணத்டயல் பம் பந்டமல் கணமட்சம் ேயட்டும்.
பபர் :
ேருபமதில் உள்ந சயபயங்ேகண பபர்.யங்ேம் ன்து ஏர்
அமதமநகண.யங்ேம் ன்மட யம் + ேம் ப் ிரிப்ர். யம் ன்மல்
அண் சமசங்ேள் அமத்தும் எடுங்குணயம் ன்றும் ேம் ன்மல் எடுங்ேயத
யமருள் ணீ ண்டும் கடமன்றுணயம் ன்றும் யமருள்.ேமஞ படிதமட இமபமக்
ேமணும் எரு அமதமநகண சயபயங்ேம்.
யங்ேத்டயன் அடிப்மேம் ிம்ணமேம் ன்றும், ஆவுமதமர் (டுப்மேம்)
பிஷ்ணுமேம் ன்றும், மம் (கணல் குபமந) ருத்மேம் ன்றும் அமனப்ர்.
சயபயங்ேம்  பமேப்டும்.டமக கடமன்யதது சுதம்புயங்ேம். பிமதேர்,
மணன், பருேன் கமன் ேஞங்ேநமல் ஸ்டமிக்ேப்ட்து ேஞயங்ேம்.
இருடிேள் ஸ்டமித்டது மடபே
ீ யங்ேம், ணிடர்ேள் யசய்து மபத்டது
ணமனுயங்ேம் ப்டும்.
சயபயங்ேத்மட பனயட்மல் தமபற்மபம் பனயட்டமேப் யமருள்

யேமள்நப்டும். யமத்டமலும், டரிசயத்டமலும் அப்டிகத.சயபயங்ே பனயமட்டுப்
யருமணமத 28 ஆேணங்ேள் பிரிபமேப் கசுேயன்.இக் ேயபேத்டயல்
சயபனுமத சக்டயமத அயதப் மயங்கும்  இட்சக்ேஞக்ேம
சயபத்டங்ேள் உள்ந. எக டத்டயல்  பிடணம யங்ேங்ேள்
உள்ந.ேயபேத்டயற்கு சயபஜமகண சயந்ட ஜமம்.
ஆத பனயமட்டின் கமக்ேம் ணயருேத்டன்மண எனயத கபண்டும். ணிடத்
டன்மணபம் அங்ே கபண்டும். யடய்பத் டன்மணமத எநி பசச்
ீ
யசய்த
கபண்டும் ன்கட.

கேமதியல் சுபமணய டரிசம் யசய்பம்கமது....!
ேமப்ிடிக்ேகபண்டித பிடயபமேள்
*ஆண்பின் சன்ிடமத்டயனுள் தமனபம் கமது கேமதியன் பமசயககத
ம் ேமஞிபன் 'மன்' ன்னும் அேந்மடமதபம் ேனற்ய பி கபண்டும்.
அமணடயபன் ணமட எருயமப்டுத்ட கபண்டும். கசுபமட அடயலும்
அசகுணமேப் கசுபமடக் ேண்டிப்மேத் டபிர்க்ே கபண்டும்.
*கேமதியனுள் தமனபம் கமதுடமன் டம டர்ணங்ேமநச் யசய்த கபண்டும் டயரும்ி பரும் கமது யசய்தக் கூமது .
* கேமதிம பம் பரும் பன்பு ணஸ்ேமம் யசய்த கபண்டும். டமமத
பிரித்துப் கமட்டுக் யேமண்டு கேமதியனுள் யசல்க்கூமது. ஆண்ேநமே
இருந்டமல் டமப்மமேமதத் டபிர்க்ே கபண்டும்.
*யற்யதில் யமட்டு தும் இமணல் யசல்பகடம, யபறுங்மேபன் யசல்பகடம
கூமது.
*கேமதியல் டப்டும் ிசமடத்மட பது மேதிமல் பமங்ேய அப்டிகத
மேணமற்மணல் பது மேதமல் உண்ஞ கபண்டும்.
*சன்டயதில் யன்று எருகமதும் ேண்ஞர்ீ பிடுபகடம அழுபகடம கூமட என்று.
ஆண்பன் பன்பு யன்று அழுதுடமன் கேட்ே கபண்டுயணன்து டபம ேருத்து.
*ேர்ப்ேயேத்டயல் சுபமணய அங்ேமத்துக்ேமேத் டயம கமட்டிருக்கும் கத்டயல்
சுபமணய டரிசம் யசய்தக்கூமது.

*கேமதில் உள்கந அணர்ந்து கடமபதில்மணல் பிபமடம் யசய்பது, ணமர்ிகம,
டமதிகம அடித்துக் யேமள்பது கமன்மபேள் கூமது.
*கேமதியனுள் ி ணிடர்ேமந பஞங்குபதும் - பமழ்த்துபதும் கூமது.
டபறு யசய்டபர்ேமநத் டண்டிப்தும் கூமது.
*ணமட எரு யமப்டுத்டய டயதமம் யசய்டடிகத கேமதிம பம் ப
கபண்டும். கபறு சயந்டமேள் கூமது.
யதமதணம கபண்டுடல்ேமந ஆண்பன் பன் மபக்ே கபண்டும். ல்
ணதுன் 'அபம' டயதமம் யசய்டமல் யச்சதம் அபன் கடடி பந்து ம்பள்
குடிபுகுபமன். ல் ணம்டமக மளும் 'அபன்' டங்ேயதிருக்கும் கேமதில்!
கதமேங்ேள் ;
ல்ம அடயருஷ்ங்ேளும் துடயஷ்ங்ேளும் ணது பன் ன்ண பிமப்தக!
இந்ட பிமப்தன்ேமநச் சரிப த்துபது ணது கேமள்ேள் டமன்.
அந்டக்கேமள்ேமநபம் த்டயமபப்து அந்ட இமபன்டமன்.
ேவுநின் அருள் இருக்ே பிமப்தன்ேளும் ணம பமய்ப்பு இருக்ேயது.
பமழ்க்மேதில் க்கும் ன்மண டீமணேள் அமத்தும் ேண்ேளுக்குத்யடரிதமட
எரு சக்டயதின் பகண க்ேயது சயன்ப்பூச்சயதியருந்து ஆயவு ணிடன்
பம அபது டயருபிமநதமல் ந்து பருேயது. அடயயருந்து டப்கப
படிதமடம ன்று கேட்ேமம். இடயயருந்து டப் அந்டச்சக்டயமத உஞர்ந்து
கமற்ய, சணர்ப்ஞம் யசய்து, ல்ம ேமரிதங்ேமநபம் அபன்
த்டயக்யேமடுப்துப் கமல் உஞர்ந்டமல் பமழ்க்மேதின் யமண ணமறும் . டபி
ரிேமம் ன் என்றும் ணயேவும் சயத்மடதமேச் யசய்த மம் டீமணதியருந்து
பிடு படிபம்.
கமசயதத்டயல் பக்ேயதணம என்து கதமேங்ேள் உண்டு. ம கதமேம், மத்டய
கதமேம், ம் கதமேம், ருசுே கதமேம், அகதமேம், சு கதமேம், ணமநபி
கதமேம், சக்ேர்கதமேம், ேகேசரி கதமேம்.
கதமேம் ன்மல் இரு ேயேங்ேநின் கசர்க்மே அல்து மர்மப. அமபேள்
இருக்கும் இங்ேள் ,,.இமபேமநக்யேமண்டுச் யசமல்ப்டுேயது.

இந்ட கதமேங்ேநில் மடேருக்கு ந்டப் மபம் யேமடுக்ேமணல் சக்டயமத
இனக்ே மபக்கும் எரு கதமேம் "ேமசர்ப் கதமேம்" அடமபது மகு கேது
இருபருக்கும் இமகத ணற் ேயேங்ேள் ணமட்டிக்யேமண்டு பிட்மல் "ேமசர்ப்
கதமேம்" பந்துபிடுேயது.
டுபில் இருக்கும் ேயேங்ேள் உச்சணமே இருந்டமலும் சரி ஆட்சயதமே
இருந்டமலும் சரி அமபேநின் சக்டய சயயது குமந்து பிடுேயது. இடமல்
ேயமக்ே கபண்டித பழுன்ேள் ேயமப்டயல்ம. இந்ட மடே அமணப்ில்
பப்து பததுக்கு கணல் ல் ன் ேயமக்கும் ல் கதமேம் ேயட்டும்.
ஆமல் இபர்ேள் ஆம் பதடயல் யேமஞ்சம் கமமட்ம் மர்க்ேத்டமன்
கபண்டிதிருக்ேயது.
இது அமணந்டயருக்ேய க்த்மடப் யமருத்தும் ந்துபரும்
டசமபுக்டயேமநக்யேமண்டும் யடரிந்துக்யேமள்ந படிபம்.
ேயேங்ேநில் மகு ணயேவும் பயமணதமபர். யேமடுக்கும் கம் பந்டமல்
அடயரும் இபமல் கூமமதப் யமத்துக்யேமண்டு பரும். அகடகமல் யரித
ஞக்ேமம ஏட்மண்டிதமக்ேவும் அபருக்கு படிபம். அப்டிப்ட் மகு
மடேத்டயல் ல் இத்டயல் அமணந்துபிட்மல் ஆண்டிபம் அசமபமன்.
இந்டக்ேமசர்ப் கடமத்டயற்கும் மடேத்டயல் 2, 5, 7, 8 கமன் இத்டயல் யன்று
மகு யேட்டிருந்டமலும் ரிேமம் யசய்த கபண்டித இம் டயருமகேச்பம்.
ேமநஸ்டய, டயருப்மம்பும் ேமஞ்சயபுத்டயல் இருக்கும் ணமேமகநச்பர்
கேமதில் கமன் இங்ேள்.
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