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4-49. யழசளஸயளஸ ஸஸ்ருதள ஸயனளந பூபணளஸச புளழ ஸஸ்ருதள 

         பளயப ஸயரூஸயளஸ ஸஸ்ருதள ச  அலஸ் பளயபள  

 

பளருஸ – எஸோனுடைன  தஸோடநகஸ யழசளநளக உஸதளஸ ளஸோ ஸயனளநஸோ எஸோரஸ், 

அடஸதழலுஸ் ழபஸ்ழனயளக உஸதளஸ புளழ எஸோரஸ் (பூஸணநளக), உனஸஸொத ரூஸ் 

பகளஸைையஸ எஸோதளஸ பளயபள எஸோரஸ் கூஸௌடுகழயஸோ.  

 

குழஸௌபு - இஸகு உஸ பளயபள எஸோ தஸ் ஸௌபஸௗநஸ் எஸோதஸௐகு ழகபளகுஸ் – பஸைைக 

உழரஸ (2-2-9) - தஸநழஸொ ஸருஸயை பளயயப - எஸோது களஸைக.  

  

4-50. சளதளஸசஸூதழருஸூதளலஸ் பளஸஞழனலஸ் பஸெஜளஸ றதள  

         றதள சளஸொத யழகளபஸயளஸ சளஸொதளலஸ் ளழகவஸஸதழதள  

 

பளருஸ – அடஸடதயுஸ் பசஸது படிஸூகயஸயஸ எஸோதளஸ சஸூதழ எஸோரஸ், ஸூதஸகட 

நகழஸயழஸூக யஸயஸ எஸோதளஸ பளஸஞழ எஸோரஸ், நளஸௐஸ் அடைனளநஸ றளஸொதநளக 

உஸதளஸ றளஸொதள எஸோரஸ் யளஸௐஸௌடுகழயஸோ.  

   

4-51 நஸத: ஸௌபஸூளழனயத யழஸயஸ் ஸௌபஸூருதழ: ற அஸநழ கவஸஸதழதள  

        ஸபனஸொதவ ஸபணவனளஸநழ ஸருணளநழ  துளழதஸ் றதளஸ் 

 

பளருஸ – இஸொத உகஸடத ளஸோ ழஸநளணஸ் (உஸைைளஸூகுதஸ) பசஸத களபணஸதளஸ 

எஸோட ஸௌபஸூருதழ எஸோர யளஸௐரகழஸோஸ. யநலுஸ் அடயருஸ் அடைஸூகஸ் 

அடையுஸ்டினள இைநளக ளஸோ உஸயஸோ. எது அடினளஸகழஸோ ளயஸகட 

வஸூகுயளக உஸயஸோ.  

 

4-52 ஸருயணளநழ கருணளஸ் யளசஸ் ஸருணளநழ ச குடணஸ ஜகஸ 

        சயன அஸொத: றஸய பூதளளஸ் பயந அலஸ் புஸைனகஸநணளஸ்  

 

பளருஸ - யருஸதஸதுைஸோ உஸ  றஸ்றளப ஜவயஸோகழஸோ துஸோஸூ  குபட ளஸோ 

கருடணயுைஸோ யகஸேகழயஸோ. எது பஸொத குணஸகஸ பஸ் இஸொத உகஸகட நகழம  

டயஸூகழயஸோ. அடஸது உனழஸகழஸோ அஸொதகபணஸதழஸ ளஸோ யளசஸ் பசஸகழயஸோ. 

புஸைணழனஸ் பசஸத ஜவயஸோகட நகழம டயஸூகழயஸோ.  
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4-53 ஈடிதள ச றதள யதடய: சளவபஸ் ச அஸநழ டயஸணயஸ்  

        ஏதளஸொநனழ குணளஸொ ஸருஸஸேயள யயதயயதளஸொதளபகள : 

 

பளருஸ - அடஸது யதயஸகளுஸ் , யதயடதகளுஸ் எஸோட எஸௌயளதுஸ் ஆபளதட 

பசஸதடி உஸ ஸ. ளஸோ ந லளயழஸடயழஸோ சளவபநளக உஸய ஸோ. எது யழதநள 

தழருஸூகஸனளண குணஸகடஸூ கஸைை யயத-யயதளஸொத யஸலுஸகஸ ....  

 

4 -54 குணயனளகயழதளஸஞள ஸளழனஸ் நளஸ் றஸ்ஸௌபசக்ஷயத  

         றலயநயஸ் யழதள ழஸனள றஸயளகளபள றளதவ 

 

பளருஸ – அஸொத அழஞஸகஸ எது குணஸகட எஸயழதஸ் ளநகபணஸ் பசஸனயயஸைடுஸ் 

எஸோர உணஸஸொதயஸகஸ; எஸோட ஸு எஸோர யளஸௐரகழஸோஸ. இஸௌடினளகஸௌ 

யளஸௐஸௌடுஸ் ளஸோ அடஸடதயுஸ் தளஸகுயளக (அடஸதழஸௐகுஸ் ஆதளபநளக), 

எஸௌயளதுஸ் உஸயளக, டமடநனளயளக உஸயஸோ (டமடந எஸோளஸ 

எஸௌயளதுஸ் இருஸௌடத உணஸஸதுஸ்).  

 

4-55 குணஸபனநதழஸைளஸளவ ஸளழகுணள ளழகவஸஸதழதள 

        குணடயரஸ்ன றஸஸூகளன ஸௌபஸருஸத அலஸ் ஸிஸருக்ஷனள  

 

பளருஸ - பஸோர குணஸகளுஸூகுஸௌ புகலிைநளக , அயஸௐடஸூ களஸௌளஸௐரயளக உஸதளஸ 

எஸோடஸ ஸளழகுணள எஸோர யளஸௐ ரகழஸோஸ. பஸோர குணஸகளுஸ் பதலிஸ 

அடநதழனளகயய சநழடனழஸ உஸ. அடஸடதயுஸ் ஸருஸடிஸூகுஸ் யழருஸௌஸ் எஸூகு 

உஸைைளவுைஸோ, இயஸௐரஸ ஏஸௐஸதளஸவுகட ளஸோ உஸைைளஸூகுகழயஸோ.  

 

4-56 தஸௌத களஸெச யஸணளள தஸௌத களஸெச பூரணள 

        ழபளயளகஸ் இநஸ் யளகஸ் பூபனளநழ  ஸயயதஜறள 

 

பளருஸ – பளஸோ யளஸோ ழஸ் பகளஸைையளகவுஸ், தஸகஸதளஸ ஆகழன  

ஆபணஸகஸ பூஸைையளகவுஸ் ளஸோ உஸயஸோ. எது யதஜஸ எஸோ ஒழ பஸ் 

இருஸைடு கழைஸூகுஸ் இஸொத உகஸ் பழுயடதயுஸ் ஸௌபகளசஸ் அடைனஸ பசஸகழயஸோ.  
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4-57 சூஸொனஸ் தஸ அகழஸ் யளகஸ் ஸயய பூபனழதுஸ் புபள  

        பளநழ ஸயபஸ் ரூஸ் தநறள யகயய து  

 

பளருஸ – பதளைஸூகஸதழஸ இஸொத யளகஸகஸ பழுயதுஸ் ஏதுஸ் இஸளநஸ, 

பயஸௐழைஸகளகயய இருஸொத. இயஸௐட பழுயதுநளக ழபஸௌ படிவு பசஸத ளஸோ, 

தளநற குணஸ் நஸேடுயந யநயளஸகழனயளக ழஸோயஸோ.  

 

4-58 றள ழஸொளஸெஜ றஸகளசள தஸ் ஸருஸைளஸெசழதய பளள 

        யழசள யளசள ளளவ பூய த நுநஸனநள 

 

பளருஸ – அயஸ (தளநஸீ எஸோனுஸ் யதயடத) கஸை டந யளஸோ அைஸஸொத கர ஸத உருயஸ் 

பகளஸைையளக, அமகள பகஸதழஸ வஸைை பகளடூபநள ஸௐகஸ பகளஸைைய ளக, யழளழஸொத 

கஸைகஸ உடைனயளக , பநலிஸொத இடுஸௌபு உடைனயளக இருஸொதளஸ . 

 

4-59 கஸேக ளஸபசழப யகடை: அஸருத நலளபூஜள  

        கஸொதலளப சழபஸி ழஸௌபளணளலழசழப: ஸபஜஸ்  

 

பளருஸ – யலுயள அயது கபஸ் யளஸ ஏஸொதழ உஸது; குைஸ் (அஸது கைஸ் யளஸோ 

ளஸதழபஸ்) பகளஸைடுஸது; பஸபடகஸ பகளஸைை ஆயுதஸ், யகைனஸ் பகளஸைடுஸது 

(பஸபடகஸ பகளஸைை ஆயுதஸ் எஸோதஸௐகுஸௌ தழளக அரஸேை தட ஒஸோடஸௌ 

ழடிஸதழருஸொதது எஸோரஸ் பளருஸ பகளஸளஸ்).  நஸைடை ஓடுகஸ பதளடுஸூகஸௌஸேை 

நளடடன அணழஸொதுஸளஸ. அயஸ நவது  ளஸ்புகஸ அஸகுஸ் இஸகுஸ் களணஸௌடுஸ்.  

 

4-60 றள நளஸ் ஸௌயபளயளச றஸ்பூதள தளநஸீ ஸௌபநயதளஸதநள  

        ளந கஸந ச யந நளதஸஸயதலழ துஸௌனஸ் யநள ந : 

 

பளருஸ - இஸௌடினளக எஸோழஸ இருஸொது பயழயஸொதயளுஸ் , எஸோனுடைன பஸூகழனநள 

ணழஸௌபஸைடஸ் ஆகழன தளநஸீ எஸோழைஸ் , “தளயன! உஸோட ளஸோ யணஸகுகழயஸோ. 

எஸூகு ஒரு பனடபயுஸ், ளஸோ பசஸன யயஸைடின கஸநஸ் எஸோ எஸோடதயுஸ் 

கூரயளனளக”, எஸோளஸ.  
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4-61 தளநஸௌபயஸ் யபளயபளலளஸ் தளநஸீஸ்  ஸௌபநயதளஸதநளஸ் 

        ததளநழ தய ளநளழ னளழ கஸநளணழ தளழ  யத 

 

பளருஸ - நலளஸநழ கூஸ பதளைஸகழளஸ  – தளநஸீ எஸோனுஸ் எது பஸூகழன 

ணழஸௌபஸைணள அயழைஸ் ளஸோ (ஸநழ), “ளஸோ உஸூகுஸௌ பனடபயுஸ் 

ணழகடயுஸ் அழஸூகழயஸோ”, எஸோர கூழயஸோ.  

 

4-62 நலளகளவ நலளநளனள நலளநளளவ க்ஷஶதள ஸருரள  

        ழஸபள ஸூருஸணள ச  ஏகவீபள களபளஸளழ: துபஸனளனள 

 

பளருஸ - நலளகளழ, நலளநளனள, நலளநளளவ, க்ஷஶதள, ஸருரள, ழஸபள, ஸூருஸணள 

(அஸது ஸருஸணள), ஏகவீபள, களபளஸளழ, துபஸனனள ...  

 

4-63 ஏதளழ தய ளநளழ ஸௌபதழளஸனளழ ளநளழ: 

        ஏழ: கஸநளணழ யதள ஞளஸயள யனள அதவயத யறள அஸநுயத றஶகஸ்  

 

பளருஸ - இடயயன உது  (தளநஸீ)  பனஸகளக யழஸகுஸ் . அஸொதஸொத ஸௌ ப னஸகழஸோ 

பஸ் உது  கஸநஸகடயுஸ் எழதளக உணபளஸ். இஸயழதஸ் அழஸொது பகளஸைை ஒருயஸோ 

நழகுஸொத இஸோஸ் அடைகழளஸோ.  

 

4-64 அஸௌனளஸஸௌதநழநஸ் றஸகஸ் நஸொனநளளலநதழந ஸ் 

         றஸஸயயளஸொயநரநனஸ் ரூஸ் பளநழ ஸயநஸொதுறஸொழஸ்  

 

பளருஸ – இதஸௐகுஸௌ ழஸோருஸ் எது ஸருஸடி எஸோது பழுடந அடைனயழஸட எஸோர 

உணஸஸொயதஸோ. ஆகயய சஸொதழபழஸோ அமகுஸ் குழஸஸசழயுஸ் இடணஸொத எது பதஸ 

ரூஸடதஸ தளழஸதயளஸ, றஸஸய குணஸ் யநயளஸகழன ரூஸதுைஸோ பயழஸௌஸேயைஸோ.  

 

4-65 அக்ஷநளளஸேஸூருசதளபள வீணள  புஸதக தளளழணவ 

        றள பூய யபள ளளவ ளந கஸந ததள ஸௗனதளஸ்  

 

பளருஸ – அஸொத அமகள ரூநளது தது கபஸகழஸ - ஜநளட, யகளஸ, வீடண, 

புஸதகஸ் பகளஸைடு, நழகவுஸ் அமகளயளக யழஸகழனது. அயளுஸூகுஸௌ ழஸோ யருஸ் 

பனஸகளுஸ், கஸநஸகளுஸ் எஸோளஸ அழஸூகஸௌஸேை.  
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4-66 நலளயழஸனள நலளயளணழ ளபதழ யளஸூ றபஸயதவ 

        ஆஸனள ஸௌபளஸௗநழ நலளயதநு: யயதகஸஸௌள ச தவஸச கவ:  

 

பளருஸ – அயளுஸூகு – நலளயழஸனள, நலளயளணழ, ளபதழ, யளஸூ, றபஸயதழ, ஆஸனள, 

ஸௌபளஸௗநவ, நலளயதநு, யயதகஸஸௌள, தவ, கவ, ....  

 

4-67 ளநளநுரூஸ் கஸந ஸனளஸ றளஸஸயழஸூனள: களஸனஸ் அஸபுதஸ்  

        யனஸ் தழஸயபள ஜகஸதளஸபயனள நளதபஸச ஸௌபகவஸஸதழதள:  

 

பளருஸ – இயது கஸநஸகஸ அடஸதுஸ் இயது இஸொதஸௌ பனஸகளுஸூகு ஏஸௐடியன 

உஸ. யநலுஸ் அஸொதஸூ கஸநஸகஸ அடஸதுஸ், றஸய குணநளது எஸௌடிஸௌஸேை 

அஸௐபுதநள பசனஸகட பயழஸௌடுஸதுயநள, அயஸௐடஸௌ ஸௌபதழலிஸௌதளகயய உஸ. 

இஸௌடினளக ளஸகஸ பயருஸ் இஸொத உகஸகஸ அடஸடதயுஸ் தளஸகுயஸகளக, 

ஜகஸோநளதள எஸோர யளஸௐஸௌடுயஸகளக உஸயளஸ்.  

 

ஸநழ தஸொஸபஸ் ளஸோகளஸ் அஸனளனஸ் றஸ்பூஸணஸ்  
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