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அன்பார்ந்த ப்ரிய�பார்கயே!

	 	 வாடிய	பயிரைக்	கண்டபபா	தெல்ாம்
	 	 வாடிபேன்	பசியிோல	இரைதபெ
	 	 வீடுபொ	ைறிந்தும்	பசியறா	ெயரந்ெ
	 	 தவறறரைக்	கணடுைம்	பரெதபென்
	 	 நீடிய	பிணியால	வருந்துகின்	பறாரஎன்
	 	 பேரஉறக்	கணடுைந்	துடிதபென்
	 	 ஈடின்்ா	னிகைாய்	ஏரைகைாய்தேஞ்
	 	 சிரைதெவர	ெர்க்கணப்ட	இரைதபென்

(திருவருடபா	-	3471)

 என்று பிற உயிர்்கமளயும உயர்ெதா்க ்கருதும, ச்க 
ைனிதர்்களின் துன்்ப துயரங்கமளக் ்கண்டு துன்புறும 
உயர்்நத ைனிதப் ்பண்ம்பயும, ‘வ்கதாலலதா விரதம 
குெலயம ஓஙகு்க’ என்று உயிர் ்பலி்கமள தவிர்க்்க 
த்கதாரிய ெளளலதார், தைக்வ்கன்று தனி ெழிமயயும, தைது 
ைதார்க்்கததிறவ்க்ன சங்கம ்கண்ேதததாடு, சன்ைதார்க்்கததிறவ்க்ன 
தனிக் வ்கதாடிமயயும,	 "அருடதபரும்	ப�ாதி!	ெனிப்	தபரும்	
கருரை!"	என்ற ை்கதா ை்நதிரம என்று அமழக்்கப்்படும தனி 
ை்நதிரதமதயும ்கண்ேெர். தைது உததிர ஞதா்ன சிதம்பரம 
எ்னப்்படும சததிய ஞதா்ன சம்பமய த்கதாவில ெடிவில 
அமைக்்கதாைல ‘சம்ப’ என்ற ெடிவில அமைதததார்.
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இமெ ஒவவெதான்றும ஆழைதா்ன வ்பதாருள 
வ்கதாண்ேமெயதாகும. ்பதார்ப்்ப்னர்்கள பூணூல த்பதாடும 
த்பதாதும, தெத சேஙகு்களின் த்பதாதும உசசரிக்கும 
்கதாயததிரி ை்நதிரததிறகு ைதாறறதா்க ை்கதா ை்நதிரமும, 
த்கதாவில-சிமலெழி்பதாடு-்கருெமற த்பதான்றெறறின் மூலம 
வ்பரும்பதான்மை ைக்்கமள ஒதுக்கி மெக்கும ்பதார்ப்்ப்ன ைத 
ஏறறதததாழ்வு்கமள ஒழிக்கும ெம்கயில அம்னெமரயும 
சைைதா்க ைதிக்கும ‘சம்பமய’ அமைதததும, ஆதிசங்கரன் 
தூக்கி திரி்நத ்கதாவிக் வ்கதாடிக்கு ்பதிலதா்க வெளமள நிறக் 
வ்கதாடிமய சன்ைதார்க்்க சங்கததிறகு தீர்ைதானிதததும எ்ன 
அம்னததும அெர் ெதாழ்்நத 19 ஆம நூறறதாண்டில நிலவிய 
தீண்ேதாமை உளளிடே சமூ்க வ்கதாடுமை்களுக்கு எதிரதா்ன 
்கல்கம ஆகும. இதுதெ சுதத சன்ைதார்க்்க சையம ஆகும.  

தமிழ்கததின் வ்பருமைக்குரிய ெளளலதாரின் ெழி்பதாடடு 
முமறயதா்னது, ்பதார்ப்்ப்ன (இ்நது) ைதததின் ெழிமுமற்கமள 
ைறுக்கும தனிததுெம மிக்்க ெழி்பதாடடு முமறயதா்க, 
தனிைத ெழி்பதாேதா்க உளளது. அ்நத ெழி்பதாடடு முமறமய 
அஙகீ்கரிக்்க த்கதாரி த்பதாரதாடுதெதாம. ்கர்்தாே்கதாவின் 
லிங்கதாயதது்கள, தமிழ்கததில அயயதா ெழி்பதாடடு முமற 
த்பதாலதெ ெளளலதார் ெழியும தனி ெழி்பதாடு முமற என்்பதத 
சரியதா்ன தீர்ெதாகும

இ்நதிய ்தாடடின் மி்கப் வ்பரும சதா்பக்த்கேதா்ன, 
இ்நது ைதததின் இழிெதா்ன சதாதியமைப்ம்ப ைறுததும, 
்ப்கெத கீமத முன் மெக்கும ்தால ெருண சமூ்க 
அமைப்ம்பயும, தெதங்கள, இதி்கதாசங்கள, புரதாணங்கள 
்பரப்பும ஆசதாரம, குலம, த்கதாததிரம, சதாதிய அேக்குமுமற, 
வ்பண்ணடிமைதத்னம உளளிடே இ்நதுைத சமூ்க ெதாழ்வியல 
வ்றி்கமளயும, பிறத்பதாக்கு ்பழக்்க ெழக்்கங்கமளயும 
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ைறுதது 19 ஆம நூறறதாண்டின் இறுதியில ெதாழ்்நத 
இமணயறற சீர்திருததெதாதியதா்ன ெளளலதாரின் ்பதார்ப்்ப்ன 
எதிர்ப்பு ைரத்ப ்ைது ைர்பதாகும. 

ெளளலதார் முன்மெதத சுதத சன்ைதார்க்்க வ்றி்கமள, 
்பதார்ப்்ப்ன ைறுப்பு வ்கதாளம்கமய புற்நதளளிவிடடு, ெேலூர் 
சததிய ஞதா்ன சம்பமய இ்நது சைய அறநிமலயத துமறயின் 
ஆளும்கயின் கீழ் வ்கதாண்டு ெ்நதது ஒரு ெரலதாறறு 
த்கேதா்ன வசயலதாகும. அதுைடடுைலல! ெரலதாறு வ்டு்க 
த்னக்கு எதிரதா்க த்பதாரதாடிய சீர்திருததெதாத, முறத்பதாக்கு 
்கருததுக்்கமள எலலதாம அழிதது, ஒழிதத ்பதார்ப்்ப்ன இ்நது 
ைதம, சைய சதாஸதிரங்கள, ்தாலெர்ண ்பதாகு்பதாடு இெறமற 
ைறுதது ெதாழ்்நத ெளளலதாமர தின்று வசரிப்்பதறகு ஒரு 
நூறறதாண்டு ்கதாலைதா்க முயறசி வசயது வ்கதாண்டுளளது. அ்நத 
வ்கதாடிய வசயலுக்கு துமண த்பதாெததாகும.

ெளளலதாரின் சுதத சன்ைதார்க்்க வ்கதாளம்க்கமள அெர் 
உயிருேன் இருக்கும த்பதாதத ஆடூர் ச்பதா்பதி குருக்்களின் 
மூலம உேன் புகு்நத ்பதார்ப்்ப்னக் கும்பல சதி வசயது, 
அெமர இருடடுக்குள தளளி ஒழிக்்க முயன்றது. ஆ்னதால 
அ்நத சதித திடேங்கமள எலலதாம முறியடிதது த்னது 
தெத ைறுப்புக் வ்கதாளம்க்களதால சைததுெம த்பதாதிதத, 
புதிய ‘ஒளி ெழி்பதாடமே’ ்கதாடடிய அெமர பின்்பறற 
இன்று ஒடுக்்கப்்படே ைக்்கள இலடசக்்கணக்கில திரண்டு 
ெருகின்ற்னர். 

அதுைடடுைலல ெளளலதார் அருளிய ஆறதாம திருமுமற 
உமர்மே ்பகுதியில "ஜீவ	 ஒழுக்க்ாவது	 ஆண்க்கள்,	
தபண்க்கள்	முெலியவரகள்	இ்டததிலும்	சாதி,	ச்யம்,	்ெம்,	
ஆசிை்ம்,	 சூததிைம்,	 பகாததிைம்,	 கு்ம்,	 சாஸ்திை	 சம்பந்ெம்,	
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பெச	்ாரக்கம்,	உயரந்பொர,	ொழந்பொர	என்னும்	பபெம்	நீக்கி	
எல்ாரும்	 ேம்்வரகைாக	 ச்ததில	 தகாள்ளுவது" என்்பது 
ெளளலதாரின் வ்றியதா்க ெகுதது தரப்்படடுளளது.

ஐ்நது திருமுறை்களும் சம� சனமபார்க்கம்!
ஆைபாம் திருமுறைய� சுத்த சனமபார்க்கம்!

வசன்ற நூறறதாண்டின் இறுதியில இ்நதியதாவிலும, 
தமிழ்கததிலும நிலவிய த்கேதா்ன ்தாலெருண-சதாதிய 
சமூ்க அமைப்ம்பயும அது உண்ேதாக்கிய ஏறறத 
ததாழ்வு்கமளயும ்கண்டு ை்னம வ்கதாதிதத ெளளலதார், த்னது 
ஆறதாம திருமுமறயில அதறகு எதிரதா்க ்கல்கம புரிகிறதார். 
்பதார்ப்்ப்ன ைதததின் வ்கதாடுஙத்கதான்மையதா்ன சதாதி, ெருண 
்பதாகு்பதாடு்கமள எதிர்தது ஆறதாம திருமுமறயில முன் 
மெதத சைததுெ வ்கதாளம்க்கதள ்ைது ைர்பதாகும.

ெளளலதார் வ்பதாதுெதா்க சைய ைதங்கமள எதிர்தது 
த்பதாரதாடியெர் ைடடுைலல! அப்த்பதாது ஆதிக்்கததில இரு்நத 
மசெ ைததமதயும தசர்ததத விைர்சிக்கிறதார்.

"தபாறிதெ	்ெம்	ச்யம்	எல்ாம்	தபாய்	
தபாய்பய	அவறறில	புகுதொதீர" 

என்றும, இதில எலலதாம என்்பதில மசெ ைதமும 
உளளேஙகுகிறது. 

்ெம்	என்னும்	பபய்	பிடிதொடுகின்றார	எல்ாம்
்ன்றி்டதபெ	வள்ைல	தசயும்	்ாே்டம்
கணகுவபைா
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்ெ்ாகிய	பபய்	பிடியாதிருக்க	பவணடும்

்பதார்ப்்ப்ன ைதததின் வ்கதாடுமை்கமள மு்கததில 
அமற்நது த்பதாதிக்கிறதார்.

த்னது திருெருட்பதாக்்களின் மூலம முதன் முதலில 
்பண்டித தமிழ் நீக்கி, உமழக்கும ைக்்களுக்கு புரிகின்ற 
ெம்கயில எளிய தமிழில சதாதி, சையம, சேஙகு, ெருணம, 
ஆசசிரைம, த்கதாததிரம, அம்னதமதயும சதாடி வீழ்ததி்னதார்.

பவெதேறி	ஆக்ததின்	தேறிபவு	ைாைஙகள்	
விைம்புதேறி	இதிகாசம்	விதிதெதேறி	முழுவதும்	
ஓதுகின்ற	சூெரேததும்	உைவரேததும்	காடடி	
உள்ைெரே	உள்ைபடி	உைை	உைரததிரேபய

(திருவருடபா	-	3767)

பவொக்ஙகள்	என்று	வீணவாெம்	ஆடுகின்றீர
பவொக்ததின்	விரைவறியீர	-	சூொகச்
தசான்ேஅ்ால	உணர்	தவளி	உரைததிர்	
என்ே	பயபோ	இரவ							(திருவருடபா	-	5516)	

என்று தெதங்களின் சூது்பறறியும, அதன் 
பிததலதாடேங்கமளயும திருெருட்பதா மூலம ைக்்களுக்கு 
தததாலுரிக்கிறதார்.

ோம்	முன்	பாரததும்	பகடடும்	
்டசியம்	ரவததுக்	தகாணடிருந்ெ	
பவெம்,	ஆக்ம்,	புைாைம்,	இதிகாசம்	முெலிய	
கர்கள்	எெனினும்	்டசியம்	ரவக்க	பவண்டாம்.	
ஏதேன்றால	அரவகளில	ஒன்றி்ாவது	
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குழுஉக்குறி	யன்றித	தெய்வதரெ	
இன்ேது	என்றும்	தெய்வததினுர்டய	
உணர்	இன்ேதென்றும்	தகாஞ்சப்னும்	
புறஙகவியச்	தசால்ா்ல	
்ணரை	பபாடடு	்ரறததுவிட்டாரகள்	

என்று த்னது த்பரு்பததசததில தெதம, ஆ்கைம, 
புரதாணப்புரடடு்கமள த்ரடிப் வ்பதாருளில அம்பலப்்படுததி 
வதளி்நத த்தாக்குேன் புற்நதளளும்படி எடுததுமரக்கின்றதார்.

சாதியிப்	்ெஙகளிப்	ச்யதேறிகளிப்	
சாததிைச்சந்	ெடிகளிப்	பகாததிைசண	ர்டயிப்	
ஆதியிப்	அபி்ாேதது	அர்கின்ற	உ்கீர

				(திருவருடபா	-	5566)	

சாதியும்	்ெமும்	ச்யமும்	ெவிரந்பென்	
சாததிைக்	குப்ரபயும்	ெைரந்பென்	

(திருவருடபா	-	4025)

யே்த, சபாதி மறுபய் ேளேலபாரின ேழி!
அற்த பசரி்க்கப ்பார்ககும் ்பாரப்ன (இ்நது)ம்ததற்த ஒழி!

நிலப்பிரபுததுெ வ்கதாடுஙத்கதாண்மையும, ்பதார்ப்்ப்ன சதாதி 
ஆதிக்்கமும த்கதாதலதாசசிய ்கதாலததில, கி.பி 1823 முதல 
1874 ெமர ெதாழ்்நத ெளளலதார் 1874 -ல ைமற்நததார். அெர் 
ைமறமெவயதாடடி அப்த்பதாமதய பிரிடடிஷ் ஆடசியின், 
வதன் ஆற்கதாடு ைதாெடே ஆடசியர் A.H. ஹதார்கின்ஸ, 
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ICS என்்பெரதால வெளியிேப்்படே அரசதாமணயிலும, 
1878 ஆம ஆண்டு வெளியிேப்்படே வதன் ஆற்கதாடு 
ைதாெடே அரசு இதழிலும (த்கசட), அதன் பிறகு 1906 
வதன்்னதார்க்்கதாடு ைதாெடே ஆடசித தமலெரதா்க இரு்நத 
பிரதான்சிஸ என்்பெரதால இரண்ேதாம ்பதிப்்பதா்க மீண்டும 
வெளியிேப்்படே அரசதாமணயின் ்பக்்கம 316, 317 ஆகிய 
இரண்டிலும, ெளளலதாரின் ெழி்பதாடடு முமற என்்பது 
்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைதததிறகு சறறும வததாேர்பிலலதாத ஒரு 
தனி ெழி்பதாடடு முமற என்்பது உறுதிப்்படுததப்்படுகிறது. 

அததாெது "இது ஒரு சதாததாரண த்கதாவில அலல! 
ஏவ்னனில அதன் ெழி்பதாடடு முமற்கள ெழக்்கைதா்ன 
ெழி்பதாடடு முமறக்கு அப்்பதாற்படேது" என்று வதளிெதா்க 
குறிப்பிேப்்படடுளளது. 

பிரிடேனின் ்கதாலனியதாதிக்்கம இ்நதியதாவிறகு 
ெருெதறகு முன்பு ஆறு ைதங்களதா்க பிரி்நது கிே்நத 
்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைதம இன்று அம்னெரும நிம்னப்்பமதப் 
த்பதால ஒதர ைதைதா்க இலமல. வசததுப்த்பதா்ன சங்கரதாசசதாரி 
த்னது வதயெததின் குரல என்ற ‘உ்பததசததில’ கூறியுளள்படி 
"்லலதெமளயதா்க பிரிடடிஷ் ்கதாரர்்கள ெ்நதததால ்ைது 
இ்நது ைதம ஒருஙகிமணக்்கப்்படேது" என்று கூறியுளளதத 
உண்மையதாகும. 

ஆ்னதால இ்நத சூழ்சசி்களுக்கு ்பலியதா்கதாைல ெேலூர் 
சததிய ஞதா்ன சம்பமய ்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைதம விழுஙகியமத 
எதிர்தது ஒரு நூறறதாண்டு ்கதாலைதா்க ்பலரும த்பதாரதாடி 
ெருகின்ற்னர். குறிப்்பதா்க, ’சததிய ஞதா்ன சம்பமய இதன் 
பூசதாரியதா்க இருக்கும ச்பதா்தாத ஒளி (்பதார்ப்்ப்னர்) சீரழிதது 
ெருகிறதார். ெளளலதார் ெகுதத வ்றி்களுக்கு எதிரதா்க சைய 
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ெழி்பதாடு ்ேததி அதன் தனித தன்மைமய வ்கடுக்கிறதார். 
இதம்ன ஒழுஙகு ்படுததுங்கள’ என்று இரதாை்தாதபுரம 
ைதாெடேம புதுக்குடிமய தசர்்நத ெளளலதாரின் வததாண்ேர், 
வததாண்ேர்குல வெ.வ்பருைதாள ைறறும குறிஞ்சிப்்பதாடி ஜி. 
சுப்பிரைணியன் ஆகிய இருெரும ைதுமர ைறறும வசன்ம்ன 
உயர் நீதிைன்றததில முமறயீடு வசயத்னர். 

இ்நத ெழக்ம்க ஆயவு வசயத ஓயவு வ்பறற 
நீதி்பதி ச்நதுரு ெதாதப் பிரதிெதாதங்கமள ஆயவு வசயது 
தீர்ப்்பளிதததார். அதன் அடிப்்பமேயில 2007 ஆம ஆண்டு 
புதிய அரசதாமண வெளியிேப்்படேது. அதன்்படி ெழி்பதாடடு 
முமற்கள ைதாறறப்்படடுளளது. ஆ்னதால ெளளலதாரின் 
விருப்்ப்படி தனி ெழி்பதாடடு முமற என்்பதம்ன 
அமுல்படுதததாைல சததிய ஞதா்ன சம்பயும, சிததி ெளதா்கமும 
இன்்னமும இ்நது அறநிமலயததுமற ்கடடுப்்பதாடடில ததான் 
உளளது. 

இ்நது எனறு பசபாலலபாய்த!
்பாரப்பான பினயன பசலலபாய்த!

்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைததமத ஏறறுக் வ்கதாண்ே ்பக்தர்்களின் 
நிமலமை ததான் என்்ன/ தமிழ்கததில ஆ்கை விதி்களின்்படி 
வசயல்படும 36 ஆயிரம த்கதாயில்களில, பிறப்்பதால 
்பதார்ப்்ப்னர்்கள ைடடுதை பூமச வசயயவும, அர்சசம்ன 
வசயயவும, பிறப்ம்ப ைடடுதை தகுதியதா்க வ்கதாண்டு 
்கருெமறக்குள வசலலும உரிமையும ெழங்கப்்படடுளளது. 

அர்சச்கர் ்பயிறசி முடிதத, தெத, ஆ்கைங்கமள 
அெர்்கள வசதாலலும நீதிப்்படிதய முழுமையதா்க ்கறறுக் 
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வ்கதாண்ே பிற சதாதிமயச சதார்்நத தகுதி ்பமேதத 
அர்சச்கர்்கமள கூே ்கருெமறக்குள அனுைதிப்்பமத 
அதிமு்க ஆடசி இரு்நதெமர இ்நது அறநிமலயததுமற 
திடேமிடடு தவிர்தது ெ்நதது.. 

அம்னதது சதாதியி்னமரயும அர்சச்கரதாக்கும சடேம 
திமு்க ஆடசிக்கு ெ்நதபிறகு ்மே முமறக்கு ெ்நதுளளது. 
மசெ த்கதாவிலில வ்பண் ஓதுெதார் நியமிக்்கப்்படடுளளதார். 
இெறமறவயலலதாம ்கண்டு ்பதார்ப்்ப்னக் கும்பலுக்கு வியர்க்்க 
ஆரமபிதது விடேது. ்கருணதாநிதிமய விே தைதாசைதா்னெர் 
ஸேதாலின் என்கிறதார், வஹச ரதாஜதா. இது ்பறறி எலலதாம 
்கெமலயின்றி ்கதாஞ்சி சங்கரைேம ்பதார்ப்்ப்னர்்களுக்கு ைடடும 
ெருே்நதததாறும தெத ்பதாேசதாமல மூலம ்பயிறசியளிக்கிறது.

இ்நத சூழலில ெளளலதாரின் சததிய ஞதா்ன சம்பமய 
இ்நது அறநிமலயததுமற ்கடடுப்்பதாடடில விடடு 
மெததிருப்்பது அெரது சதாதி, சைய ைறுப்பு வ்கதாளம்கக்கு 
எதிரதா்னது ைடடுைலல! அறம வ்கதான்ற வசயலதாகும.

தமிழ்கததில ெளளுெர் முதல ெளளலதார், அயயதா 
மெகு்நதர் ெமர ்பதார்ப்்ப்ன ையைதாக்குெது, த்னது ்பதார்ப்்ப்ன 
ைதததிறகுள இழுப்்பது, ்பணியதாவிடேதால வீழ்ததுெது, 
த்கரளதாவில ்தாரதாயண குருமெ த்பதாறறுெது அதன் 
மூலம த்னக்குள விழுஙகுெது த்பதான்ற ்ேெடிக்ம்க்கள 
மூலம ்பதார்ப்்பனியதமதயும, சதாதிமயயும எதிர்தது நின்ற 
முன்த்னதாடி்கள அம்னெமரயும தின்று வசரிப்்பதன் மூலம 
்பதார்ப்்ப்ன எதிர்ப்பு ைரபு்கமள விழுஙகி விே எததணிக்கிறது 
்பதார்ப்்ப்ன கும்பல. 

அதுைடடுமின்றி ஜக்கி, ்பதா்பதா ரதாமததவ த்பதான்ற 
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்கதார்ப்்பதரட சதாமியதார்்களின் மூலம "இ்நதுக் த்கதாவில்கமள 
"ம்கப்்பறறவும, ்பதார்ப்்ப்ன எதிர்ப்பு ்பண்்பதாடு்கமள 
வசரிக்்கவும கிளமபியுளள்னர். இமதவயலலதாம ஒரு த்பதாதும 
அனுைதிக்்கதெ கூேதாது.

ெளளலதாரின் வ்கதாளம்க்கமள ைக்்களுக்கு ்பரெ 
விேதாைல தடுதது அெரது சுதத சன்ைதார்க்்க ்கருதது்கமள 
்பதார்ப்்ப்ன (இ்நது) ைதததிறகுள அேக்கி மெததுளள 
்பதார்ப்்ப்ன - ்பதாசிச சக்தி்களுக்கு எதிரதா்க வததாேர்்நது 
த்பதாரதாடுதெதாம. 

்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைதம விதிக்கும ்தால ெருண 
்பதாகு்பதாடு, சதாதி, சையம அம்னதமதயும ஒழிதது, புதிய 
ஜ்ன்தாய்க ெதாழ்வியல முமறமய உருெதாக்குதெதாம. 

ெளளலதாரின் வ்பயரில வ்பதாதுதசமெக்கு கிமேதத 
ஆயிரக் ்கணக்்கதா்ன ஏக்்கர் நிலங்கமள ஆக்கிரமிதது 
மெததிருக்கும தைதாசடிப் த்பர்ெழி்களிேம இரு்நது சததிய 
ஞதா்ன சம்பக்கு வசதா்நதைதா்ன வசதாததுக்்கமள மீடத்பதாம. 
அணிதிரண்டு ெதாரீர்.

lll



15



16

l	 ெளளலதாரின் வ்கதாளம்க்கமள ைக்்களுக்கு 
்பரெ விேதாைல தடுதது அெரது சுதத 
சன்ைதார்க்்க ்கருதது்கமள ்பதார்ப்்ப்ன (இ்நது) 
ைதததிறகுள அேக்கி மெததுளள ்பதார்ப்்ப்ன 
- ்பதாசிச சக்தி்களுக்கு எதிரதா்க வததாேர்்நது 
த்பதாரதாடுதெதாம. 

l	 ்பதார்ப்்ப்ன இ்நது ைதம விதிக்கும ் தால ெருண 
்பதாகு்பதாடு, சதாதி, சையம அம்னதமதயும 
ஒழிதது, புதிய ஜ்ன்தாய்க ெதாழ்வியல 
முமறமய உருெதாக்குதெதாம. 

l	 ெளளலதாரின் வ்பயரில வ்பதாதுதசமெக்கு 
கிமேதத ஆயிரக் ்கணக்்கதா்ன ஏக்்கர் 
நிலங்கமள ஆக்கிரமிதது மெததிருக்கும 
தைதாசடிப் த்பர்ெழி்களிேம இரு்நது சததிய 
ஞதா்ன சம்பக்கு வசதா்நதைதா்ன வசதாததுக்்கமள 
மீடத்பதாம. 

அணிதிைள்வீர!


