
 

 

அயயோத்யோ – ரோம ஜென்ம பூமி – பூமி பூஜெ 

தேன்பக்க் –25th July 2020 

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्वरषु्ण: गुरुरे्दवो महेश्वर: । 

गुरुस्साक्षात् परंर्ब्ह्म तसै्म श्रीगुरवे नम: ॥ 

वक्रतुण्ड महाकाय कॊर्िसूयरसमप्रभ । 

र्नर्वरघं्न कुरु मे रे्दव सवर कायेषु सवरर्दा ॥ 

सवरमङ्गल माङ्गले्य र्िवे सवारर्रसार्िके । 

िरणे्य त्र्यम्बके गौरर नारायर्ि नमोसु्तते ॥ 

श्रीरामचन्द्र: र्श्रतपाररजात: समस्तकल्यािगुिार्भराम: । 

सीतामुखाम्बॊरुहचञ्चरीक: र्नरन्तरं मङ्गलं आतनोतु ॥ 

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेिसे । 

रघुनार्ाय नार्ाय सीताया: पतये नम: ॥ 

अयोध्या मरु्रा माया कािी काञ्ची अवन्तन्तका । 

पुरी द्वारवती चैव सपै्तता मोक्षर्दार्यका: ॥ 

ந்படை நை்டிதய, தே்டே அரக்கக்கூடி, ஞனே்டே 

அரக்கக்கூடி, சிமப்பன நகங்கரதய, பேலிைே்டே பபம்றியப்பது, 

அதே். பேன்டன இைே்டே பபம்றியப்பது, கஞ்சீ – “பக்தி ேய் 

நகதழிய், பக்் கஞ்சி நக”். 

இடமலன், அல்லப்பபழுது, க்கடர கப்பேம்கக – 

पररत्रािाय सािूनां र्वनािाय च रु्दषृ्कतां । 

िमरसंस्र्ापनार्ारय सम्भवार्म युगे युगे ॥ 

ன்று ப ன்னப்படி, ே்ே்டே ஸ்ேபன் ப ்லேம்கக, நடய 

நைட்ுலேம்கக, க்களுக்கு, நய்ய சிந்ேடனட அரப்பேம்கக, 

நய்தயக்டர கப்பேம்கக, பலல்தலறு உயலே்டே ேே்து, ஸ்வீகே்து, 

இந்ே பூவுயகே்திதய ஸஞ் க்கிம,் அனுக்ஸுக்கிம.்  

அப்படிே்ேன், பய அலேங்கர், ம்பை்டியக்கின்மன. அந்ே 

லட பேதய, லேனது, னேக்டர, னேக்ரக, லழி 
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நைே்துலேம்கக, ே்ே்டே லற்நர்பழுலது், ப்படி அன்பகவு், 

அக்கடமகவு், ப ்தலண்டு், அன்தன்க க்கர் 

பபதுலற்விதய ஈடுபைதலண்டு், பபதக்டர திக்கதலண்டு், 

பபம்தமக்டர திக்கதலண்டு், நய்ய ஸங்கய்பே்தேடு லற்க்டகட 

நைே்ேதலண்டு், பிமயக்கு உேவிகக இயக்கதலண்டு், நய்ய 

பணகளுக்கு, இடையூறு இய்யய், ந் உயகே்டே பதுகக்கதலண்டு், 

பபதுப்பணகர்தரஈடுபைதலண்டு், உயகே்திதய, அடதியு், 

ஸுபீப், ம்பைதலண்டு், ஜீலசிகடர, பதுகக்கதலண்டு், 

“தகஸ்ண்” வித ஷக ப ்ப்பைதலண்டு் – இது தபன்ம, நய்ய 

விஷங்கடர, பக்தி-ஞன-டலக்ங்கடர, இந்ே உயகே்திதய, 

னேப்பிமவி டுே்து, நைே்திக்கை்டி – “ ே புயதஷே்ே”், ன்று 

ப ய்லக்ர் – பபயதிப்பிம்கு, ஆே ்ன அலேக, ஆே ் 

புயஷக, அலே புயஷக, அலே் ப ்து –रामो र्वग्रहवान् िमर: । 

அம் ன்பது, ே்் ன்பது,  ஸ்ே்ங்கர் ன்படல, ந்ே 

உயலே்டேக் பகண்டு ந் பக்்க படியு் ன்று, தஜிே்ேய், 

“பின்” – “ க்லே்்திே் தியகன்”, ன்கிம, உயலே்டே பகண்டு ந் 

ே்ே்டே அறிந்துபகர்ர படியு், பண்புகடர அறிந்துபகர்ர படியு், 

ன்று ப ய்யப்படுகிமது. 

அப்படிப்பை்ை அலேக, “அதே்”, ன்று ப ய்யக்கூடி – 

“பெபேக்க படிேது”, ன்கிம பபயடரக் பகண்ை – அேலது, ஸல் 

லய்யட படைே்ே, நய்ய குணங்கர் நம்பி, நகே்திதய, 

ஹவிஷ்ணுவின், அலேகே் தேன்றில,் பின்.  

அந்ே பின் தேன்றுலேம்கு பன்பக, டலகுண்ைே்திம்கு ப ன்று, 

தேலக்பரய்ய், இந்ே பூவுயகே்திதய நடைபபமக்கூடி பய்தலறு, கஷ்ை-

நஷ்ைங்கடர விண்ணப்பிே்து, தீட்ல தக பபழுது – “நதன, இங்கு 

அலே் ப ்கிதமன் – பூவுயகே்திதய” – ன்று ப ன்ன லக்கின்படி – 

सन्तापघं्न सकल जगतां िाङ्गर चापार्भरामम् 

लक्ष्मी र्वर््दयुल्लर्सतमतसी पुच्छसच्छाजकायम् । 

वैकुण्ठाखं्य मुर्नजनमनश्चातकानां िरण्यम् 

कारुण्यापं र्त्रर्दिपररषत्कालमेघं र्दर्दिर ॥ 

र्त्रर्दिपररषत् –“தேலக்ளுடை ஸபெகனது – सन्तापघं्न सकलजगताम् –அடனே்து 

உயகே்திம்கு், இயக்கக்கூடி ேபங்கடர, குடமகடர, க்கங்கடர 

தபக்கக்கூடி அந்ே  க்திட ேசிே்ேது”, ன்று ப ய்லுகிமக்ர்.  

அந்ே ஹவிஷ்ணுலனல,் கக்கு் கைவுரன ஹவிஷ்ணுலனல,் 

ே ேயக்கு புே்க, அலே் ப ்ே.்  
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அந்ே பினுடை தில் ஸுடபேனதய, இந்ே பூவுயக், 

குறிப்பக ந்படை பே தே னது, பபயட பகர்கிமது, புகடற 

அடைந்தியக்கிமது, புண்ே்டே அடைந்தியக்கிமது. 

டுே்துக்கை்ைன லற்க்டக. ே்ே்திதய பிடிப்பு பகண்ை லற்க்டக, 

பக்திதடு த ந்்ே லற்க்டக – வீப், விதலகப், வி ஷ்லஸப், 

வினப், விகஸப், த ந்்ே எய லற்க்டக, அடனலயக்கு் நய்யடே 

ப ்தலண்டு் ன்கிம, சிமந்ே ண்ண். 

அேலது, நே பனலைே்திதய தகைக்ிமக்ர் – 

कोऽन्वन्तस्मन् साम्प्रतं लोके गुिवान् कश्च वीयरवान् । 

िमरज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवान् कॊ दृढव्रत: । 

चाररते्रि च को युक्त:? 

ன்பேக எய ந ண்ை, எய லண்டன – அேலது, இப்படிப்பை்ை, 

இப்படிப்பை்ை, இப்படிப்பை்ை, குணங்கடர உடை, சிமந்ே னே,் 

ேம்கயே்திதய  ்ன்று தகர்வி தகை்கப்படுகிமது. 

பனன்மய், உயக் பழுலடேயு் அறிந்ேல ்நே பனல.் ய்ய 

இைே்திதயயு், நய்யலக்ர், பகை்ைலக்ர், ய்ய இைே்திதயயு் இலயக்கு 

எய – ன்ன ப ய்மது, எய – தடறவு உண்டு. ப ன்று பக்்கக்கூடி, 

அடனலைே்திதயயு், எய – ஸரகப் பறகக்கூடி, பக்திட 

பப்பக்கூடில,் நே.் 

அடனல ்உர்ரே்திதயயு், நய்ய சிந்ேடனட உயலக்கக்கூடில.் 

அலயக்கு, உயக விலஹங்கடரப் பம்றி ஞன் பழுடக உண்டு. 

ஆகதல, அலைே்திதய தகைக்ிமக்ர். 

அல ்லய்பகி பனலயக்கு, ப ய்லி – இது  தி, “”், ன்று 

எயல ்இயக்கிம ் – ன்று ப ய்லி, அலயடை குணங்கடர 

ப ய்யே்பேைங்குகிம.் அதுேன், “லய்பகி ண்”-க விகிமது.  

அந்ே லய்பகி ணனது, பய பழிக ரதய, இந்தி 

பழிகரதய,, ம்று் பலரநடுகரதயயு், அந்ே ண் ப்பயக 

இயக்கிமது. 

அந்ே னுடை தகவிய்கர், ந்படை ேபற்நை்டிதயயு் நடம 

இயக்கின்மன. பிடனப் பம்றி, ே்கெஸ்லபகர் தபன்மலக்ர், 

நடம கீே்்ேனங்கடர ழுதி இயக்கிமக்ர். 

அந்ே  ந ெபே்துனுடை பக்ே்லப், ந்படை பே 

தே ே்திதய, பகவு் ப்ஸிே்ேக இயக்கிமது. 
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அந்ே பினுடை அபூல்ன தகவிய்கர், ேபற்நை்டிதய பய 

இயந்ேலு், பே தே ே்திதய பய இைங்கர்தர, தகவிய்கர் இயந்ேலு் – 

பகவு் அறகக இயக்கிமது, ல திக இயக்கிமது, நய்ய பபயர் 

படைே்ேேக இயக்கிமது – இப்படிப்பை்ை இைக இயந்ேலு், ம்பமய 

இை் – அேலது, ந்படை இைபய்யே, அந்ே தலபமய இை் னக்கு 

னதிதய, ஆல்ே்டே ம்படுே்ேவிய்டய  अर्प स्विरम्यी लङ्का न मे लक्ष्मिा रॊचते –இது 

தபன்று எய லக்பயக்கிமது. 

ேங்கன – பனன்மய், அங்கு வின் – புஷ்பக வின், 

பேம்பகண்டு, அந்ே கயே்திதய, து, அதிநவீனகப் பக்்கப்பை்ைதே, 

து பக உந்்ே பபயரக பக்்கப்பை்ைதே, ய்ய் அந்ே யங்டகபேதய 

இயந்ேலு், அன்டம தின், அது னுடை னடே ஈக்்கவிய்டய. 

னதிதய அது த மவிய்டய. 

கண் ன்ன ப ய்லுகிம ்ன்மய் –जननी जन्मभूर्मश्च स्वगारर्दर्प गरीयसी –

ேயு், ே்ண்ணு் – ந் பிமந்ே இைப், ஸ்லக்ே்டே விை, உந்்ேது, 

ன்பது, பினுடை லக்். 

அப்படிப்பை்ை, அந்ே அலயடை, னதிதய இயக்கக்கூடிது, அந்ே 

அதே்திடப் பம்றி எய பபயட, நண்ை கயக –க்களுடை, 

பக்ேக்ளுடை, திப்ப்்பு, இயந்து லயகிமது. 

அேலது, பின், பயே்டே கைந்து, இயக்டக – இயங்டகட, 

அடைந்ே.் கயே்டே கைந்து – ந ண்ை கயே்டே கைந்து, பக்ேக்ர், 

ேம்பபழுது, இந்ே நய்ய ண்ணே்டே – ந்பிக்டகயுைன் திப்ே்்து, நய்ய, 

தநே்டே திப்ே்்து – பினுடை பிமந்ே இைே்திதய, நய்யபேய 

தகவிய் அட தலண்டு், ன்கிம எய ப்ே்டனயுைன், பய்தலறு 

பம்சிகடர ப ்து, ேம்பபழுது, அந்ே புண்ன இைே்திதய, தகவிய் 

அடப்பேம்கன பம்சிகர், நடைபபம்றுக்பகண்டியக்கக்கூடி இந்ே 

தநே்திதய – அன்டம தின், பக்ேக்ர் – “ஶ்ரீ ், பெ ், பெ பெ 

்” – ன்கிம இந்ே பினுடை தில் நங்கடர, தம்றிபைட்ு – 

தே்திபைட்ுே் ேடல, ெப், பண் ப ்லது்; 

நய்ய படமபேதய, ேங்கு ேடைபேன்றி, ேேபன்றி, தீங்கு இன்றி, நய்ய 

படமபேதய அந்ே பினுடை தில்ன, பல்ன தகவிய் 

அடலேம்கு், ப்ே்டனகடரப ்லதுைன், அங்கங்கு –ஆங்கங்கு 

இயக்கக்கூடி இைே்திலியந்து, அடே ப்ே்டனகர்தர, ஈடுபைட்ு, அந்ே 

பக்திபேதய ஈடுபடுே்திக் பகர்ர தலண்டு். 

கஞ்சீபுே்திம்கு், அதே்திக்கு் – கஞ்சீ ைே்திம்கு், இந்ே 

பம்சிகளுக்கு், எய பேைட்பயு், ந் கண படிகிமது. 
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கஞ்சீபுே்திம்கு், அதே்திக்கு், உர்ர பேைப்னது – 

அ்னுடை ஸுடகடர பேவிக்கக்கூடி, “யலிதேபக்ன்”, 

ன்கிம புஸ்ேகே்திதய, புணே்திதய –பப்பே்தி எ்தபேலது, ம்று், 

நப்பேலது அே்ங்கர்தர, குறிப்பிைப்படுகிமது. 

அேன்படி, சூ்ல் ே்டே  ந்்ே, ே ே ் – பங்க்திே ் – அலயடை 

கனவிதய, அ்பர் ே ்ன் அரே்து – அேலது, ந்படை இந்தி 

தே ே்திதய – குயபே்ல் ன்கிம எய ப்ப்் இயந்து லயகிமது. 

பய்தலறு குடு்பங்கர்தரயு், பலல்தலறு ஊதய அலக்ர் லசிே்ேலு், 

அந்ே குயபே்ல லழிபைட்ை, அல்லப்பபழுது, ப ்துலயகிமக்ர். 

தே எய க்க இயக்கய், ங்டகத பலகு தூே்திதய 

இயக்கய் – அடே குறந்டே பிமந்ே உைதன, அங்கு ப ன்று, 

படிகணக்டக ப லுே்தி, அங்கு ேலது ப ்தலண்டி – அந்ேந்ே 

குடு்ப லறக்கப்படி ப ் தலண்டி, சிமப்பு லழிபடுகடர ப ்து, 

பூஜிே்து லயகிமக்ர். 

அந்ே சூ்ல் ே்துனுடை குயபே்லக விரங்குலது, அ்பர். 

அந்ே அதே்திபேதயயு், எய அ்ன் தகவிய் இயக்கிமது. அதிதய, அந்ே 

அ்னுடை ே ்னே்டே, அந்ே ஸ்லப்னே்திதய – அல ்கண்டு – அேலது, 

கஞ்சீபு் ன்கிம ஊயக்கு, ப ன்று, ெபங்கர், தஹங்கர், பூடெகடர 

ப ்து, ஸந்ேனப்ப்திட – பலகு நை்கரக, பலகு லயஷங்கரக, 

ேலபயந்து, திப்ே்்துக் பகண்டியந்ே – ே ே ்திப்ே்்துக் 

பகண்டியந்ே,  அந்ே ஸந்ேனப்ப்திட, அடைய் ன்கிம, அந்ே 

அ்பளுடை, அந்ே ே ்னனது, அலயக்கு கிடைே்து, பகௌ ய் 

தேவிபேை் அடே ப ய்லி, அதே்திபேலியந்து அல ்கிர்பி, 

கஞ்சீபுே்திம்கு லந்ேேகவு், கஞ்சீபுே்திதய லந்து, ழு ே்கர் – எய 

ல் அல ்ேங்கினேகவு்; 

அ்பளுக்கு உ பூடெகடர, லஸ்ே்ங்கர் ஸப்ிே்ேய், 

தஹங்கர் ப ்ேய் – அங்க இயக்கக்கூடி அறிக்ஞ ்பபயக்கடர 

பகௌவிே்ேய் – இது தபன்பமய்ய், நய்ய பணகடரபய்ய் ப ்து – 

ந-நஷ்டைகளுைன், ழு ே்கர் அங்கு, ேங்கிபேயந்து, அ்பளுடை 

ஸ்தேே்ே்டே அல ்ப ்து, பிமகு, ஆக லணக, அந்ே அ்பளுடை 

அ  லண – அேலது, லக்கு, தகைட்ு – भर्वष्यन्तन्त मरं्दिासे्त चत्वारस्तनयानृप – 

ன்பேக, “ன்னுடை அ் ே்துைன், நன்கு குறந்டேகர் உங்களுக்கு 

பிமப்பக்ர்” – ன்பேக, கக்ஷி அ்பளுடை அனுக்ஹே்டே அல ்

தகைட்ுப் பபம்று – இப்படிக, அந்ே அதே்திக்கு், கஞ்சீபுே்திம்கு் – 

பனன்மய், பஞ் பூே ஸ்ேயங்கர்தர – ப்திவீ தே்க இயப்பது, 

கஞ்சீபு். 
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 க்திபேனுடை லழிபை்டிதய, பஞ் பூேஸ்ேயங்கர், ன்று இயப்பேகே் 

பேகிமது. அதிதய – ப்திவீ தே்க விரங்குலது, அதே்தி. 

अयॊध्यार्र्दषु पीठेषु पृर्र्व्यार्िश्वनुक्रमात् –ன்பேக, அதே்தி ன்பது –  க்தி 

பஞ் பூேஸ்ேயங்கர்தர ப்திவீ தே்க விரங்குகிமது. 

இப்படிக, பேன்னை்டிதய இயக்கக்கூடி, பேன் பகுதிபேதய 

இயக்கக்கூடி, கஞ்சீபுே்திம்கு்; லைநை்டிதய அடந்தியக்கக்கூடி – 

ஸயூ கடபேதய, அடந்தியக்கக்கூடி இந்ே அதே் நகே்திம்கு், எய 

பேைப்ு இயந்து லயகிமது. 

அேலது, பின், பிமப்பேம்கன ப்ே்டனகடர, ப ்ே இைக, 

இந்ே கஞ்சீபு், புணதிக விரங்கி லயகிமது. 

அதே தபன்று, பின் பிமந்ே இைே்திதய, தகவிய் அட 

தலண்டு் ன்பேம்கன பம்சிகர்தர, ந்படை கஞ்சீ ைப், அதிதய 

ஈடுபைட்ு; ந்படை பபலக்ர், பலகு கயக, இந்ே நய்ய பண 

சிமப்பக நடைபபமதலண்டு், ன்பேம்கக, இண்டு பபலக்ளு், பய 

பம்சிகடரயு், ப ்தியக்கிமக்ர் . 

பய கயங்கடர கைந்து லந்தியக்கிமது, இந்ே பம்சி. ஸஸ 

க்்கங்கர் – கண்டியக்கிமது. அேலது, “ஸ க்்க்”, “ஸ க்்க்”, 

“ஸ ஸ க்்க்”. 

“ஸ க்்க்” – இடணந்து தபசுதல், இடணந்து சிந்திப்தப், 

இடணந்து ப ய்படுதல், ன்கிம திபேதயயு் பம்சிகர் 

நடைபபம்றியக்கின்மன. 

“ஸ்” – ன்மய் – யுே்ே், ன்மய்ய – கடு் பம்சிகர், தீவி – 

ஆே்ேங்கர்; க்களுக்கியக்கக்கூடி பக்தி- ்ே்டேகடர, என்று த ே்்ேய் 

– இது தபன்ம எய உே்தலகே்துைன் கூடி பணகர், ஸ். அப்படியு் 

நடைபபம்றியக்கின்மன. 

“ஸஸ்” – அேலது – “ஸ்”, “ஸ்” – அது எண்ணு. அேலது – 

அடனே்திதயயு் நன்ட இயக்கிமது – அடனலய் 

ந்பிக்டகக்குலக்ர், அடனலய் பகௌலே்திம்கு உலக்ர் – 

ன்பது. 

“ஸஸ்” ன்பது விைட்ுக்பகடுப்பது.அேலது, எய பபது 

நன்டக்கக பயய் – ப்படி எல்பலய குடு்ப லற்க்டகபேதயயு், 

பய்தலறு நடயகர்தர எல்பலயலய், விைட்ுக்பகடுே்து, அந்ே குடு்ப் 

ன்பது நடைபபறுகிமதே – அது தபன்று, அந்ே பக்ே்துலே்டே கயதி, அது 

எய இணக்கக, ப ய்படுலது – சுணக்க் இய்யய், இணக்கக 

ப ய்படுலது. 
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இப்படி பயதலறு லழிகடர – இே கைந்ே – பய லயஷங்கரக – ஆபேே்தி 

பேரபேே்தி ்பதுகர்தர ஆ்பிே்ே இந்ே பம்சி, ண்பதுகர்தர, 

தீவி் – அேலது, பலகு தலகக பம்சி ப ்ப்பைட்ு, க்களுடை 

பக்திபேன் கணகவு், பய தபயடை – “ப்ே் – அப்ே்” – 

தநடிகவு், பய விேன பம்சிகர் பெயக, ேம்பபழுது, நய்ய எய, 

தீவ்ு, கணப்பைட்ு – இந்ே ஸே்திதய, அந்ே கைட்ுனப் பணகர், 

நடைபபறுலேம்கக, ம்படுகர், ப ்துலயகிமக்ர். 

அ ங்கே்தின் பெயகவு், அல்லப்பபழுது, பய பம்சிகளு், தீவ்ு 

கணுலேம்கக, பம்சிகளு், தம்பகர்ரப்பைட்ு லந்தியக்கின்மன. 

பய்தலறு அ ங்கங்களு், இேம்கன பம்சிகர்தர, 

ஈடுபை்டியக்கிமக்ர், இதுலடபேதய. 

அப்படி பயய், ந்படை ஹ பபலக்டர, ந்படை புதுப் 

பபலக்டர,  ந்திே்து தபசி இயக்கிமக்ர். 

அந்ே விேே்திதய, ஆபேே்தி பேரபேே்தி, ண்பே்தி எ்தபது, 

பேன்னூயகர்தர, George Fernandes, அல,் பேய்தலே் துடம ந்திக 

இயந்ேபபழுது, ே்தி அ ங்கே்திதய – பஞ்  க  ்் கை்டிக்பகண்டூ, 

கஞ்சீபுே்திம்கு லந்து, ஹ பபலக்டர ே ன் ப ்து, இது 

ஸ்ந்ேகவு் – ய்ய் தபசி பம்சி ப ்தியக்கிம.்  

க்யஷ்ணகந்ே் – ன்பேக, ஆந்ே்ப்தே  கலன்க இயந்ேல ் – 

அலயைன், இண்டு ப்பகக்ர் – எயல,் பீஹ ்நய ஆளுனக 

இயந்ேல,் இன்பனயல,் ே்திப் ப்தே  ஆளுனக, இயந்ேல ் – 

ன்பேக ஞபக். 

அப்படி, அலக்ர் இண்டு தபய் லந்து, ே ன் ப ்து – இண்டு 

பபலக்தரடையு் தபசி – அப்படி எய பம்சி, நடைபபம்றியக்கிமது. 

இன்தனய ஸந்ேப்ே்திதய, ’ஸுதபே் கந்ே் ஸஹ்’ – ன்பேகஎய 

ே்தி அ ங்கே்துனுடை ந்தி, அலய் லந்து, கயந்து தபசி, சிய 

பம்சிகர். 

பிமகு – ’ஸஹபுதீன்’, ன்று எயல ் – அல ்லந்து ே ன் ப ்ே.் 

ஸுப்ண் ஸ்லபயுைன் த ந்்து லந்திந்்ே.்  கைந்ே 25-0 2-2018 ் தேதி 

அன்று திய. சுப்ண்சுலப அலக்ர் ஶ்ரீ ஆ  ்் சுலபகடர 

ேசிப்பேம்கு கஞ்சிபு் ஶ்ரீைே்திம்கு லந்ே ்.அங்கு ஶ்ரீ பெதந்தி 

 ஸ்லதி சுலபகடர ே ன் ப ்ேபபழுது பின்லயறு கூறின ்

,"சுலபஜி ,அதே்திபேய் ஶ்ரீ ்தகபேய் கைட்ுலேம்கன தந் 

லந்துவிை்ைது.ேங்கரன் கடின பம்சிக்கு பயன் கிடைே்துவிை்ைது .ஆகதல 

ேங்கர் தநய் லந்து கயந்து பகண்டு ஆசீல்திக்க தலண்டு்." ஶ்ரீ ஆ ் 
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சுலபகர் அடே தகைட்ு டகேை்டி ஆததிே்து ஆசீல்திே்து அனுகிஸுே்து 

அனுப்பினக்ர் . 

பிமகு – அைய் பிஹ லெ்ப் – அலக்ளுடை ஆை்சி கயே்திதய, 

ந்படை புதுப்பபலக்ர், இண்டு ஸபெகங்கரன் ே்திபேதயயு், 

அடதியு், புந்துணவ்ு், எய இணக்கே்துைன் கூடி, ப ய் படமயு், 

கணப்பைதலண்டு் ன்பேம்கக, அைய் பிஹ லெ்ப் அலக்ர் 

ப்ேக இயந்ே தநே்திதய – பய்தலறு ேப்டப  ந்்ேலக்தரடு், 

கயந்து தபசி, எய அடதின, இணக்கன, சூறலு், சூற்நடயயு், 

லயலேம்கக, பபயபம்சி தம்பகண்ைக்ர்.  

ேபற்நைட்ுனுடை பக்ஸ்ேக்ளுடை உேவிடயு் பபம்று, அந்ே 

தநே்திதய, அந்ே பபயபம்சி தம்பகர்ரப்பை்ைது. 

ஆபேே்தி பேரபேே்தி, ண்பே்தி ஆம் லயஷ் – அந்ே தநே்திதய, 

ஹ பபலக்ர், கஞ்சீபுே்திதய, ைே்திதய ேங்கிபேயந்ேக்ர். 

புதுப்பபலக்ர், அயஹபே்திதய – ப்கதே்ே்திதய – 

அங்கியக்கக்கூடி கஞ்சீ ைே்டே  ந்்ே –  ங்க வின ண்ைப், 

கு்பபிதஷக நகற் ச்ி கயதி, அங்கு பகபை்டியந்ேக்ர். 

அந்ே தநே்திதய, February  ், எண்ணந்தேதி லக்கிதய, அங்கு, 

ே ்னே்திம்கு, திமந்து விை்ை பபழுது – பினுடை ே ்னே்திம்கக, 

கேவுகர் திமந்து, அனுதிக்கப்பை்ை தநே்திதய – உைனடிக அலக்ர் – 

அயஹபே்திலியந்து கிர்பி, ப்ேப்க ் – ஸுய்ேன்பூ,் லழிக, 

அதே்திட அடைந்து, றந்தேதி February, ஆபேே்தி பேரபேே்தி, 

ண்பே்தி ஆம் லயஷ் – ை்ைந்தேதியு், அங்கு ேங்கிபேயந்து – பிமகு – 

் பதலீ, அததீ லழிக, திய்ப அயஹபே்திம்கு ப ன்மக்ர். 

அந்ே றந்தேதி February, அலக்ர், அதே்திட ப ன்மடைந்ே 

தநே்திதய, இங்கியந்து – அேலது கஞ்சீபுே்திலியந்து, ஹ 

பபலக்ர், எய குடைட – எய குடை – நய்ய அயங்கக்கப்பை்ை, பைட்ு 

லஸ்ே்் தபே்தி, நய்ய குடை என்டமயு் – ’ ே்்’, ன்று பப ் – 

அடேயு்; 

இண்டு  ங்கர் – அடேயு் கஞ்சீபுே்திலியந்து, வின் 

பெயக, இண்டு தபக்டர, அனுப்பி டலே்து – புதுப்பபலக்ர், 

அதே்தி லய் தநே்திம்குர், இலக்ர், அங்கு ப ன்மடை தலண்டு். 

இங்கியந்து, கஞ்சீபுே்திலியந்து அனுப்பிடலக்கப்பை்ை,  ே்ப்- ப் –

குடையு், அந்ே  ப், புதுப்பபலக்ர் பெயக அங்கு, பகலன் 

 ந்ே்பெே்்திக்கு – பினுக்கு ஸப்்பிக்கப்பைதலண்டு் – ன்கிம 

உே்தே ே்துைன், இங்கியந்து இண்டு தபட –  பெே்்தி  ஸ்ே்கர், 

நயகண்ை தீக்ஷிே ்ன்பேக இண்டு தபட – அனுப்பி டலே்து, அலக்ர், 
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இங்கியந்து –Lucknow ப ன்று, எய வினே்தின் பெயக, அங்கு 

ப ன்மடைந்ேக்ர். 

அந்ே பே்ே் தேதி February – ஆபேே்தி பேரபேே்தி ண்பே்தி ஆம் 

லயஷ், இந்ே  ே்- ங்கர், ஸப்்பண் ப ்ப்பைட்ு, இந்ே இண்டு 

தபய் அங்தகத, எய ல கய் ேங்கி, எயல ்- ஶ்ரீே் லய்பகி 

ணே்டே பண் ப ்து்; இன்பனயல,் துரசீ ண் – 

ஸுந்திபேதய இயக்கக்கூடி, துரசீ ணே்டே பண் ப ்து் – 

அந்ே ஶ்ரீைே்தின் பெயக அப்படி எய ம்படு – ஹ பபலக்ர் 

பெயக, கஞ்சீபுே்திலியந்து, பினுக்கு, பேய்  டே, 

ப ்ப்பைட்ு;அந்ே  டே ன்பது, ந்படை புதுப்பபலக்ர் 

பெயக, அது ப ்ப்பைட்ு – அப்படி எய சிமப்பன எய பேைப்ு. 

அேம்குப்பிமகு, புதுப்பபலக்ர் – அங்கு இைே்டே – ஸயூ கடபேதய – 

எய பகப்பப இைே்டே லங்கி, அங்கு ை் கை்டி, அங்கு கக்ஷி 

அ்னுடை விக்ஹ் – பின், ஆதி ங்கயடை 

விக்ஹே்டேபய்ய் ஸ்ேபிே் ப ்து, பை டய – தலேபை டய, 

ேம்பபழுது நைந்துபகண்டியக்கிமது. 

அதுைட்ுய்யய், சு,் இயலது லயஷே்திம்கு பன்பக, உர்ளூ ்

க்கரன் தேடலகர் ன்ன? ன்படே அறிந்து – பனன்மய், 

புதுப்பபலக்ர்,  ப் பணடயு்,  பேப் பணடயு் – 

இண்டையு், அலக்ர் – ஸகவு், தீவிகவு், ப ்துலக்கூடி 

நடயபேதய – அந்ே அதே்தி க்களுடை, கய்வி உேவிக்ககவு், சிறு 

பேழிய் பபேம்சிக்ககவு், அேம்கக எய, நறுலனே்டே நறுவி, அேன் பெய் 

–Tailoring Class-ஸ்ஸு, உண்ணு் பய, Class ய்ய் நைே்தி, அலக்ளுக்கு 

தலடய ல்ப்பு, சிறு பேழிய்ய், லரப்்பேம்ககவு், இந்ே பம்சி – 

அதுவு் பய கயக. 

அந்ே அதே்தி க்களுடை நன்டக்கக, அந்ே பம்சியு், 

நடைபபம்றுக்பகண்டியக்கிமது–நைந்துபகண்டியக்கிமது. 

இப்படி, ஆன்பக திகவு்  , னேதந பம்சிகவு்  , அந்ே 

அதே்திபேனுடை லர ்ச்ிபேதய, ந்படை பபலக்ளுடை, 

பம்சிகர், பய கயக இயந்து லயகின்மன. 

இந்ே எய நய்ய ஸந்ேப்ே்திதய, பக்ேக்ரகி, நக்பகய்ய் கிடைே்ே 

ல்ப்பக இந்ே, நய்ய நகற் ச்ிட, கயதி – ந்படை கய ், 

உயகடனே்திம்கு், பபலிடல அரே்ே கய ். னே நககே்திம்கு 

பபயட த ே்்ே கய ், கய ே்திம்கு பபயட த ே்்ே 

பினுடை அலே், இடலகடர னதிதய பகண்டு – அதுவு், 
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தே ட் க, இந்ே ஆகஸ்ை் ந்ே் தேதி ன்பது, அடந்தியக்கிமது. 

புதுப்பபலக்ளுடை, பெந்தி தினே்ேன்று அடந்தியக்கிமது. 

அலக்ளு், ட மக்கவிய்டய, ய் அலக்டர 

துமக்கவிய்டய. ஆகதல, அந்ே  பக்திட ந் தன்தலு் 

லரக்்கதலண்டு். 

ஆபேே்தி பேரபேே்தி ற் லயஷ், பதிபென்று லேக, 

ந்படை ஹபபலக்ர், இயந்ே கயே்திதய, கயடலக்கக அலக்ர் 

ப ன்று பகண்டியந்ே தநே்திதய, கஞ்சீபுே்திலியந்து, கயடலக்கு – 

அலக்ளுக்கு எய – திடீபன்று எய ஆஸ் ்ன, இந்ே ப ்தி –

சூ டனகப ய்யப்பை்ை தநே்திதய – “இப்படி” ன்று ப ய்யவிய்டய – 

ந ங்கர் திய்ப, உங்க ஊயக்கு தபக இயது, ன்று, குறிப்பக 

உணே்்திபேயக்கிமக்ர் – அந்ே தநே்திதய, அலக்ர், ப ்ே் 

பேைங்கிது, ப ய்யே் பேைங்கிது, “ ந்”.  

அடேப் பம்றி அலக்தர, எய கைட்ுடபேதய, குறிப்பிை்டியக்கிமக்ர். 

அதே தபன்று, பய்தலறு, அந்ே ஸஞ்  ஸே்திதயயு், குறந்டேகர் 

பெயக, “ ந தயகன்” ழுே ப் ய்லி, பலர்ரக்கசு, 

ேங்கக்கப ய்ய் அரே்து – இன்டம தினப் பயய் – ’எய ய்  

நடல ழுதிபேயக்கிதம், ்பேபே் நக்கடர 

ழுதிபேயக்கிதம்’ – ன்பமய்ய் பகண்டுலந்து, 

ைே்திம்கரக்கிமக்ர். 

அந்ே  ந ெபே்டே,  ந தயகன க்ஞே்டே, ந்படை 

பபலக்ர்ர் ஊக்குவிே்ேது. 

பே் ய ேஸ ்தகவிய் – அங்க  ்தகவிடய, புனடே்து, 

கு்பபிதஷக் ப ்க்கூடி தநே்திதய, ஆபேே்தி பேரபேே்தி, 

அறுலதுகர்தர – அேலது, அறுலே்தி ழு, அறுலே்தி ைட்ு, அந்ே 

தநங்கர்தர, இண்டு பபலக்ளு், அங்கு பகபைட்ு, 

பே் யதே்ே்திதய பகபைட்ு, அந்ே தியப்பணகர்ர் பட்லபேைட்ு, 

தகேலபேதய ஸ்னன் ப ்து – அங்கு ன்ன நம்பணகர்ர் 

ப ்ப்பை தலண்டு் ன்பமய்ய், அறிவுடகடர 

லறங்கிபேயக்கிமக்ர். 

இப்படி, பினுடை தே்ே்தேடு்,  ்தகவிய்கதரடு், 

பய்தலறு பேைப்ுகர், இயக்கக்கூடி இந்ே ஸந்ேப்ே்திதய, தன்தலு், 

ந்படை நை்டிதய, பக்தி லரதலண்டு், கய ் லரதலண்டு். 

அடனலய், பய்தலறு படஷகர், பய்தலறு ந்பிக்டககர் 

இயக்கக்கூடி இந்ே நை்டிதய, பயய் இடணந்து, ந்படை 

நை்டினுடை நன்டக்கக, னே நககே்டே, கப்பேம்கக – பக்திட, 



Bala Periyava Anugraha Bhashanam 
 

 
   11 
 

ஸ்ப்ேங்கடர, கடைபிடிப்பேம்கக– நவீனப், ப்சீனப், கயந்ே எய 

– நல நககப், உண்டன நககப், இயக்கக்கூடி, இந்ே நய்ய 

நை்டிதய, நய்ய லர ்ச்ிகர் ம்பைட்ு, ஸுபீ் ம்பைட்ு, ’ ெ்்’, 

ன்று ப ய்யக்கூடி நய்ய நடய ம்பைட்ு, இந்ே பகுதியு்   – அதே் 

– இந்ே பப,் இந்திவிதய இயக்கக்கூடி பப,் ே்யந்திதய 

இயக்கிமது. இப்படி பய இைே்திதயயு், இந்ே அதே் ன்கிம பப ்

இயக்கிமது. 

அந்ே எய யடை புகற், – இப்படி, பய இைே்திதயயு், இந்ே ’ 

பக்தி’, லரக்்கப்பைட்ு, தன்தலு், நன்டகர் பய –பபதுக்களுக்கு், 

இந்தி க்களுக்கு், கிடைப்பேம்கு, எய உே்தலகே்டேயு், எய 

லழிகைட்ுேடயயு், எய  க்திடயு் அரக்கக்கூடி ஸந்ேப்க, இந்ே 

நகற் ச்ி, சிமப்பன படமபேதய நடைபபம்று; 

தன்தலு், ந்படை நை்டிதய, ப்ப் கப்பம்மப்பைட்ு, 

பக்தி கப்பம்மப்பைட்ு, நய்ய பநறிகடர ந், லற்க்டகபேதய 

பின்பம்மக்கூடி  க்தியுைன் கூடிலக்ரக – िमो रक्षर्त रर्क्षत: - ன்கிம 

விேே்திதய, அமே்டே ந் கே்து, அந்ே அம், ந்ட கக்கு்விேக, 

நய்ய ஸந்ேப்ங்கர், அட தலண்டு். 

                       ஹ ஹ  ங்க ! பெ பெ  ங்க ! 
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உயகிய் உர்ர அடனலயக்கு் அயரக்கூடி ஶ்ரீ பின் இந்திவின் 

அதே்திட த ந்்ேல , தநபரே்டே த ந்்ேல ன்ம ்  

எய பிதே ே்தின் ,எய நகே்தின், எய தே ே்தின் லர ்ச்ி ன்பது  பக்தி 

,நல்க் ,விப் ஆகிலம்டம பகண்டு ல்லறு அட தலண்டு்  

பக்கிக அதே்தி தபன்ம பக்கின இைங்கரன் சீடப்பு 

றுகை்ைடப்பு ல்லறு அடதலண்டு்  

ஶ்ரீ பின் பம்றி விேவிேன கண்தணை்ைங்கர் ன்ன  

ஶ்ரீ பினுக்கு தகபேய் அடக்கூடி  இந்ே நய்ய  ந்ேப்்பே்திதய 

க்கர் ல்லறு நைந்துபகர்ரதலண்டு் ஆகிலம்டம விரக்கு் விேக 

அடந்ே ஶ்ரீஆ  ்் சுலபகரன்  அயளுட  

அதே்தி, புனந்்ண் 

எமவு பகண்ைடுலது, உடட பகண்ைடுலது – ன்று இண்டு 

இயக்கின்மன. 

ந்ட பபறுே்ேலடபேதய, ப்படி அதே்ட ன்பது நக்கு 

பக்த, அதே தபன்று, தநபர தே ே்திதய இயக்கக்கூடி, ெனக்பூ ்

ன்பது் பக்னது. 

அங்கு – ஸீே தேவிபேனுடை ஊ ்அது, ெனகயடை ஊ.் அதுவு் 

பக்னது. றிடேக்குது. அன்புக்கு உது. 

ஆகதல, அதே்ட ன்பது, இந்திவிதய இயக்கக்கூடி, ஸயூ 

நதிபேதய இயக்கக்கூடி இை். அல்லப்பபழுது, அலலக்ர் 

ப ய்யக்கூடி, சிய விே்ஸன கயே்துகடர, விதநேக 

பக்்கதலண்டுத பலழி, விதேக ந் பக்்கக்கூைது.  

அதே்திபேனுடை, அந்ே கை்ைடப்பு, ன்பேனது, ஆன்பகே்டே 

டகக் பகண்டு அட தலண்டு். 
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பபதுலக லர ்ச்ி னு்பபழுது, ந் பய்தலறு, ந்படை கய  

சிே்ேந்ேே்டே துமந்து விடுகிதம்– மந்துவிடுகிதம். 

ந்படை ேபற்நைட்ை டுே்துக்பகண்ைலு், ெவீதிகர், 

ைவீதிகர், ஸன்னதிே்பேயக்கர், அேனுடை பேன்டபேலியந்து றி, 

ேன்டபேலியந்து றி, கணப்படுகின்மன. 

லர ்ச்ி ன்கிம தபதய, அந்ே தகவிடய சும்றி இயக்கக்கூடி, 

ப்தே ங்களுடை, உயல் ம்மப்படுகிமது. ப ய்படமகர் 

அதுக்கடுே்ேம்தபய் றுகின்மன. தகவிய்னுடை பழு ப ய்படுகர், 

பைக்கப் படுகின்மன. 

அேலது, பழுடக பைக்கப்படுகின்மது ன்மய்ய. 

சிறிேக்கப்படுகிமது. தகவிய் ன்பது –பலறு்லழிபைட்ு ே்் 

நடைபபறுகிமது. உே்ஸலங்கர்தரத, ம்ம, தகவிய்  ந்்ே கய , 

பணகதர, பகமந்து விடுகின்மன. 

ஆகதல, இந்ே புதிேக இந்ே, அதே்திட விலக்க் 

ப ்யு்பபழுது, ந்படை கடயகர், ந்படை ஸங்கீே், நை்், 

தலேங்கர், உபநஷே்துகர், பூடெக்கி உ நந்ேலனங்கர், ந்படை 

 ஸ்ே்ங்கடரயு்,  ே்ங்கடரயு், பேந்து பகர்ரக்கூடி 

கண்கை்சிகர் – இப்படிக, ே்ப் ே்டேயு், பக்ேக்ளுடை 

ல திடயு், னதிதய பகண்டு – ல தி ன்மய், ’தேடலக்கி ம்ப’, 

ன்மய்ய, குடமந்ேபை்  ல திகடர, னதிதய பகண்டு – அேலது, ந்ே 

ஊட, ப்படி ந்ண் ப ்தலண்டு். 

அேலது, பக்திக்கு நகே்டே, அேம்கு படமபேதய, அேம்கு 

படமபேதய ந், த்படுே்ே தலண்டு். நல்கே்திம்கு நகே்டே, 

நல்கே்திம்கு ேகுந்ேம்தபய், த்படுே்ே தலண்டு்.  

ல்பே்திம்கு நகே்டே, ல்பே்திம்கு படமபேதய, 

த்படுே்ேதலண்டு். 

ஆகதல, அதிதய பகறப்ப் இய்யே லடகபேதய, பக்ேக்ளுக்கு 

தலண்டி, ஸ்னன கை்ைங்கர், அலக்ளுக்கு நய்ய குடிந ,் அலக்ர் 

ேங்குலேம்கன ல திகர், பய்தலறு பை டயகர் – பய பழிகடர 

 ந்்ேலக்ளு், பய நைட்ை  ந்்ேலக்ளு் – பனன்மய், ,் 

பயலக, பக்்கப் படுகிம.் 

பகலனக, பக்ேக்ரலு்;  ே் ஆல்யக்ரய், எய ஆே ்ன 

புயஷகவு், டுே்துக்கை்ைன னேகவு்; உயக க்கரய், 

பண்பைட்ை பப்பி, ப வீகவு்; அல ்பக்்கப் படுகிம.் 
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ஆகதல, பயயக்கு் இைரே்து – பக்ேக்ளுக்கு் இைரக்கதலண்டு் – 

அலட பூஜிக்கக்கூடி பக்ேக்ளுக்கு் இைரக்கதலண்டு்; அலட 

விய்பக்கூடி, அன்பக்ளுக்கு், இைரக்கதலண்டு்; அலக்டர, ட, 

விந்து பக்்கு், பலரநை்டினயக்கு், ந் ேகுந்ே இைே்டே அரே்து – 

இப்படி –National, ம்று், International, ன்கிம விேே்திதய, அந்ே 

நகே்துனுடை றுசீடப்பு ன்பது, நய்ய படமபேதய ப ்ப்பைட்ு, 

ேம்பபழுது, ல்ப்புகளு், ல திகளு், த ந்்தியப்பதினதய, அடனலய் 

இதிதய, இடணந்து ப ய்பை தலண்டு். 

PPP – ன்று ப ய்லுகிமக்தர –Private-Public-Parnership – அது தபன்று, 

அ ங்கப்  , ேனக்ளு்  , அடனலய் த ந்்து – பனன்மய், 

இடமலனுடை படைப்பிதய, பய பபக்கிஷங்கர் இயக்கின்மன. ந் 

லரல்ேம்கன பய பபயை்கடர, அல ்அரே்தியக்கிம.் 

க்கர், சுபககவு்,  ந்ேகவு் இயந்து, இடமலன் அரே்ேடே, 

 ன படமபேதய புந்து பகண்டு, பகிந்்து பகண்டு, ப ய்படு் 

பபழுது, உயகே்திதய, ஸுபீப்,  ந்தியு், நயவுகிமது. 

தே எய, ேலமகப் புேலின் கணகதல, அல ப் தபக்கின் 

கணகதல, அய்யது, தபட பேன் கணகதல, ப ய்படு் 

பபழுது, கஷ்ைன கயே்திதயயு், கஷ்ை் அதிகக்கிமது. 

அதுேன், எய  க ந் பே்்துக் பகண்டியக்கக்கூடி, எய 

இந்திடல, சும்றி இயக்கக்கூடி, சூற்நடய. 

ஆகதல, இந்ே ஸந்ேப்ே்திதய, நய்ய பண்புகர், லரந்ேய் ேன், அந்ே 

இடமலனுடை, அயடன படைப்புனுடை பயடன, அடனலய் – 

டறகர்ரயந்து, அடனலய் பபம படியு். 

ஆகதல, அந்ே புந்துணட்ல, Understanding-டக, நக்கரக்கக்கூடிது, 

கய ். அந்ே கய ே்துனுடை ஸக, அடைரக, 

ேடயலக விரங்குலது, பின். 

ஆகதல, இந்ே தநே்திதய, பினுடை பக்தியு்  , 

பினுடை ேே்லங்களு், க்கடர ப ன்மடையு் விேே்திதய, அந்ே 

அதே்திபேனுடை புன ்ந்ண் ன்பது, அடலது, 

பகப்பபயே்ேக இயக்கு். 


