இந்த யாபப்ாடத்ததப் டிப்தற்கு பன்ால் सङ्खमय् அதாயது ஒன்று பதல் நூறு யதப
ஏற்கவய டித்த எண்கத ஒருபத ிதவுடுத்திக் ககாண்டு உபத்துச் க ால்ிப்
ார்க்கவும்.

நஸ்கிருதத்தில் एकभ ् (ekam) ஒன்று , द्वे (dve) இபண்டு , त्रीणण (trīṇi) பன்று , நற்றும் चत्वयरय

(catvāri) ான்கு ஆகின எண்களுக்கு நட்டும் ால் வயற்றுதந (gender ) உள்து. அதற்குப் ிகு
உள் எண்களுக்கு ால் வயற்றுதந இல்த.

(एकभ ् , द्वे , त्रीणण, चत्वयरय - इत्मेतयसयां लरङ्गबेद् अस्तत ! तदनन्तयां लरङ्गबेद् नयस्तत )
ekam, dve , trīṇi , catvāri - ityetāsāṁ liṅgabhedaḥ asti | tadanantaraṁ liṅgabhedaḥ nāsti

एकभ ्

एक: फयरक: (ekaḥ bālakaḥ)
एकय फयलरकय (ekā bālikā)
एकां परभ ् (ekaṁ phalam)

फयरकद्वमभ ् (bālakadvayam)

द्वे

फयलरकयद्वमभ ् (bālikādvayam)
परद्वमभ ् (phaladvayam)

त्रम् फयरकय् ( trayaḥ bālakāḥ)
त्रीणण

ततस्र् फयलरकय् (tisraḥ bālikāḥ)
त्रीणण परयतन (trīṇi phalāni )

चत्वयय् फयरकय् (catvāraḥ bālakāḥ)
चत्वयरय

चतस्र् फयलरकय् (catasraḥ bālikāḥ)

चत्वयरय परयतन (catvāri phalāni)

ऩञ्च फयरकय् (pañca bālakāḥ)

ऩञ्च

ऩञ्च फयलरकय् (pañca bālikāḥ)
ऩञ्च परयतन (pañca phalāni)

द्वमभ ् (dvayam) (set) , त्रमभ ् (trayam)
வயற்றுதந கிதடனாது.

, चतुष्टमभ ् (catuṣṭayam) என்று க ால்லும்வாது ால்

कतत ? என் யிாச்க ால்தப் सप्त ककययय् யில் யிரியாகப் டித்திருக்கிவாம்
அல்யா? ிதவுடுத்திக் ககாள்வும்.
कतत ? என் யிாதய எப்வாதும் ன்தநனில் தான் வகட்கவயண்டும் .
யிதடனிக்கும்வாது காருின் எண்ணிக்தக, ால் (ஆண்ால், கண்ால் ,
ர்ாில்) ஆகினயற்த கயித்து எழுதவும்.
உதாபணநாக 1. कतत फयरकय् सस्न्त
त्रम्

? (kati bālakāḥ santi ?)

फयरकय् सस्न्त। (trayaḥ bālakāḥ santi |)

2. कतत फयलरकय् सस्न्त ? (kati bālikāḥ santi ?)
एकय फयलरकय् अस्तत। (ekā bālikāḥ asti |)
3. कतत फयरकय् सस्न्त ? (kati bālakāḥ santi ? )
फयरकद्वमभ ् अस्तत !
வநவபள் உதாபணத்தில்

(bālakadvayam asti !)

कतत फयरकय् सस्न्त ? (kati bālakāḥ santi ? ) எத்தத

நாணயர்கள் இருக்கிார்கள் ? என் வகள்யிக்கு

फयरकद्वमभ ् अस्तत !

asti !) ‟ நாணயரிருயர் இருக்கிார்‟ என்று யிதடபள்து.
என்து ஒரு

गण् (gaṇaḥ) அதாயது group. இவதவா

(bālakadvayam

இதில் द्वमभ ् (dvayam)

त्रम् फयरकय् सस्न्त !( trayaḥ bālakāḥ santi ! ) என்தற்கு திாக फयरकत्रमभ ् अस्तत !
(bālakatrayam asti !) என்றும் கூாம்.

त्रीणण परयतन सस्न्त ! ( (trīṇi phalāni santi ! ) என்தற்கு திாக परत्रमभ ् अस्तत !
(phalatrayam asti |) என்று கூாம். எவய द्वमभ ् (dvayam) , त्रमभ ् (trayam)

, चतुष्टमभ ्

(catuṣṭayam) என்று கூறும்வாது „ अस्तत ! „ (asti |) என்று ஒருதநனில்தான்
திிக்க வயண்டும்.

फयरकय् , फयलरकय् ஆகினயற்ில் உள் ववसगग् (visargaḥ) (the

colon- like sign in Devanagari ) யபாது.

அவதவா चत्वयरय परयतन सस्न्त !(catvāri phalāni)

என்தற்கு திாக परचतुष्टमभ ् अस्तत !

(phalacatuṣṭayam asti !) என்றும் கூாம்.

कतत सस्न्त इतत लरखतु (kati santi iti likhatu ) எத்தத இருக்கின் (எண்ணிக்தக)
என்று எழுதவும் .

मुतकभ ् (yutakam)

ட்தட

एकां मुतकभ ् अस्तत।

(ekaṁ yutakam asti |)

शुनक् (śunakaḥ) ாய்

चत्वयय् शुनकय् सस्न्त !

( catvāraḥ śunakāḥ santi |)

वऩऩीलरकय (pipīlikā) எறும்பு ------------------------- !

गज् (gajaḥ) னாத

---------------------------- !

लसांह् (siṁhaḥ) ிங்கம் -----------------------------

!

धेनु् (dhenuḥ) நாடு ------------------------------- !
भक्षऺकय (makṣikā) ஈ ----------------------------- !
गदग ब् (gardabhaḥ) கழுதத

-------------------------- !

व्मयघ्र् (vyāghraḥ) புி -------------------------------- !

भयरय (mālā) நாத ----------------------------- !

ऊरुकभ ् (ūrukam) கால் ட்தட -------------------------------- !

गह
ृ गोधधकय

(gṛhagodhikā) யட்டுப்ல்ி
ீ
----------------------- !

लशयस्त्रभ ् (śirastram) கதாப்ி ---------------------------- !
யிதடகதக் கீ வம

ரிார்த்துக்ககாள்வும்.

बल्रक
ू ् ककभ ् उक्तवयन ्
bhallūkaḥ kim uktavān
भयधव् केशव् गोववन्द् इतत त्रम् तनेहहतय् आसन ्। ते भयणवकय्। एकदय ववययभकयरे ते मयत्रयां कृतवन्त्।

भयगगतम भध्मे एकां वनभ ् आसीत ्। वने अनेके वऺ
ृ य् आसन ्। वऺ
ृ ेषु परयतन आसन ्। तत्र एक् तडयग् अवऩ
आसीत ्। भयणवकय् परयतन खयहदत्वय

जरां च ऩीत्वय सुप्तय्। एवां एकय घण्डय गतय। तदनन्तयभ ् एक्

बल्रूक् तत्र आगत्। बल्रूकतम शब्दां द्वयययत ् एव भयणवकय् श्रत
ु वन्त्। ते बीतय् अबवन ्।

भयधव् कृश्। केशव् अवऩ तथय एव।ततभयत ् कययणयत ् भयधव् केशवेन सह वऺ
ृ भ ् आरूढवयन ्। ऩयन्तु

गोववन्द् तथर
ू ्। अत् स् तवयऺणयथं वऺ
ुग ् अशक्त् आसीत ्। तथय अवऩ स् फवु िभयन ्।
ृ तम आयोहणां कतभ
स् बभ
ू ौ ऩतततवयन ्। तवयसोच्छवयसभ ् अवऩ न कृतवयन ्। स् भत
ृ ् इव व्मवरृतवयन ्।

बल्रूक् गोववन्दतम भुखतम सभीऩभ ् आगत्। गोववन्दतम भुखयत ् श्वयस् न आगत्। ततभयत ् एष् भत
ृ ्

इतत बल्रूक् धचस्न्ततवयन ्। बल्रूक् प्रयमेण भत
ृ शयीययणण न तऩश
ृ स्न्त। ततभयत ् स् बल्रूक् अन्मत्र गत्।
बल्रक
ू तम गभनयनन्तयां भयधव् केशवेन सह वऺ
ृ यत ् अवरुह्य गोववन्दां ऩष्ट
ृ वयन ्। - “हे गोववन्द। बल्रूक्

बवत् भख
ु तम सभीऩभ ् आगत्। स् ककभवऩ उक्तवयन ् इतत धचन्तमयलभ। स् ककभ ् उक्तवयन ् ? वदत।ु ” चतयु ्
गोववन्द् उक्तवयन ् “ म् तनेहहत् आऩत्कयरे बवन्तां त्मक्तत्वय अन्मत्र गच्छतत

तस्तभन ् ववश्वयसां भय कयोतु

इतत बल्रूक् उक्तवयन ् ”। गोववन्दतम वचनां श्रत्ु वय भयधव् रस्जजत् अबवत ्। केशव् च तथैव अबवत ्।

mādhavaḥ keśavaḥ govindaḥ iti trayaḥ snehitāḥ āsan | te māṇavakāḥ | ekadā virāmakāle te yātrāṁ
kṛtavantaḥ | mārgasya madhye ekaṁ vanam āsīt | vane aneke vṛkṣāḥ āsan | vṛkṣeṣu phalāni āsan | tatra
ekaḥ taḍāgaḥ api āsīt | māṇavakāḥ phalāni khāditvā jalaṁ ca pītvā suptāḥ | evaṁ ekā ghaṇḍā gatā|
tadanantaram ekaḥ bhallūkaḥ tatra āgataḥ | bhallūkasya śabdaṁ dvārāt eva māṇavakāḥ śrutavantaḥ | te
bhītāḥ abhavan |
mādhavaḥ kṛśaḥ | keśavaḥ api tathā eva |tasmāt kāraṇāt mādhavaḥ keśavena saha vṛkṣam ārūḍhavān |
parantu govindaḥ sthūlaḥ | ataḥ saḥ svarakṣaṇārthaṁ vṛkṣasya ārohaṇaṁ kartum aśaktaḥ āsīt | tathā api
saḥ buddhimān | saḥ bhūmau patitavān | svāsocchavāsam api na kṛtavān | saḥ mṛtaḥ iva vyavahṛtavān |
bhallūkaḥ govindasya mukhasya samīpam āgataḥ | govindasya mukhāt śvāsaḥ na āgataḥ | tasmāt eṣaḥ
mṛtaḥ iti bhallūkaḥ cintitavān | bhallūkaḥ prāyeṇa mṛtaśarīrāṇi na spṛśanti | tasmāt saḥ bhallūkaḥ anyatra
gataḥ |

bhallūkasya gamanānantaraṁ mādhavaḥ keśavena saha vṛkṣāt avaruhya govindaṁ pṛṣṭavān | -he govinda
| bhallūkaḥ bhavataḥ mukhasya samīpam āgataḥ | saḥ kimapi uktavān iti cintayāmi | saḥ kim uktavān
vadatu | caturaḥ govindaḥ uktavān yaḥ snehitaḥ āpatkāle bhavantaṁ tyaktvā anyatra gacchati tasmin
viśvāsaṁ mā karotu iti bhallūkaḥ uktavān | govindasya vacanaṁ śrutvā mādhavaḥ lajjitaḥ abhavat |
keśavaḥ ca tathaiva abhavat |
கபடி என் க ான்து?

நாதயன், வக யன் நற்றும் வகாயிந்தன் என்று பன்று ண்ர்கள்

இருந்தார்கள். அயர்கள் நாணயர்கள். ஒருபத யிடுபதனில் னணம்
க ய்தார்கள். யமினில் ிதன நபங்கள் இருந்த. நபங்கில் ிதன

மங்கள் இருந்த. அங்வக ஒரு குபம் இருந்தது. நாணயர்கள் மங்கத
ாப்ிட்டுயிட்டு ீரும் அருந்தி ஓய்கயடுத்தர். இப்டினாக ஒரு நணிவபம்

கமிந்தது. அதற்குப்ின் ஒரு கபடி அங்கு யந்தது. கபடினின்
ப்தத்திிருந்துதான் நாணயர்கள் அிந்துககாண்டார்கள். அயர்கள் னந்தர்.
நாதயன் ஒல்ினாயன். வக யனும் கூட அப்டித்தான். அந்தக்காபணத்தால்
நாதயன் வக யனுடன் நபத்தில் ஏிான். ஆால் வகாயிந்தன்
ருநாயன். அதால் அயன் தன்ாதுகாப்ிற்காக நபத்தில்

ஏபடினாதயாக இருந்தான். இருப்ினும் அயன் புத்தி ாி. அயன்
பூநினில் யிழுந்தான்.

உட்சுயா வநா கயிசுயா வநா கூட க ய்னயில்த.

அயன் இந்தயன் வால் டுத்திருந்தான்.
கபடி வகாயிந்தின் பகத்திற்கு அருகில் யந்தது. வகாயிந்தனுதடன
பகத்திிருந்து சுயா ம் யபயில்த. அதால் „ இயன் இந்துயிட்டான்‟
என்று கபடி ிதத்தது. கபடிகள் ஏற்கவய இந்த உடல்கதத் தீண்டாது.
அதால் அந்தக்கபடி வயறு இடத்திற்குச் க ன்து.
கபடி க ன்ிகு நாதயன் வக யனுடன் நபத்திிருந்து இபங்கி
வகாயிந்திடம், ” வகாயிந்த ! கபடி உன்னுதடன பகத்திற்குப் க்கத்தில்
யந்தது. அது ஏவதா கூினது என்று எண்ணுகிவன். அது என் க ால்ினது
? க ால் ! “ என்று வகட்டான். புத்தி ாி வகாயிந்தன் , “ எந்த ண்ன் கஷ்ட
காத்தில் உன்த யிட்டுயிட்டு வயறு இடத்திற்குச் க ல்கிாவா ,
அயிடம்

ம்ிக்தக தயக்காவத என்று கபடி க ான்து “ என்று

க ான்ான். வகாயிந்தின் வச்த க் வகட்டு நாதயன் கயட்கநதடந்தான்.
வக யனும் அவதவா கயட்கநதடந்தான்.
யிதடகள்

1. ततस्र् वऩऩीलरकय् सस्न्त। (tisraḥ pipīlikāḥ santi |)
2. ऩञ्च गजय् सस्न्त। (pañca gajāḥ santi |)
3. लसांहद्वमभ ् अस्तत। (siṁhadvayam asti |)
4. एकय धेनु् अस्तत। (ekā dhenuḥ asti |)

5. भक्षऺकयद्वमभ ् अस्तत। (makṣikādvayam asti |)
6. एक् गदग ब् अस्तत। (ekaḥ gardabhaḥ asti |)

7. त्रम् व्मयघ्रय् सस्न्त। (trayaḥ vyāghrāḥ santi |)
8. षट् भयरय् सस्न्त। (ṣaṭ mālāḥ santi |)
9. ऊरुकद्वमभ ् अस्तत। (ūrukadvayam asti |)

10. षट् गह
ृ गोधधकय् सस्न्त। (ṣaṭ gṛhagodhikāḥ santi |)

