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தாயுமானவர் தரும் இடம், ப ாருள், ஏவல் 
தாயுமானவர் நம்மம எச்சரிக்மை பசய்ைிறார்? என்ன எச்சரிக்மை. 

சாதைனன நீ எங்னை பசல்ைிறாய்?  

திறந்த வடீ்டிற்குள் நுமையும்  அறியாமம மிகுந்த நாய்ன ால் 
மனமத அமையவிடானத!  இடம், ப ாருள், ஏவமை நீ சம் ாதிக்ை 
னவண்டும்.  

ஆனால் நீ என்ன பசய்து பைாண்டிருக்ைிறாய்?  எனக்கு வடீு 
வாசல் னவண்டும், மண், ப ான், ப ண்,  ணம், னவமைக்ைாரர்ைள்  
னவண்டும் என்றல்ைவா எண்ணிக்பைாண்டு, அங்னையும் இங்னையும் 
அமைந்து பைாண்டிருக்ைிறாய்? 

உன்னுமடய  இந்த பசயல் எப் டி இருக்ைிறது பதரியமா? 

ஒரு நாய் ஒரு மடத்திற்குள் அனுமதி னைட்டுக் பைாண்டா உள்னே 
நமையும்? 

     புத்தி உள்ேவன்,  ண் ாடு பதரிந்தவன், சாதமனயில் உயர்ந்து 
வரும் ஒருவன், ஒரு புதிய இடத்திற்கு ன ானால், அந்த 
இடத்திற்குரியவர்ைேிடம் அனுமதினயாடுதான் உள்னே நுமைவான்.  

“அனுமதியின்றி உள்னே வரானத 

அனுமதி ப ற்று உள்னே வரவும்” 

    என்பறல்ைாம் ன ார்டில் எழுதி மவத்திருப் மத நாம் 
 ாத்திருக்ைினறாம் அல்ைவா? 
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    ஆனால், ஆமச வயப் ட்டால் இந்த மனம், நாய்ன ாை எங்னை 
னவண்டுமானலும் நுமைந்து விடுைிறது.  அமதச் பசால்ைிறார் 
தாயுமானவர். 

    இடம் ப ாருள் ஏவமைக் குறித்து, மடம் புகு நாய் என்ைிறார். மடம் 
என் து சந்நியாசிைள் வாைக் கூடிய இடம். 

    அங்னை சிை சமயங்ைேில் அன்னதானம் நடக்கும். சத்சங்ைம் 
நடக்கும்.  மக்ைள் வந்து ன ாைக் கூடிய இடமாை அது இருக்கும். 

   அப் டி ஓர் இடத்தில், நாய் ஒன்று தன்னிஷ்டம் ன ால் நுமைந்து 
விடுைிறது.  அதுன ாை ஆமச வயப் ட்ட மனது எங்பைங்னைா நுமைந்து 
வடுைிறதாம்.  மடம் புகு நாய்   என இங்னை நீ அைப் ட்டாய் என்ைிறார் 
தாயுமானவர். 

    இப்ன ாது குருவின் நிமையில் இருந்து நம்மிடம் ன சுைிறார்.  
“இங்னை நீ வாடா என்ைிறார்.  என் அருைில் வந்து உட்ைார்” என்ைிறார்.  
நான் பசால்மவமதக் னைள் என்று உ னதசம் பசய்ைிறார். என்ன 
உ னதசம்? 

    இடம் ப று  ாழ் பநஞ்சானை அஞ்சானத.  இந்த உைை வாழ்க்மை 
எப் டி இருக்ைிறது? ன ராமசயால் மானுடம் உைன்று 
பைாண்டிருக்ைிறது. 

   எனக்கு, இடம்,ப ாருள், ஏவல் னவண்டும் என்னும் ஆமச வந்து 
விட்டால், அமத நிமனத்த உடனன சாதித்து விட முடியாது. 

      யிற்சி பசய்ய னவண்டும். முயற்சி பசய்ய னவண்டும். உமைக்ை 
னவண்டும். ைாத்திருக்ை னவண்டும். 
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     அப் டி ைாத்திருந்து ைாைத்தினை, சாதைனுக்கு  யம் வந்து 
விடுைிறது.  நமக்கு ைிமடக்குனமா ைிமடக்ைானதா என்ற ைவமை வந்து 
விடுைிறது. 

    ைிமடக்ைாைாமல் ன ாய்விடுனமா! நான் நிமன்ப் து நடக்குனமா 
நடக்ைானதா என்று மனம் நிம்மதியிைந்து அச்சத்தால் தவிக்கும். 

   அதற்கு என்ன ைாரணம்?  அந்த ஆமசதான்.  அத்தமைய மனமதத் 
தாயுமானவர் எப் டி வர்ணிக்ைிறார்  ாருங்ைள். 

    “மடம் ப று  ாழ் பநஞ்சானை”  மட் என்றால் இந்த இடத்தில் 
அறியாமம.  அறியாமமயால் பைட்டுப் ன ாயிருக்ைின்ற மனதின் 
விமேவாை, நீ ஆமசக்கு அடிமமயாைி, அதன் விமேவாைக் 
ைஷ்டப் ட்டு,  யந்து  யந்து துன் ப் டுைிறாய். அந்த  யம் னவண்டாம் 
என்ைிறார். 

    இப்ன ாது சாதைன் னைட்ைிறான்.  “சரி  யப் ட னவண்டாம்.   ின் 
எமதச் பசய்ய னவண்டும்?  

   விமடயாை வருைிறார் தாயுமானவர்.  உன்னுமடய  ிராரப்த 
வசமாை உனக்கு எப் டிப் ட்ட இருக்குமிடம், அனு விக்ைக் கூடிய 
ப ாருள்ைள், உறவினர்ைள், ஏவல் பசய்யும் ஆட்ைள் ன ான்றமவ 
அமமந்திருக்ைின்றனனவா அவற்மற அப் டினய ஏற்றுக் பைாள்.  

    ஆனால் உனக்கு உண்மம இடம் எது பதரியுமா? 

    “நிராமச மன் இடனம இடம்.”  

    வடீு ைட்ட னவண்டும்? நிைம் வாங்ை னவண்டும், என்பறல்ைாம் 
நிமனக்ைிறாயல்ைவா?  உனக்குரிய உண்மமயான இடம் எது 
பதரியுமா? 
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     உன் அமமதிமயக் பைடுக்கும் அந்த ஆமச என்னும் ன ய்  ிடித்த 
மனம் அல்ை.  அந்த ஆமசயற்ற, தூய, மவராக்ைியம் மிகுந்த 
மனதுதான் அந்த இடம். 

     ஒருவன் மனதில் ஆமசனய இல்மை என்றால் அவன் 
அனு விப் தற்ைான ப ாருட்ைள் வராமல் ன ாய்விடுனம.  
ஆமசப் ட்டால் தானன வரும்.  இதுதாதன் தற்ைாை சமுதாயத்தின் 
மனப் ான்மம. உன்னுமடய னைள்வியும் அதுதான்! 

    இந்த மனப் ான்மமமய சாதைர்ைள் விட்டுவிட னவண்டும்.  
“எனக்குப் ப ாருள் ைிமடக்ை னவண்டும்.  அமத நான் அனு விக்ை 
னவண்டும்” என்னும் ஆமசதான்,  னமலும் னமலும்  ிறவியில் நம்மமச் 
பசலுத்துைின்றது.  

    ஞானிைள் என்ன பசால்ைிறார்ைள்?  நீ னைட்ைாவிட்டாலும் 
என்பனன்ன நீ அனு விக்ை னவண்டும் என்று விதித்திருக்ைிறனதா 
அமவ அமனத்தும் உன்னிடத்னத உரிய ைாைத்தில் வந்னத தீரும். 

    நீ னைட்ைவில்மை என்றாலும் உன்மனத் னதடி வரும்.  எமத நீ 
அனு விப் தற்கு இல்மைனய அது நீ னைட்டாலும் உனக்குக் ைிமடக்ைப் 
ன ாவது இல்மை. 

    அதனால் இந்தப் ப ாருள் ன ான்ற விஷயங்ைளுக்ைாை நீ 
அமையானத.  அப் டி நீ ஆமசயில்ைாது இருந்தால் என்ன வரும்? 

   அந்த மாநிைத்னத ப ாருளும் ைிமடக்கும், இடமும் ைிமடக்கும், 
ஏவைாேர்ைளும் ைிமடப் ார்ைள். 

     மாநிைம் என்ற  தம் - ஆமசயற்ற, நிராமசயில் நிமைப ற்ற, 
சுத்த மனது என்னும் மாநிைம்.  அதுதான் ப ரிய இடம்.  அந்த ப ரிய 
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இடத்தில் நீ வசித்தால் உனக்கு னவண்டிய ப ாருள் எல்ைாம் வந்து 
னசரும். 

 

     னவதாத்திரி மைரிசி 
“னவண்டாமம னவண்டும்” 
என் ார்.  பசய்து வந்த 
பதாைிைில் ப ரிய நஷ்டம். 
இருந்த ஒரு குடிமசயும் 
ஊர்க்ைாரர்ைள்  ிய்த்பதறிந்து,  
ஊமர விட்னட விரட்டினர். 
தனது பசாத்துக்ைள் எல்ைாம்  
ன ாய்விட்டன.  அமதப் 
ன ால் அவரிடம் இருந்த 
ஆமசயும் ன ாய் விட்டன. 

     ஆனால், அவரால் 
உருவாக்ைப் ட்ட எத்தமன அறிவுத்திருக்னைாயில்ைள், மனவமைக்ைமை 
மன்றங்ைள், அறக்ைட்டமேைள்  இன்று உைபைங்கும் னசமவ பசய்து 
வருைின்றன. ஆன்மீைக் ைல்விமயக் பைாடுத்துக் பைாண்டிருக்ைின்றன. 

      ை  ல்ைமைக் ைைைங்ைேில் ஆன்மீைக் ைல்வி, ஒழுக்ைக் ைல்வி 
இன்று ன ாதிக்ைப் ட்டு வருைின்றனனவ!  இமவபயல்ைாம் எப் டி 
வந்தன? 

     அவருமடய மனது 
ஆமசயற்றதாை இருந்ததால், 
னவண்டாமம என்னும் விழுச் 
பசல்வம் அவருடன் 
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இருந்ததால் மற்ற பசல்வங்ைள் அவமரத் னதடி வந்தன. 

    “அவர் துறவி.  நாங்ைள்?” என்று நீங்ைள் னைட்ைைாம்.  அவர் 
இல்ைறத் துறவியாைத்தானன வாழ்ந்தார். 

     இங்கு ஒரு விஷயத்மத நாம் நன்றாைப் புரிந்து பைாள்ே 
னவண்டும்.  ஞானம் – துறவு இவற்றிற்கு இமடனய என்ன பதாடர்பு? 

     துறவு என் து வாழ்க்மை முமற, வடீ்மடத் துறந்து, உற்றார் 
என்று குடும் த்தில் உள்ேவர்ைமே மட்டும் நிமனக்ைாமல், “யாதும் 
ஊனர யாவரும் னைேரீ்” என்ற எண்ணத்தில், “உைைனம எனக்குச் 
பசாந்தம்” என்று உணர்ந்து, “னதமவபயன்றால் நான் அமனவருடனும் 
இணங்ைி இருப்ன ன்.  இல்மைனயல் தனியாை இமறயுணர்வில் 
ஆைந்து மூழ்ைியிருப்ன ன், திமேத்திருப்ன ன்” என்று உணர்ந்து, அவன் 
(இமறபவேிமய) நிமனத்துக் ைிேம் ி வந்து விட்டான்.  இது துறவு 
வாைக்மை முமற. 

    இந்த வாழ்ைமை முமற வாழ்ந்து அவன் ஞானத்மதப் ப ற 
முயலுைின்றான்.  விரும் ினால் இல்ைறத்தில் இருந்து பைாண்டும் 
அந்த ஞானத்மதப் ப றைாம்.  அதுதான்இங்கு சூட்சுமம்.  
அப் டியானால், இல்ைறத்தானுக்கும் ஞானம் சித்திக்கும். 
“எங்ைளுக்பைல்ைாம் ஞானம் ைிமடக்ைமா ைிமடக்ைாதா?” என்று  யப் ட 
னவண்டாம்.   

   ஆனால் ஒரு நி ந்தமன.  என்ன நி ந்தமன.  நிராமச னவண்டும். 
ஆமசமய விட னவண்டும்.  

   குடும் தில். இருந்தாலும் ஆமசமய வோா்த்து பைாள்ோமல், 
“இமறவன் நமக்கு அேித்ததது ைிமடக்கும். நம் விமனக்னைற்  நமக்கு 
நைம் பசய்வமத அவன் பைாடுப் ான்? 
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     நம் ிக்மைனயாடு, ைிமடத்தமதக் பைாண்டு திருப்தி அமடந்து, 
மைிழ்ச்சியாை இருந்தால், அந்த நிராமச நிமறந்த இடனம அவனுக்கு 
நிமையான இடம்.  அங்னை எல்ைா ப ாருட்ைளும் வரும் என்ைிறார் 
தாயுமானவர். 

    பசார்க்ைம் என்று இறந்த  ின்னர் ன ாைனவண்டாம்.  இங்னைனய. 
இப்ன ானத பசார்க்ைமாை இருக்கும் வாழ்க்மை என்று நிமனக்கும் 
 டியாை இந்த வசதிைள் இருக்ைிறன. 

    ஆனால் உன் மனதில் இந்த ஆமசைள் இல்மை என்றால் 
வாைக்மையில் எது ைிமடக்ைிறனதா அமதக் பைாண்டு அவர்ைமேவிட 
ஆனந்தமாை நீ இருக்ைைாம். 

    இடம், ப ாருள், ஏவமை மவத்துக் பைாண்டு ைவமைனயாடு 
உறக்ைம்  ிடிக்ைாமல் இருப் வர்ைள் இன்று ஏராேம். 

    வாழ்க்மை வசதிைமேப் ப ருக்ைிக் பைாள்ேவதுதான் நாைரிைம் 
என்று நிமனக்ைின்ற, தற்ைாை னைாைாயதமான மனப் ான்மமமய 
தாயுமானவர் அடித்துத் துரத்துைின்றார். விரட்டுைின்றார். 

   அந்த மானிைத்தனத ப ாருளும், தாயுமானவர் ைருத்துப் டி --னமலும் 
உன் மனது எப் டி இருக்ை னவண்டும்?  திடம்ப றனவ நிற்ைின் எல்ைா 
உைைமும் வந்து ஏவல் பசய்யும்.  

    உன் மனத்திற்கு உறுதி ஏற் ட்டுவிட்டால், நீ ஆமசப் 
 டாதிருந்தால், யார்  ின்னானையும் அமையாதிருந்தால், 
எதிர் ார்ப் ற்ற நிமையில் இருந்தால், உைைம் உன்  ின்னால் வரும் 
என்ைிறார் தாயுமானவர்.      
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       இந்த நிமை நின்னறார் – சரி , இப் டிபயல்ைாம் மனிதர்ைள் 
இருந்திருக்ைிறார்ைோ?  நீங்ைள் ைமத ைட்டுைிறரீ்ைோ என்று நீங்ைள் 
னைட் து புரிைிறது.  இதற்கு தாயுமானவர் விமட தருைிறார். 

    சனைன் முதல் முனிவர்ைள் இருந்திருக்ைிறார்ைள்.  தாயுமானவர் 
அடிக்ைடி சனைன் முதல் முனிவர்ைமேக் குறிப் ிடுவார். 

     இங்னை சனைன் என் து சீதாப் ிராட்டியின் தந்மதயான ஜனைமர 
அல்ை.  தட்சிணாமூர்த்தியின் திருவடியில் நான்கு முனிவர்ைள்  ாடம் 
னைட்ைிறார்ைள். 

ஜனைர். சனந்தனர், சனாதனர், 
சனத்குமாரர்.  இந்த நான்கு 
முனிவர்ைள் ன ான்ற  க்குவம் 
ப ற்றவர்ைேே எல்னைாரும் 
ஆமசயின்றி இருந்தன ாதும், 
னதமவயானமவ ைிமடக்ைப் 
ப ற்றனர்.  அவாா்ைள் அமத 
நாடி ஒடவில்மை.  அது 
அவர்ைமே நாடி வந்தது 
என்றும் தாயுமானவர் 
பசால்லுைிறார்.  இந்தநிமை 
நின்னறார் சனைன் முதல் 
முனிவர். 

தாயுமானவரின் அந்தப்  ாடல் 

(நிமனவு ஒன்று 4 - தா. ா.188.) 
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இடம்ப ாருள்ஏ வமைக்குறித்து மடம்புகுநாய் எனனவ 

   எங்னைநீ அைப் ட்டாய். இங்னைநீ வாடா. 
மடம்ப று ாழ் பநஞ்சானை அஞ்சானத. நிராமச 

   மன் இடனம இடம்அந்த மாநிைத்னத ப ாருளும். 
திடம்ப றனவ நிற்ைின் எல்ைா உைைமும் வந்து ஏவல் 

   பசய்யும் இந்த நிமைநின்னறார் சனைன் முதல் முனிவர் 

ைடம்ப றுமா மதயாமன என்னவும் நீ  ாசக் 

   ைட்டான நிைே ந்தக் ைட்டு அவிைப்  ானர. 

     மூன்றாம் வகுப்பு ப ட்டியில் நனரந்திரர்(வினவைானந்தர்)  யணம் 
பசய்து பைாண்டிருந்தார்.  ைடுமமயான னைாமடக்ைாைம்.  தாைம் 
நாக்மை வறட்டியது. 

     ரயில் நிமையங்ைில் ைாசு பைாடுத்தால்தான் தண்ணரீ் ைிமடக்கும்.  
நனரந்திரரிடம் ைாசு மவத்துக் பைாள்ளும் வைக்ைம இல்மை. 

     அவரருைில் உட்ைார்ந்திருந்த ஒருவர் “சின்ன வயசு, 
திடைாத்திரமான உடல்.  உமைத்துப்  ிமைக்ைாமல் சன்னியாச னவடம் 
ன ாடுைிறானய” என்று நனரந்திரமரக் குற்றம் சாட்டினார். 

     நனரந்திரர் எதுவும் ன சவில்மை.  ரயில் நிமையம் ஒன்று 
வந்ததும் சற்று இறங்ைி இமேப் ாற நிைல் னதடினார்.  நிமைய 
ஊைியர்ைனோ அவமர உட்ைார விடாமல் விரட்டினார்ைள். 

     பைாளுத்தும் பவய்யிைில் நனரந்திரர் அமர்ந்திருந்தார்.  அப்ன ாது 
ரயிைில் அவருடன் உட்ைார்ந்திருந்தவர் “ைாசும்  ணமும் எதற்கு என்று 
உ னதசம் பசய்ைிறரீ்ைனே, இப்ன ாது புரிந்ததா?” என்று ஏேனம் 
பசய்தார்.  நனரந்திரர் இதற்கும் பமௌனமாை இருந்தார். 

     அப்ன ாது அந்த ஊரில் வசிக்கும் ஒருவன் விமரந்னதாடி வந்து 
நனரந்திரமர வணங்ைினான். அவன் மையினை  ைைார 
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மூட்மடபயான்றும், தண்ணரீ் கூஜாவும் இருந்தன.  அவமன, நனரந்திரர் 
“யாரப் ா” என்று அன்ப ாழுை வினவினார். 

     அவனனா, தமரமய சுத்தம் பசய்தான்.  துண்மட விரித்தான்.  
மூட்மடமய அவிழ்த்து பூரிைமேயும் மிட்டாய்ைமேயும் இமையில் 
குவித்து, சாப் ிடுங்ைள் என்று உ சரித்தான். 

     சி, தாைம் வாட்டிய ன ாதிலும், உடனன அவர் உண்ணவில்மை.  
அவன் னவறு யாமரனயா தவறுதைாை நிமனத்து, தனக்கு உணவு 
அேிக்ைிறானனா என்ற ஐயம் அவருக்கு எழுந்தது. 

     ஆனால் அவன் நிச்சயமாை இருந்தான். 

     “நான் இந்த ஊரில் மிட்டாய் ைமட மவத்திருக்ைினறன்.  ைைில் 
சற்று தூங்குனவன்.  இன்று தூங்கும்ன ாது ஸ்ரீராமர் என் ைனவில் 
னதான்றி உங்ைமே என் முன்னன ைாட்டி, “இவர் இரு தினங்ைோைப் 
 ட்டினியாை இருக்ைிறார்.  அவருக்குப்  ைைாரங்ைள் பசய்து பைாடு” 
என்று ைட்டமேயிட்டார். ராமரின் ைட்டமேமய ஏற்றுச் சுடச்சுட பூரி 
மிட்டாய்ைமேச் பசய்துபைாண்டு வந்னதன்” என்று கூறி முடித்தான். 

    நனரந்திரர் ஸ்ரீராமரின் அருள்  ிரசாதமான அவற்மற 
உண்ணும்ன ாது, ரயிைில் உடன்  யணம பசய்தவர் சன்னியாசத்தின 
னமன்மமமய உணர்ந்தவராை நனரந்திரமர மிண்டும் மீண்டும 
வணங்ைினார். 

   நிராமச னவண்டும்.   அப் டியானால் நாம் என்ன பசய்ய 
னவண்டும்?  பசால்ைிறார் தாயுமானவர். ைடம்ப றுமா மதயாமன 
என்னவும்நீ  ாசக் ைட்டான நிை ந்தக் ைட்டு அவிைப்  ானர. 
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     மதம் ப ாருந்திய ப ரிய யாமனமய ைட்டுப் டுத்த ஒரு 
வலுவான இரும்புச் சங்ைிைிமயக் பைாண்டு அமதக் ைட்டி  ிமணத்துப் 
ன ாடுவார்ைள். 

   அந்த மதம்  ிடித்த யாமன அடங்ைாத திரிவது ன ாை ஆமசயால் 
 டீிக்ைப் ட்ட உன் மனது அமைந்து திரிைின்றது.  அந்த ஆமசமய நீ 
ைட்டாமல் விட்டால் அது உன்மனக் ைட்டி ன ாட்டுவிடும். 

     அந்த ஆமச எப் டிப்  ட்டது?   நிைே  ந்தம் என்ைிறார்.  
சங்ைிைியால் உன்மனக் ைட்டிப் ன ாட்டதுன ாை ஆமச உன்மனக் 
ைட்டிப் ன ாட்டு விடும். 

     நீ அந்தக் ைட்மட அவிழ்த்துப் ார்.  அருணைிரிநாதரும் 
அமதத்தான் பசால்ைிறார்.  “ஆசாநிைேம் துைோயின ின் ன சா 
அனுபூதி  ிறந்ததுனவ.” 

     ஆமச என் து சங்ைிைி ன ாை நம்மமக் ைட்டி இழுக்ைின்றது.  
அந்தக் ைட்டு அற்று விை னவண்டும்.  அப்ன ாது நமக்கு நிம்மதி 
ைிமடக்கும். 

   சரி! நிராமசமய எப் டி வேர்ப் து.  சரியான னைள்வி.  ஆமசமய 
சீரமமத்துக் பைாள்ே னவண்டும்.  எப் டி? 

     ஒரு ஆமச னதான்றினால்  

1. இந்த ஆமச நமக்கு னதமவதானா? 
2. இந்த ஆமசமய பூர்த்தி பசய்ய வாய்ப்பு வசதி எனக்கு உண்டா? 
3.  ின்விமேவு என்ன? 
4. உடல், மன, ப ாருோதார வைிமம ஏற்றதாை உள்ேனவா? 
5. முடிவு  



தாயுமானவர் தரும் இடம், ப ாருள், ஏவல்   –  மன்னார்குடி  ானுகுமார். 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

13 
 

என்ற னைாணத்தில் ஒவ்பவாரு ஆமசமயயும சீரமமயுங்ைள்.  நிராமச 
வந்துவிடும். 

     வாழ்க்மையில் உனக்கு னவண்டிய இடம், ப ாருள், ஏவல் 
இமறயருோல் அவ்வப்ன ாது உன்மன வந்து னசரும். ன ராமச 
உன்மன விடட்டுப் ன ாகும். 

     நீ எதற்கும் ைவமைப் டாமல் ஆமசயின்றி அந்த ஆண்டவமன, 
பவட்டபவேிமய, அருள்பவேிமய, இமமப்ப ாழுதும் உன் பநஞ்சில் 
நீங்ைாமல் நிமனத்துக் பைாண்டு,  இல்ைறத்தில் இருந்தாலும், நீ 
ஞானியாை ஆனந்தமாை வாழ்வாய் என்று பசால்ைின்றார் தாயுமானவர்.  
இதுனவ தாயுமானவர்  தரும் இடம்,ப ாருள், ஏவைாம். 

 

நன்றி.  

தர்மச் சக்ைரம் மாத இதழ்ைள் 

வினவைானந்தரின் வாழ்க்மை வரைாறு.  


