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ேபரான�த�தி
 ேபரான�த�தி
 ேபரான�த�தி
 ேபரான�த�தி
 தி�தி�தி�தி��வ��வ��வ��வ� 
 
“சதா ச�வ கால�� ேபரன�த நிைலய�� இ��பதான ‘��தி’ அ�ல� 
ேமா ச�ைத அைடவ� எ
ப� மன#தன#
 க��தா�க�தி$% 
அ�பா$ப டதாகேவ உ'ள�.  இ� %றி�� அள#�க�ப+� எ�தைகய 
வ�ள�க,க-� எள#தி� ந�ப� ஏ$க� த�கதாக� இ��பதி�ைல. 
நா/,0ட இ�ப1�ப ட மனநிைல உ'ளவனாக�தா
 இ��ேத
; அதாவ� 
மிக� எள#ைமயாக�, எ4�தறிவ�
றி5� இ��த ஒ� ப�ராமண 
வ�தைவைய� (9 ச�கைர அ�மா) கா;�வைர அ<வாறான  மனநிைலேய  
என�% இ��த�. அவ� எ�ேநர�� நிர�தரமாக ’��தி’ எ
பத
 
ெம>�ெபா�ளாகிய ேபரான�த�தி� திைள��� ெகா?1��பவ� எ
பேத 
அவ��%@ய சிற�பா%�. ப1�தவ�, ப1�காதவ�, ஏைழ, பண�கார�, 
ேம
ம�க', சாதாரணமானவ�க' என எ�த நிைலய�� உ'ள ம�க' 
ம�திய�B� அவைர�ேபா� ��தி எ
/� ேபரான�த�ைத� த
 உட�ப�
 
ஒ<ெவா� அ;வ�B� எ�ேபா�� அ/பவ���� ெகா?+, அதைன� 
ப�ற��%� உண���� நிைலய�ைன எ>தியவ�கைள நா
 க?ட�மி�ைல, 

ேக'வ��ப ட�மி�ைல.” 
----9 ச�கைர அ�மாைவ� ப$றி அவர� ப�ரதான சீட� டா�ட� எ�9 ச�கைர அ�மாைவ� ப$றி அவர� ப�ரதான சீட� டா�ட� எ�9 ச�கைர அ�மாைவ� ப$றி அவர� ப�ரதான சீட� டா�ட� எ�9 ச�கைர அ�மாைவ� ப$றி அவர� ப�ரதான சீட� டா�ட� எ�....சிசிசிசி. . . . 
நEF?ட ரா< நEF?ட ரா< நEF?ட ரா< நEF?ட ரா<  
 
வ�வர� ெத@5� வய��% வ��
ப���ேத அவவ�வர� ெத@5� வய��% வ��
ப���ேத அவவ�வர� ெத@5� வய��% வ��
ப���ேத அவவ�வர� ெத@5� வய��% வ��
ப���ேத அவ' த
 வய�� ' த
 வய�� ' த
 வய�� ' த
 வய�� 
ெப?கைள� ேபால
றிெப?கைள� ேபால
றிெப?கைள� ேபால
றிெப?கைள� ேபால
றி, , , , வ��தியாசமாக�தா
 இ��தா'வ��தியாசமாக�தா
 இ��தா'வ��தியாசமாக�தா
 இ��தா'வ��தியாசமாக�தா
 இ��தா'. . . . தமிG நா 1� தமிG நா 1� தமிG நா 1� தமிG நா 1� 
தி�வ?ணாமைல மாவ ட�தி� ேபாH� எ
/� ஊ��% அ�கி� உ'ள தி�வ?ணாமைல மாவ ட�தி� ேபாH� எ
/� ஊ��% அ�கி� உ'ள தி�வ?ணாமைல மாவ ட�தி� ேபாH� எ
/� ஊ��% அ�கி� உ'ள தி�வ?ணாமைல மாவ ட�தி� ேபாH� எ
/� ஊ��% அ�கி� உ'ள 
ேதவ�காJர� எ
ற சி$K@� ேதவ�காJர� எ
ற சி$K@� ேதவ�காJர� எ
ற சி$K@� ேதவ�காJர� எ
ற சி$K@� 1854 1854 1854 1854 ஆ� ஆ?+ ப�ற�த ஆன�தா�பா-�%Q ஆ� ஆ?+ ப�ற�த ஆன�தா�பா-�%Q ஆ� ஆ?+ ப�ற�த ஆன�தா�பா-�%Q ஆ� ஆ?+ ப�ற�த ஆன�தா�பா-�%Q 
சிR வயதிலி��ேத மண�� கண�கி� ெபா4ைத இன#ைமயாசிR வயதிலி��ேத மண�� கண�கி� ெபா4ைத இன#ைமயாசிR வயதிலி��ேத மண�� கண�கி� ெபா4ைத இன#ைமயாசிR வயதிலி��ேத மண�� கண�கி� ெபா4ைத இன#ைமயாக� கழி�பத$% க� கழி�பத$% க� கழி�பத$% க� கழி�பத$% 
மிக� ப�1�த இட� த,க' ஊ��ேக ந+ நாயகமாக அைம�த 9 ெப@ய மிக� ப�1�த இட� த,க' ஊ��ேக ந+ நாயகமாக அைம�த 9 ெப@ய மிக� ப�1�த இட� த,க' ஊ��ேக ந+ நாயகமாக அைம�த 9 ெப@ய மிக� ப�1�த இட� த,க' ஊ��ேக ந+ நாயகமாக அைம�த 9 ெப@ய 
நாயகி அ�ைமய�
 தி�� ேகாய�லி
 உ ப�ரகார�தி� ேம$%� ப%திேயார�  நாயகி அ�ைமய�
 தி�� ேகாய�லி
 உ ப�ரகார�தி� ேம$%� ப%திேயார�  நாயகி அ�ைமய�
 தி�� ேகாய�லி
 உ ப�ரகார�தி� ேம$%� ப%திேயார�  நாயகி அ�ைமய�
 தி�� ேகாய�லி
 உ ப�ரகார�தி� ேம$%� ப%திேயார�  
க�வைறைய ேநா�கியவாR த
ன� தன#யாக அம��தி��ப�தா
க�வைறைய ேநா�கியவாR த
ன� தன#யாக அம��தி��ப�தா
க�வைறைய ேநா�கியவாR த
ன� தன#யாக அம��தி��ப�தா
க�வைறைய ேநா�கியவாR த
ன� தன#யாக அம��தி��ப�தா
. . . . அவ'  அவ'  அவ'  அவ'  
ப�ற�த� ப�ற�த� ப�ற�த� ப�ற�த� ’ஆன�தஆன�தஆன�தஆன�த’    எ
கிற தமிG ஆ?1�எ
கிற தமிG ஆ?1�எ
கிற தமிG ஆ?1�எ
கிற தமிG ஆ?1�. . . . எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ    அவ-�%�  அவ-�%�  அவ-�%�  அவ-�%�  
ஆன�தா�பா எ
R ெப$ேறா� ெபய@ +வ� டன�ஆன�தா�பா எ
R ெப$ேறா� ெபய@ +வ� டன�ஆன�தா�பா எ
R ெப$ேறா� ெபய@ +வ� டன�ஆன�தா�பா எ
R ெப$ேறா� ெபய@ +வ� டன�. . . . அ� அவ-�% மிக� அ� அவ-�% மிக� அ� அவ-�% மிக� அ� அவ-�% மிக� 
ெபா��தமாக அைம��வ� ட�ெபா��தமாக அைம��வ� ட�ெபா��தமாக அைம��வ� ட�ெபா��தமாக அைம��வ� ட�. . . .  
 
சிவப�ரான#
 ஒ� பாகமாக ச�தி ெசாSபமா> வ�ள,%� உைமய�ைமதா
 சிவப�ரான#
 ஒ� பாகமாக ச�தி ெசாSபமா> வ�ள,%� உைமய�ைமதா
 சிவப�ரான#
 ஒ� பாகமாக ச�தி ெசாSபமா> வ�ள,%� உைமய�ைமதா
 சிவப�ரான#
 ஒ� பாகமாக ச�தி ெசாSபமா> வ�ள,%� உைமய�ைமதா
 
ெப@ய நாயகி எ
ற நாம��ட
 ஊ� ந+ேவ ேகாய�� ெகா?+'ளா'ெப@ய நாயகி எ
ற நாம��ட
 ஊ� ந+ேவ ேகாய�� ெகா?+'ளா'ெப@ய நாயகி எ
ற நாம��ட
 ஊ� ந+ேவ ேகாய�� ெகா?+'ளா'ெப@ய நாயகி எ
ற நாம��ட
 ஊ� ந+ேவ ேகாய�� ெகா?+'ளா'. . . . 
இத$%� ெபா��தமாக ஊ@
 ெபஇத$%� ெபா��தமாக ஊ@
 ெபஇத$%� ெபா��தமாக ஊ@
 ெபஇத$%� ெபா��தமாக ஊ@
 ெபய�� ய�� ய�� ய�� ’ேதவ�காJர�ேதவ�காJர�ேதவ�காJர�ேதவ�காJர�’    எனஎனஎனஎன,,,,    ’இ� அ�மவ�
 இ� அ�மவ�
 இ� அ�மவ�
 இ� அ�மவ�
 
TமிTமிTமிTமி’    எ
R எ
R எ
R எ
R ப�ரகடன� ெச>வ�ப�ரகடன� ெச>வ�ப�ரகடன� ெச>வ�ப�ரகடன� ெச>வ�ேபா� அைம��வ� ட�ேபா� அைம��வ� ட�ேபா� அைம��வ� ட�ேபா� அைம��வ� ட�.   .   .   .       
........    
ஆன�தா�பாஆன�தா�பாஆன�தா�பாஆன�தா�பாவ�
 வ U+ ேகாய�B�% ெவ% அ�காைமய�ேலேய இ��த�வ�
 வ U+ ேகாய�B�% ெவ% அ�காைமய�ேலேய இ��த�வ�
 வ U+ ேகாய�B�% ெவ% அ�காைமய�ேலேய இ��த�வ�
 வ U+ ேகாய�B�% ெவ% அ�காைமய�ேலேய இ��த�. . . . 
ேமB�ேமB�ேமB�ேமB�, , , , அவள� த�ைத ேசஷு %��க' ஆலய�தி
 அ�Qசகராக இ��தா�அவள� த�ைத ேசஷு %��க' ஆலய�தி
 அ�Qசகராக இ��தா�அவள� த�ைத ேசஷு %��க' ஆலய�தி
 அ�Qசகராக இ��தா�அவள� த�ைத ேசஷு %��க' ஆலய�தி
 அ�Qசகராக இ��தா�. . . . 
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எனேவ ஆன�தா�பா�% ஆலயேம த
 வாசஎனேவ ஆன�தா�பா�% ஆலயேம த
 வாசஎனேவ ஆன�தா�பா�% ஆலயேம த
 வாசஎனேவ ஆன�தா�பா�% ஆலயேம த
 வாசXதல� ேபாலXதல� ேபாலXதல� ேபாலXதல� ேபால, , , , நிைன�த நிைன�த நிைன�த நிைன�த 
மா�திர�தி� ெச
R ெவ% ேநர� ெபா4ைத� கழி�ப� எள#தாக இ��த�மா�திர�தி� ெச
R ெவ% ேநர� ெபா4ைத� கழி�ப� எள#தாக இ��த�மா�திர�தி� ெச
R ெவ% ேநர� ெபா4ைத� கழி�ப� எள#தாக இ��த�மா�திர�தி� ெச
R ெவ% ேநர� ெபா4ைத� கழி�ப� எள#தாக இ��த�. . . . 
யா�� ெசா�லி� ெகா+�காமேலேய ேகாய�லி� %றி�ப� ட இட�தி� யா�� ெசா�லி� ெகா+�காமேலேய ேகாய�லி� %றி�ப� ட இட�தி� யா�� ெசா�லி� ெகா+�காமேலேய ேகாய�லி� %றி�ப� ட இட�தி� யா�� ெசா�லி� ெகா+�காமேலேய ேகாய�லி� %றி�ப� ட இட�தி� 
அம��� க?கைள Y1 தியான� ெச>5� பழ�க� நU@� வ� ட மZ
 அம��� க?கைள Y1 தியான� ெச>5� பழ�க� நU@� வ� ட மZ
 அம��� க?கைள Y1 தியான� ெச>5� பழ�க� நU@� வ� ட மZ
 அம��� க?கைள Y1 தியான� ெச>5� பழ�க� நU@� வ� ட மZ
 
தானாகேவ நU�தி� திைள�ப�ேபா� அவ-�% மிகதானாகேவ நU�தி� திைள�ப�ேபா� அவ-�% மிகதானாகேவ நU�தி� திைள�ப�ேபா� அவ-�% மிகதானாகேவ நU�தி� திைள�ப�ேபா� அவ-�% மிக� Fலபமாக � Fலபமாக � Fலபமாக � Fலபமாக 
ஏ$ப +வ� 1��த�ஏ$ப +வ� 1��த�ஏ$ப +வ� 1��த�ஏ$ப +வ� 1��த�. . . . த�ைதயா� க$ப��த சிவ X�திைய ஜப��தவாR த�ைதயா� க$ப��த சிவ X�திைய ஜப��தவாR த�ைதயா� க$ப��த சிவ X�திைய ஜப��தவாR த�ைதயா� க$ப��த சிவ X�திைய ஜப��தவாR 
தியான� ெச>வதி� அலாதியான அைமதி5� இ
ப�� க?டா'தியான� ெச>வதி� அலாதியான அைமதி5� இ
ப�� க?டா'தியான� ெச>வதி� அலாதியான அைமதி5� இ
ப�� க?டா'தியான� ெச>வதி� அலாதியான அைமதி5� இ
ப�� க?டா', , , , சிR சிR சிR சிR 
ெப? ஆன�தா�பாெப? ஆன�தா�பாெப? ஆன�தா�பாெப? ஆன�தா�பா. . . . அதனா� அவ' வய�Q சிRமிக' அைனவ�� அதனா� அவ' வய�Q சிRமிக' அைனவ�� அதனா� அவ' வய�Q சிRமிக' அைனவ�� அதனா� அவ' வய�Q சிRமிக' அைனவ�� 
ேவ1ேவ1ேவ1ேவ1�ைக வ��ைக வ��ைக வ��ைக வ�ைளைளைளைளயா +கள#� மகிG�தி��கயா +கள#� மகிG�தி��கயா +கள#� மகிG�தி��கயா +கள#� மகிG�தி��க, , , , இவ' ம +� இவ' ம +� இவ' ம +� இவ' ம +� அைமதியாக அைமதியாக அைமதியாக அைமதியாக 
திதிதிதியான� ெச>வதிேலேய வ���ப� மி�கவளாக இ��தா'யான� ெச>வதிேலேய வ���ப� மி�கவளாக இ��தா'யான� ெச>வதிேலேய வ���ப� மி�கவளாக இ��தா'யான� ெச>வதிேலேய வ���ப� மி�கவளாக இ��தா'. . . .  
 
அ�கால வழ�க�ப1 ஆன�தா�பா�% ஒ
ப� வயதா%�ேபாேத தி�மண� அ�கால வழ�க�ப1 ஆன�தா�பா�% ஒ
ப� வயதா%�ேபாேத தி�மண� அ�கால வழ�க�ப1 ஆன�தா�பா�% ஒ
ப� வயதா%�ேபாேத தி�மண� அ�கால வழ�க�ப1 ஆன�தா�பா�% ஒ
ப� வயதா%�ேபாேத தி�மண� 
ெச>� ைவ��வ� டன�ெச>� ைவ��வ� டன�ெச>� ைவ��வ� டன�ெச>� ைவ��வ� டன�. . . . அவ-�%� கணவனாக வா>�தவ� ெச
ைனய�� அவ-�%� கணவனாக வா>�தவ� ெச
ைனய�� அவ-�%� கணவனாக வா>�தவ� ெச
ைனய�� அவ-�%� கணவனாக வா>�தவ� ெச
ைனய�� 
த$சமய� J��ேப ைட எ
R அறிய�ப+� ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� த$சமய� J��ேப ைட எ
R அறிய�ப+� ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� த$சமய� J��ேப ைட எ
R அறிய�ப+� ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� த$சமய� J��ேப ைட எ
R அறிய�ப+� ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� 
இ��த ச டநாத இ��த ச டநாத இ��த ச டநாத இ��த ச டநாத மட� எ
ற மட�தி
 அதிபதிமட� எ
ற மட�தி
 அதிபதிமட� எ
ற மட�தி
 அதிபதிமட� எ
ற மட�தி
 அதிபதி. . . . அ�த மட� ெச 1யா� அ�த மட� ெச 1யா� அ�த மட� ெச 1யா� அ�த மட� ெச 1யா� 
வ%�ப�� ஒ� ப�@வ�ன@
 %� மடமா%�வ%�ப�� ஒ� ப�@வ�ன@
 %� மடமா%�வ%�ப�� ஒ� ப�@வ�ன@
 %� மடமா%�வ%�ப�� ஒ� ப�@வ�ன@
 %� மடமா%�. . . . இ�த மட�தி
 அதிபதிக'தா
 இ�த மட�தி
 அதிபதிக'தா
 இ�த மட�தி
 அதிபதிக'தா
 இ�த மட�தி
 அதிபதிக'தா
 
அ�த� ப�@ ெச 1யா� %+�ப,கள#� உபநயன� வ�ேசஷ Tைஜ அ�த� ப�@ ெச 1யா� %+�ப,கள#� உபநயன� வ�ேசஷ Tைஜ அ�த� ப�@ ெச 1யா� %+�ப,கள#� உபநயன� வ�ேசஷ Tைஜ அ�த� ப�@ ெச 1யா� %+�ப,கள#� உபநயன� வ�ேசஷ Tைஜ 
�தலியவ$ைற நட�தி ைவ�பா�க'�தலியவ$ைற நட�தி ைவ�பா�க'�தலியவ$ைற நட�தி ைவ�பா�க'�தலியவ$ைற நட�தி ைவ�பா�க'. . . . சிவாசா@யா� என அைழ�க�ப+� சிவாசா@யா� என அைழ�க�ப+� சிவாசா@யா� என அைழ�க�ப+� சிவாசா@யா� என அைழ�க�ப+� 
மடாதிபதிக' அ�தண மடாதிபதிக' அ�தண மடாதிபதிக' அ�தண மடாதிபதிக' அ�தண %ல�தவராக இ��பேதா+ இ�லற�தாராக� %ல�தவராக இ��பேதா+ இ�லற�தாராக� %ல�தவராக இ��பேதா+ இ�லற�தாராக� %ல�தவராக இ��பேதா+ இ�லற�தாராக� 
இ��ப�?+இ��ப�?+இ��ப�?+இ��ப�?+. . . . ஒ
ப� வய� ஆன�தா�பாவ�
 கணவ��% ஒ
ப� வய� ஆன�தா�பாவ�
 கணவ��% ஒ
ப� வய� ஆன�தா�பாவ�
 கணவ��% ஒ
ப� வய� ஆன�தா�பாவ�
 கணவ��% அவைள� அவைள� அவைள� அவைள� 
தி�மண� ெச>5�ேபா�தி�மண� ெச>5�ேபா�தி�மண� ெச>5�ேபா�தி�மண� ெச>5�ேபா�ேபா� வய� இ�ப�� நா
%ேபா� வய� இ�ப�� நா
%ேபா� வய� இ�ப�� நா
%ேபா� வய� இ�ப�� நா
%! ! ! ! ேமB�ேமB�ேமB�ேமB�, , , , �த� �த� �த� �த� 
தார�ைத இழ��வ� 1��த அவ��% தார�ைத இழ��வ� 1��த அவ��% தார�ைத இழ��வ� 1��த அவ��% தார�ைத இழ��வ� 1��த அவ��% ஆன�தா�பா இரணடா� தாரஆன�தா�பா இரணடா� தாரஆன�தா�பா இரணடா� தாரஆன�தா�பா இரணடா� தாரமாக மாக மாக மாக 
வாG�ைக�ப டா'வாG�ைக�ப டா'வாG�ைக�ப டா'வாG�ைக�ப டா'. . . . ....         
  
உ@ய உ@ய உ@ய உ@ய வய� வவய� வவய� வவய� வ�த�� ஆன�தா�பா த
 க�த�� ஆன�தா�பா த
 க�த�� ஆன�தா�பா த
 க�த�� ஆன�தா�பா த
 கணணணணவ/ட
 வாழ ேகாமள UXவர
 வ/ட
 வாழ ேகாமள UXவர
 வ/ட
 வாழ ேகாமள UXவர
 வ/ட
 வாழ ேகாமள UXவர
 
ேப ைட�% அைழ��Q ெச�ல�ப டா'ேப ைட�% அைழ��Q ெச�ல�ப டா'ேப ைட�% அைழ��Q ெச�ல�ப டா'ேப ைட�% அைழ��Q ெச�ல�ப டா'. . . . அ,% அவ' கணவஅ,% அவ' கணவஅ,% அவ' கணவஅ,% அவ' கணவ����    அவைள அவைள அவைள அவைள 
ெவR� வ U + ேவைல�கா@ைய�ெவR� வ U + ேவைல�கா@ைய�ெவR� வ U + ேவைல�கா@ைய�ெவR� வ U + ேவைல�கா@ைய�    ேபால� தன�%� பண�ேபால� தன�%� பண�ேபால� தன�%� பண�ேபால� தன�%� பண�வ�ைட ெச>5� வ�ைட ெச>5� வ�ைட ெச>5� வ�ைட ெச>5� 
ேசவகியாக�தா
 நட�தினாேசவகியாக�தா
 நட�தினாேசவகியாக�தா
 நட�தினாேசவகியாக�தா
 நட�தினா����. . . . இ� ஒ�வைகய�� ஆன�தா�பா�% இ� ஒ�வைகய�� ஆன�தா�பா�% இ� ஒ�வைகய�� ஆன�தா�பா�% இ� ஒ�வைகய�� ஆன�தா�பா�% 
ந
ைமயாகேவ ேதா
றிய�ந
ைமயாகேவ ேதா
றிய�ந
ைமயாகேவ ேதா
றிய�ந
ைமயாகேவ ேதா
றிய�....அஅஅஅ����காகாகாகால நா +� ெப?க-�% இண,க வ U + ல நா +� ெப?க-�% இண,க வ U + ல நா +� ெப?க-�% இண,க வ U + ல நா +� ெப?க-�% இண,க வ U + 
ேவைலக' அைன�ைத5� �ைற�ப1Q ெச>� �1�தப�
 வ U 1
 ேவைலக' அைன�ைத5� �ைற�ப1Q ெச>� �1�தப�
 வ U 1
 ேவைலக' அைன�ைத5� �ைற�ப1Q ெச>� �1�தப�
 வ U 1
 ேவைலக' அைன�ைத5� �ைற�ப1Q ெச>� �1�தப�
 வ U 1
 
ெமா ைட மா1ய�� இ��த ஒ� தி?ைண ேமைடய�� அம��� தியான� ெமா ைட மா1ய�� இ��த ஒ� தி?ைண ேமைடய�� அம��� தியான� ெமா ைட மா1ய�� இ��த ஒ� தி?ைண ேமைடய�� அம��� தியான� ெமா ைட மா1ய�� இ��த ஒ� தி?ைண ேமைடய�� அம��� தியான� 
ெச>வைத வழ�கமா�கி� ெகா?டா'ெச>வைத வழ�கமா�கி� ெகா?டா'ெச>வைத வழ�கமா�கி� ெகா?டா'ெச>வைத வழ�கமா�கி� ெகா?டா', , , , ஆன�தா�பாஆன�தா�பாஆன�தா�பாஆன�தா�பா. . . . அ1�க1 அ�காைமஅ1�க1 அ�காைமஅ1�க1 அ�காைமஅ1�க1 அ�காைம    
ய�� உ'ள ேகாமள UXவர
 ேகாய�B�%� ெச
ய�� உ'ள ேகாமள UXவர
 ேகாய�B�%� ெச
ய�� உ'ள ேகாமள UXவர
 ேகாய�B�%� ெச
ய�� உ'ள ேகாமள UXவர
 ேகாய�B�%� ெச
R ெபா4ைத� கழி�கR ெபா4ைத� கழி�கR ெபா4ைத� கழி�கR ெபா4ைத� கழி�க    
லானா'லானா'லானா'லானா'. . . .  
 
கணவகணவகணவகணவ����    சா�பசிவ சிவாசா@யா� மைனவ�5ட
 இ�லற� நட��வைதவ�டசா�பசிவ சிவாசா@யா� மைனவ�5ட
 இ�லற� நட��வைதவ�டசா�பசிவ சிவாசா@யா� மைனவ�5ட
 இ�லற� நட��வைதவ�டசா�பசிவ சிவாசா@யா� மைனவ�5ட
 இ�லற� நட��வைதவ�ட, , , , 
ேவR ெவள#ய�ட��� ேகள#�ைககள#� ஈ+ப+வதிேலேய கவனமாக ேவR ெவள#ய�ட��� ேகள#�ைககள#� ஈ+ப+வதிேலேய கவனமாக ேவR ெவள#ய�ட��� ேகள#�ைககள#� ஈ+ப+வதிேலேய கவனமாக ேவR ெவள#ய�ட��� ேகள#�ைககள#� ஈ+ப+வதிேலேய கவனமாக 
இ��தாஇ��தாஇ��தாஇ��தா����. . . . �ைறேகடான வாG�ைக நட�திய சா�பசிவ��ைறேகடான வாG�ைக நட�திய சா�பசிவ��ைறேகடான வாG�ைக நட�திய சா�பசிவ��ைறேகடான வாG�ைக நட�திய சா�பசிவ�, , , , வ�ைரவ�ேலேய வ�ைரவ�ேலேய வ�ைரவ�ேலேய வ�ைரவ�ேலேய 
தUராத ேநா>வா>�ப +தUராத ேநா>வா>�ப +தUராத ேநா>வா>�ப +தUராத ேநா>வா>�ப +, , , , அ$ப ஆ5அ$ப ஆ5அ$ப ஆ5அ$ப ஆ5ள#ள#ள#ள#� மரணமைட�தா� மரணமைட�தா� மரணமைட�தா� மரணமைட�தா����. . . . ஆகஆகஆகஆக, , , , ஆன�தா�பா ஆன�தா�பா ஆன�தா�பா ஆன�தா�பா 
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இ�ப� வயதிேலேய வ�தைவயாகிவ� டா'இ�ப� வயதிேலேய வ�தைவயாகிவ� டா'இ�ப� வயதிேலேய வ�தைவயாகிவ� டா'இ�ப� வயதிேலேய வ�தைவயாகிவ� டா'! ! ! ! இஇஇஇளளளளைமய�ேலேய தா
 ைமய�ேலேய தா
 ைமய�ேலேய தா
 ைமய�ேலேய தா
 
வ�தைவயாக ேந��தைத5� ஒ� ந�வா>வ�தைவயாக ேந��தைத5� ஒ� ந�வா>வ�தைவயாக ேந��தைத5� ஒ� ந�வா>வ�தைவயாக ேந��தைத5� ஒ� ந�வா>����பாகேவ ஆன�தா�பா க�தினா'பாகேவ ஆன�தா�பா க�தினா'பாகேவ ஆன�தா�பா க�தினா'பாகேவ ஆன�தா�பா க�தினா'. . . . 
எ<வ�த இைட^Rமி
றி தியான�தி� YGகி� கிட�க வா>�J� கி 1யதாக  எ<வ�த இைட^Rமி
றி தியான�தி� YGகி� கிட�க வா>�J� கி 1யதாக  எ<வ�த இைட^Rமி
றி தியான�தி� YGகி� கிட�க வா>�J� கி 1யதாக  எ<வ�த இைட^Rமி
றி தியான�தி� YGகி� கிட�க வா>�J� கி 1யதாக  
எ?ண� மகிG�தா'எ?ண� மகிG�தா'எ?ண� மகிG�தா'எ?ண� மகிG�தா'. . . .  
 
வ�தைவயான மகைளQ ெசா�த ஊரான ேதவ�காவ�தைவயான மகைளQ ெசா�த ஊரான ேதவ�காவ�தைவயான மகைளQ ெசா�த ஊரான ேதவ�காவ�தைவயான மகைளQ ெசா�த ஊரான ேதவ�காJர�தி$ேக அைழ��Q Jர�தி$ேக அைழ��Q Jர�தி$ேக அைழ��Q Jர�தி$ேக அைழ��Q 
ெச
றா�ெச
றா�ெச
றா�ெச
றா�, , , , ஆன�தா�பாவ�
 த�ைதஆன�தா�பாவ�
 த�ைதஆன�தா�பாவ�
 த�ைதஆன�தா�பாவ�
 த�ைத. . . . அ,% சில நா கைள� கழி�த ப�
 அ,% சில நா கைள� கழி�த ப�
 அ,% சில நா கைள� கழி�த ப�
 அ,% சில நா கைள� கழி�த ப�
  
அ�கி� த
 சேகா�ர
 வசி�� வ�த ேபாH��%Q ெச
றா' ஆன�தா�பாஅ�கி� த
 சேகா�ர
 வசி�� வ�த ேபாH��%Q ெச
றா' ஆன�தா�பாஅ�கி� த
 சேகா�ர
 வசி�� வ�த ேபாH��%Q ெச
றா' ஆன�தா�பாஅ�கி� த
 சேகா�ர
 வசி�� வ�த ேபாH��%Q ெச
றா' ஆன�தா�பா. . . . 
அ,% அ,% அ,% அ,% ’ந ச�திர� %
Rந ச�திர� %
Rந ச�திர� %
Rந ச�திர� %
R’    எ
R அைழ�க�ப ட சிR %
றி� வசி�� வ�த எ
R அைழ�க�ப ட சிR %
றி� வசி�� வ�த எ
R அைழ�க�ப ட சிR %
றி� வசி�� வ�த எ
R அைழ�க�ப ட சிR %
றி� வசி�� வ�த 
ந ச�திர %ணா�பா எ
ற ேயாகிந ச�திர %ணா�பா எ
ற ேயாகிந ச�திர %ணா�பா எ
ற ேயாகிந ச�திர %ணா�பா எ
ற ேயாகின#ய�
 ப@Qசய� ஆன�தா�பா�%� ன#ய�
 ப@Qசய� ஆன�தா�பா�%� ன#ய�
 ப@Qசய� ஆன�தா�பா�%� ன#ய�
 ப@Qசய� ஆன�தா�பா�%� 
கிைட�த�கிைட�த�கிைட�த�கிைட�த�. . . . %ணா�பா ஆன�தா�பாைவ மிக� ேநசி�தா�%ணா�பா ஆன�தா�பாைவ மிக� ேநசி�தா�%ணா�பா ஆன�தா�பாைவ மிக� ேநசி�தா�%ணா�பா ஆன�தா�பாைவ மிக� ேநசி�தா�. . . . அQசமய� அQசமய� அQசமய� அQசமய� 
ேபாH@� வசி�� வ�த வ� ேடாபா எ
ற சி�த@
 கவனேபாH@� வசி�� வ�த வ� ேடாபா எ
ற சி�த@
 கவனேபாH@� வசி�� வ�த வ� ேடாபா எ
ற சி�த@
 கவனேபாH@� வசி�� வ�த வ� ேடாபா எ
ற சி�த@
 கவன����� ஆன�தா�பா� ஆன�தா�பா� ஆன�தா�பா� ஆன�தா�பா        
�%� கி 1ய���க�0+��%� கி 1ய���க�0+��%� கி 1ய���க�0+��%� கி 1ய���க�0+�. . . . ேமB� அ�காைமய�� உ'ள சி�த�கள#
 ேமB� அ�காைமய�� உ'ள சி�த�கள#
 ேமB� அ�காைமய�� உ'ள சி�த�கள#
 ேமB� அ�காைமய�� உ'ள சி�த�கள#
 
உைறவ�டமான தி�வ?ணாமைல�உைறவ�டமான தி�வ?ணாமைல�உைறவ�டமான தி�வ?ணாமைல�உைறவ�டமான தி�வ?ணாமைல�%� ேபாH� வழியாகQ ெச�B� அ�ல� %� ேபாH� வழியாகQ ெச�B� அ�ல� %� ேபாH� வழியாகQ ெச�B� அ�ல� %� ேபாH� வழியாகQ ெச�B� அ�ல� 
தி�வ?ணாமைலய�லி��� தி��J� சி�த�க' பலைர5� ச�தி�� தி�வ?ணாமைலய�லி��� தி��J� சி�த�க' பலைர5� ச�தி�� தி�வ?ணாமைலய�லி��� தி��J� சி�த�க' பலைர5� ச�தி�� தி�வ?ணாமைலய�லி��� தி��J� சி�த�க' பலைர5� ச�தி�� 
அவ�கள#
 ஆசிைய� ெபR� வா>�J� ஆன�தா�பா �%� கிைட�த�அவ�கள#
 ஆசிைய� ெபR� வா>�J� ஆன�தா�பா �%� கிைட�த�அவ�கள#
 ஆசிைய� ெபR� வா>�J� ஆன�தா�பா �%� கிைட�த�அவ�கள#
 ஆசிைய� ெபR� வா>�J� ஆன�தா�பா �%� கிைட�த�. . . .  
 
ஆன�தா�பா�% ந ச�திர %ணா�பாள#ட� தன# ஈ+பா+ ஏ$ப ட�ஆன�தா�பா�% ந ச�திர %ணா�பாள#ட� தன# ஈ+பா+ ஏ$ப ட�ஆன�தா�பா�% ந ச�திர %ணா�பாள#ட� தன# ஈ+பா+ ஏ$ப ட�ஆன�தா�பா�% ந ச�திர %ணா�பாள#ட� தன# ஈ+பா+ ஏ$ப ட�    
ேபாலேவ %ணா�பா-�%�ேபாலேவ %ணா�பா-�%�ேபாலேவ %ணா�பா-�%�ேபாலேவ %ணா�பா-�%�    ஆன�தா�பாவ�ட� ஒ +த� ஏ$ப ட�ஆன�தா�பாவ�ட� ஒ +த� ஏ$ப ட�ஆன�தா�பாவ�ட� ஒ +த� ஏ$ப ட�ஆன�தா�பாவ�ட� ஒ +த� ஏ$ப ட�. . . . 
ஆன�தா�பா மZ?+� ெச
ைன�ேக தி��ப�Q ெச�ல ேந��தேபா�ஆன�தா�பா மZ?+� ெச
ைன�ேக தி��ப�Q ெச�ல ேந��தேபா�ஆன�தா�பா மZ?+� ெச
ைன�ேக தி��ப�Q ெச�ல ேந��தேபா�ஆன�தா�பா மZ?+� ெச
ைன�ேக தி��ப�Q ெச�ல ேந��தேபா�, , , , ÔÔÔÔஇன# இன# இன# இன# 
நிைன�த மா�திர�தி� உ,கைள எ�ப1Q ச���ேப
நிைன�த மா�திர�தி� உ,கைள எ�ப1Q ச���ேப
நிைன�த மா�திர�தி� உ,கைள எ�ப1Q ச���ேப
நிைன�த மா�திர�தி� உ,கைள எ�ப1Q ச���ேப
? ? ? ? நாேனா ஒ� வ�தைவநாேனா ஒ� வ�தைவநாேனா ஒ� வ�தைவநாேனா ஒ� வ�தைவ. . . . 
ேமB� ப�ராமண சYக�ைதQ ேச��தவ'ேமB� ப�ராமண சYக�ைதQ ேச��தவ'ேமB� ப�ராமண சYக�ைதQ ேச��தவ'ேமB� ப�ராமண சYக�ைதQ ேச��தவ'. . . . க +�பா+க' மி�க வ ட�தி$க +�பா+க' மி�க வ ட�தி$க +�பா+க' மி�க வ ட�தி$க +�பா+க' மி�க வ ட�தி$    
%'ேளய���� எ�%'ேளய���� எ�%'ேளய���� எ�%'ேளய���� எ�ப1 எ
னா� ெவள#ேய வ�� உ,கைள� காண இயB�ப1 எ
னா� ெவள#ேய வ�� உ,கைள� காண இயB�ப1 எ
னா� ெவள#ேய வ�� உ,கைள� காண இயB�ப1 எ
னா� ெவள#ேய வ�� உ,கைள� காண இயB�????” 
எ
R ஏ�க��ட
 0றினா'எ
R ஏ�க��ட
 0றினா'எ
R ஏ�க��ட
 0றினா'எ
R ஏ�க��ட
 0றினா'. . . . அைத� ேக +அைத� ேக +அைத� ேக +அைத� ேக +, , , , ”கவைல ேவ?டா�கவைல ேவ?டா�கவைல ேவ?டா�கவைல ேவ?டா�. . . . நU நU நU நU 
வ���J�ேபா� எ
ைன வ�� காணலா�வ���J�ேபா� எ
ைன வ�� காணலா�வ���J�ேபா� எ
ைன வ�� காணலா�வ���J�ேபா� எ
ைன வ�� காணலா�. . . . அேதேபா� நU யாைரெய�அேதேபா� நU யாைரெய�அேதேபா� நU யாைரெய�அேதேபா� நU யாைரெய�லாலாலாலா� � � � 
காண வ���Jகிறாேயா அவ�கைள5� ெச
R காணலா�காண வ���Jகிறாேயா அவ�கைள5� ெச
R காணலா�காண வ���Jகிறாேயா அவ�கைள5� ெச
R காணலா�காண வ���Jகிறாேயா அவ�கைள5� ெச
R காணலா�”     எ
R ந ச�திர எ
R ந ச�திர எ
R ந ச�திர எ
R ந ச�திர 
%ணா�பா' ஆRத� 0றி�%ணா�பா' ஆRத� 0றி�%ணா�பா' ஆRத� 0றி�%ணா�பா' ஆRத� 0றி�    ேத$றினா�ேத$றினா�ேத$றினா�ேத$றினா�. . . . இைதெயா 1ேய இைதெயா 1ேய இைதெயா 1ேய இைதெயா 1ேய ÕÕÕÕலஹிமாலஹிமாலஹிமாலஹிமா’  எ
ற எ
ற எ
ற எ
ற 
உட�ைப ேலசா�கி� ெகா?+ ஒ� பறைவைய� ேபால வான#� பற��உட�ைப ேலசா�கி� ெகா?+ ஒ� பறைவைய� ேபால வான#� பற��உட�ைப ேலசா�கி� ெகா?+ ஒ� பறைவைய� ேபால வான#� பற��உட�ைப ேலசா�கி� ெகா?+ ஒ� பறைவைய� ேபால வான#� பற��    
ெச�B� சி�� ஆன�தா�பா-�%� கி 1ய���க ேவ?+�ெச�B� சி�� ஆன�தா�பா-�%� கி 1ய���க ேவ?+�ெச�B� சி�� ஆன�தா�பா-�%� கி 1ய���க ேவ?+�ெச�B� சி�� ஆன�தா�பா-�%� கி 1ய���க ேவ?+�. . . .  
 
ஆன�தா�பா' ஒ� பஆன�தா�பா' ஒ� பஆன�தா�பா' ஒ� பஆன�தா�பா' ஒ� பறறறறைவைய�ேபால வான#� பற�� ெச�வைத� பல�� ைவைய�ேபால வான#� பற�� ெச�வைத� பல�� ைவைய�ேபால வான#� பற�� ெச�வைத� பல�� ைவைய�ேபால வான#� பற�� ெச�வைத� பல�� 
க?+'ளன�க?+'ளன�க?+'ளன�க?+'ளன�. . . . அவ�க-' சிற�த தமிG அறிஅவ�க-' சிற�த தமிG அறிஅவ�க-' சிற�த தமிG அறிஅவ�க-' சிற�த தமிG அறிஞ�� ேதச ப�த�மான தி�ஞ�� ேதச ப�த�மான தி�ஞ�� ேதச ப�த�மான தி�ஞ�� ேதச ப�த�மான தி�. . . . வ�வ�வ�வ�. . . . 
கலியாண F�கலியாண F�கலியாண F�கலியாண F�ததததரனா� தா� எ4திய ரனா� தா� எ4திய ரனா� தா� எ4திய ரனா� தா� எ4திய ’உ'ெளாள#உ'ெளாள#உ'ெளாள#உ'ெளாள#’  எ
ற dலி� அ�மாவ�
 எ
ற dலி� அ�மாவ�
 எ
ற dலி� அ�மாவ�
 எ
ற dலி� அ�மாவ�
 
பற�%� ஆ$றைல� பதி ெச>�'ளா�பற�%� ஆ$றைல� பதி ெச>�'ளா�பற�%� ஆ$றைல� பதி ெச>�'ளா�பற�%� ஆ$றைல� பதி ெச>�'ளா�. . . . தி�தி�தி�தி�....வ�வ�வ�வ�....கககக. . . . தம� தம� தம� தம� ’உ'ெளாள#உ'ெளாள#உ'ெளாள#உ'ெளாள#’ய�� ய�� ய�� ய�� 
ப�
 வ�மாR எ4ப�
 வ�மாR எ4ப�
 வ�மாR எ4ப�
 வ�மாR எ4�கிறா��கிறா��கிறா��கிறா�:::: 
 
“ெச
ைன ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� ஒ� மா� இ��தா�க'ெச
ைன ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� ஒ� மா� இ��தா�க'ெச
ைன ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� ஒ� மா� இ��தா�க'ெச
ைன ேகாமள UXவர
ேப ைடய�� ஒ� மா� இ��தா�க'. . . . அவ� அவ� அவ� அவ� 
கால� ெச
கால� ெச
கால� ெச
கால� ெச
ற டா�ட� நEF?ட ராவ�
 %� எ
R உலக� ெசா�B�ற டா�ட� நEF?ட ராவ�
 %� எ
R உலக� ெசா�B�ற டா�ட� நEF?ட ராவ�
 %� எ
R உலக� ெசா�B�ற டா�ட� நEF?ட ராவ�
 %� எ
R உலக� ெசா�B�. . . . 
அ<வ�ைமயா� பறைவைய�ேபா� வான�தி� பற�பா�அ<வ�ைமயா� பறைவைய�ேபா� வான�தி� பற�பா�அ<வ�ைமயா� பறைவைய�ேபா� வான�தி� பற�பா�அ<வ�ைமயா� பறைவைய�ேபா� வான�தி� பற�பா�. . . . ஒ��ைற யா
 ஒ��ைற யா
 ஒ��ைற யா
 ஒ��ைற யா
 
வசி�த க�f@ய�
 வசி�த க�f@ய�
 வசி�த க�f@ய�
 வசி�த க�f@ய�
 ((((ராய�ேப ைட ெவXலி க�f@ராய�ேப ைட ெவXலி க�f@ராய�ேப ைட ெவXலி க�f@ராய�ேப ைட ெவXலி க�f@) ) ) ) மா1ய�� பற�� மா1ய�� பற�� மா1ய�� பற�� மா1ய�� பற�� 
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வ�� நி
றா�வ�� நி
றா�வ�� நி
றா�வ�� நி
றா�. . . . மா/ட� பற�கிற� எ
றா� வ��ைதய�லவாமா/ட� பற�கிற� எ
றா� வ��ைதய�லவாமா/ட� பற�கிற� எ
றா� வ��ைதய�லவாமா/ட� பற�கிற� எ
றா� வ��ைதய�லவா? ? ? ? அ�கால�தி� அ�கால�தி� அ�கால�தி� அ�கால�தி� 
ெச
ைனய�� ெச
ைனய�� ெச
ைனய�� ெச
ைனய�� வசி�த வ�Eஞான#ய� பல� gG��ெகா?+ அ�ைமயா� வசி�த வ�Eஞான#ய� பல� gG��ெகா?+ அ�ைமயா� வசி�த வ�Eஞான#ய� பல� gG��ெகா?+ அ�ைமயா� வசி�த வ�Eஞான#ய� பல� gG��ெகா?+ அ�ைமயா� 
நிைலைய ஆரா>வ�நிைலைய ஆரா>வ�நிைலைய ஆரா>வ�நிைலைய ஆரா>வ�. . . . அ�ேபா� ெச
ைன மி^சிய� தைலவராக இ��த அ�ேபா� ெச
ைன மி^சிய� தைலவராக இ��த அ�ேபா� ெச
ைன மி^சிய� தைலவராக இ��த அ�ேபா� ெச
ைன மி^சிய� தைலவராக இ��த 
இ��த ஓ� ஐேரா�ப�யரா� இ��த ஓ� ஐேரா�ப�யரா� இ��த ஓ� ஐேரா�ப�யரா� இ��த ஓ� ஐேரா�ப�யரா� ((((டா�ட� எ க� த�Xட
டா�ட� எ க� த�Xட
டா�ட� எ க� த�Xட
டா�ட� எ க� த�Xட
) ) ) ) பறைவயா� நிைல பறைவயா� நிைல பறைவயா� நிைல பறைவயா� நிைல 
ெப@�� ஆராய�ப ட�ெப@�� ஆராய�ப ட�ெப@�� ஆராய�ப ட�ெப@�� ஆராய�ப ட�. . . . அ�ைமயா� பறைவ இன�தி� ேச��தவ� எ
R� அ�ைமயா� பறைவ இன�தி� ேச��தவ� எ
R� அ�ைமயா� பறைவ இன�தி� ேச��தவ� எ
R� அ�ைமயா� பறைவ இன�தி� ேச��தவ� எ
R� 
அவ@ட� பறைவ�%@ய அவ@ட� பறைவ�%@ய அவ@ட� பறைவ�%@ய அவ@ட� பறைவ�%@ய க�வ�க�வ�க�வ�க�வ�, , , , கரண அைம�Jக' சில உ'ளன எ
R� கரண அைம�Jக' சில உ'ளன எ
R� கரண அைம�Jக' சில உ'ளன எ
R� கரண அைம�Jக' சில உ'ளன எ
R� 
ஊ�த� அற�ப1ஊ�த� அற�ப1ஊ�த� அற�ப1ஊ�த� அற�ப1 ((((evolution)    அ�தைகய ப�றவ� இய$ைகய�� அைமத� 0+� அ�தைகய ப�றவ� இய$ைகய�� அைமத� 0+� அ�தைகய ப�றவ� இய$ைகய�� அைமத� 0+� அ�தைகய ப�றவ� இய$ைகய�� அைமத� 0+� 
எ
R�  அவரா� வ�ள�க�ப ட�எ
R�  அவரா� வ�ள�க�ப ட�எ
R�  அவரா� வ�ள�க�ப ட�எ
R�  அவரா� வ�ள�க�ப ட�. . . . அவ� வ�ள�க� ம$றவ�களா� ஏ$R� அவ� வ�ள�க� ம$றவ�களா� ஏ$R� அவ� வ�ள�க� ம$றவ�களா� ஏ$R� அவ� வ�ள�க� ம$றவ�களா� ஏ$R� 
ெகா'ள�படவ��ைலெகா'ள�படவ��ைலெகா'ள�படவ��ைலெகா'ள�படவ��ைல. . . . யா
 யா
 யா
 யா
 ’ேதசப�த
ேதசப�த
ேதசப�த
ேதசப�த
’ ஆசி@யராக இ��தேபா� நEF?ட ஆசி@யராக இ��தேபா� நEF?ட ஆசி@யராக இ��தேபா� நEF?ட ஆசி@யராக இ��தேபா� நEF?ட 
ராட
 ெந�,கி� பழ%த� ேந��த�ராட
 ெந�,கி� பழ%த� ேந��த�ராட
 ெந�,கி� பழ%த� ேந��த�ராட
 ெந�,கி� பழ%த� ேந��த�. . . . அமர� ரா< அவ�க'அமர� ரா< அவ�க'அமர� ரா< அவ�க'அமர� ரா< அவ�க', , , , அ�மா சி�த� அ�மா சி�த� அ�மா சி�த� அ�மா சி�த� 
இன�ைதQ ேச��தவ� எ
R ெசா
னா�இன�ைதQ ேச��தவ� எ
R ெசா
னா�இன�ைதQ ேச��தவ� எ
R ெசா
னா�இன�ைதQ ேச��தவ� எ
R ெசா
னா�. . . . பறைவ நாயகியா� நிைல பறைவ நாயகியா� நிைல பறைவ நாயகியா� நிைல பறைவ நாயகியா� நிைல 
மேனாத��வ�தி$% எ +வதாமேனாத��வ�தி$% எ +வதாமேனாத��வ�தி$% எ +வதாமேனாத��வ�தி$% எ +வதா? ? ? ? எ?ண��பா�,க'எ?ண��பா�,க'எ?ண��பா�,க'எ?ண��பா�,க'....” 
 
ந ச�திர %ணா�பா' மந ச�திர %ணா�பா' மந ச�திர %ணா�பா' மந ச�திர %ணா�பா' மகாகாகாகா    சமாதியைட5�
 தம� ச�திசமாதியைட5�
 தம� ச�திசமாதியைட5�
 தம� ச�திசமாதியைட5�
 தம� ச�திய�ைனெய�லா� ய�ைனெய�லா� ய�ைனெய�லா� ய�ைனெய�லா� 
ஆன�தா�பாள#ட�  ெசB�திவ� ேட தம� Xjல உடைல� �ற�தி��ஆன�தா�பாள#ட�  ெசB�திவ� ேட தம� Xjல உடைல� �ற�தி��ஆன�தா�பாள#ட�  ெசB�திவ� ேட தம� Xjல உடைல� �ற�தி��ஆன�தா�பாள#ட�  ெசB�திவ� ேட தம� Xjல உடைல� �ற�தி��    
கிறா� எ
R� க�த இட�'ள�கிறா� எ
R� க�த இட�'ள�கிறா� எ
R� க�த இட�'ள�கிறா� எ
R� க�த இட�'ள�. . . . ஏெனன#�ஏெனன#�ஏெனன#�ஏெனன#�, , , , ப�$கால�தி� 9 ச�கைர ப�$கால�தி� 9 ச�கைர ப�$கால�தி� 9 ச�கைர ப�$கால�தி� 9 ச�கைர 
அ�மா த�ைம ந ச�திர %ணா�பா' எ
ேற ெவள#�ப+�திய�?+அ�மா த�ைம ந ச�திர %ணா�பா' எ
ேற ெவள#�ப+�திய�?+அ�மா த�ைம ந ச�திர %ணா�பா' எ
ேற ெவள#�ப+�திய�?+அ�மா த�ைம ந ச�திர %ணா�பா' எ
ேற ெவள#�ப+�திய�?+. . . .  
 
ேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�ய ஆன�தா�பா' மட�திேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�ய ஆன�தா�பா' மட�திேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�ய ஆன�தா�பா' மட�திேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�ய ஆன�தா�பா' மட�தி
 ெமா ைட 
 ெமா ைட 
 ெமா ைட 
 ெமா ைட 
மா1ய�லி��த தி?ைண ேமைடய�� அம��� �
ன#B� மா1ய�லி��த தி?ைண ேமைடய�� அம��� �
ன#B� மா1ய�லி��த தி?ைண ேமைடய�� அம��� �
ன#B� மா1ய�லி��த தி?ைண ேமைடய�� அம��� �
ன#B� தUதUதUதUவ�ரமாக வ�ரமாக வ�ரமாக வ�ரமாக 
தியான�தி� ஈ+படலானா�தியான�தி� ஈ+படலானா�தியான�தி� ஈ+படலானா�தியான�தி� ஈ+படலானா�. . . . அஅஅஅQQQQசமய� அவ� சமய� அவ� சமய� அவ� சமய� அவ� ஊ? உற�கமி
றி ஊ? உற�கமி
றி ஊ? உற�கமி
றி ஊ? உற�கமி
றி 9 ச�கர 9 ச�கர 9 ச�கர 9 ச�கர 
உபாசைனைய ேம$ெகா?1��க ேவ?+�உபாசைனைய ேம$ெகா?1��க ேவ?+�உபாசைனைய ேம$ெகா?1��க ேவ?+�உபாசைனைய ேம$ெகா?1��க ேவ?+�. . . . ப�தா?+� கால ���ர ப�தா?+� கால ���ர ப�தா?+� கால ���ர ப�தா?+� கால ���ர 
சாதைனய�
 பலனாக ஒ� நா' ஓ� ஒள# ெவ'ள� அவைர YGக1�த�சாதைனய�
 பலனாக ஒ� நா' ஓ� ஒள# ெவ'ள� அவைர YGக1�த�சாதைனய�
 பலனாக ஒ� நா' ஓ� ஒள# ெவ'ள� அவைர YGக1�த�சாதைனய�
 பலனாக ஒ� நா' ஓ� ஒள# ெவ'ள� அவைர YGக1�த�. . . . 
தாதாதாதாேன ஒள#5ட� ெப$R� ப�ரகாசி�பதாக அவ� உண��தா� அ�கண�திேன ஒள#5ட� ெப$R� ப�ரகாசி�பதாக அவ� உண��தா� அ�கண�திேன ஒள#5ட� ெப$R� ப�ரகாசி�பதாக அவ� உண��தா� அ�கண�திேன ஒள#5ட� ெப$R� ப�ரகாசி�பதாக அவ� உண��தா� அ�கண�தி    
லி��� அவ� ேபரான�த� ெப�ெவள#ய�� லி��� அவ� ேபரான�த� ெப�ெவள#ய�� லி��� அவ� ேபரான�த� ெப�ெவள#ய�� லி��� அவ� ேபரான�த� ெப�ெவள#ய�� மிதமிதமிதமித�கலானா��கலானா��கலானா��கலானா�. . . . எ�ேநர�� எ�ேநர�� எ�ேநர�� எ�ேநர�� 
கள#�ப�� திைள��கள#�ப�� திைள��கள#�ப�� திைள��கள#�ப�� திைள��, , , , அ�த மகிGஅ�த மகிGஅ�த மகிGஅ�த மகிGQQQQசிய�� வா>வ� +� ெப@தாக நைக�க� சிய�� வா>வ� +� ெப@தாக நைக�க� சிய�� வா>வ� +� ெப@தாக நைக�க� சிய�� வா>வ� +� ெப@தாக நைக�க� 
ெதாட,கினா�ெதாட,கினா�ெதாட,கினா�ெதாட,கினா�. . . . மட�தி� உ'ளவ�க-� உறவ�ன�கமட�தி� உ'ளவ�க-� உறவ�ன�கமட�தி� உ'ளவ�க-� உறவ�ன�கமட�தி� உ'ளவ�க-� உறவ�ன�க----� அவ��% சி�� அவ��% சி�� அவ��% சி�� அவ��% சி�த� த� த� த� 
ப�ரைம ப�1��வ� டதாகேவ �1 க 1வ� டன�ப�ரைம ப�1��வ� டதாகேவ �1 க 1வ� டன�ப�ரைம ப�1��வ� டதாகேவ �1 க 1வ� டன�ப�ரைம ப�1��வ� டதாகேவ �1 க 1வ� டன�. . . .  
 
ஆன�தா�பா ேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�யேபா� அவ�ட
 ஆன�தா�பா ேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�யேபா� அவ�ட
 ஆன�தா�பா ேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�யேபா� அவ�ட
 ஆன�தா�பா ேகாமள UXவர
ேப ைட�%� தி��ப�யேபா� அவ�ட
 
அவர� சேகாதர� அ�ணாசல�� ேகாமள UXவர
ேப ைட�% வ��வ� டா�அவர� சேகாதர� அ�ணாசல�� ேகாமள UXவர
ேப ைட�% வ��வ� டா�அவர� சேகாதர� அ�ணாசல�� ேகாமள UXவர
ேப ைட�% வ��வ� டா�அவர� சேகாதர� அ�ணாசல�� ேகாமள UXவர
ேப ைட�% வ��வ� டா�. . . . 
மட�தி
 தைலைம�% ச@யான வா@F இ�லாததா� அவேர மட�மட�தி
 தைலைம�% ச@யான வா@F இ�லாததா� அவேர மட�மட�தி
 தைலைம�% ச@யான வா@F இ�லாததா� அவேர மட�மட�தி
 தைலைம�% ச@யான வா@F இ�லாததா� அவேர மட�திதிதிதி
 
 
 
 
அதிபதியாக� ெபாR�J� ஏஅதிபதியாக� ெபாR�J� ஏஅதிபதியாக� ெபாR�J� ஏஅதிபதியாக� ெபாR�J� ஏ$$$$RRRR�ெகா?டா��ெகா?டா��ெகா?டா��ெகா?டா�.... 
 
இ�தQ சமய�தி� அ�ணாசல சிவாசா@யா� உட� நல� %
றியேபா� இ�தQ சமய�தி� அ�ணாசல சிவாசா@யா� உட� நல� %
றியேபா� இ�தQ சமய�தி� அ�ணாசல சிவாசா@யா� உட� நல� %
றியேபா� இ�தQ சமய�தி� அ�ணாசல சிவாசா@யா� உட� நல� %
றியேபா� 
டா�ட� எ�டா�ட� எ�டா�ட� எ�டா�ட� எ�....சிசிசிசி. . . . நEF?ட ரா< அவ��% சிகிQைசயள#�க ேகாமள UXவர
  நEF?ட ரா< அவ��% சிகிQைசயள#�க ேகாமள UXவர
  நEF?ட ரா< அவ��% சிகிQைசயள#�க ேகாமள UXவர
  நEF?ட ரா< அவ��% சிகிQைசயள#�க ேகாமள UXவர
  
ேப ைட�%Q ெச�ல ேந��த�ேப ைட�%Q ெச�ல ேந��த�ேப ைட�%Q ெச�ல ேந��த�ேப ைட�%Q ெச�ல ேந��த�. . . . ஒ��ைற அவ� அ�ணாசல�தி$% சிகிQைச  ஒ��ைற அவ� அ�ணாசல�தி$% சிகிQைச  ஒ��ைற அவ� அ�ணாசல�தி$% சிகிQைச  ஒ��ைற அவ� அ�ணாசல�தி$% சிகிQைச  
அள#�கQ ெச
றேபா� மா1ய�லி��� ெதாட���அள#�கQ ெச
றேபா� மா1ய�லி��� ெதாட���அள#�கQ ெச
றேபா� மா1ய�லி��� ெதாட���அள#�கQ ெச
றேபா� மா1ய�லி��� ெதாட���    பல�த பல�த பல�த பல�த சி@�ெபாலி சி@�ெபாலி சி@�ெபாலி சி@�ெபாலி 
வ�வைத� ேக + அ�ப$றி வ�சா@�தா�வ�வைத� ேக + அ�ப$றி வ�சா@�தா�வ�வைத� ேக + அ�ப$றி வ�சா@�தா�வ�வைத� ேக + அ�ப$றி வ�சா@�தா�. . . . மா1ய�� ஒ� ெப? ைப�திய� மா1ய�� ஒ� ெப? ைப�திய� மா1ய�� ஒ� ெப? ைப�திய� மா1ய�� ஒ� ெப? ைப�திய� 
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இ��பதாக� அ�தா
 இ�ப1 ேவைள ெக ட ேவைளகள#� எ�இ��பதாக� அ�தா
 இ�ப1 ேவைள ெக ட ேவைளகள#� எ�இ��பதாக� அ�தா
 இ�ப1 ேவைள ெக ட ேவைளகள#� எ�இ��பதாக� அ�தா
 இ�ப1 ேவைள ெக ட ேவைளகள#� எ�லாலாலாலா� � � � 
அ��தமி
றி� ெப@தாகQ சி@�பதாக� வ U 1� இ��தவ�க' 0றினா�க'அ��தமி
றி� ெப@தாகQ சி@�பதாக� வ U 1� இ��தவ�க' 0றினா�க'அ��தமி
றி� ெப@தாகQ சி@�பதாக� வ U 1� இ��தவ�க' 0றினா�க'அ��தமி
றி� ெப@தாகQ சி@�பதாக� வ U 1� இ��தவ�க' 0றினா�க'. . . .  
 
டா�ட� நEF?ட ரா< சிற�த ேதசப�தடா�ட� நEF?ட ரா< சிற�த ேதசப�தடா�ட� நEF?ட ரா< சிற�த ேதசப�தடா�ட� நEF?ட ரா< சிற�த ேதசப�தராக� இ��தேதா+ராக� இ��தேதா+ராக� இ��தேதா+ராக� இ��தேதா+, , , , ஆ
மிக ஆ
மிக ஆ
மிக ஆ
மிக 
நா ட� மி�கவராக� இ��தா�நா ட� மி�கவராக� இ��தா�நா ட� மி�கவராக� இ��தா�நா ட� மி�கவராக� இ��தா�. . . . சYக நல� பண�க' பலவ$றி� ஈ+ப +சYக நல� பண�க' பலவ$றி� ஈ+ப +சYக நல� பண�க' பலவ$றி� ஈ+ப +சYக நல� பண�க' பலவ$றி� ஈ+ப +, , , , 
ஏைழ எள#ய ம�க-�% இலவசமாக சிகிQைச5� ம���க-� வழ,கி ஏைழ எள#ய ம�க-�% இலவசமாக சிகிQைச5� ம���க-� வழ,கி ஏைழ எள#ய ம�க-�% இலவசமாக சிகிQைச5� ம���க-� வழ,கி ஏைழ எள#ய ம�க-�% இலவசமாக சிகிQைச5� ம���க-� வழ,கி 
வ�தா�வ�தா�வ�தா�வ�தா�. . . . எனேவ ெச
ைன நக@B� ப�ற நகர,கள#B� அவ� மிக� எனேவ ெச
ைன நக@B� ப�ற நகர,கள#B� அவ� மிக� எனேவ ெச
ைன நக@B� ப�ற நகர,கள#B� அவ� மிக� எனேவ ெச
ைன நக@B� ப�ற நகர,கள#B� அவ� மிக� 
ப�ரபலமானவராக வ�ள,கினா�ப�ரபலமானவராக வ�ள,கினா�ப�ரபலமானவராக வ�ள,கினா�ப�ரபலமானவராக வ�ள,கினா�.... 
 
ஆன�தா�பா'ஆன�தா�பா'ஆன�தா�பா'ஆன�தா�பா'    சில சமய,கள#� மட�திலி��� ெவள#�ப +சில சமய,கள#� மட�திலி��� ெவள#�ப +சில சமய,கள#� மட�திலி��� ெவள#�ப +சில சமய,கள#� மட�திலி��� ெவள#�ப +����    ேகாமள UXேகாமள UXேகாமள UXேகாமள UX    
வர� ஆலய ேகாJர வாசலிB� தைரய�� அம��� வ�ேவா� ேபாேவாைரவர� ஆலய ேகாJர வாசலிB� தைரய�� அம��� வ�ேவா� ேபாேவாைரவர� ஆலய ேகாJர வாசலிB� தைரய�� அம��� வ�ேவா� ேபாேவாைரவர� ஆலய ேகாJர வாசலிB� தைரய�� அம��� வ�ேவா� ேபாேவாைர    
ெய�லா� பா��� உலகியலி
 அப�த�ைத எ'ள# நைகயா+வ�ேபா� ெய�லா� பா��� உலகியலி
 அப�த�ைத எ'ள# நைகயா+வ�ேபா� ெய�லா� பா��� உலகியலி
 அப�த�ைத எ'ள# நைகயா+வ�ேபா� ெய�லா� பா��� உலகியலி
 அப�த�ைத எ'ள# நைகயா+வ�ேபா� 
சி@��� ெகா?1��ப� வழ�க�சி@��� ெகா?1��ப� வழ�க�சி@��� ெகா?1��ப� வழ�க�சி@��� ெகா?1��ப� வழ�க�. . . . ஒ��ைற அதைன� க?ட டா�ட� ஒ��ைற அதைன� க?ட டா�ட� ஒ��ைற அதைன� க?ட டா�ட� ஒ��ைற அதைன� க?ட டா�ட� 
நEF?ட ரா<நEF?ட ரா<நEF?ட ரா<நEF?ட ரா<,,,,    அைனவைர5�அைனவைர5�அைனவைர5�அைனவைர5�ேபா� தா�� ஆன�தா�ேபா� தா�� ஆன�தா�ேபா� தா�� ஆன�தா�ேபா� தா�� ஆன�தா�பாபாபாபாைள J�தி ைள J�தி ைள J�தி ைள J�தி 
ேபதலி�தவராகேவ எ?ண�வ� டா�ேபதலி�தவராகேவ எ?ண�வ� டா�ேபதலி�தவராகேவ எ?ண�வ� டா�ேபதலி�தவராகேவ எ?ண�வ� டா�. . . . ஆனா� மR�ைற ஆன�தா�பாைள� ஆனா� மR�ைற ஆன�தா�பாைள� ஆனா� மR�ைற ஆன�தா�பாைள� ஆனா� மR�ைற ஆன�தா�பாைள� 
க?டேபா� க?டேபா� க?டேபா� க?டேபா� ஆன�தா�பா' ஆன�தா�பா' ஆன�தா�பா' ஆன�தா�பா' க?கள#
 தU ச?ய�ைத5�க?கள#
 தU ச?ய�ைத5�க?கள#
 தU ச?ய�ைத5�க?கள#
 தU ச?ய�ைத5�, , , , �க�திB� �க�திB� �க�திB� �க�திB� 
வ�ழிகள#B� ஒள#�� ப�ரகாச�ைத5� வ�ழிகள#B� ஒள#�� ப�ரகாச�ைத5� வ�ழிகள#B� ஒள#�� ப�ரகாச�ைத5� வ�ழிகள#B� ஒள#�� ப�ரகாச�ைத5� உ$R ேநா�கிஉ$R ேநா�கிஉ$R ேநா�கிஉ$R ேநா�கி, , , , அவ�ட
 ேபசி� பழக அவ�ட
 ேபசி� பழக அவ�ட
 ேபசி� பழக அவ�ட
 ேபசி� பழக 
�ைன�தா��ைன�தா��ைன�தா��ைன�தா�. . . .  
 
ஆன�தா�பாைள அ;கிய டாஆன�தா�பாைள அ;கிய டாஆன�தா�பாைள அ;கிய டாஆன�தா�பாைள அ;கிய டா�ட� ரா<�ட� ரா<�ட� ரா<�ட� ரா<, , , , எத$காக அவ� எ�ேபா� எத$காக அவ� எ�ேபா� எத$காக அவ� எ�ேபா� எத$காக அவ� எ�ேபா� 
பா��தாB� சி@��� ெகா?ேடய���கிறா� எ
R ேக டேபா�பா��தாB� சி@��� ெகா?ேடய���கிறா� எ
R ேக டேபா�பா��தாB� சி@��� ெகா?ேடய���கிறா� எ
R ேக டேபா�பா��தாB� சி@��� ெகா?ேடய���கிறா� எ
R ேக டேபா�, , , , எ�ேநர�� எ�ேநர�� எ�ேநர�� எ�ேநர�� 
ஆன�தமாக இ��ப�தா
 ஆ
மாவ�
 இய�J எ
R�ஆன�தமாக இ��ப�தா
 ஆ
மாவ�
 இய�J எ
R�ஆன�தமாக இ��ப�தா
 ஆ
மாவ�
 இய�J எ
R�ஆன�தமாக இ��ப�தா
 ஆ
மாவ�
 இய�J எ
R�, , , , மகிGQசிேயா மகிGQசிேயா மகிGQசிேயா மகிGQசிேயா 
�
பேமா Xjல�
பேமா Xjல�
பேமா Xjல�
பேமா Xjல, , , , g Fம உட�கைள�தா
 பாதி�%ேமய
றிg Fம உட�கைள�தா
 பாதி�%ேமய
றிg Fம உட�கைள�தா
 பாதி�%ேமய
றிg Fம உட�கைள�தா
 பாதி�%ேமய
றி, , , , உ'-ைற5� உ'-ைற5� உ'-ைற5� உ'-ைற5� 
ஆ
மாைவ அைவ எ<வ�தஆ
மாைவ அைவ எ<வ�தஆ
மாைவ அைவ எ<வ�தஆ
மாைவ அைவ எ<வ�த����திB�திB�திB�திB�    பாதி�கா� என� இ�த உ?ைமைய பாதி�கா� என� இ�த உ?ைமைய பாதி�கா� என� இ�த உ?ைமைய பாதி�கா� என� இ�த உ?ைமைய 
உணராம� இ
ப �
ப,கள#� உழ
R சலி�%� மன#த�கைள� க?+தா
 உணராம� இ
ப �
ப,கள#� உழ
R சலி�%� மன#த�கைள� க?+தா
 உணராம� இ
ப �
ப,கள#� உழ
R சலி�%� மன#த�கைள� க?+தா
 உணராம� இ
ப �
ப,கள#� உழ
R சலி�%� மன#த�கைள� க?+தா
 
சி@�பதாக� அவ� 0றினா�சி@�பதாக� அவ� 0றினா�சி@�பதாக� அவ� 0றினா�சி@�பதாக� அவ� 0றினா�. . . . அ�கணேம டா�ட� ரா< ஆன�தா�பாவ�
 அ�கணேம டா�ட� ரா< ஆன�தா�பாவ�
 அ�கணேம டா�ட� ரா< ஆன�தா�பாவ�
 அ�கணேம டா�ட� ரா< ஆன�தா�பாவ�
 
சிற�ைப உண��� அவைர� தம� %�வாகசிற�ைப உண��� அவைர� தம� %�வாகசிற�ைப உண��� அவைர� தம� %�வாகசிற�ைப உண��� அவைர� தம� %�வாக    ஏ$R� பண U�தா�ஏ$R� பண U�தா�ஏ$R� பண U�தா�ஏ$R� பண U�தா�....    அவ@ட� அவ@ட� அவ@ட� அவ@ட� 
ேமB� ெந�,கி� பழகிேமB� ெந�,கி� பழகிேமB� ெந�,கி� பழகிேமB� ெந�,கி� பழகி,,,,    அவ�அவ�அவ�அவ�    9 ச�கர உபாசைன ெச>� ப�%வ� 9 ச�கர உபாசைன ெச>� ப�%வ� 9 ச�கர உபாசைன ெச>� ப�%வ� 9 ச�கர உபாசைன ெச>� ப�%வ� 
ெப$R'ளா� எ
R� ெத@��ெகா?டா�ெப$R'ளா� எ
R� ெத@��ெகா?டா�ெப$R'ளா� எ
R� ெத@��ெகா?டா�ெப$R'ளா� எ
R� ெத@��ெகா?டா�. . . . அ� �த� அவைர 9 அ� �த� அவைர 9 அ� �த� அவைர 9 அ� �த� அவைர 9 
ச�கர�த�மா எ
ேற %றி�ப� +  எ,%� அவர� ெப�ைமைய எ+��� ச�கர�த�மா எ
ேற %றி�ப� +  எ,%� அவர� ெப�ைமைய எ+��� ச�கர�த�மா எ
ேற %றி�ப� +  எ,%� அவர� ெப�ைமைய எ+��� ச�கர�த�மா எ
ேற %றி�ப� +  எ,%� அவர� ெப�ைமைய எ+��� 
0றலானா�0றலானா�0றலானா�0றலானா�. . . . இ�ெபய� வ�ைரவ�� ம�க' ெமாழிய�� ச�கைர அ�மா என இ�ெபய� வ�ைரவ�� ம�க' ெமாழிய�� ச�கைர அ�மா என இ�ெபய� வ�ைரவ�� ம�க' ெமாழிய�� ச�கைர அ�மா என இ�ெபய� வ�ைரவ�� ம�க' ெமாழிய�� ச�கைர அ�மா என 
வழ,க� ெதாட,கிவழ,க� ெதாட,கிவழ,க� ெதாட,கிவழ,க� ெதாட,கி, , , , இ�� மிக� ெபா�இ�� மிக� ெபா�இ�� மிக� ெபா�இ�� மிக� ெபா��தேம எ
R�தேம எ
R�தேம எ
R�தேம எ
R, , , , டா�ட� ரா� டா�ட� ரா� டா�ட� ரா� டா�ட� ரா� 
அ<வாேற %றி�ப�டலானா�அ<வாேற %றி�ப�டலானா�அ<வாேற %றி�ப�டலானா�அ<வாேற %றி�ப�டலானா�. . . .  
 
டா�ட� நEF?ட ரா< ப�ரபல ப�ர�கராக� ெம�த� ப1�தவராக� டா�ட� நEF?ட ரா< ப�ரபல ப�ர�கராக� ெம�த� ப1�தவராக� டா�ட� நEF?ட ரா< ப�ரபல ப�ர�கராக� ெம�த� ப1�தவராக� டா�ட� நEF?ட ரா< ப�ரபல ப�ர�கராக� ெம�த� ப1�தவராக� 
இ��த ேபாதிB�இ��த ேபாதிB�இ��த ேபாதிB�இ��த ேபாதிB�, , , , சிறி�� தய�கமி
றி எ4த� ப1சிறி�� தய�கமி
றி எ4த� ப1சிறி�� தய�கமி
றி எ4த� ப1சிறி�� தய�கமி
றி எ4த� ப1����க� ெத@யாத ஓ� எள#ய க� ெத@யாத ஓ� எள#ய க� ெத@யாத ஓ� எள#ய க� ெத@யாத ஓ� எள#ய 
ப�ராமண வ�தைவயான அ�மாைவ� தம� %� எ
R பகிர,கமாக ப�ராமண வ�தைவயான அ�மாைவ� தம� %� எ
R பகிர,கமாக ப�ராமண வ�தைவயான அ�மாைவ� தம� %� எ
R பகிர,கமாக ப�ராமண வ�தைவயான அ�மாைவ� தம� %� எ
R பகிர,கமாக 
அறிவ��க� தஅறிவ��க� தஅறிவ��க� தஅறிவ��க� தய,கவ��ைலய,கவ��ைலய,கவ��ைலய,கவ��ைல. . . . அத
 பயனாக ேமB� பல� அ�மாவ�
 அத
 பயனாக ேமB� பல� அ�மாவ�
 அத
 பயனாக ேமB� பல� அ�மாவ�
 அத
 பயனாக ேமB� பல� அ�மாவ�
 
ெப�ைமய�ைன உண��� அவைர %�வாக ஏ$றன�ெப�ைமய�ைன உண��� அவைர %�வாக ஏ$றன�ெப�ைமய�ைன உண��� அவைர %�வாக ஏ$றன�ெப�ைமய�ைன உண��� அவைர %�வாக ஏ$றன�.... 
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டா�ட� ரா< தம� ெசா�த வ�வகார,கள#B� ெபா�� கா@ய,கள#B� 9 டா�ட� ரா< தம� ெசா�த வ�வகார,கள#B� ெபா�� கா@ய,கள#B� 9 டா�ட� ரா< தம� ெசா�த வ�வகார,கள#B� ெபா�� கா@ய,கள#B� 9 டா�ட� ரா< தம� ெசா�த வ�வகார,கள#B� ெபா�� கா@ய,கள#B� 9 
ச�கைர அ�மாவ�
 அறிைரைய� ேக + அத
 ப�ரகாரேம நட�� வ�ச�கைர அ�மாவ�
 அறிைரைய� ேக + அத
 ப�ரகாரேம நட�� வ�ச�கைர அ�மாவ�
 அறிைரைய� ேக + அத
 ப�ரகாரேம நட�� வ�ச�கைர அ�மாவ�
 அறிைரைய� ேக + அத
 ப�ரகாரேம நட�� வ�தா�தா�தா�தா�. . . . 
அதனா� அவ� ேம$ெகா?ட பண�அதனா� அவ� ேம$ெகா?ட பண�அதனா� அவ� ேம$ெகா?ட பண�அதனா� அவ� ேம$ெகா?ட பண�க' யா�க' யா�க' யா�க' யா�    ெவ$றி ெப$றனெவ$றி ெப$றனெவ$றி ெப$றனெவ$றி ெப$றன. . . . டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< 
அ�மாைவ� காசி உ'ள# ட பல J?ண�ய� தல,க-�%� த��ட
  அ�மாைவ� காசி உ'ள# ட பல J?ண�ய� தல,க-�%� த��ட
  அ�மாைவ� காசி உ'ள# ட பல J?ண�ய� தல,க-�%� த��ட
  அ�மாைவ� காசி உ'ள# ட பல J?ண�ய� தல,க-�%� த��ட
  
அைழ��Q ெச
றா�அைழ��Q ெச
றா�அைழ��Q ெச
றா�அைழ��Q ெச
றா�. . . . ஒ��ைற அவ� அ�மாைவ� தி�வ?ணாமைல�% ஒ��ைற அவ� அ�மாைவ� தி�வ?ணாமைல�% ஒ��ைற அவ� அ�மாைவ� தி�வ?ணாமைல�% ஒ��ைற அவ� அ�மாைவ� தி�வ?ணாமைல�% 
அைழ��Q ெச
R அ�ேபா� Xக�தாசிரம�தி� இ��� வ�த பகவா
 9 அைழ��Q ெச
R அ�ேபா� Xக�தாசிரம�தி� இ��� வ�த பகவா
 9 அைழ��Q ெச
R அ�ேபா� Xக�தாசிரம�தி� இ��� வ�த பகவா
 9 அைழ��Q ெச
R அ�ேபா� Xக�தாசிரம�தி� இ��� வ�த பகவா
 9 
ரமணைர த@சி�தா�ரமணைர த@சி�தா�ரமணைர த@சி�தா�ரமணைர த@சி�தா�. . . . அ�ேபா� ரமண@ட� தமஅ�ேபா� ரமண@ட� தமஅ�ேபா� ரமண@ட� தமஅ�ேபா� ரமண@ட� தம�% ��தியள#�%மாR அ�மா �% ��தியள#�%மாR அ�மா �% ��தியள#�%மாR அ�மா �% ��தியள#�%மாR அ�மா 
ேவ?டேவ?டேவ?டேவ?ட, , , , உ,கஉ,கஉ,கஉ,க----�% ஏ$கனேவ ��தி ப�ரா�தியாகிவ� ட� எ
R ரமணா� �% ஏ$கனேவ ��தி ப�ரா�தியாகிவ� ட� எ
R ரமணா� �% ஏ$கனேவ ��தி ப�ரா�தியாகிவ� ட� எ
R ரமணா� �% ஏ$கனேவ ��தி ப�ரா�தியாகிவ� ட� எ
R ரமணா� 
0றினாரா�0றினாரா�0றினாரா�0றினாரா�. . . . அ�மாைவ� ப$றி� ப�
ன� 9 ரமண�� மிக உய�வாக� த� அ�மாைவ� ப$றி� ப�
ன� 9 ரமண�� மிக உய�வாக� த� அ�மாைவ� ப$றி� ப�
ன� 9 ரமண�� மிக உய�வாக� த� அ�மாைவ� ப$றி� ப�
ன� 9 ரமண�� மிக உய�வாக� த� 
சீட�கள#ட� ேபசியசீட�கள#ட� ேபசியசீட�கள#ட� ேபசியசீட�கள#ட� ேபசியைதைதைதைத, , , , ேதவராஜ �தலியா� எ
ற ேதவராஜ �தலியா� எ
ற ேதவராஜ �தலியா� எ
ற ேதவராஜ �தலியா� எ
ற 9 ரமண@
 9 ரமண@
 9 ரமண@
 9 ரமண@
 சீட� சீட� சீட� சீட� 
ÕÕÕÕஅ/தின�� பகவா/ட
அ/தின�� பகவா/ட
அ/தின�� பகவா/ட
அ/தின�� பகவா/ட
’ எ
ற தமஎ
ற தமஎ
ற தமஎ
ற தம� dலி� பதி ெச>�'ளா�� dலி� பதி ெச>�'ளா�� dலி� பதி ெச>�'ளா�� dலி� பதி ெச>�'ளா�.... 
 
1901 1901 1901 1901 ஆ� ஆ?+ 9 ச�கைர அ�மா டா�ட� ரா< ம$R� சில சீட�கHட
 ஆ� ஆ?+ 9 ச�கைர அ�மா டா�ட� ரா< ம$R� சில சீட�கHட
 ஆ� ஆ?+ 9 ச�கைர அ�மா டா�ட� ரா< ம$R� சில சீட�கHட
 ஆ� ஆ?+ 9 ச�கைர அ�மா டா�ட� ரா< ம$R� சில சீட�கHட
 
தி�வா
மி^� ம��தUXவர� ஆலய� ெச
R இைறவைன வழிப டா�தி�வா
மி^� ம��தUXவர� ஆலய� ெச
R இைறவைன வழிப டா�தி�வா
மி^� ம��தUXவர� ஆலய� ெச
R இைறவைன வழிப டா�தி�வா
மி^� ம��தUXவர� ஆலய� ெச
R இைறவைன வழிப டா�. . . . 
அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�, , , , த� த� த� த� சீசீசீசீட�கH�% எ
ெற
R� அ�' பாலி�� வ�மாR அவ� ட�கH�% எ
ெற
R� அ�' பாலி�� வ�மாR அவ� ட�கH�% எ
ெற
R� அ�' பாலி�� வ�மாR அவ� ட�கH�% எ
ெற
R� அ�' பாலி�� வ�மாR அவ� 
ேவ?1�ெகா?டா�ேவ?1�ெகா?டா�ேவ?1�ெகா?டா�ேவ?1�ெகா?டா�. . . . தி��ப� வதி��ப� வதி��ப� வதி��ப� வ�� வழிய�� தி�வா
மி^@ேலேய ஓ� �� வழிய�� தி�வா
மி^@ேலேய ஓ� �� வழிய�� தி�வா
மி^@ேலேய ஓ� �� வழிய�� தி�வா
மி^@ேலேய ஓ� 
ச�%� ேதா�ைபQ F 1� கா 1ச�%� ேதா�ைபQ F 1� கா 1ச�%� ேதா�ைபQ F 1� கா 1ச�%� ேதா�ைபQ F 1� கா 1, , , , அ�த இட�ைத வா,%மாR தம� அ�த இட�ைத வா,%மாR தம� அ�த இட�ைத வா,%மாR தம� அ�த இட�ைத வா,%மாR தம� 
ப�ரதான சீடரான டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�ப�ரதான சீடரான டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�ப�ரதான சீடரான டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�ப�ரதான சீடரான டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�. . . . டா�ட�� அத$% ச�மதி��� டா�ட�� அத$% ச�மதி��� டா�ட�� அத$% ச�மதி��� டா�ட�� அத$% ச�மதி��� 
ப�
ன� Fமா� ஒ
றைர ஏ�க� பர�J'ள அ�த இட�ைத வா,கினா�ப�
ன� Fமா� ஒ
றைர ஏ�க� பர�J'ள அ�த இட�ைத வா,கினா�ப�
ன� Fமா� ஒ
றைர ஏ�க� பர�J'ள அ�த இட�ைத வா,கினா�ப�
ன� Fமா� ஒ
றைர ஏ�க� பர�J'ள அ�த இட�ைத வா,கினா�.... 
அ�மா அ��ட
 அைம��வ�அ�மா அ��ட
 அைம��வ�அ�மா அ��ட
 அைம��வ�அ�மா அ��ட
 அைம��வ�டவ��ைலடவ��ைலடவ��ைலடவ��ைல. . . . வ�ைரவ�� தா� தம� Xjல வ�ைரவ�� தா� தம� Xjல வ�ைரவ�� தா� தம� Xjல வ�ைரவ�� தா� தம� Xjல 
சmர�ைத�சmர�ைத�சmர�ைத�சmர�ைத�    �ற��வ�ட��ற��வ�ட��ற��வ�ட��ற��வ�ட�    ேபாவதாக� அறிவ��தா�ேபாவதாக� அறிவ��தா�ேபாவதாக� அறிவ��தா�ேபாவதாக� அறிவ��தா�. . . . தம� உடைல தம� உடைல தம� உடைல தம� உடைல 
தி�வா
மி^@� தா� F 1� கா 1ய இட�தி� அட�க�  ெச>5மாR� தி�வா
மி^@� தா� F 1� கா 1ய இட�தி� அட�க�  ெச>5மாR� தி�வா
மி^@� தா� F 1� கா 1ய இட�தி� அட�க�  ெச>5மாR� தி�வா
மி^@� தா� F 1� கா 1ய இட�தி� அட�க�  ெச>5மாR� 
டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�டா�ட� ராவ�ட� 0றினா�. . . . டா�ட� ரா< அதைன� தUவ�ரமாக எ+��� டா�ட� ரா< அதைன� தUவ�ரமாக எ+��� டா�ட� ரா< அதைன� தUவ�ரமாக எ+��� டா�ட� ரா< அதைன� தUவ�ரமாக எ+��� 
ெகா'ளவ��ைலெகா'ளவ��ைலெகா'ளவ��ைலெகா'ளவ��ைல. . . . அெத�ப1 உ,களாஅெத�ப1 உ,களாஅெத�ப1 உ,களாஅெத�ப1 உ,களா� எ,கைளெய�லா� வ� +வ�� எ,கைளெய�லா� வ� +வ�� எ,கைளெய�லா� வ� +வ�� எ,கைளெய�லா� வ� +வ�    +� +� +� +� 
ேபா>வ�ட �15� எ
R வ�ைளயா டாக� ேக டா�ேபா>வ�ட �15� எ
R வ�ைளயா டாக� ேக டா�ேபா>வ�ட �15� எ
R வ�ைளயா டாக� ேக டா�ேபா>வ�ட �15� எ
R வ�ைளயா டாக� ேக டா�. . . . ஆனா� 9 ச�கைர ஆனா� 9 ச�கைர ஆனா� 9 ச�கைர ஆனா� 9 ச�கைர 
அ�மா தா� 0றியைத உRதி ெச>தேதா+அ�மா தா� 0றியைத உRதி ெச>தேதா+அ�மா தா� 0றியைத உRதி ெச>தேதா+அ�மா தா� 0றியைத உRதி ெச>தேதா+, , , , த� உட� அட�க� ெச>ய�ப+� த� உட� அட�க� ெச>ய�ப+� த� உட� அட�க� ெச>ய�ப+� த� உட� அட�க� ெச>ய�ப+� 
இட�தி� சமாதி எ4�JமாR 0றி அ,கி��தவாR தம� சீட�க-�%� இட�தி� சமாதி எ4�JமாR 0றி அ,கி��தவாR தம� சீட�க-�%� இட�தி� சமாதி எ4�JமாR 0றி அ,கி��தவாR தம� சீட�க-�%� இட�தி� சமாதி எ4�JமாR 0றி அ,கி��தவாR தம� சீட�க-�%� 
ெதாட��� ஆசி வழ,ெதாட��� ஆசி வழ,ெதாட��� ஆசி வழ,ெதாட��� ஆசி வழ,%%%%வதாகவதாகவதாகவதாக� � � � உRதி வழ,கினா�உRதி வழ,கினா�உRதி வழ,கினா�உRதி வழ,கினா�. . . . தம� சமாதி ஒ� தம� சமாதி ஒ� தம� சமாதி ஒ� தம� சமாதி ஒ� 
d$றா?+�%� ப�றேக ம�கள#
 கவன�ைத ஈ��%� எ
R� அd$றா?+�%� ப�றேக ம�கள#
 கவன�ைத ஈ��%� எ
R� அd$றா?+�%� ப�றேக ம�கள#
 கவன�ைத ஈ��%� எ
R� அd$றா?+�%� ப�றேக ம�கள#
 கவன�ைத ஈ��%� எ
R� அதததத
 ப�ற% 
 ப�ற% 
 ப�ற% 
 ப�ற% 
அத
 மகிைமய�ைன உண��� ப�த�க' திர' திரளாக அ,% வ�� அத
 மகிைமய�ைன உண��� ப�த�க' திர' திரளாக அ,% வ�� அத
 மகிைமய�ைன உண��� ப�த�க' திர' திரளாக அ,% வ�� அத
 மகிைமய�ைன உண��� ப�த�க' திர' திரளாக அ,% வ�� 
0+வா�க' எ
R� 0+வா�க' எ
R� 0+வா�க' எ
R� 0+வா�க' எ
R� ெத@வ��தா�ெத@வ��தா�ெத@வ��தா�ெத@வ��தா�.... 
 
9 ச�கைர அ�மா தா� 0றிய� ேபாலேவ 9 ச�கைர அ�மா தா� 0றிய� ேபாலேவ 9 ச�கைர அ�மா தா� 0றிய� ேபாலேவ 9 ச�கைர அ�மா தா� 0றிய� ேபாலேவ 1901 1901 1901 1901 ஆ� ஆ?ேட ப�ஆ� ஆ?ேட ப�ஆ� ஆ?ேட ப�ஆ� ஆ?ேட ப�����ரவ@ ரவ@ ரவ@ ரவ@ 
மாத� மாத� மாத� மாத� 28 28 28 28 ஆ� ேததி மாைல ஆ� ேததி மாைல ஆ� ேததி மாைல ஆ� ேததி மாைல 3333::::30 30 30 30 மண��%� தம� Xjமண��%� தம� Xjமண��%� தம� Xjமண��%� தம� Xjலலலல    உடைல� உடைல� உடைல� உடைல� 
�ற�தா��ற�தா��ற�தா��ற�தா�. . . . அ�மா அ�மா அ�மா அ�மா தா
தா
தா
தா
ெசா
னப1ேய மகா சமாதியைட�� வ� ட� %றி�� ெசா
னப1ேய மகா சமாதியைட�� வ� ட� %றி�� ெசா
னப1ேய மகா சமாதியைட�� வ� ட� %றி�� ெசா
னப1ேய மகா சமாதியைட�� வ� ட� %றி�� 
டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< டா�ட� ரா< ெசா�ெலாணா ேவதைனெசா�ெலாணா ேவதைனெசா�ெலாணா ேவதைனெசா�ெலாணா ேவதைன5� அதி�Qசி5� அ5� அதி�Qசி5� அ5� அதி�Qசி5� அ5� அதி�Qசி5� அைட�தா�ைட�தா�ைட�தா�ைட�தா�. . . . ப�ற% ப�ற% ப�ற% ப�ற% 
ஒ�வாR ஒ�வாR ஒ�வாR ஒ�வாR த�ைம� ேத$றி�ெகா?+த�ைம� ேத$றி�ெகா?+த�ைம� ேத$றி�ெகா?+த�ைம� ேத$றி�ெகா?+, , , , அ�மாவ�
 Xjல உடைல ஊ�வலஅ�மாவ�
 Xjல உடைல ஊ�வலஅ�மாவ�
 Xjல உடைல ஊ�வலஅ�மாவ�
 Xjல உடைல ஊ�வல    
மாக எ+மாக எ+மாக எ+மாக எ+��Q ெச
R ��Q ெச
R ��Q ெச
R ��Q ெச
R தாதாதாதா� வா,கிய���த இட�தி� அட�க� ெச>� அத
 � வா,கிய���த இட�தி� அட�க� ெச>� அத
 � வா,கிய���த இட�தி� அட�க� ெச>� அத
 � வா,கிய���த இட�தி� அட�க� ெச>� அத
 
மZ� சமாதி ஆலய�� அைம�� �ைற�ப1 %�பாப�ேஷக� ெச>� நி�திய மZ� சமாதி ஆலய�� அைம�� �ைற�ப1 %�பாப�ேஷக� ெச>� நி�திய மZ� சமாதி ஆலய�� அைம�� �ைற�ப1 %�பாப�ேஷக� ெச>� நி�திய மZ� சமாதி ஆலய�� அைம�� �ைற�ப1 %�பாப�ேஷக� ெச>� நி�திய 
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Tைஜ�% ஏ$பா+க' ெச>தா�Tைஜ�% ஏ$பா+க' ெச>தா�Tைஜ�% ஏ$பா+க' ெச>தா�Tைஜ�% ஏ$பா+க' ெச>தா�. . . . என#/� அ�மா ெசா
ன� ேபாலேவ ச@யாக என#/� அ�மா ெசா
ன� ேபாலேவ ச@யாக என#/� அ�மா ெசா
ன� ேபாலேவ ச@யாக என#/� அ�மா ெசா
ன� ேபாலேவ ச@யாக 
ஒ� d$றா?+ கழி�தப�
 ஒ� d$றா?+ கழி�தப�
 ஒ� d$றா?+ கழி�தப�
 ஒ� d$றா?+ கழி�தப�
 2001200120012001–� � � � 9 ச�கைர அ�மா ஆலய�  9 ச�கைர அ�மா ஆலய�  9 ச�கைர அ�மா ஆலய�  9 ச�கைர அ�மா ஆலய�  Jன�Jன�Jன�Jன��தார�தார�தார�தார    
ண� ெசய�ப + ண� ெசய�ப + ண� ெசய�ப + ண� ெசய�ப + 2002200220022002----� மஹா %�பாப�ேஷக�� ெச>வ��க�ப +� மஹா %�பாப�ேஷக�� ெச>வ��க�ப +� மஹா %�பாப�ேஷக�� ெச>வ��க�ப +� மஹா %�பாப�ேஷக�� ெச>வ��க�ப +, , , , அ� அ� அ� அ� 
�த� சிறி� சிறிதாக� ப�ரபல மைட���த� சிறி� சிறிதாக� ப�ரபல மைட���த� சிறி� சிறிதாக� ப�ரபல மைட���த� சிறி� சிறிதாக� ப�ரபல மைட��, , , , ஊடக,கள#ஊடக,கள#ஊடக,கள#ஊடக,கள#B� B� B� B� 9 ச�கைர 9 ச�கைர 9 ச�கைர 9 ச�கைர 
அ�மாவ�
 ெப�ைமக' வ�@வாக எ+��ைர�க�ப ட�அ�மாவ�
 ெப�ைமக' வ�@வாக எ+��ைர�க�ப ட�அ�மாவ�
 ெப�ைமக' வ�@வாக எ+��ைர�க�ப ட�அ�மாவ�
 ெப�ைமக' வ�@வாக எ+��ைர�க�ப ட�. . . . ம�க' அவ$றி
 ம�க' அவ$றி
 ம�க' அவ$றி
 ம�க' அவ$றி
 
Yல��Yல��Yல��Yல��, , , , ம$றவ�க' ெசா�ல� ேக +� திர' திரளாக 9 ம$றவ�க' ெசா�ல� ேக +� திர' திரளாக 9 ம$றவ�க' ெசா�ல� ேக +� திர' திரளாக 9 ம$றவ�க' ெசா�ல� ேக +� திர' திரளாக 9 ச�கைர அ�மாச�கைர அ�மாச�கைர அ�மாச�கைர அ�மா    
வ�
 ஆலய�தி$% வ�� அ�மாவ�
 அ�ைள� ெப$R� பயனைட�� வ�
 ஆலய�தி$% வ�� அ�மாவ�
 அ�ைள� ெப$R� பயனைட�� வ�
 ஆலய�தி$% வ�� அ�மாவ�
 அ�ைள� ெப$R� பயனைட�� வ�
 ஆலய�தி$% வ�� அ�மாவ�
 அ�ைள� ெப$R� பயனைட�� 
வ�கி
றன�வ�கி
றன�வ�கி
றன�வ�கி
றன�....    த� சீட�கள#ட� வா�கள#�தத$% இண,கத� சீட�கள#ட� வா�கள#�தத$% இண,கத� சீட�கள#ட� வா�கள#�தத$% இண,கத� சீட�கள#ட� வா�கள#�தத$% இண,க, , , , த�ைம நா1 த�ைம நா1 த�ைம நா1 த�ைம நா1 
வ�ேவா��ெக�லா� தம� சமாதிய�லி��தவாேற தா>ைம� ப@ட
 அ�' வ�ேவா��ெக�லா� தம� சமாதிய�லி��தவாேற தா>ைம� ப@ட
 அ�' வ�ேவா��ெக�லா� தம� சமாதிய�லி��தவாேற தா>ைம� ப@ட
 அ�' வ�ேவா��ெக�லா� தம� சமாதிய�லி��தவாேற தா>ைம� ப@ட
 அ�' 
பாலி�� வ�கிறா�பாலி�� வ�கிறா�பாலி�� வ�கிறா�பாலி�� வ�கிறா�, , , , 9 ச�கைர அ�மா9 ச�கைர அ�மா9 ச�கைர அ�மா9 ச�கைர அ�மா.... 

 
+++++ 

 




