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Monday, September 25, 2006, 8:34:18 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

இ�த� பதிவ�� 	ேதவ� எ�ப� ந�ம "ம���� ேகாகிலா" 	ேதவ�ைய  தா� 
!றி�ப��கிேற�. ஆனா� அவ&கைள� பதிவ�� இ(திய�� ச�தி�!� வைர, ெகா*ச� 
அவைர மற�� வ��ேவாேம? :-) 

 

ஒ, �ர-டாசி மாத�. ந�ப&க/ ஐவ& �ைட 1ழ தி,�பதி ெச�ேறா�. ெரா�ப நா/ 
கழி �� 3-டாக4 ெச�கிேறா�. அவரவ& வ 5-6� சில ந�ல வ�ஷய8க/ நட�� 
அைனவ,� ந�ல உ:சாக மனநிைலய�� இ,�தன&. 

மைல ஏறி4 ெச�வதாக� ேப4<. ரய�லி� ஒேர !�மாள�. 

நவ 5ன  தமி= ப�பா-6� ப6, "நம�!  ெதாழி� கலா> த�நம�!  ெதாழி� கலா> த�நம�!  ெதாழி� கலா> த�நம�!  ெதாழி� கலா> த�" எ�( நா8க/ 
எ�லா,� க,மேம க�ணாக இ,�ேதா�. 

ேரண�!�டாவ�� வைட, சாயா (அட ந�ம SK, ம:(� ம�னா, ெகா� � 
?-டா8களா-�@�லா� ேக-க� 3டா�, சAயா?) 

மைல ஏற� ேபாவதா� நிைறய சா�டாத58கடா-�@ அ-ைவB ப�ணா, ஒ, 
சி�சிய& சிகாமண� (அட நா� தா@8க!) 

 

வ�6 நகர  ெதாட8கிய�� சிறி� ேநர தி� ஆன�  எ�ற ந�ப&, கத? அ,ேக 
ேபா> நி�( ெகா�டா&(�). (ேட>, வைல�C�காக உ�ைன எ�லா� அவ&,இவ& �@ 
ெசா�ல ேவ�6யதா� ேபா4ேச! ெகா�ைமடா சாமி :-)) 

 

எ�ன எ�( நா� அ,கி� ேபா> ேக-க, அவ� தி,�பதி மைலைய  Dர தி� இ,�� 
பா&�ப� தன�! ெரா�ப ப�6�!� எ�( 3றினா�. 

ப4ைச பா&ட& ேபா-ட �ைடைவய��, மைல உ4சிக/ ம-�� ெவ(� 
ெச�பாைறகளாக  ெதAய, !-6 !-6 ெவ/ைள� ேகா�ர8க/ க�E�!� �ல�பட, 

இர? வ�ள�!க/ மாைலய�ேலேய ஒளF&வ�ட, ந5ல ேமக8க/ 1=�த மாைல வான ைத 
பா&�!� ேபா�, ஏேதா ஏேதா ஏேதா ஏேதா rmkv ப-�� �ைடைவ 6ைச� ேபால பளF4ப-�� �ைடைவ 6ைச� ேபால பளF4ப-�� �ைடைவ 6ைச� ேபால பளF4ப-�� �ைடைவ 6ைச� ேபால பளF4 எ�( இ,�த� எ�( இ,�த� எ�( இ,�த� எ�( இ,�த�. 
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வ�6ைய வ�-� இற8கி ேநேர தி,4சாG& ெச�ேறா�. கலா> த� எ�லா� நி�( 
ேபா> இ,�த�. பச8க எ�லா� ப�திமா�களாக மாறி இ,�தா8க. ேகாவ�லி� 
க�ணைன Hதலி� க��, ப��ன& தாயாைர மன8!ளFர ேசவ� ேதா� (!�ப�-ேடா�). 

3-ட� அதிக� இ�ைல. ெபா(ைமயாக ப-ட& (அ&4சக&) த5பாராதைன கா-ட, 

அல8கார தி� ெஜாலி தா/ மகாலJமி. 
 

 

 

"அ�மா, அ� த� உ� �,ஷைன  தா� பா�க ேபாய��!@ இ,�ேகா�. எ�னா 
ெமேசK இ,�தா ெசா�L�மா, ெசா�லிடேறா�" எ�( நா� அவளFட� ெசா�ல, இத=� இத=� இத=� இத=� 
ேகா-ேடார� ெம�H(வலாக அவ/ சிA�ப� ேபா� ேதா�றிய�ேகா-ேடார� ெம�H(வலாக அவ/ சிA�ப� ேபா� ேதா�றிய�ேகா-ேடார� ெம�H(வலாக அவ/ சிA�ப� ேபா� ேதா�றிய�ேகா-ேடார� ெம�H(வலாக அவ/ சிA�ப� ேபா� ேதா�றிய�. ப��ன& ெவளFேய 
வ�� இலவச ப�ரசாதமான தய�& சாத ைத4 <ட4<ட ெதா�ைனய�� வா8கி4 
சா�ப�-ேடா�. ந�ப� அ,�, "இ��!� ேப& தா�டா ததிேயாத�ன�" எ�( 
ெசா�னா�. தய�&சாத ைத  த�� த�பா ெசா�ன அவைன ஒ, ெமா � ெமா தி 
வ�-�, வ�6 ப�6 � மைல அ6வார� வ�� ேச&�ேதா�. 

 

அலி�ப�A அலி�ப�A அலி�ப�A அலி�ப�A (அ6��ளFஅ6��ளFஅ6��ளFஅ6��ளF) எ�@� அ6வார தி� 1ட� எ�லா� ெகாM தினா� நவ 5� எ�ற 
இ�ெனா, ந�ப�. காலண�, ெப-6 எ�லா� �ேளா� Nமி� ெகா� � வ�-ேடா�. 

அவ&க/ இலவசமாக ேம� தி,�பதி�! அ@�ப� வ��வா&க/. ேமேல ெச�ற?ட� 
ெப:(� ெகா/ளலா� எ�( ெசா�னா&க/. "உட� ப�றவா சேகாதர�" காமிராைவ 
ம-�� எ� �� ெகா�ேடா�. Hத� Hதலி� ெப,மா/ வாகனமான ெபAய க,ட� 
சிைலைய� கிளF�கிேனா�. 

 

ஒ, ெபAய �ளFய மர� இ,�த�. அதனா� தா� அத:! அ6��ளF எ�( ெபய&. 

ராமா@ஜ& இ8! தா� ராமாயாண பாட ைத த� !,வ�ட� ேக-டாரா�. 

இ8! ப�னF,இ8! ப�னF,இ8! ப�னF,இ8! ப�னF, ஆ=வா&கM�!� ேகாவ�� உ/ள� ஆ=வா&கM�!� ேகாவ�� உ/ள� ஆ=வா&கM�!� ேகாவ�� உ/ள� ஆ=வா&கM�!� ேகாவ�� உ/ள�. ஆ=வா&க/ ஆதிேசட� Nபமாக ஆ=வா&க/ ஆதிேசட� Nபமாக ஆ=வா&க/ ஆதிேசட� Nபமாக ஆ=வா&க/ ஆதிேசட� Nபமாக 
உ/ள தி,மைலய�� ேம�உ/ள தி,மைலய�� ேம�உ/ள தி,மைலய�� ேம�உ/ள தி,மைலய�� ேம� கா� ைவ�க?� அ*சி கா� ைவ�க?� அ*சி கா� ைவ�க?� அ*சி கா� ைவ�க?� அ*சி, மைல ஏறா� கீேழ இ,�ேத மைல ஏறா� கீேழ இ,�ேத மைல ஏறா� கீேழ இ,�ேத மைல ஏறா� கீேழ இ,�ேத 
இைறவைன வழிப-டா&களா�இைறவைன வழிப-டா&களா�இைறவைன வழிப-டா&களா�இைறவைன வழிப-டா&களா�. ெப,மா/ பாத� ேகாவ�� ஒ�(� உ/ள�. 

காலண�கைள� காண��ைக ெசL �வா&களா�. 

 

வண8கி வ�-�, ஏற ஆர�ப� ேதா�. 

ேபா-6 ேவ(! யா& சைள�காம� ஏ(கிறா&க/ எ�(. 

எ�லா� காளF ேகா�ர� வைர தா�. அ��ற� பா�கEேம பச8கள! இ*சி மி-டா> 
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சா�ப�-ட ஏேதா ஒ�( மாதிA இ,�ேதா�. ஆன� , "ேட> ம4சா� ஒ, ெலம� ேசாடா 
அ64<-� ேபாலா�டா" எ�றா�. உ�� கA�க ஆகா, "உைழ4< சா�ப�-டா தா�டா 
அ,ைம ெதAP�" எ�ப� இ�ேபா� தா� ெதA�த�. 

 

ெமா த� 4000 ப6�க-டாேம. 11 கிம�...இ��ேக நம�! தா? த5,�! இ தைன�!� gym 

body! அ8க பா,டா அ�த !�� அ�மா, ஒQெவா, ப6யா !னF*சி, !8!ம� 
வ4சிகி-ேட வ,�! எ�ப6  தா� இெத�லா� ப�றா8கேளா. நம�! <�மா 
நட�!ற��ேக R4< H-��! 

சA சA ஒ, ெஜ�6�ேம� அ�Sெம�-. ேபா-6 எ�லா� ேவ�டா�. அவரவ,�!  
ெதA�த பா-�, கைத எ�லா� ெசா�லி� ெகா��, காலாற ெம�ல நட�� ெச�ேவா� 
எ�பேத அ�! 

 

 

 

ப6ேய(� ேபா�ப6ேய(� ேபா�ப6ேய(� ேபா�ப6ேய(� ேபா�, அQவளவாக  தி,�பதிய�� பக-��அQவளவாக  தி,�பதிய�� பக-��அQவளவாக  தி,�பதிய�� பக-��அQவளவாக  தி,�பதிய�� பக-��, த:ேபாைதய நாகSக த:ேபாைதய நாகSக த:ேபாைதய நாகSக த:ேபாைதய நாகSக 
மயமா�கL� ெதAவதி�ைலமயமா�கL� ெதAவதி�ைலமயமா�கL� ெதAவதி�ைலமயமா�கL� ெதAவதி�ைல. எளFய மனFத&க/எளFய மனFத&க/எளFய மனFத&க/எளFய மனFத&க/, எளFய ப�தி தா� பரவலாகஎளFய ப�தி தா� பரவலாகஎளFய ப�தி தா� பரவலாகஎளFய ப�தி தா� பரவலாக ெதA�த� ெதA�த� ெதA�த� ெதA�த�. 

இத:காகேவ ஒQெவா, HைறP� காலாற மைல ஏறி�ேபாகஇத:காகேவ ஒQெவா, HைறP� காலாற மைல ஏறி�ேபாகஇத:காகேவ ஒQெவா, HைறP� காலாற மைல ஏறி�ேபாகஇத:காகேவ ஒQெவா, HைறP� காலாற மைல ஏறி�ேபாக ேவ��� ேபா�  ேவ��� ேபா�  ேவ��� ேபா�  ேவ��� ேபா� 
இ,�த�இ,�த�இ,�த�இ,�த�.  

 

மைல ஏறஏற மனதி� ஒ, !ளF&4சி, "சி�L@ ஒ, கா:றி�" ெச6ெகா6களF� 
வாசைன. பா-6 ெசா�ன� நிைன?�! வ�த�. "மைலய�� AஷிகM�, இ�ன ப�ற ப�தி 
உ/ள8கM� அNபமாக வாச� ெச>கிறா&க/. அதனா� 34ச� ேபா-�� ெகா�� 
எ�லா� ஏற� 3டா�" எ�( ெசா�Lவா/. ேலசான மைழ  Dற�... தவைளக/ 
ப6களF� ச த� ேபா-டன. ப6�க-�கM� ெச8! � !ைற��, நட�க எளFதாக 
இ,�த�. 

வழிய�� அ*சனா A எ�ற தகவ� பலைகவழிய�� அ*சனா A எ�ற தகவ� பலைகவழிய�� அ*சனா A எ�ற தகவ� பலைகவழிய�� அ*சனா A எ�ற தகவ� பலைக. ஆகா தி,மைல அ*சைன ைம�த� ஆகா தி,மைல அ*சைன ைம�த� ஆகா தி,மைல அ*சைன ைம�த� ஆகா தி,மைல அ*சைன ைம�த� 
ஆ*சேனய& அவதார  தல� அ�லவாஆ*சேனய& அவதார  தல� அ�லவாஆ*சேனய& அவதார  தல� அ�லவாஆ*சேனய& அவதார  தல� அ�லவா? ெமா த� 7 மைலக/ ஆய�:ேற...ம:ற 
மைலகளF� ெபய&க/ எ�ன? அடடா வழிய�� ேபா-6,�பா&க/. நா8க/ தா� 
பா&�காம� வ�� வ�-ேடா�. வ, த� தா�. ஆ*சேனய& சிைல ம:(� ந� வழி 
நரசி�ம& ேகாவ�L� தா�6 வ�� வ�-ேடா�. 

 

மா�, மய�� 3-ட8க/ ஒ, இட தி�. �/ளF மா�க/ நிைறய இ,�தன. அ�தி மாைல 
இள ெவய�� ேநர�. 3-ட� அQவளவாக இ�ைல. மைழ4 சார� ேவ(. ேமக� 
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பாக�பாக�பாக�பாக�2 - க�ேட� 	ேதவ�ையக�ேட� 	ேதவ�ையக�ேட� 	ேதவ�ையக�ேட� 	ேதவ�ைய! 
 
Friday, September 29, 2006, 8:01:24 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

3-ட8க/ ஒ, மைல ேம� அ�ப6ேய படர ஆகா! ஏேதா !L மனாலி மாதிA ஒ, 
ஃபUலி8. ஏைழகளF� !L மனாலி எ�( நிைன �� ெகா�ேடா�! 

 

இ�தஇ�தஇ�தஇ�த ேமக8கைள  தா� ஆ�டா/ ேவ8கடவனFட� D� வ�-டாேளா ேமக8கைள  தா� ஆ�டா/ ேவ8கடவனFட� D� வ�-டாேளா ேமக8கைள  தா� ஆ�டா/ ேவ8கடவனFட� D� வ�-டாேளா ேமக8கைள  தா� ஆ�டா/ ேவ8கடவனFட� D� வ�-டாேளா? ஓ& ஓ& ஓ& ஓ& 
ெப�ெகா6ைய வைதெச>தா� எ�@� ெசா� ைவயக தா& மதியாேரெப�ெகா6ைய வைதெச>தா� எ�@� ெசா� ைவயக தா& மதியாேரெப�ெகா6ைய வைதெச>தா� எ�@� ெசா� ைவயக தா& மதியாேரெப�ெகா6ைய வைதெச>தா� எ�@� ெசா� ைவயக தா& மதியாேர. "ஓ ேமக8கேள 
ேபா> ெசா�L8க/ உ8க/ ேவ8கட தானFட�; இ�ப6 எ�லா� அவ� எ�ைன4 
ேசாதி தா�, உலகி� அவைன யா,� மதி�க மா-டா&க/!" ந�ப&களFட� ெசா�ேன�. 

ஆ4சAய� ப-டா&க/. ஒ,வ� ேக-ேட வ�-டா�. "எ�னடா இ� சாமிய இ�ப6 
எ�லா� தி-6� பா-� எWதி இ,�கா8களா...இ�லா�கா-6 ஏேதா எ8கM�! 
ெதAயா��@-� ந5ேய தமி=ல அ/ளF ?டற5யா?" 

 

 

 

ப6கM� சாைலP� ேச,� இட தி�, ச&ச& எ�( இர�� கா&க/....�ற54 
ச�த�...காAலி,�� ஒ, ெபAய !��ப� இற8கிய�. அத:!/ ஆன�  "ம4சா� ேட> 
'ந�ம' 	ேதவ� டா" எ�றா�. அட ஆஆமா� 'ந�ம' 	ேதவ� தா�. 

ேசேச...இ�ைலய��ைல...'ந�ம' ைவ� க- ப�E8கடா! 

கணவ,ட� வ��/ளா& ேபால. நா8க/ ம:(� ஒ, ேகரள� !��ப�. ேவ( யா,� 
இ�ைல. எ8கைள� பா � ெமலிதாக4 சிA தா&. நா8கM� ஹிஹி எ�( சிA � 
ைவ ேதா�. (ேவ( எ�ன ெச>ய).......? 

 

ேமக� 3-ட8கைள� பா � அவ&கM�!/ ேபசி� ெகா�டன&. "Excuse me, could you take 

a picture of the whole family behind the clouds?" எ�( ேக-டா& அவ& கணவ&. 

நா� ஒ ெயB எ�( ெசா�லி� காைல H�ைவ�!� H� ராK எ�ற இ�ெனா, 
ந�ப&(?) காமிராைவ வா8கி கிளF�கி வ�-டா&. வாடா வா இQேளா ேநர� கா�வலி அ� 
இ�....நட�க H6யல�@ வ�தவ�, இ�ப ம-�� இ�னா BபU�! தா8�Y படல� 
H6�த?ட� அவ&க/ கிள�ப, ம:ற ந�ப&க/ எ�லா� ந�ம ராைஜ அ�பாக 
வ�சாA தா&க/ :-) 

ஆனா� யா,�!� அ�ேபா� ெதAயா�ஆனா� யா,�!� அ�ேபா� ெதAயா�ஆனா� யா,�!� அ�ேபா� ெதAயா�ஆனா� யா,�!� அ�ேபா� ெதAயா�, இேதஇேதஇேதஇேத 	ேதவ�் 	ேதவ�் 	ேதவ�் 	ேதவ�்-ய�ட� ேகாவ�� வாசலி� ய�ட� ேகாவ�� வாசலி� ய�ட� ேகாவ�� வாசலி� ய�ட� ேகாவ�� வாசலி� 
ச�ைட ேபாட� ேபாகிேறா� எ�(ச�ைட ேபாட� ேபாகிேறா� எ�(ச�ைட ேபாட� ேபாகிேறா� எ�(ச�ைட ேபாட� ேபாகிேறா� எ�(!  
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(H�!றி��: இ�பதிவ�� Hத� பாக� இ8ேக! இ� இ(தி� பாக�) 

 

இேதா இ�@� ெகா*ச Dர� தா�. Hழ8கா� Hறி4< எ�( ெசா�ல�ப�� 
ப6�க-�க/ எ�லா� தா�6 வ�� வ�-ேடா�. ெபAய ெபAய மி�-கா:றா6க/ 
ெதAகி�றன மைல ேம�. அைட�தாய�:( ேவ8கட ைத! இ,/ 1ழ  ெதாட8கி 
வ�-ட�. வன தி� தா�; மன தி� இ�ைல! C�ேதா-ட8க/ ெத�ப�கி�றன. 

 

 

!�ற� ஏ�தி� !ளF&மைழ கா தவ� 

அ�( ஞால� அள�த ப�ரா�பர� 

ெச�( ேச& தி,ேவ8கட மாமைல 

ஒ�(ேம ெதாழ ந�வ�ைன ஓPேம  

எ�ற ந�மா=வா& பாட� நிழ� ஆ�கிற�. எத:! இவ&எத:! இவ&எத:! இவ&எத:! இவ& இைறவைன  ெதாழ4  இைறவைன  ெதாழ4  இைறவைன  ெதாழ4  இைறவைன  ெதாழ4 
ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�, மைலைய� ேபா> ெதாழ4 ெசா�கிறாேரமைலைய� ேபா> ெதாழ4 ெசா�கிறாேரமைலைய� ேபா> ெதாழ4 ெசா�கிறாேரமைலைய� ேபா> ெதாழ4 ெசா�கிறாேர! சA, உைடைமகைள எ� �� 
ெகா��, பதி? ெச>த அைறய�� ேபா> ந�ப&க/ எ�லா,� த8கிேனா�. உட� 
D>ைம ம-�� ெச>� ெகா�ேடா�. ந�ப& ராK iodex ைதல� தா@� தடவ�, 
எ8கM�!� தடவ� வ�-டா&. ப��ன 	ேதவ�ய எ8கM�! H�தி�ேபா> பட� 
எ� தாேர, எ�ப6 ப�ராய4சி த� ெச>வதா�? :-) 

 

சA பசி எ�ேலா,�!�. ஒ, ெவ-� ெவ-6 வ�-�, ெகா8!ரா ஊ(காய ஒ, க6 
க64சி�கிேனா�. ேநராக Bவாமி �]கAண� எ�( ெசா�ல�ப�� !ள ��! ெச�(, 

ந5& ெதளF �� ெகா�ேடா�. ேகாேனAேகாேனAேகாேனAேகாேனA எ�ற அழகிய தமி=� ெபய& இத:! உ��. 

Hதலி� ேகாேனAய�� வடேம:! Rைலய�� உ/ள வராக� ெப,மா/ ஆலய� 
ெச�( வழிப-ேடா�. 
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தி,மைல தி,மைல தி,மைல தி,மைல "ஆதி வராக  தல�ஆதி வராக  தல�ஆதி வராக  தல�ஆதி வராக  தல�". எனேவ தி,ேவ8கடHைடயாைன எனேவ தி,ேவ8கடHைடயாைன எனேவ தி,ேவ8கடHைடயாைன எனேவ தி,ேவ8கடHைடயாைன  தAசி�!�  தAசி�!�  தAசி�!�  தAசி�!� 
H�ன&H�ன&H�ன&H�ன&, வராக� ெப,மாைள  தAசி�க ேவ��� எ�ப� நியம�வராக� ெப,மாைள  தAசி�க ேவ��� எ�ப� நியம�வராக� ெப,மாைள  தAசி�க ேவ��� எ�ப� நியம�வராக� ெப,மாைள  தAசி�க ேவ��� எ�ப� நியம�. ேகாவ�லி� Hத� 
CைஜP�, நிேவதனH� இவ,�ேக! சிறிய உ,வ�. Cமகைள ம6ய�� <ம��, அவM�! 
ஞான உபேதச� ெச>P� ஞான வராகராக திக=கிறா&! வராக ைத ேகழ�ேகழ�ேகழ�ேகழ� எ�( 
ஆ=வா& Dயதமிழி� அைழ த� நிைன?�! வ�த�! ெசா�ேன� ஆன�திட�. அவ� 
எ�ைன ஒ, Hைற Hைற தா�, ெச�லமாக. 

 

அன�த நிைலய� அன�த நிைலய� அன�த நிைலய� அன�த நிைலய� என�ப�� அவ� க,வைற� ேகா�ர� த8க� C4சி� தகதக என 
மி�னFய�! மி�@வெத�லா� ெபா�ன�ல! ஆண��ெபா� ேமனF உ/ேள இ,�கிற�! 

வா,8க/ எ�ப� ேபால மி�னFய�!! 

 

ைகய�ல பா& ேகா- ேபா-ட ேடா�கைன� கீ=  தி,�பதிய�ேலேய க-6�கி-ேடாேம! 

ேநேர வAைசய�� ேபா> நி�@-ேடா�. இ�த பா& ேகா- ஐ6யா IIM மாணவ&க/ 
ப�ராெஜ�டா�! 1�ப& அ��! இதனா� H�� ேபா� பல மண� ேநர� ெகா-டைகய�� 
அைட�� கிைட�காம� தி,மைலய�� ம:ற ஆ�ம�க� ப!திகைள� பா& � வரலாேம. 
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அ�மண�கM�! ஷா�ப�8 ைட� ேவ( எ�B-ரா கிைட�!� :-) 

 

வAைசய�� நி�( வ�-ேடா�. பலவ�தமான மனFத&க/. ஆனா� ஒேர ேநா�க�! இைற 
Hக� காண�! 

பண� பைட தவ&க/, அQவளவாக4 ெச�வ4 ெசWைம இ�லாதவ&க/, 

!ண� பைட தவ&க/, அQவளவாக� !ண4 ெசWைம இ�லாதவ&க/, 

பல ெமாழிக/, பல உைடக/, பல கைதக/, பல <ைவக/!  

அவரவ& தமதம� அறிவறி வைகவைக 

அவரவ& இைறயவ& எனவ6 அைடவ&க/ 

அவரவ& இைறயவ& !ைறவ�ல& இைறயவ& 

அவரவ& வ�திவழி அைடய நி�றனேரநி�றனேரநி�றனேரநி�றனேர  

"நி�றனேர" எ�( ந�மா=வா& இைதP� ேச& ேத தா� !றி�ப�-டாேரா? <:(லா 
ெச�றா� 3ட, ஒேர !��ப தா& 3ட அவ& அவ& வ�,��� Bபா-�கM�!4 ெச�( 
தி,�பலா�. ஆனா� இ8ேக எ�ேலா,� ஒேர ெபா,ைள� காண  தா� ஓயா� 
நி:கிறா&க/! அவ&க/ ேம�ேபா�காக தAசன� ெச>கிறா&கேளா, இ�ைல.... "வ�ைனேய� 
அW�" அவைன� ெப(கிறா&கேளா, 

ஆக ெமா த� அ�த� "��னைக ம�ன���னைக ம�ன���னைக ம�ன���னைக ம�ன�" !ளF& Hக� காண !ளF& Hக� காண !ளF& Hக� காண !ளF& Hக� காண  தா� இQவள?  தா� இQவள?  தா� இQவள?  தா� இQவள? 
வ�ைழ?வ�ைழ?வ�ைழ?வ�ைழ?. 
அ�வ�றி� ப�றிெதா�( இ�ைலஅ�வ�றி� ப�றிெதா�( இ�ைலஅ�வ�றி� ப�றிெதா�( இ�ைலஅ�வ�றி� ப�றிெதா�( இ�ைல!  
அதனா� அ�த� கண தி� எ�லா,ேம அவ� அ6யா& தா�அதனா� அ�த� கண தி� எ�லா,ேம அவ� அ6யா& தா�அதனா� அ�த� கண தி� எ�லா,ேம அவ� அ6யா& தா�அதனா� அ�த� கண தி� எ�லா,ேம அவ� அ6யா& தா�! அ6யா&�!அ6யா&�!அ6யா&�!அ6யா&�! அவேன  அவேன  அவேன  அவேன 
ஆரHத�ஆரHத�ஆரHத�ஆரHத�!  

ப�ரபல8க/, ப�ரபல8களF� சபல8க/ என சிற�� அ@மதிேயா, பண� ெகா� தவேரா, 

ப�பாளேரா, ெதா�டேரா, �றவ�ேயா எவராய�@� என�ெக�ன? எவராய�@� சA, 

ச:(� 3ட ைகபடா� கா�படா� உ/ேள ெச�ல  தா� H6Pமா? அ�ப64 ெசா�ல  
தா� H6Pமா? 

வAைசய�� ஊ&�� ேகா�ர வாச� கி-ேட வ�� வ�-ேடா�. இர? <மா& 10:30 மண�. 
ேகாவ�� மண�ேயாைச, ேபA� ெகா�� Hழ�க�. ஓேகா அவ@�!� பசி ேபாL�! 

நிேவதன� ஊ-�கிறா&க/! சA சா�ப�ட-��. பசியா� வா�� Hக ைத� பா&�க மன� 
வ,மா? நா� கா தி,�� ெபா(ைமயாகேவ பா&�ேபா�! ேஹ>....எ�ன ஏேதா சலசல 
ச த� ேக-கிறேத? எத:! 34ச�?? 
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ஆன�  தா� 3வ�னா�. "ேட> 	ேதவ� தா�பா; அ8ேக பாேர�!". ம4சி, !4சி எ�ற 
வ�ளF��க/ ஏேனா அ�ேபா� அவ� வாய�� வரவ��ைல! ஆமா� 	ேதவ� தா�, 

!��ப தா,ட�! வழிய�� பா& த:!� இ�ேபாைத�!� வ� தியாச8க/! ெபா(�பான 
உ���க/ உ� தி இ,�தன&. நா8க/ 3�ப��� ெதாைலேவ இ,�தன&! 

ேகாவ�� அதிகாAP�, அவ& 3ட தி,ம�கா�� ெந:றிய�� �ல8!� ஒ, அ&4சக,� 
அவ&கைள வரேவ:றன&! உ/ேள அவ&க/ அைனவ,� ^ைழP� ேபா�, வAைசய�� 
உ/ள 3-ட மி!தியாL�, அ�த� ேகா�ர வாசலி� த���க/ ெவ(� கய�றாகேவ 
இ,�த காரண தாL� ச:ேற த/M H/M! உடேன அ�த அ&4சக&, பண�யாள&கைள 
வ�-� வAைசைய நி( த4 ெசா�னா&! ந�ல� தா�!! 

ஆனா� ஒ,ப6 ேமேல ேபா> "இ�த� கா-�மிரா�6� !ர8! 3-ட� எ�ப?ேம 
இ�ப6  தா�; ஏமி � தி ேல� ஈ ேகா-6 (!ர8!) ஜனாL�கி.....xxxxxxxxxxxxxxxxxx..... 

^ ரா�மா", எ�( படபடெவன ெபாA�� வ�-டா&... பல வா& ைதக/ பதிவ�� த�ைம 
க,தி ெச�சா&!! 

எ8கி,�� தா� என�!� ேகாப� வ�தேதா ெதAயவ��ைல. !ரைல ந�றாக ஓ8கி, 
"யாைர� !ர8!க/-�@ ெசா�ற58க? ஆ*சேனய& அவதA த மைலய�� அ6யா&கைள 
இழிவாக� ேபச உ8கM�! நா�! எ�ப6 வ�த�? 'அ6யா&க/ வாழ அர8க நக& வாழ' 

எ�( அ6யவைர  தா� தின� தின� Hதலி� �தி�கிற58க. மற��டாத58க! 'ச&வ 
அ�த& ஆ மேன 	ம  ேவ8கேடசாய ம8கள�' எ�பைத மற�� வ�-`&களா? 

அவ&கM�! மAயாைத ெச>� அைழ � ேபா8க, ேவ�டா�-�@ ெசா�லைல. 

அத:காக வா> ���! ேவ�டா�" எ�( க�க/ பனF�க� க தி வ�-ேட�. ஒேர 
நிச�த�. ந�ப&க/ எ�ைன� ப�6 �� ெகா�டன&. அ&4சக& ச:( வ��கி � வ�-டா&. 

அ�த அதிகாA எ�ைன ஒ, HைறHைற தா&. யா,� ேம:ெகா�� ேபசவ��ைல! 

ந6ைகP� கணவ,� ம-�� அ,கி� வ�� "Sorry; we didn't mean it; really sorry" எ�றன&. 

அைனவ,� உ/ேள ெச�( வ�-டன&.  

3-ட� எ�ைனேய பா& த�! என�ேக ஒ,மாதிA ஆகி வ�-ட�! ந�ப&க/, "ேட>, 

உன�! இQேளா ேகாப� 3ட வ,மா? H�ன ப��ன ந5 இ�ப6� க தி பா தேத 
இ�லடா. ேபால�B-�லா� ப�க �ல இ,�கா8க. பா � டா." எ�றன&. ஆன�  ம-�� 
"அ�த நாம�கார ஐய�,�! இ,�!டா. வ4சி வா8கE�. இQேளா ேபசி-� ரா�மா 
ரா�மா -�@ ெகா*சி ெகா*சி 3-6@ ேபாறா,. ந5 ஏேதா ம�திர� எ�லா� 
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ெசா�னFயா. ?-ட ச?��ல ஆa க�சி�", எ�றா�. "சAடா வ��, வய<ல ெபAயவ&" 

எ�ேற�. மன� ம-�� கன�!! நாம ஏ�� த�பா ேபசிடைலேய எ�ற பய�! 

நக&�ேதா�....நக&�ேதா�. ெகா6 மர� கட��, ச�னFதிய�� ^ைழ��...த5ப 
வ�ள�ெகாளFய��, Cல8கி ேசைவ (C�களா� ஆன அ8கி). 

 

பைக அண8! ஆழிP� பா� ெவ� ச8கH� 

தைக ெப( தாமைர� ைகய�� ஏ�தி 
நல� கிள& ஆர� மா&ப�� C�� 

ெபால� C ஆைடய�� ெபாலிய  ேதா�றிய (இள8ேகாவ6க/) தி,ேவ8கடHைடயா� 
தி,Hக�, தி,மா&�, தி,�கர8க/...ேசவ� �....அத:! ேம� H6யவ��ைல. ஜAக�6, 

தய ேசச�6....தி,�ப�  தி,�ப�� பா& தவாேற, க�க/ பனF�க ெவளFேய வ�ேதா�. 

ெவ/ைள வ�ளF ச8! இட8ைகய�� ெகா�ட வ�மல� என�! உ,� கா-டா� எ�( 
ஆ�டாேள �ல��� ேபா�, நாெம�லா� எ8ேக?  

த5& த�, தி,�பாத�(சடாA) ெப:(, உைடயவ&, நரசி�ம& ேசவ� �, உ�6ய� ெசL தி, 
வல� வ��, ெவளF வ�ேதா�. H�ெப�லா�, ேகாவ�� ம:(� அத� ப!திக/, கிண(, 

அ�ன�3ட�, யHைன �ைற, ம:(� பல சA திர நிக=?க/ அத� இட8கைள� 
பா&�ேப�. உடனF,�பா&�! வ�,�ப�னா� ெசா�Lேவ�. இ�Hைற ஏேனா 
லய��கவ��ைல!  

அ,� ம���� பைழய நிக=4சிைய� ப:றி எW�ப�னா�. ல-� சா�ப�-�� ெகா�ேட, 

"ஒ�Eேம இ�ல�8க. எ�லா� பண� தா� ேப<�! எ�ப6ேயா ந�லா ஏ தி 
?-�-டா8க இ�த� ேகாய�ைல! ந�ம த*சாb& ப�க� எ�லா�, எQேளா ெப,மா/ 
ேகாய�� ஆ/ அரவ� இ�லா இ,�!�! யாேரா ெபAய ெபAய HனFவ8க, அ�பற� 
ஆ=வா&-�@ ெசா�றா8கேள, அ?8க எ�லா� பா-� ப64< இ,�கா8களா� 
த*சாb&ல! ெரா�ப ப�தி கைதெய�லா� இ,�!தா�. இ�த தி,�பதி-ல அெத�லா� 
ஒ�Eேம இ�ைல�னாL� பண� ம-�� ெகாழி�!�! அைத வ4சி�!@ இவ8க 
ெரா�பேவ ஆ-ட� ேபாடறா8க", எ�றா�. 
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நா� அ�ேபா� அவ@�!� ம:ற ந�ப&கM�!� ஒ�(� ெசா�லவ��ைல. 

Cமாைல�ேக வழிய��றி இ,�த தி,ேவ8கடHைடயா� ப:றிP�Cமாைல�ேக வழிய��றி இ,�த தி,ேவ8கடHைடயா� ப:றிP�Cமாைல�ேக வழிய��றி இ,�த தி,ேவ8கடHைடயா� ப:றிP�Cமாைல�ேக வழிய��றி இ,�த தி,ேவ8கடHைடயா� ப:றிP� அவ� அ,M�!  அவ� அ,M�!  அவ� அ,M�!  அவ� அ,M�! 
உ,கி உ,கி� காதலி த ஆ=வா&க/உ,கி உ,கி� காதலி த ஆ=வா&க/உ,கி உ,கி� காதலி த ஆ=வா&க/உ,கி உ,கி� காதலி த ஆ=வா&க/, ராமா@ஜ&ராமா@ஜ&ராமா@ஜ&ராமா@ஜ&, அன�தா=வா�அன�தா=வா�அன�தா=வா�அன�தா=வா�, தி,மைல ந�ப�க/தி,மைல ந�ப�க/தி,மைல ந�ப�க/தி,மைல ந�ப�க/, 
தியாகராஜ&தியாகராஜ&தியாகராஜ&தியாகராஜ&, அ�னமா4சா&ய&அ�னமா4சா&ய&அ�னமா4சா&ய&அ�னமா4சா&ய&, வட இ�திய ஹதிரா�ஜி ம:(�வட இ�திய ஹதிரா�ஜி ம:(�வட இ�திய ஹதிரா�ஜி ம:(�வட இ�திய ஹதிரா�ஜி ம:(� பல�பல கைதகைள�  பல�பல கைதகைள�  பல�பல கைதகைள�  பல�பல கைதகைள� 
பதிவாக ெவளFய�ட ேவ��� எ�ற எ�ண� அ�ேபா� தா�பதிவாக ெவளFய�ட ேவ��� எ�ற எ�ண� அ�ேபா� தா�பதிவாக ெவளFய�ட ேவ��� எ�ற எ�ண� அ�ேபா� தா�பதிவாக ெவளFய�ட ேவ��� எ�ற எ�ண� அ�ேபா� தா� உதி த� உதி த� உதி த� உதி த�. அத:! 
இ�ேபா� தா� ேவைள வ�த�!  

//இ�( நா� காE� பண�கார  தி,மைல�!� உ/ேள, பல� பல அ��  
தி,�கைதக/ எ�லா� ஒளF�� உ/ளன. அவ:ைற எ�லா� எWதலா� எ�( எ� 
சி�தைன// எ�( !மர� பதி? ஒ�றி� ப��G-ட� இ-ேட�. ெவ(� கைதயாக 
இ�லாம�, இல�கிய நயமாக4 ெசா�னா�, வைடPட� 36ய ெபா8கலாக இ,�!� 
அ�லவா:-) ? இனF ஒQெவா, சனF�கிழைமP� நாம ம�- ப�ணலா�. பய��றாத58க, 

இனF !(� பதிவாகேவ இ�கிேற�!!! 

ப�ப�ப�ப�.!!!!:  

தி,மைலயா� ப�ர�ேமா:சவ� தி,மைலயா� ப�ர�ேமா:சவ� தி,மைலயா� ப�ர�ேமா:சவ� தி,மைலயா� ப�ர�ேமா:சவ� Sep 25 �வ8கி �வ8கி �வ8கி �வ8கி Oct 3 வைரவைரவைரவைர, ஒ�ப� நா-க/ஒ�ப� நா-க/ஒ�ப� நா-க/ஒ�ப� நா-க/! 
ஒQெவா, நாM� ஒ, !-6� பதி?ஒQெவா, நாM� ஒ, !-6� பதி?ஒQெவா, நாM� ஒ, !-6� பதி?ஒQெவா, நாM� ஒ, !-6� பதி?! 
ஒ, வாகன�ஒ, வாகன�ஒ, வாகன�ஒ, வாகன�    (பட �ட�பட �ட�பட �ட�பட �ட�); 

ஒ, ஆ=வா& பாட� ஒ, ஆ=வா& பாட� ஒ, ஆ=வா& பாட� ஒ, ஆ=வா& பாட� (12-இ�இ�இ�இ�, 10 ேப& ந�ம பாலாஜி ேமல ஒேர லQேப& ந�ம பாலாஜி ேமல ஒேர லQேப& ந�ம பாலாஜி ேமல ஒேர லQேப& ந�ம பாலாஜி ேமல ஒேர லQ-BBBB பா பா பா பா) 
அைனவ,� அவசிய� வ�� கல���!8கஅைனவ,� அவசிய� வ�� கல���!8கஅைனவ,� அவசிய� வ�� கல���!8கஅைனவ,� அவசிய� வ�� கல���!8க!  
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 1 - ெப�ய ேசஷ வாகன�ெப�ய ேசஷ வாகன�ெப�ய ேசஷ வாகன�ெப�ய ேசஷ வாகன�. 
 
Friday, September 29, 2006, 9:07:09 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

வா�க வா�கவா�க வா�கவா�க வா�கவா�க வா�க தி�மைலயா� ப	ர�ேமா�சவ���� தி�மைலயா� ப	ர�ேமா�சவ���� தி�மைலயா� ப	ர�ேமா�சவ���� தி�மைலயா� ப	ர�ேமா�சவ����! ��ட� தா�. இ�"தா#� 
பரவாய	$ைல. ந�ம �ழ"ைத &�$ அ�மிஷ(�� ��ட��ல ேபா) நாம 
நி�கைலயா? அ� மாதி� நிைன*சி+ேபாேம? ஏேதா ேப+ப-, .வ	$ல எ$லா� வ	ழா அ� 
இ��( ேபா�டா#�, 0��கமா இ"த வ	ழா ஏ�, எ�ன தா� நட����( 
ெத�1சி�கிலா� வா�க! 

 

ேவ�கட�தா� 23லகி$ அவத��த நா4 5ர�டாசி�5ர�டாசி�5ர�டாசி�5ர�டாசி� தி�ேவாண� தி�ேவாண� தி�ேவாண� தி�ேவாண�. இ"த ஆ89 Oct 3 

அ�: வ�கிற�! <ரவண ந�ச�திர��( வடெமாழிய	$ ெசா$#வா�க. 

"தி�ேவாண�தா� உல� ஆ>� எ�பா-கேள" எ�ப� ெப�யா@வா- பா�9! 

நாம அெம��கால இ$ல சி�க+2-ல Aதலி$ கால. எ9�� வ*ச நா4 ஞாபக� 
வ*0�கிேறா� இ$ைலயா? அ� ேபால� தா� இைறவ� ந� ெபா��9 2மிய	$ கா$ 
பதி�த நா4. அவதார� �ழ"ைதயாக எ$லா� ப	ற�கா�, ேநேர ��றி� ேம$ க$லாகி ��றி� ேம$ க$லாகி ��றி� ேம$ க$லாகி ��றி� ேம$ க$லாகி 
நி�றநி�றநி�றநி�ற நா4. 

 

இ"த நாைள பைட+5��� தைலவ- ப	ர�மா Aதலி$ வ	ழாவாக� ெகா8டாட, ப	�ன- 
ெதா8ைடமா� அரச� அைத� ெதாடர, ப	�ன- பல ஆ89க4 ெதாட-"ேதா, வ	�9 
வ	�ேடா ெகா8டா. வ�கிறா-க4. இ�ைற��� ஊ-வல�கைள ப	ர�ம ரத� எ�(� 
��.�ேத- (ப	ர�ம� சிைல வழிபா9 அ�றவ- ஆதலா$) வழி நட�தி* ெச$#�. 

 

Aத$ நா4Aத$ நா4Aத$ நா4Aத$ நா4 

மாைலமாைலமாைலமாைல: 
ந$ல ம8 எ9��, நவதானDய Aைள வ	9வ-. Aைள+பா�ைக எ�ப� இத��+ ெபய-. 

வ	ழா இனDேத நட�க, ெச)வ� இ�. 

 

ப	�ன- ெப�மாளD� பைட�தளபதி ேசைனேசைனேசைனேசைன Aதலியா-  Aதலியா-  Aதலியா-  Aதலியா- (வ	<வ�ேசன-), அவ�ட� 
ப�வார�க4 அ�கத�, அ(ம�, அன"த�, க�ட� எ$லா�� வ EதிFலா வ"�, 

அைன��� தயா- நிைலய	$ உ4ளதா எ�: க89 வ�வ-. 

 

அ+5ற�, க�டைன� �ண	ய	$ வைர"�, ெகா. மர� அ�கி$ 2சி��, ெகா. ஏ�:வ-! 

க�ட� வ	8G��* ெச�: அ��4ளவ-க4 அைனவைரF�, ம�:� ம8G�� 
வ"� ந�ைமF�, வ	ழா3�� அைழ+5 ைவ+பதாக மர5. (க�டா ெசள�கியமா? க8.+பா 
வ"�டேறா�பா. நE ேபா) ஆக ேவ8.ய ேவைலகைள� கவனD!). 
 

�வஜ�=ெகா., ஆேராகண�=ஏ�ற� 

�வஜாேராகண�=ெகா.ேய�ற�...அIேளா தா�க, ம�தப. வடெமாழி+ ேபைர+ பா�� 
பய"�டாதE�க! :-) 

Page 11 of 49.



 

இர3இர3இர3இர3 

ெப�த ேசஷ வாகன�ெப�த ேசஷ வாகன�ெப�த ேசஷ வாகன�ெப�த ேசஷ வாகன�. (0"தர� ெத#��-�க. தE"தமிழி$ ெப�ய நாக வாகன�) 

 

ந�ம ெப�மா>�� ெரா�ப ப	.*ச ஒ�வ--�னா அ� ஆதிேசஷ�. 

பா�கட$, தி�வர�க� எ$லா��ேலF� இ"த ேசஷ� ேமேல தா� ப4ளD ெகா4வா-. 

இ"த ேசஷ(� 0�மா இ$லK�க! 

இைறவைன வ	�9 ஒ� ெநா.F� ப	�ய மா�டா--�னா பா�����க! 

ராமனா) ப	ற"த ேபா� இல��வ� 

க8ணனா) ப	ற"த ேபா� பலராம� 

கலிFக�தி$ இராமா(ச�, மணவாள மாAனDக4! 

"ெச�றா$ �ைடயா�; இ�"தா$ சி�காசனமா�; நி�றா$ மரவ.யா�" எ�பா-க4! 

அIவள3 ஏ�? தி�மைலய	� 7 மைலக>� ேசஷனD� தி�A.க4. 

அ"த ேசஷாசல�தி� ேம$ தா� இைறவ� நி�கிறா�! அதனா$ வ	ழாவ	� Aத$ நா4 
ேசஷனD� மK� ஒ)யாரமாக பவனD!  
 

A�ேன அ�ளD*ெசய$ �ழா�, தமி@+ பா0ர�க4 பா.* ெச$ல, 

தமிைழ� ேக�9� ெகா8ேட, ந� ெப�மா4 ப	� ெதாடர, 

ைவ�8ட நாத� தி��ேகால�தி$, அைலமக4 (L ேதவ	) ம�:� ம8மக4 
(2மிேதவ	) உட� வர, 

அவ� ப	�ேன ேவத ேகா<. வர,  

க89, ேக�9, உ89, உய	-��, உ�: அறிேவா� அவைன! 
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ச�, ேபான பதிவ	$ ெசா�னப. ஆ@வா- பாட#�� வ�ேவாமா? ெசா�ன ெசா$ைல� 
கா+பா��ண�-ல! 

12 ஆ@வா-களD$ஆ@வா-களD$ஆ@வா-களD$ஆ@வா-களD$, ெதா8டர.+ெபா.யா@வா-ெதா8டர.+ெபா.யா@வா-ெதா8டர.+ெபா.யா@வா-ெதா8டர.+ெபா.யா@வா-, ம�ரகவ	 ஆ@வா- தவ	ர ஏைனய ப�� ம�ரகவ	 ஆ@வா- தவ	ர ஏைனய ப�� ம�ரகவ	 ஆ@வா- தவ	ர ஏைனய ப�� ம�ரகவ	 ஆ@வா- தவ	ர ஏைனய ப�� 
ஆ@வா-க>�ஆ@வா-க>�ஆ@வா-க>�ஆ@வா-க>� ேவ�கட�தாைன+ பரவ	+ பா.F4ளன- ேவ�கட�தாைன+ பரவ	+ பா.F4ளன- ேவ�கட�தாைன+ பரவ	+ பா.F4ளன- ேவ�கட�தாைன+ பரவ	+ பா.F4ளன-. (ம�களாசாசன� எ�: 
வடெமாழிய	$ வழ��வ-)  

(ெதா8டர.+ெபா. அர�க�தாைன� தவ	ர எவைரF�, ம�ரகவ	 அவ�ைடய ஆசா� ந�மா@வாைர� 
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தவ	ர எவைரF� பா�டாக+ பாடவ	$ைல) 

ஆ@வா-க4 எ�றா$ யா-? அவ-க4 எ�ன ெச)தா-க4 எ�: அIவளவாக அறிய� ெத�யாதவ-க4, 

கீ@�க8ட 0�.களD$ அறி"� ெகா4ளலா�! 

ஆ@வா-க4 ஓ- எளDய அறிAக� - 0ஜாதா - ந�றி, தி� ேதசிக� அவ-க4 வைல+பதி3 

ஆ@வா- �றி+5 - ந8ப- பாலாவ	� வைல+பதி3. பாலா இ+ேபா� தா� �வ�கிF4ளா-. Archives-இ$ 

ேதட+ ெபா�கிஷ� கிைட���. 

 

 

இ�:, 

ெபா)ைக ஆ@வா��ெபா)ைக ஆ@வா��ெபா)ைக ஆ@வா��ெபா)ைக ஆ@வா��, தி�ேவ�கட�தா(�தி�ேவ�கட�தா(�தி�ேவ�கட�தா(�தி�ேவ�கட�தா(� 

உள� க8டா) ந�-ெந1ேச, உ�தம� எ�:� 

உள� க8டா),உ4>வா- உ4ள�� - உள�க8டா), 

ெவ4ள�தி� உ4ளா(� ேவ�கட�� ேமயா(�, 

உ4ள�தி� உ4ளன� எ�: ஓ-! 

 

(உ4>வா-=உ4ள�தி$ ஆ@"� நிைன+பா-; ஒ-=அறி; உண-) மிக எளDய பாட$ தா�! 

ந$ல ெந1சேம, உ�தம� எ�:� உ4ளா�. எ�ேக உ4ளா�? 

உ4>வா- (நிைன+பவ-) உ4ளதி$ எ$லா� உ4ளா�. 

பா�கட$ ெவ4ள�தி$ இ�+பவ(�, ேவ�கட�தி$ இ�+பவ(� ஒ�வேன! 

அவ� வ	��ப	 உைறF� இட� ந� உ4ளேம. 

இைத ந�றாக உண-"� ெதளD3 அைடவாயாக! 
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 2 - சின ேசஷ சின ேசஷ சின ேசஷ சின ேசஷ / அன வாகன�அன வாகன�அன வாகன�அன வாகன� 
 
Sunday, October 01, 2006, 9:23:36 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

இர�டா�இர�டா�இர�டா�இர�டா� நா� நா� நா� நா� 

 

காைல காைல காைல காைல - சின ேசஷ வாகன� சின ேசஷ வாகன� சின ேசஷ வாகன� சின ேசஷ வாகன� (சிறிய நாகசிறிய நாகசிறிய நாகசிறிய நாக வாகன� வாகன� வாகன� வாகன�) 
 

வ ���ல இர�� �ழ ைத இ�!பவ#க$%� இ& ந'லாேவ ெத)*�. அ!பா 
சின%��+ய உ!- .�ைட /%கினா', ெப)ய%��+ 0ர�� ப�1�, இன0� 
தைன2 தா /%க1� எ4. அ& ேபா' தா5க இ த ேசஷ! ேந2& இர6� 
அவேர வாகனமா (வ%கனமா :-)) வ�வாரா�. இன7%� காைலய	8� அவேர தா 
வர1மா�. ச) ச), ெப�மா$%�� ேவற வழிய	'ைல. &ய	' ெகா�ள இட� 
ேவ1ேம. ஒ2&%கி�டா�! :-) 

 

ெப)ய ேசஷ; த5க2தி' வாகன�. ேதவ	ய�ட அ!ப உலா வ தா#. 

சின ேசஷ; ெவ�ள7ய	' வாகன�. இ4 அ!ப தன7யாக உலா! 

�ைட அழ��ைட அழ��ைட அழ��ைட அழ�, நைட அழ�நைட அழ�நைட அழ�நைட அழ� எபா#க�! இ4 க� ;டா< காணலா�! இ� ெப�� 
�ைடக� கவ	%க!ப��; ேதா$%� இன7ைமயான இைறவைன, >பாத� தா5கிக� எ4 >பாத� தா5கிக� எ4 >பாத� தா5கிக� எ4 >பாத� தா5கிக� எ4 
அைழ%க!ப�� அ+யவ#க�அைழ%க!ப�� அ+யவ#க�அைழ%க!ப�� அ+யவ#க�அைழ%க!ப�� அ+யவ#க�, ேதா�கள7' /%கிேதா�கள7' /%கிேதா�கள7' /%கிேதா�கள7' /%கி, இைச%� ஏ@றவா4 ஒ<யாரமாக ஆ+ இைச%� ஏ@றவா4 ஒ<யாரமாக ஆ+ இைச%� ஏ@றவா4 ஒ<யாரமாக ஆ+ இைச%� ஏ@றவா4 ஒ<யாரமாக ஆ+ 
ஆ+ அைழ2& வ�வா#க�ஆ+ அைழ2& வ�வா#க�ஆ+ அைழ2& வ�வா#க�ஆ+ அைழ2& வ�வா#க�. அ&6� பா�-! பா��%� ஆ�� ஆ�ட� க�டாய� பா#%க 
ேவ���. ெகா�ைள நைட அழ�!! 
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இ!ேபாெத'லா� நாதBவர� ம��� அறி, பல இைச% க�வ	க� 
வாசி%க!ப�கிறன ஊ#வல2தி'. இ தியாவ	 பல ப�தி ம%க�, ேசைவ மற5கள7' 
ேச# &, அத .லமாக இைறவன7 0D� ப	D� பல கைல நிகEFசிக� 
நட2தி% ெகா�� வ�கிறா#க�. வE%க� ேபால தமிE% �G 0ேன ெச'ல, எ�ப	ரா 
தமிைழ2 ெதாட# & ஓட, இைறவைன வ	��வ	ட% ;டாேத எ4 ப	னா' வ�� 
ேவத5க�, ேவக5கைள% ;�ட....ஒேர ஆ�ட� தா ேபா5க�! 

 

மாைலமாைலமாைலமாைல    - அன வாகன� அன வாகன� அன வாகன� அன வாகன� (ஹ�ச வாகன�ஹ�ச வாகன�ஹ�ச வாகன�ஹ�ச வாகன�) 

 

சின வயJல ந�ம வைல!பதி6 ஆ�ம%கள7' யா�%ேகD�, ெப� ேவஷ� ேபா�� 
நிழ@பட� எ�2தி�%கா5களா? ேபா�ேடாைவ என%�2 தன7யாக அD!ப	 ைவ5க. 

யா�%�� கா�ட மா�ேட :-) எ ேமேல ந�ப	%ைக இ'லKனா, &ளசி LFச�%� 
அD!ப	 ைவFசா8� ஓேக தா! யா# 0ன வரா5க-D பா#!ேபா�!! 

 

அேதேபால2 தா ந�ம மைலய!ப, இ4 இர6 ெப� வ+வ	' வ�கிறா#. இ த% 
�4�- எ'லா� இவர வ	�டா ெச<யற2&%� ேவேற ஆ� இ'ைல! க'வ	%� அரசி, 
கண%கறி ேதவ	, வ �ைணய	 வாண	யாக, சரBவதி Mப2தி' வ�கிறா எ�ெப�மாசரBவதி Mப2தி' வ�கிறா எ�ெப�மாசரBவதி Mப2தி' வ�கிறா எ�ெப�மாசரBவதி Mப2தி' வ�கிறா எ�ெப�மா! 

ைகய	' வ �ைண, ெஜபமாைல, ெவ� ப�� உ�2தி% ெகா�ைட அல5கார�. 

 

எத ேம' வ�கிறா? அன2தி ேம'. 'அன நைட, சின இைட' எபா#கேள. 

அேத அேத!! "ந�# ஒழிய! பா' உ� ��கி ெத) &". ந�ைர வ	ல%கி பா' ம��� 
உ�1� -ராதன! பறைவ அன�. வ	2ைத%� இ& மிக6� ேவ�+ய ஒ4! 

ப+!ப	' எைத எ�!ப& எைத வ	�!ப& எ4 க�டாய� ெத)ய ேவ��� (ேத#வ	' 
ம'+ப	' சா<B ப2தி நா ெசா'ல வரலK5க :-) 

அதனா' தா வ	2ைத%� நாயக அன நைட ேபா�� வ�கிறா. அழேகா அழ�! 
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(ஒ� சி4 �றி!-: கைலகள7 அரசியான சரBவதி Mபமாக இ�%�� ெப�மா�, கைல தைழ%க வ த 

நா�+ய! ேபெராள7 - ப2மின7, ஆமா அைமதி அைடய அ�ள���) 

 

 

இ4, 

Oத2தாEவா��Oத2தாEவா��Oத2தாEவா��Oத2தாEவா��, தி�ேவ5கட2தாD�தி�ேவ5கட2தாD�தி�ேவ5கட2தாD�தி�ேவ5கட2தாD�. 
 

இ த ஆEவா# இய@ைக! ப	)ய#. Naturist! சமய� கிைட%�� ேபா& எ'லா� 
வ#ணைனகள7' -� & வ	ைளயா�வா#. ந�5கேள பா�5கேள. 

 

ெப�� மதேவழ� மா! ப	+%கி 0ன74,  

இ�க� இள.5கி' வா5கி, - அ�கி� த  

ேதகல & ந���� தி�ேவ5கட� க�L# 

வாகல த வ�ண வைர. 
(ேவழ�=ஆ� யாைன; ப	+=ெப� யாைன; வைர=மைல) 

 

மத ந�# க�ண	' ெப��� ஆ� யாைன ஒ4, த காத' மட!ப	+யான ெப� 
யாைன%�, தாேன 0 நி4, 

இ� இ� க�களா< உ�ள ந'ல இளசான .5கிலா! பா#2& ேத# ெத�2&, 

ப%க2தி' இ� த 

ேத ;�+' 0%கி (dip ெச<&) , "இேதா இன7!பான .5கி' (honey dip)! சா!ப	�" எ4 
ந���� மைலகைள உைடய தி�ேவ5கட2ைத! பா�5க�.. 

அ த மைல தா, ந� வான2& வ�ணன7 (ந�ல ேமக சியாமள) மைல. 

அ�மைலைய2 ெதாGேவா�! 

 
(சில பட5க� உதவ	: tirumala.org)
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 3 - சிம சிம சிம சிம / ����ப�த� வாகன����ப�த� வாகன����ப�த� வாகன����ப�த� வாகன 
 
Friday, September 29, 2006, 9:04:09 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

��றா��றா��றா��றா நா� நா� நா� நா� 

 

காைல காைல காைல காைல - சிமசிமசிமசிம வாகன வாகன வாகன வாகன 

 

"சி்�க நைட ேபா ! சிகர�தி� ஏ$சி்�க நைட ேபா ! சிகர�தி� ஏ$சி்�க நைட ேபா ! சிகர�தி� ஏ$சி்�க நைட ேபா ! சிகர�தி� ஏ$..." எ�$, தி�மைல& சிகர�தி� சி�க நைடயாக 
(வாமிைய� )*கி� )*கி, (ம�� வ� அழேக அழ,! 

 

அவதார�கள.ேலேய மிக/ ,ைற�த ேநரேம ந01�த� ஒ�ேற ஒ�$ தா�. எ�ன�3 
ெசா�5�க பா6�ேபா? 

கெர* , ஆள8ஆள8ஆள8ஆள8 அவதார அவதார அவதார அவதார. 

அட அ�ப	1�னா எ�னா�க? நா�க ேக�வ	�ப டேத இ�லிேய! 

ஆ�+அ8 (ஆ�=நர�, அ8=சிம) 

அேத தா�க, நரசிமநரசிமநரசிமநரசிம அவதார அவதார அவதார அவதார. அழ,� தமிழி� ஆள8 எ�$ ஆ:வா6க; 
<ழ�,கிறா6க�. 

 

ேவத�க�, ப	ரப�த�க�, வழிபா ! �ைறக� எ�$ ஒ=>ேம அறியாத ப&சிள� 
,ழ�ைத. அ� ப	1��* ெகா=டெத�லா "நாராயணா எ�3 நாம". ஆனா� 
நப	*ைகேயா! ப	1��* ெகா=ட�. ெகா@ச Aட& ச�ேதகேம இ�லாத நப	*ைக. 

ஆB&சி மகைன ஆராB&சி ெசBததா? இ�ைல! அர ைட அர�க நட�தியதா? இ�லேவ 
இ�ைல! 

 

ெப�மா;*ேக பய வ�� வ	 ட�. ,ழ�ைத எ�த இட�ைத* கா !ேமா? இரண	ய� 
எைத� ப	ள*க� ேபாகிறாேனா? �ன.வ6க� �வாய	ர ஆ=! தவ ெசBதா5 
Cமி*, வராதவ�. இ�ேபாேதா ஒ� ,ழ�ைத ெசா�ன ெசா�5*காக, Cமிய	� ஒ� 
இ=! இ!*, வ	டாம�, ந�லன, த0யன எ�$ எ�/ பாரா� எ�லாவDறி5 
நிைற�� வ	 டா�. 

 

ந�லன, த0யன எ�/ பாரா� நிைற�தவேன! இ�$ எ�க� கபட உ�ள�கள.5 
நிைறவாேயா? 

"அதD, எ�ன, ஆைச�ப!�க�; நிைற�� வ	!கிேற�! 

ஏDகனேவ அ�ேக தாேன இ�*கிேற�. எ�ன, இன.ேம� நிைறவாக நிைற�� 
வ	!கிேற�", எ�$ ஆள8* ேகால�தி�, ேயாக நரசிமராக உலா வ�கிறா�. 

ஒ� சிம இ�ெனா� சிம ேம� ஏறி உலா வ�கிற�ஒ� சிம இ�ெனா� சிம ேம� ஏறி உலா வ�கிற�ஒ� சிம இ�ெனா� சிம ேம� ஏறி உலா வ�கிற�ஒ� சிம இ�ெனா� சிம ேம� ஏறி உலா வ�கிற�!  
"நா1 நா1 நரசி�கா எ�$ 

வா1 வா! இF வா3தேல!" 
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மாைல மாைல மாைல மாைல - ���� ப�த� வாகன ���� ப�த� வாகன ���� ப�த� வாகன ���� ப�த� வாகன (��ய< ப��8 வாகன-ெத5�கி�) 
 

)Bைம அDற� எ&சி�; ஆனா� அதி� இ��� உ�வான ந�ைதய	� ��� தா� 
எFவள/ ெவ=ைம, எFவள/ )Bைம! ��� க=! மய�காத ெப=க; உ=டா? 

எ�ன தா� த�க��*, ம/( எ�றா5, "ஏ�க, எ� இர ைட� ப ைட த�க& ெசய	� 
ெராப நாளா (மாேவ இ�*,�. ெகா@ச ��� ைவ&( ேகா��*கிேறேன" எ�$ 
எ�ேகேயா யாேரா(?) நம கி ட ேக டா மாதி8 இ�*,��களா? ந�லா ஞாபக� ப!�தி 
ெசா�5�க பா�ேபா :-) 

 

��த�கி ேசைவ எ�ப� ேவெறா� தல�தி� மிக/ ப	ரசி�த என நிைன*கிேற�! 

எ�த� தல? 

 

��� ,ள.6&சியான�; நவ ேகா�கள.� (கிரக�கள.�) ��� ச�திர3*, உ8ய�. 

ச�திரன.� ப8கார� தல தி��பதி எ�$ ேசாதிட H�க� A$. அ�த ���*களா� 
�I� அல�க8�த வ	தான�தி�, ��� நைககேளேய ெப8� C=!, 

���*ெகா=ைட J1ய ேதவ	ய�ட� உலா வ�கிறா� எெப�மா�. 
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இ�$, 

ேபயா:வா�ேபயா:வா�ேபயா:வா�ேபயா:வா�, தி�ேவ�கட�தா3தி�ேவ�கட�தா3தி�ேவ�கட�தா3தி�ேவ�கட�தா3. 
 

மாDபா� மன(ழி�ப ம�ைகய6ேதா� ைகவ	 !, 

HDபா� மனைவ*க ெநாB/ இதா, நாDபால 

ேவத�தா� ேவ�கட�தா� வ	=ேணா6 �1ேதாK, 

பாத�தா� பாத பண	��. 

(மாDபா�=மா�+பா�=மய*க�தி� பாDப !; மன(ழி�ப=மன (ழி(whirlpool) ேபா� (ழல; 

ம�ைகய6ேதா� ைகவ	 !; HDபா�=Hலி�(ேவத, மைற, இைற H�) பா� மனைவ*க; 

ெநாBவ	தா=ெநாB/, மன உைள&ச� இ�ைலேய!) 

ம�ைகய6 ேதா�கைள& ேச6��, அ� ஒ�$ தா� (க, ேவறி�ைல எ�$ 
மய*க�தா� மதி மய�,கிற� மன�! ப	�ன6 ைகைய& ( !* ெகா=ட/ட�, அ� 
இ�ைல எ�$ ஆன/ட�, மன (ழி ேபா� (D$கிற�! ஐேயா ஏமா�� வ	 ேடாேம 
எ�$ வ��தி அைத வ	 ! ெவள.ேய வ��, இைறவ� H�கள.� பா� மன லய	*க, 

இன. ெநாB/ இ�ைல!! 

 

இ�த ேவ�கட�தா� இ�*கிறாேன, இவ� நா�, ேவத�க;*, ெபா�வானவ�. (ந0 
சாம ேவத; நா� யஜூ6 ேவத எ�ற ப	8/ எ�லா இவ3*, இ�ைல). அவ� 
தி�வ1கைள வ	=>லக ம*க� அைனவ�, த�க� �1K, ம,ட� நில�தி� 
பட வ 0:�� வண�,கிறா6க�. வ	ழி*,� �ைண அ�த� தி� ெம� மல6� பாத�கைள 
நா� பண	ேவா. ந ெநாB/ ந0�,!!
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 4 - கபக� கபக� கபக� கபக� / ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன� 
 
Friday, September 29, 2006, 9:02:25 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

நா�கா� நா�நா�கா� நா�நா�கா� நா�நா�கா� நா�     

 

காைல காைல காைல காைல - கபக� த� வாகன�கபக� த� வாகன�கபக� த� வாகன�கபக� த� வாகன� (க�ப வ	�� வாகன�) 

 

ேக�டைத  ெகா" #� கபக வ	��ச� பறி யா� #� தா� ெத&யா'? 

அ' எ�னா�னா, அ' எ)க இ� #-�+ தா� யா� #� ெத&யா'. ெத&,சா ந�ம 
ஆ.)க எ�னெவ�லா� ப�/வா)க, 0�மா கபைன  #திைரைய� த�1 
2")கேள�. அ'2� தமிழக�தி� யா� கா40� ெத&,சா, ஆகா, அ5வள2 தா�. 

6"� 0ைவ7� #ைறயாத கா�சிக� பல அர)ேகறாதா? தமி8மண�தி9� பல 
வ	வாத: பதி2க� ெப�கி, வைல: பதிவ�க� எ�ண	 ைக ப�' மட)# வ	&;', ஆகா 
நிைன�தாேல இன< #�! 

 

ேக�டைத  ெகா" #� கபக மர�தி�, அ;த  கபக மர�ைதேய ெகா"�த ெப�மா�. 

தன<யாக வரவ	�ைல. இ�= ேதவ	ய�ட� உலா! அவ� கால1ய	� காமேத+வான 
ேகாமாதா. வா)க  #ட� நிைற #� வ�ள� ெப��வா)க  #ட� நிைற #� வ�ள� ெப��வா)க  #ட� நிைற #� வ�ள� ெப��வா)க  #ட� நிைற #� வ�ள� ெப�� ப0 க� ப0 க� ப0 க� ப0 க�. இ:ப1 எ�லா 
வ�ள�க.� ஒ�= ேச�;' வ�கிறா�க�. எத#? வ	ழா: பேடாபட)கைள எ�லா� 
பா�' பய;'டாத@)க! நா� எ�ைற #� உ)க ஆ� தா�. எ� கி�ட எ:ப 
ேவ/�னா9� ந@)க வரலா�. வா�)க�வா�)க�வா�)க�வா�)க�; ேக.)க�ேக.)க�ேக.)க�ேக.)க�; ெகா" க:ப"�ெகா" க:ப"�ெகா" க:ப"�ெகா" க:ப"�! 

 

(இ;த வாகன�தி� சிற:பான ஒ� நிக8ைவ அ�4சக�க� ெசA' ைவ:பா�க�. 0வாமிய	� ெநறி # 

ேநராக, ந@�ட ேநர� த@ப� கா�"வா�க�. க�க� ெஜாலி க (ஒள<ர) கா�ட:ப"� இத# ேந�ரான;த ேந�ரான;த ேந�ரான;த ேந�ரான;த 

த@ப ேசைவ த@ப ேசைவ த@ப ேசைவ த@ப ேசைவ எ�= ெபய�. கிராம)க� ெசழி�', ேவளா�ைம ெப�கி:, பசி:ப	ண	 அகல ேவ�"வ' 

இ'! ெபா': ப	ரா��தைனயாக வ	வசாய	க. # (ேவளாள�க. #) ம�"� ெசAய:ப"வ'). 

 

மாைல மாைல மாைல மாைல - ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன�ம�ணா� அரச� வாகன� (ச�வ Cபால வாகன�) 
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Cமிய	� ம கைள  கா�', சDதாய� சிைதயாம� D�ேனற: பாைதய	� ெச9�'� 
ெபா=:E அ;த  கால�தி� அரச�கைள7�, இ;த  கால�தி� நா�ைட 
ஆ�பவ�கைள7� சா��. மிக2� ெபா=:E�ள பதவ	. உ�ைமயா உைழ4சா, மிக2� 
ேவைல: ப.2�ள பதவ	7� Fட (ந�ம கலா� இ;த வயதி9� ஓ1யா1 ஓயா' 
உைழ:பைத  க�Fடா: பா கலாேம). நாம ஏேதா ெசAய: ேபாA, அ' ம கள 
பாதி40ட  Fடாேத. அ:Eற�, தா� ப�ண த:E #, ப�தின< சாப�தா�, ஊேர எ&;த 
கைதயா: ேபாய	"ேம! 

 

இ;த வ	ழி:E� அ கைற7� உ�ள அரச�க�, இைறவைன வண)கி, ெதள<;த அறி2 
எ:ேபா'� தம # வாA க ேவ�1ன�. கா #� ெதாழி� க�ண� அ�லவா? இ;த 
அரச�க� எ�லா� ஒ�= F1, அவ+ ேக வாகனமாகி வ	�டன�! 

த)கைள ஒ� வ	தானமா கி, அதி� அவைன4 0ம;தன�. அவைன4 0ம;' அரசபார� அவைன4 0ம;' அரசபார� அவைன4 0ம;' அரசபார� அவைன4 0ம;' அரசபார� 
0ம #�0ம #�0ம #�0ம #� வ�லைமைய� தர ேவ�1ன� வ�லைமைய� தர ேவ�1ன� வ�லைமைய� தர ேவ�1ன� வ�லைமைய� தர ேவ�1ன�! 
 

(ச�வ+C+பால=சகல+Cமி+கா #�) எ�லா நா"கைள7� கா #� அ;தஅ;த ஊ� 
அரச�க�. அ'ேவ, ச�வ-C-பால வாகன�! "ம�ணா� அரச�� மகி8;' உறவாக, 

உ�ைன� 'தி க" எ�ற ம�கன<� பாட�, இ)ேக இ;த வாகன�தி� மாம+ #� 
அ�ைமயாக: ெபா�;'கிற', பா�)கேள�! 

ஊ� கா #� கடைமைய4 0�1  கா�ட, D�ெனா� நா�, ஊ� கா�த காள<)க ம��தன 
ேகால�தி� வ	ழா நாயக�! (ம கள<� #1 த�ண@� ப	ர4சைனைய அ�ேற த@��' 
ைவ�தவ�-:பா ந�ம ெப�மா�, ேபசாம உ)க� ஓ�ைட அவ+ ேக ேபா�"")க :-) 
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(சில பட)க. # ந�றி: APweekly, tirumala.org) 

 

 

இ�=, 

தி�மழிைச ஆ8வா��, தி�ேவ)கட�தா+�.  
 
இ;த ஆ8வா� அவ+ ேக ஆைணய	�டவ�. உ&ைம7ட� அவைனேய ேவைல வா)#பவ�. அவ+� 

ெசா�ன வ�ண� ெசAதா�. அ:ேப�:ப�ட ஆ8வா�, "ேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேம,ேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேம,ேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேமேவ)கடேம" எ�= ஒேர 

பாடலி� J�= Dைற F2கிறா�. 

 

ேவ)கடேம வ	�ேணா� ெதாKவ'2� ெமA�ைமயா�ெமA�ைமயா�ெமA�ைமயா�ெமA�ைமயா� 

ேவ)கடேம ெமAவ	ைனேநாA த@�:ப'2�ேவ)கடேம ெமAவ	ைனேநாA த@�:ப'2�ேவ)கடேம ெமAவ	ைனேநாA த@�:ப'2�ேவ)கடேம ெமAவ	ைனேநாA த@�:ப'2�, - ேவ)கடேம 

தானவைர வ @ழ� த� ஆழி: பைடெதா�" 

வானவைர  கா:பா� மைல 

 

வ	�/� ம�/� ெதாKவ' ேவ)கட� ஒ�ேற! 

ப	றவ	:ப	ண	 அக=வ'� ேவ)கட� ஒ�ேற! 
(எ:ப1 அக=�? ெமA�ைமயா�, உ�ைமயா�, உ�ைம அறியஅறிய, அக9� அ;த ேநாA. அ;த 

உ�ைமைய� தர வ�ல' ேவ)கட�). 

த@ேயாைர� த� ச கர: பைடயா� த@��', வானவைர  கா #� மைல எ'? அ'2� 
ேவ)கட� ஒ�ேற! அைத வண)#ேவா�! 

 
(இ' மிக2� ஆ8ெபா�� ெகா�ட பாட�; உ�ைம: ெபா�ைள உண��த இைறவ� ஒ� ச�திய  

ேகால�தி� நிகிறா� ேவ)கட�தி�. ப	றவ	: ெப�)கட� ந@;'வ�. ந@;தா� இைறவ� அ1 ேசராதா� 

எ�பைத நி�ற ேகால�தி�, #றி:பா� உண��'வா�. அைத: ப	றிெதா� பதிவ	� பா�:ேபா�). 

 

நாைள க�ட ேசைவநாைள க�ட ேசைவநாைள க�ட ேசைவநாைள க�ட ேசைவ! க�1:பா வ;'")கக�1:பா வ;'")கக�1:பா வ;'")கக�1:பா வ;'")க! அ' காக ல�", வைட எ�லா� ேக�" ேபஜா� 

ப�ண Fடா'. ெசா�லி�ேட� :-) 
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 5 - ேமாகின�ேமாகின�ேமாகின�ேமாகின� அவதார� அவதார� அவதார� அவதார� 
 
Friday, September 29, 2006, 9:00:51 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ஐ�தா� நா�ஐ�தா� நா�ஐ�தா� நா�ஐ�தா� நா�     

 

காைல காைல காைல காைல - ேமாகின�ேமாகின�ேமாகின�ேமாகின� அவதார� அவதார� அவதார� அவதார� 

 

சி� வயதி� ஜக� ேமாகின� எ�ற பட� வ�த!. யா�"கா#$� நிைன% 
இ�"'!(களா? நா� அ�த* பட+ைத* பா+! ெரா�பேவ பய�! ேபாய	-ேட�. 
வ /-0ல இ*ப%� ெசா�1வா(க! இ! ஏேதா அ�த மாதி3 ேமாகின��. 
நிைன#$"காத/(க! 

 

இ�த ேமாகின� அவதார�, காண" க5 ேகா6 ேவ50�! அழ'"' அழ', அறி%"' 
அறி%. ேயாகீ8வரனான சிவனாைரேய சிறி! கண+!"'# சி�ைத கல(க ைவ+த 
ெத9வ /க அழ'! 

 

ந�லா:"' நிழ1�, ெபா�லா:"' பாட;� <க-ட எ5ண	ய இைறவ�, பா=கட� 
கைடத� எ�ற ஒ�ைற ஏ=ப0+தினா� (project vision). ம�தார மைலைய ம+தாக%�, 

வா$கி நாக+ைத" கய	றாக%� ெகா50 ேதவ:, அ$ர: இ�வ�� கைட�தன: (project 

allocation and design). பல ேசாதைனக� (project inhibitors). சில சாதைனக� (project milestones). 

தாேன ஆைமயாகி தா(கி நி�றா� (project support). தாேன த�வ�தி3யா9 ேதா�றி 
அமி:த� வழ(க (project beta), அ$ர: பறி+தன:. (project regression). ேமாகின�யா9 
உ�"ெகா5டா�. அ$ர: மய(க, அ;திைன மA-டா� (project testing & assurance). எ(' 
ேச:�தா� த/ைம 'ைற�!, நல� ெப�'ேமா, அ(' அ;திைன# ேச:*ப	+தா� (project 

release). 

"ந�� ஆ=ற� உ�ள1� த/! உ5ேட அவரவ: 

ப5< அறி�! ஆ=றா" கைட". எ�பைத உலக� உண:�த!. த/ேயா: ைககள�� ெப�� 
பல� 'வ	யாம� கா"க* ப-ட!! 
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தி�மைலய	�, அேத பைழய ேமாகின� ேவட� B50, வ /திCலா வ�கிறா� இைறவ�. 

"இவ."'* ெப5 ேவட� ச3யாக* ேபாட வ�மா?" எ�ற ஐயேமா எ�னேவா 
ஆ5டாD"'! ேபான ;ைறேய ரா' ேக!, இவ� ேவட+ைத ேலசாக Eகி+! 
வ	-டா:கேள! 

அதனா� த� ேம"க* கி-அதனா� த� ேம"க* கி-அதனா� த� ேம"க* கி-அதனா� த� ேம"க* கி--ைட தி�வ	�லி<+F3� இ��!ைட தி�வ	�லி<+F3� இ��!ைட தி�வ	�லி<+F3� இ��!ைட தி�வ	�லி<+F3� இ��! அ.*ப	 ைவ"கிறா� அ.*ப	 ைவ"கிறா� அ.*ப	 ைவ"கிறா� அ.*ப	 ைவ"கிறா�! ஆ�, 

ெப�மாள�� இ�ைறய அல(கார� எ�ன ெத3Cமா? 

அவ� G6" ெகா0+த Bமாைலஅவ� G6" ெகா0+த Bமாைலஅவ� G6" ெகா0+த Bமாைலஅவ� G6" ெகா0+த Bமாைல, ேபசி" கள�+தேபசி" கள�+தேபசி" கள�+தேபசி" கள�+த ப#ைச"கிள� ப#ைச"கிள� ப#ைச"கிள� ப#ைச"கிள�. இர50� வ	�லி<+F3� 
இ��! எ0+! வர*ப-0, எ�ெப�மா."'# சா:+த*ப0கி�றன! 

இ*ப6 அல(க3+!" ெகா50, ப�ல"கி�, ெப�மா� ஒ9யாரமாக வ /தி உலா 
வ�கிறா�! 

அவ� எதிேர நிைல"க5ணா6, க�ன+திேல தி�H6* ெபா-0! 

'1(கி" '1(கி ப�ல"' ெநள�*<! அழேகா அழ'!! 

உ�ள� ெகா�ைள ேபா9 வ	0ேமா எ�� அI$பவ:க�உ�ள� ெகா�ைள ேபா9 வ	0ேமா எ�� அI$பவ:க�உ�ள� ெகா�ைள ேபா9 வ	0ேமா எ�� அI$பவ:க�உ�ள� ெகா�ைள ேபா9 வ	0ேமா எ�� அI$பவ:க�, அவ� வ�� ேபா!அவ� வ�� ேபா!அவ� வ�� ேபா!அவ� வ�� ேபா! க5கைள  க5கைள  க5கைள  க5கைள 
J6" ெகா�D(க�J6" ெகா�D(க�J6" ெகா�D(க�J6" ெகா�D(க�! அ*ேபா!� வ	ழி+திைரய	� அவேன ெத3வா� :-)) !!! 
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இ��, 

ஆ5டாD�ஆ5டாD�ஆ5டாD�ஆ5டாD�, தி�ேவ(கட+தா.�தி�ேவ(கட+தா.�தி�ேவ(கட+தா.�தி�ேவ(கட+தா.�. 
 

ஒள� வ5ண� வைள சி�ைத  

உற"க+ேதா0 இைவெய�லா�,  

எள�ைமயா� இ-0 எ�ைன  
ஈ0 அழிய* ேபாய	னவா�,  

'ள�: அ�வ	 ேவ(கட+! எ�  

ேகாவ	�த� 'ண� பா6,  

அள� அ+த ேமக(கா�! 

ஆவ	 கா+! இ�*ேபேன. 

 
(அள�=இர"க�; அ+த=நிைற�த) 

இ�த" காத� கவ	ைத"' வ	ள"க� ெசா�லLேமா எ�� எ� மன+!"'� ஒ� எ5ண�. அ*ப6# 

ெசா�னா� Mட, அ�த" காத� எ(ேக, எ� ெசா=க� எ(ேக?  

இ�*ப	.� நய� க�தி ேலசா ேலசா ெசா�1கிேற�.  

ஆனா�, ந/(க� பாடைலேய, ஒ�;ைற"' இ�;ைறஒ�;ைற"' இ�;ைறஒ�;ைற"' இ�;ைறஒ�;ைற"' இ�;ைற, இ�;ைற"'* பல;ைறஇ�;ைற"'* பல;ைறஇ�;ைற"'* பல;ைறஇ�;ைற"'* பல;ைற, ேநராகேவ 

அ.பவ	+! வ	0(கேள�! 

 

எ�.ைடய ஒள��� அழ' ேமன�, வைள ம=�� ஆபரண(க�, சதா ச:வ கால;� 
உ�ைன எ5L� சி�ைத, F"க� எ�லா� ேபா9 வ	-டேத! அ!%� உ� எள�ைமயான 
ஒ� பா:ைவயா�, சி�N50 சி3*பா�, எ� ஈ0� நிைலC� ெமா+தமாக மாறி 
வ	-டேத! 

அ9ேயா!! 

எ� மன� காத� ெவ*ப+தா� வாட, அவேனா 'ள�ர" 'ள�ர அ�வ	 பாC� 
ேவ(கட+தி� நி�� ெகா50 இ�"கிறா�. 

ஓ0� ேமக(கேள, ஒ� ெசா� ேகள /ேரா! ேபா9 அவன�ட� ெசா�1(க�, 
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ேகாவ	�த� 'ண� பா6, எ� ஆவ	ைய, உய	ைர அவ."காக இ�.� ப	6+! ைவ+!" 
ெகா50 இ�"கிேற�! 

 
அ*ப*பா, இத=' ேம� ந�மா� ெசா�ல ;6யா!. 

ஓ ேவ(கடவா, எ(க� ஆ5டா�, இ(ேக உன"காக உ�'கிறா�! அவைள+ தவ	"க வ	டாேத! 

ெசா�லி-ேட�, தவ	"க வ	டாேத!! அ*பற� என"'" ேகாப� வ�!��, ஆமா�! 

 

க�ட ேசைவக�ட ேசைவக�ட ேசைவக�ட ேசைவ! இ�.� ெகாIச ேநர+தி�! 

க�டாPவா: "Q� Rமி� இ�.� எ�ன ப5றா�? அ*பா க�டா, ெப�மாேள ெர6 ஆய	-டா�! ந/ இ�.மா 

ெர6யாவல? வா*பா ேபா!�, ந�லா அழகா+ தா� இ�"ேக! எ�லா�� கா+!"கி. இ�"கா(க*பா! 
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 5 - க�ட ேசைவக�ட ேசைவக�ட ேசைவக�ட ேசைவ 
 
Saturday, September 30, 2006, 3:55:34 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

மாைல மாைல மாைல மாைல - க�டக�டக�டக�ட ேசைவ ேசைவ ேசைவ ேசைவ 

 

"க�டா ெசள�கியமா" எ�ற பாட� எ�லா�� அறி�த ஒ��! 

க�ட�, ெப�மாள�� ப	�யமான ப�த�. அவேன !வாமிய	� "�கியஅவேன !வாமிய	� "�கியஅவேன !வாமிய	� "�கியஅவேன !வாமிய	� "�கிய வாகன� வாகன� வாகன� வாகன�. க�ட� 
இ�லாத ெப�மா$ ேகாய	� ஏ&? அ�தர(க உதவ	யாள*� +ட. வ	நைதய	� 
(வ	னைத) மக� எ�பதா� "ைவநேதய�ைவநேதய�ைவநேதய�ைவநேதய�" எ�ற இ�ெனா� ெபய�� இவ*�- உ./. 

"ெப�ய தி�வ0ெப�ய தி�வ0ெப�ய தி�வ0ெப�ய தி�வ0" எ��� இவைன� ெகா.டா/வா1க$! 

 

இவ� ேசைவைய� க./, மி-�த பாச� ெகா./, ஆ.டா$ வ	�லி345�� ஆ.டா$ வ	�லி345�� ஆ.டா$ வ	�லி345�� ஆ.டா$ வ	�லி345�� 
இவ*�- ஏக சி�மாசன� அள�4தா$இவ*�- ஏக சி�மாசன� அள�4தா$இவ*�- ஏக சி�மாசன� அள�4தா$இவ*�- ஏக சி�மாசன� அள�4தா$. இ��� வ	�லி345��, அர(க�, ஆ.டா$, 

க�ட� எ�� 6வ�� ஒேர சி�மாசன4தி� இ��& தா� கா7சி த�கிறா1க$. 

 

ப	ர�ேமா8சவ4தி� க�ட ேசைவ மிக9� "�கியமானப	ர�ேமா8சவ4தி� க�ட ேசைவ மிக9� "�கியமானப	ர�ேமா8சவ4தி� க�ட ேசைவ மிக9� "�கியமானப	ர�ேமா8சவ4தி� க�ட ேசைவ மிக9� "�கியமான வாகன� வாகன� வாகன� வாகன�. 

க�ட� பற�-� ேவக� எ�ன ெத�:மா? 

'பரம ப�த�, &�ப4தி� ஆ;� ேபா&, "ெப�மாேள" எ�� +வ	 அைழ�க, இைறவ� 
ஏறி அம1�& வ	7டாரா எ�� +ட< பாராம�, பற�க4 தயாரானா�', எ�� ச4-� 
தியாகராஜ1 பா/கிறா1. ச(கீத4தி�, க�ட*�- ஒ� தன� ராகேம உ./! ேப1 
க�ட4வன�க�ட4வன�க�ட4வன�க�ட4வன�! 
 

அ�� "தைல வாய	� அக<ப7ட கேஜ�திர�, ம��-� த�வாய	� +ட, -ள4தி� 
இ��த தாமைர< ?ைவ< பா14&, "ஆகா, ெப�மா@�- இைதA B70னா� எCவள9 
அழகாக இ��-�" எ�� தா� எ.ண� ேபான&. க�ட ேசைவயாக, இைறவ� ேதா�றி, 
கேஜ�திரைன� கா4தைத எ.ண	னாE� மன� தா� இன�4திடாேதா? 
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"�ேப ெசா�ன& ேபால, தி�மைலய	� மிக "�கிய வாகன� இ�த க�ட ேசைவ! 

இ�� ம7/� தா�இ�� ம7/� தா�இ�� ம7/� தா�இ�� ம7/� தா�, ஆ./�- ஒேர ஒ�ஆ./�- ஒேர ஒ�ஆ./�- ஒேர ஒ�ஆ./�- ஒேர ஒ� "ைற "ைற "ைற "ைற, 6லவ��- தின"� 
அண	வ	�க<ப/� ஆபரண(க$, அண	க$, ெவள�ேய ெகா./ வர<ப7/, க�ட 
வாகன4தி� இ��-� உ8சவ��- அண	வ	�க<ப/கி�றன. 

 

பல ஆய	ர� ஆ./க$ பழைம வாF�த மகர க.0மகர க.0மகர க.0மகர க.0, லGமி ஆர� லGமி ஆர� லGமி ஆர� லGமி ஆர� ஆகிய இ�த இ� 
அண	கல�க$ 6லவைர வ	7/ எ��ேம ப	�யா& இ�<பைவ. இ�� ம7/� க�ட 
வாகன4தி� ேம� இ��-� மைலய<ப !வாமி�- அண	வ	�க< ப/கி�றன. 

 

ம4தள� ெகா7ட, வ�ச(க� நி�Hத, ேப�ைகக$ "ழ(க, இேதா கிள�ப	 வ	7டா� 
தி�மைல வாச�, க�டாIவா�� மJ&! 

 

 

எ(-� "ேகாவ	�தாேகாவ	�தாேகாவ	�தாேகாவ	�தா, ேகாவ	�தாேகாவ	�தாேகாவ	�தாேகாவ	�தா" எ�ற ப�தி "ழ�க�. 

இ� கர�இ� கர�இ� கர�இ� கர�, சிர� ேம� +<ப	சிர� ேம� +<ப	சிர� ேம� +<ப	சிர� ேம� +<ப	, எ�ெப�மாேன, தி�வ0 சரேண! எ�� அ0யா1க$ 
வண(-கிறா1க$! 

'ராஜ க�பKர நாடா@� நாயக�', க�ட க�பKரமாக, ராஜ நைடய	�, 

'ெதா� ெதா�' எ�� உலா வ�� அழைகA ேசவ	<பா1�- உ.ேடா ப	றவ	<ப	ண	! 
சரண� சரண� ேகாவ	�தா சரண�சரண� சரண� ேகாவ	�தா சரண�சரண� சரண� ேகாவ	�தா சரண�சரண� சரண� ேகாவ	�தா சரண�!!  
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இ�� மாைல, 

ெப�யாIவா��ெப�யாIவா��ெப�யாIவா��ெப�யாIவா��, தி�ேவ(கட4தா*�தி�ேவ(கட4தா*�தி�ேவ(கட4தா*�தி�ேவ(கட4தா*�. 
 

ெச�ன�ேயா(- த. தி�ேவ(கட"ைடயாF. உல- 

த�ைன வாழ நி�ற ந�பK. தாேமாதரா. சதிரா. 
எ�ைன:� எ� உைடைமைய:� உ� ச�கர<ெபாறி ஒ8றி�ெகா./ 

நி�ன�ேள 3��தி��ேத� இன� எ�தி��-றி<ேப? 

 

"உய1�த சிகர(கைள� ெகா./, -ள��� ேவ(கட மைலைய உைடயாேன, 

உலக� வாழ ேவ.0, '-�றி� ேம� க�லாக நி8கி�றாF' க.ணா, தாேமாதரா, 
காள�(க ந14தனா! 
எ�ைன:�, இ<ப	றவ	ய	� என�- வாF4த எ� உைடைமக$ அ4தைன:�, உ� 
ச�கர< ெபாறி ஒ8றி� ெகா.ேட�. (அதாவ&) 

உன�- வ;வ	லா அ0ைம ெசFவதாக உ�தி ?./, உ� ச�கரA சி�ன4ைத< 
ெபாறி4&� ெகா.ேட�. 

ெபாறி4தா� ம7/� ேபா&மாெபாறி4தா� ம7/� ேபா&மாெபாறி4தா� ம7/� ேபா&மாெபாறி4தா� ம7/� ேபா&மா? 

உ� அ�$ ேவ.0, ந�-ெசய�கேள ெசF&, உ�-ெசய�கேள ெசF&, உ� "க� 
பா14& இ��ேத�! 

இன� எ�ைன எ�ன ெசFய< ேபாகிறாF? உ� தி��-றி<3 எ�னேவா? 

எ&வாக இ�<ப	*� ச�, உ�ைன அ�றி< ப	றிெதா�வ1 என�கி�ைல, ேவ(கடவா! " 
எ�� ெப�யாIவா1 ப�?ரண சரணாகதி ப�?ரண சரணாகதி ப�?ரண சரணாகதி ப�?ரண சரணாகதி அைடகி�றா1 அவன�ட4தி�. 

 
யா�<பா அ&, அ(க ப	ரசாத� ேக7ட&? வா(க வா(க! ந�ம ந.ப1 ஜிரா எ�� வ	ள��க<ெப�� 

ராகவ� தா� ப	ரசாத Lடா� இ�சா1M. அவ�ட� நய�& ேபசி ப	ரசாத(கைள< ெப8�� ெகா$ள9�! 

இ�ைறய ப	ரசாத(க$இ�ைறய ப	ரசாத(க$இ�ைறய ப	ரசாத(க$இ�ைறய ப	ரசாத(க$: க�யாண ல7/ (ெப�ய ல7/) 

அ�ன< ப	ரசாத(க$அ�ன< ப	ரசாத(க$அ�ன< ப	ரசாத(க$அ�ன< ப	ரசாத(க$: ச1�கைர< ெபா(க�, 3ள�ேயாதைர, ததிேயாதன�(தய	1Aேசா�), சகாரா பா4, ெவ. 

ெபா(க� 

ப	றப	றப	றப	ற ப	ரசாத(க$ ப	ரசாத(க$ ப	ரசாத(க$ ப	ரசாத(க$: பாயச�, !கி, அ<ப�, ேதாைச 

"""".---- ("�கியமான -றி<3): 

ப	ரசாத(க$ வ	8பைன�- அ�ல! :-) 

ப�தி:ட� வ�வா1�- சிறி&சிறி&சிறி&சிறி& வழ(க<ப/�! :-))  

அ�த� ர.0; <ரஸாத� தOLேகா.0!  
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 6 - அம�அம�அம�அம�    / யாைன வாகன�யாைன வாகன�யாைன வாகன�யாைன வாகன� 
 
Tuesday, October 03, 2006, 6:51:26 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ஆறா�ஆறா�ஆறா�ஆறா� நா� நா� நா� நா� 

 

காைல காைல காைல காைல - அம� வாகன�அம� வாகன�அம� வாகன�அம� வாகன�    (ஹம�த வாகன�) 

 

���� �ழ�ைதக� �த� ���� �திேயா� வைர அமைன வ	��பாதா� யா�? 

வைட மாைல, ெவ$றிைல மாைல, ராமெஜய� எ'த(ப)ட காகித மாைல, எ�� மாைல 
ம*யாைதக� தா� எ�ன? ராம+�+ ,ட இ.வள0 சிற(2க� கிைட+�மா எ�ப3 
கவன4+க(பட ேவ56ய ஒ��. ெதா5ட� த� ெப�ைம ெசா�ல0� ெப*ேத எ�� 
8�மாவா ெசா�னா� ஒளைவ(பா)6. 

 

சிறிய தி�வ6சிறிய தி�வ6சிறிய தி�வ6சிறிய தி�வ6, மா�தி, ஆ9சேனய�, ராம :த�, ெசா�லி� ெச�வ� எ�ற பல ப)ட( 
ெபய�க� இவ+�! 

ராமாயண<தி� ராம+� சீைத ேம� எ(ேபாதாவ3 ஒ� �ைற மன வ�<த� 
ஏ$ப)� இ�+கலா�. சீைத+�� அ.வாேற; 

அவ?+��, இைளயா@வா� இல+�வ+�� வா+� வாத� வ�த3. 

இ(ப6 பல ேப� பல*� மA3 காB�3 உ�ளன�. 

ஆனா� ஒ�வ� ம)�� தா� அைனவ*� அ�2� ஒ�Dேக ெப$றா�. 

அவேன ந� அழக� அம�! 

 

சமய ச9சீவ	சமய ச9சீவ	சமய ச9சீவ	சமய ச9சீவ	 எ�ற ெசா�ேல அவனா� தாேன வ�த3! 

க�னட�க� '�+கிய( ப	ராண�' எ�� தா� அவைன அைழ+கி�றன�! 

ச்ீைதய	� உய	ைர+ கா<3, இல+�வ� உய	ைர+ கா<3, பரத� உய	ைர+ கா<3, அத� 
Fலமாக ராம� உய	ைரேய கா<தா�! 

உய	� கா(பா� ேதாழ� அ�லவா? 
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'நாரணா, உ� ேவைல எ�லா� அமேன ெசB3 வ	)டா�, ேபசாம� கா<த� 
ெதாழிைல அவன4ட� ெகா�<3 வ	)�, நG ஓBெவ�+க( ேபா', எ�� ச<�� தியாகராஜ� 
8ைவயாக+ ,�கிறா�! 

 

அம� சிற�த அைமIச�, ெதா5ட� ம)�� அ�ல! 

மிக( ெப*ய இைச+ கைலஞ�. வ Gைண வ	<வா�வ Gைண வ	<வா�வ Gைண வ	<வா�வ Gைண வ	<வா� எ�ப3 பல� அறி�திராத ஒ��. 

'ம�K<த� ெசBK� வானர<3+கா வ Gைண ப	6+க< ெத*K�', எ�� எ5ண	, நாரத 
மக*ஷிேய அவன4ட� ேபா)6 ேபா)�< ேதா$றா� எ�றா� பா�Dகேள�. 

அதனா� தா� இராமாMஜ� ேபா�ற ஆசா*ய�க�, 'ேதா$ற<ைதேதா$ற<ைதேதா$ற<ைதேதா$ற<ைத ைவ<3 அ6யவைர  ைவ<3 அ6யவைர  ைவ<3 அ6யவைர  ைவ<3 அ6யவைர 
எைட ேபாட+ ,டா3எைட ேபாட+ ,டா3எைட ேபாட+ ,டா3எைட ேபாட+ ,டா3' எ�பைத மிக உ�தியாக வ	தி<தன�. 

 

இ(ேப�ப)ட அம� ப	ற�த3 தி�மைலஅம� ப	ற�த3 தி�மைலஅம� ப	ற�த3 தி�மைலஅம� ப	ற�த3 தி�மைல, அ9சனா<*ய	�! எ.ேளா ெப*ய ஆளாB 
இ��தாN� தா� ப	ற�த ஊ*�, அவ�+�< தன4 ம*யாைத தாேன! 

அதனா� தா� இ��, க�ட ேசைவ+� ம� நா�, ஆ9சேனய ேசைவ! 

ெப*ய தி�வ6 உலா �6�த3� சிறிய தி�வ6 உலா! 

இைறவ� தி�மைல வாச�, ராம PபனாB, அம� ேம� அம��3 வ GதிKலா 
வ�கிறா�! 

 

இ� ெப�� ப)�+ �ைடக� Qழ, பIைச( ப)� உ�<தி, ம9ச� மாைலக� Q6+ 
ெகா5�, அம� ேதாள4ேல, "ேதா?+�ேதா?+�ேதா?+�ேதா?+� இன4யனாB இன4யனாB இன4யனாB இன4யனாB" பற�3 வ�கிறா�. 

 

 

மாைல மாைல மாைல மாைல - யாைன வாகன�யாைன வாகன�யாைன வாகன�யாைன வாகன�    (கஜ வாகன�) 

 

யாைன வ�� ப	�ேன, மண	 ஓைச வ�� ��ேன, சி�வ� ��ப� ஆ�� க5ேண!! 

தமி@மண( பதி0கள4� வ�� யாைன( பாச<ைத( பா�<தா�, யாைன ,6ய வ	ைரவ	� 
வ G)�I ெச�ல( ப	ராண	யானாN� ஆகி வ	�� ேபா� இ�+கிற3! எ�ன ஒேர (ரா(ள�, 

வா� மா�)6� உ�ள எ�லா frozen vegetables -உ� எ�<3 உDக� ஷா(ப	D கா�)6� 
ேபா)�+ ெகா�ள ேவ5��! அ.வள0 தா�! :-))) 
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ேந�� க�ட ேசைவய�, கேஜ�திர��� அபய� அள��த ெப�மா , இ"� அவ" ேம� 
வ #தி$லா வ�கிறா". ‘இன� இவ" ந�ம ஆ), அதனா� ம�கேள யாைனயட� பாச� 
கா*+,க ’, எ"� ெசா�லாம� ெசா�லி வ+கிறா"! 

யாைனய" ேம� ெப.ய ெதா,� மாைலயாைனய" ேம� ெப.ய ெதா,� மாைலயாைனய" ேம� ெப.ய ெதா,� மாைலயாைனய" ேம� ெப.ய ெதா,� மாைல; /வாமி உலாவ" ேபா1/வாமி உலாவ" ேபா1/வாமி உலாவ" ேபா1/வாமி உலாவ" ேபா1    ‘ெதா� ெதா�ெதா� ெதா�ெதா� ெதா�ெதா� ெதா�’ எ"� வ #சி எ"� வ #சி எ"� வ #சி எ"� வ #சி 
வ #சி ஆ+கிற1வ #சி ஆ+கிற1வ #சி ஆ+கிற1வ #சி ஆ+கிற1! ராஜ நைடய� மைலய2ப", ைகய� அ,�ச� ெகா3+, கா3பவ4 
க3க)�� வ��தா5 வல� வ�கிறா". 

�ைட�ைட�ைட�ைட அழ� அழ� அழ� அழ�, ச�கர2 பைட அழ�ச�கர2 பைட அழ�ச�கர2 பைட அழ�ச�கர2 பைட அழ�, யாைன நைட அழ�யாைன நைட அழ�யாைன நைட அழ�யாைன நைட அழ�, அழேகாஅழேகாஅழேகாஅழேகா அழ� அழ� அழ� அழ�!! 

இ"�, 

�லேசகர ஆ7வா���லேசகர ஆ7வா���லேசகர ஆ7வா���லேசகர ஆ7வா��, தி�ேவ,கட�தா��தி�ேவ,கட�தா��தி�ேவ,கட�தா��தி�ேவ,கட�தா��.
இ�த ஆ7வா4 ெகா�லி நா*+ அரசரா5, யாைன ேம� உலா வ�தவ4. அவ4 மனதிேலா அவ4 மிக8� உக�த ராம" 
உலா வர, ‘எ"�ைடய இ"ன9ேத ராகவேன தாேலேலா’ எ"� அவைனேய :,க ைவ�த ராஜ.ஷி! அதனா� இ"� 
இவ" ராம <ப�தி� வ�� நாள��, அவ4 த� கவைதைய� கா3ேபா�. 

ெச=யாய வ�வைனக  த#4��� தி�மாேல 

ெந=யாேன ேவ,கடவா நி"ேகாயலி" வாச� 

அ=யா�� வானவ�� அர�ைபய�� கிட�1 இய,�� 
ப=யா5� கிட�1 உ" பவளவா5 கா3ேபேன 

 

“கா*+>ெச=, க ள�>ெச= ேபா� ெவ*ட ெவ*ட வள�� ஊ7 வைனகைள எ�லா� 
ஒழி�1, ஆவ கா��� தி�மாேல, 



உயர,கள�" உயரேம, ேவ,கடவா, உ" ேகாவலி" வாச�ப=ய�, 

அ=யவ4க)�, வ3ேணா�� அவ4 ெப3ேணா��, ‘தவமா5 தவமி��1’ கா�1� 
கிட�கிறா4க . 

அ�த� B*ட�தி� உ"ைன நா" எ2ப=2 பா4�1� ெகா3ேட இ��க 9=$�? 
“நக4�1 ெச�; ம�றவ���� வழி வ+” எ"� த ள� வ+வா4கேள! அவ4க  ெசா�வ1� 
நியாய� தாேன? 

இத�� ஒேர வழி! ேபசாம� உ" க�வைற2 ப=�க*டா5 எ"ைன மா�றி வ+! 
உ" பவள வா5, கமல> ெச,க3ைண, �ள�4 9க�ைத, சதா ச4வ கால9�, ஊழி ேதா��, 
ைவ�த க3 வா,காம� பா4�1� ெகா3ேட இ�2ேப"” எ"� காதலா� உ��கிறா4! 

இ"ைற��� தி�ேவ,கட9ைடயா" க�வைற2 ப=��இ"ைற��� தி�ேவ,கட9ைடயா" க�வைற2 ப=��இ"ைற��� தி�ேவ,கட9ைடயா" க�வைற2 ப=��இ"ைற��� தி�ேவ,கட9ைடயா" க�வைற2 ப=��, “�லேசகர" ப=�லேசகர" ப=�லேசகர" ப=�லேசகர" ப=” எ"� தா" எ"� தா" எ"� தா" எ"� தா" 
ெபய4ெபய4ெபய4ெபய4. அத�� ஆர�தி$� உ3+அத�� ஆர�தி$� உ3+அத�� ஆர�தி$� உ3+அத�� ஆர�தி$� உ3+. 

இ�த சி�தைன, இத�ட" B=ய ம�ற பாட�க)� (மரமாேவேன, மைலயாேவேன, ��காேவேன, Cத�பமாேவேன) 

தா", கவயரச4 க3ணதாசைன, “ம3ணானாD� தி�>ெச�:.� ம3ணாேவ"” எ"� எEத� :3=யதாக ஒ4 
இல�கிய வழாவ� ெசா�ல� ேக*ேட". 

சில பட,க  உதவ: TirupatiTimes, AP Weekly 



தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 7 - �ய�ய�ய�ய    / ச�திர வாகன�ச�திர வாகன�ச�திர வாகன�ச�திர வாகன� 
 
Tuesday, October 03, 2006, 8:33:13 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ஏழா�ஏழா�ஏழா�ஏழா� நா� நா� நா� நா� 

 

காைல காைல காைல காைல - கதி ஒள� வாகன�கதி ஒள� வாகன�கதி ஒள� வாகன�கதி ஒள� வாகன�    (�ய� ப	ரைப வாகன�) 

 

இ�ன��கி � ய�FM பல ேப ேக�கறா#க. சில ேபரால அ% இ&லாம இ��க 
'(யற% இ&ல. காேதா) ஒ*(� ப	ற�த கவச +,டல� ேபா&, எ�ப/� 0டேவ 
ஒ*(�கி*) நி�+%. பா*ைட� ேக*)1 சில, சில ேப��+ dedication ெச3யறா#க! 

ஆனா& இ�த Total Dedication எ�ப% உலக6தி& ஒேர ஒ�6த��+6 தா#க ெபா��%�. 

அ% ந�ம � ய பகவா� தா#க! உலக6தில த�7 நட�+ேதா, ந&ல% நட�+ேதா, 

எ%வாய	8�, கெர�டா க�-ைட'�+ ஆஜராய	)வா�! ஒேர ஒ� நா�, :�மா ஒ� 
ப6% பதிைன�% நிமிஷ� ேல*டா எ<�தி�1சா��8 ைவ1:�+#க....அ=ேளா தா�! 

 

இ�ப(� க,க,ட கட/ளாக வ	ள#+� � ய� பகவாைன� �ர6ய> ெத3வ��ர6ய> ெத3வ��ர6ய> ெத3வ��ர6ய> ெத3வ� எ�? 
ெசா&@வாக�. �ய நாராயண எ�?� ேபாBற� ப)கிறா. இவ��+� பல ெபயக�; 

ரவ	 (அட ந�ம ேப�#க; அதா� 'த&ல ெசா&லி*ேட�; க,)�காதC#க :-) 

பாDகர�, ஆதி6ய�, தமிழி& ஞாய	?, ப தி, பகலவ�, ெவ3ேயா� இ�8� நிைறய 
இ��+! பல ேப ப	�F*ட6தி& ெசா�னC#கனா, ெதா+6% ஒ� தமிG அ1சைன� 
76தகேம ேபா*)வ	டலா�. 'ஞாய	? ேபாB?%� ஞாய	? ேபாB?%�' எ�? 
சில�பதிகார� சிற�ப	�கிற%. அட ந�ம தமிழ தி�நாளா� ெபா#க& 0ட இவ��+6 
தாேன! 

 

அ�ேப ப*டவ��+ ஒ� தன� வழிபா*) 'ைறையேய நி?வ	னா ஆதிச#கர. 

"ெசளர�ெசளர�ெசளர�ெசளர�" எ�? அதB+� ெபய! Hம� நாராயணேன, �ய ெசாIபமாக உலைக� 
கா�பதாக ஐதCக�; யஜூ ேவத6தி&, காய6  வழிபா*(&, 

"சத சாவ	6� ம,டல ம6ய வ6ேத நாராயணஹ 

சரஸி ஜாசன சா�ன� வ	Nடஹ 

.... 

�OP, ஹாO, ஹிர,மய வ7; தித ச#+ ச�ரஹதித ச#+ ச�ரஹதித ச#+ ச�ரஹதித ச#+ ச�ரஹ" 

எ�?, �ய�ய�ய�ய நாராயண� நாராயண� நாராயண� நாராயண� எ�ேற 7கGகிற% ேவத�! 
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இ�? காைல தி�மைலய	&, அ�த1 �ய நாராயணனாக உலா வ�கிறா� ெப�மா�; 

ப	�னா& ெப ய � ய� ப	ரைப(� ய6 த*)). பகலவன�� ேத & ஏறி, பQச பQச பQச பQச 
ஆRத#கS�ஆRத#கS�ஆRத#கS�ஆRத#கS� த 6% த 6% த 6% த 6%, 

அ�ண� சாரதியா3 ேதேரா*ட, இைறவ� ேத � ைமய� ப+திய	& (ம6ய வ6ேத) 

வ CB? இ��கிறா�. 

ச�கர�, ச#+, வா�, கைத, வ	& ஆகிய இைவேய பQசாRத#க�. 

'அ#ைகய	& ேநமி, ச#+, வா�, த,ேடா), அட& சராசன'� த 6ேதா�', எ�? 
பா)கிறா வ	&லி76Tரா. (சில சமய#கள�& கி�Nண Iபமாக/� � ய6 ேத & வல� வ�வ%,)) 

 

ஏ< +திைரக� U*(ய � ய6ேத :டவ	*) பற�கிற%! ந� மன#கS� அவ8ட� 
ேச�ேத பற�கி�றன!! 

இ� ெப�� ெவ, +ைடக� ஒ3யாரமாக ஆ(ஆ( � ய8�ேக நிழ& ெகா)�கி�றன! 

ஞாய	? ேபாB?%� ஞாய	?ஞாய	? ேபாB?%� ஞாய	?ஞாய	? ேபாB?%� ஞாய	?ஞாய	? ேபாB?%� ஞாய	? ேபாB?%� ேபாB?%� ேபாB?%� ேபாB?%�!!! 

 
பQசாRத�பQசாRத�பQசாRத�பQசாRத� 
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(ப	ர�ேமாBசவ6தி& வாகன6தி� ப	�னா&, பல அ( த�ள�, tent ேபால ஒ� அைம�ைப6 T�கி வ�வாக�; 

தி�மைலய	& எ�ேபா% பன�R� மைழR� ெப3R� எ�? ெசா&ல '(யா%. 

அதனா&, மைழேயா Tறேலா ெப3R� ேபா%, உடேன அ�த tent-ஐ ெகா,) வ�% :வாமிய	� வாகன6%�+� 

கா�பாக நி?6தி வ	)வாக�! 

ப	�ன, ஊவல�, tent-�+� இ��+� :வாமிRட�, மைழ ெப3தா@� தைடய	&லா% ெச&@�!) 

 

 

மாைல மாைல மாைல மாைல - மதி ஒள�மதி ஒள�மதி ஒள�மதி ஒள� வாகன�  வாகன�  வாகன�  வாகன� (ச�திர� ப	ரைப வாகன�) 

 

"வாராேயா ெவ,ண	லாேவ, ேகளாேயா எ�த� கைதேய" எ�ற பா*) மிக/� 
ப	ரபலமான பாட& தா8#கேள? அ% எ�ன#க, இ�த ச�திர8�+� காதலகS�+� 
அ=வேளா ெதாட7? காதலி& எதB+ எ)6தா@� நிலாைவ� 0�7*)கிறேத 
வழைமயா� ேபா1:! (ைஹ3யா இல#ைக6 தமிG ஒ*(�கி)1:, எ&லா� தமிGமண� 7,ண	ய6%ல!) 

 

ஏேதா +ழ�ைதகS�+1 ேசாW*ட6 தா� அ�7லி மாமா எ�றா&, காதலி& 0ட, 

'க,ேண அ�த நில/ உன�+ ேவXமா?', 'நிலவ	� ப	ைற ேபால ெநBறி', 'நிலைவ� 
பா6% வான� ெசா�ன% எ�ைன6 ெதாடாேத' �8 

இ�ப( எ#+� நிலா, எதி@� நிலா! இ�த� பதிைவ எ6தைன காதலக� ப(�பY#க. 

யாரா1:� ஒ�6த ெசா&@#கேள� இ�த நிலா mania பBறி! 

 
Tent-�+��+��+��+�! 
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ஏழா� நா� மாைலய	& ந�ந�ந�ந� காதல� தி�மைல வாச8� காதல� தி�மைல வாச8� காதல� தி�மைல வாச8� காதல� தி�மைல வாச8�, இேத நில/ வாகன6தி& 
தா� உலா வ�கிறா�. ச�திர� ப	ரைப வாகன�. 

'<%� ந&ல ெவ, '6%�களா& அல#கார�. தக தக எ�? ஒள� வ	)� ெவ�ள�� 
ப	ரைப. '6%� ெகா,ைட; 

ம&லிைகம&லிைகம&லிைகம&லிைக மல மல மல மலகளா& ஆன த,) மாைல; 

இ�ப( இ�? எ&லாேம ெவ�ைள, ந� ெவ�ைள உ�ள6தா8�+!! ைகய	& 
ெவ,ெண3� +ட� 0ட உ,). 

 

வா�#க� நா'� அவ8ட� காத& கைதக� ேபசி� ெகா,ேட, இரவ	& காலாற உலா 
வ�ேவா�! 

"தி#கைள� ேபாB?%� தி#கைள�தி#கைள� ேபாB?%� தி#கைள�தி#கைள� ேபாB?%� தி#கைள�தி#கைள� ேபாB?%� தி#கைள� ேபாB?%� ேபாB?%� ேபாB?%� ேபாB?%�!" 
 

 

 

 

இ�?, 

தி��பாணாGவா��தி��பாணாGவா��தி��பாணாGவா��தி��பாணாGவா��, தி�ேவ#கட6தா8�தி�ேவ#கட6தா8�தி�ேவ#கட6தா8�தி�ேவ#கட6தா8�. 
 

ம�தி பா3 வட ேவ#கட மாமைல, வானவக�, 

ச�தி ெச3ய நி�றா� அர#க6% அரவ	� அைணயா�, 

அ�தி ேபா& நிற6தாைடR� அத�ேம& அயைன� பைட6தேதா எழி& 
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உ�தி ேமல% அ�ேறா அ(ேய� உ�ள6தி� உய	ேர. 

 
(ம�தி=+ர#+; ச�தி=ச�தியா வ�தன� ('�? ச�திகள�@� வழிபா)); அரவ	� அைண=பா�7� ப)�ைக; 

அய�=ப	ர�மா; உ�தி=ெதா�7� ெகா() 

ம�திக� பா3�% ஓ( வ	ைளயா)� வட ேவ#கட மாமைல ம[%, 

வானவக� அைனவ�� கீழிற#கி வ�%, ச�தி எ�8� ]�? ேவைள வழிபா) 
ெச3கி�றன. 

அவ� அர#க6தி& ைப� நாக� பா3 என�ப)� ஆதி ேசஷ� ேம& %ய	&பவ�. 

 

அ�தி ேவைள நிற� ெகா,ட அழகிய ஆைட உ)6தி, அவ� தி�வய	B?� ப+திய	&, 

ெதா�7� ெகா(ய	� ேம&, ப	ர�மைன� பைட6தா�. 

அவ� ]லமாக ந� அைனவைரR� பைட�க/� ைவ6தா�. 

 

ஆக என�+�ஆக என�+�ஆக என�+�ஆக என�+�, ெப�மாS�+�ெப�மாS�+�ெப�மாS�+�ெப�மாS�+� ெதா�7� ெகா( உற/ ெதா�7� ெகா( உற/ ெதா�7� ெகா( உற/ ெதா�7� ெகா( உற/!  
அ%ேவ எ� உ�ள6தி� உ�ள6தி& உய	ராக, உறவாக எ�ைன வாGவ	�கிற%! 

 
(வைல ந,பகS�+�, அைனவ��+� இன�ய சரDவதி Uைஜ, வ	ஜயதசமி, கா�தி ெஜய�தி 

வாG6%�க�! 

நாைள தி�6 ேதேரா*ட�. ஊ 0(6 ேத இ<�+� ந�னா�ஊ 0(6 ேத இ<�+� ந�னா�ஊ 0(6 ேத இ<�+� ந�னா�ஊ 0(6 ேத இ<�+� ந�னா�; எ&லா�� மற�காம வ�% ஒ� ைக 

ெகா)#க!  

வட ேவ#கட� வட� இ<�க அவசிய� வா#க! - வட� இ<�பா�+ வைட உ,) :-)) )
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 8 - ேத தி�வ	ழா ேத தி�வ	ழா ேத தி�வ	ழா ேத தி�வ	ழா / �திைர வாகன��திைர வாகன��திைர வாகன��திைர வாகன� 
 
Tuesday, October 03, 2006, 6:39:08 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

எ�டா�எ�டா�எ�டா�எ�டா� நா� நா� நா� நா� 

 

காைல காைல காைல காைல - ேத தி�வ	ழாேத தி�வ	ழாேத தி�வ	ழாேத தி�வ	ழா    (ரேதா�சவ�) 

 

"ேத� வ�ேதேத� வ�ேதேத� வ�ேதேத� வ�ேத" - இைத அ�ப�ேய தி��ப	� ேபா !க�! எ"ன வ#த$? 

அேத, "ேத� வ�ேத"! 

ஆ!கில&தி' இைத Palindrome-"( ெசா'*வா!க! தமிழி' இத��� ெபய 
எ"ன"( தமி+ ஆ,#த யாரா-.� வ#$ ெசா'*!க�பா! (இல/கண&தி' ஒ� 
வைகயான அண	 எ"2 ெசா'லலாமா?) 

 

இ"2 காைல தி�மைலய	' ேத தி�வ	ழா. வாகன!க� ேபாதாதா? அ�மா�ேயா3! 

இ3வள5 ெப6ய ஆழி&ேதரா? ஏ"? 

வாகன!கைள& ேத#த உட'வ* உ�ளவக9�, நைடயா�ட� பழகியவக9�, 

ேகாவ	' ஊழியக9�, மைட�ப�ள; ப�டக9�, ெப��பா*� ஆ<கேள 
.ம/கி"றன! இவகைள >பாத�>பாத�>பாத�>பாத� தா!கிக� தா!கிக� தா!கிக� தா!கிக� எ"2 அைழ�ப. 

ஆனா' ஆழி&ேத அ�ப�ய	'ைல! 

 

ஆ<க�, ெப<க�, �ழ#ைதக�, ?திேயா, ேநாயாள;க�, ப	ரபல!க�, சாமா"ய, 

மடாதிபதிக�, தைலவக�, ஆ"ம@க அறிஞக� என ச?தாய&தி' உ�ள எவ�� வட� 
ப	�&$ இB/க ?�C�. 

பல� ேதைவய	'ைலபல� ேதைவய	'ைலபல� ேதைவய	'ைலபல� ேதைவய	'ைல! பாசேமபாசேமபாசேமபாசேம ேதைவ ேதைவ ேதைவ ேதைவ!! 
ஒ�வ இB/க ?�யவ	'ைல எ"றா' இ"ெனா�வ ஈ  ெகா /கிறா. 

Complementing each other எ"2 ெசா'*வாக�! 

நா" இB&ததா' தா" ஓ�ய$, நF இB&ததா' தா" ஓ�ய$ எ"ற ேப-./� எ'லா� 
இடேமய	'ைல! 

இ�ப� ஊ G�& ேத இB/க, G� வா+#தா' ேகா�G� வா+#தா' ேகா�G� வா+#தா' ேகா�G� வா+#தா' ேகா� ந"ைம ந"ைம ந"ைம ந"ைம எ"ற சHக� பாட&ைத 
எ#த/ க'I6/�� ெச'லாமேலேய க�கிேறா�. 

 

 

ஆழி& ேத J/களா*�, ெதா!க' ெகா�களா*�, ப� & $ண	களா*�, வாைழ 
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மர!களா*� அல!க6/க� ப� �ள$. உ-சிய	' த!க/ �ைட. $வாரபாலகக� ஜய"ஜய"ஜய"ஜய", 

வ	ஜய"வ	ஜய"வ	ஜய"வ	ஜய" இ�வ�� ேத ?க�ப	'! �திைர� ெபா�ைமக� ஏB ேத6" ?"னா'!  

.வாமிையC� ேதவ	யைரC� ேத6' ஏ�றியாகி வ	�ட$. ப�டக� சாமர� 
வ F.கி"றன! ஆர&தி! ேமள தாள!க� ?ழ!க, ெகா�Lக� ஊத, ெகா� அைச&$ வ	�டா 
ப�ட. இேதா ேத நக�கிற$! ெப�மா" ஆ� ஆ� வ�கிறா"!! 

 

 

 

.வாமிய	" ?"னா' அ�ள;-ெசய' �ழா�.வாமிய	" ?"னா' அ�ள;-ெசய' �ழா�.வாமிய	" ?"னா' அ�ள;-ெசய' �ழா�.வாமிய	" ?"னா' அ�ள;-ெசய' �ழா� எ"(� ெப6ய தி3ய�ப	ரப#த ேகாM�! 

அ/ேகாM� தமி+� பா.ர!க� ?ழ!கி ?"ேன ெச'ல, தமி+ ெச'*� ேவக&$/� 
ஈ  ெகா /க ?�யாம', ேத6' ெப�மா"ெப�மா"ெப�மா"ெப�மா" ஓேடா� வ�கிறா" ஓேடா� வ�கிறா" ஓேடா� வ�கிறா" ஓேடா� வ�கிறா"!! .வாமிேய ஓ � 
ேபா$, அவ" ப	"னா' வ�� சிறிய ேவத ேகாM� .�மா இ�/க ?�யாேத! பகவா" 
தமிழி" இன;ைமய	' மய!கி, எ!ேக ந�ைம வ	�  ஓ� வ	 வாேனா, எ"2 
அ/ேகாM�C� ஓ� வர, ஆகா 'ஓ வா, வ	Bவா, உக#$ ஆலி�பா' தா" ேபா!கேள"! 

 
(இதனா' ேவத!கைள/ �ைற&$ மதி�ப	�டதாக யா�� வ�#தி வ	ட/ Gடா$! 

ேவத!கைள ெமாழி#தவேன அவ" தாேன? அவ�ைற/ கா/க5� ம-சமா, (ம@னா,) அவ" வரவ	'ைலயா? 

இர< ேம அவ" க<க� தா"! 

அவ" ெசா"ன$ தா" ேவத�. 

அதி', த"ைன& தாேன, த" ெப�ைமகைள- ெசா"னா� ேபா' ஆகி வ	�ட$ பகவா(/�! 

பா&தா"...தF#தமி+ ஆ+வாகைள அ(�ப	, அவ த� பா/களா' பாட/ ேக�டா". 

த�ெப�ைம ேபா,, தமிழா' ெப�ைம! 

அதனா' தமிB/�/ கட" ப�டா"; தமிBட" உட" ப�டா"! 

'தமி+ இைறவ(/�� ?"னா'' எ"2 ந<ப �மர", இ$ ப�றி- .ைவயாக ?"ேப பதி#$�ளா. இ!ேக 

காணலா�!) 
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வா�!க�வா�!க�வா�!க�வா�!க� வட� ப	�/கலா� வட� ப	�/கலா� வட� ப	�/கலா� வட� ப	�/கலா�... 
ஆ!...அ�ப	�&தா"....வாமிைய� பா&$/கி�ேட, இB!க! 

ெரா�ப'லா� H-. ?�ட இB/காதF!க! 

.�மா அ�ப	� நட#$கி�ேட இB!க, ேபா2�! 

உ!கள மாதி6ேய நிைறய ேப இB/�றா!க, தி��ப	� பா�!க...ஆ�ேடாமா��/கா 
நக��! ஆ! அேத அேத.... 

இ�ப வ#$ -. வ	&ைத....அ�ப	�ேய ெமய	"ைட" ப<N!க! 

அ�ப�ேய ெவ/க�படாம ெசா'*!க, "ஏ  ெகா<டலவாடா, ேவ!கட 
ரமணா..ேகாவ	#தாேகாவ	#தாேகாவ	#தாேகாவ	#தா!...ேகாவ	#தாேகாவ	#தாேகாவ	#தாேகாவ	#தா!!" 
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(.வாமிய	" ேத, மாட வ Fதிகள;', எ�  இட!கள;' நி���. 

அ#த அ#த திைச/�6ய ப6வார ேதவைத/�, அ"னபலி சா&த�ப� , ஆர&தி/�� ப	" ம@< � நகர 

ஆர�ப	/��. 

ம/க� உ�L� மிள�� ேத/கா'கள;' Oவ, ேத நிைல/� வ#$ேசர� பல மண	 ேநர� ஆ��). 

 

 

மாைல மாைல மாைல மாைல - �திைர வாகன� �திைர வாகன� �திைர வாகன� �திைர வாகன� (அPவ வாகன�) 

 

மாைலய	', மைல �ன;ய நி"றா" ெப�மா�, ேத6' வ#த கைள�L தFர, ஊQச' 
ஆ கிறா"! ப	"ன வ	<N/�� ம<N/�� அரசனான ெப�மா�, க'கி Rப&தி'க'கி Rப&தி'க'கி Rப&தி'க'கி Rப&தி', 

த!க/ �திைர (ஆட' மா) ேம' அம#$ நக உலா வ�கிறா"! 

ராஜ அல!கார�. தைலய	' ம��L ைவ&$& ைத&த தைல�பாைக! ைகய	' சா�ைட! 

வா�, ேகடய�! ப6 ேம' வ�� ப6 ேம' அழக"ப6 ேம' அழக"ப6 ேம' அழக"ப6 ேம' அழக"! காண/ க< ேகா� ேபா$ேமா? 

ேத�/��ேத�/��ேத�/��ேத�/��, .வாமிய	" ?" அழ�.வாமிய	" ?" அழ�.வாமிய	" ?" அழ�.வாமிய	" ?" அழ� ப	"ப	"ப	"ப	" அழ� அழ� அழ� அழ� 
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இ"2, 

தி�ம!ைக ஆ+வா��தி�ம!ைக ஆ+வா��தி�ம!ைக ஆ+வா��தி�ம!ைக ஆ+வா��, தி�ேவ!கட&தா(�தி�ேவ!கட&தா(�தி�ேவ!கட&தா(�தி�ேவ!கட&தா(�. 
(தி�ம!ைக ஆ+வா, கலிய" எ"2 ேபா�ற�ப�ட �2நில ம"ன. ெப�நில� ேவ<�� ெப�மாைள- சர< 

L�#தா. 

தி�ைவணவ&ைத ஒ� ம/க� அைம�பாக அைம&$/ ெகா &தவ. 

பரகால", ெப�வ Fர" எ"2 அவைர/ �றி�ப	�டா*�, உ�ள&ைத உ�/�� பல�பல காத' கவ	ைதகைள� 

ெபாழி#$�ளா. 

ஆட'மா எ"ப$ அவ �திைர. இ"2 �திைர வாகன� ஆதலா', அவ பாட' ஒ"ைற� ப��ேபா�) 

 

ெத6ேய" பாலகனா,� பல தFைமக� ெச,$வ	�ேட", 

ெப6ேய" ஆய	னப	" ப	ற/� உைழ&ேத ஏைழயாேன", 

க6ேச� J�ெபாழி' S+ கன மாமைல ேவ!கடவா, 

அ6ேய வ#$அைட#ேத" அ�ேயைன ஆ�ெகா<  அ�ேள. 

 
(க6=யாைன; ெபாழி'=J!கா) 

பாலகனான L6யாத ப�வ&தி', ெத6யாம' பல தFைமகைள- ெச,$, 'வ	�ேட"'. 

L&தி ப	"ன வ#தா*�, இைற அ"L வர� ெபறவ	'ைல; அதனா', 

ெப6யவ" ஆன ப	"ன, ந'லவ அ'லாத ப	ற/� உைழ&ேத ஏைழயாேன"! 

யாைனக� வ	ைளயா � பல J!கா/கைள உைடய ேவ!கட மைலயாேன, 

ஹ6ேய, உ"ைன வ#$ சர< அைட#ேத"! அ�ேயைன ஆ�ெகா<  அ�ேள!! 

 

 
ப	ரசாதப	ரசாதப	ரசாதப	ரசாத Pடா' Pடா' Pடா' Pடா': 

வா!க வா!க! ந�ம $ளசி U-ச தா" இ"ன;/கி ப	ரசாத Pடா' இ"சாV. 

அவரா� பா&$ உ!க9/�� ேபா� / ெகா �பா�. அ$வைர வ6ைசய	' ெபா2ைமயா இ�!க ப/த 
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ேகா�கேள! பாச' ெபா�டல� எ'லா� ேக/க/ Gடா$. அெத'லா� நF!கேள தா" பா&$/கN�!! 

அ#த6 ர<�; �ரஸாத� தFPேகா<�! 

உ<N� ப	ரசாத� வைட, ச6. 

ஆனா அ$ ம� � தா" ப	ரசாதமா? 

இ�ப எ'லா� தி�மைலய	' வ	�X� ப	ரசாத�வ	�X� ப	ரசாத�வ	�X� ப	ரசாத�வ	�X� ப	ரசாத�    (ெச�ெகா� ப	ரசாத�) ெரா�பேவ ப	ரபல�! 

$ளசி, பவழம'லி, இ�வா�சி, தவன�, ம� எ"2 பல ெச�க�, தி�மைல& ேதா�ட&தி' த�கிறாக�. 

வ	ஜயா வ!கிய	' ேக� , வ	வர� ெபறலா�. 

சில ெச�க� அ3வளவா த<ண F ேதைவ�படாதைவ; வள�ப$� எள;$! 

இ$, வ F� /�� நா� /��, ேவ!கட&தா" அ�ளா', ந'ல$ தாேன! 

ஆகேவ ெச�ெகா� ப	ரசாத?� ெப�2/ ெகா�9!க�ஆகேவ ெச�ெகா� ப	ரசாத?� ெப�2/ ெகா�9!க�ஆகேவ ெச�ெகா� ப	ரசாத?� ெப�2/ ெகா�9!க�ஆகேவ ெச�ெகா� ப	ரசாத?� ெப�2/ ெகா�9!க� ப/தகேள ப/தகேள ப/தகேள ப/தகேள! 

 
நாைள ஏBமைலயா" ப	ர�ேமா�சவ&தி" இ2தி நா�; 

ஏBமைலயா" ப	ற#த நா�ஏBமைலயா" ப	ற#த நா�ஏBமைலயா" ப	ற#த நா�ஏBமைலயா" ப	ற#த நா�!! (அவதார நா�அவதார நா�அவதார நா�அவதார நா�) 

Mரவண ந�ச&திர�! ச/கர&தா+வா நFரா� ! 

அவசிய� வா!க! அ?தைன� பா&$ ேபா!க! 
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தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா தி�மைல வ	ழா 9 - சரசரசரசர ந�ரா�ட�  ந�ரா�ட�  ந�ரா�ட�  ந�ரா�ட� - �ப��ப��ப��ப� 
 
Wednesday, October 04, 2006, 9:00:55 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ஒ�பதா� நா�ஒ�பதா� நா�ஒ�பதா� நா�ஒ�பதா� நா�    (வ	ழா நிைற�) 

 

சர ந�ரா�ட�சர ந�ரா�ட�சர ந�ரா�ட�சர ந�ரா�ட�    (சர �நான�) 

 

த���த� -�னா எ�ன பா? இ"த ேக�வ	%  பல�, பலவ	தமா& பதி' ெசா')வா�க�! :-

) ஆனா நாம அ,ெக'லா� ேபாக  ேபாற- இ'ைல :-)) 

அைன�- ஆலய,கள0)�, வ	ழா நிைற�1� ேபா-, த���தவா2த���தவா2த���தவா2த���தவா2 எ�ற ஒ�1 
நைடெப1வ- உ45. ேகரள�தி' அ&ய ப6% ஆறா�5ஆறா�5ஆறா�5ஆறா�5 எ�1 வழ,%வா�க�. பல 
ஊ�கள0' பல வ	தமா& வழ,கி வ�கிற-! ந�� நிைலக� ப8றி ந4ப� ஜிரா ஒ� பதி� 
இ�:�"தா�. ந�� இ�றி அைமயா- உல% எ�பைத ந�% உண�"தவ�க�, ந� 
<�ேனா�க�. அதனா' தா� =ன0த� தல,கள0' த���தமா5வைத, யா�திைர வ	தியாக 
வ	தி�- இ�"தா�க�. 

 

எ�ன தா� வ ��5%� <,கி <,கி %ள0�தா)�, ந�ம ஊ� ப� ெச�:' பா>சி 
பா>சி %ள0 ப- ேபா' வ�மா? 

"%�ள %ள0ர %ைட"- ந�ராடாேத, ப�ள0 கிட�திேயா பாவா& ந� ந�னாளா'?" எ�1 
ஆ4டா?� ேக�கிறா� பா�,க�! 

@��தி@��தி@��தி@��தி, தல�தல�தல�தல�, த���த�த���த�த���த�த���த� எ�ற @�றி)� மிகA சிற = உைடய- தி�மைல. 

இைறவேன க'லா&A சைம"தா� = @��தி 
ஆதிேசஷேன மைலயா& ஆன- = தல� 

ைவ%4ட�தி' பாC� வ	ரைஜ நதிேய ேகாேன2யா& ஆன- = த���த� 

தி�மைலய	' பல த���த,க� உ�ளன. சிறி- தா� நா� அறி"தைவ. மைல%� 
இ�6� பல இட,கள0' பல பல ந�� ஆதார,க�! 

ேகாேன2 (�வாமி =Dக2ண	), ஆகாச க,ைக, பாப வ	நாச�, கப	ல த���த�, %மார தாைர, 

ெபா8கிண1, E,கிண1 இ�6� பல! 

இ�1 த���தவா2ய	� ேபா-, எ'லா த���த,க?�, ேகாேன2ய	' வ"- கல பதாக 
ஐத�க�. அதனா' இ- <ேகா: த���த<ேகா: த���த<ேகா: த���த<ேகா: த���த நா� எ�ற ெபய� ெப8ற-. 

 

காைலய	' �வாமி%, எ4ெண& கா = ெச&- (Birthday அ'லவாஅ'லவாஅ'லவாஅ'லவா? தைல %ள0ய'தைல %ள0ய'தைல %ள0ய'தைல %ள0ய'    
ேவ45ேமேவ45ேமேவ45ேமேவ45ேம! �வாமி சி�ன %ழ"ைதயா�ட� அட� ப	:�தா' Gட வ	5ேவாமா?) 
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Hரண� எ�6� ெபா:ைய� தைலய	' E�கிறா�க�. இத8% H�ணாப	ேசக� எ�1 
ெபய�. ப	�ன� �வாமிையC� ேதவ	யைரC�, ப'லகி' ைவ�-, %ளகைரய	' உ�ள 
வராக  ெப�மா� ம4டப�-% எI"த�ள  ப4Jகிறா�க�. Gடேவ 
சகர�தாKவா��! 

 

வ	ழாவ	' நட%� %8ற� %ைறகைள க4காண	 பவ� சகர�தாKவா�சகர�தாKவா�சகர�தாKவா�சகர�தாKவா�. ெப�மாள0� 
<த8 பைடக�வ	! எLவள� ெப2ய நி1வனேமா, அரசா,கேமா ஆனா)� தண	ைக 
(audit) ேவ45ம'லவா? 

தி�மக� மா�ப6% இய'பாகேவ இரக %ண�. ேபாதா%ைற%, தையேய உ�வான 
ேதவ	ய�. அ ப யா� தா� க4காண	 ப-. 

அதா� சகர�தாKவா�. ெப�மாைள வ	�5 எ�1� ப	2யாதவ�. நரசி�மனா& வ"த 
ேபா-Gட அவ� நகமா& வ"தவ�! ேகா: H�ய  ப	ரகாச� ெகா4டவ�!! (�வாமிய	� 
boomerang? :-))) 

 

அைனவ�%�, %ளகைரய	' ந�ரா�ட� நடகிற-. ந��, பா', தய	�, ேத�, இளந�� எ�1 
ப>சாமி�தப>சாமி�தப>சாமி�தப>சாமி�த அப	ேஷக�. அைர�த ம>ச�, ச"தன�, %,%ம E Eச ப5கிற-. -ழா&
(-ளசி)மாைல சா��த ப�5, த�ப,க� கா�5கி�றன�. 

ஆய	ர� -ைளக� ெகா4ட த,க� தா�பாள� த�:� Lழியாக, shower bath ேவ1! 

(சக�ர தாைர). 

ப	�ன� சகர�தாKவாைர, %ள�-% எ5�-A ெச�1, ப�ட�க� ந��%� 
<,%கி�றன�. அLவா1 <,%� ேபா-, %Iமிய	�%� ப'லாய	ர� பத�க?� 
தா<� <,கி த���தவா2 ெச&கி�றன�. 
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வ	ழா இன0ேத நிைற� ெப1கிற-! 

மாைலய	' ஏ8றிய ெகா:ய	ைன இறகி, வ"த அைன�- ேதவ�கைளC�, 

மன0த�கைளC�, ப	ர�மா வழி அ6 ப	 ைவ பதாக ஐத�க�. 

"OK ப	ர�மா, See you, it was a grand show, awesome!", எ�1 நா<� ெசா'லி 'வைட' 

ெப1கிேறா�! ...ஹிஹி 'வ	ைட' ெப1கிேறா�. 

� ரபாத� ரபாத� ரபாத� ரபாத ேதா�திர�தி' ேதா�திர�தி' ேதா�திர�தி' ேதா�திர�தி' ஒ� இன0ய- ேக�5 நிைறேவா�! 

 

 

எ� வ �5, மிக� ெதாைலவ	' உ�ள-. (அக� Oர த�ேத) 

ஆனா)� உ� தி�வ:� தாமைரகைள  ப8றி ெகா�ள வ"ேத�. (பதா�ேபா ஜCம) 

இ�1 உ� தி�<க த2சன� க4ேட�! 

தின<� தி�மைலய	ேலேய த,கி உ�ைனA ேசவ	க ஆைச தா�, ஆனா' 
<:Cேமா? (ப	ரணாேமAய ஆக�ய ேசவா� கேராமி) 

அதனா' நம%� ஒ� ஒ ப"த�!  

எ ேபாெத'லா� நா�, எ� மன� நிைறய உ�ைன நிைனகிேறேனா, 

அ ேபாெத'லா�, ந� என% இ ேபா- ெகா5�த த2சன�ைத, அ ேபா-� ெகா5க 
ேவ45�! (ச�� ேசவயா, நி�ய ேசவா பல� �வ) 

இைறவாஇைறவாஇைறவாஇைறவா, தி�மைலவாசாதி�மைலவாசாதி�மைலவாசாதி�மைலவாசா, ேவ,கடவாேவ,கடவாேவ,கடவாேவ,கடவா, இைதேய என% ந� அ��வா&இைதேய என% ந� அ��வா&இைதேய என% ந� அ��வா&இைதேய என% ந� அ��வா&! ( ரயAச  ரயAச 
ப	ரேபா ேவ,கேடசா) 

 

இ"த நவ நா�க?� வ"- சிற ப	�த ந4ப�க�இ"த நவ நா�க?� வ"- சிற ப	�த ந4ப�க�இ"த நவ நா�க?� வ"- சிற ப	�த ந4ப�க�இ"த நவ நா�க?� வ"- சிற ப	�த ந4ப�க� அைனவ�%� ந�றி அைனவ�%� ந�றி அைனவ�%� ந�றி அைனவ�%� ந�றி! 
ெசா'லிேலா, ெபா�ள0ேலா %8ற� %ைறக� இ�"தா)� எனகாக அைவெய'லா� 
ெபா1�- ெகா�?,க�. 
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ேச�"தா8 ேபால தமிழி' இLவள� த�டA� ெச&வ- இ-ேவ <த' <ைற. 

நிைற %ைற (நிைறய %ைற?:-) -க� ��:கா�5,க�. 

அ'லன அக8றிட� தய,க மா�ேட�! 

வா& =% ந�றி! 
எ'லா  =கI� இைறவ6ேக!! 

 

 

இ�1, 

ந�மாKவா��ந�மாKவா��ந�மாKவா��ந�மாKவா��, தி�ேவ,கட�தா6�தி�ேவ,கட�தா6�தி�ேவ,கட�தா6�தி�ேவ,கட�தா6�. 
 
(இவ� ந�ம ஆKவா�; ந� ஆKவா� எ�1 அர,கேன ெசா�ன ப	�ன�, நா� எ�ன ெசா'ல! 

ஆKவா�க?�, மிக�� %ைற"த வயதின�! ஆனா' ஆKவா�ெக'லா� தைலயாயவ� எ�1 ேபா8ற ப5பவ�. 

நா' ேவத,கைளC� தமிK ெச&தவ�! தாளா8றி� த"த ேவளாள மரப	ன�. 

ஆசா�ய�ஆசா�ய�ஆசா�ய�ஆசா�ய�, ஆKவா� எ�1 இர45� ஒ�றா&ஆKவா� எ�1 இர45� ஒ�றா&ஆKவா� எ�1 இர45� ஒ�றா&ஆKவா� எ�1 இர45� ஒ�றா& இ� பவ� இ� பவ� இ� பவ� இ� பவ�! எ'லா ேகாவ	'கள0)� ெப�மா� பாத,கைள� 

தா,கி, சடேகாபமா& இ� பவ�! அவ� ெம�மல�  பாத,கைள ந� தைல% எ5�- வ"- ெகா5%� சடா2 

Pபமானவ�. இ�6� எLவளேவா! "வண,%த' அ'ல- வாK�த' எ� நாவ	8%வண,%த' அ'ல- வாK�த' எ� நாவ	8%வண,%த' அ'ல- வாK�த' எ� நாவ	8%வண,%த' அ'ல- வாK�த' எ� நாவ	8% அட,கா- அட,கா- அட,கா- அட,கா-"!) 

 

தி�ேவ,கட<ைடயா� மQ- காதலாகி கசி"- க4ண�� ம'க, இவ� பா:ய 
பாட'க?�, மிக  ப	ரபலமானைவ இேதா! ந4ப�க� க4ண� சா�, %மர�, பாலா, 

இ�6� பல� ப	�R�ட,கள0' இ"த  பாட'கைள இ�:�"தா�க�! அைத அ ப:ேய 
த�கிேற�!! 

 
ஏேனா இ�1, இ"த ஆKவா� பாட)% ம�5�, 

ெபா�� ெசா'லேவா, பத�ைர தரேவா <� வராம', மன� அ ப:ேய நி8கி�ற-! 

பாடைல� தா� மQ45� மQ45� ப:க� ேதாJேத அ�றி, ம8றைவ அ ப:ேய நி8கிற-! 

<:"த வைர ப�தி ப	2�- த�கிேற�. எள0ைமயா� தமிK தா�. வ2கைள வ2கைள வ2கைள வ2கைள  ப:க  ப:க  ப:க  ப:க  ப:க  ப:க  ப:க  ப:க 
உ,க?ேக மனதி' ஆய	ர� அ��த,க� ேதா�1�உ,க?ேக மனதி' ஆய	ர� அ��த,க� ேதா�1�உ,க?ேக மனதி' ஆய	ர� அ��த,க� ேதா�1�உ,க?ேக மனதி' ஆய	ர� அ��த,க� ேதா�1�!! (ப	�R�ட�தி' ந�,க� வ"- ெபா�� 

உைர�தா)� மிக�� மகிKேவ�; ந�றி!) 

 

%�ற� ஏ"தி %ள0�மைழ கா�தவ� 

அ�1 ஞால� அள"த ப	ரா� பர� 

ெச�1 ேச� தி�ேவ,கட மாமைல 

ஒ�1ேம ெதாழ ந�வ	ைன ஓCேம! 

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

வ"தா& ேபாேல வாராதா&. வாராதா& ேபா' வ�வாேன 

ெச"தாமைர க4, ெச,கன0 வா&, நா' ேதா�, அ<ேத. என- உய	ேர 

சி"தாமண	க� பக� அ'ைல  பக' ெச& தி�ேவ,கட�தாேன 

அ"ேதா அ:ேய� உ�பாத� அகல கி'ேல� இைறCேம. 
(அ'ைல  பக' ெச& = இரைவC� இ�ைளC� பக' ஆ%�) 

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

அகல கி'ேல� இைறC� எ�1 அல�ேம' ம,ைக உைற மா�பா 

நிக2' =கழா&. உலக� @�1 உைடயா&. எ�ைன ஆ�வாேன 

நிக2' அமர� <ன0கண,க� வ	��=� தி�ேவ,கட�தாேன 

=க'ஒ�1 இ'லாஅ:ேய� உ� அ: கீK அம�"- =%"ேதேன. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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அ:கீK அம�"- =%"- அ:யV�. வாKமி� எ�1 எ�1 அ��ெகா5%� 

ப: ேகK இ'லா  ெப�மாைன  பழன %�G�A சடேகாப� 

<: பா� ெசா�ன ஆய	ர�-� தி�ேவ,கட�-% இைவ ப�-� 

ப	:�தா� ப	:�தா� வ �81 இ�"- ெப2ய வா� உ� நிலா�வேர! 
(ேகK இ'லா  ெப�மா� = ஒ =ைம இ'லாத ெப�மா�; த� ஒ பா� இ' அ ப�) 

(ெசா�ன ஆய	ர�-� தி�ேவ,கட�-% இைவ ப�-� = தா� பா:ய தி�வா&ெமாழி 1000 பாட'கள0', 

தி�ேவ,கட�-% என  ப	ர�ேயகமாக  பா:ய இ"த  ப�- பாட'க?�) 

(பழன�=ெந' வய'க�; %�G�=ஆKவா� தி�நிக2 என ப5� தி�%�G� எ�ற ஊ�; சடேகாப�=ந�மாKவா�; 

ெப2ய வா�=தி�நா5 எ� ப5� ைவ%"த�) 

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

இேதா இைறவ� பாத,க� ப8றி� இேதா இைறவ� பாத,க� ப8றி� இேதா இைறவ� பாத,க� ப8றி� இேதா இைறவ� பாத,க� ப8றி�  

-ழாC�-ழாC�-ழாC�-ழாC� தி� பாத<�  தி� பாத<�  தி� பாத<�  தி� பாத<� (-ளசிC�-ளசிC�-ளசிC�-ளசிC�, சடா2C�சடா2C�சடா2C�சடா2C�) ெப81 ெகா�?,க�ெப81 ெகா�?,க�ெப81 ெகா�?,க�ெப81 ெகா�?,க�!!  

 

ச�வ ேலாக நிவாசாய Wநிவாசாய ம,கள�! 

சரண� சரண� தி�மைல% அரேசசரண� சரண� தி�மைல% அரேசசரண� சரண� தி�மைல% அரேசசரண� சரண� தி�மைல% அரேச 

சரண� சரண� ேவ,கடாசரண� சரண� ேவ,கடாசரண� சரண� ேவ,கடாசரண� சரண� ேவ,கடா சரண� சரண� சரண� சரண�!! 
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