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	த�	த�	த�	த� வண�க� வண�க� வண�க� வண�க�! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:46:06 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

இ� கா��திைக 	த� நா�. (Nov 17, 2006) 

இேதா "! ேவ�கேட"வர $�ரபாத�". 

 

ந� எ�லா�ைடய இ�ல�கள�'� ஒலி�)� பாட�. 

வ*+ய,காைலய*� (அ�ல. நா� ேல/டாக எ�0த ப*ன� :-) ) 
இைத ஒலி� ேபைழய*� ேபா/3 ந�மி� எ�தைன ேப�, எ�தைன 	ைற 
ேக/+��கிேறா�! 

 

எ�.எ" ம,�� ேவ� பல இைசவாண�க� பா+யேதா, இ�ைல ேகாவ*� அ��சக�க� 
	ழ�)வேதா, 
எ.வாய*6� ச7; ேக/)� ேபாேத ந�ைம� $8+ இ��ப. இ.. 

 

மிக9� பல பய6�ள தகவ�கைள இ0த� ேதா�திர� உ�ளட�கி உ�ள.. எனேவ 
வ7க;�)� ெபா�� ெத70. ேக/பேதா3 ம/3� இ�லாம�வ7க;�)� ெபா�� ெத70. ேக/பேதா3 ம/3� இ�லாம�வ7க;�)� ெபா�� ெத70. ேக/பேதா3 ம/3� இ�லாம�வ7க;�)� ெபா�� ெத70. ேக/பேதா3 ம/3� இ�லாம�, ஆ=வா� பா$ர�கேளா3 ஆ=வா� பா$ர�கேளா3 ஆ=வா� பா$ர�கேளா3 ஆ=வா� பா$ர�கேளா3 
ெபா��தி� பா��)� ேபா.ெபா��தி� பா��)� ேபா.ெபா��தி� பா��)� ேபா.ெபா��தி� பா��)� ேபா., அத $கேமஅத $கேமஅத $கேமஅத $கேம தன� தன� தன� தன�! 
 

ேசைன 	தலியா� 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத� எறா� என எறா� என எறா� என எறா� என? ஏஏஏஏ? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:46:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

எ�ெப�மா $�ரபாத�.�)� ெபா�� உைர�கலா� எப. எ8ண�. 

வழ�க� ேபால, உ�க� ஆதர9�, அ?� அள��க ேவ83கிேற! 

வ*நாயக� ம,�� ேசைன 	தலியா� வ*நாயக� ம,�� ேசைன 	தலியா� வ*நாயக� ம,�� ேசைன 	தலியா� வ*நாயக� ம,�� ேசைன 	தலியா� (வ*@வ�ேசன�வ*@வ�ேசன�வ*@வ�ேசன�வ*@வ�ேசன�) இவ�கைள� பண*0., 

.வ�)கிேற. 

$�ரபாத� = $ + �ரபாத� = $கமான வ*+ய�; 

(Subh + Prabhat); Very Good Morning. 

அழ)� தமிழி� "தி��ப�ள� எ��சிதி��ப�ள� எ��சிதி��ப�ள� எ��சிதி��ப�ள� எ��சி" எ� ெசா�வ. வழ�க�. 

ெபா.வாக, ேகாவ*�கள�� இைறவைன� .ய*� எ��ப� பாட�ப3� பாட�! 

 

ஒAெவா� கட9;�)� ஒ� $�ரபாத� உ83. 

ஒேர கட9;�)� பல தல�கள��, ெவAேவ� $�ரபாத	� உ83. 

தி�மைலய*� ேவ�கேட"வர $�ரபாத� எறா�, தி�வ*8ணக7� ஒ�ப*லிய�ப 
$�ரபாத�. 

பல�, ப�ேவ� கால க/ட�கள�� எ�தியைவ இைவ. 

 

மBனா/சிய�ம $�ரபாத�, அ8ணாமைலயா� $�ரபாத� எ� இ�ேபா. பல 
$�ரபாத�க� ப*ரபலமாக இ�0தா'�, 

கால�தா� 	தலி� ப*ரபலமான. ! ேவ�கேட"வரகால�தா� 	தலி� ப*ரபலமான. ! ேவ�கேட"வரகால�தா� 	தலி� ப*ரபலமான. ! ேவ�கேட"வரகால�தா� 	தலி� ப*ரபலமான. ! ேவ�கேட"வர $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத�! 

அ.9� இைசவாண* எ�.எ".$�?ல/$மி அவ�களா�, இ. பாட�ப/ட9ட, பல 
இ�ல�கள�� ப*ரபல� ஆகி வ*/ட.! 

(இ�ேபா. அேத ெம/+�, தமி= $�ரபாத� எற இைச�த/3� ெவள�்வ0.�ள.. ப*D/ட�தி� 

ப�மா அரவ*0� அவ�க;� இைத� ெசா�லிய*�0தா�. 
Dr. சா. பா��தசாரதி எபவ�, "வ0.தி�தாE ராமா நF" எ� ெதாட�கி, ந) ெமாழிெபய��.�ளா�) 

 

 

 

Gல�பாட� ஐI� ஆ83க;�)� ேம� பழைமயான.. எ�தியவ�எ�தியவ�எ�தியவ�எ�தியவ�: 
"ப*ரதிவாதி பய�கர�" எற ப/ட� ெபய� ெகா8ட அ8ண�கா�சா7யா�அ8ண�கா�சா7யா�அ8ண�கா�சா7யா�அ8ண�கா�சா7யா�. 
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ெகளச�யா $�ரஜாெகளச�யா $�ரஜாெகளச�யா $�ரஜாெகளச�யா $�ரஜா ராமா  ராமா  ராமா  ராமா (1 & 2) 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:47:09 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

(ப*ரதிவாதி பய�கர�=வாத� ேபா7� எதி� அண*ய*ன��)� பய�கரமானவ�) 

இராமா6ச7 ம� அவதாரமாக வண�க�ப3�, மணவாள மா	ன�க� எற ெப�� 
ைவணவ )�வ* சீட� இவ�. 
த� )�வ* ேவ83ேகாைள ஏ,�, தி�ேவ�கட	ைடயா6�) அவ� இய,றியேத 
இ0த $�ரபாத�! இய,ைக வ�ணைனக;�, ஆ=வா� பா$ர�கள�� இ�0. பல 
)றி�?க;� ெகா83�ள.! 

 

ெமா�த� ெமா�த� ெமா�த� ெமா�த� 4 பாக�க� ெகா8ட. இ.பாக�க� ெகா8ட. இ.பாக�க� ெகா8ட. இ.பாக�க� ெகா8ட. இ.! 

1. $�ரபாத� - ப�ள� எழ� 

2. "ேதா�திர� - .தி, ேபா,றி 
3. ப*ரப�தி - தி�மகைள� ப,றி�, தி�வ+கள�� சரணாகதி 
4. ம�கள� - $ப� 

 

ெதாட�கி வ*டலாமா, $�ரபாத�ைத! 
அ. ச7; 

L�க�, வ*ழி�? எ�லா� கட0த இைறவைன, நா� ஏ .ய*� எ��ப ேவ83�? 

ப*D/ட�தி� ெசா�'�க பா�கலா�!! 

வ*+காைல $மா� 3:00 மண*. M/ட� அதிக� இ�ைல! 

)ள�� ெதற� வ F$கிற.! சில ப�த�க� அ�க� ப*ரத/சிண� ெசE. 	+�கிறா�க�; 

இ�ேபா. நா� நி,)� இட� தி�மாமண* ம8டப�தி�மாமண* ம8டப�தி�மாமண* ம8டப�தி�மாமண* ம8டப�. 

இர83 ெப7ய கா8டா மண*க� வாச'�) அ�ேக! 
க�ட நி,கிறா. அவ6ட ேச�0. நா	� நி,கிேறா�. 

.வார பாலக�க� (ஜய வ*ஜய�க�) இ�?ற	� கா�. நி,)� த�க வாய*�த�க வாய*�த�க வாய*�த�க வாய*�    (ெத'�கி�: 

ப�கா� வாகிலி) Gட�ப/3 உ�ள.. 

 

 

அ��சக��, ஜFய�� N/+ சாவ*ைய, .வார பாலக�க� அ�கி� ைவ�., கதைவ� 
திற�க அ6மதி ெப�கிறன�. 
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அனமா�சா�ய7 Nபாள�Nபாள�Nபாள�Nபாள� கீ��தைன இைச�க�ப3கிற.; 

மண*க� ஒலி�கிறன; ேப7ைகO� ஊ.ேகா'� ேச�0ேத ஒலி�கிறன; 

தி��கதவ� திற�க�ப3கிற.! 

 

இ��ப*6� திைர ேபாட�ப/3�ள.!! 

ேகாNைஜ 	+0., ப$9டப$9டப$9டப$9ட, இைடய6�)� தா 	த� த7சன�இைடய6�)� தா 	த� த7சன�இைடய6�)� தா 	த� த7சன�இைடய6�)� தா 	த� த7சன� த�கிறா 
ேவ�கடவ! 

 

உ�ேள சயன ம8டப�தி�, ெதா/+லி� L�)� ேபாக!நிவாசைன எ��?கிறா�க�; 

அைறய நாள� 	த� த7சனமாக, $�ரபாத ேசைவ எகிற$�ரபாத ேசைவ எகிற$�ரபாத ேசைவ எகிற$�ரபாத ேசைவ எகிற வ*"வQப த7சன� வ*"வQப த7சன� வ*"வQப த7சன� வ*"வQப த7சன�! 

ெவ�ைள ஆைடO�, .ளசி மாைல ம/3� உ3�தி இைறவ! 

மிக9� எள�யவனாக, க�ள� சி7�ேபா3 கா/சி த�கிறா. 

ப*ன� தமிழி� ெதா8டர+�ெபா+ ஆ=வா7 தி��ப�ள� எ��சிO� பாட�ப3கிற.! 

 

அ6தின	�அ6தின	�அ6தின	�அ6தின	�, (மா�கழி மாத� தவ*ர) 
தி�மாமண* ம8டப�தி�, .வார பாலக�க� 	ேன $�ரபாத� ஓத�ப3கிற.; 

வா��க� எ�லா�� ெசா�ல� ெதாட�கலா�..."ெகளச�யா $�ரஜா ராமா N�வா..." 
 

 

!ஹ7 ஓ�: 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

ெகளச�யா $�ரஜா ராமெகளச�யா $�ரஜா ராமெகளச�யா $�ரஜா ராமெகளச�யா $�ரஜா ராம 

N�வா ஸ0�யா �ரவ��தேத N�வா ஸ0�யா �ரவ��தேத N�வா ஸ0�யா �ரவ��தேத N�வா ஸ0�யா �ரவ��தேத  
உ�தி@ட நர ஸா�Lலஉ�தி@ட நர ஸா�Lலஉ�தி@ட நர ஸா�Lலஉ�தி@ட நர ஸா�Lல 

க��தAய� ைதவமாUநிக�க��தAய� ைதவமாUநிக�க��தAய� ைதவமாUநிக�க��தAய� ைதவமாUநிக� 

(இர83 	ைற) 

 

ேகாசைல )மரா !ராமா ெபா�. ?ல�கிறேத 
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ெதEவ Fக� தி��சட�)க� ெசEய எ�0த�� ?�ேடா�தமா... 

 

ெகளச�யா $�ரஜா ெகளச�யா $�ரஜா ெகளச�யா $�ரஜா ெகளச�யா $�ரஜா = ேகாசைல ெப,ெற3�தேகாசைல ெப,ெற3�தேகாசைல ெப,ெற3�தேகாசைல ெப,ெற3�த தி�மகேன தி�மகேன தி�மகேன தி�மகேன!  

வ*$வாமி�திர7 யாக�ைத� கா�க இராம6�, இல�)வ6� ெசற ேபா., இள வய.; தாE 
த0ைதயைர 	த� 	ைறயாக� ப*70தி��)� நிைல; அதனா� தா 	தலி� தசரத அ6�ப� 

தய�கினா; இைதெய�லா� மன�தி� நிைன�தா� 	ன�வ�; என ேதாறியேதா அ0த� ேகாப�கார 
	ன�வ��)! தாE அ? கா/ட� ெதாட�கி வ*/டா�! 
மி�க வாVைசOட ஒ� தாE எ��?வ. ேபால எ��?கிறா�; 
ஆதி கவ*யான வா�மBகிய* இ0த ராமாயண ெசா,ெறாடைர� தா, ெப��பா'� எ�லா� ெப�மா� 
$�ரபாத�க;�)� பயப3�.கிறா�க�! 

 

ராம ராம ராம ராம = ராமாராமாராமாராமா 
ராம எப. ச�வ ம�கள�ைத� )றி�)� ெசா�; ஈச6� இ0த "ராம" எபைதேய மன�.� ஜப*�பதாக 

சக"ரநாம� ெசா�கிற.; (! ராம ராம ராேமதி...); 
காசிய*� ம7�ேபா� கா.கள�� ஈச இைதேய ஓதி ந�'லக� ேச��பதாக ஐதFக�. 

"ெசம	� மரண	� இறி� தF�ேம 

இ�ைமேய ராம எற இர83 எ��தினா�", எ� க�ப�� ேப$கிறா�. 

 

N�வா ஸ0�யா N�வா ஸ0�யா N�வா ஸ0�யா N�வா ஸ0�யா = அதிகாைலஅதிகாைலஅதிகாைலஅதிகாைல, சி,றV சி�காைலசி,றV சி�காைலசி,றV சி�காைலசி,றV சி�காைல 

ப*ர�ம 	M��த ேவைள எபா�க�; X�ேயாதய�.�) இர8டைர நாழிைக 	பாக! 
Approx 3:30-4:00; ஆமிக� பண*க;�) மிக9� உனதமான ேவைள இ.! 

 

�ரவ��தேத �ரவ��தேத �ரவ��தேத �ரவ��தேத = ெதாட�)கிறேதெதாட�)கிறேதெதாட�)கிறேதெதாட�)கிறேத 
 

உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட = எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி�     
நர ஸா�Lல நர ஸா�Lல நர ஸா�Lல நர ஸா�Lல = நர�கள�� நர�கள�� நர�கள�� நர�கள�� (மன�த�கள��மன�த�கள��மன�த�கள��மன�த�கள��), ?லிைய�?லிைய�?லிைய�?லிைய� ேபாறவேன ேபாறவேன ேபாறவேன ேபாறவேன 

ராம மன�தனாE வா=0. கா/+� ெசறா; ச�வ ச�திO�ள கட9ளாக� தைன ெவள�� 
கா/டவ*�ைல. 

 

க��தAய� க��தAய� க��தAய� க��தAய� = உஉஉஉ கடைமக� கடைமக� கடைமக� கடைமக� 

ைதவ மாUநிக� ைதவ மாUநிக� ைதவ மாUநிக� ைதவ மாUநிக� = ெதEவ FகமானைவெதEவ FகமானைவெதEவ FகமானைவெதEவ Fகமானைவ, அண*கலனாEஅண*கலனாEஅண*கலனாEஅண*கலனாE அைமபைவ அைமபைவ அைமபைவ அைமபைவ 

உ நி�ய� கடைமக� நிறா� உலக� எனவா)�? அதனா� கடைமைய� கா/+ எ��?கிறா�! 
(நா� Mட 	�கியமான ேவைல எறாேலா, வ*சா ேந�காண� எறாேலா, அலார� ைவ�காமேலேய 
எ�0. வ*3கிேறாேம! கடைமேய எ� எ�0. வ*3கிேறா� அ�லவா?:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

உ�தி@ேடா�தி@ட ேகாவ*0த உ�தி@ேடா�தி@ட ேகாவ*0த உ�தி@ேடா�தி@ட ேகாவ*0த உ�தி@ேடா�தி@ட ேகாவ*0த  
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உ�தி@ட க�ட�வஜஉ�தி@ட க�ட�வஜஉ�தி@ட க�ட�வஜஉ�தி@ட க�ட�வஜ 

உ�தி@ட கமலா கா0தாஉ�தி@ட கமலா கா0தாஉ�தி@ட கமலா கா0தாஉ�தி@ட கமலா கா0தா 
�ைரேலா�ய� ம�கள� )��ைரேலா�ய� ம�கள� )��ைரேலா�ய� ம�கள� )��ைரேலா�ய� ம�கள� )� 

(இர83 	ைற) 

 

எ�0த�� எ�0த�� க�ட�ெகா+ ஏ0.� ேகாவ*0தேன 

எ�0த�� தி�மக� தைலவா G9ல)� ெசழி�ேதா�கேவ 

 

உ�தி@ேடா உ�தி@ட உ�தி@ேடா உ�தி@ட உ�தி@ேடா உ�தி@ட உ�தி@ேடா உ�தி@ட = எ�0தி� எ�0தி�எ�0தி� எ�0தி�எ�0தி� எ�0தி�எ�0தி� எ�0தி� 

சி� ப*�ைள அ�லவா; அதா இ�தைன 	ைற "உ�தி@ட" எ� ெசா�ல ேவ8+O�ள. ேபா'�! :-) 

ேகாவ*0த ேகாவ*0த ேகாவ*0த ேகாவ*0த = ேகாவ*0தாேகாவ*0தாேகாவ*0தாேகாவ*0தா 
ேகா+வ*0த=உய*�களாகிய ப$�கைள� கா�பவ; ெப�மாள� மிக 	�கியமான நாம�களாவன: 

அ�$தா, அன0தா, ேகாவ*0தா!! 

 

உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட = எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி� 

க�டக�டக�டக�ட �வஜ  �வஜ  �வஜ  �வஜ = க�ட� ெகா+ உைடயவேனக�ட� ெகா+ உைடயவேனக�ட� ெகா+ உைடயவேனக�ட� ெகா+ உைடயவேன 

எ�ெப�மான� ெகா+ய*� Mட க�ட தா; தி�மைல ப*ர�ேமா,சவ� பதிவ*� தா பா��ேதாேம 

இ0த� ெகா+ேய,ற�ைத; 
 

உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட உ�தி@ட = எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி�எ�0தி� 

அட, ெமா�த� ஐ0. "உ�தி@ட"! 

இ6மா எழ வ*�ைல? 

(நாம தா ேக�வ* ந�லா ேக�ேபாேம; நா� எ�� ேபா. தாேன க@ட� ெத7O� :-)வ F/+� அ�மா 
ந�ைம எ��?� ேபா. "எ�0தி�, எ�0தி�" எ� எ�தைன 	ைற எ��?கிறா�க�? நா� எ�தைன 

	ைற ?ர83 ?ர83 ப3�கிேறா�? ந� ராம எ�ப+? 

)ழ0ைதக� ெப��பா'� எ�0தி�0தா'�, மB83� மB83� ெகாVசி அைழ�பைத வ*��?கிறா�க� 
- Added this line after the comment from Ms.Padma Arvinth) 

 

கமலா கா0தா கமலா கா0தா கமலா கா0தா கமலா கா0தா = தாமைர மல7� உ�ளவ� வ*��?�தாமைர மல7� உ�ளவ� வ*��?�தாமைர மல7� உ�ளவ� வ*��?�தாமைர மல7� உ�ளவ� வ*��?� நாயகேன நாயகேன நாயகேன நாயகேன 

தாமைர மB. மல�0. அ�;� அைன !மகாலYமி! அைலமகைள� கா0த� ேபா� த பா� 
ஈ��பவ ஆய*,ேற! ல/$மிகா0த எ� தாேன அவ ெபய�! 

 

�ைரேலா�ய� �ைரேலா�ய� �ைரேலா�ய� �ைரேலா�ய� = G�G�G�G� உல)�)�  உல)�)�  உல)�)�  உல)�)�  
(Nேலாக�, ?வ�ேலாக�, $வ�கேலாக�) 

ம�கள� )� ம�கள� )� ம�கள� )� ம�கள� )� = ம�கள� ெகா3�க ம�கள� ெகா3�க ம�கள� ெகா3�க ம�கள� ெகா3�க  
ராம=ம�கள� எ� பா��ேதா�. அ0த ம�கள�ைத, மகி=�சிைய, ஆன0த�ைத உல)�) அள��பேத 
அவ கடைம; அதனா� தா தன�காக, த ப+�?�காக எழ�ெசா�லா., உலக நல6�காக எழ� 
ெசா�கிறா�. 
இ�ப+� ெசானா�, அவனா� எழாம� இ��க 	+யாத�லவா?:-) 

 

தயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகா, ேவ�கடவாேவ�கடவாேவ�கடவாேவ�கடவா, தி��க8 மல�கதி��க8 மல�கதி��க8 மல�கதி��க8 மல�க!  
 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
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ெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமா    (3) - அ�மா எ�0தி�அ�மா எ�0தி�அ�மா எ�0தி�அ�மா எ�0தி�! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:47:35 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - 

(Plays in Rhapsody player; If not installed, please wait till it auto installs; After that it plays by itself) 

நறிநறிநறிநறி: 

Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com,rhapsody.com 

Pics: tirumala-tirupati.com 

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

ெப��பாலான வ F3கள�� அ�மா தா 	தலி� எ�வா�க! சில சமய�கள�� 
அ�மா9�) 	+யைலனா, அ�பா எ�0. காப* ேபா/3� த�வ.� உ83! 

பாச	�ள பல வ F3கள��, அ�மா எ�0. அ3�கைளய*� உ�/3� ச�த� ேக/டா� 
ேபா.�, அ�பா9� எ�0. வ*3வா�, ம,ற வ F/3 ேவைலகைள� ெசEய! 

வள�0.� வளராத சி� ப*�ைளக;�, ஒ� சில ேநர�கள�� அ�மா9�) ஒ�தாைச 
ெசEய எ�0.3�க! 
 

அட... இ. ந�ம வ F/3 வ*ஷய� ேபாலேவ இ��).�களா? 
தி�மைல� ேகாய*'� ந�ம வ F3 மாதி7ேய தா�க! 
அைன அல�ேம� ம�ைக 	தலி� எழ, மா�ப*� உ�ள உய*ேர எ�0. வ*/ட., 

எ� அ�ப6� உடேன எ�0. வ*3கிறா! 

 

ெசற பதிவ*� "உ�தி@ட, உ�தி@ட" எ� ஐ0. 	ைற ெசா�லிO� இ6� .ய*� 
எழவ*�ைல ந� அ�ப! 

(	0ைதய பதி9�)� ெச�, $ேலாக	� ெபா�;�, இெனா� 	ைற பா��. வர[� எ� நF�க� 

நிைன�தா�, ேமேல ெசா3�க9�) 

ச7, இவ எ�வதாக� ெத7யவ*�ைல! இத,) ஒேர வழி! 
இ�ேபா அைனைய எ��?ேவா�! 

அவ� எ�0த9ட பா��க�, அவ6� கி3கி3 எ� எ�0. வ*3வா! 

 

ஒ� வ F/3�) ம/3� அ�மாவான ந� தாயா��ேக அAவள9 ேவைலனா, 
சகல உலக�க;�)� அ�மா, ஜகமாதா என�ப3பவ�, 

அைன அைலமக;�) எAவள9 ேவைல இ��)�! 

உலக� )3�ப�தி ஆன0தேமஉலக� )3�ப�தி ஆன0தேமஉலக� )3�ப�தி ஆன0தேமஉலக� )3�ப�தி ஆன0தேம அவ� ைகய*� தாேன உ�ள. அவ� ைகய*� தாேன உ�ள. அவ� ைகய*� தாேன உ�ள. அவ� ைகய*� தாேன உ�ள.! 
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

மாத சம"த ஜகதா� ம. ைகடபாேரமாத சம"த ஜகதா� ம. ைகடபாேரமாத சம"த ஜகதா� ம. ைகடபாேரமாத சம"த ஜகதா� ம. ைகடபாேர 
வே\ா வ*ஹா7ண*வே\ா வ*ஹா7ண*வே\ா வ*ஹா7ண*வே\ா வ*ஹா7ண* மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத 
! "வாமின�! "வாமின�! "வாமின�! "வாமின�, �7தஜன �7ய தான சீேல�7தஜன �7ய தான சீேல�7தஜன �7ய தான சீேல�7தஜன �7ய தான சீேல 

! ேவ�கேடச! ேவ�கேடச! ேவ�கேடச! ேவ�கேடச தய*ேத தவ $�ரபாத�  தய*ேத தவ $�ரபாத�  தய*ேத தவ $�ரபாத�  தய*ேத தவ $�ரபாத�  
 

மாத சம"த ஜகதா� மாத சம"த ஜகதா� மாத சம"த ஜகதா� மாத சம"த ஜகதா� = சகலசகலசகலசகல உலக�க;�)� தாேய உலக�க;�)� தாேய உலக�க;�)� தாேய உலக�க;�)� தாேய, ! மகா லYமி! மகா லYமி! மகா லYமி! மகா லYமி! 
சம"த ஜக�க;�)� மாதா = ஜக மாதா! N9லக உய*�க�, மன�த� ம/3� இ�ைல; ேதவ�, கினர�, 
கி�?�ட�, நாக�, பாதாள உலகின�, அ$ர� எ� அைன�. தர�ப*ன��)� அவேள அைன; 

நரகா$ரன� அைனO� அவ� தாேன! )ழ0ைதக� ெசEO� தவ,ைற எ�லா� ெபா��த�ள 
எ�ெப�மான�ட� சதா ச�வ கால	� 	ைறய*/3, அவ சின� தண*�)� அ?� தாE ஆய*,ேற! 

(என ெசEவ. சில சமய�, அவ;�)� த�மச�கட�க�, ந� ேபாற ப*�ைளகளா�:-) 

 

ம.ம.ம.ம. ைகடபாேர  ைகடபாேர  ைகடபாேர  ைகடபாேர = ம.ம.ம.ம., ைகடப எற ெகா+யவைர அழி�.ைகடப எற ெகா+யவைர அழி�.ைகடப எற ெகா+யவைர அழி�.ைகடப எற ெகா+யவைர அழி�., (ேவத� மB/டேவத� மB/டேவத� மB/டேவத� மB/ட) ெப�மா�ெப�மா�ெப�மா�ெப�மா� 

	ெனா� நா�, ப*ர�மன�ட� இ�0. ேவத�கைள� களவா+ன� ம. ம,�� ைகடப எற 
அர�க�க�; ஹய�]வனாE ேதாறி அவ�கைள வைத�., உல)�ேக ஞான�ைத மB/3� த0தா 
இைறவ; "ஞான ஆன0த மய� ேதவ�" எ� க�வ*�) அரசனாE இ�� வண�க�ப3கிறா 
ஹய�]வ! 

வே\ா வ*ஹா7ண* வே\ா வ*ஹா7ண* வே\ா வ*ஹா7ண* வே\ா வ*ஹா7ண* = அவ தி�மா�ப*� அவ தி�மா�ப*� அவ தி�மா�ப*� அவ தி�மா�ப*� (வ\ "தல�தி�) ெகா' இ��பவேளெகா' இ��பவேளெகா' இ��பவேளெகா' இ��பவேள! 

அ0த ஞான)�வான ெப�மாள�, தி�மா�ைப அல�க7�பவேள! அவைன வ*/3 ஒ� ெநா+� 
ெபா�.� ப*7யாதவேள! "அகலகி�ேல இைறO� எ� அல� ேம� ம�ைக உைற மா�ப", எ� 
	தலி� உைன� ெசா�லி வ*/3�, ப*ன� தாேன அவைன� ெசா�கிறா�க�! அவ மா�ப*� !வ�ச 
ம�சமாE இ��)� தாேய! 

(வச0த வ*கா� எ� ெசா�வ. ேபால, வ\ வ*கா� = மா�ப*� உைறபவ�) 

மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத மேனாகர திAய G��ேத = அழ)� ஐ$வ7ய	�அழ)� ஐ$வ7ய	�அழ)� ஐ$வ7ய	�அழ)� ஐ$வ7ய	� நிைற0தவேள நிைற0தவேள நிைற0தவேள நிைற0தவேள! 

மேனாகர� = மன�ைத லய*�க� ெசEO� அழ)! அழ) ம/3மா? திAய G��தி = திAயமான 
ஐ$வ7ய	�, )ணநலக;� உைடயவ� ந� அைன! $�மாவா ெசா�கிறா�க�, "அவ� மகால/$மி 
ேபால" எ�!  

 

! "வாமின� ! "வாமின� ! "வாமின� ! "வாமின� = $வாமிய*$வாமிய*$வாமிய*$வாமிய* இ�ல� தைலவ*ேய இ�ல� தைலவ*ேய இ�ல� தைலவ*ேய இ�ல� தைலவ*ேய! 

த�ம ஒ�வ எறா� உட சக த�மின�; "பகவாேன! பகவதிேய!" எ� ெசா�வ. ேபா�, $வாமி�) 
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$வாமின�! ேவ�கட வ F/+ இ�ல�தரசி! 

�7த ஜன�7த ஜன�7த ஜன�7த ஜன, �7ய தான சீேல�7ய தான சீேல�7ய தான சீேல�7ய தான சீேல    = நா+ வ�� அப��)நா+ வ�� அப��)நா+ வ�� அப��)நா+ வ�� அப��), அவ�க� வ*��?வைத வா7 அவ�க� வ*��?வைத வா7 அவ�க� வ*��?வைத வா7 அவ�க� வ*��?வைத வா7 
அள��)�அள��)�அள��)�அள��)� Lயவேள Lயவேள Lயவேள Lயவேள! 

�7த ஜன�க� = நா+ வ�� அப�க�; இவ�க�, தாய*ட� ஒ+ வ�� )ழ0ைதக� ேபால; ப$வ*ட� ஒ+ 

வ�� கைற� ேபால! 

�7ய = வ*��ப�ப/டெத�லா�; தான சீல = வா7 வா7 தான� ெகா3�)� வ�ள� ேபால! 

ெதாைல Lர�தி� கைற� க8ட ப$9�) எ�ப+ பா� தானாக வழிகிறேதா, அேத ேபா� நா�க� 
உ அ�கி� வ�வத,) 	ேப, எ�க;�) அ�� ெகா3�க எ8[� தாேய! 

 

! ேவ�கேடச தய*ேத ! ேவ�கேடச தய*ேத ! ேவ�கேடச தய*ேத ! ேவ�கேடச தய*ேத = தி�ேவ�கடதி�ேவ�கடதி�ேவ�கடதி�ேவ�கட நாதன� த�ம ப�தின�ேய நாதன� த�ம ப�தின�ேய நாதன� த�ம ப�தின�ேய நாதன� த�ம ப�தின�ேய 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய ெபா�தாE வ*+யஇன�ய ெபா�தாE வ*+யஇன�ய ெபா�தாE வ*+யஇன�ய ெபா�தாE வ*+ய, எ�க� அ�மாஎ�க� அ�மாஎ�க� அ�மாஎ�க� அ�மா, நF க8 மல�கநF க8 மல�கநF க8 மல�கநF க8 மல�க!  
 

 

 

ஆ8டா;� இேத தா ெசEகிறா� பா��க�! 

"எ�ெப�மா ந0தேகாபாலா எ�0திராE" எ� 	தலி� ெசா�லி� பா��கிறா�! 

ஹூ�...ஒ�� நட�கவ*�ைல! 

அ3�., ")ல வ*ள�ேக, எ�ெப�மா/+ யேசாதாE, அறி9றாE" எ� ெசா�கிறா�! 

ந0தேகாபால6�) "எ�0திராE", எ� ெசானவ�, யேசாைத�) ம/3� "அறி9றாE" 

எ� ெசா�ல� காரண� என? ெசா�'�க பா��ேபா�! 

இேதா யேசாைத "வ*ழி�." வ*/டா�; ேகா)லேம "எ�0." வ*/ட.! 

 

அேத ேபா�அேத ேபா�அேத ேபா�அேத ேபா�, 

தயாதயாதயாதயா சி0. நாயகி சி0. நாயகி சி0. நாயகி சி0. நாயகி, எ�0. வ*/டா�எ�0. வ*/டா�எ�0. வ*/டா�எ�0. வ*/டா�! 

தயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகாதயா சி0. நாயகா, அ�பா ேவ�கடவாஅ�பா ேவ�கடவாஅ�பா ேவ�கடவாஅ�பா ேவ�கடவா, தி��க8தி��க8தி��க8தி��க8 மல�க மல�க மல�க மல�க!  
 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - 

(Plays in Rhapsody player; If not installed, please wait till it auto installs; After that it plays by itself) 

நறிநறிநறிநறி: 

Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com,rhapsody.com 

Pics: tirumala-tirupati.com 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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ெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமாெகளச�யா $�ரஜா ராமா    (4) - அ�மா தயாநிதிஅ�மா தயாநிதிஅ�மா தயாநிதிஅ�மா தயாநிதி! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:48:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

யாரா�$� X7ய உதி�த ப*ன�� வான�தி� நிலாைவ� பா�தி��கீ�களா? அ�ப+� 
பா�க`னா இைன�) இ0த� பதிவ*� காணலா�! 

 

ெசற பதிவ*� "அைன-சகல உய*�க;�)�", அவைள எ��ப*ேனா�! 

(	0ைதய பதி9�)� ெச�, $ேலாக	� ெபா�;�, இெனா� 	ைற பா��. வர[� - recap - எ� நF�க� 

நிைன�தா�, ேமேல ெசா3�க9�); 

ந8ப� )மர6�, அ�பன� தி�மா�ப*� அவ� ெகா'வ*��பைத� ப,றி அழகிய 
வ*ள�க� ெகா3�. இ�0தா�. 
 

இ�� அைன மB. தா பாட�இ�� அைன மB. தா பாட�இ�� அைன மB. தா பாட�இ�� அைன மB. தா பாட�.  

ெவள�a7� இ�0. வ F/3�)� தி��ப*� ெச�'� ேபா., )3�ப�தின��)�, 

ந8ப�க;�)� ப7$�ெபா�� வா�கி� ெச�ேவா� இ�ைலயா? ஒ� சில� அ�மா9�) 
ம/3� "ெபஷலாக இர83 ப7$க� வா�கி� ெச�வா�க�! ஊ� அறிய ஒ�; 

தன�யாக அ3�கைளய*� ஒ� "ைநசாக�" தர�ப3�! :-) 

அ. ேபால� தா ேந,�� இ��, இர83 பாட�க�, ஜக மாதா ! 
மகாலYமிய* மB.! 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

தவ $�ரபாத� அரவ*0த ேலாசேனதவ $�ரபாத� அரவ*0த ேலாசேனதவ $�ரபாத� அரவ*0த ேலாசேனதவ $�ரபாத� அரவ*0த ேலாசேன 

பவ. ப*ரசனபவ. ப*ரசனபவ. ப*ரசனபவ. ப*ரசன 	க ச0திர ம8டேல 	க ச0திர ம8டேல 	க ச0திர ம8டேல 	க ச0திர ம8டேல 

வ*தி ச�கேர0திர வன�தாப*� அ��சிேதவ*தி ச�கேர0திர வன�தாப*� அ��சிேதவ*தி ச�கேர0திர வன�தாப*� அ��சிேதவ*தி ச�கேர0திர வன�தாப*� அ��சிேத 
வ*�ஷ ைசலநாத தய*ேதவ*�ஷ ைசலநாத தய*ேதவ*�ஷ ைசலநாத தய*ேதவ*�ஷ ைசலநாத தய*ேத தயாநிேத தயாநிேத தயாநிேத தயாநிேத 
 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = ம�களமான காைல� ெபா�தாகம�களமான காைல� ெபா�தாகம�களமான காைல� ெபா�தாகம�களமான காைல� ெபா�தாக மலர/3� மலர/3� மலர/3� மலர/3�! 
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$�ரபாத�=$+ப*ரபாத�=$கமான காைல  

அரவ*0த ேலாசேன அரவ*0த ேலாசேன அரவ*0த ேலாசேன அரவ*0த ேலாசேன = தாமைர ேபா� சிவ0ததாமைர ேபா� சிவ0ததாமைர ேபா� சிவ0ததாமைர ேபா� சிவ0த, )ள��0த க8கைள�)ள��0த க8கைள�)ள��0த க8கைள�)ள��0த க8கைள� ெகா8டவேள ெகா8டவேள ெகா8டவேள ெகா8டவேள 

அரவ*0த�=தாமைர; ேலாசன�=க8  
தாமைரைய எத,)� க8க;�)� ெசா�கிறா�க�? காைலய*� திற0. இரவ*� G+�ெகா�வதாலா? 
இ��கலா�! ஆனா� இ�) அைனய* க8க� தாமைர�N ேபா� ெம�லிய சிக�? (pink) ; )ள���சி! 

தாமைர�)� N�ெகா�. ேதைவய*�ைல! ஒ� N ேபா.�. அAவள9 ெதEவ Fக அழ)! 

 

பவ. ப*ரசன 	க பவ. ப*ரசன 	க பவ. ப*ரசன 	க பவ. ப*ரசன 	க = உ 	க�உ 	க�உ 	க�உ 	க�, எ�ேபா.� சி7�தஎ�ேபா.� சி7�தஎ�ேபா.� சி7�தஎ�ேபா.� சி7�த 	கமாE இ��)� 	கமாE இ��)� 	கமாE இ��)� 	கமாE இ��)� 

ச0திர ம8டேல ச0திர ம8டேல ச0திர ம8டேல ச0திர ம8டேல = ச0திரைன� ேபா�ச0திரைன� ேபா�ச0திரைன� ேபா�ச0திரைன� ேபா� 	க� ெகா8டவேள	க� ெகா8டவேள	க� ெகா8டவேள	க� ெகா8டவேள 

"வதனேம ச0திர ப*�பேமா" எ� தாேன ஒ� ப*ரபலமான பாட�; ச0திர அைமதியாக ஒள��வா; அ. 
ேபா� அைனO� அட�கமாக, அைமதியாக, இத=� ேகா/ேடார� ஒ� ெம�லிய ?னைக N�., 

சி7�த 	கமாE இ��கிறா�! 

அ. ச7, அதா காைல ?ல�கிறேத! இ6� சிறி. ேநர�தி� நில9 ேபாE வ*3� அ�லவா? கவைல 

ேவ8டா�! X7ய வ0தா'� இ0த நிலா மைறயா.! அைனய* 	கநிலா9�) ேதE9 தா 
உ8ேடா? 

 

வ*தி ச�க� இ0திர வன�தாப*� வ*தி ச�க� இ0திர வன�தாப*� வ*தி ச�க� இ0திர வன�தாப*� வ*தி ச�க� இ0திர வன�தாப*� = ப*ர�மாப*ர�மாப*ர�மாப*ர�மா    (வ*திவ*திவ*திவ*தி), ச�கர ச�கர ச�கர ச�கர (சிவெப�மாசிவெப�மாசிவெப�மாசிவெப�மா), இ0திரஇ0திரஇ0திரஇ0திர 
ஆகிேயா7 மைனவ*ய�ஆகிேயா7 மைனவ*ய�ஆகிேயா7 மைனவ*ய�ஆகிேயா7 மைனவ*ய� எ�லா� எ�லா� எ�லா� எ�லா� 

வன�தா=ெப8 

வ*திைய� தைலய*� எ�.� கட9� = ப*ர�ம; இவ� மைனவ*யான கைலமக;� (சர"வதிO�), 

ச�கர = சிவப*ரா; ஈசன� அ? மைனவ*, அைன மைலமக;� (பா�வதிO�), 

இ0திர மைனவ*யான சசிேதவ*O� (இ0திராண*), 

 

அ��சிேத அ��சிேத அ��சிேத அ��சிேத = (உைனஉைனஉைனஉைன) அ��சி�கிறா�க�அ��சி�கிறா�க�அ��சி�கிறா�க�அ��சி�கிறா�க�. 

அைன�)�, ம,ற ெதEவ�கள� மைனவ*ய��)� அAவள9 ேதாழைம பா��க�; வ*��ப* 
நெமாழிகளா� அ��சைன ெசEகிறா�க�! அ.9� ந� அைன யா�? 
அ8ணன� மைனவ* எபதா�, பா�வதி�) அ8ண*; 
கணவ7 (ப*ர�மா) அ�மா எபதா�, சர"வதி�) மாமி; 
கணவ7 (இ0திர) தைலவ� எபதா�, சசிேதவ*�)� தைலவ*; 
இ�ப+� ப*ற0த வ F3�, ?)0த வ F3�, எ�லா�� அைன மகாலYமிய*ட� அ? பாரா/3கிறா�க�! 

 

வ*�ஷ ைசல நாதவ*�ஷ ைசல நாதவ*�ஷ ைசல நாதவ*�ஷ ைசல நாத= வ*�ஷபாசல� எ6�வ*�ஷபாசல� எ6�வ*�ஷபாசல� எ6�வ*�ஷபாசல� எ6� தி�மைல�) நாத தி�மைல�) நாத தி�மைல�) நாத தி�மைல�) நாத 

தி�மைலய*� உ�ள ஒ� மைல�) வ*�ஷபாசல� எ� ெபய�! ஏ� மைலக� எனன எ� 
ப*ன� ஒ� $ேலாக�தி� வ�கிற., அ�ேபா. பா��ேபா�! 

வ*�ஷப+அசல�=வ*�ஷப மைல; வ*�ஷப எற ஒ� அ$ரன� நிைனவாக! அ$ரன� ேப7� 
ெப�மா;�) மைலயா? இ. தன�� கைத. ெத70தவ�க� யாேர6� ெசா�'�க�! 

 

அைத எத,) இ�) ெசானா�க�? ேவ� ஒ� மைலைய� ெசா�லி இ��கலாேம? இ. தாயா� 
$ேலாக� அ�லவா? அவ� தா அ$ர, ேதவ எெற�லா� ேவ�ப3�தி� பா��க மா/டாேள! மாத; 
சம"த ஜகதா�! க�ைண� கட� அ�லவா அவ�!! 

 

தய*ேததய*ேததய*ேததய*ேத, தயா நிேத தயா நிேத தயா நிேத தயா நிேத = அவன� வ*��பமானஅவன� வ*��பமானஅவன� வ*��பமானஅவன� வ*��பமான மைனவ*ேய மைனவ*ேய மைனவ*ேய மைனவ*ேய! தயா நிதிேயதயா நிதிேயதயா நிதிேயதயா நிதிேய! 

தய*ேத = Beloved; ெப�மாள� அேப ஆ�ய*ேர! தயா+நிதி = க�ைண+ெச�வ�. அைன க�ைண� 
ெச�வமானவ�! 
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$�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� (5) - மைலமைலமைலமைல )ன�ய நிறா )ன�ய நிறா )ன�ய நிறா )ன�ய நிறா! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:48:58 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

அவ� தாேன எ�லா� ெச�வ�.�) அதிபதி! அவேள ஒ� ெச�வமா? 
ஆமா�! கா�8ய லYமி! அ@ட ல/$மிகள�� ஒ�வ� கா�8ய லYமி. 
எ�தைன ெச�வ� வ0தா'� ேபானா'�, இ0த� கா�8ய� ம/3� எ�� நிைல�. நி,)�! 

அதனா� தா ஒ� மகா)�, தி�மைல எ�ெப�மா மB. தயா சதக� எ� ஒ� I� பாட� 
பா+னா�! 

 

இAவள9 ெப�ைமக�இAவள9 ெப�ைமக�இAவள9 ெப�ைமக�இAவள9 ெப�ைமக� ெகா8ட அ�மா ெகா8ட அ�மா ெகா8ட அ�மா ெகா8ட அ�மா, உன�) இன�ய காைல வண�க�க�உன�) இன�ய காைல வண�க�க�உன�) இன�ய காைல வண�க�க�உன�) இன�ய காைல வண�க�க�! 

 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

 

 

 

 

அ. ச7, உலகி பல கைதகள�'� நாக�ைத ஒ� )றியbடாக� ெசா�லிய*��கா�க; 
ஏ? 

கைத எ� இ�ைல; வ*Vஞான ம��.வ� க�c7கள�� Mட, ெப��பா'� அவ�க� 
	�திைரய*� ந3வ*� ஒ� த83� அைத� $,றி ஒேறா, இர8ேடா நாக�க� 
இ��)�! ஏ? 

இைறய $ேலாக�தி'�, இன� வர�ேபாவதி'� ேசஷ எற நாக� தா! 

ெசற இ� பதிவ*'� "அைன, தயாநிதிைய" எ��ப*ேனா�! 

(	0ைதய பதி9 -recap- ேமேல ெசா3�க9�); 

இ� அ�ைமO� அ�ப6� எ�0. ெகா�ள, அவ�க� Mடேவ ெபா��?�ள G�த 
ப*�ைளக;� எ�0. வ*3கிறன! (இ�ப+� ெசானத,காக இைளய ப*�ைளக� 
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யா�� எகி/ட ச8ைட�) வராதF�க�பா:-) நா ெசான. ச�த7ஷிக� எ6� 
G�த ப*�ைளக�! 

 

இைறய $ேலாக� மிக வ*ேசடமான.; 	த� 	ைறயாக, ேந7ைடயாகேவ, 

ேவ�கடவைன எ��?� $ேலாக�; "ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா, தவ $�ரபாத�" எ� இன� 
ஒAெவா� $ேலாக�தி'� வர�ேபாகிற.. 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

அ�7ஆதி ச�த7ஷய ச	பா"ய ச0�யா�அ�7ஆதி ச�த7ஷய ச	பா"ய ச0�யா�அ�7ஆதி ச�த7ஷய ச	பா"ய ச0�யா�அ�7ஆதி ச�த7ஷய ச	பா"ய ச0�யா� 

ஆகாச சி0.ஆகாச சி0.ஆகாச சி0.ஆகாச சி0. கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� 
ஆதாய பாதOக� அ��சய*.� �ரப0நாஆதாய பாதOக� அ��சய*.� �ரப0நாஆதாய பாதOக� அ��சய*.� �ரப0நாஆதாய பாதOக� அ��சய*.� �ரப0நா 
ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

அ�7 ஆதி ச�த 7ஷய அ�7 ஆதி ச�த 7ஷய அ�7 ஆதி ச�த 7ஷய அ�7 ஆதி ச�த 7ஷய = அ�7 	தலானஅ�7 	தலானஅ�7 	தலானஅ�7 	தலான ச�த  ச�த  ச�த  ச�த (ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�) 7ஷிக�7ஷிக�7ஷிக�7ஷிக� 

பா� ெவள�ய*� (Milky Way), .�வ ந/ச�திர�ைத� $,றி இ��ப. ச�த 7ஷி ம8டல� (Ursa Major). 

ச�த 7ஷிக�, உலகி ஆதி தாE த0ைதய�க� ஆவா�க�. 

இைறவன� G�த )ழ0ைதக� எ�� ெசா�'வ�. அ0த ஏ� ேப� யா� யா� எற ப/+ய� சில 

சமய� மா�ப/டா'�, ெபா.வாக இவ�கேள: 

அ�7அ�7அ�7அ�7, பர�வாஜ�பர�வாஜ�பர�வாஜ�பர�வாஜ�, ெகளதம�ெகளதம�ெகளதம�ெகளதம�, ஜமத�ன�ஜமத�ன�ஜமத�ன�ஜமத�ன�, கா�யப�கா�யப�கா�யப�கா�யப�, வசி@ட�வசி@ட�வசி@ட�வசி@ட�, வ*"வாமி�ர�வ*"வாமி�ர�வ*"வாமி�ர�வ*"வாமி�ர� 
(அ�7O�, வசி@ட�� ெப��பா'� எ�லா� ப/+ய�கள�'� இ��ப�; வசி@ட7 மைனவ* 
அ�0ததிO� வான ம8டல�தி� அவ�ட இ��பதாக ஐதFக�. "அ�மி மிதி�. அ�0ததி பா��." எற 

வழ�க	� வ0த.) 

 

ச	பா"ய ச0�யா� ச	பா"ய ச0�யா� ச	பா"ய ச0�யா� ச	பா"ய ச0�யா� = வர�ேபா)�வர�ேபா)�வர�ேபா)�வர�ேபா)�, ச0தியாச0தியாச0தியாச0தியா வ0தன Nைசக;�காக வ0தன Nைசக;�காக வ0தன Nைசக;�காக வ0தன Nைசக;�காக 
அதிகாைல ெகாVச� ெகாVசமாக ?லர� ெதாட�)கிற.; ச0தி ெசEO� ேவைளO� வ0. வ*/ட.. 

 

ஆகாச சி0. ஆகாச சி0. ஆகாச சி0. ஆகாச சி0. = ஆகாச க�ைக நF�வ F=�சிஆகாச க�ைக நF�வ F=�சிஆகாச க�ைக நF�வ F=�சிஆகாச க�ைக நF�வ F=�சி, தF��த�தி� இ�0.தF��த�தி� இ�0.தF��த�தி� இ�0.தF��த�தி� இ�0. 

ஆகாச க�ைக எற நF�வ F=�சிைய� ப,றி தி�மைல ந�ப*க� பதிவ*� பா��ேதா�; அ0த நF� பாப 
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வ*நாச தF��த� ேபாலேவ ?ன�தமான.; எ�ெப�மா ெதா3�த வ*� அ�ப*னா� உ�வான.; 

 

கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� கமலான� மேனாகரான� = அழகான தாமைர� N�கைள� ெகா83அழகான தாமைர� N�கைள� ெகா83அழகான தாமைர� N�கைள� ெகா83அழகான தாமைர� N�கைள� ெகா83 வ0. உ�ளன� வ0. உ�ளன� வ0. உ�ளன� வ0. உ�ளன� 
ஆகாச க�ைகய*� மல�0த அழகிய (மேனாகரமான) தாமைர� (கமல�) N�கைள� ெகா83 வ0. 
உ�ளன� 

 

ஆதாய பாத Oக� அ��சய*.� ஆதாய பாத Oக� அ��சய*.� ஆதாய பாத Oக� அ��சய*.� ஆதாய பாத Oக� அ��சய*.� = (அவ�க� ெகா83 வ0த மல�க;ட) பாத� இர8ைடO� பாத� இர8ைடO� பாத� இர8ைடO� பாத� இர8ைடO� 
அ��சி�கஅ��சி�கஅ��சி�கஅ��சி�க 
பாத Oக� = இைண அ+க� = இர83 தி��பாத�க�. 

மல�� பாத�கைள, மல�களா� அ��சி�க வ0.�ளன�; 
இைறவன� இைண அ+கைள பாதஇைறவன� இைண அ+கைள பாதஇைறவன� இைண அ+கைள பாதஇைறவன� இைண அ+கைள பாத ப�ம� எ� ெசா�'வா�க� ப�ம� எ� ெசா�'வா�க� ப�ம� எ� ெசா�'வா�க� ப�ம� எ� ெசா�'வா�க�. ஏஏஏஏ? தாமைர நF7� G=கேவ 
G=கா.; நF7 அள9�) ஏ,ப அ.9� உய�0. ெகா8ேட இ��)�. "நF�அளேவ ஆ)மா� நF� 

ஆ�ப�"; "ெவ�ள�. அைனய மல� நF/ட�" எபன தமி=� பாட�க�. 

 

அ. ேபா� நா� ந� ?8ண*ய பாவ� கண�)கைள� M/+னா'� ச7, )ைற�தா'� ச7! அத,காக 
அவ பாத�கைள மைற�. ைவ�க மா/டா; ?8ண*யேமா பாவேமா, எைத� ெசEதா'� ந�ைம� 
கைட�ேத,�வத,) ஒேர வழி! எ�ேபா.� ந) ெத7O�ப+, அைட�கல� ?)�ப+, பாத�கைள 

ம/3மாவ. கா/+� ெகா8ேட இ��பா! 

ப,�வ.� ப,றாத.� ந� ைகய*� தா இ��கிற.! ெப��பா'� ?8ண*ய�க� ப,றி� 

ெகா�கிறா�க�; பாவ� ெசEேதா�, கா/+னா'� ப,ற ம��கிறா�க�! 

 

ம,ற தி� அவய�க�ம,ற தி� அவய�க�ம,ற தி� அவய�க�ம,ற தி� அவய�க� ேவ83மானா� ப�தி�) ஏ,றவா� ேதா�� ேவ83மானா� ப�தி�) ஏ,றவா� ேதா�� ேவ83மானா� ப�தி�) ஏ,றவா� ேதா�� ேவ83மானா� ப�தி�) ஏ,றவா� ேதா��, மைறO�மைறO�மைறO�மைறO�! கர�க� கா�க9� 

ெசEO�; அ�ைப� ெதா3�. அழி�க9� ெசEO�! 

ஆனா� தி��பாத�க� அ�ப+ இ�ைல! வாமன அவதார�தி� Mட ச�கார�/அழி9 எ� இ�லாம�, 

மகாபலி தைல ேம� ைவ�. கா�த.! ராமாவதார�தி� ராமேன உதவ 	+யாம� ேபான ேபா. Mட, 

அவ தி�வ+� பா.ைகக� பரத6�) உதவ*ன! இ0த� கால�தி� நம�)� ேகாவ*�கள�� தைல 
ேம� சடா7யாக ைவ�.� கா�க�ப3கிற.! 

 

பா.கா சக"ர� எற ஒராய*ர� பாட�க� இ0த� பா.ைகக� ேம� உ�ளன! அAவள9 ெப�ைம 
மி�க பாத�கைள� தாபாத�கைள� தாபாத�கைள� தாபாத�கைள� தா தின	� தி�நாமமாக ெந,றிய*� அண*கிறன� தின	� தி�நாமமாக ெந,றிய*� அண*கிறன� தின	� தி�நாமமாக ெந,றிய*� அண*கிறன� தின	� தி�நாமமாக ெந,றிய*� அண*கிறன�! 
இத,) ஊ��.வ ?8/ர� எ� வடெமாழி� ெபய�! (?8/ர�/?8ட]க� = தாமைர)! 
ெகாV$ தமிழி� தி�ம8 கா�?! இ�ேபா. ?7கிற. அ�லவா ஏ தி��பாத�கைள� தாமைரயாக� 
ெசா�கிறா�க� எ�! 

 

�ரப0நா �ரப0நா �ரப0நா �ரப0நா = சரண� அைட0.சரண� அைட0.சரண� அைட0.சரண� அைட0., வ0.�ளன�வ0.�ளன�வ0.�ளன�வ0.�ளன�. 
அ�ேப��ப/ட தி�வ+கள�� சரண� ?க ச�த 7ஷிக;� வ0.�ளன�. �ரப�தி எறா� சரணாகதி�ரப�தி எறா� சரணாகதி�ரப�தி எறா� சரணாகதி�ரப�தி எறா� சரணாகதி; 
�ரப0ந எறா� சரணாகதி ெசEத ஜFவ�ரப0ந எறா� சரணாகதி ெசEத ஜFவ�ரப0ந எறா� சரணாகதி ெசEத ஜFவ�ரப0ந எறா� சரணாகதி ெசEத ஜFவ. இைத� ப,றி ப*ன� வர�ேபா)�, "சரண� சரண� 
�ரப�ேய", எற ப)திய*� பா��ேபா�. "?க� ஒ� இ�லா அ+ேய உ அ+�கீ= அம�0. 

?)0ேதேன", எப. ஆ=வா� ெசEO� சரணாகதி! 
அ. ேபால �ரப0ந�களான ச�த 7ஷிக;� இ�) ெப�மாைள� ேசவ*�க வ0.�ளா�க�. 
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ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா = ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன  அரசேன  அரசேன  அரசேன  
 

ேசஷ= ஆதிேசஷ எற பா�?! அ�7=மைல; 

ேசகர�=உ�சி; வ*ேபா = அரச; 

ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரச தி�ேவ�கடநாத! 

இன� வ�� ஒAெவா� $ேலாக	� இ�ப+� தா 	+ய� ேபாகிற.! ஏ? 

அ�ப+ என ேசஷ6�)�, ெப�மா;�)� அAவள9 அேனாய�? ெப�மா� எ�) ெசறா'�, 

அவேனா3 தி�மக� நF�கா. இ��கிறா�, ச7! ஒ�.� ெகா�ளலா�! 

இ0த� ேசஷ ெதா8ட தாேன! ஏ எ�) ேபானா'� Mடேவ ஒ/+� ெகா�கிறா? அ3�த பதிவ*� 
காணலா�!! 

 

தி�மைலய* ஏ� 	+க;� ேசஷன� தைலக�; அ0த மைலேய ேசஷன� உ�வ� தா! வைள0. 
ெநள�0. பா�ைப� ேபாலேவ தா உ�ள.! அ0த ேசஷ மைல, ப�தியா'� பண*வா'� )ன�0. நி,க, 
அத ேம� 

மைல )ன�ய நிறாமைல )ன�ய நிறாமைல )ன�ய நிறாமைல )ன�ய நிறா ெப�மா� ெப�மா� ெப�மா� ெப�மா� 

எ� ெபய� ெப,� வ*ள�)கிறா இ0த� கலிOக� ெதEவ�! 

க�ெவ/3கள�'� ம,�� பழ0தமி=� பாட�கள�'� இ0த� ெபய� சிற�பாக வ�கிற.! 

 

தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�    = இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�! 

இ�ப+ ேசஷ மைலய* மB. ேசஷா�7 நாதனாக நி,)� மைலய�பா! ....$�ரபாத� = $+�ரபாத� = 

உன�)�, அதனா� எ�க;�)� $கமான காைல� ெபா�தாக மலர/3�. 
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தமி��காகதமி��காகதமி��காகதமி��காக, $�ரபாத� பாதிய*� நி��த�$�ரபாத� பாதிய*� நி��த�$�ரபாத� பாதிய*� நி��த�$�ரபாத� பாதிய*� நி��த�! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:49:36 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

மைல )ன�யமைல )ன�யமைல )ன�யமைல )ன�ய நிறா நிறா நிறா நிறா 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

மா�கழி மாத� ெதாட�கிய.! (Dec-16-2006); 

தமி��காகதமி��காகதமி��காகதமி��காக, $�ரபாத� பாதிய*�$�ரபாத� பாதிய*�$�ரபாத� பாதிய*�$�ரபாத� பாதிய*� நி��த�ப/ட. நி��த�ப/ட. நி��த�ப/ட. நி��த�ப/ட.!  

எ�)?... தமி= அறிஞ� ஒ�வ7 வ F/+லா? இ�ைல.... 

தமிழக அர$ ஏதா�$� ஆைண ப*ற�ப*�. உ�ளதா?? இ�ைல! அெத�லா� இ�ைல! 

 

இ. கால� காலமாக வ*��ப*� ெசEய�ப/3 வ�� ஒ� வழ�க�! எ�)? 

தி�மைல தி��பதிய*�தி�மைல தி��பதிய*�தி�மைல தி��பதிய*�தி�மைல தி��பதிய*�! 

அதனா�, இ�) அ+ேய வைல�Nவ*'� $�ரபாத� பதி9, த,காலிகமாக நி��தி 
ைவ�க� ப3கிற.! 

 

ஏ இ�ப+? 

ஆ8டா;�)� ெப�ைம ேச��கஆ8டா;�)� ெப�ைம ேச��கஆ8டா;�)� ெப�ைம ேச��கஆ8டா;�)� ெப�ைம ேச��க; தமி��)� ெப�ைம ேச��கதமி��)� ெப�ைம ேச��கதமி��)� ெப�ைம ேச��கதமி��)� ெப�ைம ேச��க! 
தி�மைலய*� ஒAெவா� இர9� ப�ள�யைற (ஏகா0த) ேசைவய*�, ேபாக 
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!நிவாசைன� ெதா/+லி� கிட�.வ. வழ�க�! 

ஆனா� மா�கழிய*� ம/3�, க8ணைன� கிட�.கிறா�க�! 

 

ம�நா� காைலய*�, ந� ஆ8டா� க8ணைன எ��ப*� பா/3 இைச�கி்றா�! 

தி��பாைவ 	�ப. பாட�க;� தின	� பா3கிறா�க�, ேவ�கடவன� 	?! 
அ.9� Nைசய* 	த� பா/ேட, ேகாைதய* தமி=� பா/3 தா! 

 

இ�ப+ தமி��)� ெப�ைம ேச��க, ஏ,பா3க� ெசEத. யா� ெத7Oமா? 
எ�ெப�மானா�, உைடயவ� எெற�லா� ைவணவ� உலக� ெகா8டா3� 
இராமா6ஜ�இராமா6ஜ�இராமா6ஜ�இராமா6ஜ� தா இAவா� ெசEத.! 

இைத� தி�மைல� ேகாவ*� ஒ�) வ*தியாகேவ ஏ,ப3�தினா�! தி��பாைவ மB. 
அவ��) அAவள9 பாச�! தி��பாைவ ஜFய� எற ஒ� ெபய�� அவ��) உ83! 

 

இத,காக ஏேதா மா�கழிய*� ம/3� தா தி�மைலய*� இ�ப+ எ� யா�� எ8ண* 
வ*ட ேவ8டா�! தின	ேம தி��பாைவ ஓத�ப3கிற.! ம,ற மாத�கள�� 	த,கால� 
Nைசய* ேபா. ஓ.கிறா�க�! 

தி��பாைவ 	�வ.� பா+ய ப* தா, அவ6�) 	த� ஆர�தி கா/3கிறா�க�! 

நா	� பாடலாமா? மா�கழி�மா�கழி�மா�கழி�மா�கழி� தி�க� மதி நிைற0த நனாளா� தி�க� மதி நிைற0த நனாளா� தி�க� மதி நிைற0த நனாளா� தி�க� மதி நிைற0த நனாளா�... 

 

மா�கழிைய� த6� மாத� எ�� ெசா�'வா�க�! 

மாத�கள�� நா மா�கழிமாத�கள�� நா மா�கழிமாத�கள�� நா மா�கழிமாத�கள�� நா மா�கழி எ� க8ண கீைதய*� ெமாழிகிறா! 

அவைன� காதலி�., அவன�� ஈடழி0., 

அவ வாE�$ைவ எ�ப+ேயா எ� ெவ8 ச�ைக� பா��.� ேக/கிறா� ஒ� ேபைத! 
அவ� ெபய� ேகாைத! 
 

அ0த� ேகாைத அவைன அைடய ேநா? இ��கிறா�, இ0த மா�கழிய*�! ெவ�மேன 
ேநா? இ�0தா� அவேளா3 கைத 	+0. வ*3ேம! 

அ�?ற� நா� எ�லா� எ�ப+� கைட�ேத�வதா�? 

அதனா� பா/3 பா+ ேநா? இ��கிறா�! அவ� எ8ண*ய. ச7 தா! 

 

இ�ேபா. நம�)� அ0த� பா/3 கிைட�. வ*/ட. அ�லவா? 
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ஐைய0.� (5*5) + ஐ0.�(5) =25+5 = 30 பாட�க�; தி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவ! 

ஒAெவா� 	ைற ப+�)� ேபா.� ஒAெவா� ெபா�� ேதா��! 

பல ஆ�சா7ய�க;�, )�மா�க;�, ?லவ�க;�, கவ*ஞ�க;� இத,) உைர எ�தி 
உ�ளா�க�! 

அ�ப+O� 	�� ெபா�ைள� காண 	+0ததா? அறிேதா�� அறியாைம க8ட,றா�அறிேதா�� அறியாைம க8ட,றா�அறிேதா�� அறியாைம க8ட,றா�அறிேதா�� அறியாைம க8ட,றா�!  

 

2004 இ�, ந8ப� ேதசிக, தின� ஒ� பதி9 த0தா� 
2005 இ�, ேதாழ� ஜி.இராகவ, தின� ஒ� பதி9 த0தா� 
)மர6�, ேகாைத� தமிழ	த�ைத அ�ேபா.�, இ�ேபா.� த0. ெகா83 இ��கிறா�. 
 

மB83� ப+�.� $ைவ�ேபா� அவ,ைற! 

ஐைய0.� ஐ0.� அறியாத மான�டைர ைவய� $ம�ப.� வ�?! 
ந�ைம வ�?�காக இ0த� Nமி $ம0தா�ந�ைம வ�?�காக இ0த� Nமி $ம0தா�ந�ைம வ�?�காக இ0த� Nமி $ம0தா�ந�ைம வ�?�காக இ0த� Nமி $ம0தா�....�ேச�ேச�ேச�ேச நறாகவா இ��)� நறாகவா இ��)� நறாகவா இ��)� நறாகவா இ��)�? 

வா��க�, பாைவ� பாட�கைள, மB83� வாசி�ேபா�!... 

 

($�ரபாத�, மB83� ைத மாத� .வ�)�!) ..... 

 

 

 

அ. வைரஅ. வைரஅ. வைரஅ. வைர,  
1. ேகாைத க8ட அவதார�க�, தி��பாைவய*� - இய,ைக, உண9, வ*Vஞான�, 

வானவ*ய� எ� சிற�?� க8ேணா/ட� ப)திகளாக வார� ஒ� 	ைறயாவ., 

மாதவ*� ப0தலி� அ+ேய இட 	ய�கிேற! 

 

2.௧௧௧௧8ண பா/38ண பா/38ண பா/38ண பா/3 வைல�Nவ*,) அப�க� பல�, பாட�க� அ6�ப* உ�ளன�. 
ஞானெவ/+யா ஐயாஞானெவ/+யா ஐயாஞானெவ/+யா ஐயாஞானெவ/+யா ஐயா, 
ம.மிதாம.மிதாம.மிதாம.மிதா அ�கா அ�கா அ�கா அ�கா, 
ெப�கe7� இ�0. $தாெப�கe7� இ�0. $தாெப�கe7� இ�0. $தாெப�கe7� இ�0. $தா, 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(6) - ேசேயாேசேயாேசேயாேசேயா வண�கி3� மாேயா வண�கி3� மாேயா வண�கி3� மாேயா வண�கி3� மாேயா! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:50:04 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

சா�வ Fகசா�வ Fகசா�வ Fகசா�வ Fக, 

ப*ேர�)மா�ப*ேர�)மா�ப*ேர�)மா�ப*ேர�)மா� ச8	கமண* ச8	கமண* ச8	கமண* ச8	கமண*, 
பாலராஜ கீதாபாலராஜ கீதாபாலராஜ கீதாபாலராஜ கீதா 
இ6� பல� அ6�ப* உ�ளன�. M/3 	ய,சிய* சிற�ேப தன�! 
இவ�க� அைனவ��)� எ�க� நறி! அேதா3 )மர, பாலாஜி, அ+ேய. 

 

அ0த� பாட� மல�கைள எ�லா� ஒAெவாறாE� ெதா3�., தின� ஒ� மாைலயாக 
க8ண பா/+� இட எ8ண�! 

பா+� ெகா3�தா� ந, பாமாைல பா+� ெகா3�தா� ந, பாமாைல பா+� ெகா3�தா� ந, பாமாைல பா+� ெகா3�தா� ந, பாமாைல - NமாைலNமாைலNமாைலNமாைல 

X+�X+�X+�X+� ெகா3�தாைள� ெசா�' ெகா3�தாைள� ெசா�' ெகா3�தாைள� ெசா�' ெகா3�தாைள� ெசா�'! 

நா	� தின� ஒறாE இ0த மா�கழிய*� ெதா3�.�நா	� தின� ஒறாE இ0த மா�கழிய*� ெதா3�.�நா	� தின� ஒறாE இ0த மா�கழிய*� ெதா3�.�நா	� தின� ஒறாE இ0த மா�கழிய*� ெதா3�.� ெகா3�ேபா� ெகா3�ேபா� ெகா3�ேபா� ெகா3�ேபா�! 

என, ச7 தாேன ந8ப�கேள? தின� ஒ� மாைல�) இ�ேக ெச�'�க�: க8ண 
பா/3 

தைட� கால� 	+0த.! ைத மாத� ஹ"த ந/ச�திர�ேதா3! (அன�யயன கால�) ; 

அதனா�, தமி= மைறக;ட ேச�0. ெகா83, மB83� $�ரபாத� ெதாட�க�! 

 

ெசற பதிவ*� இைறவ தி�வ+� சிற�?�, ச�த7ஷிக� அவைன� .ய*� 
எ��?வைதO� க8ேடா�! 

ச7, 7ஷிக;�) அ3�த. யா� வ�வா�க�? 

அவ�க� ஓ.� ப*ரணவ�.�)� ெபா�� ெசானவ�க� தா வ�வா�க�. 

தமி=�கட9�தமி=�கட9�தமி=�கட9�தமி=�கட9� 	�க  	�க  	�க  	�க - ெப�மாள� ஆைச ம�கெப�மாள� ஆைச ம�கெப�மாள� ஆைச ம�கெப�மாள� ஆைச ம�க, 

தி�மைல� ேகாவ*'�) வ0., இைறவைன� .தி�., .ய*� எ��?கிறா! 

ேசேயா, மாேயா ச0நிதி�) வ0. ேசவ*�கிறா. 

 

தி�மைலய*� 	�க�ெப�மா தவ� ெசEத தF��த� (நF�வ F=�சி) ஒ� உ�ள.. ேபாE 
இ��கிறF�களா? )மாரதாைர எ� ெபய�. ச,�� க+ன� ப/3, நட0. தா ேபாக 
	+O�. ஆனா� இய,ைக வள� ெகாV$� அ�வ*. 
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

பVசானன ஆ�ஜபவ ச8	கபVசானன ஆ�ஜபவ ச8	கபVசானன ஆ�ஜபவ ச8	கபVசானன ஆ�ஜபவ ச8	க வாசவா�யா வாசவா�யா வாசவா�யா வாசவா�யா 
�ைரவ*�ரமாதி�ைரவ*�ரமாதி�ைரவ*�ரமாதி�ைரவ*�ரமாதி ச7த� வ*?தா �.வ0தி ச7த� வ*?தா �.வ0தி ச7த� வ*?தா �.வ0தி ச7த� வ*?தா �.வ0தி 
பாஷாபதி படதி வாசரபாஷாபதி படதி வாசரபாஷாபதி படதி வாசரபாஷாபதி படதி வாசர $�திமாரா� $�திமாரா� $�திமாரா� $�திமாரா� 
ேசஷா�7ேசஷா�7ேசஷா�7ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� 

 

பVசானன பVசானன பVசானன பVசானன = ஐ0. 	க�க�ஐ0. 	க�க�ஐ0. 	க�க�ஐ0. 	க�க� ெகா8ட சிவெப�மா ெகா8ட சிவெப�மா ெகா8ட சிவெப�மா ெகா8ட சிவெப�மா 

சிவனா��) ெவள�ய*� ெத7ய�M+ய ஐ0. 	க�க�; ஆறா� 	க� ேயாக கால�கள�� ம/3� 
ெவள��ப3�. ெப�மாள� இ�தய�தி� "அஜபா" எற நடன� ?7பவ ஈச. அ0த இதயலி�க�.�)� 

தா இ� தி�வாQ� ஆலய�தி� வழிபா3 நட�கிற.. 

 

ஆ�ஜ பவ ஆ�ஜ பவ ஆ�ஜ பவ ஆ�ஜ பவ = தாமைர ேம� உ�ளதாமைர ேம� உ�ளதாமைர ேம� உ�ளதாமைர ேம� உ�ள ப*ர�மா ப*ர�மா ப*ர�மா ப*ர�மா 
ஆ�ஜ=தாமைர; தாமைர� தைலவ ப*ர�ம எ� ெபா��. 

ஈசைன� பVச	க எ� ெசான. ேபா�, இவைர நா	க எ� ெசா�லவ*�ைல பா��க�. 

ஏ?  

	க� கண�கா� வ*ைள0த ப*ண�கா� - இவ��) ஐ0. 	க� ேபாE நா	க� ஆன. தன��கைத. 
அதனா� தா ெச��கி Gலேம ேவ8டா� எ� தாமைர நாயக எ� ெசா�லிவ*/டா�.  
த�.வ� எனெவறா�: உய� ெபா��ப*� உ�ளவ�க�, அ0த� ெபா��ேபா3 Mடேவ வ�� ெப�� 
அதிகார�. அ0த� ேபாைதய*� G=கி வ*டாம�, தாமைர இைல ேம� நFராE இ��க ேவ83� எபேத. 

 

ச8	க ச8	க ச8	க ச8	க = ஆ�	க� கட9�ஆ�	க� கட9�ஆ�	க� கட9�ஆ�	க� கட9�, 	�க�	�க�	�க�	�க� ெப�மா ெப�மா ெப�மா ெப�மா 

	�க�ெப�மா6�)� எ�ெப�மா6�)� அ�ப+ ஒ� உற9, அேனாய�. 

இ. ப,றி� தன�� பதிேவ ேபாடலா�; மா� ம�க எ� பல இட�கள�� ெகா8டாட� ப3கிறா.  

 

தி��ெச0L7� அ$ர வத� 	+0., சிவெப�மாைன ேநா�கி� தவ�ேகால� ெகா8டா 	�க. 

ேபா��ேகால� ேபாE இ�ேபா. தவ�ேகால�.  

எVசிO�ள சில அ$ர�கேளா, அவ�க� உறவ*னேரா, பழி வா�க� ?ற�ப/டா�?  

பா��தா� ெப�மா�! தியான�தி� உ�ள ம�கைன� கா�க� தாேன கட'�)� அவ6�)� ந3வ*� 

ப�ள� ெகா83 வ*/டா�!  
)லேசகர�ப/+ன� எற ஊ�, தி��ெச0L��) மிக அ�கி�! ெச0L� ஆலய�திேலேய ெப�மா;�)� 

தன�� ச0நிதி இதனா� தா! 

 

வாசவ ஆ�யா வாசவ ஆ�யா வாசவ ஆ�யா வாசவ ஆ�யா = அமர� தைலவ இ0திர அமர� தைலவ இ0திர அமர� தைலவ இ0திர அமர� தைலவ இ0திர - இவ�க� எ�லா��இவ�க� எ�லா��இவ�க� எ�லா��இவ�க� எ�லா�� 

(வாசவ=இ0திர)  

 

எ�லா� ச7எ�லா� ச7எ�லா� ச7எ�லா� ச7, இவ�க�இவ�க�இவ�க�இவ�க� எ�லா�� ஏ ஒேர M/டமாக எ�லா�� ஏ ஒேர M/டமாக எ�லா�� ஏ ஒேர M/டமாக எ�லா�� ஏ ஒேர M/டமாக, இ�) வ0.�ளா�க�இ�) வ0.�ளா�க�இ�) வ0.�ளா�க�இ�) வ0.�ளா�க�?  

�ைரவ*�ரமாதி �ைரவ*�ரமாதி �ைரவ*�ரமாதி �ைரவ*�ரமாதி = தி7வ*�ரம தி7வ*�ரம தி7வ*�ரம தி7வ*�ரம - வாமன வாமன வாமன வாமன - உலகள0த ெப�மா�உலகள0த ெப�மா�உலகள0த ெப�மா�உலகள0த ெப�மா�!  
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தி��ேகாவ*c� எற ஊ��)� ேபாE உ�ள F�களா?  
கைத கைதயாக� ெசா�லலா� அ0த ஊைர� ப,றி.  

 

உலகள0த ெப�மா� தி��ேகால�.  

அவதார�கள�ேலேய ந3நாயகமான அவதார�. இ.வைர உ�ள ஒபதி�, ஐ0தா� அவதார� இ0த 
வாமன-தி7வ*�ரம அவதார�.  

இத,) 	? வ*ல�)க�. இத,)� ப*? மன�த�க� எ� ப)�.� கா/3� அவதார�. 

ந�லா��)� ெபா�லா��)� ந3 நிற ந3ேவ எபா� வ�ளலா�. அ�ப+ ந3வ*ேல நிற நாயக 
தி7வ*�ரம� ெப�மா�. 

 

அழி9அழி9அழி9அழி9, ச�கார� எபேத இ�லாத ஒேர அவதார� இ. ஒ� தாச�கார� எபேத இ�லாத ஒேர அவதார� இ. ஒ� தாச�கார� எபேத இ�லாத ஒேர அவதார� இ. ஒ� தாச�கார� எபேத இ�லாத ஒேர அவதார� இ. ஒ� தா!  

 

தி��)றள�ப, இ0த 	ைற, தி�ைவ மைற�. வ*/3,  

ெவ�� )றள�பனாக வ0தா.  

"தF�)றைள ெசேறாேதா�" எ� ெசா� ஒ� ெசா� பதிவ*� வ�கிறேத - அ0த� ")றைள" அ�ல இ.! 

இ. )�ள உ�வாE வ0த )ற�.  

இ0த அவதார�தி� தா Nமி�)� பல நைமக� நட0தன. அதி� மிக 	�கியமான ஒ�, க�ைக 
ஆ� ேதாறிய.! 

 

அதனா� தா இ0த அவதார�ைத ம/3�, எ�லா� சமய�கள�'�, மத�கள�'� சிற�ப*�.� 

ெகா8டா3கிறா�க�.  

கணபதிைய� ேபாலேவ )�ள உ�வ� வாமன�. 	�கப�த� அ�ணகி7O� வாமனைன� ேபா,றி� 
பா3கிறா�.  
ைசவ, ைவணவ, சா�த இல�கிய�க� ம/3� இ�ைல, ைஜன-ெபள�த இல�கிய�கள�'� இ0த 
அவதார� )றி�? காண�ப3கிற.!  
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ேம'�, எ0த� ப*7வ*ன� ெசEO� யாக�தி'�, G� 	ைற இ0த� தி7வ*�ரம6�) அவ*��பாக� 

அள��ேத தா யாக� ெசEய ேவ83� எப. நியதி.  
அ. கணபதி ேஹாம� ஆக/3�, லலிதா ச8+ ேஹாம� ஆக/3�, ஈ"வரன� மி��OVஜய 
ேஹாம� ஆக/3�, ைவணவ $த�சன ேஹாம� ஆக/3�, அAவள9 ஏ - காபாலிக� ெசEO� 
அேகார ேஹாம�கள ஆக/3�! அைன�தி'� உலக� கா�த தி7வ*்�ரம6�) 	�	ைற .தி 
வழ�க�ப3�. அ�தைன ெப�ைம இவ6�)! 

 

தி��பாைவO� ஒ� ய�ஞ� தாேனதி��பாைவO� ஒ� ய�ஞ� தாேனதி��பாைவO� ஒ� ய�ஞ� தாேனதி��பாைவO� ஒ� ய�ஞ� தாேன! அதனா� தா, 

	த� ப�தி� 	த� ப�தி� 	த� ப�தி� 	த� ப�தி� = ஓ�கி உளகள0த உ�தம ேப�ஓ�கி உளகள0த உ�தம ேப�ஓ�கி உளகள0த உ�தம ேப�ஓ�கி உளகள0த உ�தம ேப� பா+ பா+ பா+ பா+ 
இர8டா� ப�தி� இர8டா� ப�தி� இர8டா� ப�தி� இர8டா� ப�தி� = அ�பர�அ�பர�அ�பர�அ�பர� ஊ3அ��. ஒ�கி உலகள0த ஊ3அ��. ஒ�கி உலகள0த ஊ3அ��. ஒ�கி உலகள0த ஊ3அ��. ஒ�கி உலகள0த 
Gறா� ப�தி�Gறா� ப�தி�Gறா� ப�தி�Gறா� ப�தி�    = அறிA 9லக� அள0தாE அ+ ேபா,றிஅறிA 9லக� அள0தாE அ+ ேபா,றிஅறிA 9லக� அள0தாE அ+ ேபா,றிஅறிA 9லக� அள0தாE அ+ ேபா,றி  
எ� ஆ8டா;� இAவாேற G� 	ைற அவ*��பாக� அள��கிறா�, வாமன G��தி�)! 

 

ச7த� வ*?தா ".வ0திச7த� வ*?தா ".வ0திச7த� வ*?தா ".வ0திச7த� வ*?தா ".வ0தி    = அ0த வாமன� ச7த�ைத� ெசா�லி�அ0த வாமன� ச7த�ைத� ெசா�லி�அ0த வாமன� ச7த�ைத� ெசா�லி�அ0த வாமன� ச7த�ைத� ெசா�லி�, .ய*� எ��ப .ய*� எ��ப .ய*� எ��ப .ய*� எ��ப 
வ0.�ளன�வ0.�ளன�வ0.�ளன�வ0.�ளன�. 
எ�ேப��ப/ட பாவமாக இ�0தா'� ச7, மன� தி�0.� எ8ண� வ0தாேல ேபா.�! வாE வ*/3� 
Mற�Mட ேவ8டா�! தி��தி ஆ/ெகா�ள தி7?வன	� கட0. வ�வா எபைத� கா/3� வாமன 
அவதார�. 

அதனா� தா பாவ�கைள எ7�)� (ேவ�+கட�) மைல ேம� நி,பவ6�), இ0த அவதார� )றி�ைப� 

ெசா�லி� .ய*� எ��?கிறன� சிவ, ப*ர�மா, 	�க, இ0திர எ�லா��. 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(7&8) - கிள� Mவ*,�கிள� Mவ*,�கிள� Mவ*,�கிள� Mவ*,�! L�க� ேபாய*,�L�க� ேபாய*,�L�க� ேபாய*,�L�க� ேபாய*,�!! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:50:40 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

 

வாசர $�திமாரா� வாசர $�திமாரா� வாசர $�திமாரா� வாசர $�திமாரா� = அைறய நா�அைறய நா�அைறய நா�அைறய நா� கண�கான பVசா�க�ைத கண�கான பVசா�க�ைத கண�கான பVசா�க�ைத கண�கான பVசா�க�ைத 
வாசர�=நா�; ேசாமவாசர� எறா� தி�க/கிழைம. ஒAெவா� நா� காைலய*'� அ0த நாள� வார�, 

திதி, ந/ச�திர�, ேயாக�, கரண� எ� ஐ0. அ�க�க�.  

இைத இைறவ 	ன�ைலய*� ஒ� weather report (வான�ைல அறி�ைக) ேபால� ப+�ப. இ�� 
தி�மைலய*� வழ�க�. பVசா�க சிரவண� எ� ெபய�. 

 

பாஷாபதி படதி பாஷாபதி படதி பாஷாபதி படதி பாஷாபதி படதி = பலபலபலபல ெமாழிகள�� வ�லவரான ப*ரக"பதி ெமாழிகள�� வ�லவரான ப*ரக"பதி ெமாழிகள�� வ�லவரான ப*ரக"பதி ெமாழிகள�� வ�லவரான ப*ரக"பதி, ப+�கிறா�ப+�கிறா�ப+�கிறா�ப+�கிறா� 
ெபா.வாக நா� ேப$� ேபா. Mட, "இவ� என ெப7ய ப*ரக"பதியா?" எ� ேக/ேபா�. அ�ப+ க�வ* 
ேக�வ*கள�� சிற0தவ� இவ�. அதனா� அவ� பாஷா பதி (ெமாழிய* பதி). ேதவ�கள� )�. 

இ0திர6�)� த�ம�ைத� ெசா�லி அவைன ந�வழி�ப3�.பவ�. 

 

இ�ப+ எ�லா� ெதEவ�க;� உஇ�ப+ எ�லா� ெதEவ�க;� உஇ�ப+ எ�லா� ெதEவ�க;� உஇ�ப+ எ�லா� ெதEவ�க;� உ ச0நிதி�) வ0.�ளா�க� ச0நிதி�) வ0.�ளா�க� ச0நிதி�) வ0.�ளா�க� ச0நிதி�) வ0.�ளா�க�. 

ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா = ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன, தி�ேவ�கடநாதாதி�ேவ�கடநாதாதி�ேவ�கடநாதாதி�ேவ�கடநாதா     
 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�யஇன�யஇன�யஇன�ய காைல வண�க�க� காைல வண�க�க� காைல வண�க�க� காைல வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 
$+�ரபாத� = உன�)�, அதனா� எ�க;�)� $கமான காைல� ெபா�தாக மலர/3�. 

 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

யாரா�$� வய,கா/+ேலா, ேதா�ப*ேலா L�கி இ��கீ�களா? ச7 வ*3�க! 
வ F/+ ெமா/ைட மா+ய*லா�$� L�கி இ��கீ�களா? 
அ�ப+ L�கினவ�க;�)� ெத7O�, ம� நா� காைல, அலார� இ�லாமேலேய 
தானாக எ�0தி7�க 	+O� எ�! 

 

அ. எ�ப+? யா� எ��?வா�க? 
"ெகாE�������" எற ச�த� - வ83க� பற�)� வயலி�, ேதா/ட�தி�! 

ேபாதா�)ைற�)� பறைவகள� ச�த�...அ.9� கிள�! 
ச�த� ம/3� ேபாடா.; $�மானா�கா/+O� இற�ைகைய� படபட எற அ+�.� 
ெகா8ேட இ��)�! 

ேசவ�, மா3 எ�லா� இ�0தா ெசா�லேவ ேவ8டா�! எ�0தி7�ேச ஆக ேவ83�! 

ெப/ காப* எ�லா� கிைட�கா.; ேகாமிய� ேவ83மானா� கிைட�)�! :-))) 

 

அட, இெத�லா� ப�தா� I,றா83 எகிறF�களா? அட எ�க�பா நட�).? 
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தி�மைலய*�... 

அ�) கிள�க� எ�லா� பாயாச� )+�).�க! வா�க, பா��கலா�! 

ெசற பதிவ*� 	�க வ0தா. மாமா எறா. ெப�மாைள� .ய*'� எ��ப*னா! 

இ0த� பதிவ*� வ7 வ83�, ப�ைச� கிள�O�! 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

ஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ நா7ேகளஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ நா7ேகளஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ நா7ேகளஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ நா7ேகள 

Nக��மாதி $Nக��மாதி $Nக��மாதி $Nக��மாதி $ மேநாகர பாலிகாநா� மேநாகர பாலிகாநா� மேநாகர பாலிகாநா� மேநாகர பாலிகாநா� 

ஆவாதி ம0த மநில" சக திAயக0ைதஆவாதி ம0த மநில" சக திAயக0ைதஆவாதி ம0த மநில" சக திAயக0ைதஆவாதி ம0த மநில" சக திAயக0ைத 
ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத�  
 

 

ஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ ஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ ஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ ஈஷ� �ர?�ல சரசீ�ஹ = அழகாகஅழகாகஅழகாகஅழகாக மலர� .வ�கிO�ள தாமைர மலர� .வ�கிO�ள தாமைர மலர� .வ�கிO�ள தாமைர மலர� .வ�கிO�ள தாமைர 
இ6� X7ய உதி�க வ*�ைல. இ��ப*6� தாமைர ச,ேற மலர� .வ�கிO�ள.!  

இ. எ�ப+? 

இைறவ தி�	க� ேகா+ X�ய� ப*ரகாச� அ�லவா? அவ இ6� அைர)ைற� L�க�தி� 
உ�ளா...அைர)ைற வ*ழி�ப*'� உ�ளா. 

அதனா� அவ 	க� X7யைன� க83, தாமைரO� அைர)ைற மல��சிய*� உ�ள.! :-) 

 

நா7ேகள நா7ேகள நா7ேகள நா7ேகள = ெதைனெதைனெதைனெதைன மர� மர� மர� மர� 

N க��மாதி $ மேநாகர N க��மாதி $ மேநாகர N க��மாதி $ மேநாகர N க��மாதி $ மேநாகர = மைலய*� நF83 நி,)� அழகான 

பாலிகாநா� பாலிகாநா� பாலிகாநா� பாலிகாநா� = பாைள� க	) எ6� பா�)பாைள� க	) எ6� பா�)பாைள� க	) எ6� பா�)பாைள� க	) எ6� பா�) மர�க� மர�க� மர�க� மர�க� 

 

ஆவாதி ம0த மநில" ஆவாதி ம0த மநில" ஆவாதி ம0த மநில" ஆவாதி ம0த மநில" = இ�ப+ ெம�லிய ெதற�, இ0த மர�கள�� ?)0. வ Fச 
சக திAயக0ைத சக திAயக0ைத சக திAயக0ைத சக திAயக0ைத = திAயமானதிAயமானதிAயமானதிAயமான ந�மண� ந�மண� ந�மண� ந�மண�, காைலய*� எ��?கிறேதகாைலய*� எ��?கிறேதகாைலய*� எ��?கிறேதகாைலய*� எ��?கிறேத! 
 

க	), ெதன� பாைளக� பா��.�ள F�களா...? 
இ�ைல மைலயாள�. ந8ப� யாராவ. இ�0தா� ெத7O�! 
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அ0த� பாைளகைள வ*7�தா�, வ F$� பா��க ஒ� வாச�....அAவள9 $க0தமா இ��)�. 

 

ெதா8டர+�ெபா+ ஆ=வா7 தி��ப�ள� எ��சிய*� வ�வைத, 
இ�) அ�ப+ேய கா/3கிறா�, $�ரபாத� எ�திய அ8ண�கா�சா7யா�. 
$டெராள� பர0தன X=திைச ெய�லா� 

.... 

பாய*�� அகற. ைப�ெபாழி� க	கிைப�ெபாழி� க	கிைப�ெபாழி� க	கிைப�ெபாழி� க	கி 

மடலிைட� கீறி வ8 பாைளக�மடலிைட� கீறி வ8 பாைளக�மடலிைட� கீறி வ8 பாைளக�மடலிைட� கீறி வ8 பாைளக� நாற நாற நாற நாற 

ைவகைற M�0த. மா�த�ைவகைற M�0த. மா�த�ைவகைற M�0த. மா�த�ைவகைற M�0த. மா�த� இ.ேவா? 

 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன அரசேன அரசேன அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 

 

 

 

 

 

 

 

உ0மB�ய ேந�ர Oக 	�தம பVஜர"தாஉ0மB�ய ேந�ர Oக 	�தம பVஜர"தாஉ0மB�ய ேந�ர Oக 	�தம பVஜர"தாஉ0மB�ய ேந�ர Oக 	�தம பVஜர"தா 
பா�ரா வசி@டபா�ரா வசி@டபா�ரா வசி@டபா�ரா வசி@ட கத`பல பாயசாநி கத`பல பாயசாநி கத`பல பாயசாநி கத`பல பாயசாநி 
?��வா ச`லமத ேகள�$கா?��வா ச`லமத ேகள�$கா?��வா ச`லமத ேகள�$கா?��வா ச`லமத ேகள�$கா: பட0திபட0திபட0திபட0தி 
ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

உ0மB�ய ேந�ர உ0மB�ய ேந�ர உ0மB�ய ேந�ர உ0மB�ய ேந�ர = (ேந�ர�ேந�ர�ேந�ர�ேந�ர�=க8க8க8க8); த�க� )/+� க8கைள� திற0. ைவ�.� ெகா83 

Oக 	�தம பVஜர"தா Oக 	�தம பVஜர"தா Oக 	�தம பVஜர"தா Oக 	�தம பVஜர"தா = (பVஜர�பVஜர�பVஜர�பVஜர�=M83M83M83M83); த�க� ேஜா+க;ட, உயரமான கிள�� 
M83�)�ேள அம�0. ெகா83...... 

தியாகராஜ�� "ஓ�கார பVசர கீ" எ� 	த� பVசர�ன� கீ��தைனய*� (ஜகதா எ� ெதாட�)� 

கீ��தைன) பா3கிறா�.  
ந� மன� எ6� கிள�, ஓ�கார� M8+ேல ஒ3�)வதாக� பா3கிறா�. 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(9&10) - நாரதாநாரதாநாரதாநாரதா, ஒன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஒன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஒன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஒன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயா? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:51:22 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

பா�ரா வசி@ட பா�ரா வசி@ட பா�ரா வசி@ட பா�ரா வசி@ட = பா�திர�கள�� மBதிபா�திர�கள�� மBதிபா�திர�கள�� மBதிபா�திர�கள�� மBதி ைவ�க�ப/3�ள ைவ�க�ப/3�ள ைவ�க�ப/3�ள ைவ�க�ப/3�ள 

கத` பல பாயசாநி கத` பல பாயசாநி கத` பல பாயசாநி கத` பல பாயசாநி = வாைழ� பழ� ெகா83வாைழ� பழ� ெகா83வாைழ� பழ� ெகா83வாைழ� பழ� ெகா83 ெசEய�ப/ட பாயச�ைத ெசEய�ப/ட பாயச�ைத ெசEய�ப/ட பாயச�ைத ெசEய�ப/ட பாயச�ைத ?��வா ?��வா ?��வா ?��வா = 
சா�ப*3கிறனசா�ப*3கிறனசா�ப*3கிறனசா�ப*3கிறன 

ஒAெவா� நா� இர9�, $வாமி�) ஏகா0த ேசைவ ஆ)� ேபா., வாைழ�பழ�க�/	0தி7க� கல0த 

பா� பாயச� நிேவதன� ெசEவா�க�.  

ப*னேர ேபாக !நிவாசைன, சயன ம8டப�தி�, க/+லி� கிட�தி, L�க� ப8[வா�க�. 

திைர ேபா/ட ப*ன�, அ0த� ெக/+யான பாயச�ைத, நம�)� ப*ரசாதமாக� த�வா�க�.....இைதேய 

கிள�க� ம�நா� காைலய*� உ8கிறன. 

உ3�.� கைள0த பbதக ஆைட ேபால...அவ உ8ட மி�ச�ைத, அைவ உ8கிறன! 

ேசஷ�ைத (மி�ச�ைத) உ83, ேசஷ�வ� ெப�கிறன! 

 

ச`லமத ேகள� $கா ச`லமத ேகள� $கா ச`லமத ேகள� $கா ச`லமத ேகள� $கா = ($க�$க�$க�$க�=கிள�கிள�கிள�கிள�); மிகமிகமிகமிக இபமாக வ*ைளயா3� ப�ைச� கிள�க� இபமாக வ*ைளயா3� ப�ைச� கிள�க� இபமாக வ*ைளயா3� ப�ைச� கிள�க� இபமாக வ*ைளயா3� ப�ைச� கிள�க� 

பட0தி பட0தி பட0தி பட0தி = உ நாம�கைளஉ நாம�கைளஉ நாம�கைளஉ நாம�கைள பா3கிறன பா3கிறன பா3கிறன பா3கிறன! 

"ேகாவ*0தா, ேகாவ*0தா" எ� ம.ரமாக கிள�க� எ�லா� கீ�கீ� எ� ெகாVசினா� எ�ப+ இ��)� 

எபைத� க,பைன ெசE. பா��க�!  

வ7ைசய*� நி,)� அ+யா�க;�) இைத� க8டா� கா�க;� க3�)ேமா? 

 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன அரசேன அரசேன அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 
$+�ரபாத� = உன�)�, அதனா� எ�க;�)� $கமான காைல� ெபா�தாக மலர/3�. 

 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

காலா�கா�தால வ0./டா-பா கடகார எ� ந�மி� பல ேப� எ�தைன 	ைற 
சலி�.� ெகா8+��ேபா�! அ.9� L�கி எ�0. ெப/ காப* )+�கலா� எ� 
வாE�) அ�ேக ேலா/டாைவ� ெகா83 ேபா)� ேவைளய*�................ந� 	ேன 
நாரத� வ0. நிறா�?..... 

 

அEேயா! அவ� கல�)� கலக� காப*, இைத வ*ட ப3 "டாரா�கா இ��)ேம! "நாரதாநாரதாநாரதாநாரதா, 
இ� உன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஇ� உன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஇ� உன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயாஇ� உன�) ேவ� இட� கிைட�கவ*�ைலயா" எ� ேக/பா� அ�லவா சிவாஜி, 
தி�வ*ைளயாட� பட�தி�! 

 

ெப�மா� .ய*� எ�� ேவைளய*'�, அேத ேபா� க-ைட	�) வ0. நி,கிறா� 
நாரத�. என வ*ஷயேமா?....... பா��ேபா� வா��க�! 
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ெசற பதிவ*� 

"கிள�க�" ெப�மாைள எ��ப*ன; இேறா "கிலிக�" எ��ப வ0.�ளன! :-) 

 

 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

த0�] �ரக�ஷ ம.ரத0�] �ரக�ஷ ம.ரத0�] �ரக�ஷ ம.ரத0�] �ரக�ஷ ம.ர "வநயா வ*பV�யா "வநயா வ*பV�யா "வநயா வ*பV�யா "வநயா வ*பV�யா 
காய�ய ந0த ச7த� தவ நாரேதாப*காய�ய ந0த ச7த� தவ நாரேதாப*காய�ய ந0த ச7த� தவ நாரேதாப*காய�ய ந0த ச7த� தவ நாரேதாப* 
பாஷாச ம�ர அச��� கரசாரபாஷாச ம�ர அச��� கரசாரபாஷாச ம�ர அச��� கரசாரபாஷாச ம�ர அச��� கரசார ர�ய� ர�ய� ர�ய� ர�ய� 

ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�     
 

த0�]த0�]த0�]த0�]= த0தித0தித0தித0தி; �ரக�ஷ �ரக�ஷ �ரக�ஷ �ரக�ஷ = அட�0. நF8டஅட�0. நF8டஅட�0. நF8டஅட�0. நF8ட 

நாரத� ேதாள�� எ�ேபா.� ெதா�)ேம, அ. ஒ� வ*ேசட வ Fைண. அத,) மஹதிமஹதிமஹதிமஹதி எ� ெபய�.  

அ�ேபாேத எள�தி� எ�)� எ3�.� ெச�ல� M+ய (ெமாைப�) வ Fைணைய� ைகயா83�ளா� 
பா��க�! ஏ ஊ� ஊராக எ3�.� ெச�ல ேவ83�? 

எ�)� ஒ� இட�தி� நிைலயாக இ�லா.......தி70. ெகா8ேட இ��ப. அவ� ெப,ற சாப�. அ. 

தன�� கைத! அத,) ஏ,றவா� ஒ� இைச� க�வ* மஹதி!  
இ� நா� க�ேச7கள�� கா[� வ Fைணைய� ேதாள�� ெதா�க வ*/3� ெகா83, நடமாட 	+Oமா 
எ� க,பைன ெசE. பா��க�! :-)  

அட�0. நF8ட த0தி உைடய அ0த வ Fைணய*�... 

 

ம.ரம.ரம.ரம.ர "வநயா வ*பV�யா  "வநயா வ*பV�யா  "வநயா வ*பV�யா  "வநயா வ*பV�யா = ம.ரமான உ நாம�கைள ெசா�லி� ெகா83ம.ரமான உ நாம�கைள ெசா�லி� ெகா83ம.ரமான உ நாம�கைள ெசா�லி� ெகா83ம.ரமான உ நாம�கைள ெசா�லி� ெகா83 

ெப�மா� அழக எப. அைனவ�� அறி0தேத! அவ தி�நாம� அவைன வ*ட9� அழ), இன�ைம! 
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அதனா� தா அ. ம.ரமான நாம ச�கீ��தன�... 

"நாராயண நாராயணநாராயண நாராயணநாராயண நாராயணநாராயண நாராயண ெஜய ேகாவ*0த ஹேர ெஜய ேகாவ*0த ஹேர ெஜய ேகாவ*0த ஹேர ெஜய ேகாவ*0த ஹேர!" எ� தா நாரத� ெபா.வாக மB/3வாரா�!  

 

நாராயணா எற ெபயைர� ேக/டாேல எ70. வ*�� இரண*யகசி? Mட, இத ராக�தி� 
மய�கினானா�! நாராயண நாம�ைத வாE வ*/3� பா+னா� தாேன அவ வ�? ெசEவா! பாடாம�, 

மB/+னா�?  

பாவ�, நாரத� த எதி7ய* திAய ம�கள� தி�நாம�கைள� தா பா3கிறா� எ� அவ6�) 

ெத7யாமா�, ஆகா ஓேகா எ� ரசி�தானா�:-) 

 

காய�ய ந0த ச7த�காய�ய ந0த ச7த�காய�ய ந0த ச7த�காய�ய ந0த ச7த�    = உ ச7த�ைதஉ ச7த�ைதஉ ச7த�ைதஉ ச7த�ைத, ந0த கி�@ண ச7த�ைத�ந0த கி�@ண ச7த�ைத�ந0த கி�@ண ச7த�ைத�ந0த கி�@ண ச7த�ைத�, கான�கான�கான�கான� பா3கிறா� பா3கிறா� பா3கிறா� பா3கிறா� 
 

தவ நாரேதாப*தவ நாரேதாப*தவ நாரேதாப*தவ நாரேதாப* = தவ ஒ��க�தி� சிற0த நாரத 	ன�தவ ஒ��க�தி� சிற0த நாரத 	ன�தவ ஒ��க�தி� சிற0த நாரத 	ன�தவ ஒ��க�தி� சிற0த நாரத 	ன�! 
நாரத� சா�? நிைலக� எ.9� அ,றவ�. ேதவ�, அ$ர� எ� எ�லா�� அவைர வரேவ,� 

உபச7�பா�க�! த�ம� தைழ�க, இைறவன� தி�9�ள�ப+ கா7ய� ஆ,�பவ�!  
கலக� ப*7ய� எ� உலக� பழி�தா'� ?க=0தா'�, அ0த� சாப�ைதO� வரமாக ஆ�கி� 

ெகா8டவ�! நாரத� கலக� நைமய*� தாேன 	+O�! 

 

நாரத� சிற0த 	�க ப�த� எப. உ�க;�)� ெத7Oமா?  
வ�ள�� தி�மண�தி� ெப�� ப�) வகி�பவ�! 	�க6�ேக அறி9ைர ெசா�லி, காத� தி�மண� 

தா எறா'�, வ�ள�ய* ெப,ேறா�ைடய ஆசி தி�மண�.�)� ேதைவ எ� வலிO��.வா�. 
 

அ�ேப�ப/ட மக7ஷி, க�நாடக இைசய* ஆதி )�, 

இேதா.......தி�மைலய*�, எ�ெப�மா ச0நிதி 	?, ப�கா� வாகிலி (த�க வாய*�) நி� ெகா83, 

Nபாள ராக�தி� கீ��தைன மB/+, தி��ப�ள� எ��சி பா3கிறா�! 

 

பாஷா சம�ர� அச��� பாஷா சம�ர� அச��� பாஷா சம�ர� அச��� பாஷா சம�ர� அச��� = 	� வா�கிய�கைள ஒ�	� வா�கிய�கைள ஒ�	� வா�கிய�கைள ஒ�	� வா�கிய�கைள ஒ� 	ைற ம/3� பா+ நி��தி  	ைற ம/3� பா+ நி��தி  	ைற ம/3� பா+ நி��தி  	ைற ம/3� பா+ நி��தி 
வ*டா.வ*டா.வ*டா.வ*டா., ெதாட�0. பா+ெதாட�0. பா+ெதாட�0. பா+ெதாட�0. பா+ 

ெதாட�0. பா3வ. எப. ஒ� cycle, $ழ,சி! ஓ� நேமா ேவ�கேடசாய, எ� ஜப*�ப. ேபால! 

காைலய*� ந�ைம எ��ப, ந� அ�மா9�, "எ�0.�டா" எ� ஒ� 	ைற ெசானா� ேவைல�) 

ஆ)தா? ெதாட0. ஜப� ெசEகிறா�கேள, அ. ேபால� தா! :-) 

 

கரசார ர�ய� கரசார ர�ய� கரசார ர�ய� கரசார ர�ய� = இன�ைமயானஇன�ைமயானஇன�ைமயானஇன�ைமயான, ர�மியமான நாரத ச�கீ��தன�ர�மியமான நாரத ச�கீ��தன�ர�மியமான நாரத ச�கீ��தன�ர�மியமான நாரத ச�கீ��தன� ேக/கிறேத ேக/கிறேத ேக/கிறேத ேக/கிறேத! 
 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�)ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன அரசேன அரசேன அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 

 

அ3�................பா��க! ஒ� X�ப� இய,ைக� கா/சிஒ� X�ப� இய,ைக� கா/சிஒ� X�ப� இய,ைக� கா/சிஒ� X�ப� இய,ைக� கா/சி!  
 

ஷா�ப*� மாலி� இர9 ேநர�! எ�லா�� ெவள�ேயறி வ*/டா�க� எ� நிைன�.� 
கதவைட�. வ*/டா�க�! 

ஆனா� பாவ�...எ�ேகா உ�ேள இ�0. ெகா83, வ*ைல ஆராE�சி ெசE. ெகா83 
இ�0த நF�க� மா/+� ெகா8f�க�! யா��கா�$� இ�ப+ நட0.�ளதா? :-) 
இரெவ�லா� தன�யாக மா/+� ெகா83, எ�ேபாதடா வ*+O� எ� கா�.� எ�ேபாதடா வ*+O� எ� கா�.� எ�ேபாதடா வ*+O� எ� கா�.� எ�ேபாதடா வ*+O� எ� கா�.� 
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ெகா8+��). ஒ� ஜFவெகா8+��). ஒ� ஜFவெகா8+��). ஒ� ஜFவெகா8+��). ஒ� ஜFவ, தி��பதிதி��பதிதி��பதிதி��பதி மைலய* ேமேல மைலய* ேமேல மைலய* ேமேல மைலய* ேமேல! 

யா� அ.யா� அ.யா� அ.யா� அ.?.............. பா/ைட� பா��க�பா/ைட� பா��க�பா/ைட� பா��க�பா/ைட� பா��க�!  

 

 

 

 

 

 

 

 

���காவ` ச மகர0த ரஸா gவ*�த���காவ` ச மகர0த ரஸா gவ*�த���காவ` ச மகர0த ரஸா gவ*�த���காவ` ச மகர0த ரஸா gவ*�த 
ஜ�கார கீதஜ�கார கீதஜ�கார கீதஜ�கார கீத நிநைத" சக ேசவநாய நிநைத" சக ேசவநாய நிநைத" சக ேசவநாய நிநைத" சக ேசவநாய 

நி�யா�O பா0த சரh கமேலா தேர�யநி�யா�O பா0த சரh கமேலா தேர�யநி�யா�O பா0த சரh கமேலா தேர�யநி�யா�O பா0த சரh கமேலா தேர�ய 

ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத�  
 

���காவ` ச மகர0த���காவ` ச மகர0த���காவ` ச மகர0த���காவ` ச மகர0த     
ரஸா gவ*�த ரஸா gவ*�த ரஸா gவ*�த ரஸா gவ*�த = மகர0த ரச�ைத அ6பவ*�)� வ83க�மகர0த ரச�ைத அ6பவ*�)� வ83க�மகர0த ரச�ைத அ6பவ*�)� வ83க�மகர0த ரச�ைத அ6பவ*�)� வ83க� சிைறப/3� கிட�கிறன சிைறப/3� கிட�கிறன சிைறப/3� கிட�கிறன சிைறப/3� கிட�கிறன 

தாமைர� N எAவள9 உ�தமமான காதலி! மாைல ேவைள ஆன.�, X7ய� காதல ேபாE வ*3வா 
எ� ெத70., தா6� த இத=கைள G+� ெகா�கிறா�! 

பாவ�, இவ�க� காதலி ஆழ�ைத அறியாத வ83க�,  

இபமாக ேத )+�.� ெகா83 ேபாைதய*� இ��கிறன. தாமைர M�ப*� ெகா�கிற.. உ�ேளேய 

மா/+� ெகா8டன வ83க�! 

 

இப� எ� நிைன�த ேதேன எமனாE ஆகிவ*/ட. வ83�)! இரெவ�லா� தாமைர� 
சிைறவாச�!.................................... 

அேத இப� ேத இ�ேபா. கச�க ஆர�ப*�. வ*/டேதா வ83�)?  

எ�ேபாதடா பக� ேவைள வ��, எ�ேபா. தாமைர வ*7O�, எ�ேபா. மB83 வரலா� எ� கண�) 
ேபாட� .வ�கி வ*/ட. வ83! - ந� ஆமா9� இ�ப+�ந� ஆமா9� இ�ப+�ந� ஆமா9� இ�ப+�ந� ஆமா9� இ�ப+� தாேனா தாேனா தாேனா தாேனா? 

 

ஜ�கார கீத நிநைத"ஜ�கார கீத நிநைத"ஜ�கார கீத நிநைத"ஜ�கார கீத நிநைத",  

சக ேசவநாய சக ேசவநாய சக ேசவநாய சக ேசவநாய = ]�கார ச�த�ைத இன�ய கீத� ேபா� எ��?கிறன]�கார ச�த�ைத இன�ய கீத� ேபா� எ��?கிறன]�கார ச�த�ைத இன�ய கீத� ேபா� எ��?கிறன]�கார ச�த�ைத இன�ய கீத� ேபா� எ��?கிறன. உைன� உைன� உைன� உைன� 
ேசவ*�கிறனேசவ*�கிறனேசவ*�கிறனேசவ*�கிறன! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(11&12) - ெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)� ச8ைடெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)� ச8ைடெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)� ச8ைடெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)� ச8ைட! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:51:53 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

சிைறவாச�தா� சி�த� ெதள�0த வ83, உைன மன�.�)�ேளேய ேசவ*�., ]�கார கீத� 

பாட....அத,)� ஒ� வ*+ய� ப*ற�கிற.! 

 

நி�யா�O பா0தநி�யா�O பா0தநி�யா�O பா0தநி�யா�O பா0த     
சரh கமேலா தேர�ய சரh கமேலா தேர�ய சரh கமேலா தேர�ய சரh கமேலா தேர�ய = அ0த� )ள�தி� அ0த� )ள�தி� அ0த� )ள�தி� அ0த� )ள�தி� (சர"சர"சர"சர") இ��)� தாமைரஇ��)� தாமைரஇ��)� தாமைரஇ��)� தாமைர    (கமல�கமல�கமல�கமல�), இேதா இேதா இேதா இேதா 
வ*7கிற.வ*7கிற.வ*7கிற.வ*7கிற.....ஆமா வ*3கிற.ஆமா வ*3கிற.ஆமா வ*3கிற.ஆமா வ*3கிற.! 

வ*+ய� கிைட�கிற., தாமைர வ*7கிற., சிைற ஒழிகிற., வ83 பற�கிற.! 

 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைல வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 
$+�ரபாத� = உன�)�, அதனா� எ�க;�)� $கமான காைல� ெபா�தாக மலர/3�. 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

தாமைர-னா ெப8! வ83-னா ஆ8! 

இ. தா ெபா.வா இல�கிய�கள�� ெசா�ல�ப3� ஒ�?ைம! இைத ைவ�ேத 
ெப��பாலான ெப8க� ஒ� டயலா�ைக நிர0தரமா�கி வ*/டா�க�! 

 

தாமைர = அழ), ெபா�ைம, காத� இெத�லா�! 

வ83 = மல� வ*/3 மல� தா9� எ8ண� ெகா8ட.! 

"அட, உ�க;�) என�க? ஆ�ப*ைள�க நF�க� எ�லா� வ83 ேபால; ஹூ�...நா�க 
தா தாமைர ேபால!", எற த�கமண*கள� ேப�$ அ��, இ��, எ�� உ�ள. 
தா! :-) 

 

$�ரபாத�தி'� கி/ட�தி/ட இேத வசன� வராத )ைற! இதனா� தாமைரக;�)� 
வ83க;�)� ஒேர ேபா/டா ேபா/+! பVசாய�. ப8ண யா�?...... 

அட ந�ம ேவ�கட "கி�@ண" தா! க8ண யா� ப�க� தF��? ெசா�'வா-6 
உ�க;�)� ெத7யாதா என? வா�க பா��கலா�! 

ெசற பதிவ*� நாரத� வ0தா�! 
அவ� ப*னாேலேய, இ0த� பதிவ*� வ83-தாமைர ச8ைட வ�கிற.! :-) 

 

http://verygoodmorning.blogspot.com/atom.xml

Page 30 of 91தி�ேவ�கட	ைடயா தி��ப�ள�ெய��சி



 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

ேயாஷா கேணனேயாஷா கேணனேயாஷா கேணனேயாஷா கேணன வரத�ன� வ*ம�ய மாேன வரத�ன� வ*ம�ய மாேன வரத�ன� வ*ம�ய மாேன வரத�ன� வ*ம�ய மாேன 

ேகாசால ேயஷூ ததி ம0தன தFAர ேகாஷாேகாசால ேயஷூ ததி ம0தன தFAர ேகாஷாேகாசால ேயஷூ ததி ம0தன தFAர ேகாஷாேகாசால ேயஷூ ததி ம0தன தFAர ேகாஷா 
ேராஷா� கலி� வ*தேதேராஷா� கலி� வ*தேதேராஷா� கலி� வ*தேதேராஷா� கலி� வ*தேத க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா 
ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�     
 

ேயாஷா கேணன ேயாஷா கேணன ேயாஷா கேணன ேயாஷா கேணன = இளைமயான ெப8க� M/ட�இளைமயான ெப8க� M/ட�இளைமயான ெப8க� M/ட�இளைமயான ெப8க� M/ட�;  

 

ேகாசால ேயஷூேகாசால ேயஷூேகாசால ேயஷூேகாசால ேயஷூ, ததி ம0தன ததி ம0தன ததி ம0தன ததி ம0தன = ேகா சாைலேகா சாைலேகா சாைலேகா சாைல - ப$�க� வா�� இைட�ேச7ய*� - த�க� 
ைக வைளய�க� )'�க� தய*� கைடகிறா�க�தய*� கைடகிறா�க�தய*� கைடகிறா�க�தய*� கைடகிறா�க�! 

கைடவ. பாைல! அ�ப+� கைட0தா� வ�வ. தய*�!  
அ�ப+ய*��க தய*� கைடகிறா�க� எ� எ�ப+� ெசா�லலா�?  

பா� கைடகிறா�க� எ� அ�லவா ெசா�ல ேவ83�? - இத,) ஒ� இல�கண� )றி�? Mட 
இ��) தமிழி�! ப�ள�ய*� ப+�ச. ஞாபக� இ�0தா ெசா�'�க பா��ேபா�! :-) 

 

ெப7ய கடைல� கைட0த ேபாேத தா�கி நிற பர�ெபா��, இ� ஆய� ேச7ய*�, சிறிய தய*ைர� 
கைடO� ேபா.�, தா�கி நி,கிறா! 

 

தFAர ேகாஷா தFAர ேகாஷா தFAர ேகாஷா தFAர ேகாஷா = தFவ*ரமான ேகாஷ� தFவ*ரமான ேகாஷ� தFவ*ரமான ேகாஷ� தFவ*ரமான ேகாஷ� - தய*� கைடO� ெப�� ச�த� எ�கிற.தய*� கைடO� ெப�� ச�த� எ�கிற.தய*� கைடO� ெப�� ச�த� எ�கிற.தய*� கைடO� ெப�� ச�த� எ�கிற.! 

சாதாரண தய*� கைடO� வ*ஷய� - அ. எ�ப+� ெப�� ச�த� எ��?  

"ஆE�சிய� ம�தினா�ஆE�சிய� ம�தினா�ஆE�சிய� ம�தினா�ஆE�சிய� ம�தினா�, ஓைச ப3�த தய*� அரவ�ஓைச ப3�த தய*� அரவ�ஓைச ப3�த தய*� அரவ�ஓைச ப3�த தய*� அரவ� ேக/+ைலேயா ேக/+ைலேயா ேக/+ைலேயா ேக/+ைலேயா?" எற ஆ8டாள� பா$ர�ைத 
நிைனவ*, ெகா�;�க�! 

வ*+ய, காைல; தி�மைல மB.;  

அ�ேபாெத�லா� மைல ேம� ஆ� அரவ� அதிக� இ�ைல ேபா'�! அதனா� தா தய*� அரவ� 
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அதிக� ேக/கிற.! 

 

கிராம�தி� ெப7ய பாைனகள�� கைடவைத� பா��தி�0தாேலா, ேக/+�0தாேலா ெத7O�! ெப7ய 

பாைனைய� Lைண ஒ/+ ைவ�., 

Lண*� ெப7ய ம�ைத நாண� கய*,றினா� க/+, அைத� கைடO� ேபா., 

க�..க�...க���....க���� எ� ெப�� ச�த� எ��?�...ேக/3 மகி=0.�ள F�களா? 
(மி�சிய*� வ*�ப*� �ேள3 ேபா3, வ*� ெசEதா� இைத வ*ட� ச�த� M3தலாக வ�� எ� யாேரா 

ெசா�வ. காதி� வ*�கிறேத:-) 

 

ேராஷா� கலி� வ*தேத ேராஷா� கலி� வ*தேத ேராஷா� கலி� வ*தேத ேராஷா� கலி� வ*தேத = இ0த� ெப�� ஒலிஇ0த� ெப�� ஒலிஇ0த� ெப�� ஒலிஇ0த� ெப�� ஒலி, எ�)� பரவ* எதிெராலி�கிற.எ�)� பரவ* எதிெராலி�கிற.எ�)� பரவ* எதிெராலி�கிற.எ�)� பரவ* எதிெராலி�கிற.! 

க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா க)ப"ச )�பா = பாைனய* ஒலிபாைனய* ஒலிபாைனய* ஒலிபாைனய* ஒலி, மைலய* ேம�மைலய* ேம�மைலய* ேம�மைலய* ேம� 	ழ�)கிற. 	ழ�)கிற. 	ழ�)கிற. 	ழ�)கிற.! 

ெப�மாேள! இைத� ேக/3மா, நF இ6� எழாம� இ��கிறாE?  

 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷேசஷேசஷேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன மைல� சிகர�.�) அரசேன மைல� சிகர�.�) அரசேன மைல� சிகர�.�) அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைல வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 

 

அ3�. இேதாஅ3�. இேதாஅ3�. இேதாஅ3�. இேதா.......ெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)�ெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)�ெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)�ெப8 தாமைர�)� ஆ8 வ83�)� ச8ைட ச8ைட ச8ைட ச8ைட!  

 

 

 

 

 

 

ப�ேமச மி�ர சதப�ர கதாலி வ��காப�ேமச மி�ர சதப�ர கதாலி வ��காப�ேமச மி�ர சதப�ர கதாலி வ��காப�ேமச மி�ர சதப�ர கதாலி வ��கா 
ஹ��.�ஹ��.�ஹ��.�ஹ��.� �7ய� )வலய"ய நிஜா�க லY�யா �7ய� )வலய"ய நிஜா�க லY�யா �7ய� )வலய"ய நிஜா�க லY�யா �7ய� )வலய"ய நிஜா�க லY�யா 
ேப] நிநாத மிவ பb�ரதி தFAரேப] நிநாத மிவ பb�ரதி தFAரேப] நிநாத மிவ பb�ரதி தFAரேப] நிநாத மிவ பb�ரதி தFAர நாத� நாத� நாத� நாத� 

ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத� ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�  
 

ப�ேமசப�ேமசப�ேமசப�ேமச மி�ர  மி�ர  மி�ர  மி�ர = தாமைர� Nவ* தாமைர� Nவ* தாமைர� Nவ* தாமைர� Nவ* (ப�ம�ப�ம�ப�ம�ப�ம�) ந/?�)� பா�திரமானந/?�)� பா�திரமானந/?�)� பா�திரமானந/?�)� பா�திரமான வ83 வ83 வ83 வ83 

 

)வலய"ய )வலய"ய )வலய"ய )வலய"ய = )வைள� N)வைள� N)வைள� N)வைள� N 

க�நFல நிற�தி� இ��)� )வைள மல�! பா��பத,) அ.9� வ8+ நிற� ேபாலேவ உ�ள.! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(13)- ேவ�கட�ேவ�கட�ேவ�கட�ேவ�கட�- தமி=� ெசா�லாதமி=� ெசா�லாதமி=� ெசா�லாதமி=� ெசா�லா? வட ெசா�லாவட ெசா�லாவட ெசா�லாவட ெசா�லா? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:52:33 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

அைத� பா��. வ83 ெபாறாைம ெகா�கிற.. பைகைம ெகா�கிற.! 

"என�)� ேபா/+யாக, அேத நFலமா?" எற 	[	[�?...சிறி. ேநர�திேலேய ]�கார 
ஒலியாகி...ெப�� ச�த�!  

 

ேப] நிநாதேப] நிநாதேப] நிநாதேப] நிநாத மிவ  மிவ  மிவ  மிவ = ேப7ைக ேப7ைக ேப7ைக ேப7ைக (	ர$	ர$	ர$	ர$) ெகா/3வ. ேபாலெகா/3வ. ேபாலெகா/3வ. ேபாலெகா/3வ. ேபால 

பb�ரதி தFAர நாத� பb�ரதி தFAர நாத� பb�ரதி தFAர நாத� பb�ரதி தFAர நாத� = ெப�� ஓைசெப�� ஓைசெப�� ஓைசெப�� ஓைச, தFவ*ரமான நாத ச�த�தFவ*ரமான நாத ச�த�தFவ*ரமான நாத ச�த�தFவ*ரமான நாத ச�த�  
வ83க� எ�லா� த�க� நFலேம, )வைளய* நFல�ைத வ*ட அழகாக இ��கிற. எ� ெபாறாைம� 
கீத�க� பா3கிறன. 

அேட நFல வ8ணா! பாவ� அவ,��)� ெத7யவ*�ைல ேபா'�,  

உ நFல� ஒ�� உலக�தி� உ�ள. எ�! அ0த நFல ேமக சியாமள�தி 	 ேவ� எ0த நFல	� 

நி,க 	+Oமா என? 

 

ெப�மாேள! இ6மா எழவ*�ைல? 

இன�� தா எ�0திராE...ஈெதன ேப� உற�க�?  

வ83க;�)�, தாமைர� N�க;�)� நட�)� இ0த ஊடைல� தF��. ைவ�கவாவ....சீ�கிர� 

எ�0தி��பாயாக! 

 

ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா ேசஷா�7 ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல�ேசஷ மைல� சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன சிகர�.�) அரசேன! 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைல வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க�! தி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாகதி��ப�ள� எ�வாயாக!! 
$+�ரபாத� = உன�)�, அதனா� எ�க;�)� $கமான காைல� ெபா�தாக மலர/3�. 

 

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

இன� ேம�இன� ேம�இன� ேம�இன� ேம�, இ0த வைல�இ0த வைல�இ0த வைல�இ0த வைல� Nவ*� Nவ*� Nவ*� Nவ*�..."ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�" வரா.வரா.வரா.வரா.!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

தி�மைலதி�மைலதி�மைலதி�மைல தி��பதி தி��பதி தி��பதி தி��பதி, தமி=நா/3�) உ7யதா எனதமி=நா/3�) உ7யதா எனதமி=நா/3�) உ7யதா எனதமி=நா/3�) உ7யதா என? 

தமி=நா/+ எ�ைல வடேவ�கட� எ� எ�லா� தமி= இல�கிய�க;� 
ேப$கிறன! - இல�கிய� ேபசினா� ேபா.மா? ம�க� ேபச ேவ83ேம! 

அ�ேகேயா ம�க� பல� ெத'�) ேப$வதா�, ேவ�கட� ஆ0திர�.�)� ெச� 
வ*/ட.! தி��தண*ைகைய மB/ட ம.ெபா.சி அவ�களா� Mட தி��பதிைய மB/க 
	+யவ*�ைல! 

 

இைறய பதிவ*� இ�0. Q/ மாற� ேபா).! :-) 

இ. நா� வைர "ேசஷா�7 ேசகர வ*ேபா தவ $�ரபாத�" எ� தா வ0த....ேசஷ 
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மைல�) அரசேன எ�0தி�-6 ெசா�லி�கி/3 இ�0தா�க! ஆனா ெப�மா� அ�ப+ 
ேலசா� .ய*� கைலய� ேபாகிறா�-6 ெத7Vச.�... எ�லாேம மாறி� ேபா�$.! 

ெப�மாைள� ப,றி� பா+�கி/3 இ�0தவ�க�, இன� ெப�மா;�)� 
ப*+�தமானவ�கைள� ப,றி எ�லா� பாட� ேபாறா�க! இன�ேம� ! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத  பேத  பேத  பேத 
தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�-6 மா,றி� பாட� ேபாறா�க! 
 

எ. எனஎ. எனஎ. எனஎ. என ேவ�கட� ேவ�கட� ேவ�கட� ேவ�கட�?...அ. என தமி=� ெசா�லாஅ. என தமி=� ெசா�லாஅ. என தமி=� ெசா�லாஅ. என தமி=� ெசா�லா? வட ெசா�லாவட ெசா�லாவட ெசா�லாவட ெசா�லா?  
அசல�=மைல; இ. வடெசா�. ெத7Vச. தா! (ேசஷாசல�, ப�ராசல�, ஹிமா�சல�, 

அ�ணா�சல�...) 

ஆனா ேவ�கட�?...இ. மிக9� அழகான தமி=� ெசா�! 

 

ேவ�கட� ேவ�கட� ேவ�கட� ேவ�கட� = ேவ� ேவ� ேவ� ேவ� + கட� கட� கட� கட� = ெகா3ைமயான பாப�கைள எ�லா� ெபா$�)� மைல ெகா3ைமயான பாப�கைள எ�லா� ெபா$�)� மைல ெகா3ைமயான பாப�கைள எ�லா� ெபா$�)� மைல ெகா3ைமயான பாப�கைள எ�லா� ெபா$�)� மைல 
எப. ெபா��எப. ெபா��எப. ெபா��எப. ெபா��. 

ேவ� எப. ெவ�ப�, ெந��?, ெபா$�க� எற ெபா�ள�� வ��. (ேவ�கால�, ேவைட� 
கால� எ� ேகாைட� கால�ைத� ெசா�வ.83).  

கட� எப. ப*றவ*� கட. 

(கட� பலகிட0. கா3ட கழி0. எ� சில�பதிகார� ெசா�கிற.! கட� உ83 வாழாைம எ� 

கட வா�)வைத� ப,றி இன�யைவ நா,ப. எ6� பழ0தமி= I� பா3கிற.!) 

இ0த� ப*றவ*� கடைன� ெபா$�க வ�ல மைல ஆனதாேல அ. ேவ�கட மைல! 

 

வ F�) நF� அ�வ* ேவ�கட� எ6� 

ஓ�) உய� மாமைல உ�சி மBமிைச 
பைக அண�) ஆழிO� பா� ெவ8 ச�)� 

தைக ெப� தாமைர� ைகய*� ஏ0தி 
எ� ச�)ச�)ச�)ச�) ச�கர�கேளா3 ெப�மா� ச�கர�கேளா3 ெப�மா� ச�கர�கேளா3 ெப�மா� ச�கர�கேளா3 ெப�மா�, ேவ�கட�தி ேம� நி,பைத� சில�பதிகார� ேவ�கட�தி ேம� நி,பைத� சில�பதிகார� ேவ�கட�தி ேம� நி,பைத� சில�பதிகார� ேவ�கட�தி ேம� நி,பைத� சில�பதிகார� 
பட� ப*+�.�பட� ப*+�.�பட� ப*+�.�பட� ப*+�.� கா/3கிற. கா/3கிற. கா/3கிற. கா/3கிற.! 
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ச7, மைல எ�ப+ கட�ைத� ெபா$�)�?... 

தFய*ன�� Lசா)�தFய*ன�� Lசா)�தFய*ன�� Lசா)�தFய*ன�� Lசா)� ெச�ேபேலா ெர�பாவாE ெச�ேபேலா ெர�பாவாE ெச�ேபேலா ெர�பாவாE ெச�ேபேலா ெர�பாவாE எற தி��பாைவ நிைன9�) வ�கிறதா? 
ேபாய ப*ைழO�, இன� வர� ேபா)� க�ம வ*ைனக;�, 

இைவ ேபாதாெத�, இ0த� ப*றவ*ய*� ஏ,றி� ெகா8ட பாவ G/ைடக;� - எ� 
இ�ப+ எAவள9 கடைன நாம வா�கி ைவ�சி��ேகா�! தி��ப*� க/ட ேவ83ேம! 

அ�தைனO� வ/+ க/+ மா;மா? 
 

ெச�ேபா ப*�ைல� க/டாம� ேபானாேல, Late Fee, Finance Charges, Delinquency அ. இ. 
எ� ேபா/3� தாள��. வ*3கிறா�க�! 

கிெர+/ கா�3 எறா� இ6� ஒ� ப+ அதிக� - ெசா�லேவ ேவ8டா�! 

பயப3�திய பாவ�.�), ஒ��காக நி�ணய*�த ேததிய*� க/+வ*/டா� ப*ர�சைன 
கிைடயா.! 

இ�ைல எறா� வ/+�)-வ/+�)-வ/+ எ� ஏறி�ெகா8ேட ேபாக ேவ8+ய. 
தா! 

 

உ8ைமயான பண இ��ைப எ8ண*� பா��கா.உ8ைமயான பண இ��ைப எ8ண*� பா��கா.உ8ைமயான பண இ��ைப எ8ண*� பா��கா.உ8ைமயான பண இ��ைப எ8ண*� பா��கா., ைகய*� தா கா�3ைகய*� தா கா�3ைகய*� தா கா�3ைகய*� தா கா�3 இ��ேக இ��ேக இ��ேக இ��ேக-6 6 6 6 
ஆடாத ஆ/ட� ஆ+னா�ஆடாத ஆ/ட� ஆ+னா�ஆடாத ஆ/ட� ஆ+னா�ஆடாத ஆ/ட� ஆ+னா�?....திவா�திவா�திவா�திவா�! 

 

அேத ேபா� உ8ைமய* இ��பானஅேத ேபா� உ8ைமய* இ��பானஅேத ேபா� உ8ைமய* இ��பானஅேத ேபா� உ8ைமய* இ��பான இைறவைன எ8ண*� பா��கா. இைறவைன எ8ண*� பா��கா. இைறவைன எ8ண*� பா��கா. இைறவைன எ8ண*� பா��கா., ைகய*� தா ைகய*� தா ைகய*� தா ைகய*� தா 
வசதி இ��ேகவசதி இ��ேகவசதி இ��ேகவசதி இ��ேக, வா=�ைக இ��ேகவா=�ைக இ��ேகவா=�ைக இ��ேகவா=�ைக இ��ேக-6 ஆடாத6 ஆடாத6 ஆடாத6 ஆடாத ஆ/ட� ஆ+னா� ஆ/ட� ஆ+னா� ஆ/ட� ஆ+னா� ஆ/ட� ஆ+னா�? :-) 

 

ெகா3� பாப�கைளO� ெபா$�க வ�ல. தி�மைல! 

மைலேய ைவ)0த சாள�கிரமாக இ��கிற.மைலேய ைவ)0த சாள�கிரமாக இ��கிற.மைலேய ைவ)0த சாள�கிரமாக இ��கிற.மைலேய ைவ)0த சாள�கிரமாக இ��கிற.! அத மB. த கா� பட9� அVசி, 
கீழி�0ேத ேசவ*�தா�க� ஆ=வா�க�! 

ெச� ேச� தி�ேவ�கட மாமைலெச� ேச� தி�ேவ�கட மாமைலெச� ேச� தி�ேவ�கட மாமைலெச� ேச� தி�ேவ�கட மாமைல 

ஒ�ேம ெதாழ ந�வ*ைனஒ�ேம ெதாழ ந�வ*ைனஒ�ேம ெதாழ ந�வ*ைனஒ�ேம ெதாழ ந�வ*ைன ஓOேம ஓOேம ஓOேம ஓOேம 

எ� மைலைய� ெதா�தாேல ேபா.�, வ*ைனக� எ�லா� ஓO�! எகிறா� ேவத� 
தமி= ெசEத ந�மா=வா�! 
அ0த ேவ�கட மாமைல�) அதிபதி - 
அய�வ�� அமர�க� அதிபதி - 
ேவ�கடாசலபதி ேவ�கடாசலபதி ேவ�கடாசலபதி ேவ�கடாசலபதி -  
தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத�தவ $�ரபாத� எ� இன� ேம� வர� ேபா)� $�ரபாத�கைள� பா��ேபா�, வா��க�! 
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

($�ரபாத�தி� 	�கியமான $ேலாக� $�ரபாத�தி� 	�கியமான $ேலாக� $�ரபாத�தி� 	�கியமான $ேலாக� $�ரபாத�தி� 	�கியமான $ேலாக� - இ0த� $ேலாக�இ0த� $ேலாக�இ0த� $ேலாக�இ0த� $ேலாக� ெபா.வாக இர83 	ைற சா,ற�ப3�  ெபா.வாக இர83 	ைற சா,ற�ப3�  ெபா.வாக இர83 	ைற சா,ற�ப3�  ெபா.வாக இர83 	ைற சா,ற�ப3� - மிக9� மிக9� மிக9� மிக9� 

எள�. Mட எள�. Mட எள�. Mட எள�. Mட - வாE வ*/3� ெசா�லி�வாE வ*/3� ெசா�லி�வாE வ*/3� ெசா�லி�வாE வ*/3� ெசா�லி� பா��க� பா��க� பா��க� பா��க�!) 

 

! ம0 அபb@ட வரதாகில ேலாக ப0ேதா! ம0 அபb@ட வரதாகில ேலாக ப0ேதா! ம0 அபb@ட வரதாகில ேலாக ப0ேதா! ம0 அபb@ட வரதாகில ேலாக ப0ேதா 
! !நிவாச ஜகேதக! !நிவாச ஜகேதக! !நிவாச ஜகேதக! !நிவாச ஜகேதக தையக சி0ேதா தையக சி0ேதா தையக சி0ேதா தையக சி0ேதா 
! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர திAய G��ேத! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர திAய G��ேத! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர திAய G��ேத! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர திAய G��ேத 
! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

 

! ம0 ! ம0 ! ம0 ! ம0 = !!!!(மகாலYமிமகாலYமிமகாலYமிமகாலYமி); அவள� மன�.�) இன�யவேனஅவள� மன�.�) இன�யவேனஅவள� மன�.�) இன�யவேனஅவள� மன�.�) இன�யவேன! 

Sweet Heart-6 ேக�வ*�ப/3 இ��கீ�களா? அதா !ம :-)  
இ0த இ0த இ0த இ0த Sweet Heart-�) அ�ப+ேய ேநரான தமி=�பத�ைத ஆ8டா� த�கிறா��) அ�ப+ேய ேநரான தமி=�பத�ைத ஆ8டா� த�கிறா��) அ�ப+ேய ேநரான தமி=�பத�ைத ஆ8டா� த�கிறா��) அ�ப+ேய ேநரான தமி=�பத�ைத ஆ8டா� த�கிறா�! என6என6என6என6 க83ப*+�சி  க83ப*+�சி  க83ப*+�சி  க83ப*+�சி 
ெசா�'�க பா��ேபா�ெசா�'�க பா��ேபா�ெசா�'�க பா��ேபா�ெசா�'�க பா��ேபா�! 

 

அபb@ட வரத அபb@ட வரத அபb@ட வரத அபb@ட வரத = வ*��ப�கைள நிைறேவ,�பவேனவ*��ப�கைள நிைறேவ,�பவேனவ*��ப�கைள நிைறேவ,�பவேனவ*��ப�கைள நிைறேவ,�பவேன! 

அபb@ட�=வ*��ப�. நியாயமான ந�ல வ*��ப�க�. ம,ைற ந� காம�க� அ�லாத வ*��ப�க�... 

இ�ப+ ந� ஆைச, வ*��ப�, மன�. எ8ண�கைள எ�லா� நிைறேவ,றி ைவ�பவ - வர� த�� 
வரத - நா� வ0த கா7ய� ஆராE0. அ�;பவ! 

 

அகில ேலாக ப0ேதா அகில ேலாக ப0ேதா அகில ேலாக ப0ேதா அகில ேலாக ப0ேதா = எ�லா உலக�.�)�எ�லா உலக�.�)�எ�லா உலக�.�)�எ�லா உலக�.�)� உற9�காரேன உற9�காரேன உற9�காரேன உற9�காரேன 

எ�லா உலக� எ� ஏ ெசா�ல ேவ83�? 

ேதவ�-அ$ர� எேறா, ேமேலா�-கீேழா� எேறா, பண�கார-ஏைழ எேறா, ப+�தவ�-பாமர� எேறா, 
சாதி-மத� எேறா எ0தெவா� ேவ,�ைமO� அவ6�)� கிைடயா.! 

ேவ,�ைம ந�மிட�தி� தா! நா� பா��)� பா�ைவய*� தா! 

அவேனா க8ணா+ ேபால! எ.வாக� பா��கிேறாேமா, அ.வாகேவ ெத7கிறா! 

அகலி� அக'�...அ[கி� அ[)�... 

 

! !நிவாச ! !நிவாச ! !நிவாச ! !நிவாச = தி�மக�தி�மக�தி�மக�தி�மக� வாசா வாசா வாசா வாசா, !நிவாசா!நிவாசா!நிவாசா!நிவாசா 
!நிவாச எப. மிக9� 	�கியமான!நிவாச எப. மிக9� 	�கியமான!நிவாச எப. மிக9� 	�கியமான!நிவாச எப. மிக9� 	�கியமான தி�நாம� தி�நாம� தி�நாம� தி�நாம�.. 

ெபா.வா அ�மா9�) ஒ� ெபய� இ��)�. அ�பா9�) ஒ� ெபய� இ��)�! 

அ�ைமய�ப இ�வ��)� ேச��. ஒேர ெபயராக இ��)மா?  
இ��ேக! அ.ேவ !நிவாச! 

 

"ப*ர�மநி !நிவாேச" எப. இராமா6ச7 !பா@ய�! பர�ப*��ம� (பர�ெபா��) யா� எறா�, அ. 

!நிவாச தா எ� அவ� நி�ணய� ெசEகிறா�! 
அவ� ம/3மி�ைல! ஆதிச�கர�, ம�வ�, வ�லப� ேபாற பல�பல ஆ�சா7ய�க;� ேவ� ேவ� 
மா��க�கைள� கா/+னா'�, நாராயணேன பர�ப*��ம� எ� ஒ�	கமாக� ெசா�கிறா�க�! 

"நாராயண பேரா வ�யா�" எ� தா ஆதிச�கர7 பா@யேம ெதாட�)கிற.! "நாரயணஹ, பரஹ" 

எ� 	�தாE�பாக� ெசா�கிறா�! 
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ஜக� ஏக தையக சி0ேதா ஜக� ஏக தையக சி0ேதா ஜக� ஏக தையக சி0ேதா ஜக� ஏக தையக சி0ேதா = அைன�.அைன�.அைன�.அைன�. உல)�)� க�ைண சி0.பவ நF ஒ�வேன உல)�)� க�ைண சி0.பவ நF ஒ�வேன உல)�)� க�ைண சி0.பவ நF ஒ�வேன உல)�)� க�ைண சி0.பவ நF ஒ�வேன! 

தைய=க�ைண! தயா சி0.=க�ைண� கட�! 

உலக�.�)� கட� தா கா�?! கடலி� நட�)� நிக=9களா� தா உலக� ஒேர சீராக இய�)கிற.! 

 

நFரா�� கட� உ3�த நில மட0ைத! வ*7திைர 	0நF� உலக� எபெத�லா� தமி= இல�கிய�! 

அதனா� தா இைறவைன� கடலாக உ�வகி�கிேறா�! 

கடலி� இ�0. ேதாறிய. எ�லா� இ�திய*� கடலி� ேபாE� தா கல�கிற.. 

இைறவேனா க�ைண�கட�! இ��பேதா பா,கட�!  

 

ெப�மா� ேமாவாE� க/ைடய*� இ��)� ெவ�ைள� த��?�)� "தயா சி0." எ� தா ெபய�. 

இ. ப,றி 	ேப மாதவ*� ப0த� பதிவ*� பா��ேதா�!  

இ0த "தயா" வ* ேம� தா, $வாமி ேதசிக எ6� ஆ�சா�ய�, தயா சதக� எ6� அ,?தமான 

Iைல� பா+O�ளா�! 

 

ேமாவாய*� ெபா/டழக!  

 

 

! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர ! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர ! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர ! ேதவதா ��ஹ ?ஜா0தர = "!!!!" எ�எ�எ�எ� ேபா,ற�ப3� ேபா,ற�ப3� ேபா,ற�ப3� ேபா,ற�ப3�, அைன மகாலYமி உ அைன மகாலYமி உ அைன மகாலYமி உ அைன மகாலYமி உ 
தி�மா�ப*� வசி�கிறா�தி�மா�ப*� வசி�கிறா�தி�மா�ப*� வசி�கிறா�தி�மா�ப*� வசி�கிறா� 

 

! மகாலYமி�) வ F3 ! மகாலYமி�) வ F3 ! மகாலYமி�) வ F3 ! மகாலYமி�) வ F3 (��ஹ���ஹ���ஹ���ஹ�) எ.எ.எ.எ.? 

உ தி�மா�ேப அவ� வ F3! வல�ப�க மா�?�) வ\ "தல� எேற ெபய�! 
அதி� அவ� நF�கா. நி�ய வாச� ெசEகிறா�!  

ஒ� ெநா+� ெபா�.� உைன வ*/3� ப*7ய மா/டா�! 

மVச� )�)ம Nஷிைதயாக, நி�ய $ம�கலியாக இ��கிறா�! 

அகலகி�ேல இைறO� எ� அல� ேம� ம�ைக உைற மா�பா! 
 

அவ� எத,) தி�மா�ப*� ேபாE இ��க ேவ3�அவ� எத,) தி�மா�ப*� ேபாE இ��க ேவ3�அவ� எத,) தி�மா�ப*� ேபாE இ��க ேவ3�அவ� எத,) தி�மா�ப*� ேபாE இ��க ேவ3�? அவ;�)அவ;�)அவ;�)அவ;�) ேவ� இட� கிைட�க வ*�ைலயா  ேவ� இட� கிைட�க வ*�ைலயா  ேவ� இட� கிைட�க வ*�ைலயா  ேவ� இட� கிைட�க வ*�ைலயா 
எனஎனஎனஎன? 

அ+யவ�க� வ�� ேபா., அவ�க� ?8ண*ய பாப� கண�)கைள இைறவ பா��க� ெதாட�கினா� 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(14) - ேகாவ*'�)� )ள��காம� ேபானா� தF/டாேகாவ*'�)� )ள��காம� ேபானா� தF/டாேகாவ*'�)� )ள��காம� ேபானா� தF/டாேகாவ*'�)� )ள��காம� ேபானா� தF/டா? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:52:52 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

யாேர6� மிV$வமா? அதனா� தா அவ இதய�.�) அ�கி� ேபாE உ/கா�0. ெகா8டா�.  

நா� அவன�ட� ெச�'� ேபா., ந� தவ�க� எ�லா� அவ மன�தி� உதி�காதவா�, அவைன� 
)ள��வ*�கிறா�! 

 

திAயதிAயதிAயதிAய G��ேத  G��ேத  G��ேத  G��ேத = திAயமான அழைக உைடய தைலவாதிAயமான அழைக உைடய தைலவாதிAயமான அழைக உைடய தைலவாதிAயமான அழைக உைடய தைலவா! 
எ�தைனேயா G��திக� உலகி�! ராம G��தி, கி�@ண G��தி, $0தர G��தி!  
ஆனா� இவேனா திAய G��தி! அழேக ெவ/க�ப3� அழக! 

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = அ�பாஅ�பாஅ�பாஅ�பா, தி�ேவ�கட மைல�)தி�ேவ�கட மைல�)தி�ேவ�கட மைல�)தி�ேவ�கட மைல�) அதிபதிேய அதிபதிேய அதிபதிேய அதிபதிேய 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�இன�ய காைல வண�க�க�! தி��ப�ள�தி��ப�ள�தி��ப�ள�தி��ப�ள� எ�க எ�க எ�க எ�க!! 
---------------------------------------------------------------------------- 

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

சிவனா��, ப*ர�ம6�, 	�க6� ெப�மாைள� த7சி�)� ஆவலி�, �a வ7ைசைய 
உைட�. வ*/3 ஒேடா+ வ�கிறா�க�! அவ�க/) ப*ர�ப+ ேவ�! 

இெனா� வ*ஷய�! த7சன� ெசEய[�னா க/டாயமா )ள��க[மா என? )ள��கா 
வ*/டா தF/டா?..... 
ஆமா�, தF/3 தா எறா� தF/3 கழி�ப. எ�ப+? பா��கலா� வா�க! :-) 

 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 
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! $வாமி! $வாமி! $வாமி! $வாமி ?@க7ண* ?@க7ண* ?@க7ண* ?@க7ண*- கா�லவ நி�மலா�காகா�லவ நி�மலா�காகா�லவ நி�மலா�காகா�லவ நி�மலா�கா 
�ேரேயா� திேநா�ேரேயா� திேநா�ேரேயா� திேநா�ேரேயா� திேநா, ஹர வ*7Vசி சன0தனஹர வ*7Vசி சன0தனஹர வ*7Vசி சன0தனஹர வ*7Vசி சன0தன ஆ�யா ஆ�யா ஆ�யா ஆ�யா 
�வாேர வச0தி வரேவ�ர ஹேதா�த மா�கா�வாேர வச0தி வரேவ�ர ஹேதா�த மா�கா�வாேர வச0தி வரேவ�ர ஹேதா�த மா�கா�வாேர வச0தி வரேவ�ர ஹேதா�த மா�கா: 
! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

! $வாமி ?@க7ண* ! $வாமி ?@க7ண* ! $வாமி ?@க7ண* ! $வாமி ?@க7ண* = !!!! $வாமிய* தி��)ள�தி� $வாமிய* தி��)ள�தி� $வாமிய* தி��)ள�தி� $வாமிய* தி��)ள�தி�  
?@க7ண* = )ள�; தி�ேவ�கட	ைடயா ஆலய� தி��)ள�.�) $வாமி ?@க7ண* எ� ெபய�. 

இைத� )லேசகர ஆ=வா� எAவள9 அழகா தமிழி� ஆ�)கிறா� பா��க�! 

$வாமி$வாமி$வாமி$வாமி+?@க7ண* ?@க7ண* ?@க7ண* ?@க7ண* = ேகாேகாேகாேகா+ஏ7 ஏ7 ஏ7 ஏ7 = ேகாேன7ேகாேன7ேகாேன7ேகாேன7  

ேகாேன7 ராஜ?ர� எற ஊ�, தமி=நா/+� உ83.  

 

ெபா.வா வடெமாழி� ெசா,கைள� தமிழி� ஆ�)� ேபா., தமி=� ெபய� ச,� நF83 வ*3� எ� 
சில� )ைறப/3� ெகா�வா�க�.  

ஆனா இ�க பா��க...வடெமாழிய*� நF������ளமான ெபய�...ஆனா� தமிழி� ர�தின� $��கமா 
"ேகாேன7". 

வடெமாழி-தமி= ஆ�)� ேபா., நிைறய ெசா,க;�)� க+ன�ப3கிறF�களா?  
கவைலய வ*3�க! ஆ=வா�கள�ட	�, )றி�பா ஆ8டாள�ட	� ேத+னாேல பாதி� ெசா,க� கிைட�. 
வ*3�! 

 

ேகாேன7 வா�� )�காEேகாேன7 வா�� )�காEேகாேன7 வா�� )�காEேகாேன7 வா�� )�காE ப*ற�ேபேன ப*ற�ேபேன ப*ற�ேபேன ப*ற�ேபேன எப. ஆ=வா� பா$ர�.  

அதா�$� இைறவ தி��)ள�.�) அ�கிேலேய வா�� ஒ� ெகா�காE ப*ற0தா� Mட ேப7ப� 

தா எகிறா� ஆ=வா�!  
ைவ)8ட�தி� உ�ள வ*ரஜா நதிேய ேகாேன7 ஆன. எப. தா�ப�ய�.  

 

கா அ�? லவகா அ�? லவகா அ�? லவகா அ�? லவ, நி�மலா அ�கா நி�மலா அ�கா நி�மலா அ�கா நி�மலா அ�கா = ேகாேன7 நFைர� ெதள��.� ெகா83ேகாேன7 நFைர� ெதள��.� ெகா83ேகாேன7 நFைர� ெதள��.� ெகா83ேகாேன7 நFைர� ெதள��.� ெகா83, அக	� ?ற	� அக	� ?ற	� அக	� ?ற	� அக	� ?ற	� 
LEைம அைட0.LEைம அைட0.LEைம அைட0.LEைம அைட0. 

அ�?=நF�, லவ=ெகாVசமாக 
மல� = ),ற�/அ��); நி�மல� = ),றமிைம 

அ. ச7அ. ச7அ. ச7அ. ச7, ேகாய*'�)� ேபாக[�னா க/டாய� )ள��சி/3�ேகாய*'�)� ேபாக[�னா க/டாய� )ள��சி/3�ேகாய*'�)� ேபாக[�னா க/டாய� )ள��சி/3�ேகாய*'�)� ேபாக[�னா க/டாய� )ள��சி/3� தா ேபாக[மா தா ேபாக[மா தா ேபாக[மா தா ேபாக[மா? 
 

ப8ட7?ர� பா83ர�க ஆலய�.�)� ேபான F�கனா ெத7O�. வட�க�தி�கார�க� அ.9� )றி�பா 
தா�M�க� ேகாய*'�)� தி?தி?-6 ஒ+ வ�வாE�க! சில ேப� கி/ட வ0தா நா��! எைன�)� 
)ள��சாேனா எனேமா? :-) 
ஆனா� பா��க! ேகாய*லி� ேவற எ0த ஒ� வா��ைதO� ேபச மா/டா�க! 
ேஹ பா83ர�கா, ேஹ வ*/டலா...6 ஓ+ வ0. பா83ர�க காலி� வ*�0தி3வா. 

 

தF/3 தF/3-6 ெசா�றா�கேள! அ�ப*+-னா என? - ந� ஐய வ�;வ�� ெசா�கிறா�! 

கனட�.� கவ* ?ர0தரதாச�� ெசா�கிறா�!  
)ள��காம ேகாவ*'�)� ேபானா தF/3! - அ. ச7ேன இ�ேபாைத�) ைவ�.� ெகா�ேவா�! ச7ச7ச7ச7, 

அ�ேக ேபாய*அ�ேக ேபாய*அ�ேக ேபாய*அ�ேக ேபாய*, ேகாவ*லி� வ�? ேபசினாேகாவ*லி� வ�? ேபசினாேகாவ*லி� வ�? ேபசினாேகாவ*லி� வ�? ேபசினா? - அைத�அைத�அைத�அைத� கா/+'� இ. தF/3 கா/+'� இ. தF/3 கா/+'� இ. தF/3 கா/+'� இ. தF/3! :-)  

ேகாவ*'�) ம+யா ேபாக[� ம+யா� ேபாக[�-6 ெசா�லி/3, அ�) ேபாE வ�? ேபசினா? ம+ 
ம+6, ம+ேய ம+0. வ*3கிற.! :-) 
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ச7 தF/டாய*+�$ச7 தF/டாய*+�$ச7 தF/டாய*+�$ச7 தF/டாய*+�$!...இ.�) எ�ப+ தF/3இ.�) எ�ப+ தF/3இ.�) எ�ப+ தF/3இ.�) எ�ப+ தF/3 கழி�கற. கழி�கற. கழி�கற. கழி�கற.?  

$�மா த8ண*ய*� ெர83 	�கி 	�கி எ�0./டா தF/3 ேபாய*3மா? - இ�லேவ இ�ைல! 

சிற�?� )ள�ய� ெசEய[�! அ. என சிற�?� )ள�ய�? 

ேகாவ*லி�ேகாவ*லி�ேகாவ*லி�ேகாவ*லி� அ0நிய வா��ைதகைள வ*3வ. தா சிற�?� )ள�ய� அ0நிய வா��ைதகைள வ*3வ. தா சிற�?� )ள�ய� அ0நிய வா��ைதகைள வ*3வ. தா சிற�?� )ள�ய� அ0நிய வா��ைதகைள வ*3வ. தா சிற�?� )ள�ய�! உய�0த "நான�, எ�லா�!  

 

அைத� தா ?ர0தரதாச�, "த69 நF� ஓளக�தி பளேவ6, மனத�லி திட ப�தி இ�லாத ம6ஜ6!" 

எகிறா�. ந� ஐய வ�;வ� ஒ� ப+ ேமேல ேபாE வ*3கிறா�. 
?ற�LEைம நFரா� அைமO� அக�LEைம 

வாEைமயா� காண� ப3�. 

தி��)ள�தி�, க�ைகய*�, காவ*7ய*�, )ம7ய*�, எ�) )ள��தா'�... )ள��)� ேபா. ?ற�ைத ம/3� 

LEைம ெசEயாம�, அக�ைதO� ேச��.� தா LEைம ெசEய ேவ83�! 

 

ச7, ?ற�.�) ேசா�?/ஷா�N ேபாடலா�; சில ேப� பா�, பய�தமா9 Mட பயப3�தறா�க! 
ஆனா அக�.�) எ. ேசா�?ஆனா அக�.�) எ. ேசா�?ஆனா அக�.�) எ. ேசா�?ஆனா அக�.�) எ. ேசா�?? - இைறவன� தி�நாம� தா அ��) நாசின�இைறவன� தி�நாம� தா அ��) நாசின�இைறவன� தி�நாம� தா அ��) நாசின�இைறவன� தி�நாம� தா அ��) நாசின�, கி�மிகி�மிகி�மிகி�மி நாசின� நாசின� நாசின� நாசின�, எ�லா�எ�லா�எ�லா�எ�லா�!  

வ*+ய, காைல அ�க� ப*ரதி/சண� ெசEதவ�க;�)�, ெமா/ைட ேபா/3� ெகா�பவ�க;�)� இ. 

ந�லா� ெத7O�! 

அதிகாைல� )ள�7� ந3�கி� ெகா8ேட, தி�மைல� )ள�தி� ஒ� 	�), 	�கி எ��க!  
அ.9� மனதார� "ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா" எ� ெசா�லி� ெகா8ேட எ��க! 
)ள�7� உட�?� ந3�கி)ள�7� உட�?� ந3�கி)ள�7� உட�?� ந3�கி)ள�7� உட�?� ந3�கி,  
உ�ேள உ�ள பாவ�க;�உ�ேள உ�ள பாவ�க;�உ�ேள உ�ள பாவ�க;�உ�ேள உ�ள பாவ�க;� ந3�கி வ*டாதா என ந3�கி வ*டாதா என ந3�கி வ*டாதா என ந3�கி வ*டாதா என? 

 

�ேரய ஆ��திேநா �ேரய ஆ��திேநா �ேரய ஆ��திேநா �ேரய ஆ��திேநா = ப7N�ணமான நல	ட வாழ ேவ8+� ெகா83ப7N�ணமான நல	ட வாழ ேவ8+� ெகா83ப7N�ணமான நல	ட வாழ ேவ8+� ெகா83ப7N�ணமான நல	ட வாழ ேவ8+� ெகா83 ஆன0த	� 
நல	� கிைட�க ேவ8+� ெகா83,  

ஆன0த நிைலய�தி�, யா� யா� எ�லா� கா�தி��கிறா�க�? 

 

ஹரஹரஹரஹர, வ*7Vசிவ*7Vசிவ*7Vசிவ*7Vசி, சன0தன ஆ�யா சன0தன ஆ�யா சன0தன ஆ�யா சன0தன ஆ�யா = சிவசிவசிவசிவ, ப*ர�மப*ர�மப*ர�மப*ர�ம, சன0தன� 	தலான மக7ஷிக�சன0தன� 	தலான மக7ஷிக�சன0தன� 	தலான மக7ஷிக�சன0தன� 	தலான மக7ஷிக� 

ஹர = சிவெப�மா 

வ*7Vசி = ப*ர�ம (ஜனன� ஜனன� பாடலி� Mட ஹ7 ஹர வ*7Vசி-6 ஒ� வ7 வ��) சன0தன 
ஆ�யா = சனகாதி 	ன�வ�க�;  

சனக�, சன0தன�, சனாதன�, சன�)மார� எற நா�வ�� வயதி� இைளய 7ஷிக�. ஆனா� ப�திO� 

ஞான	� ஒ��ேக ைகவர� ெப,றவ�க�!  

இதி� சன�)மார� கா��திேகயனான 	�க� ெப�மான� அ�ச� எ�� ெசா�'வா�க�. 

இ0த இ0த இ0த இ0த 4 ேபரா� தாேபரா� தாேபரா� தாேபரா� தா...நம�)நம�)நம�)நம�)    4 அவதார�க� கிைட�த.அவதார�க� கிைட�த.அவதார�க� கிைட�த.அவதார�க� கிைட�த....என6 ப*D/ட�தி� ெசா�'�க 

பா��ேபா�! :-) 

 

�வாேர வச0தி�வாேர வச0தி�வாேர வச0தி�வாேர வச0தி, = மகா .வார� எ6� உமகா .வார� எ6� உமகா .வார� எ6� உமகா .வார� எ6� உ ஆலய வாசலிேல நி,கிறா�க� ஆலய வாசலிேல நி,கிறா�க� ஆலய வாசலிேல நி,கிறா�க� ஆலய வாசலிேல நி,கிறா�க�. 

(அ�ேபா. ேசைன 	தலியா7 ெதா8ட�க�, த�க� ைகய*� உ�ள ெபா, ப*ர�பா�, அைனவ� 
தைலய* ேம'�, ெம�லிதாE ைவ�., அ6கிரக� ெசEய) 

 

வரவரவரவர ேவ�ர ஹத ேவ�ர ஹத ேவ�ர ஹத ேவ�ர ஹத= ெபா, ப*ர�பா� த/+ெபா, ப*ர�பா� த/+ெபா, ப*ர�பா� த/+ெபா, ப*ர�பா� த/+ 	ைற�ப3�த 	ைற�ப3�த 	ைற�ப3�த 	ைற�ப3�த, 
 

உ�தம அ�கா உ�தம அ�கா உ�தம அ�கா உ�தம அ�கா = அதனா�அதனா�அதனா�அதனா� இ6� LEைம அைடகிறா�க� இ6� LEைம அைடகிறா�க� இ6� LEைம அைடகிறா�க� இ6� LEைம அைடகிறா�க�! 
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ேவ�ர�=ப*ர�?; வர ேவ�ர�=ெபா, ப*ர�? 
அ0த� கால�தி� ஆசி7ய� எறா� ைகய*ல என இ��)�? - ப*ர�?! 
யாரா�$� பா��. இ��கீ�களா? இ�ைல அ+ வா�கி� தா இ��கீ�களா? :-) 
மாணவ�கைள அவ� அ+�கிறாேரா இ�ைலேயா, ஆனா� ைகய*� ப*ர�?ட, ேவ/+-ேகா/-

தைல�பாைக-)ைட; வாய*� கண Fெர� தமி=� ெசEO�...ஆகா! ஆகா! 
 

ெப�மாள� பைடக;�) ப*ரதான தளபதியாE இ��பவ� வ*@வ�ேசன�.  
தமிழி� ேசைன 	தலியா� ேசைன 	தலியா� ேசைன 	தலியா� ேசைன 	தலியா� எ� ேபா,�வா�க�! வ*நாயகைர� ேபாலேவ, ைவணவ Nைசகள�� 	த� 
Nைச இவ��)� தா! - இவ� தா ைவணவ ச�ப*ரதாய�தி� 	த� ஆசி7ய�!  
ெப�மா� தாயா��) உபேதசி�க, தாயா� ந� மB. உ�ள க�ைணயா� இவ��) உபேதச� ெசE. 
ைவ�தா�! - இவேர தைலைம ஆசி7ய�! ந�மா=வா7 )�!  

 

அ0த� )�வ* ைகய*� ெபா, ப*ர�?! 
அ0த� ப*ர�ப*� இ�0. எ�� இன�ய நாத�!... 

என. ப*ர�ப*� இ�0. இைசயா? ந�ப 	+ய வ*�ைலயா? ப*ர�ைப� கா,றி� வ Fசி� 
பா��க...ெத7O�! :-) 

ெம�லிைச� க�ேச7கள��, வா�திய�க;�) 	? நி� ெகா83 ஒ� ம6ஷ� ைகய*� ப*ர�ைப 

ைவ�. அ�ப+O� இ�ப+O� ஆ/3வா�! - music conductor 

 

நா� நிைன�ேபா� - இ0த ம6ஷ ஒ6ேம ெசEயாம, $�மா ப0தா க/3கிறாேர எ�! ஆனா� 
அ�தைன வா�திய�கள� நாத	� ஒ��ேக $�தி ேச�0. ஒறாE ஒலி�கிற. எறா�, அத,) 

இவேர காரண�. 

அேத ேபால� தா, உய*�க� எ�லா� பல பாைதகள�� ெசறா'�,  

எ�ெப�மான� தி�நாம� எ6� நாத இப�ைத எ�லா உய*�க;� ஒ��ேக அைடய, ப*ர�ைப 
வ F$கிறா� வ*@வ�ேசன�!  

 

அவ�ைடய ேசைனக� ைகய*'� ெபா,ப*ர�? இ��கிற.!....எத,)? 

ேகாய*'�) வ�பவ�கைள எ�லா� அ+�. வ*ளாசவா? இ�ைலய*�ைல! :-)  

 

வானவ�கைள எ�லா� தைலய*� ெபா,ப*ர�பா� ெதா/3, த7சன�.�), ஒAெவா�வராக அ6�ப* 
ைவ�கிறா�க�! அ�ப+ ப*ர�ேபாைசயா� ஏ,ப3� ஓ�கார�, யா� எ0த மன நிைலய*� இ�0தா'�, 

அைத எ�லா� வ*ல�கி,  
பர�ெபா�� ஒ�வைனேய ெநVசி� நிைற�. வ*3கிற.! - ஆனா� பா��க, வானவ�க;�) ம/3� 

தா இ0த "அ+"! நம�) இ�ைல - ஏ இ�ப+? :-) 

 

தான� தவ� ெசEத 	ன�வ�க�தான� தவ� ெசEத 	ன�வ�க�தான� தவ� ெசEத 	ன�வ�க�தான� தவ� ெசEத 	ன�வ�க�, வானவ�க�வானவ�க�வானவ�க�வானவ�க� எ�லாைரO� கீேழ இற�)கிறா� ெப�மா� எ�லாைரO� கீேழ இற�)கிறா� ெப�மா� எ�லாைரO� கீேழ இற�)கிறா� ெப�மா� எ�லாைரO� கீேழ இற�)கிறா� ெப�மா�! 

பாவ�க� ?7O� ந�ைமேயா ேமேலபாவ�க� ?7O� ந�ைமேயா ேமேலபாவ�க� ?7O� ந�ைமேயா ேமேலபாவ�க� ?7O� ந�ைமேயா ேமேல ஏ,�கிறா� ஏ,�கிறா� ஏ,�கிறா� ஏ,�கிறா�!  
ேமேலா� எ�லா�� அவரவ� நிைலய*� இ�0. கீழிற�கி தி�மைல�) வ�கிறா�க�, ெப�மாள� 

தி�ேமன� ெசள0த�ய� எ6� வ+வழைக� ேசவ*�க! 
நாேமா, ஒ�ேம ெசEயாம�, ேமேலறி� ெச�கிேறா�, ேம�நிைலைய அைடய! - இ. தா இைறவன� 
ேகழி� பர�க�ைண! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(15) - மைலக� ஏ��மைலக� ஏ��மைலக� ஏ��மைலக� ஏ��, ேமE�)� ேமேனஜ��ேமE�)� ேமேனஜ��ேமE�)� ேமேனஜ��ேமE�)� ேமேனஜ��! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:53:13 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

இ�ேப��ப/ட எ�ெப�மாைன� பா��.� பா��. அ6பவ*�க வ0.�ளா�க�... 

கய*ைல நாத சிவெப�மாகய*ைல நாத சிவெப�மாகய*ைல நாத சிவெப�மாகய*ைல நாத சிவெப�மா 

ச�யேலாக நாதச�யேலாக நாதச�யேலாக நாதச�யேலாக நாத ப*ர�மா ப*ர�மா ப*ர�மா ப*ர�மா 
தமி=ேவ� 	�க� ெப�மாதமி=ேவ� 	�க� ெப�மாதமி=ேவ� 	�க� ெப�மாதமி=ேவ� 	�க� ெப�மா 

சனகாதிசனகாதிசனகாதிசனகாதி 	ன�வ�க� 	ன�வ�க� 	ன�வ�க� 	ன�வ�க�.... 

எ�லா�� வ0., ப�கா� வாகிலிய*� உைன� ேசவ*�க நி,கிறா�க�! 

ஆவ� மி)தியா� எ/+ எ/+� பா��கிறா�க�... 

ெப�மாள� வ+வழைக� அ�ப+ேய க8களா� உறிVசி� ப�)வத,)! 

 

.வார பாலக�க�, இவ�க� ஆவைல எ�லா� 	ைற�ப3�தி,  
ஓ�கார� ப*ர�ேபாைசயா� மன� ஒற� ெசE., த7சன�.�) வழிவைக ெசE. ைவ�க...  
எ அ�பேன, தி�ேவ�கட	ைடயாேன... 

சிவெப�மான� அைப ெப,�� ெகா�ள9�, 

ச8	கன� அைப� ெப,�� ெகா�ள9�, 

ப*ர�ம சனகாதிக� அைப� ெப,�� ெகா�ள9�.....சீ�கிரமாக� தி��ப�ள� எ�வாேய!  

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = அ�பாஅ�பாஅ�பாஅ�பா, தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = இன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைலஇன�ய காைல வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க� வண�க�க�! தி��ப�ள�தி��ப�ள�தி��ப�ள�தி��ப�ள� எ�க எ�க எ�க எ�க!! 
 

)றி�?)றி�?)றி�?)றி�?: 
இ�ப+ சிவெப�மா6� 	�க�ெப�மா6ேமஇ�ப+ சிவெப�மா6� 	�க�ெப�மா6ேமஇ�ப+ சிவெப�மா6� 	�க�ெப�மா6ேமஇ�ப+ சிவெப�மா6� 	�க�ெப�மா6ேம ஆவ� மி)தியா� கா�.� ெகா83 நி,)� ேபா. நா�  ஆவ� மி)தியா� கா�.� ெகா83 நி,)� ேபா. நா�  ஆவ� மி)தியா� கா�.� ெகா83 நி,)� ேபா. நா�  ஆவ� மி)தியா� கா�.� ெகா83 நி,)� ேபா. நா� 

எ�லா��எ�லா��எ�லா��எ�லா�� எ�மா�திர� எ�மா�திர� எ�மா�திர� எ�மா�திர�? 

- அதனா� அ3�த தி�மைல யா�திைரய*�அதனா� அ3�த தி�மைல யா�திைரய*�அதனா� அ3�த தி�மைல யா�திைரய*�அதனா� அ3�த தி�மைல யா�திைரய*�,  

�a வ7ைசய*� நி,)� ேபா.�a வ7ைசய*� நி,)� ேபா.�a வ7ைசய*� நி,)� ேபா.�a வ7ைசய*� நி,)� ேபா., அ'�? ஏ,ப/3 மன�அ'�? ஏ,ப/3 மன�அ'�? ஏ,ப/3 மன�அ'�? ஏ,ப/3 மன� சலி�.� ெகா�ளாதF�க�  சலி�.� ெகா�ளாதF�க�  சலி�.� ெகா�ளாதF�க�  சலி�.� ெகா�ளாதF�க� :-) 
 

	ன�வ�கேள	ன�வ�கேள	ன�வ�கேள	ன�வ�கேள ப*ர�ேபாைச ேக/)� ேபா. ப*ர�ேபாைச ேக/)� ேபா. ப*ர�ேபாைச ேக/)� ேபா. ப*ர�ேபாைச ேக/)� ேபா., நா� எ�லா� எ�மா�திர�நா� எ�லா� எ�மா�திர�நா� எ�லா� எ�மா�திர�நா� எ�லா� எ�மா�திர�? 

ேகாவ*� பண*யாள�க� ச,ேறேகாவ*� பண*யாள�க� ச,ேறேகாவ*� பண*யாள�க� ச,ேறேகாவ*� பண*யாள�க� ச,ேற க3ைமயாக ந�ைம நக��தி வ*/டா'� க3ைமயாக ந�ைம நக��தி வ*/டா'� க3ைமயாக ந�ைம நக��தி வ*/டா'� க3ைமயாக ந�ைம நக��தி வ*/டா'�, 

அத,காக எ�லா�அத,காக எ�லா�அத,காக எ�லா�அத,காக எ�லா� சலன� படாதF�க� சலன� படாதF�க� சலன� படாதF�க� சலன� படாதF�க�! 

இைதெய�லா� தா8+ய ெப�� ெபா�கிஷ� ந� 	ேன நி,கஇைதெய�லா� தா8+ய ெப�� ெபா�கிஷ� ந� 	ேன நி,கஇைதெய�லா� தா8+ய ெப�� ெபா�கிஷ� ந� 	ேன நி,கஇைதெய�லா� தா8+ய ெப�� ெபா�கிஷ� ந� 	ேன நி,க,  
இெத�லா� ஒ� ெபா�/டா எனஇெத�லா� ஒ� ெபா�/டா எனஇெத�லா� ஒ� ெபா�/டா எனஇெத�லா� ஒ� ெபா�/டா என? :-) 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

தி�மைலய*� நிஜமா'ேம ஏ� மைலக� இ��கா? அவ,றி ெபய� எெனன? 

ேரா� நகர�தி� Mட ஏ� மைலக� தா. The City of Seven Hills எ� தா ெபய�. 
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தி�மைலய*� ஒ� இய,ைக� தF�-பா�� க/+ ெபா.ம�க;�)� "ேசைவ" ெசEயலா� 
எ� ஆ0திர அரசி $,�லா� .ைற ஒ� 	ைற நிைன�ததா�! ப*ன� எதி��?க� 
கிள�ப அ�தி/ட�ைத� ைகவ*/3 வ*/ட.. அ�ப+ என தி�மைலய*� அAவள9 
இய,ைக அழ)�, வள	�? 

 

மைல�பாைதய*� நட0. ேபானா� கா/சிக� ந�லா� ெத7O.. ேப�0தி� ெசறா� 
அAவளவாக� ெத7வதி�ைல. ஆனா� ஆலய�.�) இ6� ேமேல ெசறா� 
அ�வ*க�, $ைனக�, இய,ைகயாE அைம0த அதிசய� க� வைள9, Gலிைக� 
ப8ைணக� எ� பல இட�க� பா��கலா�! ஆனா� கட9ைள வ*ட� ப*சியாக 
இ��)� நம�)� தா அத,ெக�லா� ேநர� கிைட�பதி�ைல! :-) 

 

த8ணF�� த/3�பா3 தி�மைல�)� வ0. வ*/ட.. அ�வ*கள�� நF� சிறிதளவா�$� 
ெசா/+� ெகா83 தா உ�ள.. மி கா,றா+க�, நF��ேத�க அைணக� எ� 
நவ Fன�க� வ0தா'�, வன�Xழ� இ6� இ��க� தா ெசEகிற.. 

 

ஒ�	ைற மாைலய*�, மைலய*� நட0. ெச� ெகா8+�0ேத ந8ப�க;ட. 

அ�ேபா., க8 	ேன மின� ேதாறி மைறய, அ. எ�ேகா மர�தி� ப/ட. 
ேபா'�; அ3�த நிமிட� தF�ப*ழ�பாE அ0த இடேம பரபரெவன� ப,றி எ70த கா/சிைய 
மற�கேவ 	+யா.! 

ேவ�கட மைலய*�ேவ�கட மைலய*�ேவ�கட மைலய*�ேவ�கட மைலய*� கா/3�தF ப,றி� ெகா83 கா/3�தF ப,றி� ெகா83 கா/3�தF ப,றி� ெகா83 கா/3�தF ப,றி� ெகா83, வ*ல�)க� அ. க83 பய0. ஓ3� வ*ல�)க� அ. க83 பய0. ஓ3� வ*ல�)க� அ. க83 பய0. ஓ3� வ*ல�)க� அ. க83 பய0. ஓ3� 
கா/சிையகா/சிையகா/சிையகா/சிைய இல�கிய�கள�� காணலா�. 

 

),றால�தி� அ�வ* வ*��. ஆனா� அ. ெதா/+ய*� வ*�மா? 
தி�மைல அ�வ* ஒ�, ஆ=வா� தF��த� எ6� )ள�தி�, ெகா/+ வ*�� கா/சி 
மிக9� அழ)! 

இைறய பதிவ*� ஏ�மைலக� எைவ எைவ எ� பா��கலா� வா�க! 
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

! ேசஷைசல க�டாசல! ேசஷைசல க�டாசல! ேசஷைசல க�டாசல! ேசஷைசல க�டாசல ேவ�கடா�7 ேவ�கடா�7 ேவ�கடா�7 ேவ�கடா�7 

நாராயணா�7 A�ஷபா�7 A�ஷா�7 	�யா�நாராயணா�7 A�ஷபா�7 A�ஷா�7 	�யா�நாராயணா�7 A�ஷபா�7 A�ஷா�7 	�யா�நாராயணா�7 A�ஷபா�7 A�ஷா�7 	�யா� 

ஆ�யா� �வதFயஆ�யா� �வதFயஆ�யா� �வதFயஆ�யா� �வதFய வசேத ரநிச� வத0தி வசேத ரநிச� வத0தி வசேத ரநிச� வத0தி வசேத ரநிச� வத0தி 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

1. ேசஷாசல� 

2. க�டாசல� 

3. ேவ�கட மைல - ேவ�கடாசல� (அசல�=மைல) 

4. நாராயணா�7 (அ�7=மைல) 

5. வ*�ஷபா�7 

6. வ*�ஷா�7 எ6� ேவதா�7 

7. அVசனா�7 

 

! ேசஷைசல க�டாசல ேவ�கடா�7 

நாராயணா�7 A�ஷபா�7 A�ஷா�7 	�யா� 

= எற இ0த ஏ� மைலகள�� 

 

1. ேசஷாசல�ேசஷாசல�ேசஷாசல�ேசஷாசல� = ஆதிேசஷேன மைல QபமாE ெப�மாைள� தா�)வதாக ஐதFக�. அவ ஏ� 

தைலகேள (ஏ� பட�கேள) ஏ� மைலக�.  

அவ உட�=அேகாப*ல�- நரசி�ம� ஆலய�, வா�=!ைசல�- ம�லிகா�ஜூன சிவாலய�. 

ேசஷைனO� ெப�மாைளO� ப*7�கேவ 	+யா.. அ�ப+ ஒ� ப0த�! 

நிறா� )ைடயா�, இ�0தா� சி�காதனமா�, நட0தா� மரவ+யா� எபா�க�. தாயாைரO� 

ெப�மாைளO� அ�ப+ ஒ� தா�) தா�)பவ.  

அவ6�)� ெத7யாம�, ெப�மா;� தாயா�� தன��.� ேபச�Mட 	+Oேமா எனேவா? :-) 

 

)றி ேம� க�லாக நி,கிறாE க8ணா எ� பாடலி� வ�ேம! அ. ேபா�, க�லாE மாறி�, 

கலிOக வரதனாE ேவ�கட�தி� நி,க தி�9�ள� ெகா8டா இைறவ. அவ )றி�பறி0. 
ஆதிேசட6� உடேன க�லாE, மைலயாE மாறிவ*/டா.  
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எ� எ� நிைன�தா பரம. ஆனா� எ8ெணயாE வ0. நிறா ெதா8ட. இ. தா ைக�க�யைக�க�யைக�க�யைக�க�ய    
ல/சண�ல/சண�ல/சண�ல/சண� எபா�க� ஆசா7ய�க�! 

 

ைக�க�ய� (ெதா83) எ�ப+ ெசEய ேவ83� எறா� ஆதிேசடைன� தா ேக/க ேவ83�. அவ 
தாேன இைளய ஆ=வாராE (இல�)வனாE) வ0த.! அ. ேபாதாெத�, ைக�க�ய ல/$மி 	க�தி� 

தவழ, இராமா6சராக9�, மணவாள மா	ன�களாக9� வ0த.! 

தி�மைலைய� ெபா��தவைரதி�மைலைய� ெபா��தவைரதி�மைலைய� ெபா��தவைரதி�மைலைய� ெபா��தவைர ெப�மா;�)� ெப�மா;�)� ெப�மா;�)� ெப�மா;�)�, ஏ வராகஏ வராகஏ வராகஏ வராக $வாமி�)� Mட சீன�ய� ந�ம ஆதிேசட $வாமி�)� Mட சீன�ய� ந�ம ஆதிேசட $வாமி�)� Mட சீன�ய� ந�ம ஆதிேசட $வாமி�)� Mட சீன�ய� ந�ம ஆதிேசட!  

 

அதனா� தா எ�லா வாகன�க;�)� 	த� வாகன� ேசஷ வாகன�! (ெப�த ேசஷ வாகன�). 

ஆ=வா�க� த�க� பாத� ேசஷ ேம� ப/3, மைல ஏற9� அVசினா�க�. "ெவ��" மைலைய� 
ெதா�தாேல "ெப��" பாவ�க;� தF�� எறா�க�! 

ேசஷாசல�, ேசஷமைல, ேசஷா�7, ேசஷகி7 எ�லாேம ந�ம ேசஷ தா! 

 

2. க�டாசல�க�டாசல�க�டாசல�க�டாசல� = ெப7ய தி�வ+ க�ட! இ�ப தா க�ட பVசமி பதிவ*� பா��ேதாேம க�டைன� 

ப,றி! அவ ெபய7� உ�ள மைல தா க�டாசல�, க�டா�7, க�டமைல! 

க�ட தா இ0த ேசஷாசல�ைத, ைவ)8ட�தி� இ�0. தி�மைலய*� இற�கியதாக� தல?ராண� 
ேப$�. 

ேம'� ேகாவ*லி அ�கி� உ�ள ேகாேன7ைய (தி��)ள�ைத), க�ட தா ைவ)8ட�. வ*ரஜா 
நதிய*� இ�0. உ�வா�கினா! ப*ர�ேமா,சவ�தி'� க�டன� ெகா+ தா 	தலி� 

ஏ,ற�ப3கிற.! ெகா+மர�ைதO� (.வஜ "த�ப�), க�ட க�ப� எேற ெசா�கிறா�க�. 
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இெனா� 	�கியமான வ*டய�இெனா� 	�கியமான வ*டய�இெனா� 	�கியமான வ*டய�இெனா� 	�கியமான வ*டய�:  

க�ட6�, ேசஷ6� உலக�ைத� ெபா��தவைர எதிெரதி� நிைலக� (Pair of Opposites) ! 
ஆனா� பா��க�, இைறவன�ட�தி� இ�வ�� ஒறாக இைண0. வ*3கிறா�க�. இ. தா 
ெப�மாள� ெசள0த�ய ெசளபா�கிய ல/சண�.  

)ண�கைள எ�லா� கட0தவ, எதிெரதி� )ண�கைளO� எ�ப+ ஒறாக இைண�.� ெகா�கிறா 
பா��க�! இ. க8ண6�)� ைக வ0த கைல அ�லவா? 
(ஓேர fமி� ஒேர ேமலாள7 கீ=, Tester-Developer / கண�காள�-தண*�ைகயாள�, எ� oppositeக� 
இ��)� ச�கட�, பாவ� அ0த0த ேமலாள�க;�)� தா ெத7O� :-) 

க8ண தா உலக�தி தைலக8ண தா உலக�தி தைலக8ண தா உலக�தி தைலக8ண தா உலக�தி தைல சிற0த ேமலாள அ�லவா சிற0த ேமலாள அ�லவா சிற0த ேமலாள அ�லவா சிற0த ேமலாள அ�லவா?  

 

3. ேவ�கடாசல�ேவ�கடாசல�ேவ�கடாசல�ேவ�கடாசல� = ேவ�கட� எறா� எனெவ� ெசற பதிவ*ேலேய பா��. வ*/ேடா�! ப*றவ*� 
கடகைள� தF��)� மைல ேவ�கட மைல! இைறவ6�ேக இ0த மைலய* ெபயைர� தா 
வழ�)கிறா�க�! ேவ�கடாசலபதி, ேவ�கட	ைடயா, ேவ�கேட"வர, ேவ�கட�.ைறவா�, 
ேவ�கட�. அ8ண�! 

ெச� ேச� தி� ேவ�கட மாமைல,  

ஒ�ேம ெதாழ ந� வ*ைன ஒOேம! 

இ0த மைலய* ேம� தாஇ0த மைலய* ேம� தாஇ0த மைலய* ேம� தாஇ0த மைலய* ேம� தா, நா� கா[� ஆலய�நா� கா[� ஆலய�நா� கா[� ஆலய�நா� கா[� ஆலய� அைம0.�ள. அைம0.�ள. அைம0.�ள. அைம0.�ள.! ஆன0த நிைலய வ*மான� 
அைம0.�ள மைல எபதா� ஆன0தா�7 எ�� வழ�க�ப3�! 

 

4. நாராயணா�7நாராயணா�7நாராயணா�7நாராயணா�7 = அ@டா/சர� எ6� தி�ெவ/3 எ��. "ஓ� நேமா நாராயணாய"! 

அத ெபா�� மிக9� ஆழமான.. )�வ* வா��ைதைய மBறி, இராமா6ச� ஊ��ேக உபேதச� 
ெசE. ைவ�த.! 	ெபா� பதிவ*� பா��த. ேபா�, ப*ரணவ�ைத இ0த ம0திர�தி� இ�0. 

ப*7�கேவ 	+யா.! அ�ப+ ஓ�கார "வQபமாக இ��ப.! ம0திர�க;�) எ�லா� மகா ம0திர�, 

ம0திர ராஜ பத� = தி�ெவ/ெட��.! 

 

இைத வ*ள�கி நி,)� ேகால� தா, தி�மைல ேம� நா� எ�லா�� பா��. மன� பறிெகா3�)� 

ேகால�! அைத இ0த� பதிவ*� ெசா�ல 	+யா.. நF83 வ*3�. தன�யாக இெனா� நா� 
ெசா�கிேற. இ�ேபாைத�) இைத ம/3� நிைனவ*� இ��.�க�! 

ஓ� நேமா நாராயணாய எபத,) வ*ள�கமாக� தாஓ� நேமா நாராயணாய எபத,) வ*ள�கமாக� தாஓ� நேமா நாராயணாய எபத,) வ*ள�கமாக� தாஓ� நேமா நாராயணாய எபத,) வ*ள�கமாக� தா ேவ�கடவ நி,கிறா ேவ�கடவ நி,கிறா ேவ�கடவ நி,கிறா ேவ�கடவ நி,கிறா! 

அதனா� மைல�) ஒ� ெபய� நாராயணா�7. நாராயண மைல!  
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5. வ*�ஷபா�7 வ*�ஷபா�7 வ*�ஷபா�7 வ*�ஷபா�7 = வ*�ஷபா$ர எ6� அர�க6�) மா/3� தைல. பாவ�, ஆணவ� ெகா�?� 
	ைள�. வ*/ட.. அவ ெப�மா�, ஈ"வர இ�வ��)ேம ப�த தா! ஆனா� எ�லாைரO� 

அட�கியவ6�), இன� ேம� அட�க யா�� இ�ைலேய எற கவைல! நாரத� L8+ வ*ட, 

ெப�மாைளேய ேபா��) அைழ�கிறா.  

 

தா வண�கிய ெதEவ� எபைத� Mட மற�)� அள9�) அதிகார� ேபராைச, ேதா� தின9 
எ3�கிற.! ம�லா8ட தி8 ேதா� மண*வ8ண எபைத மற0. அகல�கா� ைவ�. வ*/டா. 

அ+ப/3 மா8டா! 

அைண�.� தி��.த� ச7வராத ேபா., அ+�.� தி��.� தாE ேபா�, பைழய ப�தைன அ+�. 

வ F/3�)� ேச��.� ெகா8டா�. அவ ேவ83ேகா;�) இண�க, அவ ெபயேர அைம0. வ*/ட. 
மைல�)! இ. தா நா� த,கால�தி� 	தலி� ஏ�� மைல! 

 

6. வ*�ஷா�7வ*�ஷா�7வ*�ஷா�7வ*�ஷா�7 = வ*�ஷ� எபத,) த�ம� எ�� ெபா�� உ83! வ*�ஷப� (காைள) எ�� 

ெபா�� உ83. ஏ,கனேவ வ*�ஷபா�7ைய� பா��. வ*/ேடா�.  

அதனா� இ. வ*�ஷா�7 தா! ேம'� இத,) ேவதா�7 எற இெனா� ெபய�� உ83! 

த�ம�ைத� ேபாதி�)� ேவத�க� ஒலி�)� மைல. ஆதலா� இ. த�மா�7, ேவதா�7, வ*�ஷா�7!  

 

 

7. அVசனா�7அVசனா�7அVசனா�7அVசனா�7 = இ0த $ேலாக�தி�, இ�மைல ப,றி ேநர+யாக� )றி�ப*�ைல! ஆனா� "	�யா�" 

எ� வ�கிற.! 	�யா� எறா� யா�? 	�ய� ப*ராண	�ய� ப*ராண	�ய� ப*ராண	�ய� ப*ராண எ� கனட�க� ஒ� ெதEவ�.�) 

ஊெர�)� ேகாவ*� க/3வா�க�! 	�ய ம0தி7யாE இ��பவ!  

யா� எ� ெத7கிறதா? - அ6ம! 

 

அவ தி�மைலய*� தா அVசைன�)�-ேகச7வ�ம6�)�, வாOவ* அ�சமாக� ப*ற0தா! 

அVசைனய* ?த�வ ஆVசேநய! அVசனா�7! அVசைன மைல!  

அ6மன� ெசா0த ஊ� தி�மைலஅ6மன� ெசா0த ஊ� தி�மைலஅ6மன� ெசா0த ஊ� தி�மைலஅ6மன� ெசா0த ஊ� தி�மைல தி��பதி தி��பதி தி��பதி தி��பதி!  

இ�ப+� க�டா�7-அVசனா�7 எ� ெப7ய தி�வ+-சிறிய தி�வ+ இ�வ�ேம, தி�மைலய*� 
உ�ளா�க�! ெபா.வாக க�ட சிைல ம/3� தா ெப�மாள� 	 ைகM�ப* இ��)�! இ�) 

இ�வ�ேம ைகM�ப* உ�ளா�க�!  
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ேகா?ர�.�) ெவள�ேய "ெப+ ஆVசேனய�" சன�தி உ�ள.. ெப�த ஆVசேநய� எ�� 
அைழ�கிறா�க�. இவ�� ைகக� )வ*�. க�டைன� ேபாலேவ நி,கிறா�. 

 

அவ� ைககள�� ெப+ எ6� ச�கிலி� கய*� க/ட�ப/3�ள.! ெதEவ�ைத வண�காம�, 

வ*ைளயா/3� .3�)மாE தி7கிறாேன எ� நிைன�தா� அVசனா ேதவ*; )ழ0ைதய* ைககைள 
வண�)வ. ேபா� )வ*�க� ெசா�லி, க/+ வ*3கிறா�! அ.ேவ நா� கா[� தி��ேகால�!  

ைநேவ�திய� Mட 	தலி� வராக��)�, ப*ன� ெப�மா;�)� நட�கிற.. அத ப*, ")ழ0ைத" 
அ6ம எபதா� இவ��) எ3�.� ெகா83 ஓ+ வ�கிறா�க�. அத ப*ன� தா ெப�மா;�ேக 
சா�.	ைற, ம,ற ப7வார� ெதEவ�க;�) எ�லா� ைநேவ�திய� நட�கிற.! 

 

 

ஆ�யா�ஆ�யா�ஆ�யா�ஆ�யா� �வதFய  �வதFய  �வதFய  �வதFய = உஉஉஉ(�வ�வ�வ�வ) பாட�கைள� பா+�ெகா83�பாட�கைள� பா+�ெகா83�பாட�கைள� பா+�ெகா83�பாட�கைள� பா+�ெகா83�, கைதகைள� ெசா�லி� கைதகைள� ெசா�லி� கைதகைள� ெசா�லி� கைதகைள� ெசா�லி� 
ெகா83�ெகா83�ெகா83�ெகா83�     
 

வசேத ரநிச� வத0திவசேத ரநிச� வத0திவசேத ரநிச� வத0திவசேத ரநிச� வத0தி    = ஆ�கா�) த�கிஆ�கா�) த�கிஆ�கா�) த�கிஆ�கா�) த�கி, இைள�பாறிஇைள�பாறிஇைள�பாறிஇைள�பாறி, உைன� ப,றிேய உைன� ப,றிேய உைன� ப,றிேய உைன� ப,றிேய 
ேபசி�ெகா83ேபசி�ெகா83ேபசி�ெகா83ேபசி�ெகா83 மைலேய�கிறா�க� மைலேய�கிறா�க� மைலேய�கிறா�க� மைலேய�கிறா�க�     
 

மைல ஏ�� ேபா., எ�ப+ ஏற ேவ83� எபைத� ெசா�லாம� ெசா�'றா�க இ0த� $ேலாக�தி�! 

ெப�மா� சன�தான�தி� சின�மா� கைதக� ேப$ேவாமா? அேத ேபாற உண�9ட தா மைலO� 
ஏற ேவ83மா�! 

ெவ�� மைலயாE இ�0தா� வ F/3� கைதக� ேபசி� ெகா83�, வ�ப*��.� ெகா83� ஏறலா�! 

ஆனா� இ. சாதாரண� க� மைலயா? சாள�கிராம மைல அ�லவா! பல ேயாகிக;� சி�த�க;� 
காவ� ெதEவ�க;� மைலேம� ேயாக நி@ைடய*� இ��பதாக ஐதFக�! அதா இ�ப+! 

 

எ�ெப�மா ெபாமைல ேம� ஏேத6� ஆேவேன எகிறா� ஆ=வா�!  
இ0த மைலய*� ஏதா�$� ஒனாE நா ஆக மா/ேடனா? எ� உ�)கிறா� எறா�, அ. என 

$�மானா�கா/+O� மைலயா? ஆதிேசஷேன ஆன மைல அ�லவா?  
அதா இ�தைன நியம�க�! இ�தைன வ*திக�!  

வாய*னா� பா+, மன�தினா� சி0தி�., உ�ள� ?)0. )ள��0ேதேலா எ� ஆ�கா�) த�கி, 
இைள�பாறி மைல ஏற ேவ83�! அ.ேவ யா�திைரஅ.ேவ யா�திைரஅ.ேவ யா�திைரஅ.ேவ யா�திைர! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(16&17) - சி�க நைட ேபா/3 சிகர�தி� ஏ�சி�க நைட ேபா/3 சிகர�தி� ஏ�சி�க நைட ேபா/3 சிகர�தி� ஏ�சி�க நைட ேபா/3 சிகர�தி� ஏ�! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:53:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

 

ந� வ F/3�) ஒ� அபானவ� வ�கிறா� எறா� வழ�க�ைத வ*ட� ெகாVச� சீ�கிர� எ�0. 

ெகா�ள மா/ேடாமா? அ. ேபா� உ அபான ப�த�க� எ�லா� "ஆப� பா0தவா, அனாத ர/சகா, 
ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா" எ� பா+� ெகா83 வ�கிறா�க�! இ6� ச,� ேநர�தி� வ0. 

வ*3வா�கேள த7சன�.�)! இ6மா உற�க�? எ�0திர�பா !நிவாசா! 
 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� இன�ய காைல� இன�ய காைல� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3�!! 

 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 

1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 

3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

தி�மைலய*� ப*ர�ேமா,சவ� .வ�கி வ*/ட.! (Sep 15th) 

உ,சவ�தி ேபா., சிவாஜி "ைடலி� பல நைடக� நட0. கா/3வா; ந+க� 
திலக�க;�) எ�லா� திலக� அ�லவா அவ! 

ப�த�க;�) நைடயழ) ேசவ*�ப. ெப�மா;�) ைகவ0த கைல! 

 

எெனன நைட நட�கிறா? 

க�ட நைட, சி�ம நைட, பா�? நைட, யாைன நைட, ?ரவ* நைட எ� பல நைடக�! நF நF நF நF 
நட0தா� நைட அழ)நட0தா� நைட அழ)நட0தா� நைட அழ)நட0தா� நைட அழ)! 

இைறய பதிவ*� அ0த நைட அழைக எ�லா� பா��கலா� வா�க! அ�ப+ேய 
ெகாVச� வா".9�! 

 

Sep 15th இ0த ஆ83 ப*�ைளயா� ச.��திO� Mட! அைனவ��)� வ*நாயக ச.��தி அைனவ��)� வ*நாயக ச.��தி அைனவ��)� வ*நாயக ச.��தி அைனவ��)� வ*நாயக ச.��தி 
வா=�.�க�வா=�.�க�வா=�.�க�வா=�.�க�!  
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

ேசவாபராேசவாபராேசவாபராேசவாபரா: சிவ $ேரஷ ��சா6 த�மசிவ $ேரஷ ��சா6 த�மசிவ $ேரஷ ��சா6 த�மசிவ $ேரஷ ��சா6 த�ம 

ரே\ா�? நாதரே\ா�? நாதரே\ா�? நாதரே\ா�? நாத பவமான தனாதி நாதா பவமான தனாதி நாதா பவமான தனாதி நாதா பவமான தனாதி நாதா 
ப�தாVஜலி �ரவ*லச0 நிஐ சீ�ஷ ேதசாப�தாVஜலி �ரவ*லச0 நிஐ சீ�ஷ ேதசாப�தாVஜலி �ரவ*லச0 நிஐ சீ�ஷ ேதசாப�தாVஜலி �ரவ*லச0 நிஐ சீ�ஷ ேதசா: 
! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� 

 

ேசவாபரா ேசவாபரா ேசவாபரா ேசவாபரா = ைக�க�ய ெசEO�ைக�க�ய ெசEO�ைக�க�ய ெசEO�ைக�க�ய ெசEO� ேசவாபார�க� எ�லா� உ ேசைவ�) கா�.�ளன� ேசவாபார�க� எ�லா� உ ேசைவ�) கா�.�ளன� ேசவாபார�க� எ�லா� உ ேசைவ�) கா�.�ளன� ேசவாபார�க� எ�லா� உ ேசைவ�) கா�.�ளன�! 
- யாெர�லா� கா�.�ளன�? 
அ@ட தி�அ@ட தி�அ@ட தி�அ@ட தி� பாலக�க� பாலக�க� பாலக�க� பாலக�க� எ� ெசா�ல�ப3� எ8 திைச� காவல�க�! இவ�க� ஒAெவா�வ��)� 
ஒAெவா� திைச! வா". சா"திர�தி�வா". சா"திர�தி�வா". சா"திர�தி�வா". சா"திர�தி� மிக9� காண�ப3� இவ�கைள� ப,றிய )றி�?க�! 

தி�மைல� ேகாவ*லி� அைம0த. ேபா� வா"., உலகி� ேவ� யா��)� அைமOமா ெத7யா.! 

அAவள9 க�சித�! 

ெப�மா� கலிOக வரதனாக, Nேலாக�தி� மைல� )ன�ய நி,க� ேபாகிறா� எ� ஆன.! உடேன, 

திைச� காவல�க� எ�லா� அவ�ட வ0. அ0த0த இட�கள�� நி� வ*/டா�க�! இ�ப+� 

ெதEவ�கேள வ0. திைசய*� நி� வ*/டா� ெசா�ல9� ேவ83ேமா? 

 

உ8+ய� இ��)� இட� = )ேபர Gைல, வட�)!  

மட�ப�ள� = அ�ன� Gைல, ெத கிழ�) 

தி�மVசன� கிண� = ேம,), வ�ண Gைல 

)� ராமா6ச� சன�தி = ெத,) பா��., )� பகவா QபமாE உ�ள.! 

ஆலய� = கிழ�) பா��. உ�ள., இ0திர Gைல! 

ெப�மாள� கால+ய*� ச0திர கைல = ேசாதிட�தி� ச0திர ேதாஷ� ப7கார� தல�! 

இ�ப+� பல ெபா��த�க� க�சிதமாE அைம0. வ*/டன. 
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சிவ சிவ சிவ சிவ = ஈசானஈசானஈசானஈசான 

$ேரஷ $ேரஷ $ேரஷ $ேரஷ = இ0திரஇ0திரஇ0திரஇ0திர    ($ர�கள�$ர�கள�$ர�கள�$ர�கள�/ேதவ�கள� ஈச ேதவ�கள� ஈச ேதவ�கள� ஈச ேதவ�கள� ஈச = $ேரஷ$ேரஷ$ேரஷ$ேரஷ) 

��சா6��சா6��சா6��சா6    =அ�ன�அ�ன�அ�ன�அ�ன� 
த�ம ரே\ா த�ம ரே\ா த�ம ரே\ா த�ம ரே\ா = யம த�ம ராஜயம த�ம ராஜயம த�ம ராஜயம த�ம ராஜ 

அ�?அ�?அ�?அ�? நாத  நாத  நாத  நாத = வ�ண ேதவ வ�ண ேதவ வ�ண ேதவ வ�ண ேதவ (அ�?அ�?அ�?அ�?/அ�?அ�?அ�?அ�?=நF�நF�நF�நF�) 
பவமான பவமான பவமான பவமான = வாOவாOவாOவாO ேதவ ேதவ ேதவ ேதவ 

தனாதி நாதா தனாதி நாதா தனாதி நாதா தனாதி நாதா = தன�கள� தைலவதன�கள� தைலவதன�கள� தைலவதன�கள� தைலவ, )ேபர)ேபர)ேபர)ேபர 

 

இ0திர = கிழ�) 

அ�ன� = ெத கிழ�) 

யம = ெத,) 

நி�தி = ெத ேம,) 

வ�ண = ேம,) 

வாO = வட ேம,) 

)ேபர = வட�) 

ஈசான = வட கிழ�) 

 

இ�ப+ எ8 திைச� காவல�க;� நி,கிறா�க�. ஆலய�.�) உ�ேளO� ெவள�ேயO� இ0த எ/3 
ேப��)� அ0த0த திைசய*� பலி பbட�க� உ�ளன. $வாமி�) நிேவதன� ெசEத ப*ன�, இ0த அ@ட 
தி� பாலக��)� அன பலி சா��த�ப3கிற.! ஒAெவா� வ FதிOலாவ* ேபா.� ெப�மா� அ0த0த 
திைசகள�� (ெமா�த� எ/3 இட�தி�) நி,பா�. அ�ேபா. அவ�க;�)� ேச��ேத ஆர�தி 
கா/ட�ப3கிற.! - இ�ப+ த ப7வார�கைளO� அேபா3 அரவைண�. நட�.� ேபரரசனாக 

வ*ள�)கிறா� மைலய�ப! 

 

ப�தாVஜலி ப�தாVஜலி ப�தாVஜலி ப�தாVஜலி = M�ப*யM�ப*யM�ப*யM�ப*ய கர�கைள எ3�கா. கர�கைள எ3�கா. கர�கைள எ3�கா. கர�கைள எ3�கா., M�ப*யப+ேயM�ப*யப+ேயM�ப*யப+ேயM�ப*யப+ேய, அVசலி ெசE. ெகா83அVசலி ெசE. ெகா83அVசலி ெசE. ெகா83அVசலி ெசE. ெகா83     
�ரவ*லச0 �ரவ*லச0 �ரவ*லச0 �ரவ*லச0 = மிக9� ஆன0தமாகமிக9� ஆன0தமாகமிக9� ஆன0தமாகமிக9� ஆன0தமாக 
நிஐ சீ�ஷநிஐ சீ�ஷநிஐ சீ�ஷநிஐ சீ�ஷ ேதசா  ேதசா  ேதசா  ேதசா = ெப�ைம�)7ய திைசெப�ைம�)7ய திைசெப�ைம�)7ய திைசெப�ைம�)7ய திைச/ேதச அதிபதிக�ேதச அதிபதிக�ேதச அதிபதிக�ேதச அதிபதிக� உைன� ேசவ*�. மகிழ� 
கா�.�ளன�. திைசக� ம/3மா ேசவ*�கிறன? நா/+ பல�பல திைசகள�� இ�0. பல தர�ப/ட 
ம�க;� அ�லவா )வ*கிறா�க�, அவன� தி�ேமன�ைய� ப�க9�, த7சன ெசளபா�கிய�தி� 

உ�க9� சதா ச�வ கால	� வ0. ெகா8ேட இ��கிறா�கேள! 

பVசாப*'� இ�0. வ�வா�க�, அசாமி'� இ�0. வ�வா�க�! 

கா@மBர�, தி�லி எ� வட�)�, க�லிைட�)றி�சி ெத,)� சமப3� இட� அ�லவா தி�மைல! 

வட�)� வா=கிற.; ெத,)� வா=கிற.!! 

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  
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தாfஷூேத வ*ஹக ராஜதாfஷூேத வ*ஹக ராஜதாfஷூேத வ*ஹக ராஜதாfஷூேத வ*ஹக ராஜ மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ 

நாகாதி ராஜ கஜ ராஜ ஹயாதி ராஜாநாகாதி ராஜ கஜ ராஜ ஹயாதி ராஜாநாகாதி ராஜ கஜ ராஜ ஹயாதி ராஜாநாகாதி ராஜ கஜ ராஜ ஹயாதி ராஜா 
"வ"வ அதிகார மஹி மாதிக�"வ"வ அதிகார மஹி மாதிக�"வ"வ அதிகார மஹி மாதிக�"வ"வ அதிகார மஹி மாதிக� அ�தய0ேத அ�தய0ேத அ�தய0ேத அ�தய0ேத 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

தாf ஷூேத தாf ஷூேத தாf ஷூேத தாf ஷூேத = ேகாவ*லி வழி�ேகாவ*லி வழி�ேகாவ*லி வழி�ேகாவ*லி வழி� தட�தி�  தட�தி�  தட�தி�  தட�தி� (ராஜ வ Fதிகள��ராஜ வ Fதிகள��ராஜ வ Fதிகள��ராஜ வ Fதிகள��) 

திைச� காவல�க� ேபாலேவ, ஒAெவா� உய*7ன�தி தைலைமO� அ�லவா தைலவைன 
வழிப3கிற.! 

 

வ*ஹக ராஜவ*ஹக ராஜவ*ஹக ராஜவ*ஹக ராஜ    = ப/சி ராஜனாகிய க�டப/சி ராஜனாகிய க�டப/சி ராஜனாகிய க�டப/சி ராஜனாகிய க�ட 

மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ மி�காதி ராஜ = மி�க ராஜனாகியமி�க ராஜனாகியமி�க ராஜனாகியமி�க ராஜனாகிய சி�க� சி�க� சி�க� சி�க� 

நாகாதி ராஜ நாகாதி ராஜ நாகாதி ராஜ நாகாதி ராஜ = நாக ராஜனாகியநாக ராஜனாகியநாக ராஜனாகியநாக ராஜனாகிய ேசஷ ேசஷ ேசஷ ேசஷ 

கஜ ராஜ கஜ ராஜ கஜ ராஜ கஜ ராஜ = கஜ ராஜனாகிய கேஜ0திரகஜ ராஜனாகிய கேஜ0திரகஜ ராஜனாகிய கேஜ0திரகஜ ராஜனாகிய கேஜ0திர    (ஐராவத�ஐராவத�ஐராவத�ஐராவத�) 

ஹயாதி ராஜ ஹயாதி ராஜ ஹயாதி ராஜ ஹயாதி ராஜ = )திைர ராஜனாகிய)திைர ராஜனாகிய)திைர ராஜனாகிய)திைர ராஜனாகிய உ�ைசசிரவ" உ�ைசசிரவ" உ�ைசசிரவ" உ�ைசசிரவ" 

 

இ0த ஐ0.� ப*ர�ேமா,சவ�தி� வாகன�க;� Mட!  

ெபா.வாக நைட அழ)நைட அழ)நைட அழ)நைட அழ), வைட அழ)வைட அழ)வைட அழ)வைட அழ), )ைட அழ))ைட அழ))ைட அழ))ைட அழ) எபா�க�! 

தி�வர�க�தி� நைடதி�வர�க�தி� நைடதி�வர�க�தி� நைடதி�வர�க�தி� நைட அழ)� அழ)� அழ)� அழ)�, தி��பதிய*� வைட அழ)�தி��பதிய*� வைட அழ)�தி��பதிய*� வைட அழ)�தி��பதிய*� வைட அழ)�, காVசி?ர�தி� )ைட அழ)�காVசி?ர�தி� )ைட அழ)�காVசி?ர�தி� )ைட அழ)�காVசி?ர�தி� )ைட அழ)� ப*ரசி�த� ப*ரசி�த� ப*ரசி�த� ப*ரசி�த�! 

 

அ. என நைட அழ)? 

$வாமிைய வாகன�தி� எ�0த�ள� ப8ண*, அவைன� $ம0. வ�ேவா��) !பாத� தா�கிக� எ� 

ெபய�! இவ�க� அ0தண� )ல� ம/3� அலலா., பல )ல	� ேச�0தவ�க�. 

இவ�க� பாத�கைள வ Fதிகள�� ெப8க� நFQ,�வா�க�! மல� இ3வா�க�! 

தி�வர�க�தி� இராமா6ச� க/டைள�ப+, அ��சக� இவ�க� அைனவைரO� வண�கி, மாைல 

காத� மட� ப*+ேயா3 

கள�� வ�வன க8ேட 

கஜ நைட! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(18) - ைவணவ�தி� நவ�கிரக�க� ஏ இ�ைலைவணவ�தி� நவ�கிரக�க� ஏ இ�ைலைவணவ�தி� நவ�கிரக�க� ஏ இ�ைலைவணவ�தி� நவ�கிரக�க� ஏ இ�ைல? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:53:54 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ப7வ/ட ம7யாைதக� ெசEய ேவ83�! - இ�ப+யாக, ெப�மா� ேகாவ*�கள�� சாதி� பா)பா3க� 

எப. கா8தேல அ7.! 

 

இAவா� ெப�மாைள� L�கி வ�� ேபா., ஒAெவா� சமய�.�)� ஒ� நைட உ�ள.. அத,) 
ஏ,றா, ேபா� தமி=� பாட�க;�, ராக�க;� உ�ளன! அைத நாத$ர�தி� வாசி�)� ேபா., அ.9� 

ம�லா7ம�லா7ம�லா7ம�லா7யாக வாசி�)� ேபா., நா�திக6� நடன� ஆ3வா! அ�ப+ ஒ� இைச! 

 

க�ட ேசைவய* ேபா.�, ஆ"தான�தி ேபா.� க�டக�டக�டக�ட நைட நைட நைட நைட - க�ட�வன� ராக�! அ�ப+ேய ெதா� 
ெதா� ெதா�ெம� )தி�. பற�ப. ேபாலேவ இ��)�! மாைல ஆட, மைல ஆட, )ைட ஆட, 

)ணவ ஆட.....அழேகா அழ)! 

$வாமி�)� தாயா��)� நட�)� ம/ைடய+ ஊட� ச8ைடய*� - ச��ப நைடச��ப நைடச��ப நைடச��ப நைட. பா�? ஊ�வ. ேபா� 

ச�தேம இ�லாம� ேபாவா க�ள! 

 

சி�திைர வ*ழா�கள�� க�பbர� சி�ம நைடசி�ம நைடசி�ம நைடசி�ம நைட! சி�க நைட ேபா/3, தி�மைல� சிகர�தி� ஏ�! 

மாைல உலா�கள�� கஜ நைடகஜ நைடகஜ நைடகஜ நைட! எைதO� ேலசாக எ3�.� ெகா�;� யாைனய* ஒEயார�! 

ேத7 ேபா. அ"வ அ"வ அ"வ அ"வ ()திைர)திைர)திைர)திைர) நைடநைடநைடநைட! ராஜாவ* பா�ைவ ராண*ய* ப�க� எப. ேபா� ெடா� ெடா� 
எ� .�ள� நைட. 

 

 

உற இ0த நைடயழைக� க83, உைன உ,சவ�தி� அழகாக� L�கி� ெச�'� உ7ைமைய 
இ6� இ6� ேவ83கிறா�க�!  

"வ"வ அதிகார "வ"வ அதிகார "வ"வ அதிகார "வ"வ அதிகார = த�க� த�க� அதிகார�த�க� த�க� அதிகார�த�க� த�க� அதிகார�த�க� த�க� அதிகார�, உ7ைமையஉ7ைமையஉ7ைமையஉ7ைமைய 

மஹிமா அதிக� மஹிமா அதிக� மஹிமா அதிக� மஹிமா அதிக� = அத மகிைம அறி0.அத மகிைம அறி0.அத மகிைம அறி0.அத மகிைம அறி0., இ6� அதிகமாகஇ6� அதிகமாகஇ6� அதிகமாகஇ6� அதிகமாக     
அ�தய0ேத அ�தய0ேத அ�தய0ேத அ�தய0ேத = வ*��?கிறா�க�வ*��?கிறா�க�வ*��?கிறா�க�வ*��?கிறா�க� 

ப/சி, நாக, சி�ம, கஜ, அ"வ ராஜ�க�!  

சி�க�.�)� த நைடேய மற0. ேபாE, உ நைடய*� த நைடைய� க,�� ெகா�ள வ0.�ள.! 

அேத ேபால� தா ம,ற மி�க�க;�! 

இ�ப+ நாலறி9 ஐ0தறி9 மி�கெம�லா� உ வழி நட�க 	ைனO� ேபா.,  

ஆறறி9 மன�த எ� தா உ வழிய*� நட�க க,��ெகா�வாேனா? - க�ைண ெசEயடா, 
கா�	கி� வ8ணா! 

 

! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத பேத பேத பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

----------------------------------------------------------------------------
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ெப��பாலான ைவணவ ஆலய�கள�� நவ�கிரக சன�தி எ� தன�யாக ஒ� 
இ��கா.! சிவ ேகாய*�கள�� இ��ப. ேபா� நவ�கிரக�கைள� $,றி வர 
	+யா.! அ. ஏ எ� ேயாசி�சி இ��கீ�களா? 
ஒ� ேவைள ச0திரன��-ெசAவாய*� எ�லா� மன�த கா� ைவ�க� ேபாகிறா 
எ� 	னேர ெத70. வ*/டதா ைவணவ� வள��தவ�க;�)? :-) 

 

இன��கி $�ரபாத� நவ�கிரக� ப,றி� தா! பா��கலா�, வா�க! 

 

 

(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

X�ேய0. ெபளம ?தX�ேய0. ெபளம ?தX�ேய0. ெபளம ?தX�ேய0. ெபளம ?த வா�பதி காAய ெசள7 வா�பதி காAய ெசள7 வா�பதி காAய ெசள7 வா�பதி காAய ெசள7 

�வ�பா6 ேக. திவ*ஷ� ப7ஷ� �ரதானா�வ�பா6 ேக. திவ*ஷ� ப7ஷ� �ரதானா�வ�பா6 ேக. திவ*ஷ� ப7ஷ� �ரதானா�வ�பா6 ேக. திவ*ஷ� ப7ஷ� �ரதானா 
�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா 
! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ! ேவ�கடாசலபேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

நவ�கிரக�க� = ஒப. ேகா�க� 	தலி� ப/+ய� ேபா3றா�க 
X�ய X�ய X�ய X�ய = X�ய X�ய X�ய X�ய (ஞாய*�ஞாய*�ஞாய*�ஞாய*�) 

இ0. இ0. இ0. இ0. = ச0திரச0திரச0திரச0திர    (தி�க�தி�க�தி�க�தி�க�) 

ெபளம ெபளம ெபளம ெபளம = ெசAவாEெசAவாEெசAவாEெசAவாE 

?த ?த ?த ?த = ?த?த?த?த 

வா�பதி வா�பதி வா�பதி வா�பதி = வா�)�) அதிபதிவா�)�) அதிபதிவா�)�) அதிபதிவா�)�) அதிபதி ப*ரக"பதி ப*ரக"பதி ப*ரக"பதி ப*ரக"பதி; அதாவ. )� அதாவ. )� அதாவ. )� அதாவ. )� (வ*யாழவ*யாழவ*யாழவ*யாழ) 

காAய காAய காAய காAய = காவ*ய� கவ*ைத வ�'ந�காவ*ய� கவ*ைத வ�'ந�காவ*ய� கவ*ைத வ�'ந�காவ*ய� கவ*ைத வ�'ந�; அதாவ.அதாவ.அதாவ.அதாவ. $�கிர  $�கிர  $�கிர  $�கிர (ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�) 
ெசள7 ெசள7 ெசள7 ெசள7 = சன� பகவாசன� பகவாசன� பகவாசன� பகவா 

�வ�பா6 �வ�பா6 �வ�பா6 �வ�பா6 = ரா)ரா)ரா)ரா) 

ேக. ேக. ேக. ேக. = ேக.ேக.ேக.ேக. 

 

தி�மைலய*� ெப�மாள� கால+ய*� ச0திர கைல உ�ள. = ேசாதிட�தி� ச0திர ேதாஷ� ப7கார� 
தலமாக� தி��பதி வ*ள�)கிற.! 
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ெபா.வாக ைவணவ ஆலய�கள��, நவ�கிரக�க;�)� தன�யாக� சன�தி கிைடயா.! (ம.ைர 
Mடலழக� ஆலய�, ம,�� சில ஆலய�க� தவ*ர); இதனா� ெப�மா� ேகாவ*�கள�� 
நவ�கிரக�க;�) மதி�ப*�ைல எ� ெபா�ளாகி வ*டா.! அ�)� நவ�கிரக�கைள� )றி�. 
Nைசக� - பVசா�க "ரவண�, ேஹாம� எ�லா� உ83 தா! $த�சன� எ6� ச�கர�தா=வா� 

Nைசய*ேலேய நவ�கிரக�க;� இட� ெப,� வ*3�! 

 

ைவணவ�தி� தாயா��)� ெப�மா;�)� ம/3ேம ெப��ைவணவ�தி� தாயா��)� ெப�மா;�)� ம/3ேம ெப��ைவணவ�தி� தாயா��)� ெப�மா;�)� ம/3ேம ெப��ைவணவ�தி� தாயா��)� ெப�மா;�)� ம/3ேம ெப�� இட� தர�ப/+��)� இட� தர�ப/+��)� இட� தர�ப/+��)� இட� தர�ப/+��)�! 

ப7வார ேதவைதக�, நி�ய X7க� - இவ�க;�) எ�லா� தன�யாக� சன�தி கிைடயா.! இவ�க� 

எ�லா� ெப�மாள� இட�திேலேய இ�0. ெகா83, அவைர அQப*யாக� ேசவ*�. இ��பதாக 
ஐதFக�! அAவள9 ஏ? பைட�தைலவ� வ*@வ�ேசன� (ேசைன 	தலியா�) �)� Mட எ�தைன 
ஆலய�கள�� தன�யாக� சன�தி இ��)? 

 

ஆனா� அ+யா�க;�)�ஆனா� அ+யா�க;�)�ஆனா� அ+யா�க;�)�ஆனா� அ+யா�க;�)�, ஆ=வா� ஆசா�ய�க;�) ம/3�ஆ=வா� ஆசா�ய�க;�) ம/3�ஆ=வா� ஆசா�ய�க;�) ம/3�ஆ=வா� ஆசா�ய�க;�) ம/3� சன�தி இ��)� சன�தி இ��)� சன�தி இ��)� சன�தி இ��)�! - இ.ேவ அ+யவ� 
ெப�ைம! 

ெப�மாள� அதிகா7கைள� கா/+'� அ+யவ�க;�ேக கள� அைம�.� தர�ப3கிற.! ஏ? 

அதிகா7கைள 	ன���தினா� ச�திO� வ'9� 	ன���த�ப3�! அ+யவைர 	ன���தினா� 

அ?� ப�திO� தாேன வள��! - அதனா� தா இ. ேபாறெதா� அைம�?! 
ெப�மா� ஆலய�கள� அைம�? ஒ� )3�ப� வா�� வ F/ைட�ெப�மா� ஆலய�கள� அைம�? ஒ� )3�ப� வா�� வ F/ைட�ெப�மா� ஆலய�கள� அைம�? ஒ� )3�ப� வா�� வ F/ைட�ெப�மா� ஆலய�கள� அைம�? ஒ� )3�ப� வா�� வ F/ைட� ேபாற. ேபாற. ேபாற. ேபாற.! அ�ேக தாE த0ைத 

)ழ0ைதகைள� தா ப*ரதானமாக� பா��கலா�! 

 

நவ�கிரக�க;� இைறவன� அதிகா7க�; அவரவ� க�ம பலைன வழ�)� அதிகா7க�! 

அவ�க;�) உ8டான ம7யாைதO�, மதி�?�, NசைனO� உ83! ஆனா� ெவள��பைடயாக 
	ன���த�ப3வதி�ைல! அவ�க;�)� ேச��. அவ�கைளO� ஆ8டள�)� ெப�மாேள 

	ன���த�ப3கிறா�. 
அவ� உ�வ�திேலேய, இவ�க;� அட�கி வ*3கிறா�க�! அவதார�கள�� Mட, நவ�கிரக அ�ச�க� 
உ83! 

X�ய = இராம 

ச0திர = க8ண 

ெசAவாE = நரசி�ம� 
?த = க�கி 

வ*யாழ = வாமான� 
ெவ�ள� = பர$ராம� 
சன� = M�ம� 

ரா) = வராக� 

ேக. = ம�ச� 

 

அேத ேபா�, 108 திAயேதச�கள��, ஒப. திAயேதச�க�, நவ�கிரக� தல�களாக� 
ெசா�ல�ப3கிறன (தி�ெந�ேவலி-L�.�)+ைய� $,றிO�ள நவ தி��பதிக�) 

X�ய = தி�ைவ)8ட� 

ச0திர = தி�வர)ணம�ைக 
ெசAவாE = தி��ேகாe� 
?த = தி��?ள��)+ 

வ*யாழ = தி��)�M� (ஆ=வா� தி�நக7) 
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ெவ�ள� = தி��ேபைற 

சன� = தி��)ள0ைத 
ரா) = தி��.ைலவ*�லி ம�கல� (இர/ைட� தி��பதி) 
ேக. =தி��.ைலவ*�லி ம�கல� (இர/ைட� தி��பதி) 
 

சிவாலய�க� தவ*��., அ�பைட வ F3கள�� Mட நவ�கிரக�க;�)� தன�� சன�தி இ�ைல எேற 

எ8[கிேற! 	�க ந�லப�கள�ட	�, ைசவ� ெச�வ�கள�ட	� ேக/டறிய ேவ83�.  

 

 

 

திவ*ஷ� ப7ஷ� திவ*ஷ� ப7ஷ� திவ*ஷ� ப7ஷ� திவ*ஷ� ப7ஷ� = ேதவ�க� M/ட�.�ேகேதவ�க� M/ட�.�ேகேதவ�க� M/ட�.�ேகேதவ�க� M/ட�.�ேக 
�ரதானா�ரதானா�ரதானா�ரதானா    = 	�கியமாE	�கியமாE	�கியமாE	�கியமாE, (அவ�கைளேய அட�)� ச�தி வாE0தஅவ�கைளேய அட�)� ச�தி வாE0தஅவ�கைளேய அட�)� ச�தி வாE0தஅவ�கைளேய அட�)� ச�தி வாE0த நவ�கிரக�க� நவ�கிரக�க� நவ�கிரக�க� நவ�கிரக�க�) 

 

ேதவ�க� M/ட�தி� ஒ� ப)தியாE நவ�கிரக�க� இ�0தா'�, அவ�க� பண* நிமி�த� அ0த 
மாதி7! க�ம பலகைள� ெகா83 ெச� ேச��)� அதிகா7களாக இ��பதா� அவ�க;�)� 

பாரப/ச� கிைடயா.. 

ேதவ�கைளேய அட�)� வ�லைம ெப,றவ�க�. அேத சமய�, அ$ர�க� எதி7களாக இ��பதா�, 

அவ�க;�)� பாரப/ச� எ�லா� கா/ட மா/டா�க� இ0த ஒப. ேப��! 

 

அ�ேப�ப/ட நவ�கிரக�க�, 

�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச�வ� தாச தாச    = உ6ைடய அ+யா��) அ+யா�கள�ட�உ6ைடய அ+யா��) அ+யா�கள�ட�உ6ைடய அ+யா��) அ+யா�கள�ட�உ6ைடய அ+யா��) அ+யா�கள�ட� 

சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா சரமாவதி தாச தாசா = அ+யா�களாக இ�0. ேசைவ ெசEகிறா�க�அ+யா�களாக இ�0. ேசைவ ெசEகிறா�க�அ+யா�களாக இ�0. ேசைவ ெசEகிறா�க�அ+யா�களாக இ�0. ேசைவ ெசEகிறா�க� 

 

இ�) தா அ+யா�கள� ெப�ைம மி6கிற.! 

இைறவ6�)� தாேன அ+யா�க�இைறவ6�)� தாேன அ+யா�க�இைறவ6�)� தாேன அ+யா�க�இைறவ6�)� தாேன அ+யா�க�? அ+யா�க;�ேக எ�ப+அ+யா�க;�ேக எ�ப+அ+யா�க;�ேக எ�ப+அ+யா�க;�ேக எ�ப+ அ+யா� இ��பா�க� அ+யா� இ��பா�க� அ+யா� இ��பா�க� அ+யா� இ��பா�க�? 

அதாவ. ப��த ெதா8ட�க�, இைறவைன� சக ெதா8ட�கள�ட"	�" கா8ப.! 

அ�ப+� கா8பதா� அ+யா��) அ+யா� ஆவ.! ெதா8ட� அ+�ெபா+! 

ைக�க�ய� எ6� தி��ெதா8+�ைக�க�ய� எ6� தி��ெதா8+�ைக�க�ய� எ6� தி��ெதா8+�ைக�க�ய� எ6� தி��ெதா8+�, தா=�சிதா=�சிதா=�சிதா=�சி உய��சி ெசா�ல� பாவ� உய��சி ெசா�ல� பாவ� உய��சி ெசா�ல� பாவ� உய��சி ெசா�ல� பாவ�!  

 

ஒ�வ� ந�ைம வ*ட ெகாVச� அதிக ெச�வ� ைவ�தி�0தா� ெகாVசமா�$� ெபாறாைம வ��! 

ெவள�� கா/+� ெகா�வ.�, கா/டாத.� அவரவ� மேனாநிைலைய� ெபா��த.!க�வ*� ெச�வ�, 

ெபா�/ ெச�வ� ம/3மி�ைல...சாதாரண ப*D/ட� ெச�வ� வைர இ0த� ெபாறாைம பாO� ச�தி 
ெப,ற.! :-))) 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(19&20) - சி,றிப� ேவ83�சி,றிப� ேவ83�சி,றிப� ேவ83�சி,றிப� ேவ83�! ேப7ப� ேவ8டா�ேப7ப� ேவ8டா�ேப7ப� ேவ8டா�ேப7ப� ேவ8டா�! 

இ. ப�திய*� Mட உ83! - ெபாறாைம எ� இ�லாவ*/டா'� உய�0த ப�தி, தா=0த ப�தி 

எெற�லா� தர� ப*7�.� ேபச 	,ப3�!  

அ+யா� M/ட�கள�� அைனவ�� ஒறாக� M+ இைறவைன� ெதா�� ேபா., ம,றவ�கைளO� 
பா��கிேறாேம! நா� ம/3� தன�யாக� ெதாழ 	+யாேத! M+ய*�0. )ள�ர ேவ83ேம - என 
ெசEவ.? 

 

அ�ேபா. சக அ+யா�கைள� பா��. இ. .ள�� வ*/டா�? மன�த )ண� தாேன! 

அதனா� தா அ+யா��) அ+யா� ஆக ேவ83� எப.!  

சக அ+யா�கள�ட	� ஆ8டவைன� கா8ப.. அ+யா��) அ+யவராகி வ*/டா� ெபாறாைம தைல 
L�கா.. அ? தா தைல L�)�!  

அ? தைல L�கினா� தா உ�ள�தி� ப�தி வள��!  

.ேவஷ� தைல L�கினா� O�தி தா வள�ேம ஒழிய ப�தி வளரா.! 

ெப�மாைள� பா��., அ+யா�களாகிய நா� ெபாறாைம� ப3கிேறாமா? இ�ைலேய!  

அ. ேபால� தா அ+யா�கைள� பா��., அ+யா��) அ+யா�க;�! 

 

இைறவேராஇைறவேராஇைறவேராஇைறவேரா ெதா8ட� த� உ�ள�. ஒ3�க� ெதா8ட� த� உ�ள�. ஒ3�க� ெதா8ட� த� உ�ள�. ஒ3�க� ெதா8ட� த� உ�ள�. ஒ3�க� 

ெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9�ெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9�ெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9�ெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9� ெப7ேத ெப7ேத ெப7ேத ெப7ேத! 
இ�ப+ இைறவேன ெதா8ட�கள� உ�ள�தி� ஒ3�கி வ*3வதா�, ெதா8ட�க;�)� ெதா8ட�க� 
ஆகிறன நவ�கிரக�க�. 

சரமாவதி தா"ய� எபா�க�; அதனா� தா சரமாவதி தாச தாசா எகிற. "ேலாக�. 

நவ�கிரக�க;� அ+யா�கள� க�ம பலைன� ெகா3�)� ேபா.�, அவ�கள� ப,ற,ற நிைலய*ைன� 
பா��., "ப79டேன" ெகா3�கிறன! 

எ�ப+� ெகா3�கிறன? - சரமாவதி தாச தாசா எ� ெகா3�கிறன. 

ஒ� தாச எ�ப+� பண*0. ப�திOட ெகா3�பாேனா, அ�ப+� ெகா3�கிறன! 

அ+யா��) அ+யாராE, அைவ ந�ல ந�ல ந�ல, எ� ெகா3�கிறன! 

 

ஞாய*� தி�க� ெசAவாE ?த வ*யாழ ெவ�ள� 
சன� பா�? இர83� உடேன 

ஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�லஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�லஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�லஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல 

அ+யா� அவ��)அ+யா� அவ��)அ+யா� அவ��)அ+யா� அவ��) மிகேவ மிகேவ மிகேவ மிகேவ 

எற ச�ப0த7 ேகாள� பதிக�ைதO�, இ0த $�ரபாத "ேலாக�ேதா3 எ8ண*� பா��க�!  

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

----------------------------------------------------------------------------
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(இ0த $ேலாக�ைத ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

�வ� பாத Lள��வ� பாத Lள��வ� பாத Lள��வ� பாத Lள�, ப7தப7தப7தப7த "?7த உ�தமா�கா "?7த உ�தமா�கா "?7த உ�தமா�கா "?7த உ�தமா�கா 
$வ�கா அபவ�க நிரேப\$வ�கா அபவ�க நிரேப\$வ�கா அபவ�க நிரேப\$வ�கா அபவ�க நிரேப\, நிஜா0த ர�காநிஜா0த ர�காநிஜா0த ர�காநிஜா0த ர�கா! 
க�ப ஆகம ஆகலநயாக�ப ஆகம ஆகலநயாக�ப ஆகம ஆகலநயாக�ப ஆகம ஆகலநயா ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

�வ� பாத Lள� �வ� பாத Lள� �வ� பாத Lள� �வ� பாத Lள� = உ பாத Lள�ையஉ பாத Lள�ையஉ பாத Lள�ையஉ பாத Lள�ைய    (தி�ம8தி�ம8தி�ம8தி�ம8) 

இைறவன� பாத Lள� ப,றி ப�தி இல�கிய�க� பல கைதகைள� ேப$�!  

எஜமா கால+ ம8ெண3�. ெந�திய*ல ெபா/3 வ�ேசா�...அ�ப+6 இ0த� கால�.ல Mட பா/3 
ேபாடறா�க! :-) 
கட9� வா=�. ப,றி� ெசா�ல வ0த தி�வ�;வ� Mட, இைறவைன வ*/3 வ*/3 இைறவன� 
பாத�கைள� தா ப,றி� ெகா�கிறா�. 	த� அதிகார�திேலேய தி�வ+க� தா எ�)� 
நிைற0தி��)! 

 

வாலறிவ "ந,றா�" ெதாழாஅ� என� 

மல�மிைச ஏகினா "மாண+" ேச�0தா� 
ேவ83த� ேவ8டாைம "இலான+" ேச�0தா��) 

தன�)வைம இ�லாதா "தா�"ேச�0தா�� க�லா� 

அறவாழி அ0தண "தா�"ேச�0தா�� க�லா� 

எ8)ண�தா "தாைள" வண�கா� தைல 

நF0தா� இைறவ "அ+" ேசராதா�. 
......எ� தி��)றள�� Mட எ�) பா��தா'� "தி�வ+க�" தா! 

 

ைவணவ�தி� தி�வ+க;�) மிக� ெப7ய இட� உ83. பல த�.வ�க;� கைதக;� உ83! 

பா.ைக ஏ நா/ைட ஆ8ட. எபத,)� வ*ள�க� உ83! 

ம,ற சமய�கள�'� இல�கிய�கள�'� Mட இைறவன� இைணய+க� ஏ�த�ப3கிற.. ஈச எ0ைத 
இைணய+ நFழேல எ� அ�ப� $வாமிக� உ�)கிறா�! 
ஆனா� அைவ ெப��பா'� பா/ேடா3� க��ேதா3� நி� வ*3�! - ம�கள�ட� ேநர+யாக� 

ெசறைடO� வழிபா/3 	ைறகள�� தி�வ+க� ெவள��பைடயாக� ெத7வதி�ைல! 

 

ஆனா� ைவணவ�தி� தி�வ+க�, ம�கள�ட� ேநர+யாக 	ன���த�ப3கிறன. 

ெந,றிய*� இ/3� ெகா�;� நாம� = தி�வ+ 

ேகாவ*லி� தைல ேம� ைவ�)� சடா7 = தி�வ+ 

க�ட = ெப7ய தி�வ+ 

அ6ம = சிறிய தி�வ+ 

தி�வ+ ச�ப0த�, பா.கா சக"ர�, பாத Nைச எ� தி�வ+ இ�லாத இடேம கிைடயா.! 

 

அ. ஏ தி�வ+�) ம/3�அ. ஏ தி�வ+�) ம/3�அ. ஏ தி�வ+�) ம/3�அ. ஏ தி�வ+�) ம/3� இAவள9 ெப�ைம இAவள9 ெப�ைம இAவள9 ெப�ைம இAவள9 ெப�ைம?  

ைகைய� ெசா�லலாேம! அ. தாேன அபய� ெகா3�கிற.? - 	க�ைத� ெசா�லலாேம! அ. தாேன 
ந�ைம� பா��.� சி7�கிற.? 
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எ.�)� காைல� ெசா�ல[�? 	னேர ஒ� $�ரபாத� பதிவ*� ெசா�லி இ��கிேற. பா��க! 
 

அ0த� தி�வ+ய* அ+ய*� உ�ள ேகாடா6ேகா+ .க�கள��, ஒ� .களாக இ��க மா/ேடாமா 
எ� எ�லா� சமய�. அப�க;ேம வ*��?கிறா�க�. 

அ0த� தி�வ+� .கைள� தா, அ+யவ�க� த�க� தைலய* ேம� X+� ெகா�கிறா�க�! தி�ம8 

எ� சிலாகி�.� ேப$கிறா�க�! 

 

ப7த "?7ேதா ப7த "?7ேதா ப7த "?7ேதா ப7த "?7ேதா = தா�கி�தா�கி�தா�கி�தா�கி� ெகா83 ெகா83 ெகா83 ெகா83, ?�ல7�.� ேபாE நி,கிறா�க�?�ல7�.� ேபாE நி,கிறா�க�?�ல7�.� ேபாE நி,கிறா�க�?�ல7�.� ேபாE நி,கிறா�க�, அ+யவ�க�அ+யவ�க�அ+யவ�க�அ+யவ�க�! 

உ�தமா�காஉ�தமா�காஉ�தமா�காஉ�தமா�கா= உ�தம+அ�கா= உ தி�வ+� .க� ஒேற அவ�க�உ தி�வ+� .க� ஒேற அவ�க�உ தி�வ+� .க� ஒேற அவ�க�உ தி�வ+� .க� ஒேற அவ�க� அ�க�கைள  அ�க�கைள  அ�க�கைள  அ�க�கைள 
எ�லா� $�த� ெசE. வ*/ட.எ�லா� $�த� ெசE. வ*/ட.எ�லா� $�த� ெசE. வ*/ட.எ�லா� $�த� ெசE. வ*/ட.! 

ெபா.வா ம8[னா அ��); நF�னா $�த�. ஆனா� பா��க, தி�வ+� .கேள அ�க�கைள� 

$�த� ெசE. வ*/டதா�! 

ைசவ�தி'� Mட, )ள��காமேலேய தி�நF� த7�கலா� எற வ*தி இ��)!  

$வ�கா$வ�கா$வ�கா$வ�கா, அபவ�க நிரேப\ அபவ�க நிரேப\ அபவ�க நிரேப\ அபவ�க நிரேப\ = ெசா��க� பதவ*ெசா��க� பதவ*ெசா��க� பதவ*ெசா��க� பதவ*, ேமா/சேமா/சேமா/சேமா/ச நிைல  நிைல  நிைல  நிைல - இவ,றி� Mட இவ,றி� Mட இவ,றி� Mட இவ,றி� Mட 
ஆைசய*�லாம� ஆைசய*�லாம� ஆைசய*�லாம� ஆைசய*�லாம�  
நிஜா அ0தர�கா நிஜா அ0தர�கா நிஜா அ0தர�கா நிஜா அ0தர�கா = அ0தர�கஅ0தர�கஅ0தர�கஅ0தர�க $�திOட உைனேய வ*��?கிறா�க� $�திOட உைனேய வ*��?கிறா�க� $�திOட உைனேய வ*��?கிறா�க� $�திOட உைனேய வ*��?கிறா�க� 

ேச�கிழா� $வாமிக� மிக அ�ைமயாக� ெசா�'வா� ெப7ய ?ராண�தி�! அ. தா அ+யவ�கள� 

உ8ைமயான ல/சண�! 

M3� அப*னா� )�ப*டேல அறிM3� அப*னா� )�ப*டேல அறிM3� அப*னா� )�ப*டேல அறிM3� அப*னா� )�ப*டேல அறி 
வ F3� ேவ8டா வ*றலிவ F3� ேவ8டா வ*றலிவ F3� ேவ8டா வ*றலிவ F3� ேவ8டா வ*றலி வ*ள�கினா� வ*ள�கினா� வ*ள�கினா� வ*ள�கினா�! 
அ+யா�க� ெசா��க�, ேமா/ச� இத ேம� Mட ெரா�ப வ*��ப� ைவ�காம�, அவைனேய வ*��ப* 

நி,கிறா�க�! 

அவன�அவன�அவன�அவன� தி�9�ள உக�ப*,) ம/3� தா தா�க� இ��கிேறா� எற அ? நிைல தி�9�ள உக�ப*,) ம/3� தா தா�க� இ��கிேறா� எற அ? நிைல தி�9�ள உக�ப*,) ம/3� தா தா�க� இ��கிேறா� எற அ? நிைல தி�9�ள உக�ப*,) ம/3� தா தா�க� இ��கிேறா� எற அ? நிைல அ. அ. அ. அ.! அதனா� 

அவ�க� ேமா/ச�, ப*றவா வர� எ� தன�யாக வ*��?வ. எ�லா� ஒ�� இ�ைல! 

 

ெசா��க�-நரக� = அவரவ� ெசய� வ*ைனகள��, அAவ�ேபாேத இப .ப�க� வ*ைள0. 
வ*3கிறன!  

ேமா/ச� = ப*றவ*� $ழ�கள�� சி�காம� பரமபத� எ6� ேமா/ச� அைட0. வ*/டா�, மB83� 

வரேவ8டா� அ�லவா? 
ைவ)0த� ?)வ. ம8ணவ� வ*திேயைவ)0த� ?)வ. ம8ணவ� வ*திேயைவ)0த� ?)வ. ம8ணவ� வ*திேயைவ)0த� ?)வ. ம8ணவ� வ*திேய! எகிறா� ந�மா=வா�! 
அ�ப*+னா என அ��த�? 

 

ேதவ�களாக�ேதவ�களாக�ேதவ�களாக�ேதவ�களாக� ப*ற0தா'� Mட ப*ற0தா'� Mட ப*ற0தா'� Mட ப*ற0தா'� Mட, ைவ)0த� ெச�ல ேவ83� எறா�ைவ)0த� ெச�ல ேவ83� எறா�ைவ)0த� ெச�ல ேவ83� எறா�ைவ)0த� ெச�ல ேவ83� எறா�, மன�த� ப*றவ* எ3�.� தாமன�த� ப*றவ* எ3�.� தாமன�த� ப*றவ* எ3�.� தாமன�த� ப*றவ* எ3�.� தா    
ெச�ல 	+O�ெச�ல 	+O�ெச�ல 	+O�ெச�ல 	+O�! 

ச7, அ�ப+� ெச� வ*/டா�, மB83� வராம�, ஜாலியா அ�ேகேய இ��கலா� அ�லவா? - இ�ப+ இ�ப+ இ�ப+ இ�ப+ 

எ�லா� கண�)எ�லா� கண�)எ�லா� கண�)எ�லா� கண�) ேபாடமா/டா�களா� அ+யவ�க� ேபாடமா/டா�களா� அ+யவ�க� ேபாடமா/டா�களா� அ+யவ�க� ேபாடமா/டா�களா� அ+யவ�க�!  

அவ�க;�)� ெத70த.அவ�க;�)� ெத70த.அவ�க;�)� ெத70த.அவ�க;�)� ெத70த. எ�லா� அவன� தி�9�ள உக�? ஒ� தா எ�லா� அவன� தி�9�ள உக�? ஒ� தா எ�லா� அவன� தி�9�ள உக�? ஒ� தா எ�லா� அவன� தி�9�ள உக�? ஒ� தா! 

 

ஆ=வா� ஏ,கனேவ ேமா/ச� அைட0. ைவ)0த�தி� தா இ��கிறா�. ஆனா� இன� ப*றவ* இ�ைல 
எ� அவ� கண�) ேபா/3�ெகா83 இ��கிறாரா? 
ஆதிேசஷ பரமபத�தி� நி�ய வாச� ெசEபவ�. அவ� இராமா6ச�, மணவாள மா	ன�க� எ� 
அவதார� ெசE., மாறி மாறி� Nமி�) வரவ*�ைலயா? 

 

http://verygoodmorning.blogspot.com/atom.xml

Page 60 of 91தி�ேவ�கட	ைடயா தி��ப�ள�ெய��சி



ம,ற ம8[லக ம�க� எ�லா�� கைட�ேத�� ெபா�/3, அ+யவ�கைள Nமி�) அ6�ப* 

அவத7்�ப*�கிறா இைறவ!  

அட� ேபா�க ெப�மாேள, நாேன படாத பா3ப/3 ேமா/ச பதவ* வா�கி� ெகா83 
வ0தி��ேக....எைன� ேபாய* தி��ப*� ேபாக� ெசா�'றF�கேள6 	ர83 ெசEவா�களா 
என? :-) 

 

ம,றம,றம,றம,ற அ+யவ�க;� அ+யவ�க;� அ+யவ�க;� அ+யவ�க;�, உய*�க;� கைட�ேத�� ெபா�/3உய*�க;� கைட�ேத�� ெபா�/3உய*�க;� கைட�ேத�� ெபா�/3உய*�க;� கைட�ேத�� ெபா�/3, இைறவ அ6�ப*னா�இைறவ அ6�ப*னா�இைறவ அ6�ப*னா�இைறவ அ6�ப*னா�, அ.9�அ.9�அ.9�அ.9�    
அவ�க;�) ேமா/சேமஅவ�க;�) ேமா/சேமஅவ�க;�) ேமா/சேமஅவ�க;�) ேமா/சேம! 

அதா M3� அப*னா�, வ F3� ேவ8டா வ*றலி வ*ள�கினா�! - இைற� ெதா8+� தனல 

த�ம�ைத� கா/+'� ெபா.நல த�ம� தா 	ன�,)�! 

	ேப மாதவ*� ப0த� ைவ)8ட ஏகாதசி� பதிவ*�, இ. ப,றி பா��ேதா�! 

 

ம,ைற ந� காம�க� மா,ேறேலா ெர�பாவாEம,ைற ந� காம�க� மா,ேறேலா ெர�பாவாEம,ைற ந� காம�க� மா,ேறேலா ெர�பாவாEம,ைற ந� காம�க� மா,ேறேலா ெர�பாவாE எற தி��பாைவ வாசக� தா, இத ப*ேன 
மைற0.�ள ெபா�கிஷ�! 

	�ப. நா;� ேநா? ேநா,�வ*/3	�ப. நா;� ேநா? ேநா,�வ*/3	�ப. நா;� ேநா? ேநா,�வ*/3	�ப. நா;� ேநா? ேநா,�வ*/3, கைடசி நாள�� ேமா/ச�கைடசி நாள�� ேமா/ச�கைடசி நாள�� ேமா/ச�கைடசி நாள�� ேமா/ச� ேவ8டா� எ� ெசா�'�  ேவ8டா� எ� ெசா�'�  ேவ8டா� எ� ெசா�'�  ேவ8டா� எ� ெசா�'� 

ைப�திய�கார� ெப8ணா ஆ8டா�ைப�திய�கார� ெப8ணா ஆ8டா�ைப�திய�கார� ெப8ணா ஆ8டா�ைப�திய�கார� ெப8ணா ஆ8டா�? 

இ,ைற� பைற ெகா�வா� அ�! கா8 ேகாவ*0தா எ� ஆ8டா� பைற ேவ8டா� எ� ெசா�லி 
வ*3கிறா�! - ப*ன, என தா ேவ[மா�? 

 

),ேறவ� எ�கைள� ெகா�ளாம� ேபாகா.),ேறவ� எ�கைள� ெகா�ளாம� ேபாகா.),ேறவ� எ�கைள� ெகா�ளாம� ேபாகா.),ேறவ� எ�கைள� ெகா�ளாம� ேபாகா. - உ பண*க;�) எ�கைள ஆ/ப3�தி� ெகா�! 

எ,ைற�)� ஏேழ= ப*றவ*�)�எ,ைற�)� ஏேழ= ப*றவ*�)�எ,ைற�)� ஏேழ= ப*றவ*�)�எ,ைற�)� ஏேழ= ப*றவ*�)�, உ,ேறாேமஉ,ேறாேமஉ,ேறாேமஉ,ேறாேம ஆேவா� ஆேவா� ஆேவா� ஆேவா� - ப*றவ*க� ப*ற0தா'�, உ உ�ள�. உக�?�) 
ம/3� நா�க இ�0தா� ேபா.� எற காத� ெநVச� தா! அ.ேவ உ8ைமயான ப�திய* சிகர�! - 

நி அ�ேள ?70. இ�0ேதநி அ�ேள ?70. இ�0ேதநி அ�ேள ?70. இ�0ேதநி அ�ேள ?70. இ�0ேத, இன� எனஇன� எனஇன� எனஇன� என தி��)றி�ேப தி��)றி�ேப தி��)றி�ேப தி��)றி�ேப? 

 

க�ப ஆகமக�ப ஆகமக�ப ஆகமக�ப ஆகம, ஆகலநயா ஆகலநயா ஆகலநயா ஆகலநயா = க�ப� க�ப� க�ப� க�ப� (Oக�Oக�Oக�Oக�) ; ஒAெவா�ஒAெவா�ஒAெவா�ஒAெவா� ெநா+O� ஒ� க�பமாE கழிகிற.  ெநா+O� ஒ� க�பமாE கழிகிற.  ெநா+O� ஒ� க�பமாE கழிகிற.  ெநா+O� ஒ� க�பமாE கழிகிற. 
அ+யா�க;�)அ+யா�க;�)அ+யா�க;�)அ+யா�க;�)! 

இைறவைன "எ�ேபா.�" M+ இ��க 	+யவ*�ைலேய எற ஏ�க� வா/ட 

ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத ஆ)லதா� லப0ேத = .ப�ப/3 இ��கிறா�க�.ப�ப/3 இ��கிறா�க�.ப�ப/3 இ��கிறா�க�.ப�ப/3 இ��கிறா�க�! 

 

க�ப�=4,320,000 ஆ83க�! 4 Oக� = 1 க�ப�! 

Time between creation and deluge... 

இ. ப,றி வ*Vஞான ேநா�கி�, வா6�)� வ*7O� அதிசய�க� ேபால, ஒ� பதிவ*ட ேவ83� எ� 

என�) ெரா�ப நா� ஆைச! :-) ச7, ேம/ட��) வ�ேவா�... 

 

இ�ேபா. ெத7கிற. அ�லவா, ேதவ�கைள� கா/+'�, எ.�) அ+யவ�கைள உய�வாக� 

ெசா�'றா�க-6! தி�ேவ�கட	ைடயா ஆலய�தி� ெப�மாள� த7சன�.�), நி� ெகா83 
இ��கா�க! அ+யா� இவ�க;�) அ? கா/+ட, ேவ�கடவா எ�0த��வாE! 

 

! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத பேத பேத பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!! 
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�வ� ேகா?ர ஆ�ர�வ� ேகா?ர ஆ�ர�வ� ேகா?ர ஆ�ர�வ� ேகா?ர ஆ�ர சிகராண* சிகராண* சிகராண* சிகராண*, நி]\ மாணாநி]\ மாணாநி]\ மாணாநி]\ மாணா 
"வ�கா அபவ�க பதவ F�"வ�கா அபவ�க பதவ F�"வ�கா அபவ�க பதவ F�"வ�கா அபவ�க பதவ F�, பரமா� �ரய0தபரமா� �ரய0தபரமா� �ரய0தபரமா� �ரய0த! 
ம��யாம��யாம��யாம��யா மg@ய ?வேன மg@ய ?வேன மg@ய ?வேன மg@ய ?வேன, மதி மா�ரய0ேதமதி மா�ரய0ேதமதி மா�ரய0ேதமதி மா�ரய0ேத 

! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத�! 

 

�வ� ேகா?ரா�ர சிகராண* �வ� ேகா?ரா�ர சிகராண* �வ� ேகா?ரா�ர சிகராண* �வ� ேகா?ரா�ர சிகராண* = உ ஆலய ேகா?ர�திஉ ஆலய ேகா?ர�திஉ ஆலய ேகா?ர�திஉ ஆலய ேகா?ர�தி சிகர�ைத� சிகர�ைத� சிகர�ைத� சிகர�ைத� 
நி]\ மாணா நி]\ மாணா நி]\ மாணா நி]\ மாணா = க8ணார� க83க8ணார� க83க8ணார� க83க8ணார� க83 

ேகா?ர த7சன�, பாப வ*ேமாசன�-6 ெசா�'வா�க! 
அ�ப+னா நா Mட� தா தின�ப+ ேகா?ர�த பா�கேற. எ ந8ப� ஒ��த� நட�.� ம.பான� 

கைட, ேகா?ர�.�) எ.�தா�?ல தா இ��)! :-) 

அவ��)�, என�)� பாவ வ*ேமாசன� ஆய*3�சா என? - அதா "க8ணார� க83" 6 
ெசா�'றா�க - ேகா?ர�ைத� ேகாவ*0தனா பா�)� ேபா. பாப வ*ேமாசன�! 

 

"வ�கா அபவ�க பதவ F� "வ�கா அபவ�க பதவ F� "வ�கா அபவ�க பதவ F� "வ�கா அபவ�க பதவ F� = ெசா��க� ம,�� ேமா/ச� பதவ*ைய� Mட வ*��பாம�ெசா��க� ம,�� ேமா/ச� பதவ*ைய� Mட வ*��பாம�ெசா��க� ம,�� ேமா/ச� பதவ*ைய� Mட வ*��பாம�ெசா��க� ம,�� ேமா/ச� பதவ*ைய� Mட வ*��பாம�! 

பரமா�பரமா�பரமா�பரமா� �ரய0த �ரய0த �ரய0த �ரய0த= உ�தமமான உ ேசைவய*�உ�தமமான உ ேசைவய*�உ�தமமான உ ேசைவய*�உ�தமமான உ ேசைவய*�, தி�� ெதா8+� ம/3� ஈ3பா3தி�� ெதா8+� ம/3� ஈ3பா3தி�� ெதா8+� ம/3� ஈ3பா3தி�� ெதா8+� ம/3� ஈ3பா3 ெகா83�ளா�க� ெகா83�ளா�க� ெகா83�ளா�க� ெகா83�ளா�க�! 

ெசற $ேலாக�திேலேய, இ.�) வ*ள�க�, பா��. வ*/ேடா�! தவ�தினா� அைட0த பதவ*கைள� Mட 
இைறவ6�காக உதறி� த�ள தயாராE இ��பவ�க� அ+யா�க�! ேசவ*�. இ��ப.ேவ ெசAவ+யா� 

ெச��)ண�! 

 

ம��யா மg@ய ம��யா மg@ய ம��யா மg@ய ம��யா மg@ய = அழிO� மான�ட� ப*றவ*க� வா��அழிO� மான�ட� ப*றவ*க� வா��அழிO� மான�ட� ப*றவ*க� வா��அழிO� மான�ட� ப*றவ*க� வா�� 

?வேன ?வேன ?வேன ?வேன = N9லகி�N9லகி�N9லகி�N9லகி�, ப*ற�க� தாப*ற�க� தாப*ற�க� தாப*ற�க� தா 

மதி�மதி�மதி�மதி� ஆ�ரய0ேத  ஆ�ரய0ேத  ஆ�ரய0ேத  ஆ�ரய0ேத = அவ�க� எ8ண� ேபாகிற.அவ�க� எ8ண� ேபாகிற.அவ�க� எ8ண� ேபாகிற.அவ�க� எ8ண� ேபாகிற. 

இ�ப+� ெதா83 ஒறி� ம/3� க��.ைடய அ+யவ�க�, உ 	க� காண வ0தி��கா�க�பா! 

ெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9� ெப7ேதெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9� ெப7ேதெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9� ெப7ேதெதா8ட� த� ெப�ைம ெசா�ல9� ெப7ேத! சீ�கிர� எ�0., உ )ள��	க� கா/3! 

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� இன�ய காைல� இன�ய காைல� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3�!! 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(21&22) - சர8யாசர8யாசர8யாசர8யா! சர8யாசர8யாசர8யாசர8யா!! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:54:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

எ மன�.�கின�ய ந8ப� ஒ�வ�, ஜிடா�கி� 	? ஒ� ேக�வ* ேக/டா�: What is the 

most important place on this earth? 

நா ஏேதா தி��பதி, தி�வர�க�, தி��ெச0L�-6 ெசா�'ேவ எதி�பா��தா� ேபால! 

ஆனா, நா ெசாேன! - Home! Home!! Home!!! 

Home-இ� மன. ைவ�தாேலஇ� மன. ைவ�தாேலஇ� மன. ைவ�தாேலஇ� மன. ைவ�தாேல, Om வ0. வ*3�வ0. வ*3�வ0. வ*3�வ0. வ*3�! :-) 

 

நா� $யநிைன9ட பாதி ேநர�, வ F/3�) ெவள�ய*� தா கழி�கிேறா�! 

$கேமா, .�கேமா, ஆப*சி� பதவ* உய�ேவா, ச8ைடேயா, ந8ப�/ந8ப*க;ட 
)�மாளேமா,...எ.வாய*6�...எ�லா� 	+�. வ F/3�) வ�� ேவைள! 

 

ந� ெத�9�)� gைழ0த.ேம, ஒ� இன� ?7யாத உண�9 எ��! ந� வ F/i�)� 
gைழ0த.� அ�ப+ ஒ� பா.கா�பான உண�9! இைத வ*ட� பா.கா�பான இட� 
உலகி� ேவெற�)� இ�ைல எப. ேபால ஒ� மகி=�சி! 
உலக�.�காக� காைல 	த� ேபா/ட ேவட�ைத� கைல�. வ*/3, நா� நாமாக 
இ��கலா� எற நி�மதி! 
ந� வ F/3� க/டா0தைரய*� ப3�தா'�, அைன ம+ய*� ப3�த. ேபா� ஒ� $க�! 

கா,� வ Fசி, ந� தைல	+ைய� ேகா.வ. ேபா� ஒ� $க�! 

 

"அ�பாடாஅ�பாடாஅ�பாடாஅ�பாடா" எ�எ�எ�எ� நி�மதிOட வ F/3�)� அட�)� $க� நி�மதிOட வ F/3�)� அட�)� $க� நி�மதிOட வ F/3�)� அட�)� $க� நி�மதிOட வ F/3�)� அட�)� $க�! - இத,) ந�லவ 
ெக/டவ, பண�கார ஏைழ, நா�திக ஆ�திக, )ழ0ைத வாலிப எற ேபதேம 
கிைடயா.! எ�லா�� இத6� அட�கி வ*3வ�! 
ஒ� சினV சி� )ழ0ைத, வ F/3�) வழி ெத7யாம� நி,)� ேபா., எ�ப+� கல�கி 
ேபாE நி,கிற.! அத ைக�ப*+�., அேதா பா� உ வ F3 எ� கா/+னா�, .�ள�� 
ெகா83 ஓடாதா? 
 

அதனா� தா இைறவைன அைடவைதO� வ F3ேப�வ F3ேப�வ F3ேப�வ F3ேப� எ� ெசானா�க� 
	ேனா�க�! 

வ F/ைட� ெப�� ேப�வ F/ைட� ெப�� ேப�வ F/ைட� ெப�� ேப�வ F/ைட� ெப�� ேப�, ெப�� ேப�ெப�� ேப�ெப�� ேப�ெப�� ேப�! - அ.ேவஅ.ேவஅ.ேவஅ.ேவ சர8யா சர8யா சர8யா சர8யா! 

 

அ. என சர8யா? சர8யா9�)�, ைவணவ� த�.வமான சரணாகதி�)� ெந��கிய 
ெதாட�? இ��)!! 

 

ெப�மாைள� சர8ய-6 ெசா�லி� M�ப*3வதி�, ப�த�க;�) அAவள9 மகி=�சி! 
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ச�வ ேலாக சர8ய-6 ெசா�'வா�க! சர8ய-னா என? 

சர8 எபத,) வ F3சர8 எபத,) வ F3சர8 எபத,) வ F3சர8 எபத,) வ F3, வழிவழிவழிவழி, உதவ*உதவ*உதவ*உதவ*-6 பல ெபா�� இ��)6 பல ெபா�� இ��)6 பல ெபா�� இ��)6 பல ெபா�� இ��)!  

அைதெய�லா� தா8+ சரணாகதிசரணாகதிசரணாகதிசரணாகதி எ6� அைட�கல� ?)த� எ6� அைட�கல� ?)த� எ6� அைட�கல� ?)த� எ6� அைட�கல� ?)த� தா இ� 
அைனவ��)� ெத70த ெபா�ளாகி வ*/ட.! 

 

இைறவ சர8ய = ஏனா அவேன வ Fடாக இ��கிறா! 

இைறவ சர8ய = ஏனா அவேன அ0த வ F/3�) வழியாக9� இ��கிறா! 

இைறவ சர8ய - ஏனா அவேன அ0. வ F/3�) ெச�'� வழிையO� கா/+ 
நம�) உதவ* ?7கிறா! 

 

நாேன வழிO� ஜFவ6மாE இ��கிேறநாேன வழிO� ஜFவ6மாE இ��கிேறநாேன வழிO� ஜFவ6மாE இ��கிேறநாேன வழிO� ஜFவ6மாE இ��கிேற எற ைபப*ள� ேவதாகம வசன�ைத� 
ேக/+��பb�க! 
தமிழி� ஆ,��பைட-6� ேக�வ*�ப/3 இ��பb�க! ஆ,��ப3�.த� எ� 
ெசா�'வா�க! அதா�$� கைள�ைபO� ச0ேதக�ைதO� கைள0., வழிகா/3த�! 

ெப�மா;�ேகெப�மா;�ேகெப�மா;�ேகெப�மா;�ேக உ7யவ ஜFவ உ7யவ ஜFவ உ7யவ ஜFவ உ7யவ ஜFவ! 

ஜFவ6�ேக சர8ய பரமா�மாஜFவ6�ேக சர8ய பரமா�மாஜFவ6�ேக சர8ய பரமா�மாஜFவ6�ேக சர8ய பரமா�மா!! 
அ0த� சர8யைன, இ0த ஜFவ சரண� அைடயறேத, சரணாகதி! 
சர8யா, நFேய கதி எபேத சரணாகதி! 
 

இைறய $�ரபாத�தி� சர8ய� ப,றி வ�கிற.! மிக மிக எள�ைமயான $ேலாக�க�! 

மனன� ெசEவத,)� மிக எள�.! 

 

(இ0த $ேலாக�ைத� ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

! Nமி நாயக தயாதி! Nமி நாயக தயாதி! Nமி நாயக தயாதி! Nமி நாயக தயாதி )ண அ��த ஆ�ேத )ண அ��த ஆ�ேத )ண அ��த ஆ�ேத )ண அ��த ஆ�ேத 
ேதவாதி ேதவ ஜக� ஏக சர8ய G��ேதேதவாதி ேதவ ஜக� ஏக சர8ய G��ேதேதவாதி ேதவ ஜக� ஏக சர8ய G��ேதேதவாதி ேதவ ஜக� ஏக சர8ய G��ேத 
!ம0 அன0த!ம0 அன0த!ம0 அன0த!ம0 அன0த க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர 
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! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

! Nமி நாயக ! Nமி நாயக ! Nமி நாயக ! Nமி நாயக = !ேதவ*யான!ேதவ*யான!ேதவ*யான!ேதவ*யான தி�மக;�)� தி�மக;�)� தி�மக;�)� தி�மக;�)�, Nமிேதவ*யான ம8மக;�)� நாயகேனNமிேதவ*யான ம8மக;�)� நாயகேனNமிேதவ*யான ம8மக;�)� நாயகேனNமிேதவ*யான ம8மக;�)� நாயகேன! 

 

தயாதிதயாதிதயாதிதயாதி )ண  )ண  )ண  )ண = க�ைண க�ைண க�ைண க�ைண (தயாதயாதயாதயா) 	தலிய சகல க�யாண )ண�க�	தலிய சகல க�யாண )ண�க�	தலிய சகல க�யாண )ண�க�	தலிய சகல க�யாண )ண�க� 

அ��த ஆ�ேத அ��த ஆ�ேத அ��த ஆ�ேத அ��த ஆ�ேத = ெகா8ட அ	த�ெகா8ட அ	த�ெகா8ட அ	த�ெகா8ட அ	த� கடேல கடேல கடேல கடேல 

 

தி�ேவ�கட	ைடயா சன�திய*� அவ தன��. நி,பதாக� தாேன ந� க8க;�)� ெத7கிற.? 

தாயா� சன�திேயா கீ=� தி��பதிய*� தாேன உ�ள.! அ�ப+ இ��க, எ�ப+ இ�ப+� பா+ 
ைவ�தா�க�? 

கவன��.� பா��தா� ெத7O�, அவ தி�மா�ப*�, !-Nமி ேதவ*க;� எ�0த�ள� உ�ளா�க�. 

அகலகி�ேல இைறO� எ� அல�ேம� ம�ைக உைற மா�பா! 
 

தயா ேதவ*O� உ�ளா�! யா� இ0த தயா ேதவ*?  
இைறவன� க�ைணைய, தைய� தா இAவா� உ�வகி�.� பா3கிறா� ேவதா0த ேதசிக� எ6� 
ஆசா7ய�! 
இைறவ எ8ண 	+யாத )ண�கைள� ெகா8டவ தா எறா'�, அவ6�)� ெபா.வாக எ/3 
)ண�கைள� ெசா�'வா�க�!  

எ8)ண�தா தாைள வண�கா� தைல எ� வ�;வ�� எ8)ண�ைத� ெசா�'கிறா�! 
 

அ0த எ8 )ண�கள�� மிக9�அ0த எ8 )ண�கள�� மிக9�அ0த எ8 )ண�கள�� மிக9�அ0த எ8 )ண�கள�� மிக9� தைலயாய. உய*�கள�ட�தி� பரம க�ைண தைலயாய. உய*�கள�ட�தி� பரம க�ைண தைலயாய. உய*�கள�ட�தி� பரம க�ைண தைலயாய. உய*�கள�ட�தி� பரம க�ைண; தைய எற )ண�தைய எற )ண�தைய எற )ண�தைய எற )ண�! தயா தயா தயா தயா 
சி0.சி0.சி0.சி0. எ� ேமாவாE� க/ைடய*� உ�ள வ3ைவ� ப,றி 	ன� ஒ� மாதவ*�ப0த� பதிவ*� தா 

பா��ேதாேம! 

	�தமிழா� ைவதாைரO� வாழ ைவ�பவ தமி=� கட9� 	�க எறா� 

தைன அ+�தா'�, அரவைண�.� கா�பவ தா தமி=� கட9� தி�மா'�!!! 

ப�த அ+�த வ3ைவ, மான� ேபா)ேம எ� மைற�.� ெகா�ளா., அ?�)� சா/சியாக இ�� 

ேமாவாய*� கா/+� ெகா83 நி,கிறா இைறவ! 

அதனா� தா அவ சி0.� தையைய அ	த� கட� எ� ெசா�கிறா�! 

 

ேதவாதி ேதவ ேதவாதி ேதவ ேதவாதி ேதவ ேதவாதி ேதவ = ேதவாதி ேதவேனேதவாதி ேதவேனேதவாதி ேதவேனேதவாதி ேதவேன! இைமேயா�இைமேயா�இைமேயா�இைமேயா� தைலவேன தைலவேன தைலவேன தைலவேன! 

ேதவ�க;�)� ஆதி அவ! ஆதியாE அநாதியாE நிறவ! ேதவ�கைளO� கட0தவ! அ$ர�கைளO� 

கட0தவ! அதனா� ேதவ-ஆதிேதவ! 

இ0த $ேலாக� அ�ப+ேய ஆ=வா� பா$ர� 

தி�மக� தைலவைன, ேதவேதவைன 

இ�பத 	ள7க� இைறVசி ஏ�.வா�!  

 

ஜக� ஏக ஜக� ஏக ஜக� ஏக ஜக� ஏக "சர8ய G��ேத சர8ய G��ேத சர8ய G��ேத சர8ய G��ேத = உலக�உலக�உலக�உலக� 	�ைம�)� நF ஒ�வேன சர8ய  	�ைம�)� நF ஒ�வேன சர8ய  	�ைம�)� நF ஒ�வேன சர8ய  	�ைம�)� நF ஒ�வேன சர8ய (ர/சகர/சகர/சகர/சக) 

சர8ய எறா� என-6 	னேர பா��ேதா�! உலக� 	�ைம�)� அவ ஒ�வேன 
சர8ய! ஒ�வ"ஏ" எபதி� அ0த ஏகார� மிக9� 	�கியமான.! 

மா� மா� மா� மா� "ஏக�ஏக�ஏக�ஏக�" சரண�சரண�சரண�சரண� வரஜ வரஜ வரஜ வரஜ எப. தா கீைத கா/3� சரம $ேலாக�! - அைன�.�)� அவ 
ஒ�வேன சர8ய! 

அ$ர��)� அவேன சர8ய, ேதவ��)� அவேன சர8ய! 

ந�லா��)� ெபா�லா��)� ந3நிற ந3ேவ எப. வ�ளலா� வா�)!  
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!ம0 !ம0 !ம0 !ம0 = லYமBகரமானவேனலYமBகரமானவேனலYமBகரமானவேனலYமBகரமானவேன 

அவ ெப�ைமைய� ெசா�ல[�னா Mட, அைனைய� தா ெசா�ல ேவ8+ இ��) 
பா�தF�களா? 
அழகானவேன-6 ெசா�ல[�னா லYமBகரமானவேன ெசா�ல[�! க�ைண உைடயவேன-6 
ெசா�ல[�னா Mட லYமBகரமானவேன தா ெசா�ல[�! 

 

அன0த க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர அன0த க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர அன0த க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர அன0த க�டாதிப*� அ��சி தா��ேர = அன0தஅன0தஅன0தஅன0த, க�ட 	த� அைனவ�� உ க�ட 	த� அைனவ�� உ க�ட 	த� அைனவ�� உ க�ட 	த� அைனவ�� உ 
தி�வ+கைள அ��சி�கிறா�க�தி�வ+கைள அ��சி�கிறா�க�தி�வ+கைள அ��சி�கிறா�க�தி�வ+கைள அ��சி�கிறா�க�! 

அவைன பரமபத� எ� அைழ�க�ப3� ைவ)8ட�திேல, நி�ய வாச� ெசEO� நி�ய X7க� 

எ�லா� ேசவ*�. இ��கிறா�க�! 

அன0த எற நாக வ+வானவ6�, க�ட எற பறைவ வ+வானவ6� ஒ�ேசர அ��சி�கிறா�க�! 

இ�) தா X/$ம�இ�) தா X/$ம�இ�) தா X/$ம�இ�) தா X/$ம�! நாக	� க�ட6�நாக	� க�ட6�நாக	� க�ட6�நாக	� க�ட6� ஒெறா�ெகா� எதி� இய�? ஒெறா�ெகா� எதி� இய�? ஒெறா�ெகா� எதி� இய�? ஒெறா�ெகா� எதி� இய�?!  

 

ஆனா� எ�ப+ இ�வ�� பரம6�)� ப*7யமாE அவ தி��ெதா8+� ஈ3ப3கிறா�க�? 

Pair of Opposites Concept is deeply rooted in Vaishnavite Mysticsm. 

நாக-க�ட, ச�கர�(ஒள�)-ச�)(ஒலி), மன�த-மி�க�...இ6� நிைறய எதிெரதி� நிைலக�, 

இைறவ 	ன�ைலய*� ஒறி வ*3கிறன! 

அேத ேபா� ேதவ�,அ$ர� பா)பா3 எ�லா� இைறவ 	 நி,கா.! ப�தி ஒேற நி,)�! 

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

 

ெப�மாள� பன�� தி��ெபய�கள�� பல ெபய�க�, அ3�த $ேலாக�தி� வ�கிற.! 

ேகசவா, நாராயணா, மாதவா, ேகாவ*0தா 
வ*@[, ம.Xதனா, தி7வ*�ரமா, வாமனா 
!தரா, U7ஷிேகசா, ப�மாநாபா, தாேமாதரா! 
- இைவேய பன�� தி� நாம�க�! 
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! ப�மநாப ?�ேஷா�தம வா$ேதவ! ப�மநாப ?�ேஷா�தம வா$ேதவ! ப�மநாப ?�ேஷா�தம வா$ேதவ! ப�மநாப ?�ேஷா�தம வா$ேதவ 

ைவ)8ட மாதவைவ)8ட மாதவைவ)8ட மாதவைவ)8ட மாதவ ஜனா��தன ச�ர பாேண ஜனா��தன ச�ர பாேண ஜனா��தன ச�ர பாேண ஜனா��தன ச�ர பாேண 

! வ�ஸ சிUன சரணாகத பா7ஜாத! வ�ஸ சிUன சரணாகத பா7ஜாத! வ�ஸ சிUன சரணாகத பா7ஜாத! வ�ஸ சிUன சரணாகத பா7ஜாத 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

! ப�மநாப ! ப�மநாப ! ப�மநாப ! ப�மநாப = நாப*� கமல� நாப*� கமல� நாப*� கமல� நாப*� கமல� (ெதா�?�ெதா�?�ெதா�?�ெதா�?� ெகா+ய*� ெகா+ய*� ெகா+ய*� ெகா+ய*�) தாமைர� ெகா+ைய உைடயவேனதாமைர� ெகா+ைய உைடயவேனதாமைர� ெகா+ைய உைடயவேனதாமைர� ெகா+ைய உைடயவேன, 

ப�மநாபாப�மநாபாப�மநாபாப�மநாபா! 
 

?�ேஷா�தம ?�ேஷா�தம ?�ேஷா�தம ?�ேஷா�தம = ?�ஷ�கள�� உ�தமேன?�ஷ�கள�� உ�தமேன?�ஷ�கள�� உ�தமேன?�ஷ�கள�� உ�தமேன! ?�ேடா�தமா?�ேடா�தமா?�ேடா�தமா?�ேடா�தமா! 
வா$ேதவ வா$ேதவ வா$ேதவ வா$ேதவ = வா$ேதவேனவா$ேதவேனவா$ேதவேனவா$ேதவேன! 

 

ப�மநாபப�மநாபப�மநாபப�மநாப = இ. பைட�?� த�.வ�! இைறவ ெதா�?� ெகா+ய*� ப*ர�ம ேதாறி, அவ 
வாய*லாக உய*�க� ேதாறின!  

ஆக ெப�மா;�)� நம�)�ஆக ெப�மா;�)� நம�)�ஆக ெப�மா;�)� நம�)�ஆக ெப�மா;�)� நம�)� ெதா�?� ெகா+ உற9 ெதா�?� ெகா+ உற9 ெதா�?� ெகா+ உற9 ெதா�?� ெகா+ உற9! 

அ0தி ேபா� நிற�தாைடO� அதேம� அயைன� பைட�தேதா� எழி� 

உ0தி ேமல. அேறா அ+ேய உ�ள�தி உய*ேர 
எப. தி��பாணா=வா� வா�)! 

 

?�ேஷா�தம?�ேஷா�தம?�ேஷா�தம?�ேஷா�தம = ஆ8கள�� எவனா�$� ஒ��த உ�தமனா? வ F/+� ேக/3� பா��க! இ�ைல6 

பதி� "/ரா�கா வ��! :-) ஒேர ஒ�வ தா உ�தம! யா� அவ? 

ஓ�கி உலகள0த உ�தம - அவேன ?�ேஷா�தம! 

 

வா$ேதவவா$ேதவவா$ேதவவா$ேதவ = ெபா.வாக க8ணைன� தா வா$ேதவ கி�@ண எ� அறிேவா�! ஆனா� இ0த 
வா$ேதவ எ6� ெசா�, அவதார�க;�) எ�லா� 	னனேர, பர�ெபா�ைள� )றி�)� ெசா�! 

பரவா$ேதவ எ� )றி�பா�க�! 

எ�)� வ*யாப*�. வாச� ெசEபவ வா$ேதவ! 

! வா$ேதவ நேமா".ேத ஓ� நம இதி-6 வ*@[ சக"ரநாம�தி'� பய*� வ��! 

ெச�க/ க�ேமன� வா$ ேதவ6டய, 

அ�ைக� தலேமறி அன வசVெசEO�, 

ச�கைரயா. உVெச�வ� சாலவ ழகியேத 
- எ� வா$ேதவைன ஆ8டா;� அைழ�கிறா�! 

 

ைவ)8ட ைவ)8ட ைவ)8ட ைவ)8ட = ைவ)8ட நாதாைவ)8ட நாதாைவ)8ட நாதாைவ)8ட நாதா 
மாதவ மாதவ மாதவ மாதவ = மாதவாமாதவாமாதவாமாதவா 
ஜனா��தன ஜனா��தன ஜனா��தன ஜனா��தன = ஜனா��தனாஜனா��தனாஜனா��தனாஜனா��தனா 
ச�ர பாேண ச�ர பாேண ச�ர பாேண ச�ர பாேண = ச�கர�ைதச�கர�ைதச�கர�ைதச�கர�ைத ஏ0தியவேன ஏ0தியவேன ஏ0தியவேன ஏ0தியவேன 

 

ஜனா��தனஜனா��தனஜனா��தனஜனா��தன = ஜன + அ��தன = ஜன�களா� ேதட�ப3� அ��த�/ெச�வ�; அதாவ. அைன�. 

உலக�க;� அைடய வ*��?� ஒேர ெபா��! அ.ேவ ஜனா��தன�! 

ச�ர பாண* ச�ர பாண* ச�ர பாண* ச�ர பாண* = $த�சன� எ6� ச�கர� பைடைய ஏ0தியவேன!  

வ+வா� ேசாதி வல�. உைறO� $ட� ஆழிO� ப�லா83 எ� ெப7யா=வா� ச�கர�ைத 
வா=�.கிறா�! 

 

! வ�ஸ சிUன ! வ�ஸ சிUன ! வ�ஸ சிUன ! வ�ஸ சிUன = !வ�ச� எற ம�ச�ைத!வ�ச� எற ம�ச�ைத!வ�ச� எற ம�ச�ைத!வ�ச� எற ம�ச�ைத வல மா�ப*� உைடயவேன வல மா�ப*� உைடயவேன வல மா�ப*� உைடயவேன வல மா�ப*� உைடயவேன! 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(23&24) - தமி= ஆ/ட�தமி= ஆ/ட�தமி= ஆ/ட�தமி= ஆ/ட�! ம�சாM�ம�சாM�ம�சாM�ம�சாM�-மாேகாலாமாேகாலாமாேகாலாமாேகாலா-சி�காவாசி�காவாசி�காவாசி�காவா-
ராமாராராமாராராமாராராமாரா! 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:54:41 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

ெப�மாள� வல� தி�மா�ப*� இ��)� ம�ச�.�) !வ�ச�!வ�ச�!வ�ச�!வ�ச� எ� ெபய�! தமிழி� தி�ம�தி�ம�தி�ம�தி�ம�!  

தி�ம� மா�ப! அகலகி�ேல இைறO� எ� அல�ேம� ம�ைக உைற மா�பா எ� 
ெசானா�கேள? இராம )ழ0ைதயாE இ��)� ேபா., சீைத எ�ப+ அவ6ட ஓ/+ இ��க 
	+O�? 

அ. என $�மா வாE வா��ைத�)� ெசா�ல�ப/டதா? இ�ைலய*�ைல! 

 

மகாலYமியாகிய தி�மகள� அ�சமாE எ�� அவ6ட ஒ/+ இ��ப. இ0த ம�ச�! 

அவதார கால�கள��, )ழ0ைதயாE இ��)� ேபா.� Mட, அவ6ட ஒ/+ இ��ப. இ0த தி�ம� 
தா!  

வாமன அவதார�தி� இ0த ம�ச� யா� க8ண*'� ப/3 வ*ட� Mடாேத எ� மாேதாைல 
இ��.� ேபா��தி� ெகா83 வ0தா வாமன! 

இ�ப ெசா�'�கஇ�ப ெசா�'�கஇ�ப ெசா�'�கஇ�ப ெசா�'�க! ெப�மா; ம�ச� உ�ள ஆ; தாேனெப�மா; ம�ச� உ�ள ஆ; தாேனெப�மா; ம�ச� உ�ள ஆ; தாேனெப�மா; ம�ச� உ�ள ஆ; தாேன! :-) 

அவைன வ*/3 ஒ� ெநா+�ெபா�.� ப*7யாம� இ��கேவ இ�ப+ ஒ� ம�ச�!! ந�ல ெபா8டா/+, 

ந�ல ?�ஷ ேபா�க! :-) 

 

சரணாகதசரணாகதசரணாகதசரணாகத பா7ஜாத பா7ஜாத பா7ஜாத பா7ஜாத= சரண� அைட0தா��) பா7ஜாத மல� ேபா� அ�� ெபாழி0.சரண� அைட0தா��) பா7ஜாத மல� ேபா� அ�� ெபாழி0.சரண� அைட0தா��) பா7ஜாத மல� ேபா� அ�� ெபாழி0.சரண� அைட0தா��) பா7ஜாத மல� ேபா� அ�� ெபாழி0.    
)ள��வ*�பவேன)ள��வ*�பவேன)ள��வ*�பவேன)ள��வ*�பவேன! 

 

! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத! ேவ�கடாசல பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

ச7ச7ச7ச7, அ.அ.அ.அ. எனா ம�சாM� எனா ம�சாM� எனா ம�சாM� எனா ம�சாM�-மாேகாலாமாேகாலாமாேகாலாமாேகாலா-சி�காவாசி�காவாசி�காவாசி�காவா-ராமாராராமாராராமாராராமாரா?:-)  
மாேகாலா, ேகா�ேகா ேகாலா-6கி/3 என உளற�-6 பா�)றF�களா?ஹிஹி..அ. 
ஒ� தமி= வ*ைளயா/3! பதிவ* கைடசிேல பா��க! 
 

இன��கி $�ரபாத� எனனாஇன��கி $�ரபாத� எனனாஇன��கி $�ரபாத� எனனாஇன��கி $�ரபாத� எனனா? காதலி�காதலி�காதலி�காதலி� ெவ,றி அைடய ேவ83மா ெவ,றி அைடய ேவ83மா ெவ,றி அைடய ேவ83மா ெவ,றி அைடய ேவ83மா?  
மமத வ*ரத� இ��க! 
மமத-ரதி ேகாவ*'�)� ேபா�க-6 யாரா�$� இ. வைர ெசா�லி 
இ��கா�களா? 
அ�ப+� ெசானா�கா, இைளஞ� ப/டாள� 	��க எ0த� ேகாவ*'�)� ேபா)�-6 
நிைன�கிறF�க? ேபசாம ெம]னா பb�$�) எதி�தா�?ல ஒ� மமத ேகாய*� 
க/+டலாமா? :-) 
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அட, $�மா இ�`�க! ஆனான�ப/ட ஆ8டாேள மமதைன ேவ8+னாளா�, தைன� 
க8ணேனாட ேச��. ைவ�க� ெசா�லி! 
பாைவேநா? இ�0தவ�, மமத ேநா?� இ�0தாளா�! 

காOைட ெந�ெலா3 க��? அைம�.� 
க/+ அ7சி அவ� அைம�., 

வாE உைட மைறயவ� ம0திர�தா� 

மமதேன உைன வண�) கிேற 

- எ� ேவ� பா3றா! எ.�கா�? 

 

ேதய� 	 அள0தவ தி7வ*�கிரம 

தி�� ைககளா� எைன� தF83�வ8ண�, 

சாOைட வய*�� ெம தட	ைலO� 

தரண*ய*� தைல�?க= தர�கி,றிேய 

- தி7வ*�ரம அைண�?�கா�! 

அ3�த 	ைற, ேகாவ*லி� காதல�கைள யா�� தி/+னா�கனா, ஆ8டா� பா/ைட 
எ3�. 93�க! க�-சி�?6 ஆய*3வா�க! :-) 
 

மமத `ைலைய ெவறா� உ8ேடா? மமத எ�லாைரO� மய�)வா, அதி'� 
?. மா�ப*�ைளகைள அதிக� மய�)வா ச7! 

ஆனா அ0த மமதைனேய மய�கி அவ ெதாழிைலேயஆனா அ0த மமதைனேய மய�கி அவ ெதாழிைலேயஆனா அ0த மமதைனேய மய�கி அவ ெதாழிைலேயஆனா அ0த மமதைனேய மய�கி அவ ெதாழிைலேய மற�க� ெசEய 	+Oமா மற�க� ெசEய 	+Oமா மற�க� ெசEய 	+Oமா மற�க� ெசEய 	+Oமா? 
யாரா� 	+O�யாரா� 	+O�யாரா� 	+O�யாரா� 	+O�? 

ஒேர ஒ� ேஜா+யா� தா 	+O�! யா� அ.? பா��கலா� வா�க! 

 

(இ0த $ேலாக�ைத� ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 
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க0த��ப த��ப ஹரக0த��ப த��ப ஹரக0த��ப த��ப ஹரக0த��ப த��ப ஹர $0தர திAய G��ேத $0தர திAய G��ேத $0தர திAய G��ேத $0தர திAய G��ேத 
கா0தா )சா� ?�ஹ )/மல ேலால ��@ேடகா0தா )சா� ?�ஹ )/மல ேலால ��@ேடகா0தா )சா� ?�ஹ )/மல ேலால ��@ேடகா0தா )சா� ?�ஹ )/மல ேலால ��@ேட 

க�யாணக�யாணக�யாணக�யாண நி�மல )ணாகர திAய கீ��ேத நி�மல )ணாகர திAய கீ��ேத நி�மல )ணாகர திAய கீ��ேத நி�மல )ணாகர திAய கீ��ேத 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

க0த��ப க0த��ப க0த��ப க0த��ப = காதலி ேதவகாதலி ேதவகாதலி ேதவகாதலி ேதவ, மமதமமதமமதமமத 

த��ப த��ப த��ப த��ப = அவன� த,ெப�ைமையஅவன� த,ெப�ைமையஅவன� த,ெப�ைமையஅவன� த,ெப�ைமைய 

ஹர ஹர ஹர ஹர = வ*ர/+3�வ*ர/+3�வ*ர/+3�வ*ர/+3� 

$0தர திAய$0தர திAய$0தர திAய$0தர திAய G��ேத  G��ேத  G��ேத  G��ேத = அழ)�அழ)�அழ)�அழ)�, ?ன�த	� ெகா8ட G��திேய?ன�த	� ெகா8ட G��திேய?ன�த	� ெகா8ட G��திேய?ன�த	� ெகா8ட G��திேய, ெப�மாேளெப�மாேளெப�மாேளெப�மாேள! 

 

மமதைன எ7�தவ சிவப*ரா! அ�ப+� சிவனா7 தவ�ைதேய கைல�)� அள9�) ெதாழி� 
?70த மமத, த ெதாழிைலேய மற0. மய�)கிறா எறா�? 

எவைரO� த க��? வ*� பாண�தா� மய�க� ெசEபவ எற அவ6ைடய 
த,ெப�ைம...ஒ�மி�லாம� ேபாகிற.! எைத� பா��.? 

 

திAய த�பதிக� இ�வைர� பா��.! 

அவ�கள� காத'�, அ?� க83 அவேன ெவ/கி நி,கிறா! 

மமத பாண�மமத பாண�மமத பாண�மமத பாண� பாE0தா� பாE0தா� பாE0தா� பாE0தா�. ெகாVச ேநர� தா ேமாக� இ��)�ெகாVச ேநர� தா ேமாக� இ��)�ெகாVச ேநர� தா ேமாக� இ��)�ெகாVச ேநர� தா ேமாக� இ��)�! 

ஆனா� இ�) அவ பாண�தி ச�தி, LEைமயான காத� 	 தைல)ன�0. நி,கிற.! ஏனா�? 

ெப�மா� உற�க� கைலயாம�, த மன�.�கின�ய மைனயா�, மகாலYமிைய அைண�.� 
ெகா83, உற�கிய வ8ணேம இ��கிறா! 
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இவ�க� உற�)� அழ), 

க8க� G+னா'�, ஒ�வைர ஒ�வ� உற�க�தி'� பா��.� ெகா8+��)� அழ), 

என�)என�)என�)என�) நF நF நF நF, உன�) நா எ6� காதலி அழ)உன�) நா எ6� காதலி அழ)உன�) நா எ6� காதலி அழ)உன�) நா எ6� காதலி அழ), 

ச�சார சாகர�ைத� காதலினா� கட�கலா�ச�சார சாகர�ைத� காதலினா� கட�கலா�ச�சார சாகர�ைத� காதலினா� கட�கலா�ச�சார சாகர�ைத� காதலினா� கட�கலா� எ� கா/3� அழ) எ� கா/3� அழ) எ� கா/3� அழ) எ� கா/3� அழ)!  

)�. வ*ள�ெக7ய ேகா/3� கா� க/+� ேம� 

ெம�ெதற பVச சயன�தி ேம� ஏறி 
ெகா�தல� N�)ழ� ந�ப*ைன ெகா�ைகேம� 

ைவ�.� கிட0த மல�மா�பா வாEதிறவாE! 

 

இவ�க� அைப� க83 மமதேன வாயைட�.� ேபாE நி,கிறா! 

இ�ப+O� ஒ� ஈ3பாடா? ப*ன�� ப*ைணதலா? 
இ. அபா? இ�ைல மார அ�பா? 
மமத அ�?� M� ம��கி� ேபாE நி,)� மேகானத அ?! 

 

கா0தா கா0தா கா0தா கா0தா = மன�.�கின�யவ�மன�.�கின�யவ�மன�.�கின�யவ�மன�.�கின�யவ�, மகாலYமிமகாலYமிமகாலYமிமகாலYமி தாயா7 தாயா7 தாயா7 தாயா7 

)ச )ச )ச )ச = தி�மா�ேபா3தி�மா�ேபா3தி�மா�ேபா3தி�மா�ேபா3 

ஆ�?�ஹ )/மல ஆ�?�ஹ )/மல ஆ�?�ஹ )/மல ஆ�?�ஹ )/மல = தாமைர� த83தாமைர� த83தாமைர� த83தாமைர� த83 ேபால ேபால ேபால ேபால 

அைண�.� ெகா83அைண�.� ெகா83அைண�.� ெகா83அைண�.� ெகா83, இ6� உற�கமாஇ6� உற�கமாஇ6� உற�கமாஇ6� உற�கமா? 
 

ைம�தட� க8ண*னாE நF உ மணாளைன 

எ�தைன ேபா.� .ய*� எழ ஒ/டாE கா8 

எ�தைனேய'� ப*7வா,ற) இ�லாயா� 

த�.வ� அ� தகேவேலா ெர�பாவாE! 

உ�க� காதைல� ப*ற) ைவ�.� ெகா�;�க�! உ�க )ழ0ைதக� எ�லா�� ேகாவ*'�) 

வ0தி��ேகா�! 	தலி� எ�கைள� கவன��க, எ� ெச�லமாக� சி[�கி� .ய*� எ��?கிறா�க�! 

 

ேலால ��@ேட ேலால ��@ேட ேலால ��@ேட ேலால ��@ேட = சி7�)� )��?�சி7�)� )��?�சி7�)� )��?�சி7�)� )��?� பா�ைவ ெகா8டவேன பா�ைவ ெகா8டவேன பா�ைவ ெகா8டவேன பா�ைவ ெகா8டவேன 

 

க�யாண க�யாண க�யாண க�யாண = ம�களகரமானவேனம�களகரமானவேனம�களகரமானவேனம�களகரமானவேன 

நி�மல நி�மல நி�மல நி�மல = )ைறெயா�� இ�லாத ேகாவ*0தா)ைறெயா�� இ�லாத ேகாவ*0தா)ைறெயா�� இ�லாத ேகாவ*0தா)ைறெயா�� இ�லாத ேகாவ*0தா 
)ணாகர )ணாகர )ணாகர )ணாகர = )ண�கள�)ண�கள�)ண�கள�)ண�கள� உைறவ*டேம உைறவ*டேம உைறவ*டேம உைறவ*டேம 

திAயதிAயதிAயதிAய, கீ��ேத கீ��ேத கீ��ேத கீ��ேத = ?ன�தமானவேன?ன�தமானவேன?ன�தமானவேன?ன�தமானவேன, ?க= ஓ�)பவேன?க= ஓ�)பவேன?க= ஓ�)பவேன?க= ஓ�)பவேன! 

.ய*� கைளக! எ�க� .ய� கைளக! 
 

! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத பேத பேத பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

 

கவ* காளேமக�திட� ஒ� ?லவ�, தி�மாலி ப�. அவதார�கைளO� ஒேர 
ெவ8பாவ*� பாட 	+Oமா6 ேக/க, 
ஒ� ெவ8பா என? அைர ெவ8பாவ*ேலேய பா3கிேற எ� ெசா�லி� பா+O� 
கா/+னா�. 
 

ெம�$தி� ேவ�கடவா ெவ8பாவ*, பாதிய*� எ 
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இ�ைசய*� உசம� இய�பவா? - ம�சாM�ம�சாM�ம�சாM�ம�சாM� 
மாேகாலா சி�காவா மாராமாமாேகாலா சி�காவா மாராமாமாேகாலா சி�காவா மாராமாமாேகாலா சி�காவா மாராமா ராமாரா ராமாரா ராமாரா ராமாரா 
மாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வா 
 

அட என�க இ......மாராமா ராமாரா-6 நா�) )ழ�தா? 
பத� ப*7�க; ?7O�! :-) 

ம�சா-M�மா- 
ேகாலா-சி�கா-வாமா-ராமா-ராமா- 
ராமா-ேகாபாலா-மாவா வா 
 

(ேகாலா =வராக� 

வாமா =வாமனா 
ராமா-ராமா-ராமா =பர$ராமா-ராமா-பலராமா-6 G� இராமக� 

மா-வா =)திைரய* ேம� வ�� க�கி... 
என�க, தமி= வ*ைளயா3தா? எ�க இெனா� தர� நா�)ழறாம ேவகமா ெசா�'�க 
பா��ேபா�, 

மாேகாலா சி�காவா மாராமா ராமாராமாேகாலா சி�காவா மாராமா ராமாராமாேகாலா சி�காவா மாராமா ராமாராமாேகாலா சி�காவா மாராமா ராமாரா, மாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வாமாேகாபா லாமாவா வா    :-) 
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மBனா��ேதமBனா��ேதமBனா��ேதமBனா��ேத- கமடகமடகமடகமட- ேகாலேகாலேகாலேகால- 0�சி�ம0�சி�ம0�சி�ம0�சி�ம- வ�ண*0வ�ண*0வ�ண*0வ�ண*0 
"வாமி0"வாமி0"வாமி0"வாமி0- பர"வத தேபாதனபர"வத தேபாதனபர"வத தேபாதனபர"வத தேபாதன- ராமச0திரராமச0திரராமச0திரராமச0திர- 
ேசஷா�ச ராமேசஷா�ச ராமேசஷா�ச ராமேசஷா�ச ராம- ய. ந0தனய. ந0தனய. ந0தனய. ந0தன- க�கி Qபக�கி Qபக�கி Qபக�கி Qப- 
! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� பேத தவ $�ரபாத� பேத தவ $�ரபாத� பேத தவ $�ரபாத� 

 

1. மBன ஆ��ேத மBன ஆ��ேத மBன ஆ��ேத மBன ஆ��ேத = மBன வ+வ� மBன வ+வ� மBன வ+வ� மBன வ+வ� - ம�சாவதார�ம�சாவதார�ம�சாவதார�ம�சாவதார� 

2. கமட கமட கமட கமட = ஆைம ஆைம ஆைம ஆைம - M�மாவதார�M�மாவதார�M�மாவதார�M�மாவதார� 

3. ேகால ேகால ேகால ேகால = பறி பறி பறி பறி - வராகவராகவராகவராக அவதார� அவதார� அவதார� அவதார� 

4. 0�சி�ம 0�சி�ம 0�சி�ம 0�சி�ம = நரசி�ம அவதார�நரசி�ம அவதார�நரசி�ம அவதார�நரசி�ம அவதார� 

5. வ�ண*0 "வாமி0 வ�ண*0 "வாமி0 வ�ண*0 "வாமி0 வ�ண*0 "வாமி0 = ப*ர�ம�சா7ப*ர�ம�சா7ப*ர�ம�சா7ப*ர�ம�சா7, ெப�� $வாமியாE ெப�� $வாமியாE ெப�� $வாமியாE ெப�� $வாமியாE - வாமனவாமனவாமனவாமன/தி�வ*�ரம அவதார�தி�வ*�ரம அவதார�தி�வ*�ரம அவதார�தி�வ*�ரம அவதார� 

 

6. பர" வத தேபாதன பர" வத தேபாதன பர" வத தேபாதன பர" வத தேபாதன = பர$பர$பர$பர$ தா�)� தவ	ன�  தா�)� தவ	ன�  தா�)� தவ	ன�  தா�)� தவ	ன� - �ர$ராம அவதார��ர$ராம அவதார��ர$ராம அவதார��ர$ராம அவதார� 

7. ராமச0திர ராமச0திர ராமச0திர ராமச0திர = ராமாவதார�ராமாவதார�ராமாவதார�ராமாவதார� 

8. ேசஷா�சேசஷா�சேசஷா�சேசஷா�ச ராம  ராம  ராம  ராம = ேசஷன� அ�சமாE ராம ேசஷன� அ�சமாE ராம ேசஷன� அ�சமாE ராம ேசஷன� அ�சமாE ராம - பலராம அவதார�பலராம அவதார�பலராம அவதார�பலராம அவதார� 

9. ய.ய.ய.ய.-ந0தன ந0தன ந0தன ந0தன = ய. )ல� ேதாற�ய. )ல� ேதாற�ய. )ல� ேதாற�ய. )ல� ேதாற�    - கி�@ணாவதார�கி�@ணாவதார�கி�@ணாவதார�கி�@ணாவதார� 

10. க�கி Qப க�கி Qப க�கி Qப க�கி Qப = க�கி அவதார�க�கி அவதார�க�கி அவதார�க�கி அவதார� 

 

ப�. அவதார�க;� இ0த ஒேர $ேலாக�தி� வ�கிற.! 	+0தா� மன�பாட� ெசE. ெகா�;�க! 

தசாவதார ேதா�திர�-6 ேவதா0த ேதசிக� ஒ� அ�ைமயான பைட�ைப� ெசE.�ளா�. அத சார� 
ேபால இ��)! இ�ப+ அ�தைன அவதார�கள� சாரமாக நி,கிறா தி�ேவ�கட மாமைலய*�!  

ஒAெவா� அவதார�தி'� ேநா�க� என? - த�ம ப7பாலன�! அற� கா�த�! 

தைன வ0தைடO�தைன வ0தைடO�தைன வ0தைடO�தைன வ0தைடO� வழிைய உய*�க;�) எள�தாக� ?7Oமா� கா/+ அ�ள� வழிைய உய*�க;�) எள�தாக� ?7Oமா� கா/+ அ�ள� வழிைய உய*�க;�) எள�தாக� ?7Oமா� கா/+ அ�ள� வழிைய உய*�க;�) எள�தாக� ?7Oமா� கா/+ அ�ள�! 

இைத� தாஇைத� தாஇைத� தாஇைத� தா தி�ேவ�கட	ைடயா கா/+� ெகா83 நி,கிறா தி�ேவ�கட	ைடயா கா/+� ெகா83 நி,கிறா தி�ேவ�கட	ைடயா கா/+� ெகா83 நி,கிறா தி�ேவ�கட	ைடயா கா/+� ெகா83 நி,கிறா! 

ேவ� எ0த ஆலய�தி'� (ைசவமாக/3� ைவணவமாக/3�), காண 	+யாத "ெபஷ� ேபா" 

தி�மைலய*�! :-) 

ஆலய�தி� த7சன� ெசEO� ேபா. பா��தா�, அ0த� சி	�திைர� ேகால� ?ல�ப3�! 

$�ரபாத� இ�தி� பதிவ*�(29), இ. ப,றி வ*7வாக� ெசா�கிேற! 

 

அதனா� தா $ேலாக�தி� தசாவதார�கள� ெதா)�பாக� தி�மைல நாதைன� ெசா�கிறா�! கலிOக 

ைவ)0த� எ� தி�மைலO� ேபா,ற�ப3கிற.! 

இ��, ஆலய�தி� தசாவதார ஆர�தி ெப�மா;�) உ83! தசாவதார�க;� ெபாறி�த ெப7ய 

தா�பாள� த/+� இ0த ஆர�திைய எ3�கிறா�க�!  
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(25) - ேகாய*லி� ஏ தF��த� ெகா3�கறா�கேகாய*லி� ஏ தF��த� ெகா3�கறா�கேகாய*லி� ஏ தF��த� ெகா3�கறா�கேகாய*லி� ஏ தF��த� ெகா3�கறா�க? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 10:54:51 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

தசாவதார� த�.வேம, 

! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல! ேவ�கடாசல பேத பேத பேத பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

தF��த�-னா காேலj பச�க ச�ேகத ெமாழிய*ல ேவற அ��த�! :-) ஆனா நாம இன��கி 
பா�க� ேபாற. ஒ7ஜின� தF��த� ப,றி! 
ெப�மா� ேகாவ*லி� பல ேவைளகள�� தF��த�தF��த�தF��த�தF��த� ெகா3�. ெகா3�. ெகா3�. ெகா3�., தைலய*� சடா7 தைலய*� சடா7 தைலய*� சடா7 தைலய*� சடா7 
ைவ�கிறா�க�ைவ�கிறா�க�ைவ�கிறா�க�ைவ�கிறா�க�! அ. ஏ எ� யாரா�$� ேயாசி�$அ. ஏ எ� யாரா�$� ேயாசி�$அ. ஏ எ� யாரா�$� ேயாசி�$அ. ஏ எ� யாரா�$� ேயாசி�$ இ��கீ�களா இ��கீ�களா இ��கீ�களா இ��கீ�களா? 
 

$�மா ஒ� ெர83 ெசா/3 தF��த� )+�சா தாக� தF�0தி3மா? 
சில ேப� வ7ைசல நி�காம 	/+ ேமாதி, தF��த� வா�)கிேற ேப�வழி-6, பாதி 
தF��த�ைத கீேழ ந�வ வ*3வ.� உ83! :-) எ.�) இ0த ப*�ட�? எ�லா�? 

	தலி� சடா7ைய ெகாVச� எள�ைமயா� பா�.3ேவா� வா�க! இ. ப,றி மாதவ*� 
ப0த� பதி9கள�� 	ன� ைல/டாக� ெசா�லி உ�ேள! 

 

சடா7 அ�ல. சடேகாப�சடா7 அ�ல. சடேகாப�சடா7 அ�ல. சடேகாப�சடா7 அ�ல. சடேகாப�; அைத� ெகாVச� M�0. பா��கஅைத� ெகாVச� M�0. பா��கஅைத� ெகாVச� M�0. பா��கஅைத� ெகாVச� M�0. பா��க; ஏேதா ஒ�ஏேதா ஒ�ஏேதா ஒ�ஏேதா ஒ� கி]ட� ேபால  கி]ட� ேபால  கி]ட� ேபால  கி]ட� ேபால 
இ��)�இ��)�இ��)�இ��)�. அத ேமேல இ� பாத�க�அத ேமேல இ� பாத�க�அத ேமேல இ� பாத�க�அத ேமேல இ� பாத�க�!  

இைறவன� தி��பாத�கைள நா� ேத+� ேபாகா வ*/டா'� Mட, அைவ ந�ைம� 
ேத+ வ�கிறன! ந�ைம� கைட�ேத,ற! 

ேகாவ*'�) உ�ேளO� ச7, ெவள�ேயO� ச7, இ0த சடா7 Mடேவ பயண*�)�! 
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$வாமி சிவான0த7ட� அ�.� கலா� ஒ� ேக�வ*் ேக/டாரா�; அ�கின�� சிற)க� 
Iலி� வ��! - How can I find my right teacher? 

அத,)� சிவான0த� ெசான பதி� - When the student is ready, the Teacher arrives! 

அறியாத சீட, )�ைவ ம/3� எ�ப+� தன�யாக அறி0. வ*ட 	+O�? அவ 
)�ைவ ேநா�கி� ெச�ல ேவ8+யதி�ைல! சீடைன ேநா�கி� )� தாேன வ�வா�, 
சீட க,க வ*ைழO� ேபா.! 

 

அ. ேபா� ஒ� )� வ�கிறா� ந�ைம� ேத+! 

ந�மா=வா7 இய,ெபய� மாற சடேகாப! சடா7�)� ெபய�� சடேகாப� தா! 

ைவணவ மரப*� அவ� தா ஆதி )�! அவ� தா சடா7யாக வ�கிறா� ந�மிட�! 

அவேர இைறவன� சடா7யாக இ�0.அவேர இைறவன� சடா7யாக இ�0.அவேர இைறவன� சடா7யாக இ�0.அவேர இைறவன� சடா7யாக இ�0., 

அவஅவஅவஅவ பாத�கைள பாத�கைள பாத�கைள பாத�கைள, 

ந�ைம ேநா�கி� ெகா83 வ0. ெகா3�.ந�ைம ேநா�கி� ெகா83 வ0. ெகா3�.ந�ைம ேநா�கி� ெகா83 வ0. ெகா3�.ந�ைம ேநா�கி� ெகா83 வ0. ெகா3�., 

ந�ைம உEவ*�கிறா�ந�ைம உEவ*�கிறா�ந�ைம உEவ*�கிறா�ந�ைம உEவ*�கிறா�! - இ.ேவ சடா7ய* த�.வ�இ.ேவ சடா7ய* த�.வ�இ.ேவ சடா7ய* த�.வ�இ.ேவ சடா7ய* த�.வ�! 

ச7, அத,) ஏ கி]ட� ேபால ஒ� அைம�?? "/ெரய*/டா பாத�கைளேய தைல 
ேம� ைவ�. வ*டலாேம? 

 

நா� தா எ. ஒைனO� ேநர+யா ெகா3�தாேல, ஆய*ர� எட�) ேப$ேவாேம? 

ஆனா� அேத ேவைளய*�, ந�ைம� சிற�ப*�., நம�)்� தைலய*� X/+னா, உ�சி 
)ள��0. வ*டாதா? ெவள�ய*� கா/+� ெகா�ளாவ*/டா'�, உ�ேள ெகாVசமா�$� 
?ளகா�கித� அைடேவா� அ�லவா? :-) 
"தைல" ேமல L�கி வ�சி�கி/3 ஆ3றா, "தைல" கா� ெத7யைல அ�ப+-6 ேப�$ 
வழ�கி� Mட, எ8சா8 உட�?�) "தைலேய" ப*ரதான�! 

எனா "தல", ெசள�கியமா-6 தா நாம;� ேக�கேறா�! "தைல"யாய ஒ�6 
தாேன இல�கிய�க;� ெசா�கிறன! 

 

இ�ப+�ப/ட மன�தன� தைல�) அண*கலனாக� தா அ0த� கி]ட�! 

ஆனா கி]ட� தா உ8ைமயான அண*கலனா? இ�ைல! - அ.�) ேமேலO� ஒ6 
இ��)! 

உலக�தி�உலக�தி�உலக�தி�உலக�தி�, தைல ேம� ைவ�.� ெகா8டாட ேவ8+ய ஒேர ெபா�� எ.தைல ேம� ைவ�.� ெகா8டாட ேவ8+ய ஒேர ெபா�� எ.தைல ேம� ைவ�.� ெகா8டாட ேவ8+ய ஒேர ெபா�� எ.தைல ேம� ைவ�.� ெகா8டாட ேவ8+ய ஒேர ெபா�� எ.? - 

இைறவன� தி��பாத�க� தாஇைறவன� தி��பாத�க� தாஇைறவன� தி��பாத�க� தாஇைறவன� தி��பாத�க� தா! - எ8)ண�தா தாைள வண�கா� தைல எப. 
தா வ�;வ�!  

அவ மலர+கைள� X/+� ெகா�வைத வ*ட ெப��ெப�ைமஅவ மலர+கைள� X/+� ெகா�வைத வ*ட ெப��ெப�ைமஅவ மலர+கைள� X/+� ெகா�வைத வ*ட ெப��ெப�ைமஅவ மலர+கைள� X/+� ெகா�வைத வ*ட ெப��ெப�ைம ேவெற.9� இ�ைல ேவெற.9� இ�ைல ேவெற.9� இ�ைல ேவெற.9� இ�ைல! 

அதனா� தா சடா7ய*� கி]ட� ைவ�., அத ேம� $வாமிய* தி�வ+கைள 
ைவ�தா�க�! 

எ0த� ேபத	� இறி அைனவ��)� தைலய*� X/+ அழ) பா��)� கி]ட� அ.! 

யா��)� ம��க�படாத கி]ட� - அ.ேவ சடா7!!  

 

அ3�. தF��த� எ.�)அ3�. தF��த� எ.�)அ3�. தF��த� எ.�)அ3�. தF��த� எ.�)-6�6�6�6� பா��. வ*3ேவா� பா��. வ*3ேவா� பா��. வ*3ேவா� பா��. வ*3ேவா�, வா�கவா�கவா�கவா�க! 
நாராயண எற பத�தி�, நார� எபத,)� த8ணF�-6 ெபா��!  
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நF� இறி அைமயா. உல)நF� இறி அைமயா. உல)நF� இறி அைமயா. உல)நF� இறி அைமயா. உல)! அ.அ.அ.அ. ேபா� நF� வ8ண அறி அைமயா. உல)�  ேபா� நF� வ8ண அறி அைமயா. உல)�  ேபா� நF� வ8ண அறி அைமயா. உல)�  ேபா� நF� வ8ண அறி அைமயா. உல)� 
உய*��உய*��உய*��உய*��! 

அதனா� தா ெப�மா;�) எ�லாேம நFராக அைம0.�ள.! 

அவ ேப�� நF�! அவ வ8ண	� நF�! 
அவ உைறவ.� பா,கட� நF�! அவ6ட அைலமக;� நF�! 
"ஆேபா நாரா" எ� ஒ� X�த	� உ83! ப*ரளய கால�தி� ஏ,ப3� நF��)�, 

பைட�)� கால�தி� ேதா�� நF��)� நார�-6 ேப�!  

.�? ஆ��)�, .�? ஆய�, .�? ஆ�கி�, - .�பா��)� 

.�பாய Lஉ� மைழ எற )ற� நிைனவ*��கா? 
உணைவ உ,ப�தி ெசEய9� நF� ேதைவ! அேத சமய�, அ0த நFேர ஒ� உணவாக9� 
இ��)! - நFைர� ேபாலேவ நF� வ8ண நாராயண6�, உல)�)� காரணமாக9� 
இ��கிறா! அேத சமய� கா7யமாக9� இ��கிறா! 

அதனா� தா "ஆழிமைழ� க8ணா" எ� மைழ நFேரா3, நாரணைன� ேச��தா�க�! 

 

நF��) ஒ�நF��) ஒ�நF��) ஒ�நF��) ஒ� ெப7ய )ண� இ��) ெப7ய )ண� இ��) ெப7ய )ண� இ��) ெப7ய )ண� இ��)! - அ.�) வ+வ� எபேத கிைடயா.அ.�) வ+வ� எபேத கிைடயா.அ.�) வ+வ� எபேத கிைடயா.அ.�) வ+வ� எபேத கிைடயா.! ஆனாஆனாஆனாஆனா, எதி�எதி�எதி�எதி�    
ஊ,�கிறF�கேளாஊ,�கிறF�கேளாஊ,�கிறF�கேளாஊ,�கிறF�கேளா, அ0த வ+வ�ைத அ. ெப,� வ*3�அ0த வ+வ�ைத அ. ெப,� வ*3�அ0த வ+வ�ைத அ. ெப,� வ*3�அ0த வ+வ�ைத அ. ெப,� வ*3�! 

அேத ேபா� தா நF�வ8ணனாகிய நாரண6�! 

தம� உக0த. எA9�வ�, அA9�வ� தாேன! அட�கா. எ�)� பர0த பர0தாம, 

எதி'� அட�கி வ*3வா, நFைர� ேபாலேவ! 

மBனா, ஆைமயா, பறியா, நரசி�கமா, )�ளமா, உசரமா, 	ன�வனா, )3�ப"தனா, 
அரசனா, மா/3�காரனா, க,சிைலயா, அ+யவ� மனதா - எதி'� அட�கி வ*3� தைம 
அவ6�)! எள�யவ��) எள�யனான இ0த )ண�.�)� Mட "நF�ைம" எேற ெபய�! 
 

அதனா� தாஅதனா� தாஅதனா� தாஅதனா� தா நாரண நாரண நாரண நாரண-நFரா எபைத� கா/+நFரா எபைத� கா/+நFரா எபைத� கா/+நFரா எபைத� கா/+, அவைனேய நம�) மண�க மண�க� அவைனேய நம�) மண�க மண�க� அவைனேய நம�) மண�க மண�க� அவைனேய நம�) மண�க மண�க� 
ப�க� த�கிறா�க�ப�க� த�கிறா�க�ப�க� த�கிறா�க�ப�க� த�கிறா�க�! அ.ேவ தF��த�அ.ேவ தF��த�அ.ேவ தF��த�அ.ேவ தF��த�! ஒேர ஒ� ெசா/3 ேபா.�! உ�ள�� அட�க! 
அ.9� அவ தி�ேமன�ய*� ப/ட நF� எபதா�, அவ தி�ேமன� ச�ப0த�ைதO� 
நம�) அள��கிற.! 

 

தF��த� வா�கி� ெகா�;� 	ைறO� ஒ� உ�ள.! க/ைட வ*ரைலO� ஆ/கா/+ 
வ*ரைலO� ேச��தா�, உ�ள�ைக )வ*0. வ*3�. அதி� நFைர� சி0தாம� வா�கி� 
ெகா�ளலா�! சில� ேவ/+ய* gன�ையேயா, .8+ gன�ையேயா ஒ� ைகய*� 
ப*+�. இெனா� ைகய*� வா�கி� ெகா�வா�க�; கீேழ சி0தா.! 

ெவள�a7� ஏ. ேவ/+? நா ைக�)/ைடைய� ப*+�. வா�கி� ெகா�ேவ! :-) 

 

வா�க, இைறய $�ரபாத�.�)� ேபாகலா�; தF��த�னா என, அதி� கல0.�ள 
ெபா�/க� எென6 ெசா�றா�க!  
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(இ0த $ேலாக�ைத� ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஏலா லவ�க கனசாரஏலா லவ�க கனசாரஏலா லவ�க கனசாரஏலா லவ�க கனசார $க0தி தF��த� $க0தி தF��த� $க0தி தF��த� $க0தி தF��த� 

திAய� வ*ய�ச7தி ேஹம கேடஷூ N�ண�திAய� வ*ய�ச7தி ேஹம கேடஷூ N�ண�திAய� வ*ய�ச7தி ேஹம கேடஷூ N�ண�திAய� வ*ய�ச7தி ேஹம கேடஷூ N�ண� 

��� வா�ய ைவதிக��� வா�ய ைவதிக��� வா�ய ைவதிக��� வா�ய ைவதிக சிகாமணய ��U�@டா சிகாமணய ��U�@டா சிகாமணய ��U�@டா சிகாமணய ��U�@டா 
தி@ட0தி ேவ�கட பேத தவதி@ட0தி ேவ�கட பேத தவதி@ட0தி ேவ�கட பேத தவதி@ட0தி ேவ�கட பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

ஏலா லவ�க கனசார ஏலா லவ�க கனசார ஏலா லவ�க கனசார ஏலா லவ�க கனசார = ஏல�காEஏல�காEஏல�காEஏல�காE, லவ�க�லவ�க�லவ�க�லவ�க�, ப�ைச� க��Nர�ப�ைச� க��Nர�ப�ைச� க��Nர�ப�ைச� க��Nர� 

$க0தி தF��த� $க0தி தF��த� $க0தி தF��த� $க0தி தF��த� = இவ,றா� ந�மண� கம��இவ,றா� ந�மண� கம��இவ,றா� ந�மண� கம��இவ,றா� ந�மண� கம�� நன F�  நன F�  நன F�  நன F� (தF��த�தF��த�தF��த�தF��த�) 

தF��த�கள�� ெப��பா'� இட�ப3� ெபா�/க�: 

ப�ைச� க��Nர� 

ஏல�காE, இலவ�க� 

ஜாதி�காE, ெவ/+ேவ� 
ம��.வ மர�ப/ைடக� 

சிறி. மVச� 

எ�லாவ,��)� ேமலாகஎ�லாவ,��)� ேமலாகஎ�லாவ,��)� ேமலாகஎ�லாவ,��)� ேமலாக, .ளசி.ளசி.ளசி.ளசி! - இவ,றினா� உ8டா)� வாச�, நா�திகைரO� தF��த� ப�க 
ைவ�)�! :-) 

வாழா/ப/3 நிறF� ஊ�ள Fேர�, வ0. ம8[� மண	� ெகா�மி எகிறா� ெப7யா=வா�! 
நFரா/+ய நF� ம/3� தா தF��த� எறி�ைல! நFரா/ட� இ�லாத ஆலய�கள�'� Mட ெவ�� 
நFைர� ேசமி�. ைவ�. தF��த� த�வ. உ83! 

 

எ�ெப�மா6ைடய தி�ேமன� ச�ப0த�தா�எ�ெப�மா6ைடய தி�ேமன� ச�ப0த�தா�எ�ெப�மா6ைடய தி�ேமன� ச�ப0த�தா�எ�ெப�மா6ைடய தி�ேமன� ச�ப0த�தா�, வாசைன நF�வாசைன நF�வாசைன நF�வாசைன நF�, வாசவ நFராக ஆகிற.வாசவ நFராக ஆகிற.வாசவ நFராக ஆகிற.வாசவ நFராக ஆகிற..  

தின	� தி�மVசன� நட�காத ேகாய*�கள�� Mட, $வாமிய* தி��பாத�க;�) நFரா/3 உ83! 

அைத !!!! பாத தF��த� பாத தF��த� பாத தF��த� பாத தF��த�-6 ெசா�'வா�க! 
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ேம'� தி�மVசன� ெசEத ப*, $வாமிய* தி�ேமன�ய*� உ�ள ஈர ஆைடைய� கைள0., ைககள�� 
$,றி� ெகா83, ஒAெவா�வ��)� ஈரவாைட� தF��த� ஈரவாைட� தF��த� ஈரவாைட� தF��த� ஈரவாைட� தF��த� த�வ. வழ�க�! உ3�.� கைள0த நி 

பbதக ஆைட-6 ெப7யா=வா� பா$ர�! 

சிவாலய�கள�� Mட சில சமய� தF��த� உ83! N9� நF�� க83 எப. அ�ப� ெப�மான� 
பதிக�. 

 

திAய� வ*ய� ச7தி திAய� வ*ய� ச7தி திAய� வ*ய� ச7தி திAய� வ*ய� ச7தி = அழகாக ஓ3� ஆ,� நFைர அழகாக ஓ3� ஆ,� நFைர அழகாக ஓ3� ஆ,� நFைர அழகாக ஓ3� ஆ,� நFைர (ஆகாச க�ைக நF� வ F=�சிய*� ஆகாச க�ைக நF� வ F=�சிய*� ஆகாச க�ைக நF� வ F=�சிய*� ஆகாச க�ைக நF� வ F=�சிய*� 
இ�0.இ�0.இ�0.இ�0.) 

ேஹம கேடஷூேஹம கேடஷூேஹம கேடஷூேஹம கேடஷூ N�ண�  N�ண�  N�ண�  N�ண� = த�க� )ட�கள�� 	�ைமயாக நிர�ப*த�க� )ட�கள�� 	�ைமயாக நிர�ப*த�க� )ட�கள�� 	�ைமயாக நிர�ப*த�க� )ட�கள�� 	�ைமயாக நிர�ப*, 
 

ஆகாச க�ைகஆகாச க�ைகஆகாச க�ைகஆகாச க�ைக எ6� அ�வ*ய*� இ�0. தா, தி�ேவ�கட	ைடயா6�) தி�மVசன நF� 
எ3�க�ப/ட.! 

இ0த நF�� ைக�க�ய� ெசEOமா� ெப7ய தி�மைல ந�ப*கைள ேவ8+� ேக/3� ெகா8டா� 

இராமா6ச�. மல� ைக�க�ய�.�) அன0தா=வாைன நியமி�. அ�ள�னா�! 
இ. ப,றி 	னேர மாதவ*� ப0த� பதிவ*� "த8ண* கா/+ய இைறவ" எ6� இ3ைகய*� 
பா��.�ேளா�!  

 

மிக9� வயதான தி�மைல ந�ப*கள� உட� நல� க�தி, இைறவேன வ0. தி�வ*ைளயாட� 
ெசEதா. பாபவ*நாச�பாபவ*நாச�பாபவ*நாச�பாபவ*நாச� எ6� இெனா� தF��த�ைத� ேகாவ*'�) அ�கிேலேய உ8டா�கினா. 

இ�ேபா. இ�கி�0. தா தF��த� எ3�கிறா�க�! 

இ�� தி�மைல ந�ப*கள� வ�ச�தவ�, (ேதாழ�ப� எ� அைழ�க�ப3பவ�க�) ஆ83�) ஒ� 

	ைற த8ண F� அ	. உ,சவ�தி ேபா., பைழய ஆகாச க�ைகய*� இ�0. நF� ெகாண�0. 
சம��பண� ெசEகிறா�க�! 

 

அ. தவ*ர, ேமாசமான வான�ைல ேபாற X=நிைலகள��, ேகாவ*லி உ�ேளேய உ�ள 
ெபா,கிண,றி� ெபா,கிண,றி� ெபா,கிண,றி� ெபா,கிண,றி� (ப�கா� பாவ*ப�கா� பாவ*ப�கா� பாவ*ப�கா� பாவ*) நF� ேச0தி� ெகா�வ.83. Water Management எ6� நF� ேமலா8ைம 

மாதி7 தா! இ0த� கிண,ைற�, த7சன� 	+�. வ*மான� ப*ரகார�.�) வ0த9டேனேய எதி7� 
காணலா�! 

பாபவ*நாச� ஆகாசக�ைக 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(26&27): ேகாய*லி� 	த� த7சன� இவ6�காேகாய*லி� 	த� த7சன� இவ6�காேகாய*லி� 	த� த7சன� இவ6�காேகாய*லி� 	த� த7சன� இவ6�கா? 

ெபா,கிண� 

������������ வா�ய  வா�ய  வா�ய  வா�ய = ேவகமாக எ3�. வ�கிறா�க�ேவகமாக எ3�. வ�கிறா�க�ேவகமாக எ3�. வ�கிறா�க�ேவகமாக எ3�. வ�கிறா�க� 

ைவதிக சிகாமணய ைவதிக சிகாமணய ைவதிக சிகாமணய ைவதிக சிகாமணய = ேவத ஓ.�ேவத ஓ.�ேவத ஓ.�ேவத ஓ.� வ*,பன�க� வ*,பன�க� வ*,பன�க� வ*,பன�க�! 

��U�@டா ��U�@டா ��U�@டா ��U�@டா = மகி=�சிOட மகி=�சிOட மகி=�சிOட மகி=�சிOட (வ0. உ சன�திய*� நி,)�வ0. உ சன�திய*� நி,)�வ0. உ சன�திய*� நி,)�வ0. உ சன�திய*� நி,)� அவ�க;�) அவ�க;�) அவ�க;�) அவ�க;�)) 

தி@ட0தி தி@ட0தி தி@ட0தி தி@ட0தி = கா�தி�0. அ�� ?7வாEகா�தி�0. அ�� ?7வாEகா�தி�0. அ�� ?7வாEகா�தி�0. அ�� ?7வாE! 

 

இAவா� ெபா,)ட�கள�� நF� எ3�. வ�� வ*,பன�க�, ஆலய வாச'�) ேவகமாக ஓ+ 

வ�கிறா�க�! மைல இற�க� ேவ� அ�லவா? தானாகேவ அவ�கைள� த�;கிற.! 

அ� 	�.� அ+யா��) ந�லப+ த7சன� கிைட�க ேவ83ேம! அத,) கால� தாமதி�கா., 

தF��த� ெகாண�0தா� தாேன 	+O�! அதனா� தா இ0த ஓ/ட	� நைடO�! 

வாE ந�லா� ந�ல மைறேயாதி ம0திர�தா�, கதிெராள�� தFப� கலச	ட ஏ0தி, ேகாவ*� வாச'�) 

)றி�த ேநர�தி� வ0. நி,கிறன�!  

 

அ�பா ெப�மாேள, அவ�க� வர� தாமத� ஆனா'� ஆகலா�; அதனா� இ6� ெகாVச ேநர� 
L�)கிேற எ� நFO� சின� )ழ0ைதைய� ேபால� ேச/ைட ெசEயாேத! 
அவ�க� ெசான வ8ண� ெசான ேநர�.�) வ0. வ*3வா�க�! ேபா.� L�க�! 

அவ�க� வ�ைக�காக நF எ�0. கா�தி�! - தF��த� வ0த அ3�த வ*நா+ ஒ� கண	� தாமதியா., 

எ�0. தயராகி வ*3! 

நாெள�லா� உைன� காண அ+யா�க� கா� க3�. நி,கிறா�க�நாெள�லா� உைன� காண அ+யா�க� கா� க3�. நி,கிறா�க�நாெள�லா� உைன� காண அ+யா�க� கா� க3�. நி,கிறா�க�நாெள�லா� உைன� காண அ+யா�க� கா� க3�. நி,கிறா�க�! நF தாமதி�கலாமாநF தாமதி�கலாமாநF தாமதி�கலாமாநF தாமதி�கலாமா? த�.வ� த�.வ� த�.வ� த�.வ� 

அ�அ�அ�அ�! தகேவேலா ெர�பாவாEதகேவேலா ெர�பாவாEதகேவேலா ெர�பாவாEதகேவேலா ெர�பாவாE!  

ேவ�கட பேதேவ�கட பேதேவ�கட பேதேவ�கட பேத    = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

----------------------------------------------------------------------------  
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Wednesday, December 19, 2007, 10:55:00 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

காைலய*� சில ேப� எ�0த9ட, க/+ைல வ*/3, 	தலி� க8ணா+ 	னா+ 
ேபாE நி�பா�களா�? எ.�)6 ேக�கறF�களா? 
M/3� )3�ப�தி� இ�0தி�0தா உ�க;�)� ெத7Vசி��)�! 

தைல கைலVசி, க8[ ெசா�கி, வாய*� ெஜா�; ஒ�கி, ஹா-6 ஒ� ெகா/டாவ* 
வ*/3...காலாற எ�0தி7�சி நட0தா... 
 

அEேயா.....வா@ேபசி6�) ேபாற வழிய*ல அ�ைத� ெபா8[ வ0. நி�)றா...இவ 
எ�க இ�க வ0தா? 
ந�ம கைலVசி ேபான GVசிய பா�தி��பாேளா? ேந�.6 பா�., ேஷவ*� Mட� 
ப8ணல! இ�ப*+ ேயாசி�.� ெகா8ேட, ைகயாலேய தைல சீவ*�கிற "சீவ*� பச�க", 
இ��)றா�க! :-) 
இ�ப+� ெப�மா;� .ய*� கைளVசி ஒ� சீ9 சீவ*�)றா�! :-) 

 

$�ரபாத� பதி9க�$�ரபாத� பதி9க�$�ரபாத� பதி9க�$�ரபாத� பதி9க�, அ3�த பதிேவாட 	+ய� ேபா).அ3�த பதிேவாட 	+ய� ேபா).அ3�த பதிேவாட 	+ய� ேபா).அ3�த பதிேவாட 	+ய� ேபா).! அதனா�அதனா�அதனா�அதனா� அ3�த பதி9 மிக9�  அ3�த பதி9 மிக9�  அ3�த பதி9 மிக9�  அ3�த பதி9 மிக9� 
"ெபஷலான பதி9"ெபஷலான பதி9"ெபஷலான பதி9"ெபஷலான பதி9! அ.�) 	ேனா/டமா, சில தகவ�கைள இன��)� பா�கலா�! 

 

தி�மைலய*� $�ரபாத ேசைவேன ஒ� த7சன� உ83! வ*+ய,காைல $மா� 02:30 
மண*�) .வ�)� $�ரபாத�. 

அ.�) ஒ� மண* ேநர�.�) 	? தா நைட சா�தி� ேகாவ*ைல G+ இ��பா�க. 
சட�)6 அ3�த நா;�காக, மB83� திற0தி3வா�க! ேகாவ*லி� 	த� த7சன�ேகாவ*லி� 	த� த7சன�ேகாவ*லி� 	த� த7சன�ேகாவ*லி� 	த� த7சன�    
யா��)� ெத7Oமாயா��)� ெத7Oமாயா��)� ெத7Oமாயா��)� ெத7Oமா? 
 

ேவத� ஓ.பவ�க;�கா? - இ�ைல! 

தமி= ஓ.� வ*,பன��கா - இ�ைல! 

அரச6�கா? ம0தி7�கா? - இ�ைல! இ�ைல!! 

ப+�த ேமைத�கா - இ�ைல! 

ேந�. உ8+யலி� எ�லாைரO� வ*ட அதிகமா� பண� ெகா/+னவ��கா? - இ�லேவ 
இ�ைல! 

 

இவ�க� எ�லா�� ைகக/+� கா�தி��க, எ�கி�0ேதா "மாஆஆ" எ� ஒ� ச�த�! 

M/ட� அதிக� இ�ைல! )ள�� ெதற� வ F$கிற.! சில ப�த�க� அ�க� ப*ரத/சிண� 
ெசE. 	+�கிறா�க�; 

 

இ�ேபா. நா� நி,)� இட� தி�மாமண*தி�மாமண*தி�மாமண*தி�மாமண* ம8டப� ம8டப� ம8டப� ம8டப�. இர83 ெப7ய கா8டா மண*க� 
வாசலி�! அ�ேக ந0தா வ*ள�)! 

எதி�� ப�க� க�ட நி,கிறா. அவ6ட ேச�0. நா� எ�லா�� நி,கிேறா�. 

வாய*ைல� கா�)� .வார பாலக�க� (ஜய வ*ஜய�க�) இ�?ற	� கா�. நி,)� 
த�க வாய*� த�க வாய*� த�க வாய*� த�க வாய*� (ெத'�கி�: ப�கா� வாகிலி) Gட�ப/3 உ�ள.. 
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அ��சக�க� )ட�கள�� நF�ட நி,கிறன�. N�)டைலக� தா�கி� ெகா83 
இ6� சில ேப� கா�.�ளன� - யா��)? 

 

தி�மைலய*� ஜFய� எ6� ைவணவ� தைலவ��) "ெப7ய ேக�வ* அ�ப" எற 
Lய தமி=� ெபய�! ஆலய நி�வாக�தி� ேக�வ* ேக/)� உ7ைம ெப,றவ�; ஆதலா�, 

ேக�வ*ய�ப எற தமி=�ெபயைர� X/+, அ0த� பதவ*ைய உ�வா�கினா� 
இராமா6ச�. 
அ0த� ேக�வ*ய�ப� N/+ சாவ*ைய�, .வார பாலக�க� அ�கி� ைவ�., கதைவ� 
திற�க அ6மதி ெப�கிறா�; ப*ன� அவ�� கா�.�ளா� - யா��)? 

 

அனமா�சா�ய7 Nபாள� கீ��தைன த�Nராவ*� இைச�க�ப3கிற.; 

ெதா8டர+�ெபா+ ஆ=வா7 தமி=� தி��ப�ள� எ��சிய* 	த� பா$ர	� 
அ�ப+ேய இைச�க�ப3கிற.! - ேவ� ெமாழி� ச�த�கேளா, ேகாஷ�கேளா ஏ.� 
இ�ைல! 

 

மண*க� ஒலி�கிறன; ேப7ைகO� ஊ.ேகா'� ேச�0. ஓைச எ��?கிறன; 

கா,றி� ெநE தFப�தி மண	�, ப�ைச� க��Nர�தி வாசைனO� G�ைக� 
.ைள�கிற.! 

இேதா.....தி��கதவ� திற�க�ப3கிற.! 

எ�ேலா� க8க;� எ�கி எ�கி, எ�ெப�மாைன� ேசவ*�க� .+யாE� .+�க... 
அட�ேச!....ெவ�ைள� திைர ஒ� ேபாட�ப/3�ளேத! நா� காண 	+யாதா? - 
	+யா....	த� த7சன� ேவ� யாேரா ஒ�வ��)! - யார�பா அ.? 

 

ஜFய�, அ��சக�க� எ�லா�� உடேன ஒ.�கி� ெகா�கிறா�க�! 

ப+�காத, பக/3 இ�லாத ஒ�வ� உ�ேள வர, 
எ�லா�� வழிவ*/3 ஓரமாக நி� ெகா�கிறா�க�! 

 

யா��) இ�ப+ ஒ�யா��) இ�ப+ ஒ�யா��) இ�ப+ ஒ�யா��) இ�ப+ ஒ� ம7யாைத6 பா�)றF�களா ம7யாைத6 பா�)றF�களா ம7யாைத6 பா�)றF�களா ம7யாைத6 பா�)றF�களா? - ஒ� மா/3 இைடய6�)ஒ� மா/3 இைடய6�)ஒ� மா/3 இைடய6�)ஒ� மா/3 இைடய6�)! 

ப$9�, க�மாE ஓ/+ வ�� இைடய, ெபா,கதவ* 	 வ0. நி,க... 
ெம�ல� திைரைய வ*ல�கி....அவ ம/3� இைறவைன ஹா...ெவ� பா��கிறா! 

அவ6ட ப$9� க�� இைறவைன� கா8கிறன! 

ப$9� க�மாE, வ�� ேகானா7 	க�தி� தா தி�மைல அ�ப 	தலி� 
வ*ழி�கிறா! 
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க,றாைர யா ேவ8ேடக,றாைர யா ேவ8ேடக,றாைர யா ேவ8ேடக,றாைர யா ேவ8ேட; க,பன9�க,பன9�க,பன9�க,பன9� இன� அைமO� இன� அைமO� இன� அைமO� இன� அைமO� எ� மாண*�கவாசக� 
பா3வ. தா எAவள9 ெபா��தமாE இ��)! 

இ0த� பழ�க� பல I,றா83களாE இ�0. வ�� ஒ�! சாதி வ*�தியாச�க� 
பா��க�ப/ட கால�தி� Mட, இ0த வழ�க� நைடெப,�� ெகா83 தா இ�0த.. 

ேகா+வ*0த = ப$+கா�ேபா அ�லவா அவ! 

உய*�க� எ6� ப$�கைள� கா�. ேமE�)� "ந�ல ேமE�ப"! அதனா� தா 
ப$ைவ� கா/+, அைறய பண*ைய, இைறவ6�ேக அறி9��தி� ெச�கிறா இ0த 
இைடய! 

 

அத,) அ�?ற� தா ஜFய��, அ��சக�க;�, இன ப*ற அ+யவ�க;� 
ஒAெவா�வராE உ�ேள ெச�கிறா�க�! அைனவ� ைகய*'� ம�கல� ெபா�/க� - 
க8ணா+, வ*ள�), மல�மாைல எ�... 

க8ணா+ைய� L�கி� ப*+�., இைறவ6�)� கா/+யப+ேய ெச�கிறா�க�! 

 

அ3�த நிைற9� பதிவ*�, எ0த அல�கார	� இறி, ெவ�ைள� .வராைடய*�, 

ஒ,ைற� .ளசி மாைலOட, மிக எள�ைமயாக ஒ� ேகால�ைத நா� எ�லா�� 
காண� ேபாகிேறா�! தி��பதிய*� ம/3� அ�ப+ என ெப�சா சிற�?தி��பதிய*� ம/3� அ�ப+ என ெப�சா சிற�?தி��பதிய*� ம/3� அ�ப+ என ெப�சா சிற�?தி��பதிய*� ம/3� அ�ப+ என ெப�சா சிற�? இ��)6 இ��)6 இ��)6 இ��)6, 

சில ேப� ேக�கறா�க இ�ைலயாசில ேப� ேக�கறா�க இ�ைலயாசில ேப� ேக�கறா�க இ�ைலயாசில ேப� ேக�கறா�க இ�ைலயா? அ3�த பதிவ*� ெத70. வ*3�அ3�த பதிவ*� ெத70. வ*3�அ3�த பதிவ*� ெத70. வ*3�அ3�த பதிவ*� ெத70. வ*3� பா��க� பா��க� பா��க� பா��க�, 

உ�க;�)உ�க;�)உ�க;�)உ�க;�)! 

 

$�ரபாத�தி இ�தி வ7க� ஒலி�.� ெகா83 இ��க....வா�க, இைறய 
$�ரபாத�.�)� ேபாகலா�; 

 

 

(இ0த $ேலாக�ைத� ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

 

பா"வா உேததிபா"வா உேததிபா"வா உேததிபா"வா உேததி வ*கசாநி சேரா�கான� வ*கசாநி சேரா�கான� வ*கசாநி சேரா�கான� வ*கசாநி சேரா�கான� 
ச�Nர ய0தி நினைத க)ேபா வ*க�காச�Nர ய0தி நினைத க)ேபா வ*க�காச�Nர ய0தி நினைத க)ேபா வ*க�காச�Nர ய0தி நினைத க)ேபா வ*க�கா 
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!ைவ@ணவா சதத�!ைவ@ணவா சதத�!ைவ@ணவா சதத�!ைவ@ணவா சதத� அ��தித ம�களா"ேத அ��தித ம�களா"ேத அ��தித ம�களா"ேத அ��தித ம�களா"ேத 
தாமா�ரய0தி தவ ேவ�கடதாமா�ரய0தி தவ ேவ�கடதாமா�ரய0தி தவ ேவ�கடதாமா�ரய0தி தவ ேவ�கட $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

பா"வா உேததி = கதிரவ உதி�. வ*/டா! 

வ*கசாநி சேரா�கான� = மல�0. வ*/டன தாமைரக�! 

 

ச�Nரய0தி நினைத = 	�ைமயாக ஒலி�க� ெதாட�கிவ*/ட. 

க)ேபா வ*க�கா = மைல� பறைவகள� ஒலி!  
கீ$ கீ$ எ�� ஆைன�சா�த கல0.... 

?�;� சில�ப*ன கா8, ?�ளைரய ேகாவ*லி�...எற தி��பாைவ வ7க� அ�ப+ேய நிைன9�) 
வ�கிறன! 

 

!ைவ@ணவா = ைவணவ அ+யவ�க� 

சதத� அ��தித = எ�� உைனேய வ*��ப*� ெகா83 

ம�களா அ"ேத = ம�கள� ெபா�/கைள� ைகய*� தா�கி நி,கிறா�க�! 

 

தாமா �ரய0தி = வ*டா�ப*+யாக இ6� L�கமா? 
தவ ேவ�கடதவ ேவ�கடதவ ேவ�கடதவ ேவ�கட $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத�  $�ரபாத� = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன, உனஉனஉனஉன�)��)��)��)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல�    
ெபா�தாக/3�ெபா�தாக/3�ெபா�தாக/3�ெபா�தாக/3�!!  

 

 

 

 

 

 

ப*ர�மா ஆதய $ரவரா ச மக�ஷ ய"ேதப*ர�மா ஆதய $ரவரா ச மக�ஷ ய"ேதப*ர�மா ஆதய $ரவரா ச மக�ஷ ய"ேதப*ர�மா ஆதய $ரவரா ச மக�ஷ ய"ேத 
ச0த" சன0தன 	கா"ச0த" சன0தன 	கா"ச0த" சன0தன 	கா"ச0த" சன0தன 	கா" தவ ேயாகி வ�யா தவ ேயாகி வ�யா தவ ேயாகி வ�யா தவ ேயாகி வ�யா 
தாமா0திேக தவஹி ம�கள வ". ஹ"தாதாமா0திேக தவஹி ம�கள வ". ஹ"தாதாமா0திேக தவஹி ம�கள வ". ஹ"தாதாமா0திேக தவஹி ம�கள வ". ஹ"தா 
! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ! ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

 

ப*ர�மா ஆதய = ப*ர�ம 	தலான 

$ரவரா = அமர�க� 

ச மக�ஷ ய"ேத = இவ�க;ட மக7ஷிக� 
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$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�$�ரபாத�(28&29): தி��பதிய*� ெப�சா அ�ப+ எனEயா இ��)தி��பதிய*� ெப�சா அ�ப+ எனEயா இ��)தி��பதிய*� ெப�சா அ�ப+ எனEயா இ��)தி��பதிய*� ெப�சா அ�ப+ எனEயா இ��)? 
 
Wednesday, December 19, 2007, 7:10:33 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)  

 

ச0த" சன0தன = ச0ைதயாக வ0.�ளன�, சன0தன� 	தலான 	ன�வ�க� 

	கா", தவ ேயாகி வ�யா = உ ேகாய*� 	க� .வார�திேல, தவ ேயாகிக� நிர�ப* உ�ளன�! 
 

தாமா0திேக தவஹி = மி6கிற உய�0த 
ம�கள வ". = ம�கள� ெபா�/கைள, 

ஹ"தா = ைகய*� ஏ0திO�ளன�.  

 

எைவ அ0த ம�கல� ெபா�/க�? - நF��)ட�, தFப�, சாமர�, க8ணா+, ெவ8 .வராைட, .ளசிதள�!  

காைலய*� எ�0த9ட ம�கல� ெபா�/கைள� பா��)� வழ�க� வ*ஷூ� கன� எ� மைலயாள 
ம�க� ெகா8டா3வா�க! ஆனா அ. தமி= நா/3 வழ�க� தா! எ�ப+ அைத நா� ெதாைல�ேதா�-

6 தா ெத7யைல! :-) 

 

வ�பவ*= வானவ� வாOைற வழ�க 
மாநிதி கப*ைல ஒ8 "க8ணா+" 	தலா 
எ�ெப�மா ப+ம�கல� கா8ட,) 

ஏ,பனவாய*ன ெகா83 ந 	ன�வ� 
.�?� நாரத� ?)0தன� இவேரா? - எ� இ. அ�ப+ேய தி��ப�ள� எ��சிய*'� வ�கிற.! 

 

!!!! ேவ�கடாசல பேத  ேவ�கடாசல பேத  ேவ�கடாசல பேத  ேவ�கடாசல பேத = தி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேனதி�ேவ�கட	ைடயாேன 

தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� தவ $�ரபாத� = உன�)�உன�)�உன�)�உன�)�, அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல�அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3� ெபா�தாக/3�!! 

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 
1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 
3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

இன�ேயாட $�ரபாத� பதி9க� நிைற9 அைடய� ேபாகிறன! தி��பதிய*� ம/3� 
அ�ப+ எனா�க சிற�?? எ.�) இ�?/3 M/ட�, இ�தின� ப*�ட�?? :-) 
 

)3�ப"த�க� 	த� .றவ*க� வைர, வாலிப 	த� வேயாதிக வைர, ஏைழ 
	த� பண�கார வைர, க�ள ேநா/3 அ+�பவ 	த,ெகா83 க�ளமி�லா 
உ�ள�தா வைர.....இAவள9 ேப��)�...தி�மைலய*� அ�ப+ என ஒ� உண�9 தி�மைலய*� அ�ப+ என ஒ� உண�9 தி�மைலய*� அ�ப+ என ஒ� உண�9 தி�மைலய*� அ�ப+ என ஒ� உண�9 
N�வமானN�வமானN�வமானN�வமான ஒ/3த� ஒ/3த� ஒ/3த� ஒ/3த�? ஏஏஏஏ-ஏஏஏஏ-ஏஏஏஏ? 

 

பண� )வ*Oேத! அ.னாலயா? இ�ைல! பண�, ெப��M/ட� எ�லா� இ�ேபா 
தா...$மா� ஒ� அ�ப. அ�வ. ஆ83�) 	னா� இ�0. தா! அ.�) 
	னா+ெய�லா� ஆ83�) ஒ� 	ைற ேபாE வ�வத,ேக சிரம�ப3வா�க! ஆனா 
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எ�லா�்�)� வ F/+� இ�0. ெகா8ேட ஒ� தன� ஒ/3த� இ��)�! - ஏ? 

 

இர8டாய*ர� வ�சமா இ��)ேத! ஆ=வா�க� த�க� கா�கைள, மைலேம� ைவ�. 
மிதி�க9� அVசினா�களாேம! 

சில�பதிகார� கால� ெதா/3 அ�ப+ என ஒ� ஈ��?? தமி= இல�கிய� ம/3� 
தானா? 
ெத'�), கனட�, மைலயாள�, ஒ7ய மரா�தி இல�கிய�க�, கீ��தைன� பாட�க�-

6...அ�ப+ என தாயா இ��) இ�ேக? :-) 
 

வா�க, இன��கி $ேலாக�ைத� பா��தா�, இ0த ரகசிய� ?70.வ*3�! கி3கி3-6 
பா/ைட� பா��.வ*/3, இ0த 	�கியமான ெசEதி�)� ேபாேவா�! 

 

இ. மிக9� 	�கியமான இ�தி $ேலாக�. இர83 	ைற ஓ.வா�க! 

(இ0த $ேலாக�ைத� ப+�)� ேபா., Mடேவ ேக/3� பய*ல நிைன�தா�, இேதா ெசா3�)�க�) 

 

 

 

 

ல@மB நிவாச நிரவ�யல@மB நிவாச நிரவ�யல@மB நிவாச நிரவ�யல@மB நிவாச நிரவ�ய )ைணக சி0ேதா )ைணக சி0ேதா )ைணக சி0ேதா )ைணக சி0ேதா 
ச�சார சாகர ச	�தர அைநக ேசேதாச�சார சாகர ச	�தர அைநக ேசேதாச�சார சாகர ச	�தர அைநக ேசேதாச�சார சாகர ச	�தர அைநக ேசேதா 
ேவதா0த ேவ�ய நிஜ ைவபவ ப�தேவதா0த ேவ�ய நிஜ ைவபவ ப�தேவதா0த ேவ�ய நிஜ ைவபவ ப�தேவதா0த ேவ�ய நிஜ ைவபவ ப�த ேபா�ய ேபா�ய ேபா�ய ேபா�ய 

!ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத�!ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத�!ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத�!ேவ�கடாசல பேத தவ $�ரபாத� 

 

ல@மB நிவாச = தி�மக� வசி�)� ெப�மாேன  

(அகலகி�ேல இைறO� எ� அல�ேம�ம�ைக உைறபவேன!)  

 

நிர வ�ய )ைணக சி0ேதா = )ைறெயா�� இ�லாத )ண� கடேல 

(சி0.=கட�; நிர வ�ய )ண� கட� = )ைறெயா�மி�லாத க�யாண )ண�கள� கட�! - இ. 
அ�ப+ேய ஒ� பா$ர�! என6 ெசா�'�க பா��ேபா�!) 

 

ச�சார சாகர ச	�தர ச�சார சாகர ச	�தர ச�சார சாகர ச	�தர ச�சார சாகர ச	�தர = வா=�ைக� ெப�� கடலி�வா=�ைக� ெப�� கடலி�வா=�ைக� ெப�� கடலி�வா=�ைக� ெப�� கடலி�    (ச�சார சாகர�ச�சார சாகர�ச�சார சாகர�ச�சார சாகர�) 

அைநக ேசேதா அைநக ேசேதா அைநக ேசேதா அைநக ேசேதா = (எ�கைள� கைரேய,றி வ*3�எ�கைள� கைரேய,றி வ*3�எ�கைள� கைரேய,றி வ*3�எ�கைள� கைரேய,றி வ*3�) ஒேர அைண நFஒேர அைண நFஒேர அைண நFஒேர அைண நF தா தா தா தா!  

(இ. தா ேமேல ெசான ரகசிய�!!! கீேழ வ*7வாக� பா��ேபா�!!!) 
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ேவதா0த ேவ�ய = ேவதா0த�க;� அறிய வ*��?� ஞான�ெபா��, நF! 
நிஜ ைவபவ = உ8ைமயான )ண�கைள� ெகா8டவ நF! (எ8)ண�தா - க�யாண )ண�க� 
ெகா8டவ) 

 

ப�த ேபா�ய = ப�த�க;�)� ேபாகமாக இ��பவ நF! அ+யா�க� இ?,� இ��ப. ஒறிேலேய 

இ?,� இ��பவ நF!  
 

! ேவ�கடாசல பேத = தி� ேவ�கட� உைடயாேன, 

தவ $�ரபாத� = உன�)� அதனா� எம�)� இன�ய காைல� ெபா�தாக/3�!!  

 

அ3�. $ேலாக� I,பயI,பயI,பயI,பய (பல"�தி) எ� ெசா�'வா�க�...Iைல உண�0. 
ப+�பதா� வ�� ந,பயைன� ெசா�'� $ேலாக�! 

 

 

 

இ�த� வ*�ஷாசல பேதஇ�த� வ*�ஷாசல பேதஇ�த� வ*�ஷாசல பேதஇ�த� வ*�ஷாசல பேத, இகஇகஇகஇக $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� $�ரபாத� 

ேய மானவாேய மானவாேய மானவாேய மானவா, �ரதி தின� ப+.� �ர�ரதி தின� ப+.� �ர�ரதி தின� ப+.� �ர�ரதி தின� ப+.� �ர-வ*��தாவ*��தாவ*��தாவ*��தா 
ேதஷா� ப*ரபாத சமேயேதஷா� ப*ரபாத சமேயேதஷா� ப*ரபாத சமேயேதஷா� ப*ரபாத சமேய, "மி�தி ர�க பாஜா�"மி�தி ர�க பாஜா�"மி�தி ர�க பாஜா�"மி�தி ர�க பாஜா� 

ப*ரjஞா�ப*ரjஞா�ப*ரjஞா�ப*ரjஞா�, பர ஆ��த $லபா�பர ஆ��த $லபா�பர ஆ��த $லபா�பர ஆ��த $லபா�, பரமா�பரமா�பரமா�பரமா� �ர$ேத �ர$ேத �ர$ேத �ர$ேத 
 

இ�த� = இ�ப+யாக 
வ*�ஷா சல பேத = வ*�ஷ மைல என�ப3� தி�மைல�) அதிபதியான 

தி�ேவ�கட	ைடயா 

இக $�ரபாத� = அவன� இ0த $�ரபாத� 

 

ேய மானவா = அைன�. ம�க;� 

�ரதி தின� ப+.� = தின	� ப+�. 

�ர-A��தா = ஒ�)வா�கேள ஆனா� 

 

ேதஷா� ப*ரபாத சமேய = தின	� ைவகைற� ெபா�தி�, 

"மி�தி ர�க பாஜா� = எ�ெப�மா 	ன�, நிைன0. ("மி�தி), ஓ.வா� தம�) 
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ப*ரjஞா� = சிதறாத மன� (ப*ர�ைஞ) சி�தி�)�! 

பர ஆ��த $லபா� = உய�0த ெச�வமான (நி�ய வ*Nதி = வ F3ேப�), $லபமாE� கி/3�! 

பரமா� ப*ர$ேத = பரமபத� வாE�)�! பரமபத� வாE�)�!  

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

	�� பாடைலO�, ெசவ* )ள�ர� ேக/பத,)� $/+க� இ�ேக: 

1. M.S.$�?லYமி அ�மா பா+ய. (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ*� அ��சக�க� ஓ.வ. (Real Player) 

3. தமி= $�ரபாத� (நி�ய !) - (Windows Media Player) 

நறிநறிநறிநறி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

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

 

ச7....ரகசிய�.�) வ�ேவா�!  

தி��பதி�) ம/3� அ�ப+ எனEயா சிற�?? 
ஏனா ஏனா ஏனா ஏனா - தி��பதிய*� ம/3� தாதி��பதிய*� ம/3� தாதி��பதிய*� ம/3� தாதி��பதிய*� ம/3� தா, இைறவஇைறவஇைறவஇைறவ ஒ� வ*�தியாசமான ேகால�தி�  ஒ� வ*�தியாசமான ேகால�தி�  ஒ� வ*�தியாசமான ேகால�தி�  ஒ� வ*�தியாசமான ேகால�தி� 
நி,கிறாநி,கிறாநி,கிறாநி,கிறா! 

M/ட�தி� உன��பாக� பா��க 	+யவ*�ைலேய-6 ெசா�லறF�களா? 
பரவாய*�ைல! கால8ட7�, பட�தி� எ�) ேவ[மானா'� பா��க! ப/36 
ெத7O�! 

 

ஆமBக�-னாேல ஏேதா நா' பா/3, நா�ப. த�.வ�, 

?7யாத ெமாழியல த"ஸூ ?"ஸு6 ஏேதா ஒ6! 

அட, ?7Vச ெமாழியான தமி=-ல Mட, ெவள�க� ெசானா� தாயா ெவள�).! 

ப+�காதவ, பாமர,....ப+�$� அறிவ*�லாதவ - இவ�க கதி எ�லா� என? 

இைறவைன அ6பவ*�கேவ 	+யாதா? 
 

கீைதO�கீைதO�கீைதO�கீைதO�, அ6NதிO� ப+�சா� தா ஞான�அ6NதிO� ப+�சா� தா ஞான�அ6NதிO� ப+�சா� தா ஞான�அ6NதிO� ப+�சா� தா ஞான�, ப�திப�திப�திப�தி எ�லா� ெபாற�)மா எ�லா� ெபாற�)மா எ�லா� ெபாற�)மா எ�லா� ெபாற�)மா? 
இன�ேம எ�கி/3� ேபாய*, இெத�லா� ப+�சி, எ�ேபா நா கைர ேசரற.? ச7......மாதா, 
ப*தா, )�ைவ� ேக/கலா�-னா......... 
இ0த� கால�.ல ")�"-6 ெசா�லி�கி/3 ")�"/டா� ேபா�)ல வ8+ 
ஓ/3றவ�க தா, அதிகமா இ��கா�க! - யாைர ந�பற.ேன ெத7யைலேய! அட� 
ெப�மாேள!! 

 

அட, 

உன�) ஏ க8ணா இAேளா )ழ�ப�? நF ?.சா எைதO� ப+�க ேவணா�! யாைரO� 
ேபாய* ?.சா ந�ப9� ேவணா�! 

உன�) கீைத�)� கீைதயா, அ6Nதி�) அ6Nதியா,  
)�9�) )�வா....நா தா இ��ேகேன! அ�?ற� என? 

எ ேதா,ற�ைத� ெகாVச� ந�லா உ,��எ ேதா,ற�ைத� ெகாVச� ந�லா உ,��எ ேதா,ற�ைத� ெகாVச� ந�லா உ,��எ ேதா,ற�ைத� ெகாVச� ந�லா உ,�� பா� பா� பா� பா�! ெவவர� ?7Vசி3�ெவவர� ?7Vசி3�ெவவர� ?7Vசி3�ெவவர� ?7Vசி3�! 
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ெப�மான� வல. ைக = கீேழ ேநா�கி� த பாத�கைள� கா/3கிற.! 

ெப�மான� இட. ைக = த 	ழ�காலி� ைவ�.� ெகா83 நி,கிற.! 

எவ ஒ�வ, இ0த� பாத�கைள� ப,றி� ெகா83, வ*$வாச�.ட தVச� அைடகிறாேனா, 
அவ6�) உலக� எ6� ெப7ய ச	�திர�...இேதா ெவ�� 	ழ�கா� ஆழ� தா! 

இ�ப+� ெசா�லாம� ெசா�லி வ*ள�)� 	�திைர� ேகால�இ�ப+� ெசா�லாம� ெசா�லி வ*ள�)� 	�திைர� ேகால�இ�ப+� ெசா�லாம� ெசா�லி வ*ள�)� 	�திைர� ேகால�இ�ப+� ெசா�லாம� ெசா�லி வ*ள�)� 	�திைர� ேகால�! = ச�சார சாகர ச	�தர 
அைநக ேசேதா = ப*றவ*� ெப��கட� நF0.வா�; நF0தா� இைறவன+ ேசராதா�!  

 

பாதக�க� தF��)�பாதக�க� தF��)�பாதக�க� தF��)�பாதக�க� தF��)�, பரமபரமபரமபரம அ+ கா/3� அ+ கா/3� அ+ கா/3� அ+ கா/3� = இ. ேகாைத� தமி=! 

ச�வ த�மாச�வ த�மாச�வ த�மாச�வ த�மா ப7�யjய ப7�யjய ப7�யjய ப7�யjய....மா� மா� மா� மா� "ஏக�ஏக�ஏக�ஏக�" சரண� Aரஜசரண� Aரஜசரண� Aரஜசரண� Aரஜ = இ. கீைதய* ரகசிய�, சரம 
$ேலாக�!! - எ�லா� த�ம�கைளO� நF�கி, எெனா�வைனேய சரண� ?)0தவைன� 
கா�., வ F3� அள��ேப! 

இைத எ�லா� தன�� தன�யாக� ேபாE எ�) ப+�ப.? அ0த� க��.கைள எ�லா� 
அ�ப+ேய க,சிைலய*� கா/+ நி,கிறா இைறவ! 

 

இ. ேபாறெதா� ேகால�ைத, ேவெற�)� காண 	+யா.! ேவ� ெப�மா� 
ேகாவ*�கள�� Mட இ�ப+� காண 	+Oமா6 ேக/டா, 	+யா.! 

ெபா.வா இைறவைன, அபய� கர� ேகால�திேலா, இ�ைல வர�க� ெகா3�)� வரத 
ஹ"த� ேகால�திேலா தா (வர� த� கர�) அைம�. இ��பா�க�! 

 

இ�ப+, 	/+ ேம� ைகைய ைவ�சி�கி/3, வ*ைற�பா எ.�) நி�க[�? 

ெப��கட� நF0.� வழிைய� ெசா�லி� ெகா3�க� தா! 

பாத�கைள� கா/3வ. ேபா� கா/+, வ F3ேபைற� கா/3� தி�� ேகால�...அ7தி'� 
அ7.! 

ேமா/ச�ைதO� $லபமா�கிய ஒேர காரண�தா� தா கலிOக� ெதEவ� = 
ேவ�கடவ, எ� ஓேகாெவ� ெகா8டா3கிறா�க�! 
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இ0த� ேகால�தி உ�ளா�0த த�.வ�, க8[�)� ?ல�ப3ேதா, இ�ைலேயா, 
மன$�)� ?ல�ப3ேதா, இ�ைலேயா, 
இ0த உனத� தாஇ0த உனத� தாஇ0த உனத� தாஇ0த உனத� தா, தி�மைல�) இAவள9 சிற�ைப� ேச��கிற.தி�மைல�) இAவள9 சிற�ைப� ேச��கிற.தி�மைல�) இAவள9 சிற�ைப� ேச��கிற.தி�மைல�) இAவள9 சிற�ைப� ேச��கிற.! ஒ�� 
?7யாவ*/டா'� Mட, சன�திய*� நி,கிேறாேம சில நிமிட�; அ�ேபா. அ0த அ+மன$ 
ம/3�, இைறவா இைறவா எ� அதி�கிற. அ�லவா? இ. தா மைற	க� காரண�! 

 

ரகசிய�, ரகசிய� எ� ெபா�தி� ெபா�தி ைவ�த மைற ெபா�ைள, 

எ0த� ேபத	� இறி அைனவ��)� அைனவ��)� அைனவ��)� அைனவ��)� "ப�ள��கா ேபா/3 உைட�)�ப�ள��கா ேபா/3 உைட�)�ப�ள��கா ேபா/3 உைட�)�ப�ள��கா ேபா/3 உைட�)�", ேகால� தா ேகால� தா ேகால� தா ேகால� தா 
தி�ேவ�கட�தி�ேவ�கட�தி�ேவ�கட�தி�ேவ�கட� தி��ேகால� தி��ேகால� தி��ேகால� தி��ேகால�! 

ெச� ேச� தி�ேவ�கட மாமைல 

ஒ�ேம ெதாழ ந�வ*ைன ஓOேம 

எ� ந�மா=வா� ஒேர ேபாடாக� ேபா3கிறா�! 
எ�ெப�மா ெபாமைல ேம� ஏேத6� ஆேவேன....எ� மைல ேம� ஏதா�$� 
ஒனாE ஆக மா/ேடாமா எ� அ�தைன ஆ=வா�க;� உ�)கிறா�க�! 

 

ஒ� 	ைற இராமா6ச�� அவ� சீட�க;�, தி�மைல யா�திைரய* ேபா., வழி 
தவறி� ேபாE வ*/டா�க�! ப�க�. வயலி� ஏ,ற� இைற�சி�கி/3 இ�0தா ஒ� 
ஏைழ வ*வசாய*; மைல�)� ேபா)� ச7யான Q/ைட அவ�க;�)� ெசானா! 

உடேன அவைன� கீேழ வ*�0. )�ப*/டாரா� இராமா6ச�! அட, இ. என 
சின�?�ள� தனமா�ல இ��)6 எ�லா�� Mவ... 

 

ேமா/ச�.�) வழிகா/+� ெகா83 நி,கிறா ேவ�கடவ! 

அ0த வழிகா/+�ேக, வழிைய� கா/+னா பா��க இ0த வ*வசாய*! இவ6� ஒ� )� 
தா எ� ெசா�லி, ம,ற எ�லாைரO� த Mட வ*�0. )�ப*ட� ெசானாரா�! 

ச7யான ?ன�த ப*�பமா இ��பா� ேபால இ��ேக-6 ெசா�றF�களா? :-) 
இதி� இ�0. ெத70. ெகா�;�க�, தி�மைல�) ஏ அAவள9 சிற�? எ�!  

 

இ. வைர�)� எ�ெப�மான� தி��ப�ள� எ��சிைய, ஆ�வ	ட வ0. ேக/ட 
அைன�. ந8ப�க;�)�, நறி ெசா�லி� ெகா�கிேற! 

ெபா.வா ஆமBக� பதி9கள��.....அ.9� இ. ேபா� $ேலாக�, பா/3-6 வர 
பதி9கள�� எ�லா�, ப*D/ட� ?ய� அAவளவா வ Fசா.! :-) 

 

ஆனா� $�ரபாத� பதி9கள�� 100+ ப*D/ட�க;� வ0.�ளன. 

பர�, வ*aக�-6 பய6�ள வ*வாத�க� நட0.�ளன. 
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ேவ�கட�, தி�+மா� எ� தமிழறி9 	ய,சிக� ேபச�ப/3�ளன. 

இத,) ேம�வ*ள�க� பதி9க�, இராம.கி. ஐயா ேபாற ம,ற G�த பதிவ�களா� 
ேபாட�ப/3�ளன! 

 

ெவ�மேன ெபாழி�?ைரயாக ம/3� ெசா�லி� ெகா83 ேபாE இ�0தா�, இ. 
எ�ேபாேதா 	+0தி��)�! ஆனா� அ�ப+� ெசEய எ மன� ஒ�பவ*�ைல! 

1. $�ரபாத� எ.�)? நம�கா? கட9;�கா? 
2. ேகாவ*'�)� )ள��காம� ேபானா� தF/டா? 
3. ேவ�கட� வட ெசா�லா? தமி=� ெசா�லா? 
4. தமி��காக� $�ரபாத� பாதிய*� நி��த�! 

5. ைவணவ�தி� நவ�கிரக�க� ஏ இ�ைல? 

6. தF��த� ஏ ெகா3�கறா�க? சடா7 ஏ?? 

எ� பல வ*ள�க�கைள� பா��ேதா�! 

 

$�மானா ேபாேனாமா வ0ேதாமா-6 இ�லாம, இைறய இைளஞ�க� மன�தி� பல 
ேக�வ*க� இ��)! அ. ஏ அ�ப+.......இ. ஏ இ�ப+-6 ப)�. அறி0த ப*ன� 
தா, நட�க நிைன�கிறா�க�! அ. தா ந�ல.� Mட! அ�ேபா. தா ஒ� உைடைம� 
)ண� (sense of ownership) வ��! 

அதா ெபாழி�?ைர ம/3ேம ெசா�லாம, பல ேகாண�கள�� "இ. ஏ, அ. ஏ" எ� 
அலசி�கி/ேட ேபாேனா�! 

 

இ�.ட $�ரபாத� நிைற0த.இ�.ட $�ரபாத� நிைற0த.இ�.ட $�ரபாத� நிைற0த.இ�.ட $�ரபாத� நிைற0த.! இேதா த�க வாச�இேதா த�க வாச�இேதா த�க வாச�இேதா த�க வாச� திற0த. திற0த. திற0த. திற0த.! 

எ�ெப�மான� காண� ெதவ*/டாத தி��ேகால�! நFல ேமன� ெந+ேயா நிற 
வ8ண	�!! ஒ,ைற ெவ�ைள ேவ/+ய*�, ஒ,ைற� .ளசி மாைலய*�, ேவ� 
ஆபரண�க� இறி, 
பைக அண�) ஆழிO�, பா� ெவ8 ச�)மாE - ச�) ச�கர�க;ட, 

ேமாவாய*� ப�த அ+�த ெவ�ைள� த��? - "தயா சி0." .ல�க, 
தி�மா�ப*� அைன வ F,றி�0., ந� எ�லாைரO� "வா�க�பா வா�க" 6 
ெசா�ல...இ0த நாள� 	த� ேசைவ = $�ரபாத$�ரபாத$�ரபாத$�ரபாத ேசைவ ேசைவ ேசைவ ேசைவ!!! 

 

ேதா� க8டா� ேதாேள க8டா�, ெதா3 கழ� கமல� அன 

தா� க8டா� தாேள க8டா�, தட� ைக க8டா� - எ� எ�லாைரO� மய�கி� 
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ேபா3� ஒ� எள�வ0த தி��ேகால�! 

 

காைல� $�திக� 	+0., இைறய ெபா�தி த7சன� ெதாட�கிய....	த� மண* 
ஒலி�க, நவநFத ஆர�தி எ6� 	த� தFப� கா/ட�ப3கிற.! ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா 
எ6� 	ழ�க�! 

பாத�கைள� கா/+பாத�கைள� கா/+பாத�கைள� கா/+பாத�கைள� கா/+, 	ழ�காலி� ைக	ழ�காலி� ைக	ழ�காலி� ைக	ழ�காலி� ைக ைவ�. நி,)� ேகால� ெத7கிற. அ�லவா ைவ�. நி,)� ேகால� ெத7கிற. அ�லவா ைவ�. நி,)� ேகால� ெத7கிற. அ�லவா ைவ�. நி,)� ேகால� ெத7கிற. அ�லவா? 
ேந7� ெச�'� ேபா.�ேந7� ெச�'� ேபா.�ேந7� ெச�'� ேபா.�ேந7� ெச�'� ேபா.� காண 	ய'�க� காண 	ய'�க� காண 	ய'�க� காண 	ய'�க�! 

 

இ0த 	ய,சி�) உ�.ைணயாE இ�0த ந8ப�க� பல��)� நறி 
ெசா�லி�கிேற! 

உலகி� not so privileged எபா�கேள, அ0த� சில ப*V$� )ழ0ைதக;�காக, அ�பைன 
இைறVசி� ெகா�கிேற - @ரவண� கீ��தன� வ*@[�!! 

 

ம,றவ�க;�)�, நம�)� ேச��ேத, தி�ேவ�கட� உைடயாைன ேவ83ேவா�! 

ெவ�மேன ஆரவார�ைத வ*/3 ஒழி�., 

அறி9�, ெசறி9�, வள��க உத9வ. தா ஆமBக� எற நிைல வரேவ83�. 

அத,கான சி�சி� 	ய,சிக� ெப�க இைறவ .ைண ெசEய/3�! 

L�)வ. ேபா� L�கி� ெகா8+��)� ந�ைமெய�லா�L�)வ. ேபா� L�கி� ெகா8+��)� ந�ைமெய�லா�L�)வ. ேபா� L�கி� ெகா8+��)� ந�ைமெய�லா�L�)வ. ேபா� L�கி� ெகா8+��)� ந�ைமெய�லா� த/+ எ��ப த/+ எ��ப த/+ எ��ப த/+ எ��ப, ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� 
$�ரபாத� ஓ�கி ஒலி�க/3�$�ரபாத� ஓ�கி ஒலி�க/3�$�ரபாத� ஓ�கி ஒலி�க/3�$�ரபாத� ஓ�கி ஒலி�க/3�!! 

ேகாவ*0த நாம ச�கீ��தன� - ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா! 
தி�ேவ�கட	ைடயா தி�வ+கேள சரண�!  
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��ரபாத���ரபாத���ரபாத���ரபாத�(30&31) - கமலா �ச மா�ப��ைளகமலா �ச மா�ப��ைளகமலா �ச மா�ப��ைளகமலா �ச மா�ப��ைள ெவ�க�பட ெவ�க�பட ெவ�க�பட ெவ�க�பட! 
from � ேவ�கேட�வர ��ரபாத� by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஓ...ஓ...ஓ! லி�-��� கைரயா? ������சீ!! அேட! க�ளா... 
இ�ப�, $% மா�ப��ைள எ'(% ெவள)ய வ*� ேபா% யாரா��� பா+,% இ*�கீ�களா? :) 
ச- ச-, ந/�க0� அ(த(த கால,%ல $% மா�ப��ைள தாேன? எ�ப� இ*(%�சி, ந/�க 
ெவள)ேய எ'(% வ*� ேபா%? ��மா ெவ�க�படாம� ெசா23�க :))) 
 

எ4னா�க? நலமா இ*�கீயளா? ெகா5ச நா� காணாம� ேபாய�*(த ேகஆெர� இ�ேபா 
ம89:� ��ரபாத� பதி;ல ச(தி�கேற4! அட, நா4 ேபச=�க! $ர�டாசி ேப�%! :) 

வா�க ��ரபாத,தி4 அ:,தவா�க ��ரபாத,தி4 அ:,தவா�க ��ரபாத,தி4 அ:,தவா�க ��ரபாத,தி4 அ:,த க�ட,%��� ேபாகலா� க�ட,%��� ேபாகலா� க�ட,%��� ேபாகலா� க�ட,%��� ேபாகலா�! 
 

கமலா �ச >�க ���மேதா-4? வ*� பா�ைட� பல ேப* ரசி�சி இ*�ப@�க! அத4 
ெம�: அ�ப�! அ�பேவ ஏ.ஆ+. ர�மா4 ேபால ஃபா�� ப@�, டா4� ப@� எ2லா� 
ேபா��*�கா�க ேபால �ேலாக�க0��! 

இ(த அைம�$��� ேப*இ(த அைம�$��� ேப*இ(த அைம�$��� ேப*இ(த அைம�$��� ேப*, ேதாடக வ�*,த� ேதாடக வ�*,த� ேதாடக வ�*,த� ேதாடக வ�*,த� - Thodaka Metre! 
நா3 நா3 ச(த� சீராக வ*�! ெகா5ச ெகா5ச� ந�ம இ4ன)ைச ெவ9பா மாதி-! 
இலவசமா, ெகா,தனாைர� ேக�:���க! :) 
 

ஆன(த கி-ஆன(த கி-ஆன(த கி-ஆன(த கி- எ4பவ+ ஆதி் ச�கர-4 சீட+ எ4பவ+ ஆதி் ச�கர-4 சீட+ எ4பவ+ ஆதி் ச�கர-4 சீட+ எ4பவ+ ஆதி் ச�கர-4 சீட+. அவ+ தா4 இ(த� ச(த அைம�ைப Dதலி2 
ெகா9: வ(த%! ேதாடகாEடக�ேதாடகாEடக�ேதாடகாEடக�ேதாடகாEடக� எ4கிற �ேலாக�! பவ ச�கர ேதசிகேம சரண�-4? 
வ-�� வ- D�F�! அ%�� அவ+ அைம,த ெம�: தா4 மிக;� ப�ரபலமாகி� ேபான%! 

 

ப�4னாள)2 இேத ச(த,ைத, ைவணவ �ேலாக�க0��� பய4ப:,தி உ�ளன+. அ%;� 
மணவாள மாDன)க� ேபா4ற ெப-ய ஆ�சா+ய+கேள, சீடரான அ9ண�கா�சா-யா*��� 
(��ரபாத� இயHறியவ+) ெசா2லி� ெகா:,%� உ�ளன+. ஒ* அ,ைவத �*வ�4 �ேலாக� 
ச(த� நம�� எ%�� எ4ற ேபத� எ2லா� இ2ைல! 

 

ந/ைர� ேபாலேவ, ந2லன, எ�ேபா%� எ2லா+��ேம ெபா%. அவ-ட� இ*(% நா� ஏ4 
ெபHJ� ெகா�ள ேவ9:� எ4ற வ /�$க� எ2லா� பா+�க� Kடா%! அதH�� சிற(த 
எ:,%�கா�: இ%! 

 

��ரபாத� எ4றா2 எ4ன��ரபாத� எ4றா2 எ4ன��ரபாத� எ4றா2 எ4ன��ரபாத� எ4றா2 எ4ன? எ4J D4னேர பா+,ேதா�! 
L��வ% ேபா2 L�கி� ெகா9�*��� ந�ைமெய2லா� த�� எ'�பேவ ��ரபாத�! 
 

இைறவ4 ெச2ல� �ழ(ைத! �ழ(ைதகைள, தா4, ேட! ராமா, கி*Eணா, D*கா - 
எ'(தி-டா-4? ெகா5சி� ெகா5சி எ'�$ேவா�! 
வ /��2 சிJ��கேள எ'(% வ��ட ப�4ன+, ெப*�க� L�கி� ெகா9�*(தா2 ந2லாவா 
இ*���? அேத ேபா2 இைறவேன ��ரபாத� ேக�:அேத ேபா2 இைறவேன ��ரபாத� ேக�:அேத ேபா2 இைறவேன ��ரபாத� ேக�:அேத ேபா2 இைறவேன ��ரபாத� ேக�: எ'(% வ��ட ப�4ன*� எ'(% வ��ட ப�4ன*� எ'(% வ��ட ப�4ன*� எ'(% வ��ட ப�4ன*�, நா� நா� நா� நா� 
இ4?� L�கி� ெகா9�*(தா2 ந2லாவாஇ4?� L�கி� ெகா9�*(தா2 ந2லாவாஇ4?� L�கி� ெகா9�*(தா2 ந2லாவாஇ4?� L�கி� ெகா9�*(தா2 ந2லாவா இ*��� இ*��� இ*��� இ*���? 
 

%ய�2 கைல(த ப�4, ஒ*வ+ எ�ப� இ*�பா*? 

ந/�க க��லி2 இ*(% எ'(த ப�4ன+, உ�கைள� க9ணா�ய�2 பா+,% இ*�கீ�களா? 
ப:�க� ேபா�� ேபா% எ�ப� இ*(த/+கேளா, அ�ப�ேய தா4 எ'� ேபா%� இ*�ப@+களா 
எ4ன? :) 

�ழ(ைதக� எ'(தா2 அ(த� ேகால� ஒ* வ�த�! 
இைளஞ+/இைளஞOக� எ'(தா2 அ(த� ேகால� இ4ெனா* வ�த�! 
ஆனா2, காதல+க�, த�பதிக� எ'(தா2??? :)) 

 

காம4 ேகாய�2 சிைறவாச�காம4 ேகாய�2 சிைறவாச�காம4 ேகாய�2 சிைறவாச�காம4 ேகாய�2 சிைறவாச�, காைல எ'(தா2 ப-காச�காைல எ'(தா2 ப-காச�காைல எ'(தா2 ப-காச�காைல எ'(தா2 ப-காச� எ4பா+ கவ�ஞ+ ைவரD,%! 

காைல எ'(த;ட4 தி*ேவ�கடDைடயாைன� க9டா2 ப-காச� தா4 ேபா3�! 
ஆகா, இPவள; ேநர� L�கி�ேடாேம! இன) மHற ேவைலக� எ2லா� யா+ பா+,%� 
ெகா�வ%? உலக,%�ேக ப� அள�கQேம! 
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டட-ட�டக-ட�டக-ட�டக-ைட4-4? ேவைல எ2லா� நட�க ஆர�ப���%! ச(தD� அேத 
ேபாலேவ பய�4J வ*%! வா�க பா+�கலா�! 
 

��ரபாத,தி4 இர9டா� ப�தி ��ரபாத,தி4 இர9டா� ப�தி ��ரபாத,தி4 இர9டா� ப�தி ��ரபாத,தி4 இர9டா� ப�தி - � ேவ�கேட�வர� ேவ�கேட�வர� ேவ�கேட�வர� ேவ�கேட�வர �ேதா,திர� �ேதா,திர� �ேதா,திர� �ேதா,திர�! 

 

 
(இ(த �ேலாக,ைத� ப���� ேபா%, Kடேவ ேக�:� பய�ல நிைன,தா2, இேதா ெசா:���க�) 
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கமலா �ச >�ககமலா �ச >�ககமலா �ச >�ககமலா �ச >�க ���மேதா ���மேதா ���மேதா ���மேதா 
நியதா*ண� தா%ல ந/லநியதா*ண� தா%ல ந/லநியதா*ண� தா%ல ந/லநியதா*ண� தா%ல ந/ல தேனா தேனா தேனா தேனா 
கமலாயத ேலாசன ேலாககமலாயத ேலாசன ேலாககமலாயத ேலாசன ேலாககமலாயத ேலாசன ேலாக பேத பேத பேத பேத 
வ�ஜய@வ�ஜய@வ�ஜய@வ�ஜய@-பவ ேவ�கட ைசல பேதபவ ேவ�கட ைசல பேதபவ ேவ�கட ைசல பேதபவ ேவ�கட ைசல பேத 
 

கமலா �சகமலா �சகமலா �சகமலா �ச = தி*மக� மகாலSமி, அவ� தி* மா+பக� 
>�க ���மேதா>�க ���மேதா>�க ���மேதா>�க ���மேதா = Dைல� கா�ப�ேல, ���ம� T�� 
நியதா அ*ண�தநியதா அ*ண�தநியதா அ*ண�தநியதா அ*ண�த = பரவ�F�ளேத (���ம�) சிவ�$ 
அ%ல ந/ல தேனாஅ%ல ந/ல தேனாஅ%ல ந/ல தேனாஅ%ல ந/ல தேனா = உய+(த, உ4 ந/ல ேமன)ய�2? 

 

கமலாயத ேலாசனகமலாயத ேலாசனகமலாயத ேலாசனகமலாயத ேலாசன = தாமைர ேபா4ற அக4ற க9க� ெகா9ட 
ேலாக பேதேலாக பேதேலாக பேதேலாக பேத = உலக நாயகா! 
வ�ஜய@வ�ஜய@வ�ஜய@வ�ஜய@-பவபவபவபவ, ேவ�கட ைசலேவ�கட ைசலேவ�கட ைசலேவ�கட ைசல பேத பேத பேத பேத = ேவ�கட மைல�� அரேச! வ�ஜய@ பவ! உன�� ெவHறி 
உ9டாக�:�! 
 

எள)ைமயான பா�:! அேத ேபா2, இைறவ?� எள)ைமயாக, தா4 எ'(தி*�கிறா4! 

ஒHைற ெவ�ைள ேவ��, ஒHைற ேம2 %9:, ஒHைற, %ளசீ மாைல, ஒHைற� T 
மாைல! 

அடஅடஅடஅட, Kடேவ எ4ன அ% க4ன,%லKடேவ எ4ன அ% க4ன,%லKடேவ எ4ன அ% க4ன,%லKடேவ எ4ன அ% க4ன,%ல? சிவ�பாசிவ�பாசிவ�பாசிவ�பா? - ெகா��க�யாெகா��க�யாெகா��க�யாெகா��க�யா? நா�க�யாநா�க�யாநா�க�யாநா�க�யா? அவ� ேத�க�யாஅவ� ேத�க�யாஅவ� ேத�க�யாஅவ� ேத�க�யா, 
ேத4 க�யாேத4 க�யாேத4 க�யாேத4 க�யா? :) 
 

ஓ...ஓ...ஓ! 

லி�-��� கைரயா? ������சீ!! அேட! க�ளா...$% மா�ப��ைள எ'(% ெவள)ய வ*� 
ேபா% யாரா��� பா+,% இ*�கீ�களா? :) 
ச- ச-, ந/�க0� அ(த(த கால,%ல $% மா�ப��ைள தாேன? எ�ப� இ*(%�சி ந/�க 
ெவள)ேய எ'(% வ*� ேபா%? ��மா ெவ�க�படாம� ெசா23�க :))) 
 

அேத ேபா2 தி*ேவ�கடDைடயா?��� ெவ�க� ப�:�கி, தி4?% ேபால! 

இ�ப�ேய ேபானா, யாரா��� பா+,% வ��டா2? ேதாழ+க� எ2லா� ஓ��ேய 
த/+,%:வா�கேள! ஹா ஹா ஹா! 
எ4ன�ப4, ெபா4ன�ப4, D,த�ப4, மண�ய�ப4 க4ன,%ல ��மாேவ �ழி வ�'�! இ�ப 
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இ% ேவறயா? 
 

அவ?� அவ0� தினDேம க2யாண உHசவ� ெச5சி�கறா�க! நி,ய க2யாண�! 
அEடமி-நவமி, ந2ல நா�-ெக�ட நா� ஒ4? கிைடயா%! தி*மைலய�2 தினDேம 
தி*மண� தா4! எ�பேம அவ�க $% மா�ப��ைள, $%� ெபா9Q தா4! 

அதா4 அவ4 ந/ல ேமன) எ��� அவ� ���ம� சிக�$! ���ம,தி3� ெவ�க,தி3� ���ம,தி3� ெவ�க,தி3� ���ம,தி3� ெவ�க,தி3� ���ம,தி3� ெவ�க,தி3� 
சிவ(% ேபா!சிவ(% ேபா!சிவ(% ேபா!சிவ(% ேபா!, அவ4 ந/லஅவ4 ந/லஅவ4 ந/லஅவ4 ந/ல ேமன) ஐேயா ேமன) ஐேயா ேமன) ஐேயா ேமன) ஐேயா, ேச�$ ேமன) ஆன%ேவேச�$ ேமன) ஆன%ேவேச�$ ேமன) ஆன%ேவேச�$ ேமன) ஆன%ேவ! :) 

 

ெப9க� த�க� ேமன)ய�2 ம5ச� Tசி� ெகா�வ% வழ�க�! இ�பெவ2லா� ஃேப+ & 
லPலியா? ெத-5சவ�க, Tசி வ�டறவ�க யாரா��� ெசா23�க! :) 
ம5ச� இயHைகயான கி*மி நாசின)! இயHைகயான நJமண�! ப�க வ�ைளேவா, 
வ�ல��க� ம8% ப-ேசாதைனேயா ஒ4?ேம இ2ைல! 

ம5சைள உல+,தி� ெபா�யா�கினா2 ���ம�! ம8னா�சி ���ம� எ4J இ4ன)��� 
தயா-�கிறா+க�! அ�ப�� ெச�ப5�� �ழ�ைப� Tசிய�*�கிறா� அல+ ேம2 ம�ைக! 
அவ� யா+? 
 

அகலகி2ேல4 இைறF� எ4J அல+ ேம2 ம�ைக உைற மா+பா! - அதா���, அவைன 
வ��: ஒ* ெநா�� ெபா'%� ப�-யாம2.....அவ4 மா+ப�ேல அவ�.......அவ� மா+ப�ேல 
அவ4! 

ம5ச� ���ம Tஷிைதயாக, நி,ய �ம�கலியாக, அவ4 வல, தி*மா+பான வஷ 
�தல,திேல வ /Hறி*�கி4றா� மகாலSமி! அ�ப� ஒ* த�பதி அ4ேனா4ய�! 
 

அ(தஅ(தஅ(தஅ(த அ4ேனா4ய,தி2 $% மா�ப��ைள�� ந� பாவ�க0� ேகாவ�க0மா க9Q��, அ4ேனா4ய,தி2 $% மா�ப��ைள�� ந� பாவ�க0� ேகாவ�க0மா க9Q��, அ4ேனா4ய,தி2 $% மா�ப��ைள�� ந� பாவ�க0� ேகாவ�க0மா க9Q��, அ4ேனா4ய,தி2 $% மா�ப��ைள�� ந� பாவ�க0� ேகாவ�க0மா க9Q��,    
ெத-F�ெத-F�ெத-F�ெத-F�? 
சிJ ேப+ அைழ,தன;� சீறி அ*ளாம2, சி-,% அ*0� $% மா�ப��ைளேய! 

 

யா%� மJ�காத மைலய�பா! உ4 மா+ப�2உ4 மா+ப�2உ4 மா+ப�2உ4 மா+ப�2 

ஏ%� தர நிH��ஏ%� தர நிH��ஏ%� தர நிH��ஏ%� தர நிH��, க*ைண� கட2க*ைண� கட2க*ைண� கட2க*ைண� கட2 அ4ைன அ4ைன அ4ைன அ4ைன, 

எ4J� இ*(திட, ஏ% �ைற என��? 

ஒ4J� �ைறய�2ைல, மைறX+,தி க9ணா! 
மண�வ9ணா, மைலய�பா, ேகாவ�(தா, ேகாவ�(தா... 

 

 

 

 

 
Powered by Podbean.com 

 

சசசச-ச%+Dகச%+Dகச%+Dகச%+Dக ச9Dக ப5ச Dக ச9Dக ப5ச Dக ச9Dக ப5ச Dக ச9Dக ப5ச Dக 
ப�ரDகாகில ைதவத ெமளலி மேனப�ரDகாகில ைதவத ெமளலி மேனப�ரDகாகில ைதவத ெமளலி மேனப�ரDகாகில ைதவத ெமளலி மேன 

சரணாகத வ,சல சாரசரணாகத வ,சல சாரசரணாகத வ,சல சாரசரணாகத வ,சல சார நிேத நிேத நிேத நிேத 
ப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசல பேத பேத பேத பேத! 
 

ச%+Dகச%+Dகச%+Dகச%+Dக = நா4Dக, ப�ர�ம ேதவ+ 
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ச9Dகச9Dகச9Dகச9Dக = ஆJDக, D*க� ெப*மா4 

ப5சDகப5சDகப5சDகப5சDக = ஐ(%Dக, சிவ ப�ரா4 

ப�ரDகாகில ைதவதப�ரDகாகில ைதவதப�ரDகாகில ைதவதப�ரDகாகில ைதவத = ேபா4ற ப�ரDக+களான ெத!வ�க� எ2லா� 
ெமளலி மேனெமளலி மேனெமளலி மேனெமளலி மேன = த�க� ெமளலி (ம�ட�) ேம2, தைலதைலதைலதைல ேம2 ைவ,% உ4ைன ம�:�  ேம2 ைவ,% உ4ைன ம�:�  ேம2 ைவ,% உ4ைன ம�:�  ேம2 ைவ,% உ4ைன ம�:� 
ெகா9டா:கிறா+கேளெகா9டா:கிறா+கேளெகா9டா:கிறா+கேளெகா9டா:கிறா+கேள! எதனா2எதனா2எதனா2எதனா2? 

 

சரணாகத வ,சலசரணாகத வ,சலசரணாகத வ,சலசரணாகத வ,சல = சரண� எ4J வ(தாைர அ4பா2 ஆ�ெகா�பவா! 
சார நிேதசார நிேதசார நிேதசார நிேத = சகல,%�� சாரமான நிதிேய! வHறாத ெச2வேம! 
ப-பாலயமா�ப-பாலயமா�ப-பாலயமா�ப-பாலயமா� = எ�கைள� கா�பாHறி அ*�வா!! 

வ�*ஷ ைசல பேதவ�*ஷ ைசல பேதவ�*ஷ ைசல பேதவ�*ஷ ைசல பேத! = வ�*ஷபாசல� எ4?� தி*மைல�� அரேச! 
 

ப�ர�ம ேதவ+, சிவ ெப*மா4, ச9Dக� ெப*மா4 ேபா4ற சிற�பான ெத!வ�க0��� 
Kட, தி*ேவ�கடDைடயா4 ம8% அ�ப� எ4ன ெகா�ைள� ப�-ய�? அ�ப� எ4ன அ�ப� எ4ன அ�ப� எ4ன அ�ப� எ4ன 
உ4ைன ம�:� தைல ேம2 ைவ,%�உ4ைன ம�:� தைல ேம2 ைவ,%�உ4ைன ம�:� தைல ேம2 ைவ,%�உ4ைன ம�:� தைல ேம2 ைவ,%� ெகா9டா:கிறா+க� ெகா9டா:கிறா+க� ெகா9டா:கிறா+க� ெகா9டா:கிறா+க�? 

 

சிவ ெப*மா4, உ4ைன ேம2 ேநா�கி� பா+��� ெபா*�:, தி*மைல அ�வார,தி2, 

கப�ேல�வர �வாமியாக அம+(% வ��டா+! ஆYவா+ த/+,த� அவ+ ெதா��ய�2 இ4J� 
வ(% வ�'கிற%! அதி2 தா4 ஆJ காலD� ஈச?��, தி*D'��! 

 

D*க� ெப*மா4, உ4 ேதாேளா: ேதாளாக ந�$ற; ெகா�ள, தி*மைல வன,தி2 உ�ள 
�மாரதாரா த/+,த,தி2 தவ� இயHJகிறா+! 
ப�ர�ம ேதவ4, ஆ9: ேதாJ� ப�ர�ம உHசவ� எ4?� ப�ர�ேமாHசவ� நட,%கிறா+. 
இ4J� ப�ர�ேமாHசவ,தி2 �வாமிய�4 ரத,%�� D4னா2 ப�ர�ம ரத� தா4 
ெச2கிற%! 

 

அ% எ4ன உன�� ம�:� அ�ப� ஒ* மய���அ% எ4ன உன�� ம�:� அ�ப� ஒ* மய���அ% எ4ன உன�� ம�:� அ�ப� ஒ* மய���அ% எ4ன உன�� ம�:� அ�ப� ஒ* மய��� ேமாகனாகார� ேமாகனாகார� ேமாகனாகார� ேமாகனாகார�? மாேயா4 மாய�மாேயா4 மாய�மாேயா4 மாய�மாேயா4 மாய�?? 
சாதி, மத�, ெமாழி, இன ேபத�க� இ4றி, வட நா�டவ*� ெத4 நா�டவ*�, உ4ைன நா� 
நா� வ*கிறா+கேள! இ,தைன ேநர� கா2 க:�க நிHகிறா+கேள! ெகா5ச� Kட அ3�கேவ 
அ3�காதா? 
 

* வடவ*��� பாலாஜி, 
* ெத3�க*��, ேத;:கா*, 

* க4னட+�� �வாமிவா*, 

* மைலயாள)க0�� எ�கள�ச4, 

* ஆ-ய+�� �-நிவாச4, 

* எ(தமிழ*�ேகா தி*ேவ�கடDைடயா4, தி*மக�-ேக�வ4! 

 

��மாவா ெசா4னா+ மாற4? நிக-2 அமர+, Dன)� கண�க� "வ�*�$�வ�*�$�வ�*�$�வ�*�$�" தி* 
ேவ�கட,தாேன-4?! இ�ப� "வ�*�$�" எ4ற ெசா2ைல� சரணாகதி� பா�ர,தி2 
ைவ,%� ெகா9டா:வ% ேவெற��ேம இ2ைல! 

 

எ2லா*ேம வ�*�$கி4றன+! யாைரF� க�டாய�ப:,தவ�2ைல! எவைரF� வH$J,த 
வ�2ைல! ஆைச கா�ட வ�2ைல! 

தானாக வ�*�$கி4றன+! அவரவ+ ெமாழிய�2 வ�*�$கி4றன+! அவரவ+ இன,தி2 
வ�*�$கி4றன+!! 
 

நிக-2 அமர+, Dன)� கண�க� "வ�*�$�வ�*�$�வ�*�$�வ�*�$�" தி* ேவ�கட,தாேன! 

$க2 ஒ4J இ2லா அ�ேய4, உ4 அ�� கீY, அம+(% $�(ேதேன! 

எ4?� சரணாகதி��� சாரமான ஒேர பா�ர�, அர�க நக+ அ�ப?��� Kட அைமயாம2, 

தி*ேவ�கடDைடயா?�� ம�:� அைம(த% தா4 வ�ய�ப�3� வ�ய�$! 
 

அகலகி2ேல4 இைறF� எ4J, அல+ ேம2 ம�ைக உைற மா+பா! - எ4J தாயாைரF� தாயாைரF� தாயாைரF� தாயாைரF� 
உட4 ைவ,%உட4 ைவ,%உட4 ைவ,%உட4 ைவ,%, ெச!ய�ப:� சரணாகதிய�4ெச!ய�ப:� சரணாகதிய�4ெச!ய�ப:� சரணாகதிய�4ெச!ய�ப:� சரணாகதிய�4 சார� தா4 இ(த மாறா, தமிY சார� தா4 இ(த மாறா, தமிY சார� தா4 இ(த மாறா, தமிY சார� தா4 இ(த மாறா, தமிY! மாற4 தமிYமாற4 தமிYமாற4 தமிYமாற4 தமிY! 
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சரணாகதசரணாகதசரணாகதசரணாகத வ,சல வ,சல வ,சல வ,சல = இ�ப�� சரணாகதி ெச!பவ+கள)4 �Hற� �ைறக� ஒ4ைற� Kட 
பா+�காம2, வா,ச2ய� (அ4ைப) ம�:ேம பா+��� வ,சலா! சரணாகத வ,சலா! சர9ய 
வ,சலா! 
 

சார நிேதசார நிேதசார நிேதசார நிேத = அைன,%��� சாரமான நிதிேய! க*ைண நிதிேய! தயா நிதிேய! - ேமாவா!� 
க�ைடய�2 ப�த4 அ�,தைத� Kட ெவ�க�படாம2 கா��� ெகா9: நிH�� தயா 
சி(L! 

 

ப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசலப-பாலயமா� வ�*ஷ ைசல பேத பேத பேத பேத! = வ�*ஷ மைல வாசா! ேசஷ மைல வாசா! 
அ�ேயா�கைள� ப-பாலி,% (தின�ப�� கா,%) அ*� $-வாயாக! 
நி,யாப� F�தானா� ேயாக ேஷம� வஹா�யஹ� = எ�க� தின�ப� கா-ய�கைளF� 
ந/ேய நட,தி� ெகா:,%, ப-பாலி,%, கா�பாயாக! 
 

உ�ள� $�(%, �ள)+(% ஏ2 ஓ+ எ� பாவா!! - ெம�ள எ'(%, "ஹ[" எ4ற ேப+ அரவ�! - 
ஹ- ஓ�! 
 
------------------------------------------------------------------ 

D'� பாடைலF�, ெசவ� �ள)ர� ேக�பதH�� ���க� இ�ேக: 
1. M.S.��$லSமி அ�மா பா�ய% (MusicIndiaOnline) 

2. ேகாவ�2 அ+�சக+க� ஓ%வ% (Real Player) 
3. தமிY ��ரபாத� (நி,ய �) - (Windows Media Player) 

ந4றிந4றிந4றிந4றி: Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com 

------------------------------------------------------------------- 
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��ரபாத���ரபாத���ரபாத���ரபாத�(32&33) - தி	�பதிய�� ஏ�தி	�பதிய�� ஏ�தி	�பதிய�� ஏ�தி	�பதிய�� ஏ� இ����  இ����  இ����  இ���� 
பண�பண�பண�பண�? 
from � ேவ�கேட�வர ��ரபாத� by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ேவ�கடவைன� ேபால பரம ஏைழ ேவ! யா	� கிைடயா�! அவ# ஒ	 த%&திர#-

அ�ப'#( தின)� தி	மைலய�ல பா�றா�க! அட�பாவ��களா! அநியாயமா இ�ைல? 

வா-./சாம ெபா- ெசா�2றா�கேள? உ4'ய� கா� உலக&�.ேக ெத%5ேம! 

உ4'யைல ஷி�ஃ�� ேபா�� எ49� அவ# ஏைழயா? இ�ைல, ெர4ேட ெர4� 
ல��.: கா� க�.க நி.:� நாம ஏைழயா? 
 

"சமாதிகசமாதிகசமாதிகசமாதிக    "த%&திராயத%&திராயத%&திராயத%&திராய" ேவ�கேடசாய ம�கள�ேவ�கேடசாய ம�கள�ேவ�கேடசாய ம�கள�ேவ�கேடசாய ம�கள�!" எ#! ெப	மாைள& த%&திர# எ#ேற 
:றி�ப�கிறா;க<! = இெத�லா� = = ம>! பா.கலா� வா?�களா? இ#ன@.கி 
ேதா&திர&ைத? :) 
 

ச%ச%ச%ச%, ேவ�கடவ# ம��� எ�ப�' இ�����ேவ�கடவ# ம��� எ�ப�' இ�����ேவ�கடவ# ம��� எ�ப�' இ�����ேவ�கடவ# ம��� எ�ப�' இ����� பண.கார# ஆனா# பண.கார# ஆனா# பண.கார# ஆனா# பண.கார# ஆனா#? 

பல திBயேதச எ�ெப	மா#க< எ�லா� மி'� கிளா�, ேலாய; மி'� கிளா�, 

வ!ைம. ேகா��.:. கீேழ இ	.க, இவ(.: ம��� எ#ன அ�ப'. ெகா���? :) 

பல ேப%ட� ேக��� பா;&ேத#! ஒBெவா	&த; ஒBெவா	 வ�தமா> ெசா�2றா�க! 
ப:&தறிD வ�ம;சன� /ட ஒ	&த; ெசா�றா	ப:&தறிD வ�ம;சன� /ட ஒ	&த; ெசா�றா	ப:&தறிD வ�ம;சன� /ட ஒ	&த; ெசா�றா	ப:&தறிD வ�ம;சன� /ட ஒ	&த; ெசா�றா	 :) 

 

 

ஜக&:	வான ஆதி ச�கரைர ஒ	 காபாலிகன@ட� இ	F� கா�பாGறினா; நரசி�ம;. அவ; 
உடேன சி�கேவ< :#ற� (அேகாப�ல�) ெச#! நரசி�மைன வழிப�டா;! 
அ�ேபா� "தி	மைல ெச�! ேமா�ச&�.: எ#ன வழி? எ#பைத> Hசகமாக கா�' 
நிGகிறா#! அ�: ெச#றா� தா# உம.: வ�ள�:�!" எ#! உ&தரவான�! உடேன 
தி	�பதி யா&திைரைய ேமGெகா4டா; பகவ&பாத;. 
 

தி	�பதிய��தி	�பதிய��தி	�பதிய��தி	�பதிய�� இ	�ப� ெப	மா< தானா இ	�ப� ெப	மா< தானா இ	�ப� ெப	மா< தானா இ	�ப� ெப	மா< தானா? எ#ெற�லா� கிள�ப�வ�ட�படாத கால க�ட� 
அ�! இள�ேகாவ'க< )தGெகா4�, ஆதி ச�கர	� ேவ�கடவ# ெப	மாேள எ#பைத 
மிக ந#றாக அறிவா;. 
இ&தைன.:� இராமா(ச	.: இ	I! ஆ4�.: )Gப�டவ; ச�கர;. எ�டா� 
IGறா4�. அவ; தி	மைல வF� எ�ெப	மாைன. க4ணார. க4� கள@&தா;. 
 

ைவ&த க4ைண எ�.க )'யவ��ைல! ப�JசிG பK&த �றவ�யான அவேர ெப	மாள@# 
ேபரழகி� மன� த�மாறினா;! உடேன வ�L9 பாதாதி ேகசவ�L9 பாதாதி ேகசவ�L9 பாதாதி ேகசவ�L9 பாதாதி ேகச �ேதா&திர� �ேதா&திர� �ேதா&திர� �ேதா&திர� எ#ற �திைய 
இைறவ# ேம� பாட& ெதாட�கி வ��டா;. பாத� )தலாக, உ>சி வைர, ஒBெவா	 

Jun 12, 2009 1:44 AM
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அ�கமாக வ;ண�&� வ;ண�&�, வ�L9� நமா�யஹ� எ#! ேபாGறி மகிNFதா;. 

 

இ�ப' ேமா�ச ரகசிய� கா�'. ெகா��பவைன, ஊ	.ேக கா�'. ெகா�.க எ4ண� 
வ��டா; ஆதி ச�கர;! ம.க< மைலேயறி வF� அ�லவா ேசவ�.க ேவ4��! 

ஏ!வதGேக P( மண� ேநர� ேமேல ஆ:�! :ள@; ேவற அ�ப�ேபா ந��:�! மிகD� 
க�ைமயான யா&திைரயாக இ	.ேக! ம.க< வரா� ேபானா�? ெப	� �ைதயைல 
அ�லவா இழ�பா;க<? 

 

ஜனாக;Lண� ஜனாக;Lண� ஜனாக;Lண� ஜனாக;Lண� (ஜனஜனஜனஜன+ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�=ம.க<ம.க<ம.க<ம.க< ஈ;�� ஈ;�� ஈ;�� ஈ;��), 
தனாக;ஷண�தனாக;ஷண�தனாக;ஷண�தனாக;ஷண�(தனதனதனதன+ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�ஆக;ஷண�=ெச�வ ஈ;��ெச�வ ஈ;��ெச�வ ஈ;��ெச�வ ஈ;��) 
எ#ற இர4� மFதிர யFதிர�கைள> ெச-வ�&தா;. தாேம ேயாக&தி� இ	F� ெப	மாள@# 
தி	வ'கள@� �தாப�.க> ெச-� வ��டா; ஜக&:	! 

 

ஏGகனேவ அவ# ப&மபRட&தி# அ'ய��, மேனா காரகனான சFதிர#சFதிர#சFதிர#சFதிர# ேவ! நிைல 
ெகா4�<ளா#! 

இ#ன@.:� ேஜாதிட ப%கார�கள@�, சFதிர ேதாஷ நிவ;&தி& தலமாக& தி	�பதி 
ெசா�ல�ப�கிற�! இ�ேபா� இFத ஜனாக;ஷண யFதிர� ேவ!! ெசா�ல9மா? 
இ� தா# தி	மைல> ெச�வ> ெசழி��.:. காரண� எ#!இ� தா# தி	மைல> ெச�வ> ெசழி��.:. காரண� எ#!இ� தா# தி	மைல> ெச�வ> ெசழி��.:. காரண� எ#!இ� தா# தி	மைல> ெச�வ> ெசழி��.:. காரண� எ#! பல	� ெசா�வா;க< பல	� ெசா�வா;க< பல	� ெசா�வா;க< பல	� ெசா�வா;க<! 

 

ச�கர	.:� ப�# வFத அனFதாNவா#-இராமா(ச; கால&தி� /ட அBவளD ெசழி�� 
இ�ைல! Sமாைல.ேக வழிய�#றி இ	Fதா# தி	மைலயா#! 

ச�கர; �தாப�&த யFதிரபல� ப�ரசி&தமாக& ெத%ய கால� ப%மாண� ஆ:மி�ைலயா? 
சில ஆ4�க< கழி&�, ெகாJச� ெகாJசமா-, தி	மைலேய ம.க< மைலயாக மாறி 
வ��ட�! 

http://verygoodmorning.blogspot.com

Page 7 of 31.



 

 

எ# ந4ப; ஒ	வ; ப:&தறிDவாதிஎ# ந4ப; ஒ	வ; ப:&தறிDவாதிஎ# ந4ப; ஒ	வ; ப:&தறிDவாதிஎ# ந4ப; ஒ	வ; ப:&தறிDவாதி! க�Tன@��க�Tன@��க�Tன@��க�Tன@��! ஆனா� ேவ�கடவ# ேம� ம��� ஆனா� ேவ�கடவ# ேம� ம��� ஆனா� ேவ�கடவ# ேம� ம��� ஆனா� ேவ�கடவ# ேம� ம��� 
ெகா<ைள� ப�%ய�ெகா<ைள� ப�%ய�ெகா<ைள� ப�%ய�ெகா<ைள� ப�%ய�! (ெவள@ய��ெவள@ய��ெவள@ய��ெவள@ய�� ெத%யாம� ெத%யாம� ெத%யாம� ெத%யாம�!) 

அவ	.: இFத யFதிர மFதிர தFதிர&தி� எ�லா� ந�ப�.ைக இ�ைல! ஆனா� 
தி	ேவ�கட)ைடயாைன ம��� "ைநசாக" யா	.:� ெத%யாம� ேபா- பா;&� 
வ	வா;! 
தி	�பதிய�� ம��� ஏ# இ���� ெச�வ� எ#பதG: அவ; "ப:&தறிD� பாண�ய��" 

ஒ	 வ�ள.க� ெசா#னா;! ேக�� ஆ'� ேபாய��ேட#! :) 

 

"அேட- ேகஆெர�! 

எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏGற ஊதிய�எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏGற ஊதிய�எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏGற ஊதிய�எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏGற ஊதிய� தா# தா# தா# தா#! உைழ>சவ# தா# உச	வா#உைழ>சவ# தா# உச	வா#உைழ>சவ# தா# உச	வா#உைழ>சவ# தா# உச	வா#! 

ெத%Jசி.ேகாெத%Jசி.ேகாெத%Jசி.ேகாெத%Jசி.ேகா! 
ேவற ஊ; ெப	மாைள� பா	! காைலய�ல ேல�டா ஆேறK மண�.: எKF�.கற�! 

மதிய� கதைவ P'.கி�� ஒ	 :�'& U.க�! சாய�கால� ெகாJச ேநர� ேபா.: 
கா�'��, எ�� மண�.ெக�லா� ம!ப'5� U�க� ேபாய�டற�! 

 

தி	மைலயா# அ�ப'யா? வ�'காைலல P( மண�.:> சிGறJ சி! காேல-#( :ள@;ல 
நி.க ஆர�ப�>சவ# தா#...... 

சி! காேல சி! காேலசி! காேல சி! காேலசி! காேல சி! காேலசி! காேல சி! காேல-#( கா� வலி.க நி#(கி�ேட#( கா� வலி.க நி#(கி�ேட#( கா� வலி.க நி#(கி�ேட#( கா� வலி.க நி#(கி�ேட இ	.கா# இ	.கா# இ	.கா# இ	.கா#! 

மதிய ஓ-D /ட இ�ைல! இரா&தி% ெர4� மண�.:, ஏகாFத ேசைவ-#( U�க 
ைவ.:றா(�க! ேகாய�ைல� S�'�� அFதா4ட ேபாற�.:<ள, அ�&த ஷி��� ஆW 
வF�, கதைவ& ெதாறF� வ��� ��ரபாத� பா�றா#! 

எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏ&த /லி தா#எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏ&த /லி தா#எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏ&த /லி தா#எ#ன@.:ேம உைழ��.: ஏ&த /லி தா#! யFதிர)� இ�லயFதிர)� இ�லயFதிர)� இ�லயFதிர)� இ�ல! மFதிர)� இ�லமFதிர)� இ�லமFதிர)� இ�லமFதிர)� இ�ல! 

ெத%Jசி.ேகா"-#( சி%>சி.கி�ேட ெசா#னா	! 

 

இ�ப'. /லியாளான ேவ�கடவ# ஏைழ தா#! ஏைழ� ப�காள# தா#! ஏைழ� ப�: 
ஆளைனேய பாேடேலா ெர�பவா-! :) 

அ�.காக, "த%&திராயத%&திராயத%&திராயத%&திராய ேவ�கேடசாய!", த%&திர#-எ#றா கடDைள> ெசா�வ�? ேச>ேச! 
��ரபாத&தி# ெதாட;>சியாக, இFத& ேதா&திர)� அ�ப'& தா# ெசா�2�! அழகான 
சFதமான "ேதாடக வ�	&த&தி�" அைமF�<ள� பா��! பா.கலா� வா�க! 
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(இFத �ேலாக&ைத ப'.:� ேபா�, /டேவ ேக��� பய�ல நிைன&தா�, இேதா ெசா�.:�க<) 

 

 

அதி ேவலஅதி ேவலஅதி ேவலஅதி ேவல தயா தவ �;வ�ஷைஹ; தயா தவ �;வ�ஷைஹ; தயா தவ �;வ�ஷைஹ; தயா தவ �;வ�ஷைஹ; 
அ( ேவல .	ைத; அபராத சைதஅ( ேவல .	ைத; அபராத சைதஅ( ேவல .	ைத; அபராத சைதஅ( ேவல .	ைத; அபராத சைத: 
ப%த� &வ%த� B	ஷ ைசலப%த� &வ%த� B	ஷ ைசலப%த� &வ%த� B	ஷ ைசலப%த� &வ%த� B	ஷ ைசல பேத பேத பேத பேத! 
பரயா .	பயா ப%பாஹி ஹேரபரயா .	பயா ப%பாஹி ஹேரபரயா .	பயா ப%பாஹி ஹேரபரயா .	பயா ப%பாஹி ஹேர! 
 

அதி ேவல தயாஅதி ேவல தயாஅதி ேவல தயாஅதி ேவல தயா தவ தவ தவ தவ = மிக� ெப%தான அளவGற க	ைண உன�! 

 

�;வ�ஷைஹ�;வ�ஷைஹ�;வ�ஷைஹ�;வ�ஷைஹ = �; வ�ஷய�க< எ#(� பாப க;மா.கைள, தX>ெசய�கைள 

அ( ேவலஅ( ேவலஅ( ேவலஅ( ேவல, .	ைத;.	ைத;.	ைத;.	ைத; = கால� காலமாக> ெச-� ெகா4'	.ேக#! 

அபராதஅபராதஅபராதஅபராத சைத சைத சைத சைத = எ# அபராத�கேளா I!, Iறா-� ெப	:கிற�! (அைத எ�லா�) 

ப%த� &வ%த�ப%த� &வ%த�ப%த� &வ%த�ப%த� &வ%த� = (உ# க	ைண) HNF� ெகா4�, �%தமா- PNக'.கி#ற�! 

 

B	ஷ ைசல பேதB	ஷ ைசல பேதB	ஷ ைசல பேதB	ஷ ைசல பேத! = வ�	ஷபா&% எ#(� வ�	ஷமைல.:& தைலவா! 
பரயா .	பயாபரயா .	பயாபரயா .	பயாபரயா .	பயா = உ# பரம க	ைணயா�, 

"ப%பாஹிப%பாஹிப%பாஹிப%பாஹி" ஹேரஹேரஹேரஹேர = எ�கைள� ப%S;ணமாக, )Kவ�மா-. கா�பாயாக! 
 

ேவ�கடவ(.: ம��� "அளD.: அதிகமான" தைய இ	.க. காரண� எ#ன? 

தன@யாக& தாயா; ச#ன@தி கிைடயா�. அவேனாடேவ அகலகி�ேல# எ#! அல; ேம� 
ம�ைக உைற மா;பா-#( வ XGறி	.கிறா<! 

அதனா� தா# அவ# �-நிவாச#! தி	-மா�! 

அவ< தயா ேதவ�! அதனா� தா# ேவதாFத ேதசிக; அவ# ேம� பாடா�, தயா ேம� 
பா'னா;! தயா சதக� எ#ப� அFத I�! 

 

இ�ப' I! Iறா& தX>ெசய� ெசJசி.கி�ேட இ	.ேக# நா(! 

ஒ#( ெசJசாேல, அைத மைற.க இ#ெனா#( ெசJசி, இ#ெனா#ைன ஒள@.க 
இ#ெனா#( ெசJசி, இ�ப' ஒ#ேன, I! Iறா :�'� ேபா��! 

அ�&த ப�றவ�.காக>, சJசித� எ#(� பாவ P�ைடய�� இ#(� ெகாJச� க��> 
ேசா! ேபால க�'.கேறா�! :) 

 

இFத> �ழGசிைய நி!&த வழிேயஇFத> �ழGசிைய நி!&த வழிேயஇFத> �ழGசிைய நி!&த வழிேயஇFத> �ழGசிைய நி!&த வழிேய இ�ைலயா இ�ைலயா இ�ைலயா இ�ைலயா? 
சJசித-ஆகா�ய�கைள அ!&�, இFத� ப�றவ�.கான ப�ரார�த�கைள )'.கேவ 
)'யாதா? ேபாய ப�ைழ5� �:த	வா# நி#றனD� தXய�ன@� Uசாக� ப4ணேவ 
)'யாதா? 
 

)'5�)'5�)'5�)'5�! எ�ப' )'5�எ�ப' )'5�எ�ப' )'5�எ�ப' )'5�? 
பGைற வ��டா� பாவ> �ழGசி நி#!பGைற வ��டா� பாவ> �ழGசி நி#!பGைற வ��டா� பாவ> �ழGசி நி#!பGைற வ��டா� பாவ> �ழGசி நி#! வ��� வ��� வ��� வ���! 
 

எ#னா� ஆைசைய ஒழி.க9மா? 
அட� ேபா�பா! �&தேர ஆைசைய ஒழி.க9�-#( ஆைச�ப�டா	! 

என.: அ�&த மாச� �ரேமாஷ# வர� ேபாD�! ப�.கா ஒ	 அெமள4��� வ	�! 
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அைத வ>சி அFத� ப.க&� வ X��.கார# நில&ைத எ�ப' வைள>சி� ேபாடேற# பா	! 

ெரா�ப நாளா அFத நில&� ேமல க49! பாவ� வ�.க மா�ேட�:றா#! 

பண&�.:� ப'யேல#னா, பவைர. கா�'ற ேவ4'ய� தா#! ஏ- ெச�ல�, 

உ�க�பாD.: அFத அைம>ச	 ெத%5� தாேன? 

ஏKமைலயாேன! இத ம��� ந�லப'யா நட&தி. ெகா�&�	�பா! உன.:& த�க ேவ2 
காண�.ைகயா� ேபா�ேற#! :) 

 

ஆகஆகஆகஆக...பGைற வ�டற� ெரா�ப கLட�பGைற வ�டற� ெரா�ப கLட�பGைற வ�டற� ெரா�ப கLட�பGைற வ�டற� ெரா�ப கLட�! ஒBெவா	&த	.:� ஒBெவா	ஒBெவா	&த	.:� ஒBெவா	ஒBெவா	&த	.:� ஒBெவா	ஒBெவா	&த	.:� ஒBெவா	 பG! பG! பG! பG!! 

அவனவ(.: அவனவ# நியாய�அவனவ(.: அவனவ# நியாய�அவனவ(.: அவனவ# நியாய�அவனவ(.: அவனவ# நியாய�! இ�ல எ�ப'� பGைற ஒழி.கற�இ�ல எ�ப'� பGைற ஒழி.கற�இ�ல எ�ப'� பGைற ஒழி.கற�இ�ல எ�ப'� பGைற ஒழி.கற�? 

வ<Wவ� வழிவ<Wவ� வழிவ<Wவ� வழிவ<Wவ� வழி கா��கிற� பா	�க< கா��கிற� பா	�க< கா��கிற� பா	�க< கா��கிற� பா	�க<! 

 

பG!க பGறGறா# பGறிைன! - அ�பGைற� 
பG!க பG! வ�டG:! 

பGறி�லாத இைறவன@# தி	வ'கள@� ெகாJச� ெகாJசமா பGறினா�...ெகாJச� 
ெகாJசமா பG! வ���! 

 

ஓ.ேக ெகாJச� ெகாJசமா வ���ஓ.ேக ெகாJச� ெகாJசமா வ���ஓ.ேக ெகாJச� ெகாJசமா வ���ஓ.ேக ெகாJச� ெகாJசமா வ���! அ�ப' வ��டா�அ�ப' வ��டா�அ�ப' வ��டா�அ�ப' வ��டா�? அ�&�அ�&�அ�&�அ�&� எ#ன எ#ன எ#ன எ#ன?? 

அGற� பGெறன@� உGற� வ X�! 

 

அதனா� தா# ெவ!மேன "பாஹி" (கா�பாG!) எ#! ேவ4டா�, "ப%பாஹி" எ#! 
ேவ4�கிறா;! 
ப%-பாஹி! ப%S;ணமா-. கா�பாG!! வ�ல.கி வ�ல.கி. கா�பாG!! 

ேதைவய��லாத பGைற வ�ல.கி வ�ல.கி. கா�பாG!! 

மGைற ந� காம�கைள மாGறி மாGறி. கா�பாG!! 

பரயாபரயாபரயாபரயா .	பயா  .	பயா  .	பயா  .	பயா "ப%பாஹிப%பாஹிப%பாஹிப%பாஹி" ஹேரஹேரஹேரஹேர! 

 

இ�ேபாஇ�ேபாஇ�ேபாஇ�ேபா, த%&திர#த%&திர#த%&திர#த%&திர# எ#! ெசா#ன ெசா�2.: வ	ேவா� எ#! ெசா#ன ெசா�2.: வ	ேவா� எ#! ெசா#ன ெசா�2.: வ	ேவா� எ#! ெசா#ன ெசா�2.: வ	ேவா�! த%&திர#த%&திர#த%&திர#த%&திர#-#( யாைர>#( யாைர>#( யாைர>#( யாைர>    
ெசா�2ேவா�ெசா�2ேவா�ெசா�2ேவா�ெசா�2ேவா�? 
அ�&� ேவைள.: ஒ#(ேம கா�ட )'யாத ப', அவ(.: எ�Dேம இ�ைல, 

யாைர5� ேபா-. ேக�க /ட யா	மி�ைல! - அ�ப' இ	.கறவைன& தாேன த%&திர#-

#( ெசா�2ேவா�? ேவ�கடவ(� அ�ப'& தானா�! எ�ப'? 

 

எ# :ண� எ#ன? = த�� ப49ற�! 

என.:> சமமா த�� ப4றவ�களா? = பல ேபைர. கா��ேவ#! 

எ#ைன வ�ட அதிகமா& த�� ப4றவ�களா? = இ#(� பல ேபைர. கா��ேவ#! 

அேத ேபால, 

உ# :ண� எ#ன? = க	ைண கா��வ�! 

உன.: சமமா க	ைண ெச-கிறவ;க< = ஒ	&தைர. கா�� பா;�ேபா�! 
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உ#ைன வ�ட அதிகமா க	ைண ெச-கிறவ;க< = ஒ	&தைர. கா�� பா;�ேபா�! 

 

ேவ�கடவா, உன.:> சமமான ஆைள. கா��! = யா	ேம இ�ைல! 

ச% ேபாக���, உன.: அதிகமான ஆைள. கா��! = யா	ேம இ�ைல! 

 

�&த�...அ�ப'#னா நX சம+அதிக த%&திரேன தா#! யா	ேம இ�ைல உன.:! யாைர5� 
சமமாகேவா, அதிகமாகேவா கா�ட )'யா� உ#னால! சமாதிக த%&திராய ேவ�கேடசாய 
ம�கள�! 

 

 

 

 

 

 

அதி ேவ�கடஅதி ேவ�கடஅதி ேவ�கடஅதி ேவ�கட ைசல� உதாரம ேத; ைசல� உதாரம ேத; ைசல� உதாரம ேத; ைசல� உதாரம ேத; 
ஜன தாப� மதா திகஜன தாப� மதா திகஜன தாப� மதா திகஜன தாப� மதா திக, தான ரதா&தான ரதா&தான ரதா&தான ரதா& 
பர ேதவ தயாபர ேதவ தயாபர ேதவ தயாபர ேதவ தயா, கதி தாFகதி தாFகதி தாFகதி தாF நிகைம நிகைம நிகைம நிகைம: 
கமலா தய�தாF ந பர� கலேயகமலா தய�தாF ந பர� கலேயகமலா தய�தாF ந பர� கலேயகமலா தய�தாF ந பர� கலேய! 
 

அதி ேவ�கடஅதி ேவ�கடஅதி ேவ�கடஅதி ேவ�கட ைசல� ைசல� ைசல� ைசல� = அFத ேவ�கட மைலய�� நிG:� 

உதாரமேத;உதாரமேத;உதாரமேத;உதாரமேத; = க	ைண ேமகேம! 

ஜனதா அப�மதா அதிகஜனதா அப�மதா அதிகஜனதா அப�மதா அதிகஜனதா அப�மதா அதிக = ம.க< ேவ4�வைத வ�ட அதிகமாக (சமாதிகமாக) 
தான ரதா&தான ரதா&தான ரதா&தான ரதா& = ெகா�.:� வ<ளேல! 

 

பரபரபரபர ேதவ தயா ேதவ தயா ேதவ தயா ேதவ தயா = பர�ப�ர�ம� எ#பவ# நX தா#! 

கதிதாFகதிதாFகதிதாFகதிதாF நிகைம நிகைம நிகைம நிகைம: = எ#! நிகம�க<, ேவத�க< சாG!கி#றன! 

கமலாகமலாகமலாகமலா தய�தாF தய�தாF தய�தாF தய�தாF = கமைலய�#(தி	மகள@#) அ#ேப! 
ந பர� கலேயந பர� கலேயந பர� கலேயந பர� கலேய = (உ#ைனய#றி) ேவ! ஒ	 பர�/கதி என.: இ�ைல! 

 

ேவ4�வைத வ�ட அதிகமாகேவ ெகா��பவ#. ஜ	க4' ஜ	க4'-ய�� பா;.கேவ ேநர� 
ேபாதைல! இ�ல எ�ேக தன@யா ேவ4'.கற�? 

அ� அவ(.ேக ெத%5� ேபால! அதா# ேவ4ட நிைன&தைத வ�ட, அதிகமாகேவ 
ெகா�.கிறா#! - ஜனதா அப�மதா அதிக! 
 

பர ேதவபர ேதவபர ேதவபர ேதவ தயா தயா தயா தயா: 
பர�ப�ர�ம� எ#ற வாசக&ைத ேவத�க< "நாராயண" எ#ற பத&�.ேக ெசா�கி#றன! 

சமய ேபத�க< எ�லா� கடF�, 

ச�கர;, இராமா(ச;, மா&வ;, வ�லப;...இ#(� அ&தைன ேப	�, 

யா; யாெர�லா� ேவத&�.:-ப�ர�ம H&திர�கW.: உைர எKதினா;கேளா... 
அவ;க< ைசவேரா, ைவணவேரா, சா.தேரா, )	க அ#பேரா, எ�லா	ேம... 

 

ேவத�க<, பர�ப�ர�ம� எ#! :றி�ப�, "நாராயண" எ#ற பத&ைத& தா#! எ#! பாLய� 
எKதி ைவ&தா;க<! 
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அFத "நாராயண" எ#கிற பத� எFத. கடDைள ேவ4�மானா2� :றி&�. ெகா<ள���! 

ெவ!� ச�: ச.கர&ைத ம��� நிைன>சி.கி�� அFத� பத&ைத� பா;&தா�, ஒ	 
சில	.:. ேகாப� /ட வரலா�! எ#ன இ�, ேதவ�ய�ட� ஈ�ப�ட ந�ம ஆதிச�கர; /ட 
இ�ப'> ெசா�லி��� ேபாய��டாேர-#( என.:� ேதா#றிய� உ4�! 

 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா� ஆ>சா;ய ஹி	தய� எ#!ேம ெபா-.கா� ஆ>சா;ய ஹி	தய� எ#!ேம ெபா-.கா� ஆ>சா;ய ஹி	தய� எ#!ேம ெபா-.கா� ஆ>சா;ய ஹி	தய� எ#!ேம ெபா-.கா�!  

சமய� கடF�, ேவத ச&திய&ைத உண;&தி> ெச#றா;க<, பாLய� ெச-த அ&தைன 
ஆ>சா%ய;கW�! 

 

"நாராயண" எ#(� பத�, ைவணவ� ெபய; ேபாலேவ நம.:� பழகி வ��ட�! ஆனா�, 

ைவணவ;க< ம��ேம அதG: உ%ைம5� ெகா4டாட )'யா�! அ&தைன 
ஆ>சா%ய;கW� ஏகமனதாக> ெசா#ன பர�ப�	�ம வாசக� அ� தா# எ#பதி� 
ஐயமி�ைல! 

 

இைத ஏ# இ�: ெசா�ேற#னாஇைத ஏ# இ�: ெசா�ேற#னாஇைத ஏ# இ�: ெசா�ேற#னாஇைத ஏ# இ�: ெசா�ேற#னா.... 
பர ேதவ தயா கதி தாF நிகைம: எ#! இFத& ேதா&திர&தி� வ	வதா� தா#! உைடயவ; 
ெச-த பாLய&�.:�, தி	மைல.:� ெந	�கிய ெதாட;� உ4�! 

 

ஆதி ச�கர%# பாLய�.:> ச�கர பாLய� எ#ேற ெபய;! 
நாராயண பேரா வ.யா& அ4ட� அBய.த ச�பவ�! நாராயணஹ பரஹ! எ#! தா# த� 
பாLய&ைத ஆர�ப�.கிறா; ச�கர;! 

 

அவ	.:� ப�#னா� வFத இராமா(ச	� பாLய� ெச-ய வ�	�ப�னா;. 
ஆனா� அதG: Pல I�, மGற உைரக< எ�லா� ந�லப'யாக. கிைட.க ேவ4�ேம! 

Pல I� காLமZர� சர�வதி பRட&தி� உ<ள�! காLமZர� ப4'த;க< 
க4'�பானவ;க<! வாசி&�� பா;.க. ேக�டா� /ட& த	வா;களா எ#ப� சFேதக� 
தா#! 

அBவளD Uர� �ற�ப�� )#ன;, தி	மைல.: வF�, ேமா�ச. :றி�� கா��பவைன 
ேவ4'. ெகா<கிறா;! வழி கா��வா- தயா ேதவ� எ#! ேவ4�த�! 

 

வயதான கால&தி� காLமZர� ெச�கிறா;! காLமZர� ப4'த;க< ேல��ப�ட ஆளா? 
கைடசிய�� ம#னன@# ஆைணயா� ேவ4டா ெவ!�பாக. ெகா�.கிறா;க<! ஆனா� 
ராேவா� ராவாக I� களD ேபாகிற�! ஆனா� தயா ேதவ�ய�# அ	ளா� உைடயவ%# 
சீட; /ர&தாNவா# இைட�ப�ட ேநர&தி� பல ப:திகைள மன�பாட� ெச-�வ��டா;! 
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இ�ப'� பல சிரம�கW.:� ப�# ந�லப'யாக� பாLய� பண� நிைறேவ!கிற�! � 
பாLய� எ#! ெபய;! 
வடெமாழிய�� எKதினா2�வடெமாழிய�� எKதினா2�வடெமாழிய�� எKதினா2�வடெமாழிய�� எKதினா2�, தமிN� ப4பா�'# ப'ேயதமிN� ப4பா�'# ப'ேயதமிN� ப4பா�'# ப'ேயதமிN� ப4பா�'# ப'ேய, இராமா(ச; உைரைய> இராமா(ச; உைரைய> இராமா(ச; உைரைய> இராமா(ச; உைரைய> 
ெச-கிறா;ெச-கிறா;ெச-கிறா;ெச-கிறா;! 
 

தமிN மர�� ப', அ	� ெப	� I�கைள, உலக� எ#! ைவ&�& �வ�:த� தா# 
வழ.க�! ெதா�கா�ப�ய� உலக� எ#! ெதாட�காவ�'(�, )த� அ'ய�ேலேய உலக� 
எ#! ெசா�லி வ��கிற�! 

* வட ேவ�கட� ெத# :ம% ஆய�ைட& தமிN /!� ந� உலக&� - ெதா�கா�ப�ய� 

* உலக� உவ�ப வலேன;� - தி	)	காG!�பைட! 

* உலக� P#!� ஒ	�:ட# ஏ&�மா4 - வைளயாபதி 
* ைவய� தகள@யா - ஆNவா;கள@# அ	ள@> ெசய� - நாலாய�ர திBய� ப�ரபFத� 

* உலெகலா� உண;F� ஓதG: அ%யவ# - சிவப�ராேன )தGெசா� ெகா�&த 
ெப%ய�ராண�! 

* உலக� யாைவ5� தா)ள வா.க2� - க�பராமாயண�! 

 

இFத& தமிN� ப4பா�ைட நிைனவ�� இ	&தி, அேத சமய�, "அ"கர� எ#! ப�ரணவ� 
வ	� ப'& ெதாட�:கிறா; இராமா(ச;. 
அகில �வன ஜ#ம �ேதம ப�காதி [ேல - எ#! "அகில�அகில�அகில�அகில�" எ#ேற ெதாட�:கிறா; 
உைடயவ;! 
 

தி	மைல& தயா ேதவ�ைய ேவ4'. ெகா4� நிைறேவறிய பாLய� ஆதலாேல... 

ப�ர�மன@ப�ர�மன@ப�ர�மன@ப�ர�மன@ � � � �-நிவாேசநிவாேசநிவாேசநிவாேச! 
எ#! மற.காம� �-ைய> ேச;&�, நாராயண பர�ப�	�ம� எ#பைத உண;வ�.கிறா;! 
 

இ�ப' �பாLய� எKவதG:. காரணமான தல� தி	மைல! அதனா� தா#, இFத& 
ேதா&திர&தி�.. "பர" ேதவ தயா கதி தாF நிகைம: எ#! வ	கிற�! நா)� ந பர� கலேய = 
(உ#ைனய#றி) ேவ! ஒ	 பர�, பG!த� என.: இ�ைல! 

�க� ஒ#!�க� ஒ#!�க� ஒ#!�க� ஒ#! இ�லா அ'ேய# இ�லா அ'ேய# இ�லா அ'ேய# இ�லா அ'ேய#, உ# அ'. கீN அம;F� �:Fேதேனஉ# அ'. கீN அம;F� �:Fேதேனஉ# அ'. கீN அம;F� �:Fேதேனஉ# அ'. கீN அம;F� �:Fேதேன! - எ#! �:ேவா� 
வா	�க<! 

 

அ�&த சன@.கிழைம, அ�&த ேதா&திர�கைள� பா;�ேபா�! 

அ�வைர......��! ஹ% ஓ�! 
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��ரபாத���ரபாத���ரபாத���ரபாத�(34&35) - ஆ	ஆ	ஆ	ஆ	/ெப	க���ெப	க���ெப	க���ெப	க��� ப���த�  ப���த�  ப���த�  ப���த� 
இராமனாஇராமனாஇராமனாஇராமனா? க	ணனாக	ணனாக	ணனாக	ணனா?? 
from � ேவ�கேட�வர ��ரபாத� by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ேவ�கட"ராம�"-�� ேப  ேக!வ��ப"# இ �ப$�க! ேவ�கட "கி &ண�"-�� ேப � 
ேக!வ��ப"# இ �ப$�க! இர	�' எ� ச*? ேவ�கடவ� = இராமனா? க	ணனா?? 
இர	#� ேவற ேவற அவதார�க!! ேவற ேவற கால க"ட�க!! எ�ப� ஒேர ேநர�தி' 
ேவ�கட�தி' இ க 0�1�? வா�க, இ�ன2� ��ரபாத� பா3கலாமா? 
 

* ெப	க��� ப���த� யா3ெப	க��� ப���த� யா3ெப	க��� ப���த� யா3ெப	க��� ப���த� யா3? = க	ணனாக	ணனாக	ணனாக	ணனா? இராமனாஇராமனாஇராமனாஇராமனா?? 
* ஆ	க��� ப���த�ஆ	க��� ப���த�ஆ	க��� ப���த�ஆ	க��� ப���த� யா3 யா3 யா3 யா3? = இராமனாஇராமனாஇராமனாஇராமனா? க	ணனாக	ணனாக	ணனாக	ணனா?? 
 

இராம� 5ன2த ப��ப�! :) 
ஆ	க! இராமைன மதி�பா3க!! ஆனா' லய�க மா"டா3க!! 

க	ண� மன2த ப��ப�! :) 
ெப	க! க	ணன2' லய��பா3க!! ஆனா' மதிக மா"டா3க!! 

 

இ7த �ேதா�திர� ஆ8� ெப	8� பா#வ� ேபா' இ � பா �க!! ெப	 யாைர� 
பாடறா, ஆ	 யாைர� பா#றா�-��� ந9�கேள பா �க! ேல;� ஃப3&"! ெப	க! 
பா#வைத ேக��க! :) 

 

 
(இ7த �ேலாக�ைத ப��� ேபா�, =டேவ ேக"#� பய�ல நிைன�தா', இேதா ெசா#��க!) 
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கல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவா, வச ேகாப வ>வச ேகாப வ>வச ேகாப வ>வச ேகாப வ> 

சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா�, �மர ேகா��மர ேகா��மர ேகா��மர ேகா� ஸமா� ஸமா� ஸமா� ஸமா�! 
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�ரதி வ'லவ�கா அப� மதா� �கதா��ரதி வ'லவ�கா அப� மதா� �கதா��ரதி வ'லவ�கா அப� மதா� �கதா��ரதி வ'லவ�கா அப� மதா� �கதா� 
வ�ேதவ �தா7 ந பர�வ�ேதவ �தா7 ந பர�வ�ேதவ �தா7 ந பர�வ�ேதவ �தா7 ந பர� கலேய கலேய கலேய கலேய!! 
 

கல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவாகல ேவ8 ரவா = அ ைமயான 5'லா��ழ' (ேவ8) ஒலியா' 

வச ேகாப வ>வச ேகாப வ>வச ேகாப வ>வச ேகாப வ> = வச�ப"ட ேகாப� க�ன2ைகக! 

சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா�சத ேகா� ? தா� = BC ேகா� ேப3 DE7�!ளா3க!! 

�மர ேகா� ஸமா��மர ேகா� ஸமா��மர ேகா� ஸமா��மர ேகா� ஸமா� = ேகா� ம�மத�� (�மர��) ஒ�பானவேன! 

 

(அ�ப� BC ேகா� ேப3 DE7தாF�) 
�ரதி வ'ல வ�கா�ரதி வ'ல வ�கா�ரதி வ'ல வ�கா�ரதி வ'ல வ�கா = ஒ?ெவா  �*ய ேகாப��� 
அப�மதா� �கதா�அப�மதா� �கதா�அப�மதா� �கதா�அப�மதா� �கதா� = அவ3க! அப�மான2�தாG ேபாேல �கமள2�பவேன! 

வ�ேதவ �தா7வ�ேதவ �தா7வ�ேதவ �தா7வ�ேதவ �தா7 = வ�ேதவ� மகேன! 

நநநந பர� கலேய பர� கலேய பர� கலேய பர� கலேய = (உைன அ'லா') ேவC பர�/கதி இ'ைல! 

 

ம�மதைன, வ�&8I� மகனாகJ ெசா'வா3க!! ம�மத�� அன�க� எ�C� ெபய3! 
அதாJ�� அ�+அ�க�! உ வ� இ'லாதவ�! 

D�ப3! உ வ வழிபா# ப��காதவ�ெக'லா� இன2 ம�மதைன ��ப�"#��க-�பா! 
ல?I�� ல?I� ஆJ�! ஆ�மKக���� ஆ�மKக0� ஆJ�! :) 
 

ஆ	டா�� மா3கழி ேநா�5 0�Jசி, ைதெயா  தி�கள2', ம�மதைன� தா� 
வண��கிறா!! "அன�க ேதவா, உLயI� ஆ�ெகாேலா எ�C ெசா'லி உ�ைன1� 
உ�ப�ைய1� ெதாMேத�" எ�C பா#கிறா!! 

 

ெநGறி க	ணா' எ*�த ப��ன3, சிவெப மானா' மK	#� உய�3�ப�க�ப"ட ம�மத�, 

உ வ� இ'லாம' இ கிறா�! உ வ� இ'லா� இ �� ேபாேத, காதலி' இ�தைன 
ேபைர� பாடாL� ப#��கிறா�! இ��� உ வ0� இ 7� வ�"டா'? அ�I� 
ம�மதைன� ேபால ேகா� அழக3க! ேதா�றி வ�"டா'? 

 

அெத�ன ேதா�றி வ�"டா'? அதா� ேதா�றியாகி வ�"டேத!....அவ� தா� க!ளJ 
சி*�பழக�, க �பழக�, எMகமல� Nவழக�, க	ண�! அவைனJ �GறிJ சத ேகா� 
ேகாப�ய3க!! இ வைர1� க"� ைவ�ப� 5'லா� �ழலி� ப�ரணவ நாத�! 
 

ச*ச*ச*ச*, ேகா� ேகாப�ய3க! DE7தா' ஒேர ஒ  க	ண� எ�னேகா� ேகாப�ய3க! DE7தா' ஒேர ஒ  க	ண� எ�னேகா� ேகாப�ய3க! DE7தா' ஒேர ஒ  க	ண� எ�னேகா� ேகாப�ய3க! DE7தா' ஒேர ஒ  க	ண� எ�ன ெசLய 0�1� ெசLய 0�1� ெசLய 0�1� ெசLய 0�1�? அ�தைன 
ேப � அவரவ3 அப�மான2�தாG ேபாேல, அவரவ3� அ?வ?வாC கா"சி த கிறா� 
இைறவ�! இ7த ேளான2� எஃெப" ேவC எ7த அவதார�திF� இ'ைல! :) 

 

எ�ப� H2O எ�பதி' இ  ைஹ"ரஜ� அ8க! ஒ  உய�3வள2� (ஆசிஜ�) 

க"ட�ப"� �? Single Covalent Bond எ�பதாேல! இ� எ�தைன ைஹ"ரஜ� அ8கைள1� 
அதனத� த�ைம� ஏGப ஏGC ெகா!ள =�ய�! Thatz why we have more covalent bonds than 

ionic bonds. 
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அதனா' தா� H2O எ��� ந9 � அைன��� கைரக வ'ல �ண� (Universal Solvent)! 
நாரண� எ�ப�� இ7த ந93 தா� எ�பைத 0�னேர ��ரபாத-த93�த� பதிவ�ேல ெசா'லி 
இ ேக�! இ7த ேவதிய�ய' ந93 எ�பைத ெகா	ேட பல R"பமான பைட�5� 
த��வ�கைள அறிவ�ய' பா3ைவய�' 5*7� ெகா!ள 0�1�! 
 

எ�ப� பல ைஹ"ரஜ� அ8க! ஒ  உய�3வள2� க"ட�ப"� ேகா, அேத ேபால பல 
ஆ�மாக�� ஒேர பர�ெபா �ட� க"ட�ப"# இ �ப� ப�ரணவ நாத� எ�ற ச�த 
மா�திர�தினா'! பைட�5� ெதாழிைல� ப�ரணவ� ெகா	# ெசLகிேற� எ�C ப�ர�ம� 
=Cவ�� இதனா' தா�! ப�ரணவ� ெபா ைள 0 க� சிவனா3� உைர�ப�� இ�ப�� 
தா�! 0 க� ஈசன2� காதி' ெசா�னைத, அ�ேய� உ�க! காதிF� ெசா'கிேற�! - 

மாதவ�� ப7தலி' ப��ெனா  நா!! :) 

 

அ� ேபால ஒேர இைறவ�, பல ேகாப�ைகக���, பல�பல க	ண�களாL� ேதாGற� 
கா"#கிறா�! இ�ப� மாய� ெசL1� வ�ேதவன2� மகேன, வா�ேதவா! உைன அ'லா' 
எ�க�� ேவC பர�/கதி இ'ைல! 

 

(வ�வ�வ�வ�+ேதவ�ேதவ�ேதவ�ேதவ�=ெச'வ�+மி�7தவ�! வ�ேதவ� ேவC! வா�ேதவ� ேவC! 

வ�ேதவ� மக� வா�ேதவ� எ�C ெகா	டாF�, இைறவ�� வா�ேதவ� எ�ப� 
Tல�ெபய3! அவதார கால�கைள எ'லா� கட7த ெபய3 அ�! பரபரபரபர-வா�ேதவ�வா�ேதவ�வா�ேதவ�வா�ேதவ�!) 

 

அ#�� ஆ	க! பா#வைத ேக"ேபாமா? அவ3க�� இராமைன� தாேன ப����! 
எ'லா ேகாப�ைககைள1� அவேன எ#�� ெகா!ளாம', அவ� ஏக ப�தின2 வ�ரதனாL 
இ �பதா', எ�தைன ஆ	க��� ேபா"� இ'லாமG ேபாகிற�! :) 

ந� பதிIலக ந	ப3கள2' யாெர'லா� க	ண�? யாெர'லா� இராம�?? ெசா'F�க 
பா3�ேபா�! ஹிஹி! வா�க பா"#�� ேபாேவா�! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Podbean.com  

அப� ராமஅப� ராமஅப� ராமஅப� ராம, �ணா கர�ணா கர�ணா கர�ணா கர, தாசரேததாசரேததாசரேததாசரேத! 
ஜக ேதக தR3 தரஜக ேதக தR3 தரஜக ேதக தR3 தரஜக ேதக தR3 தர, த9ரத9ரத9ரத9ர மேத மேத மேத மேத 
ர� நாயகர� நாயகர� நாயகர� நாயக, ராமராமராமராம, ரேமசரேமசரேமசரேமச, வ�ேபாவ�ேபாவ�ேபாவ�ேபா! 
வரேதா பவவரேதா பவவரேதா பவவரேதா பவ! ேதவேதவேதவேதவ, தயாதயாதயாதயா ஜலேத ஜலேத ஜலேத ஜலேத 
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அப� ராமஅப� ராமஅப� ராமஅப� ராம = எ'லா � மிக வ� �5� (ரமி��), 
�ணா கர�ணா கர�ணா கர�ணா கர = �ண ெகாM7ேத! 
தாசரேததாசரேததாசரேததாசரேத = தசரத� 5த'வா! 
ஜக�ஜக�ஜக�ஜக� ஏக ஏக ஏக ஏக = உலகிேலேய ந9 தா� 

தR3 தரதR3 தரதR3 தரதR3 தர = =3 வ�'லாள�! 

த9ர மேதத9ர மேதத9ர மேதத9ர மேத = =3 மதி ெகா	ட�! 

 

ர�ர�ர�ர� நாயக நாயக நாயக நாயக = ர� �ல ெகாM7ேத! 
ராம ராம ராம ராம = ராமா ராமா ராமா ராமா (ராம எ��� தாரகராம எ��� தாரகராம எ��� தாரகராம எ��� தாரக ம7திர� ம7திர� ம7திர� ம7திர�) 
ரேமசரேமசரேமசரேமச = ரமா எ��� சீைத�� தைலவா! 
வ�ேபாவ�ேபாவ�ேபாவ�ேபா = ச3வ0� வ�யாப��� இ �பவேன! 

வரேதாவரேதாவரேதாவரேதா பவ பவ பவ பவ = (எ�க��) எ�C� அ ! ெசLவாL! - (வ�ஜய$ பவ எ�பைத� ேபாேல, 

வரேதா பவ எ�C ேக"கிறா3க! அ�யவ3க!) 

ேதவேதவேதவேதவ, தயா ஜலேததயா ஜலேததயா ஜலேததயா ஜலேத = இைறவேன! க ைண கடேல! 

 

ராமாராமாராமாராமா-ரமா ரமா ரமா ரமா - இத� R"ப�ைத�இத� R"ப�ைத�இத� R"ப�ைத�இத� R"ப�ைத� ெத*Vசிக8� ெத*Vசிக8� ெத*Vசிக8� ெத*Vசிக8�! 
ரமி�த' எ�றா' வ� �5த'! 

* பலராF� ரமிக�ப#பவ� (வ� �ப�ப#பவ�) = ராம�! 

* அவைன ரமி�பவ3க! = ரமா! 
 

ரமா எ�ப� ெபா�வாக அ�ைனைய �றி�� ெசா'! மகாலWமி, சீைத! 
ஆனா' ரமி�� அ�யவ3கைள1� ரமா எ�C �றி�� வழக� உ	#! 

அவ� ராம�! நா� ரமா! 
 

இ7த ராம� எ�ப� ெவC� இராமவதார� ம"#ம�C! சீைதய�� கணவைன �றி�� 
ெசா' ம"#ம'ல! 

வா�ேதவ� எ�பைத� ேபாலேவ ராம எ�ப�� ெபா�வான இைற நாம� தா�! மிகI� 
R"பமான நாம�! இ��� ஒ  ப� ேமேல! R"பமான ம7திர�! 
 

ராம ராம ராம ராம - எ�பதG�� தாரகஎ�பதG�� தாரகஎ�பதG�� தாரகஎ�பதG�� தாரக ம7திர� ம7திர� ம7திர� ம7திர� எ�C ெபய3! இ7த� தாரக ம7திர�ைத� தா� காசிய�' 
0தி அைட1� உய�3கள2� ெசவ�கள2', சிவெப மா� ஓ�கிறா3! 
நேமா நாநேமா நாநேமா நாநேமா நா"ராராராரா"யணாய யணாய யணாய யணாய ("ராராராரா") + நநநந"மமமம" சிவாய சிவாய சிவாய சிவாய ("மமமம") = "ராமராமராமராம" 
இ� தா� ராம எ��� தாரக ம7திர Tல� ெபா !! 

 

* ம-ைவ எ#�� வ�#�க!! ந+சிவாய எ�C ஆகி, ம�கள� இ'ைல எ�C ஆகி வ�#�! 
* ரா-ைவ எ#�� வ�#�க!! நேமா நாணாய எ�C ஆகி, ந93 ஆதாரேம ேபாL வ�#�! 
ஆக "ராம" எ�ப� தா� இ  ெப � ம7திர�கைள1� ஒ  ேசர க"#கிற�! 

 

அதனா' தா� சஹ�ரநாம�தி' இத� ெபா ! ெப*தாக ைவ��� ேபச�ப#கிற�! ஈச� 
பா3வதி� உபேதசி�� அ !கிறா3! 
� ராம ராம ராேமதி 
ரேம ராேம மேனா ரேம! 
சஹ�ர நாம த��'ய� 
ராம நாம வராணேன!! 

 

இத� ெபா ைள1� R"ப�ைத1� அ�ப3க!/அ�யவ3க! யாேர�� இ�� பகி37� 
ெகா!�மாC வ�	ண�ப��� ெகா!கிேற�! 
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இ�ப�� தி ேவ�கட0ைடயா� இராமனாகI� க	ணனாகI� மாறி மாறி கா"சி 
ெகா#கிறா�! 

* இ�C� ேவ�கடவ� தி ேமன2� ேதா!கள2ேல, அ�5றா� >ண� க"ட�ப"ட தM�5க��, 
நாேணGறிய ேதா! தM�5� இ ��! 
* இ�C� தி வய�GC� ப�திய�ேல, உரலி' ப�ைணக�ப"ட தா�5 கய�GC� 
தM�5க�� இ ��! 
 

அதனா' தா� ந�மாEவா3, 
5ணரா நி�ற மர� ஏE அ�C எLத ஒ  வ�' வலவாேவா, 
5ண3 ஏL நி�ற மர� இர	�� ந#ேவ ேபான 0த'வாேவா, 
திண3 ஆ3 ேமக� என கள2C ேச � தி ேவ� கட�தாேன, 

திணரா3 சா3�க�� உ� பாத� ேச3வ� அ�ேய� எ7நாேள? 

* மர� ஏE �ைள��, இராமனாL வ�' �ம7தைத1�, 
* மர� இர	# 5�7�, க	ணனாL, வய�Gறி' உர' ேதL7தைத1�, 
எ�C ேவ�கடவ�� ம"#� இைண��� பா#கிறா3! 

 

மைலய�ப �வாமி = அ�ம7த வாகன இராமனாL! காள2�க நடன க	ணனாL! 

இ�ப� 
ேவ�கடேவ�கடேவ�கடேவ�கட"ராம�ராம�ராம�ராம�"-�� எ�C��� எ�C��� எ�C��� எ�C� 
ேவ�கடேவ�கடேவ�கடேவ�கட    "கி &ண�கி &ண�கி &ண�கி &ண�" எ�C�எ�C�எ�C�எ�C�, 
ெவ?ேவC 1க கா"சிகைள, ஒேர சமய�தி' கா"�, 
த*சன மகா பாகிய� ெசL� ைவகிறா� தி மைல ஆன7த நிைலய�தி'! 
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ேவ�கட-கி &ணா, ேவ�கட-ரமணா, ேகாவ�7தா! ேகாவ�7தா! 
தி ேவ�கட0ைடயா� தி வ�கேள சரண�தி ேவ�கட0ைடயா� தி வ�கேள சரண�தி ேவ�கட0ைடயா� தி வ�கேள சரண�தி ேவ�கட0ைடயா� தி வ�கேள சரண�!! ஹ*ஹ*ஹ*ஹ* ஓ� ஓ� ஓ� ஓ�! 
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��ரபாத���ரபாத���ரபாத���ரபாத�(36&37): ரஜன
ரஜன
ரஜன
ரஜன
+கா�கா�கா�கா�=எ��எ��எ��எ�� �ண� �ண� �ண� �ண�? 
from � ேவ�கேட�வர ��ரபாத� by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

சி�ன வய�ல இ�த  ��ரபாத� ேக��� ேபா!, அ!ல ரஜின
, ரஜின
-�# வ$�! என%� 
அ�ேபா வடெமாழி இ�லிெமாழி எ)லா� ெத*யா!:) (இ�ப ம��� எ�ன வா+தா�-�# 
தாேன ேக%கற-�க?) ைஹ0ேயா, தைலவ1 ேப$, ��ரபாததிேலேய வ$!! அைத 
எ�.எ�.அ�மா2� பா�றா�க-�# 3ளகா�கித� ப���ேப� ேபால! 

 

ந-�கேள ேக��� பா$�கேள�! ரஜின
, ரஜின
-�# ஒலி�ப! ேபால இ$%��! ஆனா அ! 
ரஜின
 இ)ல! 

அ! ரஜநிஅ! ரஜநிஅ! ரஜநிஅ! ரஜநி! ரஜநிரஜநிரஜநிரஜநி-�னா இ$���னா இ$���னா இ$���னா இ$��, க$�3 எ�ப! ெபா$8க$�3 எ�ப! ெபா$8க$�3 எ�ப! ெபா$8க$�3 எ�ப! ெபா$8! 

சிவாஜி பட!ல, 9ேரயா, ரஜின
ைய� பா1!, இ�த% கல1-�# தாேன ெசா):வா�க?:) 

 

அ�ேபா ரஜன
+கா�, அ�ப;�னா எ�ன அ1த�? ெசா):�க பா1�ேபா�! 

ரஜநிரஜநிரஜநிரஜநி+கா� கா� கா� கா� = க$�3க$�3க$�3க$�3+கவ1 சிகவ1 சிகவ1 சிகவ1 சி 
யா$�பா அ!, க$�பா கவ1 சியா, ேகாப<ைககைள% கா�த� ேபா) கவ1�! இ+�பவ�? 

தைலவ*� ெபய1% காரண� =>க!:) 
வா�க இ�ன
%கி ��ரபாததி) அ�த "ரஜன
-கா�தைன"?�, அவ� "க)யாண �ண�க8" 

எ�றா) எ�ன�#� பா1%கலா�! 

 
(இ�த �ேலாகைத ப;%�� ேபா!, =டேவ ேக��� பய<ல நிைனதா), இேதா ெசா�%��க8) 

 

 

அவன
 தனயா கமந-ய கர�அவன
 தனயா கமந-ய கர�அவன
 தனயா கமந-ய கர�அவன
 தனயா கமந-ய கர� 
ரஜந- கர சா$ @கரஜந- கர சா$ @கரஜந- கர சா$ @கரஜந- கர சா$ @க அ� அ� அ� அ�-3$ஹ�3$ஹ�3$ஹ�3$ஹ� 
ரஜந- சர ராஜ தேமா மிகிர�ரஜந- சர ராஜ தேமா மிகிர�ரஜந- சர ராஜ தேமா மிகிர�ரஜந- சர ராஜ தேமா மிகிர� 
மகந-ய� அக� ர�ராமமகந-ய� அக� ர�ராமமகந-ய� அக� ர�ராமமகந-ய� அக� ர�ராம மேய மேய மேய மேய 

 

அவன
 தனயாஅவன
 தனயாஅவன
 தனயாஅவன
 தனயா = Aமிய<� மக8 (சீைத) 
கமந-ய கர�கமந-ய கர�கமந-ய கர�கமந-ய கர� = (அவ8) வ<$�3� கர�கைள உைடயவேன! 

ரஜந- கர சா$ரஜந- கர சா$ரஜந- கர சா$ரஜந- கர சா$ = (அவ�) க$த, கவ1 சியான 

@க அ�3$ஹ�@க அ�3$ஹ�@க அ�3$ஹ�@க அ�3$ஹ� = @க� தாமைர ேபால இ$%�! 

 

ரஜந- சர ராஜரஜந- சர ராஜரஜந- சர ராஜரஜந- சர ராஜ = இ$ள
) நடமா�பவ1கள
� (அர%க1கள
�) அரச� (இராவண�) 

தேமா மிகிர�தேமா மிகிர�தேமா மிகிர�தேமா மிகிர� = அவ� தேமா �ணைத� (கீD% �ணைத) ேபா%கியவ�! 

மகந-ய� = மிக  சிற�தவ�! 

அக� ர�அக� ர�அக� ர�அக� ர�-ராம மேயராம மேயராம மேயராம மேய = எ� இதயேம அ�த ர�ராம மயமா0 இ$%�! 

 

சீைத சீைத சீைத சீைத = அவன
ய<� தனையஅவன
ய<� தனையஅவன
ய<� தனையஅவன
ய<� தனைய! 

மEF%�8 ேதா�றியவ8! மEF%�8ேளேய மைற�! ேபானவ8! 

Jun 12, 2009 1:44 AM
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அகDவாைர தா��� நில� ேபா), த�ைன இகDவா1 எ)லாைர?�, (அ! இராமனாகேவ 
இ$�ப<#� =ட) தா�கி% ெகாEடா8! 

 

�ேதவ<ய<� அவதார�! Aேதவ<ய<� ம;ய<) வ�! "உதித!" ஆ ச*ய� தா�! ஆ� சீைத 
ப<ற%கவ<)ைல! உதிதா8! 

ஒ$ தி$-@$க� வ�! ஆ�ேக "உதிதன�" உலக� உ0ய, எ�ப! ேபாலேவ சீைத?� 
"உதிதவ8"! ஹ�த ந�சதிர�! 

இராம நவமி, கி$9ண ெஜய�தி, ஹ#ம ெஜய�தி-�# எ)லா� இ$%�! சீதா ெஜய�தி 
இ$%கா? இ)ைல! ஏ�னா, சீைத ப<ற%கவ<)ைல! உதிதா8! 

 

சீைதய<� உதித) பHறி யாேர#� ப<�I�டதி) ெசா):�க! மிக2� �வார�யமான 
ேதாHற� சீைதய<� ேதாHற�! இராவண� கEட �ழ�ைத, ப<�ன1 ஜனக1 கEட 
�ழ�ைதயாக ஆனாேளா! சீைதசீைதசீைதசீைத, இராமைன வ<ட வயதி) Jதவ8இராமைன வ<ட வயதி) Jதவ8இராமைன வ<ட வயதி) Jதவ8இராமைன வ<ட வயதி) Jதவ8! 

 

அவ8 வ<$�ப<% ைக�ப<;த கர� இராம கர�! அவ� க$�பானவ� தா�! ஆனா) 
கவ1 சியானவ�! ெவ>� கவ1 சி அ)ல! ம�கள, மஹந-ய, அழியாத கவ1 சி! 
ைமேயா மரகதேமா மறிகடேலா மைழ @கிேலா 
ஐேயா இவ� வ;2 எ�பேதா1 அழியா அழ�ைடயா� எ�கிறா1 க�ப1! 
எதி*கL� வ<$�3� கவ1 சி உைடயவ�! இராவணேன ஒ$ க�டதி), இராமன
� 
�ண�கைள எEண<ெயEண< வ<ய%கிறா�; ஆனா) யா$� அறியாம), தன
ைமய<)! :) 

 

இ$ள
) நடமா�� அர%க1கள
� தைலவ� இராவண�! அ�தண�! 3ல�திய மக*ஷிய<� 
ேபர�! சிவ ப%த� எ�> ெசா)லி% ெகா8வதி) ெப$ைம� ப�பவ�! 

ஆனா) மHற சிவன;யா1கைள மதி%கா!, ந�தி ேதவ*ட� சாப� ெபHறா�! 

தா� ம��ேம சிவ-சிேரா�மண< எ�> ப%திய<:� ஆணவ� தா� ெபா�கி வழி�த!! இ! 
தாமச ப%தி! தாமச �ண�! 

 

ஆனா) "இ�> ேபா0, நாைள வா" எ�> இராம� அவன
ட� ெசா�ன அ�த கணேம, 

அ�த தாமச �ண� ஆட ெதாட�கி வ<�கிற!! அேத சி�தைனய<) ஆணவ� நாணவ� 
ஆக, நாண<� ேபா0 ஒேரய;யாக உ�கா1�! வ<�டா� இல�ேக�வர�! 

இ�ப;இ�ப;இ�ப;இ�ப; இராவண� ெப$�தைகய<� தேமா �ணைத ஒேர வா%கியதி) இராவண� ெப$�தைகய<� தேமா �ணைத ஒேர வா%கியதி) இராவண� ெப$�தைகய<� தேமா �ணைத ஒேர வா%கியதி) இராவண� ெப$�தைகய<� தேமா �ணைத ஒேர வா%கியதி) ேபா%கியவா ேபா%கியவா ேபா%கியவா ேபா%கியவா! 
இராவணைன வ<ட% கீD-மன� ெகாEட அ;ேயன
� தேமா �ணைத?� ேபா%�! எைம 
ஆ%�! இராமா எ#� ந) வா%�! 

 

இராமாவதார� @;�! வ<�டதா), இன
 அைத� பா1%கேவ @;யாேத! அ�த% �ைறைய� 
ேபா%கெவ�ேற, இ�>� ேவ�கட இராமனாக வ<ள��கிறா0 தி$ேவ�கடதி)! 

அக� ர�அக� ர�அக� ர�அக� ர�-ராம மேயராம மேயராம மேயராம மேய! = எ� இதயேம அ�த ர� ராம மயமா0 இ$%கிறேதஎ� இதயேம அ�த ர� ராம மயமா0 இ$%கிறேதஎ� இதயேம அ�த ர� ராம மயமா0 இ$%கிறேதஎ� இதயேம அ�த ர� ராம மயமா0 இ$%கிறேத! 
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(*** @�ைதய பதிவ<) ெசா�ன! ேபா), வ<)/அ�3றா Nண< �ம�த இராமன
� 
த+�3கைள, ேவ�கடவ� தி$ேதா8கள
) இ�>� காணலா�! உர) இ+!, மர� 
ஒ;த கEணன
� த+�3கைள ேவ�கடவ� தி$வய<Hறிேல இ�>� காணலா�!) 

 

அ�த �ேலாக� மிக2� சிற�பான!! ஏ� ெத*?மா? பகவான
� க)யாண �ண�க8 
எ�>� அ;யா1க8 ேப�வ!�, எE�ணதா� எ�> வ8Lவ� ேப�வ!�, இதி) 
வ$கி�றன! வா�க பா1�ேபா�, அ�ப; எ�ன தா� ெப$சா எE �ண�-#? 

 

 

 

�@க��@க��@க��@க� � � � �-O$த� �லப� �O$த� �லப� �O$த� �லப� �O$த� �லப� �-கத�கத�கத�கத� 
�வPஜ அQச �காய��வPஜ அQச �காய��வPஜ அQச �காய��வPஜ அQச �காய�, அேமாக சர�அேமாக சர�அேமாக சர�அேமாக சர� 
அபகாய ர=வக�அபகாய ர=வக�அபகாய ர=வக�அபகாய ர=வக� அ�ய� அக� அ�ய� அக� அ�ய� அக� அ�ய� அக� 
ந கதQசந கQசந ஜா!ந கதQசந கQசந ஜா!ந கதQசந கQசந ஜா!ந கதQசந கQசந ஜா! பேஜ பேஜ பேஜ பேஜ 
 

����-@க�@க�@க�@க� = ந)ல @க� 

����-O$த�O$த�O$த�O$த� = ந)ல இதய� 

����-லப�லப�லப�லப� = எள
ைமயானவ� 

����-கத�கத�கத�கத� = எள
தி) அைடய�ப�பவ� 

 

�வ#ஜ��வ#ஜ��வ#ஜ��வ#ஜ� = ந)ல த�ப<கைள உைடயவ� 

����-காய�காய�காய�காய� = அழகிய உட) வன�3 ெகாEடவ� 

அேமாக சர�அேமாக சர�அேமாக சர�அேமாக சர� = ெவ):� (வ -ணாகாத) அ�3கைள உைடயவ� 

 

அபகாய ர= வஹ�அபகாய ர= வஹ�அபகாய ர= வஹ�அபகாய ர= வஹ� = அவ� ர� �லைதேய உய1தியவ� 

அ�ய அக�அ�ய அக�அ�ய அக�அ�ய அக� = அவைன தவ<1!, நா� (அக�) 

கதQசந கQசநகதQசந கQசநகதQசந கQசநகதQசந கQசந - எ�ேபா!� எ�ெக��� 

நநநந ஜா! ஜா! ஜா! ஜா! = அறிய மா�ேட� 

ந பேஜந பேஜந பேஜந பேஜ = வண�க மா�ேட� 
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ெப$மா8 = �-@க�, �-O$த�, �-லப�, �-கத�! 

�-@க�, �-O$த�, அ�ப;�னா எ�ன? = @க@� அழ�, அக@� அழ�! 

ச*, அ�ேபா �-லப�, �-கத�? = மிக2� �லபமானவ�! �லபமான கதி கா��பவ�! 

அவ�அவ�அவ�அவ� ெச)வ�த� அ)ல� ெச)வ�த� அ)ல� ெச)வ�த� அ)ல� ெச)வ�த� அ)ல�! அவ� எள
வ�த�அவ� எள
வ�த�அவ� எள
வ�த�அவ� எள
வ�த�! எள
ைமயானவ�! 

ப<றவா யா%ைக� ெப*ேயானாக இ$�ப<#�, அைத?� நம%காக வ<��% ெகா�!, 

நம%காகேவ ப<ற�!ழ�> ந;%கிறா�! இ�த எள
வ�த த�ைம யா$%� வ$�? 

 

அவரவ1 தத� நிைலய<) இ$�! இற�கி வராம) ேவE�மானா) ேதவ1கL%� உதவ< 
ெச0வா1க8! ம%கL%� உதவ< ெச0ய கீேழ இற�கி வரFேம? ந�மிைடேய வ�!, ந� 
=டேவ வாD�!, க9டமான உலக வாDவ<:�, அற� கா�ப! எ�ப; எ�பைத 
எ�!%கா�ட யா1 உ8ளா1க8? 

 

சகல ச%திக8 இ$�தா:�, க+தி) ஓைல க�;% ெகாE� N! ேபாவ!�, �திைர%�� 
ேபா1% களதிேல 3) ப<��கி� ேபா�வ!� யா1 தா� ெச0வா1க8? உEைமயான 
த�ப<ய<� உய<1 கா%�� ேவைளய<:�, ��மா "த�ப<" எ�> =�ப<�ட �கன
� நலைத 
@தலி) பா1!வ<��, அ�3றமா பரதைன ேநா%கி ஓட யா$%� மன� வ$�? அவ� தா� 
�லபமானவ�! எள
வ�த�! 

அ*அ*அ*அ*, வானவ1%�வானவ1%�வானவ1%�வானவ1%� அ*ய� அ*ய� அ*ய� அ*ய�! அ;யா1%� எள
ய�அ;யா1%� எள
ய�அ;யா1%� எள
ய�அ;யா1%� எள
ய�! 

அறிஅறிஅறிஅறி-வானவ1%� அ*ய�வானவ1%� அ*ய�வானவ1%� அ*ய�வானவ1%� அ*ய�! அ;யா1%�அ;யா1%�அ;யா1%�அ;யா1%� எள
ய� எள
ய� எள
ய� எள
ய�! :) 

 

எ)லா� ச*! ஆனா) அவ� ேதவ1கL%� ம��ேம ெசா�தம)லவா? அவ1கL%� ம��� 
தாேன அ$8வா�? 

ஹா ஹா ஹா! யா1 ெசா�ன!? ப<ரகலாத�, �ேபர�, மகாபலி, வ -டண�, �%கிர� எ�> 
பல�பல அர%க1கL%�� அ$8 ெச0பவ� ஆய<Hேற! ஆனா) இ�திரன
� மக� 
ெஜய�தைன அ;! வ<ர�;யவ� ஆய<Hேற! 

அ�ர� ப<ரகலாத� அ�ர� ப<ரகலாத� அ�ர� ப<ரகலாத� அ�ர� ப<ரகலாத� = ப<ரகலாத ஆDவா1 ஆனா�ப<ரகலாத ஆDவா1 ஆனா�ப<ரகலாத ஆDவா1 ஆனா�ப<ரகலாத ஆDவா1 ஆனா�! 

ேதவ� ெஜய�த�ேதவ� ெஜய�த�ேதவ� ெஜய�த�ேதவ� ெஜய�த�    = காகா�ர� எ�> அ�ர� ஆனா�காகா�ர� எ�> அ�ர� ஆனா�காகா�ர� எ�> அ�ர� ஆனா�காகா�ர� எ�> அ�ர� ஆனா�! 

 

இ�ப;% �ல� பா1! அ$ளா!, �ண� பா1! அ$L� �ண� தாேன பரம �ண�! 

ஈச� வானவ1%� எ�ப� எ�றா)-அ! 

ேதசேமா தி$ேவ� கடதா#%�? 

எ�> அதனா) தா�, அவ� வானவ1%�� ம��� அ�ப� இ)ைல எ�> ஆDவா1 
பா�கிறா1! இ�ப; எ)லா*ட@� அ�3 கா�;, எள
ைம கா��� �ண�கL%� 
"ெப$மாள
� க)யாண �ண�க8ெப$மாள
� க)யாண �ண�க8ெப$மாள
� க)யாண �ண�க8ெப$மாள
� க)யாண �ண�க8" எ�> ெபய1! அ�த �ண�க8 எைவ எைவ? 

 

1. வாச)ய� = வர�ப<லா அ�3 உைடைம (Boundless Love) 
2. ெசளல�ய� = ந-1ைம எ�#� சீ1ைம (Easily Visible & Approachable) 
3. ெசளசீ)ய� = எள
வ�த அ$� த�ைம (Easily Mixing with Mortals) 

4. �வாமிவ� = எ�>� ைகவ<ேட� எ�#� உ*ைம (Sense of Ownership) 
 

@@��� ப; எ�#� Tலி), இைத மிக அழகாக வ<ள%�கிறா1 ப<8ைள ேலாகாசா*யா1! 
* �Hற� கE� ெவ$வாைம%� வாச)ய� 

* கா*ய� ெச0?� எ�> !ண<ைக%� �வாமிவ� 

* �வாமிவ� கE� அகலாைம%� ெசளசீ)ய� 

* அைத% கE� பH>ைக%� ெசளல�ய� 

எ�> வ<யாய%யான� (வ<*2ைர) ெச0கிறா1 அEண)! 
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இ�த எள
ைம% �ண�கேளா�, அவ� அ$ைம% �ண�கL� உE�! 

5. ச1வ%ஞ-வ� = @H>� உண1த) (Omniscient) 

6. ச1வ ச%தி-வ� = @;வ<லா ஆHற) (Omnipotent) 

7. ச1வ வ<யாப<-வ� = @H>� நிைறத) (Omnipresent) 

8. ச-சி-ஆன�த�/ம�கள� = அற!8 இ�ப� (Bliss/Mangalam) 

 

எE �ணதா�எE �ணதா�எE �ணதா�எE �ணதா� எ�> ஐய� வ8Lவ#� இ�த% க$!கைள% கட28 வாDதி) 
ெதா��  ெச)கிறா1! 
ஏேதா இ�த% �ண�க8 எ)லா� வடெமாழி தா� கE� ப<;!% ெகா�தாக யா$� 
த�ப�ட� த�;% ெகா8ள @;யா!! தமிழிேலேய இதைன �ண�கL� ேபச� 
ப�கி�றன! 

சமய� சாராத சில தமிழறிஞ1க8, எE �ணதா� எ�பைத, எEண @;யாத �ண�க8 
ெகாEடவ� எ�> ெபா$8 உைர%கிறா1க8. ஆனா) @த) எ��% �றள
) =ற�ப�ட 

1. ஆதிபகவ�, 

2. வாலறிவ�, 

3. மல1மிைச ஏகினா�, 

4. ேவE�த) ேவEடாைமய<லா�, 

5. இைறவ�, 

6. ெபாறிவாய<) ஐ�தவ<தா�, 

7. தன%�வைம இ)லாதா�, 

8. அறவாழி அ�தண� 

எ�ற எ�� �ண�கைளேய, ஒ�பதாவ! �றள
) ஒ�றா0 ெதா�!, 

ேகாள
H ெபாறிய<) �ண� இலேவ? எEஎEஎEஎE �ணதா� �ணதா� �ணதா� �ணதா� 

தாைள வண�கா தைல! 

எ�> பா; வ<�கிறா1 ஐய�! இ�த எE �ணைத?� ேமH ெசா�ன எ�� க)யாண 
�ண�கள
) ெபா$தி� பா$�க8! தமிழி� தைகைம?� இைறைம?� 3*�! வ<��! 

(யாராவ! ெபா$தி, ப<�I�டதி) ெசா):�கேள�) 

 

இ�ப; எEண<லா% �ண% கடலாக இைறவ� வ<ள��கிறா�! இைறவ#%�% �ண�க8 
கிைடயா! எ�> அ)லி$ைம% (அைவத) ேகா�பா� ெசா�னா:�, நி1-�ணைத% கட�! 
ச-�ண� எ�>� ஜக�$ ஆதி ச�கர1 ேப�கிறா1! மHற ேகா�பா�க8 எ)லா�, 

இைறவைன  சய�, ஆன�த� எ�ற �ண ெசாVபனாக தா� ேப�கி�றன! 

 

அவதார�கள
), இ�ப;% �ண�க8, �ண�க8, க)யாண �ண�க8 எ�> ேபச�ப�� ஒேர 
அவதார� இராமாவதார� ம��ேம! 

இராமவதாரைத ம��ேம "ெப$மா8" எ�> �றி�ப!� வழ%க�! அ�த இராம� "ெப$மா8" 

வண�கிய வ<%ரக� "ெப*ய ெப$மா8" (அர�க�)! 

ஆEடாL� இராமைன தா� "மன!%� இன
யா� மன!%� இன
யா� மன!%� இன
யா� மன!%� இன
யா� (Sweet Heart)" எ�> பா�கிறா8! 

கEணைன ெவ>�ேபத% =ட இ$%கலா�! :) 
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ப<�னாள
) உைர%க�ப�ட கீைத%�, "அட ேபா�பா, வாய<ல ெசா):ற! ஈசி! வாD�! 
பா1தா தாேன ெத*?�?" எ�ற ேப � வ�! வ<ட% =டா! எ�>... 

* @தலி) இராமனா0, தாேன வாD�! கா�; 

* ப<�ன1 கEணனா0, ஊ$%ேக உபேதச� ெச0கிறா�! 

 

அதனா) தா� ந�மாDவா1 எ�#� மாற� சடேகாப� 

கHபா1க8 இராம ப<ராைன அ)லா) மH>�கHபா1க8 இராம ப<ராைன அ)லா) மH>�கHபா1க8 இராம ப<ராைன அ)லா) மH>�கHபா1க8 இராம ப<ராைன அ)லா) மH>� கHபேரா கHபேரா கHபேரா கHபேரா? 
ேக�பா1க8 ேகசவ� கீ1தி அ)லா) மH>�ேக�பா1க8 ேகசவ� கீ1தி அ)லா) மH>�ேக�பா1க8 ேகசவ� கீ1தி அ)லா) மH>�ேக�பா1க8 ேகசவ� கீ1தி அ)லா) மH>� ேக�பேரா ேக�பேரா ேக�பேரா ேக�பேரா? 
எ�> பா�கிறா1! 

 

அ�த% �ண�கைள% ேக��% ேக�� இ�#� @;யவ<)ைலயா� ஒ$த$%�! இ�#� 
இ�#� ேக��%கி�ேட இ$%கா$! அதனா) தா� தி$மைல% ேகாய<) வாசலி), த� இ$ 
ைககL%�� வ<ல�� இ��% ெகாE�, ேவ�கட ராமைன  ேசவ<தவா> நி�> 
ெகாEேட இ$%கிறா1! 
 
யர யர ர�நாத கீ1தன� = எ�ெக�� இராமன
� க)யாண �ண�க8 பாட�ப�ேதா 
தர தர %$த� ஹ�தக அQசX� = அ�க�� =�ப<ய கரேதா� வண�கி% ெகாE� 

மா$தி� நமேத எ�> க)யாண �ண�கள
) திைள! இ$%�� ஆQசேனய� ப<ற�த 
மைல தி$மைல-அQசனா*! 

 

ந கதQசந கQசந ஜா! பேஜ! 

ந� ஆQசேநய� ேக��%கி�ேட இ$%கா�ந� ஆQசேநய� ேக��%கி�ேட இ$%கா�ந� ஆQசேநய� ேக��%கி�ேட இ$%கா�ந� ஆQசேநய� ேக��%கி�ேட இ$%கா�! 

ந-�கL�ந-�கL�ந-�கL�ந-�கL� ேக��%கி�ேட இ$�க ேக��%கி�ேட இ$�க ேக��%கி�ேட இ$�க ேக��%கி�ேட இ$�க! 
வ<நா ேவ�கேடச� ந நாேதா ந நாத 
சதா ேவ�கேடச� �மராமி �மராமி 
எ�> அ�த சன
%கிழைம, இ�த ��ரபாத� ப�திைய நிைற2 ெச0ேவா�! அவசிய� 
வா�க! ஹ* ஓ�! 
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��ரபாத���ரபாத���ரபாத���ரபாத�(38,39,40): வ	நா ேவகேடச�வ	நா ேவகேடச�வ	நா ேவகேடச�வ	நா ேவகேடச�! இன�இன�இன�இன�    
ஜ�க�� இ�ைலஜ�க�� இ�ைலஜ�க�� இ�ைலஜ�க�� இ�ைல! 
from � ேவகேட�வர ��ரபாத� by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

தி�மைலய	� எ�ெப�மா" ச"ன�திய	� 45 நிமிட� நி#க ஆைசயா? நட%கிற கா'யமா 
அ)? ஜ�க�� ஜ�க�� ம*+மி�ைல! ேபாதா%,ைற%,� ெபா"ன�மா-"-, இ�ேபா 
ேதவ�தான� ஒ� /திய தி*ட0ைத அறி1க�ப+0தி இ�%,! ேப�ேப�ேப�ேப�=மகா ல, த'சன�மகா ல, த'சன�மகா ல, த'சன�மகா ல, த'சன�! 

ெப'ய "�2வான" த'சன�! இ)ல எ"ன �23-"- ேக%கற4களா? ஹா ஹா ஹா! அக 
தா" ஆ�/! :) 
 

1"/ ேபால, ஜய-வ	ஜய7கைள0 தா��, உ9ேள :ைழ<), ,லேசகர" ப�%, ெவள�ேய, 

ெப�மாள�" 1"னா�, அைர% கணமா>�� நி"? ேசவ	�ப) எ�லா� இன�ேம� 
கிைடயா)! 

இன�ேம� )வார பாலக7க9 கி*ட இ�<ேத தா" ேசவ	0)% ெகா9ள@�! அத#, ேம� 
உ9ேள ேபாக 1�யா)! உ9ேள ேபாA, ெவள�ய	� வ�� வா%கி ைட� மி>ச�! ஹா ஹா 
ஹா! எ�ப� இ�%, ஐ�யா? 
இ) தா" மகா ல,இ) தா" மகா ல,இ) தா" மகா ல,இ) தா" மகா ல, த'சன� த'சன� த'சன� த'சன�? ெப'ய ெப'ய ெப'ய ெப'ய "�2வான�2வான�2வான�2வான" த'சன�த'சன�த'சன�த'சன�!:) 
 

இைத% ேகாய	� நி7வாக� எ�ேபாெத�லா� நிைன%கிறேதா, அ�ேபாெத�லா� அம�ப+0தி 
வ	+கிற)! ந4க ேபா,� ேபா) இ<த மகா ல, த'சன� இ�லாம இ�<தா, அ) உக 
/�ண	ய�! இ"-� ப0) வ�ஷ0தி�, எ�லா�� ஜ"ன� வழியா� பா0)%,க�பா-
"- ெசா"னாD� ஆ>ச'ய�ப+வத#, இ�ைல! :) 

 

நிைலைம இ�ப�� ேபாA% ெகா�+ இ�%க, உக2%, ம*+�, ச"ன�திய	� ஒ� 
1%கா� மண	 ேநர� அம7<) ெகா�+, நி"?� இ�<)� கிட<)� நட<)மாக, 
ஏகா<தமாக, ஆைச த4ர �சி0)% ெகா92க9 எ"றா� எ�ப� இ�%,�? 

அ<த வ	0ைத எ�ப�-"- தா" இ"ன�%கி ��ரபாத� பதிவ	� பா7%க� ேபாகிேறா�! 

வாக, ேதா0திர0தி" கைடசி� ப,தி%,! இ) உகள�� பல ேப�%,0 ெத'<த �ேலாக� 
தா"! மிக3� இன�ைமயான பாட�! 

 

 
(இ<த �ேலாக0ைத� ப�%,� ேபா), Fடேவ ேக*+� பய	ல நிைன0தா�, இேதா ெசா+%,க9) 
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சதா ேவகேடச� �மராமி �மராமிசதா ேவகேடச� �மராமி �மராமிசதா ேவகேடச� �மராமி �மராமிசதா ேவகேடச� �மராமி �மராமி 
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�'ய� ேவகேடச �ரய>ச �ரய>ச�'ய� ேவகேடச �ரய>ச �ரய>ச�'ய� ேவகேடச �ரய>ச �ரய>ச�'ய� ேவகேடச �ரய>ச �ரய>ச 
 

வ	நாவ	நாவ	நாவ	நா ேவகேடச� ேவகேடச� ேவகேடச� ேவகேடச� = ேவகேடசைன0 தவ	ர 
ந நாேதா ந நாதந நாேதா ந நாதந நாேதா ந நாதந நாேதா ந நாத = ேவ? தைலவ" இ�ைல! ேவ? தைலவ" இ�ைல! 

சதா ேவகேடச�சதா ேவகேடச�சதா ேவகேடச�சதா ேவகேடச� = எ�ேபா)� ேவகேடசைனேய 

�மராமி �மராமி�மராமி �மராமி�மராமி �மராமி�மராமி �மராமி = நிைன0)% ெகா���%கிேற"! நிைன0)% ெகா���%கிேற"! 

 

ஹேர ேவகேடசஹேர ேவகேடசஹேர ேவகேடசஹேர ேவகேடச = அ�பேன ேவகேடசா 
�ரசீத �ரசீத�ரசீத �ரசீத�ரசீத �ரசீத�ரசீத �ரசீத = க�ைண கா*+! க�ைண கா*+! 

�'ய� ேவகேடச�'ய� ேவகேடச�'ய� ேவகேடச�'ய� ேவகேடச = வ	��பமான ேவகேடசா 
�ரய>ச �ரய>ச�ரய>ச �ரய>ச�ரய>ச �ரய>ச�ரய>ச �ரய>ச = (மகளகைள%) ெகா+�பாA! ெகா+�பாA! 

 

அ) எ"ன "�'ய��'ய��'ய��'ய�" ேவகேடச? யா�%,� �'யமானவ"? யாெர�லா� ேவகடவைன 
வ	��/கிறா7க9? மாற" ெசா�வைத% ேக2க9! 

நிக'� அமர7, 1ன�% கணக9 "வ	��/�வ	��/�வ	��/�வ	��/�" தி�ேவகட0தாேன! 

/க� ஒ"? இ�லா அ�ேய" உ", அ�% கீH அம7<) /,<ேதேன! 

அ) எ"ன "வ	��/�வ	��/�வ	��/�வ	��/�" தி�ேவகட0தா"? "�'ய��'ய��'ய��'ய�" ேவகேடச? 
 

* ,+�ப�த7க9 1த� )றவ	க9 வைர, 
* வாலிப" 1த� வேயாதிக" வைர, 
* ஏைழ 1த� பண%கார" வைர, 
* க9ள ேநா*+ அ��பவ" 1த� க9ளமி�லா உ9ள0தா" வைர..... 
* ைசவ7க9 1த� ைவணவ7க9 வைர, 
* இ<தி%கார7க9 1த� மற0 தமிழ7க9 வைர, 
* ஆதி சகர7 1த� இராமா-ச7 வைர... 
இIவள3 ேப�� "வ	��/�வ	��/�வ	��/�வ	��/�" தி�ேவகட0தா"! - ஏ"? 

 

பண� ,வ	Jேத! அ)னாலயா? 
இ�ைல! பண�, ெப�F*ட� எ�லா� இ�ேபா தாேன...�மா7 ஒ� அ�ப) அ?வ) 
ஆ�+%, 1"னா� தாேன!அ)%, 1"னா�ெய�லா� ஆ�+%, ஒ� 1ைற ேபாA 
வ�வத#ேக சிரம�ப+வாகேள! ஆனா அ�ேபா)� வ 4*�� இ�<) ெகா�ேட, 

அவ-%,"- தன�யா 1�Kசி வ>சி�பாகேள - ஏ"? 

 

இர�டாய	ர� வ�சமா இ�%,ேத! சில�பதிகார� கால� ெதா*+ அ�ப� எ"ன ஒ� ஈ7�/? 
தமிH இல%கிய� ம*+� தானா அவைன% ெகா�டா+கிற)? ெதAவ0 தமிM%,� 
ப	"னா� வ<த 
* ெதD,% கீ70தைனக9, 

* க"னட தாச நாமா%க9, 

* மைலயாள கானக9, 

* மரா0தி அபா,க9, 

* ஒ'ய தரகக9, 

* ,ஜரா0திய ேகாலா*ட� பாட�க9-"-... 

எ�ப� இ0தைன ெமாழிகள�D� இவ" "வ	��/�" தி�ேவகட0தா" ஆனா"? "�'ய" 

பாலாஜி ஆனா"? 

 

ஆ�டா9 அரகைன0 தாேன வ	��ப	னா9? மண<) ெகா�டா9? ஆனா� அரக" ேம� 
ப0ேத பாட� தா" பா�னா9! ேவகடவ" ேம� தா" அதிகமான பாட�க9! ேவகட#,0 
தா" த"ைன வ	தி%க> ெசா�கிறா9! 

,ல 1த�வனான ந�மாHவா7, சரணாகதி எ"? வ�� ேபா) ம*+�, அரகன�ட� 
ெசAயாம�, ேவகடவன�ட� ெசAJ� மாய� எ"ன? 

"/க� ஒ"? இ�லா அ�ேய", உ" அ�% கீH அம7<) /,<ேதேன" எ"ற சரணாகதி%கான 
ஒேர பா�ர�, ேவகடவ" ேம� அைம<த) வ	ய�ப	D� வ	ய�ேப! 
 

இ�ப� அைனவ�%,� "�'ய�" ேவகேடசனாA இ�%,� காரண0ைத அறிய0 தா" 
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1�Jமா? 1�J�! 1"ேப ��ரபாத� பதிவ	� ெசா"ன) ேபா�, 

ேவகட0) ெந�ேயா" ம*+� தா" ேமா*ச0)%கான வழிைய ந�ேவகட0) ெந�ேயா" ம*+� தா" ேமா*ச0)%கான வழிைய ந�ேவகட0) ெந�ேயா" ம*+� தா" ேமா*ச0)%கான வழிைய ந�ேவகட0) ெந�ேயா" ம*+� தா" ேமா*ச0)%கான வழிைய ந� எ�லா�%,�  எ�லா�%,�  எ�லா�%,�  எ�லா�%,� 
ெசா�லி% ெகா+0)% ெகா�ேட நி#கிறா"ெசா�லி% ெகா+0)% ெகா�ேட நி#கிறா"ெசா�லி% ெகா+0)% ெகா�ேட நி#கிறா"ெசா�லி% ெகா+0)% ெகா�ேட நி#கிறா"! 

 

 

* ஒ� கர� பாதகைள% கா*�� ப#றி% ெகா9 எ"கிற)! 

* இ"ெனா� கர�, அ�ப�� ப#றி% ெகா�டா�, இ<த உலக ச10திர� ெவ?� 1ழகா� 
ஆழ� தா", எ"? 1ழகாலி� ைக ைவ0)% கா*+கிற)! இ) தா" அ<த ரகசிய�! 

 

ேமா*ச� எ�லா� யா�%,�பா ேவ@�? 

நா" இ<த� ப	றவ	ய	� ஜாலியா இ�%க@�! என%, அ) தா" ேவ@�, இ) தா" 
ேவ@� - எ"? ேக*பவ7க9 தா" பல�� உ�+! ஹா ஹா ஹா! அைதJ� ேவ�+வன 
ேவ��யப�ேய த�கிறா"! 

* ேமா*ச ரகசிய1� ெசா�ல 1�J�! காத� கைதJ� ெசா�ல 1�J�! 

* சி"ன% ,ழ<ைதJட-� பழக 1�J�! ெப'ய ஞான�கள�ட1� பழக 1�J�! 

* ந�லவன�ட1� பழக 1�J�! ெகா9ைள% F*ட0திட1� பழக 1�J�! 

 

ஒேர தாA, ஒIெவா� ,ழ<ைத%,�, அவரவ7%,� ப	�0தமான மாதி' சைம0)� 
ேபா+கிறா9 அ�லவா? 
அ)அ)அ)அ) ேபால ேபால ேபால ேபால, அவரவ7%,� ப	�0தமான மாதி'அவரவ7%,� ப	�0தமான மாதி'அவரவ7%,� ப	�0தமான மாதி'அவரவ7%,� ப	�0தமான மாதி'... 
உ"ன0 த�கிறா" ேவகடவ"உ"ன0 த�கிறா" ேவகடவ"உ"ன0 த�கிறா" ேவகடவ"உ"ன0 த�கிறா" ேவகடவ"! உ�ண0உ�ண0உ�ண0உ�ண0 த�கிறா" ேவகடவ" த�கிறா" ேவகடவ" த�கிறா" ேவகடவ" த�கிறா" ேவகடவ"! 

அதா" இIவள3 "�'ய��'ய��'ய��'ய�" ேவகேடச! "வ	��/�வ	��/�வ	��/�வ	��/�" தி�ேவகட0தாைன!! 

 

சதா ேவகேடச� �மராமி �மராமி! �'ய� ேவகேடச �ரய>ச �ரய>ச!! 

 

இ�ேபா ஜ�க��ைய எ�ப�0இ�ேபா ஜ�க��ைய எ�ப�0இ�ேபா ஜ�க��ைய எ�ப�0இ�ேபா ஜ�க��ைய எ�ப�0 தவ	7%கலா� எ"ற ரகசிய� தவ	7%கலா� எ"ற ரகசிய� தவ	7%கலா� எ"ற ரகசிய� தவ	7%கலா� எ"ற ரகசிய�: 
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அக� Oர த�அக� Oர த�அக� Oர த�அக� Oர த� ேத பதா�ேபாஜ J%ம ேத பதா�ேபாஜ J%ம ேத பதா�ேபாஜ J%ம ேத பதா�ேபாஜ J%ம 
�ரணா� இ>சய ஆக0ய ேசவா� கேராமி�ரணா� இ>சய ஆக0ய ேசவா� கேராமி�ரணா� இ>சய ஆக0ய ேசவா� கேராமி�ரணா� இ>சய ஆக0ய ேசவா� கேராமி 
ச%�0 ேசவயா நி0யச%�0 ேசவயா நி0யச%�0 ேசவயா நி0யச%�0 ேசவயா நி0ய ேசவா பல� 0வ� ேசவா பல� 0வ� ேசவா பல� 0வ� ேசவா பல� 0வ� 
�ரய>ச �ரய>ச �ரேபா�ரய>ச �ரய>ச �ரேபா�ரய>ச �ரய>ச �ரேபா�ரய>ச �ரய>ச �ரேபா ேவகேடச ேவகேடச ேவகேடச ேவகேடச 
 

அக� Oர த�அக� Oர த�அக� Oர த�அக� Oர த� = அ�ேய" ெவ, Oர0திலி�<) வ<)9ேள"! 

ேதேதேதேத, பத அ�ேபாஜ J%மபத அ�ேபாஜ J%மபத அ�ேபாஜ J%மபத அ�ேபாஜ J%ம = உ" தாமைர இைணய�கைள 

�ரணா� இ>சய ஆக0ய�ரணா� இ>சய ஆக0ய�ரணா� இ>சய ஆக0ய�ரணா� இ>சய ஆக0ய = வண,� ஆைசய	� வ<)9ேள"! 

ேசவா� கேராமிேசவா� கேராமிேசவா� கேராமிேசவா� கேராமி = உ"ைன> ேசவ	%க வ<)9ேள"! 
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ச%�0 ேசவயாச%�0 ேசவயாச%�0 ேசவயாச%�0 ேசவயா = எ�ேபாதாவ) ஒ� 1ைற, இ�ப�> ெசAJ� ேசைவ,(அைத ஏ#?% 
ெகா�+) 

நி0ய ேசவாநி0ய ேசவாநி0ய ேசவாநி0ய ேசவா = உைன எ"?� க� ,ள�ர% கா@� ந4காத ேசைவ எ"-� நி0ய�ப� 
ேசைவைய 

பல� 0வ�பல� 0வ�பல� 0வ�பல� 0வ� = ந4 வரமாக% 
�ரய>ச�ரய>ச�ரய>ச�ரய>ச �ரய>ச �ரய>ச �ரய>ச �ரய>ச = ெகா+�பாA! ெகா+�பாA! 

�ரேபா ேவகேடச�ரேபா ேவகேடச�ரேபா ேவகேடச�ரேபா ேவகேடச = ப	ரேபா ேவகேடசா! 

 

ந4க9 ேபா,� ேபா), திைர ேபா*+ இ�%கா? அ�ல) ச"ன�திய	� ெரா�ப ேநர� நி#க 
1�யவ	�ைலயா? அதனா� எ"ன? 

ந4க9 தா" அவைன� பா7%க 1�யவ	�ைல! ஆனா� அவ" உகைள� பா70)% 
ெகா�+ தாேன இ��பா"? அவைன யா�� ஜ�க�� ஜ�க��-"- ெசா�ல 
1�யாேத! அ�/ற� எத#, வ 4� கல%க�? 

 

ப0ேத ெநா�க9 தா" த'சனமா? அதனா� எ"ன? ஒ"ேற ஒ"ைற ம*+� நிைனவ	� 
ைவJக9! 

* எ%காரண� ெகா�+� க�கைள P�%எ%காரண� ெகா�+� க�கைள P�%எ%காரண� ெகா�+� க�கைள P�%எ%காரண� ெகா�+� க�கைள P�% ெகா9ளாத47க9 ெகா9ளாத47க9 ெகா9ளாத47க9 ெகா9ளாத47க9! 

ேவ�+த� ைவ%க% Fட ேநர� இ�%கா)! அதனா� பரவச�ப*+ க�கைள P�% 
ெகா9ளாத47க9! ப0ேத ெநா�க9 தா"! உக9 /ற% க� எ"-� காமிராவ	D�, அக% க� 
எ"-� வ 4�ேயா க�வ	ய	D� அ�ப�ேய ஆழமாக� பதி<) ைவ0)% ெகா92க9! 

 

ேமய> ெச"ற மா+ அைசேமய> ெச"ற மா+ அைசேமய> ெச"ற மா+ அைசேமய> ெச"ற மா+ அைச ேபா+மா ேபா+மா ேபா+மா ேபா+மா? ந"றாக ேமA<), வ 4*+%, வ<) தாேன அைச 
ேபா+�! அ) ேபால ச"ன�திய	� க�கைள Pடாத47க9! வ 4*+%, வ<த ப	"ன7, அ�ேபா) 
P�% ெகா92க9! மன0திைரய	� ஜ�க�� ஜ�க�� இ�லாம�, ந4க9 வ	��ப	ய 
வ�ணேம ஓ+�! 

 

இைத ேவகடவ" ச"ன�திய	� அ+0த 1ைற ேபா,� ேபா) ெசா�லிவ	*+ வா�க9! 

"எ" வ 4+ மிக0 ெதாைலவ	� இ�%,! இ�<தாD� உ" ேம� இ�%,� காதலா� தா", 

உ"ைன� பா%க@�-ேன இIேளா Oர� வ<தி�%ேக"! 

இ"ன�%கி நா" பா7%,� இ<த திIய மகள> ேசைவைய, நா" எ�ேபாெத�லா� 
நிைன%கி"ேறேனா, அ�ேபாெத�லா� என%,% கா*� அ�9வாA காதலேன!" 

 

தாேய த<ைத எ"?�, தாரேம கிைள ம%க9 எ"?� 

ேநாேய ப*+ ஒழி<ேத", "உைன% கா�பேதா7உைன% கா�பேதா7உைன% கா�பேதா7உைன% கா�பேதா7 ஆைசய	னா� ஆைசய	னா� ஆைசய	னா� ஆைசய	னா�" 

ேவேயA மாெபாழி� RH, வ	மல> �ைன ேவகடவா! 
நாேய" வ<) அைட<ேத"நாேய" வ<) அைட<ேத"நாேய" வ<) அைட<ேத"நாேய" வ<) அைட<ேத", ந�கி எ"ைன ஆ*ெகா�+ந�கி எ"ைன ஆ*ெகா�+ந�கி எ"ைன ஆ*ெகா�+ந�கி எ"ைன ஆ*ெகா�+ அ�ேள அ�ேள அ�ேள அ�ேள! 

 

இ) தா", ேவகடவ" ச"ன�திய	�, ஜ�க�� ஜ�க��%,� பய�படாம�, பல மண	 
ேநர� த'சன� ெசAய வ�ல ரகசிய�! 

 
(* ஏகா<த ேசைவ எ"-� ந9ள�ர30 தாலா*+-ப9ள�யைற> ேசைவ ஒ"? உ�+! 1"பதி3 கிைடயா)! அ"? 
இர3 09:00 மண	 வா%கி�, வ	ஜயா வகிய	�, 1த� ஐ�ப) ேப�%, சிறிய க*டண0தி� �%ெக* வழ,வா7க9! 

F*ட� அதிக� இ�<தா� அ�ேபா இ) ெபா) த'சன� இ"றி0 தன�யாக> ெசAய�ப*+ வ	+�! 

இ<த> ேசைவ%,> ெச"றா�, ஆர அம7<), எ�ெப�மாைன0 தமிழிD� ெதDகிD� இைசேயா+ தாலா*�, பா� 
ப�க ைவ0), ெகா�வைல ேபா*+ P� உறக> ெசA), பாதாதி ேகசமாக, ஆH<) அ-பவ	%க 1�J�! அ<த நாள�" 
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கைடசி> ேசைவ! நைட சா70தி, அ+0த 1%கா� மண	ய	� ��ரபாத�! அ+0த 1ைற ெச�D� ேபா) 1ய"? 
பா7%க3� :) 
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அ%ஞான�னா மயாஅ%ஞான�னா மயாஅ%ஞான�னா மயாஅ%ஞான�னா மயா ேதாஷா" ேதாஷா" ேதாஷா" ேதாஷா" 

அ ேசஷா< வ	கிதா< ஹேரஅ ேசஷா< வ	கிதா< ஹேரஅ ேசஷா< வ	கிதா< ஹேரஅ ேசஷா< வ	கிதா< ஹேர 
Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ� 
ேசஷ ைசல சிகாேசஷ ைசல சிகாேசஷ ைசல சிகாேசஷ ைசல சிகா மேண மேண மேண மேண! 

 

அ%ஞான�னா மயா ேதாஷா"அ%ஞான�னா மயா ேதாஷா"அ%ஞான�னா மயா ேதாஷா"அ%ஞான�னா மயா ேதாஷா" = அறிெவா"?� இ�லாதவ" நா"! எ" ,#றகைள 
எ�லா� 

அ ேசஷா<அ ேசஷா<அ ேசஷா<அ ேசஷா< = மTதேம இ�லாம� 

வ	கிதா< ஹேரவ	கிதா< ஹேரவ	கிதா< ஹேரவ	கிதா< ஹேர = ெசAவாயாக! 
Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ�Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ� Sம �வ 0வ� = எ"ைன ம"ன��பாA! எ"ைன ம"ன��பாA! 

ேசஷேசஷேசஷேசஷ ைசல சிகா மேண ைசல சிகா மேண ைசல சிகா மேண ைசல சிகா மேண = ேசஷ மைல> சிகா மண	ேய! 

 

இ�ப� உ"ைன> ேசவ	0) வ<த ப	"னாD�, எ" �ய ப	ரதாபக2�, ஆணவ1�, 

�யநல1� அIவ�ேபா) தைல வ	'0) ஆ+கி"றனேவ! 

அ� மன0தி�-அ<தரா0மாவ	� ந4 இ�<) ெகா�+, இ) தவ? எ"? கா*�% 
ெகா+0தாD�, "எ"" அறி3� /0திJ�, எ" மனசி" ெமாழிைய% ேக*பதி�ைலேய! எ"ன 
ெசAய? 

 

அறிெவா"?� இ�லாத ஆA% ,ல0தி� உ" த"ைன, 

ப	றவ	� ெப?� தைன /�ண	ய� யா� உைடேயா�! 

,ைறெயா"?மி�லாத ேகாவ	<தா.... 
அறியாத ப	9ைளகேளா�, அ"ப	னா� உ" த"ைன> 
சி?ேப7 அைழ0தன3� சீறி அ�ளாேத!... 
 

எக9 ,#றகைள எ�லா� ஒ"? Fட மி>ச� ைவ%காம�, ெபா�%கி வ	+! 

* இ<த� ப	றவ	%,> ேச70) ைவ%,� Recurring Deposit பாவகைளJ� (ப	ரார�த�) 

* அ+0த ப	றவ	%, நாக9 ேச70) ைவ%,� Fixed Deposit பாவகளJ� (ஆகமிய�) 

ஒ"? Fட மி>ச� ைவ%காம� ெபா�%கி வ	+! ேவ+கட� எ"றாேல ெவ�ைமயான 
பாவகைள� ெபா�%,� மைல அ�லவா! 
 

ெச"? ேச7 தி� ேவகட மாமைல 

ஒ"?ேம ெதாழ, ந� வ	ைன ஓJேம - எ"ற மாற" வா%, ெபாAயா,ேமா? 
ேபாய ப	ைழJ�, /, த�வா" நி"றன3�, 

த4ய	ன�� Oசாக ஆ%கி வ	+! ஒ"? Fட மி>ச� ைவ%காேத! 
 

Sம�வ 0வ� Sம�வ 0வ�, ேசஷ ைசல சிகா மேண! 

எ"ைன ம"ன��பாA! எ"ைன ம"ன��பாA! தி�ேவகட� உைடய ேதேவ! 
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ஏ+ ெகா�டல வாடா, ேவகட ரமணா - ேகாவ	<தா! ேகாவ	<தா!! 
ஆப0 பா<தவா, அனாத ர*சகா - ேகாவ	<தா! ேகாவ	<தா!! 
 

(��ரபாத� பாக���ரபாத� பாக���ரபாத� பாக���ரபாத� பாக�    2of4 = ேவகேட�வர ேதா0திர� நிைற<த)ேவகேட�வர ேதா0திர� நிைற<த)ேவகேட�வர ேதா0திர� நிைற<த)ேவகேட�வர ேதா0திர� நிைற<த)! �ப��ப��ப��ப�!) 
அ+0த பாக0திலி�<), சரெணள, சரண� �ரப0ேய-"-, சரணாகதிைய� பா7�பத#, 1".... 

அ<த' இ%கட ர��, ப	ரசாத� த4�ேகா��, சரணாகதிைய அ�பற� ெசA)%கலா�! பதிவ7. 
அ�ப	-கா� ெபாற<த நா2 ேவற! அ�வா இ�ைல"னாD� ல*டா>�� ெகா+�ேபா� :) 
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