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

இ  காதிைக
த நா. (Nov 17, 2006)
இேதா "! ேவகேட"வர $ரபாத".
ந எலாைடய இலகள' ஒலி) பாட.
வ*+ய,காைலய* (அல. நா ேல/டாக எ0த ப* ன :-) )
இைத ஒலி ேபைழய* ேபா/3 நமி எதைன ேப, எதைன
ேக/+கிேறா!

ைற

எ.எ" ம, ேவ பல இைசவாணக பா+யேதா, இைல ேகாவ* அசகக
ழ)வேதா,
எ.வாய*6 சr; ேக/) ேபாேத நைம $8+ இப. இ..
மிக9 பல பய6ள தகவகைள இ0த ேதாதிர உளடகி உள.. எனேவ
வrக;) ெபா ெதr0. ேக/பேதா3 ம/3 இலாம,
இலாம ஆ=வா பா$ரகேளா3
ெபாதி பா) ேபா.,
ேபா. அத

$கேம தன!
தன

ேசைன
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எெபமா
$ரபாத.) ெபா உைரகலா எ ப. எ8ண.
வழக ேபால, உக ஆதர9, அ ? அளக ேவ83கிேற !
வ*நாயக ம, ேசைன
தலியா (வ*@வேசன
வ*@வேசன)
வ*@வேசன இவகைள பண*0.,
.வ)கிேற .

$ரபாத எ

றா எ

ன?
ன ஏ

?

Wednesday, December 19, 2007, 10:46:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

$ரபாத = $ + ரபாத = $கமான வ*+ய;
(Subh + Prabhat); Very Good Morning.
அழ) தமிழி "திபள
எசி" எ  ெசாவ. வழக.
திபள எசி
ெபா.வாக, ேகாவ*கள இைறவைன .ய* எப பாடப3 பாட!
ஒAெவா கட9;) ஒ $ரபாத உ83.
ஒேர கட9;) பல தலகள, ெவAேவ $ரபாத  உ83.
திமைலய* ேவகேட"வர $ரபாத எ றா, திவ*8ணகr ஒப*லியப
$ரபாத.
பல, பேவ கால க/டகள எதியைவ இைவ.
மB னா/சியம

$ரபாத, அ8ணாமைலயா $ரபாத எ

 இேபா. பல

$ரபாதக ப*ரபலமாக இ0தா',
காலதா
தலி ப*ரபலமான. ! ேவகேட"வர $ரபாத!
$ரபாத
அ.9 இைசவாண* எ.எ".$?ல/$மி அவகளா, இ. பாடப/ட9ட

, பல

இலகள ப*ரபல ஆகி வ*/ட.!
(இேபா. அேத ெம/+, தமி= $ரபாத எ

ற இைசத/3 ெவள்வ0.ள.. ப*

D/டதி

பமா அரவ*0 அவக; இைத ெசாலிய*0தா.
Dr. சா. பாதசாரதி எ

பவ, "வ0.திதாE ராமா நF" எ

 ெதாடகி, ந

) ெமாழிெபய.ளா)

Gலபாட ஐI ஆ83க;) ேம பழைமயான.. எதியவ:
எதியவ
"ப*ரதிவாதி பயகர" எ ற ப/ட ெபய ெகா8ட அ8ணகாசாrயா.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

Page 2 of 91

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

(ப*ரதிவாதி பயகர=வாத ேபாr எதி அண*ய*ன) பயகரமானவ)

இராமா6சr
ம அவதாரமாக வணகப3, மணவாள மா னக எ ற ெப
ைவணவ )வ*
சீட இவ.
த )வ*
ேவ83ேகாைள ஏ,, திேவகட ைடயா6) அவ இய,றியேத
இ0த $ரபாத! இய,ைக வணைனக;, ஆ=வா பா$ரகள இ0. பல
)றி?க; ெகா83ள.!
ெமாத 4 பாகக ெகா8ட. இ.!
இ.
1. $ரபாத - பள எழ
2. "ேதாதிர - .தி, ேபா,றி
3. ப*ரபதி - திமகைள ப,றி, திவ+கள சரணாகதி
4. மகள - $ப
ெதாடகி வ*டலாமா, $ரபாதைத!
அ. சr;
Lக, வ*ழி? எலா கட0த இைறவைன, நா ஏ
ப*

.ய* எப ேவ83?

D/டதி ெசா'க பாகலா!!

ெகளசயா $ரஜா ராமா (1 & 2)
Wednesday, December 19, 2007, 10:47:09 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வ*+காைல $மா 3:00 மண*. M/ட அதிக இைல!
)ள ெத ற வ$கிற.!
F
சில பதக அக ப*ரத/சிண ெசE.
இேபா. நா நி,) இட திமாமண* ம8டப.
ம8டப

+கிறாக;

இர83 ெபrய கா8டா மண*க வாச') அேக!
கட
நி,கிறா . அவ6ட
ேச0. நா  நி,கிேறா.
.வார பாலகக (ஜய வ*ஜயக) இ?ற  கா. நி,) தக வாய*
பகா வாகிலி) Gடப/3

உள..

அசக, ஜFய N/+
திறக அ6மதி ெபகி

திேவகட

ைடயா

(ெத'கி:

சாவ*ைய, .வார பாலகக அகி ைவ., கதைவ
றன.
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அ

னமாசாயr

Nபாள கீ தைன இைசகப3கிற.;

மண*க ஒலிகி றன; ேபrைகO ஊ.ேகா' ேச0ேத ஒலிகி
திகதவ திறகப3கிற.!
இப*6 திைர ேபாடப/3ள.!!
ேகாNைஜ
+0., ப$9ட , இைடய6) தா
ேவகடவ !

றன;

த தrசன தகிறா

உேள சயன ம8டபதி, ெதா/+லி L) ேபாக!நிவாசைன எ?கிறாக;
அ ைறய நாள
த தrசனமாக, $ரபாத ேசைவ எ கிற வ*"வQப தrசன!
தrசன
ெவைள ஆைடO, .ளசி மாைல ம/3 உ3தி இைறவ !
மிக9 எளயவனாக, கள சிrேபா3 கா/சி தகிறா .
ப* ன தமிழி ெதா8டர+ெபா+ ஆ=வாr
திபள எசிO பாடப3கிற.!
அ6தின ,
 (மாகழி மாத தவ*ர)
திமாமண* ம8டபதி, .வார பாலகக
ேன $ரபாத ஓதப3கிற.;
வாக எலா ெசால ெதாடகலா..."ெகளசயா $ரஜா ராமா Nவா..."

!ஹr ஓ:
(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ெகளசயா $ரஜா ராம
Nவா ஸ0யா ரவதேத
உதி@ட நர ஸாLல
கதAய ைதவமாUநிக
(இர83

ைற)

ேகாசைல )மரா !ராமா ெபா. ?லகி
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ெதEவக
F
திசட)க ெசEய எ0த ?ேடாதமா...

ெகளசயா $ரஜா = ேகாசைல ெப,ெற3த திமகேன!
திமகேன
வ*$வாமிதிரr
த0ைதயைர
தயகினா

யாகைத காக இராம6, இல)வ6 ெச
த

; இைதெயலா மனதி நிைனதா

னவ)! தாE அ
மிக வாVைசOட

ற ேபா., இள வய.; தாE

ைறயாக ப*r0தி) நிைல; அதனா தா
னவ; எ

தலி தசரத

ன ேதா

அ6ப

றியேதா அ0த ேகாபகார

? கா/ட ெதாடகி வ*/டா!
ஒ தாE எ?வ. ேபால எ?கிறா;

ஆதி கவ*யான வாமB கிய*
$ரபாதக;) பய

இ0த ராமாயண ெசா,ெறாடைர தா

, ெபபா' எலா ெபமா

ப3.கிறாக!

ராம = ராமா
ராம எ

ப. சவ மகளைத )றி) ெசா; ஈச6 இ0த "ராம" எ

பைதேய மன. ஜப*பதாக

சக"ரநாம ெசாகிற.; (! ராம ராம ராேமதி...);
காசிய* மrேபா கா.கள ஈச
"ெச

ம

 மரண

இைமேய ராம எ

 இ

இைதேய ஓதி ந'லக ேசபதாக ஐதFக.

றி தFேம

ற இர83 எதினா", எ

 கப ேப$கிறா.

Nவா ஸ0யா = அதிகாைல,
அதிகாைல சி,றV சிகாைல
ப*ரம

பாக; Xேயாதய.) இர8டைர நாழிைக

Mத ேவைள எ

Approx 3:30-4:00; ஆ

மிக பண*க;) மிக9 உ

ரவதேத = ெதாட)கி

பாக!

னதமான ேவைள இ.!

றேத

உதி@ட = எ0தி
நர ஸாLல = நரகள (மனதகள
மனதகள),
மனதகள ?லிைய ேபா
ராம

மனதனாE வா=0. கா/+ ெச

றா

றவேன

; சவ சதிOள கட9ளாக த

ைன ெவள

கா/டவ*ைல.

கதAய = உ
கடைமக
F
அண*கலனாE அைமபைவ
ைதவ மாUநிக = ெதEவகமானைவ,
கமானைவ
உ

நிய கடைமக நி

(நா Mட

றா உலக எ

கியமான ேவைல எ

எ0. வ*3கிேறாேம! கடைமேய எ

னவா)? அதனா கடைமைய கா/+ எ?கிறா!

றாேலா, வ*சா ேநகாண எ

றாேலா, அலார ைவகாமேலேய

 எ0. வ*3கிேறா அலவா?:-)

உதி@ேடாதி@ட ேகாவ*0த

திேவகட
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உதி@ட கடவஜ
உதி@ட கமலா கா0தா
ைரேலாய மகள )
ைற)

(இர83

எ0த எ0த கடெகா+ ஏ0. ேகாவ*0தேன
எ0த திமக தைலவா G9ல) ெசழிேதாகேவ

உதி@ேடா உதி@ட = எ0தி எ0தி
சி ப*ைள அலவா; அதா

இதைன

ைற "உதி@ட" எ

 ெசால ேவ8+Oள. ேபா'! :-)

ேகாவ*0த = ேகாவ*0தா
ேகா+வ*0த

=உய*களாகிய ப$கைள காபவ

; ெபமாள

மிக

கியமான நாமகளாவன:

அ$தா, அன0தா, ேகாவ*0தா!!

உதி@ட = எ0தி
கட வஜ = கட ெகா+ உைடயவேன
எெபமான

ெகா+ய* Mட கட

தா

; திமைல ப*ரேமா,சவ பதிவ* தா

பாேதாேம

இ0த ெகா+ேய,றைத;

உதி@ட = எ0தி
அட, ெமாத ஐ0. "உதி@ட"!
இ

6மா எழ வ*ைல?

(நாம தா

ேகவ* நலா ேகேபாேம; நா எ ேபா. தாேன க@ட ெதrO :-)வ/+
F
அமா

நைம எ? ேபா. "எ0தி, எ0தி" எ
ைற ?ர83 ?ர83 ப3கிேறா? ந ராம

 எதைன

ைற எ?கிறாக? நா எதைன

எப+?

)ழ0ைதக ெபபா' எ0தி0தா', மB 83 மB 83 ெகாVசி அைழபைத வ*?கிறாக
- Added this line after the comment from Ms.Padma Arvinth)

கமலா கா0தா = தாமைர மலr உளவ வ*? நாயகேன
தாமைர மB . மல0. அ; அ

ைன !மகாலYமி! அைலமகைள கா0த ேபா த

ஈபவ

எ

ஆய*,ேற! ல/$மிகா0த

ைரேலாய = G

 தாேன அவ

பா

ெபய!

 உல))

(Nேலாக, ?வேலாக, $வகேலாக)

மகள ) = மகள ெகா3க
ராம=மகள எ
அவ

 பாேதா. அ0த மகளைத, மகி=சிைய, ஆன0தைத உல)) அளபேத

கடைம; அதனா தா

தனகாக, த

ப+?காக எழெசாலா., உலக நல6காக எழ

ெசாகிறா.
இப+ ெசா

னா, அவனா எழாம இக

+யாதலவா?:-)

தயா சி0. நாயகா,
நாயகா ேவகடவா,
ேவகடவா திக8 மலக!
மலக
------------------------------------------------------------------------------------ பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
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1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) (Plays in Rhapsody player; If not installed, please wait till it auto installs; After that it plays by itself)
ந

றி:
றி

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

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

ெகளசயா $ரஜா ராமா (3) - அமா எ0தி!
எ0தி
Wednesday, December 19, 2007, 10:47:35 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ெபபாலான வ3கள
F
அமா தா

தலி எவாக! சில சமயகள

அமா9)
+யைல னா, அபா எ0. காப* ேபா/3 தவ. உ83!
பாச ள பல வ3கள,
F
அமா எ0. அ3கைளய* உ/3 சத ேக/டா
ேபா., அபா9 எ0. வ*3வா, ம,ற வ/3
F
ேவைலகைள ெசEய!
வள0. வளராத சி ப*ைளக;, ஒ சில ேநரகள அமா9) ஒதாைச
ெசEய எ0.3க!
அட... இ. நம வ/3
F
வ*ஷய ேபாலேவ இ).களா?
திமைல ேகாய*' நம வ3
F மாதிrேய தாக!
அ ைன அலேம மைக
தலி எழ, மாப* உள உய*ேர எ0. வ*/ட.,
எ  அப6 உடேன எ0. வ*3கிறா !
ெச

ற பதிவ* "உதி@ட, உதி@ட" எ

எழவ*ைல ந அப
(

0ைதய பதி9) ெச

 ஐ0.

ைற ெசாலிO இ

6 .ய*

!

, $ேலாக

 ெபா;, இ

ெனா

ைற பா. வர[ எ

 நFக

நிைனதா, ேமேல ெசா3க9)

சr, இவ
எவதாக ெதrயவ*ைல! இத,) ஒேர வழி!
இேபா அ ைனைய எ?ேவா!
அவ எ0த9ட
பாக, அவ6 கி3கி3 எ  எ0. வ*3வா
ஒ வ/3)
F
ம/3 அமாவான ந தாயாேக அAவள9 ேவைல
சகல உலகக;) அமா, ஜக மாதா எனப3பவ,
அ ைன அைலமக;) எAவள9 ேவைல இ)!
உள.
உலக )3பதி
ஆன0தேம அவ ைகய* தாேன உள.!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

!
னா,
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

மாத சம"த ஜகதா ம. ைகடபாேர
வே\ா வ*ஹாrண* மேனாகர திAய Gேத
"வாமின, rதஜன rய தான சீேல
! "வாமின
! ேவகேடச தய*ேத தவ $ரபாத
மாத சம"த ஜகதா = சகல உலகக;) தாேய,
தாேய ! மகா லYமி!
லYமி
சம"த ஜகக;) மாதா = ஜக

மாதா! N9லக உய*க, மனத ம/3 இைல; ேதவ, கி

கி?ட, நாக, பாதாள உலகின, அ$ர எ
நரகா$ரன

அ



ைறய*/3, அவ

சின தண*) அ

ன ெசEவ. சில சமய, அவ;) தமசகடக, ந ேபா

ம. ைகடபாேர = ம.,
ம. ைகடப

எ

? தாE ஆய*,ேற!

ற ப*ைளகளா:-)

ற ெகா+யவைர அழி.,
ேவத மB /ட)
அழி. (ேவத
ட ெபமா

ெனா நா, ப*ரமனட இ0. ேவதகைள களவா+ன ம. ம, ைகடப
அரகக; ஹயrவனாE ேதா
இைறவ

எ

ற

றி அவகைள வைத., உல)ேக ஞானைத மB /3 த0தா

; "ஞான ஆன0த மய ேதவ" எ

ஹயrவ

னர,

ைன;

ைனO அவ தாேன! )ழ0ைதக ெசEO தவ,ைற எலா ெபாதள

எெபமானட சதா சவ கால
(எ

 அைன. தரப*ன) அவேள அ

 கவ*) அரசனாE இ

 வணகப3கிறா

!

வே\ா வ*ஹாrண* = அவ
அ0த ஞான)வான ெபமாள

திமாப* (வ\ "தலதி) ெகா' இபவேள!
இபவேள
, திமாைப அலகrபவேள! அவைன வ*/3 ஒ ெநா+

ெபா. ப*rயாதவேள! "அகலகிேல
தலி உ

ைன ெசாலி வ*/3, ப*

இைறO எ

 அல ேம மைக உைற மாப

ன தாேன அவைன ெசாகிறாக! அவ

", எ



மாப* !வச

மசமாE இ) தாேய!
(வச0த வ*கா எ

 ெசாவ. ேபால, வ\ வ*கா = மாப* உைறபவ)

மேனாகர திAய Gேத = அழ) ஐ$வrய

 நிைற0தவேள!
நிைற0தவேள

மேனாகர = மனைத லய*க ெசEO அழ)! அழ) ம/3மா? திAய Gதி = திAயமான
ஐ$வrய
ேபால" எ

, )ணநல

க; உைடயவ ந அ

! "வாமின = $வாமிய*
தம

ைன! $மாவா ெசாகிறாக, "அவ மகால/$மி

!

ஒவ

திேவகட

எ

றா உட

ைடயா

இல தைலவ*ேய!
தைலவ*ேய
சக தமின; "பகவாேன! பகவதிேய!" எ

திபளெயசி

 ெசாவ. ேபா, $வாமி)
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$வாமின! ேவகட வ/+
F

இலதரசி!

rத ஜன,
ஜன rய தான சீேல = நா+ வ அ

ப),
ப) அவக வ*?வைத வாr

அள) Lயவேள!
Lயவேள
rத ஜனக = நா+ வ அ
வ க

பக; இவக, தாய*ட ஒ+ வ )ழ0ைதக ேபால; ப$வ*ட ஒ+

ைற ேபால!

rய = வ*பப/டெதலா; தான சீல = வாr வாr தான ெகா3) வள ேபால!
ெதாைல Lரதி க
உ

ைற க8ட ப$9) எப+ பா தானாக வழிகிறேதா, அேத ேபா நாக

அகி வவத,)

ேப, எக;) அ ெகா3க எ8[ தாேய!

! ேவகேடச தய*ேத = திேவகட நாதன
தம பதினேய
தவ $ரபாத = இனய ெபாதாE வ*+ய,
வ*+ய எக அமா,
அமா நF க8 மலக!
மலக

ஆ8டா; இேத தா
ெசEகிறா பாக!
"எெபமா
ந0தேகாபாலா எ0திராE" எ 

தலி ெசாலி பாகிறா!

ஹூ...ஒ  நடகவ*ைல!
அ3., ")ல வ*ளேக, எெபமா/+ யேசாதாE, அறி9றாE" எ  ெசாகிறா!
ந0தேகாபால6) "எ0திராE", எ  ெசா னவ, யேசாைத) ம/3 "அறி9றாE"
எ  ெசால காரண எ ன? ெசா'க பாேபா!
இேதா யேசாைத "வ*ழி." வ*/டா; ேகா)லேம "எ0." வ*/ட.!
அேத ேபா,
ேபா
வ*/டா!
தயா சி0. நாயகி,
நாயகி எ0. வ*/டா
தயா சி0. நாயகா,
நாயகா அபா ேவகடவா,
ேவகடவா திக8 மலக!
மலக
------------------------------------------------------------------------------------ பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) (Plays in Rhapsody player; If not installed, please wait till it auto installs; After that it plays by itself)
ந

றி:
றி

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

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

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ெகளசயா $ரஜா ராமா (4) - அமா தயாநிதி!
தயாநிதி
Wednesday, December 19, 2007, 10:48:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

யாரா$ Xrய

பாகl
ெச
(

னா இ

உதித ப*

ன வானதி நிலாைவ பாதிகீ களா? அப+

ைன) இ0த பதிவ* காணலா!

ற பதிவ* "அ

0ைதய பதி9) ெச

ைன-சகல உய*க;)", அவைள எப*ேனா!
, $ேலாக

 ெபா;, இ

ெனா

ைற பா. வர[ - recap - எ

 நFக

நிைனதா, ேமேல ெசா3க9);

ந8ப )மர6, அபன

திமாப* அவ ெகா'வ*பைத ப,றி அழகிய

வ*ளக ெகா3. இ0தா.
இ  அ ைன மB . தா
பாட.
பாட
ெவளar இ0. வ/3)
F
திப* ெச' ேபா., )3பதின),
ந8பக;) பr$ெபா வாகி ெசேவா இைலயா? ஒ சில அமா9)
ம/3 "ெபஷலாக இர83 பr$க வாகி ெசவாக! ஊ அறிய ஒ ;
தனயாக அ3கைளய* ஒ  "ைநசாக" தரப3! :-)
அ. ேபால தா
ேந, இ , இர83 பாடக, ஜக
மகாலYமிய*
மB .!

மாதா !

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

தவ $ரபாத அரவ*0த ேலாசேன
க ச0திர ம8டேல
பவ. ப*ரச ன
வ*தி சகேர0திர வனதாப* அசிேத
வ*ஷ ைசலநாத தய*ேத தயாநிேத
தவ $ரபாத = மகளமான காைல ெபாதாக மலர/3!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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$ரபாத=$+ப*ரபாத=$கமான காைல

அரவ*0த ேலாசேன = தாமைர ேபா

 சிவ0த,
சிவ0த )ள0த க8கைள ெகா8டவேள

அரவ*0த=தாமைர; ேலாசன=க8
தாமைரைய எத,) க8க;) ெசாகிறாக? காைலய* திற0. இரவ* G+ெகாவதாலா?
இகலா! ஆனா இ) அ

ைனய*

க8க தாமைரN ேபா ெமலிய சிக? (pink) ; )ளசி!

தாமைர) Nெகா. ேதைவய*ைல! ஒ N ேபா.. அAவள9 ெதEவக
F அழ)!

பவ. ப*ரச ன
க =உ
க,
கமாE இ)
க எேபா. சிrத
ச0திர ம8டேல = ச0திரைன ேபா
க ெகா8டவேள
"வதனேம ச0திர ப*பேமா" எ
ேபா அ

 தாேன ஒ ப*ரபலமான பாட; ச0திர

அைமதியாக ஒளவா

ைனO அடகமாக, அைமதியாக, இத= ேகா/ேடார ஒ ெமலிய ?

சிrத

; அ.

னைக N.,

கமாE இகிறா!

அ. சr, அதா

காைல ?லகி

ேவ8டா! Xrய

றேத! இ

6 சிறி. ேநரதி நில9 ேபாE வ*3 அலவா? கவைல

வ0தா' இ0த நிலா மைறயா.! அ

ைனய*

கநிலா9) ேதE9 தா

உ8ேடா?

வ*தி சக இ0திர வனதாப* = ப*ரமா (வ*தி
வ*தி),
வ*தி சகர
ஆகிேயாr

(சிவெபமா
சிவெபமா

), இ0திர

மைனவ*ய எலா

வனதா=ெப8
வ*திைய தைலய* எ. கட9 = ப*ரம
= சிவப*ரா

இ0திர

மைனவ*யான சசிேதவ*O (இ0திராண*),

அசிேத = (உ
உ
அ
ந

; ஈசன

அ

; இவ மைனவ*யான கைலமக; (சர"வதிO),

சகர

? மைனவ*, அ

ைன மைலமக; (பாவதிO),

ைன)
ைன அசிகிறாக.
அசிகிறாக

ைன), ம,ற ெதEவகள

மைனவ*ய) அAவள9 ேதாழைம பாக; வ*ப*

ெமாழிகளா அசைன ெசEகிறாக! அ.9 ந அ

அ8ணன

மைனவ* எ

பதா, பாவதி) அ8ண*;

கணவr

(ப*ரமா) அமா எ

கணவr

(இ0திர

பதா, சர"வதி) மாமி;

) தைலவ எ

பதா, சசிேதவ*) தைலவ*;

இப+ ப*ற0த வ3,
F
?)0த வ3,
F
எலா அ

வ*ஷ ைசல நாத=
நாத வ*ஷபாசல எ

ைன மகாலYமிய*ட அ

? பாரா/3கிறாக!

6 திமைல) நாத

திமைலய* உள ஒ மைல) வ*ஷபாசல எ
ப*

ைன யா?

 ெபய! ஏ மைலக எ

ன

ன எ



ன ஒ $ேலாகதி வகிற., அேபா. பாேபா!

வ*ஷப+அசல=வ*ஷப மைல; வ*ஷப

எ

ற ஒ அ$ரன

நிைனவாக! அ$ரன

ேபr

ெபமா;) மைலயா? இ. தன கைத. ெதr0தவக யாேர6 ெசா'க!
அைத எத,) இ) ெசா

னாக? ேவ ஒ மைலைய ெசாலி இகலாேம? இ. தாயா

$ேலாக அலவா? அவ தா

அ$ர

, ேதவ

எ

ெறலா ேவப3தி பாக மா/டாேள! மாத;

சம"த ஜகதா! கைண கட அலவா அவ!!

தய*ேத,
தய*ேத தயா நிேத = அவன
தய*ேத = Beloved; ெபமாள

அ

வ*பமான மைனவ*ேய!
மைனவ*ேய தயா நிதிேய!
நிதிேய
ேப ஆய*ேர! தயா+நிதி = கைண+ெசவ. அ

ைன கைண

ெசவமானவ!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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அவ தாேன எலா ெசவ.) அதிபதி! அவேள ஒ ெசவமா?
ஆமா! கா8ய லYமி! அ@ட ல/$மிகள ஒவ கா8ய லYமி.
எதைன ெசவ வ0தா' ேபானா', இ0த கா8ய ம/3 எ
அதனா தா

ஒ மகா), திமைல எெபமா

 நிைல. நி,)!

மB . தயா சதக எ

 ஒ I பாட

பா+னா!

இAவள9 ெபைமக ெகா8ட அமா,
அமா உன) இனய காைல வணகக!
வணகக

------------------------------------------------------------------------------------ பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத (5) - மைல )னய நி

றா

!

Wednesday, December 19, 2007, 10:48:58 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

அ. சr, உலகி
பல கைதகள' நாகைத ஒ )றியbடாக ெசாலிய*காக;
ஏ ?
கைத எ  இைல; வ*Vஞான ம.வ கcrகள Mட, ெபபா' அவக
திைரய* ந3வ* ஒ த83 அைத $,றி ஒ ேறா, இர8ேடா நாகக
இ)! ஏ ?
இ ைறய $ேலாகதி', இன வரேபாவதி' ேசஷ
எ ற நாக தா !
ெச ற இ பதிவ*' "அ ைன, தயாநிதிைய" எப*ேனா!
(

0ைதய பதி9 -recap- ேமேல ெசா3க9);

இ  அைமO அப6 எ0. ெகாள, அவக Mடேவ ெபா?ள Gத
ப*ைளக; எ0. வ*3கி றன! (இப+ ெசா னத,காக இைளய ப*ைளக

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

Page 12 of 91

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

யா எ

கி/ட ச8ைட) வராதFகபா:-) நா

ெசா

ன. சதrஷிக எ

6

Gத ப*ைளக!

இ ைறய $ேலாக மிக வ*ேசடமான.;
த
ைறயாக, ேநrைடயாகேவ,
ேவகடவைன எ? $ேலாக; "ேசஷாr ேசகர வ*ேபா, தவ $ரபாத" எ

 இன

ஒAெவா $ேலாகதி' வரேபாகிற..

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

அrஆதி சதrஷய ச பா"ய ச0யா
ஆகாச சி0. கமலான மேனாகரான
ஆதாய பாதOக அசய*. ரப0நா
ேசஷாr ேசகரவ*ேபா தவ $ரபாத
அr ஆதி சத rஷய = அr

தலான சத (ஏ
ஏ)
ஏ rஷிக

பா ெவளய* (Milky Way), .வ ந/சதிரைத $,றி இப. சத rஷி ம8டல (Ursa Major).
சத rஷிக, உலகி
இைறவன

ஆதி தாE த0ைதயக ஆவாக.

Gத )ழ0ைதக எ

 ெசா'வ. அ0த ஏ ேப யா யா எ

ற ப/+ய சில

சமய மாப/டா', ெபா.வாக இவகேள:
அr,
அr பரவாஜ,
பரவாஜ ெகளதம,
ெகளதம ஜமதன,
ஜமதன காயப,
காயப வசி@ட,
வசி@ட வ*"வாமிர
(அrO, வசி@ட ெபபா' எலா ப/+யகள' இப; வசி@டr
அ0ததிO வான ம8டலதி அவட
வழக

ச

மைனவ*

இபதாக ஐதFக. "அமி மிதி. அ0ததி பா." எ

ற

 வ0த.)

பா"ய ச0யா = வரேபா),
வரேபா) ச0தியா வ0தன Nைசக;காக

அதிகாைல ெகாVச ெகாVசமாக ?லர ெதாட)கிற.; ச0தி ெசEO ேவைளO வ0. வ*/ட..

ஆகாச சி0. = ஆகாச கைக நFவ=சி,
F
தFததி இ0.
=சி
ஆகாச கைக எ

திேவகட

ற நFவ=சிைய
F
ப,றி திமைல நப*க பதிவ* பாேதா; அ0த நF பாப

ைடயா

திபளெயசி
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வ*நாச தFத ேபாலேவ ?னதமான.; எெபமா

ெதா3த வ* அப*னா உவான.;

கமலான மேனாகரான = அழகான தாமைர Nகைள ெகா83 வ0. உளன
ஆகாச கைகய* மல0த அழகிய (மேனாகரமான) தாமைர (கமல) Nகைள ெகா83 வ0.
உளன

ஆதாய பாத Oக அசய*. = (அவக ெகா83 வ0த மலக;ட
அசிக

) பாத இர8ைடO

பாத Oக = இைண அ+க = இர83 திபாதக.
மல பாதகைள, மலகளா அசிக வ0.ளன;
இைறவன

இைண அ+கைள பாத பம எ

G=கா.; நFr

 ெசா'வாக.
ெசா'வாக ஏ

? தாமைர நFr G=கேவ

அள9) ஏ,ப அ.9 உய0. ெகா8ேட இ). "நFஅளேவ ஆ)மா நF

ஆப"; "ெவள. அைனய மல நF/ட" எ

பன தமி= பாடக.

அ. ேபா நா ந ?8ண*ய பாவ கண)கைள M/+னா' சr, )ைறதா' சr! அத,காக
அவ

பாதகைள மைற. ைவக மா/டா

கைடேத,வத,) ஒேர வழி! எேபா. ந

; ?8ண*யேமா பாவேமா, எைத ெசEதா' நைம
) ெதrOப+, அைடகல ?)ப+, பாதகைள

ம/3மாவ. கா/+ ெகா8ேட இபா

!

ப,வ. ப,றாத. ந ைகய* தா

இகிற.! ெபபா' ?8ண*யக ப,றி

ெகாகிறாக; பாவ ெசEேதா, கா/+னா' ப,ற மகிறாக!
ம,ற தி அவயக ேவ83மானா பதி) ஏ,றவா ேதா

,
 மைறO!
மைறO கரக காக9

ெசEO; அைப ெதா3. அழிக9 ெசEO!
ஆனா திபாதக அப+ இைல! வாமன அவதாரதி Mட சகார/அழி9 எ
மகாபலி தைல ேம ைவ. காத.! ராமாவதாரதி ராமேன உதவ
அவ

 இலாம,

+யாம ேபான ேபா. Mட,

திவ+ பா.ைகக பரத6) உதவ*ன! இ0த காலதி நம) ேகாவ*கள தைல

ேம சடாrயாக ைவ. காகப3கிற.!
பா.கா சக"ர எ

ற ஒராய*ர பாடக இ0த பா.ைகக ேம உளன! அAவள9 ெபைம

மிக பாதகைள தா

தின

இத,) ஊ.வ ?8/ர எ

 திநாமமாக ெந,றிய* அண*கி

 வடெமாழி ெபய! (?8/ர/?8டrக = தாமைர)!

ெகாV$ தமிழி திம8 கா?! இேபா. ?rகிற. அலவா ஏ
ெசாகிறாக எ

றன!
றன

திபாதகைள தாமைரயாக

!

ரப0நா = சரண அைட0.,
அைட0. வ0.ளன.
வ0.ளன
அேபப/ட திவ+கள சரண ?க சத rஷிக; வ0.ளன. ரபதி எ
ரப0ந

எ

ரபேய", எ

றா சரணாகதி ெசEத ஜFவ

. இைத ப,றி ப*

ற ப)திய* பாேபா. "?க ஒ

?)0ேதேன", எ

றா சரணாகதி;
சரணாகதி

ன வரேபா), "சரண சரண

 இலா அ+ேய

உ

அ+கீ = அம0.

ப. ஆ=வா ெசEO சரணாகதி!

அ. ேபால ரப0நகளான சத rஷிக; இ) ெபமாைள ேசவ*க வ0.ளாக.

திேவகட

ைடயா
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ேசஷாr ேசகர வ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன
ேசஷ

= ஆதிேசஷ

எ

ற பா?! அr=மைல;

ேசகர=உசி; வ*ேபா = அரச

;

ேசஷ மைல சிகர.) அரச

திேவகடநாத

இன வ ஒAெவா $ேலாக

 இப+ தா

அப+ எ

!
+ய ேபாகிற.! ஏ

ன ேசஷ6), ெபமா;) அAவள9 அ

ேனா

?

ய? ெபமா எ) ெச

றா',

அவேனா3 திமக நFகா. இகிறா, சr! ஒ. ெகாளலா!
இ0த ேசஷ

ெதா8ட

தாேன! ஏ

எ) ேபானா' Mடேவ ஒ/+ ெகாகிறா

? அ3த பதிவ*

காணலா!!
திமைலய*

ஏ

+க; ேசஷன

ெநள0. பாைப ேபாலேவ தா
அத

உவ தா

! வைள0.

உள.! அ0த ேசஷ மைல, பதியா' பண*வா' )ன0. நி,க,

ேம

மைல )னய நி
எ

தைலக; அ0த மைலேய ேசஷன

றா

ெபமா

 ெபய ெப, வ*ள)கிறா

இ0த கலிOக ெதEவ!

கெவ/3கள' ம, பழ0தமி= பாடகள' இ0த ெபய சிறபாக வகிற.!

தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக
இப+ ேசஷ மைலய*

மB . ேசஷாr நாதனாக நி,) மைலயபா! ....$ரபாத = $+ரபாத =

உன), அதனா எக;) $கமான காைல ெபாதாக மலர/3.

திேவகட

ைடயா
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மைல )னய நி

றா

------------------------------------------------------------------------------------ பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

தமிகாக,
தமிகாக $ரபாத பாதிய* நித!
நித
Wednesday, December 19, 2007, 10:49:36 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

மாகழி மாத ெதாடகிய.! (Dec-16-2006);
தமிகாக, $ரபாத பாதிய* நிதப/ட.!
தமிகாக
நிதப/ட.
எ)?... தமி= அறிஞ ஒவr
வ/+லா?
F
இைல....
தமிழக அர$ ஏதா$ ஆைண ப*றப*. உளதா?? இைல! அெதலா இைல!
இ. கால காலமாக வ*ப* ெசEயப/3 வ ஒ வழக! எ)?
திமைல திபதிய*!
திபதிய*
அதனா, இ) அ+ேய
வைலNவ*' $ரபாத பதி9, த,காலிகமாக நிதி
ைவக ப3கிற.!
ஏ
இப+?
ஆ8டா;) ெபைம ேசக;
ேசக தமி) ெபைம ேசக!
ேசக
திமைலய* ஒAெவா இர9 பளயைற (ஏகா0த) ேசைவய*, ேபாக

திேவகட

ைடயா
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!நிவாசைன ெதா/+லி கிட.வ. வழக!
ஆனா மாகழிய* ம/3, க8ணைன கிட.கிறாக!
மநா காைலய*, ந ஆ8டா க8ணைன எப* பா/3 இைசகி்றா!
திபாைவ
ப. பாடக; தின  பா3கிறாக, ேவகடவன
?!
அ.9 Nைசய*

த பா/ேட, ேகாைதய*

தமி= பா/3 தா

!

இப+ தமி) ெபைம ேசக, ஏ,பா3க ெசEத. யா ெதrOமா?
எெபமானா, உைடயவ எ ெறலா ைவணவ உலக ெகா8டா3
இAவா ெசEத.!
இராமா6ஜ தா
இைத திமைல ேகாவ* ஒ) வ*தியாகேவ ஏ,ப3தினா! திபாைவ மB .
அவ) அAவள9 பாச! திபாைவ ஜFய எ

இத,காக ஏேதா மாகழிய* ம/3 தா
வ*ட ேவ8டா! தின

ற ஒ ெபய அவ) உ83!

திமைலய* இப+ எ

 யா எ8ண*

ேம திபாைவ ஓதப3கிற.! ம,ற மாதகள

Nைசய*
ேபா. ஓ.கிறாக!
திபாைவ
வ. பா+ய ப*
தா , அவ6)
நா  பாடலாமா? மாகழி திக மதி நிைற0த ந

த,கால

த ஆரதி கா/3கிறாக!
னாளா...
னாளா

மாகழிைய த6 மாத எ  ெசா'வாக!
மாகழி எ  க8ண
கீ ைதய* ெமாழிகிறா !
மாதகள நா
அவைன காதலி., அவன ஈடழி0.,
அவ
வாE$ைவ எப+ேயா எ  ெவ8 சைக பா. ேக/கிறா ஒ ேபைத!
அவ ெபய ேகாைத!
அ0த ேகாைத அவைன அைடய ேநா ? இகிறா, இ0த மாகழிய*! ெவமேன
ேநா ? இ0தா அவேளா3 கைத
+0. வ*3ேம!
அ?ற நா எலா எப+ கைடேதவதா?
அதனா பா/3 பா+ ேநா ? இகிறா! அவ எ8ண*ய. சr தா !
இேபா. நம) அ0த பா/3 கிைட. வ*/ட. அலவா?

திேவகட

ைடயா
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ஐைய0. (5*5) + ஐ0.(5) =25+5 = 30 பாடக; திபாைவ!
திபாைவ
ஒAெவா
ைற ப+) ேபா. ஒAெவா ெபா ேதா !
பல ஆசாrயக;, )மாக;, ?லவக;, கவ*ஞக; இத,) உைர எதி
உளாக!
அப+O

 ெபாைள காண

+0ததா? அறிேதா அறியாைம க8ட,றா!
க8ட,றா

2004 இ, ந8ப ேதசிக , தின ஒ பதி9 த0தா
2005 இ, ேதாழ ஜி.இராகவ , தின ஒ பதி9 த0தா
)மர6, ேகாைத தமிழ தைத அேபா., இேபா. த0. ெகா83 இகிறா.
மB 83 ப+. $ைவேபா அவ,ைற!
ஐைய0. ஐ0. அறியாத மானடைர ைவய $மப. வ?!
நைம வ?காக இ0த Nமி $ம0தா....ேச
$ம0தா ேச ந றாகவா இ)?
இ)
வாக, பாைவ பாடகைள, மB 83 வாசிேபா!...
($ரபாத, மB 83 ைத மாத .வ)!) .....

அ. வைர,
வைர
1. ேகாைத க8ட அவதாரக, திபாைவய* - இய,ைக, உண9, வ*Vஞான,
வானவ*ய எ  சிற? க8ேணா/ட ப)திகளாக வார ஒ
ைறயாவ.,
மாதவ* ப0தலி அ+ேய

இட

யகிேற

2.௧
௧8ண
பா/3 வைலNவ*,) அ
ஐயா,
ஐயா
ஞானெவ/+யா
ம.மிதா அகா,
அகா
ெபகer இ0. $தா,

திேவகட

ைடயா

!

பக பல, பாடக அ6ப* உளன.

திபளெயசி
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சாவக
F
,
ப*ேர)மா ச8 கமண*,
கமண*
பாலராஜ
கீ தா
இ 6 பல அ6ப* உளன. M/3
ய,சிய*
சிறேப தன!
இவக அைனவ) எக ந றி! அேதா3 )மர , பாலாஜி, அ+ேய

.

அ0த பாட மலகைள எலா ஒAெவா றாE ெதா3., தின ஒ மாைலயாக
க8ண
பா/+ இட எ8ண!
பா+ ெகா3தா ந, பாமாைல - Nமாைல
ெசா'!
X+ ெகா3தாைள ெசா'
நா  தின ஒ றாE இ0த மாகழிய* ெதா3. ெகா3ேபா!
ெகா3ேபா
எ ன, சr தாேன ந8பகேள? தின ஒ மாைல) இேக ெச'க: க8ண
பா/3

$ரபாத(6)
- ேசேயா
$ரபாத

வணகி3 மாேயா

!

Wednesday, December 19, 2007, 10:50:04 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

தைட கால
+0த.! ைத மாத ஹ"த ந/சதிரேதா3! (அனயயன கால) ;
ேச0. ெகா83, மB 83 $ரபாத ெதாடக!
அதனா, தமி= மைறக;ட
ெச

ற பதிவ* இைறவ

திவ+ சிற?, சதrஷிக அவைன .ய*

எ?வைதO க8ேடா!
சr, rஷிக;) அ3த. யா வவாக?
அவக ஓ. ப*ரணவ.) ெபா ெசா னவக தா
வவாக.
- ெபமாள
ஆைச மக ,
தமி=கட9
க
திமைல ேகாவ*') வ0., இைறவைன .தி., .ய* எ?கிறா !
ேசேயா , மாேயா
ச0நிதி) வ0. ேசவ*கிறா .
திமைலய*
கெபமா
தவ ெசEத தFத (நFவ=சி)
F
ஒ  உள.. ேபாE
இகிறFகளா? )மாரதாைர எ  ெபய. ச, க+ன ப/3, நட0. தா
ேபாக
+O. ஆனா இய,ைக வள ெகாV$ அவ*.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

பVசானன ஆஜபவ ச8 க வாசவாயா
ைரவ*ரமாதி சrத வ*?தா .வ0தி
பாஷாபதி படதி வாசர $திமாரா
ேசஷாr ேசகரவ*ேபா தவ $ரபாத
பVசானன = ஐ0.

கக ெகா8ட சிவெபமா

சிவனா) ெவளய* ெதrயM+ய ஐ0.
ெவளப3. ெபமாள
தா

இ

கக; ஆறா

இதயதி "அஜபா" எ

க ேயாக காலகள ம/3

ற நடன ?rபவ

ஈச

. அ0த இதயலிக.)

 திவாQ ஆலயதி வழிபா3 நடகிற..

ஆஜ பவ = தாமைர ேம உள ப*ரமா
ஆஜ=தாமைர; தாமைர தைலவ
ஈசைன பVச
ஏ

க

எ

 ெசா

ப*ரம

எ

 ெபா.

ன. ேபா, இவைர நா

க

எ

 ெசாலவ*ைல பாக.

?
க கணகா வ*ைள0த ப*ணகா - இவ) ஐ0.

அதனா தா
த.வ எ

ெசகி
னெவ

Gலேம ேவ8டா எ

க ேபாE நா

 தாமைர நாயக

எ

க ஆன. தனகைத.
 ெசாலிவ*/டா.

றா: உய ெபாப* உளவக, அ0த ெபாேபா3 Mடேவ வ ெப

அதிகார. அ0த ேபாைதய* G=கி வ*டாம, தாமைர இைல ேம நFராE இக ேவ83 எ

ச8

க = ஆ

க கட9,
கட9

க ெபமா

கெபமா6) எெபமா6) அப+ ஒ உற9, அ
இ. ப,றி தன பதிேவ ேபாடலா; மா மக
திெச0Lr அ$ர வத

பேத.

எ

ேனா

ய.

 பல இடகள ெகா8டாட ப3கிறா

+0., சிவெபமாைன ேநாகி தவேகால ெகா8டா

க

.
.

ேபாேகால ேபாE இேபா. தவேகால.
எVசிOள சில அ$ரகேளா, அவக உறவ*னேரா, பழி வாக ?றப/டா?
பாதா ெபமா! தியானதி உள மகைன காக தாேன கட') அவ6) ந3வ*
பள ெகா83 வ*/டா!
)லேசகரப/+ன எ

ற ஊ, திெச0L) மிக அகி! ெச0L ஆலயதிேலேய ெபமா;)

தன ச0நிதி இதனா தா

!

வாசவ ஆயா = அமர தைலவ
(வாசவ

=இ0திர

எலா சr,
சr இவக எலா ஏ

ைரவ*ரமாதி = திrவ*ரம

திேவகட

இ0திர

- இவக எலா

)

ைடயா

ஒேர M/டமாக,
M/டமாக இ) வ0.ளாக?
வ0.ளாக

- வாமன

- உலகள0த ெபமா!

திபளெயசி
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திேகாவ*c எ

ற ஊ) ேபாE உள Fகளா?

கைத கைதயாக ெசாலலா அ0த ஊைர ப,றி.
உலகள0த ெபமா திேகால.
அவதாரகளேலேய ந3நாயகமான அவதார. இ.வைர உள ஒ

பதி, ஐ0தா அவதார இ0த

வாமன-திrவ*ரம அவதார.
? வ*ல)க. இத,) ப*

இத,)

நலா) ெபாலா) ந3 நி

? மனதக எ

ற ந3ேவ எ

 ப). கா/3 அவதார.

பா வளலா. அப+ ந3வ*ேல நி

ற நாயக

திrவ*ரம ெபமா.
அழி9, சகார எ
அழி9
தி)றளப

பேத இலாத ஒேர அவதார இ. ஒ

, இ0த

!

ைற, திைவ மைற. வ*/3,

ெவ )றளபனாக வ0தா
"தF)றைள ெச

 தா

ேறாேதா" எ

.
 ெசா ஒ ெசா பதிவ* வகிறேத - அ0த ")றைள" அல இ.!

இ. )ள உவாE வ0த )ற.
இ0த அவதாரதி தா
ஆ ேதா

Nமி) பல ந

ைமக நட0தன. அதி மிக

கியமான ஒ

, கைக

றிய.!

அதனா தா

இ0த அவதாரைத ம/3, எலா சமயகள', மதகள' சிறப*.

ெகா8டா3கிறாக.
கணபதிைய ேபாலேவ )ள உவ வாமன.

கபத அணகிrO வாமனைன ேபா,றி

பா3கிறா.
ைசவ, ைவணவ, சாத இலகியக ம/3 இைல, ைஜன-ெபளத இலகியகள' இ0த
அவதார )றி? காணப3கிற.!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ேம', எ0த ப*rவ*ன ெசEO யாகதி', G
அளேத தா

யாக ெசEய ேவ83 எ



ைற இ0த திrவ*ரம6) அவ*பாக

ப. நியதி.

அ. கணபதி ேஹாம ஆக/3, லலிதா ச8+ ேஹாம ஆக/3, ஈ"வரன
ேஹாம ஆக/3, ைவணவ $தசன ேஹாம ஆக/3, அAவள9 ஏ

மிOVஜய

- காபாலிக ெசEO

அேகார ேஹாமகள ஆக/3! அைனதி' உலக காத திrவ*்ரம6)



ைற .தி

வழகப3. அதைன ெபைம இவ6)!
திபாைவO ஒ யஞ தாேன!
தாேன அதனா தா
த பதி = ஓகி உளகள0த உதம

,

ேப பா+

இர8டா பதி = அபர ஊ3அ. ஒகி உலகள0த
G
எ

றா பதி = அ

றிA 9லக அள0தாE அ+ ேபா,றி

 ஆ8டா; இAவாேற G



ைற அவ*பாக அளகி

றா, வாமன Gதி)!

சrத வ*?தா ".வ0தி = அ0த வாமன சrதைத ெசாலி,
ெசாலி .ய* எப
வ0.ளன.
வ0.ளன
எேபப/ட பாவமாக இ0தா' சr, மன தி0. எ8ண வ0தாேல ேபா.! வாE வ*/3
MறMட ேவ8டா! திதி ஆ/ெகாள திr?வன

 கட0. வவா

எ

பைத கா/3 வாமன

அவதார.
அதனா தா

பாவகைள எr) (ேவ+கட) மைல ேம நி,பவ6), இ0த அவதார )றிைப

ெசாலி .ய* எ?கி

திேவகட

ைடயா

றன சிவ

, ப*ரமா,

க

, இ0திர

திபளெயசி

எலா.
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வாசர $திமாரா = அ

ைறய நா கணகான பVசாகைத

வாசர=நா; ேசாமவாசர எ

றா திக/கிழைம. ஒAெவா நா காைலய*' அ0த நாள

திதி, ந/சதிர, ேயாக, கரண எ
இைத இைறவ

வார,

 ஐ0. அகக.

னைலய* ஒ weather report (வானைல அறிைக) ேபால ப+ப. இ

திமைலய* வழக. பVசாக சிரவண எ



 ெபய.

பாஷாபதி படதி = பல ெமாழிகள வலவரான ப*ரக"பதி,
ப*ரக"பதி ப+கிறா
ெபா.வாக நா ேப$ ேபா. Mட, "இவ எ

ன ெபrய ப*ரக"பதியா?" எ

ேகவ*கள சிற0தவ இவ. அதனா அவ பாஷா பதி (ெமாழிய*

 ேக/ேபா. அப+ கவ*

பதி). ேதவகள

).

இ0திர6) தமைத ெசாலி அவைன நவழிப3.பவ.

இப+ எலா ெதEவக; உ
ச0நிதி) வ0.ளாக.
வ0.ளாக
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன,
அரசேன திேவகடநாதா
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக
$+ரபாத = உன), அதனா எக;) $கமான காைல ெபாதாக மலர/3.

--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(7&8)
$ரபாத
- கிள Mவ*,!
Mவ*, Lக ேபாய*,!!
ேபாய*,
Wednesday, December 19, 2007, 10:50:40 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

யாரா$ வய,கா/+ேலா, ேதாப*ேலா Lகி இகீ களா? சr வ*3க!
வ/+
F
ெமா/ைட மா+ய*லா$ Lகி இகீ களா?
அப+ Lகினவக;) ெதrO, ம நா காைல, அலார இலாமேலேய
தானாக எ0திrக

+O எ

!

அ. எப+? யா எ?வாக?
"ெகாE" எ ற சத - வ83க பற) வயலி, ேதா/டதி!
ேபாதா)ைற) பறைவகள
சத...அ.9 கிள!
சத ம/3 ேபாடா.; $மானாகா/+O இறைகைய படபட எ ற அ+.
ெகா8ேட இ)!
ேசவ, மா3 எலா இ0தா ெசாலேவ ேவ8டா! எ0திrேச ஆக ேவ83!
ெப/ காப* எலா கிைடகா.; ேகாமிய ேவ83மானா கிைட)! :-)))
அட, இெதலா பதா I,றா83 எ

திேவகட

ைடயா

கிறFகளா? அட எகபா நட).?

திபளெயசி
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திமைலய*...
அ) கிளக எலா பாயாச )+).க! வாக, பாகலா!
ெச ற பதிவ*
க
வ0தா . மாமா எ றா . ெபமாைள .ய*' எப*னா

!

இ0த பதிவ* வr வ83, பைச கிளO!

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ஈஷ ர?ல சரசீஹ நாrேகள
Nகமாதி $ மேநாகர பாலிகாநா
ஆவாதி ம0த மநில" சக திAயக0ைத
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத

ஈஷ ர?ல சரசீஹ = அழகாக மலர .வகிOள தாமைர
இ

6 Xrய

உதிக வ*ைல. இப*6 தாமைர ச,ேற மலர .வகிOள.!

இ. எப+?
இைறவ
உளா

தி

க ேகா+ Xய ப*ரகாச அலவா? அவ

...அைர)ைற வ*ழிப*' உளா

அதனா அவ

இ

6 அைர)ைற Lகதி

.

க Xrயைன க83, தாமைரO அைர)ைற மலசிய* உள.! :-)

நாrேகள = ெத ைன மர
N கமாதி $ மேநாகர = மைலய* நF83 நி,) அழகான
பாலிகாநா = பாைள க ) எ 6 பா) மரக
ஆவாதி ம0த மநில" = இப+ ெமலிய ெத ற, இ0த மரகள ?)0. வச
F
சக திAயக0ைத = திAயமான நமண,
நமண காைலய* எ?கி றேத!
றேத
க

), ெத

ன பாைளக பா.ள Fகளா...?

இைல மைலயாள. ந8ப யாராவ. இ0தா ெதrO!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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அ0த பாைளகைள வ*rதா, வ$
F
பாக ஒ வாச....அAவள9 $க0தமா இ).
ெதா8டர+ெபா+ ஆ=வாr

திபள எசிய* வவைத,

இ) அப+ேய கா/3கிறா, $ரபாத எதிய அ8ணகாசாrயா.
$டெராள பர0தன X=திைச ெயலா
....
பாய* அக

ற. ைபெபாழி க

கி

மடலிைட கீ றி வ8 பாைளக நாற
ைவகைற M0த. மாத இ.ேவா?

ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக

தம பVஜர"தா
உ0மB ய ேநர Oக
பாரா வசி@ட கதlபல பாயசாநி
?வா சlலமத ேகள$கா:
ேகள$கா பட0தி
ேசஷாr ேசகரவ*ேபா தவ $ரபாத
உ0மB ய ேநர = (ேநர
ேநர=க8
ேநர க8);
க8 தக )/+ க8கைள திற0. ைவ. ெகா83
தம பVஜர"தா = (பVஜர
பVஜர=M83
Oக
பVஜர M83);
M83 தக ேஜா+க;ட , உயரமான கிள
M83)ேள அம0. ெகா83......
தியாகராஜ "ஓகார பVசர கீ " எ



த பVசரன கீ தைனய* (ஜகதா எ

 ெதாட)

கீ தைன) பா3கிறா.
ந மன எ

திேவகட

6 கிள, ஓகார M8+ேல ஒ3)வதாக பா3கிறா.

ைடயா

திபளெயசி
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பாரா வசி@ட = பாதிரகள மB தி ைவகப/3ள
கதl பல பாயசாநி = வாைழ பழ ெகா83 ெசEயப/ட பாயசைத ?வா =
சாப*3கி

றன

ஒAெவா நா இர9, $வாமி) ஏகா0த ேசைவ ஆ) ேபா., வாைழபழக/

0திrக கல0த

பா பாயச நிேவதன ெசEவாக.
ப*

னேர ேபாக !நிவாசைன, சயன ம8டபதி, க/+லி கிடதி, Lக ப8[வாக.

திைர ேபா/ட ப*

ன, அ0த ெக/+யான பாயசைத, நம) ப*ரசாதமாக தவாக.....இைதேய

கிளக மநா காைலய* உ8கி

றன.

உ3. கைள0த பbதக ஆைட ேபால...அவ

உ8ட மிசைத, அைவ உ8கி

ேசஷைத (மிசைத) உ83, ேசஷவ ெபகி

சlலமத ேகள $கா = ($க
$க=கிள
$க கிள);
கிள மிக இ
நாமகைள பா3கி றன!
பட0தி = உ
றன
"ேகாவ*0தா, ேகாவ*0தா" எ
எ

றன!

றன!

பமாக வ*ைளயா3 பைச கிளக

 ம.ரமாக கிளக எலா கீ கீ  எ

 ெகாVசினா எப+ இ)

பைத க,பைன ெசE. பாக!

வrைசய* நி,) அ+யாக;) இைத க8டா காக; க3)ேமா?

ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக
$+ரபாத = உன), அதனா எக;) $கமான காைல ெபாதாக மலர/3.

--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(9&10)
- நாரதா,
$ரபாத
நாரதா ஒன) ேவ இட கிைடகவ*ைலயா?
கிைடகவ*ைலயா
Wednesday, December 19, 2007, 10:51:22 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

காலாகாதால வ0./டா -பா கட கார
எ  நமி பல ேப எதைன
ைற
சலி. ெகா8+ேபா! அ.9 Lகி எ0. ெப/ காப* )+கலா எ 

வாE) அேக ேலா/டாைவ ெகா83 ேபா) ேவைளய*................ந
நாரத வ0. நி றா?.....

ேன

அEேயா! அவ கல) கலக காப*, இைத வ*ட ப3 "டாராகா இ)ேம! "நாரதா
நாரதா,
நாரதா
இ  உன) ேவ இட கிைடகவ*ைலயா"
கிைடகவ*ைலயா எ  ேக/பா அலவா சிவாஜி,
திவ*ைளயாட படதி!
ெபமா .ய* எ ேவைளய*', அேத ேபா க
நாரத. எ

-ைட

) வ0. நி,கிறா

ன வ*ஷயேமா?....... பாேபா வாக!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ெச ற பதிவ*
"கிளக" ெபமாைள எப*ன; இ

ேறா "கிலிக" எப வ0.ளன! :-)

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

த0r ரகஷ ம.ர "வநயா வ*பVயா
காயய ந0த சrத தவ நாரேதாப*
பாஷாச மர அச கரசார ரய
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத
த0r= த0தி;
த0r
த0தி ரகஷ = அட0. நF8ட
F
அத,) மஹதி எ
நாரத ேதாள எேபா. ெதா)ேம, அ. ஒ வ*ேசட வைண.

 ெபய.

அேபாேத எளதி எ) எ3. ெசல M+ய (ெமாைப) வைணைய
F
ைகயா83ளா
பாக! ஏ

ஊ ஊராக எ3. ெசல ேவ83?

எ) ஒ இடதி நிைலயாக இலா.......திr0. ெகா8ேட இப. அவ ெப,ற சாப. அ.
தன கைத! அத,) ஏ,றவா ஒ இைச கவ* மஹதி!
இ

 நா கேசrகள கா[ வைணைய
F
ேதாள ெதாக வ*/3 ெகா83, நடமாட

எ

 க,பைன ெசE. பாக! :-)

+Oமா

அட0. நF8ட த0தி உைடய அ0த வைணய*...
F

ம.ர "வநயா வ*பVயா = ம.ரமான உ
ெபமா அழக

திேவகட

எ

நாமகைள ெசாலி ெகா83

ப. அைனவ அறி0தேத! அவ

ைடயா

திநாம அவைன வ*ட9 அழ), இனைம!

திபளெயசி

Page 27 of 91

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

அதனா தா

அ. ம.ரமான நாம சகீ தன...

"நாராயண
நாராயண நாராயண ெஜய ேகாவ*0த ஹேர!"
ஹேர எ
நாராயணா எ

 தா

நாரத ெபா.வாக மB /3வாரா!

ற ெபயைர ேக/டாேல எr0. வ* இரண*யகசி? Mட, இத

மயகினானா! நாராயண நாமைத வாE வ*/3 பா+னா தாேன அவ

ராகதி

வ? ெசEவா

! பாடாம,

மB /+னா?
பாவ, நாரத த

எதிrய*

திAய மகள திநாமகைள தா

ெதrயாமா, ஆகா ஓேகா எ

சrதைத,
சrதைத ந0த கி@ண சrதைத,
சrதைத கான பா3கிறா

தவ நாரேதாப* = தவ ஒகதி சிற0த நாரத
நாரத சா? நிைலக எ.9 அ,றவ. ேதவ, அ$ர எ
உபசrபாக! தம தைழக, இைறவன

எ

 எலா அவைர வரேவ,

தி9ளப+ காrய ஆ,பவ!

ைமய* தாேன

க பத எ

றா', வளய*

+O!

ப. உக;) ெதrOமா?

வள திமணதி ெப ப) வகிபவ!
தா

ன!
ன

 உலக பழிதா' ?க=0தா', அ0த சாபைதO வரமாக ஆகி

ெகா8டவ! நாரத கலக ந
நாரத சிற0த

 அவ6)

 ரசிதானா:-)

காயய ந0த சrத = உ

கலக ப*rய எ

பா3கிறா எ

க6ேக அறி9ைர ெசாலி, காத திமண

ெப,ேறாைடய ஆசி திமண.) ேதைவ எ

அேபப/ட மகrஷி, கநாடக இைசய*
இேதா.......திமைலய*, எெபமா

 வலிO.வா.

ஆதி ),

ச0நிதி

?, பகா வாகிலி (தக வாய*) நி

 ெகா83,

Nபாள ராகதி கீ தைன மB /+, திபள எசி பா3கிறா!

பாஷா சமர அச =

 வாகியகைள ஒ

ைற ம/3 பா+ நிதி

வ*டா.,
வ*டா. ெதாட0. பா+
ெதாட0. பா3வ. எ

ப. ஒ cycle, $ழ,சி! ஓ நேமா ேவகேடசாய, எ

காைலய* நைம எப, ந அமா9, "எ0.டா" எ
ஆ)தா? ெதாட0. ஜப ெசEகிறாகேள, அ. ேபால தா

 ஒ

 ஜப*ப. ேபால!

ைற ெசா

னா ேவைல)

! :-)

கரசார ரய = இனைமயான,
இனைமயான ரமியமான நாரத சகீ தன ேக/கிறேத!
ேக/கிறேத
ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக

அ3................பாக! ஒ Xப இய,ைக கா/சி!
கா/சி
ஷாப* மாலி இர9 ேநர! எலா ெவளேயறி வ*/டாக எ

 நிைன.

கதவைட. வ*/டாக!
ஆனா பாவ...எேகா உேள இ0. ெகா83, வ*ைல ஆராEசி ெசE. ெகா83
இ0த நFக மா/+ ெகா8fக! யாகா$ இப+ நட0.ளதா? :-)
இரெவலா தனயாக மா/+ ெகா83, எேபாதடா வ*+O எ  கா.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ெகா8+). ஒ ஜFவ , திபதி மைலய*
அ.?.............. பா/ைட பாக!
யா அ.
பாக

ேமேல!
ேமேல

காவl ச மகர0த ரஸா gவ*த
ஜகார கீ த நிநைத" சக ேசவநாய
நியாO பா0த சரs கமேலா தேரய
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத
காவl ச மகர0த
ரஸா gவ*த = மகர0த ரசைத அ6பவ*) வ83க சிைறப/3 கிடகி
தாமைர N எAவள9 உதமமான காதலி! மாைல ேவைள ஆன., Xrய காதல
எ

 ெதr0., தா6 த

பாவ, இவக காதலி
இ

பமாக ேத

றன

ேபாE வ*3வா

இத=கைள G+ ெகாகிறா!
ஆழைத அறியாத வ83க,

)+. ெகா83 ேபாைதய* இகி

றன. தாமைர Mப* ெகாகிற.. உேளேய

மா/+ ெகா8டன வ83க!
இ

ப எ

 நிைனத ேதேன எமனாE ஆகிவ*/ட. வ83)! இரெவலா தாமைர

சிைறவாச!....................................
அேத இ

ப ேத

இேபா. கசக ஆரப*. வ*/டேதா வ83)?

எேபாதடா பக ேவைள வ, எேபா. தாமைர வ*rO, எேபா. மB 8 3 வரலா எ
ேபாட .வகி வ*/ட. வ83! - ந ஆ

ஜகார கீ த நிநைத",
நிநைத"
சக ேசவநாய = rகார சதைத இனய கீ த ேபா எ?கி
ேசவ*கி றன!

திேவகட

ைடயா

 கண)

மா9 இப+ தாேனா?
தாேனா

திபளெயசி

றன.
றன உ

ைன
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சிைறவாசதா சித ெதள0த வ83, உ

ைன மன.)ேளேய ேசவ*., rகார கீ த

பாட....அத,) ஒ வ*+ய ப*றகிற.!

நியாO பா0த
சர")
கமல),
சரs கமேலா தேரய = அ0த )ளதி (சர"
சர" இ) தாமைர (கமல
கமல இேதா
வ*rகிற.....ஆ
வ*rகிற. ஆ

மா வ*3கிற.!
வ*3கிற.

வ*+ய கிைடகிற., தாமைர வ*rகிற., சிைற ஒழிகிற., வ83 பறகிற.!

ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக
$+ரபாத = உன), அதனா எக;) $கமான காைல ெபாதாக மலர/3.

--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(11&12)
- ெப8 தாமைர) ஆ8 வ83) ச8ைட!
$ரபாத
ச8ைட
Wednesday, December 19, 2007, 10:51:53 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

தாமைர- னா ெப8! வ83- னா ஆ8!
இ. தா
ெபா.வா இலகியகள ெசாலப3 ஒ?ைம! இைத ைவேத
ெபபாலான ெப8க ஒ டயலாைக நிர0தரமாகி வ*/டாக!
தாமைர = அழ), ெபாைம, காத இெதலா!
வ83 = மல வ*/3 மல தா9 எ8ண ெகா8ட.!
"அட, உக;) எ னக? ஆப*ைளக நFக எலா வ83 ேபால; ஹூ...நாக
தா
தா

தாமைர ேபால!", எ
! :-)

ற தகமண*கள

ேப$ அ

, இ

, எ

 உள.

$ரபாததி' கி/டதி/ட இேத வசன வராத )ைற! இதனா தாமைரக;)
வ83க;) ஒேர ேபா/டா ேபா/+! பVசாய. ப8ண யா?......
அட நம ேவகட "கி@ண " தா ! க8ண
யா பக தF? ெசா'வா

-

6

உக;) ெதrயாதா எ ன? வாக பாகலா!
ெச ற பதிவ* நாரத வ0தா!
அவ ப* னாேலேய, இ0த பதிவ* வ83-தாமைர ச8ைட வகிற.! :-)

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ேயாஷா கேணன வரதன வ*மய மாேன
ேகாசால ேயஷூ ததி ம0தன தFAர ேகாஷா
ேராஷா கலி வ*தேத க)ப"ச )பா
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத
ேயாஷா கேணன = இளைமயான ெப8க M/ட;
M/ட
ேகாசால ேயஷூ,
ேயஷூ ததி ம0தன = ேகா சாைல - ப$க வா இைடேசrய* - தக
ைக வைளயக )'க தய* கைடகிறாக!
கைடகிறாக
கைடவ. பாைல! அப+ கைட0தா வவ. தய*!
அப+ய*க தய* கைடகிறாக எ
பா கைடகிறாக எ

 எப+ ெசாலலா?

 அலவா ெசால ேவ83? - இத,) ஒ இலகண )றி? Mட

இ) தமிழி! பளய* ப+ச. ஞாபக இ0தா ெசா'க பாேபா! :-)
ெபrய கடைல கைட0த ேபாேத தாகி நி
கைடO ேபா., தாகி நி,கிறா

ற பரெபா, இ

 ஆய ேசrய*, சிறிய தய*ைர

!

தFAர ேகாஷா = தFவ*ரமான ேகாஷ - தய* கைடO ெப சத எகிற.!
எகிற.
சாதாரண தய* கைடO வ*ஷய - அ. எப+ ெப சத எ?
"ஆEசிய
மதினா, ஓைச ப3த தய* அரவ ேக/+ைலேயா?"
ஆEசிய மதினா
ேக/+ைலேயா எ

ற ஆ8டாள

பா$ரைத

நிைனவ*, ெகா;க!
வ*+ய, காைல; திமைல மB .;
அேபாெதலா மைல ேம ஆ அரவ அதிக இைல ேபா'! அதனா தா

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

தய* அரவ
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அதிக ேக/கிற.!
கிராமதி ெபrய பாைனகள கைடவைத பாதி0தாேலா, ேக/+0தாேலா ெதrO! ெபrய
பாைனைய Lைண ஒ/+ ைவ.,
Lண* ெபrய மைத நாண கய*,றினா க/+, அைத கைடO ேபா.,
க..க...க....க எ

 ெப சத எ?...ேக/3 மகி=0.ள Fகளா?

(மிசிய* வ*ப* ேள3 ேபா3, வ* ெசEதா இைத வ*ட சத M3தலாக வ எ

 யாேரா

ெசாவ. காதி வ*கிறேத:-)

ேராஷா கலி வ*தேத = இ0த ெப ஒலி,
ஒலி எ) பரவ* எதிெராலிகிற.!
எதிெராலிகிற.
ஒலி,
ேம
ழ)கிற.!
க)ப"ச )பா = பாைனய*
ஒலி மைலய*
ழ)கிற.
ெபமாேள! இைத ேக/3மா, நF இ

6 எழாம இகிறாE?

ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக

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

பேமச மிர சதபர கதாலி வகா
ஹ. rய )வலய"ய நிஜாக லYயா
ேபr நிநாத மிவ பbரதி தFAர நாத
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத
பேமச மிர = தாமைர Nவ*

(பம
பம)
பம ந/?) பாதிரமான வ83

)வலய"ய = )வைள N
கநFல நிறதி இ) )வைள மல! பாபத,) அ.9 வ8+

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

நிற ேபாலேவ உள.!
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அைத பா. வ83 ெபாறாைம ெகாகிற.. பைகைம ெகாகிற.!
"என) ேபா/+யாக, அேத நFலமா?" எ

ற

[

[?...சிறி. ேநரதிேலேய rகார

ஒலியாகி...ெப சத!

ேபr நிநாத மிவ = ேபrைக ( ர$)
ர$ ெகா/3வ. ேபால
பbரதி தFAர நாத = ெப ஓைச,
ஓைச தFவ*ரமான நாத சத
வ83க எலா தக நFலேம, )வைளய*
கீ தக பா3கி

நFலைத வ*ட அழகாக இகிற. எ

 ெபாறாைம

றன.

அேட நFல வ8ணா! பாவ அவ,) ெதrயவ*ைல ேபா',
உ

நFல  ஒ

நி,க

 உலகதி உள. எ

+Oமா எ

ெபமாேள! இ
இன தா

! அ0த நFல ேமக சியாமளதி

ேவ எ0த நFல



ன?

6மா எழவ*ைல?

எ0திராE...ஈெத

ன ேப உறக?

வ83க;), தாமைர Nக;) நட) இ0த ஊடைல தF. ைவகவாவ....சீகிர
எ0திபாயாக!

ேசஷாr ேசகரவ*ேபா = ேசஷ மைல சிகர.) அரசேன!
அரசேன
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எவாயாக!!
எவாயாக
$+ரபாத = உன), அதனா எக;) $கமான காைல ெபாதாக மலர/3.

---------------------------------------------------------------------------இன ேம
ேம, இ0த வைல Nவ*
Nவ*..."ேசஷாr
ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத"
$ரபாத வரா.!
வரா.
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(13)ேவகட$ரபாத
ேவகட தமி= ெசாலா?
ெசாலா வட ெசாலா?
ெசாலா
Wednesday, December 19, 2007, 10:52:33 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

திமைல திபதி,
திபதி தமி=நா/3) உrயதா எ ன?
ன
தமி=நா/+
எைல வடேவகட எ  எலா தமி= இலகியக;
ேப$கி றன! - இலகிய ேபசினா ேபா.மா? மக ேபச ேவ83ேம!
அேகேயா மக பல ெத') ேப$வதா, ேவகட ஆ0திர.) ெச



வ*/ட.! திதண*ைகைய மB /ட ம.ெபா.சி அவகளா Mட திபதிைய மB /க
+யவ*ைல!
இ ைறய பதிவ* இ0. Q/ மாற ேபா).! :-)
இ. நா வைர "ேசஷாr ேசகர வ*ேபா தவ $ரபாத" எ

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

 தா

வ0த....ேசஷ
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மைல) அரசேன எ0தி-

6 ெசாலிகி/3 இ0தாக! ஆனா ெபமா அப+

ேலசா .ய* கைலய ேபாகிறா- 6 ெதrVச.... எலாேம மாறி ேபா$.!
ெபமாைள ப,றி பா+கி/3 இ0தவக, இன ெபமா;)
ப*+தமானவகைள ப,றி எலா பாட ேபாறாக! இனேம ! ேவகடாசல பேத
தவ $ரபாத-6
மா,றி பாட ேபாறாக!
$ரபாத
எ. எ ன ேவகட?...அ.
ேவகட அ. எ ன தமி= ெசாலா?
ெசாலா வட ெசாலா?
ெசாலா
அசல=மைல; இ. வடெசா. ெதrVச. தா ! (ேசஷாசல, பராசல, ஹிமாசல,
அணாசல...)
ஆனா ேவகட?...இ. மிக9 அழகான தமி= ெசா!
ேவகட = ேவ + கட = ெகா3ைமயான பாபகைள எலா ெபா$) மைல
எ ப. ெபா.
ெபா
ேவ எ ப. ெவப, ெந?, ெபா$க எ ற ெபாள வ. (ேவகால, ேவைட
கால எ

 ேகாைட காலைத ெசாவ.83).

கட எ

ப. ப*றவ* கட

(கட பலகிட0. கா3ட
கட

.

கழி0. எ

 சிலபதிகார ெசாகிற.! கட உ83 வாழாைம எ

வா)வைத ப,றி இனயைவ நா,ப. எ



6 பழ0தமி= I பா3கிற.!)

இ0த ப*றவ* கடைன ெபா$க வல மைல ஆனதாேல அ. ேவகட மைல!
வ)
F
நF அவ* ேவகட எ 6
ஓ) உய மாமைல உசி மB மிைச
பைக அண) ஆழிO பா ெவ8 ச)
தைக ெப தாமைர ைகய* ஏ0தி
எ  ச) சகரகேளா3 ெபமா,
ெபமா ேவகடதி

ேம நி,பைத சிலபதிகார

பட ப*+. கா/3கிற.!
கா/3கிற.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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சr, மைல எப+ கடைத ெபா$)?...
தFய*ன Lசா) ெசேபேலா ெரபாவாE எ

ற திபாைவ நிைன9) வகிறதா?

ேபாய ப*ைழO, இன வர ேபா) கம வ*ைனக;,
இைவ ேபாதாெத , இ0த ப*றவ*ய* ஏ,றி ெகா8ட பாவ G/ைடக; - எ 
இப+ எAவள9 கடைன நாம வாகி ைவசிேகா! திப* க/ட ேவ83ேம!
அதைனO வ/+ க/+ மா;மா?
ெசேபா

ப*ைல க/டாம ேபானாேல, Late Fee, Finance Charges, Delinquency அ. இ.

எ  ேபா/3 தாள. வ*3கிறாக!
கிெர+/ கா3 எ றா இ 6 ஒ ப+ அதிக - ெசாலேவ ேவ8டா!
பய ப3திய பாவ.), ஒகாக நிணய*த ேததிய* க/+வ*/டா ப*ரசைன
கிைடயா.!
இைல எ றா வ/+)-வ/+)-வ/+ எ
தா !

 ஏறிெகா8ேட ேபாக ேவ8+ய.

உ8ைமயான பண இைப எ8ண* பாகா.,
பாகா. ைகய* தா
திவா!
ஆடாத ஆ/ட ஆ+னா?....திவா
ஆ+னா
திவா

கா3 இேகஇேக

6

அேத ேபா உ8ைமய*
இபான இைறவைன எ8ண* பாகா.,
பாகா. ைகய* தா
6 ஆடாத ஆ/ட ஆ+னா?
வசதி இேக,
இேக வா=ைக இேகஇேக
ஆ+னா :-)
ெகா3 பாபகைளO ெபா$க வல. திமைல!
மைலேய ைவ)0த சாளகிரமாக இகிற.!
மB . த
இகிற. அத

கா பட9 அVசி,

கீ ழி0ேத ேசவ*தாக ஆ=வாக!
ெச  ேச திேவகட மாமைல
ஒ ேம ெதாழ நவ*ைன ஓOேம
எ  மைலைய ெதாதாேல ேபா., வ*ைனக எலா ஓO! எ
தமி= ெசEத நமா=வா!
அ0த ேவகட மாமைல) அதிபதி -

கிறா ேவத

அயவ அமரக அதிபதி ேவகடாசலபதி தவ $ரபாத எ  இன ேம வர ேபா) $ரபாதகைள பாேபா, வாக!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

($ரபாததி
$ரபாததி

கியமான $ேலாக - இ0த $ேலாக ெபா.வாக இர83

ைற சா,றப3 - மிக9

எள. Mட - வாE வ*/3 ெசாலி பாக!)
பாக

!
!
!
!

ம0 அபb@ட வரதாகில ேலாக ப0ேதா
!நிவாச ஜகேதக தையக சி0ேதா
ேதவதா ஹ ?ஜா0தர திAய Gேத
ேவகடாசலபேத தவ $ரபாத

! ம0 = !(மகாலYமி
மகாலYமி);
மகாலYமி அவள

மன.) இனயவேன!
இனயவேன

6 ேகவ*ப/3 இகீ களா? அதா

Sweet Heart-

!ம

:-)

) அப+ேய ேநரான தமி=பதைத ஆ8டா தகிறா!
இ0த Sweet Heart-)
தகிறா எ

ன

6 க83ப*+சி

ெசா'க பாேபா!
பாேபா

அபb@ட வரத = வ*பகைள நிைறேவ,பவேன!
நிைறேவ,பவேன
அபb@ட=வ*ப. நியாயமான நல வ*பக. ம,ைற ந காமக அலாத வ*பக...
இப+ ந ஆைச, வ*ப, மன. எ8ணகைள எலா நிைறேவ,றி ைவபவ
வரத

- நா வ0த காrய ஆராE0. அ;பவ

- வர த

!

அகில ேலாக ப0ேதா = எலா உலக.) உற9காரேன
எலா உலக எ
ேதவ-அ$ர எ
சாதி-மத எ

 ஏ

ெசால ேவ83?

ேறா, ேமேலா-கீ ேழா எ

ேறா, பணகார

-ஏைழ எ

ேறா, ப+தவ-பாமர எ

ேறா,

ேறா எ0தெவா ேவ,ைமO அவ6) கிைடயா.!

ேவ,ைம நமிடதி தா

! நா பா) பாைவய* தா

!

அவேனா க8ணா+ ேபால! எ.வாக பாகிேறாேமா, அ.வாகேவ ெதrகிறா

!

அகலி அக'...அ[கி அ[)...

! !நிவாச = திமக வாசா,
வாசா !நிவாசா
!நிவாச

எ

ப. மிக9

கியமான திநாம..
திநாம

ெபா.வா அமா9) ஒ ெபய இ). அபா9) ஒ ெபய இ)!
அைமயப

இவ) ேச. ஒேர ெபயராக இ)மா?

இேக! அ.ேவ !நிவாச
"ப*ரமநி !நிவாேச" எ
!நிவாச

தா

எ

!

ப. இராமா6சr

!பா@ய! பரப*ம (பரெபா) யா எ

 அவ நிணய ெசEகிறா!

அவ ம/3மிைல! ஆதிசகர, மவ, வலப ேபா

ற பலபல ஆசாrயக; ேவ ேவ

மாககைள கா/+னா', நாராயணேன பரப*ம எ
"நாராயண பேரா வயா" எ
எ



றா, அ.

 தா

ஆதிசகரr

 ஒ

கமாக ெசாகிறாக!

பா@யேம ெதாட)கிற.! "நாரயணஹ, பரஹ"

தாEபாக ெசாகிறா!

திேவகட
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ஜக ஏக தையக சி0ேதா = அைன. உல)) கைண சி0.பவ

நF ஒவேன!
ஒவேன

தைய=கைண! தயா சி0.=கைண கட!
உலக.) கட தா

கா?! கடலி நட) நிக=9களா தா
0நF உலக எ

நFரா கட உ3த நில மட0ைத! வ*rதிைர
அதனா தா

உலக ஒேர சீராக இய)கிற.!

பெதலா தமி= இலகிய!

இைறவைன கடலாக உவகிகிேறா!

கடலி இ0. ேதா

றிய. எலா இதிய* கடலி ேபாE தா

கலகிற..

இைறவேனா கைணகட! இபேதா பா,கட!
ெபமா ேமாவாE க/ைடய* இ) ெவைள த?) "தயா சி0." எ
இ. ப,றி
இ0த "தயா" வ*

 தா

ெபய.

ேப மாதவ* ப0த பதிவ* பாேதா!
ேம தா

, $வாமி ேதசிக

எ

6 ஆசாய, தயா சதக எ

6 அ,?தமான

Iைல பா+Oளா!

ேமாவாய* ெபா/டழக

! ேதவதா ஹ ?ஜா0தர = "!
!" எ

!

 ேபா,றப3,
ேபா,றப3 அ

ைன மகாலYமி உ

திமாப* வசிகிறா
! மகாலYமி) வ3
ஹ)
F (ஹ
ஹ எ.?
எ.
உ

திமாேப அவ வ3!
F வலபக மா?) வ\ "தல எ

அதி அவ நFகா. நிய வாச ெசEகி
ஒ ெநா+ ெபா. உ

ேற ெபய!

றா!

ைன வ*/3 ப*rய மா/டா!

மVச ))ம Nஷிைதயாக, நிய $மகலியாக இகிறா!
அகலகிேல

இைறO எ

 அல ேம மைக உைற மாபா!

அவ எத,) திமாப* ேபாE இக ேவ
எ

3?
3 அவ;) ேவ இட கிைடக வ*ைலயா

ன?
ன

அ+யவக வ ேபா., அவக ?8ண*ய பாப கண)கைள இைறவ

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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யாேர6 மிV$வமா? அதனா தா

அவ

இதய.) அகி ேபாE உ/கா0. ெகா8டா.

நா அவனட ெச' ேபா., ந தவக எலா அவ

மனதி உதிகாதவா, அவைன

)ளவ*கிறா!

திAய Gேத = திAயமான அழைக உைடய தைலவா!
தைலவா
எதைனேயா Gதிக உலகி! ராம Gதி, கி@ண Gதி, $0தர Gதி!
ஆனா இவேனா திAய Gதி! அழேக ெவ/கப3 அழக

!

! ேவகடாசல பேத = அபா,
அபா திேவகட மைல) அதிபதிேய
தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எக!!
எக
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(14)
- ேகாவ*') )ளகாம ேபானா தF/டா?
$ரபாத
டா
Wednesday, December 19, 2007, 10:52:52 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

சிவனா, ப*ரம6,

க6 ெபமாைள தrசி) ஆவலி, a வrைசைய

உைட. வ*/3 ஒேடா+ வகிறாக! அவக/) ப*ரப+ ேவ!
இ ெனா வ*ஷய! தrசன ெசEய[னா க/டாயமா )ளக[மா எ
வ*/டா தF/டா?.....
ஆமா, தF/3 தா

எ

ன? )ளகா

றா தF/3 கழிப. எப+? பாகலா வாக! :-)

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

திேவகட
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! $வாமி ?@கrண*?@கrண* காலவ நிமலாகா
ேரேயா திேநா,
திேநா ஹர வ*rVசி சன0தன ஆயா
வாேர வச0தி வரேவர ஹேதாத மாகா:
மாகா
! ேவகடாசலபேத தவ $ரபாத
! $வாமி ?@கrண* = ! $வாமிய*
?@கrண* = )ள; திேவகட

ைடயா

தி)ளதி
ஆலய தி)ள.) $வாமி ?@கrண* எ

 ெபய.

இைத )லேசகர ஆ=வா எAவள9 அழகா தமிழி ஆ)கிறா பாக!
$வாமி+?@கrண*
$வாமி ?@கrண* = ேகா
ேகாேனr ராஜ?ர எ

+ஏr
ஏr = ேகாேனr

ற ஊ, தமி=நா/+ உ83.

ெபா.வா வடெமாழி ெசா,கைள தமிழி ஆ) ேபா., தமி= ெபய ச, நF83 வ*3 எ



சில )ைறப/3 ெகாவாக.
ஆனா இக பாக...வடெமாழிய* நFளமான ெபய...ஆனா தமிழி ரதின $கமா
"ேகாேனr".
வடெமாழி-தமி= ஆ) ேபா., நிைறய ெசா,க;) க+னப3கிறFகளா?
கவைலய வ*3க! ஆ=வாகளட

, )றிபா ஆ8டாளட

 ேத+னாேல பாதி ெசா,க கிைட.

வ*3!
ேகாேனr வா )காE ப*றேபேன எ
அதா$ இைறவ
தா

எ

ப. ஆ=வா பா$ர.

தி)ள.) அகிேலேய வா ஒ ெகாகாE ப*ற0தா Mட ேபr

ப

கிறா ஆ=வா!

ைவ)8டதி உள வ*ரஜா நதிேய ேகாேனr ஆன. எ

ப. தாபய.

கா அ? லவ,
லவ நிமலா அகா = ேகாேனr நFைர ெதள. ெகா83,
ெகா83 அக

 ?ற



LEைம அைட0.
அ?=நF, லவ=ெகாVசமாக
மல = ),ற/அ); நிமல = ),றமி

ைம

அ. சr,
சr ேகாய*') ேபாக[னா க/டாய )ளசி/3 தா
ப8டr?ர பா83ரக

ஆலய.) ேபான Fகனா ெதrO. வடகதிகாரக அ.9 )றிபா

தாMக ேகாய*') தி?தி?)ளசாேனா எ

ேபாக[மா?
ேபாக[மா

6 ஒ+ வவாEக! சில ேப கி/ட வ0தா நா! எ

ைன)

னேமா? :-)

ஆனா பாக! ேகாய*லி ேவற எ0த ஒ வாைதO ேபச மா/டாக!
ேஹ பா83ரகா, ேஹ வ*/டலா...
தF/3 தF/3க

6 ஓ+ வ0. பா83ரக

6 ெசாறாகேள! அப*+-

னா எ

ன? - ந ஐய

காலி வ*0தி3வா

.

வ;வ ெசாகிறா!

னட. கவ* ?ர0தரதாச ெசாகிறா!

)ளகாம ேகாவ*') ேபானா தF/3! - அ. சr

ேன இேபாைத) ைவ. ெகாேவா! சr,
சr

அேக ேபாய*,
ேபாய* ேகாவ*லி வ? ேபசினா?
ேபசினா - அைத கா/+' இ. தF/3!
3 :-)
ேகாவ*') ம+யா ேபாக[ ம+யா ேபாக[-6 ெசாலி/3, அ) ேபாE வ? ேபசினா? ம+
ம+

6, ம+ேய ம+0. வ*3கிற.! :-)

திேவகட

ைடயா
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சr தF/டாய*+$!...இ.)
டாய*+$ இ.) எப+ தF/3 கழிகற.?
கழிகற.
$மா த8ண*ய* ெர83

கி

கி எ0./டா தF/3 ேபாய*3மா? - இலேவ இைல!

சிற? )ளய ெசEய[! அ. எ

ன சிற? )ளய?

ேகாவ*லி அ0நிய வாைதகைள வ*3வ. தா

?ர0தரதாச, "த69 நF ஓளகதி பளேவ6, மனதலி திட பதி இலாத ம6ஜ6!"

அைத தா
எ

சிற? )ளய!
)ளய உய0த "நான, எலா!

கிறா. ந ஐய

வ;வ ஒ ப+ ேமேல ேபாE வ*3கிறா.

?றLEைம நFரா அைமO அகLEைம
வாEைமயா காண ப3.
தி)ளதி, கைகய*, காவ*rய*, )மrய*, எ) )ளதா'... )ள) ேபா. ?றைத ம/3
LEைம ெசEயாம, அகைதO ேச. தா

LEைம ெசEய ேவ83!

சr, ?ற.) ேசா?/ஷாN ேபாடலா; சில ேப பா, பயதமா9 Mட பய
ேசா? - இைறவன
ஆனா அக.) எ. ேசா??

திநாம தா

ப3தறாக!

அ) நாசின,
நாசின கிமி நாசின,
நாசின எலா!
எலா

வ*+ய, காைல அக ப*ரதி/சண ெசEதவக;), ெமா/ைட ேபா/3 ெகாபவக;) இ.
நலா ெதrO!
அதிகாைல )ளr ந3கி ெகா8ேட, திமைல )ளதி ஒ
அ.9 மனதார "ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா" எ

),

கி எக!

 ெசாலி ெகா8ேட எக!

)ளr உட? ந3கி,
ந3கி
உேள உள பாவக; ந3கி வ*டாதா எ

ன?
ன

ேரய ஆதிேநா = பrNணமான நல

ட

நல

வாழ ேவ8+ ெகா83 ஆன0த



 கிைடக ேவ8+ ெகா83,

ஆன0த நிைலயதி, யா யா எலா காதிகிறாக?

ஹர,
ஹர வ*rVசி,
வ*rVசி சன0தன ஆயா = சிவ
ஹர

, ப*ரம

, சன0தன

தலான மகrஷிக

= சிவெபமா

வ*rVசி = ப*ரம
ஆயா = சனகாதி

னவக;

சனக, சன0தன, சனாதன, சன)மார எ
ஞான

6 ஒ வr வ) சன0தன

(ஜனன ஜனன பாடலி Mட ஹr ஹர வ*rVசி-

ற நாவ வயதி இைளய rஷிக. ஆனா பதிO

 ஒேக ைகவர ெப,றவக!

இதி சன)மார காதிேகயனான
இ0த 4 ேபரா தா

க ெபமான

...நம)
நம) 4 அவதாரக கிைடத....எ
கிைடத.

அச எ

 ெசா'வாக.

ன

D/டதி ெசா'க

6 ப*

பாேபா! :-)

வாேர வச0தி,
வச0தி = மகா .வார எ
(அேபா. ேசைன
தைலய*

தலியாr

6 உ

ஆலய வாசலிேல நி,கிறாக.
நி,கிறாக

ெதா8டக, தக ைகய* உள ெபா, ப*ரபா, அைனவ

ேம', ெமலிதாE ைவ., அ6கிரக ெசEய)

வர ேவர ஹத=
ஹத ெபா, ப*ரபா த/+
உதம அகா = அதனா இ

திேவகட

ைடயா

ைறப3த,
ைறப3த

6 LEைம அைடகிறாக!

திபளெயசி
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ேவர=ப*ர?; வர ேவர=ெபா, ப*ர?
அ0த காலதி ஆசிrய எ

றா ைகய*ல எ

ன இ)? - ப*ர?!

யாரா$ பா. இகீ களா? இைல அ+ வாகி தா

இகீ களா? :-)

மாணவகைள அவ அ+கிறாேரா இைலேயா, ஆனா ைகய* ப*ர?ட
தைலபாைக-)ைட; வாய* கண Fெர
ெபமாள

, ேவ/+-ேகா/-

 தமி= ெசEO...ஆகா! ஆகா!

பைடக;) ப*ரதான தளபதியாE இபவ வ*@வேசன.

தமிழி ேசைன

தலியா எ

Nைச இவ) தா

 ேபா,வாக! வ*நாயகைர ேபாலேவ, ைவணவ Nைசகள

! - இவ தா

ைவணவ சப*ரதாயதி

த

த ஆசிrய!

ெபமா தாயா) உபேதசிக, தாயா ந மB . உள கைணயா இவ) உபேதச ெசE.
ைவதா! - இவேர தைலைம ஆசிrய! நமா=வாr
அ0த )வ*

)!

ைகய* ெபா, ப*ர?!

அ0த ப*ரப* இ0. எ இனய நாத!...
எ

ன. ப*ரப* இ0. இைசயா? நப

+ய வ*ைலயா? ப*ரைப கா,றி வசி
F

பாக...ெதrO! :-)
ெமலிைச கேசrகள, வாதியக;)

? நி

 ெகா83 ஒ ம6ஷ ைகய* ப*ரைப

ைவ. அப+O இப+O ஆ/3வா! - music conductor
நா நிைனேபா - இ0த ம6ஷ
அதைன வாதியகள

நாத

ஒ

6ேம ெசEயாம, $மா ப0தா க/3கிறாேர எ

 ஒேக $தி ேச0. ஒ

றாE ஒலிகிற. எ

! ஆனா
றா, அத,)

இவேர காரண.
அேத ேபால தா
எெபமான

, உய*க எலா பல பாைதகள ெச

திநாம எ

6 நாத இ

றா',

பைத எலா உய*க; ஒேக அைடய, ப*ரைப

வ$கிறா
F
வ*@வேசன!

அவைடய ேசைனக ைகய*' ெபா,ப*ர? இகிற.!....எத,)?
ேகாய*') வபவகைள எலா அ+. வ*ளாசவா? இைலய*ைல! :-)
வானவகைள எலா தைலய* ெபா,ப*ரபா ெதா/3, தrசன.), ஒAெவாவராக அ6ப*
ைவகிறாக! அப+ ப*ரேபாைசயா ஏ,ப3 ஓகார, யா எ0த மன நிைலய* இ0தா',
அைத எலா வ*லகி,
பரெபா ஒவைனேய ெநVசி நிைற. வ*3கிற.! - ஆனா பாக, வானவக;) ம/3
தா

இ0த "அ+"! நம) இைல - ஏ

தான தவ ெசEத

இப+? :-)

னவக,
னவக வானவக எலாைரO கீ ேழ இற)கிறா ெபமா!
ெபமா

பாவக ?rO நைமேயா ேமேல ஏ,கிறா!
ஏ,கிறா
ேமேலா எலா அவரவ நிைலய* இ0. கீ ழிறகி திமைல) வகிறாக, ெபமாள
திேமன ெசள0தய எ
நாேமா, ஒ

6 வ+வழைக ேசவ*க!

ேம ெசEயாம, ேமேலறி ெசகிேறா, ேமநிைலைய அைடய! - இ. தா

இைறவன

ேகழி பரகைண!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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இேபப/ட எெபமாைன பா. பா. அ6பவ*க வ0.ளாக...
கய*ைல நாத

சிவெபமா

சயேலாக நாத
தமி=ேவ
சனகாதி

ப*ரமா

க ெபமா
னவக....
னவக

எலா வ0., பகா வாகிலிய* உ

ைன ேசவ*க நி,கிறாக!

ஆவ மி)தியா எ/+ எ/+ பாகிறாக...
ெபமாள

வ+வழைக அப+ேய க8களா உறிVசி ப)வத,)!

.வார பாலகக, இவக ஆவைல எலா
ஓகார ப*ரேபாைசயா மன ஒ
எ

அபேன, திேவகட

சிவெபமான
ச8

கன

அ

அ

ைறப3தி,

ற ெசE., தrசன.) வழிவைக ெசE. ைவக...

ைடயாேன...

ைப ெப, ெகாள9,

ைப ெப, ெகாள9,

ப*ரம சனகாதிக அ

ைப ெப, ெகாள9.....சீகிரமாக திபள எவாேய!

! ேவகடாசல பேத = அபா,
அபா திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = இனய காைல வணகக!
வணகக திபள எக!!
எக
)றி?:
)றி?
இப+ சிவெபமா6

கெபமா6ேம ஆவ மி)தியா கா. ெகா83 நி,) ேபா. நா

எலா எமாதிர?
எமாதிர
யாதிைரய*,
- அதனா அ3த திமைல யாதிைரய*
ேபா. அ'? ஏ,ப/3 மன சலி. ெகாளாதFக :-)
a வrைசய* நி,) ேபா.,
னவகேள ப*ரேபாைச ேக/) ேபா.,
ேபா. நா எலா எமாதிர?
எமாதிர
ேகாவ* பண*யாளக ச,ேற க3ைமயாக நைம நகதி வ*/டா',
வ*/டா'
அத,காக எலா சலன படாதFக!
க
இைதெயலா தா8+ய ெப ெபாகிஷ ந
இெதலா ஒ ெபா/டா எ

ேன நி,க,
நி,க

ன?
ன :-)

--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(15)
- மைலக ஏ,
$ரபாத
ஏ ேமE) ேமேனஜ!
ேமேனஜ
Wednesday, December 19, 2007, 10:53:13 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

திமைலய* நிஜமா'ேம ஏ மைலக இகா? அவ,றி
ெபய எ ென ன?
ேரா நகரதி Mட ஏ மைலக தா . The City of Seven Hills எ  தா
ெபய.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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திமைலய* ஒ இய,ைக தF-பா க/+ ெபா.மக;) "ேசைவ" ெசEயலா
எ  ஆ0திர அரசி
$,லா .ைற ஒ
ைற நிைனததா! ப* ன எதி?க
கிளப அதி/டைத ைகவ*/3 வ*/ட.. அப+ எ ன திமைலய* அAவள9

இய,ைக அழ), வள

?

மைலபாைதய* நட0. ேபானா கா/சிக நலா ெதrO.. ேப0தி ெச

றா

அAவளவாக ெதrவதிைல. ஆனா ஆலய.) இ 6 ேமேல ெச றா
அவ*க, $ைனக, இய,ைகயாE அைம0த அதிசய க வைள9, Gலிைக
ப8ைணக எ  பல இடக பாகலா! ஆனா கட9ைள வ*ட ப*சியாக
இ) நம) தா
அத,ெகலா ேநர கிைடபதிைல! :-)

த8ண F த/3பா3 திமைல) வ0. வ*/ட.. அவ*கள நF சிறிதளவா$
ெசா/+ ெகா83 தா
உள.. மி
கா,றா+க, நFேதக அைணக எ 
நவனக
F
வ0தா', வனXழ இ

6 இக தா

ெசEகிற..

ஒ ைற மாைலய*, மைலய* நட0. ெச  ெகா8+0ேத
ந8பக;ட .
அேபா., க8
ேன மி ன ேதா றி மைறய, அ. எேகா மரதி ப/ட.
ேபா'; அ3த நிமிட தFப*ழபாE அ0த இடேம பரபரெவன ப,றி எr0த கா/சிைய
மறகேவ
+யா.!
ேவகட மைலய* கா/3தF ப,றி ெகா83,
ெகா83 வ*ல)க அ. க83 பய0. ஓ3
கா/சிைய இலகியகள காணலா.
),றாலதி அவ* வ*. ஆனா அ. ெதா/+ய* வ*மா?
திமைல அவ* ஒ , ஆ=வா தFத எ 6 )ளதி, ெகா/+ வ* கா/சி
மிக9 அழ)!
இ ைறய பதிவ* ஏமைலக எைவ எைவ எ

திேவகட

ைடயா

 பாகலா வாக!
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

! ேசஷைசல கடாசல ேவகடாr
நாராயணாr Aஷபாr Aஷாr
ஆயா வதFய வசேத ரநிச வத0தி
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத

யா

1. ேசஷாசல
2. கடாசல
3. ேவகட மைல - ேவகடாசல (அசல=மைல)
4. நாராயணாr (அr=மைல)
5. வ*ஷபாr
6. வ*ஷாr எ 6 ேவதாr
7. அVசனாr
! ேசஷைசல கடாசல ேவகடாr
நாராயணாr Aஷபாr Aஷாr
= எ ற இ0த ஏ மைலகள

யா

1. ேசஷாசல = ஆதிேசஷேன மைல QபமாE ெபமாைள தா)வதாக ஐதFக. அவ

ஏ

தைலகேள (ஏ படகேள) ஏ மைலக.
அவ

உட=அேகாப*ல- நரசிம ஆலய, வா=!ைசல- மலிகாஜூன சிவாலய.

ேசஷைனO ெபமாைளO ப*rகேவ
நி

+யா.. அப+ ஒ ப0த!

றா )ைடயா, இ0தா சிகாதனமா, நட0தா மரவ+யா எ

ெபமாைளO அப+ ஒ தா) தா)பவ

அவ6) ெதrயாம, ெபமா; தாயா தன. ேபசMட
)

றி

ேம கலாக நி,கி

றாE க8ணா எ

கலிOக வரதனாE ேவகடதி நி,க தி9ள ெகா8டா

ைடயா

+Oேமா எ

னேவா? :-)

 பாடலி வேம! அ. ேபா, கலாE மாறி,

ஆதிேசட6 உடேன கலாE, மைலயாE மாறிவ*/டா

திேவகட

பாக. தாயாைரO

.

இைறவ

. அவ

)றிபறி0.

.

திபளெயசி
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எ எ

 நிைனதா

ல/சண எ

பரம

. ஆனா எ8ெணயாE வ0. நி

றா

றா ஆதிேசடைன தா

தாேன இைளய ஆ=வாராE (இல)வனாE) வ0த.! அ. ேபாதாெத
தவழ, இராமா6சராக9, மணவாள மா

ைககய

அதனா தா

எலா வாகனக;)

ஆ=வாக தக பாத ேசஷ

, ைககய ல/$மி

கதி

வராக $வாமி) Mட சீனய நம ஆதிேசட

!

த வாகன ேசஷ வாகன! (ெபத ேசஷ வாகன).

ேம ப/3, மைல ஏற9 அVசினாக. "ெவ" மைலைய

ெதாதாேல "ெப" பாவக; தF எ

றாக!

ேசஷாசல, ேசஷமைல, ேசஷாr, ேசஷகிr எலாேம நம ேசஷ
2. கடாசல = ெபrய திவ+ கட
ெபயr உள மைல தா

தா

ேக/க ேவ83. அவ

னகளாக9 வ0த.!

திமைலைய ெபாதவைர ெபமா;),
ெபமா;) ஏ

கட

. இ. தா

பாக ஆசாrயக!

ைககய (ெதா83) எப+ ெசEய ேவ83 எ

ப,றி! அவ

ெதா8ட

! இப தா

தா

!

கட பVசமி பதிவ* பாேதாேம கடைன

கடாசல, கடாr, கடமைல!

இ0த ேசஷாசலைத, ைவ)8டதி இ0. திமைலய* இறகியதாக தல?ராண

ேப$.
ேம' ேகாவ*லி

அகி உள ேகாேனrைய (தி)ளைத), கட

நதிய* இ0. உவாகினா

! ப*ரேமா,சவதி' கடன

ஏ,றப3கிற. ! ெகா+மரைதO (.வஜ "தப ), கட கப எ

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

தா

ெகா+ தா

ைவ)8ட. வ*ரஜா
தலி

ேற ெசாகிறாக.
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இ

ெனா

கியமான வ*டய:
வ*டய

கட6, ேசஷ6 உலகைத ெபாதவைர எதிெரதி நிைலக (Pair of Opposites) !
ஆனா பாக, இைறவனடதி இவ ஒ
ெபமாள

றாக இைண0. வ*3கிறாக. இ. தா

ெசள0தய ெசளபாகிய ல/சண.

)ணகைள எலா கட0தவ

, எதிெரதி )ணகைளO எப+ ஒ

றாக இைண. ெகாகிறா

பாக! இ. க8ண6) ைக வ0த கைல அலவா?
(ஓேர fமி ஒேர ேமலாளr

கீ =, Tester-Developer / கணகாள-தண*ைகயாள, எ

இ) சகட, பாவ அ0த0த ேமலாளக;) தா
க8ண

தா

உலகதி

தைல சிற0த ேமலாள

3. ேவகடாசல = ேவகட எ
கட

றா எ

னெவ

ெதrO :-)

அலவா?
அலவா

 ெச

ற பதிவ*ேலேய பா. வ*/ேடா! ப*றவ*

கைள தF) மைல ேவகட மைல! இைறவ6ேக இ0த மைலய*

வழ)கிறாக! ேவகடாசலபதி, ேவகட

 oppositeக

ைடயா

, ேவகேட"வர

ெபயைர தா

, ேவகட.ைறவா,

ேவகட. அ8ண!
ெச

 ேச தி ேவகட மாமைல,

ஒ

ேம ெதாழ ந வ*ைன ஒOேம!

இ0த மைலய*

ேம தா

அைம0.ள மைல எ

, நா கா[ ஆலய அைம0.ள.!
அைம0.ள. ஆன0த நிைலய வ*மான

பதா ஆன0தாr எ

4. நாராயணாr = அ@டா/சர எ
அத

6 திெவ/3 எ. "ஓ நேமா நாராயணாய"!

ெபா மிக9 ஆழமான.. )வ*

ெசE. ைவத.!
ப*rகேவ

 வழகப3!

வாைதைய மB றி, இராமா6ச ஊேக உபேதச

ெபா பதிவ* பாத. ேபா, ப*ரணவைத இ0த ம0திரதி இ0.

+யா.! அப+ ஓகார "வQபமாக இப.! ம0திரக;) எலா மகா ம0திர,

ம0திர ராஜ பத = திெவ/ெட.!
இைத வ*ளகி நி,) ேகால தா

, திமைல ேம நா எலா பா. மன பறிெகா3)

ேகால! அைத இ0த பதிவ* ெசால
ெசாகிேற

+யா.. நF83 வ*3. தனயாக இ

ெனா நா

. இேபாைத) இைத ம/3 நிைனவ* இ.க!

ஓ நேமா நாராயணாய எ

பத,) வ*ளகமாக தா

ேவகடவ

நி,கிறா

!

அதனா மைல) ஒ ெபய நாராயணாr. நாராயண மைல !

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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5. வ*ஷபாr = வ*ஷபா$ர
ைள. வ*/ட.. அவ

எ

6 அரக6) மா/3 தைல. பாவ, ஆணவ ெகா?

ெபமா, ஈ"வர

இவ)ேம பத

அடகியவ6), இன ேம அடக யா இைலேய எ
ெபமாைளேய ேபா) அைழகிறா
தா

! ஆனா எலாைரO

ற கவைல! நாரத L8+ வ*ட,

.

பைத Mட மற) அள9) அதிகார ேபராைச, ேதா தின9

வணகிய ெதEவ எ

எ3கிற.! மலா8ட தி8 ேதா மண*வ8ண
அ+ப/3 மா8டா

தா

எ

பைத மற0. அகலகா ைவ. வ*/டா

.

!

அைண. தி.த சrவராத ேபா., அ+. தி. தாE ேபா, பைழய பதைன அ+.
வ/3)
F
ேச. ெகா8டா. அவ
மைல)! இ. தா

ேவ83ேகா;) இணக, அவ

நா த,காலதி

6. வ*ஷாr = வ*ஷ எ

ெபயேர அைம0. வ*/ட.

தலி ஏ மைல!

பத,) தம எ

 ெபா உ83! வ*ஷப (காைள) எ



ெபா உ83. ஏ,கனேவ வ*ஷபாrைய பா. வ*/ேடா.
அதனா இ. வ*ஷாr தா

! ேம' இத,) ேவதாr எ

ற இ

ெனா ெபய உ83!

தமைத ேபாதி) ேவதக ஒலி) மைல. ஆதலா இ. தமாr, ேவதாr, வ*ஷாr!

7. அVசனாr = இ0த $ேலாகதி, இமைல ப,றி ேநர+யாக )றிப*ைல! ஆனா "
எ

 வகிற.!

யா எ

றா யா?

ஊெர) ேகாவ* க/3வாக!
யா எ
அவ

 ெதrகிறதா? - அ6ம
திமைலய* தா

அVசைனய*
அ6மன

?தவ

ய ப*ராண

எ

ய ம0திrயாE இபவ

 க

யா"

னடக ஒ ெதEவ.)

!

!

அVசைன)-ேகசrவம6), வாOவ*
ஆVசேநய

அசமாக ப*ற0தா

!

! அVசனாr! அVசைன மைல!

ெசா0த ஊ திமைல திபதி!
திபதி

இப+ கடாr-அVசனாr எ
உளாக! ெபா.வாக கட

 ெபrய திவ+-சிறிய திவ+ இவேம, திமைலய*

சிைல ம/3 தா

ெபமாள

ைகMப* இ)! இ)

இவேம ைகMப* உளாக!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ேகா?ர.) ெவளேய "ெப+ ஆVசேனய" ச

னதி உள.. ெபத ஆVசேநய எ



அைழகிறாக. இவ ைகக )வ*. கடைன ேபாலேவ நி,கிறா.
அவ ைககள ெப+ எ

6 சகிலி கய* க/டப/3ள.! ெதEவைத வணகாம,

வ*ைளயா/3 .3)மாE திrகிறாேன எ

 நிைனதா அVசனா ேதவ*; )ழ0ைதய*

ைககைள

வண)வ. ேபா )வ*க ெசாலி, க/+ வ*3கிறா! அ.ேவ நா கா[ திேகால!
ைநேவதிய Mட
அ6ம
சா.

எ

தலி வராக), ப*

ன ெபமா;) நடகிற.. அத

பதா இவ) எ3. ெகா83 ஓ+ வகிறாக. அத

ப*

ப*

ன தா

, ")ழ0ைத"
ெபமா;ேக

ைற, ம,ற பrவார ெதEவக;) எலா ைநேவதிய நடகிற.!

ஆயா வதFய = உ
ெகா83

(வ
வ)
வ பாடகைள பா+ெகா83,
பா+ெகா83 கைதகைள ெசாலி

வசேத ரநிச வத0தி = ஆகா) தகி,
தகி இைளபாறி,
இைளபாறி உ
ேபசிெகா83 மைலேயகிறாக
மைல ஏ ேபா., எப+ ஏற ேவ83 எ
ெபமா ச

ைன ப,றிேய

பைத ெசாலாம ெசா'றாக இ0த $ேலாகதி!

னதானதி சினமா கைதக ேப$ேவாமா? அேத ேபா

ற உண9ட

தா

மைலO

ஏற ேவ83மா!
ெவ மைலயாE இ0தா வ/3
F
கைதக ேபசி ெகா83, வப*. ெகா83 ஏறலா!
ஆனா இ. சாதாரண க மைலயா? சாளகிராம மைல அலவா! பல ேயாகிக; சிதக;
காவ ெதEவக; மைலேம ேயாக நி@ைடய* இபதாக ஐதFக! அதா
எெபமா

ெபா

மைல ேம ஏேத6 ஆேவேன எ

இ0த மைலய* ஏதா$ ஒ

னாE நா

இப+!

கிறா ஆ=வா!

ஆக மா/ேடனா? எ

 உ)கிறா எ

றா, அ. எ

ன

$மானாகா/+O மைலயா? ஆதிேசஷேன ஆன மைல அலவா?
அதா

இதைன நியமக! இதைன வ*திக!

வாய*னா பா+, மனதினா சி0தி., உள ?)0. )ள0ேதேலா எ

 ஆகா) தகி,

இைளபாறி மைல ஏற ேவ83! அ.ேவ யாதிைர!
யாதிைர

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ந வ/3)
F
ஒ அ

பானவ வகிறா எ

ெகாள மா/ேடாமா? அ. ேபா உ
ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா" எ

அ

றா வழகைத வ*ட ெகாVச சீகிர எ0.

பான பதக எலா "ஆப பா0தவா, அனாத ர/சகா,

 பா+ ெகா83 வகிறாக! இ

வ*3வாகேள தrசன.)! இ

6 ச, ேநரதி வ0.

6மா உறக? எ0திரபா !நிவாசா!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(16&17)
- சிக நைட ேபா/3 சிகரதி ஏ!
$ரபாத
ஏ
Wednesday, December 19, 2007, 10:53:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

திமைலய* ப*ரேமா,சவ .வகி வ*/ட.! (Sep 15th)
உ,சவதி
ேபா., சிவாஜி "ைடலி பல நைடக நட0. கா/3வா

; ந+க

திலகக;) எலா திலக அலவா அவ !
பதக;) நைடயழ) ேசவ*ப. ெபமா;) ைகவ0த கைல!
எ ென ன நைட நடகி றா ?
கட நைட, சிம நைட, பா? நைட, யாைன நைட, ?ரவ* நைட எ  பல நைடக! நF
அழ)!
நட0தா நைட அழ)
இ ைறய பதிவ* அ0த நைட அழைக எலா பாகலா வாக! அப+ேய
ெகாVச வா".9!
Sep 15th இ0த ஆ83 ப*ைளயா ச.திO Mட! அைனவ) வ*நாயக ச.தி
வா=.க!
வா=.க

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ேசவாபரா:
ேசவாபரா சிவ $ேரஷ சா6 தம
ரே\ா? நாத பவமான தனாதி நாதா
பதாVஜலி ரவ*லச0 நிஐ சீஷ ேதசா:
ேதசா
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
ேசவாபரா = ைககய ெசEO ேசவாபாரக எலா உ

ேசைவ) கா.ளன!
கா.ளன

- யாெரலா கா.ளன?
அ@ட தி பாலகக எ

 ெசாலப3 எ8 திைச காவலக! இவக ஒAெவாவ)

ஒAெவா திைச! வா". சா"திரதி மிக9 காணப3 இவகைள ப,றிய )றி?க!
 வா"., உலகி ேவ யா) அைமOமா ெதrயா.!

திமைல ேகாவ*லி அைம0த. ேபா
அAவள9 கசித!

ெபமா கலிOக வரதனாக, Nேலாகதி மைல )னய நி,க ேபாகிறா எ
திைச காவலக எலா அவட
ெதEவகேள வ0. திைசய* நி

வ0. அ0த0த இடகள நி

 ஆன.! உடேன,

 வ*/டாக! இப+

 வ*/டா ெசால9 ேவ83ேமா?

உ8+ய இ) இட = )ேபர Gைல, வட)!
மடபள = அன Gைல, ெத

கிழ)

திமVசன கிண = ேம,), வண Gைல
) ராமா6ச ச

னதி = ெத,) பா., ) பகவா

QபமாE உள.!

ஆலய = கிழ) பா. உள., இ0திர Gைல!
ெபமாள

கால+ய* ச0திர கைல = ேசாதிடதி ச0திர ேதாஷ பrகார தல!

இப+ பல ெபாதக கசிதமாE அைம0. வ*/டன.
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சிவ = ஈசான
$ேரஷ = இ0திர
($ரகள
$ரகள
சா6 =அன
அன

/ேதவகள
ேதவகள

ஈச

= $ேரஷ

)

தம ரே\ா = யம தம ராஜ
(அ?
அ?/அ?
அ? நாத = வண ேதவ
அ? அ?=நF
அ? நF)
பவமான = வாO ேதவ
தைலவ , )ேபர
தனாதி நாதா = தனகள
இ0திர

= கிழ)

அன = ெத
யம

கிழ)

= ெத,)

நிதி = ெத
வண

ேம,)

= ேம,)

வாO = வட ேம,)
)ேபர

= வட)

ஈசான

= வட கிழ)

இப+ எ8 திைச காவலக; நி,கிறாக. ஆலய.) உேளO ெவளேயO இ0த எ/3
ேப) அ0த0த திைசய* பலி பbடக உளன. $வாமி) நிேவதன ெசEத ப*
தி பாலக) அ

ன பலி சாதப3கிற.! ஒAெவா வதிOலாவ*
F

ன, இ0த அ@ட

ேபா. ெபமா அ0த0த

திைசகள (ெமாத எ/3 இடதி) நி,பா. அேபா. அவக;) ேசேத ஆரதி
கா/டப3கிற.! - இப+ த
வ*ள)கிறா மைலயப

பrவாரகைளO அ

ேபா3 அரவைண. நட. ேபரரசனாக

!

பதாVஜலி = Mப*ய கரகைள எ3கா.,
எ3கா. Mப*யப+ேய,
Mப*யப+ேய அVசலி ெசE. ெகா83
ரவ*லச0 = மிக9 ஆன0தமாக
நிஐ சீஷ ேதசா = ெபைம)rய திைச/ேதச
திைச ேதச அதிபதிக உ
கா.ளன. திைசக ம/3மா ேசவ*கி
மக; அலவா )வ*கிறாக, அவன
உக9 சதா சவ கால

றன? நா/+

ைன ேசவ*. மகிழ

பலபல திைசகள இ0. பல தரப/ட

திேமனைய பக9, தrசன ெசளபாகியதி

 வ0. ெகா8ேட இகிறாகேள!

பVசாப*' இ0. வவாக, அசாமி' இ0. வவாக!
கா@மB ர, திலி எ

 வட), கலிைட)றிசி ெத,) சம

ப3 இட அலவா திமைல!

வட) வா=கிற.; ெத,) வா=கிற.!!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
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காத மட ப*+ேயா3
கள வவன க8ேட
கஜ நைட!

தாfஷூேத வ*ஹக ராஜ மிகாதி ராஜ
நாகாதி ராஜ கஜ ராஜ ஹயாதி ராஜா
"வ"வ அதிகார மஹி மாதிக அதய0ேத
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
தாf ஷூேத = ேகாவ*லி

வழி தடதி (ராஜ
ராஜ வதிகள)
F
திகள

திைச காவலக ேபாலேவ, ஒAெவா உய*rனதி

தைலைமO அலவா தைலவைன

வழிப3கிற.!

வ*ஹக ராஜ = ப/சி ராஜனாகிய கட
மிகாதி ராஜ = மிக ராஜனாகிய சிக
நாகாதி ராஜ = நாக ராஜனாகிய ேசஷ
கஜ ராஜ = கஜ ராஜனாகிய கேஜ0திர
(ஐராவத
ஐராவத)
ஐராவத
ஹயாதி ராஜ = )திைர ராஜனாகிய உைசசிரவ"
இ0த ஐ0. ப*ரேமா,சவதி வாகனக; Mட!
ெபா.வாக நைட அழ)
அழ), வைட அழ),
அழ) )ைட அழ) எ

பாக!

திவரகதி நைட அழ),
அழ) திபதிய* வைட அழ),
அழ) காVசி?ரதி )ைட அழ) ப*ரசித!
ப*ரசித
அ. எ

ன நைட அழ)?

$வாமிைய வாகனதி எ0தள ப8ண*, அவைன $ம0. வேவா) !பாத தாகிக எ
ெபய! இவக அ0தண )ல ம/3 அலலா., பல )ல



 ேச0தவக.

இவக பாதகைள வதிகள
F
ெப8க நFQ,வாக! மல இ3வாக!
திவரகதி இராமா6ச க/டைளப+, அசக இவக அைனவைரO வணகி, மாைல
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பrவ/ட மrயாைதக ெசEய ேவ83! - இப+யாக, ெபமா ேகாவ*கள சாதி பா)பா3க
எ

ப. கா8தேல அr.!

இAவா ெபமாைள Lகி வ ேபா., ஒAெவா சமய.) ஒ நைட உள.. அத,)
ஏ,றா, ேபா தமி= பாடக;, ராகக; உளன! அைத நாத$ரதி வாசி) ேபா., அ.9
மலாrயாக
வாசி) ேபா., நாதிக6 நடன ஆ3வா
மலாr
கட ேசைவய*
ெதா ெதாெம
)ணவ

! அப+ ஒ இைச!

ேபா. கட நைட - கடவன ராக! அப+ேய ெதா

ேபா., ஆ"தானதி

 )தி. பறப. ேபாலேவ இ)! மாைல ஆட, மைல ஆட, )ைட ஆட,

ஆட.....அழேகா அழ)!

$வாமி) தாயா) நட) ம/ைடய+ ஊட ச8ைடய* - சப நைட.
நைட பா? ஊவ. ேபா
சதேம இலாம ேபாவா

கள

!

சிதிைர வ*ழாகள கபbர சிம நைட!
நைட சிக நைட ேபா/3, திமைல சிகரதி ஏ!
மாைல உலாகள கஜ நைட!
நைட எைதO ேலசாக எ3. ெகா; யாைனய*
ேதr

ேபா. அ"வ ()திைர
)திைர)
)திைர நைட!
நைட ராஜாவ*

எ

 .ள நைட.

உ

ற

இ

6 இ

இ0த நைடயழைக க83, உ

பாைவ ராண*ய*

பக எ

ஒEயார!

ப. ேபா ெடா ெடா

ைன உ,சவதி அழகாக Lகி ெச' உrைமைய

6 ேவ83கிறாக!

"வ"வ அதிகார = தக தக அதிகார,
அதிகார உrைமைய
மஹிமா அதிக = அத
மகிைம அறி0.,
அறி0. இ 6 அதிகமாக
அதய0ேத = வ*?கிறாக
ப/சி, நாக, சிம, கஜ, அ"வ ராஜக!
சிக.) த

நைடேய மற0. ேபாE, உ

அேத ேபால தா
ஆறறி9 மனத

நைடைய க, ெகாள வ0.ள.!

ம,ற மிகக;!

இப+ நாலறி9 ஐ0தறி9 மிகெமலா உ
கா

நைடய* த

எ

 தா

உ

வழி நடக

ைனO ேபா.,

வழிய* நடக க,ெகாவாேனா? - கைண ெசEயடா,

கி வ8ணா!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(18)
- ைவணவதி நவகிரகக ஏ
$ரபாத

இைல?
இைல

Wednesday, December 19, 2007, 10:53:54 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)
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ெபபாலான ைவணவ ஆலயகள நவகிரக ச னதி எ  தனயாக ஒ
இகா.! சிவ
ேகாய*கள இப. ேபா நவகிரககைள $,றி வர



+யா.! அ. ஏ
எ  ேயாசிசி இகீ களா?
ஒ ேவைள ச0திரன-ெசAவாய* எலா மனத
கா ைவக ேபாகிறா
எ 
னேர ெதr0. வ*/டதா ைவணவ வளதவக;)? :-)
இ

னகி $ரபாத நவகிரக ப,றி தா

! பாகலா, வாக!

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

Xேய0. ெபளம ?த வாபதி காAய ெசளr
வபா6 ேக. திவ*ஷ பrஷ ரதானா
வ தாச தாச சரமாவதி தாச தாசா
! ேவகடாசலபேத தவ $ரபாத
நவகிரகக = ஒ ப. ேகாக
Xய = Xய
(ஞாய*
ஞாய*)
ஞாய*
இ0. = ச0திர
(திக
திக)
திக

தலி ப/+ய ேபா3றாக

ெபளம = ெசAவாE
?த = ?த
வ*யாழ )
வாபதி = வா)) அதிபதி ப*ரக"பதி;
ப*ரக"பதி அதாவ. ) (வ*யாழ
(ெவள
ெவள)
காAய = காவ*ய கவ*ைத வ'ந;
வ'ந அதாவ. $கிர
ெவள
ெசளr = சன பகவா
வபா6 = ரா)
ேக. = ேக.
திமைலய* ெபமாள

கால+ய* ச0திர கைல உள. = ேசாதிடதி ச0திர ேதாஷ பrகார

தலமாக திபதி வ*ள)கிற.!
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ெபா.வாக ைவணவ ஆலயகள, நவகிரகக;) தனயாக ச

னதி கிைடயா.! (ம.ைர

Mடலழக ஆலய, ம, சில ஆலயக தவ*ர); இதனா ெபமா ேகாவ*கள
நவகிரகக;) மதிப*ைல எ

 ெபாளாகி வ*டா.! அ) நவகிரககைள )றி.

Nைசக - பVசாக "ரவண, ேஹாம எலா உ83 தா

! $தசன எ

6 சகரதா=வா

Nைசய*ேலேய நவகிரகக; இட ெப, வ*3!
ைவணவதி தாயா) ெபமா;) ம/3ேம ெப இட தரப/+)!
தரப/+)
பrவார ேதவைதக, நிய Xrக - இவக;) எலா தனயாக ச

னதி கிைடயா.! இவக

எலா ெபமாள

இடதிேலேய இ0. ெகா83, அவைர அQப*யாக ேசவ*. இபதாக

ஐதFக! அAவள9 ஏ

? பைடதைலவ வ*@வேசன (ேசைன

ஆலயகள தனயாக ச

தலியா) ) Mட எதைன

னதி இ)?

ஆனா அ+யாக;),
அ+யாக;) ஆ=வா ஆசாயக;) ம/3 ச

னதி இ)!
இ) - இ.ேவ அ+யவ

ெபைம!
ெபமாள

அதிகாrகைள கா/+' அ+யவக;ேக கள அைம. தரப3கிற.! ஏ

அதிகாrகைள
அ

னதினா சதிO வ'9

? பதிO தாேன வள! - அதனா தா

ெபமா ஆலயகள
)ழ0ைதகைள தா

னதப3! அ+யவைர

இ. ேபா

?

னதினா

றெதா அைம?!

அைம? ஒ )3ப வா வ/ைட
F
ேபா

ற.!
ற. அேக தாE த0ைத

ப*ரதானமாக பாகலா!

நவகிரகக; இைறவன

அதிகாrக; அவரவ கம பலைன வழ) அதிகாrக!

அவக;) உ8டான மrயாைதO, மதி?, NசைனO உ83! ஆனா ெவளபைடயாக
னதப3வதிைல! அவக;) ேச. அவகைளO ஆ8டள) ெபமாேள
னதப3கிறா.
அவ உவதிேலேய, இவக; அடகி வ*3கிறாக! அவதாரகள Mட, நவகிரக அசக
உ83!
Xய

= இராம

ச0திர

= க8ண

ெசAவாE = நரசிம
?த

= ககி

வ*யாழ

= வாமான

ெவள = பர$ராம
சன = Mம
ரா) = வராக
ேக. = மச
அேத ேபா, 108 திAயேதசகள, ஒ
ெசாலப3கி
Xய

ப. திAயேதசக, நவகிரக தலகளாக

றன (திெநேவலி-L.)+ைய $,றிOள நவ திபதிக)

= திைவ)8ட

ச0திர

= திவர)ணமைக

ெசAவாE = திேகாe
?த

= தி?ள)+

வ*யாழ

= தி)M (ஆ=வா திநகr)
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ெவள = திேபைற
சன = தி)ள0ைத
ரா) = தி.ைலவ*லி மகல (இர/ைட திபதி)
ேக. =தி.ைலவ*லி மகல (இர/ைட திபதி)
சிவாலயக தவ*., அபைட வ3கள
F
Mட நவகிரகக;) தன ச
எ8[கிேற

!

க நல

பகளட

, ைசவ ெசவகளட

னதி இைல எ

ேற

 ேக/டறிய ேவ83.

திவ*ஷ பrஷ = ேதவக M/ட.ேக
ரதானா =
கியமாE,
அவகைளேய அட) சதி வாE0த நவகிரகக)
கியமாE (அவகைளேய
நவகிரகக
ேதவக M/டதி ஒ ப)தியாE நவகிரகக இ0தா', அவக பண* நிமித அ0த
மாதிr! கம பல

கைள ெகா83 ெச

 ேச) அதிகாrகளாக இபதா அவக;)

பாரப/ச கிைடயா..
ேதவகைளேய அட) வலைம ெப,றவக. அேத சமய, அ$ரக எதிrகளாக இபதா,
அவக;) பாரப/ச எலா கா/ட மா/டாக இ0த ஒ

ப. ேப!

அேபப/ட நவகிரகக,
வ தாச தாச = உ 6ைடய அ+யா) அ+யாகளட
சரமாவதி தாச தாசா = அ+யாகளாக இ0. ேசைவ ெசEகிறாக
இ) தா

அ+யாகள

ெபைம மி

6கிற.!

இைறவ6) தாேன அ+யாக?
அ+யாக அ+யாக;ேக எப+ அ+யா இபாக?
இபாக
அதாவ. பத ெதா8டக, இைறவைன சக ெதா8டகளட"

" கா8ப.!

அப+ கா8பதா அ+யா) அ+யா ஆவ.! ெதா8ட அ+ெபா+!
ைககய எ

6 திெதா8+,
திெதா8+ தா=சி உயசி ெசால பாவ!
பாவ

ஒவ நைம வ*ட ெகாVச அதிக ெசவ ைவதி0தா ெகாVசமா$ ெபாறாைம வ!
ெவள கா/+ ெகாவ., கா/டாத. அவரவ மேனாநிைலைய ெபாத.!கவ* ெசவ,
ெபா/ ெசவ ம/3மிைல...சாதாரண ப*

D/ட ெசவ வைர இ0த ெபாறாைம பாO சதி

ெப,ற.! :-)))

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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இ. பதிய* Mட உ83! - ெபாறாைம எ
எ

ெறலா தர ப*r. ேபச

 இலாவ*/டா' உய0த பதி, தா=0த பதி

,ப3!

அ+யா M/டகள அைனவ ஒ

றாக M+ இைறவைன ெதா ேபா., ம,றவகைளO

பாகிேறாேம! நா ம/3 தனயாக ெதாழ

+யாேத! M+ய*0. )ளர ேவ83ேம - எ

ன

ெசEவ.?
அேபா. சக அ+யாகைள பா. இ. .ள வ*/டா? மனத )ண தாேன!
அதனா தா

அ+யா) அ+யா ஆக ேவ83 எ

 ஆ8டவைன கா8ப.. அ+யா) அ+யவராகி வ*/டா ெபாறாைம தைல

சக அ+யாகளட
Lகா.. அ
அ

ப.!

? தா

தைல L)!

? தைல Lகினா தா

உளதி பதி வள!

.ேவஷ தைல Lகினா Oதி தா

வளேம ஒழிய பதி வளரா.!

ெபமாைள பா., அ+யாகளாகிய நா ெபாறாைம ப3கிேறாமா? இைலேய!
அ. ேபால தா

அ+யாகைள பா., அ+யா) அ+யாக;!

இைறவேரா ெதா8ட த உள. ஒ3க
ெதா8ட த ெபைம ெசால9 ெபrேத!
ெபrேத
இப+ இைறவேன ெதா8டகள
ஆகி

உளதி ஒ3கி வ*3வதா, ெதா8டக;) ெதா8டக

றன நவகிரகக.

சரமாவதி தா"ய எ

பாக; அதனா தா

நவகிரகக; அ+யாகள
பா., "பr9டேன" ெகா3கி
எப+ ெகா3கி
ஒ தாச

சரமாவதி தாச தாசா எ

ப,ற,ற நிைலய*ைன

றன!

றன? - சரமாவதி தாச தாசா எ

எப+ பண*0. பதிOட

 ெகா3கி

றன.

ெகா3பாேனா, அப+ ெகா3கி

அ+யா) அ+யாராE, அைவ நல நல நல, எ
ஞாய* திக ெசAவாE ?த

கிற. "ேலாக.

கம பலைன ெகா3) ேபா., அவகள

வ*யாழ

 ெகா3கி

றன!

றன!

ெவள

சன பா? இர83 உடேன
ஆச நல நல அைவ நல நல
அ+யா அவ) மிகேவ
எ

ற சப0தr

ேகாள பதிகைதO, இ0த $ரபாத "ேலாகேதா3 எ8ண* பாக!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(19&20) - சி,றி

திேவகட

ைடயா

ப ேவ83! ேபr

திபளெயசி

ப ேவ8டா!
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

வ பாத Lள
Lள, பrத "?rத உதமாகா
$வகா அபவக நிரேப\,
நிரேப\ நிஜா0த ரகா!
ரகா
கப ஆகம ஆகலநயா ஆ)லதா லப0ேத
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
வ பாத Lள = உ
இைறவன
எஜமா

பாத Lளைய (திம8
திம8)
திம8

பாத Lள ப,றி பதி இலகியக பல கைதகைள ேப$!

கால+ ம8ெண3. ெநதிய*ல ெபா/3 வேசா...அப+

6 இ0த கால.ல Mட பா/3

ேபாடறாக! :-)
கட9 வா=. ப,றி ெசால வ0த திவ;வ Mட, இைறவைன வ*/3 வ*/3 இைறவன
பாதகைள தா

ப,றி ெகாகிறா.

த அதிகாரதிேலேய திவ+க தா

எ)

நிைற0தி)!
வாலறிவ

"ந,றா" ெதாழாஅ என

மலமிைச ஏகினா

"மாண+" ேச0தா

ேவ83த ேவ8டாைம "இலான+" ேச0தா)
தன)வைம இலாதா
அறவாழி அ0தண
எ8)ணதா

"தா"ேச0தா கலா

"தா"ேச0தா கலா

"தாைள" வணகா தைல

நF0தா இைறவ

"அ+" ேசராதா.

 தி)றள Mட எ) பாதா' "திவ+க" தா

......எ

!

ைவணவதி திவ+க;) மிக ெபrய இட உ83. பல த.வக; கைதக; உ83!
பா.ைக ஏ

நா/ைட ஆ8ட. எ

பத,) வ*ளக உ83!

ம,ற சமயகள' இலகியகள' Mட இைறவன
இைணய+ நFழேல எ

எ0ைத

 அப $வாமிக உ)கிறா!

ஆனா அைவ ெபபா' பா/ேடா3 கேதா3 நி
ெச

இைணய+க ஏதப3கிற.. ஈச

றைடO வழிபா/3

 வ*3! - மகளட ேநர+யாக

ைறகள திவ+க ெவளபைடயாக ெதrவதிைல!

ஆனா ைவணவதி திவ+க, மகளட ேநர+யாக

னதப3கி

றன.

ெந,றிய* இ/3 ெகா; நாம = திவ+
ேகாவ*லி தைல ேம ைவ) சடாr = திவ+
கட
அ6ம

= ெபrய திவ+
= சிறிய திவ+

திவ+ சப0த, பா.கா சக"ர, பாத Nைச எ
அ. ஏ

 திவ+ இலாத இடேம கிைடயா.!

திவ+) ம/3 இAவள9 ெபைம?
ெபைம

ைகைய ெசாலலாேம! அ. தாேன அபய ெகா3கிற.? -

கைத ெசாலலாேம! அ. தாேன

நைம பா. சிrகிற.?

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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எ.) காைல ெசால[?
அ0த திவ+ய*
எ

. பாக!

அ+ய* உள ேகாடா6ேகா+ .ககள, ஒ .களாக இக மா/ேடாமா

 எலா சமய. அ

பக;ேம வ*?கி

அ0த திவ+ .கைள தா
எ

னேர ஒ $ரபாத பதிவ* ெசாலி இகிேற

றாக.

, அ+யவக தக தைலய*

ேம X+ ெகாகிறாக! திம8

 சிலாகி. ேப$கிறாக!

பrத "?rேதா = தாகி ெகா83,
நி,கிறாக, அ+யவக!
ெகா83 ?லr. ேபாE நி,கிறாக
அ+யவக
உதமாகா=
திவ+ .க ஒ ேற அவக அககைள
உதமாகா உதம+அகா= உ
எலா $த ெசE. வ*/ட.!
வ*/ட.
ெபா.வா ம8[

னா அ); நF

னா $த. ஆனா பாக, திவ+ .கேள அககைள

$த ெசE. வ*/டதா!
ைசவதி' Mட, )ளகாமேலேய திநF தrகலா எ

ற வ*தி இ)!

$வகா,
பதவ*, ேமா/ச நிைல - இவ,றி Mட
$வகா அபவக நிரேப\ = ெசாக பதவ*
ஆைசய*லாம
உ ைனேய வ*?கிறாக
நிஜா அ0தரகா = அ0தரக $திOட
ேசகிழா $வாமிக மிக அைமயாக ெசா'வா ெபrய ?ராணதி! அ. தா

அ+யவகள

உ8ைமயான ல/சண!
M3 அ

ப*னா )ப*டேல அ

வ3
F
ேவ8டா வ*றலி

றி

வ*ளகினா!
வ*ளகினா

அ+யாக ெசாக, ேமா/ச இத

ேம Mட ெராப வ*ப ைவகாம, அவைனேய வ*ப*

நி,கிறாக!
அவன

தி9ள உகப*,) ம/3 தா

அவக ேமா/ச, ப*றவா வர எ

தாக இகிேறா எ

 தனயாக வ*?வ. எலா ஒ

ெசாக-நரக = அவரவ ெசய வ*ைனகள, அAவேபாேத இ
வ*3கி

ற அ

ப .

? நிைல அ.!
அ. அதனா

 இைல!
பக வ*ைள0.

றன!

ேமா/ச = ப*றவ* $ழகள சிகாம பரமபத எ

6 ேமா/ச அைட0. வ*/டா, மB 83

வரேவ8டா அலவா?
ைவ)0த ?)வ. ம8ணவ வ*திேய!
வ*திேய எ
அப*+

னா எ

கிறா நமா=வா!

ன அத?

ேதவகளாக ப*ற0தா' Mட,
Mட ைவ)0த ெசல ேவ83 எ
ெசல

றா,
றா மனத ப*றவ* எ3. தா

+O!
+O

சr, அப+ ெச

 வ*/டா, மB 83 வராம, ஜாலியா அேகேய இகலா அலவா? - இப+

எலா கண) ேபாடமா/டாகளா அ+யவக!
அ+யவக
அவக;) ெதr0த. எலா அவன

தி9ள உக? ஒ

ஆ=வா ஏ,கனேவ ேமா/ச அைட0. ைவ)0ததி தா
எ

 தா

!

இகிறா. ஆனா இன ப*றவ* இைல

 அவ கண) ேபா/3ெகா83 இகிறாரா?

ஆதிேசஷ

பரமபததி நிய வாச ெசEபவ. அவ இராமா6ச, மணவாள மா

னக எ



அவதார ெசE., மாறி மாறி Nமி) வரவ*ைலயா?

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ம,ற ம8[லக மக எலா கைடேத ெபா/3, அ+யவகைள Nமி) அ6ப*
அவதr்ப*கி

றா

இைறவ

!

அட ேபாக ெபமாேள, நாேன படாத பா3ப/3 ேமா/ச பதவ* வாகி ெகா83
வ0திேக
எ

....எ

ைன ேபாய* திப* ேபாக ெசா'றFகேள

6

ர83 ெசEவாகளா

ன? :-)

ம,ற அ+யவக;,
அ+யவக; உய*க; கைடேத ெபா/3,
ெபா/3 இைறவ

அ6ப*னா,
அ6ப*னா அ.9

அவக;) ேமா/சேம!
ேமா/சேம
அதா

M3 அ

ப*னா, வ3
F
ேவ8டா வ*றலி

தமைத கா/+' ெபா.நல தம தா

வ*ளகினா! - இைற ெதா8+ த

னல

ன,)!

ேப மாதவ* ப0த ைவ)8ட ஏகாதசி பதிவ*, இ. ப,றி பாேதா!
ம,ைற ந காமக மா,ேறேலா ெரபாவாE எ

ற திபாைவ வாசக தா

, இத

ப*

ேன

மைற0.ள ெபாகிஷ!
ப. நா; ேநா

? ேநா,வ*/3,
ேநா,வ*/3 கைடசி நாள ேமா/ச ேவ8டா எ

 ெசா'

ைபதியகார ெப8ணா ஆ8டா?
ஆ8டா
இ,ைற பைற ெகாவா அ
வ*3கிறா! - ப*

ன, எ

ன தா

! கா8 ேகாவ*0தா எ

 ஆ8டா பைற ேவ8டா எ

ேவ[மா?

),ேறவ எகைள ெகாளாம ேபாகா. - உ

பண*க;) எகைள ஆ/ப3தி ெகா!

எ,ைற) ஏேழ= ப*றவ*)
ப*றவ*), உ,ேறாேம ஆேவா - ப*றவ*க ப*ற0தா', உ
ம/3 நாக இ0தா ேபா. எ
நி

அேள ?r0. இ0ேத

 ெசாலி

ற காத ெநVச தா

, இன எ

உள. உக?)

! அ.ேவ உ8ைமயான பதிய*

சிகர! -

ன தி)றிேப?
தி)றிேப

கப ஆகம,
Oக)
ஆகம ஆகலநயா = கப (Oக
Oக ; ஒAெவா ெநா+O ஒ கபமாE கழிகிற.
அ+யாக;)!
அ+யாக;)
இைறவைன "எேபா." M+ இக
ஆ)லதா லப0ேத = .

+யவ*ைலேய எ

பப/3 இகி

ற ஏக வா/ட

றாக!
றாக

கப=4,320,000 ஆ83க! 4 Oக = 1 கப!
Time between creation and deluge...
இ. ப,றி வ*Vஞான ேநாகி, வா6) வ*rO அதிசயக ேபால, ஒ பதிவ*ட ேவ83 எ



என) ெராப நா ஆைச! :-) சr, ேம/ட) வேவா...
இேபா. ெதrகிற. அலவா, ேதவகைள கா/+', எ.) அ+யவகைள உயவாக
ெசா'றாக-

6! திேவகட

ைடயா

ஆலயதி ெபமாள

தrசன.), நி

இகாக! அ+யா இவக;) அ

? கா/+ட, ேவகடவா எ0தவாE!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

 ெகா83

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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வ ேகா?ர ஆர சிகராண*,
சிகராண* நிr\ மாணா
"வகா அபவக பதவ,
F பரமா ரய0த!

ரய0த
மயா மg@ய ?வேன,
?வேன மதி மாரய0ேத
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத!
$ரபாத
வ ேகா?ரார சிகராண* = உ

ஆலய ேகா?ரதி

சிகரைத

நிr\ மாணா = க8ணார க83
ேகா?ர தrசன, பாப வ*ேமாசன-6 ெசா'வாக!
அப+

னா நா

Mட தா

தினப+ ேகா?ரத பாகேற

கைட, ேகா?ர.) எ.தா?ல தா

.எ

ந8ப ஒத நட. ம.பான

இ)! :-)

அவ), என) பாவ வ*ேமாசன ஆய*3சா எ

ன? - அதா

"க8ணார க83"

6

ெசா'றாக - ேகா?ரைத ேகாவ*0தனா பா) ேபா. பாப வ*ேமாசன!
"வகா அபவக பதவ
F = ெசாக ம, ேமா/ச பதவ*ைய Mட வ*பாம!
வ*பாம
பரமா ரய0த=
ரய0த உதமமான உ
ெச

ேசைவய*,
ேசைவய* தி ெதா8+ ம/3 ஈ3பா3 ெகா83ளாக!
ெகா83ளாக

ற $ேலாகதிேலேய, இ.) வ*ளக, பா. வ*/ேடா! தவதினா அைட0த பதவ*கைள Mட

இைறவ6காக உதறி தள தயாராE இபவக அ+யாக! ேசவ*. இப.ேவ ெசAவ+யா
ெச)ண!
மயா மg@ய = அழிO மானட ப*றவ*க வா
?வேன = N9லகி,
N9லகி ப*றக தா
மதி ஆரய0ேத = அவக எ8ண ேபாகி
இப+ ெதா83 ஒ

ற.

றி ம/3 க.ைடய அ+யவக, உ

ெபrேத! சீகிர எ0., உ
ெதா8ட த ெபைம ெசால9 ெபrேத
! ேவகடாசல பேத = திேவகட

க காண வ0திகாகபா!
)ள

க கா/3!

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(21&22)
- சர8யா!
$ரபாத
சர8யா சர8யா!!
சர8யா
Wednesday, December 19, 2007, 10:54:32 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

? ஒ ேகவ* ேக/டா: What is the
எ
மன.கினய ந8ப ஒவ, ஜிடாகி
most important place on this earth?
நா
ஏேதா திபதி, திவரக, திெச0L-6 ெசா'ேவ
எதிபாதா ேபால!
ஆனா, நா
ெசா ேன ! - Home! Home!! Home!!!
Home-இ
இ மன. ைவதாேல,
ைவதாேல Om வ0. வ*3!
வ*3 :-)
நா $யநிைன9ட
பாதி ேநர, வ/3)
F
ெவளய* தா
கழிகிேறா!
$கேமா, .கேமா, ஆப*சி பதவ* உயேவா, ச8ைடேயா, ந8ப/ந8ப*க;ட
)மாளேமா,...எ.வாய*6...எலா
+. வ/3)
F
வ ேவைள!
ந ெத9) gைழ0த.ேம, ஒ இன ?rயாத உண9 எ! ந வ/i)
F
gைழ0த. அப+ ஒ பா.காபான உண9! இைத வ*ட பா.காபான இட
உலகி ேவெற) இைல எ ப. ேபால ஒ மகி=சி!
உலக.காக காைல
த ேபா/ட ேவடைத கைல. வ*/3, நா நாமாக
இகலா எ ற நிமதி!
ந வ/3
F
க/டா0தைரய* ப3தா', அ
கா, வசி,
F ந தைல

ைன ம+ய* ப3த. ேபா ஒ $க!

+ைய ேகா.வ. ேபா ஒ $க!

அபாடா"
வ/3)
F
அட) $க!
"அபாடா
அபாடா எ  நிமதிOட
$க - இத,) நலவ
ெக/டவ , பணகார
ஏைழ, நாதிக
ஆதிக , )ழ0ைத வாலிப
எ ற ேபதேம
கிைடயா.! எலா இத6 அடகி வ*3வ!
ஒ சி னV சி )ழ0ைத, வ/3)
F
வழி ெதrயாம நி,) ேபா., எப+ கலகி
ேபாE நி,கிற.! அத
ைகப*+., அேதா பா உ
வ3
F எ  கா/+னா, .ள
ெகா83 ஓடாதா?
அதனா தா
இைறவைன அைடவைதO வ3ேப
F
எ
ேனாக!
வ/ைட
F
ெப ேப,
ேப ெப ேப!
ேப - அ.ேவ சர8யா!
சர8யா

அ. எ

 ெசா

னாக

ன சர8யா? சர8யா9), ைவணவ த.வமான சரணாகதி) ெநகிய

ெதாட? இ)!!
ெபமாைள சர8ய

திேவகட

-6 ெசாலி Mப*3வதி, பதக;) அAவள9 மகி=சி!

ைடயா

திபளெயசி

Page 63 of 91

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

சவ ேலாக சர8ய - 6 ெசா'வாக! சர8ய -னா எ ன?
F வழி,
6 பல ெபா இ)!
சர8 எ பத,) வ3,
3
வழி உதவ*உதவ*
இ)
அைதெயலா தா8+ சரணாகதி எ 6 அைடகல ?)த தா
அைனவ) ெதr0த ெபாளாகி வ*/ட.!
இைறவ
இைறவ
இைறவ

சர8ய
சர8ய
சர8ய

இ



= ஏ னா அவேன வடாக
F
இகிறா !
= ஏ னா அவேன அ0த வ/3)
F
வழியாக9 இகிறா !
- ஏ னா அவேன அ0. வ/3)
F
ெச' வழிையO கா/+

நம) உதவ* ?rகிறா

!

நாேன வழிO ஜFவ6மாE இகிேற
எ ற ைபப*ள
ேவதாகம வசனைத
ேக/+பbக!
தமிழி ஆ,பைட- 6 ேகவ*ப/3 இபbக! ஆ,ப3.த எ 
ெசா'வாக! அதா$ கைளைபO ச0ேதகைதO கைள0., வழிகா/3த!
ஜFவ !
ெபமா;ேக உrயவ
பரமாமா!!
ஜFவ6ேக சர8ய
பரமாமா
அ0த சர8யைன, இ0த ஜFவ
சரண அைடயறேத, சரணாகதி!
சர8யா, நFேய கதி எ பேத சரணாகதி!
இ

ைறய $ரபாததி சர8ய ப,றி வகிற.! மிக மிக எளைமயான $ேலாகக!

மனன ெசEவத,) மிக எள.!

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

! Nமி நாயக தயாதி )ண அத ஆேத
ேதவாதி ேதவ ஜக ஏக சர8ய Gேத
!ம0 அன0த கடாதிப* அசி தாேர

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
! Nமி நாயக = !ேதவ*யான திமக;),
திமக;) Nமிேதவ*யான ம8மக;) நாயகேன!
நாயகேன
தயாதி )ண = கைண (தயா
தயா)
தயா
அத ஆேத = ெகா8ட அ
திேவகட
தாயா ச

ைடயா

ச

தலிய சகல கயாண )ணக
த கடேல

னதிய* அவ

தன. நி,பதாக தாேன ந க8க;) ெதrகிற.?

னதிேயா கீ = திபதிய* தாேன உள.! அப+ இக, எப+ இப+ பா+

ைவதாக?
கவன. பாதா ெதrO, அவ
அகலகிேல

இைறO எ

திமாப*, !-Nமி ேதவ*க; எ0தள உளாக.

 அலேம மைக உைற மாபா!

தயா ேதவ*O உளா! யா இ0த தயா ேதவ*?
கைணைய, தைய தா

இைறவன

இAவா உவகி. பா3கிறா ேவதா0த ேதசிக எ

6

ஆசாrய!
இைறவ

எ8ண

+யாத )ணகைள ெகா8டவ

தா

எ

றா', அவ6) ெபா.வாக எ/3

)ணகைள ெசா'வாக!
எ8)ணதா

தாைள வணகா தைல எ

 வ;வ எ8)ணைத ெசா'கிறா!

அ0த எ8 )ணகள மிக9 தைலயாய. உய*களடதி பரம கைண;
கைண தைய எ
சி0. எ

 ேமாவாE க/ைடய* உள வ3ைவ ப,றி

ற )ண!
)ண தயா

ன ஒ மாதவ*ப0த பதிவ* தா

பாேதாேம!
தமிழா ைவதாைரO வாழ ைவபவ
த

ைன அ+தா', அரவைண. காபவ

பத

அ+த வ3ைவ, மான ேபா)ேம எ

ேமாவாய* கா/+ ெகா83 நி,கிறா
அதனா தா

அவ

தமி= கட9
தா

எ

றா

தமி= கட9 திமா'!!!

 மைற. ெகாளா., அ

இைறவ

சி0. தையைய அ

க

?) சா/சியாக இ



!

த கட எ

 ெசாகிறா!

ேதவாதி ேதவ = ேதவாதி ேதவேன!
ேதவேன இைமேயா தைலவேன!
தைலவேன
ேதவக;) ஆதி அவ
கட0தவ

! ஆதியாE அநாதியாE நி

! அதனா ேதவ-ஆதிேதவ

றவ

! ேதவகைளO கட0தவ

! அ$ரகைளO

!

இ0த $ேலாக அப+ேய ஆ=வா பா$ர
திமக தைலவைன, ேதவேதவைன
இபத

ளrக இைறVசி ஏ.வா!

ஜக ஏக "சர8ய
சர8ய Gேத = உலக
சர8ய
சர8ய

எ

றா எ

! ஒவ

ன-

"ஏ" எ

பதி அ0த ஏகார மிக9

ஏக"
மா "ஏக
ஏக சரண வரஜ எ
ஒவேன சர8ய

ப. தா

ைம) அவ

(ர/சக
ர/சக

)

ஒவேன

கியமான.!

கீ ைத கா/3 சரம $ேலாக! - அைன.) அவ

!

அ$ர) அவேன சர8ய

, ேதவ) அவேன சர8ய

நலா) ெபாலா) ந3நி

திேவகட

ைம) நF ஒவேன சர8ய

னேர பாேதா! உலக

6

ைடயா

ற ந3ேவ எ

!

ப. வளலா வா)!

திபளெயசி
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!ம0 = லYமB கரமானவேன
அவ

ெபைமைய ெசால[னா Mட, அ

ைனைய தா

ெசால ேவ8+ இ)

பாதFகளா?
அழகானவேன-

6 ெசால[னா லYமB கரமானவேன ெசால[! கைண உைடயவேன-

ெசால[னா Mட லYமB கரமானவேன தா

6

ெசால[!

அன0த கடாதிப* அசி தாேர = அன0த

, கட

த அைனவ உ

திவ+கைள அசிகிறாக!
அசிகிறாக
அவைன பரமபத எ

 அைழகப3 ைவ)8டதிேல, நிய வாச ெசEO நிய Xrக

எலா ேசவ*. இகிறாக!
அன0த

எ

இ) தா

ற நாக வ+வானவ6, கட
X/$ம!
X/$ம நாக

எ

 கட6 ஒ

ற பறைவ வ+வானவ6 ஒேசர அசிகிறாக!

ெறாெகா

ஆனா எப+ இவ பரம6) ப*rயமாE அவ

 எதி இய?!
இய?
திெதா8+ ஈ3ப3கிறாக?

Pair of Opposites Concept is deeply rooted in Vaishnavite Mysticsm.
நாக

-கட

இைறவ

, சகர(ஒள)-ச)(ஒலி), மனத
னைலய* ஒ

றி வ*3கி

-மிக...இ

6 நிைறய எதிெரதி நிைலக,

றன!

அேத ேபா ேதவ,அ$ர பா)பா3 எலா இைறவ

! ேவகடாசல பேத = திேவகட

நி,கா.! பதி ஒ

ேற நி,)!

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3

ெபமாள
ப ன திெபயகள பல ெபயக, அ3த $ேலாகதி வகிற.!
ேகசவா, நாராயணா, மாதவா, ேகாவ*0தா
வ*@[, ம.Xதனா, திrவ*ரமா, வாமனா
!தரா, Urஷிேகசா, பமாநாபா, தாேமாதரா!
- இைவேய ப ன தி நாமக!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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! பமநாப ?ேஷாதம வா$ேதவ
ைவ)8ட மாதவ ஜனாதன சர பாேண
! வஸ சிUன சரணாகத பாrஜாத
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
! பமநாப = நாப* கமல (ெதா?
ெதா? ெகா+ய*)
ெகா+ய* தாமைர ெகா+ைய உைடயவேன,
உைடயவேன
பமநாபா!
பமநாபா
?ேஷாதம = ?ஷகள உதமேன!
உதமேன ?ேடாதமா!
?ேடாதமா
வா$ேதவ = வா$ேதவேன!
வா$ேதவேன
பமநாப

= இ. பைட? த.வ! இைறவ

வாய*லாக உய*க ேதா

ெதா? ெகா+ய* ப*ரம

ேதா

றி, அவ

றின!

ஆக ெபமா;) நம) ெதா? ெகா+ உற9!
உற9
அ0தி ேபா நிறதாைடO அத
உ0தி ேமல. அ
எ

ேறா அ+ேய

ேம அயைன பைடதேதா எழி
உளதி

உய*ேர

ப. திபாணா=வா வா)!

?ேஷாதம

= ஆ8கள எவனா$ ஒத

பதி "/ராகா வ! :-) ஒேர ஒவ
ஓகி உலகள0த உதம

தா

உதம

- அவேன ?ேஷாதம

வா$ேதவ

= ெபா.வாக க8ணைன தா

வா$ேதவ

எ

பரவா$ேதவ

உதமனா? வ/+
F
ேக/3 பாக! இைல
?

!

வா$ேதவ கி@ண

6 ெசா, அவதாரக;) எலா
எ

! யா அவ

6

எ

 அறிேவா! ஆனா இ0த

னனேர, பரெபாைள )றி) ெசா!

 )றிபாக!

எ) வ*யாப*. வாச ெசEபவ

வா$ேதவ

! வா$ேதவ நேமா".ேத ஓ நம இதி-

!

6 வ*@[ சக"ரநாமதி' பய*

 வ!

ெசக/ கேமன வா$ ேதவ6டய,
அைக தலேமறி அ

ன வசVெசEO,

சகைரயா. உVெசவ சாலவ ழகியேத
-எ

 வா$ேதவைன ஆ8டா; அைழகிறா!

ைவ)8ட = ைவ)8ட நாதா
மாதவ = மாதவா
ஜனாதன = ஜனாதனா
சர பாேண = சகரைத ஏ0தியவேன
ஜனாதன = ஜன + அதன = ஜனகளா ேதடப3 அத/ெசவ; அதாவ. அைன.
உலகக; அைடய வ*? ஒேர ெபா! அ.ேவ ஜனாதன!
சர பாண* = $தசன எ

6 சகர பைடைய ஏ0தியவேன!

வ+வா ேசாதி வல. உைறO $ட ஆழிO பலா83 எ

 ெபrயா=வா சகரைத

வா=.கிறா!

! வஸ சிUன = !வச எ

திேவகட

ைடயா

ற மசைத வல மாப* உைடயவேன!

திபளெயசி
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ெபமாள

வல திமாப* இ) மச.) !வச எ

திம மாப
ெசா

! அகலகிேல

னாகேள? இராம

இைறO எ

 ெபய! தமிழி திம!
திம

 அலேம மைக உைற மாபா எ

)ழ0ைதயாE இ) ேபா., சீைத எப+ அவ6ட



ஓ/+ இக

+O?
அ. எ

ன $மா வாE வாைத) ெசாலப/டதா? இைலய*ைல!

மகாலYமியாகிய திமகள

அசமாE எ

 அவ6ட

ஒ/+ இப. இ0த மச!

அவதார காலகள, )ழ0ைதயாE இ) ேபா. Mட, அவ6ட
தா

ஒ/+ இப. இ0த திம

!

வாமன அவதாரதி இ0த மச யா க8ண*' ப/3 வ*ட Mடாேத எ
இ. ேபாதி ெகா83 வ0தா

வாமன

 மா

ேதாைல

!

இப ெசா'க!
ெசா'க ெபமா; மச உள ஆ; தாேன!
தாேன :-)
அவைன வ*/3 ஒ ெநா+ெபா. ப*rயாம இகேவ இப+ ஒ மச!! நல ெபா8டா/+,
நல ?ஷ

ேபாக! :-)

சரணாகத பாrஜாத=
பாrஜாத சரண அைட0தா) பாrஜாத மல ேபா அ ெபாழி0.
)ளவ*பவேன!
)ளவ*பவேன
! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(23&24)
- தமி= ஆ/ட!
$ரபாத
ஆ/ட மசாM-மாேகாலா
மசாM மாேகாலா-சிகாவா
மாேகாலா சிகாவாசிகாவா
ராமாரா!
ராமாரா
Wednesday, December 19, 2007, 10:54:41 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

சr,
சr அ. எ னா மசாM-மாேகாலா
மசாM மாேகாலா-சிகாவா
மாேகாலா சிகாவா-ராமாரா
சிகாவா ராமாரா?:-)
ராமாரா
மாேகாலா, ேகாேகா ேகாலா- 6கி/3 எ ன உளற-6 பா)றFகளா?ஹிஹி..அ.
ஒ தமி= வ*ைளயா/3! பதிவ*
கைடசிேல பாக!
இ னகி $ரபாத எ ன னா?
னா காதலி ெவ,றி அைடய ேவ83மா?
ேவ83மா
ம மத வ*ரத இக!
ம மத -ரதி ேகாவ*') ேபாக- 6 யாரா$ இ. வைர ெசாலி
இகாகளா?
அப+ ெசா னாகா, இைளஞ ப/டாள
க எ0த ேகாவ*') ேபா)-6
நிைனகிறFக? ேபசாம ெமrனா பb$) எதிதா?ல ஒ ம
க/+டலாமா? :-)

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி

மத

ேகாய*
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அட, $மா இlக! ஆனானப/ட ஆ8டாேள ம மதைன ேவ8+னாளா, த
க8ணேனாட ேச. ைவக ெசாலி!
பாைவேநா ? இ0தவ, ம மத ேநா ? இ0தாளா!
காOைட ெநெலா3 க? அைம.
க/+ அrசி அவ அைம.,
வாE உைட மைறயவ ம0திரதா
ம மதேன உ ைன வண) கி ேற
- எ  ேவ பா3றா! எ.கா?

ைன

ேதய
அள0தவ
திrவ*கிரம
தி ைககளா எ ைன தF83வ8ண,
சாOைட வய* ெம
தட ைலO
தரண*ய* தைல?க= தரகி,றிேய
- திrவ*ரம
அைண?கா!
அ3த
ைற, ேகாவ*லி காதலகைள யா தி/+னாகனா, ஆ8டா பா/ைட
எ3. 93க! க-சி? 6 ஆய*3வாக! :-)
ம மத lைலைய ெவ றா உ8ேடா? ம மத
எலாைரO மய)வா
?. மாப*ைளகைள அதிக மய)வா
சr!
ஆனா அ0த ம மதைனேய மயகி அவ
ெதாழிைலேய மறக ெசEய
+O?
யாரா
+O
ஒேர ஒ ேஜா+யா தா
+O! யா அ.? பாகலா வாக!

, அதி'
+Oமா?
+Oமா

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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க0தப தப ஹர $0தர திAய Gேத
கா0தா )சா ?ஹ )/மல ேலால @ேட
கயாண நிமல )ணாகர திAய கீ ேத
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
ேதவ , ம மத
க0தப = காதலி
தப = அவன
த,ெபைமைய
ஹர = வ*ர/+3
அழ), ?னத
$0தர திAய Gேத = அழ)
ம

மதைன எrதவ

?r0த ம

மத

எவைரO த
த,ெபைம...ஒ

,த

சிவப*ரா

 ெகா8ட Gதிேய,
Gதிேய ெபமாேள!
ெபமாேள

! அப+ சிவனாr

தவைதேய கைல) அள9) ெதாழி

ெதாழிைலேய மற0. மய)கிறா

எ

க? வ* பாணதா மயக ெசEபவ

றா?
எ

ற அவ6ைடய

மிலாம ேபாகிற.! எைத பா.?

திAய தபதிக இவைர பா.!
அவகள
ம

காத', அ

? க83 அவேன ெவ/கி நி,கிறா

மத பாண பாE0தா.
பாE0தா ெகாVச ேநர தா

ஆனா இ) அவ

பாணதி

சதி, LEைமயான காத

ெபமா உறக கைலயாம, த

ைடயா

தைல)ன0. நி,கிற.! ஏனா?

மன.கினய மைனயா, மகாலYமிைய அைண.

ெகா83, உறகிய வ8ணேம இகிறா

திேவகட

!

ேமாக இ)!
இ)

!

திபளெயசி
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இவக உற) அழ),
க8க G+னா', ஒவைர ஒவ உறகதி' பா. ெகா8+) அழ),
என) நF, உன) நா

எ

6 காதலி

அழ),
அழ)

சசார சாகரைத காதலினா கடகலா எ

 கா/3 அழ)!
அழ)

). வ*ளெகrய ேகா/3 கா க/+ ேம
ெமெத

ற பVச சயனதி

ெகாதல N)ழ நப*

ேம ஏறி
ைன ெகாைகேம

ைவ. கிட0த மலமாபா வாEதிறவாE!
இவக அ

ைப க83 ம

மதேன வாயைட. ேபாE நி,கிறா

இப+O ஒ ஈ3பாடா? ப*
இ. அ
ம

பா? இைல மார

!

ன ப*ைணதலா?
அபா?

மத அ? M மகி ேபாE நி,) மேகா

னத அ

?!

கா0தா = மன.கினயவ,
மன.கினயவ மகாலYமி தாயாr
)ச = திமாேபா3
ஆ?ஹ )/மல = தாமைர த83 ேபால
ெகா83, இ 6 உறகமா
உறகமா?
அைண. ெகா83
ைமதட க8ண*னாE நF உ

மணாளைன

எதைன ேபா. .ய* எழ ஒ/டாE கா8
எதைனேய' ப*rவா,ற) இலாயா
த.வ அ

 தகேவேலா ெரபாவாE!

உக காதைல ப*ற) ைவ. ெகா;க! உக )ழ0ைதக எலா ேகாவ*')
வ0திேகா!

தலி எகைள கவனக, எ

 ெசலமாக சி[கி .ய* எ?கிறாக!

ேலால @ேட = சிr) )? பாைவ ெகா8டவேன
கயாண = மகளகரமானவேன
நிமல = )ைறெயா  இலாத ேகாவ*0தா
உைறவ*டேம
)ணாகர = )ணகள
திAய, கீ ேத = ?னதமானவேன
?னதமானவேன, ?க= ஓ)பவேன!
திAய
ஓ)பவேன
.ய* கைளக! எக .ய கைளக!
! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3

கவ* காளேமகதிட ஒ ?லவ, திமாலி

ப. அவதாரகைளO ஒேர

ெவ8பாவ* பாட
+Oமா 6 ேக/க,
ஒ ெவ8பா எ ன? அைர ெவ8பாவ*ேலேய பா3கிேற
கா/+னா.

எ

 ெசாலி பா+O

ெம$தி ேவகடவா ெவ8பாவ*, பாதிய* எ
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இைசய* உ ச ம இயபவா? - மசாM
மாேகாலா சிகாவா மாராமா ராமாரா
மாேகாபா லாமாவா வா
அட எ னக இ......மாராமா ராமாராபத ப*rக; ?rO! :-)
மசா-Mமாேகாலா-சிகா-வாமா-ராமா-ராமாராமா-ேகாபாலா-மாவா வா

6 நா) )ழதா?

(ேகாலா =வராக
வாமா =வாமனா
ராமா-ராமா-ராமா =பர$ராமா-ராமா-பலராமா-

6 G

 இராம

க

மா-வா =)திைரய*
ேம வ ககி...
எ னக, தமி= வ*ைளயா3தா? எக இ ெனா தர நா)ழறாம ேவகமா ெசா'க
பாேபா,
மாேகாலா சிகாவா மாராமா ராமாரா,
ராமாரா மாேகாபா லாமாவா வா :-)
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மB னாேதகமட ேகாலேகால 0சிம0சிம வண*0
ாேத கமட"வாமி0- பர"வத தேபாதன"வாமி0
தேபாதன ராமச0திரராமச0திர
ராம- ய. ந0தன
ந0தன- ககி Qப
Qபேசஷாச ராம
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
1. மB ன ஆேத = மB ன வ+வ - மசாவதார
2. கமட = ஆைம - Mமாவதார
3. ேகால = ப றி - வராக அவதார
4. 0சிம = நரசிம அவதார
5. வண*0 "வாமி0 = ப*ரமசாr
ப*ரமசாr, ெப $வாமியாE - வாமன/திவ*ரம
வாமன திவ*ரம அவதார
6. பர" வத தேபாதன = பர$ தா) தவ ன - ர$ராம அவதார
7. ராமச0திர = ராமாவதார
8. ேசஷாச ராம = ேசஷன
அசமாE ராம
- பலராம அவதார
9. ய.-ந0தன
ய. ந0தன = ய. )ல ேதா ற - கி@ணாவதார
10. ககி Qப = ககி அவதார
ப. அவதாரக; இ0த ஒேர $ேலாகதி வகிற.!

+0தா மனபாட ெசE. ெகா;க!

தசாவதார ேதாதிர-6 ேவதா0த ேதசிக ஒ அைமயான பைடைப ெசE.ளா. அத
ேபால இ)! இப+ அதைன அவதாரகள
ஒAெவா அவதாரதி' ேநாக எ
த

சாரமாக நி,கிறா

சார

திேவகட மாமைலய*!

ன? - தம பrபாலன! அற காத!

ைன வ0தைடO வழிைய உய*க;) எளதாக ?rOமா கா/+ அள!
அள

இைத தா

திேவகட

ைடயா

கா/+ ெகா83 நி,கிறா

!

ேவ எ0த ஆலயதி' (ைசவமாக/3 ைவணவமாக/3), காண

+யாத "ெபஷ ேபா"

திமைலய*! :-)
ஆலயதி தrசன ெசEO ேபா. பாதா, அ0த சி

திைர ேகால ?லப3!

$ரபாத இதி பதிவ*(29), இ. ப,றி வ*rவாக ெசாகிேற
அதனா தா

$ேலாகதி தசாவதாரகள

ைவ)0த எ

 திமைலO ேபா,றப3கிற.!

இ

!

ெதா)பாக திமைல நாதைன ெசாகிறா! கலிOக

, ஆலயதி தசாவதார ஆரதி ெபமா;) உ83! தசாவதாரக; ெபாறித ெபrய

தாபாள த/+ இ0த ஆரதிைய எ3கிறாக!
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தசாவதார த.வேம,
! ேவகடாசல பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(25)
- ேகாய*லி ஏ
$ரபாத

தFத ெகா3கறாக?
ெகா3கறாக

Wednesday, December 19, 2007, 10:54:51 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

தFத-னா காேலj பசக சேகத ெமாழிய*ல ேவற அத! :-) ஆனா நாம இ

னகி

பாக ேபாற. ஒrஜின தFத ப,றி!
ெபமா ேகாவ*லி பல ேவைளகள தFத ெகா3.,
ெகா3. தைலய* சடாr
ைவகிறாக!
ைவகிறாக அ. ஏ

எ

 யாரா$ ேயாசி$ இகீ களா?
களா

$மா ஒ ெர83 ெசா/3 தFத )+சா தாக தF0தி3மா?
சில ேப வrைசல நிகாம
/+ ேமாதி, தFத வா)கிேற
ேபவழி-

6, பாதி

தFதைத கீ ேழ நவ வ*3வ. உ83! :-) எ.) இ0த ப*ட? எலா?
தலி சடாrைய ெகாVச எளைமயா பா.3ேவா வாக! இ. ப,றி மாதவ*
ப0த பதி9கள

ன ைல/டாக ெசாலி உேள

!

சடாr அல. சடேகாப;
சடேகாப அைத ெகாVச M0. பாக;
பாக ஏேதா ஒ கிrட ேபால
இ). அத
ேமேல இ பாதக!
இ)
பாதக
இைறவன
திபாதகைள நா ேத+ ேபாகா வ*/டா' Mட, அைவ நைம
ேத+ வகி றன! நைம கைடேத,ற!
ேகாவ*') உேளO சr, ெவளேயO சr, இ0த சடாr Mடேவ பயண*)!
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$வாமி சிவான0தrட அ. கலா ஒ ேகவ*் ேக/டாரா; அகின சிற)க
Iலி வ! - How can I find my right teacher?
அத,) சிவான0த ெசா ன பதி - When the student is ready, the Teacher arrives!
அறியாத சீட , )ைவ ம/3 எப+ தனயாக அறி0. வ*ட
+O? அவ
)ைவ ேநாகி ெசல ேவ8+யதிைல! சீடைன ேநாகி ) தாேன வவா,
சீட

க,க வ*ைழO ேபா.!

அ. ேபா ஒ ) வகிறா நைம ேத+!
நமா=வாr
இய,ெபய மாற
சடேகாப ! சடாr) ெபய சடேகாப தா

!

ைவணவ மரப* அவ தா
ஆதி )! அவ தா
சடாrயாக வகிறா நமிட!
சடாrயாக இ0.,
அவேர இைறவன
இ0.
பாதகைள,
அவ
பாதகைள
ெகா3.,
நைம ேநாகி ெகா83 வ0. ெகா3.
உEவ*கிறா! - இ.ேவ சடாrய*
த.வ!
நைம உEவ*கிறா
த.வ
சr, அத,) ஏ
கிrட ேபால ஒ அைம?? "/ெரய*/டா பாதகைளேய தைல
ேம ைவ. வ*டலாேம?
நா தா
எ. ஒ ைனO ேநர+யா ெகா3தாேல, ஆய*ர எட) ேப$ேவாேம?
ஆனா அேத ேவைளய*, நைம சிறப*., நம)் தைலய* X/+னா, உசி
)ள0. வ*டாதா? ெவளய* கா/+ ெகாளாவ*/டா', உேள ெகாVசமா$
?ளகாகித அைடேவா அலவா? :-)
"தைல" ேமல Lகி வசிகி/3 ஆ3றா

, "தைல" கா ெதrயைல அப+-

வழகி Mட, எ8சா8 உட?) "தைலேய" ப*ரதான!
எ னா "தல", ெசளகியமா- 6 தா
நாம; ேககேறா! "தைல"யாய ஒ
தாேன இலகியக; ெசாகி றன!

6 ேப$


இப+ப/ட மனதன
தைல) அண*கலனாக தா
அ0த கிrட!
ஆனா கிrட தா
உ8ைமயான அண*கலனா? இைல! - அ.) ேமேலO ஒ
இ)!
உலகதி, தைல ேம ைவ. ெகா8டாட ேவ8+ய ஒேர ெபா எ.?
உலகதி
எ. தாைள வணகா தைல எ
இைறவன
திபாதக தா ! - எ8)ணதா
தா
வ;வ!

6

6

ப.

அவ
மலர+கைள X/+ ெகாவைத வ*ட ெபெபைம ேவெற.9 இைல!
இைல
அதனா தா
சடாrய* கிrட ைவ., அத
ேம $வாமிய*
திவ+கைள
ைவதாக!
எ0த ேபத  இ றி அைனவ) தைலய* X/+ அழ) பா) கிrட அ.!
யா) மகபடாத கிrட - அ.ேவ சடாr!!

அ3. தFத எ.)6 பா. வ*3ேவா,
எ.)
வ*3ேவா வாக!
வாக
நாராயண
எ ற பததி, நார எ பத,) த8ண F-6 ெபா!
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நF இ றி அைமயா. உல)!
அ றி அைமயா. உல)
உல) அ. ேபா நF வ8ண
உய*!
உய*
அதனா தா
ெபமா;) எலாேம நFராக அைம0.ள.!
அவ
ேப நF! அவ
வ8ண  நF!
அவ
உைறவ. பா,கட நF! அவ6ட
அைலமக; நF!
"ஆேபா நாரா" எ  ஒ Xத  உ83! ப*ரளய காலதி ஏ,ப3 நF),
பைட) காலதி ேதா

 நF) நார-

6 ேப!

.? ஆ), .? ஆய, .? ஆகி, - .பா)
.பாய Lஉ மைழ எ ற )ற நிைனவ*கா?
உணைவ உ,பதி ெசEய9 நF ேதைவ! அேத சமய, அ0த நFேர ஒ உணவாக9
இ)! - நFைர ேபாலேவ நF வ8ண
நாராயண6, உல)) காரணமாக9
இகிறா ! அேத சமய காrயமாக9 இகிறா !
அதனா தா
"ஆழிமைழ க8ணா" எ  மைழ நFேரா3, நாரணைன ேசதாக!
நF) ஒ ெபrய )ண இ)!
இ) - அ.) வ+வ எ

பேத கிைடயா.!
கிைடயா. ஆனா,
ஆனா எதி

ஊ,கிறFகேளா,
கேளா அ0த வ+வைத அ. ெப, வ*3!
வ*3
அேத ேபா தா
நFவ8ணனாகிய நாரண6!
தம உக0த. எA9வ, அA9வ தாேன! அடகா. எ) பர0த பர0தாம

,

எதி' அடகி வ*3வா , நFைர ேபாலேவ!
மB னா, ஆைமயா, ப றியா, நரசிகமா, )ளமா, உசரமா,
னவனா, )3ப"தனா,
அரசனா, மா/3காரனா, க,சிைலயா, அ+யவ மனதா - எதி' அடகி வ*3 த

ைம

அவ6)! எளயவ) எளயனான இ0த )ண.) Mட "நFைம" எ

ேற ெபய!

அதனா தா
நாரண -நF
நFரா
எ பைத கா/+,
கா/+ அவைனேய நம) மணக மணக
பக தகிறாக!
தகிறாக அ.ேவ தFத!
த ஒேர ஒ ெசா/3 ேபா.! உள அடக!
அ.9 அவ
திேமனய* ப/ட நF எ பதா, அவ
திேமன சப0தைதO
நம) அளகிற.!
தFத வாகி ெகா;
ைறO ஒ  உள.! க/ைட வ*ரைலO ஆ/கா/+
வ*ரைலO ேசதா, உளைக )வ*0. வ*3. அதி நFைர சி0தாம வாகி
ெகாளலா! சில ேவ/+ய*
gனையேயா, .8+
gனையேயா ஒ ைகய*
ப*+. இ ெனா ைகய* வாகி ெகாவாக; கீ ேழ சி0தா.!
ெவளar ஏ. ேவ/+? நா
ைக)/ைடைய ப*+. வாகி ெகாேவ
வாக, இ

ைறய $ரபாத.) ேபாகலா; தFதனா எ

ெபா/க எ

திேவகட

ென

! :-)

ன, அதி கல0.ள

6 ெசாறாக!
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(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ஏலா லவக கனசார $க0தி தFத
திAய வ*யசrதி ேஹம கேடஷூ Nண
 வாய ைவதிக சிகாமணய U@டா
தி@ட0தி ேவகட பேத தவ $ரபாத
ஏலகாE, லவக,
லவக பைச கNர
ஏலா லவக கனசார = ஏலகாE
$க0தி தFத = இவ,றா நமண கம ந ன F (தF
தFத)
த
தFதகள ெபபா' இடப3 ெபா/க:
பைச கNர
ஏலகாE, இலவக
ஜாதிகாE, ெவ/+ேவ
ம.வ மரப/ைடக
சிறி. மVச
எலாவ,) ேமலாக,
ேமலாக .ளசி!
.ளசி - இவ,றினா உ8டா) வாச, நாதிகைரO தFத பக
ைவ)! :-)
வாழா/ப/3 நி

றF ஊள Fேர, வ0. ம8[ மண

நFரா/+ய நF ம/3 தா

தFத எ

 ெகாமி

எ

கிறா ெபrயா=வா!

றிைல! நFரா/ட இலாத ஆலயகள' Mட ெவ

நFைர ேசமி. ைவ. தFத தவ. உ83!
எெபமா6ைடய திேமன சப0ததா,
சப0ததா வாசைன நF, வாசவ
தின

 திமVசன நடகாத ேகாய*கள Mட, $வாமிய*

நFராக ஆகிற..
ஆகிற.
திபாதக;) நFரா/3 உ83!

அைத ! பாத தFத-6
ெசா'வாக!
த

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ேம' திமVசன ெசEத ப*

, $வாமிய*

திேமனய* உள ஈர ஆைடைய கைள0., ைககள

$,றி ெகா83, ஒAெவாவ) ஈரவாைட தFத தவ. வழக! உ3. கைள0த நி
பbதக ஆைட-

6 ெபrயா=வா பா$ர!

சிவாலயகள Mட சில சமய தFத உ83! N9 நF க83 எ

ப. அப ெபமான

பதிக.

திAய வ*ய சrதி = அழகாக ஓ3 ஆ, நFைர (ஆகாச
ஆகாச கைக நF வ=சிய*
F
இ0.)
இ0.
ைமயாக நிரப*,
ேஹம கேடஷூ Nண = தக )டகள
நிரப*
ஆகாச கைக எ

6 அவ*ய* இ0. தா

, திேவகட

ைடயா6) திமVசன நF

எ3கப/ட.!
இ0த நF ைககய ெசEOமா ெபrய திமைல நப*கைள ேவ8+ ேக/3 ெகா8டா
இராமா6ச. மல ைககய.) அன0தா=வாைன நியமி. அளனா!
இ. ப,றி

னேர மாதவ* ப0த பதிவ* "த8ண* கா/+ய இைறவ

"எ

6 இ3ைகய*

பா.ேளா!

ஆகாசகைக

பாபவ*நாச

மிக9 வயதான திமைல நப*கள
ெசEதா

. பாபவ*நாச எ

6 இ

இேபா. இகி0. தா
இ

ெனா தFதைத ேகாவ*') அகிேலேய உ8டாகினா

.

தFத எ3கிறாக!

 திமைல நப*கள
ைற த8ண F அ

உட நல கதி, இைறவேன வ0. திவ*ைளயாட

வசதவ, (ேதாழப எ

. உ,சவதி

 அைழகப3பவக) ஆ83) ஒ

ேபா., பைழய ஆகாச கைகய* இ0. நF ெகாண0.

சமபண ெசEகிறாக!
அ. தவ*ர, ேமாசமான வானைல ேபா

ற X=நிைலகள, ேகாவ*லி

உேளேய உள

ெபா,கிண,றி (பகா
பகா பாவ*)
பாவ* நF ேச0தி ெகாவ.83. Water Management எ
மாதிr தா

! இ0த கிண,ைற, தrசன

6 நF ேமலா8ைம

+. வ*மான ப*ரகார.) வ0த9டேனேய எதிr

காணலா!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ெபா,கிண

 வாய = ேவகமாக எ3. வகிறாக
ைவதிக சிகாமணய = ேவத ஓ. வ*,ப னக!
னக
(வ0.
வ0. உ
ச னதிய* நி,) அவக;))
U@டா = மகி=சிOட
அவக;)
?rவாE!
தி@ட0தி = காதி0. அ ?rவாE
இAவா ெபா,)டகள நF எ3. வ வ*,ப

னக, ஆலய வாச') ேவகமாக ஓ+

வகிறாக! மைல இறக ேவ அலவா? தானாகேவ அவகைள த;கிற.!
அ



. அ+யா) நலப+ தrசன கிைடக ேவ83ேம! அத,) கால தாமதிகா.,

தFத ெகாண0தா தாேன

+O! அதனா தா

இ0த ஓ/ட

 நைடO!

வாE நலா நல மைறேயாதி ம0திரதா, கதிெராள தFப கலச
)றித ேநரதி வ0. நி,கி

ட

அபா ெபமாேள, அவக வர தாமத ஆனா' ஆகலா; அதனா இ
L)கிேற
அவக ெசா

எ

 நFO சி

ஏ0தி, ேகாவ* வாச')

றன!
6 ெகாVச ேநர

ன )ழ0ைதைய ேபால ேச/ைட ெசEயாேத!

ன வ8ண ெசா

ன ேநர.) வ0. வ*3வாக! ேபா. Lக!

அவக வைககாக நF எ0. காதி! - தFத வ0த அ3த வ*நா+ ஒ கண

 தாமதியா.,

எ0. தயராகி வ*3!
நாெளலா உ
அ

ைன காண அ+யாக கா க3. நி,கிறாக!
நி,கிறாக நF தாமதிகலாமா?
தாமதிகலாமா த.வ

!
 தகேவேலா ெரபாவாE!
ெரபாவாE

ேவகட பேத = திேவகட

ைடயாேன

தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(26&27):
ேகாய*லி
$ரபாத

திேவகட

ைடயா

த தrசன இவ6கா?
இவ6கா

திபளெயசி
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Wednesday, December 19, 2007, 10:55:00 AM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

காைலய* சில ேப எ0த9ட

, க/+ைல வ*/3,

தலி க8ணா+

னா+

ேபாE நிபாகளா? எ.) 6 ேககறFகளா?
M/3 )3பதி இ0தி0தா உக;) ெதrVசி)!
தைல கைலVசி, க8[ ெசாகி, வாய* ெஜா; ஒகி, ஹா- 6 ஒ ெகா/டாவ*
வ*/3...காலாற எ0திrசி நட0தா...
அEேயா.....வா@ேபசி6) ேபாற வழிய*ல அைத ெபா8[ வ0. நி)றா...இவ
எக இக வ0தா?
நம கைலVசி ேபான GVசிய பாதிபாேளா? ேந. 6 பா., ேஷவ* Mட
ப8ணல! இப*+ ேயாசி. ெகா8ேட, ைகயாலேய தைல சீவ*கிற "சீவ* பசக",
இ)றாக! :-)
இப+ ெபமா; .ய* கைளVசி ஒ சீ9 சீவ*)றா! :-)

$ரபாத பதி9க,
பதி9க அ3த பதிேவாட
"ெபஷலான பதி9!
பதி9 அ.)
திமைலய* $ரபாத ேசைவ

+ய ேபா).!
ேபா). அதனா அ3த பதி9 மிக9

ேனா/டமா, சில தகவகைள இ

ன) பாகலா!

ேன ஒ தrசன உ83! வ*+ய,காைல $மா 02:30

மண*) .வ) $ரபாத.
அ.) ஒ மண* ேநர.)
? தா
நைட சாதி ேகாவ*ைல G+ இபாக.
சட) 6 அ3த நா;காக, மB 83 திற0தி3வாக! ேகாவ*லி
த தrசன
யா) ெதrOமா?
ெதrOமா
ேவத ஓ.பவக;கா? - இைல!
தமி= ஓ. வ*,ப னகா - இைல!
அரச6கா? ம0திrகா? - இைல! இைல!!
ப+த ேமைதகா - இைல!
ேந. உ8+யலி எலாைரO வ*ட அதிகமா பண ெகா/+னவகா? - இலேவ
இைல!
இவக எலா ைகக/+ காதிக, எகி0ேதா "மாஆஆ" எ  ஒ சத!
M/ட அதிக இைல! )ள ெத ற வ$கிற.!
F
சில பதக அக ப*ரத/சிண
ெசE.

+கிறாக;

இேபா. நா நி,) இட திமாமண* ம8டப.
ம8டப இர83 ெபrய கா8டா மண*க
வாசலி! அேக ந0தா வ*ள)!
எதி பக கட
நி,கிறா . அவ6ட
ேச0. நா எலா நி,கிேறா.
வாய*ைல கா) .வார பாலகக (ஜய வ*ஜயக) இ?ற  கா. நி,)
தக வாய* (ெத'கி: பகா வாகிலி) Gடப/3 உள..

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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அசகக )டகள நFட
இ

நி,கி

றன. N)டைலக தாகி ெகா83

6 சில ேப கா.ளன - யா)?

திமைலய* ஜFய எ 6 ைவணவ தைலவ) "ெபrய ேகவ* அப " எ ற
Lய தமி= ெபய! ஆலய நிவாகதி ேகவ* ேக/) உrைம ெப,றவ; ஆதலா,
ேகவ*யப
எ ற தமி=ெபயைர X/+, அ0த பதவ*ைய உவாகினா
இராமா6ச.
அ0த ேகவ*யப N/+
சாவ*ைய, .வார பாலகக அகி ைவ., கதைவ
திறக அ6மதி ெபகி

றா; ப*

ன அவ கா.ளா - யா)?

அ னமாசாயr
Nபாள கீ தைன தNராவ* இைசகப3கிற.;
ெதா8டர+ெபா+ ஆ=வாr
தமி= திபள எசிய*
த பா$ர



அப+ேய இைசகப3கிற.! - ேவ ெமாழி சதகேளா, ேகாஷகேளா ஏ.
இைல!
மண*க ஒலிகி றன; ேபrைகO ஊ.ேகா' ேச0. ஓைச எ?கி றன;
கா,றி ெநE தFபதி
மண , பைச கNரதி
வாசைனO Gைக
.ைளகிற.!
இேதா.....திகதவ திறகப3கிற.!
எேலா க8க; எகி எகி, எெபமாைன ேசவ*க .+யாE .+க...
அடேச!....ெவைள திைர ஒ  ேபாடப/3ளேத! நா காண
+யாதா? +யா.... த தrசன ேவ யாேரா ஒவ)! - யாரபா அ.?
ஜFய, அசகக எலா உடேன ஒ.கி ெகாகிறாக!
ப+காத, பக/3 இலாத ஒவ உேள வர,
எலா வழிவ*/3 ஓரமாக நி  ெகாகிறாக!
யா) இப+ ஒ மrயாைத 6 பா)றFகளா?
களா - ஒ மா/3 இைடய6)!
இைடய6)
ப$9, க மாE ஓ/+ வ இைடய , ெபா,கதவ*
வ0. நி,க...
ெமல திைரைய வ*லகி....அவ
ம/3 இைறவைன ஹா...ெவ  பாகிறா
அவ6ட
ப$9 க  இைறவைன கா8கி றன!
ப$9 க மாE, வ ேகானாr
கதி தா
திமைல அப
தலி
வ*ழிகி

றா

திேவகட

!

!

ைடயா
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க,றாைர யா
ேவ8ேட ; க,பன9 இன அைமO எ  மாண*கவாசக
பா3வ. தா
எAவள9 ெபாதமாE இ)!
இ0த பழக பல I,றா83களாE இ0. வ ஒ ! சாதி வ*தியாசக
பாகப/ட காலதி Mட, இ0த வழக நைடெப, ெகா83 தா
இ0த..
ேகா+வ*0த
= ப$+காேபா
அலவா அவ !
உய*க எ 6 ப$கைள கா. ேமE) "நல ேமEப "! அதனா தா
ப$ைவ கா/+, அ
இைடய !
அத,) அ?ற தா

ைறய பண*ைய, இைறவ6ேக அறி9தி ெசகிறா

ஜFய, அசகக;, இ

இ0த

ன ப*ற அ+யவக;

ஒAெவாவராE உேள ெசகிறாக! அைனவ ைகய*' மகல ெபா/க க8ணா+, வ*ள), மலமாைல எ ...
க8ணா+ைய Lகி ப*+., இைறவ6) கா/+யப+ேய ெசகிறாக!
அ3த நிைற9 பதிவ*, எ0த அலகார

 இ

றி, ெவைள .வராைடய*,

ஒ,ைற .ளசி மாைலOட , மிக எளைமயாக ஒ ேகாலைத நா எலா
காண ேபாகிேறா! திபதிய* ம/3 அப+ எ ன ெபசா சிற? இ) 6,
6
சில ேப ேககறாக இைலயா?
இைலயா அ3த பதிவ* ெதr0. வ*3 பாக,
பாக
உக;)!
உக;)
$ரபாததி

இதி வrக ஒலி. ெகா83 இக....வாக, இ

ைறய

$ரபாத.) ேபாகலா;

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

உேததி வ*கசாநி சேராகான
பா"வா
சNர ய0தி நினைத க)ேபா வ*ககா

திேவகட

ைடயா
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!ைவ@ணவா சதத அதித மகளா"ேத
தாமாரய0தி தவ ேவகட $ரபாத
பா"வா

உேததி = கதிரவ

உதி. வ*/டா

!

வ*கசாநி சேராகான = மல0. வ*/டன தாமைரக!
சNரய0தி நினைத =

ைமயாக ஒலிக ெதாடகிவ*/ட.

க)ேபா வ*ககா = மைல பறைவகள
கீ $ கீ $ எ

 ஆைனசாத

கல0....

?; சிலப*ன கா8, ?ளைரய
வகி

ஒலி!
ேகாவ*லி...எ

ற திபாைவ வrக அப+ேய நிைன9)

றன!

!ைவ@ணவா = ைவணவ அ+யவக
சதத அதித = எ

 உ

ைனேய வ*ப* ெகா83

மகளா அ"ேத = மகள ெபா/கைள ைகய* தாகி நி,கிறாக!
தாமா ரய0தி = வ*டாப*+யாக இ

6 Lகமா?

தவ ேவகட $ரபாத = திேவகட

ைடயாேன,
ைடயாேன உன)
உன),
) அதனா எம) இனய காைல

ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3

ப*ரமா ஆதய $ரவரா ச மகஷ ய"ேத
கா" தவ ேயாகி வயா
ச0த" சன0தன
தாமா0திேக தவஹி மகள வ". ஹ"தா
! ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
ப*ரமா ஆதய = ப*ரம

தலான

$ரவரா = அமரக
ச மகஷ ய"ேத = இவக;ட

திேவகட

ைடயா

மகrஷிக

திபளெயசி
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ச0த" சன0தன = ச0ைதயாக வ0.ளன, சன0தன
கா", தவ ேயாகி வயா = உ
தாமா0திேக தவஹி = மி

ேகாய*

6கி

தலான

னவக

க .வாரதிேல, தவ ேயாகிக நிரப* உளன!

ற உய0த

மகள வ". = மகள ெபா/கைள,
ஹ"தா = ைகய* ஏ0திOளன.
எைவ அ0த மகல ெபா/க? - நF)ட, தFப, சாமர, க8ணா+, ெவ8 .வராைட, .ளசிதள!
காைலய* எ0த9ட

மகல ெபா/கைள பா) வழக வ*ஷூ கன எ

மக ெகா8டா3வாக! ஆனா அ. தமி= நா/3 வழக தா
6 தா

 மைலயாள

! எப+ அைத நா ெதாைலேதா-

ெதrயைல! :-)

வபவ*= வானவ வாOைற வழக
மாநிதி கப*ைல ஒ8 "க8ணா+"
எெபமா

தலா

ப+மகல கா8ட,)

ஏ,பனவாய*ன ெகா83 ந

னவ

.? நாரத ?)0தன இவேரா? - எ

 இ. அப+ேய திபள எசிய*' வகிற.!

! ேவகடாசல பேத = திேவகட ைடயாேன
தவ $ரபாத = உன),
உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!
ெபாதாக/3
--------------------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

$ரபாத(28&29):
திபதிய* ெபசா அப+ எ
$ரபாத

னEயா இ)?
இ)

Wednesday, December 19, 2007, 7:10:33 PM | kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

இ

னேயாட $ரபாத பதி9க நிைற9 அைடய ேபாகி

அப+ எ

றன! திபதிய* ம/3

னாக சிற?? எ.) இ?/3 M/ட, இதின ப*ட?? :-)

)3ப"தக
த .றவ*க வைர, வாலிப
த வேயாதிக
வைர, ஏைழ
த பணகார
வைர, கள ேநா/3 அ+பவ
த,ெகா83 களமிலா
உளதா
வைர.....இAவள9 ேப)...திமைலய*
திமைலய* அப+ எ ன ஒ உண9
Nவமான ஒ/3த?
ஒ/3த ஏ

-ஏ
ஏ

-ஏ
ஏ

?

பண )வ*Oேத! அ.னாலயா? இைல! பண, ெபM/ட எலா இேபா
தா ...$மா ஒ அப. அவ. ஆ83)
னா இ0. தா ! அ.)
னா+ெயலா ஆ83) ஒ

திேவகட

ைடயா

ைற ேபாE வவத,ேக சிரமப3வாக! ஆனா

திபளெயசி
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எலா்) வ/+
F
இ0. ெகா8ேட ஒ தன ஒ/3த இ)! - ஏ

?

இர8டாய*ர வசமா இ)ேத! ஆ=வாக தக காகைள, மைலேம ைவ.
மிதிக9 அVசினாகளாேம!
சிலபதிகார கால ெதா/3 அப+ எ ன ஒ ஈ?? தமி= இலகிய ம/3
தானா?
ெத'), க னட, மைலயாள, ஒrய மராதி இலகியக, கீ தைன பாடக6...அப+ எ
வாக, இ

ன தா

யா இ) இேக? :-)

னகி $ேலாகைத பாதா, இ0த ரகசிய ?r0.வ*3! கி3கி3-

பா/ைட பா.வ*/3, இ0த

இ. மிக9

6

கியமான ெசEதி) ேபாேவா!

கியமான இதி $ேலாக. இர83

ைற ஓ.வாக!

(இ0த $ேலாகைத ப+) ேபா., Mடேவ ேக/3 பய*ல நிைனதா, இேதா ெசா3)க)

ல@மB நிவாச நிரவய )ைணக சி0ேதா
சசார சாகர ச தர அைநக ேசேதா
ேவதா0த ேவய நிஜ ைவபவ பத ேபாய
!ேவகடாசல பேத தவ $ரபாத
ல@மB நிவாச = திமக வசி) ெபமாேன
(அகலகிேல

இைறO எ

 அலேமமைக உைறபவேன!)

நிர வய )ைணக சி0ேதா = )ைறெயா

 இலாத )ண கடேல

(சி0.=கட; நிர வய )ண கட = )ைறெயா
அப+ேய ஒ பா$ர! எ
சசார சாகர ச

ன

மிலாத கயாண )ணகள

சசார சாகர)
தர = வா=ைக ெப கடலி (சசார
சாகர

எகைள கைரேய,றி வ*3)
அைநக ேசேதா = (எகைள
வ*3 ஒேர அைண நF தா
(இ. தா

ேமேல ெசா

திேவகட

கட! - இ.

6 ெசா'க பாேபா!)

!

ன ரகசிய!!! கீ ேழ வ*rவாக பாேபா!!!)

ைடயா

திபளெயசி
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ேவதா0த ேவய = ேவதா0தக; அறிய வ*? ஞானெபா, நF !
நிஜ ைவபவ = உ8ைமயான )ணகைள ெகா8டவ
ெகா8டவ

- கயாண )ணக

)

பத ேபாய = பதக;) ேபாகமாக இபவ
இ

நF! (எ8)ணதா

?, இபவ

நF! அ+யாக இ

?, இப. ஒ

றிேலேய

நF!

! ேவகடாசல பேத = தி ேவகட உைடயாேன,
தவ $ரபாத = உன) அதனா எம) இனய காைல ெபாதாக/3!!

அ3. $ேலாக I,பய

(பல"தி) எ

 ெசா'வாக...Iைல உண0.

ப+பதா வ ந,பயைன ெசா' $ேலாக!

இத வ*ஷாசல பேத,
பேத இக $ரபாத
ேய மானவா,
மானவா ரதி தின ப+. ர-வ*தா
ர வ*தா
ேதஷா ப*ரபாத சமேய,
சமேய "மிதி ரக பாஜா
ப*ரjஞா,
ப*ரjஞா பர ஆத $லபா,
$லபா பரமா ர$ேத
இத = இப+யாக
வ*ஷா சல பேத = வ*ஷ மைல எனப3 திமைல) அதிபதியான
திேவகட

ைடயா

இக $ரபாத = அவன

இ0த $ரபாத

ேய மானவா = அைன. மக;
ரதி தின ப+. = தின

 ப+.

ர-Aதா = ஒ)வாகேள ஆனா
ேதஷா ப*ரபாத சமேய = தின

 ைவகைற ெபாதி,

"மிதி ரக பாஜா = எெபமா

திேவகட

ைடயா

ன, நிைன0. ("மிதி), ஓ.வா தம)

திபளெயசி
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ப*ரjஞா = சிதறாத மன (ப*ரைஞ) சிதி)!
பர ஆத $லபா = உய0த ெசவமான (நிய வ*Nதி = வ3ேப),
F
$லபமாE கி/3!
பரமா ப*ர$ேத = பரமபத வாE)! பரமபத வாE)!
----------------------------------------------------------------- பாடைலO, ெசவ* )ளர ேக/பத,) $/+க இேக:
1. M.S.$?லYமி அமா பா+ய. (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ* அசகக ஓ.வ. (Real Player)
3. தமி= $ரபாத (நிய !) - (Windows Media Player)
ந

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

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

சr....ரகசிய.) வேவா!
திபதி) ம/3 அப+ எ னEயா சிற??
ஒ வ*தியாசமான ேகாலதி
ஏ னா - திபதிய* ம/3 தா , இைறவ
நி,கிறா !
M/டதி உ னபாக பாக
+யவ*ைலேய- 6 ெசாலறFகளா?
பரவாய*ைல! கால8டr, படதி எ) ேவ[மானா' பாக! ப/3
ெதrO!

6

ஆ மB க-னாேல ஏேதா நா' பா/3, நாப. த.வ,
?rயாத ெமாழியல த"ஸூ ?"ஸு 6 ஏேதா ஒ 6!
அட, ?rVச ெமாழியான தமி=-ல Mட, ெவளக ெசா னா தா யா ெவள).!
ப+காதவ , பாமர ,....ப+$ அறிவ*லாதவ
- இவக கதி எலா எ ன?
இைறவைன அ6பவ*கேவ

+யாதா?

கீ ைதO,
ஞான,
தO அ6NதிO ப+சா தா
ஞான பதி எலா ெபாற)மா?
ெபாற)மா
இனேம எகி/3 ேபாய*, இெதலா ப+சி, எேபா நா
கைர ேசரற.? சr......மாதா,
ப*தா, )ைவ ேக/கலா-னா.........
இ0த கால.ல ")"- 6 ெசாலிகி/3 ")"/டா ேபா)ல வ8+
ஓ/3றவக தா
ெபமாேள!!
அட,
உன) ஏ

, அதிகமா இகாக! - யாைர நபற.

ேன ெதrயைலேய! அட

க8ணா இAேளா )ழப? நF ?.சா எைதO ப+க ேவணா! யாைரO

ேபாய* ?.சா நப9 ேவணா!
உன) கீ ைத) கீ ைதயா, அ6Nதி) அ6Nதியா,
)9) )வா....நா
தா
இேகேன! அ?ற எ ன?
எ
ேதா,றைத ெகாVச நலா உ, பா! ெவவர ?rVசி3!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ெபமான

வல. ைக = கீ ேழ ேநாகி த

ெபமான

இட. ைக = த

எவ

ஒவ

பாதகைள கா/3கிற.!

ழகாலி ைவ. ெகா83 நி,கிற.!

, இ0த பாதகைள ப,றி ெகா83, வ*$வாச.ட

அவ6) உலக எ

6 ெபrய ச

திர...இேதா ெவ

இப+ ெசாலாம ெசாலி வ*ள)

தVச அைடகி

ழகா ஆழ தா

றாேனா,
!

திைர ேகால!
ேகால = சசார சாகர ச

தர

அைநக ேசேதா = ப*றவ* ெபகட நF0.வா; நF0தா இைறவன+ ேசராதா!

பாதகக தF),
அ+ கா/3 = இ. ேகாைத தமி=!
) பரம
பrயjய....மா
ஏக"
ரகசிய, சரம
சவ தமா
பrயjய மா "ஏக
ஏக சரண Aரஜ = இ. கீ ைதய*
$ேலாக!! - எலா தமகைளO நFகி, எ ெனாவைனேய சரண ?)0தவைன
கா., வ3
F
அளேப !
இைத எலா தன தனயாக ேபாE எ) ப+ப.? அ0த க.கைள எலா
அப+ேய க,சிைலய* கா/+ நி,கிறா

இைறவ

!

இ. ேபா றெதா ேகாலைத, ேவெற) காண
+யா.! ேவ ெபமா
ேகாவ*கள Mட இப+ காண
+Oமா 6 ேக/டா,
+யா.!
ெபா.வா இைறவைன, அபய கர ேகாலதிேலா, இைல வரக ெகா3) வரத
ஹ"த ேகாலதிேலா தா
(வர த கர) அைம. இபாக!
இப+,
/+ ேம ைகைய ைவசிகி/3, வ*ைறபா எ.) நிக[?
ெபகட நF0. வழிைய ெசாலி ெகா3க தா !
பாதகைள கா/3வ. ேபா கா/+, வ3ேபைற
F
கா/3 தி ேகால...அrதி'
அr.!
ேமா/சைதO $லபமாகிய ஒேர காரணதா தா
கலிOக ெதEவ =
ேவகடவ

திேவகட

,எ

 ஓேகாெவ

ைடயா

 ெகா8டா3கிறாக!

திபளெயசி

Page 88 of 91

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

இ0த ேகாலதி

உளா0த த.வ, க8[) ?லப3ேதா, இைலேயா,

மன$) ?லப3ேதா, இைலேயா,
இ0த உ னத தா , திமைல) இAவள9 சிறைப ேசகிற.!
ேசகிற. ஒ 
?rயாவ*/டா' Mட, ச னதிய* நி,கிேறாேம சில நிமிட; அேபா. அ0த அ+மன$
ம/3, இைறவா இைறவா எ

 அதிகிற. அலவா? இ. தா

மைற

க காரண!

ரகசிய, ரகசிய எ  ெபாதி ெபாதி ைவத மைற ெபாைள,
எ0த ேபத  இ றி அைனவ) "பளகா
பளகா ேபா/3 உைட)",
உைட) ேகால தா
திேவகட திேகால!
திேகால
ெச  ேச திேவகட மாமைல
ஒ ேம ெதாழ நவ*ைன ஓOேம
எ  நமா=வா ஒேர ேபாடாக ேபா3கிறா!
எெபமா
ெபா மைல ேம ஏேத6 ஆேவேன....எ  மைல ேம ஏதா$
ஒ னாE ஆக மா/ேடாமா எ  அதைன ஆ=வாக; உ)கிறாக!
ஒ
ைற இராமா6ச அவ சீடக;, திமைல யாதிைரய*
ேபா., வழி
தவறி ேபாE வ*/டாக! பக. வயலி ஏ,ற இைறசிகி/3 இ0தா
ஒ
ஏைழ வ*வசாய*; மைல) ேபா) சrயான Q/ைட அவக;) ெசா னா
உடேன அவைன கீ ேழ வ*0. )ப*/டாரா இராமா6ச! அட, இ. எ ன
சி

ன?ள தனமால இ)

!

6 எலா Mவ...

ேமா/ச.) வழிகா/+ ெகா83 நி,கிறா
ேவகடவ !
அ0த வழிகா/+ேக, வழிைய கா/+னா
பாக இ0த வ*வசாய*! இவ6 ஒ )
தா
எ  ெசாலி, ம,ற எலாைரO த
Mட வ*0. )ப*ட ெசா னாரா!
சrயான ?னத ப*பமா இபா ேபால இேக- 6 ெசாறFகளா? :-)
இதி இ0. ெதr0. ெகா;க, திமைல) ஏ
அAவள9 சிற? எ !

இ. வைர) எெபமான

திபள எசிைய, ஆவ

ட

வ0. ேக/ட

அைன. ந8பக;), ந றி ெசாலி ெகாகிேற !
ெபா.வா ஆ மB க பதி9கள.....அ.9 இ. ேபா  $ேலாக, பா/3பதி9கள எலா, ப*

6 வர

D/ட ?ய அAவளவா வசா.!
F
:-)

ஆனா $ரபாத பதி9கள 100+ ப* D/டக; வ0.ளன.
பர, வ*aக-6 பய6ள வ*வாதக நட0.ளன.

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ேவகட, தி+மா எ  தமிழறி9
ய,சிக ேபசப/3ளன.
இத,) ேமவ*ளக பதி9க, இராம.கி. ஐயா ேபா ற ம,ற Gத பதிவகளா
ேபாடப/3ளன!
ெவமேன ெபாழி?ைரயாக ம/3 ெசாலி ெகா83 ேபாE இ0தா, இ.
எேபாேதா
+0தி)! ஆனா அப+ ெசEய எ
மன ஒபவ*ைல!
1. $ரபாத எ.)? நமகா? கட9;கா?
2. ேகாவ*') )ளகாம ேபானா தF/டா?
3. ேவகட வட ெசாலா? தமி= ெசாலா?
4. தமிகாக $ரபாத பாதிய* நித!
5. ைவணவதி நவகிரகக ஏ
இைல?
6. தFத ஏ
ெகா3கறாக? சடாr ஏ ??
எ  பல வ*ளககைள பாேதா!
$மானா ேபாேனாமா வ0ேதாமா- 6 இலாம, இ ைறய இைளஞக மனதி பல
ேகவ*க இ)! அ. ஏ
அப+.......இ. ஏ
இப+- 6 ப). அறி0த ப* ன
தா , நடக நிைனகிறாக! அ. தா
நல. Mட! அேபா. தா
)ண (sense of ownership) வ!
அதா
ெபாழி?ைர ம/3ேம ெசாலாம, பல ேகாணகள "இ. ஏ
அலசிகி/ேட ேபாேனா!
இ.ட

ஒ உைடைம

, அ. ஏ

"எ



$ரபாத நிைற0த.!
நிைற0த. இேதா தக வாச திற0த.!
திற0த.

எெபமான
காண ெதவ*/டாத திேகால! நFல ேமன ெந+ேயா
நி ற
வ8ண !! ஒ,ைற ெவைள ேவ/+ய*, ஒ,ைற .ளசி மாைலய*, ேவ
ஆபரணக இ றி,
பைக அண) ஆழிO, பா ெவ8 ச)மாE - ச) சகரக;ட ,
ேமாவாய* பத
அ+த ெவைள த? - "தயா சி0." .லக,
திமாப* அ ைன வ,றி0.,
F
ந எலாைரO "வாகபா வாக" 6
ெசால...இ0த நாள

த ேசைவ = $ரபாத ேசைவ!!!
ேசைவ

ேதா க8டா ேதாேள க8டா, ெதா3 கழ கமல அ ன
தா க8டா தாேள க8டா, தட ைக க8டா - எ  எலாைரO மயகி

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ேபா3 ஒ எளவ0த திேகால!
காைல $திக
+0., இ ைறய ெபாதி
தrசன ெதாடகிய.... த மண*
ஒலிக, நவநFத ஆரதி எ 6
த தFப கா/டப3கிற.! ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா
எ 6
ழக!
பாதகைள கா/+,
கா/+

ழகாலி ைக ைவ. நி,) ேகால ெதrகிற. அலவா?
அலவா

ேநr ெச' ேபா. காண

ய'க!
ய'க

இ0த
ய,சி) உ.ைணயாE இ0த ந8பக பல) ந றி
ெசாலிகிேற !
உலகி not so privileged எ பாகேள, அ0த சில ப*V$ )ழ0ைதக;காக, அபைன
இைறVசி ெகாகிேற

- @ரவண கீ தன வ*@[!!

ம,றவக;), நம) ேசேத, திேவகட உைடயாைன ேவ83ேவா!
ெவமேன ஆரவாரைத வ*/3 ஒழி.,
அறி9, ெசறி9, வளக உத9வ. தா
ஆ மB க எ ற நிைல வரேவ83.
அத,கான சிசி
ய,சிக ெபக இைறவ
.ைண ெசEய/3!
L)வ. ேபா Lகி ெகா8+) நைமெயலா த/+ எப,
எப ஒ
$ரபாத ஓகி ஒலிக/3!!
ஒலிக/3
ேகாவ*0த நாம சகீ தன - ேகாவ*0தா ேகாவ*0தா!
திேவகட ைடயா
திவ+கேள சரண!

திேவகட

ைடயா

திபளெயசி
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ரபாத(30&31) - கமலா

ச மாபைள ெவகபட!

from  ேவகேடவர ரபாத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஓ...ஓ...ஓ! லி- கைரயா? சீ!! அேட! களா...
இப, $% மாபைள எ'(% ெவள)ய வ* ேபா% யாரா பா+,% இ*கீ களா? :)
சr சr, ந/க0 அ(த(த கால,%ல $% மாபைள தாேன? எப இ*(%சி, ந/க
ெவள)ேய எ'(% வ* ேபா%? மா ெவகபடாம ெசா23க :)))
எ4னாக? நலமா இ*கீ யளா? ெகா5ச நா காணாம ேபாய*(த ேகஆெர இேபா
ம8 9: ரபாத பதி;ல ச(திகேற4! அட, நா4 ேபசlக! $ரடாசி ேப%! :)
வாக ரபாத,தி4 அ:,த கட,%  ேபாகலா!
ேபாகலா
கமலா
ச >க
 மேதா-4? வ* பாைட பல ேப* ரசிசி இ*ப@க! அத4
ெம: அப! அபேவ ஏ.ஆ+. ர மா4 ேபால ஃபா ப@, டா4 ப@ எ2லா
ேபா*காக ேபால ேலாகக0 !
இ(த அைம$  ேப*,
ேப* ேதாடக வ*,த - Thodaka Metre!
நா3 நா3 ச(த சீராக வ*! ெகா5ச ெகா5ச நம இ4ன)ைச ெவ9பா மாதிr!
இலவசமா, ெகா,தனாைர ேக: க! :)
ஆன(த கிr எ4பவ+ ஆதி் சகரr4 சீட+.
+ அவ+ தா4 இ(த ச(த அைமைப Dதலி2
ெகா9: வ(த%! ேதாடகாEடக எ4கிற ேலாக! பவ சகர ேதசிகேம சரண-4?
வr
வr DF! அ%
அவ+ அைம,த ெம: தா4 மிக; பரபலமாகி ேபான%!
ப4னாள)2 இேத ச(த,ைத, ைவணவ ேலாகக0  பய4ப:,தி உளன+. அ%;
மணவாள மாDன)க ேபா4ற ெபrய ஆசா+ய+கேள, சீடரான அ9ணகாசாrயா* 
(ரபாத இயHறியவ+) ெசா2லி ெகா:,% உளன+. ஒ* அ,ைவத
*வ4 ேலாக
ச(த நம
எ%
எ4ற ேபத எ2லா இ2ைல!
ந/ைர ேபாலேவ, ந2லன, எேபா% எ2லா+ ேம ெபா%. அவrட இ*(% நா ஏ4
ெபHJ ெகாள ேவ9: எ4ற வ$க
/
எ2லா பா+க Kடா%! அதH  சிற(த
எ:,%கா: இ%!
ரபாத எ4றா2 எ4ன?
எ4ன எ4J D4னேர பா+,ேதா!
L வ% ேபா2 Lகி ெகா9*  நைமெய2லா த எ'பேவ ரபாத!
இைறவ4 ெச2ல
ழ(ைத! ழ(ைதகைள, தா4, ேட! ராமா, கி*Eணா, D*கா எ'(திrடா-4? ெகா5சி ெகா5சி எ'$ேவா!
வ2
/
சிJகேள எ'(% வட ப4ன+, ெப*க Lகி ெகா9*(தா2 ந2லாவா
இ* ? அேத ேபா2 இைறவேன ரபாத ேக: எ'(% வட ப4ன*,
ப4ன* நா
இ4? Lகி ெகா9*(தா2 ந2லாவா இ* ?

%ய2 கைல(த ப4, ஒ*வ+ எப இ*பா*?
ந/க கலி2 இ*(% எ'(த ப4ன+, உகைள க9ணாய2 பா+,% இ*கீ களா?
ப:க ேபா  ேபா% எப இ*(த/+கேளா, அபேய தா4 எ' ேபா% இ*ப@+களா
எ4ன? :)
ழ(ைதக எ'(தா2 அ(த ேகால ஒ* வத!
இைளஞ+/இைளஞOக எ'(தா2 அ(த ேகால இ4ெனா* வத!
ஆனா2, காதல+க, தபதிக எ'(தா2??? :))
காம4 ேகாய2 சிைறவாச,
சிைறவாச காைல எ'(தா2 பrகாச எ4பா+ கவஞ+ ைவரD,%!
காைல எ'(த;ட4 தி*ேவகடDைடயாைன க9டா2 பrகாச தா4 ேபா3!
ஆகா, இPவள; ேநர Lகிேடாேம! இன) மHற ேவைலக எ2லா யா+ பா+,%
ெகாவ%? உலக,%ேக ப அளகQேம!
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டட-டடக-டடக-டடக-ைட4-4? ேவைல எ2லா நடக ஆரப
ேபாலேவ பய4J வ*%! வாக பா+கலா!
ரபாத,தி4 இர9டா ப

(இ(த ேலாக,ைத ப

%! ச(தD அேத

தி -  ேவகேடவர ேதா,திர!
ேதா,திர

 ேபா%, Kடேவ ேக: பயல நிைன,தா2, இேதா ெசா:

க)

Powered by Podbean.com

ச >க
 மேதா
கமலா
நியதா*ண தா%ல ந/ல தேனா
கமலாயத ேலாசன ேலாக பேத
வஜய@-பவ ேவகட ைசல பேத
கமலா
ச = தி*மக மகாலSமி, அவ தி* மா+பக
>க
 மேதா = Dைல காபேல,  ம T
நியதா அ*ணத = பரவFளேத (  ம) சிவ$
அ%ல ந/ல தேனா = உய+(த, உ4 ந/ல ேமன)ய2?
கமலாயத ேலாசன = தாமைர ேபா4ற அக4ற க9க ெகா9ட
ேலாக பேத = உலக நாயகா!
வஜய@-பவ,
அரேச! வஜய@ பவ! உன
பவ ேவகட ைசல பேத = ேவகட மைல
உ9டாக:!

ெவHறி

எள)ைமயான பா:! அேத ேபா2, இைறவ? எள)ைமயாக, தா4 எ'(தி*கிறா4!
ஒHைற ெவைள ேவ, ஒHைற ேம2 %9:, ஒHைற, %ளசீ மாைல, ஒHைற T
மாைல!
அட,
அட Kடேவ எ4ன அ% க4ன,%ல?
க4ன,%ல சிவபா?
சிவபா - ெகாகயா?
ெகாகயா நாகயா?
நாகயா அவ ேதகயா,
ேதகயா
ேத4 கயா?
கயா :)
ஓ...ஓ...ஓ!
லி- கைரயா? சீ!! அேட! களா...$% மாபைள எ'(% ெவள)ய வ*
ேபா% யாரா பா+,% இ*கீ களா? :)
சr சr, ந/க0 அ(த(த கால,%ல $% மாபைள தாேன? எப இ*(%சி ந/க
ெவள)ேய எ'(% வ* ேபா%? மா ெவகபடாம ெசா23க :)))
அேத ேபா2 தி*ேவகடDைடயா?  ெவக ப:கி, தி4?% ேபால!
இபேய ேபானா, யாரா பா+,% வடா2? ேதாழ+க எ2லா ஓேய
த/+,%:வாகேள! ஹா ஹா ஹா!
எ4னப4, ெபா4னப4, D,தப4, மணயப4 க4ன,%ல மாேவ
ழி வ'! இப
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இ% ேவறயா?

அவ? அவ0 தினDேம க2யாண உHசவ ெச5சிகறாக! நி,ய க2யாண!
அEடமி-நவமி, ந2ல நா-ெகட நா ஒ4? கிைடயா%! தி*மைலய2 தினDேம
தி*மண தா4! எபேம அவக $% மாபைள, $% ெபா9Q தா4!
அதா4 அவ4 ந/ல ேமன) எ  அவ
 ம சிக$!  ம,தி3 ெவக,தி3
சிவ(% ேபா!,
ேபா! அவ4 ந/ல ேமன) ஐேயா,
ஐேயா ேச$ ேமன) ஆன%ேவ!
ஆன%ேவ :)
ெப9க தக ேமன)ய2 ம5ச Tசி ெகாவ% வழக! இபெவ2லா ஃேப+ &
லPலியா? ெதr5சவக, Tசி வடறவக யாரா ெசா23க! :)
ம5ச இயHைகயான கி*மி நாசின)! இயHைகயான நJமண! பக வைளேவா,
வல க ம8 % பrேசாதைனேயா ஒ4?ேம இ2ைல!
ம5சைள உல+,தி ெபாயாகினா2
 ம! ம8 னாசி
 ம எ4J இ4ன) 
தயாrகிறா+க! அப ெசப5
ழைப Tசிய*கிறா அல+ ேம2 மைக!
அவ யா+?
அகலகி2ேல4 இைறF எ4J அல+ ேம2 மைக உைற மா+பா! - அதா, அவைன
வ: ஒ* ெநா ெபா'% பrயாம2.....அவ4 மா+பேல அவ.......அவ மா+பேல
அவ4!
ம5ச
 ம Tஷிைதயாக, நி,ய மகலியாக, அவ4 வல, தி*மா+பான வஷ
தல,திேல வHறி*கி4றா
/
மகாலSமி! அப ஒ* தபதி அ4ேனா4ய!
அ(த அ4ேனா4ய,தி2 $% மாபைள
ந பாவக0 ேகாவக0மா க9Q
ெதrF?
ெதrF
சிJ ேப+ அைழ,தன; சீறி அ*ளாம2, சிr,% அ*0 $% மாபைளேய!

,

யா% மJகாத மைலயபா! உ4 மா+ப2
ஏ% தர நிH ,
 க*ைண கட2 அ4ைன,
அ4ைன
எ4J இ*(திட, ஏ%
ைற என ?
ஒ4J
ைறய2ைல, மைறX+,தி க9ணா!
மணவ9ணா, மைலயபா, ேகாவ(தா, ேகாவ(தா...

Powered by Podbean.com

ச-ச%+Dக
ச%+Dக ச9Dக ப5ச Dக
பரDகாகில ைதவத ெமளலி மேன
சரணாகத வ,சல சார நிேத
பrபாலயமா வ*ஷ ைசல பேத!
பேத
ச%+Dக = நா4Dக, பரம ேதவ+
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ச9Dக = ஆJDக, D*க ெப*மா4
ப5சDக = ஐ(%Dக, சிவ பரா4
பரDகாகில ைதவத = ேபா4ற பரDக+களான ெத!வக எ2லா
ெமளலி மேன = தக ெமளலி (ம ட) ேம2, தைல ேம2 ைவ,% உ4ைன ம:
ெகா9டா:கிறா+கேள!
ெகா9டா:கிறா+கேள எதனா2?
எதனா2

சரணாகத வ,சல = சரண எ4J வ(தாைர அ4பா2 ஆெகாபவா!
சார நிேத = சகல,%
சாரமான நிதிேய! வHறாத ெச2வேம!
பrபாலயமா = எகைள காபாHறி அ*வா!!
வ*ஷ ைசல பேத!
அரேச!
பேத = வ*ஷபாசல எ4? தி*மைல
பரம ேதவ+, சிவ ெப*மா4, ச9Dக ெப*மா4 ேபா4ற சிறபான ெத!வக0
Kட, தி*ேவகடDைடயா4 ம8 % அப எ4ன ெகாைள பrய? அப எ4ன
உ4ைன ம: தைல ேம2 ைவ,% ெகா9டா:கிறா+க?
ெகா9டா:கிறா+க



சிவ ெப*மா4, உ4ைன ேம2 ேநாகி பா+  ெபா*:, தி*மைல அவார,தி2,
கபேலவர வாமியாக அம+(% வடா+! ஆYவா+ த/+,த அவ+ ெதாய2 இ4J
வ(% வ'கிற%! அதி2 தா4 ஆJ காலD ஈச? , தி*D' !
D*க ெப*மா4, உ4 ேதாேளா: ேதாளாக ந$ற; ெகாள, தி*மைல வன,தி2 உள
மாரதாரா த/+,த,தி2 தவ இயHJகிறா+!
பரம ேதவ4, ஆ9: ேதாJ பரம உHசவ எ4? பரேமாHசவ நட,%கிறா+.
இ4J பரேமாHசவ,தி2 வாமிய4 ரத,%
D4னா2 பரம ரத தா4
ெச2கிற%!
அ% எ4ன உன
ம: அப ஒ* மய  ேமாகனாகார?
ேமாகனாகார மாேயா4 மாய??
மாய
சாதி, மத, ெமாழி, இன ேபதக இ4றி, வட நாடவ* ெத4 நாடவ*, உ4ைன நா
நா வ*கிறா+கேள! இ,தைன ேநர கா2 க:க நிHகிறா+கேள! ெகா5ச Kட அ3கேவ
அ3காதா?
* வடவ*  பாலாஜி,
* ெத3க* , ேத;:கா*,
* க4னட+
வாமிவா*,
* மைலயாள)க0
எகளச4,
* ஆrய+
-நிவாச4,
* எ(தமிழ*ேகா தி*ேவகடDைடயா4, தி*மக-ேகவ4!
மாவா ெசா4னா+ மாற4? நிகr2 அமர+, Dன) கணக "வ*$
வ*$"
வ*$ தி*
ேவகட,தாேன-4?! இப "வ*$" எ4ற ெசா2ைல சரணாகதி பார,தி2
ைவ,% ெகா9டா:வ% ேவெற ேம இ2ைல!
எ2லா*ேம வ*$கி4றன+! யாைரF கடாயப:,தவ2ைல! எவைரF வH$J,த
வ2ைல! ஆைச காட வ2ைல!
தானாக வ*$கி4றன+! அவரவ+ ெமாழிய2 வ*$கி4றன+! அவரவ+ இன,தி2
வ*$கி4றன+!!
நிகr2 அமர+, Dன) கணக "வ*$
வ*$"
வ*$ தி* ேவகட,தாேன!
$க2 ஒ4J இ2லா அேய4, உ4 அ கீ Y, அம+(% $ (ேதேன!
எ4? சரணாகதி  சாரமான ஒேர பார, அரக நக+ அப?  Kட அைமயாம2,
தி*ேவகடDைடயா?
ம: அைம(த% தா4 வயப3 வய$!
அகலகி2ேல4 இைறF எ4J, அல+ ேம2 மைக உைற மா+பா! - எ4J தாயாைரF
உட4 ைவ,%,
ைவ,% ெச!யப: சரணாகதிய4 சார தா4 இ(த மாறா, தமிY!
தமிY மாற4 தமிY!
தமிY
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சரணாகத வ,சல = இப 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 நிேத = அைன,%  சாரமான நிதிேய! க*ைண நிதிேய! தயா நிதிேய! - ேமாவா!
கைடய2 பத4 அ,தைத Kட ெவகபடாம2 கா ெகா9: நிH  தயா
சி(L!
பrபாலயமா வ*ஷ ைசல பேத!
பேத = வ*ஷ மைல வாசா! ேசஷ மைல வாசா!
அேயாகைள பrபாலி,% (தினப கா,%) அ* $rவாயாக!
நி,யாப Fதானா ேயாக ேஷம வஹாயஹ = எக தினப காrயகைளF
ந/ேய நட,தி ெகா:,%, பrபாலி,%, காபாயாக!
உள $ (%,
ஹr ஓ!

ள)+(% ஏ2 ஓ+ எ பாவா!! - ெமள எ'(%, "ஹr" எ4ற ேப+ அரவ! -

-----------------------------------------------------------------D' பாடைலF, ெசவ
ள)ர ேகபதH  க இேக:
1. M.S.$லSமி அமா பாய% (MusicIndiaOnline)
2. ேகாவ2 அ+சக+க ஓ%வ% (Real Player)
3. தமிY ரபாத (நி,ய ) - (Windows Media Player)

ந4றி:
ந4றி Music: musicindiaonline.com, sribalaji.com Pics: tirumala-tirupati.com

-------------------------------------------------------------------
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ரபாத(32&33) - தி
பண?
பண

பதிய

ஏ இ

Jun 12, 2009 1:44 AM

from  ேவகேடவர ரபாத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)
ேவகடவைன ேபால பரம ஏைழ ேவ! யா  கிைடயா! அவ# ஒ
தr&திர#அப'#( தின) தி மைலய ல பாறாக! அடபாவ களா! அநியாயமா இ ைல?
வா-./சாம ெபா- ெசா 2றாகேள? உ4'ய
கா உலக&.ேக ெதr5ேம!
உ4'யைல ஷிஃ ேபா எ49 அவ# ஏைழயா? இ ைல, ெர4ேட ெர4
ல.: கா
க.க நி.: நாம ஏைழயா?
"சமாதிக
சமாதிக "தr&திராய
தr&திராய"
தr&திராய ேவகேடசாய மகள!"
மகள எ#! ெப மாைள& தr&திர# எ#ேற
:றிபகிறா;க<! = இெத லா = = ம>! பா.கலா வாrகளா? இ#ன@.கி
ேதா&திர&ைத? :)
சr,
சr ேவகடவ# ம எப ' இ பண.கார# ஆனா#?
ஆனா#
பல திBயேதச எெப மா#க< எ லா மி'
கிளா, ேலாய; மி'
கிளா,
வ!ைம. ேகா.:. கீ ேழ இ .க, இவ(.: ம எ#ன அப'. ெகா? :)
பல ேபrட ேக பா;&ேத#! ஒBெவா &த; ஒBெவா
வ தமா> ெசா 2றாக!
ப:&தறிD வ ம;சன /ட ஒ &த; ெசா றா
:)

ஜக&: வான ஆதி சகரைர ஒ
காபாலிகன@ட இ F காபாGறினா; நரசிம;. அவ;
உடேன சிகேவ< :#ற (அேகாப ல) ெச#! நரசிமைன வழிபடா;!
அேபா "தி மைல ெச ! ேமாச&.: 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
இ ப ெப மா< தானா?
தானா எ#ெற லா கிளப வ டபடாத கால கட
அ! இளேகாவ'க< )தGெகா4, ஆதி சகர  ேவகடவ# ெப மாேள எ#பைத
மிக ந#றாக அறிவா;.
இ&தைன.: இராமா(ச .: இ I! ஆ4.: )Gபடவ; சகர;. எடா
IGறா4. அவ; தி மைல வF எெப மாைன. க4ணார. க4 கள@&தா;.
ைவ&த க4ைண எ.க )'யவ ைல! ப JசிG பK&த றவ யான அவேர ெப மாள@#
ேபரழகி
மன தமாறினா;! உடேன வ L9 பாதாதி ேகச ேதா&திர எ#ற திைய
இைறவ# ேம
பாட& ெதாடகி வ டா;. பாத )தலாக, உ>சி வைர, ஒBெவா
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அகமாக வ;ண & வ;ண &, வ L9 நமாயஹ எ#! ேபாGறி மகிNFதா;.

இப' ேமாச ரகசிய கா'. ெகாபவைன, ஊ .ேக கா'. ெகா.க எ4ண
வ டா; ஆதி சகர;! ம.க< மைலேயறி வF அ லவா ேசவ .க ேவ4!
ஏ!வதGேக P( மண ேநர ேமேல ஆ:! :ள@; ேவற அபேபா ந:! மிகD
கைமயான யா&திைரயாக இ .ேக! ம.க< வரா ேபானா ? ெப  ைதயைல
அ லவா இழபா;க<?
ஜனாக;Lண (ஜன
ஜன+ஆக;ஷண
ஜன ஆக;ஷண=ம.க<
ஆக;ஷண ம.க< ஈ;),
ஈ;
தனாக;ஷண(தன
தனாக;ஷண தன+ஆக;ஷண
தன ஆக;ஷண=ெச
ஆக;ஷண ெச வ ஈ;)
ஈ;
எ#ற இர4 மFதிர யFதிரகைள> ெச-வ &தா;. தாேம ேயாக&தி
தி வ'கள@
தாப .க> ெச- வ டா; ஜக&: !

இ

F ெப

மாள@#

ஏGகனேவ அவ# ப&மபRட&தி# அ'ய , மேனா காரகனான சFதிர# ேவ! நிைல
ெகா4<ளா#!
இ#ன@.: ேஜாதிட பrகாரகள@ , சFதிர ேதாஷ நிவ;&தி& தலமாக& தி பதி
ெசா லபகிற! இேபா இFத ஜனாக;ஷண யFதிர ேவ!! ெசா ல9மா?
இ தா# தி மைல> ெச வ> ெசழி.:. காரண எ#! பல  ெசா வா;க<!
வா;க<
சகர .: ப # வFத அனFதாNவா#-இராமா(ச; கால&தி
/ட அBவளD ெசழி
இ ைல! Sமாைல.ேக வழிய #றி இ Fதா# தி மைலயா#!
சகர; தாப &த யFதிரபல ப ரசி&தமாக& ெதrய கால பrமாண ஆ:மி ைலயா?
சில ஆ4க< கழி&, ெகாJச ெகாJசமா-, தி மைலேய ம.க< மைலயாக மாறி
வ ட!
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எ# ந4ப; ஒ வ; ப:&தறிDவாதி!
ேவகடவ# ேம
ம
ப:&தறிDவாதி கTன@!
கTன@ ஆனா
ெகா<ைள ப rய!
ெவள@ய
ெதrயாம !)
rய (ெவள@ய
அவ .: இFத யFதிர மFதிர தFதிர&தி
எ லா நப .ைக இ ைல! ஆனா
தி ேவகட)ைடயாைன ம "ைநசாக" யா .: ெதrயாம
ே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!
தா# உைழ>சவ# தா# உச வா#!
வா#
எ#ன@.:ேம உைழ.: ஏGற ஊதிய தா#!
ெதrJசி.ேகா!
ெதrJசி.ேகா
ேவற ஊ; ெப மாைள பா ! காைலய ல ேலடா ஆேறK மண .: எKF.கற!
மதிய கதைவ P'.கி ஒ
:'& U.க! சாயகால ெகாJச ேநர ேபா.:
கா', எ மண .ெக லா ம!ப'5 Uக ேபாய டற!
தி மைலயா# அப'யா? வ 'காைலல P( மண .:> சிGறJ சி! காேல-#( :ள@;ல
நி.க ஆரப >சவ# தா#......
சி! காேல சி! காேல-#(
வலி.க நி#(கிேட இ .கா#!
காேல #( கா
.கா#
மதிய ஓ-D /ட இ ைல! இரா&திr ெர4 மண .:, ஏகாFத ேசைவ-#( Uக
ைவ.:றா(க! ேகாய ைல S' அFதா4ட ேபாற.:<ள, அ&த ஷி ஆW
வF, கதைவ& ெதாறF வ  ரபாத பாறா#!
எ#ன@.:ேம உைழ.: ஏ&த /லி தா#!
தா# யFதிர) இ ல!
ல மFதிர) இ ல!
ல
ெதrJசி.ேகா"-#( சிr>சி.கிேட ெசா#னா !
இப'. /லியாளான ேவகடவ# ஏைழ தா#! ஏைழ பகாள# தா#! ஏைழ ப:
ஆளைனேய பாேடேலா ெரபவா-! :)
அ.காக, "தr&திராய
தr&திராய ேவகேடசாய!", தr&திர#-எ#றா கடDைள> ெசா வ? ேச>ேச!
ரபாத&தி# ெதாட;>சியாக, இFத& ேதா&திர) அப'& தா# ெசா 2! அழகான
சFதமான "ேதாடக வ &த&தி " அைமF<ள பா! பா.கலா வாக!
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(இFத ேலாக&ைத ப'.: ேபா, /டேவ ேக பய ல நிைன&தா

, இேதா ெசா.:க<)

அதி ேவல தயா தவ ;வ ஷைஹ;
அ( ேவல . ைத; அபராத சைத:
சைத
பrத &வrத B ஷ ைசல பேத!
பேத
பரயா . பயா பrபாஹி ஹேர!
ஹேர
அதி ேவல தயா தவ = மிக ெபrதான அளவGற க

ைண உன!

;வ ஷைஹ = ; வ ஷயக< எ#( பாப க;மா.கைள, தX>ெசய கைள
அ( ேவல,
ேவல . ைத; = கால காலமாக> ெச- ெகா4' .ேக#!
அபராத சைத = எ# அபராதகேளா I!, Iறா- ெப :கிற! (அைத எ லா)
பrத &வrத = (உ# க ைண) HNF ெகா4, rதமா- PNக'.கி#ற!
B ஷ ைசல பேத!
பேத = வ ஷபா&r எ#( வ ஷமைல.:& தைலவா!
பரயா . பயா = உ# பரம க ைணயா ,
"பrபாஹி
பrபாஹி"
பrபாஹி ஹேர = எகைள பrS;ணமாக, )Kவமா-. காபாயாக!
ேவகடவ(.: ம "அளD.: அதிகமான" தைய இ .க. காரண எ#ன?
தன@யாக& தாயா; ச#ன@தி கிைடயா. அவேனாடேவ அகலகி ேல# எ#! அல; ேம
X
.கிறா<!
மைக உைற மா;பா-#( வGறி
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 !
இப' I! Iறா& தX>ெசய
ெசJசி.கிேட இ .ேக# நா(!
ஒ#( ெசJசாேல, அைத மைற.க இ#ெனா#( ெசJசி, இ#ெனா#ைன ஒள@.க
இ#ெனா#( ெசJசி, இப' ஒ#ேன, I! Iறா :' ேபா!
அ&த ப றவ .காக>, சJசித எ#( பாவ Pைடய
இ#( ெகாJச க>
ேசா! ேபால க'.கேறா! :)
இFத> ழGசிைய நி!&த வழிேய இ ைலயா?
ைலயா
சJசித-ஆகாயகைள அ!&, இFத ப றவ .கான ப ராரதகைள )'.கேவ
)'யாதா? ேபாய ப ைழ5 :த வா# நி#றனD தXய ன@
Uசாக ப4ணேவ
)'யாதா?
)'5!
)'5?
)'5 எப' )'5
பGைற வ டா
பாவ> ழGசி நி#! வ !

எ#னா ஆைசைய ஒழி.க9மா?
அட ேபாபா! &தேர ஆைசைய ஒழி.க9-#( ஆைசபடா !
என.: அ&த மாச ரேமாஷ# வர ேபாD! ப .கா ஒ
அெமள4 வ

!
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அைத வ>சி அFத ப.க& வ.கார#
X
நில&ைத எப' வைள>சி ேபாடேற# பா !
ெராப நாளா அFத நில& ேமல க49! பாவ வ .க மாேட:றா#!
பண&.: ப'யேல#னா, பவைர. கா'ற ேவ4'ய தா#! ஏ- ெச ல,
உகபாD.: அFத அைம>ச
ெதr5 தாேன?
ஏKமைலயாேன! இத ம ந லப'யா நட&தி. ெகா& பா! உன.:& தக ேவ2
காண .ைகயா ேபாேற#! :)

ஆக...பGைற
பG!!
ஆக பGைற வ டற ெராப கLட!
கLட ஒBெவா &த .: ஒBெவா
பG!
அவனவ(.: அவனவ# நியாய!
நியாய இல எப' பGைற ஒழி.கற?
ஒழி.கற
வ<Wவ வழி காகிற பா க<!
க<

பG!க பGறGறா# பGறிைன! - அபGைற
பG!க பG! வ டG:!
ெகாJச ெகாJசமா பGறினா
பGறி லாத இைறவன@# தி வ'கள@
ெகாJசமா பG! வ !
ஓ.ேக ெகாJச ெகாJசமா வ !
 அப' வ டா
X
அGற பGெறன@
உGற வ!

...ெகாJச

? அ& எ#ன??
எ#ன

அதனா
தா# ெவ!மேன "பாஹி" (காபாG!) எ#! ேவ4டா, "பrபாஹி" எ#!
ேவ4கிறா;!
பr-பாஹி! பrS;ணமா-. காபாG!! வ ல.கி வ ல.கி. காபாG!!
ேதைவய லாத பGைற வ ல.கி வ ல.கி. காபாG!!
மGைற ந காமகைள மாGறி மாGறி. காபாG!!
பரயா . பயா "பrபாஹி
பrபாஹி"
பrபாஹி ஹேர!
ஹேர
இேபா,
இேபா தr&திர# எ#! ெசா#ன ெசா 2.: வ ேவா!
ேவா தr&திர#-#(
தr&திர# #( யாைர>
ெசா 2ேவா?
2ேவா
அ& ேவைள.: ஒ#(ேம காட )'யாத ப', அவ(.: எDேம இ ைல,
யாைர5 ேபா-. ேகக /ட யா மி ைல! - அப' இ .கறவைன& தாேன தr&திர##( ெசா 2ேவா? ேவகடவ( அப'& தானா! எப'?
எ# :ண எ#ன? = த ப49ற!
என.:> சமமா த ப4றவகளா? = பல ேபைர. காேவ#!
எ#ைன வ ட அதிகமா& த ப4றவகளா? = இ#( பல ேபைர. காேவ#!
அேத ேபால,
உ# :ண எ#ன? = க ைண காவ!
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!

ேவகடவா, உன.:> சமமான ஆைள. கா! = யா ேம இ ைல!
சr ேபாக, உன.: அதிகமான ஆைள. கா! = யா ேம இ ைல!
&த...அப'#னா நX சம+அதிக தr&திரேன தா#! யா ேம இ ைல உன.:! யாைர5
சமமாகேவா, அதிகமாகேவா காட )'யா உ#னால! சமாதிக தr&திராய ேவகேடசாய
மகள!

அதி ேவகட ைசல உதாரம ேத;
ஜன தாப மதா திக,
திக தான ரதா&
பர ேதவ தயா,
தயா கதி தாF நிகைம:
நிகைம
கமலா தய தாF ந பர கலேய!
கலேய
அதி ேவகட ைசல = அFத ேவகட மைலய
நிG:
உதாரமேத; = க ைண ேமகேம!
ஜனதா அப மதா அதிக = ம.க< ேவ4வைத வ ட அதிகமாக (சமாதிகமாக)
தான ரதா& = ெகா.: வ<ளேல!
பர ேதவ தயா = பரப ரம எ#பவ# நX தா#!
கதிதாF நிகைம:
நிகைம = எ#! நிகமக<, ேவதக< சாG!கி#றன!
கமலா தய தாF = கமைலய #(தி மகள@#) அ#ேப!
ந பர கலேய = (உ#ைனய#றி) ேவ! ஒ
பர/கதி என.: இ

ைல!

பா;.கேவ ேநர
ேவ4வைத வ ட அதிகமாகேவ ெகாபவ#. ஜ க4' ஜ க4'-ய
ேபாதைல! இல எேக தன@யா ேவ4'.கற?
அ அவ(.ேக ெதr5 ேபால! அதா# ேவ4ட நிைன&தைத வ ட, அதிகமாகேவ
ெகா.கிறா#! - ஜனதா அப மதா அதிக!

பர ேதவ தயா:
தயா
பரப ரம எ#ற வாசக&ைத ேவதக< "நாராயண" எ#ற பத&.ேக ெசா கி#றன!
சமய ேபதக< எ லா கடF,
சகர;, இராமா(ச;, மா&வ;, வ லப;...இ#( அ&தைன ேப ,
யா; யாெர லா ேவத&.:-ப ரம H&திரகW.: உைர எKதினா;கேளா...
அவ;க< ைசவேரா, ைவணவேரா, சா.தேரா, ) க அ#பேரா, எ லா ேம...
ேவதக<, பரப ரம எ#! :றிப, "நாராயண" எ#ற பத&ைத& தா#! எ#! பாLய
எKதி ைவ&தா;க<!
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அFத "நாராயண" எ#கிற பத எFத. கடDைள ேவ4மானா2 :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 ஈபட நம ஆதிசகர; /ட
இப'> ெசா லி ேபாய டாேர-#( என.: ேதா#றிய உ4!

ஆனா
ஆ>சா;ய ஹி தய எ#!ேம ெபா-.கா!
ெபா-.கா
சமய கடF, ேவத ச&திய&ைத உண;&தி> ெச#றா;க<, பாLய ெச-த அ&தைன
ஆ>சாrய;கW!
"நாராயண" எ#( பத, ைவணவ ெபய; ேபாலேவ நம.: பழகி வ ட! ஆனா
ைவணவ;க< மேம அதG: உrைம5 ெகா4டாட )'யா! அ&தைன
ஆ>சாrய;கW ஏகமனதாக> ெசா#ன பரப ம வாசக அ தா# எ#பதி
ஐயமி ைல!
இைத ஏ# இ: ெசா ேற#னா....
ேற#னா
வ வதா
பர ேதவ தயா கதி தாF நிகைம: எ#! இFத& ேதா&திர&தி
ெச-த பாLய&.:, தி மைல.: ெந கிய ெதாட; உ4!

,

தா#! உைடயவ;

ஆதி சகரr# பாLய.:> சகர பாLய எ#ேற ெபய;!
நாராயண பேரா வ.யா& அ4ட அBய.த சபவ! நாராயணஹ பரஹ! எ#! தா# த
பாLய&ைத ஆரப .கிறா; சகர;!

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 ேவ4ேம!
Pல I
காLமZ ர சரவதி பRட&தி
உ<ள! காLமZ ர ப4'த;க<
க4'பானவ;க<! வாசி& பா;.க. ேகடா
/ட& த வா;களா எ#ப சFேதக
தா#!
அBவளD Uர றப )#ன;, தி மைல.: வF, ேமாச. :றி காபவைன
ேவ4'. ெகா<கிறா;! வழி காவா- தயா ேதவ எ#! ேவ4த !
வயதான கால&தி
காLமZ ர ெச கிறா;! காLமZ ர ப4'த;க< ேலபட ஆளா?
கைடசிய
ம#னன@# ஆைணயா
ேவ4டா ெவ!பாக. ெகா.கிறா;க<! ஆனா
ராேவா ராவாக I
களD ேபாகிற! ஆனா
தயா ேதவ ய # அ ளா
உைடயவr#
சீட; /ர&தாNவா# இைடபட ேநர&தி
பல ப:திகைள மனபாட ெச-வ டா;!
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இப' பல சிரமகW.: ப # ந லப'யாக பாLய பண நிைறேவ!கிற! 
பாLய எ#! ெபய;!
வடெமாழிய
எKதினா2,
எKதினா2 தமிN ப4பா'# ப'ேய,
ப'ேய இராமா(ச; உைரைய>
ெச-கிறா;!
ெச-கிறா;

தமிN மர ப', அ  ெப  I கைள, உலக எ#! ைவ&& வ:த
தா#
வழ.க! ெதா காப ய உலக எ#! ெதாடகாவ '(, )த
அ'ய ேலேய உலக
எ#! ெசா லி வ கிற!
* வட ேவகட ெத# :மr ஆய ைட& தமிN /! ந
உலக& - ெதா காப ய
* உலக உவப வலேன; - தி ) காG!பைட!
* உலக P#! ஒ :ட# ஏ&மா4 - வைளயாபதி
* ைவய தகள@யா - ஆNவா;கள@# அ ள@> ெசய
- நாலாய ர திBய ப ரபFத
ெகா&த
* உலெகலா உண;F ஓதG: அrயவ# - சிவப ராேன )தGெசா
ெபrயராண!
* உலக யாைவ5 தா)ள வா.க2 - கபராமாயண!
இFத& தமிN ப4பாைட நிைனவ
இ &தி, அேத சமய, "அ"கர எ#! ப ரணவ
வ  ப'& ெதாட:கிறா; இராமா(ச;.
அகில வன ஜ#ம ேதம பகாதி lேல - எ#! "அகில
அகில"
அகில எ#ேற ெதாட:கிறா;
உைடயவ;!
தி மைல& தயா ேதவ ைய ேவ4'. ெகா4 நிைறேவறிய பாLய ஆதலாேல...
 நிவாேச!
நிவாேச
ப ரமன@ -நிவாேச
எ#! மற.காம
-ைய> ேச;&, நாராயண பரப ம எ#பைத உண;வ .கிறா;!
இப' 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#! இ லா அ'ேய#,
அ'ேய# உ# அ'. கீ N அம;F :Fேதேன!
:Fேதேன - எ#! :ேவா
வா க<!
அ&த சன@.கிழைம, அ&த ேதா&திரகைள பா;ேபா!
அவைர......! ஹr ஓ!
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/ெப
ரபாத(34&35) - ஆ
இராமனா?
இராமனா க
ணனா??
ணனா

க

 பத

Jun 12, 2009 1:44 AM

from  ேவகேடவர ரபாத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)
ேவகட"ராம"- ேப
ேக!வப"# இ ப$க! ேவகட "கி &ண"- ேப 
ேக!வப"# இ ப$க! இர
' எ சr? ேவகடவ = இராமனா? க
ணனா??
இர
# ேவற ேவற அவதாரக!! ேவற ேவற கால க"டக!! எப ஒேர ேநரதி'
ேவகடதி' இ
க 01? வாக, இன2  ரபாத பா3 கலாமா?
* ெப
*ஆ

க
க

 பத யா3?
ணனா?
யா3 = க
ணனா இராமனா??
இராமனா
 பத யா3?
யா3 = இராமனா?
இராமனா க
ணனா??
ணனா

இராம 5ன2த பப! :)
ஆ
க! இராமைன மதிபா3க!! ஆனா' லய க மா"டா3க!!
க
ண மன2த பப! :)
ெப
க! க
ணன2' லயபா3க!! ஆனா' மதி க மா"டா3க!!
இ7த ேதாதிர ஆ8 ெப
8 பா#வ ேபா' இ
 பா க!! ெப
பாடறா, ஆ
யாைர பா#றா- ந9கேள பா க! ேல; ஃப3&"! ெப
பா#வைத ேக க! :)

யாைர
க!

(இ7த ேலாகைத ப  ேபா, =டேவ ேக"# பயல நிைனதா', இேதா ெசா# க!)
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கல ேவ8 ரவா,
ரவா வச ேகாப வ>
சத ேகா ? தா, மர ேகா ஸமா!
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ரதி வ'லவகா அப மதா கதா
வேதவ தா7 ந பர கலேய!!
கலேய

கல ேவ8 ரவா = அ ைமயான 5'லாழ' (ேவ8) ஒலியா'
வச ேகாப வ> = வசப"ட ேகாப கன2ைகக!
சத ேகா ? தா = BC ேகா ேப3 DE7!ளா3க!!
மர ேகா ஸமா = ேகா மமத  (மர ) ஒபானவேன!
(அப BC ேகா ேப3 DE7தாF)
rய ேகாப 
ரதி வ'ல வகா = ஒ?ெவா
அபமதா கதா = அவ3க! அபமான2தாG ேபாேல கமள2பவேன!
வேதவ தா7 = வேதவ மகேன!
ந பர கலேய = (உைன அ'லா') ேவC பர/கதி இ'ைல!
மமதைன, வ&8I  மகனாகJ ெசா'வா3க!! மமத  அனக எC ெபய3!
அதாJ அ+அக! உ வ இ'லாதவ!
Dப3! உ வ வழிபா# ப காதவெக'லா இன2 மமதைன ப"# க-பா!
ல?I  ல?I ஆJ! ஆமK க  ஆமK க0 ஆJ! :)
ஆ
டா  மா3கழி ேநா5 0Jசி, ைதெயா
திகள2', மமதைன தா
வணகிறா!! "அனக ேதவா, உLயI ஆெகாேலா எC ெசா'லி உைன1
உபைய1 ெதாMேத" எC பா#கிறா!!
ெநGறி க
ணா' எrத பன3, சிவெப மானா' மK
# உய3ப கப"ட மமத,
உ வ இ'லாம' இ
கிறா! உ வ இ'லா இ
 ேபாேத, காதலி' இதைன
ேபைர பாடாL ப#கிறா! இ உ வ0 இ 7 வ"டா'? அI
மமதைன ேபால ேகா அழக3க! ேதாறி வ"டா'?
அெதன ேதாறி வ"டா'? அதா ேதாறியாகி வ"டேத!....அவ தா க!ளJ
சிrபழக, க பழக, எMகமல Nவழக, க
ண! அவைனJ GறிJ சத ேகா
ேகாபய3க!! இ வைர1 க" ைவப 5'லா ழலி பரணவ நாத!
சr,
க
ண என ெசLய 01?
சr ேகா ேகாபய3க! DE7தா' ஒேர ஒ
01 அதைன
ேப  அவரவ3 அபமான2தாG ேபாேல, அவரவ3  அ?வ?வாC கா"சி த கிறா
இைறவ! இ7த
ேளான2 எஃெப " ேவC எ7த அவதாரதிF இ'ைல! :)

ைஹ"ரஜ அ8 க! ஒ
உய3வள2  (ஆ சிஜ)
எப H2O எபதி' இ
க"டப"
? Single Covalent Bond எபதாேல! இ எதைன ைஹ"ரஜ அ8 கைள1
அதனத தைம  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 கைர க வ'ல ண (Universal Solvent)!
நாரண எப இ7த ந93 தா எபைத 0னேர ரபாத-த93த பதிவேல ெசா'லி
இ
ேக! இ7த ேவதியய' ந93 எபைத ெகா
ேட பல R"பமான பைட5
தவகைள அறிவய' பா3ைவய' 5r7 ெகா!ள 01!
எப பல ைஹ"ரஜ அ8 க! ஒ
உய3வள2  க"டப"
ேகா, அேத ேபால பல
ஆமா க  ஒேர பரெபா
ட க"டப"# இ ப பரணவ நாத எற சத
மாதிரதினா'! பைட5 ெதாழிைல பரணவ ெகா
# ெசLகிேற எC பரம
=Cவ இதனா' தா! பரணவ ெபா ைள 0 க சிவனா3  உைரப இப
தா! 0 க ஈசன2 காதி' ெசானைத, அேய உக! காதிF ெசா'கிேற! மாதவ ப7தலி' பெனா
நா!! :)
அ ேபால ஒேர இைறவ, பல ேகாபைகக
, பலபல க
ணகளாL ேதாGற
கா"#கிறா! இப மாய ெசL1 வேதவன2 மகேன, வாேதவா! உைன அ'லா'
எக
 ேவC பர/கதி இ'ைல!
(வ
வ+ேதவ
வேதவ ேவC! வாேதவ ேவC!
வ ேதவ=ெச'வ+மி7தவ!
ேதவ
வேதவ மக வாேதவ எC ெகா
டாF, இைறவ  வாேதவ எப
Tலெபய3! அவதார காலகைள எ'லா கட7த ெபய3 அ! பர-வாேதவ
பர வாேதவ!)
வாேதவ

அ# ஆ
க! பா#வைத ேக"ேபாமா? அவ3க
 இராமைன தாேன ப !
எ'லா ேகாபைககைள1 அவேன எ# ெகா!ளாம', அவ ஏக பதின2 வரதனாL
இ பதா', எதைன ஆ
க
 ேபா" இ'லாமG ேபாகிற! :)
ந பதிIலக ந
ப3கள2' யாெர'லா க
ண? யாெர'லா இராம?? ெசா'Fக
பா3ேபா! ஹிஹி! வாக பா"#  ேபாேவா!
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அப ராம,
ராம ணா கர,
கர தாசரேத!
தாசரேத
ஜக ேதக தR3 தர,
தர த9ர மேத
ர நாயக,
நாயக ராம,
ராம ரேமச,
ரேமச வேபா!
வேபா
வரேதா பவ! ேதவ, தயா ஜலேத
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அப ராம = எ'லா  மிக வ 5 (ரமி ),
ணா கர = ண ெகாM7ேத!
தாசரேத = தசரத 5த'வா!
ஜக ஏக = உலகிேலேய ந9 தா
தR3 தர = =3 வ'லாள!
த9ர மேத = =3 மதி ெகா
ட!
ர நாயக = ர ல ெகாM7ேத!
ராம எ தாரக ம7திர)
ராம = ராமா (ராம
ம7திர
ரேமச = ரமா எ சீைத  தைலவா!
வேபா = ச3வ0 வயாப இ பவேன!
வரேதா பவ = (எக
) எC அ ! ெசLவாL! - (வஜய$ பவ எபைத ேபாேல,
வரேதா பவ எC ேக"கிறா3க! அயவ3க!)
ேதவ,
ேதவ தயா ஜலேத = இைறவேன! க ைண கடேல!
ராமா-ரமா
ராமா ரமா - இத R"பைத ெதrVசி க8!
க8
ரமித' எறா' வ 5த'!
* பலராF ரமி கப#பவ (வ பப#பவ) = ராம!
* அவைன ரமிபவ3க! = ரமா!
ரமா எப ெபாவாக அைனைய றி  ெசா'! மகாலWமி, சீைத!
ஆனா' ரமி  அயவ3கைள1 ரமா எC றி  வழ க உ
#!
அவ ராம! நா ரமா!
இ7த ராம எப ெவC இராமவதார ம"#மC! சீைதய கணவைன றி 
ெசா' ம"#ம'ல!
வாேதவ எபைத ேபாலேவ ராம எப ெபாவான இைற நாம தா! மிகI
R"பமான நாம! இ ஒ
ப ேமேல! R"பமான ம7திர!
ராம - எபதG தாரக ம7திர எC ெபய3! இ7த தாரக ம7திரைத தா காசிய'
0 தி அைட1 உய3கள2 ெசவகள2', சிவெப மா ஓகிறா3!
ரா")
ம" சிவாய ("ம
ம") = "ராம
ராம"
நேமா நா"ரா
ரா + ந"ம
ராம
நா ரா"யணாய
ரா யணாய ("ரா
இ தா ராம எ தாரக ம7திர Tல ெபா !!
* ம-ைவ எ# வ#க!! ந+சிவாய எC ஆகி, மகள இ'ைல எC ஆகி வ#!
* ரா-ைவ எ# வ#க!! நேமா நாணாய எC ஆகி, ந93 ஆதாரேம ேபாL வ#!
ஆக "ராம" எப தா இ
ெப  ம7திரகைள1 ஒ
ேசர க"#கிற!
அதனா' தா சஹரநாமதி' இத ெபா
பா3வதி  உபேதசி அ !கிறா3!
 ராம ராம ராேமதி
ரேம ராேம மேனா ரேம!
சஹர நாம த'ய
ராம நாம வராணேன!!

! ெபrதாக ைவ ேபசப#கிற! ஈச

இத ெபா ைள1 R"பைத1 அப3க!/அயவ3க! யாேர இ பகி37
ெகா! மாC வ
ணப ெகா!கிேற!
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ணனாகI மாறி மாறி கா"சி
இப தி ேவகட0ைடயா இராமனாகI க
ெகா# கிறா!
* இC ேவகடவ தி ேமன2 ேதா!கள2ேல, அ5றா >ண க"டப"ட தM5க
நாேணGறிய ேதா! தM5 இ
!
* இC தி வயGC பதியேல, உரலி' பைண கப"ட தா5 கயGC
தM5க  இ
!

,

அதனா' தா நமாEவா3,
5ணரா நிற மர ஏE அC எLத ஒ
வ' வலவாேவா,
5ண3 ஏL நிற மர இர
 ந#ேவ ேபான 0த'வாேவா,
திண3 ஆ3 ேமக என கள2C ேச  தி ேவ கடதாேன,
திணரா3 சா3க உ பாத ேச3வ அேய எ7நாேள?
* மர ஏE ைள, இராமனாL வ' ம7தைத1,
# 57, க
ணனாL, வயGறி' உர' ேதL7தைத1,
* மர இர
எC ேவகடவ  ம"# இைண பா#கிறா3!

மைலயப வாமி = அம7த வாகன இராமனாL! காள2க நடன

க

ணனாL!

இப
ேவகட"ராம
ேவகட ராம"-
ராம  எC
ேவகட "கி
கி &ண"
&ண எC,
எC
ெவ?ேவC 1க கா"சிகைள, ஒேர சமயதி' கா",
தrசன மகா பா கிய ெசL ைவ கிறா தி மைல ஆன7த நிைலயதி'!
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ேவகட-கி &ணா, ேவகட-ரமணா, ேகாவ7தா! ேகாவ7தா!
தி ேவகட0ைடயா தி வகேள சரண!! ஹr ஓ!
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ரபாத(36&37): ரஜன +கா

=எ ண?

Jun 12, 2009 1:44 AM

from  ேவகேடவர ரபாத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)
சின வயல இ த ரபாத ேக ேபா!, அ!ல ரஜின , ரஜின -# வ$! என%
அேபா வடெமாழி இலிெமாழி எ)லா ெதrயா!:) (இப ம என வா+தா-#
தாேன ேக%கற-க?) ைஹ0ேயா, தைலவ1 ேப$, ரபாத திேலேய வ$!! அைத
எ.எ.அமா2 பாறாக-# 3ளகாகித பேப ேபால!
ந-கேள ேக பா$கேள! ரஜின , ரஜின -# ஒலிப! ேபால இ$%! ஆனா அ!
ரஜின இ)ல!
அ! ரஜநி!
ரஜநி ரஜநி-னா
ரஜநி னா இ$,
இ$ க$3 எப! ெபா$8!
ெபா$8
சிவாஜி பட !ல, 9ேரயா, ரஜின ைய பா1 !, இ த% கல1-# தாேன ெசா):வாக?:)

அேபா ரஜன +கா
, அப;னா என அ1 த? ெசா):க பா1ேபா!
ரஜநி+கா
= க$3+கவ1
ரஜநி கா
க$3 கவ1 சி
யா$பா அ!, க$பா கவ1 சியா, ேகாப<ைககைள% கா த ேபா) கவ1 ! இ+பவ?
தைலவr ெபய1% காரண =>க!:)
வாக இன %கி ரபாத தி) அ த "ரஜன -கா தைன"?, அவ "க)யாண ணக8"
எறா) என# பா1%கலா!
(இ த ேலாக ைத ப;% ேபா!, =டேவ ேக பய<ல நிைன தா), இேதா ெசா%க8)

அவன தனயா கமந-ய கர
ரஜந- கர சா$ @க அ-3$ஹ
அ 3$ஹ
ரஜந- சர ராஜ தேமா மிகிர
மகந-ய அக ரராம மேய
அவன தனயா = Aமிய< மக8 (சீைத)
கமந-ய கர = (அவ8) வ<$3 கரகைள உைடயவேன!
ரஜந- கர சா$ = (அவ) க$ த, கவ1 சியான
@க அ3$ஹ = @க தாமைர ேபால இ$%!
ரஜந- சர ராஜ = இ$ள ) நடமாபவ1கள  (அர%க1கள ) அரச (இராவண)
தேமா மிகிர = அவ தேமா ண ைத (கீ D% ண ைத) ேபா%கியவ!
மகந-ய = மிக சிற தவ!
அக ர-ராம
ர ராம மேய = எ இதயேம அ த ரராம மயமா0 இ$%!
சீைத = அவன ய< தனைய!
தனைய
மEF%8 ேதாறியவ8! மEF%8ேளேய மைற ! ேபானவ8!
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அகDவாைர தா நில ேபா), தைன இகDவா1 எ)லாைர?, (அ! இராமனாகேவ
இ$ப<# =ட) தாகி% ெகாEடா8!

ேதவ<ய< அவதார! Aேதவ<ய< ம;ய<) வ ! "உதி த!" ஆ சrய தா! ஆ சீைத
ப<ற%கவ<)ைல! உதி தா8!
ஒ$ தி$-@$க வ ! ஆேக "உதி தன" உலக உ0ய, எப! ேபாலேவ சீைத?
"உதி தவ8"! ஹத நச திர!
இராம நவமி, கி$9ண ெஜய தி, ஹ#ம ெஜய தி-# எ)லா இ$%! சீதா ெஜய தி
இ$%கா? இ)ைல! ஏனா, சீைத ப<ற%கவ<)ைல! உதி தா8!
சீைதய< உதி த) பHறி யாேர# ப<Iட தி) ெசா):க! மிக2 வாரயமான
ேதாHற சீைதய< ேதாHற! இராவண கEட ழ ைத, ப<ன1 ஜனக1 கEட
ழ ைதயாக ஆனாேளா! சீைத,
த இராமைன வ<ட வயதி) J தவ8!
தவ8
அவ8 வ<$ப<% ைகப<; த கர இராம கர! அவ க$பானவ தா! ஆனா)
கவ1 சியானவ! ெவ> கவ1 சி அ)ல! மகள, மஹந-ய, அழியாத கவ1 சி!
ைமேயா மரகதேமா மறிகடேலா மைழ @கிேலா
ஐேயா இவ வ;2 எபேதா1 அழியா அழைடயா எகிறா1 கப1!
எதிrகL வ<$3 கவ1 சி உைடயவ! இராவணேன ஒ$ கட தி), இராமன 
ணகைள எEண<ெயEண< வ<ய%கிறா; ஆனா) யா$ அறியாம), தன ைமய<)! :)

இ$ள ) நடமா அர%க1கள  தைலவ இராவண! அ தண! 3லதிய மகrஷிய<
ேபர! சிவ ப%த எ> ெசா)லி% ெகா8வதி) ெப$ைம பபவ!
ஆனா) மHற சிவன;யா1கைள மதி%கா!, ந தி ேதவrட சாப ெபHறா!
தா மேம சிவ-சிேராமண< எ> ப%திய<: ஆணவ தா ெபாகி வழி த!! இ!
தாமச ப%தி! தாமச ண!
ஆனா) "இ> ேபா0, நாைள வா" எ> இராம அவன ட ெசான அ த கணேம,
அ த தாமச ண ஆட ெதாடகி வ<கிற!! அேத சி தைனய<) ஆணவ நாணவ
ஆக, நாண< ேபா0 ஒேரய;யாக உகா1 ! வ<டா இலேகவர!
இப; இராவண ெப$ தைகய< தேமா ண ைத ஒேர வா%கிய தி) ேபா%கியவா!
ேபா%கியவா
இராவணைன வ<ட% கீ D-மன ெகாEட அ;ேயன  தேமா ண ைத? ேபா%! எைம
ஆ%! இராமா எ# ந) வா%!
இராமாவதார @; ! வ<டதா), இன அைத பா1%கேவ @;யாேத! அ த% ைறைய
ேபா%கெவேற, இ> ேவகட இராமனாக வ<ளகிறா0 தி$ேவகட தி)!
அக ர-ராம மேய! = எ இதயேம அ த ர ராம மயமா0 இ$%கிறேத!

Page 21 of 31.

http://verygoodmorning.blogspot.com

(*** @ ைதய பதிவ<) ெசான! ேபா), வ<)/அ3றா Nண< ம த இராமன 
த+3கைள, ேவகடவ தி$ ேதா8கள ) இ> காணலா! உர) இ+ !, மர
ஒ; த கEணன  த+3கைள ேவகடவ தி$வய<Hறிேல இ> காணலா!)
அ த ேலாக மிக2 சிறபான!! ஏ ெதr?மா? பகவான  க)யாண ணக8
எ> அ;யா1க8 ேபவ!, எEண தா எ> வ8Lவ ேபவ!, இதி)
வ$கிறன! வாக பா1ேபா, அப; என தா ெப$சா எE ண-#?

@க -O$த
 O$த லப -கத
 கத
வPஜ அQச காய,
காய அேமாக சர
அபகாய ர= வக அய அக
ந கதQசந கQசந ஜா! பேஜ
-@க
@க = ந)ல @க
-O$த
O$த = ந)ல இதய
-லப
லப = எள ைமயானவ
-கத
கத = எள தி) அைடயபபவ
வ#ஜ = ந)ல தப<கைள உைடயவ
-காய
காய = அழகிய உட) வன3 ெகாEடவ
அேமாக சர = ெவ): (வணாகாத)
அ3கைள உைடயவ
அபகாய ர= வஹ = அவ ர ல ைதேய உய1 தியவ
அய அக = அவைன தவ<1 !, நா (அக)
கதQசந கQசந - எேபா! எெக
ந ஜா! = அறிய மாேட
ந பேஜ = வணக மாேட
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ெப$மா8 = -@க, -O$த, -லப, -கத!
-@க, -O$த, அப;னா என? = @க@ அழ, அக@ அழ!
சr, அேபா -லப, -கத? = மிக2 லபமானவ! லபமான கதி காபவ!
அவ ெச)வ த அ)ல!
அ)ல அவ எள வ த!
த எள ைமயானவ!
ப<றவா யா%ைக ெபrேயானாக இ$ப<#, அைத? நம%காக வ<% ெகா !,
நம%காகேவ ப<ற !ழ> ந;%கிறா! இ த எள வ த தைம யா$% வ$?

அவரவ1 த த நிைலய<) இ$ ! இறகி வராம) ேவEமானா) ேதவ1கL% உதவ<
ெச0வா1க8! ம%கL% உதவ< ெச0ய கீ ேழ இறகி வரFேம? நமிைடேய வ !, ந
=டேவ வாD !, க9டமான உலக வாDவ<:, அற காப! எப; எபைத
எ !%காட யா1 உ8ளா1க8?
சகல ச%திக8 இ$ தா:, க+ தி) ஓைல க;% ெகாE N! ேபாவ!, திைர%
ேபா1% கள திேல 3) ப<கி ேபாவ! யா1 தா ெச0வா1க8? உEைமயான
தப<ய< உய<1 கா% ேவைளய<:, மா "தப<" எ> =ப<ட கன  நல ைத
@தலி) பா1 !வ<, அ3றமா பரதைன ேநா%கி ஓட யா$% மன வ$? அவ தா
லபமானவ! எள வ த!
அr,
அr வானவ1% அrய!
அrய அ;யா1% எள ய!
ய
அறி-வானவ1%
அறி வானவ1% அrய!
அrய அ;யா1% எள ய!
ய :)
எ)லா சr! ஆனா) அவ ேதவ1கL% மேம ெசா தம)லவா? அவ1கL% ம
தாேன அ$8வா?
ஹா ஹா ஹா! யா1 ெசான!? ப<ரகலாத, ேபர, மகாபலி, வடண,
%கிர எ>
பலபல அர%க1கL% அ$8 ெச0பவ ஆய<Hேற! ஆனா) இ திரன  மக
ெஜய தைன அ; ! வ<ர;யவ ஆய<Hேற!
அர ப<ரகலாத = ப<ரகலாத ஆDவா1 ஆனா!
ஆனா
ேதவ ெஜய த = காகார எ> அர ஆனா!
ஆனா
இப;% ல பா1 ! அ$ளா!, ண பா1 ! அ$L ண தாேன பரம ண!
ஈச வானவ1% எப எறா)-அ!
ேதசேமா தி$ேவ கட தா#%?
எ> அதனா) தா, அவ வானவ1% ம அப இ)ைல எ> ஆDவா1
பாகிறா1! இப; எ)லாrட@ அ3 கா;, எள ைம கா ணகL%
"ெப$மாள
ெப$மாள  க)யாண ணக8"
ணக8 எ> ெபய1! அ த ணக8 எைவ எைவ?
1. வா ச)ய
2. ெசளலய
3. ெசளசீ)ய
4. வாமி வ

= வரப<லா அ3 உைடைம (Boundless Love)
= ந-1ைம எ# சீ1ைம (Easily Visible & Approachable)
= எள வ த அ$ தைம (Easily Mixing with Mortals)
= எ> ைகவ<ேட எ# உrைம (Sense of Ownership)

@@ ப; எ# Tலி), இைத மிக அழகாக வ<ள%கிறா1 ப<8ைள ேலாகாசாrயா1!
* Hற கE ெவ$வாைம% வா ச)ய
* காrய ெச0? எ> !ண<ைக% வாமி வ
* வாமி வ கE அகலாைம% ெசளசீ)ய
* அைத% கE பH>ைக% ெசளலய
எ> வ<யாய%யான (வ<r2ைர) ெச0கிறா1 அEண)!
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இ த எள ைம% ணகேளா, அவ அ$ைம% ணகL 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/மகள = அற !8 இப (Bliss/Mangalam)
எE ண தா எ> ஐய வ8Lவ# இ த% க$ !கைள% கட28 வாD தி)
ெதா ெச)கிறா1!
ஏேதா இ த% ணக8 எ)லா வடெமாழி தா கE ப<; !% ெகா தாக யா$
தபட த;% ெகா8ள @;யா!! தமிழிேலேய இ தைன ணகL ேபச
பகிறன!
சமய சாராத சில தமிழறிஞ1க8, எE ண தா எபைத, எEண @;யாத ணக8
ெகாEடவ எ> ெபா$8 உைர%கிறா1க8. ஆனா) @த) எ% றள ) =றபட
1. ஆதிபகவ,
2. வாலறிவ,
3. மல1மிைச ஏகினா,
4. ேவEத) ேவEடாைமய<லா,
5. இைறவ,
6. ெபாறிவாய<) ஐ தவ< தா,
7. தன%வைம இ)லாதா,
8. அறவாழி அ தண
எற எ ணகைளேய, ஒபதாவ! றள ) ஒறா0 ெதா !,
ேகாள H ெபாறிய<) ண இலேவ? எE ண தா
தாைள வணகா தைல!
எ> பா; வ<கிறா1 ஐய! இ த எE ண ைத? ேமH ெசான எ க)யாண
ணகள ) ெபா$ தி பா$க8! தமிழி தைகைம? இைறைம? 3r ! வ<!
(யாராவ! ெபா$ தி, ப<Iட தி) ெசா):கேள)
இப; எEண<லா% ண% கடலாக இைறவ வ<ளகிறா! இைறவ#%% ணக8
கிைடயா! எ> அ)லி$ைம% (அ ைவத) ேகாபா ெசானா:, நி1-ண ைத% கட !
ச-ண எ> ஜக $ ஆதி சகர1 ேபகிறா1! மHற ேகாபாக8 எ)லா,
இைறவைன ச ய, ஆன த எற ண ெசாVபனாக தா ேபகிறன!
அவதாரகள ), இப;% ணக8, ணக8, க)யாண ணக8 எ> ேபசப ஒேர
அவதார இராமாவதார மேம!
இராமவதார ைத மேம "ெப$மா8" எ> றிப! வழ%க! அ த இராம "ெப$மா8"
வணகிய வ<%ரக "ெபrய ெப$மா8" (அரக)!
ஆEடாL இராமைன தா "மன
மன !% இன யா (Sweet Heart)" எ> பாகிறா8!
கEணைன ெவ>ேப த% =ட இ$%கலா! :)
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ப<னாள ) உைர%கபட கீ ைத%, "அட ேபாபா, வாய<ல ெசா):ற! ஈசி! வாD !
பா1 தா தாேன ெதr??" எற ேப  வ ! வ<ட% =டா! எ>...
* @தலி) இராமனா0, தாேன வாD ! கா;
* ப<ன1 கEணனா0, ஊ$%ேக உபேதச ெச0கிறா!

அதனா) தா நமாDவா1 எ# மாற சடேகாப
கHபா1க8 இராம ப<ராைன அ)லா) மH> கHபேரா?
கHபேரா
ேகபா1க8 ேகசவ கீ 1 தி அ)லா) மH> ேகபேரா?
ேகபேரா
எ> பாகிறா1!

அ த% ணகைள% ேக% ேக இ# @;யவ<)ைலயா ஒ$ த$%! இ#
இ# ேக%கிேட இ$%கா$! அதனா) தா தி$மைல% ேகாய<) வாசலி), த இ$
ைககL% வ<ல இ% ெகாE, ேவகட ராமைன ேசவ< தவா> நி>
ெகாEேட இ$%கிறா1!
ய ர ய ர ரநாத கீ 1 தன = எெக இராமன  க)யாண ணக8 பாடபேதா
த ர த ர %$த ஹதக அQசl = அக =ப<ய கர ேதா வணகி% ெகாE

மா$தி நமேத எ> க)யாண ணகள ) திைள ! இ$% ஆQசேனய ப<ற த
மைல தி$மைல-அQசனா r!
ந கதQசந கQசந ஜா! பேஜ!
ந ஆQசேநய ேக%கிேட இ$%கா!
இ$%கா
ந-கL ேக%கிேட இ$க!
இ$க
வ<நா ேவகேடச ந நாேதா ந நாத
சதா ேவகேடச மராமி மராமி
எ> அ த சன %கிழைம, இ த ரபாத பதிைய நிைற2 ெச0ேவா! அவசிய
வாக! ஹr ஓ!
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ரபாத(38,39,40): வ நா ேவ
ஜக இைல!
இைல

from  ேவ

கேடச! இன

Jun 12, 2009 1:44 AM

கேடவர ரபாத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

திமைலய  எெபமா" ச"னதிய  45 நிமிட நி#க ஆைசயா? நட%கிற காrயமா
அ)? ஜக ஜக ம*+மிைல! ேபாதா%,ைற%, ெபா"னமா-"-, இேபா
ேதவதான ஒ /திய தி*ட0ைத அறி1கப+0தி இ%,! ேப=மகா
ேப மகா ல, தrசன!
தrசன
ெபrய "2வான" தrசன! இ)ல எ"ன 23-"- ேக%கற4 களா? ஹா ஹா ஹா! அ க
தா" ஆ/! :)
1"/ ேபால, ஜய-வ ஜய7கைள0 தா, உ9ேள :ைழ<), ,லேசகர" ப%, ெவளேய,
ெபமாள" 1"னா, அைர% கணமா> நி"? ேசவ ப) எலா இனேம
கிைடயா)!
இனேம )வார பாலக7க9 கி*ட இ<ேத தா" ேசவ 0)% ெகா9ள@! அத#, ேம
உ9ேள ேபாக 1யா)! உ9ேள ேபாA, ெவளய  வ வா%கி
ைட மி>ச! ஹா ஹா
ஹா! எப இ%, ஐயா?
இ) தா" மகா ல, தrசன?
2வான"
தrசன ெபrய "2வான
2வான தrசன!:)
தrசன
இைத% ேகாய  நி7வாக எேபாெதலா நிைன%கிறேதா, அேபாெதலா அமப+0தி
வ +கிற)! ந4 க ேபா, ேபா) இ<த மகா ல, தrசன இலாம இ<தா, அ) உ க
/ண ய! இ"- ப0) வஷ0தி, எலா ஜ"ன வழியா பா0)%, கபா"- ெசா"னாD ஆ>சrயப+வத#, இைல! :)
நிைலைம இப ேபாA% ெகா+ இ%க, உ க2%, ம*+, ச"னதிய  ஒ
1%கா மண ேநர அம7<) ெகா+, நி"? இ<) கிட<) நட<)மாக,
ஏகா<தமாக, ஆைச த4ர சி0)% ெகா92 க9 எ"றா எப இ%,?
அ<த வ 0ைத எப-"- தா" இ"ன%கி ரபாத பதிவ  பா7%க ேபாகிேறா!
வா க, ேதா0திர0தி" கைடசி ப,தி%,! இ) உ கள பல ேப%,0 ெதr<த ேலாக
தா"! மிக3 இனைமயான பாட!

(இ<த ேலாக0ைத ப%, ேபா), Fடேவ ேக*+ பய ல நிைன0தா, இேதா ெசா+%,

க9)
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வ நா ேவ கேடச ந நாேதா ந நாத
சதா ேவ கேடச மராமி மராமி
ஹேர ேவ கேடச ரசீத ரசீத
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rய ேவ

கேடச ரய>ச ரய>ச

வ நா ேவ கேடச = ேவ கேடசைன0 தவ ர
ந நாேதா ந நாத = ேவ? தைலவ" இைல! ேவ? தைலவ" இைல!
சதா ேவ கேடச = எேபா) ேவ கேடசைனேய
மராமி மராமி = நிைன0)% ெகா%கிேற"! நிைன0)% ெகா%கிேற"!
ஹேர ேவ கேடச = அபேன ேவ கேடசா
ரசீத ரசீத = கைண கா*+! கைண கா*+!
rய ேவ கேடச = வ பமான ேவ கேடசா
ரய>ச ரய>ச = (ம கள கைள%) ெகா+பாA! ெகா+பாA!
அ) எ"ன "rய
rய"
rய ேவ கேடச? யா%, rயமானவ"? யாெரலா ேவ
வ /கிறா7க9? மாற" ெசாவைத% ேக2 க9!
நிகr அமர7, 1ன% கண க9 "வ
வ /"
/ திேவ கட0தாேன!
/க ஒ"? இலா அேய" உ", அ% கீ H அம7<) /,<ேதேன!
அ) எ"ன "வ
வ /"
rய"
/ திேவ கட0தா"? "rய
rய ேவ கேடச?

கடவைன

* ,+பத7க9 1த )றவ க9 வைர,
* வாலிப" 1த வேயாதிக" வைர,
* ஏைழ 1த பண%கார" வைர,
* க9ள ேநா*+ அபவ" 1த க9ளமிலா உ9ள0தா" வைர.....
* ைசவ7க9 1த ைவணவ7க9 வைர,
* இ<தி%கார7க9 1த மற0 தமிழ7க9 வைர,
* ஆதி ச கர7 1த இராமா-ச7 வைர...
இIவள3 ேப "வ
வ /"
/ திேவ கட0தா"! - ஏ"?
பண ,வ Jேத! அ)னாலயா?
இைல! பண, ெப F*ட எலா இேபா தாேன...மா7 ஒ அப) அ?வ)
ஆ+%, 1"னா தாேன!அ)%, 1"னாெயலா ஆ+%, ஒ 1ைற ேபாA
வவத#ேக சிரமப+வா கேள! ஆனா அேபா) வ*
4
இ<) ெகாேட,
அவ-%,"- தனயா 1Kசி வ>சிபா கேள - ஏ"?
இரடாய ர வசமா இ%,ேத! சிலபதிகார கால ெதா*+ அப எ"ன ஒ ஈ7/?
தமிH இல%கிய ம*+ தானா அவைன% ெகாடா+கிற)? ெதAவ0 தமிM%,
ப "னா வ<த
* ெதD ,% கீ 70தைனக9,
* க"னட தாச நாமா%க9,
* மைலயாள கான க9,
* மரா0தி அபா ,க9,
* ஒrய தர க க9,
* ,ஜரா0திய ேகாலா*ட பாடக9-"-...
எப இ0தைன ெமாழிகளD இவ" "வ /" திேவ கட0தா" ஆனா"? "rய"
பாலாஜி ஆனா"?
ஆடா9 அர கைன0 தாேன வ ப னா9? மண<) ெகாடா9? ஆனா அர க" ேம
ப0ேத பாட தா" பானா9! ேவ கடவ" ேம தா" அதிகமான பாடக9! ேவ கட#,0
தா" த"ைன வ தி%க> ெசாகிறா9!
,ல 1தவனான நமாHவா7, சரணாகதி எ"? வ ேபா) ம*+, அர கனட
ெசAயாம, ேவ கடவனட ெசAJ மாய எ"ன?
"/க ஒ"? இலா அேய", உ" அ% கீ H அம7<) /,<ேதேன" எ"ற சரணாகதி%கான
ஒேர பார, ேவ கடவ" ேம அைம<த) வ யப D வ யேப!
இப அைனவ%, "rய" ேவ

கேடசனாA இ%, காரண0ைத அறிய0 தா"
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1Jமா? 1J! 1"ேப ரபாத பதிவ  ெசா"ன) ேபா,
ேவ கட0) ெநேயா" ம*+ தா" ேமா*ச0)%கான வழிைய ந எலா%,
ெசாலி% ெகா+0)% ெகாேட நி#கிறா"!
நி#கிறா"

* ஒ கர பாத கைள% கா* ப#றி% ெகா9 எ"கிற)!
* இ"ெனா கர, அப ப#றி% ெகாடா, இ<த உலக ச10திர ெவ? 1ழ கா
ஆழ தா", எ"? 1ழ காலி ைக ைவ0)% கா*+கிற)! இ) தா" அ<த ரகசிய!
ேமா*ச எலா 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
ேவயபேய தகிறா"!
* ேமா*ச ரகசிய1 ெசால 1J! காத கைதJ ெசால 1J!
* சி"ன% ,ழ<ைதJட- பழக 1J! ெபrய ஞானகளட1 பழக 1J!
* நலவனட1 பழக 1J! ெகா9ைள% F*ட0திட1 பழக 1J!
ஒேர தாA, ஒIெவா ,ழ<ைத%,, அவரவ7%, ப 0தமான மாதிr சைம0)
ேபா+கிறா9 அலவா?
அ) ேபால,
ேபால அவரவ7%, ப 0தமான மாதிr...
மாதிr
உ"ன0 தகிறா" ேவ கடவ"!
கடவ" உண0 தகிறா" ேவ கடவ"!
கடவ"
அதா" இIவள3 "rய
rய"
ேவ
கேடச!
"வ
வ
/"
/
திேவ
கட0தாைன!!
rய
சதா ேவ

கேடச மராமி மராமி! rய ேவ

கேடச ரய>ச ரய>ச!!

இேபா ஜகைய எப0 தவ 7%கலா எ"ற ரகசிய:
ரகசிய
Powered by Podbean.com

அக Oர த ேத பதாேபாஜ J%ம
ரணா இ>சய ஆக0ய ேசவா கேராமி
ச%0 ேசவயா நி0ய ேசவா பல 0வ
ரய>ச ரய>ச ரேபா ேவ கேடச
அக Oர த = அேய" ெவ, Oர0திலி<) வ<)9ேள"!
ேத,
ேத பத அேபாஜ J%ம = உ" தாமைர இைணயகைள
ரணா இ>சய ஆக0ய = வண , ஆைசய  வ<)9ேள"!
ேசவா கேராமி = உ"ைன> ேசவ %க வ<)9ேள"!
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ச%0 ேசவயா = எேபாதாவ) ஒ 1ைற, இப> ெசAJ ேசைவ,(அைத ஏ#?%
ெகா+)
நி0ய ேசவா = உைன எ"? க ,ளர% கா@ ந4 காத ேசைவ எ"- நி0யப
ேசைவைய
பல 0வ = ந4 வரமாக%
ரய>ச ரய>ச = ெகா+பாA! ெகா+பாA!
ரேபா ேவ கேடச = ப ரேபா ேவ கேடசா!

ந4 க9 ேபா, ேபா), திைர ேபா*+ இ%கா? அல) ச"னதிய  ெராப ேநர நி#க
1யவ ைலயா? அதனா எ"ன?
ந4 க9 தா" அவைன பா7%க 1யவ ைல! ஆனா அவ" உ கைள பா70)%
ெகா+ தாேன இபா"? அவைன யா ஜக ஜக-"- ெசால
1யாேத! அ/ற எத#, வ
4
கல%க?
ப0ேத ெநாக9 தா" தrசனமா? அதனா எ"ன? ஒ"ேற ஒ"ைற ம*+ நிைனவ 
ைவJ க9!
* எ%காரண ெகா+ ககைள P% ெகா9ளாத47க9!
க9
ேவ+த ைவ%க% Fட ேநர இ%கா)! அதனா பரவசப*+ ககைள P%
ெகா9ளாத47க9! ப0ேத ெநாக9 தா"! உ க9 /ற% க எ"- காமிராவ D, அக% க
எ"- வேயா
4
கவ ய D அபேய ஆழமாக பதி<) ைவ0)% ெகா92 க9!
ேமய> ெச"ற மா+ அைச ேபா+மா?
4
வ<) தாேன அைச
ேபா+மா ந"றாக ேமA<), வ*+%,
ேபா+! அ) ேபால ச"னதிய  ககைள Pடாத47க9! வ*+%,
4
வ<த ப "ன7, அேபா)
P% ெகா92 க9! மன0திைரய  ஜக ஜக இலாம, ந4 க9 வ ப ய
வணேம ஓ+!
இைத ேவ கடவ" ச"னதிய  அ+0த 1ைற ேபா, ேபா) ெசாலிவ *+ 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 ம கள> ேசைவைய, நா" எேபாெதலா
நிைன%கி"ேறேனா, அேபாெதலா என%,% கா* அ9வாA காதலேன!"
தாேய த<ைத எ"?, தாரேம கிைள ம%க9 எ"?
ேநாேய ப*+ ஒழி<ேத", "உைன%
உைன% காபேதா7 ஆைசய னா"
னா
ேவேயA மாெபாழி RH, வ மல> ைன ேவ கடவா!
நாேய" வ<) அைட<ேத",
அைட<ேத" நகி எ"ைன ஆ*ெகா+ அேள!
அேள
இ) தா", ேவ கடவ" ச"னதிய , ஜக ஜக%, பயபடாம, பல மண
ேநர தrசன ெசAய வல ரகசிய!
(* ஏகா<த ேசைவ எ"- ந9ளர30 தாலா*+-ப9ளயைற> ேசைவ ஒ"? உ+! 1"பதி3 கிைடயா)! அ"?
இர3 09:00 மண வா%கி, வ ஜயா வ கிய , 1த ஐப) ேப%, சிறிய க*டண0தி %ெக* வழ ,வா7க9!
F*ட அதிக இ<தா அேபா இ) ெபா) தrசன இ"றி0 தனயாக> ெசAயப*+ வ +!
இ<த> ேசைவ%,> ெச"றா, ஆர அம7<), எெபமாைன0 தமிழிD ெதD கிD இைசேயா+ தாலா*, பா
பக ைவ0), ெகாவைல ேபா*+ P உற க> ெசA), பாதாதி ேகசமாக, ஆH<) அ-பவ %க 1J! அ<த நாள"
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கைடசி> ேசைவ! நைட சா70தி, அ+0த 1%கா மண ய  ரபாத! அ+0த 1ைற ெசD ேபா) 1ய"?
பா7%க3 :)

Powered by Podbean.com

அ%ஞானனா மயா ேதாஷா"
அ ேசஷா< வ கிதா< ஹேர
Sம வ 0வ Sம வ 0வ
ேசஷ ைசல சிகா மேண!
மேண
அ%ஞானனா மயா ேதாஷா" = அறிெவா"? இலாதவ" நா"! எ" ,#ற கைள
எலா
அ ேசஷா< = மT தேம இலாம
வ கிதா< ஹேர = ெசAவாயாக!
Sம வ 0வ Sம வ 0வ = எ"ைன ம"னபாA! எ"ைன ம"னபாA!
ேசஷ ைசல சிகா மேண = ேசஷ மைல> சிகா மண ேய!
இப உ"ைன> ேசவ 0) வ<த ப "னாD, எ" ய ப ரதாப க2, ஆணவ1,
யநல1 அIவேபா) தைல வ r0) ஆ+கி"றனேவ!
அ மன0தி-அ<தரா0மாவ  ந4 இ<) ெகா+, இ) தவ? எ"? கா*%
ெகா+0தாD, "எ"" அறி3 /0திJ, எ" மனசி" ெமாழிைய% ேக*பதிைலேய! எ"ன
ெசAய?
அறிெவா"? இலாத ஆA% ,ல0தி உ" த"ைன,
ப றவ  ெப? தைன /ண ய யா உைடேயா!
,ைறெயா"?மிலாத ேகாவ <தா....
அறியாத ப 9ைளகேளா, அ"ப னா உ" த"ைன>
சி?ேப7 அைழ0தன3 சீறி அளாேத!...
எ க9 ,#ற கைள எலா ஒ"? Fட மி>ச ைவ%காம, ெபா%கி வ +!
* இ<த ப றவ %,> ேச70) ைவ%, Recurring Deposit பாவ கைளJ (ப ராரத)
* அ+0த ப றவ %, நா க9 ேச70) ைவ%, Fixed Deposit பாவ களJ (ஆகமிய)
ஒ"? Fட மி>ச ைவ%காம ெபா%கி வ +! ேவ +கட எ"றாேல ெவைமயான
பாவ கைள ெபா%, மைல அலவா!
ெச"? ேச7 தி ேவ கட மாமைல
ஒ"?ேம ெதாழ, ந வ ைன ஓJேம - எ"ற மாற" வா%, ெபாAயா,ேமா?
ேபாய ப ைழJ, /, தவா" நி"றன3,
த4ய ன Oசாக ஆ%கி வ +! ஒ"? Fட மி>ச ைவ%காேத!
Sமவ 0வ Sமவ 0வ, ேசஷ ைசல சிகா மேண!
எ"ைன ம"னபாA! எ"ைன ம"னபாA! திேவ கட உைடய ேதேவ!
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ஏ+ ெகாடல வாடா, ேவ கட ரமணா - ேகாவ <தா! ேகாவ <தா!!
ஆப0 பா<தவா, அனாத ர*சகா - ேகாவ <தா! ேகாவ <தா!!

(ரபாத
ரபாத பாக 2of4 = ேவ கேடவர ேதா0திர நிைற<த)!
நிைற<த) ப!)
ப
அ+0த பாக0திலி<), சரெணள, சரண ரப0ேய-"-, சரணாகதிைய பா7பத#, 1"....
அ<தr இ%கட ர, ப ரசாத த4ேகா, சரணாகதிைய அபற ெசA)%கலா! பதிவ7.
அப -கா ெபாற<த நா2 ேவற! அவா இைல"னாD ல*டா> ெகா+ேபா :)
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