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அைமதி�� ஆன�த�� அள���� ஆலய�அைமதி�� ஆன�த�� அள���� ஆலய�அைமதி�� ஆன�த�� அள���� ஆலய�அைமதி�� ஆன�த�� அள���� ஆலய� 
 

மன��� சா�தியள���� அைமதி�� இமன��� சா�தியள���� அைமதி�� இமன��� சா�தியள���� அைமதி�� இமன��� சா�தியள���� அைமதி�� இனனனன� ��யாத ஆன�த�� அள���� � ��யாத ஆன�த�� அள���� � ��யாத ஆன�த�� அள���� � ��யாத ஆன�த�� அள����     
தி�� தி�� தி�� தி�� தலமாக வ�ள��கிற�தலமாக வ�ள��கிற�தலமாக வ�ள��கிற�தலமாக வ�ள��கிற�, , , , அ�த இட�அ�த இட�அ�த இட�அ�த இட�. . . . # ச�கைர அ�மாவ�% �தி��# ச�கைர அ�மாவ�% �தி��# ச�கைர அ�மாவ�% �தி��# ச�கைர அ�மாவ�% �தி��, , , , 
லலிதா சஹ'ர நாம�� ெம%ைமயான �ரலி* இன�ய ஒலியாகலலிதா சஹ'ர நாம�� ெம%ைமயான �ரலி* இன�ய ஒலியாகலலிதா சஹ'ர நாம�� ெம%ைமயான �ரலி* இன�ய ஒலியாகலலிதா சஹ'ர நாம�� ெம%ைமயான �ரலி* இன�ய ஒலியாக 
எ��� பர.� இைசஎ��� பர.� இைசஎ��� பர.� இைசஎ��� பர.� இைச,,,,    /ழலி% 1/ழலி% 1/ழலி% 1/ழலி% 12ைமைய ேம4� ேம�ப5��கி%ற�2ைமைய ேம4� ேம�ப5��கி%ற�2ைமைய ேம4� ேம�ப5��கி%ற�2ைமைய ேம4� ேம�ப5��கி%ற�. . . . 
67றி4� /8��9ள மர�67றி4� /8��9ள மர�67றி4� /8��9ள மர�67றி4� /8��9ள மர�, , , , ெச:ெச:ெச:ெச:, , , , ெகா:கள�* ;��� �4��� ப*ேவ< ெகா:கள�* ;��� �4��� ப*ேவ< ெகா:கள�* ;��� �4��� ப*ேவ< ெகா:கள�* ;��� �4��� ப*ேவ< 
மல=கள�% ந<மண� கா7றி* கைர�� 6வாச�தி7ேக 6கமள��கிற�மல=கள�% ந<மண� கா7றி* கைர�� 6வாச�தி7ேக 6கமள��கிற�மல=கள�% ந<மண� கா7றி* கைர�� 6வாச�தி7ேக 6கமள��கிற�மல=கள�% ந<மண� கா7றி* கைர�� 6வாச�தி7ேக 6கமள��கிற�. . . . 
எ�தைகய ச?சல�தி7� உ9ளான மனமாக இ��தா4�எ�தைகய ச?சல�தி7� உ9ளான மனமாக இ��தா4�எ�தைகய ச?சல�தி7� உ9ளான மனமாக இ��தா4�எ�தைகய ச?சல�தி7� உ9ளான மனமாக இ��தா4�, , , , எAவள. எAவள. எAவள. எAவள. 
கவைலகளா* அைல�கழி�கBப5� கவைலகளா* அைல�கழி�கBப5� கவைலகளா* அைல�கழி�கBப5� கவைலகளா* அைல�கழி�கBப5� நிைல இ��தா4�நிைல இ��தா4�நிைல இ��தா4�நிைல இ��தா4�, , , , உ9ேள உ9ேள உ9ேள உ9ேள 
Cைழ�த.டேன அ�வைர காணாத அைமதிைய�� ஆன�த�ைத� அள����   Cைழ�த.டேன அ�வைர காணாத அைமதிைய�� ஆன�த�ைத� அள����   Cைழ�த.டேன அ�வைர காணாத அைமதிைய�� ஆன�த�ைத� அள����   Cைழ�த.டேன அ�வைர காணாத அைமதிைய�� ஆன�த�ைத� அள����    
அ�த இட�தா%அ�த இட�தா%அ�த இட�தா%அ�த இட�தா%, , , , # ச�கைர அ�மாவ�% எழிலா=�த ஆலய�# ச�கைர அ�மாவ�% எழிலா=�த ஆலய�# ச�கைர அ�மாவ�% எழிலா=�த ஆலய�# ச�கைர அ�மாவ�% எழிலா=�த ஆலய�. . . . பா=�த பா=�த பா=�த பா=�த 
மா�திர�தி* இ� வழ�கமாக� காணBப5� ேகாய�*கைளB ேபா%றத*ல மா�திர�தி* இ� வழ�கமாக� காணBப5� ேகாய�*கைளB ேபா%றத*ல மா�திர�தி* இ� வழ�கமாக� காணBப5� ேகாய�*கைளB ேபா%றத*ல மா�திர�தி* இ� வழ�கமாக� காணBப5� ேகாய�*கைளB ேபா%றத*ல 
எ%ப� ���� வ�5கிற�எ%ப� ���� வ�5கிற�எ%ப� ���� வ�5கிற�எ%ப� ���� வ�5கிற�.  .  .  .   
 

இத8கள�* �%இத8கள�* �%இத8கள�* �%இத8கள�* �%னைக தவழனைக தவழனைக தவழனைக தவழ, , , , ேமான� தவ�தி* அம=�தி���� # ச�கைர ேமான� தவ�தி* அம=�தி���� # ச�கைர ேமான� தவ�தி* அம=�தி���� # ச�கைர ேமான� தவ�தி* அம=�தி���� # ச�கைர 
அ�மாவ�% அ�D பா=ைவ அதி=வைலக9 க�வைறய�லி��� ெவள�BபD5அ�மாவ�% அ�D பா=ைவ அதி=வைலக9 க�வைறய�லி��� ெவள�BபD5அ�மாவ�% அ�D பா=ைவ அதி=வைலக9 க�வைறய�லி��� ெவள�BபD5அ�மாவ�% அ�D பா=ைவ அதி=வைலக9 க�வைறய�லி��� ெவள�BபD5,  ,  ,  ,  
ேமன�ய�* பட=�த��ேமன�ய�* பட=�த��ேமன�ய�* பட=�த��ேமன�ய�* பட=�த��, , , , �% எBேபா�� உ2��ண=�திராத ெத���  �% எBேபா�� உ2��ண=�திராத ெத���  �% எBேபா�� உ2��ண=�திராத ெத���  �% எBேபா�� உ2��ண=�திராத ெத���  
த%ன�ப��ைக�� ஊ7<B ேபா* 6ர��த%ன�ப��ைக�� ஊ7<B ேபா* 6ர��த%ன�ப��ைக�� ஊ7<B ேபா* 6ர��த%ன�ப��ைக�� ஊ7<B ேபா* 6ர��, , , , உடலி* உ9ள ச�தி ச�கர�க9 உடலி* உ9ள ச�தி ச�கர�க9 உடலி* உ9ள ச�தி ச�கர�க9 உடலி* உ9ள ச�தி ச�கர�க9 
யா.யா.யா.யா.� ��Bப��கBப5கி%றன� ��Bப��கBப5கி%றன� ��Bப��கBப5கி%றன� ��Bப��கBப5கி%றன. . . . ெப7ெற5�த தாையB ேபா%< ப�.� ெப7ெற5�த தாையB ேபா%< ப�.� ெப7ெற5�த தாையB ேபா%< ப�.� ெப7ெற5�த தாையB ேபா%< ப�.� 
க�ைண�ேம உ�ெவ5�த # ச�கைர அ�மாக�ைண�ேம உ�ெவ5�த # ச�கைர அ�மாக�ைண�ேம உ�ெவ5�த # ச�கைர அ�மாக�ைண�ேம உ�ெவ5�த # ச�கைர அ�மா, , , , த%ன�ட� வ�� த%ன�ட� வ�� த%ன�ட� வ�� த%ன�ட� வ�� 
ப�த=கைள� தன� �ழ�ைதகளாகேவ ஏ7< அவ=க9 ேவG5வைத ப�த=கைள� தன� �ழ�ைதகளாகேவ ஏ7< அவ=க9 ேவG5வைத ப�த=கைள� தன� �ழ�ைதகளாகேவ ஏ7< அவ=க9 ேவG5வைத ப�த=கைள� தன� �ழ�ைதகளாகேவ ஏ7< அவ=க9 ேவG5வைத 
வழ��கிறா9வழ��கிறா9வழ��கிறா9வழ��கிறா9. . . . ேம4� அ�கைற�9ள உGைமயான தாையB ேபாலேவ த% ேம4� அ�கைற�9ள உGைமயான தாையB ேபாலேவ த% ேம4� அ�கைற�9ள உGைமயான தாையB ேபாலேவ த% ேம4� அ�கைற�9ள உGைமயான தாையB ேபாலேவ த% 
�ழ�ைதகH�� �ழ�ைதகH�� �ழ�ைதகH�� �ழ�ைதகH�� நநநநல� தர�Iல� தர�Iல� தர�Iல� தர�I:ய� எ�ேவா அைதேய பாச��ட% :ய� எ�ேவா அைதேய பாச��ட% :ய� எ�ேவா அைதேய பாச��ட% :ய� எ�ேவா அைதேய பாச��ட% 
அள��கிறா9அள��கிறா9அள��கிறா9அள��கிறா9.. .. .. ..  
 

ெச%ைன தி�வா%மிJ�% அைமBப�ைன ந%� அறி�தி�Bபவ=கH�� # ெச%ைன தி�வா%மிJ�% அைமBப�ைன ந%� அறி�தி�Bபவ=கH�� # ெச%ைன தி�வா%மிJ�% அைமBப�ைன ந%� அறி�தி�Bபவ=கH�� # ெச%ைன தி�வா%மிJ�% அைமBப�ைன ந%� அறி�தி�Bபவ=கH�� # 
ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ைத� கGடறிவதி* எAவ�த சிரம�� இ��க ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ைத� கGடறிவதி* எAவ�த சிரம�� இ��க ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ைத� கGடறிவதி* எAவ�த சிரம�� இ��க ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ைத� கGடறிவதி* எAவ�த சிரம�� இ��க 
வா2Bப�*ைலவா2Bப�*ைலவா2Bப�*ைலவா2Bப�*ைல. . . . கலா�கலா�கலா�கலா�    ேஷ�ரா சாைல��ேஷ�ரா சாைல��ேஷ�ரா சாைல��ேஷ�ரா சாைல��, , , , லD6மி�ர� காமராஜ= சாைல�� லD6மி�ர� காமராஜ= சாைல�� லD6மி�ர� காமராஜ= சாைல�� லD6மி�ர� காமராஜ= சாைல�� 
ச�தி��� இச�தி��� இச�தி��� இச�தி��� இட�தி7�M சிறி� அ�காைமய�ேலேய அைம��9ள�ட�தி7�M சிறி� அ�காைமய�ேலேய அைம��9ள�ட�தி7�M சிறி� அ�காைமய�ேலேய அைம��9ள�ட�தி7�M சிறி� அ�காைமய�ேலேய அைம��9ள�, , , , # # # # 
ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�. . . .  
 

ஆலய�தி* இரG5 சி< மGடப�கைள� காGகிேறா�ஆலய�தி* இரG5 சி< மGடப�கைள� காGகிேறா�ஆலய�தி* இரG5 சி< மGடப�கைள� காGகிேறா�ஆலய�தி* இரG5 சி< மGடப�கைள� காGகிேறா�. . . . இவ7<9 ஒ%< இவ7<9 ஒ%< இவ7<9 ஒ%< இவ7<9 ஒ%< 
பஜைன� Iடமாக.� இ%ெனா%< ஆ%மிகM ெசா7ெபாழி.� ப�திB பஜைன� Iடமாக.� இ%ெனா%< ஆ%மிகM ெசா7ெபாழி.� ப�திB பஜைன� Iடமாக.� இ%ெனா%< ஆ%மிகM ெசா7ெபாழி.� ப�திB பஜைன� Iடமாக.� இ%ெனா%< ஆ%மிகM ெசா7ெபாழி.� ப�திB 
பாபாபாபாட*கH� நிகN� அர�காக.� பயட*கH� நிகN� அர�காக.� பயட*கH� நிகN� அர�காக.� பயட*கH� நிகN� அர�காக.� பய%ப5கி%றன%ப5கி%றன%ப5கி%றன%ப5கி%றன. . . . வ�யாழ� கிழைமவ�யாழ� கிழைமவ�யாழ� கிழைமவ�யாழ� கிழைம    
ேதா<� காைலய�* அOபவ� மி�க ம���வ=க9 சாதிேதா<� காைலய�* அOபவ� மி�க ம���வ=க9 சாதிேதா<� காைலய�* அOபவ� மி�க ம���வ=க9 சாதிேதா<� காைலய�* அOபவ� மி�க ம���வ=க9 சாதி, , , , சமய ேவ<பா5 சமய ேவ<பா5 சமய ேவ<பா5 சமய ேவ<பா5 
இ%றி இலவசமாகB ப�ேசாதிஇ%றி இலவசமாகB ப�ேசாதிஇ%றி இலவசமாகB ப�ேசாதிஇ%றி இலவசமாகB ப�ேசாதி�����M சிகிMைச அள���� நிக8Mசி ஒ� �M சிகிMைச அள���� நிக8Mசி ஒ� �M சிகிMைச அள���� நிக8Mசி ஒ� �M சிகிMைச அள���� நிக8Mசி ஒ� 
மGடப�தி* இட� ெப<கிற�மGடப�தி* இட� ெப<கிற�மGடப�தி* இட� ெப<கிற�மGடப�தி* இட� ெப<கிற�. . . . ’டா�ட= எ�டா�ட= எ�டா�ட= எ�டா�ட= எ�....ஸிஸிஸிஸி....எ%எ%எ%எ%. . . . ஹா*ஹா*ஹா*ஹா*’    எ%< இ�த எ%< இ�த எ%< இ�த எ%< இ�த 
மGடப�தி7�B ெபய= /DடBபD59ள�மGடப�தி7�B ெபய= /DடBபD59ள�மGடப�தி7�B ெபய= /DடBபD59ள�மGடப�தி7�B ெபய= /DடBபD59ள�. . . . தி�வா%மிJ= பகவா%தி�வா%மிJ= பகவா%தி�வா%மிJ= பகவா%தி�வா%மிJ= பகவா%    # ச�ய # ச�ய # ச�ய # ச�ய 
சாய� சமிதிய�ன= நிக8MசிகQ� இ�� நைடெப<கி%றனசாய� சமிதிய�ன= நிக8MசிகQ� இ�� நைடெப<கி%றனசாய� சமிதிய�ன= நிக8MசிகQ� இ�� நைடெப<கி%றனசாய� சமிதிய�ன= நிக8MசிகQ� இ�� நைடெப<கி%றன. . . . இேதேபா* இேதேபா* இேதேபா* இேதேபா* 



 2

ஒAெவா� மாத�� R%றாவ� ஞாய�7<� கிழைம மாைலய�* பகவா% ஒAெவா� மாத�� R%றாவ� ஞாய�7<� கிழைம மாைலய�* பகவா% ஒAெவா� மாத�� R%றாவ� ஞாய�7<� கிழைம மாைலய�* பகவா% ஒAெவா� மாத�� R%றாவ� ஞாய�7<� கிழைம மாைலய�* பகவா% 
ரமண= ச� ச�க�தி% ஆ%மிக நிக8Mசிக9 இட� ெப<கி%றனரமண= ச� ச�க�தி% ஆ%மிக நிக8Mசிக9 இட� ெப<கி%றனரமண= ச� ச�க�தி% ஆ%மிக நிக8Mசிக9 இட� ெப<கி%றனரமண= ச� ச�க�தி% ஆ%மிக நிக8Mசிக9 இட� ெப<கி%றன. . . . பகவ� கீைத பகவ� கீைத பகவ� கீைத பகவ� கீைத 
ேபா%ற ெத2வ�க� த��வ�கள�% உGைமகைள வ�ள��� உைரகQ�ேபா%ற ெத2வ�க� த��வ�கள�% உGைமகைள வ�ள��� உைரகQ�ேபா%ற ெத2வ�க� த��வ�கள�% உGைமகைள வ�ள��� உைரகQ�ேபா%ற ெத2வ�க� த��வ�கள�% உGைமகைள வ�ள��� உைரகQ�    
அப�ராமி அ�தாதி ேபா%ற பாமாைலகள�% க���ைரகQ� வார�அப�ராமி அ�தாதி ேபா%ற பாமாைலகள�% க���ைரகQ� வார�அப�ராமி அ�தாதி ேபா%ற பாமாைலகள�% க���ைரகQ� வார�அப�ராமி அ�தாதி ேபா%ற பாமாைலகள�% க���ைரகQ� வார�ேதா<� ேதா<� ேதா<� ேதா<� 
நைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றன.   .   .   .   �ழ�ைதகQ��� கைலகQ�ழ�ைதகQ��� கைலகQ�ழ�ைதகQ��� கைலகQ�ழ�ைதகQ��� கைலகQ� ைகவ�ைன�� ேதா�திரB � ைகவ�ைன�� ேதா�திரB � ைகவ�ைன�� ேதா�திரB � ைகவ�ைன�� ேதா�திரB 
பாட*கQ� க7<� ெகா5��� பாட*கQ� க7<� ெகா5��� பாட*கQ� க7<� ெகா5��� பாட*கQ� க7<� ெகா5��� வ�B�வ�B�வ�B�வ�B�கQ� இ�� கQ� இ�� கQ� இ�� கQ� இ�� நட�தBப5நட�தBப5நட�தBப5நட�தBப5கி%றனகி%றனகி%றனகி%றன. . . .  
 

ஆலய�தி% தன�M சிறB�ஆலய�தி% தன�M சிறB�ஆலய�தி% தன�M சிறB�ஆலய�தி% தன�M சிறB�,,,,    இ��9ள வ�சாலமான தியான மGடப�தா%இ��9ள வ�சாலமான தியான மGடப�தா%இ��9ள வ�சாலமான தியான மGடப�தா%இ��9ள வ�சாலமான தியான மGடப�தா%....    
இய7ைக எழி* /8�த இ�� யா= ேவG5மானா4� எAவ�த இைடJ< இய7ைக எழி* /8�த இ�� யா= ேவG5மானா4� எAவ�த இைடJ< இய7ைக எழி* /8�த இ�� யா= ேவG5மானா4� எAவ�த இைடJ< இய7ைக எழி* /8�த இ�� யா= ேவG5மானா4� எAவ�த இைடJ< 
மி%றி ெந5 ேநர� தியான�தி* அம=�தி��கலா�மி%றி ெந5 ேநர� தியான�தி* அம=�தி��கலா�மி%றி ெந5 ேநர� தியான�தி* அம=�தி��கலா�மி%றி ெந5 ேநர� தியான�தி* அம=�தி��கலா�. . . . தியான� ெச2தியான� ெச2தியான� ெச2தியான� ெச2வத7�வத7�வத7�வத7�    
அஅஅஅம=வத7காகெவ%ேற சி< ச�ரB பா2கQ� ஓ�ட�தி* 6�D: ைவ�கB ம=வத7காகெவ%ேற சி< ச�ரB பா2கQ� ஓ�ட�தி* 6�D: ைவ�கB ம=வத7காகெவ%ேற சி< ச�ரB பா2கQ� ஓ�ட�தி* 6�D: ைவ�கB ம=வத7காகெவ%ேற சி< ச�ரB பா2கQ� ஓ�ட�தி* 6�D: ைவ�கB 
பD:��கி%றனபD:��கி%றனபD:��கி%றனபD:��கி%றன. . . . மGடப�தி% பVட�தி* # ச�கைர அ�மாவ�மGடப�தி% பVட�தி* # ச�கைர அ�மாவ�மGடப�தி% பVட�தி* # ச�கைர அ�மாவ�மGடப�தி% பVட�தி* # ச�கைர அ�மாவ�% த�WபM % த�WபM % த�WபM % த�WபM 
சிைல வ:வ� அ�D பா=ைவைய அ%ப=க9 மX� வ�சி அவ=கள�% தியான� சிைல வ:வ� அ�D பா=ைவைய அ%ப=க9 மX� வ�சி அவ=கள�% தியான� சிைல வ:வ� அ�D பா=ைவைய அ%ப=க9 மX� வ�சி அவ=கள�% தியான� சிைல வ:வ� அ�D பா=ைவைய அ%ப=க9 மX� வ�சி அவ=கள�% தியான� 
உடன:யாக� ைகIடM ெச2�உடன:யாக� ைகIடM ெச2�உடன:யாக� ைகIடM ெச2�உடன:யாக� ைகIடM ெச2�, , , , ஆன�தB பரவச�ைத சா�தியBப5��கிற�ஆன�தB பரவச�ைத சா�தியBப5��கிற�ஆன�தB பரவச�ைத சா�தியBப5��கிற�ஆன�தB பரவச�ைத சா�தியBப5��கிற�. . . .  
பVட�தி% 6வ=கைள அGட சராசர�கள�% இைடயறாத ேபரைசவ�ைனB பVட�தி% 6வ=கைள அGட சராசர�கள�% இைடயறாத ேபரைசவ�ைனB பVட�தி% 6வ=கைள அGட சராசர�கள�% இைடயறாத ேபரைசவ�ைனB பVட�தி% 6வ=கைள அGட சராசர�கள�% இைடயறாத ேபரைசவ�ைனB 
�லBப5��� நடராஜB ெப�மான�% தி�.�.��லBப5��� நடராஜB ெப�மான�% தி�.�.��லBப5��� நடராஜB ெப�மான�% தி�.�.��லBப5��� நடராஜB ெப�மான�% தி�.�.�, , , , அ%ப�அ%ப�அ%ப�அ%ப�% சி%னமான % சி%னமான % சி%னமான % சி%னமான 
கGணப�ரான�% அழ� வ:வ��கGணப�ரான�% அழ� வ:வ��கGணப�ரான�% அழ� வ:வ��கGணப�ரான�% அழ� வ:வ��, , , , அைமதி�� அைடயாளமா� ��த ப�ரான�% அைமதி�� அைடயாளமா� ��த ப�ரான�% அைமதி�� அைடயாளமா� ��த ப�ரான�% அைமதி�� அைடயாளமா� ��த ப�ரான�% 
ேதா7றB ெபாலி.� அல�க��கி%றனேதா7றB ெபாலி.� அல�க��கி%றனேதா7றB ெபாலி.� அல�க��கி%றனேதா7றB ெபாலி.� அல�க��கி%றன. . . .  
 

# ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீட= டா�ட= எ�# ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீட= டா�ட= எ�# ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீட= டா�ட= எ�# ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீட= டா�ட= எ�....சிசிசிசி. . . . ந?6Gட ராA ந?6Gட ராA ந?6Gட ராA ந?6Gட ராA 
ேம7ெகாGட �ய7சிய�% பயனாகேம7ெகாGட �ய7சிய�% பயனாகேம7ெகாGட �ய7சிய�% பயனாகேம7ெகாGட �ய7சிய�% பயனாக, , , , 1901190119011901----* அ�மாவ�% மகா சமாதிய�% * அ�மாவ�% மகா சமாதிய�% * அ�மாவ�% மகா சமாதிய�% * அ�மாவ�% மகா சமாதிய�% 
மXதாக இ�த ஆலய� எமXதாக இ�த ஆலய� எமXதாக இ�த ஆலய� எமXதாக இ�த ஆலய� எNBபBபDட�NBபBபDட�NBபBபDட�NBபBபDட�. . . . அ�மாவ�% சேகாதர��அ�மாவ�% சேகாதர��அ�மாவ�% சேகாதர��அ�மாவ�% சேகாதர��, , , , ெச%ைன ெச%ைன ெச%ைன ெச%ைன 
ேகாமள ]'வர%ேபDைட சDடநாத மட� அதிப�மான சிவ# அ�ணாசல ேகாமள ]'வர%ேபDைட சDடநாத மட� அதிப�மான சிவ# அ�ணாசல ேகாமள ]'வர%ேபDைட சDடநாத மட� அதிப�மான சிவ# அ�ணாசல ேகாமள ]'வர%ேபDைட சDடநாத மட� அதிப�மான சிவ# அ�ணாசல 
சிவாசா�ய= சிவாசா�ய= சிவாசா�ய= சிவாசா�ய= 1901190119011901----* ��பாப�ேஷக� ெச2வ���* ��பாப�ேஷக� ெச2வ���* ��பாப�ேஷக� ெச2வ���* ��பாப�ேஷக� ெச2வ���, , , , நி�திய ;ைஜகைள�� நி�திய ;ைஜகைள�� நி�திய ;ைஜகைள�� நி�திய ;ைஜகைள�� 
ெதாட�கி ைவ�தா=ெதாட�கி ைவ�தா=ெதாட�கி ைவ�தா=ெதாட�கி ைவ�தா=. . . . அவர� மைறவ�7�Bப�%அவர� மைறவ�7�Bப�%அவர� மைறவ�7�Bப�%அவர� மைறவ�7�Bப�%, , , , அவர� ச�ததியாரான சிவ#அவர� ச�ததியாரான சிவ#அவர� ச�ததியாரான சிவ#அவர� ச�ததியாரான சிவ#        
ேசஷா�தி� சிவாசா�யா=ேசஷா�தி� சிவாசா�யா=ேசஷா�தி� சிவாசா�யா=ேசஷா�தி� சிவாசா�யா=, , , , சிவ# தியாகராஜ சிவாசா�யா= ஆகிேயா= ;ைஜசிவ# தியாகராஜ சிவாசா�யா= ஆகிேயா= ;ைஜசிவ# தியாகராஜ சிவாசா�யா= ஆகிேயா= ;ைஜசிவ# தியாகராஜ சிவாசா�யா= ஆகிேயா= ;ைஜ, , , , 
அ=Mசைன ��லானவ7ைற� ெதாட=�� ெச2� வ�தன=அ=Mசைன ��லானவ7ைற� ெதாட=�� ெச2� வ�தன=அ=Mசைன ��லானவ7ைற� ெதாட=�� ெச2� வ�தன=அ=Mசைன ��லானவ7ைற� ெதாட=�� ெச2� வ�தன=. . . . த7சமய� அ�தBத7சமய� அ�தBத7சமய� அ�தBத7சமய� அ�தB    
பர�பைரய�* வ�த சிவ# பாலபர�பைரய�* வ�த சிவ# பாலபர�பைரய�* வ�த சிவ# பாலபர�பைரய�* வ�த சிவ# பால6Bப�ரமண ]ய சிவாசா�யா�� அவர� 6Bப�ரமண ]ய சிவாசா�யா�� அவர� 6Bப�ரமண ]ய சிவாசா�யா�� அவர� 6Bப�ரமண ]ய சிவாசா�யா�� அவர� 
�த*வ=கQ��த*வ=கQ��த*வ=கQ��த*வ=கQ�, , , , அ=Mசைனஅ=Mசைனஅ=Mசைனஅ=Mசைன, , , , அப�ேஷகஅப�ேஷகஅப�ேஷகஅப�ேஷக, , , , அல�கார ஆராதைனகைள �ைறBஅல�கார ஆராதைனகைள �ைறBஅல�கார ஆராதைனகைள �ைறBஅல�கார ஆராதைனகைள �ைறBப:M ப:M ப:M ப:M 
ெச2� வ�கி%றன=ெச2� வ�கி%றன=ெச2� வ�கி%றன=ெச2� வ�கி%றன=. . . .  
 

# ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீடராக வ�ள�கி அவர� ெப�ைமைய # ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீடராக வ�ள�கி அவர� ெப�ைமைய # ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீடராக வ�ள�கி அவர� ெப�ைமைய # ச�கைர அ�மாவ�% ப�ரதான சீடராக வ�ள�கி அவர� ெப�ைமைய 
எ��� பரவM ெச2� வ�த டா�ட= ந?6Gட ராAஎ��� பரவM ெச2� வ�த டா�ட= ந?6Gட ராAஎ��� பரவM ெச2� வ�த டா�ட= ந?6Gட ராAஎ��� பரவM ெச2� வ�த டா�ட= ந?6Gட ராA, , , , எ�ேநர�� தா� # எ�ேநர�� தா� # எ�ேநர�� தா� # எ�ேநர�� தா� # 
அ�மா.டேனேய இ���ெகாGஅ�மா.டேனேய இ���ெகாGஅ�மா.டேனேய இ���ெகாGஅ�மா.டேனேய இ���ெகாG::::��க வ�ைழ�தி��க�I5���க வ�ைழ�தி��க�I5���க வ�ைழ�தி��க�I5���க வ�ைழ�தி��க�I5�. . . . இதைன இதைன இதைன இதைன 
உண=��வேத ேபா*உண=��வேத ேபா*உண=��வேத ேபா*உண=��வேத ேபா*, , , , டா�ட= ந?6Gட ராAடா�ட= ந?6Gட ராAடா�ட= ந?6Gட ராAடா�ட= ந?6Gட ராA    மைற�தப�% மைற�தப�% மைற�தப�% மைற�தப�%  அவர� உட4�அவர� உட4�அவர� உட4�அவர� உட4�     
ஆலய வளாக�திேலேய க�வைற�� அ�காைமய�* அட�க� ெச2யBபD5 ஆலய வளாக�திேலேய க�வைற�� அ�காைமய�* அட�க� ெச2யBபD5 ஆலய வளாக�திேலேய க�வைற�� அ�காைமய�* அட�க� ெச2யBபD5 ஆலய வளாக�திேலேய க�வைற�� அ�காைமய�* அட�க� ெச2யBபD5 
சமாதிய�% ேம* அவர� மா=பள.M சிைல�� நி<வBபD59ள�சமாதிய�% ேம* அவர� மா=பள.M சிைல�� நி<வBபD59ள�சமாதிய�% ேம* அவர� மா=பள.M சிைல�� நி<வBபD59ள�சமாதிய�% ேம* அவர� மா=பள.M சிைல�� நி<வBபD59ள�. . . .  
 

# # # # ச�கைர அ�மா தம� '1ல ச^ர�ைத� �ற���%ச�கைர அ�மா தம� '1ல ச^ர�ைத� �ற���%ச�கைர அ�மா தம� '1ல ச^ர�ைத� �ற���%ச�கைர அ�மா தம� '1ல ச^ர�ைத� �ற���%, , , , தம� சமாதிய�% தம� சமாதிய�% தம� சமாதிய�% தம� சமாதிய�% 
மX� உ�வா�� ேகாய�* ஒ� _7றாG5�மX� உ�வா�� ேகாய�* ஒ� _7றாG5�மX� உ�வா�� ேகாய�* ஒ� _7றாG5�மX� உ�வா�� ேகாய�* ஒ� _7றாG5��B ப�ற�தா% ப�ரசி�த� �B ப�ற�தா% ப�ரசி�த� �B ப�ற�தா% ப�ரசி�த� �B ப�ற�தா% ப�ரசி�த� 
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அைட�� நாலா திைசகள�லி���� ப�த=க9 ேத:வரM ெச2�� எ%< அைட�� நாலா திைசகள�லி���� ப�த=க9 ேத:வரM ெச2�� எ%< அைட�� நாலா திைசகள�லி���� ப�த=க9 ேத:வரM ெச2�� எ%< அைட�� நாலா திைசகள�லி���� ப�த=க9 ேத:வரM ெச2�� எ%< 
டா�ட= ந?6Gட ராவ�ட� ெத�வ��தாரா�டா�ட= ந?6Gட ராவ�ட� ெத�வ��தாரா�டா�ட= ந?6Gட ராவ�ட� ெத�வ��தாரா�டா�ட= ந?6Gட ராவ�ட� ெத�வ��தாரா�. . . . இஇஇஇததததைன ெம2Bப���� ைன ெம2Bப���� ைன ெம2Bப���� ைன ெம2Bப���� 
வைகய�*வைகய�*வைகய�*வைகய�*, , , , இைடய�ேல ப*ேவ< சி�க*க9 /8��இைடய�ேல ப*ேவ< சி�க*க9 /8��இைடய�ேல ப*ேவ< சி�க*க9 /8��இைடய�ேல ப*ேவ< சி�க*க9 /8��, , , , ெவய�லி* ைவ�த ெவய�லி* ைவ�த ெவய�லி* ைவ�த ெவய�லி* ைவ�த 
அக* வ�ள��B ேபா* ம�கிய���த # ச�கஅக* வ�ள��B ேபா* ம�கிய���த # ச�கஅக* வ�ள��B ேபா* ம�கிய���த # ச�கஅக* வ�ள��B ேபா* ம�கிய���த # ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�ைர அ�மாவ�% ஆலய�ைர அ�மாவ�% ஆலய�ைர அ�மாவ�% ஆலய�,,,,    
ச�யாக ஒ� _7றாG:7�B ப�% ச�யாக ஒ� _7றாG:7�B ப�% ச�யாக ஒ� _7றாG:7�B ப�% ச�யாக ஒ� _7றாG:7�B ப�% 2001200120012001----* �ன��தாரண� ெச2யBபD5* �ன��தாரண� ெச2யBபD5* �ன��தாரண� ெச2யBபD5* �ன��தாரண� ெச2யBபD5, , , , 
2002200220022002----* மஹா ��பாப�ேஷக� ெச2வ��கBபDட�* மஹா ��பாப�ேஷக� ெச2வ��கBபDட�* மஹா ��பாப�ேஷக� ெச2வ��கBபDட�* மஹா ��பாப�ேஷக� ெச2வ��கBபDட�. . . . அ� �த*அ� �த*அ� �த*அ� �த*, , , , சி<கM சி<கசி<கM சி<கசி<கM சி<கசி<கM சி<க, , , , 
# ச�கைர அ�மாவ�% அ�ைம�� ெப�ைம�� ெவள�ேய பரவ� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ைம�� ெப�ைம�� ெவள�ேய பரவ� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ைம�� ெப�ைம�� ெவள�ேய பரவ� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ைம�� ெப�ைம�� ெவள�ேய பரவ� 
ெதாட�கினெதாட�கினெதாட�கினெதாட�கின. . . . ப�த=க9 வரலான=க9ப�த=க9 வரலான=க9ப�த=க9 வரலான=க9ப�த=க9 வரலான=க9.... # அ�# அ�# அ�# அ�மாவ�% த�சன�தா* பய% மாவ�% த�சன�தா* பய% மாவ�% த�சன�தா* பய% மாவ�% த�சன�தா* பய% 
ெப7ற அவ=க9ெப7ற அவ=க9ெப7ற அவ=க9ெப7ற அவ=க9, , , , த�க9 அOபவ�ைதB ப�ற�ட� பகி=��ெகாGடன=த�க9 அOபவ�ைதB ப�ற�ட� பகி=��ெகாGடன=த�க9 அOபவ�ைதB ப�ற�ட� பகி=��ெகாGடன=த�க9 அOபவ�ைதB ப�ற�ட� பகி=��ெகாGடன=. . . . அத% அத% அத% அத% 
வ�ைளவாக ேம4� அதிக அளவ�* அ%ப=க9 ஆலய�ைத� ேத: வ�� # வ�ைளவாக ேம4� அதிக அளவ�* அ%ப=க9 ஆலய�ைத� ேத: வ�� # வ�ைளவாக ேம4� அதிக அளவ�* அ%ப=க9 ஆலய�ைத� ேத: வ�� # வ�ைளவாக ேம4� அதிக அளவ�* அ%ப=க9 ஆலய�ைத� ேத: வ�� # 
அ�மாைவ வழிபD5அ�மாைவ வழிபD5அ�மாைவ வழிபD5அ�மாைவ வழிபD5BBBB    ���ண=.���ண=.���ண=.���ண=.    ெபறலாய�ன=ெபறலாய�ன=ெபறலாய�ன=ெபறலாய�ன=. . . . ஊடக�க9 # ச�கைரஊடக�க9 # ச�கைரஊடக�க9 # ச�கைரஊடக�க9 # ச�கைர        
அ�மாைவB ப7றி�� அவர� ஆலய�தி% தஅ�மாைவB ப7றி�� அவர� ஆலய�தி% தஅ�மாைவB ப7றி�� அவர� ஆலய�தி% தஅ�மாைவB ப7றி�� அவர� ஆலய�தி% தன�M சிறBப�ைன�� வ�வ���ன�M சிறBப�ைன�� வ�வ���ன�M சிறBப�ைன�� வ�வ���ன�M சிறBப�ைன�� வ�வ���, , , , 
வ��வான கD5ைரகைள ெவள�ய�Dடனவ��வான கD5ைரகைள ெவள�ய�Dடனவ��வான கD5ைரகைள ெவள�ய�Dடனவ��வான கD5ைரகைள ெவள�ய�Dடன. . . . ஆ%மிக�தி* ஈ5பD5 �%ேன7ற� ஆ%மிக�தி* ஈ5பD5 �%ேன7ற� ஆ%மிக�தி* ஈ5பD5 �%ேன7ற� ஆ%மிக�தி* ஈ5பD5 �%ேன7ற� 
அைட�தவ=கQ� ஆலய�தி7� வ�� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ளா* அைட�தவ=கQ� ஆலய�தி7� வ�� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ளா* அைட�தவ=கQ� ஆலய�தி7� வ�� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ளா* அைட�தவ=கQ� ஆலய�தி7� வ�� # ச�கைர அ�மாவ�% அ�ளா* 
ேபரான�த உண=வ�* திைள�கலாய�ன=ேபரான�த உண=வ�* திைள�கலாய�ன=ேபரான�த உண=வ�* திைள�கலாய�ன=ேபரான�த உண=வ�* திைள�கலாய�ன=. . . . இ%< ெம2யனB=க9 பல�� இ%< ெம2யனB=க9 பல�� இ%< ெம2யனB=க9 பல�� இ%< ெம2யனB=க9 பல�� 
வ�� I:வ�� I:வ�� I:வ�� I:, , , , ஆ%மிகM சிலி=B�� ஆன�ஆ%மிகM சிலி=B�� ஆன�ஆ%மிகM சிலி=B�� ஆன�ஆ%மிகM சிலி=B�� ஆன�த உண=.� அைட�� தி�� தலமாக த உண=.� அைட�� தி�� தலமாக த உண=.� அைட�� தி�� தலமாக த உண=.� அைட�� தி�� தலமாக 
# ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய� வ�ள�கி வ�கிற�# ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய� வ�ள�கி வ�கிற�# ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய� வ�ள�கி வ�கிற�# ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய� வ�ள�கி வ�கிற�....                                            
 

டா�ட= ந?6Gட ராA ெபயரா* அைம�த ேலD டா�ட= எ�டா�ட= ந?6Gட ராA ெபயரா* அைம�த ேலD டா�ட= எ�டா�ட= ந?6Gட ராA ெபயரா* அைம�த ேலD டா�ட= எ�டா�ட= ந?6Gட ராA ெபயரா* அைம�த ேலD டா�ட= எ�....ஸிஸிஸிஸி....எ%எ%எ%எ%....        
ப�ைரேவப�ைரேவப�ைரேவப�ைரேவDDDD    ெரலிஜிய' :ர'D எ%ற அற� கDடைள ெரலிஜிய' :ர'D எ%ற அற� கDடைள ெரலிஜிய' :ர'D எ%ற அற� கDடைள ெரலிஜிய' :ர'D எ%ற அற� கDடைள # # # # ச�கைர அ�மாச�கைர அ�மாச�கைர அ�மாச�கைர அ�மா    
ஆலய�ைதB ஆலய�ைதB ஆலய�ைதB ஆலய�ைதB  பராம��� வ�கிற�பராம��� வ�கிற�பராம��� வ�கிற�பராம��� வ�கிற�. . . . டா�ட= ராடா�ட= ராடா�ட= ராடா�ட= ராவ�% ேப�தி தி�மதி 6மனா வ�% ேப�தி தி�மதி 6மனா வ�% ேப�தி தி�மதி 6மனா வ�% ேப�தி தி�மதி 6மனா 
6ேரb ஆலய�தி% நி=வாக�ைத� கவன��� வ�கிறா=6ேரb ஆலய�தி% நி=வாக�ைத� கவன��� வ�கிறா=6ேரb ஆலய�தி% நி=வாக�ைத� கவன��� வ�கிறா=6ேரb ஆலய�தி% நி=வாக�ைத� கவன��� வ�கிறா=. . . .  
 

டா�ட= ராA தம� �� # ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�திைன அைம�த டா�ட= ராA தம� �� # ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�திைன அைம�த டா�ட= ராA தம� �� # ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�திைன அைம�த டா�ட= ராA தம� �� # ச�கைர அ�மாவ�% ஆலய�திைன அைம�த 
ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�. . . . அத% பராம�Bப�7�� கண�சமான ெதாைகைய ஒ��கிஅத% பராம�Bப�7�� கண�சமான ெதாைகைய ஒ��கிஅத% பராம�Bப�7�� கண�சமான ெதாைகைய ஒ��கிஅத% பராம�Bப�7�� கண�சமான ெதாைகைய ஒ��கி, , , , அத% Rல� அத% Rல� அத% Rல� அத% Rல� 
வ�கி%ற வ�வாைய� ெகாGேட ஆலய� ெதாட=�� பராம��கவ�கி%ற வ�வாைய� ெகாGேட ஆலய� ெதாட=�� பராம��கவ�கி%ற வ�வாைய� ெகாGேட ஆலய� ெதாட=�� பராம��கவ�கி%ற வ�வாைய� ெகாGேட ஆலய� ெதாட=�� பராம��கBபD5 BபD5 BபD5 BபD5 
வரேவG5� எ%<�வரேவG5� எ%<�வரேவG5� எ%<�வரேவG5� எ%<�, , , , ெவள�யா= எவ�டமி���� ந%ெகாைடகேளாெவள�யா= எவ�டமி���� ந%ெகாைடகேளாெவள�யா= எவ�டமி���� ந%ெகாைடகேளாெவள�யா= எவ�டமி���� ந%ெகாைடகேளா, , , , 
அ=Mசைன �தலானவ7<��� கDடணேமா ெபறலாகா� எ%<அ=Mசைன �தலானவ7<��� கDடணேமா ெபறலாகா� எ%<அ=Mசைன �தலானவ7<��� கDடணேமா ெபறலாகா� எ%<அ=Mசைன �தலானவ7<��� கDடணேமா ெபறலாகா� எ%<� � � � உ<திபட உ<திபட உ<திபட உ<திபட 
உய�* எNதி ைவ�தா=உய�* எNதி ைவ�தா=உய�* எNதி ைவ�தா=உய�* எNதி ைவ�தா=. . . . ஆலய�தி7�� I5தலாகத ெதாைக ேதைவBப5� ஆலய�தி7�� I5தலாகத ெதாைக ேதைவBப5� ஆலய�தி7�� I5தலாகத ெதாைக ேதைவBப5� ஆலய�தி7�� I5தலாகத ெதாைக ேதைவBப5� 
ேபா� தம� ச�ததியா= மD5ேம அதைன ஏ7க ேவG5� என.� ேபா� தம� ச�ததியா= மD5ேம அதைன ஏ7க ேவG5� என.� ேபா� தம� ச�ததியா= மD5ேம அதைன ஏ7க ேவG5� என.� ேபா� தம� ச�ததியா= மD5ேம அதைன ஏ7க ேவG5� என.� 
வலி�<�திய�வலி�<�திய�வலி�<�திய�வலி�<�திய���தா=��தா=��தா=��தா=. . . . இத7� இண�கஇத7� இண�கஇத7� இண�கஇத7� இண�க, , , , ஆலய நி=வாக� எவ�டமி���� ஆலய நி=வாக� எவ�டமி���� ஆலய நி=வாக� எவ�டமி���� ஆலய நி=வாக� எவ�டமி���� 
எத% ெபா�D5� எத% ெபா�D5� எத% ெபா�D5� எத% ெபா�D5� ந%ெகாைடகைள ஏ7பதி*ைலந%ெகாைடகைள ஏ7பதி*ைலந%ெகாைடகைள ஏ7பதி*ைலந%ெகாைடகைள ஏ7பதி*ைல. . . . அ=Mசைன அப�அ=Mசைன அப�அ=Mசைன அப�அ=Mசைன அப�ேஷக�ேஷக�ேஷக�ேஷக�    
கைளகைளகைளகைள    ப�த=க9 ெபயரா* ெச2� அத7�� ப�த=க9 ெபயரா* ெச2� அத7�� ப�த=க9 ெபயரா* ெச2� அத7�� ப�த=க9 ெபயரா* ெச2� அத7�� கDடண� ெப<வ�� இகDடண� ெப<வ�� இகDடண� ெப<வ�� இகDடண� ெப<வ�� இ*ைல*ைல*ைல*ைல. . . . 
என�O�என�O�என�O�என�O�, , , , ப��=க9 தாமாக வ���ப� ேந�* ம*=கQ� கன�கQ� சம=Bப��கப��=க9 தாமாக வ���ப� ேந�* ம*=கQ� கன�கQ� சம=Bப��கப��=க9 தாமாக வ���ப� ேந�* ம*=கQ� கன�கQ� சம=Bப��கப��=க9 தாமாக வ���ப� ேந�* ம*=கQ� கன�கQ� சம=Bப��க    
.�.�.�.�, , , , த]த]த]த]ப� ஏ7ற.� ப�ரசாத�க9 தயா���B பைட�� வழ�க.� �%ப� ஏ7ற.� ப�ரசாத�க9 தயா���B பைட�� வழ�க.� �%ப� ஏ7ற.� ப�ரசாத�க9 தயா���B பைட�� வழ�க.� �%ப� ஏ7ற.� ப�ரசாத�க9 தயா���B பைட�� வழ�க.� �%    
வ�தா* அ� அOமதி�கBப5கிற�வ�தா* அ� அOமதி�கBப5கிற�வ�தா* அ� அOமதி�கBப5கிற�வ�தா* அ� அOமதி�கBப5கிற�....         
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ெபள=ணமிெபள=ணமிெபள=ணமிெபள=ணமி, , , , தி�வாதிைர ஆகிய தின�கள�* ஆலய�தி* வ�ேசஷ ;ைஜக9 தி�வாதிைர ஆகிய தின�கள�* ஆலய�தி* வ�ேசஷ ;ைஜக9 தி�வாதிைர ஆகிய தின�கள�* ஆலய�தி* வ�ேசஷ ;ைஜக9 தி�வாதிைர ஆகிய தின�கள�* ஆலய�தி* வ�ேசஷ ;ைஜக9 
நைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றனநைடெப<கி%றன. . . . ஞாய�7<�கிழைம ேதா<� மாைலய�* சிறB� ஆராதைனஞாய�7<�கிழைம ேதா<� மாைலய�* சிறB� ஆராதைனஞாய�7<�கிழைம ேதா<� மாைலய�* சிறB� ஆராதைனஞாய�7<�கிழைம ேதா<� மாைலய�* சிறB� ஆராதைன    
�� ஆ%மிகB ேப�ைரகQ� நிக8கி%ற�� ஆ%மிகB ேப�ைரகQ� நிக8கி%ற�� ஆ%மிகB ேப�ைரகQ� நிக8கி%ற�� ஆ%மிகB ேப�ைரகQ� நிக8கி%றனனனன.   .   .   .                                    
 

ஆலஆலஆலஆலய� ய� ய� ய� தின�� காைல தின�� காைல தின�� காைல தின�� காைல 6 6 6 6 �த* �த* �த* �த* 10 10 10 10 மண� வைர�� மாைலய�* மண� வைர�� மாைலய�* மண� வைர�� மாைலய�* மண� வைர�� மாைலய�* 4 4 4 4 �த* �த* �த* �த* 8 8 8 8 
மண� வைர�� திற�� ைவ�கBப5கிற�மண� வைர�� திற�� ைவ�கBப5கிற�மண� வைர�� திற�� ைவ�கBப5கிற�மண� வைர�� திற�� ைவ�கBப5கிற�. . . . எ*லா 6எ*லா 6எ*லா 6எ*லா 6பபபப    தின�கள�4� வ�ேசஷ தின�கள�4� வ�ேசஷ தின�கள�4� வ�ேசஷ தின�கள�4� வ�ேசஷ 
;ைஜகQ� நைடெப<கி%றன;ைஜகQ� நைடெப<கி%றன;ைஜகQ� நைடெப<கி%றன;ைஜகQ� நைடெப<கி%றன.... 
 

# ச�கைர அ�மா# ச�கைர அ�மா# ச�கைர அ�மா# ச�கைர அ�மா    ஆலய� ஆலய� ஆலய� ஆலய�  
ேலD டா�ட= எ�ேலD டா�ட= எ�ேலD டா�ட= எ�ேலD டா�ட= எ�........ஸிஸிஸிஸி....எ% எ% எ% எ% ப�ைரேவD ப�ைரேவD ப�ைரேவD ப�ைரேவD ெரலிஜிய' ெரலிஜிய' ெரலிஜிய' ெரலிஜிய' :ர'D:ர'D:ர'D:ர'D 

75757575    கலா�கலா�கலா�கலா�    ேஷேஷேஷேஷ�ரா சாைல ெச%ைன �ரா சாைல ெச%ைன �ரா சாைல ெச%ைன �ரா சாைல ெச%ைன 600 041 600 041 600 041 600 041  
ெதாைலேபசி எGெதாைலேபசி எGெதாைலேபசி எGெதாைலேபசி எG: : : : 2452 1236 2452 1236 2452 1236 2452 1236  

நி=வாகிநி=வாகிநி=வாகிநி=வாகி: தி�மதி 6மனா 6ேரbதி�மதி 6மனா 6ேரbதி�மதி 6மனா 6ேரbதி�மதி 6மனா 6ேரb 

 

++++ 


