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தாயுமானவர ்தரும் இறைவழிபாடு 

     அன்பும் கருறையும் ககாை்ட இறைநிறை – அருள்கவளிறை - 

இறைவறன, உயிரக்ள் தங்கள் பக்குவ நிறைக்களுக்கு ஏை்பத் , தம்முள் 

பதித்து றவத்துள்ளன. 

         தம்முள் பதிந்த இறை உருவங்களிை் மனத்றதப் பதித்த உயிரக்ள், 

அந்த உருவங்களளாடு ஒன்றி விடுகின்ைன.  இதனாை் உயிரக்ள் 

அறமதிைம் இன்பமும் கபறுகின்ைன. 
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   ”வழிபாடு” என்ை க ாை்லுக்கு, ”வழியிை் க ை்லுக, பின்பை்றுக, 

வைக்கம், பஜறன,  மைக்ளகாட்பாடு” முதைான பை கபாருடக்றளக் 

கழகத் தமிழகராதி தருகின்ைது.  

   ”வழிபாடு” என்பது ”வழிபாடுதை்” என்னும் கபாருளுக்குரிை 

க ாை்ைாகும்.  ”வழிபடு” என்னும் கதாழிை்கபைர,் கபைர ் ்க ாை்ைாக 

மாறும்ளபாது ஈை்ைைை் நீை்டு வழிபாடு என்ைாகின்ைது. 

    ”பை்படு” என்னும க ாை் ”பை்பாடு” என்ைாகிைது ளபாை 

இ க் ாை்லும் உள்ளது.  ”வழி” என்பதை்கு ”கநறி” என்றும் ”படு” 

என்பதை்கு  ்”க ை்லுதை்”, ”கபாருந்துதை்”, என்றும் கபாருள் 

கை்பிக்கப்படட்ு இறைைடிைவரக்ளும் ஞானிகளும் அறிஞரக்ளும் 

காட்டியுள்ள் கநறியிை் க ை்லுக என்று அறிவுறுத்தும் பாங்கிை் இ க் ாை் 

இன்று ஆளப்படட்ு வருவறதக் காை்கின்ளைாம். 

   இறைவறன, வழிபாடட்ு  ்க ாை்கறளக் ககாை்டு பாமாறை கதாடுத்து 

வழிபடுவறத, நாம் வழிபாடு எனக் ககாள்ளைாம். 

    மூன்று வழிபாடட்ு கநறிகறள பரஞ்ள ாதி முனிவர ்தம்முறடை 

திருவிறைாடை் புராைத்திை் ளவதத்திை்குப் கபாருளருளி  ்க ை்த 

படைத்திை் விளக்குகின்ைார.் 

”கிரிறைைாை் ஞானம் தன்னாை் கிளரச்ிவ பத்தி, பூற  

தரி னம் ற வலிங்க தாபனம் க ை்தை் ஈ ை்கு 

உரிை கமை்ன்பர ்பூற  உருத்திர சின்னம் தாங்கை் 

அரிைளத சிவன்பாை் பத்தி அறனத்றதயும கதரிைைாகும்”(பாடை்4) 

• திருநாவுக்கர ர ்கதாை்டு கநறியிலும், 

• திருஞான ம்மபந்தர ்நன்மகன்றம கநறியிலும், 

• சுந்தரர ்ளதாழறம கநறியிலும், 

• மாைிக்கவ கர ்ஞானகநறியிலும் 

 நின்று இறைவறன வைங்கி வழிபடட்ு வந்துள்ளனர.் 

     திருவா கத்திை் நான்கு வழிபாடட்ு முறைகறள மாைிக்கவா கர ்

க ாை்கிைார.் 
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 1. ளபரின்பத்திை் திறளத்தை் 

 2. அகங்குறழந்து வழிபடுதை், 

 3. இறைைருளளாடு கைத்திை் 4. 

 இறைைன்பிை உறுதி என வறகப்படுத்தி உள்ளார.் 

 

    இறைைருறள ளவை்டி உள்ளம் உருக வழிபாடுகிைார ்தாயுமானவர.் 

 

அங்றக ககாடுமைர ்தூவி அங்கமது புளகிப்ப 

அன்பினாை் உருகி விழிநீர ்

ஆைாக, ஆராத முக்தியினது ஆளவ  

ஆற க் கடை்குள் மூழ்கி  ்

 ங்கர ! சுைம்புளவ !  ம்புளவ ! எனவும் கமாழி 

தழுதழுத்திட வைங்கும் 

 ன்மாரக்்க கநறி இைாத் துன்மாரக்்களனறனயும் 

தை் அருள் ககாடுத்து ஆள்றவளைா? 

துங்கமிகு பக்குவ  ் னகன் முதை் முனிளவாரக்ள் 

கதாழுது அருகிை் வீை்றிருப்ப  ்

க ாை்ைரிை கநறிறை ஒரு க ாை்ைாை் உைரத்்திளை 

க ாரூப அநுபூதி காட்டி  ்

க ங்கமை பீடம் ளமை் கை்ஆை் அடிக்குள் வளர ்

சித்தாந்த முக்தி முதளை ! 

சிரகிரி விளங்கவரு தட்சிைாமூரத்த்ிளை ! 

சின்மைானந்த குருளவ !    (தா.பா.26.சின்மைானந்தகுரு.1) 

 

  எப்படி, உடைானது மகிழ் ச்ியினாை் அற ை, அன்பினாை் மனம் உருகி, 

கை்களிை் நீரானது ஆறுளபாை் கபருக, முத்தியின் மீதுககாை்ட 

கவறியுடன் கூடிை ஆற ைாகிை கடலுக்குள் மூழ்க, ” ங்கரா! சுைம்புளவ! 

 ம்புளவ!” என கமாழி குளைப் ளபாை்றி வைங்கும் ஒழுக்க கநறியிை் 

நிை்ைாது, தவைான கநறியிை் நிை்கும் என்றனயும், ளதவரீரது குளிந்த 

திருவருறளத்தந்து ஆடக்காள்வீளரா? 

 

”கநஞ் களம ளகாயிை், நிறனளவ சுகந்தம், அன்ளப மஞ் னநீர,்  

பூற  ககாள்ள வாராை் பராபரளம”  
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என்று தாயுமானவர ்பாடியுள்ளார.் 

 

    எனது இதைளம ளகாயிை், உன்றனப் (இறைவன்) பை்றிை நிறனவுகளள 

மைரக்ள், உன் மீதான அன்ளப மஞ் னநீர ்(அபிளேகத்திை்கான பாை், 

ளதன்). எனளவ, இதுளபான்ை பூறஜளை என்னாை் க ை்ை முடியும்; உடளன 

வருவாை் என் இறைவா என்று வழிபடுகிைார.் 

 

      உடக்ாரந்்த இடத்திை் இருந்ளத இறைவறன அறழக்கும் அளவுக்கு 

ஆத்ம பைம் சித்தரக்ளுக்கு இருந்தது. 

 

       ஆனாை் இதுளபான்ை பைம் மனிதரக்ளுக்கு  ளவை்டும்.  இதை்கான 

பயிை்சி, முைை்சி,  ாதறன க ை்வது, தவம் க ை்வது ளபான்ை 

விளக்கங்கறள எைைாம் தாைமானவர ்பாடை்களிை் நாம் காைைாம். 

நித்திய பூஜை!!! 
 

உள்ளுறையிை் என்னாவி றநளவத்ைம் ப்ராைன் ஓங்குமதி தூபதீபம் 

ஒருகாைமன்றிது  தாகாை பூற ைாை் ஒப்புவித்ளதன் பராபரளம 

தாயுமானவர ்

 

•  தா  ரவ் காைமும் பூற  நடந்து ககாை்ளட இருக்க என்ன க ை்ை 

ளவை்டும்? 

•  தா ரவ் காைமும் பூற  க ை்வது இைலுகிை காரிைமா? தூங்குவதை்கு 

ளநரம் ளவை்டாமா? 

• தூக்கத்திை் கனவு வரும், கனவிை் பூற  க ை்ளவன் என்று க ாை்ை 

முடியுமா? 

• உைக்கம் என்பது தன்றன மைந்த நிறை. அதிை் எப்படி பூற  க ை்ை 

முடியும்? 

 

இைலும் என்கிைார ்தாயுமானவர.். 
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அதை்கு என்ன க ை்ை ளவை்டும்? 

• பூற  என்பது இ ற்  க ைைாக இன்றி அனி ற்  க ைைாக ளவை்டும். 

• நம் உடலிை் சிை காரிைங்கள் மட்டும் நிை்பளத இை்றை.. இதைம் துடிப்பது. 

மூ ச்ு விடுவது.. 

• உள்ளுறையிை்... ளகாவிலிை் கருவறை ளபாை இறைவன் இருக்கும் 

கருவறை ஆக மனம் மாை ளவை்டும். 

• அவனுக்கு நாம் இழுத்து விடும் மூ ள்  தூப தீபம் ஆக ளவை்டும். ஆக 

மூ ற்   ்சீராக்க ளவை்டும். 

 

    ஓங்கும் அதி தூப தீபம். மூ ச்ுதான் தூப தீபமும். அறனதத்ு மூ ச்ும் 

ஒளர ளபாை் இருப்பதிை்றை, சிை  மைங்கள் ஆழ்ந்த மூ ச்ும், சிை  மைம் 

சீரான மூ ச்ும் சிை  மைம் கமை்லிை சுவா மும் இருக்கும்.  

      ஒவ்கவாரு மூ ச்ும் ஒவ்கவாரு வறக ஆராதறன.. இறை 

ஆராதறனைாக சுவா ம் மாறினாை்.. அறத எவ்வளவு சுத்தமாக 

றவத்திருக்க ளவை்டும் என்று புரிகிைதை்ைவா? 

தூப தீபம்  ரி. றநளவத்ைம் என்ன? 

      படிைளக்கிை கபருமானுக்கு அளந்தா ககாடுக்கமுடியும். என்ன 

ககாடுத்தாலும் அது அவன் ககாடுதத்ளத அை்ைவா? அவன் ககாடுதத்திை் 

உைரந்்த ஒன்றை அவனுக்ளக பறடத்தை் ளவை்டுமை்ைவா? 

    அப்படிப்பட்ட ஒன்று நமது உயிர ்மாத்திரளம.. நம் உயிறரளை 

அவனுக்கு றநளவத்ைமாை் பறடப்ளபாம்.  

      அதன் கபாருள் தை்ககாறை க ை்து ககாள்ளுதை் அை்ை. நம் உயிர ்

அவனுறடைதாகும் கபாழுது அவன் ள றவ மாத்திரளம நம் கடறம 

ஆகிவிடுகிைது. 

    இப்படி அவனது ள றவ மடட்ுளம நம் கடறமைாகக் கருதி, அவறன 

மனதிை் இருத்தி, மு ச்ுவிடுதறைக் கூட பூற ைாகிக் கருதி  ்

க ை்ளதாமானாை் அதுதான் நித்திை /  த்திை பூற . 

அதை்காக தம்றம ஒப்புவிக்கிைார ்தாயுமானவர ்கபருமான். 

மறுபடி ளைாசிப்ளபாம். 
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     இப்படி ஒரு பூற  க ை்ை ளவை்டுமானாை் என்ன க ை்ை ளவை்டும்? 

• மனம் ளவறு எை்ைங்கள், வருத்தங்கள் ஆற கள் இப்படி 

எதுவும் வந்து அறடந்து ளபாகாமை் சுத்தமாக இருத்தை் 

ளவை்டும். 

• சுை்றுப் புைத் தூை்றமயும் ளவை்டும். 

• நம்றமளை நாம் அவனிடம் ஒப்புவித்து விட ளவை்டும். 

ளவை்டுதை் எதுவுளம இருக்கக் கூடாது...     

    மனம் என்ன க ாை்கிைளதா அறத மறுளப ச்ின்றி க ை்தை் ளவை்டும். 

இதுதான் இறைவறன நித்ை பூற  க ை்யும் ஒளர வழி. 

     இறைவழிபாடு எப்படி இருக்க ளவை்டும் என்று மாைிக்கவ ாகரும் 

அழகாக அருறமைாக திருவா கத்திை் பதிவு க ை்துள்ளார.் 

ளவை்டத் தக்கது அறிளவாை் நீ, 

ளவை்ட முழுவதும் தருளவாை் நீ, 

ளவை்டும் அைன், மாை்க்கு அரிளைாை் நீ 

ளவை்டி என்றனப் பைிககாை்டாை்! 

ளவை்டி நீ ைாது அருள் க ை்தாை், 

ைானும் அதுளவ ளவை்டின் அை்ைாை் 

ளவை்டும் பரிசு ஒன்று உை்டு என்னிை், 

அதுவும் உன் தன் விருப்பு அன்ளை! 

இறைவா, 

    எனக்கு ளவை்டிைது எது என்று உனக்குதான் கதரியும். அறத 

நான் விரும்பிக் ளகட்டாை் அப்படிளை தந்துவிடுகிைவன் நீ. 

   

   பிரமனும் திருமாலும் உன்னுறடை முழு உருவத்றதக் காை 

விரும்பினாரக்ள். ஆனாை் நீ அவரக்ளுக்குக் காட்சி தரவிை்றை. 

  

     எளிைவனாகிை என்றன விரும்பி வந்து ஆடக்காை்டாை். 

நான் எறத விரும்பளவை்டும், எறதக் ளகடக்ளவை்டும் என்று நீ 

நிறனக்கிைாளைா, க ாை். நான் அறதளை உன்னிடம் ளவை்டுளவன். 
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     ’ம்ஹூம், அகதை்ைாம்  ரிப்படாது, நீைாக எறதைாவது ளகள்’ 

என்கிைாைா? 

 

     நீ இருக்கும்ளபாது எனக்கு ளவறு என்ன ளவை்டும்? நான் எறதக் 

ளகட்ளபன்? அப்படிளை நான் ளகட்டாலும், அதுவும் உன்னுறடை 

விருப்பம்தாளன? 

 

வழிபாடட்ிை் ஏழு படிகள். 

      இந்த உைகிை்  வாழ்க்றகயிை் மனிதன்  ந்திக்கும் உடை் மை்றும் மன 

வழ்ி துன்பங்களான ளநாை்கள் மை்றும் வாழ்க்றகயிை் எதிரக்காள்ளும 

சிக்கை்கள், இறவகறளத் தஙகிக் ககாள்ள முடிைாமை் இறைறை 

வைங்குிைான். வழிபாட்டிை் ஏழு படிகள். 

      இந்த  உைகிைை் வாழ்க்றகயிை் மனிதனுக்கு எந்த துன்பமும், 

ளநாை்களும் சிக்கை்களும் இை்றை என்ைாை் இறைவறனப் பை்றி 

நிறனக்கும் மனிதரக்ள் எத்தறன ளபர ்இருப்பாரக்ள்.  

     ஆறகயினாை், வாழ்க்றகயிை் ஏை்படும் துன்பங்கறளப் ளபாக்கிக் 

ககாள்ளுவத்ைகாகளவ ஏளதா ஒரு வறகயிை் மனிதன் இறைவழிபாடற்ட  ்

க ை்து ககாை்டிருக்கினைான். 

    உைவு, உறழப்பு, ஓை்வு, உடலுைவு மை்றும் எை்ைம் ஆகிைறவகளின் 

அளவும் முறையும் மாைாமலும், அைட்சிைம் க ை்ைாமலும் இைை்றக 

விதிகளக்கு இற ந்தும் வாழ்வளத இறை வழிபாட்டின் முதை் படிைாகும். 

    அடுத்து, இந்த உைகிை் மனிதனின் வாழ்க்றகத் தரதற்த நிரை்யிபபது 

அவனிை் எழும் எை்ைங்கள்தான்.  எை்ம் இை்ைாமை் எதுவுமிை்றை. 

எை்ைத்திை்கு அப்பாதலும் ஏதுவும் இை்றை. 

. 

"எை்ைாத எை்ைகமை்ைாம் எை்ைி எை்ைி ஏறழ கநஞ் ம் 

புை்ைாக க ை்தது இனிப் ளபாதும் பராபரளம.."  (பாராபரம் ) 

 

    ஆகளவ அவனுள் எழும் எை்ைங்களுக்கு காரைம் கை்டு. ஆராை்ந்து 

வாழ்க்றகக்கு உதவக்கூடிை எை்ைங்கறள மனதிை் நிறுத்திக் 

ககாை்டு உபளைாகமை்ை தீை எை்ைங்கறள மனதிலிருந்து 

கவளிளைை்றி விடுவது இறைவழிபாடன்் இரை்டாவது படிைாகும். 
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   வாழ்க்றகயிை் ஆற  இை்ைாதவனும ளபராற  உள்ளவனும் மனிதளன 

அை்ை.  இந்த உைகிை் மனிதன் வாழ்வதை்கு காரைளம அவனிை் உள்ள 

ஆற கள்தான். 

"ஆற க்ளகார ்அளவிை்றை, அகிைகமைாம் கட்டி ஆளினும், கடை் மீதிலும் 

ஆறை க ைளவ நிறனப்பர”்           (தாயுமானவர)் 

      என்பது ளபாை், அவ்வாற  ளபராற ைாக மாறிவிடுவது கூடாது.    

அவ்வாற களினாை், இன்ப துன்பம் இரை்டுளம ளதான்றும்.  

    ஆகளவ தன்னுள் ளதான்றும் ஆற களுள் தனக்கு துன்பம் தராத 

வறகயிலும், வாழ்க்றகறை உைரத்த்ும் வறகயிலும் உதவக்கூடிை நை்ை 

ஆற கறள வறகைறிந்து அறவகறள மடட்ுளம நிறைளவை்றிக் 

ககாை்டு தீறம தரக்கூடிை உதவாத ஆற கறள நிறைளவை்ை 

முைை்சிக்காதளபாது வாழ்விை் உை்டாகும் சிக்கை்களும் துன்பங்களும் 

விைகிவிடுகின்ைன. 

     இவ்வாறு தன்னுள் எழும் ஆற கறன ஒழு(ங்குபடுத்தி ் ககாள்வது 

இறைவழிபாட்டின் மூன்ைாது படிைாகும். 

    ஒவ்கவாரு உயிரினத்திடமும் சினம் எழுவது இைை்புதான் என்ைாலும், 

மனிதனிடம் உை்டாகும் சினம் அவனது  வாழ்க்றகறை சிறதத்து 

விடுகிைது. 

சினம் இைக்க கை்ைாலும் சித்தி எை்ைாம் கபை்ைாலும் 

மனம் இைக்க கை்ைாரக்்கு வாளைன் பராபரளம” (பாராபரம் ) 

     மனிதன் சினம் ககாள்ளுவதாை் இதுவறர உைகிை் எவ்வித நன்றமயும் 

ஏை்பட்டதாக வரைாறு இை்றை.  

    ஆகளவ தீறமறைத் தவிர நன்றமயும் ஏை்பட்டதாக வரைாறு இை்றை.  

    ஆகளவ தீறமறைத் தவிர நன்றம ஏதும் இை்ைாத சினத்றத 

படட்டிைலிடட்ு, அதை்குக் காரைம் அறிந்து கபாறுப்புைரந்்து சினத்றதத் 

தவிரப்்பது இறைவழிபாட்டின் நான்காவது படிைாகும். 

    அடுத்ததாக மனிதனின் கூடளவ இருந்து ககாை்டு அவனது 

வாழ்க்றகறை நஞ் ாகக் ககடுப்பது,  அவனுள் உள்ள கவறைகள். 
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    கவறை என்பது ஒரு கை்பறன வறை என்றும் உள்ளத்தின் ககாடி ளநாை் 

என்றும் அறவகறள மனதிை் இருந்து ஒழிதத்ுக் கட்ட ளவை்டும். 

     எந்த கவறைைாக இருந்தாலும் பட்டிைலிடட்ு அனுபவித்ளத தீாக்க 

ளவை்டிைறவ, தள்ளிப்  ளபாட ளவை்டிைறவ, அைட்சிைம் க ை்ை 

ளவை்டிைறவ மை்றும் உடனடிைாக தீரக்்க ளவை்டிைறவ என இனம்  

பிரித்துக் ககாை்டு, கவறைகளிை் இருந்து விடுபடட்ு, மனறத 

மகிழ்சியிை் றவத்துக் ககாள்ளுதை் இறைவழிபாட்டின் ஐந்தாவது 

படிைாகும். 

    மனிதனின் ஒவ்கவாரு க ைலிலும் விறளவாக வருவது இறைவனின் 

தீரப்்ளப என்ை உைரந்்து, தனக்கும் பிைரக்்கும் துன்பம் பைக்காத 

வறகயிை், விழிப்பு நிறையிை் இருந்து ஒவ்கவாரு க ைறையும் ஆை்றுவது 

இறைவழிபாட்டின் ஆைாவது படிைாகும். 

    இறுதிைாக நான் என்பது ைர?் எங்கிருந்து வந்ளதன்? இவ்வைகிை் எனது 

ளவறை என்ன?  பின எங்கு க ை்ைப் ளபாகிளைன்? 

   இறைவன் எவ்வாறு எை்ைாவை்றிலும் ஊடுருவி இருக்கிைான்?  ஒன்ளை 

குைம் ஒருவளன  ளதவன் என்பதன் கபாருள் என்ன? 

    உை்றமயிை் பை மதங்கள் அவசிைமா?   ளகாதரத்துவம் எனபதன் 

கபாருள் என்ன?  என்பன ளபான்ை வினாக்களுக்கு விறட கை்டு முடிவிை் 

ஒவ்கவாரு ளதாை்ைங்களிலும், கபாருள்களிலும் ஊடுருவி நிை்பது 

இறைநிறைளை என்பறத அறிந்து, இறைநிறையிை் தன்மாை்ைத்திை் 

இறுதிைாக மைரந்்தது மனிதளன என்றும் உைரந்்து ககாள்ள ளவை்டும். 

”உடைாை் உயிராை் உைகம் அது ஆகி 

கடைாை் காரம்ுகிை்நீர ்வாழி வான்ஆை் 

இறடைாை் உைப்பு இலி, எங்கும்தான் ஆகி 

தறடைாரக்பருவழி அை்ைை் நின்ைாளன.” 

எனத் திருமந்திரம் க ாை்கிைது. 

• இறைநிறைறை உைராது, 

• அறனத்தும் அதன் தன்மாை்ைளம என்பறதயும் உைராது, 

•  க மனிதரக்ளுக்கு ஒத்தும் உதவியும் வாழாது, 

• எை்ைாரும் இன்புை்றிருக்க ளவை்டும் என்று நிறனக்காது, 
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• தன் க ைை்கறள திருத்தம் க ை்ைாது, 

• அங்கும் இங்கும் ஓடி பை்பை வடிவிை் பை்பை நாமங்களிை் பைப்பைப் 

பறடத்து 

 இறைவைக்கம் க ை்பவரக்ள் இன்று ஏராளமாக உள்ளனர.் 

    அவரக்ளது இறை வைக்கத்திலும் ஓரளவு நன்றம இருக்கைாம்.  

எனினும் அந்த நன்றமறை விட அவரக்ளின் அறிைாறமைாை் 

அவரக்ளுக்கும்  முதாைத்திை்கும் ஏை்படும் தீறமகளள மிகமிக அதிகம்.   

    தீறமகளை்ை இறைவைக்களம நாம் இங்கு கூறிை தாமானவருறடை 

வழிமுறைகள்.   

   கதை்வத்றத அகத்திை் உைரந்்து (கநஞ் களம ளகாயிை் நிறனளவ 

சுகந்தம்) க ைைாை் நம்றமயும் உைரத்்தி, நாம்  ாரந்்த  முதாைதறதயும் 

உைரத்்துவளத தாயுமானவரின் இறைவழிபாடு.    

     இறைவழிபாடு ஒன்ளை ஆன்மாறவ உைரக்நறியிலும் நன்கனறியிலும் 

க ைை்படுத்திப் பயிை்றுவித்து உை்விக்கின்ைது. 

    மன ஒருறமப்பாடட்ுடன், வழிபாடு க ை்யும் ளபாது உள்ளமும் உடலும் 

தூை்றம அறடகின்ைது.  இறைவழிபாட்டினாை் ஐம்கபாறிகளும் 

அதனதன் பறடப்பின் பைறனப் கபறுகின்ைன. 

    பரம்கபாருளாகிை அருள்கவளிறை (சிவறன) தம்முள் பதித்த 

தாயுமானவர,் 

• இறை அருளுக்காக ஏங்குதை், 

• ளபரின்பத்திை் திறளத்தை், 

• அகங்குறழந்து வழிபடுதை், 

• இறைைருளளாடு கைத்தை், 

    இறைைன்பிளை உறுதி முதைான இறைவழிபாடட்ு முறைகளாை் மனம் 

ஒன்றி ஒருறமப்பாடட்ு நிறையிை் ளபரானந்தம் துை்த்தவராக 

விளங்கிைறத ளபாை் --- நாமும்--- தாயுமானவர ்வழியிை் 

இறைவழிபாடற்ட பின்பை்றுளவாமாக! 


