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*தி�ப்பாைவ ைாைமக*  *ஒன்� 

 

*அந்தகார்்தி்் திப கபேப 

இடக்தி ்ேக்திஅ ்றக்ித ஆ கஇறபதி ல்த்வ� க ஆிள்வி

த்்ி்  பர் ப 

த்்ணன�ி்்ந்ரித ஆ கபக்ி பகக்ிப கே்்இேிஇவகனதி ே்ி

ப கே 
� 

*அந்தகார்்தி்் திப கேப 
� கறப ஆ பி்்.சநரத்தித ஆ கப 

� 
* விபரதர்்திஇா்வி்கர்ாஆிளர்கநிப கதப 

த்்்�ித்த�ி விபரதர்்திஇா்டவி்்ே்ி்்்ர்க ிப கத 

இ �ி .சேஆறதித ஆ கப்றி் ர் பி .கத த் ே 

இாகர்்வணக�ித்டக ிப கபே 

த கறபாஆ ப்்ி .லத் 

� *இவ�ிப்தடரகஆிப கபேி்்ேகிப்தடரகறப ாப 

பதக நதகக்த, தக்ேநதகக்திஇவ�ி பவஆவரகஆிப கபே, 

இ நதகக்,பதக ப்ததகக்ி்்ேகிப்தடத 

இவக�ணிரகபரணனி �ாிஅ�ாிஅச் கநக்ிஇவ�ிப்தடத 

்�கனவதத்ி் ர்்வர்�ி �ாித்டககக்ிஅ�ாிஇவ�ிப்தடத் 

 கழ்ித்்ிஇவபகி �ாிஇவ்ககி தக்டகபணகநி பதே்்க.ந 

இ நதகக்ி்்ேகிப்தடதிஇ�ா 

த கறபாஆ ப்்ிபர்்ி்்் ந்ப 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக II* 

 

*்பிததபகிக க்ி ்  க்ாஆிப கபேப 

்ழ நத�ி ப்கி்்ேர்்�ிஅவபதி்பதிததபி றப்ாி கேதகரேி

 ப்கச.தி வஆ நத�் 
 க்்ி்ழ ணக�ி த  வரக�, க்ாகஆ்்றபதி நேி்கத்்ிர்்.ி
்�ணனறிபறகதர்்வநேி்த்ரிாகிக்க்த பி .கத த் ே்ிஅ்க ே, 
ாகிக்ி.்ந்்�ட�ி ார ்ர்்ே்வநேி்்வஆ க தடதி நேிஇவஆ ே  
*்பிததபகிக க்ி ்  க்ாஆிப கபேப 
 �ாி ி்கறணகநி்்வ கக்் 

்்வஆ க் ்்இா்டகதி கதவிபத கறபாஆ பப 

*்்்ஆிவகதகநி க்றிர ந்கஆிப கபேப 

 பஸ கர்ர்்ாநி  வரக்க�தி, இ்கறி  வரக்க�தி எஆ ஆி
வ்்தறபத, அ்்ிர நேிஇ நத�ி ப ழத்திரறலத்ி தச.தறகி
�ஆாரகி � க ப ே 

ப்க�விப்ககதிவ்ந்ித ஆ கபஆி  �தகத  
ப்க�் ிர நே, ்்வஆ க தடே்தித் கவதிஅழத்திரறலத் 

* க தட �ி் றரிேறப� ி ார�ப �ாிஸேகத்ரேஆி கவ ே, ்்்ி
்த தக�கி ந் நத�ி க்றிர ந்கதிப கேகறப ாி �ாி ி

அழத்றிர் ககஆி  வரக�ி்கறணகநிபத கறப ஆ பப 

 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக �ன்� 

 

*�ேிப கேி �ணேகத பறகணிகவக்்ணஆிப கபேப 

* �கதி  வதி �கத�் 

 �கத்ணரக ேி்�ணகி தகவரேி்் ்த் 

 �கத�ி்த்ரபறி தகவக்தி்ண்ர்றி ஆ   ி ஆ றதபணகே 
 தகவர்வ�த் கநி ிஅழத்றிர் ககஆ  வரக�ி்கறணகந் 

த்்�ிதஎர்்பேிே்ேததபி�ேிப க ி்�்ணபறி

 தகவர்வகனணகணனப ே  
அஆ ப, �ேிப கேி � த பிஇந்ி �கதகன�ி �கத ்�்ர்ி்தி
த.கநறநதகக்ிஅ �ி்்ந்ரபறி ல்திவேஆ வத் 

 �கதி  வதி �கத�்்ித கறபாஆ ப 

*�ல்ி ரர்்றபபேி் ல்திாகரவர்்ாநத்கஆிப கேப 

 ்வத�ி் ்கஆிள பதி் ல் ே,  
*�ல்ி ரர்்றபபேி் ல்திாகரவர்்ாநத்கஆிப கேபஇவக்த் 

ளல் ்கஆிப க்்தி  க ்ி ்வித் வஆ  
த கறபாஆ ப 

*�ரேக்ி�க்ர நிதட க்ிஅக.க்கஆிப கபேப 

ப்லதகப்ிவகத்வநே்் 
அ்க ே, தடத்ப கதி கதி  �கரி  வ்த்த கதறபதி
அஞ�த பறகறபவக்தி கதி  �கத் 

�ர ்வகதி�ல்  நத�ிதட க்ிஅக.க்கஆிப கதிஇல்ி

த ஆ  நத�ி்்்ே 

த கறபாஆ ப 

 

்கச� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக*... நபன் 

 

*்்வ பி பாகதப்றகித்டி்நகர்கபேி.ஆ்்ரேி ந்கஆிப கபேப 

*தநரேப  
த கறபாஆ ப 
 பாகதப்றித்விர �்தறபதி்்வ பிஅக   ிரத்்ச.்�ட�ி

தந காதி . ்க ிப கபே, பரதத 
்்� ்்நநேி�ழலதஆி க கத் கநி ித்டக�்்்க�தகதி க�ார்்பே 

*தவ ்டந்ி றபநிப கபேப 

ஊழ்�்த �ி்வ தப கதி ர ிதவகதிப ்வத் 

இேி றபநத�ி ப்கநேிஅாஆவசி.ரறர்்திதவ்ரறக ி பகல்த்ி

அ் ்ி ஆ சி .கதத் கந்ி ி்கறணகந் 

* ப்்க்ிபரேகஆவி ப ர்க ிப கதப 

தநர்்ிப  ்ப 

 கணர்்பேி வி ந்தி ப ர்க ிப கதிபரதலத�்பரபேி டாி

ப ்வத் 

த கறபாஆ ப 

 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமக V 

 

* பா்ர்றஆிப கபேப 
த கறபாஆ ப 

�றி  வி்்நிற�்ண 

 ார ்ரேக்ி பா்ர்றஆிப கபேி, இலபதி�றி  வி்்நிற�்ண் 

* ்வஆ பதிஇதட் ஞ�ிப கபேப 

 ்வஆ பதிஇதடி ஞ�ிப கதி்்றபணனதி�.க்தி, 
அ்க ேி ப்ணத�ி  க�ல்தி �  ப் 

த கறபாஆ ப 

* க தித்டி.நகத்ா�ரி்பகதஆ�கி பர்தி்�்ண்டபறிப கரகி
ப கபேப 

� கறபாஆ ப 

இணனஆவிதேந்ி கதிஅவந்்ணகதி பர்தி்�ண்டபறிப க ேிப கத, 
 த ரிஅ   ர்கதி ப்ணத�ி்�ண்டபறிர் �தி �  ப 

 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 



தி�ப்பாைவ ைாைமக ...VI 

 

*தநஆ ப்பதகபிபஆா்ரதகக்ிப்க்பிப காகபரிப எந்்வக்ரகஆப 

*ப கபேப 

தநஆ ப்பத�ி றப  ்திஇவக்தி்ழந்்க்ி ேதி்்ல்ி

 காக்ரகதகதி்்்கணரகதி எந்்வஆ ேிப கத, �ணன நதகதி
பறகத்தகதி வ்றர்்திஇவக்தி  க்ி்்ல்ி காக்ரகதகதி

 ரதேி எந்்வஆ நத�் 

� கறபாஆ ப்் ரதேி எநே 

*்கழ்்தி தபதி்்நி்்ாத பண கபாிதசபழி பஎரகஆிப கபேப 

த கறபாஆ ப்்்ிவ�கதி.்ேத பணதக் 

அகதகேர்்தி.ரறதி ்  பஆ ் தகதிஅ் ் றி ப ்ரர்ி

 கர்்ார்்தி்்நி .கதபக தக்பவக்த்அேி்்் ந்்ட�ிதசபழி

 பஎத, அேிப கதி  ் த�ி்  கரதி எநேி்லத�ிஅ� கடி

 .றததகக்ிவ ஆ தடண் 

* வக்தக்கிதசபழி  �கதிபதகர்கஆிப கபேப 

� கறபாஆ ப்்்்்�கதிவ்நேி்கனநநே 

 பக்தக்கிதசபழி்்நி்்ாத பணகதிஅா படர்்பறி்கனந பக்த் 

அேிப கத, த்்்ணி ப ந்்வக்திஇ நத�ி்க தி்்வத பிபஅ பி
 � ிப ாா தி்�கதி்கனந பக்த 

் ்ஆவ்்்அகதகேர்்தி வக்தக்ிதசபழி்்்ந்ி�  ்ி

்்் ந்்வக்த பித ணி . ்்வஆ கநத�்இேிஇற ்தறகதி்கனநச.்ி

்வத்இ�ாதிவாக்கணி   றிபதகத்டக்சி .� கதிதக்ேகத் 

 
்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=924906044311308&av=100003570200995
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=924906044311308&av=100003570200995


 

தி�ப்பாைவ ைாைமக VII 

 

*ர்ேிப் க்தி ே்ி � ரகஆிப கபேப 

ரர்்ணகதிே்.ஆி வர்ி்றபாா த்் 

த ச.்றநத�ிரர்்ணகதி்றபநித்ட�தி.ஆ்த 

 த  வரக�ிரந்ாிர்ே்றகித்ட்தறபத  
 எந்ி ே்ிப கே்வந்்கத 

இேி்்வ க  ரகழ்ிதழ் றழி க�ார்்தித் கநி ந்பர்ேிப கத் 

*ரந்ார்கதிதடதித்டந்க ிப கபேப 

தச.்றநத�்ரர்்ணகதித்ட ேிஅ�ாி  வ ப பததடே�்தி

த்டந்ேிப க�ாி �  ப் 

*ர்ேறபதிஇவஆ க்ாஆிப கபேப 

்றபநித்ட்தறபதித்்ணனடர்்தி ப ்ிஇவஆ ்கதி,அ �ி
 .சேஆறக்்ி்்லதகட�ி்்வ க ஆ கபி ந்க த, இ நதகக்ி
 ப  கதிஅேி தடக்ிர்ேிபரதிஇவஆ ்கதிப்க ாத்  ப் 

 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமக எட் 

 

*  ்்ப�ி வர்திஅ ்றக் �ிப கபேப 

 க க ி எந்்ாக ி �ாிஅந்்இ்டஆ  ்்ப�ித்் ி்தப�தி

 ்்தி காக்ேி ித்டக�ிபதககபக்ிர்திே� தி ப்கர்ே் 

்லத�ி வர்ர்்ி்்ாகரதிஇவஆ ் ் 

  ்்ப�ி வர்ர ்றக் �ிப கபேி �ாி் ்ரிஇபத் கநி

த கறபாஆ பறபபே் 

*ப க்தி்கபணி்ரப்ஸறரகிப கபேப 

கவக்க   ர்் தகதிப்க்வி � ிாறக்றர்கதிஇ்டஆ  ்த�ி

ே ாகவர்ாக ி்கபசி .�ாி எஆவர் நத�, அேப ிஆநபறகரணதி
ப கபேிஇந்ி.தஸபேகர்்ிா.்ஆ ே, இேப ிஆநபறகரணரகதிப கபே  
இேி ஆ ப ற�ணனேி பவத பி�கி விஇடர்்ிப்ககத்ஆ்ப க்தறபதி

ப க்த் ழ்�தி்டி வ  நதகத்ப்தடரகர்ப ே 

*்�ணகி்் க�ி நேி்்�ப கதப 

த கறபாஆ ப 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமக IX 

 

*இ்க ி  வரக்கஆிப கபேப 

�ர்பிரகடரேிஅ ்க ்த 

இந்்இ்டஆ  ்ித்்�ி ா பத்ேி �ாித ்ேஆி ட பத்ே்ி

தகா்திதரரிஸ ஸ தி �ண  �ாி்்நந்க�்அ்க ே, 
 த  வரக�ி்க�ிதரரக் ஆி   ிறர்ணனகதிப ்வத் 

தணகத,   கனபறிஅ ்கி எஆ ி ந் நதகதிதரரிஸ ஸ ர்்ி
்்நந் நதக்கப�் ணன தித்்்ணகிதக்ிப ்வதி

 � ்ரா்ாிர்்்்றகதித்லதஆ வர நத�் 

அ்்்க�, 
த கறபநஆ பறபதி்்இ்கற்  வரக்கஆிப கபேி � ேிஇல்ி

ப்ககத்ப ்வத 

* பாகதப்றகி்தஆ பபரேக தக்வி  வரக�ி்ேக பணக ிப கபேப 

.்ரா்டர்்பேி ஆ பி  வரகக,�கி பாகதபி்தஆ பபரேக தக்வி
தணந்ரக ி்ேக பணக ிப கபே 

இல்ி� திதரழி� ாதி பகக த றிஇவந் ப் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 
 
 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக ..்த்� 

 

* ா�ாகர்ணி  �ாி  வரக�ிஅ �ி்தறகபேி பத்ேி கலத்ணக ி
ப கபேப 

ப்க ாதி்ணகபதி  வதிேறபதி்க�ி்ந்கபணக்்்த கறபாஆ ப 

 ி.கதா நர்்ரி்்வரத�ி ி ா�ாகர்ாி  �ாி பத்ேி கலத்றேி

ப கத, இஆ  ் தி்த தந்ணனடதிேறப்ேி கலத்ணக�ி �  ப் 

*்கார்்ஆி ்்பிஅ் ்ிததிஅஎர்்ணக ிப கபேப 

அவலதேபர்்� கறபாஆ ப 

 ஆ பி விததி்காரேக்ி்வி்கறதரக ி பகலத்ிஅழ்ிப.நக்ரகி

ப கபே, இஆ  ்்ணிஅவலதேபரி �ாிஅ்ழகத் கநத�் 

*்்்ந்ி்பகதிதகே்ணி  ாகறபபேி்்ேிதசபழி பஎநேி.க க்ாஆி
ப கபேப 

்  ர்்�ி க ி ்் ந்ி்்� கறபாஆ ப 

 ஆ பி்்நி வதி  ்றி்கவ  �ி்்ேிதசபழி பஎநேிரக�்தபறக, 
அஆ பி  வரக்கி ்்நகதி ந்ி்த தந்�ிரக்விப கணக� 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 11* 

 

*தச்ிப்ககத்ி ற�ிவ்ரகஆிப கபேப 

 ா  கவி்ககதிஇா்ேத்தி றேி்பகி தக்விப க்த் 

த்்�ிஸ ந்ர்கதிஇந்ித ் த�ித�ாிப கே்வஆ ேி, 
அ  ாக்ிதச்ிப்ககத்ி ற�ிவ்்திப கே்வகத் ே் 

த ாகித ் த�்் 

*ஈஸ ா�ி வ பணி்ந கரரக்க்தி்்றகரத�ிப கபேப 

 ேித நேி்்த கறபாஆ ப 

 ஆ பி த  வரக�ி வ பணிஅ்்ரேக்தி்்றந்க க ிஇவஆ ேி

ப கத, இந்ிபதக ப்தி வ பகி தேகஆி �கத்க�தித கத் க�ி
 �  ப் 

*வணரறபதி.் ஆ பக்ரகஆிப கபேப 

வணரறபபேிப க்ாக  

 ஆ பிப்க்த�ட�ிரறபதி.் ஆ பகத்பரகிஅஆ பிஇந்ிபதக ப்த�தி

இந்ிபதககப்றி.் ஆ பகத் க�் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



 
 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 13* 

 

*்ட்ே�தி்றப்ா�தி ப ்ர்கநிப கதப 
  கதேகிஅாகத�்்த கறபாஆ ப 

 ிஆா ேக்க் க�,  ி ப றக்க் க�ிப கதி்தேிஅாகதநத�ி
்்பப ் 

இல்ி� ்ழதிதணன க ரி்்வ ப்ணஆி ப ர்்கதி தகவரறபதி

தவ ப்.ிஅாகத�் 

இேி்ட்ே�தி்்ற்ா�தி ப ர்ேிப கதி தகவ்ரறபப ே 

*பரதி எர்்தவகி தகவர்கநிப கதப 
தசநர்்்ரி கப்்த கறபாஆ ப 

ாக ்�ி  வரக�ி ா்ர்்திப்க  க�்அ �ி்ல்தி ப ழத்தி

ப்க  க�்அ �ி்த பி்்லதகனதிப்க  கந் 

இஆ பிப்கத ப்றிபரதி எர்்தவகி தகவர்கநதகனப ே்் 

*ள பபேி ்விஇவந்க ிப கபேப 
� கறபாஆ ப்்ப க் கித்்பணக  

இ �ித்ிள பதி ்விஇவஆ ேிப கேழ் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 

ி



 
 
 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 15* 

 

*்்வ க  ரகழஆி கடி்்� கதி .த நி எந்வக்த�தி
அ் றரகதிப கபேப 

த கறபாஆ ப்்்.்த ே�ாிஅ்ழபற�ர்� 

்்வ க  ரகழ்ி கடி்்� கதி .த நி எந்வகனணக த, அேி வி
்்டறகத, ்வஆ கத, இ்டஞ.ேகதிப்கக்ரகிப கபே, 

இந்ிஇ்டஆ  ்ிகவக்க   தி ்்கி்் த, இ நத�ி
பதககபக்ிஅ்ழஆ ே 
இ்டஞ.ேகதிப்க�ாத் ேி �  ப 

 

்க.� -   கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 16* 

 

*்்்ந்ி ந்்ே�தித்ட்ற�திததவரகஆிப கபேப 

்்்ந்ி ந்தி் க்தி்கநர தநத�, ்்்ந்ி ந்திரதவரதே, 
அ் ்ிபரதிப்கா்திததபி தபேகவக்தி ் �த ப,  �ி. ்ேி

 ்க்ே பே்வநேி்டி பகதேகத ப 
்்்ந்ி ந்தி �ாி   ்கதி ப ்ரர்்வஆ கநத�்்கதரேட�ி

 வர நத�ிஅ்்ஆி கநர்்ட�ி. ப ிதா்திஅ்ட நத�் 

த்்�ிர ேி்கததி தக்ட நத�ி்ந்பதக நி்்வரககன்தறப�ிபரதி

இவக்திப தகபரப்கா்தபி ்க்ே பே்வநேித்வ 

இப்கி நே பதடேி்தித்்படத, இப்கி்தி்க கதி்்வதி �ாி
ரத்் நத�ி �  ப 

 தகபரிப்கா்த்்்்த கறபாஆ ப 

*தத்�ி ்டி த்பதி தேகதிஆ ா்்்ேரக ிஇவக்ரகஆிப கபேப 

ப்.ி்்்ேகத் த்்� கறபாஆ ப 

இல்ித்்க்ிபப்.தபி �ாிஅ்ட ரகழ்ிஇவ கபண�? 

 ஆ பிதத.�ி த்பதி தேகபரி ்்ாக ரிப்க�ாரக, இல்ி தேகபரி
அ� க , த்ாரக ிஇவக்தி �  ப 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=932482056887040&av=100003570200995
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=932482056887040&av=100003570200995


*தி�ப்பாைவ ைாைமக 17* 

 

* பாகதபபிப்நப ஸ ா்ண�ரப�க, * பள்்்ற�தி்த படகப்ப 
*இவக்ரகஆிப கபேப்் 

த கறபாஆ ப்்் தகத ணகநக ததேகதி தகஎநப்் 

றப.க்்ஆி பாகதபி்ந்பதக வ்டறி வக்தர்்ே�தி படக�ட;�கி
 ப�்கதக்டறி ்கதபதிதக த்ட�தி படக�் 

அ்க ே,  நரேவி.லத�த,  ப�்கத�ி கததி கர்தறரக்த் 

இ்்ர்க�,  ஆ பி பாகதபி த  வரக ட�ிஅதேத்தபே�ி �ாி

்்ரற.த ந்ரப்கவிஇவக்ரகஆிப கபே, அப்ி.ரறர்்தி
ர ்கரரககதகக்ிவவகதகாள்்றக ி்்தஎரகஆிப கபேி �ாி

 ்  பகத் கநி ிஅழத்றிர் ககஆி  வரக�ி்கறணகந் 

*்்நி ஞ.்கி தகதவிப கபேப 

்்வஆ க் ிஸ க ப்.த்்் தகத ணகந ததேகதி தகஎநப்்் 

 ஆ பி   றிராலத�ி பஎந்க த, ்்நி ஞ.்கி தகபத�ி ்கநேி

 ப்ழக்ரகிப கபே, .த்க தக்டறிஅ பரகணரேக ததேகதி
அ ்்ரக ிஅ்ரரேக தக�கதி்்வரந்்ார்்சி .கத த் ே் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமக 18 

 

* பாகதப,   வரக�ிப்க�ி ே்்றி்்்ணரேிஅச.தி ததபவக்ரகஆி

ப கபேப 

த கறபாஆ ப்்ேடக்ிப்க�ி ே்ற� 

 ஆ பி பாகதபி  வரககன�ிப்க�ி ே்்ரிஅ்க ேி .சநறி

 ந்றக்்்த�ி்்்ணரே, ரணர்்டதி   ாிஇவந்க ிப கபே, 

்்வ க ஆ கபறப �பககநி ி்ந்பதக  �ிப்க�ி ே்ித்வி

்்ஸ.்ந்்றகதிஇவந்கநத�ி �  ப் 

*த்்்தர்்திஅ்்ி . ்க ிப கபேப 
� கறபாஆ ப்்த்டி்்  க  

 ஆ பி  �கதி ந்கதிஅ்்ிஅ்்ரி்வரேிர்்த�ிஇதவி

அ்ட்்வஆ ேிப கத, 

ர்்த�ி்் ந்கதிதகத க ககக்சி .�ாி தபேகவக்தி

 ற� வத பி, கவக்க   தி தபேகவக்தித்தட  
த்டி்்  க ் 

*�க் க்ி்த.காதிப கபேப 
த கறபாஆ ப்்்்நரபதக �ிரவரதபகேி்ஆ பணக ே 

வகததரேக்சி .� க தி,  ப ந்தரேஆி  ாி்்பப ் 

்ஆ ப�்ணக்ிஅஆ பிஇதேகரதி்ஆ ப�்ணக்ிவகத்டபரி்்்ேரேி

 ப ந்ததி்்்ணஆ ்்த்ேி � ்்ி் ்கதி்ந்பதக �ிரவரதபகி

 � ேிப்ககத 

இேி ஆ ப றணனத, �க்்ி    ிதரரகி.த.கார்்ி க.்ணபறகவி
அ ப ிர ந்க ிப கதி � தி்்க்ா்தஇல்ி்்்ணகத 

 

்கச� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=933810970087482&av=100003570200995
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=933810970087482&av=100003570200995


*தி�ப்பாைவ ைாைமக 19* 

 

*வர்்ாக்்த�ிே்தறகத்ி வக்தி பராக்்தகக்ிஅ் றரகஆப கபேப 

த கறபாஆ ப்் ரர ்�ணி ஞ.ி.றணர்்�ிபரபே ் 

்ழந்்த�ிே்தரே்விணதாக்ி வக்தி ஞ�ி  கதி ர�்ரறகதி

இவந்க திா.்கதக்்ப ் 

  த �கனிதத் பவ ர�  ப் 

*்ஞ�்டகாஆிப கபேி ா .ணக பித கறபாஆ ப்்்்்ஆ ப�்ணி தகல்தி
பரதி் ரேகித்டந் 

்ஞ�ி்த தக்டகநிரறகதி்்்ேறபதி .  ே்ாகேிஇவஆ ந் 

த்் பாக்ி்ஆ ப�்ண�ட�ிதே்லதணரேட�ிஇவக்திஇவஆ் சி

 .கத த் ேி்ஞ�்டக்ாஆிப கபே,  �ா 

*தகேதிஅேநரேரகஆிப கபேப 

 தகர்ேநிளல்ழத்்்� கறபாஆ ப 

தகேதி ஆ பிரேநத்கிஅேநரேரகஆிப கபே, ்ஆ ப�்ணி்ழே்தி
்��ிளல தகரேிஆந்றிதே்ர்்திரேவத் ேி �  ப் 

கவக்ண,�கிஇ �ி��பணிப க ி்் கதேகதகேி �ாிஇ ்கி
்வகதிஅ்்ர்ிஆா்றதே்த 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 



*தி�ப்பாைவ ைாைமகவ20* 

 

* .ஆவக்�பகி  க்்ந்ித ா்திள்கித்்டறக்கஆிப கபேப 

 .ஆ �ணி ர�ி�்ேி்ஆ ப�்ண்்த கறபாஆ ப 

இகதகேர்்தி லத்ிேககத தி்்தத�ி் ரேஆி

 கேதககதஆவத் ே்தணகத, அ்பநேி தக�கிப   ரணனதிர ்வதி
 லத்க்சி .�ாி வரேி நேிஅ்பறிப ்வத் 

அகதகேர்்தி .ஆவக்�பகி  க்்நேி் ரேஆி கேதகஆ கநத�ி

ப க த் வரேிஅ்ப ் ்ி.்ாரத் 

த்்�ி � தித ா்தி கேதகஆ கதி்ஆ ப�்ணி � தி

 .ஆவக்�பகிஇவந்க த,   கனபறி வஆ ேி�ே ர்த்ேிப க த் 

*  வரக�ி றநி ்்பி் ர்ி ப க்தி �ாி்தஆ நப 

� கறபாஆ ப்் த்ரி்்ாகதவ 

.கதா ந்்ரி்்வரத�ி பாதப�ட�ி ப க்தி ி்.ா்ி.கதா நர்்�தி

   பறகநதகதித் ரேித.்�ட�ி்டந்ேி �ாி்தஆ ந்ி பாகதபி

 ப ழ்கதககிஇத்ேிஇந்ி்தஆவ் 

அேிப கதிபதக ப்ததகக், கவக்க   தி, ப காி்தஆ ேி
த்் கதகதிஇத்ே, 

இேி ி்ஆ ப�்ணி பாகதபறகதித்்டர்்கபேி �ாி்தஆவ்ிஇல்ி

 பாகதபறப�ிவவகதகார்்திப்கக் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமகவ21 

 

* ார ்திப கபே�த, ்காகற்ர திப கபே�த, ்க�ிப்க� ்ி
அ� ்ப ிஇே்ப்் 

த  ஆி ்டர்க�ிரதபண்்்� கறபாஆ ப 

 ார ்பரகிஅ  க்ி்்வ க்்தரக�ி .கரே் 

அஆ பிஅ� ்கபத, இந்ி்ந்ிபதக  ்டறி .கரேிஇ �ி
அ   பஆ ் தககி்்வ  ்காதி வர்்வகத் க�ி �  ப் 

த  ஆி ்டர்க�ிரத�ி � ்கதிஇல்ிஇந்ி .த லத�ிஇ �ி

்ந்்ிஅபறகதகித்தபி்்வ  ் ரேிஅ  ்கத் க�் 

அல்ி்காகற்�, .ந ிஸ கர்ி � ேிஅ  க்ிஇறத கதிஇவக்தி
 .கர்்ிதகவத் ே் 

இல்ித  ஆி ்டர்க� 
ரத�ி � ்கத,  நப் ்ி � ேிப்க ாத் ே் 

*ரக  கநி்லத�ி ே்ிரக்வி பஎரகஆிப கபேப 
ரக  கநி ே்ி ்க்ேநேி்்� கறபாஆ ப 

 ்் த�ி்லத�ி ா்திஇழநேி்நி .சநறக்்தகனதிப்க த் கநத�் 

்கலத�ி்�ிததறக்்ணலதகனதிப்க ாிஅபி ்பத்ப கத 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 22* 

 

*ஆாக ர்ஆிஆந்ரிப டவ்டறிகா்ர்்பேி கதறர்்திஅதஆ தவ, 
வர்்ிாவர்்த�ிஅ நத�ி பறக ி .தேகி்் த, �கவ்ி
 பப.கர்கபேிரக்க ப்கி��பணி நேி்் ்ரகஆிப கபேப 

 நேி்்ேஆி   ப்கத்்்்த கறபாஆ ப 

தரரக, தநரி .ர்கபேி ேி ப  பத�ி வரே, ர நப்�ி்�்ணி
��ணதிர ந்ிர்்றப�ிரணர்கதி �  பிஆாகவ்்ி.த ர்ர்்தி

�்த், அ்�ி பறபபேி்ழ�ாி தக்பவக்திப ்கறபத, 
 த  வரகணன�ிகவ கிதடககிகர்கதி, ்்ாறி்த ்்த�ி நேி்்� கதி
 ஆ பிஇவக்த? 

.்ாி ற்்தி விஆாக ர்கி்ழந்்ி ப்்ி .ர்கதிரக்கி

 ப்க் ஆி ப நே, ப டநி்ேர்்த, அ நத�ி ழகதி ழகதர்்தி
 கநநே,  வி்க�ி்்ி ா�ாி�கவ்ர்சதி்� ்டறிரக்கி
 ப்க ப�ி��ி்் ்ரகஆிப கபேிதறபரேிஇந்ிதரரக ப�ி்்்ேி

 �  ப 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 



தி�ப்பாைவ ைாைமக 23 

 

*தட த்ாறபதி கநர்்ிப கபே�த, ப்ந்தபபேி கநர்்ிப கபே�தப 

.ச றி.்லதக.ணர்்ே்வநேி்்்த கறபாஆ ப 

த்்்ணி.ச றி.்லதக.ணர்்திஇவக்த பிஆாகநர்்கத் கநத�, ரக ி
ர்ழி�ழஞ.்தி க�ார்்த் 

அேி �ணி.ச றே? 

இேி.கதா நர்்ரி்்வரத�ி கணாிப.்ணறபடதிதட த்ாறபதி

ப .்றேிப கே்த, 

 ிகவக்�ிப்ந்தபபேிஅநரலண க்ி் ப்.தி ்்பறேி

ப கே்த, 

இ நதகக்ி.ச றி.்லதக.ணதிஇவஆ ேி �  ப் 

* நகிதகேதிாகரகி ்ட வ்ி பதவிவ ஆ டகஆிப கபேப 
� கறபாஆ ப்்்ரக ிர்ழி�்ழஞ.்திர�ணனகத்டநே் 

.்த்லத�ிரக ிதகேர்்தி்லத�ி்்தறபே்வநேி  கனி ாகரதி

அலபதபறி  கவந்்ிஇவஆ ே, 

ாகரககத�ிர்ழிதகேர்்தி  கனபறி .தேகரதிஅா்ர்ணறபபேபறி

இவஆ ேிப கதி � ி ஆ றவ 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக* 24 

 

*ர்்கக்ிர்்�ிஇவரகஆிப கபேப 
்் திப க  ்்்� கறபாஆ ப 

*அா்ரக நபி �ாி த  வரகபணி   றிர்்�் 
அ  க்ிஅபிப க  ், ்் த,�கப க  ்ி �ாிரலதகக.க.ணதி ்்பி
 தேக்வி கவ ே, 

ர்்கக்ிர்்கனவ ேிப கதி �ாிா.ரகதரி ்  பகத் கநி

்்ாஆப ாா.ந் 

*வே்ித்டந்ி�  ்பேி .�ாி்தபி எஆவ க்ாஆிப கபேப 
 .� ல்ரி ்�ணனேல்தசி .  க ்்்்்த கறபாஆ ப 

*Beheading the lion in its own den* 

தகதபதிப்பசி .�ாிவே்ி்்தக்�ி .�ாி, அ்்ரி்தபி எஆ பி
 ்்க்ரகஆிப கத, 

  வரக� 

�தர்்�ிஇேல்திதடநேிவக், தடதி, ர்ேி, தகவ, பதகத்டத�ி
்க்ப, 
ாக ்�ி  தி ற்ேி தக�ாி  கததடக�ி �  ப் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 25* 

 

*்க கி்ட க்ி்ா ் ி்கலதக்கஆிப கபேப 

ே ா பதி வர்்ிரதணக ்்்த கறபாஆ ப 

்தேி ் ி்த தக்டக தி்க கி்ட க்ி ா க்கஆிப கபே 

 த  வரகணக ி நேிப் த்க்ிரதணக ி்்வ  ் ரேத, அேி
்லதகரத, 

அா பாப ிஅ நத்கி்்லத் பதவசி .� ேிஅ ்த்ப கத் 

   ாதிப  ழந்க�ிப் த்்இல்ி ்  ரிப் த்ிவேத பறிவேத தி

 ி்ேப.தாக் கநி க�ாதி்்்ணகதர்கதே் 

Ps. I don't know how Sri nayanar knew intricate canine food preferences 
My google search in quota yielded this 
Just remember not to give him sugar, salt, oil, *ghee*, onion, garlic or any other masala ever. 
Nayanar Rocks 
 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10154017906251899&av=100003570200995
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10154017906251899&av=100003570200995


தி�ப்பாைவ ைாைமக 26 

 
*த்ணக்ஆ கவ க்ாஆிப கபேப 
ப ்வ ணிபததபபறத்்� கறபாஆ ப் 

 ஞ.ேகிகத�க் பஆி  ்த�ித்் பாக�ி ்்பாி நேி்் தி, அ �ி
இ நத்கஆி கநரேிரறலத்ிஇவகதி, ்தபி எஆவகத் கநத�் 

இ நத�ித்்ப த,�்ேறப த, இ்டறப திஅ �ி
ே க்்பவந்க�்அ்க ேிஇ நத�ிஅ.கர்்றரகணிககணி,  க்், 
் ாககத்றர்்த ரறலத்ிப .க்்வந்க�ி �  ப்அ்்ே்வநேிஅ ்ணி
்தபி எஆ ப 
பததபபறத்் �ாி்கலத�ி .கத ்்கிபத�ி �த் கநத�் 

்�க் ஆ  கவககணிஸ க ப்.்தி்�்ேி க்்்ற�த, த்ி
ககணர்்�த, இ்டி் ாககத்றர்்�தி் ்க்த 
இ் ்ிபத்ணஆவகதகவ க்ாஆிப கேபி �ாி ி   ற கச.க�ி

 ப�்கி ்  பகத் கந் 

த்ணவக்ிதவ்த்்.ோலதத்ிChess. 

இ்்திஈவ வப கந,அ்்பேபறிரறலத்ி, ்ே்தபறிர ந்்வஆ நத�ி
 �  ப் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 27* 

 

*்தி  வரக�ி்்வ்க�ி �ாிப ்ாிஇதவ்் ் க் நத்கரி
்்ாதபகிதக ரகஆிப கபேப 

்பறபவநேி்கனநநே்்� கறபாஆ ப 

்த  வரக�ி்்வ்க�ி �ாிப  தவி,  ் க் நத�ி்்ா்வி
்பறபவநேி்கனவரகஆிப கபே் 

*்கார்்ி பாகதப�தி்டிஇவநேிளதபணக ிப கதப 

்கவிவதஎதி  .்ணகத�்்� கறபாஆ ப 

இந்ிஇ்டஆ  ்த�ி்கவிவதஎதி  �ி � ேி்கதி  �ி

ப ்வத்்கவிவதழ த் 

இேி ஆ ப ற�ணனத, .கதா நர்்ரி்்வரத�ி பாகதப�ட�ி
இவக்தறபே,�கி்்வ பக்ி்காதி  .கனர்ேி,  தபேகவதி
 தக்டகபணக ிப கத் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10154040678116899&av=100003570200995
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10154040678116899&av=100003570200995


தி�ப்பாைவ ைாைமக..28 

 

* பககத்�ி��விாறக்்றஸ்�ி்க�ி ்்பறிஅ ரறலத�ி .கதே்ி
அந்ிாறக்்த்கரி்்நரேகி தக�கரகஆிப கபேப 

த கறபாஆ ப்்்த ் த�ி ப� 

ரவரே  டதி  க ி .கதேகப்ி �ாிஅபகதபி .கத ே்வ் 

ரவரே  டதி .� கத, ்க�ி . ்  ் ி கனகதகரத,ர் கதகரதி
 .கதே், ்�ிப்க்றரி்்நரேகி தக�கரகஆிப கபேிஇ நககதி
்லத�ி்் த்கித்்ணனடதி ப்்ஆ பகத் கநத�் 

ரவரே ணக ி்்� ிரகர்ப ்்�,இஆ ப  ப ற� திப்க்றரி
்்நஆ கணனப ே 

இ நதகதி்கலத�ி்தத�்ே்தேக்ர�த, .ககிககரி்வரதிஅ ்ணி
்்டபறகதி �ாத,.்ாிப நிஅ்ழர்்ரக்ிகரக ணதிபததவி
பதக பந்ி தடக பபகததி . த் கநத�ி, த ் த�ி ப�ி .� ்த் 

*  வரக�ிதட்ேரி�நரேி கணாிப.்ண்றி்டர்்ணக ிப கபேப�க 
்் ி �ாதிஇதேக்ிபதக பந்க்த கறபாஆ ப 

.கதா ந்்ரி்்வரத�, ர்ேற்ணகதிஅ்்ிததப, அந்ிதடே்தி
இவக்திபரவி �கலத்கி.ர�ி . ே,  கணாிப.்ணறறி்டர்்ணக ி
ப கபே, 

 த  வரக�ிஅபறகநதகன�ி்் த்கி்்கத், .ர்ி . ேி
 தகவகத் க�்் 

அ �ி்்் ந்ி்த ப, ்் ி �ாதிஇதேக் ணனப ே 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக 29* 

 

*இ்கறி  வரக�, தகதப த, ்டி ப் தி கதரி்் ந்க ிப கபேப 

  ் க்தி பழ்ி ப  பக்த்்த கறபாஆ ப 

 ர்்க்தி பழ்ி ப  பக்தி்ணகபதி்கதிதத . ப கதி �ாி

 க ர்க�ி ித்டக�் 

இேி ஆ ப ற�ணனத, இ்கறி  வரக�, தகதப தி. , அபறகர்்றப தி
. , ்டிஇவநேி ழ் பதிதகே ரதேகதி்டணக ிர�ணனிஅப்ரி
 . ்ப்கவி க்த் 

அ்க ே, இடதி�கத்றதிஅதே, ்தலதநறதிஆந்கணதி �  ப் 

இேிபஇ்கறி  வரக�, தகதப தி ்டி த்ப தி கதரி்் ந்கதி
ப கபேப 

 

்க.� 
 கணரகர்ேி ரரணக � 

 



தி�ப்பாைவ ைாைமக 30 

 

*ரக்க ப�ி��விஆா்ரத�ி . ்ி்  தி ப்க்க்ரிப்க� க்கஆி
ப கபேப 

த கறபாஆ ப்்ி லதகிதடதித்டந்ிபரக் �ப 

்க ிஅவத்திஇவந்கத, ்ழந்்த�ி . �தி் ாத�ி்ந்்க்ி
   ்கதஆிவேஆ டக்கஆிப கபே, 

 பாகதபி.�ணன்்றபத, ர ்�த�ி . �திஅ ரறலத�ிவேஆ டகி �  ப் 

இ் ்ிஅப,  ா்றபநக்தி்கறகணி பாகதபி்�ிவவகதகாி ேர்கபேி
 த  வரகணன�ிஸ க்ந்நறர்்ி்்ே.கறஆி ்்ப, அ �ி
 கர.தறதி�்ேகணி்்லத்கரி்்ே றவகதசி . ்த் 

அ்க ே,  பாகதபிர ்கரரககதககதகதஆி  நேிப �திதகா்ர்கதி, 
அ �ி.�ணன்்றபதிஇ நத�ி ப்ழத�ி த  வரக க்ரி

ப்க� க்்ப ே 

*  க� த,ர்ப�த,�ரேதி . ்ித ா்திப கபேப 

அ்பிவே் ்்த கறபாஆ ப 

அ்பிவே் ் ி பதே்வர�வக்ி ேிஅ்பதே�? 

  க� தி, ர்ப�த, �ரேதி . ்ித ா்திப கபே, 

  பதே்வர�வக்,  
   றக் கவத,  ட  வலபதகறபேக தி்க�் 

 

்க.� 

 கணரகர்ேி ரரணக � 

 



*தி�ப்பாைவ ைாைமக* 

 

தடந்ிரக்தி�எ ேதி்்வஆ க் ிாறககறகணலதகனதி ்்கதஆ கதடி

.்ேி் ்ரத்கிஅ   பரேி நப்கத் 

ர்பஆா ககி்்ட, ் ணனடிஇ்்்க.ிவாக்லதகனதிபர பதககனவ்த, 

 ்் றலத�, ் ்ரத�, .லத்், அ ்க ்த,  கேவி் ேகிக்த, 
 பகறி் ேகிக்த, ஆா ந்ி் ேகிக்த, ாத.்றகநர்லத�, 

்ர கநர்லத�ிஇ� தி ேிபர�்ரறகணி பகறலத்கி

்�கடகத்றேி்திாறககறகலத�் 

இ்்திப் ்ரதகப�கி .கதேி ந்ிதவர்்ி கன்ரறகதி

 தபேகவக்தி வரேசி .தேி்்்த் 

இந்ி்கே்்றி  ்ிப்நர்்றகதகி்தறக்டேி ி்த ப�்க் 

இந்ி்ா்ரத�ிஅ� கடி க் பதி ழகத்தி்்டறகவ ்கதி

 த ேகவக்திவ நேி தக��ி கேரகதிஅ்ர ேிரதவர்� ், 

அ�் றி்டஆவ,  ழகதி ழகதலத�ி ் நேி தக�க்தி   ேத  
. 
்்வஆ க் ிாறககறகணலத�ி,-  ாறககறகணசி.கதா நர்் 
 ி   ற கச.க�ி ப�்கறப�ிப� கறபாஆ பபறபே்வநேத, 

 ிஅழத்றிர் ககஆி  வரக�ி்கறணக �ிபத கறபாஆ பபறபே்வநேத 

்தறககஆ தபவக்தி் ்ரத�ி.்ே  ் ிணதநநப்கத் 

இந்ிளந க.கநறநதகன�ிகாந்த�ி ஆ பேகி்்ாத�்இ் க்�ி

ப ஆவகத�பிஇவக்பரற� ்ிஇ  ாக்ிப ஆவபிஇத்ே் 

 
 

 ி   ற கச.க�ி ப�்கி்்வ பதபகி.ா்த 
 ிஅழத்றிர் ககஆி  வரக�ி்கறணகநி்்வ பதபகி.ா்த 

 

அபபற� ாகரக ரி்க.�,ி கணரகர்ேி ரரணக � 

 

 
 


