
“மற்ற அனைத்தும் காத்திருகக முடியும், ஆைால் இன்றவனுககாை  

உஙகள் தேடல் காத்திருகக முடியாது.”

— ஸ்ரீ ஸ்ரீ பரமஹம்்ஸ தயாகாைநேர்

யோகதா சதசஙக சசாஸைடி 
ஆஃப் இந்திோ–வின்

பாடஙகஸை

பயில்வதறகான விண்ணப்பம்

 புதியதாக விரிவாககப்பட்டவவ மற்றும் மமம்்படுததப்பட்டவவ 

தியாைம், கிரியா தயாக விஞ்ாைம், மறறும் 
சமநினையாை ஆன்மீக கனைனயக கறறுக்காள்ளுஙகள்

தமிழ்
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ஆனம-அனுபூதிவய அருளுகின்ற மயாகதா சதசஙக ்பா்டஙகளுககு நலவரவு…
யோகதா சதசஙகப் பாடஙகளைக் கறபதன் வாயிலாக வாழளவ மாறறி ஆன்மாளவக் கணடறியும் பேணததில் எஙகளுடன் உஙகளை 

வரயவறகிய�ாம். இப்பேணம், உணளமயில் நாம் ோர் என்பளதக் கணடறிவதறகாகவும் நீடிதத அளமதி, ஆனநதம், அன்பு ஆகிேவறள� 
நமது வாழக்ளகயிலும் உலகிலும் எவவாறு ககாணடுவருவது எனக் காட்டுவதறகாகவும் மிக உேர்நத உததிகளை உளைடக்கிே பரமஹம்்ஸ 
யோகானநதரின் “எப்படி-வாழ-யவணடும்” யபாதளனகளைப் பின்பறறுகி�து.

சநதா திட்டம்
அஞ்சல்முறை: யோகதா சதசஙகப் பாடஙகளின் அடிப்பளடத கதாடர் 18 பாடஙகளைக் ககாணடதாகும். ஒவகவாரு பாடமும் 24 முதல் 

40 பக்கஙகளுடேளவ. இவறள� எல்லா மாணவர்களும் அஞசல் மூலமாக இரணடு வாரஙகளுக்கு ஒரு முள� என 9 மாதஙகளுக்குப் 
கபறுவர். இளவ, கிரிோ யோக விஞ்ானததின் ஒருஙகிளணநத பகுதிகைான சக்தியூட்டும் உடறபயிறசிகள, ஹாங-்ஸா ஒருமுகப்பாட்டு 
உததி, ஓம் திோன உததி பறறிே விரிவான யபாதளனளே உளைடக்கியுளைன. திோன உததிகளுடன் கூட, இப்பாடஙகள, பரமஹம்்ஸருளடே 
யபாதளனகளின் மிகவும் முக்கிேமான எல்லா அம்சஙகளையும் பறறிே ஆழநத விைக்கஙகளை அளிக்கின்�ன. YSS பாடஙகளுக்கான 
சநதா உறுப்பினராவதறகு ஒருவர் குள�நதபட்சம் 12 வேது நிரம்பிேவராக இருததல் அவசிேம். இப்பாடஙகளை குழநளதகளுக்கு 
அறிமுகப்படுததுவதறகான வழிகாட்டுதல்களை ஒய் எஸ் எஸ் - ராஞசியிடமிருநது கப�லாம்.

மின்னிலக்க(digital) பாடங்கள் மற்றும் பிை த்கவல்்கள்: ஒய் எஸ் எஸ் பாடஙகள கசேலி(app)ளே பதிவி�க்கம் கசய்வதன் மூலம் உஙகள 
சநதாவின் ஒரு பகுதிோக இப்பாடஙகள மின்னிலக்க வடிவததில் (IOS மறறும் Android சாதனஙகளுக்கு) கிளடக்கப்கபறும். (மின்னிலக்க 
பாடஙகள, அசசடிக்கப்பட்ட பிரதிகளுக்குப் பதிலாக அல்ல, மா�ாக, அசசடிக்கப்பட்ட பாடஙகளுடன் இளணததுப் பேன்படுததப்பட யவணடும்). 
ஒவகவாரு பாடததுடனும் இளணேதை ஒலி/ஒளி (online audio/video) வகுப்புகள, வழிகாட்டப்படும் திோனஙகள, இதர விருப்பத தகவல்கள 
ஆகிேளவயும் கூட கிளடக்கப்கபறும்.

்சநதாக ்கடடணங்கள்: பரமஹம்்ஸ யோகானநதருளடே யபாதளனகளை அளனதது உணளமோன சாதகர்களும் கப� ஏதுவாக, சநதாக் 
கட்டணஙகள (பார்க்க பக்கம்) மிகக் குள�நத அைவில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, இளவ அன்பர்களுக்கான பாடஙகள, அவறறுடன் யசர்நது வரும் 
அம்சஙகள மறறும் யசளவகளுக்கான கசலவுகளில் ஒரு பகுதிளே மட்டுயம ஈடுகசய்கின்�ன. மற� ஆன்மீகத கதாணடு நிறுவனஙகளைப் 
யபால் நாஙகளும் ஆன்மீக மறறும் அ�ப் பணிகளை நிள�யவறறுவதறகான பறபல கசலவீனஙகளை ஈடுகசய்ே பக்தர்கள மறறும் 
நணபர்களிடமிருநது கபறும் நன்ககாளடகளையே சார்நதுளயைாம். நன்ககாளடகளுக்கு வருமானவரி சட்டம் 1961-ன் பிரிவு 80-G-ன் கீழ 
வருமான வரிச சலுளக உணடு.

இநதியாவிற்கு அருகில் பிை தத்சங்களில் வசிககும் மக்கள்: இநதிோ, பஙகைாயதஷ், பூடான், மாலததீவுகள, யநபாைம் மறறும் இலஙளக 
ஆகிே நாடுகளில் உளை அன்பர்களுக்கு பரமஹம்்ஸ யோகானநதரின் யபாதளனகளை YSS வழஙகுகி�து. (இநதிோளவத தவிர்தது யவறு 
நாடுகளுக்கு சநதாக் கட்டணஙகள யவறுபடுகின்�ன). நீஙகள யவறு ஏதாவது யதசததில் வசிததுக் ககாணடிருநதாயலா அல்லது பாடஙகளின் 
கதாடளர நிள�வு கசய்வதறகு முன்னர் அநத நாடுகளுக்குத திரும்ப யநர்நதாயலா, நீஙகள பாடஙகளைப் கபறுவதறகு International Head-
quarters. Self-Realization Fellowship 3880, San Rafael Avenue, Los Angeles. California 90065-3219, U.S.A., Website: www.srflessons.org – உடன் நீஙகள 
பதிவு கசய்துக்ககாளை யவணடிக்ககாளகிய�ாம்.

கிரியா மயாகதவதப ப்பறுதல
புனித கிரிோ யோக உததிக்கான விணணப்பம் 17-ம் பாடததுடன் இளணக்கப்பட்டுளைது. சாதகர்கள, ஆரம்பப் பாடஙகளில் தரப்பட்ட 

அடிப்பளட உததிகளை விசுவாசததுடன் பயிறசி கசய்திருநதால், அநத சமேததில் விணணப்பிக்க வரயவறகப்படுகி�ார்கள. கிரிோ யோக 
தீட்ளசக்கான தகுதிளேப் பறறிே கூடுதல் தகவல்கள, யோகதா சதசஙகப் பாடஙகள — ஒரு கணயணாட்டம் எனும் இலவச சிறு புததகததில் 
ககாடுக்கப்பட்டுளைன. இப்புததகதளதக் யகட்டுப் கபறறுக் ககாளைலாம்.

்பா்டஙகளுககான உஙகள் விண்ணப்பதவத அனுபபுதல
விருப்பதயதர்வு 1: இளணேதைததில் விணணப்பிதது பணம் கசலுததவும்: www.ysslessons.org (இநத முள�ோனது உஙகள விணணப்பம் 
உடனடிோக எஙகளை அளடவளத உறுதிகசய்து, அளத அதிகத தி�ளமயுடன் கசேல்படுதத எஙகளுக்கு உதவுகி�து என்பதால் நாஙகள 
இளதப் பரிநதுளரக்கின்ய�ாம்.)

அல்லது
விருப்பதயதர்வு 2 : தபால் மூலமாக விணணப்பிக்கவும்: பூர்ததி கசய்ேப்பட்ட விணணப்பதளதயும் (பக்கஙகள 3 – 4) கதாளகளேயும் கூரிேர்/
தபால் மூலமாக Yogoda Satsanga Society of India, Paramahansa Yogananda Path, Ranchi 834001, Jharkhand என்� முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

ஒமர குடும்்பததில உள்்ளவரகள் துவ்ண உறுபபினராதல
ஒயர முகவரியில் வசிக்கும் உஙகள குடும்பததின் மறக�ாரு உறுப்பினர் (12 வேது அல்லது அதறகு யமல்) உஙகைது பாடஙகளின் 

கதாகுதிளேப் பயில்வதறகும், பகிர்நது ககாளவதறகும் விரும்பினால், அவயரா அல்லது அவயைா, ஒரு துளண மாணவராகப் பதிவு கசய்து 
ககாளை வரயவறகப்படுகி�ார். ஒவகவாரு விணணப்பதாரரும் ஒரு தனிோன விணணப்பமும் உறுதிகமாழிப் படிவமும் மறறும் முழு சநதாவாக 
`300/- ஐயும் யசர்தது அனுப்ப யவணடும். இதன் மூலம் 18 பாடஙகளுளடே மின்னிலக்கப் கபாருைடக்கததிறகான இலவச பேன்பாட்ளட 
உளைடக்கிே துளண உறுப்பினர்களுக்கான எல்லாச சலுளககளையும் கபறுவர். அயத முகவரியில் தறகாலிகமாக வசிப்யபாரும் அல்லது 
தஙகளுக்யக கசாநதமாக பாடதகதாகுதிளேப் கப� விரும்புயவாரும் தனிோகப் பதிவு கசய்துககாளை ஊக்குவிக்கப்படுகின்�னர்.

மயாகதா சதசஙகப ்பததிரிவக
ஆஙகிலம், இநதி, வஙகாைம் ஆகிே கமாழிகளில் கவளியிடப்படும் இநதக் வருடாநதிர இதழ, பரமஹம்்ஸ யோகானநதர் மறறும் அவரது 

சீடர்களின் எழுசசியூட்டும் எழுததுப் பளடப்புகளைக் ககாணடுளைது. சநதா கதாளகோனது, ஆணடு இதழின் தறயபாளதே கவளியீடு 
மறறும் முநளதே கவளியீடுகளின்ஆன்ளலன் கதாகுப்ளப மின்னிலக்க முள�யில் கபறுதளல உளைடக்கிேது. பததிரிளக சநதாவிறகான 
விவரஙகளுக்கு பார்க்க பக்கம் 4.

எஙகவ்ளத பதா்டரபு பகாள்்ளவும்
யமலும் தகவல்களுக்கு: திஙகள-சனி 9.00 a.m to 4.30 p.m Ph: (0651) 6655 555; or email: helpdesk@yssi.org
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்பா்டஙகளுககான விண்ணப்பம்
பின்வரும் வினாக்களுக்கான உஙகைது சுருக்கமான பதில்கள, தனிப்பட்ட முள�யில் எஙகளுக்கு உஙகளை அறிமுகப்படுததி, இநதப் 
யபாதளனகளில் உஙகைது பயிறசிக்கு நன்கு வழிகாட்ட எஙகளுக்கு உதவும். (கவனிக்கவும்: அளனததுத தகவலும் ரகசிேமாக ளவக்கப்பட்டு, 
உஙகைது யவணடுயகாளகளுக்குப் பதிலளிக்கவும், மறறும் ஆன்மீக முேறசிகளில் உஙகளுக்கு உதவி கசய்ேவும் யதளவப்படுயவாருக்கு 
மட்டுயம கிளடக்குமாறு கசய்ேப்படுகின்�து.)  ததளிவா்க எழுதவும்

அலுவ்லக ்பயன்பாடடிற்கு (இநத இ்டததில எழுத மவண்டாம்)

பாடப் பதிவு எண L –  யததி    

கபேர் திரு/திருமதி/கசல்வி 

முகவரி (கபரிே எழுததுகளில்) 

அஞசல் குறியீடு (pin)    நகரம்  மாவட்டம்  மாநிலம்  யதசம்  

ளகயபசி எண*    கதாளலயபசி எண    யதசிேம்  

மின்னஞசல் முகவரி *       

இதறகு முன் YSS பாடஙகளுக்குப் பதிவு கசய்திருக்கிறீர்கைா?  ஆம்      இல்ளல                    ஆம் எனில், பாடஙகளின் பதிவு எண L –  

பி�நத யததி         பாலினம் ஆ           கப      திருமண நிளல மணமானவர்        மணமாகாதவர்          
        மணமுறிவு          துளணயிழநதவர்      

பளளி அல்லது கல்லூரிக்குச கசல்கிறீர்கைா? ஆம்    இல்ளல 

கல்வித தகுதிகள  சி�ப்புப் பாடம் 

கதாழில்  முதன்ளம ஆர்வஙகள

கதாடர்பிறகான பிரதான கமாழி  மற� கமாழிகள 

திோனதளத சவாலாக்குமைவிறகு உஙகளுக்கு ஏயதனும் உடல் அல்லது மனப் பிரசசளனகள உளைனவா? ஆம்    இல்ளல  
 (ஆம் எனில் விவரஙகளை அளிக்கவும்) 

மதம்  நீஙகள இள�வளன அல்லது ஒரு பிரபஞச இள�ப் யபரறிளவ நம்புகிறீர்கைா? 

நீஙகள ஏயதனும் சன்னிோச / து�வுப் பிரிளவச யசர்நதவரா? ஆம்    இல்ளல   (ஆம் எனில் விவரஙகளை அளிக்கவும்) 

தறயபாளதே ஆன்மீகப் பயிறசிகள (விவரஙகளை அளிக்கவும்) 

நீஙகள யவறு எஙகாவது ஆன்மீக தீட்ளச கபறறிருக்கிறீர்கைா? ஆம்    இல்ளல   (ஆம் எனில் விவரஙகளை அளிக்கவும்) 

யோகதா சதசஙக கசாள்ஸடி ஆஃப் இநதிோ-வின் பாடஙகளைப் பறறி எவவாறு அறிநது ககாணடீர்கள? நணபர்கள/குடும்பம்    ஒரு யோகியின் சுேசரிதம்      
 கபாதுகசாறகபாழிவு   YSS ளமேஙகள   இளணேதைம்  சமூக ஊடகஙகள  மற�ளவ   (மற�ளவ எனில் விவரஙகளை  

 அளிக்கவும்) 

ஒரு யோகியின் சுேசரிதம் படிததுளளீர்கைா? ஆம்    இல்ளல       மற� YSS புததகஙகள 

எநத சமே அல்லது பரதததுவ சிததாநதஙகளை நீஙகள கறறிருக்கிறீர்கள? (மிகவும் உதவிகரமாக இருநத புததகஙகளைக் குறிப்பிடவும்)  

யோகதா சதசஙகப் யபாதளனகளைக் கறபதறகான விருப்பததிறகு உஙகைது காரணஙகள ோளவ? 

விருப்பதயதர்வு: உஙகளுளடே ஒரு சிறிே புளகப்படதளத இளணப்பது நல்லது. நீஙகள அனுப்புவதாக இருநதால், புளகப்படததின் பின்னால் உஙகைது கபேளர எழுதவும்.

* நிகழசசிகள, சநதாக் கட்டணம் பறறிே (குறுஞகசய்தி/மின்னஞசல் தகவல்கள) அனுப்பப்படும்.

D D M M Y YY Y



4

— ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்களுககுப் பதிவு த்சய்தல் —

பரமஹம்்ஸ யோகானநதரின் முன்னுதாரணதளதப் பின்பறறி, யோகதா சதசஙகப் பாடஙகள கபாதுமக்களுக்கு கிளடக்கப்கப�ா; இளவ யோகதா சதசஙக 
கசாள்ஸடி ஆஃப் இநதிோ-வினால் கபாறுப்பு மறறும் நம்பிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் இநத ஆன்மீகப் யபாதளனளே உணளமோகயவ கறறு, பயிறசி கசய்ே 
விரும்பி இதன் ஆன்மீக ரகசிேதளத மதிதது அதளனக் காக்க வாக்குறுதி அளிப்பவர்களுக்ககன்ய� பிரதயேகமாக வழஙகப்படுகின்�ன.

கவனிக்க: நீஙகள இளணேதைததில் விணணப்பிததிருநதால், உஙகைால் எழுதிக் ளககோப்பமிடப்பட்ட யோகதா சதசஙகப் பாட உறுதிகமாழியின் மூலப் 
பிரதிளேயும், தபாலில் எவவைவு விளரவாக அனுப்ப முடியுயமா அவவைவு விளரவாக அனுப்பவும். இள�-அனுபூதி எய்திே ஒரு குருவினால் வழஙகப்படும் 
புனித யபாதளன மறறும் வழிகாட்டுதளலப் கபறுவதில் ஒரு தனிப்பட்ட அம்சம் உளைது. உறுதிகமாழியில் ளககோப்பமிட்டு எஙகளுக்கு தபாலில் அனுப்புவதன் 
மூலம், அநத ஆன்மீகத கதாடர்ளப நீஙகள ஒப்புக்ககாளகிறீர்கள.

பாடங்களுக்கான உறுதிதமாழி
“நான் யோகதா சதசஙக கசாள்ஸடி ஆஃப் இநதிோ-வினால் இள� - கதாடர்பிறகாகப் யபாதிக்கப்படும் யபாதளனகளைப் பயிலவும், மதச சார்பற� 

சிததாநதஙகள மறறும் திோன உததிகளைக் கறறுக்ககாளைவும் விரும்புகிய�ன்.

“நான் இநதக் கற�ளல ஓர் ஆழநத யநர்ளமோன உணர்வில் யமறககாளகிய�ன். யோகதா சதசஙகப் பாளதயில் ஆன்மீகரீதிோக முன்யனற�மளடவதறகாக 
நான் பாடஙகளை விசுவாசததுடன் படிதது, உததிகளைக் கவனமாகவும் முள�தவ�ாமலும் பயிறசி கசய்ே யவணடும் என்பளத உணர்கிய�ன்.

“இநதப் புனிதப் யபாதளனகளை அவறறின் தூே வடிவததில் பாதுகாக்கவும், யபாதுமான அைவு பயிறறுவிக்கப்பட்டிருக்காத நபர்களின் தததுவரீதிோன 
தவ�ான கபாருள விைக்கஙகளையும், உததிகளின் தவ�ான பயிறசிளேயும் தடுப்பதறகாக இநதப் பாடஙகளை எனது கசாநத பேன்பாட்டிறகாக மட்டுயம 
ளவததுக் ககாளை நான் வாக்குறுதி அளிக்கிய�ன். ஆர்வமுளை நபர்களை ராஞசி யோகதா சதசஙக கசாள்ஸடி ஆஃப் இநதிோ-விடம் கதாடர்பு ககாளைச 
கசய்யவன்; அதனால் அவர்கள முழுளமோன யபாதளனகளைப் கபறறு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ பரமஹம்்ஸ யோகானநதரால் நிறுவப்பட்ட கசாள்ஸடியுடனான யநரடி ஆன்மீக 
இளணப்பிலிருநது பேனளடேக்கூடும்.”

(நீஙகள நிசசேமாக, யோகதா சதசஙக கசாள்ஸடி ஆஃப் இநதிோ-வின் கபாதுத தததுவதளதப் பறறி மற�வர்களுடன் விவாதிக்கலாம். ஆனால் பாடஙகளும் உததிகளும் 
உஙகளுளடே தனிப்பட்ட பேன்பாட்டிறகு மட்டுயம.)

_______________________________________   _______________________________   _______________________________________________________   __________________________________
 ளககோப்பம்* யததி கபறய�ார் அல்லது பாதுகாவலரது ளககோப்பம்* சநதாதாரருடனான உ�வு

* உஙகளுளடே ளககோப்பம் கட்டாேமானது. நீஙகள 18 வேதிறகு கீழானவர் எனில், இப்பாடஙகளை நீஙகள கறபதறகாக ஒப்புதளலத கதரிவிக்கும் வணணம் உஙகைது கபறய�ார் 
அல்லது பாதுகாவலரது ளககோப்பதளதப் கப�வும்.

இநத உறுதிகமாழியில் ளககோப்பமிடுவதில், எனது உணளமோன சட்டரீதிோன கபேளரப் பேன்படுததி, YSS பாடஙகளுக்கு நான் விணணப்பிக்கிய�ன் என்பளத 
உறுதிப்படுததுகிய�ன். 

Copyright © 2022 Self-Realization Fellowship. அளனதது உரிளமகளும் பிரதயேகமானளவ.

  தமாததத ததாற்க   

சநதா விவரஙகள்
(கீயழ அட்டவளணயிடப்பட்டுளை கட்டணஙகள இநதிோவில் மட்டுயம கபாருநதும்)

மயாகதா சதசஙகப ்பா்டஙகள்

 18 பாடஙகள வியசஷ தபால்/ கூரிேரில் அனுப்பப்படும்* ₨ 1000 ...  
                               அல்லது

 18 பாடஙகள சாதாரண தபாலில் அனுப்பப்படும்† ₨ 600‡ . . .   

 ஒயர குடும்பததில் உளை துளண மாணவர் கற�ல் ₨ 300 ...  
 துளண மாணவர்களும்கூட ஒரு தனி விணணப்பப் படிவதளத  

 அனுப்ப யவணடும்.

 மூல பாட-மாணவருளடே கபேர்  
 மூல மாணவருளடே பாடப் பதிவு எண   
 மூல மாணவருடன் துளண மாணவரின் உ�வு  

நனபகாவ்ட  
 இநதப் பாடஙகளுக்கு துளண உதவி அளிக்கவும், YSS-இன் ஆன்மீக  
       மறறும் கதாணடு பணிகளை அதிகரிக்கவும் உதவுவதறகு.

 நிரநதர கணக்கு எண (PAN) / ஆதார் எண ( வருமான வரி  

       சட்டததின்படி கட்டாேமாகும்)

தயா்கதா ்சத்சங்கப் வருடாநதிர இதழ்
  விமசஷ த்பால† 
	 1. ஒரு வருடம்    ₨ 120   
 2. இரணடு வருடஙகள      ₨ 240   
	 3. மூன்று வருடஙகள    ₨ 360   
பமாழி     ஆஙகிலம்       இநதி       வஙகாைம்

* கடநதகால அனுபவததின் அடிப்பளடயில், பாடஙகள / வருடாநதிர இதழ குறிதத யநரததிலும், நிசசேமாகப் கப�ப்படுவதறகும் 
வியசஷ தபால்வழிளேத யதர்நகதடுக்க ஊக்குவிக்கிய�ாம். உஙகைால் அவறள� பின்கதாடரவும்கூட முடியும். தபால் யசர்ககப்படாமல் 
திரும்பிவிட்டால், அளவ உஙகளிடம் கட்டணமின்றி மீணடும் அனுப்பப்படும்.

† சாதாரண தபாலில் அனுப்பப்படும் பாடஙகளின் அஞசல் தடஙகளை எஙகைால் பின் கதாடர இேலாது. பாடஙகள / வருடாநதிர இதழ 
கதாளலநதுவிட்டால் சிளதநதுவிட்டால் / பட்டுவாடா கசய்ேப்படாவிட்டால், அதறகு YSS கபாறுப்பல்ல. யபாக்குவரததில் கதாளலநத 
பாடஙகள / வருடாநதிர இதழ சிளதநதளவ / பட்டுவாடா கசய்ேப்படாதளவ, யகட்டுக் ககாளவதின் யபரில் கட்டணம் கசலுததினால் 
மீணடும் அனுப்பப்படும்.

‡ இநதப் பாடஙகளுக்குக் கட்டணம் கசலுததுவது சிரமமானால், எஙகளைத கதாடர்பு ககாளைவும். 

கட்டணஙகள UPI அல்லது காயசாளல, 

வளரயவாளல அல்லது ராஞசியில் 

கப�க்கூடிே இநதிே அஞசல் ஆளண 

மூலமாக YOGODA SATSANGA SOCIETY OF 

INDIA கபேரில் கசலுததப்படலாம். பூர்ததி 

கசய்ேப்பட்ட விணணப்பப் படிவதளதயும், 

கசலுததிே கதாளகளேயும் Yogoda Satsanga 

Society of India, Paramahansa Yogananda Path, 

Ranchi 834001, Jharkand என்� முகவரிக்கு 

அனுப்பவும்.

பணம் த்சலுததப்படட விவரங்கள்
தயவுத்சய்து விவரங்கறைப் பூர்ததி த்சய்யவும் 
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