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அல்லயன்ஸ் தகாகுப்புகள் (2015) 



    நான் படித்த ததாகுப்புகள்- 15 (1996-2010) 



ததாகுப்பு 
எண்  தசலப்பு 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் உள்ளுசற என் வ வலாட்ைப் பார்சவ 
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 காகவி 
பாரதி 
வரலாறு- 
Dec 11, 
1882- Sept 
12, 1921 1996 543 

அனுபவம் வாய்ந்த 
பாரதி பதிப்பாளர் 
என்ற முசறயில், 
முன்னர் தவளிவந்த 
வரலாற்றுப் 
புத்தகங்களில் கண்ை 
காலப் 
பிசைகசளயும்,  
கருத்துக் 
குைப்பங்கசளயும் 
கசளந்ததழுதப்பட்ை 
“ காகவி பாரதி 
வரலாறு”. பாரதியின் 
இசளய ைவகாதரர் 
விசுவநாத ஐயர் 
அவர்களின் 
வவண்டுவகாள்படி, 12 
ஆண்டு முயற்ைியில் 
தவளியானது.  

இதுவசர தவளிவராத பல 
ஆவணங்கள் இதில் 
தரப்பட்டுள்ளன. 
உதாரணத்திற்கு பாரதியின் 
தந்சத நைத்தி, 
தவள்சளயரின் ைதித் 
திட்ைத்தால், 
நஷ்ைத்திற்குள்ளான 
ஜின்னிங் வபக்ைரி கணக்கு 
விவரங்கள் இதில் 
வைர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
வ லும் பல புதிய குடும்ப 
விவரங்கள், அரைியல் 
நிகழ்வுகள், பாரதியாரின் 
கசைைி வபச்சு கருங்கல் 
பாசளயத்தில் நைந்த 
விபரம், வபச்சு ஆகிய 
அம்ைங்கள் அணி 
தைய்கின்றன. 



               ததாகுப்பு-1 
       காகவி பாரதி வரலாறு 

      பாரதியின் கசைைி நாள் Sept 12, 1921 
            பரலி சு தநல்சலயப்பர் குறிப்பு 



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் உள்ளுசற என் வ வலாட்ைப் பார்சவ 
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Jan 24, 
1897- Dec 
29, 1906 1998 1040 

தபரும்பாலும்,கட்டு
சரகவள; 
கவிசதகள் ஒரு 
ைிலவவ; முதல் 
கவிசத ைீட்டுக்கவி;  
சகதயழுத்துப் பிரதி 
உள்ளது 

இக்காலப் பகுதியில் 
பாரதியின் கவனம் 
கட்டுசரயில் தான்; 
புத்திகூர்ச யும், 
ததளிவும் நிசறந்த  
கட்டுசரயாளன் என்பது 
ததரிகிறது; ”காதல்” 
கட்டுசர பாரதியின் 
பக்குவ  னத்சதயும், 
ை த்துவ வநாக்சகயும் 
காட்டுகிறது. 
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May 1, 
1907- Dec, 
1907 2001 1200 

தபரும்பாலும் 
கட்டுசரகவள. 
வதைீய கவிசதகள் 
ைில 
தவளிவந்துள்ளன். 
பல அரைியல் 
கார்ட்டூன்கசள 
இந்தியா 
பத்திரிசகயில் 
தவளியிட்டுள்ளார். 

பாரதியின் அரைியல் 
பிரவவைம் 
வலுவசைந்துள்ளது. 
திலகசர  ிகவும் 
ஆதரிக்கின்றார். விரல் 
விட்டு எண்ணத்தக்க, 
ஆனால் தபான்னான 
கவிசதகள் எழுதிய 
காலம். வரீத்தாய் ார்கள் 
என்ற கட்டுசர பற்றிய 
வி ர்ைனம் பாரதியின் 
“தரௌத்திர” உணர்சவக் 
காட்டுகிறது. 

கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ை பாரதி பசைப்புக்கள் 



ததாகுப்பு 2 

 
ஆண்டி லிசளயவதனன் றந்வதா, அகந்சதயினால் 
ஈண்டிங் கிகழ்ந்ததன்சன ஏளனஞ்தைய்- ாண்பற்ற 
காரிருள்வபா லுள்ளத்தான் காந்தி தி நாதசனப் 
பார்-அதிைின்னப் பயல் 

 
 
ஆண்டி லிசளயவதனன் சறய, அருச யினால் 
ஈண்டின்தறன் றன்சனநீ வயந்திசனயால்-  ாண்புற்ற 
காரதுவபா லுள்ளத்தான் காந்தி தி நாதற்குப் 
பாரதி ைின்னப் பயல் 
                                        - எழுதிய ஆண்டு 1897-1898 

காந்தி திநாதன் கர்வ பங்கம் 
பாரதி ைின்னப்பயல் என முடியும் தவண்பா 



ததாகுப்பு 3 

”அடி உதவுவது வபால் அண்ணனும், தம்பியும் 
உதவ ாட்ைார்கள்”- தீவிர வாத பாரதி (23-3-1907) 



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் உள்ளுசற 

என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 

4 

Jan 1908-
Dec 26, 
1908 2002 776 

கட்டுசரகள் பல; 
ஆங்கிலத்திலும் 
ைில; ஸ்வவதை 
கீதங்கள்  ற்றும்  
வதைீயப் பாைல்கள்; 
கார்ட்டூன்கள் 

அன்னிய அரசு 
அைக்குமுசற அதிக ாய் 
இருந்த காலம். எனவவ 
அரசை வி ர்ைிக்கும் 
கட்டுசரகள்; சுதந்திரம், 
ை த்துவம், 
ைவகாதரத்துவம் வகாரிய 
கட்டுசரகள்; ைிசறப்பட்ை 
தசலவர்கள் பற்றிய 
கட்டுசரகள்; 
இசையிசைவய 
வவதாந்த நிசனவுகள் 
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Jan 2, 
1909-June 
26, 1909 2003 848 

கட்டுசரகள் பல; 
கவிசதகள் ைில; 
பத்திரிக்சகயாளரா
ய்  அரைியல், அரசு, 
ைமூக வி ர்ைனக் 
கட்டுசரகள்; 
ஸ்வவதை கீதங்கள்- 
பகுதி 2, அறிவியல் 
கவிசதகள்; ஞான 
ரதக் கசதகள்; 
 

தபாதுஜனங்கள் 
விரும்பும் த ட்டு, 
நசகச்சுசவ, அறிவியல் 
புலச , அரைியல் 
கூட்ைாளிகசள 
அஞ்ைா ல் ஆதரித்தல், 
வ.உைி, அரவிந்தர், 
வ.வவ.சு. அய்யர் 
அவர்கட்கு தனது 
பத்திரிக்சககளில் 
முக்கியத்துவம், தபாருள் 
வதட்ைல் இன்ன பிற… 



        ததாகுப்பு-4        

நான் ராஜ்ஜிய நிர்வாகம் தைய்தாலும் அல்லது தைருப்புத்சதத்த வபாதிலும் 
எனது ஒவ்தவாரு தைய்சகசயயும் உலகத்தார் பார்க்கும் வபாது 
அவர்களுக்கு பர ாத் ாவின் நிசனப்பு வரும்படியாக இருக்க வவண்டும். 

        தலௌகிக ஒழுக்கத்திவல வவதாந்தம் 



        ததாகுப்பு-5        

        அண்ைவியல் (cosmology) அறிவு 

• ஒளியின் வவகம் 
எவ்வளவு காதம்? 
•ஒளியாண்டு எவ்வளவு 
காதம்? 
• ஸிரியஸ் நட்ைத்திரம் 
• ஸிரியஸின் ததாசலவு- 
எத்தசன ஒளியாண்டு? 
• எண்ணற்ற இது வபான்ற 
நட்ைத்திரங்கள் இதனினும் 
ததாசலவில் உள்ளனவவ! 
•ஒவ்தவாரு திசையிலும் 
உள்ளனவவ! 
•தகாஞ்ைவ ா திசைதயனும் 
தவள்ளம்!! 



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் உள்ளுசற 

என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 
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July3, 
1909-Sept 
25, 1909  2004 432 

கட்டுசரகள் பல; 
ஓரிரு கவிசதகவள; 
அரசு வி ர்ைனக் 
கார்ட்டூன்கள்; 
ைிகாவகாவில் 
விவவகானந்தர்; 
ததன் ஆப்ரிக்காவில் 
வ ா.க.காந்தி 
இன்னல்படும் 
விபரம்; இந்து –
முஸ்லிம் ஒற்றுச  
வவண்டுதல் 

இந்தியா பத்திரிக்சகயில் 
3  ாதம் பார்தி எழுதிய 
கட்டுசரகள்; பிற நாட்டு 
சுதந்திரக் கிளர்ச்ைிகள், 
அரவிந்தர் தைாற் 
தபாைிவுகள்; பிதரஞ்சுக் 
குடியரைின்  ாண்புகள்; 
தவறி தகாண்ை தாய் 
எனும் அருச க் கவிசத; 
இந்தியனாய்ப் பிறத்தல் 
பாக்கியம் எனும் கட்டுசர 
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Oct 2, 
1909- 
March 12, 
1910 2005 768 

இந்தியா, விஜயா, 
கர் வயாகி, 
சூரிவயாதயம் 
பத்திரிசககளில் 
தவளி வந்த பாரதி 
பசைப்புகள்; 
தபரும்பாலும் 
கட்டுசரகள்; ைில 
கவிசதகள்; 
கார்ட்டூன்கள் 

வ சதச   ிளிரும் 
பசைப்புக்கள் பல- 
ைிற்பமும் கவிசதயும், 
தியானம், ைநாதன தர் ம், 
தீண்ைத்தகாதவ்ர்கள்; 
 ஹாைக்தி வ ல் எழுதிய 
கவிசதகள்; அரைியல் 
சநயாண்டி; அறிவ்யல்; 
உலக நைப்பு 



        ததாகுப்பு-6        

        இந்தியனாகப் பிறந்திருப்பவத தபரிய பாக்கியம் 

(பாரத)  ாதாசவ வநைி;அவள் நம் எல்வலார்க்கும்  ாதா; நாம் 
யாவரும் ைவகாதர்கள்; ாதாசவ  தியாசன நாம்  திவயாம்.   



        ததாகுப்பு-7        

                              தீண்ைாதவர்கள் 

ந து ைவகாதர்கசளச் ை  ாகப் பாவிக்கவவண்டும்; அவர்கள் 
குசறகசளயும் தீர்க்கவவண்டும்;அவர்கள் முன்னுக்கு வரவவண்டும்   



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் உள்ளுசற 

என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 
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Jan 18, 
1910- Dec, 
1913 2006 320 

கசத, கவிசத, 
காவியம், ஆன் ீகம், 
சுயைரிசத, குைந்சத 
இலக்கியம்; 
 சறமுக அரைியல். 

விரிவான,ஞான ரதம்      
உவச யற்ற கசத 
கனவு, தைய்யுளில் பாரதி 
வரலாறு, ைின்னச் 
ைங்கரன், கசதயல்ல 
வரலாறு,பாஞ்ைாலி 
ைபதம் ஈடு இசணயற்ற 
அரைியல் காவியம்; 
நயத்தின் தபாருவள 
கண்ணன் பாட்டு; 
அவ்சவயும் த ச்சும்  
புதிய ஆத்தி சூடி; 
ஆறிதலாரு பங்கு கசத  
தலித் இலக்கியம் 
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Jan 1914-
Dec 26, 
1916 2007 736 

கட்டுசரகள் பல; 
ந க்குப் 
பரிட்ைய ான பல 
கவிசதகள்; பாரதி 
தாைன் அறிமுகம்; 
தராசு, ஆன் ீகக் 
கட்டுசரகள்; உலக 
நைப்பு ; நவதந்திரக் 
கசதகள்; 
இறவாச  பற்றிய 
கட்டுசரகள்;  

வவங்குைல், 
அச்ை ில்சல, அறிவவ 
ததய்வம், குயில் பாட்டு, 
பாப்பா பாட்டு, 
விடுதசலக்  கும் ி, 
கண்ணம் ா வபான்ற 
அற்புத ான் கவிசதகள்; 
Fox with a golden tail, 
Immortality, இன்னும் பல 
தசலப்புகளில்  ஆங்கிலக் 
கட்டுசரகள் 



              ததாகுப்பு-8 

   ஆறில் ஒரு பங்கு 

ஆகஸ்ட் 1910-இல் எழுதிய கசத. தாழ்ந்த ஜாதியார் நம் ில் ஆறில் 
ஒரு பங்கு. அவர்கசள நாம்  ித ிஞ்ைித் தாழ்த்திவிட்வைாம். முற்பகல் 
தைய்யிற் பிற்பகல் விசளயும் என்று எச்ைரித்து எழுதப்பட்ை காதல் 
கசத! பள்ளர், பசறயருக்கு அர்ப்பணம் தைய்யப்பட்ை கசத. 



                       ததாகுப்பு-9 

                        

Article appeared in New India on April 23, 1915. Bharati was always obsessed with 
Immortality.  Love nature. Be one with nature. Seek truth. Be truthful. According to him our 
scriptures say so. His last public address in 1921 was “ னிதனுக்கு  ரண ில்சல. 



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்க

ள் உள்ளுசற 
என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 

10 
Jan 1917-
Aug 1918 2008 728 

அரைியல் 
கட்டுசரகள், 
தவளிநாட்டுத் 
த ிைர் நிசல, ப்க்திப் 
பாைல்கள், Whitman, 
Tolstoy, Gandhi பற்றிய 
கட்டுசரகள், ைில 
கசதகள், Tagore-இன் 
ஐந்து வியாைங்கள், 
ைில த ாைி 
தபயர்ப்புகள், 
தம்பிக்கு எழுதிய 
உருக்க ான கடிதம் 

பிஜித்தீவு 
கரும்புத்வதாட்ைத்திவல 
நம் ஸ்திரீகள், 
குள்ளச்ைா ி  எனும் 
ைித்தர், வயசு கிறிஸ்து 
உபவதைம், காளி தாஸன், 
ைக்தி தாஸன் தபயரில் 
எழுதிய ரை ான கசத, 
கட்டுசரகள், தபண் 
விடுதசலக்கான 
வயாைசனகள், 
தநல்சலயப்பர் 
தவளியிட்ை 
கண்ணன்பாட்டு, பாப்பா 
பாட்டு. 

11 
Sept 1918- 
Dec. 1919 2009 752 

காங்கிரஸ் 
 காைசப ைரித்திரம், 
தஜ.ைந்த்ர வபாஸ் 
அறிவியலுசர 
த ாைிதபயர்ப்பு, 
தாகூர் கசத 
த ாைிதபயர்ப்பு, 
பகவத் கீசத 
த ாைிதபயர்ப்பு  

கைலூர் ைிசறயிலிருந்து 
விடுதசல வவண்டி 
கவர்னருக்குக் கடிதம், 
பாஞ்ைாலி ைபதம் 
(இரண்ைாம் பாகம்), 
பாபநாை  யாத்திசர, 
நாட்டுப் பாைல் ததாகுப்பு 
பிரசுரம், எட்ையபுரம் 
 ன்னருக்கு ைீட்டுக்கவி, 
காந்தா ணி-கசத. 
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         தபண் விடுதசல 

ததளிவான ைிந்தசன-தபண் விடுதசலயின் ஆரம்பப் படிகள் பத்து 
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கவர்னருக்கு விடுதசல வகாரி விண்ணப்பம் 

உலக யுத்தத்தில் பிரான்சும், இங்கிலாந்தும் நண்பர்கள் ஆயினர். பாரதி 
கைலூரில் சகதானார். வவறு  ார்க்கம் ததரியா ல், விடுதசல வகாரி 
கவர்னருக்கு விண்ணப்பித்தது (நவம்பர் 28, 1918)  



ததாகுப்பு 
எண் 

 காலப் 
பகுதி 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்க

ள் உள்ளுசற 
என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 

12 
Feb. 1920-
Aug. 1920 2010 560 

தஜயவபரிசக, 
ஜயமுண்டு, 
முத்து ாரி தவிர 
யாசவயும் 
கட்டுசரகவள. 
ததாைிலாளர் 
பிரச்ைிசனகள், 
 ாதர்களின் 
உரிச கள், வதைீயக்  
கல்வித் திட்ைங்கள், 
ைில கசதகள், 
காங்கிரஸ் 
 காைசப 
விபரங்கள். 

தியானங்களும், 
 ந்திரங்களும்,  க திய 
ஸ்திரீகளின் நிசலச , 
இஸ்லாம்  ார்க்க 
 கிச , த ிழ் நாட்டு 
 ாதருக்கு எழுதிய அரிய 
கட்டுசரகள், 
புதுச்வைரியிலிருந்து, 
கசையம் வந்தபின், 
தனது புத்தகங்கள் 24-ஐ 
முசறயாக பிரசுரிக்க 
பணம் loan  ஆகத் 
தரும்படி  க்கசள 
வவண்டி சுற்றறிக்சக. 
தவற்றி தபறாத முயற்ைி. 

13 

Sept.1920
- Aug. 
1921 2010 480 

உள் நாடு, தவளி 
நாடு, உலகப் 
பிரச்ைிசனகசள 
அலசும் 
கட்டுசரகள், ைில 
கசதகள், 
தைல்லம் ா வபரில் 
பிரயாணக்கட்டுசர
கள், விவவகானந்தர் 
பற்றிய கட்டுசர. 

ைலசவத்ததாைிலாளிக்கு 
15 அணா பாக்கி, வவலன் 
பாட்டு, எகிப்தின் 
விடுதசல,  Brahmanism  
முதலிய ஆங்கிலக் 
கட்டுசரகள், அத ரிக்க 
நிற வவற்றுச  பற்றிய 
வி ர்ைனம், தவண்ச  
நிறத்வதாரின் ஆதிக்கம், 
ஈவராடு யாத்திசர. 
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நூல் பிரசுரிக்க ஜனநாயக முசறத் திட்ைம் 

June 28, 1920. Bharati wants to publish  his 40 books and the budget was  Rs, 20000. 
Requesting a loan from friends. He would pay 2% monthly interest. Didn’t happen!. 
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    புதியவன் கணக்கு 

 Sept 18, 1920:  காகவியின் தபாருளாதாரம்- புதியவன் 
எனும் ைலசவத்ததாைிலாளிக்கு தகாடுக்க வவண்டிய 
பாக்கி- 15 அணா ( மூன்று தவள்ளாவிக் கூலி பாக்கி) 



ததாகுப்பு 
எண் 

 
ஆைிரியர் 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் புத்தகத் தசலப்பு 

என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 

14 ைீ.வி. ? ? 

”கால வரிசையில் 
கண்ைறிய 
வவண்டியசவ” 

.இப்பிரதி என்னிைம் 
இல்சல 

15 ைீ.வி. 1999 288 

தசலப்பு- 
”பாரதியும் 
ைங்கீதமும்”- 
உள்ளுசற- 
த ிழ்ப் பண்கள், 
கர்நாைக ைங்கீதம் 
பற்றிய  
தபாதுஅறிமுகம், 
பாரதியின் இசை 
ஞானம், இசைப் 
தபரியாரின் 
பார்சவயில் 
பாரதி, பாரதிவய 
ராகம், தாளம் 
குறிப்பிட்ை 
பாைல்கள் 
அட்ைவசண;  
திசரப் பைங்களில் 
பாரதி பாைல்கள், 
அகர வரிசை 
அட்ைவசணகள் 

நளின ான ததாகுப்பு. 
நய ான நசை;  
ைீனி அவர்கள் ைங்கீதம் 
பற்றித் தாழ்ச யுைன் 
ததரிவிக்கும் ைங்கதிகள் 
ைீரிய ைங்கதிகள்; ைங்கீதம் 
பற்றி பாரதி 
தைான்னசததயல்லாம் 
ததாகுத்து 
அருளியுள்ளார். 
பாரதியின் இசை 
ஞானமும், இசை 
ஈடுபாடும், த ய் ைிலிர்க்க 
சவக்கின்றன. அன்றாை 
வாழ்க்சகயில் ைப்தமும் 
ைங்கீதவ ! 
பின்னிசணப்பான 
பாரதியின் 
ைங்கீதக்கட்டுசரயும், 
ைங்கீத 
அட்ைவசணகளும் 
அணிகலன்கள். 

        ைீனி. வி. எழுதிய பிற பாரதி நூல்கள் 
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பாரதியின் இசை ஞானமும், ஆன் ீகமும் 

      குயில் இசை 
காதல், காதல், காதல் 
காதல் வபாயிற், காதல் வபாயிற் 
ைாதல், ைாதல், ைாதல் 

 

ஆன் ீகவாதிக்கு 
ைப்தத ல்லாம் ைங்கீதம்! 



ததாகுப்பு 
எண் 

 
ஆைிரியர் 

முதல் 
பதிப்பு பக்கங்கள் புத்தகத் தசலப்பு 

என் வ வலாட்ைப் 
பார்சவ 

16 ைீ.வி. 2004 400 

தசலப்பு- 
”பாரதிவதைல்கள்- 
ைில 
நிசனவசலகள்”  
தனது 44 ஆண்டு 
பாரதி வதைல் 
முயற்ைிகள் 
பற்றியும், உதவிய 
தபரு க்கள் 
பற்றியும், ஊக்கம் 
தகாடுத்தவர்கள் 
பற்றியும் 
நன்றியுணர்வுைன் 
எழுதப்பட்ை 
ததாகுப்பு. 

 குடும்பம் பற்றிய 
விபரங்கள், ராஜாஜி, 
நா க்கல் கவிஞர், பாரதி 
தாைன், கண்ணதாைன், 
பாரதியின் தச யனார் 
விசுவநாதன், துக்ளக் 
வைா, கு ரி  லர் 
A.K.தைட்டியார், ஆகிவயார் 
ததாைர்புகள், 
நற்ைான்றுகள். நல்லி 
குப்பு தைட்டியாரின் 
ஆதரவு, இத்ததாகுப்புகள் 
தவளிவ்ர உதவியாய் 
இருந்தன. அவர் வாழ்க! 
பிற இந்திய, தவளிநாட்டு 
நண்பர்கள் தகாடுத்த 
ஆதரசவயும் 
 றக்கா ல் பதிவு 
தைய்தது ைீனியின் 
பண்சபக் காட்டுகிறது. 
அவர் நீடூைி வாழ்க!! 
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பாரதி வதைல்கள்- ைில நிசனவசலகள் 

ராஜாஜி, கண்ணதாைன், பாரதிதாைனுைன் ததாைர்பு 



       Portrait of Bharati 

•Bharati was born smart. He studied the Hindu scriptures early on and 
understood spirituality early on. 
•He put his mind where his passions were. He was passionate about the 
country, people and language. 
•He was logical but at the same time enjoyed fantasy. He put logic to 
work in his commentaries on British Government and its policies, uplift 
of India, women and untouchables. He put fantasy to work in some of 
his most beautiful creations such as Gnana Ratham. 
•His logical mind never allowed misuse of scriptures to uphold social 
injustice. He always appreciated science and reason. 
 
•He carefully chose journalism as his profession and produced a 
voluminous work (10,000 pages) within a short span of 39 years on 
country, language and world affairs. Thoughts filled the pages, not 
words, though he was the Master of his language. 
 
•Immortality intrigued him until his last public address. 
•He was undeterred by poverty, insults and failures in his life. His 
spirituality gave him strength to face the trials and tribulations. 
•It is not a single man’s job to give new life to a language. But he did it 
against all odds. A hero appears whenever circumstances are right and 
changes the history. He was a real hero. He may not know it but we all 
know it well, right on this 99th anniversary.  Immortality did not 
disappoint him. 



                 ைீனி விசுவநாதன் 

பிறப்பு: நவம்பர் 22, 1934 









We are happy to have played a small role, 
however small it is, in the publication of collected 
works of Bharati. Seeni Viswanthan  gracefully 
acknowledged  the following TX/NJ/CT Tamils in 
these volumes. 
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N Muruganandam (NJ) 

• இது  ிகவும் ஆத்  திருப்தியளிக்கும் ததாகுப்பு! 

• Thanks to Seeni Viswanathan for providing 10,488 
treats to the mind.  
• Thanks to his family for providing support to Seeni V. in 
all his projects. They will be useful to the whole world 
because Mahakavi Bharati has touched the whole world. 
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