எல்லோருக்கும் என் கோல யணக்கம்.
என் பனர் தி..ச.யோகீ ஷ். ோன் த்நோ லரரோத்ரி ோ யன்
ள்ினில் UKG டிக்கிலன்.

இன்ிக்கு ோன் உங்களுக்கு பதரிந்த கண்ணப் ானார்
லயரத்தில் யந்திருக்கிலன். கண் தோத்லதப் ற்ி லச
லோகிலன்.
<ிறுத்தம்>
ோன் தோன் திண்ணன். ஆந்திப ிபதசத்தில் ிந்த ோன் ஒரு
லயட்லைக்கோபன்.

ஒரு ோள் ஸ்ரீ கோஹஸ்த்தி கோட்டில் லயட்லைனோடும் லோது, ஒரு
சிய ிங்கத்லத ோர்த்லதன்.

அன்று முதல் ோன் அயலப யணக்கிலன். திமும் ோன்
அருகிலுள் சுயர்ணமுகி அற்ில் இருந்து என் யோனில் தண்ணர்ீ
பகோண்டு யந்து ிங்கத்திற்கு பகோட்டுலயன்.

ஒரு ோள் சியப் பருநோன் தது திருயிலனோைல என்ிைம்
யிலனோடிோர்.

ிங்கத்தின் ஒரு கண்ணிிருந்து பத்தம் யமிந்தது. எல்ோம் பசய்து
ோர்த்லதன் – தண்ணர்,
ீ மூிலக நருந்து.

கலைசினோக என் கண்லண ீடுங்கி லயத்லதன். பத்தம் ின்து.
ஆோல் இன்போரு கண்ணிிருந்து பத்தம் யமிந்தது. என் அடுத்த
கண்லணமம் தோநோக ீடுங்க லோலன்.

அப்போழுது சிய பருநோன் லதோன்ி என் கண்லணத் திரும் தந்து
எக்கு முக்திலன அருிோர்.
<ிறுத்தம் >
இது ஒரு கலத. உண்லநனில் ைக்க என் பசய்ன லயண்டும்?

<ிறுத்தம் >
இந்தினோயில் 12 யனதிற்கு குலந்த  குமந்லதகளுக்கு கண்
பதரினயில்ல. இது பசன்லனில்லுள் எல்ோ ள்ி
குமந்லதகல யிை அதிகம்.

இதற்கு ீங்கள் அலயரும் ஒரு நந்திபம் பசய்னோம். அது கண்
தோம் பசய்யது.
<ிறுத்தம் >
கண் தோம் பசய்மங்கள். கைவுின் அருல பறுக
ன்ி
(Optional)
நாணிக்கவாசகர்
கண்ணப்ன் ஒப்ததார் அன்ின்மந கண்டின்
என்ப்ன் என்னாப்ில் என்மயும்ஆட் னகாண்டருள

Dear Friends, Good Morning.
My name is TNC Vaageesh, I am from Padma Seshadri Bala Bhavan UKG.
I have come here dressed as Kannappa Nayanar and going to talk on “Eye Donation”
<pause>
I am Thinnan, I was born in a tribal family in Andhra Pradesh.
I am a hunter. One day while hunting in the hills of SriKalahasti I found a Siva Linga.
From then every day I prayed by pouring water from my mouth. I brought the water from the
nearby river Swarnamukhi.
Suddenly one day Lord Siva decided to play his Thiruvillaiyadal on me. I saw blood coming
from one of the eyes in the Linga. I tried everything – water, medicines, bandage, the blood
didn’t stop.
I plucked one of my eyes and placed it in the linga, the blood stopped.
But then blood started coming from the other eye in the linga, so I have gave my – donated
my other eye as well.
Immediately Lord Siva appeared before me, restored my eyes and blessed me with Mukti.
<pause>
This is a story, can it happen in real life. Yes. How?
<pause>
There are lots of small children who are below age 12 in India, who cannot see. It is more
than all children like me in all schools in Chennai.
You all can do the magic and make them see. By donating your eyes after your death.
<pause>
Please donate your eyes and light up others life. Get blessed.
Thank You.

