
 

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf
 
 
Acknowledgements: Acknowledgements: Acknowledgements: Acknowledgements:     
We thank Shaivam.org and Mr. Ganesh Subramanian for providing a soft copy of this 
work for inclusion as part of the Project Madurai etext
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland.  
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2017.2017.2017.2017.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary wo
Details of Project Madurai are available at the website 
http://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
-----------  
  

 
    

தா�மானவ� பாட�கதா�மானவ� பாட�கதா�மானவ� பாட�கதா�மானவ� பாட�க    
((((ெதா���ெதா���ெதா���ெதா���))))    

    
tAyumAmamavar pATalkaLtAyumAmamavar pATalkaLtAyumAmamavar pATalkaLtAyumAmamavar pATalkaL    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

We thank Shaivam.org and Mr. Ganesh Subramanian for providing a soft copy of this 
work for inclusion as part of the Project Madurai etext collections.  
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

2017.2017.2017.2017.    
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website  
http://www.projectmadurai.org/  
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

 

1 

 

We thank Shaivam.org and Mr. Ganesh Subramanian for providing a soft copy of this  

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation  
rks and to distribute them free on the Internet.  

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 



2 

 

தா�மான �வாமிக� அளிய பாட�க�தா�மான �வாமிக� அளிய பாட�க�தா�மான �வாமிக� அளிய பாட�க�தா�மான �வாமிக� அளிய பாட�க�    

 
1. 1. 1. 1. தி�வ�� விலாச
 பரசிவ வண�க�தி�வ�� விலாச
 பரசிவ வண�க�தி�வ�� விலாச
 பரசிவ வண�க�தி�வ�� விலாச
 பரசிவ வண�க�    

 
[ப�னி�சீ� ஆசிாிய வி��த�] 
 
அ�கி� ெகனாதப� எ��� �ரகாசமா� 
        ஆன�த ���தியாகி 
அ�ள� நிைற�தெத# த�ன�$ ெவளி%�ேள 
        அகிலா(ட ேகா�ெய*லா� 
த��� ப�%கி+ைச ைவ�#யி�% �யிரா�� 
        தைழ�தெத# மனவா%கினி* 
த-டாம* நி�றெத# சமயேகா �கெளலா� 
        த�ெத�வ� எ�ெத�வெம� 
ெற��� ெதாட��ெததி� வழ%கிட.� நி�றெத# 
        எ�க/� ெப�வழ%கா� 
யாதி0� வ*லெவா� சி�தாகி இ�பமா� 
        எ�ைற%� 2$ள ெத#அ# 
க��*பக லறநி�ற எ*ைல3ள ெத#அ# 
        க��தி4 கிைச�த#ேவ 
க(டன ெவலாேமான .�ெவளிய தாக.� 
        க�திஅ5 ச6ெச��வா�.          1. 
 
ஊரன� த�ெப4ற ேபரன� த5849� 
        உறவன� த�விைனயினா* 
உடலன� த5ெச3� விைனயன� த�க�� 
        ேதாஅன� த�ெப4றேப� 
சீரன� த5ெசா�க நரக2� அன�தந4 
        ெற�வ2� அன�தேபத� 
திக;கி�ற சமய2� அன�தமத னா*ஞான 
        சி4ச�தியா =ண��# 
காரன� த�ேகா� வ�ஷி�த ெதன அ�ப� 
        க(/�வி( /�ேத%கேவ 
க�தாிய ஆன�த மைழெபாழி3� 2கிைலந� 
        கட.ைள� #ாியவ�ைவ� 
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ேபரன� த�ேபசி மைறயன� த5ெசா=� 
        ெபாியெமௗ ன�தி�ைவ�ைப� 
ேபச�� அன�தபத ஞான ஆ ன�தமா� 
        ெபாியெபா� ைள�பணி�வா�.          2. 
 
அ�#வித வ�#ைவ+ ெசா�ரகா ச�தனிைய 
        அ�மைறக$ 2ரசைறயேவ 
அறிவி0% கறிவாகி ஆன�த மயமான 
        ஆதிைய அநாதிேயக 
த�#வ ெசா�ப�ைத மதச�ம த�ெபறா+ 
        சால�ப ரகிதமான 
சா8வத A-கல நிரால�ப ஆல�ப 
        சா�தபத Bேயாமநிைலைய 
நி�தநி� மலசகித நிC�ரப5 ச�ெபா�ைள 
        நி�விஷய 8�தமான 
நி�வி கார�ைத� தட�தமா� நி�ெறாளி� 
        நிர5சன நிராமய�ைத+ 
சி�தமறி யாதப� சி�த�தி* நி�றில� 
        திBயேத ேசாமய�ைத+ 
சி4பர ெவளி%�$வள� த4பரம தானபர 
        ேதவைதைய அ5ச6ெச�வா�.          3. 
----------  
 

2. 2. 2. 2. பாி�ரணான�த�பாி�ரணான�த�பாி�ரணான�த�பாி�ரணான�த�    
 
வாசா கயி�காிய ம�றிெயா� சாதன 
        மேனாவா3 நி4��வ(ண� 
வாலாய மாக.� பழகியறி ேய�#ற. 
        மா�க�தி� இ+ைசேபால 
ேநசா0 சாாியா� விவகாி� ேப� அ�த 
        நிைனைவ3� மற�தேபா# 
நி�திைரெகா$ ேவ�ேதக� நீ��ெமன எ(ணிேலா 
        ெந5ச� #��தய�ேவ� 
ேபசாத ஆன�த நி-ைட%�� அறிவிலா� 
        ேபைத%�� ெவ�Dரேம 
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ேப�%�ண மறி�தி�த நா�%�ெமா� வழிெபாிய 
        ேபாி�ப நி-ைட அ�$வா� 
பாசா டவி%�ேள ெச*லாதவ�%க�$ 
        பE�ெதாE� ேதவத�ேவ 
பா��ம(ட ெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          1. 
 
ெதாிவாக ஊ�வன நட�பன பற�பன  
        ெசய4ெகா( ���பன2த* 
ேதக�க ள�தைன3� ேமாக�ெகா$ ெபௗதிக5 
        ெச�மி�த ஆ�கிற%�� 
விாிவாய �த�க$ ஒ�ேறாெடா� றாயழி3� 
        ேம4ெகா(ட ேசட� அ#ேவ 
ெவ9ெவளி நிரால�ப நிைறG�ய� உபசா�த 
        ேவதேவ தா�தஞான� 
பிாியாத ேபெராளி பிற%கி�ற வ�$ அ�- 
        ெப4ேறா�க$ ெப4றெப�ைம 
பிறவாைம ெய�ைற%�� இறவாைம யா�வ�# 
        ேபசாைம யா�ெமனேவ 
பாிவா ெயன%�நீ யறிவி%க வ�தேத 
        பாிபாக காலமலேவா 
பா�%�மிட ெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.         2. 
 
ஆரா3� ேவைளயி* பிரமாதி யானா=� 
        ஐயெவா� ெசய=மி*ைல 
அைமதிெயா� ேபசாத ெப�ைமெப9 �ணச��ர 
       ராெமன இ��தேப�� 
ேநராக ெவா�ேகாப� ஒ�ேவைள வரஅ�த 
        நிைறெவா�9 மி*லாமேல 
ெந-�யி�� #�த- டழி�#ள9 வா�வசன 
        நி�வாக ெர�றேப�� 
�ராய மாேயா�9 ேப8மிட ேமா�ைற� 
        Aல�Aவா� சிவரா�திாி� 
ேபா##யி ேலாெமனற விரதிய�� அறி#யி* 
        ேபாேலயி��# #யி*வா� 
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பாராதி தனி=$ள ெசயெலலா� 2�விேல 
        பா�%கி*நி� ெசயல*லேவா 
பா��மிட ெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற  
        பாி�ர ணான�தேம.          3. 
 
அ(டபகி ர(ட2� மாயா விகாரேம 
        அ�மாைய யி*லாைமேய 
யாெமென.� அறி.2( ட�பா=� அறிகி�ற 
        அறிவினைன யறி�#பா�%கி� 
எ(�ைச விள%�ெமா� ெத�வஅ� ள*லாம* 
        இ*ைலெய0 நிைன.உ(��(�)  
யாெனன தற�#ாிய நிைறவாகி நி4பேத 
        இ�பெம0� அ�A�உ(� 
க(டன எலா�அ*ல எ�9க( டைனெச�# 
        க�விகர ண�கேளாய% 
க(I� ெயா�கண மி�%கஎ� றா4பா;�த 
        க�ம�க$ ேபாரா�ேத 
ப(ைட3ள க�மேம க��தா ெவ0�ெபய�� 
        பJ�நா� இ+சி�பேனா 
பா�%�மிடெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          4. 
 
ச�தத2� என#ெசய* நின#ெசய* யாென0� 
        த�ைமநிைன ய�றியி*லா� 
த�ைமயா* ேவறேல� ேவதா�த சி�தா��த 
        சமரச 8பாவமி#ேவ 
இ�தநிைல ெதளியநா� ெந%��கிவா�ய 
        இய4ைகதி� .ளமறி3ேம 
இ�நிைலயி ேலச4 றி�%கஎ� றா*மடைம 
        இதச�� வாகவ�# 
சி�ைத�� ெகா$Kேத மலமாைய க�ம� 
        தி��Aேமா ெதா�வழ%கா�+ 
ெச�ம�வ� ேமாஎன.� ேயாசி%� ேதமன# 
        சிர�ைதஎ0� வாK�உதவி� 
ப�தமற ெம�5ஞானதீர2� த�ெதைன� 
        பா#கா� த�$ெச��வா� 
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பா�%�மிட ெம��ெமா�நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.         5. 
 
�தலய மாகி�ற மாைய2த ெல�ப�சில� 
        ெபாறிAல� அட��மிடேம 
ெபா�ெள�ப� சில�கரண 2�ெவ�ப� சில��ண� 
        ேபானஇட ெம�ப�சிலேப� 
நாதவ� ெவ�ப�சில� வி�#மய ெம�ப�சில� 
        ந-டந� ேவயி��த 
நாெம�ப� சில��.உ�வ மாெம�ப� சில�க�தி 
        நா�*அ� ெவ�ப�சிலேப� 
ேபதமற .யி�ெக-ட நிைலயெம� றி�வ�சில� 
        ேபசி*அ� ெள�ப�சிலேப� 
பி�0�2� 0�ெக-டGனியம ெத�ப�சில� 
        பிற.ேம ெமாழிவ�இைவயா* 
பாதரச மா�மன# ச5சல� ��மலா* 
        பரம8க நி-ைட ெப9ேமா 
பா��மிடெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          6. 
 
அ�தகா ர�ைதேயா� அகமா%கி மி�ேபா*எ� 
        அறிைவ+ 8�%கினவரா� 
அBவறி. தா0ேம ப4றின# ப4றா� 
        அE�த.� தைலமீதிேல 
ெசா�தமா ெயEத� ப��தா� ெம�5ஞான 
        8கநி-ைட ேசராமேல 
ேசா49� #��திைய+ சதெமன.� உ(�(� 
        D�கைவ� தவரா�ெகாெலா 
த�ைததா� 2தலான அகில�ர ப5ச� 
        தைன�த�த ெதனதாைசேயா 
த�ைனேய ேநாவெனா பிறைரேய ேநாவேனா 
        த4கால மைதேநாவேனா 
ப�தமா ன#த�த விைனையேய ேநாவேனா 
        பரமா��த� ஏ#மறிேய� 
பா�%�மிடெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          7.  
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வாரா ெதலாெமாழிய வ�வன ெவலாெம�த 
        மன#சா- சியதாகேவ 
ம�வநிைல த�த#� ேவதா�த சி�தா�த 
        மரAசம ரசமாகேவ 
�ராய மா3ணர Mகம# த�த#� 
        ெபா�3டைல நிைலய�ெறன� 
ேபாதெநறி த��#5 சா8வத ஆன�த  
        ேபாகேம Nெட�னேவ 
நீராள மா3�க .$ள�A த�த#� 
        நி�னத�$ இ�0� இ�0� 
நி�ைனேய #ைணெய�ற எ�ைனேய கா%கெவா� 
        நிைன.ச4 9(டாகிேலா 
பாராதி யறியாத ேமானேம யிைடவிடா� 
        ப4றாக நி4கஅ�$வா� 
பா�%�மிட ெம��ெமா� நீ%கமற �ைறகி�ற 
        �ாி�ர ணான�தேம.          8. 
 
ஆழாழி கைரயி�றி நி4கவிைல ேயாெகா�ய 
        ஆல�அ2 தாகவிைலேயா 
அ%கட6� மீ#வட அன*நி4க வி*ைலேயா 
        அ�தர� தகி¢லேகா� 
தாழாம* நிைலநி4க வி*ேயா ேம�.� 
        த0வாக வைளயவிலேயா 
ச�தேம க�கK� வ+ரதர னாைணயி* 
        ச5சாி� திடவி*ைலேயா  
வாழா# வாழேவ இராமன� யா4சிைல3� 
        மடம�ைக யாகவிைலேயா 
மணிம��ர மாதியா* ேவ(�சி� திக$உலக 
        மா�க�தி* ைவ%கவிைலேயா 
பாழான எ�மன� �வியஒ� த�திர� 
        ப(/வ #ன%க�ைமேயா 
பா�%�மிட ெம��ெமா� நீ%கமறநிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          9.  
 
ஆைச%ேகா ரளவி*ைல அகிலெம* லா�க-� 
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        ஆளி0� கட*மீதிேல 
ஆைனெசல ேவநிைனவ� அளேகச� நிகராக 
        அ�ெபா�மிக ைவ�தேப�� 
ேநசி�# ரசவாத வி�ைத% கைல�தி�வ� 
        ெந�நா ளி��தேப��  
        நிைலயாக ேவயி0� காயக4 ப�ேத� 
        ெந58A( ணாவ�எ*லா� 
ேயாசி%�� ேவைளயி4 பசிதீர உ(ப#� 
        உற��வ# மாக2�3� 
உ$ளேத ேபா#�நா� நா�என% �ளறிேய 
        ஒ�ைறவி- ெடா�9ப4றி� 
பாச% கட4%�ேள Nழாம* மனத4ற 
        பாி8�த நிைலைய அ�$வா� 
பா�%�மிட ெம��ெமா� நீ%கமற நிைறகி�ற 
        பாி�ர ணான�தேம.          10. 
-----------   
 

3. 3. 3. 3. ெபா�� வண�க�ெபா�� வண�க�ெபா�� வண�க�ெபா�� வண�க�    
 
(அ9சீ�% கழிெந�ல� ஆசிாிய வி��த�) 
 
நி�தியமா� நி�மலமா� நி-களமா� நிராமயமா� 
        நிைறவா� நீ�கா+  
8�த2மா� Dர2மா�+ சமீப2மா�� #ாியநிைற 
        8டரா� எ*லா� 
ைவ�தி��த தாரகமா� ஆன�த மயமாகி 
        மனவா% ெக-டா+ 
சி�#�வா� நி�றெவா�ைற+ 8கார�ப� ெப�ெவளிைய+ 
        சி�ைத ெச�வா�.          1. 
 
யா#மன நிைன3ம�த நிைன.%� நிைனவாகி 
        யாதநி� பா=� 
ேபதமற நி�9யி% �ராகி அ�ப�%ேக 
        ேபரா ன�த% 
ேகாதில2 D4ற��பி% �ண��றிெயா� றற�த�ைன% 
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        ெகா��#% கா-�� 
தீதி*பரா பரமான சி�தா�த� ேபெராளிைய+ 
        சி�ைத ெச�வா�.          2.  
 
ெப�ெவளியா� ஐ��த� பிற�பிடமா�� ேபசாத 
        ெபாிய ேமான� 
வ�மிடமா� மனமாதி% ெக-டாத ேபாி�ப 
        மயமா� ஞான% 
��வ�ளா4 கா-�ட.� அ�பைர%ேகா� தறவிE�கி% 
        ெகா(ட� பா=� 
ெதாிவாிதா�% கல�ெத�த� ெபா�$ அ�த� ெபா�ளிைனயா5 
       சி�ைத ெச�வா�.         3. 
 
இகபர2� உயி�%�யிைர யாெனனத4 றவ�உறைவ 
        எ�த நாK5 
8கபாி� ரணமான நிரால�ப ேகாசர�ைத� 
        #ாிய வா;ைவ 
அகமகிழ வ��ேதைன 2%கனிைய% க4க(ைட 
        அமி�ைத நா� 
ெமா�ெமாெகன இ�விழிநீ� 2�திைற�ப% கரமல�க$ 
        2கி;�# நி4பா�.          4. 
 
சாதி�ல� பிற�பிற�A� ப�த2�தி அ�.�வ� 
        த�ைம நாம� 
ஏ#மி�றி எ�ெபா�-�� எBவிட�#� பிாிவற நி� 
        றிய%க5 ெச�3� 
ேசாதிையமா� Dெவளிைய மனதவிழ நிைறவான 
        #றிய வா;ைவ� 
தீதி*பர மா�ெபா�ைள� தி�வ�ைள நிைனவாக+ 
        சி�ைத ெச�வா�.          5. 
 
இ�திரசா ல�கன. கான6�நீ ெரன.லக� 
        எம%�� ேதா�ற+ 
ச�தத25 சி4பர�தா லழியாத த4பர�ைத+ 
        சா��# வா;க 
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A�திமகி EறநாK� தைடயறவா      ெபா6க எ�ேற 
வ�த�K� ��ெமௗனி மல��தாைள அOதின2� 
       வE�த* ெச�வா�.          6. 
 
ெபா�ளாக% க(டெபா� ெளைவ%��2த4 ெபா�ளாகி� 
        ேபாத மாகி� 
ெத�ளாகி% க�#ம�ப� மி�தீர� ப�கவ�த 
        ெசழ�ேத னாகி 
அ�ளாேனா�% கக�Aறெம� 9�னாத �ரணஆ 
        ன�த மாகி 
இ�$தீர விள��ெபா� ளியாத�த� ெபா�ளிைனயா� 
        இைற5சி நி4பா�.          7.  
. 
அ�மைறயி� சிர�ெபா�ளா� வி(ணவ�மா 2னிவ�சி�த 
        ராதி யாேனா� 
¦திாிவாிய �ரணமா�% காரண�க4 பைனகட�த 
       ெச*வ மாகி% 
க�தாிய மலாி�மண� எ$ளிெல(ைண� உடல=யி�ேபா4 
        கல�ெத� நாK� 
#ாியந� M���த ெபாியெபா�$ யாததைன� 
        ெதாEத* ெச�வா�.          8. 
 
வி(ணாதி �தெம*லா� த�னக�தி லட%கிெவ9 
        ெவளியா� ஞான% 
க(ணார% க(டஅ�ப� க(Pேட ஆன�த% 
        கடலா� ேவெறா� 
ெற(ணாத ப�%கிர�கி� தானாக+ ெச�த�K� 
        இைறேய உ�ற� 
த(ணா�5 சா�தஅ�$ தைனநிைன�# கரமல�க$ 
        தைலேம4 ெகா$வா�.          9. 
 
வி(ணிைற�த ெவளியா�எ� மனெவளியி4 கல�தறிவா� 
        ெவளியி Q�� 
த(ணிைற�த ேபர2தா�+ சதான�த மானெப�� 
        தைகேய நி�பா* 
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உ(ணிைற�த ேபர�பா =$K�கி ெமாழி�ழறி 
        உவைக யாகி% 
க(ணிைற�த Aன=��ப% கர2கி;�ப நி�ன�ைள% 
        க��தி* ைவ�பா�.          10. 
 
ேவ� ேவ� ேவ� ேவ�     
 
ஆதிய�த� கா-டாத 2தலா ெய�ைம 
        அ�ைய%கா வள��ெத��த அ�ைன ேபால 
நீதிெப9� ��வாகி மனவா% ெக-டா 
        நி+சயமா�+ ெசா+சமதா� நிமல மாகி 
வாதமி�5 சமயெநறி% காிய தாகி 
        ெமௗன�ேதா� பா*ெவளியா� வய�கா நி�ற 
ேசாதிையஎ� 0யி��#ைணைய நா�% க(ணீ� 
        ெசாாியஇ� கர��வி�#� ெதாEத* ெச�வா�.          1. 
 
அகர.யி ெரE�தைன�# மாகி ேவறா� 
        அம��ெதன அகிலா(ட� அைன�#மாகி� 
பக�வனஎ* லாமாகி அ*ல தாகி� 
        பரமாகி+ ெசா*லாிய பா�ைம யாகி�  
#கள9ச� க4பகவி4 ப�கெள*லா� 
        ேதாயாத அறிவாகி+ 8�த மாகி 
நிகாி*ப8 பதியான ெபா�ைள நா� 
        ெக-�யி��#� ேபர�பா* நிைனத* ெச�வா�.          2  
---------------    
 

4. 4. 4. 4. சி�மயான�த��சி�மயான�த��சி�மயான�த��சி�மயான�த��    
 
ப�னி�சீ�%கழி ெந�ல� யாசிாிய வி��த� 
 
அ�ைகெகா� மல�Dவி அ�கம# Aளகி�ப 
        அ�பினா =�கிவிழிநீ� 
ஆறாக வாராத 2�தியின தாேவச 
        ஆைச% கட4�$ I;கி+ 
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ச�கர 8ய�Aேவ ச�Aேவ என.ெமாழி 
        தEதE� திடவண��5 
ச�மா�%க ெநறியிலா� #�ம�%க ேனைன3� 
த(ண�$ ெகா��தா$ைவேயா 
#�கமி� ப%�வ+ சனக�2த* 2னிேவா�க$ 
        ெதாEத�கி* N4றி��ப+ 
ெசா*லாிய ெநறிையஒ� ெசா*லா =ண��திேய 
        ெசாRபாO �திகா-�+ 
ெச�கமல Sடேம4 க*லா ல�%�$வள� 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
சி�மயா ன�த��ேவ.          1. 
 
ஆ%ைகெய0� இ�கைரைய ெம�ெய�ற பாவிநா� 
        அ�#வித வா5ைசயாத* 
அாியெகா� பி*ேதைன 2டவனி+ சி�தப� 
        ஆ��அறி வ6ழஇ�ப� 
தா%��வைக ேயதிநா- சாிையகிாி யாேயாக 
        சாதன� வி��தெத*லா5 
ச�மா�க ம*லஇைவ நி4கஎ� மா�க�க$ 
        சாராத ேபரறிவதா� 
வா%�மன� அ/காத �ரண� ெபா�$வ�# 
        வா�%�� ப�%�பாயா� 
வ�வி� #வ-டாத ேபாி�ப மான8க 
        வாாியிைன வா�ம��#� 
ேத%கி� திைள%கநீ 2�னி4ப ெத�9கா( 
        சி�தா�த 2�தி2�ேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          2. 
 
ஔவிய மி�%கநா ென�கி�ற ஆணவ� 
        அைட�தி- ��%கேலாப� 
அ�ளி�ைம Vட% கல�#$ ளி�%கேம* 
        ஆசா பிசாப2தலா� 
ெவBவிய �ண�பல இ�%கஎ� னறிM� 
        ெம�ய�நீ N4றி�%க 
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விதியி*ைல எ�னிேலா �ரண ென0�ெபய� 
        விாி%கி=ைர ேவ92ளேதா 
கB.மல மாகி�ற நாகபா ச�தினா* 
        க-�(ட உயி�க$ I�+ைச 
க�தகல வ6யவ� ஞானச5 சீவிேய 
        கதியான �மிந�.- 
ெசBவிதி� வள��ேதா�� திBய�ண ேம�ேவ 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          3. 
 
ஐவைக எ0��த மாதிைய வ��தத0$ 
        அசரசர ேபதமான 
யாைவ.� வ��#ந* லறிைவ3� வ��#மைற 
யாதிW ைல3�வ��#+ 
ைசவ2த லா� அளவி* சமய2� வ��#ேம4 
        சமய� கட�தேமான 
சமரச� வ��தநீ 3�ைனயா� அ/க.� 
        த(ண�$ வ�%க இைலேயா 
ெபா�வள�� ெந5சின�க$ காணாத கா-சிேய 
        ெபா�யிலா ெம�யரறிவி* 
ேபாதபாி �ரண அக(�தா காரமா�� 
        ேபா%�வர வ4றெபா�ேள 
ெத�வமைற 2�வான பிரணவ ெசாRபிேய 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          4. 
 
ஐ�#வைக யாகி�ற �தேப த�தினா* 
        ஆகி�ற ஆ%ைகநீ�ேம* 
அம�கி�ற �மிழிெயன நி4கி�ற ெத�னநா� 
        அறியாத காலெம*லா� 
A�திமகி Eற.( ���தி�ப மாவேத 
        ேபா�தெநறி எ�றி���ேத� 
�ராய மாகநின த�$வ� #ண��த இைவ 
        ேபானவழி ெதாியவி*ைல 
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எ�தநிைல ேபசி0� இண�கவிைல ய*லா* 
        இற�ெபா� பிற�ைப3$ேள 
எ(ணினா* ெந5ச# பகீெர0� #யி=றா 
        தி�விழி3� இர.பகலா�+ 
ெச�தழ6� ெமEகான த�க� இைவ எ�ெகாேலா 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          5. 
 
காாி-ட ஆணவ% க�வைறயி* அறிவ4ற 
        க(ணிலா% �ழவிைய�ேபா4 
க-�( ���தஎைம ெவளியி*வி- ட*லலா� 
        கா�பி- டத4கிைச�த 
ேபாி-� ெம�ெய�9 ேப8பா;� ெபா�3ட* 
        ெபல%கவிைள ய2தI-�� 
ெபாியAவ ன�தினிைட ேபா%�வர .9கி�ற 
        ெபாியவிைள யா-டைம�தி- 
ேடாி-ட த�8�தி ெமாழித�பி* நமைனவி- 
        �ட�ற உ9%கி இட�தீ�� 
திர.பக 6*லாத ேபாி�ப N-�னி* 
        இைச�##யி* ெகா(மி�எ�9 
சீாி-ட உலக�ைன வ�வான எ�ைதேய 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தTிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          6. 
 
க�ம�. �ைகயைனய காய�தி� ந�.$ 
        களி�Aேதா� ெச�பைனயயா� 
கா(டக இ�%கநீ ஞான அன* I-�ேய 
        கனி.ெபற உ$K�%கி� 
ப�வம தறி�#நி� ன�ளான �ளிைகெகா� 
        பாிசி�# ேவதிெச�# 
ப�#மா4 9�தஙக மா%கிேய பணிெகா(ட 
        பT�ைத எ�ெசா*=ேக� 
அ�ைமெப9 Aக;ெப4ற ேவதா�த சி�தா�த� 
        ஆதியா� அ�தமீ#� 
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அ�#வித நிைலயரா� எ�ைனயா( ��ன�ைம 
        யான வ�க ளறிவிQ�� 
தி�ம�. க*லா ல�%கீE� வள�கி�ற 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தஷிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          7. 
 
V�த =ட�பிாித ல49நி�� ெதா�தமா�% 
        �வித=ட� விாிதல49% 
�ணம49 வரவிெனா� ேபா%க49 நிைலயான 
        �றிய49 மல2ம49 
நா�த= ம49ேம* கீ;ந�� ப%கெமன 
        ந(/த= ம49வி�# 
நாதம4 ைறவைக� �தேப த2ம49 
        ஞா#�வி� ஞானம49 
வா�த= ம49ேம* ஒ�ற4 றிற(ட49 
        வா%க49 மன2ம49 
ம�0பாி �ரண+ 8கவாாி த�னிேல 
        வா�ம�� #(டவசமா�� 
ேத�த= ம4றவிட நிைலெய�ற ெமளனிேய 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தஷிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          8. 
 
தாராத அ�ெளலா� த�த�ள ெமளனியா�� 
        தாயைனய க�ைணகா-�� 
தாளிைணெய� 2�G-� அறிவி4 சமாதிேய 
        சா8வத ச��ரதாய� 
ஓராம* ம�திர2� உ�னாம* 2�திநிைல 
        ஒ�ேறா �ர(ெடனாம* 
ஒளிெயன.� ெவளிெயன.� உ�ெவன.� நாதமா� 
        ஒ6ெயன.� உண�வறாம* 
பாரா# பா��பேத ஏ#சா தனம4ற 
        பரமஅO �திவா�%�� 
ப(ெப� 9ண��திய# பாராம ல�நிைல 
        பதி�தநி� பழவ�யாத5 



16 

 

சீரா யி�%கநின த�$ ேவ(�� ஐயேன 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தஷிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          9. 
 
ேபாதமா� ஆதிந� அ�த2� இலாததா�� 
        Aனிதமா� அவிகாரமா�� 
ேபா%�வர வி*லாத இ�பமா� நி�றநி�  
        �ரண� Aக6டமதா 
ஆதர. ைவயாம* அறிவிைன மைற�ப#நி� 
      அ�$பி�0� அறிவி�ைமதீ��  
தறிவி�# நி4ப#நி� அ�ளாகி* எளியேன4 
        கறிவாவ ேததறிவிலா 
ஏத�வ� வைகேய# விைனேய# விைனதன% 
        கீடான காயேமெத� 
இ+சா 8த�தர5 சிறி#மிைல இகபர� 
        இர(�0$ மைல.தீர� 
தீதில�$ ெகா(�னி 3ண��திெயைன யா$ைவேயா 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
சிரகிாி விள�கவ� தஷிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          10. 
 
ப�திெநறி நிைலநி�9� நவக(ட �மி� 
        பர�ைபவல மாகவ�#� 
பரைவயிைட I;கி3� நதிகளிைட I;கி3� 
        பசிதாக மி�றிெயEநா 
ம�தியிைட நி�9�உதி� ச��Aன* வா3விைன 
        வ�பசி தன%கைட�# 
ெமன� தி��#�உய� மைலOைழ. A%கி3� 
        ம�0தச நா�2495 
8�திெச� #�Iல �ராணேனா ட�கிைய+ 
        ேசாமவ- ட�தைட�#5 
ெசா*லாிய அ2#(�� அ4ப.ட* க4ப�க$ 
        ேதா9�நிைல நி4கN9 
சி�திெச� #5ஞான மல#கதி V�ேமா 
        சி�தா�த 2�தி2தேல 
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சிரகிாி விள�கவ� தஷிணா I��திேய 
        சி�மயா ன�த��ேவ.          11. 
------------    
 

5. 5. 5. 5. ெமௗன�� வண�க�ெமௗன�� வண�க�ெமௗன�� வண�க�ெமௗன�� வண�க�    
 
 
 
ஆைசநிக ள�திைன நி��Dளி பட.தறி 
        ஆ�கார 2ைளையஎ4றி 
அ�#வித மதமாகி மத�ஆ9� ஆறாக 
        அ�ைகயி� விலாழியா%கி� 
பாசஇ�$ த�னிழ ெலன+8ளி� தா��#ேம* 
        பா��#� பர�தமனைத� 
பாாி�த கவளமா�� �ாி%க .(�2க 
        படாம�ன மாையWறி� 
ேத8ெபற நீைவ�த சி�2�தி ரா��ச+ 
        ெச�ைக% �ேளயட%கி+ 
சி�மயா ன�த8க ெவ$ள� ப��#நி� 
        தி�வ�- ���தியான 
வாச29 ச4சார மீெத�ைன ெயா�ஞான 
        ம�தகச ெமனவள��தா� 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          1. 
 
ஐ�#வைக யாகி�ற �த2த* நாத2� 
        அட�கெவளி யாகெவளிெச� 
தறியாைம யறிவாதி பிாிவாக அறிவா�க$ 
        அறிவாக நி�றநிைலயி* 
சி�ைதயற நி*ெல�9 8�மா இ��திேம* 
        சி�மயா ன�தெவ$ள� 
ேத%கி� திைள�#நா� அ#வா யி�%கநீ 
        ெச�சி�ர மிகந�9கா( 
எ�ைதவட வா4பரம ��வா;க வாழஅ� 
        ளியந�தி மரAவா;க 
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எ�ற�ய� மனமகிழ ேவதாக ம�#ணி 
        பிர(�*ைல ெயா�ெற�னேவ 
வ�த�� ேவN9 சிவஞான சி�திெநறி 
        ெமௗேனாப ேதச��ேவ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          2. 
 
ஆதி%க ந*கினவ ராாி�த மாைய%ெக� 
        அறிவ�றி யிடமி*ைலேயா 
அ�தர� A-ப2� கான6� நீ�ேமா� 
        அவசர� #பேயாகேமா 
ேபாதி�த நிைலைய3� மய%�ேத அபய�நா� 
        A%கஅ�$ ேதா4றிடாம* 
ெபா�யான .லக�ைத ெம�யா நி9�திெய� 
        A�தி%�$ இ��ரசால5 
சாதி%� ேதயிதைன ெவ*ல.� உபாய�நீ 
        த�த�$வ ெத�9Aக*வா� 
ச(மத Zதாபன2� ேவதா�த சி�தா�த 
        சமரசநி� வாகநிைல3� 
மாதி%ெகா ட(ட� பர�ெபலா� அறியேவ 
        வ�த�K ஞான��ேவ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          3. 
 
மி�னைனய ெபா�3டைல நிைலெய�9� ைமயில� 
        விழிெகா(� ைமய*�-�� 
மி�னா�க ளி�பேம ெம�ெய�9� வள�மாட 
        ேம*N� ெசா�%கெம�9� 
ெபா�ைனயழி யா#வள� ெபா�ெள�9 ேபா4றிஇ� 
        ெபா�ேவட மி�திகா-�� 
ெபாைறயறி. #றNத* ஆதிந4 �ணெமலா� 
        ேபா%கிேல ேபாகவி-�� 
த�னிகாி ேலாபாதி பா;�ேப� பி��திட� 
        தரணிமிைச ேலாகாயத� 
சமயநைட சாராம* ேவதா�த சி�தா�த 
        சமரச சிவாO�தி 
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ம�னெவா� ெசா4ெகா( ெடைன�த�� தா(ட�பி� 
        வா;வி�த ஞான��ேவ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          4. 
 
ேபானக� இ�%கி�ற சாைலயிைட ேவ(�வ 
        Aசி�த4 கி�%�ம#ேபா* 
A�ட�ெப9 த�மாதி ேவத2ட� ஆகம� 
        Aக=மதி னாலா�பய� 
ஞானெநறி 2%யெநறி கா-சிய0 மான2த* 
        நானாவி த�க$ ேத��# 
நா�நா� என%�ள9 பைடAைட ெபய��திட.� 
        நா��சா தன2�ஓ��தி- 
டானெநறி யா5சாிைய யாதிேசா பான24 
        ற/பஷ ச�Aபஷ� 
ஆமி� விக4ப2� மாயாதி ேசைவ3� 
        அறி�திர( ெடா�ெற�0ேமா� 
மானத விக4பமற ெவ�9நி� ப#நம# 
        மரெப�ற பரம��ேவ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          5. 
 
க*லாத அறி.ேம4 ேகளாத ேகளாத ேக$வி3� 
        க�ைணசிறி ேத#மி*லா% 
கா-சி3� ெகாைலகள. க-காம� மா-சியா% 
        காத6� தி�ெந5ச2� 
ெபா*லாத ெபா��ெமாழி3� அ*லா# ந�ைமக$ 
        ெபா��#�ண� ஏ#�அறிேய� 
A�ட�வ� வானேத ய*லா# கனவி=� 
        A�டா��த� ஏ#மி*ேல� 
எ*லா மறி�தநீ யறியாத த�ெறன% 
        ெகBவ(ண� உ�வ(ணேமா 
இ�ைளயி� ெள�றB�% ெகாளிதா ரக�ெப9� 
        என%�நி� ன�$தாரக� 
வ*லா ென0�ெபய �ன%�$ள ேதயி�த 
        வ5சகைன யாளநிைனயா� 
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ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          6. 
 
கானக� இல��A6 ப8ெவா� �லா.�நி� 
        க(காண மதயாைனநீ 
ைககா-ட .�ைகயா* ெநகி�% ெகன�ெபாிய 
        க-ைடமிக ஏ�திவ�ேம 
ேபானக� அைம�தெதன அ%காம ேத0நி� 
        ெபா�ன�யி* நி�9ெசா=ேம 
Aவிராச� கவிராச� தவராச ெர�9ைன� 
        ேபா4றிசய ேபா4றிஎ�பா� 
ஞானக� ணாகர 2க�க(ட ேபாதிேல 
        நவநாத சி�த�கK�உ� 
ந-பிைன வி��Aவா� 8க�வாம ேதவ�2த* 
        ஞானிகK� உைனெம+8வா� 
வானக2� ம(ணக2� வ�ெததி� வண�கி��உ� 
        மகிைமய# ெசா*லஎளிேதா 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          7. 
 
ச��சல ப-சணிக ள�ேகா� ய*லா* 
        சேகாரப- சிக$ேபாலேவ 
தவளநில ெவாEகமி�த தாைர3( டழியாத 
        த�ைமய ரன�தேகா� 
இ�விைனக ள4றிர. பகெல�ப தறியாத 
        ஏகா�த ேமானஞான 
இ�பநி- ைடய�ேகா� மணிம��ர சி�திநிைல 
        எ�தின�க$ ேகா�Gழ% 
��மணி யிைழ�தி-ட சி�கா தன�தி�மிைச 
        ெகா=N4 றி�%��நி�ைன 
��பி- டன�த2ைற ெத(டனி- ெட�மன% 
        �ைறெயலா� தீ��வ(ண� 
ம#மல ெர��#னி� தாைளய�+ கி%கெவைன 
        வாெவ� றைழ�பெத�நா$ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          8. 
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ஆ�கார மான�ல ேவடெவ� ேப�பா;�த 
        ஆணவ� தி0�வ6#கா( 
அறிவிைன மய%கி�� ந�வறிய ெவா-டா# 
        யாெதா�9 ெதா�0� அ#வா�� 
தா�கா# ெமாழிேப8� அாிகர� பிரமாதி 
        த�ெமா� சமானெம�0� 
தைடய4ற ேதாில5 8�வாணி ேபாலேவ 
        த�னிலைச யா#நி4�� 
ஈ�காெர ன%�நிக� எ�ன�ர தாபி� 
        திராவணா காரமாகி 
இதயெவளி ெய�க/� த�னர8 நா�ெச� 
        தி�%��இத ெனாெட�ேநர2� 
வா�காநி லாஅ�ைம ேபாராட 2�3ேமா 
        ெமௗேனாப ேதச��ேவ 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.         9. 
 
ப49ெவ� விதமாகி ெயா�ைறவி- ெடா�றைன� 
        ப4றி3ழ* கி�மிேபால� 
பா;5சி�ைத ெப4றநா� ெவளியாக நி�ன�$ 
        பக��#மறி ேய�#விதேமா 
சி4றறிவ த�றி3� எவேர0� ஒ�ெமாழி 
        தி�%ெக� 9ைர�தேபா# 
சி�ைதெசவி யாகேவ பைறயைறய .தரெவ� 
        தீெந5ச� அளவளாவ 
உ49ணர உ(�வ49� ம�தெவறி யின�ேபால 
        உள9ேவ� 2�திமா�%க� 
உண�வெத� ப�யி�ப #�ப5 சமானமா� 
        உ9வெத� ப�யாயி0� 
ம4ெறன% ைகயநீ ெசா�னெவா� வா��ைதயிைன 
        மைலயில% ெகனந�பிேன� 
ம��ர�� ேவேயாக த��ர�� ேவIல� 
        மரபி*வ� ெமௗன ��ேவ.          10. 
-----------   
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6. 6. 6. 6. க�ணாகர�கட��க�ணாகர�கட��க�ணாகர�கட��க�ணாகர�கட��    
 
நி�%�ண நிராமய நிர5சன நிரால�ப 
        நி�விடய ைகவ*யமா 
நி-கள அச�கச5 சலரகித நி�வசன 
        நி��ெதா�த நி�த2%த 
த4பரவி� வாதீத Bேயாமபாி �ரண 
        சதான�த ஞானபகவ 
ச�Aசிவ ச�கர ச�ேவச எ�9நா� 
        ச�வகா ல2�நிைனவேனா 
அ4Aத அேகாசர நிவி��திெப9� அ�ப�% 
        கான�த ���தியான 
அ�#வித நி+சய ெசாRபசா- சா�கார 
        அO�தி யOGத2� 
க4பைன யற%காண 2%க/ட� வடநிழ4 
        க(P ���த��ேவ 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.          1. 
 
ம(ணாதி ஐ�ெதா� Aற�தி=ள க�வி3� 
        வா%காதி 8ேரா�ராதி3� 
வள�கி�ற ச�தாதி மனமாதி கைலயாதி 
        ம�08� தாதி3டேன 
ெதா(P4ெறா டா9ம4 9$ளன.� ெமௗனியா�+ 
        ெசா�னெவா� ெசா4ெகா(டேத 
Dெவளிய தாயக( டான�த 8கவாாி 
        ேதா49மைத எ�ெசா*=ேவ� 
ப(ணா�� இைசயிெனா� பா�� ப��த�- 
        பா�ைமெநறி நி�9தவறா� 
ப%�வ விேசடரா� ெந%�ெந% ��கி� 
        பணி�ெதE� தி�ைகV�பி% 
க(ணா9 கைரAரள நி�றஅ� பைரெயலா� 
        ைகவிடா% கா-சி3றேவ 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.          2. 
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எ*லா2� அ�ைமேய எ*லா2� உைடைமேய 
        எ*லா2� 0ைடயெசயேல 
எ�க/� வியாபிநீ எ�9ெசா= மிய*ெப� 
        றி�%காதி ேவதெம*லா5 
ெசா*லா� 2ழ%கிய# மி%க.ப காரமா+ 
        ெசா*6ற� தவ��வி(� 
ெசா�னைவ3 மிைவந*ல ��வான ேப�� 
        ெதா��தெநறி தா0மிைவேய 
அ*லாம 6*ைலெயன ந�றா அறி�ேத� 
        அறி�தப� நி�98கநா� 
ஆகாத வ(ணேம இBவ(ண மாயிேன� 
        அ#.நின த�ெள�னேவ 
க*லாத அறிஞ0% �$ேள 3ண��திைன 
        கதி%�வைக ேய#Aகலா� 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.          3. 
 
ப-ட� பக4ெபாEைத இ�ெள�ற ம�ள�த� 
        ப-சேமா என#ப-ச� 
பா��தவிட ெம�க/� ேகா�தநிைல �ைலயா# 
        பரமெவளி யாகெவா�ெசா* 
தி-ட2ட� ெமௗனியா ய�$ெச� தி�%க.5 
        ேசராம* ஆராகநா� 
சி9N� க-�யதி� அ�ேசா4ைற 3(�(� 
        ேத%�சிறி யா�க$ேபால 
ந-டைனய தா%க4ற க*வி3� விேவக2� 
        ந�னிலய மாக.�னி 
நாென�9 நீெய� றிர(�*ைல ெய�னேவ 
        ந�ேவ 2ைள�தமனைத% 
க-டஅறி யாமேல வா�ேன ென�ேபா# 
        க�ைண% �ாி�தாவேனா 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  4. 
 
ெம�விடா நா.$ள ெம�ய� ளி��#நீ 
        ெம�யான ெம�ையஎ*லா� 
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ெம�ெயன .ண��திய# ெம�யித4 ைகயமிைல 
        ெம�ேய#� அறியாெவ9� 
ெபா�விடா� ெபா�யிேன� உ$ள� தி��#தா� 
        ெபா�யான ெபா�ையஎ*லா� 
ெபா�ெயனா வ(ணேம Aகலைம� தாெயனி* 
        A�ைமேய� எ�ெச��ேவ� 
ைமவிடா ெசEநீல க(ட�� ேவவி-/ 
        வ�வான ஞான��ேவ 
மல�ேமவி மைறேயா# நா�2க% ��ேவ 
        மத�க$ெதா9� நி�ற��ேவ 
ைகவிடா ேதெய�ற அ�ப�% க�பா�% 
        க��D �ண��#��ேவ 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  5. 
 
ப(ேண 0ன%கான �ைசெயா� வ�விேல 
        பாவி� திைற5சஆ�ேக 
பா�%கி�ற மலR� நீேய யி��திஅ� 
        பனிமல ெர�%கமன2� 
ந(ேண� அலாம6� ைகதா� �வி%கஎனி* 
        நா/�எ� 0ள�நி4றிநீ 
நா���பி ��ேடா தைர%��பி டாதலா* 
        நா��ைச ெச�ய* 2ைறேயா 
வி(ேணவி ணாதியா� �தேம நாதேம 
        ேவதேம ேவதா�தேம 
ேமத%க ேக$விேய ேக$வியா� �மி%�$ 
        வி�ேதஅ வி�தி� 2ைளேய 
க(ேண க��ேதஎ� எ(ேண எE�ேத 
        கதி%கான ேமானவ�ேவ 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  6. 
 
ச�தத2� ேவதெமாழி யாெதா�9 ப4றின# 
        தா�வ�# 249ெமனலா* 
சகமீ தி��தா=� மரண2( ெட�ப# 
        சதாநி-ட� நிைனவதி*ைல 
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சி�ைதயறி யா�%கீ# ேடாதி�ப த*லேவ 
        ெச�பி0� ெவ�த�%கமா� 
திBய�ண மா�%க(ட� 8கராதி 2னிேவா�க$ 
        சி�தா�த நி�யரலேரா 
இ��ராதி ேதவைதக$ பிரமாதி கட.ள� 
        இ�%காதி ேவத2னிவ� 
எ(ணாிய கணநாத� நவநாத சி�த�க$ 
        இ¢ரவிமதி யாதிேயா�க$ 
க�த�வ� கி�னர�க$ ம4ைறய�க$ யாவ�� 
        ைக�வி� தி�ெத�வேம 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  7. 
 
#$Kமறி யாமன# ப6ெகா�� ேத�க�ம 
        #-டேத வைதகளி*ைல 
#ாியநிைற சா�தேத வைதயா� உன%ேக 
        ெதாE�ப�அ� பபிேடகநீ� 
உ$Kைறயி ெல�னாவி ைநேவ�தி ய��ராண� 
        ஓ��மதி Dபதீப� 
ஒ�சால ம�றி# சதாகால �ைசயா 
        ஒ�Aவி� ேத�க�ைணV� 
ெத$ளிமைற வ�யி-ட அ2த� பிழ�ேப 
        ெதளி�தேத ேனசீனிேய 
திBயரச மியா.� திர(ெடாE� பாேக 
        ெதவி-டாத ஆன�தேம 
க$ள� அறி M�ேம ெம$ளெமள ெவளியா�% 
        கல%கவ� ந*லஉறேவ 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  8. 
 
உட*�ைழய எ�ெபலா� ெந%��க விழிநீ�க$ 
        ஊ4ெறன ெவ#�பி\4ற 
ஊசிகா� த�திைன% க(ட/க* ேபாலேவ 
        ஓ�ற.� உ�னி3�னி� 
படபெடன ெந5ச� பைத�#$ ந�%�ற� 
        பா�யா �%�தி�#� 
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பனிமதி 2க�திேல நிலவைனய A�னைக 
        பர�பியா�� தா��ெதE�# 
மடலவிE மலரைனய ைகவிாி� #%V�பி 
        வாேனயB வானி6�ப 
மைழேய மைழ�தாைர ெவ$ளேம நீ]ழி 
        வாழிெயன வா;�திேய�#� 
கட*மைட திற�தைனய அ�பர� A%ெகளிைய 
        க�ென5ச 0%ெகளிையேயா 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  9. 
 
இ�க4ற ப�ய�� ெமனவறி3 ந*லறிஞ� 
        எ%கால2� உத.வா� 
இ�ெசா*தவ றா�ெபா�ைம யாமிE% �ைரயா� 
        இர��வா� ெகாைலக$பயிலா� 
ச�க4ப சி�தரவ �$ள% க��தி=ைற 
        சா-சிநீ யிகபர�#5 
ச�தான க4பக� ேதவா யி��ேத 
        சம�தஇ� ப2�உத.வா� 
சி�க�ைத ெயா�ெத�ைன� பாயவ� விைனயிைன+ 
        ேசதி%க வ�சி�Aேள 
சி�தா �ல�திமிர� அகலவ� பா0ேவ 
        தீனேன� கைரேயறேவ 
க�க4ற ேபராைச ெவ$ள�தி� வளர�- 
        ககனவ- ட%க�பேல 
க�தாிய சி4சைபயி லான�த நி��தமி� 
        க�ணா கர%கட.ேள.  10.  
------- 
 

7. 7. 7. 7. சி�த�கண�சி�த�கண�சி�த�கண�சி�த�கண�    
 
தி%ெகா� திக�த2� மனேவக ெம�னேவ 
        ெச�ேறா� யா�வ�N� 
ெச�ெபா�மக ேம�ெவா� �ணேம� எ�னேவ 
        திக;#�வ� அளவளாவி 
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உ%ரமி� ச%ரதர ென�னநி4 S�ைகயி* 
        உE�தமிE� ஆசமனமா 
ேவாேரE கடைல3� ப�கவ* ^ாி��ர� 
        உல��அயி ராவத2ேம 
ைக%ெகளிய ப�தா எ��# விைளயா�N� 
        ககனவ- ட�ைதெய*லா� 
க�கிைட யி��திேய அCட�ல ெவ4ைப3� 
        கா-�N� ேம=�ேம=� 
மி%கசி� திகெளலா� வ*லநீ ர�ைம2� 
        விள��வ� சி�திஇ6ேரா 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  1. 
 
பா-டளி #ைத�#வள� க4பகந* நீழைல� 
        பாாினிைட வரவைழ�S� 
ப�மநிதி ச�கநிதி இ�பாாி ச�தி=� 
        பணிெச�3� ெதாழிலாள�ேபா* 
ேக-ட# ெகா��#வர நி4கைவ� S�பி+ைச 
        ேக-�� பிைழ�ேபாைர3� 
கிாீடபதி யா%�N� க4பா�த ெவ$ளெமா� 
        ேகணியிைட �9கைவ�S� 
ஓ-�ைன எ��தா யிர�ெத-� மா4றாக 
        ஒளிவி�� ெபா�னா%�N� 
உரக0� இைள�பாற ேயாகத( ட�திேல 
        உல�8ைம யாகவ�ளா* 
மீ-�ட.� வ*லநீ ெர�மன% க*ைலயன* 
        ெமEகா%கி ைவ�பதாிேதா 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  2. 
 
பாெரா�ந� னீராதி ெயா�ெறாெடா� றாகேவ 
        ப4றிலய மா�ேபா;# 
பரெவளியி� ம�.N� க4பா�த ெவ$ள� 
        பர�தி� னத4�மீேத 
நீாி=ைற வ(டா�� #வ(�சிவ ேயாகநிைல 
        நி4S� விக4பமாகி 
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ெந�ய2கி ேலE�பர�#வ� �%கிேலா 
        நில.மதி ம(டலமேத 
ஊெரன விள��N� பிரமாதி 2�வி*விைட 
        ஊ�திய� ளா=ல.N� 
உலக�க$ கீ;ேமல வாக� ெப��கா4 
        9லாவி�ந* தாரைணயினா* 
ேம�ெவன அைசயாம* நி4கவ* ^�ம# 
        ேமத%க சி�திஎளிேதா 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  3. 
 
எ(ணாிய பிறவிதனி* மா0ட� பிறவிதா� 
        யாதி0� அாிதாி#கா( 
இ�பிறவி த�பினா ெல�பிறவி வா�%�ேமா 
        ஏ#வ�ேமா அறிகிேல� 
க(ணக* நில�#நா� உ$ளெபாE ேதஅ�- 
        ககனவ- ட�தி*நி�9 
கா_�றி நி�9ெபாழி யான�த 2கிெலா� 
        கல�#மதி யவச2றேவ 
ப(/வ# ந�ைமஇ� நிைலபதி3 ம-�ேம 
        பதியா யி��தேதக� 
ப.ாி�ைல யாமேல ெகௗாி�( ட6யாயி 
        ப(ணவித� அ�ளினாேல 
வி(ணில. மதிய2த� ஒழியா# ெபாழியேவ 
        ேவ(�ேவ 0மத�ைமநா� 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  4. 
 
ெபா�திகE� உலகநைட எ�ெசா*ேக� எ�ெசா*ேக� 
        ெபாE#ேபா% ேகெத�னிேலா 
ெபா�3ட* நிமி�த� Aசி�A% கைல�திட* 
        Aசி�தபி� க(/ற�க* 
ைகதவ மலாம6# ெச�தவம த*லேவ 
        க(ெக-ட ேப�%��ெவளியா�% 
க(டதி# வி(�ைத% க(��# நி4றெல% 
        காலேமா அைதயறிகிேல� 
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ைமதிகE 2கி6ன� �ைடநிழ4 றிடவ-ட 
        வைரயிெனா� ெச�ெபா�ேம� 
மா*வைரயி� 2#V�� ேயாகத( ட%ேகா* 
        வைர�#சய வி�#கா-� 
ெம�திகE� அ-டா�க ெயாச� மி%�$வள� 
        ேவ�தேர �ணசா�தேர 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  5. 
 
ெகச#ரக 2தலான ச#ர�க மனவாதி 
        ேக$வியி னிைச�#நி4ப% 
ெக�ெகா(ட தலமா9 2�ம(ட ல�தி=� 
        கி$ளா%�+ ெச*லமி%க 
ெதசவிதம தா�நி�ற நாத�க ேளா6ட+ 
        சி�காச னாதிப�களா�� 
தி%�� திக�த2� �ரண மதி%�ைட 
        திக;�திட வச�தகால� 
இைசயமல� மீ#ைற மண�ேபால ஆன�த� 
        இதயேம4 ெகா$K�வ(ண� 
எ�ைற%� மழியாத சிவராச ேயாகரா� 
        இ�தராதி ேதவ�கெளலா� 
விசயசய சயெவ�ன ஆசிெசால ேவெகா= 
        இ�%�O� ெப�ைமஎளிேதா 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  6. 
 
ஆணிேல ெப(ணிேல எ�ேபால ஒ�ேபைத 
        அகில�தி� மிைச3$ளேதா 
ஆ�ய கற��ேபா ேலா�3ழ* சி�ைதைய 
        அட%கிெயா� கணேம0�யா� 
காணிேல� தி�வ�ைள ய*லா# ெமௗனியா�% 
        க(I� ேயா�I+ைச% 
க-�% கலாமதிைய 2-டேவ Iலெவ� 
        கன6ைன எE�பநிைன.� 
�ணிேல� இ4ைறநா- க4ற#� ேக-ட#� 
        ேபா%கிேல ேபாகவி-�� 
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ெபா�3லக னாயிேன� நாயி0� கைடயான 
        A�ைமேய� இ�ன� இ�ன� 
Nணிேல யைலயாம* மைலயில% காகநீ� 
        ெவளி�பட� ேதா4ற* ேவ(�� 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  7. 
 
க�னல2 ெதன.2% கனிெயன.� வா\9 
        க(ெடன.� அ�ெய��#% 
கட.ள�க$ த�ததல அEதE# ேப�ேபா* 
        க��திெலE கி�றெவ*லா� 
எ�னதறி யாைமயறி ெவ�0மி� ப�தியா* 
        ஈ-�தமி ெழ� தமிழி0% 
கி�ன*பக ரா#லக� ஆராைம ேம6- 
        ���தலா* இ�தமிைழேய 
ெசா�னவ னியாவனவ� 2�திசி� திகெளலா� 
        ேதா��த ெநறிேயப��தீ� 
ெசா*=ெமன அவ�நீ�க$ ெசா�னஅைவ யி4சிறி# 
        ேதா��த�ண சா�தெனனேவ 
மி�ன*ெபற ேவெசா*ல அ+ெசா*ேக- ட�ைமமன� 
        விகசி�ப ெத�தநாேளா  
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  8. 
 
ெபா4பிெனா� ைககா6* வ$Kகி� பைட�தலா* 
        ேபா�திைட ெயா�%க2றலா* 
ெபா6வான ெவ(ணீ9 �சிேய அ�$ெகா(� 
        �ாி�த ெவ(ணீ�ைமயா* 
எ4பட விள��கக ன�தி6ைம யாவிழி 
        இைச�#ேம* ேநா%க�உறலா* 
இர.பக 6�ளான கனத�தி படWறி 
        இதய� களி�தி�தலா* 
ப4பல வித�ெகா(ட A6கைலயி 0ாிய# 
        பைட�#�ர தாப2றலா* 
பனிெவயி*க$ A�தாம* ெந�யவா� ெதாட�ெந�ய 
        ப�மர வன�களா�� 
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ெவ4பினிைட 3ைறதலா* தவராச சி�கெமன 
        மி%ேகா �ைம�Aக;வ�கா( 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  9 
 
க*லாத ேப�கேள ந*லவ�க$ ந*லவ�க$  
        க49�அறி வி*லாதஎ� 
க�ம�ைத ெய�ெசா*ேக�மதிையெய� ெசா*=ேக� 
        ைகவ*ய ஞானநீதி 
ந*ேலா �ைர%கிேலா க�ம2% கியெம�9 
        நா-�ேவ� க�மெமா�வ�  
நா-�னா ேலாபைழய ஞான2%கியெம�9 
        நவி=ேவ� வடெமாழியிேல 
வ*லா ெனா��த�வர .��ரா விட�திேல 
        வ�ததா விவகாி�ேப� 
வ*லதமி ழறிஞ�வாி� அ�ஙேன வடெமாழியி 
        வசன�க$ சிறி#Aக*ேவ� 
ெவ*லாம ெலவைர3� ம�-�விட வைகவ�த 
        வி�ைதெய� 2�தித�ேமா 
ேவதா�த சி�தா�த சமரசந� னிைலெப4ற 
        வி�தக+ சி�த�கணேம.  10. 
----------  
 

8. 8. 8. 8. ஆன�தமானபர�ஆன�தமானபர�ஆன�தமானபர�ஆன�தமானபர�    
 
ெகா*லாைம எ�தைன �ண%ேக-ைட நீ%�ம% 
        �ணெமா�9� ஒ�றிேல�பா* 
ேகாரெம� தைனப-ச பாதெம� தைனவ� 
        �ண�கெள� தைனெகா�யபா;� 
க*லாைம ெய�தைன யக�ைதெய� தைனமன% 
        க$ளெம� தைன3$ளச4 
காாிய5 ெசா*6�0� அறியாைம ெய�தைன 
        கதி%ெக� றைம�தஅ�ளி* 
ெச*லாைம ெய�தைனவி� தாேகா-� ெய�னிேலா 
        ெச*வெத� தைன2ய4சி 
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சி�ைதெய� தைனசலன� இ��ரசா ல�ேபா�ற 
        ேதக�தி* வா5ைச2தலா� 
அ*லாைம ெய�தைன யைம�தைன 3ன%க�ைம 
        யாேன� இைவ%�� ஆேளா 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  1. 
 
ெத�ளாகி ம�ளாகி 3ழ=மன மா�மன5 
        ேச��#வள� சி�தாகிஅ+ 
சி�ெதலா5 G;�தசிவ சி�தா� விசி�ரமா�� 
        திரமாகி நானாவித� 
ெபா�ளாகி ய�ெபா�ைள யறிெபாறி3 மாகிஐ� 
        Aல0மா� ஐ��தமா�� 
Aற2மா� அக2மா�� Dர5 சமீபமா�� 
        ேபா%ெகா� வர�#மாகி 
இ�ளாகி ெயாளியாகி ந�ைமதீ ைம3மாகி 
        இ�றாகி நாைளயாகி 
எ�9மா� ஒ�9மா�� பல.மா� யா.மா� 
        இைவய*ல வாயநி�ைன 
அ�ளாகி நி�றவ�க ளறிவத* லாெலா�வ� 
        அறிவத4 ெகளிதா�ேமா 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  2. 
 
மா9ப� த�%க� ெதா�%கஅறி வா�சா( 
        வயி4றி� ெபா�-டதாக 
ம(டல2� வி(டல2� ஒ�றாகி மன#ழல 
        மாலாகி நி4கஅறிவா� 
ேவ9ப� ேவட�க$ ெகா$ளஅறி வாெரா�ைற 
        ெமணெமெண� றக�ேவறதா� 
வி�ைதயறி வா�எைம� ேபாலேவ ச�ைதேபா* 
        ெம��W* விாி%கஅறிவா� 
சீ9A6 ேபா4சீறி I+ைச� பி��#விழி 
        ெச%க+ சிவ%கஅறிவா� 
திரெம�9 த�த� மத�ைதேய தாமத+ 
        ெச�ைகெகா�� உளற அறிவா� 
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ஆ9சம ய�கெடா9� ேவ9ேவ றாகிவிைள 
        யா�2ைன யாவரறிவா� 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  3. 
 
காயிைல 3தி��தகனி ச��Aன* ம(�ய 
        க��பசி தன%கைட�#� 
கா�வைரயி� 2ைழயி4 க��க*ேபா லைசயா# 
        க(I� ெந�தி��#� 
தீயினிைட ைவகி3� ேதாயமதி* I;கி3� 
        ேதக�க$ எ�ெப=�பா�� 
ெதாியநி� 95ெச�னி மயி�க$V டா%��வி 
        ெத4றெவயி _���#� 
வா3ைவ யட%கி3 மனதிைன யட%கி3 
        ெமௗன�தி ேலயி��#� 
மதிம(ட ல�திேல கன*ெச*ல அ2#(� 
        வனI� ��#� அறிஞ� 
ஆ3மைற 2�வான அ�$நா� னார�ைம 
        அகில�ைத நாட*2ைறேயா 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  4. 
 
8�த2� அ8�த2� #%க8க ேபத2� 
        ெதா�த2ட� நி��ெதா�த2� 
ZDலெமா� G-சம2� ஆைச3� நிராைச35 
        ெசா*=ெமா� ெசா*6� 2�.� 
ெப�தெமா� 2�தி3� பாவெமா டபாவ2� 
        ேபதெமா டேபதநிைல3� 
ெப�ைமெயா� சி9ைம3� அ�ைம3ட� எளிைம3� 
        ெப(ணி0ட� ஆ/�ம49� 
நி�த2� அநி�த2� அ5சனநி ர5சன2� 
        நி-கள2� நிக;சகள2� 
நீதி3� அநீதி3� ஆதிேயா டநாதி3� 
        நி�விடய விடயவ�.� 
அ�தைன3� நீயலெத$ அ�தைன3� இ*ைலெயனி* 
        யா�கKைன ய�றி3(ேடா 
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அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  5. 
 
காரா�� ஆணவ% கா-ைட% கைள�தற% 
        க(டக� காரெம�0� 
க*ைல� பிள�#ெந5 சகமான �மிெவளி 
        காண� தி��திேம�ேம* 
பாராதி யறியாத ேமானமா� வி�ைத� 
        பதி�த�A நீராகேவ 
பா�+சிய# பயிரா� ம-�மா மாையவ� 
        பறைவய/ காதவ(ண� 
ேநராக நி�9விைள ேபாக� Aசி�#��த 
        நி�ன�ப� V-டெம�த 
நிைனவி� ப�%�நீ 2�னி�9 கா�பேத 
        நி�ன�- பாரெம�9� 
ஆரா�� அறியாத Gதான ெவளியி*ெவளி 
        யாகி�ற #ாியமயேம 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  6. 
 
வானாதி �தமா� அகிலா(ட ேகா�யா� 
        மைலயாகி வைளகட=மா� 
மதியாகி இரவியா� ம49ள எலாமாகி 
        வா�க�ைண ெவ$ளமாகி 
நானாகி நி�றவ0 நீயாகி நி�றிட.  
        நாென�ப த4றிடாேத 
நா�நா� என%�ளறி நானா விகாாியா� 
        நானறி� தறியாைமயா�� 
ேபானா* அதி-டவ6 ெவ*லஎளி ேதாபக* 
        ெபாE#A� 2�க(I�� 
ெபா��#கி*ெகா$ வா�தைன எE�பவச ேமாஇனி� 
        ேபாதி�ப ெத�தெநறிைய 
ஆனா=� எ�ெகா�ைம அநியாய� அநியாய� 
        ஆ�பா* எ��#ெமாழிேவ� 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  7. 
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ெபா�யிேன� Aைலயிேன� ெகாைலயிேன� நி�ன�$ 
        Aல�பட அறி�#நிைலயா� 
A�ைமேய� க*லாத த�ைமேய� ந�ைமேபா* 
        ெபா�ளலா� ெபா�ைளநா�� 
ெவ�யேன� ெவ�ளிேய� ெவறியேன� சிறியேன� 
        விைனயிேன� எ�ெற�ைனநீ 
வி-�விட நிைனைவேய* த-டழிவ த*லா# 
        ேவ9கதி ேய#Aகலா� 
#�யேன ெம�யேன உயிாி0% �யிரான 
        #ைணவேன யிைணெயா�றிலா� 
#ாியேன #ாிய2� காணா அதீதேன 
        8�தி2� மீதி��த 
ஐயேன அ�பேன எ0�அறிஞ� அறிைவவி- 
        டகலாத க�ைணவ�ேவ 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  8. 
 
எ�தைன வித�க$தா� க4கி0� ேக-கி0�எ� 
        இதய2� ஒ��கவி*ைல 
யாென0� அக�ைததா� எ$ளள. மாறவிைல 
        யாதி0� அபிமான�எ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட தீைகெயா �ர%கெம� 
        ெச�ம�# நானறிகிேல� 
சீலெமா� தவவிரத� ஒ�கனவி லாயி0� 
        ெதாிசன� க(��அறிேய� 
ெபா��தெமாழி ய*லா* ம��#%�� ெம��ெமாழி 
        Aக�றிேட� பிற�ேக-கேவ 
ேபாதி�ப த*லா# 8�மா இ��த�$ 
        ெபா��திடா� ேபைதநாேன 
அ�தைன �ண%ேகட� க(டதா% ேக-டதா 
        அவனிமிைச 3(ேடாெசாலா� 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  9. 
 
எ%கால 2�தன% ெக�னெவா� ெசய6லா 
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        ஏைழநீ எ�றி��தி- 
ெடனதாவி 3ட*ெபா�K� ெமௗனியா� வ�#ைக 
        ஏ49நம ெத�றஅ�ேற 
ெபா�%கால ேதச2� ெபா��ெபா�ளி* வா5ைச3�  
        ெபா�3டைல ெம�ெய�ன=� 
ெபா�3ற. ப4ற=� ெபா�யா� நாென�ன* 
        ெபா�யி0� ெபா�யாைகயா* 
ைம%கா 6�-டைனய இ�ளி*ைல இ�விைனக$ 
        வ�ேதற வழி3மி*ைல 
மனமி*ைல ய�மன� தினமி*ைல ேவ9ெமா� 
        வரவி*ைல ேபா%�மி*ைல 
அ%கால� இ%கால ெம�பதிைல எ*லா� 
        அதீதமய மானத�ேறா 
அ(டபகி ர(ட2� அட�கெவா� நிைறவாகி 
        ஆன�த மானபரேம.  10. 
------------ 
 

9. 9. 9. 9. !கவாாி!கவாாி!கவாாி!கவாாி    
 
இ�ன2# கனிபா� க4க(� சீனிேத� 
        என�சி� திடவ6யவ� 
தி�ப�ெகா ��தநிைன எ�ேநர நி�ன�ப� 
        இைடயறா #�கிநா� 
உ�னிய க��தவிழ உைர�ளறி உடெல��� 
        ஓ��#ய�� தவசமாகி 
உண�வாிய ேபாி�ப அO�தி உண�விேல 
        உண�வா�க$ உ$ளப�கா( 
க�னிைக ெயா��திசி4 றி�ப�ேவ� ெப�னி0� 
        ைக%ெகா$வ$ ப%�வ�தி* 
கணவன�$ ெபறி�2ேன ெசா�னவா ெற�ெனன% 
        க�திநைக யாவள#ேபா* 
ெசா�னப� ேக-�மி� ேபைத%� நி�க�ைண 
        ேதா4றி4 8கார�பமா5 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  1. 
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அ�பி�வழி யறியாத எ�ைன� ெதாட��ெத�ைன 
        அறியாத ப%�வ�ேத 
ஆைச� ெப�%ைக� ெப�%கி% ெகா��#நா� 
        அ4ேற� அல�ேத�என 
எ�Aல� மய�கேவ பி�ேத4றி வி-டா� 
        இர�கிெயா� வழியாயி0� 
இ�பெவள மாகவ� #$ள� களி%கேவ 
        எைனநீ கல�த#(ேடா 
த�ப�வ மல�%� மண2(� வ(�(� 
        த(2ைக தன%�2(ேடா 
தமியேன4 கிBவண� தி�.ள மிர�காத 
        த�ைமயா* தனியி��# 
#�ப2றி ென�ஙேன யழியாத நி�ன�ப� 
        8க�வ�# வா�%��உைரயா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  2.  
 
க*ேல0� ஐயெவா� கால�தி* உ��ெம� 
        க*ெந5ச� உ�கவிைலேய 
க�ைண% கிண�காத வ�ைமைய3� நா�2க� 
        க4பி%க ெவா�கட.ேளா 
வ*லா� வ��தேத வா�%கா ெல0�ெப� 
        வழ%�% கிE%�2(ேடா 
வானமா� நி�றி�ப மைழயா யிற�கிஎைன 
        வா;வி�ப #�பர�கா( 
ெபா*லாத ேசெயனி* தா�த$ள* நீதேமா 
        Aக6ட� பிறி#2(ேடா 
ெபா�வா��ைத ெசா*6ேலா தி�வ�- கய=மா�� 
        A�ைமேய னாவன�ேதா 
ெசா*லா* 2ழ%கிேலா 8கமி*ைல ெமௗனியா�+ 
        8�மா இ�%கஅ�ளா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  3. 
 
எ�ெபலா� ெந%�ைடய ேராம5 சி6��பஉட*  
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        இளகமன தழ6�ெமEகா� 
இைடயறா #�கவ� மைழேபா 6ர�கிேய 
        இ�விழிக$ நீாிைற�ப 
அ�பினா* I�+சி�த அ�ப�% க�ஙேன 
        அமி�தச5 சீவிேபா*வ� 
தான�த மைழெபாழிைவ உ$ளி�பி லாதஎைன 
        யா�%காக அ�ைமெகா(டா� 
A�Aலா* மயி�ேதா* நர�ெப�A ெமா��தி� 
        Aைல%��6* அ�வ��A� 
ெபா�ய*ல ேவஇதைன ெம�ெய�9 ந�பிஎ� 
        A�திெச= ேமாபாழிேல 
#�பமா யைலயேவா உலகநைட ஐயெவா� 
        ெசா4பன� தி=�ேவ(�ேல� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  4.  
 
ெவ�நீ� ெபாறாெத�உட* கா6*2$ ைத%க.� 
        ெவ�%ெக� றைச�ெத��தா* 
விழிஇைம� த�ஙேன த(ண�ைள நா�ேவ� 
        ேவெறா�ைற ெயா�வ�ெகா*6� 
அ�ேநர� ஐேயாஎ� 2க�வா� நி4ப#.� 
        ஐயநி� ன�$ அறி3ேம 
ஆனா=� ெம�த� பய�தவ� யா�எ�ைன 
        ஆ(டநீ ைகவிடாேத 
இ�ேநர ெம�றிைல உட48ைமய தாக.� 
        எ��தா 6ற%கஎ�ேற 
எ�ெக�� ெமா�தீ�ைவ யாய2( டாயி0� 
        இைற588க ராதியான 
ெதா�னீ�ைம யாள�%� மா0ட� வ��தஅ�$ 
        #ைணெய�9 ந�Aகி�ேற� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  5. 
 
ப49வன அ4றி� நிராைசெய� ெறா��மி 
        ப4றி� பி�%��ேயாக� 
பா�கி4 பிராணலய� எ�0ெமா� �மிஇைவ 
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        ப4றி�மன ம9�எ�னேவ 
க4ைறய5 சைடெமௗனி தாேன கனி�தகனி 
        கனிவி%க வ�தகனிேபா* 
க(டதி� ெநறிெயன� தி�.ள% கனிவிெனா� 
        கனிவா� திற�#� ஒ�ைற� 
ெப4றவ0 ம*ேல� ெபறாதவ0 ம*ேல� 
        ெப�%க� தவி�#ளறிேய 
ெப(ணீ�ைம எ�னஇ� க(ணீ ாிைற�#நா� 
        ேப�ேபா 6�%கஉலக5 
84றிநைக ெச�யேவ 3ைலயவி- டாெயனி* 
        ெசா*லஇனி வா32(ேடா 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  6. 
 
அ��ெபாேன மணிேயஎ� அ�ேபஎ� அ�பான 
        அறிேவஎ� அறிவி_9� 
ஆன�த ெவ$ளேம எ�ெற�9 பா�ேன� 
        ஆ�ேன� நா�நா� 
வி��பிேய Vவிேன� உலறிேன� அலறிேன� 
        ெம�சி6�� தி�ைகV�பி 
வி(மாாி எனஎனி� க(மாாி ெப�யேவ 
        ேவசற றய��ேதனியா� 
இ��Aேந� ெந5சக% க$வனா னா=�உைன 
        இைடவி-� நி�ற#(ேடா 
எ�9நீ ய�9யா� உ�ன�ைம ய*லேவா 
        யாேத0� அறியாெவ9� 
#��பேன� எ�னி0� ைகவி�த* நீதிேயா 
        ெதா(டெரா� V-�க(டா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  7. 
 
பாராதி அ(ட�க$ அ�தைன3� ைவ%கி�ற 
        பரெவளியி O(ைமகா-�� 
ப49மன ெவளிகா-� மனெவளியி னி*ேதா��த 
        பாவிேய� பாி8கா-�� 
தாராள மா�நி4க நி�+ச�ைத கா-�+ 
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        சதாகால நி-ைடஎனேவ 
சகநிைல கா-�ைன 8காதீத நிலய� 
        தைன%கா-ட நா$ெச*=ேமா 
காரார எ(ண�� அன�தேகா �க$நி�9 
        கா_�றி மைழெபாழித*ேபா* 
கா*Nசி மி�னி� பட��#பர ெவளிெயலா� 
        க�மியா ன�தெவ$ள5 
ேசாரா# ெபாழியேவ க�ைணயி� 2ழ�கிேய 
        ெதா(டைர% V.2கிேல 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  8. 
 
ேபதி�த சமயேமா ஒ�9ெசான ப�ெயா�9 
        ேபசா# #றவாகிேய 
ேபசாத ெபாிேயா�க$ நி�விக4 ப�தினா* 
        ேபசா�க$ பரம��வா�� 
ேபாதி%�� 2%க(இைற ேந�ைமயா�% ைக%ெகா(� 
        ேபாதி�ப தா+சறிவிேல 
ேபா%�வர வறஇ�ப நீ%கமற வசனமா� 
        ேபாதி�ப ெதவைரயேன 
சாதி�த சாதன2� ேயாகிய�க$ நமெத�9 
        ச�கி�ப ராதலாேல 
த�னிேல தானா யய��#வி� ேவாெமன� 
        தனியி�� தி�ன�ஙேன 
ேசாதி%க மனமாைய தைனஏவி னால�ைம 
        8கமாவ ெத�ப�ெசாலா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  9. 
 
அ(ட2� த�னிேலா பகிர(ட மதனிேலா 
        அலாிம( டலந�விேலா 
அன*ந�வி ேலாஅமி�த மதந�வி ேலாஅ�ப� 
        அக2�கி மல�க$Dவி� 
ெத(டமிட வ�I��தி நிைலயிேலா தி%�� 
        திக�த�தி ேலாெவளியிேலா 
திக;வி�# நாசநிைல த�னிேலா ேவதா�த 
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        சி�தா�த நிைலத�னிேலா 
க(டபல ெபா�ளிேலா காணாத நிைலெயன% 
        க(டG னியமதனிேலா 
காலெமா� I�றிேலா பிறவிநிைல த�னிேலா 
        க�விகர ண�கேளா��த 
ெதா(ட�க ளிட�திேலா நீN4 றி��ப# 
        ெதாE�பேன4 �ள.Aகலா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  10.  
 
எ�தநா$ க�ைண% �ாி�தா� நாெளன.� 
        எ�னிதய� எைனவா-�ேத 
ஏெத�9 ெசா*=ேவ� 2�ெனா�பி� மைலவற.� 
        இ4ைறவைர யா#ெப4ேற� 
ப�தமா னதி6-ட ெமEகாகி உ$ள� 
        பைத�#� பைத�#�கேவா 
பரம8க மான# ெபா��பாிய #யரமா�� 
        பலகா= I�+சி�பேதா 
சி�ைதயா ன#மறிைவ எ�னறிவி லறிவான 
        ெத�வ�நீ ய�றி3ளேதா 
ேதகநிைல ய*லேவ உைடக�ப* க�பலா�� 
        திைரயாழி \�ெச=ேமா 
ெசா�தமா யா(டநீ அறியா�க$ ேபாலேவ 
        #�ப�தி லா;�த*2ைறேயா 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  11.  
 
எ�நாK� உட6ேல உயிரா� உைன�ேபா* 
        இ�%கவிைல ேயாமனெத0� 
யா0ெம� ந-பா� பிராண0� எைம+சடம 
        ெத�9ைன+ சி�ெத�9ேம 
அ�நாளி ெலவேனா பிாி�தா� அைத%ேக-ட 
        அ�92த* இ�9வைர3� 
அநியாய மாெயைம யட%கி% �9%ேக 
        அட��தர8 ப(ணிஎ�க$ 
2�னாக நீஎ�ன ேகா-ைடெகா( டாெய�9 
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        Iடமன மிக.�ஏச 
I(ெடாி3� அன6-ட ெமEகா 3ள�க�க* 
        2ைறைமேயா பதினாயிர5 
ெசா�னா=� நி�ன� ளிர�கவிைல ேயஇனி+ 
        8க�வ�வ ெத�ப�ெசாலா� 
8�தநீ�% �ணமான பரெத�வ ேமபர5 
        ேசாதிேய 8கவாாிேய.  12.  
------------   
 

10. 10. 10. 10. எ#� நிைறகி�ற ெபா��எ#� நிைறகி�ற ெபா��எ#� நிைறகி�ற ெபா��எ#� நிைறகி�ற ெபா��    
 
அவன�றி ேயார/.� அைசயாெத 0�ெபாிய 
        ஆ�த�ெமாழி ெயா�9க(டா* 
அறிவாவ ேத#சில அறியாைம ஏதிைவ 
        அறி�தா�க$ அறியா�களா� 
ெமௗனெமா ���ததா� எ�ேபா =ட�ெபலா� 
        வாயா�� பித49மவரா� 
மனெதன.� ஒ�மாைய எ�ேக இ��#வ�� 
        வ�ைமெயா �ர%கெம�ேக 
Aவன� பைட�பெத� க��தவிய ெமBவிட� 
        �தேப த�கெளவிட� 
ெபா�ெமயித� அகிதேம* வ�ந�ைம தீைமெயா� 
        ெபாைறெபாறா ைம3ெமBவிட� 
எவ�சிறிய ெரவ�ெபாிய ெரவ�றவ ெரவ�பைகஞ� 
        யா#2ைன ய�றி3(ேடா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 1. 
 
அ�ேன யேனெய05 சிலசமய� நி�ைனேய 
        ஐயாஐயா எ�னேவ 
அலறி�5 சிலசமய� அ*லா# ேப�ேபால 
        அலறிேய ெயா�9� இலவா�� 
பி�ேன#� அறியாம ெலா�ைறவி- ெடா�ைற� 
        பித4றி�5 சிலசமயேம* 
ேபசாிய ஒளிெய�9� ெவளிெய�9� நாதாதி 
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        பிற.ேம நிலயெம�9�  
த�ேன ாிலாதேதா ர/ெவ�9� Iவித� 
        த�ைமயா� காலெம�95 
சா4றி�5 சிலசமய� இைவயாகி ேவறதா�+ 
        சதாஞான ஆன�தமா� 
எ�ேன ெயேனக�ைண விைளயா- ���தவா 
        ெற�மேனா� Aகலஎளிேதா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 2.  
 
ேவத2ட� ஆகம Aராணமிதி காச2த* 
        ேவ92ள கைலகெள*லா� 
மி%காக அ�#வித #வித மா�%க�ைதேய 
        விாிவா ெய��#ைர%�� 
ஓதாிய #விதேம அ�#வித ஞான�ைத 
        உ(�ப/ ஞானமா�� 
ஊக�அ0 பவவசன I�9%�� ஒB.மீ 
        #லகவா திக$ச�மத� 
ஆத6 ெனன%கினி+ சாிையயா திக$ேபா#� 
        யாெதா�9 பாவி%கநா� 
அ#வாதலா =�ைன நாென�9 பாவி%கி� 
        அ�#வித மா�%க2றலா� 
ஏ#பா வி�தி�0� அ#வாகி வ�த�$ெச� 
        எ�ைதநீ �ைற32(ேடா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 3.  
 
ெசா*லான தி4ச49� வாராத பி$ைளைய� 
        ெதா-�*ைவ� தா-�ஆ-�� 
ெதாைடயிைன% கி$ள*ேபா4 ச�க4ப ெமா�றி* 
        ெதா�%�� ெதா��தழி%�� 
ெபா*லாத வாதைன எ0�ச�த �மியிைட 
        ேபா�#தைல 84றியா�� 
A�ஷனி லட�காத �ைவேபா* தாேன 
        Aற�ேபா�# ச5சாி%�� 
க*ேலா ���A%� மிகவ�ைம கா-��� 
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        காணா# ேக-ட எ*லா� 
க(டதாக கா-�ேய அ/வா+ 8�%கி�� 
        கபடநா டகசாலேமா 
எ*லா2� வலதி�த மனமாைய ஏைழயா� 
        எ�னா லட%கவசேமா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 4.  
 
க(ணார நீ�ம*கி 3$ளெந% ��காத 
        க$ளேன னானா=ேமா 
ைக�வி� தா�3� பா�3� விடாமேல 
        க(பனி� தாைரகா-� 
அ(ணா பர5ேசாதி ய�பா உன%க�ைம 
        யாெனன. ேமெலE�த 
அ�பாகி நாடக ந��தேதா �ைறவி*ைல 
        அகில25 சிறிதறி3ேம* 
த(ணா� நி�னத� ளறியாத த*லேவ 
        ச4ேற0� இனிதிர�கி+ 
சா8வத 2�திநிைல ஈெத� 9ண��திேய 
        சகநிைல த�#ேவெறா� 
ெற(ணாம =$ளப� 8கமா யி�%கேவ 
        ஏைழேய4 க�$ெச�க(டா� 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 5. 
 
காகமா ன#ேகா� V�நி� றா=ெமா� 
        க*6�2� ெனதி�நி4�ேமா 
க�மமா ன#ேகா� 2�ேனெச� தா=நி� 
        க�ைண�ர வாகஅ�ைள� 
தாகமா� நா�னைர வாதி%க வ*லேதா 
        தமியேன4 க�$தாகேமா 
ச49மிைல எ�ப#.� ெவளியா+8 விைனெயலா5 
        ச�ேகத மா�%V�ேய 
ேதகமா னைதமிக.� வா-�ேத #�ப�க$ 
        ேசராம* ேயாகமா�%க 
சி�திேயா வரவி*ைல சகசநி- ைட%��எ� 
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        சி�ைத%�� ெவ�Dர�நா� 
ஏகமா� நி�ேனா ��%�நா ெள�தநா$ 
        இ�நாளி* 249றாேதா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 6. 
 
ஒ�ைமமன தாகிேய அ*லலற நி�ன�ளி* 
        ஒ�வ�நா� வ�தி�%கி� 
உலக� ெபாறாதேதா மாயாவிசி�ரெமன 
        ஓ3ேமா இடமி*ைலேயா 
அ�Kைடய நி�ன�ப� ச�ைகெச� தி�வேரா 
        அல#கி�� தியக��தரா� 
அகில� பைட�ெத�ைம யா$கி�ற ேப�சில� 
        அடாெத�பேரா அக�ற 
ெப�ைமெப9 �ரண� �ைற3ேமா �த�க$ 
        ேப�%ேகால மா�வித(ைட 
ேப8ேமா அல#தா� பாிபாக கால� 
        பிற%கவிைல ேயாெதா*ைலயா� 
இ�ைமெசறி சடவிைன எதி��#வா� ேப8ேமா 
        ஏ#ள. சிறி#Aகலா� 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 7. 
 
நி*லா# ேதகெம0� நிைன.(� ேதகநிைல 
        நி�றிட.� ெமௗனியாகி 
ேநேர 3பாயெமா� ற�ளிைன ஐேயாஇதைன 
        நி�ற0- �%க எ�றா* 
க*லாத மனேமா ெவா��கி3ப ரதிெபற% 
        காணவிைல யாைகயாேல 
ைகேய4 9/�Aசி� ெபாBவாெத� நாK�உ� 
        கா-சியி6��# ெகா(� 
வ*லாள ரா�இமய நியமாதி ேம4ெகா(ட 
        மாதவ�% ேகவ*ெச�# 
மனதி� ப�%ெகலா5 சி�திெபற லாஞான� 
        வா�%�ெமா� ம0ெவன%கி� 
கி*லாைம ெயா�றிைன3� இ*லாைம யா%கேவ 
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        இ�ேபா திர��க(டா� 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 8. 
 
மர.ாி 3��#மைல வனெந4 ெகாறி�#2தி� 
        வனச�� வாயி*வ�தா* 
வ�பசி தவி��#�அன* ெவயிலாதி மைழயா* 
        வ��தி3 Iலஅனைல+ 
சிரமள ெவE�பி3� நீாினிைட I;கி3� 
        ேதகநம த*லெவ�9 
சி48க அேபைஷயா� நி�ன�ப� ேயாக5 
        ெச=�தினா� யா�பாவிேய� 
விர.�அ9 8ைவயிேனா� ேவ(�வ Aசி�தைரயி* 
        ேவ(�வ எலா2��# 
ேமைடமா ளிைகயாதி N-�னிைட ைவகிேய 
        ேவெறா� வ��தமி�றி 
இர.பக ேலைழய�க$ ைசேயாக மாயிேனா� 
        எ�ப�� பிைழ�ப#ைரயா� 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 9. 
 
2�தைனய Iர=� பவளவா யி�ெசா=� 
        2க�தில� ப8ம5சK� 
I�+சி%க விரகச� னதேம4ற இ���ப 
        2ைலயி�மணி மாைலநால 
ைவ�ெதைம மய%கிஇ� க(வைலைய Nசிேய 
        மாயா விலாசேமாக 
வாாிதியி லா;�தி�� பாழான சி4றிைட 
        மட�ைதய�க$ சி4றி�பேமா 
A�தமி�த ேபாக� Aசி�#விழி யிைமயாத 
        ெபா�னா-�� வ�தெத�றா* 
ேபாரா-ட ம*லேவா ேபாி�ப 2�திஇ� 
        �மியி 6��#காண 
எ�தைன விகாத�வ�� எ�98க� ெச�றெநறி 
        இB.லக� அறியாதேதா 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
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        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 10. 
 
உ�னிைல3� எ�னிைல3� ஒ�நிைல ெயன%கிட� 
        #ளறி�� அவ�ைதயாகி 
உ�.தா� கா-டாத ஆணவ2� ஒளிக( 
        ெடாளி%கி�ற இ�ெள�னேவ 
த�னிைலைம கா-டா ெதா��கஇ� விைனயினா* 
        தா.8க #%கேவைல 
த-டழிய 249மி* லாமாைய யதனா* 
        த��தகில ேபதமான 
2�னிைல ெயாழி�திட அக(�தா காரமா� 
        Iதறி. ேம=தி�ப 
2�பிெனா� கீ;ேம* ந��பா%க� எ�னாம* 
        249மா ன�தநிைறேவ 
எ�னிைலைம யா�நி4க இய*AV ர�$வ�வ� 
        எ�நாK� வாழிவாழி 
இகபர மிர(�னி=� உயிாி0% �யிராகி 
        எ��நிைற கி�றெபா�ேள. 11. 
--------------    
 

11. 11. 11. 11. ச'சிதான�தசிவ�ச'சிதான�தசிவ�ச'சிதான�தசிவ�ச'சிதான�தசிவ�    
 
பாராதி ககன� பர�A2( ேடாெவ�9 
        பட�ெவளிய தாகிஎEநா� 
பாிதிமதி காணா+ 8ய5ேசாதி யா�அ(ட 
        பகிர(ட உயிெரைவ%�� 
ேநராக அறிவா� அக(டமா� ஏகமா� 
        நி�தமா� நி��ெதா�தமா� 
நி�%�ண விலாசமா� வா%�மன� அ/காத 
        நி�மலா ன�தமயமா�� 
ேபரா# நி4றிநீ 8�மா இ��#தா� 
        ேபாி�ப ெம�திடாம* 
ேப�மனைத �(�ேய தாயிலா� பி$ைளேபா* 
        பி�தாக ேவாமனைதநா� 
சாராத ப�யறிவி� நி�விக4 பா�கமா5 
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        சா8வத நி-ைடஅ�ளா� 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 1. 
 
�ட%ெகா� �ண%காதி தி%கிைன 3ழ%V� 
        ெகா$ள*ேபா* ஐ�#�த� 
Vட5 8��கிைல+ சாேலக� ஒ�ப# 
        �லா.நைட மைனையநா9� 
வட%கயி9 ெவ$நர� பாஎ�A தைசயினா* 
        மதேவ$ விழாநட�த 
ைவ%கி�ற ைக�ேதைர ெவ(ணீ�ெச� நீ�கணீ� 
        மலநீ�A( நீாிைற%�� 
விட%�� #��திைய% க�ம��#% V-ைட 
        ெவ-டெவ- ட�தளி�%�� 
ேவ-ைகமர� உ9கி�ற 8�கா-ைட 2�விேல 
        ெம�ேபா 6��#ெபா�யா5 
சட%ைக+ சட%ெகன+ சதெம�9 சி�மய� 
        தானாகி நி4பெத�ேறா 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 2. 
 
பாக�தி னா4கவிைத பா�� ப�%கேவா 
        ப�திெநறி யி*ைலேவத 
பாராய ண�ப0வ* Iவ�ெச� ப0வல# 
        பகரேவா இைச3மி*ைல 
ேயாக�தி ேலசிறி# 2யலெவ� றா*ேதக� 
        ஒBவாதி M(ெவ9�தா* 
உயி�ெவ9� திடெலா%�� அ*லா# கிாிையக$ 
        உபாய�தி னா4ெச�யேவா 
ேமாக�தி ேலசிறி#� ஒழியவிைல ெம�5ஞான 
        ேமான�தி* நி4கஎ�றா* 
24றா# பாிபாக ச�திக ளேனகநி� 
        Iதறிவி ேலஎE�த 
தாக�தி ேலவா�%�� அமி�த� பிரவாகேம 
        த�ன� தனி�ெப�ைமேய 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
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        ச+சிதா ன�தசிவேம. 3. 
 
இைமயள. ேபாைதெயா� க4பகா ல�ப(/� 
        இB.லக� எB.லகேமா 
எ�ெற(ண� வ�வி%�� மாத�சி4 றி�பேமா 
        எ�னி*மக ேம�வா%கி+ 
8ைமெய�மி ென�9தா� 8�மா� மாெயைம+ 
        8ைமயாK மா%கிநாK� 
#��A�தி ப(ணி3ள ந4A�தி யாைவ35 
        Gைறயி- ���ரசால� 
அைமயெவா� V�#5 சைம�தா� மனமாைய 
        அ�ம�ம ெவ*லெலளிேதா 
அ�$ெப4ற ேப�%ெகலா� ஒளிெப49 நி4�மீ 
        த�ேளா அலா#ம�ேளா 
சமயெநறி காணாத சா-சிநீ G-8மமா� 
        தமியேன4 �ள. Aகலா� 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 4. 
 
இனிேய ெதம%�ன�$ வ�ேமா ெவன%க�தி 
        ஏ��ேத ெந5ச�ஐேயா 
இ�ைற% கி��தாைர நாைள%கி ��பெர� 
        ெற(ணேவா திடமி*ைலேய 
அனியாய மாயி�த .டைலநா� எ�9வ�� 
        அ�தக4 காளாகேவா 
ஆ�� திாி�#நா� க4ற#� ேக-ட#� 
        அவலமா�� ேபாத*ந�ேறா 
கனிேய0� வறியெச� காேய0� உதி�ச�� 
        க�தI ல�கேள0� 
கன*வாைத வ�ெத�தி� அ$ளி� Aசி�#நா� 
        க(I� ெமௗனியாகி� 
தனிேய இ��பத4 ெக(ணிேன� எ(ணமி# 
        சாமிநீ அறியாதேதா 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 5. 
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ம�தமத காி2கி4 �லெம�ன நி�றில� 
        வாயி=ட� மதிஅக�ேதா� 
மாடV ட+சிகர ெமா��தச� திரகா�த 
        மணிேமைட 3+சிமீ# 
2�தமி; 2ழ%க2ட� 2�தநைக யா�கள� 
        2�#2� தா�%�லாவி 
ேமாக� தி��#ெம� ேயாக�தி� நிைலநி�9 
        I+ைச� பி��தைட�#% 
ைக�தல நக�பைட விாி�தA6 சி�கெமா� 
        கர�Oைழ Wைழெகா(ட 
கானமைல 3+சியி4 �ைக\ ���#ெம� 
        கரதலா மலகெம�ன+ 
ச�தமற ேமானநிைல ெப4றவ�க K�வ�கா( 
        சனகாதி #ணிவித�ேறா 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 6. 
 
ைக�தல� விள��ெமா� ெந*6ய� கனிெயன% 
        க(டேவ தாகம�தி� 
கா-சிA� டா��தமதி* மா-சிெப9 2�திய# 
        க�தி� அ0 மானமாதி 
உ�திபல வாநி� விக4பேம 6*ைலயா* 
        ஒ�ேறா �ர(ெட�னேவா 
உைர3மிைல நீ3மிைல நா0மிைல எ�ப#� 
        உபாய�நீ 3(�நா05 
சி�த�உள� நா�இ*ைல எ0�வசன� நீயறிைவ 
        ெதாியா�க$ ெதாியவசேமா 
ெச�Aேக வலநீதி ெயா�Aவைம ய*லேவ 
        சி�2�தி ரா�கமரபி* 
ச�தமற எைனயா(ட ��ெமௗனி ைகயினா* 
        தமியேன4 �த.ெபா�ேள 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 7. 
 
காயாத மரமீ# க*ேல9 ெச*=ேமா 
        கட.$நீ யா�கள�ேய� 
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க�மப� த�தினா4 ச�மப� த�ெபற% 
        க4பி�த #�னத�ேள 
வாயார .(டேப� வா;�#வ#� ெநா�தேப� 
        ைவவ#.� எ�கKலக 
வா�பா� நி4கநி� ைவதிக ஒE��நிைன 
        வா;�தினா4 ெப9ேப9தா� 
ஓயா# ெப9வெரன 2ைறயி-ட தா4பி�ன� 
        உள9வ# க�மம�றா� 
உபயெநறி `ெத�னி� உசிதெநறி எ�தெநறி 
        உலகிேல பிைழெபா�%�� 
தாயான க�ைண3� உன%�( ெடன%கினி+ 
        ச5சல� ெகடஅ�$ெச�வா� 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 8. 
 
இ�ன� பிற�பத4 கிடெம�னி* இB.டல� 
        இறவா தி��பIல� 
ெதEம�கி யமி�ெதாE� மதிம( டல�தி=ற 
        எ�ன�ைம �(ட6னிபா* 
பி�ன� பிற%கா# ேசெயன வள��திட� 
        ேபேயைன ந*கேவ(�� 
பிறவாத ெநறிெயன% �(ெட�னி� இ�ைமேய 
        ேப8க�� �ரதீப� 
மி�0� ப�%கக( டாகார அ�ைனபா* 
        விைனேயைன ெயா�Aவி�# 
N-�ெநறி V-��த* மிக.ந� றிைவய�றி 
        விவகார 2(ெட�னிேலா 
த�ன� தனி+சிறிய� ஆ4றிேல� ேபா4றிவள� 
        ச�மா�%க 2�தி2தேல 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 9. 
 
ேவதாைவ இBவண� விதி�தேத ெத�னி�உ� 
        விைன�ப�தி எ�ப�அ�த 
விைனேபச அறியா# நி4கஇைவ மனதா* 
        விைள�ததா* மனைதநா�* 
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ேபாதேம நி4��அ� ேபாத�ைத நா�ேலா 
        ேபாத2� நினா*விள%க� 
ெபா�ய�9 ெத�வமைற யா.ேம நீெய�9 
        ேபா%�வர வறநிக;�#� 
ஆதார ஆேதய� 2E#நீ யாதலா* 
        அகிலமீ ெத�ைனஆ-� 
ஆட*க( டவ0நீ ஆ�கி� றவ0நீ 
        அ�Kநீ ெமௗனஞான 
தாதா. நீெப4ற தா�த�ைத தா2நீ 
        தம�நீ யா.நீகா( 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 10. 
 
ெகா�தவி; மல�+ேசாைல ந�னீழ* ைவகி0� 
        �ளி�தீ� Aன4ைகஅ$ளி% 
ெகா$Kகி0� அ�நீ ாிைட�திைள� தா�0� 
        �ளி�ச�த வாைடமடவா� 
வ�#ல. கி�றெதன I�றி6ைட 3லவேவ 
        வசதிெப9 ேபா#�ெவ$ைள 
வ-டமதி ப-ட� பக4ேபால நில.தர 
        மகி;ேபா#� ேவைலய2த� 
வி�ைதெபற அ98ைவயி* வ�தெதன அ2#(/� 
        ேவைளயி=� மாைலக�த� 
ெவ$ளிைல அைட%கா� வி��பிேவ( �யவ(ண� 
        விைளயா� விழி#யி605 
ச�தத2� நி�ன�ைள மறவா வர�த�# 
        தமிேயைன ர-ைசAாிவா� 
ச�வபாி �ரண அக(டத� #வமான 
        ச+சிதா ன�தசிவேம. 11. 
-----------   
 

12. 12. 12. 12. ேதேசா மயான�த�ேதேசா மயான�த�ேதேசா மயான�த�ேதேசா மயான�த�    
 
ம�மல�+ ேசாைலெசறி ந�னீழ* மைலயாதி 
        ம�02னி வ�%ேகவலமா� 
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ம��ரமா 6ைகெசா*=� இயமநிய மாதியா� 
        மா�%க�தி* நி�9ெகா(� 
க�ம�. காய�ைத நி�மலம தாகேவ 
        கமலாச னாதிேச��#% 
காைல� பி��தனைல அ�ைம�( ட6ய�% 
        கைலமதியி Q�தா%கி 
உ�கிவ�� அமி�த�ைத 3(�( �ற�காம* 
        உண�வான விழிையநா� 
ஒ�ேறா �ர(ெடனா+ சமரச ெசாRப8க� 
        உ4றிடஎ� மனதி� வ(ண� 
தி�வ�$ 2�%கஇ� ேதகெமா� கா(பேனா 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  1. 
 
இ�பிறவி எ�0ேமா� இ�-கட6* I;கிநா� 
        எ�0ெமா� மகரவா��ப- 
��விைன எ0�திைரயி� எ49(� A4Aத� 
        என%ெகா�ைக வாிைசகா-�� 
#�பித; மட�ைதய� மய4ச(ட மா�த+ 
        8ழ*வ�# வ�த��ப+ 
ேசாராத ஆைசயா� கானா9 வா�நதி 
        8ர�தெதன ேம=�ஆ��ப% 
ைக�பாி8 கார�ேபா* அறிவான வ�க2� 
        ைகவி-� மதிமய�கி% 
க$ளவ� க%கால� வ�வெர� ற5சிேய 
        க(ண�வி கா-��எளிேய� 
ெச�பாிய 2�தியா� கைரேசர .�க�ைண 
        ெச�ைவேயா ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  2. 
 
த�ைததா� தம�தார� மகெவ�0� இைவெயலா5 
        ச�ைதயி4 V-ட� இதிேலா 
ச�ேதக மி*ைலமணி மாடமா ளிைகேமைட 
        ச#ர�க ேசைன3டேன 
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வ�தேதா� வா;.ேமா� இ��ரசா ல%ேகால� 
        வ5சைன ெபாறாைமேலாப� 
ைவ�தமன மா�கி�மி ேச��தமல பா(டேமா 
        வ5சைனயி லாதகனேவ 
எ�தநா K5சாி ெயன�ேத��# ேத��#ேம 
        இர.பக 6*லாவிட� 
ேதகமா� நி�றநி� அ�$ெவ$ள மீதிேல 
        யாென�ப தற.I;கி+ 
சி�ைததா� ெதளியா# 8ழ=�வைக எ�ெகாேலா 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  3. 
 
ஆடாம* ஓ��தி-ட ப�பர� ேபா*விைச 
        அட�கி மன�Nழேநேர 
அறியாைம யாகி�ற இ�ளகல இ�ளளி3� 
        அ*லா தி��தெவளிேபா* 
ேகாடா ெதைன%க( ெடன%�$நிைற சா�தெவளி 
        V�இ� பாதீத2� 
V�ேன ேனாசாிைய கிாிையயி* 2ய�9ெநறி 
        V�ேன ேனாஅ*ல�யா� 
ஈடாக ேவயா9 N-�னி* நிர�பிேய 
        இலகிவள� பிராணென�0� 
இ�நிதி யிைன%க-� ேயாகபர னாகாம* 
        ஏைழ% ���பனாகி� 
ேதடா தழி%கெவா� மதிவ�த ெத�ேகாேலா 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  4. 
 
பாடா# பா�� ப��தளவி* சமய2� 
        ப58ப� ெசா*ல�இவைன� 
பா�மிேனா பா�மிேனா எ�9சைப Vட.� 
        பரமா��த� இ#எ�னேவ 
ஆடா#� ஆ�ெந5 8�கிெந% காடேவ 
        அமலேம ஏகேமஎ� 
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ஆதிேய ேசாதிேய எ��நிைற கட.ேள 
        அரேச என%Vவிநா� 
வாடா# வா�ெம� 2க வா-ட2�க(� 
        வாடா என%க�ைணநீ 
ைவ�திடா வ(ணேம ச�ேகத மாவி�த 
        வ�ைமைய வள��பி�ததா� 
ேதடா# ேத�ேவா� ேத-ட4ற ேத-டேம 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  5. 
 
பிாியாத த(ண�- சிவஞானி யா�வ�# 
        ேபசாிய வாசியாேல 
ேபாி�ப உ(ைமைய அளி�தைனஎ� மனதற� 
        ேபர�ப ல%கட.ளா� 
அறிவா யி��தி�� நாதெவா6 கா-�ேய 
        அமி�த�ர வாகசி�தி 
அ�ளிைனய லா#தி� அ�பல2 மாகிஎைன 
        ஆ(டைனபி� எ�திெநறியா�% 
�றிதா னளி�தைனந� மர.ாிெகா ள�தண% 
        ேகாலமா� அசபாநல� 
Vறினபி� ெமௗனியா�+ 8�மா இ�%கெநறி 
        V-�ைன எலாமி�%க+ 
சிறிேய� மய�கிமிக அறிவி�ைம யாவேனா 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  6. 
 
ஆரா ெரன%ெக�ன ேபாதி�#� எ�னஎ� 
        அறிவிைன மய%கவசேமா 
அ(டேகா �கெளலா� க��பஅைற ேபால.� 
        அ�%க�% காஅைம�#� 
ேபராம* நி�றபர ெவளியிேல மனெவளி 
        பிற��வத லாெதா�றி0� 
பி�ன2ற ம�வா# ந�னய� தா6னி� 
        ேபாி�ப 2�திநிைல3� 
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தாரா# த$ள.� ேபாகா# னால# 
        த$ளி0� ேபாேகனியா� 
தைடேய# மி*ைலயா( டவன�ைம ெய�0மி� 
        த�ைமயி=� எ�வழ%�� 
தீரா# வி�வதிைல ந�வான கட.ேள 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  7. 
 
க�#க மத%காிைய வசமா நட�தலா� 
        கர�ெவ� A6வாைய3� 
க-டலா� ஒ�சி�க� 2#கி�ேம4 ெகா$ளலா� 
        க-ெசவி எ��தா-டலா� 
ெவ�தழ6� இரத�ைவ� ைத�#ேலா க�ைத3� 
        ேவதி�# வி49(ணலா� 
ேவெறா�வ� காணாம* உலக� #லாவலா� 
        வி(ணவைர ஏவ*ெகாளலா5 
ச�தத2� இளைமேயா ��%கலா� ம4ெறா� 
        சாீர�தி 0�A�தலா5 
சலேம* நட%கலா� கன*ேம 6�%கலா� 
        த�னிகாி* சி�திெபறலா� 
சி�ைதைய அட%கிேய 8�மா இ�%கி�ற 
        திறமாி# ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  8. 
 
எ*லா� அறி�தவ�� ஏ#மறி யாதவ�� 
        இ*ைலெய0 மிB.லகமீ 
ேத#மறி யாதவ ெனன�ெபய� தாி�#மிக 
        ஏைழ%�$ ஏைழயாகி% 
க*லாத அறிவி4 கைட�ப-ட நா�அ�9 
        ைகயினா* உ(ைமஞான� 
க4பி�த நி�ன�ளி 0%ெக�ன ைக�மா9 
        கா-�ேவ� �4ேறவ*நா� 
அ*லா��த ேமனிெயா� �(�க- பிைறஎயி4 
        றாபாச வ�வமான 
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அ�தகா நீெயா� பக-டா4 பக-�வ 
        தடாதடா கா8ந�பா* 
ெச*லா தடாஎ�9 ேப8வா ய#த�த 
        ெச*வேம ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  9. 
 
மி�ேபா=� இைடெயா�3� ஒ�3ெமன ெமாழித*ேபா* 
        ெமனசில� ெபா6களா��ப 
N�கி� Aைட�#விழ 8ைமய�ன ெகா�ைகமட 
        மி�னா�க$ பி�ஆவலா* 
எ�ேபா* அைல�தவ�க$ க4றா�க$ க*லா�க$ 
        இ�வ�களி* ஒ�வ�(ேடா 
எ�ெச�ேக� அ�ம�ம எ�பாவ� எ�ெகா�ைம 
        ஏெத� ெற��#ெமாழிேவ� 
அ�பா* விய�#�கி அ�ய4ற மரெம�ன 
        அ�யிேல N;�#N;�ெத� 
அ�கேள 3மத�ைம யா�கெள0 நா*வ�% 
        கறமாதி ெபா�Kைர�ப� 
ெத�பா6� 2கமாகி வடவா 6�%கி�ற 
        ெச*வேம ச�தாகிஎ� 
        சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  10. 
 
A�தமி�த ேபாக2� க4பகந� னீழ6* 
        ெபா6.ற இ�%�மிய*A� 
ெபா�0லகி லயிரா வத�ேத9 வாிைச3� 
        �ம(ட லாதி%க2� 
ம�தெவறி யின�ேவ(�� மாெல�9 த$ள.�எ� 
        மா=ெமா� 8-�� அறேவ 
ைவ%கி�ற ைவ�பாள� ெமௗனேத சிகென�ன 
        வ�தநி� ன�$வழிகா( 
8�தபாி �ரண அக(டேம ஏகேம 
        8�தி2� வானெபா�ேள 
ெசா*லாிய .யிாினிைட ய�க�� நி�ற�$ 
        8ர�#ெபா� க�ைண2கிேல 
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சி�திநிைல 2�திநிைல விைளகி�ற �மிேய 
        ேதடாிய ச�தாகிஎ� 
சி�தமிைச ��ெகா(ட அறிவான ெத�வேம 
        ேதேசா மயான�தேம.  11. 
-------- 
 

13. 13. 13. 13. சி(!ேகாதய விலாச�சி(!ேகாதய விலாச�சி(!ேகாதய விலாச�சி(!ேகாதய விலாச�    
 
காக ேமா�கE கலைக நா�நாிக$ 
        849 ேசாறி� #��திைய% 
கா6 ர(�நவ வாச* ெப49வள� 
        காமேவ$ நடன சாைலைய 
ேபாகஆைச2றி யி-ட ெப-�ைய2� 
        மலமி ��ெதாE� ேகணிைய 
ெமா��# ெவ�கி�மி த�# ��பிைய 
        2ட�க லா�கிைட சர%கிைன 
மாக இ��ரத0 மி�ைன ெயா�திலக 
        ேவத� ஓதிய� லாலனா� 
வைனய ெவ�யத� கார னானயம� 
        வ�த �%�ெமா� ம-கல� 
ேதக மானெபாைய ெம�ெய ன%க�தி 
        ஐய ைவயமிைச வாடேவா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  1 
 
�றிக ேளா��ண ேம# மி�றியன* 
        ஒEக நி�றி�� இ��பன* 
Vட 6�றிய# வாயி ��தப� 
        ெகா�ய ஆணவ அைற%�ேள 
அறிவ ேத#�அற அறிவி லாைமமய 
        மாயி �%�ெமைன அ�ளினா* 
அளவி லாதத0 கரண மாதிைய 
        அளி�த ேபா#ைன அறி�#நா� 
பிறவி லாதவண நி�றி டாதப� 
        பலநி ற�கவ� 2பலமா�� 
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ெபாிய மாையயி லE�தி நி�ன# 
        �ரசாத ந*ல�$ மற�தி�5 
சிறிய ேன02ைன வ�த ைண�#8க 
        மாயி ��பதினி எ�9கா( 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  2 
 
ஐ�# �தெமா� கான* நீெரன 
        அட�க வ�தெப� வானேம 
ஆதி ய�தந� ேவ# மி�றிய� 
        ளா�நிைற� தில� ேசாதிேய 
ெதா�த Rப2ட� அRப மாதி�றி 
        �ணமி ற�#வள� வ�#ேவ 
#ாிய ேம#ாிய உயிாி 0%�ண�. 
        ேதா�ற நி�ற�$ 8பாவேம 
எ�த நாKந� வாகி நி�ெறாளி�� 
        ஆதிேய க�ைண நீதிேய 
எ�ைத ேயஎன இைட�திைட� #��� 
        எளிய ேன�கவைல தீர.5 
சி�ைத யானைத யறி�# நீ3ன�$ 
        ெச�ய நா0மினி 3�வேனா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  3 
 
ஐவ ெர�றAல ேவட� ெகா-டம 
        தட�க ��%கடவ� 2-�யா� 
அடவி நி�9மைல ய�கி* நி�9ச� 
        காதி தி�9பனி ெவயி6னா* 
ெம�வ ��#தவ மி*ைலந4 சாிைய 
        கிாிைய ேயாகெம0� I�றதா� 
ேம. கி�றச. பான ந�ெனறி 
        வி��ப வி*ைல3ல க�திேல 
ெபா�2 ட��ெதாழி* யாத த4�நல 
        சார தி�ெதாழி* நட�தி�� 
A�தி \கமறி வ4ற Iகமிைவ 
        ெபா�ெள ன%க�#� ம�ள�யா� 



60 

 

ெத�வ ந*ல�$ பைட�த அ�பெரா� 
        ேசர .�க�ைண V�ைவேயா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  4 
 
ஏகமான.� வான நீய�ளி 
        னால ேனக.� வாகிேய 
எ�த நாளகில ேகா� சி�-�ெசய 
        இைச3 நா$வைர யநா$2த* 
ஆக நாள# வைர%� 2�ன�ைம 
        Vடேவ சனன மானேதா 
அந�த 2(�நல சனன மீதித0$ 
        அறிய ேவ(�வன அறியலா� 
ேமாக மாதித� பாச மானைத 
        அறி�# வி-�ைன3� எைன3ேம 
2E# ண��#பர மான இ�பெவள 
        I;க ேவ(�� இ#இ�றிேய 
ேதக ேமநEவி நா0ேமா நEவி� 
        பி�ைன உ�3�வைக உ$ளேதா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  5 
 
நியம ல-சண2� இயம ல-சண2� 
        ஆச னாதிவித ேபத2� 
ெந�# ண��திதய ப�ம Sடமிைச 
        நி�றி ல��மச பாநல� 
தியல றி�#வள� Iல �(ட6ைய 
        இனிதி ைற5சியவ ள�ளினா* 
எ*ைல ய49வள� ேசாதி Iலஅன* 
        எ�க$ ேமானம0 2ைறயிேல 
வயமி ��#வ�� அமி�த ம(டல 
        மதி%� ேளமதிைய ைவ�#நா� 
வா�ம ��தமி�த வாாி ைய�ப�கி 
        ம�0 மாரமி�த வ�வமா�+ 
ெசயமி ��#வ� சி�த ேயாகநிைல 
        ெப49 ஞானெநறி அைடவேனா 
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ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  6 
 
எறிதி ைர%கட* நிக��த ெச*வமிக 
        அ*ல ெல�ெறா�வ� பி�ெசலா 
தி*ைல ெய�02ைர ேபசி டா#லகி* 
        எவ� மாெமனம தி%கேவ 
ெநறியி� ைவகிவள� ெச*வ 2�உதவி 
        ேநா�க ள4ற8க வா;%ைகயா� 
நியம மாதிநிைல நி�9 ஞானெநறி 
        நி-ைட Vட.ெம� நாKேம 
அறிவி* நி�9�� வா3 ண��திய#� 
        அ�றி ேமான�� வாகிேய 
அகில மீ#வர வ�த சீர�ைள 
        ஐய ஐயஇனி எ�ெசா*ேக� 
சிறிய ேனைழநம த�ைம ெய�9ன# 
        தி�. ள�தினி6 ��தேதா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  7 
 
எB. யி��திரK� உலகி ெல�0யி� 
        என%� ைழ�#�கி ந�ைமயா� 
இத2 ைர�பஎன ெத�ற யாைவ3� 
        எ��ெத றி�#மத யாைனேபா* 
கBைவ ய4றநைட பயில அ�பர� 
        க(டேத அ�ளி� வ�வமா% 
க(ட யாைவ3� அக(ட ெம�னஇ� 
        ைக�வி�# மல� Dவிேய 
பBவ ெவ(திைர ெகாழி�த த(தரள� 
        விழி3 தி��பெமாழி �ளறிேய 
பா� யா�3 Kைட�# ைட�ெதE# 
        பாைவெயா� தைசத 6�றிேய 
திBய அ�A�வ மாகி அ�பெரா�� 
        இ�ப N-�னி 6��பேனா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  8 
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ம�த� ேபயெரா� பால� த�ைமய# 
        ம�விேய #ாிய வ�வமா� 
ம�0 ேதசெமா� கால மாதிைய 
        மற�# நி�ன�ய ர�யிேல 
ப�தி யா�ெந�# ந�A� எ�ைனெயா� 
        ைமய* த�தகில மாையைய� 
பா� பாெரன நட�த வ�தெத� 
        பார த�தி0மி #$ளேதா 
8�த நி�தவிய* பா� ேமா.ன# 
        வி8வ மாைய ந�வாகேவ 
ெசா*ல ேவ(��வைக ந*ல காதிகைத 
        ெசா*= மாையயி0 மி*ைலஎ� 
சி�த மி�ப� மய�� ேமாஅ�ைள 
        ந�பி ேனா�க$ெப9 ேபறிேதா 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  9 
 
ப�2 க+சமய ெநறிப ைட�தவ�� 
        யா�க ேளகட. ெள�றி�� 
பாத க�தவ�� வாத த�%கமி� 
        ப�ற ��தைல வண�கிட� 
த�2 ச�தி=யி� வரவைழ%��எம 
        த�ம 0�பக� ேம�%கியா�� 
தனியி ��பவட நீழ _�வள� 
        சனக னாதி2னி ேவா�க$த5 
ெசா�ம ய%கம# தீர அ�ைகெகா� 
        ேமான ஞானம #ண��திேய 
8�த நி�தஅ� ளிய*ப தாக.ள 
        ேசாம ேசகரகி� பாKவா�� 
ெத�2 க�தி�2க மாயி ��தெகா= 
        எ�2 க�தி0� வண��ேவ� 
ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல 
        சி48 ேகாதய விலாசேம -  10 
---------- 
 



63 

 

14. 14. 14. 14. ஆகார)வன� ஆகார)வன� ஆகார)வன� ஆகார)வன� ----    சித�பர ரகசிய�சித�பர ரகசிய�சித�பர ரகசிய�சித�பர ரகசிய�    
 
ஆகார Aவனமி� பாகார மாக 
        அ�ஙேன ெயா�ெமாழியா* அக(டா கார 
ேயாகா0 �திெப4ற அ�ப ராவி% 
        �9#ைணேய எ�னள.� உக�த ந-ேப 
வாகா�� ப�%கிைசகி( கிணிவா ெய�ன 
        மல��தமல ாிைடவாச� வய�� மாேபா* 
ேதகாதி 3லகெம��� கல�# தாேன 
        திகழன�தா ன�தமய� ெத�வ% ��ேற.  1. 
 
அன�தபத உயி�க$ெதா�� உயிரா ெய�9� 
        ஆன�த நிைலயாகி அளைவ% ெக-டா� 
தன�தனி+சி� மா�திரமா�% கீ;ேம* கா-டா+ 
        சதச�தா� அ�-ேகாயி* தைழ�த ேதேவ 
இன�பிாி�த மா�ேபா*நா� இைடயா வ(ண� 
        இ�ப2ற அ�ப�ப%க 6��தி ைவ�#% 
கன�த�மா கனேமத( அ�ளி* தாேன 
        கனிப6�த ஆன�த% க-�� ேபேற.  2. 
 
ேபறைன�#� அ/ெவனேவ உதறி� த$ள� 
        ேபாி�ப மாகவ�த ெப�%ேக ேபசா 
Nறைன�#� இ�ெநறி%ேக எ�ன எ�ைன 
        ேமெவ�ற வர�ேதபா; ெவ�ய மாைய% 
Vறைன�#� கட�தஎ*ைல+ ேசட மாகி% 
        �ைறவறநி� றி�நிைறேவ �லவா நி�ற 
ஆறைன�#� A��கட*ேபா* சமயேகா� 
        அ�தைன3� ெதாட��#A�� ஆதி ந-ேப.  3. 
 
ஆதிய�த� எ0�எEவா `ற4 ேறா�கி 
        அ�மைறஇ� ன2�காணா தர4ற நானா 
ேபதமத� கKமைலய மைலேபா* வ�த� 
        ெப4றிய�� வா�வாத� ேபய ராக+ 
சாதகேமா ன�திெல�ன வடவா* நீழ* 
        த(ண�-ச� திரெமௗ6 தட%ைக% ேக4க 
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ேவதகசி� மா�திரமா ெய�ம ேனா�%�� 
        ெவளியாக வ�தெவா�ேற விமல வா;ேவ.  4. 
 
விமல2த4 �ணமாகி W4ெற- டாதி 
        ேவதெம�� ெத��#ைர�த வி��தி% ேக4க 
அைம3மில% கணவ�வா ய#.� ேபாதா 
        த�பா=% க�பாலா� அ�-க( ணாகி+ 
சம22ட� கல�Aமவி; த=�யா� காண� 
        த(ண�$த� ெதைம%கா%�5 சா-சி� ேபேற 
இைமயள.� உபகார ம*லா* ேவெறா� 
        றிய%காநி�% �ண%கடலா யி��த ஒ�ேற.  5. 
 
ஒ�றாகி� பலவாகி� பலவா% க(ட 
        ஒளியாகி ெவளியாகி உ�. மாகி 
ந�றாகி� தீதாகி ம49 மாகி 
        நாச2ட 04ப�தி ந(ணா தாகி 
இ�றாகி நாைள3மா� ேம= மான 
        எ�ைதேய எ�மாேன எ�ெற� ேற�கி% 
க�றாகி% கதறின�%�+ ேசதா வாகி% 
        க�தினி*வ� த�$V�� க�ைண வி(ேண.  6. 
 
அ�$பE�த பழ+8ைவேய க��ேப ேதேன 
        ஆரமி�ேத எ�க(ேண அாிய வான 
ெபா�ளைன�#� த��ெபா�ேள க�ைண நீ�கா� 
        �ரணமா� நி�றெவா�ேற Aனித வா;ேவ 
க�தாிய க��தத0- க��தா� ேமவி% 
        கால2�ேத ச2�வ��#% க�வி யாதி 
இ�விைன3� V-�உயி�� திரைள யா-�� 
        விE�ெபா�ேள யா�ெசா=� வி( ண�ப� ேகேள.  7. 
 
வி(ணவாி� திர�2தேலா� நார தாதி 
        விள��ச�த ாி�க$கன Nைண வ*ேலா� 
எ(ணாிய சி�த�ம0 வாதி ேவ�த� 
        இ�%காதி மைற2னிவ� எ*லா மி�த% 
க(ணக*ஞா ல�மதி%க� தாேன உ$ள� 
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        ைகயி*ெந*6% கனிேபால% கா-சி யாக� 
தி(ணியந* லறிவா6+ சமய� த�ேறா 
        ெச�பாிய சி�தி2�தி ேச��தா ெர�9�.  8. 
 
ெச�பாிய சமயெநறி ெய*லா� த�த� 
        ெத�வேம ெத�வெம05 ெசய4ைக யான 
அ�பாிசா ள�ம•ேத பி��தா 6�பா* 
        அ��தத�W* கK�விாி�ேத அ0மா னாதி 
ஒ�பவிாி� #ைர�பாி�ங� ெபா�ெம� எ�ன 
        ஒ�றிைலஒ� ெற��பா��ப ெதாBவா தா�%�� 
இ�பாிசா5 சமய2மா� அ*ல வாகி 
        யா#சம ய2�வண��� இய*ப தாகி.  9. 
 
இய*ெப�9� திாியாம* இயம மாதி 
        எ(�ண2� கா-�ய�பா* இ�ப மாகி� 
பயன�ள� ெபா�$க$பாி வார மாகி� 
        ப(Aற.5 ெசௗபான ப-ச� கா-� 
மயல9ம� திர5சி-ைச ேசாதி டாதி 
        ம4ற�க W*வண�க ெமௗன ேமா6 
அய�வற+ெச� னியி*ைவ�# ராசா� க�தி* 
        அம��த#ைவ திகைசவ� அழகி த�ேதா.  10.                 
 
அ�ேதாஈ ததிசயமி+ சமய� ேபா6� 
        றறிஞெர*லா� ந�அறிய அணிமா ஆதி 
வ�தா�� திாிபவ�%�� ேபசா ேமான� 
        ைவ�தி��த மாதவ�%�� ம49� ம49� 
இ��ராதி ேபாகநல� ெப4ற ேப�%�� 
        இ#வ�றி� தாயக�ேவ றி*ைல இ*ைல 
ச�தான க4பக�ேபா* அ�ைள% கா-ட� 
        த%கெநறி இ�ெநறிேய தா�ச� மா�%க�.  11. 
 
ச�மா�%க� ஞானமதி� ெபா�K� N9 
        சமயச�ேக த�ெபா�K� தாென� றாக� 
ப�மா�%க ெநறியினி=� க(ட தி*ைல 
        பக�வாிய தி*ைலம�9$ பா��த ேபாத� 



66 

 

ெக�மா�%க� இ�%�ெத*லா� ெவளிேய எ�ன 
        எ+சமய� தவ�கK�வ� திைற5சா நி4ப� 
க�மா�%க ெந5ச2ள என%�� தாேன 
        க(ட.ட� ஆன�த� கா(ட லா��.  12. 
 
கா(ட*ெபற� Aற�தி0$ள ப�ேய உ$K� 
        கா-சிெம��W* ெசா=�பதியா� கட. ேளநீ 
நீ(டெந� ைம3மகல% �9%�� கா-டா 
        நிைறபாி� ரணஅறிவா� நி�த மாகி 
ேவ(�வி�� ெபா�ெவ9�A+ சமீப� Dர� 
        விலகல/ �த*2தலா� விவகா ர�க$ 
�(டஅள ைவக$மனவா% காதி ெய*லா� 
        ெபா��தாம லக�Aற2� Aண�%ைக யாகி.  13. 
 
ஆகியச4 காாியM க�#% ேக4ற 
        அமலமா� ந�வாகி அன�த ச�தி 
ேயாக29� ஆன�த மயம தாகி 
        உயி�%�யிரா ெய�நாK� ஓ�கா நி4ப 
ேமாகஇ�$ மாையவிைன உயி�க- ெக*லா� 
        ெமா��தெத�ெகா* உபகார 2ய4சி யாக� 
பாகமிக அ�ளஒ� ச�தி வ�# 
        பதி�தெத�ெகா* நாென0ம� பா�ைம எ�ெகா*.  14. 
 
நாென�0� ஓரக�ைத எவ�%�� வ�# 
        ந6�த.ட� சகமாைய நானா வாகி� 
தா�வ�# ெதாட�மி�தா* வள�� #�ப+ 
        சாகர�தி� ெப�ைமஎவ� சா4ற வ*லா� 
ஊென�9� உடெல�9� கரண ெம�9� 
        உ$ெள�9� Aறெம�9� ஒழியா நி�ற 
வாென�9� காெல�9� தீநீ ெர�9� 
        ம(ெண�9� மைலெய�9� வனம ெத�9�.  15. 
 
மைலமைலயா� கா-சிக(கா ணாைம யாதி 
        மற�ெப�9� நிைன�ெப�9� மாயா வாாி 
அைலயைலயா ய�%�மி�ப #�ப ெம�9� 
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        அைதவிைள%�� விைனகெள�9� அதைன� தீ�%க� 
தைலபலவா5 சமயெம�9� ெத�வ ெம�95 
        சாதகெர� 9�மத4�+ சா-சி யாக% 
கைலபலவா ெநறிெய�9� த�%க ெம�9� 
        கட=9O( மணெல(ணி% கா/� ேபா#�.  16. 
 
காணாிய அ*லெல*லா� தாேன க-�% 
        க-டாக விைள3மைத% க-ேடா ேடதா� 
Nணினி4க�� �ரமைல ப�தீ� ப-ட 
        வி�ைதெயன% காணெவா� விேவக� கா-ட 
ஊ/ற%க� இ�ப#�ப� ேபR ராதி 
        ஒBவிட.� எைன�ேபால உ�வ� கா-�% 
ேகாணறேவா� மா�கா-� மாைன ஈ�%�� 
        ெகா$ைகெயன அ�$ெமௗன ��வா� வ�#.  17. 
 
வ�ெத0ட* ெபா�ளாவி I�9� த�ைக 
        வசெமனேவ அ�#வா மா�%க ேநா%கி 
ஐ�#Aல� ஐ��த� கரண மாதி 
        அ��த�ண� அ�தைன3� அ*ைல அ*ைல 
இ�த.ட* அறிவறியா ைம3நீ ய*ைல 
        யாெதா�9 ப4றி�அத� இய*பா� நி�9 
ப�தம9� பளி�கைனய சி�# நீஉ� 
        ப%�வ�க( டறிவி%�� பா�ைம ேய�யா�.  18. 
 
அறிவாகி ஆன�த மயமா ெய�9� 
        அழியாத நிைலயாகி யாதி� பா=� 
பிறியாம* த(ண�ேள ேகாயி லான 
        ெபாியபர� பதியதைன� ேபறேவ ேவ(�* 
ெநறியாக% V9வ�ேக$ எ�த நாK� 
        நி�%�ணநி4(�) உள�வா��# நீ� வா;க 
ெசறிவான அறியாைம எ*லா� நீ�க 
        சி48க�ெப4 றி�கப�த� தீ�க ெவ�ேற.  19. 
 
ப�தம9� ெம5ஞான மான ேமான� 
        ப(ெபா�ைற அ�ளிய�த� ப(A% ேகதா� 
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சி�ைதயி*ைல நாென�0� பா�ைம யி*ைல 
        ேதசமி*ைல காலமி*ைல தி%� மி*ைல 
ெதா�தமி*ைல நீ%கமி*ைல பிாி. மி*ைல 
        ெசா*=மி*ைல இரா�பகலா� ேதா4ற மி*ைல 
அ�தமி*ைல ஆதியி*ைல ந�. மி*ைல 
        அக2மி*ைல Aறமி*ைல அைன�# மி*ைல.  20. 
 
இ*ைலஇ*ைல ெய�னிெனா�9 மி*லா த*ல 
        இய*பாகி எ�92$ள இய4ைக யாகி+ 
ெசா*லாிய த�ைமயதா யா�றா ென�ன� 
        ேதா�றாெத* லா�விE��5 ெசாRப மாகி 
அ*ைல3(ட பக*ேபால அவி�ைத ெய*லா� 
        அைடய.(� தைடயற.� அறிைவ� தாேன 
ெவ*ல.(�� ��ைன3�தா னாக% ெகா(� 
        ேவதகமா�� ேபசாைம விள%�� தாேன.  21. 
 
தானான த�மயேம ய*லா* ஒ�ைற� 
        தைலெய�%க ெவா-டா# தைல�ப- டா�ேக 
ேபானா=� க���ர தீப� ேபால� 
        ேபாெயாளி�ப த*லா# Aல�ேவ றி�றா� 
ஞானாகா ர�திெனா� ேஞய ம4ற 
        ஞா#�.� நEவாம* நEவி நி4�� 
ஆனா=� இத�ெப�ைம எவ�%கா� ெசா*வா� 
        அ#வானா* அ#வாவ� அ#ேவ ெசா*=�.  22. 
 
அ#ெவ�றா* எ#ெவனெவா� ற�%�5 ச�ைக 
        ஆத6னா* அ#ெவன=� அறேவ வி-� 
ம#.(ட வ(ெடன.5 சனக னாதி 
        ம�னவ�க$ 8க�2தேலா� வா;�தா ெர�9� 
பதியி�த நிைலெயன.� எ�ைன யா(ட 
        ப�%�நி� விக4ப�தா4 பரமா ன�த 
கதிக(� ெகா$ள.�நி� ன�$V ாி�த% 
        கதிய�றி 3ற�ேக�ேம4 க�ம� பாேர�.  23. 
 
பாராதி வி(ணைன�#� நீயா+ சி�ைத 
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        பாியமட லாெவEதி� பா��#� பா��# 
வாராேயா எ��ராண நாதா எ�ேப� 
        வைள�#வைள� ெதைனநீயா ைவ�#% ெகா(� 
�ராய மாேமெலா� றறியா வ(ண� 
        A(ணாள� ேபா*ெந5ச� Aல�பி 3$ேள 
நீராள மா3�கி% க(ணீ� ேசார 
        ெந-�யி��# ெம��மற�ேதா� நிைலயா� நி4ேப�.  24. 
 
ஆ3மறி வாகி3�ைன� பிாியா வ(ண� 
        அைண�#8க� ெப4றவ�ப� ஐேயா ெவ�ன� 
தீயெகாைல+ சமய�#5 ெச*ல+ சி�ைத 
        ெதளி�திட.5 சமாதான5 ெச�ேவ� வா;வா� 
காயிைலA� ச�காதி ய��த% கான� 
        கட*மைலஎ� ேகஎன.� கவைல யாேவ� 
வாயி* ��ப� ேபா4கிட�# Aர$ேவ� வானி� 
        மதிகதிைர 2�னிைலயா ைவ�# ேநேர.  25. 
 
ேநேரதா� இர.பக* ேகாடா வ(ண� 
        நி�த�வர .�கைளஇ� நிைல%ேக ைவ�தா� 
ஆேரய� கவ�ெப�ைம எ�ேன எ�ேப� 
        அ�%கி�ற கா4ேறநீ யாரா ேலதா� 
ேபராேத 8ழ*கி�றா� எ�ேப� வ�# 
        ெப�கி�ற 2கி*கா$எ� ெப�மா� O�ேபா* 
தாராள மா%க�ைண ெபாழிய+ ெச�35 
        சாதகெம� ேனக�தி+ சா49 ெம�ேப�.  26. 
 
க�தாிய வி(ேணநீ எ�� மாகி% 
        கல�தைனேய 3�2�வி� கா-சி யாக 
வ�ெபா�ெள� ப�யி�%�5 ெசா*லா ெய�ேப� 
        ம(ேண3� 2�விெல# வய�� மா�ேக 
#ாியஅறி .ைட+ேசட� ஈ4றி� உ(ைம 
        ெசா*லாேனா ெசா*ெல�ேப� 8�தி ேயநீ 
ஒ�வைர�ேபா* அைனவ�%�� உ(ைம யா2� 
        உைரய�ேறா உ�2�ைவ உைரநீ எ�ேப�.  27. 
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உைரயிற�# ெப�ைம ெப49� திைர%ைக நீ-� 
        ஒ6%கி�ற கடேலஇB .லக5 Gழ% 
கைர3மி�றி 3�ைனைவ�தா� யாேர எ�ெப� 
        கானக�தி4 ைப�கிளிகா$ கமல ேம.� 
வாிசிைறவ( �ன�கா$ஓ திம�கா$ D# 
        மா�%கம�ேறா நீ�களி# வைரயி ேல3� 
ெபாியபாி �ரணமா� ெபா�ைள% க(� 
        ேபசிய#( ேடாெவா�கா4 ேப8 ெம�ேப�.  28. 
 
ஒ�வனவ� யாைனெகட% �ட�#- ெச�ைக 
        ஓ-�த*ேபா* நா�ேபைத உ�ேபா ட�ைப 
ம�வவி-�� க���ர மதனி* தீப� 
        வய�கவி-�� ஐ%கிய� உ�னி வ��தி நி4ேப� 
அ�Kைடய பரெம�ேறா அ�9 தாேன 
        யா0ளென� 9�மன%ேக ஆணவாதி 
ெப��விைன% க-ெட�9� எ�னா4 க-�� 
        ேபசியத� ேறஅ�$W* ேபசி4 ற�ேற.  29. 
 
அ�92த* இ�ைறவைர+ சனன ேகா� 
        அைட�தைட�தி� கியாதைனயா* அழி�த த*லா* 
இ�ைறவைர 2%தியி�ேற எ��த ேதக� 
        எ�ேபாேதா ெதாியாேத இ�ேபா ேததா� 
#�9மன% கவைலெகட� Aைலநா ேயைன� 
        ெதாE�Aெகாள+ சீகாழி� #ைரேய D# 
ெச�றிடேவ ெபா�ைளைவ�த நாவ ேலா�ந5 
        சிவன�பா எ�ற அ�- ெச*வ� ேதேவ.  30. 
 
ேதவ� ெதாE� வாதM�� ேதேவ எ�ேப� 
        தி�Iல� ேதேவஇ+ சக�ேதா� 2�தி% 
காவ=ற+ சிவெவ�வா% �டேன வ�த 
        அரேச8� மாவி��#� அ�ைள+ சார� 
�.லகி* வளர�ைண கிாிேய ம4ைற� 
        A(ணிய�கா ேளாெவ�ேப� Aைரெயா� றி*லா 
ஓவிய�ேபா* அைசவற.� தாேன நி4ேப� 
        ஓதாிய #ய�ெகடேவ 3ைர%� 2�ேன.  31. 
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ஓதாிய 8க�ேபால ஏ�ஏ� எ�ன 
        ஒ�வாிைல ேயாஎன.� உைர�ேப� தாேன 
ேபத�அேப த�ெகட.� ஒ�ேப சாைம 
        பிறவாேதா ஆல�யி4 ெபாிய ேமான 
நாதெனா� தர2லக� பா�%க இ+ைச 
        ந(ணாேனா எ�ெற�ேற நானா வாகி% 
காத*மி� மணியிைழயா ெரனவா �4ேற� 
        க��தறி�# Aர�ப#�ேம4 கட�2% கா=�.  32. 
 
காலெமா� ேதசவ��த மான மாதி 
        கல�#நி�ற நிைலவாழி க�ைண வாழி 
மாலற.5 ைசவ2த* மத�க ளாகி 
        மதாதீத மானஅ�$ மரA வாழி 
சாலமி�� எளிேயனிB வழ%�� ேபச� 
        தய.ைவ�# வள��தஅ�$ த�ைமவாழி 
ஆல�யி4 பரம�� வாழி வாழி 
        அக(�தா காரஅ� ள�யா� வாழி.  33. 
-------- 
 

15. 15. 15. 15. ேத�*க�ேத�*க�ேத�*க�ேத�*க�    
 
ேத�2க� பி649� ைப�தா- ெச�யப� கய�தி� ேம.� 
நா�2க� ேதேவ நி�னா* நா-�ய அகில மாைய 
கா�2ய4 ெகா�ேப எ�ேகா கானல� Aனேல எ�ேகா 
வா�2க 2ளாி எ�ேகா ம4ெற�ேகா விள�ப* ேவ(��.  1. 
 
ேவ(�வ பைட�தா� O�ைத விதி�ப� Aர�தா� அ�ைத% 
கா(டக அழி�தா� 2%க- கட.$தா� இைனய வா4றா* 
ஆ(டவ ெனவேனா எ�ன அறிகிலா தகில நீேய 
ஈ(�ய அ*ல* தீர எ�மேனா�% கிய�A க(டா�.  2. 
 
க(டன அ*ல எ�ேற கழி�தி�� இ9தி% க(ேண 
ெகா(ட# பரமா ன�த% ேகாதிலா 2�தி அ�தா* 
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ப(ைடயி4 பைட�A� கா�A� பற�தன மாைய ேயாேட 
ெவ(டைல விழிைக கா6* விள�கிட நி�றா� யாவ�.  3.  
 
விள�கெவ( ணீ9�சி விாிசைட% க�ைக தா�கி� 
#ள��ந� 0த4க( ேதா�ற+ 8ழ*வளி ெந�I+ சாக% 
கள�கமி =�வ� தாேன ககனமா�� ெபா6ய� �மி 
வள��ததா ெள�ன உ$ள ம�ெறன மைறெயா� றி�றி.  4. 
 
மைற2ழ% ெகா6�ப� தாேன வரதேமா டபய% ைகக$ 
2ைறைமயி� ஓ�க நாத� 2ரெசன% கற�க எ��� 
�ைறவிலா வணநி ைற�# ேகாதிலா நடன5 ெச�வா� 
இைறயவ� எனலா� யா�%�� இதயச� மதமீ த*லா*.  5. 
 
அ*லலா� ெதாழி*ப ைட�ேத அ�%க� உ�ெவ ��ேத 
ம*ல*மா ஞால� கா%க வ�பவ� கட. ெள�னி* 
ெதா*ைலயா� பிறவி ேவைல ெதாைல�திட தி�$நீ� கா# 
ந*ல# மாைய தா0� நாெனன வ�# நி4��.  6. 
 
நாெனன நி4� ஞான� ஞானம� ற�த ஞான� 
ேமானமா யி�%க ெவா-டா ேமானமி� றாக ேவதா� 
ேதெனன �சி%�� அ�பா4 சி�ைதைந� #��� வ(ண� 
வாெனன நிைற�தா ன�த மாகட* வைளவ தி�ேற.  7.  
 
இ�ெறன இ��ேப ெம�னி� எ�95G னியமா 2�தி 
ந�ெறா� தீ# ம�றி நா2�ேன ெப9�அ வி�ைத 
நி�ற# ெப�த� தாேன நிர�தர 2�தி ெய�னி� 
ஒ�ெறா� வைரநா� ேக-க உண�வி*ைல ��.மி*ைல.  8. 
 
இ*ைலெய� றி�னி��மி இ��தவா றி��ேபா ெம�னி* 
ந*லவ� சா� வாக� நா�ெசா=� ெநறி%� Nணி* 
ெதா*ைலேய� ஆகமாதி ெதா��பேத� மய%க ேமதி� 
ெகா*ைலவ� தி�மி ென�ன .ற.ெச� தி�வ ன�ேதா.  9. 
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அ�தண� நா*வ� காண அ�-�� வாகி வ�த 
எ�ைதேய எ*லா� தாென� றிய�பின� எைம�ப ைட�த 
த�ைதநீ எ�ைம% கா%�� தைலவேன O�ைத ய�ேறா 
ப�தமி* சி�தி 2�தி பைட%கநி� அ�$பா 6�பா�.  10. 
-------------    
 

16. 16. 16. 16. ப�மாைலப�மாைலப�மாைலப�மாைல    
 
ப�மாைல� திரளி�%க� தைம3 ண��ேதா� 
        பாமாைல% ேகநீதா� ப-ச ெம�9 
ந�மாைல யாெவ��#+ ெசா�னா� ந*ேலா� 
        நலமறி�# க*லாத நா05 ெசா�ேன� 
ெசா�மாைல மாைலயா% க(ணீ� ேசார� 
        ெதா(டேன� எ�நாK� #தி�# நி4ேப� 
எ�மாைல யறி�தி�ேக வாவா எ�ேற 
        எைன%கல�பா� தி�%க�ைண எ�பி ராேன.  1.  
 
க�ைணெமாழி சிறிதி*ேல� ஈத 6*ேல� 
        க(ணீ�க� பைலெய�ற� க��#% ேக4க 
ஒ�ெபாE#� ெப4றறிேய� எ�ைன யாK� 
        ஒ�வா.� அ�ைமநா� ஒ��த 0%ேகா 
இ�விைன3� 2%�ண2� கரண� நா��� 
        இட�ெச3ைம� Aல0�கா மாதி யா9� 
வரவர.� ஏைழ%ேகா ெர-ட தான 
        மத�ெதா��வ� ெததி��தநவ வ�வ ம�ேற.  2. 
 
வ�வைன�#� த�தவ� வி*லா+ 8�த 
        வா�ெபா�ேள எளியேன� மனமா மாைய% 
��ெக�%க� #ச�க-�% ெகா(ட ேமான 
        ��ேவஎ� ெத�வேம ேகாதி லாத 
ப�ெயன%கா ன�தெவ$ள� வ�# ேத%�� 
        ப�ெயன%�� தி�%க�ைண �49 மாேற 
அ�ெய��ெத� 2�யி6�ன� ைவ%க ேவ(�� 
        அ�2�ெயா� றி*லாத அக(ட வா;ேவ.  3. 
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வா;வைன�#� மய%கெமன� ேத��ேத� ேத��த 
        வாேறநா� அ�பாேலா� வழிபா ராம* 
தா;.ெப4றி� கி��ேத�ஈ ெத�ன மாய� 
        தைட34றா* ேம4கதி3� தைடய தாேம 
ஊ;வ6ேயா அ*ல#�ற� தி�%V� ேதாஇ� 
        ெகா�தமிேய� ேம4�ைறேயா .ண��தா யி�ன� 
பா; அவதி� படஎன%� 2�யா ெத*லா� 
        பைட�தளி�#� #ைட%கவ*ல பாிசி னாேன.  4. 
 
நானானி� ெக0மக�ைத என%ேக� ைவ�தா� 
        ந*விைனதீ விைனஎனேவ ந�ேவ நா-� 
ஊனா�� உட48ைமஎ� மீேத� ைவ�தா� 
        உயிெரன. ெம�ைனெயா�றா .$ேள� ைவ�தா� 
ஆனாைம யாயகில நிகில ேபத� 
        அைன�தி0$K� தானாகி அறிவா ன�த� 
ேதனாகி� பாலாகி% கனியா�% க�ன* 
        ெசE�பாகா�% க4க(டா�� திக;�த ெவா�ேற.  5. 
 
ஒ�றிெயா�றி நி�9நி�9� எ�ைன எ�ைன 
        உ�னி3�0� ெபா�ளைலநீ உ�பா* அ�பா* 
நி�றத�ைம% கிர���வயி ரா%கிய ன*ேல� 
        நிவ��தியைவ ேவ(�மி�த நீல 0%ேக 
எ�9ெம�9� இ�ெநறிேயா� �ண2 மி*ைல 
        இ�%�வா� ைக�பி$ைள ஏேதா ஏேதா 
க�9மன� #டனஆ� தைழதி� றா4ேபா* 
        க*வி3�ேக$ வி3மாகி% கல%�4 ேறேன.  6.  
 
உ4ற#ைண நீய*லா4 ப49 ேவெறா� 
        9�ேன�ப� னா$உலக� ேதா� யா�% 
க4ற#�ேக- ட#மித0% ேக# வா�� 
        க4ப#�ேக- ப#மைம3� காணா நீத 
ந49ைணேய அ�$தாேய இ�ப மான 
        நாதா�த பர�ெபா�ேள நார ணாதி 
84ற2மா� ந*ல�ப� தைம+ேச யாக� 
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        ெதாE�AெகாK� கனாகனேம ேசாதி% ��ேற.  7. 
 
��றாத Iவ�வா� அ�வா� ஞான% 
        ெகாE�தாகி அ9சமய% V�# மா� 
நி�றாேய மாையஎ0� திைரைய நீ%கி 
        நி�ைனயா ரறியவ*லா� நிைன�ேபா� ெந5ச� 
ம�றாக இ�ப%V� தாட வ*ல 
        மணிேயஎ� க(ேணமா ம��ேத நா*வ�% 
க�றா6� கீழி��# ேமான ஞான� 
        அைம�தசி�2� திைர%கடேல அமர ேரேற.  8. 
 
திைரயி*லா% கட*ேபால+ சலன� தீ��# 
        ெதளி�#��� ெபா�ேபால+ ெசக�ைத எ*லா� 
கைரயேவ கனி�#�%�� 2க�தி ேலநீ 
        கனி�தபர மான�த% க-� இ�நா$ 
வைரயிேல வர%காேண� எ�னா4 க-� 
        வா��ைதெசா�னா4 8க�வ�ேமா வ5ச ேனைன 
இைரயிேல யி��திநி� விக4ப மான 
        இ�பநி-ைட ெகா��பைதயா எ�த நாேளா.  9. 
 
எ�தநா Kன%க�ைம யா� நாேளா 
        எ�நாேளா கதிவ�நா$ எளிய ேன�ற� 
சி�ைதநா ள#வைர%�� மய�கி4 ற*லா* 
        ெதளி�த#(ேடா ெமௗனியா�� ெதளிய ஓ�ெசா* 
த�தநா$ 2த6�ப% கா*ச4 ற*லா* 
        தைடயறஆ ன�தெவ$ள� தாேன ெபா�கி 
வ�தநா ளி*ைலெம�த அைல�ேத 0�ைன 
        மறவாவி� ப�தாேல வா;கி� ேறேன.  10. 
----------   
 

17. 17. 17. 17. நிைன� ஒ��நிைன� ஒ��நிைன� ஒ��நிைன� ஒ��    
 
நிைனெவா�9 நிைனயாம* நி4கி� அக� எ�பா� 
        நி4�மிட ேமய�ளா� நி-ைடய� ள-�� 
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தைனெய�9 மற�தி��ப அ�$வ�வா ன#ேம* 
        த-�ெயE� தி�%�மி�ப� த�மயேம ய#வா� 
பிைனெயா�9 மிைலய�த இ�பெம0� நிலய� 
        ெப4றாேர பிறவாைம ெப4றா�ம4 9�தா� 
மைனெய�9� மகென�95 84றெம�9� அ8�த 
        வாதைனயா� ஆைசெமாழி ம�ெனா�ெசா4 ெகா(ேட.  1. 
 
ஒ�ெமாழிேய பலெமாழி%�� இட�ெகா�%�� அ�த 
        ஒ�ெமாழிேய மல� ஒழி%�� ஒழி%�ெமன ெமாழி�த 
��ெமாழிேய மைலயில%� ம4ைறெமாழி ெய*லா� 
        ேகா��றி வ-டாட* ெகா$வெதா%�� க(டா� 
க�ெமாழியி� �ன%கி*ைல ெமாழி%�ெமாழி �சி%க% 
        க��பைனய ெசா4ெகா�ைன% கா-ட.�க(டைனேம* 
த�ெமாழியி� �ன%கி*ைல 3�ைனவி-� நீ�கா� 
        த4பரமா யான�த� ெபா4ெபா#வா� நி*ேல.  2. 
 
நி*லாத ஆ%ைகநிைல ய�றனேவ க(டா� 
        ேநயஅ�$ ெம�ய�ேறா நிலயமதா நி4க% 
க*லாேத ஏ� ப��தா� க4றெத*லா� Iட� 
        க4றெத*லா� Iடெம�ேற க(டைன3� அ�9 
ெசா*லாேல பயனி*ைல ெசா*2�ைவ� தாேன 
        ெதாட��#பி� ம�%கட�ேபா* ெதா-ட#ப4 றாநி* 
எ*லா�� அறி�திடேவ வா��பைறெகா( ட�நீ 
        இரா�பக6* லாவிடேம எம%கிடெம� றறி�ேத.  3. 
 
இட�ெபா�ேள வைல%�றி�# மட�A�நா ெயனேவ 
        எ�ேகநீ யக�ப-டா யி�ேகநீ வாடா 
மட�ெப9பா; ெந5சாேல அ5சாேத நிராைச 
        ம�னிடேம இட�அ�த மாநில�ேத ெபா�K� 
திட�ெபறேவ நி4கிென*லா உலக2�வ� ேதவ* 
        ெச�3மி�த நிைலநி�ேறா� சனக�2த* 2னிவ� 
கட�ெப9மா மதயாைன எ�ன.நீ பாச% 
        க-டான நிகளப�த% க-டவிழ� பாேர.  4. 
 
பாராதி ய(டெமலா� பட�கான4 சல�ேபா* 
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        பா��தைனேய 2�வி*நி�9 பாெர#தா� நி�ற 
தாரா=� அறியாத ச�த�ேறா அ#வா� 
        அ�கி�நீ எ�கி��#� அ#வாைவ க(டா� 
�ராய மாக.நீ ம4ெறா�ைற விாி�#� 
        Aல�பாேத ச5சலமா� A�திையநா- டாேத 
ஓராேத ஒ�ைற3நீ 2�னிைலைவ யாேத 
        உ$ளப� 2�3ெமலா� உ$ளப� காேண.  5. 
 
உ$ளப� ெய�ன.நீ ம4ெறா�ைற� ெதாட��தி- 
        �ள�க�த ேவ(டாநி- கள�கமதி யாகி% 
க$ளமன� #றைவவி-ெட* லா�#ற�த #றேவா� 
        க4பி�த ெமாழி�ப�ேய க��*பக ல4ற 
ெவ$ளெவளி% கட*I;கி யி�பமய� ெபா�ளா� 
        விரவிெய�� ெத��ெத��# வி$ள.�வா யி�றி% 
ெகா$ைளெகா(ட க(ணீ�� க�பைல3 மாகி% 
        ��பி-�+ சக�ெபாெயன� த�ப-ட ம�ேய.  6. 
 
அ�2�3� ந�.ம4ற பரெவளிேம4 ெகா(டா* 
        அ�#வித ஆன�த சி�த2(டா� நம# 
��2E#� பிைழ%�ெமா� �ைற3மி*ைல ெய��த 
        ேகாலெம*லா� ந�றா�� �ைற.நிைற வறேவ 
வி�32த ய�ேபால அ�Kதய� ெப4ற 
        வி�தகேரா ��V� விைளயாட லா�� 
ப�2E#� வி(2E#� த�தா=� களியா� 
        பால�ட� உ�ம�த� பிசாச��ண� வ�ேம.  7. 
 
வ��ேபாெம� பன.மி�றி ெய�9ெமா� ப��தா� 
        வானாதி த�#வ�ைத வைள�த��தி ெவளியா� 
இ��ேபாக* ேலாமரேமா எ�0�ெந5ைச% கன*ேம* 
        இ-டெமE கா.�%�� இ�பெவ$ள மாகி% 
க��ேபாக( ேடாசீனி ச�%கைரேயா ேதேனா 
        கனியமி�ேதா என�சி%�� க��தவி;�ேதா �ண�வா� 
அ��ேபாந� மண�கா-�� காமரச� க�னி 
        அறிவாேளா அப%�வ�%ேகா அ�நல�தா� விள���.  8. 
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தாேன3� இB.லக� ஒ�2த= மாக� 
        த�ைமயினா4 பைட�தளி%�� தைலைமய# வான 
ேகானாக ெவா�2த6� �(ெடன.� \க� 
        V-�ய#5 சக2�வி4 �ல.9ெம�5 ஞான 
வானாக அ�2தேல நி4�நிைல ந�மா* 
        மதி�பாிதா� எனேமான� ைவ�த#�உ� மனேம 
ஆனா=� மன5சடெம� றE�காேத 3(ைம 
        அறிவி�த இட���வா� அ�ளிலெதா� றிைலேய.  9. 
-------- 
 

18. 18. 18. 18. ெபா�ைன மாதைரெபா�ைன மாதைரெபா�ைன மாதைரெபா�ைன மாதைர    
 
ெபா�ைன மாதைர� �மிைய நா�ேட� 
எ�ைன நா�ய எ�0யி� நாதேன 
உ�ைன நா�வ� உ�ன�$ Dெவளி 
த�ைன நா�வ� த�ன� தனியேன.  1. 
 
த�ன ெத�9ைர சா49 வனெவலா� 
நி�ன ெத�றைன நி�னிட� ேதத�ேத� 
இ�ன� எ�ைன யிட�ற% V-�னா* 
பி�ைன 3�கில� ேபைதய� ஆவிேய.  2. 
 
ஆவி ேய3ைன யானறி வா�நி�9 
ேசவி ேய�கள+ சி�ைத திைறெகாேட� 
பாவி ேய0ள� பா�ைமைய% க(�நீ 
Vவி யாெளைன யா-ெகா(ட ேகாலேம.  3. 
 
ேகால மி�றி% �ணமி�றி நி�ன�$ 
சீல மி�றி+ சிறிய� பிைழ�பேனா 
ஆல 2(�� அமி�#� வா�வ�த 
கால ெம�ைத கதிநிைல கா(பேத.  4. 
 
கா/� க(ணி4 கல�தக( ேண3ைன+ 
ேச/� பா�� திாிபவ� கா(பேரா 
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ஆ/� ெப(/� அ#ெவ0� பா�ைம3� 
�/� ேகால� ெபா��தி3$ நி4கேவ.  5. 
 
நி4�� ந�னிைல நி4க�ெப4 றா�அ�$ 
வ�%க ம�றி மனிதர� ேறஐயா 
#�%� ண%கட4 ேசா�க�ன பாவிேய4 
ெக4� ண�க( ெட�ெபய� ெசா*வேத.  6. 
 
ெசா*ைல 3�னி� #��த தலா* அ�$ 
எ*ைல 3�னி எைனய�� ைவ�திேல� 
வ*ைல நீ எ�ைன வாெவ� றிடாவி�� 
க*ைல யாமி% க�மி நட%ைகேய.  7. 
 
ைக3� ெம�3� க��#% கிைசயேவ 
ஐய த�தத4 ைகய� இனி3(ேடா 
ெபா�ய ேன�சி�ைத� ெபா�ெகட� �ரண 
ெம�ய தா�இ�ப� எ�9 விைளவேத.  8. 
 
எ�9� உ�ைன இதய ெவளி%�ேள 
#�ற ைவ�தன ேனஅ�- ேசாதிநீ 
நி�ற த�ைம நிைல%ெக�ைன ேந�ைமயா� 
ந�9 தீதற ைவ�த ந�வேத.  9. 
 
ைவ�த ேதக� வ��த வ��தி�� 
பி�த னான�$ ெப49� திடமிேல� 
சி�த ேமான சிவசி�ம யான�த� 
ைவ�த ஐய அ�-ெச�ெபா4 ேசாதிேய.  10. 
 
ெச�ெபா� ேமனி+ ெசE58ட ேர2E 
வ�ப ேன0ைன வா;�# மதியி�றி 
இ�ப� வா;வி0% கி+ைசைவ� ேத�மன� 
ந�பி வாெவனி� நாென�ெகா* ெச�வேத.  11. 
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ெச�35 ெச�ைக35 சி�தி%�5 சி�ைத3� 
ஐய நி�னெத� ெற(/� அறிவி�றி 
ெவ�ய காம ெவ�ளி மய%கமா� 
ெபா�யி ேல8ழ� ேறென�ன A�ைமேய.  12. 
 
A�A லா*நர� ெப�Aைட� ெபா�3ட* 
அ�ப� யா�%�� அ�வ�� ப*லேவா 
எ�ெபா லாமணி ேயஇைற ேயஇ�தா* 
#�ப ம�றி+ 8கெமா�9� இ*ைலேய.  13. 
 
இ*ைல உ(ெட� ெறவ�ப%க மாயி05 
ெசா*ல ேவாஅறி யாத ெதாE�ப�யா� 
ெச*ல ேவெறா� தி%கறி ேய�எலா� 
வ*ல நீஎைன வா;வி%க ேவ(�ேம.  14. 
 
ேவ(�5 சீர�$ ெம�ய�ப�% ேகய�A 
�(ட நாென� Aல�அறி யாதேதா 
ஆ(ட நீஉ� அ�யவ� நாென�9 
D(� ேவன�றி� ெதா(டென� ெசா*வேத.  15. 
 
என%� ேளஉயி ெர�னஇ��தநீ 
மன%கி ேலச�ைத மா4ற* வழ%க�ேறா 
கன�த சீர�- கா-சி யலாெலா�ைற 
நிைன%க ேவாஅறி யாெத�ற� ெந5சேம.  16. 
 
ெந58 க�#ைன ேநசி�த மா�%க(ட�% 
க5ச ெல�ற அ�ளறி� ேதஐயா 
த5ச ெம�9� சரணைட� ேத�எ��5 
ெச5ேச ேவநி�ற சி48க வாாிேய.  17. 
 
வாாி ஏE� மைல3� பிற.�தா� 
சீாி தானநி� சி�மய� ேதஎ�றா* 
ஆாி ேல3ள தாவி� திரளைத 
ஓாி ேல�எைன ஆ(ட ஒ�வேன.  18. 
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ஒ�வ ெர�0ள� #$K� �றி�பறி� 
த�$வ ேராஎைன ஆKைட அ(ணேல 
ம�ள ேன�ப-ட வாைத விாி%கிேனா 
ெப�� நாளினி� ேபச விதியி�ேற.  19. 
 
இ�9 ன%க� பிைழ�தில� நாென�ேற 
அ�9 ெதா-ெடைன ஆளர ேசஎ�9 
நி�ற ர4றிய நீலைன% ைகவி-டா* 
ம�ற� எ�ப� நி�ன�$ வா;�#ேம.  20. 
 
வா;�# நி�ன�$ வார�ைவ� தால�றி� 
பா;�த சி�ைத� பதக0� உ�வேனா 
G;�# நி�ற ெதாE�பைர யான�த� 
தா;�# 2%க( அ�-ெச�ெபா4 ேசாதிேய.  21. 
 
ேசாதி ேய8ட ேர8க ேம#ைண 
நீதி ேயநிச ேமநிைற ேவநிைல 
ஆதி ேயஉைன யானைட� ேத�அக� 
வாதி யாத�$ வா�அ�$ வாைனேய.  22. 
 
வாைன�ேபால வைள�#ெகா( டான�த� 
ேதைன� த�ெதைன+ ேச��# கல�தெம�5 
ஞான� ெத�வ�ைத நா�வ� நாென0� 
ஈன� பா;ெகட எ�9� இ��பவேன.  23. 
 
இ��ைப% கா�த� இE%கி�ற வாெறைன� 
தி��பி� பா�%கெவா- டாம* தி�வ�% 
க��ைப� த�#க( ணீ�க� பைலெயலா� 
அ��ப+ ெச�ெயன த�ைனெயா� பாமேன.  24. 
 
அ�ைன ய�பென� ஆவி� #ைணெய0� 
த�ைன ெயா�ப4ற ச4�� எ�பெத� 
எ�ைன� �ரண இ�ப ெவளி%�ேள 
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#�ன ைவ�த 8டெரன� த%கேத.  25. 
 
த%க ேக$வியி4 சா��தந4 �மியி� 
மி%க தாக விள��� 2தெலா�ேற 
எ%க /�ெதாழ யாைவ3� ��#%கா�� 
ெதா%க நி�9ெமா� றா�நிைற வானேத.  26. 
 
ஆன மான சமய�க$ ஆ9%�� 
தான மா�நி�9 த�மய� கா-�ய 
ஞான �ரண நாதைன நா�ேய 
தீன ேன�இ�ப� ேத%கி� திைள�பேன.  27. 
 
ேத%கி இ�ப� திைள%க� திைள%கேவ 
ஆ%க மாெயன% கான�த மாகிேய 
ேபா%கி ேனா� வரவ4ற �ரண� 
தா%கி நி�றவா த�மய மாமேத.  28. 
 
அ#ெவ� 9�0� அ#.� அறநி�ற 
2திய ஞானிக$ ேமான� ெபா�ள# 
ஏ#ெவ� ெற(ணி இைற58வ� ஏைழேய� 
மதி3$ நி�றி�ப வாாி வழ��ேம.  29. 
 
வாாி% ெகா(ெடைன வா�ம�� தி�பமா�� 
பாாி4 க(டைவ யா.� ப�கிைன 
ஓாி4 க(��� ஊம� கனெவன 
யா�% �5ெசால வாயிைல ஐயேன.  30. 
 
ஐய ம4ற அதிவ� ண�%ெகலா� 
ைகயி* ஆமல க%கனி யாகிய 
ெம�ய ேனஇ�த ேமதினி மீ#ழ* 
ெபா�ய ேன4�� Aக6ட� எ�ஙேன.  31. 
 
எ�ங ேனஉ�ய யாெனன ெத�பத4 
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ற�ங ேன3� அ�$மய மாகிேல� 
தி�க$ பாதி திகழ� பணியணி 
க�ைக வா�சைட% க(/த ெல�ைதேய.  32. 
 
க(ணி4 கா(ப#� கா-சிைக யா4ெறாழி* 
ப(ண* �ைச பக�வ# ம�திர� 
ம(ெணா ைட�#� வழ��யி� யா.ேம 
அ(ண ேலநி� அ�$வ� வா�ேம.  33. 
 
வ�ெவ லாநி� வ�ெவன வா;�திடா% 
க�ய ேன02� காரண� கா(பேனா 
ெந�ய வாெனன எ��� நிைற�ெதாளி� 
அ�க ேளஅர ேசஅ�$ அ�தேன.  34. 
 
அ�த ேனயக( டான�த ேனஅ�- 
8�த ேனெயன உ�ைன� ெதாட��திேல� 
ம�த ேன�ெப9 மாமல� மாயவா� 
க�த ேனக*வி யாத# க4கேவ.  35. 
 
க49� எ�பல� க4றி� W�2ைற 
ெசா4ற ெசா4க$ 8கார�ப ேமாெநறி 
நி4ற* ேவ(�� நி�விகற ப+8க� 
ெப4ற ேப�ெப4ற ேபசா� ெப�ைமேய.  36. 
 
ெப�ைம% ேகயி9 மா�# பித4றிய 
க�மி% ைகய கதி32( டா�ெகாேலா 
அ�ைம+ சீர�ப�% க�ைனெயா� பாகேவ 
வ�ம� ேபெராளி ேய3�ம னா�தேம.  37. 
 
உ�ம னி%�$ ஒளி�பர5 ேசாதியா5 
சி�ம ய�ெபா� ேளபழ5 ெச*வேம 
A�ம ல�#� AEவ�ன பாவிேய� 
க�ம ன�ைத% கைர%க% கடவேத.  38. 
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கைரயி 6�ப% கடல2 ேதஇ# 
வைரயி* நா0ைன வ�# கல�திேல� 
உைரயி லாஇ�ப� உ$ளவ� ேபாலஇ� 
தைரயி ேலந�� ேதென�ன த�ைமேய.  39. 
 
ைம3 லா�விழி மாத�க$ ேதாதக� 
ெபா�யி லாE� Aைலயினி� �ைரகா( 
ைகயி* ஆமல க%கனி ேபா�றஎ� 
ஐய ேனஎைன ஆKைட அ(ணேல.  40. 
 
அ(ண ேலஉ� ன�யவ� ேபால�- 
க(ணி னா=ைன% காண.� வாெவன� 
ப(ணி னாெல� ப8�#வ� ேபா�உ3� 
வ(ண மாக மேனாலய� வா�%�ேம.  41. 
 
வா�%�� ைக%�� ெமௗன� ெமௗனெம� 
ேற�%�5 ெசா4ெகா( �ரா�பக ல4றிடா 
நா�%�� இ�ப2( ேடாந* ல�யைர� 
ேதா�%�� ஆன�த� Dெவளி ெவ$ளேம.  42. 
 
Dய தான #ாிய அறிெவ0� 
தா3�நீ இ�ப� த�ைத3� நீஎ�றா* 
ேசய தா�இ�த+ சீவ� திரள�ேறா 
ஆ3� ேபெராளி யான அக(டேம.  43. 
 
அக(ட ெம�ன அ�மைற யாகம� 
Aக�ற நி�த�ைம ேபாத� தட��ேமா 
ெசக�க ெள��� திாி�#ந� ேமான�ைத 
உக�த ேப�ைன ஒ�9வ� ஐயேன.  44. 
 
ஐய ேனஉைன ய�றி ெயா�ெத�வ� 
ைகயி னா*ெதாழ .�க� ேத�க(டா� 
ெபா�ய னாகி=� ெபா�3ைர ேய�8�த 
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ெம�ய னா�உன% ேகெவளி யா�ேம.  45. 
 
ெவளியி* நி�ற ெவளியா� விள�கிய 
ஒளியி* நி�ற ஒளியா�உ� த�ைனநா� 
ெதளி. த�தக* லால�� ேதஎ�9 
களிெபா ��தவ� ேறக4ற க*விேய.  46. 
 
க*ைல 34ற க��தின� கா�நிற�த 
த*ைல ெயா�த �ழ6ன� ஆைசயா* 
எ*ைல ய4ற மய*ெகாள ேவாஎழி* 
தி*ைல யி*திக E�தி�� பாெதேன.  47. 
 
தி�வ �$ெத�வ+ ெச*வி மைலமக$ 
உ�வி �%கி�ற ேமனி ெயா�பர� 
��ைவ 2%கெண� ேகாைவ� பணிெந5ேச 
க�வி �%கி�ற க�ம�இ� கி*ைலேய.  48. 
 
க�ம ேம# க�நர ேக#ேம* 
ெச�ம ேமெதைன� தீ(ட% கடவேதா 
எ�ம ேனாரத� எ�#� ப�%க�$ 
ந�ைம V�2%க( நாத� இ�%கேவ.  49. 
 
நாத கீத�எ� நாத�2% க-பிரா� 
ேவத ேவதிய� ெவ$விைட \�திெம�� 
ேபாத மா�நி�ற A(ணிய� ��தி�� 
பாத ேமகதி ம4றிைல பா;ெந5ேச.  50. 
 
ம49 ன%� மய%கெம� வ�ென5ேச 
க4ைற வா�சைட% க(/த ேலா�அ�$ 
ெப4ற ேபரவ ேரெபாி ேயா�எலா� 
249 ேமா��தவ� I#ைர ய��தேம.  51. 
 
உைரயி ற�#ள� #$ள விகாரமா� 
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திைரக ட�தவ� ேத�2% க-பிரா� 
பைரநிைற�த பர�ெப�ங� அ�ஙேன 
கைரக ட�தி�ப மாக% கல�பேன.  52. 
 
கல�த 2�தி க�தி0� ேக-பி0� 
நில�க ளாதி3� நி�ெறைம� ேபாலேவ 
அல�# ேபாயின� எ�0� அ�மைற 
மல��த வாய2%க( மாணி%க+ ேசாதிேய.  53. 
 
ேசாதி யாெதைன� ெதா(ட�- V-�ேய 
ேபாதி யாதெவ* லாெமௗ� ேபாதி%க 
ஆதி கால�தி =�ன�% கா�தவ� 
ஏ# நா�2ய� ேற�2%க( எ�ைதேய.  54. 
 
எ�த நாைள%�� ஈ�ற�$ தாெயன 
வ�த சீர�$ வா;கஎ� 9�0ேவ� 
சி�ைத ேநா%க� ெதாி�# �றி�ெபலா� 
த�# கா%�� தயா2%க( ஆதிேய.  55. 
 
க(ண க�றஇக காசினி\ெட��� 
ெப(ெணா டா(2த லாெம� பிறவிைய 
எ(ண ேவாஅாி ேதைழ கதிெப9� 
வ(ண 2%க( மணிவ�# கா%�ேம.  56. 
 
கா%� நி�ன�- கா-சிய* லாெலா� 
ேபா%� மி*ைலெய� A�தி% கிேலச�ைத 
நீ%கி யாKைக நி�பர� அ�பின� 
ஆ%க ேம2%க( ஆன�த I��திேய.  57. 
 
ஆன� த�கதி எ�னெவ� னான�த 
ேமான5 ெசா�ன 2ைறெபற 2%க(எ� 
ேகானி� கீ�த �றி�பத னா*ெவ9� 
தீன� ெச�ைக தி�வ�- ெச�ைகேய.  58. 
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ைகயி னா*ெதாE ேத�தி% கசி�#ள� 
ெம�யி னா=ைன% காண வி��பிேன� 
ஐய ேனஅர ேசஅ� ேளய�$ 
ைதய ேலா�Aற� வா;சக நாதேன.  59. 
 
சக�தி� வா;ைவ+ சதெமன எ(ணிேய 
மி��த தீைம விைளய விைள%கி�ேற� 
அக�# ளார2 தாைமய நி�2�தி+ 
8க�தி* நா� வ�# ேதா�வெத% காலேமா.  60. 
 
கால I�9� கட�ெதாளி ராநி�ற 
சீல ேமநி� தி�வ� ளா6��ர 
சால மாமி+ சகெமன எ(ணிநி� 
ேகால நா�த ெல�9 ெகா�யேன.  61. 
 
ெகா�ய ெவBவிைன% V4ைத� #ர�தி�� 
அ�க ளா�ெபா� ேள�ன% க�பி�றி� 
ப�யி ேலைழைம ப49கி� ேற�ெவ9� 
மி�யி ேன�கதி ேம.� விதியி�ேற.  62. 
 
விதிைய 3�விதி� ெத�ைன விதி�தி-ட 
மதிைய 3�விதி� த�மதி மாையயி* 
பதிய ைவ�த ப8பதி நி�ன�$ 
கதிைய எ�ப�% க(� களி�பேத.  63. 
 
க(ட க(/%�% கா-�� கதிெரன� 
ப(�� இ�9ெம� பா*நி� 9ண��தி�� 
அ(ட ேன3ன% ேகா�பதி னாயிர� 
ெத(ட� எ�ெபா��ைம தீ��திட* ேவ(�ேம.  64. 
 
ேவ(�� யா.� இற�# ெவளியிைட� 
D(� வார4ற ேசாதி� பிரா�நி�பா* 
�(ட அ�ப�த� ெபா4பணி வா�%�ேம* 



88 

 

ஈ(� ச�ம� எ��ப� அன�தேம.  65. 
 
எ��த ேதக� இற%�2 ேனஎைன% 
ெகா��# நி�ைன3� Vட.� கா(பேனா 
அ��த ேபரறி வாயறி யாைமைய% 
ெக��த இ�ப% கிள�மணி% ��றேம.  66. 
 
��றி டாத ெகாE58ட ேரமணி 
ம�9 ளா�ய மாணி%க ேம3ைன 
அ�றி யா�#ைண யா�ற வா�கதி 
எ�9 நீெயன% கி�ன�$ ெச�வேத.  67. 
 
அ�ெள லா�திர( ேடா�வ� வாகிய 
ெபா�ெள லா�வ*ல ெபா4ெபா# நாதஎ� 
ம�ெள லா�ெக�� ேத3ள� ம�னலா* 
இ�ெள லா�இாி� ெத�ெகாளி� தி-டேத.  68. 
 
எ�� ெம�ைன இக=ற வா-�ேய 
ப�க5 ெச�த பழவிைன ப4ற4றா* 
அ�க ணா.� ன�யிைண ய�றிேய 
த�க ேவறிட 2(ேடா சக�திேல.  69. 
 
உ(ட வ�%க�றி உ-பசி ஓ3ேமா 
க(ட வ�%க�றி% காத* அட��ேமா 
ெதா(ட �%ெகளி யாென�9 ேதா�9வா� 
வ(த மி;%கிைச வாக மதி%கேவ.  70. 
 
மதி3� க�ைக3� ெகா�ைற3� ம�த2� 
ெபாதி35 ெச�னி� Aனிதாி� ெபா�ன�% 
கதிைய வி-��த% காம�தி* ஆன�தஎ� 
விதிைய எ(ணி விழி#யி லாத�ேற.  71. 
 
அ�ெற ன+ெசால ஆேமன அ4Aத� 
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ந�ெற ன+ெசால ந(ணிய ந�ைமைய 
ஒ�ேற ன+ெசான ஒ(ெபா� ேளெயாளி 
இ�ெற ன%க�$ வா�இ� ேளகேவ.  72. 
 
இ�வ ேரAக;� ேத�த4 கினியரா� 
ஒ�வ ேர#ைண எ�9ண ரா�ெந5ேச 
வ�வ ேரெகா�� கால�க$ வ�ெததி� 
ெபா�வ ேரயவ�% ெக�ெகா* Aக*வேத.  73. 
 
AகE� க*வி3� ேபாத2� ெபா�யிலா 
அக2� வா�ைம3� அ�A� அளி�தேவ 
8கவி லாச� #ைண�ெபா�$ ேதா4றமா� 
ககன ேமனிைய% க(டன க(கேள.  74. 
 
க(/$ நி�ற ஒளிைய% க��திைன 
வி(/$ நி�9 விள�கிய ெம�யிைன 
எ(ணி எ(ணி இர.� பக=ேம 
ந(/ கி�றவ� நா�ெதாE� ெத�வேம.  75. 
 
ெத�வ� ேவ9ள ெத�பவ� சி�தைன 
ைநவ ெர�ப#� ந4பர த4பர 
ைசவ சி4சிவ ேன3ைன+ சா��தவ� 
உ�வ ெர�ப#� யா0ண�� ேத04ேற.  76. 
 
உ4ற ேவைள% �9#ைண யாயி�த+ 
84ற ேமாநைம% கா%�5ெசா லா�ெந5ேச 
க4ைற வா�சைட% க(/த* பாதேம 
ப4ற தாயி4 பர8க� ப49ேம.  77. 
 
ப4ற லா�ெபா� ேளபர� ப4றினா* 
உ4ற மாதவ�% �(ைமைய ந*�ேம 
ம49� ேவ9ள மா�%கெம லாெம�� 
ெத49 வா�மன ேமகதி எ�தேவ.  78. 
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------------- 
 

19. 19. 19. 19. ஆரண�ஆரண�ஆரண�ஆரண�    
 
ஆரண மா�%க� தாகம வாசி 
        அ4Aத மா�நட� த�K� 
காரண 2ண��#� ைக3�நி� ெம�3� 
        க(க$I� 9ைடயஎ� க(ேண 
�ரண அறிவி4 க(�ல� அதனா4 
        ேபா4றிஇ� A�திேயா ���# 
தாரணி 3$ள ம-�ேம வண�க� 
        தமியேன� ேவ(�ட� த�ேம.  1. 
 
இடெமா� மடவா$ உலக�ைன% கீ�தி- 
        ெடB.ல க�ைத3 மீ�9� 
தட29� அகில மட��நா ள�ைம 
        த�ைன3 ெமாழி�#வி( ெணனேவ 
பட�9 ேசாதி% க�ைணய� கடேல 
        பாயி�- ப�காி4 கிட%க% 
கடவேனா நிைன�A� மற�ெப0� திைரைய% 
        கவ��ெதைன வள��ப#� கடேன.  2. 
 
வள�ெப9 ஞான வாாிவா� ம��# 
        ம(ைண3� வி(ைண3� ெதாியா 
தள�ெப9� #��ெபா� தாவிேயா டா%ைக 
        ஆன�த மாகேவ யல�ேத� 
கள�ெப9 வ5ச ெந5சின� காணா% 
        கா-சிேய சா-சிேய அறிஞ� 
உள�ெப9� #ைணேய ெபா#வினி* ந�%�� 
        உ(ைமேய உ$ளவா றி#ேவ.  3. 
 
உ$ளேம நீ�கா எ�ைனவா வாெவ� 
        9ல�பிலா ஆன�த மான 
ெவ$ளேம ெபாழி3� க�ைணவா� 2கிேல 
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        ெவ�பிலா� த(ண�$ விள%ேக 
க$ளேம #ர%�� Dெவளி� பர�ேப 
        க�ெவன% கிட�தபா; மாய� 
ப$ளேம Nழா ெதைன%கைர ேய4றி� 
        பா6�ப #�ன�- பரேம.  4. 
 
பர�பர மாகி� ப%�வ� பE�த 
        பழவ� யா�%க�$ பE�#+ 
8ர�தினி திர��� தானக4 பகேம 
        ேசாதிேய ெதா(டேன� நி�ைன 
இர�#ெந5 8ைட�# க(#யி* ெபறாம 
        6��த#� எ�கணி* இ�-ைட% 
கர�#நி� க(ணா* #யி*ெபற* ேவ(�% 
        க�திேன� க��தி# தாேன.  5. 
 
க��தி0- க��தா� இ��#நீ உண��#� 
        காரண� க(�8� மாதா� 
வ��தம4 றி��# 8க�ெபறா வ(ண� 
        வ��திேன� மதியி�ைம தீ��பா� 
ஒ��தரா� உள�பா �ண�பவ� யாவ� 
        உலகவ� ப�ெனறி என%�� 
ெபா��தேமா ெசா*லா� ெமௗனச4 ��ேவ 
        ேபா4றிநி� ெபா�ன�� ேபாேத.  6. 
 
அ�ெய0� அ#.� அ�ெள0� அ#.� 
        அறி�தி�� நி�%�ண நிைற.� 
2�ெய0� அ#.� ெபா�ெள0� அ#.� 
        ெமாழி�தி�4 8கமன மாைய% 
��ெகட ேவ(�4 பணியற நி4ற* 
        �ணெமன� A�னைக கா-�� 
ப�மிைச ெமௗனி யாகிநீ யாள� 
        பா%கிய� எ�ெச�ேத� பரேன.  7. 
 
எ�ெசய 6�றி யா.நி� ெசயெல� 
        ெற(/ேவ� ஒBெவா� கால� 



92 

 

A�ெசய* மாைய மய%கி�எ� ெசயலா� 
        ெபா��#ேவ ன•ெதா� கால� 
பி�ெசய* யா# நிைனவி�றி% கிட�ேப� 
        பி�தேன� ந�னிைல ெபறநி� 
த�ெசய லாக 2��திட* ேவ(�5 
        ச+சிதா ன�தச4 ��ேவ.  8. 
 
��.� வாகி ெமௗனியா� ெமௗன% 
        ெகா$ைகைய உண��திைன அதனா* 
க�.� வாவ ெதன%கிைல இ�த% 
        காயேமா ெபா�ெயன% க(ட 
தி�.� வாள� அOபவ நிைல35 
        ேச�ேமா ஆவேலா ெம�த 
அ�.� வாகி அ*லவா�+ சமய� 
        அளவிடா ஆன�த வ�ேவ.  9. 
 
வ�விலா வ�வா� மனநிைன வ/கா 
        மா�%கமா� நீ%க�5 8கமா� 
2�விலா N-�� வா;%ைகேவ( �ன�%�� 
        ேமானம* லா*வழி 3(ேடா 
ப�யி� ளகல+ சி�மய� ��த 
        ப8�ெகா�ைப யட%கிேயா� க*லா* 
அ�யிேல யி��த ஆன�த அரேச 
        அ�பைர� ப���ஆ ர2ேத.  10. 
---------- 
 

20. 20. 20. 20. ெசா,ல(�அாியெசா,ல(�அாியெசா,ல(�அாியெசா,ல(�அாிய    
 
ெசா*ல4 காிய பர�ெபா�ேள 
        8கவா ாிதிேய 8ட�%ெகாE�ேத 
ெவ*ல4 காிய மய6ெலைன 
வி-ெட� ெகாளி�தா� ஆெக-ேட� 
க*64 பசிய நா�ாி�#% 
        க�கி4 ெபாிய கடலைட%�� 
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அ*64 காிய அ�தகனா�% 
        காளா% கிைனேயா அறிேயேன.  1. 
 
அறிவி4 கறி. தாரகெம� 
        றறி�ேத, அறிேவா டறியாைம 
ெநறியி4 A�தா ேதா�ப��தா� 
        நி�ற நிைல3� ெதாியா# 
�றிய4 றக(டா தீதமய% 
        ேகாதி ல2ேத நிைன%�9கி� 
பிாிவ4 றி9%க ேவ(டாேவா 
        ேபேய4 கினிநீ ேபசாேய.  2. 
 
ேபசா அO� திைய அ�ேய� 
        ெப49� பிைழ%க� ேபர�ளா* 
ேதேசா மய�#� தினிெயா�கா4 
        சி�த� தி�K� தீ��பாேயா 
பாசா டவிைய% கட�தஅ�ப� 
        ப49� அக(ட� பர�பான 
ஈசா ெபா#வி* நடமா�� 
        இைறவா �ைறயா இ�ன2ேத.  3. 
 
இ�ப% கட6* A��தி�வா� 
        இர.� பக=� ேதா4றாம* 
அ�பி4 கைர�# கைர�#�கி 
        அ(ணா அரேச என%Vவி� 
பி�A4 றE5ேச ெயனவிழிநீ� 
        ெப�%கி� ெப�%கி� பி�தாகி� 
#�ப% கட*வி- டக*ேவேனா 
        ெசாRபா ன�த+ 8ட�%ெகாE�ேத.  4. 
 
ெகாE�# திக;ெவ( பிைற+ச�ல% 
        ேகாேவ ம�றி4 V�தாட4 
ெகE�த 8டேர இமயவைர 
        எ�தா� க(/% கினியாேன 
ெதாE�ெத� வ2�நீ ��.�நீ 
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        #ைணநீ த�ைத தா3�நீ 
அE�#� பவ�நீ ந�ைம3�நீ 
        ஆவி யா%ைக நீதாேன.  5. 
 
தாேன யக(டா காரமய� 
        த�னி ெலE�# ெபா#நட5ெச� 
வாேன மாய� பிற�ப9�பா� 
        வ�#� அ�%ேக கர�V�பி� 
ேதேன எ�ைன� ப�கவ*ல 
        ெத$ளா ர2ேத சிவேலாக% 
ேகாேன எ05ெசா* நின#ெசவி 
        ெகா$ளா ெத�ேனா Vறாேய.  6. 
 
Vறாநி�ற இட�%கவைல% 
        ���ப% V�#$ #ைள�#த� 
மாறா நி�ற பாவிையநீ 
        வாெவ� றைழ�தா* ஆகாேதா 
நீறா� ேமனி 2%க/ைட 
        நிமலா அ�யா� நிைனவினிைட 
ஆறா�� ெப��� ெப��க�ைண 
        அரேச எ�ைன ஆ$வாேன.  7. 
 
வாேன 2தலா� ெப���த� 
        வ��#� Aர�# மா4றவ*ல 
ேகாேன எ�ைன� Aர%��ெநறி 
        �றி�தா யிைலேய ெகா�ேயைன� 
தாேன பைட�தி� ெக�னபல� 
        த�ைன� பைட�தா 3�க��ைத 
நாேன ெத�றி� கறிேயேன 
        ந�பி ேன�க( ட�$வாேய.  8. 
 
க(டா� க(ட கா-சி3�நீ 
        காணா� காணா% க$வ0�நீ 
ப(டா �யி�நீ யா%ைக3நீ 
        பலவா5 சமய� ப�தி3�நீ 
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எ(ேதா$ 2%க- ெச�ேமனி 
        எ�தா� நின%ேக எBவா9 
ெதா(டா�� பணிவா ரவ�பணிநீ 
        G-�% ெகா$வ ெதBவாேற.  9. 
 
G-� எனெத� றி�58ைமைய+ 
        8ம�தி எைன35 8ைமயாளா% 
V-�� பி��# விைனவழிேய 
        V�தா- �ைனேய நினத�ளா* 
N-ைட% க�#� அ�ேபா# 
        ெவளியா� உலக விய�பைன�#� 
ஏ-�% கட�கா+ ெசா�பன�ேபா* 
        எ�தா� இ��த ெத�ெசா*ேவ�.  10. 
----------- 
 

21. 21. 21. 21. வ�பேன�வ�பேன�வ�பேன�வ�பேன�    
 
வ�பேன� க$ள� க(� ம�ன�$ ெவ$ள ராய 
உ�ப�பா* ஏவ* ெச�ெய� 9ண��திைன ஓேகா வாேனா� 
த�பிரா ேனநீ ெச�த தய.%�� ைக�மா 9(ேடா 
எ�பிரா� உ��ேத� உ��ேத� இனிெயா�9� �ைறவிேலேன.  1. 
 
�ைறவிலா நிைறவா� ஞான% ேகாதிலா ன�த ெவ$ள� 
#ைறயிேல ப��# I;கி� #ைள�#நா� ேதா�றா வா9$ 
உைறயிேல 3ண��தி ேமான ெவா(8ட� ைவவா$ த�த 
இைறவேன 3ைன�பி ாி�தி� கி�%கிேல� இ�%கி ேலேன.  2. 
 
இ�நில மாதி நாத� ஈறதா� இைவக ட�த 
ெப�நில மாய Dய ேபெராளி� பிழ�பா� நி�9� 
க�த�� அக(டா ன�த% கட.$நி� கா-சி காண 
வ�கெவ� றைழ�தா ல�றி வா;.(ேடா வ5ச ேன4ேக.  3. 
 
வ5சைன அE%கா றாதி ைவ�தி�� பா(ட மான 
ெந5சைன வ6தி� ேம�ேம* ெந%�ெந% ��க� ப(ணி 
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அ5ச6 ெச�3� ைக3� அ�விநீ� விழி3 மாக� 
த5செம� றிர�கி% கா%க� த4பரா பர2 ன%ேக.  4. 
 
உன%�நா ன��ெதா( டாகி உ�ன�% க�A ெச�ய 
என%�நீ ேதா4றி அ5ேச* எ�0நா ெள�த நாேளா 
மன%கிேல ச�க$ தீ��த மாதவ�% கிர(ட4 ேறா��� 
தன%�ேந ாி*லா ஒ�ேற ச+சிதா ன�த வா;ேவ.  5. 
 
வா;ெவன வய�கி எ�ைன வச5ெச�# ம�-�� பா;�த 
ஊ;விைன� ப�தி ெக-�� ��ைன3� கி-� ேவேனா 
தா;ெவ05 சமய நீ�கி� தைம3ண�� ேதா�க- ெக*லா5 
G;ெவளி� ெபா�ேள 2%க- ேசாதிேய அமர ேரேற.  6. 
 
ஏ9வா� பாியா ஆைட இ��கைல உாியா எ�9� 
நா9ந4 சா�த நீ9 ந5சேம அ2தா% ெகா(ட 
Vற�� �ண�ேதாய உ�ற� �ைரகழ* �9கி ன*லா* 
ஆ9ேமா தாப ேசாப� அக=ேமா அ*ல* தாேன.  7. 
 
தான2� தவ2� ேயாக� த�ைம3� உணரா எ�பா* 
ஞான2� ெதவி-டா இ�ப ந�ைம3� ந*� வாேயா 
பானல� கவ��த தீ5ெசா4 ப+சிள� கி$ைள காண 
வானவ� இைற5ச ம�9$ வய�கிய நட�தி னாேன.  8. 
 
நட�திஇB .லைக ெய*லா� நாதநீ நிைற�த த�ைம 
திட�#ட னறி�தா ன�த� ெத$ள2 த��தி டாேத 
விட�திர ளைனய காம ேவ-ைகயி லE�தி மாைய+ 
சட�திைன ெம�ெய� ெற(ணி� தளரேவா தனிய ேனேன.  9. 
 
தனிவள� ெபா�ேள மாறா� த(ண�� க�ைண ��த 
இனியக4 பகேம 2%க( எ�ைதேய நின%க� பி�றி 
நனிெப�� ��ல� கா-� நயனேவ4 காிய V�த* 
வனிைதய� மய%கி லா;�# வ��தேவா வ�பேனேன.  10. 
------------ 
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22. 22. 22. 22. சிவ�ெசய,சிவ�ெசய,சிவ�ெசய,சிவ�ெசய,    

 
சிவ�ெசய லாேல யா#� வ�ெமன� ெதேற� நாK� 
அவ�த� நிைனைவ ெய*லா� அக4றிேல� ஆைச ெவ$ள� 
கவ��#ெகா( �E�ப அ�த% க-�ேல அக�ப- ைடேயா 
பவ�தைன ஈ-� ஈ-�� பைத%கி�ேற� பாவி ேயேன.  1. 
 
பாவிேய� இனிெய� ெச�ேக� பரமேன பணி�#� பாத5 
ேசவிேய� விழிநீ� ம*க+ சிவசிவ எ�9 ேத�பி 
ஆவிேய நிைறய வ�த அ2தேம எ�ேன� அ�ேதா 
சாவிேபா5 சமய� தா;�# சக�திைட� தவி%கி� ேறேன.  2. 
 
இைட�திைட� ேத�கி ெம�Aள கி�ப 
        எE�ெதE� ைதயநி� சரண� 
அைட�தன� இனிநீ ைகவிேட* உன%ேக 
        அபயெம� ற5ச6 ெச�#$ 
உைட�#ைட� ெதE# சி�திர� பாைவ 
        ெயா�#நா� அைசவற நி4ப� 
ெதாட��#நீ எைனஆ- ெகா$Kநா ெள�ேறா 
        ேசாதிேய ஆதிநா யகேன.  3. 
 
ஆதியா� ந�வா� அ�தமா�� ப�த� 
        யா.ம4 றக�Aற� நிைற�த 
ேசாதியா�+ 8கமா யி��தஎ� ெப�மா� 
        ெதா(டேன� 8க�திேல இ�%க� 
ேபாதியா வ(ண� ைகவிட* 2ைறேயா 
        A�ைமேய� எ�ெச�ேக� மனேமா 
வாதியா நி�ற த�றி3� Aல�ேச� 
        வாயிேலா தீயி0� ெகா�ேத.  4. 
 
வாயிேலா ைர�தி4 Aலென0� ேவட� 
        வ�ெதைன `��#ெவ� காம� 
தீயிேல ெவ#�பி உயிெரா�� தி�ன+ 
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        சி�ைதைந� #�கிெம�� மற�# 
தாயிலா+ ேச�ேபா* அைல�தைல� ப-ேட� 
        தாயி0� க�ைணயா ம�9$ 
நாயக மாகி ெயாளிவி� மணிேய 
        நாதேன ஞானவா ாிதிேய.  5. 
 
ஞானேம வ�வா�� ேத�வா� ேத�� 
        நா-டேம நா-ட�#$ நிைற�த 
வானேம என%� வ�#வ� ேதா��� 
        மா�%கேம ம�ள�தா� அறியா 
ேமானேம 2தேல 2�திந* வி�ேத 
        2�விலா இ�பேம ெச�3� 
தானேம தவேம நி�ைனநா� நிைன�ேத� 
        தமியேன� தைனமற� பத4ேக.  6. 
 
மறம6 3லக வா;%ைகேய ேவ(�� 
        வ�#நி� அ�ப�த� பணியா� 
அறம# கிைட%கி� அ�றியா ன�த 
        அ4Aத நி-ைடயி� நிமி�த� 
#றவ# ேவ(�� ெமௗனியா� என%�� 
        Dயந* ல�$தாி� இ�ன� 
பிறவி3� ேவ(�� யாெனன திற%க� 
        ெப4றவ� ெப4றி�� ேபேற.  7. 
 
ெப4றவ� ெப4ற ெப��தவ% ��ேற 
        ெப�கிய க�ைணவா ாிதிேய 
ந4றவ� #ைணேய ஆன�த% கடேல 
        ஞா#� ஞானேஞ ய�க$ 
அ4றவ�% கறாத ந-Aைட% கல�ேப 
        அேநகமா� நி�ன�% க�A 
க4ற#� ேக$வி ேக-ட#� நி�ைன% 
        க(��� ெபா�-ட�ேறா காேண.  8. 
 
அ�9நா* வ�%�� ஒளிெநறி கா-�� 
        அ�Aைட+ ேசாதிேய ெச�ெபா� 
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ம�9$2% க(/� காளக( ட2மா� 
        வய�கிய வானேம எ�0$ 
#�9V ாி�ைள� #ர�தி�� மதிேய 
        #�ப2� இ�ப2 மாகி 
நி�றவா தைனைய% கட�தவ� நிைனேவ 
        ேநசேம நி�பர� யாேன.  9. 
 
யாெனன* காேண� �ரண நிைறவி* 
        யாதி0� இ��தேப ெராளிநீ 
தாெனன நி4�5 சம�#ற எ�ைன� 
        த�னவ னா%க.� த��கா( 
வாெனன வய�கி ெயா�றிர( ெட�னா 
        மா�%கமா ெநறித�# மாறா� 
ேதெனன �சி�#$ அ�பைர% கல�த 
        ெச*வேம சி4பர சிவேம.  10. 
------------ 
 

23. 23. 23. 23. த�ைனெயா�வ�த�ைனெயா�வ�த�ைனெயா�வ�த�ைனெயா�வ�    
 
த�ைன ெயா�வ�% கறிவாிதா�� 
        தாேன தானா� எ��நிைற� 
#�ன4காிய பரெவளியா� 
        உலவா அ2தா� ஒளிவிள%கா� 
எ�0- கல�தா� யானறியா 
        தி��தா� இைறவா இனிேய0� 
நி�ைன� ெப�மா ெறன%க�ளா� 
நிைலைய% ெகா�%க நிைனயாேயா.  1. 
 
நிைன3 நிைன.% ெக-டாத 
        ெநறிெப4 9ண��த ெநறியாள� 
விைனைய% கைர%�� பரமஇ�ப 
        ெவ$ள� ெப�%ேக நினத�ளா* 
மைனவி Aத*வ� அ�ைனபிதா 
        மா� Nெட� றி�மய%க� 
தைன3� மற�தி� �ைனமறவா� 
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        த�ைம வ�ேமா தமிேய4ேக.  2. 
 
வ��ேபா� எ�0� இ�நிைலைம 
        ம�னா ெதா�த� ைம�தாகி% 
க��ேபா ேதேனா 2%கனிேயா 
        எ�ன எ�0$ கல�#நல� 
த��ேப ாி�ப� ெபா�ேளநி� 
        த�ைன நிைன�# ெந%��ேக� 
இ��ேபா க*ேலா மரேமாஎ� 
        இதய� யாெத� றறிேயேன.  3. 
 
அறி3� தரேமா நா0�ைன 
        அறி.% கறிவா� நி4ைகயினா* 
பிறி3� தரேமாநீ எ�ைன� 
        ெப�மா ேனேப ாி�பமதா�+ 
ெசறி3� ெபா�$நீ நி�ைனய�றி+ 
        ெசறியா� ெபா�$நா� ெப��ேப4ைற 
ெநறிநி� ெறாEக விசாாி�தா* 
        நின%ேகா இ*ைல என%காெம.  4. 
 
எனெத� ப#�ெபா� யாெனன*ெபா� 
        எ*லா மிற�த இட�கா-�� 
நினெத� ப#�ெபா� நீெயன*ெபா� 
        நி4�� நிைல%ேக ேநசி�ேத� 
மனெத� ப#ேமா எ�வசமா� 
        வாரா ைதய நி�ன�ேளா 
தனெத� ப#%�� இட�காேண� 
        தமிேய� எBவா 9�ேவேன.  5. 
 
உ�3� ப�%�� தி�%க�ைண 
        ஒ�ைற% ெகா��தா* உைடயா�பா;� 
ெபா�3� அவா.� அE%கா9� 
        Aைடப- ேடா�� ந�ெனறியா� 
ெம�3� அறி.� ெப9�ேப9� 
        விள�� ெமன%�� ன�யா�பா* 
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ெச�3� பணி3� ைகV�5 
        சி�ைத� #ய�� தீ��தி�ேம.  6. 
 
சி�ைத� #யெர� ெறா�பாவி 
        சின�# சின�# ேபா�2ய�க 
நி�ைத% கிடமா�+ 8கவா;ைவ 
        நிைலெய� 9ண��ேத நி4கி�ேற� 
எ�த� ப�3� அ�$வா�%�� 
        என%க� ப�நீ அ�$ெச�வா� 
ப�த� #யர4 றவ�%ெகளிய 
        பரமா ன�த� பழ�ெபா�ேள.  7. 
 
ெபா�ைள� �ைவ� �ைவயைர� 
        ெபா�ெள� ெற(/� ஒ�பாவி 
இ�ைள� #ர�தி- ெடாளிெநறிைய 
        எ�0- பதி�ப ெத�9ெகாேலா 
ெத�ள� ெத�ள அ�ப� ெந5ச� 
        தி�தி� #�க� ெதவி-டாத 
அ�ைள� ெபாழி3� �ண2கிேல 
        அறிவா ன�த� தார2ேத.  8. 
 
ஆரா அமி�த� வி��பின�க$ 
        அறிய விட�ைத அமி�தா%�� 
ேபரா ன�த+ சி�தென0� 
        ெபாிேயா� ஆவி% �ாிேயா�ேக$ 
காரா� கிரக வைலயினிைட% 
        க-�( ���த கைளகெளலா� 
ஊரா ெலா�நா- ைக3ணேவ4 
        9(டா* என%கி� ெகாழி�தி�ேம.  9. 
 
என%ெக� றி��த உட*ெபா�K� 
        யா0� நினெவ� றீ�தவ(ண� 
அைன�#� இ��#� இலவாகா 
        அ�ளா� நி*லா தழிவழ%கா� 
மன�#$ A��# மய�க.ெம� 
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        மதி%�- கள�க� வ�தெத�ேனா 
தன%ெகா� 9வைம அறநிைற�த 
        தனிேய த�ன� தனி2தேல.  10. 
------------ 
 

24. 24. 24. 24. ஆைசெய.�ஆைசெய.�ஆைசெய.�ஆைசெய.�    
 
ஆைசெய0� ெப��கா4a �லவ�ப5 
        ெசன.�மன தைல3� கால� 
ேமாச� வ�� இதனாேல க4ற#�ேக- 
        ட#�D��# 2�தி% கான 
ேநச2�ந* வாச2�ேபா�� Aலனாயி4 
        ெகா�ைமப4றி நி4ப� அ�ேதா 
ேத8பE� த�$பE�த பராபரேம 
        நிராைசயி�ேற* ெத�வ2(ேடா.  1. 
 
இர�பான� ெகா�வனவ� ேவ(�வேக- 
        ட�$ெசெயன ஏச4 ேறதா� 
Aர�பா�ற� அ�$நா� இ��ப#ேபா* 
        எ��நிைற ெபா�ேள ேகளா� 
மர�பா�ைம ெந5சின�யா� ேவ(�வேக- 
        �ர�ெகனேவ ெமௗன� ேதாட� 
தர�பா�ைம அ�$நிைறவி* இ��ப#ேவா 
        பராபரேம சகச நி-ைட.  2. 
 
சா-ைடயி4 ப�பர சால� ேபா*எலா� 
ஆ-�வா� இைறெயன அறி�# ெந5சேம 
ேத-டெமா� றறஅ�- ெசய6* நி4றிேய* 
வி-டற� #றவற� இர(�� ேம�ைமேய.  3. 
 
த�ென5ச நிைன�ெபாழியா தறிவி6நா� 
        ஞானெம0� த�ைம ேபச 
உ�ென5ச மகி;�ெதா�ெசா* உைர�தைனேய 
        அதைனஉ�னி உ�ேக� ஐயா 
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வ�ென5ேசா இர�காத மரெந5ேசா 
        இ��Aெந5ேசா ைவரமான 
க�ென5ேசா அல#ம(ணா� க-�ெந5ேசா 
        என#ெந5ச� க�தி4 றாேன.  4. 
 
வாழி ேசாபன� வாழிந* ல�ப�க$ 
Gழ வ�த�$ ேதா4ற25 ேசாபன� 
ஆழி ேபா*அ�$ ஐய� ம.ன�தா* 
ஏைழ ேய�ெப4ற இ�ப25 ேசாபன�.  5. 
 
ெகா�%கி� ேறா�க$பா* �ைறைவயா தியாென0� �த�%க� 
வி�%கி� ேறா�க$பா* பிாிகிலா #$ள�A விடாேத 
அ�%கி� ேறா�கK% கிர�கி�� த(டமி; அல�க* 
ெதா�%கி� ேறா�கைள+ ேசாதியா த#பர5 ேசாதி.  6. 
 
உலக மாையயி ேலஎளி ேய�றைன 
        உழல வி-டைன ேயஉைட யா�அ�$ 
இல� ேபாி�ப N-�னி* எ�ைன3� 
        இ��தி ைவ�பெத% கால5ெசா லா�எழி* 
திலக வா$Oத4 ைப�ெதா� க(ணிைண 
        ேத%க நாடக5 ெச�த� யா�%ெகலா� 
அலகி லாவிைன தீ�%க� #ச�க-�� 
        அ�பேன அ�$ ஆன�த ேசாதிேய.  7. 
 
2�னிைல+8- ெடாழிதிெயன� பலகா=� 
        ெந5ேசநா� ெமாழி�ேத ேனநி� 
த�னிைலைய% கா-டாேத எ�ைனெயா�றா+ 
        G-டாேத சர(நா� ேபா�த 
அ�நிைலேய நிைலய�த நிைலயிேல 
        சி�தி2�தி யைன�#� ேதா�9� 
ந�னிைல` த�றியிைல 8கெம�ேற 
        8க�2தேலா� நா� னாேர.  8. 
 
அ�#வித� ெப9�ேபெற� றறியாம* 
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        யாென0�ேப� அக�ைத ேயா� 
ம�தமதி யின�ேபால மன�கிட�ப 
        இ�ன� இ�ன� வ��# ேவேனா 
8�தபாி �ரணமா� நி�மலமா� 
        அக(�தமா�+ ெசாRபா ன�த+ 
ச�திக$நீ� காதவண� த�மயமா� 
        அ�$பE�#� தைழ�த ஒ�ேற.  9. 
 
த�ைத தா3நீ எ�0யி�� #ைண3நீ ச5சல ம#தீ�%க 
வ�த ேதசிக வ�.நீ உைனயலா* ம4ெறா� #ைணகாேண� 
அ�த� ஆதி3� அள�ப�5 ேசாதிேய ஆதிேய அ�யா�த5 
சி�ைத ேமவிய தா3மா னவென05 சிரகிாி� ெப�மாேன.  10. 
 
காதி* ஓைலைய வைர�#ேம4 
        �மிைழ3� க9விேவ$ க�நீல� 
ேபா# ேபா�றி�� க(ணிய� 
        மய%கிெல� ேபா#ேம தளராம* 
மா# காத6 ப�கைன 
        யப�கைன மாடமா ளிைகGE5 
ேச# ேமவிய ராமநா 
        யக�தைன+ சி�ைதெச� மடெந5ேச.  11. 
 
அ(ட2மா�� பி(ட2மா� அளவிலாத 
        ஆ�யி�% ேகா�யிரா� அம��தாயானா* 
க(டவரா� ேக-டவரா� உ�னா=�ைன% 
        கா(பத*லா* எ�னறிவா4 காண�ேபாேமா 
வ(�ளப மணிமா�ப� Aத*வேனா�� 
        மைனவிெயா�� ��யி��# வண�கி�ேபா49� 
A(டாிக Aர�தினி*நா தா�தெமௗன 
        ேபாதா�த நட�Aாி3� Aனிதவா;ேவ.  12. 
 
ெபாறியி4 ெசறிஐ� Aல%கனிைய� A�தி% கவரா4 A��திE�# 
ம9கி+ 8ழ=� மன%�ர�� மாள வாளா இ��ேபேனா 
அறி.% கறிவா�� �ரணமா� அக(டா ன�த மயமாகி� 
பிறி.4 றி�%�� ெப��க�ைண� ெப�மா ேனஎ� ெப�மாேன.  13. 
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உைர3ண� விற�# த�ைம உண�பவ� உண�வி Qேட 
கைரயிலா இ�ப ெவ$ள� கா-��� 2கிேல மாறா� 
பைரெய0� கிரண5 G;�த பா0ேவ நி�ைன� ப4றி� 
திைரயிலா நீ�ேபா* சி�த� ெதளிவேனா சிறிய ேனேன.  14. 
 
ேகவல சகல மி�றி% கீெழா� ேமலா� எ��� 
ேமவிய அ�ளி� க(ணா� ேமவிட ேமலா� இ�ப� 
தாவிட இ�பா தீத� தனியிைட யி��தி ைவ�த 
ேதெவ0� ெமௗனி ெச�ெபா4 ேசவ� சி�ைத ெச�வா�.  15. 
 
ேந49ளா� இ�9 மாளா நி�றன� அதைன% க(�� 
ேபா4றிேல� நி�ைன அ�ேதா ேபா%கிேன� Nேண கால� 
ஆ4றிேல� அக(டா ன�த அ(ணேல அளவி* மாைய+ 
ேச4றிேல இ�ன� N;�# திைள%கேவா சிறிய ேனேன.  16. 
 
ேபாத� எ�பேத விள%ெகாB.� அவி�ைதெபா� இ�ளா� 
தீதி லாவிள% ெக��தி�$ ேதட.5 சி%கா 
தாத லா*அறி வா�நி�ற இட�தறி யாைம 
ஏ# மி*ைலெய� ெற�பிரா� 8�திேய இய�A�.  17. 
 
8�தி ேயசிவா கம�கேள உ�களா4 ெசா*=� 
ஒ�த னி�ெபா�$ அளைவ` ெத�னவா 3(ேடா 
ெபா�தி ைர%கட* O(மண* எ(ணி0� Aகல% 
க�த எ-�டா நிைறெபா�$ அளைவயா� கா(பா�.  18. 
 
மி�ைன� ேபா�றன அகிலெம� றறி�#ெம�� ெபா�ளா� 
உ�ைன� ேபா�றந4 பர�ெபா�$ இ*ைலெய� ேறா��# 
ெபா�ைன� ேபா�றநி� ேபாத�ெகா( ��பணி ெபா��தா 
எ�ைன� ேபா�9ள ஏைழய� ஐயஇ� ெகவேர.  19. 
 
தா3� த�ைத3� என%�ற வாவ#5 சா4றி� 
ஆ3� நீ3�நி� அ�K�நி� அ�ய�� எ�ேறா 
ேபய ேன�தி� வ�யிைண� தாமைர பி��ேத� 
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நாய ேனஎைன ஆKைட 2%க(நா யகேன.  20. 
 
கா�தமைத எதி�காணி4 க��தா# 
        ெச*=ம% கா�த� ெதா�றா 
ேதா��தவிட� எ�ேகதா� அ�ேகதா� 
        ச6�பற.� இ�%� மாேபா* 
சா�தபத� பர�ெபா�ேள ப49ெபா� 
        ளி�%�ம�தா4 ச6%�5 சி�த� 
வா��தெபா�$ இ*ைலெயனி4 ேபசாைம 
        நி�றநிைல வா�%� ம�ேற.  21. 
 
ெபா4A 9�க�� ேதயக மாயதி4 ெபா��த% 
க4பி� ம�ைகய ெரனவிழி கத.ேபா4 கவின+ 
ெசா4ப ன�தி05 ேசா�வி�றி யி��தநா� ேசா��# 
நி4ப த4கி�த விைனவ�த வாெற�ெகா* நிமலா.  22. 
 
வ�த வாறி�த விைனவழி யி#ெவன மதி%க� 
த�த வா9(ேடா .$Kண� விைலய�றி� தமிேய� 
ெநா�த வா9க( �ர�க.� இைலக4ற Wலா* 
எ�த வாறினி� த4பரா உ��ேவ� ஏைழ.  23. 
 
ெசா*லா=� ெபா�ளா=� அளைவ யா=� 
        ெதாடரெவா(ேணா அ�$ெநறிைய� ெதாட��# நா� 
ந*லா�க$ அைவயக�ேத யி�%க ைவ�தா� 
        ந�ன�ெந5ச� த�னல2� ந/� ேவேனா 
இ*லாளி யா3லேகா �யிைர `�றி- 
        ெட(ணாிய ேயாகி0%�� இவேன எ�ன% 
க*லா6� கீழி��த ெச%க� ேமனி% 
        க4பகேம பராபரேம ைகைல வா;ேவ.  24. 
 
சா%கிரமா Oத6னி6� திாிய� ப�#5 
        ச�தாதி வசனாதி வா3 ப�#� 
நீ%கமில� த%கரண� A�ட ேனா� 
        நி�ற2� பா�ஐ�# நில.� க(ட� 
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தா%கியெசா� பனமதனி* வா3 ப�#� 
        அ��தனச� தாதிவச னாதி யாக 
ேநா%�கர ண�A�ட� உடேன Vட 
        Oவ*வ�இ� ப�ைத�தா O(ணி ேயாேர.  25. 
 
கE�திஇத ய�தனி4பி ராண5 சி�த5 
        ெசா*லாிய A�ட0ட� I�ற தா�� 
வE�தியநா பியி*#ாிய� பிராண ேனா� 
        ம�0A� ட0�Vட வய�கா நி4�� 
அE�தி�I ல�த�னி* #ாியா தீத� 
        அதனிைடேய A�டெனா�றி அம�� ஞான� 
பE�தி��ப% �வரறிவ� அவ�ைத ஐ�தி4 
        பா��ெபற% க�விநி4�� பாி8 தாேன.  26. 
 
இட�ைத% கா�தி-ட 8வாெவன� A�Aலா* இைற+சி+ 
சட�ைத% கா�தி-ட நாயிேன� உ�ன�ப� தய��� 
மட�ைத% கா�தி-ட ேசட�தா* விேசடமா� வாழ 
விட�ைத% கா�தி-ட க(ட�ேதா� நி�ன�$ ேவ(��.  27. 
 
வாத ைன�பழ% க�தினா� மன�அ�த மன�தா* 
ஓத வ�தி�� உைர3ைர� ப�ெதாழி =ளவா� 
ஏத� அ�மன� யாையஎ� றி�4க(ட எ*லா� 
ஆத ர5ெசயா� ெபா�யத4 ைகய2( டாேமா.  28. 
 
ஐய வாதைன� பழ%கேம மனநிைன வ#தா� 
ைவய மீதினி4 பர�பைர யாதி0� ம�.� 
ெம�யி* நி�ெறாளி� ெபாியவ� சா�A49 விள�கி� 
ெபா�ய ெத�பைத ெயா�விெம� 3ண�த*ேபாத�.  29. 
 
�லமி லா��ண� �றியிலா� �ைறவிலா� ெகா�தா� 
Aலமி லா�தன% ெக�னேவா� ப4றிலா� ெபா��#� 
இலமி லா�ைம�த� மைனவியி* லா�எவ� அவ�ச5 
சலமி லா�2�தி த��பர சிவெனன� த�ேம.  30. 
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கட�ைத ம(ெணன =ைட�தேபா 
        ேதாவி�த% க�ம+ 
சட�ைத� ெபா�ெயன* இற�தேபா 
        ேதாெசால� த�ம� 
விட�ைத ந*லமி� தா.(� 
        ெபா4ெபா# ெவளி%ேக 
நட�ைத% கா-�எB .யிைர3� 
        நட�பி%�� நல�ேதா�.  31. 
 
நாெனன.� நீெயன.� இ�த�ைம 
        நாடாம* ந�ேவ 8�மா 
தானம�� நிைலயி#ேவ ச�திய5ச� 
        தியெமனநீ தமிய ேன4� 
ேமான�� வாகி3�ைக கா-�ைனேய 
        தி��ப.நா� 2ைள�#� ேதா�றி 
மானதமா�% க�Aாி�தி� கைல�ேதேன 
        பர�ேதேன வ5ச ேனேன.  32. 
 
த�மய5 8பாவ� 8�த� த�ன�$ வ�வ5 சா�த� 
மி�மய மான அ(ட ெவளி3� வான ���தி 
எ�மய� என%�% கா-டா ெதைனயப காி%க வ�த 
சி�மய� அக(டா கார� த-சிணா தி%க I��த�.  33. 
 
சி4ற ��பன சி4றறி வாளேன ெதளி�தா* 
ம4ற ��ெபன மலெரன� ேபரறி வாகி% 
க4ற ��பிய ேக$வியா* மதி�திட% கதி+சீ� 
24ற ��பிய ெமௗனியா�� பர�திைட 2ைள�பா�.  34. 
 
மய%� சி�தைன ெதளிெவன இ�ெநறி வ��பா� 
நய%� ெமா�ற�பா* ஒ�றிைல ெயன*நல வழ%ேக 
இய%க 24றி�� மய%க�தி* ெதளி.ற* இனிதா� 
பய%க வ*லேதா� ெதளி.ைட யவ�%ெக�த* ப(ேபா.  35. 
 
அ�$வ� ேவE I��த� 
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        அைவகளேசா பான ெம�ேற 
8�திெசா* 6யவா4 றாேல 
        ெதாE�ெத�வ� எ*லா� ஒ�ேற 
ம�ெளன% கி*ைல 2�பி� 
        வ�ெநறி% கிBவ ழ%�� 
ெத�ளின2� னிைலயா� உ�ைன+ 
        ேச��தியா� ெதளிகி� ேறேன.  36. 
 
எ�தைன� பிற�ேபா எ�தைன இற�ேபா 
        எளிேயேன4 கி#வைர யைம�# 
அ�தைன ெய*லா� அறி�தநீ யறிைவ 
        அறிவி6 அறிகிேல� அ�ேதா 
சி�த2� வா%�� ேதக2� நினேவ 
        ெச�ம2� இனிெயனா* ஆ4றா 
ைவ�தி�� ெக�ைன நி�ன�% ��யா 
        மைறI� யி��தவா� ெபா�ேள.  37.  
 
வா�ெபா� ளாகி எ��நீ யி��ப 
        வ�ெதைன% ெகா��#நீ யாகா 
ேத�ெபா�$ ேபால% கிட%கி�ேற� 2�ைன 
        இ�விைன வாதைன ய�ேறா 
தீ�ெபா�ளான அமி�தேம நி�ைன+ 
        சி�ைதயிற பாவைன ெச�3� 
நா�ெபா� ளாேன� ந*லந* அரேச 
        நானிற� தி��ப# நா-ட�.  38. 
 
நா-டI� 9ைடய ெச�நிற மணிேய 
        ந�.9 நாயக விள%ேக 
ேகா-டமி* �ண�ேதா�% ெகளியநி�% �ணேம 
        ேகாதிலா அமி�தேம நி�ைன 
வா-டமி* ெந5ச� கி(ணமா+ ேச��# 
        வா�ம�� த��தின� ஆ�ேக 
பா-டாளி நறவ� உ(டய�� த#ேபா4 
        ப4றய�� தி��பெத� நாேளா.  39. 
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எ�0ைட உயிேர எ�0ள� தறிேவ 
        எ�0ைட அ�ெப0� ெநறியா� 
க�ன*2க கனிேத� க(டமி� ெத�ன% 
        கல�ெதைன ேமவிட% க�ைண 
ம�னிய உறேவ உ�ைனநா� பிாியா 
        வ(ணெம� மனெம0� க�வி 
த�ன# வழிய4 ெற�0ைழ% கிட�ப� 
        த(ண�$ வரம# ேவ(��.  40. 
-------------- 
 

25. 25. 25. 25. என�ெகன' ெசய,என�ெகன' ெசய,என�ெகன' ெசய,என�ெகன' ெசய,    
 
என%ெக ன+ெசய* ேவறிைல யா.மி� ெகா�நி� 
தன%ெக ன�த�� உட*ெபா� ளாவி3� த�ேத� 
மன�த ச�#ள அE%ெகலா� மா4றிெய� பிரா�நீ 
நிைன�த ெத�ப� ய�ப� அ�Kத* நீத�.  1. 
 
உளவ றி�ெதலா� நி�ெசய லாெமன .ண��ேதா�% 
களவி லான�த� அளி�தைன அறிவிலா� A�ைம% 
கள. நாயிேன4 கிBவண� அைம�தைன க��#� 
தள�� த�ைமயி� காெரா� Aக=ேவ� த%ேகா�.  2. 
 
எ�ைன� தா�இ�ன வ(ணெம� றறிகிலா ஏைழ 
த�ைன� தா�அறி� திடஅ�$ Aாிதிேய* த%ேகா� 
பி�ைன� தானி�ற� அ�$ெப4ற மாதவ� ெபாிேயா� 
நி�ைன� தா�நிக ரா�என வா;�#வ� ெநறியா*.  3. 
 
ஏ# மி�றி�த� அ�யிைண% க�Aதா� ஈ-�� 
காத ல�ட�%�% கதிநிைல ஈெதன% கா-�� 
ேபாத நி�திய A(ணிய எ(ண�� Aவன 
நாத த4பர நாெனBவா 9��ேவ� நவிலா�.  4. 
 
ேவத� எ�தைன அ�தைன சிர�தி0� விள��� 
பாத நி�திய பர�பர நிர�தர பரம 
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நாத த4பர சி4பர வ�வமா� ந�%�� 
நீத நி�%�ண நிைனய�றி ஒ�9�நா� நிைனேய�.  5. 
 
ெநறிக$ தா�பல பல.மா� அ�த�த ெநறி%கா5 
ெசறி3� ெத�வ2� பலபல வாக.5 ெசறி�தா* 
அறி3� த�ைமயி� கா�ைன அறிவினா* அற�ேதா� 
பிறி3� த�ைமயி* லாவைக கல%கி�ற ெபாிேயா�.  6. 
 
ெபாிய அ(ட�க$ எ�தைன அைம�ததி4 பிற��� 
உாிய ப*=யி� எ�தைன அைம�தைவ% �9தி 
வ�வ ெத�தைன அைம�தைன அைம�த�$ வள�%�� 
அாிய த�#வ என%கி�த வைணேம� அைம�தா�.  7. 
 
கண� ேத0நி� காரண� த�ைனேய க��தி* 
உண� மாதவ�% கான�த� உதவிைன ெயா�9� 
�ணமி லாதெபா� வ5ச0% ெக�ைதநி�% �ணமா 
மண2 லாமல�� பத�தாி� யா�ைன ம9�பா�.  8. 
 
க�ன* 2%கனி க(�ேத� ச�%கைர கல�த 
ெத�ன 2�தியி4 கல�தவ�% கி�பமா யி�%�� 
ந�ன ல�தநி� ந4பத� #ைணெயன ந�ப+ 
ெசா�ன வ�%ெகனா லா�ைக�மா றி*ைலஎ� ெசா*ேவ�.  9. 
 
த�ைத தா�தம� மகெவ0� அைவெயலா5 சக�தி* 
ப�த மா�எ�ேற அ�மைற வாயினா4 பக��த 
எ�ைத நீஎைன இ�னமB வ*ல6* இ��தி* 
சி�ைத தா�ெதளி� ெதBவண� உ�வண5 ெச�பா�.  10. 
 
#�ய� த(ண�$ வ�வின� ெபா9ைமயா* #ல��� 
ெம�ய� எ�9ைன ஐயேன அைட�தன� ெம�த 
ெநா�ய� O(ணிய அறிவில� ஒ�ைறW றா%�� 
ெபா�ய ென�ெறைன� Aற�வி�� எ�ெச�ேவ� Aகலா�.  11. 
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ஒ�ற தா��பல வா�உயி�� திர-ெகலா� உ9தி 
எ�ற தா�எ�9� உ$ளதா� எவ4றி0� இைசய 
நி�ற தா�நிைல நி�றி�� அறிஞஎ� ெந5ச� 
ம�ற தா�இ�ப .�கெகா� ந��தி�� வா;ேவ�.  12. 
 
தனியி ��த�- சகசேம ெபா��திட� தமிேய4 
கினியி ர��த* கடனி# சமயெம� னிதய% 
கனி.� அ�ப� யாயின தாதலா4 க�ைண� 
Aனித நீயறி யாதெதா� 9$ளேதா Aகலா�.  13. 
 
தி��# சீர�� தாமைர% க�Aதா� ெச�ய� 
ெபா��# நா$ந*ல A(ணிய5 ெச�தநா$ ெபா��தா(#) 
இ��த நா$ெவ� தீவிைன யிைழ�தநா$ எ�றா* 
அ��த வா.ைன�ெபா��#நா$ எ�தநா$ அ�ைம.  14. 
 
பி�0� 2�0மா� ந�.மா� யாவி0� ெபாிய 
ெத�0� த�ைமயா� எB.யி�� திரைள3� இய%கி 
ம�0� த(ண�$ வ�வேம உன%க�A ைவ�#� 
#�0� இ�ன*ஏ� யாென0� அக�ைதேய� ெசா*லா�.  15. 
 
மி�ைன ய�னெபா� வா;%ைகேய நிைலெயன ெம�யா� 
உ�ைன நா�மற� ெதBவண� உ�வண� உைரயா� 
2�ைன வ*விைன ேவரற 2��ெத�9 2�யா� 
த�ைன� த�ன� யா�%க�$ Aாி�தி�� த%ேகா�.  16. 
 
எ�ப ராபர எ�2யி�� #ைணவஎ� றிைற58� 
உ�ப� இ�ப�%�� உள%கேண ந�%கி�றா� உ�ற� 
அ�ெபா� மாமல�� பத�ைதேய #ைணெயன அ�ைம 
ந�பி ேன� இனி� Aர�பெத% காலேமா நவிலா�.  17. 
 
பா� யா�நி� றிர�கிநி� பதமல� 2�ேம* 
G� வா;�தன� அமலநி� ன�ய�யா� ெதாE�ப� 
நா� ேயஇ�த உலக�ைத ெம�ெயன ந�பி� 
ேத� ேன�ெவ9� தீைமேய எ�னினி+ ெச�ேவ�.  18. 
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கள. வ5சைன காமெம� றிைவெயலா� கா-�� 
அள. மாையஇ� காெரன% கைம�தன� ஐயா 
உளவி ேலஎன% �$ளவா 9ண��திஉ� அ�ைம 
வள�� மாமதி ேபா*மதி தள�வி�றி வா;ேவ�.  19. 
 
வான நாயக வானவ� நாயக வள�V� 
ஞான நாயக நா�மைற நாயக நல5ேச� 
ேமான நாயக நி�ன�% க�பி�றி 249� 
தீன னா�அக� வாடேவா எ�ெச�ேவ� ெச�பா�.  20. 
 
ஏத ம4றவ�% கி�பேம ெபாழிகி�ற இைறேய 
பாத க%க�� க*மன� ேகாயிலா� பாி�# 
Gத க�தனா யாதி0� இ+ைசேம* ேதா�9� 
வாத ைன%கிட மாயிேன� எBவண� வா;ேவ�.  21. 
 
ெதளிெவா bைகேயா அறிகிலா� அறிவிலா� சிறி#� 
அளியி லா�இவ� தி�வ�- கயெலன அறி�ேதா 
எளிய னா%கிைன எ�ெச�ேவ� எ�ெச�ேவ� எ*லா 
ஒளி3 மா�நிைற ெவளி3மா� யா.மா� உரேவா�.  22. 
 
க(ணி 0$மணி ெய�னேவ ெதாE� அ�ப� க��#$ 
ந(/ கி�றநி� அ�ெளன% ெக�தநா$ ந/�� 
ம(/� வி(/�ம4 9$ளன �த2� மாறா� 
ெப(/� ஆ/மா� அ*லவா� நி4கி�ற ெபாிேயா�.  23. 
 
சகெம லா�தனி Aர�தைன தக.ைட� த%ேகா� 
அகெம லாநிைற� தான�த மாயிைன அளவி* 
மகெம லா�Aாி� ேதாைரவா; வி�தைன மாறா 
இகெம லாெமைன� பிற�திட+ ெச�தேத� எ�தா�.  24. 
 
ஏ��த ந*ல�$ ெப4றவ�% ேகவலா� எளிேய� 
வா��த ேபர�A வள�%க.� க�ைணநீ வள��பா� 
ஆ��த மாமைற எ�தைன அ�தைன அறிவா* 
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ேதா��த ேப�க-�� ேதா�றிலா� ேதா�றலா� Dேயா�.  25. 
 
த%க நி�ன�- ேகளவிேயா சிறிதி�றி� தமிேய� 
மி%க ெத�வேம நி�னி�ப ெவ$ள�தி* Nேழ� 
ஒ%க* தா�த�ைத மகெவ0� பாச%க- �டேன 
#%க ெவ$ள�தி* ஆ;கி�ேற� எ�ெச�வா� #ணி�ேத�.  26. 
 
பவ�A ாி�தி�� பாவிேய4 க�$நிைல பதிய� 
தவ5ெச 3�ப�� தய.ெச� த�$வேத த�ம� 
அவ�A ாி�திடா�% கான�த அமி�த�ைத அளி%க 
நவ�ெகா$ த�#வ� திைரெயறி கடெல0� நல�ேதா�.  27. 
 
உ49 ண��ெதலா� நீயல தி*ைலெய� 9ைனேய 
ப49 கி�றன� எ�ைதநி� ன�ய�யா� பாவி 
249 மாயமா5 சக�ைதேய ெம�ெயன 2த*தா� 
அ4றி ��திட� ெதாழி*ெச�வா� தனிநிக ராேன�.  28. 
------------- 
 

26. 26. 26. 26. ம/டல�தி�ம/டல�தி�ம/டல�தி�ம/டல�தி�    
 
ம(டல�தி� மிைசெயா�வ� ெச�வி�ைத 
        அேகாெவன.� வார ணாதி 
அ(டமைவ அ�%க�%கா� அ�தர�தி* 
        நி9�#மவ தான� ேபால 
எ(த��ந* அகிலா(ட ேகா�ைய�த� 
        அ�$ெவளியி* இலக ைவ�#% 
ெகா(�நி�ற அ4Aத�ைத எவரா=� 
        நி+சயி%க% Vடா ஒ�ைற.  1. 
 
ஒ�றிர(டா� விவகாி%�� விவகார� 
        கட�ேதழா� ேயாக �மி 
நி�9ெதளி� தவ�ேபசா ெமௗன நியா 
        ய�ைதநிைற நிைறைவ� த�ைன 
அ�றிெயா� ெபா�ளிலதா� எ�ெபா�-�� 
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        தா�2தலா� அசல மாகி 
எ�92$ள இ�ப�ைத� த(ெண�ற 
        சா�தபத இய4ைக த�ைன.  2. 
 
பதI�9� கட�தவ�%� ேமலான 
        ஞானபத� பாி8 கா-�+ 
சதமாகி நிரால�ப சா-சியதா� 
        ஆர�ப� த�ைம யாகி 
வித�யா.� கட�தவி�ைத ெய0மி�ைள% 
        கீ(ெடE�# விமல மாகி 
மதமா9� காணாத ஆன�த 
        சாகர�ைத ெமௗன வா;ைவ.  3. 
 
வா;வைன�#� த�தஇ�ப மாகடைல 
        ந*லமி�ைத மணிைய� ெபா�ைன� 
தா;வற எ� உள�தி��த த�#வ�ைத 
        அ�#வித சார� த�ைன+ 
G;ெப��ேப ெராளிையெயாளி பர�தபர 
        ெவளிைய இ�ப+ 8க�ைத மாறா 
ேதEல�� கல�தி�றா� நாைளயா 
        ெய�9மா� இய4ைக த�ைன.  4. 
 
த�ைனயறி� தவ�த�ைம� தானாக+ 
        ெச�த�K5 சம�ைத ேலாக� 
மி�ைனநிக�� திடஅழியா+ ெசாRபான� 
        த+8டைர ேவத மாதி 
எ�ைனயறி வாிெத�ன+ சமயேகா 
        �களிைடய இைடயறாத 
ெபா�ைனவிாி� தி�2லக� #�ப��இ� 
        ப��பர.� Aனித ெம�ைய.  5. 
 
பரவாிய பரசிவமா� அ#ெவனலா� 
        நாெனனலா�� பாச சால� 
விரவிநி�ற விசி�திர�ைத ஐ%யபத� 
        தினிதி��த விேவக� த�ைன 
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இர.பக* நிைன�Aமற� ெப0�ெதா�த� 
        அறியா�க$ இதய� ேவத+ 
சிரெமனவா; பராபர�ைத ஆன�த� 
        நீ�காத சிதாகா ச�ைத.  6. 
 
அ�#வித அOபவ�ைத அன�தமைற இ�ன� 
        இ�ன� அறிேய� எ�0� 
நி�திய�ைத நிராமய�ைத நி�%�ண�ைத� 
        த�ன�ளா* நிைன.% �$ேள 
ைவ�#ைவ�#� பா��பவைர� தானாக 
        எ�நாK� வள��#% கா%�5 
சி�திைனமா� Dெவளிைய� த�மயமா� 
        ஆன�த� ெத�வ� த�ைன.  7. 
 
த�னிேல தானாக நிைன�#கனி� 
        தவி;�#8க சமாதி யாக� 
ெபா�னிேல பணிேபா=� மாையத� 
        மனேமஉ� Aைரக$ தீ��தா� 
எ�னிேனா யா�பிைழ�ேப� என%கினியா� 
        உ�ேபா*வா� இ*ைல இ*ைல 
உ�னிேலா தி�வ�K% ெகா�பாவா� 
        எ�0யி�%ேகா� உற. மாவா�.  8. 
 
உற.டைல எ��தவாி* பிரமாதி 
        ேய0�உைன ெயாழி�# த$ள4 
கற.மாி தாித�ேறா இகபர2� 
        உ�ைனய�றி ஆவ #(ேடா 
வறிதி=�ைன அச�ெத�ன* வழ%க�9 
        ச�ெதன.� வா;�# ேவென� 
சி9ைமெகட� ெப�ைமயினி� ெச�மேத 
        ய�தினி*நீ ெச*ல* ேவ(��.  9. 
 
ேவ(�யநா$ எ�ேனா�� பழகியநீ 
        எைன�பிாி�த விசார� தாேல 
மா(�கிட% கி0�அ�த எ*ைலைய3� 
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        �ரணமா� வண%க5 ெச�ேவ� 
ஆ(ட�� ெமௗனித�னா* யாெனனத4 
        றவன�$நா� ஆேவ� �வி4 
கா(டகஎ( சி�தி2�தி என%�(டா� 
        உ�னாெல� கவைல தீ�ேவ�.  10. 
 
தீராத எ�சனன வழ%ெக*லா� 
        தீ�மி�த+ சனன� ேதாேட 
யாேர0� அறிவாிய சீவ�2�தி 
        3(டா�� ஐய ஐேயா 
காேர0� க4பக��� காேவ0� 
        உன%�வைம கா-ட� ேபாேமா 
பாராதி யாகஏE ம(டல�தி* 
        நி�மகிைம பகர லாேமா.  11. 
----------- 
 

27. 27. 27. 27. பாய
)0பாய
)0பாய
)0பாய
)0    
 
பாய� A62ன� மா�க�ைற% கா-�� ப�அகில 
மாைய� ெப��பைட%ேகஇல% காெவைன ைவ�தைனேயா 
நீெய� ப�வ�� தா=ந� ேறநி� ெப��க�ைண 
தாெயா� த�ய�% க�$ச+சி தான�த த4பரேம.  1. 
 
த4பர மா5சி4 பரமாகி ம�ற� தனி*ந��# 
நி4ப�அ� ேபா�க� மா*பணி நீதெர� ெந5சகமா� 
க4பர� தா��% கைர�திட வாெனா�த கா-சிந*�� 
ெபா4பர மாெய� விைன%க�� தாைத� ெபா�ெச�தேத.  2. 
 
ெச�3� தவ5ச49 மி*லாத நா�உ� தி�வ�%ேக 
ெகா�3� A#மல ாி-�ெம� ய�ப� �ழா�#டேன 
ைக35 சிரமிைச% V�பிநி� றா�% கசி�#�கி 
உ�3� ப�%க�$ ெச�வெத� ேறாA6 \ர�தேன.  3. 
 
அ�தைன+ சி4ற� பலவைன ெய�0யி ராகிநி�ற 
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8�தைன+ 8�த ெவளியா னவைன+ 8கவ�வா� 
நி�தைன நி�த நிராதார மாகிய நி�மலைன 
எ�தைன நா$ெச*= ேமாமன ேமக( �ைற58த4ேக.  4. 
 
க(டா �ள�தினி4 கா_�றி� ெப�3� க�ைண2கி* 
அ(டா� Aர�#%�� அ�ப� விைன%�� அசனித�ைன% 
ெகா(டா� னா�2ன� V�தா�� ம�த�ற�ேகாலெம*லா� 
வி(டால� மாெவா�9� காணா# ெவ-ட ெவ9ெவளிேய.  5. 
 
ெவளியான நீெய� மனெவளி \� விரவி�ஐயா 
ஒளியா�� க(/� இரவி3� ேபா*நி� 9லா.வ�கா( 
அளியா�� ெகா�ைற+ சைடயாட அ�A6 யாட%க�ைக� 
#ளியாட ம�9$ நடமா�� 2%க- 8ட�%ெகாE�ேத.  6. 
 
ெகாE�தா #ைறமல�% ேகாைதய� ேமாக% �ைரகட6* 
அE�தாத வ(ண�நி� பாத� Aைணத� த�$வெத�ேறா 
எE�தா தர.ெச� எ�ெப� மா�எ� றிைற5சிவி(ேணா� 
ெதாE�தா ைதேயெவ( ெபா���த ேமனி+ 8க�ெபா�ேள.  7. 
 
8கமா� ஞான� தி�ேமனி யாந*ல ெதா(ட�த�க$ 
அகேமெபா4 ேகாயி* எனமகி;� ேதம�9$ ஆ�யக4 
பகேமஉ� ெபா�ன� நீழ*க( டால�றி� பாவி%கி�த+ 
ெசகமாைய யான அ��ேகாைட நீ��� திறமிைலேய.  8. 
 
நீ�கா #யி�% �யிராகி நி�ற நிைனயறி�ேத 
D�காம* D�கி�அ* லாேத என%�+ 8க2�உ(ேடா 
ஓ�கார மா�ஐ� ெதE�தா4 Aவன�ைத உ(�ப(ணி� 
பா�கா� நட�#� ெபா�ேள அக(ட பரசிவேம.  9. 
 
சிவமாதி நா�2க% ேகாவ�த மாமைற ெச�Aகி�ற 
நவமா� இல%கிய ஒ�ேற இர(ட4ற ந�ைமெபறா 
தவேம த��ஐ� Aல�ெபாறி% ேகெய� னறி.ெபா*லா� 
பவேம விைள%கெவ� ேறாெவளி மாெனன� பா��த#ேவ.  10. 
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ஆெறா� தில�� சமய�க$ ஆ9%�� ஆ;கடலா� 
Nறி� பர�த பரமான ஆன�த ெவ$ளெமா�9 
ேதறி� ெதளி�# நிைலெப4ற மாதவ� சி�த�திேல 
ஊறி� பர�த(ட ேகா�ெய* லா�நி� 9லாவியேத.  11. 
 
நட%கி0� ஓ�0� நி4கி0� ேவெறா� நா-டமி�றி% 
கிட%கி05 ெசBவி தி�%கி0� ந*ல�- ேக$வியிேல 
ெதாட%��எ� ெந5ச� மனம4ற �ரண� ெதா-�%�ேள 
2ட%�வ� யா�பர மான�த நி�திைர I��ேம.  12. 
 
எ(ணாத ெத(ணிய ெந5ேச #யெராழி எ�னிர(� 
க(ேண உற��க எ�னாைண 2%க- க�ைண�பிரா� 
த(ணா� க�ைண ம.ன�தி னா*2�தி சாதி%கலா� 
ந(ணாத ெதா�றி*ைல ெய*லா நல2 நம%�ளேவ.  13. 
 
நாென� ெறா�2த =(ெட�ற நா�தைல நாணஎ�0$ 
தாென� ெறா�2த* �ரண மாக� தைல�ப-ெடா�பி* 
ஆன�த� த�ெத� அறிைவெய* லா2( டவசந*கி 
ேமான� தைனவிைள� தா*இனி யா#ெமாழி�வேத.  14. 
 
தான� தவ5ச49� இ*லாத நா�உ(ைம தானறி�# 
ேமான� ெபா�ெளன% க(�ட+ ச4�� ேமான0மா�� 
தீன� தன%கி� கிர�கிைன ேயஇனி+ சி�ைத%ெக�9� 
ஆன�த� தான*ல ேவாபர ேமச+சி தான�தேம.  15. 
 
என%ேகா� 8த�திர மி*ைலய� பாஎன% ெக��பி*ைவ�பா� 
மன%ேகா தக49� பர�ெபா� ேளஎ�ைன வா;வி�திட 
நின%ேக பர�நி�ைன நீ�காத �ரண நீ$க�ைண 
தன%ேக பரமினி+ 8�மா வி�%க� த�ெம�9ேம.  16. 
 
இட�ெப9 N��மி� னா�ெச� சக2� இ�நிதி3� 
உட�ைபவி- டா�யி� ேபா�ேபா# V� உட�வ�ேமா 
மட�ெப9 மாைய மனேம இனியி�� வாம.னி 
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திட�ெபற ைவ�த ம.ன5 சகாய� ெதாி�#ெகா$ேள.  17. 
 
நா4ற+ சடல�ைத ஒ�ப# வாச* நைடமைனைய+ 
ேசா49� பைசயிைன 2�மல பா(ட� ெதாட%கைறைய 
ஆ49� ெப�%க�ன க�ம� ெப�%ைக அட�கி�மி+ 
ேச4ைற� #ைணெய�ற நா�%�2( ேடாகதி ேச�வ#ேவ.  18. 
 
ெபா�யா �லக நிைலய*ல கான4 Aனெலனேவ 
ெம�யா அறி�ெத�ன எ�னா* இதைன விட�ப�ேமா 
ைகயா* ம.ன� ெதாி�ேதக* லா*நிழ4 க(ணி��த 
ஐயாஅ� பாஎ� அரேச2% க(/ைட ஆர2ேத.  19. 
 
ஆரா அ2ெதன ேமான� வகி�#%க* லா*நிழ4கீ;� 
ேபரா# நா*வ �ட�வா;2% க(/ைட� ேபரரேச 
நீரா 3�க.$ ள�Aத� ேத8க நி-ைடையநீ 
தாரா வி��எ� ெப�I+8� தான� தன5சயேன.  20. 
 
வா3(� வா;�த ம.ன5ெச� ேபா# ம.னஅ�$ 
தா3(� ேசெய�ன எ�ைன� Aர%க+ சதான�தமா� 
நீ3(� நி�ைன+ சர(Aக நா0(ெட� ெந5ச�ஐயா 
தீ3( ���த ெமEகல ேவாகதி ேச�வத4ேக.  21. 
 
க*லா* எறி�#�ைக வி*லா* அ��#� கனிம#ர+ 
ெசா*லா* #தி�#�ந4 ப+சிைல Dவி3� ெதா(டாின� 
எ*லா� பிைழ�தன� அ�ப4ற நா�இனி ஏ#ெச�ேவ� 
ெகா*லா விரதிய� ேந�நி�ற 2%க- ��மணிேய.  22. 
 
2�னிைல+ 8-ெடாழி ெந5ேசநி� ேபாத� 2ைள%கி*ஐேயா 
பி�னிைல+ ச�ம� பிற%��க( டாயி�த� ேப��தனேம� 
த�னிைல ேயநி*= தாேன தனி+ச+சி தான�தமா� 
ந�னிைல வா�%��எ( சி�தி3� கா/� நமத*லேவ.  23. 
 
ெசா*லா* ம.ன ம.னெம� ேறெசா*6+ ெசா*6%ெகா(ட 
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த*லா* மனமற� �ரண நி-ைடயி லா;�த#(ேடா 
க*லாத Iட� இனிஎ�ெச� ேவ�சக4 காரணமா� 
வ*லாள னான ம.ன சதான�த மாகடேல.  24. 
 
ஆரண� ஆகம� எ*லா� உைர�த அ�$ம.ன 
காரண Iல�க* லால�% ேக3(� காண�ெப4றா* 
பாரண� ேகா� 8ழ*ெந5ச மாகிய பாதரச� 
மாரண மா�வி�� எ(சி�தி 2�தி3� வா��தி�ேம.  25. 
 
சி�த ம.னி வடபா* ம.னிந� தீப�(ட 
8�த ம.னி ெய0Iவ �%�� ெதாE�Aெச�# 
ச�த ம.ன 2த*I�9 ம.ன2� தா�பைட�ேத� 
நி�த ம.னம* லாலறி ேய�ம4ைற நி-ைடகேள.  26. 
 
க(ேட� நினத�$ அBவ� ளா�நி�9 கா(பெத*லா� 
உ(ேட ய#.� நினதா%கி ேன�உவ- டாதஇனப� 
ெமா(ேட அ��தி இைள�பாறி ேன�ந*ல 2�திெப49% 
ெகா(ேட� பராபர ேமெயன% ேக#� �ைறவி*ைலேய.  27. 
 
ேம4ெகா(ட வா3.� கீ;�பட Iல�# ெவ�தைழ+ 
G4ெகா(ட ேமக ெமனMைம நி�9 ெசாாிவைதஎ� 
னா4க(ட த�9 ம.ேனாப ேதசிய ளி%ைகயினி� 
பா4க(� ெகா(டன� ேமேல அமி�த� ப��வேன.  28. 
 
ெசா*லா* ெதாட�ெபா� ளா*ெதாட ரா�பர5 ேசாதிநி�ைன 
வ*லாள� க(ட வழிக(� ேல�சக மா�%க�தி=5 
ெச*லாெத� சி�ைத ந�ேவ கிட�# திைக�#வி�மி 
அ*லான #�பக லான#� வா�வி- டர49வேன.  29. 
 
அறியாத எ�ைன அறிவா3� நீெய� றக�Aற2� 
பிறியா தறிவி�த ேபரறி வா58�த� ேபெராளிேயா 
�றியாத ஆன�த% ேகாேவா அ2த�$ �(ட6ேயா 
சிறிேய� ப��#ய� க(�க* லா*நிழ4 ேச��த#ேவ.  30. 
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எ*லா� உத.� உைனெயா�றி4 பாவைன ேய05ெச�# 
A*லா யி0�ஒ� ப+சிைல யாயி0� ேபா-�ைற5சி 
நி*ேல�ந* ேயாக ெநறி35ெச ேய�அ�$ நீதிெயா�9� 
க*ேல�எB வா9 பரேம பரகதி கா(ப#ேவ.  31. 
 
ஒ�9� ெதாி�திட இ*ைலஎ� 0$ள� ெதா�வஎன% 
ெக�9� ெதாி�த இைவஅைவ ேக$இர .�பக=� 
��9� �ழி3� வன2� மைல3� �ைரகட=� 
ம�9� மைன3� மனமாதி த�#வ மாைய3ேம.  32. 
 
பE#(� பாைவய� ேமாக விகார� பரைவயிைட 
விEகி�ற பாவி%�� த�தா$ Aைணைய விய�தளி�தா� 
ெதாEகி�ற அ�ப� உள�களி Vர� #ல��ம�9$ 
எEகி�ற ஆன�த% V�தென� க(மணி ெய�ன�பேன.  33. 
 
அE%கா��த ெந58ைட ேய0%ைக யாநி� அ�$வழ�கி� 
இE%கா� ெம�ெற(ணி ேயாஇர� காத இய*Aக(டா� 
2E%காத லாகி விழிநீ� ெப�%கிய 2�தெர0� 
�E%காண நி�9 நடமா�� தி*ைல% ெகாE58டேர.  34. 
 
ஆல� பைட�த விழியா�க$ மா*ெகா( டவ�ெச�இ��ர 
சால� பைட�#� தள��தைன ேயெய�9� த(ண�$ V� 
ேகால� பைட�#%க* லால�% கீ;ைவ�� ேகா.%க�பா� 
கால� பைட%க� தவ�பைட யாெத�ெகா* க*ெந5சேம.  35. 
 
8�மா வி�%க+ 8க58க� எ�9 8�திெய*லா� 
அ�மா நிர�தர5 ெசா*ல.� ேக-�� அறிவி�றிேய 
ெப�மா� ம.னி ெமாழிைய3� த�பிஎ� ேபைதைமயா* 
ெவ�மாய% கா-�* அைல�ேத� அ� ேதாஎ� விதிவசேம.  36. 
 
தினேம ெசல+ெசல வா;நாK� நீ�க+ ெசக�தி�$ெசா� 
பனேம ெயனெவளி க(ேட யி�%க.� பாசப�த 
இனேம #ைணெய� றி��ேதா� நம�வாி� எ�ெச��ேவா� 
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மனேம ந�ேபால .(ேடா8�த IடாிB ைவயக�ேத.  37. 
 
கடெல� தைனமைல எ�தைன அ�தைன க�மமத4 
�டெல� தைனய� தைனகட* O(மண* ஒ%�மி�த+ 
சடல�ைத நா�வி� 2�ேன 3ைனவ�# சாரஇ�- 
படல�ைத மா4ற� படாேதா நிைற�த பராபரேம.  38. 
 
நிைன3� நிைன.� நிைனய�றி யி*ைல நிைன�தி��கா* 
விைனெய� ெறா�2த* நி�ைனய* லா# விைளவ#(ேடா 
தைன3� ெதளி�#�ைன+ சா��ேதா�க K$ள+ெச� தாமைரயா� 
மைன3�ெபா� ம�ற2� நி�றா�5 ேசாதி மணிவிள%ேக.  39. 
 
உ$ள� ைத3மி� ெகைன3நி� ைகயினி* ஒ�Aவி�#� 
க$ள�ைத+ ெச�3� விைனயா* வ��த% கண%�2(ேடா 
ப$ள�தி� NE� Aன*ேபா4 ப��#� பரமஇ�ப  
ெவ$ள�தி� I;கின�% ேகெயளி தா�தி*ைல வி�தகேன.  40. 
 
க$ள� ெபா��#� மடெந5ச ேமெகா�� கால�வ�தா* 
உ$ள� பவ�க-�( ேடாஇ*ைல ேய3ல கீ�றஅ�ைன 
வ$ள� ெபா��# மலர� காணம� றா��இ�ப 
ெவ$ள+ெச� பாத� Aைணேயய* லா4கதி ேவறி*ைலேய.  41. 
 
த�மய மான8 பாவ�தி* ெம$ள� தைல�ப��கா* 
மி�மய மான சக�யா #ைர�ெத� ெவளியி*உ��த 
சி�மய 2�திைர% ைகேயெம� யாக� ெதளி�தெந5ேச 
நி�மய� எ�மய� எ*லா� நிைற�த நிராமயேம.  42. 
 
ஆாி� கைல35 8�தி3� கா(ட4 காிய.ைன� 
ேதா3� ப�%�% க�ைணெச� வா�8க வா�ெபா�ேள 
தா3� பிதா.� தம�� ��.� தனி2த=� 
நீ3� பைர3ெம� ேற3ண�� ேதனி# நி+சயேம.  43. 
 
அ*=� பக=� உன%ேக அபய� அபயெம�9 
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ெசா*=5ெசா 6�ன� ெதாி�தத� ேறா#தி� பா�க$மன% 
க*=� கைர%�� ம.னா உன# க�ைணஎ�பா* 
ெச*=� ெபாEத*ல ேவாெச*= ேவன�த+ சி48க�ேத.  44. 
 
எ*லா5 சிவ�ெசய* எ�றறி� தாலவ� இ�ன�ேள 
அ*லா4 Aக6ட� ேவ92( ேடாஅ# ேவநிைலயா 
நி*லா� உ�னா*தமி ேய4�% கதி3(�� நீ$நில�தி* 
ெபா*லா மய%க�தி லா;�தாவ ெத�ன Aக*ெந5சேம.  45. 
 
ஒளிேய ஒளியி� உண�ேவ உண�வி� உவைகெபா��� 
களிேய களி%�� க��ேத க��ைத% கவள�ெகா(ட 
ெவளிேய ெவளியி� விைள8க ேம8க� N9க(�� 
ெதளிேய� ெதளி�தவைர� ேபா4றிேட� எ�ன ெச��வேன.  46. 
 
மற%கி�ற த�ைம இற�தெலா� பா�� மனமெதா�றி* 
பிற%கி�ற த�ைம பிற�தெலா� பா��இ� ேப��பிறவி 
இ�%கி�ற எ*ைல% களவி*ைல ேயஇ�த+ ச�மஅ*ல* 
#ற%கி�ற நாெள�த நா$பர ேமநி� ெதாE�ப0%ேக.  47. 
 
கா-�ய அ�த% கரண2� மாையஇ% காயெம�9 
G-�ய ேகால2� நானா இய�க� #ைறயித0$ 
நா-�ய நா�றன% ெக�ேறா� அறிவ4ற நா�இவ4ைற% 
V-�நி� றா-�ைன ேயபர ேமந*ல V�தி#ேவ.  48. 
 
ெபா*லாத மாம�% கடமன ேமஎைன� ேபா*அ��த 
எ*லாவ4 ைற3�ப4றி% ெகா(டைன ேயெய�ைன நி�மயமா 
நி*லா� அ�$ெவளி நீநா�நி4 ேப�அ�$ நி-ைடெயா� 
ெசா*லா4 பதி�# பாி�ர ணான�த� ேதா��வேன.  49. 
 
வாரா�ெந5 ேச3�ற� #�மா�%க� யாைவ3� ைவ�#%க-�� 
காரா� அ�%க� 849கி� றா3� அவலமதி% 
ேகாரா யிர�A�தி ெசா�னா=� ஓ�கிைல ஓெக�வா� 
பாரா 3ைன%ெகா*= ேவ�ெவ*= ேவ�அ�- பா��ெகா(ேட.  50. 



125 

 

 
மாத�தி ேலெயா� தி�கK( டாகி ம�வைதநி� 
ேபாத�தி ேலச49� ைவ�திைல ேயெவ9� A�ைமெந5ேச 
ேவத�தி ேலத�%க வாத�தி ேலவிள� கா#வி�# 
நாத�தி ேலயட� காத�த வா�ெபா�ேள நா�%ெகா$ேள.  51. 
 
எ��� வியாபி� #ண�வா� உன%ெக� இதய�#$ேள 
த��� #யர� ெதாியாத வ(ண� தைடெச�ததா� 
அ�க� �ைழ�#$ K��ம� பாள�% கைணகட�# 
ெபா��� க�ைண% கடேலச� �ரண ேபாத�தேன.  52. 
 
ைவயக மாத� சக�ைத3� ெபா�ைன3� மாையமல 
ெம�ைய3� ெம�ெய�9 நி�ன� யா�த� விேவக�ைத3� 
ஐயமி* N-ைட3� ெம��Wைல 3�ெபா�ய தாகஎ(/� 
ெபா�ய�த� ந-ைப வி�வெத� ேறாபாி �ரணேம.  53. 
 
அளி3� கனிெயா� த�விைன யா*ெநா� தய�.9ேவ� 
ெதளி3� ப�%�� பாிபாக கால25 சி�தி%�ேமா 
ஒளி3� க�ைண3� மாறாத இ�ப2� ஓ��வா� 
ெவளிவ� த�ய� களி%கநி� றா�� விE�ெபா�ேள.  54. 
 
அைடயா� Aர5ெச4ற ேதேவநி� ெபா�ன�% க�Aச49� 
பைடயாத எ�ைன� பைட�தி�த� பாாி4 பட��தவிைன� 
தைடயா* தைளயி-� ெந5ச�A( ணாக� தளரைவ�தா� 
உைடயா� உைடய ப�ய�றி யா�ெச�த ெதா�றிைலேய.  55. 
 
ஆ�� கற��� திாிைக3� ேபால அைல�தைல�# 
கா�� கைர3� திாிவத* லா*நி� க�ைணவ�# 
V�� ப�%�� தவ2ய லாத ெகா�ய�எம� 
ேத�� ெபாEெத�ன ெச�வா� பரான�த சி48டேர.  56. 
 
க49� பலபல ேக$விக$ ேக-�� கற�ெகனேவ 
849� ெதாழி*க49+ சி4றி�ப� D� 8ழ6�எ�னா� 
�4ற� �ைற�# �ணேம வி�ெம�ப� V-ட�ைதேய 
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249� #ைணெயன ந�Aக( டா�8�த Iடெந5ேச.  57. 
 
நீெயன நாெனன ேவறி*ைல ெய�0� நிைனவ�ள� 
தாெயன ேமான ��வாகி வ�# த��த�ைம+ 
ேசெயன% கா�தைன ேயபர ேமநி� தி�வ�K% 
ேகெய�ன ெச�3�ைக� மா9ள ேதா8�த ஏைழயேன.  58. 
 
ஆ�திர� வ�தவ� ேபா*அைல யாம* அேராகதிட 
கா�திர� த�ெத�ைன ேயஅ�ைன ேபா=� க�ைணைவ�தி� 
மா�திர� 2�னி� 9ண��திைன ேயம. னாஇனிநா� 
சா�திர5 ெசா�ன ப�இய மாதி35 சாதி�பேன.  59. 
-------- 
 

28. 28. 28. 28. உட,ெபா23ற�உட,ெபா23ற�உட,ெபா23ற�உட,ெபா23ற�    
 
உட*ெபா� 3றவாயி� உ(ைம3ற வாக% 
கடவாரா� த(ண�ேள க(டா� - திட2டேன 
உ49�பா� ேமான� ஒ�ெசா*ேல உ(ைமந�றா�� 
ப4றி�பா� ம4றெவ*லா� பா;.  1. 
 
பாராதி �தெம*லா� பா�%��கா* அ�பர�தி� 
சீராக நி4�� திற�க(டா� - ேநராக 
நி4�� தி�வ�ளி* ெந5ேசயா� நி4பத*லா* 
க4�ெநறி யாதினிேம4 கா(.  2. 
 
ெம�யான த�ைம விள�கினா* யா�%ேக0� 
ெபா�யான த�ைம ெபா��#ேமா - ஐயாேவ 
ம�0�நி ராைசஇ�ன� வ�தத*ல உ�ன�ைம 
எ�0�நிைல எ�#மா ெற�.  3. 
 
அறியாைம ேம6- டறிவி�றி நி4�� 
�றிேய4 கறிெவ�ற ேகால� - வறிேதயா� 
நீ3ண��த நா�உண�� ேநச�தா ேலாஅறிெவ� 
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ேறெயன%ேகா� நாமமி-ட ேத.  4. 
 
ஏ#%�+ 8�மா இ�மனேம எ�9ன%�� 
ேபாதி�த உ(ைமஎ�ேக ேபாகவி-டா�-வா#%� 
வ�ெததி��த ம*லைர�ேபா* வாதா� னாேய3� 
A�திெய�ன ேபாதெம�ன ேபா.  5. 
 
சகமைன�#� ெபா�ெயனேவ தா0ண��தா* #%க 
8கமைன�#� ெபா�ய�ேறா ேசாரா-திகபர�#� 
வி-�� பிாியாத ேமலான அ�#வித% 
க-�%�$ ஆவெத�ேறா கா(.  6. 
 
க4க(ேடா ேதேனா கனிரசேமா பாேலாஎ� 
ெசா4க(டா ேதெதனநா� ெசா*=ேவ� - வி4க(ட 
வானமதி காண ம.னிம. ன�தளி�த 
தானமதி* ஊ9�அமி� த�.  7. 
 
ேக-ட=ட� சி�தி�த* ேக�லா ெம��ெதளிவா* 
வா-டமறா .4பவேநா� மா9ேமா-நா-ட249 
ெம�யான நி-ைடயிைன ேமவின�க- க�ேறாதா� 
ெபா�யா� பிற�பிற�A� ேபா�.  8. 
 
மாயா சக�ைத மதியாதா� ம(2தலா 
ேயயான த�#வ�தி* எ�#வேரா-ேநயா0 
�திநிைல நி4க� ெபா��#வ�க$ அ�னவ�த� 
நீதிையேய ஓ�மனேம நீ.  9. 
 
இக2E#� ெபா�ெயனேவ ஏ��#ண��தா லா�ேக 
மிகவளர வ�தஅ�$ ெம�ேய-அகெநகிழ� 
பாாீ� ஒ�ெசா4 ப�ேய அ0பவ�ைத+ 
ேசாீ� அ#ேவ திற�.  10. 
 
ஆரண�க$ ஆகம�க$ யா.ேம ஆன�த 
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�ரணேம உ(ைம� ெபா�ெள�0�-காரண�ைத 
ஓராேயா உ$K$ேள உ49ண��தB .(ைமயிைன� 
பாராேயா ெந5ேச பக�.  11. 
 
ேநராய� ெமௗனநிைல நி*லாம* வா�ேபசி 
ஆரா� அைல�தீ�நீ� ஆெக�N�-ேதாீ� 
திைர3� திைர3நதி+ ெச�னியைன நாவா* 
கைர3� கைர3மன% க*.  12. 
 
அ4ப மனேம அகிலவா; வ�தைன35 
ெசா4பன�க( டா3(ைம ெசா�ேன�நா�-க4பைனெயா� 
றி*லா இட�ேத எைன+8�மா ைவ�தி�%க% 
க*லா�நீ தாேனா� கவி.  13. 
 
ஏ#� தி�வ�ளி� இ+ைசயா� எ�ெற�ெற� 
ேபா#� ெபா��#� Aனித�பா*-தீ#ெநறி 
ெச*=ேமா ெச*லாேத ெச*=மிட� இ�பமலா* 
ெசா*=ேமா ேவத� ெதானி.  14. 
 
க*ேல95 சி*ேல9� க-�ேய 9�ேபால+ 
ெசா*ேலற� பா;�த #ைள+ெசவிெகா(-ட*ேல9 
ெந5செனன நி4கைவ�தா� நீதிேயா த4பரேம 
வ5சன*ேல� நீெய மதி.  15. 
 
அ�ெபா�K� ஆ�மா.� ஆரணW* ெசா�னப� 
த�பி*லா+ சி�ெதா�றா5 சாதியினா*-எ�ப�3� 
ேதாி* #வித5 சிவாகமேம ெசா*=நி-ைட 
ஆ�மிட� த�#வித மா�.  16. 
 
ேவத 2தலா� விள��5 சிவவ�வா� 
ேபாத நிைலயி4 ெபா��தாம*-ஏதமி� 
ேமாகாதி அ*ல6ேல I;கிைனேய ெந5ேசஇ� 
ேதகாதி ெம�ேயா ெதளி.  17. 
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ேநா%க4 காிதான O(ணியவா� ேமானநிைல 
தா%க4 �பாய5 சைம�தபிரா�-கா%�2யி� 
அ�தைன%�� நான�ைம ஆத6னா* யாெனனெத� 
றி�தைன%�� ேபசஇட மி*.  18. 
 
ஒ�9மற நி*ெல� 9ண��தியந� ேமான�� 
த�#ைண�தா$ நீ�ழி தா�வா;க-எ�ெற�ேற 
தி%கைன�#� ைக�வி%�5 சி�மயரா� த�ைமய�%ேக 
ைக%�வ�� இ�ப% கனி.  19. 
 
மன�தா=� வா%கா=� ம�னெவா(ணா ேமான 
இன�தாேர ந*ல இன�தா�-கன�தAக; 
ெகாணடவ�� அ�னவேர Vறாிய 2�திெநறி 
க(டவ�� அ�னவேர கா(.  20. 
 
க(ெணாளிேய ேமான% க��ேப கவைலயற� 
ப(ெணாளி%�� உ$ளளியா� பா�ைமயிைன-ந(ணிட.� 
சி�த மிர�கிலெத� சி�த� ெதளியாேவ 
றி�தைன%�� ஆதர.� இ*.  21. 
 
அறியாைம சாாி� அ#வா� அறிவா� 
ெநறியான ேபாத#வா� நி4��-�றியா* 
சதச� த�Kண��த� தா0ணரா நி�ற 
வித24 றறிெவ0�ேப� ெம�.  22. 
 
��6�க ச�கமமா% ெகா(டதி� ேமனி 
க�ெவா�9 ேமனிந�பா4 கா-டா-த�ெள�9 
க(டவ�%ேக ஆன�த� க(�ெகாள லா�அல# 
ெகா(டவ�%கி� ெக�னகிைட% ��.  23. 
 
A6யி� அதKைடயா� �த� பைடயா� 
ப6யிர�#� எ*லா� பாி�பா�-ம6Aன*ேச� 
ெபா�2�யா� 2%க- Aனித� சர(A��ேதா�% 
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ெக�2�யா ேத#2ள ேத.  24. 
 
ெசா*=% கட�கா+ 8க�ெபா�ைள நாெமனேவ 
அ*=� பக=� அர49வெத�-ந*லசிவ 
ஞானமய� ெப4ேறா�க$ நாமி*ைல எ�ப�அ�ேதா 
ேமானமய மான 2ைற.  25. 
 
ஐயா அ�ணகிாி அ�பா உைன�ேபால 
ெம�யாக ேவா�ெசா* விள�பின�யா�-ைவயக�ேதா� 
சா4றாிெத� ேறச4றா� த�னைனயா� 2%க(எ�ைத 
நா4றிைச%�� ைககா-� னா�.  26. 
 
காத49� ேபான2றி க-�ைவ�தா* ஆவ#(ேடா 
தீ த4ற காய2�அ+ ெச�ைகேய-ேபாதமா� 
நி4பர*லா* இ+சக�தி* ேநரா�க$ ேந��தி�0� 
த4பரமா% க(���பா� தா�.  27. 
 
ெவ$ள� �லா.சைட ெவ$ள% க�ைணயினா� 
க$ள� �லா.வ5ச% க$ளேன� - உ$ள�தி* 
இ*லென�றா* அ�னவ�றா� எ��� வியாபக�தா� 
அ*லென�95 ெசா*லவழ% கா�.  28. 
 
த�#வ�ேப ேயாேட தைலய��#% ெகா$ளாம* 
ைவ�த அ�$ேமான வ$ளைலேய-நி�த�அ�A 
�ண% க�#ெந58 ேபா4ற% கரெமE�A� 
காண� #�%�மி� க(.  29. 
 
ெதா*ைலவிைன% கீடா�+ 8ழ*கி�ற நாெனா�வ� 
எ*ைலயிலா நி�க�ைண எ�#வேனா-வ*லவனா� 
ேமான ��ேவ 2Eதிைன3� தா0ண��த 
ஞான ��ேவ நவி*.  30. 
 
I�9க(ணா 2�ெதாழிலா 2�2தலா I.ல�� 
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ேதா�ற% க�ைணெபாழி ேதா�றேல-ஈ�றஅ�ைன 
த�ைன�ேபா* அ�A தைழ�ேதா� ஒ�ெத�வ� 
உ�ைன�ேபா =(ேடா .ைர.  31. 
 
ேநசி%�5 சி�ைத நிைன.%�$ உ�ைனைவ�#� 
�சி%�� தா�நிைற�# �ரணமா�-ேயாசி�# 
நி�றத*லா* ேமானா நி�விக4ப நி-ைடநிைல 
எ�9வ� ேமாஅறிேய ேன.  32. 
 
அறிவி* அறியாைம அ4றறிவா� நி�9 
பிறிவறஆ ன�தமய� ெப49%-�றியவி;�தா* 
அ�ைற% �ட*ேவ(ேட� ஐயாஇB ஆ%ைகையேய.  
எ�ைற%�� ேவ(�வேன யா�.  33. 
 
உடைல� ப;¢�தி� �ண.� ெகாடாம* 
விடவிடேவ நா�வேரா ெம�ைய�-படபெடன 
ேவ(�ேவ� இ�த.ட* ெம�3ணரா� ெபா�ய�நா� 
ஆ(டநீ தாேன அறி.  34. 
 
அறியாேயா எ�ைன3நீ ஆ(டநீ 8�த 
ெவறியா� மய�க.ேம� வி-டா�-ெநறிமய�கி% 
��95 ெச�3� �9�ேமா ஐயாேவ 
க�9ெக-டா* தாய�ேக கா(.  35. 
 
ஏ#% �ட48ைமெகா( ேடனி��ேத� ஐயேன 
ஆதி%க ேமான அ�$தாேய-ேசாதியா� 
ம�ன நி�விக4ப ஆன�த நி-ைடயிேல 
பி�னமற நி*லாத பி�.  36. 
 
பி�0� உட48ைமயா� ேப8� வழ%கதனா* 
எ�னபல� நா24 றி��ேதாேம-அ�னதனா* 
ஆன�த� தாேனதா� ஆ�ெம� ஐயேன 
ஏனி�த� #�ப� இனி.  37. 
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#�ப% கட6* திைள�தெதலா� தீ��தேத 
இ�ப% கட6* இ�ெம�ன-அ�பி* 
கைர�# கைர�#�கி% க(ண�வி கா-ட 
விைர�#வ�� ஆன�ேத ேம.  38. 
 
கைர�# கைர�#�கி% க(ணீரா றாக 
விைர�ேத நி�வி4கப ெம�த-நிர�தர2� 
நி�ைனேய +¢�தி%க நீெகா��தா� ேமானாநா� 
எ�ைன2E #�ெகா��ேத ேன.  39. 
 
அ*=� பக=�ேப ர�Aடேன தானி��தா* 
க*=� உ�காேதா க*ெந5ேச-ெபா*லாத 
த�Aவழி எ�நிைன�தா� ச�தத2� நீ இற�த 
எ��பிேல ஆன�த ேம.  40. 
 
ெகா��ேதேன ெய�ைன% ெகா��த.ட� இ�ப� 
ம��ேதேன நீ�ழி வா;�ேத-அ��ேதேன 
ெப4ேறேன ெப49� பிைழ�ேதேன ச�மஅ*ல* 
இ4ேறேன ஏைழஅ� ேய�.  41. 
 
ெப4ேறா� பிறவாைம ேபசாைம யாயி�%க% 
க4ேறா� என.ைர%க% காாியெம�-ச4ேற0� 
நீ%க4ற இ�ப நிைலெபா��தி ஏச49 
வா%க4றா4 ேப8ேமா வா�.  42. 
 
கால� தைன3ைத�தா� காம� தைனெயாி�தா� 
பால� பசி%கிர�கி� பா4கடைல-ஞாலெம+ச� 
பி�ேன நட%கவி-டா� ேபர�ைள நாடாதா�% 
ெக�ேன நட%ைக யினி.  43. 
 
வி(ண�வி ேம�ேம* விள��வேபா ேலஇர(� 
க(ண�வி ெவ$ளெமா� ைகV�பி�-த(ணயி�த 
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ெவ$ளேம ஆன�த ெவ4ேப என�ெதாEேவா� 
உ$ளேம ஞான ெவாளி.  44. 
 
பி$ைளமதி+ ெச5சைடயா� ேபசா� ெப�ைமயினா� 
க$ளவிE� ��ெகா�ைற% க(ணியா�-உ$ளப� 
க*லா6� கீழி��# க4பி�தா� ஓ�வசன� 
எ*லா�� ஈேடற ேவ.  45. 
 
Aலைன�#� தாேன ெபாரமய�கி+ சி�ைத 
அலம� #ழ=� அ�ைம - நலமி��த 
சி�தான ேமான சிவேனநி� ேசவ�%ேக 
பி�தானா* உ(ேடா பிற�A.  46. 
 
நிைற�ட�தா� நீ�ெகாKேமா நி+சயமா ேமான 
2ைற3ண��தா� யாைத 2ய*வா�-பிைறயணி�த 
மி%ககயி லாயமைல வி�தகேன ேவதியேன 
ெச%கரணி ேமனியேன ெச�A.  47. 
 
#�கமE மா0ைடயா� Gல� பைட3ைடயா� 
தி�களணி ெச58ைடயா� ேச.ைடயா�-ம�ைகெயா� 
பா=ைடயா� ெச�க- பணியா�எ� ெச�னியி�ேம* 
கா=ைடயா� நீேய கதி.  48. 
 
இனிய க�ைண2கி* எ�பிரா� 2%க- 
கனியமி�த வாாியி�ப% க-�-தனி2த*வ� 
நி�த� பரம� நிமல�நிைற வா�நிைற�த 
8�த� நம%ெக�9� #ைண.  49. 
 
நீதியா�% க*லா6� நீழ6�கீ ேழயி��# 
ேபாதியா உ(ைமெய*லா� ேபாதி�தா� - ஏதி* 
சனகாதி யாய தவ�ேதா�%� ஞான 
தினகரனா� ம.ன சிவ�.  50. 
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ேதக+ ெசய*தா05 சி�ைத3ட ேன�ைழயி* 
ேயாகநிைல ஞானிகK% ெகா�Aவேதா-ேமாகநிைல 
அ*ல6ேல வா;வாேரா அ�பேன நீய4ற 
எ*ைலயிேல 8�மா இ�.  51. 
 
8�மா இ�%க+ 8க2தய மா�ேம 
இ�மாயா ேயாகமினி ஏனடா-த�மறிவி� 
8-டாேல யா�ேமா ெசா*லேவ( டா�க�ம 
நி-டா சி9பி$ளா� நீ.  52. 
 
நீய4ற அ�நிைலேய நி-ைடயதி* நீயிைலேயா 
வாய4 றவேன மய�காேத ேபாய4 
றி��தா=� நீேபாகா� எ�92$ளா� 8�மா 
வ��தாேத இ�ப2(� வா.  53. 
 
வாவாெவ� றி�ப� வரவைழ%�� க(ணீேரா 
டாவாெவ� ேறயEத அ�பேன-நீவாடா 
எ*லா� நம%ெகனேவ ஈ�தைனேய ஈ�தப� 
நி*லா� அ#ேவ நிைல.  54. 
 
நி*லா� ெபா�ைள நிைனயாேத நி�ைன3$ேளா� 
ெசா*லா� ெபா�-�ரைள+ ெசா*லாேத-க*லாத 
சி�ைத �ைழ�#8க5 ேசர% ��வ�ளா* 
வ�தவழி ந*ல வழி.  55. 
 
வழியிெத�9� அ*லா வழியிெத�95 ெசா*6* 
பழிபழியா� ந*ல�ளா4 பா��ேதா�-ெமாழி3ன%ேக 
ஏ4றி�%க+ ெசா�னவ�ேற எ��� ெப�ெவளியா� 
பா��தவிட ெம*லாநீ பா�.  56. 
 
பாரைன�#� ெபா�ெயனேவ ப-�ன�#� பி$ைளைய�ேபா* 
ஆ�� #ற%ைக அாிதாி#-ேநேர 
மன�#ற.� அ�ப�ேய மாணா இவ4றி* 
உன%கிைச�த வாெறா�ேற ஓ�.  57. 
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ஓராம ேலஒ�கா* உ�னாம* உ$ளளிைய� 
பாராம* உ$ளப� பா��தி��தா*-வாராேதா 
ப�#� திைச3� பர�ெதE�தா ன�தெவ$ள� 
த�தி% கைரAர(� தா�.  58. 
 
தானான த�ைமவ�# தா%கினா* அBவிட�ேத 
வானாதி மாைய வழ�காேதா-ஞானாேக$ 
உ�0$ேள ேதா�றா .றவாகி நி�றெதன 
எ�0$ேள ெய�9 மி�.  59. 
 
எ�ைன3�ைன இ�னதி# எ�னாம* நி4�நிைல 
த�ைனய� ெள�ற த�ண�தி*-அ�ைனெப4ற 
பி$ைள%�5 ெசா*லாத ெப4றிக(டா� ஐயேன 
உ$ள�தி� உ$ேள உண�.  60. 
 
ெசா�னவ�தா� நி-ைட ெதா��திரா� நி-ைடயிேல 
ம�னினவ� ேபாதியா� மாம.ன�-த�0$ 
வி��பாக% ைககா-� மி%கவட நீழ* 
இ��பா� நி�விக4ப� ேத.  61. 
 
இ�த நி�விக4ப� ெத�ைத யி�%கநி-ைட 
சி�ைதநீ ேதறா� ெசகமைன�#�-வ�தெதாட�� 
பா�ெகட அ�ேறாேவா� பா�திர�#% காட*அ*லா* 
ஆ�வேத� ஆ-� மவ�.  62. 
 
அவேன பர2� அவேன ��.� 
அவேன அகில மைன�#�-அவேனதா� 
ஆனவேர ெசா�னா* அவேன ��ெவன%� 
நா�அவனா� நி4பெத�த நா$.  63. 
 
நாளவ�க$ ேபாகாம* நா$ேதா9� ந�தைமேய 
ஆளவ�தா� தாளி�கீ; ஆ-A��தா�-மீளஉ�ைன% 
கா-டாம* நி4�� க��தறி�தா* ெந5ேசஉ� 
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ஆ$தானா� ஐயமி*ைல யா*.  64. 
 
யா�தா� என*அறேவ இ�பநி-ைட எ�ற�ைண% 
ேகா�றா 0ைர�தெமாழி ெகா$ளாேயா-ேதா�றி 
இE%க��தா� ெந5ேசநீ எ�கைலக$ ேசார 
அE%க�%�� வ(ணா�ேபா லா�.  65. 
 
எ��5 சிவேம இர(ட49 நி4கி*ெந5ேச 
த��5 8கநீ ச6யாேத-அ�கி�ெக� 
ெற(ணாேத பாழி 6ற�# பிற�#ழல� 
ப(ணாேத யா0� பர�.  66. 
 
ெம�ைய�ெபா� எ�றிட.� ெம�யைணயா� ெபா��ெந5ேச 
ெபா�ைய�தா� ெம�என.� ேபா�ேமா-ஐயமற� 
த�மய�ைத ெம�ெயனேவ சா��தைனேய* ஆன�த� 
எ�மய2� நி�மய2 ேம.  67. 
 
��கா வனநிழ=� A�த2#5 சா�தபத� 
வா�காத ஆன�த மாமைழ3�-நீ�காவா5 
ெசா*6ற�# மா(டவ�ேபா* Dம.ன �மியினா� 
இ*ைலெயன நி�ற இட�.  68. 
 
இட�கான� ந*லெபா� ளி�ப� என%ேகவ* 
அட�கா% க�வி அைன�#�-உட0தவ 
ம�தார தா�ெவன வ�# ம.ன�� 
த�தாேனா� ெசா4ெகா(� தா�.  69. 
 
தான� தவ�ஞான5 சா4றாிய சி�தி2�தி 
ஆனைவெய* லா�தாேம யா�ேம-ேமான�� 
ெசா�னெவா� ெசா*லா4 8கமா யி�மனேம 
இ�ன மய%க2ன% ேக�.  70. 
 
உ�ைன உடைல உ9ெபா�ைள� தாஎனேவ 
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எ�ைன அ�ைம% கி��தினா�-ெசா�னஒ� 
ெசா*ைல மறவாம* ேதா��தா*ெந5 ேசஉ�னா* 
இ*ைல பிற�பெதன% ேக.  71. 
 
என%�� உன%��உற வி*ைலெயன� ேத��# 
நிைன%கஅாி தானஇ�ப நி-ைட-தைன%ெகா��ேத 
ஆசா� ம.னி அளி�தா�ெந5 ேசஉைனேயா� 
காசா மதிேய�நா� கா(.  72. 
 
ஆன�த ேமான�� வாெமனேவ எ�னறிவி� 
ேமான� தன%கிைசய 24றியதா*-ேத0�# 
ெசா*ெல*லா� ேமான� ெதாழிலாதி 3�ேமான� 
எ*லா�ந* ேமானவ� ேவ.  73. 
 
எ*லாேம ேமானநிைற ெவ�#தலா* எBவிட�#� 
ந*லா�க$ ேமானநிைல நா�னா�-ெபா*லாத 
நாெனனஇ� ெகா�ைற ந�ேவ 2ைள%கவி-�� 
ேகனைல�ேத� ேமான�� ேவ.  74. 
 
ேமான ��வளி�த ேமானேம யான�த� 
ஞான� அ�Kம# நா0ம#-வானாதி 
நி�ற நிைல3ம# ெந5ச� பிற�Aம# 
எ�றறி�ேத� ஆன�த ேம.  75. 
 
அறி�தஅறி ெவ*லா� அறிவ�றி யி*ைல 
மறி�தமன� அ4ற ம.ன5-ெசறி�திடேவ 
நா-�னா� ஆன�த நா-�4 ��வா;%ைக 
V-�னா� ேமான ��.  76. 
 
��வாகி� த(ண�ைள% V92�ேன ேமானா 
உ�நீ �யி�ெபா�K� ஒ%க�-த�திெயன 
வா�கிைனேய ேவ9�உ(ைம ைவ�திட.� ேக-�ட.� 
ஈ�ெகா�வ� உ(ேடா இனி.  77. 
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இனிய க��Aவ-ைட எ�னாவி 6-டா� 
நனியிரத� மாறா# நா0�-தனியி�%க� 
ெப4றிேல� ேமான� பிற�தஅ�ேற ேமானம*லா* 
க4றிேல� ஏ#� கதி.  78. 
 
ஏ#%�5 8�மா இ�நீ என.ைர�த 
G#%ேகா ேதா�றா� #ைணயாகி�-ேபாதி�# 
நி�றத4ேகா எ�ஐயா நீ%கி� பிாியாம* 
ெகா�றத4ேகா ேபசா% �றி.  79. 
 
�றி3� �ண2மற% Vடாத V-ட� 
தறிவறிவா� நி�9விட ஆ�ேக-பிறிவற.5 
8�மா இ��தி+ 8க�ெகா��த ேமானநி�பா* 
ைக�மா9 நாெனாழித* கா(.  80. 
 
நா�தா� எ0�மய%க� ந(/�கா* எ�னாைண 
வானதா� எனநிைறய மா-டா�நீ-ஊ�றாம* 
ைவ�தம. ன�தாேல மாைய மனமிற�# 
#��#வி�� ஞான 8க�.  81. 
 
ஞானெநறி% ேக4ற�� ந(ணாிய சி�தி2�தி 
தான� த�ம� தைழ�த��-மானெமா� 
தாெயன.� த�ெத�ைன� த�த�� எ�சி�ைத 
ேகாயிெலன வாE� ��.  82. 
 
சி�#5 சட25 சிவ�ைதவிட இ*ைலஎ�ற 
நி�த� பரம�� ேநச�தா4-8�தநிைல 
ெப4ேறாேம ெந5ேச ெப��பிறவி சாராம* 
க4ேறாேம ேமான% க�.  83. 
------------ 
 

29. 29. 29. 29. ஏச(ற அ�நிைலஏச(ற அ�நிைலஏச(ற அ�நிைலஏச(ற அ�நிைல    
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ஏச4ற அ�நிைலேய எ�ைதபாி �ரணமா� 
மாச4ற ஆன�த வாாி வழ�கி�ேம 
ஊச4 8ழ*ேபா* உலகெநறி வாதைனயா* 
பாச�#- ெச*லாேத ப*கா=� பா;ெந5ேச.  1. 
 
பாழாகி அ(ட� பர�ைப எலா� வா�ம��#� 
ஆழாழி இ�ப� தE�த� ப�யாேயா 
தாழாேயா எ�ைதய�$ தா$கீ;ெந5 ேசஎைன�ேபா* 
வாழா# வா;�தழியா வ(ண மி��பாேய.  2. 
 
இ��பா� இ��திட�ேப ாி�பெவளி% ேகநம%�% 
���பா�ைவ ய*லாம4 Vட% கிைட�தி�ேமா 
அ�-பா� நம%காக ஆளவ�தா� ெபா�ன�%கீ; 
ம�-ேபய� ேபா6�%க வாக(டா� வ5செந5ேச.  3. 
 
வ5சேமா ப(ைட3ள வாதைனயா* நீஅைல�# 
ெகா5ச24 றா3�ைன% �ைறெசா*ல வா32(ேடா 
அ5ச* அ5ச* எ�றிர��� ஆன�த மாகட4கீ; 
ெந5சேம எ�ேபால நீயE�த வாராேயா.  4. 
 
வாரா வரவா� வடநிழ4கீ; N4றி��த 
�ராய� ��ைம� Aல�ப��த ேவ(�ய�ேறா 
ஓராேயா ெந5ேச உ�காேயா உ4றி��# 
பாராேயா அB.�ைவ� பா�%கநிைற வா�வி�ேம.  5. 
 
வாயாேதா இ�பெவ$ள� வ�#� வழியாக� 
பாயாேதா நா0� பயிரா�� பிைழேயேனா 
ஓயாம* உ�னி உ��ெந5ேச அ�நிைல%ேக 
தாயான ேமானன�$ ச�தி%க வ�தி�ேம.  6. 
 
வ�த வரைவ மற�#லகா� வா;�#க�ம 
ப�த2ற உ�ைன� ப��பி%க% க4றவ�யா� 
இ�தமதி ஏ�உன%கி� ெக�மதிேக$ எ�னாேல 
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ச�ததெந5 ேசபர�தி4 சாாி�இ�ப� உ(டாேம.  7. 
 
இ�பமய மா3லக ெம*லா� பிைழ�பத4�� 
அ�Aநிைல எ�பா� அ#.�நிைன ய�றி3(ேடா 
உ�Aல�ைத ஓாி�அ�- ெகா�பாவா� ெந5ேசநீ 
ெத�Aல�தா ேரா���# ெச��ைச ெகா(ட�ேள.  8. 
 
அ�ேளேயா ராலயமா ஆன�த மாயி��த 
ெபா�ேளா� யானி�%க� ேபாெயாளி�த ெந5ேசநீ 
ம�$தீ� 2ய4ேகாேடா வா�மலேரா ேப��ேதேரா 
இ�$தீர நீ3ைற�த ெதBவிடேமா காேணேன.  9. 
 
எBவிட�#� �ரணமா� எ�ைதபிரா� த(ண�ேள 
அBவிட�ேத உ�ைனெந5ேச ஆராயி4 க(�லேன 
அBவிட�# மாையயிேல மா(டைனேயா அBவிட25 
ெசBவிடேம நீ35 ெசனனம49 வாழியேவ.  10. 
----------- 
 

30. 30. 30. 30. கா5#கைர3�கா5#கைர3�கா5#கைர3�கா5#கைர3�    
 
கா�� கைர3� மன%�ர�� கா*வி- ேடாட அத�பிறேக 
ஓ�� ெதாழிலா4 பய0ளேதா ஒ�றா�� பலவா 3யி�%�யிரா� 
ஆ�� க�ைண� பர5ேசாதி அ�ைள� ெப9த4 க�Aநிைல 
ேத�� ப�வ� இ#க(b� ேசர வா�5 சக�தீேர.  1. 
 
ைசவ சமய ேமசமய5 சமயா தீத� பழ�ெபா�ைள% 
ைகவ� திடேவ ம�9$ெவளி கா-� மி�த% க��ைதவி-�� 
ெபா�வ� #ழ=5 சமயெநறி A�த ேவ(டா 2�தித�� 
ெத�வ சைபைய% கா(பத4�+ ேசர வா�5 சக�தீேர.  2. 
 
காக� உற. கல�#(ண% க(b� அக(டா காரசிவ 
ேபாக ெம0�ேப ாி�பெவ$ள� ெபா�கி�த#�பி� �ரணமா� 
ஏக .�வா�% கிட%�ைதேயா இ�A4 றிடநா� இனிஎ��த 
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ேதக� விE2� Aசி�பத4�+ ேசர வா�5 சக�தீேர.  3. 
----------- 
 

31. 31. 31. 31. எ5�த ேதக�எ5�த ேதக�எ5�த ேதக�எ5�த ேதக�    
 
எ��த ேதக� ெபா�ளாவி I�9�நீ 
        என%ெகா� றி*ைல எனேமான ந�ெனறி 
ெகா��த ேபா# ெகா��தத� ேறாபி0� 
        �ளறி நாென�9 V�தாட மாையைய 
வி��த வா9�க( ணீெரா� க�பைல 
        வில� மா9ெம� ேவ-ைக�ர வாக�ைத� 
த��த வா9� Aகலா� சிரகிாி� 
        தா3மான தயாபர I��திேய.  1. 
 
ேநா3� ெவ�க6� ேப3� ெதாடரநி� 
        W64 ெசா�ன 2ைறஇய மாதிநா� 
ேதா3� வ(ண� எைன%கா%�� காவ=� 
        ெதாE�A ெகா$K5 8வாமி3 நீக(டா� 
ஓ35 ச�ம� இனிய5ச* அ5செல� 
        9லக�க(� ெதாழேவா� உ�விேல 
தா3� த�ைத3� ஆேனா� சிரகிாி� 
        தா3 மான தயாபர I��திேய.  2. 
----------- 
 

32. 32. 32. 32. *கெமலா�*கெமலா�*கெமலா�*கெமலா�    
 
2கெம லா�கணீ� 2�த�� பிட+ெச�ைக 2க;�ப 
அகெம லா��ைழ� தான�த மாகந* லறிஞ� 
இகெம லா�தவ� இைழ%கி�றா� எ�ெச�ேகா ஏைழ 
சகெம லா�ெபற ந*ல�$ உதரமா+ சைம�ேதா�.  1. 
----------- 
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33. 33. 33. 33. திட*றேவதிட*றேவதிட*றேவதிட*றேவ    
 
திட2றேவ நி�ன�ைள+ ேச��ெத�ைன% கா�தாள% 
கட�உன%ெக� ெற(ணிநி�ைன% ைக�வி�ேத� நானலேனா 
அைட.ெக-ட பா;மாைய ஆழியிேல இ�னம*ல* 
பட2�யா ெத�னாவி� ப4ேற பராபரேம.  1. 
 
ஆராைம க(�� க�-��வா� நீெயா�கா* 
வாராேயா வ�# வ��தெம*லா� தீராேயா 
�ராய மாகஅ�- �ரண�தி* அ(ட2த* 
பாராதி ைவ�த பதிேய பராபரேம.  2. 
 
வாழா# வாழஉைன வ�தைட�ேதா� எ*லா�� 
ஆழாழி எ�னஅ� ளானா� அE%கா4ேறா 
ேளழா� என.லக� ஏ8மினி நாெனா�வ� 
பாழாகா வா92க� பா�நீ பராபரேம.  3. 
 
உ$ள�தி 0$ேள ஒளி�ெத�ைன ஆ-�கி�ற 
க$ள% க�ைணையயா� கா/� தரமாேமா 
ெவ$ள�ைத மா4றி விட%�(பா� ந5G-�� 
ப$ள�தி� மீ�ேபா4 பைத�ேத� பராபரேம.  4. 
 
வாவி% கமலமல� வ(டா�� #வ(�#வ( 
டாவி%�$ நி�ற.ன% க�Aைவ�தா�% க5செல�பா� 
�வி4�� வா�கைடயி4 A*வி4ேபா� ேபாலஒ�ைற� 
பாவி%க மா-ேட� பதிேய பராபரேம.  5. 
 
வி(ணா9 ெவ4பி� விE�தா� ெகனமா�பி* 
க(ணா9 பா�+சி�ெம� காத*ெவ$ள� க(�ைலேயா 
த(ணா9 சா�தபத� த4பரேம நா*ேவத� 
�(ணா9� இ�ப� பதிேய பராபரேம.  6. 
 
V�யநி� சீர�யா� V-டெம�ேறா வா�%�ெமன 
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வா�யஎ� ெந5ச�2க வா-ட2�நீ க(�ைலேயா 
ேத�யநி� சீர�ைள� தி%கைன�#� ைக�வி�#� 
பா�யநா� க(டா� பதிேய பராபரேம.  7. 
 
ெந5ச�தி Qேட நிைனவா� நிைனM�� 
அ5செலன வாEெமன தாவி� #ைணநீேய 
ச5சலமா4 றிைனஇனிேம* தா�%�பசா ர�Aக�9 
ப5சாி%க நானா� பதிேய பராபரேம.  8. 
 
A�திெநறி யாகஉைன� ேபா4றி� பலகா=� 
2�திெநறி ேவ(டாத Iடேன� ஆெக�ேவ� 
சி�திெநறி% ெக�கடேவ� சீர�யா�% ேகவ*ெச3� 
ப�திெநறி% ேக0�2க� பா�நீ பராபரேம.  9. 
 
க(டறிேய� ேக-டறிேய� கா-��நிைன ேயஇதய� 
ெகா(டறிேய� 2�தி �றி%�� தர22(ேடா 
ெதா(டறியா� ேபைதைமேய� ெசா*ேல�நி� ெதா�ைம 
ப(டறிவா� நீேய பகரா� பராபரேம.  10. 
---------- 
 

34. 34. 34. 34. த�ைனத�ைனத�ைனத�ைன    
 
த�ைன அறிய� தனத�ளா* தா0ண��#� 
��ைன� ெபா�ெளனேவ வாழாம4 பா;ெந5ேச 
ெபா�ைன� Aவிையமட� �ைவயைர ெம�ெயனேவ 
எ�ைன% கவ��திE�தி- ெட�னபல� க(டாேய.  1. 
----------- 
 

35. 35. 35. 35. ஆ��ைவஆ��ைவஆ��ைவஆ��ைவ    
 
ஆ%�ைவ மாைய யா.� ெநா�யினி* அவ4ைற மாள 
நீ%�ைவ நீ%க மி*லா நிைன�ெபா� மற�A மா4றி� 
ேபா%ெகா� வர. மி�றி� Aனிதந* ல�ளா ன�த� 
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தா%க.5 ெச�வா ய�ேறா ச+சிதா ன�த வா;ேவ.  1. 
-------------- 
 

36. 36. 36. 36. க()�சி�ைதக()�சி�ைதக()�சி�ைதக()�சி�ைத    
 
க4A9 சி�ைத மாத� கணவைர அ�றி ேவேறா� 
இ4Aற� தவைர நாடா� யா�கK� இ�ப வா;.� 
த4ெபாறி யாக ந*�� தைலவநி� னலேதா� ெத�வ� 
ெபா4Aற% க�ேதா� க(டா� �ரணா ன�த வா;ேவ.  1. 
 
2��திள நைகயா� பார 2ைல2க� தEவி+ ெசBவா� 
வி��தமி� ெதனவ ��தி ெவறியா-�% காளா� நாK� 
இ��தேலா காய த�ேப� இன�தனா� இ��த ஏைழ 
ெபா��த.� கதிேம =(ேடா �ரணா ன�த வா;ேவ.  2. 
 
தீெதலா� ஒ�றா� வ�ைம ெசறி�தி�- படல�ேபா��த 
பாதக+ சி�ைத ெப4ற பதக0� பாத நீழ* 
ஆதர வைடய உ$ள� ப�ளகிைல யாயி� ம4றியா� 
ேபாதைன ெச�ய வ*லா� �ரணா ன�த வா;ேவ.  3. 
 
நாதைன நாதா தீத ந(பைன ந�வா� நி�ற 
நீதைன% கல�# நி4க ெந5சேம நீவா எ�றா* 
வாதைன ெப�%கி எ�ைன வச5ெச�# மன�#� மா�%க 
ேபாதைன ெச�த* ந�ேறா �ரணா ன�த வா;ேவ.  4. 
 
எ(ணிய எ(ண ெம*லா� இற�Aேம4 பிற�A% காைச 
ப(ணிஎ� அறிைவ எ*லா� பாழ%கி எைன�பா ழா%�� 
தி(ணிய விைனைய% ெகா�9 சிறியைன உ�ய% ெகா(டா* 
A(ணிய� நின%ேக ய�ேறா �ரணா ன�த வா;ேவ.  5. 
 
ப�திநீ ப�தி% கான பல0நீ பலவா+ ெசா*=5 
சி�திநீ சி�த� சி�தி� திற2நீ திறமா� ேமான 
2�திநீ 2�தி% கான 2த=நீ 2த�ைம யான 
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A�திநீ என%ெகா� 9(ேடா �ரணா ன�த வா;ேவ.  6. 
 
தாயி0� இனிய நி�ைன+ சரெணன அைட�த நாேய� 
ேபயி0� கைடய னாகி� பித49த* ெச�த* ந�ேறா 
தீயிைட ெமEகா�ெநா�ேத� ெதளிவிேலன விேண கால� 
ேபாயின தா4ற கி*ேலன �ரணா ன�த வா;ேவ.  7. 
----------- 
 

37. 37. 37. 37. மைலவள�காத0மைலவள�காத0மைலவள�காத0மைலவள�காத0    
 
பதி3(� நிதி3(� A�திர�க$ மி�திர�க$ 
        ப%க2( ெட%கால2� 
பவி8(� தவி8(� தி-டா�த மாகயம 
        படெர0� திமிர ம/கா% 
கதி3(� ஞானமா� கதி�(� சதி�(� 
        காயசி� திகK2(� 
கைற3(ட க(ட�பா* அ�ைமநி� தாளி* 
        க��ெதா�9� உ(டா�ேம* 
நதி3(ட கடெலன+ சமய�ைத 3(டபர 
        ஞானஆ ன�தஒளிேய 
நாதா�த Rபேம ேவதா�த ேமானேம 
        நாென0� அக�ைததீ��ெத� 
மதி3(ட மதியான மதிவதன வ*6ேய 
        ம#G தன�த�ைகேய 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  1. 
 
ெத-�ேல வ6யமட மாத�வா� ெவ-�ேல 
        சி4றிைடயி ேலநைடயிேல 
ேசெலா�த விழியிேல பாெலா�த ெமாழியிேல 
        சி9பிைற Oத4கீ4றிேல 
ெபா-�ேல அவ�க-� ப-�ேல Aைனக�த 
        ெபா�யிேல அ�யிேலேம* 
�ாி�த 2ைலயிேல நி4கி�ற நிைலயிேல 
        A�திதைன Oைழய வி-� 
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ெந-�ேல அைலயாம* அறிவிேல ெபாைறயிேல 
        நி�ன�ய� V-ட�திேல 
நிைலெப4ற அ�பிேல மைலவ4ற ெம�5ஞான 
        ேஞய�தி ேல3�இ�தா$ 
ம-�ேல மன#ெசல நினத�K� அ�$ைவேயா 
        வளம�. ேதைவ அரேச 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  2. 
 
�த2த லாகேவ நாதபாி ய�த2� 
        ெபா�ெய� ெறைன%கா-�எ� 
ேபாத�தி� ந�வாகி அ�`9� இ*லாத 
        ேபாக� ரணெவளி%�$ 
ஏ#மற நி*ெல� 9பாயமா ைவ�#நிைன 
        எ*லா5ெச� வ*லசி�தா� 
இ�ப.� ைவ�த�த அ�ைனேய நி�ைனேய 
        எளிேய� மற�#�வேனா 
ேவத2த லானந* லாகம� த�ைமைய 
        விள%��உ$ க(இலா�%�� 
மி%கநி� மகிைமைய% ேகளாத ெசவிட�%�� 
        N9வா த�Aக=வா� 
வாதேநா யாள�%�� எ-டாத 2%க/ைட 
        மாம�� #%கமி�தேம 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  3. 
 
மீ�யி-ட வா;%ைகயா* உ�பி-ட கலெமன.� 
        ெம�ெயலா� உ$Kைட�# 
Nறி-ட ெச*வ�த� தைலவாயி* வாசமா� 
        ேவதைனக Kறேவத0� 
#�யி-ட ெவBவிைனைய ஏவினா� பாவிநா� 
        ெதாடாி-ட ெதாழி*க ெள*லா� 
#(�-ட சா(��பி யி�ெபா�- டாய#ன 
        ெதா(ட�பணி ெச�வெத�ேறா 
அ�யி-ட ெச�தமிழி� அ�ைமயி- டாRாி* 
        அாிைவேயா� பரைவவாயி* 
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அ�ம-�� அ�யி-� நைடநட� த�ள�க$ 
        அ�`# 2�`ெதன 
வ�யி-ட மைறேப8 ப+சிள� கி$ைளேய 
        வளம�. ேதைவஅரேச 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  4. 
 
�ரணி Aராதனி 8ம�கைல 8த�தாி 
        Aரா�தகி �ாிய�பகிஎழி* 
A�கவி விள��சிவ ச�காி சகZரதள 
        ACபமிைச N4றி�%�� 
நாரணி மனாதீத நாயகி �ணாதீத 
        நாதா�த ச�திஎ�9� 
நாமேம உ+சாி� தி�ம�ய� நாமேம 
        நா0+ச ாி%கவசேமா 
ஆரணி சைட%கட.$ ஆரணி என�Aகழ 
        அகிலா(ட ேகா�ஈ�ற 
அ�ைனேய பி�ைன3� க�னிெயன மைறேப8� 
        ஆன�த Rபமயிேல 
வாரணி3� இ�ெகா�ைக மாத�மகி; க�ைகAக; 
        வளம�. ேதைவஅரேச 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  5. 
 
பாகேமா ெபறஉைன� பாடஅறி ேய�மல 
        பாிபாக� வர.�மனதி* 
ப(Aேமா ச49மிைல நியமேமா ெச�திட� 
        பாவிேய� பாபRப 
ேதகேமா திடமி*ைல ஞானேமா கனவி=5 
        சி�திேய� ேபாி�பேமா 
ேசரஎ� றா4க$ள மன#ேமா ெம�த.5 
        சி�தி%� ெத�ெச��ேவ� 
ேமாகேமா மதேமா �ேராதேமா ேலாபேமா 
        249மா4 சாியேமாதா� 
2றியி- ெடைன%ெகா$K� நிதியேமா ேதடஎனி� 
        I8வாி வ(�ேபால 
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மாகேமா ட.�வ*ல� எைனயாள வ*ைலேயா 
        வளம�. ேதைவஅரேச 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  6. 
 
Dேள9 D8ேபா* விைனேய9 ெம�ெய0� 
        ெதா%கி0- சி%கிநாK5 
8ழேல9 கா4றினிைட அழேல9 ப5ெசன+ 
        Gைறயி- டறிைவஎ*லா� 
நாேளற நாேளற வா��திக ெம0�V4றி� 
        ந-ேபற உ$Kைட�# 
நயன�க$ அ4றேதா� ஊேர9 ேபாலேவ 
        நானில� தனி* அைலயேவா 
ேவேள9 த�திைய% கனத�தி 3ட�ெவ�9 
        விைரேய9 மாைலG� 
வி(ேண9 ேமக�க$ ெவ4ேபறி மைற.ற 
        ெவ�-�ய க��V�தலா� 
வாேள9 க(ணிேய விைடேய9� எ�பிரா� 
        மன#% கிைச�தமயிேல 
வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  7. 
 
�தெமா� பழகிவள ாி�திாிய மா�ேப�க$ 
        A�தி2த லானேப�க$ 
ேபாரா� ேகாபாதி ரா-சச� ேப�கெள� 
        ேபாத�ைத \டழி�# 
ேவதைன வள��திட+ ச#�ேவத வ5ச� 
        விதி�தானிB வ*லெல*லா� 
NE� ப�%�ன# ம.னம� �ராதி%ய 
        வி�ைதைய விய�த�$ைவேயா 
நாதவ� வாகிய மஹாம��ர Rபிேய 
        நாதா�த ெவ-டெவளிேய 
ந4சமய மானபயி� தைழயவ� ேமகேம 
        ஞானஆ ன�தமயிேல 
வாதமி� பரசமய� யா.%�� உண�வாிய 
        மகிைமெப9 ெபாியெபா�ேள 
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வைரரா ச0%கி�க( மணியா� உதி�தமைல 
        வள�காத 6�ெப(உைமேய.  8 
------------- 
 

38. 38. 38. 38. அகிலா/ட நாயகிஅகிலா/ட நாயகிஅகிலா/ட நாயகிஅகிலா/ட நாயகி    
 
வ-ட மி-ெடாளி�பி ராண வா3ெவ0 
        நிகள ேமா�கம ன5ெச3� 
மனெம 0�ெபாிய ம�த யாைனையஎ� 
        வசம ட%கி�� 2� ம(டல� 
தி-ட 24றவள ராச ேயாகமிவ� 
        ேயாக ெம�றறிஞ� Aகழேவ 
ஏைழ ேய0லகி* நீ� வா;வ�இனி         
        இ�கி த4��அ0 மானேமா 
ப-ட வ��தன� பரா. ச%ரதர 
        பா%ய மான8ப ேயாக2� 
பார காவிய கவி�வ நா�மைற 
        பராய ண5ெச�மதி \க2� 
அ-ட சி�தி3ந ல�ப �%க�ள 
        வி�# க-�யெபா� அ�னேம 
அ(ட ேகா�Aக; காைவ வாE�அகி 
        லா(ட நாயகிெய� அ�ைமேய.  1. 
---------- 
 

39. 39. 39. 39. ெபாியநாயகிெபாியநாயகிெபாியநாயகிெபாியநாயகி    
 
கா4ைற� பி��#ம- கரக� தைட�தப� 
        க�ம� Aன4�d9� 
கைடெக-ட நவவாயி* ெப4றப8 ம-கல% 
        காய�#$ எைனயி��தி+ 
ேசா4ைற+ 8ம�திநீ ப�தி�# ைவ%க� 
        #��தி%�$ ம#எ�னேவ 
#$ளி� #��ெத�ன ேப9ெப4 ேற�அ�$ 
        ேதாயநீ பா�+ச*ெச�# 
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நா4ைற� பதி�தெதன ஞானமா� பயிரதைன 
        நா-�� Aல�ப-�3� 
நமனான தீ���� அ/காம* 2�னி�9 
        நா�சிவ ேபாகமான 
ேப4ைற� ப��த�ளி எைனயாள வ*ைலேயா 
        ெபாியஅகி லா(டேகா� 
ெப4றநா யகிெபாிய கபிைலமா நக�ம�. 
        ெபாியநா யகிய�ைமேய.  1. 
-------------- 
 

40. 40. 40. 40. த�ைததா2த�ைததா2த�ைததா2த�ைததா2    
 
த�ைததா� மக.மைன வா;%ைக யா%ைக 
        சகமைன�#� ம.னிய�$ தைழ�த ேபாேத 
இ�திரசா ல�கன. கான* நீராய 
        இ��த#ேவ இBவிய4ைக எ�ேன எ�ேன.  1. 
 
எ�ைனநா� ெகா�%கஒ�� ப-ட கால� 
        யாதி��ெத� எ#ேபா�எ� எ�ைன நீ�கா 
அ�ைனேபா* அ�$ெபாழி3� க�ைண வாாி 
        ஆன�த� ெப�2கிேல அரேச ெசா*லா�.  2. 
 
அரேசநி� தி�%க�ைண அ*லா ெதா�ைற 
        அறியாத சிறிேய�நா� அதனா* 2�தி% 
கைரேச�� ப�%�ன�- Aைணைய% V-�� 
        ைக�பி�ேய கைட�பி�யா% க��#- க(ேட�.  3. 
 
க(ேடனி� ெக�ைன3�எ� றைன3� நீ�கா% 
        க�ைண3�நி� ற�ைன3�நா� க(ேட� க(ேட� 
வி(ேட�எ� ெறைன�Aற�பா� த$ள ேவ(டா� 
        வி(ட#நி� அ�-களி�பி� விய�பா ல�ேறா.  4. 
 
ஓெவ�ற 8�தெவளி ெயா�ேற நி�றி� 
        �யிைரெய*லா� வ�மிெனன உவ-டா இ�ப� 
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ேதெவ�ற நீகல�# கல�# 2�தி 
        ேச��தைனேய* �ைறவாேமா ெசகவி லாச�.  5. 
 
ெசக�ைதெய*லா� அ/வள.5 சிதறா வ(ண5 
        ேச��த/வி* ைவ�ைபஅ/� திரைள எ*லா� 
மக�#வமா� பிரமா(ட மாக+ ெச�3� 
        வ*லவா நீநிைன�த வாேற எ*லா�.  6. 
 
ெசா*லாேல வா�# ��பத*லா* ெந5ச� 
        #��தி�க( நீர�வி ெசாாிய� ேத�பி% 
க*லாேல இ��தெந58� க*லா* 2%க- 
        கனிேயெந% ��கிட.� கா(ேப� ெகா*ேலா.  7. 
------------ 
 

41. 41. 41. 41. ெப(றவ7ேகெப(றவ7ேகெப(றவ7ேகெப(றவ7ேக    
 
ெப4றவ-ேக ெதாி3ம�த வ��த� பி$ைள 
        ெபறா�ேபைத யறிவாேளா ேபரா ன�த� 
உ4றவ�%ேக க(ணீ�க� பைல3( டா�� 
        உறாதவேர க*ெந5ச 2ைடய ராவா�.  1. 
 
ஆவாெவ� றE#ெதாE� ைகய ராகி 
        அ�பேன ஆன�த அ�க ேளநீ 
வாவாெவ� றவ�%க�K� க�ைண எ�தா� 
        வ�ென5ச�% கிர��வெதB வா9 நீேய.  2. 
 
நீேயஇ� ெகளிேய4�� தாக ேமாக 
        நிைனMேட நி�9ண��தி நிக;�த லாேல 
ேபேய4�� தன%ெகனேவா� அ�A 2(ேடா 
        ெப�மாேன இ�னம�A ெப�க� பாரா�.  3. 
 
பாராேயா எ�#யர� எ*லா� ஐயா 
        பக�2�ேன ெதாியாேதா பாவி ேய�2� 
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வாராேயா இ�னெமா� காலா னா=� 
        மல�%காெல� ெச�னிமிைச ைவ�தி டாேயா.  4. 
 
ைவ�தி��கா ைல�பி��#% க(ணி� மா�பி* 
        ைவ�தைண�#% ெகா(�ைகயா* வைள�#% க-�+ 
சி�தமிைச� Aகஇ��தி� பி��#% ெகா(� 
        திய%கமற இ�ப8க5 ேச�வ ெத�ேறா.  5. 
 
ேசராம4 சி4றின�ைத� பிாி�ெத� நாK� 
        தி�வ��ேப ாின�#டேன ேசரா வ(ண� 
ஆராக நா�அைல�ேத� அரேச நீதா� 
        அறி�தி��#� மாையயிேல� அE�த ைவ�தா�.  6. 
 
ைவ�தெபா�$ உடலாவி I�9� நி�ைக 
        வசெமனேவ யா�ெகா�%க வா�கி% ெகா(� 
சி�தமிைச� A��த#தா� ெம�ேயா ெபா�ேயா 
        சிறிேய4கி� �ள.ைரயா� திைகயா வ(ண�.  7. 
 
திைகயாேதா எ�நாK� ேபரா ன�த� 
        ெத$ள2த� உதவாம* திவைல கா-� 
வைகயாக அல%கழி�தா� உ(� ��# 
        வா;�ேத�நா� இர(�கா* மா� ேபாேல.  8. 
 
மா�ம%க$ சி4றிைடயா� ெச�ெபா� ஆைட 
        ைவ�தகன தனேமைட மாட Vட� 
N�ெம�பா* ெதாட�+சிேயா இைடவி டாம* 
        மி%ககதி Nட�ேறா விள�க* ேவ(��.  9. 
 
விள�கெவன% �$K$ேள விள�கா நி�ற 
        ேவதகேம ேபாதகேம விமல வா;ேவ 
கள�கரகி த�ெபா�ேள ெய�ைன நீ�கா% 
        க(/தேல நாதா�த% கா-சி� ேபேற.  10. 
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நாதேம நாத�த ெவளிேய 8�த 
        ஞா#�ேவ ஞானேம ேஞய ேமந* 
ேவதேம ேவத2� வான ேமான 
        வி�ேதயி� ெக�ைனயினி வி-� டாேத.  11. 
----------- 
 

42. 42. 42. 42. க,லா0�க,லா0�க,லா0�க,லா0�    
 
க*லா6� நீழ*தனி* ஒ�நா* வ�%�� 
        கட.$நீ உண��#வ#� ைககா- ெட�றா* 
ெசா*லாேல ெசால�ப�ேமா ெசா*=� த�ைம 
        #��Aப4றி% கட*கட%�� #ணிேப ய�ேறா.  1. 
 
அ�ேறாஆ ேமாஎன.5 சமய ேகா� 
        அ�தைன3� ெவBேவறா� அர4ற ேநேர 
நி�றாேய நிைன�ெப9மா ெறBவா றா�ேக 
        நி�ன�$ெகா( டறிவத*லா* ெநறிேவ 9(ேடா.  2. 
 
ெநறிபா�%கி� நி�ைனய�றி அகில� ேவேறா 
        நிலநீ�தீ% கா*வா0� நீய லாத 
�றியா#� இ*ைலெய�றா* யா�க$ ேவேறா 
        ேகாைதெயா� V9ைடயா� Vறா� Vறா�.  3. 
 
Vறாய ஐ��த+ 8ைமைய� தா�கி% 
        �ணமிலா மனெம0�ேப�% �ர�கி� பி�ேன 
மாறாத கவைல3ட� 8ழல எ�ைன 
        ைவ�தைனேய பரேமநி� மகிைம ந�ேற.  4.  
 
ந�ெறன.� தீெதன.� என%கி� �(ேடா 
        நானாகி நீயி��த நியாய5 ச4ேற 
இ�ெறன%� ெவளியானா* எ*லா� வ*ல 
        இைறவாநி� அ�ய�ட� இ��# வா;ேவ�.  5. 
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வா;ெவன.� தா;ெவன.� இர(டா� ேப8� 
        ைவயக�தா� க4பைனயா� மய%க மான 
பா;வைலைய% கிழி�#தறி+ ெசய*ேபா� வாழ� 
        பரேமநி� ஆன�த� பா�ைவ ெய�ேக.  6. 
 
எ�ேகெய� ேகஅ�ெள� ெறைமயி ர�தா� 
        ஏைழயிவ� என.ெம(ணி யி+ைச V�� 
அ�ேகய� ேகெயளிவ� ெத�ைன ஆ(ட 
        ஆர2ேத உைன%கா(பா� அல�# ேபாேன�.  7. 
 
ேபானநா- கிர��வேத ெதாழிலா இ�ங� 
        ெபா��#நா$ அ�தைன3� ேபா%கி ேன�எ� 
ஞானநா யகேனநி� ேமான ஞான 
        நா-ட249 வா;�தி�%�� நாெள� நாேளா.  8. 
 
நா$ப-ட கமலெம�ன இதய� ேம.� 
        ந9�ேதேன #�மா�%க நாாி மா�க( 
வா$ப-ட காயமி�த% காய ெம�ேறா 
        வ�V49� உயி�பி�%க வ�ம� நீதி.  9. 
 
நீதிெய�ேக மைறெய�ேக ம(வி( எ�ேக 
        நி�தியரா� அவ�கெள�ேக ெநறித� பாத 
சாதிெய�ேக ஒE%கெம�ேக யா�க ெள�ேக 
        த4பரநீ பி�0ெமா�ைற+ சைம�ப தானா*.  10. 
 
ஆனா=� யா�எனதி� க4ற எ*ைல 
        அ#ேபா#� அ#கதிதா� அ*ல ெவ�9 
ேபானா=� யா�ேபாவ� அ*லா* ேமான� 
        A(ணியேன ேவ9ெமா� ெபா�ைள நாேட�.  11. 
 
ெபா�ேளநி� �ரணேம 6-ட கால� 
        ேபா%�வர .(ேடாத4 ேபாத 2(ேடா 
இ�$தா0( ேடாஅ*லா* ெவளிதா� உ(ேடா 
        இ�ப2(ேடா #�ப2(ேடா யாம� �(ேடா.  12. 
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உ(ேடாநீ பைட�த.யி�� திரளி* எ�ேபா* 
        ஒ�பாவி ேதகாதி உலக� ெபா�யா% 
க(ேட3� எ$ளள.� #ற. மி�றி% 
        காசினி%�$ அைல�தவரா� கா-டா� ேதேவ.  13. 
 
ேதவெரலா� ெதாழ+சிவ�த ெச�தா$ 2%க- 
        ெச�க��ேப ெமாழி%�ெமாழி தி�தி� பாக 
Iவ�ெசா=� தமி;ேக-�� தி�+ெச வி%ேக 
        Iடேன� Aல�பியெசா* 249 ேமாதா�.  14. 
 
249ேமா என%கினியா ன�த வா;. 
        Iதறி.% கினியா�நி� 2ளாி� தாளி* 
ப49ேமா ச49மி*ைல ஐேயா ஐேயா 
        பாவிப�� க-கல%க� பா��தி லாேயா.  15. 
 
பா��தனெவ* லாமழி3� அதனா4 8-�� 
        பாராேத பா��தி�%க� பரேம ேமான 
I��திவ� வா3ண��#� ைககா- �(ைம 
        24றிெயன த*ல*விைன 2�வ ெத�ேறா.  16. 
 
எ�9ைளநீ அ�9ள�யா� எ�பெத�ைன 
        இ#நி4க எ*லா�தா� இ*ைல ெய�ேற 
ெபா�றிட+ெச� வ*லவ�நீ ெயைம�ப ைட%�� 
        ெபா4Aைடயா� எ�னி�அ# ெபா��தி டாேத.  17. 
 
ெபா��#சக� அைன�திைன3� ெபா�ெபா� ெய�9 
        Aக�றப� ெம�ெய�ேற ேபாத Rப� 
இ��தப� ெய�றி��ப த�ேற ய�ேறா 
        எ�ெப�மா� யா�கவைல ெய�தா% கால�.  18. 
 
காலேம காலெமா� I�9� கா-�� 
        காரணேம காரணகா ாிய�க$ இ*லா% 
ேகாலேம எைனவாவா எ�9 Vவி% 
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        �ைறவறநி� அ�$ெகா��தா4 �ைறேவா ெசா*லா�.  19. 
 
ெசா*லாய ெதா�திெய*லா� கட�# நி�ற 
        ெசாRபான� த+8டேர ெதா(ட ேனைன% 
க*லாக� பைட�தா=� ெம�த ந�ேற 
        கரண2ட� நா�உற. கல%க மா-ேட�.  20. 
 
கல�காத ெந58ைடய ஞான தீர� 
        கட.Kைன% காணேவ காய மாதி 
Aல�காணா� நாெனா�வ� ஞான� ேபசி� 
        ெபா�%V� கா�தெத�ன A#ைம க(டா�.  21. 
 
க(�ைலேயா யா�ப��பா ெட*லா� I�9 
        க(ணி��#� ெதாியாேதா கசி�#$ ள�பா� 
ெதா(டர�� ெதா(டன�ேறா க�ைண நீ�கா+ 
        8�தபாி �ரணமா5 ேசாதி நாதா.  22. 
 
ேசாதியா� இ�-பிழ�ைப+ Gைற யா�� 
        Dெவளிேய எைன�ெதாட��# ெதாட��ெத� நாK� 
வாதியா நி�றவிைன� பைகைய ெவ�ற 
        வா;ேவஇ� �ைன�பிாி�# மய�� கி�ேற�.  23. 
 
மய%�9ெம� மனம/கா� பாைத கா-� 
        வ*விைனைய� பறி�தைனேயவா;ேவ நாென� 
ெசய%கடேவ� ெசயெல*லா� நினேத எ�9 
        ெச�ைக�வி� ேப�அ*லா4 ெசய*ேவ றி*ைல.  24. 
 
ேவ9ப�5 சமயெம*லா� A��# பா�%கி� 
        விள��பர� ெபா�ேளநி� விைளயா- ட*லா* 
மா9ப�� க��தி*ைல 2�வி* ேமான 
        வாாிதியி* நதி�திர$ேபா* வய�கி4 ற�மா.  25. 
 
அ�மாஈ ததிசய�தா� அ�ேறா அ�ேறா 
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        அ(டநிைல யா%கிஎ�ைன அறிவா� வ(ண5 
8�மாேவ இ�%கைவ�தா� ஐயா ஆ�ேக 
        8கமயமா� இ��பத*லா4 ெசா*வா� எ�ேன.  26. 
 
எ�ேனநா� பிற�#ழல வ�த வாறி�(�) 
        என%ெகனஓ� ெசய6ைலேய ஏைழ ேய�பா* 
2�ேனெச� விைனெயன.� பி�ேன வ�# 
        IK�விைன ெயன.�வர 2ைறேய� எ�தா�.  27. 
 
தாயான த(ண�ைள நிர�ப ைவ�#� 
        தமிேயைன� Aரவாம* த$ளி� த$ளி� 
ேபாயான ெத�ெகா*ஐயா ஏக ேதச� 
        �ரண�#% �(ேடாதா� Aகல* ேவ(��.  28. 
 
Aகலாிய நி�விைளயா- ெட�ேன எ�தா� 
        A�ைமயறி .ைடயஎ�ைன� ெபா�ளா� ப(ணி 
இக*விைள%�� மலமாைய க�ம� Dேட 
        இட�ற.5 ெச�தைனேய இர%க மீேதா.  29. 
 
இர%கெமா� ெபாைறஈத* அறிவா சார� 
        இ*ேல�நா� ந*ேலா�க$ ஈ-ட� க(டா* 
கர%�மிய* Aைடேய�பா; ெந5ச� எ�தா� 
        க��தாேதா வ*=�%ேகா காிய க*ேலா.  30. 
------------- 
 

43. 43. 43. 43. பராபபராபபராபபராபர�க/ணிர�க/ணிர�க/ணிர�க/ணி    
 
சீரா�� ெத�வ� தி�வ�ளா� �மி2த* 
பாராதி யா(ட பதிேய பராபரேம.  1. 
 
க(ணார% க(ேடா� க��ெபா�$கா ணாமல�$ 
வி(P ���தஇ�ப ெவ4ேப பராபரேம.  2. 
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சி�தி�த எ*லாெம� சி�ைதயறி� ேத3தவ 
வ�த க�ைண மைழேய பராபரேம.  3. 
 
ஆரா அ2ேத அரேச ஆன�தெவ$ள� 
ேபராேற இ�ப� ெப�%ேக பராபரேம.  4. 
 
ஆரறிவா� எ�ன அன�தமைற ஓலமி�� 
ேபரறிேவ இ�ப� ெப�%ேக பராபரேம.  5. 
 
உைரயிற�த அ�ப�ள� ேதா�ெகாளியா ேயா�கி% 
கைரயிற�த இ�ப% கடேல பராபரேம.  6. 
 
எ�தி%�� தானாகி எ�னிதய� ேத\றி� 
தி�தி%�� ஆன�த� ேதேவ பராபரேம.  7. 
 
தி%ெகா�கீ; ேம=� தி�வ�ளா� ெபா4பறி�ேதா� 
ைக%�$வள� ெந*6% கனிேய பராபரேம.  8. 
 
2�ேத பவளேம ெமா��தப8� ெபா48டேர 
சி�ேதஎ� 0$ள� ெதளிேவ பராபரேம.  9. 
 
க(ேண க��ேதெய� க4பகேம க(ணிைற�த 
வி(ேணஆ ன�த விய�ேப பராபரேம.  10. 
 
வா%கா� மனதா� மனவா% கிற�தவ�பா* 
தா%காேத தா%�� தனிேய பராபரேம.  11. 
 
பா��தஇட ெம*லா� பரெவளியா�� ேதா�றெவா� 
வா��ைதெசா*ல வ�த ம0ேவ பராபரேம.  12. 
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வான�த ம(ணின�த� ைவ�#ைவ�#� பா�%கஎன%(�) 
ஆன�த� த�த அரேச பராபரேம.  13. 
 
அ�ைப� ெப�%கிஎன தா�யிைர% கா%கவ�த 
இ�ப� ெப�%ேக இைறேய பராபரேம.  14. 
 
வா�ெம* லா�ெகா(ட ெமௗனமணி� ெப-டக�#% 
கானபணி யான அணிேய பராபரேம.  15. 
 
ஓ�� இ�நிதி3� ஒ�றாக% க(டவ�க$ 
நா�� ெபா�ளான ந-ேப பராபரேம.  16. 
 
சி�த நிைன.5 ெச35ெசய=� நீெயனவா; 
உ�தம�க- கான உறேவ பராபரேம.  17. 
 
ேபாதா�த� A(ணிய�க$ ேபா4றிசய ேபா4றிெய0� 
ேவதா�த N-�* விள%ேக பராபரேம.  18. 
 
2�தா�த Nதி 2ளாிெதாE� அ�ப�%ேக 
சி�தா�த Nதிவ�� ேதேவ பராபரேம.  19. 
 
ஈன� த�2டல� எ�ன#யா� எ�பதற 
ஆன�த� ேவ(� அல�ேத� பராபரேம.  20. 
 
எ�A�கி ெந5ச� இளகி% கைர�#கைர�# 
அ�A�வா� நி4க அல�ேத� பராபரேம.  21 
 
8�த அறிவா�+ 8க�ெபா��தி� அ*லா*எ� 
சி�த� ெதளியாேத� ெச�ேவ� பராபரேம.  22. 
 
மாறா அ0�தி வா�%கி�அ*லா* எ�மய%க� 
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ேதறாெத� ெச�ேவ� சிவேம பராபரேம.  23. 
 
தாகமறி� தி�பநி-ைட தாராேய* ஆெக�ேவ� 
ேதக� விE�தி��எ� ெச�ேவ� பராபரேம.  24. 
 
அ�பாஎ� எ��பி* ைவ�ேப ஆ49கிேல�ேபா4றிஎ�9 
ெச�Aவத* லா*ேவெற� ெச�ேவ� ப�ரபரேம.  25. 
 
உ4றறி3� எ�னறி.� உ-க�வி ேபா4சவிமா( 
ட49�இ�ப� த�திைலேய ஐயா பராபரேம.  26. 
 
ெசா*லா* அட�கா+ 8க%கட6* வா�ம�%கி� 
அ*லா*எ� தாக� அ9ேமா பராபரேம.  27. 
 
பாராேயா எ�ைன2க� பா��ெதா�கா* எ�கவைல 
தீராேயா வா�திற�# ெச�பா� பராபரேம.  28. 
 
ஓயாேதா எ�கவைல உ$ேளஆ ன�த ெவ$ள� 
பாயாேதா ஐயா பகரா� பராபரேம.  29. 
 
ஓேகா உைன�பிாி�தா� உ$ள� கன6*ைவ�த 
பாேகா ெமEேகா பகரா� பராபரேம.  30. 
 
V��தஅறி வ�தைன3� ெகா$ைளெகா�� #�ன�ைள� 
பா��தவ�நா� எ�ைன2க� பாரா� பராபரேம.  31. 
 
கடல2ேத ேதேனெய� க(ேண கவைல 
பட2�யா ெத�ைன2க� பா�நீ பராபரேம.  32. 
 
உ$ள� அறிவா� உழ�பறிவா� நா�ஏைழ 
த$ளிவி�� ெம�த� தவி�ேப� பராபரேம.  33. 
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க�றி0%�+ ேசதா கனி�திர�க* ேபாலஎன% 
ெக�றிர�� வா�க�ைண எ�தா� பராபரேம.  34. 
 
எ(ணாத எ(ணெம*லா� எ(ணிஎ(ணி ஏைழெந5ச� 
A(ணாக+ ெச�ததினி� ேபா#� பராபரேம.  35. 
 
ஆழி� #��ெபனேவ அ��மி��� உ�ன�ைம 
பாழி* திாிவெத�ன பாவ� பராபரேம.  36. 
 
க4றஅறி வா*உைனநா� க(டவ�ேபா4 V�தா�* 
�4றெம�ெற� ெந5ேச ெகாதி%�� பராபரேம.  37. 
 
ஐேயா உைன%கா(பா� ஆைசெகா(ட த�தைன3� 
ெபா�ேயா ெவளியா� Aகலா� பராபரேம.  38. 
 
#�ப%க( ணீாி* #ைள�ேத4�� ஆன�த 
இ�ப%க( ணீ�வ�வ ெத�தா$ பராபரேம.  39. 
 
வ5சைன3� ெபா�3�உ$ேள ைவ�தE%கா றா3ள9� 
ெந5ச0%�� உ(ேடா ெநறிதா� பராபரேம.  40. 
 
பாச�ேபா� நி�றவ�ேபா4 பாரா-� யானா=� 
ேமாச�ேபா ேன�நா� 2ைறேயா பராபரேம.  41. 
 
ந�றறிேய� தீதறிேய� நாென�9 நி�றவனா� 
எ�றறிேய� நா�ஏைழ எ�ேன பராபரேம.  42. 
 
இ�9Aதி த�ேற எளிெய� ப��#யர� 
ஒ�9�அறி யாேயா உைரயா� பராபரேம.  43. 
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எ�தைனதா� ச�மெம�� ெத�தைனநா� ப-ட#ய� 
அ�தைன3� நீயறி�த த�ேறா பராபரேம.  44. 
 
இ�தநா$ ச49� இர�கிைலேய4 கால�வ�� 
அ�தநா$ கா%கவ*லா� ஆ�கா( பராபரேம.  45. 
 
உ4949 நா� உள�ம�(ட பாவிையநீ 
ச4றிர�கி ஆள� தகாேதா பராபரேம.  46. 
 
எ$ளள.� நி�ைனவிட இ*லா எைனமய%கி* 
த$Kதலா* எ�னபல� சா4றா� பராபரேம.  47. 
 
பா�� ப��#லகி4 பாரா-� நி4பத4ேகா 
ேத� ெயைனய�ைம ேச��தா� பராபரேம.  48. 
 
ெசா�னைத+ ெசா*வத*லா4 ெசா*லறெவ� ெசா*69தி% 
ெக�னதைத+ ெசா*ேவ� எளிேய� பராபரேம.  49. 
 
ெசா*=� ெபா�K�அ49+ 8�மா இ��பத4ேக 
அ*=� பக=ெமன% காைச பராபரேம.  50. 
 
ேநச நி�விக4ப நி-ைடய*லா* உ�ன�ைம% 
காைச3(ேடா நீயறியா த�ேற பராபரேம.  51. 
 
#+செனன ேவ(டாஇ� ெதா*=லகி* அ*ல*க(டா* 
அ+ச� மிக.ைடேய� ஐயா பராபரேம.  52. 
 
க(ணாவா ேர0�உைன% ைக�வியா ராயி� அ�த 
ம(ணாவா� ந-ைப மதிேய� பராபரேம.  53. 
 
ெகா*லா விரத� �வலயெம* லா�ஓ�க 
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எ*லா�%�5 ெசா*=வெத� இ+ைச பராபரேம.  54. 
 
எ�தா4 பிைழ�ேபேனா எ�ைதேய நி�ன�-ேக 
பி�தாேன� ெம�த.நா� ேபைத பராபரேம.  55. 
 
வாயினா4 ேபசா ம.ன�ைத ைவ�தி��#� 
தாயிலா� ேபா*நா� தள��ேத� பராபரேம.  56. 
 
அ�ைனயிலா+ ேச�ேபா* அல%க/4ேற� க(ணார 
எ�னக�தி* தா�ேபா* இ�%�� பராபரேம.  57. 
 
உ49நிைன% கி*#யர� உ$K$ேள ெச�தீயா�� 
ப4றெநா�ேத� எ�ைன2க� பா�நீ பராபரேம.  58. 
 
ெபா�ய� இவ� எ�9ெம$ள� ேபாதி�பா� ெசா4ேக-�% 
ைகவிட.� ேவ(டாெம� க(ேண பராபரேம.  59. 
 
எ(ண மறி�ேத இைள�பறி�ேத ஏைழஉ�3� 
வ(ண� தி�%க�ைண ைவயா� பராபரேம.  60. 
 
நா-டாேத ெய�ைனெயா�றி* நா-� யிதமகித� 
கா-டாேத ெய*லா�நீ க(டா� பராபரேம.  61. 
 
உ�ைனநிைன� #�நிைறவி� உ$ேள உலா.�எ�ைன 
அ�ைனவயி4 றி�ன�அைட% காேத பராபரேம.  62. 
 
பர2ன%ெக� ெற(/� பழ%கேம மாறா 
வரெமன%�� த�த�$எ� வா;ேவ பராபரேம.  63. 
 
வ�தி�# நி�ைன மறவா% கடனாக+ 
சி�தி%க நி�னத�$ ெச�யா� பராபரேம.  64. 
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எB.யி�� எ�0யி�ேபா* எ(ணி யிர�க.�நி� 
ெத�வ அ�-க�ைண ெச�யா� பராபரேம.  65. 
 
ெவ-டெவளி� ேபைதய�யா� ேவ9கப ெடா�றறிேய� 
சி-ட�ட� ேச�அன�த ெத(ட� பராபரேம.  66. 
 
இர.பக ல4றவிட� ேதகா�த ேயாக� 
வர.� தி�%க�ைண ைவயா� பராபரேம.  67. 
 
மா*கா-�+ சி�ைத மய�காம* நி�98க% 
கா*கா-� வா�காேத க(டா� பராபரேம.  68. 
 
எ�ெபா�K� நீெயனேவ எ(ணிநா� ேதா�றாத 
ைவ�ைபஅழி யாநிைலயா ைவயா� பராபரேம.  69.  
 
8�மா இ��ப#ேவ 8-ட4ற �ரணெம� 
ெற�மா லறித4 ெகளிேதா பராபரேம.  70. 
 
2�ெனா�பி� ப%க� 2�ய�நா� ப(ணறநி� 
த�ெனா�நா� நி4பெத�ேறா சா4றா� பராபரேம.  71. 
 
ைமBவ(ண� தீ��த ம.னிெசா�ன ெத�வ(ண� 
அBவ(ண� நி-ைட அ�ளா� பராபரேம.  72. 
 
வி�த�றி யா#� விைளவ#(ேடா நி�ன�ளா5 
சி�த�றி யா�கK(ேடா ெச�பா� பராபரேம.  73. 
 
ஆ�கார ம49� அறிவான அ�ப�%ேக 
D�காத D%கம# D%�� பராபரேம.  74. 
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சி�ைத அவி;�தவி;�# சி�மயமா நி�ன�%ேக 
வ�தவ�%ேக இ�பநிைல வா�%�� பராபரேம.  75. 
 
ெசா*லாடா Mமைர�ேபா4 ெசா*6ற�# நீயாகி� 
அ*லா* என%�2�தி ஆேமா பராபரேம.  76. 
 
ேப+சாகா ேமான� பிறவா 2ைள�தெத�ற4 
கா+சா+8 ேம4பய0( டாேமா பராபரேம.  77. 
 
ெக-�ெய�9� அ�ப�மல� ெக-டய��ேதா� �ரணமா� 
ெதா-�=%�- ேச�ேபா* #யி�றா� பராபரேம.  78. 
 
கா-ட அ�$இ�%க% காணா தி�$மல�# 
நா-ட ெமன%�வர* ந�ேறா பராபரேம.  79. 
 
எ�த�ைம% �4ற மிய4றி�0� தா�ெபா9%�� 
அ�த�ைம நி�ன�K� அ�ேறா பராபரேம.  80. 
 
எ�தைனேயா ேத��தா=� எ�னாேல இ�ப2(ேடா 
சி�#�ேவ இ�ப+ சிவேம பராபரேம.  81. 
 
ம(ெணா�வி( கா-� மைற�#மைறயா அ�ைள% 
க(ெணா�க( ணாகஎ�9 கா(ேப� பராபரேம.  82. 
 
ப5சாி�# நி�ைன� பலகா* இர�தெத*லா� 
அ5ச ெல0�ெபா�-ேட அ�ேறா பராபரேம.  83. 
 
எ�ெக�ேக பா��தா=� எB.யி�%�� அB.யிரா� 
அ�க� கி��ப#நீ அ�ேறா பராபரேம.  84. 
 
அைன�#மா� நி�றாேய யா�ேவேறா நி�ைன 
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நிைன%�மா ெற�ேக நிக;�தா� பராபரேம.  85. 
 
நி�ேபாத� தாேல நிைன�A மற�Aெம�றா* 
எ�ேபாத� எ�ேக இய�பா� பராபரேம.  86. 
 
ஒ�ைறநிைன� ெதா�ைறமற� ேதா�மன� எ*லா�நீ 
எ�றறி�தா* எ�ேக இய��� பராபரேம.  87. 
 
ெகாE�தி* வயிரெமன% ேகாதற.$ ள�பி* 
அE�#மவ�% ேக8க2( டா�� பராபரேம.  88. 
 
ப49� பயி�%�� பட�ெகாE�# ேபா4ப�வ� 
ெப4றவ�%ேக நி�ன�$தா� ேபறா� பராபரேம.  89. 
 
ேயாகிய�%ேக ஞான� ஒE�கா�ேப ர�பான 
தாகிய�� ேயாக�2�ேன சா��ேதா� பராபரேம.  90. 
 
அ*=� பக=� அறிவாகி நி�றவ�%ேக 
ெசா*=� ெபா�K5 8ைமகா( பராபரேம.  91. 
 
எ+சிெல�9 �ைவ யிக;�ேதா�% �ைன�ேபா4ற� 
ப+சிைல3� கி$ள� ��ேமா பராபரேம.  92. 
 
அ�த% கரண� அட�க� #ற�ப#ேவ 
எ�த� #றவி0�ந� ெற�தா� பராபரேம.  93. 
 
த�ைன அறி�தா* தைலவ�ேம4 ப4றல# 
பி�ைனெயா� ப49�உ(ேடா ேபசா� பராபரேம.  94. 
 
அ�பா4 கைர�#க(ணீ� ஆ9க(ட A(ணிய�% 
��பா* வரவழிதா� உ(ேடா பராபரேம.  95. 
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த�ைன அறி�த�ேள தாரகமா நி4ப#ேவ 
உ�ைன அறித4 �பாய� பராபரேம.  96. 
 
க4றகைல யா*நிைலதா� கா/ேமா கா(பெத*லா� 
அ4றவிட� ேதெவளியா� அ�ேறா பராபரேம.  97. 
 
க(I�% க(விழி�#% கா(ப#(ேடா நி�ன�ளா� 
வி(I�� எ*லா� ெவளியா� பராபரேம.  98. 
 
ேநேர நினத�ெள� ெந5ைச% கவாி�ஒ�9� 
பாேர� 8க2� பைட�ேப� பராபரேம.  99. 
 
வா�காண ேவ(�� மைலேயற ெலா%��உ�ைன 
நா�காண� பாவைனெச� நா-ட� பராபரேம.  100. 
 
வாதைனவி- ��ன�ளி� ம�னின*லா* ேவ9ெமா� 
சாதைனதா� உ(ேடாநீ சா4றா� பராபரேம.  101. 
 
பாரக2� வி(ணக2� ப4றாக நி4பத�$ 
தாரக�ைத� ப4றிய�ேறா சா4றா� பராபரேம.  102. 
 
விள%�� தகளிைய3� ேவெற�னா� நி�ைன� 
#ள%கமற+ சீவென�9 ெசா*வா� பராபரேம.  103. 
 
பாராதி நீயா� பக��தா* அகெமன.� 
ஆரா35 சீவ0நீ யா�கா( பராபரேம.  104. 
 
ெபா�ைய�ெபா� ெய�றறி3� ேபாத�#% காதர.� 
ெம�ய�ேள அ�ேறா விள�பா� பராபரேம.  105. 
 



168 

 

வ�வா�வ� ேத�என*ேபா* ம�னியழி 35சக�ைத� 
ெதாிவாக இ*ைலெய�ற தீர� பராபரேம.  106. 
 
மாயா சகமிைலேய* ம4ெறன%ேகா� ப49மிைல 
நீேயநா� எ�9வ�# நி4ேப� பராபரேம.  107. 
 
வானாதி நீெயனேவ ைவ�தமைற எ�ைன3�நீ 
தானாக+ ெசா*லாேதா சா4றா� பராபரேம.  108. 
 
ெவ$ள% க�ைணமத ேவழமா� நி�ன�-ெக� 
க$ள% க��ேத கவள� பராபரேம.  109. 
 
வ(டா�� #வ(� ம.ன மலரைணேம* 
ெகா(டா�%ேகா இ�ப� ெகா��பா� பராபரேம.  110. 
 
மாைய2த லா�விைனநீ ம�0யி�நீ ம�0யி�ேத�� 
தா3�அறி வான#நீ அ�ேறா பராபரேம.  111. 
 
எ�னறி.� யா0�என ெத�ப#. மா�இைவக$ 
நி�னைவேய அ�ேறா நிக;�தா� பராபரேம.  112. 
 
பாரறியா த(ட� பர�பறியா #�ெப�ைம 
யாரறிவா� நாேனா அறிேவ� பராபரேம.  113. 
 
அ(ட� அைன�தி=மா� அ�பா=% க�பா=� 
ெகா(டநி�ைன யாரறி�# ெகா$வா� பராபரேம.  114. 
 
ஒ�Aய�ெவா� றி�றி ஒ6Aகா ேமானவ-ட% 
க�ப=%கா� வா�ெபா�$நீ க(டா� பராபரேம.  115. 
 
எ�ேபா* எளியவ�� எ�ெக��� பா��தா=� 
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உ�ேபா* வ6யவ�� உ(ேடா பராபரேம.  116. 
 
பா�%கி�அ(ட பி(ட� பர�பைன�#� நி�ெசயேல 
யா�%�5 ெசய6ைலேய ஐயா பராபரேம.  117. 
 
ஒ�ேற பலேவ உ�ேவ அ�ேவேயா 
எ�ேற அைழ�ப#�ைன எ�ேறா பராபரேம.  118. 
 
ெச�Aவெத* லா5ெசப�நா� சி�தி�ப ெத*லா�நி� 
ஒ�பி* தியானெமன ஓ��ேத� பராபரேம.  119. 
 
ஆாி��ேத� ஆ�ேபா�எ� ஆர2தா� நி�ன�ளி� 
சீாி��தா* உ�ேவ� சிவேம பராபரேம.  120. 
 
வ5சநம� வாதைன%�� வ�பிறவி ேவதைன%�� 
அ5சி உைனயைட�ேத� ஐயா பராபரேம.  121. 
 
எ�த� ப�3� இதய� இ��தெதம% 
க�த� ப�வ�வ த�ேறா பராபரேம.  122. 
 
எ�ெத�த நாK� எைன�பிாியா ெத�0யிரா�+ 
சி�ைத�� ெகா(டஅ�$ ேதேவ பராபரேம.  123. 
 
அ5ச* அ5ச* எ�ற�ைம% க�ேபாைத% க�ேபாேத 
ெந5சி* உண��#� நிைறேவ பராபரேம.  124. 
 
எ�ைன3�ற� ைக%களி�தா� யாவெர�ைன யா�ெகா��#� 
பி�ைன 3�னா4 ெப4றநல� ேபேச� பராபரேம.  125. 
 
வா�ேபசா \ைமெயன ைவ%கெவ�ேறா நீம.ன� 
தாயாக வ�த�ைள� த�தா� பராபரேம.  126. 
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த�ைன�த� ெத�ைன� த��தா(ட நி�க�ைண% 
ெக�ைன%ெகா( ெட�னபல� எ�தா� பராபரேம. 127. 
 
மா�%க(ட�% காக மற6ப-ட பா-ைடஉ�னி� 
பா�%கி�அ� ப�%ெக�ன பய�கா( பராபரேம. 128. 
 
8-�3ண ராம* #ாியநிைல யா�ெவளியி* 
வி-டநி�ைன யாேனா விய�ேப� பராபரேம. 129. 
 
Gெதா�9 மி�றிெய�ைன+ 8�மா இ�%கைவ�தா� 
ஈெதா�9� ேபாதாேதா இ�ப� பராபரேம. 130. 
 
வாெயா�9� ேபசா ம.னியா� வ�தா(ட 
ேதெயா�9� ேபாதாேதா இ�ப� பராபரேம.  131. 
 
எ�9 மி��தப�% ெக�ைன ெயன%களி�த 
ெதா�9�ேபா தாேதா உைரயா� பராபரேம.  132. 
 
எ(திைச%கீ; ேமலான எ*லா� ெப�ெவளியா% 
க(டவிட� ெத�ைன3�நா� க(ேட� பராபரேம. 133. 
 
பி�தைனேய #�மறியா� ேபைதயைன ஆ(ட.ன% 
ெக�தைனதா� ெத(ட னி�ேவ� பராபரேம. 134. 
 
தாய�க��ப� Dட�ன2� த(ணீ�� த�த�K� 
ேநய.ைன யாேரா நிைனயா� பராபரேம. 135. 
 
விாி�த மனெமா���� ேவைளயி*நா னாக� 
பர�தஅ�$ வாழி பதிேய பராபரேம. 136. 
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சி�தைனேபா� நாெனன*ேபா�� ேத%கஇ�ப மாமைழைய 
வ�# ெபாழி�தைனநீ வாழி பராபரேம. 137. 
 
த�ேதேன ஓ�வசன� த�தப�% கி�ப2மா� 
வ�ேதேன ெய�றைனநீ வாழி பராபரேம. 138. 
 
ம(/�வி(/� வ�# வண�காேவா நி�ன�ைள% 
க(/ற.- க(டவைர% க(டா4 பராபரேம. 139. 
 
எ�9� க�ைணெப4ற இ�ப� தேபாதன�ெசா* 
ெச�றெச�ற தி%கைன�#5 ெச*=� பராபரேம. 140. 
 
ஆ�வ#� பா�வ#� ஆன�த மாகிநி�ைன� 
ேத�வ#� நி�ன�யா� ெச�ைக பராபரேம. 141. 
 
ெபா�கியநி� த(ண�ைள� A-கலமா� ெப4றவ�க- 
ெக�ெகE�ெத� ஞாயி றிய�பா� பராபரேம. 142. 
 
பாலெரா� ேபய�பி�த� பா�ைமெயன நி4ப#ேவ 
சீலமி� ஞானிய�த5 ெச�ைக பராபரேம. 143. 
 
உ(���#� �(�� �லக�தா� ேபா*திாி3� 
ெதா(ட�விைள யா-ேட 8க�கா( பராபரேம. 144. 
 
க��*பக ல4றதி�% கா-சிய�க$ க(டவழி 
எ��� ஒ�வழிேய எ�தா� பராபரேம. 145. 
 
காயநிைல அ*லெவ�9 கா(பா� உற��வேரா 
Dயஅ�- ப4றா� ெதாட�வா� பராபரேம. 146. 
 
அ�A�உ�A� ேபா�ற அயி%யபரா ன�த�தம% 
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ெகா�Aவைம ெசா*ல.�வா� உ(ேடா பராபரேம. 147. 
 
சி�த� ெதளி�# சிவமாேனா ெர*ேலா�%�� 
ெகா�த�ைம யான ��நா� பராபரேம. 148. 
 
த�2யி�ேபா* எB.யி�� தாென�9 த(ண�$V� 
ெச�ைமய�% ேகவெல�9 ெச�ேவ� பராபரேம. 149. 
 
வி(/%�� வி(ணாகி ேம.�உன% கியா��ைச 
ப(ணிநி4� மா9 பகரா� பராபரேம. 150. 
 
ெந5சகேம ேகாயி* நிைனேவ 8க�த�அ�ேப 
ம5சனநீ� �ைசெகா$ள வாரா� பராபரேம. 151. 
 
ெக-டவழி ஆணவ�ேப� கீழாக ேமலான 
சி-ட�ைன� �ைச ெச�வா� பராபரேம. 152. 
 
கா*பி��# Iல% கனைலமதி ம(டல�தி� 
ேமெலE�பி* ேதக� விEேமா பராபரேம. 153. 
 
ப5ச8�தி ெச�#நி�ைன� பாவி�#� �ைசெச�தா* 
வி5சிய ஞான� விள��� பராபரேம. 154. 
 
அ�ப�பணி ெச�யஎைன ஆளா%கி வி-�வி-டா* 
இ�பநிைல தாேனவ� ெத�வ#� பராபரேம. 155. 
 
I��திதல� தீ��த� 2ைறயா�� ெதாட�கின�%ேகா� 
வா��ைதெசால+ ச4��.� வா�%�� பராபரேம. 156. 
 
வி��A5 சாிைய2த* ெம�5ஞான� நா��� 
அ��Aமல� கா�கனிேபா* அ�ேறா பராபரேம. 157. 
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தான� தவ�த�ம5 ச�தத25 ெச�வ�சிவ 
ஞான� தைனயைணய ந*ேலா� பராபரேம. 158. 
 
ெசா�ன�ைத+ ெசா*6� #�%கி�ற ஆணவ�ேப�% 
கி�ன* வ�வெத�நா$ எ�தா� பராபரேம. 159. 
 
இ�ேற இ�விைனவ� ேதறிய# நாென�ேறா 
அ�ேற விைள�தத�ேறா ஆ4ேற� பராபரேம. 160. 
 
எ(ண2�தா� நி�ைனவிட இ*ைலெய�றா* யா�2னேம 
ப(ணவிைன ேய# பகரா� பராபரேம. 161. 
 
எ�ைனஇ�ன ெத�றறியா ஏைழ%�� ஆெக�ேவ� 
2�ைனவிைன Vட* 2ைறேயா பராபரேம. 162. 
 
அறியாநா� ெச�விைனைய ஐயாநீ V-�� 
�றிேய ெதன%�ள. Vறா� பராபரேம. 163. 
 
எ�ைன% ெக�%க இைச�த இ�விைனேநா� 
த�ைன% ெக�%க� தகாேதா பராபரேம. 164. 
 
வ*லைமேய கா-�கி�ற மாமாைய நாெனா�வ� 
இ*ைலெயனி� எ�ேக இ�%�� பராபரேம. 165. 
 
2%�ண�தா* எ*லா� 2ைள%க� பிரகி�தி% 
கி%�ண�ைத ந*கியதா� எ�தா� பராபரேம. 166. 
 
ஆ4ற� படா##�ப� ஐயஎ�னா* எ�மன# 
ேத4ற� படாதினிஎ� ெச�ேவ� பராபரேம. 167. 
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�ராய மா�மனைத� ேபா%கஅறி யாம*ஐேயா 
ஆரா� அைல�ேத� அரேச பராபரேம. 168. 
 
சினமிற%க% க4றா=5 சி�திெய*லா� ெப4றா=� 
மனமிற%க% க*லா�%� வாேய� பராபரேம. 169. 
 
வா#%� வ�ெததி��த ம*லைர�ேபா* பா;�தமன� 
ஏ#%�% V�தா� ெத�தா� பராபரேம. 170. 
 
Gதா� வா�ேபா* #வ(� #வ(�மன� 
வாதா�� எ�னபல� வா�%�� பராபரேம. 171. 
 
ெகா$ளி�ேத$ ெகா-�% �தி%கி�ற ேப�%�ர�கா�% 
க$ளமன� #$Kவெத� க(ேடா பராபரேம. 172. 
 
வ�தைத3� ேபானைவ3� ைவ�#ைவ�#� பா��தி��தா* 
சி�ைத இதமகித� ேச�� பராபரேம. 173. 
 
ஏ9மயி�� பால�உண� வி�தவிட ய�க$ெந�� 
பாெறன.� ந�றா� அறி�ேத� பராபரேம. 174. 
 
ெபாறிவழிேய ஏைழ ெபாறியா� உழ*வ#நி� 
அறிவி� விதி�தவிதி ஆேமா பராபரேம.  175. 
 
பாசசா ல�க$எலா� ப49விட ஞானைவவா$ 
N8நா$ எ�நா$ விள�பா� பராபரேம. 176. 
 
எ�த.ட ேல0� எ��த.ட* ந*லெத�9 
சி�ைதெசய வ�ததிற5 ெச�பா� பராபரேம. 177. 
 
ெபா�ெய*லா� ஒ�றா�� ெபா��திைவ�த ெபா�3டைல 
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ெம�ெய�றா� ெம�யா� வி�ேமா பராபரேம. 178. 
 
மி�னைனய ெபா�3டைல ெம�ெய�9 ந�பிஐேயா 
நி�ைன மற%ைக ெநறிேயா பராபரேம. 179. 
 
நி�தியெமா� றி*லாத நீ�%�மிழி ேபா�ற.ட4 
கி�தைனதா� #�ப2(ேடா எ�ேன பராபரேம. 180. 
 
ேதக�இ9� எ�9சட� ேத�Aவெத� நி�திைரயி* 
ஊகமறி� தா4பய�தா� உ(ேடா பராபரேம. 181. 
 
ஏைத+ 8ைமயா எ��பா� எ��த.ட* 
ேசத2றி� யா#பி�ேன ெச*=� பராபரேம. 182. 
 
ேதா4பாைவ நாலா- 8ைமயா�5 சீவெனா�றி� 
கா��பா* எ��தெதவ ராேல பராபரேம. 183. 
 
ஞால�ைத ெம�ெயனேவ ந�பிந�ப நாKெம�ற� 
கால�ைத� ேபா%கிெய�ன க(ேட� பராபரேம. 184. 
 
ெபா�3லக வா;%ைக� Aைல+ேசாி வாதைனநி� 
ெம�ய�ளி� I;கி� வி��கா( பராபரேம. 185. 
 
Wேலணி வி(ேணற W4�� ப��திைவ�பா� 
ேபாேல க�விந�Q4 ேபாத� பராபரேம. 186. 
 
சி�ன5 சிறியா�க$ ெச�தமண4 ேசா4ைறெயா%�� 
ம�0� கைலஞான மா�%க� பராபரேம. 187. 
 
வாசகஞா ன�தா* வ�ேமா 8க�பா;�த 
�செல�9 ேபாேமா Aகலா� பராபரேம. 188. 
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ேக-டைதேய ெசா*=� கிளிேபால நி�ன�ளி� 
நா-டமி�றி வா�ேபச* ந�ேறா பராபரேம. 189. 
 
ெவளியா� அ�ளி* விர.�அ�ப� ேதக� 
ஒளியா�� பிற�கிய#� உ(ேடா பராபரேம. 190. 
 
காலெமா� I�9� க��தி=ண�� தா=�அைத 
ஞால� தன%�ைரயா� ந*ேலா� பராபரேம. 191. 
 
ெகா*லா விரதெமா�9 ெகா(டவேர ந*ேலா�ம4 
ற*லாதா� யாேரா அறிேய� பராபரேம. 192. 
 
இ*லாத காாிய�ைத இ+சி�#+ சி�ைதவழி+ 
ெச*லாைம ந*ேலா� திற�கா( பராபரேம. 193. 
 
ஏ#வ�#� ஏெதாழி�#� எ�ன#யா� எ�னா�க$ 
ேபாதநிைல க(ட Aல�ேதா� பராபரேம. 194. 
 
ஆயிர5ெசா� னா=� அறியாதவ5செந5ச� 
ேபயெரா� V�4 பிைழ கா( பராபரேம. 195. 
 
மாய மய%ெகாழி�தா� ம4ெறா�ைற நா�வேரா 
ேநய அ�$நிைலயி* நி4பா� பராபரேம. 196. 
 
நி�திைரயி4 ெச�தபிண� ேந�2ட4 கி+ைசைவயா+ 
8�த�கேள ந*ல #றேவா� பராபரேம. 197. 
 
எ�ெந5ச ேம0� இர��ேம நி�ன�-�% 
க�ென5 ச��உளேரா கா-டா� பராபரேம. 198. 
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ம�தஅறி வாகியி�ப� வாயா தி��தைல�தா* 
சி�ைதமய� காேதாஎ� ெச�ேவ� பராபரேம. 199. 
 
ேத�ேன� தி%கைன�#� ெத(டனி-ேட� சி�ைதைந�# 
வா�ேன� எ�மய%க� மா4றா� பராபரேம. 200. 
 
ம�ைமெய0� ஒ�ைற ம9�த�ேறா எ�ைன 
அ�ைமெகாள* ேவ(�� அரேச பராபரேம. 201. 
 
கால�பய� தீரஇ�ப% கா4கபய ெம�ெறE�த 
மாைல வள��தைனேய வாழி பராபரேம. 202. 
 
நீ��A4 Aதமா� நிைனவ�-ேக நி�றழிய� 
பா��பத*லா* ேவ9ெமா�ைற� பாேர� பராபரேம. 203. 
 
நீ�%�மிழி ேபாெல� நிைன.ெவளி யா%கைரய� 
பா�%�மிட� எ*லா�எ� பா�ைவ பராபரேம. 204. 
 
ஆ�ஓ� ப�பர�ேபா* ஆைச3ட� எ���உைன� 
ேத�ஓ� கி�ேற�எ� ெச�ேவ� பராபரேம. 205. 
 
ேவதா�த5 சி�தா�த� ேவெற�னா� க(களி%�� 
நாதா�த ேமான நலேம பராபரேம. 206. 
 
ஆன�த மானநி�ைன அ�றிெயா�ைற உ�னாத 
ேமான� தமிேய4� 2�தி பராபரேம. 207. 
 
ஏ#%�� உ�ைனவிட இ*ைலெய�றா* எ�க��ைத+ 
ேசாதி%க ேவ(டாநா� ெசா�ேன� பராபரேம. 208. 
 
2�தியி=� ேதகமிைச Iவிதமா5 சி�திெப4றா� 
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எ�தைனேப� எ�9ைர�ப ெத�தா� பராபரேம. 209.  
 
நீய�றி நானா� நிைனவா�எ� ெந5சகமா� 
தாய�றி+ G=2(ேடா சா4றா� பராபரேம. 210. 
 
அ�கேம நி�வ�வ மான8க� V�பிடநீ 
எ���ஏ� ஏென�ற ெத�ேன பராபரேம. 211. 
 
ெகா$ைளெவ$ள� த(ண�$ேம4 ெகா(�கழி� தா��திE�தா* 
க$ளமன% க�பெல�ேக கா/� பராபரேம. 212. 
 
எ%கைல3� க49ண��ேதா ெம�றவ�%�5 ச�மத5ெசா* 
வ%கைணயா* இ�ப� வ�ேமா பராபரேம. 213. 
 
க*ெலறிய� பாசி கைல�#ந�னீ� கா/�ந*ேலா� 
ெசா*=ணாி� ஞான�வ�# ேதா�9� பராபரேம. 214. 
 
நி�ைன 3ண�� ேதா�கடைம நி�தி�த ேபயறிஞ� 
எ�ன கதிெப9வா� எ�தா� பராபரேம. 215. 
 
எ�ன#யா� எ�ன*அ4ேறா� எ�கி��# பா�%கி0�நி� 
ச�னிதியா� நீெபாியசாமி பராபரேம. 216. 
 
ேசா49� #��தி+ 8ைம8ம�ப% க(பி#�க% 
கா4ைற� பி��தைல�ேத� க(டா� பராபரேம. 217. 
 
உ$ளப� ெயா�ைற உைர%கி�அவ�% �$Kறவா�% 
க$ளமி�றி அ�பா�% களி�ேப� பராபரேம. 218. 
 
அ��தஇய* பாகெவா�ைற யா�பக�வ த*லா* 
ெதா��தெதா�ைற யா�ேவ(�+ ெசா*ேல� பராபரேம. 219. 



179 

 

 
உ$ளமறி யாெதா�வ� ஒ�ைறஉ�னி� ேபசி*ஐேயா 
#$ளியிள� க�றா�� #��ேப� பராபரேம. 220. 
 
எ*லா�� இ�A4 றி�%க நிைன�ப#ேவ 
அ*லாம* ேவெறா� றறிேய� பராபரேம. 221. 
 
2�னா$ெம�5 ஞான 2னிவ�தவ� ஈ-�த*ேபா* 
இ�நாளி4 காணஎன% கி+ைச பராபரேம. 222. 
 
க�மெம�ப ெத*லா� காிசறேவ ெம�5ஞான 
த�மநிைல சா��தத�ப� த�ைம பராபரேம. 223. 
 
க(#யிலா ெத�னறிவி� க(Pேட கா-சிெபற 
ம(�ய ேபெராளிநீ வாழி பராபரேம. 224. 
 
நானான த�ைமெய�9 நாடாம* நாடஇ�ப 
வானாகி நி�றைனநீ வாழி பராபரேம. 225. 
 
அக�D ட/வ/வா� அ(டெம*லா� தானா� 
மக�தாகி நி�றைனநீ வாழி பராபரேம. 226. 
 
காரகமா� க��பஅைற% க(P�� எ�க(ேண 
வார�ைவ�#% கா�தைனநீ வாழி பராபரேம. 227. 
 
Aர�ேதா�த� ேதசெம�பா� �மிைய�ேபா ரா� 
இற�ேதா�� த�மெத�பா� எ�ேன பராபரேம. 228. 
 
I��திெய*லா� வாழிெய�க$ ேமான�� வாழிஅ�$ 
வா��ைதெய�9� வாழிஅ�ப� வாழி பராபரேம. 229. 
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ெசா*=� ெபா�K� ெதாடரா அ�$நிைறவி* 
ெச*=� ப�%க�$நீ ெச�தா� பராபரேம. 230. 
 
இ4ைறவைர% �$ளாக எ(ணாிய சி�தி2�தி 
ெப4றவ�க$ எ�தைனேப� ேபசா� பராபரேம. 231. 
 
நா�� நக��நிசா னா-�ய பாளய2� 
ஈ�ெச3 ேமா2�வி* எ�தா� பராபரேம. 232. 
 
ேத�� திரவிய25 ேச��தமணி� ெப-டக2� 
Vட வ��#ைணேயா Vறா� பராபரேம. 233. 
 
ேதடாத ேத-�னேர ெச�ைக� #லா%ேகா*ேபா* 
வாடா+ சமனிைலயி* வா;வா� பராபரேம. 234. 
 
நீரா�% கசி�#�கி ெந-�யி��# நி�ேறைன� 
பாராத ெத�ேனா பகரா� பராபரேம. 235. 
 
உ$ளெபா�$ ஆவி உட*I�9� அ�ேறதா� 
ெகா$ைளெகா(ட நீெய� �ைறதீ� பராபரேம. 236. 
 
ஆ;�தாேய யிB.லகி* அ*லெல*லா� தீ��த�ளா* 
வா;�தாேய எ�றைனநீ வாழி பராபரேம. 237. 
 
தாரா அ�ைளெய*லா� த�ெதைன3� நி�ன�ளி� 
வாராேயா எ�றைனநீ வாழி பராபரேம. 238. 
 
ஆைச3�மீ த*லா* அ�ளறிய ேவ9ெமா�றி* 
பாச�ைவேய� நி�க�ைண� பா�கா4 பராபரேம. 239 
 
ஆதிய�த நீ��வா� ஆ(டத*லா* நி�ைனய�றி� 
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ேபாதைன3� உ(ேடா Aகலா� பராபரேம. 240. 
 
தானாக வ�# த��தா( ெடைனயி�ப 
வானாக+ ெச�தஇ�ப வாேன பராபரேம. 241. 
 
ப4ற4 றி�%�ெநறி ப4றி4 கட*மைல35 
84ற நிைன%�மன5 ெசா�ேன� பராபரேம. 242. 
 
ப��ப49% ேக$விய49� ப4ற49+ சி�ைத� 
#��ப4றா�% க�ேறா 8க�கா( பராபரேம. 243. 
 
ச�தாகி நி�ேறா� சட�க ளி6�கெமன 
ைவ�தா�� உ(ேடாெய� வா;ேவ பராபரேம. 244. 
 
சி�த நி�விக4ப5 ேச��தா� உட*தீப� 
ைவ�தக��� ர�ேபா* வய��� பராபரேம. 245. 
 
ஆதிகா ல�தி*எைன ஆ(டைனேய இ�பா*நீ 
ேபாதிெயனி* எ�ேகநா� ேபாேவ� பராபரேம. 246. 
 
நாவE�#5 ெசா*மலேரா நாKதி%�� ெபா�மலேரா 
ேதைவ3ன% கி�னெத�9 ெச�பா� பராபரேம. 247. 
 
க�ன*த�� பாகா�% க��Aவ-டா�% க4க(டா� 
இ�ன2தா� எ�0$ எ��தா� பராபரேம. 248. 
 
சி4பரேம த4பரேம ெத�வ+ 8�திெசா�ன 
அ4Aதேம அ�ேப அறிேவ பராபரேம. 249. 
 
அறிவி�பா� நீெய�றா* ஐ�Aல�க ட�த� 
ெநறிநி4பா� யாேர நிக;�தா� பராபரேம. 250. 
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அ�த% கரணெம0� ஆகாத ேப�க$எைன 
வ�#பி�� தா-ட வழ%ேகா பராபரேம. 251. 
 
ஐவெரா�� Vடாம* அ�தர�க ேசைவத�த 
ெத�வ அறிேவ சிவேம பராபரேம. 252. 
 
அ�ளாகி நி�ற8க� ஆகாம* ஐேயா 
இ�ளாகி நி4க இய*ேபா பராபரேம. 253. 
 
அ�பெர*லா� இ�ப� அ��திட.� யா�ஒ�வ� 
#�A9த* ந�ேறாநீ ெசா*லா� பராபரேம. 254. 
 
ச�தத2� நி�க�ைண சா49வத* லா*ேவ9 
சி�ைதஅறி ேய�உ�ற� சி�த� பராபரேம. 255. 
 
நா�நா� என%�ள9� நா-ட�தா* எ�ைனவி-�� 
ேபானா=� உ�ைனவி-�� ேபாேக� பராபரேம. 256. 
 
இ%காய� ெபா�ெய�ேறா� ஈ-ட� #ன%கபய� 
A%காதா� உ(ேடா Aகலா� பராபரேம. 257. 
 
தானாத* �ரணேம சா�மிட� உ(�யி�� 
வானாதி 3�ஒE�கா� ம�0� பராபரேம. 258. 
 
உ�0மன� க���ர .(ைடேபா ேலகைரய 
மி�0�ஆ ன�த விள%ேக பராபரேம. 259. 
 
நா-ப- டைல�த ந�%கெமலா� தீர.ன% 
கா-ப-�� #�ப�என% காேமா பராபரேம. 260. 
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பாவிப�� க(கல%க� பா��#மிர� காதி��தா* 
ஆவி% �9#ைணயா� ஐயா பராபரேம. 261. 
 
நி�னிைறேவ தாரகமா� நி�98க� எ�தாம* 
எ�னிைறேவ பாவி�ேத� எ�ேன பராபரேம. 262. 
 
நி�ைன+ சர(A��தா* நீகா%க* ேவ(�ம*லா* 
எ�ைன� Aற�வி�த* எ�ேன பராபரேம. 263. 
 
மாறாத #�பெம*லா� வ�#ைர�தா* நி�ெசவியி* 
ஏறாத வாேற# இய�பா� பராபரேம. 264. 
 
வி58Aல� பாடைன�#� N9#�ப5 ெச�யவ�த 
அ58Aல ேவட�%�� ஆ4ேற� பராபரேம. 265. 
 
க�ன� காியநிற% காமாதி ரா-சச� ேப�% 
ெக�ைனயில% காகைவ�த ெத�ேன பராபரேம. 266. 
 
சி�திெநறி ேக-ட* ெசகமய%க5 ச�மமற 
2�திெநறி ேக-ட* 2ைறகா( பராபரேம. 267. 
 
சி�ைத சிைதய+ சிைதயாத ஆன�த� 
எ�தவைக யாேலவ� ெத�#� பராபரேம. 268. 
 
V��தஅறி வா*அறிய% Vடா ெதன%�ரவ� 
ேத��தப� தாேன திாி�ேத� பராபரேம. 269. 
 
ப�த ர��#� பரம8க� யான��த 
எ�தைனநா$ ெச*=� இய�பா� பராபரேம. 270. 
 
தீ��தி னா*#ற. ேசராம* இB.லகி* 
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பார� தன�ேபச* ப(ேபா பராபரேம. 271. 
 
இ�த ெவளியிைன3( ேட�பமிட� ேபரறிவா� 
த�தெவளி% ேகெவளியா�+ சா��ேத� பராபரேம. 272. 
 
உண��#�உைன நாடா #ண��தைவேய நா� 
இண%�9ெம� ஏைழைமதா� எ�ேன பராபரேம. 273. 
 
உ(�ேபா* இ�றா� உலைக� திரெமன.$ 
ெகா(�நா� ெப4றபல� Vறா� பராபரேம. 274. 
 
உ$ளப� யா#ெமன உ49ண��ேத� அ%கணேம 
க$ளமன� ேபானவழி காேண� பராபரேம. 275. 
 
சி�த ம.ன5 ெசய*வா% ெகலாம.ன5 
8�த ம.ன�எ�பா* ேதா�றி4 பராபரேம. 276. 
 
எ(ணி*பல ேகா�உயி� எ�தைனேயா அ�தைன%�� 
க(ணி4 கல�தஅ�- க(ேண பராபரேம. 277. 
 
என%கினியா� உ�ேபா=� இ*ைலெய�றா* யா0� 
உன%கினியா னாகா உளேவ� பராபரேம. 278. 
 
அ(டபி(ட� காேண� அக2� Aற2� ஒ�றா% 
க(ட எ�ைன நீகல�த கால� பராபரேம. 279. 
 
எ�தைனேயா ேகா� ெய��ெத��#+ ெசா�னா=5 
சி�த� இர�கிைலஎ� ெச�ேவ� பராபரேம. 280. 
 
அ�ற�த நா*வ�%�� அ4Aதமா� நீ3ைர�த 
ெதா�ற�த வா��ைதெயன% �(ேடா பராபரேம. 281. 
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அ�பென�9� அ�ைனெய�9� ஆாியென� 9�உைனேய 
ெச�Aவ#� உ�னிைலயி� சீ�கா( பராபரேம. 282. 
 
க-�� கன2�அ�த% கால�வ�� ேபாெததி��# 
ெவ-�� தளேமா விள�பா� பராபரேம. 283. 
 
ேபசாத ேமானநிைல ெப4ற�ேறா நி�ன�ளா� 
வாசாம ேகாசர�தா� வா�%�� பராபரேம. 284 
 
க4றா=� ேக-டா=� காயமழி யாதசி�தி 
ெப4றா=� இ�ப�உ(ேடா ேபசா� பராபரேம. 285. 
 
க(டவ� ெவ*லா� கைர%கி�ற அ5சன�ேபா* 
அ(டெம*லா� நி�ன�ேள அ�ேறா பராபரேம. 286. 
 
த�ெசயலா* ஒ�9மிைல தாென�றா* நா�பாவி 
நி�ெசயலா� நி*லா நிைனேவ� பராபரேம. 287. 
 
ெகாைலகள. க-காம� ேகாப�வி-டா* அ�ேறா 
மைலயில%கா நி�ன�$நா� வா�%�� பராபரேம. 288. 
 
த�ைனஅறி யா#சக� தானா� இ��#வி-டா* 
உ�ைன அறியஅ�$ உ(ேடா பராபரேம. 289. 
 
ஒ�றிர(ெட� 9�னா உண�.ெகா�� #$ளப� 
எ�9�எ�ைன ைவயா� இைறேய பராபரேம. 290. 
 
க�#�அ� யா�க$உள� காணெவளி யா�� 
#ாியநிைற வான 8கேம பராபரேம. 291. 
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ெபா��வி�த ெந5ச�அ�- ெபா4பறி�# தி%கைன�#� 
ைக�வி�# நி4பெத�த% கால� பராபரேம. 292. 
 
அ�#வித மான அயி%ய அ0பவேம 
8�தநிைல அ�நிைலயா� ெசா*வா� பராபரேம. 293. 
 
ைவ�த 8வரல�பி� ம(ேபாேமா மாையயிேனா�% 
ெக�தைனேபா தி�#�எ�னா� எ�தா� பராபரேம. 294. 
 
�-ட49� ேதகம49� ேபா�2�ேன நி�ன�ைள% 
கா-டா� தகாேதாஎ� க(ேண பராபரேம. 295. 
 
ெசா*64 பத�கைள�# ெசா*2�. காணாதா� 
ெந*64 பத�ேபா* நி4பா� பராபரேம. 296. 
 
அE%கா4றா* ெந5ச� அE�கியA� மா%க$ 
இE%கா4றா* இ�பநல� எ�தா� பராபரேம. 297. 
 
ேதகாதி ெபா�ெயனேவ ேத��த.ப சா�த�%� 
ேமாகாதி உ(ேடா ெமாழியா� பராபரேம. 298. 
 
சாதைனெய* லா�அவிழ� த4ேபாத� கா-டாேதா� 
ேபாதைனநீ ந*�வெத� ேபாேதா பராபரேம. 299. 
 
ஒ�9மறி யாவி�ளா� உ$ள� பைட�தஎன% 
ெக�9 கதிவ�வ ெத�தா� பராபரேம. 300. 
 
சி�தி%�� ேதா9�எ�0$ சி48கமா� ஊ4aறி� 
A�தி%�$ நி�றஅ�$ ெபா4ேப பராபரேம. 301. 
 
எ�9�அைட� ேதா�க- கிர�கா� �றி�பைன�#� 
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க�ைற3ைத கா6 கைதகா( பராபரேம. 302. 
 
�4ற� �ைறய% �ணேம 6டஅ�ைள 
உ4றவேர ஆவி% �றவா� பராபரேம. 303. 
 
ஓ�ைரயா* வா�%�2(ைம% ேகாரன�த W*ேகா�� 
ேப�ைரயா4 ேபசி*எ�ன ேபறா� பராபரேம. 304. 
 
ெசா*=5 சமயெநறி+ 849%� ேள8ழ=� 
அ*ல* ஒழிவெத�ைற% ைகயா பராபரேம. 305. 
 
பி��தைதேய தாபி%�� ேபராணவ�ைத 
அ��#� #ர�தவ*லா� ஆ�கா( பராபரேம. 306. 
 
ேநச�தா* நி�ைன நிைன%�� நிைன.ைடயா� 
ஆைச% கட6* அE�தா� பராபரேம. 307. 
 
க$ளா# க-�ண.� காாியேமா நாெனா�ெசா* 
ெகா$ளாத ேதாடம�ேறா Vறா� பராபரேம. 308. 
 
ெச�றவிட ெம*லா� தி�வ�ேள தாரகமா� 
நி�றவ�%ேக ஆன�த நி-ைட பராபரேம. 309. 
 
நீ-சி �9க*இ*லா நி�ய8கா ர�பசக 
சா-சியா� உ�ைனவ�# சா��ேத� பராபரேம. 310. 
 
வானாதி த�#வமா� ம�னிநி�ற காரணநீ 
நானாகி நி4பெத�த நாேளா பராபரேம. 311. 
 
கா-ட�தி* அ�கி கைடயவ�தா* எ�ன.�0� 
நா-ட�தி� ஊ�வ�த ந-ேப பராபரேம. 312. 
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நி�திைரயா�� தாேன நிைனவய��தா* நி�தநி�த5 
ெச�தபிைழ� பானெத�க$ ெச�ைக பராபரேம. 313. 
 
இ�பநி-ைட எ�தாம* யாெதனி05 ெச�9மன� 
#�A9த* வ�பிறவி� #%க� பராபரேம. 314. 
 
ெபா�யகல ெம�யான ேபாதநிைல க(ேடா�%ேகா� 
ஐயமிைல ஐயமிைல ஐயா பராபரேம. 315. 
 
ம�திர�ைத உ�னி மய�கா ெதன%கினிேயா� 
த�திர�ைத ைவ%க� தகாேதா பராபரேம. 316. 
 
வி(க�ைண ��தெத�ன ேமவி உயி�%�யிரா�� 
த(க�ைண ேதா�றஅ�$ தா�நீ பராபரேம. 317. 
 
த�மயமா� நி�றநிைல தாேனதா னாகிநி�றா* 
நி�மயமா� எ*லா� நிகE� பராபரேம. 318. 
 
ஏ�கி இைட3�ெந5ச� ஏைழையநீ வாெவ�ேற 
பா��ெபற+ ெச�வ#�ேம4 பார� பராபரேம. 319. 
 
ஆ(டநி�ைன நீ�கா அ�ைமக$யா� ஆணவ�ைத� 
�(டெத�ன க�ம� Aகலா� பராபரேம. 320. 
 
எ�க/�நீ ெய�றா* இ��#ப� எ�தாம* 
அ��மி��� எ�றைலய* ஆேமா பராபரேம. 321. 
 
க4�ம# .(� களி�தத*லா* நி�ன�ளி* 
நி4�ம# த�த#(ேடா நீதா� பராபரேம. 322. 
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அ(டபகி ர(ட� அறியாத நி�வ�ைவ% 
க(டவைர% க(டா4 கதியா� பராபரேம. 323. 
 
கல%க2ற ெந5ைச% கல%கி� தி��ப� 
#ல%�பவ� நீயைலேயா ெசா*லா� பராபரேம. 324. 
 
சி�ைத3�எ� ேபால+ ெசயல4 றட�கிவி-டா* 
வ�தெத*லா� நி�ெசயலா வா;ேவ� பராபரேம. 325. 
 
ப�தெமலா� தீர� பர5ேசாதி நீ��வா� 
வ�த வ�ைவ மறேவ� பராபரேம. 326. 
 
தான�த மான சகச நி�விக4ப 
ஆன�த நி-ைடஅ�$ ஐயா பராபரேம. 327. 
 
அ*லெல*லா� தீரஎன% கான�த மாகெவா� 
ெசா*ைலஎ�பா* ைவ�தைதெய� ெசா*ேவ� பராபரேம. 328. 
 
சி�ைத மய%கமற+ சி�மயமா� நி�ற.�ைன� 
த�த.ன% ெக�ைன3�நா� த�ேத� பராபரேம. 329. 
 
ைமகா-� மாைய மய%கமற நீ��வா�% 
ைககா-ட .�கன. க(ேட� பராபரேம. 330. 
 
மா*ைவ�த சி�ைத மய%கறஎ� ெச�னிமிைச% 
கா*ைவ%க .�கன. க(ேட� பராபரேம. 331. 
 
ம(ணான மாையெய*லா� மா(�ெவளி யாகஇ� 
க(ணார .�கன. க(ேட� பராபரேம. 332. 
 
ம(ணீ�ைம யாேல மய�கா#� ைகயா*எ� 
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க(ணீ� #ைட%க.�நா� க(ேட� பராபரேம. 333. 
 
உ$ள #ணரா .ண�வி6மா பாவிெய�ேறா 
ெம$ளெம$ள% ைகெநகிழ வி-டா� பராபரேம. 334. 
 
எ*லா� நின#ெசய* எ�ெற(/� எ(ண2�நீ 
அ*லா* என%�ளேதா ஐயா பராபரேம. 335. 
 
ப�த மய%கி�%க� ப4ெறாழி�ேத� எ�9ள9� 
இ�த மய%க� என%ேக� பராபரேம. 336. 
 
கா-சிெய*லா� க(ைணவிட% க(ட#(ேடா யாதி0%�� 
ஆ-சி உனத�ேள அ�ேறா பராபரேம. 337. 
 
எ-�� திைச3�ஒ�றா� இ�பமா� நி�ற.�ைன 
வி-�� பிாியவிட� ேவேறா பராபரேம. 338. 
 
பிாியா #யி�%�யிரா�� பி�னமற ேவா��5 
ெசறிேவ அறிேவ சிவேம பராபரேம. 339. 
 
ஏேத# ெசா�னா=� எ$ளள.� நீயிர�கா+ 
Gேத ெதன%�ள. ெசா*லா� பராபரேம. 340. 
 
க4பைனயா� பா�கி�ேற� க(ணீ�� க�பைல35 
ெசா4பன�#� காேண�எ� ெசா*ேவ� பராபரேம. 341. 
 
வ�ெபா�9 நீ�கா மனதிற�ப மாறா�ேப� 
அ�ெபா�9� ேபா#�என% ைகயா பராபரேம. 342. 
 
ஏ#� ெதாியா எளிேயைன வாெவனநி� 
ேபாதநிைல கா-�4 ெபாறாேதா பராபரேம. 343. 
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ஓராம* எ*லா� ஒழி�ேத4�� ெத�வஅ�$ 
தாரா தி�%க� த�ேமா பராபரேம. 344. 
 
ேமான� த�ஞான I-� என%�வ-டா 
ஆன�த வா;%ைக அ�ளா� பராபரேம. 345. 
 
வா�2க� க(ெட�ைன வாடாம ேலகா�த 
நீ�� க�ைண நிைறேவ பராபரேம. 346. 
 
A�தியினா* நி�ன�ைய� ேபா49கி�ற ெம�ய�யா� 
சி�ைதயிற� ேபாநி� தியான� பராபரேம. 347. 
 
உன%�வைம யா%க�ைண உ$ளவ�� வ�ைம% 
ெகன%�வைம யானவ�� இ*ைல பராபரேம. 348. 
 
தாயி��#� பி$ைள தள��தா�ேபா* எBவிட�#� 
நீயி��#� நா� தள��# நி�ேற� பராபரேம. 349. 
 
வாயா4 கிண9ெக-ட வாேறேபா* வா�ேபசி� 
ேபயானா�% கி�ப2(ேடா ேபசா� பராபரேம. 350. 
 
பாவெம�றா* ஏ#� பயமி�றி+ ெச�யஇ�த+ 
சீவ0%கா� ேபாத� ெதாி�தா� பராபரேம. 351. 
 
இ�ப நி�விக4ப� இ�ேறதா அ�ெறனிேலா 
#�ப� ெபா9�பாி# ெசா�ேன� பராபரேம. 352. 
 
க4�நிைல க4றா* க�வியவி ழாத�ளா� 
நி4�நிைல க4ப#ேவ நீத� பராபரேம. 353. 
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கா+ச+ 8ட�வி��ெபா4 க-�ேபா* நி�மலமா�� 
ேப+ச4 றவேர பிறவா� பராபரேம. 354. 
 
ப4ெறாழி�# சி�ைத� பைத�ெபாழி�# தாேனதா� 
அ4றி��ப ெத�ைற% கைம�பா� பராபரேம. 355. 
 
உ�ெவளிதா� வாதM� உ�தம�%க* லா6ன2� 
��வழிநி� றா�%�2(ேடா Vறா� பராபரேம. 356. 
 
ேதக�யா ேத0ெமா� சி�திெபற+ சீவ�2�தி 
ஆ�ெநறி ந*லெநறி ஐயா பராபரேம. 357. 
 
உலகெநறி ேபா4சடல� ஓயஉயி� 2�தி 
இல�ெமன* ப�த இய*ேப பராபரேம. 358. 
 
பரமா� பரெவளியா� பா��பத*லா* ம4ெறவ�%�� 
திரேம# மி*ைலந�றா�� ேத��ேத� பராபரேம. 359. 
 
ேத�ேவ� நி�ன�ைள� ேத�2�ேன ெய�தி*நட� 
ஆ�ேவ� ஆன�த மாேவ� பராபரேம. 360. 
 
உ$ள� �ைழய .ட*�ைழய .$ளி��த 
க$ள� �ைழயஎ�9 கா(ேப� பராபரேம. 361. 
 
ப-ட� பக*ேபால� பா;�தசி�ைத மாளி�எ*லா� 
ெவ-டெவளி யாக விள��� பராபரேம. 362. 
 
பா�%கி�அ/� ேபா4கிட�த பா;5சி�ைத மாளி�எ�ைன 
யா�%�+ சாியிடலா� ஐயா பராபரேம. 363. 
 
பா-�%ேகா அ�பி0%ேகா ப�தி%ேகா அ�ப�த�க$ 
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நீ-�%ெக* லா��9கி நி�றா� பராபரேம. 364. 
 
2�தா�த வி�ேத 2ைள%�நில மாெயE�த 
சி�தா�த மா�%க+ சிற�ேப பராபரேம. 365. 
 
உ�னா ெவளியா� உற�காத ேப�ண�வா� 
எ�னாவி% �$ேள யி��தா� பராபரேம. 366. 
 
த�#வெம* லாமக�ற த�ைமய�%�+ சி�மயமா 
நி�த2�த 8�த நிைறேவ பராபரேம. 367. 
 
உ$ள% ெகாதி�பகல .$K$ேள ஆன�த 
ெவ$ள மல�%க�ைண ேவ(�� பராபரேம. 368. 
 
எ�ைன� Aற�பத� ளி�கடனா� எ�கடனா� 
நி�னி4 பணியறேவ நி4ைக பராபரேம. 369. 
 
தாேனயா ந�னிைலைய� த�தஅ�$ ஆன�த 
வாேன மனாதீத வா;ேவ பராபரேம. 370. 
 
ம(ணாதி �தெம*லா� ைவ�தி��த நி�னிைறைவ% 
க(ணார% க(� களி�ேத� பராபரேம. 371. 
 
அறியாைம ஈெத� றறிவி�த அ�ேறதா� 
பிறியா அ�$நிைல3� ெப4ேற� பராபரேம. 372. 
 
தீெதன.� ந�ெறன.� ேத��த#நா� ேத��தப� 
ஏ#� நட%கெவா-டா ெத�ேன பராபரேம. 373. 
 
க(ட அறிவக(டா காரெமன ெம�யறிவி* 
ெகா(டவ�%ேக 2�தி ெகா��பா� பராபரேம. 374. 
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ஈறாக வ*விைனநா� எ�னாம* இ�ப8க� 
ேபறா� ப�%க�ைம ெப4ேற� பராபரேம. 375. 
 
ெப4றா� அO�தி ேபசாத ேமானநிைல 
க4றா� உைன�பிாியா� க(டா� பராபரேம. 376. 
 
நீேயநா� எ�9 நிைன�A� மற�Aமற� 
தாேய அைனயஅ�$ த�தா� பராபரேம. 377. 
 
ச5சலம4 ெற*லா�நீ தாென� 9ண��ேத�எ� 
அ5ச63� ெகா$ளா� அரேச பராபரேம. 378. 
 
�த2த* நாதவைர ெபா�ெய�ற ெம�யெர*லா� 
காத6�த இ�ப% கடேல பராபரேம. 379. 
 
வா%�மன� ஒ�9ப-ட வா��ைதய*லா* ெவBேவறா�� 
ேபா%�ைடய வா��ைத ெபா��ேத� பராபரேம. 380. 
 
வ�ைமயி�றி எ*லா� மதி�#ண�வா�% காெக�ேவ� 
த�ைமெயா�9� ேதாயா� தைடேயா பராபரேம. 381. 
 
ப�த�சி�த� வாழிபாி ப%�வ�க$ வாழிெச�ேகா* 
ைவ�தவ�க$ வாழி�� வாழி பராபரேம. 382. 
 
க*லாேத� ஆனா=� க49ண��த ெம�ய�யா� 
ெசா*லாேல நி�ைன� ெதாட��ேத� பராபரேம. 383. 
 
ெசா*6ற�ப+ ச4��வா�� ேதா�றி+ 8க�ெகா��த 
ந*லவ�%ேக ெகா�த�ைம நா�கா( பராபரேம. 384. 
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2�தி%� வி�தான ேமான% க��Aவழி 
தி�தி� திடவிைள�த ேதேன பராபரேம. 385. 
 
நி�திைர3� பா;�த நிைன.�அ49 நி4ப#ேவா 
8�த அ�$நிைலநீ ெசா*லா� பராபரேம. 386. 
 
ம(/� மறிகட=� ம49ள.� எ*லா�உ� 
க(ணி* இ�%க.�நா� க(ேட� பராபரேம. 387. 
 
�-�ைவ�# வ5ச� ெபாறிவழிேய எ�றைனநீ 
ஆ-�கி�ற ேதேதா அறிேய� பராபரேம. 388. 
 
ெபா�3ண�வா யி�த� AE%V-ைட% கா�தி��ேத� 
உ�3� வைக3� உளேதா பராபரேம. 389. 
------------- 
 

44. 44. 44. 44. ைப#கிளி�க/ணிைப#கிளி�க/ணிைப#கிளி�க/ணிைப#கிளி�க/ணி    
 
அ�த2ட� ஆதி அளவாம* எ�னறிவி* 
8�தரவா� ேசாதி #ல��ேமா ைப�கிளிேய.  1. 
 
அகேம.� அ(ண=%ெக� அ*லெல*லா5 ெசா*6+ 
8கமான நீேபா�+ 8க�ெகா�வா ைப�கிளிேய.  2. 
 
ஆவி%�$ ஆவிஎ0� அ4Aதனா� சி48க�தா� 
பாவி%�� கி-�ேமா ெசா*லா�நீ ைப�கிளிேய.  3. 
 
ஆ�மறி யாம*எைன அ�தர�க மாகவ�# 
ேச��ப� இைற%�+ ெச�பிவா ைப�கிளிேய.  4. 
 
ஆறான க(ணீ�%ெக� அ�கப�க மானைத3� 
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Vறாத ெத�ேனா �தைலெமாழி� ைப�கிளிேய.  5. 
 
இ�ப�ள ஆைடயE% ேக9�எம% க(ண*8�த 
அ�பரமா� ஆைட அளி�பாேனா ைப�கிளிேய.  6. 
 
உ�னாம* ஒ�றிர(ெட� ேறாராம* N-�ெநறி 
ெசா�னா� வர.�வைக ெசா*லா�நீ ைப�கிளிேய.  7. 
 
ஊ�மிலா� ேப�மிலா� உ4றா�ெப4 றா�டேன 
யா�மிலா� எ�ைன அறிவாேரா ைப�கிளிேய.  8. 
 
ஊைற�பா ராம*என% �$ளக�# நாயகனா� 
சீைர�பா�� தா4க�ைண ெச�வாேரா ைப�கிளிேய.  9. 
 
எ�9 வி�3� இைறவாேவா எ�ெற�9 
நி�றநிைல எ*லா� நிக;�தா�நீ ைப�கிளிேய.  10. 
 
எ�தமட _�� எEதா இைறவ�ைவ+ 
சி�ைதமட லாெலEதி+ ேச��ேபேனா ைப�கிளிேய.  11. 
 
க(/$மணி ேபா*இ�ப� கா-� எைன�பிாி�த 
தி(ணிய�� இ�ன�வ�# ேச�வாேரா ைப�கிளிேய.  12. 
 
ஏடா� மல�Gேட� எ�ெப�மா� ெபா�ன�யா� 
வாடா மல�2�%� வா�%�ேமா ைப�கிளிேய.  13. 
 
க*ேல� மலேர� கனி�தஅ�ேப �ைசஎ�ற 
ந*ேலா�ெபா* லாஎைன3� நா�வேரா ைப�கிளிேய.  14. 
 
க(டதைன% க(� கல%க� தவிெரனேவ 
வி(டெப� மாைன3�நா� ேம.வேனா ைப�கிளிேய.  15. 
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காணாத கா-சி க��#வ�# காணாம* 
Nணா$ கழி�# ெம6ேவேனா ைப�கிளிேய.  16. 
 
கா�த� இ��ைப% கவ��திE�தா ெல�னஅ�$ 
ேவ�த� எைமஇE�# ேம.வேனா ைப�கிளிேய.  17. 
 
காதலா* வா�ன#� க(டைனேய எ�மிைறவ� 
ேபாதரவா யி�ப� Aசி�ேபேனா ைப�கிளிேய.  18. 
 
கி-�%ெகா( ட�ப�(ைம ேகளா� பலவ�ெகா$ 
ப-�%�� இ�ப2(ேடா ெசா*லா�நீ ைப�கிளிேய.  19. 
 
கி-]ரா� ெந5சி4 கிள�வா� தEவஎ�றா* 
ெந-]ர ராவ�அவ� ேநசெம�ேனா ைப�கிளிேய.  20. 
 
V9� �ண2மி*லா% ெகா$ைகயினா� எ�கவைல 
ஆ9�ப�%�� அைணவாேரா ைப�கிளிேய.  21. 
 
சி�ன5 சிறிேய�ற� சி�ைதகவ�� தா�இைறவ� 
த�ன� தனிேய தவி�ேபேனா ைப�கிளிேய.  22. 
 
சி�ைத ம�வி� ெதளிவி� ெதைனயாள 
வ�த�� நாத�அ�$ வா�%�ேமா ைப�கிளிேய.  23. 
 
ெசா*6ற�# நி�ற 8கRப� ெப�மாைன 
அ*=� பக=� அைணேவேனா ைப�கிளிேய.  24. 
 
த4ேபாத� தாேல தைலகீழ தாகஐய� 
ந4ேபாத இ�Aவர நா-ெச=ேமா ைப�கிளிேய.  25. 
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த�ைன அறி3� த�ண� தனி4றைலவ� 
எ�ைனயைண யாதவ(ண� எ�ெகாளி�தா� ைப�கிளிேய.  26. 
 
தா�காிய ைமயெல*லா� த�ெதைனவி- ��ன�ளா� 
பா�கிைய+ேச�� தா�இைற%�� ப(ேபாெசா* ைப�கிளிேய.  27. 
 
தாவியேதா� ம�%கடமா� த�ைமவி-ேட அ(ண6ட� 
ேதாவிய�ேபா* நி4கி�எைன உ$�வேரா ைப�கிளிேய.  28. 
 
தீரா% க�வழ%ைக� தீ�ைவயி-ட� ெக�ைனஇனி� 
பாேரறா தா(டாைன� ப49வேனா ைப�கிளிேய.  29. 
 
D�கிவிழி� ெத�னபல� D�காம* D�கிநி4�� 
பா��க(டா* அ�ேறா பல�கா(ேப� ைப�கிளிேய.  30. 
 
ெதா*ைல% கவைல ெதாைல�#� ெதாைலயாத 
எ*ைலஇலா இ�பமய� எ�#வேனா ைப�கிளிேய.  31. 
 
ந�ென5ச� த�பெர*லா� நாதைர+ேச�� தி�பைண�தா� 
வ�ென5ச� தாேலநா� வா;விழ�ேத� ைப�கிளிேய.  32. 
 
நாேன க�தி�வர நாடா�8� மாஇ��தா* 
தாேன அைணவரவ� த�ைமஎ�ேனா ைப�கிளிேய.  33. 
 
நீ�%�மிழி ேபா�ற.ட* நி4ைகயிேல சா8வத5 
ேச�%கஅறி யாம* திைக�ேபேனா ைப�கிளிேய.  34. 
 
ெந5சக�தி* வா;வா� நிைன%கி�ேவ ெற�றைணயா� 
வ5சக�தா� அ*லரவ� மா�%கெம�ேனா ைப�கிளிேய.  35. 
 
ப�2� திைர+சமய� பா;பட%க* லால�வா; 
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சி�2� திைரஅரைச+ ேச�ேவேனா ைப�கிளிேய.  36. 
 
ப+ைசக(ட நா-�4 பற%��உைன� ேபா4பற�ேத� 
இ+ைசஎ*லா� அ(ண4 கிய�பிவா ைப�கிளிேய.  37. 
 
பாசப�த5 ெச�த#�ப� பாராம* எ�மிைறவ� 
ஆைசத�த #�பமத4 கா4ேற�நா� ைப�கிளிேய.  38. 
 
பாராைச அ4றிைறைய� ப4றறநா� ப4றிநி�ற 
�ராய ெம*லா� Aக�9வா ைப�கிளிேய.  39. 
 
ேபைத� ப�வ�ேத பி�ெதாட��ெத� ப%�வ25 
ேசாதி�த அ(ண*வ�# ேதா�வாேரா ைப�கிளிேய.  40. 
 
ைப�பயிைர நா��உ�ேபா4 பா���த ைப�ெகா�ேச� 
ெச�பயிைர நா�� திைக�ேத�நா� ைப�கிளிேய.  41. 
 
ெபா�%V� ெகா(� Aல�Aவேனா எ�மிைறவ� 
ெம�%V� ெச�9 விள�பிவா ைப�கிளிேய.  42. 
 
ெபா��பணிேவ( ேடைன� ெபா�-ப��தி அ(ணெல�பா* 
ெம��பணி3� த�ெதா�கா* ேம.வேனா ைப�கிளிேய.  43. 
 
ம(/ற��� வி(/ற��� ம49ளஎ லா2ற��� 
க(/ற�ேக� எ�மிைறவ� காதலா4 ைப�கிளிேய.  44. 
 
ம-��படாத மய%கெம*லா� தீரஎ�ைன 
ெவ-டெவளி N-�*அ(ண* ேம.வேனா ைப�கிளிேய.  45. 
 
மாைலவள�� ெத�ைன வள��திைறவ� ப�ெனறியா� 
பாைலவன� தி*வி-ட பாவெம�ேனா ைப�கிளிேய.  46. 
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ெம�யி*ேநா� மா4ற.;த� ெம�த.(ெட� அ(ண*த�த 
ைமய*ேநா� தீ�%க ம��#�உ(ேடா ைப�கிளிேய.  47. 
 
ேம.ப5ச வ(ண24றா� N(சிைறயா* அ*ல=4றா� 
பாவிப5ச வ(ண� பக��#வா ைப�கிளிேய.  48. 
 
வா�திறவா வ(ணெமைன ைவ�தா(டா�% ெக�#யைர  
நீதிறவா+ ெசா*6� நிசமா�கா( ைப�கிளிேய.  49. 
 
வா-டா� படாத ம.னஇ�ப� ைகயாேல 
கா-�% ெகா��தாைன% கா(ேபேனா ைப�கிளிேய.  50. 
 
வாரா வரவாக வ�த�K� ேமான�%ெக� 
ேபராைச எ*லா�ேபா�� ேபசிவா ைப�கிளிேய.  51. 
 
வி(ணவ�த� பால2த� ேவ�ப�கா யாகஎ�பா* 
ப(ணியெத� அ(ண*மய* பா��தாேயா ைப�கிளிேய.  52. 
 
வி(/$ வளியட�கி ேவற4ற ெத�னஅ�$ 
க(/$ அட�கிட.� கா(ேபேனா ைப�கிளிேய.  53. 
 
வி(ணா� நில.தவ; ேமைடயிெல* லா�2ற 
ம(ணான N-�ெல�ைன ைவ�தெத�ேனா ைப�கிளிேய.  54. 
 
உ$ள�தி 0$ேள ஒளி�தி��ெத� க$ளெம*லா� 
வ$ள*அறி� தா*என%� வா32(ேடா ைப�கிளிேய.  55. 
 
ஆக�ைத நீ%�2�ேன ஆவி� #ைணவைரநா� 
தாக�தி� வ(ண� தEவேனா ைப�கிளிேய.  56. 
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தாேன 8பாவ� தைல�படநி� றா�ஞான 
வாேனா னவ�� வ�வாேரா ைப�கிளிேய.  57. 
 
க$ள� தைலவரவ� ைககா-�� ேபசாம* 
உ$ள�தி* வ�த உபாயெம�ேனா ைப�கிளிேய.  58. 
------------  
 

45. 45. 45. 45. எ�நா�க/ணிஎ�நா�க/ணிஎ�நா�க/ணிஎ�நா�க/ணி    
 
45.1. 45.1. 45.1. 45.1. ெத2வ வண�க�ெத2வ வண�க�ெத2வ வண�க�ெத2வ வண�க�    
 
நீ���த ேவணி நிலெவறி�ப மனறா�� 
கா���த க(டைனயா� கா/நா$ எ�நாேளா.  1. 
 
ெபா�னா�� ம�9$மணி� �ைவவிழி வ(�849� 
எ�னா ர2தி�நல� இ+சி�ப ெத�நாேளா.  2. 
 
நீ%கிமல% க-ட9�# ேநேர ெவளியிெல�ைம� 
D%கிைவ%�� தாைள� ெதாEதி�நா$ எ�நாேளா.  3. 
 
க�2க�கா- டாம*எ�9� க���ர� N8� 
தி�2கேம ேநா%கி� தி�%க9�ப ெத�நாேளா.  4. 
 
ெவ5ேச ெல0�விழியா� ேவ-ைகந58% க5சினைர 
அ5ேச* எ0�ைக% கபயெம�ப ெத�நாேளா.  5. 
 
ஆ9 சமய�#� அ#வ#வா� நி�றில��� 
N9 பைரதி��தா$ ேம.நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
ப+ைசநிற மா�+சிவ�த பாக� கல�#வைக 
இ+ைச3ட� ஈ�றாைள யா�கா(ப ெத�நாேளா.  7. 
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ஆதிய�த� கா-டா தக(�தமா� நி�9ண��#� 
ேபாதவ� வா�அ�ைய� ேபா49நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
க�ைக நில.சைட% கா-டாைன� த�ைதெய0� 
A�கெவ(ேகா- டாைனபத� A�திைவ�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
அ5ச2க� கா-டாம* ஆ92க� கா-டவ�த 
ெச5சரண+ ேசவ�ைய+ சி�ைதைவ�ப ெத�நாேளா.  10. 
 
த�ைதஇ� தா$#ணி�#� த�பிரா� தா$ேச��த 
எ�ைதஇ� தாளிைண%ேக இ�A9வ ெத�நாேளா.  11. 
 
45.2. 45.2. 45.2. 45.2. �மரமரபி� வண�க��மரமரபி� வண�க��மரமரபி� வண�க��மரமரபி� வண�க�    
 
#�ய கரமலரா* ெசா*லாம* ெசா�ன.(ைம 
ஐயைன%க* லா*அரைச யாமைணவ ெத�நாேளா.  1. 
 
சி�ைதயி0% ெக-டாத சி48க�ைத% கா-டவ*ல 
ந�திய�% கீ;%��யா� நாமைணவ ெத�நாேளா.  2. 
 
எ�ைத சன4�மர னாதிஎைம ஆ-ெகா$வா� 
வ�த தவ�தினைர வா;�#நா$ எ�நாேளா.  3. 
 
ெபா�க(டா� காணா� Aனிதெம0� அ�#வித 
ெம�க(ட நாத�அ�$ ேம.நா$ எ�நாேளா.  4. 
 
பாதிவி�� த�தா*இ� பா�வி��த மாக.(ைம 
சாதி�தா� ெபா�ன�ைய� தா�பணிவ ெத�நாேளா.  5.  
 
சி4ற� பலம�05 சி�மயரா� தி*ைலநக�% 
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ெகா4ற� ��2தைல% V9நா$ எ�நாேளா. 6. 
 
�ைறவில�$ ஞான2த* ெகா4ற� ��ய�க$ 
நைறமல��தா- க�Aெப49 நாமி��ப ெத�நாேளா.  7. 
 
நாளவ�க$ ேபாகாம* ந�ெனறிைய% கா-�எைம 
ஆளவ�த ேகால�க- க�Aைவ�ப ெத�நாேளா.  8. 
 
எ�னறிைவ உ$ளட%கி எ�ேபா* வ�ம.னி 
த�னறி.% �$ேளநா� சா�நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
ஆ9ள�ைற நா��அத4 கா92(டா ெம�ெறம%�% 
V9� ம.னிய�$ V�நா$ எ�நாேளா.  10. 
 
நி*லாம* நி�ற�ைள ேநேரபா ெர�றெவா� 
ெசா*லா* ம.னிய�$ ேதா49நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
ைவதிகமா5 ைசவ ம.னிம. ன�தளி�த 
ெம�திக;�ெத� அ*ல* வி�3நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
வா%�மன ம4ற ம.னிம. ன�த�ேள 
தா%க.�எ� அ*லெல*லா� த-டழிவ ெத�நாேளா.  13. 
 
45.3. 45.3. 45.3. 45.3. அ8யா� வண�க�அ8யா� வண�க�அ8யா� வண�க�அ8யா� வண�க�    
 
ெவ�ப�த� தீ��#லகா$ ேவ�த� தி�ஞான 
ச�ப� தைனய�ளா4 சா�நா$ எ�நாேளா.  1. 
 
ஏாி� சிவேபாக� இ�கிவ4ேக எ�னஉழ 
வார�ெகா$ ெச�ைகய�தா$ வார�ைவ�ப ெத�நாேள.  2. 
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பி�தாிைற எ�றறி�# ேபைதபா* Dத0�A 
வி�த தமி;+சம��த� ெம�Aக;வ ெத�நாேளா.  3. 
 
ேபாதM� நாடறிய� A�த�தைம வாதி*ெவ�ற 
வாதM� ஐய�அ�ைப வா5சி�ப ெத�நாேளா.  4. 
 
ஓ-�ட�ப4 றி�றி உலைக� #ற�தெச*வ� 
ப-�ன�தா� ப�ரகிாி ப(Aண�வ ெத�நாேளா.  5. 
 
க(ட#ெபா� எ�றக(டா காரசிவ� ெம�ெயனேவ 
வி(டசிவ வா%கிய�தா$ ேம.நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
ச%கர வ��தி தவராச ேயாகிெய0� 
மி%கதி� Iல�அ�$ ேம.நா$ எ�நாேளா.  7. 
 
க�தரO �திெப49% க�தரO �திெசா�ன 
எ�ைதஅ�$ நா� இ�%�நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
எ(ணாிய சி�த� இைமேயா� 2தலா� 
ப(ணவ�க$ ப�தர�$ பா6�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
45.4. 45.4. 45.4. 45.4. யா�ைகைய
 பழி�த,யா�ைகைய
 பழி�த,யா�ைகைய
 பழி�த,யா�ைகைய
 பழி�த,    
 
8%கில2� நீ�5 ெசாாிமல2� நா9�உட* 
A%�ழ=� வா5ைசயினி� ேபா#�எ�ப ெத�நாேளா.  1. 
 
நீ�%�மிழி �ணைம�# நி�றா=� நி*லாெம� 
பா�%�மிட� தித�ேம4 ப4ற9வ ெத�நாேளா.  2. 
 
கா%ைகநாி ெச�நா� கEெகா�நா$ V�3(� 
ேத%�வி�� தா�உடைல+ சீஎ�ப ெத�நாேளா.  3. 
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ெச�கி�மி யாதி ெசனி�தெச�ம �மியிைன 
இ�ெக0ட ெல�0� இE%ெகாழிவ ெத�நாேளா.  4. 
 
த�#வ�ெதா( P4ற9வ� தாமா�வா; இ�நா-ைட� 
பி�த�நா� எ�0� பித4ெறாழிவ ெத�நாேளா.  5. 
 
ஊெனா�றி நாத� உண��#�அைத வி-டறிேவ� 
நாென�ற பாவிதைல நா/நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
ேவைலயிலா ேவத� விதி�தஇ��ர சால.ட* 
மாைலவியா பார மய%ெகாழிவ ெத�நாேளா.  7. 
 
ஆ;�# நிைன%கி� அேராசிகமா� இB.ட6* 
வா;�#ெப9� ேப4ைற மதி%�நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
2�மல+ேச றான 2E%��பி பாகெம0� 
இ�மலகா ய�#$ இக;+சிைவ�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
நா4றமிக% கா-� நவவாயி* ெப4றப85 
ேசா49� #��தி 8ைமஎ�ப ெத�நாேளா.  10. 
 
உ�வி��ப .$ேளதா� ஊ9� மல%ேகணி 
அ�வ��A வா;%ைகைய%க( ட58நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
45.5. 45.5. 45.5. 45.5. மாத� மய�க��த,மாத� மய�க��த,மாத� மய�க��த,மாத� மய�க��த,    
 
ெம�N8 நா4றெமலா� மி%கம5ச ளா*மைற�#� 
ெபா�N8� வாயா� Aைலெயாழிவ ெத�நாேளா.  1. 
 
தி(ணியெந5 ச�பறைவ சி%க% �ழ4கா-�* 
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க(ணிைவ�ேபா� மாய� கட%�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
க(�ெமாழி ேபசிமன� க(�ெகா(� ைகவிைலயா% 
ெகா(�வி� மானா�ெபா�% V�ெதாழிவ ெத�நாேளா.  3. 
 
காமைனவா ெவ�றி�(ட க(வைலைய N8�மி�னா� 
நாம� மற�த�ைள ந(/நா$ எ�நாேளா.  4. 
 
க(களி*ெவ( Sைள கர�ப% க�ைமயி-ட 
ெப(க$மய* த�பி� பிைழ%�நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
N�கி� தள��# விE2ைலயா� ேம*N;�# 
D��மத� ேசா�ைப� #ைட%�நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
க+சி�%�� ெகா�ைக க��பி�%�� இ�மா4ற� 
ைவ+சி�%�� மாத� மய%ெகாழிவ ெத�நாேளா.  7. 
 
ப+ெச�ற ெகா�ைக� பர�பிய�பா ழானமய* 
ந+ெச� றறி�த�ைள ந(/நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
உ�தி+ 8ழியா* உள�ைத+ 8ழி�தகன 
த�தி� தன�தா� தைமமற�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
த-�ைவ�த ேசைல% ெகா�சக�தி4 சி�ைதஎ*லா� 
க-�ைவ%�� மாயமி�னா� க-டழிவ ெத�நாேளா.  10. 
 
ஆழாழி எ�ன அள.படா வ5செந5ச� 
பாழான மாத�மய* ப4ெறாழிவ ெத�நாேளா.  11. 
 
Dயபனி� தி�க$ 8�வெதன� பி�ேத49� 
மாய மடவா� மய%ெகாழிவ ெத�நாேளா.  12. 
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ஏைழ% �9�Aெச�3� ஏ�திைழயா� ேமாகெம0� 
பாைழ% கட�# பயிராவ ெத�நாேளா.  13. 
 
வி(� ெமாழி�ளறி ேவ-ைகம# ெமா(�த�� 
ெதா(�ய�க$ க-கைடயி4 84ெறாழிவ ெத�நாேளா.  14. 
 
ெம�யி4 சிவ�பிற%க ேம.�இ�ப� ேபா*மாத� 
ெபா�யி6� பி�ெற�9 ெபா��தாநா$ எ�நாேளா.  15. 
 
45.6. 45.6. 45.6. 45.6. த�:வ *ைறைமத�:வ *ைறைமத�:வ *ைறைமத�:வ *ைறைம    
 
ஐ��த� தாேல அல%கழி�த ேதாடமற 
எ��த நாதன�$ எ�#நா$ எ�நாேளா.  1. 
 
ச�த2த லா�Aலனி4 ச5சாி�த க$வெர0� 
பி�த�பய� தீ��# பிைழ%�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
நாK� ெபாறிவழிைய நாடாத வ(ண�எைம 
ஆK� ெபாறியா* அ�$வ�வ ெத�நாேளா.  3. 
 
வா%காதி யானக�ம மாையத�பா* N(கால� 
ேபா%காம* உ(ைம ெபா��#நா$ எ�நாேளா.  4. 
 
மனமான வானர%ைக� மாைலயா% காம* 
எைனயா$ அ�கள� எ�#நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
ேவ-ைட� Aல�Aைலய� ேமவாத வ(ணமன% 
கா-ைட� தி��தி% கைரகா(ப ெத�நாேளா.  6. 
 
உ�# பிற�பிற�ைப உ49விடா ெத�ைதய�$ 
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வ�# பிற%க மனமிற�ப ெத�நாேளா.  7. 
 
A�திஎ0� #�தி� ெபாறியரவி� வா��ேதைர 
ஒ�#விடா ெத�ைதய�$ ஓ��நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
ஆ�கார ெம�0மத யாைனவா யி4க��பா� 
ஏ�காம* எ�ைதய�$ எ�#நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
சி�தெம0� ெபௗவ� திைர%கட6* வா;#��பா� 
நி�தமைல யாத�ளி* நி4�நா$ எ�நாேளா.  10. 
 
வி�தியா த�#வ�க$ ஏE� ெவ�(ேடாட+ 
8�தபர ேபாக�ைத� #�%�நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
8�தவி�ைத ேய2தலா� ேதா�9ேமா� ஐ�#வைக� 
த�#வ�ைத நீ�கிஅ�$ சா�நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
ெபா*லாத காம� Aைல�ெதாழி6* எ�னறி. 
ெச*லாம* ந�ெனறியி4 ேச�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
அ�கள�% கீ;%��யா� யா�வாழா வ(ண� 
��ெக�%�� பா;ம�ைம% Vெறாழிவ ெத�நாேளா.  14. 
 
ஆன Aறவி%க�வி ஆ9ப�#� ம49ள.� 
ேபானவழி 3�Vட� A*2ைள�ப ெத�நாேளா.  15. 
 
அ�தக0% ெக���இ� ளானவா றாஅறிவி* 
வ�தஇ�$ ேவைல வ�3நா$ எ�நாேளா.  16. 
 
A�மல�ைத+ ேச��#மல ேபாத� ெபா��#த*ேபா� 
நி�மல�ைத+ ேச��#மல நீ��நா$ எ�நாேளா.  17. 
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க(�க(�� ேதறா% கல%கெம*லா� தீ�வ(ண� 
ப(ைடவிைன ேவைர� பறி%�நா$ எ�நாேளா.  18. 
 
ைப�V; விைனதா� ப�சாவி யாகஎம% 
ெக�ேகா� கிரணெவயி* எ�#நா$ எ�நாேளா.  19. 
 
�றி�தவித மாதியா4 V��விைன எ*லா� 
வ9�தவி�தா� வ(ண�அ�$ வ�தி�நா$ எ�நாேளா.  20. 
 
ச5சிதேம யாதி சர%கான 2+ேச9� 
ெவ�தெபாாி யாகஅ�$ ேம.நா$ எ�நாேளா.  21. 
 
ேதக2த* நா�கா� திர(ெடா�றா� நி�றில�� 
ேமாகமி� மாைய 2�3நா$ எ�நாேளா.  22. 
 
ச�த 2தலா� தைழ�தி� ெகம%�ண��#5 
8�தமா மாைய ெதாட%க9வ ெத�நாேளா.  23. 
 
எ�ைம விைனைய இைறையஎ�பா4 கா-டாத 
அ�ைம திேராைத அக=நா$ எ�நாேளா.  24. 
 
நி�திைரயா� வ�# நிைனவழி%�� ேகவலமா5 
ச�#�ைவ ெவ*=5 சம��தறிவ எ�நாேளா.  25. 
 
ச�ன*பி�ன லான சகலெம0� ��ைபயிைட 
2�னவ�ஞா ன%கனைல I-�நா$ எ�நாேளா.  26. 
 
மாயா விகார மலெமாழி8� தாவ�ைத 
ேதாயா அ�ைள� ெதாட�நா$ எ�நாேளா.  27. 
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45.7. 45.7. 45.7. 45.7. த� உ/ைமத� உ/ைமத� உ/ைமத� உ/ைம    
 
உட�பறி3� எ�0�அ�த ஊழெல*லா� தீர� 
திட�ெபறேவ எ�ைம� ெதாிசி�ப ெத�நாேளா.  1. 
 
ெச�ைமயறி வாலறி�# ேதகாதி% �$ளிைச�த 
எ�ைம� Aல�படேவ யாமறிவ ெத�நாேளா.  2. 
 
த�#வமா� பா;�த சட.�ைவ� தா�8ம�த 
சி�#�வா� எ�ைம� ெதாிசி�ப ெத�நாேளா.  3. 
 
ப5ச� ெபாறிையஉயி ெர�0� அ�த� ப5சமற+ 
ெச5ெசேவ எ�ைம� ெதாிசி�ப ெத�நாேளா.  4. 
 
அ�த% கரண2யி ராெம�ற அ�தர�க 
சி�ைத% கண�தி*எ�ைம� ேத��தறிவ ெத�நாேளா.  5. 
 
2%�ண�ைத+ சீவென�0� Iட�ைத வி-ட�ளா* 
அ%கணேம எ�ைம அறி�#ெகா$வ ெத�நாேளா.  6. 
 
காைலஉயி� எ�0� கலாதிக$ெசா4 ேகளாம* 
சீல2ட� எ�ைம� ெதளி�#ெகா$வ ெத�நாேளா.  7. 
 
வா�ெக��#� ேத�� மதிேகட� ேபாலஎைம 
நா�ெக��#� ேதடாம* ந�கறிவ ெத�நாேளா.  8. 
 
45.8. 45.8. 45.8. 45.8. அ�ளிய,)அ�ளிய,)அ�ளிய,)அ�ளிய,)    
 
ஈன� த�நா அ#நம%� ேவ(டாெவ� 
றான�த நா-�* அவதாி�ப ெத�நாேளா.  1. 
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ெபா�%கா-சி யான Aவன�ைத வி-ட�ளா� 
ெம�%கா-சி யா�Aவன� ேம.நா$ ெத�நாேளா.  2. 
 
ஆதிய�த� கா-டாம* அ�பர�ேபா ேலநிைற�த 
தீதி* அ�-கடைல+ ேச�நா$ எ�நாேளா.  3. 
 
எ-�� திைச%கீ;ேம* எ��� ெப�கிவ�� 
ெவ-டெவளி வி(ணா4றி� ெம�ேதா�வ ெத�நாேளா.  4. 
 
Gதான ெம�9 8�திஎ*லா� ஓலமி�� 
மீதான மானெவ4ைப ேம.நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
ெவ�#ெவ�% கி�றசி�ைத ெவ�பகல� த(ண�ளா� 
வ�#ெபாழி கி�ற மைழகா(ப ெத�நாேளா.  6. 
 
Gாிய�க$ ச�திர�க$ ேதா�றா+ 8ய5ேசாதி� 
�ரணேத ய�தி4 ெபா��#நா$ எ�நாேளா.  7. 
 
க�9மன ெவ�ப% கல%கெமலா� தீரஅ�$ 
ெத�ற*வ�# N8ெவளி ேச�நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
க-�நம� ெச�ேகா* கடாவ�%�� ேகாலாக 
ெவ-ட ெவளி�ெபா�ைள ேம.நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
சால% கபாட� தைடதீர எ�ெப�மா� 
ஓல%க ம(டப�#$ ஓ�நா$ எ�நாேளா.  10. 
 
வி(ணவ�தா ெள�0� விாிநிலா ம(டப�தி* 
த(ணீ� அ��தி� தள�ெவாழிவ ெத�நாேளா.  11. 
 
ெவ�யAவி பா��# விழி�தி��த அ*லலற� 
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#�ய அ�ளில #யி=நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
ெவ�ய பிறவிெவயி* ெவ�பெம*லா� வி-டகல 
ஐயன� நீழ* அைண3நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
வாைத� பிறவி வைளகடைல நீ�தஐய� 
பாத� Aைணஇைணைய� ப49நா$ எ�நாேளா.  14. 
 
ஈனமி*லா ெம�ெபா�ைள இ�ைமயிேல காணெவளி 
ஞானெம0� அ5சன�ைத நா�ெப9வ ெத�நாேளா.  15. 
 
எ*லா� இற�தவிட� ெத�ைதநிைற வா�வ�ைவ� 
A*லாம4 A*6� Aண�நா$ எ�நாேளா.  16. 
 
சட�#Kயி� ேபாெலம%�� தா0யிரா� ஞான� 
நட�#2ைற க(�பணி நா�வி�வ ெத�நாேளா.  17. 
 
எ%க/மா� #�ப இ�-கடைல வி-ட�ளா* 
மி%ககைர ஏறி ெவளி�ப�வ ெத�நாேளா.  18. 
 
45.9. 45.9. 45.9. 45.9. ெபாெபாெபாெபா�ளிய,)�ளிய,)�ளிய,)�ளிய,)    
 
ைகவிள%கி� பி�ேனேபா�% கா(பா�ேபா* ெம�5ஞான 
ெம�விள%கி� பி�ேனேபா� ெம�கா(ப ெத�நாேளா.  1. 
 
ேக�*ப8 பாசெம*லா� கீ;�பட.� தாேனேம* 
ஆ�5 8க�ெபா�K% க�A9வ ெத�நாேளா.  2. 
 
ஆணவ�ைத நீ%கி அறிMேட ஐவைகயா% 
காணவ�ைத% க�பாைல% கா/நா$ எ�நாேளா.  3. 
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நீ%க� பிாியா நிைன%கமற% க%Vடா� 
ேபா%�வர வ4ற ெபா�ளைணவ ெத�நாேளா.  4. 
 
அ(ட�%�� எ��பி*ைவ�பா� ஆர2ைத எ�அக�தி* 
க(�ெகா(� நி�9 களி%��நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
கா-�� தி�வ�ேள க(ணாக% க(�பர 
N-��ப ெம��ெபா�ைள ேம.நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
நானான த�ைம நEவிேய எB.யி�%�� 
தானான உ(ைமதைன+ சா�நா$ எ�நாேளா.  7. 
 
சி�ைத மற�# தி�வ�ளா� நி4பவ�பா* 
வ�தெபா�$ எ�ைம3�தா� வா;வி�ப ெத�நாேளா.  8. 
 
எ$K%�$ எ(ெண�ேபா* எ��� வியாபகமா� 
உ$ளஒ�ைற உ$ளப� ஓ�நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
அ�.�வ� எ*லா� அக�ற#வா யான 
ெபா�ெளம%� வ�# Aல�ப�வ ெத�நாேளா.  10. 
 
ஆரண2� காணா அக(�தா காரபாி 
�ரண�வ� ெத�ைம� ெபா��#நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
ச�ெதா�சி� தாகி� தய�கியஆ ன�தபாி 
8�த அக(டசிவ� ேதா�9நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
எ�ெக��� பா��தா=� இ�A�வா� நீ%கமி�றி� 
த��� தனி�ெபா�ைள+ சா�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
அ�2�கா- டாத8�த அ�பரமா5 ேசாதி% 
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க�ெவளிவ� ெத�ைன% கல%�நா$ எ�நாேளா.  14. 
 
ஒ�றைன3� கா-டா உள�தி�ைள+ Gைறயி-� 
நி�றபர5 ேசாதி3ட� நி4�நா$ எ�நாேளா.  15. 
 
எ�த+ சமய� இைச�#�அறி Mடறிவா� 
வ�தெபா� ேளெபா�ளா வா5சி�ப ெத�நாேளா.  16. 
 
எBவாறி� �49ண��தா� யாவ� அவ�தம%ேக 
அBவாறா� நி�றெபா�- க�Aைவ�ப ெத�நாேளா.  17. 
 
ெப(ணா( அ6ெயன.� ேபசாம* எ�அறிவி� 
க(Pேட நி�றஒ�ைற% கா/நா$ எ�நாேளா.  18. 
 
நிைன�A� மற�A�அற நி�றபர5 ேசாதி 
தைன�Aலமா எ�னறிவி4 ச�தி�ப ெத�நாேளா.  19. 
 
45.10. 45.10. 45.10. 45.10. ஆன�த இய,)ஆன�த இய,)ஆன�த இய,)ஆன�த இய,)    
 
ேப+8I+ சி*லாத ேபாி�ப ெவ$ள249 
நீ+8நிைல காணாம* நி4�நா$ எ�நாேளா.  1. 
 
சி�த� ெதளி�ேதா� ெதளிவி* ெதளிவான 
8�த 8க%கட=$ ேதா3நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
சி4றி�ப� உ(]; சிைதயஅன� த�கட*ேபா* 
24றி�ப ெவ$ள�எைம I�நா$ எ�நாேளா.  3. 
 
எ*ைலயி*ேப ாி�பமய� எ�ப�எ� ேறா�தம%�+ 
ெசா*லறியா ஊம�க$ேபா4 ெசா*=நா$ எ�நாேளா.  4. 
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அ(டர(ட ேகா� அைன�#� உகா�தெவ$ள� 
ெகா(டெதன� ேபாி�ப� V�நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
ஆதிய�த மி*லாத ஆதிஅ நாதிஎ05 
ேசாதிஇ�ப� Dேட #ைள3நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
சாேலாக மாதி ச.%கிய2� வி-டந�பா* 
ேமலான ஞானஇ�ப� ேமB�நா$ எ�நாேளா.  7. 
 
த4பர�தி 0$ேள35 சாேலாக மாதிெய0� 
ெபா4பறி�தா ன�த� ெபா��#நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
உ$ள�தி 0$ேள தா� ஊ95 சிவான�த 
ெவ$ள� #ைள�# விடா�தீ�வ ெத�நாேளா.  9. 
 
க�ன=ட� 2%கனி3� க4க(�5 சீனி3மா� 
ம�0�இ�ப ஆர2ைத வா�ம��ப ெத�நாேளா.  10. 
 
ம(P �ழ�ற மய%கெம*லா� தீ��திட.� 
வி(P ெடE�த8க� ேம.நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
கான4 சல�ேபா�ற க-�ழைல� ெபா�தீர 
வான2த வாவி ம�.நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
தீ�க��ெப� றா*இனியா தி�றா* இனி�பனேபா* 
பா��9�ேப ாி�ப� பைட%�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
A(ணியபா வ�க$ ெபா��தாெம� ய�பெர*லா� 
ந(ணியேப ாி�ப8க� நானைணவ ெத�நாேளா.  14. 
 
45.11. 45.11. 45.11. 45.11. அ�)நிைலஅ�)நிைலஅ�)நிைலஅ�)நிைல    
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த%கரவி க(ட சேரா�க�ேபா* எ�னிதய� 
மி%கஅ�$ க(� விகசி�ப ெத�நாேளா.  1. 
 
வான2கி* க(ட ம\ரப-சி ேபாலஐய� 
ஞானநட� க(� ந�%�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
ச�திரைன நா�5 சேகாரப-சி ேபா*அறிவி* 
வ�தபர5 ேசாதிையயா� வா5சி�ப ெத�நாேளா.  3. 
 
G�திரெம�� A4றக�#% �(ட6�பா� ெபா�றா-�5 
சி�தைனஎ� க(ணா* தாிசி�ப ெத�நாேளா.  4. 
 
அ�தர�ேத நி�றா�� ஆன�த% V�த0%ெக� 
சி�ைத திைறெகா��#+ ேசவி�ப ெத�நாேளா.  5. 
 
க$ளனிவ� எ�9ெம$ள% ைகவி�த* காாியேமா 
வ$ளேல எ�9 வ��#நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
வி(ணாட� காணா விமலா பர5ேசாதி 
அ(ணாவா வாெவ� றர49நா$ எ�நாேளா.  7. 
 
ஏேத# ெச�தா=� எ�பணிேபா� நி�பணியா� 
மாேதவா எ�9 வ��#நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
ப(��கா ேண�நா� பழ�ெபா�ேள இ�9�உைன% 
க(��கா ேண�என.� ைக�வி�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
ெபா�ேகத மான AE%கெமலா� தீரஇ�ப� 
எ�ேகஎ� ேகஎ� றிர��நா$ எ�நாேளா.  10. 
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கட6�மைட க(ட#ேபா4 க(ணீ ராறாக 
உட*ெவ#�பி I�+சி� #��நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
Aல��ேத� 2க5ச�கா�� ேபாேன�நி4 காண 
அல�ேத�எ� ேற�கி அE��நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
A(ணீ�ைம யாள� Aல�Aமா ேபா4Aல�பி% 
க(ணீ�� க�பைல3� கா-�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
ேபா4ேறென� றா=�எ�ைன� A�திெச3� ேவதைன%கி� 
கா4ேற�ஆ4 ேறென� றர49நா$ எ�நாேளா.  14. 
 
ெபா��2ட��� �மிசில ேபா-டலற� ��கமல� 
ைக�2ட�க நா�சனன% க-ட9வ ெத�நாேளா.  15. 
 
க4�ண�ைத� ேபா�றவ5ச% கார�க$ைக ேகாவாம* 
ந4�ண�தா� ைகேகா�# நா�திாிவ ெத�நாேளா.  16. 
 
#-டைனமா மாைய+ 8ழ*நீ%கி அ�தரேம 
வி-டைனேயா எ�9 விய%�நா$ எ�நாேளா.  17. 
 
45.12. 45.12. 45.12. 45.12. அ�ப� ெநறிஅ�ப� ெநறிஅ�ப� ெநறிஅ�ப� ெநறி    
 
அ�#வா எ*லா� அட�க+ேசா தி�தப�+ 
சி�#�வா� நி�றா� ெதளிவறிவ ெத�நாேளா.  1. 
 
I+ச49+ சி�ைத 2ய4சிய49 Iதறிவா�� 
ேப+ச4ேறா� ெப4றஒ�ைற� ெப4றி�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
ேகா-டாைல யான �ணமிற�த நி�%�ண�ேதா� 
ேத-டாேல ேத�ெபா�$ ேச�நா$ ெத�நாேளா.  3. 
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ெக��ேத ப8�#வ�ைத% ேக�லா ஆன�த� 
அ��ேதா ர��தெபா�- கா�வ�ைவ�ப ெத�நாேளா.  4. 
 
க4க(டா* ஓ�கி�ற கா%ைகேபா* ெபா��மாய+ 
ெசா4க(டா* ஓ��அ�ப� ேதா�வறிவ ெத�நாேளா.  5. 
 
ெம��த�ல� க*விAைன ேவடெமலா� ஓடவி-ட 
சி�தெரா�95 ேசரா+ ெசயலறிவ ெத�நாேளா.  6. 
 
�4ற+ சமய% �9�பட��# த4ேபாத� 
அ4றவ�க- க4றெபா�- க�Aைவ�ப ெத�நாேளா.  7. 
 
த�%கமி-�� பாழா5 சமய% �த�%க�வி-� 
நி4�மவ� க(டவழி ேந�ெப9வ ெத�நாேளா.  8. 
 
Nறியேவ தா�த2த* மி%க கலா�த�வைர 
ஆ92ண�� ேதா�ண�.% க�Aைவ�ப ெத�நாேளா.  9. 
 
க(டஇட ெம*லா� கட.$மய� எ�றறி�# 
ெகா(டெந5ச� ேநயெந5சி4 ெகா(���ப ெத�நாேளா.  10. 
 
பா%கிய�க ெள*லா� பE�# மன�பE�ேதா� 
ேநா%�� தி�%V�ைத ேநா%�நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
எB.யி�� த�0யி�ேபா* எ(/� தேபாதன�க$ 
ெசBவறிைவ நா�மிக+ சி�ைதைவ�ப ெத�நாேளா.  12. 
 
45.13. 45.13. 45.13. 45.13. அறிஞ� உைரஅறிஞ� உைரஅறிஞ� உைரஅறிஞ� உைர    
 
இ�நிலனா�� தீயாகி எ�றதி�� பா-�� 
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ெப�நிைலைய% க(டைண�# ேப+ச9வ ெத�நாேளா.  1. 
 
அ4றவ�க- க4றசிவ� ஆெம�ற அ�#வித 
249ெமாழி க(ட�ளி* I;�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
தாென�ைன 2�பைட�தா� எ�ற தக.ைரைய 
நாென�னா உ(ைமெப49 நா2ண�வ ெத�நாேளா.  3. 
 
எ�0ைடய ேதாழ0மா� எ�ற தி��பா-�� 
ந�ெனறிைய% க(�ாிைம நா5ெச�வ ெத�நாேளா.  4. 
 
ஆ�டேன ேச�� அறிெவ�ற அB.ைரைய� 
ேத�� ப�%க�$தா� ேச�நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
உ�னி*உ�0� எ�ற உ9ெமாழியா* எ�னிதய� 
த�னி*உ�னி ந�ெனறிைய+ சா�நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
நிைன�பறேவ தா�நிைன�ேத� எ�றநிைல நா� 
அைன�#மா� அ�ெபா�ளி* ஆEநா$ எ�நாேளா.  7. 
 
ெச�9ெச� ேறய/வா�� ேத��#ேத�� ெதா�றாகி 
நி�9வி�� எ�றெநறி நி4�நா$ எ�நாேளா.  8. 
 
ஆதிய�த மி*லா அாியபர5 ேசாதிஎ�ற 
நீதிெமாழி க(ட#வா� நி4�நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
பிறிெதா�றி லாைசயி�றி� ெப4றி��ேத� எ�ற  
ெநறி3ைடயா� ெசா*6*நிைல நி4�நா$ எ�நாேளா.  10. 
 
திைரய4ற நீ�ேபா* ெதளியஎன� ேத��த 
உைரப4றி உ4ற�� ஒ���நா$ எ�நாேளா.  11. 
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அறியா அறிவி* அவி;�ேதற எ�ற 
ெநறியா� உைர3ண��# நி4�நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
என%�$நீ எ�9� இய4ைகயா� பி�0� 
உன%�$நா� எ�ற உ9திெகா$வ ெத�நாேளா.  13. 
 
அறிைவ அறிவ#ேவ யா�� ெபா�ெள�9 
உ9திெசா�ன உ(ைமயிைன ஒ�நா$ எ�நாேளா.  14. 
 
45.14. 45.14. 45.14. 45.14. நி(�நிைலநி(�நிைலநி(�நிைலநி(�நிைல    
 
ப(ணி� இைசேபால� பரம�பா* நி�றதிற� 
எ(ணி அ�ளாகி இ�%�நா$ எ�நாேளா.  1. 
 
அறிேவா டறியாைம அ4றறிவி Qேட 
�றியி லறி.வ�# V�நா$ எ�நாேளா.  2. 
 
ெசா*லா* மன�தா* ெதாடரா+ச� �ரண�தி* 
நி*லா நிைலயா� நிைலநி4ப ெத�நாேளா.  3. 
 
ெச�கதிாி� 2�மதிய� ேதசட�கி நி�றிட*ேபா* 
அ�கணனா� தாளி* அட��நா$ எ�நாேளா.  4. 
 
வாQ டட��� வளிேபால இ�A�வா� 
ேகாQ டட��� �றி�பறிவ ெத�நாேளா.  5. 
 
ெச�பாிய த(க�ைண+ சி48கனா� �ரண�தி* 
அ�பினிைட உ�பா� அைண3நா$ எ�நாேளா.  6. 
 
Dய அறிவான 8கRப ேசாதித�பா* 
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தீயி* இ��ெப�ன� திகEநா$ எ�நாேளா.  7. 
 
தீதைணயா% க���ர தீபெமன நா�க(ட 
ேசாதி3ட ெனா�றி� #ாிச9வ ெத�நாேளா.  8. 
 
ஆரா�� காணாத அ4Aதனா� ெபா4ப�%கீ; 
நீரா� நிழ*ேபா* நிலா.நா$ எ�நாேளா.  9. 
 
எ-ட� ெதாைலயாத எ�ைதபிரா� ச�நிதியி* 
ப-ட� பக*விள%கா�� ப(A9B ெத�நாேளா.  10. 
 
க��Aவ-டா வா�ம��#% க(டா�நா� ேபா* 
வி��Aவ-டா இ�A�ைவ ேம.நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
#+ச� Aலனா* 8ழலாம* த(ண�ளா* 
உ+சி% கதி��ப�க� ஒB.நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
இ�மா நில�தி* இ��தப� ேயயி��# 
8�மா அ�ைள� ெதாட�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
தானவனா� த�ைமஎ�தி� த(டெமன அ(டெம��� 
ஞான மதயாைன நட�#நா$ எ�நாேளா.  14. 
 
ஒ�றிர(� மி*ல#வா� ஒ�றிர(� 2$ள#வா� 
நி�ற சம�#நிைல ேநாெப9வ ெத�நாேளா.  15. 
 
பாச� அகலாம* பதியி* கலவாம* 
மாசி* சம�#2�தி வா�%�நா$ எ�நாேளா.  16. 
 
சி4றறி. ெம$ள+ சிைத�ெத�மா� ேபரறிைவ 
உ4றறியா வ(ணமறி� ேதா��நா$ எ�நாேளா.  17. 



222 

 

 
த�திர�ைத ம�திர�ைத+ சாாி�நைவ யா� அறிெவ� 
ெற�ைத3ண� ேவவ�வா� எ�#நா$ எ�நாேளா.  18. 
 
ேபா%�வர வ4றெவளி ேபா*நிைற�த ேபாதநிைல 
நீ%கமற% V� நிைன�ப9வ ெத�நாேளா.  19. 
 
கா(பா0� கா-�வ#� கா-சி3மா� நி�றஅ�த 
N(பாவ� ேபா�அ#வா� ேம.நா$ எ�நாேளா.  20. 
 
வாடாேத நானாவா� மாயாேத எ�ேகாைவ 
நாடாேத நா� நல�ெப9வ ெத�நாேளா.  21. 
 
ஆடைலேய கா-�என தாடெலாழி� தா(டா�ெபா� 
தா$தைலேம* G�� தைழ%�நா$ எ�நாேளா.  22. 
 
ேமெலா�கீ ழி*லாத வி�தகனா� த�2டேன 
பாெலா�நீ� ேபா4கல�# ப(A9வ ெத�நாேளா.  23. 
 
அறியா தறி�ெதைமயா$ அ(ணைல நாமாக% 
�றியாத வ(ண� �றி%�நா$ எ�நாேளா.  24. 
 
ஓராம* ம�திர2� உ�னாம* ந�பரைன� 
பாராம4 பா��#� பழ�நா$ எ�நாேளா.  25. 
 
ஊ�ப49� எ�ேனா �ற.ப49� �ரண�பா* 
வா�ப49� க(ேபா* ம�.நா$ எ�நாேளா.  26. 
 
ஆ(டா� ம.னி அளி�தஅறி வாலறிைவ� 
D(டாம* D(�� #ல��நா$ எ�நாேளா.  27. 
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ஆணவ�ெதா ட�#வித மானப� ெம5ஞான� 
தா/விேனா ட�#வித5 சா�நா$ எ�நாேளா.  28. 
 
45.15. 45.15. 45.15. 45.15. நிைலபிாி�ேதா� =5த( �பாய�நிைலபிாி�ேதா� =5த( �பாய�நிைலபிாி�ேதா� =5த( �பாய�நிைலபிாி�ேதா� =5த( �பாய�    
 
க�மெநறி த�பி4 க�நரெக� ெற�நாK� 
ந�ைமத� ஞானெநறி நானைணவ ெத�நாேளா.  1. 
 
ஞானெநறி தாேன நEவி�0� 2�பத�#$ 
ஆன2�தி ந*�ெமன அ�A9வ ெத�நாேளா.  2. 
 
ப�மா�%க மான பலஅ�ப- ேட0ெமா� 
ெசா�மா�%க� க(� #ல��நா$ எ�நாேளா.  3. 
 
அ�#.த ெம�ற அ�நிய+ெசா4 க(�ண��# 
8�த சிவ�ைத� ெதாட�நா$ எ�நாேளா.  4. 
 
ேக-ட*2த* நா�காேல ேக�லா நா4பத2� 
வா-டமற என%� வா�%�நா$ எ�நாேளா.  5. 
 
எ�ன#யா� எ�பதற எBவிட2� எ�னாசா� 
ச�நிதியா% க(�நி-ைட சாதி�ப ெத�நாேளா.  6. 
 
நா�பிரம ெம�றா* ந�ேவெயா� 9(டாமா* 
ேத�பிஎ*லா ெமா�றா�� திகEநா$ எ�நாேளா.  7. 
 
2+சகேம யாதி 2E#மக( டாகார 
ச+சிதா ன�தசிவ� தாென�ப ெத�நாேளா.  8. 
 
எBவ�.� �ரணமா� எ�ைத3� ெவ�றிைச�த 
அBவ�.% �$ேள அட��நா$ எ�நாேளா.  9. 
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சி�தி�த ெத*லா5 சிவ� ரணமாக 
வ�தி�# வா;�தி வண��நா$ எ�நாேளா.  10. 
 
தா�கியபா� வி(ணாதி தாேனஞா னா%கினியா� 
ஓ��மி ேயாக.ண� .4றி�நா$ எ�நாேளா.  11. 
 
ஆசனI�� த�க ளறஅக(டா காரசிவ 
�ைசெசய ஆைச ெபா��#நா$ எ�நாேளா.  12. 
 
அ5ெசE�தி� உ(ைம அ#வான அ�ெபா�ைள 
ெந5சE�தி ஒ�றாகி நி4�நா$ எ�நாேளா.  13. 
 
அB.யி�ேபா* எB.யி�� ஆனபிரா� த�ன�ைம 
எB.யி� ெம�9பணி யா5ெச�வ ெத�நாேளா.  14. 
 
ேதசிக�ேகா னான திற�ம.னி ந�தம%� 
வாசி ெகா�%க மகிEநா$ எ�நாேளா.  15. 
 
��6�க ச�கமமா% ெகா(ட தி�ேமனி 
அ�$மயெம� ற�A4 ற�$ெப9வ ெத�நாேளா.  16. 
---------- 
 

46. 46. 46. 46. கா/ேபேனா எ�க/ணிகா/ேபேனா எ�க/ணிகா/ேபேனா எ�க/ணிகா/ேபேனா எ�க/ணி    
 
சி�தி%�� ேதா9� ெதவி-டா அ2ேதஎ� 
A�தி%�$ நீதா� ெபா��திட.� கா(ேபேனா.  1. 
 
ேகவல�தி* நா�கிட�# கீ;�படா தி�பஅ�$ 
காவல�பா* ஒ�றி% கல�திட.� கா(ேபேனா.  2. 
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#ாிய� கட�தஒ�ேற Dெவளியா� நி�ற 
ெபாியநிைற ேவஉைனநா� ெப4றிட.� கா(ேபேனா.  3. 
 
மாச4ற அ�ப�ெந5ேச மாறாத ெப-டகமா� 
ேத84ற மாமணிநி� ேதசிைன3� கா(ேபேனா.  4. 
 
மாயா விகார மலமகல எ�ைதபிரா� 
ேநயா0 �தி நிைலெபற.� கா(ேபேனா.  5. 
 
ெபா�3ல�� ெபா�3ற.� ெபா�3ட=� ெபா�ெயனேவ 
ெம�யநிைன ெம�ெயனேவ ெம�3டேன கா(ேபேனா.  6. 
 
வால4ற ப-டெமன மாயா மன�படல� 
கால49 Nழ.�2% க(/ைடயா� கா(ேபேனா.  7. 
 
உ$K� Aற�A� ஒ�ப��தா� நி�98க� 
ெகா$K� ப�%கிைறநீ V-�ட.� கா(ேபேனா.  8. 
 
கா-�கி�ற 2%க- க��ேப கனிேயஎ� 
ஆ-டெம*லா� தீரஉன தாடைல3� கா(ேபேனா.  9. 
 
D�காம* D�கி+ 8க�ெப�மா� நி�நிைறவி* 
நீ�காம* நி4�� நிைலெபற.� கா(ேபேனா.  10. 
 
வாதM ராளிதைன வா�க�ைண யா*விE��� 
ேபாதM ேரேறநி� ெபா�ன�3� கா(ேபேனா.  11. 
 
சா-ைடஇலா� ப�பர�ேபா* ஆ�5 சடசால 
நா-டமற எ�ைத8�த ஞானெவளி கா(ேபேனா.  12. 
 
ம�றா�� வா;ேவ மரகத5ேச� மாணி%க% 
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��ேறநி� தா-கீ;% ��ெபற.� கா(ேபேனா.  13. 
 
ெபா�ெய� றறி�#�எைம� ேபாகெவா-டா ைதயஇ�த 
ைவய� கனமய%க மா4றிட.� கா(ேபேனா.  14. 
 
தாயி0� ந*ல தயாKேவ நி�ைன உ�னி� 
தீயி�ெமE ெகா�#��5 சி�ைதவர% கா(ேபேனா.  15. 
 
எ�ெசயி0� எ�ெபறி0� எ�னிைறவா ஏைழய�கா� 
நி�ெசயெல� 9�0� நிைன.வர% கா(ேபேனா.  16. 
 
எ$ள� தைன3� இர%கமிலா வ�பாவி 
உ$ள�#� எ�ைத உலவிட.� கா(ேபேனா.  17. 
 
வ5சக�#% காலயமா� வ*விைனேய� ஆெக�ேவ� 
ெந5சக�தி* ஐயாநீ ேந�ெபற.� கா(ேபேனா.  18. 
 
ெதா*ைல� பிறவி� #ய�ெகட.� எ�ைதபிரா� 
ம*ல4 க�ைண வழ�கிட.� கா(ேபேனா.  19. 
 
வாளா�� க(ணா� மய4கட6* ஆ;�ேத�ச4 
றாளாக எ�ைத அ�$ெசய.� கா(ேபேனா.  20. 
 
ப5சா�� பற%�ெந5ச� பாவிையநீ Vவிஐயா 
அ5சாேத எ�றி� ன�$ ெசய.� கா(ேபேனா.  21. 
 
ஆ�கற� காகி அலம� #ழ�9மன� 
வா�ெமைன ஐயாநீ வாெவன.� கா(ேபேனா.  22. 
 
சி-ட�% ெகளிய சிவேனேயா தீவிைனேய� 
ம-ட4ற ஆ+ைச மய%கற.� கா(ேபேனா.  23. 
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உ$நி� 9ண��#� உல�பிலா ஒ�ேறநி� 
த(ெண�ற சா�தஅ�$ சா��திட.� கா(ேபேனா.  24. 
 
ஓ�� க��ெதா��க உ$Kண�. ேதா�றநிைன% 
V�� ப�%கிைறநீ V-�ட.� கா(ேபேனா.  25. 
 
வா%கா* மன�தா* மதி�பாியா� நி�ன�ைள 
ேநா%காம* ேநா%கிநி4�� O(ணறி. கா(ேபேனா.  26. 
 
இB.ட�A நீ��2ேன எ�தா�ேக$ இ�ன�ளா� 
அB.ட�A% �$ேள அவதாி%க% கா(ேபேனா.  27. 
 
நி�தமா� ஒ�றா� நிர5சனமா� நி�%�ணமா5 
8�தெவளி நீெவளியா�� ேதா�றிட.� கா(ேபேனா.  28. 
 
க(ணிைற�த ேமான% க��ேதஎ� க(ேணஎ� 
உ$நிைற�த மாைய ஒழி�திட.� கா(ேபேனா.  29. 
 
அ�தா விமலா அ�ளாளா ஆன�த 
சி�தா என%��அ�$ ெச�திட.� கா(ேபேனா.  30. 
 
Nேண பிற�தி��# ேவச4ேற� ஆைசயற% 
காேண� இைறநி� க�ைணெபற% கா(ேபேனா.  31. 
 
ச-ைடெயா�த இB.டைல� த$K2�ேன நா�சகச 
நி-ைடைய�ெப4 ைறயா நி�விக4ப� கா(ேபேனா.  32. 
 
எ*லா� ெதாி3� இைறவாஎ� அ*லெலலா5 
ெசா*லா2� நீதா� ெதா��திர�க% கா(ேபேனா.  33. 
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அ(டபகி ர(ட� அைன�# ெமா�ப��தா% 
க(டவ�க$ க(டதி�% கா-சிைய3� கா(ேபேனா.  34. 
 
ஊனி��த காய� உடனி��ப எ�ைதநி�பா* 
வானி��த ெத�ன.நா� வ�தி�%க% கா(ேபேனா.  35. 
 
திைனய� தைன3� ெதளிவறியா� பாவிேய� 
நிைனவி4 பர�ெபா�$நீ ேந�ெபற.� கா(ேபேனா.  36. 
 
#�பெம0� தி-டைன�#5 Gைறயிட ஐயாேவ 
இ�பெவ$ள� வ�தி� ெகதி��பட.� கா(ேபேனா.  37. 
----------- 
 

47. 47. 47. 47. ஆகாேதா எ�க/ணிஆகாேதா எ�க/ணிஆகாேதா எ�க/ணிஆகாேதா எ�க/ணி    
 
க*லாத ெந5ச� கைர�#�க எ�ெதாழி4�� 
வ*லா�நி� இ�ப� வழ�கினா* ஆகாேதா.  1. 
 
எ�ைன அறிய என%கறிவா� நி�ற�$நி� 
த�ைனஅறி� தி�பநல5 சாரைவ�தா* ஆகாேதா.  2. 
 
ெபா��மயேம யான Aைரதீர எ�ைதஇ�ப 
ெம��மய�வ� ெத�ைன விE�கைவ�தா* ஆகாேதா.  3. 
 
ம-�*லா+ சி48கமா� வா;ேவநி� இ�பமய5 
சி-ட�ேபா* யான��தி� ேத%கைவ�தா* ஆகாேதா.  4. 
 
அ�தாநி� ெபா4றா ள�%ேக அ0தின2� 
பி�தாகி இ�ப� ெப�கைவ�தா* ஆகாேதா.  5. 
 
ெம*6யலா� ேமாக விழ4கிைற�ேப� ஐயாநி� 
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எ*ைலயி*ஆ ன�தநல� இ+சி�தா* ஆகாேதா.  6. 
 
8-டழகா ெய(/மன5 Gைறயி-டா ன�தமய% 
க-டழகா நி�ைன% கல%கைவ�தா* ஆகாேதா.  7. 
 
ேசாதிேய ந�தா+ 8கவ�ேவ Dெவளிேய 
ஆதிேய எ�ைன அறியைவ�தா* ஆகாேதா.  8. 
 
ேநச5 சிறி#மிேல� நி�மலேன நி�ன�%ேக 
வாச5 ெசயஇர�கி வாெவ�றா* ஆகாேதா.  9. 
 
எ�னறி.% �$ேள இ��த#ேபா* ஐயாேவ 
நி�னறி.$ நி�0ட�யா� நி4கைவ�தா* ஆகாேதா.  10. 
 
ஆதி� பிராேனஎ� அ*ல* இ�ளகல+ 
ேசாதி�ர காசமய� ேதா49வி�தா* ஆகாேதா.  11. 
 
ஆைச+ 8ழ4கட6* ஆழாம* ஐயாநி� 
ேநச� Aைண�தா$ நி9�தினா* ஆகாேதா.  12. 
 
பாசநிக ள�கெள*லா� ப5சாக+ ெச5ெசேவ 
ஈசஎைன வாெவ� றிர�கினா* ஆகாேதா.  13. 
 
ஓயா.$ ள�பா� உ�கிவா� வி-டர4றி+ 
ேசயாகி எ�ைதநி�ைன+ ேசரைவ�தா* ஆகாேதா.  14. 
 
ஆதியா� வா;வா� அக(�தமா� நி�றபர5 
ேசாதிநீ எ�ைன� ெதாE�பென�றா* ஆகாேதா.  15. 
 
வி(ணார% க(ட விழிேபா4 பர5ேசாதி 
க(ணார நி�நிைறைவ% காணைவ�தா* ஆகாேதா.  16. 
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ேசராம4 ேச��#நி�9 சி�மயேன நி�மய�ைத� 
பாராம4 பாெரனநீ ப-ச�ைவ�தா* ஆகாேதா.  17. 
 
க(ணா� ேபாலஎ*லா� கா-�� தி�வ�ைள 
உ$நா� ஐயா உ�கைவ�தா* ஆகாேதா.  18. 
 
Iலஇ�$ கா*வா�க Iதறி. ேதா�ற அ�- 
ேகால�ெவளி யாகஎ�ைத V�வி�தா* ஆகாேதா.  19. 
 
சா4றாிய இ�பெவ$ள� தா%�மதி* நீ2ைள%கி* 
ஊ4ற29 ெம�னஅதி* உ(ைமெசா�னா* ஆகாேதா.  20. 
 
ைக3� �வி�திர(� க(ண�வி ெப�யஅ�$ 
ஐயநி�தா$ கீேழ அ�ைமநி�றா* ஆகாேதா.  21. 
---------- 
 

48. 48. 48. 48. இ,ைலேயா எ�க/ணிஇ,ைலேயா எ�க/ணிஇ,ைலேயா எ�க/ணிஇ,ைலேயா எ�க/ணி    
 
ஏ#� ெதாியா ெதைனமைற�த வ*6�ைள 
நாதநீ நீ%கஒ� ஞானவிள% கி*ைலேயா.  1. 
 
பணிய49 நி�9 பைத�பறஎ� க(/$ 
மணிெயா�த ேசாதிஇ�ப வாாிஎன% கி*ைலேயா.  2. 
 
எ�மா* அறிவதற எ�ெப�மா� யா#மி�றி+ 
8�மா இ�%கஒ� G�திர�தா� இ*ைலேயா.  3. 
 
நா�%�� கைடயாேன� நாதாநி� இ�பமய� 
வா�%�� ப�இனிேயா� ம�திர�தா� இ*ைலேயா.  4. 
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ஊனாக நி4�� உண�ைவமற� ைதயாநீ 
தானாக நி4கஒ� த�திர�தா� இ*ைலேயா.  5. 
 
அ*=� பக=� அக(டவ� ேவஉைனநா� 
A*=� ப�என%ேகா� ேபாதைனதா� இ*ைலேயா.  6. 
----------- 
 

49. 49. 49. 49. ேவ/டாேவா எ�க/ணிேவ/டாேவா எ�க/ணிேவ/டாேவா எ�க/ணிேவ/டாேவா எ�க/ணி    
 
க(டவ� ெவ*லாநி� கா-சிஎ�ேற ைக�வி�#� 
ப(�மி�9� நி�றஎ�ைன� பா��திர�க ேவ(டாேவா.  1. 
 
வாதைனேயா டா�� மன�பா�A மாயஒ� 
ேபாதைனத� ைதயா Aல�ப��த ேவ(டாேவா.  2. 
 
த�ைன அறிய� தனிஅறிவா� நி�ற�K� 
நி�ைனஅறி� ெத�அறிைவ நீ�கிநி4க ேவ(டாேவா.  3. 
 
அ$ள% �ைறயா அக(�தா ன�தெம0� 
ெவ$ளெமன% ைகயா ெவளி�ப��த ேவ(டாேவா.  4. 
 
அ(டேன அ(ட� அ2ேதஎ� ஆ�யிேர 
ெதா(டேன4 கி�ப� ெதா��திர�க ேவ(டாேவா.  5. 
 
பாராேத நி�9 பைதயாேத 8�மாதா� 
வாரா ெயன.� வழிகா-ட ேவ(டாேவா.  6. 
----------- 
 

50. 50. 50. 50. ந,லறிேவ எ� க/ணிந,லறிேவ எ� க/ணிந,லறிேவ எ� க/ணிந,லறிேவ எ� க/ணி    
 
எ(ணிைற�த ேம�ைமபைட� ெதB.யி�%�� அB.யிரா�% 
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க(ணிைற�த ேசாதிையநா� காணவா ந*லறிேவ.  1.  
 
சி�தான நாெம� சட�ைதநா ெம�னஎ�95 
ச�தான உ(ைமதைன+ சாரவா ந*லறிேவ.  2. 
 
அ��மி��� எ��நிைற அ4Aதனா� ெபா4பறி�# 
ப�கய�#$ வ(டா�� பய�ெபறவா ந*லறிேவ.  3. 
 
கா�றேசா ெற�னஇ�த% காசினிவா; வ�தைன3� 
ேதா�ற அ�$ெவளியி* ேதா�றவா ந*லறிேவ.  4. 
----------- 
 

51. 51. 51. 51. பலவைக�க/ணிபலவைக�க/ணிபலவைக�க/ணிபலவைக�க/ணி    
 
எ�னரேச ேக-�ைலேயா எ�ெசயேலா ஏ#மிைல 
த�னர8 நாடாகி� த�#வ�V� தா�யேத.  1. 
 
ப(ெடா�கா* நி�பா4 பழ%க2(ேடா எ�ைதநிைன% 
க(ெடா�கா4 ேபா4ற% க��#� க�தியேத.  2. 
 
க(டனேவ கா/ம�றி% காணாேவா காணாஎ� 
ெகா(டறிேவ� எ�ைதநிைன% V�� �றி�பிைனேய.  3. 
 
க*லா ல�யி*வள� க4பகேம எ�னளேவா 
ெபா*லா விைன%�� ெபா��த�தா� ெசா*லாேயா.  4. 
 
த�பிதெமா� றி�றிய# தானாக நி4கஉ(ைம 
ெச�பிய# ம*லா*எ� ெச�னிய# ெதா-டைனேய.  5 
 
மாசான ெந5ச�இவ� வ5சென�ேறா வா�திற�# 
ேபசா ம.ன� ெப�மா� பைட�த#ேவ.  6. 
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க4பெத*லா� க4ேற�2% க(/ைடயா� நி�பணியா� 
நி4ப#க4 ற�ேறா நி�விக4ப மாவ#ேவ.  7. 
 
2�னளவி* க�ம� 2ய�றா� இவென�ேறா 
எ�னளவி* எ�தா� இர�கா தி��த#ேவ.  8. 
 
ெந5சக�ேவ றாகி நிைன%Vட எ(/கி�ற 
வ5சக0% கி�ப�எ�தா� வா�%�மா ெறBவாேற.  9. 
 
ப$ள�க$ ேதா9� பர�தAன* ேபா*உலகி* 
உ$ள� பர�தா* உைடயா�எ� ெச�ேவேன.  10. 
 
2�னிைன%க� பி�மைற%�� Iடஇ�$ ஆெக�ேவ� 
எ�னிைன%க எ�மற%க எ�ைத ெப�மாேன.  11. 
 
வ*லாளா ேமானாநி� வா�க�ைண எ�னிட�ேத 
இ*லாேத ேபானா*நா� எBவ(ண� உ�ேவேன.  12. 
 
வா%�� மன2� ம.ன2ற எ�ைதநி�ைன 
ேநா%�� ம.னமி�த Wலறிவி* உ(டாேமா.  13. 
 
ஒ�றா�� பலவா� உலகெம��� தாேனயா� 
நி�றா� ஐயாஎைனநீ நீ�க4 ெகளிதாேமா.  14. 
 
ஆவி� #ைணேய அ�ம��ேத எ�றைனநீ 
Vவிஅைழ� தி�ப� ெகா��தா4 �ைறவாேமா.  15. 
 
எ�தைனேயா நி�விைளயா- ெட�தா�ேக$ இBவளெவ� 
ற�தைன3� எ�னா* அறி3� தரமாேமா.  16. 
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ேத�வா� ேத�5 சிவேனேயா நி�தி��தா$ 
V�வா� ப-ட#ய� Vற4 ெகளிதாேமா.  17. 
 
ப4றினைத� ப49�எ�தா� ப49வி-டா4 ேகவல�தி* 
உ49வி�� ெந5ச�உைன ஒ�றிநி4ப ெத�ப�ேயா.  18. 
 
ஒ�பிலா ஒ�ேறநி� உ(ைமெயா�9� கா-டாம* 
ெபா��Aவிைய ெம�ேபா4 A#%கிைவ�த ெத�ேனேயா.  19. 
 
காலா* வழிதட.� கால�ேத க(2ைள�தா4 
ேபாேல எனதறிவி4 ேபா�தறிவா� நி*லாேயா.  20. 
 
த�னர8 நாடா5 சடசால �மிமிைச 
எ�னரேச எ�ைன இைறயாக நா-�ைனேயா.  21. 
 
தி�கள2 தாநி� தி�வா%ைக வி-டரேச 
ெபா�� விடமைனய ெபா��W* Aல�Aவேனா.  22. 
 
உ�னஉ�ன எ�ைனஎ�� #$விE�� நி�நிைறைவ 
இ�னமி�ன� காணாம* எ�தா� 8ழ*ேவேனா.  23. 
 
ஆரா அ2தைனய ஆன�த வாாிஎ�பா* 
தாராம* ஐயாநீ த$ளிவிட வ�தெத�ேனா.  24.  
------------ 
 

52. 52. 52. 52. நி�றநிைலநி�றநிைலநி�றநிைலநி�றநிைல    
 
நி�றநிைல ேயநிைலயா ைவ�தா ன�த 
நிைலதாேன நி�விக4ப நிைல3 மாகி 
எ�9மழி யாதஇ�ப ெவ$ள� ேத%கி 
இ�%கஎைன� ெதாட��#ெதாட�� திE%� ம�ேதா.  
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இ�%காதி மைற2�.5 சிவாகம மாதி 
இதய2�ைக கா-ெடனேவ இதய� #$ேள 
ஒ�%காேல 3ண��தவ�க- ெக%கா =�தா� 
ஒழியாத இ�பெவ$ள� உலவா நி4��. 
 
க4ற#�ேக- ட#�தாேன ஏ#% காக% 
கடபடெம� 9�-�த4ேகா க*லா* எ�மா� 
�4றமற% ைககா-�� க��ைத% க(� 
�ண��றிய4 றி�பநி-ைட Vட அ�ேறா. 
---------- 
 

53. 53. 53. 53. பா5கி�ற ப.வ,பா5கி�ற ப.வ,பா5கி�ற ப.வ,பா5கி�ற ப.வ,    
 
பா�கி�ற ப0வேலா�க$ ேத�கி�ற ெச*வேம 
நா�கி�ற ஞானம�றி* ஆ�கி�ற அழகேன.  1. 
 
அ�தென�ற நி�ைனேய ப�திெச�# ப0வலா* 
பி�தனி�9 ேபசேவ ைவ�தெத�ன வாரேம.  2. 
 
சி�ைதய�A ேசரேவ ைந�#நி�ைன நா�ேன� 
வ�#வ�# னி�பேம த�திர�� தா/ேவ.  3. 
 
அ(டர(ட� யா.நீ ெகா(�நி�ற ேகாலேம 
ெதா(ட�க(� ெசாாிகணீ� க(டெந58 கைர3ேம.  4. 
 
அ�ைனேபால அ�$மி��# ம�0ஞான வரதேன 
எ�ைனேய என%களி�த நி�ைனயா0� நிைனவேன.  5. 
------------ 
 

54. 54. 54. 54. வ/ண�வ/ண�வ/ண�வ/ண�    
 
அ�ெவ� பன.ம�றி 3�ெவ� பன.மி�றி 
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அக2� Aற2மி�றி-2ைறபிறழா# 
�றி3� ��ண2ம�றி நிைற.� �ைற.ம�றி 
மைறெயா� ெறனவிள�ப-விமலம தாகி 
அசல� ெபற.ய��# விAல� ெபறவள��# 
சபல5 சபலெம�9$ அறிவின� காண 
ஞானெவளியிைட ேம.2யிரா�, 
 
அனெலா� றிடெவாி�# Aைகம( ��வத�9 
Aனெலா� றிடவமி;�# ம�வில Dைத 
ச�.� ெபாE#ய��# சலன� ப�வத�9 
சம�ெகா( டழிவத�ேறா�-இய*பின தா�� 
அவென� ப#.ம�றி யவெள� ப#.ம�றி 
ய#ெவ� ப#.ம�றி-எழி*ெகா �லா.� 
ஆ�மிைலயறி யாதப�ேய,  1/4  
 
இ�ெள� ப#.ம�றி ெயாளிெய� ப#.ம�றி 
எைவ3� த0ளட�க-ஒ�2த லா�� 
உளெத� ப#.ம�றி இலெத� ப#.ம�றி 
உலக� ெதாழவி��த அய�2த ேலா�க$ 
எவ�� கவைலெகா(� சமய� களி*விE�# 
8ழ=� ெபாEதிர�கி-ய�$ெச3 மா9 
Vறாியசக மாையயறேவ, 
 
எனெத� பைதயிக;�த அறிவி� திரளினி�9� 
அறிெவா� ெறனவிள��� உபயம தாக 
அறி3� தர2ம�9 பிறி3� தர2ம�9 
அசர5 சரமிர(�� ஒ�ப�யாகி 
எ#ச� ததநிைற�த ெத#சி� தைனஇற�த 
ெத#ம� கள8ப�ெகா$-8கவ� வா�� 
யா#பரமைத நா�யறிநீ,  1/2 
 
ப�வ� �ல.கி�ற மடம� ைகய�ெதாட�� 
கபட� தனி*விE�#-ெக�நிைன வாகி 
வைலயி� Aைடமறி�த மறிெய� றவச2(� 
வசன� திர2மி�றி-அவாித Eற* 
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ப��� ெதாழி6ண�கி இர.� பக=�இ�ெசா* 
ப��� ப�#ணி�#-�ழலழ காக 
மாைலவைகபல G�3டேன,  
 
ப#ம� தைனஇைச�த 2ைலெய� றைத3க�# 
வாிவ(ெடன.ழ�9-க6ெலன வா�5 
சி9கி( கிணிசில�A Aைனத( ைடக$2ழ��� 
ஒ6ந� ெறனமகி;�#-ெசவிெகாள நாசி 
ப8ம5 சளி�விய�த மண2� திட2க�# 
பவ25 சிடவிைற5சி-வாிைசயிQ� 
கா6* மிைச2� G�மயலா�,  3/4 
 
ம�K� ெத�K�வ�# கதிெய� பைதமற�# 
மதன� சலதி ெபா�க-இரணம தான 
அளிA( தைனவைள�# விர*ெகா( �றவைள�# 
8ரத5 8கமிெத�9-பரவச மாகி 
ம�.� ெதாழி*மி��# தின2�வி5சி 
வள�� பிைற�ைற�த ப�மதி ேசார 
வானரமெதன ேமனிதிைரயா�, 
 
வய#� படஎE�# பிணி3� திமிதிெம�9 
வர.5 ெசயலழி�#$-இ�ம= மாகி 
அன25 ெச=த6�றி விழி35 8ட�களி�9 
2க2� கைளகளி�9-சாிெயன நா� 
மைனயி� Aறவி��த இன2� �ைல�ைல�# 
கலக5 ெசயஇ�(ட-யம�வ�� ேவைள 
ஏ##ைணபழி காரமனேம.  1 
-----------  
 

55. 55. 55. 55. அகவ,அகவ,அகவ,அகவ,    
 
தி�வ�$ ஞான5 சிற�த�$ ெகாழி%�� 
��வ� வான �ைறவிலா நிைறேவ 
நி�ற ஒ�ேற நி�மல வ�ேவ 
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��றா� ெபா�ேள �ண�ெப�� கடேல 
ஆதி3� அ�த2� ஆன�த மயமா5 
ேசாதிேய ச�ேத ெதாைலவிலா 2தேல 
சீ�ம6 ெத�வ� தி�வ� ளதனா* 
பா�2த ல(ட� பர�ெபலா� நி9வி 
அ(டச� 2தலா� எ(த� நா*வைக 
ஏE பிறவியி* தாழா ேதா��� 
அன�த ேயானியி* இன�ெபற ம*க 
அ/2த லசல மான ஆ%ைக3� 
கண2த லளவி4 க4ப கால2� 
க�ம� ப�தி� ெதா�ைம% கீடா 
இைம�ெபாE ேத0� தம%ெகன அறிவிலா 
ஏைழ உயி��திரள வாழ அைம�தைன  
எB.ட* எ��தா� அB.ட* வா;%ைக 
இ�ப ெமனேவ #�ப மிைலெயன� 
பிாியா வ(ண� உாிைமயி� வள�%க 
ஆதர வாக% காத=� அைம�தி-  
]க மி�றிேய ேதக� நாெனன 
அறி. ேபாலறி யாைம இய%கி% 
கால2� க�ம2� க-�� கா-�ேய 
ேம=� நரக2� ேமத� 8வ�%க2� 
மாலற வ��தைன ஏ=� வ(ண� 
அைமயா% காத64 சமய ேகா� 
அற�ெபா� ளாதி திற�ப� நிைலயி* 
��வா 3ண��தி ெயா�வ�ேபா லைனவ�� 
த�த� நிைலேய 2�தி 2�ெவன 
வாத த�%க2� ேபாத W*கK� 
நிைறவி4 கா-�ேய �ைறவி�றி வய�க 
அ�க�� நி�றைன எ�� மாகி+ 
சமயா தீத� த�ைம யாகி 
இைமேயா� 2த6ய யாவ�� 2னிவ�� 
த�ைம% ெகா��தி-ெட�ைம யாெளன 
ஏச4 றி�%க மாச4ற ஞான 
நல2� கா-�ைன ஞானமி ேல4� 
நிைல3� கா-�த* நி�ன�- கடேன. 
----------- 
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56. 56. 56. 56. ஆன�த�களி
)ஆன�த�களி
)ஆன�த�களி
)ஆன�த�களி
)    
 
ஆதி அனாதி3 மாகி - என% 
கான�த மாயறி வா�நி�றி ல��5 
ேசாதி ம.னியா�� ேதா�றி-அவ� 
ெசா*லாத வா��ைதைய+ ெசா�னா(� ேதாழி-ச�கர  1. 
 
ெசா�னெசா* ேலெத�9ெசா*ேவ�-எ�ைன+ 
Gதா�� தனி%கேவ 8�மா இ��தி 
2�னிைல ஏ# மி*லாேத-8க 
24ற+ெச� ேதஎைன� ப4றி%ெகா( டா(�-ச�கர  2. 
 
ப4றிய ப4றற உ$ேள-த�ைன� 
ப4ற+ ெசா� னா�ப4றி� பா��த இட�ேத 
ெப4றைத ஏெத�9 ெசா*ேவ� - ச49� 
ேபசாத காாிய� ேபசினா� ேதாழி-ச�கர  3. 
 
ேபசா இ��ைபக$ ேபசி+-8�த� 
ேபய�க மாகி� பித4றி� திாி�ேத� 
ஆசா பிசாைச� #ர�தி-ஐய� 
அ�யிைண% கீேழ அட%கி%ெகா( டா(�-ச�கர  4. 
 
அட%கி� Aலைன� பிாி�ேத-அவ 
னாகிய ேமனியி* அ�ைப வள��ேத� 
மட%கி%ெகா( டா�எ�ைன� த�0$-ச49� 
வா�ேபசா வ(ண� மரA5ெச� தா(�-ச�கர  5.  
 
மரைப% ெக��தன� ெக-ேட� - இ�ைத 
வா�வி-�+ ெசா*6�� வா;ெவன% கி*ைல 
கர. A�ஷ0� அ*ல� - எ�ைன% 
கா%�� தைலைம% கட.$கா( மி�ேன-ச�கர  6. 
 
கட6� மைடவி(ட ெத�ன - இ� 
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க(கK� ஆன�த% க(ணீ� ெசாாிய 
உட=� Aளகித மாக - என 
#$ள2�க உபாய5ெச� தா(� - ச�கர  7. 
 
உ$ள# மி*ல# மா�2� - உ4ற 
உண�வ# வா3� 0ள�க(ட ெத*லா� 
த$ெளன+ ெசா*6எ� ஐய� - எ�ைன� 
தானா%கி% ெகா(ட சம��ைத�பா� ேதாழி - ச�கர  8. 
 
பாராதி �தநீ ய*ைல-உ�னி� 
பாாி� திாிய� கரணநீ ய*ைல 
ஆரா� உண�.நீ எ�றா� -ஐய� 
அ�பா� உைர�த ெசா* லான�த� ேதாழி - ச�கர  9. 
 
அ�ப�% க�பான ெம�ய� - ஐய� 
ஆன�த ேமான� அ�-�� நாத� 
த�பாத5 ெச�னியி* ைவ�தா� - எ�ைன� 
தானறி� ேத�மன� தானிற� ேதேன - ச�கர  10. 
 
இற�A� பிற�A� ெபா��த - என% 
ெகBவண� வ�தெத� ெற(ணியா� பா�%கி* 
மற�A� நிைன�Aமா� நி�ற - வ5ச 
மாயா மன�தா* வள��த# ேதாழி - ச�கர  11. 
 
மனேதக* லாெலன% க�ேறா - ெத�வ 
ம.ன ��வாகி வ�#ைக கா-� 
எனதா� பணியற மா4றி - அவ� 
இ�ன�$ ெவ$ள� தி��திைவ� தா(� - ச�கர  12. 
 
அ�ளா* எைவ3�பா� எ�றா� - அ�ைத 
அறியாேத 8-�எ� அறிவாேல பா��ேத� 
இ�ளான ெபா�$க(ட த*லா*-க(ட 
எ�ைன3� க(�ல� எ�ேன� ேதாழி - ச�கர  13. 
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எ�ைன3� த�ைன3� ேவறா - உ$ள� 
ெத(ணாத வ(ண� இர(டற நி4க+ 
ெசா�ன# ேமாஒ� ெசா*ேல-அ�த+ 
ெசா*லா* விைள�த 8க�ைதஎ� ெசா*ேவ� - ச�கர  14. 
 
விைள35 சிவான�த �மி - அ�த 
ெவ-ட ெவளிந(ணி� #-ட இ�ளா� 
கைளைய% கைள�#பி� பா��ேத� - ஐய� 
கைளய�றி ேவெறா�9� க(�ல� ேதாழி - ச�கர  15. 
 
க(டா� நைக�Aயி� வா;%ைக - இ� 
க(காண நீ�க.� க(ேடா� #யி*தா� 
ெகா(டா�ேபா4 ேபானா=� ேபா�� - இதி4 
�ணேம# நலேம# Vறா�நீ ேதாழி - ச�கர  16. 
 
நலேம#� அறியாத எ�ைன+ - 8�த 
நாதா�த ேமானமா� நா-ட�த� ேதச5 
சலேம#� இ*லாம* எ*லா� - வ*லா� 
தாளா*எ� தைலமீ# தா%கினா� ேதாழி - ச�கர  17. 
 
தா%�ந* லான�த ேசாதி - அ/ 
த�னி4 சிறிய எைன�த� ன�ளா4 
ேபா%� வரவ4 றி�%�5 - 8�த 
�ரண மா%கினா� A#ைமகா( மி�ேன - ச�கர  18. 
 
ஆ%கி அளி�#� #ைட%�� - ெதாழி* 
அ�தைன ைவ�#ெம$ ள�தைன ேய0� 
தா%கற நி4�5 சம��த� - உ$ள 
சா-சிைய+ சி�தி%க� த%க# ேதாழி - ச�கர  19. 
 
சி�ைத பிற�த#� ஆ�ேக - அ�த+ 
சி�ைத இற�# ெதளி�த#� ஆ�ேக 
எ�த நிைலகK� ஆ�ேக - க(ட 
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யா�றா� இர(ட4 றி��#� ஆ�ேக - ச�கர  20. 
 
ஆ�ெக�9� ஈ�ெக�9� உ(ேடா - ச+சி 
தான�த ேசாதி அக(ட வ�வா� 
ஓ�கி நிைற�த# க(டா* - பி�ன� 
ஒ�ெற� றிர(ெட� 9ைர�திட லாேமா - ச�கர  21. 
 
எ�9� அழி3�இ% காய� - இ�ைத 
ஏ#%� ெம�ெய� றி��தீ� உலகீ� 
ஒ�9� அறியாத நீேரா - யம� 
ஓைல வ�தா4ெசா*ல உ�தர� உ(ேடா - ச�கர  22. 
 
உ(ேடா நைம�ேபால வ5ச� மல� 
ஊறி� த#�A� உடைலெம� ெய�9 
ெகா(ேடா பிைழ�பதி� ைகேயா - அ�- 
ேகால�ைத ெம�ெய�9 ெகா$ளேவ( டாேவா - ச�கர  23. 
 
ேவ(டா வி��A� ெவ9�A� - அ�த 
வி*ல�க� தாேல விைள3� சனன� 
ஆ(டா� உைர�த ப�ேய - ச49� 
அைசயா தி��#ெகா$ ளறிவாகி ெந5ேச - ச�கர  24. 
 
அறிவா�� இ*ைலேயா ஐேயா - எ�ைன 
யாெர� றறியாத வ�கேத ச�தி* 
வறிேதகா ம�தீயி4 சி%கி - உ$ள 
வா�ெபா�$ ேதா4கேவா வ�ேத�நா� ேதாழி - ச�கர  25. 
 
வ�த வரைவ மற�# - மி%க 
மாத�ெபா� �மி மய%க�தி* ஆE� 
இ�த மய%ைக அ9%க - என% 
ெக�ைத ெம�5ஞான எழி*வா$ ெகா��தா� - ச�கர  26. 
 
வாளா�� க(ணிய� ேமாக� - யம 
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வாைத% கனைல வள�%�ெம� எ�ேற 
ேவளா னவ0ெம� வி-டா� - எ�னி* 
மி%ேகா� #ற%ைக விதிய�ேறா ேதாழி - ச�கர  27. 
 
விதி%�� பிரப5ச ெம*லா5 - 8�த 
ெவயி*ம5ச ெள�னேவ ேவதாக ம�க$ 
மதி%�� அதைன மதியா� - அவ� 
மா�%க�#� மா�%க5ச� மா�%கேமா மாேன - ச�கர  28. 
 
#�மா�%க மாத� மய%க� - மன� 
Dய�%�� ப4றா# ெசா�ேன� சனக� 
த�மா�%க நீதிதி- டா�த� - அவ� 
தான�த மான சதான�த ன�ேறா-ச�கர  29. 
 
அ�ெற�9� ஆெம�9� உ(ேடா - உன% 
கான�த� ேவ(�� அறிவாகி+ ச4ேற 
நி�றா* ெதாி3� எனேவ - மைற 
நீதிஎ� மாதி நிக;�தினா� ேதாழி - ச�கர  30. 
 

தா�மான அ�க� பாட�தா�மான அ�க� பாட�தா�மான அ�க� பாட�தா�மான அ�க� பாட�க� ��றி��க� ��றி��க� ��றி��க� ��றி��....    

 
உ 
தி�+சி4ற�பல� 
 
தா3மனவ8க� மாணா�க� அ�ைளய�தா3மனவ8க� மாணா�க� அ�ைளய�தா3மனவ8க� மாணா�க� அ�ைளய�தா3மனவ8க� மாணா�க� அ�ைளய�    
அ>வ8கைள� ெதா?த அ>வ8கைள� ெதா?த அ>வ8கைள� ெதா?த அ>வ8கைள� ெதா?த """"அ��வா�கிய அகவ,அ��வா�கிய அகவ,அ��வா�கிய அகவ,அ��வா�கிய அகவ,""""    
 
தி�வள� க�ைண+ சிவான�த �ரண� 
ஒ�வ�� அறியா ஒ�தனி+ சி�# 
நவ�த� ேபதமா� நாடக ந��#4 
பவ�தைன நீ%கி� பாி�த�$ பராபர� 
க(/� க��#� கதிெராளி ேபால  5. 
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ந(ணிட என%� ந*கிய ந�ைம 
ஒ�றா�� பலவா� ஒ�பிலா ேமான% 
��றா� நிைற�த �ண�ெப�� ��ற� 
ம(ைண3� Aனைல3� வளிைய3� கனைல3� 
வி(ைண3� பைட�த வி�திலா வி�#�  10. 
 
ப�த மைன�ைத3� பா;பட Wறிஎ� 
சி�ைத3- A��த ெசE58ட�+ ேசாதி 
வி$ளணா ஞான� விள�கிய ேமேலா� 
ெகா$ைளெகா( �(ண% �ைறவிலா நிைற. 
தா-டா மைரமல�� தா$நிைன� பவ�%�%  15. 
 
கா-டா இ�ப� கா-�ய கதிநிைல 
வா%கா� மன�தா� மதி�திட அாிெதன 
ேநா%கா தி�%க ேநா%கிய ேநா%க� 
ஆதியா� அறிவா� அக(டமா� அக(ட 
ேசாதியா� விாி�# #ல�கிய ேதா4ற�  20. 
 
பரெவளி த�னி4 பதி�தஎ� 0ள�தி� 
விரவி விரவி ேம4ெகா$K� ெவ$ள� 
8-�% கட�கா+ ேசாதி ய�யா� 
ம-�% கட��� வா�ெப�� க�ைண 
எ*ைல% கட�கா ஏக� ெப�ெவளி  25. 
 
தி*ைல� ெபாதிவி* தி�நட� ெத�வ� 
வாதM� எ�ைதைய வாிைசயா� விE��� 
ேபாதM� ேம.க�� �ர விள%�+ 
8கைர அக(ட� Dெவளி எ*லா� 
திகழேவ கா-�5 சி�மய சா-சி  30. 
 
ெசE�தமி; அ�பைர+ சிவ6�க மாகி 
விE�கிய ஞான வி�தக ேவழ� 
எழி*த� ப-�ன� திைறவைர ெய�9� 
அழிவிலா இ6�க மா%கிய அநாதி 
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சா�த �மி த(ண�$ ெவ$ள�  35. 
 
ஆ��த நீழ லைசயா% ககன� 
பர.வா� ெந5சி4 பரவிய மா-சி 
இர.பக ல4ற ஏகா�த% கா-சி 
ஆ-சிேபா 6�%�� அகில� தன%�+ 
சா-சியா யி�%�� தாரக� தனி2த*  40. 
 
ஆ/� ெப(/� அ63ம* லாதேதா� 
தா/வா� நி�ற ச�தா� தனி+8ட� 
எ$K� எ(ெண3� எ�ப� அ�ப� 
உ$K� Aற�A� உலாவிய ஒ�ெபா�$ 
அளவிலா மத�ெதா9� அவரவ� ெபா�ெளன  45. 
 
உளநிைற� தி�%�� ஒ�ெபா4 பணிதி 
#$K மன�ேப� #�%க� தறி%க% 
ெகா$K ேமானவா$ ெகா��தி� மர8 
ெபாிய ேப9 ேபசா� ெப�ைம 
அாிய உாிைம அளவிலா அள.  50. 
 
#ாிய நிைற. ேதா�றா அதீத� 
விாி3ந* ல�A விைள�தி�� விைள. 
தீரா� பிணியா5 ெசனன ம9%க 
வாரா வரவா� வ�தச5 சீவி 
ஆைல% க��Aபா க2த% க-�நீ$  55. 
 
ேசாைல% கனிபலா+ 8ைளகத 6%கனி 
பா��9 மா�கனி பா*ேத� ச�%கைர  
ஓ��க4 க(�ேச�� ெதா�றா�% V-� 
அ��திய ரசெமன அறிஞ� சமாதியி* 
ெபா��திய இ�ப� ெபாழிசி4 8ேகாதய�  60. 
 
எ�க/� நிைற�த இய*பிைன என%�+ 
ெச�ைகயா* விள�க� ெதாி�தெம�� ேதசிக� 
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த�ைனயறி வி�#� த4பர மாகி 
எ�0ள� தி��த�$ ஏக நாயக� 
அ�2� இ*லா அ��ெபா�$ தன%�  65. 
 
2�ய� இ#ெவன ெமாழி�தி�� 2த*வ�  
ெம�யலா� ம4றைவ ெம�யல ெவ*லா� 
ெபா�ெயன அறிெயன� A�னைக Aாி�ேதா� 
அ�K� ெபா�K� அேபதமா யி��#� 
இ�திற ென�0� இய=2( ெட�ேறா�  70. 
 
அ�Kன% �(ேட* அ�K� ெவளி�ப�� 
ெபா�$மய� தாேன ெபா��#ெம� 9ைர�ேதா� 
ச�தச� திர(� த�ைம3� தாேன 
ஒ�தலா4 சதச� #ன%ெகன உைர�ேதா� 
ஆணவ� அறாவி�� அ�Kறா ெத�ன%  75. 
 
காண� ேந�ைமயா4 காணேவ உைர�ேதா� 
ெச�ம2$ ளள.� தீரா திE%��  
க�ம� விடாெதன% கா-�ய வ$ள* 
உளதில ெதன.� உ9தலா� மாைய 
வளமில ெதன.� வ��தினி #ைர�ேதா�  80. 
 
இ*லற� தி��#� இதய� அட%கிய 
வ*லவ� தாேன மகாேயாகி எ�ேறா� 
#றவற� தி��#5 G;மன% �ர�ெகா� 
றறவைக யறியா� அ5ஞானி எ�ேறா� 
இறவா மன�தா� இற%க உண��தி�  85. 
 
பிறவா வர�த�� ேபரறி வாள� 
அ�தன த�ளா* அைன�ைத3� இய%�5 
8�தமா மாையயி� ேதா4றெம� 9ைர�ேதா� 
இ�$மல மகல இைச�ததி* அE�#� 
ெபா�ள�- �ேராைத� ெபா4ெபன� Aக�ேறா�  90. 
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N9 சிவ2த* விள�பிய ப�ேய 
ஆ9 மநாதிஎ� றறிஞ�% �ைர�ேபா� 
ெகா*லா விரத� �வலய� ேதா�க$ 
எ*லா� ெப9மிென� றிய�பிய தயாநிதி 
த�ம2� தான2� தவ2� Aாிபவ�%  95. 
 
�ாிைமயா யவேரா �ற. கல�பவ� 
த�0யி� ேபால� தரணியி� ம�விய 
ம�0யி ரைன�ைத3� வள��தி�� ேவ�த� 
கள.வ5 சைனக$ெச� க�மிக$ தம%�� 
ெதளி.வ� #ற அ�$ ெச�தி�� திற�ேதா�  100. 
 
தா�ெப9� ேப9 சகெமலா� ெபறேவ 
வா�ெப9� க�ைண வழ�கிய மாாி 
த5செம� றைட�த தாபத� த�ைம 
அ5செல� றாK� அறிஞ� சிகாமணி 
சீவ ேகா�கK5 சி�த ேகா�கK�  105. 
 
யாவ�� Aகழ யாைவ3� உண��ேதா� 
யாெனன ெத�னா இைறவென� ெப�மா� 
தானவ னாகிய தைலவென� ேகாமா� 
அ�ண கிாியா�% கா9 2க�ெசா*=� 
ெபா�$நல ம*ல# ெபா�ெளன மதியா�  110. 
 
�த 2தலா� ெபா6�தி� நாத 
ேபத2� கட�த ெப��தைக I��தி 
Iலா தார 2தலா 3$ள 
ேமலா தார2� ெவ9ெவளி க(டவ� 
ம(டல I�றி=� ம�னிய உ�வி=�  115. 
 
க(டைவ ய�தி=� கட.ளா� நி�ேறா� 
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ேபாத மி#ெவன� Aக�றி�� A(ணிய�  120. 
 
அ#நா ெனனேவ யா4றி�� அ0பவ5 
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8தேன ��வா5 8வாமிநா யக4ெகனி�  125. 
 
அதிகெம�5 ஞான ம*லேவா ெவ�ேறா� 
ேநசேயா க�#9 நி�பெர* லா�ெதாE� 
இராசேயா க�திைற இராசேயா க�தா� 
ெபா9ைம ெதளி. Aனிதவா சார� 
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த(ணம� சா�த� தய�கிய கீ��தி 
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ந4�ண ென*லா� ந(ணிய ெப��தைக  135. 
 
சி4�ண வாாி தி�வ�- ெச*வ� 
கரேம ெல��#% க��#ற வண�கி� 
பரேம 3ன%�� பரெமன� பக��ேதா� 
ஆல� ேம.� அரசிைன அ��ேத 
சீலெம�5 ஞான� ெதளி�தன ெனன.5  140. 
 
சி�த ம.னி திடசி�த மாக 
ைவ�த நிைலயி� வள��தன ெனன.� 
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பால�யா ெனன.� பாிெவா�� பக��ேதா� 
வடெமாழி இய4ைகயி� மகிைமைய உண��#  145. 
 
திட2ற 2�ெபா�$ திற�ைத3� ெதளி�# 
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சி�தி3� 2�தி35 சிற�த�$ ெகாழி%�� 
நி�திய நிர5சன நிரால�ப நிைறைவ�  150. 
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ேத�கி ஏ�கி இர�கி இர�கி 
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250 

 

தளதள ெவ�ன� தய�கி எழி*ெபற 
இ�த�ைம எ*லா மிைச�# மிவன�- 
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அ�யைர% �றி�#ைர� த�ளிய அ(ண* 
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க*லா என%�� க�ைணெச� கட.$ 
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