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தாமான வாமிக

அ ளிய பாடக

1. திவ விலாச பரசிவ வணக
[பனிசீ ஆசிாிய வித]
அகி ெகனாதப எ ரகாசமா
ஆனத தியாகி

அள நிைறதெத# தன$ ெவளி%ேள
அகிலா(ட ேகாெய*லா

த ப%கி+ைச ைவ#யி% யிரா
தைழதெத# மனவா%கினி*

த-டாம* நிறெத# சமயேகா கெளலா
தெதவ எெதவெம

ெற ெதாடெததி வழ%கிட. நிறெத#
எக/ ெபவழ%கா

யாதி0 வ*லெவா சிதாகி இபமா
எைற% 2$ள ெத#அ#

க*பக லறநிற எ*ைல3ள ெத#அ#
கதி4 கிைசத#ேவ

க(டன ெவலாேமான .ெவளிய தாக.
கதிஅ5 ச6ெசவா.

ஊரன தெப4ற ேபரன த5849
உறவன தவிைனயினா*

உடலன த5ெச3 விைனயன தக
ேதாஅன தெப4றேப

சீரன த5ெசாக நரக2 அனதந4
ெறவ2 அனதேபத

திக;கிற சமய2 அனதமத னா*ஞான
சி4சதியா =ண#

காரன தேகா வஷித ெதன அப
க(/வி( /ேத%கேவ

கதாிய ஆனத மைழெபாழி3 2கிைலந
கட.ைள #ாியவைவ

1.
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ேபரன தேபசி மைறயன த5ெசா=
ெபாியெமௗ னதிைவைப

ேபச அனதபத ஞான ஆ னதமா
ெபாியெபா ைளபணிவா.

2.

அ#வித வ#ைவ+ ெசாரகா சதனிைய
அமைறக$ 2ரசைறயேவ

அறிவி0% கறிவாகி ஆனத மயமான
ஆதிைய அநாதிேயக

த#வ ெசாபைத மதசம தெபறா+
சாலப ரகிதமான

சா8வத A-கல நிராலப ஆலப
சாதபத Bேயாமநிைலைய

நிதநி மலசகித நிCரப5 செபாைள
நிவிஷய 8தமான

நிவி காரைத தடதமா நிெறாளி
நிர5சன நிராமயைத+

சிதமறி யாதப சிததி* நிறில
திBயேத ேசாமயைத+

சி4பர ெவளி%$வள த4பரம தானபர
ேதவைதைய அ5ச6ெசவா.

----------

2. பாிரணானத
வாசா கயிகாிய மறிெயா சாதன
மேனாவா3 நி4வ(ண

வாலாய மாக. பழகியறி ேய#ற.
மாகதி இ+ைசேபால

ேநசா0 சாாியா விவகாி ேப அத
நிைனைவ3 மறதேபா#

நிதிைரெகா$ ேவேதக நீெமன எ(ணிேலா
ெந5ச #தயேவ

ேபசாத ஆனத நி-ைட% அறிவிலா
ேபைத% ெவDரேம

3.
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ேப%ண மறிதித நா%ெமா வழிெபாிய
ேபாிப நி-ைட அ$வா

பாசா டவி%ேள ெச*லாதவ%க$
பEெதாE ேதவதேவ

பாம(ட ெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

1.

ெதாிவாக ஊவன நடபன பறபன
ெசய4ெகா( பன2த*

ேதகக ளதைன3 ேமாகெகா$ ெபௗதிக5
ெசமித ஆகிற%

விாிவாய தக$ ஒேறாெடா றாயழி3
ேம4ெகா(ட ேசட அ#ேவ

ெவ9ெவளி நிராலப நிைறGய உபசாத
ேவதேவ தாதஞான

பிாியாத ேபெராளி பிற%கிற வ$ அெப4ேறாக$ ெப4றெபைம

பிறவாைம ெயைற% இறவாைம யாவ#
ேபசாைம யாெமனேவ

பாிவா ெயன%நீ யறிவி%க வதேத
பாிபாக காலமலேவா

பா%மிட ெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

ஆரா3 ேவைளயி* பிரமாதி யானா=
ஐயெவா ெசய=மி*ைல

அைமதிெயா ேபசாத ெபைமெப9 ணசர
ராெமன இதேப

ேநராக ெவாேகாப ஒேவைள வரஅத
நிைறெவா9 மி*லாமேல

ெந-யி #த- டழி#ள9 வாவசன
நிவாக ெரறேப

ராய மாேயா9 ேப8மிட ேமாைற
AலAவா சிவராதிாி

ேபா##யி ேலாெமனற விரதிய அறி#யி*
ேபாேலயி# #யி*வா
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பாராதி தனி=$ள ெசயெலலா 2விேல
பா%கி*நி ெசயல*லேவா

பாமிட ெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

3.

அ(டபகி ர(ட2 மாயா விகாரேம
அமாைய யி*லாைமேய

யாெமென. அறி.2( டபா= அறிகிற
அறிவினைன யறி#பா%கி

எ(ைச விள%ெமா ெதவஅ ள*லாம*
இ*ைலெய0 நிைன.உ(()

யாெனன தற#ாிய நிைறவாகி நி4பேத
இபெம0 அAஉ(

க(டன எலாஅ*ல எ9க( டைனெச#
கவிகர ணகேளாய%

க(I ெயாகண மி%கஎ றா4பா;த
கமக$ ேபாராேத

ப(ைட3ள கமேம கதா ெவ0ெபய
பJநா இ+சிபேனா

பா%மிடெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

சதத2 என#ெசய* நின#ெசய* யாென0
தைமநிைன யறியி*லா

தைமயா* ேவறேல ேவதாத சிதாத
சமரச 8பாவமி#ேவ

இதநிைல ெதளியநா ெந%கிவாய
இய4ைகதி .ளமறி3ேம

இநிைலயி ேலச4 றி%கஎ றா*மடைம
இதச வாகவ#

சிைத ெகா$Kேத மலமாைய கம
திAேமா ெதாவழ%கா+

ெசமவ ேமாஎன. ேயாசி% ேதமன#
சிரைதஎ0 வாKஉதவி

பதமற ெம5ஞானதீர2 தெதைன
பா#கா த$ெசவா

4.
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பா%மிட ெமெமாநீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

5.

தலய மாகிற மாைய2த ெலபசில
ெபாறிAல அடமிடேம

ெபாெளப சிலகரண 2ெவப சிலண
ேபானஇட ெமபசிலேப

நாதவ ெவபசில வி#மய ெமபசில
ந-டந ேவயித

நாெமப சில.உவ மாெமப சிலகதி
நா*அ ெவபசிலேப

ேபதமற .யிெக-ட நிைலயெம றிவசில
ேபசி*அ ெளபசிலேப

பி02 0ெக-டGனியம ெதபசில
பிற.ேம ெமாழிவஇைவயா*

பாதரச மாமன# ச5சல மலா*
பரம8க நி-ைட ெப9ேமா

பாமிடெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

6.

அதகா ரைதேயா அகமா%கி மிேபா*எ
அறிைவ+ 8%கினவரா

அBவறி. தா0ேம ப4றின# ப4றா
அEத. தைலமீதிேல

ெசாதமா ெயEத பதா ெம5ஞான
8கநி-ைட ேசராமேல

ேசா49 #திைய+ சதெமன. உ((
Dகைவ தவராெகாெலா

தைததா 2தலான அகிலர ப5ச
தைனதத ெதனதாைசேயா

தைனேய ேநாவெனா பிறைரேய ேநாவேனா
த4கால மைதேநாவேனா

பதமா ன#தத விைனையேய ேநாவேனா
பரமாத ஏ#மறிேய

பா%மிடெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

7.
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வாரா ெதலாெமாழிய வவன ெவலாெமத
மன#சா- சியதாகேவ

மவநிைல தத# ேவதாத சிதாத
மரAசம ரசமாகேவ

ராய மா3ணர Mகம# தத#

ெபா3டைல நிைலயெறன

ேபாதெநறி த#5 சா8வத ஆனத
ேபாகேம Nெடனேவ

நீராள மா3க .$ளA தத#

நினத$ இ0 இ0

நிைனேய #ைணெயற எைனேய கா%கெவா
நிைன.ச4 9(டாகிேலா

பாராதி யறியாத ேமானேம யிைடவிடா
ப4றாக நி4கஅ$வா

பா%மிட ெமெமா நீ%கமற ைறகிற
ாிர ணானதேம.

8.

ஆழாழி கைரயிறி நி4கவிைல ேயாெகாய
ஆலஅ2 தாகவிைலேயா

அ%கட6 மீ#வட அன*நி4க வி*ைலேயா
அதர தகி¢லேகா

தாழாம* நிைலநி4க வி*ேயா ேம.
த0வாக வைளயவிலேயா

சதேம ககK வ+ரதர னாைணயி*
ச5சாி திடவி*ைலேயா

வாழா# வாழேவ இராமன யா4சிைல3
மடமைக யாகவிைலேயா

மணிமர மாதியா* ேவ(சி திக$உலக
மாகதி* ைவ%கவிைலேயா

பாழான எமன வியஒ ததிர
ப(/வ #ன%கைமேயா

பா%மிட ெமெமா நீ%கமறநிைறகிற
பாிர ணானதேம.

ஆைச%ேகா ரளவி*ைல அகிலெம* லாக-

9.
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ஆளி0 கட*மீதிேல

ஆைனெசல ேவநிைனவ அளேகச நிகராக
அெபாமிக ைவதேப

ேநசி# ரசவாத விைத% கைலதிவ
ெநநா ளிதேப

நிைலயாக ேவயி0 காயக4 பேத

ெந58A( ணாவஎ*லா

ேயாசி% ேவைளயி4 பசிதீர உ(ப#
உறவ# மாக23

உ$ளேத ேபா#நா நாஎன% ளறிேய
ஒைறவி- ெடா9ப4றி

பாச% கட4%ேள Nழாம* மனத4ற
பாி8த நிைலைய அ$வா

பா%மிட ெமெமா நீ%கமற நிைறகிற
பாிர ணானதேம.

-----------

10.

3. ெபா வணக
(அ9சீ% கழிெநல ஆசிாிய வித)
நிதியமா நிமலமா நி-களமா நிராமயமா
நிைறவா நீகா+

8த2மா Dர2மா+ சமீப2மா #ாியநிைற
8டரா எ*லா

ைவதித தாரகமா ஆனத மயமாகி
மனவா% ெக-டா+

சி#வா நிறெவாைற+ 8காரப ெபெவளிைய+
சிைத ெசவா.

யா#மன நிைன3மத நிைன.% நிைனவாகி
யாதநி பா=

ேபதமற நி9யி% ராகி அப%ேக
ேபரா னத%

ேகாதில2 D4றபி% ணறிெயா றறதைன%

1.
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ெகா#% கா-

தீதி*பரா பரமான சிதாத ேபெராளிைய+
சிைத ெசவா.

2.

ெபெவளியா ஐத பிறபிடமா ேபசாத
ெபாிய ேமான

வமிடமா மனமாதி% ெக-டாத ேபாிப
மயமா ஞான%

வளா4 கா-ட. அபைர%ேகா தறவிEகி%
ெகா(ட பா=

ெதாிவாிதா% கலெதத ெபா$ அத ெபாளிைனயா5
சிைத ெசவா.

3.

இகபர2 உயி%யிைர யாெனனத4 றவஉறைவ
எத நாK5

8கபாி ரணமான நிராலப ேகாசரைத
#ாிய வா;ைவ

அகமகிழ வேதைன 2%கனிைய% க4க(ைட
அமிைத நா

ெமாெமாெகன இவிழிநீ 2திைறப% கரமலக$
2கி;# நி4பா.

4.

சாதில பிறபிறA பத2தி அ.வ
தைம நாம

ஏ#மிறி எெபா- எBவிட# பிாிவற நி
றிய%க5 ெச3

ேசாதிையமா Dெவளிைய மனதவிழ நிைறவான
#றிய வா;ைவ

தீதி*பர மாெபாைள திவைள நிைனவாக+
சிைத ெசவா.

இதிரசா லகன. கான6நீ ெரன.லக
எம% ேதாற+

சதத25 சி4பரதா லழியாத த4பரைத+
சா# வா;க

5.
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Aதிமகி EறநாK தைடயறவா

ெபா6க எேற

வதK ெமௗனி மலதாைள அOதின2
வEத* ெசவா.

6.

ெபாளாக% க(டெபா ெளைவ%2த4 ெபாளாகி
ேபாத மாகி

ெதளாகி% க#மப மிதீர பகவத
ெசழேத னாகி

அளாேனா% ககAறெம 9னாத ரணஆ
னத மாகி

இ$தீர விளெபா ளியாதத ெபாளிைனயா
.

இைற5சி நி4பா.

7.

அமைறயி சிரெபாளா வி(ணவமா 2னிவசித
ராதி யாேனா

¦திாிவாிய ரணமா% காரணக4 பைனகடத
ெச*வ மாகி%

கதாிய மலாிமண எ$ளிெல(ைண உடல=யிேபா4
கலெத நாK

#ாியந Mத ெபாியெபா$ யாததைன
ெதாEத* ெசவா.

8.

வி(ணாதி தெம*லா தனகதி லட%கிெவ9
ெவளியா ஞான%

க(ணார% க(டஅப க(Pேட ஆனத%
கடலா ேவெறா

ெற(ணாத ப%கிரகி தானாக+ ெசதK
இைறேய உற

த(ணா5 சாதஅ$ தைனநிைன# கரமலக$
தைலேம4 ெகா$வா.

வி(ணிைறத ெவளியாஎ மனெவளியி4 கலதறிவா
ெவளியி Q

த(ணிைறத ேபர2தா+ சதானத மானெப
தைகேய நிபா*

9.
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உ(ணிைறத ேபரபா =$Kகி ெமாழிழறி
உவைக யாகி%

க(ணிைறத Aன=ப% கர2கி;ப நினைள%
கதி* ைவபா.

10.

ேவ
ஆதியத கா-டாத 2தலா ெயைம

அைய%கா வளெதத அைன ேபால

நீதிெப9 வாகி மனவா% ெக-டா

நி+சயமா+ ெசா+சமதா நிமல மாகி

வாதமி5 சமயெநறி% காிய தாகி

ெமௗனேதா பா*ெவளியா வயகா நிற

ேசாதிையஎ 0யி#ைணைய நா% க(ணீ

ெசாாியஇ கரவி# ெதாEத* ெசவா.

1.

அகர.யி ெரEதைன# மாகி ேவறா

அமெதன அகிலா(ட அைன#மாகி

பகவனஎ* லாமாகி அ*ல தாகி

பரமாகி+ ெசா*லாிய பாைம யாகி

#கள9ச க4பகவி4 பகெள*லா
ேதாயாத அறிவாகி+ 8த மாகி

நிகாி*ப8 பதியான ெபாைள நா

ெக-யி# ேபரபா* நிைனத* ெசவா.

---------------

4. சிமயானத
பனிசீ%கழி ெநல யாசிாிய வித
அைகெகா மலDவி அகம# Aளகிப
அபினா =கிவிழிநீ

ஆறாக வாராத 2தியின தாேவச
ஆைச% கட4$ I;கி+

2
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சகர 8யAேவ சAேவ என.ெமாழி
தEதE திடவண5

சமா%க ெநறியிலா #ம%க ேனைன3
த(ண$ ெகாதா$ைவேயா

#கமி ப%வ+ சனக2த* 2னிேவாக$
ெதாEதகி* N4றிப+

ெசா*லாிய ெநறிையஒ ெசா*லா =ணதிேய
ெசாRபாO திகா-+

ெசகமல Sடேம4 க*லா ல%$வள
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

1.

ஆ%ைகெய0 இகைரைய ெமெயற பாவிநா
அ#வித வா5ைசயாத*

அாியெகா பி*ேதைன 2டவனி+ சிதப
ஆஅறி வ6ழஇப

தா%வைக ேயதிநா- சாிையகிாி யாேயாக
சாதன விதெத*லா5

சமாக ம*லஇைவ நி4கஎ மாகக$
சாராத ேபரறிவதா

வா%மன அ/காத ரண ெபா$வ#
வா% ப%பாயா

வவி #வ-டாத ேபாிப மான8க
வாாியிைன வாம#

ேத%கி திைள%கநீ 2னி4ப ெத9கா(
சிதாத 2தி2ேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

ஔவிய மி%கநா ெனகிற ஆணவ
அைடதி- %கேலாப

அளிைம Vட% கல#$ ளி%கேம*
ஆசா பிசாப2தலா

ெவBவிய ணபல இ%கஎ னறிM
ெமயநீ N4றி%க

2.
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விதியி*ைல எனிேலா ரண ென0ெபய
விாி%கி=ைர ேவ92ளேதா

கB.மல மாகிற நாகபா சதினா*
க-(ட உயிக$ I+ைச

கதகல வ6யவ ஞானச5 சீவிேய
கதியான மிந.-

ெசBவிதி வளேதா திBயண ேமேவ
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

3.

ஐவைக எ0த மாதிைய வதத0$
அசரசர ேபதமான

யாைவ. வ#ந* லறிைவ3 வ#மைற
யாதிW ைல3வ#+

ைசவ2த லா அளவி* சமய2 வ#ேம4
சமய கடதேமான

சமரச வதநீ 3ைனயா அ/க.
த(ண$ வ%க இைலேயா

ெபாவள ெந5சினக$ காணாத கா-சிேய
ெபாயிலா ெமயரறிவி*

ேபாதபாி ரண அக(தா காரமா
ேபா%வர வ4றெபாேள

ெதவமைற 2வான பிரணவ ெசாRபிேய
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

ஐ#வைக யாகிற தேப ததினா*
ஆகிற ஆ%ைகநீேம*

அமகிற மிழிெயன நி4கிற ெதனநா
அறியாத காலெம*லா

Aதிமகி Eற.( திப மாவேத
ேபாதெநறி எறிேத

ராய மாகநின த$வ #ணத இைவ
ேபானவழி ெதாியவி*ைல

4.
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எதநிைல ேபசி0 இணகவிைல ய*லா*
இறெபா பிறைப3$ேள

எ(ணினா* ெந5ச# பகீெர0 #யி=றா
திவிழி3 இர.பகலா+

ெசதழ6 ெமEகான தக இைவ எெகாேலா
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

5.

காாி-ட ஆணவ% கவைறயி* அறிவ4ற
க(ணிலா% ழவிையேபா4

க-( தஎைம ெவளியி*வி- ட*லலா
காபி- டத4கிைசத

ேபாி- ெமெய9 ேப8பா; ெபா3ட*
ெபல%கவிைள ய2தI-

ெபாியAவ னதினிைட ேபா%வர .9கிற
ெபாியவிைள யா-டைமதி-

ேடாி-ட த8தி ெமாழிதபி* நமைனவிடற உ9%கி இடதீ

திர.பக 6*லாத ேபாிப N-னி*

இைச##யி* ெகா(மிஎ9

சீாி-ட உலகைன வவான எைதேய
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தTிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

கம. ைகயைனய காயதி ந.$
களிAேதா ெசபைனயயா

கா(டக இ%கநீ ஞான அன* I-ேய
கனி.ெபற உ$K%கி

பவம தறி#நி னளான ளிைகெகா
பாிசி# ேவதிெச#

ப#மா4 9தஙக மா%கிேய பணிெகா(ட
பTைத எெசா*=ேக

அைமெப9 Aக;ெப4ற ேவதாத சிதாத
ஆதியா அதமீ#

6.
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அ#வித நிைலயரா எைனயா( னைம
யான வக ளறிவிQ

திம. க*லா ல%கீE வளகிற
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தஷிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

7.

Vத =டபிாித ல49நி ெதாதமா%
வித=ட விாிதல49%

ணம49 வரவிெனா ேபா%க49 நிைலயான
றிய49 மல2ம49

நாத= ம49ேம* கீ;ந ப%கெமன
ந(/த= ம49வி#

நாதம4 ைறவைக தேப த2ம49
ஞா#வி ஞானம49

வாத= ம49ேம* ஒற4 றிற(ட49
வா%க49 மன2ம49

ம0பாி ரண+ 8கவாாி தனிேல
வாம #(டவசமா

ேதத= ம4றவிட நிைலெயற ெமளனிேய
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தஷிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

தாராத அெளலா ததள ெமளனியா
தாயைனய கைணகா-

தாளிைணெய 2G- அறிவி4 சமாதிேய
சா8வத சரதாய

ஓராம* மதிர2 உனாம* 2திநிைல
ஒேறா ர(ெடனாம*

ஒளிெயன. ெவளிெயன. உெவன. நாதமா
ஒ6ெயன. உணவறாம*

பாரா# பாபேத ஏ#சா தனம4ற
பரமஅO திவா%

ப(ெப 9ணதிய# பாராம லநிைல
பதிதநி பழவயாத5

8.
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சீரா யி%கநின த$ ேவ( ஐயேன
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தஷிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

9.

ேபாதமா ஆதிந அத2 இலாததா
Aனிதமா அவிகாரமா

ேபா%வர வி*லாத இபமா நிறநி
ரண Aக6டமதா

ஆதர. ைவயாம* அறிவிைன மைறப#நி
அ$பி0 அறிவிைமதீ

தறிவி# நி4ப#நி அளாகி* எளியேன4
கறிவாவ ேததறிவிலா

ஏதவ வைகேய# விைனேய# விைனதன%
கீடான காயேமெத

இ+சா 8ததர5 சிறி#மிைல இகபர
இர(0$ மைல.தீர

தீதில$ ெகா(னி 3ணதிெயைன யா$ைவேயா
சிதாத 2தி2தேல

சிரகிாி விளகவ தஷிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

பதிெநறி நிைலநி9 நவக(ட மி
பரைபவல மாகவ#

பரைவயிைட I;கி3 நதிகளிைட I;கி3
பசிதாக மிறிெயEநா

மதியிைட நி9உதி சAன* வா3விைன
வபசி தன%கைட#

ெமன தி#உய மைலOைழ. A%கி3
ம0தச நா2495

8திெச #Iல ராணேனா டகிைய+
ேசாமவ- டதைட#5

ெசா*லாிய அ2#( அ4ப.ட* க4பக$
ேதா9நிைல நி4கN9

சிதிெச #5ஞான மல#கதி Vேமா
சிதாத 2தி2தேல

10.
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சிரகிாி விளகவ தஷிணா Iதிேய
சிமயா னதேவ.

------------

11.

5. ெமௗன வணக

ஆைசநிக ளதிைன நிDளி பட.தறி
ஆகார 2ைளையஎ4றி

அ#வித மதமாகி மதஆ9 ஆறாக
அைகயி விலாழியா%கி

பாசஇ$ தனிழ ெலன+8ளி தா#ேம*
பா# பரதமனைத

பாாித கவளமா ாி%க .(2க
படாமன மாையWறி

ேத8ெபற நீைவத சி2தி ராச+
ெசைக% ேளயட%கி+

சிமயா னத8க ெவ$ள ப#நி
திவ- தியான

வாச29 ச4சார மீெதைன ெயாஞான
மதகச ெமனவளதா

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

ஐ#வைக யாகிற த2த* நாத2
அடகெவளி யாகெவளிெச

தறியாைம யறிவாதி பிாிவாக அறிவாக$
அறிவாக நிறநிைலயி*

சிைதயற நி*ெல9 8மா இதிேம*
சிமயா னதெவ$ள

ேத%கி திைள#நா அ#வா யி%கநீ
ெசசிர மிகந9கா(

எைதவட வா4பரம வா;க வாழஅ
ளியநதி மரAவா;க

1.
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எறய மனமகிழ ேவதாக ம#ணி

பிர(*ைல ெயாெறனேவ

வத ேவN9 சிவஞான சிதிெநறி
ெமௗேனாப ேதசேவ

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

2.

ஆதி%க ந*கினவ ராாித மாைய%ெக
அறிவறி யிடமி*ைலேயா

அதர A-ப2 கான6 நீேமா
அவசர #பேயாகேமா

ேபாதித நிைலைய3 மய%ேத அபயநா
A%கஅ$ ேதா4றிடாம*

ெபாயான .லகைத ெமயா நி9திெய
Aதி%$ இரசால5

சாதி% ேதயிதைன ெவ*ல. உபாயநீ
தத$வ ெத9Aக*வா

ச(மத Zதாபன2 ேவதாத சிதாத
சமரசநி வாகநிைல3

மாதி%ெகா ட(ட பரெபலா அறியேவ
வதK ஞானேவ

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

மினைனய ெபா3டைல நிைலெய9 ைமயில
விழிெகா( ைமய*-

மினாக ளிபேம ெமெய9 வளமாட
ேம*N ெசா%கெம9

ெபாைனயழி யா#வள ெபாெள9 ேபா4றிஇ
ெபாேவட மிதிகா-

ெபாைறயறி. #றNத* ஆதிந4 ணெமலா
ேபா%கிேல ேபாகவி-

தனிகாி ேலாபாதி பா;ேப பிதிட
தரணிமிைச ேலாகாயத

சமயநைட சாராம* ேவதாத சிதாத
சமரச சிவாOதி

3.
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மனெவா ெசா4ெகா( ெடைனத தா(டபி
வா;வித ஞானேவ

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

4.

ேபானக இ%கிற சாைலயிைட ேவ(வ
Aசித4 கி%ம#ேபா*

Aடெப9 தமாதி ேவத2ட ஆகம
Aக=மதி னாலாபய

ஞானெநறி 2%யெநறி கா-சிய0 மான2த*
நானாவி தக$ ேத#

நாநா என%ள9 பைடAைட ெபயதிட.
நாசா தன2ஓதி-

டானெநறி யா5சாிைய யாதிேசா பான24
ற/பஷ சAபஷ

ஆமி விக4ப2 மாயாதி ேசைவ3

அறிதிர( ெடாெற0ேமா

மானத விக4பமற ெவ9நி ப#நம#
மரெபற பரமேவ

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

க*லாத அறி.ேம4 ேகளாத ேகளாத ேக$வி3
கைணசிறி ேத#மி*லா%

கா-சி3 ெகாைலகள. க-காம மா-சியா%
காத6 திெந5ச2

ெபா*லாத ெபாெமாழி3 அ*லா# நைமக$
ெபா#ண ஏ#அறிேய

Aடவ வானேத ய*லா# கனவி=
Aடாத ஏ#மி*ேல

எ*லா மறிதநீ யறியாத தெறன%

ெகBவ(ண உவ(ணேமா

இைளயி ெளறB% ெகாளிதா ரகெப9
என%நி ன$தாரக

வ*லா ென0ெபய ன%$ள ேதயித
வ5சகைன யாளநிைனயா

5.
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மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

6.

கானக இலA6 ப8ெவா லா.நி
க(காண மதயாைனநீ

ைககா-ட .ைகயா* ெநகி% ெகனெபாிய
க-ைடமிக ஏதிவேம

ேபானக அைமதெதன அ%காம ேத0நி
ெபானயி* நி9ெசா=ேம

Aவிராச கவிராச தவராச ெர9ைன
ேபா4றிசய ேபா4றிஎபா

ஞானக ணாகர 2கக(ட ேபாதிேல
நவநாத சிதகKஉ

ந-பிைன விAவா 8கவாம ேதவ2த*
ஞானிகK உைனெம+8வா

வானக2 ம(ணக2 வெததி வணகிஉ
மகிைமய# ெசா*லஎளிேதா

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

7.

சசல ப-சணிக ளேகா ய*லா*
சேகாரப- சிக$ேபாலேவ

தவளநில ெவாEகமித தாைர3( டழியாத
தைமய ரனதேகா

இவிைனக ள4றிர. பகெலப தறியாத
ஏகாத ேமானஞான

இபநி- ைடயேகா மணிமர சிதிநிைல
எதினக$ ேகாGழ%

மணி யிைழதி-ட சிகா தனதிமிைச
ெகா=N4 றி%நிைன

பி- டனத2ைற ெத(டனி- ெடமன%
ைறெயலா தீவ(ண

ம#மல ெர#னி தாைளய+ கி%கெவைன
வாெவ றைழபெதநா$

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

8.
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ஆகார மானல ேவடெவ ேபபா;த
ஆணவ தி0வ6#கா(

அறிவிைன மய%கி நவறிய ெவா-டா#
யாெதா9 ெதா0 அ#வா

தாகா# ெமாழிேப8 அாிகர பிரமாதி
தெமா சமானெம0

தைடய4ற ேதாில5 8வாணி ேபாலேவ
தனிலைச யா#நி4

ஈகாெர ன%நிக எனர தாபி
திராவணா காரமாகி

இதயெவளி ெயக/ தனர8 நாெச
தி%இத ெனாெடேநர2

வாகாநி லாஅைம ேபாராட 23ேமா
ெமௗேனாப ேதசேவ

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

9.

ப49ெவ விதமாகி ெயாைறவி- ெடாறைன
ப4றி3ழ* கிமிேபால

பா;5சிைத ெப4றநா ெவளியாக நின$
பக#மறி ேய#விதேமா

சி4றறிவ தறி3 எவேர0 ஒெமாழி
தி%ெக 9ைரதேபா#

சிைதெசவி யாகேவ பைறயைறய .தரெவ
தீெந5ச அளவளாவ

உ49ணர உ(வ49 மதெவறி யினேபால
உள9ேவ 2திமா%க

உணவெத பயிப #ப5 சமானமா
உ9வெத பயாயி0

ம4ெறன% ைகயநீ ெசானெவா வாைதயிைன
மைலயில% ெகனநபிேன

மர ேவேயாக தர ேவIல
மரபி*வ ெமௗன ேவ.

-----------

10.
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6. கணாகரகட
நி%ண நிராமய நிர5சன நிராலப
நிவிடய ைகவ*யமா

நி-கள அசகச5 சலரகித நிவசன
நிெதாத நித2%த

த4பரவி வாதீத Bேயாமபாி ரண
சதானத ஞானபகவ

சAசிவ சகர சேவச எ9நா
சவகா ல2நிைனவேனா

அ4Aத அேகாசர நிவிதிெப9 அப%
கானத தியான

அ#வித நி+சய ெசாRபசா- சாகார
அOதி யOGத2

க4பைன யற%காண 2%க/ட வடநிழ4
க(P தேவ

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

1.

ம(ணாதி ஐெதா Aறதி=ள கவி3
வா%காதி 8ேராராதி3

வளகிற சதாதி மனமாதி கைலயாதி
ம08 தாதி3டேன

ெதா(P4ெறா டா9ம4 9$ளன. ெமௗனியா+
ெசானெவா ெசா4ெகா(டேத

Dெவளிய தாயக( டானத 8கவாாி
ேதா49மைத எெசா*=ேவ

ப(ணா இைசயிெனா பா பதபாைமெநறி நி9தவறா

ப%வ விேசடரா ெந%ெந% கி
பணிெதE திைகVபி%

க(ணா9 கைரAரள நிறஅ பைரெயலா
ைகவிடா% கா-சி3றேவ

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

2.
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எ*லா2 அைமேய எ*லா2 உைடைமேய
எ*லா2 0ைடயெசயேல

எக/ வியாபிநீ எ9ெசா= மிய*ெப
றி%காதி ேவதெம*லா5

ெசா*லா 2ழ%கிய# மி%க.ப காரமா+
ெசா*6ற தவவி(

ெசானைவ3 மிைவந*ல வான ேப
ெதாதெநறி தா0மிைவேய

அ*லாம 6*ைலெயன நறா அறிேத
அறிதப நி98கநா

ஆகாத வ(ணேம இBவ(ண மாயிேன
அ#.நின தெளனேவ

க*லாத அறிஞ0% $ேள 3ணதிைன
கதி%வைக ேய#Aகலா

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

3.

ப-ட பக4ெபாEைத இெளற மளத
ப-சேமா என#ப-ச

பாதவிட ெமக/ ேகாதநிைல ைலயா#
பரமெவளி யாகெவாெசா*

தி-ட2ட ெமௗனியா ய$ெச தி%க.5
ேசராம* ஆராகநா

சி9N க-யதி அேசா4ைற 3((
ேத%சிறி யாக$ேபால

ந-டைனய தா%க4ற க*வி3 விேவக2
நனிலய மாக.னி

நாென9 நீெய றிர(*ைல ெயனேவ
நேவ 2ைளதமனைத%

க-டஅறி யாமேல வாேன ெனேபா#
கைண% ாிதாவேனா

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

ெமவிடா நா.$ள ெமய ளி#நீ
ெமயான ெமையஎ*லா

4.
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ெமெயன .ணதிய# ெமயித4 ைகயமிைல
ெமேய# அறியாெவ9

ெபாவிடா ெபாயிேன உ$ள தி#தா
ெபாயான ெபாையஎ*லா

ெபாெயனா வ(ணேம Aகலைம தாெயனி*
Aைமேய எெசேவ

ைமவிடா ெசEநீல க(ட ேவவி-/
வவான ஞானேவ

மலேமவி மைறேயா# நா2க% ேவ
மதக$ெதா9 நிறேவ

ைகவிடா ேதெயற அப% கபா%
கD ண#ேவ

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

5.

ப(ேண 0ன%கான ைசெயா வவிேல
பாவி திைற5சஆேக

பா%கிற மலR நீேய யிதிஅ
பனிமல ெர%கமன2

ந(ேண அலாம6 ைகதா வி%கஎனி*
நா/எ 0ளநி4றிநீ

நாபி ேடா தைர%பி டாதலா*
நாைச ெசய* 2ைறேயா

வி(ேணவி ணாதியா தேம நாதேம
ேவதேம ேவதாதேம

ேமத%க ேக$விேய ேக$வியா மி%$
விேதஅ விதி 2ைளேய

க(ேண கேதஎ எ(ேண எEேத
கதி%கான ேமானவேவ

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

சதத2 ேவதெமாழி யாெதா9 ப4றின#
தாவ# 249ெமனலா*

சகமீ திதா= மரண2( ெடப#
சதாநி-ட நிைனவதி*ைல

6.
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சிைதயறி யா%கீ# ேடாதிப த*லேவ
ெசபி0 ெவத%கமா

திBயண மா%க(ட 8கராதி 2னிேவாக$
சிதாத நியரலேரா

இராதி ேதவைதக$ பிரமாதி கட.ள
இ%காதி ேவத2னிவ

எ(ணாிய கணநாத நவநாத சிதக$
இ¢ரவிமதி யாதிேயாக$

கதவ கினரக$ ம4ைறயக$ யாவ
ைகவி திெதவேம

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

7.

#$Kமறி யாமன# ப6ெகா ேதகம
#-டேத வைதகளி*ைல

#ாியநிைற சாதேத வைதயா உன%ேக
ெதாEபஅ பபிேடகநீ

உ$Kைறயி ெலனாவி ைநேவதி யராண
ஓமதி Dபதீப

ஒசால மறி# சதாகால ைசயா
ஒAவி ேதகைணV

ெத$ளிமைற வயி-ட அ2த பிழேப
ெதளிதேத ேனசீனிேய

திBயரச மியா. திர(ெடாE பாேக
ெதவி-டாத ஆனதேம

க$ள அறி Mேம ெம$ளெமள ெவளியா%
கல%கவ ந*லஉறேவ

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

உட*ைழய எெபலா ெந%க விழிநீக$
ஊ4ெறன ெவ#பி\4ற

ஊசிகா ததிைன% க(ட/க* ேபாலேவ
ஓற. உனி3னி

படபெடன ெந5ச பைத#$ ந%ற
பாயா %தி#

8.
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பனிமதி 2கதிேல நிலவைனய Aனைக
பரபியா தாெதE#

மடலவிE மலரைனய ைகவிாி #%Vபி
வாேனயB வானி6ப

மைழேய மைழதாைர ெவ$ளேம நீ]ழி
வாழிெயன வா;திேய#

கட*மைட திறதைனய அபர A%ெகளிைய
கென5ச 0%ெகளிையேயா

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

9.

இக4ற பய ெமனவறி3 ந*லறிஞ
எ%கால2 உத.வா

இெசா*தவ றாெபாைம யாமிE% ைரயா
இரவா ெகாைலக$பயிலா

சக4ப சிதரவ $ள% கதி=ைற
சா-சிநீ யிகபர#5

சதான க4பக ேதவா யிேத

சமதஇ ப2உத.வா

சிகைத ெயாெதைன பாயவ விைனயிைன+
ேசதி%க வசிAேள

சிதா லதிமிர அகலவ பா0ேவ
தீனேன கைரேயறேவ

கக4ற ேபராைச ெவ$ளதி வளரககனவ- ட%கபேல

கதாிய சி4சைபயி லானத நிதமி
கணா கர%கட.ேள.

-------

7. சிதகண
தி%ெகா திகத2 மனேவக ெமனேவ
ெசேறா யாவN

ெசெபாமக ேமெவா ணேம எனேவ
திக;#வ அளவளாவி

10.
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உ%ரமி ச%ரதர ெனனநி4 Sைகயி*
உEதமிE ஆசமனமா

ேவாேரE கடைல3 பகவ* ^ாிர
உலஅயி ராவத2ேம

ைக%ெகளிய பதா எ# விைளயாN
ககனவ- டைதெய*லா

ககிைட யிதிேய அCடல ெவ4ைப3
கா-N ேம=ேம=

மி%கசி திகெளலா வ*லநீ ரைம2
விளவ சிதிஇ6ேரா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

1.

பா-டளி #ைத#வள க4பகந* நீழைல
பாாினிைட வரவைழS

பமநிதி சகநிதி இபாாி சதி=

பணிெச3 ெதாழிலாளேபா*

ேக-ட# ெகா#வர நி4கைவ Sபி+ைச
ேக- பிைழேபாைர3

கிாீடபதி யா%N க4பாத ெவ$ளெமா
ேகணியிைட 9கைவS

ஓ-ைன எதா யிரெத- மா4றாக
ஒளிவி ெபானா%N

உரக0 இைளபாற ேயாகத( டதிேல
உல8ைம யாகவளா*

மீ-ட. வ*லநீ ெரமன% க*ைலயன*
ெமEகா%கி ைவபதாிேதா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

பாெராந னீராதி ெயாெறாெடா றாகேவ
ப4றிலய மாேபா;#

பரெவளியி ம.N க4பாத ெவ$ள
பரதி னத4மீேத

நீாி=ைற வ(டா #வ(சிவ ேயாகநிைல
நி4S விக4பமாகி

2.
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ெநய2கி ேலEபர#வ %கிேலா
நில.மதி ம(டலமேத

ஊெரன விளN பிரமாதி 2வி*விைட
ஊதிய ளா=ல.N

உலகக$ கீ;ேமல வாக ெபகா4
9லாவிந* தாரைணயினா*

ேமெவன அைசயாம* நி4கவ* ^ம#
ேமத%க சிதிஎளிேதா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

3.

எ(ணாிய பிறவிதனி* மா0ட பிறவிதா
யாதி0 அாிதாி#கா(

இபிறவி தபினா ெலபிறவி வா%ேமா
ஏ#வேமா அறிகிேல

க(ணக* நில#நா உ$ளெபாE ேதஅககனவ- டதி*நி9

கா_றி நி9ெபாழி யானத 2கிெலா
கல#மதி யவச2றேவ

ப(/வ# நைமஇ நிைலபதி3 ம-ேம
பதியா யிதேதக

ப.ாிைல யாமேல ெகௗாி( ட6யாயி
ப(ணவித அளினாேல

வி(ணில. மதிய2த ஒழியா# ெபாழியேவ
ேவ(ேவ 0மதைமநா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

ெபாதிகE உலகநைட எெசா*ேக எெசா*ேக
ெபாE#ேபா% ேகெதனிேலா

ெபா3ட* நிமித AசிA% கைலதிட*
Aசிதபி க(/றக*

ைகதவ மலாம6# ெசதவம த*லேவ

க(ெக-ட ேப%ெவளியா%

க(டதி# வி(ைத% க(# நி4றெல%
காலேமா அைதயறிகிேல

4.
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ைமதிகE 2கி6ன ைடநிழ4 றிடவ-ட
வைரயிெனா ெசெபாேம

மா*வைரயி 2#V ேயாகத( ட%ேகா*
வைர#சய வி#கா-

ெமதிகE அ-டாக ெயாச மி%$வள
ேவதேர ணசாதேர

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

5.

ெகச#ரக 2தலான ச#ரக மனவாதி
ேக$வியி னிைச#நி4ப%

ெகெகா(ட தலமா9 2ம(ட லதி=
கி$ளா%+ ெச*லமி%க

ெதசவிதம தாநிற நாதக ேளா6ட+
சிகாச னாதிபகளா

தி% திகத2 ரண மதி%ைட
திக;திட வசதகால

இைசயமல மீ#ைற மணேபால ஆனத
இதயேம4 ெகா$Kவ(ண

எைற% மழியாத சிவராச ேயாகரா
இதராதி ேதவகெளலா

விசயசய சயெவன ஆசிெசால ேவெகா=
இ%O ெபைமஎளிேதா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

ஆணிேல ெப(ணிேல எேபால ஒேபைத
அகிலதி மிைச3$ளேதா

ஆய கறேபா ேலா3ழ* சிைதைய
அட%கிெயா கணேம0யா

காணிேல திவைள ய*லா# ெமௗனியா%
க(I ேயாI+ைச%

க-% கலாமதிைய 2-டேவ Iலெவ
கன6ைன எEபநிைன.

ணிேல இ4ைறநா- க4ற# ேக-ட#
ேபா%கிேல ேபாகவி-

6.
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ெபா3லக னாயிேன நாயி0 கைடயான
Aைமேய இன இன

Nணிேல யைலயாம* மைலயில% காகநீ
ெவளிபட ேதா4ற* ேவ(

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

7.

கனல2 ெதன.2% கனிெயன. வா\9
க(ெடன. அெய#%

கட.ளக$ தததல அEதE# ேபேபா*
கதிெலE கிறெவ*லா

எனதறி யாைமயறி ெவ0மி பதியா*
ஈ-தமி ெழ தமிழி0%

கின*பக ரா#லக ஆராைம ேம6தலா* இதமிைழேய

ெசானவ னியாவனவ 2திசி திகெளலா
ேதாத ெநறிேயபதீ

ெசா*=ெமன அவநீக$ ெசானஅைவ யி4சிறி#
ேதாதண சாதெனனேவ

மின*ெபற ேவெசா*ல அ+ெசா*ேக- டைமமன
விகசிப ெததநாேளா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

ெபா4பிெனா ைககா6* வ$Kகி பைடதலா*
ேபாதிைட ெயா%க2றலா*

ெபா6வான ெவ(ணீ9 சிேய அ$ெகா(
ாித ெவ(ணீைமயா*

எ4பட விளகக னதி6ைம யாவிழி
இைச#ேம* ேநா%கஉறலா*

இர.பக 6ளான கனததி படWறி
இதய களிதிதலா*

ப4பல விதெகா(ட A6கைலயி 0ாிய#
பைட#ர தாப2றலா*

பனிெவயி*க$ Aதாம* ெநயவா ெதாடெநய
பமர வனகளா

8.
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ெவ4பினிைட 3ைறதலா* தவராச சிகெமன
மி%ேகா ைமAக;வகா(

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

9

க*லாத ேபகேள ந*லவக$ ந*லவக$
க49அறி வி*லாதஎ

கமைத ெயெசா*ேகமதிையெய ெசா*=ேக
ைகவ*ய ஞானநீதி

ந*ேலா ைர%கிேலா கம2% கியெம9
நா-ேவ கமெமாவ

நா-னா ேலாபைழய ஞான2%கியெம9
நவி=ேவ வடெமாழியிேல

வ*லா ெனாதவர .ரா விடதிேல
வததா விவகாிேப

வ*லதமி ழறிஞவாி அஙேன வடெமாழியி
வசனக$ சிறி#Aக*ேவ

ெவ*லாம ெலவைர3 ம-விட வைகவத
விைதெய 2திதேமா

ேவதாத சிதாத சமரசந னிைலெப4ற
விதக+ சிதகணேம.

----------

8. ஆனதமானபர
ெகா*லாைம எதைன ண%ேக-ைட நீ%ம%
ணெமா9 ஒறிேலபா*

ேகாரெம தைனப-ச பாதெம தைனவ
ணகெள தைனெகாயபா;

க*லாைம ெயதைன யகைதெய தைனமன%
க$ளெம தைன3$ளச4

காாிய5 ெசா*60 அறியாைம ெயதைன
கதி%ெக றைமதஅளி*

ெச*லாைம ெயதைனவி தாேகா- ெயனிேலா
ெச*வெத தைன2ய4சி

10.
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சிைதெய தைனசலன இரசா லேபாற
ேதகதி* வா5ைச2தலா

அ*லாைம ெயதைன யைமதைன 3ன%கைம
யாேன இைவ% ஆேளா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

1.

ெதளாகி மளாகி 3ழ=மன மாமன5
ேச#வள சிதாகிஅ+

சிெதலா5 G;தசிவ சிதா விசிரமா
திரமாகி நானாவித

ெபாளாகி யெபாைள யறிெபாறி3 மாகிஐ
Aல0மா ஐதமா

Aற2மா அக2மா Dர5 சமீபமா
ேபா%ெகா வர#மாகி

இளாகி ெயாளியாகி நைமதீ ைம3மாகி
இறாகி நாைளயாகி

எ9மா ஒ9மா பல.மா யா.மா
இைவய*ல வாயநிைன

அளாகி நிறவக ளறிவத* லாெலாவ
அறிவத4 ெகளிதாேமா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

மா9ப த%க ெதா%கஅறி வாசா(
வயி4றி ெபா-டதாக

ம(டல2 வி(டல2 ஒறாகி மன#ழல
மாலாகி நி4கஅறிவா

ேவ9ப ேவடக$ ெகா$ளஅறி வாெராைற
ெமணெமெண றகேவறதா

விைதயறி வாஎைம ேபாலேவ சைதேபா*
ெமW* விாி%கஅறிவா

சீ9A6 ேபா4சீறி I+ைச பி#விழி
ெச%க+ சிவ%கஅறிவா

திரெம9 தத மதைதேய தாமத+
ெசைகெகா உளற அறிவா

2.
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ஆ9சம யகெடா9 ேவ9ேவ றாகிவிைள
யா2ைன யாவரறிவா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

3.

காயிைல 3திதகனி சAன* ம(ய
கபசி தன%கைட#

காவைரயி 2ைழயி4 கக*ேபா லைசயா#
க(I ெநதி#

தீயினிைட ைவகி3 ேதாயமதி* I;கி3
ேதகக$ எெப=பா

ெதாியநி 95ெசனி மயிக$V டா%வி
ெத4றெவயி _#

வா3ைவ யட%கி3 மனதிைன யட%கி3
ெமௗனதி ேலயி#

மதிம(ட லதிேல கன*ெச*ல அ2#(
வனI # அறிஞ

ஆ3மைற 2வான அ$நா னாரைம
அகிலைத நாட*2ைறேயா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

8த2 அ8த2 #%க8க ேபத2
ெதாத2ட நிெதாத2

ZDலெமா G-சம2 ஆைச3 நிராைச35
ெசா*=ெமா ெசா*6 2.

ெபதெமா 2தி3 பாவெமா டபாவ2
ேபதெமா டேபதநிைல3

ெபைமெயா சி9ைம3 அைம3ட எளிைம3
ெப(ணி0ட ஆ/ம49

நித2 அநித2 அ5சனநி ர5சன2
நி-கள2 நிக;சகள2

நீதி3 அநீதி3 ஆதிேயா டநாதி3
நிவிடய விடயவ.

அதைன3 நீயலெத$ அதைன3 இ*ைலெயனி*
யாகKைன யறி3(ேடா

4.
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அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

5.

காரா ஆணவ% கா-ைட% கைளதற%
க(டக காரெம0

க*ைல பிள#ெந5 சகமான மிெவளி
காண திதிேமேம*

பாராதி யறியாத ேமானமா விைத
பதிதA நீராகேவ

பா+சிய# பயிரா ம-மா மாையவ
பறைவய/ காதவ(ண

ேநராக நி9விைள ேபாக Aசி#த
நினப V-டெமத

நிைனவி ப%நீ 2னி9 காபேத
நின- பாரெம9

ஆரா அறியாத Gதான ெவளியி*ெவளி
யாகிற #ாியமயேம

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

6.

வானாதி தமா அகிலா(ட ேகாயா
மைலயாகி வைளகட=மா

மதியாகி இரவியா ம49ள எலாமாகி
வாகைண ெவ$ளமாகி

நானாகி நிறவ0 நீயாகி நிறிட.
நாெனப த4றிடாேத

நாநா என%ளறி நானா விகாாியா
நானறி தறியாைமயா

ேபானா* அதி-டவ6 ெவ*லஎளி ேதாபக*
ெபாE#A 2க(I

ெபா#கி*ெகா$ வாதைன எEபவச ேமாஇனி
ேபாதிப ெததெநறிைய

ஆனா= எெகாைம அநியாய அநியாய
ஆபா* எ#ெமாழிேவ

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.
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ெபாயிேன Aைலயிேன ெகாைலயிேன நின$
Aலபட அறி#நிைலயா

Aைமேய க*லாத தைமேய நைமேபா*
ெபாளலா ெபாைளநா

ெவயேன ெவளிேய ெவறியேன சிறியேன
விைனயிேன எெறைனநீ

வி-விட நிைனைவேய* த-டழிவ த*லா#
ேவ9கதி ேய#Aகலா

#யேன ெமயேன உயிாி0% யிரான
#ைணவேன யிைணெயாறிலா

#ாியேன #ாிய2 காணா அதீதேன
8தி2 மீதித

ஐயேன அபேன எ0அறிஞ அறிைவவிடகலாத கைணவேவ

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

8.

எதைன விதக$தா க4கி0 ேக-கி0எ
இதய2 ஒகவி*ைல

யாென0 அகைததா எ$ளள. மாறவிைல
யாதி0 அபிமானஎ

சிதமிைச ெகா(ட தீைகெயா ர%கெம
ெசம# நானறிகிேல

சீலெமா தவவிரத ஒகனவி லாயி0
ெதாிசன க(அறிேய

ெபாதெமாழி ய*லா* ம#% ெமெமாழி
Aகறிேட பிறேக-கேவ

ேபாதிப த*லா# 8மா இத$
ெபாதிடா ேபைதநாேன

அதைன ண%ேகட க(டதா% ேக-டதா
அவனிமிைச 3(ேடாெசாலா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

எ%கால 2தன% ெகனெவா ெசய6லா
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ஏைழநீ எறிதி-

ெடனதாவி 3ட*ெபாK ெமௗனியா வ#ைக
ஏ49நம ெதறஅேற

ெபா%கால ேதச2 ெபாெபாளி* வா5ைச3
ெபா3டைல ெமெயன=

ெபா3ற. ப4ற= ெபாயா நாெனன*
ெபாயி0 ெபாயாைகயா*

ைம%கா 6-டைனய இளி*ைல இவிைனக$
வேதற வழி3மி*ைல

மனமி*ைல யமன தினமி*ைல ேவ9ெமா
வரவி*ைல ேபா%மி*ைல

அ%கால இ%கால ெமபதிைல எ*லா
அதீதமய மானதேறா

அ(டபகி ர(ட2 அடகெவா நிைறவாகி
ஆனத மானபரேம.

------------

10.

9. !கவாாி
இன2# கனிபா க4க( சீனிேத
எனசி திடவ6யவ

திபெகா தநிைன எேநர நினப
இைடயறா #கிநா

உனிய கதவிழ உைரளறி உடெல
ஓ#ய தவசமாகி

உணவாிய ேபாிப அOதி உணவிேல
உணவாக$ உ$ளபகா(

கனிைக ெயாதிசி4 றிபேவ ெபனி0
ைக%ெகா$வ$ ப%வதி*

கணவன$ ெபறி2ேன ெசானவா ெறெனன%
கதிநைக யாவள#ேபா*

ெசானப ேக-மி ேபைத% நிகைண
ேதா4றி4 8காரபமா5

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.
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அபிவழி யறியாத எைன ெதாடெதைன
அறியாத ப%வேத

ஆைச ெப%ைக ெப%கி% ெகா#நா
அ4ேற அலேதஎன

எAல மயகேவ பிேத4றி வி-டா
இரகிெயா வழியாயி0

இபெவள மாகவ #$ள களி%கேவ
எைனநீ கலத#(ேடா

தபவ மல% மண2( வ((
த(2ைக தன%2(ேடா

தமியேன4 கிBவண தி.ள மிரகாத
தைமயா* தனியி#

#ப2றி ெனஙேன யழியாத நினப
8கவ# வா%உைரயா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

2.

க*ேல0 ஐயெவா காலதி* உெம
க*ெந5ச உகவிைலேய

கைண% கிணகாத வைமைய3 நா2க
க4பி%க ெவாகட.ேளா

வ*லா வதேத வா%கா ெல0ெப
வழ%% கிE%2(ேடா

வானமா நிறிப மைழயா யிறகிஎைன
வா;விப #பரகா(

ெபா*லாத ேசெயனி* தாத$ள* நீதேமா
Aக6ட பிறி#2(ேடா

ெபாவாைத ெசா*6ேலா திவ- கய=மா
Aைமேய னாவனேதா

ெசா*லா* 2ழ%கிேலா 8கமி*ைல ெமௗனியா+
8மா இ%கஅளா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

எெபலா ெந%ைடய ேராம5 சி6பஉட*
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இளகமன தழ6ெமEகா

இைடயறா #கவ மைழேபா 6ரகிேய
இவிழிக$ நீாிைறப

அபினா* I+சித அப% கஙேன
அமிதச5 சீவிேபா*வ

தானத மைழெபாழிைவ உ$ளிபி லாதஎைன
யா%காக அைமெகா(டா

AAலா* மயிேதா* நரெபA ெமாதி
Aைல%6* அவA

ெபாய*ல ேவஇதைன ெமெய9 நபிஎ
Aதிெச= ேமாபாழிேல

#பமா யைலயேவா உலகநைட ஐயெவா
ெசா4பன தி=ேவ(ேல

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

4.

ெவநீ ெபாறாெதஉட* கா6*2$ ைத%க.
ெவ%ெக றைசெததா*

விழிஇைம தஙேன த(ணைள நாேவ
ேவெறாைற ெயாவெகா*6

அேநர ஐேயாஎ 2கவா நி4ப#.
ஐயநி ன$ அறி3ேம

ஆனா= ெமத பயதவ யாஎைன
ஆ(டநீ ைகவிடாேத

இேநர ெமறிைல உட48ைமய தாக.
எதா 6ற%கஎேற

எெக ெமாதீைவ யாய2( டாயி0
இைற588க ராதியான

ெதானீைம யாள% மா0ட வதஅ$
#ைணெய9 நAகிேற

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

ப49வன அ4றி நிராைசெய ெறாமி
ப4றி பி%ேயாக

பாகி4 பிராணலய எ0ெமா மிஇைவ
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ப4றிமன ம9எனேவ

க4ைறய5 சைடெமௗனி தாேன கனிதகனி
கனிவி%க வதகனிேபா*

க(டதி ெநறிெயன தி.ள% கனிவிெனா
கனிவா திற# ஒைற

ெப4றவ0 ம*ேல ெபறாதவ0 ம*ேல
ெப%க தவி#ளறிேய

ெப(ணீைம எனஇ க(ணீ ாிைற#நா
ேபேபா 6%கஉலக5

84றிநைக ெசயேவ 3ைலயவி- டாெயனி*
ெசா*லஇனி வா32(ேடா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

6.

அெபாேன மணிேயஎ அேபஎ அபான
அறிேவஎ அறிவி_9

ஆனத ெவ$ளேம எெற9 பாேன
ஆேன நாநா

விபிேய Vவிேன உலறிேன அலறிேன
ெமசி6 திைகVபி

வி(மாாி எனஎனி க(மாாி ெபயேவ
ேவசற றயேதனியா

இAேந ெந5சக% க$வனா னா=உைன
இைடவி- நிற#(ேடா

எ9நீ ய9யா உனைம ய*லேவா
யாேத0 அறியாெவ9

#பேன எனி0 ைகவித* நீதிேயா
ெதா(டெரா V-க(டா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

பாராதி அ(டக$ அதைன3 ைவ%கிற
பரெவளியி O(ைமகா-

ப49மன ெவளிகா- மனெவளியி னி*ேதாத
பாவிேய பாி8கா-

தாராள மாநி4க நி+சைத கா-+
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சதாகால நி-ைடஎனேவ

சகநிைல கா-ைன 8காதீத நிலய
தைன%கா-ட நா$ெச*=ேமா

காரார எ(ண அனதேகா க$நி9
கா_றி மைழெபாழித*ேபா*

கா*Nசி மினி பட#பர ெவளிெயலா
கமியா னதெவ$ள5

ேசாரா# ெபாழியேவ கைணயி 2ழகிேய
ெதா(டைர% V.2கிேல

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

8.

ேபதித சமயேமா ஒ9ெசான பெயா9
ேபசா# #றவாகிேய

ேபசாத ெபாிேயாக$ நிவிக4 பதினா*
ேபசாக$ பரமவா

ேபாதி% 2%க(இைற ேநைமயா% ைக%ெகா(
ேபாதிப தா+சறிவிேல

ேபா%வர வறஇப நீ%கமற வசனமா
ேபாதிப ெதவைரயேன

சாதித சாதன2 ேயாகியக$ நமெத9
சகிப ராதலாேல

தனிேல தானா யய#வி ேவாெமன
தனியி தினஙேன

ேசாதி%க மனமாைய தைனஏவி னாலைம
8கமாவ ெதபெசாலா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

அ(ட2 தனிேலா பகிர(ட மதனிேலா
அலாிம( டலநவிேலா

அன*நவி ேலாஅமித மதநவி ேலாஅப
அக2கி மலக$Dவி

ெத(டமிட வIதி நிைலயிேலா தி%
திகததி ேலாெவளியிேலா

திக;வி# நாசநிைல தனிேலா ேவதாத
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சிதாத நிைலதனிேலா

க(டபல ெபாளிேலா காணாத நிைலெயன%
க(டG னியமதனிேலா

காலெமா Iறிேலா பிறவிநிைல தனிேலா
கவிகர ணகேளாத

ெதா(டக ளிடதிேலா நீN4 றிப#
ெதாEபேன4 ள.Aகலா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

10.

எதநா$ கைண% ாிதா நாெளன.
எனிதய எைனவா-ேத

ஏெத9 ெசா*=ேவ 2ெனாபி மைலவற.
இ4ைறவைர யா#ெப4ேற

பதமா னதி6-ட ெமEகாகி உ$ள
பைத# பைத#கேவா

பரம8க மான# ெபாபாிய #யரமா
பலகா= I+சிபேதா

சிைதயா ன#மறிைவ எனறிவி லறிவான
ெதவநீ யறி3ளேதா

ேதகநிைல ய*லேவ உைடகப* கபலா
திைரயாழி \ெச=ேமா

ெசாதமா யா(டநீ அறியாக$ ேபாலேவ
#பதி லா;த*2ைறேயா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

எநாK உட6ேல உயிரா உைனேபா*
இ%கவிைல ேயாமனெத0

யா0ெம ந-பா பிராண0 எைம+சடம
ெத9ைன+ சிெத9ேம

அநாளி ெலவேனா பிாிதா அைத%ேக-ட
அ92த* இ9வைர3

அநியாய மாெயைம யட%கி% 9%ேக
அடதர8 ப(ணிஎக$

2னாக நீஎன ேகா-ைடெகா( டாெய9

11.
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Iடமன மிக.ஏச

I(ெடாி3 அன6-ட ெமEகா 3ளகக*
2ைறைமேயா பதினாயிர5

ெசானா= நின ளிரகவிைல ேயஇனி+
8கவவ ெதபெசாலா

8தநீ% ணமான பரெதவ ேமபர5
ேசாதிேய 8கவாாிேய.

------------

12.

10. எ# நிைறகிற ெபா
அவனறி ேயார/. அைசயாெத 0ெபாிய
ஆதெமாழி ெயா9க(டா*

அறிவாவ ேத#சில அறியாைம ஏதிைவ
அறிதாக$ அறியாகளா

ெமௗனெமா ததா எேபா =டெபலா
வாயா பித49மவரா

மனெதன. ஒமாைய எேக இ#வ
வைமெயா ர%கெமேக

Aவன பைடபெத கதவிய ெமBவிட
தேப தகெளவிட

ெபாெமயித அகிதேம* வநைம தீைமெயா
ெபாைறெபாறா ைம3ெமBவிட

எவசிறிய ெரவெபாிய ெரவறவ ெரவபைகஞ
யா#2ைன யறி3(ேடா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

அேன யேனெய05 சிலசமய நிைனேய
ஐயாஐயா எனேவ

அலறி5 சிலசமய அ*லா# ேபேபால
அலறிேய ெயா9 இலவா

பிேன# அறியாம ெலாைறவி- ெடாைற
பித4றி5 சிலசமயேம*

ேபசாிய ஒளிெய9 ெவளிெய9 நாதாதி

1.
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பிற.ேம நிலயெம9

தேன ாிலாதேதா ர/ெவ9 Iவித
தைமயா காலெம95

சா4றி5 சிலசமய இைவயாகி ேவறதா+
சதாஞான ஆனதமா

எேன ெயேனகைண விைளயா- தவா
ெறமேனா Aகலஎளிேதா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

2.

ேவத2ட ஆகம Aராணமிதி காச2த*
ேவ92ள கைலகெள*லா

மி%காக அ#வித #வித மா%கைதேய
விாிவா ெய#ைர%

ஓதாிய #விதேம அ#வித ஞானைத
உ(ப/ ஞானமா

ஊகஅ0 பவவசன I9% ஒB.மீ
#லகவா திக$சமத

ஆத6 ெனன%கினி+ சாிையயா திக$ேபா#
யாெதா9 பாவி%கநா

அ#வாதலா =ைன நாென9 பாவி%கி
அ#வித மா%க2றலா

ஏ#பா விதி0 அ#வாகி வத$ெச
எைதநீ ைற32(ேடா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

ெசா*லான தி4ச49 வாராத பி$ைளைய
ெதா-*ைவ தா-ஆ-

ெதாைடயிைன% கி$ள*ேபா4 சக4ப ெமாறி*
ெதா% ெதாதழி%

ெபா*லாத வாதைன எ0சத மியிைட
ேபா#தைல 84றியா

Aஷனி லடகாத ைவேபா* தாேன
Aறேபா# ச5சாி%

க*ேலா A% மிகவைம கா-

3.
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காணா# ேக-ட எ*லா

க(டதாக கா-ேய அ/வா+ 8%கி
கபடநா டகசாலேமா

எ*லா2 வலதித மனமாைய ஏைழயா
எனா லட%கவசேமா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

4.

க(ணார நீம*கி 3$ளெந% காத
க$ளேன னானா=ேமா

ைகவி தா3 பா3 விடாமேல
க(பனி தாைரகா-

அ(ணா பர5ேசாதி யபா உன%கைம
யாெனன. ேமெலEத

அபாகி நாடக நதேதா ைறவி*ைல
அகில25 சிறிதறி3ேம*

த(ணா நினத ளறியாத த*லேவ
ச4ேற0 இனிதிரகி+

சா8வத 2திநிைல ஈெத 9ணதிேய
சகநிைல த#ேவெறா

ெற(ணாம =$ளப 8கமா யி%கேவ
ஏைழேய4 க$ெசக(டா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

காகமா ன#ேகா Vநி றா=ெமா
க*62 ெனதிநி4ேமா

கமமா ன#ேகா 2ேனெச தா=நி
கைணர வாகஅைள

தாகமா நானைர வாதி%க வ*லேதா
தமியேன4 க$தாகேமா

ச49மிைல எப#. ெவளியா+8 விைனெயலா5
சேகத மா%Vேய

ேதகமா னைதமிக. வா-ேத #பக$
ேசராம* ேயாகமா%க

சிதிேயா வரவி*ைல சகசநி- ைட%எ

5.
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சிைத% ெவDரநா

ஏகமா நிேனா %நா ெளதநா$
இநாளி* 249றாேதா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

6.

ஒைமமன தாகிேய அ*லலற நினளி*
ஒவநா வதி%கி

உலக ெபாறாதேதா மாயாவிசிரெமன
ஓ3ேமா இடமி*ைலேயா

அKைடய நினப சைகெச திவேரா
அல#கி தியகதரா

அகில பைடெதைம யா$கிற ேபசில
அடாெதபேரா அகற

ெபைமெப9 ரண ைற3ேமா தக$
ேப%ேகால மாவித(ைட

ேப8ேமா அல#தா பாிபாக கால

பிற%கவிைல ேயாெதா*ைலயா

இைமெசறி சடவிைன எதி#வா ேப8ேமா
ஏ#ள. சிறி#Aகலா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

நி*லா# ேதகெம0 நிைன.( ேதகநிைல
நிறிட. ெமௗனியாகி

ேநேர 3பாயெமா றளிைன ஐேயாஇதைன
நிற0- %க எறா*

க*லாத மனேமா ெவாகி3ப ரதிெபற%
காணவிைல யாைகயாேல

ைகேய4 9/Aசி ெபாBவாெத நாKஉ
கா-சியி6# ெகா(

வ*லாள ராஇமய நியமாதி ேம4ெகா(ட
மாதவ% ேகவ*ெச#

மனதி ப%ெகலா5 சிதிெபற லாஞான
வா%ெமா ம0ெவன%கி

கி*லாைம ெயாறிைன3 இ*லாைம யா%கேவ

7.
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இேபா திரக(டா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

8.

மர.ாி 3#மைல வனெந4 ெகாறி#2தி
வனச வாயி*வதா*

வபசி தவி#அன* ெவயிலாதி மைழயா*
வதி3 Iலஅனைல+

சிரமள ெவEபி3 நீாினிைட I;கி3
ேதகநம த*லெவ9

சி48க அேபைஷயா நினப ேயாக5
ெச=தினா யாபாவிேய

விர.அ9 8ைவயிேனா ேவ(வ Aசிதைரயி*
ேவ(வ எலா2#

ேமைடமா ளிைகயாதி N-னிைட ைவகிேய
ேவெறா வதமிறி

இர.பக ேலைழயக$ ைசேயாக மாயிேனா
எப பிைழப#ைரயா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

2தைனய Iர= பவளவா யிெசா=
2கதில ப8ம5சK

I+சி%க விரகச னதேம4ற இப
2ைலயிமணி மாைலநால

ைவெதைம மய%கிஇ க(வைலைய Nசிேய
மாயா விலாசேமாக

வாாிதியி லா;தி பாழான சி4றிைட
மடைதயக$ சி4றிபேமா

Aதமித ேபாக Aசி#விழி யிைமயாத
ெபானா- வதெதறா*

ேபாரா-ட ம*லேவா ேபாிப 2திஇ
மியி 6#காண

எதைன விகாதவ எ98க ெசறெநறி
இB.லக அறியாதேதா

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி

9.
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எநிைற கிறெபாேள.

10.

உனிைல3 எனிைல3 ஒநிைல ெயன%கிட
#ளறி அவைதயாகி

உ.தா கா-டாத ஆணவ2 ஒளிக(
ெடாளி%கிற இெளனேவ

தனிைலைம கா-டா ெதாகஇ விைனயினா*
தா.8க #%கேவைல

த-டழிய 249மி* லாமாைய யதனா*
ததகில ேபதமான

2னிைல ெயாழிதிட அக(தா காரமா
Iதறி. ேம=திப

2பிெனா கீ;ேம* நபா%க எனாம*
249மா னதநிைறேவ

எனிைலைம யாநி4க இய*AV ர$வவ
எநாK வாழிவாழி

இகபர மிர(னி= உயிாி0% யிராகி
எநிைற கிறெபாேள.

--------------

11. ச'சிதானதசிவ
பாராதி ககன பரA2( ேடாெவ9
படெவளிய தாகிஎEநா

பாிதிமதி காணா+ 8ய5ேசாதி யாஅ(ட
பகிர(ட உயிெரைவ%

ேநராக அறிவா அக(டமா ஏகமா
நிதமா நிெதாதமா

நி%ண விலாசமா வா%மன அ/காத
நிமலா னதமயமா

ேபரா# நி4றிநீ 8மா இ#தா
ேபாிப ெமதிடாம*

ேபமனைத (ேய தாயிலா பி$ைளேபா*
பிதாக ேவாமனைதநா

சாராத பயறிவி நிவிக4 பாகமா5

11.
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சா8வத நி-ைடஅளா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

1.

ட%ெகா ண%காதி தி%கிைன 3ழ%V
ெகா$ள*ேபா* ஐ#த

Vட5 8கிைல+ சாேலக ஒப#
லா.நைட மைனையநா9

வட%கயி9 ெவ$நர பாஎA தைசயினா*
மதேவ$ விழாநடத

ைவ%கிற ைகேதைர ெவ(ணீெச நீகணீ
மலநீA( நீாிைற%

விட% #திைய% கம#% V-ைட
ெவ-டெவ- டதளி%

ேவ-ைகமர உ9கிற 8கா-ைட 2விேல
ெமேபா 6#ெபாயா5

சட%ைக+ சட%ெகன+ சதெம9 சிமய
தானாகி நி4பெதேறா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

பாகதி னா4கவிைத பா ப%கேவா
பதிெநறி யி*ைலேவத

பாராய ணப0வ* Iவெச ப0வல#
பகரேவா இைச3மி*ைல

ேயாகதி ேலசிறி# 2யலெவ றா*ேதக
ஒBவாதி M(ெவ9தா*

உயிெவ9 திடெலா% அ*லா# கிாிையக$
உபாயதி னா4ெசயேவா

ேமாகதி ேலசிறி# ஒழியவிைல ெம5ஞான
ேமானதி* நி4கஎறா*

24றா# பாிபாக சதிக ளேனகநி
Iதறிவி ேலஎEத

தாகதி ேலவா% அமித பிரவாகேம
தன தனிெபைமேய

சவபாி ரண அக(டத #வமான
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ச+சிதா னதசிவேம.

3.

இைமயள. ேபாைதெயா க4பகா லப(/
இB.லக எB.லகேமா

எெற(ண வவி% மாதசி4 றிபேமா
எனி*மக ேமவா%கி+

8ைமெயமி ென9தா 8மா மாெயைம+
8ைமயாK மா%கிநாK

#Aதி ப(ணி3ள ந4Aதி யாைவ35
Gைறயி- ரசால

அைமயெவா V#5 சைமதா மனமாைய
அமம ெவ*லெலளிேதா

அ$ெப4ற ேப%ெகலா ஒளிெப49 நி4மீ
தேளா அலா#மேளா

சமயெநறி காணாத சா-சிநீ G-8மமா
தமியேன4 ள. Aகலா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

4.

இனிேய ெதம%ன$ வேமா ெவன%கதி
ஏேத ெந5சஐேயா

இைற% கிதாைர நாைள%கி பெர
ெற(ணேவா திடமி*ைலேய

அனியாய மாயித .டைலநா எ9வ
அதக4 காளாகேவா

ஆ திாி#நா க4ற# ேக-ட#
அவலமா ேபாத*நேறா

கனிேய0 வறியெச காேய0 உதிச
கதI லகேள0

கன*வாைத வெததி அ$ளி Aசி#நா
க(I ெமௗனியாகி

தனிேய இபத4 ெக(ணிேன எ(ணமி#
சாமிநீ அறியாதேதா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.
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மதமத காி2கி4 லெமன நிறில
வாயி=ட மதிஅகேதா

மாடV ட+சிகர ெமாதச திரகாத
மணிேமைட 3+சிமீ#

2தமி; 2ழ%க2ட 2தநைக யாகள
2#2 தா%லாவி

ேமாக தி#ெம ேயாகதி நிைலநி9
I+ைச பிதைட#%

ைகதல நகபைட விாிதA6 சிகெமா
கரOைழ Wைழெகா(ட

கானமைல 3+சியி4 ைக\ #ெம
கரதலா மலகெமன+

சதமற ேமானநிைல ெப4றவக Kவகா(
சனகாதி #ணிவிதேறா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

6.

ைகதல விளெமா ெந*6ய கனிெயன%
க(டேவ தாகமதி

கா-சிA டாதமதி* மா-சிெப9 2திய#
கதி அ0 மானமாதி

உதிபல வாநி விக4பேம 6*ைலயா*
ஒேறா ர(ெடனேவா

உைர3மிைல நீ3மிைல நா0மிைல எப#
உபாயநீ 3(நா05

சிதஉள நாஇ*ைல எ0வசன நீயறிைவ
ெதாியாக$ ெதாியவசேமா

ெசAேக வலநீதி ெயாAவைம ய*லேவ
சி2தி ராகமரபி*

சதமற எைனயா(ட ெமௗனி ைகயினா*
தமியேன4 த.ெபாேள

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

காயாத மரமீ# க*ேல9 ெச*=ேமா
கட.$நீ யாகளேய
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கமப ததினா4 சமப தெபற%
க4பித #னதேள

வாயார .(டேப வா;#வ# ெநாதேப
ைவவ#. எகKலக

வாபா நி4கநி ைவதிக ஒEநிைன
வா;தினா4 ெப9ேப9தா

ஓயா# ெப9வெரன 2ைறயி-ட தா4பின
உள9வ# கமமறா

உபயெநறி `ெதனி உசிதெநறி எதெநறி
உலகிேல பிைழெபா%

தாயான கைண3 உன%( ெடன%கினி+
ச5சல ெகடஅ$ெசவா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

8.

இன பிறபத4 கிடெமனி* இB.டல
இறவா திபIல

ெதEமகி யமிெதாE மதிம( டலதி=ற
எனைம (ட6னிபா*

பின பிற%கா# ேசெயன வளதிட
ேபேயைன ந*கேவ(

பிறவாத ெநறிெயன% (ெடனி இைமேய
ேப8க ரதீப

மி0 ப%கக( டாகார அைனபா*
விைனேயைன ெயாAவி#

N-ெநறி V-த* மிக.ந றிைவயறி
விவகார 2(ெடனிேலா

தன தனி+சிறிய ஆ4றிேல ேபா4றிவள
சமா%க 2தி2தேல

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

ேவதாைவ இBவண விதிதேத ெதனிஉ
விைனபதி எபஅத

விைனேபச அறியா# நி4கஇைவ மனதா*
விைளததா* மனைதநா*
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ேபாதேம நி4அ ேபாதைத நாேலா
ேபாத2 நினா*விள%க

ெபாய9 ெதவமைற யா.ேம நீெய9
ேபா%வர வறநிக;#

ஆதார ஆேதய 2E#நீ யாதலா*
அகிலமீ ெதைனஆ-

ஆட*க( டவ0நீ ஆகி றவ0நீ
அKநீ ெமௗனஞான

தாதா. நீெப4ற தாதைத தா2நீ
தமநீ யா.நீகா(

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

10.

ெகாதவி; மல+ேசாைல நனீழ* ைவகி0
ளிதீ Aன4ைகஅ$ளி%

ெகா$Kகி0 அநீ ாிைடதிைள தா0
ளிசத வாைடமடவா

வ#ல. கிறெதன Iறி6ைட 3லவேவ
வசதிெப9 ேபா#ெவ$ைள

வ-டமதி ப-ட பக4ேபால நில.தர
மகி;ேபா# ேவைலய2த

விைதெபற அ98ைவயி* வதெதன அ2#(/
ேவைளயி= மாைலகத

ெவ$ளிைல அைட%கா விபிேவ( யவ(ண
விைளயா விழி#யி605

சதத2 நினைள மறவா வரத#
தமிேயைன ர-ைசAாிவா

சவபாி ரண அக(டத #வமான
ச+சிதா னதசிவேம.

-----------

12. ேதேசா மயானத
மமல+ ேசாைலெசறி நனீழ* மைலயாதி
ம02னி வ%ேகவலமா

11.

53

மரமா 6ைகெசா*= இயமநிய மாதியா
மா%கதி* நி9ெகா(

கம. காயைத நிமலம தாகேவ
கமலாச னாதிேச#%

காைல பிதனைல அைம( ட6ய%
கைலமதியி Qதா%கி

உகிவ அமிதைத 3(( றகாம*
உணவான விழிையநா

ஒேறா ர(ெடனா+ சமரச ெசாRப8க
உ4றிடஎ மனதி வ(ண

திவ$ 2%கஇ ேதகெமா கா(பேனா
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

1.

இபிறவி எ0ேமா இ-கட6* I;கிநா
எ0ெமா மகரவாப-

விைன எ0திைரயி எ49( A4Aத
என%ெகாைக வாிைசகா-

#பித; மடைதய மய4ச(ட மாத+
8ழ*வ# வதப+

ேசாராத ஆைசயா கானா9 வாநதி
8ரதெதன ேம=ஆப%

ைகபாி8 காரேபா* அறிவான வக2
ைகவி- மதிமயகி%

க$ளவ க%கால வவெர ற5சிேய
க(ணவி கா-எளிேய

ெசபாிய 2தியா கைரேசர .கைண
ெசைவேயா சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

தைததா தமதார மகெவ0 இைவெயலா5
சைதயி4 V-ட இதிேலா

சேதக மி*ைலமணி மாடமா ளிைகேமைட
ச#ரக ேசைன3டேன
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வதேதா வா;.ேமா இரசா ல%ேகால
வ5சைன ெபாறாைமேலாப

ைவதமன மாகிமி ேசதமல பா(டேமா
வ5சைனயி லாதகனேவ

எதநா K5சாி ெயனேத# ேத#ேம
இர.பக 6*லாவிட

ேதகமா நிறநி அ$ெவ$ள மீதிேல
யாெனப தற.I;கி+

சிைததா ெதளியா# 8ழ=வைக எெகாேலா
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

3.

ஆடாம* ஓதி-ட பபர ேபா*விைச
அடகி மனNழேநேர

அறியாைம யாகிற இளகல இளளி3
அ*லா திதெவளிேபா*

ேகாடா ெதைன%க( ெடன%$நிைற சாதெவளி
Vஇ பாதீத2

Vேன ேனாசாிைய கிாிையயி* 2ய9ெநறி
Vேன ேனாஅ*லயா

ஈடாக ேவயா9 N-னி* நிரபிேய
இலகிவள பிராணென0

இநிதி யிைன%க- ேயாகபர னாகாம*
ஏைழ% பனாகி

ேதடா தழி%கெவா மதிவத ெதேகாேலா
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

பாடா# பா பதளவி* சமய2
ப58ப ெசா*லஇவைன

பாமிேனா பாமிேனா எ9சைப Vட.
பரமாத இ#எனேவ

ஆடா# ஆெந5 8கிெந% காடேவ
அமலேம ஏகேமஎ
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ஆதிேய ேசாதிேய எநிைற கட.ேள
அரேச என%Vவிநா

வாடா# வாெம 2க வா-ட2க(
வாடா என%கைணநீ

ைவதிடா வ(ணேம சேகத மாவித
வைமைய வளபிததா

ேதடா# ேதேவா ேத-ட4ற ேத-டேம
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

5.

பிாியாத த(ண- சிவஞானி யாவ#
ேபசாிய வாசியாேல

ேபாிப உ(ைமைய அளிதைனஎ மனதற
ேபரப ல%கட.ளா

அறிவா யிதி நாதெவா6 கா-ேய
அமிதர வாகசிதி

அளிைனய லா#தி அபல2 மாகிஎைன
ஆ(டைனபி எதிெநறியா%

றிதா னளிதைனந மர.ாிெகா ளதண%
ேகாலமா அசபாநல

Vறினபி ெமௗனியா+ 8மா இ%கெநறி
V-ைன எலாமி%க+

சிறிேய மயகிமிக அறிவிைம யாவேனா
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

ஆரா ெரன%ெகன ேபாதி# எனஎ
அறிவிைன மய%கவசேமா

அ(டேகா கெளலா கபஅைற ேபால.
அ%க% காஅைம#

ேபராம* நிறபர ெவளியிேல மனெவளி
பிறவத லாெதாறி0

பின2ற மவா# நனய தா6னி
ேபாிப 2திநிைல3
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தாரா# த$ள. ேபாகா# னால#
த$ளி0 ேபாேகனியா

தைடேய# மி*ைலயா( டவனைம ெய0மி
தைமயி= எவழ%

தீரா# விவதிைல நவான கட.ேள
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

7.

க#க மத%காிைய வசமா நடதலா
கரெவ A6வாைய3

க-டலா ஒசிக 2#கிேம4 ெகா$ளலா
க-ெசவி எதா-டலா

ெவதழ6 இரதைவ ைத#ேலா கைத3
ேவதி# வி49(ணலா

ேவெறாவ காணாம* உலக #லாவலா
வி(ணவைர ஏவ*ெகாளலா5

சதத2 இளைமேயா %கலா ம4ெறா
சாீரதி 0Aதலா5

சலேம* நட%கலா கன*ேம 6%கலா
தனிகாி* சிதிெபறலா

சிைதைய அட%கிேய 8மா இ%கிற
திறமாி# சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

எ*லா அறிதவ ஏ#மறி யாதவ
இ*ைலெய0 மிB.லகமீ

ேத#மறி யாதவ ெனனெபய தாி#மிக
ஏைழ%$ ஏைழயாகி%

க*லாத அறிவி4 கைடப-ட நாஅ9
ைகயினா* உ(ைமஞான

க4பித நினளி 0%ெகன ைகமா9
கா-ேவ 4ேறவ*நா

அ*லாத ேமனிெயா (க- பிைறஎயி4
றாபாச வவமான

8.
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அதகா நீெயா பக-டா4 பக-வ
தடாதடா கா8நபா*

ெச*லா தடாஎ9 ேப8வா ய#தத
ெச*வேம சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

9.

மிேபா= இைடெயா3 ஒ3ெமன ெமாழித*ேபா*
ெமனசில ெபா6களாப

Nகி Aைட#விழ 8ைமயன ெகாைகமட
மினாக$ பிஆவலா*

எேபா* அைலதவக$ க4றாக$ க*லாக$
இவகளி* ஒவ(ேடா

எெசேக அமம எபாவ எெகாைம
ஏெத ெற#ெமாழிேவ

அபா* விய#கி அய4ற மரெமன
அயிேல N;#N;ெத

அகேள 3மதைம யாகெள0 நா*வ%
கறமாதி ெபாKைரப

ெதபா6 2கமாகி வடவா 6%கிற
ெச*வேம சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம

ேதேசா மயானதேம.

Aதமித ேபாக2 க4பகந னீழ6*
ெபா6.ற இ%மிய*A

ெபா0லகி லயிரா வதேத9 வாிைச3
ம(ட லாதி%க2

மதெவறி யினேவ( மாெல9 த$ள.எ
மா=ெமா 8- அறேவ

ைவ%கிற ைவபாள ெமௗனேத சிகெனன
வதநி ன$வழிகா(

8தபாி ரண அக(டேம ஏகேம
8தி2 வானெபாேள

ெசா*லாிய .யிாினிைட யக நிற$
8ர#ெபா கைண2கிேல

10.
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சிதிநிைல 2திநிைல விைளகிற மிேய
ேதடாிய சதாகிஎ

சிதமிைச ெகா(ட அறிவான ெதவேம
ேதேசா மயானதேம.

--------

11.

13. சி(!ேகாதய விலாச
காக ேமாகE கலைக நாநாிக$
849 ேசாறி #திைய%

கா6 ர(நவ வாச* ெப49வள
காமேவ$ நடன சாைலைய

ேபாகஆைச2றி யி-ட ெப-ைய2
மலமி ெதாE ேகணிைய

ெமா# ெவகிமி த# பிைய
2டக லாகிைட சர%கிைன

மாக இரத0 மிைன ெயாதிலக
ேவத ஓதிய லாலனா

வைனய ெவயத கார னானயம
வத %ெமா ம-கல

ேதக மானெபாைய ெமெய ன%கதி
ஐய ைவயமிைச வாடேவா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

றிக ேளாண ேம# மிறியன*
ஒEக நிறி இபன*

Vட 6றிய# வாயி தப

ெகாய ஆணவ அைற%ேள

அறிவ ேத#அற அறிவி லாைமமய

மாயி %ெமைன அளினா*

அளவி லாதத0 கரண மாதிைய

அளித ேபா#ைன அறி#நா

பிறவி லாதவண நிறி டாதப

பலநி றகவ 2பலமா

1
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ெபாிய மாையயி லEதி நின#
ரசாத ந*ல$ மறதி5

சிறிய ேன02ைன வத ைண#8க
மாயி பதினி எ9கா(

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

2

ஐ# தெமா கான* நீெரன

அடக வதெப வானேம

ஆதி யதந ேவ# மிறிய

ளாநிைற தில ேசாதிேய

ெதாத Rப2ட அRப மாதிறி
ணமி ற#வள வ#ேவ

#ாிய ேம#ாிய உயிாி 0%ண.
ேதாற நிற$ 8பாவேம

எத நாKந வாகி நிெறாளி
ஆதிேய கைண நீதிேய

எைத ேயஎன இைடதிைட #
எளிய ேனகவைல தீர.5

சிைத யானைத யறி# நீ3ன$
ெசய நா0மினி 3வேனா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

ஐவ ெரறAல ேவட ெகா-டம

தடக %கடவ 2-யா

அடவி நி9மைல யகி* நி9ச
காதி தி9பனி ெவயி6னா*

ெமவ #தவ மி*ைலந4 சாிைய

கிாிைய ேயாகெம0 Iறதா

ேம. கிறச. பான நெனறி

விப வி*ைல3ல கதிேல

ெபா2 டெதாழி* யாத த4நல
சார திெதாழி* நடதி

Aதி \கமறி வ4ற Iகமிைவ

ெபாெள ன%க# மளயா

3
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ெதவ ந*ல$ பைடத அபெரா
ேசர .கைண Vைவேயா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

4

ஏகமான. வான நீயளி

னால ேனக. வாகிேய

எத நாளகில ேகா சி-ெசய

இைச3 நா$வைர யநா$2த*

ஆக நாள# வைர% 2னைம
Vடேவ சனன மானேதா

அநத 2(நல சனன மீதித0$

அறிய ேவ(வன அறியலா

ேமாக மாதித பாச மானைத

அறி# வி-ைன3 எைன3ேம

2E# ண#பர மான இபெவள

I;க ேவ( இ#இறிேய

ேதக ேமநEவி நா0ேமா நEவி

பிைன உ3வைக உ$ளேதா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

நியம ல-சண2 இயம ல-சண2
ஆச னாதிவித ேபத2

ெந# ணதிதய பம Sடமிைச
நிறி லமச பாநல

தியல றி#வள Iல (ட6ைய

இனிதி ைற5சியவ ளளினா*

எ*ைல ய49வள ேசாதி Iலஅன*
எக$ ேமானம0 2ைறயிேல

வயமி #வ அமித ம(டல

மதி% ேளமதிைய ைவ#நா

வாம தமித வாாி ையபகி
ம0 மாரமித வவமா+

ெசயமி #வ சித ேயாகநிைல

ெப49 ஞானெநறி அைடவேனா

5
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ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

6

எறிதி ைர%கட* நிகத ெச*வமிக

அ*ல ெலெறாவ பிெசலா

தி*ைல ெய02ைர ேபசி டா#லகி*
எவ மாெமனம தி%கேவ

ெநறியி ைவகிவள ெச*வ 2உதவி
ேநாக ள4ற8க வா;%ைகயா

நியம மாதிநிைல நி9 ஞானெநறி
நி-ைட Vட.ெம நாKேம

அறிவி* நி9 வா3 ணதிய#
அறி ேமான வாகிேய

அகில மீ#வர வத சீரைள

ஐய ஐயஇனி எெசா*ேக

சிறிய ேனைழநம தைம ெய9ன#
தி. ளதினி6 தேதா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

7

எB. யிதிரK உலகி ெல0யி
என% ைழ#கி நைமயா

இத2 ைரபஎன ெதற யாைவ3

எெத றி#மத யாைனேபா*

கBைவ ய4றநைட பயில அபர
க(டேத அளி வவமா%

க(ட யாைவ3 அக(ட ெமனஇ
ைகவி# மல Dவிேய

பBவ ெவ(திைர ெகாழித த(தரள
விழி3 திபெமாழி ளறிேய

பா யா3 Kைட# ைடெதE#
பாைவெயா தைசத 6றிேய

திBய அAவ மாகி அபெரா
இப N-னி 6பேனா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

8
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மத ேபயெரா பால தைமய#
மவிேய #ாிய வவமா

ம0 ேதசெமா கால மாதிைய
மற# நினய ரயிேல

பதி யாெந# நA எைனெயா
ைமய* ததகில மாையைய

பா பாெரன நடத வதெத
பார ததி0மி #$ளேதா

8த நிதவிய* பா ேமா.ன#
வி8வ மாைய நவாகேவ

ெசா*ல ேவ(வைக ந*ல காதிகைத
ெசா*= மாையயி0 மி*ைலஎ

சித மிப மய ேமாஅைள

நபி ேனாக$ெப9 ேபறிேதா

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

9

ப2 க+சமய ெநறிப ைடதவ
யாக ேளகட. ெளறி

பாத கதவ வாத த%கமி

பற தைல வணகிட

த2 சதி=யி வரவைழ%எம

தம 0பக ேம%கியா

தனியி பவட நீழ _வள

சனக னாதி2னி ேவாக$த5

ெசாம ய%கம# தீர அைகெகா
ேமான ஞானம #ணதிேய

8த நிதஅ ளிய*ப தாக.ள

ேசாம ேசகரகி பாKவா

ெத2 கதி2க மாயி தெகா=
எ2 கதி0 வணேவ

ெதாிவ த4காிய பிரம ேமஅமல
சி48 ேகாதய விலாசேம -

----------

10
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14. ஆகார)வன - சிதபர ரகசிய
ஆகார Aவனமி பாகார மாக

அஙேன ெயாெமாழியா* அக(டா கார

ேயாகா0 திெப4ற அப ராவி%

9#ைணேய எனள. உகத ந-ேப

வாகா ப%கிைசகி( கிணிவா ெயன

மலதமல ாிைடவாச வய மாேபா*

ேதகாதி 3லகெம கல# தாேன

திகழனதா னதமய ெதவ% ேற.

1.

அனதபத உயிக$ெதா உயிரா ெய9
ஆனத நிைலயாகி அளைவ% ெக-டா

தனதனி+சி மாதிரமா% கீ;ேம* கா-டா+
சதசதா அ-ேகாயி* தைழத ேதேவ

இனபிாித மாேபா*நா இைடயா வ(ண
இப2ற அபப%க 6தி ைவ#%

கனதமா கனேமத( அளி* தாேன

கனிப6த ஆனத% க- ேபேற.

2.

ேபறைன# அ/ெவனேவ உதறி த$ள
ேபாிப மாகவத ெப%ேக ேபசா

Nறைன# இெநறி%ேக என எைன

ேமெவற வரேதபா; ெவய மாைய%

Vறைன# கடதஎ*ைல+ ேசட மாகி%

ைறவறநி றிநிைறேவ லவா நிற

ஆறைன# Aகட*ேபா* சமயேகா

அதைன3 ெதாட#A ஆதி ந-ேப.

ஆதியத எ0எEவா `ற4 ேறாகி

அமைறஇ ன2காணா தர4ற நானா

ேபதமத கKமைலய மைலேபா* வத
ெப4றிய வாவாத ேபய ராக+

சாதகேமா னதிெலன வடவா* நீழ*

த(ண-ச திரெமௗ6 தட%ைக% ேக4க

3.
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ேவதகசி மாதிரமா ெயம ேனா%

ெவளியாக வதெவாேற விமல வா;ேவ.

4.

விமல2த4 ணமாகி W4ெற- டாதி

ேவதெம ெத#ைரத விதி% ேக4க

அைம3மில% கணவவா ய#. ேபாதா

தபா=% கபாலா அ-க( ணாகி+

சம22ட கலAமவி; த=யா காண

த(ண$த ெதைம%கா%5 சா-சி ேபேற

இைமயள. உபகார ம*லா* ேவெறா

றிய%காநி% ண%கடலா யித ஒேற.

5.

ஒறாகி பலவாகி பலவா% க(ட

ஒளியாகி ெவளியாகி உ. மாகி

நறாகி தீதாகி ம49 மாகி

நாச2ட 04பதி ந(ணா தாகி

இறாகி நாைள3மா ேம= மான

எைதேய எமாேன எெற ேறகி%

கறாகி% கதறின%+ ேசதா வாகி%

கதினி*வ த$V கைண வி(ேண.

6.

அ$பEத பழ+8ைவேய கேப ேதேன
ஆரமிேத எக(ேண அாிய வான

ெபாளைன# தெபாேள கைண நீகா
ரணமா நிறெவாேற Aனித வா;ேவ

கதாிய கதத0- கதா ேமவி%

கால2ேத ச2வ#% கவி யாதி

இவிைன3 V-உயி திரைள யா-

விEெபாேள யாெசா= வி( ணப ேகேள.

வி(ணவாி திர2தேலா நார தாதி

விளசத ாிக$கன Nைண வ*ேலா

எ(ணாிய சிதம0 வாதி ேவத

இ%காதி மைற2னிவ எ*லா மித%

க(ணக*ஞா லமதி%க தாேன உ$ள

7.
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ைகயி*ெந*6% கனிேபால% கா-சி யாக

தி(ணியந* லறிவா6+ சமய தேறா

ெசபாிய சிதி2தி ேசதா ெர9.

8.

ெசபாிய சமயெநறி ெய*லா தத

ெதவேம ெதவெம05 ெசய4ைக யான

அபாிசா ளம•ேத பிதா 6பா*

அததW* கKவிாிேத அ0மா னாதி

ஒபவிாி #ைரபாிங ெபாெம என

ஒறிைலஒ ெறபாப ெதாBவா தா%

இபாிசா5 சமய2மா அ*ல வாகி

யா#சம ய2வண இய*ப தாகி.

9.

இய*ெப9 திாியாம* இயம மாதி

எ(ண2 கா-யபா* இப மாகி

பயனள ெபா$க$பாி வார மாகி

ப(Aற.5 ெசௗபான ப-ச கா-

மயல9ம திர5சி-ைச ேசாதி டாதி

ம4றக W*வணக ெமௗன ேமா6

அயவற+ெச னியி*ைவ# ராசா கதி*
அமத#ைவ திகைசவ அழகி தேதா.

10.

அேதாஈ ததிசயமி+ சமய ேபா6

றறிஞெர*லா நஅறிய அணிமா ஆதி

வதா திாிபவ% ேபசா ேமான

ைவதித மாதவ% ம49 ம49

இராதி ேபாகநல ெப4ற ேப%

இ#வறி தாயகேவ றி*ைல இ*ைல

சதான க4பகேபா* அைள% கா-ட

த%கெநறி இெநறிேய தாச மா%க.

சமா%க ஞானமதி ெபாK N9

சமயசேக தெபாK தாென றாக

பமா%க ெநறியினி= க(ட தி*ைல

பகவாிய தி*ைலம9$ பாத ேபாத

11.
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ெகமா%க இ%ெத*லா ெவளிேய என
எ+சமய தவகKவ திைற5சா நி4ப

கமா%க ெந5ச2ள என% தாேன

க(ட.ட ஆனத கா(ட லா.

12.

கா(ட*ெபற Aறதி0$ள பேய உ$K

கா-சிெமW* ெசா=பதியா கட. ேளநீ

நீ(டெந ைம3மகல% 9% கா-டா
நிைறபாி ரணஅறிவா நித மாகி

ேவ(வி ெபாெவ9A+ சமீப Dர

விலகல/ த*2தலா விவகா ரக$

(டஅள ைவக$மனவா% காதி ெய*லா

ெபாதாம லகAற2 Aண%ைக யாகி.

13.

ஆகியச4 காாியM க#% ேக4ற

அமலமா நவாகி அனத சதி

ேயாக29 ஆனத மயம தாகி

உயி%யிரா ெயநாK ஓகா நி4ப

ேமாகஇ$ மாையவிைன உயிக- ெக*லா

ெமாதெதெகா* உபகார 2ய4சி யாக

பாகமிக அளஒ சதி வ#

பதிதெதெகா* நாென0ம பாைம எெகா*.

14.

நாென0 ஓரகைத எவ% வ#

ந6த.ட சகமாைய நானா வாகி

தாவ# ெதாடமிதா* வள #ப+

சாகரதி ெபைமஎவ சா4ற வ*லா

ஊென9 உடெல9 கரண ெம9

உ$ெள9 Aறெம9 ஒழியா நிற

வாென9 காெல9 தீநீ ெர9

ம(ெண9 மைலெய9 வனம ெத9.

மைலமைலயா கா-சிக(கா ணாைம யாதி

மறெப9 நிைனெப9 மாயா வாாி

அைலயைலயா ய%மிப #ப ெம9

15.
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அைதவிைள% விைனகெள9 அதைன தீ%க

தைலபலவா5 சமயெம9 ெதவ ெம95
சாதகெர 9மத4+ சா-சி யாக%

கைலபலவா ெநறிெய9 த%க ெம9

கட=9O( மணெல(ணி% கா/ ேபா#.

16.

காணாிய அ*லெல*லா தாேன க-%

க-டாக விைள3மைத% க-ேடா ேடதா

Nணினி4க ரமைல பதீ ப-ட

விைதெயன% காணெவா விேவக கா-ட

ஊ/ற%க இப#ப ேபR ராதி

ஒBவிட. எைனேபால உவ கா-%

ேகாணறேவா மாகா- மாைன ஈ%

ெகா$ைகெயன அ$ெமௗன வா வ#.

17.

வெத0ட* ெபாளாவி I9 தைக

வசெமனேவ அ#வா மா%க ேநா%கி

ஐ#Aல ஐத கரண மாதி

அதண அதைன3 அ*ைல அ*ைல

இத.ட* அறிவறியா ைம3நீ ய*ைல

யாெதா9 ப4றிஅத இய*பா நி9

பதம9 பளிகைனய சி# நீஉ

ப%வக( டறிவி% பாைம ேயயா.

18.

அறிவாகி ஆனத மயமா ெய9

அழியாத நிைலயாகி யாதி பா=

பிறியாம* த(ணேள ேகாயி லான

ெபாியபர பதியதைன ேபறேவ ேவ(*

ெநறியாக% V9வேக$ எத நாK

நி%ணநி4() உளவா# நீ வா;க

ெசறிவான அறியாைம எ*லா நீக

சி48கெப4 றிகபத தீக ெவேற.

பதம9 ெம5ஞான மான ேமான

ப(ெபாைற அளியத ப(A% ேகதா

19.
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சிைதயி*ைல நாென0 பாைம யி*ைல
ேதசமி*ைல காலமி*ைல தி% மி*ைல

ெதாதமி*ைல நீ%கமி*ைல பிாி. மி*ைல

ெசா*=மி*ைல இராபகலா ேதா4ற மி*ைல

அதமி*ைல ஆதியி*ைல ந. மி*ைல

அக2மி*ைல Aறமி*ைல அைன# மி*ைல.

20.

இ*ைலஇ*ைல ெயனிெனா9 மி*லா த*ல
இய*பாகி எ92$ள இய4ைக யாகி+

ெசா*லாிய தைமயதா யாறா ெனன

ேதாறாெத* லாவிE5 ெசாRப மாகி

அ*ைல3(ட பக*ேபால அவிைத ெய*லா

அைடய.( தைடயற. அறிைவ தாேன

ெவ*ல.( ைன3தா னாக% ெகா(
ேவதகமா ேபசாைம விள% தாேன.

21.

தானான தமயேம ய*லா* ஒைற

தைலெய%க ெவா-டா# தைலப- டாேக

ேபானா= கர தீப ேபால

ேபாெயாளிப த*லா# Aலேவ றிறா

ஞானாகா ரதிெனா ேஞய ம4ற

ஞா#. நEவாம* நEவி நி4

ஆனா= இதெபைம எவ%கா ெசா*வா

அ#வானா* அ#வாவ அ#ேவ ெசா*=.

22.

அ#ெவறா* எ#ெவனெவா ற%5 சைக
ஆத6னா* அ#ெவன= அறேவ வி-

ம#.(ட வ(ெடன.5 சனக னாதி

மனவக$ 8க2தேலா வா;தா ெர9

பதியித நிைலெயன. எைன யா(ட
ப%நி விக4பதா4 பரமா னத

கதிக( ெகா$ள.நி ன$V ாித%

கதியறி 3றேகேம4 கம பாேர.

பாராதி வி(ணைன# நீயா+ சிைத

23.
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பாியமட லாெவEதி பா# பா#

வாராேயா எராண நாதா எேப

வைள#வைள ெதைனநீயா ைவ#% ெகா(

ராய மாேமெலா றறியா வ(ண

A(ணாள ேபா*ெந5ச Aலபி 3$ேள

நீராள மா3கி% க(ணீ ேசார

ெந-யி# ெமமறேதா நிைலயா நி4ேப.

24.

ஆ3மறி வாகி3ைன பிாியா வ(ண

அைண#8க ெப4றவப ஐேயா ெவன

தீயெகாைல+ சமய#5 ெச*ல+ சிைத

ெதளிதிட.5 சமாதான5 ெசேவ வா;வா

காயிைலA சகாதி யத% கான

கட*மைலஎ ேகஎன. கவைல யாேவ

வாயி* ப ேபா4கிட# Aர$ேவ வானி
மதிகதிைர 2னிைலயா ைவ# ேநேர.

25.

ேநேரதா இர.பக* ேகாடா வ(ண

நிதவர .கைளஇ நிைல%ேக ைவதா

ஆேரய கவெபைம எேன எேப
அ%கிற கா4ேறநீ யாரா ேலதா

ேபராேத 8ழ*கிறா எேப வ#

ெபகிற 2கி*கா$எ ெபமா Oேபா*

தாராள மா%கைண ெபாழிய+ ெச35

சாதகெம ேனகதி+ சா49 ெமேப.

26.

கதாிய வி(ேணநீ எ மாகி%

கலதைனேய 32வி கா-சி யாக

வெபாெள பயி%5 ெசா*லா ெயேப
ம(ேண3 2விெல# வய மாேக

#ாியஅறி .ைட+ேசட ஈ4றி உ(ைம

ெசா*லாேனா ெசா*ெலேப 8தி ேயநீ

ஒவைரேபா* அைனவ% உ(ைம யா2

உைரயேறா உ2ைவ உைரநீ எேப.

27.
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உைரயிற# ெபைம ெப49 திைர%ைக நீ-
ஒ6%கிற கடேலஇB .லக5 Gழ%

கைர3மிறி 3ைனைவதா யாேர எெப
கானகதி4 ைபகிளிகா$ கமல ேம.

வாிசிைறவ( னகா$ஓ திமகா$ D#

மா%கமேறா நீகளி# வைரயி ேல3

ெபாியபாி ரணமா ெபாைள% க(

ேபசிய#( ேடாெவாகா4 ேப8 ெமேப.

28.

ஒவனவ யாைனெகட% ட#- ெசைக

ஓ-த*ேபா* நாேபைத உேபா டைப

மவவி- கர மதனி* தீப

வயகவி- ஐ%கிய உனி வதி நி4ேப

அKைடய பரெமேறா அ9 தாேன

யா0ளென 9மன%ேக ஆணவாதி

ெபவிைன% க-ெட9 எனா4 க-
ேபசியத ேறஅ$W* ேபசி4 றேற.

29.

அ92த* இைறவைர+ சனன ேகா

அைடதைடதி கியாதைனயா* அழித த*லா*

இைறவைர 2%தியிேற எத ேதக

எேபாேதா ெதாியாேத இேபா ேததா

#9மன% கவைலெகட Aைலநா ேயைன

ெதாEAெகாள+ சீகாழி #ைரேய D#

ெசறிடேவ ெபாைளைவத நாவ ேலாந5
சிவனபா எற அ- ெச*வ ேதேவ.

30.

ேதவ ெதாE வாதM ேதேவ எேப

திIல ேதேவஇ+ சகேதா 2தி%

காவ=ற+ சிவெவவா% டேன வத

அரேச8 மாவி# அைள+ சார

.லகி* வளரைண கிாிேய ம4ைற

A(ணியகா ேளாெவேப Aைரெயா றி*லா

ஓவியேபா* அைசவற. தாேன நி4ேப

ஓதாிய #யெகடேவ 3ைர% 2ேன.

31.
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ஓதாிய 8கேபால ஏஏ என

ஒவாிைல ேயாஎன. உைரேப தாேன

ேபதஅேப தெகட. ஒேப சாைம

பிறவாேதா ஆலயி4 ெபாிய ேமான

நாதெனா தர2லக பா%க இ+ைச

ந(ணாேனா எெறேற நானா வாகி%

காத*மி மணியிைழயா ெரனவா 4ேற

கதறி# Aரப#ேம4 கட2% கா=.

32.

காலெமா ேதசவத மான மாதி

கல#நிற நிைலவாழி கைண வாழி

மாலற.5 ைசவ2த* மதக ளாகி

மதாதீத மானஅ$ மரA வாழி

சாலமி எளிேயனிB வழ% ேபச

தய.ைவ# வளதஅ$ தைமவாழி

ஆலயி4 பரம வாழி வாழி

அக(தா காரஅ ளயா வாழி.

--------

33.

15. ேத*க
ேத2க பி649 ைபதா- ெசயப கயதி ேம.
நா2க ேதேவ நினா* நா-ய அகில மாைய

கா2ய4 ெகாேப எேகா கானல Aனேல எேகா

வா2க 2ளாி எேகா ம4ெறேகா விளப* ேவ(.

1.

ேவ(வ பைடதா Oைத விதிப Aரதா அைத%

கா(டக அழிதா 2%க- கட.$தா இைனய வா4றா*
ஆ(டவ ெனவேனா என அறிகிலா தகில நீேய

ஈ(ய அ*ல* தீர எமேனா% கியA க(டா.
க(டன அ*ல எேற கழிதி இ9தி% க(ேண
ெகா(ட# பரமா னத% ேகாதிலா 2தி அதா*

2.
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ப(ைடயி4 பைடA காA பறதன மாைய ேயாேட

ெவ(டைல விழிைக கா6* விளகிட நிறா யாவ.

3.

விளகெவ( ணீ9சி விாிசைட% கைக தாகி

#ளந 0த4க( ேதாற+ 8ழ*வளி ெநI+ சாக%
களகமி =வ தாேன ககனமா ெபா6ய மி

வளததா ெளன உ$ள மெறன மைறெயா றிறி.

4.

மைற2ழ% ெகா6ப தாேன வரதேமா டபய% ைகக$
2ைறைமயி ஓக நாத 2ரெசன% கறக எ

ைறவிலா வணநி ைற# ேகாதிலா நடன5 ெசவா

இைறயவ எனலா யா% இதயச மதமீ த*லா*.

5.

அ*லலா ெதாழி*ப ைடேத அ%க உெவ ேத

ம*ல*மா ஞால கா%க வபவ கட. ெளனி*

ெதா*ைலயா பிறவி ேவைல ெதாைலதிட தி$நீ கா#
ந*ல# மாைய தா0 நாெனன வ# நி4.

6.

நாெனன நி4 ஞான ஞானம றத ஞான

ேமானமா யி%க ெவா-டா ேமானமி றாக ேவதா

ேதெனன சி% அபா4 சிைதைந # வ(ண

வாெனன நிைறதா னத மாகட* வைளவ திேற.

7.

இெறன இேப ெமனி எ95G னியமா 2தி
நெறா தீ# மறி நா2ேன ெப9அ விைத
நிற# ெபத தாேன நிரதர 2தி ெயனி

ஒெறா வைரநா ேக-க உணவி*ைல .மி*ைல.

8.

இ*ைலெய றினிமி இதவா றிேபா ெமனி*
ந*லவ சா வாக நாெசா= ெநறி% Nணி*

ெதா*ைலேய ஆகமாதி ெதாபேத மய%க ேமதி

ெகா*ைலவ திமி ெனன .ற.ெச திவ னேதா.

9.
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அதண நா*வ காண அ- வாகி வத

எைதேய எ*லா தாென றியபின எைமப ைடத

தைதநீ எைம% கா% தைலவேன Oைத யேறா
பதமி* சிதி 2தி பைட%கநி அ$பா 6பா.
-------------

10.

16. பமாைல
பமாைல திரளி%க தைம3 ணேதா
பாமாைல% ேகநீதா ப-ச ெம9

நமாைல யாெவ#+ ெசானா ந*ேலா
நலமறி# க*லாத நா05 ெசாேன

ெசாமாைல மாைலயா% க(ணீ ேசார

ெதா(டேன எநாK #தி# நி4ேப

எமாைல யறிதிேக வாவா எேற

எைன%கலபா தி%கைண எபி ராேன.

1.

கைணெமாழி சிறிதி*ேல ஈத 6*ேல

க(ணீக பைலெயற க#% ேக4க

ஒெபாE# ெப4றறிேய எைன யாK

ஒவா. அைமநா ஒத 0%ேகா

இவிைன3 2%ண2 கரண நா

இடெச3ைம Aல0கா மாதி யா9

வரவர. ஏைழ%ேகா ெர-ட தான

மதெதாவ ெததிதநவ வவ மேற.

2.

வவைன# ததவ வி*லா+ 8த

வாெபாேள எளியேன மனமா மாைய%

ெக%க #சக-% ெகா(ட ேமான
ேவஎ ெதவேம ேகாதி லாத

பெயன%கா னதெவ$ள வ# ேத%

பெயன% தி%கைண 49 மாேற

அெயெத 2யி6ன ைவ%க ேவ(
அ2ெயா றி*லாத அக(ட வா;ேவ.

3.
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வா;வைன# மய%கெமன ேதேத ேதத
வாேறநா அபாேலா வழிபா ராம*

தா;.ெப4றி கிேதஈ ெதன மாய

தைட34றா* ேம4கதி3 தைடய தாேம

ஊ;வ6ேயா அ*ல#ற தி%V ேதாஇ

ெகாதமிேய ேம4ைறேயா .ணதா யின

பா; அவதி படஎன% 2யா ெத*லா

பைடதளி# #ைட%கவ*ல பாிசி னாேன.

4.

நானானி ெக0மகைத என%ேக ைவதா
ந*விைனதீ விைனஎனேவ நேவ நா-

ஊனா உட48ைமஎ மீேத ைவதா

உயிெரன. ெமைனெயாறா .$ேள ைவதா

ஆனாைம யாயகில நிகில ேபத

அைனதி0$K தானாகி அறிவா னத

ேதனாகி பாலாகி% கனியா% கன*

ெசEபாகா% க4க(டா திக;த ெவாேற.

5.

ஒறிெயாறி நி9நி9 எைன எைன

உனி30 ெபாளைலநீ உபா* அபா*

நிறதைம% கிரவயி ரா%கிய ன*ேல
நிவதியைவ ேவ(மித நீல 0%ேக

எ9ெம9 இெநறிேயா ண2 மி*ைல
இ%வா ைகபி$ைள ஏேதா ஏேதா

க9மன #டனஆ தைழதி றா4ேபா*

க*வி3ேக$ வி3மாகி% கல%4 ேறேன.

உ4ற#ைண நீய*லா4 ப49 ேவெறா

9ேனப னா$உலக ேதா யா%

க4ற#ேக- ட#மித0% ேக# வா

க4ப#ேக- ப#மைம3 காணா நீத

ந49ைணேய அ$தாேய இப மான

நாதாத பரெபாேள நார ணாதி

84ற2மா ந*லப தைம+ேச யாக

6.
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ெதாEAெகாK கனாகனேம ேசாதி% ேற.

7.

றாத Iவவா அவா ஞான%

ெகாEதாகி அ9சமய% V# மா

நிறாேய மாையஎ0 திைரைய நீ%கி

நிைனயா ரறியவ*லா நிைனேபா ெந5ச

மறாக இப%V தாட வ*ல

மணிேயஎ க(ேணமா மேத நா*வ%

கறா6 கீழி# ேமான ஞான

அைமதசி2 திைர%கடேல அமர ேரேற.

8.

திைரயி*லா% கட*ேபால+ சலன தீ#

ெதளி# ெபாேபால+ ெசகைத எ*லா

கைரயேவ கனி#% 2கதி ேலநீ

கனிதபர மானத% க- இநா$

வைரயிேல வர%காேண எனா4 க-

வாைதெசானா4 8கவேமா வ5ச ேனைன

இைரயிேல யிதிநி விக4ப மான

இபநி-ைட ெகாபைதயா எத நாேளா.

9.

எதநா Kன%கைம யா நாேளா

எநாேளா கதிவநா$ எளிய ேனற

சிைதநா ள#வைர% மயகி4 ற*லா*

ெதளித#(ேடா ெமௗனியா ெதளிய ஓெசா*

ததநா$ 2த6ப% கா*ச4 ற*லா*

தைடயறஆ னதெவ$ள தாேன ெபாகி

வதநா ளி*ைலெமத அைலேத 0ைன
மறவாவி பதாேல வா;கி ேறேன.

----------

17. நிைன ஒ
நிைனெவா9 நிைனயாம* நி4கி அக எபா
நி4மிட ேமயளா நி-ைடய ள-

10.
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தைனெய9 மறதிப அ$வவா ன#ேம*

த-ெயE தி%மிப தமயேம ய#வா

பிைனெயா9 மிைலயத இபெம0 நிலய
ெப4றாேர பிறவாைம ெப4றாம4 9தா

மைனெய9 மகென95 84றெம9 அ8த

வாதைனயா ஆைசெமாழி மெனாெசா4 ெகா(ேட.

1.

ஒெமாழிேய பலெமாழி% இடெகா% அத

ஒெமாழிேய மல ஒழி% ஒழி%ெமன ெமாழித

ெமாழிேய மைலயில% ம4ைறெமாழி ெய*லா

ேகாறி வ-டாட* ெகா$வெதா% க(டா

கெமாழியி ன%கி*ைல ெமாழி%ெமாழி சி%க%

கபைனய ெசா4ெகாைன% கா-ட.க(டைனேம*

தெமாழியி ன%கி*ைல 3ைனவி- நீகா
த4பரமா யானத ெபா4ெபா#வா நி*ேல.

2.

நி*லாத ஆ%ைகநிைல யறனேவ க(டா

ேநயஅ$ ெமயேறா நிலயமதா நி4க%

க*லாேத ஏ பதா க4றெத*லா Iட

க4றெத*லா Iடெமேற க(டைன3 அ9

ெசா*லாேல பயனி*ைல ெசா*2ைவ தாேன

ெதாட#பி ம%கடேபா* ெதா-ட#ப4 றாநி*

எ*லா அறிதிடேவ வாபைறெகா( டநீ

இராபக6* லாவிடேம எம%கிடெம றறிேத.

3.

இடெபாேள வைல%றி# மடAநா ெயனேவ
எேகநீ யகப-டா யிேகநீ வாடா

மடெப9பா; ெந5சாேல அ5சாேத நிராைச

மனிடேம இடஅத மாநிலேத ெபாK

திடெபறேவ நி4கிென*லா உலக2வ ேதவ*

ெச3மித நிைலநிேறா சனக2த* 2னிவ

கடெப9மா மதயாைன என.நீ பாச%

க-டான நிகளபத% க-டவிழ பாேர.

பாராதி ய(டெமலா படகான4 சலேபா*

4.
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பாதைனேய 2வி*நி9 பாெர#தா நிற

தாரா= அறியாத சதேறா அ#வா

அகிநீ எகி# அ#வாைவ க(டா

ராய மாக.நீ ம4ெறாைற விாி#

Aலபாேத ச5சலமா Aதிையநா- டாேத

ஓராேத ஒைற3நீ 2னிைலைவ யாேத

உ$ளப 23ெமலா உ$ளப காேண.

5.

உ$ளப ெயன.நீ ம4ெறாைற ெதாடதிளகத ேவ(டாநி- களகமதி யாகி%

க$ளமன #றைவவி-ெட* லா#றத #றேவா
க4பித ெமாழிபேய க*பக ல4ற

ெவ$ளெவளி% கட*I;கி யிபமய ெபாளா

விரவிெய ெதெத# வி$ள.வா யிறி%

ெகா$ைளெகா(ட க(ணீ கபைல3 மாகி%
பி-+ சகெபாெயன தப-ட மேய.

6.

அ23 ந.ம4ற பரெவளிேம4 ெகா(டா*
அ#வித ஆனத சித2(டா நம#

2E# பிைழ%ெமா ைற3மி*ைல ெயத

ேகாலெம*லா நறா ைற.நிைற வறேவ

வி32த யேபால அKதய ெப4ற

விதகேரா V விைளயாட லா

ப2E# வி(2E# ததா= களியா

பாலட உமத பிசாசண வேம.

7.

வேபாெம பன.மிறி ெய9ெமா பதா
வானாதி த#வைத வைளததி ெவளியா

இேபாக* ேலாமரேமா எ0ெந5ைச% கன*ேம*
இ-டெமE கா.% இபெவ$ள மாகி%

கேபாக( ேடாசீனி ச%கைரேயா ேதேனா

கனியமிேதா எனசி% கதவி;ேதா ணவா

அேபாந மணகா- காமரச கனி

அறிவாேளா அப%வ%ேகா அநலதா விள.

8.
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தாேன3 இB.லக ஒ2த= மாக

தைமயினா4 பைடதளி% தைலைமய# வான

ேகானாக ெவா2த6 (ெடன. \க

V-ய#5 சக2வி4 ல.9ெம5 ஞான

வானாக அ2தேல நி4நிைல நமா*

மதிபாிதா எனேமான ைவத#உ மனேம

ஆனா= மன5சடெம றEகாேத 3(ைம

அறிவித இடவா அளிலெதா றிைலேய.

--------

9.

18. ெபாைன மாதைர
ெபாைன மாதைர மிைய நாேட
எைன நாய எ0யி நாதேன

உைன நாவ உன$ Dெவளி
தைன நாவ தன தனியேன.

1.

தன ெத9ைர சா49 வனெவலா

நின ெதறைன நினிட ேததேத
இன எைன யிடற% V-னா*

பிைன 3கில ேபைதய ஆவிேய.

2.

ஆவி ேய3ைன யானறி வாநி9

ேசவி ேயகள+ சிைத திைறெகாேட
பாவி ேய0ள பாைமைய% க(நீ

Vவி யாெளைன யா-ெகா(ட ேகாலேம.

3.

ேகால மிறி% ணமிறி நின$
சீல மிறி+ சிறிய பிைழபேனா
ஆல 2( அமி# வாவத

கால ெமைத கதிநிைல கா(பேத.
கா/ க(ணி4 கலதக( ேண3ைன+
ேச/ பா திாிபவ கா(பேரா

4.
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ஆ/ ெப(/ அ#ெவ0 பாைம3
/ ேகால ெபாதி3$ நி4கேவ.

5.

நி4 நனிைல நி4கெப4 றாஅ$
வ%க மறி மனிதர ேறஐயா

#% ண%கட4 ேசாகன பாவிேய4

ெக4 ணக( ெடெபய ெசா*வேத.

6.

ெசா*ைல 3னி #த தலா* அ$

எ*ைல 3னி எைனய ைவதிேல

வ*ைல நீ எைன வாெவ றிடாவி
க*ைல யாமி% கமி நட%ைகேய.

7.

ைக3 ெம3 க#% கிைசயேவ
ஐய ததத4 ைகய இனி3(ேடா

ெபாய ேனசிைத ெபாெகட ரண
ெமய தாஇப எ9 விைளவேத.

8.

எ9 உைன இதய ெவளி%ேள
#ற ைவதன ேனஅ- ேசாதிநீ

நிற தைம நிைல%ெகைன ேநைமயா
ந9 தீதற ைவத நவேத.

9.

ைவத ேதக வத வதி

பித னான$ ெப49 திடமிேல
சித ேமான சிவசிம யானத

ைவத ஐய அ-ெசெபா4 ேசாதிேய.

10.

ெசெபா ேமனி+ ெசE58ட ேர2E
வப ேன0ைன வா;# மதியிறி

இப வா;வி0% கி+ைசைவ ேதமன

நபி வாெவனி நாெனெகா* ெசவேத.

11.
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ெச35 ெசைக35 சிதி%5 சிைத3
ஐய நினெத ெற(/ அறிவிறி
ெவய காம ெவளி மய%கமா

ெபாயி ேல8ழ ேறெனன Aைமேய.

12.

AA லா*நர ெபAைட ெபா3ட*
அப யா% அவ ப*லேவா

எெபா லாமணி ேயஇைற ேயஇதா*

#ப மறி+ 8கெமா9 இ*ைலேய.

13.

இ*ைல உ(ெட ெறவப%க மாயி05
ெசா*ல ேவாஅறி யாத ெதாEபயா
ெச*ல ேவெறா தி%கறி ேயஎலா

வ*ல நீஎைன வா;வி%க ேவ(ேம.

14.

ேவ(5 சீர$ ெமயப% ேகயA
(ட நாென Aலஅறி யாதேதா

ஆ(ட நீஉ அயவ நாென9

D( ேவனறி ெதா(டென ெசா*வேத.

15.

என% ேளஉயி ெரனஇதநீ

மன%கி ேலசைத மா4ற* வழ%கேறா
கனத சீர- கா-சி யலாெலாைற

நிைன%க ேவாஅறி யாெதற ெந5சேம.

16.

ெந58 க#ைன ேநசித மா%க(ட%
க5ச ெலற அளறி ேதஐயா

த5ச ெம9 சரணைட ேதஎ5
ெச5ேச ேவநிற சி48க வாாிேய.

17.

வாாி ஏE மைல3 பிற.தா

சீாி தானநி சிமய ேதஎறா*
ஆாி ேல3ள தாவி திரளைத

ஓாி ேலஎைன ஆ(ட ஒவேன.

18.
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ஒவ ெர0ள #$K றிபறி

த$வ ேராஎைன ஆKைட அ(ணேல
மள ேனப-ட வாைத விாி%கிேனா
ெப நாளினி ேபச விதியிேற.

19.

இ9 ன%க பிைழதில நாெனேற
அ9 ெதா-ெடைன ஆளர ேசஎ9
நிற ர4றிய நீலைன% ைகவி-டா*

மற எப நின$ வா;#ேம.

20.

வா;# நின$ வாரைவ தாலறி
பா;த சிைத பதக0 உவேனா

G;# நிற ெதாEபைர யானத

தா;# 2%க( அ-ெசெபா4 ேசாதிேய.

21.

ேசாதி ேய8ட ேர8க ேம#ைண
நீதி ேயநிச ேமநிைற ேவநிைல

ஆதி ேயஉைன யானைட ேதஅக

வாதி யாத$ வாஅ$ வாைனேய.

22.

வாைனேபால வைள#ெகா( டானத

ேதைன தெதைன+ ேச# கலதெம5
ஞான ெதவைத நாவ நாென0
ஈன பா;ெகட எ9 இபவேன.

23.

இைப% காத இE%கிற வாெறைன
திபி பா%கெவா- டாம* திவ%

கைப த#க( ணீக பைலெயலா

அப+ ெசெயன தைனெயா பாமேன.
அைன யபென ஆவி #ைணெய0
தைன ெயாப4ற ச4 எபெத
எைன ரண இப ெவளி%ேள

24.
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#ன ைவத 8டெரன த%கேத.

25.

த%க ேக$வியி4 சாதந4 மியி
மி%க தாக விள 2தெலாேற

எ%க /ெதாழ யாைவ3 #%கா

ெதா%க நி9ெமா றாநிைற வானேத.

26.

ஆன மான சமயக$ ஆ9%

தான மாநி9 தமய கா-ய
ஞான ரண நாதைன நாேய

தீன ேனஇப ேத%கி திைளபேன.

27.

ேத%கி இப திைள%க திைள%கேவ
ஆ%க மாெயன% கானத மாகிேய
ேபா%கி ேனா வரவ4ற ரண
தா%கி நிறவா தமய மாமேத.

28.

அ#ெவ 90 அ#. அறநிற
2திய ஞானிக$ ேமான ெபாள#

ஏ#ெவ ெற(ணி இைற58வ ஏைழேய
மதி3$ நிறிப வாாி வழேம.

29.

வாாி% ெகா(ெடைன வாம திபமா
பாாி4 க(டைவ யா. பகிைன
ஓாி4 க( ஊம கனெவன

யா% 5ெசால வாயிைல ஐயேன.

30.

ஐய ம4ற அதிவ ண%ெகலா
ைகயி* ஆமல க%கனி யாகிய

ெமய ேனஇத ேமதினி மீ#ழ*

ெபாய ேன4 Aக6ட எஙேன.
எங ேனஉய யாெனன ெதபத4

31.
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றங ேன3 அ$மய மாகிேல
திக$ பாதி திகழ பணியணி

கைக வாசைட% க(/த ெலைதேய.

32.

க(ணி4 கா(ப# கா-சிைக யா4ெறாழி*
ப(ண* ைச பகவ# மதிர

ம(ெணா ைட# வழயி யா.ேம
அ(ண ேலநி அ$வ வாேம.

33.

வெவ லாநி வெவன வா;திடா%
கய ேன02 காரண கா(பேனா

ெநய வாெனன எ நிைறெதாளி
அக ேளஅர ேசஅ$ அதேன.

34.

அத ேனயக( டானத ேனஅ-

8த ேனெயன உைன ெதாடதிேல
மத ேனெப9 மாமல மாயவா
கத ேனக*வி யாத# க4கேவ.

35.

க49 எபல க4றி W2ைற

ெசா4ற ெசா4க$ 8காரப ேமாெநறி
நி4ற* ேவ( நிவிகற ப+8க

ெப4ற ேபெப4ற ேபசா ெபைமேய.

36.

ெபைம% ேகயி9 மா# பித4றிய

கமி% ைகய கதி32( டாெகாேலா

அைம+ சீரப% கைனெயா பாகேவ
வம ேபெராளி ேய3ம னாதேம.

37.

உம னி%$ ஒளிபர5 ேசாதியா5
சிம யெபா ேளபழ5 ெச*வேம
Aம ல# AEவன பாவிேய
கம னைத% கைர%க% கடவேத.

38.
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கைரயி 6ப% கடல2 ேதஇ#

வைரயி* நா0ைன வ# கலதிேல

உைரயி லாஇப உ$ளவ ேபாலஇ

தைரயி ேலந ேதெனன தைமேய.

39.

ைம3 லாவிழி மாதக$ ேதாதக

ெபாயி லாE Aைலயினி ைரகா(
ைகயி* ஆமல க%கனி ேபாறஎ

ஐய ேனஎைன ஆKைட அ(ணேல.

40.

அ(ண ேலஉ னயவ ேபால-

க(ணி னா=ைன% காண. வாெவன
ப(ணி னாெல ப8#வ ேபாஉ3
வ(ண மாக மேனாலய வா%ேம.

41.

வா% ைக% ெமௗன ெமௗனெம
ேற%5 ெசா4ெகா( ராபக ல4றிடா
நா% இப2( ேடாந* லயைர

ேதா% ஆனத Dெவளி ெவ$ளேம.

42.

Dய தான #ாிய அறிெவ0

தா3நீ இப தைத3 நீஎறா*
ேசய தாஇத+ சீவ திரளேறா

ஆ3 ேபெராளி யான அக(டேம.

43.

அக(ட ெமன அமைற யாகம

Aகற நிதைம ேபாத தடேமா

ெசகக ெள திாி#ந ேமானைத
உகத ேபைன ஒ9வ ஐயேன.

ஐய ேனஉைன யறி ெயாெதவ

ைகயி னா*ெதாழ .க ேதக(டா

ெபாய னாகி= ெபா3ைர ேய8த

44.
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ெமய னாஉன% ேகெவளி யாேம.

45.

ெவளியி* நிற ெவளியா விளகிய

ஒளியி* நிற ஒளியாஉ தைனநா
ெதளி. ததக* லால ேதஎ9

களிெபா தவ ேறக4ற க*விேய.

46.

க*ைல 34ற கதின காநிறத

த*ைல ெயாத ழ6ன ஆைசயா*
எ*ைல ய4ற மய*ெகாள ேவாஎழி*
தி*ைல யி*திக Eதி பாெதேன.

47.

திவ $ெதவ+ ெச*வி மைலமக$
உவி %கிற ேமனி ெயாபர

ைவ 2%கெண ேகாைவ பணிெந5ேச
கவி %கிற கமஇ கி*ைலேய.

48.

கம ேம# கநர ேக#ேம*

ெசம ேமெதைன தீ(ட% கடவேதா
எம ேனாரத எ# ப%க$

நைம V2%க( நாத இ%கேவ.

49.

நாத கீதஎ நாத2% க-பிரா

ேவத ேவதிய ெவ$விைட \திெம
ேபாத மாநிற A(ணிய தி
பாத ேமகதி ம4றிைல பா;ெந5ேச.

50.

ம49 ன% மய%கெம வென5ேச

க4ைற வாசைட% க(/த ேலாஅ$
ெப4ற ேபரவ ேரெபாி ேயாஎலா

249 ேமாதவ I#ைர யதேம.
உைரயி ற#ள #$ள விகாரமா

51.
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திைரக டதவ ேத2% க-பிரா

பைரநிைறத பரெபங அஙேன
கைரக டதிப மாக% கலபேன.

52.

கலத 2தி கதி0 ேக-பி0

நிலக ளாதி3 நிெறைம ேபாலேவ
அல# ேபாயின எ0 அமைற

மலத வாய2%க( மாணி%க+ ேசாதிேய.

53.

ேசாதி யாெதைன ெதா(ட- V-ேய
ேபாதி யாதெவ* லாெமௗ ேபாதி%க
ஆதி காலதி =ன% காதவ

ஏ# நா2ய ேற2%க( எைதேய.

54.

எத நாைள% ஈற$ தாெயன

வத சீர$ வா;கஎ 90ேவ

சிைத ேநா%க ெதாி# றிெபலா
த# கா% தயா2%க( ஆதிேய.

55.

க(ண கறஇக காசினி\ெட

ெப(ெணா டா(2த லாெம பிறவிைய
எ(ண ேவாஅாி ேதைழ கதிெப9

வ(ண 2%க( மணிவ# கா%ேம.

56.

கா% நின- கா-சிய* லாெலா

ேபா% மி*ைலெய Aதி% கிேலசைத
நீ%கி யாKைக நிபர அபின

ஆ%க ேம2%க( ஆனத Iதிேய.

57.

ஆன தகதி எனெவ னானத

ேமான5 ெசான 2ைறெபற 2%க(எ
ேகானி கீத றிபத னா*ெவ9

தீன ெசைக திவ- ெசைகேய.

58.

87

ைகயி னா*ெதாE ேததி% கசி#ள

ெமயி னா=ைன% காண விபிேன
ஐய ேனஅர ேசஅ ேளய$

ைதய ேலாAற வா;சக நாதேன.

59.

சகதி வா;ைவ+ சதெமன எ(ணிேய
மித தீைம விைளய விைள%கிேற
அக# ளார2 தாைமய நி2தி+

8கதி* நா வ# ேதாவெத% காலேமா.

60.

கால I9 கடெதாளி ராநிற
சீல ேமநி திவ ளா6ர

சால மாமி+ சகெமன எ(ணிநி

ேகால நாத ெல9 ெகாயேன.

61.

ெகாய ெவBவிைன% V4ைத #ரதி
அக ளாெபா ேளன% கபிறி

பயி ேலைழைம ப49கி ேறெவ9
மியி ேனகதி ேம. விதியிேற.

62.

விதிைய 3விதி ெதைன விதிதி-ட
மதிைய 3விதி தமதி மாையயி*
பதிய ைவத ப8பதி நின$

கதிைய எப% க( களிபேத.

63.

க(ட க(/%% கா- கதிெரன

ப( இ9ெம பா*நி 9ணதி
அ(ட ேன3ன% ேகாபதி னாயிர

ெத(ட எெபாைம தீதிட* ேவ(ேம.
ேவ( யா. இற# ெவளியிைட

D( வார4ற ேசாதி பிராநிபா*

(ட அபத ெபா4பணி வா%ேம*

64.
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ஈ( சம எப அனதேம.

65.

எத ேதக இற%2 ேனஎைன%

ெகா# நிைன3 Vட. கா(பேனா
அத ேபரறி வாயறி யாைமைய%

ெகத இப% கிளமணி% றேம.

66.

றி டாத ெகாE58ட ேரமணி

ம9 ளாய மாணி%க ேம3ைன

அறி யா#ைண யாற வாகதி

எ9 நீெயன% கின$ ெசவேத.

67.

அெள லாதிர( ேடாவ வாகிய

ெபாெள லாவ*ல ெபா4ெபா# நாதஎ
மெள லாெக ேத3ள மனலா*

இெள லாஇாி ெதெகாளி தி-டேத.

68.

எ ெமைன இக=ற வா-ேய

பக5 ெசத பழவிைன ப4ற4றா*

அக ணா. னயிைண யறிேய
தக ேவறிட 2(ேடா சகதிேல.

69.

உ(ட வ%கறி உ-பசி ஓ3ேமா

க(ட வ%கறி% காத* அடேமா

ெதா(ட %ெகளி யாென9 ேதா9வா
வ(த மி;%கிைச வாக மதி%கேவ.

70.

மதி3 கைக3 ெகாைற3 மத2

ெபாதி35 ெசனி Aனிதாி ெபான%
கதிைய வி-த% காமதி* ஆனதஎ
விதிைய எ(ணி விழி#யி லாதேற.
அெற ன+ெசால ஆேமன அ4Aத

71.
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நெற ன+ெசால ந(ணிய நைமைய

ஒேற ன+ெசான ஒ(ெபா ேளெயாளி
இெற ன%க$ வாஇ ேளகேவ.

72.

இவ ேரAக; ேதத4 கினியரா

ஒவ ேர#ைண எ9ண ராெந5ேச
வவ ேரெகா காலக$ வெததி

ெபாவ ேரயவ% ெகெகா* Aக*வேத.

73.

AகE க*வி3 ேபாத2 ெபாயிலா

அக2 வாைம3 அA அளிதேவ

8கவி லாச #ைணெபா$ ேதா4றமா
ககன ேமனிைய% க(டன க(கேள.

74.

க(/$ நிற ஒளிைய% கதிைன

வி(/$ நி9 விளகிய ெமயிைன
எ(ணி எ(ணி இர. பக=ேம

ந(/ கிறவ நாெதாE ெதவேம.

75.

ெதவ ேவ9ள ெதபவ சிதைன
ைநவ ெரப# ந4பர த4பர

ைசவ சி4சிவ ேன3ைன+ சாதவ

உவ ெரப# யா0ண ேத04ேற.

76.

உ4ற ேவைள% 9#ைண யாயித+

84ற ேமாநைம% கா%5ெசா லாெந5ேச
க4ைற வாசைட% க(/த* பாதேம
ப4ற தாயி4 பர8க ப49ேம.

77.

ப4ற லாெபா ேளபர ப4றினா*

உ4ற மாதவ% (ைமைய ந*ேம
ம49 ேவ9ள மா%கெம லாெம
ெத49 வாமன ேமகதி எதேவ.

78.
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------------19. ஆரண
ஆரண மா%க தாகம வாசி

அ4Aத மாநட தK

காரண 2ண# ைக3நி ெம3
க(க$I 9ைடயஎ க(ேண

ரண அறிவி4 க(ல அதனா4
ேபா4றிஇ Aதிேயா #

தாரணி 3$ள ம-ேம வணக

தமியேன ேவ(ட தேம.

1.

இடெமா மடவா$ உலகைன% கீதிெடB.ல கைத3 மீ9

தட29 அகில மடநா ளைம

தைன3 ெமாழி#வி( ெணனேவ

பட9 ேசாதி% கைணய கடேல
பாயி- பகாி4 கிட%க%

கடவேனா நிைனA மறெப0 திைரைய%
கவெதைன வளப# கடேன.

2.

வளெப9 ஞான வாாிவா ம#

ம(ைண3 வி(ைண3 ெதாியா

தளெப9 #ெபா தாவிேயா டா%ைக
ஆனத மாகேவ யலேத

களெப9 வ5ச ெந5சின காணா%
கா-சிேய சா-சிேய அறிஞ

உளெப9 #ைணேய ெபா#வினி* ந%
உ(ைமேய உ$ளவா றி#ேவ.

உ$ளேம நீகா எைனவா வாெவ
9லபிலா ஆனத மான

ெவ$ளேம ெபாழி3 கைணவா 2கிேல

3.
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ெவபிலா த(ண$ விள%ேக

க$ளேம #ர% Dெவளி பரேப
கெவன% கிடதபா; மாய

ப$ளேம Nழா ெதைன%கைர ேய4றி
பா6ப #ன- பரேம.

4.

பரபர மாகி ப%வ பEத

பழவ யா%க$ பE#+

8ரதினி திர தானக4 பகேம

ேசாதிேய ெதா(டேன நிைன

இர#ெந5 8ைட# க(#யி* ெபறாம
6த# எகணி* இ-ைட%

கர#நி க(ணா* #யி*ெபற* ேவ(%
கதிேன கதி# தாேன.

5.

கதி0- கதா இ#நீ உண#
காரண க(8 மாதா

வதம4 றி# 8கெபறா வ(ண

வதிேன மதியிைம தீபா

ஒதரா உளபா ணபவ யாவ
உலகவ பெனறி என%

ெபாதேமா ெசா*லா ெமௗனச4 ேவ
ேபா4றிநி ெபான ேபாேத.

6.

அெய0 அ#. அெள0 அ#.
அறிதி நி%ண நிைற.

2ெய0 அ#. ெபாெள0 அ#.
ெமாழிதி4 8கமன மாைய%

ெகட ேவ(4 பணியற நி4ற*

ணெமன Aனைக கா-

பமிைச ெமௗனி யாகிநீ யாள

பா%கிய எெசேத பரேன.

எெசய 6றி யா.நி ெசயெல

ெற(/ேவ ஒBெவா கால

7.
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Aெசய* மாைய மய%கிஎ ெசயலா
ெபா#ேவ ன•ெதா கால

பிெசய* யா# நிைனவிறி% கிடேப
பிதேன நனிைல ெபறநி

தெசய லாக 2திட* ேவ(5
ச+சிதா னதச4 ேவ.

8.

. வாகி ெமௗனியா ெமௗன%

ெகா$ைகைய உணதிைன அதனா*

க. வாவ ெதன%கிைல இத%

காயேமா ெபாெயன% க(ட

தி. வாள அOபவ நிைல35
ேசேமா ஆவேலா ெமத

அ. வாகி அ*லவா+ சமய
அளவிடா ஆனத வேவ.

9.

வவிலா வவா மனநிைன வ/கா
மா%கமா நீ%க5 8கமா

2விலா N- வா;%ைகேவ( ன%
ேமானம* லா*வழி 3(ேடா

பயி ளகல+ சிமய த

ப8ெகாைப யட%கிேயா க*லா*

அயிேல யித ஆனத அரேச

அபைர பஆ ர2ேத.

----------

20. ெசா,ல(அாிய
ெசா*ல4 காிய பரெபாேள

8கவா ாிதிேய 8ட%ெகாEேத

ெவ*ல4 காிய மய6ெலைன

வி-ெட ெகாளிதா ஆெக-ேட
க*64 பசிய நாாி#%

ககி4 ெபாிய கடலைட%

10.
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அ*64 காிய அதகனா%

காளா% கிைனேயா அறிேயேன.

1.

அறிவி4 கறி. தாரகெம

றறிேத, அறிேவா டறியாைம

ெநறியி4 Aதா ேதாபதா
நிற நிைல3 ெதாியா#

றிய4 றக(டா தீதமய%

ேகாதி ல2ேத நிைன%9கி

பிாிவ4 றி9%க ேவ(டாேவா

ேபேய4 கினிநீ ேபசாேய.

2.

ேபசா அO திைய அேய

ெப49 பிைழ%க ேபரளா*

ேதேசா மய# தினிெயாகா4
சித திK தீபாேயா

பாசா டவிைய% கடதஅப

ப49 அக(ட பரபான

ஈசா ெபா#வி* நடமா

இைறவா ைறயா இன2ேத.

3.

இப% கட6* Aதிவா

இர. பக= ேதா4றாம*

அபி4 கைர# கைர#கி

அ(ணா அரேச என%Vவி

பிA4 றE5ேச ெயனவிழிநீ

ெப%கி ெப%கி பிதாகி

#ப% கட*வி- டக*ேவேனா

ெசாRபா னத+ 8ட%ெகாEேத.

ெகாE# திக;ெவ( பிைற+சல%
ேகாேவ மறி4 Vதாட4

ெகEத 8டேர இமயவைர

எதா க(/% கினியாேன

ெதாEெத வ2நீ .நீ

4.
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#ைணநீ தைத தா3நீ

அE# பவநீ நைம3நீ
ஆவி யா%ைக நீதாேன.

5.

தாேன யக(டா காரமய

தனி ெலE# ெபா#நட5ெச

வாேன மாய பிறப9பா

வ# அ%ேக கரVபி

ேதேன எைன பகவ*ல

ெத$ளா ர2ேத சிவேலாக%

ேகாேன எ05ெசா* நின#ெசவி

ெகா$ளா ெதேனா Vறாேய.

6.

Vறாநிற இட%கவைல%

ப% V#$ #ைள#த

மாறா நிற பாவிையநீ

வாெவ றைழதா* ஆகாேதா

நீறா ேமனி 2%க/ைட

நிமலா அயா நிைனவினிைட

ஆறா ெப ெபகைண
அரேச எைன ஆ$வாேன.

7.

வாேன 2தலா ெபத

வ# Aர# மா4றவ*ல

ேகாேன எைன Aர%ெநறி

றிதா யிைலேய ெகாேயைன

தாேன பைடதி ெகனபல

தைன பைடதா 3கைத

நாேன ெதறி கறிேயேன

நபி ேனக( ட$வாேய.

க(டா க(ட கா-சி3நீ

காணா காணா% க$வ0நீ

ப(டா யிநீ யா%ைக3நீ

பலவா5 சமய பதி3நீ

8.
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எ(ேதா$ 2%க- ெசேமனி

எதா நின%ேக எBவா9

ெதா(டா பணிவா ரவபணிநீ

9.

G-% ெகா$வ ெதBவாேற.

G- எனெத றி58ைமைய+

8மதி எைன35 8ைமயாளா%

V- பி# விைனவழிேய

Vதா- ைனேய நினதளா*

N-ைட% க# அேபா#

ெவளியா உலக வியபைன#

ஏ-% கடகா+ ெசாபனேபா*

எதா இத ெதெசா*ேவ.

-----------

10.

21. வபேன
வபேன க$ள க( மன$ ெவ$ள ராய

உபபா* ஏவ* ெசெய 9ணதிைன ஓேகா வாேனா
தபிரா ேனநீ ெசத தய.% ைகமா 9(ேடா

எபிரா உேத உேத இனிெயா9 ைறவிேலேன.

1.

ைறவிலா நிைறவா ஞான% ேகாதிலா னத ெவ$ள

#ைறயிேல ப# I;கி #ைள#நா ேதாறா வா9$
உைறயிேல 3ணதி ேமான ெவா(8ட ைவவா$ தத

இைறவேன 3ைனபி ாிதி கி%கிேல இ%கி ேலேன.

2.

இநில மாதி நாத ஈறதா இைவக டத

ெபநில மாய Dய ேபெராளி பிழபா நி9

கத அக(டா னத% கட.$நி கா-சி காண

வகெவ றைழதா லறி வா;.(ேடா வ5ச ேன4ேக.
வ5சைன அE%கா றாதி ைவதி பா(ட மான

ெந5சைன வ6தி ேமேம* ெந%ெந% க ப(ணி

3.

96

அ5ச6 ெச3 ைக3 அவிநீ விழி3 மாக

த5செம றிரகி% கா%க த4பரா பர2 ன%ேக.

4.

உன%நா னெதா( டாகி உன% கA ெசய
என%நீ ேதா4றி அ5ேச* எ0நா ெளத நாேளா

மன%கிேல சக$ தீத மாதவ% கிர(ட4 ேறா
தன%ேந ாி*லா ஒேற ச+சிதா னத வா;ேவ.

5.

வா;ெவன வயகி எைன வச5ெச# ம- பா;த
ஊ;விைன பதி ெக- ைன3 கி- ேவேனா

தா;ெவ05 சமய நீகி தைம3ண ேதாக- ெக*லா5
G;ெவளி ெபாேள 2%க- ேசாதிேய அமர ேரேற.

6.

ஏ9வா பாியா ஆைட இகைல உாியா எ9
நா9ந4 சாத நீ9 ந5சேம அ2தா% ெகா(ட

Vற ணேதாய உற ைரகழ* 9கி ன*லா*
ஆ9ேமா தாப ேசாப அக=ேமா அ*ல* தாேன.

7.

தான2 தவ2 ேயாக தைம3 உணரா எபா*
ஞான2 ெதவி-டா இப நைம3 ந* வாேயா
பானல கவத தீ5ெசா4 ப+சிள கி$ைள காண

வானவ இைற5ச ம9$ வயகிய நடதி னாேன.

8.

நடதிஇB .லைக ெய*லா நாதநீ நிைறத தைம
திட#ட னறிதா னத ெத$ள2 ததி டாேத

விடதிர ளைனய காம ேவ-ைகயி லEதி மாைய+

சடதிைன ெமெய ெற(ணி தளரேவா தனிய ேனேன.

9.

தனிவள ெபாேள மாறா த(ண கைண த
இனியக4 பகேம 2%க( எைதேய நின%க பிறி
நனிெப ல கா- நயனேவ4 காிய Vத*

வனிைதய மய%கி லா;# வதேவா வபேனேன.
------------

10.
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22. சிவெசய,
சிவெசய லாேல யா# வெமன ெதேற நாK

அவத நிைனைவ ெய*லா அக4றிேல ஆைச ெவ$ள
கவ#ெகா( Eப அத% க-ேல அகப- ைடேயா
பவதைன ஈ- ஈ- பைத%கிேற பாவி ேயேன.

1.

பாவிேய இனிெய ெசேக பரமேன பணி# பாத5
ேசவிேய விழிநீ ம*க+ சிவசிவ எ9 ேதபி

ஆவிேய நிைறய வத அ2தேம எேன அேதா

சாவிேபா5 சமய தா;# சகதிைட தவி%கி ேறேன.

2.

இைடதிைட ேதகி ெமAள கிப
எEெதE ைதயநி சரண

அைடதன இனிநீ ைகவிேட* உன%ேக
அபயெம ற5ச6 ெச#$

உைட#ைட ெதE# சிதிர பாைவ
ெயா#நா அைசவற நி4ப

ெதாட#நீ எைனஆ- ெகா$Kநா ெளேறா
ேசாதிேய ஆதிநா யகேன.

3.

ஆதியா நவா அதமா பத
யா.ம4 றகAற நிைறத

ேசாதியா+ 8கமா யிதஎ ெபமா
ெதா(டேன 8கதிேல இ%க

ேபாதியா வ(ண ைகவிட* 2ைறேயா

Aைமேய எெசேக மனேமா

வாதியா நிற தறி3 Aலேச
வாயிேலா தீயி0 ெகாேத.

வாயிேலா ைரதி4 Aலென0 ேவட
வெதைன `#ெவ காம

தீயிேல ெவ#பி உயிெரா தின+

4.
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சிைதைந #கிெம மற#

தாயிலா+ ேசேபா* அைலதைல ப-ேட
தாயி0 கைணயா ம9$

நாயக மாகி ெயாளிவி மணிேய
நாதேன ஞானவா ாிதிேய.

5.

ஞானேம வவா ேதவா ேத
நா-டேம நா-ட#$ நிைறத

வானேம என% வ#வ ேதா
மா%கேம மளதா அறியா

ேமானேம 2தேல 2திந* விேத
2விலா இபேம ெச3

தானேம தவேம நிைனநா நிைனேத
தமியேன தைனமற பத4ேக.

6.

மறம6 3லக வா;%ைகேய ேவ(
வ#நி அபத பணியா

அறம# கிைட%கி அறியா னத
அ4Aத நி-ைடயி நிமித

#றவ# ேவ( ெமௗனியா என%
Dயந* ல$தாி இன

பிறவி3 ேவ( யாெனன திற%க
ெப4றவ ெப4றி ேபேற.

7.

ெப4றவ ெப4ற ெபதவ% ேற
ெபகிய கைணவா ாிதிேய

ந4றவ #ைணேய ஆனத% கடேல
ஞா# ஞானேஞ யக$

அ4றவ% கறாத ந-Aைட% கலேப
அேநகமா நின% கA

க4ற# ேக$வி ேக-ட# நிைன%

க( ெபா-டேறா காேண.

அ9நா* வ% ஒளிெநறி கா-
அAைட+ ேசாதிேய ெசெபா

8.
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ம9$2% க(/ காளக( ட2மா
வயகிய வானேம எ0$

#9V ாிைள #ரதி மதிேய
#ப2 இப2 மாகி

நிறவா தைனைய% கடதவ நிைனேவ
ேநசேம நிபர யாேன.

9.

யாெனன* காேண ரண நிைறவி*
யாதி0 இதேப ெராளிநீ

தாெனன நி45 சம#ற எைன
தனவ னா%க. தகா(

வாெனன வயகி ெயாறிர( ெடனா
மா%கமா ெநறித# மாறா

ேதெனன சி#$ அபைர% கலத
ெச*வேம சி4பர சிவேம.

------------

10.

23. தைனெயாவ
தைன ெயாவ% கறிவாிதா
தாேன தானா எநிைற

#ன4காிய பரெவளியா

உலவா அ2தா ஒளிவிள%கா

எ0- கலதா யானறியா

திதா இைறவா இனிேய0

நிைன ெபமா ெறன%களா

நிைலைய% ெகா%க நிைனயாேயா.
நிைன3 நிைன.% ெக-டாத

ெநறிெப4 9ணத ெநறியாள

விைனைய% கைர% பரமஇப

ெவ$ள ெப%ேக நினதளா*

மைனவி Aத*வ அைனபிதா
மா Nெட றிமய%க

தைன3 மறதி ைனமறவா

1.
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தைம வேமா தமிேய4ேக.

2.

வேபா எ0 இநிைலைம

மனா ெதாத ைமதாகி%

கேபா ேதேனா 2%கனிேயா

என எ0$ கல#நல

தேப ாிப ெபாேளநி

தைன நிைன# ெந%ேக

இேபா க*ேலா மரேமாஎ

இதய யாெத றறிேயேன.

3.

அறி3 தரேமா நா0ைன

அறி.% கறிவா நி4ைகயினா*

பிறி3 தரேமாநீ எைன

ெபமா ேனேப ாிபமதா+

ெசறி3 ெபா$நீ நிைனயறி+

ெசறியா ெபா$நா ெபேப4ைற

ெநறிநி ெறாEக விசாாிதா*

நின%ேகா இ*ைல என%காெம.

4.

எனெத ப#ெபா யாெனன*ெபா
எ*லா மிறத இடகா-

நினெத ப#ெபா நீெயன*ெபா
நி4 நிைல%ேக ேநசிேத

மனெத ப#ேமா எவசமா
வாரா ைதய நினேளா

தனெத ப#% இடகாேண
தமிேய எBவா 9ேவேன.

உ3 ப% தி%கைண

ஒைற% ெகாதா* உைடயாபா;

ெபா3 அவா. அE%கா9

Aைடப- ேடா நெனறியா

ெம3 அறி. ெப9ேப9

விள ெமன% னயாபா*

5.
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ெச3 பணி3 ைகV5

சிைத #ய தீதிேம.

6.

சிைத #யெர ெறாபாவி

சின# சின# ேபா2யக

நிைத% கிடமா+ 8கவா;ைவ

நிைலெய 9ணேத நி4கிேற

எத ப3 அ$வா%

என%க பநீ அ$ெசவா

பத #யர4 றவ%ெகளிய

பரமா னத பழெபாேள.

7.

ெபாைள ைவ ைவயைர

ெபாெள ெற(/ ஒபாவி

இைள #ரதி- ெடாளிெநறிைய

எ0- பதிப ெத9ெகாேலா

ெதள ெதள அப ெந5ச
திதி #க ெதவி-டாத

அைள ெபாழி3 ண2கிேல
அறிவா னத தார2ேத.

8.

ஆரா அமித விபினக$

அறிய விடைத அமிதா%

ேபரா னத+ சிதென0

ெபாிேயா ஆவி% ாிேயாேக$

காரா கிரக வைலயினிைட%

க-( த கைளகெளலா

ஊரா ெலாநா- ைக3ணேவ4

9(டா* என%கி ெகாழிதிேம.

என%ெக றித உட*ெபாK

யா0 நினெவ றீதவ(ண

அைன# இ# இலவாகா

அளா நி*லா தழிவழ%கா

மன#$ A# மயக.ெம

9.
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மதி%- களக வதெதேனா

தன%ெகா 9வைம அறநிைறத

10.

தனிேய தன தனி2தேல.

------------

24. ஆைசெய.
ஆைசெய0 ெபகா4a லவப5
ெசன.மன தைல3 கால

ேமாச வ இதனாேல க4ற#ேகட#D# 2தி% கான

ேநச2ந* வாச2ேபா Aலனாயி4
ெகாைமப4றி நி4ப அேதா

ேத8பE த$பEத பராபரேம

நிராைசயிேற* ெதவ2(ேடா.

1.

இரபான ெகாவனவ ேவ(வேகட$ெசெயன ஏச4 ேறதா

Aரபாற அ$நா இப#ேபா*
எநிைற ெபாேள ேகளா

மரபாைம ெந5சினயா ேவ(வேகரெகனேவ ெமௗன ேதாட

தரபாைம அ$நிைறவி* இப#ேவா
பராபரேம சகச நி-ைட.

2.

சா-ைடயி4 பபர சால ேபா*எலா

ஆ-வா இைறெயன அறி# ெந5சேம

ேத-டெமா றறஅ- ெசய6* நி4றிேய*
வி-டற #றவற இர( ேமைமேய.
தென5ச நிைனெபாழியா தறிவி6நா
ஞானெம0 தைம ேபச

உென5ச மகி;ெதாெசா* உைரதைனேய
அதைனஉனி உேக ஐயா

3.
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வென5ேசா இரகாத மரெந5ேசா
இAெந5ேசா ைவரமான

கென5ேசா அல#ம(ணா க-ெந5ேசா
என#ெந5ச கதி4 றாேன.

4.

வாழி ேசாபன வாழிந* லபக$

Gழ வத$ ேதா4ற25 ேசாபன

ஆழி ேபா*அ$ ஐய ம.னதா*

ஏைழ ேயெப4ற இப25 ேசாபன.

5.

ெகா%கி ேறாக$பா* ைறைவயா தியாென0 த%க
வி%கி ேறாக$பா* பிாிகிலா #$ளA விடாேத

அ%கி ேறாகK% கிரகி த(டமி; அலக*
ெதா%கி ேறாகைள+ ேசாதியா த#பர5 ேசாதி.

6.

உலக மாையயி ேலஎளி ேயறைன

உழல வி-டைன ேயஉைட யாஅ$

இல ேபாிப N-னி* எைன3

இதி ைவபெத% கால5ெசா லாஎழி*

திலக வா$Oத4 ைபெதா க(ணிைண

ேத%க நாடக5 ெசத யா%ெகலா

அலகி லாவிைன தீ%க #சக-

அபேன அ$ ஆனத ேசாதிேய.

7.

2னிைல+8- ெடாழிதிெயன பலகா=
ெந5ேசநா ெமாழிேத ேனநி

தனிைலைய% கா-டாேத எைனெயாறா+
G-டாேத சர(நா ேபாத

அநிைலேய நிைலயத நிைலயிேல

சிதி2தி யைன# ேதா9

நனிைல` தறியிைல 8கெமேற
8க2தேலா நா னாேர.

அ#வித ெப9ேபெற றறியாம*

8.
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யாென0ேப அகைத ேயா

மதமதி யினேபால மனகிடப

இன இன வ# ேவேனா

8தபாி ரணமா நிமலமா

அக(தமா+ ெசாRபா னத+

சதிக$நீ காதவண தமயமா

அ$பE# தைழத ஒேற.

9.

தைத தா3நீ எ0யி #ைண3நீ ச5சல ம#தீ%க

வத ேதசிக வ.நீ உைனயலா* ம4ெறா #ைணகாேண
அத ஆதி3 அளப5 ேசாதிேய ஆதிேய அயாத5
சிைத ேமவிய தா3மா னவென05 சிரகிாி ெபமாேன.

10.

காதி* ஓைலைய வைர#ேம4

மிைழ3 க9விேவ$ கநீல

ேபா# ேபாறி க(ணிய

மய%கிெல ேபா#ேம தளராம*

மா# காத6 பகைன

யபகைன மாடமா ளிைகGE5

ேச# ேமவிய ராமநா

யகதைன+ சிைதெச மடெந5ேச.

11.

அ(ட2மா பி(ட2மா அளவிலாத

ஆயி% ேகாயிரா அமதாயானா*

க(டவரா ேக-டவரா உனா=ைன%

கா(பத*லா* எனறிவா4 காணேபாேமா

வ(ளப மணிமாப Aத*வேனா

மைனவிெயா யி# வணகிேபா49

A(டாிக Aரதினி*நா தாதெமௗன

ேபாதாத நடAாி3 Aனிதவா;ேவ.

12.

ெபாறியி4 ெசறிஐ Aல%கனிைய Aதி% கவரா4 AதிE#
ம9கி+ 8ழ= மன%ர மாள வாளா இேபேனா

அறி.% கறிவா ரணமா அக(டா னத மயமாகி

பிறி.4 றி% ெபகைண ெபமா ேனஎ ெபமாேன.

13.
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உைர3ண விற# தைம உணபவ உணவி Qேட
கைரயிலா இப ெவ$ள கா- 2கிேல மாறா

பைரெய0 கிரண5 G;த பா0ேவ நிைன ப4றி

திைரயிலா நீேபா* சித ெதளிவேனா சிறிய ேனேன.

14.

ேகவல சகல மிறி% கீெழா ேமலா எ

ேமவிய அளி க(ணா ேமவிட ேமலா இப
தாவிட இபா தீத தனியிைட யிதி ைவத

ேதெவ0 ெமௗனி ெசெபா4 ேசவ சிைத ெசவா.

15.

ேந49ளா இ9 மாளா நிறன அதைன% க(

ேபா4றிேல நிைன அேதா ேபா%கிேன Nேண கால
ஆ4றிேல அக(டா னத அ(ணேல அளவி* மாைய+
ேச4றிேல இன N;# திைள%கேவா சிறிய ேனேன.

16.

ேபாத எபேத விள%ெகாB. அவிைதெபா இளா
தீதி லாவிள% ெகதி$ ேதட.5 சி%கா

தாத லா*அறி வாநிற இடதறி யாைம

ஏ# மி*ைலெய ெறபிரா 8திேய இயA.

17.

8தி ேயசிவா கமகேள உகளா4 ெசா*=

ஒத னிெபா$ அளைவ` ெதனவா 3(ேடா
ெபாதி ைர%கட* O(மண* எ(ணி0 Aகல%

கத எ-டா நிைறெபா$ அளைவயா கா(பா.

18.

மிைன ேபாறன அகிலெம றறி#ெம ெபாளா

உைன ேபாறந4 பரெபா$ இ*ைலெய ேறா#

ெபாைன ேபாறநி ேபாதெகா( பணி ெபாதா
எைன ேபா9ள ஏைழய ஐயஇ ெகவேர.
தா3 தைத3 என%ற வாவ#5 சா4றி

ஆ3 நீ3நி அKநி அய எேறா

ேபய ேனதி வயிைண தாமைர பிேத

19.
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நாய ேனஎைன ஆKைட 2%க(நா யகேன.

20.

காதமைத எதிகாணி4 கதா#
ெச*=ம% காத ெதாறா

ேதாதவிட எேகதா அேகதா
ச6பற. இ% மாேபா*

சாதபத பரெபாேள ப49ெபா
ளி%மதா4 ச6%5 சித

வாதெபா$ இ*ைலெயனி4 ேபசாைம
நிறநிைல வா% மேற.

21.

ெபா4A 9க ேதயக மாயதி4 ெபாத%

க4பி மைகய ெரனவிழி கத.ேபா4 கவின+

ெசா4ப னதி05 ேசாவிறி யிதநா ேசா#
நி4ப த4கித விைனவத வாெறெகா* நிமலா.

22.

வத வாறித விைனவழி யி#ெவன மதி%க

தத வா9(ேடா .$Kண விைலயறி தமிேய
ெநாத வா9க( ரக. இைலக4ற Wலா*
எத வாறினி த4பரா உேவ ஏைழ.

23.

ெசா*லா= ெபாளா= அளைவ யா=

ெதாடரெவா(ேணா அ$ெநறிைய ெதாட# நா

ந*லாக$ அைவயகேத யி%க ைவதா

நனெந5ச தனல2 ந/ ேவேனா

இ*லாளி யா3லேகா யிைர `றி-

ெட(ணாிய ேயாகி0% இவேன என%

க*லா6 கீழித ெச%க ேமனி%

க4பகேம பராபரேம ைகைல வா;ேவ.

சா%கிரமா Oத6னி6 திாிய ப#5
சதாதி வசனாதி வா3 ப#

நீ%கமில த%கரண Aட ேனா

நிற2 பாஐ# நில. க(ட

24.
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தா%கியெசா பனமதனி* வா3 ப#
அதனச தாதிவச னாதி யாக

ேநா%கர ணAட உடேன Vட

Oவ*வஇ பைததா O(ணி ேயாேர.

25.

கEதிஇத யதனி4பி ராண5 சித5

ெசா*லாிய Aட0ட Iற தா

வEதியநா பியி*#ாிய பிராண ேனா

ம0A ட0Vட வயகா நி4

அEதிI லதனி* #ாியா தீத

அதனிைடேய Aடெனாறி அம ஞான

பEதிப% வரறிவ அவைத ஐதி4

பாெபற% கவிநி4 பாி8 தாேன.

26.

இடைத% காதி-ட 8வாெவன AAலா* இைற+சி+
சடைத% காதி-ட நாயிேன உனப தய
மடைத% காதி-ட ேசடதா* விேசடமா வாழ

விடைத% காதி-ட க(டேதா நின$ ேவ(.

27.

வாத ைனபழ% கதினா மனஅத மனதா*
ஓத வதி உைர3ைர பெதாழி =ளவா

ஏத அமன யாையஎ றி4க(ட எ*லா
ஆத ர5ெசயா ெபாயத4 ைகய2( டாேமா.

28.

ஐய வாதைன பழ%கேம மனநிைன வ#தா
ைவய மீதினி4 பரபைர யாதி0 ம.

ெமயி* நிெறாளி ெபாியவ சாA49 விளகி

ெபாய ெதபைத ெயாவிெம 3ணத*ேபாத.

29.

லமி லாண றியிலா ைறவிலா ெகாதா
Aலமி லாதன% ெகனேவா ப4றிலா ெபா#

இலமி லாைமத மைனவியி* லாஎவ அவச5

சலமி லா2தி தபர சிவெனன தேம.

30.
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கடைத ம(ெணன =ைடதேபா
ேதாவித% கம+

சடைத ெபாெயன* இறதேபா
ேதாெசால தம

விடைத ந*லமி தா.(

ெபா4ெபா# ெவளி%ேக

நடைத% கா-எB .யிைர3
நடபி% நலேதா.

31.

நாெனன. நீெயன. இதைம
நாடாம* நேவ 8மா

தானம நிைலயி#ேவ சதிய5ச
தியெமனநீ தமிய ேன4

ேமான வாகி3ைக கா-ைனேய

திப.நா 2ைள# ேதாறி

மானதமா% கAாிதி கைலேதேன
பரேதேன வ5ச ேனேன.

32.

தமய5 8பாவ 8த தன$ வவ5 சாத
மிமய மான அ(ட ெவளி3 வான தி

எமய என%% கா-டா ெதைனயப காி%க வத
சிமய அக(டா கார த-சிணா தி%க Iத.

33.

சி4ற பன சி4றறி வாளேன ெதளிதா*
ம4ற ெபன மலெரன ேபரறி வாகி%

க4ற பிய ேக$வியா* மதிதிட% கதி+சீ

24ற பிய ெமௗனியா பரதிைட 2ைளபா.

34.

மய% சிதைன ெதளிெவன இெநறி வபா

நய% ெமாறபா* ஒறிைல ெயன*நல வழ%ேக
இய%க 24றி மய%கதி* ெதளி.ற* இனிதா

பய%க வ*லேதா ெதளி.ைட யவ%ெகத* ப(ேபா.
அ$வ ேவE Iத

35.
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அைவகளேசா பான ெமேற

8திெசா* 6யவா4 றாேல

ெதாEெதவ எ*லா ஒேற

மெளன% கி*ைல 2பி

வெநறி% கிBவ ழ%

ெதளின2 னிைலயா உைன+
ேசதியா ெதளிகி ேறேன.

36.

எதைன பிறேபா எதைன இறேபா
எளிேயேன4 கி#வைர யைம#

அதைன ெய*லா அறிதநீ யறிைவ
அறிவி6 அறிகிேல அேதா

சித2 வா% ேதக2 நினேவ

ெசம2 இனிெயனா* ஆ4றா

ைவதி ெகைன நின% யா
மைறI யிதவா ெபாேள.

37.

வாெபா ளாகி எநீ யிப

வெதைன% ெகா#நீ யாகா

ேதெபா$ ேபால% கிட%கிேற 2ைன
இவிைன வாதைன யேறா

தீெபாளான அமிதேம நிைன+
சிைதயிற பாவைன ெச3

நாெபா ளாேன ந*லந* அரேச
நானிற திப# நா-ட.

38.

நா-டI 9ைடய ெசநிற மணிேய
ந.9 நாயக விள%ேக

ேகா-டமி* ணேதா% ெகளியநி% ணேம
ேகாதிலா அமிதேம நிைன

வா-டமி* ெந5ச கி(ணமா+ ேச#
வாம ததின ஆேக

பா-டாளி நறவ உ(டய த#ேபா4
ப4றய திபெத நாேளா.

39.

110

எ0ைட உயிேர எ0ள தறிேவ

எ0ைட அெப0 ெநறியா

கன*2க கனிேத க(டமி ெதன%
கலெதைன ேமவிட% கைண

மனிய உறேவ உைனநா பிாியா
வ(ணெம மனெம0 கவி

தன# வழிய4 ெற0ைழ% கிடப
த(ண$ வரம# ேவ(.

--------------

40.

25. எனெகன' ெசய,
என%ெக ன+ெசய* ேவறிைல யா.மி ெகாநி
தன%ெக னத உட*ெபா ளாவி3 தேத

மனத ச#ள அE%ெகலா மா4றிெய பிராநீ
நிைனத ெதப யப அKத* நீத.

1.

உளவ றிெதலா நிெசய லாெமன .ணேதா%
களவி லானத அளிதைன அறிவிலா Aைம%
கள. நாயிேன4 கிBவண அைமதைன க#

தள தைமயி காெரா Aக=ேவ த%ேகா.

2.

எைன தாஇன வ(ணெம றறிகிலா ஏைழ

தைன தாஅறி திடஅ$ Aாிதிேய* த%ேகா

பிைன தானிற அ$ெப4ற மாதவ ெபாிேயா
நிைன தாநிக ராஎன வா;#வ ெநறியா*.

3.

ஏ# மிறித அயிைண% கAதா ஈ-
காத லட%% கதிநிைல ஈெதன% கா-
ேபாத நிதிய A(ணிய எ(ண Aவன

நாத த4பர நாெனBவா 9ேவ நவிலா.
ேவத எதைன அதைன சிரதி0 விள
பாத நிதிய பரபர நிரதர பரம

4.
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நாத த4பர சி4பர வவமா ந%

நீத நி%ண நிைனயறி ஒ9நா நிைனேய.

5.

ெநறிக$ தாபல பல.மா அதத ெநறி%கா5
ெசறி3 ெதவ2 பலபல வாக.5 ெசறிதா*

அறி3 தைமயி காைன அறிவினா* அறேதா
பிறி3 தைமயி* லாவைக கல%கிற ெபாிேயா.

6.

ெபாிய அ(டக$ எதைன அைமததி4 பிற
உாிய ப*=யி எதைன அைமதைவ% 9தி

வவ ெததைன அைமதைன அைமத$ வள%
அாிய த#வ என%கித வைணேம அைமதா.

7.

கண ேத0நி காரண தைனேய கதி*

உண மாதவ% கானத உதவிைன ெயா9

ணமி லாதெபா வ5ச0% ெகைதநி% ணமா
மண2 லாமல பததாி யாைன ம9பா.

8.

கன* 2%கனி க(ேத ச%கைர கலத

ெதன 2தியி4 கலதவ% கிபமா யி%
நன லதநி ந4பத #ைணெயன நப+

ெசான வ%ெகனா லாைகமா றி*ைலஎ ெசா*ேவ.

9.

தைத தாதம மகெவ0 அைவெயலா5 சகதி*
பத மாஎேற அமைற வாயினா4 பகத

எைத நீஎைன இனமB வ*ல6* இதி*

சிைத தாெதளி ெதBவண உவண5 ெசபா.

10.

#ய த(ண$ வவின ெபா9ைமயா* #ல
ெமய எ9ைன ஐயேன அைடதன ெமத

ெநாய O(ணிய அறிவில ஒைறW றா%

ெபாய ெனெறைன Aறவி எெசேவ Aகலா.

11.
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ஒற தாபல வாஉயி திர-ெகலா உ9தி

எற தாஎ9 உ$ளதா எவ4றி0 இைசய
நிற தாநிைல நிறி அறிஞஎ ெந5ச

மற தாஇப .கெகா நதி வா;ேவ.

12.

தனியி த- சகசேம ெபாதிட தமிேய4
கினியி ரத* கடனி# சமயெம னிதய%

கனி. அப யாயின தாதலா4 கைண
Aனித நீயறி யாதெதா 9$ளேதா Aகலா.

13.

தி# சீர தாமைர% கAதா ெசய

ெபா# நா$ந*ல A(ணிய5 ெசதநா$ ெபாதா(#)

இத நா$ெவ தீவிைன யிைழதநா$ எறா*

அத வா.ைனெபா#நா$ எதநா$ அைம.

14.

பி0 20மா ந.மா யாவி0 ெபாிய

ெத0 தைமயா எB.யி திரைள3 இய%கி
ம0 த(ண$ வவேம உன%கA ைவ#

#0 இன*ஏ யாென0 அகைதேய ெசா*லா.

15.

மிைன யனெபா வா;%ைகேய நிைலெயன ெமயா
உைன நாமற ெதBவண உவண உைரயா
2ைன வ*விைன ேவரற 2ெத9 2யா

தைன தன யா%க$ Aாிதி த%ேகா.

16.

எப ராபர எ2யி #ைணவஎ றிைற58

உப இப% உள%கேண ந%கிறா உற
அெபா மாமல பதைதேய #ைணெயன அைம
நபி ேன இனி Aரபெத% காலேமா நவிலா.

17.

பா யாநி றிரகிநி பதமல 2ேம*

G வா;தன அமலநி னயயா ெதாEப
நா ேயஇத உலகைத ெமெயன நபி

ேத ேனெவ9 தீைமேய எனினி+ ெசேவ.

18.
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கள. வ5சைன காமெம றிைவெயலா கா-
அள. மாையஇ காெரன% கைமதன ஐயா

உளவி ேலஎன% $ளவா 9ணதிஉ அைம
வள மாமதி ேபா*மதி தளவிறி வா;ேவ.

19.

வான நாயக வானவ நாயக வளV

ஞான நாயக நாமைற நாயக நல5ேச

ேமான நாயக நின% கபிறி 249

தீன னாஅக வாடேவா எெசேவ ெசபா.

20.

ஏத ம4றவ% கிபேம ெபாழிகிற இைறேய

பாத க%க க*மன ேகாயிலா பாி#

Gத கதனா யாதி0 இ+ைசேம* ேதா9

வாத ைன%கிட மாயிேன எBவண வா;ேவ.

21.

ெதளிெவா bைகேயா அறிகிலா அறிவிலா சிறி#
அளியி லாஇவ திவ- கயெலன அறிேதா

எளிய னா%கிைன எெசேவ எெசேவ எ*லா
ஒளி3 மாநிைற ெவளி3மா யா.மா உரேவா.

22.

க(ணி 0$மணி ெயனேவ ெதாE அப க#$
ந(/ கிறநி அெளன% ெகதநா$ ந/
ம(/ வி(/ம4 9$ளன த2 மாறா

ெப(/ ஆ/மா அ*லவா நி4கிற ெபாிேயா.

23.

சகெம லாதனி Aரதைன தக.ைட த%ேகா
அகெம லாநிைற தானத மாயிைன அளவி*

மகெம லாAாி ேதாைரவா; விதைன மாறா

இகெம லாெமைன பிறதிட+ ெசதேத எதா.
ஏத ந*ல$ ெப4றவ% ேகவலா எளிேய

வாத ேபரA வள%க. கைணநீ வளபா
ஆத மாமைற எதைன அதைன அறிவா*

24.
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ேதாத ேபக- ேதாறிலா ேதாறலா Dேயா.

25.

த%க நின- ேகளவிேயா சிறிதிறி தமிேய
மி%க ெதவேம நினிப ெவ$ளதி* Nேழ
ஒ%க* தாதைத மகெவ0 பாச%க- டேன

#%க ெவ$ளதி* ஆ;கிேற எெசவா #ணிேத.

26.

பவA ாிதி பாவிேய4 க$நிைல பதிய

தவ5ெச 3ப தய.ெச த$வேத தம

அவA ாிதிடா% கானத அமிதைத அளி%க

நவெகா$ த#வ திைரெயறி கடெல0 நலேதா.

27.

உ49 ணெதலா நீயல தி*ைலெய 9ைனேய
ப49 கிறன எைதநி னயயா பாவி

249 மாயமா5 சகைதேய ெமெயன 2த*தா

அ4றி திட ெதாழி*ெசவா தனிநிக ராேன.
-------------

28.

26. ம/டலதி
ம(டலதி மிைசெயாவ ெசவிைத
அேகாெவன. வார ணாதி

அ(டமைவ அ%க%கா அதரதி*
நி9#மவ தான ேபால

எ(தந* அகிலா(ட ேகாையத
அ$ெவளியி* இலக ைவ#%

ெகா(நிற அ4Aதைத எவரா=
நி+சயி%க% Vடா ஒைற.

ஒறிர(டா விவகாி% விவகார
கடேதழா ேயாக மி

நி9ெதளி தவேபசா ெமௗன நியா

யைதநிைற நிைறைவ தைன

அறிெயா ெபாளிலதா எெபா-

1.
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தா2தலா அசல மாகி

எ92$ள இபைத த(ெணற
சாதபத இய4ைக தைன.

2.

பதI9 கடதவ% ேமலான
ஞானபத பாி8 கா-+

சதமாகி நிராலப சா-சியதா
ஆரப தைம யாகி

விதயா. கடதவிைத ெய0மிைள%
கீ(ெடE# விமல மாகி

மதமா9 காணாத ஆனத

சாகரைத ெமௗன வா;ைவ.

3.

வா;வைன# ததஇப மாகடைல

ந*லமிைத மணிைய ெபாைன

தா;வற எ உளதித த#வைத
அ#வித சார தைன+

G;ெபேப ெராளிையெயாளி பரதபர
ெவளிைய இப+ 8கைத மாறா

ேதEல கலதிறா நாைளயா

ெய9மா இய4ைக தைன.

4.

தைனயறி தவதைம தானாக+
ெசதK5 சமைத ேலாக

மிைனநிக திடஅழியா+ ெசாRபான
த+8டைர ேவத மாதி

எைனயறி வாிெதன+ சமயேகா
களிைடய இைடயறாத

ெபாைனவிாி தி2லக #பஇ
பபர. Aனித ெமைய.

பரவாிய பரசிவமா அ#ெவனலா
நாெனனலா பாச சால

விரவிநிற விசிதிரைத ஐ%யபத
தினிதித விேவக தைன

5.
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இர.பக* நிைனAமற ெப0ெதாத
அறியாக$ இதய ேவத+

சிரெமனவா; பராபரைத ஆனத
நீகாத சிதாகா சைத.

6.

அ#வித அOபவைத அனதமைற இன
இன அறிேய எ0

நிதியைத நிராமயைத நி%ணைத
தனளா* நிைன.% $ேள

ைவ#ைவ# பாபவைர தானாக
எநாK வள#% கா%5

சிதிைனமா Dெவளிைய தமயமா
ஆனத ெதவ தைன.

7.

தனிேல தானாக நிைன#கனி
தவி;#8க சமாதி யாக

ெபானிேல பணிேபா= மாையத
மனேமஉ Aைரக$ தீதா

எனிேனா யாபிைழேப என%கினியா
உேபா*வா இ*ைல இ*ைல

உனிேலா திவK% ெகாபாவா
எ0யி%ேகா உற. மாவா.

8.

உற.டைல எதவாி* பிரமாதி

ேய0உைன ெயாழி# த$ள4

கற.மாி தாிதேறா இகபர2

உைனயறி ஆவ #(ேடா

வறிதி=ைன அசெதன* வழ%க9
செதன. வா;# ேவென

சி9ைமெகட ெபைமயினி ெசமேத
யதினி*நீ ெச*ல* ேவ(.

ேவ(யநா$ எேனா பழகியநீ
எைனபிாித விசார தாேல

மா(கிட% கி0அத எ*ைலைய3

9.

117

ரணமா வண%க5 ெசேவ

ஆ(ட ெமௗனிதனா* யாெனனத4
றவன$நா ஆேவ வி4

கா(டகஎ( சிதி2தி என%(டா
உனாெல கவைல தீேவ.

10.

தீராத எசனன வழ%ெக*லா
தீமித+ சனன ேதாேட

யாேர0 அறிவாிய சீவ2தி
3(டா ஐய ஐேயா

காேர0 க4பக காேவ0

உன%வைம கா-ட ேபாேமா

பாராதி யாகஏE ம(டலதி*

11.

நிமகிைம பகர லாேமா.

-----------

27. பாய )0
பாய A62ன மாகைற% கா- பஅகில

மாைய ெபபைட%ேகஇல% காெவைன ைவதைனேயா
நீெய பவ தா=ந ேறநி ெபகைண
தாெயா தய% க$ச+சி தானத த4பரேம.

1.

த4பர மா5சி4 பரமாகி மற தனி*ந#

நி4பஅ ேபாக மா*பணி நீதெர ெந5சகமா
க4பர தா% கைரதிட வாெனாத கா-சிந*

ெபா4பர மாெய விைன%க தாைத ெபாெசதேத.

2.

ெச3 தவ5ச49 மி*லாத நாஉ திவ%ேக
ெகா3 A#மல ாி-ெம யப ழா#டேன
ைக35 சிரமிைச% Vபிநி றா% கசி#கி

உ3 ப%க$ ெசவெத ேறாA6 \ரதேன.
அதைன+ சி4ற பலவைன ெய0யி ராகிநிற

3.
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8தைன+ 8த ெவளியா னவைன+ 8கவவா
நிதைன நித நிராதார மாகிய நிமலைன

எதைன நா$ெச*= ேமாமன ேமக( ைற58த4ேக.

4.

க(டா ளதினி4 கா_றி ெப3 கைண2கி*

அ(டா Aர#% அப விைன% அசனிதைன%

ெகா(டா னா2ன Vதா மதறேகாலெம*லா
வி(டால மாெவா9 காணா# ெவ-ட ெவ9ெவளிேய.

5.

ெவளியான நீெய மனெவளி \ விரவிஐயா

ஒளியா க(/ இரவி3 ேபா*நி 9லா.வகா(
அளியா ெகாைற+ சைடயாட அA6 யாட%கைக
#ளியாட ம9$ நடமா 2%க- 8ட%ெகாEேத.

6.

ெகாEதா #ைறமல% ேகாைதய ேமாக% ைரகட6*

அEதாத வ(ணநி பாத Aைணத த$வெதேறா

எEதா தர.ெச எெப மாஎ றிைற5சிவி(ேணா

ெதாEதா ைதேயெவ( ெபாத ேமனி+ 8கெபாேள.

7.

8கமா ஞான திேமனி யாந*ல ெதா(டதக$

அகேமெபா4 ேகாயி* எனமகி; ேதம9$ ஆயக4

பகேமஉ ெபான நீழ*க( டாலறி பாவி%கித+
ெசகமாைய யான அேகாைட நீ திறமிைலேய.

8.

நீகா #யி% யிராகி நிற நிைனயறிேத

Dகாம* Dகிஅ* லாேத என%+ 8க2உ(ேடா
ஓகார மாஐ ெதEதா4 Aவனைத உ(ப(ணி
பாகா நட# ெபாேள அக(ட பரசிவேம.

9.

சிவமாதி நா2க% ேகாவத மாமைற ெசAகிற

நவமா இல%கிய ஒேற இர(ட4ற நைமெபறா

தவேம தஐ Aலெபாறி% ேகெய னறி.ெபா*லா

பவேம விைள%கெவ ேறாெவளி மாெனன பாத#ேவ.

10.
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ஆெறா தில சமயக$ ஆ9% ஆ;கடலா
Nறி பரத பரமான ஆனத ெவ$ளெமா9

ேதறி ெதளி# நிைலெப4ற மாதவ சிததிேல

ஊறி பரத(ட ேகாெய* லாநி 9லாவியேத.

11.

நட%கி0 ஓ0 நி4கி0 ேவெறா நா-டமிறி%
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அைடயா Aர5ெச4ற ேதேவநி ெபான% கAச49
பைடயாத எைன பைடதித பாாி4 படதவிைன

தைடயா* தைளயி- ெந5சA( ணாக தளரைவதா

உைடயா உைடய பயறி யாெசத ெதாறிைலேய.

55.

ஆ கற திாிைக3 ேபால அைலதைல#
கா கைர3 திாிவத* லா*நி கைணவ#
V ப% தவ2ய லாத ெகாயஎம

ேத ெபாEெதன ெசவா பரானத சி48டேர.
க49 பலபல ேக$விக$ ேக- கறெகனேவ

849 ெதாழி*க49+ சி4றிப D 8ழ6எனா
4ற ைற# ணேம விெமப V-டைதேய

56.
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249 #ைணெயன நAக( டா8த Iடெந5ேச.

57.

நீெயன நாெனன ேவறி*ைல ெய0 நிைனவள
தாெயன ேமான வாகி வ# ததைம+

ேசெயன% காதைன ேயபர ேமநி திவK%

ேகெயன ெச3ைக மா9ள ேதா8த ஏைழயேன.

58.

ஆதிர வதவ ேபா*அைல யாம* அேராகதிட

காதிர தெதைன ேயஅைன ேபா= கைணைவதி
மாதிர 2னி 9ணதிைன ேயம. னாஇனிநா
சாதிர5 ெசான பஇய மாதி35 சாதிபேன.
--------

59.

28. உட,ெபா23ற
உட*ெபா 3றவாயி உ(ைம3ற வாக%

கடவாரா த(ணேள க(டா - திட2டேன

உ49பா ேமான ஒெசா*ேல உ(ைமநறா
ப4றிபா ம4றெவ*லா பா;.

1.

பாராதி தெம*லா பா%கா* அபரதி
சீராக நி4 திறக(டா - ேநராக

நி4 திவளி* ெந5ேசயா நி4பத*லா*
க4ெநறி யாதினிேம4 கா(.

2.

ெமயான தைம விளகினா* யா%ேக0
ெபாயான தைம ெபா#ேமா - ஐயாேவ

ம0நி ராைசஇன வதத*ல உனைம
எ0நிைல எ#மா ெற.

அறியாைம ேம6- டறிவிறி நி4

றிேய4 கறிெவற ேகால - வறிேதயா

நீ3ணத நாஉண ேநசதா ேலாஅறிெவ

3.
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ேறெயன%ேகா நாமமி-ட ேத.

4.

ஏ#%+ 8மா இமனேம எ9ன%

ேபாதித உ(ைமஎேக ேபாகவி-டா-வா#%

வெததித ம*லைரேபா* வாதா னாேய3
Aதிெயன ேபாதெமன ேபா.

5.

சகமைன# ெபாெயனேவ தா0ணதா* #%க
8கமைன# ெபாயேறா ேசாரா-திகபர#

வி- பிாியாத ேமலான அ#வித%
க-%$ ஆவெதேறா கா(.

6.

க4க(ேடா ேதேனா கனிரசேமா பாேலாஎ

ெசா4க(டா ேதெதனநா ெசா*=ேவ - வி4க(ட
வானமதி காண ம.னிம. னதளித
தானமதி* ஊ9அமி த.

7.

ேக-ட=ட சிதித* ேகலா ெமெதளிவா*
வா-டமறா .4பவேநா மா9ேமா-நா-ட249

ெமயான நி-ைடயிைன ேமவினக- கேறாதா

ெபாயா பிறபிறA ேபா.

8.

மாயா சகைத மதியாதா ம(2தலா

ேயயான த#வதி* எ#வேரா-ேநயா0

திநிைல நி4க ெபா#வக$ அனவத
நீதிையேய ஓமனேம நீ.

9.

இக2E# ெபாெயனேவ ஏ#ணதா லாேக
மிகவளர வதஅ$ ெமேய-அகெநகிழ

பாாீ ஒெசா4 பேய அ0பவைத+
ேசாீ அ#ேவ திற.

ஆரணக$ ஆகமக$ யா.ேம ஆனத

10.
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ரணேம உ(ைம ெபாெள0-காரணைத

ஓராேயா உ$K$ேள உ49ணதB .(ைமயிைன
பாராேயா ெந5ேச பக.

11.

ேநராய ெமௗனநிைல நி*லாம* வாேபசி
ஆரா அைலதீநீ ஆெகN-ேதாீ

திைர3 திைர3நதி+ ெசனியைன நாவா*
கைர3 கைர3மன% க*.

12.

அ4ப மனேம அகிலவா; வதைன35

ெசா4பனக( டா3(ைம ெசாேனநா-க4பைனெயா

றி*லா இடேத எைன+8மா ைவதி%க%
க*லாநீ தாேனா கவி.

13.

ஏ# திவளி இ+ைசயா எெறெற
ேபா# ெபா# Aனிதபா*-தீ#ெநறி

ெச*=ேமா ெச*லாேத ெச*=மிட இபமலா*

ெசா*=ேமா ேவத ெதானி.

14.

க*ேல95 சி*ேல9 க-ேய 9ேபால+

ெசா*ேலற பா;த #ைள+ெசவிெகா(-ட*ேல9

ெந5செனன நி4கைவதா நீதிேயா த4பரேம
வ5சன*ேல நீெய மதி.

15.

அெபாK ஆமா. ஆரணW* ெசானப
தபி*லா+ சிெதாறா5 சாதியினா*-எப3
ேதாி* #வித5 சிவாகமேம ெசா*=நி-ைட
ஆமிட த#வித மா.

16.

ேவத 2தலா விள5 சிவவவா

ேபாத நிைலயி4 ெபாதாம*-ஏதமி

ேமாகாதி அ*ல6ேல I;கிைனேய ெந5ேசஇ
ேதகாதி ெமேயா ெதளி.

17.
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ேநா%க4 காிதான O(ணியவா ேமானநிைல
தா%க4 பாய5 சைமதபிரா-கா%2யி

அதைன% நானைம ஆத6னா* யாெனனெத

றிதைன% ேபசஇட மி*.

18.

ஒ9மற நி*ெல 9ணதியந ேமான

த#ைணதா$ நீழி தாவா;க-எெறேற

தி%கைன# ைகவி%5 சிமயரா தைமய%ேக
ைக%வ இப% கனி.

19.

மனதா= வா%கா= மனெவா(ணா ேமான
இனதாேர ந*ல இனதா-கனதAக;

ெகாணடவ அனவேர Vறாிய 2திெநறி
க(டவ அனவேர கா(.

20.

க(ெணாளிேய ேமான% கேப கவைலயற

ப(ெணாளி% உ$ளளியா பாைமயிைன-ந(ணிட.
சித மிரகிலெத சித ெதளியாேவ
றிதைன% ஆதர. இ*.

21.

அறியாைம சாாி அ#வா அறிவா

ெநறியான ேபாத#வா நி4-றியா*
சதச தKணத தா0ணரா நிற
வித24 றறிெவ0ேப ெம.

22.

6க சகமமா% ெகா(டதி ேமனி

கெவா9 ேமனிநபா4 கா-டா-தெள9

க(டவ%ேக ஆனத க(ெகாள லாஅல#
ெகா(டவ%கி ெகனகிைட% .

A6யி அதKைடயா த பைடயா

ப6யிர# எ*லா பாிபா-ம6Aன*ேச

ெபா2யா 2%க- Aனித சர(Aேதா%

23.
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ெக2யா ேத#2ள ேத.

24.

ெசா*=% கடகா+ 8கெபாைள நாெமனேவ
அ*= பக= அர49வெத-ந*லசிவ

ஞானமய ெப4ேறாக$ நாமி*ைல எபஅேதா

ேமானமய மான 2ைற.

25.

ஐயா அணகிாி அபா உைனேபால

ெமயாக ேவாெசா* விளபினயா-ைவயகேதா

சா4றாிெத ேறச4றா தனைனயா 2%க(எைத
நா4றிைச% ைககா- னா.

26.

காத49 ேபான2றி க-ைவதா* ஆவ#(ேடா
தீ த4ற காய2அ+ ெசைகேய-ேபாதமா

நி4பர*லா* இ+சகதி* ேநராக$ ேநதி0
த4பரமா% க(பா தா.

27.

ெவ$ள லா.சைட ெவ$ள% கைணயினா
க$ள லா.வ5ச% க$ளேன - உ$ளதி*

இ*லெனறா* அனவறா எ வியாபகதா

அ*லென95 ெசா*லவழ% கா.

28.

த#வேப ேயாேட தைலய#% ெகா$ளாம*
ைவத அ$ேமான வ$ளைலேய-நிதஅA

ண% க#ெந58 ேபா4ற% கரெமEA
காண #%மி க(.

29.

ெதா*ைலவிைன% கீடா+ 8ழ*கிற நாெனாவ
எ*ைலயிலா நிகைண எ#வேனா-வ*லவனா

ேமான ேவ 2Eதிைன3 தா0ணத
ஞான ேவ நவி*.

I9க(ணா 2ெதாழிலா 22தலா I.ல

30.
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ேதாற% கைணெபாழி ேதாறேல-ஈறஅைன
தைனேபா* அA தைழேதா ஒெதவ
உைனேபா =(ேடா .ைர.

31.

ேநசி%5 சிைத நிைன.%$ உைனைவ#
சி% தாநிைற# ரணமா-ேயாசி#

நிறத*லா* ேமானா நிவிக4ப நி-ைடநிைல
எ9வ ேமாஅறிேய ேன.

32.

அறிவி* அறியாைம அ4றறிவா நி9

பிறிவறஆ னதமய ெப49%-றியவி;தா*

அைற% ட*ேவ(ேட ஐயாஇB ஆ%ைகையேய.
எைற% ேவ(வேன யா.

33.

உடைல ப;¢தி ண. ெகாடாம*

விடவிடேவ நாவேரா ெமைய-படபெடன

ேவ(ேவ இத.ட* ெம3ணரா ெபாயநா

ஆ(டநீ தாேன அறி.

34.

அறியாேயா எைன3நீ ஆ(டநீ 8த

ெவறியா மயக.ேம வி-டா-ெநறிமயகி%
95 ெச3 9ேமா ஐயாேவ
க9ெக-டா* தாயேக கா(.

35.

ஏ#% ட48ைமெகா( ேடனிேத ஐயேன
ஆதி%க ேமான அ$தாேய-ேசாதியா

மன நிவிக4ப ஆனத நி-ைடயிேல
பினமற நி*லாத பி.

36.

பி0 உட48ைமயா ேப8 வழ%கதனா*

எனபல நா24 றிேதாேம-அனதனா*

ஆனத தாேனதா ஆெம ஐயேன
ஏனித #ப இனி.

37.
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#ப% கட6* திைளதெதலா தீதேத
இப% கட6* இெமன-அபி*

கைர# கைர#கி% க(ணவி கா-ட
விைர#வ ஆனேத ேம.

38.

கைர# கைர#கி% க(ணீரா றாக

விைரேத நிவி4கப ெமத-நிரதர2

நிைனேய +¢தி%க நீெகாதா ேமானாநா
எைன2E #ெகாேத ேன.

39.

அ*= பக=ேப ரAடேன தானிதா*
க*= உகாேதா க*ெந5ேச-ெபா*லாத

தAவழி எநிைனதா சதத2 நீ இறத
எபிேல ஆனத ேம.

40.

ெகாேதேன ெயைன% ெகாத.ட இப
மேதேன நீழி வா;ேத-அேதேன

ெப4ேறேன ெப49 பிைழேதேன சமஅ*ல*
இ4ேறேன ஏைழஅ ேய.

41.

ெப4ேறா பிறவாைம ேபசாைம யாயி%க%

க4ேறா என.ைர%க% காாியெம-ச4ேற0

நீ%க4ற இப நிைலெபாதி ஏச49
வா%க4றா4 ேப8ேமா வா.

42.

கால தைன3ைததா காம தைனெயாிதா
பால பசி%கிரகி பா4கடைல-ஞாலெம+ச

பிேன நட%கவி-டா ேபரைள நாடாதா%
ெகேன நட%ைக யினி.

வி(ணவி ேமேம* விளவேபா ேலஇர(

க(ணவி ெவ$ளெமா ைகVபி-த(ணயித

43.
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ெவ$ளேம ஆனத ெவ4ேப எனெதாEேவா
உ$ளேம ஞான ெவாளி.

44.

பி$ைளமதி+ ெச5சைடயா ேபசா ெபைமயினா

க$ளவிE ெகாைற% க(ணியா-உ$ளப

க*லா6 கீழி# க4பிதா ஓவசன
எ*லா ஈேடற ேவ.

45.

Aலைன# தாேன ெபாரமயகி+ சிைத
அலம #ழ= அைம - நலமித

சிதான ேமான சிவேனநி ேசவ%ேக
பிதானா* உ(ேடா பிறA.

46.

நிைறடதா நீெகாKேமா நி+சயமா ேமான

2ைற3ணதா யாைத 2ய*வா-பிைறயணித
மி%ககயி லாயமைல விதகேன ேவதியேன
ெச%கரணி ேமனியேன ெசA.

47.

#கமE மா0ைடயா Gல பைட3ைடயா

திகளணி ெச58ைடயா ேச.ைடயா-மைகெயா
பா=ைடயா ெசக- பணியாஎ ெசனியிேம*
கா=ைடயா நீேய கதி.

48.

இனிய கைண2கி* எபிரா 2%க-

கனியமித வாாியிப% க--தனி2த*வ

நித பரம நிமலநிைற வாநிைறத
8த நம%ெக9 #ைண.

49.

நீதியா% க*லா6 நீழ6கீ ேழயி#

ேபாதியா உ(ைமெய*லா ேபாதிதா - ஏதி*

சனகாதி யாய தவேதா% ஞான
தினகரனா ம.ன சிவ.

50.
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ேதக+ ெசய*தா05 சிைத3ட ேனைழயி*

ேயாகநிைல ஞானிகK% ெகாAவேதா-ேமாகநிைல
அ*ல6ேல வா;வாேரா அபேன நீய4ற
எ*ைலயிேல 8மா இ.

51.

8மா இ%க+ 8க2தய மாேம

இமாயா ேயாகமினி ஏனடா-தமறிவி

8-டாேல யாேமா ெசா*லேவ( டாகம
நி-டா சி9பி$ளா நீ.

52.

நீய4ற அநிைலேய நி-ைடயதி* நீயிைலேயா
வாய4 றவேன மயகாேத ேபாய4

றிதா= நீேபாகா எ92$ளா 8மா
வதாேத இப2( வா.

53.

வாவாெவ றிப வரவைழ% க(ணீேரா
டாவாெவ ேறயEத அபேன-நீவாடா

எ*லா நம%ெகனேவ ஈதைனேய ஈதப
நி*லா அ#ேவ நிைல.

54.

நி*லா ெபாைள நிைனயாேத நிைன3$ேளா
ெசா*லா ெபா-ரைள+ ெசா*லாேத-க*லாத
சிைத ைழ#8க5 ேசர% வளா*
வதவழி ந*ல வழி.

55.

வழியிெத9 அ*லா வழியிெத95 ெசா*6*

பழிபழியா ந*லளா4 பாேதா-ெமாழி3ன%ேக

ஏ4றி%க+ ெசானவேற எ ெபெவளியா
பாதவிட ெம*லாநீ பா.

56.

பாரைன# ெபாெயனேவ ப-ன# பி$ைளையேபா*
ஆ #ற%ைக அாிதாி#-ேநேர

மன#ற. அபேய மாணா இவ4றி*
உன%கிைசத வாெறாேற ஓ.

57.
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ஓராம ேலஒகா* உனாம* உ$ளளிைய

பாராம* உ$ளப பாதிதா*-வாராேதா
ப# திைச3 பரெதEதா னதெவ$ள
ததி% கைரAர( தா.

58.

தானான தைமவ# தா%கினா* அBவிடேத
வானாதி மாைய வழகாேதா-ஞானாேக$

உ0$ேள ேதாறா .றவாகி நிறெதன
எ0$ேள ெய9 மி.

59.

எைன3ைன இனதி# எனாம* நி4நிைல
தைனய ெளற தணதி*-அைனெப4ற

பி$ைள%5 ெசா*லாத ெப4றிக(டா ஐயேன
உ$ளதி உ$ேள உண.

60.

ெசானவதா நி-ைட ெதாதிரா நி-ைடயிேல
மனினவ ேபாதியா மாம.ன-த0$

விபாக% ைககா- மி%கவட நீழ*
இபா நிவிக4ப ேத.

61.

இத நிவிக4ப ெதைத யி%கநி-ைட

சிைதநீ ேதறா ெசகமைன#-வதெதாட

பாெகட அேறாேவா பாதிர#% காட*அ*லா*
ஆவேத ஆ- மவ.

62.

அவேன பர2 அவேன .

அவேன அகில மைன#-அவேனதா

ஆனவேர ெசானா* அவேன ெவன%
நாஅவனா நி4பெதத நா$.

நாளவக$ ேபாகாம* நா$ேதா9 நதைமேய

ஆளவதா தாளிகீ; ஆ-Aதா-மீளஉைன%
கா-டாம* நி4 கதறிதா* ெந5ேசஉ

63.
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ஆ$தானா ஐயமி*ைல யா*.

64.

யாதா என*அறேவ இபநி-ைட எறைண%
ேகாறா 0ைரதெமாழி ெகா$ளாேயா-ேதாறி
இE%கதா ெந5ேசநீ எகைலக$ ேசார
அE%க% வ(ணாேபா லா.

65.

எ5 சிவேம இர(ட49 நி4கி*ெந5ேச
த5 8கநீ ச6யாேத-அகிெக

ெற(ணாேத பாழி 6ற# பிற#ழல
ப(ணாேத யா0 பர.

66.

ெமையெபா எறிட. ெமயைணயா ெபாெந5ேச
ெபாையதா ெமஎன. ேபாேமா-ஐயமற

தமயைத ெமெயனேவ சாதைனேய* ஆனத
எமய2 நிமய2 ேம.

67.

கா வனநிழ= Aத2#5 சாதபத

வாகாத ஆனத மாமைழ3-நீகாவா5

ெசா*6ற# மா(டவேபா* Dம.ன மியினா

இ*ைலெயன நிற இட.

68.

இடகான ந*லெபா ளிப என%ேகவ*
அடகா% கவி அைன#-உட0தவ
மதார தாெவன வ# ம.ன
ததாேனா ெசா4ெகா( தா.

69.

தான தவஞான5 சா4றாிய சிதி2தி

ஆனைவெய* லாதாேம யாேம-ேமான

ெசானெவா ெசா*லா4 8கமா யிமனேம
இன மய%க2ன% ேக.

உைன உடைல உ9ெபாைள தாஎனேவ

70.
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எைன அைம% கிதினா-ெசானஒ

ெசா*ைல மறவாம* ேதாதா*ெந5 ேசஉனா*

இ*ைல பிறபெதன% ேக.

71.

என% உன%உற வி*ைலெயன ேத#

நிைன%கஅாி தானஇப நி-ைட-தைன%ெகாேத

ஆசா ம.னி அளிதாெந5 ேசஉைனேயா
காசா மதிேயநா கா(.

72.

ஆனத ேமான வாெமனேவ எனறிவி
ேமான தன%கிைசய 24றியதா*-ேத0#

ெசா*ெல*லா ேமான ெதாழிலாதி 3ேமான
எ*லாந* ேமானவ ேவ.

73.

எ*லாேம ேமானநிைற ெவ#தலா* எBவிட#
ந*லாக$ ேமானநிைல நானா-ெபா*லாத

நாெனனஇ ெகாைற நேவ 2ைள%கவி-
ேகனைலேத ேமான ேவ.

74.

ேமான வளித ேமானேம யானத
ஞான அKம# நா0ம#-வானாதி

நிற நிைல3ம# ெந5ச பிறAம#
எறறிேத ஆனத ேம.

75.

அறிதஅறி ெவ*லா அறிவறி யி*ைல
மறிதமன அ4ற ம.ன5-ெசறிதிடேவ

நா-னா ஆனத நா-4 வா;%ைக
V-னா ேமான .

76.

வாகி த(ணைள% V92ேன ேமானா
உநீ யிெபாK ஒ%க-ததிெயன

வாகிைனேய ேவ9உ(ைம ைவதிட. ேக-ட.
ஈெகாவ உ(ேடா இனி.

77.
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இனிய கAவ-ைட எனாவி 6-டா
நனியிரத மாறா# நா0-தனியி%க

ெப4றிேல ேமான பிறதஅேற ேமானம*லா*
க4றிேல ஏ# கதி.

78.

ஏ#%5 8மா இநீ என.ைரத

G#%ேகா ேதாறா #ைணயாகி-ேபாதி#

நிறத4ேகா எஐயா நீ%கி பிாியாம*
ெகாறத4ேகா ேபசா% றி.

79.

றி3 ண2மற% Vடாத V-ட

தறிவறிவா நி9விட ஆேக-பிறிவற.5

8மா இதி+ 8கெகாத ேமானநிபா*
ைகமா9 நாெனாழித* கா(.

80.

நாதா எ0மய%க ந(/கா* எனாைண
வானதா எனநிைறய மா-டாநீ-ஊறாம*

ைவதம. னதாேல மாைய மனமிற#
##வி ஞான 8க.

81.

ஞானெநறி% ேக4ற ந(ணாிய சிதி2தி
தான தம தைழத-மானெமா

தாெயன. தெதைன தத எசிைத
ேகாயிெலன வாE .

82.

சி#5 சட25 சிவைதவிட இ*ைலஎற
நித பரம ேநசதா4-8தநிைல

ெப4ேறாேம ெந5ேச ெபபிறவி சாராம*
க4ேறாேம ேமான% க.
------------

29. ஏச(ற அநிைல

83.
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ஏச4ற அநிைலேய எைதபாி ரணமா
மாச4ற ஆனத வாாி வழகிேம

ஊச4 8ழ*ேபா* உலகெநறி வாதைனயா*

பாச#- ெச*லாேத ப*கா= பா;ெந5ேச.

1.

பாழாகி அ(ட பரைப எலா வாம#
ஆழாழி இப தEத பயாேயா

தாழாேயா எைதய$ தா$கீ;ெந5 ேசஎைனேபா*
வாழா# வா;தழியா வ(ண மிபாேய.

2.

இபா இதிடேப ாிபெவளி% ேகநம%%
பாைவ ய*லாம4 Vட% கிைடதிேமா

அ-பா நம%காக ஆளவதா ெபான%கீ;

ம-ேபய ேபா6%க வாக(டா வ5செந5ேச.

3.

வ5சேமா ப(ைட3ள வாதைனயா* நீஅைல#

ெகா5ச24 றா3ைன% ைறெசா*ல வா32(ேடா
அ5ச* அ5ச* எறிர ஆனத மாகட4கீ;
ெந5சேம எேபால நீயEத வாராேயா.

4.

வாரா வரவா வடநிழ4கீ; N4றித

ராய ைம Aலபத ேவ(யேறா
ஓராேயா ெந5ேச உகாேயா உ4றி#

பாராேயா அB.ைவ பா%கநிைற வாவிேம.

5.

வாயாேதா இபெவ$ள வ# வழியாக
பாயாேதா நா0 பயிரா பிைழேயேனா

ஓயாம* உனி உெந5ேச அநிைல%ேக
தாயான ேமானன$ சதி%க வதிேம.
வத வரைவ மற#லகா வா;#கம

பத2ற உைன பபி%க% க4றவயா

இதமதி ஏஉன%கி ெகமதிேக$ எனாேல

6.
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சததெந5 ேசபரதி4 சாாிஇப உ(டாேம.

7.

இபமய மா3லக ெம*லா பிைழபத4

அAநிைல எபா அ#.நிைன யறி3(ேடா
உAலைத ஓாிஅ- ெகாபாவா ெந5ேசநீ

ெதAலதா ேரா# ெசைச ெகா(டேள.

8.

அேளேயா ராலயமா ஆனத மாயித

ெபாேளா யானி%க ேபாெயாளித ெந5ேசநீ
ம$தீ 2ய4ேகாேடா வாமலேரா ேபேதேரா
இ$தீர நீ3ைறத ெதBவிடேமா காேணேன.

9.

எBவிட# ரணமா எைதபிரா த(ணேள

அBவிடேத உைனெந5ேச ஆராயி4 க(லேன

அBவிட# மாையயிேல மா(டைனேயா அBவிட25
ெசBவிடேம நீ35 ெசனனம49 வாழியேவ.
-----------

10.

30. கா5#கைர3
கா கைர3 மன%ர கா*வி- ேடாட அதபிறேக

ஓ ெதாழிலா4 பய0ளேதா ஒறா பலவா 3யி%யிரா
ஆ கைண பர5ேசாதி அைள ெப9த4 கAநிைல
ேத பவ இ#க(b ேசர வா5 சகதீேர.

1.

ைசவ சமய ேமசமய5 சமயா தீத பழெபாைள%

ைகவ திடேவ ம9$ெவளி கா- மித% கைதவி-
ெபாவ #ழ=5 சமயெநறி Aத ேவ(டா 2தித
ெதவ சைபைய% கா(பத4+ ேசர வா5 சகதீேர.
காக உற. கல#(ண% க(b அக(டா காரசிவ

ேபாக ெம0ேப ாிபெவ$ள ெபாகித#பி ரணமா
ஏக .வா% கிட%ைதேயா இA4 றிடநா இனிஎத

2.
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ேதக விE2 Aசிபத4+ ேசர வா5 சகதீேர.
-----------

3.

31. எ5த ேதக
எத ேதக ெபாளாவி I9நீ

என%ெகா றி*ைல எனேமான நெனறி

ெகாத ேபா# ெகாதத ேறாபி0

ளறி நாென9 Vதாட மாையைய

வித வா9க( ணீெரா கபைல

வில மா9ெம ேவ-ைகர வாகைத

தத வா9 Aகலா சிரகிாி

1.

தா3மான தயாபர Iதிேய.

ேநா3 ெவக6 ேப3 ெதாடரநி

W64 ெசான 2ைறஇய மாதிநா

ேதா3 வ(ண எைன%கா% காவ=

ெதாEA ெகா$K5 8வாமி3 நீக(டா

ஓ35 சம இனிய5ச* அ5செல

9லகக( ெதாழேவா உவிேல

தா3 தைத3 ஆேனா சிரகிாி
தா3 மான தயாபர Iதிேய.

-----------

2.

32. *கெமலா
2கெம லாகணீ 2த பிட+ெசைக 2க;ப
அகெம லாைழ தானத மாகந* லறிஞ

இகெம லாதவ இைழ%கிறா எெசேகா ஏைழ
சகெம லாெபற ந*ல$ உதரமா+ சைமேதா.
-----------

1.
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33. திட*றேவ
திட2றேவ நினைள+ ேசெதைன% காதாள%

கடஉன%ெக ெற(ணிநிைன% ைகவிேத நானலேனா
அைட.ெக-ட பா;மாைய ஆழியிேல இனம*ல*
பட2யா ெதனாவி ப4ேற பராபரேம.

1.

ஆராைம க( க-வா நீெயாகா*
வாராேயா வ# வதெம*லா தீராேயா
ராய மாகஅ- ரணதி* அ(ட2த*
பாராதி ைவத பதிேய பராபரேம.

2.

வாழா# வாழஉைன வதைடேதா எ*லா
ஆழாழி எனஅ ளானா அE%கா4ேறா

ேளழா என.லக ஏ8மினி நாெனாவ
பாழாகா வா92க பாநீ பராபரேம.

3.

உ$ளதி 0$ேள ஒளிெதைன ஆ-கிற
க$ள% கைணையயா கா/ தரமாேமா

ெவ$ளைத மா4றி விட%(பா ந5G-
ப$ளதி மீேபா4 பைதேத பராபரேம.

4.

வாவி% கமலமல வ(டா #வ(#வ(

டாவி%$ நிற.ன% கAைவதா% க5செலபா
வி4 வாகைடயி4 A*வி4ேபா ேபாலஒைற
பாவி%க மா-ேட பதிேய பராபரேம.

5.

வி(ணா9 ெவ4பி விEதா ெகனமாபி*

க(ணா9 பா+சிெம காத*ெவ$ள க(ைலேயா
த(ணா9 சாதபத த4பரேம நா*ேவத
(ணா9 இப பதிேய பராபரேம.

Vயநி சீரயா V-டெமேறா வா%ெமன

6.
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வாயஎ ெந5ச2க வா-ட2நீ க(ைலேயா
ேதயநி சீரைள தி%கைன# ைகவி#
பாயநா க(டா பதிேய பராபரேம.

7.

ெந5சதி Qேட நிைனவா நிைனM

அ5செலன வாEெமன தாவி #ைணநீேய

ச5சலமா4 றிைனஇனிேம* தா%பசா ரAக9
ப5சாி%க நானா பதிேய பராபரேம.

8.

Aதிெநறி யாகஉைன ேபா4றி பலகா=

2திெநறி ேவ(டாத Iடேன ஆெகேவ

சிதிெநறி% ெககடேவ சீரயா% ேகவ*ெச3
பதிெநறி% ேக02க பாநீ பராபரேம.

9.

க(டறிேய ேக-டறிேய கா-நிைன ேயஇதய
ெகா(டறிேய 2தி றி% தர22(ேடா

ெதா(டறியா ேபைதைமேய ெசா*ேலநி ெதாைம
ப(டறிவா நீேய பகரா பராபரேம.
----------

10.

34. தைன
தைன அறிய தனதளா* தா0ண#

ைன ெபாெளனேவ வாழாம4 பா;ெந5ேச

ெபாைன Aவிையமட ைவயைர ெமெயனேவ
எைன% கவதிEதி- ெடனபல க(டாேய.
-----------

35. ஆைவ
ஆ%ைவ மாைய யா. ெநாயினி* அவ4ைற மாள
நீ%ைவ நீ%க மி*லா நிைனெபா மறA மா4றி
ேபா%ெகா வர. மிறி Aனிதந* லளா னத

1.
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தா%க.5 ெசவா யேறா ச+சிதா னத வா;ேவ.
--------------

1.

36. க()சிைத
க4A9 சிைத மாத கணவைர அறி ேவேறா

இ4Aற தவைர நாடா யாகK இப வா;.

த4ெபாறி யாக ந* தைலவநி னலேதா ெதவ

ெபா4Aற% கேதா க(டா ரணா னத வா;ேவ.

1.

2திள நைகயா பார 2ைல2க தEவி+ ெசBவா

விதமி ெதனவ தி ெவறியா-% காளா நாK
இதேலா காய தேப இனதனா இத ஏைழ

ெபாத. கதிேம =(ேடா ரணா னத வா;ேவ.

2.

தீெதலா ஒறா வைம ெசறிதி- படலேபாத

பாதக+ சிைத ெப4ற பதக0 பாத நீழ*

ஆதர வைடய உ$ள பளகிைல யாயி ம4றியா
ேபாதைன ெசய வ*லா ரணா னத வா;ேவ.

3.

நாதைன நாதா தீத ந(பைன நவா நிற

நீதைன% கல# நி4க ெந5சேம நீவா எறா*

வாதைன ெப%கி எைன வச5ெச# மன# மா%க
ேபாதைன ெசத* நேறா ரணா னத வா;ேவ.

4.

எ(ணிய எ(ண ெம*லா இறAேம4 பிறA% காைச

ப(ணிஎ அறிைவ எ*லா பாழ%கி எைனபா ழா%

தி(ணிய விைனைய% ெகா9 சிறியைன உய% ெகா(டா*
A(ணிய நின%ேக யேறா ரணா னத வா;ேவ.
பதிநீ பதி% கான பல0நீ பலவா+ ெசா*=5
சிதிநீ சித சிதி திற2நீ திறமா ேமான

2திநீ 2தி% கான 2த=நீ 2தைம யான

5.
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Aதிநீ என%ெகா 9(ேடா ரணா னத வா;ேவ.

6.

தாயி0 இனிய நிைன+ சரெணன அைடத நாேய
ேபயி0 கைடய னாகி பித49த* ெசத* நேறா

தீயிைட ெமEகாெநாேத ெதளிவிேலன விேண கால
ேபாயின தா4ற கி*ேலன ரணா னத வா;ேவ.
-----------

7.

37. மைலவளகாத0
பதி3( நிதி3( Aதிரக$ மிதிரக$
ப%க2( ெட%கால2

பவி8( தவி8( தி-டாத மாகயம
படெர0 திமிர ம/கா%

கதி3( ஞானமா கதி( சதி(
காயசி திகK2(

கைற3(ட க(டபா* அைமநி தாளி*
கெதா9 உ(டாேம*

நதி3(ட கடெலன+ சமயைத 3(டபர
ஞானஆ னதஒளிேய

நாதாத Rபேம ேவதாத ேமானேம
நாென0 அகைததீெத

மதி3(ட மதியான மதிவதன வ*6ேய
ம#G தனதைகேய

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

ெத-ேல வ6யமட மாதவா ெவ-ேல
சி4றிைடயி ேலநைடயிேல

ேசெலாத விழியிேல பாெலாத ெமாழியிேல
சி9பிைற Oத4கீ4றிேல

ெபா-ேல அவக- ப-ேல Aைனகத
ெபாயிேல அயிேலேம*

ாித 2ைலயிேல நி4கிற நிைலயிேல
Aதிதைன Oைழய வி-

1.
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ெந-ேல அைலயாம* அறிவிேல ெபாைறயிேல
நினய V-டதிேல

நிைலெப4ற அபிேல மைலவ4ற ெம5ஞான
ேஞயதி ேல3இதா$

ம-ேல மன#ெசல நினதK அ$ைவேயா
வளம. ேதைவ அரேச

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

2.

த2த லாகேவ நாதபாி யத2

ெபாெய ெறைன%கா-எ

ேபாததி நவாகி அ`9 இ*லாத
ேபாக ரணெவளி%$

ஏ#மற நி*ெல 9பாயமா ைவ#நிைன
எ*லா5ெச வ*லசிதா

இப. ைவதத அைனேய நிைனேய
எளிேய மற#வேனா

ேவத2த லானந* லாகம தைமைய
விள%உ$ க(இலா%

மி%கநி மகிைமைய% ேகளாத ெசவிட%
N9வா தAக=வா

வாதேநா யாள% எ-டாத 2%க/ைட
மாம #%கமிதேம

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

மீயி-ட வா;%ைகயா* உபி-ட கலெமன.
ெமெயலா உ$Kைட#

Nறி-ட ெச*வத தைலவாயி* வாசமா
ேவதைனக Kறேவத0

#யி-ட ெவBவிைனைய ஏவினா பாவிநா
ெதாடாி-ட ெதாழி*க ெள*லா

#(-ட சா(பி யிெபா- டாய#ன
ெதா(டபணி ெசவெதேறா

அயி-ட ெசதமிழி அைமயி- டாRாி*
அாிைவேயா பரைவவாயி*

3.
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அம- அயி- நைடநட தளக$
அ`# 2`ெதன

வயி-ட மைறேப8 ப+சிள கி$ைளேய
வளம. ேதைவஅரேச

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

4.

ரணி Aராதனி 8மகைல 8ததாி
Aராதகி ாியபகிஎழி*

Aகவி விளசிவ சகாி சகZரதள
ACபமிைச N4றி%

நாரணி மனாதீத நாயகி ணாதீத
நாதாத சதிஎ9

நாமேம உ+சாி திமய நாமேம
நா0+ச ாி%கவசேமா

ஆரணி சைட%கட.$ ஆரணி எனAகழ
அகிலா(ட ேகாஈற

அைனேய பிைன3 கனிெயன மைறேப8
ஆனத Rபமயிேல

வாரணி3 இெகாைக மாதமகி; கைகAக;
வளம. ேதைவஅரேச

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

பாகேமா ெபறஉைன பாடஅறி ேயமல
பாிபாக வர.மனதி*

ப(Aேமா ச49மிைல நியமேமா ெசதிட
பாவிேய பாபRப

ேதகேமா திடமி*ைல ஞானேமா கனவி=5
சிதிேய ேபாிபேமா

ேசரஎ றா4க$ள மன#ேமா ெமத.5
சிதி% ெதெசேவ

ேமாகேமா மதேமா ேராதேமா ேலாபேமா
249மா4 சாியேமாதா

2றியி- ெடைன%ெகா$K நிதியேமா ேதடஎனி
I8வாி வ(ேபால

5.

148

மாகேமா ட.வ*ல எைனயாள வ*ைலேயா
வளம. ேதைவஅரேச

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

6.

Dேள9 D8ேபா* விைனேய9 ெமெய0
ெதா%கி0- சி%கிநாK5

8ழேல9 கா4றினிைட அழேல9 ப5ெசன+
Gைறயி- டறிைவஎ*லா

நாேளற நாேளற வாதிக ெம0V4றி
ந-ேபற உ$Kைட#

நயனக$ அ4றேதா ஊேர9 ேபாலேவ
நானில தனி* அைலயேவா

ேவேள9 ததிைய% கனததி 3டெவ9
விைரேய9 மாைலG

வி(ேண9 ேமகக$ ெவ4ேபறி மைற.ற
ெவ-ய கVதலா

வாேள9 க(ணிேய விைடேய9 எபிரா
மன#% கிைசதமயிேல

வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

தெமா பழகிவள ாிதிாிய மாேபக$
Aதி2த லானேபக$

ேபாரா ேகாபாதி ரா-சச ேபகெள
ேபாதைத \டழி#

ேவதைன வளதிட+ ச#ேவத வ5ச
விதிதானிB வ*லெல*லா

NE ப%ன# ம.னம ராதி%ய
விைதைய வியத$ைவேயா

நாதவ வாகிய மஹாமர Rபிேய
நாதாத ெவ-டெவளிேய

ந4சமய மானபயி தைழயவ ேமகேம
ஞானஆ னதமயிேல

வாதமி பரசமய யா.% உணவாிய
மகிைமெப9 ெபாியெபாேள

7.
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வைரரா ச0%கிக( மணியா உதிதமைல
வளகாத 6ெப(உைமேய.

-------------

8

38. அகிலா/ட நாயகி
வ-ட மி-ெடாளிபி ராண வா3ெவ0
நிகள ேமாகம ன5ெச3

மனெம 0ெபாிய மத யாைனையஎ
வசம ட%கி 2 ம(டல

தி-ட 24றவள ராச ேயாகமிவ

ேயாக ெமறறிஞ Aகழேவ

ஏைழ ேய0லகி* நீ வா;வஇனி
இகி த4அ0 மானேமா

ப-ட வதன பரா. ச%ரதர

பா%ய மான8ப ேயாக2

பார காவிய கவிவ நாமைற

பராய ண5ெசமதி \க2

அ-ட சிதி3ந லப %கள

வி# க-யெபா அனேம

அ(ட ேகாAக; காைவ வாEஅகி

லா(ட நாயகிெய அைமேய.

----------

39. ெபாியநாயகி
கா4ைற பி#ம- கரக தைடதப
கம Aன4d9

கைடெக-ட நவவாயி* ெப4றப8 ம-கல%
காய#$ எைனயிதி+

ேசா4ைற+ 8மதிநீ பதி# ைவ%க
#தி%$ ம#எனேவ

#$ளி #ெதன ேப9ெப4 ேறஅ$
ேதாயநீ பா+ச*ெச#

1.
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நா4ைற பதிதெதன ஞானமா பயிரதைன
நா- Aலப-3

நமனான தீ அ/காம* 2னி9
நாசிவ ேபாகமான

ேப4ைற பதளி எைனயாள வ*ைலேயா
ெபாியஅகி லா(டேகா

ெப4றநா யகிெபாிய கபிைலமா நகம.
ெபாியநா யகியைமேய.

--------------

1.

40. தைததா2
தைததா மக.மைன வா;%ைக யா%ைக

சகமைன# ம.னிய$ தைழத ேபாேத

இதிரசா லகன. கான* நீராய

இத#ேவ இBவிய4ைக எேன எேன.

1.

எைனநா ெகா%கஒ ப-ட கால

யாதிெத எ#ேபாஎ எைன நீகா

அைனேபா* அ$ெபாழி3 கைண வாாி

ஆனத ெப2கிேல அரேச ெசா*லா.

2.

அரேசநி தி%கைண அ*லா ெதாைற

அறியாத சிறிேயநா அதனா* 2தி%

கைரேச ப%ன- Aைணைய% V-

ைகபிேய கைடபியா% க#- க(ேட.

3.

க(ேடனி ெகைன3எ றைன3 நீகா%

கைண3நி றைன3நா க(ேட க(ேட

வி(ேடஎ ெறைனAறபா த$ள ேவ(டா

வி(ட#நி அ-களிபி வியபா லேறா.

ஓெவற 8தெவளி ெயாேற நிறி

யிைரெய*லா வமிெனன உவ-டா இப

4.
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ேதெவற நீகல# கல# 2தி

ேசதைனேய* ைறவாேமா ெசகவி லாச.

5.

ெசகைதெய*லா அ/வள.5 சிதறா வ(ண5

ேசத/வி* ைவைபஅ/ திரைள எ*லா

மக#வமா பிரமா(ட மாக+ ெச3

வ*லவா நீநிைனத வாேற எ*லா.

6.

ெசா*லாேல வா# பத*லா* ெந5ச

#திக( நீரவி ெசாாிய ேதபி%

க*லாேல இதெந58 க*லா* 2%க-

கனிேயெந% கிட. கா(ேப ெகா*ேலா.

------------

7.

41. ெப(றவ7ேக
ெப4றவ-ேக ெதாி3மத வத பி$ைள

ெபறாேபைத யறிவாேளா ேபரா னத

உ4றவ%ேக க(ணீக பைல3( டா
உறாதவேர க*ெந5ச 2ைடய ராவா.

1.

ஆவாெவ றE#ெதாE ைகய ராகி
அபேன ஆனத அக ேளநீ

வாவாெவ றவ%கK கைண எதா

வென5ச% கிரவெதB வா9 நீேய.

2.

நீேயஇ ெகளிேய4 தாக ேமாக

நிைனMேட நி9ணதி நிக;த லாேல

ேபேய4 தன%ெகனேவா அA 2(ேடா

ெபமாேன இனமA ெபக பாரா.

பாராேயா எ#யர எ*லா ஐயா

பக2ேன ெதாியாேதா பாவி ேய2

3.
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வாராேயா இனெமா காலா னா=

மல%காெல ெசனிமிைச ைவதி டாேயா.

4.

ைவதிகா ைலபி#% க(ணி மாபி*

ைவதைண#% ெகா(ைகயா* வைள#% க-+

சிதமிைச Aகஇதி பி#% ெகா(

திய%கமற இப8க5 ேசவ ெதேறா.

5.

ேசராம4 சி4றினைத பிாிெத நாK

திவேப ாின#டேன ேசரா வ(ண

ஆராக நாஅைலேத அரேச நீதா

அறிதி# மாையயிேல அEத ைவதா.

6.

ைவதெபா$ உடலாவி I9 நிைக

வசெமனேவ யாெகா%க வாகி% ெகா(

சிதமிைச Aத#தா ெமேயா ெபாேயா

சிறிேய4கி ள.ைரயா திைகயா வ(ண.

7.

திைகயாேதா எநாK ேபரா னத

ெத$ள2த உதவாம* திவைல கா-

வைகயாக அல%கழிதா உ( #

வா;ேதநா இர(கா* மா ேபாேல.

8.

மாம%க$ சி4றிைடயா ெசெபா ஆைட
ைவதகன தனேமைட மாட Vட

Nெமபா* ெதாட+சிேயா இைடவி டாம*
மி%ககதி Nடேறா விளக* ேவ(.

9.

விளகெவன% $K$ேள விளகா நிற
ேவதகேம ேபாதகேம விமல வா;ேவ

களகரகி தெபாேள ெயைன நீகா%

க(/தேல நாதாத% கா-சி ேபேற.

10.
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நாதேம நாதத ெவளிேய 8த

ஞா#ேவ ஞானேம ேஞய ேமந*

ேவதேம ேவத2 வான ேமான

விேதயி ெகைனயினி வி- டாேத.

-----------

11.

42. க,லா0
க*லா6 நீழ*தனி* ஒநா* வ%

கட.$நீ உண#வ# ைககா- ெடறா*

ெசா*லாேல ெசாலபேமா ெசா*= தைம

#Aப4றி% கட*கட% #ணிேப யேறா.

1.

அேறாஆ ேமாஎன.5 சமய ேகா

அதைன3 ெவBேவறா அர4ற ேநேர

நிறாேய நிைனெப9மா ெறBவா றாேக

நின$ெகா( டறிவத*லா* ெநறிேவ 9(ேடா.

2.

ெநறிபா%கி நிைனயறி அகில ேவேறா
நிலநீதீ% கா*வா0 நீய லாத

றியா# இ*ைலெயறா* யாக$ ேவேறா

ேகாைதெயா V9ைடயா Vறா Vறா.

3.

Vறாய ஐத+ 8ைமைய தாகி%

ணமிலா மனெம0ேப% ரகி பிேன

மாறாத கவைல3ட 8ழல எைன

ைவதைனேய பரேமநி மகிைம நேற.

4.

நெறன. தீெதன. என%கி (ேடா
நானாகி நீயித நியாய5 ச4ேற

இெறன% ெவளியானா* எ*லா வ*ல

இைறவாநி அயட இ# வா;ேவ.

5.
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வா;ெவன. தா;ெவன. இர(டா ேப8
ைவயகதா க4பைனயா மய%க மான

பா;வைலைய% கிழி#தறி+ ெசய*ேபா வாழ
பரேமநி ஆனத பாைவ ெயேக.

6.

எேகெய ேகஅெள ெறைமயி ரதா

ஏைழயிவ என.ெம(ணி யி+ைச V

அேகய ேகெயளிவ ெதைன ஆ(ட

ஆர2ேத உைன%கா(பா அல# ேபாேன.

7.

ேபானநா- கிரவேத ெதாழிலா இங

ெபா#நா$ அதைன3 ேபா%கி ேனஎ

ஞானநா யகேனநி ேமான ஞான

நா-ட249 வா;தி% நாெள நாேளா.

8.

நா$ப-ட கமலெமன இதய ேம.

ந9ேதேன #மா%க நாாி மாக(

வா$ப-ட காயமித% காய ெமேறா

வV49 உயிபி%க வம நீதி.

9.

நீதிெயேக மைறெயேக ம(வி( எேக

நிதியரா அவகெளேக ெநறித பாத

சாதிெயேக ஒE%கெமேக யாக ெளேக

த4பரநீ பி0ெமாைற+ சைமப தானா*.

10.

ஆனா= யாஎனதி க4ற எ*ைல

அ#ேபா# அ#கதிதா அ*ல ெவ9

ேபானா= யாேபாவ அ*லா* ேமான

A(ணியேன ேவ9ெமா ெபாைள நாேட.

11.

ெபாேளநி ரணேம 6-ட கால

ேபா%வர .(ேடாத4 ேபாத 2(ேடா

இ$தா0( ேடாஅ*லா* ெவளிதா உ(ேடா

இப2(ேடா #ப2(ேடா யாம (ேடா.

12.
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உ(ேடாநீ பைடத.யி திரளி* எேபா*
ஒபாவி ேதகாதி உலக ெபாயா%

க(ேட3 எ$ளள. #ற. மிறி%

காசினி%$ அைலதவரா கா-டா ேதேவ.

13.

ேதவெரலா ெதாழ+சிவத ெசதா$ 2%க-

ெசகேப ெமாழி%ெமாழி திதி பாக

Iவெசா= தமி;ேக- தி+ெச வி%ேக

Iடேன Aலபியெசா* 249 ேமாதா.

14.

249ேமா என%கினியா னத வா;.

Iதறி.% கினியாநி 2ளாி தாளி*

ப49ேமா ச49மி*ைல ஐேயா ஐேயா

பாவிப க-கல%க பாதி லாேயா.

15.

பாதனெவ* லாமழி3 அதனா4 8-
பாராேத பாதி%க பரேம ேமான

Iதிவ வா3ண# ைககா- (ைம

24றிெயன த*ல*விைன 2வ ெதேறா.

16.

எ9ைளநீ அ9ளயா எபெதைன

இ#நி4க எ*லாதா இ*ைல ெயேற

ெபாறிட+ெச வ*லவநீ ெயைமப ைட%

ெபா4Aைடயா எனிஅ# ெபாதி டாேத.

17.

ெபா#சக அைனதிைன3 ெபாெபா ெய9
Aகறப ெமெயேற ேபாத Rப

இதப ெயறிப தேற யேறா

எெபமா யாகவைல ெயதா% கால.

காலேம காலெமா I9 கா-

காரணேம காரணகா ாியக$ இ*லா%

ேகாலேம எைனவாவா எ9 Vவி%

18.
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ைறவறநி அ$ெகாதா4 ைறேவா ெசா*லா.

19.

ெசா*லாய ெதாதிெய*லா கட# நிற

ெசாRபான த+8டேர ெதா(ட ேனைன%

க*லாக பைடதா= ெமத நேற

கரண2ட நாஉற. கல%க மா-ேட.

20.

கலகாத ெந58ைடய ஞான தீர

கட.Kைன% காணேவ காய மாதி

Aலகாணா நாெனாவ ஞான ேபசி

ெபா%V காதெதன A#ைம க(டா.

21.

க(ைலேயா யாபபா ெட*லா I9

க(ணி# ெதாியாேதா கசி#$ ளபா

ெதா(டர ெதா(டனேறா கைண நீகா+
8தபாி ரணமா5 ேசாதி நாதா.

22.

ேசாதியா இ-பிழைப+ Gைற யா

Dெவளிேய எைனெதாட# ெதாடெத நாK

வாதியா நிறவிைன பைகைய ெவற

வா;ேவஇ ைனபிாி# மய கிேற.

23.

மய%9ெம மனம/கா பாைத கா-

வ*விைனைய பறிதைனேயவா;ேவ நாென

ெசய%கடேவ ெசயெல*லா நினேத எ9

ெசைகவி ேபஅ*லா4 ெசய*ேவ றி*ைல.

24.

ேவ9ப5 சமயெம*லா A# பா%கி

விளபர ெபாேளநி விைளயா- ட*லா*

மா9ப கதி*ைல 2வி* ேமான

வாாிதியி* நதிதிர$ேபா* வயகி4 றமா.

அமாஈ ததிசயதா அேறா அேறா

25.
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அ(டநிைல யா%கிஎைன அறிவா வ(ண5

8மாேவ இ%கைவதா ஐயா ஆேக

8கமயமா இபத*லா4 ெசா*வா எேன.

26.

எேனநா பிற#ழல வத வாறி()

என%ெகனஓ ெசய6ைலேய ஏைழ ேயபா*

2ேனெச விைனெயன. பிேன வ#

IKவிைன ெயன.வர 2ைறேய எதா.

27.

தாயான த(ணைள நிரப ைவ#

தமிேயைன Aரவாம* த$ளி த$ளி

ேபாயான ெதெகா*ஐயா ஏக ேதச

ரண#% (ேடாதா Aகல* ேவ(.

28.

Aகலாிய நிவிைளயா- ெடேன எதா

Aைமயறி .ைடயஎைன ெபாளா ப(ணி

இக*விைள% மலமாைய கம Dேட

இடற.5 ெசதைனேய இர%க மீேதா.

29.

இர%கெமா ெபாைறஈத* அறிவா சார

இ*ேலநா ந*ேலாக$ ஈ-ட க(டா*

கர%மிய* Aைடேயபா; ெந5ச எதா

கதாேதா வ*=%ேகா காிய க*ேலா.

-------------

30.

43. பராபரக/ணி
பராபரக/ணி
சீரா ெதவ திவளா மி2த*
பாராதி யா(ட பதிேய பராபரேம.

க(ணார% க(ேடா கெபா$கா ணாமல$
வி(P தஇப ெவ4ேப பராபரேம.

1.

2.
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சிதித எ*லாெம சிைதயறி ேத3தவ
வத கைண மைழேய பராபரேம.

ஆரா அ2ேத அரேச ஆனதெவ$ள

ேபராேற இப ெப%ேக பராபரேம.
ஆரறிவா என அனதமைற ஓலமி
ேபரறிேவ இப ெப%ேக பராபரேம.

உைரயிறத அபள ேதாெகாளியா ேயாகி%
கைரயிறத இப% கடேல பராபரேம.

எதி% தானாகி எனிதய ேத\றி
திதி% ஆனத ேதேவ பராபரேம.

தி%ெகாகீ; ேம= திவளா ெபா4பறிேதா
ைக%$வள ெந*6% கனிேய பராபரேம.

2ேத பவளேம ெமாதப8 ெபா48டேர
சிேதஎ 0$ள ெதளிேவ பராபரேம.

க(ேண கேதெய க4பகேம க(ணிைறத
வி(ேணஆ னத வியேப பராபரேம.

வா%கா மனதா மனவா% கிறதவபா*
தா%காேத தா% தனிேய பராபரேம.

பாதஇட ெம*லா பரெவளியா ேதாறெவா
வாைதெசா*ல வத ம0ேவ பராபரேம.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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வானத ம(ணினத ைவ#ைவ# பா%கஎன%()

ஆனத தத அரேச பராபரேம.

அைப ெப%கிஎன தாயிைர% கா%கவத
இப ெப%ேக இைறேய பராபரேம.

வாெம* லாெகா(ட ெமௗனமணி ெப-டக#%
கானபணி யான அணிேய பராபரேம.

ஓ இநிதி3 ஒறாக% க(டவக$
நா ெபாளான ந-ேப பராபரேம.

சித நிைன.5 ெச35ெசய= நீெயனவா;
உதமக- கான உறேவ பராபரேம.

ேபாதாத A(ணியக$ ேபா4றிசய ேபா4றிெய0
ேவதாத N-* விள%ேக பராபரேம.

2தாத Nதி 2ளாிெதாE அப%ேக
சிதாத Nதிவ ேதேவ பராபரேம.

ஈன த2டல என#யா எபதற

ஆனத ேவ( அலேத பராபரேம.
எAகி ெந5ச இளகி% கைர#கைர#
அAவா நி4க அலேத பராபரேம.

8த அறிவா+ 8கெபாதி அ*லா*எ
சித ெதளியாேத ெசேவ பராபரேம.

மாறா அ0தி வா%கிஅ*லா* எமய%க

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

160

ேதறாெத ெசேவ சிவேம பராபரேம.
தாகமறி திபநி-ைட தாராேய* ஆெகேவ

ேதக விEதிஎ ெசேவ பராபரேம.

அபாஎ எபி* ைவேப ஆ49கிேலேபா4றிஎ9
ெசAவத* லா*ேவெற ெசேவ பரபரேம.

உ4றறி3 எனறி. உ-கவி ேபா4சவிமா(
ட49இப ததிைலேய ஐயா பராபரேம.

ெசா*லா* அடகா+ 8க%கட6* வாம%கி
அ*லா*எ தாக அ9ேமா பராபரேம.

பாராேயா எைன2க பாெதாகா* எகவைல
தீராேயா வாதிற# ெசபா பராபரேம.

ஓயாேதா எகவைல உ$ேளஆ னத ெவ$ள
பாயாேதா ஐயா பகரா பராபரேம.

ஓேகா உைனபிாிதா உ$ள கன6*ைவத
பாேகா ெமEேகா பகரா பராபரேம.

Vதஅறி வதைன3 ெகா$ைளெகா #னைள
பாதவநா எைன2க பாரா பராபரேம.
கடல2ேத ேதேனெய க(ேண கவைல

பட2யா ெதைன2க பாநீ பராபரேம.
உ$ள அறிவா உழபறிவா நாஏைழ
த$ளிவி ெமத தவிேப பராபரேம.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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கறி0%+ ேசதா கனிதிரக* ேபாலஎன%
ெகறிர வாகைண எதா பராபரேம.

எ(ணாத எ(ணெம*லா எ(ணிஎ(ணி ஏைழெந5ச
A(ணாக+ ெசததினி ேபா# பராபரேம.

ஆழி #ெபனேவ அமி உனைம
பாழி* திாிவெதன பாவ பராபரேம.

க4றஅறி வா*உைனநா க(டவேபா4 Vதா*
4றெமெற ெந5ேச ெகாதி% பராபரேம.

ஐேயா உைன%கா(பா ஆைசெகா(ட ததைன3
ெபாேயா ெவளியா Aகலா பராபரேம.

#ப%க( ணீாி* #ைளேத4 ஆனத
இப%க( ணீவவ ெததா$ பராபரேம.

வ5சைன3 ெபா3உ$ேள ைவதE%கா றா3ள9
ெந5ச0% உ(ேடா ெநறிதா பராபரேம.

பாசேபா நிறவேபா4 பாரா- யானா=
ேமாசேபா ேனநா 2ைறேயா பராபரேம.

நறறிேய தீதறிேய நாென9 நிறவனா
எறறிேய நாஏைழ எேன பராபரேம.
இ9Aதி தேற எளிெய ப#யர

ஒ9அறி யாேயா உைரயா பராபரேம.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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எதைனதா சமெம ெததைனநா ப-ட#ய
அதைன3 நீயறித தேறா பராபரேம.

இதநா$ ச49 இரகிைலேய4 காலவ
அதநா$ கா%கவ*லா ஆகா( பராபரேம.
உ4949 நா உளம(ட பாவிையநீ
ச4றிரகி ஆள தகாேதா பராபரேம.

எ$ளள. நிைனவிட இ*லா எைனமய%கி*
த$Kதலா* எனபல சா4றா பராபரேம.
பா ப#லகி4 பாரா- நி4பத4ேகா

ேத ெயைனயைம ேசதா பராபரேம.
ெசானைத+ ெசா*வத*லா4 ெசா*லறெவ ெசா*69தி%
ெகனதைத+ ெசா*ேவ எளிேய பராபரேம.

ெசா*= ெபாKஅ49+ 8மா இபத4ேக
அ*= பக=ெமன% காைச பராபரேம.

ேநச நிவிக4ப நி-ைடய*லா* உனைம%
காைச3(ேடா நீயறியா தேற பராபரேம.

#+செனன ேவ(டாஇ ெதா*=லகி* அ*ல*க(டா*
அ+ச மிக.ைடேய ஐயா பராபரேம.

க(ணாவா ேர0உைன% ைகவியா ராயி அத
ம(ணாவா ந-ைப மதிேய பராபரேம.
ெகா*லா விரத வலயெம* லாஓக

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
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எ*லா%5 ெசா*=வெத இ+ைச பராபரேம.
எதா4 பிைழேபேனா எைதேய நின-ேக
பிதாேன ெமத.நா ேபைத பராபரேம.
வாயினா4 ேபசா ம.னைத ைவதி#

தாயிலா ேபா*நா தளேத பராபரேம.
அைனயிலா+ ேசேபா* அல%க/4ேற க(ணார
எனகதி* தாேபா* இ% பராபரேம.

உ49நிைன% கி*#யர உ$K$ேள ெசதீயா

ப4றெநாேத எைன2க பாநீ பராபரேம.

ெபாய இவ எ9ெம$ள ேபாதிபா ெசா4ேக-%
ைகவிட. ேவ(டாெம க(ேண பராபரேம.
எ(ண மறிேத இைளபறிேத ஏைழஉ3
வ(ண தி%கைண ைவயா பராபரேம.

நா-டாேத ெயைனெயாறி* நா- யிதமகித

கா-டாேத ெய*லாநீ க(டா பராபரேம.

உைனநிைன #நிைறவி உ$ேள உலா.எைன
அைனவயி4 றினஅைட% காேத பராபரேம.
பர2ன%ெக ெற(/ பழ%கேம மாறா

வரெமன% தத$எ வா;ேவ பராபரேம.
வதி# நிைன மறவா% கடனாக+

சிதி%க நினத$ ெசயா பராபரேம.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
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எB.யி எ0யிேபா* எ(ணி யிரக.நி
ெதவ அ-கைண ெசயா பராபரேம.

ெவ-டெவளி ேபைதயயா ேவ9கப ெடாறறிேய
சி-டட ேசஅனத ெத(ட பராபரேம.
இர.பக ல4றவிட ேதகாத ேயாக

வர. தி%கைண ைவயா பராபரேம.
மா*கா-+ சிைத மயகாம* நி98க%

கா*கா- வாகாேத க(டா பராபரேம.
எெபாK நீெயனேவ எ(ணிநா ேதாறாத
ைவைபஅழி யாநிைலயா ைவயா பராபரேம.
8மா இப#ேவ 8-ட4ற ரணெம
ெறமா லறித4 ெகளிேதா பராபரேம.

2ெனாபி ப%க 2யநா ப(ணறநி

தெனாநா நி4பெதேறா சா4றா பராபரேம.
ைமBவ(ண தீத ம.னிெசான ெதவ(ண
அBவ(ண நி-ைட அளா பராபரேம.

விதறி யா# விைளவ#(ேடா நினளா5
சிதறி யாகK(ேடா ெசபா பராபரேம.
ஆகார ம49 அறிவான அப%ேக
Dகாத D%கம# D% பராபரேம.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
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சிைத அவி;தவி;# சிமயமா நின%ேக
வதவ%ேக இபநிைல வா% பராபரேம.

ெசா*லாடா Mமைரேபா4 ெசா*6ற# நீயாகி
அ*லா* என%2தி ஆேமா பராபரேம.

ேப+சாகா ேமான பிறவா 2ைளதெதற4
கா+சா+8 ேம4பய0( டாேமா பராபரேம.

ெக-ெய9 அபமல ெக-டயேதா ரணமா
ெதா-=%- ேசேபா* #யிறா பராபரேம.
கா-ட அ$இ%க% காணா தி$மல#
நா-ட ெமன%வர* நேறா பராபரேம.

எதைம% 4ற மிய4றி0 தாெபா9%
அதைம நினK அேறா பராபரேம.

எதைனேயா ேததா= எனாேல இப2(ேடா
சி#ேவ இப+ சிவேம பராபரேம.

ம(ெணாவி( கா- மைற#மைறயா அைள%
க(ெணாக( ணாகஎ9 கா(ேப பராபரேம.
ப5சாி# நிைன பலகா* இரதெத*லா

அ5ச ெல0ெபா-ேட அேறா பராபரேம.
எெகேக பாதா= எB.யி% அB.யிரா
அக கிப#நீ அேறா பராபரேம.

அைன#மா நிறாேய யாேவேறா நிைன

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
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நிைன%மா ெறேக நிக;தா பராபரேம.
நிேபாத தாேல நிைனA மறAெமறா*
எேபாத எேக இயபா பராபரேம.

ஒைறநிைன ெதாைறமற ேதாமன எ*லாநீ
எறறிதா* எேக இய பராபரேம.

ெகாEதி* வயிரெமன% ேகாதற.$ ளபி*
அE#மவ% ேக8க2( டா பராபரேம.

ப49 பயி% படெகாE# ேபா4பவ

ெப4றவ%ேக நின$தா ேபறா பராபரேம.
ேயாகிய%ேக ஞான ஒEகாேப ரபான

தாகிய ேயாக2ேன சாேதா பராபரேம.
அ*= பக= அறிவாகி நிறவ%ேக

ெசா*= ெபாK5 8ைமகா( பராபரேம.
எ+சிெல9 ைவ யிக;ேதா% ைனேபா4ற
ப+சிைல3 கி$ள ேமா பராபரேம.
அத% கரண அடக #றப#ேவ

எத #றவி0ந ெறதா பராபரேம.
தைன அறிதா* தைலவேம4 ப4றல#

பிைனெயா ப49உ(ேடா ேபசா பராபரேம.
அபா4 கைர#க(ணீ ஆ9க(ட A(ணிய%
பா* வரவழிதா உ(ேடா பராபரேம.

85.

86.

87.
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

167

தைன அறிதேள தாரகமா நி4ப#ேவ
உைன அறித4 பாய பராபரேம.

க4றகைல யா*நிைலதா கா/ேமா கா(பெத*லா
அ4றவிட ேதெவளியா அேறா பராபரேம.

க(I% க(விழி#% கா(ப#(ேடா நினளா
வி(I எ*லா ெவளியா பராபரேம.

ேநேர நினதெள ெந5ைச% கவாிஒ9
பாேர 8க2 பைடேப பராபரேம.

வாகாண ேவ( மைலேயற ெலா%உைன
நாகாண பாவைனெச நா-ட பராபரேம.

வாதைனவி- னளி மனின*லா* ேவ9ெமா

சாதைனதா உ(ேடாநீ சா4றா பராபரேம.
பாரக2 வி(ணக2 ப4றாக நி4பத$

தாரகைத ப4றியேறா சா4றா பராபரேம.
விள% தகளிைய3 ேவெறனா நிைன
#ள%கமற+ சீவென9 ெசா*வா பராபரேம.
பாராதி நீயா பகதா* அகெமன.

ஆரா35 சீவ0நீ யாகா( பராபரேம.
ெபாையெபா ெயறறி3 ேபாத#% காதர.
ெமயேள அேறா விளபா பராபரேம.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.
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வவாவ ேதஎன*ேபா* மனியழி 35சகைத
ெதாிவாக இ*ைலெயற தீர பராபரேம.

மாயா சகமிைலேய* ம4ெறன%ேகா ப49மிைல
நீேயநா எ9வ# நி4ேப பராபரேம.

வானாதி நீெயனேவ ைவதமைற எைன3நீ
தானாக+ ெசா*லாேதா சா4றா பராபரேம.

ெவ$ள% கைணமத ேவழமா நின-ெக
க$ள% கேத கவள பராபரேம.

வ(டா #வ( ம.ன மலரைணேம*

ெகா(டா%ேகா இப ெகாபா பராபரேம.
மாைய2த லாவிைனநீ ம0யிநீ ம0யிேத
தா3அறி வான#நீ அேறா பராபரேம.

எனறி. யா0என ெதப#. மாஇைவக$
நினைவேய அேறா நிக;தா பராபரேம.
பாரறியா த(ட பரபறியா #ெபைம
யாரறிவா நாேனா அறிேவ பராபரேம.

அ(ட அைனதி=மா அபா=% கபா=

ெகா(டநிைன யாரறி# ெகா$வா பராபரேம.
ஒAயெவா றிறி ஒ6Aகா ேமானவ-ட%

கப=%கா வாெபா$நீ க(டா பராபரேம.
எேபா* எளியவ எெக பாதா=
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112.

113.

114.

115.
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உேபா* வ6யவ உ(ேடா பராபரேம.
பா%கிஅ(ட பி(ட பரபைன# நிெசயேல
யா%5 ெசய6ைலேய ஐயா பராபரேம.
ஒேற பலேவ உேவ அேவேயா

எேற அைழப#ைன எேறா பராபரேம.
ெசAவெத* லா5ெசபநா சிதிப ெத*லாநி
ஒபி* தியானெமன ஓேத பராபரேம.

ஆாிேத ஆேபாஎ ஆர2தா நினளி
சீாிதா* உேவ சிவேம பராபரேம.

வ5சநம வாதைன% வபிறவி ேவதைன%
அ5சி உைனயைடேத ஐயா பராபரேம.
எத ப3 இதய இதெதம%
கத பவவ தேறா பராபரேம.

எெதத நாK எைனபிாியா ெத0யிரா+
சிைத ெகா(டஅ$ ேதேவ பராபரேம.

அ5ச* அ5ச* எறைம% கேபாைத% கேபாேத
ெந5சி* உண# நிைறேவ பராபரேம.

எைன3ற ைக%களிதா யாவெரைன யாெகா#
பிைன 3னா4 ெப4றநல ேபேச பராபரேம.
வாேபசா \ைமெயன ைவ%கெவேறா நீம.ன
தாயாக வதைள ததா பராபரேம.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.
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தைனத ெதைன ததா(ட நிகைண%

ெகைன%ெகா( ெடனபல எதா பராபரேம.
மா%க(ட% காக மற6ப-ட பா-ைடஉனி

பா%கிஅ ப%ெகன பயகா( பராபரேம.
8-3ண ராம* #ாியநிைல யாெவளியி*

வி-டநிைன யாேனா வியேப பராபரேம.
Gெதா9 மிறிெயைன+ 8மா இ%கைவதா
ஈெதா9 ேபாதாேதா இப பராபரேம.
வாெயா9 ேபசா ம.னியா வதா(ட

ேதெயா9 ேபாதாேதா இப பராபரேம.
எ9 மிதப% ெகைன ெயன%களித

ெதா9ேபா தாேதா உைரயா பராபரேம.
எ(திைச%கீ; ேமலான எ*லா ெபெவளியா%

க(டவிட ெதைன3நா க(ேட பராபரேம.
பிதைனேய #மறியா ேபைதயைன ஆ(ட.ன%
ெகதைனதா ெத(ட னிேவ பராபரேம.

தாயகப Dடன2 த(ணீ ததK
ேநய.ைன யாேரா நிைனயா பராபரேம.

விாித மனெமா ேவைளயி*நா னாக
பரதஅ$ வாழி பதிேய பராபரேம.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.
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சிதைனேபா நாெனன*ேபா ேத%கஇப மாமைழைய
வ# ெபாழிதைனநீ வாழி பராபரேம.

தேதேன ஓவசன ததப% கிப2மா
வேதேன ெயறைனநீ வாழி பராபரேம.

ம(/வி(/ வ# வணகாேவா நினைள%
க(/ற.- க(டவைர% க(டா4 பராபரேம.

எ9 கைணெப4ற இப தேபாதனெசா*

ெசறெசற தி%கைன#5 ெச*= பராபரேம.
ஆவ# பாவ# ஆனத மாகிநிைன

ேதவ# நினயா ெசைக பராபரேம.

ெபாகியநி த(ணைள A-கலமா ெப4றவகெகெகEெத ஞாயி றியபா பராபரேம.

பாலெரா ேபயபித பாைமெயன நி4ப#ேவ
சீலமி ஞானியத5 ெசைக பராபரேம.

உ(# ( லகதா ேபா*திாி3

ெதா(டவிைள யா-ேட 8ககா( பராபரேம.
க*பக ல4றதி% கா-சியக$ க(டவழி
எ ஒவழிேய எதா பராபரேம.

காயநிைல அ*லெவ9 கா(பா உறவேரா
Dயஅ- ப4றா ெதாடவா பராபரேம.

அAஉA ேபாற அயி%யபரா னததம%

137.
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142.

143.

144.

145.

146.
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ெகாAவைம ெசா*ல.வா உ(ேடா பராபரேம.
சித ெதளி# சிவமாேனா ெர*ேலா%
ெகாதைம யான நா பராபரேம.

த2யிேபா* எB.யி தாென9 த(ண$V
ெசைமய% ேகவெல9 ெசேவ பராபரேம.

வி(/% வி(ணாகி ேம.உன% கியாைச
ப(ணிநி4 மா9 பகரா பராபரேம.

ெந5சகேம ேகாயி* நிைனேவ 8கதஅேப
ம5சனநீ ைசெகா$ள வாரா பராபரேம.
ெக-டவழி ஆணவேப கீழாக ேமலான
சி-டைன ைச ெசவா பராபரேம.

கா*பி# Iல% கனைலமதி ம(டலதி
ேமெலEபி* ேதக விEேமா பராபரேம.

ப5ச8தி ெச#நிைன பாவி# ைசெசதா*
வி5சிய ஞான விள பராபரேம.

அபபணி ெசயஎைன ஆளா%கி வி-வி-டா*
இபநிைல தாேனவ ெதவ# பராபரேம.

Iதிதல தீத 2ைறயா ெதாடகின%ேகா
வாைதெசால+ ச4. வா% பராபரேம.
விA5 சாிைய2த* ெம5ஞான நா

அAமல காகனிேபா* அேறா பராபரேம.

147.

148.
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152.

153.

154.

155.

156.

157.
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தான தவதம5 சதத25 ெசவசிவ

ஞான தைனயைணய ந*ேலா பராபரேம.
ெசானைத+ ெசா*6 #%கிற ஆணவேப%
கின* வவெதநா$ எதா பராபரேம.

இேற இவிைனவ ேதறிய# நாெனேறா

அேற விைளததேறா ஆ4ேற பராபரேம.
எ(ண2தா நிைனவிட இ*ைலெயறா* யா2னேம
ப(ணவிைன ேய# பகரா பராபரேம.

எைனஇன ெதறறியா ஏைழ% ஆெகேவ
2ைனவிைன Vட* 2ைறேயா பராபரேம.
அறியாநா ெசவிைனைய ஐயாநீ V-
றிேய ெதன%ள. Vறா பராபரேம.

எைன% ெக%க இைசத இவிைனேநா
தைன% ெக%க தகாேதா பராபரேம.

வ*லைமேய கா-கிற மாமாைய நாெனாவ
இ*ைலெயனி எேக இ% பராபரேம.

2%ணதா* எ*லா 2ைள%க பிரகிதி%
கி%ணைத ந*கியதா எதா பராபரேம.

ஆ4ற படா##ப ஐயஎனா* எமன#
ேத4ற படாதினிஎ ெசேவ பராபரேம.

158.

159.

160.
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163.

164.

165.

166.

167.
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ராய மாமனைத ேபா%கஅறி யாம*ஐேயா
ஆரா அைலேத அரேச பராபரேம.

சினமிற%க% க4றா=5 சிதிெய*லா ெப4றா=
மனமிற%க% க*லா% வாேய பராபரேம.

வா#% வெததித ம*லைரேபா* பா;தமன
ஏ#%% Vதா ெததா பராபரேம.

Gதா வாேபா* #வ( #வ(மன

வாதா எனபல வா% பராபரேம.
ெகா$ளிேத$ ெகா-% தி%கிற ேப%ரகா%
க$ளமன #$Kவெத க(ேடா பராபரேம.

வதைத3 ேபானைவ3 ைவ#ைவ# பாதிதா*
சிைத இதமகித ேச பராபரேம.

ஏ9மயி பாலஉண விதவிட யக$ெந
பாெறன. நறா அறிேத பராபரேம.

ெபாறிவழிேய ஏைழ ெபாறியா உழ*வ#நி
அறிவி விதிதவிதி ஆேமா பராபரேம.

பாசசா லக$எலா ப49விட ஞானைவவா$
N8நா$ எநா$ விளபா பராபரேம.

எத.ட ேல0 எத.ட* ந*லெத9

சிைதெசய வததிற5 ெசபா பராபரேம.
ெபாெய*லா ஒறா ெபாதிைவத ெபா3டைல

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
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ெமெயறா ெமயா விேமா பராபரேம.
மினைனய ெபா3டைல ெமெய9 நபிஐேயா
நிைன மற%ைக ெநறிேயா பராபரேம.

நிதியெமா றி*லாத நீ%மிழி ேபாற.ட4

கிதைனதா #ப2(ேடா எேன பராபரேம.
ேதகஇ9 எ9சட ேதAவெத நிதிைரயி*
ஊகமறி தா4பயதா உ(ேடா பராபரேம.
ஏைத+ 8ைமயா எபா எத.ட*

ேசத2றி யா#பிேன ெச*= பராபரேம.
ேதா4பாைவ நாலா- 8ைமயா5 சீவெனாறி
காபா* எதெதவ ராேல பராபரேம.

ஞாலைத ெமெயனேவ நபிநப நாKெமற
காலைத ேபா%கிெயன க(ேட பராபரேம.
ெபா3லக வா;%ைக Aைல+ேசாி வாதைனநி
ெமயளி I;கி விகா( பராபரேம.

Wேலணி வி(ேணற W4 பதிைவபா
ேபாேல கவிநQ4 ேபாத பராபரேம.

சின5 சிறியாக$ ெசதமண4 ேசா4ைறெயா%
ம0 கைலஞான மா%க பராபரேம.
வாசகஞா னதா* வேமா 8கபா;த

செல9 ேபாேமா Aகலா பராபரேம.
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184.
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188.
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ேக-டைதேய ெசா*= கிளிேபால நினளி
நா-டமிறி வாேபச* நேறா பராபரேம.
ெவளியா அளி* விர.அப ேதக

ஒளியா பிறகிய# உ(ேடா பராபரேம.
காலெமா I9 கதி=ண தா=அைத
ஞால தன%ைரயா ந*ேலா பராபரேம.

ெகா*லா விரதெமா9 ெகா(டவேர ந*ேலாம4
ற*லாதா யாேரா அறிேய பராபரேம.

இ*லாத காாியைத இ+சி#+ சிைதவழி+

ெச*லாைம ந*ேலா திறகா( பராபரேம.
ஏ#வ# ஏெதாழி# என#யா எனாக$
ேபாதநிைல க(ட Aலேதா பராபரேம.

ஆயிர5ெசா னா= அறியாதவ5செந5ச
ேபயெரா V4 பிைழ கா( பராபரேம.

மாய மய%ெகாழிதா ம4ெறாைற நாவேரா
ேநய அ$நிைலயி* நி4பா பராபரேம.

நிதிைரயி4 ெசதபிண ேந2ட4 கி+ைசைவயா+
8தகேள ந*ல #றேவா பராபரேம.

எெந5ச ேம0 இரேம நின-%

கென5 சஉளேரா கா-டா பராபரேம.
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195.
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198.
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மதஅறி வாகியிப வாயா திதைலதா*
சிைதமய காேதாஎ ெசேவ பராபரேம.

ேதேன தி%கைன# ெத(டனி-ேட சிைதைந#
வாேன எமய%க மா4றா பராபரேம.

மைமெய0 ஒைற ம9தேறா எைன
அைமெகாள* ேவ( அரேச பராபரேம.

காலபய தீரஇப% கா4கபய ெமெறEத
மாைல வளதைனேய வாழி பராபரேம.

நீA4 Aதமா நிைனவ-ேக நிறழிய

பாபத*லா* ேவ9ெமாைற பாேர பராபரேம.
நீ%மிழி ேபாெல நிைன.ெவளி யா%கைரய
பா%மிட எ*லாஎ பாைவ பராபரேம.

ஆஓ பபரேபா* ஆைச3ட எஉைன
ேதஓ கிேறஎ ெசேவ பராபரேம.

ேவதாத5 சிதாத ேவெறனா க(களி%
நாதாத ேமான நலேம பராபரேம.

ஆனத மானநிைன அறிெயாைற உனாத
ேமான தமிேய4 2தி பராபரேம.

ஏ#% உைனவிட இ*ைலெயறா* எகைத+
ேசாதி%க ேவ(டாநா ெசாேன பராபரேம.

2தியி= ேதகமிைச Iவிதமா5 சிதிெப4றா

199.
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204.

205.

206.

207.

208.
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எதைனேப எ9ைரப ெததா பராபரேம.
நீயறி நானா நிைனவாஎ ெந5சகமா

தாயறி+ G=2(ேடா சா4றா பராபரேம.
அகேம நிவவ மான8க Vபிடநீ

எஏ ஏெனற ெதேன பராபரேம.
ெகா$ைளெவ$ள த(ண$ேம4 ெகா(கழி தாதிEதா*
க$ளமன% கபெலேக கா/ பராபரேம.

எ%கைல3 க49ணேதா ெமறவ%5 சமத5ெசா*
வ%கைணயா* இப வேமா பராபரேம.

க*ெலறிய பாசி கைல#நனீ கா/ந*ேலா
ெசா*=ணாி ஞானவ# ேதா9 பராபரேம.
நிைன 3ண ேதாகடைம நிதித ேபயறிஞ
என கதிெப9வா எதா பராபரேம.

என#யா என*அ4ேறா எகி# பா%கி0நி
சனிதியா நீெபாியசாமி பராபரேம.

ேசா49 #தி+ 8ைம8மப% க(பி#க%

கா4ைற பிதைலேத க(டா பராபரேம.
உ$ளப ெயாைற உைர%கிஅவ% $Kறவா%
க$ளமிறி அபா% களிேப பராபரேம.

அதஇய* பாகெவாைற யாபகவ த*லா*

ெதாதெதாைற யாேவ(+ ெசா*ேல பராபரேம.
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உ$ளமறி யாெதாவ ஒைறஉனி ேபசி*ஐேயா
#$ளியிள கறா #ேப பராபரேம.
எ*லா இA4 றி%க நிைனப#ேவ

அ*லாம* ேவெறா றறிேய பராபரேம.
2னா$ெம5 ஞான 2னிவதவ ஈ-த*ேபா*
இநாளி4 காணஎன% கி+ைச பராபரேம.

கமெமப ெத*லா காிசறேவ ெம5ஞான
தமநிைல சாததப தைம பராபரேம.

க(#யிலா ெதனறிவி க(Pேட கா-சிெபற
ம(ய ேபெராளிநீ வாழி பராபரேம.

நானான தைமெய9 நாடாம* நாடஇப
வானாகி நிறைனநீ வாழி பராபரேம.

அகD ட/வ/வா அ(டெம*லா தானா
மகதாகி நிறைனநீ வாழி பராபரேம.

காரகமா கபஅைற% க(P எக(ேண
வாரைவ#% காதைனநீ வாழி பராபரேம.

Aரேதாத ேதசெமபா மிையேபா ரா

இறேதா தமெதபா எேன பராபரேம.
Iதிெய*லா வாழிெயக$ ேமான வாழிஅ$
வாைதெய9 வாழிஅப வாழி பராபரேம.
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ெசா*= ெபாK ெதாடரா அ$நிைறவி*
ெச*= ப%க$நீ ெசதா பராபரேம.

இ4ைறவைர% $ளாக எ(ணாிய சிதி2தி

ெப4றவக$ எதைனேப ேபசா பராபரேம.
நா நகநிசா னா-ய பாளய2

ஈெச3 ேமா2வி* எதா பராபரேம.
ேத திரவிய25 ேசதமணி ெப-டக2
Vட வ#ைணேயா Vறா பராபரேம.

ேதடாத ேத-னேர ெசைக #லா%ேகா*ேபா*

வாடா+ சமனிைலயி* வா;வா பராபரேம.

நீரா% கசி#கி ெந-யி# நிேறைன
பாராத ெதேனா பகரா பராபரேம.

உ$ளெபா$ ஆவி உட*I9 அேறதா

ெகா$ைளெகா(ட நீெய ைறதீ பராபரேம.

ஆ;தாேய யிB.லகி* அ*லெல*லா தீதளா*
வா;தாேய எறைனநீ வாழி பராபரேம.

தாரா அைளெய*லா தெதைன3 நினளி
வாராேயா எறைனநீ வாழி பராபரேம.

ஆைச3மீ த*லா* அளறிய ேவ9ெமாறி*

பாசைவேய நிகைண பாகா4 பராபரேம.
ஆதியத நீவா ஆ(டத*லா* நிைனயறி
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234.

235.
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ேபாதைன3 உ(ேடா Aகலா பராபரேம.
தானாக வ# ததா( ெடைனயிப

வானாக+ ெசதஇப வாேன பராபரேம.
ப4ற4 றி%ெநறி ப4றி4 கட*மைல35

84ற நிைன%மன5 ெசாேன பராபரேம.
பப49% ேக$விய49 ப4ற49+ சிைத
#ப4றா% கேறா 8ககா( பராபரேம.
சதாகி நிேறா சடக ளி6கெமன

ைவதா உ(ேடாெய வா;ேவ பராபரேம.
சித நிவிக4ப5 ேசதா உட*தீப

ைவதக ரேபா* வய பராபரேம.
ஆதிகா லதி*எைன ஆ(டைனேய இபா*நீ

ேபாதிெயனி* எேகநா ேபாேவ பராபரேம.
நாவE#5 ெசா*மலேரா நாKதி% ெபாமலேரா
ேதைவ3ன% கினெத9 ெசபா பராபரேம.

கன*த பாகா% கAவ-டா% க4க(டா
இன2தா எ0$ எதா பராபரேம.
சி4பரேம த4பரேம ெதவ+ 8திெசான
அ4Aதேம அேப அறிேவ பராபரேம.

அறிவிபா நீெயறா* ஐAலக டத
ெநறிநி4பா யாேர நிக;தா பராபரேம.
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அத% கரணெம0 ஆகாத ேபக$எைன
வ#பி தா-ட வழ%ேகா பராபரேம.

ஐவெரா Vடாம* அதரக ேசைவதத
ெதவ அறிேவ சிவேம பராபரேம.

அளாகி நிற8க ஆகாம* ஐேயா

இளாகி நி4க இய*ேபா பராபரேம.
அபெர*லா இப அதிட. யாஒவ
#A9த* நேறாநீ ெசா*லா பராபரேம.

சதத2 நிகைண சா49வத* லா*ேவ9
சிைதஅறி ேயஉற சித பராபரேம.

நாநா என%ள9 நா-டதா* எைனவி-
ேபானா= உைனவி- ேபாேக பராபரேம.
இ%காய ெபாெயேறா ஈ-ட #ன%கபய
A%காதா உ(ேடா Aகலா பராபரேம.

தானாத* ரணேம சாமிட உ(யி
வானாதி 3ஒEகா ம0 பராபரேம.

உ0மன கர .(ைடேபா ேலகைரய
மி0ஆ னத விள%ேக பராபரேம.

நா-ப- டைலத ந%கெமலா தீர.ன%

கா-ப- #பஎன% காேமா பராபரேம.
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பாவிப க(கல%க பா#மிர காதிதா*
ஆவி% 9#ைணயா ஐயா பராபரேம.

நினிைறேவ தாரகமா நி98க எதாம*
எனிைறேவ பாவிேத எேன பராபரேம.

நிைன+ சர(Aதா* நீகா%க* ேவ(ம*லா*
எைன Aறவித* எேன பராபரேம.

மாறாத #பெம*லா வ#ைரதா* நிெசவியி*
ஏறாத வாேற# இயபா பராபரேம.

வி58Aல பாடைன# N9#ப5 ெசயவத
அ58Aல ேவட% ஆ4ேற பராபரேம.
கன காியநிற% காமாதி ரா-சச ேப%

ெகைனயில% காகைவத ெதேன பராபரேம.
சிதிெநறி ேக-ட* ெசகமய%க5 சமமற

2திெநறி ேக-ட* 2ைறகா( பராபரேம.
சிைத சிைதய+ சிைதயாத ஆனத

எதவைக யாேலவ ெத# பராபரேம.
Vதஅறி வா*அறிய% Vடா ெதன%ரவ
ேததப தாேன திாிேத பராபரேம.
பத ர# பரம8க யானத

எதைனநா$ ெச*= இயபா பராபரேம.
தீதி னா*#ற. ேசராம* இB.லகி*
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பார தனேபச* ப(ேபா பராபரேம.
இத ெவளியிைன3( ேடபமிட ேபரறிவா

ததெவளி% ேகெவளியா+ சாேத பராபரேம.
உண#உைன நாடா #ணதைவேய நா

இண%9ெம ஏைழைமதா எேன பராபரேம.
உ(ேபா* இறா உலைக திரெமன.$
ெகா(நா ெப4றபல Vறா பராபரேம.

உ$ளப யா#ெமன உ49ணேத அ%கணேம
க$ளமன ேபானவழி காேண பராபரேம.
சித ம.ன5 ெசய*வா% ெகலாம.ன5

8த ம.னஎபா* ேதாறி4 பராபரேம.
எ(ணி*பல ேகாஉயி எதைனேயா அதைன%

க(ணி4 கலதஅ- க(ேண பராபரேம.

என%கினியா உேபா= இ*ைலெயறா* யா0
உன%கினியா னாகா உளேவ பராபரேம.

அ(டபி(ட காேண அக2 Aற2 ஒறா%
க(ட எைன நீகலத கால பராபரேம.

எதைனேயா ேகா ெயெத#+ ெசானா=5

சித இரகிைலஎ ெசேவ பராபரேம.

அறத நா*வ% அ4Aதமா நீ3ைரத

ெதாறத வாைதெயன% (ேடா பராபரேம.
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அபென9 அைனெய9 ஆாியென 9உைனேய
ெசAவ# உனிைலயி சீகா( பராபரேம.

க- கன2அத% காலவ ேபாெததி#
ெவ- தளேமா விளபா பராபரேம.

ேபசாத ேமானநிைல ெப4றேறா நினளா
வாசாம ேகாசரதா வா% பராபரேம.
க4றா= ேக-டா= காயமழி யாதசிதி

ெப4றா= இபஉ(ேடா ேபசா பராபரேம.
க(டவ ெவ*லா கைர%கிற அ5சனேபா*
அ(டெம*லா நினேள அேறா பராபரேம.

தெசயலா* ஒ9மிைல தாெனறா* நாபாவி
நிெசயலா நி*லா நிைனேவ பராபரேம.

ெகாைலகள. க-காம ேகாபவி-டா* அேறா

மைலயில%கா நின$நா வா% பராபரேம.
தைனஅறி யா#சக தானா இ#வி-டா*
உைன அறியஅ$ உ(ேடா பராபரேம.

ஒறிர(ெட 9னா உண.ெகா #$ளப
எ9எைன ைவயா இைறேய பராபரேம.
க#அ யாக$உள காணெவளி யா
#ாியநிைற வான 8கேம பராபரேம.
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ெபாவித ெந5சஅ- ெபா4பறி# தி%கைன#
ைகவி# நி4பெதத% கால பராபரேம.
அ#வித மான அயி%ய அ0பவேம

8தநிைல அநிைலயா ெசா*வா பராபரேம.
ைவத 8வரலபி ம(ேபாேமா மாையயிேனா%
ெகதைனேபா தி#எனா எதா பராபரேம.

-ட49 ேதகம49 ேபா2ேன நினைள%
கா-டா தகாேதாஎ க(ேண பராபரேம.

ெசா*64 பதகைள# ெசா*2. காணாதா
ெந*64 பதேபா* நி4பா பராபரேம.

அE%கா4றா* ெந5ச அEகியA மா%க$
இE%கா4றா* இபநல எதா பராபரேம.

ேதகாதி ெபாெயனேவ ேதத.ப சாத%
ேமாகாதி உ(ேடா ெமாழியா பராபரேம.

சாதைனெய* லாஅவிழ த4ேபாத கா-டாேதா
ேபாதைனநீ ந*வெத ேபாேதா பராபரேம.

ஒ9மறி யாவிளா உ$ள பைடதஎன%
ெக9 கதிவவ ெததா பராபரேம.

சிதி% ேதா9எ0$ சி48கமா ஊ4aறி
Aதி%$ நிறஅ$ ெபா4ேப பராபரேம.

எ9அைட ேதாக- கிரகா றிபைன#
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கைற3ைத கா6 கைதகா( பராபரேம.
4ற ைறய% ணேம 6டஅைள
உ4றவேர ஆவி% றவா பராபரேம.

ஓைரயா* வா%2(ைம% ேகாரனத W*ேகா
ேபைரயா4 ேபசி*என ேபறா பராபரேம.
ெசா*=5 சமயெநறி+ 849% ேள8ழ=

அ*ல* ஒழிவெதைற% ைகயா பராபரேம.
பிதைதேய தாபி% ேபராணவைத

அ# #ரதவ*லா ஆகா( பராபரேம.
ேநசதா* நிைன நிைன% நிைன.ைடயா
ஆைச% கட6* அEதா பராபரேம.

க$ளா# க-ண. காாியேமா நாெனாெசா*
ெகா$ளாத ேதாடமேறா Vறா பராபரேம.
ெசறவிட ெம*லா திவேள தாரகமா
நிறவ%ேக ஆனத நி-ைட பராபரேம.
நீ-சி 9க*இ*லா நிய8கா ரபசக

சா-சியா உைனவ# சாேத பராபரேம.
வானாதி த#வமா மனிநிற காரணநீ
நானாகி நி4பெதத நாேளா பராபரேம.

கா-டதி* அகி கைடயவதா* என.0
நா-டதி ஊவத ந-ேப பராபரேம.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

188

நிதிைரயா தாேன நிைனவயதா* நிதநித5
ெசதபிைழ பானெதக$ ெசைக பராபரேம.

இபநி-ைட எதாம* யாெதனி05 ெச9மன
#A9த* வபிறவி #%க பராபரேம.

ெபாயகல ெமயான ேபாதநிைல க(ேடா%ேகா
ஐயமிைல ஐயமிைல ஐயா பராபரேம.

மதிரைத உனி மயகா ெதன%கினிேயா
ததிரைத ைவ%க தகாேதா பராபரேம.

வி(கைண தெதன ேமவி உயி%யிரா
த(கைண ேதாறஅ$ தாநீ பராபரேம.

தமயமா நிறநிைல தாேனதா னாகிநிறா*
நிமயமா எ*லா நிகE பராபரேம.

ஏகி இைட3ெந5ச ஏைழையநீ வாெவேற
பாெபற+ ெசவ#ேம4 பார பராபரேம.

ஆ(டநிைன நீகா அைமக$யா ஆணவைத
(டெதன கம Aகலா பராபரேம.

எக/நீ ெயறா* இ#ப எதாம*

அமி எறைலய* ஆேமா பராபரேம.
க4ம# .( களிதத*லா* நினளி*
நி4ம# தத#(ேடா நீதா பராபரேம.
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அ(டபகி ர(ட அறியாத நிவைவ%

க(டவைர% க(டா4 கதியா பராபரேம.
கல%க2ற ெந5ைச% கல%கி திப

#ல%பவ நீயைலேயா ெசா*லா பராபரேம.
சிைத3எ ேபால+ ெசயல4 றடகிவி-டா*

வதெத*லா நிெசயலா வா;ேவ பராபரேம.
பதெமலா தீர பர5ேசாதி நீவா
வத வைவ மறேவ பராபரேம.
தானத மான சகச நிவிக4ப

ஆனத நி-ைடஅ$ ஐயா பராபரேம.
அ*லெல*லா தீரஎன% கானத மாகெவா

ெசா*ைலஎபா* ைவதைதெய ெசா*ேவ பராபரேம.
சிைத மய%கமற+ சிமயமா நிற.ைன

தத.ன% ெகைன3நா தேத பராபரேம.
ைமகா- மாைய மய%கமற நீவா%

ைககா-ட .கன. க(ேட பராபரேம.
மா*ைவத சிைத மய%கறஎ ெசனிமிைச%
கா*ைவ%க .கன. க(ேட பராபரேம.

ம(ணான மாையெய*லா மா(ெவளி யாகஇ
க(ணார .கன. க(ேட பராபரேம.

ம(ணீைம யாேல மயகா# ைகயா*எ
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க(ணீ #ைட%க.நா க(ேட பராபரேம.
உ$ள #ணரா .ணவி6மா பாவிெயேறா

ெம$ளெம$ள% ைகெநகிழ வி-டா பராபரேம.
எ*லா நின#ெசய* எெற(/ எ(ண2நீ
அ*லா* என%ளேதா ஐயா பராபரேம.

பத மய%கி%க ப4ெறாழிேத எ9ள9
இத மய%க என%ேக பராபரேம.

கா-சிெய*லா க(ைணவிட% க(ட#(ேடா யாதி0%
ஆ-சி உனதேள அேறா பராபரேம.

எ- திைச3ஒறா இபமா நிற.ைன
வி- பிாியவிட ேவேறா பராபரேம.

பிாியா #யி%யிரா பினமற ேவா5
ெசறிேவ அறிேவ சிவேம பராபரேம.

ஏேத# ெசானா= எ$ளள. நீயிரகா+
Gேத ெதன%ள. ெசா*லா பராபரேம.

க4பைனயா பாகிேற க(ணீ கபைல35
ெசா4பன# காேணஎ ெசா*ேவ பராபரேம.
வெபா9 நீகா மனதிறப மாறாேப

அெபா9 ேபா#என% ைகயா பராபரேம.
ஏ# ெதாியா எளிேயைன வாெவனநி

ேபாதநிைல கா-4 ெபாறாேதா பராபரேம.
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ஓராம* எ*லா ஒழிேத4 ெதவஅ$
தாரா தி%க தேமா பராபரேம.

ேமான தஞான I- என%வ-டா

ஆனத வா;%ைக அளா பராபரேம.
வா2க க(ெடைன வாடாம ேலகாத

நீ கைண நிைறேவ பராபரேம.

Aதியினா* நினைய ேபா49கிற ெமயயா
சிைதயிற ேபாநி தியான பராபரேம.

உன%வைம யா%கைண உ$ளவ வைம%
ெகன%வைம யானவ இ*ைல பராபரேம.

தாயி# பி$ைள தளதாேபா* எBவிட#
நீயி# நா தள# நிேற பராபரேம.

வாயா4 கிண9ெக-ட வாேறேபா* வாேபசி

ேபயானா% கிப2(ேடா ேபசா பராபரேம.
பாவெமறா* ஏ# பயமிறி+ ெசயஇத+
சீவ0%கா ேபாத ெதாிதா பராபரேம.

இப நிவிக4ப இேறதா அெறனிேலா

#ப ெபா9பாி# ெசாேன பராபரேம.
க4நிைல க4றா* கவியவி ழாதளா
நி4நிைல க4ப#ேவ நீத பராபரேம.
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கா+ச+ 8டவிெபா4 க-ேபா* நிமலமா
ேப+ச4 றவேர பிறவா பராபரேம.

ப4ெறாழி# சிைத பைதெபாழி# தாேனதா
அ4றிப ெதைற% கைமபா பராபரேம.

உெவளிதா வாதM உதம%க* லா6ன2
வழிநி றா%2(ேடா Vறா பராபரேம.
ேதகயா ேத0ெமா சிதிெபற+ சீவ2தி
ஆெநறி ந*லெநறி ஐயா பராபரேம.

உலகெநறி ேபா4சடல ஓயஉயி 2தி
இலெமன* பத இய*ேப பராபரேம.

பரமா பரெவளியா பாபத*லா* ம4ெறவ%
திரேம# மி*ைலநறா ேதேத பராபரேம.

ேதேவ நினைள ேத2ேன ெயதி*நட
ஆேவ ஆனத மாேவ பராபரேம.

உ$ள ைழய .ட*ைழய .$ளித

க$ள ைழயஎ9 கா(ேப பராபரேம.
ப-ட பக*ேபால பா;தசிைத மாளிஎ*லா
ெவ-டெவளி யாக விள பராபரேம.

பா%கிஅ/ ேபா4கிடத பா;5சிைத மாளிஎைன
யா%+ சாியிடலா ஐயா பராபரேம.

பா-%ேகா அபி0%ேகா பதி%ேகா அபதக$

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.
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நீ-%ெக* லா9கி நிறா பராபரேம.
2தாத விேத 2ைள%நில மாெயEத
சிதாத மா%க+ சிறேப பராபரேம.

உனா ெவளியா உறகாத ேபணவா
எனாவி% $ேள யிதா பராபரேம.

த#வெம* லாமகற தைமய%+ சிமயமா
நித2த 8த நிைறேவ பராபரேம.

உ$ள% ெகாதிபகல .$K$ேள ஆனத

ெவ$ள மல%கைண ேவ( பராபரேம.
எைன Aறபத ளிகடனா எகடனா
நினி4 பணியறேவ நி4ைக பராபரேம.

தாேனயா நனிைலைய ததஅ$ ஆனத
வாேன மனாதீத வா;ேவ பராபரேம.

ம(ணாதி தெம*லா ைவதித நினிைறைவ%
க(ணார% க( களிேத பராபரேம.

அறியாைம ஈெத றறிவித அேறதா

பிறியா அ$நிைல3 ெப4ேற பராபரேம.
தீெதன. நெறன. ேதத#நா ேததப
ஏ# நட%கெவா-டா ெதேன பராபரேம.

க(ட அறிவக(டா காரெமன ெமயறிவி*

ெகா(டவ%ேக 2தி ெகாபா பராபரேம.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.
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ஈறாக வ*விைனநா எனாம* இப8க
ேபறா ப%கைம ெப4ேற பராபரேம.
ெப4றா அOதி ேபசாத ேமானநிைல

க4றா உைனபிாியா க(டா பராபரேம.
நீேயநா எ9 நிைனA மறAமற

தாேய அைனயஅ$ ததா பராபரேம.
ச5சலம4 ெற*லாநீ தாென 9ணேதஎ
அ5ச63 ெகா$ளா அரேச பராபரேம.

த2த* நாதவைர ெபாெயற ெமயெர*லா
காத6த இப% கடேல பராபரேம.

வா%மன ஒ9ப-ட வாைதய*லா* ெவBேவறா
ேபா%ைடய வாைத ெபாேத பராபரேம.

வைமயிறி எ*லா மதி#ணவா% காெகேவ
தைமெயா9 ேதாயா தைடேயா பராபரேம.

பதசித வாழிபாி ப%வக$ வாழிெசேகா*
ைவதவக$ வாழி வாழி பராபரேம.

க*லாேத ஆனா= க49ணத ெமயயா

ெசா*லாேல நிைன ெதாடேத பராபரேம.
ெசா*6றப+ ச4வா ேதாறி+ 8கெகாத
ந*லவ%ேக ெகாதைம நாகா( பராபரேம.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.
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2தி% விதான ேமான% கAவழி

திதி திடவிைளத ேதேன பராபரேம.
நிதிைர3 பா;த நிைன.அ49 நி4ப#ேவா
8த அ$நிைலநீ ெசா*லா பராபரேம.

ம(/ மறிகட= ம49ள. எ*லாஉ

க(ணி* இ%க.நா க(ேட பராபரேம.
-ைவ# வ5ச ெபாறிவழிேய எறைனநீ
ஆ-கிற ேதேதா அறிேய பராபரேம.

ெபா3ணவா யித AE%V-ைட% காதிேத
உ3 வைக3 உளேதா பராபரேம.
-------------

385.

386.

387.

388.

389.

44. ைப#கிளிக/ணி
அத2ட ஆதி அளவாம* எனறிவி*

8தரவா ேசாதி #லேமா ைபகிளிேய.
அகேம. அ(ண=%ெக அ*லெல*லா5 ெசா*6+
8கமான நீேபா+ 8கெகாவா ைபகிளிேய.
ஆவி%$ ஆவிஎ0 அ4Aதனா சி48கதா

பாவி% கி-ேமா ெசா*லாநீ ைபகிளிேய.
ஆமறி யாம*எைன அதரக மாகவ#

ேசப இைற%+ ெசபிவா ைபகிளிேய.
ஆறான க(ணீ%ெக அகபக மானைத3

1.

2.

3.

4.
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Vறாத ெதேனா தைலெமாழி ைபகிளிேய.
இபள ஆைடயE% ேக9எம% க(ண*8த

அபரமா ஆைட அளிபாேனா ைபகிளிேய.

உனாம* ஒறிர(ெட ேறாராம* N-ெநறி

ெசானா வர.வைக ெசா*லாநீ ைபகிளிேய.
ஊமிலா ேபமிலா உ4றாெப4 றாடேன
யாமிலா எைன அறிவாேரா ைபகிளிேய.
ஊைறபா ராம*என% $ளக# நாயகனா

சீைரபா தா4கைண ெசவாேரா ைபகிளிேய.
எ9 வி3 இைறவாேவா எெற9

நிறநிைல எ*லா நிக;தாநீ ைபகிளிேய.
எதமட _ எEதா இைறவைவ+

சிைதமட லாெலEதி+ ேசேபேனா ைபகிளிேய.
க(/$மணி ேபா*இப கா- எைனபிாித

தி(ணிய இனவ# ேசவாேரா ைபகிளிேய.
ஏடா மலGேட எெபமா ெபானயா
வாடா மல2% வா%ேமா ைபகிளிேய.
க*ேல மலேர கனிதஅேப ைசஎற

ந*ேலாெபா* லாஎைன3 நாவேரா ைபகிளிேய.
க(டதைன% க( கல%க தவிெரனேவ

வி(டெப மாைன3நா ேம.வேனா ைபகிளிேய.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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காணாத கா-சி க#வ# காணாம*

Nணா$ கழி# ெம6ேவேனா ைபகிளிேய.
காத இைப% கவதிEதா ெலனஅ$

ேவத எைமஇE# ேம.வேனா ைபகிளிேய.
காதலா* வான# க(டைனேய எமிைறவ
ேபாதரவா யிப Aசிேபேனா ைபகிளிேய.

கி-%ெகா( டப(ைம ேகளா பலவெகா$

ப-% இப2(ேடா ெசா*லாநீ ைபகிளிேய.
கி-]ரா ெந5சி4 கிளவா தEவஎறா*

ெந-]ர ராவஅவ ேநசெமேனா ைபகிளிேய.
V9 ண2மி*லா% ெகா$ைகயினா எகவைல
ஆ9ப% அைணவாேரா ைபகிளிேய.

சின5 சிறிேயற சிைதகவ தாஇைறவ
தன தனிேய தவிேபேனா ைபகிளிேய.
சிைத மவி ெதளிவி ெதைனயாள

வத நாதஅ$ வா%ேமா ைபகிளிேய.
ெசா*6ற# நிற 8கRப ெபமாைன

அ*= பக= அைணேவேனா ைபகிளிேய.
த4ேபாத தாேல தைலகீழ தாகஐய

ந4ேபாத இAவர நா-ெச=ேமா ைபகிளிேய.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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தைன அறி3 தண தனி4றைலவ

எைனயைண யாதவ(ண எெகாளிதா ைபகிளிேய.
தாகாிய ைமயெல*லா தெதைனவி- னளா

பாகிைய+ேச தாஇைற% ப(ேபாெசா* ைபகிளிேய.
தாவியேதா ம%கடமா தைமவி-ேட அ(ண6ட

ேதாவியேபா* நி4கிஎைன உ$வேரா ைபகிளிேய.
தீரா% கவழ%ைக தீைவயி-ட ெகைனஇனி
பாேரறா தா(டாைன ப49வேனா ைபகிளிேய.

Dகிவிழி ெதனபல Dகாம* Dகிநி4

பாக(டா* அேறா பலகா(ேப ைபகிளிேய.
ெதா*ைல% கவைல ெதாைல# ெதாைலயாத

எ*ைலஇலா இபமய எ#வேனா ைபகிளிேய.
நென5ச தபெர*லா நாதைர+ேச திபைணதா
வென5ச தாேலநா வா;விழேத ைபகிளிேய.
நாேன கதிவர நாடா8 மாஇதா*

தாேன அைணவரவ தைமஎேனா ைபகிளிேய.
நீ%மிழி ேபாற.ட* நி4ைகயிேல சா8வத5

ேச%கஅறி யாம* திைகேபேனா ைபகிளிேய.
ெந5சகதி* வா;வா நிைன%கிேவ ெறறைணயா
வ5சகதா அ*லரவ மா%கெமேனா ைபகிளிேய.
ப2 திைர+சமய பா;பட%க* லாலவா;

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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சி2 திைரஅரைச+ ேசேவேனா ைபகிளிேய.
ப+ைசக(ட நா-4 பற%உைன ேபா4பறேத
இ+ைசஎ*லா அ(ண4 கியபிவா ைபகிளிேய.
பாசபத5 ெசத#ப பாராம* எமிைறவ

ஆைசதத #பமத4 கா4ேறநா ைபகிளிேய.
பாராைச அ4றிைறைய ப4றறநா ப4றிநிற
ராய ெம*லா Aக9வா ைபகிளிேய.

ேபைத பவேத பிெதாடெத ப%வ25

ேசாதித அ(ண*வ# ேதாவாேரா ைபகிளிேய.
ைபபயிைர நாஉேபா4 பாத ைபெகாேச
ெசபயிைர நா திைகேதநா ைபகிளிேய.
ெபா%V ெகா( AலAவேனா எமிைறவ
ெம%V ெச9 விளபிவா ைபகிளிேய.

ெபாபணிேவ( ேடைன ெபா-பதி அ(ணெலபா*
ெமபணி3 தெதாகா* ேம.வேனா ைபகிளிேய.
ம(/ற வி(/ற ம49ளஎ லா2ற
க(/றேக எமிைறவ காதலா4 ைபகிளிேய.
ம-படாத மய%கெம*லா தீரஎைன

ெவ-டெவளி N-*அ(ண* ேம.வேனா ைபகிளிேய.
மாைலவள ெதைன வளதிைறவ பெனறியா
பாைலவன தி*வி-ட பாவெமேனா ைபகிளிேய.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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ெமயி*ேநா மா4ற.;த ெமத.(ெட அ(ண*தத
ைமய*ேநா தீ%க ம#உ(ேடா ைபகிளிேய.

ேம.ப5ச வ(ண24றா N(சிைறயா* அ*ல=4றா
பாவிப5ச வ(ண பக#வா ைபகிளிேய.

வாதிறவா வ(ணெமைன ைவதா(டா% ெக#யைர
நீதிறவா+ ெசா*6 நிசமாகா( ைபகிளிேய.
வா-டா படாத ம.னஇப ைகயாேல

கா-% ெகாதாைன% கா(ேபேனா ைபகிளிேய.
வாரா வரவாக வதK ேமான%ெக

ேபராைச எ*லாேபா ேபசிவா ைபகிளிேய.
வி(ணவத பால2த ேவபகா யாகஎபா*

ப(ணியெத அ(ண*மய* பாதாேயா ைபகிளிேய.
வி(/$ வளியடகி ேவற4ற ெதனஅ$

க(/$ அடகிட. கா(ேபேனா ைபகிளிேய.
வி(ணா நில.தவ; ேமைடயிெல* லா2ற

ம(ணான N-ெலைன ைவதெதேனா ைபகிளிேய.
உ$ளதி 0$ேள ஒளிதிெத க$ளெம*லா

வ$ள*அறி தா*என% வா32(ேடா ைபகிளிேய.
ஆகைத நீ%2ேன ஆவி #ைணவைரநா

தாகதி வ(ண தEவேனா ைபகிளிேய.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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தாேன 8பாவ தைலபடநி றாஞான

வாேனா னவ வவாேரா ைபகிளிேய.
க$ள தைலவரவ ைககா- ேபசாம*

உ$ளதி* வத உபாயெமேனா ைபகிளிேய.
------------

57.

58.

45. எநாக/ணி
45.1. ெத2வ வணக
நீத ேவணி நிலெவறிப மனறா

காத க(டைனயா கா/நா$ எநாேளா.
ெபானா ம9$மணி ைவவிழி வ(849
எனா ர2திநல இ+சிப ெதநாேளா.

நீ%கிமல% க-ட9# ேநேர ெவளியிெலைம

D%கிைவ% தாைள ெதாEதிநா$ எநாேளா.
க2ககா- டாம*எ9 கர N8

தி2கேம ேநா%கி தி%க9ப ெதநாேளா.
ெவ5ேச ெல0விழியா ேவ-ைகந58% க5சினைர
அ5ேச* எ0ைக% கபயெமப ெதநாேளா.
ஆ9 சமய# அ#வ#வா நிறில
N9 பைரதிதா$ ேம.நா$ எநாேளா.

ப+ைசநிற மா+சிவத பாக கல#வைக

இ+ைச3ட ஈறாைள யாகா(ப ெதநாேளா.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ஆதியத கா-டா தக(தமா நி9ண#
ேபாதவ வாஅைய ேபா49நா$ எநாேளா.
கைக நில.சைட% கா-டாைன தைதெய0

Aகெவ(ேகா- டாைனபத Aதிைவப ெதநாேளா.
அ5ச2க கா-டாம* ஆ92க கா-டவத

ெச5சரண+ ேசவைய+ சிைதைவப ெதநாேளா.
தைதஇ தா$#ணி# தபிரா தா$ேசத

எைதஇ தாளிைண%ேக இA9வ ெதநாேளா.

8.

9.

10.

11.

45.2. மரமரபி வணக
#ய கரமலரா* ெசா*லாம* ெசான.(ைம

ஐயைன%க* லா*அரைச யாமைணவ ெதநாேளா.
சிைதயி0% ெக-டாத சி48கைத% கா-டவ*ல
நதிய% கீ;%யா நாமைணவ ெதநாேளா.
எைத சன4மர னாதிஎைம ஆ-ெகா$வா
வத தவதினைர வா;#நா$ எநாேளா.

ெபாக(டா காணா Aனிதெம0 அ#வித
ெமக(ட நாதஅ$ ேம.நா$ எநாேளா.

பாதிவி ததா*இ பாவித மாக.(ைம

சாதிதா ெபானைய தாபணிவ ெதநாேளா.
சி4ற பலம05 சிமயரா தி*ைலநக%

1.

2.

3.

4.

5.

203

ெகா4ற 2தைல% V9நா$ எநாேளா.
ைறவில$ ஞான2த* ெகா4ற யக$

நைறமலதா- கAெப49 நாமிப ெதநாேளா.
நாளவக$ ேபாகாம* நெனறிைய% கா-எைம
ஆளவத ேகாலக- கAைவப ெதநாேளா.
எனறிைவ உ$ளட%கி எேபா* வம.னி

தனறி.% $ேளநா சாநா$ எநாேளா.
ஆ9ளைற நாஅத4 கா92(டா ெமெறம%%
V9 ம.னிய$ Vநா$ எநாேளா.

நி*லாம* நிறைள ேநேரபா ெரறெவா

ெசா*லா* ம.னிய$ ேதா49நா$ எநாேளா.
ைவதிகமா5 ைசவ ம.னிம. னதளித

ெமதிக;ெத அ*ல* வி3நா$ எநாேளா.
வா%மன ம4ற ம.னிம. னதேள

தா%க.எ அ*லெல*லா த-டழிவ ெதநாேளா.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

45.3. அ8யா வணக
ெவபத தீ#லகா$ ேவத திஞான
சப தைனயளா4 சாநா$ எநாேளா.
ஏாி சிவேபாக இகிவ4ேக எனஉழ

வாரெகா$ ெசைகயதா$ வாரைவப ெதநாேள.

1.

2.
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பிதாிைற எறறி# ேபைதபா* Dத0A

வித தமி;+சமத ெமAக;வ ெதநாேளா.
ேபாதM நாடறிய Aததைம வாதி*ெவற

வாதM ஐயஅைப வா5சிப ெதநாேளா.
ஓ-டப4 றிறி உலைக #றதெச*வ

ப-னதா பரகிாி ப(Aணவ ெதநாேளா.
க(ட#ெபா எறக(டா காரசிவ ெமெயனேவ
வி(டசிவ வா%கியதா$ ேம.நா$ எநாேளா.
ச%கர வதி தவராச ேயாகிெய0

மி%கதி Iலஅ$ ேம.நா$ எநாேளா.
கதரO திெப49% கதரO திெசான

எைதஅ$ நா இ%நா$ எநாேளா.
எ(ணாிய சித இைமேயா 2தலா

ப(ணவக$ பதர$ பா6ப ெதநாேளா.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

45.4. யாைகைய பழித,
8%கில2 நீ5 ெசாாிமல2 நா9உட*

A%ழ= வா5ைசயினி ேபா#எப ெதநாேளா.
நீ%மிழி ணைம# நிறா= நி*லாெம
பா%மிட திதேம4 ப4ற9வ ெதநாேளா.

கா%ைகநாி ெசநா கEெகாநா$ V3(

ேத%வி தாஉடைல+ சீஎப ெதநாேளா.

1.

2.

3.
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ெசகிமி யாதி ெசனிதெசம மியிைன

இெக0ட ெல0 இE%ெகாழிவ ெதநாேளா.
த#வெதா( P4ற9வ தாமாவா; இநா-ைட
பிதநா எ0 பித4ெறாழிவ ெதநாேளா.

ஊெனாறி நாத உண#அைத வி-டறிேவ
நாெனற பாவிதைல நா/நா$ எநாேளா.

ேவைலயிலா ேவத விதிதஇர சால.ட*
மாைலவியா பார மய%ெகாழிவ ெதநாேளா.

ஆ;# நிைன%கி அேராசிகமா இB.ட6*

வா;#ெப9 ேப4ைற மதி%நா$ எநாேளா.
2மல+ேச றான 2E%பி பாகெம0

இமலகா ய#$ இக;+சிைவப ெதநாேளா.
நா4றமிக% கா- நவவாயி* ெப4றப85

ேசா49 #தி 8ைமஎப ெதநாேளா.
உவிப .$ேளதா ஊ9 மல%ேகணி

அவA வா;%ைகைய%க( ட58நா$ எநாேளா.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

45.5. மாத மயகத,
ெமN8 நா4றெமலா மி%கம5ச ளா*மைற#

ெபாN8 வாயா Aைலெயாழிவ ெதநாேளா.
தி(ணியெந5 சபறைவ சி%க% ழ4கா-*

1.
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க(ணிைவேபா மாய கட%நா$ எநாேளா.
க(ெமாழி ேபசிமன க(ெகா( ைகவிைலயா%

ெகா(வி மானாெபா% Vெதாழிவ ெதநாேளா.
காமைனவா ெவறி(ட க(வைலைய N8மினா

நாம மறதைள ந(/நா$ எநாேளா.

க(களி*ெவ( Sைள கரப% கைமயி-ட

ெப(க$மய* தபி பிைழ%நா$ எநாேளா.
Nகி தள# விE2ைலயா ேம*N;#

Dமத ேசாைப #ைட%நா$ எநாேளா.
க+சி% ெகாைக கபி% இமா4ற
ைவ+சி% மாத மய%ெகாழிவ ெதநாேளா.
ப+ெசற ெகாைக பரபியபா ழானமய*

ந+ெச றறிதைள ந(/நா$ எநாேளா.
உதி+ 8ழியா* உளைத+ 8ழிதகன

ததி தனதா தைமமறப ெதநாேளா.
த-ைவத ேசைல% ெகாசகதி4 சிைதஎ*லா
க-ைவ% மாயமினா க-டழிவ ெதநாேளா.
ஆழாழி என அள.படா வ5செந5ச

பாழான மாதமய* ப4ெறாழிவ ெதநாேளா.
Dயபனி திக$ 8வெதன பிேத49
மாய மடவா மய%ெகாழிவ ெதநாேளா.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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ஏைழ% 9Aெச3 ஏதிைழயா ேமாகெம0
பாைழ% கட# பயிராவ ெதநாேளா.

வி( ெமாழிளறி ேவ-ைகம# ெமா(த

ெதா(யக$ க-கைடயி4 84ெறாழிவ ெதநாேளா.
ெமயி4 சிவபிற%க ேம.இப ேபா*மாத

ெபாயி6 பிெற9 ெபாதாநா$ எநாேளா.

13.

14.

15.

45.6. த:வ *ைறைம
ஐத தாேல அல%கழித ேதாடமற

எத நாதன$ எ#நா$ எநாேளா.
சத2த லாAலனி4 ச5சாித க$வெர0
பிதபய தீ# பிைழ%நா$ எநாேளா.

நாK ெபாறிவழிைய நாடாத வ(ணஎைம
ஆK ெபாறியா* அ$வவ ெதநாேளா.

வா%காதி யானகம மாையதபா* N(கால

ேபா%காம* உ(ைம ெபா#நா$ எநாேளா.
மனமான வானர%ைக மாைலயா% காம*

எைனயா$ அகள எ#நா$ எநாேளா.
ேவ-ைட AலAைலய ேமவாத வ(ணமன%
கா-ைட திதி% கைரகா(ப ெதநாேளா.

உ# பிறபிறைப உ49விடா ெதைதய$

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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வ# பிற%க மனமிறப ெதநாேளா.
Aதிஎ0 #தி ெபாறியரவி வாேதைர

ஒ#விடா ெதைதய$ ஓநா$ எநாேளா.
ஆகார ெம0மத யாைனவா யி4கபா
ஏகாம* எைதய$ எ#நா$ எநாேளா.

சிதெம0 ெபௗவ திைர%கட6* வா;#பா
நிதமைல யாதளி* நி4நா$ எநாேளா.

விதியா த#வக$ ஏE ெவ(ேடாட+

8தபர ேபாகைத #%நா$ எநாேளா.
8தவிைத ேய2தலா ேதா9ேமா ஐ#வைக
த#வைத நீகிஅ$ சாநா$ எநாேளா.

ெபா*லாத காம Aைலெதாழி6* எனறி.

ெச*லாம* நெனறியி4 ேசநா$ எநாேளா.
அகள% கீ;%யா யாவாழா வ(ண

ெக% பா;மைம% Vெறாழிவ ெதநாேளா.
ஆன Aறவி%கவி ஆ9ப# ம49ள.

ேபானவழி 3Vட A*2ைளப ெதநாேளா.
அதக0% ெகஇ ளானவா றாஅறிவி*
வதஇ$ ேவைல வ3நா$ எநாேளா.

Aமலைத+ ேச#மல ேபாத ெபா#த*ேபா
நிமலைத+ ேச#மல நீநா$ எநாேளா.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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க(க( ேதறா% கல%கெம*லா தீவ(ண
ப(ைடவிைன ேவைர பறி%நா$ எநாேளா.
ைபV; விைனதா பசாவி யாகஎம%

ெகேகா கிரணெவயி* எ#நா$ எநாேளா.
றிதவித மாதியா4 Vவிைன எ*லா

வ9தவிதா வ(ணஅ$ வதிநா$ எநாேளா.
ச5சிதேம யாதி சர%கான 2+ேச9

ெவதெபாாி யாகஅ$ ேம.நா$ எநாேளா.
ேதக2த* நாகா திர(ெடாறா நிறில
ேமாகமி மாைய 23நா$ எநாேளா.

சத 2தலா தைழதி ெகம%ண#5
8தமா மாைய ெதாட%க9வ ெதநாேளா.

எைம விைனைய இைறையஎபா4 கா-டாத
அைம திேராைத அக=நா$ எநாேளா.

நிதிைரயா வ# நிைனவழி% ேகவலமா5
ச#ைவ ெவ*=5 சமதறிவ எநாேளா.

சன*பின லான சகலெம0 ைபயிைட

2னவஞா ன%கனைல I-நா$ எநாேளா.
மாயா விகார மலெமாழி8 தாவைத

ேதாயா அைள ெதாடநா$ எநாேளா.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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45.7. த உ/ைம
உடபறி3 எ0அத ஊழெல*லா தீர
திடெபறேவ எைம ெதாிசிப ெதநாேளா.
ெசைமயறி வாலறி# ேதகாதி% $ளிைசத
எைம Aலபடேவ யாமறிவ ெதநாேளா.

த#வமா பா;த சட.ைவ தா8மத

சி#வா எைம ெதாிசிப ெதநாேளா.
ப5ச ெபாறிையஉயி ெர0 அத ப5சமற+

ெச5ெசேவ எைம ெதாிசிப ெதநாேளா.
அத% கரண2யி ராெமற அதரக

சிைத% கணதி*எைம ேததறிவ ெதநாேளா.
2%ணைத+ சீவென0 Iடைத வி-டளா*
அ%கணேம எைம அறி#ெகா$வ ெதநாேளா.
காைலஉயி எ0 கலாதிக$ெசா4 ேகளாம*

சீல2ட எைம ெதளி#ெகா$வ ெதநாேளா.
வாெக# ேத மதிேகட ேபாலஎைம

நாெக# ேதடாம* நகறிவ ெதநாேளா.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

45.8. அளிய,)
ஈன தநா அ#நம% ேவ(டாெவ

றானத நா-* அவதாிப ெதநாேளா.

1.
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ெபா%கா-சி யான Aவனைத வி-டளா

ெம%கா-சி யாAவன ேம.நா$ ெதநாேளா.
ஆதியத கா-டாம* அபரேபா ேலநிைறத
தீதி* அ-கடைல+ ேசநா$ எநாேளா.

எ- திைச%கீ;ேம* எ ெபகிவ

ெவ-டெவளி வி(ணா4றி ெமேதாவ ெதநாேளா.
Gதான ெம9 8திஎ*லா ஓலமி

மீதான மானெவ4ைப ேம.நா$ எநாேளா.
ெவ#ெவ% கிறசிைத ெவபகல த(ணளா
வ#ெபாழி கிற மைழகா(ப ெதநாேளா.

Gாியக$ சதிரக$ ேதாறா+ 8ய5ேசாதி
ரணேத யதி4 ெபா#நா$ எநாேளா.

க9மன ெவப% கல%கெமலா தீரஅ$

ெதற*வ# N8ெவளி ேசநா$ எநாேளா.
க-நம ெசேகா* கடாவ% ேகாலாக

ெவ-ட ெவளிெபாைள ேம.நா$ எநாேளா.
சால% கபாட தைடதீர எெபமா

ஓல%க ம(டப#$ ஓநா$ எநாேளா.
வி(ணவதா ெள0 விாிநிலா ம(டபதி*
த(ணீ அதி தளெவாழிவ ெதநாேளா.
ெவயAவி பா# விழிதித அ*லலற

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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#ய அளில #யி=நா$ எநாேளா.
ெவய பிறவிெவயி* ெவபெம*லா வி-டகல
ஐயன நீழ* அைண3நா$ எநாேளா.

வாைத பிறவி வைளகடைல நீதஐய

பாத Aைணஇைணைய ப49நா$ எநாேளா.
ஈனமி*லா ெமெபாைள இைமயிேல காணெவளி

ஞானெம0 அ5சனைத நாெப9வ ெதநாேளா.
எ*லா இறதவிட ெதைதநிைற வாவைவ
A*லாம4 A*6 Aணநா$ எநாேளா.

சட#Kயி ேபாெலம% தா0யிரா ஞான

நட#2ைற க(பணி நாவிவ ெதநாேளா.
எ%க/மா #ப இ-கடைல வி-டளா*
மி%ககைர ஏறி ெவளிபவ ெதநாேளா.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

45.9. ெபாளிய,)
ெபாளிய,)
ைகவிள%கி பிேனேபா% கா(பாேபா* ெம5ஞான
ெமவிள%கி பிேனேபா ெமகா(ப ெதநாேளா.
ேக*ப8 பாசெம*லா கீ;பட. தாேனேம*
ஆ5 8கெபாK% கA9வ ெதநாேளா.
ஆணவைத நீ%கி அறிMேட ஐவைகயா%

காணவைத% கபாைல% கா/நா$ எநாேளா.

1.

2.

3.
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நீ%க பிாியா நிைன%கமற% க%Vடா

ேபா%வர வ4ற ெபாளைணவ ெதநாேளா.
அ(ட% எபி*ைவபா ஆர2ைத எஅகதி*
க(ெகா( நி9 களி%நா$ எநாேளா.
கா- திவேள க(ணாக% க(பர

N-ப ெமெபாைள ேம.நா$ எநாேளா.
நானான தைம நEவிேய எB.யி%

தானான உ(ைமதைன+ சாநா$ எநாேளா.
சிைத மற# திவளா நி4பவபா*

வதெபா$ எைம3தா வா;விப ெதநாேளா.
எ$K%$ எ(ெணேபா* எ வியாபகமா
உ$ளஒைற உ$ளப ஓநா$ எநாேளா.
அ.வ எ*லா அகற#வா யான

ெபாெளம% வ# Aலபவ ெதநாேளா.
ஆரண2 காணா அக(தா காரபாி

ரணவ ெதைம ெபா#நா$ எநாேளா.
செதாசி தாகி தயகியஆ னதபாி

8த அக(டசிவ ேதா9நா$ எநாேளா.
எெக பாதா= இAவா நீ%கமிறி
த தனிெபாைள+ சாநா$ எநாேளா.
அ2கா- டாத8த அபரமா5 ேசாதி%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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கெவளிவ ெதைன% கல%நா$ எநாேளா.
ஒறைன3 கா-டா உளதிைள+ Gைறயி-
நிறபர5 ேசாதி3ட நி4நா$ எநாேளா.
எத+ சமய இைச#அறி Mடறிவா

வதெபா ேளெபாளா வா5சிப ெதநாேளா.
எBவாறி 49ணதா யாவ அவதம%ேக

அBவாறா நிறெபா- கAைவப ெதநாேளா.
ெப(ணா( அ6ெயன. ேபசாம* எஅறிவி
க(Pேட நிறஒைற% கா/நா$ எநாேளா.
நிைனA மறAஅற நிறபர5 ேசாதி

தைனAலமா எனறிவி4 சதிப ெதநாேளா.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

45.10. ஆனத இய,)
ேப+8I+ சி*லாத ேபாிப ெவ$ள249

நீ+8நிைல காணாம* நி4நா$ எநாேளா.
சித ெதளிேதா ெதளிவி* ெதளிவான
8த 8க%கட=$ ேதா3நா$ எநாேளா.

சி4றிப உ(]; சிைதயஅன தகட*ேபா*
24றிப ெவ$ளஎைம Iநா$ எநாேளா.

எ*ைலயி*ேப ாிபமய எபஎ ேறாதம%+

ெசா*லறியா ஊமக$ேபா4 ெசா*=நா$ எநாேளா.

1.

2.

3.

4.
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அ(டர(ட ேகா அைன# உகாதெவ$ள
ெகா(டெதன ேபாிப Vநா$ எநாேளா.
ஆதியத மி*லாத ஆதிஅ நாதிஎ05

ேசாதிஇப Dேட #ைள3நா$ எநாேளா.
சாேலாக மாதி ச.%கிய2 வி-டநபா*

ேமலான ஞானஇப ேமBநா$ எநாேளா.
த4பரதி 0$ேள35 சாேலாக மாதிெய0

ெபா4பறிதா னத ெபா#நா$ எநாேளா.
உ$ளதி 0$ேள தா ஊ95 சிவானத

ெவ$ள #ைள# விடாதீவ ெதநாேளா.
கன=ட 2%கனி3 க4க(5 சீனி3மா

ம0இப ஆர2ைத வாமப ெதநாேளா.
ம(P ழற மய%கெம*லா தீதிட.
வி(P ெடEத8க ேம.நா$ எநாேளா.
கான4 சலேபாற க-ழைல ெபாதீர
வான2த வாவி ம.நா$ எநாேளா.

தீகெப றா*இனியா திறா* இனிபனேபா*
பா9ேப ாிப பைட%நா$ எநாேளா.

A(ணியபா வக$ ெபாதாெம யபெர*லா
ந(ணியேப ாிப8க நானைணவ ெதநாேளா.
45.11. அ)நிைல

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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த%கரவி க(ட சேராகேபா* எனிதய
மி%கஅ$ க( விகசிப ெதநாேளா.

வான2கி* க(ட ம\ரப-சி ேபாலஐய
ஞானநட க( ந%நா$ எநாேளா.

சதிரைன நா5 சேகாரப-சி ேபா*அறிவி*

வதபர5 ேசாதிையயா வா5சிப ெதநாேளா.
Gதிரெம A4றக#% (ட6பா ெபாறா-5
சிதைனஎ க(ணா* தாிசிப ெதநாேளா.

அதரேத நிறா ஆனத% Vத0%ெக
சிைத திைறெகா#+ ேசவிப ெதநாேளா.

க$ளனிவ எ9ெம$ள% ைகவித* காாியேமா
வ$ளேல எ9 வ#நா$ எநாேளா.
வி(ணாட காணா விமலா பர5ேசாதி

அ(ணாவா வாெவ றர49நா$ எநாேளா.
ஏேத# ெசதா= எபணிேபா நிபணியா
மாேதவா எ9 வ#நா$ எநாேளா.

ப(கா ேணநா பழெபாேள இ9உைன%
க(கா ேணஎன. ைகவிப ெதநாேளா.
ெபாேகத மான AE%கெமலா தீரஇப
எேகஎ ேகஎ றிரநா$ எநாேளா.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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கட6மைட க(ட#ேபா4 க(ணீ ராறாக

உட*ெவ#பி I+சி #நா$ எநாேளா.
Aலேத 2க5சகா ேபாேனநி4 காண
அலேதஎ ேறகி அEநா$ எநாேளா.
A(ணீைம யாள AலAமா ேபா4Aலபி%

க(ணீ கபைல3 கா-நா$ எநாேளா.
ேபா4ேறென றா=எைன Aதிெச3 ேவதைன%கி
கா4ேறஆ4 ேறென றர49நா$ எநாேளா.

ெபா2ட மிசில ேபா-டலற கமல
ைக2டக நாசனன% க-ட9வ ெதநாேளா.

க4ணைத ேபாறவ5ச% காரக$ைக ேகாவாம*
ந4ணதா ைகேகா# நாதிாிவ ெதநாேளா.
#-டைனமா மாைய+ 8ழ*நீ%கி அதரேம

வி-டைனேயா எ9 விய%நா$ எநாேளா.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

45.12. அப ெநறி
அ#வா எ*லா அடக+ேசா திதப+

சி#வா நிறா ெதளிவறிவ ெதநாேளா.
I+ச49+ சிைத 2ய4சிய49 Iதறிவா

ேப+ச4ேறா ெப4றஒைற ெப4றிநா$ எநாேளா.
ேகா-டாைல யான ணமிறத நி%ணேதா

ேத-டாேல ேதெபா$ ேசநா$ ெதநாேளா.

1.

2.

3.
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ெகேத ப8#வைத% ேகலா ஆனத

அேதா ரதெபா- காவைவப ெதநாேளா.
க4க(டா* ஓகிற கா%ைகேபா* ெபாமாய+

ெசா4க(டா* ஓஅப ேதாவறிவ ெதநாேளா.
ெமதல க*விAைன ேவடெமலா ஓடவி-ட
சிதெரா95 ேசரா+ ெசயலறிவ ெதநாேளா.
4ற+ சமய% 9பட# த4ேபாத

அ4றவக- க4றெபா- கAைவப ெதநாேளா.
த%கமி- பாழா5 சமய% த%கவி-

நி4மவ க(டவழி ேநெப9வ ெதநாேளா.
Nறியேவ தாத2த* மி%க கலாதவைர

ஆ92ண ேதாண.% கAைவப ெதநாேளா.
க(டஇட ெம*லா கட.$மய எறறி#

ெகா(டெந5ச ேநயெந5சி4 ெகா(ப ெதநாேளா.
பா%கியக ெள*லா பE# மனபEேதா

ேநா% தி%Vைத ேநா%நா$ எநாேளா.
எB.யி த0யிேபா* எ(/ தேபாதனக$
ெசBவறிைவ நாமிக+ சிைதைவப ெதநாேளா.
45.13. அறிஞ உைர
இநிலனா தீயாகி எறதி பா-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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ெபநிைலைய% க(டைண# ேப+ச9வ ெதநாேளா.
அ4றவக- க4றசிவ ஆெமற அ#வித

249ெமாழி க(டளி* I;நா$ எநாேளா.
தாெனைன 2பைடதா எற தக.ைரைய

நாெனனா உ(ைமெப49 நா2ணவ ெதநாேளா.
எ0ைடய ேதாழ0மா எற திபா-

நெனறிைய% க(ாிைம நா5ெசவ ெதநாேளா.
ஆடேன ேச அறிெவற அB.ைரைய
ேத ப%க$தா ேசநா$ எநாேளா.

உனி*உ0 எற உ9ெமாழியா* எனிதய

தனி*உனி நெனறிைய+ சாநா$ எநாேளா.
நிைனபறேவ தாநிைனேத எறநிைல நா

அைன#மா அெபாளி* ஆEநா$ எநாேளா.
ெச9ெச ேறய/வா ேத#ேத ெதாறாகி
நி9வி எறெநறி நி4நா$ எநாேளா.
ஆதியத மி*லா அாியபர5 ேசாதிஎற

நீதிெமாழி க(ட#வா நி4நா$ எநாேளா.
பிறிெதாறி லாைசயிறி ெப4றிேத எற

ெநறி3ைடயா ெசா*6*நிைல நி4நா$ எநாேளா.
திைரய4ற நீேபா* ெதளியஎன ேதத

உைரப4றி உ4ற ஒநா$ எநாேளா.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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அறியா அறிவி* அவி;ேதற எற

ெநறியா உைர3ண# நி4நா$ எநாேளா.
என%$நீ எ9 இய4ைகயா பி0

உன%$நா எற உ9திெகா$வ ெதநாேளா.
அறிைவ அறிவ#ேவ யா ெபாெள9

உ9திெசான உ(ைமயிைன ஒநா$ எநாேளா.

12.

13.

14.

45.14. நி(நிைல
ப(ணி இைசேபால பரமபா* நிறதிற

எ(ணி அளாகி இ%நா$ எநாேளா.
அறிேவா டறியாைம அ4றறிவி Qேட

றியி லறி.வ# Vநா$ எநாேளா.
ெசா*லா* மனதா* ெதாடரா+ச ரணதி*
நி*லா நிைலயா நிைலநி4ப ெதநாேளா.

ெசகதிாி 2மதிய ேதசடகி நிறிட*ேபா*
அகணனா தாளி* அடநா$ எநாேளா.
வாQ டட வளிேபால இAவா

ேகாQ டட றிபறிவ ெதநாேளா.
ெசபாிய த(கைண+ சி48கனா ரணதி*
அபினிைட உபா அைண3நா$ எநாேளா.
Dய அறிவான 8கRப ேசாதிதபா*

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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தீயி* இெபன திகEநா$ எநாேளா.
தீதைணயா% கர தீபெமன நாக(ட

ேசாதி3ட ெனாறி #ாிச9வ ெதநாேளா.
ஆரா காணாத அ4Aதனா ெபா4ப%கீ;
நீரா நிழ*ேபா* நிலா.நா$ எநாேளா.

எ-ட ெதாைலயாத எைதபிரா சநிதியி*

ப-ட பக*விள%கா ப(A9B ெதநாேளா.
கAவ-டா வாம#% க(டாநா ேபா*

விAவ-டா இAைவ ேம.நா$ எநாேளா.
#+ச Aலனா* 8ழலாம* த(ணளா*

உ+சி% கதிபக ஒB.நா$ எநாேளா.
இமா நிலதி* இதப ேயயி#

8மா அைள ெதாடநா$ எநாேளா.
தானவனா தைமஎதி த(டெமன அ(டெம
ஞான மதயாைன நட#நா$ எநாேளா.

ஒறிர( மி*ல#வா ஒறிர( 2$ள#வா
நிற சம#நிைல ேநாெப9வ ெதநாேளா.
பாச அகலாம* பதியி* கலவாம*

மாசி* சம#2தி வா%நா$ எநாேளா.
சி4றறி. ெம$ள+ சிைதெதமா ேபரறிைவ

உ4றறியா வ(ணமறி ேதாநா$ எநாேளா.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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ததிரைத மதிரைத+ சாாிநைவ யா அறிெவ
ெறைத3ண ேவவவா எ#நா$ எநாேளா.

ேபா%வர வ4றெவளி ேபா*நிைறத ேபாதநிைல
நீ%கமற% V நிைனப9வ ெதநாேளா.

கா(பா0 கா-வ# கா-சி3மா நிறஅத
N(பாவ ேபாஅ#வா ேம.நா$ எநாேளா.
வாடாேத நானாவா மாயாேத எேகாைவ
நாடாேத நா நலெப9வ ெதநாேளா.

ஆடைலேய கா-என தாடெலாழி தா(டாெபா
தா$தைலேம* G தைழ%நா$ எநாேளா.
ேமெலாகீ ழி*லாத விதகனா த2டேன

பாெலாநீ ேபா4கல# ப(A9வ ெதநாேளா.
அறியா தறிெதைமயா$ அ(ணைல நாமாக%
றியாத வ(ண றி%நா$ எநாேளா.
ஓராம* மதிர2 உனாம* நபரைன
பாராம4 பா# பழநா$ எநாேளா.

ஊப49 எேனா ற.ப49 ரணபா*
வாப49 க(ேபா* ம.நா$ எநாேளா.
ஆ(டா ம.னி அளிதஅறி வாலறிைவ

D(டாம* D( #லநா$ எநாேளா.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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ஆணவெதா ட#வித மானப ெம5ஞான

தா/விேனா ட#வித5 சாநா$ எநாேளா.

28.

45.15. நிைலபிாிேதா =5த( பாய
கமெநறி தபி4 கநரெக ெறநாK

நைமத ஞானெநறி நானைணவ ெதநாேளா.
ஞானெநறி தாேன நEவி0 2பத#$

ஆன2தி ந*ெமன அA9வ ெதநாேளா.
பமா%க மான பலஅப- ேட0ெமா

ெசாமா%க க( #லநா$ எநாேளா.
அ#.த ெமற அநிய+ெசா4 க(ண#
8த சிவைத ெதாடநா$ எநாேளா.

ேக-ட*2த* நாகாேல ேகலா நா4பத2
வா-டமற என% வா%நா$ எநாேளா.

என#யா எபதற எBவிட2 எனாசா
சநிதியா% க(நி-ைட சாதிப ெதநாேளா.

நாபிரம ெமறா* நேவெயா 9(டாமா*

ேதபிஎ*லா ெமாறா திகEநா$ எநாேளா.
2+சகேம யாதி 2E#மக( டாகார

ச+சிதா னதசிவ தாெனப ெதநாேளா.
எBவ. ரணமா எைத3 ெவறிைசத
அBவ.% $ேள அடநா$ எநாேளா.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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சிதித ெத*லா5 சிவ ரணமாக

வதி# வா;தி வணநா$ எநாேளா.
தாகியபா வி(ணாதி தாேனஞா னா%கினியா
ஓமி ேயாக.ண .4றிநா$ எநாேளா.
ஆசனI தக ளறஅக(டா காரசிவ

ைசெசய ஆைச ெபா#நா$ எநாேளா.
அ5ெசEதி உ(ைம அ#வான அெபாைள
ெந5சEதி ஒறாகி நி4நா$ எநாேளா.

அB.யிேபா* எB.யி ஆனபிரா தனைம
எB.யி ெம9பணி யா5ெசவ ெதநாேளா.
ேதசிகேகா னான திறம.னி நதம%
வாசி ெகா%க மகிEநா$ எநாேளா.

6க சகமமா% ெகா(ட திேமனி

அ$மயெம றA4 ற$ெப9வ ெதநாேளா.
----------

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

46. கா/ேபேனா எக/ணி
சிதி% ேதா9 ெதவி-டா அ2ேதஎ

Aதி%$ நீதா ெபாதிட. கா(ேபேனா.
ேகவலதி* நாகிட# கீ;படா திபஅ$

காவலபா* ஒறி% கலதிட. கா(ேபேனா.

1.

2.
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#ாிய கடதஒேற Dெவளியா நிற

ெபாியநிைற ேவஉைனநா ெப4றிட. கா(ேபேனா.
மாச4ற அபெந5ேச மாறாத ெப-டகமா

ேத84ற மாமணிநி ேதசிைன3 கா(ேபேனா.
மாயா விகார மலமகல எைதபிரா

ேநயா0 தி நிைலெபற. கா(ேபேனா.
ெபா3ல ெபா3ற. ெபா3ட= ெபாெயனேவ
ெமயநிைன ெமெயனேவ ெம3டேன கா(ேபேனா.
வால4ற ப-டெமன மாயா மனபடல

கால49 Nழ.2% க(/ைடயா கா(ேபேனா.
உ$K AறA ஒபதா நி98க

ெகா$K ப%கிைறநீ V-ட. கா(ேபேனா.
கா-கிற 2%க- கேப கனிேயஎ

ஆ-டெம*லா தீரஉன தாடைல3 கா(ேபேனா.
Dகாம* Dகி+ 8கெபமா நிநிைறவி*
நீகாம* நி4 நிைலெபற. கா(ேபேனா.

வாதM ராளிதைன வாகைண யா*விE

ேபாதM ேரேறநி ெபான3 கா(ேபேனா.
சா-ைடஇலா பபரேபா* ஆ5 சடசால

நா-டமற எைத8த ஞானெவளி கா(ேபேனா.
மறா வா;ேவ மரகத5ேச மாணி%க%

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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ேறநி தா-கீ;% ெபற. கா(ேபேனா.
ெபாெய றறி#எைம ேபாகெவா-டா ைதயஇத
ைவய கனமய%க மா4றிட. கா(ேபேனா.
தாயி0 ந*ல தயாKேவ நிைன உனி

தீயிெமE ெகா#5 சிைதவர% கா(ேபேனா.
எெசயி0 எெபறி0 எனிைறவா ஏைழயகா
நிெசயெல 90 நிைன.வர% கா(ேபேனா.
எ$ள தைன3 இர%கமிலா வபாவி

உ$ள# எைத உலவிட. கா(ேபேனா.
வ5சக#% காலயமா வ*விைனேய ஆெகேவ
ெந5சகதி* ஐயாநீ ேநெபற. கா(ேபேனா.
ெதா*ைல பிறவி #யெகட. எைதபிரா
ம*ல4 கைண வழகிட. கா(ேபேனா.

வாளா க(ணா மய4கட6* ஆ;ேதச4
றாளாக எைத அ$ெசய. கா(ேபேனா.

ப5சா பற%ெந5ச பாவிையநீ Vவிஐயா

அ5சாேத எறி ன$ ெசய. கா(ேபேனா.
ஆகற காகி அலம #ழ9மன

வாெமைன ஐயாநீ வாெவன. கா(ேபேனா.
சி-ட% ெகளிய சிவேனேயா தீவிைனேய

ம-ட4ற ஆ+ைச மய%கற. கா(ேபேனா.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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உ$நி 9ண# உலபிலா ஒேறநி

த(ெணற சாதஅ$ சாதிட. கா(ேபேனா.
ஓ கெதாக உ$Kண. ேதாறநிைன%
V ப%கிைறநீ V-ட. கா(ேபேனா.

வா%கா* மனதா* மதிபாியா நினைள

ேநா%காம* ேநா%கிநி4 O(ணறி. கா(ேபேனா.
இB.டA நீ2ேன எதாேக$ இனளா
அB.டA% $ேள அவதாி%க% கா(ேபேனா.
நிதமா ஒறா நிர5சனமா நி%ணமா5

8தெவளி நீெவளியா ேதாறிட. கா(ேபேனா.
க(ணிைறத ேமான% கேதஎ க(ேணஎ
உ$நிைறத மாைய ஒழிதிட. கா(ேபேனா.
அதா விமலா அளாளா ஆனத

சிதா என%அ$ ெசதிட. கா(ேபேனா.
Nேண பிறதி# ேவச4ேற ஆைசயற%

காேண இைறநி கைணெபற% கா(ேபேனா.
ச-ைடெயாத இB.டைல த$K2ேன நாசகச

நி-ைடையெப4 ைறயா நிவிக4ப கா(ேபேனா.
எ*லா ெதாி3 இைறவாஎ அ*லெலலா5

ெசா*லா2 நீதா ெதாதிரக% கா(ேபேனா.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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அ(டபகி ர(ட அைன# ெமாபதா%

க(டவக$ க(டதி% கா-சிைய3 கா(ேபேனா.
ஊனித காய உடனிப எைதநிபா*

வானித ெதன.நா வதி%க% கா(ேபேனா.
திைனய தைன3 ெதளிவறியா பாவிேய

நிைனவி4 பரெபா$நீ ேநெபற. கா(ேபேனா.
#பெம0 தி-டைன#5 Gைறயிட ஐயாேவ

இபெவ$ள வதி ெகதிபட. கா(ேபேனா.
-----------

34.

35.

36.

37.

47. ஆகாேதா எக/ணி
க*லாத ெந5ச கைர#க எெதாழி4

வ*லாநி இப வழகினா* ஆகாேதா.
எைன அறிய என%கறிவா நிற$நி

தைனஅறி திபநல5 சாரைவதா* ஆகாேதா.
ெபாமயேம யான Aைரதீர எைதஇப

ெமமயவ ெதைன விEகைவதா* ஆகாேதா.
ம-*லா+ சி48கமா வா;ேவநி இபமய5

சி-டேபா* யானதி ேத%கைவதா* ஆகாேதா.
அதாநி ெபா4றா ள%ேக அ0தின2

பிதாகி இப ெபகைவதா* ஆகாேதா.
ெம*6யலா ேமாக விழ4கிைறேப ஐயாநி

1.

2.

3.

4.

5.
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எ*ைலயி*ஆ னதநல இ+சிதா* ஆகாேதா.
8-டழகா ெய(/மன5 Gைறயி-டா னதமய%
க-டழகா நிைன% கல%கைவதா* ஆகாேதா.
ேசாதிேய நதா+ 8கவேவ Dெவளிேய

ஆதிேய எைன அறியைவதா* ஆகாேதா.
ேநச5 சிறி#மிேல நிமலேன நின%ேக
வாச5 ெசயஇரகி வாெவறா* ஆகாேதா.
எனறி.% $ேள இத#ேபா* ஐயாேவ

நினறி.$ நி0டயா நி4கைவதா* ஆகாேதா.
ஆதி பிராேனஎ அ*ல* இளகல+

ேசாதிர காசமய ேதா49விதா* ஆகாேதா.
ஆைச+ 8ழ4கட6* ஆழாம* ஐயாநி

ேநச Aைணதா$ நி9தினா* ஆகாேதா.
பாசநிக ளகெள*லா ப5சாக+ ெச5ெசேவ
ஈசஎைன வாெவ றிரகினா* ஆகாேதா.

ஓயா.$ ளபா உகிவா வி-டர4றி+

ேசயாகி எைதநிைன+ ேசரைவதா* ஆகாேதா.
ஆதியா வா;வா அக(தமா நிறபர5

ேசாதிநீ எைன ெதாEபெனறா* ஆகாேதா.
வி(ணார% க(ட விழிேபா4 பர5ேசாதி

க(ணார நிநிைறைவ% காணைவதா* ஆகாேதா.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ேசராம4 ேச#நி9 சிமயேன நிமயைத
பாராம4 பாெரனநீ ப-சைவதா* ஆகாேதா.
க(ணா ேபாலஎ*லா கா- திவைள
உ$நா ஐயா உகைவதா* ஆகாேதா.

Iலஇ$ கா*வாக Iதறி. ேதாற அ-

ேகாலெவளி யாகஎைத Vவிதா* ஆகாேதா.
சா4றாிய இபெவ$ள தா%மதி* நீ2ைள%கி*

ஊ4ற29 ெமனஅதி* உ(ைமெசானா* ஆகாேதா.
ைக3 விதிர( க(ணவி ெபயஅ$
ஐயநிதா$ கீேழ அைமநிறா* ஆகாேதா.
----------

17.

18.

19.

20.

21.

48. இ,ைலேயா எக/ணி
ஏ# ெதாியா ெதைனமைறத வ*6ைள
நாதநீ நீ%கஒ ஞானவிள% கி*ைலேயா.

பணிய49 நி9 பைதபறஎ க(/$

மணிெயாத ேசாதிஇப வாாிஎன% கி*ைலேயா.
எமா* அறிவதற எெபமா யா#மிறி+
8மா இ%கஒ Gதிரதா இ*ைலேயா.

நா% கைடயாேன நாதாநி இபமய

வா% பஇனிேயா மதிரதா இ*ைலேயா.

1.

2.

3.

4.
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ஊனாக நி4 உணைவமற ைதயாநீ

தானாக நி4கஒ ததிரதா இ*ைலேயா.
அ*= பக= அக(டவ ேவஉைனநா

A*= பஎன%ேகா ேபாதைனதா இ*ைலேயா.

-----------

5.

6.

49. ேவ/டாேவா எக/ணி
க(டவ ெவ*லாநி கா-சிஎேற ைகவி#

ப(மி9 நிறஎைன பாதிரக ேவ(டாேவா.
வாதைனேயா டா மனபாA மாயஒ

ேபாதைனத ைதயா Aலபத ேவ(டாேவா.
தைன அறிய தனிஅறிவா நிறK

நிைனஅறி ெதஅறிைவ நீகிநி4க ேவ(டாேவா.
அ$ள% ைறயா அக(தா னதெம0

ெவ$ளெமன% ைகயா ெவளிபத ேவ(டாேவா.
அ(டேன அ(ட அ2ேதஎ ஆயிேர

ெதா(டேன4 கிப ெதாதிரக ேவ(டாேவா.
பாராேத நி9 பைதயாேத 8மாதா

வாரா ெயன. வழிகா-ட ேவ(டாேவா.
-----------

50. ந,லறிேவ எ க/ணி
எ(ணிைறத ேமைமபைட ெதB.யி% அB.யிரா%

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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க(ணிைறத ேசாதிையநா காணவா ந*லறிேவ.
சிதான நாெம சடைதநா ெமனஎ95
சதான உ(ைமதைன+ சாரவா ந*லறிேவ.

அமி எநிைற அ4Aதனா ெபா4பறி#
பகய#$ வ(டா பயெபறவா ந*லறிேவ.

காறேசா ெறனஇத% காசினிவா; வதைன3
ேதாற அ$ெவளியி* ேதாறவா ந*லறிேவ.
-----------

1.

2.

3.

4.

51. பலவைகக/ணி
எனரேச ேக-ைலேயா எெசயேலா ஏ#மிைல
தனர8 நாடாகி த#வV தாயேத.

ப(ெடாகா* நிபா4 பழ%க2(ேடா எைதநிைன%
க(ெடாகா4 ேபா4ற% க# கதியேத.

க(டனேவ கா/மறி% காணாேவா காணாஎ

ெகா(டறிேவ எைதநிைன% V றிபிைனேய.
க*லா லயி*வள க4பகேம எனளேவா

ெபா*லா விைன% ெபாததா ெசா*லாேயா.
தபிதெமா றிறிய# தானாக நி4கஉ(ைம

ெசபிய# ம*லா*எ ெசனிய# ெதா-டைனேய.
மாசான ெந5சஇவ வ5செனேறா வாதிற#
ேபசா ம.ன ெபமா பைடத#ேவ.

1.

2.

3.

4.

5

6.
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க4பெத*லா க4ேற2% க(/ைடயா நிபணியா
நி4ப#க4 றேறா நிவிக4ப மாவ#ேவ.

2னளவி* கம 2யறா இவெனேறா
எனளவி* எதா இரகா தித#ேவ.

ெந5சகேவ றாகி நிைன%Vட எ(/கிற

வ5சக0% கிபஎதா வா%மா ெறBவாேற.
ப$ளக$ ேதா9 பரதAன* ேபா*உலகி*

உ$ள பரதா* உைடயாஎ ெசேவேன.
2னிைன%க பிமைற% Iடஇ$ ஆெகேவ
எனிைன%க எமற%க எைத ெபமாேன.

வ*லாளா ேமானாநி வாகைண எனிடேத

இ*லாேத ேபானா*நா எBவ(ண உேவேன.
வா% மன2 ம.ன2ற எைதநிைன

ேநா% ம.னமித Wலறிவி* உ(டாேமா.
ஒறா பலவா உலகெம தாேனயா
நிறா ஐயாஎைனநீ நீக4 ெகளிதாேமா.
ஆவி #ைணேய அமேத எறைனநீ

Vவிஅைழ திப ெகாதா4 ைறவாேமா.
எதைனேயா நிவிைளயா- ெடதாேக$ இBவளெவ
றதைன3 எனா* அறி3 தரமாேமா.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ேதவா ேத5 சிவேனேயா நிதிதா$
Vவா ப-ட#ய Vற4 ெகளிதாேமா.

ப4றினைத ப49எதா ப49வி-டா4 ேகவலதி*
உ49வி ெந5சஉைன ஒறிநி4ப ெதபேயா.
ஒபிலா ஒேறநி உ(ைமெயா9 கா-டாம*

ெபாAவிைய ெமேபா4 A#%கிைவத ெதேனேயா.
காலா* வழிதட. காலேத க(2ைளதா4

ேபாேல எனதறிவி4 ேபாதறிவா நி*லாேயா.
தனர8 நாடா5 சடசால மிமிைச

எனரேச எைன இைறயாக நா-ைனேயா.
திகள2 தாநி திவா%ைக வி-டரேச

ெபா விடமைனய ெபாW* AலAவேனா.
உனஉன எைனஎ #$விE நிநிைறைவ
இனமின காணாம* எதா 8ழ*ேவேனா.
ஆரா அ2தைனய ஆனத வாாிஎபா*

தாராம* ஐயாநீ த$ளிவிட வதெதேனா.
------------

52. நிறநிைல
நிறநிைல ேயநிைலயா ைவதா னத
நிைலதாேன நிவிக4ப நிைல3 மாகி

எ9மழி யாதஇப ெவ$ள ேத%கி

இ%கஎைன ெதாட#ெதாட திE% மேதா.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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இ%காதி மைற2.5 சிவாகம மாதி

இதய2ைக கா-ெடனேவ இதய #$ேள

ஒ%காேல 3ணதவக- ெக%கா =தா
ஒழியாத இபெவ$ள உலவா நி4.
க4ற#ேக- ட#தாேன ஏ#% காக%

கடபடெம 9-த4ேகா க*லா* எமா
4றமற% ைககா- கைத% க(

ணறிய4 றிபநி-ைட Vட அேறா.
----------

53. பா5கிற ப.வ,
பாகிற ப0வேலாக$ ேதகிற ெச*வேம
நாகிற ஞானமறி* ஆகிற அழகேன.

அதெனற நிைனேய பதிெச# ப0வலா*
பிதனி9 ேபசேவ ைவதெதன வாரேம.

சிைதயA ேசரேவ ைந#நிைன நாேன
வ#வ# னிபேம ததிர தா/ேவ.

அ(டர(ட யா.நீ ெகா(நிற ேகாலேம

ெதா(டக( ெசாாிகணீ க(டெந58 கைர3ேம.
அைனேபால அ$மி# ம0ஞான வரதேன

எைனேய என%களித நிைனயா0 நிைனவேன.
------------

54. வ/ண
அெவ பன.மறி 3ெவ பன.மிறி

1.

2.

3.

4.

5.
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அக2 Aற2மிறி-2ைறபிறழா#

றி3 ண2மறி நிைற. ைற.மறி
மைறெயா ெறனவிளப-விமலம தாகி

அசல ெபற.ய# விAல ெபறவள#
சபல5 சபலெம9$ அறிவின காண
ஞானெவளியிைட ேம.2யிரா,

அனெலா றிடெவாி# Aைகம( வத9
Aனெலா றிடவமி;# மவில Dைத

ச. ெபாE#ய# சலன பவத9

சமெகா( டழிவதேறா-இய*பின தா

அவென ப#.மறி யவெள ப#.மறி
ய#ெவ ப#.மறி-எழி*ெகா லா.
ஆமிைலயறி யாதபேய,

1/4

இெள ப#.மறி ெயாளிெய ப#.மறி
எைவ3 த0ளடக-ஒ2த லா

உளெத ப#.மறி இலெத ப#.மறி
உலக ெதாழவித அய2த ேலாக$

எவ கவைலெகா( சமய களி*விE#
8ழ= ெபாEதிரகி-ய$ெச3 மா9

Vறாியசக மாையயறேவ,

எனெத பைதயிக;த அறிவி திரளினி9
அறிெவா ெறனவிள உபயம தாக
அறி3 தர2ம9 பிறி3 தர2ம9
அசர5 சரமிர( ஒபயாகி

எ#ச ததநிைறத ெத#சி தைனஇறத
ெத#ம கள8பெகா$-8கவ வா
யா#பரமைத நாயறிநீ,

பவ ல.கிற மடம ைகயெதாட
கபட தனி*விE#-ெகநிைன வாகி

வைலயி Aைடமறித மறிெய றவச2(
வசன திர2மிறி-அவாித Eற*

1/2
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ப ெதாழி6ணகி இர. பக=இெசா*
ப ப#ணி#-ழலழ காக

மாைலவைகபல G3டேன,

ப#ம தைனஇைசத 2ைலெய றைத3க#
வாிவ(ெடன.ழ9-க6ெலன வா5

சி9கி( கிணிசிலA Aைனத( ைடக$2ழ
ஒ6ந ெறனமகி;#-ெசவிெகாள நாசி

ப8ம5 சளிவியத மண2 திட2க#
பவ25 சிடவிைற5சி-வாிைசயிQ

கா6* மிைச2 Gமயலா,

3/4

மK ெதKவ# கதிெய பைதமற#
மதன சலதி ெபாக-இரணம தான

அளிA( தைனவைள# விர*ெகா( றவைள#
8ரத5 8கமிெத9-பரவச மாகி

ம. ெதாழி*மி# தின2வி5சி
வள பிைறைறத பமதி ேசார
வானரமெதன ேமனிதிைரயா,

வய# படஎE# பிணி3 திமிதிெம9
வர.5 ெசயலழி#$-இம= மாகி

அன25 ெச=த6றி விழி35 8டகளி9

2க2 கைளகளி9-சாிெயன நா

மைனயி Aறவித இன2 ைலைல#
கலக5 ெசயஇ(ட-யமவ ேவைள
ஏ##ைணபழி காரமனேம.

-----------

55. அகவ,
திவ$ ஞான5 சிறத$ ெகாழி%
வ வான ைறவிலா நிைறேவ
நிற ஒேற நிமல வேவ

1
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றா ெபாேள ணெப கடேல
ஆதி3 அத2 ஆனத மயமா5

ேசாதிேய சேத ெதாைலவிலா 2தேல
சீம6 ெதவ திவ ளதனா*

பா2த ல(ட பரெபலா நி9வி

அ(டச 2தலா எ(த நா*வைக
ஏE பிறவியி* தாழா ேதா

அனத ேயானியி* இனெபற ம*க

அ/2த லசல மான ஆ%ைக3
கண2த லளவி4 க4ப கால2

கம பதி ெதாைம% கீடா

இைமெபாE ேத0 தம%ெகன அறிவிலா
ஏைழ உயிதிரள வாழ அைமதைன

எB.ட* எதா அB.ட* வா;%ைக
இப ெமனேவ #ப மிைலெயன

பிாியா வ(ண உாிைமயி வள%க
ஆதர வாக% காத= அைமதி]க மிறிேய ேதக நாெனன

அறி. ேபாலறி யாைம இய%கி%

கால2 கம2 க- கா-ேய
ேம= நரக2 ேமத 8வ%க2
மாலற வதைன ஏ= வ(ண
அைமயா% காத64 சமய ேகா

அறெபா ளாதி திறப நிைலயி*

வா 3ணதி ெயாவேபா லைனவ
தத நிைலேய 2தி 2ெவன
வாத த%க2 ேபாத W*கK

நிைறவி4 கா-ேய ைறவிறி வயக
அக நிறைன எ மாகி+
சமயா தீத தைம யாகி

இைமேயா 2த6ய யாவ 2னிவ
தைம% ெகாதி-ெடைம யாெளன
ஏச4 றி%க மாச4ற ஞான

நல2 கா-ைன ஞானமி ேல4

நிைல3 கா-த* நின- கடேன.
-----------
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56. ஆனதகளி )
ஆதி அனாதி3 மாகி - என%

கானத மாயறி வாநிறி ல5

ேசாதி ம.னியா ேதாறி-அவ

ெசா*லாத வாைதைய+ ெசானா( ேதாழி-சகர

1.

ெசானெசா* ேலெத9ெசா*ேவ-எைன+

Gதா தனி%கேவ 8மா இதி
2னிைல ஏ# மி*லாேத-8க

24ற+ெச ேதஎைன ப4றி%ெகா( டா(-சகர

2.

ப4றிய ப4றற உ$ேள-தைன

ப4ற+ ெசா னாப4றி பாத இடேத
ெப4றைத ஏெத9 ெசா*ேவ - ச49
ேபசாத காாிய ேபசினா ேதாழி-சகர

3.

ேபசா இைபக$ ேபசி+-8த

ேபயக மாகி பித4றி திாிேத
ஆசா பிசாைச #ரதி-ஐய

அயிைண% கீேழ அட%கி%ெகா( டா(-சகர

4.

அட%கி Aலைன பிாிேத-அவ

னாகிய ேமனியி* அைப வளேத

மட%கி%ெகா( டாஎைன த0$-ச49

வாேபசா வ(ண மரA5ெச தா(-சகர

5.

மரைப% ெகதன ெக-ேட - இைத

வாவி-+ ெசா*6 வா;ெவன% கி*ைல
கர. Aஷ0 அ*ல - எைன%

கா% தைலைம% கட.$கா( மிேன-சகர

கட6 மைடவி(ட ெதன - இ

6.
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க(கK ஆனத% க(ணீ ெசாாிய
உட= Aளகித மாக - என

#$ள2க உபாய5ெச தா( - சகர

7.

உ$ள# மி*ல# மா2 - உ4ற

உணவ# வா3 0ளக(ட ெத*லா

த$ெளன+ ெசா*6எ ஐய - எைன

தானா%கி% ெகா(ட சமைதபா ேதாழி - சகர

8.

பாராதி தநீ ய*ைல-உனி
பாாி திாிய கரணநீ ய*ைல

ஆரா உண.நீ எறா -ஐய

அபா உைரத ெசா* லானத ேதாழி - சகர

9.

அப% கபான ெமய - ஐய

ஆனத ேமான அ- நாத

தபாத5 ெசனியி* ைவதா - எைன
தானறி ேதமன தானிற ேதேன - சகர

10.

இறA பிறA ெபாத - என%

ெகBவண வதெத ெற(ணியா பா%கி*
மறA நிைனAமா நிற - வ5ச

மாயா மனதா* வளத# ேதாழி - சகர

11.

மனேதக* லாெலன% கேறா - ெதவ
ம.ன வாகி வ#ைக கா-

எனதா பணியற மா4றி - அவ

இன$ ெவ$ள திதிைவ தா( - சகர

12.

அளா* எைவ3பா எறா - அைத

அறியாேத 8-எ அறிவாேல பாேத
இளான ெபா$க(ட த*லா*-க(ட

எைன3 க(ல எேன ேதாழி - சகர

13.
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எைன3 தைன3 ேவறா - உ$ள
ெத(ணாத வ(ண இர(டற நி4க+
ெசான# ேமாஒ ெசா*ேல-அத+

ெசா*லா* விைளத 8கைதஎ ெசா*ேவ - சகர

14.

விைள35 சிவானத மி - அத

ெவ-ட ெவளிந(ணி #-ட இளா

கைளைய% கைள#பி பாேத - ஐய

கைளயறி ேவெறா9 க(ல ேதாழி - சகர

15.

க(டா நைகAயி வா;%ைக - இ

க(காண நீக. க(ேடா #யி*தா

ெகா(டாேபா4 ேபானா= ேபா - இதி4
ணேம# நலேம# Vறாநீ ேதாழி - சகர

16.

நலேம# அறியாத எைன+ - 8த

நாதாத ேமானமா நா-டத ேதச5

சலேம# இ*லாம* எ*லா - வ*லா

தாளா*எ தைலமீ# தா%கினா ேதாழி - சகர

17.

தா%ந* லானத ேசாதி - அ/

தனி4 சிறிய எைனத னளா4
ேபா% வரவ4 றி%5 - 8த

ரண மா%கினா A#ைமகா( மிேன - சகர

18.

ஆ%கி அளி# #ைட% - ெதாழி*

அதைன ைவ#ெம$ ளதைன ேய0
தா%கற நி45 சமத - உ$ள

சா-சிைய+ சிதி%க த%க# ேதாழி - சகர
சிைத பிறத# ஆேக - அத+

சிைத இற# ெதளித# ஆேக
எத நிைலகK ஆேக - க(ட

19.
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யாறா இர(ட4 றி# ஆேக - சகர

20.

ஆெக9 ஈெக9 உ(ேடா - ச+சி

தானத ேசாதி அக(ட வவா

ஓகி நிைறத# க(டா* - பின

ஒெற றிர(ெட 9ைரதிட லாேமா - சகர

21.

எ9 அழி3இ% காய - இைத

ஏ#% ெமெய றிதீ உலகீ
ஒ9 அறியாத நீேரா - யம

ஓைல வதா4ெசா*ல உதர உ(ேடா - சகர

22.

உ(ேடா நைமேபால வ5ச மல

ஊறி த#A உடைலெம ெய9

ெகா(ேடா பிைழபதி ைகேயா - அ-

ேகாலைத ெமெய9 ெகா$ளேவ( டாேவா - சகர

23.

ேவ(டா விA ெவ9A - அத

வி*லக தாேல விைள3 சனன
ஆ(டா உைரத பேய - ச49

அைசயா தி#ெகா$ ளறிவாகி ெந5ேச - சகர

24.

அறிவா இ*ைலேயா ஐேயா - எைன
யாெர றறியாத வகேத சதி*
வறிேதகா மதீயி4 சி%கி - உ$ள

வாெபா$ ேதா4கேவா வேதநா ேதாழி - சகர

25.

வத வரைவ மற# - மி%க

மாதெபா மி மய%கதி* ஆE
இத மய%ைக அ9%க - என%

ெகைத ெம5ஞான எழி*வா$ ெகாதா - சகர
வாளா க(ணிய ேமாக - யம

26.
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வாைத% கனைல வள%ெம எேற

ேவளா னவ0ெம வி-டா - எனி*

மி%ேகா #ற%ைக விதியேறா ேதாழி - சகர

27.

விதி% பிரப5ச ெம*லா5 - 8த

ெவயி*ம5ச ெளனேவ ேவதாக மக$
மதி% அதைன மதியா - அவ

மா%க# மா%க5ச மா%கேமா மாேன - சகர

28.

#மா%க மாத மய%க - மன

Dய% ப4றா# ெசாேன சனக
தமா%க நீதிதி- டாத - அவ

29.

தானத மான சதானத னேறா-சகர
அெற9 ஆெம9 உ(ேடா - உன%
கானத ேவ( அறிவாகி+ ச4ேற
நிறா* ெதாி3 எனேவ - மைற

நீதிஎ மாதி நிக;தினா ேதாழி - சகர

தாமான அக

பாடக
பாடக

30.

றி.
றி.

உ

தி+சி4றபல
தா3மனவ8க மாணாக அைளய

அ>வ8கைள ெதா?த "அவாகிய அகவ,"
அகவ,"

திவள கைண+ சிவானத ரண
ஒவ அறியா ஒதனி+ சி#

நவத ேபதமா நாடக ந#4

பவதைன நீ%கி பாித$ பராபர
க(/ க# கதிெராளி ேபால

5.
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ந(ணிட என% ந*கிய நைம

ஒறா பலவா ஒபிலா ேமான%

றா நிைறத ணெப ற

ம(ைண3 Aனைல3 வளிைய3 கனைல3
வி(ைண3 பைடத விதிலா வி#

10.

பத மைனைத3 பா;பட Wறிஎ

சிைத3- Aத ெசE58ட+ ேசாதி

வி$ளணா ஞான விளகிய ேமேலா

ெகா$ைளெகா( (ண% ைறவிலா நிைற.
தா-டா மைரமல தா$நிைன பவ%%

15.

கா-டா இப கா-ய கதிநிைல

வா%கா மனதா மதிதிட அாிெதன
ேநா%கா தி%க ேநா%கிய ேநா%க

ஆதியா அறிவா அக(டமா அக(ட
ேசாதியா விாி# #லகிய ேதா4ற

20.

பரெவளி தனி4 பதிதஎ 0ளதி
விரவி விரவி ேம4ெகா$K ெவ$ள
8-% கடகா+ ேசாதி யயா

ம-% கட வாெப கைண
எ*ைல% கடகா ஏக ெபெவளி

25.

தி*ைல ெபாதிவி* திநட ெதவ

வாதM எைதைய வாிைசயா விE

ேபாதM ேம.க ர விள%+

8கைர அக(ட Dெவளி எ*லா
திகழேவ கா-5 சிமய சா-சி

ெசEதமி; அபைர+ சிவ6க மாகி
விEகிய ஞான விதக ேவழ

எழி*த ப-ன திைறவைர ெய9
அழிவிலா இ6க மா%கிய அநாதி

30.
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சாத மி த(ண$ ெவ$ள

35.

ஆத நீழ லைசயா% ககன

பர.வா ெந5சி4 பரவிய மா-சி
இர.பக ல4ற ஏகாத% கா-சி

ஆ-சிேபா 6% அகில தன%+
சா-சியா யி% தாரக தனி2த*

40.

ஆ/ ெப(/ அ63ம* லாதேதா
தா/வா நிற சதா தனி+8ட

எ$K எ(ெண3 எப அப

உ$K AறA உலாவிய ஒெபா$

அளவிலா மதெதா9 அவரவ ெபாெளன

45.

உளநிைற தி% ஒெபா4 பணிதி
#$K மனேப #%க தறி%க%

ெகா$K ேமானவா$ ெகாதி மர8
ெபாிய ேப9 ேபசா ெபைம

அாிய உாிைம அளவிலா அள.

50.

#ாிய நிைற. ேதாறா அதீத

விாி3ந* லA விைளதி விைள.
தீரா பிணியா5 ெசனன ம9%க
வாரா வரவா வதச5 சீவி

ஆைல% கAபா க2த% க-நீ$

55.

ேசாைல% கனிபலா+ 8ைளகத 6%கனி

பா9 மாகனி பா*ேத ச%கைர

ஓக4 க(ேச ெதாறா% V-
அதிய ரசெமன அறிஞ சமாதியி*

ெபாதிய இப ெபாழிசி4 8ேகாதய
எக/ நிைறத இய*பிைன என%+

ெசைகயா* விளக ெதாிதெம ேதசிக

60.
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தைனயறி வி# த4பர மாகி

எ0ள தித$ ஏக நாயக

அ2 இ*லா அெபா$ தன%

65.

2ய இ#ெவன ெமாழிதி 2த*வ
ெமயலா ம4றைவ ெமயல ெவ*லா

ெபாெயன அறிெயன Aனைக Aாிேதா
அK ெபாK அேபதமா யி#

இதிற ென0 இய=2( ெடேறா

70.

அKன% (ேட* அK ெவளிப

ெபா$மய தாேன ெபா#ெம 9ைரேதா
சதச திர( தைம3 தாேன

ஒதலா4 சதச #ன%ெகன உைரேதா
ஆணவ அறாவி அKறா ெதன%

75.

காண ேநைமயா4 காணேவ உைரேதா
ெசம2$ ளள. தீரா திE%

கம விடாெதன% கா-ய வ$ள*
உளதில ெதன. உ9தலா மாைய

வளமில ெதன. வதினி #ைரேதா

80.

இ*லற தி# இதய அட%கிய

வ*லவ தாேன மகாேயாகி எேறா

#றவற தி#5 G;மன% ரெகா

றறவைக யறியா அ5ஞானி எேறா
இறவா மனதா இற%க உணதி

85.

பிறவா வரத ேபரறி வாள

அதன தளா* அைனைத3 இய%5

8தமா மாையயி ேதா4றெம 9ைரேதா
இ$மல மகல இைசததி* அE#

ெபாள- ேராைத ெபா4ெபன Aகேறா
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N9 சிவ2த* விளபிய பேய

ஆ9 மநாதிஎ றறிஞ% ைரேபா
ெகா*லா விரத வலய ேதாக$

எ*லா ெப9மிென றியபிய தயாநிதி
தம2 தான2 தவ2 Aாிபவ%

95.

ாிைமயா யவேரா ற. கலபவ

த0யி ேபால தரணியி மவிய

ம0யி ரைனைத3 வளதி ேவத
கள.வ5 சைனக$ெச கமிக$ தம%

ெதளி.வ #ற அ$ ெசதி திறேதா

100.

தாெப9 ேப9 சகெமலா ெபறேவ
வாெப9 கைண வழகிய மாாி
த5செம றைடத தாபத தைம

அ5செல றாK அறிஞ சிகாமணி
சீவ ேகாகK5 சித ேகாகK

105.

யாவ Aகழ யாைவ3 உணேதா

யாெனன ெதனா இைறவென ெபமா
தானவ னாகிய தைலவென ேகாமா

அண கிாியா% கா9 2கெசா*=

ெபா$நல ம*ல# ெபாெளன மதியா

110.

த 2தலா ெபா6தி நாத

ேபத2 கடத ெபதைக Iதி
Iலா தார 2தலா 3$ள

ேமலா தார2 ெவ9ெவளி க(டவ

ம(டல Iறி= மனிய உவி=
க(டைவ யதி= கட.ளா நிேறா
பகசம யெதா9 பரேம யி#

8கநட Aாி3 ெதாழிெலன+ ெசாேனா
ேபத அேபத ேபதா ேபத
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ேபாத மி#ெவன Aகறி A(ணிய

120.

அ#நா ெனனேவ யா4றி அ0பவ5

ச#ேவ தாத தைமெய 9ைரேதா
அ*= பக= அறிவா ேனா%+

ெசா*= ெபாK5 8ைமஎன+ ெசாேனா
8தேன வா5 8வாமிநா யக4ெகனி

125.

அதிகெம5 ஞான ம*லேவா ெவேறா
ேநசேயா க#9 நிபெர* லாெதாE
இராசேயா கதிைற இராசேயா கதா
ெபா9ைம ெதளி. Aனிதவா சார

ம9விலா வ(ைம வார இய4ைக

130.

த(ணம சாத தயகிய கீதி

எ(ெண( கைலபயி* இைணயிலா% க*வி
ந*ல இர%க நநிைல சதிய

இ*ைலஎ னாம* எவ% தெகாைட
ந4ண ென*லா ந(ணிய ெபதைக

135.

சி4ண வாாி திவ- ெச*வ

கரேம ெல#% க#ற வணகி

பரேம 3ன% பரெமன பகேதா
ஆல ேம. அரசிைன அேத

சீலெம5 ஞான ெதளிதன ெனன.5

140.

சித ம.னி திடசித மாக

ைவத நிைலயி வளதன ெனன.
Iல மரபி 2ைளத ம.னித

பாலயா ெனன. பாிெவா பகேதா

வடெமாழி இய4ைகயி மகிைமைய உண#
திட2ற 2ெபா$ திறைத3 ெதளி#
க(ட2 ெதன% கனிரச ெமன
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த(டமி; மாாி தைன ெபாழி#

சிதி3 2தி35 சிறத$ ெகாழி%
நிதிய நிர5சன நிராலப நிைறைவ

150.

பா3 நா3 பணிெதE தபா*

ஆ3 அர4றி3 அகைழ ெவதி3
உடல ைழய உேராம5 சி6ப

படபெட 9$ள பைத# பைத#
பா9 ெந-யி பாகி பரதவி

155.

ேதகி ஏகி இரகி இரகி

ஓதப பரேபா ெலாகிேய சிறி#
ஏத விழிக ளிைமப# மிறி+

ேசா# ேசா# #வ( #வ(ெம
யாத அேபா டவச24 ற%க

160.

உ$ந% றேவ உகிேய ச49

த(ணம ெமாழி3 தEதE திடேவ
உ$K AறA ஒமி #கி

ெவ$ள நீேபா* விழிநீ ெப%கி%
க9 ப8ைவ% கதி% கதறி+

165.

ெச9ெச ேறா திைகப# ேபால
எAெந% ைடய இகர வி#

AAலா* யா%ைக ெபாதா தினிஎன
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170.
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தளதள ெவன தயகி எழி*ெபற
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180.

வ*லவ ெனனேவ ம0யி% காக

எ*ைலயி லப னிவெனன விளகி

ஈன .லக திய4ைகெபா ெயேற

ஞானW* ெமெயன நவிறினி திரகி%
ேகவல சகல கீ;பட ேமலா

185.

ேமவ5 8த ெமயிைன ந*க

அேள உ.ெகா( டவனியி* வத

ெபாேள இவெனன ெபா6தி Aனித
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190.
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விதி2ைற யாெமன விளபிய ேமேலா
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பதபர ெவனபக பரமெம5 ஞானி

2திப5 சா%கர 2ைறைமயி லயி%கிய5

சதிய மி#ெவன+ சாதவ% ைரேதா
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ெந5சE திய நீதி மாதவ
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திவ Kறாெதன ெதாிதிட உைரேதா
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. வெளன% ெகா(டபி ைறயா
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ெபா$மய மாெமன Aகறி ேபாத

எதI திகைள3 ெமழி4 வெவன+

சிைதயி* திய%கற ேததவ% ைரேதா
சதாசிவ ெமறேப தாபைட த#தா
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எBவண ெமவெரவ ாிைசதன ரவரவ%

215.

கBவண மாவென மாெனன அைறேதா
ஒபாண 0%ேக ெயாசிவ னா-ப

வம யாதிற வEெதாணா ெதேறா
சிவன யாைர+ சிவெனன% கா(பவ

எவனவ சிவேன எெற #ைரேதா

220.

விA ெவ9பிைன ேவரற பறி#%

கAகா ெதைன% காத$ ேசேதா
இெசா* =ைரயா தியானிப ெமத
ஒெசா* =ைரத உயண தர
அ#வா மா%க ஆைற3 மக4றி

225.

த#வா தீத தைமைய தேதா

திமக$ மவிய திக;வள மைறைசயி*
வ2ண வாள மளிலா மனதா

எ(ணிய எ(ணெம* லாெதாி ெதன%
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இபத 2ேபா திைற5சிவா; #வேன.

230.

252

தி+சி4றபல

அவாகிய அகவ, *(றி(

அைளயவ8க பா8ய:
உலகி0% கணியா மிராமநா தAர
#யநைற வாவியி ணபா*

மலநிைற வனதி4 சிவ#9 நி-ைட
மவிெம ெயாவிேவ தாத

திலகிய ெபாளா* வானமா நிைற.
ெமைதேய என#ப த2ேபா

நிைல3ற நின# திவ ளளிபா
நிமலா னதேம ேபா4றி.

ேகா8கைர ஞானிக பா83:
#கள9 சா6 வடமா யிரைத5

e4ெறாெட( பெதா9 ெதாட
மி8ப கிதா வடைத மாத
ெவ(மதி வாரநா$ விசாக

மகிைமேச ரண திதியினி லத
ம(டல சைமயதி4 கைக

திக;கைர யதனி4 றா3மா னவனா
சிவதினி4 கலதந4 றினேம.
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