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1. பதிென� சி	த
க� ெபாிய ஞான�ேகாைவ 

வா. சரவண�	��பி�ைள 

ெச�ைன B. இர	தின நாயக
 ஸ��, 1954. 

2. சி	த
 பாட க� - ெபாிய ஞான�ேகாைவ 

பதி�பாசிாிய
 : சி.எ�. �"ேகச� 

2004. ச#க
 பதி�பக$, ெச�ைன. 

---------- 

1. 1. 1. 1. பா�பா��� சி
த� பாட�பா�பா��� சி
த� பாட�பா�பா��� சி
த� பாட�பா�பா��� சி
த� பாட�    

கட�� வண�க�கட�� வண�க�கட�� வண�க�கட�� வண�க�    

க�ணிக� 

 

ெதளி%� ெதளி%�ெதளி% தா&பா$ேப - சிவ� 

சீ
பாத# க�&ெதளி% தா& பா$ேப 

ஆ&$பா$ேப ெதளி%தா& பா$ேப - சிவ� 

அ*யிைன� க�ேடாெம� றா& பா$ேப.  1 

 

நீ&பத$ நம�ெக�-. ெசா%த ெம�ேற 

நி	திய ெம�ேற ெபாிய �	தி ெய�ேற 

பா&ப&$ ேபா�மாதி பாத நிைன%ேத 

ப�னி� ப�னி� பரவிநி� றா&பா$ேப. 2 

 

ெபா�னிெலாளி ேபாலெவ#0$ 1ரணமதா2� 

1வி� மண$ ேபால	த#0$ ெபா34ைடயதா2 

ம�5$ பல உயி
களி  ம�னி� ெபா"%�$ 

வ�ளல* வண#கி நி� றா&பா$ேப. 3 

 

எ�ளிெல�ெண2 ேபால7யி ெர#0 நிைற%த 
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ஈச� பதவாசமல
 எ�ணி ெய�ணிேய 

உ�ளப* அ�4ப	தி ஓ#கி நி3கேவ 

ஒ&#கிய ட#கி	ெதளி% தா& பா$ேப. 4 

 

அ�டபி�ட% த%த ெவ#க� ஆதிேதவைன 

அகலாம ேமலநிைன% த�4ட� பணி%� 

எ�திைச;$ 4க<%திட ஏ	தி ேய	திேய 

ஏகமன மாகநா* யா& பா$ேப. 5 

 

ேசாதிமய மானபாி >	த வ��ைவ	 

ெதா?த? தல3றி3 ெதா%ேதா%ேதா ெமனேவ 

நீதிதவ றாவழியி  நி�- நிைலயா2 

நிைன%� நிைன%�"கி யா& பா$ேப. 6 

 

அ"வா;$ உ"வா;$ அ%தியா;$ 

அ%தமா;$ ஒளியா;$ ஆகமமா;$ 

தி"வா;# 0"வா;$ சீவனா;$ 

ெசறி%தவ� �ைவ�ேபா3றி யா& பா$ேப. 7 

 

>A*�காA* ஒ�ணாதபா< Bனி ய%த�ைனC 

BAசமதி யாலறி%� ேதாஷ மறேவ 

எA*பி*	 ேதாெம� றான%த மாக�ைப 

எ&	� விாி	�நி� றா& பா$ேப. 8 

 

எE7யி"$ எE7ல0 ஈ�- 4ற$பா2 

இ"%� தி"விைளயாA ெட2தி;$ பி�ன
 

அE7யி"$ அE7ல0$ ஆகி;நி�ற 

ஆன%த ெவ�ள#க� டா& பா$ேப. 9 

 

�� வண�க��� வண�க��� வண�க��� வண�க�    

 

சா3-�ட  ெபா"ளாவி த	த மாகேவ 

தான$ வா#கி நி�ற ெவ#க� ச30 "விைன� 

ேபா3றி மன$ வா�0�காய$ F�-$ ெபா"%த� 

4க
%� 4க<%�நி� றாடா2 பா$ேப.  10 



4 

 

 

ெபா2$மத#க� ேபாதைனெச2 ெபா2�0 "�கைள� 

4	திெசா G ந�ெனறியி3 ேபாக வி&�0$ 

ெம2$மத%தா� இ�ன ெத�-$ ேமவ விள$4$ 

ெம2�0"வி� பத$ ேபா3றி ஆடா2பா$ேப.  11 

 

ேவத�ெபா"ளி�ன ெத�- ேவத# கட%த 

ெம2�ெபா"ைள�க�&மன$ ேமவிவிள$பி� 

ேபாத�ெபா"� இ�னெத�-$ ேபாதைன ெச2;$ 

1ரணச3 0"தா�க� டாடா2 பா$ேப. 12 

 

உ�ள#ைகயி3 கனிேபால உ�ள ெபா"ைள 

உ�ைம;ட� காAடவ ல உ�ைம� 0"ைவ� 

க�ளமன% த�ைன	த�ளி� க�& ெகா�ட�பா2� 

>ளி	�� களி	�நி� றாடா2 பா$ேப. 13 

 

அ#ைகயி3க� ணா*ேபால ஆதி வ��ைவ 

அறிவி�0$ எ#கHயி ரான 0"ைவC 

ச#ைகயறCச%தத�% தா<%� பணி%ேத 

தமனிய� படெம&	 தாடா2 பா$ேப. 14 

 

காய$நிைல யழிைகைய� க�& ெகா�&பி� 

க34நிைல ;�ளி3ெகா� ெட�கால�$ வா?$ 

Iயநிைல க�டபாி >	த� 0"வி� 

�ைணய* ெதா?�நி� றாடா2 பா$ேப. 15 

 

J&விA&� J&பா;# ெகா�ைக ;ைடய 

0"வி� வ லபெமவ
 Jற வ லவ
 

K&ெப-$ வைகையெம� ேமL# காA&$ 

ெம2�0"ைவ� பணி%�நி� றாடா2 பா$ேப. 16 

 

அAடதி�0$ அ�டெவளி யான விட�$ 

அட�கிய 0ளிைகேயா டா* விைரவா2 

வAடமிA& வல$வ"$ வ ல 0"வி� 
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மலர* த.செம� றாடா2 பா$ேப. 17 

 

க3பகால#க ட%தாதி க
	தா ேவா&# 

கடமழி யா�வா?# காரண�0" 

ெபா3பதேம த.செம�- ேபா3-த  ெச2� 

1ரணC சி%ைதேயா டாடா2 பா$ேப. 18 

 

வCசிர	தி3 ேகா
ப?� வா2�0 மாயி5$ 

வ Lட$4� ேகா
 0ைற வா2	தி டா� 

ெமCசகட ��ள ெவ#க� ேவத 0"வி� 

ெம ல* �தி	�நி� றாடா2பா$ேப. 19 

 

பா�பா�பா�பா�பின� சிற��பின� சிற��பின� சிற��பின� சிற��    

 

நாத
�* ேமG"�0$ நாக� பா$ேப 

நC>�ைபைய ைவ	தி"�0$ ந ல பா$ேப 

பாதல	தி3 0*40$ ைபெகா� பா$ேப 

பா*�பா* நி�-விைள யா& பா$ேப. 20 

 

வைள40$ ேபாேததைல வா#0$ பா$ேப 

ம�டலமிA &ட வைள வ�ண� பா$ேப 

தைள�க.சி நி�றி&$ ச	திய� பா$ேப 

தைலெய&	 ேதவிைளயா& பா$ேப. 21 

 

03றம3ற சிவ5�0� 0�டல மானா2 

J-%தி" மாG5�0� 0ைட; யானா2 

க3ைற�0ழ  பா
வதி�0# க#கண மானா2 

கரவாம  உள#களி	 தா& பா$ேப. 22 

 

ம�டல	ைத	 தா#0மிக வ லைம ெகா�டா2 

மாய5�0� ப&�ைக�0 வ�ண� பாயானா2 

க�டபைட ந&#கிட� காAசி;$ ெப3றா2 

க�ேணெசவி யாக�ெகா�டா2 ஆ& பா$ேப. 23 
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ச%திரைனC Bாியைன	 தாவி	 தீ�*னா2 

ச#கர5� காபரண% தா5மாகினா2 

ம%திர	தி3 கட#கினா2 ம�டல மிAடா2 

வைள%� வைள%�நி� றா& பா$ேப. 24 

 

சி
த� வ�லப� �ற�சி
த� வ�லப� �ற�சி
த� வ�லப� �ற�சி
த� வ�லப� �ற�    

 

எA&நாக% த$ைம�ைகயா ெல&	ேதயாA&ேவா$ 

இ%திரனா
 உலக	ைத இ#ேக காA&ேவா$ 

கA&�கட# காதபா$ைப� கA* வி&ேவா$ 

க&விஷ	 த�ைன�க�கி யா& பா$ேப. 25 

 

ஆதிேசட� ஆயிகி5ெம$ ம#ைகயி னாேல 

ஆA*வி& ேவாெம#க� ஆ�கிைன�0�ேள 

நீதிேயாட#கிேய நி�றிடC ெச2ேவா$ 

நி�றநிைல தவறாம  ஆ&பா$ேப. 26 

 

IைணCசி- �"$பாக ேதா�றிடC ெச2ேவா$ 

�"$ைப� ெப"%Iணாக	 ேதா3றC ெச20ேவா$ 

ஆைணெப�M$ ெப�ைண யாM மாகC ெச20ேவா$ 

ஆரவாாி	 ெததிரா2நி� றா& பா$ேப. 27 

 

எA&மைல கைள�ப%தா2 எ&	ெத றி0ேவா$ 

ஏ?கட ைல;#0*	 ேத�ப மி&ேவா$ 

மA&�படா மணைல;$ மதி	தி&ேவா$ 

மகாராஜ� ��4நீ நி� றா&பா$ேப. 28 

 

ம�டல�3 -#ைகயா  மைற	� வி&ேவா$ 

வான	ைத;$ வி லாக வைள	� வி&ேவா$ 

ெதா�ட"�0C Bனிய. ெசா G� காA&ேவா$ 

ேதா�றL�0 ��4 நி� றாடா2 பா$ேப. 29 
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F�ெடாி;$ அ�கினி�0� F<கிவ"ேவா$ 

�%நீ"� இ"�பி5 FCச ட�0ேவா$ 

தா�*வ"$ வ�4Gைய	 தா�கி வி&ேவா$ 

தா
ேவ%த� ��4நீ நி� றா& பா$ேப. 30 

 

ெச�பாிய F�-ல0. ெச$ெபா� னா�0ேவா$ 
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இ�ெபாிய உலக	ைத இ லாம3 ெச2ேவா$ 
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அAடதி�0. ச�கர#க ளைம	� விAேடா$ 

அEவவ3றி3 ச�கர#க ளைம	� விAேடா$ 
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ெபா�ளாைச வில�க�ெபா�ளாைச வில�க�ெபா�ளாைச வில�க�ெபா�ளாைச வில�க�    

 

நா&நக
 K&மா& ந3ெபா" ெள லா$ 

ந&வ� வ"$ெபா?� நா* வ"ேமா 

J&ேபான பி� பவ3றா3 ெகா�பய ென�ேனா 

J	த� பத# 0றி	�நி� றாடா2 பா$ேப. 40 

 

யாைனேசைன ேத
�பாி யா7 மணியா2 

யம�வ"$ ேபா��ைண யாேமா அறிவா2 

ஞான.ச3- மி லாத நா2கA 0�4	தி 

நா*வ"$ ப*நீநி� றா&பா$ேப. 41 

 

மாணி�கமா மணி�* வா0 வலய$ 

மா
பி3ெறா#0$ பத�க#க� ம3-$ பணிக� 

ஆணி� ெபா��	 தாரம$ ெபா� அ%தகடக$ 
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அழிவானெபா"ெளனநி� றாடா2 பா$ேப. 42 

 

மாடJடமாளிைகக� வ�ண ம�டப$ 

மதி B<%த அர�மைன ம3-$ ��ளைவ 

Jடவாரா ெவ�றவ%த� ெகா�ைக யறி%ேதா
 

0லவாம  ெவ-�பாெர� றாடா2 பா$ேப. 43 

 

மைலேபா�ற ெச$ெபா30ைவ ைவ	தி "�பவ
 

மறGதா� வ"ைகயி  வாாிC ெச வேரா 

அைலயாம  அக	திைன அ	த� பா ைவ	ேதா
 

அழியாெர� ேறநீ �ணி% தாடா2 பா$ேப. 44 

 

ப.சைண;$ 1வைண;$ பாய L$ெவ-$ 

பா<>& காடதிேல பய� ெப-ேமா 

ம.ச� மண$ ேபா2>& நா-மண#க� 

வ"ெம�- ெதளி%�நி� றாடா2பா$ேப. 45 

 

��கனி;. ச
�கைர;$ ேமாத க#கH$ 

�தி
>ைவ� ப�ட#கH$ �%தி ;�டவா2 

மி�க7யி
 ேபானபி�4 ம�ைண வி?#க 

ெம2யாக� க�ேடாெம� றாடா2 பா$ேப. 46 

 

வ�ண�பA&$ வாசைன;$ வா2	த ேகால�$ 

வ�கவிைக ஆலவAட$ ம3-. சி�ன�$ 

தி�ண�ட� யம4ர. ெச L# கால	தி  

ேசரவர மாAடாெவ� றாடா2 பா$ேப. 47 

 

ம�க�ெப�*
 >3றம" ம�க� ம3றவ
 

மாH$ேபா� Jடவவ
 மா�வ தி ைலேய 

த�க7ல கைன	ைத;% த%த க
	தைன	 

தாவி	தாவி	 �தி	�நி� றாடா2 பா$ேப. 48 

 

கானைலமா� நீெரனேவ க�& ெச ல ேபா  
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காசினிவா< விைனFட
 க�& களி�பா
 

ேமனிைலக� டா
க� Kணா2 K$4 ேபசிடா
 

ெம2ய�பத$ நா&வாெர� றாடா2 பா$ேப. 49 

 

ெப"ணாைச வில�க�ெப"ணாைச வில�க�ெப"ணாைச வில�க�ெப"ணாைச வில�க�    

 

ெவயி க�ட ம.ச�ேபா�ற மாத ரழைக 

வி"$பிேய ேம வி?%� ேம7 மா%த
 

ஒயி க�ேட இல7கா	 ேதா&# கிளிேபா  

உட ேபானா  ஓ&வாெர� றாடா2 பா$ேப. 50 

 

ெச�&�ைல வ�&விழி ெகா�ட ேதாைகையC 

சி	த�பா  வி?#கிேய சீெய�- ஒ-	ேதா$ 

0�&கA ெட"ைம ேய-# J3-� ப"%ைத� 

ெகா�-தி�- விAேடாெம� றாடா2 பா$ேப. 51 

 

வAட�ைல ெய�-மிக வ3-% ேதாைல 

மகேம" எ�-வைம ைவ	�� J-வா
 

ெகAடநா3ற ��ளேயானி� ேகணியி  K<%ேதா
 

ெக&வெர�ேற நீ�ணி% தாடா2 பா$ேப. 52 

 

மல.ெசாாி க�ைணவ* வாH� ெகா�பாக 

வ"ணி	�C ெசா வா
மதி வ�ைம யி லாதா
 

0"நல$ ேப>கி�ற Jைகமா%த
க� 

0$பி�ேக இைரயாவெர� றாடா2 பா$ேப. 53 

 

சி�0நா-# J%தைலC ெச?ைம ேமகமா2C 

ெச�4வா
க� ெகா#ைகதைனC ெச�4� ெகா�பதா2 

ெந�0ெந�0 "கி�ெப�ைண ெந.சி நிைன�பா
 

நிமலைன நிைனயாெர� றாடா2 பா$ேப. 54 

 

நாறிவ"$ எCசி தைன ந ல� ெத�-$ 

ந�M.சளி நாசிதைன ந30 மிெழ�-$ 

J-வா
க� 4	தியி லா� Jைக மா%த
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ேகானிைலைய யறியாெர� றாடா2 பா$ேப. 55 

 

மயிெல�-# 0யிெல�-$ மாணி�க ெம�-$ 

மாேனெய�-$ ேதேனெய�-$ வான� ெத�-$ 

ஒயிலான வ�னமயி3 ெகா	தவ ெள�-$ 

ஓதாம3 க*%�விA றாடா2 பா$ேப. 56 

 

மி�ன3ெகா* ெய�-.ேசாதி விள� ெக�-$ 

ெம Gெய�-$ வ Gெய�-$ ேமனைக ெய�-$ 

க�ன3கA* ெய�-.சீனி� க3க� ெட�-$ 

கழறாம3 க*%ேதாெம� றாடா2 பா$ேப. 57 

 

1ைவெய�-$ பாைவெய�-$ ெபா�ேன ெய�-$ 

1%தி"ேவ எ�-ெம�ற� ெபா�கிஷ ெம�-$ 

ேகாைவெய�-# ேகாைதெய�-# ேகாகில ெம�-$ 

Jறாம  �ற%ேதா$நாெம� றாடா2 பா$ேப. 58 

 

மல�0ட$ மீதினிேல ம.ச� 1Cெச�-$ 

ம 0$4?� JA*�ேம  வ�ண	 ேதாெல�-$ 

சல�0ழி� 0�ேளநா3ற. சா
%த ேசெற�-$ 

தானறி%� த�ளிேனாெம� றாடா2 பா$ேப. 59 

 

சாீர
தி% �ண�சாீர
தி% �ண�சாீர
தி% �ண�சாீர
தி% �ண�    

 

ஊ	ைத� 0ழிதனிேல ம�ைண எ&	ேத 

உதிர� 4னGனிேல உ�ைட ேச
	ேத 

வா2	த0ய வனா
 ப�M$ பா�ட$ 

வறேகாA&�0 மாகாெத� றாடா2 பா$ேப. 60 

 

இ"வ
ம� ேச
	திட ஒ"வ
 ப�ண 

ஈைர%� மாதமா2 ைவ	த Bைள 

அ"ைமயா யி"�பி5 ம%தC Bைள 

அைர�கா>� காகாெத� றாடா2 பா$ேப. 61 
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பாியாச$ ேபாலேவ க*	த பா$4 

பலேபரறியேவ ெம	த K#கி� 

பாியார ெமா"மா� பா
	த ேபா� 

ைபேயாேட கழ�றெத� றாடா2 பா$ேப. 62 

 

சீ;மல �.ெசறி ெச% நீ"$ நிண�. 

ேச
%தி& �
நா3ற�ைட� 0டம� உைட%தா  

நா;நாி ;$ெபாிய ேப;# க?0$ 

நமெத�ேற தி�5ெம� றாடா2 பா$ேப. 63 

 

நீாிெல?$ நீ
�0மிழி நிைலெக ட ேபால 

நி லா�ட  நீ#கிவி&$ நிCசய ெம�ேற 

பாாி3 பல உயி
கைள� பைட	த வ�றைன� 

ப3றேவநீ ப3றி	ெதாட
% தாடா2 பா$ேப. 64 

 

நா-மீைன� பலதர$ ந ல த�ணீரா  

நாH#க? வி5மத� நா3ற$ ேபாேமா 

J-�ட  பலநதி யா*� ெகா�டதா  

ெகா�ட மல$ நீ#காெத� றாடா2 பா$ேப. 65 

 

கா2	தமர ம�மி�க க ல*�ப&$ 

க�மவிைன ெகா�டகாய$ க�டைன ெப-$ 

வா2	ததவ �ைடயவ
 வா<பவ ெர�ேற 

வ	�	தி" வ*ெதா? தாடா2 பா$ேப. 66 

 

ேபசாிய நவவாயி3 Q3ற  �"	தி 

ெப"#கா3-� 40%ததா3 ேபC>� டாCேச 

ஈசனிைல அறியா"� கி%த	 �"	தி 

எாிம�ணி3 கிைரெம� றாடா2 பா$ேப. 67 

 

மர�பாைவ ேபால ெவா" ம�M"C ெச2� 

வளமான சீவென�5. B	திர$ மாA*	 

திைர�0�ளி "%தைச�ேபா� தீ
%த ெபா?ேத 
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ேதக$வி? ெம�-ெதளி% தாடா2 பா$ேப. 68 

 

தசநா* தசவா; ச	த தா� 

சா
%தமர� க�பல� த	தி வி?ேம 

இைசவான க�பGைன ஏக ெவ�ள	தி  

எ%நாH$ ஓAட	�ணி% தாடா2 பா$ேப. 69 

 

அக�ப'( நீ�க�அக�ப'( நீ�க�அக�ப'( நீ�க�அக�ப'( நீ�க�    

 

தாமைரயி னிைலயினிேல த�ணீ
 த#காத 

த�ைமேபாலC சக	தாைச த�ளி விAெட#0$ 

Iமணியா$ விள#கிய ேசாதி பத	ைத	 

ெதா?� ெதா?�ெதா? தாடா2பா$ேப. 70 

 

க�ள# ெகாைல காமமாதி க�*	த ெவ லா$ 

கAட-	� விA&ஞான� க�ைண	 திற%� 

ெத�ளிதான ெவAடெவளி சி3ெசா Rப	ைத	 

ேத
%�பா
	�C சி%ைதெதளி% தாடா2 பா$ேப. 71 

 

ெசா L$4ளி ய$பழ	தி ேனா& ேபாலேவ 

>3ற	தி"% தாLமவ
 ெதா%த# கள3- 

நி Lமன ேமநீபர நி�ம ல	திேல 

நி�-ைணதா� ெவ-$பாெழ� றாடா2 பா$ேப. 72 

 

ேச3றி  திாிபி�ைள�1Cசி ேச3ைற நீ�க ேபா  

ேதச	ேதா ெடா	�வா<வா
 ெச2ைக க�டபி� 

சா3-பர ெவளிதைனC சா"$ வழிேய 

தானட�க ேவMெம� றாடா2 பா$ேப. 73 

 

எ�ெண20% த�ணீ
�0% ெதா%தமி லா வா-ேபா  

எ�ேபா�$ இ�4வியி ெல2த ேவ�&$ 

க�M�0� க�ணான ெவாளிக�& ெகா�ளேவ 

கAட-	� வா<%திடநி� றாடா2 பா$ேப. 74 
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க�கிவிAட ேசா-கறி க%த Fல#க� 

க�கH�0 >	தமான காAசி ேபாலேவ 

சி�கி�ெகா�ட சக	திைனC சீெய� ெறா-	�C 

சீ
பாத# காண	ெதளி% தாடா2 பா$ேப. 75 

 

ேகாபெம�5$ மதயாைன ெகா�ட மத	ைத 

J
ெகா�;	தி அ#0ச	தா3 ெகா�- விAேடா#கா� 

தீபெம�5. சி3ெசாRப ெச2ய ெபா"ைளC 

ேச
%�ற7 ெகா�ேடாெம� றாடா2 பா$ேப. 76 

 

நி	தியெம� 5மைலயி  நி�- ெகா�ேடா$யா$ 

நிைன	தப*ேய �*	� நி�மல மாேனா$ 

ச	தியமா2 எ#க� கட%தானழி யாேத 

ச%தத�$ வா<ேவாெம� றாடா2 பா$ேப. 77 

 

மனெம�5# 0திைரைய வாகன மா�கி 

மதிெய� 5#க*வாள$ வாயி3 1A*C 

சினெம�5. சீனிேம3 சீரா ேயறி	 

ெதளிவிட. சவாாிவிA டாடா2 பா$ேப. 78 

 

ஆைசெய�5. ெச"�பி�ேம  அ*ைம ைவ	ேத 

ஆ#கார �AகாAைட அறேவ மிதி	ேத 

காைசெய5% �
0ண	தி3 கனைல� ெகாH	தி� 

காலாகால# கட%ேதாெம� றாடா2 பா$ேப. 79 

 

காலென5# ெகா*தான க&$ப ைகையநா$ 

க3பெம5$ வாளினாேல க*%� விAேடா$ 

தாலமதி3 பிற�பிைன	 தா5$ கட%ேதா$ 

த3பர# க�ேடாெம� றாடா2 பா$ேப. 80 

 

ேதனி  K<%த ஈைய�ேபாலC சி%ைத 0ைல%� 

திைகயாம3 சி3ெசாRப ெதாிச ைனக�& 

வானி3 பற% திடCBத வா�ம ணிதீ
%� 
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வாயி3ேபாA ேடகநீநி� றாடா2 பா$ேப. 81 

 

I�கியந3 பாத#க�ேட� ேசாதி;$ க�ேட� 

>	தெவளி� 0�ேளெயா" J	தைன� க�ேட� 

தா�கிய சிரசி�ேம  ைவ	த பாத$ 

ச30"வி� பாதெம� றாடா2 பா$ேப. 82 

 

ஆல*� ெபா%தினிேல வா<%த பா$ேப 

அரச*� ெபா%திேல 40%� ெகா�டா2 

வால* த�னிேல பா
	�� பா
	� 

வா#கிேய I#கிநி� றாடா2 பா$ேப. 83 

 

நாL ெத"வினிேல நாL க$ப$ 

ந&	ெத" வினிேலேயா ெபா�5� க$ப$ 

ேபாL$ விள#0ெபா�5� க$ப	தி 5�ேக 

1மாைல BA*நி� றாடா2 பா$ேப. 84 

 

ஆழிெபய
% தாLேம" மAேடயைல;$ 

அ*ேயா& ெபய
%தாL ம�றி� கால 
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      அறியா
க� இைதெய� றாடா2 பா$ேப. 123 

 

ெநAெட?	 ததனிேல நிைலபி *	� 

      நீ#கா ெவ?	திேல வாைல �-�கி 

விAடE ெவ?	திேல பட$வி ாி	� 

      வி�ணி� வழியிேல ேமவி யா*� 

பAட ெவ?	ைத;$ பதி%தி "�ேபா$ 

      ப�னிர� டாெம?	தினி3 ப�னி� J*	 

திAட�ட ெனம�க"� ேதசிக னா
த$ 

      சீ
பாத. ேச
%ேதாெம� றாடா2 பா$ேப. 124 

 

ஊசி	�ைள� 0ட	தினி3 பா$ைப யைட�ேபா$ 
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      உலெகலா. >3றி ;லாவிவ"ேவா$ 

மா>�ள பிறவிைய மற%தி "�ேபா$ 

      மனெமா	த ெவளியிேல விAேட யாA&ேவா$ 

மா>� 4ல�கைள இைரெகா &�ேபா$ 

      மன�3ற உCசியிேலறி யா&ேவா$ 

ேப> ெம?	ைத;$ வி?#கி வி&ேவா$ 

      பிற�பிற� ப3ேறாெம� றாடா2 பா$ேப. 125 

 

ஆணி� 0ட	திேல பா$ப ைட�ேபா$ 

      அ�கினி� ேகாAைடேம ேலறி� பா
�ேபா$ 

மாணி�க	 Iணி�ேம  விAேட யாA&ேவா$ 

      மன$வா�0� காய	ைத யிைரெகா &�ேபா$ 

நாணி� கயி3ைற;$ அ-	� வி&ேவா$ 

      நமன3ற நாத�பத$ நா*ேய நி3ேபா$ 

ஏணி� ப*வழிக� ேடறி வி&ேவா$ 

      யா"மிைத அறியாெர� றாடா2 பா$ேப. 126 

 

வட�0# கிழ�0மாக Tைல யிைழ�ேபா$ 

      ம3-. >ழGேல பா7 1A&ேவா$ 

நட�0$ வழியினிேல ;�ைடேச
�ேபா$ 

      நடவா வழியினிேல 4டைவ ெந2ேவா$ 

0ட�0� கைரயினிேல ேகாைல� ேபா&ேவா$ 

      ெகா2தைத எ#0ேம வி3- வி&ேவா$ 

அட�கிேய ேயக	�ேள ைவ�க7$ வ ேலா$ 

      ஆதிபத# க�ேடாெம� றாடா2 பா$ேப. 127 

 

B	திர� 0ட	திேல பா$ைப யைட�ேபா$ 

      >?�ைன� 0�ேளேயா >கி	தி "�ேபா$ 

பா	திர# ெகா�&ேம பGயி ர�ேபா$ 

      ப	ெதA& F�- ப*கட %ேதா$ 

ஊ	ைதC சடல	திைன� 4டேம யி&ேவா$ 

      உளவ ெனம�0ந  L-தி ெசா ல� 

பா
	�ைர யித�ெம2 பG�க ெவ�ணி� 

      பதன$ பதனெம� றாடா2 பா$ேப. 128 
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மEவ� 0ட	திேல பா$ப ைட�ேபா$ 

      மணிவAட வாசிைய வாாி ;�ேடா$ 

வEவ� 0ட#கைள	 த�ளி வி&ேவா$ 

      வ�கிர ெசா
�பன% தா�* வி&ேவா$ 

பEவ ெவளியிேல விAேட வாA&ேவா$ 

      ப.ச க"விைய� பGெகா &�ேபா$ 

சிE7" வாகிேய நி�ேறா ெம�ேற 

      சீ
பாத# க�&ெதளி% தாடா2 பா$ேப. 129 

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

2. 2. 2. 2. ச�கி*� சி
த� பாட�ச�கி*� சி
த� பாட�ச�கி*� சி
த� பாட�ச�கி*� சி
த� பாட�    

0$மி 

 

Fல�க ேணச� அ*ேபா3றி       எ#0$ 

�C>ட ராகிய சி3பர	தி  

வாைல திாி4ைர அ$பிைக பாத	ைத 

மன	தி3 ெகா�வா2 ஆன%த� ெப�ேண. 1 

 

எ#க� 0"வா$ தி"Fல
       பாத$ 

எ�ேபா�$ ேபா3றி	 �தி	ேதா� 

ச#ைகக� அ3றமா சி	த
0 ழா#களி� 

தாைள� பணிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 2 

 

ஓ#கார வAட$ உடலாC>       பி�5$ 

ஊைம எ?	ேத உயிராC> 

ாீ#கார$ V#கார மான வைகயைத 

நீதா னறிவா2 ஆன%த� ெப�ேண 3 

 

அகார$ உகார	 �ட�ெபா"%த       அ� 

யகார மான� அறி%�ெகா�& 

சிகார மான ெதளிவினி ேலநி�- 

ேத
%� ெகா�வா2 ஆன%த� ெப�ேண 4 

 

ப.ச 1 த#கைள� க�டறி%ேதா
       இக� 

ப3றிைனC ச3-$ நிைன�பாேரா 

ச.சல$ இ லா� ேயாக வழியைத	 
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தானறி%�2வாயா ஆன%த� ெப�ேண 5 

 

தவ நிைலைய அறி%ேதா
�0       ஞான% 

த�னா  ெதாி;$ எனேவதா� 

நவசி	 தாதிக� க�& ெதளி%தைத 

ந�றா2 அறிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 6 

 

வாசி நிைலைய அறி%�ெகா�டா        தவ$ 

வாC>� எ�ேற மன� க%� 

ேதசி எ5$பாி மீேதறி நாAட$ 

ெச2த� அறிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 7 

 

ந%தி ெகாLைவ	 ெதாி%ேதா
க�       வாசி 

நாAட$ விடா
க� ஒ"�காL$ 

உ%தி� கமல	தி  அ%தண� Qட	ைத 

உ3றறி% �2வா2 ஆன%த� ெப�ேண. 8 

 

மாL% தி"7$ வசி	தி"�0$       இட$ 

வண#கி இ�பா  ெச L$ேபா� 

ேமL$ உ"	திர� "	திாி ேசைவைய 

ேமவிேய கா�பா2 ஆன%த� ெப�ேண. 9 

 

எ%ெத%த� 1ைச 4ாி%தாL$       பர$ 

ஏக$ எ�ேற க�& அறி%தாL$ 

சி%ைத;$ அட#0 உபாய$ சதாசிவ� 

சீ
பாத$ அ ேலாவா ஆன%த� ெப�ேண. 10 

 

தாேன தானாக நிைற%� நி�ற       சிவ 

த3பர$ ஆகிய உ3பண	ைத 

நாேன நா� எ�- அறி% ��ெகா�& பர 

நாAட$ அறிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 11 

 

வ.ச� பிற�4$ இற�4�0 ேம0       �� 

வாசைன எ�ேற அறி%�ெகா�& 

ச.சல ம3-�பி ராணாய. ெச2தி*  
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த3பர மாவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 12 

 

சாிைய கிாிைய கட%தாL$       ேயாக$ 

சாதி	� நி�ற"� ெப3றாL$ 

உாிய ஞானவி ச
�க$ இலாவி*  

ஒ�-$ பயனி�- ஆன%த� ெப�ேண. 13 

 

த�ைனஇ� னாெனன	 தா�ெதாி%தா        பி�5$ 

த3பர ைன� பா
�க ேவMேமாதா� 

அ�ைன;$ அ�ப5$ ேபாதி	த ம%திர$ 

அறி%தவ� ஞானி ஆன%த� ெப�ேண. 14 

 

எ�சா� உட$4$ இ�தா�*       எழி  

ஏ30$ நவவாச  உ�ளத* 

த�ைம அறி%� நட�ேபா
�0 எA&	 

தல#க� ேதாM$ ஆன%த� ெப�ேண. 15 

 

அ.>ேப
 J* அரசாள       ஒ" 

ஆன%த� கAடட#கA* ைவ	த 

ெச.சி� ேகாAைடைய� க�*�தாெனன	 

ெதாி%�� ெகா�வா2 ஆன%த� ெப�ேண. 16 

 

ஊ	ைதC சடல$ இ�தா�*       நீ 

உ�பிAட பா�ட$ இ�தா�* 

Q	த	 �"	தி இ�தா�* ந�றா2� 

ேபணி	 ெதளிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 17 

 

ஆ	தா� எ%தைன� ெப3-விAடா�       எ�த� 

ஆ�ப5$ எ�ைன வள
	�விAடா
 

ேவ	தா� எ�- நிைனயாம  இத� 

விபர# ேகAபா2 ஆன%த� ெப�ேண. 18 

 

இ%தC சடல$ ெபாிெதன       எ�ணியா� 
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இ"%� K�கால% தா�கழி	�C 

ெசா%தC சடல$ எ�ெவன� பா
	தி*  

>	தமா2� காேணா$ ஆன%த� ெப�ேண. 19 

 

மண�ேகால$ க�& மகி<%த ெப�       ேனா&பி� 

ம�கைள� ெப3- வள
	� எ&	�� 

பிண�ேகால$ ஆவ� அறியாம  Kேண 

பித3-வ� ஏ��0 ஆன%த� ெப�ேண. 20 

 

எ லா ெபா"�கH$ எ#கி"%�       வ%த 

எ�-நா� உ3றிைத� பா
�ைகயிேல 

ந லேதா
 ம�ணினி  உ3ப	தி எ�-பி� 

ந�றா2	 ேதாMேத ஆன%த� ெப�ேண 21 

 

ெச	தபி� ெகா�ேட சமாதிெச2�       அ�பா  

சிலநா�க� கழி	த%த ம�ெண&	� 

உ2	ேதா
 பா�ட$ ஆகC >A&�பி� 

உலேகா
�0த7 ஆன%த� ெப�ேண. 22 

 

சகல ெபா"�கH$ ம�ணா2       இ"�பைதC 

ச3- நிதானி	�� பா
�ைகயிேல 

பகவா� அ#க#0எ� ெள�ெண2ைய� ேபாலேவ 

ப3றி இ"�பா
 ஆன%த� ெப�ேண. 23 

 

ம�ணி  பிற%த� அழி%�வி&$       பா
	� 

ைவ	த ெபா"H$ அழி%�வி&$ 

க�ணினி  கா�ப� அழி%� வி&ெம�- 

க�டறி%� ெகா� ஆன%த� ெப�ேண. 24 

 

ெப3ற தா2 த%ைத சதமாேமா?       உட  

பிற�4C >3ற. சதமாேமா? 

ம3-உ� ேளா
க� சதமாேமா ெகா�ட 

மைனவி சதமாேமாவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 25 
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யாரா
 இ"%�. சதமலேவ       நம 

ஆ	�மா J&விA& ேபா0$ேபா� 

ஊரா
 ஒ"வ
 சதமிைல எ�பைத 

உ3-நீ கா�பா2 ஆன%த� ெப�ேண. 26 

 

இ%த வழிைய	 ெதாி%�ெகா�ேட       இE 

இக	�$ பர	�மா2 சி	த� எ�ேற 

ெசா%தம தாகஎ� பாAட� ேபாகாிஷி 

ெசா ைல அறிவா2 ஆன%த� ெப�ேண. 27 

 

வழி ெதாியா� அைல%ேதா
க�       இ%த 

மாநில% த�னி  ேகாடானேகா* 

>ழி�ைன த�ைன	ெதாி%� ெகா�டா பி� 

>கவழி க�ேடா
 ஆன%த� ெப�ேண. 28 

 

ஆைசஒ ழி%த"� ஞான$க�&       K� 

ஆ�ைமைய	 தா�>A ட-	� 	த�ளி 

பாச	ைத விA&நீ ேயாக	ைதC ெச2தி%த� 

பாாினி  வா<வா2 ஆன%த� ெப�ேண. 29 

 

இரைவ� பகலா2 இ"	தி	 ெதாி%�       நீ 

ஏக ெவளிைய;$ க�டறி%த 

விைரவா2 இ%த வித	ெதாி%தா  இ$ 

ேமதினி ேபா3-$ ஆன%த� ெப�ேண 30 

 

ெப3றதா2 த%ைத இ"%தா  எ�       ெகா�ட 

ெப�W
 பி�ைள இ"%தா  எ� 

ந3தவ. ெச2யா� இ"�கி  நம5�0 

நா$ெசா%த$ கா�பா2 ஆன%த� ெப�ேண. 31 

 

தீ
	த$ ஆ*� 0ளி	தாL$       பல 

ேதவா லய$ >3றி வ%தாL$ 

F
	தி தாிசன. ெச2தாL$ நாலா$ 
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ேமான$ உ� ேடாெசா  ஆன%த� ெப�ேண. 32 

 

கா& மைலக� அைல%தாL$ 

க�மா5A டான$ 4ாி%தாL$ 

ஓ&.சி	 த	ைத நி-	தா
�0� பர 

உ3பன$ வா2�கா� ஆன%த� ெப�ேண. 33 

 

மாயா உலக மய�க	ைத;$       ந ல 

வ.சிய
 மீ�3ற ேமாக	ைத;$ 

தீயா மா%த
 ஒ"�காL$ K& 

ேச"வ� இ ைல ஆன%த� ெப�ேண. 34 

 

நாலாவைக� கைலக�       அறி%தாL$ 

ஞான வழிக� ெதாி%தாL$ 

ேமலான ேமான$ அறி%தவேர �.சா 

K&- வா
க� ஆன%த� ெப�ேண. 35 

 

ச#கிG க�ட	� அணி%�ெகா�&       ந3 

தவேயாக. ெச2�அ#0 இ"�ைகயிேல 

ச#கிGC சி	தென�- எ�பாAட� வ%� 

சா3ைற	ெதாி;$ ஆன%த� ெப�ேண. 36 

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

3. 3. 3. 3. திாிேகாண� சி
த� பாட�திாிேகாண� சி
த� பாட�திாிேகாண� சி
த� பாட�திாிேகாண� சி
த� பாட�    

கGெவ�பா 

 

சிவேன பரம0" ேதசிகேன பாத$ 

அவேன அ5தின�$ ஆ0$       நவநீத 1 

 

ெபா�1	த நீல� 4ய வ�ண 5$ ெபாறிவா2 

மி�1	த நா��க5$ ேவதா7$       ெத�1	த 2 

 

ெச�கC சைடயா5$ ேத>ெபற ேவ;"வா2 

ஒ�க	 தனிவ%� உதி	தபிரா�       த
�கமி&$ 3 
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ேவத�. சா	திர�$ ேவ�&$ பலசமய$ 

ேபத�$ காணா� ெப".சமய$       நாத	தி  4 

 

ஓைச அட#க ஒளிய$ பரமைனயி  

ஆைச அட#க அ5பவி�ேபா�       1ைச4ாி 5 

 

ெதா�ட
 இதயC >ைனமடG  ேவR�றி 

வி�ட நைற�கமல ெம ல*யா�       எ�*�0$ 6 

 

சாதியா� ேதா�-$ சமரச மாயி"%� 

ேபதியா� வ.ச$ இலா� ேபதைமயா�       ஆதி 7 
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