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Source:
1. பதிென சி த க

ெபாிய ஞானேகாைவ

வா. சரவண பி ைள
ெசைன B. இர தின நாயக ஸ, 1954.
2. சி த பாட க

- ெபாிய ஞானேகாைவ

பதிபாசிாிய : சி.எ. "ேகச
2004. ச#க பதிபக$, ெசைன.
---------1. பாபா சி த பாட
கட வணக
கணிக

ெதளி% ெதளி%ெதளி% தா&பா$ேப - சிவ
சீ பாத# க&ெதளி% தா& பா$ேப
ஆ&$பா$ேப ெதளி%தா& பா$ேப - சிவ
அ*யிைன கேடாெம றா& பா$ேப.

1

நீ&பத$ நமெக-. ெசா%த ெமேற
நி திய ெமேற ெபாிய  தி ெயேற
பா&ப&$ ேபாமாதி பாத நிைன%ேத
பனி பனி பரவிநி றா&பா$ேப.

2

ெபானிெலாளி ேபாலெவ#0$ 1ரணமதா2
1வி மண$ ேபால த#0$ ெபா34ைடயதா2
ம5$ பல உயி களி

மனி ெபா"%$

வ ளல* வண#கி நி றா&பா$ேப.

எ ளிெலெண2 ேபால7யி ெர#0 நிைற%த

3

3

ஈச பதவாசமல எணி ெயணிேய
உ ளப* அ4ப தி ஓ#கி நி3கேவ
ஒ&#கிய ட#கி ெதளி% தா& பா$ேப.

அடபிட% த%த ெவ#க

4

ஆதிேதவைன

அகலாம ேமலநிைன% த4ட பணி%
எதிைச;$ 4க<%திட ஏ தி ேய திேய
ஏகமன மாகநா* யா& பா$ேப.

5

ேசாதிமய மானபாி > த வைவ
ெ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 ைவேபா3றி யா& பா$ேப.

7

>A*காA* ஒணாதபா< Bனி ய%தைனC
BAசமதி யாலறி% ேதாஷ மறேவ
எA*பி* ேதாெம றான%த மாகைப
எ&  விாி நி றா& பா$ேப.

8

எE7யி"$ எE7ல0 ஈ- 4ற$பா2
இ"% தி"விைளயாA ெட2தி;$ பின
அE7யி"$ அE7ல0$ ஆகி;நிற
ஆன%த ெவ ள#க டா& பா$ேப.

9

 வணக

சா3-ட

ெபா"ளாவி த த மாகேவ

தான$ வா#கி நிற ெவ#க

ச30 "விைன

ேபா3றி மன$ வா0காய$ F-$ ெபா"%த
4க % 4க<%நி றாடா2 பா$ேப.

10

4

ெபா2$மத#க

ேபாதைனெச2 ெபா20 "கைள

4 திெசா G நெனறியி3 ேபாக வி&0$
ெம2$மத%தா இன ெத-$ ேமவ விள$4$
ெம20"வி பத$ ேபா3றி ஆடா2பா$ேப.

11

ேவதெபா"ளின ெத- ேவத# கட%த
ெம2ெபா"ைளக&மன$ ேமவிவிள$பி
ேபாதெபா"

இனெத-$ ேபாதைன ெச2;$

1ரணச3 0"தா க டாடா2 பா$ேப.

12

உ ள#ைகயி3 கனிேபால உ ள ெபா"ைள
உைம;ட காAடவ ல உைம 0"ைவ
க ளமன% தைன த ளி க& ெகாடபா2
>ளி  களி நி றாடா2 பா$ேப.

13

அ#ைகயி3க ணா*ேபால ஆதி வைவ
அறிவி0$ எ#கHயி ரான 0"ைவC
ச#ைகயறCச%தத% தா<% பணி%ேத
தமனிய படெம& தாடா2 பா$ேப.

14

காய$நிைல யழிைகைய க& ெகா&பி
க34நிைல ; ளி3ெகா ெடகால$ வா?$
Iயநிைல கடபாி > 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&$
ெம20"ைவ பணி%நி றாடா2 பா$ேப.

அAடதி0$ அடெவளி யான விட$
அடகிய 0ளிைகேயா டா* விைரவா2
வAடமிA& வல$வ"$ வ ல 0"வி

16
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17

மலர* த.செம றாடா2 பா$ேப.

க3பகால#க ட%தாதி க

தா ேவா&#

கடமழி யாவா?# காரண0"
ெபா3பதேம த.செம- ேபா3-த

ெச2

1ரணC சி%ைதேயா டாடா2 பா$ேப.

18

வCசிர தி3 ேகா ப? வா20 மாயி5$
வ Lட$4 ேகா 0ைற வா2 தி டா
ெமCசகட  ள ெவ#க

ேவத 0"வி

ெம ல* தி நி றாடா2பா$ேப.

19

பாபின
பாபின 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$ேப
மடலமிA &ட வைள வண பா$ேப
தைளக.சி நிறி&$ ச திய பா$ேப
தைலெய& ேதவிைளயா& பா$ேப.

21

03றம3ற சிவ50 0டல மானா2
J-%தி" மாG50 0ைட; யானா2
க3ைற0ழ
கரவாம

பா வதி0# க#கண மானா2

உள#களி தா& பா$ேப.

22

மடல ைத தா#0மிக வ லைம ெகாடா2
மாய50 ப&ைக0 வண பாயானா2
கடபைட ந&#கிட காAசி;$ ெப3றா2
கேணெசவி யாகெகாடா2 ஆ& பா$ேப.

23

6

ச%திரைனC Bாியைன தாவி தீ*னா2
ச#கர5 காபரண% தா5மாகினா2
ம%திர தி3 கட#கினா2 மடல மிAடா2
வைள% வைள%நி றா& பா$ேப.

24

சி த வலப ற

எA&நாக% த$ைமைகயா ெல& ேதயாA&ேவா$
இ%திரனா உலக ைத இ#ேக காA&ேவா$
கA&கட# காதபா$ைப கA* வி&ேவா$
க&விஷ தைனககி யா& பா$ேப.

25

ஆதிேசட ஆயிகி5ெம$ ம#ைகயி னாேல
ஆA*வி& ேவாெம#க

ஆகிைன0 ேள

நீதிேயாட#கிேய நிறிடC ெச2ேவா$
நிறநிைல தவறாம

ஆ&பா$ேப.

26

IைணCசி- "$பாக ேதாறிடC ெச2ேவா$
"$ைப ெப"%Iணாக ேதா3றC ெச20ேவா$
ஆைணெபM$ ெபைண யாM மாகC ெச20ேவா$
ஆரவாாி ெததிரா2நி றா& பா$ேப.

27

எA&மைல கைளப%தா2 எ& ெத றி0ேவா$
ஏ?கட ைல;#0* ேதப மி&ேவா$
மA&படா மணைல;$ மதி தி&ேவா$
மகாராஜ 4நீ நி றா&பா$ேப.

மடல3 -#ைகயா

28

மைற  வி&ேவா$

வான ைத;$ வி லாக வைள  வி&ேவா$
ெதாட"0C Bனிய. ெசா G காA&ேவா$
ேதாறL0 4 நி றாடா2 பா$ேப.

29

7

Fெடாி;$ அகினி0
%நீ"

F<கிவ"ேவா$

இ"பி5 FCச ட0ேவா$

தா*வ"$ வ4Gைய தாகி வி&ேவா$
தா ேவ%த 4நீ நி றா& பா$ேப.

30

ெசபாிய F-ல0. ெச$ெபா னா0ேவா$
ெச#கதிைர தகதிரா2C ெச2 வி&ேவா$
இெபாிய உலக ைத இ லாம3 ெச2ேவா$
எ#க

வ ல ப#க&நீ யா& பா$ேப.

ேவதெச2த சி"O*க ேபா
ேவதைன; ெம#க

31

ேவ-ெச20ேவா$

கீேழ ேமவC ெச20ேவா$

நாத5ட சமமாக நா#கH$ வா<ேவா$
நா#க

ெச2;$ ெச2ைகயிெத றா& பா$ேப.

32

அ-ப  நாLகைல யா7 மறி%ேதா$
அத30ேம ெலா"கைல யான தறி%ேதா$
ம-ப3-C ச3-மி லா மன ைடேயா$
33

மனேன யாசாென றா& பா$ேப.

சி-4G யாைனயாளி சி#க தலா2C
சி3ற*0 03ேறவ

ெச2யC ெசா Lேவா$

K-ெப"# கட7ைள எ#கHடேன
விைளயாடC ெச20ேவாெம றா& பா$ேப.

34

சி த சவாத

வா>கிைய ஒ"பக$ மனநி- தி
மக தான பமைன ம-பக$ ைவ ேத
ேத>ல7 தகைன தறிகி3 ேச
ெச2யப மைனெகா

C
35

சி த னாேர.

அன%தைன ெயா"பக மாக நி- தி
அதபக# 0ளிகைன யடC ேச
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கன#ெகாட கா ேகாடக காண காA&#
க&.ச#க பாலைன தா சி த னாேர.

36

அAடதி0. சகர# களாக கீறி
அேகாண நிைலகளி லகர. ேச



திAடட ம%திர ைதC ெசபி  நி L$
37

சி த%த& மாறாதீ சி த னாேர.

அAடதி0. சகர#க ளைம  விAேடா$
அEவவ3றி3 சகர#க ளைம  விAேடா$
எA&நாக மி"கிற இட தி

விAேடா$

இனிெயன ெச2வ$ெசா L$ சி த னாேர.

38

ந&வாக ஆதிேசட றைனநாA&$
நா0 தி0$ ம%திாி த நீ- I7$
க&விஷ# ககேவய கAெச விகைள
ைகயிெல& தா&#க

சி த னாேர.

39

ெபாளாைச விலக

நா&நக K&மா& ந3ெபா" ெள லா$
ந&வ வ"$ெபா? நா* வ"ேமா
J&ேபான பி பவ3றா3 ெகா பய ெனேனா
J த பத# 0றி நி றாடா2 பா$ேப.

40

யாைனேசைன ேத பாி யா7 மணியா2
யமவ"$ ேபாைண யாேமா அறிவா2
ஞான.ச3- மி லாத நா2கA 04 தி
நா*வ"$ ப*நீநி றா&பா$ேப.

மாணிகமா மணி* வா0 வலய$
மா பி3ெறா#0$ பதக#க ம3-$ பணிக
ஆணி ெபா தாரம$ ெபா அ%தகடக$

41

9

அழிவானெபா"ெளனநி றாடா2 பா$ேப.

மாடJடமாளிைகக

42

வண மடப$

மதி B<%த அரமைன ம3-$  ளைவ
Jடவாரா ெவறவ%த ெகா ைக யறி%ேதா
0லவாம

ெவ-பாெர றாடா2 பா$ேப.

43

மைலேபாற ெச$ெபா30ைவ ைவ தி "பவ
மறGதா வ"ைகயி
அைலயாம

வாாிC ெச வேரா

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 பட#கH$ %தி ;டவா2
மிக7யி ேபானபி4 மைண வி?#க
ெம2யாக கேடாெம றாடா2 பா$ேப.

46

வணபA&$ வாசைன;$ வா2 த ேகால$
வகவிைக ஆலவAட$ ம3-. சின$
திணட யம4ர. ெச L# கால தி
ேசரவர மாAடாெவ றாடா2 பா$ேப.

மக ெப* >3றம" மக

47

ம3றவ

மாH$ேபா Jடவவ மா வ தி ைலேய
தக7ல கைன ைத;% த%த க

தைன

தாவி தாவி தி நி றாடா2 பா$ேப.

கானைலமா நீெரனேவ க& ெச ல ேபா

48

10

காசினிவா< விைனFட க& களிபா
ேமனிைலக டா க

Kணா2 K$4 ேபசிடா
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ெப"ணாைச விலக

ெவயி கட ம.ச ேபாற மாத ரழைக
வி"$பிேய ேம வி?% ேம7 மா%த
ஒயி கேட இல7கா ேதா&# கிளிேபா
உட ேபானா

ஓ&வாெர றாடா2 பா$ேப.
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ெச&ைல வ&விழி ெகாட ேதாைகையC
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வி?#கிேய சீெய- ஒ- ேதா$
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ெகா-தி- விAேடாெம றாடா2 பா$ேப.
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வAடைல ெய-மிக வ3-% ேதாைல
மகேம" எ-வைம ைவ  J-வா
ெகAடநா3ற  ளேயானி ேகணியி
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ெக&வெரேற நீணி% தாடா2 பா$ேப.
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மல.ெசாாி கைணவ* வாH ெகாபாக
வ"ணி C ெசா வா மதி வைம யி லாதா
0"நல$ ேப>கிற Jைகமா%த க
0$பிேக இைரயாவெர றாடா2 பா$ேப.
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சி0நா-# J%தைலC ெச?ைம ேமகமா2C
ெச4வா க

ெகா#ைகதைனC ெச4 ெகாபதா2

ெந0ெந0 "கிெபைண ெந.சி நிைனபா
நிமலைன நிைனயாெர றாடா2 பா$ேப.
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மயிெல-# 0யிெல-$ மாணிக ெம-$
மாேனெய-$ ேதேனெய-$ வான ெத-$
ஒயிலான வனமயி3 ெகா தவ ெள-$
ஓதாம3 க*%விA றாடா2 பா$ேப.
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மின3ெகா* ெய-.ேசாதி விள ெக-$
ெம Gெய-$ வ Gெய-$ ேமனைக ெய-$
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கழறாம3 க*%ேதாெம றாடா2 பா$ேப.
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1ைவெய-$ பாைவெய-$ ெபாேன ெய-$
1%தி"ேவ எ-ெமற ெபாகிஷ ெம-$
ேகாைவெய-# ேகாைதெய-# ேகாகில ெம-$
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உதிர 4னGனிேல உைட ேச

ேத
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நீாிெல?$ நீ 0மிழி நிைலெக ட ேபால
நி லாட

நீ#கிவி&$ நிCசய ெமேற

பாாி3 பல உயி கைள பைட த வறைன
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நா-மீைன பலதர$ ந ல தணீரா
நாH#க? வி5மத நா3ற$ ேபாேமா
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கா2 தமர மமிக க ல*ப&$
கமவிைன ெகாடகாய$ கடைன ெப-$
வா2 ததவ ைடயவ வா<பவ ெரேற
வ  தி" வ*ெதா? தாடா2 பா$ேப.

ேபசாிய நவவாயி3 Q3ற
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66

" தி

40%ததா3 ேபC> டாCேச

ஈசனிைல அறியா" கி%த " தி
எாிமணி3 கிைரெம றாடா2 பா$ேப.

மரபாைவ ேபால ெவா" மM"C ெச2
வளமான சீவென5. B திர$ மாA*
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ேதக$வி? ெம-ெதளி% தாடா2 பா$ேப.
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தசநா* தசவா; ச த தா
சா %தமர கபல த தி வி?ேம
இைசவான கபGைன ஏக ெவ ள தி
எ%நாH$ ஓAட ணி% தாடா2 பா$ேப.
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அகப'( நீக

தாமைரயி னிைலயினிேல தணீ த#காத
தைமேபாலC 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 கைண திற%
ெத ளிதான ெவAடெவளி சி3ெசா Rப ைத
ேத %பா

C சி%ைதெதளி% தாடா2 பா$ேப.
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ெசா L$4ளி ய$பழ தி ேனா& ேபாலேவ
>3ற தி"% தாLமவ ெதா%த# கள3நி Lமன ேமநீபர நிம ல திேல
நி-ைணதா ெவ-$பாெழ றாடா2 பா$ேப.

ேச3றி
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திாிபி ைள1Cசி ேச3ைற நீக ேபா

ேதச ேதா ெடா வா<வா ெச2ைக கடபி
சா3-பர ெவளிதைனC சா"$ வழிேய
தானடக ேவMெம றாடா2 பா$ேப.
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எெண20% தணீ 0% ெதா%தமி லா வா-ேபா
எேபா$ இ4வியி ெல2த ேவ&$
கM0 கணான ெவாளிக& ெகா ளேவ
கAட-  வா<%திடநி றாடா2 பா$ேப.
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ககிவிAட ேசா-கறி க%த Fல#க
ககH0 > தமான காAசி ேபாலேவ
சிகிெகாட சக திைனC சீெய ெறா- C
சீ பாத# காண ெதளி% தாடா2 பா$ேப.
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ேகாபெம5$ மதயாைன ெகாட மத ைத
J ெகா ; தி அ#0ச தா3 ெகா- விAேடா#கா
தீபெம5. சி3ெசாRப ெச2ய ெபா"ைளC
ேச %ற7 ெகாேடாெம றாடா2 பா$ேப.

நி தியெம 5மைலயி
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நி- ெகாேடா$யா$

நிைன தப*ேய *  நிமல மாேனா$
ச தியமா2 எ#க

கட%தானழி யாேத

ச%தத$ வா<ேவாெம றாடா2 பா$ேப.
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மனெம5# 0திைரைய வாகன மாகி
மதிெய 5#க*வாள$ வாயி3 1A*C
சினெம5. சீனிேம3 சீரா ேயறி
ெதளிவிட. சவாாிவிA டாடா2 பா$ேப.

ஆைசெய5. ெச"பிேம

78

அ*ைம ைவ ேத

ஆ#கார AகாAைட அறேவ மிதி ேத
காைசெய5%  0ண தி3 கனைல ெகாH தி
காலாகால# கட%ேதாெம றாடா2 பா$ேப.
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காலென5# ெகா*தான க&$ப ைகையநா$
க3பெம5$ வாளினாேல க*% விAேடா$
தாலமதி3 பிறபிைன தா5$ கட%ேதா$
த3பர# கேடாெம றாடா2 பா$ேப.

ேதனி

K<%த ஈையேபாலC சி%ைத 0ைல%

திைகயாம3 சி3ெசாRப ெதாிச ைனக&
வானி3 பற% திடCBத வாம ணிதீ %
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வாயி3ேபாA ேடகநீநி றாடா2 பா$ேப.
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Iகியந3 பாத#கேட ேசாதி;$ கேட
> தெவளி 0 ேளெயா" J தைன கேட
தாகிய சிரசிேம

ைவ த பாத$

ச30"வி பாதெம றாடா2 பா$ேப.

82

ஆல* ெபா%தினிேல வா<%த பா$ேப
அரச* ெபா%திேல 40% ெகாடா2
வால* தனிேல பா

 பா



வா#கிேய I#கிநி றாடா2 பா$ேப.
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நாL ெத"வினிேல நாL க$ப$
ந& ெத" வினிேலேயா ெபா5 க$ப$
ேபாL$ விள#0ெபா5 க$ப தி 5ேக
1மாைல BA*நி றாடா2 பா$ேப.
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ஆழிெபய % தாLேம" மAேடயைல;$
அ*ேயா& ெபய %தாL மறி கால
ஊழிெபய % தாLமதி ;ைம ப*ேக
உ-தி ெபயராநி றாடா2 பா$ேப.
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வா;விைன இைரயாக வா#கி உேட
வ"*0 நீாிைன வா;

ம& ேத

ேத;பிைற 0ளி கா2% ெவAட ெவளியி
திைகபறC ேச %நி றாடா2 பா$ேப.
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மாசி கதி வைளயிேல மடல மிAேட
மதியான ெப"$பட மடைல விாி ேத
ஆசி பரா பரமான ஆதி பாத ைத
அ& த& ேததி தாடா2 பா$ேப.

கா&மைல நதிபதி காசி தலா2
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கா க&க ஓ*பல காணலா0ேமா
K&ெப-$ வழிநிைல ேமவிெகா ளேவ
ேவதா%த ைறயினி றாடா2 பா$ேப.

எ ளள7$ அபக தி

இ லா தா  தி

எ2வ ெதா Lலகி

இ ைல ெயனேவ
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க& ெதா?ேதகளி தாடா2 பா$ேப.
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Bாியைன கடபனி Iர ேவாட ேபா
ெசா%தப%த. சி%தபாி > த தல தி
ஆாியைன க&தாி சி ேத ய4ட
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கா%த$வG யி"$4ேபா

காசி
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மன ைத

காAசியான வ7ட கலகCேச

C

சா%தட ேதா*;$ தா$4$ ேபாலC
சGயாம3 ெதாட % நி றாடா2 பா$ேப.
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உேடா உண Cசி

உலக தி Fட கH 0ேடா உண Cசி
4ளியிAட ெச$பி303ற$ ேபாேமா அ.ஞான$
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ேபா  தி
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ஏA&C>ைர கா2கறிகி# ெக2தி டாேபா
எ*ைசதி ாி%#கதி ெய2த Gைலேய
நாA&ெகா" ேகாயி3கA* நாH$ 1சி ேத
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தைனயறி% ெதா?0வா தைன மைறபா
தைனயறி யாதவேர தைன காA&வா
பிைனெயா" கட7ைள ேபண நிைனயா
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பாG3>ைவ ேபாLெம#0$ பா2%த ெவாளிைய
ப3-ெபா ப3றைவ த பாைம ேபாேல
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ேதெக& ேத ஓ&$வான ேதைன உடபி
ேதகப%த$ ெகாடனமி ேதச வா<விைன
ஓகாளெம ெறணிமி0 ேமாைக ;டனீ
உ ள% ெதளி%நி றாடா2 பா$ேப.
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ச ேவத$ ஆ-வைக சாதி ர$பல
த%திர$ 4ராண#கைல சா3- மாகம$
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சமயேபத$ பலவான சாதி ேபத#க
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99

1ைசெச2த தாேல> த ேபாத$ வ"ேமா
1மிவல. ெச2ததனா3 4ணிய ேடா
ஆைசய3ற கால திேல ஆதி வைவ
அைடயலா ெம-ணி% தாடா2 பா$ேப.

Fலேவர றி%ெகாடா

F- லக$

பாகேவ க&நி ய  தி ேசரலா$
சாலேவர றி%ததாேல தாபய 5ேடா

100
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சக ைதெபா2 ெய-ெதளி% தாடா2 பா$ேப.

101

சக தனாதி ெயறிடா தான னாதியா
சைம%தெத -ைரபா க

ச ைத யறியா

மக வ நிைலக3ப வைம ய லா
ம3-$ வைம யி ைலேயெய றாடா2 பா$ேப.

102

ஆயிர ெதA* த<KA* லம %த சி த
அடெம லா$ நிைற%தி&$ அ34தC சி த
காயமி லா ேதா#கிவள காரணC சி த
கMெளாளி யாயினாென றாடா2 பா$ேப.

103

நா3ப  ேகாணநிைல நாப ணதாக
நா&மக ரCெசாRப நாய கதைன
ேம3ப& தி ெகாடால%த ேமL லெகலா$
ெம ல*0 ெதாேடயாெம றாடா2 பா$ேப.

கடவ க

ஒ"காL$ வி* டா கேள

விடவ க

ஒ"காL$ க* டா கேள

ெகாடேகால  ளவ க

104

ேகானிைல காணா

J தா*J தா*ேயநீ யாடா2 பா$ேப.

105

ஆ-கைல 0C>0 ேள ஆ&ெமா"வ
அய K& ேபா0ேன அரேகா Gெகா H
ேவ-பAடா

அவறைன மீAட லாிேத

ேமவிேன விடாெகா டாடா2 பா$ேப.

எணாிய 4ணிய#க

106

எ லா. ெச2ெம

ஏகன* ெந.சமதி ெலணா வி*ேல
பணாிய தவபய ப தி யி ைலேய3
பா<ப& ெம-ணி% தாடா2 பா$ேப.

எE7ல0. ெசா%தமதா2 எ2$ பயென

107
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எ#களாதி பதா$4ய$ எணா காைலயி
இE7லக வா<7தா5 மிேற அ-ெமஎணிக

த அ*நிைன% தாடா2 பா$ேப.

108

மணேகால# ெகா&மிக மனம கி<%ேம
மக மைன >3ற ேதா& மய#கி நிறா2
பிணேகால# க&பி5% றவா விAடா
பிற4ேக ைணயாெம றாடா2 பா$ேப.

109

பிறைப;$ இறைப;$ அ-  விடயா
ெப"ம"% ெதா- ெசா ேவ ெபA4ட ேகளா2
திற4ட மன1A&. சி%ைத கத7$
திற%தி&$ வைகயறி% தாடா2 பா$ேப.

110

இற%தவ ஐவரவ இAட மானவ
எ2$அவ ாிற%தாெர ெற ல வா 0.ெசா
மற%தவ ஒ"வெரேற மணினி L ேளா
வைகயறி% திடேவநி றாடா2 பா$ேப.

111

எசீ வி" த$

ஆகார தGேல பா$ப தாக
ஆன%த வயGேல பட$ விாி ேத
ஊகார தGேல ெயா ெதா &#கி
ஓ* வகார தி னாைவ நீA*C
சீகார# கிட%தேதா ம%திர ைதC
சி தபி டாரனா ேபாத. ெச2ய
மாகார பிறைப;$ ேவர - 
மாயப%த# கட%ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

த%திர. ெசா Lவா த$ைம யறிவா
தனிம%தி ர.ெசா Lவா ெபா"ைள யறியா
ம%திர. ெசபிபா க

வAட KA*5

மதிGைனC >3-வா வாயி

காணா .

112
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அ%தர. ெச-ேம ேவ பி &#கி
அ"ெள5$ ஞான தா

உைட ேச

ேத

இ%த ம"%திைன திQ ராகி
இனிபிற பி ைலெய றாடா2 பா$ேப.

களிமணி னாெலா" கப

ேச

113

ேத

கனமான பா2மர# காண நாA*
அளி4ல% தைனேய >கா னாகி
அறிெவ5 மாதாரC சீனி Iகி
ெவளிெய5$ வAட ேத ; ள டகி
ேவதா%த கடGைன ெவ ல ேவாA*
ெதளி7- ஞானியா ேராA&# கப
சீ பாத. ேச %தெத றாடா2 பா$ேப.

114

உ ள  0 ேள ;ணர ேவ&$
உ H$ 4ற$ைப; மறிய ேவ&$
ெம ள கனைல ெய?ப ேவ&$
Kதி 4னGேல ெசL த ேவ&$
க ள 4லைன க*% விA&
கM0 F0ேம3 காண நிெத H பர.ேசாதி தைன ேத*C
சீ பாத$ கேடாெம றாடா2 பா$ேப.

115

ஓ#கார க$ப தி உCசி ேமேல
உ H$ 4ற$ைப; மறியேவ&$
ஆ#கார ேகாப ைத ய-  விAேட
ஆன%த ெவ ள ைத ேதகி ெகாேட
சா#கால மி லாம3 தாM ேவாேட
சAடதிAட மா2Cேச % சா%த மாக
I#காம

I#கிேய >க மைட%

ெதா%ேதா$ ெதா%ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

விரக 0ட திேல பா$ப ைடேபா$
ேவதா%த ெவளியிேல விAேட யாA&ேவா$
காரண#க ைளபி&#கி இைரெகா &ேபா$

116
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கால க&ெவளிநி றாA& விேபா$
ரக% தனிேலறி ெதா Lல ெக#0$
>3றிவல$ வ% நி ய BAச# க&$
உைரய3ற ம%திர. ெசா G மீAேடா$
ஒ"நா0$ ெப3ேறாெம றாடா2 பா$ேப.

117

காய 0ட திேல நிற பா$ைப
க"ைண கடGேல திய#க விA&
ேநயC >?ைன நீ& பா2Cசி
நி யமான வைவ நிைலக நா*
மாய ெப"ெவளி தனி ேலறி
மாச3ற ெபா"ளிைன வா2க ேத*
ஆய ைறகட% தபா3 பாழி
ஆன%த. ேச %ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

118

Fல தல திேல நிற க" ைத
3-. >?ைன தனி Sேட
ேமல தல திேல வி% வAட$
ேவைல வழியிேல ேமவி வா?$
பால தி" தா2 க"ைண யதனா
பரகதி ஞானெசா Rபமாகி
ஆலC சயன  மாLட னிேற
ஆன%த. ேச %ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

4லைன% Kதியி

119

ைவயாளி பா;$

4ரவி ெய5மனைத ஒ"ைம ப& தி
மல4%த 7லக# கட%த தாேல
ம50" பாத தி னிைலைய நா*
தலைம% 1ேலாக# கட%த தாேல
ச%திர மடல# கட%த தா0$
அலம% 1ேலாக கடைல நீகி
ஆன%த மாகிநி றாடா2 பா$ேப.

0"ெவ5$ ஆசானி 5"ெவ & 
0றியான ஞான% பாகியாகி

120
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அ"ெள5$ அ"ைளேய உைட யாகி
ஆன%த மாகேவ அைதக ட%ேத
ம"ெள5 மாத மன ெநறிைய ெதாA&
வா#காம ெலாி%திட ெநAைட யிA&
ப"வைள 0 ேளேய பAட ெதேற
ப3றாைன ப3றிநி றாடா2 பா$ேப.

121

கனா 0ைகயிேல காம றிேபா$
க"மா 5ைலயிேல தீைய FA&ேவா$
ெசானா தைலயிேல ெபாைன யா0ேவா$
க"தி ய"க வி ஒப. ெச2ேவா$
மினா க

பாச ைத விAேட ெயாிேபா$

ெம2ெபா"A 0றிக& வி"ைப யைடேவா$
பனாேத பனாேத >$மா வி"%
பராபர. ேச %ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

122

சாதி பிாிவினிேல தீைய FA&ேவா$
ச%ைத ெவளியினிேல ேகாைல நாA&ேவா$
Kதி பிாிவினிேல விைளயா *&ேவா$
ேவடாத மைனயினி Lற7 ெச2ேவா$
ேசாதி லாவிேய I#கி வி&ேவா$
>கமான ெபைணேய >கி தி "ேபா$
ஆதி பி ம க
அறியா க

ஐ% ேப"$
இைதெய றாடா2 பா$ேப.

123

ெநAெட? ததனிேல நிைலபி * 
நீ#கா ெவ? திேல வாைல -கி
விAடE ெவ? திேல பட$வி ாி 
விணி வழியிேல ேமவி யா*
பAட ெவ? ைத;$ பதி%தி "ேபா$
பனிர டாெம? தினி3 பனி J*
திAடட ெனமக"

ேதசிக னா த$

சீ பாத. ேச %ேதாெம றாடா2 பா$ேப.

ஊசி ைள 0ட தினி3 பா$ைப யைடேபா$

124
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உலெகலா. >3றி ;லாவிவ"ேவா$
மா> ள பிறவிைய மற%தி "ேபா$
மனெமா த ெவளியிேல விAேட யாA&ேவா$
மா> 4லகைள இைரெகா &ேபா$
மன3ற உCசியிேலறி யா&ேவா$
ேப> ெம? ைத;$ வி?#கி வி&ேவா$
பிறபிற ப3ேறாெம றாடா2 பா$ேப.

125

ஆணி 0ட திேல பா$ப ைடேபா$
அகினி ேகாAைடேம ேலறி பா ேபா$
மாணிக Iணிேம

விAேட யாA&ேவா$

மன$வா0 காய ைத யிைரெகா &ேபா$
நாணி கயி3ைற;$ அ-  வி&ேவா$
நமன3ற நாதபத$ நா*ேய நி3ேபா$
ஏணி ப*வழிக ேடறி வி&ேவா$
யா"மிைத அறியாெர றாடா2 பா$ேப.

126

வட0# கிழ0மாக Tைல யிைழேபா$
ம3-. >ழGேல பா7 1A&ேவா$
நட0$ வழியினிேல ;ைடேச ேபா$
நடவா வழியினிேல 4டைவ ெந2ேவா$
0ட0 கைரயினிேல ேகாைல ேபா&ேவா$
ெகா2தைத எ#0ேம வி3- வி&ேவா$
அடகிேய ேயக ேள ைவக7$ வ ேலா$
ஆதிபத# கேடாெம றாடா2 பா$ேப.
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B திர 0ட திேல பா$ைப யைடேபா$
>?ைன 0 ேளேயா >கி தி "ேபா$
பா திர# ெகா&ேம பGயி ரேபா$
ப ெதA& F- ப*கட %ேதா$
ஊ ைதC சடல திைன 4டேம யி&ேவா$
உளவ ெனம0ந
பா

L-தி ெசா ல

ைர யிதெம2 பGக ெவணி
பதன$ பதனெம றாடா2 பா$ேப.

128
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மEவ 0ட திேல பா$ப ைடேபா$
மணிவAட வாசிைய வாாி ;ேடா$
வEவ 0ட#கைள த ளி வி&ேவா$
வகிர ெசா பன% தா* வி&ேவா$
பEவ ெவளியிேல விAேட வாA&ேவா$
ப.ச க"விைய பGெகா &ேபா$
சிE7" வாகிேய நிேறா ெமேற
சீ பாத# க&ெதளி% தாடா2 பா$ேப.
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-------------2. சகி* சி த பாட
0$மி

Fலக ேணச அ*ேபா3றி

எ#0$

C>ட ராகிய சி3பர தி
வாைல திாி4ைர அ$பிைக பாத ைத
மன தி3 ெகா வா2 ஆன%த ெபேண.

எ#க

0"வா$ தி"Fல

1

பாத$

எேபா$ ேபா3றி தி ேதா
ச#ைகக

அ3றமா சி த 0 ழா#களி

தாைள பணிவா2 ஆன%த ெபேண.

ஓ#கார வAட$ உடலாC>

2

பி5$

ஊைம எ? ேத உயிராC>
ாீ#கார$ V#கார மான வைகயைத
3

நீதா னறிவா2 ஆன%த ெபேண

அகார$ உகார டெபா"%த

அ

யகார மான அறி%ெகா&
சிகார மான ெதளிவினி ேலநிேத % ெகா வா2 ஆன%த ெபேண

ப.ச 1 த#கைள கடறி%ேதா
ப3றிைனC ச3-$ நிைனபாேரா
ச.சல$ இ லா ேயாக வழியைத

இக

4

25

5

தானறி%2வாயா ஆன%த ெபேண

தவ நிைலைய அறி%ேதா 0
தனா

ஞான%

ெதாி;$ எனேவதா

நவசி தாதிக

க& ெதளி%தைத
6

நறா2 அறிவா2 ஆன%த ெபேண.

வாசி நிைலைய அறி%ெகாடா

தவ$

வாC> எேற மன க%
ேதசி எ5$பாி மீேதறி நாAட$
ெச2த அறிவா2 ஆன%த ெபேண.
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