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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. வ�ளிநாதெர !" ெமௗன�சி�த� பாட
வ�ளிநாதெர !" ெமௗன�சி�த� பாட
வ�ளிநாதெர !" ெமௗன�சி�த� பாட
வ�ளிநாதெர !" ெமௗன�சி�த� பாட
    

 

%றவ'சி�பா 

 

ஆதிெப"' ேசாதிதைன அ*தின�$ நா+ 

ஐய
பத- ேத+�ெகா�. அ"�ெபறேவ பா+/ 

ேசாதிெய*$ மேனா�மணியா� அ"ளதைன� ெப12/ 

3க"ைடய பாதமைத மன-தனிேல உ12.  1 

 

ஆ#கார$ தைனயட�கி அ"�நிைலைய ேநா�கி 

அாிய6வ ன#கெள லா$ அறிய மனதா�கி 

பா#காக� ெபாிேயா
க� பாதம�பணிேவா$ 

ப	திெயா. ேயாகநி7ைட நி	திய�$ 6ாிேவா$.  2 

 

ேப8�%ண	ைத/ 37ட லேவா பிரமநிைல க�ேடா$ 

பிரமபதி தா�கட-� 3ழி�ைன:� ெகா�ேடா$ 

நா8ேபாேல அைலயாம  நாமி"-ேதா$ தவசி  

ந லெதா" ஆ#கார$ அட�கிமிக� ப;சா8.  3 

 

வ'சகமா$ வா<ைவந$பி/ ச'சல#க� அைடேயா$ 
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மக	தான மகாி+க� பத#காண/ சைடேயா$ 

ப'சமா பாதகைர ஒ"நா>$ பாேரா$ 

பாவவிைன ப1ற2	ேதா
 சிேநகித#க� மறேவா$.  4 

 

ஆயிர$ேப
 சி	த"ட� அ*தின�$ பா+ 

ஆன-த	 தி"நடன$ ஆ.ேவாேம ?+ 

தாயிஉைம மேனா�மணியா� என�% ெசா�னசி	ைத	 

தானறி-� நட-� ெகா�ேவா$ ெபாிேயாைர அ.	ேத.  5 

 

நிைலைய�க�. ெகா�வத1% நிைன-�உ"கி வா+ 

நி
மலமா$ ஐய�பத$ தின-தின�- ேத+ 

கைலஅறி-� வாசிைய:$ க7.டேன பி+	ேதா$ 

கன  எ@�பி Aலமைத/ 3க�டேனப+	ேதா$.  6 

 

ஊCற�க$ நீ�கிய ேலா ேயாகநி7ைட 6ாி-ேதா$ 

உ1றாைர� ப1ற2	� மைல�%ைகயி  இ"-ேதா$ 

காCத1%$ எ7டாத பரெவளிைய� க�ேடா$ 

க1பம� சா�பி7. உட வள
	�� ெகா�ேடா$  7 

 

த-ைததாயா
 31றெமா. தள
-�உற வாேடா$ 

தவநிைலைய� ெப12ணரா/ ெச8ைகைய	 ேதேடா$ 

வி-ைத:ட� ஞானமைத ேம�பாடா8	 ெதாி-ேதா$ 

ேமலான பரெவளியி� அ"ளதைன அறி-ேதா$.  8 

 

நாசிEனி வழியதனி  நா7டமைத	 ெதாி-ேதா$ 

ந லெதா" Aலவ7ட$ 3ழிைய அறி-ேதா$ 

வாசிேய1ற வைகயறி-� ஆைசகைள அ2�ேபா$ 

ைவயக	தி� ெச8ைகத�ைன வ@வாம  ம2�ேபா$.  9 

 

ச�திச�ர Fடேமறி/ 3	தெவளிைய� க�ேடா$ 

சகல�$பரெவளி எ�2 எ�ணி மனமதனி  ெகா�ேடா$ 

சி	திெப1ற �	த
கைள எ	தின�$ அறிேவா$ 

சீவகைல இ�னெத�2 நா7ட�ட� ெதாிேவா$.  10 
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ெதா�C	தா2 த	�வ	� உைர	தன#கைள� ெகா�ேடா$ 

த8யபர ெவளிதனிேல அ8ய
பத$ க�ேடா$ 

வி�Cல% இ�னெத�2 அறி-� ெகா�ேட� யாேன 

ேமலான பரெவளியி� ஒளிைவ�க�.தாேன.  11 

 

நாென�ற ஆணவ	ைத நய-த2	� வி.	ேத� 

ந�ைமெப12� %ைகதனிேல வா<-தி"�க அ.	ேத� 

தாென�ற க"வமைத	 தணி	� வி7. வ-ேதா$ 

தவேமதா� கதி எ�2 சரவழியி  உக-ேதா$.  12 

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

2. 2. 2. 2. ��ணா��� சி�த� பாட
��ணா��� சி�த� பாட
��ணா��� சி�த� பாட
��ணா��� சி�த� பாட
    

 

ேதவிமேனா�மணியா� தி"�பாத$ காணஎ�2 

தாவி	திர-ேதேள - ஞான$மா 

சரண$ சரண$ எ�ேற.  1 

 

அ'ஞான�$கட-� அறிைவ மிக/ெசG	தி 

ெம8'ஞான$ க�.ெகா�டா  - ஞான$மா 

விைலயிலா ர	தினம+  2 

 

�7ைடயி*�ேள �@�%'3 இ"�ப�ேபா  

ச7ைடயா$ ேதக	��ேள - ஞான$மா 

தா*யி" நி1பத+.  3 

 

வி7ட%ைறவாராம  ெம8'ஞான$ ேதராம  

ெதா7ட%ைற ஆனதினா  - ஞான$மா 

ேதா�2ெம8' ஞானம+.  4 

 

த$�ள$ அறியாம  சர	ைத	ெதாியாம  

ச$சார$ ெம8ெய�2 - ஞான$மா 

சாகர	திேல உழ வா
.  5 
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இ7ட
�% உபேதச$ எ-நா>$ ெசா Hடலா$ 

�7ட
�% உபேதச$ - ஞான$மா 

ெசா�னா  வ"ேமாச$.  6 

 

�	தி ெப2வத1%$ �தலா8 நிைன	தவ
�%$ 

நி	திைர:$வி7. - ஞான$மா 

நிைனேவா. இ"�கCேம.  7 

 

நிைனைவ� கனவாக நீெய�ணிேய பா
�கி  

சினமா8வ"$ எம*$ - ஞான$மா 

ெத�டநி7.� ேபாவாேன.  8 

 

ேயாக விள�ெகாளியா  உ�ைம ெதாியாம  

ேமாக$ எ*$ %ழியி  - ஞான$மா 

A<கிேயேபாவா
க�.  9 

 

சா	திர$ க1றறியாத சாமியா
 தானாகி 

ஆ	திேதட நிைன	� - ஞான$மா 

அைலவா
 ெவ%ேகா+.  10 

 

I/3$ெவ2$ேப/3$ Iைச:$ ைகJ/3$ 

ஏ/3�% இட-தாேன - ஞான$மா 

ஏெதா�2$ இ ைலய+.  11 

 

கல	ைத அல#காி	�� ெப�க� தைலவிாி	� 

கண�ைக	 ெதாியாம  - ஞான$மா 

கல#கி அ@தார+.  12 

 

ேமள#க� ேபா.வ�$ ெவ%ேப
க� ?.வ�$ 

நாைள எ�ணாமல ேலா - ஞான$மா 

நH-ேத அ@வார+.  13 



6 

 

 

ேகாவண�$ இரவ  ெகா�டLல$ இரவ  

ேதவமாதா இரவ  - ஞான$மா 

ெதாியாேத அைலவாேர.  14 

 

ெச	தவைர மயான$ ேச
�%$வைரயி  ஞான$ 

உ	தம
ேபால� ேபசி - ஞான$மா 

உலகி  திாிவார+.  15 

 

கா7+  இ"-தாG# கனகதவ' ெச8தாG$ 

கா7+  %"வி லாம  - ஞான$மா 

க�டறித  ஆகாேத.  16 

 

ந ல ெவளி/சம� ஞான ெவளி/சம� 

இ லாெவளி/சம� - ஞான$மா 

ஈனெவளி/சம+.  17 

 

ச$சாரெம�2$ சாகரமாெம�2$ 

இ$ைசயைடேவா
க� - ஞான$மா 

இ"-� பய� ஆவெத�ன.  18 

 

கா	தைட	� வ-ததி� கசமால� பா�டமி� 

ஊ	த/ சடலமி� - ஞான$மா 

உ�பிலா� ெபா8�?..  19 

 

அ'3ேப
?+ அரசாளேவ ேத+ 

ச'சார' ெச8ய - ஞான$மா 

தானைம	த ெபா8�?ேட.  20 

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

  



7 

 

3. 3. 3. 3. க�சமைல� சி�த� பாட
க�சமைல� சி�த� பாட
க�சமைல� சி�த� பாட
க�சமைல� சி�த� பாட
    

 

பாிIர ணான-த ேபாத$ - சிவ 

பர�பி
ம மான சதான-த பாத$ 

 

உாிதா$ பர$ெபா"ைள உ�> - மாய$ 

உ1ற பிரப'ச மய�க	ைத	 த�> 

அாிதான சிவநாம$ வி�> - சிவ� 

அ+யா
க� பணிவிைட அ�பாக� ெகா�>.  1 

 

�/ச� சாரவி சார$ - அ1ப/ 

3கம� ��கமதா$ ெவ% ேகார$ 

நி/சய மானவி சார$ - ஞான 

நி
மல ேவதா-த சாரேம சார$.  2 

 

க1பைன யாகிய ஞால$ - அ-த� 

கரண#க ளாேல விைள-த விசால$ 

ெசா1பன மா$இ-	ர சால$ - அ�2 

ேதா�றி வி7டால� N7சா* ?ல$.  3 

 

அ1பம தான�பிர ப'ச$ - அ� 

அ*சாி	தாேல உன�கி� ெகா'ச$ 

நி1ப� அ"�ேமவி ெந'ச$ - அ�2 

நிகாி ைல நிகாி ைல ெம8'ஞான ெபா'ச$.  4 

 

ஆ#கார	 தா வ-த ேக.-�த  

ஆைசைய� க7ேடாேட அ�பாேல ேபா. 

தா#காம லான-த J.-அ�2 

தா�%ம ேனாலய- தானாக� ?..  5 

 

த	�வ� %�ைபக� ஏ�-சி	தி 

சா	திர மான சட#%க� ஏ� 

ப	தி :ட� மறவா� - %" 
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பாத	ைத� க�டா1 ெதாி:$ அ�ேபா�.  6 

 

Lராதி Lர#க�இ ைல - அ	ைத	 

ெதா7.� பி+�க ெவ�றா  ெவ% ெதா ைல, 

காரண ேதசிக� ெசா ைல-ந$பி� 

க"	தி  நி2	தி:$ காணலா$ எ ைல.  7 

 

ஆணவ	 தா வ-த காய$ - அதி  

ஐவாி"-� ெதாழி ெச8:$ ஞாய$ 

காணவ மா$ேபா% மாய$-ந�றா8� 

ைகக�ட N	திர$ ெசா�ேன� உபாய$.  8 

 

Aட
 உற; பி+யாேத-நாாி 

ேமாக விகார	தா  நீ ம+யாேத 

ஆட$ பர$ ப+யாேத-ஞான 

அ�த$ இ"�க விஷ$ %+யாேத.  9 

 

தா� எ�2 வா� ?றாேத-ேபசி 

த
�க#க� இ7./ ச� எ�2 சீறாேத 

ஊென�ற பாச$ மாறாேத-ேபானா  

உ�னாைண உ�மன' ெச	�- தீராேத.  10 

 

வ-த ெபா"ைள	 த�ளாேத-நீ:$ 

வாராதத1% Jணாைச ெகா�ளாேத 

சி-ைத வசமா8	 ��ளாேத - 3$மா 

சி	திர$ ேபாH"-த� ஒ�2$ வி�ளாேத.  11 

 

ேதகபாச பவ ப-த$-அ�ெபா"� 

சி1றி�ப மான� சி/சீ
�க-த$ 

பாகம தானேவ த-த$-ெபா"� 

பாவி	�� பா
�கி  உன�கி� ெசா-த$.  12 
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வ'சிய
 ஆைச ஆகாேத-அ-த 

மய�கமானா1 ெகா'ச ம7+1 ேபாகாேத 

அ'சி யம�ைக/ சாகாேத-ெக7ட 

ஆசா பாசமா$ ெந"�பி  ேவகாேத.  13 

 

க வி மய�க# கட-�-எ லா$ 

க1ேறா ெம�2 ெற�C# கச7ைட	 ெதாைல-� 

ெசா ெவ� பினாேல கிட-�-இ" 

N7சாதி N7ச	தி  ஆைச பட
-�.  14 

 

ஓ+	 திாி:$ க"	�-அைத 

ஓடாம  ?7+� பி+	�	 தி"	� 

நா+� ெகா�ட$ைப� ெபா"	� - அ-த 

நாதா-த ெவ7டெவளி� %�இ"	�.  15 

 

சா�வயி1 றா அைல யாேத-நித$ 

ச'சல�ப7.� ெகா�ேட மைலயாேத 

ஆணவ	 தா உைல யாேத-உன�% 

கான-த �	தி அ� நிைலயாேத.  16 

 

அபிமானி யாகிய சீவ�-அவ� 

அ'ஞான	தாேல அழி;�. ேபாவா� 

தப$நிைன-தா  ேபாத$ சா
வா�-நிைல 

சா
-� ெகா�டா  ச	தி Qப�$ ஆவா�.  17 

 

ந1%" ெசா�னேத ெசா G-த$ப$ 

நா7ட ெம�றா  வ�னி நிைலயிேல நி G 

த1சம ய#கைள வி�>-உ�. 

த�மயமாகேவ தாேன நீ ெகா�>.  18 

 

��ப இ�ப#கைள	 ெதா7.-அ-த	 

ெதா-த#க� எ லா- �"சற/ 37. 

பி�6 பாச	ைத� ைகவி7.-ஒ�2 

ேபசாம ல-த$ ெப"ைமைய வி7..  19 
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ேப/சினா  எ�ென�ன ேதாC$-3$மா 

ேபச�ேபச� பிைழஅ ேலா காC$ 

வா/3த லா அ$6 IC$-ந ல 

மாச1ற ஞான விசாரைண ேவC$.  20 

 

அநி	திய மான� ேதக$-அதி  

ஆைச:$ ஒ�றா  அட#கா� ேமாக$ 

தனி	தி"- தா அ-த ேபாக$-ஒ�2 

தானாகி நி1ப� ேவசிவ ேயாக$.  21 

 

வி"$பாைச�% இட#க� ெகாடாேத-காய 

ேவதைன� %�ேளநீ க7.�படாேத 

தி"$ப/ ெசனன$ எடாேத-%" 

ேதசிக
 பாத	தி  அ�6 விடாேத.  22 

 

ேகாடான ேகா+ தவ#க�-அ-த� 

ேகாவிைல/ 31றி/ ெசபி�%'ெசப#க� 

பாடான த ேலா பவ#க�-இ� 

ப�C�� ந�C$ ��ப அமல#க�.  23 

 

அ-த� கரணவி லாச$-அைத 

யாராG$ த�ள�? டா� பிரயாச$ 

ெதா-தி	� நி1பேத பாச$-அதி1 

ேதா�றாம1 ேதா�2' 3ய$பிரகாச$.  24 

 

நாமெசா Qபேம சி	தி-அைத 

நா+	 ெதளி-�ெகா�டா  அ ேலா �	தி 

ேநம ெசாQபேம வி	�-எ#%$ 

நி/சய மா%$ நிர-தர வ	�.  25 

------------------   
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4. 4. 4. 4. ம�ேச$திர நாத� எ ற ெநா��� சி�த� பாட
ம�ேச$திர நாத� எ ற ெநா��� சி�த� பாட
ம�ேச$திர நாத� எ ற ெநா��� சி�த� பாட
ம�ேச$திர நாத� எ ற ெநா��� சி�த� பாட
    

 

ெநா�+/ சி-� 

 

ஆதி பராபைரயா� சிவச	தி 

அ$பிைகயி� பாதமைத� %$பி7. நி	த$ 

ேகாதிலா/ 3டெராளியி  திாிேகாண� 

%'சர	தி� பாதமல
 த'சமா8� ெகா�.  1 

 

தி"Aல
 காலா#கி ேபாக
 

ெத�ெபாதிைக� %"�னி த�வ-திாிய
 

க"Rரா
 இைட�காட
 அ	திாி 

கைல�ேகாடா
 ம/ச�னி 6ல	தியேர.  2 

 

3-தரா ன-த
 கபில
 ெகா#கண
 

Nத�னி ேகாசிக
 ேவத�னிவ
 

ந-தீச
 ச7ைட�னிவ
 த�ைன 

நா�ெதா@ ேதன+ தா�பணி-ேத�.  3 

 

அ'36ல� கதவறி-� பிரம 

ம-திர	தி� உ�ைமவழி வி-ைத ெதாி-� 

ச'சல- தைன�பிாி-� சி	தாதிக� 

தா�பணி- ேத� நா� �ணி-ேத.  4 

 

சாிைய:# கிாிைய:$ வி7. அ�பா1 

சாதனாமா ேயாகமதி� பாத$ அைத	ெதாட 

உாியா தீத$ெவளி�ப7 ட#% 

3$மாயி"- தைத/ெசா ல எ$மாலா%ேமா.  5 

 

பராபர ெவளிைக�ெகா�. மன$ஒ�றி� 

ப1றிடேவ சி1பர	தி� உ1பன# க�. 

நிராதர மான ப�. 

நீ#கா ஆன-தரச$ பா#கதா8 உ�..  6 
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அ+ந. �+; க�ேட� ேமானநிைல 

அறி-� ெகா�ேட� ஞான- ெதாி-�ெகா�ேட� 

�+வி லா� பர�பிரம ெசாQப	ைத 

�12$ க�ேட� இக�ப12$ வி�ேட�.  7 

 

3	த� பரெவளிேய ஒளியாக	 

ேதா�றிட ெம8'ஞான/ 3கமைட-ேத� 

ச	�/சி	 தான-த	ைத	 ெதாிசி�க/ 

சகல�$ பிரமமய$ 6கலாிேத.  8 

 

நாசி�ைன ந.வி  விள#கிய 

நயன	திைட ஒளியா$ பரெவளியி  

ேதசிக�தி"� ?	ைத 

ெதாிசி	ேத ேமானநிைல பாிச�	ேத.  9 

 

நிைனேவ கனெவன;$ ெதளி-த-த 

நிைனைவ:$ மற-ெத@ கைலமற-ேத 

தனெத*$ தைனமற-ேத 3	த 

சாகர	தி  உழலாத பாக- �ற-ேத.  10 

 

ஓெம�ற பிரணவ	ைத இ�னெதன 

உ�ைமக�ட பி�6ெவ% ந�ைம:$ ெப1ேற� 

நாெம*$ அக#கார- தைனவி7. 

நா7ட- ெதாி-� ெகா�ேட� ேத7ட�டேன  11 

 

ஆைசைய வி7.ஒளி-� விாி-ேதா.$ 

ஐ$6லைன	 தா� அ2�%- ெத$ைப அளி	�� 

பாச- தைன�கட-� %"ெசா  

ப+தவ றாம அ� ப+நட-�.  12 

 

கவன� %ளிைக ெகா�. அதனாேல 

ககனமா
�க- தனிேல அகனமா8/ெச�2 

தவ�2 மா சி	த
க� வா<கி�ற 
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ச�ரகிாி�%� ேபா8 %LகH	ேத�.  13 

 

தவ3� பாைரயி�ேம  இ"�கிற 

சாமிபர ஞானநவ சி	த"டேன 

சிவெசாQ ப$ெதாி-ேத� மனதினி  

தீபெவாளி க�டபி�6 ஆவG$ வி�ேட�.  14 

 

Aலாதார- ெதாி-ேத� ெதாி-தத-த 

�/3டாி� தீபெவாளி க�.மகி<-ேத� 

நாலா கைலயறி-ேத� எ�பா7ட� 

ந-தீச
 கி"ைபயா  ச-ேதாட$ ெகா�ேட�.  15 

 

ேயாகா$ அ*பவமறி-ேத மணிIரக$ 

உ	தம
�%/ சி	திெயன ெம	த;# க�ேட� 

சாகா தி"-திடேவ வி3	திநிைல 

த�னி  இ"- த�னிைலேய ந�னிைலயதா8.  16 

 

க�டேத அ#% நி�ேற� சிவச	தி 

க1பைனய� ெத�2மகி<- த�6ற'ெச�ேற�. 

ப�.அ�ைனஉைமயக7% அ"ளிய 

பாைதக�. ரசபான ேபாைத:$ உ�ேட�.  17 

 

ஆ"$ அறிய ஒ�ணா� Iரண	� 

ஆ/சாிய# க�டபி�6 ேப/சட#கிேன�. 

சீ"' சிற�6$ மி�க மேனா�மணி 

ேதவிஅ"ளா  அறி-� ேமவி�ெகா�ேட�.  18 

 

காமிய# கட-தவிட$ தின-தின$ 

க�டறி-� ெகா�ேட��னி அ�ட
6க@$ 

வாமியிவ� என�ேப
 ந�றாக 

வா#கி� ெகா�ேட�பர	 ேதா#கி� ெகா�ேட�.  19 
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நாதா-த ேமானெம*$ நிைலக�. 

நானி"-ேத� உற�கA* ம1ேற�. 

ேவதா-த வழியறி-ேத� அ'ஞான 

J7ைட� கட-�ேமலா$ J7ைட:#க�ேட�.  20 

 

சா	திர$ பலப+	ேத� ெபா லா/ 

ச�டாள
 சவகாச- த�ைன மற-ேத� 

பா	திர$ அறி-� ெகா�ேட� அவ"ட� 

ப	திெயா. ேச
�ைகெச8� �	திைய�க�ேட�.  21 

 

உ�பி7ட பா�டமி� வ-தவழி வ-தவழி 

உ�ைமெதாி யாதமா-த
 ந�ைமSெத�2 

ெச�6� %யமானா
 ஆைசெகா�. 

ேதசமதிேல அைல-� பாச	� உழ வா
.  22 

 

நிைலயிலா� ெபா8�?. இ	ேதக$ 

நி/சயம த1றெத� அ/சமேதா. 

மைல%ைக தனி  ஏகி சிவஞான 

மா
�க$ ெதாி-ததி� ேந
�ைகயாகி.  23 

 

ஆ#கார�$ ஒழி	ேத� உ�ைமநிைல 

அறி-தி.$ ெநா�+ெயன/ சிற-திழி	ேத� 

பா#கா$ நிைலெதாி-ேத� %"ெசா�ன 

பர�பிரம ெசாQப	தி� ெதளிவறி-ேத�.  24 

 

த�ைன:$ தா*ண
-ேத� எ7.	 

தல#க>$ ஒ�ப� வாச  உண
-ேத� 

பி�*ம� கதவைட-ேத� ேமலா$ 

ெப"வழி .ஊ.ெச�2 தி"வைட-ேத�.  25 

 

மாதா மேனா�மணியா� Fடமதி  

மணி/ச	த	 ெதானிய� கணகணன 

நாதகீ த#ேக7./ சிவதி" 

நடன�க� கா7சிைய உடேன க�ேட�.  26 
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ம-திர- தைன	 ெதாி-ேத� ஓ#கார 

வ7டமைத	 தி7டமதாஎ7+அறி-ேத� 

இ-திர Fட$�ண
-ேத� ேமானநிைல 

இ�னெத�2 க�.மன$ ந�னய#ெகா�ேட�.  27 

 

அழியா� ெபா"ளி�தா� எ�2ெதா@� 

அகமகி<-ேத� ஞான/ 3கமைட-ேத� 

வழியா8 உண
-தவ
�% ேமா7சநிைல 

வா8�%ெம�2 ேப8�%ண	ைத� ேபா�கி�6க<-ேத�.  28 

 

ேவத �+;ண
-ேத� எ#%$ 

விள#%$ ெபா"ைள�ெகா�. உள#%ளி
-ேத� 

நாத ெவளியி  உ1ேற� இ-த 

நானில	ேதா
 6கழேவ ஞானிேப
 ெப1ேற�.  29 

 

ெவ7ட ெவளிதாேன யாமி� 

ெவ�றறி-�� ெகா�டவ
ேவ ெறா�ைற:��னா
 

ப7ட� பகலதைன இ"ளாக� 

பா
	தவ"�%� காணஞான ேந	திர��ேடா?  30 

 

Aல �தH ெமா�ேள எ�2��னா� 

ெமாழி-தா
 நம�%" Aலர�ேற 

சாலேவ மைறநா�%$ ெசா�னேதா
 

ச#ைகெதளி- தான-த$ ெபா#கி	 த�$ப.  31 

 

தா� நா� என அ12 %"வ"� 

த�ைனமற வாம  எ�ைன எ�னாலறி-ேத� 

ஊ*ட  அழியாம  நி7ைடதனி  

உ1றவிழி �யிலாத ெப1றிH"-ேத�.  32 

 

ஒ"ெபா"� விாிவாேல க�டறி-த 

உ1பனெம  லா$விழலா# க1பைனெய�ேற 

அறிவா  அறி-� ெகா�. சித$பர	� 
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ஆட க�. ஆன-த� பாட  வி�ேட�.  33 

 

--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------    


