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இல�சி பிர	ம� றா�அ	மா� எ�தியஇல�சி பிர	ம� றா�அ	மா� எ�தியஇல�சி பிர	ம� றா�அ	மா� எ�தியஇல�சி பிர	ம� றா�அ	மா� எ�திய    

பா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மி....    

((((வி�கிேன�வர� வி�கிேன�வர� வி�கிேன�வர� வி�கிேன�வர� �ேதா�திர� ட"�ேதா�திர� ட"�ேதா�திர� ட"�ேதா�திர� ட"))))    

 

Source:Source:Source:Source:    

பா�வதி க	யாண��மி. 

இல�சி, பிர�ம� றா�அ�மாளா	 இய�ற�ெப��, 

ெத�காசி�தா கா ேமலகா�, "#தக வியாபார�. 

க. ச. $�பிரமணியபி%ைள அவ�களி� ெபா'(தவியி� ேபாி	. 

ெத�காசி 

�ராமா)ஜ� அ+$ ஆ-.	 பதி�பி�க�ப/ட1. 

1931. 

[அணா 4. 

காபிைர/. பிரேஜா�ப�தி வ' 

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

பா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மிபா�வதி க�யாண��	மி....    

 

சிவமய�. 

விநாயக� வண�க	விநாயக� வண�க	விநாயக� வண�க	விநாயக� வண�க	....    

அாிஹர அயனி��� எ�ற வ�ண ெம/5. 

 

�ன�6யி	 வா7� �சரா� �கேன எ� 

'வாக வ8ெதன� அ'%9� 

அ�ப�வைட எ%(':ைட அதிரசேமாதக�� 

த�பாம	 ��பழ�� ஸ8நதியி	 நா� பைட�ேப�. () 

ந8தவன+ேசாைல>� நதி�கைர வா?�கா@� 

வாைழய6 த�னிேல வசதியா? வாச�ெச?தீ� 

வழியி	 வ'பவ�� வரBக% த'வத� 

பாலா கேணசா நீ'� பரமான8தமாயம�8தீ�. () 

-------------------  
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 1.1.1.1.    

சா�தா �ேதா�திர	சா�தா �ேதா�திர	சா�தா �ேதா�திர	சா�தா �ேதா�திர	....    

அ	Cெய��� ெசா	C5வா� எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ஆைன�க� த� பிற�ேப ஐ8த'வி ஐயனாேர 

அனாைத எ�ைன� கா��கேவE� அாிஹானா� "�திரேன. 

 

ைகலாச மைலய6யி	 கா��தி'�� ள�Fரேன 

க�னிைக எ8த� மனதி	 காவலாக வசி�கேவE�. 

 

தி'Gட மைலய5�தா ேதவாலய� ேம�தி�கி	 

ேத�மர+ ேசாைலத�ைன ெசழி�கைவ�த சா#தாேவ நீ� 

 

ஆெற�ற'வி ஐ8தா? அறிய ைவ�தா? ஐயனாேர 

அவனி�த	 ெசழி�கெல�� அHவிட�தி	 வாச�ெச?தீ�. 

 

ெச8ெந	 விைளயைவ�-� சி�றா�ைற� ெப'�கைவ�-� 

/ைட� ள�கைரயி	 6யா? வசி�பவேர 

 

$டைலயி	 உதி�தெதா' $டலJட ெசா	பிற�ேப நா� 

ெசா�னெதா' ெசா�ெபா'ைள ெம?�ெபா'ளாய'ளேவE�. 

 

ேகாாினேதா� ேகாாி�ைகயி	 �றெமா��� வ8திடாம	 

லெத?வமாயி'81 கா�கேவE� ள�Fரேன. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 2.2.2.2.    

ேசைலைய� காணைலேய எ�ற வ�ணெம/5. 

 

Kலாதார�ெபா'ேள அ8த ��தித'� வி�கிேனசேன 

��னட�க ேவEமி�ேபா நா� ��கால� அ6பணி8ேத�. 

 

$வாதிLடான ச�ெபா'ேள அ8த ச1��கனா� ேதவியேர 

த�1வ�1�% ெபா'ேள எ8த� நாவி	வர ேவEம�மா. 
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மணி�Mரக மணிமாயேன அ8த மஹாெலLமி�ராேணசேன 

வ81தவ ேவEமி�ேபா எ� வN#தல வாசேன 

 

ச�சBகசாவகாச�தி	 எ�ைன சதாகால��தவறாமேல 

சாதைன ெச?யேவE� எ� தயO%ள ெபாிேயாேர. 

 

பா�வதியா% க	யாண�ைத நா� ப�தினிமா� பாடெவ�� 

ப�தி வினய�1ட� பணி8ேத� பர�ர�ம�ைத 

 

'வா? நி�ற மேரசேன சிவ� ழ8ைதவ6 ேவலவேன 

ேபைத பிாி�த�கவியி	 பிைழெபா��பா? ேவலவேன. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 3333....    

காைலயி	 க:ணென78தி'81 எ�ற வ�ணெம/5 

 

Mேலாக ைகலாசகிாித�னி	 சிவ� 

ெப:மணி தாNாயணி >ட�Gட 

ெபாBகி மகிP+சி>ட� பரமசிவன�ேபா 

Mாி�1 ஆன8த மனமகிP8தா� சிவ� (M) 

 

ெகா�சி�லாவி யி'�கிறேவைளயி	 

வலய�தி@%ள ேதவ�க(� 

ைகலாசநாதைர� காணேவEெம�� 

க5கிேய ேதவ�க% G6�ெகா:டாரBேக. (M) 

 

ேதேவ8திர� �த	 ேதவ�க(ட� Gட 

ெதNன�ேபா ஒ' ேசதி ெசா	வா� 

ஏகமாெய	ேலா'� எ�கிய� ெச?ேவாெம�� 

எ+சாி�ைகயி/டா� ெதNன�ேபா ஒ' (M) 

 

ெதNJைர�கிைச8த ேதவ�க(ம8த 

சிவனாைர ெதாிசி�1 வ'ேவாெம�� 

ேசகரமாகேவ ேச�81 ெகா:டா� அ8த 

சிவன6பாத�தி	 ேசவி�தா�க% அ8த (M) 
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வ'கிறவழியி	 ெதNண�ேபா ஒ' 

மா�பாடாகேவ மன திெல:ணி 

ம'மகைன வணBக�Gடாெத�� ெசா	C 

வாச�ப6 த�னி	 நி��வி/டா�-ெதN� 

வாச�ப6 த�னி	 நி�� வி/டா�. (M) 

 

வா'Bகா: ஈ#வரைர வணBகெவ�� அ8த 

ேதவ�க% ெதNைன அைழ�க@�றா� 

மா�ம7 தாி�தேதா� ம'மகைன நா� 

வணBேகேனா'�கா@ ெம��ைர�தா�- ெதN� 

வணBேகேனா'�கா@ ெம��ைர�தா� (M) 

 

ஈ#வரைர வணBகாம	 இனியி'8தீரானா	 

எ�ஞ� நிைறேவற மா/டாெத�றா� 

ஈசைன வணBகினா	 இழிவி	ைலெய�� ெசா	C 

ேதவ�க% ெதNJ� ெக5�1ைர�தா� - அ8த 

ேதவ�க% ெதNJ� ெக5�1ைர�தா�. (M) 

ம'மக� மாமைன வணBவ1 எ��� 

வழ�க�:5 எ8த உலக�தி@� 

மாம� ம'மகைன வணBவ1 ஒ' 

வைகயி	ைலெய�� தி'�பிவி/டா� ெதN�. (M) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 4444....    

ச�தியமா? அரச� ெசா	ல எ�ற வ�ணெம/5. 

 

தி'�பினேதா� ெதNகJ� சி8ைத ெதளிய 

வ8தா� ெத?வேலாக� ேச�8தா� நி�மலைர 

நி8தி�ேதாெம�� நிைன�1 மனமகிP8தா�. (தி) 

 

ஈ#வர'� வராவி/டா	 எ�ஞ� திைறேவ�� 

இNண�தி	 பா'� எ�� ெசா	C 

ெதN'ட� எ78தா� அைனேப'�. (தி) 

 

ெத?வேலாக ெதNக�தா� ெச?ய� ேபாறா� யாக� 

சி�தி�த1 ேயாக� எவெரவ�க% 
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வ'வா�கேளா அவ�க% இLடபாக�. (தி) 

 

எ�� ெசா	C ெதNன�ேபா எ7திவி/டாேராைல 

எ+சாி�ைக ேமேல எ�ஞ�1� வரா 

வி/டா	 எ���சிர+சாைல. (தி) 

 

வ8தெதா' ஓைல த�ைன வ�கைணைய�பா��1 

வாJலக�தா� திைக�1 

மக� ம�க% ெப81�க(ட� வ8தா�க% Mாி�1, (தி) 

 

ச�தேலாக ேதவாிஷி சதேகா6 ேப'� 

ஜ	தியிேல ேச'� 

எ�ஞ�1��ேபாகாவி/டா	 இட�வ81 ேந'�. (தி) 

 

எ�� ெசா	C ேதவ�க(� எ78தி'81வ8தா� 

எ�ஞசாைல� "8தா� 

அவரவ��� த8தெதா' ஆசன�திலம�8தா�. (தி) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 5555....    

நி�றெதா' பாலகைன எ�ற வ�ணெம/5. 

 

அ8த�ப6 தானி'�கா       ெதNக� 

யாேஹாம�பிர கார�ப6       ெதNக� 

ஓம:ட� வளர+ெச?தா�       ெதNக� 

ஒகமாதி யி	லாமேல       ெதNக� 

 

அைதயறி8த நாரத'� அ8த 

தாNாயணி யிட�தி	 வ81 உ�ைன� 

ெப�ெற5�த த8ைதய'� ெபாிய 

யாகெமா�� ெச?கிறாேர. 

 

ெதாி8தி'81� நீ>மி�ேபா ேத�ெமாழிேய 

ெதN� ெச?>� யாக�தி� 

ேபாகாமC'8தெதா' காரண�ைத 
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ெபா�ெகா6ேய உைர>ெம�றா�. 

 

நாரத� உைர�க@ேம நாயகியா% 

நானறிேய� எ��ைர�தா% 

ேபாகேவE� எ�ஞ�1� எ�� ெசா	C 

ேபா?�பணி8தா% ஈ#பரைர. 

 

ஏத6ேயா க:மணிேய உன�கி�ேபா 

இ8தவித� யா'ைர�தா� 

அ�ப6�கி உ:டானா	 உ� த8ைதய'� 

அறி�ைகயி/5�ேபாகாேரா 

 

ஈ#வர� உைர�திடேவ ஏ8திைழயா% 

எ�ஞ�1�� ேபாேவாெம�� 

வ'8தி அைழ�க@�றா� ம�னவைர 

ப�தி வண�க�1ட�. 

 

அைழயாத யாக�தி� அ�னேம 

நாமி'வ� ேபாேனாமானா	 

மதியாம	 இ'8தி5வா� அ�னேம 

வரமா/ேட� எ��ைர�தா�. 

 

எ8தவிதமானா@� எ8தJட 

த8ைத ெச?>� யாக�தி� 

ேபா?வ'ேவ ென�� ெசா	C தாNாயணி 

ேபா?பணி8தா% ப��தாைவ>�. 

 

மதி�கவி	ைல ெய�� ெசா	C மாதரேச 

வர�Gடா1 இனிேமCBேக 

அ�ப6�கி வ8ைதயானா	 உ�ைன நாJ� 

வ'�1வ1� இ	ைலெய�றா� 

---------------------- 
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 6666....    

அத/6ெய78தா� எ�ற வ�ணெம/5, 

 

த8ைத ெச?>� யாக�தி� த8ைத ெச?>� யாக�தி� 

தாNாயணி வ81 ேச�8தா% 

வ8தெதா' த� மகைள ெதNக� 

வாெவ�றைழ�கவி	ைல. (த) 

 

யாேஹாம ம8திர�தா	 யாேஹாம ம8திர�தா	 

அவ� அைழ�கவி	ைலெய�� 

அ�மாளிட� ேபா?வ'ேவாெம�� ெசா	C 

அ'கி	வ81 நி��ெகா:டா% (யா) 

 

ெப�றதா>� ெப:Eட� ெப�றதா>� ெப:Eட� 

ேபசாம	 இ'81வி/டா% 

பி�J�%ள கBைகமா�க% பிற�"ட� 

ேபசாம	 தானி'8தா�. (ெப) 

 

இனி ேமெல�ன ெச?ேவாெம�� இனிேமெல�ன ெச?ேவாெம�� 

ஏ8திைழயா% ஏ�க�1ட� 

ஈ#வர 'ைர�தெத	லா� நம�கி�ேபா 

இ�� சாியா+$ெத�றா%. (இ) 

 

இனி தி'�ப�Gடாெத�� இனிதி'�ப�Gடாெத�� 

ஏ8திைழயா% எ:ண�1ட� 

எ�ஞ�1�% பிரேவசி�தா% தாNாயணி 

இனிேம	 அவதாி�ேபாெம��. (இ) 

 

பிரேவசி�த தாNாயணி பிரெவசி�த தாNாயணி 

Mேலாக�தி	 ேபா?"81 

ெப'8தவ$ "ாிய@�றா% ெபா�ெகா6>� 

பரமசிவைன� ப�றெவ��. (பி) 

------------------------ 
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 7777    

அைழ�1வர+ ெசா�னார6 எ�ற வ�ணெம/5. 

 

இ1ெதாி8த ஈ#வர'� எ�ஞ�ைத அழி�கெவ�� 

9ர�த�ைம >%ளெதா' 9ரப�திரைன யைழ�தா�. (இ) 

 

வி#ேவ#வர'� ேவக�1ட� 9ரப�திர காளிைகைய 

விைரவி	வர ேவEெம�� வி'�பியவ� அைழ�க@�றா�. (வி) 

 

இ'ேப�க( மாகவ81 ஈ#வரைர� தா�பணி81 

எ�னெச?ய ேவEெம�� ஈ#வரைர� ேக/க@�றா� (இ) 

 

ெத?வேலாக� ெச��நீBக% ெதN�யாக சாைலத�னி	 

அBகி'8த ேதவ�கைள அறி81வி/5 வா'ெம�றா�. (ெத) 

 

அ8தெதN� சிரைசயாி81 யாக�நிைற ேவற+ெச?1 

இ'ேப�க(� வா'ெம�� ஈ#வர'ைர� க@�றா�. (அ) 

 

அ�ப6ேய ந	லெத�� அ8தெத?வ ேலாக�ெச�� 

ெதNெனBேக ெய��ெசா	C ேத6வ8தாாி' ேப�க(�. (அ) 

 

அ8தேசதி தானறி81 அ8தபி'�மா விLEOட� 

வ81தி�ேபா ேமாசெம�� வாJலக� ஓ6�ேபானா� (அ) 

 

ம���%ள ேதவ�க(� மகாிஷிக% G/ட�1ட� 

ஒளியயிட மி	லாமேல ஒ1�க�1ட� நி��வி/டா� (ம) 

 

9ரப�திர காளிைக>� ேவக�1ட� ஓ6வ81 

அ�தைன ேப�கைள>� அாி81வி/டா ளைரNண�தி	 (9) 

 

அ8த9ர ப�திரJ� ஆ/5டைல ஓம�ெச?1 

அ8தெதN� சிரைசயாி81 யாக�நிைற ேவற+ெச?தா�. (அ) 

 

இ'ேப'� ஏகிவ81 ஈ#வரைர� தா�பணி81 
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நட8தெதா' ேசதிெய	லா� நாத'ட� உைர�க@�றா�. (இ) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 8.8.8.8.    

இ8தவித� ஸ8தைள எ�ற வ�ணெம/5. 

 

உைர�த 9ரப�திரைன உ�தம� பா��1 

ஓ6ய8த ெத?வேலாக� த�னிேல ெச�� 

வி78தவ� உட	சிரைச ஒ�றாக+ ேச��1 

ஒ/6வி/5 வா'ெம�� உ'தி> ைர�தா�. 

 

அ�ப6ேய ந	லெத�� அ8த9ரJ� 

அவ�க(ட	 சிரைச>� ஒ�றாக+ ேச��1 

யாகசாைலய'கி	வ81 பா���ேபா1 

அ8த ெதN� சிர$ ஒ�ைற� காணவி	ைல. 

 

அ8தேவைள த�னில8த 9ரJம�ேபா 

அBேக ஒ' ஆ/5�தைல உ'ள�க:டா� அ8த� 

தைலையெய5�1 ெதN JடC	 

ஒ�றாக+ ேச��1வி/5 ஓ6ேயவ8தா�. 

 

ஓ6வ8த 9ரைன>� உ�தம� பா��1 

வாP�திேய விைடெகா5�1 அJ�பிவி/டா� 

9ரப�திர�காளிைகைய அ8த�ப6� 

வி#ேவ#வ'� விைடெகா5�1 அJ�பிநி�றா�. 

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

க$டக$டக$டக$ட	 	 	 	 9.9.9.9.    

�மி ராக�. 

 

சிவ�1ேராக� ெச?தேதா� ேதவ�க(� அ8த 

சிவைன வ81 வணBகினா�க% 

ெச?த அபராத� தீ��கேவEெம�� 

ெத:டனி/5� ேக/டா� ேதவ�க(�. (சி) 

 

ெதNண காசியி	 ெச:பகா':ய�தி	 
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ேதவ�கேள நீBக% தப$ ெச?தா	 

அHவிட� வ81 நா� ��தித'ேவென�� 

ஆன8தமாகேவ தாJைர�தா�. (சி) 

 

உைர�த8த ஈச'� தப$ ெச?யெவ�� 

வட�கமாகேவ தானி'8தா� 

தவ�ேகால� நீBகிேய தாNாயணிவ81 

தா�ெச?த அபராத� தீ'ெம�றா�. (சி) 

 

ப�வதராஜ�� பாலகியாகேவ 

வ81 விைளயா6 வள'� ேபா1 

உ�ைனவ81 நாJ� மண�"ாிேவென�� 

உைர�த8த ஈஸ'� தப$ ெச?தா� (சி) 

 

உைர�த8த வா��ைதைய உ'திதாென�ெற:ணி 

தாமைர� தடாக� த�னி	வ81 

தாெனா' ள8ைதயா? Wபெம5�1 

தாமைர "Lப�தி	 அவதாி�தா%. (சி) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 10101010    

ேசாமேசகரன'(� பாலாேவலா எ�ற வ�ணெம/5. 

 

பா�வதியா% Xைல த�ைன� பா65ேவா� 

பாெரBகி@� "கPெபறேவ G65ேவா� 

உ%ளமகிP8 தான8தBெகா: டா65 ேவா� 

பாாிெலா�பி லா�க	யாணமிைத Gறி5ேவா� ேதவி. (பா) 

ப�வதராஜெர��� வழ�க�ேபாலேவ 

�ராத#நான� ெச?யெவ�� நிைன�1�ெகா%ளேவ 

தாமைர� தடாக8த�னி	 வ81ேசரேவ அBேக 

தாமைர "Lப�திெளாழி ஒC�கேவ ேதவி (சா) 

 

வா�வாெவ�� அ8த� ழ8ைதய7கேவ 

ேகா6 Y�யகா8திேபாேல மி�ன	 மி�னேவ 

எ��மி	லா இ8தச�த� இ�� ேக/கேவ 

இ�ெபாயிைதயறி81 பா��ேபாெம�� ராஜ�வ'கேவ. ேதவி (சா) 
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அைரவட�B கிBகிணி>� அைச81 தவிழேவ 

அவ% அBகெம	லா� தBகமயமாயி'�கேவ 

ஆதி�த� ஒளிேவாெவ�� ராஜ� திைக�கேவ 

அ�ேபா த�"டேன ழ8ைத த�ைன எ5�1�ெகா%ளேவ. ேதவி (சா) 

 

அ8தராஜ� ழ8ைதத�ைன க:5மகிழேவ 

அவ� அர:மைன�%ேள வ81 ராஜ�ேசரேவ 

ப'வத'� ப�தினிைய வாெவ�றைழ�கேவ அ�ேபா 

பா�கிய� இ8தா எ�� ெசா	C ைகயி	 ெகா5�கேவ ேதவி (சா) 

 

ஏ1 இ8த பா�கிய8தா� எ�� ேகP�கேவ 

ஈ#வர� ெகா5�தாெர�� ராஜ� உைர�கேவ 

அ8த உைரைய� ேக/5 ப�தினி அகமகிழேவ அ�ேபா 

ஆன8தமா? ழ8ைத த�ைன வாBகி�ெகா%ளேவ ேதவி(பா) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 11111111    

அ�ேபாத8த நாரத'� எ�ற வ�ணெம/5. 

 

வாBகிய8த� ழ8ைத த�ைன வ:ணமணிைககளாேல 

�க�ேதா5 ேச��தைண�1 ��தமி/5 ெகா�சியி'8தாேள. 

�� ெச?தேதா� பா�கிய8தா� எ��ைர�தாேள. 

 

ழ8ைத த�ைன� க:டOட� ேகாைதய� பா	 ெசாாிய 

ப�தினி>� "�திாி� பாலமி�த� அளி�தி'8தாேள 

பாவசமா? உ+சித�ைன ேமா81 பா��தாேள. 

 

MOலக� "க7�ப6 "�திேரா�ஸவ� ெச?1ராஜ� 

பா�வதிேதவி ெய�� நாமகாண� ெச?வி�தார�ேபா 

ப'வத'� மனமகிP81 Mாி�தார�ேபா, 

 

ம���%ளேதவ#திாீக% மBகளBக% பா6டேவ 

ஆலா�திகா�"மி/5 ஆன8தமா? மகிP8தி'8தாேர 

அ8தண�� ெவதானBக% ெச?தி'8தாேர. 
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------------------- 

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 12121212    

ப�னக சயன� பாத� எ�ற வ�ணெம/5. 

 

"�திேரா�ஸவ� ெச?1 ராஜ� Mாி�தி'8தா� 

பாலவிைளயாட	 த�ைன� பா��1 மகிP8தா� (") 

 

த:ைட+சில�" �த	 சலசெல�கேவ 

தவிP81வ'� பாவைனைய தானவ� க:டா�, (") 

 

ப+ைசமணிதாவட�� பைத�க� அைசய 

பா?81 பா?81 நீ8திவ'� பாவைனைய�க:டா� (") 

 

ெகா�1 சர�பளி>� :டல�மி�ன ேகா6 

Yாியகா8திேபாேல ழ8ைதைய� க:டா% (") 

 

��1+$/6>� நவர�தின�ெகா:ைட>� 

�க8த�னிேல திலக�ெபா/5 மி�னைல�க:டா% (") 

 

க:E�ைமெய7தி க:5களி�தா% 

திL6 ெயா��� வாராமேல தி'நீ'மி/டா% (") 

 

ெகா�சி� ெகா�சி நட81 ழ8ைத தாயிட�வாரா% 

இ'கர�தா	 ழ8ைத த�ைன எ5�1ேமெகா:டா%. (") 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 13131313    

வா'� வைளய	 ெச/6யாேர எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ப�வத'� பா�வதி� பிற8தநா(� ெச?தார�ேபா 

பி�J� அ�$ ெச�றOட� 

ெபா�ெகா6>� ப8த6�தா% 

ெபா�ெகா6>� ப8த6�தா% 
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ேத�ெமாழி>� ெச:ெட5�1 ெத'வி	 

விைளயா6வ81 அ�மாைன ேசாழி>ட� 

ஆ6வ8தா% பா�வதி>� 

ஆ6வ8தா% பா�வதி>� 

 

ப�1 வயதான உட� பாBகிமா�க% உடேன ெச�� 

பலவித கைலஞான�� 

ப6�1வ8தா% பா�வதி>� 

ப6�1 வ8தா% பா�வதி>� 

 

சகலவித சBகீத� த�"' $'திக(ட� 

9ைண "	லாBழ@� 

வி8ைதயாக� ப6�1 வ8தா% 

வி8ைதயாக� ப6�1 வ8தா% 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 14141414    

நாராயணாெவ�ற நாம�ைத+ ெசா�னா	 எ�ற வ�ணெம/5. 

 

இ8தவிதமாக இ'�கிற ேவைளயி	 

நாரதமகா�னி நட8தாரBேக 

ப'வதராஜ� அர:மைன த�னிேல 

பா��ேபாெம�� �னிவ� வ8தா�. இ 

 

வ8தேதா� �னிவைர வா'ெம� றைழ�1 

ஆஸன� த�னி	 உ/கார+ெச?தா� 

அ��கிய பா�திரமளி�1 ஆஜம�னியBெகா5�1 

ஆதரவாகேவ ேபசிநி�றா�. இ 

 

அ8த சமய�தி	 அ8தபதிவி'ைத 

பா�வதிேதவி�� பிாியமாக 

ேகாதி�தைலவ�1 ேகாடாC �6+சி/5 

ெகாடம	C�Mைவ ம6�1ைவ�தா% இ 

 

ெகாைழய� ெகாைழய� ெகா:ைடயினழ� 

"ஜBக% இர:6@� "ர:டைசயா 
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பளபெளன� பவ�மாைலயி� அழ� 

ப/5�"டைவ ஒளிதவழ. இ 

 

ப'வதராஜ'� பா�வதிேதவிைய 

ெபாிய மகா�னி�� பணி>ெம�றா� 

பாதசர�-C பாத�தி	 இலBகேவ 

பா�வதி ேதவி>� பணி81 நி�றா%. இ 

 

வணBகினOடேன வாP�திேய நாரத� 

ஈசைரயைடவா? எ��ைர�தா� 

பா�வதிேதவி� பரேம$வர� ப��தாெவ�� 

ப�வதாிட��னி ெசா	C�ேபானா� இ 

 

ப�வதராஜ'� நாரத� உைர�தைத 

பகவா� ெசயெல�� நிைன�1�ெகா:டா� 

பா�வதி ெச?தேதா� பா�கிய8தாென�� ெசா	C 

பரவச� ஆன8தமாயி'8தா�. இ 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 15151515    

Mமி "க7� �":ணிய �னியா� எ�ற வ�ணெம/5. 

 

பா�வதி ேதவி�� பனிெர:5� ெச�றபி� 

ப�வகாலBக ளா+$ெத�� 

ப�திரமாகேவ கா��க ேவEெம�� 

ப�தினி>ட� ராஜ� ெசா	Cடேவ 

 

MBகாவன8தனி	 "Lபமல� ேசாைலயி	 

பாBகாக பBகளாவி	 அமர+ெச?தா� 

பாBகிமா�கைள>� பா1கா��க+ ெசா	C 

ப'வதராஜ'� தி/ட� ெச?தா�. 

 

ப'வத� தி/ட�ப6 பா�வதி ேதவி>� 

பாBகி>டேன ெச�� ஊ�ச	 ஆட 

யி	 ேபா�ற ர@ட� சBகீத சார�ைத 

த�1வாமி'தமா? தா� ெபாழி8தா%. 
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இ8த�ர	 த�ைன� ேக/ட8த நாரத� 

இனியர	 இBேக ேக/ெத�� மயிேலா 

யிேலாெவ�� மதி�த8த நாரத� 

MBகாவன8த�ைன� ேத6வ8தா�. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 16161616    

ஏைழைய -மJ�� தரலாேமா எ�ற வ�ணெம/5. 

 

தி'ேலாக ஸ�சாாி �னிவரானா அ8த �னிவரானா 

தீ��கமா?� பா�வதியிட�தி	 வ81 

த�"' $'திைய மீ/6�ெகா:டா� - அ8த 

ைதயல� வாசC	 வ81 நி�றா� 

தானவ� 9ைணைய� பா6�ெகா:டா�. (தி) 

 

பா6ன ச�த�ைத� ேக/டOட� அ�ேபா ேக/டOட� 

பா�வதி ேதவி>� எதிாி	வ81 

எ8தஊ' எ8தேதச ெம�றா% அவ% 

எBகி'81 இBேக வ8தீெர�றா% 

என�காிய அைத�G� ெம�றா%. (பா) 

 

பரமசிவJட ப�தன�மா சிவப�தன�மா 

பாெரBகி@� ச�சாி�பவ� தா� 

நா/5வழ�க� த�ைன யறி8தி5ேவ�- சிவ 

நாதாிட� ேபா? உைர�தி5ேவ� 

நல�ெபறேவ எB� ெச?தி5ேவ�. (ப) 

 

ெபாியமகா�னி உைர�திடேவ அ�ேபா உைர�திடேவ 

ேபாி�ப� ெகா:ட8த பா�வதி>� 

ைகலாசநாதைர� கா:-ேரா- நீ'� 

க5கிேய அவாிட� ெச	@9ேரா 

க�னிைக ெமாழி த�ைன� G�9ேரா. (ெப) 

 

க�னிைக எ�றா	 பய8தி5வா� அவ� பய8தி5வா� 

காதினி	 ேக/டா	 அ�சி5வா� 
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காவிவ#திர8த�ைன தாி�தி5வா� - அவ� 

ைகயி	 கம:டல� பி6�தி5வா� 

க58தப$"ாிய ெச�றி5வா�. (க) 

 

எ8த வித�தி@� ஈ#வரைர இ�ேபா ஈ#வரைர 

எ�ைன மண�"ாிய உைர> ெம�றா% 

இLடமா? வசன�ைத� G�ெம�றா% 

அவ% இ�ப�ைத ேமCட�பா' ெம�றா% 

இBேகவ'�ப6+ ெச?>ெம�றா%. (எ) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 17171717    

எ8த ஊேரா யா1ேபேரா எ�ற வ�ணெம/5. 

 

எ�ைத�க:5 இ+ைச�ெகா:டா? ஏ8திைழயாேள 

எ8தJட� ெசா	@மி�ேபா ஏ8திைழயாேள. எ�ைத� 

 

அழகி	 அவ� அதிகெம�� ஆைச�ெகா:டாேயா 

ஜைடவிாி�1 ஸ��பாபரண� தாி�தி'�பாேர. எ�ைத� 

 

உ'வ#Wப� த�ைன�க:5 உ%ளமகிP8தாேயா 

'�திராNமாைல M:5 ெவ:ணீ� M$வா�. எ�ைத� 

 

மனதி�ப6 மBைக நீ>� மண�"ாி8தா@� 

ெஜைடயி	 ஒளி�1 மைர�1 #திாீைய ைவ�தி'�பாேர எ�ைத� 

 

வஸதியாக வாச�ெச?1 வ'ேவாெம�றா@� 

ஸதாச�வகால� வாஸ� '�திர Mமியி	. எ�ைத� 

 

Mமிெபா'% பதா��த� உ:5 எ�றி'8தா@� 

ம:ைட ஓ/ைட ைகயி	 பி6�1 வ'வார6 9தியி	, எ�ைத� 

 

கா?கனிக% பழவ��கBக% "சி�ேபா ெம�றா@� 

அவ� "சி�ப1 அ�ைவத�பழ� யா� "சி�பா�க% எ�ைத� 
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ெப81 வ��க� உ:5 எ�� பயமி	ைலெய�றா	 

ஆ5மா5ேம?�� இைடய� அவ� ேதாழன�மா. எ�ைத� 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 18181818    

நாத�வ81 நாவி	 உதி�த எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ஆர6யி8த �னிநாதைர அ�பா	ெவளியி	 த%ள6- இ�ேபா 

அ�பா	 ெவளியி	 த%ள6 

இ5�" ெரா�ப ேபசி�ெகா:5 

இவிட� த�னி	 எ�வ8தா� �னி 

இவிட�த�னி	 எ�வ8தா�. (ஆ). 

 

பரமசிவைன�பழி�1 இBேக பரFஷைணெச?றா� 

பாBகிமாேர பி6�தபி6யி	 

பாைத�க�பா	 த%ள6- இ�ேபா 

பாைத�க�பா	 த%ள6. (ஆ). 

 

ேவ:டா� ேவ:டாெம�றி'8ேத� 9�"ெரா�பேப$றா� 

ேவகமாக விர/6வி/5 

ெவளியி	 த%ளிவா'Bக% - இ�ேபா 

ெவளியி	 த%ளி வா'Bக%. (ஆ). 

 

பா�வதி >ைர�திடேவ பாBகிமா�கள�ேனர� 

�னிநாதைர �ட�கி� த%ளி 

��ேபா	 வாஸ� ெச?தா�க%-அவா% 

�� ேபா	 வாஸ� ெச?தா�க%. (ஆ). 

 

நாரத'� நட8தேசதிைய நாதாிட� உைர�தி/டா� 

நாதாிட� உைர�தி/டா� 

ந	லசமய� வா?�தெத�� 

நாத� ெவளியி	 "ற�ப/டா�-.வ 

நாத� ெவளியி	 "ற�ப/டா�, (ஆ). 

----------------------- 
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 19191919    

ஆன8த� களி�" ெம/5. 

 

சிவசிவசிவசிவ� ஆ:6 - சதா 

சிவசிவசிவசிவ� ஆ:6 (சிவ) 

 

சிBகாO� கி�சராO� ஏ8தி 

கர�தினா	 எ5�1�ைகெகா/6ேய வ8தா�, (சிவ) 

 

பிNா:6 ேவஷ� தாி�1- பா�வதி�ரக� 

த�னி	 பா6ேய வ8தா� 

அரஹர மஹாேதவாெவ��-ஆன8த� 

களி�"ட� ஆ6ேயவ8தா�. (சிவ) 

 

ெசார�5�ைக ைகயிேல8தி 

ெசா	@�த5மாறி ேசா�81ேம வ8தா� 

த%ளா6� த%ளா6 நட81 

தாேயபிைNெய�� தயOட� ேக/டா�. (சிவ) 

 

ஆேறாபரேதசிெய�� ஆயாச� 

ப/6Bேக வ8தாேர எ�� 

கா?கனி பழவ��க�1டேன 

பா�வதி ேதவி>� பிைNயளி�தா%. (சிவ) 

 

பிைNைய வாBகி�ெகா:டா:6 

ேபாி�பமனதி	 ெப'ைம ெகா:டா:6 

ெவநாளா? ேவ:6 வ8ேத:6 

ேவ6�ைகயாகேவ விைளயாட�தா:6. (சிவ) 

 

ேகா6நா% தவ.'8ேத:6 

ேகாாிவ81�ைன�ைக ெகா%ளேவேவ:6 

ஆன8தமா? எ�ைன�பா' உ� 

அமி'தவசன�ைத அ�"ட�G �, (சிவ) 

------------------------ 
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 20202020    

வாராேர ெச8F� ேவல� எ8த� ஸகிேய எ�ற வ�ணெம/5, 

 

ஆேராெவா' ஆ:6வ81 எ8த�ஸகிேய 

ஆடாேதா6 ேப$கிறா�. 

பி+சா:6 ேபாலேவ வ81 எ8த�சகிேய 

ேப+$ெரா�ப ேப$கிறா�. 

பரேதசி எ�� ெசா	C எ8த�ஸகிேய 

பிைNயளி�க�ேபாேன�. 

வ�பான வா��ைத ெசா	C எ8த�ஸகிேய 

இ5�"க% எ5�1ைர�தா�. 

பரேதசிெய�றி'8தா	 எ8த�ஸகிேய 

பாிகாஸ� ேப$வாேரா. 

பி�1� பி6�தவ:6 எ8த�ஸகிேய 

பி6�தBேக த%ளிவா6. 

த%ளி� கதவைட�1 எ8த�ஸகிேய 

தா�பா% இ/5 வாBக% எ�றா%. 

அ�ப6�கி இ	லாவி/டா	 எ8த�ஸகிேய 

ஐயைர யைழ> ெம�றா%. 

அைழ>ெம�� ெசா�னOட� அ8தஸகிக% 

அ8த�"ர� ேபா?நட8தா%. 

இ1ேவ ஸமயெம�� அ8தசிவJ� 

எ5�1�ெகா:டா� #வயWப�ைத, 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 21212121    

� ராம+ச8திரேன எ�ற வ�ணெம/5. 

 

Mேலாக $8திர:6 Mரண+ ச8திர:6 

ெபா�ெகா6ேய எ� J'ைவ� பா� பா� பா�. M 

 

மாைன�பி6�தவ:6 ம7ைவதாி�தவ:6 

மகாேதவ� நா� தா:6 பா� பா� பா�. M 

 

��க:Eைடயவ:6 K�றா�பிைர தாி�தவ:6 

�6யி	கBைக ைவ�தவ:6 பா� பா� பா�. M 
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ஆதிபர�ேசாதிய6 அ+$த��� ேதாழன6 

அம�"ாிய வ8ேதன6 பா� பா� பா�. M 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 22222222    

ெப�ெற5�த த8ைத ெய�� எ�ற வ�ண ெம/5. 

 

பா��த உட� பா�வதி>� ச�ேற 

ஒ��� ேதா�றாமேல நி�றா% 

தைலனி81 G+ச�1ட� 

தைனயா'ட பாத8த�னி	 பணி8தா%. 

 

பணி8தெதா' பா�வதிேய 

பாிகாசமா? சிலெமாழிக% 

ேபசிபதற ேவ:டா� பாைவயேர 

பிாியமாக மண�"ாிேவென�றா� 

 

எ�றOட� பா�வதி>� 

இ'கர�ைத� ெக/6யாக�பி6�1 

அறியாம	 ெச?த பிைழைய 

ஆதாி�கேவEெம�� உைர�தா%. 

 

ேபா6 ேபா6 ெபா�ெகா6ேய 

ேபா?வ'ேவென�� ெசா	Cமைற8தா� 

ப'வத'� பாBகிக(� 

பா�வதியி'�மிட� வ8தா�. 

 

ஏத6ேயா ழ8தா? நீ>� 

இ8தவித� வா6யி'�ப ெத�ன 

எ8தJட� உைர�தாயானா	 

இLட�ப6 ெச?தி5ேவ� எ�றா�. 

 

க	யாண� ேவEெம�� 

க'�தினி	 நா� நிைன�1�ெகா:ேட� ஐயா 

பரேம#வர�� பாாியாக 



22 

 

பாணி�ரஹண� ெச?யேவEெம�றா%, 

 

உைர�தOட� ப'வத'� 

உ%ள மகிP81 ப�தினி>டJைர�தா� 

அர:மைன வாஸெலB� 

அலBகார� ெச?யெவ�� நிைன�தா�. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 23232323    

கா8தி மஹா�மா எ�ற வ�ண ெம/5. 

 

அலBகாி�தாேர இைமயப'வதெமB� ராஜ� 

அலBகாி�தாேர இைமயப'வதெமB�. 

வாைழ�க�க(� வாடாத M+சார�� 

மாெவைல� ேதாரண�� மாBகனி>� ேதBகனி>� (அ) 

 

பவழ�தாேல கா	 நி��தி ப/டாேல ப8தC/5 

மாணி�க மரகத�தா	 மணவிைடைய ேஜா6�தா�க% (அ) 

 

ப+ைசயாேல ஊ�ச	கா@� பளபெளன சBகிC>� 

ெசா�ண�தாேல பலைகக(� ேஜா6�தா�க% ஊ�ச	 த�ைன. (அ) 

 

மாணி�க தீபBக(� மணிவிள�� அணிவிள�� 

ெகா6விள�� ேளா�"க(� ெகா/டைக சிBகாச� ெச?த. ( அ) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 24242424    

ராஜா�தி ராஜமகாராஜ த�ம'� எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ராஜா�தி ராஜரBேக வ81 ேச�8தாேர 

இைமயகிாி தாBகாமேல எBBG/டமா?. 

 

ெகா+சி ெகாBகண ேதசராஜம�ன'� 

8தள ேதச�1 ராஜ� G/ட� G/டமா? 

ஆட�பர�1டேன அணி அணியா? நி�கேவ 

அதிக ச8ேதாஷமாகேவ ஆஸன�தி	 9�றி'8தா�. (ரா) 
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ம���%ள ேதவ�க(� மகாிஷிக(�--மஹா 

விLE பிர�மாOட� வ81 ேச�8தாேர 

பதினா� வய1%ள பால"'ஷ� ேபாலேவ 

க	யாண�ேகால�1ட� ைகலாசநாத� வ8தா�. (ரா) 

 

Mமிபார� ெபா��காமேல MமிதாP8திட 

பரமசிவJ� பா��1மைத திைக�1 நி�றிட 

இைமயகிாி தாP8திட ைகலயBகிாி உய�8திட 

எB� சமமாகேவ ஏெம�றா� அக#திய� த�ைன. (ரா) 

 

அ8தஈச� உைர�திடேவ அக#திய'ம�ேபா 

க	யாண�ேகால8த�ைன கா:பெத�ேபாநா� 

எ�றக#திய� உைர�திட ஈசரைத�ேக/6ட 

ைகலாஸகிாியி	 வ81 காNிையயளி�ேபென�றா�. (ரா) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 26262626    

ஆராாி'8ெத�ன எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ெகா/டைக யடBகாமேல 

ேகா6ஜனBக% வ8தி'�க 

பா�வதி க	யாணெம�� 

பாBகிக% பிாிய�1ட� வ81 நி�றா�. (ெகா) 

 

ைதயல�� அ8த ேவைள 

ைதயில#நான� ெச?1ைவ�1 

விதவிதமா? ப/55�தி ேதவி>� 

ேவணபணி M:5 ெகா:டா% (ெகா) 

 

ஜீரக�� ச��கைர>� 

இ'கர�தி ேல8தி�ெகா:5 

பரமசிவைன தியான� ெச?1 

பா�வதி ப�தி>ட� தவ$ெச?தா% (ெகா) 

 

தவ$ ெச?த பா�வதிைய 
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தாய�மா% அைழ�1வ81 

மணவிைடயி@/காரெச?தா� 

ேதவிைய ைவபவBக% ெச?யெவ��. (ெகா ) 

 

மஹாவிLE ெலNிமி>ட� 

மேஹ$வர� ைகத�னிேல 

க�னிைகைய தான� ெச?கா� 

விLEO� கBைகைர�தாைர வா��தா� (ெகா) 

 

மேக$வர'� மேக$வாி� 

கணபதிைய Mைஜ ெச?1 

தி'மBகCய தாரண� ெச?தா� 

ேதவி� மனமகிP81 மண�"ாி8தா�. (ெகா) 

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

ம%கள	ம%கள	ம%கள	ம%கள	....    

ஆன8த� ஆன8த� எ�ற வ�ணெம/5 

 

அ'8ததிமாெர	லாB G6னா� அBேக 

ஆன8தமான8த� பா6னா�. 

மேக#வாி�� மேக#வர��� மBகளBக% ஆ+$ெத�� (அ) 

 

ெபாாியாேல ஓமBக% ெச?தி/டா� பி�J� 

பா�வதிபாத� அ�மி ஏ�றி வி/டா� 

K�� தர� $�றி வ8தா� �னிவ�கெள	லா� மகிழ (அ) 

 

பரேவச ஓமBக% ெச?தி/டா� பி�J� 

அ'8ததிைய�க:ணாேல க:6/டா� 

அ�$ நா(� ஊ�சலா6 ஆன8தமா? மகிP8தி'8தா�. (அ) 

 

ெதNிணாகாசியி	 வ8தி/டா%-அவ% 

ேதவா%�� ��தி யளி�தி/டா% 

அக#திய��� ஆன8தமா? க	யாண�காNியளி�தா�. (அ) 

 

ைகலாஸகிாித�னி	 வ8தி/டா% அவா% 

களி�"ட� தா�Mல� அறி8தி/டா% 
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அLடெலNிமிவாஸ� ெச?ய ஆன8தமா? வாP8தி'8தா�. (அ) 

 

பா�வதி க�பா�வதி க�பா�வதி க�பா�வதி க�யாண	 �'றி'(யாண	 �'றி'(யாண	 �'றி'(யாண	 �'றி'(....    

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

உ 

சிவமய� 

இர)டா	 பாக	இர)டா	 பாக	இர)டா	 பாக	இர)டா	 பாக	....    

வி�கிேன�வர� �ேதா�திர	வி�கிேன�வர� �ேதா�திர	வி�கிேன�வர� �ேதா�திர	வி�கிேன�வர� �ேதா�திர	....    

 

உ�னாேலய	லேவா உலக�ைத ஆ%வ1 சனி மாமா எ�றவ�ணெம/5. 

ேவ6�திேன நி�J ேவகேம ராைவயா-வி�கிேனசா 

நீOவிடC ஒ+சினா விப�@ தீ�+சாேவ. (ேவ) 

 

தின�தின�மி�J ெத:ட�ெப/6 தி- வி�கிேனசா 

நீ ெதாிசன�@யி+சி தயேதாJெச+சி+$வி�கிேனசா. (ேவ) 

 

பலபலவி த�க ப�தி�ேதா �ரா��தி81- வி�கிேனசா 

ேபாதா�"ஜயி+சி பல�@சாயேவ வி�கிேனசா. (ேவ) 

 

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 1111    

ஆ��கவ6 ேவலவேன கCயாண�� ெச?யவி	ைல எ�ற ெம/5. 

 

ஓைவ�காணாமேல ஊெரB� $��ேத 

ஓேஹா நா� எ�ன ெச?ேவ�--ஒேர 

உ%ளி'�� ெபா'ைளயறியாம	 

ஓ5ேத எ�ன ெச?ேவ� ஓ 

 

நாைவ�காணாமேல நாெடB� $��ேத 

நாதாநா� எ�ன ெச?ேவ�--ந5 

நாத8ேதா�றாமேல நாெல/5வ8ெத�ைன 

நா5ேத எ�ன ெச?ேவ� ஓ 

 

மாைவ�காணாமேல மைலெயB� $��ேத 

மைறேயாேன எ�ன ெச?ேவ�- இ8த 
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ம:ெண�� ெபா�ென�� மா?ைகயி	 

அக�ப/5 மயBேத எ�ன ெச?ேவ�. ஓ 

 

சிவ�ைத�காணாமேல சிதறியைல>ேத 

சி�தேன எ�ன ெச?ேவ�- சிர�சீவி 

ஒ�ெற�� சி8தி�1� பாராம	 

சி�1ேத எ�ன ெச?ேவ�. ஓ 

 

வாைவ�காணாமேல வைலெகா:59$ேத 

வாஸேன எ�ன ெச?ேவ�-வ8த 

வழிக:5 ஒ5Bக� ெதாியாம	 

வா5ேத எ�ன ெச?ேவ�. ஓ 

 

யாைவ�காணாமேல யகBெகா:5லாOேத 

ஐயேன எ�ன ெச?ேவ� 

ஐ8ெத7�ைத�க:5 அடBக�ெதாியாம	 

அைல>ேத எ�ன ெச?ேவ�. ஓ 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 2222    

நலBகிட வா6 எ8த� ெப:ேன எ�ற வ�ணெம/5. 

 

இ�ன� பரா�க� ஏேதா சிவ 

ஏைழயி� ேமC�J� வாேதா. (இ) 

 

அ�ஞான இ'% வி:5 ஆன8த� உ/ெகா:5 

ெம�ஞான ெபா'% M:5 ெமௗனநிைல த�ைன�காண. (இ) 

 

ச�சித க�ம�ைத நீ�கி சா#வத நிைலயிலா�கி 

ெதா8த ெப8தBக% ேபா�கி ேஜாதி�மயமாகேதக (இ) 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 3333    

வ:ண�தாமைர எ�ற வ�ணெம/5. 

 

பாசி பட�8தி'�� நீைர� த%ளி 
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ப6ேயற வழிைய ெம%ள�Gறா?- இ8த 

தாPைவ>%ள அகழ8த�னி	 தவி�கிற 

ஜீவனிைத� பாரா? அ'%சீரா?. பாசி 

 

ேச�றி ல781�M+சி ேமேலய1 

ெதளி81 எ781 வ'� ேபாேல - ஜக� 

தாைசெய�ற அ7�� த�ைனயலசி 

நீாி	 எ7�பயி�ேபா பாரா? பத� ேசரா? பாசி 

 

Fசிநிைற8தி'�� பளிBக� அைத 

1ைட�தா ெலாளிைய�கா/5� ேபாேல-இ8த 

#Fலஜட8 த�ைன வி/5 $�தெவளி 

த�ைன�க/ட பாரா? ��தி தாரா?. பாசி 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 4444    

ெஜ�ெம�J� க:ணா6 எ�ற வ�ண ெம/5, 

 

எBெகB8 ேத6பா��ேதேன உ�ைன�தாேன ந�பிேனேன 

எ8த� இடைர� தீ��B 'பரேன 

ஆ�மத வாதிேய அ�பாேல த%ளிேய 

அவேராN ஞான�ைத� த'வா? அ��வ'வா? அ'%"ாிவா? 

அ8த அக:ட9திவழி G�வா?. 

 

ஆைச�பிசாைச>� ஓ/6 அக� கா/6 அ�ைபஊ/6 அ8த 

அ�ஞான�தாPவாச	 M/6 

அ�$ப�ச Mத�ைத அ6�1 விர/6ேய 

ஐய�'பாத� ேச��பா? அ�ேபாபா��பா? அறிைவயளி�பா? 

அ8த அக:ட பி'�ம ரச� ெகா5�பா?. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 5555    

எBகைள அ6ைம ெகா:5 எ�ற வ�ணெம/5. 

 

ேத6�ேத6 ஓ6ஓ6 பா6�பா6 பா��1வ8ேத� 

பரம 'பாத� கி/டவி	ைலேய-பர 
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பி'�ம$யWப� எ/டெவ ெதா	ைலேய ேத6 

 

எஷைணக% எ/ைட�த%ளி இ8திாிய�ைத ஒ/6� த%ளி 

எ/6�பா��ேபா� எ�றா	 ெவ கLடேம 

அB ம/6லாமன�ரB கி/5ேம. ேத6 

 

எ/6ெய/6� பா��1 வி/டா	 ெதா/5ெதா/5 தானி7�1 

ம/6லா வைல�%ேள த%(ேத - அைத 

வி/5வர ெரா�ப ெவ ெதா	ைலேய. ேத6 

 

கா/5க%ள� G6�ெகா:5 க:ேடென�� ெசா	C�ெகா:5 

ஆைசெய�ற அ�"ரச� ஊ/5கிறா� அ�ேபா 

பாசெம�ற கயி�ைற�ெகா:5 கா/5கிறா�. ேத6 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 6666    

பாராேஜ எ�ற வ�ணெம/5. 

பாராேயா எ�'ேவ எ8தைன பா 

 

தீராேதா இ1 எ� 1யா� ஜ�மவைல 

த�ைன விட ஹரேன பரேன. 

 

ஆைசத�ைன வி/5 ஆன8த8ெதா/5 

ஹரஹர சிவாய ெவ�� 1திெச?1 

ஆ�மா நிைல த�ைன�காண ஆ�மாநிைலகாணெவ�� 

ஆவ	 ெகா:ேட� ஹரேன பரேன. பா. 

 

இ8த ஜீவ� ேமேல இர�கBகளாேல 

ஏமா�� ெச?யாமேல வ'வாேய 

பN�ைவ�1 பாைவ மீதி	 பN�ைவ�1 பா1 கா��பா? 

பராபரேன ஹரேன பரேன. பா 

------------------- 
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க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 7777    

ராக� ெநா:6+சி81. 

 

ஜீவ�ெப:Eைரைய� ேக/5- சிவ 

னாம'�திர'� $ய Wப�ைத�கா/ட 

 

ேவஷ�ைத மாற@�றா�- விதி�ப6 

ேவதா8த �ைற த�ைன� Gற@�றா� 

 

��ண�ைத� த%ள ேவ:5�-- �6வி	 

K��க நிைல த�ைன� ேதடேவ:5� 

 

அக8த�ைன அ6�கேவ:5�--இக�தி	 

ஆ�ம நிைல த�ைன�காணேவ:5� 

 

ப�ற�� இ'�க ேவ:5�--பர�தி	 

பர�பி'�ம Wப�ைத� பா��க ேவ:5� 

 

இ1 தா� ேபாகவழி-ஏகெம�ற 

பி'�ம�ைத�காண இ1ேவவழி 

 

ேபாகலா� ஜீவ�ெப:ேண. 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 8888    

ெகா:5 வா ெகா:5 வா6 எ8த� ேகாபாலைன எ�ற வ�ணெம/5, 

 

வ'வா? வ'வாேய எத� ஜீவ�ெப:ேண வ 

உ+சிமைல ஏறேவ:6 ஒ?யாரமா�தா:6 வ' 

Kலா தார� இ1 தா:6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

K�றிதP "Lபம6 K��தி விநாயக'� ��தி த'வார6 வ' 

 

நா	ச1ர� கமலம6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

நாCதP "Lபம6 

நகாரெவ�ற அNர�தி	 நா��கனா� வாசம6 வ' 
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ேதேஜா�மணி M�வம6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

ெதசாவதாரச6 

மகாரெவ�ற அNர�தி	 மகாவிLE வாசம6 வ' 

 

சி�தா8த ம:டபம6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

சி�தியா� வாசம6 

சிவனாம� ெசா	பவ�� சி�தி�மட8தா:6. வ' 

 

ேவதா8த ம:டபம6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

ேவதிய�க% சாைலய6 

ேவ:6வ8த ேப�க(� ேவதா8த� உைர�பார6 வ' 

 

அ�ேகாண+ச�கரம\ எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

அLடதள அ�"ஜ�தி	 

சதாசிவ ச�தி>ட� சி�தமாக வாச� ெச?வா�. வ' 

 

வி$�தி எ�ற ம:டபம6 எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

ேவத� உ�ப�திய6 

பதினா� தள�தினி	 பர�பி'�ம வாசம6. வ' 

 

ஆதியி	ைல அ8தமி	ைல எ8த� ஜீவ�ெப:ேண 

அ�"ைடயா% வாசமி	ைல 

ேஜாதி>:5 #வWப�:5 சிர�ைத>ட� ேச�8தி5ேவா�. வ' 

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

க$ட	 க$ட	 க$ட	 க$ட	 9999    

கிளி�க:ணி ெம/5. 

 

இ'ேப' மாக�G6 இ'ேப' மாக�G6 

ஏகா8தமாயி'81 பி'�மநிைல த�ைன�க:டா% 

ஜீவ�ெப:E� ேபாி�ப ரச�ைத>:டா% (இ') 

 

விஷய1கைளவி/5 விஷயதிகைள வி/5 

ேவதா8தBக��ண�81 ஆ�மநிைல த�ைன�க:டா% 
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ஜீவ�ெப:E� அக:ட ரச� த�ைன>:டா% (இ') 

 

இர)டா	 பாக	 �'றி'(இர)டா	 பாக	 �'றி'(இர)டா	 பாக	 �'றி'(இர)டா	 பாக	 �'றி'(....    

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


