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!"#ல% வரலா) 

 

"+,ைகலாய1"* 2வெப+மான6 "+,ேகா89,: (த;ெப+< காவ* 
=>ட "+நA" ேதவர6 "+வ+C ெப;ற மாணா,க+C அGடமா 21"கC 
ைகவர#ெப;ற HAதரநாதI எKL< 2வேயாMயாI ஒ+வI இ+AதாI. இவI 
"+,ைகலாய பர<பைரையP ேசIAதவI. 21தI மரR* (தலானவராMய 
அக1"ய+,: அS1தவI இவI என, க+த#பSMKறாI. "+,ைகலாய1"* 
"+நA" ேதவ%K உபேதச< ெப;றவI.  

 

இவI அக1"ய (Uவ%ட1"* ெகா>ட நGRனா* அவேராS 2லகால< 
தV:வத;: எ>W அக1"யI எXAத+Y8+,:< ெபா"ைக மைலைய 
அைடZ< ெபா+GS "+,ைகைல8[+A6 $ற#பGS ெதK"ைச ேநா,M 
HAதரநாதK எKற ெபய+டK ெசKறாI. அக1"யைர காணP ெச*9< வ\8* 
சா1த]I எKL< ஊ%* பH, _GடVகC கத` அXவைத, க>டாI. 
பHைவ ேமa,:< bலK எKபவK இறAதைமயா* அதைன1 தாVகாத 
பH,கC உ8I cVMய அவன6 உட<RைனP H;`PH;` வA6 வ+A" 
அXதன. ேமa#பாK இறAதைமயா* பH,கைளைடAத 6யர1"ைன, க>ட 
2வேயாMயார6 உCள1"* இ#பH,கYK 6யர1"ைன c,:த* ேவ>S< 
எKற எ>ண< ேதாK`ய6. இAத இைடயK உ8I ெப;e எXAதாலK` 
இ#பH,கC 6யர< cVகா6 என எ>Wய 2வேயாMயாI த<(ைடய 
"+ேமUைய# பா6கா#பாக ஒ%ட1"* மைற16 ைவ16 fGS, _SfGS, 
_S பாaத* எKL< 21"8னா* தம6 உ8ைர இறAத இைடயன6 
உட<R* $:மாe ெச91"னாI. bலK அ6வைர உறVM8+AதவK ேபா* 
சGெடKe க> f\16 "+bலராa எXAதாI. 

 

"+bலI f\1ெதXAதைத, க>S பH,கC மMgA6 அவர6 உடைல 
நாfனா* ந,M1 தVகYK அKைப ெவY#பS1"ன. அவ+< பH,கைள1 
தGh,ெகாS16 அவ;ேறாS ேசIA6 மMgAதாI. மாைல வAத6< iS ேநா,M 
பH,கC $ற#பட "+bல+< _டேவ $ற#பGடாI. ஒjெவா+ பHk< த1த< 
iS அ`A6 $:A6 ெகா>டன. "+bலI அவ;ைற எ*லா< iS ேசI1தாI. 
ஆனா* bலK மGS< அவர6 iGh;: ேபாக f+<பf*ைல. அவI ஞான 
"+nhயா* bலL,:1 "+மண< ஆMfGட6 எKபைத அ`AதாI. 
அதனா* தUயாக ஒ+ இட1"* அமIAதாI. 

 



~ II ~ 

bலUK மைனf கணவK வரைவ ெவ: ேநரமாக எ"IபாI16# பயK ஏ6< 
இ*லாததா* கணவைன1 ேதh# $ற#பGடாC. வ+< வ\8ேல ஓ%ட1"* 
கணவK அமIA6 இ+#பைத, க>S அ+ேக ெசKe iGh;: வர, 
காலதாமத< ஆன6 ப;` ேகCfகளாக ேகGடாC. "+bலI ெமௗனமாகேவ 
இ+AதாI. bலUK மைனf,: $%யf*ைல. "+bல%K ைகைய1 
ெதாGS அைழ,க (;பGடாC. அ<ைமயாI ெசaைக க>S "+bலI 2`6 
எGh fலMனாI. அைத, க>S அAத# ெப>மW அs2 நSVM 
உVகt,: எKன uV: ேநIAத6? எத;காக இ#பh fல:MvIகC? எKe 
மன வ+1த1ேதாS ேகGடாC. எKனா* உK iGh;: வர (hயா6. 
உன,:< என,:< இU ேம* எjfத உறk< Mைடயா6. அதனா* ஆலய< 
ெசKe இைறவைன வ\பGS அைம" ெபeவாயாக எKe _`னாI. 
அத;:ேம* அவC (Kனா* w;ப6< தவe எKபைத உணIA6 "+bல 
ேயாMயாI அ1தல1"9Cள "+மட< ஒKe,:P ெசKe 2வேயாக1"* 
அமIAதாI. கணவUK wைலைய, க>S க"கலVM# ேபானாC மைனf. 
கணவUK மனமா;ற1ைத# ப;` ஒKe< $%யாம* கவைலேயாS iS 
"+<RனாC. 

 

மeநாC bலUK மைனf H;ற1தாைர அைழ16,ெகா>S அவI 
இ+,:xட1";: வAதாC. ேயாக wைல8* அமIA"+,:< "+bல%K 
(க1"* ெதaவ ச," தா>டவமாSவ6 ேபாKற தU# Rரகாச< ெபா[k 
ெபeவ6 க>S இவI ஒ+ (UவI எKபைத அவIகளா* உணIA6 ெகாCள 
(hAத6. இ+A6< அவIகC bலUK மைனf,காக "+bல%ட< 
வாதாhனாIகC. ஒ+ பலL< MGடf*ைல. அதK Rற: அவIகC bலUK 
மைனf8ட< உK கணவI (Kைன#ேபா* இ*ைல. இ#ெபாX6 அவI 
(;e< 6றAத (UவராM fGடாI. இUேம* இAத ெமaஞாUயாேராS வாழ 
ேவ>S< எKப6 நட,காத கா%ய< எKe _`னI. அவIகC _`யைத, 
ேகGட bலUK மைனf அவர6 கா*கY* fXA6 வணVM 
ேவதைனேயாS iS "+<RனாC. Rற: "+bலI மைறவாக இ+Aத தம6 
"+ேமUைய1 ேதhனாI. Mைட,கf*ைல. (த[* ேயாMயா+,: ச;e 
fய#பாகேவ இ+Aத6. ேயாக wைல8* அமIAதாI. தம6 தேபா வ[ைமயா* 
இைறவK அ+Yய ேவத ஆகம# ெபா+Cகைள1 தx\ேல வ:16 
உலேகாI,: உணI1த ேவ>S< எKபத;காகேவ இைறவK த< உடைல 
மைற1த+YனாI எKபைத உணIA6 ெகா>டாI.  
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அVM+A6 $ற#பGட "+bலI "+வாவS6ைற "+1தல1ைத அைடA6 
bலவI ெப+மாைன# பWAதவாe ம"9,: ெவYேய ேம;: ப,கமாக 
அைமA6Cள அரசமர1"K அh8* அமIA6 ச%ைய, M%ைய, ேயாக<, 
ஞான< எKற நாK: ெந`கைளZ< ஓI ஆ>h;: ஒ+ மA"ர# பாடலாக 
bவா8ர< ஆ>SகC 2வேயாக1"* இ+A6 bவா8ர< பாட*கைள பாhனாI. 
உலேகாI உaZ< ெபா+GS1 "+மA"ர மாைலைய அ+YயRK "+bலI 
2த<பர< ெசKe "*ைல நாதLடK கலA6 தன6 :+வாMய நA"8ட< 
தsச< அைடAதாI. 

 

"+bலI "+மA"ர< எX" (h1தkடK அைத ெவY8டf*ைல. யா+< 
அ`யாதவாe தாK அமIA"+Aத "+வாவS6ைற ஆலய1"K ெகாh மர1"K 
அh8* தாK எX"ய "+மA"ர< அடVMய ஓைலP Hவhகைள# $ைத16 
ைவ16fGS அவI 2த<பர< ெசKe நAuHவர+டK கலA6 fGடாI. அதK 
Rற: அeப16 bKe நாயKமாIகY* ஒ+வ+< ைசவ, :ரவIகC எKe 
ேபா;ற#பS< நா*வIகY* ஒ+வ+மான "+ஞான ச<பAதI "+வாவS6ைற 
"+1தல1"K வா89,:C yைழAதkடK இைறவUK "+வ+ளா* 
"+bலI அ+Yய "+மA"ர1"K அ;$தமான தxg வாசைன அவைர 
வAதைடய அதனா* ஈI,க#பGS1 தKLடK வAதவIகYட< இVேக 
அ+ைமயான தxg வாசைன வ+MKறேத எKன எKe பா+VகC எKe _` 
ெகாh மர1"K அh8* உCள ம>ைண1 ேதா>டP ெசa6 அVேக 
"+bலI $ைத16 ைவ1"+Aத "+மA"ர ஓைலP Hவhகைள க>S 
எS1தாI. அவ;ைற பh16 உணIA6 அதK அ+ைம ெப+ைமகைள உலேகாI 
அைனவ+< அLபf,க ேவ>S< எKe ெவY8GS அைனவ+,:< ஓ" 
அ+ளP ெசaதாI. 

 

R;கால1"* வAத ேச,MழாI ெப+மாK அeப16 bKe நாயKமாIகைள# 
ப;`1 தாK எX"ய ெப%ய $ராண1"* "+bலைர நா;ப16 ஆறாவதாக 
ேசI16 "+bல%K வாg,ைக வரலா;ைறZ< "+மA"ர# பாட*கYK 
:`#$< எX" ைவ1தாI. அவ+,:# RK வAத ந<Rயா>டாI ந<R ைசவ 
சாKேறாIகC பலI அ+Y8+Aத ைசவ1 "+(ைறகைள ஒKறாக1 ெதா:1த 
ேபா6 "+bலI அ+Yய "+மA"ர1ைதZ< ப1தாவ6 "+(ைறயாக1 
ெதா:16 அ+YனாI. 
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!"ம+!ர, -./ைர 

 

"+மA"ர< எKப6 "+bலரா* எXத#பGட ஒ+ தxg பைட#$ ஆ:<. இ6 
ஒKப6 தA"ரVகtடK bவா8ர< பாட*கC உைடய6. ஒjெவா+ பாட9< 
நாK: வ%களாகk< ஒjெவா+ வ%Z< நாK: ெசா;கைள, ெகா>டதாகk< 
அAத ஒjெவா+ வ%89< $CY எX16,கC cVகலாக 12 எX16,கைள, 
ெகா>டதாகk< இ+,:<.  

 

ேவத< ஆகம< ஆMய இர>h;:< "+மA"ர< fள,க< த+Mற6. 
"+மA"ர< ைசவ1 "+(ைறகC பKUர>hLC ப1தாவ6 "+(ைறயாக 
ெப%ேயாIகளா* ைவ,க#பGSCள6. ேதா1"ர1";:1 "+வாசக< 
சா1"ர1";:1 "+மA"ர< எKe சாKேறாI _eவI. ேம9< 2வேம அK$ 
அKேப 2வ< என, _e< "+மA"ரேம ைசவ 21தாAத1"K (த* {லாக, 
க+த#பSMற6. "+bலI "+மA"ர1"* bKe அ"(,Mயமான 
வா,MயVகைள இKறளk< நா< பயKபS16< fதமாக அ+YZCளாI 
அைவயாவன: 

 

ஒ"ேற %ல'( ஒ)வேன ேதவ-( 

யா( ெப2ற இ"ப( ெப4க இ6ைவயக( 

அ"ேப 9வ( 

 

"+மA"ர< {9,: தxg bவா8ர< எKற ெபயேர (த[* இ+Aத6. அAத 
{[* இைறவைன அைடZ< எYய வ\(ைறகt< xக wர<Rய 
மA"ரVகt< 2ல தA"ரVகt< ந< மUத |}ல ச~ர16,:1 ேதைவயான 
அைன16< fள,கமாக உCளதா* அAத {* "+bலI "+மA"ர< எKe 
RKனI வழVக#பGட6. 
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எம2 -./ைர 

 

"+மA"ர< பா8ர< ப:"8* "+மA"ர1 ெதாைக 2ற#R* "+bலI 
"+மA"ர1ைத ப;` fவ%,MறாI.  

 

"+bலனாMய யா< வழVMய இAத bவா8ர< தxg மA"ரVகt< யா< 
ெப;ற இKப< இAத உலக1"9Cள அைன16 உ8Iகt< ெபற ேவ>S< 
எKற அKRனாேலேய எ< :+நாதK இைறவUK அ+ளா* வழVக# 
ெப;ற6. இAத மA"ரVகைள, காைல8* எXA6 அவ;`K ெபா+ைள ஓ" 
உணIA6 அ"* உCள க+16,கைள, கைடRh16 வAதா* உலகVகC 
அைன1";:< தைலவனாMய சதா2வbI1"ையP ெசKe அைடA6 யா< 
ெப;ற ேப%Kப1ைத அைனவ+< ெபறலா< எKe பாட* #99 இ* 
அ+tMறாI.  

 

உ8IகC அைன16< இைறவைன உணIA6 iS ேபe அைடய ேவ>S< 
எKMKற அKRனா* யா< உ8Iகt,: ைவ1த ேப%Kப ப%H "+மA"ர< 
எKL< ேப%Kப நKைம த+< {லா:<. இAத {[9Cள bவா8ர< 
பாட*கY* யா< வழVM8+#ப6 இைறவைன அைடA6 (," ெபe< 
வ\கt< அதK (hf* இைறவேனாS எKe< கலA6 இ+,:< 
ேப%Kப1"K fள,கVகt< ஆ:<. இைறவUK அ+ளா* அ`k#=Iவமாக 
இய;ற#ெப;ற இAத bவா8ர< பாட*கt< அைனவ+,:< 
ெபா6வானைவயா:<. இAத bவா8ர< பாட*கைளZ< தம6 2Aைத8* 
ைவ16 அவ;`K ெபா+tணIA6 ேபா;` வ+பவIகt,: 
அைன16fதமான 2ற#$கைளZ< ெகாS,:ெமன பாட* #100 இ* 
அ+tMறாI. 

 

இைறவைன அைடZ< எYய வ\(ைறகt< xக wர<Rய மA"ரVகt< 2ல 
தA"ரVகt< ந< மUத |}ல ச~ர16,:1 ேதைவயான அைன16< 
fள,கமாகk< ெசா*[னா* fவ%,க (hயாத இAத 2ற#$ வாaAத 
"+மA"ர< பாட*கt,: "+bல%K அ+ளா9< எம6 :+நாதI ஆ" 
அ+ணாசல 21தI ேக.f. நாராயணK அவIகYK அ+ளா9< "ன< ஒ+ 
"+மA"ர< பாட9,: 2ல வ+டVகளாக fள,க< எX", 
ெகா>h+,MKேறா<. 
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இKL< (Xைமயாக எX" (h,கf*ைல. எX"யவைர பாட*கைள 2ல 
வ+டVகளாக "னAேதாe< (க{* (ேப|$,) வ\யாகk< $லன< 
(வாG|அ#) வ\யாகk< ேகfஎK"+bலI.கா< வைலதள1"K வ\யாகk< 
ப"ேவ;`, ெகா>h+,MKேறா<. "ன(< ஒ+ "+மA"ர< பாட9டK 
fள,க1ைத இவ;`K bல< பh16 பயK ெபeமாe அKபIகC 
அைனவைரZ< அKேபாS ேகGS,ெகாCMேறா<. "+மA"ர fள,கVகC 
அைன16< இe"யானைவகC அ*ல. தவeகC HGh,காGட#பS< ேபா6 
அதK உ>ைம தKைம fவா",க#பGS ஆராய#பGS "+1த#பSMKறன. 
பh#பவIகC தVகt,: எX< சAேதகVகt,: fைட ெத%A6 ெகாCள �ேழ 
ெகாS,க#பGSCள எம6 xKனsச* (ஈெம8*) வ\யாகk< வைலதள< 
ம;e< (க{* (ேப|$,) $லன< (வாG|அ#) வ\யாகk< எ#ேபா6 
ேவ>Sமானா9< ெதாடI$ ெகாCளலா<. 

"+மA"ர< பாட*கைள 3000 வ+டVகC தவ< இ+A6 3000 பாட*கC 
எX"8+,MKேறா< எKe "+bலI தன6 பாட*கC வ\யாகேவ 
அ+Y8+,MKறாI. ஆனா* பல தைல(ைறகC தா>h த;ேபா6 நம,: 
Mைட1"+#பைவ 3047 பாட*கC. இ"* அ"கமாக இ+,:< 47 பாட*கC 
R;கால1"* ேசI,க#பGSCள6. அத;கான காரண< ெத%A6 ெகாCள 
ஆakகC ேம;ெகாCள#பGSCள6.    

எம6 எX16#பW,: உதf $%Aத ந>பI �wவாசK அவ%K பW xகk< 
மக1தான6. அவ+,: வண,க16டK எம6 நK`ைய ெத%f16, 
ெகாCMேறா<. ேம9< "னAேதாe< எX"ய "+மA"ர1ைத $1தக வhவாக 
மா;ற ேவ>S< எKe ேகGS,ெகா>S எ<ைம உ;சாக#பS1"ய 
இைணயதள ந>பIகt,:< எம6 நK`ைய ெத%f16,ெகாCMேறா<.  

PDF $1தகமாக உCள "+மA"ர< பாட*கYK fள,கVகC ெகா>ட இAத 
(த* தA"ர1"K ெதா:#$ அைனவ+,:< ெசKe ேசர ேவ>S< எKe< 
அைனவ+< பh16 பயK ெபற ேவ>S< எKe< அேமசாK M>h[9< 
ேப|$, வாG|அ# ம;e< வைலதளVகY9< இலவசமாக 
ெகாS,க#பGSCள6. இைற பWயாக ெசaZ< இPெசயைல தயk ெசa6 
யா+< தவறாக பயKபS1த ேவ>டா< எKe தாgைமZடK 
ேகGS,ெகாCMேறா<. 

நK` 

த. சரவணK 

https://kvnthirumoolar.com 

https://www.facebook.com/groups/thirumandhiram.daily/ 

saravana.0801@gmail.com 



~ VII ~ 

வா342ைர 

 

:+வ+t< "+வ+t< ெகா>S "+. சரவணK அவIகC எS16, 
ெகா>ட (ய;2தைன# ப;` 2ல க+16,கைள, _ற fைழMKேறK. 

 

ஆ" அ+ணாசல 21தI :+� � நாராயணK அவIகYK அK$< ஆ2யா9< 
கா,க#பGட எVகt,: ச;:+ பகவாK "+bல%K ேபர+t< 
வ\காGSத9< Mைட,க# ெப;ேறா<. "+. சரவணK அவIகC 2e வய6 
(தேல 2றAத ப,"Z< ஆK�க நாGட(< உCளவI. பல வ\பாSகY* 
அவIத< ஆ;`ய பWகC பல. அவைர “த<R சரவணK” என ச;:+ 
பகவாK "+bல%K அ+Cவா,M* அைழ,க#பGS பாரGS ெப;e ஒ+ 
எS16, காGடாக "கgபவI. 

 

அவர6 ஆIவ1"னா* ெதாடIA6 பல ஆK�க {*கைள# பh#ப6 
மGSம*லா6 "+மA"ர1ைத பல (ைற பh16 உGெபா+C அ`A6 
யாவ+,:< பயKபSமாe எYய (ைற8* ப"fGS வ+MறாI. தKLைடய 
(தK (ய;2யாக (த* இர>S தA"ரVகYK பாட9டK ெபா+Yைன 
2றAத fள,க16டK யாவ+< பயLe< வ>ண< எYதாக $%A6 ெகாCt< 
வைக8* PDF வhf* ெவY8ட உCளாI. 

 

இவர6 (ய;2 ெதாடர ேவ>S<. அ"* யாவ+< பயK ெபற ச;:+ 
பகவாK "+bல%K "+வhகைள வணVM ேபா;` அவ+,: ெதாடIA6 
வ\காGட ேவ>Sெமன RராI1",MKேறK. 

 

வ.ெச. தWைகநாயக<. 

ெசய; ெபா`யாளI (ஒak) 

தxgநாS xKசார வா%ய<. 

ெசKைன.  



பாட7 #0: 8நாயக% கா<= (8நாயக% வண?க,) 

 
ஐA6 கர1தைன யாைன (க1தைன 
இA" Uள<Rைற ேபா9< எ8;றைன 
நA" மகKறைன ஞான, ெகாXA"ைன# 
$A"8* ைவ1தh ேபா;eMK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
ஐA6 கரVகைள, ெகா>டவL<, யாைனைய (கமாக, ெகா>டவL<, 
இள< Rைற wலா ேபாKற வைளAத ெகா<ைப, ெகா>டவL<, :+வாக 
இ+,:< இைறவUK மகனாக இ+#பவL<, அ`fK (Xஉ+வாகk< 
இ+#பவைன, என6 தைலேம* ைவ16 அவன6 "+வhைய ேபா;` 
வ\பSMேறK. 
 

 
 



பாட7 #1: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
ஒKறவK றாேன இர>டவK இKன+C 
wKறனK bK`LC நாK:ணIA தாKஐA6 
ெவKறனK ஆe f%AதனK ஏX<பIP 
ெசKறனK தாKஇ+A தாKஉணIA ெதGேட. 
 
fள,க<:	 
 
இைறவK ஒ+வேன அவைன1தfர ேவe ெதaவVகC இ*ைல. அதாவ6, 
உலக1"* உCள அைன16 ெதaவVகt<, அ>டசராசரVகt<, அ"9Cள 
அைன16< இைறவK ஒ+வனாகேவ இ+,MKறாK. 
 
ஒKறாக இ+,:< இைறவUK அ+ளான6 இர>டாக இ+,MKற6, 
அைசயா ச,"யான இைறவUK அ+C அவUடx+A6 அைசZ< ச,"யாக 
ெவY#பSMற6. அதாவ6, எ#பh கச#பான ம+A6< இU#பான ம+A6< 
ேநாைய, :ண#பS16Mறேதா அ6ேபாலேவ இKப< 6Kப< ஆMய இர>S< 
இைறவUK அ+ளா:<. 
 
இர>டாக இ+,:< இைறவேன, Rர<மK, fn�, 2வK ஆMய bKe 
ெதaவVகளாகk< wKe பைட1த*, கா1த*, அ\1த* ஆMய bKefதமான 
ெதா\*கைளZ< $%MKறாK. 
 
bKறாa wKற இைறவேன, உ8IகC தKைன அ`A6ெகாCள ேவ>S< 
எKMற மாெப+< க+ைண8*, %,, யஜூI, சாம, அதIவண ஆMய நாK: 
fதமான ேவதVகளாகk< w;MKறாK. 
 
நாK: ேவதVகளாக இ+,:< இைறவேன, wல<, cI, கா;e, ெந+#$, 
ஆகாய< ஆMய ஐA6 =தVகளகk< இ+,MKறாK. அதாவ6, ெதaவ< 
அ+t< ஐA6 வைக ெதா\*களாMய, பைட1த*, கா1த*, மாையயா* 
மைற1த*, அ+ள*, மாையைய அ\1த*, ஆMய ஐA"K தைலவK அவK 
ஒ+வேன. 
 
ஐ<=தVகளாக இ+,:< இைறவேன, உ8IகYK உட[* bலாதார<, 
Hவா"Gடான<, மW#=ரக<, அநாகத<, fH1த<, ஆsைஞ ஆMய ஆe 
ச,கரVகளாக f%A6 இ+,MKறாK. 
 
ஆe ச,கரVகளாக f%A"+,:< இைறவேன, bலாதார1"* :>ட[U 
ச,"யாக இ+A6 ேயாகVகC $%வதK bல< ஆe ச,கரVகt,:< ேமேல` 
ஏழாவ6 சக|ரரதள1";: ெசKe அைதZ< தா>h பரெவY8* 
உைறA"+,MKறாK. 



 
ஏX ச,கரVகY9< உைறA"+,:< இைறவைன தன,:Cேள உணIA6 
உ8IகC அவைன எGSதேல (,"யா:<. 
 
 

 

  



பாட7 #2: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
ேபா;`ைச1 "KL8I மKL< $Uதைன 
நா;`ைச, :<ந*ல மா6,: நாதைன 
ேம;`ைச, :CெதK "ைச,ெகா+ ேவAதனா< 
_;eைத1 தாைனயாK _eMK ேறேன. 
 
fள,க< :	 
 
இைறவைன# ேபா;`# $கgA6 இைச16# பாS< அhயவIகYK உCள1"* 
i;`+,:< $UதமானவL< நாK: "ைசகt,:< (உலகமைன1";:<) 
நKைம $%Z< மா6வாMய ச,",:1 தைலவனானவL<. ேம;_`ய நாK: 
"ைசகt,:C ெதK "ைச,: தைலவனானவL< கால1"K அ"ப"யான 
எமைன எGh உைத1ததா* கால1ைத ெவKறவL< ஆMய இைறவைன 
யாK _`MKேறK. 
 

 
 

  



பாட7 #3: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
ஒ,கwK றாைன உல#R[ ேதவIகC 
ந,கெனK ேற1"S நாதைன நாCெதாe< 
ப,கwK றாIஅ` யாத பரமைன# 
$,:wK eKUயாK ேபா;`ெசa ேவேன. 
 
fள,க<:	 
 
அைன16 உ8IகtடL< கலA"+,:< இைறவைன, எ>WலடVகாத 
ேதவIகC "னAேதாe< ேபா;`1 ெதாXMKற இைறவைன, 
த16வVகைள, கடA6 அைன1";:< தைலவனாக இ+,:< இைறவைன, 
ப,க1"* இ+Aதா9< அ`A6ெகாCள (hயாத இைறவைன, 
யா< அவLC அடVM wKe, அவைன1 "யாU16, அவK $கைழ# ேபா;` 
உைர#ேபா<. 
 

 



பாட7 #4: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
அக[ட1 தாIெமaைய அ>ட16 f1ைத# 
$க[ட1 ெதKெறைன# ேபாதfG டாைன# 
பக[ட1 6<இர k<பWA ேத1" 
இக[ட1 ேதஇ+C cVMwK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
அ\A6 ேபாக,_hய அ>டசராசரVகt,:< அ"9Cள அைன16 
உ8Iகt,:< உ>ைம# ெபா+ளாகk<, அைன1";:< ஆர<பமாகk< 
இ+,:< இைறவைன, ம>�லM* எ<ைம வA6 இ+,:மாe ெசa6, 
ம>�லக மாைய8[+A6 fSபS< வ\யாக தன6 "+வhையZ< எம,: 
அ+Yய இைறவைன, இைடெவY8K` பக[9< இரf9< அவK 
பாதVகைள# பWA6, அவைன1 6"16,	எ<(C இ+,:< மாையயாMய 
இ+ைள c,M அவLைடய உ>ைம# ெபா+ைள உணIA6 இ+Aேதா<. 
 

 



பாட7 #5: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
2வெனாெடா, :AெதaவA ேதhL< இ*ைல 
அவெனாெடா# பாIஇV:< யாவ+< இ*ைல 
$வனV கடAதKe ெபாKெனாY xKLA 
தவனP சைட(h1 தாமைர யாேன. 
 
fள,க<: 
 
2வ1ேதாS ஒ#RGS# பாI,:மளf;: எV: ேதhனா9< ேவe எAத 
ெதaவ(< Mைடயா6. அவK ஈSஇைண இ*லாதவK அைன16 
ெதaவVகt,:< ேமலானவK. அவேனாS ஒ#RGS# பாI,:மளf;: ேவe 
யா+ேம இAத உலக1"* இ*ைல. இAத உலக1ைதZ< தா>hய பரெவY8* 
�%யைன# ேபாKற ஒYZடK Rரகா216,ெகா>S< �%யUK 
ஒY,க;ைறகC ேபால xKL< சைடைய, ெகா>S< அவK ஆ8ர< தாமைர 
மல%K ேம* i;`+,MKறாK. 
 

 



பாட7 #6: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
அவைன ஓ\ய அமர+< இ*ைல 
அவனK`P ெசaZ< அ+Aதவ< இ*ைல 
அவனK` bவரா* ஆவெதாK `*ைல 
அவனK` ஊI$: மாற` ேயேன. 
 
fள,க<: 
 
2வ1ைத1 தfர Rற#$ இற#$ இ*லாத அமரIகC யா+< இ*ைல. 2வ1ைத 
ேநா,M ெசaய#பS< தவ1ைத fட 2றAத தவ< ேவe இ*ைல. 2வ(ைடய 
அ+C இ*லாம* பைட1த*, கா1த*, அ\1த* ெதா\*கைளP ெசaZ< 
ெதaவVகளா* எ6k< ெசaய இயலா6. 2வx*லாம* (," அைடZ< ேவe 
எAத வ\ையZ< நாK அ`யf*ைல. 
 

 
 
 

 



பாட7 #7: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
(Kைனெயா# பாZCள bவI,: b1தவK 
தKைனெயா# பாெயாKe< இ*லா1 தைலமகK 
தKைனய# பாஎU* அ#பL மாaஉளK 
ெபாKைனெயா# பாMKற ேபாதக1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆ"8[+A6 இ+,:< bKe ெதaவVகளான 2வK, fn�, Rர<மா 
bவ+,:< b1தவK சதா2வbI1". தன,: ஈSஇைண இ*லாத தைலவK 
அவK. அவைன அ#பா எKe அைழ1தா* உ8Iகt,: அ#பாவாகேவ 
ேதாKeவாK (அவைன எKன ெசா*[ அைழ1தா9< அ6வாகேவ 
உ8Iகt,:1 ேதாK` அ+Cபா[#பாK). ெபாK ேபாKற அ`k ஒYைய1 
த+< பல உபேதசVகைள :+வாக wKe வழV:பவL< அவேன. 
ெபாKைன# ேபாKற ேபெராYயாக இ+#பவK. ேவதVகைள தன,:Cேள 
ெகா>டவK அவK. 
 

 



பாட7 #8: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
u8L< ெவaயK $ன[LA த>WயK 
ஆ8L< ஈசK அ+ள` வாIஇ*ைல 
ேச8L< ந*லK அWயKந* அKபI,:1 
தா8L< ந*லK தாgசைட ேயாேன. 
 
fள,க< : 
 
உ8IகC இைறவைன அைடவத;காக அவIகYK கIமா,கைள அ\,:< 
ேபா6 இைறவK uையfடk< அ"க ெவ#பமானவானாக இ+,MKறாK. 
உ8IகC இைறவைன நாS< ேபா6 த>�ைரfடk< :YIAதவனாக 
இ+,MKறாK. f+#$ ெவe#RK` தKனல< இ*லாத :ழAைதையfட 
இைறவK ந*லவK. கா6கY* :>டலVகைள அWA6ெகா>S< c>ட 
சைடைய, ெகா>டவLமான இைறவK தKைன நாS< அKபIகt,:1 
ெப;ற தாையfடk< xகk< அK$ ெச916பவனாக1 "கgMKறாK. 
இ+A6<, அவLைடய "+வ+ைள அ`AதவIகC யா+< இ*ைல. 
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ெபாKனா* $%A"Gட ெபா;சைட ெயKன# 
RKனா* RறVக இ+AதவK ேபIநA" 
எKனா* ெதாழ#பS< எ<இைற ம;றவK 
தKனா* ெதாழ#பS வா%*ைல தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ெபாKனாேல RKன#பGட சைடைய RKனா* உைடய எ<மா* 
வணVக#பSMKற, இைறவK ெபயI நA" எKMKற 2வெப+மாK அவனா* 
வணVக#பSMKறவI இAத உலM* இ*ைல. 
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தாேன இ+wல< தாVMf> ணாaw;:< 
தாேன HS<அVM ஞா8eA "Vகt< 
தாேன மைழெபா\ ைதய9மாa w;:< 
தாேன தடவைர த>கட லாேம. 
 
fள,க<: 
 
சதா2வbI1"யாMய தாேன இAத உலைக1 தாVM, ெகா>S ஆகாய(மாZ< 
இ+,MKறாK அவேன HSMKற அ,MUP �%யனாகk< சA"ரனாகk< 
உCளாK. அவேன அ+C ெபா\Z< ச,"Zமாa இ+,MKறாK. அவேன 
fசாலமான மைலயாகk< :YரP2யான கடலாகk<, உCளாK. 
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அய9< $ைடZ<எ< ஆ"ைய ேநா,M* 
இய9< ெப+Aெதaவ< யா6ெமாK `*ைல 
(ய9< (ய[K (hk<ம; றாVேக 
ெபய9< மைழ(M; ேபIநA" தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன1";:< ஆ"யாMய சதா2வbI1"ைய எ>Wனா* அவ+,: wகரான 
ெப+Aெதaவ1ைத }ர1"9< அ+M9< பாI,க (hயf*ைல. ந<(ைடய 
(ய;2Z< அவேன ந< (ய;28K பயL< அவேன மைழ ெபா\MKற 
ேமக(< அவேன அவK ெபயI நA" ஆ:<. 
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க>�த லாKஒ+ காத[K w;கk< 
எ>W[ ேதவI இறAதாI என#பலI 
ம>�e வாIகt< வாLe வாIகt< 
அ>ண* இவKஎK ற`யM லாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மாK ெந;`, க>ணா* அ+C ெகாS16 wKற ேபா6 எ>W* 
அடVகாத ேதவIகC அ\f*லாத அமர வாgைவ# ெப;றாIகC. ம>W* 
வாgபவIகt< f>W* வாgபவIகt< 2வெப+மாUK அ+ைள#ப;` 
ெத%A6 ெகாCளாம* அவ+ைடய ெந;`, க>ணா* wைறய ேபI இறA6 
fGடதாக அ`யாைமயா* எ>W,ெகா>S இ+,MKறாIகC. 
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ம>ணளA தாKமல ேராK(த* ேதவIகC 
எ>ணளA "Kன< wைன,MலாI ஈசைன 
f>ணளA தாKதKைன ேம*அளA தா%*ைல 
க>ணளA ெதV:V கடA6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
bkலைகZ< bKe அhகளா* அளAத "+மா* தாமைர மல%* அமIAத 
Rர<மK (த[ய அைன161 ேதவIகt< இKன(< தVகYK எ>ண1தா* 
_ட அள,க (hயாத சதா2வbI1"8K ெப+ைமைய# ப;` எ>ணாம* 
இ+,MKறாIகC. அh(h காண (hயாத சதா2வbI1"ைய அளA6 
பாI1தவIகC ஒ+வ+< இ*ைல. க> பாI,க,_hய எைதZ< கடA6 அளfட 
(hயாம* அைன1ைதZ< தன,:C உCளட,M w;MKறாK. 
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கடA6wK றாKகம ல<மல ரா" 
கடA6wK றாKகட* வ>ணKஎ< மாயK 
கடA6wK றாKஅவI, க#$ற< ஈசK 
கடA6wK றாKஎV:< க>SwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
தாமைர �6 அமIA6 ெகா>S (தலாவதாMய பைட1த* ெதா\ைலP ெசaZ< 
Rர<மைனZ< கடA6 w;MKறவK சதா2வbI1". உ8Iகைள, கா#பா;e< 
ெதா\ைலP ெசaZ< cல வ>ணனாMய "+மாைலZ< கடA6 w;MKறவK 
சதா2வbI1". இவIகC இ+வ+,:< அ#$ற< உ8IகYK மாையைய 
அ\,:< ஈHவரைனZ< கடA6 w;MKறவK சதா2வbI1". இjவாe 
bவைரZ< கடA6 அைன1";:< இைறவனாக இ+,MKற சதா2வbI1"ைய 
யா< கா�< இடெம*லா< க>S wKேறா<. 
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ஆ"Z மாaஅர னாaஉட 9CwKற 
ேவ"Z மாaf%A தாIA"+A தாKஅ+G 
ேசா"Z மாaPH+V காதேதாI தKைமZC 
c"Z மாaw1த மாMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8%K ஆர<ப1"[+A6 உ8Iகt,:# பா6கா#பாக உட9,:Cேள wKe 
உலMK அைன16 fைன மா;றVகt,: காரணமாகk<			எV:< பரf 
f%A6 இ+#பவL< உ8Iகt,:Cேளேய உணர#பSபவLமாa இ+A6 
எKe< அ+C வழV:< :ைறயாத தKைமZைடய மாெப+< ேஜா"யாகk< 
அைன1";:< c"Zமாகk< எKe< அ\யாத ச,"Zமாகk< இைறவK 
wைல16 w;MKறாK. 
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ேகா6 :லாfய ெகாKைற, :ழ;சைட 
மா6 :லாfய வாCyத* பாகைன 
யா6 :லாf அமர+A ேதவ+< 
ேகா6 :லாf, :ண<ப8* வாேர	 
 
fள,க<: 
 
நர<ேபாS இ+,:< ெகாKைற# =ைவP �h,ெகா>S H+C H+ளான 
சைடைய உைடயவ+< அழ: wைறA6 Rரகா2,:< ெந;`ைய, 
ெகா>h+,:< உமாேதfைய தம6 இடபாக1"* உைடயவ+< ஒ+ 
மா2*லாத }aைமயானவ+மான இைறவைன, (<மல ப;e,கC இKL< 
cVகாம* இ+,:< அமரIகt< ேதவIகt< எ#பh, _h, :லாkவாIகC? 
ஆதலா* இைறவUK இய*ைப அவIகC அ`யாமேலேய இ+,MKறனI. 
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காய< இர>S< கலA6 ெகா",ML< 
ஆய< க1}% அ6x:< அjவ\ 
ேதச< கலAெதா+ ேதவெனK ெற>WL< 
ஈசK உறk, ெக"%*ைல தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ெவVகாய< ெப+Vகாய< ஆMய இர>ைடZ< ஒKறாக ெகா",க ைவ1தா9< 
அ"[+A6 வ+< வாசைனையfட க+ைமயான க1}%8[+A6 வ+< 
வாச< அ"கமா:<. அ6ேபாலேவ உலெகV:< எ1தைன ெதaவVகைள1 ேதh 
அைடA6 அவIகேள இைறவK எKe எ>W,ெகா>S அவIகேளாS கலA6 
(யKறா9< அைன1";:< இைறவனான ஈHவரைன (சதா2வbI1"ைய) 
கலA6 ெபe< உறk,: (ேப%Kப1";:) ெகாsச< _ட ஈடாகா6. 
 
உC fள,க<: 
 
ெவVகாய< எKப6 ப+ைமயான ேதக1ைதZ< (அKனமயேகாஷ<) 
ெப+Vகாய< எKப6 y>ைமயான ேதக< (மேனாமய ேகாஷ1ைதZ<) 
:`,:<. இjfர>S ேதகVகt< உ8IகYK உட9,:Cேள கலA6 
இ+Aதா9< அ6 இைறவேனாS கலA6 ெபe< �,:ம ேதக1";: ஈடாகா6. 
உலக# ப;e,கC எjவளkதாK இKப1ைத1 த+வதாக இ+Aதா9< அைவ 
அைன16< இைறவேனாS இர>டற, கலA6 ெபe< ேப%Kப1";: 
ஈடாகா6. 
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அ"ப" ெசa6 அளைக ேவAதைன 
w"ப" ெசaத wைறதவ< ேநா,M 
ய6ப" யாத%1 தா,கம தா,ெகன 
இ6ப" ெகாCஎKற எ<ெப+ மாேன. 
 
fள,க<: 
 
:ேபரK இைறவK ேம* ெகா>ட uராத ப,"8னா*, அவைர ேநா,MP 
ெசaத wைறவான தவ1ைத க>S ெமP2ய இைறவK அவைன 
உலக1"9Cள ெச*வVகt,ெக*லா< தைலவனாக ஆ,MfGS இU 
வட,:1 "ைச8[+,:< அழகா$%ேய உKLைடய ஊI c அத;: அரசK 
எKe< த<ைம நாh வ+பவIகைள ஆத%16 அவIகைள1 த< உறfனIேபால 
ஆதரk ெகாS16 அவIகt,:< ேவ>hய ெச*வ< வழV:வாயாக எKe< 
அ+Yய மாெப+< க+ைணயாளK எ<ெப+மாK. 
 
உC fள,க<: 
 
உலக# ப;e,கY* f+#ப< ைவ,காம* இைறவUK ேம* uராத அK$ 
ெகா>S அவைன எ>W வட"ைச ேநா,M (இVேக வட"ைச எKப6 
ஏழாவ6 ச,கரமான HX(ைன நாh8K உPசமான சக|ரரதள1ைத, 
:`,:<) தவ< $%Aதா* ("யான< ெசaதா*) அளfட(hயாத அளk 
ெச*வVகைள, (உலக ெச*வVகt,:< ேமலான ெச*வVகளான 
21"கைளZ< (,"ையZ<) ெகாS16 அAதP ெச*வVகt,ெக*லா< 
ந<ைம1 தைலவL< ஆ,:பவK எ<ெப+மாK இைறவேன. 
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இ6ப" ஏல< கமgெபா\* ஏX< 
(6ப" ெசaதவK bத` வாளK 
f6ப" ெசaதவK ெமa1தவ< ேநா,M 
அ6ப" யாக அம+MK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இAத உலக1"* ஏல,கா8K HகAதமான வாசைன iச,_hய ஏXfதமான 
காSகைள உ+வா,MயவK இைறவK. அவ;ைற ேபர\k, கால1"* ெவe< 
சா<ப* காSகளாகk< மா;eபவL< அவேன. அவK அைன16< அ`Aத 
ேபர`வாளK. Rைற wலாP சA"ரைன தK "+(h8* அWA"+,:< 
இைறவK தKைன ேநா,M உ8IகC $%Z< உ>ைமயான தவ1ைத ெமP2 
அAத உ8IகYK உடைலேய தாK ெகா>ட "+,ேகா8லாக எXAத+t< 
மாெப+< அ+ளாளK. 
 
உC fள,க<: 
 
HகAதமான வாசைன iH< ஏX காSகC எKப6 அ;$தமான ச,"ைய தம,:C 
அட,M8+,:< ஏX ச,கரVகைள, :`,:<. உ8IகYK உட[* இ+,:< 
இAத ஏX ச,கரVகேள அவ;ைற (,",: அைழ16P ெச*9< வ\ைய 
ெகாS,க,_hயைவ. ச,"வாaAத ஏX ச,கரVகC இ+Aதா9< அவ;ைற 
(ைற#பh "யான1தா* ச,"�Gடாம* fGSfGடா* உ8IகYK உட* ஒ+ 
நாC அ\A6 ெவe< சா<பலாக மா`fS< எKபைதேய சா<பலா:< காSகC 
:`,Mற6. இைறவK (,கால(< அ`AதவK அவK ேபர`வாளK எKப6 
அவUடx+A6 எைதZேம மைற,க (hயா6 எKபைத, :`,Mற6. 
மாெப+< அKபானவK சA"ரைன fட :YIP2ைய உைடய இைறவைன 
ேநா,M உ>ைமயான தவ< இ+Aதா* அAத உ8IகYK உடேல இைறவேன 
மMgA6 வA6 தV:< இடமாMfS<. இ6ேவ (,"யைடZ< வ\Zமா:<. 
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(hk< Rற#ைபZ< (Kேன பைட1த 
அhகC உைறZ< அறெந` நாh* 
இhZ< (ழ,க(< ஈசI உ+வ< 
கhமலI, :Kற< மைலய6 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
பைட#$,கC அைன1";:< ஆர<ப< எ#ேபா6 அ\k எ#ேபா6 எKபைத 
(Kனேம uIமாU16 அதKபhேய பைட16 அ+tபவL< தKைன வணVM 
வ\பS< அhயவ+,:< அhயவனாக இ+#பவL< இைறவUK தKைமைய 
உணI16< அறVகைளZ< ெந`கைளZ< ேதhனா* அ6 ேவதVகேள ஆ:<. 
அ1தைகய இைறவUK உ+வ< எ#பh இ+,:< எKe ேதhனா* இh 
இh,:< ேபா6 வான1"* ேதாKe< xKன* ஒYZ< அவK உ+வேம, 
அ#ேபா6 ேகG:< இh8K ஓைசZ< அவK உ+வேம ஆ:<. இ#பh 
அைன1ைதZ< தK உ+வமாக, ெகா>h+,:< இைறவUK இ+#Rட< 
எ6 எKe ேதhனா* வாசைன x,க மலIகC �gAத ேசாைலகைள, ெகா>ட 
:Keகெள*லா< அவK இ+#Rடேம, அAத, :KeகC இ+,:< மாெப+< 
மைலகt< அவK இ+#Rடேம. 
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வான# ெப+Vெகா>ட* மாலயK வானவI 
ஊன# Rறf ஒ\,:< ஒ+வைன, 
கான, கYe கதற# RளAதஎ< 
ேகாைன# $கXxK _ட9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
வான1"[+,:< ெப+1த மைழ ேமக< ேபால மாையயா* :ைறபGS, 
Mட,:< உ8IகC அைன1";:< அவ;`K Rறfைய அ\16 (,"ைய 
அ+tபவL< மA"ர1தா* ஏவ#பGட காGS யாைன8K உடைல# RளA6 
தன6 ஆைடயாக உS1",ெகா>ட இைறவUK $கgகைள# $கgA6 
பாhனா* அவK அ+C ெப;e அவேனாS இர>டற, கலA6 fடலா<. 
 
உC fள,க<: 
 
வான1"[+,:< ெப%ய மைழ ேமக< எ#பh f1"யாச< பாI,காம* 
அைன1"K ேம9< ச%சமமாக மைழ ெபா\ய ைவ,MKறேதா அ6ேபாலேவ, 
இைறவK மாெப+< க+ைணயா* "+மா*, Rர<மK, ேதவIகC, மUதIகC 
எKe மாையயா* :ைறபGS, Mட,:< அைனவ%K மாையைய அ\16 
அவIகC உaZமாe அ+tMKறாK. அ#பh#பGட இைறவைன ெவe< 
மA"ர1"னா* கGS#பS1"fடலா< எKற எ>W தா+காவன1"[+Aத 
(UவIகC தVகYK ஒKeபGட ச,"ைய,ெகா>S யாக, :>ட1"[+A6 
மA"ரச,"யா* ேதாKef1த காGS யாைனைய இைறவைன ேநா,M 
ஏfனாIகC. அவேனா அAத காGS யாைனைய, காேட அ"+<பh கதற 
இர>டாக# RளA6 அதK ேதாைல தன6 ேமலாைடயாக ேபாI1"யபh அதK 
தைலேம* கா* ைவ16 கஜச<ஹாரbI1"யாக அவIகYK அ`யாைமைய 
அக;` அ+YனாK. இ#பh தKைன எ"I#பவIகt,:< ச%சமமாக அ+C 
வழVM ஒ+ தைல2றAத அரசன# ேபால உ8Iகைள# பா6கா,:< 
இைறவUK $கgகைள# $கgA6 பாhனா* அவனா+C ெப;e 
(,"யைடயலா<. 
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மன1"* எXMKற மாயநK னாடK 
wைன1த த`வK எU*தாK wைன,MலI 
என,Mைற அKRலK எKபI இைறவK 
Rழ,கwK றாIப,க< ேபWwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK தKைன உ>ைமயான ப,"ேயாS வணV:பவIகYK உCள1"* 
எXAத+tபவK அவIகYK உCள1ைத, ெகாCைள ெகாCt< மாய,காரK. 
அவIகYK அK$ ெகா>ட உCள1ைதேய தன,: ஒ+ ந*ல இடமாக 
எ>W அ"ேலேய வ2#பவK. அவIகYK மன"* wைன1தைதெய*லா< 
அ`AதவK. இைறவைன உ>ைமயான ப,"ேயாS wைன,காம* எK ேம* 
இைறவL,: அKR*ைல எKe அ`யாைமயா* பலI $ல<$MKறாIகC. 
இAத# RறfையfGS (,"யைடய ேவ>S< எKற ஆைச8* இைறவK 
�6 உ>ைமயான ப,"ேயாS		w;MKறவIகYK ப,க1"ேலேய அவIகைள# 
பா6கா16, ெகா>S w;MKறாK இைறவK. 
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வ*லவK வKU, Mைற8ைட வாரண< 
w*ெலன w;R1த c"ZC ஈசைன 
இ*ெலன ேவ>டா இைறயவI த<(த* 
அ*9< பக9< அ+tMK றாேன. 
 
fள,க< : 
 
சIவ வ*லைம பைட1தவL< அ,MU,:1 தைலவனானவL< காGS 
யாைன1 ேதாைல ஆைடயாக# ேபாI1"யவL< (<மலVகC தன6 
அhயவIகைள# பா",கா6 w* எKe கGடைள8GடவL< அைன16 
உ8Iகt,:< ச%சமமாக c"ைய வழV:பவLமாMய எ<ெப+மாK 
இைறவைன அ`யாைமயா* இ*ைல எKe _றாuIகC. வான16 ேதவIகC 
(த* அைன16 உ8Iகt,:< இரk< பக9< இைடயறா6 அ+ைள வழVM 
w;MKறாK இைறவK. 
 
உC fள,க<: 
 
இைறவK சIவ வ*லைம பைட1தவK. :>ட[U அ,MU, உணைவ 
ெச%,கP ெசaZ< ஜடரா,MU, கட* cைர கைர தா>டாம* ைவ1"+,:< 
படபா,MU, உலMK தGபெவ#ப1ைத, கGS#பS16< =x8K ைமய 
அ,MU, எ%மைல, :ழ<பாக ெவh16வ+< அ,MU (தலாMய அைன16 
அ,MUகt,:< இைறவK தைலவK. உ8IகYK உட[* :>ட[U 
அ,MU இ+,:< bலாதார1"*தாK அவIகYK ந*கIமா,கC 
இ+,MKறன. அவ;ைற ேமெலX<பfடாம* (<மலVகளாMய ஆணவ<, 
கKம<, மாைய ஆMயைவ யாைன ேபாKற கன16டK தS16,ெகா>S 
எY"* அைச,க (hயாம* இ+,MKறன. Rறfைய fGS cVM 
இைறவைன அைடயேவ>S< எKற உ>ைமயான ப,"ேயாS இைறவைன 
வணV:< அhயவIகYK (,",: உதk< ந*கIமா,கைள ேமெலX#ப 
யாைன ேபாKற (<மலVகைள இைறவK தன6 இைட8* ஆைடயாக 
அWA6ெகா>S அைவ த< அhயவIகYK (1"யைடZ< வ\ைய1 
தS,கா6 w*9VகC எKe கGடைள8GS த< அhயவIகைள Rறf# 
RW8[+A6 கா#பா;eMKறவK இைறவK. அைன1";:< c"யாகk< 
மாெப+< க+ைணயாளனாகk< இ+,:< இைறவைன அ`யாைமயா* 
உணரா"+A6 அவைன இ*ைல எKe _றேவ>டா<. அவK இரk< பக9< 
எ#ேபா6< த<ைம நாhவ+< உ8Iகt,: அ+ைள இைடfடாம* 
அ+Y,ெகா>ேடதாK இ+,MKறாK. 
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ேபா;`ைச1 6<$கgA 6<$U தKனh 
ேத;exK எKes 2வனh, ேகெச*வ< 
ஆ;`ய ெதKe மய9;ற 2Aைதைய 
மா;`wK றாIவ\ மKUwK றாேன. 
 
fள,க< : 
 
இைறவUK ெப+ைமகைள எ#ேபா6< ேபா;`# பாhZ< அவK $கgகைள 
வாg1"Z< அவன6 "+வhைய எ>W வணV:பவIகC xக# ெப+< 
அ+G ெச*வ< ேசI#பவIகC. உலக1"9Cள ெச*வVகேள ெப%6 எKற 
மாைய8K மய,க1"* இ+,காம* இைறவUK "+வhைய எ>W#ெபe< 
அ+G ெச*வேம உ>ைமயான6 எKe உணIAதவIகC ெச*9< 
வ\கYெல*லா< அவIகைள, கா16 அவIகேளாS இ+,MKறாK இைறவK. 
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Rற#R[ RsஞகK ேபர+ ளாளK 
இற#R[ யாவI,:< இKப< அ+t< 
6ற#R[ தKைன1 ெதாXxK ெதாXதா* 
மற#R[ மாயா f+1த(< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
Rற#R*லாதவL<, Rைற wலாைவ1 தைல(h8* �hயவL< xக#ெப+< 
அ+ளாளL< இற#R*லாதவL< எ*ேலா+,:< இKபVகைள வழVM 
அ+tபவL< எவைரZ< fGS எ#ேபா6< cVகாதவLமாMய எ<ெப+மாK 
சதா2வbI1"ைய1 "ன(< வணV:VகC. அ#பh அவைன வணVM வAதா* 
மாையயா* மைற,க#பGh+,:< 2;ற`k cVM இைறவUK "+வhைய 
எKe< மற,காத ேபர`ைவ# ெபறலா<. 
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ெதாடIA6wK றாைன1 ெதாXxK ெதாXதா* 
படIA6wK றாKப% பாரக (;e< 
கடA6wK றாKகம ல<மலI ேமேல 
$ணIA"+A தானh# $>Wய மாேம. 
 
fள,க< : 
 
அைன16 உ8IகைளZ< fGS cVகாம* அவIகtடேனேய எKe< 
w;MKறவனாMய இைறவைன1 "ன(< வணV:VகC. அjவாe வணVM 
வAதா* உலக< ம;e< அ>டசராசரVகC (Xவ6< படIA6 f%A6 
இ+#பவL< அவ;ைறZ< தா>h w;பவL< உ8IகYK 
தைலZP28[+,:< ஏழாவ6 ச,கரமான சக|ரரதள1"K ஆ8ர< தாமைர 
இதgகY* வ2#பவLமாMய எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ZடK கலA6 அவK 
"+வhைய எ#ேபா6< கா�< $>Wய1ைத அைடயலா<. 
 

 
 
 
  



பாட7 #27: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
சA" என1த,க தாமைர வாK(க16 
அAதx* ஈசK அ+Cநம, ேகெயKe 
நA"ைய நாt< வணVக# பS<அவI 
$A"8K உCேள $:A6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
�%யK மைறZ< மாைல ேநர1"* ெத%Z< வான1"K wற< ேபாKற 
ெசAதாமைர மலI f%A6 ெத%Z< அழைக# ேபாKற (க1ைத உைடயவ+< 
(hெவKபேத இ*லாதவ+மான எ<ெப+மாK சதா2வbI1"8K அ+C 
தம,ேக ேவ>S< எKe ப,"ேயாS த<(ைடய :+ைவ நாt< வணVM 
வ+பவIகYK எ>ண1"* இைறவK உைறA6 இ+,MKறாK. 
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இணVMwK றாKஎV: மாMwK றாL< 
RணVMwK றாKRK(K னாMwK றாL< 
உணVMwK றாKஅம ராப" நாதK 
வணVMwK றாI,ேக வ\16ைண யாேம. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8IகtடL<, எV:< எ"9< கலA6 இ+#பவL<, உலக 
வழ,கVகt,: மாeபGS w;MKறவL<, அைன1";:< ஆர<பமாகk< 
அவ;`K (hவாகk< இ+#பவL<, ேதவIகt,ெக*லா< தைலவனாMய 
இA"ரL,:< தைலவனாக இ+#பவLமாMய எ<ெப+மாK சதா2வbI1", 
தKைன உ>ைமயான ப,"ேயாS வணVM w;பவIகC ெச*9< 
வ\கYெல*லா< அவIகைள# பா6கா16,ெகா>S 6ைணயாக வ+MKறாK. 
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காணw* லாaஅh ேய;:ற வா+ளI 
நாணw* ேலKஉKைன நாKதX f,ெகாள, 
ேகாணw* லாத :ண1தh யாIமன1 
தாWயK ஆM அமIA6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன எ#ேபா6<	wைன16,ெகா>h+#ப"[+A6 மாறாத :ண(ைடய 
அhயவIகYK மன"* ஆW அh1த6 ேபால அமIA6	இ+,:< 
எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ேய உVகைள, காண ேவ>S< எKற ஆைசயா* 
6h,:< எம6 (K cVகC எXAத+ள ேவ>S<.	 cVகC எ< (K 
எXAத+YfGடா* உVகைள உடேன எ<ேமாS ஆர1தXf,ெகாCவ"* 
யா<	 ெவGக# படமாGேடா<. 
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வாUK றைழ,:< மைழேபா* இைறவL< 
தாUK றைழ,:Vெகா* எKe தயV:வாI 
ஆUK றைழ,:< அ6ேபா*எK நA"ைய 
நாUK றைழ#ப6 ஞான< க+"ேய. 
 
fள,க<: 
 
வான1"[+A6 ெபaZ< மைழ ேவ>hவI ேவ>டாதவI எK`*லாம* 
அைனவ%K �6< ெபா6வாக ெபaMற6. அ6ேபால இைறவUK அ+C 
ேவ>hவI ேவ>டாதவI எK`*லாம* அைனவ%K �6< இைறய+C 
Mைட,:< எKe எ>W,ெகா>S இைறவைன நாhP ெச*ல 2லI 
தயV:வாIகC.	எjவாe கKe தK ப2ைய தாa#பHைவ ேநா,M, கத`1 
ெத%f,MKறேதா அ6ேபாலேவ :+வான எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ைய 
நாK ேவ>h அைழ#ப6 எம6 ஞான# ப2ைய அவI uI,கேவ>S< எKMற 
ேவ>Sதலா* தாK. 
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ம>ணக1 தாKஒ,:< வானக1 தாKஒ,:< 
f>ணக1 தாKஒ,:< ேவதக1 தாKஒ,:< 
ப>ணக1 "KUைச பாட9; றாL,ேக 
க>ணக1 ேதwKe காத[1 ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
ம>�லM* வாX< மUதIகt,: மUதவhf9<	f>ணக1"* உCள 
ேதவIகt,: ேதவவhf9< (1"அைடபவIகt,: iSேபeத+பவனாகk< 
21"கைள f+<RயவIகt,: 21தனாகk< இUய பாட*கYK 
இKUைசயாகk< fளV:< எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ைய ஞான, 
க>ணா* க>SணIA6 அவI ேம* அளf*லாத அK$ெகா>S 
wK`+Aேதா<. 
 

 
 



பாட7 #32: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
ேதவI RராKந< RராK"ைச ப1ைதZ< 
ேமk RராKf% cIஉல ேகைழZ< 
தாk RராKதKைம தான` வாIஇ*ைல 
பாk RராKஅ+C பாட9< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகt,ெக*லா< தைலவனாக, ேதவIகேளாS கலA6 இ+#பவL< 
நம,:< தைலவனாக ந<ேமாS கலA6 இ+#பவL< ப16 "ைசகY9< 
(எGS1"ைசகC ம;e< ஆகாய< =x ஆMயைவ) பரf இ+#பவL< ெப+< 
கடலா* �ழ#பGSCள ஏX உலகVகைளZ< தா>h இ+#பவLமாMய 
எ<ெப+மாK சதா2வbI1"8K தKைம எKனெவKபைத யா+< 
அ`A6ெகாCளf*ைல. எV:< எ"9< பரA6 wைறA6 இ+,:< அAத# 
பர<ெபா+YK அ+ைள# ப;`ேய யா< பாSMKேறா<. 
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ப"பல ஆய6 ப>hj உலக< 
f"பல ெசaெதாKe ெமa<ைம உணராI 
6"பல ேதா1"ர< ெசா*லவ* லா+< 
ம"இலI ெநs2LC வாSMK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
ப>ைடய கால1"* இ+A6 பலfதமான ெதaவVகைள இAத உலக1"* 
உCளவIகC வணVMனாIகC. அவIகC ஒjெவா+ ெதaவ1";:< 
வைர(ைறகC f"(ைறகைள வ:1தனI. பல f"(ைறகைள வ:16< 
பலfதமான 6"கைளZ< ேதா1"ரVகைளZ< இைசேயாS பாட வ*லவIகC 
_ட	உ>ைம எKனெவKe உணராம* உ>ைமயான ஞான1ைத அைடய 
(hயாதவIகC ெநsச1"* அைம" இ*லாம* 6Kப#பGS,ெகா>ேட 
இ+,MKறாIகC. 
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சாA6 கமX< கவ%8K கAத<ேபா* 
ேவAதK அமரI, க+Yய ெமaAெந` 
ஆIAத HடரKன ஆ8ர நாம(< 
ேபாA6< இ+A6< $கXMK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
வாசைன8*லாத ெவe< _Aத[* எ#பh வாசைன# ெபா+Gகைள அைர16 
எS1த சாAைத# =2யkடK இUைமயான வாசைன வ+MKறேதா 
அ6ேபாலேவ உ>ைம8*லாத ெவe< உலக# ப;e,கைள fGSfGS 
உ>ைமயான இைறவைன அைடA6 2வமன< கமX< (,"ைய# 
ெபeவத;: இைறவK அமIகt,: அ+Yய ெமaஞான வ\ 
எKனெவKறா* ஆ8ர< �%யைன# ேபாKe Rரகா2,:< ேபர`k ஒYைய, 
ெகாS#ப6 ஓ< நம2வாய எL< "+நாம<. அதK அ+ைமைய உணIAததா* 
தாK ெசயல;e ஓaA6 இ+,:< ேபா6< ெசய*கைளP ெசa6 ெகா>S 
இ+,:< ேபா6< அAத1 "+நாம1ைத இைடfடா6 ேபா;`# 
$கgA6ெகா>ேட இ+,MKேறK. 
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ஆ;eM லாவ\ யா:< இைறவைன# 
ேபா;exK ேபா;`# $கgxK $கgA"h* 
ேம;`ைச, :<Mழ, :1"ைச எGெடாS< 
ஆ;eவK அ#பh ஆGடk< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
(,"ைய ெகாS#பவ+< அத;,கான வ\யாகk< இ+#பவ+மான 
இைறவைன ேபா;ற, _hய வ\கC அைன1"9< ேபா;`Z< $கgA6< 
இ+Aேதாேமயானா* எGS1"ைசகேளாS ேம*"ைச (வான<) �g"ைச (=x) 
இர>S "ைசகைளZ< ேசI16 ப16 "ைசகைளZ< வ\ நட1"P ெச*9< 
இைறவK ந<ைமZ< ந*வ\நட1"P ெசKe (,"ையZ< அ+tவாK. 
 
 

 
 



பாட7 #36: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
அ#பைன நA"ைய ஆரா அ("ைன 
ஒ#R[ வCளைல ஊ\ (த*வைன 
எ#ப% சா8L< ஏ16xK ஏ1"னா* 
அ#ப% �சK அ+Cெபறலாேம. 
 
fள,க< : 
 
உ8%K தAைதயாகk<, :+வாகk<		உCள இைறவைன ெதfGடாத அ(த< 
ேபாKறவைன ேவ>SேவாI,: ேவ>hயைத அ+t< தன,: ஒ#R*லாத 
வCளைல ஊ\ையP ெசaMKற		(த*வைன வைர(ைற8K` 
எ1தKைம89<, எjவ\8* வ\பGடா9< அjவ\8ேல ஈசUK அ+ைள# 
ெபறலா<. 
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நாL<wK ேற16வK நாCெதாe< நA"ைய1 
தாL<wK றாKதழ* தாெனா,: ேமUயK 
வாU*wK றாIம" ேபா*உட* உCtவA 
}U*wK றாVேக உ8I,MKற வாேற. 
 
fள,க< : 
 
இைறவK "+வ+ளா* நாCேதாe< :+வாa இ+,:< 2வைன வ\பGS 
w;MKேறK. அAத 2வK 2வ#பாa ஏ%Z< ெந+#$1தழ* ேபாKற 
ெவYPச(டK எ<(டK w;MKறாK. வான1"* இ+ைள c,M# Rரகாசமாa 
ஒY+< wலைவ# ேபால :+ைவ வணVM w;பவIகYK உட9,:C 
மMgA6 வA6 அVேக உ8+,: உ8ராக wKe அsஞான இ+ைள 
அக;e< ேபெராYயாa இ+,MKறாK. 
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Rத;ெறா\ ேயKெப% யாKஅ% யாைன# 
Rத;ெறா\ ேயKRற வாஉ+ வாைன# 
Rத;ெறா\ ேயKஎVகC ேபIநA" தKைன# 
Rத;ெறா\ ேயKெப+ ைம1தவK நாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன1ைதZ< fட ெப%யவL< Mைட#பத;: xகk< அ%தானவL< 
Rறfேய இ*லாம* உ+வானவL< நA" எKற ெபய%* எம,:C :+வாக 
வA6 இ+#பவL< ெப+ைம x,க தவ1"K பலனாக Mைட#பவLமாMய 
சதா2வbI1"8K ேம* யாK ெகா>ட uராத அKRனா* அவUK 
ெப+ைமகைளZ< $கgகைளZ< எ#ேபா6< ஓயாம* ெசா*[,ெகா>ேட 
இ+#ேபK யாK. 
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வாg1தவ* லாIமன1 6Cte ேசா"ைய1 
uI1தைன அVேக "ைள,MKற ேதவைன 
ஏ1"Z< எ<ெப+ மாKஎK `ைறs2Z< 
ஆ1த<ெசa uசK அ+Cெபற லாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK எ*ைலய;ற :ணVகைள உணIA6 $கgA6 
ேபா;ற,_hயவIகYK மன"K உCேள ேஜா"யாa பரf இ+#பவL< 
அhயவI உCள1ைதேய ேகா8லாக ெகா>S அVேக ெப+மMgேவாS 
i;`+,:< எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ைய ேபா;`Z< $கgA6< 
எ<ெப+மாK எKe உர,க அவK நாம1ைத _`Z< அKேபாS இ+Aதா* 
அவUK அ+ைள# ெபறலா<. 
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:ைறAதைடA uசK :ைரகழ* நாS< 
wைறAதைட ெச<ெபாUK ேநெராY ஒ,:< 
மைறsசட< ெசaயா6 வாg1தவ* லாI,:# 
$றsசட< ெசaவாK $:A6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
}aைமயான ஒY wைறAத ெபாKைன $ட< ேபாGடா* Mைட,:< 
Rரகாச1ைத# ேபாKற ேபெராYைய உைடய இைறவைன உ8IகC தVகYK 
:ைறகைள உணIA6 தாgைமேயாS ெப+ைம,:%ய இைறவUK 
"+வhகைள1 ேதhP சரணைடA6 ெநs2* வsசxK` ஆணவxK` 
ேபா;`# $கழ,_hயவIகYK உCள16C இைறவK மMgேவாS வA6 wKe 
அவIகைள எ#ேபா6< பா6கா16 அ+tவாK. 
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2ன<ெசaத நsH>ட ேதவI Rராைன# 
$ன<ெசaத ெநs2ைட# ேபா;றவ* லாI,:, 
கன<ெசaத வாCyத* பாகL< அVேக 
இன<ெசaத மாKேபா* இணVMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகt< அHரIகt< பா;கடைல, கைடAதேபா6 அ"[+A6 
�`,ெகா>S எXAத ஆலகால fஷ< யாைரZ< u>டாதவாe தாேம அ+A" 
அைனவைரZ< கா1த+Yய ேதவIகYK தைலவL< அAத fஷ< உCேள 
இறVMfடாம* கX1"ேலேய தS16 ைவ1த ேபெராY iH< ெந;`ைய, 
ெகா>ட உைமய<ைமயாைர1 தK உட[K ச% பா"யாக, ெகா>ட 
2வெப+மாைன தம6 :ைறகைளZ< தா>hய உe"ேயாS ெந` வ\8* 
ெசKe இைறவைன1 த< ெநsச1"LCேள ைவ16# 
=�,க,_hயவIகtடK ெப> மாைனP ேசIAத ஆ> மாK ேபால எ#ேபா6< 
R%யா6 இைணA6 w;MKறாK. 
 
உC fள,க<: 
 
உ>ைமயான ெபா+ளான இைறவைன அைடZ< ஆைச8*, அவைன 
ெநsச1"* ைவ16# ேபா;`# $கgA6 வ+< அhயவIகYK 
ெநsச1"[+A6, ஆணவ<, அகVகார<, ஆ1"ர< (த[ய fஷVகC 
அவIகைள# பா",காதவாe தாேம எS16,ெகா>S, அவIகைளP 
�gA6ெகா>S இைறவைன அைடயfடாம* தS,:< கIமVகைள 
அவIகYK வ\8* :e,Mடாதவாe தS16 we1"fGS, அவIகC 
ெச*9< ேநIவ\# பாைத8* அவIகேளாS இைணA6 ஒKறாக நடA6 வA6, 
அவIகைள, கா1த+CவாK சதா2வbI1". 
 

 
 



பாட7 #42: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
ேபாயரK தKைன# $கgவாI ெபeவ6 
நாயக னாK(h ெசaத6 ேவந*: 
மாயகs �gA6 வரவ*ல ராM9< 
ேவயன ேதாY,: ேவAெதாKeA தாேன. 
 
fள,க<: 
2வெப+மாைன அைட,கல< $:A6 6"#பவIகC ெபற1த,க பயK 
எKனெவKறா* நாK: "+(hZைடய Rர<மK பைட#பான மாய உலM* 
மeபhZ< மeபhZ< Rற,க ேவ>hயவIகளானா9< bVM* ேபாKற 
"ரG2யான ேதாCகைளZைடய உமாேதf8K தைலவனான 2வெப+மாK 
அவIகtடK ெபா+A" இ+#பாK. 
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அரனh ெசா*[ அர;` அX6 
பரனh நாhேய பாf#ப நாt< 
உரனh ெசaதV ெகா6Vகவ* லாI,: 
wரனh ெசa6 wைறA6wK றாேன. 
 
fள,க< : 
 
இைறவK "+வhைய wைன16 அவK நாம1ைத _` அKபா* க2A6+M 
அX6 ஆராaA6 ெதYA6 இைறவK "+வhைய நாCேதாe< உe"யான 
உCள1ேதாS "யாU16 அAத உணIfேல இல816 இ+#பவIகt,: 
"+வhேப;ைற அ+Y இைறவK அவIகtடK wைறA6 இ+#பாK. 
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ேபா;`எK பாIஅம ரI$U தKஅh 
ேபா;`எK பாIஅH ரI$U தKஅh 
ேபா;`எK பாIமU தI$U தKஅh 
ேபா;`எK அK$C ெபா[யைவ1 ேதேன. 
 
fள,க< : 
 
ேபா;eவாIகC அமரIகC }ய wIமல இைறவUK "+வhைய ேபா;eவாIகC 
அHரIகC }ய wIமல இைறவUK "+வhைய ேபா;eவாIகC மUதIகC }ய 
wIமல இைறவUK "+வhைய யா(< எம6 அKRLC அவைன ேபா;` 
wைலெபறPெசaேதK. 
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f"வ\ அ*ல"j ேவைல உலக< 
f"வ\ இKப< f+1த(< இ*ைல 
6"வ\ w1த9< ேசா"# RராL< 
ப"வ\ காGS< பகலவK ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
கIம f"#பhேய இAத உலக< இயV:MKறேத அK` ேவ`*ைல. உ8IகC 
ெபe< இKப(< 6Kப(< அவரவIகYK கIம f"#பhேய இ+,:ேமயK` 
மா` இ+#ப"*ைல. இ+#RL< (,"யைடய ேவ>S< எKMற எ>ண1"* 
இைறவைன "ன(< வணVM1 6"16 வ+< உ8Iகt,: அவIகYK கIம 
f"கைள அக;ற �%யK ேபா* ஒYயாa வA6 இைறவK (,"ெபe< 
வ\ைய, காGh அ+CவாK. 
 

 
 



பாட7 #46: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
அA"வ> ணாஅர ேன2வ ேனஎKe 
2Aைதெசa வ>ணA "+Aதh யாIெதாழ 
(A"வ> ணா(த* வாபர ேனஎKe 
$A"வ> ணKஎ< மன<$:A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
மாைலேநர அA" �%யைன# ேபாKற 2வAத wற1ைதZைடய Rறfைய 
அ\,:< அரேன 2வேன எKe மன"* எ>W,ெகா>ேட இ+A6 
இைறவைன1 ெதாXMKற மன< "+A"ய அhயவIகt,:< அைன1";:< 
ஆர<பமானவேன அைன1";:< (த*வேன ஆ"யானவேன எKe 6",:< 
எம,:< ஞான �பமான இைறவK எம6 மன16C $:A6 w;MKறாK. 
 

 



பாட7 #47: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
மைனZC இ+AதவI மாதவI ஒ#பI 
wைனkC இ+AதவI ேநச16C w;பI 
பைனZC இ+Aத ப+Aத6 ேபால 
wைனயாத வI,M*ைல wKஇKப< தாேன. 
 
fள,க<: 
 
கIமfைன# பயனா* இ*லற வாg,ைக8* ஈSபGS,ெகா>ேட எ#ேபா6< 
இைறவK 2Aதைன8* இ+,க, _hயவIகC மாெப+< தவ< 
ெசaபவIகt,: ஈடானவIகC. இைறவைன எ#ேபா6< wைன16, ெகா>ேட 
இ+#பவIகC அவUK ேபரKRேலேய எ#ேபா6< w;MKறாIகC. பைனமர1"* 
_S கGh வாX< ப+A6 பைனமர1"K பலKகைள அLபf,காம* 
(Hைவயான பன<பழVகைளேயா இைலகைளேயா பGைடகைளேயா 
உ>ணாம*) ெவY8* உணk ேதh அைலMKறேதா அ6ேபாலேவ 
இைறவK அ+M* இ+A6< இைறவைன wைன,காம* 
இ+,MKறவIகt,: ேப%Kப< எ#ேபா6< Mைட#ப"*ைல. 
 

 



பாட7 #48: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
அhயாI பரk< அமரI Rராைன 
(hயா* வணVM (த*வைன (KU# 
பhயாI அ+t< பர<பரK எAைத 
fhயா fள,ெகKe ேமfwK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
அhயவIகC ேபா;`# $கX< ேதவIகYK தைலவைன தைல தாg1" வணVM 
அைன1";:< (த*வனானவைன என6 எ>ண1"* ைவ16 
உலகமைன1"9< உCள உ8Iகt,: அ+t< ஆ"# ெபா+ளானவைன 
என6 தAைத எKe wைன16 ஆKம இ+ைள# ேபா,:< எ#ேபா6< 
அைனயாத மWfள,: அவK எKe உணIA6 அவேனாS கலA6 wKேறK. 
 

 



பாட7 #49: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
பைரபH பாச16 நாதைன உCY 
உைரபH பாச1 ெதா+Vகவ* லாI,:1 
"ைரபH பாவP ெசXVகட* cA", 
கைரபH பாச< கடAெதaத லாேம. 
 
fள,க<: 
 
மாையயா* உ8Iகைள, கGh#ேபாS< பைர (அைசயாச,"), (<மலVகளா* 
கGS>ட ஆKமாவாMய பH, ஆKமா,கைள உலேகாS கGh#ேபாS< பாச< 
(உலக# ப;e,கC) இைவ அைன1";:< தைலவனான இைறவைன 
உCள1"* ைவ16# ேபா;`# $கgA6 அKRனா* அவேனாS கலA6 
இ+,க,_hயவIகt,: ஆKமாfK கIமா,கC ெப+Vகட* ேபாKe �gA6 
ெமaஞான1ைத மைற,:< "ைரேபால இ+Aதா9< இைறவUK அ+ளா* 
அAத, கடைலZ< cA", கைரேய` (<மல,கGS,கைள அe16 உலக# 
ப;e,கைள ஒ6,M மாையைய, கடA6 (,"ைய எaதலா<. 
 

 



பாட7 #50: பா@ர, – 1. கடAB வா342 

 
�SவK ெநs2ைட ைவ#பK RராKஎKe 
பாSவK பKமலI }f# பWA6wK 
றாSவK ஆh அமரIR ராKஎKe 
நாSவK நாUK ற`வ6 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK "+வhகைள எK தைலேம* �h,ெகாCேவK. அவUK 
"+வhகைள எK ெநsச1"* ைவ16,ெகாCேவK. எ<ெப+மாK எKe 
அவK $கgகைள# பாSேவK. பலfத மலIகைள அவK "+k+வ1"K ேம* 
}f அவைன# பWA6 wKe அவK (Kனா* அவK ெப+ைமகைள# 
பாh,ெகா>ேட ஆSேவK. ஆhயRK அமரIகYK தைலவனான இவேன 
என,: (,"யY,க,_hயவK எKe அவைன நாh அைடAதRK 
அைன16< அவேன எL< உ>ைம ஞான1ைத அ`A6 அவLடK கலA6 
w;ேபK. 
 
உCfள,க<: 
 
இைறவைன அைடA6 (,"ெபற மாெப+< தவVகC, ேயாகVகC, யாகVகC 
இ+Aதா9< அவன6 "+வhைய எ>ண1"* எ#ேபா6< ைவ16 அவைன# 
$கgA6 பாh ஆh பலfத மலIகைள1 }f =�1தாேல அவைன நாh 
(,"ைய அைடயலா<. இ6ேவ யா< அ`Aத 2றAத உபாய< எKe "+bலI 
அ+tMKறாI. 
 

 



பாட7 #51: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
ேவத1ைத fGட அற<இ*ைல ேவத1"K 
ஓத1 த:<அற< எ*ல< உளதI,க 
வாத1ைத fGS ம"ஞI வள(;ற 
ேவத1ைத ஓ"ேய iSெப; றாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
ேவதVகைள fட இைறவK வழVMய அற< ேவெறாKe< இ*ைல. 
ஓ6வத;:< அதKபh நட#பத;:< ஏ;ற அறVகC எ*லா< ேவத 1"* 
உCள6. நம6 (Kேனாரான அ`f; 2றAத ஞாUகC அைனவ+< 
இைறவK வழVMய ேவத1ைத ஏK எத;: எKMற i> fவாதVகC 
ெசaயாம* அைனவ+< இைறவK வழVMய ேவத1ைத ஓ"ேய (,"ைய# 
ெப;றாIகC. 
 

 
 



பாட7 #52: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
ேவத< உைர1தாL< ேவ"யK ஆMலK 
ேவத< உைர1தாL< ேவத< fளVMட 
ேவத< உைர1தாL< ேவ"யI ேவCf,காa 
ேவத< உைர1தாL< ெமa#ெபா+C காGடேவ. 
 
fள,க<: 
 
ேவதVகC ஓ6பவIகC அைனவ+< ேவ"யIகC ஆக மாGடாIகC. ேவதVகYK 
அI1தVகைள உணIA6 அதKபh நட#பவIகேள உ>ைமயான ேவ"யIகC 
ஆவாIகC. இைறவK ேவதVகைள வழVMய6 உ8IகC அறVகைள ெத%A6 
ெகா>S அதKபh நடA6 உ>ைம# ெபா+ளான இைறவைன உணIA6 
ெமa#ெபா+ளான இைறவைன அைடவத;,காகேவ. 
 
 

 
 



பாட7 #53: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
இ+,:+ வா<எ\* ேவத1"K உCேள 
உ+,:ணI வாZணI ேவத16C ஓVM 
ெவ+,:+ வாMய ேவ"யI ெசா*9< 
க+,:+ வாawKற க>ணL< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
ெசா*லழ: x:Aத ேவத1"K உCேள மA"ர வhவாக இ+#பவL< 
உணIA6 ேவத 1ைத ெசா*9< ேவ"யI உCள1"* உணIவாக இ+#பவL< 
ேவத< ெசா*9< வ\ நட,:< 2றAத ேவ"யIகC ஓ6< ேவத1"K 
ெசா;கY* மைற# ெபா+ளாகk< அைன1ைதZ< உ+வா,Mய ச,"யாக 
wKe அ+tபவL< எ<ெப+மாK (,க> (த*வK 2வெப+மாேன 
ஆவாK. 
 

 



பாட7 #54: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
"+ெந` யாவ6 21த21 தK`# 
ெப+ெந` யாய Rராைன wைனA6 
:+ெந` யா<2வ மாெந` _S< 
ஒ+ெந` ஒKறாக ேவதாAத< ஓ6ேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடA6 (," ெபe< வ\களாMய 21தாAத< (அ`Aத 
க+16,கC) அ21தாAத< (அ`யாத க+16,கC) ம;e< இைறவைன 
மன"* எ#ேபா6< wைன16 அவைன =�,:< ெப+ைம,:%ய ப," வ\Z< 
:+வானவI அ+t< மாெப+< 2வ வ\8* ஒKe _S< சKமாI,க 
வ\Z< இைவ அைன16< இைறவைன அைடZ< ஒ+ வ\ேய ஆ:< 
எKபைதேய ேவதVகC ஓ6MKறன. 
 

 



பாட7 #55: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
ஆறVக மாaவ+ மாமைற ஓ"ைய, 
_றVக மாக, :ண<ப8* வாIஇ*ைல 
ேவறVக மாக fைளkெசa த#$ற< 
ேபறVக மாக# ெப+,:MK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஆe அVகVகளாக fளV:< மாெப+< ேவதVகைள (2Gைச, க;ப<, 
fயாபகரண<, சAேதாR2த<, ேசா"ட<, w+1த<) ஓ" அ+Yய இைறவைன 
தன6 உட<RLCேள ஒ+ அVகமாக ைவ16 அவUK தKைமகைள 
உணIபவIகC யா+< இ*ைல. அவைன1 தம6 உட[[+A6 ெவYேய 
இ+,:< ஒ+ அVகமாக எ>W,ெகா>S பலfத ெசய*கைளP 
ெசaMKறனI. அ#பhP ெசa6 Mைட1த பயKகைளேய உயIவாக, க+" 
அைதேய ெப+,M, ெகா>S இைறவைன உணராமேலேய வாgMKறாIகC. 
 

 
 
  



பாட7 #56: பா@ர, – 2. ேவதE Fற<= 

 
பாGS< ஒ[Z< பர,:< கWைகயI 
ஆGS< ஆறாத அவU8* மாGடாதாI 
ேமGS f+#பாI fரத<இ* லாதவI 
ஈGS< இட<ெசK `கல9; றாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன# ப;`ய பாட*கைள இைசேயாS ஒ[16# பாh அத;ேக;ப 
பாவ(< காGh நடனமாS< இள<ெப>கC அAத# பாட*கYK bல< 
இைறவைன உணIA6 (,"ெபeவத;: (ய;2,காம* தVகYK 
நடனVகYK bல< ெபா+C ெபறேவ (ய;2,MKறனI. அ#ெப>கYK 
நடன1ைத, க>S கY#பவIகt< அதK உ>ைம# ெபா+ைள உணராம* 
அவIகYK நடன1ைத, க>S 2;`Kப1"ேலேய இ+,MKறாIகC. 
உயIவான ேவதVகைள உ8IகC உaZ< ெபா+GS உ>ைம# 
ெபா+tணIA6 ஓதேவ>hய அAதணIகC ேமாGச< அைடயேவ>S< எKற 
f+#ப< இ+Aதா9< அத;கான ஒX,கVகைள, (fரதVகC) 
கைட#Rh,காம* RறI ெகாS,:< ெபா+t,காக ேவதVகைள ஓ" 
யாகVகைள வளI#பதா* இAத# ெப>கைள# ேபாKறவIகC ஆMKறாIகC. 
இவIகளா* ெசaய#பS< யாகVகைள# ெபeபவIகt< உ>ைம# ெபா+C 
உணராம* உலக# ெபா+CகYேலேய மன< ெச916வதா* அ#ெப>கYK 
நடன1ைத, கா>பவIகC ஆMKறாIகC. இjவIகC ெகாS,:< ெபா+t,: 
ஆைச#பS< அAதணIகேளா அ#பh ெபா+C Mைட,:< இடVகt,ெக*லா< 
ெசKe தVகYK உயIவான Rற#ைப இ\Rற#பாக மா;`1 6Kப1"* 
வாgMKறாIகC. 
 

 



பாட7 #57: பா@ர, – 2. ஆகமE Fற<= 

 
அsசன ேமU அ%ைவஓI பாக1தK 
அsெசா h+ப16 bKeள ஆகம< 
அsச[ _#R அeப1 தeவ+< 
அsசா (க1"* அ+<ெபா+C ேகGடேத. 
 
fள,க<: 
 
cல wற ேதக1ைத உைடய உமா மேக|வ%ைய இட6 பாக1"* ெகா>ட 
இைறவK தன6 ேம* ேநா,Mய ஐAதாவ6 (கமான ஈசான (க1"[+A6 
அ%தான இ+ப16 எGS ஆகமVகைள தKைன, ைக_#R ேவ>h,ெகா>ட 
அeப16 ஆe ேயாக$+ஷIகt,: ெமா\A6 அ+YனாK. 
 
இ+ப16 எGS ஆகமVகt< அைத, ேகGட அeப16 ஆe 
ேயாக$+ஷIகt<: 
1. காxக<: RரணவI, "%கலI, ஹரI 
2. ேயாகஜ<: Hதா, ப|மI, f$, 
3. 2A"ய<: Hu#தI, ேகாப", அ<Rைக 
4. காரண<: காரணI, சIவ+1ரI, Rரஜாப" 
5. அ�த<: H2வI, 2வI, அPHதI 
6. u#த<: ஈசI, ஈசானI, ஹூதாசனI 
7. �GHம<: �GHமI, ைவ|2ரவணI, RரபsசனI 
8. சக|ர<: காலI, �மI, த+மI 
9. அ<HமாK: அ<$ச<யமI, அI,கI, ரf 
10. H#ரேபத<: தேசசI, f,ேனசI, ச2 
11. fஜய<: அனா"+1தI, பரேமHவரI 
12. w|வாச<: தசாரணI, ைசலசI 
13. Hவாய<$வ<: wதேனசI, RரமI 
14. அனல<: fேயாமI, அ,MU 
15. iர<: ேதஜ|, Rரஜாப" 
16. ெரளரவ<: Rர<ேமசI, நA"ேகசI 
17. ம:ட<: 2வI, மகாேதவI 
18. fமல<: சIவா1மகI, iரப1"ரI 
19. சA"ரஞான<: அனAதI, Mரஹ|ப" 
20. R<ப<: RரசாAதI, தu2 
21. $ேரா1�த<: �[, கவசI 
22. லYத<: லயI, ஆலயI 
23. 21த<: RA6, ச>ேடHவரI 



24. சAதான<: 2வwnடI, வாZ 
25. சIேவா,த<: ேசாமேதவI, w+2<மI 
26. பாரேமHர<: �ேதf, உசன| 
27. Mரண<: ேதவfபவI, ச<வI1தகI 
28. வா6ள<: 2வI, மகாகாளI 
 

 



பாட7 #58: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
அ>ண* அ+ளா* அ+t< 2வாகம< 
எ>W* இ+ப1ெத> ேகாh{ றா8ர< 
f>ணவI ஈசK fX#ப< உைர1தனI 
எ>WwK றKெபா+C ஏ16வK யாேன. 
 
fள,க<: 
 
சதா2வbI1" உ8IகC உaZ< ெபா+GS அ+Yய 2வாகமVகைள 
எ>Wனா* அ6 இ+ப16 எGS ேகாh {றா8ர< இவ;ைறேய f>W* 
இ+,:< ேதவIகt< 2வெப+மாUK 2ற#$,களாக, _`னாIகC. 
அவ;ைறேய நாL< 2Aதைன ெசa6 wKe அவ;`K ெபா+ைள# $கgA6 
பாh# பர#$MKேறK. 
 

 
 



பாட7 #59: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
ப>hத ராவாI ப"ெனGS# பாைடZ< 
க>டவI _e< க+1த`வாI எKக 
ப>hதI தVகC ப"ெனGS# பாைடZ< 
அ>ட (தலாK அரKெசாKன வாேற. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடய ஆகமVகC _e< ப"ெனGS wைலகைளZ< அதK 
உ>ைமையZ< உணIAதவIகC ப>hதIகC ஆவாIகC. இAத# ப"ெனGS 
wைலகைளZ< அரK எL< ெபயரா* அ`ய#பSபவL< உலகVகC 
அைன1";:< (த*வLமான இைறவK _`யைவயா:<. இைறவK 
_`யவ;ைற அவK _`யபhேய fள,:பவIகேள உ>ைமயான ப>hதIகC 
ஆவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #60: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
அ>ண* அ+ளா* அ+t<"j யாகம< 
f>W* அமரI தம,:< fளVக%6 
எ>W* எXப6 ேகாh{ றா8ர< 
எ>W9< cIேம* எX1த6 ஆ:ேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தKைன அைடய இைறவK அ+Yய "jயமான ஆகமVகைள 
f>ணக1"* இ+,:< அமரI,:< ெபா+C fளVக அ%தானைவயா:<. 
ெமா1த< உCள ஆகமVகைள எ>Wனா* அ6 எXப6 ேகாh {றா8ர< 
ஆ:<. இ1தைன ேகாh ஆகமVகைள எ>W,ெகா>S இ+Aதா* cI ேம* 
எX"ய எX1ைத எ#பh# பh,க (hயாேதா அ6ேபால இ1தைன ேகாh 
ஆகமVகYK ெபா+ைள உணர(hயாம* ேபாafS<. 
 

 



பாட7 #61: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
பரனாa# பராபர< காGh உலMK 
தரனாaP 2வதKம< தாேனெசா* கால16 
அரனாa அமரIகC அIP2,:< நA" 
உரனாa ஆகம< ஓVMwK றாேன. 

 
fள,க< : 

 
பரமாMய 2வ(< பராவாMய ச,"Z< ேசIA6 பராபரமாMய அைன1";:< 
ேமலான சதா2வbI1" உலMK தைலவனாa wKe எ*லா உ8Iகt< 
இைறவைன அைடய ஆகமVகைள அ+Yய ேநர1"* அமரIகt,: :+வாa 
w;:< இைறவைன அரK எKe அவIகளா* அIP2,க#பGS ஆகமVகC 
_e< ஞான1"K ெமா1த அ`k உ+வமாக உயIA6 wKறாK. 
 

 



பாட7 #62: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
2வமா< பர1"U* ச1" சதா2வ< 
உவமா மேகசI உ+1"ர ேதவI 
தவமா* Rர�சI த<x*தா< ெப;ற 
நவஆ கம<எVகC நA"ெப; றாேன. 
 
fள,க<: 
 
பரமாMய 2வ(< பராவாMய ச,"Z< ேசIA6 சதா2வ< எL< மாெப+< 
பர<ெபா+ளாக fளVM அAத# பர<ெபா+C மேகHவரK, +1"ரK, "+மா*, 
RரமK, ஈHவரK ஆMய ஐவIகt< சதா2வbI1"8டx+A6 ெப;ற6 
ெமா1த< ஒKப6 ஆகமVகC ஆ:<. அAத ஒKப6 ஆகமVகைள எVகC 
:+வான நA" ெப;e எம,: அ+YனாK. 

 

 



பாட7 #63: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
ெப;றந* ஆகம< காரண< காxக< 
உ;றந* iர< உயI21த< வா6ள< 
ம;றj fயாமள மா:Vகா ேலா1தர< 
6;றந; H#Rர< ெசா*9< ம:டேம. 
 
fள,க<: 
 
எVகC :+வான நA"8டx+A6 ெப;ற ந*வ\ைய, காGS< ஒKப6 
ஆகமVகC 1. காரண< 2. காxக<, 3. அைமய#ெப;ற iர< 4. உயIவான 
21த< 5. வா6ள<, 6. ம;றைவகளான யாமள<, 7. அைன16மா:< 
காேலா1தர< 8. wைறkைடய H#Rர<, 9. ெசா*[ய ம:ட< ஆMயைவயா:<. 
 

 



பாட7 #64: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
அ>ண* அ+ளா* அ+t< 2வாகம< 
எ>W[ ேகாh ெதா:1"S மா8L< 
அ>ண* அைறAத அ`வ` யாfhK 
எKW[ ேகாhZ< cIேம* எX1ேத. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தKைன அைடய இைறவK அ+Yய 2வாகமVகைள ெதா:1தா* 
பல ேகாhகளாக இ+,:< எKறா9< இைறவைன எ>W அவன+C 
ேவ>h அவK ெகாS,:< ஞான1ைத ைவ16 அ`A6 ெகாCளலா<. 
அjவாe இைறவK ெகாS1த ஞான1ைத ெகா>S ஆகம1ைத உணராம* 
ெவe< வாI1ைதகைள, ெகா>S ெபா+C $%யாம* ஓ"னா* அAத எ>ண 
(hயாத ேகாhகC அைன16< cI ேம* எX"ய எX16,கC ேபால யா+,:< 
உபேயாக< இ*லாமேலேய இ+,:<. 
 

 
 



பாட7 #65: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
மா%Z< ேகாைடZ< வாIபU }VகwKe 
ஏ%Z< wKறV Mைள,MKற கால16 
ஆ%ய (<தx X<உட ேனெசா*[, 
கா%ைக யாI,:, க+ைணெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
மைழ,கால< ேகாைட,கால< பU ெபaZ< :YIகால< என எ*லா, கால(< 
ஏ%கெள*லா< cIவ;` அைன16< ZகVகYK (hவான ஊ\,கால1"* 
அ\Z<. ஆ%ய ெமா\யாMய சம|M+த1"9< தx\9< ேவதVகைளZ< 
ஆகமVகைளZ< $6Zக1"* Rற,:< உ8IகYK உ8%K தாயான 
உமாேதf,: அAத உ8IகC இைறவைன அைடZ< ெபா+GS உடேன 
வழVM இைறவK மாெப+< க+ைண ெசaதாK. 
 

 
 
  



பாட7 #66: பா@ர, – 3. ஆகமE Fற<= 

 
அfg,MKற வாe< அ6கGS மாe< 
2xg1தைல# பGS8I ேபாMKற வாe< 
தxgPெசா* வடெசா* எL<இj fர>S< 
உணI16< அவைன உணர9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
(<மலVகC உ8IகைளfGS fல:MKற (ைறையZ< (<மலVகC 
உ8Iகைள, கGh#ேபாS< (ைறையZ< பAதபாச1தா* RறAத இAத 
உடைலfGS உ8I R%A6 ேபா:< (ைறையZ< இKL< பலவ;ைற 
ஆகமVகC _eMKறன. தxg ெமா\ சம|M+த ெமா\ ஆMய இர>S 
ெமா\89< ஆகமVகC _` உணI16< ஒேர உ>ைம இைறவK வழVMய 
ஆகமVகைள அவK அ+ளாேலேய ஞான< ெப;e உணர ேவ>S<. 
 

 
 
  



பாட7 #67: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
நA" அ+Cெப;ற நாதைர நாhhK 
நA"கC நா*வI 2வேயாக மா(U 
மKe ெதாXத பதsச[ fயா,ரமI 
எK`வI எKேனா ெட>ம+< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவேன :+வாa நA" ேதவராக வA6 உ>ைம# ெபா+ைள உபேத216 
அ+C ெப;e நாதI எKe ெபயI ெப;றவIகC யாெரU* சனகI, சனAதனI, 
சனாதனI ம;e< சன;:மாரI ஆMய நாK: ேப+<. 2வேயாக1"* 2றA6 
இ+Aததா* 2வேயாக மா(UவI எKe ெபயI ெப;றவ+<. "*ைல8* வA6 
இைறவUK "+நடன1ைத, க>SகY1த ஆ"ேசஷUK அவதாரமான பா" 
மUத உ+வ(< பா" பா<$ உ+வ(< ெகா>ட பதsச[ (Uவ+< தK 
இைடfடாத தவ1";காக இைறவUடx+A6 $[8K கா*கைள# ெப;றதா* 
fயா,MரமபாதI எKe ெபயI ெப;றவ+< "+bலனாMய யாL< ேசIA6 
ெமா1த< எGS ேபIகC ஆவாIகC. 
 

 
  



பாட7 #68: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
நA" அ+ளாேல நாதனா< ேபIெப;ேறா< 
நA" அ+ளாேல bலைன நாhேனா< 
நA" அ+ளாவ ெதKெசZ< நாGhU* 
நA" வ\காGட நாU+A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
:+நாதராMய நA"யாMய இைறவUK அ+Yனா*தாK யா< நாதI எKற 
ெபயI ெப;ேறா<. நA"8K அ+Yனா*தாK இறA6 MடAத இைடயனாMய 
bலைன, க>S அX6ெகா>h+Aத பH,கYKேம* இர,க< ெகா>S 
அவUK உட[* $:Aேதா<. நA"8K அ+C இ*லாfGடா* இAத 
நாGhK எKன ெசa6fட (hZ<? நA"8K அ+Yனா*தாK அவI காGhய 
வ\8K பhேய நாL< இ+AேதK. 
 

 
 
  



பாட7 #69: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
மA"ர< ெப;ற வ\(ைற மாலாVகK 
இA"ரK ேசாமK RரமK உ+1"ரK 
கA6+, காலாVM கsச மைலயேனாS 
இAத எXவ+< எKவ\ யாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவேன :+நாதராக இ+A6 அ+Yய மA"ரVகைள# ெப;ற எ<xட< 
�டIகளாக இ+A6 அAத மA"ரVகைள# ெப;ற :+வ\(ைற8* வAதவIகC 
மாலாVகK, இA"ரK, ேசாமK, RரமK, உ+1"ரK, காலாVM நாதK, கsச 
மைலயK ஆMய ஏX ேபIகC. இவIகC ஏX ேப+< எKவ\8* வAதவIகC 
ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #70: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
நா*வ+< நா9 "ைச,ெகாKe நாதIகC 
நா*வ+< நானா fத#ெபா+C ைக,ெகா>S 
நா*வ+< நாKெப;ற ெத*லா< ெபeெகன 
நா*வ+< ேதவராa நாதரா னாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
எ<xட< �டராக இ+A6 மA"ர< ெப;ற ஏX ேபIகY* (த* நா*வராMய 
இA"ரK, ேசாமK, RரமK, உ+1"ரK ஆMய நாK: ேபIகt< "ைச,: 
ஒ+வராa நாK: "ைசகt,:< நாதIகளாக இ+A6 :+fட< ெப;ற 
மA"ர16டK அவIகYK இைறயLபவ(< இைறவUK அ+t< ேசI16 
ெப;ற அ+ைளெய*லா< ம;றவIகt< ெப;e இK$;`+,க 
ேவ>SெமKe அவIகC நா*வ+< ேதவIகளாகk<, ம;றவIகt,: 
:+நாதIகளாகk< ஆனாIகC. 
 

 
 



பாட7 #71: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
ெமா\Aத6 bவI,:< நா*வI,:< ஈசK 
ஒ\Aத ெப+ைம இற#$< Rற#$< 
ெசXsHடI (KெனாY யாMய ேதவK 
க\Aத ெப+ைமைய, காGட Mலாேன. 
 
fள,க<: 
 
எ<xட< �டIகளாக இ+Aத ஏX ேபIகt,:< எ<(C இ+A6 எ<bலமாக 
மA"ரVகைள வழVMய6 இைறவேன. அவK Rற#$< இற#$< இ*லாத 
ெப+ைமைய உைடயவK. �%யUK ஒY ேதாKeவத;: (KR+A6 
எ#ேபா6< மாெப+< ஒYயாக இ+#பவK அவK. அவLைடய ெப+ைமகைள 
அவK அ+YK` யா%டx+A6< ெத%A6 ெகாCள (hயா6. ஆகேவ நா< 
இைறவK அ+C ெப;ற :+நாதIகYK bல< இைறவUK தKைமகைளZ< 
அவைன அைடZ< வ\கைளZ< ெத%A6 ெகா>S அவK அ+C ெப;e 
அவைன அைடயலா<. 
 

 



பாட7 #72: பா@ர, – 4. I"பார,பJய, 

 
எXA6cI ெபa8L< எGS1 "ைசZ< 
ெசXAத> wயமVகC ெசaxெனK ற>ண* 
ெகாXAத> பவள, :YIசைட ேயாேட 
அXA"ய நா*வI, க+C$%A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஏX கட*கt< ெபாVMெயXA6 ஏX ேமகVகt< (<மா% மைழைய# 
ெபா\A6 எGS1 "ைசகt< cரா* wர<Rனா9< (c%னா* வ+< 
ஊ\,கால# ேபர\k வAதா9<) Rற#$,: உயIைவ1 த+MKற 
தKைமZைடய wயமVகைளP (ந*அறVகC) ெசa6ெகா>ேட இ+VகC எKe 
அைன1ைதZ< பா6கா16 அ+tபவL< 2வ#பான தKைமZைடய பவள< 
ேபாKற ேமUைய உைடயவL< :YIெகா>ட ேமக< ேபாKற தKைமZைடய 
f%Aத சைடைய உைடயவLமான இைறவK தK "+வhைய# பWA6 
ெதாXத நாK: சனகா" (UவIகt,:< (சனகI, சனAதனI, சனாதனI, 
சன;:மாரI) அ+YனாK. 
 

 



பாட7 #73: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
நA" இைணயh நாKதைல ேம;ெகா>S 
$A"8K உCேள $க#ெபa6 ேபா;`ெசa6 
அA" ம"$ைன அரனh நாெடாe< 
2Aைதெசa தாகம< ெச#ப9; ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
:+நாதராக வAத இைறவUK இைண8*லாத "+வhகைள எK தைல ேம* 
ைவ16,ெகா>S, அவI அ+Yய அைன1ைதZ< என6 $1",:C $:A6 
w;:<பh wைனf* we1",ெகா>S �%யK மைறf* ேதாKe< 
இள<RைறP சA"ரைன தன6 "+(h8* அWA6ெகா>h+,:< அரK 
எKe அைழ,க#பS< அAத இைறவUK ெப+ைமகைள# ேபா;` அவK 
"+வhகைள "யாU16, ெகா>S நாCேதாe< அவK அ+Yய 
ஆகமVகைள ெசா*MKேறK. 
 

 



பாட7 #74: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ெச#$< 2வாகம< எKL<அ# ேபIெப;e< 
அ#பh ந*:< அ+CநA" தாCெப;e1 
த#Rலா மK`* தU,_16, க>டRK 
ஒ#R[ ேகாh Zக<இ+A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மானாேலேய ெசா*ல#பGடதா* 2வாகம< எKற ேபI ெப;e ெப+ைம 
வாaAத ஆகமVகைள அ#ெப+மாேன :+நாதராக இ+A6 ெசா*ல அவ%K 
"+வhகைள வணVM ெப;e,ெகா>ட RK ஒ+ :ைறZ< இ*லாத "*ைல 
அ<பல1"* ஆhய இைறவUK "+ நடன1ைத, க>S கY16 அAத 
ஒ#R*லாத இைறவUK wைன#Rேலேய ஒ+ ேகாh ZகVகC இ+AேதK. 
 

 
 



பாட7 #75: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
இ+Aதவ, காரண< ேகYA "ரேன 
ெபா+A"ய ெச*வ# $வனா ப"யா< 
அ+AதவP ெச*fையP ேசf1 தhேயK 
ப%A6டK வAதனK ப1"8 னாேல. 
 
fள,க<: 
 
யா< தவ1"* இ+,க (hAத"K காரண1ைத, ேகGS,ெகாC இA"ரேன 
அைன16 fதமான ெச*வVகைளZ< ெகா>h+,:< உலகVகC 
அைன1";:< தைலவனானவL< எY"* ெசaய (hயாத அ%ய தவ< 
ெசaபவIகt,:, Mைட,:< இைறவUK "+வhகைள ெதாXதேபா6 எ< 
ப,"ைய, க>S க+ைண ெகா>S எKLடேன இைறவL< வA6 
இ+Aததா* தாK		எKனா* ஒ+ ேகாh Zக< இ+,க (hAத6. 
 

 
 



பாட7 #76: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
சதா2வ< த16வ< (1தxg ேவத< 
xதாசU யா"+A ேதUKற கால< 
இதாசU யா"+A ேதKமன< cVM 
உதாசU யா6ட ேனZணIA ேதாேம. 
 
fள,க<:	 
 
Rர<மK, "+மா*, உ+1"ரK, மேகHவரK, ஈசK ஆMய ஐA6 
ெதaவVகYK bல< பைட1த*, கா1த*, அ\1த*, அ+ள*, மைற1த* என 
ஐA6 ெதா\*கைளP ெசaZ< இைறவனாMய சதா2வbI1" அ+Yய ஆகம1 
த16வVகைளZ<, இய*, இைச, நாடக< ஆMய bKe தxg ெமா\கைளZ< 
நாKமைறயாMய ேவதVகைளZ< அளfK` யா< ெப;e, ெகா>S 
அவ;`ேலேய மன< "ைள16 ெகா>h+,:< காலVகYK ேம* மனைதP 
ெச91தாம* இ+Aதேபா6 இUZ< ெசKe ெகா>h+,:< காலVகைள 
உதா�ன#பS1தாம* உடேன கால1"K ேதைவைய உணIA6 இவ;ைற 
ம;றவIகt,: வழVகேவ>S< எKபைத எKLடK இ+Aத இைறவK 
உணI1"னாK. 
 

 
 



பாட7 #77: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
மாலாVக ேனஇV: யாKவAத காரண< 
cலாVக ேமUயC ேந%ைழ யாெளாS 
bலாVக மாக ெமா\Aத "+,_1"K 
�லாVக ேவத1ைதP ெச#பவA ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
எம6 �டனாMய மாலாVகேன இைறவேனாS இ+Aத யாK இAத உலக1";: 
வAத"K காரண1ைத, ேகGS,ெகாC. cல wற ேமUைய,ெகா>S 
இைறவUK "+ேமU8* ச%பாகமாக இ+,:< ச," ேதfZ< 
ஆ"bலமாMய இைறவL< ேசIA6 உ8IகC உaZ< ெபா+GS $%Aத 
"+நடன1"K த16வVகைளZ< இைறவைன அைடய வ\வ:,:< 
அ+<ெப+< ஒX,கVகைளZ< உCளட,Mய ேவத1ைத ம;றவIகt,: 
எS16 உைர,கேவ யாK வAேதK. 
 

 
 
 
  



பாட7 #78: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ேந%ைழ யாவாC wர"ச யானAத# 
ேப+ைட யாெளK Rற#பe1 தா>டவC 
�+ைட யாC2வK ஆவS த>Sைற 
�+ைட யாCபத< ேசIA"+A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK "+ேமU8* ச%பாக< ெகா>டவt< எKe< cVகாத 
ஆனAத1"K ெபயைர உைடயவt< Rற#ைப c,M எKைன (Xைமயாக 
ஆGெகா>டவt< �+< 2ற#$< உைடயவtமாMய உமா ேதf த< 
தைலவK 2வெப+மாUK அ+C ேவ>h பH மாடாக இ+A6 தவ<$%Aத 
"+ ஆவS6ைற1 "+1தல1"* அவைள அைன16 எXAத நாதராக 
இ+வ+< ேசIA6 i;`+,:<		2வச,"8K "+வhகைள1 
ெதாX6ெகா>ேட நாK அ1"+1தல1"* இ+AேதK. 
 

 
 



பாட7 #79: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ேசIA"+A ேதK2வ மVைகதK பVகைனP 
ேசIA"+A ேதK2வK ஆவS த>Sைற 
ேசIA"+A ேதK2வ ேபா"8K cழ[* 
ேசIA"+A ேதK2வK நாமVகC ஓ"ேய. 
 
fள,க<: 
"+ேமU8* ச%சமமான பV: ச," ேதfZடK 2வெப+மாK i;`+,:< 
"+ஆவS6ைற "+1தல1"* இைறவK ஞான< ேபா"1த படI அரசமர1"K 
wழ[* இைறவேனாS ேசIA6 அவK "+ நாமVகைள ஓ",ெகா>ேட 
இ+Aேதா<. 
 

 
 



பாட7 #80: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
இ+AேதK இ,காய1ேத எ>W[ ேகாh 
இ+AேதK இரா#பக* அ;ற இட1ேத 
இ+AேதK இைமயவI ஏ16< பத1ேத 
இ+AேதK எKநA" இைணயh, �ேழ. 
 
fள,க<: 
 
இAத உட[* எ>WலடVகாத ேகாh,கண,கான வ+டVகC இரk பக* 
இ*லாத இட1"* (�GHம ெவY)	ப*லா8ர,கண,கான ேதவIகளா9< 
(UவIகளா9< 21தIகளா9< ேபா;`# $கழ#ெபeபவL< எ< 
:+நாதLமாMய இைறவUK ஈS இைண8*லாத "+வhகYK �g 
அமIA6 இ+AேதK. 
 

 
 



பாட7 #81: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
RKைனwK ெறKேன Rறf ெபeவ6 
(KைனநK றாக (ய*தவ< ெசaMலI 
எKைனநK றாக இைறவK பைட1தனK 
தKைனநK றாக1 தxgெசaZ மாேற. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடய ேவ>S< எKற ஆைச8* தாமாக (யKe தவVகC 
ெசaயாம* வாg,ைகைய iேண கட16பவIகC �>S< �>S< Rறf 
எS16, ெகா>ேட இ+,MKறாIகC. இ#பh# Rறfைய iணா,காம* 
இைறவைன உ8IகC அைடZ< வ\கC அைன1ைதZ< :+நாதராக இ+A6 
என,:# ேபா"1த இைறவK அவ;ைற நKறாக1 தx\* வழV:மாேற 
எKைன இVேக அL#R ைவ1தாK. 
 

 



பாட7 #82: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ஞான1 தைலfதK நA" நகI$,: 
ஊனx* ஒKப6 ேகாh ZகAதLC 
ஞான#பா* ஆGh நாதைன அIP216 
நாL< இ+AேதKந; ேபா"8K �ேழ. 
 
fள,க<: 
 
ேபர`k ஞான1"K தைலவனாMய எ< :+வாMய இைறவK இ+,:< 
இட1"* ஒ+ :ைறZ< இ*லாம* ஒKப6 ேகாh ZகVகளாக, ஞான1தா* 
உ+வா:< அxIத# பா* ஊ;` இைறவைன அIPசைன ெசa6 இைறவUK 
ந*"+வh8K �g இ+AேதK. 
		 

 



பாட7 #83: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ெச*MKற வாற` 2வ(U 21தசK 
ெவ*MKற ஞான16 x,ேகாI (Uவராa# 
ப*MKற ேதவI அHரI நரIத<பா* 
ஒ*MKற வாKவ\ �SவA ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
ந* ெந`கYK bல< இைறவைன அைடZ< வ\கைள அ`A6 2வைன 
மன6C ைவ161 6"16 மனைத ெவ*ல,_hய ேபர`k ஞான1ைத xகk< 
ெப;ற ஒ+ (Uவராக நாK இ+Aத கால1"* ப*லா8ர,கண,கான 
ேதவIகt<, அHரIகt<, மUதIகt< ேம9லக< ெச*9< y>Wய 
(�GHம) வான1"K வ\ேய யாL< $:A6 இAத# =xைய ேநா,M வAேதK. 
 

 



பாட7 #84: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
21த1"K உCேள 2ற,MKற {*கY* 
உ1தம மாகேவ ஓ"ய ேவத1"K 
ஒ1த உடைலZ< உCwKற உ;ப1" 
அ1தK என,MV க+ளா* அY1தேத. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK _`ய உ1தமமான ேவதVகYK ெபா+ைள அவன6 அ+ளா* 
உCtணIA6 ஓ6வதா* 2ற#$ ெபeMKற மA"ரVகைள உட9< மன(< 
ஒKe ேபா* ல81"+,:< ெபாX6 உCY+A6 உ;ப1"யா:< ேப%Kப 
உணIkகைள எKேம* ெகா>ட க+ைணயா* எ< :+நாதனாMய இைறவK 
எம,: அY16 அ+YனாK. 
 

 
 
 
  



பாட7 #85: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
நாKெப;ற இKப< ெபeகஇj ைவயக< 
வாKப;` wKற மைற#ெபா+C ெசா*[hK 
ஊKப;` wKற உணIke மA"ர< 
தாKப;ற# ப;ற1 தைல#பS< தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன உணIA6 இைறவைன அைடA6 யாK ெப;ற ேப%Kப< இAத 
உலக1"9Cள அைனவ+< ெப;e இK$;`+,க ேவ>S< எKe< 
அ>டVகC அைன1"9< உைறA6 w;:< ேவத1"K உ>ைம# 
ெபா+ைள# ப;`P ெசா*ல ேவ>S< எKe< உ8IகYK உடேலாS கலA6 
உ8ராக w;:< இைறவேன ேவத1"K (X#ெபா+C ஆவாI. அAத 
இைறவைன உCtணIk ெகா>S அைனவ+< அ`A6 ெகாCளேவ 
"+மA"ர1ைத வழVMேனா<. இAத1 "+மA"ர1ைத மன< f+<R 
wைன16 wைன161 6"16,ெகா>S இ+#பவIகt,: இைறவUK 
"+வ+C தானாகேவ வAதைடA6 யாK ெப;ற ேப%Kப< Mைட,:<. 
 

 
 



பாட7 #86: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
Rற#R[ நாதைன# ேபIநA" தKைனP 
2ற#ெபாS வானவI ெசKeைக _#R 
மற#Rலா ெநs2LC மA"ர மாைல 
உைற#ெபாS _hwK ேறாத9< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
Rற#$ இற#$ இ*லாதவL<, நA" என# ேபI ெப;ற :+நாதLமாMய 
இைறவைன �+< 2ற#ேபாS< வான1"[+,:< ேதவIகெள*லா< ெசKe 
ைக_#R1 ெதாX< இைறவைன ஒ+ ெபாX6< மற,காத ெநsச1"LC 
"+மA"ர பாட*கைள# ப"ேவ;` தSமா;றx*லாத உe"யான மனேதாS 
அைனவ+< ஒKறாக, _h wKe ஓ" வா+VகC. 
 

 
 
 

 

  



பாட7 #87: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
அVMx காைமைவ1 தாLல ேகைழZ< 
எV:x காைமைவ1 தாLட* ைவ1தாK 
தVMx காைமைவ1 தாKதxgP சா1"ர< 
ெபாVMx காைமைவ1 தாKெபா+C தாLேம. 
 
fள,க<: 
 
�%யUK ெந+#$ அ"கமாM உலகVகைள அ\,காதவாe அளேவாS 
ைவ1தவK இைறவேன. ஒjெவா+ அ>டVகY9< ஏX உலகVகைள 
அளேவாS ைவ1தவK இைறவேன. இAத உலகVகY* உ8IகC Rற,க 
ேவ>h உடைல அளேவாS ைவ1தவK இைறவேன. அAத உ8IகC ேம* 
wைலைய அைடZ< ெபா+GS எKLC இ+A6 இAத1 "+மA"ர< எL< 
தxgP சா1"ர1ைதZ< அளேவாS ெசா*ல ைவ1தவK இைறவேன. 
ெசா*ல#பGட இAத1 "+மA"ர1"K ெபா+ைள ெவe< வாயா* _` 
பயU*லாம* ேபாகாதபh, அLபவ1"K bலேம அ`Z< ெபா+ளாக 
அளேவாS ைவ1தவK இைறவேன. 
 

 
 



பாட7 #88: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
அh(h கா>பாI அயKமா* இ+வI 
பhக> hலI�>S< பாIxைச, _h 
அhக> hேலKஎK றPHதK ெசா*ல 
(hக>டK எKறயK ெபாaெமா\A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
தம,:C யாI ெப%யவI எKe Rர<மL< "+மா9< வா"GS, 
ெகா>h+Aதேபா6 2வெப+மாK ஒ+ மாெப+< ெந+#$1 }ணாக wKe 
இ1}WK அhையேயா அ*ல6 உP2ையேயா கா>பவேர ெப%யவI எKe 
அ`f,க Rர<மK பறA6 உP2ைய, க>Sfடலா< எKe wைன16 
அKன# பறைவயாக பறA6 ெச*ல "+மா* =xைய, :ைடA6 அhைய 
க>Sfடலா< எKe wைன16 பK`யாக :ைடA6 ெச*ல இ+வ+< 
தVகC எ>ண#பh அhையZ< உP2ையZ< காணாம* =x8K ேம* வA6 
w;க அhைய, காண (hயf*ைல எKe "+மா* ஒ#$,ெகாCள Rர<மK 
உP2ைய, க>SfGேடK எKe ெபாa _`னாK. 
 
உC fள,க<: 
 
இAத# பாட[* "+bலI ஒ+ $ராண, கைதைய 21த%#ப6 ேபால 
இ+Aதா9< இைறவUK "+வhகைள க>S அவK "+வhகYK�g 
இ+#பேத ேப%Kப< எKபைத அLபவ1"* க>S அ`Aத "+bலI (பாட* 
#82 இ* _`யபh) அAத# ேப%Kப1ைத அைனவ+< அைடZ< வ\யாகேவ 
"+மA"ர1ைத வழVMேனா< எKபைதேய இV: உணI16MறாI. 
 

 



பாட7 #89: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ெப;ற(< மாL< மXk< R`வ;ற 
த;பரK க;பைன யா:< சராசர16 
அ;ற(< ந*M அhேயK 2ர1"U* 
ந;பத (<அY1 தாKஎVகC நA"ேய. 
 
fள,க<: 
 
காைளZ< (இடப<), மாL<, மXk< (ஆZத<) த%161 தாேன ேதாK`ய 
இைறவUK எ>ண1"[+A6 ேதாK`யேத இAத அ>ட சராசரVகC 
அைன16<. இைறவK எKேம* ெகா>ட க+ைண8னா*, உ>ைம# 
ெபா+ைளZ< வழVM அhயவK எK தைலேம* தKLைடய நKைம த+< 
ெபா;பாதVகைளZ< ைவ16 ஆகமVகC அைன1ைதZ< எVகYK :+நாதராக 
இ+A6 வழVMனாK. 
 

 
 
  



பாட7 #90: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
ேஞய1ைத ஞான1ைத ஞா6+ வ1"ைன 
மாய1ைத மாமாைய தKU* வ+<பைர 
ஆய1ைத அP2வK தKைன யேகாசர 
iய1ைத (;e< fள,M8G ேடேன. 
 
fள,க<: 
 
உணIfனா* அ`ய#பட ேவ>hய இைறவைனZ< அAத இைறவைன 
அ`A6 ெகாCt< அ`ைவ, ெகாS,:< ஞான1ைதZ< உ8+,:C 
ஆKமாக இ+,:< இைறவைனZ< அAத ஆKமாைவ அ`யfடாம* 
தS,:< மாையZ< அAத மாையைய ஆt< 2வ1ைதZ< இAத 
2வ1"[+A6 வ+< ச,"ையZ< 2வ(< ச,"Z< ேசIAத 
சதா2வbI1"ையZ< தன,:Cேள உணIA6 இைறவைன அைடZ< வ\களான 
ஓ[ ஓY த16வVகC அைன1ைதZ< fள,M யா< வழVMயேத இAத1 
"+மA"ர மாைல. 
 

 



பாட7 #91: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
fள,M# பரமா:< ெமasஞானP ேசா" 
அள#R* ெப+ைமயK ஆனAத நA" 
6ள,க+< ஆனAத, _1தKெசா; ேபாA6 
வள#RK க8ைல வ\8*வA ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆகம ேவத# ெபா+ைள fள,M அ+Yய :+நாதK பர<ெபா+C என#பS< 
உ>ைமயான ஞான1"K ேஜா" வhவானவK. அளfட(hயாத 
ெப+ைமகைள, ெகா>டவK ஆனAத வhவானவK. (<மலVகைளZ< 
அe,:< ஆனAத நடன1ைத ஆS< _1தK ெசாKன ெசா*ைல, 
கGடைளயாக ஏ;e அதKபhேய நாL< அ+<ெப+< வளVகC wைறAத 
"+,க8லாய வ\8* இAத உலக< ேதh வAேதK. 
 

 
 
 
  



பாட7 #92: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
நA" அ+ளாேல bலைன நாh#RK 
நA" அ+ளாேல சதா2வK ஆ8ேனK 
நA" அ+ளா*ெமas ஞான16C ந>WேனK 
நA" அ+ளாேல நாU+A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
:+நாதராMய இைறவUK அ+Yனா*தாK நாK இைடயK bலUK 
உட[* $:AேதK. அதKRற:< அவ%K அ+Yனா*தாK அAத 
உட[ேலேய தவ wைல8* இ+A6 சதா2வமாகேவ மா`ேனK. அவ%K 
அ+Yனா*தாK உ>ைமயான ஞான1ைத அைடA6 அதLCேளேய 
உைறA"+AேதK. அவ%K அ+Yனா*தாK அவேராS எ#ேபா6< இ+AேதK. 
 

 
 
  



பாட7 #93: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
இ+,M* இ+,:< எ>W[ ேகாh 
அ+,MKற bல16C அVேக இ+,:< 
அ+,கL< ேசாமL< ஆரழ* iச 
உ+,Mய ேராம< ஒYfSA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK வழVMய ஆகமVகC எjவளk எKe எ>ண(hயாத அளk பல 
ேகாhகளாக இ+,க, அAத ஆகமVகYK அh#பைட bல# ெபா+ளாக 
i;`+,:< இைறவேன உ8IகYK உட9,:C �%யL< சA"ரL< 
அழகான ஒY iHவ6ேபால உ+,Mய ெபாK ேபாKற ஒY,க"ராக 
i2,ெகா>S இ+,MKறாK. 
 

 
 



பாட7 #94: பா@ர, – 5. !"#ல% வரலா) 

 
Rத;eMK ேறKஎKe< ேபIநA" தKைன 
இய;eவK ெநsச1 "ரk< பக9< 
(ய;eவK ஓVெகாY வ>ணKஎ< மாைன 
இய;`கg ேசா" இைறவL< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
நA" எL< ெபயI ெகா>ட இைறவைன என6 ெநsச16C ைவ16 இரk 
பக* பாராம* எ#ேபா6< அவUK "+நாம1ைதP ெசா*[,ெகா>ேட 
இ+#ேபK. f>�,:< ம>�,:< ஓVM w;:< ேஜா" வhவான 
எ<ெப+மாைன அைடய ேவ>S< எKற எ>ண1"* எ#ேபா6< இ+#ேபK. 
எவ+< ஏ;` ைவ,காம* இய*பாகேவ ஒY+< மாெப+< ேஜா"ேய நாK 
வணV:< இைறவK ஆவாK. 
 

 
 
  



பாட7 #95: பா@ர, – 6. அைவயட?க, 

 
ஆர` வாIஎVகC அ>ண* ெப+ைமைய 
ஆர` வாIஇAத அகல(< cள(< 
ேபர` யாத ெப+sHடI ஒKற"K 
ேவர` யாைம fள<$MK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
எவரா9< அ`ய (hயாத அளf;: ெப+ைமகைள உைடயவL< எவரா9< 
அவUK உயர1ைதZ< அகல1ைதZ< அ`ய (hயாத அளf;: அளfட 
(hயாதவL< எவரா9< அ`A6 ெகா>S அைழ16 fட (hயாத 
அளf;: ெபய%ட (hயாத மாெப+< HடI ேபாKe இ+#பவL< 
தன,ெகKe ஆர<ப(< (hk< இ*லாதவLமான எ<ெப+மாK 
சதா2வbI1"8K அ+ைம ெப+ைமகைள அவK அ+C bலேம 
அ`A6ெகா>S அைத யாK உVகt,:P ெசா*9MKேறK. 
 

 
 
  



பாட7 #96: பா@ர, – 6. அைவயட?க, 

 
பாடவ* லாIெந` பாட அ`MேலK 
ஆடவ* லாIெந` ஆட அ`MேலK 
நாடவ* லாIெந` நாட அ`MேலK 
ேதடவ* லாIெந` ேதட M*ேலேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன1 6"16 பாட*கைள இைச16# பாh அவன+ைள# 
ெபற,_hயவIகYK வ\ைய அ`யாதவK யாK. இைறவைன ஆனAத, 
_1தாh அவன+ைள# ெபற,_hயவIகYK வ\ைய அ`யாதவK யாK. 
இைறவைன உ>ைமயான அKேபாS நாhP ெசKe அவன+ைள# 
ெபற,_hயவIகYK வ\ைய அ`யாதவK யாK. இைறவK எVேக 
இ+,MKறாK எKe ேதh அைலA6 அவைன1 தம,:Cேள க>S 
அவன+ைள# ெபற,_hயவIகYK வ\ைய அ`யாதவK யாK. எ<ைம 
ஆGெகா>S அவைன (Xவ6< அ`யைவ1த6 எ<ெப+மாK 
சதா2வbI1"8K ேபர+ேள. 
 

 



பாட7 #97: பா@ர, – 6. அைவயட?க, 

 
மKUய வாaெமா\ யா9< ம"1தவI 
இKUைச உCேள எXMKற ஈசைன# 
RKைன உலக< பைட1த RரமL< 
உKL< அவைன உணர9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
எKe< wைல1"+,:< ேவதVகைளP ெசா*9வதா* மGS< உணர 
(hயாதவL< இUைமயான இைசேயாS பாSMKற அhயவIகYK 
இைச8LCேள எXAத+tMKறவL< பைட#$1 ெதா\ைலP ெசaயேவ>h 
இைறவK பைட1த Rர<மL< "யாU,:< சதா2வbI1"ைய அவன6 
அ+Cெகா>ேட அவைன உணர (hZ<. 
 

 



பாட7 #98: பா@ர, – 6. அைவயட?க, 

 
த16வ ஞான< உைர1த6 தாgவைர 
(1", M+Aத (Uவ+< ேதவ+< 
ஒ16டK ேவறாa இ+A6 6"ெசZ< 
ப1"ைம யா*இ# பயன` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன உணIA6 (," ெபறேவ>S< எKe மைல உP2கY9< 
:ைககY9< தவx+,:< (UவIகt,:< ேதவIகt,:<  
சதா2வbI1"ைய உணர,_hய ேபர`k ஞான1ைத இைறவேன 
_`ய+Yனா9< இைறவL< தா(< ஒKறானவIகேள எKMற உணIk 
இ*லாம* இைறவைனZ< த<ைமZ< ேவe ேவறாக, எ>W,ெகா>S 
அjfைறவUK ேம* ப,"ெகா>S ேபா;`#பாSபவIகC இைறவK 
வழVMய ேபர`k ஞான1"K பயைன ெபறாமேல இ+,MKறாIகC. 
 

 



பாட7 #99: பா@ர, – 7. !"ம+!ர4 ெதாைக Fற<= 

 
bலK உைரெசaத bவா 8ரAதxg 
ஞால< அ`யேவ நA" அ+ள6 
காைல எXA6 க+1த`A ேதா"hK 
ஞால1 தைலவைன ந>�வ ரKேற. 
 
fள,க<: 
 
"+bலனாMய யாK வழVMய இAத bவா8ர< தxg மA"ரVகt< யாK 
ெப;ற இKப< இAத உலக1"9Cள அைன16 உ8Iகt< ெபற ேவ>S< 
எKற அKRனாேலேய எ< :+நாதK இைறவUK அ+ளா* வழVக# 
ெப;ற6. இAத மA"ரVகைள, காைல8* எXA6 அவ;`K ெபா+ைள ஓ" 
உணIA6 அ"* உCள க+16,கைள கைடRh16 வAதா* உலகVகC 
அைன1";:< தைலவனாMய சதா2வbI1"ையP ெசKe அைடA6 யாK 
ெப;ற ேப%Kப1ைத அைனவ+< ெபறலா<. 
 

 
 



பாட7 #100: பா@ர, – 7. !"ம+!ர4 ெதாைக Fற<= 

 
ைவ1த ப%ேச வைகவைக நK][K 
(1" (hf6 bவா 8ர1"ேல 
$1"ெசa =Iவ16 bவா 8ர<ெபா6 
ைவ1த 2ற#$1 த+xைவ தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC அைன16< இைறவைன உணIA6 iS ேபe அைடய ேவ>S< 
எKMKற அKRனா* யா< உ8Iகt,: ைவ1த ேப%Kப ப%H "+மA"ர< 
எKL< ேப%Kப நKைம த+< {லா:<. இAத {[9Cள bவா8ர< 
பாட*கY* யா< வழVM8+#ப6 இைறவைன அைடA6 (," ெபe< 
வ\கt< அதK (hf* இைறவேனாS எKe< கலA6 இ+,:< 
ேப%Kப1"K fள,கVகt< ஆ:<. இைறவUK அ+ளா* அ`k#=Iவமாக 
இய;ற#ெப;ற இAத bவா8ர< பாட*கt< அைனவ+,:< 
ெபா6வானைவயா:<. இAத bவா8ர< பாட*கைளZ< தம6 2Aைத8* 
ைவ16 அவ;`K ெபா+tணIA6 ேபா;` வ+பவIகt,:, 
அைன16fதமான 2ற#$கைளZ< ெகாS,:< இAத "+மA"ர# பாட*கC. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



பாட7 #101: பா@ர, – 8. I"மட வரலா) 

 
வAத மடேமX< மKL<சK மாI,க1"K 
(A" உ",MKற bலK மடவைர 
தA"ர< ஒKப6 சாIkb வா8ர< 
HAதர ஆகமP ெசா*ெமா\A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடZ< உ>ைமயான வ\கைள உ8Iகt,: எS16,_ற 
இjkலக1";: வAத இைறவைன உணIA6 இைற wைலைய அைடAத ஏX 
நாதIகY* (த[* ேதாK`யவனாMய "+bலK எL< யாK அAத வ\கC 
அைன1ைதZ< ஒKப6 தA"ரVகளாகk< அAத1 தA"ரVகைளP சாIAத 
bவா8ர< பாட*களாகk< இைறவK வழVMய அழMய ஆகமVகYK 
ெபா+ைள அழகான தxgP ெசா;கY* வழVMய+Yயேத இAத1 "+மA"ர 
மாைல எL< {லா:<. 
 

 



பாட7 #102: பா@ர, – 8. I"மட வரலா) 

 
கலAத+C காலாVகI த<பா* அேகாரI 
நலAத+ மாYைக1 ேதவIநா தாAதI 
$லVெகாC பரமானA தIேபாக ேதவI 
wலA"கg bலI wராமய1 ேதாேர. 
 
fள,க<: 
 
"+வ+t< :+வ+t< கலA6 அ+t< காலாVகI (காலாVM நாதI), 
அைனவைரZ< த<பா* ஈI,கவ*ல அேகாரI, நKைமகைள1 த+< 
"+மாYைக1 ேதவI, அைன1";:< தைலவனான நாதைன# ேபா;e< 
நாதாAதI, $லKகைள ெவKற பரமானAதI ம;e< ேபாக ேதவI (ேபாகI), 
இைறவைன அைடZ< வ\கைள வழVM ம>�லக உ8Iகைள1 
"கழPெசaத "+bலராMய நாVகC ஏX ேப+< இைறவUK அ+ளா* 
எKe< இறவா �GHமwைல ெப;றவIகC. 
 

 



பாட7 #103: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
அளf* இளைமZ< அAத(< ஈe< 
அளfய* கால(< நா9< உண%* 
தளIfலK சVகரK தKனh யாIெசா* 
அளf* ெப+ைம அ`யய; காேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC ஆர<ப1"* எ#ேபா6ேம இளைமயாகேவ இ+#ேபா< அ6 
அளf*லாத6 எKe க+",ெகாCவ6 இளைம8K தKைம. அAத 
இளைம8K (hவாக1 ேதாKeவ6 (6ைம8K தKைம. அAத (6ைம,:# 
RK வாg,ைக8K (hவாக வ+வ6 இற#RK தKைம. Rற,:< (Kேப 
வைரயe,க#பGS Rற#$,:< இற#$,:< இைட8* இயV:வ6 கால1"K 
தKைம. இAத நாK: தKைமகt< இய*Rேலேய மாையயா* 
உ+வா,க#பGடன எKபைத உணIA6ெகா>டா* அAத மாையைய எKe< 
தளராம* அe,:< சVகரUK (அ\#பவK) தKைமைய உணரலா<. இதைன 
உணIAத 2வனhயாIகC தா< உணIAத சVகரUK தKைமகைள எS16P 
ெசாKனா* அ6 ஹ%,:< ("+மா*) அயL,:< (Rர<மK) எGடாத அளk 
ெப+ைம உைடயதாக இ+,MKற6. 
 

 
 



பாட7 #104: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
ஆ"# RராL< அWமW வ>ணL< 
ஆ", கமல1 தலIxைச யாL< 
ேசா",M* bKe< ெதாடIP28* ஒKெறனாI 
ேப"1 6லக< RணV:MK றாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
ஆ"8[+A6 அைன1";:< ஆர<பமாக இ+,MKற உ+1"ரL< 
அWMKற மWகைள# ேபாKற cல wற< பைட1த "+மா9< பைட#$1 
தAைதயாக தாமைர மல%* i;`+,:< Rர<மL< இவIகC bவ+< யாI 
எKe ஆராaA6 பாI1தா* அவIகC தம,:, ெகாS,க#பGட ெதா\*கY* 
தU#பGS wKறா9< அவIகt,:C இ+A6 இய,:< 2வ1"K 
ெதாடIP28* ஒKeபGS இ+,MKறாIகC எKபைத உணரலா<. இைத 
அ`யாம* அவIகYK ெதா\*கைள ைவ16 ேவe ேவறாக# R%16 இ"* 
யாI ெப%யவI யாI 2`யவI எKe ேதைவ8*லாத :ழ#ப1"* தம,:C 
ச>ைட8GS,ெகா>S உலக1தவIகC 6Kப#பSMKறாIகC. 
 

 



பாட7 #105: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
ஈசK இ+,:< இ+fைன, க#$ற< 
�ச< உலM* ெப+Aெதaவ மான6 
ஈசK அ6இ6 எKபாI wைன#RலாI 
}H Rh1தவI }ர`A1 தாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK ந*fைன ufைன ஆMய இர>Sமாகேவ இ+,MறாK. அைதZ< 
தா>h அவைன உணர வ\ெசaZ< ஓ< எL< Rரணவ மA"ரேம இAத 
உலMK xக#ெப+< ெதaவமாக இ+,MKற6. இ6 எ6k< ெத%யாம* 
இைறவK அ6தாK இ6தாK எKe ப*ேவறாக wைன16,ெகா>S 
அைலபவIகC (<மலVகYK மாH பhA6 இ+#பதா* அைத அக;` 
உ>ைம# ெபா+ளான இைறவைன உணராமேலேய இ+,MKறாIகC. 
 

 
 
  



பாட7 #106: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
2வK(த* bவேரா ைடவI 2றAத 
அைவ(த* ஆ`ர> ெடாKெறாெடாK றா:< 
அைவ(த* fA6k< நாத(< ஓVகP 
சைவ(த; சVகரK தKெபயI தாேன. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மாேன அைன1"K (த*வனாa பைட1த[* Rர<மK கா1த[* 
"+மா* அ\1த[* உ+1"ரK எKMற bவராகk< அவIகேளாS ேசIA6 
அ+ள[* மேகHவரK மைற1த[* சதா2வK எKe ஐA6 ேபராகk< 
2ற#பாக wKe உ8IகYK உட[9Cள ச,"மயVகC (ஏX ச,கரVகt< 
அைத1 தா>hய பரெவYZ<) அைன1"9< ஒKேறாS ஒKறாக கலA6 
இ+,MKறாI. இவIகC அைனவ+,:< bலமாMய பர<ெபா+C 
சதா2வbI1"ேய ஒYZ< ஒ[Zமாa ஓVM# பரெவY8* அைன1";:< 
(தலாMய சVகரK எL< ெபய%* ஒ+வராக இ+,MKறாI. 
 

 
 



பாட7 #107: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
பயன`A தjவ\ எ>�< அளf* 
அயெனாS மா*நம, கKUய< இ*ைல 
நயனVகC bKeைட நA" தமரா< 
வயன< ெபeiI அjவானவ ராேல. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடயேவ>S< எKபைதேய Rறf#பயனாக அ`A6ெகா>S 
அத;கான வ\கC எKனெவKe ேயா2,:< அளf* எAத1 ெதaவ1ைத 
வணVMனா9< ஒKேற. இவIகt,: "+மா9< Rர<மL< அKUயIகC 
இ*ைல. (,க> (த*வனாMய :+நாதK 2வெப+மாL,: ெசாAதேம. 
ஆைகயா* உ>ைமயான பயைன அைடயேவ>S< எKe எ>W எAத 
வானவIகைள (ெதaவVகC) வணVMனா9< அத;கான பயைன 
சதா2வbI1"ேய அAத வானவIகளாக (ெதaவVகளாக) இ+A6 அ+tவாI. 
 

 



பாட7 #108: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
ஓல,க< �gAத உல#R[ ேதவIகC 
பாெலா1த ேமU பWAதh ேயKெதாழ 
மா9,:< ஆ"# Rரம;:< ஒ#$c 
ஞால16 ந<மh ந*MெடK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK "+,ேகால1ைத அhயவIகt< இற#R*லாத ேதவIகt< 
�gA6 w;க பா* ேபாKற ெவ>�e அWAத அவUK "+kடைல# 
பWA6 அhயவனாMய யாK ெதாX6 w;:<ேபா6 கா,:< ெதா\ைலP 
ெசaZ< "+மா9,:< பைட,:< ெதா\ைலP ெசaZ< Rர<மL,:< c 
ச%சமமானவK ஆைகயா* உலக1";: ெசKe எம6 "+வh8K 
"+வ+ைள அைனவ+,:< வழVMSக எKe இைறவK எம,: 
_` 	அ+YனாK. 
 
உC fள,க<: 
 
Rர<மL< "+மா9< ஒ+ சமய1"* ஆKமா,களாக இ+A6 ெசaத 
மாதவVகளாேலேய இைறவUடx+A6 பைட,:< ெதா\ைலZ< கா,:< 
ெதா\ைலZ< ெப+< ேபறாக# ெப;றாIகC எKபதா* அவIகC மாதவ< ெசaத 
இைறவUK அhயவIகt,: ச%சமமானவIகேள. உலM* இைறவUK 
"+வhைய# ேபா;` அதK பயைன ம;றவIகt,:< அ+t< மாதவ< 
ெசaத 2வனhயாIகC அைனவ+ேம Rர<மL,:< "+மா9,:< 
ச%சமமானவIகC. 
 

 



பாட7 #109: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
வானவI எKe< மUதIஇவI எKe< 
ேதனமI ெகாKைறP 2வன+C அ*ல6 
தானமIA ேதா+< தU1ெதaவ< ம;`*ைல 
ஊனமIA ேதாைர உணIவ6 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகC எKe< மUதIகC எKe< ஆKமா,கC இ+#ப6 ேதK wைறAத 
ெகாKைற மலI மாைலையP �h8+,:< 2வெப+மாUK 
"+வ+YனாலK` ேவ`*ைல. அP2வெப+மாUK அ+C இ*லாம* 
தானாகேவ இ+AதவIகC எKe< தUெயா+ ெதaவ< எKe< ேவe எ6k< 
இ*ைல. அ#பh#பGட இைறவேன உ8IகYK உட9,:Ct< இ+,MKறாK 
எKபைத உணIவ6தாK Rறf8K உ>ைமயான பயனா:<. 
 
 

 
 



பாட7 #110: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
ேசா"1த ேபெராY bKைறA ெதனwKற 
ஆ",க> ஆவ த`MலI ஆதIகC 
c",க> ஈசK ெநSமா* அயKஎKe 
ேப"1 தவைர# Rத;eMK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஒY fSMKற ேபெராY# Rழ<பான 2வேம பைட1த[* Rர<மK கா1த[* 
"+மா* அ\1த[* உ+1"ரK எKMKற bவராகk< அவIகேளாS 
அ+ள[* மேகHவரK மைற1த[* சதா2வK எKe ஐA6 ேபராகk< wKe 
அAத1 ெதா\*கைள ெசa6வ+வ6< அAதP 2வேம ஆ"8[+A6 
இ+,MKற பர<ெபா+C எKபைத அ`யாத bடIகC அவIகC ெசaZ< 
ெதா\ைல ைவ16 அவIகைள ேவe ேவe ெதaவVகளாக, க+",ெகா>S 
அவIகY* யாI ெப%யவI யாI 2`யவI எKe iணாகP 
ச>ைட8GS,ெகா>S $ல<$MKறாIகC. 
 

 



பாட7 #111: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
பர1"ேல ஒKறாaஉC ளாa#$ற மாM 
வர1"LC மாயவ னாaஅயK ஆM1 
தர1"LC தாKபல தKைமயK ஆM, 
கர1"LC wKe க\kெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
பர<ெபா+C எKப"* ஒKறானவனாகk< உ8Iகt,:Ct< ெவY89< 
இ+#பவL<, ஆKமா மாதவ< ெசa6 ெப;ற வர1"னா* "+மாலாகk< 
Rர<மனாகk< தவ< ெசaத த:",ேக;ப ெவjேவe fதமான தரVகY* 
பலfத தKைமகC ெகா>ட ெதaவVகளாகk< ெசaMKற ெதா\*கY* 
பலfதமாக wKe அ+tMKறவK சதா2வbI1"யாMய ஒ+வேன. 
 

 
 
 
  



பாட7 #112: பா@ர, – 9. -,#%4!கM. -ைறைம 

 
தாெனா+ _e சதா2வK எ<இைற 
வாெனா+ _e ம+fZ< அV:ளK 
ேகாெனா+ _eட* உCwK e8I,MKற 
தாெனா+ _e சலமய னாேம. 
 
fள,க<: 
 
எம6 இைறவனாMய 2வேம ஞானச,"ைய ஒ+ ப:"யாகP ேசI16 
சதா2வமாக இ+,MKறாK. (சதா2வ< அைசZ< ச,"யாகk< அைசயா 
ச,"யாகk< இ+ ப:"யாக உCளாK) அவேன வான1"* இ+,:< 
அைன16 ெதaவVகYK உ+வVகளாகk< ம+f அV: இ+,MKறாK. 
உலகVகC அைன1";:< தைலவனான அவேன அjkலகVகY* இ+,:< 
அைன16 உ8IகYK உட9,:Ct< ஒ+ பாகமாக இ+A6 ெகா>S 
உCY+A6 அAத உடைல இய,:< உ8Iச,"யாகk< இ+,MKறாK. இ#பh 
அைன1"9< ஒ+ பாகமாக இ+,:< 2வேம அைன1"K தKைமகY9< 
கலA6 wKe அைன16மாகk< இ+,MKறாK. 
 

 
 



பாட7 #113: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
f>WK `\A6 fைன,�டாa ெமaெகா>S 
த>WKற தாைள1 தைல,காவ* (Kைவ16 
உ>WK e+,Mேயா ெரா#Rலா ஆனAத, 
க>WKe காGh, கY<$அe1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
வான1"* (அ>ட1"*) ெவjேவe wைலகY* இ+,:< ஆKமா,கC 
உலக1"* இறVM வA6 அவரவI fைன,: ஏ;ப பலfதமான உட*கைள 
ஏ;e# Rற,:<ேபா6 அhயவIகYK உCள< :YIf,:< "+வhகைள 
அவIகYK தைல,: ேமேல காவலாக ைவ16 அவIகYK உட9,:Cேள 
உ8Iச,"யாa wKe தாK யாI எKபைத உCY+A6 உணரைவ16 
உ8Iகt,: ஞான,காG2யa தன6 ஈSஇைண8*லாத ேபரானAத wைலைய, 
காGh அhயவIகYK ஆKமாைவ bh8+,:< (<மலVகளான ஆணவ<, 
கKம<, மாைய ஆMயவ;ைற அக;` அ+tMKறாK இைறவK. 
 

 
 
  



பாட7 #114: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
கY<பe1 தாKஎVகC க>�த* நA" 
கY<பe1 தாKஅ+G க>f\# R16, 
கY<ப� காத க"ெராY காGh# 
பYVM; பவழ< ப"1தாK ப"ேய. 
 
fள,க<: 
 
எVகள6 ஆKமா,கYK ேம* இ+Aத (<மலVகளான ஆணவ<, கKம<, 
மாையகைள தK அ+G பாIைவயா* அக;` எம6 ஞான,க>ைண1 
"றAதாK :+நாதராக வAத இைறவK. அவேன எAதfத மலVகt< 
ெந+Vக (hயாத மாH ம+வ;ற தன6 அ+G ேபெராYைய, காGhயவK. 
அவேன (<மலVகC அக;`யதா* பYV: ேபால மா`ய எம6 
ஆKமா,கYK ேம* பவழ< ேபாKற தன6 "+வ+ைள# ப"1தாK எம,:1 
தைலவனாக இ+#பவK. 
 

 
 



பாட7 #115: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ப"பH பாச< என#பகI bK`* 
ப"8ைன# ேபா*பH பாச< அநா" 
ப"8ைன ெசKற� கா#பH பாச< 
ப"ய� M*பH பாச< wலாேவ. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா,கYK தைலவK இைறவK ப" ஆKமாவாMய உ8IகC பH 
உ8Iகைள# Rh1"+,:< ஆணவ<, கKம<, மாைய ஆMய (<மலVகt< 
பாச<. இAத bவ+< யாெரKe ெசா*ல# ேபானா* எKe< wைல16 w;:< 
பழைமவாaAத இைறவைன# ேபாலேவ ஆKமா,கt< அவ;ைற 
Rh1"+,:< (<மலVகt< w1"யமானைவேய. (<மலVகளா* கGS>S 
Mட,:< ஆKமா,கC தVகYK தைலவனாMய இைறவைன1 ேதhP ெசKe 
அைடவ"*ைல. இைறவK யாெரKe ெத%A6 ெகாCள (யKe அவைன# 
பலfத வ\கY* ேதhPெசKe அைடAதா* ஆKமா,கYடx+A6 
(<மலVகt< fலMfS<. 
 

 

  



பாட7 #116: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ேவ8K எXVகன* ேபாேலஇ< ெமaெயL< 
ேகா8 [+A6 :hெகா>ட ேகாKநA" 
தா8L< (<மல< மா;`1 தயாஎKL< 
ேதாயம6 வாaஎX< �%ய னாேம. 
 
fள,க<: 
 
bVM[LCேள இ+,:< ெந+#$ ேபால (காaAத bVM*கைள ஒKேறாS 
ஒKe உர2னா* ெவY#பS< ெந+#$) உ8IகYK ெமa என#பS< 
உடலாMய ேகா8[LCேள :h ெகா>S i;`+,:< உ8IகYK 
தைலவனாMய :+நாதK இைறவK. உலக1 தாைய fடk< உ8IகYK 
ேம* அ"க க+ைண ெகா>S அjk8Iகைள# ப;`8+,:< 
(<மலVகளாMய அX,:கைள அக;ற ேவ>h இ+ைள fல,க கட[K 
ேமேல ேதாKe< �%யைன# ேபால (<மல இ+ைள அக;e< ேபெராYயாக 
தன6 க+ைண எL< மாெப+< கட[K ேமேல ேதாKe< �%யK 
இைறவK. 
 

 
 



பாட7 #117: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
�%ய காAத(< �gபsH< ேபாலேவ 
�%ய காAத(< �gபsைசP HGhடா 
�%யK சAw" 8;HS மாeேபா* 
ஆ%யK ேதா;ற(K அ;ற மலVகேள. 
 
fள,க<: 
 
�%யகாAத, க*ைலZ< பsைசZ< ஒKறாக H;`னா*_ட அAத, க* 
பsைச எ%16fடா6. �%யகாAத, க*[K ேம* �%யUK க"IகC பGS 
அைவ பs2K ேம* :f,க#பGடா* மGSேம பsH எ%Z<. அ6ேபாலேவ 
ஆKமா,கைளP �gA"+,:< (<மலVகளாMய அX,ைக ஆKமா,களா* 
c,க (hயா6. ஆKமா,கYK இ+ைள அக;e< ேபெராYயாக வ+< 
இைறவUK அ+C Mைட1தா* மGSேம ஆKமா,கYK (<மல அX,: 
cV:<. 
 

 
 



பாட7 #118: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
மலVகைளA தாெமன மா;` அ+Y1 
தலVகைளA தான; சதா2வ மான 
$லVகைளA தான# ெபா6fLC நA" 
நலVகைளA தாLC நயAதாK அ`Aேத. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகைள, கGhைவ1"+,:< ஐA6fத மலVகளான 1. ஆணவ< - 
ெச+,:, மமைத. 2. கKம< - fைன#பயK. 3. மாைய -ெபாa1ேதா;ற<, 4. 
"ேராதா8 - மைற1த* ஆKமா,கYK கIமா,கC uர உலக அLபவVகைள, 
ெகாS16 உ>ைமைய மைற1த* ெசaZ< 2வெப+மாUK ஐவைக 
ஆ;ற9C ஒKe. 5. மாேயய< அH1தமாைய. ஆMயவ;ைற c%U* கXf 
அX,:கைள அக;eவ6ேபால தன6 அ+ளா* கXf அக;` உட<R* 2வ 
சதா,Mய<, அbI1" சதா,Mய<, bI1" சதா,Mய<, க+16+ சதா,Mய<, 
கKம16+ சதா,Mய< ஆMய 5 [VகVகளாக சதா2வbI1"யாகேவ 
i;`+A6 உ8IகYK ஐA6fத $லKகைளZ< (பாI1த*, ேகGட*, yகIத*, 
Hைவ1த*, ெதாSத*) c,M# ேபர`k அY,:< :+நாதராக இ+#ப6< 
உ8IகYK உலMய* சாIAத பAத பாசVகைள அe16 அவ;`LC தK 
ேபெராYைய# பரfய+Y ேபர`k ஞான1ைத ெகாS#ப6< எ<ெப+மாK 
சதா2வbI1"8K அ+Gெப+< க+ைணேய. 
 

 
  



பாட7 #119: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
அ`ைவ< $லLட ேனநாKற தாM 
ெந`ய` யா6;ற cராழ< ேபால 
அ`வ` kCேள அ\Aத6 ேபால 
:`ய` f#பாK :+பர னாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK 2;ற`k அவIகYK ஐA6 ெபா`கYK (க>, கா6, b,:, 
வாa, உட*) வ\ேய Mைட16 உணIkகY[ேலேய (பாI1த*, ேகGட*, 
yகIத*, Hைவ1த*, ெதாSத*) ல81"+A6 ேபர`ைவ அ`யாம* அ\A6 
ேபாMKற6. ஆ;`K ஆழ< ெத%யாம* c%* இறVM bgMயவIகC ேபால 
உ8Iகt< உலக இKபVகY* bgM தVகYK Rறfைய, கட16MறாIகC. 
இவIகYK 2;ற`k,:Cேள ேபர`k ஞான< இ+#பைதZ<, அைத அ`Aதா* 
உ>ைம# ெபா+ைள உணIA6 பAத பாச உலக# Rைண#$கைள அe16 
இைறவைன அைடய (hZ< எKபைதZ< பர<ெபா+C இைறவK :+வாக 
வA6 :`#R* உணI16வாK. 
 

 
 



பாட7 #120: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ஆேமk பா*cI R%,MKற அKன<ேபா* 
தாேம தUமK`* தKன< தUw1த< 
uேமk ப*கர ணVகtC உ;றன 
தாேமg Rற#$எ% சாIAதf1 தாேம. 
 
fள,க<: 
 
பHfK பா[* கலA6 இ+,:< cைர அக;` ெவe< பாைல மGS< ப+:< 
அKன# பறைவ ேபால உ8IகC "ன(< தVகYK பலfத காரணVகளா* 
ேசI16,ெகாCt< ufைனகளாMய அX,ைக H1தமான அவIகYK 
ஆKமாf[+A6 அக;` அAத1 ufைனகளா* அவIகC எS,:< ஏXfத 
Rற#$கt,: f1தாMய fைனகைள எ%16 உ8Iகைள1 த<பா* 
ஈI16,ெகாCளேவ "*ைல அ<பல1"* இைறவK எ#ேபா6< தUயாக1 
"+நடன< $%MKறாK. 
 

 



பாட7 #121: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
f1ைத, ெகS16 fயா,Mர1 ேதxகP 
H1த1 6%ய< RறA6 6ட,கற 
ஒ16# $லL8I ஒKறாa உட<ெபாS 
ெச1"G h+#பI 2வேயாM யாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC மeபhZ< Rற#பத;:, காரணமாக இ+,:< fைனகைள அ\16 
அ+ள :+நாதராக வAத இைறவK உபேத21த ேபர`k ஞான< xகk< 
வாa,க# ெப;e அAத# ேபர`k ஞான1"K bல< மல மாH இ*லாத 
H1தமான ஆKமாவாக# RறA6 உலக# ப;e,கைள உத`fGS 
ஐ<$லKகைள, ெகா>ட உ8+< உட9< ஒKறாக ேசIA6 இ+,:< ேபாேத 
இறA6 ேபான உடைல# ேபால அைசவ;e எ#ேபா6< இைறவUK 
wைன#Rேலேய இ+#பவIகC 2வேயாMயIகC ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #122: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
2வேயாக மாவ6 21த21 ெதKe 
தவேயாக1 6C$,:1 தKெனாY தானாa 
அவேயாக< சாரா தவKப" ேபாக 
நவேயாக நA" நம,கY1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
2வேயாMயIகC ெசaZ< 2வேயாக< எKப6 எKனெவKறா* 216 (உ8I) 
அ216 (உட*) ஆMய இர>S< தன,:Cள ெதாடIைப அe16,ெகா>S 
தவ< $%Z< ேயாக வ\8* தாL< தன,:C இ+,:< இைறவL< 
ஒKறாகP ேச+<பh "யாU16 Rற#$ இற#$கt,:, காரணமாMய உலக 
வ\கY* ெச*லாம* உ8IகYK தைலவனாMய இைறவUK "+வhகைள 
நாhPெசKe அைடத* ஆ:<. Rறf8K ெப+< பயைன1 த+< இAதP 
2வேயாக wைலைய உ8Iகt,: அY16 :+நாதராக வAத இைறவK 
ெப+< க+ைண ெசaதாK. 
 

 
 
  



பாட7 #123: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
அY1தாK உலெகV:< தானான உ>ைம 
அY1தாK அமரI அ`யா உலக< 
அY1தாK "+மKeC ஆSA "+1தாC 
அY1தாK ேப%Kப1 த+CெவY தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அ>டVகC அைன16< 2வமாகேவ இ+,:< உ>ைமையZ< ேதவIகt< 
அமரIகt< அ`யாத ேப%Kப உலைகZ< உ8IகC உaவத;ெகKe "*ைல 
அ<பல1"* ஆS< த< "+வhகைளZ< ேப%Kப< �gAத அ+CெவYயாMய 
பரெவYையZ< இைறவK தK ெப+Vக+ைணயா* உ8Iகt,: அY16 
அ+YனாK. 
 

 



பாட7 #124: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ெவY8* ெவYேபாa fரfய வாe< 
அY8* அYேபாa அடVMய வாe< 
ஒY8* ஒYேபாa ஒSVMய வாe< 
ெதYZ< அவேர 2வ21தI தாேம. 
 
fள,க<: 
 
பரெவY ம;e< உலக1ைதP H;`8+,:< ெவ;`ட ெவYகY* (ஆகாய<) 
இைறவK பரf இ+,:< (ைறகைளZ< உ8IகYட1"* அK$ அடVM 
இ+,:< (ைறகைளZ< ேபெராYயாக இ+,:< இைறவUட1"* 
2;ெறாYயாMய ஆKமா,கC ேசIA6 இ+,:< (ைறகC அைன1ைதZ< த< 
ேபர`k ஞான1தா* அ`A6 ெதYவாக உணIA6 இ+#பவIகேள 
2வேயாMயIகC என#பS< 21தIகC. 
 

 



பாட7 #125: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
21தI 2வேலாக< இVேக ெத%21ேதாI 
ச1த(< ச1த (hk<த< (Cெகா>ேடாI 
w1தI wமலI wராமயI cCபர 
(1தIத< (1" (த*(#ப16 ஆேற. 
 
fள,க<: 
 
21தIகC எKபவIகC 2வ உலக1ைத இைறவUK அ+ளா* 
ம>�லMேலேய த%21தவIகளாகk< ஓைசZ< அjேவாைச8K (hf* 
இ+,:< அைம"ையZ< ேபரானAத1ைதZ< தம,:Cேள உணIAதவIகளாகk< 
எKe< அ\f*லாதவIகளாகk< (<மல அX,:கC இ*லாதவIகளாகk<, 
உலக# ப;e,கC இ*லாதவIகளாகk< இ+,MறாIகC. இவIகC உட<$டK 
இ+,:<ேபாேத இைறவUK அ+ளா* (,"ெப;றவIகC. இவIகC ெப;ற 
(,",: (X(த* காரணமாக இ+Aத6 (#ப16 ஆe த16வVகேள ஆ:<. 
இைவ ஆKம த16வ< இ+ப1" நாK:< (ஆKம ஞான<), f1"யா த16வ< 
ஏX< (கைல/அ`k ஞான<), 2வ த16வ< ஐA6< (பர<ெபா+C ஞான<) 
ஆக ெமா1த< (#ப16 ஆe த16வVகC ஆ:<. 
 

 
 
  



பாட7 #126: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
(#ப6< ஆe< பh(1" ஏWயாa 
ஒ#Rலாத ஆனAத1 6CெளாY $,:P 
ெச#ப%ய 2வVக>S தாK ெதYA6 
அ#ப%சாக அமIA6 இ+A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #125 இ* _`ய (#ப1தாe த16வVகைளZ< (,"ெபeவத;: ஏ`P 
ெச*9< பh,கGSகைள# ேபால ஒjெவாKறாக இைறய+ளா* அ`A6 
ெகா>S அதK பயனாa ஈS இைண8*லாத ேபரானAத1ைத வழV:< 
ேபெராYைய தம,:Cேள க>S வாI1ைதகY* ெசா*[fட(hயாத 
2வ1ைத1 தம,:Cேள த%216 தா<தாK 2வ< எKபைத உணIA6 
ெதYAதவIகளாக இைறவK வழVMய இAத# ேபர+ேள தம6 Rறf8K 
ெப+< ப%சாக ஏ;e,ெகா>S அவK வழVMய ேபரானAத wைல8ேலேய 
அமIA6 இ+#பவIகC 21தIகC ஆவாIகC. 
 

 
 
 
  



பாட7 #127: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
இ+AதாI 2வமாM எV:Aதா மாM 
இ+AதாI 2வKெசய* யாைவZ< ேநா,M 
இ+AதாI (,கால1 "ய*ைப, :`16 
இ+AதாI இழkவA ெதa"ய ேசா<ேப. 
 
fள,க<: 
 
21தIகC தாேம 2வ< எKபைத உணIA6 2வ< ேபாலேவ அைன16< தா< 
தாK எKற wைல8* இ+#பாIகC. 2வ< ெசaZ< ஐA6fத ெதா\*கைளZ< 
இர21தபhேய இ+#பாIகC. இறAத கால<, wகgகால<, எ"Iகால< எKற 
bKe கால1"9< நட,:< wகgkகYK தKைமகைள உணIA6 
இ+#பாIகC. தம,ெகன ெசaZ< ெசய* ேபPH எKe எ6k< இ*லாம* 
2வ1ேதாS ஒK` இ+#பாIகC 21தIகC. 
 

 



பாட7 #128: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ேசா<பI இ+#ப6 H1த ெவY8ேல 
ேசா<பI Mட#ப6 H1த ெவY8ேல 
ேசா<பI உணIk H+" (hA"டs 
ேசா<பI க>டாரP H+",க> },கேம. 
 
fள,க<: 
 
21தIகC இைறவUK "+நாம1ைத மGS< மன";:C ெஜR16,ெகா>ேட 
இ+#ப6 எAதfதமான மலVகt< fைனகt< இ*லாத H1தமான 
பரெவY8*தாK. அவIகC த< ெஜப1"K பலனா* இைறவUடx+A6 
ெப;ற ேப%Kப1"* bgM ெசயல;e, Mட#ப6< H1தமான பரெவY8*தாK. 
அjவாe ேப%Kப< க>ட wைல8* அவIகC மன";:C ெஜR16 வAத 
இைறவUK "+நாம(< மைறA6 அ1"+நாம1"* ல816 இைறவUK 
"+வhகY* Mைட,:< ேப%Kப1"* எ>ணVகt< இ*லாம* 
உணIkகt< இ*லாம* }V:பவIகC ேபாKற சமா" wைல8* அவIகC 
இ+#பாIகC. 
 

 



பாட7 #129: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
}VM,க> டாI2வ ேலாக(< த<உCேள 
}VM,க> டாI2வ ேயாக(< த<உCேள 
}VM,க> டாI2வ ேபாக(< த<உCேள 
}VM,க> டாIwைல ெசா*வ6 எjவாேற. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #128 * உCளபh சமா" wைல8* இ+,:< 21தIகC அைன16 
உலகVகt< 2வமாa இ+#பைத தம,:Cேள த%216,ெகா>டாIகC. 
அ#பhேய இ+A6 தாK 2வைன fGS# R%யா6 2வேனாS கலA6 w;:< 
2வேயாக(< த<(Cேள க>டாIகC அ#பhேய இ+A6 தாK 2வேபாகமான 
ேபரானAத wைலையZ< தம,:Cேள க>டாIகC. அ#பh அவIகC இ+,:< 
wைலைய யா< ெவe< வாI1ைதகளா* எ#பh fள,MP ெசா*ல (hZ<? 
அைத அLபf16 உணIAதா* மGSேம அ`ய (hZ<. 
 

 



பாட7 #130: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
எjவாe கா>பாK அ`k தன,ெக*ைல 
அjவா ற+GெசaவK ஆ" பரKதாL< 
ஒjவாத மKeC உைமகாண ஆhS< 
ெசjவாU; ெசa ெசXsHடI மாW,கேம. 
 
fள,க<: 
 
பாட* # 129 * _`யபh ேப%Kப1"* இ+,:< 21தIகC எAத அளk 
ேபர`k ஞான1ைத# ெப;e இ+,MKறாIகேளா அAத அளk அவIகt,: 
தK அ+ைள வழV:பவK ஆ"8[+A6 இ+,MKற பர<ெபா+ளான 
சதா2வbI1". அவேன ஈS இைண ெசா*ல(hயாத "*ைலய<பல1"* 
உமாேதfயாI க>S கY,க "+நடன< ஆSMKற ேபா6 மாைல ேநர1"* 
�%யK மைறZ< ேபா6 2வA6 ெத%Z< வான1ைதZ< fட 2வ#பான 
HடIகtைடய ேபெராYைய1 த+< மாW,க< ேபால இ+#பவK. 
 

 
 
  



பாட7 #131: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
மாW,க1 6Cேள மரகதP ேசா"யாa 
மாW,க1 6Cேள மரகத மாடமாa 
ஆW#ெபாK மK`U* ஆSA "+,_1ைத# 
ேபW1 ெதாX6எKன ேபe ெப;றாேர. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #130* உCளபh ேபெராYயாa இ+,:< மாW,க1"K (2வK - 
ெசAwற<) உCY+A6 மரகதேஜா"யாa (ச," - பPைச), ச,"ேய 2வL,: 
"+ேமUயாக இ+வ+< இைணA6 "*ைல8K ெபாKன<பல1"* ஆS< 
"+நடன1ைத1 த<(C த%21த 2வேயாMயI எKன ேபe ெப;றாIகேளா 
எKe வாI1ைதகY* ெசா*ல (hயாத அளk ெப%ய ேபe ெப;றாIகC. 
 

 
  



பாட7 #132: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ெப;றாI உலM; R%யா# ெப+ெந` 
ெப;றாI உலM; Rறவா# ெப+<பயK 
ெப;றாIஅ< மK`; R%யாa ெப+<ேபe 
ெப;றாI உல:டK ேபசா# ெப+ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
பாட* 131 * உCளபh 2வ ச,"8K "+நடன1ைத1 த<(Cேள க>ட 
2வேயாMயI இAத உலக1"[+A6 எKe< R%A6fடாத (இறவாத) ெப+< 
வ\ையZ< இAத உலக1"* �>S< Rற,காத (இற#R*ைலேய* �>S< 
Rற#$< இ*ைல) ெப+< பயைனZ< "*ைல ெபாKன<பல1"* தா< த%21த 
2வச,"யI த<ைம எKe< R%யாம* அவIகtடேன ேபரானAத1"* எKe< 
wைல16 இ+,:< ெப+< ேபe< அ#பh ேபரானAத1"* wைல1"+,:< 
wைல8* உலேகாS எAத ெசய9< ெகாCளாம* தU16 தம,:Cேள 
"யாU16 இ+,:< ெப+ைமகC அைன1ைதZ< ெப;றாIகC. 
 

 



பாட7 #133: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ெப+ைம 2eைம அ`Aெத< RராKேபா* 
அ+ைம எYைம அ`Aத` வாராI 
ஒ+ைமZC ஆைமேபா* உCைளA தட,M 
இ+ைமZV ெகGh+A தாI$ைர அ;ேற. 
 
fள,க<: 
 
ெப%ய6 எ6ேவா அைதfடk< ெப%யதாக இ+,:< ெப+ைமையZ< 2`ய6 
எ6ேவா அைதfடk< 2`யதாக இ+,:< 2eைமையZ< அ`A6 ெகா>S 
அ+ைமையயான எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ைய# ேபால அhயவIகt,: 
அhயவராa அ+t< எYைமையZ< (Xவ6< அ`AதவIகC யாI? ஆப1"* 
தன6 நாK: கா*கC ஒ+ தைல ஆMய ஐA6 உe#$கைளZ< ஒ+ 
ஓGS,:C உCYX16, ெகாCt< ஆைமைய# ேபாலேவ 2வ1ைத ேநா,M1 
தம6 ஐ<$லKகைளZ< அட,M1 "யாU1"+,:< 2வேயாMயIகC இற#$ 
Rற#$ இ*லாம* எ#ேபா6< இைறவUK ேப%Kப1"ேலேய "ைள16 
ெசய9< உணIk< இ*லாம* இைறவUK தKைமகைள (Xைமயாக 
அ`A6ெகாCவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #134: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
$ைரய;ற பா[LC ெநaகலA தா;ேபா* 
"ைரய;ற 2Aைதந* ஆ%யK ெச#$< 
உைரய; eணIேவாI உட<RV ெகா\Aதா* 
கைரய;ற ேசா" கலAதச1 தாேம. 
 
fள,க<: 
 
$ைர ஊ;ற#படாத H1தமான பா9,:Cேள ெநa கலA6 இ+#ப6 ேபாலேவ 
கட* அைலகC ேபால அைலபாaA6 ெகா>h+,:< 2Aதைனகt,:Cேள 
ஞான:+ ெசாKன மA"ர1ைத ெஜR16 இைறவUK ேம* மன< 
ஒ+wைல#பGS இ+#பைத உணIAதவIகC தா< RறAத இAத உடைல 
fGSfGS �GHம ஒYயாM எ*ைல8*லாத ேபெராYயாMய இைறவேனாS 
கலA6 H1தமான பரெவY8* எKeேம wைல16 இ+#பாIகC.	 
 

 
 
  



பாட7 #135: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ச1த (தைலA6< தKவ\1 தாKசா%* 
216,:P 21தK`P ேசIfட< ேவe>ேடா 
H1த ெவY8* Hட%* HடIேச+< 
அ1த< இ6:`1 தா>SெகாC அ#Rேல. 
 
fள,க<: 
 
ச1த< (தலாMய ஐA6 $லKகt< அைவ ேதாK`ய இPைச வ\8ேலேய 
ெசKe அAத இPைசகைள1 uI16 RK அடVMfGடா* ஆKமாfK 
21தமாக இ+,:< இைறவUK ேபராKமாேவாS ேபாa ேசIவைத1 தfர 
ேவe வ\ இ+,Mறதா? இைறவK இ+,:< H1தமான பரெவY8* ஆKம 
ஒY இைறவUK ேபெராYேயாS ேசIA6 fS<. Rறf8K ெபா+C இ6தாK 
எKபைத அLபவ1தா* அ`A6 ெகா>S ெதYAத cைர# ேபால மன< 
ெதYA6 இ+#�Iகளாக. 
 

 



பாட7 #136: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
அ#RU; _Iைம ஆ"1தUK ெவ<ைமயா* 
உ#ெபன# ேபIெப; ற+Pெசaத அjk+ 
அ#RU; _hய ெதாKறா: மாeேபா* 
ெச#RU; �வK 2வ16C அடV:ேம. 
 
fள,க<: 
 
கட* c%* க%#பாக கலA"+,:< உ#$Pச1ேத �%யUK ெவ#ப1தா* 
ஒKe_h உ#$ எL< ேபI ெப;ற ெபா+ளாக உ+வ< ெபe<. அ#பh 
உ+வ< ெப;ற உ#$ எL< ெபா+ைள மeபhZ< கட* c%* ேசI1தா* 
அதK உ+வ< மைறA6 மeபhZ< க%#$P ச1தாகேவ மா`, கடேலாS 
ஒKறாக கலA6fS<. அ6ேபாலேவ ெசா*ல#ேபானா* ேபராKமாவான 
2வ1"டx+A6 R%A6 வAத ஆKமாk< இe"8* 2வமாMய ேபராKமாf* 
ஒKறாக, கலA6 அடVMfS<. 
 

 
 
  



பாட7 #137: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
அடV:ேப ர>ட1 தLஅ>ட< ெசKறV 
MடVெகா>ட "*ைல ஈதK` ேவe>ேடா 
கடAெதாe< wKற உ8Iகைர காW* 
"ட<ெபற wKறாK "+வh தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அ>டVகC அைன16ேம அL,களாகேவ இ+#பதா* அைவ அLk,:C 
அடV:பைவயா:<. அLவான6 அ>டVகt,:C அடV:< ஒ+ ெபா+C 
இ*ைல. அ6 அ>டVகC (Xவத;:< bல# ெபா+C. அ6ேபாலேவ, 
உட<ெபS16 வAத உ8IகC அைன16ேம ஆKமாவா* உ+வானைவ 
எKபதா* ஆKமா உட9,:C அடV:< ஒ+ ெபா+C இ*ைல அ6 
உட<RK உ+வ1"ேலேய இ+,MKற இைறவUK ஒ+ ப:". உட* 
(hAதRK உ8I ெசKe ேச+< இட< எ6 எKe பாI1தா* அ6 எAத 
பரமா1மாf[+A6 வAதேதா அAத ேபராKமாவாக wKe ெகா>h+,:< 
இைறவUK "+வhகY* தாK. 
 

 
 



பாட7 #138: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
"+வh ேய2வ மாவ6 ேத%* 
"+வh ேய2வ ேலாக<2A ",M* 
"+வh ேயெச* க"ய6 ெச#R* 
"+வh ேயதsச< உCெதY வாI,ேக. 
 
fள,க<: 
 
ேபராKமாவாக wKe ெகா>h+,:< இைறவUK "+வhகைள உணIA6 
ெகா>டா* இைறவUK "+வhேய 2வமாக இ+,:<. இைறவK இ+,:< 
2வேலாக< எ6 எKe 2A"1தா* இைறவUK "+வhகேள 2வேலாகமாக 
இ+,MKற6. உ8IகC ெசKe ேச+MKற இட< எ6 எKe ெசாKனா* 
இைறவUK "+வhகேள ெசKe ேச+< இடமாக இ+,MKற6. தாம,:C 
இ+,:< இைறவைன உCt,:C உணIA6 ெதYபவIகt,: இைறவUK 
"+வhகேள அவIகC எ#ேபா6< ெசKe தsசமைடZ< இடமாக 
இ+,MKற6. 
 

 
 



பாட7 #139: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ெதYk :+fK "+ேமU கா>ட* 
ெதYk :+fK "+நாம< ெச#ப* 
ெதYk :+fK "+வாI1ைத ேகGட* 
ெதYk :+k+ 2A"1த* தாேன. 
 
fள,க<: 
 
:+fK "+ேமUைய1 த%216 அவர6 உ+வ1ைத1 தம6 உ+வமாகேவ 
எ>W "யாU#ப6< :+fK "+நாம1ைத மA"ரமாக ெசா*[,ெகா>ேட 
"யாU#ப6< :+fK "+வாI1ைதகைள1 தம,:Cேள ேகGS உணIவ6< 
எ#ேபா6< :+fK "+ உ+வ1ைத1 த< மன";:C 2A"16 "யாU#ப6< 
ஆMய இAத ெசaைககC அைன16< (<மலVகt< cVM1 தா< யாI 
இைறவK யாI எKபைத1 தம,:C உணIA6 ெதYMKற ேபர`k 
ஞான1ைத, ெகாS,:<. 
 

 



பாட7 #140: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
தாேன $லைனA6< தKவச மா8S< 
தாேன $லைனA6< தKவச< ேபா8S< 
தாேன $லைனA6< தKU* மைடமாe< 
தாேன தU1ெத< RராKதைனP சA"1ேத. 
 
fள,க<: 
 
:+fK அ+ளா* இைறவைன1 தம,:C உணIA6 ெதYk 
ெபeபவIகt,:1 தானாகேவ இ6வைர அவIகைள ஆGh ைவ1"+Aத ஐA6 
$லKகt< அவIகYK வசமா:<. அjவாe அவIகYK வசமான ஐA6 
$லKகt< அைவகYK தU#பGட தKைமகைள இழA6fS<. அjவாe 
தU#பGட தKைமகைள இழAத ஐA6 $லKகt< அவIகt,:, கGS#பGS 
அவIகC இnட< ேபால ெசய*பSபைவயாக மா`fS<. அjவாe இnட< 
ேபால ெசய*பS< ஐ<$லKகt< அைவ bல< வAத மலVகC (Xவ6< 
:+fK "+வ+ளா* தாமாகேவ அவIகைள fGS cVM அவIகYK ஆKமா 
மGSேம இைறவைனP ெசKe சA",:<. 
 

 



பாட7 #141: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
சA"# ப6நA" தK"+1 தாYைன 
2A"# ப6நA" ெசaய "+ேமU 
வA"# ப6நA" நாம<எK வாaைமயா* 
$A",:C w;ப6 நA"ெபா; ேபாதேம. 
 
fள,க<: 
 
:+fK அ+Yனா* தம6 அைன16 மலVகt< cVMP ெசKe சA"#ப6 
இைறவUK "+வhகேள ஆ:<. எ#ேபா6< 2A"16,ெகா>ேட இ+,க 
ேவ>hய6 இைறவUK "+ேமUேய ஆ:<. உ>ைமைய மGSேம 
ேபHMKற வாயா* எ#ேபா6< வணVM1 6",க ேவ>hய6 இைறவUK 
"+நாமேம ஆ:<. ெநsச1"9< எ>ண1"9< எKe< wைல16 w;க 
ேவ>hய6 :+நாதI _`ய ெபாKனான ேபாதைனகேள ஆ:<. 
 

 



பாட7 #142: -த7 த+!ர, - 1. உபேதச, 

 
ேபாதA த+<எVகC $>Wய நA"ைய# 
ேபாதA தU*ைவ16# $>Wய ரா8னாI 
நாதK நட1தா* நயன< கY_ர 
ேவத< 6"1"ட# ேபாயைடAதாI f>ேண. 
 
fள,க<: 
 
:+நாதI ெகாS1த $>Wயமான ேபாதைனகைள1 தம6 எ>ண1"* ைவ16 
அவ;`K ெபா+tணIA6 தம,:C ெதYk ெப;றவIகC தா< ெப;ற 
Rறf8K $>Wய1ைத அைடAதவIகC ஆவாIகC. $>Wய< ெப;றவIகC 
:+fK "+வ+ளா* இைறவUK "+நடன1ைத1 தம,:Cேள த%216 
ேப%Kப< _hவர ேவதVகC 6",க f>�லக1";:P ெசKe இைறவUK 
"+வhையP ேச+வாIகC. 
 

 



பாட7 #143: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ம>ெணாKe க>�I இ+வைக# பா1"ர< 
">ெணK `+Aத6 ufைன ேசIAத6 
f>WKe cIf\K �>Sம> ணானா;ேபா* 
எ>WK` மாAத+< இற,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK உட* :யவK ெசaZ< ம> பா1"ர< ேபாKற6. :யவK பல 
பா1"ரVகC ெசaதா9< அவK பயKபS16< ம> எ6ெவKe பாI1தா* அ6 
கYம> ஒKe தாK. அ6ேபாலேவ உ8IகYK உட* பலவைக# 
பGடதானா9< ஆKமா ஒKe தாK. :யவK ெசaZ< ம> பா1"ரVகC ஒேர 
ம>W* ெசaய#பGடா9< இர>S வைகயாக இ+,MKறன. ஒKe u8னா* 
HGட#பGS ">ெணKe இ+,:< பா1"ர<. இர>டாவ6 u8னா* 
Hட#படாம* பPைச ம>ணாக இ+,:< பா1"ர<. உ8Iகt< இ+வைக 
உட*கைள1 தாVMேய உலM;: வ+MKறன. உ8IகYK உடேலாS அைவ 
ெசaத ufைனகt< ேசIAேத இ+,MKறன. எ#பh வாU[+A6 மைழ 
ெபaதா* Hட#படாத பPைச ம>ணாலான பா1"ரVகC கைரA6 மeபhZ< 
கYம>ணாகேவ மா`fSேமா, அ6ேபாலேவ உ8IகC இைறவUK ேம* 
நாGடx*லாம* தVகYK ufைனகYேலேய கGS>S பPைச ம>ணாகேவ 
இ+A6 ஒ+ நாC அ\A6 ேபாMKறன. இ#பh உலக வாg,ைக வாgA6 
இறA6 ேபா:< மUதIகC எ>WலடVகாதவIகC.  
 

 
 



பாட7 #144: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ப>ட<ெபa _ைர பழM fXAத,கா* 
உ>டஅ# ெப>h+< ம,கt< RKெசலாI 
ெகா>ட fரத(< ஞான(< அ*ல6 
ம>h அவ+டK வ\நட வாேத. 
 
fள,க<: 
 
ெதKனV�;eகளா* RKன#பGட _ைரZ< அைத1 தாVM8+,:< க\Z< 
c>ட கால< உபேயாM,க#பGடRK ஒ+ நாC fXA6fS<. அ6ேபாலேவ, 
ந*ல fைன uய fைன ஆMய இர>Sfத fைனகளா* RKன#பGட இAத 
உடெலKL< _ைரZ< அைத1 தாVM8+,:< bPெசL< க\Z< அAத 
இ+fைனகYK பயKகைள (Xவ6< அLபf1தRK (6ைம ெப;e ஒ+ 
நாC bPH ெவYேய` இறA6 fS<. _ைர இ+Aத வைர8* அதனh8* 
வ216 வAத ம,கC _ைர fXAத RK அதேனாS இறA6 fXவ"*ைல. 
அ6ேபாலேவ மUதK வாX< வைர அவேனாS _டேவ இ+A6 அவனா* 
பயKெப;ற மைனfZ< :ழAைதகt< அவK இறA6 ேபானRK அவேனாS 
_டேவ இறA6 ேபாவ"*ைல. உ8I இறA6 ேம9லக1";:1 தUயாகP 
ெச*9MKற ேபா6 அதLடேன பா6காவலIகC ேபால 6ைண,: வ+வ6 
அAத உ8I வாX< ேபா6 ெசaத fரதVகYK பலKகt< இைறய+ளா* 
ெப;ற ஞானVகt< மGSேம. ம;ற எ6k< அAத உ8ேராS வ+வ"*ைல. 
வாX<வைர இைறவைன wைன16 கா%யVகைளP ெசa6 :+fK 
அ+Cெப;e ஞான1ைத வளI#பேத ந*ல6. 
 

 
 



பாட7 #145: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ஊெரலா< _h ஒ[,க அX"GS# 
ேப%ைன c,M# RணெமKe ேப%GSP 
�ைரயV காGhைட, ெகா>SேபாaP HGhGS 
c%U* bgM wைன#ெபா\A தாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
உ8I உட[* இ+,:< வைர அவLடK வாgAத மைனf, :ழAைதகC, 
உறfனI, H;ற1தாI, ஊராIகC எKe அைனவ+ேம அவK இறA6ேபான RK 
ஒKறாக, _h ச1த<ேபாGS அX6 $ல<RfGS அவL,: அ6வைர 
ைவ1"+Aத ேபைரP ெசா*[, _#Rடாம* Rண< எKe ஒ+ ேபைர 
ைவ16fGS அைனவ+< ேசIA6 அவLைடய உடைல எS16PெசKe 
ஊ+,: ெவY8* இ+,:< �ைர#$;கC wைறAத HSகாGh* ைவ16 
அைத எ%16fGS அAத உடைல1 ெதாGடைத uGS எKe ெசா*[ அைத# 
ேபா,க ஆ;`U* bgM எXAதRK ெம*ல ெம*ல அவைன# ப;`ய 
wைனkகைளZ< மறA6 ேபாவாIகC. 
 

 
 
 
 
 
  



பாட7 #146: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம	 
 
கா9< இர>S (கGடல ெகாKeள 
பா9C ப+Vக\ (#ப1 "ர>Sள 
ேம9ள _ைர R%Z< R%Aதா*(K 
ேபா98I �ளk< $கஅ` யாேத. 
 
fள,க<: 
 
மUதIகYK இர>S கா*கேள HவIகளாகk< (6:1 த>ேட அAதP 
Hவ;`;: நSf* _ைரைய1 தாVM8+,:< உ1"ரமாகk<, உடைலP 
H;`8+,:< (#ப1" இர>S fலா எ9<$கேள Hவ;ைறP H;` அ6 
fXA6fடாம* இ+,கேவ>h ைவ,க#பGட சGடVகளாகk< தைலேய 
உ1"ர1"K உP28[+,:< _ைரயாகk< இ+,:< இAத உடலாMய 
iS		எ#பh iGhK ேமேல இ+,:< _ைர R%A6 fGடா* ெவe< 
HவIகt< அைத1 தாVM8+,:< சGடVகt< மGSேம w;க உபேயாM,க 
(hயாததாக ஒ+ iS இ+,:ேமா அ6ேபாலேவ தைலவ\ேய bPH,கா;e 
ெவYேய` fGடா* உட9< இறA6ேபாa ெவe< சைதZ< எ9<$கt< 
மGSேம w;க ெவY8* ெசKற உ8I �>S< அAத உட9,:< 
$:A6ெகாCt< வ\ எKனெவKe ெத%யாம* w;:<.  
 

 
 



பாட7 #147: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
�,ைக fைளAத6 ெசafைன bGட;ற 
ஆ,ைக R%Aத தல: பX1த6 
b,MU; ைகைவ16 bhGS, ெகா>Sேபாa, 
கா,ைக, :#ப[யாக, காGhய வாேற. 
 
fள,க<: 
 
மUதIகYK இAத உடலான6 ேநாaகC ெசaத fைனகC எ*லா< (hA6 
ேபானRK ஒ+ நாC (6ைம ெப;e நாh நர<$கC ெசய[ழA6 எ9<$கC 
பX161 தளIA6ேபாக இறA6 ேபாafS<. அ#பh இறA6 ேபானRK 
ம;றவIகC வA6 அAத உட[K b,MK ேம* ைகைவ16 bP2+,MKறதா 
எKe ேசா"16# பாI16fGS bP2*ைல எKப6 உe"யானkடK 6Wயா* 
உடைல bh அைத, ெகா>S ேபாa HSகாGh* ைவ16 சடV:கைளP 
ெசaதRK $ைத16fGS (அ*ல6 எ%16fGS), "வச< ெசaZ<ேபா6 
காகVகt,:P சாத< ைவ16 அ6 இறAதவIகt,:P ெசKe ேச+< எKe 
எ>W ெசaMறாIகC bடIகC. இறAதவIகYK உ8+< அVேகேய 
இ+#ப"*ைல. இவIகC காக1";: ைவ,:< சாத(< அவIகளா* 
உGெகாCள# பSவ"*ைல.  
 

 
  



பாட7 #148: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
அட#ப>W ைவ1தாI அh2ைல உ>டாI 
மட,ெகாh யாெராS மAதணV ெகா>டாI 
இட#ப,க ேமஇைற ெநாAத6 எKறாI 
Mட,க# பS1தாI MடAெதா\A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
$"யதாக1 "+மண< ெசaத மா#RCைள,: அeHைவேயாS உணk சைம16 
ைவ1தாIகC. மா#RCைளZ< அைன16 உணைவZ< நKறாக Hைவ16 
உ>டாK. ெகாhேபாKற இைட ெகா>ட இள< மைனfZடK Hகமாக 
:லாfனாK. இட6 ப,க< 2`6 வ[,MKற6 எKறாK. மைனf அவைன1 
தK மh8* Mட1"# பS,கைவ16 எKன ஆ8;e எKe ேகGS,ெகா>S 
இ+,:<ேபாேத இதய வ[யா* உ8I R%A6 இறA6 ேபானாK. உ8I எAத 
அளk wைல#$1 தKைம இ*லாத6 எKபைத fள,:< ஒ+ wகgk.  
 

 



பாட7 #149: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
மKற1ேத ந<R தKமாட< எS1த6 
மKற1ேத ந<R 2fைகெப; ேற`னாK 
மKற1ேத ந<R (,ேகாh வழVMனாK 
ெசKற1தா ெவKன1 "%A"லK தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஊ%* ஆடவK ஒ+வK தK (ய;28னா* ெப+< ெபா+C ேசI16 பல+< 
fய,:< வ>ண< பல அS,: மாYைகைய, கGhனாK. RK ஊI அ`ய 
ஒ+ ப*ல,: ெசa6 அ"* ஏ`,	ஊ%* உCேளாI,: தானVகC பல 
வழVMனாK. அவன6 உடைல fGS உ8I R%Aத RK பலI wKe 
தைலவேன எKe _#RGS, கத`Z< அவK உ8I "+<பாமேல 
ேபாafGடாK. 
 
க+16 : ராஜேபாக1"* வாgAதா9< தான தIமVகC எjவளk ெசaதா9< 
உ8I உட[* w;கா6.	 
 

 



பாட7 #150: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
வாசA" ேப2 மண<$ணI த<ப" 
ேநசA ெதfGh wைன#ெபா\ வாIRKைன 
ஆசA" ேம*ைவ1 தைமய அX"GS# 
பாசAuP HGS# ப[யGh னாIகேள. 
 
fள,க< : 
 
இUய உe" ெமா\கைள _` ஆ�< ெப>�< இ+மனVகt< ஒKe 
ேசர "+மண< ெசa6 ெகா>டனI. RKனI _h,கலA6 மMgA"+Aத 
மணம,கC கால#ேபா,M* ஆர<ப1"* இ+Aத காத* பாச wைனkகைள 
மறA6 ஒ+வI ேம* ஒ+வI "கGh ச[#பைடA6 fSவI. RK ஒ+ நாC 
இ+வ%* ஒ+வI இறA6 fட அAத உடைல பாைட8K ேம* ைவ16 
ஒ#பா% ைவ16 அX6 $ல<R தVகYK அK$ பாச1ைதZ< உட9டK 
ேசI16 u ைவ16 ப[8GடாIகேள. 
 
க+16 : மணAதவIகYK அK$< HSகாS வைர மGSேம இ+,:<. 
 

 



பாட7 #151: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ைகfGS நாh, க+1த\A தPசற 
ெநaயGhP ேசாe>�< ஐவ+< ேபா8னாI 
ைம8Gட க>ணாt< மாS< இ+,கேவ 
ெமafGS# ேபாக fைடெகாCt மாேற. 
 
fள,க< :	 
 
ைம =2ய க>கtைடய மைனfZ< ேதhய ெச*வ(< அ+M* இ+,க 
ம+16வI ைக8* நாh பாI16 இU ம+16வ< பயனY,கா6 எKe 
ைகfGS fட ெகாS1த6 வாVMய6 ெசaயேவ>hய6 அைன1ைதZ< 
ம;றவIகYட< ெசா*ல எ>WZ< wைனkகC இ*லாம* தSமா` உட[* 
ஒGhய உ8I bPH ஒSVMfS<. வாச< x:Aத ெநaயா* ெசaத 
உணkகைள உ>S மMgAத ெமa, வாa, க>, b,:, ெசf ஆMய ஐA6 
$லKகt< ெசய[லA6 உடைல fGS உ8I R%A6 fS<. 
 

 



பாட7 #152: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
பAத* R%Aத6 ப>டாரV கGட;ற 
ஒKப6 வாச9< ஒ,க அைட1தன 
6K$e கால1 6%Hவர ேமKேம*	 
அK$ைட யாIகC அXதகK றாIகேள. 
 
fள,க< :		
 
மரண ேவதைன8* 6Kப#பGS,ெகா>h+,:< கைட2 கால1"* ஒ+ நாC 
மரண< வA6fS<. அ#ேபா6 உ8ராMய ெபா,Mஷ1"K ேம* ேபாIைவ 
ேபா* இ+Aத உட<பாMய பAத* R%A6fட உடேலாS இ+A6 இ6வைர 
வ\நட1"வAத உ8+< ெவYேய`fS<. உ8I ெவYேய`ய RK 
கா;`*லாத உட[* ஒKப6 வைக 6வாரVகt< (2 க>, 2 கா6, 2 
b,:16வாரVகC, வாa, பா*:`, ஆசனவாa) அைடபGSfS<. அ#பh 
உ8Iகா;e ெவYேய`யRK அAத உட[Kேம* அK$ ெகா>h+AதவIகC 
எ*ேலா+< வA6 அX6 ஒ#பா% ைவ16fGS RK$ ெசKefSவாIகC. 
 

 



பாட7 #153: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
நாGS,: நாயகK ந<bI1 தைலமகK 
காGSP 2fைகெயாK ேற`, கைட(ைற 
நாGடாIகC RKெச*ல (Kேன பைறெகாGட 
நாGைடfGS ந<R நட,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
தK நாGh;: அரசனாகk< :hம,கY* (த*வனாகk< இ+#பவK பலfத 
ப*ல,M* ஏ`1 "%AதவK கைட28* HSகாGh;:P ெச*9< பாைட8* 
உ8I R%A6 Mட,க அவன6 நாGhK :hம,கC அவL,:# RKனா* வர 
அவL,: (Kனா* பைற அh#பவIகC ம1தள< ெகாGட இ6வைர அவK 
ஆG2 ெசaத நாGைடfGS HSகாGS,: அவK ெச*9< (ைற இ6ேவ 
ஆ:<. 
 

 
 



பாட7 #154: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
(#ப6< (#ப6< (#ப1 தeவ+< 
ெச#ப ம"tைட, ேகா89C வாgபவI 
ெச#ப ம"tைட, ேகா8* 2ைதAதRK 
ஒ#ப அைனவ+< ஓGெடS1 தாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
மUத உட[* ெதா>�;றாe த16வVகC வாXMKறன, இAத1 
ெதா>�;றாe த16வVகளா9< ெசaய#பGட ம"லாMய உட* �gAத 
ேகா89,:C ஆKமாவாMய உ8I வாXMKற6. எ#ேபா6 அAத, ேகா8லாMய 
உட* பXதைடA6 ெகGS உ8I ேபாMறேதா அ#ேபா6 அதK ம"லாக 
இ+Aத ெதா>�;றாe த16வVகt< ஒKறாக ஓh fSMKறன. 
 
96 த16வVகC - 25 பsச=த கா%யVகC, 5 வாசனா"கC/அவ1ைதகC, 10 
வாZ,கC, 10 நாh,கC, 4 வா,:கC, 3 மலVகC, 3 :ணVகC) 5 2வ 
த16வ<, 7 f1யா த16வ<, 24 ஆKம த16வ< 
 

 
 
 



பாட7 #155: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ம6�I :ழ[Z< மாS< மைனZ< 
இ6�I ஒ\ய இதணம ேத`# 
ெபா6�I $றsHS காட6 ேநா,M 
ம6�I வாVMேய ைவ1தகK றாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
ேதK wைறAத வாசைன x,க மலIகைள1 தK _Aத[* �h8+,:< 
மைனfZ< ச<பா"1த ெச*வVகt< ெசா16,கt< ஒ+வK இ+Aத 
ஊ%ேலேய தVMfட அவK மGSேம பாைட8* ஏ;ற#பGS ஊ+,:# 
ெபா6வாக ெவY8* இ+,:< HSகாGS, ெகா>S ெச*ல#பGS அVேக 
அவன6 :ழAைதகt< H;ற1தா+< அK$ கலAத ேசாக1ேதாS அவன6 
உடைல# பாைட8[+A6 வாVM HSகாGh* ைவ16 HGெட%16fGS 
அ*ல6 $ைத16fGS அVM+A6 அகKe ெசKefSவாIகC. 
 
க+16 : ேதhய ெசா16,கC, மைனf, ம,கC அைன16< iGhேலேய 
இ+,க ேதhயவK மGS< காGh* எ%,க#பSவாK. 
 
 

 
 



பாட7 #156: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ைவPசக* k;ற6 க>S மUதIகC 
அPசக லாெதன நாS< அ+<ெபா+C 
RPச6 வாa#RK ெதாடIke ம;றவI 
எPசக லா6wK `ைள,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #155 இ* _`யபh ேதhய ெசா16,கC மைனf ம,கC அைன16< 
iGhேலேய இ+,க ேதhயவK மGS< காGh* எ%,க#பSவாK எKe 
க>_டாக க>ட மUதIகC _ட தVகYK உடைல fGS உ8I எKe< 
R%யா6 இ+,:< எKe wைன16, ெகா>S ெப+< பாSபGS பலfத 
ெச*வVகC ேசI#ப6<  ேசI1த ெச*வVகYK ேமேல அ"கமான ஆைசைய 
ைவ#ப6< அவைர1 RKப;` ம;றவIகt< அjவாேற ெசaவ6< இதனா* 
அவIகC RறfேயாS வAத கIம wைலகC மாறாமேலேய அவIகt< உட* 
இைள16 வயதாM ஒ+ நாC அவIகC (த[* க>டவைன# ேபாலேவ 
உ8IR%A6 HSகாGh;: எS16P ெச*ல#பSவைதZ< பாI1தா* இவIகYK 
எ>ண1ைத எKனெவKe ெசா*வ6? 
 

 
 



பாட7 #157: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ஆI1ெதX H;ற(< ெப>h+< ம,கt< 
ஊI16ைற, காேல ஒ\வI ஒ\AதRK 
ேவI1தைல# ேபா,M fறMG ெட%bGh 
cI1தைல8* bg:வI c"8* லாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+வK இறAதRK அவன6 உடைலP H;` wKe _f ஒ#பா% ைவ,:< 
உறfனIகt<, H;ற1தா+<, மைனfZ<, ம,கt< அவன6 உடைல 
ஊ%K எ*ைல HSகாS வைர எS16P ெசKறRK தVகYK ெந;`8K 
ேம* அ+<RfGட ேவIைவைய 6ைட16 c,:வ6 ேபா* அவன6 
உடைலZ< இற,M ைவ16 fற:கைள அS,M அத;: ெந+#$ 
bGhfGS c%U* தைல (XM fGSP ெசKe fSபவIகC. தன,: 
உe"ைணயாa இ+Aத அவன6 உடைலZ< அவன6 அKைபZ< அ#ேபாேத 
மறA6fGட c"8*லாதவIகC இவIகC. 
 
க+16: 
 
ஒ+வK இ+,:< வைர அவK bல< Mைட1த அைன1ைதZ< 
அLபf16,ெகா>S அவேனாS அKபாக இ+AதவIகC அவK இறAத6< 
அைன1ைதZ< மறA6fGS<, தVகt,:< ஒ+ நாC இற#$ வ+< எKபைத 
wைன16# பாI,காதவIகC c"8*லாதவIகC. 
 

 



பாட7 #158: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
வள1"ைட (;ற1ேதாI மாwல< (;e< 
:ள1"K ம>ெகா>S :யவK வைனAதாK 
:ட(ைடA தா*அைவ ஓெடKe ைவ#பI 
உட9ைடA தா*இைற# ேபா6<ைவ யாேர. 
 
fள,க<: 
 
இAத உலக< (Xவ6< Rற,MKற உ8IகYK உட*கC எ*லா< அழகாக 
ெசaய#பGட ம>:ட< ேபாKற6. தா8K வளைம ெபா+A"ய இைட8K 
(KR+,:< வ8;`[+,:< :ளமாMய க+#ைப,:C HேராWதமாMய ம> 
ம;e< H,MலமாMய cI கலA6 :யவனாMய இைறவனா* பைடAத உட* 
இ6. ம>ணா* ெசaய#பGட :ட< உைடA6 ேபானா* _ட ஓடாக பயKபS< 
எKe ைவ1"+,:< மUதIகC ேதாலாMய ம>ணா* ெசaய#பGட இAத 
உடலாMய :ட< உைடA6 ேபானா* (இறA6 ேபானா*) மGS< 
ைவ1"+,காம* ெவYேய எS16P ெசKe HSகாGh* ைவ16 
எ%16fSவாIகC. 
 
க+16: 
 
கYம>ணா* ெசaய#பGட உைடAத :ட1";: இ+,:< ம"#$ _ட 
உ8IR%Aத உட9,: Mைடயா6. 
 

 



பாட7 #159: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ஐA6 தைல#ப` யாe சைடZள 
சAதைவ (#ப6 சாIk ப"ெனGS# 
பAத9< ஒKப6 பA" ப"ைனA6 
ெவAத6 MடAத6 ேமல` ேயாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஐ<$லKகt< ெசய*பS< தைலயாய ஐA6 இA"%யVகt< (க>, கா6, 
b,:, வாa, ேதா*) நாhகேளாS RைனA6, Mட,:< ஆe ஆதாரVகt< 
(bலாதார<, Hவா"nடான<, மW#=ரக<, அநாகத<, fH1", ஆ,ைஞ) 
(#ப6 எ9<$கt<, அAத எ9<$கைள இைண,:< ப"ெனGS 
bGS,கt<, இைவ அைன1ைதZ< ேபாIைவ ேபால bh ைவ1"+,:< 
ேதா9<, அAத1 ேதா[9Cள ஒKப6 6வாரVகt< (2 க>, 2 கா6, 2 நா2, 
வாa, பா*:`, ஆசனவாa), ப"ைனA6 fத எ9<$வ%கt< 
(ம>ைடெய9<$, தாைடெய9<$, கX1ெத9<$, மாIெப9<$, (6ெக9<$, 
(த[யன) ஆMய அைன16< ேசIA6 இ+,:< இAத மUத உடலான6 
இறAதRK HSகாGh* ெகா>Sேபாa எ%,க#பS<ேபா6 அைன16< எ%A6 
ெவe< சா<ப* மGSேம Mட,:<. அ#பh ெவA6 Mட,:< சா<ப9,:# 
Rற: அAத உ8+,: எKனவாMKற6 எKபைத யா+< அ`வ"*ைல. 
 

 
 



பாட7 #160: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
அ1"# பழ(< அைர,�ைர ந*f16< 
ெகா1" உைல#ெபa6 _ழGS ைவ1தனI 
அ1"# பழ1ைத அைர,�ைர f16>ண, 
க1" எS1தவI காS$, காேர. 
 
fள,க<: 
 
அ1"#பழ1ைதZ< (ெப>WK உட*த+< HேராWத<) ந*ல அைர,�ைர 
f1ைதZ< (ஆWK உட*த+< H,Mல<) ஒKறாக, கல,:<பh ெகா1" 
(ஆ�< ெப>�< ஒKறாக ேச+த*) அைத உைல8* ைவ16 (க+#ைப), 
_ழாக (}ைம என#பS< :ழAைத8K சைத உ+வ<) சைம16 ைவ1தனI 
ெப;ேறாI. RK$ அ1"#பழமாMய HேராWத1ைத அைர,�ைர f1தாMய 
H,Mல< உ>S :ழAைத8K உடலாக மா`fGடRK Rரசவ ேவதைன8* 
கத` அைத# ெப;ெறS1தவIகC ஒ+ நாC அAத உட* இறAதRK அைத 
எ%,க HSகாGS,: எS16P ெசKறனI. 
 
க+16: 
 
2ல ெபா+CகC ேசI16 சா#பாS சைம#ப6 ேபாலேவ ஆ�< ெப>�< 
ேசIA6 சைம1த இAத மUத உட* சா#RGS (h1த6< பா1"ர1ைத, கXf 
எS16 ைவ1த6ேபால ஒ+ நாC உ8I ேபானRK உட* HSகாGS,: 
எS16P ெசKe ைவ,க#பGSfS<. நKறாக சைம1த சா#பாS< wரAதரமாக 
ப2ைய# ேபா,காத6 ேபாலேவ உட9< wரAதரமாக இ+,கா6. 
 

 



பாட7 #161: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
ேம9< (கh*ைல �X< வh<R*ைல 
கா9< இர>S (கGடல, ெகாKe>S 
ஓைலயாK ேமaAதவ �S வ%யாைம 
ேவைலயாK ேமaAதேதாI ெவCY1 தYைகேய. 
 
fள,க<: 
 
இAத மUத உடலாMய iGh;: ேம9< _ைர8*ைல (உP28* தைல 
மGSேம). அh89< ெச#பUGட தளx*ைல (கா9,:,�g ஒKex*ைல). 
iGhK Hவைர1 தாV:< க\கt< இர>SதாK இ+,MKற6 (இர>S 
கா*கC மGSேம). அதK நSf* உ1"ர1ைத1 தாV:< க\ ((6ெக9<$) 
ஒKeதாK இ+,Mற6. இ#பh இ+,:< iGh;: ெசாAத,காரேனா (மUத 
உ8I) iGைட எKe< அ\யாம* உe"யாக ைவ,க1 ெத%யாம* 
fGSfGடாK (HX(ைன நாh வ\ேய bPH,கா;ைற ெச91த1 ெத%யாம* 
fGSfGடாK). ேவைலயா* (fைன, கIமVகC) ெசaய#பGட இAத 
ெவCY, ேகா8* ேபாKற உட* (ெவCைள wற H,Mல1தா* உ+வான6) 
iேண அ\A6 ேபாMKற6 (இறA6 ேபாMKற6). 
 
க+16: 
 
இைறவK மUத உட[* _ைரயாக சக|ரர தள பரெவYையZ<, 
அh1தளமாக :>ட[U ச,"ையZ< கா*களாக இடகைல RVகைல ஆMய 
இர>S நாhகைளZ<, தாV:< (6ெக9<பாக நSf* HX(ைன 
நாhையZ< ெகாS16 உட<ைப ஒ+ ேகா8லாக பைட1"+,MKறாK. 
இ+#RL< உ8IகC த< உட[9Cள :>ட[U ச,"ைய HX(ைன நாh 
வ\ேய ேமெலX#R, சக|ரர தள1"* ேசI16 எKe< அ\யாத உடைல# 
ெபe< வ\ைய1 ெத%A6 ெகாCளாம* தVகYK வாg,ைகைய iேண க\16 
ஒ+ நாC அ\A6 ேபாMKறாIகC. 
 

 



பாட7 #162: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
_ட< MடAத6 ேகாலVகC இVM*ைல 
ஆS< இைலய(< அ;ற தeத9< 
பாSMK றாI2லI ப>W* அX"GS1 
ேதhய u8U* uயைவ1 தாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
நாGhய< ஆSMKற கைல,_ட< ெவeமேன Mட,MKற6 (உ8I ஆhய 
உட* ெச16, Mட,MKற6). அVேக அழMய அலVகாரVகC எ6k< இ*ைல 
(Rண1";: அழ: இ*ைல) நாGhய< ஆS< H"Z< லய(< இ*ைல. 
(bPH, கா;e< இ+தய1 6h#$< இ*ைல) அAத, கைல,_ட1"* 
பாSMKறாIகC 2லI (ப>டாரVகC பைறயைறA6 பாSத*). H"Z< லய(< 
இ*லாம* ெவe< ப> ைவ16# பாSவ6 அXவ6ேபால இ+,Mற6 
(Rண1ைதP H;` ஒ#பா% ைவ16 அXMKறாIகC). இதனா* அழMய 
நாGhய1ைத, காண ேவ>S< எKe ேதh வAதவIகYK ஆைச1 u8U* 
ஏமா;றெமL< uைய ைவ16 ஆைசைய எ%16fGடாIகC (காaAத 
fற:கைள1 ேதh எS16 வA6 ைவ1த u8U* உடைல ைவ16 
எ%16fGடாIகC). 
 
க+16: 
 
உ8I இ+,:< வைர ஓயா6 ஆைச எL< u8U* ஆS< இAத உட* அAத 
உ8I R%AதkடK ம;றவIகC ைவ1த u8U* ெவA6 சா<பலாMKற6.  
 

 



பாட7 #163: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
(Gைட RறAத6 (A{e நாYU* 
இGட6 தாUைல ஏேதL< ஏைழகாC 
பGட6 பாIமண< பKUர> டா>hU* 
ெகGட6 எXப"; ேகட` �ேர. 
 
fள,க<: 
 
க+ (Gைட8* (HேராWத<) H,Mல< ேசIAததா* (K]e நாGகY* (10 
மாத<) RறAத6 மUத உட*. RறAத உ8I தாமாகேவ இைறவைன அ`Z< 
அ`ைவ ெகா>S வரf*ைல. RறAத"* இ+A6 இைறவைன அைடZ< 
அ`kP ெச*வ< இ*லாத அAத :ழAைத 12 ஆ>SகY* உலக 
வாசைனZடK வளIA6 2`6 2`தாக உலக# ப;e,கYK ேம* ஆைச 
ெகா>S அ#ப;eகtடK வாX< அAத உ8I எXப6 வய"* இைறவைன 
அைடZ< வ\கC ெத%யாம* மன< ெதYைவ அைடயாமேலேய உட* ெகGS 
அ\A6 fSவைத யா+< அ`A6 ெகாCளf*ைல. 
 

 



பாட7 #164: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
இhs2* இ+,க fள,ெக% ெகா>டாK 
(hsச த`யாI (ழV:வI bடI 
fhs2+ ளாவ த`யா உலக< 
பhsH MடA6 பைத,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
fள,: (மUத உட*) இ+,:< ேபாேத அ"[+,:< ஒYைய (உ8I) 
எS16, ெகா>டாK (எமK) எKe கதeபவIகC எ>ெணa (கIம 
fைனகC) uIA6 fGடதா*தாK ேஜா"Z< (உ8I) wKefGட6 எKபைத 
அ`யாத bடIகC. "ன(< fhZ< காைல# ெபாX6 (Rற#$) Rற: இரk 
வர மைறA6 இ+ளா:< (இற#$) எKபைத உணராத இAத உலக1தவIகC 
இறAதவL,காக 6,க1"* $ல<$MKறனI. Rற#$ உ>ெடU* இற#$< 
உ>S எKபைத அ`யாம* உலக# ப;e,கY* ஆைச ைவ16 wைலய;ற 
உட<ைப wைலெயKe எ>W வ+A6MKறனேர. 
 

 



பாட7 #165: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
மட*f%, ெகாKைறயK மாயK பைட1த 
உட9< உ8+< உ+வA ெதாழாம* 
இடIபடA ேதழா நரM; Mட#பI 
:டIபட ெவAதமI _#RS மாேற. 
 
fள,க<: 
 
மட* f%1த அழMய ெகாKைற மலைர மாIR* அWAத மாயவனா* 
(இைறவK) மாைய8* பைட,க#பGட இAத மUத உட9< அ"[+,:< 
உ8+< அAத இைறவUK "+ உ+வ1ைத1 வ\படாம* ஆைசகYK 
வ\ேய வாgA6 6Kப#பGS இறAதவIகYK ெந+,கமானவIகC (மைனf 
ம,கC ம;e< உறfனI) அhவ8;`[+A6 உர,க, _#RGS அX6 
$ல<R,ெகா>h+,க நரMேலேய ெகாhயதான ஏழாவ6 நரக1"* MடA6 
அ*ல* பSவாIகC. 
 
க+16: 
 
அ\ய,_hய இAத உட[K ேம* ஆைச ைவ16 உலM* ஆைச8னா* பல 
uய கா%யVகைளP ெசa6ெகா>S த<ைம# பைட1த எKe< அ\யாத 
இைறவைன# ேபா;` வணVகாதவIகC இறAதRK அவIகYK உறfனIகC 
கத` அX6 _#RGடா9< "+<R வர(hயாம* ஏழாவ6 நரக1"* MடA6 
6Kப#பSவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #166: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
:ைடZ< :"ைரZ< ெகா;றவா t<ெகா> 
hைடZம, கால< இ+A6 நSேவ 
$ைடZ மUதனாI ேபா:<அ# ேபாேத 
அைடZ< இட<வல< ஆ+8 ராேம. 
 
fள,க<: 
 
அரசாG2Z< வ[ைமயான :"ைர பைடZ< உe"யான வாt< ெசVேகா9< 
த%16, ெகா>S வாழ ேவ>hய கால< வைர அரசனாக வாX< மUதIகt< 
அவIகYK நSேவ நாK: ப,க(< மUதIகேளாS $ைட�ழ ெசKe 
ெகா>h+,:< ேபாேத அவIகள6 உ8ரான6 இடகைல RVகைல நா2கYK 
வ\ேய R%A6 அைடயேவ>hய இட16,:P ெசKe அைடA6fS<. 
 
உGக+16: 
 
ம,கC பைட�ழ வல< வ+< பாராt< அரசK ஆனா9< உ8I R%A6 
ேபாவைத யாரா9< தS,க இயலா6. 
 

 
 



பாட7 #167: -த7 த+!ர, - 2. யா?ைக Pைலயாைம 

 
கா,ைக கவ%ெலK க>டாI ப\,MெலK 
பா;eY# ெபa8ெலK ப*ேலாI ப\P2ெலK 
ேதா;ைபZC wKe ெதா\லறP ெசauGS< 
_1தK $ற#பGS# ேபானஇ, _Gைடேய. 
 
fள,க<: 
 
உடலாMய இAத1 ேதா* ைப8LC (ேதாலா* �gAத உட*) உ8ராக 
இ+A6 fைனகைளP (ெசய*கைள) ெசa6 அதK bல< தKLைடய கIம 
பலKகC க\Aத RK உட* இயVக காரணமான இைறவK (உ8I) உட[* 
இ+A6 R%Aத Rற: ெவe< எ9<$< ேதா9மாMய இAத மUத உடைல 
கா,ைக வA6 ெகா1"1 "+hP ெசKறா* எKன? க>டவIகC Rண< எKe 
ப\1தா* எKன? உடைல HGS எ%1தRK எ9<RK ேம* பா* ஊ;` 
கா%ய< ெசaதா* எKன? பலவைக# பGடவIகt< வA6 உ8I இ+,:< 
ேபா6 ெசaத கா%யVகைள# ப;` ப\ ெசாKனா* எKன? பல+< $கgA6 
ேப2னா* எKன? அதனா* இAத உ8+,ேகா அ*ல6 ெவeெமன, Mட,:< 
உட9,ேகா ஒ+ பயL< இ*ைல. 
 
க+16:	 
 
வாX<ேபா6 இAத உட[K bல< இைறவைன அைடZ< வ\கைள# ப;` 
எ>ணாம* இறAதRற: அAத ெவe< உடைல எKன ெசaதா9< அதனா* 
ஒ+ பயL< இ*ைல. 
 

 



பாட7 #168: -த7 த+!ர, - 3. ெச7வ, Pைலயாைம 

 
அ+t< அரசL< ஆைனZ< ேத+< 
ெபா+t< RறIெகாCள# ேபாவதK (Kன< 
ெத+t< உ8ெராS< ெச*வைனP ேச%K 
ம+t< RைனயவK மாதவ மKேற. 
 
fள,க<: 
 
நாGS,: நKைம ெசaZ< அரசUK ஆ",க1"* இ+,:< யாைன# 
பைடகt< ேதIகt< அவK ஈGhய ெப+s ெச*வVகt< RKெனா+ 
நாY* அவைன ெவ;`ெகாCt< ேவெறா+வ+,:P ெசாAதமாMfS<. 
யா+ைடய ெச*வமாக இ+Aதா9< ஓ+நாC ம;றவI அAத ெச*வVகைள 
எS16P ெச*வாIகC. அ#பh ேவெறா+வI வA6 எS16, ெகாCt< 
(Kனேர உலகP ெச*வVகt,ெக*லா< தைலவனான இைறவைன# ப;` 
ெத%A6 ெகா>S அவைன# ப;`ய ெதYk ெப;e உணIA6 அவK 
"+வh ெசKe ேசIA6fGடா* அதK Rற: ெசaவத;: இjவளk கhனமா 
எKe உ8IகC பய#பS< அளf;: இ+,:< மாெப+< தவVகC எ6kேம 
ெசaய1 ேதைவ8*ைல. 
 
க+16: 
 
ஒ+ மாெப+< நாGைடேய ஆt< அரசனாக இ+Aதா9< அவUடx+,:< 
எAதP ெச*வ(< wைல#ப"*ைல. wைலயாத இAத ெச*வVகY* ஆைச 
ைவ,காம* அ%ய மாெப+< ெச*வமாக எKe< wைல16 w;:< 
இைறவUடK ெசKe ேசIA6 fடேவ>S<. இைறவைனP ெசKe 
ேசIவத;: மாெப+< தவVகC எ6k< ேதைவ8*ைல அவK "+வhைய 
இeக# ப;`,ெகா>S (Xவ6மாக சரணைடA6fGடாேல ேபா6<. 
 
 

 



பாட7 #169: -த7 த+!ர, - 3. ெச7வ, Pைலயாைம 

 
இய,:e "VகC இ+GRழ< ெபா,:< 
6ய,:e ெச*வ1ைதP ெசா*லk< ேவ>டா 
மய,கற நாSxK வானவI ேகாைன# 
ெபய;ெகா>ட* ேபால# ெப+sெச*வ மாேம. 
 
fள,க<: 
 
ெபளIணx அKe (Xவதாக இ+A6 ெப+< ஒY iH< wலk ெகாsச< 
ெகாsசமாக1 ேதaA6 Rற: அமாவாைச அKe H1தமாக மைறA6 
fSவ6ேபால அ"கமாக இ+Aதா9< நாளைடf* :ைறA6 Rற: ஒKeேம 
இ*லாம* ஆMfS< உலகP ெச*வVகளா* வ+< 6KபVகைள# ப;`P 
ெசா*லk< ேவ>Sமா? இAத wைல8*லாத உலகP ெச*வVகYK ேம* 
மயVM இ+,காம* எKe< wைல1"+#பவL< ேதவIகt,ெக*லா< 
தைலவLமாMய இைறவைன1 ெதYவாக உணIA6 அைடZVகC. அ#பh 
அைடAதா* ெப+< மைழைய ெகாS,:< காIேமக< ேபால ெப+s 
ெச*வVகைள இைறவK மைழ ேபா* ெபா\வாK. 
 

 



பாட7 #170: -த7 த+!ர, - 3. ெச7வ, Pைலயாைம 

 
தKன6 சாைய தன,:த வா6க> 
ெடKன6 மாெடK `+#பIகC ஏைழகC 
உKL8I ேபா<உட* ஒ,க# RறAத6 
க>ண6 கா�<ஒY க>Sெகா �ேர. 
 
fள,க<: 
 
நம6 wழலாக இ+Aதா9< அ6 நம,: உதவா6 (wழ* நம6 _டேவ 
வAதா9< அ"* நா< ஒ6VM இைள#பாற (hயா6) எKபைத1 ெதYவாக 
க>ட Rற:< நா< கnட#பGS ேசI1த ெச*வVகC நம,: எ#ேபா6< 
உதk< எKe wைன16,ெகா>S இ+#பவIகC ஏமாYகேள. நம6 உடேலாS 
ஒKறாக# RறAத உ8I _ட ந<ேமாS எKe< wைல1"+,காம* எKறாவ6 
ஒ+ நாC ேபாafS<. இ#பh wைல8*லாத எ"9< மனைத ைவ,காம* 
நம,:C மனைதP ெச91" அVேக ஒYIA6 ெகா>h+,:< இைறவUK 
"+ஒYைய அக, க>ணா* க>S எKe< wைலயான இைறவைன 
உணIA6 ெகாCtVகC. 
 

 



பாட7 #171: -த7 த+!ர, - 3. ெச7வ, Pைலயாைம 

 
ஈGhய ேதK= மணVக> hரத(< 
_Gh, ெகாணIAெதா+ ெகா<Rைட ைவ1"S< 
ஓGh1 6ர1"G ட6வ[ யாIெகாள, 
காGh, ெகாS16அ6 ைகfGட வாேற. 
 
fள,க<: 
 
வாசைன x,க மலIகைள1 ேதhP ெசKe அைவகY* இ+,:< ேதைன, 
ெகாsச< ெகாsசமாக ேசக%16 ஒ+ மர1"K ெகா<R* ெகா>S வA6 
ெகாsச< ெகாsசமாகP ேசI16 ெப%ய ேதனைட அளf;: ேசx16 
ைவ,MKற6 ேத�,கC. ஒ+ நாC அAத# ெப%ய ேதனைடைய, க>SfGட 
மUதIகC வA6 அைவகைள1 u#பAதVகளா* 6ர1"fGS அைவ ேசx16 
ைவ1"+Aத ேதனைடைய, ெகா>S ேபாafSMறாIகC. ேத� தாேம 
ேதனைடைய# ெப%யதாகP ேசx16 தாேன மUதIகt,: காGh,ெகாS16 
fSMற6. அ6ேபாலேவ உ8IகC தாVகC 2eகP 2eகP ேசக%1த 
ெச*வVகைளZ< ஒ+ நாC ம;றவIகC கவU,:மளk தVகYடx+,:< 
ெச*வ1ைத# Rற+,: ெப%தாக, காGh,ெகாS16 fட அவIகைளfட 
வ[ைமயான ம;றவIகC வA6 அAதP ெச*வVகைள, களவாhP 
ெச*வாIகC.  
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ேத;ற1 ெதYxK ெதYAuI கலVகKxK 
ஆ;e# ெப+,M; கல,M மல,காேத 
மா;`, கைளiI ம`16VகC ெச*வ1ைத, 
_;றK வ+Vகா[* :",க9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உலM* wைலயான ெச*வ< எ6 எKe ெதYவான அ`k இ*லாதவIகC 
யா< _eவைத, ேகGS1 ெதYவைடZVகC. ெதYவைடA6 fGடா* 
உVகt,:1 6KபVகC இ+,கா6. ஆ;e# ெப+,:# ேபால "ர>S வ+< 
ெப+s ெச*வVகைள, க>S ம"மயVM w;காuIகC. அAதP ெச*வVகC 
எ6k< wைலயான6 அ*ல. அAதP ெச*வVகைள உVகள6 ேசx#R[+A6 
மா;`# Rற+,:, ெகாS161 uI16fSVகC. ஏெனU* cVகC இற,:< 
தeவா8* எ<ெப+மாK வ+<ெபாX6 இAதP ெச*வVகC எைதZ< காGh 
அவைன1 தS,கk< (hயா6. இAதP ெச*வVகC எைதZ< fGSfGS 
வரமாGேடK எKe _றk< (hயா6. cVகC Rற+,:, ெகாS16 உதfய 
த+மVகேள உVகேளாS wைல16 w;:<. 
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மMgMKற ெச*வ(< மாS< உடேன 
கfgMKற cIxைசP ெச*9< கல<ேபா* 
அfgMKற ஆ,ைக,ேகாI iSேப றாகP 
2xெழாKe ைவ1தைம ேதIAத` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தாVகC மMgP2யாக இ+,க ேவ>h ச<பா",:< ெச*வVகt< 
ெசா16,கt< ஆ;`* ெசKeெகா>h+,:< பட: சGெடKe ெவCள< 
வAதா* எ#பh bgMfSேமா அ6ேபால சGெடKe ேபாafS<. ெவCள< 
ெப+:< கடலாக இ+Aதா9< அ"[+,:< 2#R,: எ6k< ஆவ"*ைல. 
அ6ேபாலேவ அ\A6ேபாMKற இAத உட9,: உCேளேய எKe< 
wைல1"+,:< (,"ைய அைடZ< வ\யாக ஒ+ 2xைழ (:>ட[U 
ச,") இைறவK ைவ1"+#பைத எவ+< ஆராaA6 பாI16 அ`A6 
ெகாCவ"*ைல. 
 
உGக+16: 
 
அ\MKற ெச*வVகY* ஆைச ைவ,காம* எKe< அ\யாத (,",: 
வ\த+< :>ட[U ச,"ைய "யான1தா* எX#R அைதP சக|ரர தள1"K 
உP28* ெகா>S ேசI16 இைறவUK நம,:C உணIA6 அ`k1ெதYk 
ெபற ேவ>S< 
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வாgk மைனfZ< ம,கC உடKRறA 
தா+ மளேவ ெதம,ெகKபI ஒ>ெபா+C 
ேமk மதைன f%kெசa வாIகG: 
_kA 6ைணெயாKe _ட9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உடK வாX< மைனfZ< RCைளகt< உடK RறAதவIகC அைனவ+ேம 
நா< ேசI16 ைவ1த ெச*வVகY* எம,:, ெகாS,:< அளk எKன 
எKeதாK ேகGபாIகC. அத;காக அவIகt,:< ேசI16 ேம9< ேம9< 
ெச*வVகைளP ேசx,:< மUதIகt,: அவIகC இற,:< தeவா8* 
_#RGS அைழ1தா* உடேன வ+வத;ெகKe யா+< இ+,க மாGடாIகC. 
அவI இறAத6< அவI ேசx16 ைவ1த ெச*வVகைள உடேன _e ேபாGS 
fSபவIகC மGSேம இ+#பாIகC. எ#ேபா6< _#RGட :ர9,: உடேன 
வA6 அ+C ெசaZ< இைறவUK 6ைணைய f+<R அ\A6fSMKற 
ெச*வVகYK ேம* ஆைச ைவ16P ேசx,காம* எKe< wைல1"+,:< 
இைறவK ேம* எ>ண< ைவ16 அவைன வணVM வ\பGடா* _#RGட 
:ர9,: அவK எ#ேபா6< _ட வ+வாK. 
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ேவGைக x:Aத6 ெமaெகாCவாI இVM*ைல 
=GSA த`ெயாKe ேபா<வ\ ஒKப6 
நாGhய தாaதமI வA6 வணVM#RK 
காGh, ெகாS16அவI ைகfGட வாேற. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC உலக ஆைசகC அ"கமாக ெகா>டைவ அைதZ< தா>hய 
உ>ைமைய1 ெத%A6ெகாCt< உ8IகC இVேக அ"க< இ*ைல. உ8ைர, 
கGh ைவ,:< உட* ஒKeதாK. ஆனா* அAத உ8I உடைல fGS# 
R%Z< வ\கேளா ஒKப6 (2 க>கC, 2 கா6கC, 2 b,:16வாரVகC, வாa, 
பா*:`, ஆசனவாa). உ8I எjவளkதாK ஆைசெகா>S மாெப+< ெபா+C 
ேசI1தா9< அதK உட[[+A6 உ8I R%A6 ேபாafGடா* அAத உ8ைர# 
ெப;e ம>W* வளI1த தாa தAைதயI (த;ெகா>S உறfனIகC 
அைனவ+ேம வA6 உ8I இ*லாத உடைல ம%யாைத wx1த< 
வணVMfGS அAத உடைல# $ைத,:</எ%,:< இட1";: ெகா>S 
ெசKe இறAத உட* இ6தாK எKe காGh, ெகாS16fGS அAத 
உடைலZ< அதேனாS இ6வைர அவIகt,: இ+Aத உறைவZ< ைகfGS 
fGSP ெசKefSவாIகC. அதK Rற: அAத உ8I ஈGhய அைன16 
ெச*வVகைளZ< இ6 உன,: இ6 என,: எKe காGh, ெகாS16 
எS16,ெகாCவாIகC. இAத உலக உ>ைமைய உணராம* உ8IகC ெவe< 
ஆைச8* ஆh,ெகா>S எKe< wைலயான உ>ைமயாMய இைறவைன 
மறA6fSMKறன. 
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உட<ெபா S8%ைட fGேடாS< ேபா6 
அS<ப% ெசாK`*ைல அ>ணைல எ>�< 
fS<ப% சாawKற ெமaநமK }தI 
HS<ப% ச1ைதZ< �ழM லாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC உலக ஆைச8* எjவளkதாK ெச*வVகC ேசx16 
ைவ1"+Aதா9< அவIகYK உடைல fGS உ8I R%A6 ஓhfS<. 
உடைல fGS உ8I வ+< வ\8* ெவYேய கா1"+A6 அைத1 கவIA6 
ெச*லலா< எKe w;MKற எம }தIகt,:1 தைடயாக இ+,க,_hய ஒேர 
ெச*வ< இைறவைன# ப;`ய }aைமயான 2Aதைன மGSேம. இைறவைன# 
ப;`ய }ய 2Aதைன8* வாX< உ8IகC ெவYfS< bPH,கா;ைற H;` 
வ+வத;: _ட எம }6வIகC பய#பSவாIகC. எ#ேபா6< உ8Iகைள, 
கா,:< இைறவைன# ப;`ேய எ>W8+A6 iணான ெச*வVகYK ேம* 
ஆைச ைவ,காம* இ+,க ேவ>S<. 
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Mழ,ெகXA ேதாhய ஞா8e ேம;ேக 
fழ,க>S< ேதறாI f\8லா மாAதI 
:ழ,கKe b1ெத+ தாaP2ல நாY* 
fழ,க>S< ேதறாI fயLல ேகாேர. 
 
fள,க<: 
 
"ன(< காைல8* Mழ,M* உ",MKற �%யK மாைல8* ேம;M* 
fXA6 மைறA6 fSவைத, க>S< அதK காரண1ைத# $%A6 ெகாCளாத 
உ8IகC க>கC இ+A6< உ>ைமைய, காணாத :+டIகேள. பHமாS ஈKற 
:ழAைதயாக ம>W* வAத கKe,:GhZ< 2ல நாGகY* எ+தாக 
மாeவ6< RKனI அ6 (6ைமயைடA6 இறA6 fXவைதZ< 
க>Sெகா>ட Rற:< தம,:< அ6ேபால ஒ+ நாC இளைம cVM (6ைம 
வA6fS< எKMKற உ>ைமைய உணராத bடIகளாக உலக16 உ8IகC 
இ+#ப6 xகk< fய#$,: உ%யேத.	 
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ஆ>S பலk< க\Aதன அ#பைன# 
=>S ெகா>டா+< $:Aத`வா %*ைல 
c>டன காலVகC c>S ெகாS,ML< 
}>S fள,MK Hட+ம` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC RறA6 பல ஆ>SகC உலக1"* க\1தா9< இைறவைன# 
ப;`,ெகா>S அவைன1 தம6 ஆKமாf;:C $:A6 உணIA6 அ`பவIகC 
யா+< இ*ைல. எ%MKற uபP Hடைர எ1தைன காலVகC }>S ேகாலா* 
"%{ைல cGh cGh எ%ய ைவ1தா9< "%{* uIAதRK fள,: 
அைணA6 ேபா:< எKMKற உ>ைமைய யா+< அ`யாம* 
இ+,MKறாIகC. "% ேபாKற உட[K உCேள uப< ேபா* இ+,:< உ8I 
RறA6 வளர வளர எ%Z< uப1"K "%{* uIA6 fSவ6 ேபால உட9< 
இளைம மா` (6ைம _h ஒ+ நாC அ\A6 ேபாafS<. 
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ேதaAத; ெறா\Aத இளைம கைட(ைற 
ஆaAத;ற RKைன அ%ய க+மVகC 
பாaAத;ற கVைக# படIசைட நA"ைய 
ஓIA6உ;e, ெகாCt< உ8+Cள ேபாேத. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC RறA6 வளர வளர உட9< ேதaA6 இளைம மா` (6ைம வA6 
ஒ+ நாC இறA6< ேபாMKற இய;ைக8K f"கைள ஆராaA6 அ`A6 
ெகாCtVகC. அjவாe அ`A6ெகா>ட RK$ பாaA6 வ+< கVைகைய1 
தK "+(h8* �h,ெகா>h+,:< இைறவேன எKe< wரAதரமானவK 
எKபைத உணIA6, அவைனP ெசKe அைடய1 ேதைவயான பல அ%ய 
தவVகைளZ< "யானVகைளZ< :+நாதI bல< க;e, ெகா>S மனைத 
ஒ+(க#பS1" அAத அ%ய ெசய*கைள உ8I உட[* இ+,:<ேபாேத 
ெசa6 இைறவைனP ெசKறைடZVகC. 
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f+<$வI (KெனKைன ெம*[ய* மாதI 
க+<$ தகI16, கைட,ெகா>ட cIேபா* 
அ+<ெபா1த ெமK(ைல ஆ8ைழ யாI,:, 
க+<ெபா16, காs2ரV காZ< ஒ1தேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆ>கYK உட* (K$ இளைமயாக இ+Aத காலVகY* ெமKைமயான 
இய*$ைடய ெப>கC க+<ைப உைட16 அதK அh,க+<R[+A6 
எS,:< சாe ேபாKற இU#பாக wைன16 f+<RனாIகC. =,கYK அ+<$ 
ேபாKற ெமKைமயான மாI$கt< ஆலமர1"K இைல ேபாKற இைடையZ< 
உைடய இAத# ெப>கt,: இ#ேபா6 வயதாM வ9fழA6 H+VM 
இ+,:< ஆ>கYK உட<$ எGh, காa ேபால கச,Mற6. அவIகt,: 
(K$ க+<$P சாe ேபால இU1த6< இKe எGh, காa ேபால கச#ப6< 
ஒேர உட*தாK எKபைத உணIA6 ெகாCtVகC. 
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பாலK இைளயK f+1தK எனwKற 
கால< க\வன க>S< அ`MலாI 
ஞால< கடAத>ட< ஊடe1 தானh 
ேம9< MடA6 f+<$வK நாேன. 
 
fள,க<: 
 
:ழAைத இைளஞK வேயா"கK எKe கால< க\ய, க\ய உட* 
மாeவைத, க>S< அதK உ>ைமைய அ`A6 ெகாCளாதவIகC 
உலக1தவIகC. உலக1ைதZ< தா>h அ>டVகC அைன1"9< கலA6 
இ+#பவL<, அ"ேல ேதாKeபைவ அைன1ைதZ< ஒ+ நாC அ\16 
ஆGெகாCபவLமான இைறவUK "+வhகYK �ேழ எ1தைன, காலVகC 
ஆனா9< MடA6 இ+#பைதேய நாK f+<$MKேறK. 
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காைல எXAதவI w1த9< w1த9< 
மாைல பSவ6< வாணாC க\வ6< 
கா9மj iசK சலfய னாM9< 
ஏல wைன#பவ+, MKபsெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
"னAேதாe< காைல8* எXMKற உ8IகC மாைல8* }VகP ெச*9< 
வைர பலfத ெசய*கC ெசa6 அவIகYK வாg நாGகைள iணாக, 
க\,MKறனI. அjவாe iணாக வாg,ைக க\AதRK இற,:< உ8Iகைள 
அ\,:< ஈHவரK ேகாப< ெகா>ட உ+1"ரைன# ேபால1 ெத%Aதா9<, 
அவைன1 த< அ`k ("IP2,: ஏ;ப அKேபாS wைன16 வாX< 
உ8Iகt,:# ேப%Kப1ைத வழVM அ+tவாK. 
 
க+16: 
 
"னAேதாe< பல கா%யVகC ெசa6 ெவGhயாக வாg,ைகைய, க\16 RK 
இற,:<ேபா6 இைறவைன# பாI16 அவK ேகாப1ேதாS அ\#பவK எKe 
பய#படாம* உ8ேராS இ+,:<ேபாேத இைறவைன அKேபாS wைன16 
வ\பGS வAதா* இற,:< ேபா6< அவK ேப%Kப1ைதேய அY16 
அ+tவாK. 
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ப+�2 ஐA6ேமாI ைப8LC வாX< 
ப+�2 ஐA6< பற,:< f+க< 
ப+�2 ஐA6< பU1தைல# பGடா* 
ப+�2 ைபZ< பற,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
உடலாMய இAத# ைப8LC $லKகளாMய ஐA6 ெப%ய ஊ2கC 
இ+,MKறன (பாI1த* - க>, ேகGட* - கா6, ேபHத* - வாa, yகIத* - 
b,:, ெதாSத* - ேதா*). இAத ஐA6 ெப%ய ஊ2கt< தK f+#ப1";: 
பற,MKற பறைவகC ேபாKறைவ. ெவ8* கால1"* அV:< இV:< பறA6 
தK இnட< ேபால "%Z< பறைவகC பU,கால1"* பறA6 ெச*ல 
வ\8K` :Y%U* நSVM,ெகா>S _GS,:Cேளேய இ+,:<. 
அ6ேபாலேவ இளைம, காலVகY* ஆைசகY* வய#பGS ஐA6 
$லKகைளZ< அதK f+#ப1";: பற,க fGடா* RK$ வயதாM (6ைம 
வAதRற: இைறவைன அைடய எ>ண< இ+Aதா9< :YI கால< c>ட 
நாC ch16 _Gh;: உCேளேய பறைவ இ+A6 இறA6 ேபாவ6 ேபால 
ஐA6 $லKகt< உட9,:Cேளேய அடVM, MடA6 உட9,:C இ+Aத 
உ8I பறA6 ேபாa அ"[+Aத ஐA6 $லKகt< (;e< ெசய[ழA6 fS<. 
 
க+16: 
 
உ8ேராS< இளைமேயாS< இ+,:<ேபா6 ஆைச ெச*9< வ\8* 
$லKகைளP ெச91தாம* அைவகைள, கGS#பS1" இைறவUK ேம* 
நாGட1ைத ஏ;பS1" அவைன அைடZ< வ\கைள1 ேதh அைடய 
ேவ>S<. 
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க>ண6< காaக" ேராL< உலMைன 
உ>WK றள,MKற ெதாKe< அ`MலாI 
f>�e வாைரZ< ம>�e வாைரZ< 
எ>�e (#ப"* ஈIA6ஒ\A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8%K க>கY* பாIைவயாa இ+#பவL< பாI,க#பS< ெபா+ளாa 
இ+#பவL< இைறவேன. ஆனா* உ8IகC பாI,க#பS< ெபா+YK �6 
மாைய8னா* ஆைச#பGS உலக இKபVகY* ஈSபGS fைனகைளP 
ேசI#பைத அAத உ8%K உCY+Aேத இைறவK அளA6 ெகா>S 
இ+#பைத யா+< உணரf*ைல. இைறவைன அைடZ< வ\கைள1 ேதh 
அதK பயனாக f>�ல1"* இைறவைன அைடவ6< ஆைசகY* 
வய#பGS அைத அLபf16 அதK பயனாக# பல fைனகைளP 
ேசI16,ெகா>S அைத1 uI,க �>S< �>S< ம>�லM* Rற#ப6< 
உ8IகYK எ>ண1"K பh உட[K இளைம இ+,:< (#ப6 
ஆ>SகY* உ8IகC ேதIAெதS,:< வ\கY* இ+,Mற6. 
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ஒK`ய ஈெர> கைலZ< உடKறன 
wKற6 க>S wைன,MலI cதIகC 
கK`ய காலK க+,:\ ைவ1தRK 
ெசKற"* igவI "ைக#$ஒ\ யாேர. 
 
fள,க<: 
 
ெபளIணx அKe (Xவதாக இ+,:< wலா Rற: 16 கைலகY* ெகாsச< 
ெகாsசமாக1 ேதaA6# RK (Xவ6மாக அமாவாைச அKe மைறA6fS< 
வழ,க1ைத ஒjெவா+ மாத(< பாI1தா9< அதK ெபா+ைள wைன,காம* 
இ+,MKறனI bடIகC. உ8IகYK bட1தKைம8னா* அவIகC ெசaZ< 
பல fைனகைள, க>S ேகாப< ெகாCt< எமதIமK அவIகC �>S< 
Rற,க ைவ,:< :\கைள (ஆைசகைள) ைவ1தkடK அAத :\கY* 
ஆைச8னா* ெசKe fXMKறன உ8IகC. அ#பh ஆைச8* fXAத RK 
இளைம அ\A6 (6ைம# ெப;e இற,:< தeவா8* எமைன, க>S ஏK 
இ#பh நம,: நட,Mற6 எKe "ைக#$ மாறாம* இ+,MKறாIகC இAத 
bடIகC.		 
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எa"ய நாY* இளைம க\யாைம 
எa"ய நாY* இைச8னா* ஏ16xK 
எa"ய நாY* எ`வ த`யாம* 
எa"ய நாY* இ+Aத6க> ேடேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC fைன# பயனாக உலக1"* Rற,:< ெபாXேத இAத உலM* 
எ1தைன, கால< இ+,க ேவ>S< எKபைத ஒ+ நாY* எ1தைன (ைற 
bPHfSMKறன எKMற கண,MKபh எ1தைன நாC வாழ ேவ>S< எKe 
வைரயe,க#பGேட Rற,MKறன. இAத வைரயe,க#பGட நாCகY* 
இளைமயாக இ+#ப6 2`6 நாGகேள. இளைம இ+,:< ேபாேத எ#ேபா6< 
wரAதரமான இைறவைன# பாh1 ெதாX6 வாgவேத 2றAத6. இளைம 
இ+,:< நாGகYேலேய இைறவைன# ப;`ய எ>ணVகC வரfடாம* 
தS16fS< பலfத ஆைசகைள எS16 ெவYேய எ`A6fட1 ெத%யாம* 
உ8IகC ஆைச,: அhைமயாM தVகYK வாg,ைகைய இழA6 RK$ 
வயதாM இறA6fSMKறன. ஆைச,: அhைமயாகாம* உ8ேராS இ+,:< 
காலVகYேலேய இைறவைன# ப;`ய 2Aதைன8* வாgAத உ8IகC 
இைறவைன அைடவைத நாL< இ+A6 க>ேடK. 
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தைழ,MKற ெசAதYI1 த>மலI, ெகா<R* 
இைழ,MKற ெவ*லா< இற,MKற க>S< 
Rைழ#RK` எ<ெப+ மானh ேய1தாI 
அைழ,MKற ேபாத` யாரவI தாேம. 
 
fள,க<: 
 
ெசhகY9< ெகாhகY9< தைழ16 வளIMKற ெசXைமயான தYIகYK 
ேம* =,MKற =,கt< அ6 காa,MKற காaகt< RK$ பX,MKற 
பழVகt< அைவ உ+வா,Mய அைன16ேம ஒ+ நாC இறA6 ேபாவைத 
(=,கC, காaகC, பழVகC ப`,க#பSத* அ*ல6 அ6வாகேவ உலIA6 
fXத*) "ன(< பாI,:< உ8IகC இAத வாg,ைக wைல,கா6 எKபைத# 
$%A6ெகா>S எ6 wரAதரமான6 எKபைத1 ேதh இைறவேன அைன1"9< 
wரAதரமானவK எKபைத# $%A6ெகா>S அவLைடய "+வhகைள1 
ெதாX6 வணVகாதவIகC தன,:< இற,:< நாC வ+< எKபைத அ`யாத 
bடIகளாக இ+,MKறாIகC. இவIகC இற,:< த+ண1"9< இைறவைன 
அ`யாதவIகளாகேவ இ+,MKறனI.	 
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ஐவI, ெகா+ெசa fைளA6 MடAத6 
ஐவ+< அPெசaைய, கா16 வ+வாIகC 
ஐவI,: நாயகK ஓைல வ+தலா* 
ஐவ+< அPெசaயதK காவ*fG டாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஐA6 நபIகt,: ஒ+ wல< Mைட1த6 அ"* நKறாக fவசாய< ெசa6 
fைளPச* fைளA6 MடAத6. ஐA6 நபIகt< அAத wல1ைதZ< அதK 
fைளPசைலZ< ெகGS#ேபாகாம* நKறாக கா16 பராம%16 வAதனI. ஒ+ 
நாC அAத ஐA6 நபIகYK தைலவK அவIகைள உடேன தK இட1";: 
வA6 ேச+<பh ஓைல அL#RனாK. அAத ஓைல வAதkடேன ஐவ+< 
உடேன தாVகC இ6வைர, கா16 பராம%16 ைவ1"+Aத wல1ைத 
fGSfGS தVகYK தைலவைன நாhP ெசKefGடனI. இ"* ஐவIகC 
எKப6 உட[* இ+,:< உ8%K ஐA6 $லKகC (க> - பாI1த*, கா6 - 
ேகGட*, b,: - yகIத*, வாa - ேபHத*, ேதா* - ெதாSத*) wல< 
எKப6 உ8I உலM* எS1த உட* ஆ:<. ஐவIகYK தைலவK இைறவK 
ஆவாI. ஐA6 $லKகt< உடைல ெகGS#ேபாகாம* நKறாக கா16 
பராம%16 வAதனI. எ#ேபா6 உ8IகYK உலக# Rற#$ fைன8K கால< 
(hMறேதா அ#ேபா6 இைறவK அைழ1தkடK ஐA6 $லKகt< 
உடைலfGS R%A6 ெசKefS<. 
 

 



பாட7 #189: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
ம1தY ஒKeள தாள< இர>Sள 
அ16Cேள வாX< அரச+< அsHCள 
அ16Cேள வாX< அரசL< அV:ளK 
ம1தY ம>ணாM மயVMய வாேற. 
 
fள,க<: 
 
ம>Wனா* கGட#பGட ேகாGைட ஒKe இ+,MKற6. அAத, 
ேகாGைட8[+A6 இர>Sfத தாளVகYK ச#தVகC எ#ேபா6< 
ேகGMKற6. அAத, ேகாGைட8LC ஐA6 2;றரசIகC இ+,MKறாIகC. 
அவIகtடK அவIகYK தைலவனான ேபரரசK ஒ+வL< அAத, 
ேகாGைட,:C இ+,MKறாK. இ+,:< கால< (hZ<ேபா6 அAத# ேபரரசK 
ெவYேய ெசKefட அவLடேன ஐA6 2;றரசIகt< ெசKefGடனI. 
அவIகC ெசKறRK அAத, ேகாGைட �>S< ம>ேணாS ம>ணாM 
அ\A6 ேபாafGட6. இ"* ேகாGைட எKப6 உ8%K உட* தாளVகC 
எKப6 உ8I உCYX,:< bPH< ெவYfS< bPH,கா;e< (இAத 
இர>S< ேசIA6தாK அவIகYK வாg நாGகைள, கண,MSMKற6) ஐA6 
2;றரசIகளாவ6 உட[[+,:< ஐA6 $லKகC (க> - பாI1த*, கா6 - 
ேகGட*, b,: - yகIத*, வாa - ேபHத*, ேதா* - ெதாSத*), ேபரரசK 
எKபவI இைறவK. எ#ேபா6 உ8IகC இX16 fS< bPH,கா;e,கYK 
வைரயe,க#பGட எ>W,ைக (hMKறேதா அ#ேபா6 அவIகYK 
உட[[+A6 உ8I R%A6 உட* அ\A6 ம>ேணாS ம>ணாM fS<. 
 

 
 



பாட7 #190: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
ேவVகட நாதைன ேவதாAத, _1தைன 
ேவVகட1 6Cேள fைளயாS நA"ைய 
ேவVகட< எKேற fரக` யாதவI 
தாVகவ* லா%L8I தாம` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK உட9,: u8Gடா* ெவA6 ேபாMKற இAத உட[K 
தைலவனாக இ+#பவL< ேவதVகYK வ\ fைனகைள அ\16 தKைன 
அைடய உ8IகYK உCேள இ+A6 தன6 "+fைளயாடலா* உணI1" 
:+வாக இ+,MKறாK _1தனான இைறவK. தம6 உட9,:Cேளேய 
இ+A6 fைளயாS< உ8ராக இ+#ப6 இைறவேன எL< மாெப+< 
ரக2ய1ைத அ`யாதவIகளாகk< அ>டசராசரVகைளZ< அ"9Cள 
அைன1ைதZ< தாVகவ*ல இைறவேன தம,:Ct< உ8ராக இ+A6 
த<ைமZ< தாV:MKறாK எKபைதZ< அ`யாதவIகளாகk< இ+,MKறாIகC. 
 
க+16: 
 
உ8I எKப6 இைறவேன அAத உ8I எS,:< Rறf8* உட9,:C வA6 
அAத# Rறf8K fைன#பh உCY+Aேத ஆGh ைவ16 fைனைய 
அ\#ப6< இைறவேன இAத இரக2ய1ைத அ`யாம* இ+,MKறனI 
உ8IகC. 
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ெசKeணI வாK"ைச ப16< "வாகரK 
அKeணI வாலள, MKற த`MலI 
wKeண ராIஇA wல1"K மUதIகC 
ெபாKeணI வா%; $ணI,MKற மாயேம. 
 
fள,க<: 
 
�%யK தாU+,:< இட1"[+Aேத ப16 "ைசகt,:< (வட,:, வட 
Mழ,:, Mழ,:, ெதK Mழ,:, ெத;:, ெதK ேம;:, ேம;:, வட ேம;:, 
ேம*, �g) தன6 க"Iகைள அைழ16P ெசKe அதK bல< உ+வாMய 
ெவYPச1"னா* அைன1ைதZ< உணர ைவ,MKறாK. அ6ேபாலேவ 
இைறவL< உ8IகYK உட9,:Cேளேய உ8ராக இ+A6ெகா>S 
அைன1ைதZ< உணர ைவ,MKறாK. இAத உ>ைமைய உ8IகC 
அ`வ"*ைல. இAத உலM* �>S< �>S< RறA6 இைறவK காGS< 
அைன1ைதZ< க>S<_ட இைறவைன உணராத இAத உலக16 மUதIகC 
த<ைம# ேபாலேவ இAத உலக1"* RறA6 அைன16< இற#பைத, 
க>S<_ட தம,:< இற#$ ஒ+ நாC வ+< எKபைத உணராம* தா< 
இற,:< த+ண< மGSேம அைத உண+< ம;ற மUதIகேளாேட கலA6 
இைறவைன அ`ய (ய9வ6 ஆPச%யேம. 
 

 
 



பாட7 #192: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
மாe "+1" வர<RGட பGhைக 
�e மதைன# ெப%6ணIA தா%*ைல 
_eV க+ம8I ெவ>ம8 ராவ6< 
ஈe< Rற#$ெமா ரா>ெடL< cேர. 
 
fள,க<: 
 
பGS {ைல 2,க* எS16 கைர ைவ16 அழ: _Gh க>�< க+16மாக 
ெநaத பGடாைட_ட நாளாக நாளாக ைநA6 ஒ+ நாC M\A6 ேபாafS< 
எKபைத உணராம* தா< வாV:< பGடாைட எ#ேபா6< இ+,:< எKe 
எ>�MKறனI ம,கC. நாGகC ெசKe ெகா>h+#பைதZ< தம,: வய6 
_h Mழ#ப+வ< வ+MKற6 எKபைதZ< க+#பாக இ+Aத _Aத* 
ெவCைளயாக மாeவைதZ< உணIA6 ெகாCளாம* �%யK மைறA6 
ேதாKeவத;: ஒ+ நாC எKe _e< உ8IகC அ6 :`#பா* தம,:< 
வாg நாைள, :ைற16, ெகா>h+#பைத அ`யாதவIகளாக இ+,MKறனI. 
 

 



பாட7 #193: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
6S#RS பாைன,:< ஒKேற அ%2 
அS#RS bK`;:< அsெச% ெகாCY 
அS1ெத% யாம; ெகாSxK அ%2 
fS1தன நாCகt< ேம;ெசK றனேவ. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+ பாைன அ%2 கர>h உCள6. இAத bKைறZ< ைவ16 ேசாe சைம,க 
அS#R* ைவ16 அS#Rனh8* ஐA6 fற:கைள ைவ16 எ%,க 
ேவ>S<. fற:கC எ%ய பத<பாI16P சைம,க#பGட அ%2 ேசாறாக மா` 
உடைல வளI,:< உணவாMKற6. இ6ேபாலேவ அ\MKற இAத உட9,:C 
அ\ைவ1தராத ஒ+ அ%2 இ+,MKற6. எ#பh எU* "யான1"K		வ\யாக 
உட<பாMய பாைன8* இடகைல RVகைல எKMKற கர>hைய ைவ16 
உபேயாM16 bPH,கா;றாMய அ%2ைய fற:களாMய RராணK 
(உ8I,கா;e), அபானK (மல,கா;e), சமானK (wரk,கா;e), உதானK 
(ஒ[,கா;e), fயானK (ெதா\;கா;e) ைவ16 சைம1தா* bPH,கா;e 
HX(ைன வ\ேய ேமெலX<R சக|ரரதள1ைத அைடA6 அ(தமாMய 
ேசாறாக மாe<. அAத அ(தமாMய ேசாறான6 உ8ைர வளI,:< உணk. 
அAத உணைவ1 ெதாடIA6 உ>S வ+MKற உ8ரான6 அ6 இ+,:< 
உட9,:, ெகாS,க#பGட காலVகC (hAதேபா6< அ\A6fடாம* 
ெதாடIA6 ேம9< வாgA6 இைறவைன தன,:C உணIA6 ேப%Kப1"ேலேய 
இ+,:<. 
 
 
க+16: 
 
உட<R* தVகt,:, ெகாS,க#பGட காலVகC (hZ< வைர மGSேம 
உ8I வாgA6 அ6 (hAத6< உட* அ\ய,_hயைவ. உட* அ\யாம* 
ைவ16 இைறவைன அைடய ேவ>SெமU*, bPH,கா;ைற HX(ைன 
நாh வ\ேய ேமேல;` சக|ரரதள1ைத அைடA6 அ(த< ெப;e அைத# 
ப+M இ+,:< உட[ேலேய உ8ைர ைவ16 இைறவLடK ேப%Kப1"* 
இ+,கலா<. 
 

 



பாட7 #194: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
இK$e வ>டV: இனமலI ேம;ேபாa 
உ>ப6 வாச< அ6ேபா* உ8Iwைல 
இK$ற நாh wைன,M9< bKெறாY 
க>$ற wKற க+1"LCw* லாேன. 
 
fள,க<: 
 
இUைமயான ேதைனP Hைவ,க ஆைசெகா>ட வ>SகC அAத 
இUைமயான ேதைன1 தK மகரAத1";:C ைவ1"+,:< ேதK இன 
மலIகைள அவ;`K வாசைன8K bல< க>S Rh16 அவ;`K ேம* 
ேபாa உGகாIA6 அதK மகரAத1";:CY+,:< ேதைன உ`s2, :h16 
இKப< அைடZ<. அ6ேபாலேவ உட9,:C உ8ராக w;:< இைறவைன 
அ`ய f+<பாம* உலக16 ஆைசகைள அLபf,க ஆைச#பS< உ8IகC 
அAத ஆைசகைள அLபf,:< வ\கைள1 ேதhP ெசKe fைன, 
கா%யVகைள ெசa6 அLபf16 2;`Kப< அைடZ<. பக[* காG2கைள, 
காGS< �%ய ஒYயாகk< இரf* காG2கைள, காGS< சA"ர ஒYயாகk< 
பக[9< இரf9< காG2கைள, கா�< க>WK ஒYயாகk< இ+,MKற 
இைறவK உலக இKப1"* "ைள1"+,க f+<$< உ8IகC கா�< 
காG28* இ+#பாேன தfர அவIகYK உணIkகY* இ+,க மாGடாK. 
 

 



பாட7 #195: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
ஆ<f" நாh அறsெசaxK அAwல< 
ேபா<f" நாh# $Uதைன# ேபா;exK 
நா<f" ேவ>Sம ெதKெசா[K மாUடI 
ஆ<f" ெப;ற அ+ைமவ* லா+,ேக. 
 
fள,க<: 
 
உலக16 உ8IகC �>S< உலக1"* மUதராக Rற,கேவ>S< எKறாேல 
அத;: பல ந*ல அறVகைளP ெசa"+,க ேவ>S<. �>S< உலM* 
மUதராக# Rற,க ேவ>Sமானா* பல ந*ல கா%யVகைளP ெசa6 
ம;றவIகt,: நKைம ெசaZVகC. இAத# Rறfேய ேபா6< இUேம* 
Rறf ேவ>டா< இைறவைன அைடA6 (," ெபற ேவ>S< எKறா* 
அத;: இைறவைன நாh அவைன எ>ண1"* எ#ேபா6< ைவ16# ேபா;` 
வ\பSVகC. ந*ல அறVகைளP ெசa6 இAத Rறf8* 2றAத மUத# 
Rற#ைப எS1தவIகt,: இAத இர>S f"கைள1 தfர xகk< 2ற#பாக 
ெசா*வத;: ேவe f"கC இ*ைல. 
 

 



பாட7 #196: -த7 த+!ர, - 5. உ@% Pைலயாைம 

 
அjfய< ேப2 அறVெகட w*லKxK 
ெவjfய னாM# RறIெபா+C வjவKxK 
ெசjfய னாMP 2றA6>�< ேபாெதா+ 
தjf,ெகா Sஉ>xK தைல#பGட ேபாேத. 
 
fள,க<: 
 
ெபாaZ< $ரGS< ேப2 அறவ\கைள அ\,காuIகC. ெபாறாைமZ< ேகாப(< 
ெகா>S Rற%K ெபா+Gகைள# RSVM, ெகாCளாம* இ+VகC. எ>ண(< 
ெசய9< 2ற#$ைடயவராக மா` வாgk 2றA"+,:< ேபா6 உணk 
உ>�<ேபா6 யாராவ6 வA6 ப2,Mற6 எKறா* ஒ+ ைக#Rh அளவாவ6 
உணைவ அவ+,: அY1தRK உ>�VகC. இ#பhெய*லா< வாgAதா* 
உட* அ\A6 உ8I R%Aதா9< இைறவைன அைடA6 ேப%Kப< 
அைடயலா<. 
 

 



பாட7 #197: -த7 த+!ர, - 6. ெகா7லாைம 

 
ப;றாய ந;:+ =ைச,:< பKமலI 
ம;ேறாI அ�,கைள, ெகா*லாைம ஒ>மலI 
ந;றாI நS,க;ற uப(< 21த(< 
உ;றா+< ஆf அமIA"ட< உP2ேய. 
 
fள,க<: 
	 
இைறவUK "+வhகைள# ப;`, ெகாCவத;: வ\காGhயாக இ+,:< 
:+வான இைறவL,: ெசaZ< =ைஜ,:# பலfத மலIகC உCள6. 
உ8IகYK உCள1தா* Mைட,:< மலIகt< உCளன.		Rற உ8Iகைள, 
ெகா*லாைம,		ஐA6 $லKகைளZ< அட,Mய ெபா`யட,க<, ெபாeைம, 
இைறவைன அைடய 2A",:< அ`k, உ>ைமைய மGSேம ேபH< 
வாaைம, உ>ைமயான தவ<, அK$ ஆMயைவ. இ"* xகk< 2றAத மலI 
ெகா*லாைமேய ஆ:<. இைறவைன# ப;`ய எ>ண1"[+A6 2`6< _ட 
மா`fடாத எ>ணVகேள இைறவUK =ைஜ,: xகk< 2றAத uபமா:<. 
இைவ அைன1ைதZ< உணIA6 ெசய*பS< உ8I ெசKe அம+< இட< 
தைல உP289Cள சக|ரரதளமா:<. அjவாe அமIAத உ8I இைறவைனேய 
அைடA6 ேப%Kப< ெபeMKற6. 
 
க+16 :  
 
இைறவைன அைடய உலக1"* Mைட,:< மலIகY* இைறவL,: 
ெசaZ< =ைஜகைள fட $லனட,க<, அK$, "யான<, அ`k, ெகா*லாைம, 
ெபாeைம, வாaைம ஆMய ந*ஒX,க மலIகளா* இைறவைன =�#பதா* 
fைரf* இைறவைனேய அைடA6 ேப%Kப< அைடயலா<. 
 

 



பாட7 #198: -த7 த+!ர, - 6. ெகா7லாைம 

 
ெகா*[S :1ெதKe _`ய மா,கைள 
வ*லh, காரI வ[,க8;றா; கGhP 
ெச*[S w*ெலKe uவாa நரMைட 
w*[S< எKe we16மவI தாேம. 
 
fள,க<:	 
 
Rற உ8Iகைள ெகாKefS :1"fS எKe ெகாைலெவ` Rh16, _e< 
x+க1தKைம ெகா>டவIகைள வ[ைமயாக அh,க,_hய எமUK 
}6வIகC வA6 வ[ைமயான பாச, க8;றா* கGh அh,கh w* ெச* 
எKe மா` மா` அதGh, ெகா>ேட இX16P ெசKe எ#ேபா6< எ%A6 
ெகா>h+,:< நரக1"K u8* ெகா>S ெசKe இVேகேய w* எKe 
ெகாhய ெவ#ப< ெகா>ட u8LCேளேய we1"fSவாIகC. 
 

 
 
 
 
 



பாட7 #199: -த7 த+!ர, - 6. =லா. ம)4த7  
(அைசவ, சா<Sடாம7 இ"4த7) 

 
ெபா*லா# $லாைல yக+< $ைலயைர 
எ*லா+< காண இயமKறK }6வI 
ெச*லாக# ப;`1 uவாa நரக1"LC 
ம*லா,க1 தCY ம`16ைவ# பாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
Rற உ8Iகைள ெகாKe அதK உட[[+A6 ெபeவதா9< மUத உட9,: 
uைம த+வதா9< ெபா*லாத $லாைல (அைசவ1ைத) f+<RP சா#RS< 
�gைமயான ம,கைள அவIகC இற,:< தeவா8* அவIகைளP H;` wKற 
அைனவ+< பாI16, ெகா>h+,:<ேபாேத எமதIமUK }6வIகC வA6 
கைரயாைன# ேபால இe,கமாக# ப;` இX16, ெகா>S ேபாa எ#ேபா6< 
எ%A6 ெகா>h+,:< ெகாhய நரக1 u8LC அவIகYK (6: �ேழ பட 
(க(< உட9< ம;றவIகC பாI,:< பh ேமேல ெத%ய ம*லா,க1 
தCYfGS அவIகC HS< u8[+A6 த#RPெச*லாம* இ+,க 
கதkகைளZ< bhfSவாIகC. 
 

 



பாட7 #200: -த7 த+!ர, - 7. =லா. ம)4த7  
(அைசவ, சா<Sடாம7 இ"4த7) 

 
ெகாைலேய களkகC காம< ெபாa_ற* 
மைலவான பாதக மா<அைவ c,M1 
தைலயாs 2வனh சாIA"Kபs சாIAேதாI, 
Mைலயா< இைவஞானா னAத1 "+1தேல. 
 
fள,க<:	 
 
Rற உ8Iகைள, ெகா*9த*, Rற%K ெபா+Gகைள1 "+Sத*, $1"ைய 
மய,:< கCைள :h1த* (ம6 அ+A6த*) ெப>கYK ேம* காம 
வய#பSத* ெபாa ேபHத* ஆMய இAத ஐA6< உ8IகC ெசaய,_hய 
பாவVகYேலேய xகk< ெப%ய பாவVகளா:<. இAத பாவVகைளP ெசaயாம* 
இைறவன6 "+வhகைள1 தன6 2Aதைன8* ைவ16 இைறவைன# ப;`ய 
எ>ணVகYேலேய "ைள16 இ+#பவIகt,:, ேபர`k ஞான1"னா* 
fளV:< ேப%Kப< எ#ேபா6< Mைட,:<. 
 

 
 



பாட7 #201: -த7 த+!ர, - 8. Sற%மைன நயவாைம 
(மUறவ%கB 2ைண@. V2 ஆைச<படாம7 இ"4த7) 

 
ஆ1த மைனயாC அக1"* இ+,கேவ 
கா1த மைனயாைள, கா(e< காைளயI 
காaPச பலாfK கUZ>ண மாGடாம* 
ஈPச< பழ16,: இட+;ற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
என,: இவC தாK எKe உe"ெமா\ _` "+மண< ெசaத அKபான 
மைனf தம6 iGh* இ+,:<ேபாேத ம;ெறா+வI "+மண< ெசa6 
பா6கா16 ைவ1"+,:< மைனfயI �6 ஆைச#பS< இைளஞIகC தம6 
iGhK ெகா*ைல#$ற1"* காa16 பX161 ெதாV:< பலா# பழ1ைத 
சா#Rட f+<பாம* எVேகா (GகாGSP ெசhகt,: நSேவ வளIA6 
Mட,:< ஈPச< பழ1ைதP சா#Rட ஆைச#பSவ6 ேபாKற (GடாCதன<. 
 

 



பாட7 #202: -த7 த+!ர, - 8. Sற%மைன நயவாைம 
(மUறவ%கB 2ைண@. V2 ஆைச<படாம7 இ"4த7) 

 
"+1" வளI1தேதாI ேதமாV கUைய 
அ+1தெமK ெற>W அைற8* $ைத16# 
ெபா+1த xலாத $YமாVெகா< ேப`, 
க+1த` யாதவI கால;ற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
நKறாக உரxGS cI பாaP2 பா6கா16 வளI1த மாமர1"* fைளAத 
Hைவx:Aத மா<பழ1ைத சா#Rட f+<பாம* அைத ப1"ரமாக அைற,:C 
=Gh ைவ16fGS தம,:P ச;e< ெபா+1த< இ*லாத யாேரா இGட 
fைத8[+A6 எ#ேபாேதா ெபaத மைழ c%* வளIAத $Yய மர1"* 
fைளAத $Yய< பழ1";: ஆைச#பGS உe"8*லாத $Yய மர16, 
Mைள8* ஏ` $Yய< பழ1ைத ப`,:< ேபாத, Mைள (`A6 �ேழ fXA6 
காைல உைட16, ெகாCவ6 அ`வ;ற ெசய*. அ6ேபா* தம,: 
ெப;றவIகC பாI16 "+மண< ெசa6 ைவ1த அழMய மைனf 
இ+,:<ேபா6 அவைள அைற,:Cேளேய =Gh ைவ16fGS ம;றவ%K 
மைனf8K ேம* ஆைச#பGடா* அைற,:C =Gh ைவ1த பழ< எ#பh 
நாளாக நாளாக அXMfSேமா அ6ேபாலேவ கGhய மைனfைய iGhேலேய 
அைட16 ைவ1"+Aதா* அவt,:< (6ைம வA6 அவC bல< 
ெபற,_hய சAத" இ*லாம* ேபாafS<. 
 

 



பாட7 #203: -த7 த+!ர, - 8. Sற%மைன நயவாைம 
(மUறவ%கB 2ைண@. V2 ஆைச<படாம7 இ"4த7) 

 
ெபா+Cெகா>ட க>டL< ேபாத1ைத யாt< 
இ+Cெகா>ட xKெவY ெகா>SwK ேறா+< 
ம+Cெகா>ட மாதI மய9e வாIகC 
ம+Cெகா>ட 2Aைதைய மா;றM* லாேர. 
 
fள,க<: 
 
உலக1"* இ+,:< ெச*வVகேள 2ற#பானைவ எKe எ>W 
ெச*வVகைள ேம9< ேம9< ெப+,க f+<R பல நாSகY* பைட எS16# 
ெப+< ெச*வ< ச<பா"1த அரசL< இ+>ட வான1"* எ#ேபாதாவ6 
ேதாKeMKற xKன* ஒY ேபால அ`யாைமயாMய இ+Y* எ#ேபாதாவ6 
ேதாKe< 2;ற`k ஞான1ைதேய ெப%தாக எ>W,ெகா>S தம,: 
அைன16< ெத%Z< எKe காGh, ெகாCMKறவL< ஆ>கைள, க>டா* 
பயA6 பாI,:< அழMய ெப>கைள, க>S அவIகYK அழM* மயVM 
ேமாக< ெகா>டா* தVகள6 அ`k இ+ளாM, ெகா>S இ+#பைத 
அ`A"+#பவI ஆMய இAத bவ+< ேமாக1"* 2,M,ெகா>ட தVகYK 
எ>ணVகைள மா;ற (hயாம* இ+#பாIகC இவIகC. 
 

 



பாட7 #204: -த7 த+!ர, - 9. மகMJWA  
(ெபXகM. ேம7 ெகாXட காம4தா7 ெப), இWA) 

 
இைலநல வா8L< எGh பX1தா* 
:ைலநல வாVகU ெகா>Sண லாகா 
(ைலநலV ெகா>S (eவ*ெசa வாIேம* 
fல:e ெநs2ைன ெவa6ெகாC �ேர. 
 
fள,க<: 
 
எGh மர1"K இைலகC பாI,க அழகாக இ+,:<. அதK பழVகC 
பX16fGடா* :ைல :ைலயாக அழகாக1 ெதாV:<. அத;காக அழகாகk< 
சா#RSவத;: Hைவயான6 ேபாலk< ேதாKe< எGh# பழ1ைத# ப`16P 
சா#RGSfGடா* உடேன அதK fஷ< உ8ைர, ெகா*9<. அ6ேபாலேவ 
அழகான (ைலகைள, ெகா>S 2Aதைனைய, கவ+< வ>ண< 
$Kனைகைய iH< ெப>கYK ேம* காம< ஏ;பGடா* அ6k< fஷமாM 
அ\16fS<. அ1தைகய ெப>கYK ேம* ஆைச#பS< 
ெநsைச		fஷ1";: ஆைச#படாேத எKe< ெகாhயெதKe< ேகாப16டK 
"Gh ஆைசயா* (ைறதவ`P ெச*லாம* ைவ1"+VகC. 
 

 



பாட7 #205: -த7 த+!ர, - 9. மகMJWA  
(ெபXகM. ேம7 ெகாXட காம4தா7 ெப), இWA) 

 
மைன$: வாIகC மைனfைய நாh* 
Hைன$: cIேபா* H\16டK வாV:< 
கனவ6 ேபால, க2AெதX< அKைப 
நனவ6 ேபாலk< நாடெவா> ணாேத. 
 
fள,க<: 
 
கணவI iGh* வாX< இ*லற ெந`8* இ+,:< ெப>கYK ேம* காம< 
ெகா>S அ�Mனா* Hழ* c%K ேமேல cA6பவIகைளZ< தKLடK 
இX16P ெசKefSவ6 ேபால ந<ைமZ< அAத, காம< இ\f* இX16, 
ெகா>S ேபாafS<. ம;றவIகYK மைனfகC �6 க2A6 எX< 2`6 
அKபான6 },க1"* க>ட கனk ேபாKற6. அைத உ>ைம எKe ந<R 
ேம9< அK$ ெசaவ6 அ\k,ேக வ\வ:,:<. 
 
க+16: 
 
}V:< ேபா6 சா#RSவ6 ேபால கனk க>டா* அ#ேபாைத,:P 
சAேதாஷமாக இ+,:ேம தfர உ>ைம8* ப2 uIA6fடா6. அ6ேபாலேவ 
தம,: உ%ைம8*லாத ெப>கC �6 காGS< அKபான6 அ#ேபாைத,: 
இKபமாக இ+,:ேம தfர உ>ைம8* இ\k wைல,: இX16P 
ெசKefS<. 
 

 



பாட7 #206: -த7 த+!ர, - 9. மகMJWA  
(ெபXகM. ேம7 ெகாXட காம4தா7 ெப), இWA) 

 
இய9e< வாg,ைக இள<Rh மாதI 
$ய9e< $*[K $ணIAதவ ேர8L< 
மய9e< வானவI சாரf+< எKபாI 
அய9ற# ேப2 அகKெறா\A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
இள< ெப>யாைனைய# ேபால இ*வாg,ைக8* இ*லாம* ெபா6 மகYராக 
இ+,:< ெப>கC மைழ 6Yகைள1 தXf வள+< $;கைள# ேபால 
ஆர1தXf ஆ�டK இ+Aதா9< $"யதாக ேவெறா+ பண,காரI 
வA6fGடா* அவைர1 ேதவI எKe $கgA6 எ<ேமாS இK$;e இ+VகC 
எKe ேவ>h,ெகாCவாIகC. அ#ேபா6 பைழய காதலைர உடேன ெவYேய 
ெச*9மாe கSைமயான வாI1ைதகளா* ேப2 அவIகYடx+A6 H1தமாக 
fலMP ெசKefSவாIகC. 
 
க+16: 
 
ெபா6 மகYI எjவளkதாK ந<�6 அKேபாS இ+#ப6 ேபா* 
காGh,ெகா>S ஆர1தXfனா9<, அவIகYK எ>ண< எ#ேபா6< 
பண1"K ேமேலேய இ+,:<. இ+#பவைர fட ேவெறா+ பண,காரI 
வA6fGடா* அவைர ேதவI எKe $கXA6 த<ேமாS ைவ16,ெகா>S 
இ+#பவைர ெவYேய ேபாகP ெசா*[fSவாIகC. 
 

 



பாட7 #207: -த7 த+!ர, - 9. மகMJWA  
(ெபXகM. ேம7 ெகாXட காம4தா7 ெப), இWA) 

 
ைவயக1 ேதமட வாெராS< _hெயK 
ெமaயக1 ேதா+ள< ைவ1த f"ய6 
ைகயக1 ேதக+< பாைல8K சாeெகாC 
ெமaயக1 ேதெபe ேவ<$அ6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
உலக1"* ெப>கtடK ேமாக< ெகாCவதா* Mைட,:< பயK எKe 
ஒKe< இ*ைல. இ6 உ>ைம ஞான1ைத உணIAதவIகYK உCள< க>ட 
f"யா:<. ைக8* பண1ைத ைவ1தா* க+<$Pசாe ேபா* இU,க# ேப2# 
பழ:< ெப>கC அAத# பண< uIA6fGடா* ேவ#பVகாயாக, கசA6 ேப2 
fல:வாIகC. இ1தைகய# ெப>கYK ேம* ேமாக< ெகாCவ6 நம,: நாேம 
ைவ16,ெகாCt< கச#$ இ6ெவKe அ`A6ெகாCtVகC. 
 

 



பாட7 #208: -த7 த+!ர, - 9. மகMJWA  
(ெபXகM. ேம7 ெகாXட காம4தா7 ெப), இWA) 

 
ேகாைழ ஒX,கV :ளbS பா28* 
ஆழ நSவாI அள#$e வாIகைள1 
தாழ1 6ட,M1 தS,கM* லாfh* 
=ைழ yைழA6அவI ேபாMKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
உணவாக மாe< fைளZ< ப8ைர பா2பhAத :ள1"K அh8* நGடா* 
அ6 fைளயாம* பா2ேயாS பா2யாM அ\A6 ேபாafS<. அேத :ள1ைத# 
பா2 c,M1 }Iவா% வ+< cைர ேசx1தா* அAத cI ெப+< fைளPச9,: 
உதk<. அ6ேபாலேவ, இ*லற1"K bல< RCைளகC ெப;e சAத" வளர 
உபேயாகமா:< fA6ைவ ெபா6 மகY%K ேம* ேமாக< ெகா>S அவIகYK 
பா2பhAத க+வைற,:C நGSைவ16 அ"* இKப< கா>பவIகைள 
உ>ைம அ`kCளவIகC தS16 அவIகYK		மய,க1ைத# ேபா,க 
(யலாfGடா* த< :ல(< த<மா* Rற,:, Mைட,க ேவ>hய நல(< 
ெகGS அதனா* பல இ\kகC ஏ;பGS# RK$ இறA6< ேபாவாIகC 
 
க+16: 
 
உ%ைம8*லாத ெப>கைள, _Sவ6 ெகSத* எKபைத# $%A6ெகாCளாம* 
அ"* Mைட,:< இKப1"ேலேய "ைள1"+,:< bடIகைள தS16 we1" 
ச%யான பாைதைய, காGh வ\ நட16த* அ`kCளவIகYK கடைமயா:<. 
அ#பhP ெசaவதனா* bடIகC நல< ெபeவ6 மGSxK` அவIகளா* 
பல+< நல< ெபeவாIகC. 
 

 



பாட7 #209: -த7 த+!ர, - 10. ந7IரA (வ)ைம) 

 
$டைவ M\Aத6 ேபா8;e வாg,ைக 
அைடய#பG டாIகt< அKRல ரானாI 
ெகாைட8*ைல ேகாY*ைல ெகா>டாGட x*ைல 
நைட8*ைல நாGh* இயV:MK றாI,ேக. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYட< இ+Aத ஆைடகைள "+<ப1 "+<ப ேபாGS,ெகா>டதா* 
M\A6 ேபான6. அவIகYK வாg,ைகZ< 6Kப#பGS, கசA6 ேபான6. 
அவ+,ெகKe இ+Aத 6ைணZ< RறAத :ழAைதகt< ெப;ற தாa 
தAைதய+< உடK RறAத சேகாதர சேகாத%கt< என அைனவ+ேம 
அவIகYK ேம* அKR*லாம* fலM# ேபாafGடனI. அவIகt,:1 
தானமாகேவா இ*ைல கடனாகேவா ெபா+C ெகாS#பவIகt< யா+< 
இ*ைல. அவIகt,:P 2ற#$ைடய நாGகC எKe ஒKe< இ*லாம* 
ேபான6. அ#பhP 2ற#பான நாGகC இ*லாததா* எைதZ< ெகா>டாSவ6< 
இ*லாம* ேபான6. அவIகC (K$ தைல wxIA6 நடAத நைட இ#ேபா6 
இ*லாம* ேபான6. ெவe< இயA"ர< ேபாKேற இவIகC நாGகைள, க\16 
வாgMKறாIகC. 
 

 



பாட7 #210: -த7 த+!ர, - 10. ந7IரA (வ)ைம) 

 
ெபாa,:\ }I#பாK $ல% $ல+ெதK 
ற,:\ }I,:< அ+<ப>டA ேதSiI 
எ,:\ }I16< இைறவைன ஏ16xK 
அ,:\ }+< அX,:அ;ற ேபாேத. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK வ8e எKப6 ஒ+ ெபாaயான :\ ேபாKற6. ப2 வ+<ேபா6 
உணk சா#RGS ப2 uIAத6 ேபால1 ெத%Aதா9< �>S< நாK: மW 
ேநர1"* ப2,க ஆர<R16 fSMKற6. இ#பh ெபாaயாக இ+,:< வ8e 
எL< :\ைய wர#$வத;: உணk Mைட,:மா எKe உ8IகC "ன(< 
ேதh அைலMKறன. ெபாaயான வ8;e# ப2ைய# ேபா,க உணk ேதh 
உ8IகC தம6 ப2ைய எ#பh uI16, ெகா>டா9< எAத ேவைல ெசaதா9< 
எ#பh ெபா+C ச<பா"1தா9< அ"ேலேய bgM இ+A6fடாம* 
இைறவைன# ேபா;`# $கgA6 வ\படk< ேநர< ஒ6,க ேவ>S<. 
இைறவைன# ேபா;`# $கgA6 வ\பGS வAதா* RறfேயாS வAத 
(<மலVகளாMய (ஆணவ<, கKம<, மாைய) அX,:கt< cVM உCள< 
ெதYkெபe<. உCள< ெதYk ெப;ற உ8IகYK Rறf#ப2 அ#ேபாேத 
uIA6 இU Rறf இ*லாத ேமாGச wைல MGhfS<. 
 

 



பாட7 #211: -த7 த+!ர, - 10. ந7IரA (வ)ைம) 

 
க;:\ }ர, கனக(< ேதSவாI 
அ,:\ }I,ைக யாவI,:< அ%ய6 
அ,:\ }I,:< அ`ைவ அ`AதRK 
அ,:\ }+< அX,:அ;ற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
க*லா* ஆன :\ைய bட தVக, கGhகைள1 ேதSவ6 ேபால "ன(< 
ஏ;பS< ப2,காக பலfத ெச*வVகைள1 ேதSMKறன உ8IகC. க*லா* 
ஆன :\ைய எ#பh தVக1தா* wர#ப (hயாேதா அ6ேபாலேவ வ8;e# 
ப2ைய எ1தைன வைகயான ெச*வ< ேசI1தா9< wரAதரமாக1 uI16fட 
(hயா6. wரAதரமாக ப2ைய1 uI#ப6 எ#பh எKMற அ`ைவ அ`A6 
ெகாCtVகC அ#பh wரAதரமாக# ப2ைய1 uI#ப6 எ#பh எKMற அ`ைவ1 
ெத%A6 ெகா>S fGடா* அதK bல< இU எ#ேபா6ேம ப2 வராம* 
இ+,:<பh ஆKமாfK அைன16 அX,:கt< cVM Rறf இ*லா 
ெப+வாgk Mைட16fS<. 
 

 



பாட7 #212: -த7 த+!ர, - 10. ந7IரA (வ)ைம ) 

 
ெதாடIAெதX< H;ற< fைன8L< uய 
கடAதேதாI ஆf க\வதK (Kேன 
உடAெதா+ கால1 6ணIfள, ேக;`1 
ெதாடIA6wK றjவ\ }I,க9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC இAத உலM* Rற,:< ெபாXேத அவ;`K (K RறfகY[+A6 
ெதாடIA6 வ+< fைனகt< _டேவ RறA6 அAத உ8ைரP H;`8+,:< 
ஆணவ<, கKம<, மாைய ஆMய அX,:களாக எ#ேபா6< இ+,MKறன. 
உ8%K வாg,ைக கடA6 (hவத;: (Kேப உலக#ப;eகY* இ+A6 
fSபGS தம,:C இ+,:< இைறவைன ேபா;`# $கgA6 வ\பGS 
தம6 உCt,:Cேளேய இைறவைன ேஜா"யாக உணIA6 ஆKமாfK 
இ+ைள அக;e< fள,காக ஏ;`ைவ16 அ6 காGS< வ\8ேலேய 
எ#ேபா6< மாறாம* wKe வAதா* ெபாaயான வ8;e# ப2ேயாS Rற,:< 
Rறfகt< இU இ*லாம* ேபாafS<. 
 

 



பாட7 #213: -த7 த+!ர, - 10. ந7IரA (வ)ைம) 

 
அe1தன ஆ`L< ஆUன< ேமf 
அe1தனI ஐவ+< எ>W[ 6Kப< 
ஒe1தன வ*fைன ஒKற*ல வாgைவ 
ெவe1தனK ஈசைன ேவ>hwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC க> - பாI1த*, கா6 - ேகGட*, b,: - yகIத*, வாa - 
Hைவ1த*, ெமa - ெதாSத*/உணIத*) ஆMய ஐA6 இA"%யVகYK 
உதfயா* உ8IகYK ப2 உணk சா#RGடkடK uIA6fGடா9< அேத 
இA"%யVகCதாK ஆKமாk,:< இைறவL,:< உCள ெதாடIைபZ< 
அe16 fSMற6. ஆைகயா* உ8I தாK எS1த Rறf8* எ>WலடVகாத 
6KபVகைள# ெப;e வ+A6MKற6. ேம9< ெஜKம fைன, கIம fைன, 
எ>ண fைன, பAத<, பாச<, ப;e, ெச*வ< என பல காரணVகளா9< 
6Kப< அைடMKற6. 6Kப1"K இe"8* இU இ#பh# பGட Rறfேய 
ேவ>டா< எKe ெவe,:< உ8IகC Rறf இ*லாத wைல ேவ>h 
ஈசUட< w;MKறாK. 
 
க+16 : 
 
ெச*வ ெச\#$டK இ+#பவIகைள fட வeைம wைல8* இ+,MKறவIகC 
fைரf* இAத ெஜKம வாg,ைகைய ெவe16 இைறவைன அைடA6 
Rறf இ*லாத ேப%Kபwைல அைடய எ>�MKறாIகC. 
 

 



பாட7 #214: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
வைசஇ* fX#ெபா+C வாL< wலL< 
"ைசZ< "ைசெபe ேதவI :ழா(< 
fைசய< ெப+Mய ேவத (தலா< 
அைசஇ* அAதணI ஆ:" ேவGMேல. 
 
fள,க<: 
 
ஒX,க1"[+A6 2`6< மாறாத ேவத< அ`Aத அAதணIகC க+1ேதாS< 
2ர1ைதேயாS< மA"ரVகC ஓ" ெநa8GS ேஹாம1"னா* மா2*லாத 
H1தமான மைழ cைர1 த+< ேமகVகைள, ெகா>ட வான(<. அ6 
ெபா\Aதா* வள< ெபe< wலVகt<. வள< ெப;ற wலVகY* fைளAத 
fைளPச*கைள# ெப;e அைதP H;` எGS1 "ைச89< வாX< நாGS 
ம,கt<. அAத ம,கC "ைச,ெகா+ காவலIகளாக ைவ16 வணV:< பல 
ேதவIகC _Gட(< ஆMய இைவ அைன16< தன6 கா%யVகைள 2ற#பாக 
ெசaய ேவதVகt< ேவCfகt< (,Mயமாக இ+,MKற6. 
 
க+16: 
 
ஒ+ நாGh* இ+,:< அAதணIகC தம6 ஒX,க1"[+A6 2`6< 
மா`fடாம* 2ற#பான ேவதVகைள (தலாக ைவ16 (ைறயாக மA"ரVகC 
ஓ" ேஹாம1 uைய வளI16 வAதா* அAத நாGhK வள(<, அ"* வாX< 
ம,கYK வள(<. அவIகC வணV:< ெதaவVகYK ச,"Z< 2ற#பாக 
இ+,:<. 
 

 



பாட7 #215: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ஆ:" ேவG:< அ+மைற அAதணI 
ேபாக" நாh# $றVெகாS1 6>�வI 
தா<f" ேவ>h1 தைல#பS ெமaAெந` 
தா(ம` வாேல தைல#பGட வாேற. 
 
fள,க<: 
 
அ%ய ெபா,Mஷமான ேவதVகைள (ைறயாக மA"ரVகC ஓ" ேஹாம1 uைய 
வளI,:< அAதணIகC தம6 (,",: வ\ ேதh ேஹாம< ெசa6 ெப;றைத 
Rற+,:< ெகாS16 xs2யைத மGSேம உ>S வாgவாIகC. அ#பh 
வாX< அAதணIகC இைறவைன அைடய,_hய வாg,ைக (ைறைய 
உ>ைம ெந`# பாைதைய அவIகC தவறாம* ெசaத ேஹாம1"K பயனா* 
அ`A6 ெகா>S அதK பhேய வாgA6 (," அைடவாIகC. 
 
க+16: 
 
ேவத (ைற#பh யாகVகC தவறாம* ெசa6 அ"* Mைட,:< 
ெபா+Gகைள# Rற+,:< ெகாS16 �" இ+#பைத உ>S ெந` தவறாம* 
வாX< அAதணIகC (," அைடவாIகC. 
 

 



பாட7 #216: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
அைண6ைண அAதணI அVMZC அVM 
அைண6ைண ைவ1த"K உGெபா+ ளான 
இைண6ைண யாம1 "யV:< ெபாX6 
6ைணயைண யாயேதாI }aெந` யாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகைள, கா16, ெகா>S அவ;`K 6ைணயாக _டேவ இ+#ப6 
அAதணI வளI,:< ேவCf1 u8LC ேஜா"யாக இ+,:< இைறவேன 
ஆ:<. உ8Iகைள, கா16 6ைணயாக இ+,:< இைறவK அ+C ேவ>h 
அAதணIகC ேவCfகைள (ைறயாக ெசaய ேவ>S<. அ#பh (ைறயாக 
ெசaய#பS< ேவCf8* இ+,:< இைறவLடK ேஹாம1 u இைணA6 
வள+< ேபா6 அதK பயனா* Mைட,:< இைறய+ேள உ8Iகt,: 
6ைணயாக இ+A6 அவIகைள (," ெபe< }aைமயான வ\8* நட1"P 
ெசKe (,"ையZ< அY16fS<.				 
 
 

 



பாட7 #217: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ேபா"ர> ேடா"# $%Aத+C ெசa"GS 
மா"ர> டாM மMgA6ட ேனw;:< 
தா"ர> டாMய த>ண< பறைவகC 
ேவ"ர> டாMேய ெவ`,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
காைல மாைல இ+ ேவைள89< ேவத (ைற#பh மA"ரVகC ஓ" 
அAதணIகC ேஹாம< ெசa6 வAதா* அAத ேஹாம1"* இ+,:< இைற 
ச,"யான6 ேஹாம1"னா* மMgA6 உ8Iகt,: அ+C வழVMfGS 
உ8IகYK _டேவ கா16, ெகா>S 6ைணயாக w;:<. அ#பh ெசaயாம* 
இ+Aதா* ஆ> ெப> இ+வரா* உ+வா:< உ8I காGS# பறைவகைள# 
ேபால தம6 இnட1";: அைலA6 "%A6 மன"* w<ம" இ*லாம9< 
ெச*வ< இ*லாம9< 6Kப#பGS, ெகா>S ஆைசகYேலேய மயVM, 
Mட,:<. 
 
க+16: 
 
ஒ+ நாGh* வாX< உ8IகC தம6 உலக# ப;e,கைள அe16 (," ெபற 
ேவ>SெமU* ேவத (ைற#பh "ன(< காைலZ< மாைலZ< யாக< ெசa6 
பாட* #215* உCளபh ெப;றைத Rற+,:< ெகாS16 xs2யைத மGSேம 
உ>S வாX< அAதணIகC அAத நாGh* இ+,க ேவ>S<. 
 

 



பாட7 #218 -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ெநawK ெற%Z< ெநSsHட ேரெசKe 
ைமwK ெற%Z< வைகய` வாIகG: 
ைமwK றfgத+< அ1"ன< ஆெமKe< 
ெசawKற ெச*வ(< uZம6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
யாக1"* இS< ெநa8* ப;`, ெகா>S எ%Z< ெப%ய ெந+#RK 
உCY+,:< இைறவK அ+ைள, ெகா>S தம6 ஆKம இ+ளான 
(<மலVகைள (ஆணவ<, கKம<, மாைய) எ%16 (," ெபe< fத1ைத 
அ`A6 ெகா>டவIகt,: இ+ைள c,:< இர1"ன< ேபால ேவCf 
ெசaபவIகYK உCY+A6 (<மல இ+ைள c,M அவIகைள (,"ெபeபh 
ெசaZ< மாெப+< ெச*வ< அவIகC வளI1த ேஹாம1 uேய. 
 
க+16: 
 
(ைறயாக வளI1த ேவCf1 u8* ெவYவ+< இைறேஜா" உ8IகYK 
உCேள இ+A6 அவIகYK (<மல இ+Cகைள c,M (,"ெபற ெசaZ< 
எKபைத அ`AதவIகC ேவCf1 uைய "ன(< வளI#பாIகC. 
 

 



பாட7 #219: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
பா\ அக9< எ%Z< "%ேபா[G 
�\ அக9< உefைன ேநாaபல 
ஆ\ ெசaதVM உ",க அைவfX< 
i\ ெசa6அVM fைனHS மாேம. 
 
fள,க<: 
 
இரk ேநர இ+ைள c,க ஆழமான அக* fள,M* எ>ெணa ஊ;`1 
"%ைய இGS எ%16 ஒYைய# ெபeவ6 ேபால Rற,:<ேபாேத உ8IகtடK 
Rற,:< fைனகைளZ< அவ;`K பயனா* வ+< பலfத 6KபVகைளZ< 
c,க யாக, :\ ஏ;பS1" அ"* ெநaைய ஊ;`1 "%ேபால :P2கைள 
இGS (ைற#பh மA"ரVகC ஓ" யாக< ெசaதா* அAத யாக1"[+A6 
ேதாKe< இைறேஜா"யான6 ேமெலX<Rய உடேன fைனகைள HGS எ%16 
fS< fைன8னா* ஏ;பGட 6KபVகC அைன16< fXA6fS<. 
 
க+16: 
 
ேமாGச1";:1 தைடயாக இ+#ப6< RறAத Rறf8* 6KபVகைள1 
த+வ6< Rற#ேபாS உடKவ+< fைனகேள ஆ:<. அAத fைனகt< 
அதனா* ஏ;பS< 6KபVகt< cVM wரAதர ேமாGச< Mைட,க (ைறயாக 
bGhய ேவCf1u உதf ெசaZ<. 
 

 



பாட7 #220: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ெப+sெச*வV ேகெடKe (Kேன பைட1த 
அ+sெச*வA தAத தைலவைன நாS< 
வ+sெச*வ1 "Kப< வரf+A ெத>W# 
ப+sெச*வ1 தா:" ேவGகwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
உலக1"* Mைட,:< ெச*வVகC எjவளk ெப%யதாக இ+Aதா9< அைவ 
உ8Iகt,: 6Kப1ைதேய ெகாS,:< ேகS எKபைத உணIA6 ெகா>S 
அ%தான ேவத1ைத தAத இைறவைன நாSVகC. இைறவைன அைடA6 
ேப%KபமாMய இைறெச*வ< Mைட,க ேவ>S< எKe ேவத (ைற#பh 
யாக1ைத வளI16 அதK bல< அைத# ெபeவத;: உ8IகC (ய;2 
ெசaMKறனI. 
 

 



பாட7 #221: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ஒ>Hட ராைன உல#R[ நாதைன 
ஒ>Hட ராMஎK LCள1 "+,MKற 
க>Hட ேராKஉல ேகXV கடAதஅ1 
த>Hட ேராம1 தைலவL< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
ஈS இைண8*லாத அழ: ெபா+A"ய ேஜா"யாக இ+#பவL< அ\k எKற 
ஒKe இ*லாத தைலவL< எம6 ஆKமாேவாS இைணA6 எம6 உCள16C 
இ+,MKறவL< ெந;`, க>W* ெந+#பாக இ+#பவL< ஏX 
உலகVகைளZ< கடA6 எV:< fயாR16 இ+#பவL< :YIAத ஒYைய1 
த+< wலைவ1 தK தைல(h8* �h8+#பவL< (ைறயாகP ெசaய#பS< 
ேஹாம1";ெக*லா< தைலவK எ<ெப+மாK சதா2வbI1"ேய ஆவாK. 
 

 



பாட7 #222: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
ஓம16C அVM8K உCtளK எ<இைற 
ஈம16C அVM இரதVெகாC வாLளK 
ேவம16C அVM fைளk fைன,கட; 
ேகாம16C அVM :ைரகன9< தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேஹாம1"* வளI,:< u8K உCY+A6 எX<$MKற ேஜா"யானவK எம6 
இைறவK சதா2வbI1"ேய. இறAத உட*கைள1 தகன< ெசaZ< ேபா6 
அVேக ெந+#பாக இ+A6 உடைல எ%,MKறவL< அவேன. அAத உட[K 
ஆKமாைவ வான1";: தாVM எS16P ெச*MKறவL< அவேன.	 உட* 
Rற,:<ேபாேத உ8ேராS ேசIA6 Rற,:< கட* ேபாKற fைனகைள 
ேஹாம1"K u8LC இ+A6 ச1த1ேதாS எ%Z< ெந+#பாக HGS 
எ%#பவL< அவேன. 
 
 

 



பாட7 #223: -த7 த+!ர, - 11. அ?YZ காJய,  
(யாக, / ேவB8 ெச[வத. -?Yய42வ,) 

 
அVM we16< அ+AதவI ஆரண1 
தVM இ+,:< வைகய+C ெசaதவI 
எV:< we1" இைள#ப# ெப+<ப" 
ெபாVM we16< $கXம6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
யாக1"* ேதாKe< ெந+#RK தைலவK அ+<ெப+< தவ16,: 
உ%யவனான இைறவேன. யாக< வளI,:< (ைறகைள ேவதVகY* 
வழVMயவL< அவேன. ேவத (ைறகைள பலfத ஆகமVகளாக வைகபS1" 
அ+YயவL< அவேன. இைறவK வழVMய ேவதVகைளZ< ஆகமVகைளZ< 
தவறா6 ெசய*பS1" உலக1"* எV: ெசKறா9< அV: (ைற#பh 
யாக1ைத வளI16 யாக1"K bல< அVM+,:< உ8Iகt,: இைறவUK 
அ+ைள, ெகா>S வ+பவK அAதணK. அதனா* அவK உடலளf* 2`6 
6Kப#பGடா9< அAத 6Kப1"[+A6 இைள#பா` ெப+மளk இKப< 
ெபe<பh இைறவK அவL,: வழV:வ6 மாெப+< $கேழயா:<. 
 
க+16: 
 
இைறவK ெகாS1த (ைறகYKபh உலெக*லா< ெசKe உ8IகC 
இைறவK அ+ைள# ெபற ேவ>h எAத அAதணK யாக< வளI,MKறாேனா 
அவL,: அளf*லாத அளk இKப1ைதZ< $கைழZ< இைறவேன 
வழVMfSவாK. 
 

 



பாட7 #224: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
அAதண ராேவாI அeெதா\* =>SேளாI 
ெசAதழ* ஓ<R(# ேபா6< wயமsெசa 
த<தவ ந;க+ ம16wK றாVMGSP 
சA"Z< ஓ"P சடVகe# ேபாIகேள. 
 
fள,க< :  
 
அAதணI எKபவI ேவதVகைள ஓ6த*, க;ற ேவதVகைள Rற+,: 
க;e,ெகாS1த*, ேவத (ைற#பh யாக< வளI1த*, Rற+,: யாக< ெசaZ< 
(ைறைய க;e,ெகாS1த*, தான< ேகGS வAதவIகt,: இ*ைல எKe 
ெசா*லாம* தான< த+த*, Rற%டx+A6 தான< ெபeத*, ஆMயவ;ைற 
ெசaபவIகேள அAதணIகC ஆவாIகC. அ6மGSxK` 1.}aைமயாக 
இ+1த*, 2. இைறய+ேளாS இ+1த*, 3. அளவான உணk, 4. 
ெபாeைமேயாS இ+1த*, 5. ேநIைமZடK இ+1த*, 6. ெபாa ேபசா6 
ச1"ய1ைத, கைடRh1த*, 7. ச1"ய1";காக ைவரா,Mய1ைத வளI1த*, 8. 
காம1ைத எ>ணா"+1த*, 9. களk ("+S) எ>ணாம[+1த*, 10. 
ெகாைல எ>ணாம[+1த*, ஆMய ப16 :ணVகைளZ< தாL< அ`A6 
RறI அ`16ெகாCளP ெசa6 wயம1"K வ\ நட,க ேவ>S<. தா< 
கைடRh,:< தவ1"9< ந*ல கா%யVகைளP ெசaZ< க+மVகY[+A6< 
எ#ேபா6< தவறாம* wKe ந*ல6 uய6 ஆMய அைன16 சடV:கைளZ< 
Rற+,காக ெசa6 ெகாS#பவIகேள அAதணIகC அவIகC. 
 

 



பாட7 #225: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ேவதாAதV ேகGக f+#ெபாS (#பத# 
ேபாதாAத மான Rரணவ1 6C$,: 
நாதாAத ேவதாAத ேபாதாAத நாதைன 
ஈதா< எனா6க> hK$e ேவாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
அAதணIகC எ#ேபா6< ேவதVகYK (hவாக இ+,MKற ேவதாAதVகைள, 
ேகGப"* f+#ப1ேதாS இ+,க ேவ>S<. bKe பதVகைள, ெகா>ட 
பைட1த*, கா1த*, அ\1த* ஆMய bK`K (hவாa இ+,MKற ஓ< 
எKL< Rரணவ மA"ர1"K உGெபா+ளாMய த16வம� (பர<ெபா+C cயாக 
இ+,Mறாa) எKபைத உணIA6 ஒ[ ம;e< ேவத1"K (hவாMய 
இைறவைன இவK தாK எKe தன,:C உணIA6 ேப%Kப1"ேலேய 
"ைள16 இ+#பவIகேள அAதணIகC ஆவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #226: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
காய1 "%ேய க+6சா f1"% 
ஆaத; :வ#பI மA"ரமாV: உKU 
ேநZ1 ேதேர` wைனk;e ேநய1தாa 
மாய16C ேதாயாத மைறேயாIகC தாேம. 
 
fள,க<: 
 
காய1% மA"ர1ைதZ<, சாf1% மA"ர1ைதZ< தம6 க+1"* ைவ16 
f+#ப#பGS ஆராaA6 அதK ெபா+ைள உணIA6 நாC ேதாe< அAத 
மA"ரVகைளேய மன"* ைவ16 "யாU16 இைறய+ளா* உணIAத அK$ 
எL< ேத%* ஏ` அKைபேய தம6 எ>ண1"* எ#ேபா6< ைவ16 
மாையயாMய உலக# ப;e,கYK ேம* ஆைச ெகாCளாம* ேவதVகYK 
(ைற#பhேய வாgA6 வ+பவIகேள அAதணIகC ஆவாIகC. 
 
:`#$: காய1% மA"ர1"K ஒ+ எX16 இ*லாத மA"ரேம சாf1"% 
மA"ரமா:<. ஞாUகC, (UவIகC, ேயாMகளா* மGSேம காய1% மA"ர1ைத 
ெசா*ல (hZ<. ஏெனU* இAத மA"ர1ைத உPச%,:< ேபா6 உ+வா:< 
ச,"கைள சாதாரண மUதIகளா* தாVக (hயா6. உட*wைல மனwைல 
பா",:<. த;ேபா6 மUதIகC ெசா*[,ெகா>h+,:< காய1% மA"ரேம 
சாf1"% மA"ரமா:<. த;ேபா6 இ+,:< க[Zக1"* மUதIகYK 
உட*wைல மனwைல எAத fத1"9< பா"#பைடயாம* இைறவைன 
அைடய இைறய+ளா* ஓI எX16 c,க#பGட மA"ரேம சாf1"% 
மA"ரமா:<. 
 
 

 



பாட7 #227: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ெப+ெந` யான Rரணவ< ஓIA6 
:+ெந` யா9ைர _hநா* ேவத1 
"+ெந` யான "+ைக இ+1"P 
ெசா�பம தாேனாI 6கY*பாI# பாேர. 
 
fள,க<: 
 
(,",: வ\காGS< ெப%ய ெந`யாMய ஓ< எKL< Rரணவ மA"ர1ைத 
ெபா+tணIA6 ெஜR16 :+வானவI வ\காGhய ெந`கைளேய RKப;` 
:+வானவI _`ய மA"ர உைரகைளேய எ#ேபா6< ெஜR16 இைறவைன 
அைடய நாK: ேவதVகY9< (1. %, ேவத<, 2. யஜுI ேவத<, 3. சாம 
ேவத<, 4. அதIவண ேவத<) ெசா*ல#பGh+,:< ெந`கYKபh வாgA6 
அAத நாK: ேவதVகYK உGெபா+ளாக இ+,:< இைறவைன தம,:C 
ைவ16 "யாU16 தம6 உ+வ1ைதேய இைறவன6 உ+வமாக பாf16 
தம6 உட[* உCள ஒjெவா+ 6கY9< இைறவைன பாI#பவIகC 
அAதணIகC. 
 

 



பாட7 #228: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ச1"ய (Aதவ< தாKஅவK ஆத9< 
எa1த:< இA"ய �Ghேய வாGட9< 
ஒ1த உ8+ட* உ>டாa உணIk;e# 
ெப1த< அe1த9< ஆ:< Rரமேம. 
 
fள,க<: 
 
ச1"ய1ைதZ< தவ1ைதZ< இைடfடாம* கா16 RKப;eவ6< தாேம 
இைறவK எKe உணIவ6< ஆைச வ\ேய ெச*9< ஐA6 fதமான 
இA"%யVகைளZ< (க> - பாI1த*, கா6 - ேகGட*, b,: - yகIத*, 
வாa - ேபHத*, உட* - உணIத*) ஆைச வ\8* ேபாகாம* தS16 
அவ;ைற அட,M1 தா< wைன1தபh அவ;ைற ேவைல ெசaய ைவ#ப6< 
உ8+< உட9< ஒKறாக இ+A6 உCY+#பவK இைறவேன எKபைத 
உணIA6 உலக# ப;e,கைளெய*லா< அe16fSவ6< ஒ+வைர Rர<ம< 
ஆ,MfS<. 
 

 



பாட7 #229: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ேவதாAதV ேகGக f+<Rய ேவ"யI 
ேவதாAதV ேகGS<த< ேவGைக ஒ\A"லI 
ேவதாAத மாவ6 ேவGைக ஒ\A"ட< 
ேவதாAதV ேகGSஅவI ேவGைகfG டாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK அ+Yய ேவதாAதVகைள, ேகGக f+<Rய அAதணIகC 
ேவதாAதVகைள, ேகGட RK$< தம,ெகKe இ+,:< ஆசாபாசVகைள 
fGSfடாம* இ+,MKறனI. உலக ஆைசகைளZ< பாசVகைளZ< fGS 
இைறவைன அைடவ6தாK ேவதாAத1"K (hவா:<. ஆைசைய fGட 
இடேம ேவதாAத1"K (hவா:<. ேவதாAத1"K ெபா+ைள உணIA6 
ேகGடவI ஆைசைய fGடவராவாI. 
 
க+16 : ேவத1ைத பh16 உணIA6 ஆைசைய fGடவேர அAதணI ஆவாI. 
 

 



பாட7 #230: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
{9< 2ைகZ< yவ[K Rரமேமா 
{ல6 காI#பாச< y>2ைக ேகசமா< 
{ல6 ேவதாAத< y>2ைக ஞானமா< 
{9ைட அAதணI காண yவ[ேல. 
 
fள,க<: 
 
=�9< :SxZ< அWA6 ெகா>SfGடா* இைறவைன உணIAத 
அAதணI எKe _`fட(hயா6. =�* ப+1"யா* ெசaய#பGட6. :Sx 
தைல8[+,:< ம8ைர 2ைர16P ெசaய#பGட6. =�9,:< :Sx,:< 
ஒ+வைர இைறவைன உணIAத அAதணராக மா;e< ச," இ*ைல. =�* 
எKப6 ேவதாAத1ைத, க;றவ%K :`�S. :Sx எKப6 இைற ஞான1ைத# 
ெப;றவ%K :`�S. இைறவK அ+Yய ேவதாAதVகைள (ைற#பh தம6 
:+fK bல< க;e அவ;`K ெபா+ைள உணIA6 இைறவைன உணIA6 
=�9< :SxZ< அWA6ெகா>டவIகேள அAதணI எKL< ெசா*9,: 
த:"யானவIகC ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #231: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ச1"ய< இK`1 தUஞானA தாUK` 
ஒ1த fைடய<fG ேடா+< உணIfK`# 
ப1"Z< இK`# பரL>ைம இK`ஊK 
R1ேதe< bடI RராமணI தாமKேற. 
 
fள,க<: 
 
ச1"ய1"K வ\ நட,காம9< தKைன உண+< ஞான(< இ*லாம9< 
உடேலாS வAத இA"%யVகYK வ\ வ+< ஆைசகைள fGS fலM 
நட,காம9< உ>ைமயான ெமaஞான உணIf*லாம9< இைறவUK ேம* 
ப,"8*லாம9< உ>ைம# ெபா+C இைறவK ஒ+வேன எKபைத 
உணராம9< wைல8*லாத உட[K ேம* ெகா>ட ஆைச8னா* 
இA"%யVகC வ\ேய வாXMKற (GடாCகC RராமணI எKe தKைன 
_`,ெகாCள த:"8*லாதவIகC ஆவாIகC. 
 
 

 



பாட7 #232: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
"+ெந` யாMய 21த21 "K`, 
:+ெந` யாேல :+பதs ேசIA6 
க+ம wயமா" ைகfGS, கா�< 
6%ய சமா"யா< }aமைற ேயாI,ேக. 
 
fள,க<: 
 
21தாAத< (அ`Aத க+16,கC) அ21தாAத< (அ`யாத க+16,கC) ஆMய 
இர>S< இ*லாத :+வானவI காGhய வ\8* :+fK பாதVகைளP 
சரணைடA6 "ன(< ெசaZ< கIமVகைளZ< wயமVகைளZ< fGSfGS 
ெவY உலக1ைத காணாம* தம,:C "யாU16 சமா" wைலகY* 
நாKகாவதான 6%ய சமா" wைலைய (அைன1ைதZ< இைறவனாகேவ 
கா�< wைல) அைடA6 இ+#பவIகேள }aைமயான ேவதVகYK வ\ 
வாX< அAதணIகC ஆவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #233: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
மைறேயா6 வாேர மைறயவ ரானா* 
மைறேயாIத< ேவதாAத< வாaைம8* }aைம 
:ைறேயாIத* ம;eCள ேகாலா கலெமK 
ற`ேவாI மைறெத%A தAதண ராேம. 
 
fள,க<: 
 
ேவத1"K ெபா+ளான ேவதாAதVகைள :+fK bல< க;e உணIA6 
ேவதVகைள ஓ6MKறவIகேள அவ;`K ெபா+ைள உணIA6 தன,:C 
இ+,:< இைறவைன உணIA6 இைறவனாக மா`fGடா* (இைறவK 
அ+Yய ேவத(< இைறவL< ேவ`*ைல இைறவL< ேவத(< ஒKe 
தாK) தம6 வாaPெசா*[* ெசா*9வ6 அைன16< நட,:<. ம;ற 
உ8IகC மாையயா* இைறவைன அைடய தைடயாa இ+,:< :ைறபாSகC 
எKனெவKe ெத%Z<. =�*, :Sx, உ+1"ராGச மாைல, f="# பGைட, 
அVகவ|"ர<, ேபாKறைவ அAதணI ேபால, காGh,ெகாCவ6 ெவe< 
ேகாலாகலமான ஆட<பரேம எKபைத அ`AதவIகC உ>ைமயான 
ேவதVகைள, க;e உணIAத அAதணIகC. 
 

 



பாட7 #234: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
அAத>ைம =>ட அ+மைற அAத16P 
2Aைதெசa அAதணI ேச+s ெசX<$f 
நA6த* இ*ைல நரப" நKறா:< 
அA"Z< சA"Z< ஆ:" ப>�ேம. 
 
fள,க<: 
 
காைல89< மாைல89< ேவத (ைற#பh ேவCfகைள வளI16 அைன16 
உ8IகைளZ< அKேபாS இைறவனாகேவ பாI,MKற த>ைமைய, ெகா>S 
உயIAத ேவதVகைளZ< அவ;`K ெபா+ளான ேவதாAதVகைளZ< எ#ேபா6< 
தம6 2Aதைன8* ைவ161 "யாU,:< அAதணIகC ேசIA6 வாX< 
நாடான6 ெசXைமZடK எ*லா வளVகt< ெகா>S எ#ேபா6< பsசேமா 
ேநாaகேளா இ*லாம* எ#ேபா6< �+< 2ற#$மாக இ+,:<. அAத 
நாGைடZ< அதK ம,கைளZ< ஆt< மKனவIகt< xகk< நலமாக 
இ+#பாIகC. 
 

 



பாட7 #235: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.ப2 யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ேவதாAத ஞான< fளV:< f"8ேலாI 
நாதாAத ேபாத< ந�Mய ேபா,க6 
ேபாதாAத மா<பரK பா;$க# $,கதா* 
நாதாAத (1"Z< 21"Z< ந>�ேம. 
 
fள,க<: 
 
ேவதVகைளZ< அதK ெபா+ளாMய ேவதாAதVகைளZ< :+fK bல< க;e 
ஞான< ெபe< வ\ைய1 தம6 கIமf"8K காரணமாக ெபற இயலாதவIகC 
ஓ< எKL< நாத1"K (hவாMய ஞான1ைத வழV:< :+fK 
ேபாதைனகைள அவைரP சரணைடA6 க;e உணIA6 அதKபh நடAதா* 
அ6ேவ அவIகt,: இைறவUK "+வh8* ெசKe ேச+< அ+ைள 
வழVM ஓ< எKL< நாத1"K (hவான (,"ையZ< ஞான1"K (hவான 
21"ையZ< அவIகt,: வழVMfS<. 
 
உGக+16: 
 
தம6 கIம f"யா* ேவதVகைளZ< ேவதாAதVகைளZ< க;eணIA6 
அவ;`K bல< இைறவைன அைடZ< வ\ைய# ெபற வாa#$ 
இ*லாதவIகC :+fK "+வhகைளP சரணைடA6 அவI காGhய வ\8* 
நடAதாேல அ6 அவைர இைறவUட< ெகா>S ேசI16 அவ+,: ேவ>hய 
ஞான1ைதZ< (,"ையZ< வழVMfS<. 
 

 



பாட7 #236: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.பவ% யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
ஒKe< இர>S< ஒSVMய கால16 
நKe< இ+A6< நல<பல ேப2L< 
ெவKe fளV:< fMIதைன நாSவI 
ெசKe வணV:A "+ைவZைட ேயாேர. 
 
fள,க<: 
 
எ>ண<, ேபPH, ெசய* ஆMய bKe< அைம"யாக இ+,:< கால1"9< 
எ>ண<, ேபPH, ெசய* ஆMய bKe< அதK ேவைலகைள ெசa6 
ெகா>h+,:< கால1"9< அைன1";:Ct< இ+A6 அைன1ைதZ< 
ெவ*9< இைறவைன "யாU1"+#வIகைள அவIகC இ+,:< இட1";:# 
RறI ெசKe அவIகைள வணV:மளf;: இைறவUK "+வ+ைள# 
ெபeபவIகC அAதணIகC ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #237: -த7 த+!ர, - 12. அ+தண% ஒ]?க, 
(அ+தண% எ.பவ% யா%, அவ% எ<ப^ இ"?க ேவX_,) 

 
தாேன fS<ப; `ர>S< த%1"ட 
நாேன fட#பS< ஏெதாKைற நாடா6 
=ேமk நாK(கK $>Wய ேபாகனாa 
ஓேமk< ஓரா :"அf உ>ணேவ. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #236 * _`யபh எ>ண<, ேபPH, ெசய* bK`9< 2வ2Aதைன 
ைவ1த அAதண%ட< அக#ப;றான உட<RK ேம* இ+,:< ப;e< 
$ற#ப;றான ெச*வ< பAத< ேபாKற ப;eகt< ெசKefS<. நாK எKL< 
அகVகார< cVM இைற 2Aதைன8ேலேய இ+,:< அவIகைள எ6k< 
பா",கா6. அவIகC ெசaZ< ேவCf8* இS< அfIபாகVகைள (ெநa, 
அ%2 ேபாKற ேவCf8* இS< ெபா+GகC) உ>ண தாமைர மல%* 
i;`+,:< அAத $>Wய ேபாகK RரமK வ+வாK. 
 

 
 



பாட7 #238: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
க*லா அரசL< காலL< ேநெரா#பI 
க*லா அரசUK காலK xகந*லK 
க*லா அரசK அற<ஓராK ெகா*எKபாK 
ந*லாைர, காலK ந�கk<w* லாேன. 
 
fள,க<: 
 
க*f அ`k இ*லாத அரசL< உ8I எS#ப"* எமதIமL,:P சமமானவK. 
ஆனா9< க*f அ`k இ*லாத அரசைனfட எமதIமK xகk< ந*லவK. 
ஏெனKறா* க*f அ`k இ*லாத அரசK அற< எ6, c" எ6, எKe 
ஆராயாம* :;ற< சா;ற#பGடவைர உடேன ெகாKefS எKe 
கGடைள8GS fSவாK. எமதIமேனா ந*லவIகYK ப,க1"* w;கk< 
தயVM அவIகYK கால< (hZ< வைர கா1"+#பாK. 
 

 



பாட7 #239: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
நாெடாe< மKனவK நாGh* தவெந` 
நாெடாe< நாh அவKெந` நாடாேன* 
நாெடாe< நாS ெகS(ட ன>�மா* 
நாெடாe< ெச*வ< நரப" :Keேம. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+ நாGS,: அரசனாக இ+,MKறவK அAத நாS (Xவ"9< 
"னAேதாe< தவ வ\8* வாgபவIகt,: எAதெவா+ 6Kப(< வராம* 
பாI16, ெகாCள ேவ>S<. அரசL,: எKe f",க#பGட c"89< 
தIம1"9< 2`தளk< Rைழ வA6fடாம* "னAேதாe< நடA6ெகாCள 
ேவ>S<. இ"* எைத ெசaய1 தவ`fGடா9< அவLைடய நாGhK வள< 
:Ke<. ம,கYைடேய அ`யாைம ேதாKe<. அAத நாGh* இ+,:< 
ெச*வVகC எ*லா< "னAேதாe< :ைறA6 ெகா>ேட வA6 அரசL< 
fைரf* இறA6 ேபாவாK. 
 

 



பாட7 #240: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
ேவடெந` w*லாI ேவட<=> ெடKபயK 
ேவடெந` w;ேபாI ேவட<ெமa ேவடேம 
ேவடெந` w*லாI த<ைம fற*ேவAதK 
ேவடெந` ெசaதா* iட6 வா:ேம. 
 
fள,க<: 
 
ேபாGS,ெகா>h+,:< ேவட1";: உ>டான வ\(ைறகைள 
ேம;ெகா>S அதKபh நட,க இயலதவIகC இAத ேவட< 
ேபாGS,ெகா>h+#பதா* எAத பயL< இ*ைல. ேபாGS,ெகா>h+,:< 
ேவட1";: உ>டான வ\(ைறகைள ேம;ெகா>S அதKபh நட#பவIகேள 
உ>ைமயான ேவட< த%1தவIகC ஆவாIகC. தாK ேபாGh+,:< 
ேவட1";: ஏ;ற வ\8* ெச*லாத ேவடதா%கைள அAத நாGைட ஆt< 
வ[ைம x,க அரசK க>SRh16 த>h16 ேவட1";: ஏ;றபh 
நட,கPெசaவ6 அரசL,: (,"ைய வழVMfS<. 
 
:`#$: 
 
ம,கY* fவசாய<, 6W ெநaத*, ம>பா>ட< ெசaத* ேபாKe இKL< 
பல ேவைலகைள அAத நாGh* வாX< ம,கY* 2லI அAதAத ெதா\9,: 
ஏ;ற ேவட< ஏ;e அAத ேவைலகைள ெசaயாம* ேசா<ேப%களாக 
இ+#பாIகC. அவIகைள அரசK க>S Rh16 தK வ[ைமயா* த>h16 
அவIகC ஏ;e,ெகா>ட ேவட1";,கான ெதா\ைல அரசK ெசaய ைவ1தா* 
அ6 அவIகt,:< அவIகைள H;` இ+#பவIகt,:< நாGS,:< நKைம 
உ>டா,:<. இைதP ெசaத பயனா* அரசL,: (," Mைட,:<. 
 

 



பாட7 #241: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
bடV ெகடாேதாI 2ைக{* (த;ெகாCY* 
வாS< $fZ< ெப+வாgk மKனL< 
�ெடாK `லனா:< ஆதலா* ேபI16ணIA 
தாட< பர{; 2ைகயe1 தானKேற. 
 
fள,க<: 
 
அ`யாைம அகKe உ>ைம ஞான< ெபறாதவIகC :SxையZ< =�ைலZ< 
அWA6 ெகாCவதா* அவIகC இ+,:< நாS வளVகC :ைறA6 
6Kப#பS<. அAத நாGைட அரசா>S ெப+< வாgைவ வாX< அரசL< 
ெப+ைம ஒKe< இ*லாதவனாக இ\k ெபற ேவ>hயதாMfS<. நாGைட 
ஆt< அரசK தம6 நாGh* ெவe< ஆட<பர1";காக 2ைக (hையZ< 
=�ைலZ< த%16 வாX< ேவஷதா%கைள நKறாக ஆராaA6 உணIA6 
ெகா>S அவIகYK ேவஷ1ைத, கைல16 அவIகைள ந<$MKற 
ம,கt,: உ>ைமைய1 ெத%ய ைவ1தா* அAத அரசL< அவன6 நாS< 
நKைம ெப;e fளV:<. 
 

 
 



பாட7 #242: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
ஞானx லாதாI சைட2ைக {*ந>W 
ஞாUகC ேபால நh,MK றவIத<ைம 
ஞாUக ளாேல நரப" ேசா"16 
ஞான(> டா,:த* நலமா< நாGh;ேக. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம ஞான< இ*லாதவIகC ெவe< சைட (hZ< =�9< த%16 
உ>ைம ஞாUகC ேபால நh16,ெகா>S இ+,MKறனI. இ#பh#பGடவIகC 
இ+,:< நாS எ#ேபா6< HRGச< அைடயாம* 6Kப#பGS,ெகா>ேட 
இ+,:<. அ#பh நh#பவIகC யாI எKபைத அAத நாGS ம,கைள 
ஆtMKற அரசK உ>ைமயான ஞாUகYK bல< ேசாதைன ெசa6 
நh#பவIகைள அைடயாள< க>Sெகா>S அAத உ>ைமயான ஞாUகYK 
bலேம நh16, ெகா>h+,MKற ஞாUகt,:< உ>ைம ஞான1ைத 
ேபாதைன ெசaயைவ16 ஞான< உ>டா,MனாK எKறா* அவK நாS< 
அவL< எ#ேபா6< நல< ெப;e இKபமாக இ+#பாIகC. 
 

 
 
 
 
  



பாட7 #243: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
ஆைவZ< பாைவZ< ம;றற ேவாைரZ< 
ேதவIகC ேபா;e< "+ேவட1 தாைரZ< 
காவலK கா#பவK காவா ெதா\வேன* 
ேமk< மeைம,: �ளா நரகேம. 
 
fள,க<: 
 
பா* த+< பH,கைளZ< ெப>கைளZ< அற ெந` உணIAத சாKேறாைரZ< 
வாLலக16 ேதவIகC ேபா;eMKற ஞான1ைத உணIA6 அைத, :`,:< 
ேவஷ1ைத த%1த ஞாUகைளZ< அவIகC வாX< நாGh;: காவலனாக 
fளV:< அரசK அவIகைள, கா16 பா6கா#பாக ைவ1"+,க ேவ>S<. 
அவIகைள கா#பா;றf*ைல எKறா* அவK இறAதRK இKLெமா+ Rறf 
எS,க (hயாத அளf;: எ#ேபா6ேம த#R,க (hயாத நரக1"* 
6Kப#பGS, ெகா>S Mட#பாK. 
 

 



பாட7 #244: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
"றAத+ (1"Z< ெச*வ(< ேவ>hK 
மறA6< அறெந` ேயயா;ற* ேவ>S< 
2றAதcI ஞால< ெசaெதா\* யாைவZ< 
அைறA"h* ேவAதL, கா`ெலாK றாேம. 
 
fள,க<: 
 
Rறf இ*லாத ேமKைம த+< (,"ையZ< இAத# Rறf,: ேதைவயான 
ெச*வVகt< ேவ>S< எKe ஒ+ அரசK f+<Rனா* அவK மறAத 
wைல89< தIம1"K வ\ தவறாம* நட,க ேவ>S<. ஏெனU* 2ற#$ 
ெப;ற த>�I �gAத இAத உலக1"* அைன16 உ8Iகt< ெசaZ< 
கா%யVகC அைன1"9< ஆ`* ஒ+ பV: அரசL,ேக வA6 ேச+<. அAத 
உ8IகC ெசaZ< $>WயVகC பாவVகC அைன1"9< ஆ`* ஒ+ பV: 
தம,: வ+< எKபைத உணIA6ெகா>S அரசK எ#ேபா6< மற,காம* 
அற1"K வ\8ேலேய அவIகைளZ< வ\நட1"P ெச*ல ேவ>S<. 
 

 



பாட7 #245: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
ேவAதK உலைக xகநKe கா#ப6 
வாaAத மUதIகC அjவ\ யாw;பI 
ேபIA"j kலைக# RறIெகாCள1 தாVெகாCள# 
பாaAத $[யKன பாவ<அக1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+ நாGைட ஆt< அரசK அைத xகk< நKறாக கா16 ஆG2 $%AதாK 
எKறா* அAத நாGh* உCள ம,கt< தாVகC ஏ;e,ெகா>ட 
ெதா\*கt,: ஏ;ற தIமெந`கY[+A6 மாறாம* அjவ\ேய 
ந*லவIகளாக இ+#பாIகC. அவIகC வாX< நாGைட RறI ேபாI ெசaேதா 
அ*ல6 �gP2 ெசaேதா ைக#ப;ற wைன1தா*, தVகC நாGைட 
கா#பா;`,ெகாCவத;காக $[ ப6VM8+A6 பாaA6 அh16 தன6 
உணைவ ேதh,ெகாCவ6 ேபால ேபாI ெதா\* ெகா>ட ம,கt< நாGைட, 
கா,:< அரசL< ப6VM8+A6 தன6 நாGைட கா#பா;`,ெகாCவாIகC. 
 
க+16 :  
 
மKனK தIமவ\8* நாGைட ஆG2 ெசaதா* ம,கt< தIமவ\8* 
நட#பாIகC. 
 

 



பாட7 #246: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
கா*ெகா>S கGh, கன*ெகா>S ேமேல;`# 
பா*ெகா>S ேசாமK (க<ப;` உ>ணாேதாI 
மா*ெகா>S ேதறைல உ>�< ம+ளைர 
ேம*ெகா>S த>டsெசa ேவAதK கடேன. 
 
fள,க<: 
 
Rராணாயாம# ப8;28K bல< bPH,கா;ைற உCேள அட,M, 
bலாதார1"* இ+,:< :>ட[Uைய HX(ைன நாh வ\ேய 
bPH,கா;`K bல< தைல உP28K ேமேல;` சக|ரரதள1"* 
i;`+,:< இைறவUK wலைவ# ேபாKற "+(க1ைத, க>S த%216 
Rற: :>ட[U ச,"ைய $+வ ம1"8* இ+,:< ஆsைச ச,கர1"* 
ெகா>S வA6 இற,M அதK Rற: அVேக இ+,:< அxIத1ைத 
இைறவைன wைன16 ப+காம* $1" மய,க1"K ேம* ேமாக< ெகா>S 
பைன மர1"[+,:< கCைள இற,M1 "ன(< ப+M அAத மய,க1"ேலேய 
இ+#பவIகைள க>SRh16 அவIகt,:1 த,க த>டைன அY161 
"+1த ேவ>hய6 நாGைட ஆt< அரசன6 கடைமயா:<. 
 

 



பாட7 #247: -த7 த+!ர, - 13. இராசேதாட,  
(அரசா`F -ைற) 

 
த1த< சமய1 த:"w* லாதாைர 
அ1தK 2வKெசாKன ஆகம {*ெந` 
எ1த>ட (<ெசZ< அ<ைம8* இ<ைம,ேக 
ெமa1த>ட< ெசaவ6அj ேவAதK கடேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC அவரவIகC ஏ;e,ெகா>ட சமய வ\கYK ெந`(ைறகYK பhZ< 
ஒX,க1"K பhZ< நட,க1 தவ`யவIகைள அைன16 சமய வ\கYK 
தைலவனாகk< அைன16 உ8IகYK தAைதயாகk< இ+,:< 2வெப+மாK 
தா< வழVMய 2வாகம1"* ெகாS16Cள வ\(ைறகt,: ஏ;ப எAதfத 
த>ைடைனயானா9< அவIகYK ஆKமாf;: மeRறf8* ெகாS16 
அவIகைள �I பS16வாK. ஆனா9< அவIகC எS1"+,:< இAத# 
Rறf8* இ+,:< உட9,: ேவ>hய த>டைனகைள, ெகாS16 
அவIகைள1 "+16வ6 ஒ+ நாGைட ஆt< அரசன6 கடைமயா:<. 
 
:`#$ :  
 
ஏK இைறவK அS1த Rறf8* த>டைன ெகாS,க ேவ>S<, 
இ#Rறf8* ெகாS1தா* எKன எKற ேகCfைய பலI ேகGMKறனI. 
அத;கான ப"*. தவe,: ஏ;ற இைறவUK த>டைனைய உட* 
அளf9< மன அளf9< தாV:< ச,"ைய அAத ஆ1மாf;: ெகாS16 
த>டைனைய தாV:< அளf;: ஆKமாைவ ப,:வ#பS1"ய Rறேக 
இைறவK த>டைனைய அY,MறாK. 
 
 

 



பாட7 #248: -த7 த+!ர, - 14. வானE Fற<= 
(வான4!a"+2 ெப[b, மைழ@. Fற<=) 

 
அ(}e மாமைழ cரத னாேல 
அ(}e< பKமர< பாIxைச ேதா;e< 
க(_e ெதV: க+<ெபாS வாைழ 
அ(}e< காs2ைர ஆVக6 வாேம. 
	 
fள,க<: 
 
அxIத< ேபாKற6 மைழ cI. அதK bல<தாK பா,: மர< ெதKைன மர<, 
க+<$ வாைழ மர< ேபாKற பழVகைள, ெகாS,:< அxIத Hைவைய 
உைடய பலfத மரVகC உலக1"* ேதாKeMKறன. ஆனா9< அxIத1ைத1 
த+< இேத மைழதாK நsைச1 த+< எGh,காa ேபாKற மரVகைளZ< 
உலக1"* ேதா;ef,MKற6. 
 
க+16:  
 
மைழ cI Hைவயான பழVகைள ெகாS,:< மர1";:< fஷ1ைத 
ெகாS,:< ெசh,:< பா:பாS இ*லாம* ெகாS,MKறேதா அேத ேபா* 
உ8IகC தன,:C இ+,க< அKைப பா:பாS பாI,காம* அைன16 உ8IகC 
�6< ெகாS,கேவ>S<. 
 

 



பாட7 #249: -த7 த+!ர, - 14. வானE Fற<= 
(வான4!a"+2 ெப[b, மைழ@. Fற<=) 

 
வைர8ைட wK`\ வாKcI அ+f 
உைர8*ைல உCள1 தக16wK �e< 
yைர8*ைல மா2*ைல y>Wய ெத>�I, 
கைர8*ைல எAைத கXமW யாேற. 
 
fள,க<: 
 
வான1"[+A6 ெபa6 மைல(கSகC வ\யாக அ+fயாக ெகாGS< மைழ 
c%* yைர இ+,கா6. அX,: இ+,கா6 6*[யமான ெதYAத cராக 
மGSேம இ+,:< அAத cைர இைறவL,: அRேஷக< ெசaதா* இைறவK 
2ற#பாக ஏ;e,ெகாCவாK. அ6 ேபாலேவ ெசா*[* இ*லாம* உ8IகYK 
உCள1"[+A6 ஊe< எ*ைல8*லாத }aைமயான அKRனா* உCள1"* 
இ+,:< இைறவL,: ெசaZ< அRேஷக1ைத இைறவK 2ற#பாக 
ஏ;e,ெகாCவாK. 
 

 
 



பாட7 #250: -த7 த+!ர, - 15. தானE Fற<= (த"ம, 
ெச[வத. ெப"ைம) 

 
ஆI,:< இSxK அவ%வI எKனKxK 
பாI1"+A 6>xK பழ<ெபா+C ேபா;றKxK 
ேவGைக Zைட�I fைரAெதா*ைல உ>ணKxK 
கா,ைக கைரA6>�< கால< அ`xேன. 
 
fள,க<: 
 
அவIகC இவIகC Rh1தவI Rh,காதவI உறfனI ேவ;றாI எKe எAதfத 
பா:பாS< எ>ணாம* உணைவ அைனவ+,:< ெகாS16 உதkVகC. 
சா#RSவத;: (K$ ப2ேயாS யாராவ6 வ+MKறாIகளா எKe பாI16fGS 
Rற: சா#RSVகC. சா#Rடாம* ைவ1த பைழய உணைவ ேசx#பாக க+" 
எS16 ைவ,காம* அைத உடேன ப2ேயாS இ+#பவIகt,:, 
ெகாS16fSVகC. உணfK ேம* அ"க ஆைச ைவ,காம9< ப2ேயாS 
இ+,:<ேபா6 அவசர அவசரமாக ேவகமாக சா#Rடாம* இ+VகC. கா,ைக 
ப2ேயாS இ+,:<ேபா6< கைரA6 _#RGS ம;ற காகVகC வAதRK 
ஒKறாக, _h உ>பைத, க>S அS1தவ+,:< உணைவ ெகாS16 
சா#Rட ேவ>S< எKபைத அ`A6 ெகாCtVகC. 
 

 



பாட7 #251: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
தாம` வார>ண* தாCபW வாரவI 
தாம` வாரறA தாVMwK றாரவI 
தாம` வாI2வ த16வ ராவIகC 
தாம` வா+,:1 தமIபர னாேம. 
 
fள,க<: 
 
நாK எKப6 எ6 எKபைத அ`AதவIகC இைறவUK "+வhகைள1 
"ன(< வ\பSபவIகளாகk< த+ம வ\கைள ஏ;e,ெகா>S அதKபh 
நட#பவIகளாகk< 2வ த16வ1"K உ+வேம தாமாக இ+#பவIகளாகk< 
2வெப+மாைனேய தம6 உறfனராகk< ெகா>S இ+#பாIகC. 
 

 



பாட7 #252: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
யாவI,: மா<இைற வ;ெகா+ பP2ைல 
யாவI,: மா<பH k,ெகா+ வாZைற 
யாவI,: மா<உ>�< ேபாெதா+ ைக#Rh 
யாவI,: மா<RறI,: இKLைர தாேன. 
 
fள,க<: 
 
"னAேதாe< இைறவைன வ\பGS அவL,: பைட,க அKேபாS 
எAதெவா+ பPைச இைலையேயா ைவ1த* "னAேதாe< பHfK ப2ேபா,க 
ஒ+ கGS $*ைல ெகாS1த* "னAேதாe< "ன(< சா#RS< ேபா6 ஒ+ 
ைக#Rh உணk தான< ெசa6 fGS சா#RSத* "னAேதாe< தா< 
சA"#பவIகYட< அK$டK இUைமயாக ேபHத* ேபாKறைவ அைனவ+< 
எY"* ெசaய,_hய த+மVகளா:<. 
 

 



பாட7 #253: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM.ெப"ைம) 

 
அ;ewK றா+>�< ஊேண அறெனKL< 
க;றன ேபாத< கமgபவI மாUடI 
உ;ewK றாVெகா+ _வ; :ள1"U; 
ப;`வA6 உ>�< பயன` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உலக# ப;e,கைள fGSfGS இ+,:< ஞாUகYK ப2யாற உணk 
வழV:த* எKப6 xகP 2றAத த+மமா:<. பல த+மVகைள க*f 
(ைறகY* ஆ2%யI ேபா",க, க;e,ெகா>S ஆனா* தான< ஏ6k< 
ெசaயாம* தம,: அ`k ஞான< இ+#பதாக, _`,ெகாCt< மUதIகC 
Mண1தh89< :ள,கைர89< ப;e,கைள அe1த ஞாUகC ப2ேயாS 
இ+,MKறாIகளா எKe ேதh#பாI16 அவIகைள1 த< iGh;: அைழ16 
வA6 சா#Rட ைவ#பதா* தம,: Mைட,:< xக# ெப%ய பயைன அ`யாம* 
இ+,MKறனI. 
 

 



பாட7 #254: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
அX,Mைன ஓGh அ`ைவ wைற�I 
தX,Mய நாY* த+ம(s ெசa�I 
f\1"+A ெதKெசaiI ெவ<ைம பரA6 
இ\,கஅK ெறKெசaiI ஏைழெநs �ேர. 
 
fள,க<: 
 
(<மலVகளாMய அX,:கைள ஓGhfS< உ>ைம ஞான1ைத அ`A6 
அAத அ`வா* உCள1"* இைறவைன wர#பமாG�IகC. க*fZ< 
ெச*வ(< wைறA6 இ+Aத நாGகYேலேய த+மVகC ெசaயாம* 
fGSfG�IகC. "ன(< எXA6 க> f\1"+#பதனா* எKன பயK? ஒ+ 
நாC க> bhய Rற: HSகாGS,: எS16P ெசKe u ைவ16 உட* 
(Xவ6< u8K ெவ#ப< பரA6 HGெட%,:< ேநர1"* எKன ெசaய# 
ேபாMKvIகC? வாg,ைக (Xவ6< த+ம< ெசaZ< பரAத மன6 இ*லாம* 
ஏைழ மனதாகேவ வாgA6fG�IகC. 
 

 
 
 



பாட7 #255: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
தKைன அ`யா6 தாKந*லK எKனா"V 
MKைம ய`யா "ைளயெரK ேறாரா6 
வKைம8* வA"S< _;ற< வ+(Kன< 
தKைமZடK ந*ல தவsெசaZ< cேர. 
 
fள,க<: 
 
சIவ வ*லைமZடK உ8ைர உ8%[+A6 R%,:< எமK வ+< ெபாX6 
தKைன யா+< அ`யாம* எS,க வAத உ8I நKைம ெசaததா uைம 
ெசaததா எKe எ>ணாம* அAத உ8I உலM* இ*லாfGடா* உ8ைரP 
சாIAதவIகC எKன க"யாவாIகC எKe பாI,காம* அ6 இைளயவரா 
("யவரா எKe ஆராயாம* உ8ைர எS16P ெசKe fSவாI. சIவ 
வ*லைமயான எமK வ+வத;: (K$ உ8ைர உட[* wைலெபறP ெசa6 
இைறவைன அைடZ< ந*ல த+மVகC wைறAத தவVகைள cVகC 
ெசa6fSVகC. 
 

 



பாட7 #256: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
6றAதாK வ\(த* H;ற(< இ*ைல 
இறAதாK வ\(த* இKப(< இ*ைல 
மறAதாK வ\(த* வA"லK ஈசK 
அறAதாK அ`Z< அளவ` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உலக# ப;e,கைள fGட ஞாUயIகC ெச*9< வ\8* அவIகYK 
H;ற1தாI உறfனI எKe யா+< இ+#ப"*ைல. அற< அ`Aத 
ஞாUகt,: அற1"K அளkகC ெத%யா6. அற< ெசaயாம* வாgAதவK 
இறA6 ெச*9< வ\8* எAதெவா+ இKப(< அவL,: Mைட#ப"*ைல. 
அற1ைத மறA6 வாgAதவK இறA6 ெச*9< வ\8* 6ைணயாக 
2வெப+மாK வரமாGடாK. 
 
 
:`#$:  
 
உலக# ப;e,கைள fGS அற1ைத அ`Aத ஞாUயIகt,ேக அற1"K 
அளkகC ெத%யா6 எKறா* அற< எKப6 எjவளk ெப%ய6? அAத 
அற1ைத அ`A6 வாgநாC (Xவ6< ெசaதா* இைறவேன 6ைணயாக 
வ+வாK எKறா* அற< எAத அளk உயIAத6.  
 

 



பாட7 #257: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
தாKதவ< ெசaவதா< ெசaதவ1 தjவ\ 
மாKெதaவ மாக ம",:< மUதIகாC 
ஊKெதaவ மாக உ8I,MKற ப*98I 
நாKெதaவ ெமKe நமL<வ+ வாேன. 
 
fள,க<: 
 
(KRறf8* ெசaத அற1"னா9< தவ1"னா9< தாK இ#Rறf89< 
மUத# Rறf Mைட1"+,MKற6. இAத உ>ைமைய தK அ`fK bல< 
அ`A6 அ`ைவேய ெதaவமாக எ>W அAத அ`fK ெசா*பh 
இ#Rறf89< அற வ\கY9< தவ வ\கY9< நட#பவIகCதாK மUதIகC. 
உடேல ெதaவ< எKe எ>W ஆைசகt,: அhைமயாM த+ம1"K 
வ\8* ெச*லாம* வாgMKற எ*லா உ8Iகt,:< நாேன ெதaவ< எKe 
எமத+மK உ8ைர எS,க வA6 w;பாேன தfர இைறவK வர மாGடாK. 
 

 
 



பாட7 #258: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
"ைள,:< fைன,கட* uIke ேதாW 
இைள#Rைன c,:< இ+வ\ உ>S 
Mைள,:< தன,:<அ, ேகh* $கேழாK 
fைள,:A தவ<அற< ேம;eைண யாேம. 
 
fள,க<: 
 
fைன8K பயனா* �>S< �>S< Rற,:< Rறfயான6 ஒ+ ெப+< 
கட* ேபாKற6. இAத fைன அjவளk �,Mர1"* uIA6fSவ"*ைல. 
இAத fைனயாMய Rறf,கடைல cA"P ெசKe இைறவைன அைடZ< 
வைர ேசாIk வராம* இ+,க இர>S வ\கC உ>S. அற வ\கt< தவ 
வ\கt<தாK அAத இர>S வ\கC. அற1ைத கைடRh#பவIகt,:< 
அவைர RKப;eபவIகt,:< Rறf8*லாத ேமKைமயான (,",: 
வ\காGh 6ைணயாக இ+#பாK }aைமயான $கXைடய இைறவK. 
 

 



பாட7 #259: -த7 த+!ர, - 16. அறdெச[வா. !ற, 
(த"ம வW@7 PUபவ%கM. ெப"ைம) 

 
ப;ற6 வாawKற ப;`ைன# பாIxைச 
அ;ற< உைரயாK அறெந`, க*ல6 
உ;eV களா*ஒKe< ஈAத6 ேவ6ைண 
ம;eஅ>ண* ைவ1த வ\ெகாCt மாேற. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK "+வhகைளேய ப;`,ெகா>S உலக1"ைத உ>ைமைய ேப2 
:;ற< :ைற _றாம* அறெந`கYK வ\ேய நட#ப6 மGSxK` ந<மா* 
இயKறைத ேவ>S< எKe ேகGபவIகt,: மன(வA6 ெகாS#ப6< (," 
அைடA6 இைறவைன அைடவத;,கான வ\கC எKe இைறவK 
வ:1தைவ எKபைத1 ெத%A6ெகா>S அAத வ\(ைறகைள கைடRh16 
வாXVகC. 
 

 
 
 



பாட7 #260: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
எGh பX1த இ+VகU igAதன 
ஒGhய ந*லற< ெசaயா தவIெச*வ< 
வGhெகா> �Ghேய ம>WK (கA"S< 
பGh# பதகI பயLம` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
எGh,கா8K கU பX16 ெப%தாM தானாக wல1"* fXAதா9< அ6 
fஷ1தKைம ெகா>S இ+#பதா* யா+,:< உணவாக உதவா6. 
அ6ேபாலேவ ந*ல த+ம1ேதாS இைணAத $>Wய ெசய*கைளP 
ெசaயாதவIகYK ெச*வ(< யா+,:< உதவா6. உலக1"9Cள உ8IகYட< 
வGh ேம* வGh ேபாGS அவIகைள ஏமா;`# ெப+< ெச*வ< ச<பா",:< 
c"ெந` இ*லாத பாதகIகt,: அவIகC ச<பா"1த ெச*வ(< wைல,காம* 
அதK உ>ைமயான பயைன அ`யமாGடாIகC. 
 

 



பாட7 #261: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
ஒ\Aதன காலVகC ஊ\Z< ேபா8, 
க\Aதன க;பைன நாt< :eM# 
R\Aதன ேபால1த< ேப%டI ஆ,ைக 
அ\Aதன க>S< அற<அ` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
காலVகC ஓh,ெகா>ேடதாK இ+,MKறன ஓhய காலVகC பல ZகVகளாக 
மா` ஊ\,கால1"* அ\A6< ேபாMKற6. உ8IகC த< க;பைன8* 
கGhய மன,ேகாGைடகt< அைவ வாX< நாGகt< :ைறA6ெகா>ேட 
ெசKe கைட28* ெப%ய 6யர1ைதேய த+< உடலான6 ச,ைகயாக# 
R\A6 எS,க#பGட6 ேபால வயதாMP H+VM# ேபாa ஒ+ நாC (Xவ6மாக 
அ\A6< ேபாMKற6. இைதெய*லா< க>_டாக "ன(< பாIதா9< தVகC 
வாg,ைகZ< அ\A6 ேபாafS< எKபைத அ`யாம*, வாX< நாGகY* 
ெசaய ேவ>hய தான த+மVகைள அ`யாமேலேய பல உ8IகC iணாக 
வாgA6 அ\A6 ேபாMKறன. 
 

 



பாட7 #262: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
அற<அ` யாIஅ>ண* பாத< wைனZ< 
"ற<அ` யாI2வ ேலாக நகI,:# 
$ற<அ` யாIபலI ெபாaெமா\ ேகGS 
மற<அ` வாIபைக மKUwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
த+மVகC எKனெவKபைத அ`யாத உ8Iகt,: இைறவUK 
"+வhகைள wைன16 வணV:< (ைறZ< ெத%யா6. ஆதலா* 
அவIகt,: 2வெப+மாUK இ+#Rடமான ைகலாய1";:P ெச*9< 
வ\Z< ெத%யா6. பலI த<xட< ெபாaயாக _`ய fஷயVகைள உ>ைம 
எKe ந<R,ெகா>S பாவ1ைத மGSேம அ`AதவIகளாகk< அறx*லாத 
iர1"* ம;றவIகYட< பைகைய வளI16, ெகா>டவIகளாகk< மGSேம 
வாgA6 6யர#பSMKறனI. 
 

 
 



பாட7 #263: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
இ+ம9s ேசாைகZ< ஈைளZ< ெவ#$A 
த+மsெசa யாதவI த<பால தா:< 
உ+xh நாக< உேராW கழைல 
த+மsெசa வாIப,க* தாழM லாேவ. 
 
fள,க<: 
 
மாI$P சYயா* வ+< இ+ம*, இர1த, :ைறவா* வ+< இர1த ேசாைக, 
சYயா* வ+< காச ேநாa, அ"க �Ghனா* வ+< உபாைதகC (Hர< 
ேபாKறைவ) ேபாKற அைன16fதமான ேநாaகt< த+ம< ெசaயாம* 
வாXMKற உ8Iகைள1 ேதh வ+<. அேத சமய< உ8I பய1ைத1 தர,_hய 
இhPச1த(<, நாக# பா<$<, வாத1தா* வ+< ெதா>ைட i,க(<, 
வ8;e,கGhயா* வ+< கழைல ேநாZ<, இKL< பல இKன*கைள1 த+< 
ேநாaகt< த+ம< ெசa6 வாXMKறவIகYK வாg,ைக8* வA6 ேசராம* 
ஒ6VMfS<. 
 

 



பாட7 #264: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
பரவ# பSவாI பரமைன ஏ1தாI 
இரவலI, �தைல யா8L< ஈயாI 
கரக1தா* cரGh, காைவ வளI,காI 
நரக1"* w;`ேரா நKெனs2 �ேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகெள*லா< வணVM1 ெதாX< பர<ெபா+ளான இைறவைன வணVM1 
ெதாழாதவIகC தIம< ேகGS வ+MKறவIகt,: த<xட< 
�தx+#ப"[+A6< ஈ 8K தைலயளk _ட தIம< ெகாS,காதவIகC 
ெசhகt,: 2`தளk த>�I ஊ;` அவ;ைற வளI,காதவIகC ஆMய 
இவIகC தVகைள ந*லவIகC எKe தKைன1தாேன எ>W,ெகா>S 
இ+#பாIகC இவIகC இறAதRK நரக1"*தாK ெசKe w;பாIகC. 
 
 

 



பாட7 #265: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
வ\நட# பா%K` வாேனாI உலக< 
க\நட# பாIநடA தாIக+< பா+< 
ம\நட, :<fைன மாசற ேவாGh 
ஒ\நட# பாIfைன ஓVMwK றாேர. 
 
fள,க<:	 
 
தIம வ\8* நட#பவI மGSேம f>�லக1";: ெச*ல(hZ<. ேவe 
யா+< ெச*ல (hயா6. த+ம வ\8* இ*லாம* ஆைச வ\கYேலேய 
நட#பவIகC இ+C �gAத உலகமான நரக1";:1தாK ெச*ல (hZ<. 
ஆைசகYK வ\ த<ைம இX16P ெச*9< fைனகைளZ< 
(<மலVகைளZ< இைறவன6 "+வ+ளா* w,MfGS தா< ெகா>ட 
தIமெந`8* நட#பவIகC தா< RறAத Rறf,:< இKL< Rற,க# ேபா:< 
பல Rறfகt,:< ந*ல fைனகைள அ"கமாக ேசI16,ெகா>S 
இ+#பவIகC ஆவாIகC. 
 

 
 



பாட7 #266: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
கUAதவI ஈசK கழலh கா>பI 
6WAதவI ஈசK 6ற,கம தாCவI 
ம[AதவI மாtA 6ைணZெமாK `K` 
ெம[Aத 2ன1"LC igAெதா\A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8IகY9< இைறவK இ+,MKறாK எKற உ>ைமைய 
உணIA6 எ*லா உ8IகைளZ< இைறவனாக எ>W அK$ ெச916பவIகC 
ஈசK கழ* அWAத "+வhகைள த%2#பாIகC. அைன16 உலக# 
ப;e,கைளZ< fட16WA6 இைறவைன மGSேம ப;`,ெகா>S தவ< 
$%ய1 6WAதவIகC ஈசK இ+,:< ைகலாச1ைத ஆtவாIகC 
(2வகணVகC ேபால). த+ம<, தவ< எKற இAத இர>S வ\கY9< 
எைதZ< ெசaயாதவIகC தா< இற,:<ேபா6 6ைண,: இைறவL< வராம* 
த+மVகt< வராம* எAத 6ைணZxK` தம6 வாg,ைக8* ெகா>ட 
ஆணவ1"9< ேகாப1"9ேம bgM அ\A6 ேபாafSவாIகC. 
 

 



பாட7 #267: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
இKப< இடெரK `ர>Sற ைவ1த6 
(KபவI ெசaைக8 னாேல (hAத6 
இKப ம6க>S< ஈMலா# ேபைதகC 
அKRலாI 2Aைத8* அற<அ` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தம6 வாgf* ெபe< இKப(< 6Kப(< தம6 (;RறfகY* 
ெசaத ந*fைன ufைன ஆMய இர>Sfத fைனPெசய*கYK 
பயனா*தாK. தா< RறAத Rறf8* த+ம< ெசa6 வாX< உ8IகC ெபe< 
இKப1ைத, க>ட Rற:< த<ைம நாh வAதவIகt,: ேவ>hயைத, 
ெகாS16 மMX< அK$ உCள< இ*லாத ேபைதகC த+ம< எ6 அதK பயK 
எKன எKபைத அ`யாதவIகளாகேவ இ+,MKறாIகC. 
 

 



பாட7 #268: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
ெகSவ6< ஆவ6< ேகh* $கேழாK 
நSவ*ல ெசa"Kப< நாடk< ஒGடாK 
இSவ6< ஈவ6< எ>�xK இKப< 
பSவ6 ெசa8; பHவ6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
உலM* உCள அைன16< உ+வாவத;:< அ\A6 ேபாவத;:< காரணமான 
}aைமயான $கXைடய இைறவK c"ெந` தவ` அற< ஆMயவ;ைற 
கைடRh,காம* வாX< உ8Iகt,: இKப1ைத wைன16 பாI,க,_ட 
fடமாGடாK. ப2 எKe வ+பவIகt,: உணk அY16 இ*ைல எKe 
வ+பவIகt,:1 த<மா* (hAதைத, ெகாS16 உதவ ேவ>S< எKப6< 
இKப< தர,_hயைவ எKபைத உணIA6 அவ;ைற ெசa6 வாXVகC. 
அ#பh இ*லாம* Rற உ8Iகt,:1 6Kப1ைத1 த+<பhயான 
கா%யVகைளP ெசa6 வாgவ6 x+க வாg,ைகைய# ேபால1தாK இ+,:<. 
 

 



பாட7 #269: -த7 த+!ர, - 17. அறdெச[யா. !ற, 
(த"ம வW@7 நட?காதவ%கM. இய7=) 

 
ெச*வV க+"P 2லIபலI வாgெவL< 
$*ல` வாளைர# ேபா;`# $லராம* 
இ*லV க+" இைறவைன ஏ16xK 
f*[ இல,:எaத f;:` யாேம. 
 
fள,க<: 
 
பண,காரI எKe 2ல+< ஏைழகC எKe பல+< இ+,:< வாg,ைக8* 
பண,காரIகYடx+A6 பண< ெபeவத;காக அவIகைள# ேபர`k 
ெகா>டவIகC எKe ேபா;`# $கழாம* (," ெகாS,க,_hய இைறவைன 
ேபா;` வ\பSVகC. அjவாe ெசaவ6 ேவடK தன,: ேவ>hயைத, 
:`பாI16 ச%யாக அ<$ எa6 :`தவறாம* அh#ப6 ேபாKற6. 
 
க+16: 
 
f*[[+A6 :`பாI16 அ<$ fGS ேவ>hயைத எS16,ெகாCவ6 ேபால 
உ8+,: ேதைவயான6 எ6 எKe :`பாI16 அைத1 தர,_hயவைர# 
ேபா;` வ\பGS வாழேவ>S<. 
 
 

 



பாட7 #270: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
அK$ 2வ< இர>ெடKபI அ`fலாI 
அKேப 2வமாவ தா+< அ`MலாI 
அKேப 2வமாவ தா+< அ`AதRK 
அKேப 2வமாa அமIA6இ+A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
அK$ எKe அைழ,க#பSMKற உணIk< 2வ< எKe அைழ,க#பSMKற 
இைறவL< இர>S ேவe ேவe எKe _eMKறவIகC உ>ைம ஞான< 
இ*லாத அ`f*லாதவIகC. அைசZ< ெபா+C அைசயா ெபா+C ஓI அ`k 
(த* ஆற`k வைர உCள அைன16 உ8IகC �6< ெச91த#பS< 
எ"IபாI#R*லாத }aைமயான அK$ தாK 2வ< எKபைத யா+< 
அ`A"+,கf*ைல. இைறவன6 "+வ+ளா* தம,:Ct< Rற+,:Ct< 
இ+A6 ெவY#பS< }aைமயான அK$ தாK 2வ< எKபைத அ`A6 
உணIAத RK அAத அ`k ஞானேம }aைமயான அKேப 2வமாக 
அவ+ைடய உCள1"* அமIA6 இ+#பாI. 
 

 



பாட7 #271: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
ெபாKைன, கடA"லV :<$[1 ேதா[னK 
xKU, MடA6 xY+< இள<Rைற 
6KU, MடAத HSெபாS யாh,:# 
RKU, MடAத6எK ேபரK$ தாேன. 
 
fள,க<: 
 
}aைமயான தVக1ைதfட அ"கமாக ெஜா[,:< $[1ேதாைல உைடயாக 
அWAதவL< xKU,ெகா>S }aைமயான பா*ேபாKற ெவCைள wற1"* 
ெஜா[,:< இள< சA"ர Rைற வhவ wலாைவ தK சைட(h8* 
அWAதவL< HSகாGh* எ%1தRK xs28+,:< �டான சா<பைல# 
ெபாhேபால தன6 "+ேமUெயV:< =2,ெகா>S அAத ெபாh8K 
ேமேலேய "+நடன< ஆSMKற _1தனாMய இைறவUK ேம* யா< 
ெச91"ய அK$< இைறவK எ<ேம* ெகா>ட அK$< இர>டற RKU, 
கலA6Cள6. 
 
க+16: 
 
உ>ைமயான எ"IபாI#R*லாத ேபரKைப எதK �6 ெச91"னா9< அ6ேவ 
2வமாக இ+,Mற6 எKபைத எவI உணIA6 இ+,MKறாேரா அவேராS 
2வL< ேபரKபாகேவ இர>டற, கலA6 இ+,MKறாK. 
 

 



பாட7 #272: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
எKேப fறகா இைறP2 அe1"GS# 
ெபாKேபா; கன[* ெபா%ய வe#RL< 
அKேபா S+M அகV:ைழ வாI,கK` 
எKெபாலா மW8ைன எaதெவா> ணாேத. 
 
fள,க<: 
 
உட* எ9<$கைள fற:களா,M தVக< ேபாKற ெபாKUற1"* தகதகெவன 
எ%Z< u8* உட* தைசகைள அe16 ேபாGS ெபாKUற1"* ெபா%ய 
வe1தா9< அKேபாS மன< உ+M உCள< :ைழAதவIகைள1 தfர ேவe 
எவரா9< ெச6,க#படாத }aைமயான மாW,க< ேபாKற இைறவைன 
ெசKe அைடய (hயா6. 
 
க+16: 
 
உ8IகC தம6 உடைல, ெகா�ரமாக வ+1",ெகா>S தவ< $%Aதா9< 
தம6 உடைலேய u8[GS யாக< $%Aதா9< அவIகYட1"* உ>ைமயான 
அK$ உCள1"* இ*ைல எKறா* அவIகC எKன ெசaதா9< இைறவைன 
அைடய (hயா6.  
 

 



பாட7 #273: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
ஆIவ< உைடயவI கா>பI அரKறKைன 
ஈர< உைடயவI கா>பI இைணயh 
பார< உைடயவI கா>பI பவAதKைன, 
ேகார ெந+,:ெகாS ெகாV:$, காேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன, காண ேவ>S< எKMKற அKபா* uராத ஆைசைய, 
ெகா>டவIகC அைன1ைதZ< கா16 w;:< இைறவன6 "+k+வ1ைத, 
க>S பயKெபeவாIகC. Rற உ8IகYட1"* இைறவைன க>S 
}aைமயான அK$டK உCள< க2A6 இ+#பவIகC இைறவUK 
ஈSஇைண8*லாத "+வhகைள, க>S பயKெபeவாIகC. அ#பh8*லாம* 
Rறf8K காரணமான கIமfைனகைள அ"கமாக ைவ1"+#பவIகC 
இைறவைன, காணா6 உலக ப;e,கYேலேய இ+#பாIகC. fைன8K 
பயனாa எ1தைன Rறf எS1தா9< அKR*லாத உCள1ைத, ெகா>S 
இ+#பவIகC ெகாSைமயான 6Kப1ைத, ெகாS,:< இட1"ேலேய �>S< 
�>S< Rற#பாIகC. 
 

 



பாட7 #274: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
எKனK $+,M இைறவைன ஏ16xK 
(KனK $+,M (த*வைன நாSxK 
RKனK $+,M# ெப+Aதைக நA"Z< 
தKனK $என,ேக தைலwKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
ஏேதL< ஒ+ வைக8* அKைப உCள< உ+க இைறவைன# ேபா;` 
வ\பSVகC. உடைலfGS உ8I R%Z< (Kேப உ+,கமான அKRைன 
அைன16 உ8IகYட(< காGSவதK bல< இைறவைன1 ேதSVகC. அ#பh 
ெசa6 வAதா* அhேயK �6 ெகா>ட அளf*லாத ெப+Vக+ைண8னா* 
:+வாக இ+A6 தன6 அKைப என,ெகKe ெகாS16 எKேனாS எ#ேபா6< 
கலA6 wKற6 ேபாலேவ உVகள6 உ8I உடைல fGS# R%Aத RK$< 
உVகt,:< தன6 அளf*லாத ெப+Vக+ைணைய, ெகாS16 
உVகேளாS< எ#ேபா6< இைறவK கலA6 w;பாK. 
 

 



பாட7 #275: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
தாெனா+ கால< சய<$ெவK ேற1"L< 
வாெனா+ கால< வ\16ைண யாaw;:< 
ேதெனா+ பா*"கg ெகாKைற அW2வK 
தாெனா+ வ>ணமாெயK அKR*wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
காலVகC ேதாKeவத;: (Kேப Hயமாக1 ேதாK`யவL< த<ைம அKேபாS 
ேபா;` வணVM வாgAத உ8IகC இறA6 f>�லக< ெச*9< கால< 
அவIகேளாS வ\16ைணயாa வ+பவL< ேதK அ"கமாக ஊ`8+,:< 
ெகாKைற மலIகைள1 தன6 இட6 பாக1"* மாைலயாக 
அWA"+#பவLமாMய 2வெப+மாUK ேம* யாK ைவ1"+,:< 
ேபரKRK உ+வமாகேவ எKLடK கலA6 w;MKறாK. 
 

 
 
 
 
 
 
  



பாட7 #276: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
(Kபைட1 "Kப< பைட1த (த[ைட 
அKபைட1 ெத<ெப+ மாைன அ`MலாI 
வKபைட1 "Aத அக[ட< வாgfU* 
அKபைட1 தாKறனI அக[டA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகைள உலக1"* பைட,:< (Kேப அKைபZ< அதK bல< ெபe< 
இKப1ைதZ< பைட1த (த*வனாMய இைறவைன }aைமயான அKRனா* 
க>S உணர (hயாதவIகC ேகS wைறAத இAத ெப%ய உலக1"* உலக# 
ப;e,கYK ேமேலேய அK$ ஆைச ைவ16 இAத அகKற உலக1"ேலேய 
MடA6 6Kப#பSMKறனI. 
 

 



பாட7 #277: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
க+16e ெச<ெபாKெசa காaக"IP ேசா" 
இ+1"Z< ைவ16< இைறெவK ேற1"Z< 
அ+1"ZC ஈசைன யார+C ேவ>h* 
f+1" ெகாS1"S< f>ணவI ேகாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைமயான அK$ெகா>S இ+#பவIகYK எ>ண1"* இைறவK 
}aைமயான தVக< ேபாKற Rரகாச16டK ேபெராY iH< �%யUK 
ேஜா"யாக i;`+#பாK. ேஜா" உ+வ1"* இ+,:< இைறவைன 
எ<ெப+மாேன இைறவா எKe உ+M யாெரா+வI ேவ>hனா9< 
f>�லக1"[+,:< ேதவIகt,ெக*லா< அரசனாக இ+,:< இைறவK 
அவIகC ேவ>hயைத உடேன வழVMfSவாK. 
 

 
 
 



பாட7 #278: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
w1த9< 6sH< Rற#ைபZ< ெசaதவK 
ைவ1த ப%ச`A ேதZ மUதIகC 
இPைசZ ேளைவ#பI எAைத RராெனKe 
நP2ேய அ>ணைல நாSMK` லாேர. 
 
fள,க<: 
 
"னAேதாe< ெகாsச< ெகாsசமாக இற,MKற Rற#ைப, ெகாS1த 
இைறவேன உ8IகYட< உCள ெப+Vக+ைண8னா* அவIகC அAத 
Rற#R[+A6 ெவYவ+< அKைபZ< ெகாS1"+,MKறாK. இைத1 
ெத%A6 ெகா>டா9< மUதIகC தVகYK அKைப உலக# ப;eகYK 
ஆைச8K ேம*தாK ைவ,MKறாIகேள தfர எ<ைம# பைட1த தAைதேய 
எ<ெப+மாேன எKe இைறவUK ேம* அKைப ைவ16 அவைன அைடZ< 
வ\ைய1 ேதடாம* இ+,MKறனI. 
 

 



பாட7 #279: -த7 த+!ர, - 18. அ.=ைடைம  
(அ.= ெசe42, -ைற) 

 
அKRLC ளாK$ற1 தாLட லாZளாK 
(KRLC ளாK(U வI,:< RரானவK 
அKRLC ளாM அம+< அ+<ெபா+C 
அKRLC ளா+,ேக அைண6ைண யாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK உCள1"* }aைமயான அKபாக இ+,:< இைறவேன ெவYேய 
உடலாகk< இ+,MKறாK. அவK உலக1ேதா;ற1";: (Kேப இ+#பவK 
உலக அ\f;: RKL< அ\யாம* இ+#பவK. இைறவைன அைடய 
அைன16fத ப;e,கைளZ< fGட (UவIகt,: தைலவK அவK. 
}aைமயான அKRLC வA6 அம+< அ%ய ெபா+ளான இைறவK 
அKRைன உCள1"* ைவ1"+,:< உ8Iகt,: கா,:< 6ைணயாக 
எ#ேபா6< இ+#பாK. 
 

 



பாட7 #280: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
இகgAத6< ெப;ற6< ஈசK அ`Z< 
உகAத+C ெசa"S< உ1தம நாதK 
ெகாXAதK$ ெசaத+C _ரவ* லாI,: 
மMgAதK$ ெசaZ ம+ள6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
த<ைம இகgP2யாக ேபH< உ8IகைளZ< ேபா;` வணV:< உ8IகைளZ< 
2வெப+மாK அ`வாK. த<ைம இகgA6 ேப2ய உ8Iகt,:<		மன(வA6 
அவரவI மன";ேக;ப அ+ைள வழV:< உ1தமமான தைலவK இைறவK. 
அ#பh#பGட இைறவைன உ8IகC தம6 உCள1"[+A6 ெவYவ+< 
}aைமயான அKேபாS அைழ16 அ+C ேவ>SெமKe ேகGSfGடா* 
அவIகt,: xகk< மMgP2ZடK ேவ>hயைத உடேன தA6fSவ6< 
அAத இைறவUK ேபர+ேள ஆ:<. 
 

 



பாட7 #281: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
இKப# Rறf, Mய*வ6 ெசaதவK 
6Kப# Rறf1 ெதா\*பல எ>WL< 
அKR; கலfெசa தா"# RராKைவ1த 
(K$இ# Rறf (hவ6 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC RறAத Rறf8ேலேய ேப%Kப< அைடவத;:1 ேதைவயான 
அைன16 வ\கைளZ< இைறவK ெசa6 ைவ1"+Aதா9< உ8IகC தா< 
எS1த Rறf8* 6Kப1ைத1 தர,_hய உலக ஆைசகYK வ\ேய பலfத 
ெசய*கைளP ெசaMKறனI. உ8IகC ஆைச வ\ேய ெசKறா9< உ8IகC 
�6 ெகா>ட ேபரKRனா* அவIகYK Rறfைய அe,:< ஒ+ வ\யாக 
}aைமயான அKைப ைவ16 இ+,MKறாK. ஆைச வ\ேய ெசKe 
6Kப1";:%ய கா%யVகைளP ெசaZ< உ8Iகளானா9<, }aைமயான 
அK$டK இ+Aதா* அவIகt,: ேவe Rறf8*லாத (,"ைய இைறவK 
அவIகt,: வழVM அ+tவாK. 
 

 



பாட7 #282: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
அK$e 2Aைத8K ேமெலX< அjெவாY 
இK$e க>Wெயா ேட;க இைசAதன 
6K$e க>WையA ெதாS< 6ட,க;e 
ந>$e 2AைதெயாS நாSxK cேர. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8IகYட(< }aைமயான அK$டK இ+#பவIகYK 
எ>ண1"* ேபெராYயாக எX< இைறவK உ8IகYK Rறfைய அe16 
ேப%Kப1ைத, ெகாS,:< அxIதமாக இர>S க>கt,: நSேவ இ+,:< 
ஆ,ஞா ச,கர1"* இைணA6 எXMKறாK.  உ8IகYK உCள1"* 
ேபெராYயாக இைறவK எXAதRK ஆKமா,கt,: 6Kப1ைத த+< 
ஐ<$லKகYK ெதாடI$ அeபGS cV:<. எனேவ அைன16 உ8IகYட(< 
அKைபேய 2Aதைன ெசaZ< எ>ண1ேதாS அவைனP ெசKe அைடZVகC 
cVகC. 
 

 



பாட7 #283: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
$ணIP2ZC ஆ8ைழ ேமலK$ ேபால 
உணIP2ZC ஆVேக ஒSVகவ* லாI,: 
உணIP28* லா6 :லாf உலாf 
அைண1த9< இKப< அ6இ6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆ>கC தா< அK$ெகா>ட மைனfயேராS இ+,:< ெபாX6 அAத 
உணIfேலேய ஊ`1 த<ைம மறA6 இ+#ப6ேபால இைறவK �6 தா< 
ைவ1"+,:< }aைமயான அKRK உணIP28ேலேய ஊ`1 த<ைம மறA6 
இ+,க,_hய உ8Iகt,: ெவe< உட* உணIP2 இ*லாம* 
உCள1"[+,:< உணIP2ேயாS ஒKறாக, _h அவIகC ெச*9< 
இடெம*லா< அவIகைள கா16 w;பாK இைறவK. அ#பh#பGட 
இைறவUட< Mைட,:< ேப%Kப< உலக# ப;e,கேளாS இ+,:< அKR* 
Mைட,:< 2;`Kப1ைதfட xகk< ெப%ய6 ஆ:<. 
 

 



பாட7 #284: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
உ;ewK றாெராS< அ1த: ேசா"ையP 
21தIகC எKe< ெத%Aத` வா%*ைல 
ப1"ைம யாேல பWAதh யாIெதாழ 
(1" ெகாS16அவI (K$wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8IகYட< உ>ைமயான அK$ ைவ16 இ+,:< 
அKபIகtடK ேசIA6 இ+,:< ேபெராYயான இைறவைன ெவe< 
2Aதைன மGSேம ெசaபவIகளா* அவK எ#பh இ+#பாK எKபைத1 
ெத%A6 ெகாCளேவா அவன6 ேபரKைபேயா அ`A6 ெகாCளேவா (hயா6. 
2Aதைனைய fGSfGS அவK �6 உ>ைமயான ப," ெகா>S அவK 
"+வhகைள# பWA6 ெதாX6 வ+பவIகt,: அவK (,"ையZ< 
ெகாS16 அவIகYK க> (K$< வA6 w;பாK இைறவK. 
 

 



பாட7 #285: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
க>ேடK கமgத+ ெகாKைற8 னானh 
க>ேடK க%Z% யாKறK கழ[ைண 
க>ேடK கமல மல+ைற வானh 
க>ேடK கழல6எK அKRLC யாேன. 
 
fள,க<: 
 
HகAதமான வாசைன ெகா>ட ெகாKைற மலIகைளP �h8+,MKறவUK 
"+வhகைள யாK க>S ெகா>ேடK. அ`யாைமயாMய யாைனைய 
கதe<பh RளA6 அதK ேதாைல உ%16# ேபாIைவயாக தK ேம* 
ேபாI1",ெகா>டவUK கா"[+,:< அழMய கழ*கைள யாK க>S 
ெகா>ேடK. சக|ரர தள1"* ஆ8ர< இதgெகா>ட தாமைர மல%K ேம* 
i;`+,:< இைறவUK "+வhகைள யாK க>S ெகா>ேடK. 
இைறவUK ேம* யாK ெகா>ட ேபரKபா* அழMய கழ*கைள அWA6 
அKேப உ+வாமாa wKற அவன6 "+ேமUைய யாK க>S ெகா>ேடK. 
 
 

 



பாட7 #286: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
ந<பைன நானா fத#ெபா+ ளா:ெமK 
e<ப%* வானவI ஓ6A தைலவைன 
இKபைன இKப1 "ைடwK `ர",:< 
அKபைன யா+< அ`யkx லாேர. 
 
fள,க<: 
 
ந<ேமாS எ#ேபா6< இ+,:< இைறவைன அைன16 fதமான ெபா+ளாகk< 
இ+#பவK எKe f>�லக1"[+,:< ேதவIகெள*லா< ேபா;`1 
6",:< தைலவைன ேப%Kப1"K உ+வமாக இ+#பவைன ேப%Kப1"K 
இைடேய wKe ெப+Vக+ைணைய வழV:< ேபரK$ x,க ெப+மாைன 
உ8IகC எவ+< அ`A6 ெகாCளாம* இ+,MKறாIகேள. 
 

 



பாட7 #287: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
(K$ Rற#$< இற#$< அ`யாதாI 
அKR* இைறவைன யாம` ேவாெமKபI 
இKப# Rற#$< இற#$< இலாKநA" 
அKR* அவைன அ`யkx லாேர. 
 
fள,க<: 
 
தா< (K$ எS1த RறfையZ< அAத# Rறf8* இறAத fத1ைதZேம 
அ`யாத உ8IகC தா< ெகா>ட 2;`Kப அKRேலேய இைறவைன1 
ெத%A6 ெகா>ேடா< எKe ெசா*9வாIகC. ேப%Kப1ைதZ< ெகாS16 
Rறf8*லாத வாgைவ, ெகாS#பவK Rற#$< இற#$< இ*லாத இைறவK. 
அவைன1 }aைமயான அKRK bல< அ`A6 ெகாCளாம* இவIகC 
இ+,MKறாIகேள. 
 

 



பாட7 #288: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
ஈசK அ`Z< இரா#பக 9AதKைன 
பாச16C ைவ16# ப%kெசa வாIகைள1 
ேதH; ற`A6 ெசயல; `+A"h* 
ஈசKவA6 எ<xைட ஈ>hwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இரk பக* எKe பாI,காம* எ#ேபா6< த<ைம }aைமயான அKR* 
ைவ16# ேபா;`1 ெதாX< உ8Iகைள 2வெப+மாK அ`வாK. ேஜா"யாக 
அவK வA6 கலA6fSவாK எKபைத அ`A6 ெகா>S எAதP ெசய9xK` 
நா< "யான1"* இ+Aதாேல ேபா6<. அAதP 2வெப+மாேன நம6 (Kனா* 
வA6 ந<ேமாS அKR* கலA6 w;பாK. 
 

 



பாட7 #289: -த7 த+!ர, - 19. அ.= ெச[வாைர அfவ. 
Fவ. 

 
fGS# Rh#பெதK ேமத: ேசா"ைய1 
ெதாGS1 ெதாடIவK ெதாைலயா# ெப+ைமைய 
எGSெமK னா+8 ராawKற ஈசைன 
மGS, கல#ப6ேவ மsசன மாேம. 
 
fள,க<: 
 
இளைம இ+,:< ேபா6 fGSfGS வயதான Rற: அைன1"9< உயIAத 
ேஜா" வhவான இைறவைன Rh16,ெகாCளலா< எKe wைன#ப6 
bட1தன< ஆ:<. ெசaZ< அைன16 கா%யVகY9< இைறவைன 
wைன16,ெகா>ேட வாgA6 வ+வ6 இைறவைன ெசKறைடய வ\வ:16 
எKe< அ\யாத ெப+ைமைய ெகாS,:<. அைன16 உ8Iகt,:Ct< 
ஆ+8ராக இ+,:< 2வெப+மாLடK அளf*லாத ேபரKR* கலA6 
இ+#ப6தாK உ8Iகt,:C இ+,:< இைறவL,: ெசaZ< xகP2றAத 
அRேஷக< ஆ:<. 
 

 



பாட7 #290: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
:`#ப`A ேதKஉட ேலாS8I _hP 
ெச`#ப`A ேதKx: ேதவI Rராைன 
ம`#ப` யா6வA 6Cள< $:AதாK 
க`#ப` யாx:< க*fக; ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC உலக1"* fைன#பயனா* Rறf எS,:< காரண1ைத1 ெத%A6 
ெகா>ேடK. உ8IகYK ேம* ெகா>ட ெப+Vக+ைணயா* அவIகC 
எS,:< உடேலாS உ8ராக இைறவL< கலA"+#பைத ெத%A6 
ெகா>ேடK. ேதவIகt,ெக*லா< xக# ெப%ய மகாேதவனான இைறவK 
தK�6 }aைமயான அK$ ெகா>ட உ8Iகt,: தைடேய6< ெசaயாம* 
உடேன அவIகYK உCள1"* $:A6 i;`+#பைதZ< ெத%A6 
ெகா>ேடK. இைவெய*லா< பh#ப"K bலமாகேவா அ*ல6 ேகGப"K 
bலேமா க;e,ெகாCள (hயாத ேபர`k ஞான1ைத இைறவன6 அ+ளா* 
க;e,ெகா>ேடK. 
 

 



பாட7 #291: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
க;ற` வாளI க+"ய கால16, 
க;ற` வாளI க+1"ேலாI க>�>S 
க;ற` வாளI க+" உைரெசaZ< 
க;ற` காGட, கய9ள வா,:ேம. 
 
fள,க<: 
 
க*f அ`ைவ :+fK bல< க;e அ`Aத உ8IகC தா< க;e,ெகா>ட 
அ`ைவ ஆராaA6 பாI1தா* தா< க;e அ`Aத க*f8னா* Mைட1த 
அ`k,:C ஒ+ ேபர`k ஞான< இ+#பைத1 ெத%A6 ெகாCவாIகC. 
உ8IகC தா< க;e, ெகா>ட உலக க*f,:C		உ>ைமயான அ`ைவ, 
ெகாS,:< ஞான, க>ைண எ>W1 "யாU16 ேபர`k ஞான1ைத 
ெபறேவ>S<. அ#பh# ெப;ற ேபர`k ஞான1ைத :+வாக இ+A6 தKைன 
நாh வ+பவIt,: அவIகYK த:",ேக;ப நயன uGைச bல< 
கா>R,க(hZ<. 
 
உCfள,க<:  
 
நயன uGைச எKப6 (Gைட ேபாS< �K வைககC (Gைட ேபாGட6< தK 
(Gைடைய பாI16,ெகா>ேட இ+,:< 2`6 ேநர1"* அைன16 
(Gைடகt< :sH ெபா`16fS< இ6ேபால :+வானவI �டைன 
பாI1த6< ேபர`k ஞானமைடய ைவ,கலா<. 
 

 



பாட7 #292: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
w;MKற ேபாேத wைலZைட யாKகழ* 
க;MKற ெசaxK க\Aதe< பாவVகC 
ெசா;:Kற* இK`1 ெதாXxK ெதாXதRK 
ம;ெறாKe இலாத மWfள, காேம. 
 
fள,க<: 
 
நம6 உட[* உ8I இ+,:< கால1"ேலேய எKe< wைல1"+,:< 
இைறவUK பாதVகைள த< உCள1";:C கா�MKற ேபர`k ஞான1ைத 
க;e,ெகாCt< வ\கைள1 ேதh க;e, ெகா>டா* நா< எ#Rறf89< 
ெசaத பாவVகC அைன16< ந<ைமfGS fலM அ\A6 ேபா:<. 
அ1தைகய ேபர`k ஞான1ைத, க;e,ெகாCள ச1"ய< வா,: தவறாம* 
இைறவைன மGSேம எ>W# ேபா;`1 ெதாX6 வா+VகC. அ#பh1 
ெதாX6 வAதா* இைறவK மWfள,காக நம6 உCள16,:C எXAத+Y 
ேபர`ைவ தAத+tவாK. 
 

 



பாட7 #293: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைமயான அfைவ? கU)?ெகாBh, -ைற) 

 
க*f ZைடயாI க\Aேதாh# ேபாMKறாI 
ப*[ ZைடயாI பா<ப%A6 உ>MKறாI 
எ*[Z< காைலZ< ஏ16< இைறவைன 
வ*[ZC வா"1த6 காய( மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உலக ஞான1ைத மGS< அ`A6 ெகாCt< க*fைய க;e,ெகா>ட 
பலேகாh உ8IகC எ#ேபா6< RறA6 இறA6 ெகா>SதாK இ+,MKறனI. 
எ>ண< 2தறாத மன(ைடயவIகC உ>ைமயான ஞான1ைத 2`6 2`தாக 
ெப;e "ன(< காைலZ< மாைலZ< இைறவைன ேபா;` வ\பGடா*, 
21த, :Yைகயா* ெச<$ ெபாKனாவ6 ேபால இைறவன6 அ+ளா* 
அ\MKற உட* எKe< அ\யாத காயக*ப உடலாக மா`fS<. 
 
உGக+16: 
 
உ>ைமயான ேபர`k ஞான1ைத# ெபeவத;: எ"9< 2தறாத வ[ைமயான 
மனேதாS இைற வ\பாS ேதைவ. 
 

 



பாட7 #294: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
6ைணய6 வாaவ+< }யந; ேசா" 
6ைணய6 வாaவ+< }யந; ெசா*லா< 
6ைணய6 வாaவ+< }யந; கAத< 
6ைணய6 வாaவ+< }யந; க*fேய. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #293 இ* _`ZCளபh எKe< அ\யாத உடைல# ெப;ற 
உ8Iகt,: 6ைணயாக _டேவ வ+பைவ }aைமயான ேபெராY 
ேஜா"யாMய இைறவL<, அAத உ8IகC ேவe உ8Iகt,: ெசாKன6 
அ#பhேய உடேன நட,:< ச1"யவா,:<, அவIகC ெசaத ந*ல 
கIமVகYK ந*ல ெஜKமாA"ர வாசைனZ<, உ>ைமயான ஞானமாMய 
க*fZ< அAத உ8IகtடK எ#ேபா6< 6ைணயாக வ+பைவ ஆ:<. 
 

 
 
 



பாட7 #295: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
{ெலாKe ப;` yUேயற மாGடாதாI 
பாெலாKe ப;`னா* ப>RK பயKெகS< 
ேகாெலாKe ப;`னா* _டா பறைவகC 
மாெலாKe ப;` மயV:MK றாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
அற{*கC _`ய வ\(ைறகYKபh நடA6 இைறவைன அைடய (hயாத 
உ8IகC உலக ஆைசகYKபh வ\ நடA6 ந*ல ப>$களா* Mைட,:< 
பயKகைள ெகS16, ெகா>S "%MKறாIகC. :P2 ஒKைற எS16 
கா>R1தா* உணைவ உ>ண வ+< பறைவகC fலM ஓhfSவ6ேபால 
அற{*கC _`ய வ\(ைறகYKபh நடAதா* உலக ஆைசகைள, 
ெகாS,:< ஐ<$லKகt< ந<ைம fGS ஓhfS<. இ6 ெத%யாம* உலக 
ஆைசகY* மயVM, MடA6 வாgைவ இழ,MKறனI உ8IகC. 

 

 
  



பாட7 #296: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
ஆaA6ெகாC வாI,கரK அVேக ெவY#பS< 
ேதாaAத ெந+#ப6 }aமW 2A"S< 
ஏaAத இளம" எGடவ* லாIகG: 
வாaAத6 மனம*: {ேலW யாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம க*fயான ஞான1ைத ஆராaA6 உணIA6 ெகாCபவIகYK 
உCள16,:Cேளேய இைறவK ெவY#பSவாK. மWfள,MK உCY+A6 
ெவY#பS< ெந+#$ ெவYPச1ைத# ேபால தா< உணIAத க*f ஞான1"K 
bல< இைறவைன ேஜா"யாக தம,:C த%2,க ெப;றவIகt,: 
இைறவைன அைடய மன< த:"ெப;e அAத மனேம அவIகைள (,",: 
ஏ;`fS< ஏWயாகk< இ+,:<. 
 

 
 



பாட7 #297: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
வ\16ைண யாaம+A தா8+A தாI(K 
க\16ைண யாVக; `லாதவI 2Aைத 
ஒ\16ைண யா(<ப ரா(ல ேகX< 
வ\16ைண யா<ெப+A தKைமவ* லாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம ஞானமாMய க*f க;றவIகYK 2Aதைன உ8Iகt,ெக*லா< 
வ\16ைணயாகk<, ேநாa uI,:< ம+Aதாகk< இ+,:<. உ>ைம 
ஞானமாMய க*f இ*லாதவIகYK 2Aதைன, இைறவைன# ப;`ய 
எ>ணVகைள இ*லாம* அ`யாைமைய ெகாS,:<. உ>ைம ஞானமாMய 
க*f க;றவIகt,:, ேதவேலாக< (த[ய ஏX உலகVகt,:< 
வ\16ைணயாa இ+,:< இைறவேன ெப+Vக+ைணZடK அ+C $%வாK. 
 

 



பாட7 #298: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
ப;ற6 ப;`K பரமைன# ப;exK 
(;ற6 எ*லா (த*வK அ+Cெப`* 
M;ற fரMK MளெராY வானவI 
க;eஅவI ேப%Kப< உ;ewK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
எைதயாவ6 ேவ>S< எKe எ>W அதைன அைடய ஆைச#பGடா* 
இைறவK ேவ>S< எKe ஆைச#பGS அவைன அைடZVகC. 
அைன1";:< (த*வனாMய இைறவைன அைடA6 அவK அ+ைள# 
ெப;efGடா* எ*லா ஆைசகt,:< ேமலானைத அைடA"+#பைத 
உணரலா<. தவ ஒYZடK இ+,:< ேதவIகைள fட உ>ைம,க*f 
ஞான1"K bல< இைறவைன உணIAதவIகC x:Aத ேப%Kப< 
ெபeMறாIகC. 
 

 



பாட7 #299: -த7 த+!ர, - 20. க78  
(உXைம அfவான ஞான,) 

 
கட9ைட யாKமைல யாKஐA6 =த1 
6ட9ைட யாKபல ஊ\ெதா �\ 
அட*fைட ஏe< அமரIகC நாதK 
இட(ைட யாIெநsச1 "[+A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
கடலாக இ+#பவL< மைலயாக இ+#பவL< ஐA6 =தVகைளேய தன,: 
உடலாக ைவ1"+#பவL< உலக< ேதாK` அ\Z< பலேகாh 
ஊ\,காலVகY9< மாறாம* wKe வ[ைமயான காைள8K ேம* ஏ`வ+< 
அமரIகt,ெக*லா< தைலவLமான இைறவைன உ>ைம க*f 
ஞான1ைத# ெப;e த< மன"* இட<ெகாS#பவI ெநsச1"* 
ேகா8*ெகா>S எXAத+Y8+,MKறாK. 
 

 



பாட7 #300: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ெதMவான ேகB8 ேக`_ மன4ைத அட?Y@"4த7) 

 
அறVேகGS< அAதணI வாaெமா\ ேகGS< 
மறVேகGS< வானவI மA"ரV ேகGS< 
$றVேகGS< ெபாKLைர ேமUஎ< ஈசK 
"றVேகGS< ெப;ற 2வக" தாேன. 
 
fள,க< :  
 
அற{*கC ெசா*9< உ>ைமகைள, ேகGS< பாட* # 224* உCளபh 
இ+,:< அAதணIகYK அ`kைரகைள, ேகGS< பாவVகC இைவ என 
_e< c"{*கC _eவைத ேகGS< ேதவIகYK வ\பாGS _`ய 
மA"ரVகைள, ேகGS< இைறவைன#ப;` ெசா*லாத Rற {*கY* 
ெசா*ல#பS< ந*ல க+16,கைள, ேகGS< ெபாK ேபாKற ஈசUK 
"+ேமUயாக இ+,:< அவK நாம1ைதZ< அதK தKைமகைளZ< ேகGS 
அதK பh நடAதா* 2வக" அைடயலா<. 
 

 
 
 



பாட7 #301: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
ேதவI RராKறைன1 "jfய bI1"ைய 
யாவI ஒ+வI அ`வாI அ`AதRK 
ஓ6xK ேக>xK உணIxK உணIAதRK 
ஓ" உணIA6அவI ஓVMwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகYK தைலவனாக இ+#பவL< அைன1"9< ேமலானவLமான 
இைறவைன ஒ+வ+< அjவளk எY"* அ`A6 ெகாCtவ"*ைல. 
இைறவK எKe ஒ+வI இ+,MறாI எKe ெத%A6 ெகாCtVகC. ெத%Aத 
RK அவைர அைடய அவ%K நாம1ைத ெசா*9VகC இைறவைன அ`Aத 
:+fட< அவைர#ப;` ேகGS உணIA6 ெகாCtVகC. இைறவைன 
நாமVகைள ஒ+வI ஓ" உணIA6 fGடா* அவI இைறவUK அhயாIகYK 
ம1"8* உயIA6 w;பாI.	 
 

 



பாட7 #302: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
மயKபW ேகGப6 மாநA" ேகGRK 
அயKபW ேகGப6 அரKபW யா* 
2வKபW ேகGபவI ேதவ+< ஆவI 
பயKபW ேகGப6 ப;ற6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
:+நாதராக இ+A6 இைறவK வழVMய 2வ ஆகமVகைள ேகGS 
உணIAதா* அதK bல< "+மா* இைறவUK ஆைண ெப;e கா,:< 
ெதா\ைல $%வைதZ< Rர<மK இைறவUK ஆைண ெப;e பைட,:< 
ெதா\ைல $%வைதZ< உ+1"ரK இைறவUK ஆைண ெப;e அ\,:< 
ெதா\ைல $%வைதZ< ெத%A6 ெகாCளலா<. அjவாe ெத%A6 உணIAதRK 
இைறவUட< 2வபW ேவ>S< எKe எவI ஒ+வI ேகGS# ெபeMறாேரா 
அவேர அS16 ேதவIகளாக மா` எKe< அ\யாத இைறவUK 
"+வhகைள# ப;`,ெகா>S 2வபW $%யலா<. 
 
:`#$ :  
 
அைன16 ேதவIகt< 2வனhயாராக இ+A6 இைறவUட< 2வபW ேகGS 
ெப;e ேதவIகளாக wKe அ+C $%பவIகC தாK. 
 

 



பாட7 #303: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
ெப+மாK இவெனKe ேப2 8+,:< 
"+மா UடIRKைன1 ேதவ+< ஆவI 
வ+மா தவI,: மMgAத+C ெசaZ< 
அ+மா தவ1ெதVகC ஆ"# Rராேன. 
 
fள,க<: 
 
ெதaவVகt,ெக*லா< ேமலான ெதaவ< ஒ+வK 2வK எKபைத அ`A6 
ெகாCள தன,:C ேப2 ேகCf ேகGS ேகCf ஞான1"K bல< ெப%ய 
தவ< $%Aத மாUடIகC ேதவIகளாவத;: மMgA6 அ+C ெசaMறாI தவ, 
ேகால1ைதேய தன6 ேகாலமாக உைடய ஆ"8[+A6 இ+,:< 
2வெப+மாK. 
 
:`#$ :  
 
அைம"யாக ேபசாம* அமIA6 இைறவK யாI எKe தன,:Cேளேய ேகCf 
ேகGS இைறவK அ+ளா* இைறவைன அைடவ6< ெப%ய தவேம. 
 

 



பாட7 #304: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
ஈசK அ+t< இற#$< Rற#ைபZ< 
ேப2 8+A6 Rத;` மMgெவa"K 
ேநச(< ஆ:< wகெழாY யாawKe 
வாசமலI, கAதமாa மKUwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK அ+ளா* வ+< இற#$< Rற#$< எ#பh வ+Mற6 எKe தன,:C 
ேப2 ேகCf ேகGS Rத;` அAத ேகCf ஞான1தா* ப"* Mைட,:< 
ேப%Kப1"* "ைள16 இ+Aதா* வாசைன x,க மலIகY* கலA"+,:< 
நeமண< ேபால ேபெராYயாa "கX< இைறவL< ந<ேமாS கலA6 w;பாK. 
 

 
 



பாட7 #305: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
fX#ப(< ேகCfZ< ெமawKற ஞான1 
ெதாX,க(< 2Aைத உணIMKற ேபா6 
வX,M fழாfh* வானவI ேகாL< 
இX,MK` எ>W[ காலம தாேம. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மாUK 2ற#ைப# பh16< ேகGS< அ`A6 ெகாCேவா<. அதனா* 
Mைட,:< ஞான1"னா* ஒX,க< ெபeேவா<. ஒX,க1"னா* ந<xட< 
உ>டா:< மா;ற1ைத 2Aைத8* உணIேவா<. உணIA6 ஒX,க1"* 
இ+A6 வX,M fடாம* ெதாடIA6 wைலயாக இ+Aேதாமானா* 
வான1"[+,:< ேதவIகt,ெக*லா< அரசனான இைறவL< அவIகt,: 
ஒ+ :ைறZ< இ*லா6 எ>WலடVகாத கால< அவIகtடேன இ+A6 
ேப%Kப1ைத அ+tவாK. 
 
 

 



பாட7 #306: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான4!. #ல, இைறவைன அைடத7) 

 
2`யாI மண;ேசா;`* ேத,MS மாேபா* 
ெச`வா* அLேபாக< 21",:< எKU* 
:`யாத ெதாKைற, :`யாதாI த<ைம 
அ`யா "+AதாI அவரவI அKேற. 
 
fள,க<: 
 
2e RCைளகC மண[* iS கGh கYம> ேசாe சைம16 அைத 
உ>ைமயான ேசாeேபால பாf16 சா#RGS இKப#பSவ6 ேபால 
உ>ைம8*லாத உலக ஆைசகைள அLபf16 இKப< அைடA6fGS 
இைறய+C Mைட16fS< எKe wைன#ப6 ெபாaயானதாகேவ இ+,:<. 
இைறவK இ#பh#பGடவI அவைர இ#பh அ�கலா< எKe :`#பா* 
உணI1"fட (hயாத இைறவK ஒ+வI இ+,MறாI. அவைர அ`A6 
ெகாCளேவ>S< எKற ேகCfஞான< _ட இ*லாம* வாg,ைகைய உலக 
இKபVகYK வ\ நட#பவIகC எ#ேபா6ேம இைறவைனZ< அ`யமாGடாIகC 
த<ைமZ< அ`யமாGடாIகC. 
 

 



பாட7 #307: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
உe6ைண யாவ 68+< உட<$< 
உe6ைண யாவ 6ல:e ேகCf 
ெச`6ைண யாவ 2வனhP 2Aைத 
ெபe6ைண ேகGM* Rற#R*ைல தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உலக வாgைக வாgA6 இைறவைன அைடய உ;ற 6ைணயாக இ+#ப6 
உ8+< உட9< ஆ:<. அAத உ8I 2வ2Aதைன ெபeவத;: உ;ற 
6ைணயாக இ+#ப6 க*fZ< ேகCfZ< ஆ:<. அAத ேகCf ஞான1தா* 
2வன6 "+வhைய 2Aைத8* ைவ1"+#ப6 இைறவைன அைடய த,க 
6ைணயா:<. அ1தைகய xக#ெப%ய 6ைணைய ேகGS# ெப;றா* 
Rறf8*ைல. 
 

 



பாட7 #308: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
$கழwK றாI,:< $ராணKஎ< ஈசK 
இகழwK றாI,:< இS<ைப, Mடமா 
மMழwK றா"ைய ஓ" உணரா, 
க\யwK றாI,ெகா+ க;பH வாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன ேகCf ஞான1"K bல< உணIA6 ேபா;`# $கgA6 
இ+,MKற அhயவIகt,: எ#ேபா6< 6ைணயாக இ+#பாI 
ஆ"கால1"[+A6 இ+,:< ஈசK. இைறவைன இகgA6 ேப2 இ+,MKற 
ம;றவIகt,: மற,க+ைண8னா* 6Kப1ைத, ெகாS16 fைன uI#பாK. 
ஆ"யான இைறவUK ெப+ைமகைள உCள< மMgA6 ஓ" உணராம* 
இ+#பவIகt,: இைறவK க*லா* ஆன பH ேபாKறவK. க*லாலான பH 
எ#பh பாைல1 தராேதா அ6ேபால அவIகt,: இைறவன6 அ+t< 
எ#ேபா6< Mைட,கா6. 
 

 
 



பாட7 #309: -த7 த+!ர, - 21. ேகB8 ேக`டைமத7 
(ேகB8 ஞான, ெபU) இைறவைன அைடத7) 

 
ைவ16உணIA தாKமன1 ேதாS< வாaேப2 
ஒ16உணIA தாL+ ஒKெறாெடாK ெறாjவா 
தPHழK றாW கலVML< ஆ"ைய 
நPHஉணIA தாI,ேக ந�க9 மாேம. 
 
fள,க< : 
 
இைறவைன உCள1"* ைவ16 மனேதாS ஒK` தாK ேவe இ*ைல 
இைறவK ேவe இ*ைல எKe உணIAதவIகt< தK வா8[+A6 ேபH< 
வாI1ைதகC அைன16< இைறவUK வாI1ைதயாக உணIAதவIகt,:< 
அைசZ< ெபா+C அைசயாெபா+C என உ+வVகC பலவாக இ+Aதா9< 
அைன16 உ+வVகY9< இ+#பவK இைறவK ஒ+வேன எKe 
உணIAதவIகt< உட<$ எKL< அP2[+A6 உ8I எKL< ஆW கழKe 
fX< ேபா6 ஆ"யான 2வெப+மாைன f+<R உணIAதவIகt,ேக 
அவைன அ�M அைடய (hZ<. 
 

 



பாட7 #310: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(உலக க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
க*லா தவ+< க+1த` காG2ைய 
வ*லா ெரUல+G க>ணாK ம"16ேளாI 
க*லாதாI உ>ைமப; றாw;பI க;ேறா+< 
க*லாதவ+< இKப< கா�M லாேர. 
 
fள,க<:	 
	 
உலக க*f க;காம* தன6 க+1"* உCள16,:Cேள இைறவைன ஒ+வI 
இ+,MறாI எKe உணIA6 அவைர அைடZ< த:" ெப;றவIகt,: 
இைறவன6 அ+ேள க>ணாக இ+A6 அவIகt,: ஞான1ைத, 
ெகாS,:<. இவIகC எ#ேபா6< உலைக#ப;` இ+,காம* இைறவைன#ப;` 
இ+A6 ேப%Kப1ைத கா>பாIகC. உலக, க*fைய மGSேம க;ற`A6 
உ>ைம ஞான1ைத க;e,ெகாCளாத உ8IகC இைறவUK ேப%Kப1ைத 
எ#ேபா6< காண மாGடாIகC. 
 

 



பாட7 #311: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
வ*லாIகC எKe< வ\ெயாK` வாgMKறாI 
அ*லா தவIகC அ`k பலெவKபாI 
எ*லா இட16< உளKஎVகC த<இைற 
க*லா தவIகC கல#$அ` யாேர. 
 
fள,க<:	 
 
உ>ைமயான ஞான1ைத அைடA6 இைறவைன உCள16C உணர,_hய 
உ8IகC எ#ேபா6< அவைன வணVM# RKப;` ந*வ\8ேலேய 
வாgMKறனI. உ>ைம ஞான< ெபறாதவIகC உலக ஞான< wைறய 
இ+#பதாகP ெசா*[ெகா>S இ+#பாIகC. எ*லா இட1"9< c,கமற 
wைறA"+#பவK எ<ெப+மாK சதா2வbI1". அவைன# ப;`ய உ>ைம 
ஞான1ைத க;e அ`யாதவIகC தம,:Ct< அவK இர>டற, 
கலA"+#பைத அ`ய மாGடாIகC. 
 

 



பாட7 #312: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
w*லா wைலைய wைலயாக ெநsச16 
w*லா, :ர<ைப wைலெயK eணIiIகாC 
எ*லா உ8I,:< இைறவேன யா8L< 
க*லாதவI ெநsச16, காணஒ> ணாேத. 
 
fள,க<: 
 
எ#ேபா6< மா`,ெகா>ேட இ+,:< wைல8*லாத வாg,ைகையZ< எ"9< 
wைலயாக இ+,காத மன(< wரAதரமாக wைல16 இ+,காத உட<ைபZ< 
எ#ேபா6< wைலயாக இ+#பைவ எKe wைன16,ெகா>S இ+,:< 
உ8Iகேள ஈசK எ*லா உ8Iகt,:< இைறவK தாK ஆனா* உ>ைம 
ஞான1ைத க;e,ெகாCளாத உ8IகYK ெநsச1"* அவK எ#ேபா6ேம 
காG2யாக காண, Mைட,க மாGடாK.	 
 

 



பாட7 #313: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
M*ேலK fைன16யI ஆ,: மயலாேனK 
க*ேலK அரKெந` அ`யா தைக8K 
வ*ேலK வழV:< ெபா+ேள மன1"LC 
க*ேலK க\யwKe ஆடவ* ேலேன. 
 
fள,க<:  
 
2வெந`ைய, க*லாம* இைறkணIைவ அ`ய ஆ;ற* இ*லாத உ8IகC 
மாைய8* மயVM fைன# பயனா* Mட,:< 6KபVகைள ேம9< ேம9< 
உ+வா,M அLபf16, ெகா>ேட இ+,MKறாIகC. உலக1"* இ+,:< 
அைன16 ெபா+CகைளZ< ெகாS16 அ#ெபா+ளாகேவ இ+,:< இைறவK 
தன,:Ct< இ+,MKறாK எKe ெத%யாம* நாGகைள iணாக, 
க\16,ெகா>S உலக இKபVகYேலேய இ+A6 
ஆh,ெகா>h+,MKறாIகC. 
 

 



பாட7 #314: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
w*லா6 �வK wைலயKeஎK ெற>W 
வ*லாI அற16< தவ16t< ஆ8னாI 
க*லா மU1தI கயவI உலMU* 
ெபா*லாத fைன16யI ேபாகsெசa வாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைமயான ஞான1ைத க;றவIகC உ8ேராS _hய உட* எKe< 
wைலயான6 இ*ைல எKe உணIA6 த<மா* (hAத அளk அற வ\89< 
தவ வ\89< ெசKe இைறவைன அைடய (ய;2,MKறனI. உ>ைமயான 
ஞான1ைத க;e,ெகாCளாத உ8ேராS _hய உட* உலக வாg,ைகையேய 
வாgA6ெகா>S ெகாSைமயான fைன8K பயனா* வ+< 6KபVகைளேய 
அLபf16,ெகா>S வாg,ைகைய iணா,:MKறனI. 
 

 



பாட7 #315: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
f>WUK உCேள fைளAத fளVகU 
க>WUK உCேள கலAதV M+Aத6 
ம>WUK உCேள ம"16 ம"16wK 
ெற>W[ எX" இைள16fG டாேர. 
 
fள,க<: 
 
வானெவY8* உCேள இ+A6 உ8Iகt,: அ+C ெசaZ< இைறவK 
அவIகYK க>கt,:Ct< இ+A6 காG2ைய, காGSபவனாகk< கலA6 
அ+C ெசaMKறாK. அAத இைறவைன வ\பGS ேப%Kப1ைத 
அLபf,காம* உலக வாg,ைகையேய ெப%தான6 எKe ம"16,ெகா>S 
இைறவைன#ப;` i> fள,கVகC எX" i> ெபாXைத க\,MKறனI. 
 
 

 



பாட7 #316: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
கண,க`A தாI,கK`, காணஒ> ணா6 
கண,க`A தாI,கK`, ைக_டா, காG2 
கண,க`A 6>ைமைய, க>ட>ட w;:< 
கண,க`A தாIக*f க;ற`A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடZ< வ\கைள நKறாக அ`A6 அதைன ெசய* 
பS16பவIகைள1 தfர ேவe யா+,:< இைறவன6 "+,காG2ைய 
காண(hயா6 உணர(hயா6. இைறவைன அைடZ< வ\கைள நKறாக 
அ`A6 அதைன ெசய* பS1" இைறவன6 "+,காG2ைய பாI16 
உணIAதவIகேள உ>ைம ஞான1ைத, க;e அ`AதவIகC ஆவாIகC. 
 
:`#$ :  
 
கண,: அ`AதவIகC எKறா* கண,ைக இ#பh ேபாGடா* ப"* Mைட16 
fS< எKe எ>�பவIகC மGS< இ*ைல. அAத கண,ைக எX" ச%யான 
ப"ைல த+பவIகேள கண,ைக அ`AதவIகC ஆவாIகC. அ6 ேபால 
இைறவைன அைடZ< வ\கைள ெத%AதவIகC மGS< ஞான< 
அைடAதவIகC இ*ைல. அAத வ\கைள பயK பS1" இைறவைன க>S 
உணIAதவIகேள ஞான< அைடAதவIகC ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #317: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
க*லாத bடைர, காணk< ஆகா6 
க*லாத bடIெசா* ேகGக, கடனKe 
க*லாத bடI,:, க*லாதாI ந*லரா< 
க*லாத bடI க+16அ` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைமயான ஞான1ைத, க;e அ`யாத bடIகைள ெசKe பாI#ப6 நம,: 
ந*ல6 இ*ைல. அவIகC ெசா*9வைத, ேகGேட ஆகேவ>S< எKMற 
கடைமZ< நம,: இ*ைல. உ>ைமயான ஞான1ைத க;e அ`யாத 
bடIகt,: த<ைம# ேபாலேவ க;e அ`யாத ம;ற bடIகைள ந*லவIகC 
எKe ெசா*வாIகC. க*லாத bடI,: எAத க+1ைதZ< அ`A6 ெகாCt< 
"றK Mைடயா6. 
 

 



பாட7 #318: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
க;e< 2வஞான< இ*லா, கல"கC 
H;ற(< iடாI "%சறாI bடIகC 
ம;e< பல"ைச காணாI ம"8ேலாI 
க;றKR* w;ேபாI கண,க`A தாIகேள. 
 
fள,க<: 
 
அற {*கைளZ< ேவதVகைளZ< க;e 2வஞான1ைத அைடய ேவ>S< 
எKற எ>ண< இ*லாத uய:ண(ைடயவIகC தம6 ஐ<$லKகC வ\யாக 
உCள ஆைசகைளZ< உலக வாg,ைகையZ< ப;`,ெகா>S ஆணவ<, 
கKம<, மாைய ஆMய (<மலVகளா* வ+< மாைசZ< அக;றாத bடIகC 
பல "ைசகY9< உCள க;ற`A6 உ>ைம ஞான< அைடAதவIகைள 
உண+< அ`f*லாதவIகC இைறவைன அைடZ< வ\ ெத%யாதவIகேள. 
அற {*கைளZ< ேவதVகைளZ< க;e அதK வ\8* இைறவUK ேம* 
அKேபாS இ+#பவIகேள இைறவைன அைடZ< வ\ ெத%AதவIகC. 
 

 



பாட7 #319: -த7 த+!ர, - 22. க7லாைம  
(க78 கU) உXைம ஞான, இ7லாைம) 

 
ஆ"# RராK அமரI,:< பரsHடI 
ேசா" அhயாI ெதாட+< ெப+Aெதaவ< 
ஓ" உணரவ* ேலாெமKபI உCwKற 
ேசா" நட16A ெதாடIkஅ` யாேர. 
 
fள,க<:		 
 
Rற#$ இற#$ இ*லாத ேதவIகt,: இைறவனாகk< அ>டVகC (Xவ6< 
பரf ேஜா"யாக ஆ"8[+Aேத இ+,:< இைறவைன உணIAத அhயவIகC 
அவK _`ய வ\8ைலேய ெதாடIA6 ெசKe இe"8* அைடZ< 
ெப+Aெதaவமாக இ+,:< இைறவைன உலக, க*fைய பh16 உணIA6 
fட(hZ< எKe _eபவIகC தம,:C ேஜா" வhவாக wKeெகா>S 
த<ைம வ\ நட16பவL< உ8ைர உடேலாS ெதாடIA6 ைவ1"+#பவL< 
அவேன எL< உ>ைம அ`யாதவIகC ஆவாIகC. 
 

 



பாட7 #320: -த7 த+!ர, - 23. ந_APைலைம  
(8"<= ெவ)<= இ.f ஞான4ைத ம`_ேம பUf இ"<ப2) 

 
நSkwK றாI,கK` ஞான(< இ*ைல 
நSkwK றாI,: நரக(< இ*ைல 
நSkwK றாIந*ல ேதவ+< ஆவI 
நSkwK றாIவ\ நாL<wK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
தன,ேகா உ;றாI உறfனI ம;ற உ8IகC வாX< உலக1";ேகா எKன 
நடAதா9< இKப< 6Kப< என எ6 வAதா9< எ*லா< இைற ெசய* எKe 
எதனா9< பா",காத f+#$ ெவe#$ இ*லாம* தாK ெச*9< இைற 
வ\8[+A6 2`6< மாறாம* நSwைலயான மனwைல8* இ+#பவIகைள1 
தfர ம;றவIகt,: உ>ைமயான ஞான< Mைட#ப"*ைல. அ#பh 
இ+#பவIகt,: நரக(< இ*ைல. அ#பh இ+,க,_hயவIகேள ந*ல 
ேதவIகளாகk< இ+#பாIகC. அ#பh#பGடவIகC wKற ெந`8ேலேய யாL< 
w;MKேறK. 
 

 



பாட7 #321: -த7 த+!ர, - 23. ந_APைலைம  
(8"<= ெவ)<= இ.f ஞான4ைத ம`_ேம பUf இ"<ப2) 

 
நSkwK றாKந*ல காI(M* வ>ணK 
நSkwK றாKந*ல நாKமைற ஓ" 
நSkwK றாI2லI ஞாUக ளாேவாI 
நSkwK றாIந*ல ந<பL< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #320* உCளபh நSwைலZடK இ+A6 ஞான< அைடAதவIகேள 
RK$ உலக1ைத, கா,:< "+மா* உ8Iகைள# பைட,:< Rர<மனாகk< 
மாeவாIகC. 2லI 2றAத ஞாUயாM 2வமாகேவ மா`fSவாIகC. 
 

 



பாட7 #322: -த7 த+!ர, - 23. ந_APைலைம  
(8"<= ெவ)<= இ.f ஞான4ைத ம`_ேம பUf இ"<ப2) 

 
நSkwK றாI2லI ஞாUக ளாவI 
நSkwK றாI2லI ேதவ+ மாவI 
நSkwK றாI2லI ந<பL மாவI 
நSkwK றாெராS நாL<wK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #320* உCளபh நSwைலZடK இ+#பவIகY* 2லI 2றAத 
ஞாUகளாM ேதவIகளாM, 2வமாகேவ ஆMKறாIகC. யா(< நSwைலZடK 
இ+#பவIகtடK கலA6 இ+,MKேறK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



பாட7 #323: -த7 த+!ர, - 23. ந_APைலைம  
(8"<= ெவ)<= இ.f ஞான4ைத ம`_ேம பUf இ"<ப2) 

 
ேதாK`ய எ*லா< 6ைட#பK அவனK` 
ஏKewK றாெரKe< ஈசK இைணயh 
bKewK றாI(த* வK"+ நாம1ைத 
நாKewK றாIநSk ஆMwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
அ>டசராசரVகC அைன1"9< ேதாK`ய அைன1ைதZ< அ\#பவK 
சதா2வbI1" ஒ+வேன அவK இ*லாம* ேவe எ6k< இ*ைல எKபைத 
உணIA6 ஈசK "+வhகைள ப;` (<bI1"கt,:< 
(தKைமயானவனாMய சதா2வbI1"8K "+நாமமாMய நம2வாய 
மA"ர1ைத 2A"16, ெகா>S இ+#பவIகC நSwைலZடK இ+,:< 
ஞாUயாM fSவாIகC. 
 

 



பாட7 #324: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
கXcI# பH#ெப`; RK கயAேதரா 
கXcI fடாa161தV காய< H+,:< 
(XcI, கCt>ேபாI (ைறைம அகKேறாI 
ெசXcIP 2வKறK ஆனAத1 ேதறேல. 
 
fள,க<: 
 
அ%2 கXfய cைர பHk,:, ெகாS1தா* அைத, :h16# பழMய பH 
அத;:# Rற: :ளVகைள1 ேதhP ெசKe ந*ல cைர# ப+கா6. தாக< 
எS1தா9< எYதாக Mைட,:< ந*லcைர :h,காம* அ%2 கXfய 
கXc+,காக கா1"+A6 அAத# பH,கC தVகள6 உட* நல1ைத, 
ெகS16, ெகாCt<. அ6ேபாலேவ ேபாைத தர,_hய ம6ைவ, :h16# 
பழMய மUதIகC ஒX,க1"[+A6 fலM எYதாக Mைட,:< ெசXைமயான 
cரான 2வானAத1 ேதனான அxIத1ைத# ப+காம* ேபாைதத+< ம6ைவ 
ப+M தVகYK வாg,ைகைய iணாக, க\,MKறனI. 
 

 



பாட7 #325: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
21த< உ+,MP 2வமா< சமா"8* 
ஒ1த 2வானAத< ஓவாத ேதறைலP 
H1த ம6k>ணP HவானAத< fGS 
w1த* இ+1த* Mட1த*�gைம, காேல. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC ெவYZலக எ>ணVகைள (Xைமயாக c,MfGS இைறவUK 
ேம* 2Aதைனைய ைவ16 ேயாக1"* 2வமாக இ+,:< சமா" wைல8* 
:>ட[U ச,"ைய HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;` சக|ரரதள1"* 
ேசI1தா* அVேக ஊe< xகk< }aைமயான அxIத1ைத# ப+M 
ேபரானAத1"ேலேய இ+#பைத fGSfGS $1"ைய மய,:< உலக ம6ைவ 
ப+M அAத மய,க1"* இ+#ப6< Hய wைனfK` மயVM, Mட#ப6< 
உ8Iகைள இ\k wைல,: அைழ16P ெச*9<. 
 

 



பாட7 #326: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
காம(< கCt< கல"கG ேகயா:< 
மாமல (sசம ய16C மய9e< 
ேபாம" யா:< $UதK இைணயh 
ஓமய ஆனAத1 ேதற* உணIk>ேட. 
 
fள,க<: 
 
காம(< ேபாைத த+< ம6k< �g1தரமான மUதIகt,ேக உ%ய6. 
ம6fனா* xக#ெப%ய அX,காMய ஆணவ< அ"க%,:<. ஆணவ< 
x:Aதா* ந<ைமேய உணர (hயாத அளk,: அ`k எ*லா ேநர1"9< 
மயVM Mட,:<. நாளைடf* அ`k அ\Aேத ேபா:<. எ#ேபா6< ேபரானAத 
உணIைவ1 த+< இைறவUK "+வhகC ேபாலேவ ேபரானAத1ைத1 த+< 
அxIத1ைத# ெப;e அ+A6வ6 ேமKைமயான மUதIகC ெசaZ< 
ெசயலா:<. 
 

 



பாட7 #327: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
வாம1ேதாI தா(< ம6k>S மாCபவI 
காம1ேதாI காம,கC t>ேட மயV:வI 
ஓம1ேதாI உCெளாY, :Cேள உணIவIகC 
நாம1ேதாI அ>ணைல ந�:வI தாேம. 
 
fள,க<: 
 
ufைனையP ெசaபவIகC தம,:< uயதாMய ம6ைவ, :h16 :h16 
அ\A6 ேபாவாIகC. காம எ>ண< ெகா>டவIகC அAத, காம1ைதேய 
ம6வாக, :h16 அ"ேலேய மயVM, Mட#பாIகC. அ#பh இ*லாம* தவ 
வ\8* ேஹாம< வளI16 இைறவைன வ\பSபவIகC தம,:Cேளேய 
ேபெராYயாக இைறவUK ேபரானAத1ைத உணIவாIகC. இைறவன6 
"+நாம1ைத மGSேம எ#ேபா6< 2A"16 ஓ",ெகா>ேட இ+#பவIகC 
இைறவேனாS ேபரானAத1"* கலA6fSவாIகC. 
 

 



பாட7 #328: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
உCt>ைம ஓராI உணராI பHபாச< 
வCளKைம நாதK அ+YUK வாgkறாI 
ெதCt>ைம ஞானP 2வேயாக< ேசIkறாI 
கCt>�< மாAதI க+16அ` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
$1"ைய மய,:< ம6ைவ அ+A" அ"* மயVM, Mட#பவIகC இைறவைன 
அைடZ< வ\கைளP ெசா*9< ேவதVகYK க+1ைத அ`ய மாGடாIகC. 
ப", பH, பாச< எKபவ;`* உCள உGெபா+ைள அவIகC உணIவ"*ைல. 
உ8Iகt,: ெப+Vக+ைணேயாS அ+ைள வா% வழV:< வCளலாMய 
இைறவUK அ+C ெப;e வாX< ேபரானAத வாg,ைகைய f+<ப 
மாGடாIகC. அ`f;: ெதYைவ, ெகாS,:< உ>ைமயான ஞான1ைத1 
த+< 2வேயாக< ெசaபவIகtடK ேசரk< மாGடாIகC தாL< 2வேயாக< 
ெசaய மாGடாIகC. ம6ைவ அ+A6பவIகC உ>ைம க+16,கC எைதZ< 
அ`A6 ெகாCt< த:" இ*லாதவIகC ஆMKறனI. 
 
:`#$ : ேபெராYயாக இ+,:< ப" எKற இைறவUட< இ+A6 வAத 
ஆ1மா தாK பH இAத பH �>S< ப"யாMய இைறவUட< ெசKe ேசIA6 
Rறf இ*லா (," அைடய ேவ>S<. ஆனா* ப"8ட< இAத பH ெசKe 
ேசரfடாம* தS#ப6 பாச< எ>�< க8e. 2வேயாக< ெசa6 உ>ைம 
ஞான1ைத அைடAதா* பாச< எKL< க8;ைற அe16 ப"8ட< ெசKe 
ேசIA6 fடலா<. இAத உ>ைம ஞான1ைத அ`A6 ெகாCt< அ`ைவ ம6 
அ\16fS<. 
 

 



பாட7 #329: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
மய,:s சமய மலமKL bடI 
மய,: ம6k>� மாbடI ேதராI 
மய,:e மாைய8K மாமாைய iS 
மய,M* ெதY8K மய,:e< அKேற. 
 
fள,க<: 
 
மனைத மய,:< ம6ைவ சமய1"K ெபயரா* அ+A" சமய1ைத 
அX,கா,MKறனI bடIகC. மய,க< த+< ம6ைவ அ+A6< bடIகC 
சமய1ைத ஆராaA6 அ`Z< "றK இ*லாதவIகளாக மாெப+< 
bடIகளாMKறனI. உலக#ப;e எKL< ெப+< மய,க1"9+A6 fSபGS 
இைறவைன அைடய ேவ>S< எKற ெதYk இ+#பவIகC _ட சமயவ\8* 
ெசKe ம6 அ+A" வ\பGடா* உலக மய,க< ெதYA6 இைறவைன 
அைடயலா< எKe எ>W ம6 அ+A6பவIகைள ம6 அKேற 
மய,கமைடயPெசaZ<. 
 
:`#$ : ம6 கsசா ேபாKற ேபாைத த+< ெபா+Gகைள இைறவைன 
அைடய ேவ>S< எKe எ>W சமய1"K ெபயரா* அ+A"னா9< அAத 
ேபாைத மய,க< ேம9< அவIகைள bடIகளா,M மய,க1"ேலேய 
ைவ1"+,:<. 
 

 



பாட7 #330: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
மய,:< "யV:VகC வாaைம அ\,:< 
இயV:< மடவாIத< இKபேம எa" 
(யV:< நயVெகா>ட ஞான16 (A" 
இயV:< இைடயறா ஆனAத< எaேத. 
 
fள,க<: 
 
ம6வான6 :h#பவ%K $1"8* தSமா;ற1ைதZ< மனPசsசல1ைதZ< 
ஏ;பS16<. உ>ைம ேபHவைத தS16 ெபாa ேபச ைவ,:<. ம6 
அ+A6பவIகC இKப16,காக ெபா6மகYைர நாh அவIகYட< மயVM 
இ+#பாIகC. இவIகt,: ந*ல`ைவ, ெகாS,:< உ>ைம ஞான1"னா* 
Mைட,:< ேபரானAத< ஒ+ ேபா6< Mைட,கா6. 
 

 



பாட7 #331: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
இரா#பக* அ;ற இட1ேத இ+A6 
பரா,கற ஆனAத1 ேதற* ப+காI 
இரா#பக* அ;ற இைறயh இKப1 
"ரா#பக* மாைய இர>hட1 ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
இரk பக* எKe ெத%யாம* எAத 2AதைனZ< எ>ணVகC அ;e 
உடலா9< உCள1தா9< ம;e< உலக பAதVகC எKe எதனா9< 
பா",காம* தKைன மறAத wைல8* இ+Aதா* தன,:C உ>டா:< 
ேபரானAத 2வானAதேதைன உலக1தாI அ+Aதாலா<. ஆனா* உ8IகC 
ம6ைவ :h16 iணாக அ\MKறனI. எதனா9< பா",காத இைறவUK 
"+வhகைள# ப;`னா* இைறவேன ெகாS,:< H1த மாையZ<, பAத, பாச, 
ஆைசகYனா* வ+< அH1த மாையையZ< அeA6 தன,:C உ>டா:< 
ேபரானAத 2வானAதேதைன அ+Aதலா<. 
 

 



பாட7 #332: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
ச1"ைய ேவ>hP சமய1ேதாI கCt>பI 
ச1" அ\Aத6 த<ைம மற1தலா* 
ச1" 2வஞான< தKU* தைல#பGSP 
ச1"ய ஞானவா னAத1"; சாIதேல. 
 
fள,க<: 
 
ேதfைய வணV:பவIகY* 2லI அவC அ+ைள#ெப;e மA"ர தA"ரச," 
அைடய ேவ>S< எKe ம6ைவ#பைட16 RK$ அ+A6MKறனI. ம6 
அ+A6ேவாI த<ைம மற#பாIகC. த<ைம மறAததா* அவIகtைடய ஆ;ற* 
அ\Z<. அ+C ச," எKப6 இைறவK ேம* எ>ண1ைத ைவ16 
2வஞான1ைத அ`A6 அ"* wைலெப;e உ>ைம ஞான1ைத அைடவேத 
ஆ:<. 
 

 
 
 
 
  



பாட7 #333: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
ச1தK அ+Cத%K ச1" அ+t>டா< 
ச1" அ+Cத%K ச1தK அ+t>டா< 
ச1" 2வமா< இர>SAதK LCைவ,கP 
ச1"ய< எ>21"1 தKைமZ மாேம. 
 
fள,க<: 
 
2வ< அ+C ெப;றா* அ"* ச,"8K அ+t< இ+,:<. அ6ேபாலேவ 
ச," அ+C ெப;றா* அ"* 2வ1"K அ+t< இ+,:<. இர>S< கலA6 
தம,:Cேளேய இ+,Mற6 எKபைத உணரA6 அைடAதா* உ>ைமயான 
ச,"8K தKைமயாMய எGSfத 21"கt< (அGடமா 21"கC) Mைட,:<. 
 

 



பாட7 #334: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
த16வ< c,M ம+Cc,M1 தானாM# 
ெபாa1தவ< c,Mெமa# ேபாக16G ேபாMேய 
ெமa1த சக(>S fGS# பரானAதP 
21"ய தா,:< 2வானAத1 ேதறேல. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #331 * உCளபh 2வானAதேதைன அ+A"னா* உ8IகC உட<R* 
வாழ இைறவனா* ெகாS,க#பGட 96 த16வVகC cV:<. அைவ 
அைன16< தKLைடய6 எKe எ>�< மாையகC cV:<. உலக 
இKபVகைள# ெபற எ>W ெபாaயான தவVகC ெசaய ேவ>S< எKற 
எ>ண< cV:<. இAத உலைக#ப;`ய wைன#ெபா\A6 தம,:C 
2வேபாகமாMய எKe< அ\யாத உ>ைம iGh* ேபரானAத மய,க16C 
இ+,கலா<. 
 

 



பாட7 #335: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
ேயாMகC கா*கGh ஒ>ம" ஆனAத# 
ேபாத அ(ைத# ெபா21தவI எ>21" 
ேமாMயI கCt>S bடராa ேமாக(; 
றா:< மத1தா* அ`kஅ\A தாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அைடய ேவ>S< எKe 2வ 2Aதைன8* இ+,:< 
2வேயாMகC Rராணாயாம (ைற8* bPH,கா;ைற தK வச#பS1" அதனா* 
Mைட,:< :>ட[U ச,"8K bல< அxIத1ைத ப+M எGSfத 
21"கைளZ< ெப;e ேபரானAத1"* இ+#பாIகC. அ#பh இ*லாம* உலக 
இKபVகY* ேமாக< ெகா>டவIகC ம6ைவ, :h16 bடIகளாM மத< 
Rh1த யாைன ேபா* எKன ெசaMேறா< எKe ெத%யாம* ேகாப< ெகா>S 
அ`k அ\A6 ஒ+ நாC இறA6 ேபாMKறனI. 
 
 

 



பாட7 #336: -த7 த+!ர, - 24. கBhXணாைம 
(ேபாைதைய4 தர?i^ய எைதb, சா<Sடாம7 இ"<ப2) 

 
உ>�I அ(த< உeb றைல1"றA 
ெத>�I :ரவK இைணயh1 தாமைர 
ந>�I சமா"8 னாhc ரானலV 
க>ணா ெறாேடெசKe கா*வ\ கா�ேம. 
 
fள,க<: 
 
:+fK ஈSஇைண8*லாத தாமைர மலI ேபாKற "+வhகைள எ#ேபா6< 
"யான1"* எ>W :>ட[Uைய எX#R bPH,கா;`K bல< ஆe 
ஆதார ச,கரVகt,:< எS16P ெசKe ஏழாவ6 ச,கரமான சக|ரரதள1"* 
i;`+,:< இைறவேனாS ேசI16 ேப%Kப1ைத1 த+< அxIத< ஊe< 
இட1ைத1 "றA6 அ"[+A6 Mைட,:< அxIத1ைத ப+M சமா" 
wைலைய அைடA6 ேபரானAத wைல8* இ+,கலா<. 
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