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"+,ை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.
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
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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.
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.
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"+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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"+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<.
இKL< (Xைமயாக எX" (h,கf*ைல. எX"யவைர பாட*கைள 2ல
வ+டVகளாக "னAேதாe< (க{* (ேப|$,) வ\யாகk< $லன<
(வாG|அ#) வ\யாகk< ேகfஎK"+bலI.கா< வைலதள1"K வ\யாகk<
ப"ேவ;`, ெகா>h+,MKேறா<. "ன(< ஒ+ "+மA"ர< பாட9டK
fள,க1ைத இவ;`K bல< பh16 பயK ெபeமாe அKபIகC
அைனவைரZ< அKேபாS ேகGS,ெகாCMேறா<.
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"+மA"ர fள,கVகC அைன16< இe"யானைவகC அ*ல. தவeகC
HGh,காGட#பS< ேபா6 அதK உ>ைம தKைம fவா",க#பGS
ஆராய#பGS "+1த#பSMKறன. பh#பவIகC தVகt,: எX<
சAேதகVகt,: fைட ெத%A6 ெகாCள •ேழ ெகாS,க#பGSCள எம6
xKனsச* (ஈெம8*) வ\யாகk< வைலதள< ம;e< (க{* (ேப|$,)
$லன< (வாG|அ#) வ\யாகk< எ#ேபா6 ேவ>Sமானா9< ெதாடI$
ெ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|$, வாG|அ# ம;e< வைலதளVகY9< இலவசமாக
ெகாS,க#பGSCள6. இைற பWயாக ெசaZ< இPெசயைல தயk ெசa6
யா+< தவறாக பயKபS1த ேவ>டா< எKe தாgைமZடK
ேகGS,ெகாCMேறா<.
நK`
த. சரவணK
https://kvnthirumoolar.com
https://www.facebook.com/groups/thirumandhiram.daily/
saravana.0801@gmail.com
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வா342ைர
:+வ+t< "+வ+t< ெகா>S "+. சரவணK அவIகC எS16,
ெகா>ட (ய;2தைன# ப;` 2ல க+16,கைள, _ற fைழMKேறK.
ஆ" அ+ணாசல 21தI :+• € நாராயணK அவIகYK அK$< 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 ெகாS1தவI இ#ேபா6 bKறா< தA"ர1"K பாட*கைள
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.
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#.றா, த+!ர, -./ைர
"+மA"ர1"K bKறா< தA"ர< பாட*கY* "+bலI அGடாVக
ேயாக1ைதZ< அகேயாக1ைதZ< ைமயமாக ெகா>ேட பல பாட*கைள
அ+Y8+,MறாI. அGடாVக< (அGட = எGS + அVக< = பாக<) எKறா*
எGS பாகVகC எKப6 ெபா+ளா:<. பாக< எKபைத இAத இட1"* ெசய*
எKe ெபா+C ெகாCளலா<. எGS ெசய*கYK வ\யாக ேயாக< ெசa6
இைறவைன எ#பh அைடயலா< எKபைத _eவேத அGடாVக ேயாகமா:<.
அகேயாக< எKப6 அக< + ேயாக<. அக< எKபதK ெபா+C உCேள
எKபதா:<. ேயாக< எKபதK ெபா+C இAத இட1"* சாதன< அ*ல6 க+f
எKe ெபா+C ெகாCளலா<. உCேள இ+,:< க+fைய எ#பh இய,M
இைறவைன அைடயலா< எKபேத அகேயாகமா:<.
நம6 உட9,:C இ+,:< கா;ைற மGSேம ந<மா* வச#பS1த (hZ<.
உட9,:C ெச*9< கா;ைற ேயாக# ப8;2கC bல< ந< வச1";:
கGS#பS1" இய,M உடைலZ< மனைதZ< ந< வச#பS1" இைறவைன
அைடZ< வ\(ைறகC அைன1ைதZ< "+bலI bKறா< தA"ர1"*
அ+Y8+,MறாI.
"+bலI பல பாட*கY* அகேயாக1"K ஆர<ப ப8;2 (ைறகைள
அைனவ+< அ`Z< வ>ண< அ+Y8+Aதா9< அS1த wைல ப8;2
(ைறகைள :+நாத%K வ\யாகேவ க;e,ெகாCள ேவ>S< எKe
மைற(கமாகேவ அ+Y8+,MKறாI. அத;: காரண< H1தமான பா1"ர1"*
ஊ;e< பா* மGSேம உபேயாகமா:<. H1தx*லாத அ*ல6 ஓGைட உCள
பா1"ர1"* பாைல ஊ;`னா* அ6 யா+,:< உபேயாக< இ*லாம* ேபா:<.
அ6 ேபாலேவ இைறவைன அைடய ேவ>S< எKற ப%=ரண ஆைசேயாS
அத;:1 தம6 த:"கைளZ< வளI16,ெகாCள ேவ>S< எKற எ>ண(<
ெசய9< உCளவIகt,ேக இAத அகேயாக< ெசKe ேச+< வைக8*
அ+Y8+,MKறாI.
bKறா< தA"ர1"* ெசா*ல#பGh+,:< அகேயாக1ைத :+நாத%K
வ\காGSத[K பh ெசaதா* wPசயமாக இAத ேயாக< ைகவர# ெப;e
இைறவைன அைடயலா<. இAத ப8;2 (ைறகைள ெசய*பS1" அகேயாக<
ைகவர# ெப;e இைறவைன உணIAதவேர :+நாதI ஆவாI. அ#பh#பGடவI
Mைட,கf*ைல எKபவIகt< ஆர<ப wைல# பாட*கY* அ+YZCளைத
தVகt,:1 ெத%Aதவைர ெசa6 ெகா>ேட இ+Aதா* ஒ+ நாC wPசயமாக
இைறவK ஏேதா ஒ+ வைக8* :+நாதராக தம,: உCேள இ+A6
வ\காGSவாI. இ*ைலெயU* இ#ப8;2கC (Xைமயாக ைகவர# ெப;ற
ஒ+வைர இவேர :+நாதI எKe உணர ைவ#பாI.
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பாட9 #549: #.றா, த+!ர, - 1. அ;டா<க ேயாக,
(இயம,, Aயம,, ஆதன,, Dரணாயாம,, Dர4!யாகார,,
தாரைண, !யான,, சமா! ஆGய எ;H பI!கJ ேச%+த2
அ;டா<க ேயாக, ஆI,)
உைர1தன வ;க% ஒKe bhய
wைர1த இரா2 wைர(ைற எ>W#
RைரPசத< எGைடZ< ேப2ேய நA"
wைர1த இயம< wயமsெசa தாேன.
fள,க<:
:+நாதராMய 2வெப+மாK அGடVக ேயாக1ைத அ+ள1 "+kCளV
ெகா>S uைமைய# ேபா,:வத;:< (இயம<), நKைமைய# ெபeவத;:<
(wயம<) வ\வைக ெசaத+Y Rராணாயாம< bல< bPH, கா;ைற
இX,கk<, அட,M ைவ,கk<, fடk< ேவ>hய அளk பKUர>டV:ல<
(தலான பலவைககைள (ைற#பS1" அவ;ைற எGS அVகVகைள,
ெகா>ட ேயாகVகளாக அைம16 அ+YனாK.

பாட9 #550: #.றா, த+!ர, - 1. அ;டா<க ேயாக,
(இயம,, Aயம,, ஆதன,, Dரணாயாம,, Dர4!யாகார,,
தாரைண, !யான,, சமா! ஆGய எ;H பI!கJ ேச%+த2
அ;டா<க ேயாக, ஆI,)
ெச#த இயம நியம+ சமாதிெச.#ய/ பராச2தி உ2தர 45வ
ெம#த கவச நியாச8க9

(1"ைர

எ#தேவ உைரெச#வ- இ=நிைல தாேன.
வAளCகD:

உ8IகC uயவ;ைற ேபா,M நKைம தர,_hயவ;ேற ெசa6 இைற
wைன#R* தKைனேய மறA6 சமா" wைலைய அைடA6 ஆ"8[+Aேத
பர<ெபா+ளாக இ+,:< இைறவைன அைடவத;: 6ைணயாக கவச<,
wயாச<, (1"ைர ஆMய bKe ேயாகVகC (KL< RKL< பா6கா#பாக
உடK வ+<. இAத உயIAத wைலைய உ8IகC அைடய ேவ>S<
எKபத;காக இAத ேயாக வ\கைள# ப;` யா< _eேவா<.
கவச< - சமா" wைல8* உ8Iகt,:# பா6கா#பாக உடைல bh8+,:<
ேகாசVகைள மA"ர ஜப< ெசa6 அட,MயாCவ6.
wயாச< - தம6 உட* உe#$கைளேய இைறவன6 உe#$களாக பாவைன
ெசaவ6
(1"ைர - ைக fர*கC bல< (1"ைரகைள (ேயாக wைல எ>ணVகைள
ைக fர*கC bல< அRநய< ெசa6 காGSத*) ெசaZ< ேயாக wைல.

பாட9 #551: #.றா, த+!ர, - 1. அ;டா<க ேயாக,
(இயம,, Aயம,, ஆதன,, Dரணாயாம,, Dர4!யாகார,,
தாரைண, !யான,, சமா! ஆGய எ;H பI!கJ ேச%+த2
அ;டா<க ேயாக, ஆI,)
அAெந` இAெந` எKனா6 அGடாVக1
தKெந` ெசKe சமா"8 ேலwKxK
நKென` ெச*வாI,: ஞான1" ேலகலா<
$Kென` யாக1"; ேபா,M*ைல யா:ேம.
fள,க<:
இைறவைன அைடய நா< ெச*9< வ\ நKறானதா இ*ைல ேவe வ\
நKறானதா எKe சAேதக# படாம* எAத வ\,:< ேதைவ#பSMKற
அGடாVக ேயாகVகYK வ\8ேல ெசKe சமா" wைல8* (இைறவைன
wைன16 தKைன மறA"+,:< wைல) இ+VகC. இ1தைகய ந*ல வ\8*
ெச*பவIகt,: ஞான ேயாக< ைக_hP 2வ#ேபe அைடவ6
மGSx*லாம* அAத ஞான1"K பயனாக இU# Rறf எKப6 இ*ைல.

பாட9 #552: #.றா, த+!ர, - 1. அ;டா<க ேயாக,
(இயம,, Aயம,, ஆதன,, Dரணாயாம,, Dர4!யாகார,,
தாரைண, !யான,, சமா! ஆGய எ;H பI!கJ ேச%+த2
அ;டா<க ேயாக, ஆI,)
இயம wயமேம எ>Wலா ஆதன<
நய(e Rராணாயா ம<Rர1" யாகாரs
சயx: தாரைண "யானs சமா"
அய(e< அGடாVக மாவ6 மாேம.
fள,க<:
இமய<, wயம<, ம;e< பலவைகயான ஆசனVகt<, நKைமைய1 த+<
Rராணாயாம(<, Rர1"யாகார<, ெவ;` x,க தாரைணZ<, "யான(<,
சமா"Z<, ஆMய எGSவைக# ப:"கைள, ெகா>ட அGடாVக ேயாக வ\
(ைறகC ந*fைன உCளவIகt,:, Mைட,:< ந*வ\யா:<.
எGS# ப:"கைள, ெகா>ட அGடாVக ேயாக1"K fள,க<:
(தலாவ6 இயம<: uைமகைள# ேபா,:வ6. இ"* ஐA6 R%kகC உCளன:
1. மனதா9<, ேபPசா9<, ெசய[னா9< எAத உ8ைரZ< 6K$e1தாைம.
2. மனதா9<, ேபPசா9<, ெசய[னா9< RறI ெபா+ைள, களவாடாைம.
3. மனதா9<, ேபPசா9<, ெசய[னா9< (X Rர<மPச%ய< கைட#Rh1த*.
4. மனதா9<, ேபPசா9<, ெசய[னா9< உ>ைமைய# RKப;eத*.
5. RறI ெகாS,:< ப%Hகைள# ெப;e, ெகாCளாைம. (ஆைச#
படாம[+1த*)
இதைன, கைடRh1தா* ந<xட(Cள அைன16 uைமகt< fல:<.
இர>டாவ6 wயம<: நKைமகைள# ெபeவ6. தவ<, ஜப<, சAேதாஷ<,
ெதaவ ந<R,ைக, தான<, 2வ fரத<, 21தாAத, ேகCf, 2வ =ைச, ஞான
அ`k, நாண<, ஆMய ப16, கா%யVகைளZ< தவறா6 ேம;ெகாCtத*
wயம< ஆ:<. இவ;ைற ேம;ெகாCt<ேபா6 ஒYயாMய 2வ1ைதZ< அAத
ஒY8K ஆ;றலாMய ச1"ைய "யாU1த9< wயம< ஆ:<.
bKறாவ6 ஆசன<: உடைல அமI16< wைல. இS#$, ேதாCகC, தைல
இவ;ைற ேநராக ைவ16, (6:1 த>S,:1 ெதாAதரk ெகாS,காம*
அத;: fSதைல அY1த*.
நாKகாவ6 Rராணாயாம<: bPைசP ச%வர அட,Mயாtத* (RராணK எKL<
உ8IP ச,"ைய அட,MயாCவ6)

ஐAதாவ6 Rர1"யாகார<: மனைத ெவYேய $லKகC வ\ ெச*லா6 தS16
(க>கC வ\ேய தவறானவ;ைற# பாI,காம9<, கா6 வ\ேய
தவறானவ;ைற, ேகGகாம9<, வாa வ\யாக1 தவறான வாI1ைதகைள#
ேபசாம9<, நா,MK bல< பாதகமான உணkகைள +2,காம9<, உட*
வ\ேய தவறானவ;ைறP ெசaயாம9<), மனைத உC(கமாக1 "+#R
மன"* உCள அ+<ெபா+ைள அ`யP 2A"1த*.
ஆறாவ6 தாரைண: ஒ+ ெபா+YK ‚6 மன1ைத, :f1த*.
தKைன1தாேன உணIவ6.
ஏழாவ6 "யான<: மனைத ஒ+(க#பS1" இைடfடா6 2A"1த*.
எGடாவ6 சமா": நம6 (ய;2கC அைன1";:< :`,ேகாளான ஞான
ஒYைய# ெபeத*. கடkைள அைடய f+<$MKறவK உடலா9<,
மன1தா9<, அற1தா9< (ந;:ணVகளா9<), ஞான1தா9< வ[ைம ெப;e
இ+,க ேவ>Sவ6.

பாட9 #553: #.றா, த+!ர, - 2. இயம,
(KயவLMN"+2 OலG இ"Pப2)
எXA6cI ெபa8L< எGS1 "ைசZs
ெசXAத WயமVகC ெசaxெனK ற>ண*
ெகாXAத> பவள, :YIசைட ேயாேட
அXA"ய நா*வI, க+C$%A தாேன.
fள,க<:
பவள< ேபா* ெஜா[,:< :YIAத சைடZைடய இைறவைன (Xைமயாக
உணIAத சனகI, சதானAதI, சனாநAதI ம;e< சன1:மாரI ஆMய
நா*வIகt,:< எGS1"ைச89< †gA6 bg:< அளf;: ெப+மைழ
ெபaதா9< ெசXைமயான :YIAத இயமVகைள (பாட* #552 இ* இயம1"K
fள,க< கா>க) தவறாம* ெசaZVகC எKe இைறவK _`னாI.

பாட9 #554: #.றா, த+!ர, - 2. இயம,
(KயவLMN"+2 OலG இ"Pப2)
ெகா*லாK ெபாa_றாK களfலாK எ>:ணK
ந*லாK அட,க (ைடயாK நSPெசaய
வ*லாK ப:A6>பாK மா2லாK கGகாம<
இ*லாத wயம16 இைடwK றாேன.
fள,க<:
எவ+,:< மனதளf9< uV: wைன,காதவK, ெபாa _றாதவK, களk
("+S) ெசaயாதவK, எGS :ணVகைள ெகா>டவK (1. அK$, 2.
அைம", 3. ெபாறாைம8Kைம, 4. H1தமாக இ+1த*, 5. மன"னா*
2ரம#படாம* எைதZ< Hலபமாக எS16, ெகாCtத*, 6. ஆனAத1ைத,
ெகாS#ப6, 7. தIம 2Aதைன, 8. ஆைச8Kைம), நKைம மGSேம
wைன#பவK, பWkைடயவK, c" தவறாம* இ+,க, _hயவK, பMIA6
ெகாS16 உ>பவK, :;ற< இ*லாதவK, கC, காம< இ*லாத
தKைமZைடயவK, ஆMய இவIகC இயம ஒX,க1"Kபh இ+#பவIகC
ஆவாIகC.

பாட9 #555: #.றா, த+!ர, - 3. Aயம, (ந.ைமகைளP
ெசTத9)
ஆ"ைய ேவத1"K அக#ெபா+ ளாைனP
ேசா"ைய அVேக HSMKற அVMைய#
பா"ZC மKL< பராச1" ேயாSடK
c"ைய உணIA6 wயம1த னாேம.
fள,க<:
ஆ"யாa (த; ெபா+ளானவைன, ேவத1"K ெபா+ளாக உCளவைன,
அ,MU ெசா‡பமானவைன, அ,MU8K ெவ#பமானவைன, "+ேமU8*
ச%பா"யாக பராச1"ேயாS இ+,:< இைறவைன உணIA6 ச1"ய1ைத
கைடRh#பவேன wயம1ைத, கைடRh#பவK ஆவாK.

பாட9 #556: #.றா, த+!ர, - 3. Aயம,
(ந.ைமகைளP ெசTத9)
}aைம அ+ˆ> H+,க< ெபாைறெசjைவ
வாaைம wைலைம வளI1தேல ம;`ைவ
காம< களk ெகாைலெயன, கா>பைவ
ேநx‰ ைரA6 wயம1த னாேம.
fள,க<:
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< ெகா>டவேர
wயம1"K வ\8Kபh இ+#பவI.

பாட9 #557: #.றா, த+!ர, - 3. Aயம,
(ந.ைமகைளP ெப)த9)
தவsெசபs சAேதாட< ஆ1"கA தானs
2வKறK fரதேம 21தாAத, ேகCf
மகs2வ =ைசெயா> ம"ெசா*Š ைரA6
wவ<பல ெசa8K wயம1த னாேம.
fள,க<:
1. தவ< ெசaத*, 2. ெஜR1த*, 3. ேப%Kப< அைடத*, 4. ெதaவ
ந<R,ைகேயாh+1த*, 5. தான< ெசaத*, 6. 2வ fரத< கைடRh1த*, 7.
ஞான1ைத# ப;`ய உ>ைமைய, ேகGட`த*, 8. யாக< ெசaத*, 9. 2வ
=ைஜ ெசaத*, 10. எ>ண1ைதZ< இைறவைனZ< இர>டற, கல1த*
ஆMய ப1ைதZ< உணIA6 Rற+,:, அ`ய, _றk< ெசaபவேன
wயம1"K வ\ நட#பவனாவாK.

பாட9 #558: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
பVகய மா" பரAதப* ஆதன<
அV:ள வா<இ+ நா9< அவ;`LC
ெசாVM*ைல யாகP Hவ1"க1 "Kxக1
தVக இ+#பவI தைலவL மாேம.
fள,க<:
ப1மாசன< (த* பல ஆசனVகC உCளன. அவ;eC எGS ஆசனVகC
(,Mயமானைவ ஆ:<. அAத எGh* (தலான6 Hவ1"காசன< ஆ:<
(இைத Hகாசன< எKe< _eவI). இைத1 தவறாம* "ன< ெசa6 உணIA6
இ+#பவI எGS ஆசனVகYK தைலவராவாI.
:`#$: ப1மாசன1";:< Hவ1"காசன1";:< (1"ைர8* மGSேம
f1"யாச(Cள6.

பாட9 #559: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
ஓரைண ய#பத b+fK ேமேல`G
டார வ[1ததK ேம*ைவ1 தழ:றP
‹I"கg ைககC அதைன1தK ேம*ைவ,க#
பாI"கg ப1மா சனெமன லா:ேம.
fள,க<:
ஒ+ ப,க காைல எS16 மe ப,க கா[K ேம* அைண16 ைவ16 அ6
ேபாலேவ இKெனா+ ப,க காைலZ< ெசa6 அமIA6 அழகாக ைககC
இர>ைடZ< ேம* ேநா,M மலI1" இ+ ெதாைடகYK ேம* ைவ16
அமIA"+#பேத உலக< $கX< ப1மாசன< ஆ:<.
பாட[* உCளவாe ப1மாசன< ெசaZ< (ைற:
1. (6ைக ேநராக ைவ161 தைர8* இர>S கா*கைளZ< cGh அமIA6
ெகாCளk<.
2. இட6 காைல மட,M இட6 பாத1ைத வல6 ெதாைட8K ேம*
ைவ,கk<.
3. வல6 காைல மட,M வல6 பாத1ைத இட6 ெதாைட8K ேம*
ைவ,கk<.
4. இர>S ைககைளZ< ேநராக cGh இர>S கா*கYK மடVMய (Gh8K
ேம* ைவ,கk<.
5. உCளVைககC இர>ைடZ< ேம* ேநா,M1 "+#R ஆGகாGh fரைல
மட,M கGைட fரலா* Rh16,ெகாCளk<.

பாட9 #560: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
6%2* வல,காைல1 ேதாKறேவ ேம*ைவ1
த%ய (ழAதாY* ைககைள cGh
உ+M 8S(ட; ெசjேவ 8+1"#
ப%H ெப;`h* ப1"ரா சனேம.
fள,க<:
:;றx*லாத வல6 காைல ேமேல ெத%Z<பh ைவ16 அ+ைமயான கா*
(GhகY* இர>S ைககைளZ< cGh ைவ16 தளIA6 இ+,:< உட<ைப
ேநரா,M wxIA6 அமIA6 அதனா* ஏ;பS< பயKகைள# ெபeவேத
ப1"ராசன< ஆ:<.
ப1"ராசன< ெசaZ< (ைற:
(த[* கா*கைள cGh அமரk<. RKனI (hAதளk கா*கைள அகGh
ைககைள (K ப,க< ஊK` அ#பhேய :"கா*கY* அமIA6 கா*
fர*கைள உயI1", ெகாCளk<.
ப1"ராசன1"K பயKகC:
மனைத ஒ+(க#பSவத;: இAத ஆசன< உதk<. "யான< பழக ஏ;ற
ஆசன< இ6.

பாட9 #561: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
ஒ,க அh8ைண Œ+f* ஏ`GS
(,M Zடைல (ழVைக தU*ஏ;`1
ெதா,க அ`A6 6ளVகா "+A"h;
:,:ட ஆசனV ெகாCள9 மாேம.
fள,க<:
ப1மாசன1"* உCள6 ேபா* பாதVகC இர>ைடZ< ெதாைட8K ேம*
மா;` ைவ16 ைககC இர>ைடZ< அ1ெதாைடகYK இைடெவY8*
yைழ161 தைர8* ஊK` (,M, ெகா>S உட<RK பார1ைத, ைககY*
தாVM உடைல1 },M we1" அைசயாம* இ+#பேத :,:ட ஆசன<
ெசaZ< (ைற ஆ:<.
:,:ட ஆசன1"K பலKகC:
"யான< ம;e< ேயாக வ\கY* ெச*பவIகt,: ஏ;பS< ெச%மான#
RரP2ைனகைள ச%ெசa6 வ8;`* ஏ;பS< †GைடZ< தW,க :,:ட
ஆசன< உதk<.

பாட9 #562: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
பாத (ழAதாY; பாW கைளcGh
ஆதர ேவாS<வாa அVகாA தழ:ற,
ேகா"* நயனV ெகாhb,M ேலZறP
‹I"கg 2Vகா தனெமனP ெச#$ேம.
fள,க<:
பாத yUகC தைர8* அXA6<பh ைவ16 (ழAதாYGS கா[K ேம*
அமIA6 ைககைள RK$றமாக பாதVகY* பS<பh cGh ைவ16 ஆதரவாக
இ+,க வாைய ஆெவன# RளA6 ெகா>S அழகாக க>கைள ேவெறV:<
Hழ;றாம* b,MK yUைய ேநா,M பாI16, ெகா>S இ+#ப6 $கg ெப;ற
2Vகாசன< எKe _ற#பS<.
2Vகாசன< ஆசன1"K பயKகC:
நK: ப2ெயS,:<. (கதாைட,நா,:, ெதா>ைடைய ஒGhய நா,MK
ெதாட,க#ப:" ஆMயவ;`;: நK: ப8;2 Mைட,Mற6. க>கt,:
ந*ல _Iைமயான ேநா,:< ச," Mைட,Mற6. கா6, b,: ெதா>ைட,:
ஆேரா,Mய< Mைட,Mற6. வ8;`* •ரண Hர#RகC ேவைல ெசaZ<.
நா,ைக ெவY8* இX#பதா* ெதா>ைட, b,M* H1த ர1த< பாZ<.
உணk நK: •ரணமா:<. நா,ைக ெவY8* cGSவதா* நர<$கC
இX,க#பGS தாைடகC இe,க< :ைறA6 பல#பSMKறன. f,க* fயா"
தS,க#பSMற6. 2Vகாசன1ைத ெதாடIA6 ெசa6 பழMய RK (ழVகா*
ெதாைட, சைதRh#$ cVM பல(Cளதாக ஆMKறன. தKLC 2Vக1"K
பல< வ+வ6 ேபால பாவைன ெசaதா* எ*லா அVகVகt< வ[ைம
ெப;efS<. இjவாe "யான< ெசaதா* மன உe" Mைட,:<. ச,"
ெப+:<.

பாட9 #563: #.றா, த+!ர, - 4. ஆதன,
(ேயாக, UVவதLI -. இ"Wக ேவXYய ஆசன
-ைறகZ, அவLறா9 உXடாI, பய.கZ,)
ப1"ரV ேகா(க< பVகயV ேகச%
ெசா1"ர< iரs Hகாதன< ஓேரX<
உ1தம மா(6 ஆசன< எGெடGS#
ப1ெதாS {e பலஆ சனேம.
fள,க<:
1. ப1"ர< (ப1"ராசன<), 2. ேகா(க< (ேகா(காசன<), 3. பVகய<
(ப1மாசன<), 4. ேகச% (2Vகாசன<), 5. ெசா1"ர< (:,:ட ஆசன<), 6.
iர< (iராசன<), 7. Hகாதன< ஆMய ஏX ஆசனVகேளாS xகk< 2ற#பான
Hவ1"காசன< ேசI16 எGS ஆசனVகC இைறவைன அைடய உதk<
அGடVக ேயாக1";: (,Mயமானைவ ஆ:<. ம;ற ஆசனVகC எGS<
ேசIA6 ப"னாe அவ;ேறாS {;`# ப16< ேசIA6 ெமா1த< 126
ஆசனVகC உCள6.

பாட9 #564: #.றா, த+!ர, -5 Dராணாயாம,
ஐவI,: நாயகK அjŽI1 தைலமகK
உaய, ெகா>ேடeV :"ைரம; ெறாKe>S
ெமaயI,:# ப;e, ெகாS,:< ெகாடா6ேபாa#
ெபாaயைர1 6CY fX1"fSA தாேன.
fள,க<:
உட[K ஐ<$லKகளான 1. பாI1த*, 2. ேகGட*, 3. (கIத*, 4. Hைவ1த*,
5. ெதாS உணIP2 ஆMய ஐA6 $லKகைளZ< ைவ16Cள உட<RK
தைலவனாக இ+,க,_hய ஆ1மாவான6 இைறவைன அைடய ேம*
wைல,: ெச*ல மன6டK bPH,கா;e ஒKe உCள6, அAத bPH,கா;e
ப8;2 ெசa6 உ>ைமயான இைறவைன அைடய எ>ண< ெகா>ேடாI,:
மனைத ஒ+wைல#பS1த நK: உதk<. இைறkணIk இ*லாம*
ேதைவ8*லாதவைற wைன16, ெகா>S இ+#பவIகt,: bPH,கா;e
அடVகாம* அவIகைள •g wைல,: ெகா>S ெச*9<.

பாட9 #565: #.றா, த+!ர, -5 Dராணாயாம,
ஆ%ய ன*லK :"ைர இர>Sள
i2# Rh,:< fரக` வா%*ைல
_%ய நாதK :+fK அ+Cெப;றா*
வா%# Rh,க வச#பSA தாேன.
fள,க<:
மன< எKL< ஆ%யK xகk< ந*லவK அவUட< இடகைல ( b,MK
இட6 நா2 6வார1"K வ\ேய நைடெபe< Hவாச< இடகைல என#பS<)
RVகைல (b,MK வல6நா2 6வார1"K வ\ேய நைடெபe< Hவாச<
RVகைல என#பS<) என இர>S HவாசVகC உCள6. அAத Hவாச1ைத
ெவYேய fGS உCேள we1" ைவ,:< "றைமைய அ`பவI யா+<
இ*ைல. ‹டைன# ப;` அைன16< அ`Aத :+fK அ+C ெப;றா*
இடகைல RVகைல ஆMய இர>S HவாசVகைளZ< அட,M மனைத
ஒ+wைல#பS1" wைலயாக ைவ,கலா<.

பாட9 #566: #.றா, த+!ர, -5 Dராணாயாம,
$CYL< x,க $ரfைய ேம;ெகா>டா;
கCt>ணk< ேவ>டாA தாேன கYத+A
6CY நட#R,:s ேசா<$ தfI#R,:<
உCள6 ெசாKேனா< உணIkஉைட ேயாI,ேக.
fள,க<:
பறைவைய fட ேவகமாகP ெச*ல,_hய Hவாச1ைத Rராணாயா< ெசa6
தைல89Cள சக|ரதள1ைத ேநா,M எS16P ெசKறா* கC
(ேபாைத#ெபா+C) அ+Aதாமேலைய மன< மMgP2 (தKைன மறAத wைல)
அைடZ<. உட* HeHe#$டK இ+,:<. உட* ேசாIk cV:<. இைறவைன
உணர ேவ>S< எKற எ>ண< உCளவIகt,ேக இAத உ>ைமைய
_eMேறா<.

பாட9 #567: #.றா, த+!ர, -5 Dராணாயாம,
RராணK மன1ெதாS< ேபரா தடVM#
Rராண U+,M; Rற#Rற# R*ைல
RராணK மைடமா`# ேபPச` f16#
Rராண னைடேபe ெப;e>•I cேர.
fள,க<:
Rராணாயாம1"K bலமாக Hவாச1ைதZ< மன1ைதZ< ஒKறாக ேசI16 ஒ+
wைல#பS1" bPH,கா;ைற இடகைல, RVகைல ஆMய இர>S Hவாச1"K
வ\யாகP ெச91" சமா" wைலைய (தKைன மறAத wைல) அைடAதா*
இU ேவe Rற#RK` Rராணாயாம1"னா* அைடய,_hய பலKகC
அைன1ைதZ< ெப;e இK$;e இ+#•IகC.
:`#$: b,MK இட6 நா2 6வார1"K வ\ேய நைடெபe< Hவாச<
இடகைல என#பS<.
b,MK வல6நா2 6வார1"K வ\ேய நைடெபe< Hவாச< RVகைல
என#பS<.

பாட9 #568: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
ஏeத* =ரக< ஈெரGS வாம1தா*
ஆeத* :<பக< அeப16 நாKM*
ஊeத* (#ப1 "ர>ட" ேரசக<
மாeத* ஒK`Kக> வsசக( மாேம.
fள,க<:
ஒ+ மடV: அளk (ப"னாe fனாhகC) கா;ைற இட6 b,:16வார1"K
வ\யாக இX1த* =ரக< ஆ:<. அAத bPH,கா;ைற உCt,:Cேளேய
நாK: மடV: அளk (அeப16 நாK: fனாhகC) அட,M ைவ1"+1த*
:<பக< ஆ:<. அ#பh அட,Mய bPH,கா;ைற இர>S மடV: அளk
((#ப16 இர>S fனாhகC) வல6 b,:16வார1"K வ\யாக ெம*ல
ெவYேய fSத* இேரசக< ஆ:<. இjவாe ெசaவேத Rராணாயம< ெசaZ<
வ\(ைறயா:<. Rராணாயாம1ைத இjவாe ச%யாகP ெசaவதா* உட*
}aைம ெப;e ஆ;ற* x:A6 ந;ப>$கC ைக_S<. இjவாe ெசaயாம*
வல6 b,:16வார1"K வ\யாக இX16 இட6 b,:16வார1"K வ\யாக
மா;` fSத* ெகSத* ஆ:<.

பாட9 #569: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
வY8ைன வாVM வய1"* அட,M*
பYVெகா16, காய< பX,ML< Rsசா<
ெதYய, :+fK "+வ+C ெப;றா*
வY8L< ேவGS வYயL மாேம.
fள,க<:
பாட* #568 இ* உCள Rராணாயம (ைற#பh bPH,கா;ைற வ8;`*
அட,M ைவ1"+Aதா* உட<$,: அதK வய6,: ஏ;ப ஏ;பS< (6ைம
ெவYேய ெத%Aதா9< உCேள (6ைம1 தKைம 2`6< இ*லாம*
இளைமயாக பYV: ேபாKற வ[ைம# ெப;e இ+,:<. அAத உணIk
ெதYைவ ெப;e ஞான :+fK அ+ைளZ< ெப;efGடா* கா;ைறfட
இேலசாM xத,:< wைலைய உட* ெப;efS<.

பாட9 #570: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
எVேக இ+,ML< =% இட1"ேல
அVேக ய6ெசaய ஆ,ைக, க\f*ைல
அVேக Rh1த6 fGடள ksெச*லP
சVேக :`,கk< தைலவL மாேம.
fள,க<:
எAத இட1"* இ+Aதா9< அAத இட1"ேலேய Rராணாயாம (ைற#பh
(பாட* #568 இ* உCளபh) இட6 b,:16வார1"K வ\யாக bPH,கா;ைற
இX16 =ரக1ைத ெசaதா* உட9,: அ\k இ*ைல. அ#பh இX1த
bPH,கா;ைற :<பக (ைற#பh அட,M ைவ16 இேரசக (ைற#பh
அளவாக ெவYேய fGடா* உCt,:C ஓVகாரமாMய ஓ< எL< ஒ[
ேகGS ேமKைமைய அைடயலா<.

பாட9 #571: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
ஏ;` இற,M இ+கா9< =%,:V
கா;ைற# Rh,:V கண,க` வா%*ைல
கா;ைற# Rh,:V கண,க` வாளI,:,
_;ைற Zைத,:V :`Zம6 வாேம.
fள,க<:
Rராணாயம (ைற#பh (பாட* #568 இ* உCளபh) =ரக (ைற8*
bPH,கா;ைற இட6 b,:16வார1"K வ\யாக இX16, இேரசக (ைற8*
வல6 b,:16வார1"K வ\யாக ெம*ல ெவYேய fGS, :<பக (ைற8*
வ8;`* அட,M ைவ1"+,:< அளkகைள1 ெத%AதவIகC யா+<
இ*ைல. அjவாe bKe (ைறகYKபh bPH,கா;ைற இX16 அட,M
ெவYேய fS< அளkகைள1 ெத%AதவIகt,: எமைனேய காலா* எGh
உைத,:< ஆ;ற* உ>டா:<.

பாட9 #572: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
ேம*•g நS#ப,க x,:ற# =%16#
பாலா< இேரசக1 தாLG ப"f16
மாலாM ZA"ZG :<R16 வாVகேவ
ஆலால< உ>டாUK அ+Cெபற லாேம.
fள,க<:
1. தைல, க>, கா6கC, கX16 வைர உCளைவ ேம* ப:"யா:<. 2.
கX1"[+A6 அhவ8e வைர, ெநsH, ெதா#$C (தலானைவ நS#
ப:"யா:<. 3. அhவ8e (த* கா* ெப+fர* வைர உCளைவ •g
ப:"யா:<. Rராணாயாம (ைற#பh (பாட* #568 இ* உCளபh)
bPH,கா;ைற =ரக (ைற#பh உCYX16 அAத, கா;ைற :<பக
(ைற#பh உCேள அட,Mைவ16 ேமேல _`ய bKe ப:"கt,:< அAத
bPH,கா;ைறP ெச91" அAத bKe ப:"கt,:C fயாR,க (wைற16)
ைவ1"+Aதா* நா< ெசaZ< uய ெசய*களா* வ+< கIம fைனயாMய
நsைச அ\16 ந<ைம, கா#பா;e<. 2வெப+மாUK அ+ைள# ெபறலா<.

பாட9 #573: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
வாம1"* ஈெரGS மா1"ைர =%1ேத
ஏ(;ற (#ப1 "ர>S< இேர216,
கா(;ற RVகைல, க>ணாக இjfர>
ேடாம1தா* எGெடGS, :<R,க உ>ைமேய.
fள,க<:
இடகைல (b,MK இட6 நா2 6வார1"K வ\ேய நைடெபe< Hவாச<
இடகைல என#பS<) வ\யாக =ரக (ைற#பh ஒ+ பV: (ப"னாe
fனாhகC) அளf;: bPH,கா;ைற உCYX16, :<பக (ைற#பh நாK:
பV: (அeப16 நாK: fனாhகC) அளf;: bPH,கா;ைற
அட,Mைவ16, RVகைல (b,MK வல6நா2 6வார1"K வ\ேய
நைடெபe< Hவாச< RVகைல என#பS<) வ\யாக இேரசக (ைற#பh
இர>S பV: ((#ப16 இர>S fனாhகC) அளf;: bPH,கா;ைற
ெம6வாக ெவYேய fSவதK bல< பா6கா#பான Rராணாயாம1"K உ>ைம
_ற#பSMKற6. :<பக (ைற 64 fனாhகC வைர மGSேம பா6கா#பான6.
அத;: ேம* ெசaதா* bைள,:P ெச*9< Rராண வாZfK அளk
:ைறA6 தைலP H;ற*, மய,க< ேபாKறைவ ஏ;பட,_S<. எனேவ
எ,காரண< ெகா>S< 64 fனாh ேநர1";: ேம* :<பக< ெசaய,_டா6
எKபைதேய இ#பாட* fள,:MKற6.
Rராணாயம1ைத, க;e,ெகாCt< (ைற:
bPH# ப8;2 ெசaய1 6வV:< ஆர<ப கால கGடVகY* இAத 16:64:32
எKற கால, கண,M* ப8;2 ெசaவ6 இயலாத கா%யமாக இ+,:<.
ெதாடIAத ப8;2கYK bலேம இ6 ைக_S<. ப8;2ைய1 6வV:<ேபா6
8:32:16 எKற கால அளf* 6வVM பh#பh யாக ேநர1ைத அ"க%,கலா<.
"+bலI _e< 16:64:32 எKற கால அளைவ எGh# Rh,க :ைறAத பGச<
ஆe மாதVகC (த* ஒ+ வ+ட< வைர8* ஆகலா<. ஒ+ :+fK
ேம;பாIைவ8* இAத ப8;2ைய1 6வVMனா* எY"* ைக_S<.

பாட9 #574: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
இGட தji hளகா "ேர216#
$Gh# பட1தச நாhZ< =%16
ெகாGh# RராணK அபானLV :<R16
நGட< இ+,க நமU*ைல தாேன.
fள,க<:
இைறவK வழVMய இAத உட* ேசாIவாக இ*லாத ேபா6 இேரசக (ைற#பh
(பாட* #568 இ* உCளபh) bPH,கா;ைற ெவYேய fGSfGS ப16
நாhகt< (1. இடகைல - இட#ப,க நர<$), 2. RVகைல - (வல#ப,க
நர<$), 3. H(Xைன - (நSநர<$), 4. 2:ைவ - (உCநா,: நர<$), 5.
$+டK - (வல,க> நர<$), 6. காAதா% - (இட,க> நர<$), 7. அ1" (வலPெசf நர<$), 8. அல<$ைட - (இடPெசf நர<$), 9. சVMU (க+வாa நர<$), 10. :: - (மலவாa நர<$)) wர<$மாe bPH,கா;ைற
உCYX16 அAத bPைச அட,M மலவாையZ< H+,M அ,கா;ைற :<பக
(ைற#பh (பாட* #568 இ* உCளபh) ைவ16 உடைல ேநராக wxI1"
ைவ1"+Aதா* இற#$ எKe< இ*ைல.

பாட9 #575: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
$ற#பGS# $,:1 "%Z< வாZைவ
ெந`#படேவ உCேள wKமல மா,M*
உe#$P 2வ,:< உேராமV கe,:<
$ற#பGS# ேபாகாK $%சைட ேயாேன.
fள,க<:
ெவY8* H;`1 "%Z< RராணவாZைவ Rராணாயாம (ைற#பh (பாட* #568
* உCளபh) உCேள இX16 ைவ1"+Aதா* அAத, கா;e உCேள H1தமாM
fS<. உட9e#$,கC 2வ#பாM (hகC க+#பாM அழகாக fளV:வேதாS
மGSxK` (ைற#பh Rராணாயாம1ைதP ெசaபவ%K உCள1"[+,:<
க8e ேபா* (e,Mய சைடயWAத 2வெப+மாK ெவYேய ெச*லாம*
இ+#பாK.

பாட9 #576: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
_ட< எS16, :h$,க மVைகயI
ஓSவI ‚tவI பKUர> டV:ல<
cSவI எ>fர* க>h#பI நா*fர*
_h, ெகாY`*ேகால அsெசX1 தாேம.
fள,க<:
(ைற#பh Rராணாயாம< ெசaபவIகYK ஆர<பகால1"* உடைல இடமாக,
ெகா>h+,:< இடகைல, RVகைல (பாட* #567 இ* உCளபh) ஆMய
Rராண ச,"கC பKUர>S அV:ல அளf;: உCt,:C வA6<
ெவYேய ெசKe< இ+,:<. R;கால1"* அAத ச,"கC இர>S<
ெதா>ைட,:\8[+A6 தைல உP2வைர இ+,MKற நாK: அV:ல
அளf;:P ெச*லாம* கX16,:, •ேழ எGS அV:ல அளf;: மGSேம
ெசKeெகா>S இ+,:<. ெதா>ைட,:\8[+A6 தைல உP2வைர உCள
இட16,:P ெச*லாம* இ+,:< bPH,கா;ைற அAத இட1";:<
ெச*9மாe ெமா1த< பKUர>S அV:ல அளf;:< Rராணாயாம<
ெசaபவIகC பsசா,கர மA"ர1"K (நம2வாய) வhவாக மாeவாIகC.

பாட9 #577: #.றா, த+!ர, - 5. Dராணாயாம,
பKUர>
பKUர>
பKUர>
பKUர>

டாைன,:#
டாைனைய#
டாைனைய#
டாைன,:#

பக*இர kCள6
பாகK அ`MலK
பாகK அ`AதRK
பக*இர f*ைலேய.

fள,க<:
நம6 உட[K b,:16வார1"[+A6 அhவ8e வைர பKUர>S அV:ல
அளf;:P ெசKe வ+< bPH,கா;e உCேள வ+வ6< ெவYேய
ெச*9வ6மாMய இர>S ெசய*கைள மGSேம ெசa6 வ+MKற6.
இPெசய*கைள ஆKமா அ`யf*ைல. b,M[+A6 வ8;ைற ேநா,M,
•gP ெச*9< bPH,கா;ைற b,M[+A6 தைல உP2 ேநா,M ேமேல
ெச*ல Rராணாயாம1"K bல< (ய;21தா* நம6 உட9,: இற#$<
Rற#$< இ*ைல.

பாட9 #578: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள A)4தP பழIத9)
க>Sக> SCேள க+16ற வாVMh;
ெகா>Sெகா> SCேள :ண<பல காணலா<
ப>SகA ெதV:< பழமைற ேதhைய
இKeக> hVேக இ+,க9 மாேம.
fள,க<:
ெவYேய ெசKe ஓSMKற மனைத உCேள ஒ+ wைல#பS1" fGடா*
இைறவLைடய எGSfத :ணVகைள நம,:Cேள உணரலா<. அjவாe
உCேள மனைத ஒ+ wைல#பS1" ைவ16 இ+Aதா* ஆ"கால< (த*
பழைமயான ேவதVகைள, க;ற`AதவIகளா* தம,:C ேதட#பGட
இைறவைன அ#ெபாXேத நம,:C க>S உணரலா<.
இைறவUK எGSfத :ணVகC:
1. தKவய1தK ஆத*, 2. }ய உட<$ைடைம, 3. அளfலா ஆ;ற*
உைடைம, 4. பாசVகY* இ+A6 cVM8+#ப6, 5. ேபர+C உைடைம, 6.
இய;ைக உணIk ெகா>h+1த*, 7. (,கால1ைதZ< உணIA"+1த*, 8.
அளfலா ஆனAத< உைடைம)

பாட9 #579: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
நாR,:, •ேழ பKUர> டV:ல1"*
தாR,: மA"ரA தKைன அ`MலI
தாR,: மA"ரA தKைன அ`AதRK
_f,ெகா>S ஈசK :h8+A தாேன.
fள,க<:
ெதா#$t,:, •ேழ பKUர>S அV:ல< }ர1"* உCள bலாதார1"*
இ+,:< ஓ< எL< மA"ர1ைத அ`AதவIகC யா+x*ைல. அAத ஓ<
எKL< மA"ர1ைத உணIA6fGடா* அAத மA"ர ஒ[யாa இ+,:<
2வெப+மாைன நம,:C உணரலா<.

பாட9 #580: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
bல1 "+fர* ேம9,: (KwKற
பா[1த ேயாU, M+fர; •gwKற
ேகா[1த :>ட[ ZCெளXs ெசsHடI
ஞால16 நாR,: நா*fர; •ழேத.
fள,க<:
bலாதார1"[+A6 இர>S அV:ல< அளf;: ேம9< Rற#$
உe#R[+A6 இர>S அV:ல< அளf;:, •X< உCள இட1"* வGட
வhவமாக இ+,:< :>ட[U ச,"8K ைமய#$CY உCள6. அAத
:>ட[U ச,"8[+A6 ெவY#பS< ெச<ைமயான ஒY ெதா#$C
:\8[+A6 நாK: அV:ல< அளf;:, •ேழ இ+,:< இட< வைர
பரfZCள6.

பாட9 #581: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
நா2, கேதா(க< பKUர> டV:ல<
c21த< ைவ16 wைனயk< வ*ைலேய*
மா21த மாேயாக< வA6 தைல#ெபa6A
ேதக16, ெகKes 2ைதf*ைல யா:ேம.
fள,க<:
b,M[+A6 பKUர>S அV:ல< அளf;:, •ேழ உCள இட1"*
ைவ16 (நாKகாவ6 ச,கரமான அநாகத< இ+,:< இடமான ெநsH, :\)
wIbலமாக இைறவைன "யாU,:< ச,"ZCளவIகt,: எGS வைகயான
21"கைளZ< ெகாS,:< மாெப+< ேயாகVகt< வA6 ேச+<. அ#பh
ேசIAதRK உட<R;: எ#ேபா6< அ\k எKப6 இ*ைல.

பாட9 #582: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
ேசா" இேரைகP HடெராY ேதாK`h;
ேகா"* பரானAத< எKேற :`,ெகா>xK
ேநI"கg க>ட1ேத wலெவாY எa"னா*
ஓ"ய தKLட* உKம1த மாேம.
fள,க<:
bலாதார1"* இ+,:< :>ட[U ச," தைல உP2,:P ெசKறRK
Rராகாசமான ஒY ேதாK` அAத ஒY,க"I உடெலV:< பரf ேப%Kப<
Mைட,:< எKe மனைத ஒ+(க#பS1" "யான< ெசa6, தைல உP2,:
ேநராக, •ேழ இ+,:< கX1"* அAத ஒY, க"I ெத%Z< wைலைய
அைடAதா* அjவாe "யாU1த உட* தKைன மறAத wைல8*
ேபரானAதமாக இ+,:<.

பாட9 #583: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
bல1 6வார1ைத (,கார xGh+
ேமைல1 6வார1"K ேம*மன< ைவ1"+
ேவெலா1த க>ைண ெவY8* f\1"+
கால1ைத ெவ*9V க+1"6 தாேன.
fள,க<:
bலாதார1"[+,:< 6ைளைய (மல16வார<) சைதகளா* இe,M
அைட16, ெகா>S $+வVகt,: நSf* இ+,:< இட1"* (ஆ,ஞா
ச,கர< இ+,:< இட<) மனைத ைவ16 உட* உணIkகைள மறAத
wைல8* "யாU16 இ+#பேத இறவாம* இ+,:< வ\யா:<.

பாட9 #584: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
எ+fS< வாச; M+fரK ேமேல
க+fS< வாச; M+fர; •ேழ
உ+fS< ேசா"ைய உCகவ* லாI,:,
க+fSs ேசா" கலA6wK றாேன.
fள,க<:
மல6வார1";: இர>S அV:ல< ேம9< Rற#$e#$,: இர>S அV:ல<
•X< உCள இட1"* இ+,:< ேஜா"ைய (:>ட[U ச,") உணIA6
"யாU,க (hAதவIகேளாS உட9,: உ8I ெகாS,:< இைறவK கலA6
w;பாK.

பாட9 #585: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
ஒ+,கா* உபா"ைய ஒ>ேசா" தKைன#
R%16ணI வAத உபா"# R%ைவ,
கைர16ணI kKன* கைரத*உC ேநா,க*
Rர1"யா கார# ெப+ைமய தாேம.
fள,க<:
Rர1"யாகார1"K bல< xகk< கhன16டK மனைத ஒ+wைல#பS1"
கIமாfனா* உ>டான உட[K ெதாட,க1ைதZ< ஆKமாfK அ`ைவZ<
R%16# பாI,:< "றைன அைடவ6<, தU1தUயாக# பாI,:< பல இைற
உ+வVகைள ெம*ல மறA6 அ`k வhவாMய ஒேர இைறவைன உணIவ6<
அAத உணIfனா* இைறவUK ேம* அK$ அ"கமாவ6< அjவாe
அ"கமாMய அKRனா* இைறவைன எ#ெபா6< மற,காம* இ+#ப6< ஆMய
இைவேய Rர1"யாகார1தா* அைடZ< ெப+< பயKகளா<.

பாட9 #586: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
$ற#பGட வாZ# $கfடா வ>ணA
"ற#பGS wPசயs ேசIA6டK wKறா*
உற#பGS wKற6 உCள(< அVேக
$ற#பGS# ேபாகாK ெப+Aதைக யாேன.
fள,க<:
உCYX16 ெவYேய fGட bPH,கா;ைற ‚>S< உCYX,காம* ஒ+
:`#RGட கால அளk ("யான (ைற#பh) மன உe"ZடK இ+Aதா*
உCள< இைறவUK ேம* ஈI,க#பGS இ+,:<. அjவாe ஈI,க#பGS
இ+,:< உCள16டK ெப+V க+ைணZைடய இைறவK எ#ேபா6< கலAேத
இ+#பாK.

பாட9 #587: #.றா, த+!ர, - 6. Dர4!யாகார, (ெவ\ேய
ெச9], மனைத உJேள ஒ"AைலPபH4!P பழIத9)
:`#RUK உCேள :வலயA ேதாKe<
ெவe#R+C cVM fMIதைன நாSs
2ற#$e 2AைதையP 2,ெகK eண%*
அ`#$e காG2 அமர+ மாேம.
fள,க<:
Rர1"யாகார< _e< bKe ச,கர இடVகY* (bலாதார<, Hவா"nடான<,
மW#=ரக<) மனைத ஒ+(க#பS16வK உலக< ேதாK`ய நாC (த*
இைறவைன அைடய1 தைடயாக இ+,:< மாைய எL< அ`யாைமயாMய
இ+ைள அக;` இைறவைன ேதhP ெச*லலா<. அjவாe இைறவைன
f+<R1 ேதட ேவ>S< எKற எ>ண1"* உe"யாக இ+Aதா* காண,
Mைட,காத அ%ய இைற, காG2ைய, க>S அ\f*லாத wைலைய
அைடயலா<.

பாட9 #588: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
ேகாணா மன1ைத, :`,ெகா>S •g,கGh
iணா1த> ‘ேட ெவYZற1 தாேனா,M,
காணா,க> ேகளாP ெசfெயK `+#பாI,:
வாணாC அைட,:< வ\Zம6 வாேம.
fள,க<:
Rர1"யாகார< bல< உCேள ஒ+wைல#பS1"ய மனைத ‚>S< (K$
இ+Aதபh அைலபாயfடாம* ைவ16 மன, க>ைண (6ெக9<RK வ\ேய
ெச*9< HX(ைன ெசKeேச+< இடமாMய தைல உP2,:P 2`6 ேமேல
(ேதாராயமாக 9 அV:ல< அளk) உCள ெவ;e இட1"* ைவ16 க>ணா*
கா’< காG2கt< காதா* ேகG:< ஒ[கt< மனைத பா",காத வ>ண<
உணIf*லாம* இ+Aதா* இAத# Rறf8K ஆZC (hயாம* இ+,கலா<.

பாட9 #589: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
மைலயாI 2ர1"ைட வா“I அ+f
wைலயார# பாZ< ெநSநாh ŒSேபாaP
2ைலயாI ெபா6f* "+நட மாSA
ெதாைலயாத ஆனAதP ேசா"க> ேடேன.
fள,க<:
மைல ேபாKற தைல8K உP28* வான1"[+A6 வ+< மைழ ேபால
அxIத< எ#ேபா6< ெபா\A6ெகா>S இ+,MKற HX(ைன நாh8K
வ\யாக மனைதP ெச91" அ<பல1"* ஆS< 2வெப+மாUK எKe<
ெதfGடாத ேப%Kப< த+< ஆனAத, _1ைத, க>ேடK.

பாட9 #590: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
ேமைல wல1"னாC ேவதக# ெப>RCைள
bல wல1"* எXMKற bI1"ைய
ஏல எX#R இவtடK சA",க#
பாலL< ஆவாK பாIநA"8K ஆைணேய.
fள,க<:
bலாதார1"* இ+,:< :>ட[UயாMய இைறவைன HX(ைன வ\ேய
ேம* ேநா,M எS16P ெசKe தைல உP28[+,:< சக|ரதள1"*
இ+,:< ச,"ZடK ேசI16fGடா* அ(த< HரA6 அதK fைளவாக
வயதானவ+< வா[பனாக மா` எKe< இளைமZடK இ+#பாI. இ6
உலகாt< நA"8K ஆைண.

பாட9 #591: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
கைடவாச ைல,கGh, காைல எX#R
இைடவாச* ேநா,M இU6C இ+1"
மைடவா8; ெகா,:#ேபா* வA"1 "+#பாI,
:ைடயாம* ஊ\ இ+,க9 மாேம.
fள,க<:
bலாதார1"[+,:< 6வாரமாMய மல16வார1ைத இe,M ைவ16 உCேள
இX1த bPH,கா;ைற (6ெக9<RK வ\ேய ெச*9< HX(ைன வ\ேய
ெச91" ெதா#$t,:, •ேழ இ+,:< bKe ச,கரVகYK நSf* மனைத
ைவ16 இைறய+ளா* Mைட,:< ஒYைய அைடZ< வைர இைறவைன
வணVM இ+#பவIகt,: உலக< அ\Z< கால< வைர உட* அ\fK`
இ+,க (hZ<.

பாட9 #592: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
கலAத
கலAத
கலAத
கலAத

உ8+டK கால< அ`8*
உ8ர6 கா[K ெந+,கV
உ8ர6 கால6 கGh;
உ8+டK கால(< w;:ேம.

fள,க<:
உ8+டK கலAத உட[LCேள ெச*9< bPH,கா;ைற1 ெத%A6ெகா>S
அAத bPH,கா;eடK உ8+,:< உட9ட,:< ெந+,க1ைத ஏ;பS1"
அAத bPH,கா;ைற ெவYேய ெசKefடாம* அட,M ைவ1"+Aதா* அAத
bPH,கா;e உ8+டK கலAத உடேலாS எ#ேபா6< கலA6 இ+,:<.

பாட9 #593: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
வாa"ற வாதாI மன1"ேலாI மாS>S
வாa"ற# பாேர வY8GS# பாaPHவI
வாa"ற வாதாI ம"8GS bGSவI
ேகாa"ற வாfh; ேகாைழZ மாேம.
fள,க<:
ேபசாம* ெமளன wைல8* இ+#பவIகYK மன"* RராணK எKL<
ெப+< ெச*வ< உCள6. அjவாe ெமளன wைல8* இ*லாம*
ேப2,ெகா>ேட இ+#பவIகC அAத# RராணனாMய ெச*வ1ைத
iணா,:MKறாIகC. ேபசாம* ெமளன wைல8* இ+#பவIகC தVகC
அ`ைவ அAத# RராணனாMய ெச*வ1"K ‚6 ெச91" அைத HX(ைன
வ\யாக1 தைல உP28[+,:< சக|ரதள1";: ெகா>S ெசKe அAதP
ெச*வ1ைத அைடவாIகC. அjவாe RராணனாMய ெச*வ1ைத HX(ைன
வ\யாக ேமேல உCள சக|ரதள1";:, ெகா>S ெச*9< ப8;2ைய
ெசaயாம*, ெப+< ெச*வ1ைத மGS< அைடய wைன#பவIகC
ேகாைழயாவாIகC.

பாட9 #594: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
வாழ9 மா<பல கா9< மன1"ைட#
ேபாgMKற வாZ $ற<படா# பாaPH`*
ஏXசா ேலக< இர>S ெப+வாaத*
பா\ ெப%யேதாI பCY அைற8ேல.
fள,க<:
உCYX1த bPH,கா;ைற ெவYேய fGSfடாம* மனைத ஒ+(க#பS1"
HX(ைன வ\யாக அAத bPH,கா;ைற ேமேல ஏ;` தைல உP289Cள
சக|ரதள1";:, ெகா>S ெசKefGடா* ஒKப6 6வாரVகைள, ெகா>ட
இAத உட<R* c>ட கால< அ\யாம* ேபரானAத wைல8* இ+,கலா<.

பாட9 #595: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண (Dர4!யாகார,
#ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத Aைல4!"Wக
ைவ4த9)
wர<Rய ஈைரA"* ஐA"ைவ ேபானா*
இரVM f\1"+A ெதKெசaைவ ேபதாa
வர<Rைன, ேகா[ வ\ெசa: வாI,:,
:ரVMைன, ேகாGைட ெபா"ய9 மாேம.
fள,க<:
உட<R* உCள ப16fத வாZ,கY* (,Mயமான ஐA6 வாZ,கைள
Rராணாயாம (ைற#பh கGS#பS1" ெவYேய fடாம* iணாக
ெவYேய;eபவIகC இAத உலM* ெவeமேன உ8I வாgA6 எAத#
பயைனZ< அைடயமாGடாIகC. அAத ஐA6 வாZ,கைளZ< iணா,காம*
Rராணாயாம (ைற8* _`ய அளkகYKபh அட,M ெவYேய
fSபவIகt,: மனமாMய :ரVைக ஒ+(க#பS1" உட<RK உCேளேய
wைல1"+,:<பh ைவ,க (hZ<.
உட[9Cள ப16fத வாZ,கC:
1. RராணK - உ8I,கா;e
2. அபாணK - மல, கா;e
3. fயானK - ெதா\;கா;e
4. உதானK - ஒ[,கா;e
5. சமானK - wரk,கா;e
6. நாகK - f\,கா;e
7. _IமK - இைம,கா;e
8. M+கரK - 6<ம; கா;e
9. ேதவத1தK - ெகாGடாf, கா;e
10. தனsெசயK - iVக* கா;e
(ைற#பh கGS#பS1" ெவYேய fடேவ>hய ஐA6 வாZ,கC:
1. RராணK - உ8I,கா;e
yைர‰ர[* இ+A6 ேம* ேநா,MP ெச*வ6. ப2ையZ<, தாக1ைதZ<
ஏ;பS16வ6. உணைவ ெச%மான< ெசaவ6.
2. அபாணK - மல, கா;e
உட;க\kகளான மல<, ஜல<, H,Mல< (fA6), HேராWத< (க+ (Gைட)
ஆMயவ;ைற ெவYேய;ற உதkவ6.

3. fயானK - ெதா\;கா;e
உட* (Xவ6< பரf ெதாS உணIP2ைய உணர ைவ#ப6 •ரணமான
உணைவ ச16 ேவறாகk< ச,ைக ேவறாகk< R%,:< பWையP ெசaவ6.
4. உதானK - ஒ[,கா;e
ெதா>ைட8* இ+A6 ெகா>S உணைவ fXVகPெசaவ6, ஏ#ப<
வரPெசaவ6, :றGைட வரPெசaவ6, உறV:< ேபா6 ஐ<$லKகt,:<
ஓak ெகாS#ப6< f\1த RK$ ஐ<$லKகYK இய*R;ேக;ப மeபhZ<
இயVகP ெசaவ6.
5. சமானK - wரk,கா;e
ெதா#$C ப:"8* இ+A6 ெகா>S உணfK ச1ைதெய*லா< எ*லா
உe#$கt,:< அதனதK ேதைவ,ேக;ப பMIA6 அY#ப6.

பாட9 #596: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
(Kனேம வAதனI எ*லா< (hAதனI
RKைனZ< வAதவI, ெகKன Rரமாண<
(K]e ேகாh உeக" ேப2h*
எKன மாய< இhகைரZ< w;:ேம.
fள,க<:
நம,: (K$ வAதவIகெள*லா< மனைத ஒ+(க#பS1" wைல16
ைவ,காம* இறA6 ேபாafGடாIகC. RK$ RறAத நா(< அjவாேற மனைத
ஒ+(க#பS1தாம* அ\A6 fSேவா< எKப6 wPசய< இ*ைல. (K$ வAத
(K]e ேகாh மUதIகt< அைடAத க"ைய# ப;`# ேப2 ஒ+ பயL<
இ*ைல. மனைத ஒ+(க#பS1" wைல16 ைவ1தா* அ\ய,_hயதாக
இ+,:< இAத உட* அ\யாததாக மா;ற (hZ<.

பாட9 #597: #.றா, த+!ர, - 7. தாரைண
(Dர4!யாகார, #ல, உJேள ஒ"AைலPபH4!ய மனைத
Aைல4!"Wக ைவ4த9)
அ%1த kடைலஐ< =த1"* ைவ16
ெபா+1தஐ< =தsச1 தா"8; ேபாA6
ெத%1த மனா"ச1 தா"8; ெச*ல1
த%1த6 தாரைண த;பர1 ேதாேட.
fள,க<:
ஆ;e ெவCள< கைர8ைன அ%16# பாழா,:வ6 ேபால ஐ<=தVகளான ெமa
(உணIவ6), க> (பாI#ப6), கா6 (ேகGப6), b,: (yகIவ6), வாa
(Hைவ#ப6) ஆMய ஐ<$லKகC உட<Rைன அ%16# பாழா,:MKற6.
ஐ<$லKகt< உட9,:C அடV:< (ைறைய உணIAதா* உலக<
அ\ய,_hய6 2வேம அ\யாத6 எKற உ>ைமைய உணரலா<. அjவாe
உணIA6 fGடா* உலக#ப;e அeA6fS<. உடைல, கGS#பS16<
ஐ<=தVகைளZ< மனதா* கGS#பS1த ேவ>S<. ெவYேய உCள
ஐ<=தVகYK (உணIP2, காG2, ச1த<, வாசைன, Hைவ) உணIkகைள
உCt,:C உணர ேவ>S<. மனைத bலாதார1"* ஒ+wைல#பS1த
ேவ>S<. உட[* இ+,:< ஆ1மாைவ இைறவேனாS ேசI1த* ேவ>S<.
இைவ அைன16< ெசaவேத தாரைண என#பS<.

பாட9 #598: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
வ5மாதி யFெரGH9 வ=த தியானD
ெபா5வாத I=தி Iல-ேபாக ேமவJ
உ5வாய ச2தி பர2தியான K-L8
M5வாN சிவ2தியானD ேயாகC Oேற.
வAளCகD:
ஆதியAலி5=R வ5D 4த8க9 ஐ=RD (நிலD, நUN, ெந5/I, காV., ஆகாயD),
Iல-க9 ஐ=RD (பாN2தJ, ேகGடJ, YகNதJ, Zைவ2தJ, ெதாHதJ), அ=தC
கரண8க9 நா-MD (மனD, I2தி, சி2தD, அக8காரD), மாைய ஒ-.D, ஆ2மா
ஒ-.D ஆகிய 16 உ^ைமகைள_D நிைன/பR ஆ5யAN2 தியானD ஆMD.

சாதாரண நிைலயAJ அறி` Iல-களa- ேமJ பV.ெகா^H இ5CMD. அ=த
அறிைவ Iல-கைள வAGH வAலCகி ைவ2தாJ வ5வR KதJ பAbவான
அDைம அ/பனாகிய இர^H சCதிகcD பர2தியானD ஆMD. அறிவAJ
M5வாக சிவைன ைவ2RவAGடாJ வ5வR இர^டாD பAbவான

சிவ2தியானD ஆMD. பர2தியானD, சிவ2தியானD ஆகிய இைவேய
ேயாக2தி- இர^H பAb`களாMD.

பாட9 #599: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
க>ணா,: b,:P ெசfஞான, _Gட16G
ப>ணா,M wKற பழ<ெபா+C ஒKe>S
அ>ணா,MK உCேள அக>ட ஒYகாGh#
$>ணா,M ந<ைமZ< Rைழ#R1த வாேற.
fள,க<:
க>, நா,:, b,:, கா6, ஆMய நாKMK உணIkகைள உணI16<
ஞானமாMய _Gட1"* ஓ< எKL< ஒ[ைய உ+வா,M w;MKற
பர<ெபா+C ஒKe உ>S. அAத# பர<ெபா+ைள wைன16 உடைல வ+1"
"யான< ெசaபவIகYK உC நா,MK உCேள அக>ட ேபெராYைய,
காGSவ6 மGSமK` அjவாe உடைல வ+1" "யான1ைத
ெசaதவIகt,: இற#R*லாத wைலையZ< ெகாS,:<.

பாட9 #600: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
ஒ>ணா நயன1"* உ;ற ஒYதKைன,
க>ணார# பாI16, கலAதV M+A"h*
f>ணாe வA6 ெவYக> hடேவாh#
ப>ணாம* wKற6k< பாI,க9 மாேம.
fள,க<:
இர>S க>கைளZ< bh மனைத ஒ+ wைல#பS1" "யான< ெசa6
ஞான, க>W* ($+வ ம1"8*) உCள ேஜா"ைய# பாI16 அ"ேலேய
மனைத ைவ1தா* தைல,: ேம* ஆகாய கVைக பாaவ6 ேபாKற
உணIkடK தாேன ேதாK`ய Hய<$வாMய 2வைனZ< பாI,கலா<.

பாட9 #601: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
ஒ+ெபாX
ஒ+ெபாX
ஒ+ெபாX
ஒ+ெபாX

6KனாI
6KனாI
6KனாI
6KனாI

உடேலா S8ைர
உ8+G 2வைன
2வLைற 2Aைதைய
சA"ர# =ைவேய.

fள,க<:
உடேலாS கலA6Cள உ8ைர ஒ+ ெபாX6< wைன,காதவIகC, உ8+,:
உ8ராa இ+,:< 2வைன ஒ+ ெபாX6< wைன,காதவIகC, 2வUK ேம*
2Aதைனைய ஒ+ ெபாX6< ைவ,காதவIகC, ெந;`,: நSf* உCள
ச,"ைய ஒ+ ெபாX6< உணர மாGடாIகC.

பாட9 #602: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
மன16 fள,Mைன மா>பட ஏ;`P
2ன16 fள,MைனP ெச*ல ெந+,M
அைன16 fள,:A "%ெயா,க1 }>ட
மன16 fள,க6 மாயா fள,ேக.
fள,க<:
"யான1"K bல< மன"* இ+,:< ஒYைய Rரகாசமாக ேம* ேநா,M
ெச91" ேகாபமாMய அ,MUைய ெவYேய ேபா:<பh ெசa6 அைன1ைதZ<
அ`A6 இ+,:< 2வ ஒYைய ப;`8+,:< HX(ைன ((6:1த>S)
எKL< "%ைய "யான1"K bல< }>hfட மன"* இ+,:< 2வ<
எKL< ஓY அைணயாம* இ+,:<.

பாட9 #603: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
எ>ணா 8ர1தா>S ேயாக< இ+,ML<
க>ணா ர("ைன, க>ட` வா%*ைல
உ>ணாh8K உCேள ஒYெபற ேநா,M*
க>ணாh8* ேபால, கலA6wK றாேன
fள,க<:
எ>WலடVகாத ஆ>SகC ேயாக wைல8* இ+Aதா9< இைறவைன
ெவYேய க>S அ`AதவIகC யா+< இ*ைல. உCt,:C இ+,:<
சக|ரதள1"9Cள ஒY8K ேம* எ>ண1ைத ைவ16 "யாU1தா*
க>ணாh8* உ+வ< கலA6 இ+#ப6 ேபால உCt,:C கலA6 இ+,:<
இைறவைன உணரலா<.

பாட9 #604: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
நாGட< இர>S< நSb,M* ைவ1"h*
வாGட(< இ*ைல மைன,:< அ\f*ைல
ஓGட(< இ*ைல உணIf*ைல தாU*ைல
ேதGட(< இ*ைல 2வLமவ னாேம.
fள,க<:
இர>S க>கைளZ< $+வ ம1"89Cள b,MK yU8* ைவ16 "யான<
ெசaதா* உட[* இ+,:< ேசாIk cVMfS<. உட9,: அ\k< வரா6.
மன6 ஒ+ wைலயாக இ+,:<. உலக உணIk இ+,கா6. தKைன மறAத
wைல8* உட* இ+,:<. எதK ‚6< நாGட< வரா6. இAத
wைல8[+#பவIகC 2வ wைல8* இ+#பவIகளாவI.

பாட9 #605: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
நயன< இர>S< நா2ேம* ைவ1"G
SயIெவழா வாZைவ உCேள அட,M1
6யரற நாhேய }Vகவ* லாI,:#
பயU6 காய< பயx*ைல தாேன.
fள,க<:
இர>S க>கைளZ< $+வ ம1"89Cள b,MK ேம* ைவ16 உCYX1த
bPH,கா;ைற ெவYேய fடாம* அட,M ைவ16 கIமாfனா* வ+< உட*
ம;e< மன 6KபVகC cVக ேவ>h "யான< ெசaதா* அதK பயனாக
உட9,:1 6Kப< எ6k< வரா6. மன"* எAத பய(< இ+,கா6.

பாட9 #606: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
மWகட* யாைன வளI:ழ* ேமக<
அWவ>S 6<R வைளேப% ைகயாg
தWAெதX நாதVகC தாxைவ ப16<
பWAதவI, க*ல6 பாI,கஒ> ணாேத.
fள,க<:
"யான< ெசaவதா* உCt,:C ேகGக,_hய ப16fத ஓைசகளாMய 1.
மWேயாைச, 2. கட* அைலேயாைச, 3. யாைன RYe< ஓைச, 4.
$*லாV:ழேலாைச, 5. இhேயாைச, 6. வ>hK ~Vகார ஓைச, 7. 6<R8K
(ரேலாைச, 8. சVெகா[, 9. ேப%ைக ஓைச, 10. யா\ைச ஆMய ஓைசகC
அைன16< 2வைன பWA6 "யான< ெசaபவIகt,: மGSேம உ+வா:<.

பாட9 #607: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
கடெலாS ேமகV கYெறாS< ஓைச
அடெவX< iைணZ< அ>டர> ட16P
HடIமL ேவ’P H%சVMK ஓைச
"டம` ேயாM,க* லா;ற` யாேத.
fள,க<:
கட[K அைலேயாைச, ேமக1"K இhேயாைச, யாைன RYe< ஓைச ஆMய
வKைமயான ஓைசகY* ஆர<R16 iைண8K ஓைச, அ>டெம*லா<
கலA6 இ+,:< ஓ< எL< ஓைச, $*லாV:ழ[K ெம*[ய ஓைச, 2`ய
6ைளZைடய சVெகா[ ஆMய ெமKைமயான ஓைசகY* (hZ< இAத
ஓைசகைள மன உe"ேயாS "யான< ெசaZ< ேயாMயIகளா* மGSேம
அ`A6ெகாCள (hZ<.

பாட9 #608: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
ஈசK இய*$< இைமயவI ஈGட(<
பாச< இயV:< ப%A68 ராaw;:<
ஓைச யதKமண< ேபால fSவேதாI
ஓைசயா< ஈசைன உணரவ* லாI,ேக.
fள,க<:
மனைத ஒ+wைல#பS1" "யான< ெசa6 2வெப+மாைன உணர,
_hயவIகYK உCY+A6 ெவYவ+< ஓைசயான6, =f[+A6 ெவYவ+<
நeமண< ேபாலk<, 2வெப+மாUK ஓைச எKL< ெசா‡பமாகk<,
ேதவIகC (த[ய அைன16 உ8Iகt,:Ct< பாச< எKL< உணIவாகk<
அAத# பாச1"K க+ைணயா* உ8+,: உ8ராகk< கலA6 w;:<.

பாட9 #609: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
நாத
நாத
நாத
நாத

(hfேல
(hfேல
(hfேல
(hfேல

ந*லாC இ+#ப6
ேயாக< இ+#ப6
நாGட< இ+#ப6
நsH>ட க>டேன.

fள,க<:
"யான1"னா* உCY+A6 ெவYவ+< ஓைச8K இe"8* உ>ைம
எKL< இைற ச,"ைய உணரலா<. ந*ல ேயாக1"னா* இைறவLடK
கலA6 இ+#பைத உணரலா<. இைறவைன1 தfர ேவe 2Aதைன இ+,கா6.
கIமVகC cVM1 }aைமயான 2வைன உணரலா<.

பாட9 #610: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
உ",MKற ஆ`L< உCளVM ஐA6A
6",MKற ேதHைட1 }VM+C cVM
அ",MKற ஐவ+C நாத< ஒSVக,
க",ெகாKைற ஈசK கழ*ேசர லாேம.
fள,க<:
"யான1"னா* ஆe ச,கர1"9< அடVM8+,:< :>ட[U
ச,"8[+A6 ெவYவ+< ஐA6 வைக அ,MUகளான bலா,MU,
வடவா,MU, xKன* அ,MU, க"ராவK அ,MU, "VகC அ,MU
ஆMயைவ Rரகா2,:< ேபா6 (<மலVகளான ஆணவ<, கKம<, மாைய
ஆMய இ+CகC cV:<. அதKRK ஐA6 $லKகளாMய Hைவ1த*, பாI1த*,
ேகGட*, (கIத*, ெதாSத* ஆMய உணIkகC cVக# ெப;e
2வெப+மாைன அைடயலா<.

பாட9 #611: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
பCY அைற8; பகேல இ+Y*ைல
ெகாCY அைற8; ெகாtAதாம; கா,கலா<
ஒCY த`8ேலா ேராசைன cY6
ெவCY அைற8* fhf*ைல தாேன.
fள,க<:
"யான< ெசaபவIகt,: உCள< ஒYமயமாக இ+,:<. அVேக இ+C
Mைடயா6. அவIகt,: மரண< ப;`ய பய< இ+,கா6. இAத
y>ண`ைவ# ெப;ற ேயாMயIகC தVகt,:C கா’< உCெளாY ஒ+
ேயாசைன }ர< பரf8+,:<. அAத ஒYமயமான ெவCY அைறயாMய
மன"* பய1";: இடx+,கா6.

பாட9 #612: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
ெகா>ட fரதV :ைறயாம; றாெனாK`1
த>SடK ஓh1 தைல#பGட ேயாM,:
ம>டல< bK`L< ஒ,க வளIAதRK
R>ட(< ஊ\ R%யா "+,:ேம.
fள,க<:
ேயாMயIகC தாVகC எS16, ெகா>ட ைவரா,Mய< :ைறயாம* "யான1"*
ஒK`யபh இ+Aதா* bலாதார அ,MUZ<, ஆ,ஞா சA"ரL<, சக|ரதள
†%யL< ஆMய bKe< ஒ+ ேசர வளIA6 (6:1த>S வ\யாக
:>ட[Uைய ேமேல ஏ;`னா* அவIகYK உட* உ8ைர fGS R%யா6
wைல16 இ+,:<.

பாட9 #613: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
அjவவI
அjவவI
அjவவI
அjவவI

ம>டல மா<ப% ெசாKe>S
ம>டல1 தjவவI ேதவரா<
ம>டல< அjவவI, ேகவ%*
ம>டல மாயம; ேறாI,ேக.

fள,க<:
தைல உP289Cள சக|ரதள †%யL,: Rர<மாk<, ெந;`,: நSf9Cள
ஆ,ஞா சA"ரL,: fn’k<, bலாதார அ,MU,: உ+1"ரL<
தைலவIகளாக இ+,MKறாIகC. அவIகைள அவIகC இ+,:< இட1"ேலேய
ைவ16 "யாU#பவIகt,: "யான< ைக_ட அவIகC உதkவாIகC.

பாட9 #614: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
இைள,MKற ெநsச1 "+Gடைற உCேள
(ைள,MKற ம>டல< bK`L< ஒK`1
6ைள#ெப+< பாசA 6+fS மாM*
இைள#RK` மாIக\ ஏ;றம தாேம.
fள,க<:
அ`யாைம எKL< மாையயா* மன< தளIA6 இ+ளாக இ+,MKற6. அAத
இ+C cVக bKe ச,கரVகY9< (bலாதார<, ஆ,ஞா, சக|ரதள<)
"யான< ெசa6 (6:1த>S வ\யாக :>ட[Uைய ேமேல ஏ;`
அ`யாைம cVக# ெபறலா<. அ#பhP ெசaதா* (<மலVகளான ஆணவ<,
கKம<, மாைய ஆMய இ+CகC cVM ஏ;ற< ெபறலா<.

பாட9 #615: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
(,:ண bடற வாZைவ bல1ேத
2,ெகன bh1 "%16# Rh1"GS1
த,க வலxட< நா\ைக சா",க
ைவ,:< உ8Iwைல வானவI ேகாேன.
fள,க<:
bKe :ணVகளான இராஜச< (ேகாப<), தாமச< (சமரச<), சா1iக< (சாAத<)
ஆMயவ;றா* ஏ;பS< மாைய எKL< இ+C cVக "ன(< அ"காைல8*
ஒ+ நா\ைக (24 wxஷ<) ேநர< bலாதார1"9Cள கா;ைற இடகைல
RVகைல நாhகC (பாட* #567 இ* உCளபh) வ\யாக bPH#ப8;2
ெசaதா* உட<R* உ8ைர அ\யா6 2வெப+மாK ைவ#பாI.

பாட9 #616: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
நட[1த நாR,: நா*fர* ேமேல
மட[1த வாW, M+fர* உCேள
கட[1 "+A6 க+தவ* லாIகC
சடல1 தைலவைன1 தாம`A தாேர.
fள,க<:
ெதா#$C :\8[+A6 நா9 அV:ல1";: ேம9< ெநsH,:\,: இர>S
அV:ல1";: உCேளZ< உCள இட1"* மனைத ைவ161 "யான<
ெசaய, _hயவIகt,: அVேக இ+,:< உட[K தைலவனான
இைறவைன அ`ய (hZ<.

பாட9 #617: #.றா, த+!ர, - 8. !யான,
(!யான வைககZ, ெசT`, -ைறகZ,)
அ`வாயச1 ெதKL மாறா றகKe
ெச`வான மாைய 2ைத1த+ ளாேல
R`யாத ேபர+ ளா8S< ெப;`
ெந`யான அKபI wைலய`A தாேர.
fள,க<:
மன< "யான1"* wைல,க# ெப;றா* wைல8*லாத (#ப1தாe த16வVகC
cV:வைத உணரலா<. வ[ைமயான மாைய 2வன+ளாேல அ\Z<. அAத
2வெப+மாைன fGS எKe< R%யா"+,:< ேபர+ைள# ெப;`டலா<.
"யான1"K வ\ைய fGS fலகாம* ெச*பவIகC இAத wைலைய
உணIA"டலா<.
:`#$: "+மA"ர< - பாட* #467 * (#ப1தாe த16வVகC ப;` அ`A6
ெகாCளலா<.

பாட9 #618: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
சமா"ய
சமா"ய
சமா"ய
சமா"ய

மா"8; றாKெசா*ல, ேகGh;
மா"8; றாெனGSP 21"
மா"8* தVMேனாI, கKேற
மா" தைல#பSA தாேன.

fள,க<:
அGடாVக ேயாக1"* _`ZCள இயம< (தலான ஏX ேயாகVகைளZ<
(பாட* #549 இ* உCளபh) (ைறயாக ெசaவ6 மGSமK` அAத
ேயாகVகைளZ< தவறாம* கைடRh1தா* எGடாவ6 ேயாகமான சமா"Z<
ைக_S<. அjவாe ைக_hfGடா* எGSfத 21"கt< ைகவர# ெபe<.

பாட9 #619: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
fA6k< நாத(< ேம+f* ஓVMh*
சA"8 லான சமா"8; _hS<
அAதx லாத அ`fK அ+<ெபா+C
HAதரP ேசா"ZA ேதாK`SA தாேன.
fள,க<:
ச,"யாMய ஒYையZ< 2வமாMய ஒ[ையZ< $+வம1"8* ஒ+(க#பS1"
ஆgA6 இ+Aதா* அGடாVக ேயாக1"K இe"யான சமா" ைக_S<.
அjவாe சமா" wைலைய அைடA6fGடா* அ\f*லாத அ`fK
உ>ைம# ெபா+ளான 2வ< அழMய ேஜா"யாa தம,:Cேளேய ேதாK`S<.

பாட9 #620: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
மKமன<
மKமன<
மKமன1
மKமன1

எV:>S வாZk< அV:>S
எVM*ைல வாZk< அVM*ைல
6Cேள மMgA"+# பாI,:
6Cேள மேனாலய மாேம.

fள,க<;
இைறவைனேய 2A"1"+,:< மன< எVM+,MKறேதா அV: RராணவாZ
wைல16 இ+,:<. இைறவைன 2A",காத மன< எVM+,MKறேதா அV:
RராணவாZ wைல16 இ+,கா6. இைறவைனேய wைன16 ேபரானAத1"*
இ+#பவIகYK மனேதாS இைறவL< கலA6 இ+#பாK.

பாட9 #621: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
f>டலI _ப(< fsச1 தடfZV
க>SணI வாக, க+"8+# பாIகC
ெச>S ெவY8; ெசXVM% ய1"ைட
ெகா>S :"ைர :ைசெசe1 தாேர.
fள,க<:
:"ைர8* ஏ` பல இடVகைளP H;`# பாI16 $*ெவY8* ஓடfGS RK$
:"ைரைய பHைமயான மைலயhவார1"* கGh ைவ#ப6 ேபால மனமாMய
:"ைரைய RராணவாZவாMய கhவாள1"K bல< ேம* ேநா,M ெச91"
HX(ைன ேச+< இட1ைதZ< அைதP H;`ZCள தைல உP2ையZ< H;`#
பாI16fGS தைல உP2,: ேம9Cள ெவ;e ெவY8* ெச91" அVேக
fயாR1"+,MKற 2வெப+மாUட< கGh ைவ16 அதK bல<
இைறவைன க>S உணIA6 இைற wைன#Rேலேய ல816 இ+#ப6 சமா"
wைல ஆ:<.

பாட9 #622: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
bல நாh (கGடல :P2ZC
நா9 வாச* நSkC இ+#•IகாC
ேமைல வாச* ெவYZற, க>டRK
காலK வாI1ைத கனாf9< இ*ைலேய.
fள,க<:
bலாதார1"+A6 தைல உP2,:P ெச*9< பாைத8K நSf* இ+,:<
க>, கா6, b,:, நா,: ஆMய நாK: உணIkகt< ஒKe _h இ+,:<
$+வ ம1"8* மனைத ைவ16 தைல,: உP289Cள சக|ரதள1";:
ேமேல அ>ட ெவY8* fயாR1"+,:< 2வெப+மாைன1 த%21த# Rற:
இற#$ எL< எ>ண< கனf9< இ*ைல.

பாட9 #623: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
ம>டல< ஐA6 வைரகt< ஈராe
ெகா>hட w;:V :hகt< ஆெற>மI
க>hட w;:V க+16 நSவாக
உ>S wலாfS< ஓS< பத1ைதேய.
fள,க<:
"யான wைல8* பsச =தVகளான ஐA6 ம>டலVகC, அைவகC இ+,:<
பKUர>S இடVகC, ஆe ஆதாரP ச,கரVகY* உCள
அGசரVகைள இடமாக, ெகா>ட நா;ப1ெதGS ேதவைதகC அைன16<
காணலா<. அைவகC அைன1";:< நSf* ஓS< இைறவK ேம* மனைத
ஒ+(க#பS1"னா* சமா" அைடயலா<.
ஐA6 ம>டலVகC: 1. R+1f ம>டல< - wல<, 2. அ#$ ம>டல< - cI,
3. ஆகாய ம>டல< - வான<, 4. வாZ ம>டல< - கா;e, 5. ேதZ
ம>டல< - ெந+#$
பKUர>S இடVகC: 1. bலாதார<, 2. Hவா"nடான<, 3. மW#=ரக<, 4.
அநாகத<, 5. fH1", 6. அ>ண< (வா8K உG$ற ேம*ப:"), 7. ஆ,ஞா,
8. சக|ரதள<, 9. 2ரH,: ேம[ட<, 10. 6வாதசாAத< ஆMய 21தாAத
சரெவYகt< (அ`f;: உGபGட இட<), அத;: ேம9Cள
பரெவY89Cள இர>S ஆதாரVகளான "யானRA6k< ஆ:<.

பாட9 #624: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
=Gெடா16 ெமa8; ெபா`#பGட வாZைவ1
ேதGட;ற வAwலs ேச+< பhைவ16
நாGட1ைத ‚GS நயன1 "+#பாI,:1
ேதாGட16 மா<பழA }Vக9 மாேம.
fள,க<:
கGS#பாhK` உட<RK ேம9< •X< ெச*9< RராணவாZைவ iGைட#
=Gh iGைட தK கGS#பாGh* ைவ#ப6 ேபால உட<RLC
RராணவாZைவ, கGS#பS1" ைவ16 ஆைச#பGS ெவYேய அைலZ<
மனைத ஒ+(க#பS1" ெவY8* பாI,:< பாIைவைய உC ேநா,M
ெச91" "யான1"* அமIA"+Aதா* மா<பழ(< இU#$< ேபாKe
இைறவLடK ஒK` சமா"8* இ+,கலா<.

பாட9 #625: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
உ+வ` Z<ப% ெசாKe>S வாேனாI
க+வைர ப;`, கைடAத( 6>டாI
அ+வைர ேய` அ(6>ண மாGடாI
"+வைர யாமனA uIAத;ற வாேற.
fள,க<:
உ8Iகt,: "யான1"K bல< உ>ைம wைலைய அ`A6 ெகாCt<
வாa#$ "+வ+ளா* ப%சாக உCள6. இ6 ேதவIகt,:< Mைட,காத6.
:>ட[U8ைன 2ர2* ஏ;` "யாU1"+Aதா* உP28* அ(த< ஊe<.
அjவ("ைன உ>ேபாI,: (hf*லாத ஆைச ெகா>ட மன<
அடVக#ெப;e சமா" wைல வாa,:<. இAத (ைற அ`யாத ேதவIகC
"+#பா;கடைல, கைடA6 அ(6 உ>டாIகC. ேதவIகC பா;கட* கைடA6
எS1த அ(ைத fட நா< "யான< ெசa6 உP28* ஊறPெசaZ< அ(த<
உயIவான6.

பாட9 #626: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
ந<பைன யா"ைய நாKமைற ஓ"ையP
ெச<ெபாUK உCேள "கgMKற ேசா"ைய
அKRைன யா,M ய+1" ஒS,M#ேபாa,
ெகா<ேப`, :<RGS, _GடxG டாேர.
fள,க<:
ந<R,ைக,: உ%யவL< (த;ெபா+ளாக fளV:பவL< நாK:
ேவதVகளா9< ஒத#பSபவL< தVக1"K ெஜா[#$ ேபால உCேள fளV:<
ேசா"Z< ஆன 2வெப+மாK ‚6 அK$ ெச91" ஆைசகைள அட,M
மனைத HX(ைன வ\யாக உP28* ஏeமாe ெசa6 தைல உP2ZCள
சக|ரதள1"* "யாU1"+Aதா* அV: இ+,:< 2வெப+மாைன, வணVM
அவLடK கலA6 இ+,கலா<.

பாட9 #627: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
bல16 ேமல6 (;ச6 ர1த6
கால1 "ைச8; கல,MKற சA"U*
ேமைல# Rைற8U* ெந;`ேநI wKற
ேகால1"K ேகாலVகC ெவjேவe ெகா>டேத.
fள,க<:
bலாதார1";: ேம9Cள Hவா"nடான1"* :<பக (ைற#பh அட,M
ைவ1த bPH,கா;ைற அத;: ேம9Cள மW#=ரக1"* கலA6 RK$
HX(ைன வ\ேய ேமேல ஏ;`P ெசKe $+வ ம1"8[+,:< ஆ,ஞா
ச,கர16டK ேசI1தா* அVேக ெந;`,: ேந%* அ>டெவY அழMய
வhவVகளாக காG2யY,:<. அAத, காG2ZடK மனைத ஒK` இ+#ப6
சமா" wைல ஆ:<.

பாட9 #628: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
க;பைன ய;e, கன*வ\ ேயெசKe
2;பைன எ*லாs 2+Gh1த ேபெராY#
ெபா;Rைன நாh# $ணIம" ேயாS;e1
த;பர மாக1 த:Aத> சமா"ேய.
fள,க<:
எ>ணVகைளP 2தறfடாம* மனைத ஒ+(க#பS1" :>ட[U ச,"8K
ேம* ைவ16 அைத HX(ைன வ\ேய ேமேல;`P ெசKe இAத
உலைகெய*லா< அழகாக ெச6,M உ+வா,Mய ேபெராYயாMய இைறவUK
ெபாK ேபாKற அழMய பாத1ைத நாh அ`வா* இைறவைன உணIA6
2வ(< தா(< இர>டாக இ*லாம* ஒKறாக, கலA6 இ+1த* சமா"
wைலயா:<.

பாட9 #629: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
தைல#பG h+A"ட1 த16வV _S<
வைல#பG h+A"S< மா6ந* லாtV
:ைல#பG h+A"SV ேகாப< அக9A
6ைல#பG h+A"டA }Vகவ* லாI,ேக.
fள,க<:
மனைத ஒ+(க#பS1" இைற wைன#Rேலேய ஒK` சமா" wைல8*
இ+,க, _hயவIகt,: தாK யாI எKபைத உணIA6 தன,:C இ+,:<
2வ(< உலகVகைள இய,M,ெகா>h+,:< ச,"Z< ஒKறாக ேசIA6
இ+,:<. மாைய cVM அ+Cச,",: எ"ரான காம<, ேகாப<, அகVகார<
அகKefS<.

பாட9 #630: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
ேசா"1 தUPHட ராawKற ேதவL<
ஆ"Z< உCwKற ‹வL மா:மா*
ஆ"# RரமK ெப+Vகட* வ>ணL<
ஆ" அhபWA தK$e வாேர.
fள,க<:
சமா" wைல8* ந<(ைடய ஆKமா ஈS இைண8*லாத ேபெராYயாa
fளV:< 2வெப+மாேனாS< ஆ" ச,"ேயாS< ஒKறாக, கலA6 fS<.
அAwைல8* பைட#$,: (த*வனான RரமL< கட* ேபாKற cல wற
ேமUZைடய "+மா9< ஆ",கடkளான 2வெப+மாUட< அhபWA6
அK$ ெச916வைத நா< உணரலா<.

பாட9 #631: #.றா, த+!ர, - 9. சமா!
(உa", இைறவ/, ஒ.M இ"4த9)
சமா"ெசa வாI,:1 த:<பல ேயாகs
சமா"கC ேவ>டா< இைறZட ேனM;
சமா"தா U*ைல தானவ னாM;
சமா"8* எGெடGSP 21"Z< எa6ேம.
fள,க<:
சமா" wைலைய அைடபவIகt,: பலfதமான ேயாகVகேளாS அeப16
நாK: fதமான 21"கt< Mைட,:<. இைறவLடK ஒKறாக, கலA6
தாேம 2வமாMய RK சமா" wைலேய ேதைவ8*ைல.

பாட9 #632: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
ேபா6கA ேதe< $%சைட யானh
யா6கA தாரம ராப", ேகெச*வI
ஏ6கA தாUவK எKற+C ெசa"S
மா6கA தாhS மா*fைட ேயாேன.
fள,க<:
காைளைய வாகனமாக, ெகா>டவL< உைமயவC காண ஆனAத நடன<
$%பவL< அழMய மல%K நeமன< கமX< படIAத சைடZைடயவLமாMய
2வெப+மாUK "+வhகC எ#பh இ+,:< எKe காண f+#ப< ெகா>S
ேதSபவIகC அமரIகYK தைலவனாMய இைறவK இ+,:< இட1";ேக
ெச*வாIகC. அjவாe வ+பவIகt,: எKன ேவ>S< எKe அ`A6
அைத அ+C$%வாK 2வெப+மாK.

பாட9 #633: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
ப;`# பத1தK$ ைவ16# பரK$கg
க;`+A தாVேக க+6 மவIகG:
(;ெறXA தாVேக (UவI எ"Iவர1
ெத;es 2வபதs ேசர9 மாேம.
fள,க<:
2வ1"K "+வhைய அKேபாS ப;`,ெகா>S அவ%K $கைழ க;e
அ`A6ெகா>S அவ%K 2ற#$கYேலேய எ>ண1ைத ைவ16
இ+#பவIகைள இைறவUட< இ+,:< (Uவெர*லா< எ"Iெகா>S
அைழ#பாIகC. அவIகC மன1 ெதYk ெப;e 2வபத< அைடவாIகC.

பாட9 #634: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
வ+A"1 தவsெசa6 வானவI ேகாவாa1
"+Aதம ராப"P ெச*வK இவெனன1
த+Aத> (ழவV :ழ9< இய<ப
இ+A"Kப< எa6வI ஈசK அ+ேள.
fள,க<:
2வெப+மாைன ேநா,M1 தKைன வ+1" ஆசனVகC வ\யாக1 தவ<
ெசaபவIகைள ேதவIகt,: அரசனாக இ+A6 Rறf8*லா உலக1";:
ெச*வாI இவI என :YIAத சAதன1தா* ஆன (ரH< $*லாV:ழ9<
இைச16, _ற 2வெப+மாUK அ+ளா* இKப< ெபeவாIகC.
க+16:
2வைன ேநா,M ஆசனVகC வ\யாக1 தவ< ெசaதவI Rறf8*லா
wைலைய அைடவI.

பாட9 #635: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
ெச<ெபா; 2வக" ெசKெறa6V கால16,
:<ப1 தமரI :ழா<வA ெத"IெகாCள
எ<ெபா; றைலவK இவனா ெமனPெசா*ல
இKப, கலf இ+,க9 மாேம.
fள,க<:
Rராணாயாம (ைற#பh "யான< ெசaதவIகC 2வக" ெசKe அைடZ<
கால1"* =ரண :<ப1ேதாS ேதவIகC _Gடமாக எ"ேர வA6 ெபாK ேபால
ேபா;ற1த,க எVகC தைலவI இவI எKe ெசா*[ வரேவ;பாIகC.
அவIகtடK இKப1"* கலA6 இ+#பாIகC.

பாட9 #636: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
ேச+e காலA "ைசwKற ேதவIகC
ஆ%வK எKன அரனா< இவெனKன
ஏ+e ேதவIகC எ*லா< எ"IெகாCள,
கா+e க>டைன ெமaக>ட வாேற.
fள,க<:
Rர1"யாகார< bல< ெவYேய ெச*9< மனைத உCேள we1"1 "யான<
ெசaதவIகC இைறவUK "+வh ேச+< கால1"* 2வ‡ப< ெப;e
fளV:வதா* எGS1 "ைசகt,:< அ"ப"யாக w;:< ேதவIகC யா%வI
எKe ஆPச%ய16டK எ"Iெகா>S வரேவ;e அவ%K உட[*
cலக>டனாMய 2வெப+மாைன ேதவIகC த%2#பாIகC.

பாட9 #637: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
ந*வ\ நாh நமKவ\ மா;`Ss
ெசா*வ\ யாளI H+Vகா# ெப+Vெகாைட
இ*வ\ யாளI இைமயவI எ>hைச#
ப*வ\ எa"L< பாIவ\ யா:ேம.
fள,க<:
ந* வ\யாMய தாரைண bல< அடVMய மனைத உCேள இ+,:<
இைறவK ‚6 ஒ+wைலெபறP ெசaதவIகt,: மரண1";:P ெச*9<
வ\ைய மா;`fS<. இைறவனா* ெகாS,க#பS< ஞானமாMய
:ைறf*லாத ெப+< ெகாைடைய அைடAதவIகC இைறவைன
அைடய,_hய அைன16 வ\கY9< இAத உலக1"[+Aேத
ெச*ல,_hயவIகC ஆவாIகC.

பாட9 #638: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
}Vகவ* லாI,:A 6ைணேயg $வன(<
வாVகவ* லாI,:< வ[ெசa6 wK`GS1
ேதVகவ* லாI,:A "ைள,:< அ(த(A
தாVகவ* லாI,:A தKUட மாேம.
fள,க<:
ஏX உலகVகைளZ< தாVக,_hய வ[ைமைய, ெகா>S w;பவL<,
இைறவைன மன"* ைவ16 "யான< ெசaபவIகt,:Cேள அ(தமாa
ல81"+#பவLமாMய இைறவK சமா" wைலைய அைடAதவIகைள1 தன6
இ+#Rடமாக, ெகா>S அவIகt,:1 6ைணயாக இ+,MKறாK.

பாட9 #639: #.றா, த+!ர, - 10. அ;டா<க ேயாகP ேப)
(அ;டா<க ேயாக4தா9 அைட`, bறPUகJ)
கா%ய மான உபா"ைய1 தாKகடA
தா%ய காரண< ஏXAதK பா9ற
வா%ய காரண மாய1 தவ1"ைட1
தா%ய* த;பரs ேசIத* சமா"ேய.
fள,க<:
இAத உலக1"* 6Kப< தர,_hய காரணVகளாMய தL, கரண<, $வன<,
ேபாக< ஆMய பAதVகைள, கடA6 ெசKe ஏXவைகயான 2வ
த16வVகைளZ< தK அ`வாேலேய உணIA6 ெப;e ெஜKம ெஜKமமாa1
ெதாடIA6 வ+< மாையைய1 தவ1தா* ெவ;` ெப;e இைறவUK
"+வhையP ேச+த* சமா"யா* ெபe< பயனா:<.
நாK: வைக பAதVகC:
தL கரண<
$வன<
ேபாக<

தK உட[K ேம* இ+,:< ப;e
- ஆைச#பS< மன6
- உலக# ப;e
- உலக# ெபா+Cகைள அLபf1த*

ஏXவைக 2வ த16வVகC:
இைறைம - இைறவனாக தKைன உணIத*
(;ற`k உைடைம - அைன1ைதZ< அ`Aதவனாக இ+1த*
எV:< தானாத* - எV:< fயாR16 இ+1த*
இய*பாகேவ மாைய8Kைம - மாையேய இ*லா6 இ+1த*
வர<R*லாத ஆ;ற* - எ*ைல8*லா ச,"ைய, ெகா>h+1த*
தKவய1தK ஆத* - எதனா9< கGS#படாம* தK கGS#பாGhேலேய
இ+1த*
ஒK`ZணIத* - அைன1"9< ஒK` இ+#பதாக உணIத*
க+16:
சமா" wைலைய அைடAதா* அைன16fத 6KபVகC ம;e<
மாைய8[+A6 fSதைல ெப;e 2வ த16வVகைள உணரலா<.

பாட9 #640: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
பWAெத> "ைசZ< பரமைன நாh1
6WAெத> "ைசZA ெதாXெத< Rராைன
அWAெத> "ைச8L< அGடமா 21"
தWAெத> "ைசெசKe தாR1த வாேற.
fள,க<:
2வெப+மாைன1 ேதh எGS1 "ைசகY9< பWA6 அவேன பர< ெபா+C
எKe அ`Aததா* ைத%ய(டK எGS1 "ைச89< 2வ1ைத வணVக
அதனா* உCள< :YIAத 2வெப+மாK தK அ+ளா* எGS 21"கt<
அவ+,:C wைலெபறP ெசaவாI.
க+16:
எைதZ< 2வமாa# பWA6 வணV:பவIகt,: 2வெப+மாK எGSfத
21"கt< ெகாS16 அ+CவாK.

பாட9 #641: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ப%ச` வானவI ப>பK அhெயன1
6%சற நாhேய }ெவY க>ேடK
அ%ய ெதன,M*ைல அGடமா 21"
ெப%த+C ெசa6 Rற#பe1 தாேன.
fள,க<:
ேதவIகC (தலான அைன16 உ8IகYK தKைமையZ< அ`A6 ெகாCMKற
ப>பாளனாMய இைறவUK "+வhைய }ய எ>ண16டK சர> அைடA6
}aைமயான பரெவYைய, (அ>ட சராசரVகC) க>ேடK. ஆதலா*
இைறவK தன6 ேபர+ளா* அ%தான எGSfத 21"கைளZ< என,: வழVM
என6 Rற#ைப அe16 அ+YனாK.
க+16:
2வெப+மாUK "+வhைய சரணைடAதா* எGSfத 21"கt< ெப;e
Rறf இ*லாத wைலைய அைடயலா<.

பாட9 #642: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
:ரவK அ+Y; :`வ\ bல#
பைர8K மணx: சVகGட< பாI161
ெத%த+ சா<பf ேகச% ேசர#
ெப%ய 2வக" ேபெறGடாs 21"ேய.
fள,க<:
:+fK அ+Yனா* அவI காGhய வ\8ேலேய bலாதார அ,MUைய
ஏழாவ6 ச,கரமான சக|ரதள1";: ெகா>S ேசI#பத;: தன,:Cேளேய
அைலZ< எ>ணVகைளZ< (ேகச% ேயாக<), ெவYேய அைலZ<
எ>ணVகைளZ< (சா<பf ேயாக<), கhன16டK ஒKறாகP ேசI16
ஒ+(க#பS1" ைவ1தா* 2வக"# ேபறான எGSfத 21"கY* எGடாவ6
21"யான வ216வ< (அைன1ைதZ< வ2ய#பS16த*) ைகவர# ெபe<.
க+16:
:+ அ+Yய வ\8* மனைத ஒ+(க#பS1" "யாU1தா* எGடாவ6
21"யான அைன1ைதZ< வ2ய#பS16< wைலைய அைடயலா<.

பாட9 #643: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
காயா" =தV கைலகால மாைய8*
ஆயா தகல அ`ெவாK றனா"ேய
ஓயா# ப"யதK உ>ைமைய, _hனா*
iயா# பரகாய< ேமவ9 மாேம.
fள,க<:
ஆகாய<, wல<, cI, கா;e, ெந+#$ ஆMய பsச =தVகY9< அeப16
நாK: கைலகC, bKe காலVகC (இறAத கால<, wகg கால<, எ"I
கால<) மாைய ஆMய த16வVகY9< ேசராம* fலM ஒKeபGS இ+,:<
அ`ைவ ஆ1மாf;:< பரமா1மாf;:< இ+,:< ெதாடIைப உ>ைமெயன
அ`A6 அ"ேலேய கலA"+Aதா* எKe< அ\யாத உடைல அைடயலா<.
க+16:
wைல8*லாத உலைக fGS wைலயான இைறவேனாS கலA"+Aதா*
எKe< அ\யாத உடைல அைடயலா<.

பாட9 #644: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
இ+ப" னா8ர1 ெத>”e ேபத<
ம+fய கKம மாமAத ேயாகA
த+xைவ காய உைழ#பா:A தாேன
அ+x+ நாKகாa அGடமா 21",ேக.
fள,க<:
f+#ப1ேதாS மனைத ஒ+(க#பS1" ெசaZ< ெசய*கC கIம ேயாகமா:<.
அ6 இ+பதா8ர16 எ>”e R%kகைள, ெகா>ட6. கIம ேயாக<
உட<Rனா* ெசaய#பS< அ+ைமயான உைழ#Rனா* wைறk ெபe<.
அjவாe wைறk ெபeவதா* ெபற,_hய 21"கC எGSfத 21"களா:<.
க+16:
கIம ேயாக1ைத மனைத ஒ+(க#பS1" உட* உைழ#பா* ெசa6
(h1தவIகt,: எGSfத 21"கt< Mைட,:<.

பாட9 #645: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ம"தU* ஈராறாa மKLV கைல8K
உதய ம6நா ெலா\யேவா ெரGS#
ப"Z<ஈ ராறா>S ப;றற# பாI,M*
"தமான ஈராe 21"க ளாேம.
fள,க<:
சA"ர நாhயாMய இைடகைல8* (இட6 நா2) பKUர>S அV:ல அளவாa
இX,க# ெபe< bPH,கா;`* †%ய நாhயாMய RVகைல (வல6 நா2)
வ\யாக நாலV:ல அளk bPH,கா;e ெவYேய ேபாக ‚"ZCள எGடV:ல
அளk bPH,கா;e உCேள தV:<. இதைன# பKUர>S ஆ>SகC
உலக#ப;ைற fGS, கவU16 வAதா* உe"யாக அGடமா 21"கைள
அைடயலா<.
க+16:
பKUர>S ஆ>SகC (ைற#பh Rராணாயாம< ெசa6 வAதா* எGSfத
21"கைளZ< உe"யாக அைடயலா<.

பாட9 #646: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
நாS< RWயா: நsசனs †gAத,கா*
cSV கைலக*f cCேமைத _Iஞான<
•ெடாK` னா*வாயாP 21"ேப த1"K
cSA 6ரVேகGட* c>(h iராேற.
fள,க<:
எ>WலடVகாத ேநாaகC ேபாKற Rற#$கY* ந<ைமP †gA6 ப;`,
ெகா>h+,:< உறkகt<, wைல1"+,:< கைல உணIkகt<, அAத
உணIkகைள1 த+< க*fகt<, அAத, க*fகளா* வ+< ெதYk<,
அAத1 ெதYவா* ெபற#பS< yGபமான உணIkகt<, அAத உணIfனா*
அைடZ< ெப+ைமகளா9< எGSfத 21"கt< Mைட#ப"*ைல.
பKUர>S ஆ>SகC ஆ1ம :+ _`ய வ\ைய, ேகGS அதKபh
ெபாeைமZடK நடA6வAதா* எGSfத 21"கt< Mைட,:<.
க+16:
உலக1"* Mைட,:< எதனா9< 21"கC Mைட#ப"*ைல. பKUர>S
ஆ>SகC :+ _`ய வ\ைய, கைடRh1தா* எGSfத 21"கt<
Mைட,:<.

பாட9 #647: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஏழா ன";ச>ட வாZfK ேவMயாA
தாழா நைடபல ேயாசைன சாIA"Ss
†ழான ஓெரGh* ேதாKறா நைர"ைர
தாழான ஒKப"; றாKபர காயேம.
fள,க<:
பாட* #644, #645, #646 இ* உCள (ைறகY* ஏேதL< ஒKைற
கைடRh1தா* ஏழாவ6 ஆ>h* †றாவY, கா;ைறfட ேவகமாக
ெச*ல,_hய தKைமZ< உட* தளரா6 ெநSA}ர< நடA6 ெச*ல,_hய
வ[ைமZ< Mைட,:<. எGடாவ6 ஆ>h* வேயா"க1தா* வ+<
நைர(hZ< உட* H+,கVகt< மைறA6 இளைம Mைட,:<. ஒKபதாவ6
ஆ>h* எKe< அ\யாத உட* Mைட,:<.
க+16:
:+ அ+Yய ேயாக (ைறைய, கைடRh1தா* 7,8,9 ஆ< ஆ>SகY*
ேவக(< வ[ைமZ< இளைமZ< அ\யாத உட9< Mைட,:<.

பாட9 #648: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஈைரA"; =%161 "யான உ+1"ரK
ஏIெவாKe பKெனாK`* ஈராறா< எ>21"
‹ெராKe ேமேலg •ேழg $fPெசK
ஏெராKe fயாRயாa w;ற*ஈ ராேற.
fள,க<:
பாட* #644, #645, #646 * உCள (ைறகY* ஏேதL< ஒKைற கைடRh16
வAதா* ப1தாவ6 ஆ>h* "யான1"[+,:< 2வ wைலைய அைடயலா<.
ப"ேனாராவ6 ஆ>h* எGSfத 21"கt< Mைட,:<. பKUர>டாவ6
ஆ>h* ேம[+,:< ஏX உலகVகt,:< •\+,:< ஏX
உலகVகt,:< ெசKe அVMVெகனாதபh எV:< பரA6 இ+,:<
wைலைய அைடயலா<.
க+16:
:+ அ+Yய ேயாக (ைறைய, கைடRh1தா* 10,11,12 ஆ< ஆ>SகY*
2வ wைலZ< எGSfத 21"கைளZ< எV:< பரA6 இ+,:< wைலையZ<
அைடயலா<.

பாட9 #649: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தாேன அ’ks சக161தK ேநாKைமZ<
மானா, கன(< பரகாய1 ேதக(A
தானாவ 6<பர காயsேசI தKைமZ<
ஆனாத k>ைமZ< fயாRZ மா<எGேட.
fள,க<:
தாேன அWமாk< உலகமாMய மMமாk< கன(ைடயதாMய க%மாk<
எ*லவ;`9< அடVMய ஆகாயமாMய லMமாk< அ\யா
உடைலயைடதலாMய Rர#"Z< தாேன ஆதலாMய பரகாய1ைத அைடZ<
Rராகாxய(< அைமயாத உ>ைமயாMய ஈச16வ(< fயா#RயமாMய
வ216வ(< ஆMயைவ அGடமா 21"கC ஆ:<.
எGSfத 21"கC:
1. அWமா - அ’ைவ# ேபா* உடைல 2`தா,:< ஆ;ற*.
2. மMமா - மைலைய# ேபா* உடைல ெப%தா,:< ஆ;ற*.
3. க%மா - மைல ேபால எதனா9< அைச,க (hயாத அளk உடைல
கனமா,:< ஆ;ற*.
4. இலMமா - கா;ைற# ேபா* இேலசாa உடைல மா;` எV:< ெச*9<
ஆ;ற*.
5. Rரா#" - }ர1"[+#பைதZ< இ+,:< இட1"ேலேய பாI,கk<,
மன"னா* wைன1தைவ யாைவZ< அைடயk< ெபe< ஆ;ற*.
6. Rராகாxய< - எைதZ< wைன1தkடK அதாகேவ தKைன மா;`,
ெகாCt< ஆ;ற*.
7. ஈச16வ< - ஆ,க*, கா1த*, அ\1த*, மைற1த*, அ+ள* ஆMய
ஐAெதா\*கைள1 தK ஆtைக,:GபGSP ெசaத*.
8. வ216வ< - ஈேரX ப"னாK: உலகVகY9< கலA6, அVMVெகனாதபh
எV:< fயாR16 இ+,:< ஆ;ற*.
க+16:
எGSfத 21"களாவன அWமா, மMமா, க%மா, இலMமா, Rரா#",
Rராகாxய<, ஈச16வ<, வ216வ<.

பாட9 #650: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தாVMய தKைமZA தான’# ப*98I
வாVMய கால16 ம;ேறாI :ைற8*ைல
யாVேக எXAேதா< அவ;eC எXA6x,
ேகாVM வர(1" (A"ய வாேற.
fள,க<:
2வேயாMயாM அ’ அளk மா`னா9< பல உ8Iகைள1 தாV:<
தKைமைய# ெபeவாI. அjk8Iகைள1 தம,:C கலA6 இ+Aத ேபா6<
தம,:C எAதfத மா;ற(< இ*ைல. தம,:C இ+,:< அjk8IகC ஓ<
எL< நாதமாக எXA6 உP2,: ெசKe (," ெபeMKறன.
க+16:
அGடமா 21"யைடAதவI எjk8ைரZ< தம,:C எS16 (," ெபறP
ெசaவாI.

பாட9 #651: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
(A"ய (A{; றeப6 கால(<
வAத6 நா\ைக வாK(த லா8டP
2Aைதெசa ம>(த* ேதIAத` வாIவல
+A"ZC wKe k"1ெதX மாேற.
fள,க<:
வான< (த* =x வைரZCள அைன1"9< 2வைனேய க>S 2A"16
ஆராaA6 அ`A6 ெகாCபவIகt,: 360 நாCகY* ெதா#$C :\,:
அ+M* இ+,:< மW#=ரக ச,கர1"* ஒY எX<R ேமெலXA6 ெச*9<.
க+16:
பாI#பைவகC அைன1"9< 2வைனேய க>S 2A"#பவIகt,: 360
நாGகY* மW#=ரகP ச,கர1"[+A6 ஒY எX<$<.

பாட9 #652: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
21தA "%A6 2வமய மாMேய
(1தA ெத%A6;ற ேமானI 2வ(1தI
H1த< ெபறலா< ஐA"* ெதாட,க;ேறாI
21த< பர1"* "+நட1 ேதாேர.
fள,க<:
ஐ<$லKகளாMய பாI1த*, ேகGட*, Hைவ1த*, yகIத*, உணIத*
ஆMயவ;`* ெச*9< எ>ணVகC எ*லா< 2வமாa உணIA6 (,"
wைலைய அ`A6 அ"ேலேய ல816 இ+#பவIகC 2வ (,தIகC ஆவாIகC.
இவIகC ஐA6 $லKகYK உணIf9< ெதாடIR*லாதவIகC ஆைகயா* }ய
wைலைய அைடA6 அவIகYK எ>ண< 2வேனாS ஒKeபGS ஆனAத
wைல8* நடன< ஆSவாIகC.
க+16:
2வேயாMயI உட<ைப மறA6 ேம* wைல8* இK$;e இ+#பாIகC.

பாட9 #653: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஒ1தஇj ெவாKப6 வாZk< ஒ1தன
ஒ1தஇj ெவாKப"K x,க தனsெசயK
ஒ1தஇj ெவாKப"* ஒ,க இ+A"ட
ஒ1த kட9< உ8+< இ+Aதேத.
fள,க<:
RராணK, அபானK, fயானK, சமானK, நாகK, _IமK, M+கரK,
ேதவத1தK, உதானK ஆMய ஒKப6 வாZ,கt<, இடகைல, RVகைல,
2:ைவ, $+டK, காAதா%, அ1", அல<$ைட, சVMU, :: ஆMய ஒKப6
நாhகY* (நர<$கY*) அ"கமாகாம9< :ைறயாம9< ச%சமமாக இ+Aதா*
ப1தாவ6 நாhயான HX(ைன வ\ேய ெச*9< ப1தாவ6 வாZவான
தனsெசயK எKL< வாZ உடேலாS< உ8ேராS< ஒKeபGS R%யாம*
இ+,:<.
க+16:
உட[9Cள ஒKப6 வாZ,கt< சமமாக இ+Aதா* உடைல fGS உ8I
R%யா6 இ+,:<.

பாட9 #654: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
இ+,:A தனsெசயK ஒKப6 கா[*
இ+,:< இ+{; `+ப16 நாKகாa
இ+,: (ட[ [+A"ல வாM*
இ+,:< உடல6 iVM ெவh1தேத.
fள,க<:
தனsெசயK எKL< வாZ உட<R* இ+,:< ஒKப6 வாZ,கேளாS கலA6
உட[* உCள இ+{;e இ+ப16 நாK: நர<$கC வ\ேய ெசKe
ெகா>S இ+,:<. அjவாe ெச*லாம* இ+Aதா* உட<$ iVM
ெவh16fS<.
க+16:
தனsெசயK எKL< வாZ உட[* உCளவைர உட* அ\யா6.

பாட9 #655: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
iV:V கழைல 2ரVெகாS :Gட(<
iV:< fயா"கC ேசாைக பலவதாa
iVMய வாத(V _L< (டமதாa
iV: fயா"கC க>W* ம+fேய.
fள,க<:
வ8;e, கGh அ*ல6 i,க<, 2ரV:, :nட<, உe#$கC i,க<,
பலவைக ேசாைககC, வாத< (நர<$ தளIP2), _K, (ட< (ஊன<), க>
ேநாaகC ஆMய fயா"கC உட[9Cள தனsெசயK எKL< வாZ
:ைறவதா* உ+வா:<.
க+16:
உட9,: வ+< fயா"கY* பல தனsெசயK எKL< வாZ :ைறவதா*
வ+MKறன.

பாட9 #656: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
க>W* fயா" ZேராகA தனsெசயK
க>W[j வாWகC காச மவன*லK
க>WU; _IமK கலA"ல னாதலா;
க>WU; ேசா" கலAத6< இ*ைலேய.
fள,க<:
க>W* fயா"கைள, ெகாS,:< தனsெசயK க>W* = fXத*
(க+f\8* ெவCைள wற< ேதாK` க> பாIைவ ேபாத*), காச<
(க>W* ‹g வ\த*) ஆMயவ;`;: காரண< இ*ைல. க>W[+A6
ஒYைய bைள,:, ெகா>S ெச*9< _IமK எKL< வாZ :ைறபாGடா*
இjf+ fயா"கC வ+MKறன. இAத வாZfK :ைறபாGடா* பாIைவ8*
ஒY இ*லாம9< ஆ:<.
க+16:
_IமK எKL< வாZ :ைறபாGடா* க>W* = fXத*, காச< ஆMய இ+
ேநாaகC உ>டா:<.

பாட9 #657: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
நாh8K ஓைச நயன< இ+தயA
}h யளks HடIfS ேசா"ைய1
ேதவ+C ஈசK "+மா* RரமL<
ஓவற wKறV :ணIA"+A தாேர.
fள,க<:
bலாதார1"[+A6 தைல உP2,: ெச*9< :>ட[U ச,"8K ேஜா"ைய
அக, க>ணா* க>S அAத ேஜா"8K ஒYIfS< ஓைசைய
இதய16h#பா* உணIA6 இ+#பவIகைள ேதவIகtC (த*வIகளான
உ+1ரK, "+மா*, Rர<மK ஆMய bவ+< இைடfடா6 உCt,:C
உணIA"+#பாIகC.
க+16:
:>ட[8K ேஜா"ையZ< அதK ஓைசZ< தம,:C உணIAதவIகைள
(#ெப+< ேதவIகt< உணIA6 இ+#பாIகC.

பாட9 #658: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஒKப6
ஒKப6
ஒKப6
ஒKப6

வாச* உைடயேதாI R>ட16C
நாh Zைடயேதா ேரா%ட<
நாh ஒ+Vகவ* லாIகG:
வாச* உைலநல மாேம.

fள,க<:
ஒKப6 6வாரVகைள, (இர>S க>, இர>S கா6, வாa, b,:, மல1
6வார<, 2ecI1 6வார<) ெகா>ட மUத உட[* இ+,:< ஒKப6 fத
நாhகைள (இடகைல, RVகைல, 2:ைவ, $+டK, காAதா%, அ1",
அல<$ைட, சVMU, ::) $+வ ம1"8* ஒ+(க#பS1" தவ<
ெசaய,_hயவIகYK உட9,: எKe< அ\f*ைல.
க+16:
ஒKப6 நாhகைளZ< ஒ+(க#பS1" தவ< ெசaபவIகt,: உட* எKe<
அ\யாம* இ+,:<.

பாட9 #659: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஓVMய அVM,•g ஒ>HX ைனPெச*ல
வாVM இரf ம"வ\ ஓhட1
தாVM உலகVகC ஏXA த%1"ட
ஆVக6 ெசாKேனா< அ+Cவ\ ேயாI,ேக.
fள,க<:
bலாதார1"* உCள :>ட[U அ,MUைய எX#RP HX(ைன நாh
வ\ேய தைல உP2,: இX16 Rராணாயம (ைற#பh †%யகைல (வல6
நா2), சA"ரகைல (இட6 நா2) வ\யாக உCYX,:< bPH,கா;றா* தாVM
ஏX உலகVகY9< fயாR16 இ+,:< ஆ;றைல அைடயலா<.
இ<(ைறைய 2வன6 அ+Cவ\8* ெச*பவIகt,: யா< _`ேனா<.
க+16:
ஏX உலகVகY9< fயாR16 இ+,:< ஆ;றைல அைடZ< வ\ைய 2வ
வ\8* ெச*ேவாI,: _eMறாI.

பாட9 #660: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தைல#பGட வாற>ண* ைதயைல நாh
வைல#பGட பாச16 வKRைண மாKேபா*
6ைல#பGட நாhைய1 }வ\ ெசaதா*
fைல,:>ண ைவ1தேதாI f1த6 வாேம.
fள,க<:
இடகைல RVகைல நாhகt,: நSf9Cள HX(ைன நாhைய
Rராணாயாம1"K bல< "ற,க ைவ1தா* வைல8* 2,Mய மாைன1 ேதh
ஓhவ+< அதK 6ைண மாைன# ேபால :>ட[U ச,"யான6
சக|ரதள1"9Cள 2வ1ைத ேதh அைடZ<. அைடAதRK ேசx16 ைவ1த
உணk ப>ட< எ#ேபா6< உ>ண உதkவ6ேபால அAநா,M* ஊe<
அ(தமான6 உடேலாS உ8I ch1"+,க ைவ1"+,:<.
க+16:
:>ட[U ச,"ைய தைல உP28* ேசI1தா* அ(த< ஊ` உடேலாS
உ8I c>டகால< ch1"+,:<.

பாட9 #661: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஓhPெசK றVேக ஒ+ெபா+C க>டவI
நாh8 LCளாக நாத< எX#$வI
ேதhPெசK றVேக ேதைன (கA6>S
பாhZC wKற பைகவைர, கGSேம.
fள,க<:
bலாதார1"[+A6 :>ட[Uைய எX#R சக|ரதள1";: fைரவாக
அைடA6 அV: 2வ1ைத த%21தவIகC அV:Cள நாh8LCேள ஓVகார
ஒ[ைய எX#$வாIகC. அதKRற: அ(த< ஊeMKற அKனா,ைக1 ேதhP
ெசKe அVேக ஊe< அ(த1ைத ப+MயவIகt,: இைறவைன அைடய1
தைடயா8+,MKற மாைய, அகVகார<, ஆணவ<, காம<, :ேராத< ஆMய
ஐA6fத பைகவIகt< அடVM இ+#பாIகC.
க+16:
:>ட[U ச,"8K bல< இைறவைன த%21தவIகt,: இைறவைன
அைடய1 தைடயா8+,:< அைன16< அடVM8+,:<.

பாட9 #662: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
கGhGட தாமைர நாள1"* ஒKப6
மGhGட கKUயI மா6டK ேசIAதனI
தGhGS wKe தளVகY ]Sேபாa#
ெபாGhGS wKற6 =ரண மானேத.
fள,க<:
உட[9Cள ஒKப6fத ச,"கt< சக|ரதள1 தாமைர8K த>டாMய
HX(ைன வ\ேய :>ட[U ச,"ேயாS இைணA6 ெசKe சக|ரதள1ைத
அைடA6 அV: இ+,:< பராச,"ேயாS ேசIA6 =ரண ச,"யாM
((Xைமயான ச,"யாM) wரAதரமாக இ+,:<.
ஒKப6 ச,"கC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

வாைம = ஊKற*
ேஜnைட = H\1த*
ெரள1"% = f2%<R1த*
காY = மh16 ேமேலற*
கலfகரW = அVM+A6 •gவர*
பலfகரைண = ேம* $ைட ெபயI1த*
பல#RரமதU = •g1 தாழ*
சIவ=ததமU = •g ஊK` w;ற*
மேனாKமW = வ% வhவாத*

க+16:
:>ட[Uைய சக|ரதள1ேதாS ேசI#பவIகt,: உட[9Cள ஒKப6
ச,"கt< பராச,"ேயாS இைணA6 wரAதரமாக இ+,:<.

பாட9 #663: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
=ரண ச1" எXbK றைறயாக
ஏரW கKUயI ஏg{;றs சா8னI
நாரணK நாK(க னா"ய ஐவI,:V
காரண மாM, கலA6 f%Aதேத.
fள,க<:
ஒKப6 ச,"t< இைணAத பராச,"யான6 (பாட* #663 இ* உCளபh)
உட[* பைட1த*, கா1த*, அ\1த*, மைற1த*, அ+ள* ஆMய
ெதா\*கைளP ெசaZ< ஐA6 bI1"கைளZ< உணIMKற ஐA6
இடVகt,:< இ+ப16 ஒ+வராக R%A6 ெமா1த< {;e ஐவராக கலA6
இ+,MKறாIகC.
க+16:
உட[* ஐAெதா\*கைளZ< ெசaMKற ஐA6 இடVகY9< ச,"யாக
=ரணச," கலA6 இ+,MKற6.

பாட9 #664: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
f%A6 :fA6 fைளAதஇ< மVைக
கரA6C எXA6 கரAதV M+,M;
பரA6 :fAத6 பாI(த; =த<
இைரAெதX வாZ fட1"U* ஒSVேக.
fள,க<:
உட[* {;e ஐAதாக R%A6 இ+,MKற ச," (பாட* #664 * உCளபh)
ப%=ரணமாa ஒ+wைல#பGS மைறAதவாe உட9,:C எXA6 அVேக
மைறA6 உடெலV:< பரf உட[9Cள பsச =தVகtடK ஒ+(க#பGS
உட[9Cள ப16fத வாZ,கேளாS ஒSVM இ+,:<.
க+16:
உட[9Cள பsச =தVகேளாS< ப16fத வாZ,கேளாS< =ரணச," கலA6
இ+,:<.

பாட9 #665: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
இைடெயாS RVகைல எKL< இர>S
மைடபS வாZk மா`ேய w;:A
தைடயைவ யாெறXA த>கட +Cேள
xைடவளI xKெகாh தKU* ஒSVேக.
fள,க<:
உட<R* அடVM8+,:< bPH,கா;ைற இடகைல, RVகைல bPH#ப8;2
(ைற#பh Rராணாயாம< ெசa6 மா;` HX(ைன வ\ேய ேமெலX<$மாe
ெசaதா* :YIAத கட[* மைழ ெபaZ< ெபாX6 ஏ;பS< ெகாh ேபாKற
xKன9< கட9< ேசIA6 ஒKறாக1 ெத%வ6 ேபால :>ட[U ச," ஆe
ச,கரVகைள, கடA6 ஏழாவ6 ச,கரமான சக|ரதள1ேதாS மன< ஒSV:<.
க+16:
Rராணாயாம# ப8;2ைய (ைற#பh ெசaதா* :>ட[U ச,"
சக|ரதள1ேதாS மன(< ஒK`fS<.

பாட9 #666: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஒSVM ஒ+VM ZணIAதV M+,MK
அடVM அடVMS< வாZ வதLC
மடVM மடVMS மKL8 +Cேள
நடVெகா>ட _1தL< நாSMK றாேன.
fள,க<:
பாட* #665 * உCளபh ஒSVMய மன"* இ+,:< இைறவைன உணIA6
ல81"+Aதா* bPH,கா;e< அதேனாS அடVM8+,:<. அjவாe
அைன16< அடVM8+,:< உட<ேபாS உ8I wைலெப;e இ+,:<.
அjவாe wைலெப;ற உ8%* நடன1";:1 தைலவனான இைறவேன நாh
வA6 இ+#பாK.
க+16:
:>ட[U ச,"Z< bPH,கா;e< மன(< ஒ+(க#பGS இ+,:< உ8%*
இைறவK நாh வA6 இ+#பாK.

பாட9 #667: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
நாh8K உCேள நாத1 ெதாUZடK
ேதh ZடKெசKற1 "+fைன, ைக,ெகா>S
பாhZC wKற பைகவைர, கGhGS
மாh* ஒ+ைக மWfள, கானேத.
fள,க<:
பாட* #666 * உCளபh உ8ைர1 ேதh வAத இைறவK HX(ைன நாh8K
உCேள ஓ< எL< நாதமாa wKe இைறவைன அைடய1 தைடயா8+,MKற
மாைய, அகVகார<, ஆணவ<, காம<, :ேராத< ஆMய ஐA6fத
பைகவIகைளZ< அவK அ+ளா* அட,MfGS எKe< அைணயாம*
ெவYPச< ெகாS,:< fள,:ேபால எKe< ேஜா"யாa fளV:வாK.
க+16:
உ8ேராS கலAத இைறவK அவைன அைடய1 தைடயா8+,MKற ஐA6fத
பைகவIகைள அட,M எKe< அைணயாத ேஜா"யாa இ+#பாK.

பாட9 #668: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
அ’மா" 21"க ளானைவ _`*
அ’f* அ’fK ெப+ைம8* ேநIைம
இ’காத ேவகாI பரகாய ேமவ*
அ’வ1 தைனெயV:A தானாத ெலKெறGேட.
fள,க<:
பாட* #667 * உCளபh உ8+,:C இைறவK ேஜா"யாa fளVMனா*
அjk8+,:, Mைட,க, _hய எGSfத 21"களான, 1. அWமா அ’ைவ# ேபா* உடைல 2`தா,:< ஆ;ற*. 2. மMமா - மைலைய#
ேபா* உடைல ெப%தா,:< ஆ;ற*. 3. க%மா - மைல ேபால எதனா9<
அைச,க (hயாத அளk உடைல கனமா,:< ஆ;ற*. 4. இலMமா கா;ைற# ேபா* இேலசாa உடைல மா;` எV:< ெச*9< ஆ;ற*. 5.
Rரா#" - }ர1"[+#பைதZ< இ+,:< இட1"ேலேய பாI,கk<, மன"னா*
wைன1தைவ யாைவZ< அைடயk< ெபe< ஆ;ற*. 6. Rராகாxய< எைதZ< wைன1தkடK அதாகேவ தKைன மா;`, ெகாCt< ஆ;ற*. 7.
ஈச16வ< - ஆ,க*, கா1த*, அ\1த*, மைற1த*, அ+ள* ஆMய
ஐAெதா\*கைள1 தK ஆtைக,:GபGSP ெசaத*. 8. வ216வ< - ஈேரX
ப"னாK: உலகVகY9< கலA6 அVMVெகனாதபh எV:< fயாR16
இ+,:< ஆ;ற* ஆMயவனவா:<.
க+16:
உ8+,:C இைறவK ேஜா"யாa fளVMனா* எGSfத 21"கt<
Mைட,:<.

பாட9 #669: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
எGடா Mய21" ேயாெரGh ேயாக1தா;
MGடா# Rராணேன ெசaதா; Mைட1"S<
ஒGடா நSநாh bல1த ன*பாL
fGடாK ம"Z>ண k<வ+ ேமலேத.
fள,க<:
இய*பாக எY"* அடVகாத bPH, கா;e அGடாVக ேயாக1"9Cள
Rராணாயாம1ைத (ைற#பh ெசaவதK bல< அடV:வேதாS மGSம*லா6
எGSfதமான 21"கt< Mைட#பத;: வ\வ:,:<. அதK RKனI
bலாதார1"[+,:< :>ட[U ச," அ,MU# Rழ<பாa Mள<R நS
நாhயாMய HX(ைன வ\ேய ேமேல ெசKe சக|ரதள1ைத அைடA6
ேபர`வாMய இைறவைன உணரலா<.
க+16:
ேபர`வான இைறவைன உணIவத;:< எGSfத 21"கைள அைடவத;:<
Rராணாயம< உதk<.

பாட9 #670: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
21"க ெளGடK`P ேசெரGh ேயாக1தா;
$1"க ளானைவ எ*லா< $ல#பSs
21"கC எ>21" தானாA "%$ைரP
ச1" அ+Cதர1 தாLள வா:ேம.
fள,க<:
அGடாVக ேயாக1ைத (ைற#பh ெசaபவIகt,: எGS 21"கC Mைட#ப6
மGSமK` ஆ1ம அ`k (த* அ>டசராசரVகC வைர அ`A6ெகாCள
(hZ<. நம,:C இ+,:< இைறவன6 அ+ளா* அAத இைறவUK
ச,"யான6 நம,:Cேள எGSfத 21"கைளZ< உணI1"fS<.
க+16:
அGடாVக ேயாக1ைத (ைற#பh ெசaதா* இைறவUK அ+ளா* எGSfத
21"கைளZ< ெப;e ேபர`ைவZ< அ`யலா<.

பாட9 #671: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
எGhைவ தKேனா ெட\;பரV ைக_ட#
பGடவI 21தI பரேலாகs ேசIதலா*
இGடம 6Cேள இ+,க*பர காG2
எGS வர#$ xடAதாUK ெறGSேம.
fள,க<:
அGடமா 21"கேளாS அழ:x:Aத பர<ெபா+ளான இைறவL< தன,:C
வர# ெப;றவேர 21தI ஆவாI. இவIகC தா< இ+,:< இட1"[+Aேத
பரேலாக1ேதாS ஒK` த< உCள16C பர<ெபா+ளான இைறவைன
த%2,க,_hயவIகC. இjவ+C ெப;றவIகC இ+,:< இட< ேதh அGடமா
21"கைளP சாIAத பல 21"கt< தாேன வA6 ேச+<.
க+16:
அGடமா 21"கேளாS இைறவைனZ< தம,:C ெப;றவேர 21தI ஆவாI.

பாட9 #672: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
மAதர ேமe ம"பாL ைவமா;`,
கAதாa, :\8; கசடற வ*லாI,:1
தA"K` ந;காxய ேலாகs சாIவா:<
அAத kலக< அWமா" யாேம.
fள,க<:
bலாதார1"[+A6 :>ட[U ச,"ைய HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல
ஏ;`P ெச*வதா* Mைட,:< ச,"யான6 நம6 2;ற`ைவ மா;`
ேபர`ைவ, ெகாS,:<. அதKRK அAநா,M* அ(த< ஊ`யkடK
uைமகைள அக;` ேயாக1"[+,க வ*லவIகt,: அவIகC எAத
உலக1";:P ெசKறா9< அைதP சாIA"+,க,_hய ந*ல உட<$
Mைட,:<. அjவாe ெவjேவe உலகVகt,: ஏ;ப உடைல மா;ற
(hவேத அWமா எKL< 21"யா:<.
க+16:
:>ட[U ச,"ைய சக|ரதள1";: ஏ;eபவIகt,: எ*லா உலக1ைதZ<
சாIA"+,க,_hய உட* எKL< அWமா 21" Mைட,:<.

பாட9 #673: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
(hA"GS ைவ16 (யVMேலா ரா>h*
அWAத அWமாைக தானா< இவLA
தWAதவ# பs2LA தாெனாaய தாM
ெம[AதV M+A"S< ெவ*லெவா> ணாேத.
fள,க<:
அWமா ச," ைகவர# ெப;றRK ஓரா>S ேயாக# ப8;2கைள fடாம*
ெசa6 வAதா* அWமா 21"யான6 wரAதரமாக, ைகவர# ெபe<. அjவாe
ெப;றRK ேயாக# ப8;2 ெசaதவ%K உட* பsைசfட ெம[யதாM
இ+Aதா9< வ[ைமயானதாகk< எவரா9< ெவ*ல (hயாததாகk< இ+,:<.
க+16:
அWமா 21" ைகவர# ெப;றRK ஓரா>S fடாம* ப8;2 ெசa6வர
wரAதரமாM உட* பsைசfட ெம[யதாM எவரா9< ெவ*ல(hயாம*
இ+,:<.

பாட9 #674: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆMKற வ1தU நாயM தKLடK
ேபாMKற த16வ< எV:< $கலதாaP
சாMKற காலVகC தKவ\ wK`hK
மாaMKற ைவயா>hK மால: வா:ேம.
fள,க<:
அWமா எKMKற ச,"யான6 ைகவர# ெப;ற RKL< fGSfடாம*
ேயாக# ப8;2 ெசa6 (hAத ஐAதா>S கால(< தாK ப8;2 ெசaZ<
ேயாக1"K வ\8[+A6 மாறா6 இ+,க இலMமா எKMKற 21"Z<
Mைட,:<.
க+16:
அWமா எKL< 21" Mைட1தRK ஐAதா>SகC இைடfடாம* ேயாக#
ப8;2 ெசaதா* இலMமா எKL< 21" Mைட,:<.

பாட9 #675: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
மால: வாMய மாயைன, க>டRK
தாெனாY யாM1 தைழ1தV M+A"S<
பாெலாY யாM# பரAெதV: wKற6
ேமெலாY யாMய ெமa#ெபா+C கா’ேம.
fள,க<:
இலMமா எKL< 21" Mைட16 இைறவைன த%21தRK தாேம ஒY
உட<பாa மா` ஒY உட<ேபாS இ+,க# பா* ேபாKற ெவ>ைமயான
ஒYயாM எV:< பரA6 இ+,:< ேபெராYயாa உ>ைம# ெபா+ளாகk<
உCள இைறவைன த%2,கலா<.
க+16:
இலMமா 21"யைடAதRK ெவ>ைமயான ஒY உட<பாa மா` உ>ைம#
ெபா+ளான இைறவைன த%2,கலா<.

பாட9 #676: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ெமa#ெபா+C ெசா*[ய ெம*[ய லாtடK
த;ெபா+ ளாMய த16வV _hட,
ைக#ெபா+ ளாக, கலA"S ேமாரா>hK
ைம#ெபா+ ளா: மMமாவ தா:ேம.
fள,க<:
அWமாk< இலMமாk< Mைட1தRK உ>டான உ>ைம ஞானமாMய
ேபர`ைவ உணI16< அ+C ச,"ZடK தம,:C த16வமாa இ+,:<
இைறவLடK கலA6 ஒ+ வ+ட< இ+Aதா* மாைய fலM மைறA"+Aத
மMமா எL< 21" நம,:, Mைட,:<.
க+16:
உ>ைம ஞானமாMய ேபர`k< தம,:C த16வமாa இ+,:< இைறவLடK
கலA6 ஒ+ வ+ட< இ+Aதா* மMமா எL< 21" Mைட,:<.

பாட9 #677: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆMKற காெலாY யாவ6 க>டRK
ேபாMKற காலVகC ேபாவ6 x*ைலயா<
ேமUKற கால< ெவYZற wKறRK
தாUKற காலVகC தKவ\ யா:ேம.
fள,க<:
Rராணாயாம (ைற#பh bPH,கா;ைற HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`P
ெசKe அ6 சக|ரதள1ேதாS கலA6 ேஜா"யானைத அக, க>ணா*
க>டRK மMமா எL< 21" Mைட,:<. அதKRK வ+< காலVகC நம6
ஆZC கால1ைத அ\#ப6 இ*ைல. உலக1"9Cள அைன1ைதZ< fட
ெப%யதாMய கால1ைத மMமா எL< 21"யா* ெவKe கால1தா* நா<
பா",க#படாம* இ+,கலா<. அjவாe இ+,:< காலVகைள நம6
எ>ண#பh அைம,கலா<.
க+16:
சக|ரதள1"* ேஜா" த%சன< க>டRK மMமா எL< 21" ைகவர#ெப;e
கால1ைத ெவ*லலா<.

பாட9 #678: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தKவ\
தKவ\
தKவ\
தKவ\

யாக1 தைழ1"S ஞான(A
யாக1 தைழ1"S ைவயகA
யாக1 தைழ1த ெபா+ெள*லாA
தKன+ ளாMwK றாேன.

fள,க<:
தாK எKL< அகVகார1ைத fGS தாேன 2வ< எKபைத உணIAதவK
bல< உலக1தாI ஞான< ெச\16 ஓV:<. உலக(< ெச\#$;e fளV:<,
அவK வ\யா* ெச\1த ெபா+Gகெள*லா< அவK வச#பGS w;:<.
உலக1ைதfட ெப%யவனாக அவK இ+#பதா* மMமா எL< 21"ைய,
:`,MKற6.
க+16:
மMமா 21" ைகவர# ெப;றவ%K அ+ளா* உலக1"* ஞான(< வளVகt<
ெச\16 இ+,:<.

பாட9 #679: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
wKறன த16வ நாயM தKLடK
க>டன =த# பைடயைவ ெய*லாV
ெகா>டைவ ேயாரா>S _ட இ+A"h*
f>ட6 ேவந*ல Rரா1"ய தா:ேம.
fள,க<:
ந<ைம, கGS#பS16< பsச =தVகC (தலான ப*ேவe த16வVகைள
உணIA6 அைன1";:< தைலfயான அ+C ச,"ZடK மனைத
ஒ+(க#பS1" ைவ16 அ"ேலேய ல816 ேயாக# ப8;28* ஒ+ வ+ட<
இ+Aதா* அAத1 த16வVகைள ெவ*லலா<. அjவாe அைன16
த16வVகைளZ< ெவKறவ+,: Rரா1" எL< 21" Mைட,:<.
க+16:
உலக1 த16வVகY[+A6 fலM ஒ+ வ+ட< ேயாக# ப8;2 ெசaதா*
Rரா1" எL< 21" Mைட,:<. Rரா#" எKப6 }ர1"[+#பைத இ+,:<
இட1"ேலேய பாI,கk< மன"னா* wைன1தைவ யாைவZ< அைடயk<
ெபe< ஆ;ற*.

பாட9 #680: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆMKற xKெனாY யாவ6 க>டRK
பாMKற =f; பர#பைவ காணலா<
ேமMKற கால< ெவYZற wKற6
ேபாMKற காலVகC ேபாவ6 x*ைலேய.
fள,க<:
Rராணாயாம (ைற#பh bPH,கா;ைற HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`P
ெசKe அ6 சக|ரதள1ேதாS கலA6 ேஜா"யானைத அக, க>ணா*
க>டRK க%மா எL< 21" Mைட,:<. அதKRK வ+< காலVகC நம6
ஆZC கால1ைத அ\#ப6 இ*ைல. அjவாe க%மா எL< 21"யா*
கால1ைத ெவ*பவIகC மைலேபால அைச,க(hயாம* இ+#பாIகC.
க+16:
சக|ரதள1"* ேஜா" த%சன< க>டRK க%மா எL< 21" ைகவர#ெப;e
கால1தா* அைச,க(hயாம* இ+,கலா<.

பாட9 #681: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ேபாவெதாK `*ைல வ+வ6 தாU*ைல
சாவெதாK `*ைல தைழ#ப6 தாU*ைல
தாமத x*ைல தமரக1 "KெனாY
யாவ6 x*ைல ய`A6ெகாC வாI,ேக.
fள,க<:
க%மா 21" ெப;றவIகt,: காலVகC அ\வ6 இ*ைல. காலVகC $"தாக
வ+வ6< இ*ைல. இற#$ இ*ைல. ஆகேவ Rற#$< இ*ைல. அவIகC
wகgகால1"ேலேய எ#ேபா6< தன,:C இ+,:< ஒYZடேன ல816
எவ;றா9< பா",க#படாம* இ+#பாIகC.
க+16:
க%மா 21" ெப;றவIகt,: கால1"னா* பா"#$கC வ+வ6 இ*ைல.

பாட9 #682: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
அ`Aத பராச1" ZCேள அம%*
ப`Aத6 =த# பைடயைவ ெய*லாV
:fAதைவ ேயாரா>S _ட இ+,M*
f%Aத பரகாய ேமவ9 மாேம.
fள,க<:
இைற ச,"ைய நம,:Cேள உணIA6 அதேனாS ஒ+ ஆ>S மனைத
ஒ+(க#பS1" ஒK`8+Aதா* ந<ைம, கGS#பS16< பsச =தVகC
(தலான ப*ேவe த16வVகC அைன16< fலMfS<. அjவாe
fலMயRK எைதZ< wைன1தkடK அதாகேவ தKைன மா;`, ெகாCt<
Rராகாxய< எKL< 21" Mைட,:<.
க+16:
இைற ச,"ேயாS ஒ+ ஆ>S ஒK`8+Aதா* உலக1 த16வVகY[+A6
fலM Rராகாxய< எL< 21"ைய அைடயலா<.

பாட9 #683: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆன fள,ெகாY யாவ த`MலI
bல fள,ெகாY (Kேன ZைடயவI
கான fள,ெகாY க>SெகாC வாIகG:
ேமைல fள,ெகாY iெடY தாwKேற.
fள,க<:
எைதZ< நம,: உணரைவ,:< 2வ1"K ஒY நம6 $+வ ம1"8* ஆ,ஞா
ஒYயாக இ+#பைத யா+< அ`யf*ைல. bலாதார1"[+,:< அ,MUைய
ேமேல;`P ெசKe சக|ரதள1"* ஒYமயமாக பாI,க (hAதவIகt,:
ேஜா"யாa இ+,:< சதா2வ1ைத த%2#ப6< அதK bல< (,"ைய
அைடவ6< எYதா:<.
க+16:
bலாதார1"[+,:< அ,MUைய சக|ரதள1";: ெகா>S ெச*ல
(hAதவIகt,: ேஜா" த%சன(< (,"Z< எYதா:<.

பாட9 #684: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
wKற சதா2வ நாயM தKLடK
க>டன =த# பைடயைவ எ*லாV
ெகா>டைவ ேயாரா>S _h 8+A"h;
ப>ைடயj iசK த16வ மா:ேம.
fள,க<:
நம,:C அைன1ைதZ< ெசய*பS16< சதா2வ ச,"8K ேம* மனைத
ஒ+(க#பS1" ைவ16 அ"ேலேய ல816 அைன16 த16வVகளா9<
பா",க#படாம* ேயாக# ப8;28* ஒ+ வ+ட< இ+Aதா* அAத1
த16வVகைள ெவ*லலா<. அjவாe அைன16 த16வVகைளZ<
ெவKறவ+,: ஈச16வ< (ஆ,க*, கா1த*, அ\1த*, மைற1த*, அ+ள*
ஆMய ஐAெதா\*கைள1 தK ஆtைக,:GபGSP ெசaத*) எL< 21"
Mைட,:<.
க+16:
சதா2வ ச,"8K ேம* ஒ+ வ+ட< மனைத ஒ+(க#பS1" இ+Aதா*
ஈச16வ< எL< 21" Mைட,:<.

பாட9 #685: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆMKற
ஆMKற
ஆMKற
ஆMKற

சA"ரK
சA"ரK
சA"ரK
சA"ரK

தKெனாY யாயவK
தGப( மா8S<
தKகைல _hh*
தானவ னாேம.

fள,க<:
$+வ ம1"89Cள ஆ,ஞா ச,கர1"* ேபெராYைய, க>ட ேயாM அVேக
காண# ெபeMKற சA"ரன6 :YIAத ஒYயாவாK. அதKRK அAத சA"ர
ம>டல1"K ப:"களான ெந;` தைல8K (;ப,க<, R;ப,க<,
வல#ப,க<, இட# ப,க<, RரமரA"ர< ஆMய அைன1ைதZ< ஒjெவாKறாக
உணIAதா* இe"8* அAத ஆ,ஞா ச,கர1"9Cள சA"ரனாகேவ
மா`fSவாK.
க+16:
சA"ர ம>டல1ைத உணIA6 ேபெராYைய, க>டவK சA"ரனாகேவ
மா`fSவாK.

பாட9 #686: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தாேன
தாேன
தாேன
தாேன

பைட1"ட வ*லவ னா8SA
யY1"ட வ*லவ னா8SA
சVகார1 தைலவL மா8SA
8வெனLA தKைமய னாேம.

fள,க<:
ஈச16வ< ெப;றவI பைட1த*, கா1த*, அ\1த* ஆMய ெதா\*கC
அைன1ைதZ< தK ஆtைக,: உGபGSP ெசaய,_hயவI ஆவாI.
அjவாe (1ெதா\*கைளP ெசaவதா* சதா2வ1"K தKைமைய# ெபeவாI.
க+16:
ஈச16வ< 21"ைய# ெப;றவI சதா2வ1"K தKைமைய# ெப;e
(1ெதா\*கைள ெசaய,_hயவI ஆவாI.

பாட9 #687: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
த>ைமய தாக1 தைழ1த கைல8LC
ப>ைமய தாக# பரAதஐ< =த1ைத
வKைமய தாக ம`1"h* ஓரா>hK
ெமKைமய தாMய ெமa#ெபா+C கா’ேம.
fள,க<:
$+வ ம1"89Cள :YIP2யான ஆ,ஞா ச,கர1"K ேபர`fK bல<
உடெலV:< பலவாறாக fயாR1"+,MKற ஐ<=தVகைளZ< கhன#பGS
கGS#பS1" ஓரா>S ைவ1"+Aதா* அைன1";:< ேமலான உ>ைம#
ெபா+ளாMய சதா2வ1ைத உணரலா<.
க+16:
ேபர`fK bல< உட[9Cள ஐ<=தVகைளZ< கGS#பS1" ஓரா>S
ைவ1"+Aதா* உ>ைம# ெபா+ைள உணரலா<.

பாட9 #688: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ெமa#ெபா+ ளாக fைளAத6 ேவெதUK
ந;ெபா+ ளாMய ந*ல வ216வV
ைக#ெபா+ ளாக, கலAத உ8I,ெகலாA
த;ெபா+ ளாMய தKைமய னா:ேம.
fள,க<:
பாட* #687 இ* உCளபh உணIAத உ>ைம# ெபா+ளான சதா2வ< எ6
எKe பாI1தா* ந*ல வ216வ< எL< 21"யா:<. அjவாe வ216வ<
எL< 21"ைய அைடAதவIகC தKLைடய உ8I எ6 எKe உணIAத6
ேபால எ*லா உ8IகைளZ< உணIA6 தாேம 2வமாM அAத உ8IகேளாS
கலA6 இ+#பாIகC.
க+16:
வ216வ< எL< 21" ெப;றவIகC 2வ தKைமைய அைடA6 அைன16
உ8IகேளாS< கலA6 இ+#பாIகC.

பாட9 #689: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
தKைமய தாக1 தைழ1த பகலவK
ெமKைமய தாMய ெமa#ெபா+C க>hhK
ெபாKைமய தாக# $லKகt< ேபா8ட
நKைமய தாMய ந;ெகாh கா’ேம.
fள,க<:
வ216வ< எL< 21"ைய# ெப;e 2வமாக மா`யRK †%யைன# ேபாKற
Rராகாச16டK fளV:< ேயாM அைன1";:< ேமலான உ>ைம#
ெபா+ளான சதா2வ1ைத த%21தRK உலக# ப;ைற fGட6 ேபாலேவ
உட[K ஐ<$லKகYK ப;ைறZ< fGSfட நKைம த+< சதா2வ1"K
ச,"ைய த%2,கலா<.
க+16:
வ216வ< எL< 21"ெப;ற ேயாM ஐ<$லKகYK ேம[+,:< ப;ைற
fGSfGடா* சதா2வ1"K ச,"ைய த%2,கலா<.

பாட9 #690: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ந;ெகாh யாMய நாயM தKLடK
அ,ெகாh யாக< அ`A"h* ஓரா>S
ெபா;ெகாh யாMய $வனVகC ேபாaவ+V
க;ெகாh யாMய கா(க னாேம.
fள,க<:
பாட* #689 இ* உCளபh சதா2வ1"K ச,"ைய1 த%21தRK
அPச,1"ைய1 தன,:Cேளேய உணIA6 அ"ேலேய மனைத ைவ16 ஒ+
வ+ட< ேயாக# ப8;2 ெசaதா* ஏ;கனேவ ெப;ற வ216வ 21"8K bல<
எ*லா உலகVகt,:< தK f+#ப< ேபால ெசKe வ+வ6 மGSxK`
அjkலகVகY* இ+,:< எ*லா உ8IகேளாS< கலA6 அAத உ8Iகைள
தKவச< ஈI,கk< (hZ<.
க+16:
சதா2வ ச,"ைய ஒ+ வ+ட< "யான< ெசaதா* எ*லா உலகVகY9Cள
உ8IகைளZ< தKவச#பS1த (hZ<.

பாட9 #691: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
காம+ த16வ மான6 வAதRK
=ம+ கAத< $வனம தா8S<
மாம+ kKUட ெமa"S மானனாa
நாம+ k<ஒY நாயக மானேத.
fள,க<:
பாட* #690 இ* உCளபh எ*லா உ8IகைளZ< தKவச#பS16< ச,"ைய#
ெப;றRK உ8Iகைள1 தK f+#ப1";ேக;ப ெசய*பS1" உலக1ைத
மா;றலா<. ஆனா9< அைன1ைதZ< தKவச#பS16< ெப+sச,"யான
சதா2வ1ைத ஒYயாக தK உCள1"* ைவ1"+Aதா* அAத ஒYேய ந<ைம
வச#பS16< சதா2வமாMfS<.
க+16:
வ216வ< 21" ெப;றவI உலக1ைத தK எ>ண1";ேக;ப மா;e<
ஆ;றைல# ெபeவாI.

பாட9 #692: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
நாயக மாMய ந*ெலாY க>டRK
தாயக மாக1 தைழ1தV M+A"S<
ேபாயக மான $வனVகC க>டRK
ேபயக மாMய ேபெராY கா’ேம.
fள,க<:
பாட* #691 இ* உCளபh சதா2வமாMய ஒYைய உணIAதRK ஆKமாfK
Rற#RடமாMய சதா2வ< தம,:Cேளேய தைழ16 இ+,:<. உலக# ப;eகC
அைன16< த<ைம fGS fல:வைத, உணIAதRK தம,:C இ+,:<
இ+C அைன1ைதZ< fல,:< ேபெராYைய, காணலா<.
க+16:
உலக# ப;eகC த<ைம fGS fல:வைத உணIAதRK அைன16
இ+ைளZ< அக;e< ேபெராYைய1 த%2,கலா<.

பாட9 #693: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ேபெராY யாMய ெப%யஅj ேவGைடZ<
பாெராY யாக# பைத#பற, க>டவK
தாெராY யாக1 தரW (X6மா<
ஓெராY யாMய காெலாY கா’ேம.
fள,க<:
சக|ரதள1"K ேமேல இ+,:< ெப%ய தாமைர மலI ேபாKற ேபெராYைய1
த%2,க, _hய ச,"ைய# ெப;றவK தன6 bPH,கா;e ஒ+ ஒYயாக மா`
அ6 Rரபsச< (Xவ6< பரf8+#பைத, காண (hZ<.
க+16:
ேபெராYைய1 த%2,:< ச,"ZைடயவK தன6 bPH,கா;ைற Rரபsச<
(Xவ6< பரk< ஒYயாக, காண (hZ<.

பாட9 #694: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
காேலா
கால6
கால6
கால6

S8+V கல,:< வைகெசா*[;
அ,ெகாh நாயM தKLடK
ஐs•; ெறா+ப16 bKைறZ<
ேவம>h, ெகா>டஇj வாேற.

fள,க<:
bPH,கா;ேறாS உ8I கல,:< (ைற எKனெவKறா* உட<R* ெமா1த<
உCளதாக ேயாக {*கC _e< எXபதா8ர< நாhகY* ஐ{e நாhகC
2ற#பானைவ. இவ;`* ப16 நாhகC xகk< 2ற#பானைவ (பாட* #595
இ* உCளபh). அ"9< 2ற#பானைவ இைடகைல, RVகைல, HX(ைன
ஆMய bKe நாhகளா:<. இAத ஐ{;e ப"bKe நாhகt< HX(ைன
நாh8[+,:< 2வச,"ேயாS கலA6 இ+Aதா* bPH,கா;ேறாS உ8I
கலA6 இ+,:<.
க+16:
2ற#பான ஐ{;` ப"bKe நாhகt< 2வச,"ேயாS கலA"+Aதா*
bPH,கா;ேறாS உ8I கலA6 இ+,:<.

பாட9 #695: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆற6
ஆற6
ஆற6
ஆற6

வா:< அxIத1 தைல8LC
ஆ8ர (A{; ெறாைடsHள
வா8ர மா: ம+வ\
வாக வளI#ப "ர>ேட.

fள,க< :
தைல,: உCேள ஆe ேபால உ>டாMKற அ(த< ஆ8ர16 (A{;e
ஐA6 நர<$1 ெதா:"கC வ\யாக ெச*MKறன. அjவாe ெச*9< அ(த<
அAத நர<$1 ெதா:"கYK மeப:"8* உCள சக|ரதள1ைத அைடA6
உ8ைர ப,:வ#பS1" ேம*wைல,: ெகா>S ெச*வ6 2வச1"கேள
ஆ:<.
க+16 : 2வச,"கேள அ(த1ைத நர<$1ெதா:"கYK வ\யாக
சக|ரதள1";: ெகா>S ெசKe உ8ைர ப,:வ#பS16MறாIகC.

பாட9 #696: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
இர>hUK ேமேல சதா2வ நாயM
இர>ட6 கா*ெகா> ெடXவைக ெசா*[*
இர>ட6 ஆ8ர< ஐ<பெதா ெடாKறாa1
"ர>ட6 கால< எS1த6 அsேச.
fள,க< :
இைடகைல RVகைல நாhகYK ேம* HX(ைன1 தைல8* இ+,:<
2வச1" இைடகைல RVகைல இர>S நாhகC வ\யாக bPH,கா;e ெசய*
$%MKற (ைறைய, _`னா* உட[* உCள ம>டலVகைளZ< நர<$1
ெதா:"கைளZ< தா>h ஆe ச,கரVகY* உCள ஐ<ப1ெதாKe ைககC
வ\யாக கலA6 ஆ8ர< தாமைர இதgகைள, ெகா>ட சக|ரதள1ைத
அைடMKறன. கால1ைத, கட#பத;:1 6ைண ெசaவ6 ஐ<(கP ச,"
ஆ:<. இAwைல8* உ8%K கால1ைத, கட,கP ெசaவ6<
ஐ<(கVகேளாS _hய சதா2வUK நாயMயா:<.

பாட9 #697: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
அsHடK அsH (க(ள நாயM
அsHடK அsச6 வாZத மாவ6
அsச6 வK` இர>ட6 வா8ர<
அsச6 கால< எS1த+t< ஒKேற.
fள,க<:
ப161 "ைசகைளZ< ப16 (கVகளாக, ெகா>h+,:< சதா2வச,",:
உ8%K bP2,கா;eடK உட[* இ+,:< ப16 வாZ,கt< ப16
ஆZதVகளா:<. இAத ப16 ஆZதVகt< •ேழ பாI1த சக|ரதள< ேமேல
பாI1த சக|ரதள< எKe இர>S ஆZதVகளான அPச,"ZடK உ+வம;ற
wைல8* ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மலராக இ+,:< சக|ரார
தள1"* எKe< ஒSVMேய இ+A6 பலகாலVகC ேப%Kப1"* "ைள1"+,க
ைவ16 அ+tவ6 சதா2வbI1"யாMய ஒ+ ச,"ேய ஆ:<.
க+16:
ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட மலIAத தாமைர மலராத தாமைர ஆMய இர>Sfத
ச,"கைளZ< ப16 "ைசகளாMய (கVகைளZ< ப16 வாZ,களாMய
ஆZதVகைளZ< ெகா>h+,:< சதா2வbI1"யாMய இைற ச," ஒKeதாK
எGSfதமான 21"கC அைடAதவIகt,: அைன1ைதZ< அ+tMKற6.
ப16fத கா;e,கC:
1. RராணK - உ8I,கா;e
2. அபாணK - மல, கா;e
3. fயானK - ெதா\;கா;e
4. உதானK - ஒ[,கா;e
5. சமானK - wரk,கா;e
6. நாகK - f\,கா;e
7. _IமK - இைம,கா;e
8. M+கரK - 6<ம; கா;e
9. ேதவத1தK - ெகாGடாf, கா;e
10. தனsெசயK - iVக* கா;e

பாட9 #698: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஒKற6
ஒKற6
ஒKற6
ஒKற6

வாMய த16வ நாயM
கா*ெகா>S ஊIவைக ெசா*[h*
ெவK`ெகாC ஆ8ர< ஆ8ர<
கால< எS1த+t< (Kேன.

fள,க<:
தன,: wகராக ஒKe< இ*லாம* தாேன தU#ெபா+ளாa இ+,:< இைற
ச,"யான6 ஒKேற ஆ:<. அAத ச," bPH,கா;ைற இய,M ேயாக
wைல8* நSநாhயாMய ஒKறK வ\ேய ெச91" ேம* ஏeMKற
(ைறைய, _`னா* உCYX,:< bPH,கா;e ஆ8ரமா8ர< நாh
நர<$கைள, கடA6 உட* (Xவத;:< ச,"ŒGh அ"* ஒjெவா+
ச,கரVகளாக ெவ;` ெகா>S ேமெலXA6 அVேக HX(ைன நாh8*
கfgAத சக|ரதள1ைத wxIAத சக|ரதளமாa மா;` அைம16 கால1ைத,
கட,கP ெசaZ<.

பாட9 #699: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
(KெனX< அ,கைல நாயM தKLடK
(KLe வாZ (hவைக ெசா*[hK
(KLe< ஐ<ப1ெதா ெடாKeடK அsHமாa
(KLe வாZfK (hவைக யாேம.
fள,க<:
தைலZP28K (Kேன i;`+,:< இைறச,"ZடK •\+A6 ேமெலXA6
ெசKற bPH,கா;e ஒKறாகP ேசIA6 கல,:< fத1ைத ெசாKனா*
அh8[+A6 HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல எX<$< வாZவான6 உ8I
ச,"யாMய :>ட[Uைய எX#R bலாதார1"[+A6 ஒjெவா+
ச,கரVகளாக அவ;`K ஐ<#த1ேதா+ இதgகYK வ\ேய ச,"ŒGh (பாட*
#696 இ* ெகாS16Cளபh) ஐA6 $லKகt,:< ெசய* "றைன அY16
ெமா1தமாa ேமேல ெசKe அVM+,:< சக|ரார தள1"* (hவைடMKற6.
உ8Iச," அVM+,:< இைற ச,"ேயாS கல,:< (ைற இ6ேவ ஆ:<.

பாட9 #700: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆaவ+< அ1தU நாயM தKLடK
ஆaவ+ வாZ அள#ப6 ெசா*[h*
ஆaவ+< ஐs•;e (#பெதா ெடாKப6
ஆaவ+ வாZ வள#$C Y+Aதேத.
fள,க<:
ஆராaA6 அ`A6 ெகாCtவத;: (hயாத தைலfயாMய ஆ"ச,"ZடL<
ஆராaA6 அ`A6 ெகாCள (hயாத :>ட[U ச,"ZடL< வாZ ஒKறாக,
கல,:< அளk எjவளk எKe ெசாKனா* உ8IகC தம,:C இX,க#பS<
bPH,கா;`* 540 அளkகY* 539 அளk உட[K ச,"ŒGட1";:
பயனாM ‚"8+#ப6 ஒ+ அளேவ ஆ:<. அAத ஒ+ அளk வாZ மGS<
உட[K உCY+A6 ேமேல ெசKe அVM+,:< இைற ச,"ேயாS
கல,MKற6.
540 வாZ அளk fள,க<:
ஆேரா,யமான ஒ+ மUதK ஒ+ wxட1";: 15 (ைற Hவா2,MறாK.
இAத, கண,:# பh ஒ+ மW,: 900 (ைற. ஒ+ நாைள,: 21,600
(ைற Hவா2,MறாK. இைத 40 _eகளாக# R%1தா* ெமா1த< 21,600/40 =
540 பV:கC வ+<. இAத 540 பV: bPH,கா;`* 539 பV: bPH,கா;e
உட[K ச,"ŒGட1";: பயனாMற6. ஒ+ பV: bPH,கா;e
சக|ரதள1"* இ+,:< இைறச,"ZடK கல,Mற6.

பாட9 #701: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
இ+w" யாMய எAைத 8ட16
இ+w" வாZ இயV: ெந`8*
இ+{;e (#ப16 bKeடK அsசாa
இ+w" வாZ இயV:< எX1ேத.
fள,க<:
பாட* 700 * உCளபh சக|ர தள1"* i;`+,:< எ< தAைதயாMய
இைறவUட1"* ெசKe ேச+< ஒ+ பV: கா;`K அளk உ8IகYK
உட[* இ+,:< இ+{;e (#ப16 bKe நாhகY* பரfPெசKe சக|ர
தள1"9Cள ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மலைர மலரP ெசa6
சVகமமாM fSMKற6. சVகமமான6< நம2வாய எKL< ஐA6 எX16
மA"ரமாa சக|ர தள1ைத இயV:Mற6.
க+16:
2வச,"யாa இ+,:< சக|ரதள1"* கல,:< ஒ+ பV: கா;e நம2வாய
எKL< மA"ரமாa ெசய*பGS தவ1தா* அைடய,_hய அGடமா 21"கைள
இய,:Mற6.

பாட9 #702: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
எXMKற ேசா"ZC நாயM தKபா*
எXMKற வாZ இடம6 ெசா*[*
எX{; `+ப1 ெதாKபா ன6நாலாa
எXA6டK அVM இ+Aத"j வாேற.
fள,க<:
பாட* 700 * உCளபh bலாதார1"* ேஜா" வhவமாக இ+,:< ச,"ZடK
ஓI பV: bPH,கா;e கல,:<. அAத bPH,கா;e எX< இட1ைத
ெசாKனா* எX{;e இ+ப16 ஒKப6 நாhகC வ\யாக நாK: இதgகைள,
ெகா>ட bலாதாரP ச,கர1"K அ,MUேயாS இ+Aதவாேற ஆர<R,MKற6.
க+16:
நாK: இதgகளாக இ+,MKற bலாதார ச,கர1"* இ+A6 எX{;e
இ+ப16 ஒKப6 நாhகYK வ\யாக ஓI பV: கா;e bலாதார1"* ேஜா"
வhவமாக இ+,:< ச,"ZடK கல,Mற6.
:`#$: பாட* #700* உCளபh ஓI பV: bPH,கா;e பாட* #701* தைல
உP28* இ+,:< சக|ரதள1ேதாS bPH,கா;e கல,:< fத1ைத
ெசாKன "+bலI இ#பாட[* •ேழ இ+,:< bலாதார ச,கர1"*
bPH,கா;e கல,:< fத1ைத _eMறாI.

பாட9 #703: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆற6 கா*ெகா> hரத< fைள1"S<
ஏழ6 கா*ெகா> hரGh இற,Mட
எGட6 கா*ெகா> hடவைக ெயா1தRK
ஒKப6 மாwல< ஒ1த6 வாZேவ.
fள,க<:
உ8%K உடலாMய ேத+,: ஆe ஆதாரP ச,கரVகC இ+,MKறன. இAத
ஆe ஆதாரP ச,கரVகYK வ\ேய ச,"ŒGட#பGட வாZ ஏழாவ6 ஆதாரமான
சக|ரதள1";: ெசKe அVM+,:< இைறச,"ேயாS கலAதRK
உ+வாMKற அxIத< அVM+A6 •\றVM எGடாவ6 இடமாMய உC
நா,M;: ேமேல வA6 fXMKற6. இjவாe fXMKற அxIத1ைத#
ப+M,ெகா>ேட ேப%Kப1"* "ைள1"+,:< ேபா6 மாெப+< wல<
ேபாKற உட[K ஒKப6 6வாரVகt< bPH,கா;ேறாS இைணA6
இ+,MKற6.
க+16:
அxIத1ைத# ப+M வாgபவIகt,: உணேவா த>–ேரா
ேதைவ#பSவ"*ைல. அவIகC அxIத1ைத மGSேம ப+M,ெகா>S ஒKப6
6வாரVகYK வ\யாக ெவY,கா;ேறாS இைணA"+,MKறாIகC.

பாட9 #704: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
சA"ரK †%யK த;பரK தா’f;
சA"ரK தாLA தைல#பSA தKைமையP
சA"8 ேலக>S தானாs சக(க1
6A"P சமா" ZைடெயாY ேயாMேய.
fள,க<:
சA"ரகைலயாMய இடகைல நாh8K வ\ேய ெச*9< bPH,கா;e<
†%யகைலயாMய RVகைல நாh8K வ\ேய ெச*9< bPH,கா;e<
HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல ெசKe 2வெப+மாK இ+,:<
சக|ரதள1"* இைணவைத $+வம1"8* இ+,:< ஆ,ஞா ச,கர1"*
பாI16 அ"ேலேய ல816 தKLட* ேம9< இAத உலக1"K ேம9< உCள
ப;e,கைள அe16 ேபெராYயாMய இைறவைனேய wைன16 சமா"
wைல8* இ+#பவIகC 2வ ேயாMயIகC ஆவாIகC.
க+16:
தன,:Cேள இைறவைன த%216 இைற wைன#ேபாS ப;e,கைள அe16
சமா" wைல8* இ+#பவIகC 2வ ேயாMயIகC.

பாட9 #705: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
அணVக;ற மாத* அ+sசன cவ*
வணV:;ற க*fமா ஞான x:1த*
2’V:;ற வாயIத< 21" தா<ேகGட*
yணVக; `+1த* கா*ேவக< yAதேல.
fள,க<:
மைனf, ம,கC, H;ற1தாI ஆMேயாைர fGS cVM இ+#ப6<,
பWைவ1த+MKற உ>ைமயான க*fயா* வ+MKற ஞான1ைத
அ"கமாக, ெகா>h+#ப6<, எைதZ< (’(’,காம* உ>ைமயான
ெமளன1ேதாS அடVM, Mட,:< 21தIகC எ>ண1தா* ேபா"1தவ;ைற
தம,:Cேளேய ேகGS,ெகா>h+#ப6<, உலக fஷயVகY* அைலபாயாம*
ஒ+(க# பGட மனைத, ெகா>S எ#ேபா6< bPH,கா;ைற தம,:Cேளேய
ேவகமாக ஏ;` இற,M "யான1"* இ+#ப6< ஆMய இைவேய 21தIகYK
ெசய*களா:<.
க+16:
உலக fஷயVகY* எ"9< தைல8டாம* எதனா9< பா",காத மன6டK
:+ ேபா"1தைத தம,:Cேளேய உணIA6ெகா>S உ>ைமயான
ெமளன1ேதாS "யான< ெசa6 bPH,கா;ைற கவU16,ெகா>S
இ+#பவIகேள 21தIகC.

பாட9 #706: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
மரணs சைரfட* வ>பர காய<
இரணs ேசI=x இறAேதாI, கY1த*
அரணK "+k+ வாதKb ேவழாV
கரLe ேகCf கண,க`A ேதாேன.
fள,க<:
பாட* #705 * _`ZCள ஆe த:"கtடK (6ைம அைடயாம* மரண<
இ*லாத தKைமைய# ெபeத9< எVM+Aதா9< எ#ேபா6< அ+C
ெவYேயாS கலA"+1த9< இAத உலக1"* இ+#பவIகt,: பலfத
ந;ெசய*கC ெசa6 ெப;ற பலKகைள R1+,கt,: சமI#பணமாக
அY1த9< 2வெப+மாைன உணIA6 அவன6 "+k+வமாகேவ மாeவ6<
ஆMய ெமா1த< ப16 fத த:"கைள பலfத ேயாகVகC bலமாக க;e
தம6 ைக8* இ+,:< ெபா+C ேபால1 ெதCள1 ெதYவாக உணIAதவIகேள
21தIகC ஆவாIகC.
க+16:
ேயாக(ைறகைள (ைறயாக, க;e உணIA6 ப16fதமான த:"கைள
அைடAதவIகேள 21தIகC ஆவாIகC.

பாட9 #707: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஓத< ஒ[,:< உலைக வல<வA6
பாதVகC ேநாவ நடA6< பயU*ைல
காத[* அ>ணைல, காண இUயவI
நாதK இ+,MKற நகர` வாேர.
fள,க<:
இைறவைன, காண ேவ>SெமKe ஓயாம* அைலகC அh16,
ெகா>h+,:< கட*கC †gAத இAத உலக< (XவைதZ< தன6 பாதVகC
வ[,:< வைர நடA6 ேதhனா9< ஒ+ பயL< இ+,கா6. பாI,:<
அைன1ைதZ< இைறவனாக பாI16 அAத இைறவK ‚6 உ>ைமயான
அKைப ெச916பவIகC 21"கைள அைடA6 தம6 உCளமாMய
"+,ேகா8ேலேய இைறவK i;`+,MKறாK எKபைத அ`A6
ெகாCவIகC.
க+16:
இைறவைன ெவY8* எV: ேதhனா9< காண (hயா6. உ>ைமயான
அKபா* ேதhனா* க>S ெகாCளலா<.

பாட9 #708: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
bல (த*ேவதா மாலரK (KU;க,
ேகா[ய ஐ<(கK _ற# பரfA6
சால# பரநாத< fA61 தUநாத<
பா[1த ச1" பைரபரK பாதேம.
fள,க<:
bலாதார1"* i;`+A6 ேவதVகைள ஓ",ெகா>ேட இ+,MKற Rர<மL<
Hவா"Gடான1"* i;`+,MKற "+மா9< மW#=ரக1"* i;`+,MKற
உ+1"ரL< அநாகத1"* i;`+,MKற மேக|வரL< fH1"8*
i;`+,MKற சதா2வL< ஆ,ைஞ8* i;`+,MKற ஒYZ< சக|ரர1"*
i;`+,MKற ஒ[Z< அைத1தா>h உC நா,M;: ேமேல அxIத<
ெகாGSMKற இட1"* i;`+,:< பரஒYZ< தைல உP28[+A6 12
அV:ல< உயர1"* உCள 6வாதசாAத ெவY8* i;`+,:< பரஒ[Z<
ஆMய இAத ஒKப6fதமான ச,"கt< அைசயா ச," (பரK-2வ<)
அைசZ< ச," (பைர-ச,") எKe இர>டாக fளV:< பராபைர8K
"+வhகேள ஆ:<.
க+16:
உ8IகYK உட[K ஆe ஆதாரP ச,கரVகY* ச,"மயமாகk< ஏழாவ6
ச,கர1"* ஒYமயமாகk< எGடாவதாக அxIத< ெபா\MKற இட1"*
பரஒYயாகk<, ஒKபதாவதாக தைலைய1 தா>hய 6வாதசாAத ெவY8*
பரஒ[யாகk< இ+,MKற bI1"கC அைனவ+< பராபைர எL<
ஆ"bலச,"8K "+வhவVகேள ஆ:<.

பாட9 #709: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ஆதார ேயாக1 த"ேத ெவாSsெசKe
‚தான த;பைர ேமk< பரெனாS
ேமதா" ‰ெர> கைலெச*ல ‚ெதாY
ஓதா அ2Aத‚ தானAத ேயாகேம.
fள,க<:
ேயாக1"K bல< :>ட[U ச,"ைய ேமெலX#R bலாதார< (த[ய ஆe
ஆதார ச,கரVகY9< i;`+,:< bI1"கேளாS< கலA6 ெசKe அத;:
ேமேல இ+,:< சக|ரதள1"* i;`+,:< சதா2வbI1"ேயாS இைணA6
அxIதமாM தைல உP28[+A6 நாK: அV:ல1";:, •ேழ இ+,:<
உC நா,M* பரஒYயாMய அைசZ< ச,"ZடK கலA6 அதKRற: தைல
உP28[+A6 பKUர>S அV:ல1";: ேமேல இ+,:< 6வாதசாAத
ெவY8* இ+,:< பரநாதமாMய அைசயா ச,"ேயாS இர>டற, கலA6
இ+#பேத ேப%Kப< ெகாS,:< ஆனAத ேயாகமா:<.
க+16:
:>ட[U ச,"ைய ஏX ச,கரVகt,:< ஏ;`P ெசKe எGடாவ6
wைல8* அxIதமாM ஒKபதாவ6 wைல8* இைறவேனாS கலA6 இ+#பேத
ேப%Kப< ெகாS,:< ஆனAத ேயாகமா:<.

பாட9 #710: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
ம"ய(< ஞா8e< வA6டK _h1
6"ெசa பவரவI ெதா*வா னவIகC
f"ய6 ெசaMKற ெமaயh யாI,:#
ப"ய6 காGS< பரமKwK றாேன.
fள,க<:
:YIP2யான சA"ரUK :ண< ெகா>ட இடகைல ம;e< ெவ#பமான
†%யUK :ண< ெகா>ட RVகைல ஆMய நாhகYK வ\ேய உCYX1த
bPH,கா;eகைள HX(ைன நாhவ\ேய ஒKறாகP ேசI16 ேமெலX#RP
ெசKe சக|ரதள1"* i;`+,:< இைறவUட< ஒKறாக, கல,:< பh
ெசaZ< அகேயாக1ைத ெசaத ேயாMயIகேள வான1"* i;`+,:<
பழ<ெப+< ேதவIகளாMறாIகC. இAத அகேயாக1ைத உ>ைமயாக
கைடRh16 இ+,:< 21தIகt,: அைதZ< தா>hய ஆனAத ேயாக1"*
தKைன அைடZ< வ\ைய, காGh அVேக அவIகtடK கலA6
இைறவL< w;MKறாK.
க+16:
HX(ைன நாh வ\ேய bPH,கா;ைற ேமேல ேசI,:< அகேயாக1ைத ெசaத
ேயாMகC ேதவIகளாMறாIகC. அைதZ< தா>h 6வாதசாAத ெவY8*
இ+,:< இைறவேனாS இைணMKற ஆனAத ேயாக1ைத ெசaத ேயாMகC
இைறவேனாS இர>டற, கலA6fSMறாIகC.

பாட9 #711: #.றா, த+!ர, - 11. அ;டமா b4!
(தவ4தா9 அைடயWcYய எ;HOதமான b4!கJ)
கGடவ* லாIகC கரAெதV:A தானாவI
மGடfg தாமைர ZCேள மணsெசa6
ெபாGெடழ, :1"# ெபா`ெயழ1 த>hGS
நGSஅ` வாI,: நமU*ைல தாேன.
fள,க<:
•gேநா,MP ெச*9< bPH,கா;ைற ேம*ேநா,M ெச*ல ைவ16 அைத
HX(ைன நாhேயாS கGh ைவ,:< "றைன# ெப;ற ேயாMயIகC
அைன16< தாேம எKபைத உணIA6 w;பாIகC. அதKRK சக|ரதள1"*
மலIAத ஆ8ர< தாமைர இதgகYK ேமேல i;`+,:< இைறவேனாS
bPH,கா;ைற கல,கfGS அைத ‚>S< •\ற,M உC நா,MK ேமேல
bhZCள 6ைளைய, :1" அ"* அxIத1ைத Hர,க ைவ16 அAத
அxIத1ைத# ப+M தன6 நS நாhயாMய HX(ைன8ேலேய bPH,கா;ைற
we1" ைவ,க (hAத ேயாMயIகC இU எ#ேபா6< இறA6 Rறவாத
wைலைய அைடவாIகC.
க+16:
அகேயாக< ஆனAதேயாக< ெசaத ேயாMயIகt,: இற#$< Rற#$< இ*ைல.

பாட9 #712: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
காத*
காத*
காத*
காத*

வ\ெசaத
வ\ெசa6
வ\ெசa6
வ\ெசa6

க>’த* அ>ணைல,
க>’ற ேநா,Mh;
கVைக வ\த+V
கா,:வ6 மாேம.

fள,க<:
தKைன அைடவத;: உ>ைமயான அKைப வ\யாக ைவ1த
ெந;`,க>ைணZைடய இைறவைன உ>ைமயான அKேபாS
இ+க>கt,: நSேவ இ+,:< HX(ைண நாh8K உP2ைய ேநா,M
"யான1"* இ+Aதா* தைல உP289Cள சக|ரதள1"* ஒY#Rரவாகமாக
i;`+,:< இைறவைனP ெசKறைடZ< வ\ Mைட,:<. அAத வ\ைய
அKேபாS RKப;` அைடA6 fGடா* எ#ேபா6< ேப%Kப1"* "ைள16
எKe< அ\யாம* இைறய+C கா16 w;:<.
க+16:
நாhகYK வ\ேய இைறவைன அைடவத;: உ>ைமயான அK$ ஒKேற
வ\யா:<.

பாட9 #713: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
கா,க9
கா,க9
கா,க9
கா,க9

மா:V
மா:V
மா:V
மா:V

கரணVகC நாKைகZV
கைலப" னாைறZV
கலAதந* வாZkV
க+16ற w;றேல.

fள,க<:
உலக fஷயVகைள எ>ணாம* ஒY உ+வமான இைறவUK ேம*
எ#ேபா6< எ>ண1ைத ைவ1"+Aதா* இைறவUK "+வ+C நம6 நாK:
அAத,கரணVகைளZ<, ப"னாe கைலகைளZ<, bPH,கா;ேறாS எKe<
கலA6 wKe கா1த+t<.
க+16:
இைறவUK ேம* எ>ண< ைவ16 "யாU#பவIகைள இைறய+C
அைன1"[+A6< கா16 அ+t<.
நாK: அAத,கரணVகC:
1.
2.
3.
4.

மன<
$1"
21த<
அகVகார<

ப"னாe கைலகC (நாhகC):
1. ேமைத,கைல
2. அ+,•ச,கைல
3. fட,கைல
4. fA6,கைல
5. அI1தசA"ரK கைல
6. wேரா"U,கைல
7. நாத,கைல
8. நாதாAத,கைல
9. ச,",கைல
10. fயாRU,கைல
11. சமைன,கைல
12. உKமைன,கைல

13.
14.
15.
16.

fேயாம‡RU,கைல
அனAைத,கைல
அனாைத,கைல
அனா2+ைத,கைல

1. ேமைத,கைல ெதா#$C (த* மாI$ நS இதய< வைர இ+,:< 2.
அ+,•ச,கைல இதய< (த* ெதா>ைட,:\வைர இ+,:<. 3. fட,கைல
ெதா>ைட (த* நா,MK அhவைர இ+,:<. 4. fA6,கைல நா,Mனh
(த* $+வ நSவைர இ+,:<. 5. அI1தசA"ர,கைல $+வநS (த*
உP216ைளவைர இ+,:<. 6. wேரா"U,கைல 7. நாத,கைல 8.
நாதாAதகைல ஆMயன சம அளf* பரf8+,:<. 9. ச,",கைல 10.
fயாRU,கைல 11. சமைன,கைல 12. உKமைன,கைல ஆMயன 12 fர*
அளf* பரf8+,:<. 13.fேயாம‡RW, கைல, 14.அனAைத, கைல,
15.அனாைத, கைல, 16.அனா2+ைத, கைல சமைன,:< fயாRU,:<
நSேவ இ+,:<.

பாட9 #714: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
wைலெபற wKற6 ேநIத+ வாZ
2ைலெபற wKற6 uப(< ஒ16,
கைலவ\ wKற கல#ைப அ`8*
மைலவற வா:< வ\ய6 வாேம.
fள,க<:
இடகைல RVகைல நாhகYK வ\ேய உCYX1த bPH,கா;ைற நSf*
உCள HX(ைன நாh வ\ேய ேநராக ேமேல;`P ெசKe சக|ரதள1"* ஒY
வhவமாக இ+,MKற இைறவேனாS கலA6 அைசf*லாம* 2ைல ேபால
ஒKறாக wKறா* ெவY#பS< அxIத1"K bல< ஒY வhவமாக இ+,MKற
இைறவUK அ+C வhவ< ப"னாe கைலகY9< (பாட* #713 இ*
ெகாS,க#பGSCளபh 16 நாhகC) கலA6 w;பைத அ`A6 ெகாCளலா<.
ேயாMயIகC மாைய8னா* உ+வா:< மய,க1"[+A6 fலM உ>ைம
ஞான1"* எ#ேபா6< இ+#பத;கான வ\ இைத அ`A6 ெகாCவேத ஆ:<.
க+16:
HX(ைன நாh வ\ேய bPH,கா;ைற ெகா>S ெசKe ச,|ரதள1"*
ேசI,:< ேயாMயIகC தVகYK 16 நாhகY9< இைறவன6 "+வ+C
கலA6 இ+#பைத அ`A6 எ#ேபா6< மாைய இ*லாத உ>ைம ஞான1"*
இ+#பாIகC.

பாட9 #715: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
$ைடெயாK` wK`S< =த# Rராைன
மைடெயாK` wK`ட வாa1த வ\Zs
சைடெயாK` wKறஅP சVகர நாதK
fைடெயாK` ேல`ேய i;`+A தாேன.
fள,க<:
bPH,கா;ேறாS கலA6 உ8IகYK உ8I16h#RK நாதமாக w;MKற பsச
=தVகYK தைலவனாMய இைறவைன அAத bPH,கா;e ம;ற நாhகYK
வ\ேய ெசKe iணாMfடாம* HX(ைன நாh8K வ\ேய ேமேல;`P
ெசKe தைல உP28* சைடயWAத ேகால1"* wKற சVகரUK
தைலவனாMய இைறவேனாS கலA6 fGடா* அAத இைறவK உ8IகYK
உடைலேய தன,: ஏ;ற காைள வாகனமா,M அ"ேலேய அ\யாம* எKe<
i;`+A6 அ+tவாK.
க+16:
bPH,கா;ைற ம;ற நாhகYK வ\ேய ெச91" iணா,காம* HX(ைன
நாh வ\ேய எS16P ெசKe இைறவேனாS கலA6fS< ேயாMயIகYK
உட* எKe< அ\யாம* இைறவUK "+வ+ேளாS wைல16 w;MKற6.

பாட9 #716: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
இ+,MKற காலVகC ஏ6< அ`யாI
ெப+,MKற கால# ெப+ைமைய ேநா,M
ஒ+,MKற வாZ ெவாYெபற w;க1
த+,ெகாK` wK`Ss சாதக னாேம.
fள,க<:
உ8Iகt,: தா< வாXMKற கால< எjவளk எKப6 ெத%யா6. தம6
வாgநாைள அ"க#பS1", ெகாS,:< அகேயாக1"K ெப+ைமைய உணIA6
அதைன ேநா,MPெசKe தVகYK bPH,கா;ைற HX(ைன நாh வ\ேய
ேமேல;`P ெசKe சக|ரதள1"* ஒYயாக i;`+,:< இைறவேனாS
கலA6 அதனா* Mைட,:< ேப%Kப1"* "ைள16 எ#ேபா6< wைலயாக
w;பவIகC சாதகIகC ஆMKறாIகC.
fள,க<:
அ\MKற வாgநாைள cGh,க அகேயாக< ெசa6 இைறவேனாS கலA6
ேப%Kப1"* "ைள16 w;பவIகC சாதகIகC ஆவாIகC.

பாட9 #717: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
சாதக மானஅ1 தKைமைய ேநா,Mேய
மாதவ மான வ\பாS ெசa"S<
ேபாதக மாக# $க9ற# பாaP2னா*
ேவதக மாக fைளA6 Mட,:ேம.
fள,க<:
பாட* #716 இ* _`ZCளபh அகேயாக< ெசaவதK ெப+ைமைய உணIA6
மாெப+< தவமாMய அAத ேயாக1ைத ெசa6 bPH,கா;ைற HX(ைன நாh
வ\ேய தைல உP289Cள சக|ரதள1"* ேபாaP ேச+<பh ேம* ேநா,M#
பாaP2னா* இ+<ைப தVகமா,MfS< இரசவாத :Yைகைய# ேபாலேவ
ேயாக< ெசaபவ%K உட* ெபாKெனாY iH< தVக1தாலான உடலாக
மா`fS<.
க+16:
அகேயாக< ெசaZ< ேயாMய%K உட* ெபாKெனாY iH< தVகமாக
மா`fS<.

பாட9 #718: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
MடAத6 தாேன MளIபயK bKe
நடAத6 தாேனஉC நாhZC ேநா,M#
படIAத6 தாேனஅ# பVகய மாக1
ெதாடIAத6 தாேனஅP ேசா"ZC wKேற.
fள,க<:
பாட* #717 * உCளபh அகேயாக1தா* த< உடைல1 தVகமாக
மா;`,ெகா>ட ேயாMயIகt,:C உ+வா:< பயKகC bKefதமா:<.
(தலாவதாக bலாதார1"* இ+A6 ெவYவ+< கா;e HX(ைன நாh
வ\யாக உCt,:C ெசKe சக|ரதள1";:< bலாதார1";:< இைடேய
உCt,:C ேநா,M HழKe ெகா>S இ+#பதா* ெவY,கா;ைற Hவா2,க
ேவ>hய6 இ*ைல. இர>டாவதாக அவIகYK உCt,:Cேள HழKe
ெகா>S இ+,:< கா;e சக|ரதள1"* உCள ஆ8ர< தாமைர இதgகY9<
பரf அைத மலரP ெசa6 எ#ேபா6< இய,க1"ேலேய ைவ1"+,:<.
bKறாவதாக அவIகYK உட* இைறவUK ேஜா"மய1"ேலேய bgM
ேப%Kப1"* எ#ேபா6< அ\யாம* w;:<.
க+16:
அகேயாக< ெசaMKற ேயாMயIகC உட9,: ேதைவயான bPH,கா;ைற
தன,:Cேளேய ெப;e,ெகா>S தன,:C ேஜா"யாa இ+,:<
இைறவLடK ேப%Kப1"* bgM இ+#பாIகC.

பாட9 #719: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
தாேன எXAதஅ1 த16வ நாயM
ஊேன வ\ெசaெத< உCேள 8+A"S<
வாேனாI உல•Kற அ<ைம ம"1"ட1
ேதேன ப+MP 2வாலய மா:ேம.
fள,க<:
இைறவைன அைடவத;: வ\யாக Rற,:< ேபாேத அைன16 உ8Iகt,:<
உCேள இ+,:< :>ட[U ச,"யான6 பாட* #717 * உCளபh
அகேயாக1தா* த< உடைல1 தVகமாக மா;`,ெகா>ட ேயாMயIகt,:C
தானாக எXA6fS<. ேதவIகைளZ< உலக1ைதZ< பைட1த அைசZ<
ச,"யாகk< அைசயா ச,"யாகk< இ+,MKற இைறவைன HX(ைன நாh
வ\யாக சக|ரதள1ைத ெசKe அைடA6 அVM+,:< அxIத1ைத
ப+MfGடா* அAத ேயாMய%K உட* இைறவைன i;`+,:<
ஆலயமா:<.
க+16:
அகேயாக< ெசa6 :>ட[U ச,"ைய ேமெலX#R அxIத1ைத ப+:<
ேயாMயIகYK உட* இைறவைன i;`+,:< ஆலயமா:<.

பாட9 #720: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
"கX< பhேய ெச`த+ வாZ
அ\Z< பhைய அ`Mல ரா+<
அ\Z< பhைய அ`AதRK நA"
"கgMKற வாZைவP ேசIத9 மாேம.
fள,க<:
உ8IகC வாgவத;: மGSமK` த<ைம வAதைடA6 ேமKைமயைடயk<
bPH,கா;ைற பைட16 அ+Y8+,MKறாK இைறவK. ஆனா* உ8IகC
Hவா2,:< 540 பV:கY* (பாட* #700 இ* கா>க) ஒ+ பVைக1 தfர
‚" அைன16< இைறவைன அைடயாமேலேய iணாMfSவைத யா+<
அ`A"+,கf*ைல. iணா:< bPH,கா;`K உ>ைம# பயைன அ`A6
ெகா>S அகேயாக< ெசaZ< ேயாMயIகt,: இைறவேன :+வாக இ+A6
அவIகYK ெவY#$ற bPH,கா;ைற we1" உG$றமாக bலாதார1"*
இ+A6 HX(ைன நாhவ\ேய Hவா2,க ைவ16 அAத Hவாச1ேதாS கலA6
wKe அ+tMKறாK
க+16:
உட[K ெசய*கY* iணாMfS< bPH,கா;ைற அகேயாக< ெசa6 மா;`
(Xைமயாக பயKபS16< ேயாMயIகYK Hவாச1ேதாS கலA6 :+வாக
wKe இைறவK அ+tMKறாK.

பாட9 #721: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
ேசாதைன தKU* 6%சற, காணலா<
நாதL< நாயM தKU; R%ZநாC
சாதன மா:V :+ைவ வ\பGS
மாதன மாகேவ ம"16,ெகாC —ேர.
fள,க<:
ேயாMயI தா< fS< bPH,கா;`K அளைவ, ெகா>ேட தம,:C இைறவK
i;`+,:< உட9< இைறf i;`+,:< உ8+< எ#ேபா6 R%Z<
எKபைத ஒ+ 2ல ேசாதைனகளா* 2`6< Rைழ8K` xகP ச%யாக அ`A6
ெகாCளலா<. அAத ேசாதைனகC எKன எKபைத ேயாக :+ைவ வ\பGS
அவI அ+tMKற சாதைனகைள அ%ய மாெப+< ெச*வமாக ம"16
2ர1ைதயாக ெசaவதK bல< அ`A6 ெகாCளலா<.
க+16:
உடைல fGS உ8I R%A6 fS< ஆZைள xகP ச%யாக, கண,MS<
சாதைனகைள ேயாக :+fK அ+C ெகா>S அ`A6 ெகா>S
2ர1ைதZடK ெசaZ< சாதகIகt,: இற#R[+A6 த#R,:< வ\
Mைட,:<.
ேயாக :+ைவ வ\பGS அவI அ+tMKற சாதைனகைளP 2ர1ைதயாக
ெசaவதK bல< Mைட,:< பலைன அS1த பாட* #722* காணலா<.

பாட9 #722: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
ஈராe கா*ெகா> ெடXAத $ரfைய#
ேபராம; கGh# ெப%6>ண வ*[ேர*
cரா 8ர(< wலமா8 ர1தா>S<
ேபரா6 காய< RராKநA" ஆைணேய.
fள,க<:
பாட* #721 இ* _`ZCளபh ேயாக :+ைவ வ\பGS அவர6 அ+ளா*
Mைட1த சாதைனகYK bல< ஆeகைள# ேபாKற இடகைல RVகைல
நாhகYK வ\ேய :"ைரைய# ேபால :"16வ+< bPH,கா;ைற
iணா,காம* கGh ைவ16 HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`P ெசKe
சக|ரதள1"* ேசI16 அVேக Hர,:< அxIத1ைத# ப+க (hAத
ேயாMயIகYK உட* கட9,: அh8* ஆ8ர< ஆ>SகC இ+Aதா9<
wல1";: அh8* ஆ8ர< ஆ>SகC இ+Aதா9< அ\யேவ அ\யாம*
எKe< உ8I#$டK இ+,:< எKப6 :+f;ெக*லா< ேமலான மஹா
:+வான இைறவUK ேம* ஆைணேய.
க+16:
ேயாக :+fK அ+ளா* Mைட1த சாதைனகYK bல< தVகYK உட9<
உ8+< R%Z< ஆZG கால1ைத 6*[யமாக அ`A6 ெகாCt< ேயாMயIகC
அைத மா;eவத;: அகேயாக< ெசaதா* அவIகYK உட9< உ8+<
எjவளk ஆ8ர< வ+டVகளானா9< R%யாம* இ+,:< இ6
:+f;ெக*லா< ேமலான மஹா :+வான இைறவUK ேம* ஆைண.

பாட9 #723: #.றா, த+!ர, - 12. கைல Aைல (நாYக\9
இைறவ. ALI, -ைற)
ஓைச8U* ஏX< ஒY8Kக> ஐA6<
நா28U* bKe< நாfU* இர>S<
ேத2ZA ேதசLA தKU; R%ZநாC
மாHஅe ேசா" வ:16ைவ1 தாேன.
fள,க<:
ஏX fதமான ஒ[கைள உண+< கா6கt< ஐA6 fதமான ஒYகைள,
கா’< க>கt< bKe fதமான HவாசVகைள (க+< நா2கt< இர>S
fதமானைதP ெசaZ< நா,:< ெதாSவைத உண+< உட9< உ8ரான
ஆKமாைவ fGS# R%Z< நாC எ6ெவKபைத xகk< 6*[யமாக
bPH,கா;ைற ைவ1ேத அளA6 ைவ1"+,MKறாK அைன16fத
மலVகைளZ< அe16 அ+t< ேசா"மயமான இைறவK.
க+16:
உ8IகC த<xட< அைடZ< வ\ைய ைவ1த+Yய இைறவK அதKபh
ெசaயாத உ8IகC அ\A6 மeபhZ< Rறf எS#பத;கான ஆZைளZ<
6*[யமாக அளA6 ைவ1"+,MKறாK.
கா6கC உண+< ஏX fதமான ஒ[கC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ச1த< - இய;ைகயான ஓைசகC
ப%ச< - க+fகYனா* எX#ப#பS< இைச
உ+வ< - R<பVகYK அைசைவ, காGS< சலசல#$
இரச< - cI எX#$< ஓைச
கAத< - கா;e எX#$< ஓைச
ச%1த* - உலக1ேதாS இயV:< y>Wய ஓைசகC
ேசI1த* - உட9,:C இயV:< y>Wய ஓைசகC

க>கC கா’< ஐA6 fதமான ஒYகC:
1.
2.
3.
4.
5.

உ+வ< - wல< (R<பVகC)
இரச< - cI ("ரவVகC)
கAத< - கா;e ($ைககC)
தM1த* - ெந+#$ (u,கC)
ெவ<ைம - ஆகாய< (ெவ;`ட<)

நா2கC (க+< bKe fதமான HவாசVகC:
1. வாசைன
2. இடகைல bPH :YIP2யான கா;e
3. RVகைல bPH ெவ#பமான கா;e
நா,: ெசaZ< இர>S fதமான ெசய*கC:
1. Hைவ1த*
2. ேபHத*

பாட9 #724: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
உட<பாI அ\8* உ8ராI அ\வாI
"ட<பட ெமasஞானs ேசரk மாGடாI
உட<ைப வளI,:< உபாய< அ`AேதK
உட<ைப வளI1ேதK உ8IவளI1 ேதேன.
fள,க<:
உ8IகYK உட* அ\A6fGடா* அதLCY+,:< உ8I cVMfS<.
உe"யான உட* வ[ைம ‹I:ைலAதா* ஞான1ைத அைடய உடைல ஒ+
க+fயாக# பயKபS1த (hயா6. உடைல உe"யாக ைவ16 வளI,:<
வ\ைய இைறய+ளா* அ`A6 ெகா>S அதK bல< உடைல வளI16
அதLCY+,:< உ8ைரZ< வளI1ேதK.
க+16:
இைறவைன அைடவத;: க+fயாக பயKபS< உடைலZ< உ8ைரZ<
உe"யாக c>ட கால< அ\யாம* வளI16 இைறவைன அைடயலா<.

பாட9 #725: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
உட<Rைன (Kன< இX,ெகK `+AேதK
உட<RL, :Cேள Zeெபா+C க>ேடK
உட<$ேள உ1தமK ேகா8*ெகா> டாெனK
eட<Rைன யாU+A ேதா<$MK ேறேன.
fள,க<:
உட<ைப (K$ :ைறZைடய6 எKe எ>W8+AேதK. உட<$,:Cேள
உ%ைமயாளI இ*லாம* தாேன வAதைடZ< ெபா+C ஒKe இ+#பைத
க>ேடK. அAத ெபா+C பர<ெபா+ளாMய இைறவK எKபைதZ< அவK
இAத உட<$,:Cேள ேகாf* ெகா>SCளாK எKபைத ெத%A6 ெகா>S
இAத உட<ைப யா< ேபW பா6கா16 வ+MKேறா<.
க+16:
உட<$,:C பர<ெமா+ளாMய இைறவK இ+#ப"னா* Rராணாயம<,
ேயாக#ப8;2கC ெசa6 உட<ைப பா6கா16 வரேவ>S<.

பாட9 #726: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
Hழ;`, ெகாS,கேவ H;`, க\Z<
கழ;` மல1ைத, கமல1ைத# =%1
6ழ;`, ெகாS,:< உபாய< அ`வாI,
கழ;`1 தfIA6ட* அsசன மாேம.
fள,க<:
Hவா2,:< bPH,கா;ைற bலாதார1";: அL#R bலாதார1"9Cள
அ,MUயா* bPH,கா;ைற H1த< ெசa6 HX(ைன நாh8K
•g$ற1"[+A6 ேமலாகP ெச91"னா* HX(ைனைய நாh H1த<
அைடZ<. RK$ அAத கா;ைற சக|ரதள1"* இ+,:< ஆ8ர< இதgகC
ெகா>ட தாமைர மலேராS ேசI16 அAத மலைர f%யP ெசaத Rற: அAத
வாZைவ உட<R9Cள அைன16 நாhகt,:Ct< ெச916< அகேயாக#
ப8;2ைய அ`A6 ெகா>S அைதP ெசaபவIகYK உட* ெந+#R* க+M
ெவA6ேபாகாம* எKe< அ\யாம* wைல16 w;:<.
க+16:
Hவா2,:< bPH,கா;ைற bலாதார1";: அL#R HX(ைன நாhைய
H1த#பS1" சக|ரதள1"* ேசI16 RK$ உட[* உCள அைன16
நாhகt,:< அL#$< ப8;2ைய ெசaபவIகYK உட* ெந+#Rனா*
HGடா9< அ\யாம* இ+,:<.

பாட9 #727: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
அsசன< ேபாKeட ைலயe மA"8*
வsசக வாத மeம1" யான1";
ெசs2e காைல8; ெசa"h; R1தe<
நsசறP ெசாKேனா< நைர"ைர நாசேம.
fள,க<
பாட* #726 * உCளபh bPHHழ;2# ப8;2ைய †%யK மைறZ< சாயA"ர
ேநர1"* ெசaதா* கப< ச<பAதமான அைன16 fயா"கt< cV:<. இAத#
ப8;2ைய †%யK உP28[+,:< ம1"யான ேநர1"* ெசaதா* வாத<
ச<பAதமான அைன16 fயா"கt< cV:<. இAத# ப8;2ைய †%யK
ேதாKe< காைல ேநர1"* ெசaதா* R1த< ச<பAதமான அைன16
fயா"கt< cV:<. உட[* fஷமாக இ+,:< bKefதமான
fயா"கைளZ< c,:< வ\யாகேவ இAத ப8;2ைய அ+Yேனா<. இAத#
ப8;2ைய நாC (Xவ6< ெசa6ெகா>ேட இ+Aதா* (hகC நைர,காம*
உட9< (6ைமயைடயாம* இளைமயாகேவ எ#ேபா6< wைல16 w;:<.
க+16
கப< R1த< வாத< ஆMய bKe< உட9,: வ+< அைன16
fயா"கt,:< காரண<. ச%யான ேநர1"* அகேயாக< ெசaவதK bல<
இAத bKைறZ< c,கலா<. அேத ேயாக1ைத நாC (Xவ6< ெசaதா* உட*
ேநாa இ*லாம* எ#ேபா6< இளைமயாகேவ இ+,:<.

பாட9 #728: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
bKe மட,:ைட# பா<Rர> ெடGSள
ஏKற fயA"ர< பKUர> டV:ல<
நாKறfg (Gைட 8ர>ைடZV கGh8G
‘K` 8+,கேவ உடல\ யாேத.
fள,க<:
bKe வைளkகைள உைடய இடகைல RVகைல எL< நாhகளாக இர>S
பா<$கC எGS அV:ல cள1";: இ+,MKறன. இய*பான Hவாசமான6
நா28[+A6 இAத இர>S நாhகYK வ\ேய •g ேநா,M எGS அV:ல
அளk ெச*9<. இAத இர>S நாhகYK அh8[+A6 தைல உP2 வைர
ெச*9< பKUர>S அV:ல அளf;: HX(ைன நாh இ+,Mற6.
(6ெக9<$ ஆர<R,:< கX16 அ6 (hZ< இS#$ ஆMய இர>S
bGS,கைளZ< ேநராக ைவ16 இர>S கா*கைளZ< மட,M உட<ைப
ேநராக ைவ16 அைசயாம* அமIA6 bPH,கா;றாMய இயA"ர1ைத இடகைல
RVகைல வ\யாக எGS அV:ல< •g ேநா,M பயW,க ைவ16 அதK
(hf* ெதாடV:< HX(ைன நாh வ\ேய "ைச மா;` பKUர>S
அV:ல< ேம* ேநா,M பயW,க ைவ16 அதK (hf* இ+,:<
சக|ரதள ஆ8ர< தாமைர இதgகேளாS கல,க ைவ,:< Hழ;2யான
அகேயாக1ைத எ#ேபா6< ெசa6 ெகா>S இ+Aதா* உட* எjவளk கால<
ஆனா9< அ\யாம* இ+,:<.
க+16:
கX1ைதZ< இS#ைபZ< வைள,காம* ேநராக ைவ16, ெகா>S
அமIA"+A6 bPH,கா;ைற HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`
சக|ரதள1ேதாS கலA6 மeபhZ< உட* (Xவ6< பரk< Hழ;2ைய ெசa6
ெகா>h+Aதா* உட* எjவளk கால< ஆனா9< அ\யாம* இ+,:<.

பாட9 #729: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
{e<
{e<
{e<
{e<

அeப6< ஆe< வல<வர
அeப6< ஆe< இட<வர
அeப6< ஆe< எ"%ட
அeப6 மாe< $:வேர.

fள,க<:
RVகைல இடகைல நாhகYK வ\ேய bPH,கா;ைற அeப6 மா1"ைர
அளf;: (30 fனாhகC) வல6< இட6மாக உCYX16 {e மா1"ைர
அளf;: (50 fனாhகC) அட,M ைவ16 ஆe மா1"ைர அளf;: (3
fனாhகC) HX(ைன நாh வ\ேய ேம* ேநா,M எS16P ெசKe
சக|ரதள1"* இ+,:< ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மலேராS அeப6
மா1"ைர அளf;: (30 fனாhகC) ைவ1"+A6 Rற: {e மா1"ைர
அளf;: (50 fனாhகC) உட[9Cள அைன16 நாhகt,:< ெகா>S
ெச*9< Hழ;2ைய1 ெதாடIP2யாக ெசaதா* ஆZைள எ#ேபா6<
_Gh,ெகா>ேட இ+,கலா<.
க+16:
அகேயாக# ப8;2ைய (ைற#பh ெதாடIP2யாக ெசaய ஆZGகால1ைத
cGh,கலா<.

பாட9 #730: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
ச1"யாI ேகா8 [ட<வலs சா"1தாK
ம1"யா ன1"ேல வா1"யV ேகGகலாA
"1"1த _16s 2வL< ெவY#பSs
ச1"யs ெசாKேனா< சதாநA" ஆைணேய.
fள,க<:
இைறவK :h8+,:< உடலாMய ேகா8[* இட6< வல6மாக இ+,:<
இடகைல RVகைல நாhகYK வ\ேய உCYX1த bPH,கா;ைற
அட,Mயா>S HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`P ெச*9< ப8;2ைய
சா"1த சாதகL,: bPH,கா;`K HX(ைன பயண< $*லாV:ழ[* $:Aத
கா;`K இைச ேபால ேகGகk< HX(ைன8K உP28[+A6 ெவY#பS<
அxIத1"K "1"#R* இைறவUK ேப%Kப, ெப+V_16< சக|ரதள
ேஜா"8* 2வமாMய ஒYZ< ெவY#பS< எKபைத :+f;ெக*லா<
மஹா:+வான சதா2வbI1"8K ேம* ஆைண.
க+16:
அகேயாக# ப8;2ைய சா"1த சாதகIகt,: இைசேயாS நடன(< ஆS<
இைறவUK ேப%Kப# ெப+V_161 த%சன< Mைட16
அவIகt,:CY+Aேத ஒYZ+வமாக இைறவL< ெவY#பSவாI.

பாட9 #731: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
"ற1"ற< fA6 "கX< அகார<
உற#ெபற ேவwைனA ேதா6s சகார<
ம`#ப6 மA"ர மKUய நாத<
அற#ெபற* ேயாM, கறெந` யாேம.
fள,க<:
ஒ+ மாHx*லாத }aைமயான ஒYZ+வான 2வ1"K அ<சமாக fளV:<
'அ' எL< எX1ைதZ< மாமாைய8K ஒ[Z+வான ச,"8K அ<சமாக
fளV:< 'ச' எL< எX1ைதZ< மன6,:C உPச%,:<ெபாX6 ேதாKe<
அசைப மA"ர1ைத ச1தமாகP ெசா*லாம* மன6,:Cேளேய ஓ" மனன<
ெசaவ6 அகேயாக1ைத, கைடRh,:< ேயாMயIகt,கான தIம வ\யா:<.
க+16:
அகேயாக< ெசaZ< ேயாMயIகC அ<ச எL< அசைப மA"ர1ைத
மன";:Cேளேய ஓ6வ6 அவIகt,கான தIமவ\யா:<. இைத (ைற#பh
:+fட< ெப;e பயKபS16த* ேவ>S<.

பாட9 #732: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
உA"P H\8 LடேனI RராணைனP
2A"1 ெதX#RP 2வமA "ர1"னா*
(A" (கGhK we1"ய பானைனP
2A"1 ெதX#பேவ 2வனவ னாேம.
fள,க<:
நா28K bல< ெதா#$C இ+,:< வ8e வைர உCYX1த bPH,கா;ைற
பாட* #731 இ* _`ய மA"ர1ைத இைறவைன wைன16 "யாU16,
ெகா>ேட ேமேல எS16P ெசKe இர>S $+வVகt,: ம1"8* we1"
ைவ16fGS bலாதார1"9Cள bலா,MUைய இைறவைன 2A"16,
ெகா>ேட HX(ைன நாh8K வ\யாக ேமேல எS16P ெசKe இர>S
$+வVகt,: ம1"8* we1" ைவ1த கா;ேறாS ேசI16
சக|ரதள1"9Cள ஆ8ர< இதgெகா>ட தாமைர மலேராS கல,:< சாதகK
2வனாவாK.
க+16:
bPH,கா;ைறZ< bலா,MUையZ< சக|ரதள1"* இ+,:< இைறவேனாS
கலA6 அகேயாக< ெசaZ< சாதகK 2வனாவாK.

பாட9 #733: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
மாறா
_றா
ஆறா
_றா

மல,:தA தKேம [+fர;
இ[Vக1"K •ேழ :`,ெகா>xK
உட<Rைட அ>ண9< அV:ளK
உபேதசV ெகா>ட6 கா’ேம.

fள,க<:
எ#ேபா6< மாறாத மல1ைத, ெகா>h+,:< மல16வார1";: இர>S
fர;கைட ேமேலZ< ெசா*லாம* உண+< பா9ணIP28K :`,: இர>S
fர;கைட •ேழZ< உCள இடேம bலாதார< இ+,:< இடமா:<. அAத
இட1"K ேம* எ>ண1ைத ைவ16 பாட* #731 இ* ெகாS16Cள
மA"ர1ைத மன";:C "யாU1தா* உட[9Cள ஆe ஆதாரVகY9< உCள
இைற ச,"ேய அVேகZ< அ,MUயாக இ+,Mற6 எKபைத க>S
உணரலா<.
க+16:
உட[9Cள அைன16 ச,"மயVகY9< இைற ச,"ேய இ+,MKற6.
bலாதார1ைத எ>W மA"ர1தா* மன";:C "யாU,க ஆe
ஆதாரVகY9< உCள இைற ச,"ேய உணரலா<.

பாட9 #734: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
cல wறLைட ேந%ைழ யாெளாSs
சாலk< $*[P சதெமK `+#பாI,:
ஞால< அ`ய நைர"ைர மா`S<
பாலL மாவI பராநA" ஆைணேய.
fள,க<:
பாட* #732 இ* உCளபh bPH,கா;ைற $+வ ம1"8* we1"ய Rற: நS
ெந;`8* ேதாKe< cல wற1"* ேஜா"மயமாக இ+,:< ச,"8ேலேய
2Aதைனைய wரAதரமாக ைவ16 சரணாக"8* இ+#பவIகt,:
உலக1தவIகC அைனவ+< பாI,:<பh நைர (hZ< ேதா* H+,கVகt<
cVM வய6 :ைறA6 இைளஞைன# ேபால இ+#பாIகC எKப6
பர<ெபா+ளாMய :+நாத%K ஆைணயா:<.
க+16:
"யான1"* எ#ேபா6< cல wற ச,"ேயாS இைணA"+#பவIகYK உட*
(6ைம மா` எ#ேபா6< இளைமேயாS இ+,:<.

பாட9 #735: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
அ>டs H+VM* அத;ேகா ர\f*ைல
R>டs H+VM; RராணK wைலெபe<
உ>h H+VM* உபாய< பலkள
க>டV க+1தந; கபா[Z மாேம.
fள,க<:
உ8IகC உணைவ :ைற#ப"னா* உட* எைட :ைறA6 H+VMனா9<
பாட* #734 * உCளபh ெந;`8K நSf* இ+,:< cல wற ேஜா"
அ\யா6. உணைவ :ைற16 உடைல H+,M ெந;`8K நSf* இ+,:<
cல wற ேஜா"8* 2Aதைனைய wரAதரமாக ைவ16 சரணாக"8*
இ+#பவIகt,: bPH,கா;e அVேகேய wரAதரமாக wைலெபe<. உணைவ
:ைற16 உடைல H+,M பா6கா1தா* இைறவைன அைடZ< வ\கC பல
உCளன. இதைன ெசaZ< சாதகIகC க+ைம wற(ைடய கX1ைத, ெகா>ட
ந>ைமேய உ+வான இைறவைன# ேபா* ஆMfSவாIகC.
க+16:
உணைவ :ைற16 உடைல H+,M பா6கா1தா* இைறவனாகேவ
மாeவத;: பல வ\கC உCளன.

பாட9 #736: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
R>ட16C உ;ற Rழ,கைட வாசைல
அ>ட16C உ;e அS1தS1 ேதMhK
வ>SஇP 2,:< மலI,:ழ* மாதராI
க>SஇP 2,:<ந*ல காய( மாேம.
fள,க<:
உ8IகYK உட9,:C மல16வார1";:< Rறf,:`,:< நSf9Cள
bலாதார1"[+,:< :>ட[U ச,"ைய எX#R பாட* #734 இ* உCளபh
ெந;`8K நSf* இ+,:< cல wற ேஜா"8K ேம* 2Aதைனைய
ைவ16,ெகா>ேட HX(ைன நாh8K வ\யாக ஒjெவா+ ஆதாரP
ச,கரVகளாக ேம* ேநா,M எS16 வA6 தைல உP28[+,:<
சக|ரதள1"* ேசI16fGடா* வ>SகC ேதைன f+<R H;e< அழMய
மலIகைள தைல8* அWA"+,:< ெப>கC _ட இ#பh#பGட உட*
நம,: Mைட,காதா எKe ஏVM1 தf,:< அளf;: சாதக%K உட*
அழகாMfS<.
க+16:
bலாதார1"9Cள :>ட[Uைய எX#R ஆe ச,கரVகt,:< ச,"ŒGh
ஏழாவதான சக|ரதள1"* ேசI#பவIகYK உட* அழகாMfS<.

பாட9 #737: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
Hழ9< ெப+V_;e1 ெதா*ைல(K ‹`
அழ9< இரத16C அVMZC ஈசK
கழ*ெகாC "+வh, கா>:`* ஆVேக
wழ9tA ெத;et< w;ற9 மாேம.
fள,க<:
HழKe அh,MKற †றாவY, கா;`K நSf* 2,M ேதI அைலA6
"%வ6 ேபால இற#$ Rற#$ எL< Hழ;28* 2,M,ெகா>ட உ8IகC
Rறf1 6Kப1"* MடA6 அைலMKறன. இAத# RறfP Hழ;28[+A6
உ8Iகைள fSf,:< இைறவK உ8IகYK உட9,:Cேளேய பாட* #734
இ* உCளபh ெந;`8K நSf* ேதாKe< cல wற ேஜா"8*
ஒYZ+வமாக i;`+,MKறாK. அகேயாக< ெசa6 cல wற ேஜா"8K
நSf* இைறவUK ஒYZ+வ1ைத1 த%216 அவன6 "+வhகY*
அWA"+,:< 2ல<RK ஓைசZ< ேகGS அ"ேலேய 2Aதைனைய
ைவ1"+,:< சாதகIகC இற#$ Rற#$ எKMற RறfP Hழ;2 cVM
எ#ேபா6< ேப%Kப1"* இைறவUK "+வh wழ[ேலேய i;`+#பாIகC.
க+16:
அகேயாக< ெசa6 இைறவUK "+வhைய ெந;`,:C த%2,க Rறf
எL< ெப+A6Kப< uIA6 இற#$< Rற#$< இK` எ#ேபா6< இைறவன6
"+வh8ேலேய இ+,கலா<.

பாட9 #738: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
நாKக>ட வKUZ< நா9 கைலேயXA
தாKக>ட வாZP ச~ர (XெதாS<
ஊKக>S ெகா>ட kணIk ம+Aதாக
மாKகKe wKe வள+MKற வாேற.
fள,க<:
பாட* #734 இ* உCளபh ெந;` நSf* க>ட cல wற ேஜா"Z<, நாK:
கைலகைள, ெகா>S ஏX ஆதாரP ச,கரVகt,:< எS16P ெசKற
bPH,கா;e<, உடைல (Xவ6< bh8+,:< ேதா9<, தம,:C உணIAத
உ>ைம ஞானமாMய ெமaZணIவான6 உட9,: 2றAத ம+AதாM மாK
:Gh •ைரைய1 "Ke வளIவ6 ("IP2 அைடவ6 ேபால ெமaZணIைவ1
"Ke ஆKமா Rறf8*லா wைல,: ("IP2 அைடMற6.
க+16:
அகேயாக1ைத (ைறயாக ெசaதா* ெமaZணIைவ ெப;e ஆKமா
Rறf8*லா wைல,: ("IP2 அைடZ<.

பாட9 #739: #.றா, த+!ர, - 13. சdர b4! உபாய,
(உடைல பா2கா42 இைறவைன அைட`, வe-ைற)
ஆ:s சனேவத ச,"ைய அK$ற
cIெகாள ெந*[K வளIMKற ேநIைமைய#
பா: பS1"# ப*ேகாh கள1"னா*
ஊgெகா>ட மA"ரA தாKெகா>S ஒSVேக.
fள,க<:
ஒ+ ெந*ைல ப8I ெசaதா* அ"[+A6 பல ெந* வ+< அAத பல
ெந*ைல ‚>S< ப8I ெசaதா* பல ஆ8ர< வ+< அதைனZ< ப8I
ெசaதா* பல ேகாh வ+<. அ6 ேபால பாட* #737 * உCளபh ச~ர
ெந;`8* இ+,:< cலwற ேஜா"8* இ+,:< ெவ#ப1"* இ+A6 வ+<
மA"ரமான ஒ[ைய ‚>S< ‚>S< ச~ர1";:Cேளேய எAதfத
எ"IபாI#RK` மனன< ெசaZ< சாதகUK உட* அ\யாம* இ+A6 ஒ+
மA"ர< பல மA"ரமாக ெப+M ேவதமA"ரமாக இ+,:< இைறவLடேனேய
ஒSVMfSவாI.
க+16:
ச~ர1";:Cேளேய எAதfத எ"IபாI#RK` மனன< ெசaZ< சாதகUK உட*
அ\யாம* இ+A6 ேவதமA"ரமாக இ+,:< இைறவLடேனேய
ஒSVMfSவாI.

பாட9 #740: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
ம"வGட மாக வைரையA6 நாh
இ6fGhV •ரா றமIAத அதனா;
ப"வGட1 6CwKe பா[,: மாe<
அ6fGS# ேபாமாe மாய9; ேறேன.
fள,க<:
=xைய wலா H;` வ+MKற ஒ+ நாY[+A6 ப"ைனA6 நாGகt,:
ஐA6 ஐA6 நாளாக †%யUK வGட1"[+A6 fலM ெகாsச< ெகாsசமாக
ெவYPச< ெப;e ெபளIணxயா:< fத(< RK$ ஐA6 ஐA6 நாளாக
†%யUK வGட1ைத ேநா,M ெகாsச< ெகாsசமாக ெவYPச< இழA6 RK$
அமாவாைசயா:< fத(< சA"ரK †%யUK வGட1"* இ+,:<
பKUர>S இரா2கY* ஒjெவா+ ரா289< இர>டைர நாGகC அமIA6
RK அS1த ரா2,: மாeMKற fத(< இைவ அைன16< இைறவUK
"+வ+ளாேல உ8IகYK கIம fைனகt,ேக;ப கா16 அ+tMKற
fத(< உடைல fGS உ8I R%Z<ேபா6 அதைன fGS# R%A6
ெச*9MKற fத(< ஆராaA6 அ+tMKேறK.
க+16:
சA"ரK =xையP H;e<ேபா6 †%யவGட1"* வ+< பKUர>S
இரா2கY9< 30 நாGகY* அமIA6 மாe<ேபா6 இைறய+ளா* உ8Iகைள,
கா,MKற தKைமையZ< RK$ உ8I உடைல fGS# R%Z< fத(<
ஆராaA6 இAத1 தைல#R9Cள பாட*கC அ+ள#பGSCளன.

பாட9 #741: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
உ;ற` ைவA6< உணIAத` வாேறXV
க;ற` ெவGSV கலAத` ெவாKப6<
ப;`ய ப16< பலவைக நா\ைக
அ;ற த`யா6 அ\MKற வாேற.
fள,க<:
(த* wைல8* ஐA6 $லKகைளP சாIA6 இ+,:< உணIkகY* ெப;ற
ஐA6 அ`kகt< இர>டாவ6 wைல8* ஐAத`ேவாS நKைம uைமைய
உண+< ப:1த`k ேசIA6 ெப;ற ஆe அ`kகt< bKறாவ6 wைல8*
ப:1த`ேவாS மன< ேசIA6 ெப;ற ஏX அ`kகt< நாKகாவ6 wைல8*
மனேதாS க*f ேசIA6 ெப;ற எGS அ`kகt< ஐAதாவ6 wைல8*
க*fேயாS அLபவ< ேசIA6 ெப;ற ஒKப6 அ`kகt< ஆறாவ6
wைல8* அைன16< இைறய+ளாேல எKபைத உணIA6 அவன6
"+வhகைள fடாம* ப;`,ெகா>S ெப;ற ப16 அ`kகைள, ெகா>S
அ\A6 ேபா:< உடைல fGS அ\யாத ஞான1ைத# ெபeவ6 எ#பh
எKபைத அ`யாமேலேய பல உ8IகC iணாக அ\A6 ேபாMKறன.
க+16:
உ8IகYK வளIP28* ஆe வைக அ`k wைலகைளZ< அ`A6
அதKbல< இைறவUK "+வhகைள# ப;`,ெகா>S காலP Hழ;2யாMய
Rறf8[+A6 cV:< வ\ைய அ`யாமேலேய பல உ8IகC
iணாMfSMKறன.

பாட9 #742: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
அ\MKற ஆ>டைவ ஐையsH bKe
ெமா\MKற (#ப16 bKெறKப தா:V
க\MKற காலe ப1"ர> ெடKப
ெதXMKற ஈைர<ப ெத>ண; `+Aேத.
fள,க<:
உ8IகYK வாgநாY* அ\ய,_hய நாK: ப:"கC இ+,MKறன.
(தலாவ6 எத;:< பயUK` அ\MKற ப:" ப"bKe வய6 வைரயான
:ழAைத ப+வ<. இர>டாவ6 பலரா9< ெசா*ல#பSMKற அளf;:
வாgA6 (hZ< ப:" (#ப16 bKe வய6 வைரயான வா[ப ப+வ<.
bKறாவ6 பல+,:< பயLCளதாக வாgA6 (hZ< ப:" அeப1" இர>S
வய6 வைரயான ("Ik ப+வ<. நாKகாவ6 (Xவ6< வாgA6 ப%=ரண<
எKe ெசா*ல#பSMKற wைல8* (hZ< ப:" {e வய6 வைரயான
வேயா"க ப+வ<. ப"bKe வய"[+A6 எ#ேபா6 ேவ>Sமானா9<
இைறவைன அைடய,_hய வ\கY* (யKe இைறவைன உணIA6
fGடா* எ*ைலகC இ*லாம* எ>WலடVகாத ஆ>SகC ஆனா9<
அ\யாம* இ+,கலா<
க+16:
உ8IகYK வாgநாY* நாK: fதமான ப:"கC இ+MKறன. இAத,
ப:"கt,:C வாg,ைகைய (h16, ெகாCவ6< அைத1 தா>h
இைறய+ளா* ேயாக# ப8;2கC ெசa6 c>ட கால< வாgவ6< ஒjெவா+
உ8%K ேநா,க1ைத# ெபாe1த6.

பாட9 #743: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
"+A6 "னம1 "ன1" ெனாSwK
`+Aத` நாெளாK `ர>ெடGS bKe
ெபா+A"ய நாெளாS $,க`A ேதாVM
வ+A6த [K` மைன$க லாேம.
fள,க<:
உ8IகC RறAத "ன1ைதZ< நGச1"ர1ைதZ< அ`A6 ெகா>S அ"[+A6
ஒ+ நாC, இர>S நாC, bKe நாC, எGS நாC ஆMய நாGகைள, _Gh
வ+MKற நாGகY* அைமZ< நGச1"ரVகைள அ`A6 அAத நGச1"ரVகC
அைமZ< நாGகY* இைறவைன அ`A6ெகாCt< அகேயாக# ப8;2கைள
எைத#ப;`Z< கவைல# படாம* ஆர<R,கலா<.
க+16:
அகேயாக# ப8;2ைய ஆர<R#பத;: ஏ6வான நாGகைள RறAத நாC
நGச1"ர1"[+A6 எS16,ெகா>S எAத1 தய,க(< இK` ஆர<R,கலா<.

பாட9 #744: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
மைன$: i+< அக1"ைட நாh
எனf+ ப1தsH< ஈரா றதனா*
தைனய`A ேதறGS1 த;:` யாe
fைனய` யாe fளVMய நாேல.
fள,க<:
அகேயாக< ெசaய ேவ>S< எKMற எ>ண1"* பாட* #748 இ* உCளபh
நGச1"ர< பாI16 சாதைனகைள ஆர<R,:< சாதகIகC பாட* #451 இ*
உCளபh தம,:C இ+ப1ைதA6 த16வVகளாக இ+,:< இைறவைன அ`ய
ேவ>h bPH,கா;ைற பாட* #728 இ* உCளபh HX(ைன நாh8K 12
அV:ல அளf;:< இைறவUK ேம* 2Aதைனைய ைவ16 ஏ;` இற,M
தம6 bலாதார1"9Cள :>ட[U ச,"ைய எX#R ஒjெவா+ ச,கரமாக
ஏ` ஏழாவ6 ச,கரமாMய சக|ரதள< ெசKறைடAதkடK பாட* #709 இ*
உCளபh அைதZ< தா>hய 6வாதசாAத ெவY8* இைறவேனாS கலA6
அவK நாK: உயI த16வVகளாக இ+#பைத உணIA6 ெகாCவாIகC.
க+16:
(ைற#பh அகேயாக< ெசaZ< சாதகIகC இைறவேனாS கலA6 உ>ைம
ஞான1ைத அைடவாIகC.
இ+ப1ைதA6 த16வVகC:
5 =தVகC: wல<, cI, கா;e, ெந+#$, ஆகாய<. 5 $லKகC: க>களா*
பாI1த*, கா6களா* ேகGட*, வாயா* Hைவ1த*, b,கா* yக+த*,
ேதாலா* ெதாSத*. 5 ஞாேனA"%யVகC: ஓைச - ேகGப6, ஊe உணIத*, ஒY - பாI#ப6, Hைவ - உ>ப6, நா;ற< - (கIவ6. 5
கKேமA"%யVகC: வாa - ேபPH, ைககC - ெசய*, கா*கC - ேபா,:வரk,
எ+வாa - க\k c,க< ப:", க+வாa - இKப(< Rற#$<. 4
அAத,கரணVகC: மன< - எ>ணVகC, $1" - அ`k, 21த< - 2Aதைன,
அகVகார< - நாK எL< wைன#$. 1 $+டK: ஆKமா.
நாK: உயI த16வVகC:
1. 2வ<, 2. ச,", 3. நாத< (பரஒ[), 4. fA6 (பரஒY)
ஆe ஆதாரP ச,கரVகYK bI1"கC:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

bலாதார< - கணப", வ*லைப.
Hவா"Gடான< - Rர<மா, சர|வ".
மW#=ரக< - "+மா*, ல™்x.
அநாகத< - உ+1"ரK, உ+1"%.
fH1" - மேக|வரK, மேக|வ%.
ஆ,ஞா - சதா2வ<, மேனாKமW.

பாட9 #745: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
நா9V கடAத6 நா*வ+< நாைலA6
பாலV கடAத6 ப16# ப"ைனA6
ேகாலV கடAத :ண1தா>S bfர>
டாலV கடAத6ஒK றார` வாேர.
fள,க<:
பாட* #744 இ* உCளபh 6வாதசாAத ெவY8* இைறவK நாK: உயI
த16வVகளாக இ+#பைத உணIAத ேயாMயIகC அைதZ< தா>hய wைல8*
பாட* #467 இ* உCளபh ஒKப6 6வாரVகC இ+ப1ைதA6 த16வVகளா*
ஆன உ+வ1ைத1 தா>h அைதP H;`8+,:< :ணVகைள, ெகா>ட
ஐA6fத ேகாசVகைளZ< தா>h அ>டசராசரVகC அைன1ைதZ< தா>hய
ஒேர ெபா+ளாக இ+#பைத அ`A6ெகாCவ"*ைல.
க+16:
இைறவைன நாK: உயI த16வVகளாக உணIAத ேயாMயIகளா9< இைறவK
அைன1ைதZ< கடAத ஒேர ெபா+ளாக இ+#பைத உணIA6ெகாCவ"*ைல.
ஐA6 ேகாசVகC:
1.
2.
3.
4.
5.

அKனமய< - உணfனா* உ+வா:< உட*.
Rராணமய< - bPH,கா;றா* உ+வா:< உ8I.
மேனாமய< - மன"னா* உ+வா:< எ>ணVகC.
fsஞானமய< - அ`fனா* உ+வா:< ஞான<.
ஆனAதமய< - உ>ைம ஞானமாMய ேபர`வா* உ+வா:< ேப%Kப<.

பாட9 #746: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
ஆe< இ+ப6, ைகயsH bKe,:A
ேதe xர>S x+ப1ெதா டா`ைவ
_e ம"ெயாK `L,M+ ப1ேதX
ேவe ப"யVகணK நாCf"1 தாேன.
fள,க<:
பாட* #743 * உCள (ைற#பh நGச1"ர< பாI16 அகேயாக# ப8;2ைய
:+நாத%K வ\காGSத[K வ\8* ேம;ெகாCt< சாதகIகt,:
இ+பதாவ6 நாY* bPH,கா;e ஆe ஆதார ச,கரVகைளZ< ெச*வைத
உணரலா<. இ+ப1" ஐAதாவ6 நாY* சக|ரதள1ைத1 தா>hய 6வாதசாAத
ெவY8* இ+,:< bKe ம>டலVகY* (தலாவதான அ,MU
ம>டல1"9< இ+ப1" ஆறாவ6 நாY* இர>டாவதான †%ய
ம>டல1"9< இ+ப1" ஏழாவ6 நாY* bKறாவதான சA"ர ம>டல1"9<
bPH,கா;ைற ைவ16 ப8;2 ெசaதா* இ+ப1" எGடாவ6 நாY*
அைன1ைதZ< தா>h இ+,:< இைறவைன அ`யலா< எKe ேயாக1"K
தைலவனாMய இைறவK f"16 ைவ1தாK.
க+16:
அகேயாக# ப8;2ைய :+நாத%K வ\காGSத[K வ\8* (ைறயாக
ஆர<R,:< சாதகIகIகC தம6 இ+ப1" எGடாவ6 நாY* அைன1ைதZ<
தா>h இ+,:< இைறவைன அ`யலா<.

பாட9 #747: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
f"1த இ+ப1ெதG
ெதா:1த` (#ப16
ப"1த` ப1ெதGS<
உ"1த` bK`ர>

ெடாSbK றாக1
bKe ெதா:xK
பாரா "கணா*
ெடாK`K (ைறேய.

fள,க<:
பாட* #746 இ* உCளபh அகேயாக1"* இைறவK f"1த இ+ப1" எGS
நாGகC (hAத RK அைன1ைதZ< தா>h இ+,:< இைறவைன அ`ய
(ய9< சாதகIகC பாட* # 467 * உCளபh தம,:C இ+,:< (#ப1தாe
த16வVகைளZ< ஒKறாக1 ெதா:16 தம6 bPH,கா;ைற HX(ைன
நாh8[+A6 18 அV:ல< தா>h8+,:< ($+வ ம1"8[+A6 தைல
உP2 6 அV:ல<, தைல உP28[+A6 6வாதசாAத ெவY 12 அV:ல<)
6வாதசாAத ெவY8* ப"16 பாட* #744 இ* உCளபh உணIAத நாK:
உயI த16வVகYேலேய மனைதP ெச91" அகேயாக< ப8Kறா* ஐA6
2வத16வVகளாக இ+,:< இைறவK ஒ+வேன எKபைத அ`A6
ெகாCளலா<.
க+16:
ஐA6 2வத16வVகளாக இ+,:< இைறவK ஒ+வேன சதா2வbI1"
எKபைத இ+ப1" எGS நாGகt,:# RK (ய9< அகேயாக# ப8;2யா*
அ`A6 ெகாCளலா<.

பாட9 #748: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
(ைற(ைற யாaA6 (யK`ல ராM*
இைற8ைற யாI,:< இ+,க அ%6
மைறய6 காரண ம;ெறாKe x*ைல
பைறபைற யா6 பWA6 (hேய.
fள,க<:
பாட* #743 * இ+A6 #747 வைர உCள அகேயாக# ப8;2 (ைறகைள
(ைறயாக :+fK bல< க;e ப:16 அ`A6ெகா>S (ய;2,க
ேவ>S<. :+வ+C இ*லாம* (ைற8*லாம* ெசaZ< ேயாக# ப8;2யா*
c>ட கால< wைல16 w;கk< (hயாம* இைறய+t< அவIகt,:
Mைட,கா6. :+fK bல< (ைறயாக க;e,ெகா>ட6< அைத ேவe
எவ+,:< ெசா*லாம* பWேவாS (ய;2 ெசa6 (hZVகC. யா+,:<
ெசா*லாம* பWேவாS ெசaZVகC எKe அ+YயதK காரண< இைறய+C
Mைட,கா6 இ6ேவ காரண< அK` ேவெறாKe< இ*ைல.
க+16:
:+fK bல< (ைறயாக, க;e அதKபh அகேயாக# ப8;2கைள
ேம;ெகாCள ேவ>S<.

பாட9 #749: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
(hAத த`யாI (ய*MKற bI,கI
இhs2* இ+,க fள,ெக% ெகா>S
கhAதன* bள, க6வவ* லாI,:
நடA"S< பா%U* ந>ண9 மாேம.
fள,க<:
(ைறயாகP ெசaZ< அகேயாக# ப8;2னா* சா",க,_hய fஷயVகைள
அ`யாம* ேவe பல வ\கY* அைத சா",க ேவ>h (ய;2 ெசaபவIகC
ைக8* அக* fள,: இ+Aதா9< அைத அ`யாம* u#பAத1ைத ேதh
அைலZ< bடIகைள# ேபாKறவIகேள. உ8IகYK உட9,:Cேளேய
:>ட[U ச," எL< ெந+#$ bலாதார< எL< அக[* }VM, ெகா>S
இ+,MKற6. அைத எX#R HX(ைன நாh8K வ\ேய எS16P ெசKe
சக|ரதள1"* இ+,:< ேஜா"8* ெபா+1" ெப%ய fள,காக# ப;ற
ைவ16 அsஞான< எL< இ+ைள அக;` உ>ைம ஞான1ைத உணர
(hAத சாதகIகt,: கால< ச,கர< ேபா* ஓh, ெகா>ேட இ+,:< இAத
உலக1"* எதனா9< பா",க# படாம* எKe< ch16 வாX< வ*லைம
Mைட,:<.
க+16:
அகேயாக# ப8;2கைள (ைறயாக, கைடRh16 ஞான1ைத உணர (hAத
சாதகIகC ch1தகால< வாழலா<.

பாட9 #750: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
ந>’s 2efர னாணாக bKe,:<
RKUய மாIRைட# ேபராம* ஒ1"Ss
ெசKU8K bKe,:s ேசரேவ wK`h*
உKU உணIA"S< ஓfயA தாேன.
fள,க<:
கGைட fரலா* H>S fரைல# Rh16, ெகா>S ம;ற bKe
fர*கைளZ< ேநராக cGhனா* வ+< (1"ைர f*[* ஏ;`ய அ<$கC
ேபால இ+,:< bKe fர*கைள# ேபாலேவ இடகைல, RVகைல ம;e<
HX(ைன ஆMய bKe நாhகt< மாIR* உCள இதய1"* RKU#
RைணA6 R%யாம* ஒKறாகP ேசIA6 இ+,MKறன. அைத# ேபாலேவ
bKe நாhகைளZ< தைல89Cள bKe ஆதாரP ச,கரVகேளாS (fH,",
ஆ,ஞா, சக|ரதள<) ஒKறாக# ெபா+A6< பh ெசa6 bPH,கா;ைற
சக|ரதள1";: ேமேல இ+,:< bKe ம>டலVகேளாS< (அ,MU,
சA"ர, †%ய ம>டலVகC பாட* #746 இ* உCளபh) கல,:< பh ெசa6
எ>ணVகைள ெமா1த(< அ"ேலேய ைவ16 காMத1"* வைரAத ஓfய<
ேபால எAத அைசk< இK` இ+Aதா* உ>ைம ஞான1ைத உணIA6 உட*
எKe< அ\யாத அழகான ஓfய< ேபால இளைமZடK c>ட கால<
இ+,:<.
க+16:
அகேயாக# ப8;28Kபh ஒKறாக இ+,:< bKe நாhகைளகேளாS
bPH,கா;ைறZ< bKe ம>டலVகேளாS< கலA6 "யாU1தா* உ>ைம
ஞான1ைத உணIA6 உட* எKe< அ\யாத ஓfய< ேபால இ+,:<.

பாட9 #751: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
ஓfய மான kணIைவ அ`xKகC
பாfக Y1"K பயன` வா%*ைல
ufைன யா(ட* ம>டல bKe,:<
=fU* இ+A"S< $>Wய1 த>ேட.
fள,க<:
பாட* #750 இ* உCளபh அகேயாக1தா* உ>ைம ஞான1ைத உணIA6
ஓfய< ேபால அைசயாம* wைலெபe< உணIkகைள அ`A6 ெகாCtVகC.
ஒX,க1"[+A6 தவ` பாவ1"ேலேய வாXMKற உ8IகC இAத ேயாக1"K
பயKகைள அ`A6 ெகாCவ"*ைல. ufைனயா* RறAத இAத உட9,:
இ+,:< அைன16 fைனகைளZ< c,M RறfP Hழ;2ைய
அகேயாக#ப8;2யா* அe16 அைடய ேவ>hய அ,MU, சA"ர, †%ய
ம>டலVகt,: (பாட* #746 * உCளபh) ெச*9< வ\யாக
சக|ரதள1"K ஆ8ர< இதg ெகா>ட தாமைர# =f;: கா<$ ேபால
$>Wய பாைதயான HX(ைன நாh இ+,MKற6.
க+16:
ufைனயா* RறAத உட9,: $>Wய1ைத ெப;e Rறf இ*லா
wைலயைடய ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மல+< அதK கா<$ ேபால
c>ட HX(ைன நாhZ< இ+,MKற6.

பாட9 #752: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
த>SடK ஓh1 தைல#ெபaத ேயாM,:
ம>டல bKe மMgA6ட* ஒ1"SV
க>டவI க>டனI காணாI fைன#பயK
R>ட< R%யேவ RணV:MK றாேர.
fள,க<:
HX(ைன நாh8K வ\ேய bPH,கா;ைற ேமேல;`P ெசKe தைல
உP28[+,:< சக|ரதள ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மலேராS
கலA6 fS< அகேயாக1ைத ெசaத சாதகIகC சக|ரதள1ைதZ< தா>hய
6வாதசாAத ெவY8[+,:< அ,MU, சA"ர, †%ய ம>டலVகேளாS
(பாட* #746 * உCளபh) உணIk ஒSVM இ+Aதா* ேப%Kப1"* "ைள16
அAத ம>டலVகேளாS கலA6 c>ட கால< அ\யாம* அழ:டK
இ+#பாIகC. இAத wைலைய அகேயாக# ப8;28னா* (ய;2 ெசa6
அைடAதவIகC மGSேம க>S உணIMKறாIகC. தVகYK ufைன#
பயனா* இAத# ப8;2ைய# ப;`1 ெத%யாமேலா அ*ல6 இைதP ெசaயாம*
ேவe வ\கY* (யKe ேதா*fயைடAதவIகேளா தVகYK உடைல fGS
உ8I R%A6 ‚>S< ‚>S< Rற,:< RறfP Hழ;28* 2,M, ெகா>S
வ+A6MKறாIகC.
க+16:
அகேயாக1ைத ெசaபவIகC அைத# ெப;e ேப%Kப1"* "ைள16 RறfP
Hழ;28[+A6 fSபSவாIகC. ம;றவIகC தVகYK ufைன# பயனா*
Rறf1 6Kப1"ேலேய MடA6 வ+A6MKறாIகC.

பாட9 #753: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
RணVM அ\A"S< ேபற6 ேகCc
அணV:ட னா"1த னாe f%8K
வணV:ட ேனவAத வாgk :ைலA6
HணVகL, காகP Hழ*MKற வாேற.
fள,க<:
RறfP Hழ;28* 2,M,ெகா>S இைறவைன அைடய உதk< இAத Rறf
எ#பh அ\A6 ேபாMKற6 எKபைத, ேகGS,ெகாCtVகC. fைனகைள1
uI16,ெகா>S த<ைம வA6 அைடய ேவ>S< எKபத;காக இைறவK
ெகாS1த Rறfைய உ8IகC தVகள6 ஆைசகYK வ\8ேலேய ெசKe
ேம9< ேம9< அ"கமாக fைனகைளP ேசI16, ெகா>ேட இ+Aதா*
இைறவைன உணIA6 அைனவ+< ேபா;` வணVMS< wைல ெபற
ேவ>hய வாg,ைக ‹I:ைலA6 எAதfத இல,:< இ*லாம* "%Z<
நாaகைள#ேபா* "%A6 இறA6 ‚>S< ‚>S< RறA6 அ\MKற
வாg,ைகயாக மா`fS<.
க+16:
உ8IகC தVகC ஆைசகYK வ\ ெச*வதா* fைனகைள ேசI16,ெகா>S
‚>S< ‚>S< Rற#ெபS16,ெகா>ேட இ+,MKறன.

பாட9 #754: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
Hழ*MKற வா`K 6ைணமலI காணாK
தழ[ைட# $,MSA தKL Yலாம;
கழ*க>S ேபா<வ\ காணவ* லாI,:,
:ழ*வ\ wK`SV _1தL மாேம.
fள,க<:
RறfP Hழ;28* 2,M,ெகா>S RறA6 ெகா>ேட இ+,MKற உ8IகC
த<ேமாS எ#ேபா6< 6ைணயாக இ+,:< இைறவUK "+வhைய1 தாVM,
ெகா>S இ+,MKற மலைர, கா>ப"*ைல. இறAத Rற: ெந+#R*
இட#பS< இAத உடைல wரAதர< எKe எ>ணாம* தம,:Cேளேய
6ைணயாக இ+,:< இைறவேன எKe< wரAதர< எKபைத உணIA6
அவன6 "+வhகைளP ெசKe அைடZ< வ\யான HX(ைன நாhைய,
க>Sெகா>டவIகC அதK வ\ேய ெசKe அைடZ< தைல உP2ைய1
தா>hய 6வாதசாAத ெவY8* "+நடன< $%A6 ெகா>h+,:<
இைறவைன க>S உணIA6 அவேனாS கலA6 ேப%Kப1"* இ+,கலா<.
க+16:
இறAத Rற: ெந+#$,: இைரயா:< உடைல ப;`,ெகா>S RறfP
Hழ;28* 2,M, ெகாCளாம* உட9,:C ஏழாவ6 ச,கர1"* இ+,:<
ஆ8ர< இதg ெகா>ட தாமைர மல%* இைறவK ஒY உ+வமாக
i;`+#பைத பாI16 இைறவUK "+வhகைள# ப;`,ெகா>S அவேனாS
கலA6 ேப%Kப1"* எ#ேபா6< wைல16 வாழலா<.

பாட9 #755: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
_1தK :`8; :ண<பல க>டவI
சா1"ரA தKைன1 தைல#ெபa6 w;பIகC
பாI1"+A 6Cேள அLேபாக ேநா,Mh*
ஆ1தL மாM யலIA6fS ெமாKேற.
fள,க<:
பாட* #754 * உCளபh தைல உP2ைய1 தா>hய 6வாதசாAத ெவY8*
"+நடன< $%A6 ெகா>h+,:< இைறவைன1 த%216 தம,:C
இைற1தKைமகC பலவ;ைற க>டவIகC சா|"ரVகC _e< தIமVகைளேய
தைலயானதாக, ெகா>S அவ;ைற fGS 2`6< fலகாம* கைடRh16
w;பவIகC. தIம< தவறாம* wKe தம,:Cேளேய இைறவUK
"+வhையZ< "+நடன1ைதZ< த%216,ெகா>S அவன+ளா* ெப;ற
ேப%Kப1ைத அLபf16, ெகா>h+#பவIகC தாேம 2வமாM அவைன#
ேபாலேவ எV:< fயாR16 இ+#பாIகC.
க+16:
இைறவைன தம,:Cேள த%216 தIம1ைத கைடRh16 அதK பh
நட#பவIகC ேப%Kப1"* "ைள16 தாேம 2வமாM எV:< fயாR16
இ+#பாIகC.

பாட9 #756: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர, (கால4!.
gழLb)
ஒK`* வளIP2 உல#R[ ேகYU
நKெறKe bKe,: நாள6 ெசK`S<
ெசK`S (#ப6s ேசர இ+A"h;
:K`ைட8* ெபாK"கg _1தL மாேம.
fள,க<:
பாட* #755 * உCளபh இைறவேனாS ஒKறாa இர>டற, கலA6 தாேம
2வமாM இ+#பவIகC அளf*லாத காலVகC ஆZC வளIA6 அ\யாம*
இ+,MKற (ைறைய ேகGS, ெகாCtVகC. தம,:C இ+,:<
இைறவைன அைடய உதkவதா* xகk< ந*ல6 எKe சாதகIகC உணIA6
ெகா>ட இடகைல, RVகைல, HX(ைன ஆMய bKe நாhகC வ\யாகk<
bPH,கா;ைற உCYX16 ேமேல;` •\ற,M எKe Hழ;2 ெசa6
ெகா>ேட இ+Aதா* பல காலVகC உட* அ\யாம* ெசKe ெகா>ேட
இ+,:<. (#ப6 நாGகt,: (ைறயாகP ெசaத RK$ :K`K ேம*
ஏ;`ைவ1த uப< ேபால தைல உP28[+,:< சக|ரதள1"* ெபாK wற
ேஜா" உ+வமாக இ+,:< இைறவேன தாமாM ஒY# Rரகாசமாக எV:<
பரf,ெகா>ேட இ+#பாIகC.
க+16:
அகேயாக< ெசaZ< சாதகIகC இைறவேனாS கலA6 அவைன# ேபாலேவ
ெபாK wற ேஜா"யாM எV:< பரf,ெகா>ேட இ+#பாIகC.

பாட9 #757: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
_1தவK ஒK`SV _Iைம அ`AதVேக
ஏ16வI ப1"U* எ>hைச ேதாK`ட#
பாI16 மMgA6 ப6மைர ேநா,Mh;
சா1"S {e தைல#$எaய லாேம.
fள,க<:
பாட* #756 * உCளபh இைறவேனாS இர>டற, கலA6 தாேம
2வமாMfS< வ\(ைறைய அ`A6 அதKபhேய அகேயாக< ெசa6 ஆe
ஆதாரP ச,கரVகைளZ< தா>h சக|ரதள1"K ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட
தாமைர மல%* ஒY உ+வமாக i;`+,:< இைறவேனாS கலA6 அைதZ<
தா>h 6வாதசாAத ெவY8* இ+,:< bKe ம>டலVகY* (அ,MU,
†%ய, சA"ர ம>டலVகC பாட* #746 இ* உCளபh) இர>S
ம>டலVகைள1 தா>h bKறாவதாக இ+,:< சA"ர ம>டல1"* எGS1
"ைசகt< பரf f%Z<பh இைறவUK ஒY உ+வ1ைத ஏ;`ைவ16
ேப%Kப1"* "ைள16 அைத1 த%216, ெகா>ேட இ+#பவIகC
சா|"ரVகC _`ய (Xைமயான வயதான {e ஆ>SகைளZ< கடA6
w;பாIகC.
க+16:
அகேயாக< ெசa6 ேஜா"யான இைறவேனாS கலAதவIகC அAத ேஜா"ைய
6வாதசாAத ெவY89Cள bKறாவ6 சA"ர ம>டல1"* எGS1
"ைசகt,:< பரf f%Z<பh ஏ;` ைவ1தா* {e ஆ>Sகைள, கடA6<
ேப%Kப1"* வாgவாIகC.

பாட9 #758: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
சா;`S {e தைல#ெபa6 wKறவI
கா16ட* ஆ8ரV கGSற, கா>பIகC
ேசI16ட* ஆ8ரs ேசர இ+AதவI
b16டK ேகாhேய Zகம6 வாேம.
fள,க<:
பாட* #757 இ* உCளபh அகேயாக< ெசa6 சா|"ரVகC _`ய
(Xைமயான வயதான {e ஆ>SகைளZ< கடA6 w;பவIகC ஆ8ர<
ஆ>Sகt,:< உட* கGS,:ைலயாம* இ+#பைத, கா>பாIகC.
இைறவேனாS கலA6 ஆ8ர< ஆ>Sகt,: ேம* இ+AதவIகC ேபர`வா*
("IA6 ேகாh ஆ>Sகt,:< உட* அ\யாம* இ+A6 பல ZகVகைளZ<
கா>பாIகC.
க+16:
அகேயாக# ப8;2ைய (XைமயாகP ெசa6 இைறவேனாS இர>டற, கலA6
ேப%Kப1"* இைறவைன த%216,ெகா>ேட இ+#பவIகC பலேகாh
வ+டVகC ஆனா9< அ\யாம* பல ZகVகைள, க>S அ`வா* ("IA6
உட* அ\யாம* இ+#பாIகC.

பாட9 #759: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
உகVேகாh
அகVேகாh
2வVேகாh
:கVேகாh

க>S< ஒ2வற wKe
க>SC அயலற, கா>பI
fGSP ெச`ய இ+AதV
க>டV :ய+e வாேர.

fள,க<:
பாட* #758 இ* உCளபh ேகாh ZகVகைள, க>ட ேயாMயIகC 2`6<
தளIfK` தம6 அகேயாக1"ேலேய wைலெப;e wKe தாK எL<
எ>ண< இ*லாம* இைறவL< தா(< ேவe இ*ைல எKபைதZ<
கா>பாIகC. தம,:C உணIAத 2வ1"K ஒYZ+வ1ைதZ< கடA6
உ+வ(< :ண(< இ*லாத இைற wைலைய அைடA6 பல ேகாh
ZகVகைளZ< க>S அைன1";:< ேமலானெதா+ wைலைய அைடவாIகC.
க+16:
ேகாh ZகVகC க>S< தளIf*லாம* wைலெப;e w;:< அகேயாMகC
அதK Rற: 2வ wைலையZ< கடAத பரwைல8* பலேகாh ZகVகC க>S
அைன1";:< ேமலான wைலைய அைடவாIகC.

பாட9 #760: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
உய+e வா+ல க1ெதாSV _h#
பயLe வாIபலI தாம` யாம;
ெசய9e வாI2லI 2Aைத8 லாம*
கய9e க>Wைய, காணM லாேர.
fள,க<:
பாட* #759 இ* உCளபh அைன1";:< ேமலானெதா+ wைலைய அைடAத
ேயாMயIகC உலக1தவIகYK ேம* ெகா>ட க+ைண8னா* அவIகC
அ`யாமேலேய அவIகேளாS கலA6 wKe பல ந*fைனகைள# $%A6
பயKெபற ைவ,MKறாIகC. உலக1தவIகைளZ< பயKெபற ைவ,MKற
உயIவான wைலைய# ப;` ெத%யாத அ*ல6 அ"* f+#பx*லாதவIகC
தVகYK கIமfைனகைளP ெசa6ெகா>S iணாக வாg,ைகைய, க\16
‚Kகைள# ேபா* எ#ேபா6< க>bடாம* அKபIகt,: அ+CெகாS,:<
இைற ச,"ைய காணாமேலேய கால1ைத க\16 அ\A6 ேபாMKறாIகC.
க+16:
அகேயாக< ெசa6 அைன1";:< ேமலான உயI wைலைய அைடAத
ேயாMயIகC உலக1தவI ேம* க+ைண ெகா>S அவIகt,காக பல
ந*fைனகைள# $%MKறாIகC. இைத அ`யாத ம;றவIகC தVகYK
fைனகைளேய $%A6 iணாக கால1ைத, க\,MKறாIகC.

பாட9 #761: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
காணM
நாணM
காணM
காணM

லாதாI க\Aேதாh# ேபாவIகC
லாIநய< ேப2 fSவIகC
லாதாI க\Aத ெபா+ெளலாV
லாமேல க\MKற வாேற.

fள,க<:
பாட* #760 இ* உCளபh இைற ச,"ைய1 தம,:C க>S உணராதவIகC
தVகYK வாg,ைகைய iேண வாgA6 க\16 ‚>S< Rற,:<பh இறA6
ேபாMKறாIகC. இைற ச,"ைய அைடZ< வ\ைய, க;e அ`AதவIகC _ட
தா< க;ற க*fைய உபேயாM16# பயK ெபறாம* அைத# ப;` பலfதமாக#
ேபHவ"* கால1ைத க\16, ெகா>S தா< க;றெத*லா< பயU*லாம*
ேபாMKறெதKற நாண< இ*லாம* கால1ைத iணh,MKறாIகC. இைற
ச,"ைய1 தம,:C க>S உணராததா* த<ைம fGS# ேபாMKற
அ+Gெச*வVகC எKன எKபைதZ< காணமேலேய இவIகYK கால<
iணாக, க\A6fSMKற6.
க+16:
இைறவைன அைடயேவ சா|"ரVகt< கைலகt< இைறவனா*
அ+ள#பGடன. இைத அ`யாம* க;றவI க*லாதவI ஆMய இர>S
வைக8ன+ேம கால1ைத iணh16 இைறவைன அ`யாமேலேய இறA6
ேபாMKறாIகC.

பாட9 #762: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
க\MKற அ#ெபா+C காணM லாதாI
க\MKற அ#ெபா+C காண9 மா:V
க\MKற kCேள க+16ற ேநா,M;
க\யாத அ#ெபா+C காண9 மாேம.
fள,க<:
பாட* #761 இ* உCளபh இைற ச,"ைய1 தம,:C க>S உணராததா*
த<ைம fGS# ேபாMKற அ+Gெச*வVகC எKன எKபைத, காண
(hயாதவIகC தா< ெப%தாக எ>W8+Aத உலகP ெச*வVகC அைன16<
த< க> (Kேப அ\A6 ேபாவைத, கா>MறாIகC. அ\MKற
உட9,:Ct< ெச*வ16,:Ct< எKன இ+,MKறேதKe ஆராaA6
பாI1தா* அ\MKற அைன16 ெபா+Gகt,:Ct< எKe< அ\யாத
ெப+< ெச*வமான இைறவK இ+#பைத அ`A6 ெகாCள (hZ<.
க+16:
தம,:C ஆgA6 ேதh இைறவைன உணIAதவIகளா* மGSேம அ\MKற
அைன1"9< எKe< அ\யாத இைற ச," இ+#பைத, க>SெகாCள
(hZ<.

பாட9 #763: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
க>ணK Rற#R[ காணA" யாZCேள
எ>’A "ைசZடK ஏகாAத னா8S<
">ெணK `+,:s 2வக" யாw;:<
ந>’< பதx6 நாடவ* லாIகGேக.
fள,க<:
bKe க>கtைடய Rற#R*லாத இைறவைன தன6 எ>ணVகC
அைன1"9< காண,_hய சாதகUK உCேள :+வாa அமIA6
அைன1";:< ஒ+வனாகk< எ"9< உe"யாக wைல16 இ+#பவLமான
இைறவUK "+வhகC தன,:Cேள உe"ZடK ேதh சரணாக"யாa
இ+#பவIகt,ேக Mைட,:<.
க+A6:
காலVகC அைன1"9< இைறவைன தம,:C உe"யாக ேதh சரணாக"யாa
இ+#பவIகt,: இைறவUK "+வh Mைட,:<.

பாட9 #764: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
நாடவ*
நாடவ*
ேதடவ*
_டவ*

லாI,: நமU*ைல ேகh*ைல
லாIகC நரப" யாaw;பI
லாIகC ெத%Aத ெபா+Y6
லாIகt,:, _ற9 மாேம.

fள,க<:
பாட* #763 * உCளபh தம,:C உe"ZடK இைறவைன1 ேதh
அைடய,_hயவIகt,: இற#$ இ*ைல. இjkலக1"* எAத, :ைறZ<
இK` உ8Iகt,:1 தைலவனாக இ+#பாIகC. இைறவைன1 தம,:Cேள
ேதh அைடAதவIகt,:1 ெத%Aத ெபா+C இ6வா:<. அவIகC அ`Aத
இைறவைன அைடZ< வ\ைய, காGS<பh ேகGபவIகY*
த:"ZCளவIகt,: தாK அ`Aதைத எS16, _eவாIகC.
க+16:
இைறவைன1 தம,:Cேள ேதh அைடAதவIகC எKe< இற#$ இ*லாம*
த<ைம நாh வ+பவIகY* த:"ZCளவIகt,: தா< அ`Aதவ;ைற
எS16, _eவாIகC.

பாட9 #765: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
_e<
ேதe<
_e<
ஆe<

ெபா+Y தகார kகாரVகC
ெபா+Y6 2AைதZC wK`ட,
மகாரV :ழ*வ\ ேயாhட
அமIA"+,:< அ>ண9 மாேம.

fள,க<:
பாட* #764 * உCளபh த<ைம நாh வ+பவIகY* த:"ZCளவIகt,:
_e< ெபா+ளான6 ஓVகார மA"ர1"K அகார உகார fள,கமா:<. அகார
உகார மகார எX16,கC (அ, உ, <) ேசIAதேத ஓ< எL< மA"ர<. அ"*
அகார< 2வ1ைதZ< உகார< ச,"ையZ< மகார< உ8ைரZ< :`,:<.
:+வானவI _`ய ஓ< எL< மA"ர1ைத தம6 2AதைனZC எ#ேபா6
wைன16, ெகா>ேட இ+,:< சாதகIகt,: ஓ< எKL< மA"ர1"K
ெபா+C உ8IகC தம,:C ஒYA"+,:< :>ட[U ச,"ேய எKபைத
உணIA6 அைத bலாதார1"[+A6 எX#R HX(ைன நாh வ\ேய தைல
உP289Cள சக|ரதள1"* i;`+,:< இைறச,"ேயாS ேசI16fGடா*
அவIகt,:C இ+,:< ஆe ஆதாரP ச,கரVகY9< ச,"மயமாக அமIA6
இ+,:< இைறச,"Z< தாேம எKபைத உணIA6 ெகாCவாIகC.
க+16:
ஓ< எKL< மA"ர1"* இ+,:< ெபா+ைள :+வானவ%ட< ேகGS1
தம,:C அைத உணIAத சாதகIகC மகாரமாMய தVகYK உ8Iச,"ைய
அகாரமாMய 2வ1ேதாS< உகாரமாMய ச,"ேயாS< கலA6fGடா* அவIகC
இைறவனாக ஆMfSவாIகC.

பாட9 #766: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
அ>ண* இ+#Rட மா+< அ`MலI
அ>ண* இ+#Rட< ஆaA6ெகாC வாIகt,
க>ண* அ\fK` உCேள அமIA"S<
அ>ணைல, காW* அவUவ னா:ேம.
fள,க<:
இைறவK இ+,MKற இட1ைத யா+< அ`வ"*ைல. பாட* #765 இ*
உCளபh இைறவைன அ`AதவI bல< ேகGS தம,:C ஆராaA6
உe"ZடK ேதhனா* இைறவK தம,:Cேளேய i;`+#பைத அ`A6
ெகாCளலா<. தம,:C இைறவK i;`+#பைத அ`A6 ெகா>டவIகt,:
இைறவK ேபர`வாa wKe அவIகt,:Cேளேய அ\யாம* அமIA"+#பாK.
ேபர`வாa அமIA"+,:< இைறவைனேய எ#ேபா6< த%216, ெகா>S
இ+#பவIகC தா(< அAத இைறவனாகேவ ஆMfSவாIகC.
க+16:
தம,:Cேளேய i;`+,MKற இைறவைன, க>S உணIAதவIகC
இைறவனாகk< ஆMfSவாIகC.

பாட9 #767: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
அவUவ னா:< ப%ச` வாIஇ*
அவUவ னா:< ப%ச6 ேகCc
அவUவ ேனாைச ஒY8LC ஒK`
அவUவK வGடம தாMwK றாேன.
fள,க<:
தா(< இைறவனாகேவ ஆMfS< ெப+< பயைன அ`A6 ெகா>டவIகC
யா+< இ*ைல. தா(< இைறவனாகேவ ஆMfS< ெப+< பயைன# ப;`,
ேகGS,ெகாCtVகC. பாட* #765 இ* உCளபh ஓVகார மA"ர1"* அகார<
எL< ஒ[யாக இ+#பவK 2வ<, உகார< எL< ஒYயாக இ+#பவC ச,",
மகார< எL< :>ட[Uயாக இ+#ப6 உ8IகC. உ8IகYK உட9,:C
இ+,:< ஆe ஆதார ச,கரVகY* ச,"மயமாகk< ஏழாவ6 ச,கரமான
சக|ரதள1"* ஒYயாகk< எGடாவ6 இடமான 6வாதசாAத ெவY8*
ஒ[யாகk< இ+,MKற இைறவேன Rரணவ மA"ர1"9Cள bKe
எX16,கYK த16வ< எKபைத உணIA6 அAத இடVகேளாS தம6
உ8Iச,"ைய, கலA6 w;MKறவேன இைறவனாக ஆMfSMKறாK.
க+16:
Rரணவ மA"ர1"K த16வ< ஒ[யாMய 2வ(<, ஒYயாMய ச,"Z<,
உ8ராMய ஆKமா,கt< ஒKறாக, கலA6 ஒKேறாS ஒKe ேவeபடாம*
இ+#பேத ஆ:<. இைத உணIA6 அ`A6 ெகா>டவIகC இைறவனாக
ஆMfSMறாIகC.

பாட9 #768: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
வGடVக ேளX மலIA"S< உ<(ேள
2GடK இ+#Rடs ேசர அ`MŠI
ஒGh 8+A6C உபாய< உணIA"ட,
கGh 8+#RடV காண9 மா:ேம.
fள,க<:
உ8IகYK உட9,:Cேளேய தாமைர மலIகC ேபால மலIA6 இ+,MKற ஏX
ச,கரVகY9< தைல உP2ைய1 தா>hய 6வாதசாAத ெவY89<
இ+,MKற ச,"மயVகேள இைறவK எKபைத அ`A6ெகா>S அAத
இடVகேளாS த< உ8Iச,"ைய ஒKறாகP ேசI16 ைவ16 இ+,:<
வ\(ைறைய உ8IகC அ`A6 ெகாCவ"*ைல. அ#பh இ+,:<
வ\(ைறைய பாட* #765 * உCளபh :+வானவI bல< அ`A6 தம,:C
இ+,:< இைறச,"ேயாS ஒKறாக, _h8+A6 உணIA6fGடா*
க+#பVகGh ேபால இU,MKற அxIதமான இைறவைன க>SெகாCளலா<.
க+16:
ேப%Kப1ைத, ெகாS,:< இைறவK இ+,:xட1ைத அைடZ<
வ\(ைறைய உ8IகC :+வானவI bல< அ`A6 தம,:C
உணIA6fGடா* இைறவைன க>Sfடலா<.

பாட9 #769: #.றா, த+!ர, - 14. காலfசWகர,
(கால4!. gழLb)
காண9
காண9
காண9
காண9

மா:< RரமK அ%ெயKe
மா:V கைற,க>டK ஈசைன,
மா:s சதா2வ ச1"Z<
மா:V கலA6டK ைவ1தேத.

fள,க<:
பாட* #768 * உCளபh தம,:C இைறவைன உணIA6 க>Sெகா>ட
ேயாMயIகC அAத இைறவேன பைட,MKற Rர<மனாகk<, கா,MKற
"+மாலாகk<, க+cல, கைறZைடய ெதா>ைடைய, ெகா>S மாையைய
அ\,MKற உ+1"ரனாகk<, மாையயா* மைற,MKற மேகHவரனாகk<,
அ+tMKற சதா2வனாகk< உ8IகYK உடேலாS கலA6 w;MKற
ச,"மயVகளாகk< இ+#பைத க>SெகாCவாIகC.
க+16:
ேயாMயIகC தம,:C உணIAத இைறவேன அைன16 ச,"யாகk< இ+#பைத
க>SெகாCவாIகC.

பாட9 #770 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ைவ1தைக ெசKU8* ேந%தாa1 ேதாK`h*
உ1தம x,Mh* ஓராe "Vகளா
ம1த x:1"G hரGhய தா8h*
w1த* உ8I,ெகா+ "VகY* ஓைசேய
fள,க< :
ஒ+வK தன6 வாgநாC எ*ைலைய அளA6 அ`A6 ெகாCள எ>’பவK
தன6 ைகைய தைல8Kேம* ைவ1த6< இய*பான எைடயாa1 ேதாK`னா*
அவன6 வாgநாt,: நKைம x:Aத எைடZCளதாa ேதாK`னா* அவன6
வாgநாC ஆe மாதVகC மGSேம ேம9< இர>S மடV: அ"க எைட
உCளதாa ேதாK`னா* அவன6 வாgநாC ஒ+ மாத< மGSேம.

பாட9 #771 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஓைசZ< ஈசL< ஒ,:< உணIfKக>
ஓைச 8றAதவI ஈசைன உC:வI
ஓைச 8றAதவI ெநs2LC ஈசL<
ஓைச ZணIAத kணIவ6 வாேம.
fள,க< :
உCள1"* உ>டா:< எ>ண1"K ஓைச8* இைறவைன உணIA6
எ>ண< இ*லாத wைலைய கடAதவI ஈசைன wைன16 அவ+டேன
கலA"+#பாI அjவாe கலA"+#பவI ெநs2LC ஈசK உணIk வhவாa
w;பK.

பாட9 #772 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஆேம அ\MKற வாZைவ ேநா,Mh*
நாேம 9ைறMKற நKைம அY1"S<
=ேம* உைறMKற ேபாதக< வA"SA
தாேம உலM* தைலவL மாேம.
fள,க< :
உட<RK ெவYேய ெசKe அ\MKற bPH,கா;ைற அகேயாக1"K bல<
கவU16 ேநா,Mனா* உ>ணா,M* அxIத< HரA6 நKைம ெசaZ<.
சக|ரதள1"* இ+,:< ஆ8ர< இதg1தாமைர,: ேம* இ+,:< ஞான<
ைக_S<. அAத ஞான< ைக_hனா* உலMK தைலவனான 2வனாa
இ+#பைத உணரலா<.

பாட9 #773 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
தைலவ
தைலவ
தைலவ
தைலவ

Uட<வலs சா"#பாI இ*ைல
Uட<வல மா8h* ைதய*
Uட<வலA தKவ\ யs2*
Uட<வலA தKவ\ {ேற.

fள,க< :
bPH, கா;ைற இடகைல RVகைல நாhகYK வ\யாக உCெளS16
HX(ைன நாh வ\ேய எS16P ெசKe தைல உP289Cள 2வைன
அைடZ< Rராணாயாம1ைதP ச%யாa ெசaபவIகC யா+< இ*ைல. இjவாe
சாதைன ெசa6 ைக_hனா* ச,"யாa இ+,:< 2வைன உணரலா<. இAத#
ப8;2ைய நாC ேதாe< ஐA6 நா\ைககC ெசaதா* {e வய6 தா>hZ<
வாழலா<.

பாட9 #774 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஏ`ய வா`U* எ>ப6 ெசK`SA
ேத`ய ஏ\; 2ற,:< வைகெய>W*
ஆெறா+ ப1தாa அமIAத இர>ைடZA
ேத`ேய wKe ெதY8j வைகேய.
fள,க< :
bPH,கா;e ஆe fர;கைட அளk ெவYேய;`னா* வாgநாC எ>ப6
ஆ>டா:<. ஏX fர;கைட அளk ெவYேய;`னா* வாgநாC அeப6
ஆ>டா:<. இjfர>S வைகையZ< ஆராaA6 உணIA6 ெதYவாயாக.

பாட9 #775 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
இjவைக எGS< இட<ெபற ஓhh*
அjவைக ஐ<பேத ெயKன அ`யலா<
ெசjவைக ஒKப6s ேசரேவ wK`hK
(jவைக யாம6 (#ப16 bKேற.
fள,க< :
bPH,கா;e எGS fர;கைட அளk Hவாச< c>S ெவYேய%னா* ஆZC
ஐ<ப6 வ+டமா:<. bPH,கா;e ஒKப6 fர;கைட அளk Hவாச< c>S
இயV:மானா* ஆZC (#ப16 bKe வ+டமா:<.

பாட9 #776 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
(<bKe< ஒKe< (hkற wK`h*
எ>bKe< நா9< இடவைக யாaw;:<
ஐ<bKe< ஓh அகலேவ wK`h;
பKbKெறா •ராe பாI,க9 மாேம.
fள,க< :
bPH,கா;e ப16 fர;கைட அளk Hவாச< c>S இயV:மானா* ஆZC
இ+ப1" எGS வ+டமா:<. bPH,கா;e ப"ைனA6 fர;கைட அளk
Hவாச< c>S இயV:மானா* ஆZC இ+ப1ைதAத6 வ+டமா:<.

பாட9 #777 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
பாI,க9 மா:< பக*(# ப6மாM*
ஆ,க9 மா:மj வா`ர> SCYGS#
ேபா,க9 மா:< $கலற ஒKெறU*
ேத,க9 மா:A "+1"ய ப1ேத.
fள,க< :
bPH,கா;e பக* (#ப6 நா\ைகZ< இடநாh வ\ேய ெசKறா* ஆZC
பKUர>டா>S ஆ:<. அதைன அLபவமாகk< காண (hZ<. இைடேய
மா;ற< இ*லாம* ஒ+நாC (X6< (அeப6 நா\ைக) bPH,கா;e இைட
நாh வ\ேய உCவA6 ெவYP ெசKறா* ஆZC இU ப1தா>S எKe
அ`யலா<.

பாட9 #778 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஏ8+ நாt< இய*$ற ஓhh*
பா8+ நா9< பைகயற wK`S<
ேதakற bKeA "கழேவ wK`h*
ஆZ+ வாெறK றள,க9 மாேம*
fள,க< :
bPH,கா;e ஒ+ நாh8K வ\யாகேவ இ+நாGகC ெசKறா*
கKேமA"%ய1த"K வ\யாக •ேழ ெச*9< அபானK எKL< பைக,கா;e
தைடபGS bPH, கா;eடK bKe நாGகC இைணAத6 wைல ெப;e
இ+Aதா* ஆZC வளIP2 அைடZ<.

பாட9 #779 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
அள,:< வைகநா9< அjவ\ேய ஓh*
fள,:< ஒ+நா9 ெமa#பட w;:<
6ள,:< வைகையA6A }aெந` ஓh*
கள,க மறbK`; காண9 மாேம.
fள,க< :
வாgநாைள அளAத6 ெத%A6 ெகாCt< வைக8* நாK: நாCகC
RராணவாZ இைடகைல வ\ேய இயVMனா* நாK: ஆ>SகC உ8I
உட[* இ+,:<. ஐA6 நாC அjவாe இயVMனா* ெதYவாக bKறா>S
உ8I உட[* இ+,:<

பாட9 #780: #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
காண9
காண9
காண9
காண9

மா:V
மா:V
மா:V
மா:V

க+"ய ப1ேதாh;
கலAத இர>ைடZ<
கல#பற bைவAேத;
க+16ற ஒKேற.

fள,க< :
bPH,கா;e ப16 நாC இைடநாh வ\ேய ெசKறா* உ8I உட[* இர>S
ஆ>S கலA6 இ+,:<. bPH,கா;e ப"ைனA6 நாC இைடநாh வ\ேய
ெசKறா* வாgநாC ஓI ஆ>S எKபைத ெத%A6 ெகாCளலா<.

பாட9 #781: #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
க+6<
க+"ய
க+6<
க+6<

இ+ப"; காணஆ றா:<
ஐையA"; கா>ப6 bKறா<
இ+ப 6டKஆe காW*
இர>ெடன, காGட9 மாேம.

fள,க<:
bPH,கா;e இ+ப6 நாC இைடநாh வ\ேய இயVMனா* வாgநாC ஆe
மாத< ஆ:<. இ+ப1ைதA6 நாC இயVMனா* bKe மாத< ஆ:<.
இ+ப1தாe நாC இயVMனா* இர>S மாத< ஆ:<.

பாட9 #782 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
காGட9
காGட9
காGட9
காGட9

மா:V
மா:V
மா:V
மா:V

கலA"+ ப1ேத\*
கலAெதX< ஒKெறன,
கலA"+ ப1ெதGh;
கலAதஈ ைரAேத.

fள,க< :
bPH,கா;e இ+ப1ேதX நாC இடகைலநாh வ\ேய ெசKறா* அதKRற:
ஒ+ மாத< வாgநாC எKபைத ெமa#R16, காGட(hZ<. இ+ப1ெதGSநாC
ெசKறா* அதKRK ப16 நாCகேள வாgநாC எKe ெமa#R16,
காGட(hZ<.

பாட9 #783 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஈைரA6< ஐA6< இ+bKe< எGS,:<
பாIஅs2 wKற பைக ப16நாC ஆ:<
வார<ெசa MKற வைக ஆறsH ஆமாM*
ஓIஅsெசாS ஒKe ஒKe என ஒKe<தாேன.
fள,க<:
bPH,கா;e இடகைல நாh8K வ\ேய 28 நாGகt,: ெசKறா9< 29
நாGகt,: ெசKறா9< அதK Rற: ஆZC ப16 நாGகேள ஆ:<. ஆனா*
30 நாGகt,: அjவாe ெசKefGடா* அதK Rற: ஆZC ெவe< ஏX
நாGகேள ஆ:<.

பாட9 #784 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஒK`ய நாCகC ஒ+(#ப1 ெதாKறாM;
கK`ய நாtV க+16ற bKறா:s
ெசKe8I நாெலGSs ேசரேவ wK`hK
மK`ய* பா: மைன8* இர>ேட.
fள,க< :
bPH,கா;e இடகைல நாh வ\யாக (#ப1ெதா+ நாC ெசKறா* வாgநாC
bKe நாGகC மGSேம. (#ப1"ர>S நாC ெசKறா* இர>S நாY*
அjk8I உடைல fGSPெச*9<. ெசKறkடK அவI வாgAத இ*ல1"*
பலI _h ஒ[,MKற இய*$ ேதாKe<.

பாட9 #785 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
மைன8*ஒK றா:< மாத( bKes
Hைன8*ஒK றாக1 ெதாU1தனK நA"
fைனயற ேவாVM ெவYெசa6 wKறா*
தைனZற wKற தைலவL மாேம.
fள,க< :
உ8I (த[* உடேலாS ேசIA6 தா8K வ8;`* ஒKப6 மாத<
உ+#ெப;e வளIA6 ப1தா< மாத< c%* xதA6 ப1தா< மாத இe"8*
அjfட1ைத fGS "+வ+C உணIேவாS ெவYேய வA6 fைனகைள
எ*லா< uI16 தாK யாI எKபைத உணIA6 wKறா* உலM;:
தைலவனாகk< _S< எKe நA" ெப+மாK _`ZCளாI.

பாட9 #786 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
ஆ+
ஆ+
ஆ+
ஆ+

ம`யாI அள,MKற வKUைய
ம`யாI அள,MKற வாZைவ
ம`யாI அ\MKற அ#ெபா+C
ம`யா அ`வ`A ேதேன.

fள,க< :
உ8I வாgத;:< வாgநாைள அளA6 அ`த;:< காரணமான க+fகC
bலா,MU RராணவாZ இவ;`K ெப+ைமகைள அ`MKறவI உலM*
எவ+< இ*ைல. அதனா* அவ;ைற ேயாக1"K bல< ஒXV:பட we1தாத
காரண1"* fைரf* உடைல fGS cV:MKற உ8%K ெப+ைமையZ<
அ`MKறவI உலM* எவ+< இ*ைல. யா< இைறவUK "+வ+ளா*
அjfர>ைடZ< அ`ய# ெப;ேறK.

பாட9 #787 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
அ`வ6 வாZெவா ைடAத` வாய
அ`வா வ6தாK உல:8 ர1"K
R`kெசa யாவைக ேபWஉC நாh;
ெச`வ6 wKe "கX ம6ேவ.
fள,க< :
RராணவாZfK இய,க1ைத அ`A6 ெகா>டா*, wைலயாக இ+,:<
ஐ<ெபா`களாMய 1. பாI1த*, 2. ேகGட*, 3. ெதாSஉணIP2, 4. Hைவ, 5.
(கIத*, எKe ெசா*ல#பSவ6 எ6ேவா அ6ேவ, உலM* உ8I எKe
அ`ய#பS<, அjk8I உலMUKe< R%A6 ேபாகாதவாe அத;:%ய
(ைறகைள அ`A6, அAத வ\8ேல உ8ைர ேபW, கா1தா* உ8I
உட<R* wைலெப;e இ+,:<

பாட9 #788 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
அ6வ+ t<ம+ ளான 6லக<
ெபா6வ+ t<$க ழாளI,: நாt<
ம6வ+ t<மலI மVைகயI ெச*f
இ6வ+C ெசaZ< இைறஅவ னாேம.
fள,க< :
2வ< அ+YPெசaத இjkலக1"* அைன16 உ8I,:< ெபா6வாக உலக
இKப1ைதZ< உயIAேதாI,: 2ற#பாக ேப%Kப1ைத தA6 2வானAத1
ேதனாMய ச,"ைய ெகாS16 ஆZைள அ"க%16 அ+ைள#$%வ6
இைறவேன.

பாட9 #789 : #.றா, த+!ர, - 15. ஆ`J பV;ைச
Rற#ப6 †gAத ெப+Aதைக நA"
:`#ப6 _hய ேகால, :ர<ைப#
பழ#ப" யாவ6 ப;றe< பாச<
அழ#பh ெசaவாI, கக9< ம"ேய.
fள,க< :
உ8IகC Rற1த* ேவ>S< என நA" "+kCள, :`#$,
ெகா>ட+YனK. அ,:`#Rனா* மாையயா* இjkட<$ உ8Iகt,:
அைமAத6. இjkட* ெதாKe ெதாGS ெதாடIA6 வ+வ6 பாச< எKL<
ப;e அe#பத;,கான க+fயாக உCள6. இAத அழMய உட* RsH, காa,
ெசVகாa எKe ஆM (hf* பழமாa# பX16 fXA6 அ\A6 fS<.
fXவத;:C பாசVகY* ஆgA6 ேபாகாம* பாசVகைள fல:<பh ெசa6
அத;:%ய (ைறகY* பழMனா* பாச< fலM ெமaZணIk ெப+M ஞான<
x:<.

பாட9 # 790 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
ெவCYெவ> "VகC fளV:< $தKஇட<
ஒCYய மAதK இரfெசj வாaவல<
வCYய ெபாKேன வள+< Rைற8ட<
ெதCYய ேதaRைற தாKவல மாேம.
fள,க< :
ெவCY, "VகC, $தK MழைமகY* இட நாh வ\யாக bPH இயVக
ேவ>S<. சU, ஞா8e, ெசjவாa, MழைமகY* வல நாh வ\ேய bPH
இயVக ேவ>S<. வளIRைற fயாழ, MழைமகY* இடநாh89< ேதaRைற
fயாழ, MழைமகY* வல6 நாh89< bPH இயVக ேவ>S<, இjவாe
இயV:வ6 உட* நல1";: ஏ;ற இய;ைகயான Rராண இய,கமா:<.

பாட9 # 791 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
ெவCYெவ> "VகC fளV:< $தKbKe<
தCY இட1ேத தயV:ேம யாமாM*
ஒCYய காய16, _ன xைலெயKe
வCள* நம,: மMgA6ைர1 தாேன.
fள,க< :
இய*பாகேவா அ*ல6 ப8;28னாேலா "VகC, $தK, ெவCY,
MழைமகY* bPH இைடகைல வ\யாக நைடெப;றா* ஞான1ைத#
ெபeத;: வா8லாMய உட<R;: எAத ஒ+ :ைறZ< அ\k< உ>டாகா6
எKe அ+C வCளலாMய நA" ெப+மாK அைனவ+,:< மMgA6
அ+YனாI.

பாட9 # 792 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
ெசjவாa fயாழK சUஞா8 ேறஎKL<
இjவா ற`MKற ேயாM இைறவேன
ஒjவாத வாZ வல16# $%யfG
டjவா ற`வாI,கj வானAத மாேம.
fள,க< :
ெசjவாa, Mழைம, ேதaRைற fயாழ,Mழைம, சU, Mழைம, ஞா8;e,
Mழைம ஆMய நாGகY* bPைச வல#ப,க நாh வ\ேய அ`A6 ெகாCt<
ேயாM இைறவK ஆவாK. இAத நாGகY* bPH இட நாh8* நடAதா*
அைத மா;` வல நாh8* $%ய ேவ>S<. அ#ேபா6 ஆனAத< _S<.

பாட9 # 793 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர, (வார
நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
மா` வ+x+ பாKம" ெவaயவK
ஏ` இ\Z< இைடRV கைல8ைட
ஊe< உ8IநS ேவZ8 +,Mர<
ேத` அ`xK ெத%A6 ெதYAேத.
fள,க< :
சA"ரL<, †%யL< இடகைல, RVகைல நாhகY* மா` மா` இயV:<.
இடகைல வ\ேய ஏ`# RVகைல வ\ேய இறV:<. RVகைல வ\ேய ஏ`
இடகைல வ\ேய இறV:<. நS நாh8* bPH ஊIA6 ேபா:<. நா2கC
வ\ேய இயV:< bP2* 2வ< உCள6 எKபைத அ`A6 ெகாCtVகC.

பாட9 # 794 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
உ"16 வல1"ட< ேபாMKற ேபா6
அ"I1தs2 ேயாSத லாமகK றா+<
உ"1த6 ேவxக ேயாhS மாM*
உ"1த fரா2 ZணIA6ெகா t;ேற.
fள,க< :
RராணK வல#ப,க< ேதாK` இட#ப,க< ஓS< ேபா6 ஒ+ ப,க< கனமாகk<
ஒ+ ப,க< ெம*[யதாகk< இ+,:<. இ+ ப,க(< கணமாகk<
ெம*[யதாகk< மா` மா` RராணK ஒSவ6 இய;ைகயாக உCள6 எKபைத
உணIA6 அ`A6ெகாCளலா<.

பாட9 # 795 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
நSkw* லாம* இட<வல< ஓh
அSMKற வாZைவ அAதணK _h
இSMKற வாeெசK `KபW ேசர
(hMKற uப1"K (KL>ெடK றாேன.
fள,க< :
bPH,கா;e நSநாhயாMய HX(ைன8* w;காம* இட#ப,கமாகk<
வல#ப,கமாகk< மா` மா` இயV:MKற ேபா6 உலMய* வாg,ைக8*
MடA6 வ+1த#பட ேந%S<. ேயாMயானவK bPH,கா;ைற நாhகC
_SMKற நSநாh8K HX(ைன8* :>ட[UேயாS
ேசI,க நSநாh8K உP28* uப1"K ஒY ேதாKe< எKe நA"
அ+YனாK.

பாட9 # 796 : #.றா, த+!ர, - 16. வார சர,
(வார நா;க\9 #fgகாLM. இயWக,)
ஆZ< ெபா+t< அWமலI ேமல6
வாZ fத(< ப"னா eளவ[
ேபாய மன1ைத# ெபா+MKற வாதார<
ஆZk நாt< (:I1த( மாேம.
fள,க< :
ேயாMகC உC ேநா,M "யான< ெசa6 ஆராZ< ெபா+C (X(த;2வனா:<,
ஆராaAத 2வK ந< அழகான க> மலIகt,: ேமேல உCளாK. ப"னாe
மா1"ைர அளk ெசaZ< bPH# ப8;28K bல< Hவாச1ைத மா;`
அைம1தா* அAத 2வைன நK: உணரலா<. அjவாe உணIAதா* வாg
நாGகைள, _eபS1" வழV:< நாC, Mழைம, மாத<, ஆ>S (_I1த<
ஆMயைவ காரண#ெபா+ளாக இ+A6 உ8%K ஆZைள அ"க%,:<.

பாட9 # 797 : #.றா, த+!ர, - 17. வார hல,
(பயண, ெசTய தO%Wக ேவXYய நா;கZ, !ைசகZ,)
வார1"; †ல< வ+<வ\ _eVகா*
ேநெரா1த "VகC சUMழ, ேகயா:<
பாெரா1த ேசa$தK உ1தர< பாLநாC
ேநெரா1த ெவCY :ட,காக w;:ேம.
fள,க<:
"VகC சU,MழைமகY* Mழ,ேக †ல< ஆ:<. ெசjவாa $தK
MழைமகY* வட,ேக †ல< ஆ:<. ஞா8e ெவCY, MழைமகY* ேம;ேக
†ல< ஆ:<.
:`#$; †%யUK uGச>ய< :fZ< "ைச,: †ல< எKe ெபயI
ைவ1தாIகC. அAத "ைச8* †S அ"கமாக இ+,:<. பயண< ெசaதா*
†Ghனா* உட* wைல பா",:< எKற காரண1தா* †ல< எKe
:`#RGS அAத "ைச8* பயW,க ேவ>டா< எKe ெசாKனாIகC.

பாட9 # 798 : #.றா, த+!ர, - 17. வார hல, (பயண,
ெசTய தO%Wக ேவXYய நா;கZ,, !ைசகZ,)
ெத,கண மா:< fயாழ16P ேசI"ைச
அ,கW †ல( மாxட< RKனாM*
6,க(< இ*ைல வள(Kேன ேதாK`hK
x,க6 ேம*fைன ேமKேம* fைளZேம.
fள,க<:
fயாழ, MழைமயKe †ல< ெத;: "ைச8* அைமZ<. †ல< நா<
ெச*9< "ைச,: இட# ப,கமாகேவா அ*ல6 RKப,கமாகேவா இ+Aதா*
நKைம fைளZ<. †ல< நா< ெச*9< "ைச,: வல#ப,கமாகேவா அ*ல6
(K ப,கமாகேவா இ+Aதா* ேம9< ேம9< uைம அ"க%,:<.
:`#$: †%யUK uGச>ய< :fZ< "ைச,: †ல< எKe ெபயI
ைவ1தாIகC. அAத "ைச8* †S அ"கமாக இ+,:<. பயண< ெசaதா*
†Ghனா* உட* wைல பா",:< எKற காரண1தா* †ல< எKe
:`#RGS அAத "ைச8* பயW,க ேவ>டா< எKe ெசாKனாIகC.

பாட9 # 799 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
கGட, கழKe •gநாKe fழாம*
அGட1ைத, கGh அS#ைப அைண ேகா[
fGட1ைத# =Gh ேம;ைபைய1 தாGேகா16
நGட x+,க நமU*ைல தாேன.
fள,க<:
bPH, கா;e •ேழ இறVகாம* அ>ணா,M* அைத, கGhfட ேவ>S<.
அபான வாZ :த< வ\யாகேவா அ*ல6 :` வ\யாகேவா ெவYேயறாம*
:த1ைதP H+,M we1த ேவ>S<. இ+ க> பாIைவகைளZ<
ஒKறா,Mfட ேவ>S<. உCள1ைதP HX(ைன வ\ேய பாZ< bP2*
ெகா>S we1த ேவ>S<. உடைல1 தா>hய இAத wைலைய ஒ+வK
அைடA6 fGடா* அவK கால1ைத, கடA6 fடலா<. அவL,: ஒ+
மரண< இ*ைல.

பாட9 # 800 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
வ>ணாK ஒ[,:s ச6ர# பலைகேம;
க>ணாe ேமாைழ படாம; கைரகGh
f>ணாe பாaP2, :ள1ைத wர#Rனா*
அ>ணாA6 பாI,க அX,க;ற வாேற.
fள,க< :
வ>ணாK (6W 6ைவ#பவI) 6Wைய க*[* அh16 6ைவ,:< ேபா6
ஆைட8* இ+,:< அX,: ேபாவ6 ேபால உ8I (K ப,க< உCள தK
bைளைய "யான< bல< வ+< 2வேயாக ஒY8னா* ேமாத ேவ>S<.
இர>S க>கYK பாIைவகைளZ< மா` மா`# பாI#பதா* 2ர2K உCேள
ெத%Z< இர>S ப,க16,:< இைடேய உCள சஹ|ரதள< எKL<
:ள1ைத "யான1"K bல< வAத ஒYைய, ெகா>S wர#ப ேவ>S<.
அத;:# Rற: ெந;`,: ேமேல wxIA6 பாI1தா* அAத உ8I தK
:;றVகC அைன16< cVM1 }aைம அைடA6 fSவாK.

பாட9 # 801 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
இட,ைக வல,ைக இர>ைடZ< மா;`1
6",ைகயா* உ>பாI,:P ேசாரk< ேவ>டா
உற,க1ைத c,M உணரவ* லாIகG
Mற,கk< ேவ>டா இ+,க9 மாேம.
fள,க< :
இடகைல RVகைல நாhகC வ\ேய bPH, கா;e இயV:வைத மா;`P
HX(ைன வ\ேய bPH,கா;ைற ெச916< கைலைய ஒ+வK அ`A6
ெகா>S fGடா* அவ+,:1 ேசாIk ஏ;படா6. உறV:< கால1"*
உற,க1ைத fGS ப8;2 ெசa6 வAதா* ஒ+வL,: இற#$ இ*லாம*
c>ட கால< வாழலா<.

பாட9 # 802 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ஆaA6ைர ெசa8* அ(தwK ›`S<
வாaA6ைர ெசaZ< வ+MKற கால16
cA6ைர ெசa8* wலாம> டலமாa#
பாaA6ைர ெசaத6 பா[,: மாேற.
fள,க< :
ேயாக {*கைள ஆராaA6 அதைன (ைறேயாS ெசaதா* உட<R[+A6
அ(த< Hர,:<. Hர,:< அjவ(த< நாhகY; பாaMKறேபா6 ஓI ஒ[ைய
எX#$<. அAத ஒ[ சA"ர ம>டலமாக fளVM நைர, "ைர, RW, b#$
இ*லாம* அ6 ந<ைம# பா6கா,:<.

பாட9 # 803 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
நாfK yUைய நSேவ f2`h;
‹வL< அVேக 2வL< உைறfட<
bவ+< (#ப16 bவ+< ேதாKeவI
சாவ6< இ*ைல சதேகாh ஊேன.
fள,க< :
நாK: வைக ேயாகVகtC ஒKறான அடேயாக (ைற#பh ந*லாசன1"*
அமIA6 நா,MK yUைய அ>ணா,M* உர2னா* Rரணவ மA"ர<
ேகG:<. அAத சாதக< ெசaZ< உ8+டK 2வL< கலA6 ேசIA6 அதK
உடைலேய தன,: f+#பமான உைறfடமாக ெகா>S தV:வாI. அVேக
(<bI1"கt< (#ப16 (,ேகாh ேதவIகt< ேதாKeவாIகC. அAத
உ8+,: {e ேகாh ஆ>Sகt,: மரண< எKபேத இ+,கா6.

பாட9 # 804 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ஊ]ற*
வா]ற*
வா]ற*
ேத]ற*

பாZ< உயIவைர உP2ேம*
பாZ< வைகய` வா%*ைல
பாZ< வைகய` வாளI,:1
உ>S ெதYய9 மாேம.

fள,க< :
ஊனா* ஆன உட<RK ெந;` நSf* ஓI ஓY உCள6, அதைன தைல
உP2,: ேம* உCள வான ம>டல1ேதாS ேசI,:< வைககைள அ`பவIகC
யா+< இ*ைல. வான ம>டல1ேதாS ேசI,:< வைககைள ெத%A6
ெகா>S அjஒYைய வான ம>டல1ேதாS ேசI#பவIகC அV: ஊe< ேதK
ேபாKற அ(த1ைத உ>S ெதYk ெப;e அதK 2ற#ைப உணIவாIகC.

பாட9 # 805 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ேமைலய> ணாf* fைரA"+ கா[h;
காலL< இ*ைல, கதவA "றA"S<
ஞால< அ`ய நைர"ைர மா`S<
பாலL மாவாK பராநA" ஆைணேய.
fள,க<:
அ>ணா,MK அ+M* உCள ப:"8* இடகைல RVகைல எKL< இ+
நாhகYK வ\ேய இயV:< bPH,கா;ைற ப8;28K bல< ெபா+1"னா*
யமK பய< இ*ைல. உட9,: அ\k இ+,கா6. ேம9லக16 வா8; கதk
"ற,:<. நைர "ைரகt< மா`fS<. அதKRK ேயாM உலக< அ`ய
இளைம1 ேதா;ற1ைதZ< உைடயவனாவாK. இ6 :+வான இைறவK ேம*
ஆைணயாகP ெசா*9MKற உ>ைம.

பாட9 # 806 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
நA" (தலாக நாேமேல ேய`GSP
சA"1 "+,M* தரW (Xதாt<
பA"1 "+,:< பகேலாK ெவYயாகP
2A"1 "+#பவI ufைன யாளேர.
fள,க<:
:+நாதI காGhய வ\8* நா,MK yUைய அ>ணா,M* ஏe<பhP ெசa6
அVேக நSநாh8K உP28* _h இ+,க ேவ>S<. அதைனP ெசaMKற
ேயாM உலக1தாI யாவைரZ< ஆGெகாCMKற "+வ+G ெச*வ<
உைடயவK ஆவாK. அAத ேயாக1ைத ேம;ெகாCளா6 உலMய[* அ`ைவ
wைன16,ெகா>h+#ேபாI Rற#$ இற#$1 6K$,: ஆGபS< ufைனயராவI
ஆவாI.

பாட9 # 807 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ufைன யாட1 "ைக1தV M+AதவI
நாfைன நாhK நமL, Mடx*ைல
பாfைன நாh# பயனற, க>டவI
ேதfைன யாhய uVக+< பாேம.
fள,க< :
பாவP ெசய*கைளP ெசaததனா* Rற#$ இற#$,: உGபGS u fைனகC
ந<ைம வ+16< ெபாX6 அதைன ேபா,க வ\ ெத%யாம* இ+#பவIகC
நாfK yUயா* உ>ணா,:1 ெதாைளைய அைட,:< ப8;2யாMய ேகச%
ேயாக1ைத# ப8Kறா* எமைன ெவKe fடலா<. பரAத fைனகைள எ*லா<
ஆராaA6 அவ;றா* fைளZ< பயKகC ஒKe< இ*ைல என நK:
அ`AதவIகC ெதaவ# பW8* ஈSபGS Mைட,:< "+வ+ைள இUய
க+<$ Hைவ#ப6 ேபா* அதK இUைமையP Hைவ#பI.

பாட9 # 808 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
uVக+< பாகேவ ெசaெதா\ 9CளவI
ஆVக+< பாக அைடயநா ேவ`GS,
ேகாVக+< பாMய ேகாைண wxI1"ட
ஊKக+< பாMேய ஊ“I வ+ேம.
fள,க< :
ேகச%ேயாக# ப8;2யா* fைனகC HழKற உட<Rைன இU1த க+<$ ேபா*
ஆ,M,ெகா>டவIகC நாfK yUைய ேம* ேநா,M, :f16P ெச91"
ேகாVக+<ைப ேபாKற :>ட[8K வைளைவ ேநரா,Mனா* இAத
உட[ேலேய அ(த1ைத, காணலா<.

பாட9 # 809 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ஊ“I
ேத“I
கா“I
வா“I

வ\யாக k>ணாைவ ேய`GS1
ப+MP 2வாய நமெவKe
வ+<வ\ கVைக த+f,:<
வ+<வ\ வாaAத` iேர.

fள,க< :
ேகச% ேயாக1ைதP ெசa6 நாfK வ\யாக உ>ணா,ைக ேமேல ெச91"
அV: ஊ;ெறS,:< அ(த1ைத ப+M 2வாய நம எKற ஐA6
எX16,கைள 2Aதைன ெசaபவIகt,: ஓI ஒY ெவCள< cI ெவCள<
ேபால (க1"K (K$ ெப+:<. (fயIைவ ேபா*) கா;e<, c+< உலாk<
இடமாMய இAத உட<$ ஆகாய கVைகைய உ<xட< வரPெசaZ<. அAத
வான கVைகைய ெப;e அ`A6 ெகாCtVகC.

பாட9 # 810 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
வாaAத`A 6Cேள வ\பாS ெசaதவI
காaAத` வாக, க+ைண ெபா\A"S<
பாaAத`A 6Cேள பh,கத ெவாK`GS,
_aAத`A 6Ctைற ேகா89மாேம.
fள,க< :
2வைன மன"* உணIA6 வ\பாS ெசaதவIகYK அ`யாைமைய ச," ஒ[
ஒY வhவாக வA6 HGெட%16 ெவY#பSவாC. ேகச% (1"ைர8னா* அAத
ஒY ஒ[கY* மன1ைத# ப"16 அதK ‚6 "யான< ெசaதா* அAத
ேயாM8K உடேல ஓI ேகா8லாM fS<.

பாட9 # 811 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ேகா8[K உCேள :hெசa6 வாgபவI
தா8L< ந*லாI தரW (X6,:<
கா8L< ந*லவI காaAதவI த<(tA
u8LA uயர1 ufைன யாளI,ேக.
fள,க< :
உCள1ைத, ேகா8லாக, ெகா>S 2வெப+மாLடK :h8+A6 வாgபவI.
எ*லாkலகVகt,:< "+வ+C ெசaவ"* தா8L< ந*லவராவI. RறI
இவI ‚6 ேகாப< ெகா>டா9< இவI நKைமேய ெசaவாI.
ufைனயாளIகYK ufைன1 6Kப< ேபாக ேநாa,: ம+A6ேபா*
ufைனயாளIகt,: 6Kப1ைத ெகாS16 u8L< ெகாhயராவI.

பாட9 # 812 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ufைன யாளIதs ெசKU8 9CளவK
=fைன யாளIத< ெபா;ப" யானவK
பாfைன யாளIத< பாவக1 6CளவK
மாfைன யாளIத< ம"89C ளாேன.
fள,க< :
தKைன வ\பS< ந*fைன இ*லாதவI,:< அவI தைல8* மைறAேத
இைறவK இ+,MKறாK. தKைன ஏேதL< ஒ+ வ\8* ெவY#ப,கமாக
ைவ16 வ\பSMKறவIகt,:< அjவ\யாa wKe இைறவK அ+C
ெசaMKறாK. தKைன மான‹கமாa ஆதாரVகY* ைவ16
பாf,MKறவIகG: அ#பாவைன8ேல இைறவK fளV:MKறாK.
ேயாக1ைதP ெசaMKறவIகt,: அவIகள6 உணIk வhவாa இைறவK
w;MKறாK.

பாட9 # 813 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ம"8 ெனXVக"I ேபால# ப"னாறாa#
ப"மைன {e{; `+ப16 நாலாa,
க"மைன ZCேள கைணகC பர#R
எ"Iமைல யாம* இ+AதனK தாேன.
fள,க< :
சA"ரU* இ+A6 வ+< க"IகC ப"னாe. அ6 ேபா* கX16# ப:"
fH1"P ச,கர1"* இ+A6 வ+< க"IகC ப"னாறாa இ+A6<, உட<R*
அAதAத இடVகYK அ"ப"யாa 224 க"Iகளாa இ+A6<, இயV:<
இ*லமாMய உட<RLC fைனகளாa உCள பைகவIகைள அjேயாMயI
எ"IெசKe ேபாI $%யாதவாe தன6 அ+ளா;றலாMய கைணகைள# ெபா\A6
ெகா>S இ+,MKறாK.

பாட9 # 814 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
இ+AதனC
இ+AதனC
இ+AதனC
இ+AதனC

ச1"Z ம,கைல
கKUZ மAநS
மாேனI (கwல
தாL< அ(த<

†ழ
வாக
வார
ெபா\Aேத.

fள,க< :
fH1"Pச,கர1"K 16 க"IகYK நSேவ இைறவUK ச," "+வ+ேளாS
இ+,MKறாC. மாKேபா* f\கt< சA"ரK ேபா* "+(க(< ெகா>S
உட[* இ+A6 அ(த1ைத# ெபா\A6ெகா>S அவ;ேறாS தாL<
இ+,MKறாC.

பாட9 # 815 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ெபா\Aத இ+ெவCY ெபாKம> ணைட8*
வ\A6C Y+Aத6 வாK(த லV:,
க\Aத6 ேபாகாம; கா,கவ* லாI,:,
ெகாXAத6 வா:V :ணம6 தாேன.
fள,க<:
"+வ+ளா* உட<R* உCள ெவ>Wறமான அxIத< ெபாKwறமான
ம>ேபா* இ+,:< bல1"ட< ேசIAதா* அV:# ெப+M வ\A6
wைறA"+A6 உட<$,: உe" த+<. ஐ<=தVகளா* ஆன உட<R*
க\kகC ஏ;பாடா6. இ6 ேபா* உட<ைப கா,க வ*லவIகt,: உட<$
இளைமZடK ெகாXA6 ேபா* எKe< ெபா[kடK இ+,:<.

பாட9 # 816 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
:ணம6 வாMய ேகாமள வ*[
மணம6 வாக மMgAதV M+,M*
தனம6 வாMய த16வ ஞான<
இனம6 வாக இ+AதனK தாேன.
fள,க< :
ஒ+ ெபா+t,:< அ#ெபா+YK :ண1";:< உCள ச<பAத< R%,க
(hயா6. அ6 ேபால ஆKமாfK :ணமாa ஒKறாa இ+,:< "+வ+C
ச," ேயாக1தா* ெவY#பGS ேயாMேயாS எKe< உடனாa 2வேனாS
ேசIA6 இ+,:<. ேகச% ேயாக< அY,:< உ>ைம ஞான1"K வ\யாகP
2வL< அவUட1"UKe< cVகா"+#பாK.

பாட9 # 817 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
இ+Aத RராணL< உCேள எXமா<
ப%Aதஇ1 த>SடK அ>ட< ப%ய
f%Aதஅ# =kடK ேமெலழ ைவ,MK
மலIAத6 ம>டல< வாழ9 மாேம.
fள,க< :
ேகச% ேயாக# ப8;2யா* bலாதார1"* உCள Rராணைன உCேள
நSநாh8K வ\யாக ேம* எX#R தைல உP28* உCள சஹ|ரதள1"*
ேசI,க ஆ8ர< இதg தாமைர நK: f%A6 உட9டK ெநSVகால<
வாழலா<.

பாட9 # 818 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ம>டல1 6Cேள மனெவாGh யாண1ைத,
க>டக1 தVேக க+"ேய •g,கGh#
ப>டக1 6Cேள பகேல ஒYயாக,
:>டல, காதLV _1ெதா\A தாேன.
fள,க< :
ஞான எ>ண16C மன< ஒSV:< wைல உCளைத உணIA6 ேகச%
ேயாக1"K bல< •ேழ ெச*ல fடாம* ைவ1தா* உட<R* பக[* உCள
ஒY ேபால :>டல< அWAத 2வெப+மாK தK ஐAெதா\*கைள fGS
அைசfK` அVேக இ+#பாK.

பாட9 # 819 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ஒ\MKற வாZk< உCேள அம+V
க\MKற வாZk< கா,க9 மா:<
வ\MKற கால16 வGட, கழைல#
ப\MKற கால16# ைபயக; vேர.
fள,க< :
ெவY8* ெச*9< bPH,கா;ைற ேகச% ேயாக1"K bல< உCேள
ைவ1தா* ெவYேய வராம* உட<R* இ+,MKற அAத bPH,கா;e
உட<R* இ+A6 உ8I ெவYேய ெச*லாம* கா,:<. வ+< கால1"*
:>ட[ ச,"8K தைல8* உCள RரமரA"ர1ைத அைடய க;e,
ெகாCiIகC.

பாட9 # 820 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ைப8U LCேள பh,கத ெவாK`hK
ெமa8U LCேள fளV:< ஒYயதாV
ைக8LC வாZ, க"1தV ெகXA"hK
ைமயW ேகா8* மWfள, காேம.
fள,க< :
உட[* உCள bலாதார, கதk :த< (எ+வாa) ஆ:<. அைத ேகச%
ேயாக1"K bல< இ+கா*களா* அைண16 H+,Mனா* அபானK
அ(,க#பS<. அபானK தK "ைசைய மா;`, ெகா>S ேம* ேநா,M#
ேபா:<. உ8I#ைப மா;` ேமேல ெச*9< ேபா6 உட* ஒYZடK fளV:<.
அபானK நாh8LC ேமேல எX< ேபா6 மலVகC wைறAத உ8I ஒY
உைடயதாக இ+,:<.

பாட9 # 821 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
fளVMS< வாZைவ ேமெலழ உKU
நலVMS< க>ட16 நாR8 LCேள
வணVMS ம>டல< வாaA"ட, :<RP
HணVMட wKறைவ ெசா*ல9 மாேம.
fள,க< :
உட[K அhவ8;`* ெதா#$t,: RK$ற< இ+,MKற bPH,கா;ைற
ேம*ேநா,M ெச91" (கவாைய, கX1ேதாS ேசI16 ஜாலA"ர பAத<
எKMற (ைற8* H+,M, ெகா>S ேயாக1"* எ>ணVகைள ெந;`,:
நSf* ைவ16 அமIA"+Aதா* தைல உP28[+A6 Hர,:< அxIதமான6
அh வ8;e,: ெசKe அVM+,:< ெந+#R* ெபாHVM# ேபாகாம*
ெந;`8ேலேய wைல16 w;:<. அjவாe அxIத< wKறா* Mைட,:<
ெப+< பயKகைளP ெசா*லk< (hயா6.

பாட9 # 822 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
ெசா*ல9
ெசா*ல9
ெசா*ல9
ெசா*ல9

மா8S மாக16 வாZks
மா: மன*cI, கhன(s
மா:< இைவயsHV _hh;
மாA}ர ெத%சனA தாேன.

fள,க<:
பாட* #821 இ* உCளபh ெந;`8* அxIத< wைல16 wKறா*
Mைட,:< பயKகைளP ெசா*ல#ேபானா* பsச =தVகளான ஆகாய<, கா;e,
wல<, cI, ெந+#$ ஆMய ஐA6< தம6 உட9,:Cேளேய அடVM இ+#பைத
க>S ெகா>ட ேயாMயIகC அ>டசராசரVகY* பsச =தVகளாக கலA6
w;:< இைற ச,"ேய தம,:Ct< பsச =தVகளாக, கலA6 இ+,MKற6
எKபைத உணIவாIகC. அAத இைற ச,"ைய1 தம,:Cேளேய த%2,க
(hZ< எKபைதZ< ெசா*லலா<.

பாட9 # 823 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
}ர த%சனs ெசா*9வK காணலாV
காரா+V க>W கைடஞான (Gெபa6
ஏரா+A uப1 ெத\;2Aைத ைவ1"h;
பாரா +லக(< பகK(Kன தாேம.
fள,க<:
பாட* #822 இ* உCளபh அ>ட சராசரVகC அைன1"9< கலA"+,:<
இைற ச,"ைய1 தம,:C கலA"+,:< பsச =தVகளாக, க>S த%2,க
(hAத ேயாMயIகC ஞான, க>ைண# ெப;e தம,:C இ+,:< இைற
ச,"ைய uப1"* ஏ;` ைவ1த ேஜா"ைய# ேபால ஒY உ+வமாக, க>S
த%216 தம6 எ>ணVகைள அதK ேமேலேய ைவ16 "யாU1"+Aதா*
அ>டசராசரVகC அைன1ைதZ< தா< உGகாIAத இட1"* இ+Aேத (X
†%ய ெவYPச1"* கா’< பக* காG2 ேபால ெதCள1 ெதYவாக,
காணலா<.

பாட9 # 824 : #.றா, த+!ர, - 18. ேகசV ேயாக,
(பா%ைவைய ேம9 ேநாWG ெச]4!னா9 ஆகாய4!9
சiசVWI, ஆLறைல ெப)வ%)
(KெனX நாR,: (Aநா* fர;•ேழ
பKெனX ேவத# பகெலாY Z>ெடKL<
நKெனX நாத16 ந;vப< ைவ1"ட1
தKெனX ேகா8* தைலவL மாேம.
fள,க< :
உட[* ெகா#$\* இ+A6 பKUர>S fர* •ேழ ேவத1"* _`ய6
ேபா* பக* ேபா* ஓY இ+,Mற6. ேகச%ேயாக1"K bல< அAத ஓY#
Rழ<R[+A6 ெவY#பGS எXA6 வ+< ஓVகார1ைத இைடfடா6
2A"1தா* 2வெப+மாK எXAத+Y8+,:< "+,ேகா8லாக இjkட*
அைமZ<.

பாட9 #825: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
=H வனெவ*லா< =2# $லI1"ய
வாச நeV:ழ[* மாைலZs சா1",
காய, :ழ[ கலfெயா SVகலA
}21 6ைளZற1 }Vகா6 ேபாகேம.
fள,க<:
உட<R* =Hவத;: ஏ6வான வாசைன "ரfயVகைளெய*லா< =2,ெகா>S
cராh காயைவ1த நeமண< கமX< _Aத[* வாசைனZCள மலIகைளZ<
மாைலயாகP †h,ெகா>S மனைத மய,:MKற மVைகேயாS கலf8*
ஒKறாக, கலA6 இ+,MKற ேபா6< ஊ28* {* ேகாI#ப6 ேபால
ெந;`,: நSf* உCள HX(ைன நாh8K உP216ைள வ\ேய
bPH,கா;ைற ெச91", ெகா>ேட இ+,MKற ேயாMயIகt,: ேபாக<
எ#ேபா6< அ\யா6.
:`#$: ஆ’< ெப>’< ஒ+வ+டK ஒ+வI ேபாக1"* இ+,:< ேபா6
அைத ேயாகமாக எ#பh மா;eவ6 எKபைத fள,:வேத ப%யாVக
ேயாகமா:<.

பாட9 #826: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ேபாக1ைத ZKனேவ ேபாகா6 வாZk
ேமக1த ெவCYZ ‚t< fயாழ1"*
†ெதா1த ெமK(ைல யாtந; †தLA
தா"; :ைழA6 தைல,க>ட வாேற.
fள,க< :
பாட*#825 * _`யபh தைல உP28* சக|ரதள1"* ேபர`k ெபா+A"ய
2வைன எ>Wயபh ஓI ஆடவK ேபாக1"* ஈSபGடா* அவன6 காம வாZ
fைரவாக அதK ேவைலைய ெசaயாம* c%K தKைம ெகா>ட அவK
H,Mல< ெப>WK HேராWத1"* கல,கா6. மய,:< †தாS< க+fைய#
ேபாKற |தனVகC உைடய ெப>’< உட* எKL< ேதைரP ெச916<
ஆடவL< ெசaத இAத, _GSறவா* ெவY#பGட H,Mல(< HேராWத(<
ஒYயாa மா`1 தைல8* ெசKe தK தைல8* நாதமாMய 2வL<
ஒ[யான ச,"Z< fளV:வைத, கா>பாK.

பாட9 #827: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
க>டLV க>hZV காத*ெசa ேயாக16
ம>டலV ெகா>h+ பா9< ெவYw;:<
வ>hைய ேம;ெகா>S வா“I உ+Ghட1
த>ெடா+ கா9A தளரா6 அVகேம.
fள,க< :
பாட*# 801 * உCள பh ஒ+ தைலவL< தைலfZ< ேயாக1"* ேபாக<
ெசaZ< ேபா6 வல6 இட6 நா2கYK வ\ேய ஏ` இறV:< bPH,கா;`K
வ\ேய ேமேல ெசKe தைல8K ேமேல ச|ரதள1"* உCள ஒ[ ஓYகைள
ைகவ+மாe ெசaதா* (6:1த>S எ#ேபா6< தளரா6. தளராததாகேவ
உட9,:< அ\f*ைல.

பாட9 #828: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
அVக# $ணIP2Z மாMKற த16வ
மVக1"* fA6 வ+MKற ேபாக16#
பVக# படாம; ப%க%1 61த<ைம1
தVM, ெகாS,க1 தைலவL மாேம.
fள,க< :
ேபாக1"K ேபா6 உட[[+A6 c%K தKைம ெகா>ட H,Mல< ெவYேய
ெச*9<. அjவாe ெச*ல fடாம* ேயாக1தா* பா6கா16 ெவ;`
ெகா>டவK ேயாMகt,:1 தைலவனாa இ+#பாK.

பாட9 #829: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
தைலவL
தைலவL
தைலவL
தைலவL

மா8SA
மா8SA
மா8SA
மா8SA

தKவ\
தKவ\
தKவ\
தKவ\

ஞானA
ேபாகA
ZCேள
அsேச.

fள,க< :
பாட* #828 * உCளபh ெவ;` ெப;ற தைலவK தK ஆKமாைவ
அ`AதவK ஆவாK. அவைனP 2வேயாக< தாேன வAதைடZ<. தKைன1
தாேன வச#பS1" ஆt< "றைம அவL,: வ+<. ஐA6 =தVகt< அவK
வசமாM அவK f+#ப#பh நட,:<.

பாட9 #830: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
அsH கhைகேம* ஆறாV கhைக8*
6sH ெதாKற1 6ைணf 6ைணவKபா*
ெநsH wைறAத6 வாaெகாளா ெதKற6
பsச கhைக ப%யVக ேயாகேம.
fள,க< :
ப%யVக ேயாக< ஐA6 நா\ைக# ெபாX6 மGSேம ெசaய ேவ>S<. அத;:
ேம9< ப8Kறா* ஆறாவ6 நா\ைக8* 6ைணf 6ைணவKபா* ெகாCt<
ேபாக< அ"கமாM ெநsச< =%16 2;`Kப1"* ஆgA6fSவாI. ஐA6
நா\ைக# ெபாX6 ேபாக1"* ேயாக< ெசaவ6 மGSேம ப%யாVக
ேயாகமா:<.

பாட9 #831: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ப%யVக ேயாக16# பsச கhைக
அ%யஇj ேயாக< அைடAதாI, க*ல6
ச%வைள (KைகP2 சAதன, ெகாVைக
உ+f1 தXவ ஒ+வI,ெகா> ணாேத.
fள,க<:
ஐA6 நா\ைககC மன உe"ேயாS இைறவைன wைன16, ெகா>ேட
xகk< கhனமான ப%யVக ேயாக1ைத ெசaதவIகt,: மGSேம இைறவைன
தம,:C உண+< ெப+<ேபe Mைட,:<. ம;றவIகC fரக தாப1"*
ைக8[+,:< வைளய*கC நXk< அளf;: ெம[Aத ேதக16டK
சAதன< ேபாKற வாசைனZ< x+6k< உைடய ெகாVைககைள ெகா>ட
மாதIகைள1 தXf# ெபe< 2;`Kப1"ேலேய bgM இ+#பாIகC.

பாட9 #832: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ஒ>ணாத ேயாக1ைத உ;றவ ராெரKU*
f>ணாIAத கVைக f%சைட ைவ1தவK
ப>ணாI அ("ைன# பsச கhைக8*
எ>ணா ெமKெற>W இ+AதாK இ+Aதேத.
fள,க<:
அjவளk எY"* ெசa6fட (hயாத xகk< கhனமான ப%யVக ேயாக1ைத
ெசa6 இைறவைன1 தம,:C உணIAதவIகC யாI எKறா*
f>’லM[+A6 வ[ைமேயாS ெபா\Z< கVைகைய1 தம6 தைல8K
சைட8* தாVM, ெகா>S நsசாக இ+Aதா9< அைத உலக நKைம,காக
ஏ;e,ெகாCபவனாMய இைறவைன# ேபாKறவIகC. ஏெனU* அவIகC
இU,MKற 2;`Kப< ேவ>டாெமKe ஐA6 நா\ைக,:C இைறவைன
மGSேம wைன16 ேயாக1"* இ+AதவIகC.

பாட9 #833: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ஏaAத Rராய< இ+ப6 (#ப6<
வாaAத :ழ[,: மKனI: மானAத<
வாaAத :ழ[ேயா ைடA6 மலIA"டP
ேசாIAதன 21த(s ேசாIf*ைல ெவCY,ேக.
fள,க< :
ப%யVக ேயாக< ெசaவத;: ஏ;ற வய6 ெப>’,: இ+ப6< ஆ’,:
(#ப6< ஆ:<. இAத ேயாக< ைகவAதவIகC இ+வ+,:< ஆனAத<
உ>டா:<. ெப>WK ஐ< ெபா`கt< இKப1"* மலIA"S<. ஆ’,:
H,Mல c,க< ஏ;படா6.

பாட9 #834: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ெவCY Z+M# ெபாKவ\ேய ஓடாேம
கCள1தG டானாI க%8GS bhனாI
ெகாCY ப`ய, :ழ*வ\ ேயெசKe
வCYZ> ணாf* அட,Mேயைவ1 தாேர.
fள,க<:
தVக1"* நைக ெசaZ< ெபா;ெகா*லIகC 2லI "+GS1தனமாக
ெவCY8* உG$ற பாகVகைள ெசa6 அ6 உ+M தVக1ேதாS கலA6
fடாம* இ+,க க%8னா* bh# $ட<ேபாGS அைத ெந+#R* H1த#பS1"
அதK ேமேல தVக1ைத வாI16 நைக ெசa6 தVக1ைத xPச< Rh#பாIகC.
அ6ேபாலேவ ப%யVக ேயாக< ெசaவ"* "றைமயான ேயாMயIகC தன6
6ைணZடK ேபாக1"* இ+,:< ேபா6 6ைணைய ஏமா;` H,Mல1ைத
ெவYேய;` fடாம* இைறவUK ேம* நாGட< ைவ16 H,Mல<
ெவYேயறாம* தS16 அh வ8;`K ெந+#Rனா* தம6 H,Mல1ைத
H1த#பS1" HX(ைன நாh வ\ேய ேமேல;`P ெசKe சக|ரதள1"*
ேசx,MறாIகC. சக|ரதள1"* ேசI,க#பGட H,Mல< அxIதமாக மா` உC
நா,M* வA6 fX<ேபா6 அ6 மeபhZ< வ8;`* ெசKe ெந+#Rனா*
ெபாHVM# ேபாகாம* அAத அxIத1ைத ேயாக (ைற8* தVகள6 உC
நா,Mேலேய அட,M ைவ16 fSMKறாIகC.

பாட9 #835: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ைவ1த இ+வ+A த<xK மMgA6டK
21தV கலVகா6 ெசaMKற ஆனAத<
ப16 வைக,:< ப"ென> கண16,:<
f1தக னாaw;:< ெவVக" ேராேன.
fள,க< :
ப%யVக ேயாக# ப8;2 ைகவAத இ+வ+< மMgP2ZடK 2`6< எ>ண<
கலVகாம* இைற எ>ண16டK ப%யVக ேயாக1ைத ெசaதா* அவIகC ப16
"ைசகt,:< தைலவனான ப"ெனGS வைக1 ேதவIகt,:< தைலவனான
ெசVக"ரவK ேபா* இ+#பாIகC.

பாட9 #836: #.றா, த+!ர, - 19 பVய<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ெவVக" +,:s சU,:< இைடwKற
நVைகைய# $*[ய ந<R,ேகா ரானAதA
தVகY; ெபாKUைட ெவCYதா ழா(னA
"VகY; ெசjவாைய $ைத1"+A தாேர.
fள,க< :
இ+t< ெவYPச(< கலA6 இ+,:< அ"காைல ேநர1"* 6ைணவL<
6ைணfZ< ேபாக1"K ேபா6 2;`Kப1"* இ+Aதா9< 6ைணவK தன6
H,Mல1ைதZ< 6ைணf தன6 HேராWத1ைதZ< ெவY#பS1தாமேல*ேய
மனைத ஒ+ைம#பS1" இைறய+Y* மGSேம மனைத# ப"16 ைவ16
ெசaவ6 ப%யVக ேயாகமா:<.

பாட9 #837: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
"+1"# $தைன1 "+1த*ெசa வாI,:,
க+1தழ காேல கலAதV M+,M*
வ+1த( x*ைலயா மVைக பVக;:A
6+1"ZC ெவCYZs ேசாரா ெதXேம.
fள,க<:
6ைணவL< 6ைணfZ< ேபாக1"* இ+,:<ேபா6 அAத இKப1"ேலேய
bgMfடாம* அ`ைவ மா;` இைறவK ேம* ைவ16 மன1ைத1
}aைமZடK எ>W# பாI,:< 2றAத அழேகாS ப%யVக ேயாக<
ெசaபவIகt,: உலMய* 6Kப< உ>டாகா6. இைறfைய1 த<x*
பா"யாக, ெகா>ட இைறவன6 அ+ளா* H,Mல< ெவYேய வA6 fழாம*
உCt,:Cேளேய ேம*ேநா,M எXA6 ெச*9<.

c

பாட9 #838: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
எXMKற uைய(K ேனெகா>S ெசK`Gடா*
ெமX:+ :<ப% ெசa"S< ெமaேய
உXMKற "*ைல ஒYைய அ`AதRK
fXMKற "*ைல ெவYய` வாI,ேக.
fள,க< :
bலாதார1"[+A6 Hவா"Gடான< வ\யாக காமா,MUைய $+வ நSk,:
ெகா>S ெசKe அV:Cள 2வைன அ`Aத RK அன[K (K ெமX:
உ+:வ6 ேபாKe சாதகI,: உட<$ ேஜா"யாa மா`fS<. ேஜா"யாa ஆன
RK $+வ நSைவ1 தா>h தைல,: ேம* ெப+ெவYைய
அ`AதவIகt,: உட* உலMய[* igவ6 இ*ைல.

பாட9 #839: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ெவYைய அ`A6 ெவY8 னSேவ
ஒYைய அ`f LY(` யாேம
ெதYைவ அ`A6 ெசXநA" யாேல
ெவYைய அ`AதனK ேமல` ேயேன.
fள,க<:
பரெவYயாMய ஆகாய1ைத அ`A6 அதK நSf* உCள அ+C ஒYைய
உணIA6 அ"* fளV:MKற அ+ெளாYையZ< அjெவாYயா* ெதYவான
ெமa#ெபா+ைளZ< :+ நA" ெப+மாK அ+ளா* உணIAேதK. ப%யாVக
ேயாக1"* இத;: ேம* அ`ய1 த,க6 ஒKe இ+#பதாக என,:1
ெத%யf*ைல.

பாட9 #840: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
ேமலாA தல1"* f%Aதவ ராெரUK
மாலாA "ைச(கK மாநA" யாயவI
நாலா wல1" னSவான வ#ெபா+C
ேமலா Zைர1தனI xKUைட யாt,ேக
fள,க< :
இ*லற1"* இ+#பவIகY* ப%யாVக ேயாக1"K bலமாக அைன16<
இைறவK ஒ+வேன எKற உணIைவ# ெப;`+AதவIகC யாரவ6 உCளாIகளா
எKறா* "+மா*, Rர<மா, உ+1"ரK, நA", 2வகணVகC இவIகC எ*லா<
6ய தைலவனாMய 2வைன உணIA6 அவேன பர<ெபா+C எKe தVகள6
6ைணfய+,: உணI1"னI.

பாட9 #841: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
xKUைட யாtxK னாளLV _Gட16#
ெபாKUைட வGட1"K உCேள $க#ெபa6
தKெனாS தKைன1 தைல#ெபaய வ*[ேர*
ம>Wைட# ப*œ\ வாழ9 மாேம.
fள,க< :
ப%யாVக ேயாக1"K bல< xKன* ேபாKற இைடைய உைடய ச,"ையZ<
அவைள ஆCபவனாMய 2வைனZ< அவIகC _Gட16டK ெபாKெனாY
ெகா>ட ஆகாய1"* wைல ெபe<பh ெசa6 அ,_Gட1"* ேயாM
ஆKமாவாMய தKைனZ< பாI1தா* இjkலக1"* ெநSVகால< வாgவாI.

பாட9 #842: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
வாVக [eதைல வாVக[* வாVMய
iVக வ[,:< fரக` வா%*ைல
iVக வ[,:< fரக` வாள+<
ஓVMய தKைன உத<ப>W னாேர.
fள,க<:
6ைணf ெப;e,ெகாCt< 6ைணவUK H,Mல1ைத ெவYேய c,காம*
ப%யVக ேயாக1"K bல< உCவாVM, ெகாCt< (ைற8* H,Mல1ைத
உட<RLC ஆ;றலாa மா;eMKற வ\ைய அ`MKறவI ஒ+வ+< இ*ைல.
அjவ\ைய அ`AதவI இைறவைன அைடZ< வ\ைய அ`AதவராவாI.

பாட9 #843: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
உதம`A தVேக ஒ+H\# பGடா;
கதம`A தVேக கபாலV கe,:<
இதம`A ெதKe< இ+#பாC ஒ+1"
பதம`A 6<(ேள பாIகhA தாேள.
fள,க< :
ேபாக1ைத அLபf,க1 த:"யான வ\ைய அ`A6 அைத நK: ப8Kறா*
தைல89Cள உேராம< கe,:< சாதக+,: ேதைவயான நKைம க+"
ச,"Z< அவைன அ`A6 ெசய* $%வாC. சாதக%K கால1ைத அ`A6
அவ%K உணIf* உCள உலMய* எ>ண1ைத ேபா,M அ+CவாC.

பாட9 #844: #.றா, த+!ர, - 19 பVயா<க ேயாக,
(ேபாக4ைத ேயாகமாWIத9)
பா%*ைல c%*ைல பVகய< ஒKe>S
தா%*ைல ேவ%*ைல தாமைர =1த6
ஊ%*ைல கா’< ஒYய6 ஒKe>S
•\*ைல ேம[*ைல ேகCf8; =ேவ.
fள,க< :
தைல உP28* ஆ8ர< இதg1 தாமைர ஒKe உ>S. அ6 ஞான ெவY8*
இ+#பதா* அV: wலேமா cேரா இ*ைல. இAத1தாமைர ேவI இ*லாம*
மலIAேத உCள6. அதனா* அத;: ெமாGS< இ*ைல. அ6 ஒYயா* wர<R
உCள6. ஒY எV:< பரf இ+#பதா* அத;: :`#RGட இட1"* தாK
இ+,:< எKe இ*ைல. ஓY,: காரண< இAத தாமைரேய எKறா9<
அத;: அhZ< இ*ைல yUZ< இ*ைல.

அ-V தாரைண
"+மA"ர< பாட* # 845 (த* 850 வைர உCள ஆe அ(% தாரைண
பாட*கC ப;` பலI பல ேகCfகC ேகGSCளாIகC. அத;கான 2e fள,க<
இ6. பாட[* உCள fள,க1"Kபh அ(% cI எKப6 H,Mல< ஆ:<.
இதைன 8 ஆ>SகC Rராணாயாம< ம;e< அகேயாக ப8;2கC bல<
ப8;2 ெசa6 தைல உP2,: ெகா>S ெசKe wைல1"+,க ைவ#ப6
அ(% தாரைண ஆ:<. அ(%cைர தைல உP28* ெகா>S ெசKe
wைல1"+,க ைவ1தா* (6ைம தKைம மைறA6 இளைமZடK எ#ேபா6<
இ+,கலா<. இAத அ(% cைர "+bலI 2வcI எKe :`#RSMறாI.
2வK ெசா16 :லநாச< எKe ஒ+ த16வ< நம6 ஆK‚க1"* உCள6.
அத;: ச%யான அI1த< இ#பட*கேள. 2வK ெசா16 எKப6 2வcரான
H,Mல< ஆ:< இதைன மகY+டK ேபாக1"K bல< fைரய< ெசaதா*
சAத"8னI உ+வாM :ல< f%1"யைடZ<. இAத 2வcைர ேயாக#ப8;2கC
bல< தைல உP2,: ெகா>S ெசKe wைல1"+,க ைவ#ப"னா*
(6ைம தKைம மைறA6 இளைமZடK எ#ேபா6< ேப%Kப1"* இ+,கலா<.
அதனா* சாதக+,: வா%H இ+,கா6. சAத"8னI இ*லாம* :ல<
நாசமாMற6. இ6ேவ 2வK ெசா16 :லநாச< எKபதK (X அI1தமா:<.

பாட9 #845: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
உட[; MடAத உe", :hcI,
கட[; 2eMண; ேறxG டாெலா,:<
உட[* ஒ+வ\ ஒKe, Mைற,M*
நடைல# படா68I நாட9 மாேம.
fள,க<:
:h,க (hயாத உ#$ cைர, ெகா>ட கட9,: அ+ேக ஒ+ 2e Mணe
ேதா>h ஏ;ற< இைற1தா* H1தமான :hcI வ+வைத# ேபாலேவ
உ8IகYK உட* க\k உ#$,கC wைறAத 2ec+,: அ+Mேலேய ஆ;ற*
x,க அ(% cI இ+,Mற6. அைத 2ec+டK கலA6 ெவYேய;`
iணா,காம* ேம* ேநா,M HX(ைன நாhவ\ேய எS16P ெசKறா* எKe<
அ\யாம* உ8I wைல16 w;:<.

பாட9 #846: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
ெதYத+< இAதP 2வcI ப+M*
ஒYத+< ஓரா>h* ஊனெமாK `*ைல
வYZe< எGh* மன(< ஒSV:<
கYத+< காய< கனகம தாேம.
fள,க< :
ெதYைவ1 த+< இAத 2வcரான அ(% cைர ப+Mனா* ஓ+ வ+ட
கால1"* அ`k xக ெதYவா:<. உட[* உCள ேநாa இைள#$ (த[ய
அைன16 :ைறகt< cV:<. இAத cI bPH,கா;eடK கலA6 உட[*
ேமேல ஏeவைத எGS ஆ>SகC ப8;2 ெசaதா* மன< •g ெச*லாம*
எ#ேபா6< ேமேலேய w;:< அதனா* மன ஒ+ைம உ>டா:<. 2வ
இKப1";:%ய இjஉட<$ ெபாK ேபால அழ: ெப;e fளV:<.

பாட9 #847: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
{e< xள: yக+s 2வ1"“I
மாe< இத;: ம+A"*ைல மாAதIகC
ேத`* இதைன1 ெதYZP2 க#RhK
மாe< இத;: மeம8+< ஆேம.
fள,க<:
{e xள: அளk 2வ அ(% cைர bPH,கா;ேறாS கலA6 அதைன
HX(ைன நாh8K உP21 6ைள,:, ெகா>S ேசI1தா* உட* ெபாK
ேமUயாக மா` ஒYெப;e1 "கX<. நைர_hய ெவCைள (hகt< xகk<
க+ைமயாக மாe<. ேயாM,: இைத fட 2றAத ம+A6 ேவெறாKe<
இ*ைல.

பாட9 #848: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
கைரய+ ேகwKற கான* உவ%
வைரவைர எKபI ம"8லா மாAதI
yைர"ைர c,M yகரவ* லாI,:
நைர"ைர மாe< நமL x*ைலேய.
fள,க< :
கட;கைர8K அ+ேக ேச+< அைலகYK yைரகலAத உ#$cI எத;:<
உதவா6 அைத ஒ6,Mfட ேவ>S< எKe அ`f*லாத மUதIகC
_eவாIகC. ஆனா* அAத அைலகYK yைரகலAத உ#$c%[A6
yைரையZ< அX,ைகZ< c,MfGS H1தமான உ#பா,M அைத உணf*
கலA6 HைவேயாS உ>ண1 ெத%Z< அ`kCள மUதIகC iணா,க
மாGடாIகC. அ6ேபாலேவ உ8IகYK உட[K க\k உ#$,கC wைறAத
2ecI எத;:< பயKபடா6 அைத ெவYேய;`fS எKபவIகC அ`f*லாத
மUதIகC. அAத உ#$,கC wைறAத 2ecI# ைப,: அ+Mேலேய இ+,:<
H,Mல1ைத அh வ8;e ெந+#பா* H1தமா,M HX(ைன நாh வ\ேய
ேமேல;`P ெசKe சக|ரதள1"* ேசI,:< வ\ய`யAத அ`kCள ேயாMயI
அைத iணா,காம* ெசaதா* அவIகYK நைர (hகC க+16 H+VMய
ேதா*கC இைளைம ெப;e (6ைமைய ெவKe எKe< இற#R*லாம*
ேப%Kப1"* வாgவாIகC.

பாட9 #849: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
அளக நKLத லாேயா ர"சயV
களk காயV கலAதஇA c%ேல
xள: ெந*[Z< மsசt< ேவ<Rh*
இள:< ேமU இ+tV கபாலேம.
fள,க< :
அழMய _Aதைல உைடயவேள ஒ+ அ"சய< உCள6. இAத உட[*
மைறவாக உCள அ(% cI உட[* ேமேல ெசKe 2ர1ைத அைடZ< ேபா6
xள:, ெந*[, மsசC, ேவ#ப< ப+#$ இவ;ைற, கலA6 நனறாக
அைர161 தைல8* ேதa16, :Y1தா* உட* ேமKைம அைடZ<. தைல
ம8I கe#பாக ஆ:<.

பாட9 #850: #.றா, த+!ர, - 20. அ-V தாரைண
iர ம+AெதKe< f>ேணாI ம+AெதKe<
நா% ம+AெதKe< நA" அ+CெசaதாK
ஆ" ம+AெதK ற`வாI அக[டs
ேசா" ம+A"6 ெசா*லk<ெவா> ணாேத.
fள,க<:
உ8IகYK உட[9Cள 2வ cரான அ(% cைர i%ய1தா* உ>டா:< iர
ம+A6 எKe< ேதவIகC ப+:< அxIத< எKe< மVைகய+டனான
ேபாக1";: உதk< ம+A6 எKe< :+வாMய இைறவK அ+Y, _`னாI.
அைன1";:< தைலயான (த* ம+A6 இ6ேவ எKe ேயாMயIகC
அ`வாIகC. அ#பh அ`AதவIகYK உCt,:C ேஜா" மயமாக இ+,:<
இAத ெப+ைம x,க ம+A"K அ+ைம ெப+ைமகைள வாI1ைதகளா*
fவ%16 ெசா*ல (hயா6.

பாட9 #851: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
எa6 ம",கைல †,க1" ேல`ேய
எa6வ }ல< இ+வைக# ப,க16C
எa6V கைல ேபால ஏ` இறV:மாA
6aய6 :,க161 }ல1த காயேம.
fள,க< :
எ>ணVகC }ல உட[* இ+A6 †GHம உட9,: ஏ`Z< †GHம உட[*
இ+A6 }ல உட9,: இறVMZ< வ+<. இ6 சA"ரUK வளIRைற
ேதaRைற ேபாKe இ+,:<. †GHம உட* }aைம அைடவத;: ஏ;ப }ல
உட<$< }aைம அைடZ<.

பாட9 #852: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஆMKற சA"ரK †%யK அVMZC
ஆMKற ஈெரGெடா டா`ர> •ைரA6C
ஏMKற வ,கைல ெய*லா xைடவ\
ஆMKற ேயாMயI அ`Aத அ`ேவ.
fள,க<:
உ8IகYK உட[* இ+,:< சA"ர ம>டல1";: (இட6ப,க
bPH,கா;e) ப"னாe கைலகC உ>S †%ய ம>டல1";: (வல6 ப,க
bPH,கா;e) பKUர>S கைலகC உ>S. அ,MU ம>டல1";:
(:>ட[U) ப16, கைலகC உCளன. இட6 ப,க (PH,கா;ைறZ< வல6
ப,க (PH,கா;ைறZ< உபேயாM16 அகேயாக# ப8;2யா* நSநாhயாMய
HX(ைன8K வ\ேய :>ட[Uைய ேம*ேநா,MP ெச916வ6 எ#பh
எKபைத ேயாMயIகC நKறாக அ`A6 ெகா>h+,MறாIகC.
:`#$: கைலகC எKப6 எKனெவU* bPH,கா;e எ#பh தானாக
உCேளZ< ெவYேயZ< எ#பh ெசKe வ+MKற6 எKபைத :`#பதா:<.

பாட9 #853: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஆறாற தாVகைல ஆ"1தK சA"ரK
நாறா நலVMனாI ஞாலV கவIெகாள#
ேபறாV கைல(;e< ேப+Vகா* ஈெரGS<
மாறா, க"IெகாCt ம;றVM _டேவ.
fள,க< :
†%யK பKUர>S கைலகேளாS சA"ரன6 ப"னாe கைலகைளZ<
அ,MUேயாS ேசI,க அ`A6 ெகா>டவI உலக< f+<$< ேபeகைள
அைடவI.

பாட9 #854: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ப16< இர>S< பகேலாK உயIகைல
ப1"ெனா டாe< உயIகைல பாKம"
ஒ1தந* அVMய ெதGெடG SயIகைல
அ1"றK wKறைமைய ஆaA6ெகாC iேர.
fள,க<:
†%யகைல உயIA6 ெச*9< அளk பKUர>S ஆ:<. சA"ர,கைல
ெச*9< அளk ப"னாe ஆ:<. †%யகைலZ< சA"ரகைலZ< ேசIA6
:>ட[UயாMய அ,MUைய உயI1"P ெச*வ6 ெமா1த< அeப16 நாK:
ஆ:<. இைவ bKைறZ< :+நாத%K வ\காGSத[* ேயாக (ைற#பh
ெசa6 ஆராaA6 அ`A6 ெகாCtVகC.

பாட9 #855: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
எGெடG டன[K கைலயா:< ஈராeG
HGட# பSVக" ேராL,:s †gகைல
கGட# பS‚ uெரGடா ம",கைல
ஒGட# படாஇைவ ஒKேறாெடாK றாகேவ.
fள,க<:
அ,MU, கைலகC அeப6 நாK:. †%யUK கைலகC பKUர>S.
சA"ரUK கைலகC ப"னாe இைவ அைன16< ஒKைற ஒKe †gA6
இ+Aதா9< தU1தUயாகேவ fளVM, ெகா>h+,:<.

பாட9 #856: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
எGெடGS< ஈராe< ஈெரGSA u,க"I
HGhGட ேசாமU* ேதாKeV கைலெயKப
கGட# பSAதார ைக,க"I நா9ள
கGhGட ெதா>”;ெறா டாeV கலா"ேய.
fள,க< :
அ,MU,: அeப16 நாK: †%யL,:# பKUர>S சA"ரL,:#
ப"னாe என கைலகC 92 < ேசIA6Cள bலாதார1"* நGச1"ர, கைல
நாK: உCளன. இjவாe bலாதார16டK இைண,க#பGSCள கைலகC
ெமா1த< ெதா>”;றாe ஆ:<.

பாட9 #857: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
எ*லா, கைலZ< இைடRV கைலநSP
ெசா*லா நSநாh Œேட ெதாடIbலs
ெச*லா எX#RP 2ர16டK ேசIதலா*
ந*ேலாI "+வhைய ந>Ww; பாேர.
fள,க< :
சA"ர ம>டலமாMய இடகைல ம;e< †%ய ம>டலமாMய RVகைல
நாhகYK வ\ேய உCYX,க#பS< எ*லா bPH,கா;e< இய*பாகேவ •g
ேநா,M ெச*ல,_hயைவ. அவ;ைற1 தS16 நSf* இ+,:< HX(ைன
நாh வ\ேய அவ;ைற ேம* ேநா,M எS16P ெசKe உPசAதைல8* உCள
சக|ரதள1"* ேசI16 இைறவUK ேம* எ>ண1ைத ைவ16 இ+,:<
ேயாMயIகC எ#ேபா6< இற#RK` இைறவUK "+வhகைளேய
ப;`,ெகா>S ேப%Kப1"* "ைள16 இ+#பாIகC.

பாட9 #858: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
அVM8; 2Kன, க"%ர> டாGட161
தVMய தாரைக யா:< ச2பாL
பVMய தாரைக யா:< பைரெயாY
தV: நவச,ர மா:A தரW,ேக.
fள,க<:
சA"ர ேயாக1"* இடகைல RVகைல நாhகYK வ\ேய உCYX,க#பS<
bPH,கா;e bலாதார1"* உCள ெந+#RK ேம* பGS bலாதார1"K
அைசfனா* ேதாKe< ஒY,•;e,கC †%யK சA"ரK எKL< இர>S
நGச1"ரVகளாக மாeMற6. இAத நGச1"ரVகளாக மா`ய ஒY,•;ைறகைள
bPH,கா;eடK உட[* உCள ஏX ச,கரVகைளZ< தா>h எGடாவ6
ச,கரமாMய 6வாதசAதெவYையZ< தா>h ஒKபதாவ6 பரெவY8* ெகா>S
ெசKe அV: உCள பரெவாYZடK கலA6 fGடா* உலக1ைத இய,:<
இைறவன6 ேபெராY8K அ<சமாக இ+,கலா<.
:`#$:
அ>ட1"* உCள6 R>ட1"9< உCள6 எL< ெசா*9,: ஏ;ப உலக<
எKe நா< அைழ,:< †%ய :S<ப1"* இ+,MKற ஒKப6 MரகVகt<
இKL< பல நGச1"ரVகt< நம6 உட[ேலேய இ+,MKறன. இைவ
அைன1ைதZ< ஒY உ+வமாக இ+A6 இய,:< இைறச,"ேய நம6
உட[* சக|ரதள1"* ேஜா" வhவாக தVM இ+,MKற6. இைத நா<
ேயாக# ப8;28K bல< இய,க ஆர<R1தா* உலகVகC அைன1ைதZ<
இய,:< இைற ச,"யாகேவ நா(< மா`fSேவா<.

பாட9 #859: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
தரW சலVகன* கா*த,க வான<
அரWய பாL அ+A"VகC அVM
(ரWய தாரைக (KUய ஒKபாK
Rரணவ மா:< ெப+ெந` தாேன.
fள,க<:
உ8IகYK உட[* இ+,:< wல<, cI, ெந+#$, கா;e, ஆகாய< ஆMய
பsச =த அ<சVகC இடகைல RVகைல வ\ேய HழKe ெகா>h+,:<
†டான ம;e< :YIAத bPH,கா;e bலாதார1"9Cள :>ட[U8[+A6
ேதாKe< ஒY,•;e,கC என ெமா1த< ஒKப6 வைகயான அ<சVகt<
RரணவமாMய இைற ச,"8K அ<சVகளா:<. இவ;ைற உபேயாM16
ெசaZ< ேயாகேம இைறவைன அைடவத;: உதk< xக#ெப%ய மாI,கமா:<.

பாட9 #860: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
தாரைக
தாரைக
தாரைக
தாரைக

xKLs ச2ேதZ< ப,க161
xKனா ச2வளI ப,க161
=f; சகல16 ேயாUகC
தாரைக தானாs ெசா‡பேம.

fள,க<:
வான16 நGச1"ரVகC சA"ரUK ேதaRைற சமய1"* Rரகாசமாக xKL<.
அ6ேவ சA"ரUK வளIRைற சமய1"* நGச1"ரVகYK ஒY சA"ரUK
Rரகாசமான ஒY8* மVMfS<. அ6ேபாலேவ சA"ர ேயாக< ெசaMKற
ேயாMயIகC தம6 bPH,கா;ைற •g ேநா,M எS16P ெசKe
:>ட[U8* கல,:<ேபா6 அ"* Rரகாசமான ஒY,•;e,கC உ+வா:<.
அைத ஒY,•;ைற ேம* ேநா,M சக|ரதள1";: எS16P ெச*9<ேபா6
சக|ரதள ேஜா"8K Rரகாசமான ஒY8* மVMfS<. சA"ர ேயாக< ெசa6
:>ட[U8* உ+வா:< ஒY,•;e,கைள சக|ரதள ேஜா"8* ெசKe
ேசI,:< ேயாMயIகYட< Rரகா2,:< ேஜா" உலக1"* அைன1ைதZ<
உ+வா,:< ேபெராY ேஜா"யான இைறவUK ெசா‡ப< (ஒY உ+வ<)
ஆ:<.

பாட9 #861: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
(;ப" ைனs2K (ைள16# ெப+1"S<
R;ப" ைனs2; ெப+16P 2e1"S<
அ#ப" ைனsH< அ`யவ* லாIகG:P
ெச#ப% யாUKகழ* ேசIத9 மாேம.
fள,க< :
சA"ரK (த* ப"ைனA6 நாGகC 2`6 2`தாக வளIA6 ெபளIணx8*
(Xைம அைடZ<. அதKRற: ப"ைனA6 நாGகC 2`6 2`தாக1 ேதaA6
அமாவாைச8* (Xைமயாக மைறA6fS<. அ6ேபாலேவ சA"ர ேயாக<
ெசaZ< ேயாMய+,: :>ட[U8* ஒY,•;e,கC ேதாK` ெப%ய
நGச1"ரமாக வளIA6 RK$ சக|ரதள1"* ெசKe (Xைமயாக
மைறA6fS<. இAத ப"ைனA6 wைலகைளZ< உணIA6
அ`A6ெகாCள,_hய ேயாMயIகC வாI1ைதகY* _`fட(hயாத
மக16வ1ைத, ெகா>ட இைறவUK "+வhகைள தம,:C க>S
அைடவாIகC.

பாட9 #862: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
அVM எX#R அ+Vக"I வGட161
தV:s ச28னா* தாம<ஐA ைதAதாM#
ெபாVMய தாரைக யா<$லK ேபா,கற1
"VகC க"ரVM ேசIMKற ேயாகேம.
fள,க<:
அகேயாக< bல< bலாதார1"9Cள :>ட[Uைய எX#Rய Rற: அAத
அ,MUைய அ+ைமயான †%ய ம>டல1"* தV:MKற சA"ர கைலயாMய
வாZேவாS ேசI16 நGச1"ர ஒYயாக மாeவத;: ப16 நாGகt< அதK
Rற: நGச1"ரமாக மா`ய ஒY,•;e,கைள சA"ர †%ய அ,MU
ம>டலVகேளாS ேசI16 மனைத ஒ+(க#பS1" ஐA6 $லKகைளZ<
அதனதK வ\8* ெச*ல fடாம* தS16 இைறவUK ேம* எ>ணVகைள
ைவ16 சக|ரதள1ைத அைடவத;: ஐA6 நாGகt< ஆக ெமா1த<
ப"ைனA6 நாGகC பாட* #861 இ* _`ZCளபh உணIA6 அ`A6
ெகா>S ெசaவேத சA"ர ேயாகமா:<.

பாட9 #863: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஒK`ய
wKற6
கK`ய
ெசKe

ஈெர> கைலZ< உட9ற
க>S< wைன,MலI cசIகC
காலK க+,:\ ைவ1தRK
அ"*igவI "ைக#ெபா\ யாேர.

fள,க<:
வான1"[+,MKற வளI Rைற ேதa Rைற சA"ர மா;றVகYK ப"னாe
கைலகt< உ8IகYK உட9,:CேளZ< இ+#பைத, க>Sெகா>ட
Rற:< அைத ைவ16,ெகா>S இைறவைன wைன16 சA"ரேயாக< ெசa6
Rறf இ*லாத ெப+வாgைவ அைடய (ய;2 ெசaயாத •ழான
:ண(ைடயவIகைள க>ட எமK இU இவIகC வாgA6 எKன பயK எKe
அவIகC இறA6 அS1த Rறf எS,:<பh மரண#Rh8* 2,க ைவ,MறாI.
•ழான :ண(ைடயவIகt< அ"* ெசKe igA6 ‚>S< RறfP
Hழ;28* மாGh,ெகா>S எ#பh த#R#ப6 எKe "ைக16,ெகா>S
இ+,MறாIகC.

பாட9 #864: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
அVM ம"_ட ஆ:< க"ெராY\
அVM க"I_ட ஆ:< ம"ெயாY
அVM ச2க"I _டஅ1 தாரைக
தVMய அ6ேவ சகல( மாேம.
fள,க<:
:>ட[UயாMய bலா,MU8* சA"ர கைலயாMய இடகைல bPH,கா;e
இைணZ<ேபா6 அ6 †%ய ஒY,•;ைற# ெபeMற6. bலா,MU8* †%ய
கைலயாMய RVகைல bPH,கா;e இைணZ< ேபா6 அ6 சA"ர
ஒY,•;ைற# ெபeMற6. இ#பh மா`# ெப;ற இர>S ஒY,•;e,கt<
HX(ைன8* ஒKறாக இைணZ< ேபா6 அ6 நGச1"ர ம>டலVகளாக
மாeMKற6. இAத நGச1"ர ம>டலVகC உ8IகYK உட[9Cள ஒKப6
ம>டலVகைளZ< தா>h பரெவY8* இைற ச,"ேயாS ஒK`ைனZ< ேபா6
அைன16மாMய இைறவனாகேவ ேயாMயIகC ஆMfSMKறனI.

பாட* #865: bKறா< தA"ர< - 21. சA"ர ேயாக< (சA"ரைன உட[*
fளVகP ெசaZ< ேயாக<)
ஈராe ெப>கைல எ>Wர> டா>கைல
ேபராம; $,:# Rh16, ெகாSவA6
ேநராக1 ேதாKe< ெந+#$ற ேவெபa8*
ஆராத ஆனAத< ஆனAத மானேத.
fள,க< :
பKUர>S கைலகC ெகா>ட †%ய,கைல ெப> கைல ஆ:<. ப"னாe
கைலகC ெகா>ட சA"ர,கைல ஆ> கைல ஆ:<, இர>S கைலகைளZ<
ப8;28னா* bலா,U8* ஒ+ wைல#பS1"னா* அV: ெதfGடாத
"+வh இKப< Mைட,:<.

பாட9 #866: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
கா’< ப%"8K காைல இட1"GS
மா’< ம"யதK காைல வல1"GS#
ேபWேய 8jவாe Rைழயாம; ெசaiேர*
ஆW கலVகாதj வா8ர1 தா>ேட.
fள,க< :
:+ க;R1த வ\8* தவ`*லாம* †%ய, கைல8* வல6 ப,க b,:
வ\யாக இயV:< bPH,கா;ைற இட6 ப,க< இயVகP ெசa6< சA"ர,
கைல8* இட6 ப,க b,: வ\யாக இயV:< bPH,கா;ைற வல6 ப,க<
இயVகP ெசa6 வAதா* ஆ8ர< ஆ>SகC ெசKறா9< உட* தளIP2
அைடயாம* இ+,:<.

பாட9 #867: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
பா[,:< ெநsச< பைறேயாைச ஒKப"*
ஆ[,:< அVேக அமரI பராபரK
ேமைல,: (Kேன fள,ெகாY யாaw;:V
காைல,:P சVெகாY க"ரவK தாேன.
fள,க<:
சA"ர ேயாக< ெசaZ< ேயாMயIகC தம6 :>ட[U ச,"ைய ஆe ஆதார
ச,கரVகC ஏழாவ6 சக|ரதள< எGடாவ6 6வாதசாAத ெவYைய1 தா>hய
ஒKபதாவதான பரெவY8* i;`+,:< இைற ச,"ேயாS கல,:<ேபா6
அAத இைற ச,"ைய1 தம,:C ேதவ நாதமாக ேகGS உணIA6 அAத இைற
ச,"8ேலேய மனைத ஒ+(க#பS1" "யான1ைத1 ெதாடIAதா* fைரf*
பரெவYையZ< தா>hய அ>டசராசரVகY* இ+A6 ெகா>S அைன16
உலகVகt,:< "ன(< காைல8* ேதாK` ஒYைய, ெகாS,MKற
மாெப+< †%யைன# ேபாKற இைறவUK ேபெராY உ+வ1ைத }aைமயான
சVைக# ேபாKற ெவ>ைம wற ேஜா"யாக1 தம,:C த%சன< ெசaவாIகC.

பாட9 #868: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
க"ரவK சA"ரK கால< அள,:<
ெபா"ரவ LCேள ெபா\மைழ w;:<
அ"ரவ ன>ட# $றsெசK றடI#ப
எ"ரவ “சK இடம6 தாேன.
fள,க<:
†%ய கைல சA"ர கைல ஆMய இர>S நாhகt< உ8IகYK உட9,கான
கால1ைத அள,:< க+fகளா:<. †%ய கைல சA"ர கைல இர>S< தU1
தUயாக இ+,:< வைர உ8IகC கால16,: கGS# பGடைவயா:<. சA"ர
ேயாக1தா* இ+ நாhகைளZ< மா;` HX(ைன வ\ேய ேமேல ெகா>S
ெச*Mற ேயாM8K உட[* †%ய கைலZ< சA"ர கைலZ< சக|ரதள1"*
ஒKe ேச+< ேபா6 அVேக அ(த< fைளZ<. அVM+A6 தைல,: ேம*
உCள 6வாதசாAத ெவY8* இைற ச,"ைய ஒ[யாக ேகGS அைதZ<
தா>hய பரெவY8* இைற ச,"ைய ஒYயாக த%216 அைதZ< தா>hய
அ>ட ெவYேய 2வன6 இ+#Rட< எKபைத உணரலா<.

பாட9 #869: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
உA", கமல1 6"1ெதXs ேசா"ைய
அA",: மA"ர மா+< அ`MலாI
அA",: மA"ர மா+< அ`AதRK
தAைத,: (Kபாக மகKRறA தாேன.
fள,க<:
bலாதார1"* }VM, ெகா>h+,:< :>ட[Uைய எX#R ேஜா"யாக
மW#=ரக1"* ெசய*பட ைவ16 ஒjெவா+ ச,கரVகளாக ேமேல எX#RP
ெசKe சக|ரதள1"* ேசI,:< சA"ரேயாக# ப8;2,: உe6ைணயாக
இ+,:< Rரணவ மA"ர1ைத யா+< அ`A"+,கf*ைல. அAத மA"ர1ைத
:+fK bல< அ`A6 உணIAத ேயாMயIகC அைன16லM;:< தAைதயான
இைறவL,: (K$ மகனாக இ+,:< தVகYK ஆ1ம ேஜா"ைய
த%2#பாIகC.

பாட9 #870: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஊ"ய< ஏ6< அ`யாI உைர#RL<
ஓ"Z< ஏ6< அ`யாத ஊமIகC
ஆ"Z< அAத(< அA",க வ*[ேர*
ேவ"யK அVேக ெவY#பSவK தாேன.
fள,க<:
{*கைள, க;றா9< அவ;`K பயைன 2`6< உணராத அ`f[கC
{*கYK பயைன ம;றவIகC _`னா9< உணரமாGடாIகC. :>ட[
ச1"ைய அ6 ேதாKeMKற மW=ரக1"* உணIதேலாS மGSx*லா6 அதK
(hவாMய சA"ர ம>டல1"* ேசI1தா* அV: 2வK ெவYபSவாK.

பாட9 #871: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
பா<$ ம"ைய1 "ன9e< அ#பா<$
uV: க"ைரZs ேசர1 "ன9e<
பா<$< ம"Z< பைகuI1 6டKெகா—I
cV:த* ெகாடாேன ெநSAதைக யாேன.
fள,க<:
சA"ர ேயாக# ப8;28K bல< :>ட[UயாMய பா<ைப உற,க1"[+A6
எX#RfGடா* அ6 w1த(< சA"ர கைலைய உ>S அ6k< ப1தாெதKe
†டாMய uVைக, ெகாS,:< †%ய கைலையZ< உ>S வள+<.
:>ட[U,: இைரயாக கைலகC இ+#பதா* இர>S< பைகயாYகC ேபால
இ+Aதா9< சA"ர ேயாக# ப8;28னா* :>ட[Uைய ஒjெவா+
ம>டலமாக ேமேல;`P ெசKe கைட28* ஒKபதாவதான பரெவY8*
இ+,:< சA"ர ம>டல1ேதாS ஒKe ேசI16fGடா* :>ட[UZ<
கைலகt< தம6 பைகைய1 uI16 ஒKறாMfS<. அதK Rற: மாெப+<
க+ைணயாளனான இைறவK ேயாMைய fGS எKe< cVகாம* இ+#பாK.
உGக+16:
சA"ர ேயாக# ப8;28* bPH,கா;`K bலேம :>ட[Uைய வளI16
ஏX ச,கரVகC எGடாவ6 6வாதசாAத ெவYைய1 தா>hய ஒKபதாவ6
பரெவY8* இ+,:< சA"ர ம>டல1ேதாS கலA6fGடா* அதK Rற:
ேயாMயIகt,: bPH,கா;ேறா உணேவா ேதைவ8K` எjவளk கால(<
இைறவLடK ேப%Kப1"* இ+,கலா<.

பாட9 #872: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
அ8Kற6 igவள kA68* இK`#
ப8Kற ச2ig ெபாX"* 68Ke
நயAத+ =ரைண உCள நட1"
fயAத+ =ரைண ேமk< ச2ேய.
fள,க<:
:>ட[UZடK ேமேல ெசKற சA"ரK தைல8K ‚6 w;:<
:>ட[Uைய உறVகாம* கவU,:<. அதK RK •ேழ சA"ரK இறVMய
ேபா6 உறV:<. நKைமைய1 த+< ஒYைய மன1"* இ+,கP ெசaதா*
அ#ேபா6 (Xைமயாக1 சA"ர,கைல ேயாM8ட< ெபா+A6<.

பாட9 #873: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ச2Z", :<அள வA68 [K`P
ச2Z"1 தாேன* தன}> அ+A"P
ச2ச%, MKறள kA68 லாம;
ச2ச%# R;தK க>S8* ெகா>டேத.
fள,க<:
சA"ர ேயாக1"* :>ட[UையP சA"ர ம>டல1"* ேசI,:< வைர8*
ேசாIk இK` ேயாக1"* (யKe அைதP ேசI1தRK உC நா,M* ெப+:<
அxIத1ைத# ப+M ேவe எ6k< ேதைவ8K` bPH,கா;e சA"ர கைல
இயVகாம* †%ய கைல இயV:< ெபாX6 உறV:த* ேவ>S<.

பாட9 #874: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஊ\ R%யா "+,MKற ேயாMகC
நா\ைக யாக நமைன அள#பIகC
ஊ\ (தலாa உயIவாI உலMU*
தாழவ* லா%*இP ச2வKனI ராேம.
fள,க<:
ஊ\, காலVகC பல ெசKறா9< அ\யாம* உலMேல வாgMKற ேயாMகC
தா< ேயாக1"* இ+,MKற நா\ைகையேய தம6 ஆZYK அளkேகாலாக,
ெகா>S எமைன எ"I16 w;பாIகC. ஆனா* சA"ர ேயாக1ைத# RKப;e<
ேயாMயIகC ஊ\,: (த*வனாa உCள இைறவேன தாமாM எKe< இAத
உலM* ‚>S< வA6 Rற,காத உயI wைலைய அைடவாIகC.

பாட9 #875: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
த>ம" பாLP ச%=x ேயெசKe
ம>ம" காலVகC bKe< வ\க>S
ெவ>ம" ேதாK`ய நாY* fைளAதRK
த>ம" igஅள f;:அண xKேற.
fள,க<:
:YIAத wலk< †%யL< ச%பா"யாக =x,: ெவYPச1ைத, ெகாS16
ம>’லM* bKefத காலVகைளZ< அ`A6 ெகாCவத;: வ\யாக
இ+,MKறன. அ6ேபாலேவ உ8IகYK உட[* சA"ர கைலZ< †%ய
கைலZ< f>’லMK உ>ைம ஞான1ைத அ`A6 ெகாCவத;: வ\யாக
இ+,MKறன. இைவ இர>ைடZ< ெகா>S சA"ர ேயாக1"K bல<
:>ட[Uைய ேமேல;`P ெசKe சA"ர ம>டல1"* ேசI16 இைற
ச,"யாMய }ய ெவ>Wற ேஜா"ைய1 த%216 fGடா* அளf*
:ைறfK` :YIAத அxIத< எ#ேபா6< Mைட16, ெகா>ேட இ+,:<.

பாட9 #876: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
வளIMKற ஆ"1தK தKகைல யாeA
தளIMKற சA"ரK தKகைல யாe<
மலIAெதX பKUர> டV:ல< ஓh
அலIA6 fXAதைம யார` வாேர.
fள,க<:
வளIMKற †%ய,கைல ஆe< ேதaMKற சA"ர,கைல ஆe< bPH,கா;றாa
வழ,கமாக ெதா>ைட,: •ேழ எGS அV:ல(< சA"ர ேயாக# ப8;28*
ெதா>ைட,: ேமேல நாK: அV:ல(< ஓh சக|ரதள1"* ேசIA6
மலIA6 RK அVM+A6 உடெலV:< f%A6 பரk< ேயாக (ைறைய
யா+< அ`யf*ைல.

பாட9 #877: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ஆ(8I1 ேதaம" நாேள ெயன*fA6
ேபா<வ\ எVக’< ேபாகா6 ேயாM,:,
கா(ற fKைம8; கGS>’ bல1"*
ஓம" ய16CfG SைரZணI வாேல.
fள,க<:
சA"ர ேயாக1ைதP ெசaMKற ேயாMயIகC (X wலk வ+வத;:C தVகள6
ப8;2ைய ச%யாகP ெசa6 (h16fGடா* அதK Rற: வ+< ேதaRைற
நாGகY* அவIகYK H,Mல< வழ,க< ேபால •\றVM எதK bல(<
ெவYேய`fடாம* காம எ>ணVகC 2`6< இK` bலாதார1"ேலேய
கGS#பGS w;:<. ேயாMயIகt< bPH,கா;ைற ஓVகார மA"ர1ேதாS
ேசI16 சA"ர ம>டல1"* கலAத Rற: தம6 எ>ணVகைள அ"ேலேய
wைல,க ைவ16 அைன16 உணIkகைளZ< தா>hய wைல8*
இ+#பாIகC.

பாட9 #878: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
ேவeறP ெசVக"I ெமa,கைல யாெறாSs
†eற நாK:A ெதாடIA6ற ேவw;:<
ஈ`[ நVகைல ‰ைரAெதா ேடம"
ஆeஉG கைலZC அக9வா வாேம.
fள,க<:
:>ட[U8[+A6 ேவI Rh16 ேமெலX<$< ெச<ைமயான க"Iகைள,
ெகா>ட உ>ைம ஞான1ைத, ெகாS,:< ஆe †%ய கைலகேளாS
ெவ#ப1ைத ெகாS,:< நாK: அ,MU கைலகC கலA6 ெதாடIA6 வ+<.
அதேனாS ஈS இைண8*லாத இைறவைன அைடய உதk< ப16 நKைம
த+< கைலகேளாS :YIP2ைய, ெகாS,:< ஆe சA"ர கைலகt< கலA6
ெமா1த< 16 கைலகt< ஒKறாகP ேசIA6 சA"ர ம>டல1ைத அைடZ<
ேபா6 ேயாMயIகC அைன16 உணIkகைளZ< fGS fலM இைறவைன#
ப;` மGSேம எ>W,ெகா>S இ+,:< ேபரானAத wைலைய
அைடவாIகC.

பாட9 #879: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
உணIfA6 ேசாW உறfனK iH<
$ணIfA6 iHV க"%; :ைற8*
உணIk< உட<$< உைவெயா,க w;M*
உணIk< உட<$< ஒ+கா* fடாேவ.
fள,க<:
உணIk,: வா8லாக உCள ஒYZ< ஒ[Z< ஒKறாக கல,க
†%ய,கைல8K க"IகC :ைறZமானா* ஒY தைல,: ேமேல ேதாKe<.
ஒYயாMய †GHம உட<$< உணIk< ஒKறான RK ேயாM,: உட<$
அ\யா6.

!"ம+!ர, - பாட9 #880: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர
ேயாக, (ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
fடாத மன<பவ ன1ெதாS ேமf
நடாk 2வசVMK நாதV ெகாtf,
கடாfடா ஐ<$லK கGS>’< iS
படாத இKப< ப+காI அ(தேம.
fள,க<:
தK f+#ப1";: ஆS< மன< சA"ர ேயாக< ெசaZ< ேயாMயIகt,:
வச#பGS bPH,கா;ேறாS இைணA6 ெகா>S நS நாh வ\ேய ேமேலe<
ேபா6 சக|ரதள1"* இைற ச#தVகYK உயIAத சVெகா[ ேகG:<. மத<
Rh1த யாைன ேபால அைலZ< ஐA6 $லKகt< ேயாM8K வச#பGS
அவIகYK எ>ண1";: ஏ;ப உட9,:C கGS#பGS இயV:<. எ#ேபா6<
"கGhfடாத ேப%Kப1ைத ெகாS,:< அxIத< அவIகYK உCநா,M* ஊற
அவIகC அைத எ#ேபா6< ப+M, ெகா>ேட இ+#பாIகC.

!"ம+!ர, - பாட9 #881: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர
ேயாக, (ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
அ(த# $ன*வ+ மா;றV கைரேம;
:x\,க1 த;Hட ைரAைதZV _GhP
சைமய1த> ேடாGh1 த%,கவ* லாI,:
நமKஇ*ைல ந;கைல நாCஇ*ைல தாேன.
fள,க<:
உட[* $+வ ம1",:, •ேழ இ+,:< எ*ைல, ேகாGைட1 தா>h
உCநா,M* ெபா\Z< அxIத1ேதாS $+வ ம1",: ேமேல இ+,MKற
அ`k, ஆ;ற*, ஓைச, ஒY, உ8I ஆMய ஐA6 HடIகைளZ< ஒKe பS1"
அதLடK bலாதார1"[+A6 எX#Rய :>ட[U ச,"ைய நS நாhயாMய
HX(ைன8K வ\ேய ேமேல;`, ெகா>S வA6 ஒKறாக, கலA6
அ"ேலேய எ>ணVகைள ைவ16 "யான1"* இ+,க, _hய
ேயாMயIகt,: எKe< இற#$ இ*ைல. அவIகt,: ஆZYK bPH,கா;e
அளkகt< நாC கண,:கt< இ*ைல.

!"ம+!ர, - பாட9 #882: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர
ேயாக, (ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
உ>– ர(த (eb றைல1"றA
ெத>–I இைணயh1 தாமைர, ேகெசல1
ெத>–IP சமா" யமIA6u ராநலV
க>ணா; ெறாேடெசKe கா*வ\ மாeேம.
fள,க<:
சA"ர ேயாக< $%Z< ேயாMயIகேள உVகYK :>ட[Uைய எX#R
சக|ரதள1"* ேசI#பதK bல< $+வ ம1"8* இ+,:< அxIத< fைளZ<
ஊ;ைற1 "றA6 எ#ேபா6< வ;றாத அxIத1ைத# ப+:VகC. அதK Rற:
இைறவUK ஈSஇைண8*லாத தாமைர மலI ேபாKற "+வhகைள மGSேம
எ>W,ெகா>S ேவe எதK ‚6< எ>ணVகைள ெச91தாம* ெவY#$ற
உலக1"K எ6k< பா",காத சமா" wைல8* அமIA6 ஞான,க> வ\ேய
அைன1ைதZ< க>S bPH,கா;ைற ெவY8[+A6 எS16, ெகாCளாம*
உCt,:Cேளேய இய,க1ைத மா;` எ#ேபா6< "கGடாத ேபராணAத1"*
"ைள16 இ+VகC.

பாட9 #883: #.றா, த+!ர, - 21. ச+!ர ேயாக,
(ச+!ரைன உடN9 Oள<கf ெசT`, ேயாக,)
மாe ம"Z< ம"1"+ மா`K`1
தாe படாம* த>ேடாேட தைல#பh*
ஊe படா6ட* ேவ>S< உபாய(<
பாe படாஇKப< பாIxைச# ெபாV:ேம.
fள,க<:
இடநாh வ\யாகk< வலநாh வ\யாகk< இயV:MKற த< இய*பான
bPH,கா;`[+A6 மாeMKற சA"ர கைலZ< †%ய கைலZ<
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