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!"#ல% வரலா) 
 

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

 

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

 

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

 

 



~ II ~ 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

ஒ"ேற %ல'( ஒ)வேன ேதவ-( 

யா( ெப2ற இ"ப( ெப4க இ6ைவயக( 

அ"ேப 9வ( 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

நK` 

த. சரவணK 

https://kvnthirumoolar.com 

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

saravana.0801@gmail.com  



~ VII ~ 

வா342ைர 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

வ.ெச. தWைகநாயக<. 

ெசய; ெபா`யாளI (ஒak) 

தxgநாS xKசார வா%ய<. 

ெசKைன.  



~ VIII ~ 

இர6டா, த+!ர, -./ைர 
 
இர>டா< தA"ர1"* வ+< பாட*கC இைறவUK நட1"ய 
"+fைளயாட* $ராண கைதகY* வ+< கதாபா1"ரVகC ப;` _eவ6 
ேபா* இ+Aதா9< அைன16 பாட*கt< ஒjெவா+ கதாபா1"ரVகYK 
த16வVகt,கான fள,கVகைள _eMKற6. 
 
த16வ< எKபைத த1-6வ< எKe R%16 த1 எKறா* உCள6 எKe< 
6வ< எKறா* தKைம எKe< ெபா+C ெகாCளலா<. உCள6 தKைம 
அதாவ6 உ>ைம1 தKைம எKe ெபா+C. 
 
இர>டா< தA"ர1"K (த* தைல#$ அக1"ய<. இ1தைல#R* அக1"ய%K 
த16வ1ைத _eMறாI. 
 
இர>டா< தA"ர1"K இர>டாவ6 தைல#$ ப"வ[8* iரGட<. இ"* 
வ+< 8 பாட*கt< இைறவK தம6 iர1தா* மற,க+ைண எKL< 
அ`யாைமயா* ஆGெகாCள#பGட அHரIகைள வத< ெசa6 அவIகைள 
ஆGெகா>ட $ராண, கைதகைள பாட*கY* _eவதாக இ+Aதா9< இதK 
உGக+16 உ8IகC தம,:C இ+,:< எGSfத அHரIகைள வத< ெசa6 
இைறவைன அைடZ< வ\கைள இ#பாட*கYK bல< அ`வேத ஆ:<. 
  



பாட: #337: இர6டா, த+!ர, - 1. அக4!ய,  
(அக, + இய, = அக4!ய,. உ?ேளB"CD, ஒF) 

 
நSkw* லா"j kலக< ச%A6 
ெகSwKற ெத<ெப+ மாெனKன ஈசK 
நSkள அVM அக1"ய cேபாa 
(SMய ைவய16 (KUெரK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவL< இைறfZ< "+மண< ெசaத ேபா6 அைத, காண ேவ>S< 
எKற ஆைச8* உலக1"9Cள அைன16 (UவIகt< ேயாMகt< 
21தIகt< ேதவIகt< "+,க8லாய1"* வA6 ேசIAதனI. அதனா* 
அ6வைர ச%சமமாக wKற வட,: wலVகt< ெத;: wலVகt< அ"க 
பtவா* மா` வட,: wலVகC தாgA6< ெத;: wலVகC உயIA6< w;க 
உலக1";: ஆப16 வA6fSேமா எKe பயA6 ேதவIகC இைறவUட< 
ெசKe எ<ெப+மாேன இ#பh உலக< சம< இ*லாம* ெகGS w;MKறேத 
இைத, கா#பா;eVகC எKe (ைற8ட 2வெப+மாK அக1"யைர# பாI16 
c ெசKe உயIA6 w;:< ெத;: wலVகYK ேம* wKe இ+ எKe 
_`னாI. அைத,ேகGS அக1"ய+< ெதKனாS ெசKe ெபா"ைக மைல8* 
w;க ெத;: wலVகC சம< ெப;ற6. 
 
உCfள,க<:  
 
உட9< உ8+< ேசIA6 RறAத ேபா6 அ6 வளர வளர அத;: 2`6 
2`தாக ஆைசகC ேகாப< காம< எKe பல :ணVகC ேச+< ேபா6 
உடேலாS இ+,:< உ8I ச%சம wைல இ*லாம* ெகGS அ\ய 
ஆர<R,MKற6. அ#ேபா6 உ8I தம,: ஆப16 இைறவா எKைன கா#பா;e 
எKe வணVக உட<R* உ8I தV:வத;:< சா#RS< உணk ெச%#பத;:< 
அ,Uைய ைவ16 இ+,:< ேபர+ளாளK எ<ெப+மாK ஈசK உட<R* 
உCள அ,Uைய ெகா>S எ#ெபாX6< அAத அ,U அ\யாம* இ+,க 
ஒ[ைய ைவ16 அAத அ,Uைய வளI16,ெகா>ேட இ+,MKறாK.		இAத 
உட<$ எ#ெபாX6< அ\யாம* இ+,க ஒ[யா* :>ட[8* உCள 
அ,Uைய fைரவாக வளI16 தைல8K உP2,: ெகா>S ெசKறா* 
அ\யாம* ைவ1"+,கலா< எKe அ+tMறாI. 

 



பாட: #338: இர6டா, த+!ர, - 1. அக4!ய,  
(அக, + இய, = அக4!ய,. உ?ேளB"CD, ஒF) 

 
அVM உதய< வளI,:< அக1"யK 
அVM உதயsெசa ேம*பா லவெனாS< 
அVM உதய< வடபா* தவ(U 
எV:< வளVெகாC இலV:ஒY தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உட[* இ+,:< ஒ[யான6 உட<R* ேதாKe< அ,Uைய வளI16 அAத 
அ,Uைய :>ட[U bல< ேம*ேநா,M தைல,: ெகா>S ெசKe வல6 
$றமாக நகKe இட#ப,க< தைல (Xவ6< பரவPெசaதா* உடேலாS 
இ+,:< உ8%ட< அ+C தKைம வள< wைறA6 ஒYZடK இ+,:<. 
 

 



(KLைர: இர>டா< தA"ர< எ> - 2 ப"வ[8* iரGட< எKL< 
தைல#R* வ+< 8 பாட*கt< இைறவK தம6 iர1தா* மற,க+ைண 
எKL< அ`யாைமயா* ஆGெகாCள#பGட அHரIகைள வத< ெசa6 
அவIகைள ஆGெகா>ட $ராண, கைதகைள பாட*கY* _eவதாக 
இ+Aதா9< இதK உGக+16 உ8IகC தம,:C இ+,:< எGSfத 
அHரIகைள வத< ெசa6 இைறவைன அைடZ< வ\கைள இ#பாட*கYK 
bல< அ`வேத ஆ:<. 
 
 
பாட: #339: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
க+16ைற அAதகK தKேபா* அHரK 
வர1"K உலக1 68Iகைள எ*லா< 
வ+1தsெசa தாெனKe வானவI ேவ>ட, 
:+16யI �லVைக, ெகா>SெகாK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
க+1த wற ேமUேயாS இ+ க>கt< ெத%யாத அAதகK எKMற அHரK 
xக, கSைமயான தவ< ெசa6 சாகா வர< ெப;e ஈேரX ப"னாK: 
உலக1ைதZ< ெவ;` ெப;e அ"* வாX< அைன16 உ8IகைளZ< 
ெகாSைம பS1"னாK. இவன6 ெகாSைம தாVகாத ேதவIகC இைறவUட< 
ெசKe தVகைள, கா#பா;eமாe ேவ>h,ெகாCள மனxறVMய இைறவK 
ைபரவI அவதார< எS16 :+16 ேபாKற bKe இைலகY* நS இைல 
மGS< xகk< c>S இ+,:< _Iைமயான �லாZத1தா* அAதகாHரUK 
ெகாKe ேதவIகைள, கா#பா;`னாI. 
 
உGக+16: 
 
அ`யாைமயா* மாைய8* மயVM க> ெத%யாம* இ+Gh* இ+,:< மன< 
உ8ைர இைறவைன அைடயfடாம* uய எ>ண16டK 
வைத16,ெகா>h+,Mற6. ஒ+ நாC உ8I இைறவா எKைன கா#பா;e 
எKe ேவ>W,ெகாCள இைறவK மாைய8* 2,M இ+Gh* க> 
ெத%யாம* இ+,:< மன"* ஒYைய, ெகாS16 அ`யாைம எKL< uய 
எ>ணVகைள ெகாKe உ8ைர கா#பா;` அ+YனாI. 
 
மUத (6ெக9<$ (hZ< ப:" கX16 எ9<$கt,: ேம* உCள6 இ6 
RK bைள# ப:",:< (Kbைள ப:",:< இைட8* (hkeMற6 
இத;: :+Aத< எKe ெபயI. இதKேம* ேசாம ஒY, �%ய ஒY, ஆKம 
ஒY எKL< bKe ஒYகC உCளன. இைவதாK :+16யI �லமா:<. 



இAத :+16யI �ல1"K bல< இைறவK அ+ளா* அ`யாைம எKL< 
இ+Gைட அக;` இைறவைன உணIA6ெகாCளலா<. 
 

 
 
  



பாட: #340: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
ெகாைல8; Rைழ1த Rரசா ப"ைய1 
தைலைய1 தhA"GS1 தானVM 8GS 
wைலZல :,MவK ேவ>SெமK ெற>W1 
தைலைய# ப%A"GSP சA"ெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
Rர<மாfK b1த:மாரனாMய தGசK தவx+A6 வானவIகC தன,: 
அhபWய ேவ>S< எKe வர< ெப;றாK. வர< ெப;ற ஆணவ1தா* 
அ>டசராசரVகt,:< தைலவK ஆனாK. பாIவ" ேதfைய1 தன6 மகளாக 
அைடAதாK. பாIவ" ேதf ஈசைன, க>S தன6 மாைய மைறA6 
அவ+டK இைணA6fGடாC. தAைதயாMய தன6 ச<மத< இ*லாம* 
இைறவLடK இைணA6fGடாC எKற ேகாப1"* இைறவைன அ\,க ஒ+ 
மாெப+< யாக< ெசaத தGசK அ"* இைறவைன அைழ,காம9< 
ேதவIகt,:1 தரேவ>hய அfIபாக1ைத அவ+,:1 தராம9< 
ெகாைல,:;ற1";: ேமலான :;ற< $%AதாK. அவK :;ற1"* ேகாப< 
ெகா>ட இைறவK ைபரவI அவதார< எS16 அவன6 தைலைய1 6>h16 
ேவCf1 u8* ேபாGS எ%16fGடாI. அதKRற: பாIவ" ேதfZ< Rர<ம 
ேத+< உலக நKைம,: தGசK ேதைவ எKe ேவ>h,ெகாCள 
மனxறVMய இைறவK ஒ+ ஆGhK தைலைய எS16 தGசUK உட[* 
ெபா+1" அவK வாX<பh ெசaதாI. தGசL< தன6 ஆணவ< அ\A6 
இைறவைன வணVMனாK. இAத $ராண< wகgAத இட< "+#ப`ய�I 
தலமா:<. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC தன6 கIமா,கைள uI,க RறA6 கIமா,கC uIAத6< இைறவைன 
அைடய கா16,ெகா>h+,Mற6. ஆனா* உ8IகYட< ஆணவ< தைலவK 
ேபா* :hெகா>S தாK ெசா*9வ6 தாK ச% அS1தவI ெசா*வைத 
ேகGகமாGேடK எKe தK ெசா*பh உ8ைர ஆGh#பைட16, ெகா>S 
இைறவUட< உ8I ெச*லfடாம* தS16,ெகா>h+,Mற6. உ8I 
இைறவா ஆணவ1"ட< இ+A6 எKைன,கா#பா;e எKe ேவ>hட 
இைறவK ஆணவ< எKL< தைலவUK தைலைய ெவGh உ8Iகt,: 
அ+C ெசaதாK. ஆணவ< (;`9< அ\Aதா* இைறவைன அைடA6 
fடலா<. ஆனா* உ8IகC தன6 கIமா,கC uIAதா* மGSேம இைறவைன 
அைடய(hZ< ஆகேவ கIமா,கC u+<வைர நKைம uைம என எ6 
நடAதா9< எ*லா< இைறவK ெசய* எKe எ>�< ஆGS1தைல ேபாKற 
எ>ண1ைத பைட16 உ8Iகt,: அ+YனாK. 



 
 
  



பாட: #341: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM 

GரOெசய:க?) 
 
எV:< பரA6< இ+wலA தாVMZ< 
தV:< பh1தவK தாtணI ேதவIகC 
ெபாV:< 2ன16C அயKதைல (Kனற 
அV:அP Hதைன உ"ரVெகா> டாேன. 
 
fள,க<: 
 
அ>டசராசரெமV:< பரf இ+#பவL< வா�லக< ம>�லக< எKe 
இர>S wலVகைளZ< தாVM இ+#பவL< த<ைம நாh வ+பவIகt,: 
தsச< ெகாS#பவLமாMய இைறவUK "+வhகYK ெப+Vக+ைணைய 
உணIA6 இ+,:< ேதவIகC Rர<மைன# பாI16, ேகாப< ெகா>டனI. 
Rர<மK பைட#$1 ெதா\ைலP ெசaவதா9< ஐA6 தைலகைள, 
ெகா>டதா9< (<bI1"கYேலேய தா<தாK உயIAதவI எKe த;ெப+ைம 
ெகா>h+Aததா* இைறவன6 "+வh, க+ைணைய உணராம* இ+AதாI. 
Rர<மUK த;ெப+ைமயா* பைட#$ பா",க#பSவைத, க>ட இைறவK 
ைபரவ அவதார< எS16 Rர<மUK ஐA6 தைலகYK ஒKைற1 தன6 fர* 
நக1தா* MCY எS16fGடாI. Rர<மாfK MCY எS,க#பGட 
தைல8[+A6 வAத :+"ைய அAத கபால1"ேலேய எS16 "+மாைல 
ஏ;e,ெகாCளP ெசa6 அ+YனாI. இ6 wகgAத இட< "+,க>h�I 
தலமா:<. 
 
உGக+16 :  
 
உ8IகYட< இ+,:< நாK எKL< அகVகார< அகAைத தாK யாI எKபைத 
உணரfடாம* ெசa6 ந*ல எ>ண< :ணVகைள அ\#ப6டK 
இைறவைனZ< அைடயfடாம* ெசa6 fSMற6. ேம9< அகAைத 
அகVகார1"னா* �>S< �>S< Rறf எS16 அதK அS1த RறfையZ< 
பா",Mற6. (உதாரணமாக உ8+,: கIமfைன8Kபh 10 RறfகC எKe 
எS16,ெகா>டா* அகAைத அகVகார1"னா* ேம9< RறfகC 
எ>W,ைக _h அS16 வ+< RறfகைளZ< பா",Mற6) RறfகC 
உ8IகC இைறவா எKைன கா#பா;e எKe இைறவைன ேவ>hட தKைன 
நாh வ+பவIகt,: ெப+Vக+ைண ெசaZ< இைறவK அAத அகAைத 
அகVகார1ைத அhேயாS ெவGh எS16 உ8Iகைள கா,:< "+மா[ட< 
அY16 �>S< இAத உ8+,: �>S< அகAைத அகVகார< வராம* 
இ+,க அ+YனாI. 
 



 



பாட: #342: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
எV:< கலA6ெமK உCள1 ெதXMKற 
அVக (த*வK அ+மைற ேயா"பா* 
ெபாV:s சலAதரK ேபாIெசaய cIைம8K 
அV: fர;:`16 ஆ\ெசa தாேன. 
 
fள,க<:	 
 
அைன16 உ8+,:Ct< எV:< எ"9< இர>டற, கலA"+#பவL<, 
அைன16 உ8Iகt< உaய ேவதVகைள உலM;: ஓ" அAத ேவத1";: 
(த*வனாZ< இ+,:< இைறவைன உணராம* உ8IகC iணாக ஒ+வI 
ேம* ஒ+வI :ேராத< ெகா>S ஆ1"ர1"* அ`fழA6 அS1த 
உ8+,:Ct< இைறவK இ+,MKறாK எKபைத உணராம* அAத உ8ைர 
அ\,க பல ெகGட ெசய*கைளP ெசaMKறனI. உ8IகC இைறவா கா#பா;e 
எKe ேவ>hட :ேராத< எKL< அHர :ண1ைத உ8IகYட< உCள 
ச,"மய ச,கரVகைள க+fயாக பயKபS1" இைறவK தன6 "+வh bல< 
அ\1தாK. 
 
இAத பாட9,கான $ராண< wகgAத இட< "+f;:h தலமா:<. ஒ+ (ைற 
இA"ரK தாK எKற அகAைதZடK 2வைன த%2,க ைகலாய1";: 
வAதாK. இைத அ`Aத 2வK ேசவகK வhெவS16 ைகலாய வாச[* 
wKe உCேள ெச*ல (hயாதபh தS1தாI. ேகாபமைடAத இA"ரK தK 
வ�ராZத1தா* 2வைன அh1தாK. ேகாப1தா* 2வK தK ெந;`,க>ைண 
"றAதாI. காவ* கா#பவI 2வK எKபைத அ`Aத இA"ரK ஆணவ1தா* 
தாK ெசaத ெசயைல மKU,க ேவ>hனாK. ேகாப1"* தK உட[* 
ஏ;பGட fயIைவ16Y பா;கட[* fXAத6. அ"* ஒ+ :ழAைத 
ேதாK`ய6. இAத :ழAைத Rர<மUK தாhைய Rh16 இX,க வ[ 
தாVகாத Rர<மUK க>கY[+A6 க>�I ேதாK` அAத 6YZ< 
:ழAைத8K �6 fXAத6. இ#பh 2வUK fயIைவ 6Y பா;கட* cI 
Rர<மUK க>�I 6Y ஆMய ஜல1"னா* உ+வான :ழAைத,: 
ஜலAதரா�ரK என ெபயI ைவ,க#பGட6. அவK ெப%யவனான6< bkல:< 
தன,: அhைமயாக ேவ>S< எKe< சாகாவர(< ேகGடாK. Rர<மK 
மe1தாI. அத;: ஜலAதரா�ரK தIம ப1"Uயான எK மைனf R+Aைத 
எ#ேபா6 மனதளf* ெகSMறாேளா அ#ேபா6 என,: அ\k வரGS< என 
வர< வாVM fGடாK. இவன6 அGடகாச< அ"கமான6. கைட28* 
2வைனேய அ\,க ெசKறாK. 2வK அAதணI ேவடxGS அHரK (K 
வA6 wKe தK காலா* தைர8* ச,கர வhf* ஒ+ வGட< ேபாGடாI 
இAத ச,கர1ைத எS16 உK தைல8* ைவ. அ6 உKைன அ\,:< 
எKறாI. ஆணவ< ெகா>ட ஜலAதரK எK மைனf8K க;RK "றனா* 



என,: அ\k வரா6 என சவா* fGடாK. இAத ேநர1"* "+மாைல 
அைழ1த 2வK cI ஜலAதரா�ரைன# ேபா* வhெவS16 அவK மைனf 
R+Aைத (K ெச*9<பh _`னாI. கணவK தாK வA"+,MறாI என 
iGh;:C அைழ1தாC R+Aைத. ஒ+ ெநாh8* மா;றாைன தK கணவK 
என wைன1ததா* அவள6 மன< களVகமைடAத6. இAேநர1"* ச,கர1ைத 
அHரK எS16 தைல8* ைவ,க அவK கX1ைத ச,கர< 6>h16 
fSMற6. 
 

 



பாட: #343: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
அ#பW ெசsசைட ஆ" $ராதனK 
(#$ரs ெச;றனK எKபாIகC bடIகC 
(#$ர மாவ6 (<மல கா%ய< 
அ#$ர< எaதைம யா+ம` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
கVைகைய1 தK 2வAத சைட8* �hயவL< எ*லாவ;`;:< (தலாZ< 
bலமாZ< இ+#பவLமாMய இைறவைன (#$ர< எKL< இட1ைத 
எ%1தவK எKe _eபவIகC bடIகC. அவIகt,:< (#$ரமாக இ+#ப6 
(<மலVகளான ஆணவ<, கKம<, மாைய எKப6 $%யf*ைல. அவ;ைற 
இைறவK அ\,MறாK எKபைத உணராம* bKe $ரVகைள எ%1ததாக 
_eபவIகY* எவ+< அAத# $ரVகC எ%Aத fத1ைத அ`AதவIகC 
இ*ைல. 
 
இAத $ராணwகgk நடAத இட< "+வ"ைக தலமா:<. தா+காHரK எKMற 
அHரUK மகKகளான f16Kமா[, தாரகாGசK, கமலாGசK ஆMய bவ+< 
xகP2றAத இைற ப,தIகC. அவIகC bவ+< Rர<மைன ேநா,M, கSAதவ< 
ெசa6 wைன1த இட1";: உடேன பறA6 ெச*9< bKe 
ேகாGைடகைளZ<, அைவ bKe< ஒKறாக இ+,:<ேபா6 ஒேரெயா+ 
அ<Rனா* மGSேம தாVகC அ\யேவ>S< எKe< வர< ெப;றனI. வர< 
Mைட1த6< அவIகC ேதவேலாக< அைன1ைதZ< ஆGh#பைட16 வAதனI. 
அவIகYK அ"கார< தாVகாம* ேதவIகt< Rர<ம+< "+மா9< 
இைறவைன ேவ>ட மனxறVMய இைறவK அழMய ைபரவ அவதார< 
எS16 ேதவதPசK f|வகIமாfட< ஒ+ ேதI ெசaயP ெசா*[ சA"ர 
�%யேர ேதIP ச,கரVகளாகk< நாK: ேவதVகேள ேத%* =Ghய 
:"ைரகளாகk< Rர<ம ேதவேர ேதைர ஓGS< சார"யாகk< ேம+ மைலேய 
f*லாகk<, வாHM நாகேம f*ைல# =GS< நாணாகk< அ,MU அ<RK 
(ைனயாகk< வாZ அ<RK வாலாகk< "+மாேல அ<பாகk< ஆ,M 
எS16,ெகா>S (#$ர1ைத வA6 ேசIAதாI. இைற ப,"8* xகk< 2றA6 
fளV:< அHரIகைள அ\,க ேவ>டாெமKற ெப+Vக+ைண8* தம6 
ெந;`, க>ைண1 "றA6 ஒ+ பாIைவ பாI,க bKe ேகாGைடகt< 
உடேன எ%A6 சா<பலாM bவ+< இைறவUK காலh8* fXA6 வணVக 
இைறவL< அவIகைள ஆGெகா>S தம6 ேகா8[K வா8; 
காவலIகளாகk< இ+வைரZ< ேகா8[* ெசaZ< :ட(X,ைக ஏ;பவராக 
ஒ+வைரZ< ஏ;e,ெகா>டாI. 
 



:`#$: 113, 114, 115, 118, 210, 212, 218 ஆMய "+மA"ர பாட*கY* 
உ8IகYட< இ+,:< ஆணவ<, கKம<, மாைய ஆMயவ;ைற இைறவK 
எ#பh அ\16 உ8Iகைள கா,MKறாI எKபைத அ`A6 ெகாCளலா<. இAத 
பாட*கைள நம6 http://kvnthirumoolar.com/topics/thirumanthiram/ 
வைலதள1"* ேதட* ப:"8* பாI16 அ`A6 ெகாCளலா<. 
 

 



பாட: #344: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
(1u, ெகாtf (ழVெக% ேவCfZC 
அ1" Z%யர னாவ த`MலI 
ச1" க+"ய தா<பல ேதவ+< 
அ1u8K உCெளXAத தKe ெகாைலேய. 
 
fள,க<: 
 
தா+கா வன1"[+Aத (UவIகC இைறவைன வணVகாம* இைறவUK 
அ+ைள fட தVகYK மA"ர ச,"ேய ெப%6 தா< க;ற மA"ரVகYK 
bலமாக எைதZ< அைடயலா< எKற அகVகார1"* இ+AதனI. இவIகYK 
அ`யாைமைய# ேபா,க இைறவK அழMய உ+வ< ெகா>ட R,ஷாடனராக1 
ேதாK` அAத (UவIகYK iGS,:P ெசKe அV: இ+Aத (U 
ப1"UகYK (Kனா* RPைச ேகGS wKறாI. அவ%K அழM* மயVMய 
(U ப1"UகC அவI RKனாேலேய மய,க1"* _h வர ஆர<R1தனI. 
தVகள6 ப1"UகC இ#பh ஒ+ ஆடவUK RKனா* மயVM வ+வைத, 
க>S ேகாப(;ற (UவIகC தம6 தவ வ[ைமயா* bKefதமான uைய 
வளI16 மA"ரVகC bலமாக (ஆகவ�ய< - காGS1u, கா+கப1"ய< - 
iGS1u, தG2ணா,MUய< - ஏGS1u) க%ய wற(ைடய ஒ+ ெப%ய 
யாைனைய1 ேதாKef1தனI. யாக1 u8* ேதாK`ய யாைன அவைர 
அ\16fS< எKe wைன1தாIகC. ஆனா* அAத1 u8[+A6 ெவYவAத 
யாைனைய, காேட அ"+<பh RளA6 ெகாKe அதK ேதாைல தன,:# 
ேபாIைவயாக ேபாI1",ெகா>S bKe வைகயாக ெந+#$< அ"* ெசா*9< 
மA"ரVகt< மA"ர1"K பலனாக அ"[+A6 வ+< பலL< அைன16< 
யாேம எKe தா+கா வன1"[+Aத (UவIகt,: உணI1"னாI, இAத 
$ராணwகgk நடAத இட< "+வX�I தலமா:<. 
 
உCfள,க<: 
 
உ8Iகt,: வ+< ேகாப1"னா* நாK எKற அகVகார< அ"க%16 எKன 
ெசaMKேறா< எKன ேபHMKேறா< எKe ெத%யாம* மத< Rh1த யாைன 
ேபா* இ+,:< ேபா6 உ8IகC இைறவைன சரணைடய இைறவK 
ேகாப1ைதZ< அகVகார1ைதZ< அ\16 அைன16< யாேம எKe 
உணI16MறாI. 



 
 
 
 
  



பாட: #345: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
bல1 6வார16 bt< ஒ+வைன 
ேமைல1 6வார16 ேம9ற ேநா,M(; 
கா9;e, காலைன, காaAதVM ேயாகமாa 
ஞால, கட�I நலமாa இ+Aதேத. 
 
fள,க<: 
 
bலாதார1"* எ%A6 ெகா>S இ+,:< :>ட[U ச,"ைய HX(ைன 
நாh வ\ேய ேமேல;` அVேக சக|ரரதள1"* ேசI16 அைத1தா>hய 
பரெவY8* இ+,:< இைறவைன உண+< உ8Iகt,: காலைன 
உைத16 சாகா வர< அY#பாK இைறவK. இைத உலக1தவI,: உணI16< 
fதமாகேவ "+,கட�%K "+1தல< இைறவUK அ+ளா* நKறாக 
அைமAத6. 
 
இAத பாட9,கான $ராண< wகgAத இட< "+,கட�I தலமா:<. x+க>S 
(Uவ+< அவ+ைடய மைனfயான ம+16வவ" ேதfயா+< தVகt,: 
:ழAைத பா,Mய< த+<பh இைறவைன ேவ>ட :ைறAத ஆZGெகா>ட 
அ`வாYயான :ழAைத ேவ>Sமா அ*ல6 அ"க ஆZGெகா>ட 
(Gடாளான :ழAைத ேவ>Sமா எKe இைறவK ேகGக அ`வாYயான 
:ழAைதேய ேவ>S< எKe ேகGS மாI,க>ேடயK எL< :ழAைதைய# 
ெப;e, ெகா>டனI. மாI,க>ேடயI RறAத"[+A6 ஆZC அ"க%,க 
இைறவேன சரணைடய ேவ>S< எKe ேபா"16 வAதனI. அதனா* 
xகP2றAத இைற ப,தனான மாI,க>ேடயI எ#ேபா6< இைற =ைஜ8ேலேய 
வாg,ைகைய, க\16 வAதாI. அவர6 ஆZGகால< (hZ< ேபா6 அவைர 
ேம9லக< அைழ16Pெச*ல எமத+ம+< எAத# =ைஜ8* இ+Aதா9< 
அவர6 ஆZC (hAதா* அைழ16P ெச*லேவ>hய6 தம6 கடைம எKe 
எ>W அவைர அைழ16P ெச*ல பாச, க8;ைற iHMறாI. 2வ=ைஜ8* 
இ+Aத மாI,க>ேடயI 2வ[Vக1ைத, கGh அைண1"+,:< ேபா6 
பாச,க8e அவேராS 2வ[Vக1"K �6< fழ அ"[+A6 இைறவK 
ெவYவA6 எம6 =ைஜ8* இ+,:< அhயவI எவைரZ< ெகா>S ெச*9< 
உ%ைம உம,: இ*ைல எKe _` எமத+மைர காலா* எGh உைத161 
தCYfGS மாI,க>ேடய+,:< எKe< 16 வய6டK 2ரs�fயாக 
இ+,:< வரமY1தாI. 
 
உGக+16: 
 
"யான1"* இ+A6 bPH,கா;ைற உCYX16 அட,M அதK bல< 
bலாதார1"* எ%A6 ெகா>h+,:< :>ட[U ச,"ைய எX#R 



HX(ைன நாh வ\ேய ேம* ேநா,M எS16P ெசKe ஏழாவதான ச,கரமான 
சக|ரரதள1"* ேசI16 அV: இ+,:< இைறவைன உணIA6 fGடா* 
மரண பய< இK` 2ரs�fயாக இைறவUட< ேபரானAத1"ேலேய 
இ+,கலா<. 
 

 



பாட: #346: இர6டா, த+!ர, - 2. ப!வFB: GரHட, 
(இைறவ. மறCக"ைணB: ஆHெகா6ட எHM இடNக?) 

 
இ+Aத மன1ைத இைசய இ+1"# 
ெபா+A" இ[Vக வ\ய6 ேபா,M1 
"+A"ய காமK ெசயல\1 தVக> 
அ+Aதவ ேயாகV ெகாe,ைக அமIAேத. 
 
fள,க<: 
 
உலக நKைம,காக இKெனா+ உ8ைர உ+வா,க தன6 6ைணZடK ேச+< 
உ8IகC இைறவைன அைடய தைடயாa இ+,:< காம< எKL< ேநா8* 
2,காம* இ+,க இைறவைன அைடய ேவ>S< எKற :`,ேகாtடK ஒ+ 
wைல#பGட மன(டK இைறவைன ேவ>ட இைறவK காம< எKL< 
ேநா8[+A6 உ8ைர கா#பா;` உலக நKைம,காக இKெனா+ உட9டK 
_hய உ8ைர உ+வா,க மGSேம இைற எ>ண16டK தKLைடய 
6ைணZடK ேச+< உ8+,: அ+Aதவ ேயாக1ைத அ+tவாI. 
 
இAத $ராண wகgk நடAத இட< "+,ெகாe,ைக தலமா:<. 2வெப+மாK 
"யான1"* இ+,:<ேபா6 உலக நKைம,காக அவI "யான1ைத கைல,க 
ேவ>S< எKe இA"ரK ேகGS, ெகா>டத;: இணVM மKமதK 
இைறவUK �6 மலI,கைணகைள1 ெதாS1தாK. அ#ேபா6< இைறவK 
தம6 ெந;`, க>ைண1 "றA6 மKமதைன# பாI,க அAத 
ெந;`,க>W[+A6 ெவY#பGட ெந+#R* மKமதK எ%A6 
சா<பலானாK. Rற: மKமதUK மைனfயான ர" ேதf இைறவைன 
ேவ>h,ெகாCள உ+வx*லாத அ+வமாக மKமதைன மeபhZ< 
உ8I#R16, ெகாS1தாI. 
 

 



பாட: #347: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. வரலா)) 

 
அhேசIவK எKனஎ< ஆ"ைய ேநா,M 
(hேசI மைலமக னாIமக ளாM1 
"டமாத வsெசa6 ேதவI அ`ய# 
பhயார அIP216# ப1"ெசa தாேள. 
 
fள,க<: 
 
ஆ"bலமாMய 2வ பர<ெபா+ைள அைடய ேவ>S< எKe ச," உe" 
எS16, ெகா>S இமய மைல8K அரசனாMய பIவதராஜUK மகளாக# 
RறA6 பல கால< உe"ZடK மாெப+< தவ< ெசa6 ேதவIகt< அ`யாத 
வ\பாGS (ைறகைள ேதவIகt< அ`ய (ைறயாக =ைஜ ெசa6 
இைறவைன அைடAதாC. 
 
உGக+16: 
 
ஆ"bலமாMய 2வ பர<ெபா+ைள அைடய ேவ>S< எKe ஆைச#பS< 
உ8IகC, தம6 உe"8[+A6 ச;e< fலகாம* "யான(< தவ(< ெசa6 
அைசZ< ச,"யாMய :>ட[U ச,"ைய ேமேல;` தன6 2ர2K 
இட#ப,க< இ+,:< அைசயா ச,"யாMய 2;ச,"ZடK ேசI1தா* 
ேதவIகt< அ`யாத இைறவUK [Vக உ+வ1ைதZ<, [Vக 
த16வ1ைதZ< தன,:Cேளேய உணIA6 இைறவUK "+வhகைளP ெசKe 
அைடயலா<. 
 

 



பாட: #348: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. வரலா)) 

 
"%MKற (#$ரs ெச;ற Rராைன 
அ%யெனK ெற>W அயIkற ேவ>டா 
$%kைட யாளI,:# ெபாaயலK ஈசK 
ப%ெவாS wKe ப%ச` வாேன. 
 
fள,க<: 
 
எ*லா உ8IகYட(< இ+,:< ஆணவ<, கKம<, மாையயாMய 
(<மலVகைள அ\16 அ+t< எ<ெப+மாK ஈசK Mைட#பத;: xகk< 
அ%தானவK எKe எ>W,ெகா>S ேசாIA6 ேபாக ேவ>டா<. 
உ>ைமயான அK$டK த<ைம =�,:< அhயவIகt,: ஈசK 
ெபாaயானவK அ*ல. பாட* #347 * உCளபh தன,:Cேளேய [Vக 
உ+வ1ைதZ<, [Vக த16வ1ைதZ< உணIA6 அKேபாS =�,:< 
அhயவIகYK அ+M* ேபரK$டK ெப+Vக+ைணேயாS wKe அவIகYK 
ப,",: ஏ;ற ப%ைச அ+tவாK. 
 

 



பாட: #349: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. வரலா)) 

 
ஆ\ வலVெகா> டயKமா* இ+வ+< 
ஊ\ வலsெசaய ஒ>Hட ரா"Z< 
ஆ\ ெகாS1தனK அPHத; கjவ\ 
வா\# Rரம+,:< வாCெகாS1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
கட* ேபா* வ[ைம ெகா>ட RரமK "+மா* இ+வ+< ெநSVகால< ஒY 
வhவாக இ+,MKற ஆ" இைறவைன வ\பட "+மா9,: ச,ராZத(<, 
Rர<மL,: வாt< ெகாS16 அ+YனாK. 
 
உGக+16:		 
 
பாட* #347 * உCளபh அைசயா ச,"யாMய ந;ச,"ZடK ேசர (த* ச,கர< 
bலாதார1"* இ+A6 Mள<$< அைசZ< ச,"யான :>ட[U கட* ேபா* 
வ[ைம ெகா>ட 2 வ6 ச,கரமாMய Rர<மK i;v+,:< Hவா"Gடான<, 3 
வ6 ச,கரமாMய "+மா* i;`+,:< மW#=ரக1ைத உணIA6< அைசயா 
ச,"யாMய ந;ச,"ZடK ேசIA6 தன,:C [Vக உ+வ1ைத உணIA6< 
த16வ1ைத உணIA6< ெநSVகால< ஒY வhவாa இ+,:< ஆ" 
இைறவைன வ\பGடா* "+மா* ெசaZ< கா,:< ேவைலZ< Rர<மK 
ெசaZ< பைட,:< ேவைலையZ< இைறவK ெகாS16 அ+tவாK. 
 
இதைன "+மA"ர பாட* #302, பாட* #321 K bல< அ`A6 ெகாCளலா<. 
உதாரணமாக பல $ராண வரலாeகY* பல மகாKகC 21தIகC தVகC 
வாg,ைக வரலா;`* இறAதவIகைள �>S< �GS பைட,:< Rர<மUK 
ெதா\ைல ெசa6CளாIகC. கIமfைனகYK பh இற,கேவ>hயவIகைள 
கா16 கா,:< "+மா[K ெதா\ைல ெசa6CளாIகC. 
 

 



பாட: #350: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. த42வ,) 

 
தாVM இ+ப6 ேதாtA தடவைர 
ஓVக எS1தவK ஒ#R* ெப+வ[ 
ஆV: ெந%1தம ராெவK றைழ1தRK 
cVகாத அ+CெசaதாK wKமலK தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUட< x:Aத ப," ெகா>h+Aத இலVைக8K அரசK ராவணK 
ஒ+ (ைற அவைர# பாI,க எ>W ைக8லாய மைல,: வAதாK. அவK 
மாUடனாக இ+#பதா* உCேள fட (hயா6 எKe வா8; காவலIகC 
தS16fட இைறவைன, காண (hயf*ைலேய எKற ேகாப1"* தன6 
இ+ப6 ேதாCகளா* ைக8லாய மைலைய },M இலVைக,: எS16P 
ெச*ல (யKறாK. ராவணைன wக%*லாத ேபரா;றைல உைடய இைறவK 
தம6 "+வh8K ெப+fரலா* 2`6 அX1த< ெகாS,க அதK 
அX1த1தா* தாVக (hயாத ெப+< ேவதைனைய அைடAத ராவணK ேகாப< 
cVM இைறவா எ<ைம, கா#பா;e எKe உர,க அைழ1தாK. ஒ+ மாH< 
இ*லாத இைறவL< அவUK உ>ைமயான ப,"ைய ெமP2 அவK 
(Kேன ேதாK` அவL,: எKe< cVகாத "+வ+ைள வழVM 
அ+YனாI. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC பாட* #347 * உCளபh [Vக த16வ1ைதZ< [Vக1ைதZ< 
தன,:C உண+< ேபா6 மUதUK :ணVகC ப16<, ஞாேனA"%யVகC 
ஐA6<, கKேமA"%ய< ஐA6< அவ;றா* ஏ;படV_hய உலக#ப;eகC 
இைறவைன அைடயfடாம* தS,:< ேபா6 இைறவா கா#பா;e எKe 
உ8IகC ேவ>hட அவIகt,: "+வh uGைச வழVM அவIகYK 
:ணVகC, ஞாேனA"%ய, கKேமA"%யVகைள cVM �>S< வராம* அ+C 
ெசaவாK. 
 
:ணVகC உ8ைர மனதா* பா"#ப6, :ணVகt,கான fள,க<: 
 
1. காம< - 2;`Kப< 
2. :ேராத< - ேகாப< 
3. உேலாப< - ேபராைச, க+x1தன< 
4. ேமாக< - மாையயா* wகX< மய,க உணIP2, 
5. மத< - ெகாCைக, ெச+,:,ெவ`, ம6பான, கY#$, ெப+ைம 
6. மாPச%ய< - ெபாறாைம, பைகைம 



7. ட<ப< - ஆட<பர< 
8. தI#ப< - ஆைசகC 
9. அ�ைய - ெபாறாைம 
10. ஈ%ைச - RறI 6Kப< க>S மMgவ6 
 
ஞாேனA"%ய கIமVகC எKப6 ஐ<$லKகளான ெமa, வாa, க>, b,:, 
ெசf இவ;றா* உ8ைர பா"#ப6. 
 
கKேமA"%ய< எKறா* ெசய* மUத உட* ெசaZ< ஐA6 வைகயான 
ெசய*கC இAத ஐA6 வைகயான ெசய*கC ெதாடIA6 ெசய*பSவதா* 
ஆ1மா உடேலாS கலA6 இ+,Mற6. 
 

 
 



பாட: #351: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. த42வ,) 

 
உeவ த`த>h ஒ>மண; _Gh 
அeவைக ஆKஐA6< ஆGட1தK தாைத 
ெசeவைக ெசa6 2ைத#ப (UA6 
மeமX வா*ெவGh மாைல ெப;றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இAத உலக1"* நட,:< ெசய*கC அைன16,:< காரணமாணவK ஈசK 
எKபைத அ`Aத த>h எKபவK மண*கைளP ேசI16 ஒ+ [Vக< ெசa6 
அAத மண* [Vக1ைத பH<பாலா* வ\பGடாK. பH<பா* iணாவைத# 
பாI16, ேகாப#பGட த>h8K தAைத அAத மண* [Vக1ைத, காலா* 
எGh உைத1தாI. தAைத8K இAத ெசயலா* ேகாப< ெகா>ட த>h பHைவ 
ேமa,க ைவ1"+Aத க<ைப ைக8* எS,க அAத, க<$ மX எKL< 
ஆZதமாக மா`ய6. அAத மXவா* தK தAைத8K இர>S கா*கைளZ< 
ெவGhனாK. த>�சUK ப,"ைய# பாI1த 2வெப+மாK தாK 
�h8+,:< ெகாKைற மாைலைய எS16 மMgkடK ச>ேடHர+,: 
அWf1தாK. 
 
உGக+16: 
 
[Vக உ+வ1ைதZ< [Vக த16வ1ைதZ< உணIA6 இAத உலக1"* 
நட,:< ெசய*கC அைன16,:< காரணமாணவK ஈசK எKபைத அ`Aத 
உ8I உட[* இ+A6 உ8ைர R%,கk< �>S< Rறவாம* Rறfைய 
அe,கk< தாK உணIAத இைறவைன		=ைஜ ெசaZ< ெபாX6 உட* தன6 
ஐ<$லKகளா* அைத தS,Mற6. :>ட[U ச," எKL< க<பா* 
ஐ<$லKகைள அh,க :>ட[U எKL< க<$ மXவாக மா` உட[* 
இ+,:< இடகைல RVகைல (PH,கா;ைற ெவGh உட[* இ+A6 
உ8ைர R%,Mற6, உ8%K ப,"ைய# பாI1த 2வெப+மாK தாK 
�h8+,:< ெகாKைற மாைலைய எS16 மMgkடK அAத உ8+,: 
அWf16 தன6 அhயவIகYK தைலவK எKL< பதf அY#பாI. 
 

 



பாட: #352: இர6டா, த+!ர, - 3. FNக Qராண,  
(FNக வRS. த42வ,) 

 
ஓhவA ெத*லா< ஒ+VMய ேதவIகC 
வாh (க(< வ+1த161 தாsெசKe 
நாh இைறவா நமஎKe :<Rட 
ஈSஇ* $கேழாK எXகெவK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகC எ*லா< தம,:1 6Kப< ேந+< ேபாெத*லா< வாhய (க16டK 
மன< வ+A" இைறவைன f+<RPெசKe இைறவா நம2வாய எKe 
"+வh பWA6 :<Rட ஈS இைண8*லாத $கைழ உைடய இைறவK 
அவIகC ேம* க+ைண ெகா>S எXக எKe _` அவIகYK 6யரVகைள1 
uI1தாK. 
 
உGக+16: 
 
தன,:C [Vக உ+வ1ைதZ< [Vக த16வ1ைத உணIAத உ8Iகt,: 
பைட,:< Rர<மாfK ெதா\ைலZ< கா,:< "+மா[K ெதா\ைலZ< 
அY16 அAத உ8+,: ேதவIகC எKL< த:"ைய அY,:< இைறவK 
(இதைன "+மA"ர பாட* எ> #349 bல< அ`யலா<) அவIகC உணIAத 
[Vக த16வ1ைத இைறவா நம2வாய எKe வ\பட ஈS இைண8*லாத 
$கைழ உைடய இைறவK அவIகC ேம* க+ைண ெகா>S எXக எKe 
_` அவIகYK உட[* இ+A6 உ8ைர R%16 Rறவா wைலைய அAத 
உ8+,: அY#பாI. [Vக வhfK த16வ(< இைறவL< ஒKேற 
எKபைத இ#பாட[K bல< உணரலா<. 
 

 



பாட: #353: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S 
(ேவ?SB. த42வ,) 

 
தAைதR ராKெவ:> டாKத,கK ேவCfைய 
ெவAதழ* ஊேட $ற#பட f>ணவI 
(A"ய =ைச (hயாI (ைறெகGSP 
2ைதAதனI அ>ண* 2னsெசaத ேபாேத. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8Iகt,:< தAைதயாகk< தைலவனாகk< இ+,:< 
இைறவL,:1 த+< அfIபாக1ைதZ< அவ+,:1 தராம9< அவைர 
ம",காம9< இைறவைன அ\,க மாெப+< யாக< ஒKைற ெசaதாK த,கK. 
அவன6 அ`யாைமைய, க>S ேகாப(;ற ஈசK அAத யாக1ைதZ< அவன6 
ெசe,ைகZ< அ\16 அவன,: ந* அ`ைவ, ெகாS,க மற,க+ைண 
ெகா>S iரப1"ரI எL< ைபரவ அவதார1ைத அAத மாெப+< யாக1"K 
u8[+A6 ெவY#பGடாI. அAத மாெப+< யாக1ைத ெசaதவIகC ம;e< 
அைத ஏ;க வAத ேதவIகt< இைறவUK ேகாப (க த%சன1ைத# பாI1த 
மeகணேம அவன6 அ+ளK` இAத யாக1ைத# =I1" ெசaய 
(hயாெதKபைத அ`A6 இைறவUK ேகாப1ைத, க>S xகk< அs2 
தம6 wைல தSமா` எ*லா1 "ைச89< 2ைதA6 ேபானாIகC. 
 
உGக+16:  
 
தா< ெசaZ< எAத ெசயலானா9< மன<, வா,:, உட<$ bKைறZ< 
ஒ+wைல#பS1" இைறய+tடK ெசaவ6 ேவCfயா:<. மன<, வா,:, 
உட<$ bKைற மGSேம ைவ16 இைறய+C இ*லாம* ெசaவ6 த,கK 
ேவCfயா:<. 
 

 



பாட: #354: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S 
(ேவ?SB. த42வ,) 

 
சA" ெசய,க> ெடXMK ற%தாL< 
எAைத 8வன*ல யாேம உலMU; 
பAதsெசa பாச16 igA6 தவsெசaய 
அAதx லாதாL< அ+C$%A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
த,கK யாக1ைதZ< அைதP ெசaய (;பGடவIகைளZ< அைத 
ஏ;e,ெகா>ட ேதவIகைளZ< இைறவUK ைபரவ அவதாரமான iரப1"ரI 
அY1த த>டைனைய க>S யாக1u8* இ+A6 எXA6 வAத "+மா* 
இைறவேன தவe ெசaதவK இவன*ல உலMU* RறAத ச"8K ேம* 
ைவ1த பாச1தா9< ெகா>ட பAத1தா9< அ`fழA6 இவK ெசaத 
யாக1"K அfIபாக1ைத ஏ;e,ெகா>ட நாVகேள ெப+< தவe ெசaதவIகC 
எ<ைம மKU16 அ+tVகC எKe _` இைறவUK "+வhகY* 
fXA6 ெதாழ எKeேம இற#R*லாத இைறவL< அவIகt,: அ+C 
$%AதாK. 
 
உGக+16:  
 
மன<, வா,:, உட<$ bKைறZ< ஒ+wைல#பS1" பAத பாச1"னா* 
ெசய*கைள ெசaதா* அAத ெசய* இைறய+C இ*லாம* =I1"யாகாம* 
இ+,:< அைத உணIA6 உ8IகC பAத, பாச1"* இ+A6 fSபGS 
இைறய+tடK ெசaZ< ேபா6 இைறவK அAத உ8+,: அ+C ெசaவாK. 
 

 



பாட: #355: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
அ#ப% ேசஅய னாIப" ேவCfZC 
அ#ப% ேசஅVM அ"சய மாM* 
அ#ப% ேசஅ6 cIைம ZCகலA6 
அ#ப% ேச2வனாa ஆf,MK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன அ\,க த,கK ெசaத மாெப+< யாக1"* மA"ரVகt,:, 
கGS#பGS அfIபாகVகைள ஏ;க வAத Rர<மK ம;e< ேதவIகC 
அைனவ+,:< அவரவI ெதா\*கைள# ப%சாக அY16 அAத1 
ெதா\*கைளP ெசaZ< ச,"யாகk< இ+,:< இைறவைன அ\,க யாக1"* 
மாெப+< அ,U வAத6 அ"சயமாக ெத%Aதா9<. uயாகk< uைய வளI,க 
யாக1"* இS< ெபா+Gகளாகk< அAத ெபா+YK தKைமயாகk< அதைன 
ஏ;e ஆfயா,:பவL< இைறவேன. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC ந*ெசய*கC ெசaதா* ந*fைனகC Mைட16 2வUK அ+t<, 
uய ெசய*கC ெசaதா* ufைனகC ேசIA6 அத;கான த>டைனகt< 
உ8+,: Mைட,:< இைவ அைன1"9< 2வK அ�வாa கலA"+#பாK. 
அைன16< இைறவேன ஆவதா* ந*லைவயானா9< uயைவயானா9< 
அவUK` எAதP ெசய9< wகழா6. 
 

 



பாட: #356: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
அ#ப% ேசஅயK மா*(த* ேதவIகC 
அ#ப% ேசஅவ ராMய காரண< 
அ#ப% ேசஅVM ZCநாt< உCYGS 
அ#ப% ேசஆM அலIA"+A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
த,கK ெசaத யாக1"* அfIபாக1ைத# ப%சாக# ெப;ற Rர<மK "+மா* 
ம;e< அைன16 ேதவIகt< இைறவேன தாமாக இ+,:< காரண1ைத 
அ`A6 தம6 அ`யாைமயா* Rைழ ெசa6fGேடாேம எKe வ+A" 
அவன6 "+வ+ைள ேவ>h wKறனI. அ,MUேதவL< தம,:C uயாகk< 
ஒYயாகk< ெவ#பமாகk< எKனாt< இ+#பவK இைறவேன எKபைத 
உணIA6 அவன6 "+வ+ைள ேவ>h wKறாK. அவIகYK ேவ>Sதைல 
ஏ;ற இைறவL< அைனவ%K Rைழகைள மKU16 ஒYமயமாM எV:< 
fயாR16 இ+AதாK. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC அ`யாைமயா* ெசaZ< தவeகY9< அ�வாa கலA"+,:< 
இைறவK உ8IகC தK தவைற உண+< ேபா6 அவIகைள மKU16 
அ+CெசaவாK. 
 

 
 



பாட: #357: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
அலIA"+A தாெனK றமரI 6"#ப, 
:லAத+< �ழVM ேகாtற ேநா,MP 
2வAத பரx6 ெசKe க6வ 
உவAத ெப+வ\ ேயாhவA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #356 * உCளபh அைனவ%K Rைழகைள மKU16 எV:< 
ஒYமயமாM fயாR16 இ+,:< 2வெப+மாைன வானவIகC வணVக 
அX,:கைளெய*லா< எ%16 எைதZ< }aைமயா,:< அ,MU த,கK 
யாக1"* கலA6 ெகா>S }aைம ெகGடதா* தK :;ற< cVக 2வUK 
"+வhகைள ப;`,ெகாCள 2வL< அKேபாS அ,U,: அ+C ெசaய 
ஓhவAதாK. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC அ`யாைமயா* ெசaZ< தவeகைள உணIA6 தKைன 
"+1",ெகா>S அAத தவ`* அ�வாa கலA"+,:< இைறவUK 
"+வhகைள wைன16 உCள1"* ப;`,ெகாCள இைறவK அKேபாS 
அவIகt,: அ+C ெசaய ஒhவ+வாK. 
 

 



பாட: #358: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
அ%Rர மKத,கK அ+,க LடK 
வ+ம" வாைல வKUந* இA"ரK 
2ர(க நா2 2றAதைக ேதாCதாK 
அரன+C இK` அ\Aதந* ேலாேர. 
 
fள,க<: 
 
"+மா*, Rர<மK, த,கK, �%யK அவLடK வ+< சA"ரK, சர|வ", 
அ,MU, ேதவI தைலவனாMய இA"ரK ஆMய ேதவIகYK தைல, (க<, 
b,:, 2ற#பான ைககC அவ;ைற1 தாV:< ேதாCகC இைறவUK அ+C 
இK` அ`யாைம8* த,கK ெசaத யாக1"* கலA6 ெகா>டதனா* 
இைறவUK 2ன1"னா* அ\Aத6. Rற: தம6 Rைழ உணIA6 
இைறவைன ேவ>h அவ;`ைன1 "+<ப நல(டK ெப;றாIகC. 
 
உGக+16: 
 
பாட* #357* உCள உGக+1"K பh அ`யாைமயா* ெசaZ< தவeகைள 
உணIA6 தKைன "+1",ெகா>S இைறவK அ+C ெப;ற உ8IகC 
இைறவைன அைடZ< வ\களான ப,", ேயாக, கIம, ேயாக< ேபாKற 
மாIகVகைள �>S< இைறய+ளா* ெசa6 இைறவைன அைடயலா<. 
 

 



பாட: #359: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
ெசfமA "ரsெசா*9s ெசaதவ1 ேதவI 
அfமA "ர1"K அS,கைள ேகா[P 
ெசfமA "ரsெசa6 தா(ற ேநா,:V 
:fமA "ர<ெகா* ெகாhய6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவL,காக மA"ரVகைள ெசR16 இைறய+C ெப;ற ேதவIகC 
த,கUK யாக1"* இைறய+C இ*லாத மA"ரVகைள ெசா*[ தVகt,:# 
ெப+< ெபா+C Mைட,:< ேநா,க1"ேலேய :`யாக இ+A6 ெசa6 :f1த 
மA"ரVகC இைறவன6 அ+C ெபறாம* ெசaய#பGடைமயா* அவIகைளேய 
ெகா*9< ெகாhய மA"ரVகளாக மா`fGடன. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC ேவCf ேபா* ெசaZ< ெசய*கC யாk< இைறய+tடK ெசaதா* 
அவIகைள ந*வ\,: அைழ16P ெச*9< உலக ஆைச,காக இைறய+C 
இ*லாம* ெசaZ< ெசய*கC யாk< அவIகt,: uைமகைளேய ெசaZ<. 
 

 



பாட: #360: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
ந*லாI நவ:>ட< ஒKப6< இK$ற# 
ப*லாI அமரI ப%Aத+C ெசaெகன 
f*லா; $ர1ைத fளVெக% ேகா1தவK 
ெபா*லா அHரIகC ெபாKe< பh,ேக. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK அ+C ேவ>h ேவCfகC அைம16 த<ைம வணV:< 
ந*லவIகC அைனவ+< அைன16fத நலKகt< ெப;e வாழ தைய_IA6 
அ+C $%Zமாe பலேகாh ேதவIகC அைனவ+< இைறவைன 
ேவ>h,ெகாCள யாரா9< அ\,க (hயாத அHரIகைளZ< அவIகYK 
(#$ரVகைளZ< f*ேலA" அ<$ெகா>S எ%1த எ<ெப+மாL< 
க+ைணெகா>S உ8Iகைள வாGS< பல ெகாhய அHரIகைளZ< அ\,:< 
வ[ைமைய அவIகt,: வழVM அ+YனாK. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC எAத ெசயைலP ெசaதா9< மன<, வா,:, உட<$ ஆMய bKe< 
ஒKறாக ைவ16 இைறவைன மGSேம wைன16 அவன6 "+வ+ைள 
ெகாS,:மாe ேவ>h,ெகா>S இைற அ+C ெப;e ெசaதா* எ1தைகய 
ேவைலையZ< ெசaய1தைடயாக இ+#பவ;ைற அ\,:< ச,"ைய இைறவK 
உ8Iகt,: அ+tவாK. 
 

 



பாட: #361: இர6டா, த+!ர, - 4. தCக. ேவ?S  
(இைற அ"ேளாM ெசTU, ேவ?SB. த42வ,) 

 
ெதYAதாI கலVML< cகலV காேத 
அYAதாV கைடவெத< ஆ"# Rராைன 
fYAதா ன6த,கK ேவCfைய iயP 
HYAதாV க+Cெசaத }aெமா\ யாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறய+C இ*லாத த,கK ெசaத ேவCf8* கலA6 ெகா>S RK$ 
இைறவUK ேகாப1";:CளாM இைறவனா* தS1தாGெகாCள#பGS 
அைன16< இைறவேன எKe $%A6ெகா>ட ேதவIகC இ#பh ஒ+ Rைழ 
ெசa6fGேடாேம எKe கலVM இ+,:< ேபா6 ேதவIகேள cVகC கலVக 
ேவ>டா<. இைறவK ேம* உ>ைமயான அK$ ைவ1தவIகC அைனவ+ேம 
ெசKe ேச+xட< அவர6 "+வhகேள. த,கன6 ேவCfைய அ\1த6 
அவன6 அ`யாைமைய c,M அவைன ஆGெகாCள ேவ>S< எKற 
க+ைண8னா*தாK. }aைமயான வா,ைக உைடய இைறவK எ6 
ெசaதா9< அ6 உ8IகYK நKைம,ேக ஆ:<. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC மன<, வா,:, உட* ஆMய bKைறZ< ஒKறாக ைவ16 
இைறவைன ேவ>h இைறய+ேளாS பல ெசய*கைளP ெசaதா9< 2ல 
சமயVகY* அைவ ேதா*fயைடவைத, க>S மன< கலVக ேவ>டா<. 
அைவ ேதா*fயைடவ6< உ8IகC �6 இ+,:< இைறவன6 மாெப+< 
க+ைண8னா*தாK. அத;:< RKனா* இைறவK அhயவ+,: வழV:< 
அ+C இ+,:<. 
 

 



பாட: #362: இர6டா, த+!ர, – 5. Vரளய, 
 
க+வைர bh, கலAெதX< ெவCள1 
"+வ+V ேகாெவK `கல இைறவK 
ஒ+வL< c+ற ஓVெகாY யாM 
அ+வைர யாawK ற+C $%A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
Rரளய ெவCள1"* ெப%ய மைலகt< c%* bgMன. உலெகV:< 
பைட1த* ெதா\* wKற6. அAேநர1"* RரமL< "+மா9< தVகC 
கடைமைய ெசaயாம* யாேம தைலவI எKe ஒ+வ+,ெகா+வI மாeபGS 
_`,ெகா>டனI. சதா2வbI1"யான இைறவK ேபெராY x:Aத ெந+#$ 
மைலயாக wKe ெவCள cெர*லா< வ;றP ெசaதாK. சதா2வbI1"8K 
ஆ;றைல, க>ட RரமL< "+மா9< தைலவK யாI எKபைத 
உணIAதாIகC. த< தவ;ைற உணIAத அவIகt,: சதா2வbI1" ெந+#$ 
மைலயாக wKe அ+C ெசaதாI. 
 

 



பாட: #363: இர6டா, த+!ர, – 5. Vரளய, 
 
அைலகட* ஊடe1 த>ட16 வாேனாI 
தைலவK எL<ெபயI தாKறைல ேம;ெகா> 
SலகாI அழைல,க> SCiழா ேதாh 
அைலவா8* iழாம* அsசெலK றாேன. 
 
fள,க< 
 
பாட* #362* உCளபh ேபேராY x:Aத ெந+#$ மைலயாக இ+Aத 
சதா2வbI1" கடைல உSef �ைழZ< வான1ைத ஊSef ேமேலZ< 
இ+A6 வானவIகC அைனவ+,:< தைலவK எKL< ெபயI ெப;e உலக< 
(Xவ6< wைறAத ஊ\1u8* உலக ம,கC ெந+#$# Rழ<ைப# பாI16# 
பயA6 ெவCள c%* fXA6 fடாதபh,: யா+< அsசாuIகC எKe _` 
அ+C ெசaதாK. 
 

 



பாட: #364: இர6டா, த+!ர, - 5. Vரளய, 
 
த>கட* fGட தமர+A ேதவ+< 
எ>கட* �ெழ< RராெனK `ைறsHவI 
f>கட* ெசaதவI ேமெலXA த#$றV 
க>கட* ெசaZV க+16அ` யாேர. 
 
fள,க< 
 
உலக< (Xவ6< wைறA6 இ+Aத :YIAத Rரளய கட* cI வhAத6. 
வானக1தவIகt<, ேதவIகt< கட* ேபாKற எVகC எ>ணVகY* 
2வ1ைத# ப;`ய wைனேவ ெவCள< ேபால �gA6 இ+,க ேவ>S< எKe 
ேவ>hனாIகC. கட*cைர f>ணக< வைர பரவP ெசaத இைறவL< 
கைட,க> பாIைவயா* அ+C $%A6 ேபெராYயாa எXAத+YனK. 
இ1தைகய Rரளய1ைத ஏ;பS1" RK$ அைனவ+,:< அ+C ெசaத 
இைறவK "+kCள1ைத யா+< அ`யf*ைல. 
 

 



பாட: #365: இர6டா, த+!ர, – 5. Vரளய, 
 
சைம,கவ* லாைனP சய<$ெவK ேற1" 
அைம,கவ* லா%j kலக16 ளாேர 
"ைக1தெத> �%; கடெலா[ ேயாைச 
xைக,ெகாள அVM xகாைமைவ1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
Rரளய1"K ேபா6 எXAத கடேலாைசைய, ேகGட உலக1தவI "ைக16# 
ேபானாIகC. அV: ேபேராY x:Aத ெந+#$ மைலயாக இ+Aத 
சதா2வbI1"ைய அைன1ைதZ< பைட16 Hய<$வாa ேதாK`யவேன எKe 
இைறவைன மன"* ைவ16 வ\பGட உலக1"* உCள உ8Iகt,காக 
கட*cI ெவCள< கடேலாைச ேம9< அ"க%,காம* இ+,க அAத c%* 
அ,Uைய உ>டா,MனாI இைறவK. 
 
உGக+16:  
 
Rரளய1ைத ஏ;பS1" அைன1ைதZ< அ\1த இைறவK தKைன வ\பGS 
சரணைடAத உ8Iகைள கா#பா;`னாI. 
 
 

 



பாட: #366: இர6டா, த+!ர, - 5. Vரளய, 
 
ப>ப\ ெசaவ\ பாSெசK ற#$றV 
க>ப\ யாத கமல1 "+,MKற 
ந>ப\ யாளைன நாhPெசK றP2ர< 
f>ப\ யாத f+1"ைய,ெகா> டாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவைன ஏ;காம* அவைர :;ற#பS16< வ\கைள# RKப;` நட,:< 
உ8Iகைள Rரளய கால1"* மாெப+< அ\f[+A6 கா#பா;ற தK ேம* 
உ>ைமயான அKைப ைவ,க (hயாதபh அAத உ8IகYK தைல8K 
உP28* இ+A6 ஆG2 ெசaZ< ஆணவ1ைத அ\16 அவIகைளZ< 
ஆGெகா>S f>�லக1 ேதவIகt< :;ற< _ற (hயாதபh $"ய 
உலகVகைளZ< உ8IகைளZ< உ+வா,MனாK. 
 
உGக+16:  
 
Rரளய கால1"* த< �6 அK$ெகா>ட அhயவIகைள மGSேம 
கா#பா;eவாK எKe இ*லாம* த<ைம ப\,:< உ8IகைளZ< கா#பா;e< 
ெப+< க+ைண ெகா>டவK இைறவK. Rரளய கால1"* த< �6 அK$ 
ெகாCளாத Rற உ8IகYK தைல8* இ+,:< அகVகார< ஆணவ1ைத 
அ\16 அAத உ8IகைளZ< ஆGெகா>S அ+t< இைறவK Rற: 
$"யதாக உலகVகைளZ< உ8IகைளZ< உ+வா,M அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #367: இர6டா, த+!ர, - 6. சCகரW ேப)  
(சCகர4!. த42வ,) 

 
மா*ேபா தகெனKL< வ>ைம,MV காVகாரV 
கா*ேபாத< ைக8ேனா டAதரP ச,கர 
ேம*ேபாக ெவCY மைலஅம ராப" 
பாI#ேபாக ேமX< பைட16ைட யாேன. 
 
fள,க<: 
 
"+,க8லாய ெவCY மைல8K �6 அமIA"+,:< Rற#$ இற#$ இ*லாத 
இைறவK. ஏX உலகVகைள பைட16 அAத உலக ெதா\*கC �ராக 
நைடெபற "+மா9,: ைக ெப+fர[ைன ஒGh அAதர1"* பற#ப6 ேபா* 
ச,கர< தA6 அ+YனாK. இjkலக ெதா\*கC �ராக 
நைடெப;e,ெகா>h+,:< ேபா6 அகVகார1"னா* ஏேதL< தைட 
ஏ;பGடா* "+மா* தன6 ச,கராZத1தா* அகVகார1ைத அ\16 
இjkலைக, கா#பாK. 
 

 



பாட: #368: இர6டா, த+!ர, - 6. சCகரW ேப)  
(சCகர4!. த42வ,) 

 
ச,கர< ெப;eந* தாேமா தரKதாL< 
ச,கரA தKைன1 த%,கஒ> ணாைமயா* 
x,கரK தKைன f+#$டK அIP2,க1 
த,கந; ச,"ைய1 தாK_e ெசaதேத. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #367* உCளபh இைறவUட< ெப;ற உலைக,கா,:< வ[ைம x,க 
ச,கர1ைத தன6 கர1"* தாV:< ச," இ*லாததா* "+மா* அைன1"9< 
ேமலான வ[ைமZைடய இைறவைன அK$டK அIPசைன ெசa6 
ேவ>h,ெகாCள அவன6 ேவ>Sத9,: மனxறVMய இைறவL< தன6 
ச,"8[+A6 ஒ+ ப:"ைய "+மா9,:, ெகாS16 ச,கர1ைத1 தாV:< 
வ*லைம ெபறPெசa6 அ+YனாK. 
 

 



பாட: #369: இர6டா, த+!ர, - 6. சCகரW ேப)  
(சCகர4!. த42வ,) 

 
_ற6 வாக, :`16ந; ச,கர< 
_ற6 ெசa6 ெகாS1தனK மா9,:, 
_ற6 ெசa6 ெகாS1தனK ச,",:, 
_ற6 ெசa6 த%1தனK ேகாலேம. 
 
fள,க<: 
 
உலைக,கா16 உலக1ெதா\*கC �ராக நைடெபற இைறவK தன6 
ஆ;ற[K ஒ+ ப:"8* ச,கர1ைத பைட1தாI. தன6 ஆ;ற[K ஒ+ 
ப:"யான ச,கர1ைத "+மா9,: ெகாS1தா+YனாI. "+மா* அAத 
ச,கர1ைத தாV:< வ[ைம ெபeவத;காக தம6 ச,"8[+A6 ஒ+ 
ப:"ையேய ெகாS16 அ+YனாI. தன6 ஆ;ற[K ஒ+ ப:"யாக இ+Aத 
ச,கர(< அதK ச,"ையZ< "+மா9,: ெகாS1தா9< ச,கர(< அதK 
ச,"யாகk< இ+#பவI இைறவேன. 
 

 



பாட: #370: இர6டா, த+!ர, - 6. சCகரW ேப)  
(சCகர4!. த42வ,) 

 
த,கKறK ேவCf தகI1தந* iரIபா* 
த,கKறK ேவCf8* தாேமா தரKதாL< 
ச,கரA தKைனP ச2(h ேம*fட 
அ,M உxgAத6 வாZ, கர1"ேல. 
 
fள,க<: 
 
அ`யாைமயா* இைறவைன அ\,க த,கK ெசaத ெப%ய ேவCfைய 
இைறவUK அவதாரமான iரப1"ரI அ\161 தகI1தாI. அ#ேபா6 வA"+Aத 
"+மா* Rைற சA"ரைனP �h8+,:< iரப1"ரI இைறவUK அவதார< 
எKபைத உணராம* ேவCfைய (ைற8K` அ\16fGடதாக எ>W 
ச,கராZத1ைத iரப1"ர%K Rைற �hய தைலைய ேநா,M ஏfனாK. அைத# 
பாI1த iரப1"ரI தம6 க>கY* ெந+#$ உxழ அAதP ச,கர1ைத# பாI16 
வா8[A6 ஒ+ உ,Mர xரGட* fட ச,கர< வ9fழA6 �ேழ fXAத6. 
 
:`#$:  
 
பாட* #369 * உCளபh தன6 ஆ;ற[K ஒ+ ப:"யாக இ+Aத ச,கர(< 
அதK ச,"ையZ< "+மா9,: ெகாS1தா9< ச,கர(< அதK ச,"யாகk< 
இ+#பவI இைறவேன ஆைகயா* இைறவUK அவதாரமாa இ+Aத 
iரப1"%K கGடைள,MணVக ச,கர< வ9fழA6 �ேழ fXAத6. 
 

 



பாட: #371: இர6டா, த+!ர, - 7. எX,Q, கபால-, 
(இைறவ. அY+!"CD, எX,Q, கபால-, த42வ,) 

 
எ9<$V கபால(< ஏA" எXAத 
வல<பK மW(h வானவ ரா" 
எ9<$V கபால(< ஏA"ல னாM* 
எ9<$V கபால(< இ;eம> ணாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஊ\,கால1"* மUத உட[K எ9<$கைளZ< ம>ைடேயாSகைளZ< 
மாைலயாக1 த%16 எXAத+t< இைறவK iரIகt,ெக*லா< xகP 2றAத 
iரL< மW(h �hய f>�லக1 ேதவIகt,ெக*லா< 
(தKைமயானவL< ஆவாK. ஊ\,கால1"* இைறவK மாUட உட[K 
எ9<$கைளZ< ம>ைடேயாSகைளZ< ஏA" w;கf*ைல எKறா* அைன16 
உ8IகYK எ9<$கt< ம>ைடேயாSகt< ம>ேணாS ம>ணாக ம,M# 
ேபாa அ\A6fS<. 
 
உGக+16: 
 
ஊ\,கால1"* (Rரளய<) உ8IகC ெமா1தமாக HவhK` ம>ேணாS 
ம>ணாக அ\A6 ேபாafடாம* கா,:< மாெப+< க+ைண8னா* 
இைறவேன மUத உட[K எ9<$கைளZ< ம>ைடேயாSகைளZ< தாVM 
w;MKறாK. அ#பh அவK w;கf*ைலெயU* உ8IகYK HவS_ட 
xsசா6 ெமா1த உலக(< அ\A6ேபாafS<. 
 

 



பாட: #372: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
RரமL< மா9< RராேனநாK எKன# 
RரமKமா* தVகCத< ேபதைம யாேல 
பரமK அனலாa# பரA6(K w;க 
அரனh ேதh அர;eMK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
Rரளய< (hA6 $"ய உலகVகC உ+வாMய கால1"* உலகVகY* எ*லா< 
$"ய உ8Iகைள# பைட#பதா* தாேம இைறவK எKe Rர<மL< அAத 
உ8Iகைள எ*லா< கா#பதா* தாேம இைறவK எKe "+மா9< 
அ`யாைமயா* ஒ+வ+,ெகா+வI எ>W,ெகா>S இ+AதாIகC. அ#ேபா6 
இைறவK அவIகYK (K$ ஒ+ மாெப+< u#Rழ<பாக வA6 wKe 
இ#Rழ<RK அh அ*ல6 உP2ைய, கா�பவேர இைறவK எKe _ற 
இ+வ+< u#Rழ<RK அhையேயா உP2ையேயா காண இயலாம* $ல<ப 
ஆர<R1தனI. 
 

 



பாட: #373: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
ஆேம Xல:ற wKறஎ< அ>ண9< 
தாேம XலM* தழ;Rழ< பாaw;:< 
வாேன Xல:e மாமW க>டைன 
நாேன அ`AேதK அவனா>ைம8 னாேல. 
 
fள,க<: 
 
Rர<மL< "+மா9< அhையேயா உP2ையேயா காண (hயாத அளf;: 
ஈேரX ப"னாK: உலகVகைளZ< கடA6 w;MKறாK எ<ெப+மாK 
சதா2வbI1". அவK தாமாகேவ ஏXலM;:< u#Rழ<பாக w;MKறாK. 
ஏXலக(< fயாR1"+,:< வான1"9< மாெப+< ஒY#Rழ<பாக ஊS+f 
w;பவK cலwறமைடAத கX1ைத உைடய 2வெப+மாK. இைறவK எKைன 
ஆGெகா>ட இைறதKைமயாேல நாL< இைத அ`AேதK. 
 

 



பாட: #374: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
ஊனாa உ8ராa உணIவVM யாa(Kன< 
ேசணாaவா ேனாVM "+k+ வாaஅ>ட1 
தா�k< ஞா8e< த>ம" ZVகடA 
தா>(X6 அ>ட( மாMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
சதா2வbI1"யாMய இைறவK ஒ+வேன அைன16 உ8IகYK உட<பாகk<, 
உ8ராகk<, உணIவாகk<, உCY+,:< ெந+#பாகk<, ம>�,:< 
f>�,:< ஓVM wKற u#Rழ<$ உ+வமாகk<, அ>டVகC 
அைன1ைதZ< தாVM w;:< }ணாகk<, �%யனாகk<, :YIAத 
சA"ரனாகk< பரf இ+,MKற அ>டVகC ெமா1த(< தாமாகk< 
w;MKறாK. 
 

 
 
 
  



பாட: #375: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
wKறாK wல(X த>ட16C cYயK 
அKேற யவKவh வs2ன ராaAத6 
ெசKறாI இ+வI "+(h ேம;ெசல 
நKeஆV கழலh நாடஒ> ணாேத. 
 
fள,க<: 
 
ம>�லM[+A6 அ>டVகC அைன1ைதZ< தKLC அட,M,ெகா>S 
f>�லக(< தா>h c>S வளIAத u#Rழ<பாக wKறாK சதா2வbI1". 
அவன6 அ,U உ+வ1ைத ஆராய (;பGS Rர<மK இைறவUK 
"+(hைய, காணk< "+மா* இைறவUK "+வhைய, காணk< 
ெசKறனI. Rர<மK ேம* ெச*ல ெச*ல இைறவUK "+(h ேமேல 
வளIA6 ெகா>ேட இ+,க "+மா* �ேழ ெச*ல ெச*ல நKைமைய 
அ+t< இைறவUK கழ*கC அWAத "+வh �ேழ வளIA6 ெகா>ேட 
இ+A6 இ+வ+,:< எைதZ< காண இயலf*ைல. 
 
உCfள,க<:  
 
இைறவைன உணIAதா* இைறவK எAத �ப1"* இ+Aதா9< இைறவைன 
அ`யலா<. இைறவைன ஆராaP2 ெசa6 ெத%A6 ெகாCள (யKறா* 
அவைர அ`ய இயலா6. 
 

 



பாட: #376: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
ேசவh ஏ16s ெச`kைட வானவI 
bவh தாெவK றவL< (Uவ+< 
பாவh யாேல பதsெசa RரமL< 
தாவh 8GS1 தைல#$எa6 மாேற. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK 2வAத "+வhகைள ேபா;` வணV:< பலேகாh ேதவIகt< 
மாப[8ட< bKe அh wல< தா எKe ேகGS ெவKற "+மா9< 
இைறவUட< அ+C ேவ>h தவx+,:< (UவIகt< இைறவK 
வ:16,ெகாS1த ேவதVகைள ஓ" உ8Iகைள# பைட,:< Rர<மL< 
எjவளk }ர< தாK அைலA6 ேதhனா9< இைறவUK "+வhகைளேயா 
"+(hையேயா காண இயலா6. 
 
உCfள,க<:  
 
ேதவIகC, (UவIகC, "+மா*, Rர<மா எKe எjவளk உயIAத 
இைறwைல8* இ+Aதா9< நாேன ெசaMேறK எKற எ>ண16டK 
இைறவைன தன,:C உணராம* ெவY8* ேதhனா* இைறவைன காண 
இயலா6. 
 

 
 



பாட: #377: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
தான, கமல1 "+Aத ச6(கK 
தான, க+Vகட �\1 தைலவL< 
ஊன1"K உCேள உ8Iேபா* உணIMKற 
தான# ெப+<ெபா+C தKைமய6 ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
நாK: (கVகேளாS தாமைர மலைர இ+#Rடமாக, ெகா>S அமIA"+,:< 
Rர<மL<, க+ைமயான wற1ேதாS பா;கடைல இ+#Rடமாக, ெகா>S 
பS1"+,:< "+மா9< ஊ\,கால1"* அ\fK தைலவனாக இ+,:< 
உ+1"ரL< உ8IகYK உடலாகk< உ8ராகk<, உ8%K உணIவாகk< 
உ8Iகtடேன கலA6 இ+,:< மாெப+< பர<ெபா+ளாMய 
சதா2வbI1"8K தKைமைய ஒ1தவIகC ஆக (hயா6. 
 

 



பாட: #378: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
ஆ[V கனsெசa ெதXAத பரsHடI 
ேம[VஙK ைவ1தேதாI ெமaAெந` (Kக>S 
ஆ[V கனsெசa 6லக< வல<வ+< 
ேகா[V: அைமsச+C _ட9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
அ>டVகC அைன1த9< இர>டற,கலA6 எXA6 wKற மாெப+< 
u#Rழ<பான பர<ெபா+C உ8IகC த<ைம நாh வA6 ேசர ெப+Vக+ைண 
ெகா>S உ>ைமயான வ\(ைறகைள ெகாS16 உலக16#ெபா+GகC 
எ*லாவ;`9< கலA6 உலா வ+Mற6. இைறவைன அைடயேவ>S< எKற 
உயIAத :`,ேகாtடK அAத உ>ைமயான வ\(ைறகைள RKப;`னா* 
எ*லாவ;`9< கலA"+,:< அh(h காண (hயாத பர<ெபா+C 
இைறவைன உணரலா<. 
 
உGக+16:  
 
அh(h காண (hயாத அளk xக#ெப+< மேகாKனத< x,கவனாக 
இைறவK காGhய ெந` வ\கைள# RKப;` ெசKறா* எ*லாவ;`9< 
கலA"+,:< அh(h காண (hயாத பர<ெபா+C இைறவைன உணரலா<. 
 

 



பாட: #379: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
வாCெகாS1 தாைன வ\பGட ேதவIகC 
ஆCெகாS1 ெத<ேபா* அரைன அ`MலI 
ஆCெகாS1 "Kப(V ெகாS16, ேகாளாக1 
தாCெகாS1 தானதh சாரM லாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஒYெபா+A"ய உடைல, ெகாS1த இைறவைன வ\பSMKற ேதவIகC 
எ<ைம# ேபால இைறவUட< த<ைமேய ஒ#பைட1தா9< இைறவUK 
தKைமைய அ`ய மாGடாIகC. இைறவUட< தKைன, ெகாS1தா* 
இைறவைன அ`யலா<. தKைன, ெகாS1தவI,: இைறவL< தKைனZ< 
தA6 ேப%Kப1ைதZ< த+வாK. அAத இKப1"ேலேய bgM1 த<ைம 
மறA6fடாதபh வ[ைம ெபe< ெபா+GS த< "+வhையZ< த+MறாK 
இைறவK. ஆனா* ேதவIகC யா< இைறவUK "+வhைய 
சாIA"+#பைத#ேபால ேதவIகC இைறவUK "+வhையP 
சாIA"+,கf*ைல. 
 

 



பாட: #380: இர6டா, த+!ர, - 8. அR-R ேதட: 
(இைறவன2 மேகா.னத,) 

 
ஊ\ வலsெசaதV ேகா+< ஒ+வ;: 
வா\ ச6(கK வA6 ெவY#பS< 
i\1 தைலcI f"1த6 தாெவன 
ஊ\, க"ரவK ஒYையெவK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஊ\,கால< (hAத6< இைறவைன சரணைடA6 ஒY உடேலாS வாX< 
அhயவIகY* ஒ+வைர நாK: (கVகC ெகா>S பைட1த* ெதா\* 
$%Z< Rர<மUK ெதா\ைல ெசaய இைறவK ேதIAெதS,MKறாK. 
$"யதாக Rர<மUK ெதா\* ெப;ற அhயவ+< இைறவைன நாh வA6 
எKன ேவைல ெசaய ேவ>S< எKe அைத1 தAத+tVகC எKe 
ேவ>h,ெகாCள ஊ\,கால1"* அைன1ைதZ< HGெட%,:< �%யைனZ< 
xs2 w;:< மாெப+< ஒYயாMய இைறவL< அவ+,: பைட,:< 
ெதா\ைல, ெகாS16 அ+YனாK. 
 
:`#$:  
 
Rர<மK "+மா* ம;e< உலக ெதா\*கC ெசaZ< ேதவIகC அைனவ+ேம 
பல காலமாக இைறவUK அhயவIகளாக இ+A6 தவ< $%AதவIகCதாK. 
த;ேபா6 இ+,:< Rர<மK "+மா* ம;e< உலக ெதா\*கC ெசaZ< 
ேதவIகYK பதf,கால< (hAத6< அS1த அhயவIகt,: அAத 
ெதா\ைல ெசaZ< த:" இைறவன6 "+வ+ளா* Mைட1த6< 
அவIகt,: ஏ;ற ெதா\ைல இைறவK ெகாS16 அ+tMKறாI. 
 

 



பாட: #381: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ["\R 
(அ6டNக? அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஆ"ேயா டAத< இலாத பராபர< 
ேபாதம தாக# $ண+< பராபைர 
ேசா" யதU; பரAேதாKற1 ேதாKeமாA 
u"* பைரயதK பா*"கg நாதேம. 
 
fள,க<: 
 
(த9< (hk< இ*லாத பர<ெபா+C அைசயா ச,"யாMய பராபரமாக 
இ+,MறாI. அ`k வhவாக இ+,:< அAத பராபர1"* உலைக பைட,க 
ேவ>S< எKற எ>ண< ேதாK`ய6< அைசZ< ச,"யாMய பராபைர 
உ+வாMற6. அைசZ< ச," உ+வான6< அ"[+A6 ேசா" உ+வாMற6. 
அAத ேசா"8* இ+A6 ஒ[ உ+வாMற6. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



பாட: #382: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அ6டNக? அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
நாத1"* fA6k< நாதfA 6,கY* 
uத; றக<வAத 2வKச1" எKேற 
ேப"16 ஞானV M%ைய Rற1தலா* 
வா"1த fPைச8* வAெதX< fA6ேவ. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #381 இ* உCளபh பராபைரயாMய எ>ண1"* H1தமான ஒ[Z< 
ஒYZ< இ+,Mற6. அAத H1தமான ஒ[ ஒY,: 2வK ச," எKe ெபயI. 
அAத பராபைரயாMய எ>ண< ஒ[ ஒY எKe R%A6 இ+#பத;: காரண< 
அைசயாத அ`k ச,"8* இ+A6 உலைக உ+வா,:< ெசய* ச," 
Rற#பத;காக. அைசயாத அ`k ச,"8* அைசMKற எ>ண ச," கல,க 
ஒ[Z< ஒYZ< ேதாKeMற6. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #383: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அ6டNக? அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
இ*ல6 ச1" இடAதU* உ>டாM, 
க*ெலாY ேபால, கலA6C இ+A"S< 
வ*ல6 ஆக வ\ெசaத அ#ெபா+C 
ெசா*ல6 ெசா*[h* }ரா" }ரேம. 
 
fள,க<: 
 
ஒ[யாa இ+,:< 2வ1ேதாS எ#ேபா6< R%யாம* ஒYயாa இ+,:< ச," 
ேசIAேத இ+,Mற6. நவர1"ன1"* உCள ைவர(< அAத ைவர1"* 
இ+A6 வ+< ஒYZ< ேவe ேவறாa அ`ய#பGடா9< இர>S< ஒKேற 
ஆ:<. அ6 ேபா* 2வ(< ச,"Z< ஒKேறவா:<. இ#பh இ+,MKற 
2வச,"ைய உ+வா,Mய பர<ெபா+YK வ[ைமகைள fள,MP 
ெசா*[னா* அ6 பலகாத }ர1";:< c>S ேபாa,ெகா>ேட இ+,:ேம 
தfர (hயா6. 
 

 
 



பாட: #384: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அ6டNக? அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
}ர1"; ேசா" ெதாடIAெதா+ ச1"யாa 
ஆIவ16 நாத< அைணAெதா+ fA6வாa 
பாரP சதா2வ< பாI(த* ஐA6,:< 
சாIவ16P ச1"ஒ+ சா16மா னாேம. 
 
fள,க<: 
 
வாI1ைதகY* fவ%,க இயலாத மாெப+< வ*லைம ெபா+A"ய ேஜா" 
வhவான இைறவK அ>ட< (த* அைன1ைதZ< உ+வா,க எ>W தன6 
ஒ+ _e ச,"ைய ேசIAேத இ+,:< ஒ[,:<, ஒY,:< ெகாS16 பsச 
=தVகC (த* உலக< வைர அைன1ைதZ< உ+வா,:MKறாK. 
 

 



பாட: #385: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
மாUKக> வானாM வாZ வளIA"S< 
காUKக> c+< கலA6 கhனமாa1 
ேதUKக> ஐA6s ெச`AைதA6 =தமாa# 
=fKக> wKe ெபா+A6< $வனேம. 
 
fள,க<: 
 
ேஜா" வhவான இைறவUK மாெப+< ச,"8[+A6 ஒYZ< ஓ[Z< 
ேதாK` இர>S< கலA6 அ"[+A6 ஆகாய< உ+வாMய6. 
ஆகாய1"[+A6 கா;e உ+வாMய6. கா;`[+A6 ெவ#ப< (ெந+#$) 
உ+வாMய6. ெவ#ப< :YIA6 cI உ+வாMய6. இைவ நாK:< கலA6 
wல< உ+வாMய6. இைவ ஐA6< (XைமயைடA6 உலக< உ+வாMய6. 
=k,:C கலA"+,:< ேதK ேபால உலகVகY* பsச=தVகளான ஆகாய<, 
கா;e, ெந+#$, cI, wல< கலA"+,Mற6. 
 

 



பாட: #386: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
$வன< பைட#பாK ஒ+வK ஒ+1" 
$வன< பைட#பாI,:# $1"ரI ஐவI 
$வன< பைட#பாL< =xைச யானாa 
$வன< பைட#பான# $>WயK தாேன. 
 
fள,க<:		 
 
உலகVகைள# பைட#ப6 ஒ[யாMய 2வ(< ஒYயாMய ச,"Zமா:<. அAத 
உலகVகY* பல ெதா\*கைள# $%வத;காக இவIகYK ச,"8[+A6 
ேதாK`ய RCைளகC ஐA6 ேபI. அவIகC உ8Iகைள# பைட,:< Rர<மK, 
உ8Iகைள, கா,:< "+மா*, உ8Iகைள அ\,:< உ+1"ரK, உ8Iகைள 
மாையயா* மைற,:< மேகHவரK, உ8Iகt,: அ+t< சதா2வK ஆMய 
ஐA6 ேபராவாIகC. அைன1ைதZ< பைட#பத;:, காரணமான 
சதா2வbI1"ேய ஆ8ர< இதgகC ெகா>ட தாமைர மல%* i;`+A6 
உலகVகC அைன16மாகk< அ"[+,:< உ8IகC அைன16மாகk< 
இ+,MKறாK. 
 

 



பாட: #387: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
$>WயK நA" ெபா+A" உலெகV:< 
த>Wய மாைன வளI1"S< ச1"Z< 
க>Wய* பாக, கலf (X6மாa 
ம>Wய* பாக மலIAெதX =fேல. 
 
fள,க<: 
 
:YIAத cைரZ<, ம>ைணZ< பைட16 அத;கான தKைமகைள :+வாக 
இ+A6 சதா2வbI1" ெகாS,MKறாI. அதK bல< ந*fைனகைள அ+Y 
சதா2வbI1"ZடK ஒKறாகP ேசIA6 உலகVகC அைன1"9< cைரZ< 
ம>ைணZ< ச," வளI,MKறாC. சதா2வbI1"8K அைசZ< ச,"யான 
எ>ண1"ேல உ"1த க+1தான6 2வ16டK கலA6 ம>ணாகk< 
ச,"ேயாS கலA6 cராகk< இர>S< கலA6 உலகVகளாகk< மாeMKற6. 
இ"* 2வ(< ச,"Z< மல%* கலA"+,:< வாசைன ேபால உலகெமV:< 
ஒKறாக, கலAேத இ+,MKறனI. 
 

 



பாட: #388: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
cரக1 "Kப< Rற,:< ெந+#Rைட 
காய1"; ேசா" Rற,:<அ, கா;`ைட 
ஓIkைட ந*98I# பாத< ஒ[ச1" 
c%ைட ம>WK wைல#Rற#$ ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவன6 தKைமயான6 பsச =தVகY* c%* Hைவயாகk< ெந+#R* 
ஒYயாகk< கா;`* உணIவாகk<, ஆகாய1"* ஒ[யாகk< wல1"* உட* 
சாIAத உ8Iகளாகk< RறA6 இ+,MKற6. 
 
உGக+16: 
 
பsச =தVகC ஐA6< இைறவன6 ப>$கY* இ+A6 உ+வானைவேய. 
உலகVகC அைன16< இவ;`* அட,க<. 
 

 



பாட: #389: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
உ>Sல ேகX< உxgAதாK உடனாM 
அ>ட1 தமரI தைலவL< ஆ"Z< 
க>டP ச6(க, காரணK தKெனாS< 
ப>Sஇj kலக< பைட,:< ெபா+ேள. 
 
fள,க<: 
 
ஏX உலகVகைளZ< கா#பா;` Rற: ெவY#பS1"ய "+மா*, அ>டVகC 
அைன1"9< இ+,MKற ேதவIகYK தைலவனாகk< ஆ"bல 
நாயகனாகk< fளV:MKற 2வெப+மாK, கIவ1"னா* தன6 ஐA6 
தைலகY* ஒKைற இைறவனா* ெகாaய#பGS நாK: (கVகைள மGSேம 
ெகா>டவனாMய Rர<மK ஆMய இAத bவ+டL< கலA6 இ+A6 பழைம 
வாaAத இAத உலகVகC அைன1ைதZ< பைட,:< பர<ெபா+C 
சதா2வbI1" ஒ+வேன ஆவாK. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #390: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஓV: ெப+Vகட* உCte வாெனாS< 
பாV:ஆI க8ைல# பராபரK தாL< 
iV:V கமல மலIxைச ேமலயK 
ஆV:உ8I ைவ,:< அ6kணIA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஓVMய பா;கட[K ேம* இ+,:< "+மா9<, அழMய க8ைல மைல8K 
ேம* இ+,:< பர<ெபா+ளான 2வெப+மாL<, மலIA6 f%A6 இ+,MKற 
தாமைர மல%K ேம* இ+,:< Rர<மL<, ஒjெவா+ உ8+,:Ct< 
ஆKமாைவ ைவ,MKற bல# ெபா+ளான சதா2வbI1"ைய உணIA6 
இ+,MKறாIகC. 
 
உGக+16: 
 
Rர<மK பைட1த9<, "+மா* கா1த9<, 2வK அ\1த9< ெசaZ< 
உ8IகC அைன1"9< ஆKமாவாக இ+#ப6 சதா2வbI1"ேய எKபைத 
bவ+< உணIA"+,MKறாIகC. 
 

 



பாட: #391: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
காரணK அKR; கலAெதV:< wKறவK 
நாரணK wKற நSkட லாaw;:< 
பாரணK அKR; பதsெசaZ< நாK(கK 
ஆரணL மாaஉல காaஅமIA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அ>ட சராசரVகC அைன16< உ+வாக, காரணமானவனாMய சதா2வbI1" 
அைன1"9< அKபாக, கலA6 இ+,MKறாK. அ>ட சராசரVகC 
அைன1"9< உடலாக இ+,:< ெபா+GகC அைன1ைதZ< தாVM, 
கா#பா;` w;:< "+மாலாகk< அவேன இ+,MKறாK. அAத அ>ட 
சராசரVகC அைன1"9< உ8Iகைள அKேபாS ேவதVகC ஓ" உ+வா,:< 
நாK: (கVகைள, ெகா>ட Rர<மனாகk< அவேன இ+,MKேறK. அ>ட 
சராசரVகC அைன16மாகk<, அ"[+,:< ெபா+Gகளாகk<, அ"* வாX< 
உ8Iகளாகk< இ+A6 அKRனா* கGh ைவ1"+#பவK 
சதா2வbI1"யாMய இைறவேன. 
 

 



பாட: #392: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
பயKஎY தா<ப+ மாமW ெசaய 
நயKஎY தாMய ந<பKஒK e>S 
அயKஒY யா8+A தVேக பைட,:< 
பயKஎY தா<வய ணAெதYA ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
எ*லா#பயKகைளZ< எY"* அY,க, _hய6< ேப%Kப1ைத வழVக, 
_hய6< ந<R,ைக,: உ%ய6மான ஒ+ மாW,கக* இ+,Mற6. அAத, 
மாW,கக*ேல உ8Iகைள# பைட,:< Rர<மL,: ஒYயாக இ+A6 
வ\காGSMற6. அAத மாW,கக*லாக இைறவK இ+,:< காரண1ைத யா< 
அ`A6 ெதYA6 ெகா>ேடா<. 
 

 



பாட: #393: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ேபா,:< வரk< $UதK அ+C$%A 
தா,க(s 2Aைதய தாMKற கால16 
ேம,: xகwKற எGS1 "ைசெயாSA 
தா,:V கல,:A தயாபரK தாேன. 
 
fள,க< 
 
உலக1"* இ+,:< அைன1ைதZ< தன6 அ+ளா* பைட16 கா16 RK$ 
அ\,MKறாK இைறவK. இAத bKe ெதா\ைலZ< ெசaZ< இைறவK 
எதனா9< பா",காம* $Uதனாக இ+A6 எ>ணVகt,: எGடாத உயர1"* 
எGS1"ைசகY* உCள எ*லாவ;`9< அவK கலA6 பரf8+,MறாK. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #394: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
wKe8 ரா,: wமலKஎK னா+8I 
ஒKe8 ரா,:< அளைவ உட9ற 
(K6ய ரா,:< உட;:A 6ைணயதா 
நKe8I# பாேன நSkwK றாேன. 
 
fள,க< : 
 
உட[* ஆKமாைவ ைவ16 உ8ராக மா;eபவK எK ஆ+8I இைறவேன 
உ8IகYட1"* ெகா>ட மாெப+< க+ைண8னா* உட[* இைணAத 
ஆKமாkடK உ8ராக, கலA6 இ+,MKறாK. (KRறf8K fைனகைள1 
uI,க ேவ>h# Rறf எS1த அAத உ8%K கால< (hZ< வைர அAத 
உ8I ெசaZ< எAத ெசய[9< தைல8டாம* நS wைலயாக wKe 
கவU16, ெகா>S அAத உ8I வாழ ேவ>hய கால< வைர அAத உ8%K 
உடேலாS ஒKறாக, கலA6 நKறாக, கா16, ெகா>S w;MKறாK 
இைறவK. 
 

 
 
 
  



பாட: #395: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஆMKற தKைம8 ல,கW ெகாKைறயK 
ேவMKற ெச<ெபாUK ேமலW ேமUயK 
ேபாMKற �வK $:A6ட லாZளK 
ஆMKற தKைமெசa ஆ>டைக யாேன. 
 
 
fள,க< : 
 
எ9<$கைள அWA6 ெகாKைற மலைரP �h8+,:< 2வெப+மாK 
உலக1"* wகX< அைன16 ெதா\[K தKைமயாக இ+,MKறாK. 
உ+:MKற தVக< ேபாKற xLxL#பான உட* ெகா>டவK அவK. 
Rறf,: ெச*9< உ8IகC வாX< உடலாZ< இ+,MKறாK. Rறf எS1த 
உ8+,: wகX< தKைம89< அவேன கலA"+A6 6ைணயாக இ+#பாK. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #396: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஒ+வK ஒ+1" fைளயாட* உ;றாI 
இ+வI fைளயாGS< எ*லா< fைள,:< 
ப+வVகC ேதாe< பயKபல வான 
"+ெவாK`; ெசaைக ெசக(;e மாேம. 
 
fள,க<: 
 
பர<ெபா+C அைன1ைதZ< உ+வா,க ேவ>S< எKMற எ>ண1தா* 
2வமாகk< ச,"யாகk< ெவY#பGS இ+வ%K "+fைளயாடலா* 
அைன16< உ+வா:<. அ#பh உ+வாMய அைன16< கால1";: ஏ;ற 
மா"%Z< அைவகC அைடAத ப,:வ1";: ஏ;ற மா"%Z< பலவைகயான 
fைன# பயKகைள# ெபe<. எ#ேபா6 இைறவன6 "+fைளயாGடா* 
உ+வாMய ஒKe இைறவUடேம ெசKe ேசIMKறேதா அ#ேபா6 அதK 
உலக வாg,ைக (;e# ெப;efS<. 
 
உGக+16: 
 
உலக1"* அைன16< இைறவன6 "+fைளயாGடா*தாK உ+வாMKற6. 
அைவ RறA6, வாgA6, இறA6 �>S< Rற,:< உலகP Hழ;2 அAதAத 
ஆKமா,கYK கால1";: ஏ;ற ப,:வ1ைத# ெபாe16 fைன# பயனாக 
அைமZ<. எ#ேபா6 இைறவUடx+A6 ெவYவAத ஆKமா அதK fைன# 
பயK (XவைதZ< க\16 இைறவUடேம ெசKe கலA6 fSMKறேதா 
அ#ேபா6 அதK உலகP Hழ;2 (;e# ெப;efSMற6. 
 

 



பாட: #397: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
$:Aத` வாK$வ னாப" அ>ண* 
$:Aத` வாK$% ச,கர1 த>ண* 
$:Aத` வாKமலI ேம9ைற $1ேதC 
$:Aத` Z<(h, காMwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
உலக1ைத அ\,:< உ+1"ரL<, சV: ச,கர1ைத1 த%16 கா,MKற 
"+மா9<, தாமைர மல%K ேம* அமIA6 பைட,MKற Rர<மL< தாVகC 
ெசaய ேவ>hய6 எKன எKபைத தம,:C $:A6 த<ேமாS கலA6 w;:< 
பர<ெபா+ளாMய சதா2வbI1"ைய உணIA6 அ`A6 ெகாCவதனா* 
பர<ெபா+YK f+#ப1ைத ெசaலா,:< க+fகளாகேவ இவIகC bவ+< 
இ+,MKறாIகC. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC ெசKe அைடய ேவ>hய6 அ\,MKற உ+1"ரைனேயா, 
கா,MKற "+மாைலேயா, பைட,MKற Rர<மைனேயா இ*ைல. இவIகC 
bவைரZ< த< f+#ப1ைத ெசயலா,:< பh ைவ16 இய,:< 
பர<ெபா+ளாMய சதா2வbI1"ைய அைடAதா* மGSேம		பாட* #396 இ* 
_`ZCளபh உ8IகYK உலகP Hழ;2 (;e# ெபe<. 
 

 



பாட: #398: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஆணவP ச1"Z< ஆ<அ"* ஐவ+V 
கா%ய காரண ஈசI கைட(ைற 
ேபWய ஐAெதா\ லா*fA6 f;RறA 
தாணவ< cVகா தவெரன லா:ேம. 
 
fள,க<: 
 
சதா2வbI1"யாMய பர<ெபா+YK "+fைளயாடலா* ஆணவ மாைய8* 
wKe உ8Iகைள# பைட,:< ெதா\ைல Rர<மL<, கா,:< ெதா\ைல 
"+மா9<, அ\,:< ெதா\ைல உ+1"ரL<, மாையயா* மைற,:< 
ெதா\ைல மேகHவரL<, க+ைணயா* அ+t< ெதா\ைல சதா2வL< 
ெசaMKறனI. இவIகt< உடெலS16 உ8Iகளாக# RறA6 இைறவைன 
ேவ>h1 தவx+A6 இைறவன6 அ+ளா* இAத ஐA6 ெதா\*கைளZ< 
ெப;e அவரவIகt,: உ%ய ெதா\ைலP ெசaதா9< ஆணவ< (;`9< 
cVகாம* இ+#பவIகC தாK. 
 
:`#$: 
 
Rர<மK, "+மா*, உ+1"ரK, மேகHவரK, சதா2வK ஆMய ஐA6 
ேதவIகt< 2`தளk ஆணவ< இ+#ப"னா* தாK அவIகC ஐA6 
ெபயIகY* :`,க#பGS தUயாக ஐA6 ெதா\*கைள ெசa6 
ெகா>h+,MKறனI. அAத 2`தளk ஆணவ(< இ*ைலெயU* அவIகC 
அைசயா ச,"யாக இ+,:< சதா2வbI1"ZடK கலA"+#பாIகC. இவIகt< 
உடெலS16 உ8Iகளாக Rற#ெபS16 2வனhயாIகளாக இ+AதவIகC தாK 
எKபைத "+மA"ர< பாட* எ> 302, 380 பாட*கYK bல< அ`யலா<. 
 

 



பாட: #399: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
உ;ற(# பாெலாKe மாயாC உதயமா< 
ம;ைறய bKeமா மாேயா தய<fA6 
ெப;றவC நாத< பைர8; Rற1தலா* 
6;ற பர2வK ெதா*fைள யாGhேத. 
 
fள,க<: 
 
மாையயாMய ச,"8[+A6 H1த மாைய, அH1த மாைய, RரM+" மாைய 
என bKe< ேதா;ef,க#பSMKறன. பைட1த*, கா1த*, அ\1த* ஆMய 
bKe< H1த மாைய8K ெதா\லா:<. இAத மாையகைள1 தா>h ஒ[Z< 
ஒYZ< இ+,MKற6. இைவ இர>S< அைசZ< ச,"யாMய பைர8டx+A6 
Rற#பதா* இைவ அைன16< அைசயாத ச,"யாMய பர<ெபா+C 
சதா2வbI1"8K "+fைளயாடலா* உ+வானைவேய ஆ:<. 
 
உGக+16: 
 
அைசயாத ச,"யாMய பராfட< "+fைளயாட* $%ய எ>ண< 
ேதாKe<ேபா6 அைசZ< ச,"யாMய பைர8டx+A6 ஒYZ<, ஒ[Z< 
ேதாKeMKற6. இ"[+A6 மாையகC அைன16< உ+வாMKற6. இைவ 
அைன16ேம அைசயாத ச,"யாMய பர<ெபா+YK "+fைளயாடலா:<. 
 

 



பாட: #400: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஆகாய மா" சதா2வ ரா"ெயK 
ேபாகாத ச1"ZG ேபாA6டK ேபாAதனI 
மாகாய ஈசK அரKமா* Rரமனா< 
ஆகாய< =x(K காண அY1தேல. 
 
fள,க<: 
 
ஆகாய<, cI, ெந+#$, கா;e, ம> ஆMய பsச =தVகt<. 2வK, 
மேகHவரK, உ+1"ரK, "+மா*, Rர<மK ஆMய பsச ெதaவVகt< 
எKe< அ\யாத மாெப+< ச,"8LCY+Aேத ேதாK`யவIகளா:<. பsச 
ெதaவVகY* உ+வx*லாம* அ+வமாக (த[* ேதாK`ய 2வUடx+A6 
}ல உ+வ(Cள மேகHவரK ேதாK`, மேகHவரUடx+A6 உ+1"ரK 
ேதாK`, உ+1"ரUடx+A6 "+மா* ேதாK`, "+மா[டx+A6 Rர<மK 
ேதாK`னாK. அ6ேபாலேவ பsச =தVகY* உ+வx*லாத அ+வமாக 
(த[* ேதாK`ய ஆகாய1"[+A6 �GHம உ+வமான வாZ ேதாK`, 
வாZf[+A6 }ல உ+வமான ெந+#$ ேதாK`, ெந+#R[+A6 cI 
ேதாK`, c%[+A6 wல< ேதாK`ய6. இைவ அைன16< ேசIAேத உலக< 
எKற ெபா+C ேதாK` க>ணா* காண (hZ<பh அY,க#பGட6. 
 

 



பாட: #401: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
அYயாI (,ேகாண< வ8AதவA தKU* 
அYயாI "%$ைர யா<அவC தாேன 
அYயாI சதா2வ மாM அைமவாC 
அYயாI க+மVகC ஐA6ெசa வாேள. 
 
fள,க<: 
 
பரfA6, அபரநாத<, அபரfA6 எL< bKe (,ேகாண< ேபாKற ஒY, 
ஒ[யாMய அைசZ< ச,"8K ைமய#ப:"8* இ+A6 "%$ைர எKற 
ெபய+ைடய ச," ேதாKeவாC. அவேள சதா2வbI1"8K ெதா\ைல 
ெசய*பS16வாC. அவள6 மாெப+< க+ைண8னா* 2வK, மேகHவரK, 
உ+1"ரK, "+மா*, Rர<மK ஆMய ஐA6 bI1"கYK ச,"யாக உடK 
இ+A6 அ+ள*, மைற1த*, அ\1த*, கா1த*, பைட1த* ஆMய ஐA6 
ெதா\*கைளZ< ெசaவாC. 
 

 
 



பாட: #402: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
வாரW ெகாVைக மேனாKமW மVக[ 
காரண கா%ய மாக, கலAதவC 
வாரW ஆரW வானவI ேமாMU 
=ரW ேபாதஅ" ேபாத( மாேம. 
 
fள,க<: 
 
�%ய சA"ரைன மாI$, கPைசயாக �h8+,:< 2வUK ச,"யான 
மேனாKமW மVகள ெசா�பமானவC. அவேள அைன1";:<		காரணமாMய 
அைசயா ச,"யான இைறவLடK அைசZ< ச,"யாகk< உலக கா%யVகைள 
ெசaZ< 2வK, மேகHவரK, உ+1"ரK, "+மா*, Rர<மK ஆMேயா+டK 
கா%ய ச,"களாகk< கலA6 w;MKறாC. அவேள ஓVகார வhவாகk< 
அ\,:< ெதா\[* வாரWயாகk<, பைட,:< ெதா\[* ஆரWயாகk<, 
கா,:< ெதா\[* வானவI ெகா>டாS< ேமாMUயாகk< மைற,:< 
ெதா\[* =ரWயாகk< ேபர`வாக இ+,MKறாC. 
 
உGக+16: 
 
அைசயா ச,"யாMய இைறவUK அைசZ< ச,"யாMய இைறf உலக< 
உ+வாக ேவ>S< எKMற காரண1"* ேபர`k ஞானமாக இ+A6 அைத 
ெசயலா,:< ெபா+GS கா%ய ச,"களாக ஐA6 ேதவIகtடK ஐA6 
ேதfகளாக இ+A6 அைன1ைதZ< ெசய*பS16MKறாC. 
 
காரண< – இைறவK (அைசயாச,") – இைறf (அைசZ<ச,") - 
அைன16< உ+வா,:த* 
கா%ய< - Rர<மK - ஆரW (சர|வ") - பைட1த* 
கா%ய< - "+மா* - ேமாMU (இலGHx) - கா1த* 
கா%ய< - உ+1"ரK - வாரW - அ\1த* 
கா%ய< - மேக|வரK - =ரW (உமா மேக|வ%) - மைற1த* 
கா%ய< - 2வK - மேனாKமW (பாIவ") - அ+ள* 
 

 



பாட: #403: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
wKற6 தானாa wைறAத மேகHரK 
ெசKறV MயVM அரK"+ மாலவK 
மKற6 ெசaZ< மலIxைச ேமலயK 
எK`வ ராக இைசA6இ+A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைசயா ச,"Z<, அைசZ< ச,"Z< ேசIAத �பமான அ+ள* ெதா\ைல 
ெசaZ< 2வUK அ<ச< (Xவ6< wைறA6 தாமாகேவ சதா2வUடx+A6 
ேதாK`யவI மைற1த* ெதா\* ெசaZ< மேக|வரK. இவேர கா1தைலZ< 
அ\1தைலZ< ெசaZ< உ+1"ரK "+மா[K ெசய*கY* இய,கமாக 
இ+,MறாI. "+மா[K ெதா#$C ெகாh8[+A6 ெவY வAத தாமைர 
மல%K �6 உ+வானவI அைன1ைதZ< பைட,:< ெதா\ைல ெசaZ< 
Rர<மK ஆவாI. ஆகேவ இAத ஐA6 ேதவIகளாகk< அைசயா ச,"யான 
இைறவK ஒ+வேன ஒjெவா+வ+டL< ஒjெவா+வராக, கலA6 
இ+,MKறாK. 
 

 
 



பாட: #404: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஒ+வL ேமஉல ேகX< பைட1தாK 
ஒ+வL ேமஉல ேகX< அY1தாK 
ஒ+வL ேமஉல ேகX< 6ைட1தாK 
ஒ+வL ேமஉட ேலாS8I தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஏX உலகVகைளZ< பைட,MKற Rர<மனாகk<, ஏX உலகVகைளZ< 
கா,MKற "+மாலாகk<, ஏX உலகVகைளZ< அ\,MKற 
2வெப+மானாகk< இ+#பவK இைறவK ஒ+வேன. சதா2வbI1"யாக 
இ+A6 ஒjெவா+ உ8%K உடேலாS உ8ராக கலA6 இ+#பவL< 
இைறவK ஒ+வேன. 
 

 



பாட: #405: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ெசAதா மைரவ>ணK uவ>ணK எ<இைற 
மsசாI (M*வ>ணK மாயsெசa பாச16, 
ெகாAதாI :ழ[யI _hய _Gட16 
ைமAதாI Rறfைய அைமA6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
2வAத தாமைர மல%K wற1ைத# ேபாKற Rர<மL<, ெகாXA6 fGS 
எ%Z< u# Rழ<RK wற1ைத, ெகா>ட எம6 இைறவK 2வெப+மாL<, cI 
wைறAத ேமகVகைள# ேபாKற க+ைம wற< ெகா>ட "+மா9< ேசIA6 
மாையயா* பாச#Rைண#$கைள உ>டா,M உ8Iகைள மய,M =,கைள 
தVகள6 _Aத[* �h8+,MKற ெப>கC _Gட16டK ஆ>கைள 
_Sமாe ெசa6 அவIகYK _Sத[* Rறfைய அைம16 w;MKறாK 
இைறவK. 
 

 



பாட: #406: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ேதS< "ைசஎGSs �வK உட98I 
_S< Rறf, :ணsெசaத மாநA" 
ஊS< அவIதம 6Cள1" LCwKe 
நாS< வழ,க(< நாLம`A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC ேதh# பாI,க,_hய எGS1 "ைசகY9< உடேலாS உ8ராக 
ஆKமா _h1 தன6 fைன8K பயனாக Rறf எS,:<பh ெசaத மாெப+< 
:+வான இைறவK ஆணாகk< ெப>ணாகk< Rறf ெப;ற அAத 
உ8IகYK உCள16,:C wKe காத* மய,க1"னா* ஒ+வைர ஒ+வI 
நாhP ெசKe ேம9< Rறfகைள உ+வா,க காரணமாகk< இ+#பைத 
இைறவன6 "+வ+ளா* யாK அ`A6ெகா>ேடK. 
 

 



பாட: #407: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஓராய ேமஉல ேகX< பைட#ப6< 
ஓராய ேமஉல ேகX< அY#ப6< 
ஓராய ேமஉல ேகX< 6ைட#ப6< 
ஓராய ேமஉட ேலாSஉ8I தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகC உட* ெகா>ட bI1"யாகk< ேதfயIகC உ8Iெகா>ட 
ச,"யாகk< _h wKe ஏX உலகVகைளZ< பைட16, கா16, 
அ\,MKறனI. 
 

 
 
 
 
 
 
  



பாட: #408: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
நாதK ஒ+வL< ந*ல இ+வ+< 
ேகா6 :ல1ெதாSV _Gh, :ைழ1தனI 
ஏ6 பWெயK `ைசZ< இவIகG: 
ஆ" இவேனதாK அ+tMK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன1";:< தைலவனாMய 2வ< ஒ+வL< அவUடx+A6 நKைம 
$%ய1 ேதாK`ய 2வK ச,"யாMய இ+வ+< ேசIA6 அH1த மாைய8* 
Rற,:< மUத Rற#RனேராS H1தமாையைய _GhP ேசI16 ேதவIகைள# 
பைட1தனI. இAத ேதவIகC இைறவUட< வA6 எVகt,: இS< பW 
எKன எKe ேகGS# ெப;e அ#பhேய ெசaவதாக ஏ;e,ெகா>S அைத 
ெசய* பS16MKறனI. இAத ேதவIகC அைனவ+,:< த1தம6 பWகைள 
க+ைணயா* அ+tபவK ஆ"8[+Aேத இ+,MKற இைறவK ஆவாK. 
 
உGக+16: 
 
ேதவIகC அைனவ+ேம (த[* மUதIகளாக# RறA6 Rற: தவ< ெசa6 
இைறவUட< தம,: ெகாS,:< ேவைலகைள, ேகGS அவன6 அ+ளா* 
ெப;e அைத நட16பவIகளா:<. இைத 302, 380, 398 பாட*கYK bல< 
ெத%A6 ெகாCளலா<. 
 

 



பாட: #409: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
அ#ப% ெச>ப16 நாK:{ றா8ர< 
ெமa#ப% ெசa" f%A68 ராaw;:< 
அ#ப% ேசெதKe $க9< மUதI 
அ#ப% ேசஇ+ளாa bhwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK உலக1"* ப%சாக, ெகாS1த6 எKப16 நாK: இலGச< வைக 
உ8%னVகளா:<. இAத அைன16 உ8IகY9< உ>ைமயான ப%சாக 
அவ;eடK கலA6 உ8ராக w;ப6 இைறவேன ஆ:<. ஆனா* இைறவைன 
தம,:C அ`யாம* ஆணவ1தா* அவK எVேக இ+,MKறாK எKe 
ேகG:< மUதIகைள மாைய எKL< ஆணவ இ+ளாa உ8Iகt,: ப%சாa 
இ+,:< இைறவேன bh8+MKறாK. 
 
 

 



பாட: #410: இர6டா, த+!ர, - 9. ச%வ ["\R 
(அைன42, உ"வா]ய -ைற) 

 
ஆ"1தK சA"ரK அVM எ>பாலIகC 
ேபா"1த வாெனா[ ெபாVெக% cI$f 
வா"1த ச1தா" வா,: மனா"கC 
ஓ6;ற மாைய8K fA6fK உ;றேத. 
 
fள,க<: 
 
�%யK, சA"ரK ம;e< அ,MU, இA"ரK, இயமK, w+", வ+ணK, 
வாZ, :ேபரK, ஈசானK ஆMய எGS1"ைசகt,கான காவலIகt< 
ேபாதைன ெசaZ< ஆகாய<, ஒ[ைய பர#$< கா;e, HGெட%,:< ெந+#$, 
cI இ+,:< =x ஆMய பsச =தVகt<, ேகGட*, +21த*, (கIத*, 
பாI1த*, உணIத* ஆMய ஐA6 ஞாேனA"%யVகt<. வா,:, ைககC, 
கா*கC, உட*க\kகைள ெவYேய தCt< உe#$கC, Rற#$e#$,கC 
ஆMய ஐA6 கIேமA"%யVகt<. ெசய*, $1", 21த<, அஹVகார< என 
நாK: அAத,கரணVகC இைவ அைன16< அைசயா ச,", அைசZ< 
ச,"8னா* ேதாK`ய H1தமாைய அH1த மாைய8* இ+A6 
ேதாK`யைவயா:<. 
	 

 



பாட: #411: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
$:A6wK றாKெவY யாaஇ+ ளாM# 
$:A6wK றாK$கg வாaஇகg வாM# 
$:A6wK றாKஉட லாaஉ8 ராM# 
$:A6wK றாK$A" மKUwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8%K உட[* $:A6 wைலயாa wKற இைறவK அjk8%K அ+C 
அ`k எKL< ெவYPசமாகk< அ`யாைம எKL< இ+ளாகk< 
அjk8+,: Mைட,:< $கgP2யாகk< இகgP2யாகk<, அjk8%K 
உடலாகk< உ8ராகk< ஒK` அjk8%K அ`வாகk< wரAதரமாக கலA6 
அைவ வாX< கால< வைர அ+tMKறாK. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #412: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
தாேன "ைசெயாS ேதவ+ மாaw;:< 
தாேன உட98I த16வ மாaw;:< 
தாேன கட*மைல யா"Z மாaw;:< 
தாேன உலMU* தைலவL மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உலக1ைத பைட16 அதைன,கா,க இைறவK ஒ+வேன ப16 "ைசகளாகk< 
(எGS1 "ைசகC, ேம*, �g) அவ;ைற, கா16 w;:< ேதவIகளாகk< 
அைன16 உ8IகYK |}ல உடலாகk< �GHம உ8ராகk< அைவ 
இர>S< உணI16< இ+ப16 நாK: வைக த16வVகளாகk< கா�MKற 
கட* ேபாKற cI wைலகளாகk< மைல ேபாKற wல# பர#$களாகk< 
அைன1";:< (தலாகk< உலக1"9Cள அைன1";:< தைலவனாகk< 
இ+,MKறாK. 
 

 



பாட: #413: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
உடலாa உ8ராa உலகம தாM, 
கடலாa காI(M* cIெபா\Z< வானாa 
இைடயாa உல#R[ எV:Aதா னாM 
அைடயாI ெப+வ\ அ>ண*wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
உலக1ைத பைட16 அதைன,கா,க அைன16 உ8IகYK உடலாகk< 
�GHம1"* உ8ராகk< அைவ RறA6 வாX< அைன16 உலகVகளாகk< 
அAத உலகVகY* உ8I ேதாKற வ\ ெசaZ< கட*களாகk< அைவ வாழ 
வ\ ெசaZ< மைழ cைர# ெபா\Z< க+1த ேமகVகைள, ெகா>ட 
வானமாகk< வான16,:< =x,:< இைட8* இ+,:< ெவ;`ட 
ஆகாயமாகk< அைன16< தாேன ஆகk< உ>ைமயான அhயவIகC ேதh 
அைடZ< (,"யாகk< இைறவK ஒ+வேன w;MKறாK. 
 
உGக+16:  
 
உ8IகC அைடவத;:%ய ெப+வ\யான (,"ைய அ+Yய இைறவK 
உலக#ெபா+GகY* அ6வாகேவ இ+,MKறாK. 
 

 



பாட: #414: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
ேதSA "ைசஎGSs �வK உட98I 
_S மரR; :ணsெசa6 மாநA" 
ஊS< அவIதம 6Cள16 ேளwKe 
நாS< வழ,க(< நாLம`A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC ேதh# பாI,க,_hய எGS1 "ைசகY9< Rறf எS1"+,:< பல 
ஆKமா,கC _h w;MKற உட*கYK உ8ராகk< அ#பh, _SMKற 
காரணமான fைன# பயனாகk< இ+,MKறவK மாெப+< :+வான 
இைறவK. அவேன உ8IகYK உCள16,:C மன சாG2யாa wKe 
அவ;`K fைன# பயL,: ஏ;ப அைவ அLபf,:< இKப< 6Kபமாகk< 
f+#$ ெவe#பாகk< இ+,:< (ைறையZ< அவன6 க+ைண8னா* யாK 
அ`AேதK. 
 
உGக+16: 
 
பாட* #406 இAத பாட* ேபாலேவ இ+Aதா9< அ"* Rற#ைப, _`ய 
"+bலI இ"* கா#பைத, _`8+,MKறாI. இைத ஒ+ வாI1ைதையZ< 
ஒ+ எX1ைதZ< மா;` உணI1" w;MKறாI "+bலI. 
 

 
 



பாட: #415: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
தாெனா+ காலA தUPHட ராaw;:< 
தாெனா+ கா*ச>ட மா+த மாaw;:< 
தாெனா+ காலA தYமைழ யாaw;:< 
தாெனா+ காலAத> மாயவL மாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK ஒ+வேன ஆ" கால1"* இ+Aேத மாெப+< தUPHடI ெகா>ட 
ேபெராYயாa w;MKறாK. அ\,MKற கால1"* �ராவY# $யலாக 
இ+,MKறாK. உ8Iகைள வாgf,MKற கால1"* :YIP2Zைடய 
மைழயாa வ+MKறாK. கால1";: ஏ;ப உ+வ< ெகா>S உ8Iகைள, 
கா#பா;e< "+மா[K தKைமயாகk< அவேன இ+,MKறாK. 
 

 
 
 
  



பாட: #416: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
அK$< அ`k< அட,க( மாaw;:< 
இKப(< இKப, கலfZ மாaw;:< 
(K$e கால(< ஊ\Z மாaw;:< 
அK$ற ஐA"9< அமIA6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8Iகt,:Ct< ேதாKe< உ>ைமயான அKபாகk< 
அ`வாகk< அைவ ெபe< ஒX,கமான அட,கமாகk< இ+#பவK 
இைறவேன. ந* fைனயா* உ8IகC ெபe< இKபமாகk< இKப1"* ம;ற 
உ8IகேளாS கல,:< $ணIP2யாகk< இ+#பவK இைறவேன. உலக< 
உ+வான ஆ"காலமாகk< அAத உலக< இe"8* அ\Z< ஊ\, 
காலமாகk< இ+#பவK இைறவேன. அவேன உ8IகYட1"* ெகா>ட 
மாெப+< அKRனா* ஐA6 =தVகY9< அமIA6 இ+A6 உ8Iகைள 
எ#ேபா6< கா16 அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #417: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
உ;e வைனவாK அவேன உலMைன# 
ெப;e வைனவாK அவேன RறfையP 
H;`ய சா9< :ட(s 2e}ைத 
ம;ற6< அவேன வைனயவ* லாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC உ+வாக ேவ>S< எKற எ>ண1"* உ8Iகைள# ப*ேவe 
உலகVகY9< உ+வா,:பவK இைறவேன. அவேன உ8IகYK fைன# 
பயைன# ெப;e அதK காரணமாக Rறfைய உ+வா,:பவK. ஒ+ :யவK 
தன6 அPHP ச,கர1"* கYம>ைண ைவ16P H;` அAத, கYம>ைண# 
Rh16 தா\Z<, :ட(<, 2e பா>டVகt< ம;e< பலfதமான ம> 
பா1"ரVகt< ெசaவைத# ேபால இைறவK உ8IகYK fைனகt,: ஏ;ப 
ப*ேவe fதமான உட*கைள வh16 அ+t< வ*லைம உCளவK 
ஆவாK. 
 

 
 
 
  

  



பாட: #418: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
உCt8I# பாZட லாMwK றாKநA" 
ெவCt8 ரா:< ெவYயாK இலVெகாY 
உCt8I, :<உணI ேவZட 9GபரA 
தCt8 ராதவ>ணA தாVMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8Iகt,:< உCY+,:< உ8ராகk< ெவY8[+,:< 
உடலாகk<, bPH,கா;றாகk< wKe கIமா,கC, fைனகC �gAத அH1த 
மாைய8* இ+,:< உலக உ8IகைளZ< கIமா,கC, fைனகC இ*லாத 
H1த மாைய8* இ+,:< ேதவIகைளZ< தா>hய பரெவY8* உ>ைம# 
ெபா+ைள உணர ைவ,:< ேபெராYயாக :+வாa wKe அ+tMKறாK 
இைறவK. அைன16 உ8Iகt,:C உ8ராகk< உணIவாகk< அவ;`K 
உட9,:C பரf இ+A6 அAத உ8IகYK bPH,கா;e உடைல fGS 
ெச*லாதபh உடைலZ< உ8ைரZ< உCt,:CY+A6 தாVM, ெகா>S 
w;பவL< இைறவேன. 
 

 



பாட: #419: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
தாVக+A ..தKைமZA தானைவ ப*98I 
வாVMய கால16 ம;ேறாI R`"*ைல 
ஓVM எXைம,:< ேயாகாAத மjவ\ 
தாVMwK றாL<அ1 தாரWயK தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ப*ேவe fதமான உ8Iகt,:< அவ;`K உட9,:C இ+A6 உ8ைர1 
தாV:< தKைமயாக இ+,:< இைறவேன அைவ அ\Z< கால1"* 
உCY+A6 ெவYேய வ+< உ8ைர வாV:MKறவனாகk< இ+,MKறாK. 
அவைன1 தfர உ8Iகைள1 தாVகk< வாVகk< அ+C ெசaZ< ெதaவ< 
ேவe ஒKe இ*ைல. இ#பh ஏX உலகVகைளZ< அ"[+,:< அைன16 
உ8IகைளZ< தாVM w;MKற இைறவேன அைத1 தா>hய 
f>�லக1ைதZ< தாVM w;MKறாK. அவேன உ8IகC தம6 RறfP 
�ழ[[+A6 fSபGS f>�லக< அைடய வ\யாக ேயாக (ைறகைளZ< 
அ+Y அAத (ைறகைள# RKப;` வ+< உ8IகYK வ\(Xவ6< 
அவ;ைற, கா16< அ+tMKறாK. 
 

 
 
 
  



பாட: #420: இர6டா, த+!ர, - 10. !!  
(SைனW பயனாக அைன4ைதU, காCD, -ைற) 

 
அ�MLs ேசயவK அVM8; _h 
ந�ML< ஞான, ெகாXAெதாKe ந*:< 
பW8L< பாIxைச# ப*98 ராM1 
தW8L< ம>�ட* அ>ண*ெசa வாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 உ8IகYK உCt,:Ct< இைறவK இ+Aதா9< அவைன 
அ`A6 ெகாCள (hயாதபh மாையயா* மைற,க#பGS இ+,MKறாK. 
அவைன bPH,கா;`K bல< :>ட[Uைய ேமெலX#R சக|ரர தள1"* 
ெகா>S ேசI16fGடா* ேபர`k ஞான1ைத1 தA6 அ+tவாK. அதK 
bல< RறfP Hழ;2ைய அe16 (," ெபறலா<. இைறவைன எjவளk 
தாK பWA6 ெதாXதா9< ஞான1ைத அைடய ேவ>S< எKற எ>ண< 
இ*லாம* உலக ஆைசகேளாS இ+Aதா* உலக1"* ப*ேவe fதமான 
உ8Iகளாக உடெலS16# RறA6 அ\Aதா9< �>S< �>S< 
ம>�லக1"* உட* ெபறேவ ெசaவாK உலக1"K தைலவனாMய 
இைறவK. 
 

 



பாட: #421: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
அVMெசa uசK அக[டs HGட6 
அVMெசa uசK அைலகட; HGட6 
அVMெசa uசK அHரைரP HGட6 
அVMயj iச+,: ைகஅ<$ தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK பsச=தVகY* ஒKறான ெந+#RK bல< Rரளய கால1"* பரA6 
f%Aத உலக1ைதZ< அைலகC wைறAத கட*கைளZ< அ`யாைமயாMய 
அHரIகைளZ< அ\16 அ+YனாK. இைறவனா* உ+வா,க#பGட 
அைன16< அதனதK fைன8Kபh அ\A6 நKைம ெபeவத;காக 
இைறவK அ\1த* ெதா\ைல ெசaZ< ேபா6 ெந+#$ அவன6 "+,கர1"* 
அ<பாக இ+,MKற6. 
 

 
 
 
  



பாட: #422: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
இலயVகC bK`L< ஒKeக; பாAத 
wைலயK `\Aதைம wKeணIA ேதனா* 
உைலதAத ெம*ல% ேபா9< உலக< 
மைலதAத மாwல< தாKெவA த6ேவ. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK fைன8Kபh அைன1ைதZ< அ\,:< bKe fதமான Rரளய 
வைககY* க;பாAத# Rரளய1"* wைல8*லாத இAத உலக< இ\k wைல 
ெப;e அ\A6 ேபானைத யாL< இைறவUK "+வ+ளா* அவேனாS 
wKe க>S உணIAேதK. உைல8* இட#பGட அ%2 ெந+#Rனா* �S 
ெப;e ெகா"16 ெவA6 சாதமாMறேதா அ6ேபால மைலகளா* �ழ#பGட 
மாெப+< wல#பர#பான இAத உலக(< இைறவK தAத ெந+#Rனா* ெவA6 
அ\Aத6. 
 
bKe வைக RரளயVகC: 
 
1. "ன# Rரளய< - ஒjெவா+ உ8+< "ன(< }VM எX< 
இைடெவY8* wகX< அ\kகC 
2. க;பாAத# Rரளய< - fைன (hAதRK வ+< அ\kகC (உ8IகேளாS 
உலக(< அ\வ6) 
3. மகா# Rரளய< - ஊ\,கால1"* வ+< ேபர\k (அ>டVகைளேய 
அ\,க, _hய6) 
 

 



பாட: #423: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
பதsெசaZ< பா+< பUவைர எGS< 
உதsெசaZ< ஏgகட* ஓத< (தலா< 
:தsெசaZ< அVM ெகாtfயா காச 
fதsெசaZ< ெநs2K fய#R*ைல தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகt,: இய;ைகைய வழVM அவIகைள வாழ ைவ,:< உலக(<, 
பUபடIA6 ஓVM w;:< எGS fதமான மைலகt<, ஓைச எX#$< 
அைலகைள, ெகா>ட ஏX fதமான கட*கYK ெவCள# ெப+,:< ஆMய 
இைவ அைன16< இைறவUK 2`தளk ெந+#Rனா* அ\A6 ஆகாய< 
ேபால ெவ;`டமா:< fத1ைத, க>ட உ>ைம ஞாUகt,: fய#பாக 
இ+,கா6. 
 

 



பாட: #424: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
ெகா>ட* வைரwK `\Aத :ல,ெகாh 
அ>ட16C ஊ` 8+Aெத> "ைசயா" 
ஒK`K பதsெசaத ஓ<எKற அ#$ற, 
:>ட1"K ேம*அVMZ< ேகா[,ெகா> டாேன. 
 
fள,க<: 
 
மைழ cைர, ெகா>h+#பதா* க+1த ேமகVகC கா;`னா* தCள#பGS 
மைலகYK மைழயாக# ெபா\A6 மைழ அ+fயாM அ+f ஆறாM ஆe 
எGS1"ைச89< உCள wலVகYெல*லா< பரf ஆ;`K த>�I wல1"* 
ஊ` உ8Iகைள கா,:< அைன16fதமான உணk ெபா+GகைளZ< 
fைளf16 RK ஆ;`K த>�I கட[* கலA6 அ6ேவ ெப+Vகடலாக 
உ+ெவS16 wலVகைளெய*லா< �gA6 கட* இ+,:<. fைன8K பh 
நKைம,காக இைறவK தன6 ச,"ைய ஓ< எL< மA"ர1ைத பத< ெசa6 
யாக, :>ட1"K ேமெலX<R வ+< 2`ய ெந+#Rனா* அ\16 தKLC 
அட,M, ெகாCMறாK இைறவK. 
 
உCfள,க<:  
 
ந*fைன8K காரணமாக க+1த ேமகVகC அ\A6 மைழயாக#ெபா\Mற6. 
மைழcI wலVகt,: பரf உணk ெபா+Gகைள உ;ப1" ெசaய அ\A6 
ேபாMKற6. �த< இ+,:< ந*ல மைழ cI கட[U* கலA6 அ\A6 உ#$ 
cராMற6. அAத cI �>S< அ\A6 க+1த cI இ+,:< ேமகமாMKற6. 
இ6 ேபா* உலக1"* நட,:< பல அ\kகt< உலக நKைம,காக 
இைறவK ஓ< எKL< மA"ர1ைத பத< ெசa6 உலக< எKL< :>ட1"* 
அ,Uைய உ+வா,M ெசaMKறாK. 
 

 



பாட: #425: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
w1தசV கார< உற,க16 cCbட< 
ைவ1தசV கார(s சா,Mரா uதமா< 
H1தசV கார1 ெதா\ல;ற ேகவல< 
உa1தசV கார< பரKஅ+C உ>ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
w1த சVகார< எKப6 உ8IகC உறV:< ேபா6 த<ைமP H;` எKன 
நட,Mற6 எKபைத (;`9< அ`யாத wைலயா:<. ைவ1த சVகார< எKப6 
உ8IகC இைள#பாற ேவ>S< எKe உறV:<ேபா6 ஏ;பS< கனk 
wைலயா:<. H1த சVகார< எKப6 உ8IகC உடைல fGS உ8I R%Aத 
ஆKமா ஆணவ மல1"ேலேய இ+A6 Rற,கk< (hயாம* இைறவUட< 
ெச*ல (hயாம* எAதP ெசய9< ெசaய (hயாம* Mட,:< ேகவலமான 
wைலயா:<. உa1த சVகார< எKப6 இைறவன6 "+வ+ளா* ஆKமா 
உ>ைம# ெபா+ளான இைறவLடேன ெசKe இர>டற, கலA6fSMKற 
wைலயா:<. 
 
உCfள,க< 
 
w1த சVகார< - }V:< ேபா6 நாK எKற எ>ண< அ\A"+Aத wைல. 
ைவ1த சVகார< - }V:< ேபா6 கனf* எ*லா< தKLைடய6 ேபா* 
இ+,:< ஆனா* f\1த6< எ6k< தன6 இ*ைல எKe அைன16< 
அ\Aத wைல. 
H1த சVகார< - உட* அ\Aத RK உ8I தாK எKற அகVகார1"னா* 
உடெலS,கk< (hயாம* இைறவLடK கல,கk< (hயாத wைல. 
இதைன ேகவலமான wைல எKe பாட[* _eMறாI. 
உa1த சVகார< - உட*, உ8I அைன16< அ\A6 இைறவLடK கல,:< 
wைல. 
 

 



பாட: #426: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
w1தசV கார< இர>Sட* ckத* 
ைவ1தசV கார(< மாயாசV காரமா< 
H1தசV கார< மனாuதA ேதாakற* 
உa1தசV காரs 2வன+C உ>ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
w1த சVகார1"* உ8I |}ல �GHம ச~ரVகtடK ெதாடI$ 
ெகா>h+,:<. ைவ1த சVகார1"* மாையZடK கனk wைல8* உ8I 
|}ல உடைல fGS fலM �GHம உட9டK ெதாடI$ ெகா>h+,:<. 
H1த சVகார1"* மன< எAத எ>ண(< இ*லாம* ெசய* ஒKe< இ*லா6 
இ+,:<. உa1த சVகார1"* 2வK அ+Y* ல816 இ+,:<. இ6ேவ 
உ>ைமயான சVகார< ஆ:<. 
 

 



பாட: #427: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
w1தசV காரV க+இடI c,Mனா* 
ஒ1தசV கார< உட98I ckத* 
ைவ1தசV கார< ேகவல< ஆKமாk,: 
உa1தசV கார< 2வமா:< உ>ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
உலக1"* Rறf எS,க தாa வ8;`* க+வாக# RறAத அைன16 
உ8Iகtேம தVகYK fைன# பயனாMய 6KபVகைளZ< ேசI16, 
ெகா>SதாK Rற,MKறன. இைறவன6 க+ைண8னா* அAத 6KபVகC 
2`6 ேநரமாவ6 cVM1 த<ைம மறA6 உ8IகC இ+,:< },க wைல 
"ன(< wகX< w1த சVகாரமா:<. உடைல fGS உ8I R%A6 ஆKமா 
மGSேம இ+,MKற wைல H1த சVகாரமா:< |}ல உட9< �GHம 
உட9< R%A6 இ+,:< கனk wைல8* ஆKமா மாைய8ேலேய bgM 
ேகவல#பGS இ+,MKற wைல ைவ1த சVகாரமா:<. fைனகைளெய*லா< 
uI16fGட உ8I |}ல உடைல fGS# R%A6 �GHம உட9< அ\A6 
தU1தKைமேயாS இ+Aத ஆKமா உ>ைம# ெபா+ளான இைறவLடேன 
இர>டற, கலA6fS< ேபா6 நாK எL< தU1தKைம (;`9< அ\A6 
2வமாக மாe< wைல உa1த சVகாரமா:<. 
 

 



பாட: #428: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
w1தசV கார(< chைள# பா;eத* 
ைவ1தசV கார(< மKL< அனா"8; 
H1தசV கார(A ேதாயா# பரன+C 
ைவ1தசV கார(< நாலா< ம",Mேல. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தVகள6 6KபVகைள மறA6 c>ட ேநர1";: இைள#பாற 
ேவ>S< எKMற இைறவன6 க+ைண8னா* w1த சVகார< wகgMற6. 
ஆர<ப< இ*லாத கனk wைல8* உலக மாையகெள*லா< மைறA6 
எ>ணVகt< இ*லாம* உ8IகC 2`6 ேநரமாவ6 இைள#பாற ேவ>S< 
எKMற இைறவன6 க+ைண8னா* ைவ1த சVகார< wகgMற6. இைறவன6 
"+வ+ைள மGSேம எ>W, ெகா>S ம;ற அைன1ைதZ< fGS fலM 
ஆKமா "+<ப வர ேவ>S< எKMற இைறவன6 க+ைண8னா* H1த 
சVகார< wகgMற6. அைன16 fைனகைளZ< க\1த ஆKமா இU 
தU1தKைம இ*லாம* உ>ைம# ெபா+ளான இைறவLடேன கலA6fட 
ேவ>S< எKMற இைறவன6 க+ைண8னா* உa1த சVகார< wகgMற6. 
இைறவன6 க+ைணைய ம"16# பாI1தா* இAத நாK: சVகாரVகt< 
உ8IகYK நKைம,காகேவ இைறவK ைவ1"+,MKறாK. 
 

 



பாட: #429: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
பாேழ (தலா எX<ப8I அjfட< 
பாேழ அடVML< ப>ைட#பாg ஆகாவா< 
வாழாPசV கார1"K மாலயK ெசa"யா< 
பாழா< ப8ராa அடV:<அ# பா\ேல. 
 
fள,க<: 
 
ேச;eP சக"8* fைத1த fைத அAதP சக"ையேய ஆதாரமாக, ெகா>S 
அதUடx+A6 ெவY#பGS ப8ராக ேமெலX<R வ+வைத# ேபால 
அைன1";:< பைழைமயான இைறவUடx+A6 அவைனேய (தலாக, 
ெகா>S அவUடx+A6 ெவY#பGS உலக1"* க+வாக வA6 
Rற,MKற6 ஆKமா. fைளAத ப8I பயKபS1த#பGட Rற: அ\A6 
"+<பk< ம>ேணாS ம>ணாகேவ ஆMfGடா9< அ6 எ#பh (K$ 
fைத1த fைத,:C �>S< ேபாa ேசர (hயாேதா அ6ேபாலேவ உலக1"* 
க+வாக வA6 RறAத ஆKமா உலக1"* வாgA6 இறAத Rற:< "+<பk< 
இைறவUடேம ெசKe ேசIA6fட (hயா6. இதனாேலேய ஆKமாk,:1 
தU1த வாgk எKப6 இ*லாத சVகாரP Hழ;28* தCள#பGS �>S< 
Rர<மனா* க+வாக RறA6 "+மாலா* கா,க#பGS வளIA6 மeபhZ< 
சVகார1"* இறA6 ெகா>ேட இ+,:<. எ#ேபா6 ம>W* RறAத ப8I 
ம>Wேல கலA6 அAத ம>�< ஒ+ நாC மைறA6 ேபாMKறேபா6 அAத# 
ப8%K தடயேம அ\A6 ேபாafSவ6 ேபால உலக1"* �>S< �>S< 
Rறf எS16 இற,:< ஆKமா எ#ேபா6 fைனகைள (h161 தாK எKMற 
தடய1ைத (ஆணவ மல<) (;`9< 6றA6 மாையகைள c,M உ>ைமைய 
உண+MKறேதா அ#ேபா6 அ6 ேதாK`ய இைறவUடேம ெசKe 
அடVMfS<. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமாைவ# ப8ராகk< இைறவைன சக"யாகk< உ+வM,:< "+bலI 
இAத உவைம8K bல< சVகார1"K த16வ(< அ6 ஏK wகgMற6 
எKMற fள,க1ைதZ< தA6 அ+tMறாI. இைறவUடx+A6 (த[* 
ேதாK`ய ஆKமா உலக1"* Rறf எS16 fைன8னா* RறfP Hழ[* 
2,M1 தK fைனகைளெய*லா< (h16fGS Rற: இைறவUடேம வA6 
அடVMfSவேத சVகார1"K த16வ(< அதK பயLமா:<. 



 
 
 
 
 
 
 

  

  



பாட: #430: இர6டா, த+!ர, - 11. சNகார,  
(SைனB. பR ந.ைமCகாக அ_4த:) 

 
uயைவ1 தாIxKகC ேச+< fைனதைன 
மாய<ைவ1 தாKைவ1த வKப" ஒKe>S 
காய<ைவ1 தாKகலA ெதV:< wைன#பேதாI 
ஆய<ைவ1 தாZணIk ஆரைவ1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUடx+A6 ேதாK`ய ஆKமா தன6 ஆைசகைள அLபf161 
uI16, ெகாCள ெசaZ< ெசய[னா* ேச+< fைனகைள1 uI,க மாையைய 
ைவ16 அAத fைனகC uர உடைலZ< ஆKமாf;: ெகாS16# Rறf 
எS,க ைவ,MKறாK. Rறf எS1த ஆKமா fைனP Hழ[* 2,M �>S< 
�>S< Rறf எS16, ெகா>ேட இ+,க, _டா6 எKMற க+ைண8னா* 
உலக1"9Cள அைன1"9< கலA6 இ+,:< இைறவK தKைன அைடZ< 
வ\கC அ`Aத கலA6 :+வாa இ+,:< அhயாIகேளாS ேசர ைவ16 
தKைன எ#ேபா6< wைன,க, _hய எ>ண1ைத ைவ,MKறாK. 
இைறவUK 2Aதைன8ேலேய இ+#பதா* மாைய அ\A6 நாK எKMKற 
அகVகார< அ\A6 ஆKமா �>S< த<ைம வA6 அைடZ< ெமaZணIk 
வரP ெசaMறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #431: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
உCள1 ெதா+வைன உCte ேசா"ைய 
உCள<fG ேடாரh cVகா ஒ+வைன 
உCள(A தாL< உடேன இ+,ML< 
உCள< அவன6 உ+வ` யாேத. 
 
fள,க<: 
 
ஒjெவா+ உ8%K உCள1";:Ct< க>S உணர, _hய ேஜா" 
உ+வமாக இைறவK i;`+,MKறாK. அவK உ8IகYK உCள1ைத 
fGS ஒ+ அh _ட fலM w;ப"*ைல. எ#ேபா6< உ8IகYK 
உCள16டேன ேசIA6 இைறவK இ+Aதா9< மாைய8னா* மைற,க#பGட 
உ8IகYK உCள< அவன6 உ+வ1ைத அ`யா6. 
 

 



பாட: #432: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
இKப# Rறf பைட1த இைறவL< 
6Kபsெசa பாச1 6ய+C அைட1தனK 
எKR; ெகாtf இைசA6e ேதா*தைச 
(KR; ெகாtf (h:வ தா,:ேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவேனாS இ+Aத ஆKமா,கC ஆைச#பGSfS< ேபா6 அAத 
ஆைசகைள1 uI16,ெகாCள ேவ>h உலக1"* Rறf எS,:<பh 
உ8Iகளாக# பைட,MKறாK இைறவK. அAத உ8IகC ஆைசகைள1 uI16, 
ெகாCt< ேபா6 2ல fைனகt< ேசI16 fSMற6. இAத fைனகைள 
அLபf,க ேவ>h உலக#ப;e, :S<ப<, பாச< எKL< 6யர16,:C 
உ8Iகைள மாையயா* =Gh அைட16fSMKறாK. எ9<ைப (Xவ6< 
ேதா* தைசகளா* bh அAத எ9<ேபாS ஒKறாகP ேசIA6 ெசய*பS< இAத 
உலக உட<பான6 உ8IகYK Rறf,: காரணமாMய fைனகC (hZ< 
வைர ஒKறாகP ேசIA6 இ+,:<. இAத# Rறf8K fைனகC (hAத6< 
உ8ைர (h#பதாக இ+,MKற6. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமா,கC ஆைச8னா* இKப< ெபeவத;காக# Rறf எS#பதா* அAத 
இKப1ைத அLபf16 uI,:<வைர ேப%Kப1ைத மைற16 அ+t< 
இைறவK அAத ஆKமா,கC எS1த Rறf8* இKப1ைத அLபf#ப"னா* 
Mைட,:< fைனகைளZ<, அதK fைளkகளா* ஏ;பS< 6Kப1ைதZ<, 
அAத1 6Kப1";:, காரணமாக இ+,:< உலக# ப;e,கைளZ< ேசI16 
Rறf,:C அைட16fSMKறாK. இ"* எ9<$< ேதா9< ேபாI1"ய உடேல 
2ைறயாகk< உலக# ப;e எL< மாைய =Gடாகk< fைனகC சாfயாகk< 
இ+,MKற6. எ#ேபா6 உ8IகC தம6 fைனகைள அLபf16, க\16 
(h,MKறேதா அ#ேபா6 இAத# =GS "றA6 உலக1"* அ6வைர ஆKமா 
அைன1ைதZ< அLபf,க உதfய உடைலZ< உ8ைரZ< அ\16 ஆKமா 
fSதைல ெபeMKற6. 
 

 



பாட: #433: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
இைறயவK மாதவK இKப< பைட1த 
மைறயவK bவ+< வA6டK _h 
இைறயவK ெசaத இ+<ெபா` யா,ைக 
மைறயவK ைவ1த ப%ச` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK உ8Iகைள பைட,:< ெதா\9,: கா%ய< $%Z< ெதaவVகளாMய 
உ+1"ரK மாெப+< தவ< $%பவனாMய "+மா* ேவதVகC ஓ" 
உ8IகைளZ< அைவ உலக1"* அைடZ< இKப1ைதZ< பைட1த Rர<மK 
ஆMய bவ+< ஒKறாகP ேசIA6 இைறவUK கGடைள,: ஏ;ப ெசaத 
வ[ைம x,க இ+<பாலான இயA"ர< ேபாKற உட9,:C மாையயா* 
மைற16 இைறவK ைவ1த ஒ+ மாெப+< ப%H இ+,MKற6. அைத 
உ8IகC அ`யf*ைல. 
 
உGக+16: 
 
உலக1"* உ8Iகைள பைட1த இைறவK அதK fைனகைள அLபf16, 
க\,:< வைர அAத உ8Iகைள# பா6கா,க இைறவேன மாெப+< ப%சாக 
உ8IகYK உCள1";:C இ+,MKறைத மாையயா* மைற16 
அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #434: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
கா>MKற க>ெணாY காத*ெசa �சைன 
ஆ>ெப> அ[Z+ வாawKற ஆ"ைய# 
=>பS நாkைட ெநsச< உணIA"GSP 
ேச>பS ெபாaைக8K ெசய*அைண யாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK ேம9Cள மாெப+< அKRனா* உ8Iகtடேன இ+A6 
அவIகYK க>W* கா�< ஒYயாகk< காG2கைள, காGS< ஒYயாகk< 
இ+,MKறாK இைறவK. ஆ"யாக இ+,:< இைறவேன அைன16 
உ8IகYK உ+வ1"* ஆணாகk<, ெப>ணாகk<, அ[யாகk< 
இ+,MKறாK. உ>�< உணைவ நா,Mனா* Hைவ16 அதK இKப1ைத 
ெநsச1"* உணIவைத#ேபாலேவ தம6 தைல8K உP28* இைறவனாக 
இ+,:< அxIத1ைத ெநsச1"* உணராத உ8IகC ேப%Kப1ைத, 
ெகாS,:< அxIத1"K ெசயைல உணராம* இ+,MKறாIகC. 
 
உGக+16: 
 
உ>�< உணைவ நா,Mனா* Hைவ16 அதK இKப1ைத ெநsச1"* 
உணIவைத#ேபாலேவ க>W* கா�< ஒYயாகk< காG2கைள, காGS< 
ஒYயாகk< இ+#பவK இைறவK எKபைதZ< ெநsச1"* உணIA6 
fGடா* ஆணாகk<, ெப>ணாகk<, அ[யாகk< இ+#பவK இைறவK 
எKபைதZ< தைல உP28* ேப%Kப1ைத, ெகாS,:< இைறவனாக 
இ+,:< அxIத1ைதZ< உணIA6 ெகாCளலா<. ஆனா* உ8IகC உணk 
உ>�< +2,: ஆைச#பGS அதனா* Mைட,:< fைன8K காரணமாக 
மைற,க#பGS உணராம* இ+,MKறாIகC. 

 



பாட: #435: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
ெத+t< உலM;:< ேதவI,:< இKப< 
அ+t< வைகெசaZ< ஆ"# RராL< 
H+ts Hட+e }ெவs Hட+< 
இ+t< அ`wK `+Gடைற யாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம ஞான1ைத அைடAத உலக உ8Iகt,:< f>�லக1 
ேதவIகt,:< ேப%Kப1ைத# ெபe< வ\ைய அ+YP ெசaMKறாK 
ஆ"8[+Aேத இ+,MKற தைலவனாMய இைறவK. உ>ைம ஞான1ைத 
அைடயாம* உலக ஆைச8* இ+,MKற உ8Iகt,: "ன(< மா` மா` 
வ+< �%யUK ஒYையZ< அAதP �%யUK ஒYைய தKLC வாVM, 
ெகாS,:< wலாfK ஒYையZ< ெவ#பமான u8னா* Mைட,:< 
ஒYையZ< இAத bKefத ஒYZ< இ*லாதேபா6 இ+,:< இ+ைள 
உணIfனா* அ`A"+,MKற உ8Iகt,: உணIfனா* அ`ய(hயாத 
மாைய எL< இ+ைள, ெகா>ட உCள< எL< இ+Gடைற8* 
i;`+,MKறாK இைறவK. 
 
உGக+16: 
 
உ>ைம ஞான< ெப;ற உலக16 உ8Iகt,:< f>�லக உ8Iகt,:< 
ேப%Kப1ைத, ெகாS,:< இைறவK உ>ைம ஞான< ெபறாத உ8Iகt,: 
மாைய எL< இ+Gைடேய ெகாS,MKறாK. 
 

 



பாட: #436: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
அைர,MK ற+Cத+< அVகVகC ஓைச 
உைர,MKற ஆைசZ< ஒKெறாெடாK ெறாjவா# 
பர,:< உ+வ(< பாரகA தானாa, 
கர,MK றைவெசaத கா>டைக யாேன. 
 
fள,க<: 
 
இKப 6Kப1";: ஓI காரணமாa இ+,:< உட* உe#$கC, ேகGMKற 
ஓைச, ேபHMKற உைர, இவ;`ெல*லா< உண+MKற ஆைச, ஒKe,: 
ஒKe ெபா+Aதாம* f1"யாசமாa பலfத உ+வVகY* எV:< பரf 
இ+,:< உ8IகC, பரA6 f%Aத உலக< ஆMய இைவ அைன16< 
இைறவனாகேவ இ+,MKற ெப%ய உ>ைமைய மைற16 உ8Iகt,:C 
உணIA6 காண,_hயவனாக இ+,MKறாK இைறவK. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC தம6 ஐA6 $லKகளா* பாI16, ேகGS, ேப2, Hைவ16, உணIA6 
ஆைசைய1 uI16, ெகா>S fைனகைள# $%A6 ெகா>S இ+,MKறன. 
இAத ஐ<$லKகளா* இைறவைன அ`ய (hயா6. உCள16,:Cேள 
உணIAதா* மGSேம காண,_hயவனாக இ+,MKறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #437: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
ஒY16ைவ1 ெதKLC tறkணIA uசK 
ெவY#பGS wKற+C ெசa"S< ஈ>ேட 
கY#ெபாSV காதKைம எKL< ெப+ைம 
ெவY#பG hைறs2L< ேவG2Z மாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவK எம,:C மைற1"+Aதைத அவன6 "+வ+ளா* எம6 
உCள16,:Cேளேய உணIA6 ேவ>hட அவK யா< இ+Aத இட1"ேலேய 
ெவY#பGS wKe அ+C $%AதாK. எ#ேபா6ேம ெதMGh fடாத 
ேப%Kப1ைத வழV:< ெப+ைம,:%ய இைறவைன உ8%K		உCள16,:C 
ஒYA6 ெகா>S இ+Aதா9< உ>ைமயான அKேபாS உCள< உ+க 
ேவ>hனா* தம,: (Kனா* வA6 wKe அ+C $%வைத உணரலா<. 
 

 
 



பாட: #438: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
wKற6 தானாa wைறAத மேகHரK 
ெசKறV MயV:< அரK"+ மாலவK 
நKற6 ெசaZ< மலIxைச ேமலயK 
எK`வ ராM இைசA6இ+A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஒjெவா+ உ8%K உCள16,:Ct< தாமாகேவ wைறA6 wKe மாையயா* 
மைற,:< மேகHவரK அ\,கk< கா,கk< ெசKe உலகVகYெல*லா< 
இயVM, ெகா>h+,:< உ+1"ரK, "+மா*, நKைம,காக பைட#$கைளP 
ெசa6 ெகா>S தாமைர மல%K �6 i;`+,:< Rர<மK ஆMய இவIகC 
அைனவ+< தாமாகேவ இ+A6< அவIகC $%Z< ெதா\*கY* ஒKறாகேவ 
இைணA6 இ+,MKறாK இைறவK. 
 
:`#$: 
 
இAத# பாட9< #403 ஆவ6 பாட9< ஒKe ேபால இ+Aதா9< இ#பாட[* 
2`6 வாI1ைதகைள மா;` இைறவன6 மாயா கா%யVகைளP ெசா*[ 
அ+tMKறாI "+bலI. பாட* #403 இ* அைன1ைதZ< பைட,கk<, 
கா,கk<, அ\,கk< bவIகளாக இ+,:< இைறவேன இAத# பாட[* 
எV:< wைறA6 மைற,கk< அைன16 உ8Iகt,:< அ+ளk< ெசa6 
ஐவராக இ+,MKறாK எKபைதZ< ஐவராக இ+A6 அவK $%Z< இAத1 
ெதா\*கைள உ8IகYK ேம* ெகா>ட க+ைண8னா* மைற16 
ைவ1"+,MKறாK எKபைதZ< "+bலI ெசா*[8+,MKறாI. 
 

 



பாட: #439: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
ஒ+VMய பாச16C உ1தம 21தK 
இ+Vகைர ேம[+A "K$ற நாh 
வ+Vகைர ஓரா வைக8U; கVைக 
அ+Vகைர ேபணா தX,க6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
மாையயா* உலக# ப;e,கY* 2,M, ெகா>ட உ8IகC அAத உலக# 
ப;e,கYK ேம* ைவ1"+,:< பாச1"ேலேய bgM, ெகா>S தம6 
உCள16,:C உ1தமனாக i;`+,:< இைறவைன உணIA6 அவK 
அ+Yய அxIத1ைத அ+A" ேப%Kப1"* "ைள,காம* இ+#ப6 எ#பh 
இ+,MKறெதKறா* கVைக8K $Uத c%* bgM1 தம6 பாவ 
அX,:கைள# ேபா,M, ெகாCள (ய;2 ெசaயாம* கைர8ேலேய wKe 
பாI16, ெகா>h+#பைத# ேபால இ+,MKற6. 
 
உGக+16: 
 
கVைக8* bgM பாவ1ைத1 uI16,ெகாCள (hAத ேபா6< அைதP 
ெசaயாம* கைர8ேலேய wKe பாI#ப6 ேபால தம,:Cேளேய இைறவைன 
உணIA6 ேப%Kப1ைத# ெபற (hAத ேபா6< அைதP ெசaயாம* உலகP 
2;`KபVகYேலேய "ைள16 இ+#பைத1தாK உ8IகC f+<$MKறன. 
 

 



பாட: #440: இர6டா, த+!ர, - 12. !ேராபாவ,  
(Sைனக? -RU, வைர மைற4த:) 

 
ம>ெணாKe தாKபல ந;கல மா8S< 
உ>WKற ேயாUகC எ*லா< ஒ+வேன 
க>ெணாKe தாKபல கா�< தைன,காணா 
அ>ண9< அjவ>ணேம ஆMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8Iகt,: ந*ல (ைற8* பயKபS< ப*ேவe fதமான பா1"ரVகைள 
:யவK ெசaதா9< அைன1ைதZ< ஒேர fதமான கYம>W* இ+A6 தாK 
ெசaMKறாK. அ6ேபாலேவ உலக1"* ப*ேவe உ+வVகY* பல RறfகC 
எS1தா9< அைன16 RறfகY9< ஆ1மாவாக இைறவK ஒ+வேன 
இ+,MKறாK. உ8IகYK க>கC இர>டாக இ+Aதா9< அைவ 
ஒேரfதமான		காG2கைள, க>டா9< தம6 உ+வ1ைத அவ;றா* காண 
(hயா6. அ6ேபால1தாK இைறவL< ஒjெவா+ உ8%K உCள16,:C 
இ+A6 உ8Iகt,: அைன1ைதZ< உணர ைவ1தா9< த<ைமேய உணர 
(hயாதவனாக இ+,MKறாK. 
 
உGக+16: 
 
அைன1ைதZ< தம6 க>களா* பாI,:< உ8IகC தம6 க>கYK 
R<ப1ைத க>ணாh8* காண (hZேம தfர தம6 க>களா* தம6 
க>கைளேய காண (hயா6. அ6ேபாலேவ மாையயா* மைறA"+,:< 
இைறவK உCள16,:Cேளேய இ+A6 அைன1ைதZ< உணI1"னா9< 
அவைன மGS< உணர (hயாம* இ+,:<பh உ8Iகைள மாையயா* 
மைற16 ைவ1"+,MKறாK. 
 

 



பாட: #441: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
எGS1 "ைசZ< அh,MKற கா;றவK 
வGட1 "ைரயன* மாwல< ஆகாச< 
ஒGh உ8Iwைல எKL<இ, காய#ைப 
கGh அfg,MKற க>�த* கா�ேம. 
 
fள,க<: 
 
எGS1 "ைசகY9< iHMKற கா;e<, வGட வhவ உலைகP �gA6 
இ+,:< அைல கட* c+<, உலக< தன,:CY+A6< தKைனP 
H;`8+,:< வY ம>டலVகY[+A6< ெபe< ெந+#$<, உCY+,:< 
ெந+#ைப bh f%A6 பரf இ+,:< இAத மாெப+< wல(<, உலக1ைதP 
H;`8+,:< வYம>டல1ைத1 தா>h இ+,:< ஆகாய(< ஆMய பsச 
=தVகைளZ< உCளட,M ஆKமாேவாS உ8ைரP ேசI16 அைத wைலெபற 
ைவ,:< bPH,கா;ைற அைட16 ைவ1த ேதாலா* ஆன ைபைய# ேபாKற 
உடைல அவரவI fைனகt,: ஏ;ப இற,:< கால< வ+< வைர 
பா6கா#பாக கGh ைவ16< கால< வ+<ேபா6 அfg16# ேபாGS< 
fைளயாSவ6 ெந;`, க>ைண உைடய 2வெப+மாUK அ+ேள. 
 
உGக+16: 
 
fைனகC (hZ< வைர உ8Iகைள உலக1"* பsச =தVகைள அட,Mய 
உட[* Rற,க ைவ16 அவ;ைற கால< வ+< வைர கா#பா;` வA6 
(hZ< கால< வAதRK அ\16 அS1த wைல,:P ெச*9<பh ெசaவ6 
அைன16< இைறவUK "+வ+ேள ஆ:<. 
 

 



பாட: #442: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
உP28* ஓVM ஒY"கg நாத1ைத 
நP2ேய இKபVெகாC வாI,: நமU*ைல 
fPH< f%HடI bKe< உல:,:< 
தPH< அவேனதாK சைம,கவ* லாேன. 
 
fள,க<: 
 
தைல உP289Cள சக|ரரதள1"* ஒYi21 "கX< நாத வhவான 
இைறவைன அK$ ெசa6 அவேனாS ேசIA6 ேப%Kப1ைத 
உணIAதவIகt,: மரண< எKப6 இ*லாததா* எமK Mைடயா6. f%A6 
பரA"+,MKற இAத உலக1"* க>களா* காண,_hய �%யK, சA"ரK, 
ெந+#R* இ+A6 வ+< bKefத ஒYகைள, ெகாS16 அ+Yய 
அவேனதாK க>களா* காண (hயாத ஒYயாக சக|ரரதள1"* கலA6 
இ+,MKறாK. அAத ஒY8* தKைன நாh வ+MKறவIகt,: 
ேப%Kப1ைத வழVM மரணx*லாத ெப+வாgைவ அ+ள,_hயவனாக 
இைறவK இ+,MKறாK. 
 

 



பாட: #443: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
:சவK "%ைக8* ஏ;`ய ம>ைண, 
:சவK மன16;ற ெத*லா< வைனவK 
:சவைன# ேபா*எVகC ேகாKநA" ேவ>h* 
அைச8* உலக< அ6f6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
:யவK கYம>ைண# Rh16 தன6 மன6,: எ6ெவ*லா< நKைம த+< 
எKe ேதாKeMKறேதா அAத மா"%ெய*லா< பா1"ரVகC வ+<பh 
வைள16 உ+வா,:வாK. அAத, :யவைன# ேபாலேவ :+நாதனாக 
இ+,:< எ< இைறவL< ஆKமா,கYK ேவ>Sத9,: இணVM எ6வாக 
இ+Aதா* அவIகC ேவ>h,ெகா>ட6 wைறேவe< எKபைத அ`A6 
அ6வாகேவ அவIகைள, அைசf*லாத இAத அ>டசராசர1"* அைசk 
ெப;eP Hழ9< உலகVகY* ப*ேவe fத உ8Iகளாக# பைட16 
அ+tMKறாK. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகC உலக1"* Rற#ப6 அவ;`K ஆைச8னா*தாK. ஆKமாவாக 
இ+,:< உ8I ஆைச#பGSfS< ேபா6 இைறவைன ேவ>h உ8I எS16 
உலக1"* Rற,Mற6. அ#பh# Rற,:< உ8I எAத உ+வ1"* இ+Aதா* 
fைரf* ஆைசகைள1 uI16,ெகா>S தன6 fைனகைளZ< க\16, 
ெகாCt< எKபைத அ`Aத இைறவK அAத fத1"ேலேய அவIகைள# 
பைட16 அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #444: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
fைடZைட யாKfMI தKx: =த# 
பைடZைட யாKப% ேசஉல கா,:< 
ெகாைடZைட யாK:ண ேம:ண மா:< 
சைடZைட யாK2Aைத சாIA6wK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
காைளைய வாகனமாக, ெகா>டவL< ேவe பGட பலfத உ+வVகY* 
ஒKறாக இ+#பவL< =த கணVகைள# பைடயாக, ெகா>டவL< 
ஆKமா,கt,:, ெகாS1த xக#ெப%ய ப%H உலக16# Rறfயா:<. 
Rறfைய# ப%சாக, ெகாS1த மாெப+< வCளலாMய இைறவK அAத# 
Rறf8* உ8IகC அLபf,க ேவ>hய ஆைசகைளZ< fைனகைளZ< 
அைடய ேவ>h# பலfத :ணVகைளZ< ைவ16 அ+tMKறாK. 
:ணVகைளZ< �`1 த<ைம 2A",:< அhயவIகt,: அவIகYK 
2Aதைன8ேலேய "%சைடைய1 தைல8* த%1த இைறவK ேப%Kபமாக 
ேசIA6 இ+A6 அ+tMKறாK. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமா,கC ஆைச,:< fைன,:< Rறf எS,:<ேபா6 அத;ேக;ற 
உடைலZ< உCள1ைதZ< :ணVகைளZ< ெகாS16 அ+t< இைறவK தK 
தைல8* "%16P �hய சைடேபால fைனகளா* (;e< �ழ#பGட 
ஆKமா,கC அைதZ< தா>h இைறவைன wைன,:< ேபா6 அவIகYK 
2Aதைன8* ேப%Kபமாக வA6 அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #445: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
உகA6wK ேறபைட1 தாKஉல ேகX< 
உகA6wK ேறபைட1 தாKபல ஊ\ 
உகA6wK ேறபைட1 தாKஐA6 =த< 
உகA6wK ேறஉ8I ஊKபைட1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா,கYK ேம* ைவ1த மாெப+< அKRனா* அைவ ஆைசகைள1 
uI16, ெகாCளGS< எKe ஏX உலகVகைளZ< பைட16 அ+YனாK. 
அAத உலகVகYK கால< (hZ< ேபா6 அவ;ைற அ\16 �>S< 
$"யதாக உ+வா,M அ+YனாK. உலகVகt< உ8Iகt< தன6 ெதா\ைல 
ெசaவத;காக பsச =தVகைளZ< பைட16 அ+YனாK. ஆKமா,கC Rறf 
எS,க உ8ைரZ< உடைலZ< ெகாS16 அ+YனாK. 
 

 



பாட: #446: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
பைட16ைட யாKப> SலகVகC ஏX< 
பைட16ைட யாKபல ேதவைர (Kேன 
பைட16ைட யாKபல �வைர (Kேன 
பைட16ைட யாKபர மாMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஏX உலகVகைள# பைட16 அைவ த< fைனகைள1 uI1தRK அவ;ைற 
அ\16 த<ேமாS �>S< ேசI16, ெகா>S அ+tMKறவK இைறவK. 
ஏX உலகVகt< தK ெதா\*கைள ெசaய பலfத ேதவIகைளZ< பைட16 
அ+YனாK. பலfத உ8Iகைள# பைட16 த< fைனகைள1 uI1தRK 
அவ;ைற அ\16 த<ேமாS �>S< ேசI16, ெகா>S அ+tMKறவK 
இைறவK. அAத உ8IகC தKைன நாh வ+<ேபா6 அைன1";:< ேமலான 
பர<ெபா+ளாகk< wKe அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #447: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
ஆ" பைட1தனK ஐ<ெப+< =தVகC 
ஆ" பைட1தனK ஆயப* ஊ\கC 
ஆ" பைட1தனK எ>W[ ேதவைர 
ஆ" பைட1தைவZ< தாVMwK றாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன1";:< ஆ"யான இைறவேன உ8IகC வாgவத;,காக ஆகாய<, cI, 
ெந+#$, கா;e, ம> என ஐA6 ெப+< =தVகைள# பைட16 அ+YனாK. 
அAத உ8IகC fைனகC (hZ< வைர வாgA6 தKைன வA6 
அைடவத;காக பல ஊ\,காலVகைளZ< அ+YனாK. அAத உ8IகC 
தவx+A6 தKைன நாh வ+< ேபா6 அவIகைள எ>WலடVகாத பல 
ேதவIகளாக,M அ+tMKறாK. இ#பh அைன1ைதZ< பைட1த இைறவேன 
தாK பைட1த அைன1ைதZ< தாVM, ெகா>S பா6கா16 அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #448: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
அகKறாK அக[ட< ஏXெமாK றாM 
இவKறா ெனனwK ெறYயL< அ*லK 
2வKறாK பலபல �வL< ஆM 
நfKறாK உல:e ந<பL மாேம. 
 
fள,க<: 
 
பரA6 f%Aத ஏX உலகVகC (Xவ6< அகKe பரf இ+Aதா9< 
அைன16< ஒ+வனாa இ+#பவK இைறவK ஒ+வேன. இவK தாK 
இைறவK எKe HGh, காGh உணI1த, _hய அளf;: இைறவK 
எYைமயானவK இ*ைல. அவேன பலfத ஆKமா,கYK உ8ேராS உ8ராக 
உடேன இ+A6 பா6கா16 அ+tMKறவK. அவேன ப*ேவe 
:+நாதIகளாa வA6 உ8Iகt,: ந* வ\ைய ேபா"16 அ+Yய அவேன 
உலக16 உ8Iகெள*லா< ந<R8+,:< தைலவL< ஆவாK. 
 

 



பாட: #449: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
உ>WKற ேசா" உறwKற ஓ+ட* 
f>WK றமரI f+<$< fX#ெபா+C 
ம>WKற வாேனாI $கg"+ ேமUயK 
க>WKற மாமW மாேபாதக மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK உCள1";:C ஒYயாக இ+,:< இைறவேன உ8ேராS 
உ8ராகk< கலA6 ஒேர உடலாக இ+,MKறாK. அவேன f>�லக 
அமரIகெள*லா< f+<R1 ெதாX< அைன1";:< ேமலான பர<ெபா+C. 
அவேன ம>�லக அhயவIகெள*லா< $கgA6 ேபா;e< ப*ேவe 
உ+வVகளாக1 "+ேமU த%16 இ+#பவK. அவேன க>கt,:C இ+A6 
காG2ைய, காGS< க+மWயாகk< இ+A6 க>களா* காண (hயாத 
ேப+>ைமகைள, :+நாதனாa இ+A6 ேபா"#பவL< ஆவாK. 
 

 



பாட: #450: இர6டா, த+!ர, - 13. அ`C]ரக, (அ"ள:) 
 
ஆ+< அ`யாதj வ>ட1 "+k+# 
பாI(த லாக# ப89V கட1"ேல 
c%U; பா*ேபால w;MKற ேநIைமையP 
ேசாராம; கா�< Hக(ம`A ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
யாரா9< அ`A6fட (hயாத அ>டசராசரVகC அடVMய "+ேமUைய, 
ெகா>ட இைறவK c%* பா* ேசI,:< ேபா6 எ#பh இர>S< ஒKறாM, 
கலA6 fSMKறேதா அ6ேபாலேவ உலக1"* Rற,:< உ8IகtடK 
உ8ராக, கலA6 உடலாM ஒKறாக இ+#பைத இைடfடாம* க>S 
ேப%Kப< அைடZ< பா,Mய1ைத அவன6 "+வ+ளா* யாK 
ெப;`+,MKேறK. 
 

 



பாட: #451: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஆ,:MK றாK(K R%Aத இ+ப1தs 
சா,:MK றாKஅவK ஆ"எ< ஆ+8I 
ஆ,:MK றாKகI#ப, ேகாளைக ZCY+A 
தா,:MK றாKஅவK ஆவ6 அ`Aேத. 
 
fள,க<: 
 
 
உ8IகC உலக1"* Rறf எS,:< (K$ அவ;`K (K ெஜKம1"* 
அவ;ைற fGS< R%A6 இ+Aத இ+ப1ைதA6 த16வVகைள ஒKறாகP 
ேசI16 ஆ"யாக இ+,:< எம6 ஆ+8ரான இைறவK உ8ைர 
உ+வா,:MKறாK. உட9டK _hய உ8I இAத உலக1"* எ#பh இ+,க 
ேவ>S< எKபைத அ`A6 அAத, க+ உ+வா:< ேபாேத அத;: ஏ;றவாe 
அAத, கI#ப# ைப8K உCY+Aேத உட9டK _hய உ8ைர உ+வா,M 
அ+tMKறாK இைறவK. 
 
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. 
 

 



பாட: #452: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
அ`MKற bல1"K ேம*அVM அ#$P 
ெச`MKற தான16P ெசAதாC ெகாtf# 
ெபாைறwKற இKL8I ேபாA6ைற நாட# 
ப`MKற ப1ெதL< பாரsெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
"யான1"K bல< உ8IகC அ`ய,_hய ஆe ஆதார ச,கரVகY* 
(தலாவதான bலாதர1";: ேம* இ+,MKற Hவா"Gடான ச,கர1"K 
அ+M* bPH,கா;`K ெவ#ப(< R1த c+< கலA6 இ+,MKற கI#ப# 
ைப,:C ெச,கP 2வAத 2e கா*கேளாS தைலையZ< ேசI16 உடைல 
ைவ1"+,MKற க+ைவ உட[* இ+,MKற ெவ#ப(< c+< 
2ைத16fடாத பh ெபாeைமேயாS உ8+,: உ8ராa உடK இ+A6 
பா6கா,:< இைறவK அAத, க+ ெவYேய ேபாக வ\ ேதS< ேபா6 அ6 
இKன(< வளIP2 ெப;e (XைமயைடAத Rறேக ெவYேய ேபாக ேவ>S< 
எKe அத;கான ேதைவயாக ப16 மாதVகைள கால, ெகSவாக ைவ16 
அAத, கால, ெகS (hZ< வைர க+ைவZ< கா16 அைத1 தாVM, 
ெகா>S இ+,MKற தாa,:< அதK பார< பா",காத பh பா6கா16 
அ+tMKறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #453: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
இK$e கால1 "+வI(K =`ய 
6K$e பாச1 6யIமைன வாLளK 
ப>$e கால(< பாIxைச வாg,ைகZ< 
அK$e கால16 அைம1ெதா\A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆ�< ெப>�< 2;`Kப1"* மMgA6 _SMKற ேபாேத அவIகYK 
(K ெஜKம fைனகளா9< $"தாக Rற,:< உ8%K (K ெஜKம 
fைனகளா9< இவIகt,: இAத உ8I Rற,க ேவ>S< எKபைத (hk 
ெசa6 அAத உ8%னா* ெப;றவIகt< ெப;றவIகளா* அAத உ8+< 
அைடZ< 6Kப1";: காரணமாக இ+,:< பாச< எL< 6யரமாMய 
பAத1தா* கGh ைவ16 அAத உ8I உலக1"* எ1தைன, கால< வாழ 
ேவ>S< எKபைதZ< அAத உ8%K ப>$கைளZ< அAத உ8%K வாg,ைக 
(ைறையZ< (Kேப (hk ெசa6 ஆ�< ெப>�< அKபாக ேசIAத 
ேபாேத அத;: ஏ;றவாe க+ைவ அைம16 (h,MKறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #454: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
க+ைவ ஒ\AதவI க>டநா* bேவg 
$+டK உட[* ெபா+A6ம; ேறாராI 
"+fK க+,:\ ேதh# $:Aத 
6+வ< இர>டாa ஓh fXAதேத. 
 
fள,க<: 
 
இ+ப1ைதA6 த16வVகt< (பாட* #451 இ* கா>க) ஒKறாகP ேசIA6 
ஆ�< ெப>�< ேச+< ெபாX6 உ+வா:< க+(Gைட க+வாக மா` 
அ6ேவ ஆ> ெப> எKMற இர>Sfத உ+வVகளாகk< மாeMKற 
உ>ைமைய Rறf இ*லாத wைலைய அைடAத ஞாUகC க>S 
உணIA"+,MKறாIகேள தfர ம;றவIகC அ`யf*ைல. 
 

 



பாட: #455: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
fXAத6 [Vக< f%Aத6 ேயாU 
ஒ\Aத (தைலA6< ஈைரAேதா ேட`# 
ெபா\A6 $ன*=த< ேபா;eV கரண< 
ஒ\Aத yத*உP2 உCேள ஒY1தேத. 
 
fள,க<: 
 
ஆ�< ெப>�< ேசIAத ேபா6 இ+ப1ைதA6 த16வVகY* (பாட* #451 
* கா>க) ஐA6 $லKகைள1 தfI16 ஆWடx+A6 ஐA6 
ஞாேனA"%யVகt< ஐA6 கKேமA"%யVகt< ேசIA6 ெப>WK 
க+#ைப,:C	பU,:ட c%* உ+வான க+(Gைட,:C ஐA6 =தVகt< 
நாK: அAத, கரணVகt< ேசI16 க+வாM அதKRK உ+வ< ெபe< 
ேபா6 ஐA6 $லKகt< ேசIA6 fட �" இ+,:< $+டK மGS< அAத, 
க+kட<RK ெந;` உP28K உCேள ெசKe ஒYA6 ெகா>ட6. 
 
உGக+16: 
 
க+ உ;ப1"8* இ+ப1ைதA6 த16வVகt< அடVM8+,:< (ைற8* 
(த[* ஆWடx+A6 ஞாேனA"%யVகt< கKேமA"%யVகt< ேசIA6 
Rற: ெப>WK க+#ைப,:C ெச*9< ேபா6 ஐA6 =தVகt< அAத, 
கரணVகt< ேசIA6 க+f[+A6 :ழAைதயா:< ேபா6 ஐA6 $லKகt< 
ேசIA6 அAத, :ழAைத Rற,:< ேபா6 ஆKமா $+வ ம1"8* ெசKe 
மாையயா* தKைன மைற16, ெகாCMKற6. ம;ற இ+ப16 நாK: 
த16வVகைளZ< உ8IகC அ`யk< உணரk< (hZ<. க+f* ஐA6 
$லKகC Mைடயா6 உட* (XைமயைடA6 RறAத RKேப ஐA6 $லKகt< 
தK ேவைலகைள ெசaZ<. 
 

 



பாட: #456: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
=fK மண1ைத# ெபா+A"ய வாZk< 
தாf உலM* த%#R1த வாeேபா* 
ேமfய �வU* ெம*லcC வாZk< 
_fேய அfXV :`,ெகா>ட ேபாேத. 
 
fள,க<: 
 
=,கYK மகரAத1"* கலAத கா;e உலக1"* =fK நeமண1ைத பர#R 
கா;`ேலேய தVக ைவ16 அAத, கா;ைற ம;ற உ8IகC Hவா2,:< ேபா6 
=fK நeமண1ைத yகரP ெசaவ6 ேபால தா8K க+#ைப,:C இ+,:< 
க+f;:C $:A6 இ+,:< உ8%* கலA6 இ+,:< தனsசயK எKMற 
கா;e அ6 :`#RGட கால1"* :ழAைதயாக# RறA6 (தK (த[* _f 
அX< ேபா6 ெவYவA6 :ழAைதைய (தK(த[* Hவா2,கP ெசaMற6. 
 
அ`fய* fள,க<: 
 
க+#ைப,:C இ+,:< 2H Hவா2#ப6 இ*ைல. அத;: yைர�ர*கC 
உ+வானா9< அAத yைர�ர*கt,:C அxல< கலAத cேர wர<R8+,:<. 
க+ வளIவத;:1 ேதைவயான கா;e,கைளZ< ச16,கைளZ< தா8K 
ெதா#$C ெகாh8K bல<தாK எS16, ெகாCMற6. ெதா#$C ெகாh8* 
இர>S நர<$கC இ+,MKற6. அ"* (தலாவ6 நர<RK வ\ேய வ+< 
இர1த1"* தா8K bPH, கா;e< தாa சா#RGட உணf[+Aத ச16,கt< 
:ழAைத,: Mைட,MKறன. :ழAைத ெவYfS< நPH, கா;e< ம;ற 
க\kகt< அxல cேராS ேசIA6 இர>டாவ6 நர<RK வ\ேய தா8ட< 
வA6 தா8K உட* க\kகேளாS< bPேசாS< கலA6 ெவYேயeMKற6. 
:ழAைத8K உட[* கா;e இ+Aதா9< அ6 RறAத Rற: வாafGS _f 
அX<ேபா6 தாK bPH,கா;ைற (தK (த[* Hவா2,MKற6. இத;:, 
காரணமாக இ+#ப6 தனsசயK எL< கா;றா:<. 

 



 
 
 
 
 



பாட: #457: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ேபாMKற எGS< $:MKற ப1ெதGS< 
bgMKற (1தL< ஒKப6 வாaத9< 
நாக(< எGSடK நா9 $ரfZ< 
பாகK fரGடாெனU; பK`Z மாேம. 
 
fள,க<: 
 
க+ உ+வா:< ேபா6 அதLடK ேபாMKற எGSfதமான �GHம 
உ+வVகt<, ப16fதமான வாZ,கt<, எGSfதமான :ணVகt<, 
இவ;`* bgM இ+,MKற ஆKமாk< அ6 உ8ராக உடெலS,:< ேபா6 
உ+வா:< ஒKப6 வா8*கt<, உட[K bலாதார1"* இ+,:< நாகமாMய 
:>ட[UZ< பKUர>S அV:ல< (கX16,:, �ேழ எGS அV:ல< 
மUதIகt,:< கX16,: ேமேல நாK: அV:ல< ேயாMகt,:<) ஓh, 
ெகா>h+,:< bPH, கா;e< இைவ அைன1ைதZ< அட,M ஆt< 
இைறவK தன6 அ+ளா* பா6கா16 வ\ நட1தாம* இ+Aதா* க+f* 
Rற,:< :ழAைத இ\ Rற#பாக ேபாa fS<. 
 
�GHம உ+வVகC 8 - Hைவ, ஒY, ஊe, ஓைச, நா;ற<, $1", மன<, 
அகVகார<. 
வாZVகC 10 - RராணK, அபானK, உதானK, fயானK, சமானK, நாகK, 
_IமK, M+கரK, ேதவத1தK, தனsசயK. 
:ணVகC 8 - காம<, :ேராத<, உேலாப<, ேமாக<, மத<, மாPச%ய<, 
6Kப<, அகVகார<. 
உட[K வா8*கC 9 - 2 க>கC, 2 கா6கC, 2 b,:1 6வாரVகC, வாa, 
cIவாa, ஆசனவாa. 
 

 



பாட: #458: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஏற எ"I,M* இைறயவK றானா:< 
மாற எ"I,M* அ%யவK றானா:< 
ேநெரா,க ைவ,MK wகIேபாத1 தானா:< 
ேபெரா1த ைமAதL< ேபரர சாtேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆWK H,Mல< ெப>WK HேராWத1ைத எ"I16P ெசKறா* Rற,:< 
:ழAைத உ+1"ரைன ஒ1த தாமச :ண< உைடயதாக இ+,:<. ெப>WK 
HேராWத1ைத ஆWK H,Mல< எ"I16 ெசKறா* Rற,:< :ழAைத 
"+மாைல ஒ1த ச16வ :ண< உைடயதாக இ+,:<. ஆWK H,Mல(< 
ெப>WK HேராWத(< சமமாக எ"I16 இைணAதா* Rற,:< :ழAைத 
Rர<மைன ஒ1த இராசத :ண< உைடயதாக இ+,:<. ஆ�< ெப>�< 
சமமான இKப1"* இைணA"+Aதா* Rற,:< :ழAைத மாெப+< அரசK 
ேபால ஆt< தKைமைய, ெகா>S இ+,:<. 
 
:ணVகYK fள,க<: 
 
தாமச :ண< (தாமச<) - காம<, ெவ:Y, மய,க<, கல,க<, ேகாப<, 
ேபராைச, ெபாa ேபHத*, இ<ைச, யா21த*, ெவYேவச<, 2ரம<, கலக<, 
வ+1த<, ேமாக<, கவைல, தாgைம, உற,க<, அPச<, ேசா<ப*, 
காரணx*லாம* Rற%ட< ெபா+Gகைள எ"IபாI1த* ம;e< RறI,: ேகS 
fைளf,:< ெசய*கC ெசaவ6, பகGS,காக ெசய*கC ெசaவ6. 
 
ச16வ :ண< (சா1fக<) - ந;கா%யVகY* மனைதP ெச916< :ண<, 
மன அட,க<, $லK அட,க< (தம<), 6KபVகைள# ெபாe16, ெகாCt< 
இய*$ (சM#$1 தKைம), fேவக<, ைவரா,Mய<, தவ<, வாaைம, க+ைண, 
மMgP2, ந<R,ைக, பாவ< ெசaவத;: _Pச#பSத*, தKUேலேய 
மMgA"+1த*, தான<, பWk ம;e< எYைம. 
 
இராசத :ண< (இராGசத<) - ஊ,க<, ஞான<, iர<, த+ம<, தான<, க*f, 
ஆைச, (ய;2, இeமா#$, ேவGைக, "xI, ெதaவVகYட< ெச*வVகC 
ேவ>Sவ6, ேவ;eைம எ>ண<, $லUKப# ப;e, ச>ைடகY* உ;சாக<, 
தK $க\* ஆைச, ம;றவIகைள எCY நைகயாSவ6, பரா,Mரம<, 
Rhவாத16டK ஒ+ (ய;2ைய ேம;ெகாCtத*. 



 



பாட: #459: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஏயV கலAத இ+வIதs சாய16# 
பாZV க+k< உ+வா ெமன#பல 
காயV கலAத6 காண# ப"AதRK 
மாயV கலAத மேனாலய மானேத. 
 
fள,க<: 
 
எ1தைனேயா Rறfகைள எS16 (hAத RK எS1த இAத Rறf8* fைன# 
பயனா* ஆ> ெப> இ+வ+< சA"16 இKப1"* கலA6 அவIகள6 
உ+வVகY[+A6< அவIகYK (KேனாIகள6 உ+வVகY[+A6< 
பலfதமான அ<சVகைள எS16, ெகா>S அAத அ<சVகYK சாய[ேலேய 
உ+வ< ெகா>S க+ உ+வாMKற6. ஆ�< ெப>�< இKப1"* கலA6 
RK ெப>Wட< உ+வான அAத,க+ $"தாக உ+வானதாக அைனவரா9< 
அ`A6 ெகாCள#பGடா9< அAத, க+ உ+வா:வத;: (Kேப இAத 
ஆ�,:< இAத ெப>�,:< தாK இAத, க+ உ+வாக ேவ>S< எKப6 
fைன# பயனா* (hk ெசaய#பGட ஒKe எKபைத உணராத ஆ�< 
ெப>�< மாைய8* ஒ+வேராS ஒ+வI கலA6 க+ உ+வாக, காரணமாM 
அAத, க+k,:< தVகள6 மாையேயாS ேசI16 தVகள6 பலfத 
:ணVகைளZ< ெகாS16 fSMKறாIகC. 
 

 



பாட: #460: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
கI#ப16, ேகவல மாயாC Mைள_Gட 
w;:A 6%ய< ேப"16 wைனெவழ 
வ;$e காxய< எGடாத* மாேயயs 
ெசா;$e }aமைற வா,Mனாs ெசா*ேல. 
 
fள,க<: 
 
க+ உ+வா:< ேபா6 (த[* க+ தU16 ேகவல wைல8* இ+,:<. 
அதK Rற: மாைய அதK த16வVகைள க+ேவாS ேசI16 fS<ேபா6 
அ6வைர 6%ய wைல8* உற,க1"* இ+Aத க+ அAத wைல8[+A6 
மா` f\16, ெகா>S wைனk ேதாKற ஆர<R,:<. wைனk ேதாK`ய 
RK அAத, க+fK (;RறfகY[+A6 ெதாடIA6 வ+< fைன# 
பயKகளா* வ+< கKம16டK ((<மலVகY* ஒKe) மாேயய< எKMற 
அH1த மாைய8K ஏXfத கா%யVகt< (கால<, wய", கைல, f1ைத, 
இராக<, $+டK, மாைய) ேசIA6 ெமா1த< எGSfத மாையகைள அAத, க+ 
ெப;efS<. இ6ேவ க+kடK மாையகC ேச+< (ைறைம எKe 
}aைமயான ேவதVகC ெசா*9<. 
 

 



பாட: #461: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
எKபா* xைடA6 நர<$ வ%கGhP 
ெச<பா* இைறP21 "+Aத மைனெசa6 
இKபா* உ8Iwைல ெசaத இைறேயாV:< 
ந>பா* ஒ+வைனேய நாSMK ேறேன. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தா< ஆைச#பGட இKப1ைத அைடய ேவ>S< எKe எ9<$கைள 
இைண16 நர<$களா* வ%ைசயாக, கGh ைவ16 2வAத இர1த1ைத 
ைவ16 ேதாலா* அழகாக bh "+1தமாக ெசaய#பGட இAத iடாMய 
உட9,: உ8I ெகாS1த இைறவUK க+ைணைய எ>W அவK �6 
ெபாVMய நGRனா* அவK ஒ+வைன மGSேம அKRனா* ேதh 
அைடMKேறK. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமா ஆைச#பGSfS< ேபா6 அAத ஆைசைய1 uI,க Rறf ெகாS16 
அ+ைமயான உடைல, க+f[+Aேத ெச6,M அழகான iடா,M அதLC 
உ8ராக உலவ fGட இைறவைன உ8IகC எ#ேபா6< wைன16 அவK 
க+ைணைய எ>W அK$ ெகா>S அவைன1 தம,:C ேதh அைடய 
ேவ>S<. 
 

 



பாட: #462: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
பதsெசaZ< பா*வ>ணK ேமU# பகேலாK 
இதsெசaZ< ஒ16ட* எV:< $:A6 
:தsெசaZ< அVM8K ேகாப< தW#பாK 
fதsெசaZ< மாேற f"1ெதா\A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
wலைவ# ேபாKற ெவCைள wற1"* �%யைன# ேபாKற Rரகா2,:< ஒY 
உடலாக இ+,MKற இைறவK தா8K �%ய கைல (வல6 நா2) 
bPH,கா;`K bல< இதமான �GைடZ< சA"ர கைல (இட6 நா2) 
bPH,கா;`K bல< இதமான :YIP2ையZ< ெகா>S க+fK உடேலாS 
கலA6 எV:< பரf wKe தா8K அhவ8;`* உணைவP ெச%#பத;காக 
�டாக உ+வா:< ெந+#Rனா9< cரா9< க+ ஒ+fத பா"#$< அைடயாம* 
இ+,:<பh கா16 wKe :ழAைத எAத fதமாக வளர ேவ>Sேமா 
அ#பhெய*லா* வளர ைவ16 :ழAைத Rற,:< வைர கா16 
அ+tMKறாK. 
 

 
 



பாட: #463: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஒ\பல ெசaZ< fைனZ;ற நாேள 
வ\பல cராGh ைவ1தX வாVM# 
ப\பல ெசaMKற பாச, க+ைவP 
H\பல வாVMP Hடாம*ைவ1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா தாK இ+,:< உட[K bல< அLபf,க ேவ>hய fைனகைள 
எ#ேபா6 அLபf16 (h,MKறேதா அ#ேபாேத அதன6 அS1த Rறfைய 
எS,க உதk< பலfதமான வ\கைள உ+வா,M fSMKறாK இைறவK. 
ஆKமா இ+,:< உட* இறAத RK		H;ற1தாரா* cராGட#பGS HSகாGh;: 
HGெட%,க எS16P ெச*9<ேபாேத அ"[+A6 ெவY#பGட ஆKமாைவ 
இKL< அLபf,க ேவ>hய பலfதமான fைனகளான பAத பாச1தா* 
கGh $"ய க+வாக உ+வா,M கI#ப# ைப,:C ைவ16 அVேக ெப>WK 
அhவ8;`* இ+,:< ெந+#Rனா9< cரா9< பா",க# படாதபh கா#பா;` 
அ+tMKறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #464: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
H,Mல நாh8* ேதாK`ய ெவCYZ< 
அ,Mர ம1ேத ேதாKeமj fேயாUZ< 
$,MS< எ>fர* $:A6 நா*fர* 
அ,கர< எGS<எ> சாண6 வா:ேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆWK H,Mல(< ெப>WK HேராWத(< 2வ#$ wற க+(Gைடயாக 
வளIMற6. இத;காக ஆWK H,Mல< எGS fர;கைட அளk< ெப>WK 
HேராWத< நாK: fர;கைட அளk< பயW,MKற6. இ#பh பயW,MKற 
அைன16< க+(Gைடயாக வளIவ6 இ*ைல. இைறவK அ+ளா* Rைழ1த 
ஒKேறா அ*ல6 சமய1"* பலk< ஒKறாக ஒேர சமய1"* க+(Gைடயாக 
வளIMற6. அ#பh உ+வான க+(Gைட உட*தாK எGS ஜாK அளf;: 
வளIMற6. 
 
அ`fய* fள,க<: 
 
க+f* உ+வா:< :ழAைத8[+A6 RறA6 வளIA6 இற,:< மUதK 
வைர அைனவ+,:ேம அவIகள6 fர*களா* அளfGடா* எGS ஜாK 
அளf;ேக உட* இ+,:< இைத1தாK "+bல+< எ> சா> அ6 
ஆ:ேம எKe அ+tMKறாI. 
 

 



பாட: #465: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ேபாக16C ஆVேக $:Aத $UதL< 
ேகாச16C ஆக< ெகாணIAத ெகாைட1ெதா\* 
ஓக16C ஆVேக இர>ெடGS bKைறA6 
ேமாக16C ஆV:ஒ+ (Gைடெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இ+வ%K இKப1"* உ+வான க+fK bலமாக ஆKமாைவ 
உ8ராக உ+வா,:< ெகாைட1 ெதா\ைல# $%A6 அ+tMKறாK 
$Uதனான இைறவK. க+f;:C இ+ப1ைதA6 த16வVகைளZ< (பாட* 
#451 இ* கா>க) ேசI16 ஆ> ெப>WK இKப1"K fைளவாக அVேக 
ஒ+ 2ைன(GைடையP ெசa6 அ+tMKறாK. 
 
 
உGக+16: 
 
ஆ�< ெப>�< எ1தைன (ைற இKப< ெகா>டா9< க+ எY"* 
உ+வாM fSவ"*ைல. அ#பh நடAதா* ெப> ஆ8ர,கண,கான 
:ழAைதகC ெபற ேவ>S<. ெப>Wட< உ+வா:< அைன16 
க+(Gைடகt< 2ைன(Gைடயாக மாeவ"*ைல. அ#பh நடAதா* ெப> 
ேகாh,கண,கான :ழAைதகC ெபற ேவ>S<. க+(Gைட 
2ைன(GைடயாMfGடா* மGS< :ழAைத உ+வாMfSவ"*ைல. அ#பh 
நடAதா* க+1த%1த அைன16 ெப>கt< உ8ேராS இ+,:< 
:ழAைதைய# ெப;e இ+,க ேவ>S<. அ`fய[Kபh பல ெப>கC க+ 
கைலAேதா அ*ல6 இறAத :ழAைதகைள ெப;ெறS,MKறாIகC. ஆ�< 
ெப>�< இKபமாக இ+,:< ேபாேத இவIகt,: இ#பh#பGட 
:ழAைததாK Rற,க ேவ>S< எKபைத (hk ெசa6 அதKபh 
2ைன(Gைடகைள க+வா,M அைத, :ழAைத8K உடலா,M இ+ப16 
ஐA6 த16வVகைளZ< ேசI1த உ8ரா,M Rற,:< வைர பா6கா16< 
அ+tMKறாK இைறவK. 
 

 



பாட: #466: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
R>ட1"* உCte ேபைத# $லைனA6< 
R>ட1" ]ேட RறA6 ம%1த6 
அ>ட1"K உCte �வL< அjவைக 
அ>ட16 நாத1"* அமIA"SA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ெப>WK க+#ைப,:C உ+வா:< :ழAைத8K உட[LC மாையயா* 
ஒKe< அ`யாத ஐA6வைக# $லKகt< ேசIA6 உடேலாS வளIA6 
உடேலாS இற,MKறன. அ6ேபாலேவ அ>டசராசரVகC அைன1"9< 
wைறA"+,:< இைறவUK நாத1 த16வ1"[+A6 உ+வாMய ஆKமா 
க+k,:C உ8ேராS RறA6 உடேலாS இறAதRK �>S< இைறவUK 
நாத த16வ1"ேலேய ெசKe அமIA6 இ+,MKற6. 
 
உGக+16: 
 
அைசயா ச,"யாMய இைறவUடx+A6 உ+வாMய ஒY ஓைச ஆMய 
இ+வைக1 த16வVகளாேலேய ஆKமா உ+வாMKற6. அ1தைகய ஆKமா 
fைன# பயனா* க+k,:C $:A6 உடேலாS உ8ராM வளIA6 உட* 
இறAத RK R%A6 �>S< அAத1 த16வVகtடேன ேசIA6 அS1த Rறf 
வைர கா1"+16 Rறf எS,:<. எ#ேபா6 அைன16 Rறf,கான 
fைனகt< uIA6fSMKறேதா அ#ேபா6 இைறவLடேன ெசKe 
இர>டற, கலA6fS<. 
 

 



பாட: #467: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
இைல#ெபா` ஏ;` என6ட* ஈசK 
6ைல#ெபா` 8;க+ ஐA6ட னாGh 
wைல#ெபா` (#ப6 cIைம ெகாtf 
உைல#ெபா` ஒKப"* ஒKeெசa தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ெப>WK உட* எKற இயA"ர1"LC ஆWK உட* எKற இயA"ர1ைத 
இய,M ெப>WK கI#ப#ைப எKL< இயA"ர1"LC க+ைவ உ+வாக 
ைவ1த இைறவK அAத க+ைவ ஐA6 =தVகளா* ஆGh ைவ16 
ஆKமாைவZ< (#ப6 த16வVகைளZ< ேசI16 உட* எKற இயA"ர1ைத, 
ெகாS16 :ழAைதயா,M அைத# R1த c%LC ப16 மாதVகC bgM 
இ+,கP ெசa6 bPH,கா;`னா* உணைவP HGS எ%,:< வ8றாMய 
இயA"ர16டK ஒKப6 6வாரVகைள, ெகா>ட உட<R* ஆKமாைவZ< 
உ8ைரZ< ஒKறாகP ேசI16 ைவ16 அ+tMKறாK இைறவK. 
 
ஒKப6 6வாரVகC: 
 
க>கC 2, கா6கC 2, b,:16வார< 2, வாa, Rறf,:`, ஆசனவாa. 
 
(#ப1தாe த16வVகC: 
 
5 2வ த16வVகC: நாத< - }ய அ`வாலான பர<ெபா+YK (Xைமயான 
wைல, fA6 - இயVM, ெகா>h+,:< M%யா ச,", சாதா,Mய< - 
சதா2வK, ஈHர< - மைற1த* ச,"யான மேகHரK, H1த f1ைத - 
பைட1த*, கா1த*, அ\1த* எL< (1ெதா\9,: அh#பைடயான 
இைறத16வ<. 
 
7 f1"யா த16வVகC: கால<, wய", கைல, f1ைத, இராக<, மாய<, 
$+டK (ஆKமா) 
 
24 ஆKம த16வVகC: 5 =தVகC - wல< (உட*), cI (இர1த< ம;e R1த 
cIகC), ெந+#$ (உணைவP ெச%,:< ெந+#$ ம;e< உட* �S), கா;e 
(bPH, கா;e ம;e< ப16fதமான வாZ,கC), ஆகாய< (உ8I ம;e< 
ஆKமா). 5 $லKகC - க>களா* பாI1த*, கா6களா* ேகGட*, வாயா* 
Hைவ1த*, b,கா* yக+த*, ேதாலா* ெதாSத*. 5 ஞாேனA"%யVகC - 
ஓைச (ேகGப6), ஊe (ெதாSவ6), 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<), க+வாa (இKப(< 
Rற#$<). 4 அAத,கரணVகC - மன< (எ>ணVகC), $1" (அ`k), 21த< 
(2Aதைன), அகVகார< (நாK எKற எ>ண<). 
 

 



பாட: #468: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
இK$; `+வI இைசf16 ைவ1தம> 
6Kப, கலச< அைணவாK ஒ+வேன 
ஒKப6 cIPசா* கலச< ப"ெனGS 
ெவAத6 �ைள8* fைளAத6 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
இKப1"* கலAத ஆ> ெப> இ+வ+< மனெமா16 ைவ1த க+வாMய 
ம> (R>ட<) பAத பாச1தா* 2,:>S 6Kப1ைத# ெபe< 
கYம>ணாலான கலச< ேபாKற6. அைத, :யவK ேபால :ைழ16 
உ+வா,:பவK இைறவK ஒ+வேன. இAத, கYம>ணாலான கலச1"* 
ஒKப6 6வாரVகt< (க>கC 2, கா6கC 2, b,:16வார< 2, வாa, 
Rறf,:`, ஆசனவாa) ப"ெனGS அPசாரVகt< (எ9<$கC) உCளன. 
எ#பh :யவK தாK :ைழ16 உ+வா,Mய கலச< உe"யாக இ+,க 
ேவ>S< எKe �ைள8* இGS HSMKறாேனா அ6ேபால இைறவL< 
க+ைவ தா8K �டான அhவ8;e, க+#ைப எL< �ைள8* ைவ16# 
ப16 மாதVகC HGS# பா6கா16 :ழAைதயாக உ+வா,M அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #469: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
அ`�I உட<RU லாMய ஆe< 
R`�I அதU; ெப+:V :ணVகC 
ெச`�I அவ;`LG 21"கC இGட 
த`iI ஐA"LC ளான6 R>டேம. 
 
fள,க<: 
 
உட<$ அைடZ< ஆe வைகயான wைலகைள அ`யாம* இ+,MKvIகC. 
அAத wைலகY* fைன# பயனா* உ+வாM# ெப%யதாக வள+< பலfத 
:ணVகY* ந*ல6 எ6 ெகGட6 எ6 எKe R%16# பாI16 ெகGடைத 
fGS# R%யாம* இ+,MKvIகC. பsச =தVகளா* ஆன இAத R>டமாMய 
உட<RLC எGSfதமான மாெப+< 21"கைளZ< இைறவK ைவ1"+#பைத 
அ`A6 அைத அைடA6 ேப%Kப# ெப+வாgைவ# ெபeவத;:< (ய;2 
ெசaயாம* இ+,MKvIகC. 
 
உட[K ஆe wைலகC: 
 
1. ேபe - இKப<. 
2. இழk - ப;றா,:ைற. 
3. 6Kப< - 6யர<. 
4. RW - ேநாaகC 
5. b#$ - (6ைம 
6. சா,காS - இ\k wைல. 
 
fைன# பயனா* ெபe< :ணVகC: பாட* #458 இ* கா>க. 
 
உட[K பsச =தVகC: 
 
1. wல< - எ9<$ ேதாலா* ஆன உட*. 
2. cI - இர1த< ம;e< R1த cIகC. 
3. ெந+#$ - உணைவP ெச%,:< ெந+#$ ம;e< உட* �S. 
4. கா;e - bPH, கா;e ம;e< உட[* உCள ப16fதமான வாZ,கC. 
5. ஆகாய< - உ8I ம;e< ஆKமா. 
 
எGS மாெப+< 21"கC: 
 
1. அWமா - அ�ைவ# ேபால xகk< y>Wய உ+வ< எS1த*. 
2. மMமா - மைலைய fடk< xக# ெப%ய உ+வ< எS1த*. 



3. இலMமா - இலவ< பsைச fடk< xகk< ேலசான எைடைய எAத 
உ+வ1"9< எS1த*. 
4. க%மா - மைலைய fடk< xகk< கனமான எைடைய எAத உ+வ1"9< 
எS1த*. 
5. RராA" - wைன1த இட1";: க> இைம,:< ேநர1";:C உடேன 
ெசKefSத*. 
6. Rரகாxய< - மன"* wைன1தைத உடேன ைகெகாCtத*. 
7. ஈச16வ< - ேவ>hய எைதZ< கGS# பS1" ஆGh ைவ1த*. 
8. வ216வ< - எைதZ< அ*ல6 எவைரZ< தK வசமா,M ஆGெகாCtத*. 
 

 



பாட: #470: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
உட*ைவ1த வாe< உ8Iைவ1த வாe< 
மைடைவ1த ஒKப6 வாaதல< ைவ161 
"ட<ைவ1த தாமைரP ெசKUZC அVM, 
கைடைவ1த ஈசைன, ைககலA ேதேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா தன6 fைன8K பயனா* Rறf எS,க உடைல பைட16 
உட9,:C ஆKமாைவ ைவ16 ேதைவயான கால1";: வாX<பh 
உ8ைரZ< ைவ16 ேதைவ,ேக;ப "றA6 bh,ெகாCtMKற ஒKப6 
6வாரVகைள, ெகா>ட உe"யான உடைலZ< ைவ16 அAத உ8I 
Rறf8*லா wைலைய அைடய அAத உட[K தைல8K உP28K 
இe"8* சக|ரரதள1"* ஆ8ர< இதg தாமைர8K ேம* ெந+#$ 
வhவமாக1 தVMZ< இ+#பைத, க>S அவேனாS ேப%Kப1"* கலA6 
"ைள16 wKேறK. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமா தாK ெகா>ட ஆைச8னா9< fைன8னா9< Rறf எS,MKற6. 
அAத# RறfP Hழ[[+A6 த#R,க உட[* ஆe ஆதார ச," மயVகY9< 
உP28* ஏழாவ6 இடமாக சக|ரர தள1"* ஆ8ர< இதg ெகா>ட தாமைர 
மல%K ேமேல ெந+#$ வhவமாக இ+,:< இைறவைன உ8IகC 
உணIAதா* Rறf இ*லாத ேப%Kப1"* "ைள1"+,கலா<. 
 

 



பாட: #471: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ேகGSwK ேறKஎV:V ேகh* ெப+sHடI 
bGSMK றாK(த* ேயாU மயமவK 
_GSMK றாK:ழ< RKக+ ைவZ+ 
cGSMK றாKஆக16 ேநIபGட வாேற. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #470 பாட[K பh ஈசLடK ேப%Kப1"* கலA6 "ைள16 இ+Aத 
ேபா6 ஈசK அ+Yயவ;ைற ேகGS fயA6 wKேறK. அ6 எKனெவKறா* 
எV:< கலA"+,:< ஒ+ மாH< இ*லாத மாெப+< Hடராக இ+,:< 
இைறவேன fைனகYK ெபா+GS உ8Iகைள# Rற,க ைவ,க (X(த* 
காரணமாக இ+,MKறாK எKபைதZ< உ8IகC அவIகYK fைனகைள 
அLபf,க ேவ>hய மாையயாகk< அவேன இ+,MKறாK எKபைதZ< 
H,Mல1ைத HேராUத1ைதZ< ேசI16 கI#ப# ைப,:C ெகா>S ெசKe 
க+வா,M அைத :ழAைத8K உ+வமாக அைத cGh, கா#பா;` அ6 
RறAதRK அதLடK உC ஒYயாக, கலA6 மாையயா* மைறA6 wKe 
அAத :ழAைத வாX< கால< வைர அைத உCY+Aேத வ\ நட16MKறாK 
எKபைதZ< ேகGS உணIAேதK. 
 

 



பாட: #472: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
=kடK ெமாGS# ெபா+Aத அலIAதRK 
காkைட1 uபV கலA6 RறA"S< 
c%ைட wKற :x\ wழலதாa# 
பா+ட* எV:< பரAெதGS< ப;eேம. 
 
fள,க<: 
 
=fதg ேபாKற ேயாU8* yைழAத ெமாGS ேபாKற [Vக1"K 
yU8[+A6 ெவYவAத H,Mல< ெசKe கI#ப# ைப8K வாச[* 
இ+,:< க+(GைடZடK கலAதRK க+(Gைட கI#ப# ைப,:C ெசKe 
f%Z<. அ#ேபா6 f%Aத (Gைட8[+A6 ெவYவAத cI, :ழ<R* ஒY 
வhவான இைறவUK அ<ச(< ெஜKம HைமகைளP HமAத ஆKமாk< 
ேசIA6 கலA6 Rறf எS,:<. ஆ> ெப>WK உ8I அ�,கC ேசIA6 
ஆ> ெப>WK சாய[ேலேய உலக1"* Rற,:< உட<பாக மா`fS<. 
அAத உட<$ (Xவ6< இைறவUK அ<ச< பரf எGSfதமான காரWகC 
ப;`,ெகாCt<. 
 
உட[K எGSfத காரWகC: 
 

1. உட*. 2. வாa. 3. க>. 4. b,:. 5. கா6. 6. மன<. 7. $1". 8. 
அகVகார<. 

 

 



பாட: #473: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
எGhLC ஐAதா:< இA"% யVகt< 
கGhய bKe கரண( மாafS< 
ஒGhய பாச உணIெவKL< காய#ைப, 
கGh அfg1"SV க>�த* கா�ேம. 
 
fள,க<: 
 
பாட* #472 * உCளபh :ழAைத8K உடெலV:< பரf ஒGh,ெகாCt< 
அAத எGSfத �GHம காரWகளாக இ+#பைவ ஐA6 ஞாேனA"%யVகt< 
bKe அAத, கரணVகt< ஆ:<. இவ;ேறாS :ழAைதைய ஒGhேய 
Rற#ப6 fைன# பயனா* ெப;ற பAத< பாச< எL< உணIkகC. இ#பh 
எ*லா< கலA6 உ+வாMய ைப ேபாKற உடைல fைன8K பh கGh 
ைவ16 உ+வா,:வ6< Rறf (hf* அfg16 அ\#ப6< ெந;`, 
க>ைணZைடய 2வெப+மாேன. 
 

 
 



பாட: #474: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
க>�த* நாமV கலA6ட< பா8ட# 
ப>�த* ெசa6 பHபாச< c,Mட 
எ>Wய ேவத< இைச1த பர#Rைன 
ம>(த லாகேவ வ:16ைவ1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா Rறf எS#பத;காக ெந;`, க>ைணZைடய 2வUK 
"+நாமமாMய ஐAெதX16< (நம2வாய) Rரணவ(< (ஓ<) 
கலA6		fைன#பh பAத பாச மாையைய ைவ16 ஆKமாைவ ேசI16 
உட<பாக ெசaத இைறவேன அAத ஆKமா தன6 பAத பாச மாையைய		c,M 
இைறவUட< வA6 ேச+வத;கான வ\(ைறகைள ேவதVகளாக ெகாS16 
அ+YனாK. அAத ேவதVகYK ெபா+ைள $%A6 உணIA6 ெகாCள 
க+fLC (#ப1தாe த16வVகைளZ< (பாட* #467 இ* கா>க) வைக 
R%16 ைவ16 அ+YனாK. 
 
உGக+16: 
 
ஆKமாf;: ஆைசைய uI16,ெகாCள Rறf ெகாS16 அத;ேக;ற 
fைனையZ< மாையையZ< ெகாS1த இைறவேன அ"[+A6 fSபGS 
RறfP Hழ[* இ+A6 த#R,க வ\(ைறயான ேவதVகைளZ< ெகாS16 
அதK ெபா+ைள# $%A6 ெகாCள (#ப1தாe த16வVகைளZ< :ழAைத,: 
ெகாS16 அ+tMKறாK. 
 

 



பாட: #475: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
அ+ள*ல "*ைல அரனவK அK` 
அ+Y*ைல யாத[ னாேலாI உ8I,:1 
த+MKற ேபா"+ ைக1தாயI த<பா* 
வ+MKற ந>$ வ:1"SA தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அ+ைள1 த+MKற ச,"8*லாம* 2வ< இ*ைல. அைசயா ச,"யாMய 
2வ< இ*லாம* அ+tMKற ச,"Z< இ*ைல. உ8Iகt,: உடைல1 
த+MKற ேபாேத 2வ1ைதZ< ச,"ையZ< இர>S வளI#$1 தாaகளாக 
_டேவ வA6 fSMKறாK இைறவK. 2வ(< அK$< ேவe ேவe இ*ைல 
வளI#$1 தாaகளாக வAத 2வ(< ச,"Z< அKேபாS க+ைவ வளI16 
பா6கா16 அைத# Rற,க ைவ,MKறாIகC. 
 

 



பாட: #476: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
வ:1த Rறf8K மா6ந* லாt< 
ெதா:1"+C c,Mய ேசா" யவL< 
ப:16ணI வாMய ப*வைக எV:< 
வ:16Ct< wKறேதாI மா>ப6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
fைன# பயனா* எS,:< Rறf எ1தைகய6 எKபைத (hk ெசa6 
அதKபh உ8Iகைள பைட,MKற6 ஒ[ வhவமான ச,". fைனகைள, 
க\,:< உ8Iகt,: மாையயாMய இ+ைள அக;` அ+tMKற6 ஒY 
வhவான 2வ<. இவIகC இ+வ+< இைணAேத உ8Iகைள ஓI அ`k 
�f8[+A6 ஆe அ`k மUதK வைர வைக வைகயாக# R%16 
அவIகYK fைனகt,: ஏ;ற வைக8* பைட16 அ+tMKறாIகC. 
பைட#பேதாS மGS< wKefடாம* அAத உ8Iகt,:CேளZ< உ8ேராS 
உணIவாக, கலA6 w;பேத 2வ ச,"8K க+ைணயா:<. 
 

 



பாட: #477: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
மா>ப6 வாக வளIMKற வKUைய, 
கா>ப6 ஆ>ெப> அ[ெயL< க;பைன 
=>ப6 மாதா Rதாவ\ ேபாலேவ 
ஆ<ப" ெசaதானP ேசா"தK ஆ>ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
இைறவன6 க+ைண8னா* தா8K வ8;`* வளIMKற ேஜா" வhவமான 
ஆKமாைவ ஆணாகk<, ெப>ணாகk<, அ[யாகk< பாI#ப6 மாையயா:<. 
அ#பhெய*லா< உ+ைவ, ெகாS#ப6 அAத, :ழAைத8K தாa தAைதய%K 
வ\(ைறகளா* தாேன தfர ஆKமாf;: எKe ஒ+ உ+வ(< Mைடயா6. 
தAைத தா8K வ\யாகேவ அவIகYK சாய[* க+ைவ# ப"16 அைத 
ஆ>, ெப>, அ[ எKற உ+வமாகP ெசaவ6 இைறவUK வ*லைமேய 
ஆ:<. 
 

 
 



பாட: #478: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஆ>xM* ஆணா:< ெப>xM* ெப>ணா:< 
=Wர> ெடா16# ெபா+A"* அ[யா:< 
தா>x: மாM* தரW (Xதாt< 
பாணவ x,Mh* பாaAத6< இ*ைலேய. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K (hf* கல,:< c%* ஆWK H,Mல< 
ெப>WK HேராWத1ைத fட அ"கமாக இ+Aதா* Rற#ப6 ஆ> 
:ழAைதயாக இ+,:<. அ#பh இ*லாம* ஆWK H,Mல1ைத fட 
ெப>WK HேராWத< அ"கமாக இ+Aதா* Rற#ப6 ெப> :ழAைதயாக 
இ+,:<. அ#பhZ< இ*லாம* ஆWK H,Mல(< ெப>WK HேராWத(< 
சமமாக இ+Aதா* Rற#ப6 அ[யாக இ+,:<. இ"* ஆWK H,Mல1"* 
உ8ர�fK ச," xகk< அ"கமாக இ+Aதா* Rற,MKற :ழAைத 
உலக1ைதேய ஆtMKற அரசK ேபால �+< 2ற#$< x:Aததாக இ+,:<. 
ெப>WK HேராWத1"K உ8ர� அ\#$ ச," xகk< அ"கமாக 
இ+Aதா* H,Mல< பாaA6< ஒ+ பயL< இ*லாம* க+ உ+வாகாம* 
ேபாafS<. 
 

 



பாட: #479: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
பாaAதRK அsேசாh* ஆZt< {றா:< 
பாaAதRK நாேலாh* பா%U* எ>பதா< 
பாaA"S< வாZ# ப:1த`A தjவைக 
பாaA"S< ேயாMயI,:# பாaPச9< ஆேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K (hf* ஆWடx+A6 H,Mல< ெவYவA6 
ெப>WK ேயாU8* பாaAத Rற: ஆ> fS< bPH,கா;`K அளk 
ஐA6 fனாhகC அளf;: ெவYவAதா* Rற,:< :ழAைத {e ஆ>SகC 
ஆZேளாS Rற,:<. ஆ> fS< bPH,கா;`K அளk நாK: fனாhகC 
அளf;: ெவYவAதா* Rற,:< :ழAைத எ>ப6 ஆ>SகC ஆZேளாS 
Rற,:<. எAத அளk bPH,கா;e ெவYவ+MKற6 எKபைத R%16# 
பாI16 அ`A6 ெகா>S தம,: ேவ>hய அளf;: ெவYவ+< பh 
ெசaவ6 ேயாக சாதைனகைள# $%A6 சாதைனகC ைகவர#ெப;ற 
ேயாMயIகt,ேக (hZ< எKபதா* அவIகt,: ஆZC அளk Mைடயா6. 
 
:`#$ : 
 
bPH,கா;ைற1 த< வச< பழ,M அளk அ`A6 இX16 அளk அ`A6 
ெவYfS< ஆ;றைல# ெப;றவIகC ேயாMயIகC. அவIகளா* தா< 
ெவYfS< bPH,கா;`K ேநர அளைவ, _Gh தVகள6 ஆZைள 
எjவளk ேவ>Sமானா9< cGh,க (hZ<. 
 

 



பாட: #480: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
பாaMKற வாZ, :ைற8; :றளா:< 
பாaMKற வாZ இைள,MK (டமா:< 
பாaMKற வாZ நS#பh; _னா:< 
பாaMKற வாZமா தI,M*ைல பாI,Mேல. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K (hf* ஆWடx+A6 H,Mல< ெவYவA6 
ெப>WK ேயாU8* பாaAத Rற: ஆ> fS< bPH,கா;`K அளk 
நாK: fனாh,:< :ைறவான அளk ெவYவAதா* Rற,:< :ழAைத 
:Gைடயாக# Rற,:<. ஆWK bPH,கா;e ெம[A6 ெவYவAதா* 
Rற,:< :ழAைத (டமாக# Rற,:<. ஆWK bPH,கா;e �ராக வராம* 
தைட பGS தைட பGS வAதா* Rற,:< :ழAைத _LடK Rற,:<. 
இ#பh ெவYவ+MKற bPH,கா;`K அளைவ, கண,MS< (ைற 
ஆ>கt,:1 தாேன தfர ெப>கC fS< bPH, கா;`K அளk 
கண,M* எS16, ெகாCள# பSவ"*ைல. 
 
:`#$:  
 
ஆWK bPH,கா;e H,Mல1"[+A6 உ8ர�,கைள1 த+MKற6. 
ெப>WK bPH,கா;e HேராWத1"[+A6 அ\,:< ச,"ைய1 
த+MKற6 (பாட* #478 இ* இத;கான fள,க< கா>க). உ8%K ஆZC 
கால< ஆWK bPH,கா;`K அளf[+A6 மGSேம 
wIண8,க#பSMKற6. 
 

 



பாட: #481: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
மாதா உதர< மலxMK மAதனா< 
மாதா உதர< சலxMK bVைகயா< 
மாதா உதர< இர>ெடா,M* க>W*ைல 
மாதா உதர1"* வAத :ழf,ேக. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K (hf* H,Mல< க+(GைடZடK ேச+< ேபா6 
தாயாக# ேபாMKற ெப>WK வ8;`* மல,க\k அ"கமாக இ+Aதா* 
Rற,:< :ழAைத மAத $1"ZடK Rற,:<. அவC வ8;`* 2ecI 
அ"கமாக இ+Aதா* Rற,:< :ழAைத ஊைமயாக# Rற,:<. மல,க\k< 
2ec+< சமமான அளk இ+Aதா* Rற,:< :ழAைத :+டாக# Rற,:<. 
உட9றfK ேபா6 ெப>கC தVகYK வ8;`* மல,க\ேவா 2ecேரா 
அ"கமாக இ*லாம* பாI16, ெகாCவ6 ஆேரா,Mயமான :ழAைத,: 
வ\வ:,:<. 
 

 



பாட: #482: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
:ழfZ< ஆணா< வல1த6 வாM* 
:ழfZ< ெப>ணா< இட1த6 வாM* 
:ழf இர>டா< அபானK எ"I,M* 
:ழf அ[யா< ெகா>டகா* ஒ,Mேல. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K ேபா6 ஆWK bPH,கா;e வல6 $ற நா2யான 
�%யகைல8K வ\ேய ெசKறா* Rற,:< :ழAைத ஆணாக# Rற,:<. 
ஆWK bPH,கா;e இட6 $ற நா2யான சA"ரகைல8K வ\ேய ெசKறா* 
Rற,:< :ழAைத ெப>ணாக# Rற,:<. ஆWK bPH,கா;e இர>S 
நா2கYK வ\யாகk< ஒKறாக ெசKறா* Rற,:< :ழAைத அ[யாக# 
Rற,:<. உட9றfK ேபா6 ெப>WK bPH,கா;ைற எ"I16, ெகா>S 
மல,கா;e வAதா* Rற,:< :ழAைத இரGைட, :ழAைதகளாக# Rற,:<. 
 
:`#$:  
 
அபானK எKப6 மUத உட[K வ8;`[+A6 �g ேநா,M# பாZ< ஒ+ 
வாZ. இ6 மல,கா;e எKe அ`ய#பSMKற6. 
 

 



பாட: #483: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ெகா>டந* வாZ இ+வI,:< ஒ1ெத\* 
ெகா>ட :ழfZ< ேகாமள மா8SV 
ெகா>ட வாZ இ+வI,:V :ழ`h* 
ெகா>ட6< இ*ைலயாV ேகா*வைள யாIகGேக. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K ேபா6 உட9,: நKைம த+< bPH, கா;ைற 
இ+வ+< �ராக இX16 fGடா* Rற,:< :ழAைத xகk< அழகாக# 
Rற,:<. இ+வ+,:< bPH, கா;e தSமா` �%*லாம* ஓhனா* 
ெப>WK வ8;`* க+1த%1தா9< அ6 :ழAைதயாக மாறாம* 2ைதA6 
ேபாafS<. 
 

 



பாட: #484: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ேகா*வைள உA"8; ெகா>ட :ழfZA 
தா*வைள ZCேள தயVMய ேசா"யா< 
பா*வளIA 6Cேள பகலவK ெபாKL+# 
ேபா*வளIA 6Cேள ெபா+A6உ+ வாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இKப1"K (hf* ெப>WK வ8;`* தVMய க+வான6 
மUத உட[K உC நா,M;: ேமேல இ+,:< HX (ைன நாh1 6ைள 
வ\ேய த%2,:< ேஜா" வhவான இைறவUK அ<சமா:<. அAத, க+ 
:ழAைதயாக மாe< ேபா6 �%யைன# ேபாKற தகதக,:< தVக wற1"* 
இ+,:<. Rற: அ6ேவ உட[K ப*ேவe உe#$களாக வள+< ேபா6 
தAைத தா8K உ+வ1";: ஏ;ற மா"% :ழAைத8K உ+வ(< 
ெபா+1தமாக வள+<. 
 
உGக+16: 
 
உட[K ஆe ஆதாரP ச,கரVகt< நSf* இ+,:< HX(ைன நாh8K 
வ\8*தாK இ+,MKறன. அதK வ\ேய :>ட[U ச,"ைய ேமேல 
ஏ;`னா* அ6 ஏழாவ6 இடமான தைல உP28* இ+,:< சக|ரர 
தள1ைதP ெசKe ேசIA6 அVேக ஒY வhவமாக i;`+,:< இைறவேனாS 
கலA6 Rற: அVM+A6 �ேழ வA6 உC நா,M;: ேமேல இ+,:< 6ைள 
வ\ேய அxIதமாக# ெபா\Aதா* Rறf இ*லாத ெப+< வாgk Mைட,:<. 
இAத1 6ைள வ\ேய இைறவைன ேஜா" வhவாக த%2,க (hZ<. அVேக 
ேஜா"யாக i;`+,:< இைறவUK அ<ச<தாK தAைத8K உட[[+A6 
:ழAைத8K உ8ராக1 தா8K வ8;`* ெசKe ேச+MKற6. ெப>WK 
வ8;`* தVMய க+ :ழAைதயாக மாe< ேபா6 �%யைன# ேபாKற 
wற1"9< Rற: எ*லா உe#$கt< உ+வா:< ேபா6 தAைத தா8K 
சாய[ேலேய உ+வா:<. 
 

 



பாட: #485: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
உ+வ< வளIA"S< ஒ>hVகC ப1"* 
ப+வம தாகேவ பா%U* வA6 
ம+f வளIA"S< மாைய8 னாேல 
அ+வம தாவ"V கார` வாேர. 
 
fள,க<: 
 
:ழAைத8K உ+வ< ப16 மாதVகளாக1 தா8K கI#ப# ைப,:C க+வாக 
வளIA6 =x8* :ழAைதயாக RறA6 இைளஞK ("யவK ஆMய பலfத 
ப+வVகளாக வளIAதா9< தன,:C இ+,:< இைறவைனZ< தாK யாI 
எKபைதZ< மாைய8னா* அ`யாமேலேய வள+<. எ#ெபாX6 அAத உ8I 
இற,MKறேதா அ#ேபா6 அதUK உடைல fGS �GHமமான ஆKமாவாக1 
"+<R ேபாafSவைத உலக1தவIகC எவ+< அ`ய மாGடாIகC. 
மாைய8னா* கGS>S இ+,:< உலக1தவIகC உ8I ஆKமாவாக 
இ+#பைதேயா ஆKமா இைறவUK அ<சமாக இ+#பைதேயா எKe< 
அ`யாமேலேய RறA6 வாgA6 இறA6 ேபாMKறனI. 
 

 



பாட: #486: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
இGடாI அ`A"லI ஏ;றவI க>hலI 
தGடாK அ`A6< ஒ+வI, :ைர1"லK 
பGடாV: ெசா*9< பரமL< அV:ளK 
ெகGேடKஇ< மாைய8K �gைமையஇj வாேற. 
 
fள,க<: 
 
H,Mல1ைத இGட ஆ>கt< அ6 க+வாMயதா எKபைத அ`A"+,க 
மாGடாIகC. அAத H,Mல1ைத ஏ;e, ெகா>ட ெப>கt< அ6 
க+வாMயதா எKபைத அ`A"+,க மாGடாIகC. தVக1ைத நைகயாகP 
ெசaZ< தPசK ேபால ஆKமாைவ fைன#பh உ8ராகP ெசaZ< Rர<மK 
இைத அ`A"+Aதா9< அைத யா+,:< அவK ெசாKன"*ைல. 
அைன16< அ`Aத இைறவL< உ8IகYட< கலA6 இ+Aதா9< அவL< 
யா+,:< ஒKe< ெசா*வ"*ைல. இைதெய*லா< உ8IகC அ`யாத6 
அவIகYK மாைய8னா* தாK. இைறவUK அ+ளா* யாK இைறவைன 
என,:Cேளேய க>S உணIA6fGடதா* அAத மாையைய அ\16 இைத 
அ`A6 ெகா>ேடK. 
 
உGக+16: 
 
மாைய8னா* உ8IகC எைதZ< அ`யாம* இ+,MKறாIகC. உ>ைமைய 
அ`Aத Rர<மL< இைறவL< உ8Iகt,: தாமாகேவ எைதZ< 
ெசா*9வ"*ைல. இைறவைன அ`A6 தம,:Cேளேய உ8IகC உணIA6 
fGடா* மாைய அ\16 உ>ைமைய உCளபhேய அ`A6 ெகாCளலா<. 
(இைத எjவாe ெசaவ6 எKபைத அS1த பாட* #487 இ* fள,:MKறாI) 
 

 



பாட: #487: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
இK$ற நாh இ+வ+s சA"161 
6K$e பாச1"* ேதாK` வளIAதRK 
(K$ற நாh wல1"K(K ேதா;`ய 
ெதாK$ற நாhwKe ஓத9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆ> ெப> இ+வ+< சA"16 இKப1"* உறவாSMKறாIகC. அவIகYK 
உறfனா* 6Kப1ைதேய ெகாS,:< பAத பாச< எL< மாையயா* 
கGட#பGட க+ உ+வாM :ழAைதயாக RறA6 உ8ராக வளIMற6. வள+< 
அAத உ8I மாைய8[+A6 fSபட ேவ>S< எKe எ>Wனா* தKைன 
உ8ராக# Rற,க ைவ1த இைறவK ஒ+வK ஆ" கால1"[+Aேத எ#ேபா6< 
இ+,MKறாK எKபைத உணIA6 அவைன1 ேதh அைடய ஆைச#பGS 
அவUK "+நாம1ைத (ஓ< நம2வாய) மA"ரமாக ஓ" "யான1"* இ+A6 
அவைன1 தம,:Cேள அ`A6 மாைய8[+A6 fSபடலா<. 
 
:`#$:  
 
உ8IகC தVகt,: Rh1த தன6 இnட ெதaவ1"K நாம1ைதZ< 
மA"ரமாக ஓ" "யான1"* இ+A6 அவைன1 தம,:Cேள அ`A6 
மாைய8[+A6 fSபடலா<. 
 

 



பாட: #488: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
:8;:sH (Gைட கா,ைகதK _GhGடா* 
அ8I#RK`, கா,ைக வளI,MK ற6ேபா* 
இய,M*ைல ேபா,M*ைல ஏெனKப "*ைல 
மய,க1தா* கா,ைக வளI,MKற வாேற. 
 
fள,க<: 
 
:8* தன6 (Gைடைய கா,ைக8K _Gh* ெகா>S ேபாa ேபாGSfGS 
வA6fS<. கா,ைக,: :8[K (Gைட,:< தKLைடய (Gைட,:< 
f1"யாச< ெத%யாததா* அைத1 தன6 :sH எKேற wைன16, ெகா>S 
எAதfத சAேதக(< இ*லாம* அைட கா16# ெபா%16 RறA6 அ6 _k< 
வைர :8[K :sH எKபைத அ`யாம* வளI,:<. அ6ேபாலேவ இைறவK 
தா8K க+f* இGட உ8ைர தாa தன6 :ழAைத எKேற எ>W, 
ெகா>S எAதfத சAேதக(< இ*லாம* உட* அ"IA6 ேவைல ெசaயாம* 
க+ைவ அ\A6fடாம* பா6கா16 அ6 ஏK வAத6 எத;: வAத6 எKMற 
எ>ண< இ*லாம* இைறவUK உ8ைர தன6 ெசாAத உ8I எKe எ>W 
பAத< பாச< எKMற மாைய8னா* wைன16, ெகா>S தாa வளI,MறாC. 
 
உGக+16: 
 
உலக1"* Rற,:< அைன16 உ8Iகt< இைறவUK அ<சமான 
ஆKமாவாக இைறவUK RCைளகளாகேவ Rற,MKறன. இைத மாையயா* 
அ`யாத உ8IகC தாK ெப;ற :ழAைத எKe wைன16, ெகா>S பAத 
பாச1"* MடA6 தf,MKறாIகC. 
 

 



பாட: #489: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
(த;MழV காa(ைள யாaஅ< (ைள#RK 
அத;$த லாa#பல மாawK றY,:< 
அத;க6 வா<இKப மாவ6 ேபால 
அத;க6 வாaw;:< ஆ"# Rராேன. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+ fைத (த[* (ைள16 ெசhயாa வளIA6 RK$ ேவI ம> ம;e< 
c+டK fைன$%A6 தKைன#ேபாலேவ பல16டK தKLைடய தKைமZடK 
பல ெசhகைள $தI ேபா* உ+வா,:MKற6. ஒ+ வைக ெசh தன6 வைக 
ெசhைய மGSேம உ+வா,:< ேவe வைக ெசhைய உ+வா,கா6. 
உலக1"* எ1தைன வைக தாவரVகC அதK வைககைள உ+வா,:MKறேதா 
அ1தைன வைக தாவரVகளாகk< ஆ"யாa இ+,:< இைறவேன 
இ+,MKறாK. 
 
:`#$: 
 
கI#ப,M%ைய தைல#R* இ6வைர மUத உ8IகC எ#பh உ+வாMKற6 
எKe மGSேம ெசா*ல#பGS இ+Aத6. இAத பாட[* உலM* உCள 
தாவரVகC உ+வா,க< ப;` அ+Y8+,MKறாI. 
 

 
 



பாட: #490: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
ஏேனாI ெப+ைமய னாML< எ<இைற 
ஊேனa 2eைமZC உGகலA தாV:ளK 
வாேனாI அ`Z< அளவ*ல மாேதவK 
தாேன அ`Z< தவ1"ன6 உCேள. 
 
fள,க<: 
 
அைன16 ெதaவVகைளZ< fட மாெப+< ெப+ைமைய உைடய எம6 
இைறவK fைனகC, கIமா,கC, மலVகC ெகா>ட :;ற< :ைறகC 
wைறAத உ8IகYK உட*கY9< கலA6 இ+,MKறாK. வாLலக1"9Cள 
ேதவIகளா9< அ`ய (hயாத அளk இ+,:< மகாேதவனாMய இைறவைன 
உ8IகC தன,:C தவ< ெசa6 தம,:Cேளேய அ`யலா<. 
 

 



பாட: #491: இர6டா, த+!ர, - 14. க%WபC ]aைய  
(க" உ"வாD, -ைற) 

 
பர1"; ப"A6 ப"Aதந; காய< 
உ+1த%1 "jkட* ஓVMட ேவ>h* 
"ைர,கட* உ#$1 "ர>ட6 ேபால1 
"%16< Rற,:< "+வ+ ளாேல. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK பரமாKமாேவாS கலA"+Aத ந*ல ஆKமா உலM* உ8ராக# 
RறA6 தன6 ஆைசகைள1 uI16, ெகாCள ேவ>S< எKe ஆைச#பGS 
fGடா* கட* த>�I �%யUK ெவ#ப1"னா* "ர>S உ#$, கGhகளாக 
மாeவ6ேபால இைறவன6 "+வ+ளா* ேபராKமாேவாS கலA"+,:< 
ஆKமா உட* ெப;e ஒ+ உ8ராக# Rறf எS,MKற6. 
 

 



பாட: #492: இர6டா, த+!ர, - 15. #வைகO bவவ%Cக, 
(#.) Sதமான உB%க?) 

 
ச1" 2வKfைள யாGடா* உ8ரா,M 
ஒ1த இ+மாயா _Gட1 "ைட=GhP 
H1தம தா:A 6%ய< R%f16P 
21த< $:A6 2வமய மா,:ேம. 
 
fள,க<: 
 
அைசயா ச,"யாMய 2வ(< அைசZ< ச,"யாMய ச,"Z< தVகC 
"+fைளயாGடா* ஆKமா ஆைச#பS< ேபா6 அைத1 uI16, ெகாCள 
fைனகைளP ேசI16 உ8ரா,M உலக1"* Rற,க ைவ16 அAத உ8+,: 
H1த மாைய அH1த மாைய எKற இர>S fதமான மாையகைளZ< fைனகC 
u+< வைர உட9,:C ைவ16 =GSMKறாIகC. RK$ உ8IகYK 
எ>ண1"* $:A6 H1த மாைய அH1த மாைய ஆMய இர>S fதமான 
மாையகைளZ< cVM உ8I உ+வா:வத;: (K$ இ+Aத 6%ய< எL< 
ஆgwைல உற,க wைல8* ஆKமாைவ 2வமா,:MKறாIகC. 
 
உGக+16:  
 
இைறவK தன6 "+fைளயாGhனா* தKUட< 6%ய wைல8* 
கலA"+,:< ஆKமாைவ மாையைய ேசI16 Rற,க ைவ16 RK$ மாைய 
c,M தKUடேம ேசI16,ெகாCMறாI. 6%ய wைலையZ< மாைய ேச+< 
wைலையZ< பாட* #460 இ* கா>க. 
 

 



பாட: #493: இர6டா, த+!ர, - 15. #வைகO bவவ%Cக, 
(#.) Sதமான உB%க?) 

 
fsஞானI நா*வI ெமaRரள யாகல1 
தsஞானI bவ+A தாV: சகல1"K 
அsஞானI bவ+ மா:< ப"Kமரா< 
fsஞான ரா"கt< ேவ;eைம தாேன. 
 
fள,க<: 
 
உடேலாS இ+,:< ேபாேத இைறவைன உணIA6 உ>ைம ஞான1ைத 
அைடAதவIகC அதமI, ம1"மI, உ1தமI, 21தI என நாK: 
வைக#பSவாIகC. இவIகC ஆணவ மல1ைத மGSேம ெகா>ட fsஞானI 
ஆவாIகC. 
 
மாைய cVக# ெப;றா9< ஆணவ(< கKம(< cVக# ெபறாததா* Rரளய 
ஊ\,கால< வைர இைறவேனாS கல#பத;: கா1"+#பவIகC அப,:வI, 
பர(1தI, அபர(1தI என bKe வைக#பSவாIகC. இவIகC ெமaRரளய 
அகலI ஆவாIகC. 
 
ஆணவ<, கKம<, மாைய ஆMய (<மலVகt< ெகா>டவIகC (1தI, 
சாதகI, சகலI எKe bKe வைக#பSவாIகC. இவIகC அsஞானI 
ஆவாIகC. 
 
fsஞானI, ெமaRரளய அகலI, அsஞானI என உலக1"* உCள உ8IகC 
அைன16< 3 ப:"யாக ப16 வைக8னராக ேவeபGS இ+,MKறாIகC. 
 
:`#$: 
 
(த* வைக8னI கKம<, மாைய அைன16< cVக#ெப;e நாK எKற 
எ>ண< cVM ஞான< அைடAதா9< இைறவLடK கல,காம* தU#பGட 
தன6 ெபய%னா* அைழ,க#பSவ"னா* ஆணவமல< இ+,MKற6. இவIகC 
மரணx*லாத உட9டK இ+,:< 21தIகC, ேயாMகC, %�கC, ேதவIகC 
ஆMKறாIகC. 
 
2 வ6 வைக8னI மாைய cVM ஆணவ< கKம< ஆMய இர>S மலVகைள 
மGSேம உைடயவIகC. இவIகC இைறவைன உணIA6 ஞான< 
அைடAதா9< இைறவேனாS கல,காம* உலக நKைம,காக அjவ#ேபா6 
�>S< �>S< உடேலS16 RறA6 இற#பாIகC இவIகC Rரளய 
ஊ\,கால< வைர இைறவேனாS கல#பத;: கா1"+,:< ஞாUகC 
ஆவாIகC. 



3 வ6 வைக8னI ஆணவ<, கKம<, மாைய ஆMய bKe மலVகைளZ< 
ெகா>S உலக வாg,ைக8ேலேய bgM இ+,MKறவIகC. 
 
ஆKமாfK bKe வைககt< ப16 உப வைககt<: 
 
1. fsஞானI = 1. அதமI, 2. ம1"மI, 3. உ1தமI, 4. 21தI. 
2. ெமaRரளய அகலI = 5. அப,:வI, 6. பர(1தI, 7. அபர(1தI. 
3. அsஞானI = 8. (1தI, 9. சாதகI, 10. சகலI. 
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fsஞானI ேகவல1 தார6 fGடவI 
தsஞானI அGடf1 ேதHரs சாIA6ேளாI 
எsஞான< ஏgேகாh மA"ர நாயகI 
ெமasஞானI ஆணவ(< fGSwK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK வைககY* (தலாவதாக இ+,:< fsஞானI மாையZ< 
கKம(< cVக# ெப;ற �வK (,தIகளாக நாK: வைக#பGS இ+#பவIகC. 
(தலாவ6 வைக8னI ஞான< ெப;e< ஆணவ< cVகாத தsஞானI (அதமI). 
இர>டாவ6 வைக8னI அGடf1uHர wைலைய அைடAத எsஞானI 
(ம1"மI). bKறாவ6 வைக8னI ஏX ேகாh மA"ரVகYK wைலைய 
அைடAத மA"ர நாயகI (உ1தமI). நாKகாவ6 வைக8னI உ>ைம 
ஞானமாMய ேபர`ைவ ெப;e ஆணவ மல1ைதZ< fGS wKற 
ெமasஞானI (21தI). 
 
1, அதமI fள,க<: (%�கC) 
 
ஞான< அைடAதா9< தU#பGட தன6 ெபய%னா* அைழ,க#பGS 
இைறவLடK கல,கால< இைறவL,காக யாகVகC, =ைஜகC, ெசa6 
ெகா>h+#பவIகC அதமI எKe அைழ,க#பSMKறாIகC. 
 
2, அGடf1uHர wைல ெப;ற ம1"மI fள,க<: (ேயாMகC) 
 
ேயாக1"K வ\யாக எGS fதமான ஞான< த16வ wைலகைள# ெப;e 
ஈ|வர wைலைய அைடA6 எGSfதமான ஞான1ைத# ெப;றவIகC ம1"மI 
எKe அைழ,க#பSMKறாIகC.		 
 
3, ஏX ேகாh மA"ர wைல ெப;ற உ1தமI fள,க<: (ேதவIகC) 
 
மA"ரVகY* (,Mயமான 1. நம, 2. Hவாஹா, 3. Hவதா, 4. ெவளஷG, 5. 
வnG, 6. பG, 7. ஹ< ஆMய ஏX fதமான வாI1ைதகY* (hMKற 
மA"ரVகC ஒjெவாKe< ஒ+ ேகாh iத< ெமா1த< ஏX ேகாh ஆ:<. 
இAத ஏX ேகாh மA"ரVகளா9< உPச%16# ேபா;` வணVக#பS< wைலைய 
அைடAதவIகC மA"ர நாயகI எKe< உ1தமI எKe 
அைழ,க#பSMKறாIகC. 
 
 



4, 21தIகC fள,க<: 
   
இற1தா* தாேன Rற#பத;: எKe எKe< இற#R*லாம* இ+#பத;: பல 
"யான, ேயாக(ைறகைள ைகயா>S அGடமா 21"கC அைடA6 ஆணவ<, 
கKம<, மாைய cVM இைறவைன உணIA6 ஞான1ைத அைடA6 உடேலாS 
தாேன இைறவK எKற wைல8* இ+#பவIகC. 
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இர>டா வ"*(1" எa6வI அ1தK 
இர>டாவ 6Cேள இ+மல ெப1தI 
இர>டா: {;ெறGS +1"ரI எKபI 
(ர>ேசI சகல1தI (<மல1 தாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK வைககY* இர>டாவதாக இ+,:< ெமaRரளய அகலI 
அைனவ+< Rரளயகால# ேபர\f* (,"ைய# ெபeபவIகC. ஆணவ<, 
கKம< ஆMய இர>S மலVகைள மGS< ெகா>h+,:< இவIகC 
அப,:வI, பர(1தI, அபர(1தI எKற ெபய+டK இ+,MKறனI. அப,:வI, 
பர(1தI எKMற இர>S வைகயாக 54, 54 எKற எ>W,ைக8* {;e 
எGS உ+1"ரIகளாக இ+,MKறனI. அபர(,தI ஒ+ வைகயாகk< ெமா1த< 
bKe வைககளாக இ+,MKறனI. பாட* #494* உCள fsஞானI. இAத 
பாட[* _`ய ெமaRரளய அகலI ஆMய இ+ வைக8* இ*லாத ம;ற 
அைனவ+< ஆணவ<, கKம<, மாைய எKற bKe மலVகைளZ< ெகா>ட 
அsஞானI ஆவாIகC. 
 
அபர(,தI fள,க<: 
 
இவIகC ஞான< அைடA6 உலக1"* பைட1த*, மைற1த*, கா1த*, 
அ+ள*, அ\1த* ஆMய இைறவUK ெதா\*கைள ெசa6 Rறf இ*லாத 
wைல8* ஆணவ<, கKம< என இர>S மலVகைள மGSேம ெகா>S 
Rரளய ஊ\,கால< வைர இைறவேனாS கல#பத;: கா1"+,:< ஞாUகC 
ஆவாIகC. 
 
பர(,தI fள,க<: 
 
உலக நKைம,காக உ8Iகைள உaf,க உலக1"* Rற#பத;: 
வாLலக1"* இைறவUK கGடைள,காக கா1"+#பவIகC பர(,தI 
எKMKற ஞாUகC ஆவாIகC. இவIகC 54 வைகயான +A"ரI எKMKற 
பதf8* இ+,MKறாIகC 
 
அப,:வI fள,க<: 
 
உலக நKைம,காக உ8Iகைள உaf,க உலக1"* RறA6 அைன16 
உ8IகேளாS வாgA6 வ+பவIகC அப,:வI எKMKற ஞாUகC ஆவாIகC. 
இவIகC 54 +A"ரI வைகயான எKMKற பதf8* இ+,MKறாIகC 



:`#$: 
 
பர(,தI அப,:வI இ+வைக8ன+< உலக நKைம,காக உ8Iகைள 
உaf,க உலக1"* RறA6 உ8IகேளாS உ8ராக வாgA6 பல 
ந*க+16,கைள _` ஆணவ<, கKம<, மாைய எKற bKe மலVகைளZ< 
ெகா>ட அsஞானIகைள Rறf8*லா wைலைய அைடயPெசaவத;:< 
இைறவைன உணIவத;,கான கா%ய1ைதZ< ெசa6 ெகா>h+,MKறாIகC. 
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ெப1த1தI 21ெதாS ேப>(1"P 21த6 
ஒ1"G hர>hைட �S;றாI 216மாa 
ம1த16 (<மல< வாSைக மாGடாதாI 
ச1த16 அxgA6 சகல16 ளாேர. 
 
fள,க<:			 
 
உ8IகYK வைககY* bKறாவதாக இ+#பவIகC ஆணவ<, கKம<, மாைய 
ஆMய bKe மலVகைளZ< ெகா>ட அsஞானI. இவIகC (1தI, சாதகI, 
சகலI ஆMய bKe fதமாக இ+,MறாIகC. 
 
(,தI: 
 
(K ெஜKம ந*fைன# பயனா* இைறவேன :+வாக மUத உ+f* 
வA6 ெகாS1த ஞான1ைத# ெப;e (<மல< ெகா>ட தVகYK ஆKமாைவ 
2வ1ேதாS இர>டற, கலA6 (," ெப;ற (1தI ஆவாIகC. 
 
சாதகI: 
 
(K ெஜKம fைன# பயனா* இைறய+ைள# ெப;e "யான<, தவ<, 
ேயாக#ப8;2கC, =ைஜகC ெசa6 ெகா>W+#பாIகC. இவIகC சாதகI 
ஆவாIகC. இவIகC தா< ேம;ெகா>ட சாதகVகYK பயனா* (<மலVகளா* 
உ+வா:< 6KபVகY[+A6		பா",காம* இ+#பாIகC. 
 
சகலI: 
 
இவIகC மாையயா* உலக வாg,ைக8ேலேய அ(VM, MடA6 
(<மலVகYK வ[ைம அ"கமாக# ெப;ற சகலI ஆவாIகC. 
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2வமாM ஐவைக1 ">மலs ெச;ேறாI 
அவமாகாP 21தI(1 தாAத16 வாgவாI 
பவமான uIேவாI பHபாச< அ;ேறாI 
நவமான த16வ< நாh,க> டாேர. 
 
fள,க<: 
 
ஆணவ<, கKம<, மாைய, மாேயய<, "ேராதா8 எKL< ஐA6 வ[ைம 
x:Aத மலVகைள ெவKe தாேம 2வமாM 21தIகC சாZP2ய< எKL< 
ேப%Kப# ெப+வாgk ெப;e அ"ேலேய எKe< "ைள16 இ+#பாIகC. 
இவIகC இறவாத wைல ெப;றதா* எ#ேபா6< Rறf இ*லாத wைலைய# 
ெப;e பH பாச< ஆMய இர>S< cVM ப"யாக இ+,:< ஒKப6 வைக 
த16வVகைள தம6 தவ1"னா* உணIA6 அைடAதாIகC. 
 
ப", பH, பாச< fள,க<: 
 
ப" எKப6 இைறவUK ேபராKமா. பH எKப6 இைறவUK 
ேபராKமாf[+A6 R%A6 வA6 உலகVகY* RறAத �வ ஆKமா. பாச< 
எKப6 ேபராKமாkட< �வ ஆKமா ேசராதவாe R%16 ஐA6 வைக 
மலVகளா* கGh இ+#ப6. எ#ேபா6 பHவாMய �வ ஆKமா தன6 பாசமாMய 
மலVகைள அe16, ெகா>S ப"யாMய பரமா1மாைவ ெசKe அைடMறேதா 
அ#ேபா6 அ6 (,"ைய# ெப;e இU Rறf இ*லாத wைலைய 
அைடMற6. 
 
ஒKப6 த16வ fள,க<: 
 
உலக< உ+வா:வத;:< உலக ெதா\*கC நைடெபeவத;: காரணமாa 
இ+#பைவ ஒKப6 த16வVகளா:<. இAத ஒKப6 த16வVகைளZ< 21தIகC 
தம6 தவ1"னா* தம,:C க>S உணIபவIகC. 
1. 2வ< - அைசயா ச," 
2. ச," - அைசZ< ச," 
3. ஒ[ - ச1த< 
4. ஒY - ெவYPச< 
5. சதா2வ< - அ+ள* 
6. மேகHவரK - மைற1த* 
7. உ+1"ரK - அ\1த* 
8. "+மா* - கா1த* 
9. Rர<மK - பைட1த* 
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fsஞானI ஆணவV ேகவல ேமkேவாI 
தsஞானI மாைய8* தV:< இ+மலI 
அsஞானI அPசக ல1தI சகலரா< 
fsஞான ரா" ஒKபாKேவ e8Iகேள. 
 
fள,க<: 
 
fsஞானI எKபவI ஆணவ< மல< மGSேம ெகா>S கKம< மாைய ஆMய 
இர>S ேகவல wைலகt,:< ேமேல இ+#பவIகC. இவIகC கKம< மாைய 
ஆMயவ;`* 2,க மாGடாIகC. ெமaRரளய அகலI எKபவI ஆணவ< கKம< 
ஆMய இர>S மல< ெகா>S இ+#பவIகC. இவIகC மாைய8* 2,க 
மாGடாIகC. அsஞானI எKபவI இAத bKe மலVகt< ெகா>ட ம;ற 
அைனவ+< ஆவாIகC. 21தIகைள1 தfI16 fsஞானI, ெமaRரளய 
அகலI, அsஞானI ெமா1த< ஒKப6 வைக8னராக இ+,MKறனI. 
 
:`#$ 
 
இAத பாட[* ஏ;கனேவ ெசா*ல#பGட க+16,கC இAத பாட[9< 
இ+Aதா9< bவைகP �வவI,க< தைல#R* உCள bKe fதமான 
உ8IகY* 10 வைக8ன%* 21தIகைள ேமKைமயானவIகளாக இAத பாட* 
_`#RSMKற6. 
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fsஞான கKம1தா* ெமaயகV _hய 
அsஞான கKம1"னா* HவI ேயாU$, 
ெகsஞான ெமau>h ேய8ைட 8GSேபாa 
ெமasஞான ராMP 2வேமவ* உ>ைமேய. 
 
fள,க<: 
 
fsஞானI தKLைடய ஞான கKம1"னா* எS1த Rறf8ேலேய தK 
உCள(< ெமaயான இைறவL< _h ஒKறாக கலA6 தாேம 2வமாM 
இ+#பாIகC. 
 
ெமaRரளய அகலI அsஞான கKம1"னா* ஞாUகளாக# RறA6 பாட* #493 
* உCள :`#RK பh Rரளய ஊ\,கால< வைர இைறவேனாS கல#பத;: 
கா1"+A6 Rரளய ஊ\,கால1"* 2வ1ேதாS கல#பாIகC. 
 
அsஞானIகC தKLைடய சாதக1"னாேலா அ*ல6 ெமaRரளய அகலIகளாக 
உCள ஞாUகளாேலா உயIவத;: ஏ6வாMய ஞான< ெப;e ஒ+ நாC 
ெமaRரளய அகலIகளாகேவா fsஞானIகளாகேவா மா` 2வ1ேதாS 
கல#பாIகC. 
 
அைசயா ச,"யாக இ+,:< இைறவLடK கலA6 ேப%Kப1"* இ+,:< 
2வசாZP2ய< எKப6 அைனவ+,:< உe"யாக, Mைட,:< இ6 உ>ைம. 
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ஆணவ1 6;ற வf1தா நனவ;ேறாI 
காWய fA6வா நாத சகலா" 
ஆணவ மா" அைடAேதா ரவரKேற 
ேச�யI ச1" 2வத16வ மாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆணவ< (தலான 5 மலVகt< இ+#ப"னா* க>ணா* பாI16< 
அ`யாைமயா* அ"* உCள உ>ைம ெத%A6 ெகாCளாதவIகC ஒY ஒ[ 
(தலான அைன16 இைற த16வVகைளZ< உணர (hயா6. ஆணவ< 
(தலான 5 மலVகt< கடAதவIகC உயIவான இட1"* இ+,:< 2வச," 
த16வ1ைத உணரலா<	 	 
 
உGக+16: 
 
ஆணவ< எKMற மல1ைத fGS cVகாத வைர இைறவைன (Xவ6மாக 
உணர (hயா6. ஐA6 மலVகைளZ< இைறய+ளா* ெவKறவIகC மGSேம 
ஆ"#பர<ெபா+ளாக இ+,:< 2வ< (அைசயா ச,") ச," (அைசZ< ச,") 
எL< இர>S த16வVகைளZ< உணர (hZ<. 
 

 



பாட: #501: இர6டா, த+!ர, - 16. பா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD!யானவ%க?) 

 
"லம1 தைனெபாK 2வஞாU, �Aதா* 
பல(1" 21" பரேபாக< த+< 
wலம1 தைனெபாKைன wKbடI, �Aதா* 
பல(ம; ேறபர ேபாகV :Keேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைமயான அ`ைவ# ெப;ற 2வ ஞாUயIகt,: ஒ+ எCYK அளk 
தVக1ைத, ெகாS1தா9< அதைன இைறவேன ஏ;e, ெகா>S அதK 
பயனாக (,"ையZ<, எ>Wயைத அைடMKற ச,"ையZ< ேப%Kப# 
ெப+வாgf;கான வ\ையZ< தA6 அ+tவாK. உலக அ`ைவ மGS< 
ெகா>S தம,: ஞான< இ+#பதாக எ>W ஞாUயI ேபால ேவஷ< 
ேபாGS, ெகா>S இ+,:< (டIகYட< இAத உலக1"9Cள அைன16 
தVக1ைதZ< தானமாக ெகாS1தா9< அதனா* ஒ+ பயL< Mைட,காத6 
மGSx*லாம* ெகாS1த i> தான1"K பயனா* அS1த Rறf89< 
ேப%Kப# ெப+வாgk Mைட,காம* ேபாafS<. 
 

 



பாட: #502: இர6டா, த+!ர, - 16. பா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD!யானவ%க?) 

 
க>h+A தா+8I உ>hSV காலைன, 
ெகா>h+A தா+8I ெகாCtV :ண1தைன 
நKeணIA தாI,க+C ெசa"S நாதைனP 
ெசKeஉணIA தாI2லI ேதவ+ மாேம. 
 
fள,க<: 
 
எமனா* உ8IகC ஒ+ நாC இறA6 ேபாவைத# பாI1தா9< தா(< அ#பh 
ஒ+ நாC இறA6 ேபாேவா< எKபைத உணராம* உ8IகC இ+,MKறனI. 
அ6ேபாலேவ ஒjெவா+ உ8+,:Ct< அAத உ8ைரேய தன6 அ<சமாக, 
ெகா>S இ+,:< இைறவK தம,:Ct< இ+,MKறாK எKபைதZ< 
உணராம* இ+,MKறனI. உலக வாg,ைகைய fட நKைம த+வ6 
ேப%Kப# ெப+வாgk எKபைத உணIA6 அKபா9< தவ1தா9< ேதhP 
ெசKe தம,:C இ+,:< இைறவைன உணIA6 ெகாCt< 2லI மGSேம 
இைறவUK அ+C ெப;e ேதவIகளாக பதf ெபeMறாIகC. 
 
உGக+16: 
 
fைரf* (hZ< உலக வாg,ைக ேம* ஆைச ைவ,காம* எKe< 
wரAதரமான ேப%Kப# ெப+வாgkதாK ேவ>S< எKe உணIAத உ8IகC 
மGSேம இைறவUK அ+ைள# ெபeவத;: த:"யான பா1"ரமாக 
இ+,MறாIகC. 
 

 



பாட: #503: இர6டா, த+!ர, - 16. பா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD!யானவ%க?) 

 
ைகfGh ேலKக+ வாMய கால16< 
ெமafGh ேலKfMI தKனh ேதSவK 
ெபாafGS நாேன $%சைட யானh 
ெநafGS இலாத இhs29 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
fைன# பயனா* Rறf எS1த ேபா6 க+வாக உ+வான ேபா"[+Aேத யா< 
இைற wைன#ைப ைகfடா6 ப;`, ெகா>ேடK. உ8IகC அைன16மாக 
இ+,:< உ>ைம இைறவUK "+வhகைளேய என,:C ேதh க8e ேபால 
RKUய சைடைய தைல8* அWAத இைறவUK "+உ+வ1ைத என,:C 
க>S அவன6 "+வhகைளேய சரணைடAேதK. அதனா* ெநa fGS 
எ%,க#பSMKற உலக fள,:கைள# ேபால இ*லாம* ெநaேய fடாம* 
தானாக ஒY+< fள,காக என,:C இைறவK வA6 இ+,MKறாK எKபைத 
உணIA6 ெகா>ேடK. 
 
உGக+16: 
 
ெபாaயான உலக# ப;e,கைள fGSfGS உ>ைமயான இைறவைனேய 
(Xவ6மாக# ப;`,ெகா>ட உ8IகC தாK இைறவைன1 தம,:C ஒY 
வhவமாக1 த%2,க1 த:"யான பா1"ரமாக இ+,MறாIகC. 
 

 



பாட: #504: இர6டா, த+!ர, - 16. பா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD!யானவ%க?) 

 
ஆவன ஆவ அ\வ அ\வன 
ேபாவன ேபாவ $:வ $:வன 
காவலK ேபIநA" காGh16, க>டவK 
ஏவன ெசaMKற இளVMைள ேயாேன. 
 
fள,க<: 
 
உலகVகt< உ8Iகt< உ+வா:< கால1"* உ+வாM அ\Z< கால1"* 
அ\MKறன. உ8IகYK fைனகC uI,க uI,க fைனகC ெசKe fS<. 
உ8IகC ெசaZ< கIமVகளா* fைனகC வA6< ேச+<. இைவ 
எ*லாவ;ைறZ< கGh, கா,:< :+வாக இ+,:< இைறவK காGhய+ள 
அைத, க>டவIகC இைறவUK கGடைளைய# ெப;e அைதP 
ெசய*பS16< த:" ெப;ற $"ய அhயவIகC ஆவாIகC. 
 
உGக+16: 
 
அைன16< இைறவேன எKற உ>ைமைய இைறவK காGட1 தம,:C 
க>S உணIAதவIகC இைறவUK கGடைளைய ெசய* பS16< த:"யான 
பா1"ரமாக இ+,MறாIகC. 
 

 



பாட: #505: இர6டா, த+!ர, - 17. அபா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD! இ:லாதவ%க?) 

 
ேகால வறGைட, :UA6 :ளMGS# 
பாைல, கறA6 ப+:வ ேதெயா,:< 
�ல(< ேநாK$< இலாதவI, �Aத6 
காலV க\Aத ப8ர6 ஆ:ேம. 
 
fள,க<: 
 
மh வ;`#ேபான பHமாS அழகாக இ+,Mறேத எKe :UA6 அத;: 
$;கைள உணவாக, ெகாS16 அதK மh8[+A6 பாைல, கறA6 :h16 
fடலா< எKe wைன#ப6 ஒX,க(< தவ(< இ*லாதவIகt,: தான< 
ெகாS16 ேப%Kப வாgைவ# ெப;e fடலா< எKe wைன#ப6 ேபாலா:<. 
ஒX,க(< தவ(< இ*லாதவIகt,: ெகாS,:< தான< ப+வ< (hAத 
Rற: fைத1த ப8I எ#பh வளIA6 ெச\,காேதா அ6ேபால எAத# 
பயைனZ< ெகாS,காம* iணாMfS<. 
 
உCfள,க<:  
 
ஒX,க(< தவ(< இ*லாதவIகC தான< ெபற த:" இ*லாதவIகC 
ஆவாIகC. 
 

 



பாட: #506: இர6டா, த+!ர, - 17. அபா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD! இ:லாதவ%க?) 

 
ஈவ6 ேயாக இயம wயமVகC 
சாIவ த`AதK$ தV: மவI,கK` 
ஆவ த`AதK$ தVகா தவIகt, 
�வ6 ெப+<Rைழ ெயKeெகாC �ேர. 
 
fள,க<:	 
 
தவ< ேயாக< ெசa6 uய :ணVகைள ேபா,M நKைமகைளP ெசa6 
அைன16 உ8IகYட(< அKபாக இ+,:< அhயவIகt,: மGSேம தான< 
ெகாS,க ேவ>S<. ேவஷ< ேபாGS, ெகா>S நh1தா* தான< Mைட,:< 
எKMற ஆைச8* மன"* உ>ைமயான அKR*லாம* இ+#பவIகt,: 
தான< ெகாS#ப6 xக#ெப%ய தவe எKபைத# $%A6 ெகாCtVகC. 
 
 

 



பாட: #507: இர6டா, த+!ர, - 17. அபா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD! இ:லாதவ%க?) 

 
ஆமா ற`யாK அ"பsச பாதகK 
ேதாமாe< ஈச;:A }ய :ரவ;:V 
காமா" fGேடாI,:A தர*தA6 க;ேறாK 
ேபாமா நரM; $காKேபாதV க;கேவ. 
	 
fள,க<: 
 
ஒX,க1"* ெச*9< வ\ைய அ`யாம* பsசமகா பாவVகைள ெசaMKற 
மகா பாfயாக இ+Aதா9< :;றx*லாத 2வனhயாIகt,:< }aைமயான 
2வஞான1ைத# ேபா",:< :+,கt,:< காம< ம;e< பsசமாக 
uய:ணVகைள ைகfGட 2வேயாMயIகt,:< தர,_hய தான1ைத தA6 
அதK பயனா* ஞான< ெப;efGடா* மகா பாவVகC ெசa"+Aதா9< 
நரக1";:# ேபாக மாGடாIகC. 
 
உGக+16: 
 
மகாபாவ1ைத ெசaதவIகளாக இ+Aதா9< (ைறயான தான1ைத 
ச%யானவIகt,:P ெசa6fGடா* அதK பயனா* பாவ fைனகC uIA6 
ந* fைனகைளP ேசI16 நரக1"[+A6 த#R16, ெகாCவாIகC. 
 
ஐA6 மகா பாவVகC (பாட* #200 இ* கா>க): 
 
1. ெகாைல - ெத%Aேத ஒ+ உ8ைர, ெகா*வ6 
2. களk - அS1தவI ெபா+t,: ஆைச#பGS "+Sவ6 
3. கC - ேபாைத8* மயVM, Mட#ப6 
4. காம< - ேமாக1"* மயVM, Mட#ப6 
5. ெபாa - உ>ைமைய மைற16# ெபாa ேபHவ6 
 
ஐA6 மகா uய :ணVகC: 
 
1. காம< - ேமாக< 
2. :ேராத< - ேகாப< 
3. ேலாப< - Hயநல< 
4. மத< - கIவ<, ஆணவ< 
5. மாPச%ய< - ெபாறாைம 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



பாட: #508: இர6டா, த+!ர, - 17. அபா4!ர, 
(ெகாMWபதcD, ெப)வதcD, தD! இ:லாதவ%க?) 

 
ம>மைல ய1தைன மாதன< ஈ8L< 
அ>ண* இவெனKe அsச[ ய1தனாa 
எ>W இைறsசாதாI, �Aத இ+வ+< 
ந>�வI ஏழா நரக, :\8ேல. 
 
fள,க<: 
 
த<ைம ஆtMKற தAைதயான இைறவேன மUத வhf* வA6 தான< 
ெகாS,MKறாK எKe ைக_#R1 ெதாX6 இைறவைன wைன161 தான< 
ேகGகாதவIகt,: மைலயளk மாெப+< ெபா+ைள தானமாக1 தAதா9< 
அதனா* ஒ+ பயL< Mைடயா6. இைறவைன wைன,காம* தான< 
ெகாS1தவL< இைறவைன wைன,காம* தான< ெப;ற இ+வ+ேம ஏX 
fத நரகVகYK :\ைய ெசKe அைடவாIகC. 
 

 



பாட: #509: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
உCள1"K உCேள உளபல uI1தVகC 
ெமCள, :ைடA6wK றாடாI fைனெகட# 
பCள(< ேமS< பரA6 "%வேர 
கCள மன(ைடய, க*f8 ேலாேர. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகYK உCள16,:C பலfத $Uத uI1தVகC இ+,MKறன. அவ;ைற 
"யான1"K bல< ெமCள ஆராaA6 உணIA6 அதLC bgM, :Y16 
தVகYK fைனகைள cVக (ய;2 ெசaயாம* தVகYK fைனகைள, 
க\,க உலக1"* இ+,:< $Uத uI1தVகைள1 ேதh பCள1தா,:கt,:< 
மைல ேமSகt,:< அைலA6 "%MKறவIகC ெபாaயான மனைத, ெகா>ட 
உ>ைம ஞானx*லாதவIகC. 
 
உGக+16: 
 
உ8IகYK உCள16,:C இைறவK பலfத :ணVகளாக இ+,MKறாK. 
இவ;ைற ஆராaA6 ந*ல :ணVகைள வளI16, ெகா>S uய :ணVகைள 
c,M, ெகா>டா* fைனகC cVM fS<. இைத அ`யாம* உலக1"* 
இ+,:< ந"கY9< :ளVகY9< :Y16fGடா* எ*லா பாவVகt< 
ேபாafS< எKe த<ைம1 தாேம ெபாaயாக ஏமா;` ெகாCtபவIகC 
உ>ைம ஞானx*லாதவIகC. 
 

 



பாட: #510: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
தYய` வாளI,:1 த>Wதாa1 ேதாKe< 
:Yய` வாளI,:, _டk< ெவா>ணாK 
வYய` வாளI,: வாa,M9< வாa,:< 
ெதYய` வாளIதs 2AைதZ ளாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேகா8*கt,:P ெசKe இைறவைன வ\பS< (ைறைய அ`AதவI,: 
இைறவUK அ+C :YP2யாa ேதாKe<. அவேன அAத ேகாf[* உCள 
uI1த,:ள1"* :Y1தா* பாவVகC uIA6 fS< எKe< இைறவைன 
அைடA6 fடலா< எKe எ>Wனா* இைறவK ப,க1"* _ட w;க 
மாGடாK. அவேன bPைச அட,M அளவாக fGS (ைற#பh "யான< 
ெசaய1 ெத%A6 அைத ெசய*பS1"னா* இைறவUK அ+C Mைட1தா9< 
Mைட,:<. அவேன தம6 உCள1"* இ+,:< uI1த1ைத உணIA6 
ெதYA6 fGடா* அவK 2Aதைன8*தாK இைறவK எ#ேபா6ேம 
:hெகா>h+,MKறாK. 
 

 



பாட: #511: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
உCள1"K உCேள உண+< ஒ+வைன, 
கCள1" னா9V கலAத` வாIஇ*ைல 
ெவCள1ைத நாh fSமவI ufைன# 
பCள1"* இGட6ஓI ப1த9C ளாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC தம6 உCள1"* இ+,:< uI1த1"* bgM :Y1தா* தம,:C 
இ+,:< இைறவK ஒ+வைன உணரலா<. அAத இைறவL,: அhயவI 
ேபால நh16, ெகா>டாவ6 அவேனாS கலA6 அவைன அ`A6 
ெகாCtபவIகC எவ+< இ*ைல. ந"கt,:< :ளVகt,:< ெசKe 
bgM எXபவIகள6 பாவ fைனகC Mண;`* fGட ஓGைட, :ட< 
ேபாKறேத ஆ:<. 
 
உCfள,க<:  
 
ஓGைடயான :ட1"* எjவளk (ைற அCYனா9< த>�I w;காத6 
ேபால உலக1"9Cள எ1தைன :ளVகt,:< ந"கt,:< ெசKe 
:Y1தா9< பாவ fைனகC uரா6. 
 

 
 



பாட: #512: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
அ`வாI அமரIகC ஆ"# RராைனP 
ெச`வா Lைறபதs ெசKe வலVெகாC 
ம`யாI வைள,ைக வ+$ன; கVைக# 
ெபா`யாI $ன*bgக# $>Wய ராேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC அைன16,:Ct< i;`+,:< ஆ"bல நாயகனாMய இைறவைன 
ேதவIகC தVகt,:C இ+,:< uI1த1ைத1 ேதh அைடA6 அதK bல< 
தVகைள# ப,:வ# பS1",ெகா>ேட அைடA"+,MறாIகC. அ6 ேபாலேவ 
உ8IகC தVகYட< இ+,:< 5 fத uய :ணVகைள c,M1 தVகைள# 
ப,:வ# பS1",ெகா>S தVகt,:C bல#ெபா`யாக இ+,:< :>ட[U 
ச,"ைய ேமெலX#RP ெசKe தVகYK தைல,:C இ+,:< கVைக1 
uI1த1"* bgM எXA6 fGடா* $>WயIகளாக ஆகலா<. 
 
5 fத uய :ணVகC 
 
1. காம< - ேமாக< 
2. :ேராத< - ேகாப< 
3. ேலாப< - Hயநல< 
4. மத< - கIவ<, ஆணவ< 
5. மாPச%ய< – ெபாறாைம 
 

 



பாட: #513: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
கட[; ெகS16, :ள1"U; கா>ட* 
உட9ற1 ேதSவாI த<ைமெயா# பாேர 
"ட(;ற நA" "+வ+ ளா;ெசK 
eட[; $:Aதைம ஒKற` யாேர. 
 
fள,க<: 
 
கட[U* ஒ+ ெபா+ைள1 ெதாைல16 fGS அைத கட[U* ேதடாம* 
:ள1"* ேதh அைலவைத# ேபால உட[* இைறவேன பல uI1தVகளாக 
இ+#பைத அ`யாம* ெவYேய ேதh அைலMKறனI. உ8IகYK உ8ைர 
உe"யாக ப;`,ெகா>h+,:< :+நாதனாMய இைறவK தன6 
"+வ+ளா* உட9,:Cேளேய $:A6 இ+#பைத ஒ+வ+< அ`யாம* 
இ+,MKறனI. 
 

 



பாட: #514: இர6டா, த+!ர, - 18. d%4த,  
(உ?ள4!. Qeத,) 

 
கலAத6 cர 6ட<R; கe,:< 
கலAத6 cர 6ட<R; 2வ,:< 
கலAத6 cர 6ட<R; ெவt,:< 
கலAத6 cIwலV கா;ற6 வாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ8IகC Rற,:< ேபா6 உCள1"* பலவைக :ணVகC உCள6. அைவ 
தாமச<, இராசத<, சா1iக< ஆMய 3 வைக :ணVகt,: உGபGடைவ. 
தாமச :ணVகC இ+,:< ேபா6 :>ட[U ச,"யாக இ+,:< uI1தமான6 
கe#பாக இ+,:<. இAத தாமச :ண< இராசத :ணVகளாக ேமேலாV:< 
ேபா6 அAத uI1தமான6 2வ#பாக மாe<. இAத இராசத :ண< சா1iக 
:ணVகளாக ேமேலாV:< ேபா6 அAத uI1தமான6 ெவt#பாM ேமேல 
ெசKe சக|ரதள1ைத அைடZ<. அjவாe சக|ரதள1ைத அைடAத6< 
தம6		உடலாகk< உட9,:C உ8ராகk< இைறவேன இ+#பைத உ8IகC 
உணரலா<. 
 
:ணVகYK fள,க<: 
 
தாமச :ண< (தாமச<) - காம<, ெவ:Y, மய,க<, கல,க<, ேகாப<, 
ேபராைச, ெபாa ேபHத*, இ<ைச, யா21த*, ெவYேவச<, 2ரம<, கலக<, 
வ+1த<, ேமாக<, கவைல, தாgைம, உற,க<, அPச<, ேசா<ப*, 
காரணx*லாம* Rற%ட< ெபா+Gகt,: ஆைச#பSத* ம;e< RறI,: 
ேகS fைளf,:< ெசய*கC ெசaவ6, பகGS,காக ெசய*கC ெசaவ6. 
 
இராசத :ண< (இராGசத<) - ஊ,க<, ஞான<, iர<, த+ம<, தான<, க*f, 
ஆைச, (ய;2, இeமா#$, ேவGைக, "xI, ெதaவVகYட< ெச*வVகC 
ேவ>Sவ6, ேவ;eைம எ>ண<, $லUKப# ப;e, ச>ைடகY* உ;சாக<, 
தK $க\* ஆைச, ம;றவIகைள எCY நைகயாSவ6, பரா,Mரம<, 
Rhவாத16டK ஒ+ (ய;2ைய ேம;ெகாCtத*. 
 
ச16வ :ண< (சா1fக<) - ந;கா%யVகY* மனைதP ெச916< :ண<, 
மன அட,க<, $லK அட,க< (தம<), 6KபVகைள# ெபாe16, ெகாCt< 
இய*$ (சM#$1 தKைம), fேவக<, ைவரா,Mய<, தவ<, வாaைம, க+ைண, 
மMgP2, ந<R,ைக, பாவ< ெசaவத;: _Pச#பSத*, தKUேலேய 
மMgA"+1த*, தான<, பWk ம;e< எYைம. 
 



:`#$: இ#படா[* 4வ6 வ%8* :`#RGSCள cI அxIத1ைதZ< wல< 
ம>ணாMய உட<ைபZ<, கா;e bPH,கா;றாMய உ8ைரZ< :`,:<. 
 

 
 



பாட: #515: இர6டா, த+!ர, - 19. !"CேகாBF_f 
 
தாவர [Vக< ப`1ெதாK`* தாR1தா* 
ஆவதK (Kேன அரH wைலெகS< 
சாவதK (Kேன ெப+ேநாa அS1"S< 
காவலK ேபIநA" கGSைர1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ஒ+ "+,ேகா8[* உCள Hய<$ 2வ[Vக1ைத# ெபயI1ெதS16, ெகா>S 
ேபாa ேவெறா+ "+,ேகா8[* wefனா* அPெசய* அAத ேவெறா+ 
"+,ேகா8* கGh (h#பத;: (Kேப அரசன6 ஆG2 wைல:ைலZ<. 
அAதP ெசயைல ெசaதவK இற#பத;: (K$ ெதாXேநாa வA6 6K$;e 
இற#பாK. இjவாe எ< உ8I, காவலனாMய நA"ெப+மாK உe"பட 
_`னாI. 
 

 



பாட: #516: இர6டா, த+!ர, - 19. !"CேகாBF_f 
 
கGSf1 தாIம"; க*ெலாKe வாVMh* 
ெவGSf, :<அR ேடக1 தரசைர 
(GSf, :<(U ேவ"ய ரா8L< 
ெவGSf1 ேதfS< f>ணவK ஆைணேய. 
 
fள,க<: 
 
"+,ேகா8* H;ePHவைர, கGhயவேர RK$ ெபா+C �6 ஆைச ெகா>S 
அAதP Hவ;`[+A6 ஒ+ க*ைல எS1தா9< தவ< $%Z< (Uவேரா 
ேவதVகைளP ெசா*9< அAதணேரா என க*ைல எS1தவI யாராக 
இ+Aதா9< அவIகைளZ< அAத, :;ற< wகழாதவாe பா6கா#பாக 
ைவ,காததா* அ#ெபாX6 (h�h ஆCMKற அAநாGS அரசைனZ< 
ஆகமVகைள அ+YPெசaத 2வெப+மாUK ஆைண அ\16fS<. 
 

 



பாட: #517: இர6டா, த+!ர, - 19. !"CேகாBF_f 
 
ஆ;ற+ ேநாax, கவU மைழ8K`# 
ேபா;ற+ மKன+< ேபாIவ[ :KeவI 
_;eைத1 தாK"+, ேகா8*க ளானைவ 
சா;`ய =ைசகC த#Rh* தாேன. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மான6 "+,ேகா8*கY* அKறாட வ\பாSகC 2ற#$ நாC 
வ\பாSகC (Rரேதாஷ<, 2வரா1"%) ஆMயவ;ைற (ைறயாகP ெசaயாம* 
fGடாேலா அ*ல6 ஆகமVகY* ெசா*ல#பGட (ைற தவ` 
அ,ேகாf*கY* ஏேதL< தவறாக ெசaதா* அAத நாGh* uI,க (hயாத 
ேநாaகC பரk<. மைழ ெபaயா6. அAத நாGைட ஆt< அரசK ேபரரசனாக 
இ+Aதா9< தன6 எ"%கைள# ேபா%* ெவ*9< வ[ைம :ைறA6 ேபாa1 
தK நாGைடேய இழ#பாK. 
 

 



பாட: #518: இர6டா, த+!ர, - 19. !"CேகாBF_f 
 
(Kனவ னாIேகா8; =ைசகC (GhhK 
மKனI,:1 uV:ள வா% வளV :KeV 
கKனV களk x:A"SV கா2U 
ெயKன+ைம நA" ெயS16ைர1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அைன1";:< (தலாa இ+,:< இைறவK ேகாf*கY* "னAேதாe< 
நட,:< =ைஜகC தைட#பGடா* அAத நாGைட ஆt< மKனL,:1 
uைமகC உ>டா:<. மைழ இ*லாம* cI :ைறA6 நாGhK வள< :Ke<. 
ெபா` ைவ16 "+S< "+டIகC அ"க%16 களk ெப+:<. இjவாe 
உலக1"* நட,:< எKe எம6 :+வாa இ+,:< இைறவK 
எS16ைர1தாK. 
 

 



பாட: #519: இர6டா, த+!ர, - 19. !"CேகாBF_f 
 
ேபIெகா>ட பாI#பாK RராKதKைன அIP21தா; 
ேபாIெகா>ட ேவAதI,:# ெபா*லா fயா"யா< 
பாIெகா>ட நாGS,:# பsச( மா<எKேற 
�Iெகா>ட நA" ெத%A6ைர1 தாேன. 
 
fள,க<: 
 
தாK ஒ+ அAதணK எKe ெபயைர மGS< _`,ெகா>S 2வெப+மாUட< 
அK$< 2வைன# ப;`ய அ`k< ஒX,க(< இ*லாத அAதணK 
"+,ேகா8[* 2வெப+மாL,:# =ைஜகC ெசaதா* அ,ேகா8* உCள 
நாGh* உCநாGS, கலகVகt< ெவYநாGS# ேபாIகt< நட#பேதாS 
அAநாGh* ெகாhய ேநாaகt< fவசாய wலVகY* ஒKe< fைளயாம* 
பsச(< உ>டா:< எKe எம6 :+வாa இ+,:< இைறவK 
எS16ைர1தாK. 
 
:`#$:  
 
"+மA"ர< பாட* எ> 224 (த* 237 வைர அAதணI ஒX,க< எKற 
தைல#R* 14 பாட*கY* அAதணI எKபவI யாI அவI எ#பh இ+,க 
ேவ>S< எKe "+மA"ர பாட*கY* உCள6. அAதணI யாI 
எKபைத#ப;` 224 எ>W* வ+< (த* பாடைல மGS< �ேழ 
ெகாS16Cேளா<. ேம9< அAதணIகC யாI எKப6 ப;` ெத%A6 ெகாCள 
�த< உCள 13 பாட*கைளZ< �ேழ உCள [VM* ,Y, ெசa6 வ+< 
வைலதள1"* பாட*கேள பh16 அ`A6 ெகாCளலா<. 
 
https://kvnthirumoolar.com/topics/thirumanthiram/page/30/ 
 
பாட* #224: (த* தA"ர< - 12. அAதணI ஒX,க< (அAதணI எKப6 யாI, 
அவI எ#பh இ+,க ேவ>S<) 
 
அAதண ராேவாI அeெதா\* =>SேளாI 
ெசAதழ* ஓ<R(# ேபா6< wயமsெசa 
த<தவ ந;க+ ம16wK றாVMGSP 
சA"Z< ஓ"P சடVகe# ேபாIகேள. 
 
fள,க< : அAதணI எKபவI ேவதVகைள ஓ6த*, க;ற ேவதVகைள 
Rற+,: க;e,ெகாS1த*, ேவத (ைற#பh யாக< வளI1த*, Rற+,: 
யாக< ெசaZ< (ைறைய க;e,ெகாS1த*, தான< ேகGS வAதவIகt,: 
இ*ைல எKe ெசா*லாம* தான< த+த*, Rற%டx+A6 தான< ெபeத*, 



ஆMயவ;ைற ெசaபவIகேள அAதணIகC ஆவாIகC. அ6மGSxK` 
1.}aைமயாக இ+1த*, 2. இைறய+ேளாS இ+1த*, 3. அளவான உணk, 
4. ெபாeைமேயாS இ+1த*, 5. ேநIைமZடK இ+1த*, 6. ெபாa ேபசா6 
ச1"ய1ைத, கைடRh1த*, 7. ச1"ய1";காக ைவரா,Mய1ைத வளI1த*, 8. 
காம1ைத எ>ணா"+1த*, 9. களk ("+S) எ>ணாம[+1த*, 10. 
ெகாைல எ>ணாம[+1த* ஆMய ப16 :ணVகைளZ< தாL< அ`A6 
RறI அ`16ெகாCளP ெசa6 wயம1"K வ\ நட,க ேவ>S<. தா< 
கைடRh,:< தவ1"9<, ந*ல கா%யVகைளP ெசaZ< க+மVகY[+A6< 
எ#ேபா6< தவறாம* wKe ந*ல6 uய6 ஆMய அைன16 சடV:கைளZ< 
Rற+,காக ெசa6 ெகாS#பவIகேள அAதணIகC அவIகC. 
 
வைலதள1";கான :`#$:  
 
"+மA"ர< பாட* எ> 224 (த* 237 வைர அAதணI ஒX,க< எKற 
தைல#R* 14 பாட*கY* அAதணI எKபவI யாI அவI எ#பh இ+,க 
ேவ>S< எKe "+மA"ர பாட*கY* உCள6. இAத 14 பாட*கைளZ< 
நம6 வைலதள1"* பh16 அ`A6 ெகாCளலா<. வைல#ப:"8* 
ேதSவத;: 2ரமமாக இ+Aதா* ேதட* ப:"8* எ>கைள ைட# ெசa6 
எKடI ெசaதா* 2ரம< இ*லாம* பாட*கைள பாh,கலா<. 
 

 



பாட: #520: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
எ<ெப+ மாKஇைற வா(ைற ேயாஎKe 
வ<பfg வாேனாI அHரK வ[ெசா*ல 
அ<பவg ேமU அe(கK ேபாaஅவI 
த<பைக ெகா*ெலKற த;பரK தாேன. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகைள fட அHரIகC வ[ைம ெப;e1 ேதவIகைள 6K$e1"ட 
ேதவIகC 2வெப+மாைன ேநா,M எ<ெப+மாேன இைறவா நாVகC 
அHரIகளா* 6Kப#பSMKேறாேம இ6 ச%யா எVகைள, கா#பா;eVகC எKe 
_` ேவ>hட 2வெப+மாK த;பரK wைல8* wKe (ெந;`, க> 
ெந+#பா* அைன1ைதZ< அ\161 தாேன அைன1";:< ேமலானவK, 
wரAதரமானவK, ஆனAதமானவK, எதனா9< அ\,க (hயாதவK எKMKற 
wைல) தK இதய1"[+,:< ஒYயாMய அழMய பவள< ேபாKற 
"+ேமUZைடய ஆe(கைன யா< அY,:< பைடZடK ெசKe 
ேதவIகYK பைகவIகளான அHரIகைள அ\16 வ+வாயாக எKe _`னாI. 
 

 



பாட: #521: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
அ>டெமா ெட>hைச தாV:< அேதா(க< 
க>டV கe1த க+1த` வா%*ைல 
உ>ட6 நsெசK eைர#பI உணIfேலாI 
ெவ>டைல மாைல f%சைட ேயா;ேக. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மாUK ஐA6 (கVகY* ஒKறான அேதா(க< =x, அைன16, 
ேகாCகC, பல நGச1"ரVகC உCளட,Mய f>ெவY# RரேதசVகC ெகா>ட 
அ>டVகC அைன1ைதZ<, வட,:, வடMழ,:, Mழ,:, ெதKMழ,:, 
ெத;:, ெதKேம;:, ேம;:, வடேம;: என எGS1 "ைசகைளZ< தாVM, 
ெகா>h+#பைத யா+< அ`யf*ைல. அதனா*தாK அவ+ைடய 
அேதா(க1";: அh8* இ+,:< கX16 அ>டெவYைய# ேபால க>டV 
க+ைமயாa உCள6 எKMற உ>ைமைய யா+< அ`A6ெகாCளாம* 
2வெப+மாK நsைச உ>டதா*தாK (அ(த< எS,க# பா;கடைல வாHM 
பா<Rனா* கைடAதேபா6 ெவY#பGட ஆலகால fஷ<) அவ+ைடய கX16 
க+ைமயாa இ+,Mற6 எKe _eவாIகC அவைர உணராதவIகC. 
இ6ேபாலேவ இறAதவIகYK ஆKமா,கைள1 தாVM, ெகா>h+#பைத 
உணI16< வைக8* அவIகYK ெவCைள wற1"லான ம>ைடேயாSகைள 
மாைலயாக அWA6 f%Aத சைடைய, ெகா>h+,:< 2வெப+மாUK 
தKைமைய யா+< அ`யf*ைல. 
 
அேதா(க<: 
 
2வெப+மாUK அேதா(க< எKப6 �GHம உட[* எV:< ெச*9< 
ஆ;றைல உைடய6. uயவIகைள அ\,க (;பS<ேபா6 ேதாKeவ6 
அேதா(க<. அேதா(க1ைத, ெகா>ட 2வெப+மாK அ\1த[K தைலவK 
ஆவாI. அவI �ரப6மK எKற அHரைன அ\,க1 தK அேதா(க1ைத 
ெவY#பS1"ய ேபா6 ச," ேதfேய அைத, க>S பயA6 மைறA6 
ெகா>டாC. இAத அேதா(க1ைத உலக அ\fK ேபா6< 
(+க#ெப+மாைன# பைட1த ேபா6< உ,Mரமாக ெவY#பS1"ய 
2வKெப+மாK தKைன வணV:< ேயாMகt,:< (UவIகt,:< அ+C 
ெகாS,:< ேபா6 மGS< சாAதமாக ெவY#பS16வேத அேதா(க த%சன<. 



 



பாட: #522: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
ெசaதாK அ`Zs ெசXVகட* வGட16# 
ெபாaேய Zைர16# $கX< மUதIகC 
ெமaேய Zைர1"h* f>ேணாIெதாழP ெசaவK 
ைமதாgA6 இலV:< xடeைட ேயாேன. 
 
fள,க<: 
 
ெசXைமயான கட*களா* �ழ#பGh+,:< இAத உலக1ைத# பைட1த 
இைறவL,: மUதIகY* யாெர*லா< த<�6 உ>ைமயான ப," இ*லாம* 
ெபாaயாக# $கgA6 ேபா;eMKறனI எKப6 நKறாக1 ெத%Z<. யாெர*லா< 
த<�6 உ>ைமயான ப," ெகா>S ேபா;` வணV:MKறாIகேளா 
அவIகைள வா�லக16 ேதவIகt< வA6 வணVகPெசaவாK அேதா(க< 
ெகா>ட க+1த ெதா>ைடைய உைடய இைறவK. 
 

 



பாட: #523: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
நA" எXA6 நSkற ஓVMய 
ெசAu, கலA6G 2வெனன w;:< 
(A", கலAதV :லக< வல<வ+< 
அA" இைறவK அேதா(க மாேம. 
 
fள,க<: 
 
:>ட[Uச," (தலாவ6 ச,கரமான bலாதார1"[+A6 HX(ைன 
((6ெக9<$) வ\யாக ேமேல ஏ`PெசKe 2ர29Cள (தைல உP2) சக|ரர 
தள1"* உCள ெசs2வ#$ wற ஒYZடK கலA6 2வமாM w;:<. அjவாe 
ேமெலXA6 wKறkடK (K fைனகC அைன1ைதZ< அ\16 
உலக#ப;ைற அe16 உலக(< உட9< ஒKேற எKற wைலைய 
அைடf16 ஆGெகாCவ6 2வெப+மாUK அேதா(க< ஆ:<. 
 

 
 
 
 

 
  



பாட: #524: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
அேதா(கV �ழ>ட மான $ராணK 
அேதா(கA தKெனாS< எV:< (ய9s 
சேதா(க1 ெதா>மலI, க>W# RராL< 
அேதா(கK ஊ\1 தைலவL மாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆ"யான அேதா(க< ெகா>ட 2வெப+மாK தன6 அேதா(க1 த16வ1"* 
தன,:, �ேழ உCள அ>ட< (Xவ6< எV:< fயாR1"+,MKறாI. 
அவேர ஓ< எL< Rரணவ ஒ[ைய மாைலயாக அWA6ெகா>S அ\1த[K 
தைலவனாகk< wKe அ+C $%MKறாI. 
 

 



பாட: #525: இர6டா, த+!ர, - 20. அேதா-க தaசன, 
 
அேதா(க மாமல ராய6 ேகt< 
அேதா(க1 தாெலா+ {றாa f%A6 
அேதா(க மாMய அAதx* ச1" 
அேதா(க மாM அமIA"+A தாேன. 
 
fள,க<: 
 
அேதா(க< ெப%ய தாமைர மலராக மா`ய அ"சய1ைத, ேகtVகC. பாட* 
523 * உCளபh :>ட[U ச," உ8IகYK தைல8K உP289Cள 
சக|ரர தள1ைத அைடA6 {;e,கண,கான இதgகைள, ெகா>ட தாமைர 
மலராக f%AதkடK அ\f*லாத ச,"யாM அAத 2வெப+மாேன 
அேதா(கமாM அமIA"+,MKறாI. 
 

 
 
 
 
  



பாட: #526: இர6டா, த+!ர, - 21. [வ g+ைத 
 
ெதYke ஞான16P 2Aைத8K உCேள 
அYke வாரம ராப" நாh 
எYயெனK vசைன cசI இக\* 
MYெயாKe =ைஞயா; �ழ6 வா:ேம. 
 
fள,க<: 
 
ெதYAத ஞான< உCளவIகC 2Aதைன ெசa6 தம,:Cேள இ+,:< 
ேதவIகt,ெக*லா< தைலவனாMய 2வெப+மாைன உணIA6 அவ+ைடய 
அ+ைள# ெபeவாIகC. ெதYAத ஞானx*லாத �ழான ம,கC 
அP2வெப+மாைன 2eெதaவமாக எ>W இகgA6 $ற,கW1தா* 
அவIகYK wைல =ைனயா* M\,க#பGட MYேபால ஆ:<. 
 

 



பாட: #527: இர6டா, த+!ர, - 21. [வ g+ைத 
 
(YAதவI வானவI தானவI எ*லா< 
fYAதவI ெமaAwKற ஞான< உணராI 
அYAத( }`ய ஆ"# Rராைன1 
தYAதவI, க*ல6 தாVகஒ> ணாேத. 
 
fள,க<: 
 
ஆைசயா* அLபf16 வாh#ேபான ேதக1ைத உைடயவIகC, ேதவIகC, 
அHரIகC ஆMயவIகC உ>ைம ஞான1ைத உணரf*ைலெயKறா* 
இறAதவIகைள# ேபாலானவIகேள. அKRனா* க2A6 அ(த<ேபா* Hர,:< 
ஆ"யாMய 2வெப+மாைன1 தK உCள, ேகாf[* ைவ16 
வ\பSபவIகளா* மGSேம உ>ைமயான ஞான1ைத# ெபற இய9<. 
 

 



பாட: #528: இர6டா, த+!ர, - 21. [வ g+ைத 
 
அ#பைக யாேல அHர+A ேதவ+< 
ந;பைக ெசa6 நSேவ (hAதனI 
எ#பைக யாM9< எaதாI இைறவைன# 
ெபாa#பைக ெசa8L< ஒKeப1 தாேம. 
 
fள,க<: 
 
அ`யாைமயா* வ+< அகVகார1"னா* ேதவIகt< அHரIகt< 
2வெப+மாLடK பைகைம ெகா>S fைரf* அ\A6 ேபானாIகC. 
2வெப+மாLடK எAத வைகயான பைகைம ெகா>டா9< அவைர அைடய 
(hயா6. அ6 ெபாaயான பைகயாக இ+Aதா9< அதனா* வ+< uைம 
ஒKe,:# ப16 மடVகாக# ெப+M அ\,:<. 
 

 



பாட: #529: இர6டா, த+!ர, - 21. [வ g+ைத 
 
ேபாக(< மாதI $லf ய6wைனA 
தாக(< உCகலA தV:ள ராத[* 
ேவ"ய ராZ< fMIதனா< எKMKற 
c"ZC ஈசK wைன#ெபா\ வாேர. 
 
fள,க<: 
 
மாத+டK _hZ< ஊhZ< அP2`ய இKப1ைதேய wைன16 அAத 
ேவGைகைய உCள1"* ைவ1"+#பவIகC ேவத< க;e அ`Aத 
ேவ"யIகளாக இ+Aதா9< தாேம இKெனா+ உ8ைர உ+வா,:MKேறா< 
எKMKற தவறான எ>ண1"* 2வெப+மாைன# ப;`ய எ>ணVகைள 
மறA6 fSவாIகC. 
 
உCfள,க<:  
 
மாதI இKப1ைத wைன16 இைறவைன மற#ப6< 2வwAைதேய ஆ:<. 
 

 
 



பாட: #530: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
ெப;`+A தாைரZ< ேபணாI கயவIகC 
உ;`+A தாைர உைளவன ெசா*9வI 
க;`+A தாIவ\ உ;`+A தாரவI 
ெப;`+A தாரK` யாIெபe< ேபேற. 
 
fள,க<: 
 
ஞான1ைத அ`Aத ெப%ேயாIகைள ம",காத �ழான எ>ண(ைடயவIகC 
அ#ெப%ேயாIகYK உடU+#பவIகைளZ< வ+A6<பh �gைமயாக 
ேபHபவIகC ஆMய இவIகC ஞானx*லாம* க*fைய மGSேம 
அ`AதவIகYK வ\8* ெசKe ஞான< Mைட,:< எKற எ>ண1"* 
ஞான1ைத அைடய (ய;2#பாIகC. ஞான1ைத அ`Aத ெப%ேயாIகளா* 
Mைட,காத ஞான< ேவe யா%ட< Mைட,:<? 
 

 
 
  



பாட: #531: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
ஓெரX1 ெதா+ெபா+C உணர, _`ய 
�ெரX1 தாளைரP 2ைதயP ெச#RேனாI 
ஊ%ைடP HணVகனாa# RறAதV ேகா+க< 
பா%ைட, M+xயாa# பழ:வI ம>Wேல. 
 
fள,க<: 
 
ஓ< எKற Rரணவ மA"ர1"K ெபா+ைள �டL,: உணI1"ய :+fK 
ெப+ைம :ைலZ<பh தவறாக# ேபHMKற �டIகC ஊI H;`1 "%Z< 
ேநாZCள நாயாக# RறA6 RKனI ஒ+ Zக1";:# =x8* $Xவாக 
Mட#பாIகC. 
 

 



பாட: #532: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
ப1"U ப1தIகC த16வ ஞாUகC 
21தV கலVகP 2ைதkகC ெசaதவI 
அ1த(< ஆfZ< ஆ>ெடாK`* மா>hSs 
ச1"ய< ஈ6 சதாநA" ஆைணேய. 
 
fள,க<: 
 
இ*லற1"* இ+,:< ஞாUகC ம;e< இைற த16வ1ைத உணIAத 
ஞாUகைள அவIகtைடய மன< வ+A6<பh uV: ெசaதவIகYK 
ெசா16,கt< உ8+< ஒேர ஆ>h* அ\A6fS< இ6 உ>ைம இ6ேவ 
சதா2வ1"K ஆைண. 
 

 



பாட: #533: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
மA"ர< ஓெரX1 6ைர1த மாதவI 
2Aைத8* ெநாA"ட1 uைமகC ெசaதவI 
yA"ய HணVகனாa# RறA6 {e+ 
வA"S< $ைலயராa மாaவI ம>Wேல. 
 
fள,க<: 
 
ஓ< எKற Rரணவ மA"ர1"* ெப%ய தவVகைளP ெசaதவIகYK மன< 
வ+A6<பh uைமகC ெசaதவIகC ப2யா* வ+A" அைலMKற நாயாக# 
RறA6 RKனI மUத# Rறf எS1தா9< எ>W* அடVகாத தாgAத Rற#$ 
எS16 இற#பாIகC. 
 

 
 
 



பாட: #534: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
ஈச னhயாI இதயV கலVMட1 
ேதச(< நாSs 2ற#$< அ\A"S< 
வாசவK �ட(< மாமKனI �ட(< 
நாசம தா:ேம நAநA" யாைணேய. 
 
fள,க<: 
 
2வனhயாIகC மன< வ+A"னா* அவIகY+,:< நாS< அ6 ேதS< 
ெப+ைமகt< அ\A6ேபா:<. அ6மGSx*லாம* இA"ரன6 ஆG2Z< 
ேபரரசIகtைடய ஆG2Z< அத;:# ெபாe#பாM அ\A6fS< எKப6 
2வெப+மாUK ஆைணயா:<. 
 

 
 
 
  



பாட: #535: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
சKமாI,க ச;:+P சAw" ெபாaவ%K 
நKமாI,க (V:K` ஞான(A தVகா6 
ெதாKமாI,க மாய 6ைறZ< மறA"GS# 
பKமாI,க (VெகGS# பsச( மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைமயான ஞான வ\ைய, _`ய :+fK (Kபாக# ெபாa ேப2னா* 
இ+,:< ந*ெலாX,க< :ைறA6 ேபாவ6 மGSமK` அவI ெகாS1த 
ஞான(< அ\A6fS<. ெதாKeெதாGS (பழVகால1"[+A6) வ+MKற 
ஞான1ைத அைடZ< வ\கt< மறA6ேபாa ஆ1ம வளIP2,கான Rற 
வ\கt< அ\A6 ேபாa வeைமZ< உ>டா:<. 
 

 



பாட: #536: இர6டா, த+!ர, - 22. D" g+ைத 
 
ைக#பGட மாமW தாUைட ைகfGS 
ெமa#பGட க*ைலP Hம#ேபாK f"ேபாKe< 
ைக#பGட ெநaபா* த8Iw;க1 தானற, 
ைக#RGS> பாKேபாKe< கKxஞாU, ெகா#ேப. 
 
fள,க<: 
 
ஞான1ைத# ெப;ற :+ இ+,:< ேபா6 அவைர fGSfGS கIம1"K 
வ\8* நட#பவைர :+வாக ஏ;ப6 ைக8* இ+,:< மாW,க1ைத1 தவற 
fGSfGS கா[* பGட க*ைல எS16P Hம#பவ%K f"ைய# 
ேபாKறதா:<. அ6மGSxK` ைக8* இ+,:< ெநa, பா*, த8ைர 
fGSfGS தன,: நKைம தராத உணைவ சா#RSவ6 ேபாKறதா:<. 
 

 



பாட: #537: இர6டா, த+!ர, - 23. மாேகhர g+ைத 
 
ஆ>டாK அhயவ ராI,:< fேரா"கC 
ஆ>டாK அhயவI ஐயேம; e>பவI 
ஆ>டாK அhயாைர ேவ>டா6 ேப2ேனாI 
தாAதா< fXவ6 தாgநர கா:ேம. 
 
fள,க<: 
 
உலக1தவIகYட< எAத# ப;e< இ*லாத 2வனhயாIகC யா+,: 
fேரா"கC? தVகC வ8;e# ப2,:# RPைச எS16 உ>�< அAத 
அhயவIகைள தாK ெகா>ட ெவe#Rனா* இகgA6 ேபHபவIகC தம,:1 
தாேம ெசa6ெகா>ட ufைனயா* நரக1"ேலேய xகk< ெகாhயதான 
கைட2 wைல நரக1"* ெசKe fXவாIகC. 
 

 



பாட: #538: இர6டா, த+!ர, - 23. மாேகhர g+ைத 
 
ஞாUைய wA"# பவL< நலெனKேற 
ஞாUைய வA"# பவLேம ந*fைன 
யான ெகாSfைன uIவா ரவKவய< 
ேபான ெபாXேத $:s2வ ேபாகேம. 
 
fள,க<: 
 
2வஞாUைய wA"1தேல ("GSதேல) ந*ல6 எKe1 தவறாக wைன16 
wA"#பவIகt,: இ+,:< ந*ல fைனகt< uய fைனகளாக மா` 
6K$eவாIகC. 2வஞாUைய வA"1தேல (வணV:தேல) ந*ல6 எKe 
wைன16 வணVMயவIகt,: இ+,:< uய fைனகt< ந*ல 
fைனகளாக மா` 2வஞாUகYK அhயவIகளாக ஆMயkடK அவIகYK 
அ+ளா* ேப%Kபமான 2வேபாக1ைத அைடவாIகC. 
 

 



பாட: #539: இர6டா, த+!ர, - 24. ெபாைறUைடைம 
(ெபா)ைம) 

 
ப;`wK றாIெநs2* ப*[தாK ஒKe>S 
(;`, MடAத6 b,ைகZ< நாைவZA 
ெத;`, MடA6 2ைத,MKற 2AைதZC 
வ;றா ெதா\வ6 மாகைம யாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம வ\ைய# ப;` அ"[+A6 fலகாம* w;:< ேயாMயIகYK 
ெநs2* இைறவேனாS இர>டற, கல,கேவ>S< எKMKற எ>ண< 
இ+,MKற6. ப*[ எ#பh தாK ப;`யைத fடாேதா அ6ேபால எ>ண(< 
தாK எ>Wயைத fடா6. இA"%யVகைள (b,MK வ\யாக 
Rராணாயாம(<, நா,MK வ\யாக மA"ர(<) அட,M 2Aதைனைய பல 
எ>ணVகY* iணாக 2தறfடாம* ெபாeைமயாக இ+#பவIகt,: வ;றாத 
அ(த< Hர,:<. 
 

 



பாட: #540: இர6டா, த+!ர, - 24. ெபாைறUைடைம 
(ெபா)ைம)	

 
ஓல,கs �gAத உல#R[ ேதவIகC 
பாெலா1த ேமUயK பாத< பWA6aய 
மா9,:< ஆ"# Rரம;:< மKனவK 
ஞால1 "வKxக ந*லெனK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
2வெப+மாUK "+PசைபையP H;` இ+,:< அ\f*லாத ேதவIகC 
அவ%K பா* ேபாKற ெவ>Wற உட[K பாத1ைத# பWA6 தாVகC (," 
ெபற ேவ>h ெபாeைமZடK கா1"+#பாIகC. அjவாe ெபாeைமZடK 
இ+,:< ேதவIகைள "+மா9,:< ஆ"Rர<மL,:< மKனராக இ+,MKற 
சதா2வbI1" உலக1"* xகk< ந*லவIகC எKe அ+YனாI. 
 

 



பாட: #541: இர6டா, த+!ர, - 24. ெபாைறUைடைம 
(ெபா)ைம) 

 
ஞான< fைளAதவI ந<xட மKனவI 
ேசைன வைளA6 "ைசெதாeV ைகெதாழ 
ஊைன fைள1"S< உ<பIத< ஆ"ைய 
ஏைன வைளAத+C எGட9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
உ>ைம ஞான< அைடAதவIகC உலக1"* இ+,:< உ8Iகt,: 
மKனIகC ஆவாIகC. பைடகC எjவாe மKனைரP H;` wKe ைக_#R 
வணV:வாIகேளா அ6ேபால உ>ைம ஞான< அைடAதவIகைள ஞான< 
ெபறேவ>h ெபாeைமZடK வணVM w;பவIகC ேதவIகt,:1 தைலவL< 
உ8IகYK உடைல வளI#பவLமாMய ஆ" 2வெப+மாUK அ+ைள 
அைடவாIகC. 
 

 



பாட: #542: இர6டா, த+!ர, - 24. ெபாைறUைடைம	
(ெபா)ைம)	

 
வ*வைக யா9< மைன89< மK`9< 
ப*வைக யா9< ப8;`# பதsெசaZV 
ெகா*ைல8 UKe :"ெகாCtV _1தL, 
ெக*ைல8 லாத fலய(> டாேம. 
 
fள,க<: 
 
ஆKமா,கYK ப,:வ1";ேக;ப உட[9< உCள1"9< பலவைக8* 
இKபVகைளZ< 6KபVகைளZ< ெகாS16 ப,:வ< ெசaZ< 2வெப+மாK 
ெபாeைமZடK தவx+#பவIகYK bலாதார1"* இ+A6 "+,_16 
ஆSவ"K பயனா* அவIகYK மன< இைறவLடK ஒKeபGS w;:<. 
 

 



பாட: #543: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
ஓடவ* லாIதம ேராS நடாkவK 
பாடவ* லாெரா[ பாIxைச வாg:வK 
ேதடவ* லாI,க+C ேதவIR ராெனாSV 
_டவ* லாரhேய _SவK யாேன. 
 
fள,க<: 
 
"+1தலVகY* யா1"ைர ெசaபவIகtடK யாL< நட#ேபா<. இைறவைன 
ப,"ZடK பாட,_hயவIகYK பாடைல, ேகGS யாL< இK$;e 
இ+#ேபா<. இைறவைன1 தன,:Cேள ேதh அைடய,_hயவIகt,: 
அ+tMKற மகாேதவLடK இைணய, _hய ஆ;ற9Cள ெப%ேயாIகYK 
"+வhேயாS யாL< இைணA6 இ+#ேபா<. 
 
உGக+16:  
 
இைறவைன அைடய,_hய வ\கY* ெச*பவIகt,: இைறவேன 
ெப%யவராக உடK இ+A6 இைறவைன அைடய வ\காGSவாI. 
 

 



பாட: #544: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
தாxடI# பGS1 தYIேபா* தயVML< 
மாமன1 தVகK$ ைவ1த "ைலயா:< 
c8டI# பGh+A ெதKெசaவாa ெநsசேம 
ேபாxட16 எKெனாS< ேபா6க> டாேய. 
 
fள,க<: 
 
மனேம c வ+1த#பS< காலVகY* படIவத;:# Rhமான< இ*லாத 
ெசhேபால வாhனா9< இைறவK �6 ந<R,ைக ைவ1த6 இ*ைல. இ#பh1 
தUயாக வ+1த#பGS எKன ெசaய# ேபாMKறாa? இைறவைன ேநா,M யா< 
ெச*9<ேபா6 எ<ேமாS வA6 உK 6KபVகC ேபாவைத, கா>பாயாக. 
 

 



பாட: #545: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
அ`வாI அமரI தைலவைன நாhP 
ெச`வாI ெபeவI 2வத1 6வ1ைத 
ெந`தாK xகxக wKற+C ெசaZ< 
ெப%யா +டK_ட* ேப%Kப மாேம. 
 
fள,க<: 
 
ேதவIகYK தைலவனான 2வெப+மாைன உணIAத ெப%ேயாIகைள1 ேதhP 
ெசKe அவIகேளாS இைணA6 இ+#பவIகC 2வத16வ1ைத# ெபeவாIகC. 
இைறவைன அைடய1 தா< எS16, ெகா>ட ெந`8[+A6 மாறாம* 
wKe அ+C ெசaZ< ெப%யாேராS ேசIA"+#பேத ேப%Kபமா:<. 
 

 



பாட: #546: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
தாIசைட யாKறK தமராa உலMU; 
ேபாI$க ழாெவAைத ெபாKனh ேச+வI 
வாயைட யாkCளA ேதIவாI, க+CெசaZV 
ேகாவைடA தAெந`ைய, _ட9 மாேம. 
 
fள,க<: 
 
இைறவUK அhயவIகC உலக1"* இ+,:< மKனIகைள ெபாaயாக 
$கழாம* க8e ேபால "%16 f%Aத சைடைய, ெகா>S i;`+,:< எ< 
தAைதயான இைறவைன உ>ைமயான ப,"ேயாS $கgA6 அவ%K 
ெபாKனான "+வhகைள ேச+வாIகC. இைறவைன ெவe< வாI1ைதகளா* 
ேபா;` வணVகாம* உ>ைமயான ப,"ேயாS உCள< உ+க ேவ>hனா* 
அAத இைறவUK அhயவIகYK 6ைணைய#ெப;e அவIகYK வ\ெசKe 
இைறவைன அைடயலா<. 
 

 



பாட: #547: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
உைடயாK அhயாI அhயா +டKேபாa# 
பைடயா ரழKேமU ப"ைய# $,ேகK 
கைடயார wKறவI க>ட` f#ப 
உைடயாK வ+ெகன ஓலெமK றாேர. 
 
fள,க<: 
 
அைன1ைதZ< தன,:C உைடய இைறவUK அhயவIகளான 
ெப%ேயாIகt,: அhயவIகளாM ேதவேலாக# பைடகைள உைடய ஒY 
உட<ேபாS இ+,:< 2வெப+மாUK "+,க8லாய1";:P ெச*9பவIகைள 
அVேக வா8; காவலIகளாக இ+,:< 2வகணVகC க>S இைறவUட< 
_ற அைன16< அ`Aத இைறவK உம,: அபய< உCேள வ+க எKe 
அ+C $%AதாI. 
 

 



பாட: #548: இர6டா, த+!ர, - 25. ெபaயாைர4 
2ைணCேகாட:  

(ஞான, ெபcற ெபaயவ%கj. 2ைணையW ெப)த:) 
 
அ+ைமவ* ேலாKகைல ஞான16C ேதாKe< 
ெப+ைமவ* ேலாKRற fPH\ cA6< 
உ%ைமவ* ேலாKஉணIA }\ 8+,:A 
"+ைமவ* லாெராS ேசIAதனK யாேன. 
 
fள,க<: 
 
கைல ஞான1"* 2றA6 இைறவைன அைடய,_hய அ+ைமைய 
உணIAதவIகC, ஒ+ ெநாh# ெபாX6< இைறவைன மற,காம* இ+#ப"K 
பயனா* RறfயாMய ெப+Vகடைல cA", கைரேச+< ெப+ைமைய 
உைடயவIகC, இைறவைன1 தன,:Cேள உணIA6 அ"ேலேய ஆgA6 
அவன6 "+வ+ைள# ெப;றவIகC ஆMயவIகேளாS யா(< ேசIA6 
இ+,MKேறா<. 
 
உCக+16:  
 
64 கைலகC உCள6. அ"* ஏேதL< ஒKேறா பலேவா க;e அ"* ஞான< 
அைடAதவIகC. ப," மாIக1"K bலமாக இைறவைன ஒ+ ெநாh#ெபாX6< 
மற,காம* இ+#பவIகC. ேயாக மாIக1"K bலமாக இைறவைன தன,:C 
உணIAதவIகtடK யா< 6ைணயாக இ+,கKேறா< எKe அ+tMKறாI. 
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