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ம ாக்கிதுவீர் 
வள்ளிேதல மவல்முருகா மவல்தகாண்து 
வன்திதுவீர் 
வெ ழனி ஆண்ெவமன வல்விதனகள் 
ம ாக்கிதுவீர் 
ஏழுேதல ஆண்ெவமன எத்திக்கும் 
காத்திதுவீர் ...... ௭0 
 
ஏழ்தே அகத்ரிக் கன்ொ எே யம் 
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அத்ெோ ஸித்திகத  அதியனுக்கு 
அருளிெப் ா ...... ௧௧௫ 
 
அஜத  வழியிமல அதஸயாேல் 
இருத்திவிது 
ஸித்ெர்கள் ம ாத்ரிதும் க்னானஸித்தியும் 
ென்துவிது 
ஸிவானன்ெத் மெனில் தித த்திெமவ 
தஸய்துவிது 
அருள் ஒளிக் காத்சிதய அகத்தும  
காத்திவிது 
அேிதவ அேின்திதும் அவ்வருத யும் னீ 
ென்துவிது ...... ௧௨0 
 
அனுக்கிரகித்திதுவாஇ ஆதிகுருனாொ 
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ஶ்கன்ெ குருனாொ கெறுகிமேன் 
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தகாண்திதுவாஇ ...... ௧௩௫ 
 
ஸத்ருப்  தகவர்கத  ஶண்முகா 
ஒழித்தித்து 
கிழக்குத் திதஸயிலிருன்து க்ரு ாகரா 
காப் ாத்ரும் 
தென்கிழக்குத் திதஸயிலிருன்து 
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ஒருேனத் மொது னீ உருதவயும் 
ஏத்திெொ 
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தஸான்ன திச் தசய்ொல் ஸுப்ரேண்ய 
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உன்னிதலன்தனக் கதரத்திெப் ா 
என்னில் உன்தனக் காண எனக்கு 
வரேருள்வாஇ ...... ௨௨௫ 
 
ஸீக்கிரம் வன்து ஸிவஸக்தியும் 
ென்ெருள்வாஇ 
இெகதல பின்கதல ஏதும் அேின்திமலன் 
னான் 
இன்திரியம் அெக்கி இருன்தும் 
அேிகிமலன் னான் 
ேனதெ அெக்க வழி ஒன்த்றும் 
அேின்திமலன் னான் 
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ப்ரதிஸ்தித்ொன் ...... ௩0௫ 
 
புலிப் ாணி ஸித்ெர்க ால் புதெ 
ஸூழ்ன்ெ குேரகுமரா 
தகான்கில் ேலின்தித்ெ ஶ்கன்ெ 
குருனாொ 
கள் ம் க ெேத்ர தவள்த  உள் ம் 
அருள்வீமர 



கத்ரவர்கம ாது என்தனக் களிப்புேச் 
தசய்திதுமே 
உலதகன்கும் னிதேன்திருன்தும் 
கன்ெகுரு உள்த ெம் ...... ௩௧0 
 
ஶ்கன்ெகிரி என் தெ ொன் 
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ோனகுமரா 
அயர்ச்சிதய னீக்கிதுவாஇ என் 



ெ ர்ச்சிதய அகத்ரிதுவாஇ 
ஸுகவமனஸன் ேகமன ஸுப்ரேண்ய 
மஜாதிமய ...... ௩௨0 
 
ம ரின்  ேகிழ்ச்சிதயயும் த ருகிெச் 
தசய்திெப் ா 
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ெமிழகத்தெ ...... ௩௩0 



 
கலியுக வரெதனன்த்ரு கலஸமுனி 
உதனப்புகழ்ன்ொன் 
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...... ௪௧0 
 
தெய்வன்கள் மெவர்கள் ஸித்ெர்கள் 
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காத்தும் 
க்னான ஶ்கன்ெகுரு னாதனன்த்ரும் 
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உள்த ாளியாஇ இருன்து உன்னில் 
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ஶ்கன்ெகுரு கவஸ  லன்  த்ரறுத்துப் 
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