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இைவ சிதபர. பரேசாதி ஆசிரம உாிைமயாள தாபக ஆகிய
உயதி. சி. ப. விவநாத வாமிக அவகளா திரடெபறன.
பதிபாள : சி.ப. விவநாத வாமி
பரேசாதி ஆசிரம
45, ம"னா#$ ேரா%& ெத, சிதபர.
உாிைம'ள() 1960, விைல *. 7

பரேசாதி ஆசிரம ெவளி+% எ- : 4
.த பதி/: 1960
----------

சிவமய தி.க" (ைண
இ23 தி.க" திவ$& ெதா-ட ஆ&திக&ைதபர/ அறெநறி4
ெசவமாகிய தவ&தி தி.க கிபாந2தவாாியா அவகளி" அ"பி"
அறி#றியாக& ெதா#&( ெவளியிடபட(.
பாாி அ4சக, ெச"ைன -1 -1000 ப$க
---------------------

பதிைர

கபக&ைத .5#6ணி5 கடகாிைய5 க2தனா எ2ைதத"ைன
சிபரைன4 சிவகாம 2தாிைய5 ேகாவி2த ராச& ேதைவ
கபவக ேபா6 ெமாழி கைலமகைள& திமகைள5 கமேலா" த"ைன&
தபரமா பரேசாதி& தனிஞான ேதசிகைன& ெதா9( வா:ேவா.
அ"/ைட+!
# நமசிவாயேதவ அமி# ெபாியா. அவ இயறிய அ/த;கைள, அவ

வரலாைற ப$&( அறி<க. அமி# அெபாியா, இயறிய சிதபர

ெவ-பாவினிட&( ேபர"/ெகா-ட யா" அதைன ெவளியிட# அவா5
ெகா-ேட". அ=ெவ-ண விாி2( சிதபர&ேதா&திர% எ"> இ4சிறிய 3லாக
ெவளிேபா2(ள(.
இ23?" அைம ெபைமகைள நீ;க எளிதி உண2( ெகா<க.
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இ23A5# .கBைர எ9தி& த2தவ மைறைச அக&தியா" பளியி வா:பவ
சா2தC&தி' /லவ ஆகிய தி. ைவ. .. .&(5#மாரசாமிபிைள
அவக# D&தபிரா" பட&ைத அழகாக அ4சி%& த2த ைசவ சி&தா2த

3பதி/5 கழக ஆசி ெபா6பாள உயதி. வ. ைபயா பிைளயவக#,
அழகிய .ைறயி அ4சி%& த2த பாாி அ4சக உாிைமயாள ந#ண5ெகா-ட
உயதி. நாராயண" ெச$யாவக#, உதவி கெல5ட அ$ S.R.

Eபதிம(ைர அவகF5#, ஒ ாீ தாFதவிய கBணிய" அ4சக&தா5#,

பரமராசியமாைல, சிவகாமியைம பிைள& தமி: ஆகிய 3கைள உதவிய காசி
சவகலாசாைல ைசவ சி&தா2த விாிBைரயாள சிவராம" எ.ஏ. அவகFைடய

த2ைதயா மைற&தி ேகா. கி$ண ஐய பி. ஏ . அவக#, சிதபர தாA5கா
ெகா$ யால இராம4ச2திரா அாிசியி உாிைமயாள தி. ெபா. ெசா5க?;க

பைடயா4சியவக#, நாைக& தாAகா மச5ெகாைல சிவேநச4 ெசவ சப2த
.த?யா அவகF5#, ம6 ெபாFதவி ெசIதவகF5# என( மனமா2த

ந"றி உாியதா#. எ=வித இைட J6 இ"றி இ23 ெவளிவவத#& ேதா"றா&
(ைணயாக இ2த திைல5 D&தபிரா>ைடய திவ$கைள இைடவிடா(
வ2தி&(4 சி2தி&( வா:&(கி"ேற". இ23 விபைனயினா வ ெதாைகைய&
திைல4 சிவகாமி பிைள& தமி: பரமராசியமாைல .த?ய 3கைள
ெவளியி%வத# பய"ப%&தெப6.
அைறெதா6 ஆயிர ஆயிர பிைழக
ெசIதாA அ$ேய" த"ைன
ெபற தி அகட? #ளிபா$& தாமல
ேபறாI4 K$
ெசாறெவலா ேதா&திரமாI /ைன2தளி
எைன வள5# ெதா$லாகி
உற# ராயென;க பரேசாதி
வளைலயா உண2( வா:வா.
16-4-60

சிதபர
---------------------------

இப$5#

சி.ப. விவநாத வாமி

(L பரேசாதி ஆசிரம உாிைமயாள )
கைர

சிதபர& ேதா&திர&திர% எ"> இ23ைல& திர$ ெவளியிட L விவநாத
வாமிக அவக ேசாழவள நா$ேல திமைற5 கா$# அ-ைமயி உள
ஆய5கார"/ல எ"> ஊாிேல அக.ைடயா #ல&திேல இராைமயா பிைள

எ"பவ5# ைதய நாயகி அைமயா எ"பவ5# அ2தவ /தவராக 1905-

ஆ ஆ-$ேல பிற2தவ. பளி5 கவிைய பா;#ட" பயி"றபி"
தி&திைலைய அைட2( ெபா"னபல வாமிகளி" திமட&திேல அம2(
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ேவதா2த 3கைள ஓதி'ண2தவ. பிற# திபன2தா, காசிமட திைவயா6

அரச கOாி .த?ய இட;களிேல த5க ஆசிாியகளிட&தி தமி: இல5கண

இல5கிய;கைள'; க6ண2தா. பி",

சிதபர ெபா"னபல வாமிக திமட&தி C"றாவ( ஞானாசிாியராக
எ92தளியி2த LவLபரேசாதி ஞான ேதசிக அவகளிட அFைர'
ெப6 அெபாியாைடய பிரதம மாணா5கராக இ2தவ. அ ெபாியா
மகாசமாதியைட2த பிற# அமடாலய&தி" ேம# ப5க&தி L பரேசாதி
ஆசிரம எ"> ெபயேரா% ஆசிரம ஒ"ைற அைம&(& த.ைடய
ஞானாசிாியாி" ெபயைர யா-% பரபி வகிறா.
தமி:&ெதா-% /ாி' ந?யைக அைமய ெபற இவ ேவO ேதாபா
வாமிகளி" வரலாைற ேவத ெமாழிெபயபாசிாிய சிவாந2தயதீ2திர வாமிக
அவகைள5ெகா-% விாிவாக எ9தி ெவளியி% உதவினா. ம6
ெவ#கால&தி# ."ன அ4சிட ப% இெபா9( விைல5# அகபடாம
மைற2( ேபாக5D$ய நிைலயி உள பைழய ேதா&திர 3கைள ெவளியி%
பா(கா5கேவ-% எ"> சீாிய ேநா5க உைடயவராI இெபா9( சிதபர&
ேதவார பாடக சில #நமசிவாய இயறிய சிதபர ெவ-பா , அவைடய

வரலா6 அவ இயறிய பரம ராசிய மாைலயி 22 பாடக, மாJர கி$ண

ஐய இயறிய சிதபர சிவகாமியைம பிைள& தமிழி சிற2த ெசI'க ம6
மி&'சய ேதா&திர அறெநறி மா-ைப விள5# அாிய பாடக பல
ஆகியைவகைள ஒ"6ப%&தி இ2 3ைல ெவளியி%ளா. இ23 சிதபர
D&தபிரானிட&தி ப5தி'ைடயவக# மறவ5# மி#2த மகி:4சிைய
அளிபதா#. அ"பக இ2 3ைல ஆதாி&( ேமA இ&தைகய 3கைள அவ
ெவளிப%&(வத# ஊ5க அளிபாக எ"6 ந/கிேற".
மைறைச, அக&தியா"பளி

/லவ ைவ. .. .&(5#மாரசாமி

தைச மாவட
------------------

1. #கீைத

ெபாளடக

8. பி& 'சயேதா&திர

2. ேதவாரபாடக .த?யன

9. பகவ& கீைத 12 அ&தியாய

4. #நமசிவாய வரலா6

11. சிவநாம மகிைம

3. சிதபரநாத திவபா
5. சிதபர ெவ-பா

6. பரமராசியமாைல

7. திைல4 சிவகாமி பிைள& தமி:

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

10. பிர/?;கPைல

12. திம2திர

13. ப$ன&தா பாட
14. தனிபாடக
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1.  கீைத - ேவதவியாச" ெசத#
நி&யா ந2த பரம ஸுகத ேகவல Sஞாந C&தி

விவா தீத ககந ச(ஸ த&வமயாதி ல5Tய
ஏக நி&ய விமல மசல வதீ ஸாVEத

பாவா தீத &ாி#ண ரஹித ஸ&# தநமாமி
அSஞாந திமிரா2 தய ஜஞாநா ஜந ஸலாகயா

ு

ச

& மீ?த ேயந தைம L#ரேவ நம:

அக-ட ம-டலா கார =யாத ேயந சராசர
த&பத தசித ேயந தைம L#ரேவ நம:

தயான Cல #ேரா C&தி Eஜா Cல #ேரா:பத

ம2&ர Cல #ேரா வா5ய .5தி Cல #ேரா5பா
ம2நாத: Lஜக2நாேதா ம&#: Lஜக& #:

வா& ைமவ ஸவEதா&மா தைமL#ரேவ நம:
ைசத2ய ஸாவத ஸா2த =ேயாமாதீத நிரஜந
நாதபி2( களாதீத தைம L#ரேவ நம

# ரYமா # விTZ: #ேதேவா மேஹவர :
# ஸாVா& பரபிரம தைம L#ரேவ நம:
--------------

ஏ(பிைழ ெசIதாA ஏைழேய >5கிர;கி&
தீ( /ாியாத ெதIவேம-நீதி
தைழ5கி"ற ேபா*& தனி.தேல நாேய"
பிைழ5கி"ற வா6நீ ேப.
ேநா' டராம ெநா2(மன வாடாம
பாயி கிடவாம பாவிேய"-காய&ைத
ஓெநா$5# நீ5கிெயைன ஒ-ேபா* ஐயாி"
சீர$5கீ: ைவபாI ெதாி2(

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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நாேய>" சீர$5# ந"கல ெசIதாA
ேபேய" இைழ&த ெபபிைழைய- நீேய
ெபா6&தாவ( உ"கடனா ேபாரா எ"ைன
ஒ6&தா என5கா உறB,
-----------

ேதாற2 ($யதனி ேதா'2 நிதியைமபி
சாறியி% அ;கியிேல ச;கார - ஊறமாI
அ"6 மலபத&ேத உறதிேரா தழ&தி
நா"ற மலபத&ேத நா%.

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

சிவமய தி4சிறபல

சிதபர ேதாதிர திர

2. திதி$ைல
திதி$ைல ேதவார பாட$க% த&யன
தி4சிறபல
அல எ"ெச' அவிைன எ"ெச'
ெதாைல வவிைன& ெதா2த2தா" எ"ெச'
திைல மாநக4 சிற பலவனா5
ெகைல இலேதா அ$ைமE- ேட>5ேக.
சிற2த ெசவ
ெசவ ெந%மாட ெச"6ேச- ஓ;கி4
ெசவ மதிேதாய4 ெசவ உயகி"ற
ெசவவா: திைல4 சிற பலேமய

ெசவ" கழேல&( ெசவ ெசவேம.
சிவன$ேபாறாதவ
E5ைக5 ெகா-டர" ெபா"ன$ ேபாறிலா
நா5ைக5 ெகா-டர" நாம நவிகிலா
ஆ5ைக5 ேகஇைர ேத$ அலம2(
கா5ைக5 ேகஇைர ஆகி5 கழிவேர.

அ$யேன" வ2ேத"
ப&தனாI பாட மாேட" பரமேன பரமேயாகி
எ&தினா ப&திெசIேக" எ"ைன நீ இகழேவ-டா
.&தேன .தவாதிைல அபல& தா%கி"ற

அ&தாஉ" ஆட கா-பா" அ$யேன" வ2தவாேற.
க-ேபறேப6

(1)

(2)

(3)

(4)
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பாைள'ைட5 க.ேகா;கி ப"மாட ெந;கிெய;#
வாைள'ைட /னவ2ெதறி வா:வய திைலத">
ஆளBைட5கழசிற பல&தர" ஆடக-டா

[ைள'ைட5 க-களா பி"ைனேபI&ெதா-ட கா-ப ெத"ேன (5)
ெசIஞி"ற நீல மலகி"ற திைல4 சிறபலவ"
ைமஞி"ற ஒ-க- மைலமகக-% மகி:2(நிக
ெநIஞி" ெறாி' விள5ெகா&தநீல மணிமிடறா" ைகஞ"ற
ஆடக-டாபி"ைன5 க-ெகா-% கா-பெத"ேன.

மனிதபிறவி
#னி&த /வ. ெகா=ைவ4ெச= வாயி #மி-சிாி/
பனி&தசைட' பவளேபா ேமனியி பாெவ-ணீ6
இனி&த.ைடய எ%&தெபா பாத.; காணெபறா
மனி&த பிறவி' ேவ-%வேத இ2த மாநில&ேத.

இைறவ" ெதா-ட எதைன' பாரா
வான2 (ள;கிெல" ம-கபமாகிெல" மாவைர'
தான2 (ள;கி& தைலத%மாறிெல" த-கடA
மீனப$ ெல" விாிட <ழிெல" ேவைலந\னஒ" றிலா ஒவ>5 காபட உ&தம5ேக.

ேபசாத நாக
அ2(ைணைய அ$யாத அல தீ5#
அம2ைத அகஞால& தக&( ேதா"றி
வ2(ைண' 6. ப6 வி%
வா"/ல"க அக&தட5கி மடவாேரா%
ெபா2தைணேம வபயைன ேபாகமாறி
ெபா(நீ5கி& தைனநிைனய வேலா5ெக"6
ெப2(ைணைய ெபபற /?J ராைன
ேபசாத நாெளலா பிறவா நாேள.

பிறேதவார பாட$க%
திமைறகா

 ேதவார

ேவ-$யைத அவா"
]-% டரைனய ேசாதி க-டாI
ெதாலமர Kளாமணி தா" க-டாI

(6)

(7)

(8)

(9)

8

கா-ட காிய கடB க-டாI
க(வா5 காற எளியா" க-டாI
ேவ-%வா ேவ-%வேத ஈவா" க-டாI
ெமI2ெநறி க-டாI விரத எலா
மா-ட மன&தா மன&தா" க-டாI

மைற5கா %ைற' மணாள" தாேன.

தீவிைனயாளக
திநாம அெச9&( ெசபா ஆகி
தீவ-ண திறஒகா ேபசா ஆகி
ஒகாA2 தி5ேகாயி Kழா ஆகி
உ-பத" ." மலபறி&தி %-ணா ஆகி
அேநாIக ெகடெவ-ணீ றணியா ஆகி
அளியறா பிற2தவா ேறேதா எ"னி
ெபேநாIக மிகந?ய ெபய&( ெச&(
பிறபதேக ெதாழிலாகி இற5கி" றாேர.

நா வண;#; கடB
ச;கநிதி ப(மநிதி இர-%2 த2(
தரணிெயா% வானாள& தவ ேர>
ம;#வா அவ ெசவ மதிேபா அேல
மாேதவ5 ேககா2த அலாராகி
அ;கெமலா; #ைற2த9# ெதா9ேநாயராI
ஆஉாி&(& தி"6ழA /ைலய ேர>
க;ைகவா சைட5கர2தா5 க"ப ஆகி

அவக-_ நா வண;#; கடBளாேர.

நா இைறவ>5ேக அ$ைம
நாமா5# #$யேல நமைன அேசா
நரக&தி இடபேடா நடைல இேலா
ஏமாேபா பிணியறிேயா பணிேவா அேலா
இ"பேம எ2நாF ("ப இைல
தாமா5# #$யலா& த"ைம யான
ச;கர"ந ச;கெவ- #ைழேயா காதி
ேகாமாேக நாஎ"6 மீளா ஆளாI5

ெகாIமலேச அ$யிைணேய #6கி ேனாேம.

#றேம ெபாி(ைடேய"
#லெபாேல" #ணெபாேல" #றி' ெபாேல"
#றேம ெபாி(ைடேய" ேகால மாய
நலெபாேல" நா"ெபாேல" ஞானி அேல"

(10)

(11)

(12)

(13)
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நலாேரா $.ைச2திேல" ந%ேவ நி"ற
வில;கேல" வில;கலா ெதாழி2ேத" அேல"
ெவ6பனB மிகெபாி( ேபச வேல"
இலெபாேல" இரபேத ஈய மாேட"
எ"ெசIவா" ேதா"றிேன" ஏைழேயேன.

திவாசக - வாழாப#
பாெரா% வி-ணாI பர2தஎ பரேன
ப6நா" மறிேல" க-டாI
சீெரா% ெபா?வாI சிவ/ர& தரேச
திெப2 (ைற உைற சிவேன
யாெரா% ேநாேக" ஆ5ெக%& (ைர5ேக"
ஆ-டநீ அளிைல யானா
வாகட உலகி வா:கிேல" க-டாI
வகஎ" ற/ாி யாேய.

நா" உ" அைட5கல
ெவ6பனேவ ெசI' எ" சி6ைமையநி" ெபைமயினா
ெபா6பவேன அரா E-பவேன ெபா;#க;ைகசைட4
ெச6பவேன நி"திவளா எ" பிறவிையேவ
அ6பவேன உைடயாI அ$ேய" உ" அைட5கலேம.
நா" ேவ6யா( ெசIேவ"
.9.தேல ஐ/ல>5# Cவ5# எ"தன5#
வழி.த ேலநி" பழவ$யாதிர வா"#9மி5
ெக9.த ேலய த2தி5க இர;#; ெகாேலாெவ"

ற9ம( ேவய"றி மெற" ெசIேக" ெபா"ன பல&தைரேச.

திவிைசபா
அாிைவய காத? சிறி(
த&ைத அ; கைனயா த;கேம ைவ&த
தயாைவ3 றாயிர;Dறி
ட&திெலா; ெகாD 6"க-ைவ& தவ5
கமல களி5# நி"ெபைம
பி&தென" ெறாகா ேபவ ேர>
பிைழ&தைவ ெபா6&த ெசI'
ைக&தல அ$ேய" ெச"னிேம ைவ&த

க;ைகெகா-ட ேசாேள4 சர&தாேன.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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திப$லா*
வா:&(
ம">க திைல வளகந ப&தக
வசக ேபாIஅகல
ெபா"னி"ெசI ம-டப& (ேள /#2(
/வனிெயலா விள;க
அ"னநைட மடவா உைமேகா"
அ$ேயா.5 க/ாி2(
பி"ைனபிறவி அ65கெநறி த2த

(19)

பி&த# பலா-% D6(ேம

ெபாிய ராண
நடராச வண5க
கபைன கட2தேசாதி கைணேய உவ ஆகி
அ/த5 ேகால நீ$ அமைற4 சிர&தி" ேமலா
சிபர விேயாம மா# தி4சிற பல&( நி"6

(20)

ெபா/ட" நடெசI கி"ற E;கழ ேபாறி ேபாறி
--------------------

தி4சிறபல
3. தமர ஆதின சிவஞானேதசிக" அளி/ெசத சிதபரநாத" திவ பா

விாி&த ெச சைடயாட வதனச2 திரனாட
விாிகமல நயன ஆட
ெவ-.6வ நிலவாட ந-Zதம கஆட
<ெமா ெச;ைக ஆட&
தாி&த/? அதளாட அபயகர ஆடஇ
த;#ேதா \ச லாட&
தா;#3 லாடேம ேலா;#நீ ராடெவாளி
த-பவள ேமனீ யாட
உாி&தகாி 'ாியாட உர5க; கணமாட
உபயபாி /ர. ஆட
ஒபத எ%&தாட ஒபத மிதி&தாட
உேள மகி:2( சேற
சிாி&(மைல ம;ைகெகா- டாடநி" றா%."
திநடன எ"6 கா-ேப"
ெசகபணி திகபர சிதபர நேடசேன
சிெசா* பாந2 தேன.

உ">ைடய நடன&ைத உளப$ ெயாளியாம

(1)
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ஒநிமிட மாகி A;க-(%)
உ&தமக ெபறி%வ .&தியிைன ெய"ெற"(6)
உைர5#மைற உ-ைம யானா
."வ2த ச"ன&தி ேலெயன5 #5க-%
.$ய5 கிைட&த ததனா
.ப2த ஓ$வி% இப2த வாரா(
.$'." இப வ&ேத
/"ைமயறி ேவாடாகி A;காண வகி"ற
ெபா?வினா ேமபிற/
ேபானேத ேபாவத ேக(< தாதலா
/-ணிய மி#2த இ2த4
ெச"மம" ேறாெச"ம எ-ப&( நா"#3
றாயிர ெச"ம& தி>
ெசகபணி திகபர சிதபர நேடசேன
சிெசா* பாந2 தேன.

(2)

தசணாC&தி திவபா
E;கமல வதன. ெபாழிகைண நயன.
/".6வ நிலெவ றி/
ெபா?சடா டவி'மதி உைறநிலா மதி'ெமாளி
/ைன#ைழ இல;# கா(
ேத;#பர மான2த சி"மயா காயமா
சி&திய .&திைர' ேம
சிவா`பவ நீ;கிேனா ேசரவ ெசபமாைல
சிவஞான /&தக.ேமா
ேவ;ைகயத Fைட' சரகால மதிேகா$
ெவளெமன நிைறவ$வ.
ேமலான ெதIவநா அ"றி ேவறிைலயி(
ெமIெய" ெற%&த கனA
ஓ;கவட வால$யி உைறகி"ற ெதIவேம
உைனய"றி ேவ6 நிைனேய"
ஒ"றாகி யான2த உவாகி ெய">யி5 (#)
உயிரான பரம சிவேம.

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

(3)

4. நமசிவாய"
நமசிவாய" வரலா1

நிைன5க <%ேபறளி5# சிவபதியாகிய திவ-ணாமைலயிேல நமசிவாய C&தி
எ"> ெபயைடய சி&த ஒவ எ92தளியி2தா. அவ மைலயி" ேம
#ைகயி நிைட /ாி2( ெகா-$2தப$யா அவைடய ெபய #ைகநமசிவாய
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எ"6 வழ;கிய(. அவ #ைகயி" அ-ைமயி வள2ேதா;கி நி"ற ஓ ஆலால
மர&தி" மீ( ];# ஊச?% அதி அறி(யி ெகாவ( வழ5க.
#ைகநமசிவாய5# நமசிவாயC&தி எ"> ெபயைடய மாணவ ஒவ
இ2தா. அவ த.ைடய #B5# அ-ைமயி இ2( மி#2த அ"/ட"

பணிவிைட ெசIதைல& த.ைடய கடைமயாக5 ெகா-$2தா. அ=வாறி5#-

ேபா( ஒநா தி_ெர"6 நைக&தா. சீட நைக&தைத5க-ட #வானவ, "அபா!

நமசிவாய! எ"ன /(ைமைய5 க-% நைக&தாI?” எ"6 ேகடா.

நமசிவாய த.ைடய ஆசிாியைர பா&(, 'எ"ைன அ$ைம ெகா-ட ஐயேன!

திவா*ாிேல தியாகராச திBலா5 ெகா-டளினா. ெதவி D&திக பல
D&தியறி5 ெகா-%வ2தன. அவகளி ஒ&தி கா த%5கி மலா2( கீேழ
வி92தா. அ;# நி"றவக அைனவ நைக&தன. நா> நைக&ேத" அைத&
தவிர ேவெறா"6 இைல' எ"றா.

மெறா நா நமசிவாய த.ைடய ஆைடைய பி$&(& ேதI&தா. #வானவ

த.ைடய மாணவைர பா&(, "எதகாக இப$& ேதI&தாI?" எ"6 உசாவினா.
அத# மாணவராகிய நமசிவாய, ''தி&திைலயிேல ெபா"னபல&தி#5 க6/&

திைர ேபா$2தாக. அத# அ-ைமயி #&( விள5கிேல ெநIவி%&
திாிேபா% எாியவி$2தாக. அ&திாிைய ஓ எ? இ9&(5ெகா-% ெச"ற(.
அெபா9( திைர பறி5ெகா-% எாிய& ெதாட;கிய(. அ;கி2தவக திைரைய&
ேதI&(& தீைய அைண&தாக. அ$ேய> ேதI&( ேமA எாியா வ-ண
ெசIேத"'' எ"6 Dறினா.

"பிற# ஒநா #ைகநமசிவாய த.ைடய மாணவைர ஆராI2( பா&த ெபா%
வா2தி ெசI( அைத& திேவா$ பி$&(& த.ைடய மாணவாிட; ெகா%&(,

''இதைன மனித கால$படாத இட&தி ெகா-%ேபாI5 ெகா$வி% வா'' எ"6

Dறினா. நமசிவாய மனித கால$படாத இட எ(ெவன ஆராI2( பா&(
அதைன& தாேம சாபி%விடா.
#வானவ இ/(ைமகைளெயலா பா&( மாணவைர ேநா5கி, ''அபா!
நமசிவாய அ$படாத இட&தி ைவ&தாயா?" எ"6 ேகடா. மாணவ

"ைவ5கேவ-$ய இட&தி ைவ&ேத"'' எ"6 Dறினா. ஆசிாிய நம5# ேம

மாணவ>5# வரவ ெமIயறிB மி#தி ப%5ெகா-$5கிற(. இனிேம
இ=விட&தி ைவ&தி5க5Dடா(. இ"> ஒ /(ைம பா&( மாணவைன& த5க
இட&தி# அ>பிவிட. ேவ-% எ"6 .$B ெசIதா.
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ஒநா நமசிவாய த.ைடய மாணவைர பா&( ;
''ஆப9&( பசியி>5 காகார மானெதன

ேவ ப9&( நி"ற நிைல <ணிெலன –

எ"6 ஒ ெவ-பாவி பாதிைய பா$னா. இதைன5 ேகட மாணவ "ஏ" வாமி

எசியைத'; Dறலாேம'' எ"6 ேகடா. #ைகநமசிவாய, ''எசியைத நீ .$

பாேபா" எ"6 Dறினா. அத# மாணவ "நா" #வா5கி# எதிவா5#4

ெசால5 Dடா(" எ"றா. "நீ ஞான பிைளயாைகயா ெசாலலா” எ"றா
ஆசிாிய. உடேன மாணவ ;
- சாலவன4

ெசIயா ஒ&தட" ேச2( இ[ேரா
ஐயா நம4சிவா யா''
எ"6 பாடைல .$&தா.
இதைன5 ேகட( #ைகநமசிவாய தா அறி(யி ெகாF ப%5ைக வி%

இற;கி, ''அபா! எ"னி க-மணிேய! இ"றேலா நீ ெமIயறிைவ அைட2தாI.

/(ைம ! /(ைம ! உ"ைனேபா மாணவ" யா5#5 கிைடபா"? உ" ெபய
இ"6 .த #நமசிவாய எ"6 வழ;#க எ"6 ெசா?& த9வி5ெகா-டா.

பிற# மாணவைர பா&(, ''ஒ ]ணிேல இர-% யாைனகைள5 க%த Dடா(.
இ(ேவா ேபாக&ைத யளி5# சிவபதி. அஞான&ைத ேபா5கி ெமI
ஞான&ைத& த அபலவாண எ92தளியி5# ேமலான சிவபதியாகிய
தி&திைல எ"> ஊ ஒ"6 இ5கிற(. அபதியி உ"னா திபணி

.த?யைவ நைடெபற ேவ-$யதாக இ5கிற(. ஆகேவ நீ அ;ேக ேபாI&

த;கியி5#த ேவ-%' எ"6 Dறினா.

மாணவ ஆசிாியைர பா&(, ''நா" #ைவ ேபாறி வழிப%5ெகா-% அவைர&

ெதாிசி&திேபேன யலாம #வி" ெதாிசன இலாம இ5க மாேட"''

எ"றா. ஆசிாிய த மாணவைர பா&( "நீ தி&திைல ேபாI அ;# த;கியி,

D&தபிரா" எ"ைனேபா காசியளி5க விைலயானா இ=விட&தி#
வ2(வி%'' எ"6 Dறினா. #நமசிவாய ’நல(' எ"6 ஒ/5ெகா-% ;
''வா5காேல தியான&தாேல மனமகி: கிைபயாேல

ேநா5காேல பாிச&தாேல `-ணிய பிறவி தீ5#
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தா5கான நமசிவாய சல5கெமI யா%கி"ற

நாகா? காலதானா நா" .&தி ெபறAமாேம''
எ"6 ப&(பாடகளா /க:2( வண;கினா. ''நட5கலா'' எ"6 ஆசிாிய

கடைள பிற2த(. உடேன நமசிவாய தா ம%2 தனி&தவராI /றப%5 கிழ5#
ேநா5கி5 காதவழி வ2தா. இ மி#2( இராேபாதாயி6. ஓாிட பா&( ஒ

மர&தி"கீேழ நிைட D$யி2தா, ேநரமாகிய( பசிேநாI வ&த& ெதாட;கிய(.

உ-ணா.ைல அைமைய எ-ணி ;

''அ-ணா மைலயா அக&(5 கினியாேள

உ-ணா .ைலேய உைமயாேள- நணணா
நிைனேதா6 ேபாறிெசய நி"ன$யா உ-ண
மைனேதா6 ேசா6 ெகா-% வா''

எ"> ெவ-பாைவ பா$னா. அ-ணாமைலயி அ-ணாமைலயா5#4
ச5கைர ெபா;க ெசI( ெபாறாபாள&தி ைவ&( பைட&தன. Eசக
.த?ேயா அெபாறாபாள&ைத எ%பத# மற2( ேகாவிைல E$5ெகா-%
அவரவ <% ேபாI4 ேச2தாக. உ-ணா.ைல அைமயா அ&தாபாள&ைத
உணேவா% எ%&(5 ெகா-%வ2( #நமசிவாய5#5 ெகா%&(வி%5
ேகாயிA5# ேபாI4 ேச2தா.
ம6நா ெபா9( வி$2த(. Eசக .தலாேனா ேகாயிA5# வ2( ேகாவிைல&
திற2( ெபாறாபாள&ைத பா&தாக. அஃ( எ;# காணபடவிைல. யாேரா
கவக ேகாவிA5# `ைழ2( ெபாறா பாள&ைத5 களB ெசI( ெகா-%
ேபாIவிடாக எ"6 ேகாவி #5கF ஊவா: ம5கF எ-ணினாக.
தாபாள&ைத& ேத$ எேலா மன; கவ"6 ழ"றதி இப( நாழிைக
வைரயி ேகாவி? Eைச நைடெபறவிைல. அேபா( ஓ அ2தண4 சி6வ" மீ(
ஆேவச வ2த(. அவ" D$யி2த ம5கைள பா&(, ''#நமசிவாய C&தி

தி&திைல5# ேபாகிற வழியிேல ஓ ஆலால மர&தி" கீேழ அம2தி5கிறா.
அவ5# அ.( ெகா-%ேபாI உ-ணா .ைல யைமயா ெகா%&தா. தாபாள

அ;ேக கிட5கிற( எ%&(5ெகா-% வா;க'' எ"6 இயபினா". அதைன5

ேக% எேலா வியபைட2தாக. #5க .த?ேயா #றிபிடபட
இட&தி# ேபாI& தாபாள&ைத எ%&(5ெகா-% வ2( ேச2தாக.

#நமசிவாய ம6நா காைலயி எ92த( காைல5 கட"கைள .$&(5ெகா-%
#ைவ ேபாறி வழிப%5 கிழ5# ேநா5கி /றபடா. வழியி இ$வ2தன
எ"> ெபயைடய சிற2த பதிைய5 க-டா. அபதியி அம> வாமி'
பாக பிாியாம?ப. .னிவககரசராகிய அக&திய .னிவரா Eசி5கபட(.
அ;# ஐயாயிர;ெகா-டா" எ"> ெபயைடய தி&தநீ உ-%.
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#நமசிவாய அதி நீரா$ நாகட"கைள .$&(5ெகா-% நிைடயி இ2தா.
பசிேநாI வ2தZகிய(. அ=வளவி ;

''தாயி5க பிைள தளேமா தாரணியி
நீயி5க நா"தளர நீதிேயா-ேவயி5#
ேதாளிேய வி-ேணா (தி5#2 தி.&(
வாளிேய ேசா6 ெகா-% வா.''

எ"6 பா$னா. இதைன பா$ய( அபிைக ேதா"றி; எ"னபா ''நா"

பாகபிாியாம இ5கB நீ பிாி&( பா$ன( சாியா? உ">ைடய வா5கினாேல
பிாி&( பாட5 Dடா(. ேச&(&தா" பாடேவ-%'' எ"6 திவாI

மல2தளினா. #நமசிவாய;

''மி"> ப$வ2த ேமBகல தீசட"

ம">2 தி.&( வாளிேய-ெபா"னி"
கைலயாேள தாேயெய" க"மன&ேத நி"ற
மைலயாேள ேசா6 ெகா-% வா''

எ"6 பா$னா. அைமயா அ.( ெகா-%வ2( வழ;கினா. # நமசிவாய
அதைன உ-%வி% அ;# நி"6 /றபடா. வி&தாசல என இ2நாளி
வழ;# பழமைல5# வ2( ேச2தா. மணி.&தா நதியி நீரா$னா; பழமைல

நாதைர' ெபாியநாயகியைம யாைர' ேபாறி வழிபடா. ஒ #ள5கைரயிேல
நிைடயி அம2தா. பசிேநாI உ-டாகிய(.
''ந"றி/ைன 'ெபாிய நாயகிெய >;கிழ&தி

எ"6 சிவ"பா இட5கிழ&தி - நி"ற
நிைல5கிழ&தி ேமனி.9 நீல5 கிழ&தி
மைல5கிழ&தி ேசா6 ெகா-% வா”

எ"6 பா$னா. அ=வளவி அம" த-\"றி5 ெகா-% வி&தாபிைகயாக

வ2( # நமசிவாயைர பா&(, "எ"னபா உ">ைடய வா5கினாேல எ"ைன5

கிழ&தி எ"6 பா%த நலமா? கிழவி5# நட5க .$'மா? த-ணீ எ%5க .$'மா?

அ.( ெகா-% வர .$'மா?'' எ"6 உசாவினா,

# நமசிவாய அபிைகைய பா&( ''அமா! பாலகாசியி பாலாபிைக. இ(

வி&த காசி. நீ ெபாிய நாயகி உ.ைடய வாமி' பழமைல நாத ஆைகயா
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நா" இ=வா6 பா$ேன"'' எ"6 Dறினா. "உ">ைடய வா5கா இளைமயாக

பாடேவ-% எ"6 அபிைகயா ேக%5ெகா-டா. # நமசிவாய, "அப$
பா$னா இர-% அம"களாக .$கிறேத'' எ"6 ெசா"னா. ''.$2தா

.$ய%" இளைமயாகேவ பாடேவ-% எ"6 அபிைகயா க டைளயிடா.

உடேன # நமசிவாய;

''.&த நதிK9 ழ(#" 6ைறவாேள

ப&த பணி' பத&தாேள - அ&த
இட&தாேள Cவா .ைலேம ஏரார
வட&தாேள ேசா6 ெகா-% வா'

எ"6 பா$னா. அபிைகயா வாலாபிைகயாI உணB ெகா-%வ2( ெகா%&தா.
அதைன உ-%வி% /றப% /வனகிாி5# வ2( ேச2தா. நா"#
ேகா/ர;கF காணபடன. அைவகைள ேபாறி பணி2தா.
''ேகா/ர;க நா"கிைன' க-டம$ #றெமலா
தீபர2த பச(ேபா ெச"றேத - 3/ர;க
ஆ5கி"ற ெசசரண அபலவா நி"பாத
பா5கி"றா5 ெக"ேனா பல"''

எ"6 பா$5ெகா-ேட தி&திைல5# வ2( ேச2தா. ேகாவிA5# ேபாI4
சிவக;ைகயி நீரா$னா.
''க-டம$ க-டவிைன காதேபா ைகயிலளி5

ெகா-டம$ ெகா-டவிைன ெகாைளேபா --- வ-டமி: ேச
வாயார ேவ/க9 வ-ண4 சிவகாமி&
தாயா திமசன"
எ"6 பா$னா. ெபா"னபல&தி# ேபாI5 D&தபிராைன ேபாறி
வழிபடா. D&தபிரா" திவைணயி இ5# #வாகிய #ைக நமசிவாயைர
ேபால5 காசி ெகா%&தா. அேபா( இவ;
''திவணா மைலயி #ைகநம சிவாய

ேதசிக வ$வமா யி2(
கரவனா ம$ேய" ெச"னிேம உன(
கழ?ைன ைவ&தவா 6ணேர"
விரகநா ாியைர /தவைர ெபாைள
ேவ-$ய ேவ-$ய தைன&(

17

பரவினா /க:வா5 களி&தி% ெபா"ன
பலவேன! பரமரா சியேன!''

எ"6 36 பாடகைள ஒ நாழிைக ேநர&தி நி"ற ப$ேய பா$னா. (இ23
பரமராசிய மாைல எ"> ெபயேரா% வழ;#கி"ற(). பிற# ஓ அைற5# ெச"6
நிைட ெசI(ெகா-$2தா. திைலவா:2தணகளி மிக4 சிற2தவகளாக Cவ
இ2தன. அவகFைடய ெபய சிவ.&த, சடா.&த, மகா.&த என வழ;#.

திைலயபலவாண அCவாிட. ேபாI& "திவ-ணாமைலயி இ2( ஒ
(றவி இ;# வ2(ளா. அவ மிக ெபாியவ. ேயாகநிைடயி அதிகமாக
இபவ. அவ5#& தனிேய இட;ெகா%5கேவ-%. அவராேல நம5# பல
திபணிக நைடெபற5 கா&தி5கி"றன. அத# எ;ேக இடெம"றா ந.ைடய
ேகாவிA5# வட/ற&தி" எைல5க/ற இடமி5கி"ற(; அ;ேக நா ேபாI

இர-% தர அ$ைவ&தி5கி"ேறா. அஃ( எதகாகெவனி" மாணி5க
வாசகைடய திவாசக&ைத எ9(வதகாகB உபம"ய5#& திபாகடைல
அைழ&(5 ெகா%பதகாகBமா. அ=விட&தி# . இவைர அைழ&(5 ெகா-%
ேபாIவி%;க" எ"6 Dறி மைற2தளினா. அ=வாேற திைலவாழ2தண Cவ
# நமசிவாயைர அ=விட&தி# அைழ&(5 ெகா-%ேபாI வி%வி%5
ேகாவிA5# வ2(வி டாக. அ=விட&திேல இவ நிைட /ாி2(ெகா-$2தா.

அேபா( பசிேநாI உ-டாகிய(. உடேன;

''ஊ"பயிA; காய உலராம உ"றன(

வா"பயிA ெபா"ன$ைய வா:&(ேவ" --ேத"பயிA
ெசா?ய நலா (தி5# சிவகாம
வ?ேய ேசா6 ெகா-% வா"
எ"6 பா$னா. அேபா( சிவகாமியைமயா அ.( ெகா-% வ2(
இவ5களி&(;

''ெகா-%வ2ேத" ேசா6 #ைகநம4சி வாயர(

ெதா-ட அ$யா கி5கேவ - ப-%க2த
ேபI4சி.ைல '-ட ெபமா உட"பிற2த
நாI4சி சிவகாமி நா"''

எ"6 திவாI மல2தளிய(ட" நாேதா6 உணB வழ;கி5ெகா-$2தா.
இவ நிைடயிேல ெபா2தி யி2தா.
# நமசிவாய ெமIஞானி எ"பைத உண2த பல இவாிட வ2( ேபாறி
வழிப%4 ெசல& ெதாட;கினாக. அவக பண; கா .த?ய ெபாகைள
எதிாிேல ைவ&(வி%4 ெச"றாக. அைவக மைலேபா #வி2( கிட2தன. #
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நமசிவாய ேயாகநிைடயி இ2( /ற ேநா5கா#ேபா( அ ெபாகைள

பா&( இஃ( ஆெகா? ; இஃதி= விட இ&த தகா( எ"6 எ-ணமி%5

ெகா-ேட அெபா9( யா எதிேர இ5கிறாகேளா அவகைள பா&(
அெபாைள எ%&(5ெகா-% ேபா#மா6 க டைளயி%வா. அவக அ=வாேற

எ%&(5ெகா-% ேபாI வி%வாக. இ=வா6 ஏராளமான ெபாக ேபாயின.

இ=வா6 ெப ெபா <ணாதைல& திைல Cவாயிர பா&( இ=வா6 ெப
ெபா <ணாக ேபாகிறேத எ"6 எ-ணமிடாக. # நமசிவாய இட&தி#
வ2(, 'ேதவ இ=விட&தி இ5கிறப$யா க-ட ேப ெபாைள எ%&(5

ெகா-% ேபாI வி%கிறாக. ேகாவிA5# வ2தா ப திபணிக நைடெப6.
பல கடைளகைள ஏப%&தலா ஆைகயா உேள வரேவ-%" எ"6
Dறினாக.
# நமசிவாய "நா அபலவாண கடைளப$ இ;# வ2தி5கிேறா நம5#

அ=விட&திேல எ"ன ேவைலயி5கிற(?'' எ"6 ெசா? ஊ5#ேள ெசவத#

ம6&தா.

திைலவாழ2தணக இவ நாமைழ&தா வரமாடா ந.ைடய வாமிைய5
ெகா-% அைழ5க ேவ-% ெம"6 எ-ணியவகளாI5 D&தபிரா" தி."/
ெச"6 த;க ேநா5க&ைத .ைறயிடாக. D&த பிரா", 'நல( உ;கF5#
வரமாடா. நாேம ேபாI அைழ&( வகிேறா'' எ"6 Dறினா. .தி2த (றவி

யாI& த-% கம-டல பி$&(5ெகா-% திபா கடA5# வ2( #
நமசிவாய5# எதிேர நி"றா. நிைட ெதளி2த(, 'வண5க' எ"6

D&தபிராைன பா&(4 ெசா"னா. D&தபிரானாகிய (றவியா 'வண5க'

எ"6 ெசா"னா. # நமசிவாய மா6 ேகால&(ட" வ2திபவைர பா&(, ''நீ
எ2த ஊ?'' எ"6 உசாவினா. வ2தவ, திைலவன' எ"றா. ''உ.ைடய ெபய
யா(?'' எ"றா நமசி வாய. '' அபல&தா%வா'' எ"6 ெசா"னா கடB

'இ=விட&தி# வ2த காாிய எ"ன?'' எ"றா # நமசிவாய. வ2தவ, ''உணB
ேதைவயாக இ5கிற(. இ=b .9வ( ெச"ேற". அகபடவிைல, சில

இ=விட&தி# வ2தா அகப% எ"6 ெசா"னாக. ஆைகயா, இ=விட

வ2ேத"' எ"றா. அத#5 #நமசிவாய நம5#&ேதவி உணB ெகா-% வ2(

ெகா%5கிற(. நமிட&தி ஏன;Dட இைல" எ"6 Dறினா. கடB, 'ஏன இேதா

இ5கிற( எ"6 Dறி& தி;கைளேய ஏனமாக ைவ&தா.

# நமசிவாய அமைன எ-ணினா. உணB வ2த(.'' இதைன5 ெகாF"

எ"றா. அபல&தா%வா, ''நா ெகாளமாேடா" எ"6 ெசா"னா. #
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நமசிவாய ''எ"ன காரண?'' எ"6 உசாவினா. ''இ=வா6 நாேதா6 உணB

ெகா%&தாதா" ெகாFேவா இலாவிடா ேவ-$யதிைல” எ"றா

வ2தவ. # நமசிவாய வ2தவைர பா&( "நீேரா மிக .தியராக இ5கிறீ.
நாேனா காசிேயா இராேமவாேமா எ"6 இ5கிேற". அ=வாறாக நாேதா6

உணB ெகா%5கிேற" எ"6 எ=வா6 ெசாAகிற(?" எ"றா.

அபல&தா%வா, ''உம5# ."ேன நட2தா உணB ெகா%. பி"னா இ2தா

உணB ேவ-டா'' எ"றா. # நமசிவாய 'நீ எெபா9( எம5# ."ேன

இ2தா உணB ெகா%5கிேற" இலாவி$ இைல” எ"றா. அபல&தா%வா,

''நா எெபா9( ."னா இ5கிேறா" எ"றா. பிற# நமசிவாய ''இெபா9(
உணB ெகாF" எ"றா. வ2தவ, "திநீைற' சிவ க-மணிைய'

ெதா%5ெகா%&தா ெகாFேவா'' எ"றா. # நமசிவாய, 'நீ ."னா

நி"றா ெதா%& தகிேறா” எ"றா. அ=வாேற அபல&தா%வா ."னிக5

# நமசிவாய திநீ6 சிவ க-மணி ஆகியைவகைள& ெதா%5ெகா%&தா.

அபல&தா%வா உணB ெகா-டா. தாக&தி# நீ ேவ-% எ"றா. ''அேதா

திபாகட இ5கிற(, த-ணீ #$&(5ெகாF'' எ"றா # நமசிவாய.
அபல&தா%வா த-ணீ #$5கேபாI அப$ேய மைற2(விடா:

பிற# அபல&தா%வா திைலவா: அ2தணைர அைழ&(, "நா ேபாI& திட
ெசI(வி% வ2தி5கிேறா. நீ;களைனவ;D$ நம5#-டாகி'ள வி(
கைள' நா ஏ6கிற சிவிைகைய' எ%&(5ெகா-% ேபாI அவைர4
சிவிைகயிேலறி வி(கFட" ஊவல மாக நமிட&தி# அைழ&(5ெகா-%
வா;க . எ"6 கடைளயிடா.

திைலவாழ2தண அ=வாேற ெச"6 ''இனிேமலாவ( எ92தளலாேம இ2த

பல5கி ஏறேவ-%'' எ"6 ெசா"னாக. # நமசிவாய "நம5ேக" பல5#?

ேதைவயிைல" எ"6 ெசா"னா. "இ( பல5# அ"6 Kாிய சிமாசன''

எ"றாக திைலவாழ2தணக. 'எ(வாக இ2தாA சாி ேவ-டா எ"றா

# நமசிவாய. பிற# திைலவாழ2தணக, # நமசிவாயைர பா&(, 'ேந6
ந-பக? எ;கFைடய கடB த;களிட&தி# வ2தாேர நீ;க எ"ன

ெசா"னீக?'' எ"6 ேகடாக. # நமசிவாய நிைடயிேல பா&தா.

D&தபிரா" காசி ெகா%&தா. இ=விட&தி# வ2(வி% அ;# ேபாI4

ெசா"னாரா எ"6 எ-ணி5ெகா-%;

''ச;கமராI அபலவ தாேம எ2தளி

இ;ெகம5# பி4ைச இ%ெவ"ன - அ;க.(
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திட.ட" நம5#& தின.ேம நீசவ

கடைள'- டா5# ெக"றா கா-''

எ"6 Dறி5ெகா-ேட பல5கிேலறி& தி<தி வலமாக4 ெச"றா. அேபா( :
''அல ஆகிய இவிைன தைனஅ6& த$யைன தவாேரா

மலநீ$ய /வியி" ேம இ"ன. வபிற ப6பாேரா
நலமா.ைல மா(ைம நாயக நா"மித நவி" ேற&(
திைலநாயக அபல& தா%வா திBள ெதாியாேத.

எ"6 பா$5ெகா-ேட ேகாவிA5# ேபாI5 ெகா$ மர&தேக பல5ைகவி%
இற;கினா. பசாசா மதி வைர5# பாத5#ற% ேபா%5ெகா-% ெச"றா.
பிற# ெபா"னபல&தி# ேபாI5 D&தபிராைன ேபாறி வழிபடா. திைல
Cவாயிரவைர பா&( நா இெபா9( எ"ன கடைளைய ஏப%&தலா எ"6
எ-ணமிடா. D&தபி பா" உவி? வா5காI4 'சவசன&(5# சவகடைள'
எ"6 ெமாாி பிற2த(. இெபா9( இ=வளB ேப பா&தி5# ேபாேத
அபலவாண பி4ைச ெகா%&தா எேபா( நட5#ெம"6 ெபாறாபாள&ைத
ஏ2தி5ெகா-%,

''காதAட" சவ கடைளயாI உ">ைடய

பாத மலEைச ப-ணேவ - ஓ(
#வாI எைனயா-% ெகா-டவேன பி4ைச
தவாI சிதபரநா தா''

எ"6 பா$னா. எலா ம5கF பா&(5ெகா-$5#ேபாேத அபலவாண ."
வி-ணி இ2( த;க5கா ஒ"6 வி92த(. கடBேள பி4ைச ெகா%&தா எ"6
ம5களைனவ வாக", *பாI, பய, கா ஆகியைவகைள ஏராளமாக

ேபாடாக. இ நமசிவாய ேச2த ெபாைள& திைல Cவாயிரவ ைகயா

ெகா%&(வி%4 சிறி( ெதாைல நட2தா. ச6& தைட '-டாயி6. 'ஏ"

தைட'-டாகிறெத"6 திைல Cவாரவைர பா&(5 ேகடா. அவக

'எ;கF5#& ெதாியா(' எ"6 Dறினாக. # நமசிவாய நிைடயிேல பா&தா.

பிற# ”வாமி5# அணிகல"க இ2த(-டா?'' எ"6 ேகடா. திைல

வாழ2தணக சிறி( எ-ணி பா&(வி%, ''பதச? .னிவ5# வியா5கிரபாத
.னிவ5# தி5D&திய றியெபா9( பாத4 சில/ கி-கிணி' இ2த

(-ெட"ப. அைத& தவிர ேவெறா"6 ெதாியவிைல'' எ"6 ெசா"னாக.
பிற# # நமசிவாய சிபா4சாாிைய அைழபி&( பாத4 சில/ கி-கிணி'
<ரக-டாமணி' ெசIயேவ-% அத# எ"ன ெசாAெம"6 ேகடா. அவ"
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'ஐபதாயிர ெபா"'' ெசAெம"6 Dறினா". வ2தி5கிற ெபாைள

ெய%&(5ெகா%&( அைவகைள4 ெசI'மா6 Dறிய>பிைவ&தா. பிற# தா
த.ைடய அைற5# எ92தளினா.
திைல Cவாயிரவ ஒ"6 D$, "நாெமேலா இவரா பிைழ5கலா எ"6

எ-ணியி2ேதாேம. ெபாைள5 ெகா%&(4 சில/ கி-கிணி' ெசIய4
ெசா"னாேர. அைத யணி2(ெகா-டா D&திய 6த ேவ-%ேம. இவ5#4
வாமி D&தியறி5 காட ேபாகிறாரா?'' எ"6 ஏளனமாக உைரயாட&

ெதாட;கினாக. அ4ெசா இவைடய கா(க# எ$ய(. நாபதா நாளி
சில/; கி-கிணி' ெசIயெப6 வ2தன.
#நமசிவாய திைல Cவாயிரவைர' மறவகைள' அைழபி&(,

'இெபா9( அபலவாண D&தியறினா நீ;க எேலா பா[களா?'

எ"6 உசாவினா. ''அ=வா6 தி5D&(5கான நா;க எ=வளB நவிைன

ெசIேதாேமா எ;கFைடய Cேவ: தைல.ைற' ஈேடறிேபா#ேம; தி5D&ைத5

கா-ட# அ/ாிய ேவ-%" எ"6 ெசா? ேவ-$5 ெகா-டாக.

’ஒேவைள கா6 வ2( அைச2தா' எ"6 ெசா"னாA ெசா<க பலகணி

வாயிகைளெயலா அைட&(வி%;க'' எ"6 #நமசிவாய கடைள யிடா.

சிலைப'; கி-கிணிைய' D&தபிரா >ைடய அ$மலகளிேல அணிய4
ெசIதா. பிற# அபலவாண தி5D&திய6தைல விபினவராI,
''அபல வாஒ5கா ஆ$னா தா:வாேமா

உபெரலா; க-டெதன5 ெகாபாேமா -- ச/ேவ
ெவறி பதச?5# ெவ/?5#2 தி&திெயன
ஒ&( பதச?5# ேமா''

எ"6 பா$னா. அ=வளவி D&தபிரா" D&தி யற& ெதாட;கினா.
''மிதி&தெபா பத. எ%&தபா தார வி2த. ச2தெவ /?&ேதா

விள;கிய விைட' உ2தி' ழிய ேமனிெவ- ணீறின ெதாளி'
கதி&தந கனக ேமநா" கைனய கனச( /ய;கF; காள
க-ட. .க. ெச"னி' சாிேய க-%க- களி5#நா உளேதா
(தி&த த;க பல/க:2 ேத&த& (/ நாரத பாட&
(;கமா மாய" ம&தள ாிைடேம ம2( ெதா2 ேதாெமன .ழ5க&
திதி&திதிதி த#ெவ" றபிைக ெகளாி திக:தி& தாளெமா& திைசப&
திைலய பல&ேத திநட /ாி' ேதவேன சிதபேர ரேன''
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எ"6 இவ பா$னா. எேலா; கீேழ வி92( வண;கி அைசவறி2தாக.
திைலவாழ2 தணகளி சிற2தவகளாகிய Cவ ெவ#ேநரமாக5 D&( நைட
ெப6கிறேத எ"6 எ-ணினாக. தி5D&ைத நி6&த ேவ-%ெம"6

ேவ-$5ெகா-டாக. 'ஆட4 ெசாவ( நி6&த4 ெசாவ( ந.ைடய

அதிகாரமா?' எ"6 #நமசிவாய ேபசாம இ2தா. தாள ேபா%கிறவக நிக
ேவ-%ெம"6 ேவ-$5 ெகா-டாக. அேபா( #நமசிவாய;
'']5கியகா ேநாகாேதா (ட" .யலக"ேம

தா5கியகா தா> ச?யாேதா-வா5கா
தினவரதா திைல& தி&தா-ட வாநீ
அனவரத; D&தா$ னா"

எ"6 பா$னா. D&தபிராைன5 #நமசிவாய பா%கிறாேர. நா #
நமசிவாயைர பா%ேவாெம"6 திைல Cவாயிரவ
''ேவடென4சி மிக வி/ ேவளவ"ற" ேமனிெபா"ற

ஆடனி&த; காளிெயாடா டபலவ ச2நிதி5#5
ேகா$.லச கவிபா% #நமசி வாயர
பாடெம4சி யபலவ பாதக4ைச யா$யேத"

எ"6 பா$னாக. # நமசிவாய தி5D&ைத நி6&த ெவ-ணி ;
"ந#த&தா தாதகிெய2 நாடக&தி ேகற

த#தி&தா Fசில/ தானா - அ#தபா
பாேர இனியைம' ெபா"ன பல&தா%
வாேர தி&தா-ட வ”

எ"6 பா$னா. அ=வளவி தி5D&( நி"ற(. திைல Cவாயிரவ

#நமசிவாயைர பா&(& 'ேதவாீ <% ேபைறயைட2தா நா;க Eசி&(

வழிபா% ெசIகிேறா'' எ"6 ெசா"னாக. #நமசிவாய "அ=வாேற ெசI';க”

எ"6 Dறி5 D&தபிரா>5# பல திபணிகைள நட&தி5ெகா-$2தா. சிதபர
ெவ-பா .த?ய 3கைள பா$னா. ேமA; கடைளகைள விாிவாக நட&த
எ-ணி எேப தபிரா"க# பல5# வி( ம6 ேவ-$யைவ கைள';
ெகா%&( நாெட;# அ>பினா. இதனாA; கடைளக விாிவாகB

சிறபாகB நைடெபறன. #நமசிவாய ெந%;காலமி2( திெப2(ைறயிேல <% ேபைறயைட2தா,
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''வ2தீ வரவட ைவகாசி ேததிநவ

இ2( தின நாழிைக ஏழைரேம-வ2த#
தானா அணகிாி தாZசிவ ?;க&(க
ஆனா" நம4சிவா ய""

கெவ% பாட
''ெத"னைண மB#ைக நம4சி வாய

ேதவ சிTய" #நம4சி வாய" ெசI'
ம">பணி விைடயாக /?J4 ெசெபா"
ம"6ைடயா" Eைச ெகா-% மகி:2( வா:க
இ2நிலெம லா2தைழ5க அரK ப&(
இ?;க/ர4 சாதா5க எ9தி நா$
ந"ெனறிேச காலாக ேதாழ" சி"ன
-------

நலநய னா" ெகா%&( நட&தி னாேன.''

5. நமசிவாய" அளி/ெசத சிதபர ெவ*பா

சிவமய
கா
ம"> சிதபரேத வாெவ"6 ெவ-பாவி
ப"> தமி:மாைல பாடேவ - உ">
க&த5 கண.தவ5 க-பா& தவாI
நி&த5 கணபதிேய நீ.

2$

.&தி5# Cல ெமாழியி உைனயைட2ேதா
ப&தி& தவ&ேதா பாிவ"ேறா - தி&தி5#
பாகா ெமாழியைமயா பாகா பணியணி2த
வாகா சிதபரேத வா.

]5கிய ெபா றாளி ைவகா$& ெதாவிைனைய
நீ5கிெயைன யாள நிைனக-டாI-- பா5கிய.
மி"னா சிவேலாக <% த/?J
ம"னா சிதபரேத வா.

அBவ மாகிெயாளி யாகிநீ யா5#
கBவ மாகியக- காண& - திBவ
மாய பல&தினட மா%2 திறமிெத"ன

(1)

(2)
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மாய சிதபரேத வா.
[ேட2தி நி"னா$ைய ேபZவா உ-%%&(
நாேட2தி வா:வத# நாணாம – ஓேட2தி
ேநய ெபற&(ணி2( நீெச" றிரபெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

நாவி5க பாவி5க நலதி நீறி5க
Eவி5க ெவ;# /ன?5க4 - ேசவி5க
நீய பல&தி5க ெநெசாமி யாதெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

ெதாைள&தமணி .&தில# (Iயபணி E$
உள&தினிைம யானெவலா C$ வள&ெத%&த
காய; கிட5கBயி காணாம ேபானெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

தைழ&தி%சீ ராள" தைன5கறிக ளா5கி
விைழ&த?னா ேலபைட&( மீள-அைழ&திடேவ
காய; ெகா%நட2( க-காண வ2தெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

மா6ப% மாடகைன வAகிாி னாகிழி&(5
D6பட5 ெகா"6க%; ேகாபமாI-<6ப%
சீய தைனயட5க4 சி/வ$ வானெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

ப;கயமி" ேச பகீரதென" பா"/ாி'
(;கமி# நறவ&தா ேதா"றேவ - க;ைகநதி
ேதா' சைட5ேக வற5 கர2தெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

த"றகப ென"6ெமா த"ைம'மி லாமைறேயா"
எ"6ச6 ெநசக&தி எ-ணாம - ெகா"றவ#
நீய; கவ#ாிய நீ%த2ைத யானெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

சாத பிறவி தனி?ைள&த நாேய#"

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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பாத மல<% பா?பாI---நாத
.$ேவ யழியா .9.தேல .&தி
வ$ேவ சிதபரேத வா.

எேபா( நாய$ேய" இ2தBட ேபா%ேவ"
அேபா( ."னி" றFவாI -- .ேபா(
ெபா"னாட வ2திைறசி ேபா6 கனகசைப
ம"னா சிதபரேத வா.

ேமாக5 கடகட2( .&தி5 கைரகா-ைக5
ேகக /ைனெப6வ ெத2தநா - நாக
பணிேய அணி' பரடேர க-ணி"
மணிேய சிதபரேத வா.

தானவ மாA ச(.க> ம6.ள
வானவ ேத$ மய;கேவ - ஞான.ட"
ேநய ெப6ம$யா ெநசி>ேள நிபெத"ன
மாய சிதபரேத வா.

#ல;கட2( ."ைன5 #ண;கட2( ெபாலா4
சல;கட2( த5க; கட2( - மல;கட2(
நி"றா க&திAைற நி&தேன நீகனக
ம"றா சிதபர ேதவா.

அ;க பA5#விைல அ;கைனயா அ#மல
ப;க& த92(வேதா பாவிேய" -- ச;க5
#ைழயாI பைழயாI #ளிகைண ெவள
மைழயாI சிதபர ேதவா.

இ"6" பத;கக-ேட" ஈேடறி ேன"பிற2ேத
ெபா"6 (யரைன&( ேபா5கிேன"-எ"6
திரேன பரேன ெதாிசனா .&தி
வரேன சிதபரேத வா.

வச& தமிேயனி" வாI&தமல4 ேசவ$5ேக
ெநசி கனிவாI நிைன2திேட" - பசா5
கரேன யரேன கதாிய .&தி
வரேன சிதபரேத வா.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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ப4சிைல5# ேநரான ப;கய5க- மாலறியா
நி4சய&ைத பா?5# ேநசமா - இ4ைச
தவாI உைனவண;க4 ச;காிேயா $;ேக
வவாI சிதபரேத வா.

ெவ2நி%& ேதாறபைட ெவAேம ேய(.ைன
."னி%5 ெகா-டா" .$'ேம --- நி"னிட
அலா ரறிவத>5 க/ற&ேத நி"6விட
வலாI சிதபரேத வா.

ேபறிளைம இ"ப பிணிC/4 சா5காெட"
றாறிைன' மாறிெயைன ஆFவாI -- ஈ6 .த
இலா ெபாளி>.- $ைல'மாI நி"6விட

வலாI சிதபரேத வா.

வ"/ ெச'மற? வ2தைழ&த ேபாத.
அ"/ உயி&(ைணேய அலாம -- இ"ப
தேமாக மா( தமனிய. Dட
வேமா சிதபரேத வா.

ஆரண. ேபாறி அளவி டறியாத
EரணெமI ஞானெநறி ேபாதிபாI --- நாரண>
காணா மலர$ைய5 கா% கனகசைப
வாணா சிதபரேத வா.

ெபாIெய"6 ெசாலாம ெபாலா /லாAடைப
ெமIெய"6 ேபாிடா <ணிேல ---ைமெயா"6
க-ணா ஒபாக ைக5ெகா-ட ெசபவள
வ-ணா சிதபரேத வா.

எ"6ன( திைலநக எைலதனி எI(ேவ"
எ"6ன( ."/மி" ேற&(ேவ" - எ"6ன(
ெபா"னா சைப#6கி ேபா6ேவ" Eதியணி
ம"னா சிதபரேத வா.

ச2தத. நி" பாத தாமைரைய4 சி2தி&(4
ச2தத. பாடவர தாக-டாI---ச2தத.
ப"னாக ./?' பா&(நிக5 D&தா%

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
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ம"னா சிதபரேத வா.
நா$ 'ைன/ கால நேலாைர 'ெபா(வி
ஆ$ மகி:ைன' அலாம - D$
இண;ேக" பிறேரா $னிெயாெதI வ&ைத
வண;ேக" சிதபரேத வா.

ெசற பைகயாைச தீராத நாேய"ற"
#ற ெபா6&த$ைம ெகாFவாI- நி&த
பாி2ேத நிைனவா பவபிைக5# வாI&த

ம2ேத சிதபரேத வா.

பறியயா வ5கடA பாவெம> சபரைன4
றிய காகேபா ேதா"றிேன"-- ெவறி'ற
."னா அBண/ர C"6 சிாி&ெதாி&த

ம"னா சிதபரேத வா.

விாி&த சபாடவி' ெவ-ணீ6 ெமI'
தாி&த சில/ாி தாF -- சிாி&த
திவாI .கி:மல தீவிைனேய" காண
வவாI சிதபர ேதவா.

ேமதி 'ட"மீ( <62 த6வாயி
காத ெப6ம$ேய" க-காண- ஓ(
#மா ெனயா க-ட ேகாலேம ெகா-%
வவாI சிதபரேத வா.

("மத>5 கி"ப ெதாைலயா5 கதிெகா%&த
ந"ைமதைன5 க-ட$ேய" நபிேன" - ம"மதைன5
க-ணா எாி2(விழ5 காI2தF ெசபவள
வ-ணா சிதபரேத வா.

அ"6மா லானா5 காிதாகி நீ'லகி
இ"6மா லானா5 ெகளித"ேறா- ெகா"ைறேச
ெபா"னா சடாம#ட /-ணியா ெபாசைபயி"
ம"னா சிதபரேத வா.

ஐயா உைனய$ேய" ஐயா ெவனவைழ&தா

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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ஐயா ெவைனநீ அைழக-டாI - ெமIயா
சரதா அனவரத தா-டவா ஞான
வரதா சிதபரேத வா.

ெசசைடயி தி;க சி6#ழவி சி2(கி"ற
அதைல பாபிைன5க- டசாத - கசமல&
தாளா மைலபய2த ச;காி5# வாI&தமண
வாளா சிதபரேத வா.

தன5#வைம இலாநி" தாளிைணைய4 ேச2ேத"
மன5கவைல மாறிேன" வா:2ேத" -- என5#லகி
உ"னா விர2(ெகாள ஒ"6மினி5 க-$ேல"
ம"னா சிதபரேத வா.

ேநச.ட" பகா நிைன2(கி நி">ைடய
வாசமல& தாளிைணைய வா:&திேய - Eசைன'
ெசIேவ" என5கைள4 ெசIயாத ேபா(ைனயா"
ைவேவ" சிதபரேத வா.

க6&த .9 நீல5 க%மிடற" பிைள
அ6&தகறி த"ைனவி பாேனா"- ஒ6&தசிைல5
ைகேவ வ$வழிய5 காIக-ண" எ"6ைனயா"
ைவேவ" சிதபரேத வா.

ேதர& ெதளிய& ெதாி2(" றிவைள5
சார& தவசி&தி தாக-டாI -- ேம4
சிைலயா /ரெமாி&த ேசவகா ெவளி
மைலயா சிதபரேத வா.

எ"/ தைசேதா இைவயா எ%&தBட
வ"/ தைவைய மாச6வாI- அ"ப
இனா&தாI ெபாிேயா இன(ைற' திைல

வன&தாI சிதபர ேதவா.

ெவைள எ&தி" மிைசேய உைன5காண
உளி ஒ&தி உ#வா --- ெதளி
அறிவா அறி' அெபாேள ெச;ைக
மறியாI சிதபர ேதவா.

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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ெவளிமைல மீேத விள;#ெச ெபா"மைலேம
(Fெம ேதறிவ2( ேதா"6வாI- உள.ற
ப"னா நிைன2(கி பா%வா ப;கிAைற
ம"னாசிதபரேத வா.

காெவ" 6ைனயைட2( க-%ெகா-ட நாேயைன
வாெவ" றகைழ&( வா:விபாI--- ேசெவா"6
மி"னா தவளB ெவளிமைல ேமAைற'
ம"னா சிதபரேத வா.

உைற' பதிேய (ைர&தள ேவ-%
நிைறய2 தவ&ேதா நிைனேவா- மைறயி"
தைலேயா கனகசைப தாேனா கயிைல
மைலேயா சிதபரேத வா.

<% /#த விைனேய# ெவபிறவி5
கா% கட5கெநறி கா%வாI --- ேத%
விதியா அறிவாிய ேவணியா பாதி
மதியா சிதபரேத வா.

க-Zைடய உ" ேகால; காZ சிவஞான5
க-Zைடயா தாம"ேறா காZ;கா - ம-Zல#
ேசணா ட/க92 திைல5 கனகசைப

வாணா சிதபரேத வா.

ெப6வா> ேப6.ய ேபாி"ப <%
உ6வா> உ"ைனய"றி உ-ேடா - மறவாம
எ2நாF ெசாவாஇதய2 தனிAைற'

ம"னா சிதபரேத வா.

அறி' அறிவா அெபாளா உ"ைன
அறி' அறிேவ தறிேய" - மைறயி"
.$வா .#2த>5# .-டக# எடா
வ$வா சிதபரேத வா.

மா% க$4 ம2(ழA வாசிலைர
இமா நில&தினிேல எ-Z;கா - அமா நி"
ெபா"னா அ$.$ைய ேபாறாத ேபர"ேறா

(42)

(43)
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(45)

(46)

(47)

(48)
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ம"னா சிதபரேத வா.
ஐ2( /ல> அைடய ெபாறிகல;கி
.2( விைன&(யர C$ேய - சி2ைத
அறேவ தள2தவ&ைத ஆனாA உ"ைன
மறேவ" சிதபரேத வா.

ஆன ெப2(ைறயி ஆயிர5கா" ம-டப&தி"
ஞான .னிவட" ந-ணிேய - ேமான
உறேவ கதி உைன/க:ேவ" எ"6
மறேவ" சிதபரேத வா.

மா&திைரேபா தாயி>நி" வாI&தமல4 ேசவ$5ேக
ேந&திர&ைத ெநசி நி6&தாம - சா&திர&ைத
எலா அறி2( பய" ஏ(மினி5 க-$ேல"
வலாI சிதபரேத வா.

ெசைபெயா&த E-.ைலயா சி;கிதனி ேலயகப
$பிற/ <-ேபா# ெத"ெசIேவ" --- எபிற/
ெப-ணா" அ?யா# ெபறியா ெசபவள
வ-ணா சிதபரேத வா.

ேசாி"ப மாகBைன4 சி2ைதெச' இ"ப ேபா
ஓாி"ப உ-ேடா உண;கா - ேபாி"ப&
ேதேன அ.ேத திவ பல&தா%
வாேன சிதபரேத வா.

மாத தம5## மாேபால நி">ைடய
பாத மல5#ேக" பாவிேய" - ேவத
.$ேவ உைர5காிய ேமானஉப ேதச
வ$ேவ சிதபரேத வா.

அெச9&ைத ஓதாம அ"பாI அ>தின.
ெநசக&தி ச6 நிைனயாம -- வச.ற
இ"னா விைனபிறவி எப$ேபா இ/விேம
ம"னா சிதபரேத வா.

இ2த Bலக& ெதா92தளி எ">ைடய

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)
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சி2ைத #$/#2த ேதசிகா - ப2த
அறேவ கைண அளி&தா-ட உ"ைன
மறேவ" சிதபரேத வா.

("ப ெநறிைய& ெதாைல&(4 சிவஞான
இ"ப ெநறித2 திரசிபாI---அ"ப
இன&தாI ெபாிேயா இனி(ைற' திைல

வன&தாI சிதபரேத வா.

ெவ&தட" D% விைனேய" எ9பிறைப
.&தட" D$ .னி#வாI - ப&தாிட
ேநசா விபவளவாI நீF; கயிலாச
…சா சிதபரேத வா.

ச&தவித பாதாள தா>2 தைரவா>
அ&தைன' மி"ேமனி ஆன5கா - நி&தமிட
ெபா"னா சைப'ன5# ேபா(ேமா ெபா/?J
ம"னா சிதபரேத வா.

ேமான.ற நி"பாத .-டக&ேத ];#ெமா
ஞானவர எ"றன5# ந#வாI - வான.கி
ஏ9 பயிெபாழிK: இ"ப /?Jாி
வா9 சிதபரேத வா.

ஒ&தி'ட" சால உய2தெதா ெவைள
எ&தி"மிைச வ2ெதைனவா எ"பாI - க&திைசய
உ">2 தவ.ைடேயா உளேம ஆலயமா
ம"> சிதபரேத வா.

அளி5#ெமா பேகா$ அ-டா-ட எலா
விளி5#ெமா மா&திைரயி" மீள - அளி5#ெமா
சி&தா /?J4 சிவகாம 2தாிவா
ம&தா சிதபரேத வா.

தைழ&த தி பாகடைல4 ச2நிதி5ேக உள;
#ைழ&த.னி பாலக"பா ெகாள - அைழ&(தB
அ&தா /?J அம2தF; ெகா"ைற&தா
ம&தா சிதபரேத வா.

(57)
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(61)

(62)

(63)
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ப%&தமக ேமBட" பா/சிைல நாணா&
தாி&தெந% மாேல சரமா4 - சிாி&தளி

ஒ"னா /ரC" ெறாெநா$யி ேலெயாி&த
ம"னா சிதபரேத வா.

ச#ைவ ேபாறாம ச#ைவ4 சாறாம
ச#ைவ4 ச2தத. சாராம - ச#ைவ
நி"றா தாியாம நீபிறவி நீ;கி%ேமா
ம"றா சிதபரேத வா.

ச;கம&ைத நி"ேகால2 த"ைன5 #பாத
ப;கய&ைத நபாத பாவிேய" - ப;கிAைற
இ"னா பிறவிெயாழி& ெதப$ஈ ேட6ேவ"
ம"னா சிதபரேத வா.

எ2தவைக யாAலகி ஈேட6 ேவ"அ$ேய"
ப2தமற நி"பாத பறிேய - சி2ைத'ற
நாேட" பலகாA நாம2 தைன&(தி5க
மாேட" சிதபரேத வா.

#பத&ைத நபி5 #றி&(#2 ெதா-ட
இபத&ைத யா" ெப6வ ெத2நா - ஒ பத&ைத&
]5கா நட/ாி' ேசாதிேய தாயமைற
வா5கா சிதபரேத வா.

ேத$ பலகாA சி2தி& (ைன/க:2(
பா$ பரவவர பா?பாI-நா$&
ெதா9வா விைனைய& (ணி5#ெமா ெவ"றி

ம9வா சிதபரேத வா.

ப"றிவ$ வாகி ப$யிட2( மாலறியா
ந"றி/ைன தாெளன5# ந#வாI - ெவ"றி/ைன
ஆேன6 வ2ேத6 அ&தேன அ-ட ெப
மாேன சிதபரேத வா.

அ"ைனவயி றி"ன அைடயாம அ/விேம
எ"ைனயினி5 க-பா& திரசிபாI - ெபா"னிதழி&

(65)
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(70)

(71)
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தாமா சிவகாமி& தாயா தம5களி&த
வாமா சிதபரேத வா.

அ-ட.9 (2தா5கி அபர&தி ேலமிதி&த
/-டாிக4 சீபாத ேபாறிேல" - ெகா-டப$
ெசபா யன திர-% ேசவ$யி ேலதிலைன
ைவபாI சிதபரேத வா.

அனவரத; க-ட$ேய" ஆதாி&( ேபாறி
அனவரத ."னி" றவாI - அனவரத
ெபா"னா சைப5ேக /னித நட/ாி'
ம"னா சிதபரேத வா.

ெபா"னான ேசவ$ைய ேபாறாம பாவிேய"
எ2நாF பா95 கிைற&ேதேன - மி"னாF
பாகா பிறப65# பாெவைள நீ6/ைன
வாகா சிதபரேத வா.

மைறயவைர& ேதசிகைர மாதவ&ேதா தைம5
#ைறயமதி பாைரயினி5 ெகாேள" - இைறயிழி&
தாராI திநாம சா6ம$ யாாிட&(
வாராI சிதபரேத வா.

யாேனா ெபாளாக எ"6 பழவ$ைம
ஆேனா ட"D$ ஆ-டவா - வாேனா
பலரா தாி&திைற ப;கயெபா பாத
மலரா சிதபரேத வா.

விழியிர-%2 (சி ெவF&(டA; Dனி
ெமாழி தள2( ேகாO"6 ."ன - பழிதவி2(
நி"னாம உ4சாி5க ேநய2 தரேவ-%
ம"னா சிதபரேத வா.

சி2ைத களி5க& ெதாிசி5க5 க-ணிைனவாI
வ2தவ$ ைவ/க:2( வா:&தேவ - எ"ற"
கர2தா மைர&தாைள5 கெபா%E சி5க
வர2தா சிதபரேத வா.

(72)
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(76)
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ஒ"ேறா%; Dடா (ைன5க&தி ேலD$
நி"றா ஒழி2(விைன நீ;#ேம - ம"றா
பரதா சரதாப வானியிட பாகா
வரதா சிதபரேத வா.

எ"6 ெப2(ைறயி ஏைழேய" க-காண
நி"ற சிவேலாக நி&தேன - எ"6
தைரயா ன( தைழ5க& தா>ய2த ெவளி
வைரயாI சிதபரேத வா.

திபா தி/?J4 ெச"றைட2( நி"ைன
விபாI அ$வண;க ேவ-%; - க/4
சிைலயா" தைனெயாி&த ேசவகா ெவளி
மைலயாI சிதபரேத வா.

ஓைகவ2த ேசாணகிாி ஓநமசி வாய#
ஆகிவ2( நாேயைன ஆ-டவா - பா#வ2த
ெசாலா உடேன' ேதா"றி5 கைண ெசIய
வலாI சிதபரேத வா.

உைனயைட2( பாவிேய ேனாெகேட" ஐவ
தைனயைட2( மாய& த#ேமா - மைனயைட2(
."னா அ6ப&( Cவ5# ."னி"ற
ம"னா சிதபரேத வா.

வாவா சிதபரேத வாவாஎன அைழ&தா
வாவா எனஅைழ&( வா:விபாI - வாவா
#ேவ உேவ #ண;#றிக இலா
வேவ சிதபரேத வா.

உ-% (ைணயைண ேயாநமசி வாய#
ம-% மற?பைட வ2தாA; - க-%
ெவேவ" இனி'லகி ெவெறாெதI வ&ைத
மேவ" சிதபரேத வா.

காம ெவ#ளிைய5 க;கடைம ேவர6&("
நாம எ9&ேதாதி நாேதா6 - ேசம
நிதியா உைன5காண ேநய2தா ேவணி
மதியா சிதபரேதவா.

(80)
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(86)

(87)

35

ஐ2(வி&(5 காமாதி அ6" அ$யிைண5ேக
சி2ைதைவ&( வா9 திரெம"ேறா-2திரெபா"
தாளா மைலய2த ச;காி5# வாI&தமண
வாளா சிதபரேத வா.

எ"னெநறி ெச"றாA எ"ன ெநறி நி"றாA
எ"ன ெமாழி ேபசி இ2தாA - உ">ைடய
தாேள நிைனேவ" தைரேம இனிபிற2(
மாேள" சிதபரேத வா.

எ%&தபிற ெபலா என5# வ2( தாIமா
ெகா%&த.ைல பாலைன&(; D$ - அ%&தவிர
ப"னா கைண&(யி"மா பாலாழி 'சிறிதா
ம"னா சிதபரேத வா.

(Iய திநாம ெசா?& ெதா9ேத&தி
ைமய உ6 ேவைன வாெவ"6 - ெசIய
திவாI மல2தளி& ேதவி'ட" ேசவி
வவாI சிதபரேத வா.

பாிவாIஉைன /க:2( பா%வா ப;கி
திாிேவா எனவளி4 ெசIதாI - #வாI
எைனயா அணகிாி எ2தாI அ.த
அைனயாI சிதபரேத வா.

எ2த வ$வாI எைனவ2 திரசிபாI
அ2தவ$ைவ அைசயாம - சி2ைத
இண;#2 தவேம என5களிபாI வாேனா
வண;# சிதபரேத வா.

அண கிாி5#ைகயி ஐ2ெத9&த னாகி4
சரணமல த2தளி4 சாவாI - கைண /ாி
எ2தாI /விேம எைனேயா ெபாளாக
வ2தாI சிதபரேத வா.

நர/திர2 ேதாெலA/ நா6தைச Cைள
இர/விைன 5கில&ேதா ேட9; - #ரைப'6
காம2 தனிலைட&(5 க-கல5க ெசIதெத"ன

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)
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மாய சிதபரேத வா.
("னிமி&த ெசIயி>நி" ெதா-ட5#& ெதாAலகி
ந"னிமி&த ஆ#ேம நா%;கா - வ"னிம&த
/"னாக; ெகா"ைற(ைப Eைளெய5 #/ைன2த
ம"னா சிதபரேத வா.

சைமய5 கவைல தைனெயாழி&(4 சி2ைத
சைமய& தவெநறி த2தாவாI - இைமய5
ெகா$வா `தபாக; ெகா-ட பர ேசாதி
வ$வா சிதபரேத வா.

நறியைன4 சி2ைத'ற நா%ம$ யாள&தி"
ம6ெமா ெதIவ மதிபேரா- ெநறிதனி
க-ணா திநீல க-டா கனிபவ
வ-ணா சிதபரேத வா.

ெபா"62 தைச'டல ேபா%2 த6வாயி
அ"6" பத2த2 தFவாI - எ"6
சிர&தா தி/?J& ேதசிகா ெவறி
வர&தா சிதபரேத வா.

உைரயிற2த ெமIஞான உ-ைமயா அ"ேறா
கைரயிற2த ேபாி"ப; கா-பா - /ைரயிற2த
ேவதா கமெபாேள ெமIதா ெனாபாதி
மாதா சிதபரேத வா.

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

சிதபர ெவ*பா 3றி31.
3றி31.

இவ இயறிய 3க; பரமராசியமாைல, சிதபர ெவ-பா, அ-ணாமைல

ெவ-பா, நமசிவாயமாைல .த?யன.

----------

6. பரமராசியமாைல (நமசிவாய"
நமசிவாய" அளிய# )

காலைன5 க$2த காலேன உைமயா கணவேன கடBேள எ"ெற"(6),
ஓலமி டலறி எ" மன உகி உள;களி& ேதா( நா உளேதா,
சீலெமI& தவமா வியா5கிர பாத ெதIவமா .னிபய2 ெத%&த,
பால>5 #தB பாலேன ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன!

(1)
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.&தேன உைனேய /க:2(நி" ேற&தி .">ற5 க-%க- களிபா,

எ&தைன பிறபி அ2தவ /ாி2 தா இவபணி ஏைழேய கவாI,
சி&தைந2 (கி ஆலய K:2( தின2தின2 ெத-டனி $ைற,
ப&த5 #தB பத&தேன ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன!

(2)

அைசவற மன&தி நி"ைனைவ& (கி அ"பினா வண;கிநி" ேற&தி,

அைசவற மன&ேதா ட"கல2 தி5# அ`5கிரக எ"6நீ அவாI,

பெவன வன&ேத திாிபவ .தலா பபல ேதவ பல,

பபதி எனேப பைட&தி% ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியேன !

(3)

ெசசடா டவி'; காியமா மிட6 திெவ- ணீ ெறாளி திக: சிற/,
#சிதா /யெபா பாத. சிறிேய" #றி&தி2 (#நா உளேதா,

வசனா அ$ேய" பிைழெயலா ெபா6&( வா:Bற வா:வி5# ம2ேத,
பசிேன அ$யா பாகேன ெபா"னபலவேன! பரமரா சியேன !

(4)

த2ைத' நீேய தா'மாI வள&த ச# நாத> நீேய,

எ2ைத' நீேய இைறவ> நீேய எ> நிைன ேவைழேய கவாI,
.2ைதயி" Cல .$விலா .தேல .த?ய Cவ2 (தி&த,

ைப2தமி: ேவத .ழ;கி% ெபா"னபலவேன ! பரமரா சியேன!

(5)

க2த. மல .த?ய ெகா-%" கழ?ைண அ4சைன /ாி2(,

ம2திர வ$வா நி" தி நாம மன& திைவ& (கேவ தவாI,

இ2திர" .தலாI எ- $ைச ேயா இைறசி% ஒ தனி .தேல,
ப2தணி விரலா பாகேன ெபா"ன பலவேன! பரமராசியேன !

(6)

ம-ணினா ெபா"னா" மாதரா மய;கி மன5கவைல ைலயி அ92 தாம,
எ-ணினா பசா5 கர&ைதேய எ-ணி ஏைழேய" வா9 நா உளேதா?
க-ணினா க-% க&தினா கதி5 காத?& (#சீ அ$யா

ப-ணினா பா$ பணி2தி% ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியேன !
மாதத; கலவி5 கட? <:2 த92தி மய;கி> மாதவ டேன,

ேபாதக ெபா2தி வாழி> உன( ெபா"ன$5 கமலேம தவரI,

(7)
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ேவதக இைப4 ெசா"னமா5#த ேபா வி/வா தைம4சிவ ஆ5#,
பாதப; கயேன ஐயேன ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியேன !

(8)

காலேம எ92( மசன ஆ$5 காயமீ தில;க நீ றணி2(,

சீலமாI வண;கி ேபாறி நி" நாம ெசபி& தி% ெசனனேம தவாI,
ஆலேம அ2தி அகில. ர அறி2திடா வைகய /ாி2த,

பாலேம விள;# க-ணேன! ெபா"னபலவேன! பரமரா சியேன !

(9)

நாகவி உண2( நா"மைற ேயாதி நாவைக ஆகிய உ-ைம,

மா5க. அறி2த மாதவ /ாிவா மலர$ வண;கேவ தவாI,
சீ5கைல ெதாி2த சீர$ யாத சி2ைதயி இஅZ காம,

பாகர" எனேவ விள;கி% ெபா"னபலவேன! பரமரா சியேன!

(10)

நா&தனி பசா5 கர&ைதேய ெசபி&( ஞானநா ட&தினா உன(,

D&திைன5 க-% #பி% ெபைம ெகா$யநாI அ$யேனா ெப6ேவ" ?
மா&த` பா பத.த லாக மன&திேல நிைன&தைவ அைன&(,

பா& த>5 #தB சகாயேன ெபா"ன பலவேன பரமரா சியேன !

(11)

]ணினி பிற2த சி;க< றட;க4 2தர4 சி/ளா ன(B,

ஊெணன5 ெகா$ய விட&ைத'- டளி உபைர5 கா&த( மறேவ",
ேசணினி பற2( ப;கய" ேத% தி.$ த"னிேல விறைக,
பாண>5 காக4 ம2த ெபா"னபலவேன! பரமராசியேன!

(12)

சாபணி ஓழிய4 சசல பிறவி தவிரநி" ச2நிதி தன5ேக,

ஆபணி ெசI' அ$யவ5 க$ேய" அ$ைம ெசI ெதா9#நா உளேதா?
காபணி ேதாளி ெகளாி க யாணி கணவேன! கதிமதி 'டேன,

பாபணி ேவணி பரமேன! ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன!

(13)

கர;கஉ" அ$ைய அ4சைன /ாிய5 க-க உ" காசிேய காண,

வர;ெகாF மனஉ" வ$ைவேய நாட மகி:2ெதன5 கF நா உளேதா?
சிர;கைள அாி2த மா?கா பரண சீர$ யாதம5 கிர;#,

பர;க ைணயேன! ஒபிலா ெபா"ன பலவேன பரமரா சியேன!

(14)
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ேபல கதனி பிற2திற2 (ழA ெபவிடாI உன( சீ5 கைண,

வாாிதி தனிேல #ளி&தேபா த"றி மா6ேமா மாறிடா த"ேற <ரதி,

<ர ப&திர" ஆகி ேவவிெசI த5கனா தைலைய பாரதி C5ைக,
அாி2 தி% ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன!

(15)

நெசன5 ெகா$ய நயனP ைலயினா நைகயினா ெமாழியினா .ைலயா,

வசக4 சிறிேயா தைமேய மய5# மாதபா மன;ெகாேட" அ$ேய",
அெச9& (வ ஆகிநி" றளி ஐவராI அ`5ரக .தலா,

பசகி& யெசI D&தேன ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியாேன !

(16 )

திவர&(ைறயி" .&தினா சைம&த சிவிைக' ப2த எதிேர,

வரவ ெகா%&( /க?கா வல# வழ;கிய வ-ைமயா" மறேவ" ,

அமைற ெபாிேயா மாதவ .னிவ அைட2தி% திைலய பதிவா:.
பவ ைர5 கயிைல5 #ைறவேன! ெபா"னபலவேன! பரமரா சியேன!

(17)

அ2தவ .னிவ அ2தண ப5க அ$யவ தைமஇக:2 தவக,

விாி2தி% நரகி <:வேர இதைன ெமI&தவ அ"றியா அறிவா?
தி2திைழ #மாி அபிைக ெகளாி திாியபகி ப;கஎ" றவைர

பாி2 த /ாி' கடாசேன ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன!

(18)

ஓெராணா ெபைம உளவிரா /ட" உக லாலய ெபா(வி,
சீெரலா உதB /னித அ ெச9&ேத திB ஆகநி" றளி;

ேநாிலா உைமயா க-%க- களி5க நீ%மா தவெதா9 ேத&(,

பாெரலா உIய நடெச' ெபா"னபலவேன! பரமரா சியேன!

(19 )

மதியினா பல 3 க6எ" (ற2( மாதவ /ாி2(ெம" ம-ேம,

நதிெயலா ெச"6 ேதாI2( எ" நின( நட2ெதாி சி&திடா ஆயி",
அதிைகேக தார ேகாவO #ட2ைத அ%ைற நாவO .தலா,

பதிெயலா உைடய கடBேள! ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியேன !
Kத ேவத ! வியாத (தி5க& (/ நாரத பாட,

ேவதவா5 கிய;க ஓதிட வாண" வி&தக5 #ட .ழா .ழ5க,

ேபாத"மா .தலா வானவ .னிவ Eமைழ ெபாழி2(ேபா றிடேவ,

(20)
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பாதேம எ%&( நட/ாி ெபா"ன பலவேன ! பரமரா சியேன !

(21)

சிரதல2 தனிேல ைவ&தேச வ$' ேதசிக ஆI எ92 தளி5,

கரதல2 தனிேல த2த ஒ- ெபாF க-%க- களிபேனா? அ$ேய"

வரதல /?J மகா தல அைட2ேத" மகாநட; க-டன" இனியா",

பரதல; களிேபாI உழ"றிேட" ெபா"ன பலவேன! பரமரா சியேன !

3றி31

(22)

----------

7. தி$ைல/
தி$ைல/ சிவகாமியைம பி%ைள தமி4
[இ( ேசாழ வளநா$ மாJர&திக%&த நல(5#$ எ"> ஊாி

ேதா"றியவ திவ ெபறில5கிய வ ஆகிய கி 5ண ஐய"
ஐய" எ8பவரா$
இய3ற ெப3ற#.]
ெப3ற#

ெச:கீைர பவ
பவளவா சைடயாட மாணி5க மணிெயாளி பட விாி& தாட அரB

ப6பிைற அ5க6# ெகா5கிற# ஆட ப5க ெந% .5க- ஆட&,

(வௗவா #ைழயாட அவியா( /ைகயா( டஒ ைகயி ஆட&

($யாட ஒைகெயா% ைகஅச எ"றிட4 றிெயா ைகயா டேவ,

தவளவா4 சிலாி5 கி-கிணி5 #சித&தாளதா மைரயாட ந தாளதா
மைரெயா"6 .யலக" .( ெகா"6 தசில /டனா டேவ,

திவளவா- .6வAட" அபலவ ரா\ ெச;கீைர யா$ யேள

திைலமா நக மB சிவகாம வ?ேய ெச;கீைர யா$ யேள.

(1)

தால பவ
ஒதாI வயி6 பிறவாம ஒவ.ைல' உ- ணாம உ2தி5
ெகா$வா ஒசியாம ஒ ெம" தவிசி" உகளாம,

வாிவி /வ பிறழாம ைம5க- .கி:&( விழியாம வைள5
#ைழ' பி$யாம மணிவாI அதர2 ($யாம,

ெவவி5 கனவி மளா ம விமி5 #ரA; கமாம மிளி

E-ெதா$ உைதயாம விர ஊ ற.தைவயாம,

தநா மதி ேபா நாேதா6 வளவாI தாேலா தாேலேலா
த- ண/?J4 சிவகாமி& தாேயதாேலா தாேலேலா.

ேதேன ! கேப! ச5கைரேய! ெதவிடா அ.ேத! உவடாத ெசவ4

(2)
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ெச5ேக ! த5கான ெசெசாகிளிேய! ெச9;#யிேல !
மாேன! பி$ேய! மடமயிேல! வாைழபழ&தி" பலாபழ&தி" ம(ர
ப9&த மாபழ&தி" வ$&ேத எ%&த ேத" #ழேப!
ஊேன! உயிேர! உயி5#யிேர! உேள /றேப ந%ேவ வா: ஒளிேய!

ெவளிேய! ஒளி5ெகாளிேய! ஒளியி விைள2த கைணெயலா,

தாேன வ$வாI வ2(தி&த மதலாI! தாேலா தாேலேலா த-ண
/?J4 சிவ காமி& தாேய ! தாேலா தாேலேலா.

(3)

சபாணி பவ
ஐவைர ெபேற வள&தி%; ைகயினா ஐ2ெதாழி A அ ைகயினா
ஐெப Eத. அைம&தி%; ைகயினா அலகிலா உயிரைன&(,

ைபவ #ரைபயி அைட&(விைள யா%சி6 பபர4 ெச;ைக யினா

பாசயம ராச"வ ேபாதச ெல"ெறைம பா(கா& த ைகயினா,

ெமாIவைர5 கைரய"மக ளாகி.5 க-ண னா .9மண5 ேகால மதனி

.ளாிமல விர ெகா%& தைகயி னா?ள .ைல&த9 ேபா% வைளய&,

ைதவ த9/ைவ& தைகயி னா?னிய சபாணி ெகா$ யேள தபரா
ச&திேய சிவகாம வ?ேய சபாணி ெகா$ யேள,

(4)

ேவ6
.&(நிைர&தப .5கணி ெயா&தெசா .4சிம ல5ேகாைத .&தமி:
ெசாகம: #றம /&தக .&தி யபாத,

வி&( ம&தினி ஓ&த சிவ ெபழ ெம4சிைட க4ேசாத ெவறிய
`தசிைல ைம5க- மல5கைண ெவ/ .ைல Eைவ,

உ&தமி ப&தினி க/ மிக&தணி உெறாளி ெபாேறாளி உபல
ைக&த? ப4ைச நிறபி$ ஒபி% ம&தாளி,

ெகா&( த&(வ ம&தி ?பவ ெகா%க சபாணி #ற
அகறிய ெபா/? ைச5ெகா$ ெகா%5 சபாணி.

(5)

தபவ
தி மண5# சிவாகம&தி" ேதாறமண5# வடகைல

3 (ல;கி மண5# திராவிட&தி" ைவேய மண5# பிராகித,

மவி மண5# உலகளி5# மகிைம தம2 திரமண5#

மைலயமி5# இய?ைச' வளம2 திர&தி" ஆதார,

ெபகிமண5# சமயெநறி பிறழா4 சகல சா&திர. ேபதா ேபத
வைக மண5# ேபரபலநா டக&தாக,

தம மண5# கனிவாயி தைகேச .&த தவாேய தைழ5#
/?J4 சிவ காமி& தாேய .&த தவாேய.

(6)
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க-ணா உன( மலபாத க-ேட களி5க இகர. கம:E
மலரா Eசி5க5 காA; ேகாயி வலெசIய,

எ-ணா ெசவிக நி"கீ&தி இைசேய ேகக& தைலவண;க

ஏேழ: ெச"ம எ%&தாA எ"னா நி"ைன& ெதா9ேத&த,

ெப-ணா அ.ேத மைலயைர ய" ெபற மதலாI உலகெமலா
பிற;க ேவ-$ பிற2த பிளாI ேபராந2த ெவள&தி,

த-ணா அ.ேத ைவJ6 தைகேச .&த2 தவாேய

தைழ5# /?J4 சிவகாமி& தாேய .&த2 தவாேய.

(7)

வைகபவ
வைகபவ
ெகாழி5#; கைண மைழ.கிேல ! #ைழயா ந6;#; #ம5#ழேப!
ெகா9;க பகேம! ேகாமளேம! ேகாேம தகேம! மரகதேம!,

இைழ5# மணிE- அணி கலேம! இைழயா மணி4சி2தாமணிேய!

எ92ேத! ஒளிெபா" மைல5ெகா92ேத! எ9/" பிறவி5ெகா ம2ேத!,

தைழ5# ெபவா: வசிவேம! தவேம ஞான& தனிவிள5ேக ! தமி:5ேக
உதB சதேகா$4 ச;க நிதிேய! சேராகேம!,

ெசழி5# /?J வா: வள& திேவ! வக வகேவ ேதயா மதிேய!
சிவகாமி& தாேய! வக வகேவ.

(8)

வா:ேவ வக எம(க-ணி" மணிேய வகமதிJ% வ2ேத விள;#
ஒளிவக வள ஒளி5# ஒளி வக&,

தா:ேவ அகA சிவவக& தைழ5# சிவ&தி" ெசயவக
சகல உயி5# உயிவைக4 சக. உயி தா" E&த,

Eேவ வக EBலக E&ேத காI&( ப9&த வி&தி" ெபாேள வக
ெபா ளாகி ேபாக விைள5# ஆன2த&,

ேதேவ வக /?J வா: திேவ வக வகேவ ேதயா மதிேய
சிவகாமி& தாேய வக வகேவ.

(9)

திாி/ர 2தாி வகேவ ெவ#ேதவ(ர2தாி வகேவ தினகர#-ட?
வகேவ .கசீதள ம-ட? வகேவ,

மரகத வ-ெகா$ வகேவ மதிடார ச;காி வகேவ மைலயைர
ய"ெகா$ வகேவ நவசிகர ம;கைல வகேவ,

பாி/ர.-டகி வகேவ பர வாதவ க-டகி வகேவ பரசிவ
ச;காி வகேவ பாிவாகிய ெநசகி வகேவ,

கரதல 2தாி வகேவ க?ேகாப/ர2தாி வகேவ கநக
சிதபாி வகேவ சிவகாம சB2தாி வகேவ

(10)
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அரகர ச;காி வகேவ அேரச பய;காி வகேவ அம?ம;க? வகேவ
அதி*ப அல;காி வகேவ சிரகர 2தாி வகேவ,

சிரமா? (ர2தாி வகேவ சிவசிவ அபிைக வகேவ சிவேலாக
திாியபிைக வகேவ,

பரம நிர2தாி வகேவ பாிEரண பசமி வகேவ பவள இள;ெகா$
வகேவ பறவாத ப;கிளி வகேவ.
கைண த2தி வகேவ கயிலாய பரபாி வகேவ.
கநகசிதபாி வகேவ சிவகாம சB2தாி வகேவ.

(11)

மறம? ககி வகேவ மறவாதவ ெநசகி அகேவ மதிபதி
களி வகேவ ம(வானிைர '2(ளி வகேவ,

ப6வத ன2தனி வகேவ .(பாரதி இ2திைர வகேவ பரகதி
த2திட வகேவ ப பாச அக"றிட வகேவ,

ெபாைறயி" மி#2தவவகேவ, /? ஊாினி வ2தவ வகேவ
/ர எாி&தவ வகேவ /வனாதிக த2தவ வகேவ,

கைறயணி க;கணி வகேவ கைண ேயாஎ>ெவகணி வகேவ
கனக சிதபாி வகேவ சிவ காம சB2தாி வகேவ.

(12)

அ&பவ
வ$ெவலா நி"க- கள;கஉள திவ த" மன& தி கள;க உளேதா
மதி.கபிைளதைன மதியா திப(" மதி#ைற2 தி%த லாேலா,

.$யி"மிைச நீயி2 தாAமிவ அ$யிைணைய .$ெயா% பணிய இைலேயா
.யAவ( .(/?ைய ெந5#விட ெந5#ேமா .(/?ைய .யெவ Aேமா

ப$யி"மிைச க$&(வர வாரா தி2தி$ பாரா தி2( வி%ேமா,

பதச? எ> ெபாிய பாபிைன எ%&(ந பாைவதி ."ைவ& தி%,

அ$யினா அமித பிறி&தA அறி2(நீ அ/? ஆட வாேவ அபலவ உட"
மB சிவகாம வ?'ட" அ/? ஆட வாேவ.

(13)

மயிவ$B நம"ைன வ2(விைள யாடலா வாராதி ரா# ேக( வ2தாA
எ"ன பய மக"வா கன&(5# வ?யேதா இைரய தா#,

#யிவ$B ெகா-டெதா ேகாைதைய4 ேச2தி% #ற. பற

றி% #ைற யா( கைலகF" சயேராக விைனகF D6.ய கைர ' உடA,

ெவயிவ$வி ைன4ேச2த ேசாப.2 தீ2 தி% ேவ-$ய வர;க ெபறலா
விாிசனா மி&ைத தவி ெதாிசன .&தி' ெவறி' ெப6 வரலா
அயிவ$B ெகா-ட.5 க-ணியிவ விைளயாட அ/? ஆட வாேவ
அபலவட" மB சிவகாம வ? 'ட" அ/? ஆட வாேவ.

(14)
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சி3றி3பவ
ம-ைவ&( காைவ&(& ]ணினா வைவ&( வ?யைக மர. ைவ&(
வாயிஒ" ப(வி% ேமா%வைள ப5க&( வைளவாி4 சAந ரபா,

ப-/ றிட5க$ ேமெலலா2 ேதாAட" பலமயி5 கைற, யி% பழவிைன4
ேசக$ இ"ப(" ப;கக- பா&( விள5# ஏறி,

எ-ப&( நா"# 3 றாயிர ேபதமாI இனியசி6 <% ேதா6 எ=Bயிக
F;#$ இ2(விைள யாடேவ இ"ன. அழி&த ழி&(&,

தி-ெபற பல<% க$விைள யா% உைம சி6<% க$ அேள
சிவகாம 2தாி எ> ெபாிய விமைலேய சி6<% க$ யேள.

(15) .

ஆ6சா& திர நாA ேவதமதி ]- ஆகம;களி ப&ெத %ட"
ஐெப Eத;க பதிென- /ரா ண;க அாியசி6 ]- உ&திர
ஏ6கைல அ6ப&( நாAவைக மரநா$ எ9ப&திர-டா யிர எழிவாி4 ட"
ஆணி /வனமி 3ெற% இப&( நாA கமல,

D6ெதா-dறா6 த&(வ பகணிக #ப ஒ" ப(வா சA #லBசி
ேறா%மி ப&ெதாரா யிர.ட" D6 அ6 36 ஆக&,

ேத6 ஒ <%க $5#$ இ5# உைம சி6<% க$ அேள

சிவகாம 2தாி எ> ெபாிய விமைலேய சி6<% க$ அேள.

(16)

ப&திமி#&தவ மாதவ அ"/ பைட&தவ ப5க?" வா:
ப4ைச நிற&தவ ேள சிவ ச;கர பச மி#&தவேள,

ச&தினி சிறினி பாத அைட2தவ தபைர சிபைரேய ச5கைர
.5கனி ேதேனா டைள2 தி% ச#ண நி5#ணிேய,

வி&தகி வி&திம வா"மக எ"றிட ெவபி" உதிபவேள

விகைளெயா&த /வ ெந%;கணி ெமI5கணி ய5கனிேய,

சி&தினி ப&தினி சாமளி ச;காி சிறி இைழ&தேள சிசைப யி
சிவ காம சB2தாி சிறி இைழ&தேள.

(17)

ெபா8;ச3பவ
அ"ைனேய தாேய எ" மாதாபி தாேவ எ" ஆவிேய Eவி வா9 அ"னேம
எ"னேம இ"ன ஒ கம& தி அைலயாம எைன ைவ&தி%,

ம">நீ .">நீ பி" > அலா( ம6 ஒ ெதIவ உளேதா மேறாதி
யாபச க&தாைவ ' ெபற மாதாB நீயல ேவா,

க"னிேய #மாிேய க"னிகா ர&தி களி&த இ ெகா;ைக மயிேல க"னேல
மி"னேல உ">ேவா ."னிவ கணா கர5ெகளாிேய,

ெபா"னிK: /?ைசவா: ெபா"னிற Eைவேய ெபா"eச ஆ$ யேள
ெபா"ன பல4ெசவி சிவகாம வ?ேய ெபா"eச ஆ$யேள.

(18)
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---------------

சிவமய

8. மா"க*ேடய" அளிய மி< சயேதாதிர

1. &ர பபதி தாZ நீலக-ட உமாபதீ

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
2. காலக-ட காலC&தி கலா5னி காலநாசன

நமாமி சிரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
3. நீலக-ட விபாV நிமல நிப&ரவ

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
4. வாம ேதவ மஹாேதவ ேலாகனாத ஜக&#

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
5. ேதவேதவ ஜக"னாத ேதேவச =ஷப&வஜ

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
6. &ரயV ச(/ஜ சா2த ஜடாம#ட தாாிண

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி

7. பேமா& ]ளித ஸவா;க நாகாபரண Eஷித

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
8. அந2த அ=யய ஸா2த அVமாலா தரஹர

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
9. ஆந2த பரம நி&ய ைகவய பத தாயின

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
10. அ&த நாாீவர ேதவ பாவதீ ராணநாயக
நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &';காிTயதி

11. ரளயதிதி க&தார ஆதி க&தார ஈவர
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நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
12. =ேயாம ேகஸ வி*பாV ச2திரா 5தேஸகர
நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
13. க;காதர ஸfதர ச;கர Kல பாணின

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
14. கபா' ேதகிேம /-ய யாவதா' ேராகதர

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி

15. வ5கா பவ5க தாதார T$ திதி ய2த காரண

நமாமி fரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
16. சிேவசான மஹாேதவ வாமேதவ ஸதாசிவ

நமாமி சிரஸா ேதவ கி"ேனா &தி'; காிTயதி
17. மா5 க-ேடய 5த ேதா&ர யபேட&ஸவ ஸ"னிெதள தாய

தய &' பய நாதி ஸ&ய ஸ&ய வஹாயஹ
18. ஸ&ய ஸ&ய /ன ஸ&ய உதர&ய/ஜ C4யேத

ேவத சாதிரா&பர நாதி நைதவ ச;கராதிபர

மா"க*ேடய" அளிய தி< சயேதாதிர ஸ>"ண
சாதி.
சாதி. சாதி சாதி.
சாதி.

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

ஓ &திராய நம :
அெபா%

மி&' ஜயேதா&ர – யமைன ெவவத#4 ெசI' (தி; நமாமி fரஸா ேதவ

- நா" தைலயா வண;#கி"ேற"; கிெநா மி&' காிTயதி - என5# மரண&ைத4

ெசIவாரா? ; வாமேதவ - #6கிய வ$வ.ளவ". அ=யய - அழிவிலாதவ".

அVமாலாதர - அ5# மணி மாைல யணி2தவ"; ைகவய ப&தாயின - ைகவய

பதவிைய& தபவ"; =ேயாமேகடா - ஆகாய மளாவிய சைட'ைடயவ"; வ5க
அபவ5 தாதார - வ5க&ைத' ேமாச&ைத' அளிபவ".
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[மா5க-ேடய இ&ேதா&திர&ைத5 Dறி& தைம பி$5க வ2த நம"ைகயினி"62

தபினா. இதைன நாேதா6 பாராயண ெசIபவக# வாணா நீF. எலா
ந"ைமகF உ-டா#. அ"பக இதைன .ைறயாக நாேதா6 பாராயண
ெசIய5 கடவ.)
-------------

9. பகவ3கீைத : 1212-ஆவ# பதிேயாக அதியாய
அதியாய

பாதிேயா ெப-ைமயா" பாி2( ெபறேதா
ேசாதியா; களிறிைன& ]ர அ-ைமயி
ேபதியா (ள ெபற ேபணி பாகவ
கீைதயா" ெமாழி#வ" ஞான; கிடேவ.
ஏயநா" எதிேர க-ட உவேம இைசகி பாேரா
]யநா" மைற5# எடா ெபாைளேய ெதாடகி பாேரா
தாயனாI ெபாிேயா எ"6 தனசய" வினவ& தாேனா
ஆயனாI நிைரக ேமI5# மாய"ேவ றளி4 ெசIவா".

ம"னநீ காண நா"." கா$ய வ$ைவ ெநசா
உ"னவாI ெமாழியி னாேல உைர&தெசI பவக எலா
எ"னலா பிறிெதா" ெறIதா இயாாி> நல இ;#4
ெசா"னவ அ"றி மைற அவக த2 (ைற'; ேகளாI.

உைரெசய காிதாI ெநசி உணவிட படாதாI எ;#
/ைரயற5 கல2( ேபா5# வரவி"றி ெபா?2த ெதா"ைற5
கைரெசய காிய வாய /ல"கைள5 கட2( கா-பா"
அரசம றியாேன எ"னி அ"னிய எ"ன லாேமா.

காரண இற2ெதா" றி#; காசியி படாத ெதா"ைற4
ேசபவ வ&த ேவ6 ெசபிட லாவ த"றா
ஓவாி தி(தா" வா9 உயிகளா ஆவெதா"ேறா
ஆரவ ெபைம த"ைன அளவ6 பவக ஐயா.

யாவக சிலவ எலா விைன' எ" க-ேண வி$(%)
இயாவத அறிெவ" பாேல ஆ5#வா அவக தைம4
சாவ( .தலாI உள (ய5கட நி"6 தா;கி
யாவக ேள>; கால சிறிதிேல எ%5கி" ேற"நா".

ெமI'ற உ"ைன எ"னிேல ைவ&தா எ"னிேவ
றி"றிெயா" றாத(#)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ஐ'ற விைல அ( ெசய .$யா தாயி"அ
பியாசேம பயிவாI
ெபாIயற அ(B /ாிகிலாI எனி உ" விைனகெள"
ெபா$னா /ாிவாI
ெசI' அ= விைனக அப$4 ெசயாேய
விைனபய" தவிரேவ ெசIவாI.

அ&தி ஞான விைனயி" அதனி>
ெமI&தியான மி#மதி" ேமலதா
வி&தி" ஆய விைனபய" <%த
சி&த சா2தி அத"பி" ெசறி'மா

இவைக உயி5# இனியனாI இ"ப ("பமியா
ென"னெத" றறியா
ெதா ெபா ளாA; #ைறBபா$"றி
உள. ஒவழி படர
ெபாவ (ணிB கைண' /ாி2( /ல"ெதாி
உணைவெய" பாேல
மவிநி" ெறா9# இேயாகிஎ" பவ"காம"னம ெறன5ேவ றினியா".

உலக. தா> ேவறிலா ைமயினா தாெனா
ெபா# அசாேத
அலகிலா உயிக கினியனா த?னா அைவகF2
த"ைன யசாேத
/லவரானவக /கழேவ நிக:வா" ெபாறாைம'
மய5க.; களி/
இலகிடா ெநச&திேயாகிெய" பவ"கா- இயாாி>
என5# ேவறினியா".

ஒ"றி> ஆைச இ"றிஇ2 திய;க தவழி ஒ9கிடா ெதா5கி
ந"றியி ேனா% தீ;கினி ஒ&( நவிைன தீவிைன (ற2(
ெபா"றி> ேநாB ற9த ெசIயாேத Eாி&த வா%த இ"றி

எ"6 ." பிற2த ெபாகிர; காேத வெபா கி4ைச ெசIயாேத.
இக:பவ நடா எ"ப தி"றிேய இ"ப ("ப
திகழவ மான மான சீதேமா டழ?" தீைம
/க:பழி இவ6 ஒ&( ெபா2தி வா: இடஒ" றி"றி
நிக:த இேயாகி க-டாI மெறன5 #ாியநீரா".

(6)

(7).

(8)

(9)

(10)

(11)
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ெசய&த# வ(B ஆகி4 ேச2தவ ெசல தீர
உய5ெகா% ேபாவ தாய ெபாைளயா" உைர&த வ-ண
இயபட உணகி பா5 கியா" மி5க இனிய" எ"றா"

(12)

மய5கற ஒவராA அறிவாி தாய மாேயா"
----------------

10. பிர&:க ?ைல

வ2தந வி2திப மைனயி> ற2(வா>
ப2தியி" உணB ேவ6 ப-Zபா தக> தா'
த2ைத' உணB- ணாத சழ5க> உ4சி ேபாதி

ெநா2தவ தைமேநா5 காம `க2தி% ெகா$ய" தா>.
நி2ைதெசI உணவி னா> நிமல" Eைச யி"றி
வ2(ண வ2( வா> ம6&தஊ" `கவி பா>
த2தந விைனயா ெசவ சா2தவ தைம5 க-%

சி2தைன ெபாறாத 9;கி& தீவி> மகி:வா" தா>.
க"6ண விடாம ஆ"பா கற2(ெகா பவ> ெசIத
ந"றிெகா பவ>; ேகா$ ந%நிைல தவ6 வா>
ெகா"6யி பைதப ேநா5# ெகா$ய> ேபா5கள&தி
த"தைல வைனவி %&(4 சாI2(ேபா மடைம யா>.

அைட5கல எனவ2 தாைன அளி&திடா தக6வா>
ெகா%5#( என உைர&(5 ெகாடா>ஒ- ெகாைடவி ல5கி
வி%5#6 அவ> பாவ விைனயிட& (தவி யாகி
நட5#6 அவ> ேத2( நடபி" வசி பா>.

#ரவத உைரக ட5# ெகா$ய> (ற2( வாத
வரெவதி க-ெட ழாத மறவ> அறி2தா" ேபா"6
கரவினி அ3 க# கயவ> /திய ராகி

இரவினி வ2த நேலா5 கிட;ெகாடா தக6 வா>.
."/க:2 (ைர&( பி"ன .6வ ெசI திக:வா" தா>
த"ெப; கிைளந D2( தளBற வா:கி" றா>
அ"/ ெகா- ெடாவ" ைவ&த அெபா கவகி" றா>

("/62 ெதாழிெசI வி&(4 ெசாெபா இைலெய" பா>

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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கபழி மைனவி ேயா% கல2தி பவ> மேறா
ெபா/ைட மைனவி த"ைன /ணவத ெக-Z வா>
ெசாெபா உண&தி னாைன& ெதாழஉள நாZ வா>
விபன அலாத வி6 ெமIவள& தழி# வா>.

நலம? வய? ஆறி ந2தன& தால ய&தி
சலமல ஒழிேபா" தா> தனிவழி வில5# வா>
விைலெமாழி ெபாI&( வி# ெவIயவா ணிக> தா:2த
#லமி? த"# ேறவ D?ெகா- $ய6 வா>.

உறBெசI தறி2த ெசாைல உவ&(5 D6வா>
பிறபிைழ தைன ேய நா$ பிறெரா% ேப வா>
.ைறவ9 B6ெகா %ெசா .னிவிைட ெமாழி# வா>
அறிவழி மைனவி ெசா?" வழியி# அறிவி லா>.

கல2தவ தைமபிாி&(5 கலக;க- $டவ லா>
/ல2த நா? இலா ெபாளிைன5 D6 வா>
நல2தைன அ95கா ெறIதி நைக&திக: கிேபா" றா>
ெம?2தவ இட&( மி5க ெவ#ளிைய ெப5# வா>.

/-ணிய பிறெபா # /ாிபவ" தா> இ2த
ம-ணிைட இ"ப& திகா ம6ைமெசI ெதாழிவி %5#
த-ணிய அறிவி லா> தவ&தைர இக:கி பா>

ப-ணிய விைனயி எ"6 பாவேம பயிகி" றா>.
-----------------

(7)

(8).

(9)

(10)

(11)

11. சிறத சில ெச க%

அரகர ச/ ச;கர மேகச அபிைக பாகமா ேதவ,

/ரகர நீல க-டஎ" 6ைர5கி /னிறிள; க"றி>5# ஆ5க,

வவேத ேபால4 சிவ"விைர2 ேதா$ வ2தி% மர&தி"ேம பறைவ5,

ெகாகேல ேபால பாதக அைன&( ஒழி&தி"ப <% ெச" றைடவா.
சிவசிவ எ"பா அவ.ேன நி&த ெசIதி%
மற?' பணி',

அவைரவி டகலா" அபிைக பாக" ஆரண
அவ .க& தி5#,

தவனைன5 க-ட பணிெயன பாவ சாி2தி%

(1)
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பவ5கட அ92தா,

/வனியி மரண காைலயி /க?" /ைல ய
அைடவசா *ப.

(2)

தி&தமாI ஒ&த" ெசவி/ல" ேகக4 சிவசிவ
எ" றி$ பைனேம,

இ&திய இ$ ேபா எாி2தி% பாவ இற ெபா%
பிறெபலா எாி',

ஒ&த"வாI ஆர4 சிவஎன .5 கா உைர&தி$"
ஓ உைர அத#5 ,

க&த"வா: பத&தி இ&தி% இர-% கடB
ேம கட"களாI நி#.

எ&தைன ப$&தா ேன> எ&தவ ெசIதா ேன>
அ&தைன யாக எலா அைடBட" ெசIதா ேன>
நி&தைன Eைச ெசIயா" ெந%ெசய ேபாக எலா
ெச&தவ களி&தா ஒ5# தீ;கானி" மைழைய ஒ5#.
தவ&தி>5 கரச தான ச;கர" Eைச ெசIயா"
கவ&தமா நரகி <:வ" ஏறி>; காக ேபால
அவ&தனாI ேநா' ேப' அலA மி$' றி4

வ&தைல Eைன ேபால4 6வ" ேயானி ேதா6.
Eைசயி லாதா" உ-$ /9பிண /ைலய" கட
மாள பாவ ஒ5# வாளினி தீயி <:2(
நாசமா வ(ேவ ந"6 ந#ல பிற2தா ேன>

ேதளா அவைன& தீ-$ ெதாிவி5கி" நிைன5கி பாவ.
நீறிெனா% க-$ைக ாிைன2(/ைன வாத
ேபறி"அள ெவ"னஅவ பிற2த(ேவ ெச"ம
ேபாறியவ க#தB Eைசய( Eைச
ஆறA நெகாைட' அ5ெகாைடய தாமா.
நீ6/ைன வாவிைனைய நீ6ெசIத லாேல
<6 தனி நாமம( நீெறன விள/
சீ6நர க&( பயி ெசலாவைக ம2தாI5

D6ைடய ேதவிைகயி ."னிைற ெகா%&தா".

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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ேநாயகA வ2தவிைன `2(விைன ெயலா
ேபாயகA ெவ- ெபா$ /ைன2தBட ேன .
ேபயகA வசக பிறபிெனா $றபி"
தாயகA ந"ைமக தைழ&(வ ம"ேற.

தீ&த. இதி ெபாிய தீ&த அஃ திைல
ஏ&தாிய ெசவ. இதி ெபாிய[ திைல
ேப&(ைர ம2தி> இதி ெபாிய திைல
நீ&தA6 ப-$த நீறதிக இைல.

/-ணிய இயறி இைற Eைசநிய ம&தி
ந-Zதவ ஆதிகளி க-ணி" அைவ ந"றா
எ-ணாிய பாதக ஈனஉயி யாB
க-மணி விைழ2தணியி க-ெப6வ (-ைம .
அ"/ சிவ. இர-ெட"ப அறிவிலா
அ"ேபசிவ ஆவ தா அறிகிலா
அ"ேப சிவ ஆவ தா அறி2தபி"
அ"ேப சிவமாI அம2தி2 தாேர.
சிவசிவ எ"கில தீவிைன யாள
சிவசிவ எ"றிட& தீவிைன மாF
சிவசிவ எ"றிட& ேதவ ஆவ
சிவசிவ எ"ன4 சிவகதி தாேன.

ஊெரலா; D$ ஒ?5க அ9தி%
ேபாிைன நீ5கி பிணெம"6 ேபாி%4
Kைரய; கா$ைட5 ெகா-%ேபாI4 $%
நீாினி C:கி நிைனெபாழி2 தாகேள.
ெப6த காிய பிறவிைய ெப6
ெப6த காிய பிரான$ ேபணா
ெப6த காிய பிராணிக எலா
ெப6த காியேதா ேபறிழ2 தாேர.

மவாைன ெப-ணா5கி ஒகண&தி க-விழி&(
வய;# அெப-,

உவாைண உவா5கி இற2தவைர எ9/கி"ற

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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உ6வேன>,

கவாைண உறஇர;கா (யிஉடைப5 க$&
(-Z க&தேனஎ;,

#வாைண எம( சிவ5ெகா92 தாைண
ஞானிெயன5 Dெறாணாேத.

(16)

அைன&(யி ஒ"ெற" ெற-ணி அபசி எவ5# ஆறி
மன&(ேள ேபதா ேபத வச ெபாI களB K(,

சின&ைத' தவிபாI ஆகி ெசIதவ ேவெறா" 6-ேடா ,
உன5கி( உ6தியான உபேதச ஆ#2 தாேன.

(17)

ஒகண இப"ெதIவ உவினி ஈச" தா"ம,

றிகண ெச;ேகா ஓ4 இைறயவ" பா இப",

அமைற யவ#ழா&தி அபி<: அள/ப",

]ாியாஞானிக இட&தி ];#வ" இ2த ேபா(.
ெச2தமி: அைடகாIநீ6 சிவிைகெபா" ஆைட ஆர
2தர ஆன ேதாைக (ல;# இ= வைகக ஏ9
வ2தேபா திைக ஏ2தி வா;கல5 #மி' ேசவ

அ2தநா ஆகா எ"றா அவைன வி டகA வாேள.
இசி ெந? இைல5கறி பாககாI
கசி ெவ-தயி க;# அ2தி$
பிசி Eமக ேபா'ட" C&தவ

ெகாசி5 ெகாசி5 #லாவி ந$பேள.

ஈதலற தீவிைனவி _டெபா எஞா"6
காத ?வ க&ெதாமி& - தாதரB
படேத இ"ப பரைன நிைன2 திC"6
விடேத ேபாி"ப <%.

மா?னா இவ மவி மாசிலா
பாலைன ெபய தா" ப$பி யா(ய
தாலேம ெசவமாI வள&த த;கேகா
காலைன வள5கி"ற காசி ேபாAேம.
----------------

ேசகிழா" பி%ைளதமி4

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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ேசாழமண5# மட;கெளலா
]Iைமமண5# சி2ைதெயலா
வணமண5# ஆைடெயலா2
ெதா;கமண5#2 ேதாகெளலா
ேச6மcண5#; கழனிெயலா

ெசவமண5# மாடெமலா
ெத"றமண5# ேமைடெயலா
ெதIவமண5# ெசI'ெளலா
நீ6மண5# ெநறிெயலா
ெநIேயமண5#; கறிகெளலா
ெந/மண5#; #-டெமலா
ேநயமண5# <திெயலா
சா6மண5#; #"ற&]&
தைலவா தாேலா தாேலேலா
சகலாகம ப-$த ெதIவ4
ைசவா தாேலா தாேலேலா

(23)

மடா2 ெத" கள2ைத ப$5காச >ைர& தமி: வைர2த ேவைட
படாேல K:2தாA CBல# பாிமளி5# பாி2த ேவைட&
ெதாடாA; ைகமண5# ெசா"னாA வாIமண5#2 (Iய ேசறி
நடாA2 தமி:பயிராI விைள2தி%ேம பா$>6 நளின2 தாேன
-------------------

12. தாமானவ" பாட$

காகமா ன( ேகா$ D$நி" றாAெமா
க?" ." ெனதிநி#ேமா
கமமா ன(ேகா$ ."ேனெசI தாAநி"
கைணபிர வாகவைள&
தாகமாI நா$னைர வாதி5க வலேதா
தமியேன கடாகேமா
ச6மிைல ெய"ப(B ெவளியா4 விைனெயலா
ச;ேகத மாI5D$ேய
ேதகமா னைதமிகB வா%ேத ("ப;க
ேசராம ேயாகமா5க
சி&திேயா வரவிைல சகசநி ைட5#ெம"
சி2ைத5# ெவ#]ரநா"
ஏகமாIநி"ேனா $5#மா ெள2தநா
ளி"னாளி" .6றாேதா
இகபர மிர-$னிA .யிாி>5 #யிராகி

(24)
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ெய;#நிைற கி"ற ெபாேள.
எ-ணாத எ-ணெமலா எ-ணி எ-ணி ஏைழெநச
/-ணாக4 ெசIததினி ேபா( பராபரேம

க-ணாவாேர> உைன5 ைக#வியா ராமயி" அ2த
ம-ணாவா நைப மதிேய" பராபரேம

வசகம" வாதைன5# வ"பிறவி ேவதைன5#
அசி 'ைனயைட2ேத" ஐயா பராபரேம

சினமிற5க5 கறாA சி&திெயலா ெபறாA
மனமிற5க5 கலா5# வாேய" பராபரேம

ெகாைலகளB ககாம ேகாப விடால"ேறா

மைலயில5கா நி"னதா" வாI5# பராபரேம

அ"பபணி ெசIயெவன ஆளா5கி வி%விடா
இ"பநிைல தாேன வ2( எI( பராபரேம

காலெமா C"6 க&தி உண2தாA அைத
ஞால தன5#ைரயா நேலா பராபரேம

C&திதல தீ&த .ைறயாI& ெதாட;கின5ேகா
வா&ைத ெசால4 ச#B வாI5# பராபரேம
ஆ;கார உளட5கி ஐ/லைன4 ட6&(
];காம ];கி4 க ெப6வ( எ5கால

பOழி கால பயி"6 அரைன அ4சி&தா
நலறிB சேற ந#

ெகாலா விரத; #வலய ெமலா ஓ;க

எலா5# ெசாAவ( எ" இ4ைச பராபரேம
ெகாலா விரதெமா"6 ெகா-டாேர நேலா ம6

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)
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அலாதா யாேரா அறிேயா" பராபரேம
எேலா இ"/றி5க நிைனப(ேவ

அலாம ேவெறா"6 அறிேய" பராபரேம
<Zைர க/ ஈச" ெமI'ைர ேவ/ ஆ#
தாZைவ இைறச ஒடா ைதயைல இைறச ப-Z
நாணற இர&த ெசI' நலவ5 கீத ெசIயா(()

ஆணவ மல&தி" ெசIைக இ=வ-ண அறி2(ெகாேள.
/?னா வட ேகா$ /(ம-ணா ப&(5 ேகா$
ெசAமா ஞால த"னி ெச;கலா 36 ேகா$
அ?ய; ேகாைத பாக" ஆலய மடாலய;க

க?னா க$ ைவ&ேதா கயிைலவி டகலா அ"ேற.
நாபிள5க ெபாI'ைர&( நவநிதிய ேத$
நலஒ"6 அறியாத நாாியைர5 D$
Eபிள5க வகி"ற /றீச ேபால
/ல/ெலன5 கலகெலன /தவகைள ெப6<
காபத# வைக'றி+ ைகவிடB மா_
கவபிள2த மர&(ைளயி கா `ைழ&(5 ெகா-ேட
ஆபதைன அைச&(விட #ர;கதைன ேபால
அகப_ கிட2(ழ அகப_ நீேர

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

அாியைணயி இ2(லக அரசாசி /ாி2தாA அ;ைக ேய6&,

ெதB ெதா6 திாி2திர2( தி"றாA இளபவ& ெதாிைவமாைர,
பிாியாம இ2தாA பிாி2( தவ /ாி2தாA ேபசி ெறலா,
விாிசீவ" .&த>5# இ;#ட"பா ேட - விேராத இ"ேற.

(42)

சா&திர&தா அளBபடா& தனி.தைல பராபர&ைத& தாேன தானாI,
மா&திைரயாI நிபதைன வாIவி% ேபசாத மBன ெவைப5,
கா&திரவா தைனகட2த அறிஞ5# பலமி' கபக&ைத,

பா&தவிட ெதா6 நிக9 பரமரக சியெபா கள பணித ெசIவா.
மதியாதா .ற மதி&ெதாகா ெச"6, மிதியாைம ேகா$ ெப6,

(43)

உ-ணீ உ-ணீெர"6 உபசாியா தமைன யி உ-ணாைம ேகா$ ெப6,
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ேகா$ ெகா%&( #$பிற2 தா தேமா% D%த ேகா$ ெப6,

ேகாடா> ேகா$ ெகா%பி> த">ைடநா5 ேகாடாைம ெகா$ ெப6. (44)
ெகாைல& திடைல உ9( ந"றாI5 ெகா&தி& தி&தி பயி ெசI(,
அA பகA அ( ெதாழிலாI அைல2( திாிய5 கடேவ ைன4,
ெசவ& திவா* தனிேல தியாேகரத அ4சைன5#,
விவ5#டைல எ%5கா( <Z5# உடைல எ%&ேதேன.
----------------

(45)

13. ப 5னதா" பாட$

#ைட ெகா-$= ைவயெமலா #ளிவி&( எாிேபா றிகிாி,

பைடெகா-$கெத6 பா&திவராவதி ைபெபா ெகா"ைற&,

ெதாைட ெகா-ட வாசைட யபல&தா" ெதா- ட5# ஏவ ெசI(,
கைடெகா-ட பி4ைச ெகா-%-% யி;# வா:த களி/ைட&ேத.
நலா ாிண5க. நி"Eைச ேநச. ஞான.ேம
யலா( ேவ6 நிைல'ளேதா அக. ெபாF
இலாF ற. ைம2த வா:B எழி உட/
எலா ெவளிமய5ேக இைறவா க4சிேய கபேன.

எலா அறி2( ப$&ேதயி2( எம5#ளப$
வலா" அறி2(ள" எ"6ணரா( மதிமய;கி
ெசாலா மைல2( உ6K: விதியி" ப$ (5கி&(பி"
எலா சிவ" ெசயேல எ"பகா" க4சிேய கபேன.

ெகாலாம ெகா"றைத& தி"னாம #&திர ேகாகளB
லகாம ஆைகதவேரா $ண;காம கனவிA ெபாI
ெசாலாம ெசாகைள5 ேகளாம ேதாைகய மாையயிேல
ெசலாம ெசவ தவாI சிதபர ேதசிகேன.

ஊ%விபா> உற;#விபா> இ;ெகா"ேறா% ஒ"ைற
C%விபா> .ய;# விபா> .ய"றவிைன
கா%விபா> இவிைன பாச5 கயிறி"விைன
ஆ%விபா> ஒவ" உ-ேட திைலயபல&ேத.
ெநபான ேமனிய ெச;கா$ ஆ&திநிழ அேக

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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இபா திBள எப$ேயா இ"ன எ"ைன அ"ைன
கபாசய5 #ழி5ேக தFேமா க-ண" காணாிய
திபாத ேமதேமா ெதாியா( சிவ" ெசயேல.

ஐ' ெதாட2( விழி' ெசகி அறிவழி2(
ெமI' ெபாIயாகி வி%கி"ற ேபா( ஒ"6 ேவ-%வ" யா"
ெசI' திெவாறிJ உைட+ திநீ6மி%5
ைக' ெதாழப-ணி ஐ2ெத9& ேதாதB கபி'ேம.

(6)

(7)

"ஒ" ெற"றி ெதIவ.- ெட"றி உய ெசவெமலா

அ"ெற" றி பசி&ேதா .கபா நலற. ந/
ந"ெற"றி ந%நீ;காமேல நம5# இடப$
எ"ெற"றி மனேம உன5# உபேதச மிேத.

நாடெம"ேற யி ச# பாத&ைத ந/ ெமாம
ஆடெம"ேற யி ெபாலா உடைல அட2த ச2ைத5
Dடெம"ேற யி ற&ைத வா:ைவ #ட;கவி: நீ

ஓடெம"ேற யி மனேம உன5# இ( உபேதச இேத.
மா%-% க"6-% ம5கF-% எ"6 மகி:வத ெதலா
ேக%-% எ>ப$ ேக% விேடா இனி5ேக மனேம
ஓ%-% க2ைத'-% உேள எ9&ைத2( ஓதB-%
ேதா%-ட க-டன அ$யா நம5#& (ைண' உ-ேட
அ9தா பய" எ"ன ெநா2தா பயென"ன ஆவதிைல
ெதா9தா பயென"ன நைம ஒவ டBைர&த
ப9தா பயென"ன ந"ைம' தீைம' ப;கய&ேதா"
எ9தா ப$வேமா ச?யாதி எ"ஏைழ ெநேச

ஒழியா பிறவி ெய%&( ஏ;கி ஏ;கி உழ"ற ெநேச
அழியா பதவி5# அBடத ேக$ அநாதியைன
ம9மா" கர&தைன மாவிைட யாைன மன&தி உ"னி

விழியா /னசி2தி விமிய9 ந"ைம ேவ-% எ"ேற.
ஆயாI பலகைல ஆI2தி% ]ய அ2தவபா
ேபாயாகிA உ-ைம ெதளி2தா யிைலEதல&தி
ேவயா2த ேதாளிய காமவிகார&தி <:2த92தி
ேபயாI விழி5கி"றைன மனேம எ"ன /&தி யிேத.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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ேபIேபா றிாி2( பிணேபா5 கிட2திட பி4ைசெயலா
நாIேபா அ2தி நாிேபா உழ"6 ந"ம;ைக யைர&
தாIேபா5 கதி தமேபா அைனவ5# தா:ைம ெசா?
ேசIேபா இப க-_ உ-ைம ஞான ெதளி2தவேற.
பாராம ஏபவ5# இைலெய"னாம ப9( ெசா?
வாராம பாவ;க வ2தZகாம மன அய2(
ேபராம ேசைவ பிாியாம அ"/ெபறாத வைர4
ேசராம ெசவ தவாI சிதபர ேதசிகேன.

EZபணி5# அல ெபா">5#& தானல Eமிதைன
காZப$5கல ம;ைகய5# அல நகாசி5 கல
ேசZகட2த சிவன$5கல ெய"சி2ைத ெக%
சாZ வள5க அ$ேய" ப%2(ய சறலேவ.

சீதபனி5#-% சி5ெகன5 க2ைத தினபசி&தா
நீ(I5க5 ேசா6மைன ேதா6 உ-% நிைனBஎ92தா
<தி5# நலவிைல மாத-% இ2த ேமதினியி
ஏ(5# நீச?&தாIமனேம எ"6 /-படேவ.
எ"6 மி"ப ெப# மியிேனா(%)
ஒ"6 காத?& (ள. ேமா;கிட
ம"6 ளார$ யாரவ வா"/க:

நி"ற ெத;# நிலவி 'லெகலா.
--------------

(15)

(16)

(17)

(18)

14. தனி
தனி பாட$க%

ேதவ #றF திநா" மைற.$/
Cவ தமி9 .னிெமாழி' - ேகாைவ
திவாசக. திCல ெசாA
ஒவாசக எ"6 உண.

கைப5# .ைட5# க?> ேதைர5#
வி/6 அ.தளி5# ெமIய" - உெபறா
ஊ$ வள5காேனா ெக%வாI அ-ணாேக
வாட உன5ேக" மகி:.

(14)

(1)

(2)
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க- Zைழயா5 கா$ க;க தவைள5#
உ-Zப$ யறிய( ஊ%மவ ----Zந
நம5# ப$யளபா நாாிேயா பாக
தம5#& ெதாழி எ"னதா".

உள வழ5கி5க ஊரா ெபா(வி5க5
தளி வழ5கதைன& தா" ேபசி - எளB
ைக5D? தா" வா;# காஅ6வ" த"கிைள'

எ4சம6 எ"றா அ6.

வழகி#ைடயா" நிக வ?யாைன5 D$.
வழ5ைக அழிவ95#4 ெசIேதா"-வழ5கிழ2ேதா"
ற. தா> ெதாட2(அ9த க-ணீரா
எ4ச அ6எ"றா அ6.

வசி&ெதா9# மதியி?கா யாவைர'
வசி&ேதா எ"6 மகிழ"மி" - வசி&த
எ;#உள" ஒவ" எ"6ெகா எ"6 அசி
அ;க #ைலவ( அறிB

பிரரா ெப% ேவ-%வா" யா-%
மறவாம ேநாபெதா"6 உ-% - பிறபிற
சீெரலா ]றிசி6 ைம/றகா&(
யாயா5# தாசி ெசால.

நிைலயாைம ேநாIC/ சா5கா% எ"ெற-ணி
தைலயாய த;கம ெசIவா - ெதாைலவிலா4
ச&த. ேசாதிட. எ"றா;# இைவ பித6
பி&தாி ேபைதயா இ.

சா2த .ைடேயா" தவசி அவாவேறா"
வாI2த (றவி மனமா-ேடா" - ஆI2(ண2த
ேயாகிபாிEரண&ைத '6ண2 ேதா"
நல சிவேயாகி ெயன4ெசாA ேபா(.

ெப&தி% ெசவமா பிணிவ2(றி$
உ&ெதாியாமேல ஒளி ம9;கி%
ம2(ளேதா ெவனி வாகட&திைல
தாி&திர எ">ேமா பிணியி தீேம.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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D&(நாI ெகௗவி& ெகாள5க-% தவாயா
ேப&(நாI ெகௗவினா +;கிைல-நீ&த"றி
கீ:ம5க கீழாய ெசா?ய5கா ெசாபேவா

(11)

ேம"ம5க தவாயா மீ%.

சிதபர ேதாதிரதிர

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

3றி31,
3றி31,

