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ஞான றவ சி
பதிபாசிாிய : . ெசாகக
Source:

ஞான றவ சி

பதிபாசிாிய : வி

வா

 . ெசாகக,

தமிபத, (ஓ), சரவதி மகா லக, த!சா".

த!சா" மகாராஜா சரேபாஜியி
வ%ட: 2002

"சரவதி மகா லக", த!சா".

விைல (. 20-00

சரவதி மகா ெவளி*+, எ : 440

----------

பதி விளக றி

.ெபய

: ஞான 1றவ!சி

பதிபாசிாிய

: . ெசாகக

ெவளியி,பவ : இய1ந, சரவதி மகா லக.

ெவளி*+, எ

:

440

ெமாழி : தமி

பதி5 : 6த பதி5

ெவளி*+, நா7 : ஆக9+, 2002

பகக7 : 80

எ:

ெபா%7 : இலகிய

விைல (. 2000

பக7 : 250

அ=சி+ேடா : சரவதி மகா அ=சக
------------

5 தகக+, : ெம;த அ+ைட

ெவளியிேவா கைர

ஞான 1றவ!சி எ

> இ; 1றவ!சி நைடயி ஞான திைன எளிைமயாக

?@வ . "1றவ!சி'' எ
1%வ நாடக எ

ஒ

: 12 57ளிக7

@. ெப%பா

ப

“1ற திபா+," அல

1ற எ> ெபய ெப@.

ப  இAவைகயிைன= சா;தேத. இ

96 வைக பிரப;தகB7

ைம நாடக வவி அைமய ெப.ற . கடைளேயா,

அரசைரேயா, வ7ளைரேயா, ெசவைரேயா பா+,ைட தைலவராக ெகா,
பாடப,வ .
இ;

பதிபாசிாிய தி% . ெசாகக எ

வாயிலாக ெவளிவரெப.@, த.ெபா:

பவ. இ; ப%வ இத

6த. பதி5 5 தகமாக ெவளிவ; 7ள .
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இ; ெவளிவர ஆவன ெச 7ள லக நி%வாக அDவல தி%. சாமி. சிவஞான
அவகB1, லக ெவளி*+, ேமலாள தி%. அ. ப!சநாத

அவகB1,

இ;ைல ந 6ைறயி அ=சி+, த;த லக அ=சக பணியாளகB1 என
பாரா+,க7.
சி. ேகாசலராம

சரவதி மகா லக.

த!சா"

, இ. ஆ. ப.,

மாவ+ட ஆ+சி தைலவ ம.@ இய1ந,

17-7-2002
-----

ேவேகா

க%ைணF7ள ெகாட ந 6

ேனாக7, அாிய ெபாிய இலகியகைளF,

பிறவ.ைறF, பைனேயாைலகளி எ:தி= வகளாக நம1 த;தன. அைவ,

பேவ@ இடகளி 6டகி உ7ளன. வக7 ப:தைடவத.1 6

மகாD1 அ

பளிபாக ெகா,

மகாD1 ெகா,பத

தவினா, அைவ மகB1 பய

சரவதி
ப,.

Hல, வ த;தவகB, வ எ:திேயா% அழியா

5கைழ, ெப%ைமசா சரவதி மகா உ7ளள ெப@வ. அைவ பதிபாகி

வ%மாயி

ெப@வ.

வ த;தா ெபய இட ெப@வேதா,, அபதிபி ஐ;

எனேவ, "நா ெப.ற ேப@ ெப@க இA ைவயக" எ

பிரதிகB

ற எண6ைடய

ந.பபாளக7 தமிட67ள வகைள= சரவதி மகாD1 த; தவ
ேவ,கிேற .
த!சா".

மாவ+ட ஆ+சிய ம.@ இய1ந,

15-5-2002.

சரவதி மகா லக.

---------



கலா

5ைடயம;

நா

ைர

மைறயா

(ஆ)றக6த. க.ற ேக7வி

வலாக7 நாவ%1 வாகிற;த
Kரணமா மைறக பாலா
எலாமா அல மா இ%;ததைன
இ%;தப இ%; கா+=
ெசாலாம. ெசா னவைர நிைனயாம
நிைன; பவ ெதாடைக ெவவா.
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எ

ப

கீழி%;

தி%விைளயாட.5ராண. ஞானேம வவான கட7 கலால மர தி
சனகாதி நாவ%1, நா

1 மைற, ஆ@ அகக7 6தலான

எலாவ.ைறF, தி%வா மல;த%Bத

எ

> அைடயாளகா+ேய உண த, அ

றி த

உண;தன.

தி%கர மா திர= சி

ெகா, அவகB அைன

6 திைர


அAவா@ ெப@ேவா தைலசிற;த மாணாகராவ. தைல, இைட, கைட மாணாக
எ

6ய

ப

ேபால மகB, ெகாB த ப.@ க.Kர அறிைடயா எ

@ ப.றைவக ப.@ காி அறிைடயா எ

கத (வாைழ த,) அறிைடயா எ

@, எAவள 6ய

@ 6 தர தினராவ. எ தர தின%1

'ஞான 1றவ!சி' யா1.

1றவ!சி நைடயி ஞான திைன எளிைமயாக ?@வ
மகா வ எ. 821ஐ ெகாட . H

எம

@ ப1திகைள உைடய .

ஆசிாிய ெபய ெதளிவாக கிைடகெபறவிைல எ

ப1திகைள இய.றியவ '1மர1%பர
'M%6கம ’ எ

த

@ ப.றாத

த%மா@ எ:;தேத இ;த 'ஞான1றவ!சி'.

பய

இ

@, ச.@

'எ

றாD, 6தர,

@ ஒ%வா@ ெதாிகி

பவரா. ெசயப+ட . எளிய நைடயி உ7ள இ

வ . நல பயைன த%வ .

'1றவ!சி' எ

நாடக' எ

ற .H

'1ற திபா+,' அல

ப

@. ெப%பா

ஒ% ெப%;

'1ற' என ெபய ெப@. '1Bவ

ப  இAவைகயிைன= சா;தேத. இ

பிரப;தகB7 ஒ

றா ப1தி

ெதாN.றா@வைக

ைம நாடக வவி அைமயெப.ற .

கடைளேயா, அரசைரேயா, வ7ளைலேயா, ெசவைரேயா, பா+,ைட தைலவராக
ெகா, பாடப,வ .
தைலவ

உலாவ%த, தைலவி கா6@த, காமேநாெகா, வா,த. O வி, த,

1ற தி வ%த, 1றி பகத, 1றவ

வ%த, 1றவ

6தலானைவக7 அைமயபா,வதா1.

இ;த 'ஞான1றவ!சி’யி ேம.?றிய தைலவ
1றவ

வ%ைக, 1றவ

வ%ைக, 1றவ

த

1ற தி வாதி,த

உலாவர 6தலானைவக7 இ

ெப%ைம ?@த, தி%மைல= சிற5 ?@த, 1ற தி

1ற தி வாதி,த, 1றவ

பறைவ வர ?@த, அைமதி ேவட,

ெம!ஞான57 ேபாகாதி% த, கணி ெகா,வ%த, கணிகைள
தி% திைவ த, 1றவ
6த.ப1தி 6@கி

ஞான57ைள பி த, வா

ற .

றி

ஆகிய தைல5கBட
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இரடா ப1தியி 1றவ

ேதா.ற, 1றவ

த

ெசா;தமைல ?@த. சிவப+சி

வ%வைத ?@த, அைமதி ேவட, சிவப+சிகைள= .றி வைள த, அைவக7
ேபாகாம. கா த, அைவக7 இைரேமத, கணி ெகா,வ%த, சிவ
ப+சிகைள பி த, வா

ஆகிய உ@5க7 ?றப+,7ளன.

H றா ப1தியி சிக சிகி த%க எ > உைரயாட ேபா
ெகா, வாதி,த ம+,ேம ?றப+,7ள .

ற வினாவிைட

6த.ப1தியி ஞான திைன ப.@த ேபால, இரடா ப1தியி சிவ திைன

ப.@த ேபால, H

றா ப1தியி வினாவிைட வாயிலாக த

வகைள

ப.@த ேபால ?றப+,7ளன.
ம%

வ திைன மனதி பதியைவ த.ெபா%+, எளிய நைடயி ைவ திய1மி,

ைவ திய 1றவ!சி 6தலான க7 எ:;தனேபால, ஞான ெபற ஞான1மி.
ஞான1றவ!சி. ெம!ஞான1றவ!சி, ஞானெர தின1றவ!சி, த

வ

1றவ!சி, ேவதா;த 1ற 6தலான பல க7 எ:;தன. எளிய நைடேயயாயி>

த
வ க%
?றிF7ளா.

கைள உ7ளடகி ?றிF7ள விடகளி உ%வக த;

'தி%மைல= சிற5’ ?@ தைலபி 'க;த

ெசாேவ

'எ

கிறா 6த.ெறா1தியி, 'தி%மைல' எ

(ேவகடமைல)யிைன 1றி1 எ
தி%பதி' என வழகப,கி

கட7 எ

எேகா

ப ஒ% சாரா.

ப

தி%மைல மகிைம

ப

தி%பதி

உணர.பா.@, த.ேபா

' தி%மைல

ற , வடேவகட, வடேவகட6ைடயாைன க;த

இனிறவ சி வாிைசயி" பல றவ சிக உளன அவ & சில:
சில:
எ.
எ. றவ சியி ெபய

ஆசிாிய ெபய

1.

அமரவிடக

3.

அல1மைல 1றவ!சி

?

அனைல தீ 1றவ!சி
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2.

1றவ!சி

அ தநாாீச 1றவ!சி

4.

அழக 1றவ!சி

6.

ஆதிHேலச 1றவ!சி

5.

?

?
கவி1!சர பாரதியா
1மார5லவ

திைலவிடக

மாாி6 தாபி7ைள
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7.

இராசேமாகன 1றவ!சி

கிாிராசகவி

8.

இராமப திர Hபனா 1றவ!சி

க. பராமய

10.

க=ேசாி 6தயா 1றவ!சி

இ

9.

11.

க=சா 1றவ!சி

கணப 1றவ!சி

?

கபாP=ர 1றவ!சி

?

12.

கதிைர மைல 1றவ!சி

14.

காேகய

13.

1றவ!சி

15.

காயாேராகண 1றவ!சி

17.

1மாரக 1றவ!சி

16.

மாபாண 6தயா
பகவி

விநாயக5லவ ( மைல)

?

அழ16

5லவ

காைர 1றவ!சி

ேம. ைபய

18.

1ேபச 1றவ!சி

பாவநாச6தயா

20.

1

22.

ெகா,மQ 1றவ!சி

19.
21.

23.

24.

1றவ!சி (ெதDகி)

?

ெகாக 1றவ!சி

சா. O. . ேசாசி

ெகா,6 1றவ!சி

?

ற1 1றவ!சி

ச;திரேசகர 1றவ!சி

?

சாS 1றவ!சி

நகர 6

27.

சரேப;திரKபால 1றவ!சி

29.

சிதபர 1றவ!சி

30.

6 1ள O நல ரப பி7ைள

?

சகசிராச

28.

ரப திரகவிராய

ேகாமாசி 1றவ!சி

25.

26.

?

1றவ!சி
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கவி

ெகா+ைடR சிவெகா:;

சாமி கவிராய

ெசலபபி7ைள

சிதபர 1றவ!சி

?

32.

சிவ

ேத. ெல+மண பாரதியா

34.

வாமிமைல 6%க

31.

33.

சிவெப%மா

1றவ!சி

மைல 1றவ!சி

சி.றபல 1றவ!சி

35.

ெச;தி 1றவ!சி

37.

ேசாழ 1றவ!சி

36.

38.

39.

ேச.T 6

சாமி

ஞான 1றவ!சி

ேதசிக

1றவ!சி

தாேமாதர கவிராய

ேக. எ

இகைபய

?

ைர 1றவ!சி

ஞான ெர தின 1றவ!சி

. தடபாணிபி7ைள

கப

இராமசாமி கவிராய

1மர1%பர

M%6கம

7

40.

ெட1றவ!சி

42.

த!ைச ெவ7ைளபி7ைளயா 1றவ!சி

44.

தமிழாசி 1றவ!சி

5லவேர@ அ. வரதந!ைசய பி7ைள

46.

தி%=ெசேகா+, 1றவ!சி

?

41.
43.

45.

47.

த!ைச 1றவ!சி
த

வ1றவ!சி

தி%1.றால 1றவ!சி

ெட தமி=சக
ெச

ைன ேகசாி அ=சக
?

6%ேகசபத

திாி?ட ராசப கவிராய

தி%பாைகR 1றவ!சி

?

தி%மண 1றவ!சி

ஆ. பிரமணி கவிராய

48.

தி%ேபா( 1றவ!சி

50.

தி%மைலயாடவ 1றவ!சி

?

தி%விைடகழி 1றவ!சி

மீனா+சி ;தரபி7ைள

49.

51.

52.

53.

தி%வா( தியாகராச 1றவ!சி
ேராபைத 1றவ!சி

54.

ேதேவ;திர 1றவ!சி

56.

ந1லமைல 1றவ!சி

55.

57.

ந1லமைல 1றவ!சி

நைல 1றவ!சி

5ரைச. அ+டாவதான சபாபதி 6தயா

6

கவி

?

த!ைச சரேபாஜி ம

ன

ேசனாதிராய 6தயா

விவநாத சா திாியா

ேசனாதிராய 6தயா

58.

நைல நக 1றவ!சி

யாபாண ப. க;தபி7ைள

60.

நவபாரத 1றவ!சி

அைன தி;திய வாெனா நிைலய

59.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

நவபாரத 1றவ!சி

ெநைல 1றவ!சி

பாலபாரதி ச . . ேயாகியா

ெதாைடமா

6 ைதயா

பழனி 1றவ!சி

ேவ. 6 தனா=சாாியா

பாபண கட 1றவ!சி

அ%ணாசல கவிராய

பா ெகா,6 1றவ!சி

பி5 விரா+ாிேகா

6

கி%+ன

1றவ!சி

பிரகதீவர 1றவ!சி

ெப ெலேக 1றவ!சி

?

இ

பகவி

சிவெகா:;

ேதசிக

த!ைச ேவதநாயக சா9திாியா

ெபபண கட 1றவ!சி

பாலபாரதி 6

ெபாயாெமாழி*ச 1றவ!சி

சிதபர த

ெபாகU 1றவ!சி
மணிபகைர

சாமி ஐய

பிரமயன 5லவ

வைகய

8

தி%நீலகட 1றவ!சி

72.

ம%கா5ாி= சி.றரச 1றவ!சி

74.

மவி 1றவ!சி

73.

75.

ம%தப 1றவ!சி

ெவ.றிேவD 5லவ

6

6க" க;தசாமி கவிராய

78,

6%ககட7 1றவ!சி

80.

சாமி

ைர 1றவ!சி

6%க 1றவ!சி

6கம .

வைண 1றவ!சி

விவநாத சா திாியா

வ%ண5ாி ஆதி6ேலச 1றவ!சி

திைலவிடக

83.

வைண ைவ தியக 1றவ!சி

85.

= ெசவ 1றவ!சி இ

கணபதி ஐய

மாாி6

?

வ

ெவ.றிேவD 5லவ

வ7ளியம

88.

வாதெசய 1றவ!சி

89.

பகவி 5லவ

வ7ளி 1றவ!சி

86.

87.

இகைபய

ெம!ஞான 1றவ!சி

யாபாண

84.

ஆ.T 6 தான;த

நலவிரபபி7ைள

81.

82.

பி5 ெத. ெமேலா

ரப திர கவிராய

6 தான;த 1றவ!சி

79.

ெவறிமைகயாக கவிராய

மா;ைத 1றவ!சி

76.

77.

சாமிநாதய

ஆயேலா+ட 1றவ!சி

னி 1றவ!சி

 பி7ைள

க;தசாமி 6தயா

?

விராமைல 1றவ!சி

?

80.

ெவகளப நாயக 1றவ!சி

91.

ேவகடசாமி நாயக 1றவ!சி

மாபழ கவி=சிக நாவல

93.

ைவ திய 1றவ!சி

ெகாகண

92.

94.

ைவணவ 1றவ!சி

ைவயா5ாி 1றவ!சி

---------

மிதிைலப+ அழகிய

சி.றபலகவிராய

6%ேகச ராமா>ச ஏகாகி= வாமிக7

?

ற)
95.

96.

97.

98.

99.

அடெவளி1ள

?

இலகைணய 1ற

?

அபல 1ற

ெசாக 1ற

தி%1%? மகிமாற

ெதா:" ேவலாFத 6தயா
பிைறயா@ மீரா

பவானி1ற

?

கனி அணாவியா

9

100. ெநைலநாயக 1ய

ெதாைடமா

102. ம ைர மீனா+சியைம 1ற

1மர1%பர வாமிக7

101. பிமி 1ற
103. மா
104. மி

M%6கம

மீரா

1ற

ெனாளியா7 1ற
வா

சாகி

கனியணாவியா

5கேழ;தி 5லவ

105. வி ர 1ற
106. வி

6 ைதயா

5கேழ;தி 5லவ

1ற

5கேழ;தி 5லவ

107. ேவத5ாீச 1ற

?

108. ேவதா;த 1ற

ெவகேடச 1%தாச

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

ேம.கட 1றவ!சிகB7 சிலவ.றி ஞான6 த
ேபசப,கி றன.

வகB ேவதா;தகB

இ; மிக சிைத;  6றி;  காணப,கி

ற . 42 ஏ,கைள ெகாட .

இதைன ஆ; ெவளியிட பரெபா%ளி தி%வ%7 ைண ெசதைம1 வா தி
வண1கி ேற . இ;ைன ெவளியிட அ>மதியளி த எம மகா ெகளரவ
காாியதாிசி தி%மி1 வி
வா அ. வேவல அவக+1 என ந றியிைன
ெதாிவி
ெகா7Bகி ேற . இ; அறியாைமயினா ஏ.ப+ட பிைழக7
இ%பி

அதைன ெபா% த%ள ேவ,வேதா,, அைவக7 தி% த ெபற உதவ

ேவ,ெமன க.@வல 5லவகைள வணகி ேக+,ெகா7Bகி ேற
இபணி இனி நிைறெவத கைலமகளி தி%பாதகைள= சிரேம.
ெகா7Bகி ேற .
வாக தமி; வளக ெம!ஞான.
த!சா",
14-10-74.

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

இஙன,

வி

வா

. ெசாகக,

சரவதி மகா லக,

.
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[#] எம

ஞான றவ சி [#]

சரவதி மகா வ எ. 821

கா
சீாி வ% வள;ேதா1 [1] தி%5க1

வி%ப (மளி
 பர)
தாாிவ% கட55ைன ச6க
சிகாமணிேம (திக: ஞான )
(ேதாி வ% 1றவ!சி ம ரெமாழி
வி தார (எ>!சீ பாட)
(காாி வ% ) க.பக
 கணபதி ெபா.
------

1

சரணமல க% தி ைவபா.

[1] வழ;ேதா1 எ

@ள .

(பாி5வன) த1 5க ெப%1மணி
ம;திர அபி ேசக விள1
(அாிபிரம ) ேதடாிய அபலவ
க%75ாி;த ஆதி வி தா
(கிாிபர; தி%) 1மர சரவண

1றவ!சி ேபச நாB
திாி5ைரய பிைக* ற (1மேரச
தி% தாேள ெச

ேபா.றிய பணி; (

)

2

னி ேசபா.
ேவ@

ைன வண1ேவா)1

5கெப%1 அ%7 ெப%1 5ணிய 6டா

ஆ.றாிய ( தவவ)யா ஞான 6டா

அனவரத மழியாத ெபா%B 6டா
(.றி%1;) தி%கா+சி ய%B டா1
வள!ேச% விைன தீ%. (மாக 6டா)
ேவ.@%வ காயசி தி விைள டா1
ேவதா;த சாF(=சிய விள)5 ேல!
க*+,ைற
வா1 மன 1 ெம+டா ெபா%(ைள) மன H (தி)

3

11

தா1 பக%7 தா

5ாி; ேதா

(கா)1 (1%கB! ) ெசா
ேச1 அயவ ெக

சவ ேலாகெமலா

ன (வி. பாத) க% திDற=

@( ெகா,)1! சிவபாதேம!

ஆ.@% சி திேகா ராதார மாக வ%7 (றிவா. )
பா.@ைவ தாட பாிேம லழகா பதிபக
ேச
 பி பாச6 தாB தி%மல தான@

K த மலாி

மண ேபா(. ெபாFெம

) ேறாதினேர!

4

5

வி-+த)
சீெகாட பலவைக யாதி ப%ெம

(சி)வKைச 1%Kைச தி%;த= ெசேவா

பாெகாட யிளைசந(க நா+
(பாச)வ%7 வள! சிற;

நீ ெகாட ெச!(சைடேயா

மிக)

ப ேம

தி% தா7) ேபா.@

நி த பாிேமலழக நிைற;த ஞான

?ெகா(ட 1மர1%) ப.@! ெச;O
1மர

ேம 1றவ!சி ?றினாேன !

6

ேவ&

(6.@)ய Hல மாறி 6:6த. கடளாகி=

ச தியா= சிவ6 மாகி= ச%வ6 தாேன யாகி
நி திய Kரண6 மாகி ேநசமா பாச மாகி

வ

(வா விளகி யா), மலர ேபா.றி ேபா.றி!

7

றவ வ-ைக
வி-+த)

கடேத கா+சி யாகி (காரண ெபா%ளா வ);

அட பி டக ெள1 ஆதியா யனாதி யாகி
ெகாட (பி னழி)யா ஞான ெகா:; வி+ ேடாகா நி
மடல வ(ள!ேச வி;ைத) 1றவ> ேதா

ற

றி னாேன !

றவ த ெப-ைம /ற"
இ;திர த%ேபா நாB எனக%7 (1%) வா வ;

8

12

;தரக மான ேசாதியா ெச;O க;த(

)

அ;தர( தமர) ேபா.@ அகாரேம உகார மான
ம;திர H(ல! ேச;த) மைலெய; (த

கா)ரணி ையேய !

ேவ&
சாிையயா க=ைசக+ ய%7 நீ ாி+,

த.பண ேபா திலதமி+, தாடா[2] நி

கிாிையயா() பல (வைரF 1 றி) மாைல
கி%ைபெய> ெகாகி.1 6யி. X
அாியசிவ (ேயாகெம)> கணி த

ற

ைன

அெகனேவ Oகியைச யாம ெகா,
(ெபாிய)ெதா% ெம!ஞான 57ள( ) த ைன

உைமநின வ(றிவா.ேற பிப) ைனேய!

கார ண1% வாகிேய வ;

9

10

ேவ&

கமல பாத6 (6மீ)தி (லக)

(ஆரண) நாD சா திர மா@ட
த
வ மா@ மாதார மா@

K(ரண மாகிய ைவப ேதா) ர+சர

5 தி வி தார மா ேபாதி த
(நாரண வண1! ) ெச(;O)ாி வா
நாகாீக 1றவ> நாேன!

11

வாதி சாேலா(க 5)Yப மண(1)

()ழ@ (சா)மீப ெக;த மண1

நீதி சா%ப தீப மண1

நி(ைற;த சாF=)சிய (ேமா+)ச மண1

சாதி ஞான ெகா:;

மண1

த%(1 ெசAவ;)தி ெய1 மண1

ேசாதி மாமணி ேமெச;Oாி வா
()%தி (நா

மைற) 1றவ> நாேன!

ஆரண (மா)6க சாைல சி(ற1)

அ;தண ேவ7வி= ேசாைல[3] சி(ற1)

(ேதார)ணப(தி) ேதா@! சிற1

ககா+சி ேத மிைச யா+சி சிற(1)

12

13

Kரண 1ப 6

றி சிற1

ெபா.பத ேசைவ(யா)! ேசாதி சிற1

ேதாரண தி%வாச சிற1! (ெச;O)

( ள1 ஞான) 1றவ> நாேன!

---
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[2] - ?

[3] சாைல எனி அைமF
வ, கிய ெதாகD (5+)ப

(வாச ம;த மாைலF) மண1

கட கா+சி களபக9 Oாி
காரண (ேதாட> தின6 மண1)

ப, மாலய

[4] ேதடாி தாகிய

பாத மாமல (ெச னி ேச தி,)
(ெதா)ட %7ள நிைற;த ெச;Oாி வா
---

க%தி நா+(,) 1றவ> நாேன!

[4] மாைலய

எ

@ள

ஆர ழ16க (ைத
திேப
அாிெய> ம+சர 6 (=ச ாிேப )
(?)@ ேபாெதலா ஆெற: ேதாதிேய
1பி+ ேட (தி% ெவணீ@ Kேவ)
(@)7 ளமயி த ைனF வா திேய
ேவைல நாB (வணகி யி%ேப)
ஆ@ Kகட ப;தா 5ைன;தி,
ஞான H தி ய,ைமF (நாேன !)

(உ)ைமயா Hல நாD மைலF
ஒ.ைற ெகாபனவ காணியா ெகாடா )
(தைம) ேச வாதி+ டான மா@
த மைல யாவிாி! ச னைக ( ெகா)டா
வைம யாமணி Kரக ப

வழ(1) மா (லவ வதி. ெகாடா )
பண ைம;த அனாகத % திர
ப

14

னிர, ம(ைலF) கா(ேண!)

(எ)ணியி

னெகா7 பதினா@ மைலF

15

16

14

இயலமேய ர ற (வி திய தா1)
வ ண (மா)ட தி லாகிைன யான
மைலக7 ர, சதா (சிவ காணி)
(கணி)ய மாெயைன யாட ச.1%
நாத னாெகா% மைலபாாி1
(ெபZ ட) வள; ேதாகி நி ற
பராபர(

) மைலெய

காணி ையேய !

17

றவ தி-மைல0 சிற /&த"
ச;திர மைலF அல சைம;தேதா மைலF அல
வி!ைசேச மைலF அல ெவ7ளிமா வைரF அல
அ;தர மைலயா ேதா றி (அள)வ.ற பிரம
ைம

ெச;திவா க;த ெனேகா

தி%மைல மகிைம ெசாேவ

!

18

த(இ;)

ேசகரா ன;த மடப தி%1மா; தி%மைலேய!

ஏறி ஏறிேய இைடபி கைலயி த1மா; தி%மைலேய!
ச;திரா தி த வி; (நாத6); தகிய தி%மைலேய!
தாென ற ேபாதக ேபாகி ேயய%7 த(கி,; தி%மைல)ேய!
ப;தி ப;தியா வ; வானவ பணி;தி,; தி%மைலேய!
............. ..... ..... ...... தி%மைலேய!

க;த(H லாதி) பதா த 6கம வாசமா; தி%மைலேய!
....... ..... ........ ....... தி%மைலேய !

ஈக (ெப+யி ெவ7ைள= ச)ப ேபா%1மா; தி%மைலேய!
இ%நாழி ெநெகா, (எ ெற @ தாயா)
ர+சி1; தி%மைலேய!
பாக பாக= ெசவிக Hகிைட அ(ைவய)னலா; தி%மைலேய!
ப!ச வணமா அ! Kதமா வி!ைசேச (%;) தி%மைலேய !
சா திர ப+சி X திர மாக பா தி,; தி%மைலேய !

........ ...... ...... ..... ...... தி%மைலேய !

ஏ தி=ேச வி1! ( த1) ெகா:; வி+ெடாளி%; தி%மைலேய !
ஏக ேபாகமா இ ப (மானசி)வ ேயாகமா; தி%மைலேய!
சதி ேலச ச

ேமவி(ேய) தானா1; தி%மைலேய!
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(தா)வி(ேய த>கரண) 5வன ேபாகக7 கா+சி1; தி%மைலேய !
சி தி ேலசிவ மான ெமெபா%7 திக(;தி),; தி%மைலேய !
தி%5க ழதைன வி%ப மாகேவ திக+,; தி%மைலேய !
அ!சிெலா றாறா அநாதி யாகேவ ஆ,; தி%மைலேய !
அ! Kத6 ஆ@ சைமய6 அம%; தி%மைலேய !
ப!ச இ;திாிய ெகாக ேளாேய பட;தி,; தி%மைலேய !
ப!சா+ச ரK தாF மாகேவ ப: தி,; ( தி%மைலேய!)
ெந!சி ேல நிைன வாக ேதா றிேய நிைலெப@; தி%மைலேய !
நிமல மாகி= சி மய (மாகி ) ேத;தி,; தி%மைலேய !
இ

ெசா யா இரக6 ம

இல1 ேபாெரா(ளி) யாகேவ நி

5 இணகி,; தி%மைலேய !

@

லகி,; தி%மைல ேய!

பாச மாப வாகி ேயபதி ேமவி,; தி%மைல ேய!
பாாிேல 1(மர) ஞான ேதசிக பக;தி,; தி%மைலேய !
வாச மாய ந,6 வாகி வணகி,; தி%மைலேய !

........ ........ ........... ...................... தி%மைலேய !

(ஆசா பா)சக7 நீகி ேய த, தா+ெகாB; தி%மைலேய !
அப ;தர ஞான சப;த அ%7ெப@; தி%மைலேய !
ேபச ேபசேவ இ
ேபாி

ப

ப 6 தி ேக

ப() பிணக@; தி%மைலேய !

வாகிேய ேபர%7(த%; ) தி%மைலேய!
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ற+தி வ-ைக
வி-+த)
சா திர ேவத கவி சமயக7 த
வக7
பா தி, கணித சி.ப ப!சாக (இராச) ேயாக
X திர கைலகி யான ெசாDகா வியக ெளலா

----

ேகா

[5] ெகா

ெம[5] யணி;த 5 தி (1ற தி)F; ேதா

ைம எ

@ள .

றி னாேள !,

20

16

றவ ற+தி த-க)
சி1,
இ தைன ேநர6; ேதேன > ைன
எேக நீ ேபாவ;தா - (1ற தி) !
5 திய%7  தைன= Xரச காரைன
நி த; ெதாழேபாேன - 1றவா!
எ தைன க.றாD எ தவ! ெசதாD
எ;தேவ7வி 6 தாD - அ;த
நி தைன Kசி
தி+ைட ெச தாலேலா
சி தி6 தி ப திFடா - 1றவா !
சி; ர

கிைள ேயா ெதவ 1!சாி
ெதவவ7ளி 1மணாள - சிவ
க;த வாமிைய பா வா தி
க(,கன)க ெப.@வ;ேத - 1றவா !
(.ற) ந;O ெச;O ேமவிய
6தவைனெய னாB வா திேய - நல
சி;தா மணி6
ெயனதா(ைச தீ)ரேவ

6;

(தீ)காயி ெப.ேற

- 1றவா!

ேமல ெத%தி தனி%; வி(ைள)யா(, )
ப=ைச பெபா( ைன - ெவளி)
Hைல 6டகினி ேசாதிைய= ச;தி தா

(ேமதினியாள) தபா(ேதா)- 1ற தி !

ேசாைலF ெபாைகF Kகா வனகB
( டகி

ற) தல தினி - அ;த

காைல பிக தைலயான காாிய
ைகேம (ப) தி, () - 1றவா!
காைல பிக தைலயான காாிய.
ைகேம ப த டானா- ட
ேவைல பி
மயிவ%! ேசாதிைய
தியி. கா(ணலா) - 1றவா!
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அ;தவி த!ெசா ன ஆயிைழ யாேள
அ னேம ேதேன 1யிேல - இனி
எ;த விதமாக காைல பிப
எனகறிய= ெசாD - 1ற தி !
யா1ட

ப மா சன தி %;

ப சி;தைன வி+, பாகி – அாி

ஓெம

ற ேப(ெராளி} ேமD=ச ாிபைத

உ.@பா தாலறிவா - 1றவா!

உ.@ பாகி (ேலாபா) ஒளி சிற;

ேதா (கிேய ேதா

றி, ) - (சிவ)

ய.@1 மன!ச.@ ெகளியாம (ஒளியாம)
நி+ைடயி நி றறி - 1றவா !
வ!சிேய ர!சித ெகா! கிளியாேள
மாணிக 5 தி வேவ - இனி
அ!சாேத ப!சா+சர தினி லா(காய தி)
57B பிேபேன !
றவ ஞான பறைவக வர /&த"
வி-+த)
6;தியா Hல உ=சி (6தவனி பதியா) ேதா @(!)
சி;ைதயா கசி; பாகி தி%மைல யா! (ெச ேற)
வ;தேதா ஞான 57ைள வழிவழி 6ைறயா பா
த;திர
டேன நி ற த( ைம)தா சா.@ேவேன!
சி1,
வ%1ைதேய - ெம!ஞான57 வ%1ைதேய
வ%1 ைதேய சைமயமீ ராைறF
வைமFட பா
தைமய Oகேவ
Oாியா தீத 1ள தி ரகி=
%தி ந,வய Uேட 1தி
 - வ%1
ஆறா@ ச(கி)ர(வா)ள (5)7ைள ேய திேய

(அ);த கரண தாDைவF ப திேய

ேபறாக ேபாி

ப ெவ7)ள ெப%1
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ெபாிய க%ைண 1ளகைர ேயாிேய – வ%1
6(பா) 1ள ைதF தாவி பற;த;த
ேமான;த மாகிய தான;த 57ள
க.Kர (தீ)ப 1ள தினி ேமய
கா(ெவளி ேயா), பர(ெவளி த

னிேல – வ%1

6() ேகா(ண தி ) ெக: திமீைன ெகா தி
விகாம ககாம கிகிகி ெய ன)ேவ
6ேகாண வ+ட 1ள தி ரகி
6கி6 கியிைர (வா)கி() (ெகா), வ%1
தா க7 ளாகிய வகா ெகாகா;
தா(ரா) ம (றிD) உ7ளா> நாைரF
ேபதிக நீதி 1ள தி ரகி ()
(பி

)>6

> பா

த

ன; தனியாக – வ%1

Hவ%ட ெகாகண H திF ம=ச
6னிF (பி)
ைலயாத ப+சி=
சாைலயறி வா(கி) வயD17 ேமயேவ

தாவி தாவி ெம7ள ?வி?விெகா, – வ%1

(அ)!ப! ப+சி 1! கிைரேத

(ஆன;த) காSேட[6] தான;த மாகேவ
மி

---

ெசா(D) மீ (மி)றக6 (மி)லா ( )

வ!சக த

[6] காUேட எ

ைனேய 1!(கி) ைரயாக - வ%1

@ள .

அகார உகார மகாரம தாகிய
அ;தர 1%கின த >(ட
சிகார வகார யகாரம தாகிேய

) ?=

ெசகா நாைரF ேசர தி ர

6மல மாகிய தி+,1 ளவி+,
6=ட ராகிய கா(ணி)F; தாவிேய
நிமல மான ேபாி ப 1ள தி

நி+ைட17 ேமயேவ ெய(+ேய) பா

@ – வ%1

- வ%1
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உ;தி கமல
ஓகார 1ள தினி
ஓெம @ (ெசா ) 6 னிF னிF
த;ைத1 6 ேன மக பிற; தாென @

னி

தான;த (ேமான;த மா)ன;த மாகேவ – வ%1

த

ைன யறி;த ேப(கB ெகலா(;)

எ

ைன (யறி)வி (ெதன)க%7 (ெசய)

(தா)வி பிகி

ற ஞான;த 57ள

எ(:)திF கா+டாத (இ);திர சாலேபா – வ%1
ெச;O க;தைன ேசவி த ேப)ெகலா

ம;திர காசி

=[2] ெசவ6டா1

அ;த வி(த)ம (றி) (வால)%7 சி(வ)மா.(@)

அ

வி தேபா() நி% தமி+ ,ெகா, - வ%1
றவ உர+, ேபசாதி-க /&த"

(அாி)ம%க(

) தி%6%க

வி-+த)

1மர1! சரவணேம அ

பாி5ர(ெபா). சரணமல சிர;தனி கர.தவி1 பா
காி6கவ ர%Bத திாி5ைரF ெபா%Bத க%

5 ?;

ைம ேயா1

 டா1

(அாியய>) காணறியா ( )ாியாதீத ம(.)@ நி.1[3] நிைலய
-------

[2] ரனற:த எ

@ள .

[3] நிைலெயவடமவட!ெசாவா எ

@ள .

சி1,
ெகபாதைடேய ெபா@ெபா@ - ெக பாதைடேய
சப+ 1+ரகி ............. ........

................. .. ..... வி+, ேமேல வ%1

சிபாம ேபாகாம ேதறி ேதறி=
சிவா(ய நமெவ) ற அ+சர O,றி - ெகபா
அ;தாதி ய;த 1ளகைர ேயறி
ஆதியா (னாதியா)ன வயD7 ளி (ேதா)வ%1

ெசாவா !
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;தர மான டாி ர, (மா)

( தம தான க;த)ெவ ளி17ேள – ெகபா
ஆகார காெடலா ேம;திைர ேத

அ>(K)தி யான[1] 1ளகைர ேயறி

நீகா க%ைண மைட வழி யாவ;

ஓகார= ெசF17 பாகாக (ேம)F

– ெகபா

அ;தர மான 1ள;தைன நாேய
ஆறாைன Fகட; ேதறிேயறி (ேயா)
உ;தாம D; மன; ெதவ(=) ச;தத
உ;

பரபிரம() ப.றிட வ%1

– ெகபா

ேவதா;த சி தா;த ெம>கவ சவி+,
வி; நாதெம> கால கைரவழி
Xதா;த மான ெவளி17 வ%1
மா இ%;

க ெபற லாேம – ெகபா

அ!ப! சமாய பிறவியி தாதிய
அ;த ெபாிய றாைவ வி:கிேய
அ!(ெச: தாெற:) ெத+ெட: தாெயா

அ;த வய ப கியி%1

– ெகபா

றா

மடல H ைறF ஒAெவா றா தாவி
ம%விேய சாக(ர!  தி) வானி
கட  ேக+ட  ெகாட மலா
காரண= ெசF17 Kரண மா1

– ெகபா

க%வி கரணமா ேகாைர17 ேம;த;த
கா+ைட திற;ெதாளி K+ைட திற;
உ%விய Oகார
7ெளாளி 17ேள
உபாய சிவாய நமாெவ @ ேமF . - ெகபா

-------

வ%வழி ேபாவழி மாயாவ ழித ைன
வாலாD காலாD கீழாD ழபிேய
உ%வழி யிலாத ஓமா[2] வ+
ஊைம ெய:
1 ேபெம : த - ெகபா
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[1] யானா எ

@7ள .

[2] – ?

உகார வவா பிரப!ச! X;தி,

ஓகார காகடா

[3] பா(கான) வயD17

நகார6 மய= சிகார6 ந,வாக
நா ேத ேத ?வ%1 - ெகபா
[3]. காேகாட

பதிF மனாதி ப மனாதி
பா தி% 1ம;த ஞான;த 57ள
(வி)திF டா(னா) வி ைதF டாெம

---

ேற

சிவ (ந)ம ெவன (51 )[1] தா பறவாம - ெகபா

[1] இத

பி

காேபான

எ

ற சீ மி1தியாக உ7ள

ேபதா ேபத= சைமயேம ெயலா
பி= பிள; தா சி=சி=சி ெய னேவ
Xதாக வான;தி ெசா ன உபேதச

மீதாக மான ெவளி17 ெளாளி1

– ெகபா

எ+, மிர, மிைச; தி% திேய
ேய.ற மிரக மறிவான வயD17
வ+டமி+டாய சிவக 57B

ம%வி வ%1

ஒ%வ% ேபசாேத – ெகபா

25

றவ,
றவ, ெம ஞான ேபாகாதி-+தைல /&த"
வி-+த)
சரவண பவெனன தா() ேபா()விைன
சரவண பவெனன தைழ1 மெபா%7
சரவண பவெனன= சகல6 ெச(ய)மா()

சரவண பவ(னலா.) றாெனா

@ மிைலேய!

சி1,
ேபாகாமைலேய - ெம!ஞான57 - ேபாகாமைலேய
ேபாகாம ைலேயெய >7ள தி >7ேள
ெபா%;திய ேபாத= சிவான;த 57ள

26

22

வாகா ந,வைண வ+ட 1ளவி+,
வ!சக() காம1 ள
17 மி!சிேய - ேபாகா
ம;திர தாD வாகான (வ!)
ப!சா+ சா தி (னி ப றி வாD
எ;தவி த தாD நா பிகேவZ
ஓதிய மாைய17 தா@மா றாேயா - ேபாகா
அ% 6% ம(பா (ப6
ஆதி ய;த6த வி; நாதமான
தி%6% கா அாி ஓ நம9 ேதெய>
ெசF17 ேளவ; ைபய ப 1
6மல 6;தி

Hல= ழியி

6ைள ேத[1] (யி%;ெத

----

- ேபாகா

) மய6 (கட;ேத)

கப 6வி ெல மய; த;ெத ைன
ர+சி த ப+ சி தா க.சி தா ேபாேலா ேபாகா

[1] வாி பிற; 7ள

ேபாD

ஆF ஆவணி ஆன 5ர+டாசிF
ேதய றி;தவ ெதவ ேதா ெடாபா1
நாேய பாத ைத ? ேய ெகா, நீ
Hைவ Hைவ (ேயா)ேய ேபாகாம - ேபாகா
கட ைத க, க%தி 6;தவ

(பி)ட தி வா(ரா) பிறபிற 5மிைல

ெதாட க%ளிய X+ச தி X+ச ைத=
ெசா னாD மா இ%;தாD 1.ற - ேயாகா

எ+ பிகிறா ேபாேல யி%1
எ+டாம D எ+ த+டாம (நி.)1
க+,ெம+ டாகேவ ெவ+ட ெவளி17ேள
தி+ட ப, தி க()கவி+ ,விடாேத- ேபாகா
மாய பிரப!ச கா+ைட கட;
மேனாைலய மான ெவளி17 வ%1
ஓயாம= சாயாம ேநராகேவ நிD
உ ைனF; ெத(+ேபா+ ெட ( ைனF;) ெத+ேய - ேபாகா
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இைடபி கைலெய> (மி)ர,1 ெம+டாம

(ஏ)கா;த மாக யி%1ம; தப+சி

உடD 6யி (%)17 (நா) தா;த ச.1%
ஓெம @ ெசா னா நீ யாெம ற ைத தபி ேபாகா

6 தி1 வி தா 6ைள த 6தவ
6%க 1மர கடப (ன%)ைள=
 தி=  திெவ1 Oர தி ேலாடாேத

ப தி ப திநீ பைதப. றி%;திட - ேபாகா
றவ கணி ெகாவர0 ெசா"3த"

க*+,ைற
ம;திர H தி சிதபர தாட (வ தா ) க (%)ைண (=)
;தர H தி ெதா:1% நாத
லகவ;த
(க;தர மா@ம கர6மீ ரா@ைட க;தென;த

(சி;ைதயி) ேம(! சிவஞான) 57ைள ெதாிசிேபேன !
சி1,
கணி ெகா,வாடா - மேனாகர
கணி ெகா,வாடா.
கணி ெகா,வா 1%கின Oேட

(க)ல; (கா ணபற; ) ப கி வ%1
கணி ெலாளிF க% தி ெனாளிF

............... தி;
ஆதி ய;த

பர;த – கணி

ைற த

ைன கட;

(அகார நகார ) வயD17 ேமF

ேவத பரெபா% ளா (தி) ப+சி1

(ேவல

) 6%(க) 1(%) உபேதசி த – கணி

க%வி கரண 1ள ைத பி(ாி;ததி)

(கா)ர[1] (ண) மாவி;

கா

வழிேய

உ%வ% விலாத ஞா(னமா 57ள)

--------

ஓ வ%1

? தி%;தின – கணி
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[1] ள எ

@ள

எ+, மிர, (மி%;தவிட) ைத
எ+ெய+ பா
 கி+ட நி @ ெம7ள
ந+ட ந, (வான சி+டதைன) 1றி

ற – கணி

நா தி% திேய ? பிகி

அ!(ட H) @ எ+, கரமான
அனாதி ம;திர (வ)யUேட யிரகி
(ப!சா+ சர)ேப@ ெகா,கி ற ப+சி
விைர;

(பா;

வ%1

பிகி

ற) – கணி

அ;த கரண6 மா@ச ைமய6

(அபா: மபா: 6பா:;) தாவிெய
சி;ைத17 நி

@ சிவாய நமெவ

தபாம (ேல நி

@

@ ெச)கா% ம%% - கணி

வா1 மன6 கட;த மேனா(

வாசி (ய ) ெவ

ன வள%;த

மணி)

[1] மேனாைலF

ேபா1 வர இர பகD

-----

(5ர5 6)7Bமா யி%கி

[1] வம%;த

எ

ற 57B1 -- கணி

@ள

ேதவாதி ேதவக7 (ேதடாி தாகிய)
ேச+வி தபர மாகிய ெசF17
(சீவாதா ரக, சி;தைன 17 நி @)
ேதறி யி%1

?றாி தாகிய – கணி

கப ேத (ேதா றிய) கைடெய: ெதா றா
க%தி 6;த %தி வயD17
(1ப தி ப
ப) ம.ற ெப%மா+சி
யி%1 க% ைத தி% தி ெபா%(;)தின - கணி
வி;  நாத6 ேம; தல;தனி
ச;திர Xாிய த1 வயD17
(இ;திர) ேனாலக ேபாலேவ ப+சி

இ%1 தி%1 (ெதா% த ரறியாம) – கணி
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வி+ட தி 6ேகாண! ச.ேகாண மாெயா%

(வ+ட )தி (@ ................

தி+ைட17 ேளறிேய ெய+ெய+ (பா

)

(வி+, பிாி(யாம ெல+ெட: தாகிய – கணி
சா(கிர! ெசாபன ந.): திநிைல
தா
ாியா திதவ யD17
(ஆகிைன யாயி%; தக)ேக வ%1
பாகிய; தானி வாகிய மாகிய - கணி
ஊ (> ம)ாிவிF ...... றவைர
உ=சவி+ ேடா பற; ப கி
(மா>ட) பாF மாகமா 1ள
17
ளி;தா வ%1

(;தர மாகிய) – கணி

றவ,
றவ, கணிைய+ தி-+தி ைவ+த"
வி-+த)
ேகாணாத மேனாகர; தானறிவி ேனா,
கணித ைன (ெகா,)க வாகி
ஊணாம Uணியெக @ திர தாேல
நி@ திந Dயரேவ ேமேல).றி
காணாத கா+சிய கடா1
க(ெணாளியா)ன (கணி பாத)
ேபணாத அறிவிேயா ெக+டாத
ஞான57 பிேப ைனேய!
தி% தி ைவ ேதேன - கணிைய
தி% திைவ தாேன

சி1,

தி% தி ைவ ேத க% தினா க+
திகBட கதிாிர(, ) ெமா( றாக)
(ெபா(% ) = ழியி % தி மறி


ேபாகாம ேலதிட (ேல.றி வைள; ) – தி% தி
ேரசக Kரக கணி தி% தி(ேன

(Kரக 1பக த

>ட

?+

)
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ஈசன %ளாேல பாச ைத நீ(கிேய)
விைன(ைய கைள;ேத யறிவி (னா Uனறி - தி% தி
ஓ பர;

ேபாகாம ெலா

(உல) மா(ள ெமா

கி

றாக யிணகி

?ய 1ட தா(ைள) திற;
1(பி)
அெக சிெகன R

றி - தி% தி

கைடவழி ஓ (கழி; ேபாகாம)
கவா வளிைபய ைபய நட தி
திட(;தனி ேல.றி தடமா) யி%;த;த=
ெசF17 ேளX+ச ைபF(17 ேளR

றி - தி% தி

அ
வி தேபர %கி ற ப+சி
அத.1 மறியா த(திசய மான )
உ த 1%கின( ) Oேட வ%1
ஓ ேபாகாம லெக @ பாி
- தி% தி
காDெர டா1 நிற6 க%5
கைலக7 அ@ப
நாDட (?),()

நாD சிற1, பர;

ேபாகா)ம()

ரகசிய மாக ந, தான ேநாகி - தி% தி
கால

வழிேயா (ேபாகாம கவா)

(கழி;தவ)ளி ைபய ைபய நட திேய

ேமலாக ேவவி;

நாதா;த 1பி17

மீதான மான ெவளிெயாளி ேகெச

@ – தி% தி

(அகார உகார!)ேச ாின தில! ெச: தாதி
அ;த 6தல ப ேதா ெர: தா=
சகார ந,வைண யா6க ைம;தா

அ!ெச:

!சிவ பாத;

ைணெய

@ – தி% தி

றவ ஞானைள0 4 றி வைள+த"
க*+,ைற
தீராத வவிைன தீ1! ெச;Oர தி%=சரண
ஆரா கிD 5க ேத.றின ேப% கதிசயேக7
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ஓரா யிரெகதி Fடாமீ ராயிர ேயாக6டா
ேசராத ெசெபா

னாB! சிவபதேம!

>! ேச%ெம

சி1,
 திவாைடேய- கைலயாேத-- திவாைடேய
 திவா ைடேய நீ .................
Oர தி ேலா பற; ேபாகாம
நி திய மா(ன சிவேயாக) கணி17
ேநேர வ%1

சீைரபா

= -  தி

பா

எ1 நிைற;த பர மான; தெபா%7

(ஏகா+) சரமா (இல1; த)ல தினி
அெக

(அைச;

@ ைவ தி, கணிக ேளேவேற
வ%1) மதிசய பா

= -  தி

HடD ... ... ... ...

தைலF க:

............... ந,வாசி 6

ைவ

அைலF கடேபா மன6 மைதப.றி

(ய)ைசயாம ேலF7 ளட1 மைதபா
ஆ(Zவ) ம தி(1) ம;த= ழி திற;
தபா ைடவிட. மாைக ய(ம) தி
காZ( கடைன) காமிய; தாென
கா+சி(யா F

ற

–  தி

@

) க(ணிைய ைவ த)ேக –  தி

ஓ, கைலகேள ேரசக மா16
5(1;த) கைலகேள Kரக மா1
?,கி ற ைர 1ப
 17ேள

1லாவி (1லாவி) 1லாவி வ%1

–  தி

இடவல  தி யாள (ேவ வ);
சாதிக (ளா)கி ெல:;ெதானி ேக+1;
திட6ட (நா+ய மாய) ?ற

சிவேயாக கணி17 ேளவார ைதபா

Hலா தார தி ேம%ைவ ப.றி
Hெட: க னிைய (காலா) ெல:பி
சால மனமேக ைவ
 பாகி

–  தி
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சீவ னாகிய ச.1% பாத ைத= -  தி
ெவ+, ..... ..... ..... ....
ேமனிF; த னிற மா1 ம ேபால
க+, படாத த ..... ..... .... ......ர தி
கால கழி; ேபா காய சி தியா1 -  தி
றவ ஞானைள பி5+த"
சிவஞான ேதசிக

(ப)வேமவி ய

க*+,ைற
ெச;O 6%க (தி%=சரண)

5 க%ைணF ?;

தின பி தா [1]

(அவமான) வ%7 நீ1 ெபாி [2] பாிய6டா

---

[1] தா

ந(வேலாக) ேவத6; த
ப தா எ

[2] ெபாிமா ஆ எ

பி
பி

வச மாகி நட!ெசFேம !

@ள .

@ள .

சி1,
 ெகாேடேன - ெம!ஞான57
 ெகாேடேன.

பி
 ெகாேட க% தி % தி
ேபசாம ேலமன ?சாம ெல @
ந தெபா. சரண ப
 ப

வ தவ ெக+டாம லான கணிைய - பி
மாலய >காி தாகிய வெபா%7
நாD1 மா%[1] 1ப

ந,வாக

ஆலய மாக வம;ேத யி%கி

ற

ேமலா பரெபா%7 ெம!ஞான தீப ைத - பி
ம னாம ம > எ: ைதF ?+
வாக வ%ைள எ: ைதF! ேச தி
உ னாம D > உயிெர: தாக

ஓ நேமா நாராய ணாநம9 ேதெய

@ – பி
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இ%விைன ய.ற விட ைதF கா+ .
எ ைனெகா ேடயவ த ைன த; தா
அ%பா (ப ெசா(பா ன;த
மானத

பிறேக[2] ஆ ஆ[3] ைவ

 - பி

த ப ெதா பத சீபாத மாகி
தானவ னாம தவ: அ வாகி
ப மலம.ற இ ப விைளF

(அபல ேதயைச;) தாய பாத ைத – பி
அர> மாிF மய>ம; தெப%
வF 6F ந,வாெய >7ள தி
திறெபற ைவ த அ தாள ம தள
ப மல;த7ளி இ

ப ஏ.கேவ – பி

H @ விதமாகி 6ெபா% Bயாகி
6=ட %மாகி 66த(Dமா)கி
நா றபா பி வாயி ந,வி ெல:;த

(நாதா;த

+ெபா%7 நா,) விேனாத57 - பி

அகர ெகா

(ைற ய5 F!X )

(திெக>) ெம+, சிற;ெதாளி சிய
கிர (தீ) ப= (க=ெசா( பான;த)

(நி)Y(கள மா)ெந!சி Dகிரம தாகேவ -பி
-----

[1] மா@ என ெபா%; 

[3] ஆாி ஆ எ

[2] பிரேவ எ

@ள

எ+,திைசF பதினா@ ேகாண6
6+ட ப; 6ைள (ெத:! ேசாதிைய)
ப+ட பகலான ெவ+ட ெவளிதனி

தி+ட ப, திேய (வி+, பிாியாம ) – பி

யா1; ெதாியாத அ

(வி தெபா%7)

(ஆதிF ம;த) அனாதிF மாநி
வா1 மன 1 காய

@

( ெக+டாம)

@ள
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நரசிக ேயாக ஞான 57ளைத – பி
ஞான6 ேநய6! (ஞா %) ?
நா யி%;த Hயி%;த

ஆன;த மான அகதீத[1] வைமைய
அாிஓ நமாெவ

ற (அ+சர

1%ெவன வ;தா 1ணமா (நி

)17ேள – பி
றா)

(தி%நீ@) சா.றி= ெசவிய%7 ெசபி
அ%7சிவ மாகிேய (த

ைனF கா+ )

(யைச)யாம ேலைவ த வதிசய; தைலெய+ - பி
த ைன த(; ெத ைனF) த, தாட ச.1%
தாென @ நாென @ (ேப த)மி லாமேல
எ ைன யறிவி ெதனக%7 ெசய

(இ

)னெத

@ ெசால ெவைல கடகா

- பி

ம > (ம @ேள ேப@) வளியான
வ1 த 1தைப ப1 தறி வாகேவ
கணி ெலாளிைய (க% தறி) வாைவ
கா+சி யாகவ;த (X+ம தாேல) - பி
ஆறா@ 6ப தா@ க%விF
ஐ; மல6 (வ9 வா நி.1 )
றா பரெபா%7 ேமலான உ=சி
விளகிய தீப 6ழக(நி றாடேவ) - பி
அ@ப

6()ப

ஆைரF;[2] தா

ஆறா தார 6வி %;
ப%பத
=சி ந,வைண மீதினி

------

பா(1ட ேன)வள; ேதாகிய ேபறைத - பி

[1]. - ?

[2]. ஆைறF தா என ேவ,

ஆZவ மாகிய (மாைகைய ேபா.றிேய)
அ;த பதிப பாச6 நீகிேய
நாண5 விDேபா ெலன 7ள தி>7ள

நான ெயைலைய தாயி+ ,ெகா, - பி
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வி+ட எ: ைத விடாத எ:
ட
ேமலா ெவளியி விய(மாக) ேய.றிேய
வ+ட ெய: தாேல க+ மாி

ைவ தக ணி17ேள சிகிய 57ளைத- பி
ெசால படாத கமா ெபா%ைள=
X+சாதி X+ச= %தி 6வினி
கல படாத (காண படா)த

காணாம காணேவ கட அதிசய – பி

(ஆணல) ெபணல அய [1] தானல
அ%வல உ%வல (அடர டமல)
காZ ெபா%ளல காணா ெபா%ளல

-----

காரண கா+சியா! (X+ம) X+ச ைத – பி

[1] அதிய

வி;

எ

@ள .

வா6+,
நா தவாழி! ேவதெபா %7வாழி!

(ச;)திர Xாிய தைழ ெத

னாB வாழி

எ;த 1%வாழி! இ;தேலா கவாழி!
சக1ற வ!சிF க.பகா லவாழி!- பி

ப

ெபா னாக ர=சைட ேமவிேய வா:
1%=ெச ன ரய பாத தி 6வாழி!
> தமி1த பாிேம லழகெர பா
(பாாினி ம

னி=) கமாக வாழி – பி

35

வா6+,
க*+,ைற
எ 1% வாகிய .......................................... ைய
ெபா 1% வாெம @ ேபா.றி நி றிேக விளகி நி.1
(த ) 1% வா1 பாிேம லழக தரணித னி
இ

5. (றிய5 6ப)ேதச நாB மிலகிடேவ!
வி-+த)

36
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1மர 1%பர ேனா  (1றவ!சி) ேகாைவ த ைன=
சமரச மாக பபவ ேக+பவ தா 6: 
அமரக7 ேபா.@ 1மேரச ெக @
(தம%ட ) வாபவ சாF= சியபத! சாபவேர!
-ேவ ,ைண

(மேரச ேபாி" ஞான)
ஞான) றவ சி எ7தி 51த,  &).
&).
கர வ%ட ைத - மீ .................... வார6 ேரவதி ந+ச திர6 ப!சமி திதிF
..... .............. நாளி எ:தின .
இ;த ஏ, சி னா@பாைளய ெபாிய ................ ,.
ஏதாெமா%வ எ, தா ப
 பா
 ெகா(,
விட.)

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

ஞான றவ சி
பதி -2
கா
அறி;தி% பர6 மாெடா
ற>பவி கதி ென ன=
சரவண பவனா! ெச;தி
ேவலவ மீதி ;த
ந.சிவ (ப மான
நாடக 1ற ைத பாட
சி.பர (ப தாற
க% த

1

கா5 தாேன!

பிர(ம)6 மைலயா( ேதா றி
பிரணவ ெகா)ேட நி ற
சரமி% பிற ைத யாக
த.பற= (சரமா நி த)
கரெம > மறிைவ கா+
ைகெய> (ெமெபா%7தா
பரெமன வி%;த ஞான

)

பரகதி ேப% டாேம!

றவ ேதா ற)

2
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1!சரெபா

[1] னவணகி ம

னீ ாி+,

(க) H17 ேளா(ட) மி+, 1றிெக+டாத

த!செம @ க=ைசக+ அறிவா கணி
தைனெய,
= சகவாசி K+ க+
ெந!சிைட பிகைலயா மிர,; தாகி
நினெவ > (அA)வளியா நினைவ பா
ப!சப+சி யிறகணி; தி%=ெச; O17
பாைமய 1றவ

-----

[1] இத

6

>7ள பாட பி

வ;

ேதா

றினாேன!

11 ஆ பாடலாக= ேசகப+,7ள .
சி1,

அறிய ேனா நம சிவாய ெம >!
ச தாதி ய;த மனா தியி DZ
ந,தறி Rேட ெதாியாம ெதாிF!
ெச;Oாி நா+, 1றவ> நாேன !
ஓகார மான நகார (மாகி)

(மகார யகார மாகிேய நாB!)

சிகார வகார மகார மான
அனாதி நா+, 1றவ> நாேன!
(ந

றான) (ப (த%மவ) னியிேல

பாF ந னாத (பெவ ளியினி
ேதாF ேமான (பைவ ததி%=
ெச;O நா+, 1றவ> நாேன!

ப!ச காம 5லாதிைய த+
பபதி பாச H ைறF க+
அ!சினா ல!(ச  கபாேல நி) @
அனாதி நா+, 1றவ> நாேன!
ெதாெம றா= %தி 6;தைத=
ெசாலாம (ெசா நி ேறா யா)F
அெம ேறாதி கட;த அதீத
அனாதி நா+, 1றவ> நாேன!
(அ

றான அபாD) 6பா: ம.ற

3

34

ஆன;த ேமா+ச! ழி6ைன17
நி @ (நிைலவி, ேந தியா! ெச;O)

(ந

றான நா+, 1றவ> நாேன!

(ம

>) மனமா ைக திேரா தாயிF

மாைகF மாசிலா ைம த ைன
எ னா B!க  த அதீத
%தி நா+, 1றவ> நாேன!
ச தி வ+ட ம 17 நி றா
தானவ ென > ஆன;த மா
 த ெவ+ட ெவளி17 ளி%;த

ெச;O நா+, 1றவ>, நாேன !
றவ த ெசா1தமைல /&த"

6;தமைல[1] (17ளி%;த) ேமானமைல

6வி %;த Hலமைல
அ;தமைல 17 (1றவ னாவ;த)
(ஆ)திமைல (ேவதமைல ேசாதிமைல)
ச;தமைல 17 1றவ (றைன)வ;
த, தா+ ெகாடனா7 6தலா=
ெசா;தமைல யா!ச;திர கிாி(ெய> )

---------

(க;த) மைல ெயன1 காணிையேய !

[1] இ , 6த 3-வ

எZ7ள ெசFளா1. இடக%தி ஈ, தரப+,7ள .
றவ சிவப8சி வ-வைத /&த"

வி-+த)
ஓ() சிவா ெய( ற  த ஓளியினி) ெவளியா நி
வாசிவா ெய ற ேமான மைலயிேல யி%;த ப+சி
ேபசிவா ெய ற ((ப) பிரணவ 1ள ைத நா
நீசிவா ெய

ற ஞான நிைலயிேல வ%1 ைதேய!
சி1,

வ%1ைதேய - சிவப+சி – வ%1ைதேய

@
13

35

%தியி ல1% ைவகிறா ரட=
சகர வாள5 ள றி(ேய நா)
பிரணவ 1ள தி ரகி (யிரகி)
அெக

ற ப திேல உெக

ற வி திேல – வ%1

6ேகாண= சி5 ளடர(ட ப+)சி
Hல 1ள
1 ஞால உ%ெகா,
ச.ேகாண வி+ட வி 5%வந,=

ச தி சிவப+சி  த (ெவளியி)ேல – வ%1
எ+ெட+ ட@ப
நாD காரண
திைற1 6ைற1 மடாகாம நி ற
வ+ட அனாக (த தி+,17 ேள) ெம

எ+ெய+ பா

ெநYைட17 ேளயேதா- வ%1

6 > பி > ந,ெவ>; (தல திேல)
Hல 6தெலன நி ற சிவப+சி
உ > மறிவிேல உ னாம D னிேய

(ஓெம

) றிைறேத (ஓகார வானிேல) – வ%1

14

றவ ேபசாதி-மா& /&த"
க*+,ைற
க%தி 6 த பரெவளி த னி க(%வலெகா)
%தி 6;த இட;தனி ேலயி% பானப+சி
ப%தி 6;த பதிதனி ேமய பதனெம @

%தி 6;தைத ெகபாேத ெய

றினி= ெசாDவேன !

சி1,
ெகபா தைடேய - ெபா@ ெபா@ ெகபாதைடேய!
ெகபாத ைடேய அபெச கா
கீ: ேமDந, ேகசர; த னி

(த)ப 1+ட தி வ+ட தி ேலந,
தான தி ேமயி

கான தி பாயாம – ெகபா

6பா: கபா 6;த தல திேல
Hல தி ேலலய கால திேல ேம;த
அபா: கபா பி னபாேல ேபாகாம

15

36

லாதிF ம;த6 மாக யி%1

– ெகபா

வாசக வாசி தா ேபாேல சிவப+சி
வ;த வாசிவா ெய ற யிைறெகா தி
ேரசக Kரக 1பக; த னிேல

நி த6 ேமயி

ச திய ேமெசா

ேன

– ெகபா

ஆறா@ மா@ப தா@17 ேளேம;த
அ;த சிவப+சி அ பி %1
ேபறாக நா6 பிக மனெகாேடா
ேபசாம ேபசிய ேபாி

ப ப திேல – ெகபா

16

றவ சிவப8சிைய0 4 றி வைள+த"

 தவ+[1]ட தி நி

வி-+த)

ற சதாசிவ

தாடவ ெம றறி
ஒ தவ+ ட ெதாளியா ெயாளி17ேள ெயாளி; நி
உபாய ைத பாைரேய
சி தவ+ ட தி ேதாறாத வ+டமா= சிவ;தவ+ட
த%7ேமான மாநி ற
 தவ+ட தி ேமயிற ப+சிைய= .றிவ;

----

பிப

ற

X+சமேம !

1- இAவாியி சீ 1ைற; ள .
சி1,
 தி வாைடேய! - கைலயாத  தி வாைடேய
 திவா ைடேய சி தாதி சி ெதலா
Oர தி ேலேயா+ட ேதற தி ேலவ;
அ
வி தெகா ெடா கிய ைசவ

அகைன ககைன ககேன தாேன நீ –  தி

ைபகர மா@ பாகர ேமD[1]

ப த கரபனி ர, பதினா@
ஐகர கால 1ள தி றகிேய

17

37

ஆன;த ப+சி1 தான;த ப+சிேபா –  தி
வ!சம லாதிபிர ப!ச தி ேலேமF
வாசிவா ெய ற சிவான;த ப+சிைய
ப!ச 5லாதி பறைல யைளெயாக
ப திெய றாகி பாத தி கல; நீ -  தி
ஆZ காமிய மாைகெய >ப+சி
கபா %1 அ;த= சிவப+சி
(கா)Z நமக காZ மறிெவ ற
-------

–  தி

கணி17 ேளவ% 5ணிய பா த

18

[1] ேம: ேபாD.
சிவப8சி ேபாகாம" றவ கா+த"
க*+,ைற
அ;தர; த னி லம;தி+ட ப+சிைய அ பறிவா
ம;திர தாலைழ ேத கி+ட வ;த வ;தட

சி; ர தாDௗ [2] திலதமி+ேட
---

ெச;திலா

த;திர தாப+சி ேபாகாம தானி

[2] தாDண எ

ெகா, த

@ சாதி ேதேன!

@ள ,

சி1,
ேபாகாமைலேய!- சிவப+சி - ேபாகாமைலேய !
ேபாகாம ைலேயெய னாக தி லாக
ெபா%; ! சிவப+சி (ேபாத6) ணி
ேலகா;த மாக யி%க வசப,
மி

ப 1ளவி+,

ப 1ள

17 – ேபாகா

ேமா+சாதி ேமா+சமா ேமா+செம >!சிவ
ேமான தி ேலந, தான தி ேலயதி
X+சாதி X+சமா (X த) சிவப+சி

Oர தி ேலகாம= சார தி ேலேயா - ேபாகா

பால% பேபாேல யி@கின ப+சி

19
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(ப

) ெகா

றாக ப:

 ெகா: த

ேகால( பவி+, ெதானி(ப ெகாெடா%

ெசா+,ேபா+ (ேட ந)ைம வி+,ேபா+ ேடா – ேபாகா

ஓெம

@ உZ உணாம ேலFZ
ஒளி17 ேளெவ+ட ெவளி17 நமக
ஆெம றி%கிற ப+சிைய பா%
அறிF கறிெவ

ற வ+ட ைத வி+டபா- ேபாகா

20

றவ சிவப8சி இைர ேம9தைல /&த"
க*+,ைற
ைபயி %;த பதமல() பாட பதகெம>
ெபாயி %
51; ெகா டா ெபா%7 விைள;த
ெசயி %; யி%தைன ெயாக= ெசD திெய;த
ெமயி %;

விைளயா ேயப+சி ேமயிதேய!

21

சி1,
ேமயி>ைமேய - சிவப+சி - ேமயி>ைமேய !
ேமயி> ைமேய ேதாயாம ேதாF
வி@ம தி ேலெம கி%ம தி ேலவி;
பாயாம பாF கணி17 ேளவ%
பா
ேகா ப+சிF ? தா ? தா - ேமயின
ெசாD! %தி1 ெம+டாம நி
Oராதி Oர அதிOர மாகிய
அD பகD மிர;த தல திேல
ஆதிF ம;த6 மாக யி%;த

ஊ% க%ைண Fளமா க% ைத
உ%கி ெம!ஞான
றவ
ஆ@ தல6 அைல; ) பற;

@
னா – ேமயி>

வாகிேய

அதீத தி ேலகா தீத தி ேலய

@ – ேமயி>

றவ கணி ெகாவர /&த"

22

39

வி-+த)
க%கைல Hகி த ைன கணிகா லாகி ஞான
எ%கிைல நாைர கணி யிணகேவ 6@கி= சிD
உ%கைல (லா=) .றி உைரய.ற கணி ?+
1%கைல (ப+)சி காக 1.@ேவ

பிேப ைனேய!

23

சி1,
கணி ெகா,வாடா- அ%ெள >
கணி ெகா,வாடா
கணி ெகா,வா ெயZ ெம:

கட;த சிவப+சி ைக1 ளகபட
5ணிய மான பயிாி%1
ெபா+ெடன ஓவா வி+ட1 ைறெய ற- கணி
பபர ேபாேல நகி ற X திர
பாைவைய யா+, பரபிம X+சமா
அபர 1ட 17ேள சிவப+சி
அ னா யி%1 உணாம D னிேய - கணி
அD பகD மிர;த இட தி
அதீத காதீத மாகிய ப+சி1=
ெசாD! %தி 6ைவF கா+

X+சாதி X+ச அதிX+ச மாகிய – கணி

வாள.@ மண.@ அ5 தணல.@
வாயவ தான மதமித ரணட.@
ஞான தி நி ற (சிவப+சி த ைன)
(தா)னான

ெவ

@ பிக அறிெவ

ற – கணி

24

றவ சிவப8சி பி5+தைத /&த"

இர தினி[1]

%வா நாென

சர தினி D%வா இ

---

வி-+த)

றிய1மி= சி

ப தல தினி லைசவிலாம

பர தினி D%வா ஞான பாத நா

[1] இதி H

ன; த

@ வாிகேள உ7ளன.

பி ேத ைனேய!

னி=
25

40

பி
பி

 ெகாேடேன! சிவப+சி
 ெகாேடேன!

சி1,

பி

 ெகாேடேன ெநா17 ெநாயா
பி > 6 > ந,ெவ >; தல திேல
ந1 ெபா.பத ைக17ேள சிெக ன
நாத6 வி;  மா,ெமா

றான தி - பி

உ=சி1 கீேழF ணா1 ேம வ;
உ னாம D னி யி%கி ற ஆன;த
ப+சி கறிெவ ற கணிைய ைவ
 ெபா.

பாத ைத பா தைத= சிெகன - பி

ஆதி கனாதியா ேதா @ பரபிரம
அபர ப+சிைய யபர மாவ+ட
தி17 தியா நி ற ந,வைண

ெவ+ட ெவ(ளியி)ேல தி+ட6 டேன நா

.

உ
ப

ன படாெதா

– பி

@! ெசய படா(தைத)

............. ... .......... ... ... ... ... ... ...

ன படாதைத ேபசப டாதைத
ேபசாம ேபசிய ேபாி

ப திேல – பி

26

வா6+,
வி-+த)
பிபடா ப+சி த ைன பி தபி பிரமமாேன !
அ6 அறியாேபாத பாிவினா லறி;ேதாவாழி!
வவ 1றியா நி ற மேனா மணி மல தா7வாழி!

16: தைமெகாட 1%பர

வாழி தாேன !

1%பாதேம ெகதி - பரேதவைத
2-) பதி  &).
&).
-----------

ைண.

27
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ஞான றவ சி
பதி - 3

கா
வி-+த)
ெபா >லகி D7ேளாைர ெபா% தி தவமறியா
மி >லகி ெம!ஞான 1றவ!சி ேமலதாக
திணமற த னிDதி ேபாைர நா காண
த னினவி த னறிவி தாிபேத கா5!
சி:க சி:கி த-க)
ஆதி1 6 ேன அனாதி(F) (ேமத - சிகி) - அ
அ;த க%1ழி 6;த யி(%)ேள - சிகா.
ஆதிF ெம ன தி ேசாதிF ெம ன - சிகி - அ
ேசாதி Fதிர தி (கில பா;தேத) - சிகா
ஆதியா வ;த அ%ெபா% ெள ன- சிகி - அ
ஆதி Fதிர தி ேசாதி (F%வடா)- சிகா.
ஆதி யனாதிF! ேசாதிF ெம

ன- சிகி- அ

ேசா தியி லாதி ெசா(பா ெய:;த

- சிகா,

ேசாதியி லாதி ெசா(ப (மா)ன ெதப - சிகி - அதி

ஏதமா 6ெபா% ெளா

றா 6;த

- சிகா.

6ெபா% ெள @நீ 6 ெசா ன தார - சிகி - அ
அப> அ ைனF ஆைசயா (ஒபினா)- சிகா.
எப Fலக தி ப F%வா (ேனா)- சிகி - அ
அப> அ ைனF ஒபிய தாலேலா-சிகா.
(ப)ராபர திேல ப!சவணேம - சிகி - அ
ேவராகி Oராகி வி; நிறமடா - சிகா.
ஒZ17 ைளவக Bடான ெதப - சிகி - அ
ஒ ேறாேட ஒ @ ஒ,கி யிைண;த - சிகா.

5

42

Hல 1ைக17ேள 6=ட ெர
6ெபா% ெளா

ன- சிகி - அ

றா 6;த நினவடா- சிகா

10

Hல 1ைகெய ற ேகா+ைட கரசா%-சிகி - அ
க%நாக திலான (ந,) நிைல யலேவா - சிகா.
எAவிட Hல கிழ1 6ைள( த )- சிதி - அ
கணிைட யான ந,நிைல யலேவா - சிகா.
6

ேன 6ைளயா 6(ைள திட ெமAவிட- சிகி – அ )

(Hல) 6ைனயி% கணித (ழலேவா) - சிகா,

பி ைன F%வா 6;திட ெமAவிட- சிகி - அ
ெப Z மாZமாக பிற;த தலமடா - சிகா.
இ;த உடD17 ேவெர

ன Oெர

ன - சிகி - அ

இ;த உடD17 ேவறா1 Hலேம - சிகா.

15

இ;த உடD17 உயிவ;த ெதப - சிகி - அ
ெதா;தி ந,1ழி ெதா57 வழியடா - சிகா.
இ;த உடலாக 6 ெனேக யி%;த - சிகி - அ
அ;தர மாயடா மாெகா நி ற - சிகா.
மாெகா யானேத மானிட ேர ெசா னா - சிகி - அ
ம+ல (டகா ) மாக(ய) பாரடா - சிகா.
இ;த உடகனி எ;த உடகனி - சிதி - அ
6;திய ெதா5B மாெகா யலேவா - சிகா.
எ;த வழியாேல வ;ேதா உலகிேல - சிகி - அ

எலா 6;த ெபா%7வழி யாேல - சிகா.

ஆகார உடD17 அணிதா ென ன - சிகி - அ
ஓகார Hல
7ெளாளி யலேவா - சிகா.
ஆணி யாவ;த அ6தெபா% ென ன - சிகி - அ
ேதாணியா! ச.1% 6த நாத மலேவா - சிகா.

20

43

இ;த ெபா%7வ;த ெத;த வழியாேல - சிகி - அ
அ;த கதி மதி வ;த வழியடா- சிகா.
ஆைசெகா, நைம ஆ+,(கி)ற தார - சிகி- அ
அகினி வாநீ( மZ கல;த – சிகா)
ஆசார வாச ல>ேபாக மார - சிகி - அ

அக ெபா%;திய பகம னலேவா - சிகா.

25

த ைன வண1; தலெம ெசால - சிகி - அ
கணிைட யான ந,நிைல யலேவா - சிகா.
எ ன விதமாக த ைன வணகலா! - சிகி - அ
இைறயவ தா த;ைத (யாகிய மாகமா)- சிகா.
இைறைய யறிகிற ெதப= ெசால - சிகி - அ
எ1 நி றாய த னறி வா1ேம - சிகா.
த

ைன யறிகிற தலெம

எ

ன விதமாக ஒ

ஒ

ெசால - சிகி - அ

ைற[1] ெபா%;தி ெயா,கி யி%ப

எலா மான

- சிகா.

ைற[2] ெபா%;தலா! - சிகி - அ

யி%ளா யி%பேத - சிகா.

உ=சித ெவ7ைள Fயிெர: ெத ன - சிகி - அ
ந=சர வா, ந,நிைல யலேவா - சிகா.
ந,நிைல யானைத நா,ற ெதப - சிகி - அ
நா+ட6; ேத+ட6 ஒ @ ப, திேய- சிகா.
ேத+ட6 நாD;[3] தி%; ற ெதப - சிகி - அ

தி%ைவ ெபா%;தி ெயா%மி தி%ப

- சிகா.

ஒ%மி தி%கிற ஓாிட ெமAவிட - சிகி - அ
ஒ றா இர பகலா Fதி திட - சிகா.
இர பகெல

@எ

ன ைத= ெசாலலா! - சிகி - அ

30
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இர பகைட பிகைல வாசிேய - சிகா.

35

இைடகைல பிகைல எ ன ைத= ெசாலலா! - சிகி - அ
இைடகைல ச;திர பிகைல Xாிய - சிகா.
ச;திர Xாிய ஒ றான ெதAவிட - சிகி - அ
சகல கைலF( ெபா%; ! ழி6ைன) - சிகா.
எ ன தி (ேலபர) ஏறிநி றா, - சிகி - அ
ஒZ17 வாசி நட5ாி; தா, - சிகா.
எ ன விதமா எ,
நி றாடலா! - சிகி - அ
ஏ த6 ஆ த6 இணகிநி றாடலா! - சிகா.
மா தி பி1 ம%;ெத

மாளாம மா, மைற

ன ெசால - சிகி -- அ

இ%பேத - சிகா.

40

அ ப ேதா ர+சா மறிய=ெசா (ன தா)ர - சிகி - அ
அ! ெபா%;திய ஆகாச வ+டேம - சிகா.
அ!ெச: தானைத அறிய=ெசா னார - சிகி - அ
அ! ெபா%;திய மா=ளி H @ேம - சிகா.
(ப) தவி ேசஷ[4] இ தைனயா ெசா
5 தியா ;& க)ம, ெசா

னா - சிகி - அ

- சிகா.

ன

ஆக கணி 43 [5]

----

[1]. ெயா

ைன எ

[3]. நாB ேபாD

@ள ,

[2]. ெவா

[4]. ெசள எ

ைன எ

@ள

@ள

[5]. 86 எ

3 - ) பதி  &).
&).
இத
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பி

ன கீகட இ% பாடக7 காணப,கி

பாரா+,ரா பாரா+, பரெகதி1 வழிேக+, - அ
.றி%ப ச+, அ ேனர6மேத ஒ% ேலா+,.

றன

@ள

45

கபம.ற பா.கடைல கலெக
இ

---------

றா கல1ேமா?

பம.ற ேயாகி1 இ%Bவ;

H,ேமா?

 &).
&).

