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1961

உைர : சி%ைக ேகா.ந. &'(மாரசாமி எ*திய'
----------

#$ைர

&' பவள ஆகிய இர+

வைக மணிகளா, ேகா&த மாைல ேபா- ெவ+பா,

க டைள க&'ைற எ. இவைக யா/0 ெச12களா,, அ4தாதி&
ெதாைடயினா, ஆன 6, இர ைடமணிமாைல எனப . இ' திேப
ப 7ெபமாைன ேபா8றி /க94' அவ.(0 சா&திய ெசாமாைலயாதலா,
திேப இர ைடமணி மாைல என ெபயாினதாயி8-.

மலமாைல வா ; நிமாய ஆ(; கைளயப . ெசாமாைல ;ய';
சா&' ேதா- /திதா(. எனேவ, இைறவ.(0 ெசாமாைல சா&தி
களி&தன, ெபாிேயா.

இ46 ஆசிாிய பி8கால&தி, <ல< சப4த சரணாலய வாமிக எற
திநாம =+

'றவற ேம8ெகா+ட சிவ&தி சிவகவிமணி சி.ேக பிரமணிய

தயா அவகளாவ. தி&ெதா+ட /ராண&தி8( ேபைர எ*' கால&தி,
உைரநைடயாக? ெச12ளாக? பல6,க இய8றினா. அவ8- ஒ-,
இ4த6,.

சிவகவிமணி அவகளி ஆமநாயக ப 7 ெபமா. அவேம, இய,பாக
எ*4த ப&தி ெப( இ46லாக மல4த'. இ0சி- 6,, அைம4'ள
ெசா8கA க&'கA இ4Bலாசிாிாிய ஆசிாியாி பனா திைற
பயி8சியிைன2 திைறகளி ேம, அவ ெகா+74த ப&தியிைன2
ெவளிப &'கிறன.
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<ல< சப4த சரணாலய வாமிகளி ஆவ' (வழிபா 7ேபா'
அ(வழிபா 7 நிைனவாக இ46, எளிய ெபா விளக&'ட
ெவளிவகிற'. வாமிகளி பிற ெச12 6,கA இனிவ (வழிபா
நாகளி, ஒCெவாறக ெவளி ெகாணர விப. திவA (வA
னி8க.
------------உ
சிவமய
கா%

ேப& திப 7 ெபமா திவ7ேக
நா மாைல நவி,வத8(0 – சீ
ப 7 விநாயகற பாத%க காபா(
இ டமா ெயேனா 7ைய4'

‘சீ ப 7 விநாயகத பாத%க இ டமா1 எேனா

இைய4' ேப&

திப 7 ெபமா திவ7ேக நா மாைல நவி,வத8( காபா(’

ப 7 விநாயக – தலவிநாயக. சீ – ெபைம. ப 7 விநாயகனி ெபைமயாவ'
த த4ைதயி அைடயாள%களாகிய க%ைக, பிைற ெகாைறமாைல, பா/,
ெசEசைட ஆகியவ8ைற2 தா1 உைம த ெமகர&தி, ஏ4தி2ள
பாசா%(ச%கைள2 தா. தாி&தி4', த அபகளி ெகா7ய வ-ைமைய
ஓ 7 அழிப'வா(. இவ அைடயாள அவகளி ெசயH உைடைம
ப 7விநாயகனி சிற/.

த4ைதயி /கழிைன நவிH இ4த 6H(& தனயனாகிய விநாயகனி திவ
விப&'ட காபா(. த4ைதைய ேபா8றி வண%(த, தனய( இய,பா.
பாத- திவ. நா மாைல – நா- அ/, ப&தி. ைகயினா, க டப 
=மாைல( நா ேபால, வாயினா, இ0ெசாமாைல ப&தி நாெகா+
க டப , ெசாமலகைள ப&தியாகிய நா ெகா+

க டப 

இ0ெசாமாைல இனிதைமய ப 7 விநாயக திவ காபா.
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&'
சீரா4த ெச,வ& திேப வா9கிற
ேபரா4த ப 7 ெபமாேன – நீரா4த
ந8பாைம ெயா-மில நாேயைன யா+ ெகாள
அபா உனதைள ஆ( (1)

ெபைம வா14த &தி& தலமாகிய திேபாி, உைறகிற /க9மிகப 7
ெபமாேன! உ( ந,ல இய,/ ச8- இலாதவ. நா1ேபாறவ.மாகிய
அ7ேயைன ஆ ெகாள எ த4ைதேய!, உனதைள எேம8 ெசH&'Iராக!
சீ- ெபைம. ெச,வ – ஞான. அ' &திைய (றி&த'. ேப- /க9.’ேபரா8
ெபாிேயாேன- ேப ெபமாேள’ (தி/க9.)

நாேயைன- “நாயி8கைடயா1 கிட4த அ7ேயைன- நா1 க

+ட கால4தவிர

ம8ைறய கால%களி, இழி4த அ&த%கைள உ+ப'; இழி4த இட%களி, ப &'
கிடப'; I 7.A ெச,லாம, ெவளியிH ேபாகாம, வாயி8கைடயிேலேய
கிடப'; தா தி- காறைதேய மீ+  திப'; பிற ஊைன விபி உ+ப';
எHைப க7&'& த வாயி, எH/ (&தியதா, உ+டான காய&தி,
ெவளிப  (திைய எHபினி- வ (தியாக கதி மீ+ 
மீ+ அதைனேய க7ப'’; (றிேகாளிறி அைலவ';
அCவாேற ஆமா? அ7யா L ட&தி, கல4'ள கால தவிர ஏைனய
கால%களி, இழி4த ேபாக%கைள Bக4' இழி4தவிட%களிேல கிடப'.
சிவேலாக&தி, ெச,லாம, உலகியH 8- ஈ படாம, இர+ 
ெக டநிைலயி, உள'; தா Bக4த ேபாக%கைளேய மீ+  மீ+  Bகவ';
த ஊ உடைப2 தைனெயா&த மகளி உட, வனைப2 ந0வ';
அCவிப 'ப தாி. இப தவதாக மய%கி மீ+  மீ+  அதி,
திைளப'; வா9வி, எ4த ேநாகமிறி அைலவ'.

ஆமா?( நா2ட இ&'ைண ஒ&த இழி4த இய,/க இபி. நா1
நறியறி?ள'. எ&'ைண ஒ-பி. த தைலவனிட அ/கா

வ'.

ஆனா,, ஆமா இைறவ ெச1த நறிகைள மறப'. ஆக ‘நாயி8கைடயா1
கிட4த அ7ேய’ எறா. (சி.. க+ணாயிர. சிவ(7, விளக, திவாசக
உைர. இனி சி.. க எேற  டப )
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ஈ+ , வாமிக அ7ேய நா1 ேபா, நறியறி? உைடேய, ஆதலா, எைன
ஆ+ ெகாள உனதைள ஆ(’ என ேவ+7னா. ;
-----

ஆ( ெபமா னளி( ெபமா னவழிேய
ேபா( ெபமா ெனன/க, Nவ ேபா8றிெசய
நீக மறநி8பா1 நீயவ காணா நிைலைமெயேன
கா(% கட?ேள ேபOாி8 ப 7ெய% காவலேன. (2)

ேபாி, ப 7 எ. திநாம&'ட விள%(கிற எைடய காவலேன! எைம
கா&தA கட?ேள! பைட/( பிரம, கா&தH(& திமா, ஒ (த8(
உ&திர எ- உலக&தாரா, /கலப  Nவ 'தி ெச1ய, நீ, இ0ேசதன
அேசதன பிரபEச *' நீகமற நிைற4திகிறீ. அCவாநிைற4தி4', &ெதாழி8( க&தகளாகிய அவகளா, அறியபடாதவ ரா1
இகிறீ. இCவாறி( உைடய நிைலைம அதிசயிக& தகதாக
இகிற'.

Nவகேளா  நீகமற உட.ைற4' அவகளா, காணபடா நிைலமயினா
எறதா, ப 7 ெபமானி தைலைம& தைம உண&தப ட'. “‘தாவியவ
.ட.ைற4'% காணாத த8பரைன” (திேகாளி. 6) எறா ஆAைடய
பிைளயா

இதனா, ப 7ெபமாேன அNவகேளா  உட.ைற4', அவக, தைடய
பணியிைன0 ெசCவிேத 7க காவலனாக?, Nவைர2 காபவனாக?,
உளா எப' ெபறப ட'.
------

காவ,ெப- வாசிலேப காக படாதி ைப
ேகவ,ெப- வாபலேப ேரைழேய – Lவ,ெபறா
ெதெற-4 '/-வ ெதவிைனேய ப Pசா
நெற- நாெப-ம4 நா (3)

6

ப 7 ெபமாேன! ஆமாகளி, சிலேப உ திவளா, காக ெப-வ;
பலேப உ திவைள அைட2 த(திைய ெப-த8( உ மற கைணயா,
'பபட ஏவ ெப-வா. அறிவிலாத யா நி பாைவ( எ டாம, உலகி,
'பப

உழ-ெகா+ேட இகிேற. நி அளிைன ெப-அ4நா

எ4நா?

ப 7ெபமா ப(வைடய அபகைள ‘அைறLவி ஆ ெகா+ ’
அறகைண /ாிகிறா. பலைர மறகைண ெச1' அA(& த(தி2ைடயவ
ரா(கிறா. இCவிர+

நிைலயிH இ,லாத எனிட பராகமாக

இகிறா. இ' எ தீவிைனேய அறகைணையேயா மறகைணையேயா
ெபற, எ4நா அவ.ைடய பாைவ( நா எ

வ'?

“எ%க சிவேலாகா, உைடயா1 Lவி பணிெகாளா ெதா-&தா ெலா-
ேபா'ேம”“அ7ேய அறியாைம யறி4' நீேய யெச1' ேகாேன Lவி
ெகாAநா எெற -ைன L-வேத’” எ. திவாசக (ைழ&த ப&'&
திபாட,கைள(2,4) க'க. ஏைழேய - ஏைழைமைய உைடயவ. ஏ9ைம –
வ-ைம, அறியாைம.
--------

நாளி- நாைளெய ேறா7ட நாேயற நா க(றி
ேகாளி- வாளா கழியைவ& தா1ந8 (ண(றேம
ஆெளன நிகழ8 காகிைவ& தானி8 கழகா(ேம
ேவளி மிைகதணி (ேபைர வா9ப 7 ேமைமயேன. (4)

மமத ேவளி ெசைக அட( திறேலாேன! திேபாி, உைற2 ப 7
ெபமாேன! எவ( தைலைம உைடயவேன.! ந8(ண%கெள,லாவ8றா.
இயறேதா மைலெயன& தகவேன! இ- ந,ல நா இ,ைல நாைள வழிப



/+ணிய4 ேதடலா எ- நாயிேன.ைடய வா9நாகைளெய,லா (றி ேகா
இ,லாம, Iேண கழிய ைவ&தா1. அ7ேயைன உ.ைடய கழலணி4த திவ7(
அ7ைமயாகி ைவ&தா, அ' உ-தியாக நின( அழகா(.
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த(தி உைடயாக /ாிவ' உன( ெபைமய-. அதைன நீ ெச1ேத
தீரேவ+ . த(தியி,லாத எேபாெறா( அAவேத உ கைண(
அழகா( எறவா-.
--------

ேமைம த(Eெசய,க ெளா-மிேல ெவ1யவிைன
தாமைற2 மா-4 த(தியிேல – பாைமமி(
ெம1ய7யா L ட&' ேம?கிேல ப Pசா
உ12 வைகநீ 2ைர. (5)

ப Pசேன! நா உ1வத8( உாிய சிவ/+ணி எ'? ெச1யவி,ைல. ெகா7ய
விைனக எைனவி

நீ%( த(தி2 இ,ேல. ெம1ய7யா L ட&தி8(

/றமாேன. நா கைட&ேத- வழிைய என( கா

வாயாக.ேமைம – சிவ

/+ணிய. மா- – நீ%(.

சிவ/+ணிய%கைள0 ெச1வ' விைனகைள ெபகி ெகாளாம ப'
ெம1ய7யா L ட&' ேமவியிப'ேம உ12 வைக என (றிபா,
உண&தினா.
-----------

உைரகிற ஆணவ ேமா14தி

7விைன Qட-&'&

தைரபா, வளகிற மாைய& தைளைய& தறி&'வி



கைரயி, பிறவி கட,கட4 'கழ, கா+பெதேறா
விைரகம9 ெகாைற0 சைடப 7 $0ர ெம1&'ைணேய (6)

மண கம9கிற ெகாைறமலகளாகிய க+ணிைய& தைலயி, R7ய
ப 7ரனாகிய ெம1& 'ைணேய!,(எ,லா ெப%ெகா ைம( காரண எ-)
உைரகப கிற Nலமல&தி சதி ெகட?, ெபாிய விைனகளி ேவ படராம,
அ-&', இ=மிேம, ேமH ேமH உட,கைள2 கவிகைள2
ேபாக%கைள2 த4' சிைறப &' மாையயாகிய வில%கிைன& தறி&'வி
வி தைலயாகி, கைர காணா பிறவியாகிய கடைல கட4' உ.ைடய
திவ7கைள அைடவெதேறா?

,
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ப Pசேன உயிகA( ெம1&'ைண. உலக வா9ைகயி, நா 'ைண என
க'வெத,லா ெபா1&'ைணகேள; அைவ 'ைணக அ,ல.
‘ெப%ெகா ைமகA ெக,லா Nலமலமாகிய ஆணவேம காரண’ எப',
சிவஞான பா7ய. ேமா1த, ெக த,. ‘4ைத விைன*' ேமாய
உைரபயா’ (சிவ/ராண வாி 20)

விைன பட4' ெப( இய,பின'. அத ஆணி ேவைர அ-&' கைளத,
ேவ+ .

மாயாகாாிய%களாகிய த.கரண/வன ேபாக%களா, வவ' ( ப தய
தைளக இ4தவில%கினா, உயிக தைளகப

ளன. உலகிய,

நைடெப-வத8( இைறவேன ஆமாகைள இ4த பாசமாகிய ப4த&தி,
தைள&'ளா. “ப4தி&த பாச ெப%கயி8றா8 ப,Hயி பாக ேநச&ைத
ைவ&த ெநறி ேபா8றி” (ேபா8றி பஃெறாைட)

இ4த ேநசேம உ1யவிடாம, த ( தைளயாக க7ன-. இ4த க7ன
வில%ைக சா&திர6லறி? எ. அர&தினா, (நாத அராவி வி தைல அளிபா.
“சீவக&தா,, பாச பதிைய பரவாம, ப,Hயி(, ேநசமா1 நி8( நிகள&ைத& ,
ேத8ற 6லர&தா, ேத1&த அB ப&தா” (சி&தா4த பஃெறாைட) நிகள –
தைள.

( ப பாசமான வில%கிைன 6லர&தா, ேத1&'&தா நீக ேவ+ .
தறி&தா, தைளக ெப8ற உ-/( ேக

விைளய L .இத8( காலE

ெச,H.

இ4த& தைளயினி- உடேன வி தைல ேவ+  எ. உ4'த,
வாமிக,”வளகிற மாைய& தைளைய& தறி&'வி
------------

'ைணெய- ெசா,கிற 8றமிேல ம8-
அைணெவ- கா+பத8கி% கா – /ைணயிேல

” எறா.
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தன4 தமியேன தா1ேபாற ப Pசா
எைனநீ ைகவிடா ேத. (7)

எனிட ெப8ற தா1 ேபால பாி?ைடய ப Pசா! உ8றகால&'( உ- 'ைண
எ- ெசா,லப கிற 8ற எ'?மிேல; சாெப- சாவத8( இC?லகி,
சாவாவா என( இ%( ஒவ இ,ைல. யா தன4 தமியனாக உேள.
எைன நீ ைக வி 7டாேத.

“தா1 ேபாற ப Pசா” – ‘தா1ேபா, தைல யளி&தி

’ (திவமாைன)

ைக(ழ4ைத, த உள& 'யைர இனெத- Lற இயலா' '/-. ஈறா
அத 'யைர& தாேன உண4' தவி&' நலற ைவப.தவெமா- யலாத
எைன நீ தாேன ேத7 ந+ணிய பி. நினிட நா என( ேவ+ வன
வ8ைற ேக க? அறியாதி4ேத. என( ேவ+7யவ8ைற நீேய அறி4'
தைலயாய அைள ந,கினா1”: (சி.. க)
----------

வி7ேலா ெக ேவ ெக7. விேடனி விைரமல&தா
ப7னி வி*&ெதா+

ப

 பயிHவ ப 7த.

7விறி ெய- விள%(கி றெய%க னவேன
க ெவா- வ,விைன கா ைட ெயாி(ெம% காவலேன. (8)

ஆப 7 எ. திேபாி, அ7ேய%க உ1ய எ- விள%(கிறா1!
எ%கA(& தைலவேன! நEேபாற ெகா7ய விைனகளாகிய கா 7ைன எாி&'
ஒழி( எ%க காவலேன! எைன நீ ைகவி 7டாேத. எைன நீ ைகவி டாH
உ திவ7ைய ப8றிய எ கர&ைத நா ெநகிழவிேட.உ.ைடய மணமிக
தாமைர மல நிக திவ7களி, ப74' உ.ைடய வி*&ெதா+7ைன
இைடவிடா' ெச1வ.

இபாட,,
“கைடயவேனைன---- விைடயவேன வி 7 தி க+டா1 – சைடயவேன தள4ேத
எபிரா எைன& தா%கிெகாேள”
‘”ெப8ற' ெகா+

பிைழேய ெபகி0 (மபி

ெவ8ற7ேயைன வி திக+ டா1வி7 ேலாெக ேவ
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ம8ற7 ேயறைன& தா%(ந இ,ைலெய வா9தேல
உ8ற7 ேயமிக& ேதறிநி ேறஎன (ளவேன””
(நீ&த, வி+ணப.1, 23)
எ. திவாசக&ைத நிைனT ட, அறிக.

‘ம. உ&தரேகாச ம%ைக’ எறா8 ேபால, ‘ப 7த. 7விறி எ-
விள%(கிறா1’ எறா. வி7ேலா ெக ேவ – ெவ8ற7யனாகிய இவ.ைடய
அ7ைம& தைம பயன8ற' எ- கதி எைன ைகவி

வி வாேயா?

அCவா- ைகவி7 நா ெக ெடாழிேவ எறவா-. வி7ேலா – ஓகார இரக
(றி/. (சி.. க). னவ – த,வ.
------------

காவ, ெபறேவ+78 ைகெகா+ெடா*(I
ஏவ,க ெச1ேத யி4தி I – பாவ
விைனகெளலா ேபாகிேய Iடளி( ப 7
/ைனகழலா பாத /ைண (9)

. ‘காவ, ெபற ேவ+7, பாவவிைனகெளலா ேபாகிேய Iடளி( ப 7
/ைணகழலா பாத /ைணைய, ைகெகா+
இ4தி I’ என ெகா+

L

ஒ*(I. ஏவ,க ெச1ேத

க.

இைறவைன காவல எப' மர/. “கா(எ காவலேன” எப' சிவ/ராண.
காவல – அரச. (7மகைள கா&த, மனனி கடைம. அவ.ைடய
ஆைணவழி ஒ*(வாமீ' அவ அ/ெகாவா. அதனா, இைறவனி பாத
/ைணைய ைகெகா+

ஏவ,க ெச1ேத இ4தி I எறா. உயிகளி

கட இைற பணி ெச1தேல. “தகட அ7ேயைன2 தா%(த,, எகட
பணிெச1' கிடபேத” எற அர வா( (றி ெகாக.. சசார கட, கடக
ஆமாகA( அவ திவ7கேள /ைண. ஆமாகைள &தி கைர
ேசபத8( அைடயாளமாக பாத&தி, கழ, அணி4'ளா.
----------
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காலவ ேபா8-% கழமற ேவப 7 மானிவ
ேமலவ ேகாக .%க+

ேபா8- வியனட&ைத

ேபாெல%( கா+ப ெனனேவ /க- /க94தி வ
ேகாலந8 ேபைரயி8 ப 7ெய மாென% (ரவைனேய ! (10)

. அழகிய /+ணிய&தலமாகிய திேபாி, உைற2 ப 7ெபமானாகிய எ
(நாதைன காலவனிவ ேபா8- கழல7கைள மறேவ; ப 7மானிவ.,
ெபாிேயானாகிய ேகாக. க+

ேபா8றிய ஞானநடன&ைத ேபாறெதா

அ L&ைத நா எ%( கா+ேப எனேவ ெசா, /க94' ேபா8றி ேவ.

சிவேன (நாத. இபாட, ப 7 ெபமா காலவனிவ,ப 7னி
ேகானி ஆகிேயா( அ/ாி4த தலவரலா-  டப கிற'. காசிப
னிவாி /&திர காலவ னிவ. இவ வழிப ட ஆலய காலேவ0சர. இ'
ப Pச ஆலய&தி8( வடகிழகி, உள'. இவ வரலா- காலவ வழிப
படல&தி, உள'’

விUV ேகானியா1 ேபைர அ &'0 சிவ%க அைம&' சிவாகம ைறப7
சிவாராதன ெச1' காலவ னிவேரா

சிவேயாக&தி, இ4தன. இCவரலா-

ெத கயிலாயபடல&தி, உள'. பிரம ப 7னி எ. ெபயட ேபாி,
சிவ%க அைம&' வழிப டா. இCவரலா- வடகயிலாய படல&தி, உள'.

இNவ ெபமானி திநடன&ைத& தாிசிகேவ இ%(& தவமிய8றின.
அவகAைடய தவ&தி8( இர%கிய ெபமா காலேவ0சர&தி, அரச7யி,
திநடன ெச1தளினா. உ ைக ஒ2 மைற0சிலெபா2
ேக டனேரயறி இைறவனி திL&திைன எவ க+7ல. அைனவ
ஏ%கி& 'தி&தன. ஊனநடன ெச1' உயிகளி ஆணவனலவைய மா8றி
ஞானநடன ெச1தளின. ஞான நடன&ைத காV ஞானேநாகிைன இைறவ
அளி&தள னிவ Nவ க+

களி&தன. இCவரலா- நி&தபடல&தி,

அைம4'ள'.

அனிவ Nவ க+ 14த ஞானநட&ைத ேபால நா எ%( கா+ேப என
இர%கியவா-.
----------
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(ரவ% கம9காEசி ேகால நதி2
/ரவா பிறவா /ளி2 – இறவா
பைன2% க+ 1ய ப+ணலா8 ேப
தைனெயா ப'ெவ& தல (11)

(ரவமலகளி மண கம* காEசி மாநதிைய2 ேசாைலயிHள பிறவா
/ளிைய2 இறவாபைனைய2 க+ணா8 காண அைவ நைம உ1ய0 ெச1தலா,
அைவ உள திேபதைன ஒப' எ&தல? ஒ- இ,ைல எறவா-.,

மதி எ. அ4தண ந8(7யி8 பிற4' மைறெயா*க வ*வி, பாவியா1
வா94திற4தா, ேப அகி, I94' இற4த அவ உடைல ஒ நா1 உ+ண
எ+ணி இ*&'0 ெச- காEசி நதியி, இ ட'. காEசி தீ&த&தி, அவ.ட,
I94த', அ&தீ&த&தி, ஆ7ய சிவ /+ணிய&தா, அவ ெச1த பாதக%க
அழி4தன. அவசிவ/ர&ைத அைட4தா

பிறவா /ளி2 இறவா பைன2 இேப &தி& தல எ- இ%(
வழிப ேடா பிறபிறபிலா &திைய எ1'வ எ- உண&'வன. இN-
கா சிெபாளாக இ&தல &தி&தல என உண&'வதா,, “க+

உ1ய

ப+ணலா, ேபதைன ஒப' எ&தல எறா.
--------

தல&' க அயனாி ச%கர சாைம2
நல&த( ஐவக ந+V% கிாிக ந ?திக9
ெசால&த( மாதி /ாிெயன ேவா%( கநக
ெவல&த( ேபைரப

Pச பதெம%க ெம1&'ைணேய (12)

இ4த நில?லகி, க பிரம திமா, சிவ சிவைன0 சா4த உைம ஆகிய
ஐவ ேச4'ள மைலகA( ந ?வி, ஆதி/ாி எ. /கேழா , க அளி(
தல%கைள2 ெவ,H த(தியதா1 விள%( திேபாி, I8றி(
ப 7ெபமானி திவ7கேள எ%கAைடய ெம1&'ைணயா(
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திேப, பிரம இ( ஐயமைல எனப  ஐயாசாமிமைல, திமா,
இ( ெபமா 7, ெதைகலாய எனப  ெவளி%கிாி, க
I8றி( மதமைல, நீமைல எனப  (7 மைல ஆகிய (-களா,
R9ப

ளதா,, “நல&த( ஐவக ந+V கிாிக ந ? திக9” எறா.

ந4தி ஒைற இைறவைன வண%கி& “ேதவாீ எ*4தளி2ள தல%க
பலவ8றி. ேமலான தலெம' என வினவியெபா*', எெபமா, “ எ4த நாA
எைடய இபிடமா1, எ,லாவ8ைற2 இலயEெச1 (ஒ ()
அர%கமா1,எவ8றி. ேமலதா1 அழகிதா1 விள%(வ' ஆதி/ாியாகிய ேப”
எறன. அதனா, ேப( ஆதி/ாி எ. ெபய வழ%கலாயி8-.
“பாாிைட ைள&' நிற பலசிவ %க% க (0
சீாிய தைமயா.E எ/வ அைனய நாம
ஆமC வாதி %க அம4த ெகாழி( மா8றா,
ஓம4 நகைர ஆதி /ாிெயன ?ைரயா நிறா” (ேப /ராண)
கவா9ைக(ாிய நகர%க எ,லாவ8ைற கா 7H இனிதான நகரமாைகயா,,
“ஓ%( கநக ெவல&த( ேப” எறா. ெவல-ெவ,ல.இைட(ைற.. கஇப. &தி2மா
------------

ெம1&'ைண ேய2 வி*நகரா ேபாி,
ெபா1&'ைணயா மிC?டல ேபாயகல – ெப1தி வா1
அம+V கா(வா1 அபேன ப Pசா
ெசைம ெபறஇைவேய ெச1. (13)

அ7ேய.ைடய ெம1&'ைணேய!! எ.ைடய அபேன! ப Pசா! சிற/ைடய
நகராகிய திேபாி,, எ.ைடய 'ைணெயன நா கதி இ(
இெபா1யான உட, நீ%க0 ெச1தி வாயாக; அேப ம+V(
இைரயாகி வாயாக. அ7ேய I 7ப&ைத ெபற இவ8ைற0
ெச1தவாயாக.
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ேப &தி& தல. இம+ணி, இறபா சிவ/ர ேசவ எப' மதி எ.
அ4தண வரலா8றி, ெபறப ட'. ஆகேவ இ%(, த உயி நீ%க0 ெச1ய
ேவ+7னா.

ெம1&'ைண x ெபா1&'ைண. ெம1&'ைண, உ+ைமயான 'ைண; தனி&'ைண
எ- ெசா,லப . ஒபற நிைலயான 'ைண.
உயி அநாதி ேகவல&தி, கிட(ேபா' இைறவ 'ைணயாயி4'
பைட/( ெகா+ வகிறா. சகல நிைலயி, உயி தைனபா,
இைறவ உடனிபைத அறியா' உழற நாளிH 'ைணயாக உளா. த
ைனப8- இைற விளக ெப8ற பி/ 'ைணயாக உளா. இ-தியி,
I ேப-8ற நிைலயிH உடனி4' இப '1க0 ெச1கிறா. இ4நிைலக
யாவ8றிH பிற 'ைணயிைமயா, இைறவேன ‘தனி&'ைண, ெம1&'ைண.’
(சி..க. சிவ(7, விளக)

ெசைம- I ேப-. “ெசைமேய யாய சிவபத” ஆமா சிவவியாபக&தி, கல&த,.
வி*நக – வி*மியநக.&திேப- அளி( நக. வி*மிய- சிற/
----------

ெச1(- ேபாH ெச*மட%க வாவி0 ெச*%கமல
எ1(ற ,லாத ேப ாிைறவா இைணய7ைய
ெம1நீ றணி4' பணி4' ெமாழி4தியா ேமவிடேவ
ைகேமவி 21ய கைணெச1 வாெய%க க+Vதேல. (14)

ெசய8ைகயாக0 ெச1த (-கைள ேபா- உயவாக க டப ட மட%க,,
தாமைர& தடாக%க (ைறயாத ேப& தைலவேன! உட, *நீ- =சி உைன
நிைன4' வண%கி திைவ4ெத*&ைத ெமாழி4' உைன யா ேச4திட நீ எ
பக ேமவி யா உ1ய கைண ெச1வா1. எ%க க+ இைறவேன!

உ12 வழி இ'ெவன? இ'? அவனளா,த அைம2 என உண&திய'.
ைக – பக. (வா1 வவா1 எற'.

“ஐ2 ெதாட4' விழி2 ெசகி அறிவழி4'
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ெம12 ெபா1யாகி வி கிற ேபாெதா- ேவ+ வயா
ெச12 திெவா8ாி Qைட $!தி நீ-மி



ைக2 ெதாழப+ணி ஐ4ெத*& ேதாத? க8பி2ேம””
---------

க+ணா Bதலா1 கவிேப ப Pசா
எ+ணார எ+ணி யி4திட? – ம+ணார&
தா94' வண%கிைக Lபி& தைழ&திட?
வா94த கைணயிைன ைவ (15)

க+ெபா4திய ெந8றியினேன! அழகியேப ப Pசேன! எ ெநE *'
நீயாக உைனேய எ+ணி இ4திட?, ம+ேம8 ெபா4தி பEசா%க
அ டா%கமாக எ உட, ேதா14' இைகLபி வண%கி& தைழகிற
வா9ைகயிைன, யா வாழ கைணயிைன எேம, ைவ&த.
ெநEசார நிைன&த,, வாயார வா9&த,, உடலார& ெதா*த, ஆகியைவேய மன
வா( காய ஆகியன ெப8ற பய.

க+ ஆ Bதலா1- Bத, ஆ க+ணா1 எப' ‘இ,’ எப' ‘றி, என
வத, ேபால மாறிவ4த'. க+ணான' அAைடைம ப8றி0 சிற/ைடய
ெபாளாயி8-. Bதலா எ. னகர ஈ8- ஒ8- யகர ஒ8றா1
விளிெபயராயி8-. (சி..க)
------------

ைவகிற ெச,வ வளர வாாி வழ%(கி,
எ1கிற ேபா' பிைழயாத ஊ-ேகா, எேபா'யா
'1கிற ேபாிப ஊ8- வய,க ெள,லா ;மண
உ1கிறேப உயப 7 $0சர ஒ+கழேல (16)

வய,கெள,லா ேச8- நா8ற Iசாம, ;மண க*கிற ேப உய
ப 70சரனி ஒளிI கழ,அணி4த திவ7கேள என(0 ேசமநிதி; ேமH
ேமH அைள வாாி வழ%(கிற ேமக; தளகிறேபா' கா( ஊ-ேகா,;
எேபா' யா அ.பவிகிற ேபாிப ஊ8-.
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ைவகிற ெச,வ- ேசமநிதி. பி8கால&தி, பயப  எ- எ+ணி ேசமி&'
ைவ&தெபா. “ைவ0ச ெபா நமகா(ெம-” (அப, திேகாயி,)
அெபா ெபமானி கழல7ேய. அ0ெச,வ இ&தலா, ேபாிபவா9?
(ைறவற நட(.

ேமக ைகமா-கதா' மைழ வளவயலானாH கள நிலமானாH
காகடலானாH ெபாழி2. அ'ேபால கழைண எ த(திைய கதா'
என(& திவைள மாாிேபா8 ெப12;

எ1&த, – இைள&த,, தளத,.ஊ-ேகா, ஒவ.(& தள0சி வ4'8றேபா'
ப8-ேகாடாகிய 'ைண. தள0சி வ-ைமயானாத,, அறிவிைமயானாத,,
'ைமயானாத,, ேநாயானாத, ேதா- தள0சியினா, இ க+ ப ேபா'
திவ7 நிைன? அதைன நீ( ஆதலா, பிைழயாத ஊ-ேகா, எறா. பிற
ஊ- ேகா, த கி Iழ0 ெச12 திவ7யாகிய ஊ-ேகா, அ%ஙன
பிைழயாத ஊ-ேகா, எபதா.

-“ஞான&தி
க+ைண மைற&த க7யெதாழி, ஆணவ&தா,
எ+VE ெசய,மா+ட எC?யி(- உநா7
க /லனா8 காணாத ைகெகா &த ேகாேலேபா,” .
. (ேபா8றி பஃெறாைட)
எறதி, ஊ-ேகா சிறைப கா+க.

மாணிவாசக சிவெபமாைன, ‘ஊ8றான உ+ணாரேத” எறா. எமன&தி,
ஊ-வதாகிய உ+பத8( அாிய அேத எ- ெபா. திவ7 (சிவ)
இைமெபா*' த ெநEசி, நீ%கா' நி- நிைனக0 ெச1தலா, “எேபா'
யா '1கிற ேபாிப ஊ8-’ எறா.
------------

கழற4 தAவா1 காலமி' ப 7
பிழேப இனி2ைன ெய1த – உழ4ேதனியா
எ&'ைண2 மி,ேலனி% கிC?லகி, வாேழன
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எ1&தைட4ேத னிறா ளிைண (17)

ஆப 7யி, அ பிழபா1 எ*4தளியி( சிவேம! இேபாேத உ கழ,
த4தAவா1! கழ, த4தAவத8( இ'ேவ கால. உைன அைடவத8(
பலவைகயாH உழ- வ4திேன. உ திவைளயறி ேவப8-ேகாடாகிய 'ைண ஒ- இ,ேல. இC?லகி, வா*
ஆைசெயா-மி,ேல. தள0சி28- சசாரமாகிய கடைலகடக நி
தாளிைணையேய /ைணெயன ப8றிேன.

பிழ/- திர+ட வ7வ. ‘க 4தழ8 பிழபன ேமனி0 ெச1யேன”,
“எ+ணேம 2ட,வா1Nெகா

ெசவிக+

எறிைவ நிகேண ைவ&'
ம+ணிேம ல7ேய வா9கிேல க+டா1”
எ. மணிவாசக க'க

இனி- இெபா*ேத. இபிறபிேல இெபா*ேத உைன அைடய உழேற.

“இைம2 றாெளற ெனEச& ெத*திைவ $%கிகழி,,அைம ய7ேய8 கAதி
ெயபதி% காரறிவா” , என அப வ4திய' ேபால0 வாமிகA, வ
பிறவியி, என( அளினாH நீ அளியைத உணவா எவ? ஒவமில.
எனேவ, இபிறபி, இெபா*ேத தாளிைண த4தாAக எறவா-.. ---------

இைணயா திவ7 ேபண8கி யானாம8 ெறCவிட&ேத
'ைணயாகி எ,லா ?யி( மெச1 ெதாழிலவேன
கைணயா8 /ரெமாி ெச1'வி+ ம+ெணலா% கா&தவேன
இைணயி, ெபேப ப 7யி, வா9கிற ெவமிைறேய (18)

உயிகAெக,லா ெம1&'ைணயாகி அெச1வைதேய ெதாழிலாக
உைடயவேன! ெவ%கைணயா, திாி/ர Nைற2 எாி&' வி+Vலக
ம+Vலக யாவ8ைற2 கா&தவேன! தன( நிகாி,லாத ெபைம2ைடய ேப
ஆப 7யி, வா9கிற எ தைலவேன! ஒற8ெகா- இைணயாக ?ள
திவ7ைய வி/த8( என( என த(தி இகிற'?
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இைணயா திவ7 – ஒதிவ7( ம8ெறா திவ7ேய இைண. இட' திவ7
உயிகளி ெதாழிைல இய( கிாியாச&தி2,வல' திவ7 உயிகளி அறிைவ
இய( ஞானச&தி2மா.இைணயா எறதனா, அவ8-(ேம, ேவ- ஒ-
இ,ைல எ- அவ8றி உய0சி Lறியதா
ேபண8( யானா?- ேபVத, – வி/த,. ஒ ெபாைள வி/த8( த(தி
ேவ+ . அ&த(தி ச8- இ,லாத யா அதைன வி/த, த(மா? எறவா-.
உ திவைள ெபற& த(தி உைடேய அ,ேல, “நாயிேன
உைனநிைனய? மா ேட, நம0சிவாயஎ -ன7 பணியா ேபய னாகிH
ெபெநறி” கா

த, ேவ+ . “‘ெதா*வா த%க 'யதீபா1”,

“ெதா*வாெகளி யா1'ய தீரநிறா1” அ7யவாி 'ய தீபேத ெதாழிலாக
நிறா1, ஆத உைன ேபVத, எனிட& தி,ைல யாயி. நீ உ-தியாக
எைன காபா1 எ. நபிைக உள'. எறவா----------

இைற2 மற4தா% ெகCவா- வா9ேவ
(ைறவி,லா1 ேபOாி8 ேகாேவ – இறவா(
ேபா' கழ,ெபற ெபா%( அளறி
யாெதா- ேவ+ கிேல யா. (19)

(ைறேய இ,லாத நிைறேவ! ேப&தைலவேன! உைன கணெபா*'
மற4தா, எப7 வா9ேவ? நா இறைப அைட2ேபா' நி திவ7ைய
ெபற ெபா%( உ அைளயறி ேவ- எதைன2 யா நினிட&'
ேவ+டவி,ைல..

(ைற? இ,லா1 – இைறவ நி&தியெபா. நி&தியெபாளி இலகண
கால எ,ைல2 இட எ,ைல2 இறி யா+  எெபா*'வியாபி&தி&த,.
ஆத பதிெபா நிைற?ைடய தாயி8-.

இைறவ நிைன? எ. N0கா8றாக இய%(கிற'.. இைமெபா*'
நீ%காதவ நிைன? மற4தா, அகணேம எ.யி நீ%(.
-----------
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நாெப8ற ேப& திந ேபா8றி நலெப(
காெப8ற ப0ைச ெகா7யிட பக கழ,க ேபா8றி
ஊேச பிறவி ெயாழி( திநட ேபா8ாி யப
காமல ேபா8ாி கழ,ேச திவ70சீ ெபறேவ. (20)

நா அைமயாக ெப8ற ேப& திநகர&தி8( வணக எைன கா&தக!
ஆமாகA( நைமையேய ெப(கிற திவ7 2ைடய மரகத வ,ைய
இடபக&தி, உைடய ப Pச( வணக எைன கா&தக. ஊனா
உடெலா

பிற( பிறபிைன ஒழி&தA ஞான நடன&தி8( வணக

எைன கா&தக. திவ7& ெதா+டகளி காலாகிய மலகA( வணக
எைன கா&தக. (எத8ெகனி)I ேபறாகிய ெச,வ&திைன அவதாகிய
கழலணி4த திவ7ைய யா ெப-க.

ேபா8றி எபத8( எைன கா&தக எ- வணக எ- இவைகயாக
ெபாெகாளலா. திநகர – &தி&தல. தி- ெச,வ,
ஞான,,&தி.திவ70 சீ – திவ7ேய I

ேப-. ஆதலா, திவ70 சீ எறா.

சீ- ெச,வ; அ' I ேப-.

வா(
வாழிதி ேப வாழிப 7 $சகழ,
வாழிப0ைச நாயகியா வாகழ,க – வாழிேய
அ,லா% க+ட& தமலன7 யாெர%(
எ,லா வாழி யினி'

யா வா* ெபா

இைவ வா9க என வா9&தினா. அ,- இ. அமல –

இய,பாகேவ மல அ8றவ.
----------

