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Source:Source:Source:Source:    

ஞான���மி 

ெச�ைன �. �னிசாமி நா�� அவ�கள� 

கலாநிதி விள�கஅ����ட�தி  பதி"பி�க"ப#ட� 

1916, விைல அணா 1 

ச$கநிதி விள�க� பிர& , 'ைளேபா&� மதிரா& 

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

From Tamil wikipedia: 

ம�ைர வாைலசாமி ஞான� ��மி எ�ப� வாைலசாமி எ�*� சி�தரா+ 

பாட"ப#ட�. இதி+ 185 பாட+க- உ-ளன. எ+லா" பாட+க/� இர0� அ1க- 

ெகா0ட க0ணி யா"பினா+ ஆன பா�க-. இவ றி+ 4 பாட+க- கா"�" 

பாட+க-. சிவபால� கணபதி, சிவ�"பிரமணிய�, ெச6தி+ ேவலவ�, ��ேகாண 

விநாயக� ஆகிய ெத7வ$க- ��னி�8 இ6த 9ைல� கா�க ேவ0�� எ�8 

ேவ0�கி�றன. 

------ 

சிவமய�, 

ஞான���மிஞான���மிஞான���மிஞான���மி    

 

சீ�ேம;ஞானவ1வான பர 

ேதசிக� ச �<த�ன<ளா  

பாறமீதி� ஞான���மி"பாட� சிவ 

பால� கணபதிகா"பாேம.  1 

 

அ�பிைகவாைல"பத�ேபா றி ய< 

ளான6த� ��மி� தமி=பாட 

��பி�க*�கிைனயவனா> சிவ 

�"பிரமணிய*$கா"பாேம. 2 

 

நாலா�ேவத�ேமாரா8� ெவ� 

நானாேபத� நி�றாைன 
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ேமலா7"ேபா றி���மிபாட� ெச6தி+ 

ேவலவ� ற� பத$கா"பாேம.  3 

 

தாாி?ய�ம�ரா�ாியி+ வாைல 

சாமிெசா+?$ ��மி"பாட?�� 

ேம<வதன1@ல��ேகாண 

விநாயக�ற�பத$கா"பாேம. 4 

 

ஆதி� ம6த�ெமா�றாகி வள 

ர0டபிர0ட�மிர0டாகி� 

சாதி பலபலேவறாகி நி�ற 

த��வ$ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 4 

 

ேதகமான மலபா0ட� அதி  

சி பன�வ6தி� � பன�ைத 

ேயாகெம*6 தமி="பாட?�� மன 

�வ6�ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 6 

 

ஏக"ெப<ெவளிப#டணமா� அதி 

ேலேதாசி�தெனா<வ *0டா� 

வாசனிைலேபசவா�மி+ைல அ6த 

மா"பி-ைள ெப0ெண�8 ஞான"ெப0ேண. 7 

 

சா#சிெப*�பி�மா பி-ைள��@ல 

பைக�திெய�ெறா< ெப0ணா�� 

...�மகாரணமிர01*�� நிைல 

Bலநாெம�கிறா- ஞான"ெப0ேண. 8 

 

ஊைமயென�ேறயறி6� ெகா0டா ள6த 

Dைமேப�ெச+லா நாெம�கிறா- 

சீைமையயாள��ச$க#1னாள6த� 

சீமா#1தான1 ஞான"ெப0ேண.  

 

ெப0ணரசான �ர�தின மா மைத" 

ெப0ெண�8 ெசா+ல;$ ேக-வி�0ேடா 
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ம0ைண��வி0ைண�� �#1பயி�ெச7த 

மா��க�ைதேகள1 ஞான"ெப0ேண.  10 

 

ப#டண$க#1மகராசி �ைர 

பா$�ட� ெச7தவ திகார� 

ச#ட�>ெசா+ல�ெதாைலயாேத விைத� 

ச ேறேகள1 ஞான"ெப0ேண.  11 

 

அ>'ர>'�வ�"பா�சர மதி 

ல>'ர>� பிாிவா�சா� 

அ>'<�ெகா<வி�தா�ேசமத  

காண�ள�0� ஞான"ெப0ேண. 12 

 

ஊைரய��� மைல��0டா மத  

�-ளாயி<6தநிைல�கார� 

ேபைர�ைர�க வினிேக/ மவ� 

ெப<ைமதாென�ன1 ஞான"ெப0ேண. 13 

 

தைலம�னாாிE<"பவரா ம6த� 

ச#ைடய"பி-ைளெந#ைடயரா� 

பாவ�மானிய�ெம�னெத�றா ள6த 

நிச6ெதாி�ேமா ஞான"ெப0ேண. 14 

 

��பேகாண�திேலய"�பி-ைள யவ� 

�#டம றா+ ெவ� வா#டெம�8 

ெச�பாதி"ப$� ேக#� வ6தா னியாய6 

ெதளிவெத"ப1 ஞான"ெப0ேண, 15 

 

@ல��1வ�னி�ேதவைரவரவ� 

@��க�6 தீ��க�மா��க�0ேடா 

நா?கைரப$� நாெம�கிறா ாி6த 

நியாய6ெதாி�ேமா ஞான"ெப0ேண. 16 
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கா�தவராயவக0ட*��� திைச 

காவ? ம ற விசாரைண �� 

பா��� வ<வ� நாெம�கிற ாீ6த" 

ப1நிைல��ேமா ஞான"ெப0ேண. 17 

 

ஆகாயமானபர>ேசாதியவ 

ர>��கைர"ப$�6த�*� �-ேள 

ேசகரமாெம�8> ெசா+?கிறா ாி6த 

ேசதிைய�ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 18 

 

அ�பல�கார<@�8 ேபரா� பி�* 

ம& தககா#��கண�கெனா�றா� 

வ�� ெச7தால6த��னாள*"ப1 

வைகெதாி�ேமா ஞான"ெப0ேண. 19 

 

ஒ�ப���த<�ப$காளி ெய6த 

D<��G�கGம7ப1யா� 

ஐ�பதி ேச<ைவ�கார<�� மவ 

ன0ணெனா<வனா� ஞான"ெப0ேண. 20 

 

ேசரயி �<�கெளா<பா�"பா� 

ெற"ப�ள�தி� ேமலயவ� I� 

தாவி�ெகா0�ெதாைடத#�கிறானில> 

சா<ேமாேகள1 ஞான"ெப0ேண. 21. 

 

ெச#1ெபா<வனா�ப$காளியதி  

ேச�6தவனாகமிகேவா$கி 

க#1யவராகைன�ெகா0�வ6தால காணி 

யா#சி ெச+? ேமாஞான"ெப0ேண. 22 

 

காாிய�காரேராவ>�ேபரா மவ� 

காாிய� பா��க Iர>�ேபரா� 

மாாீச�கார�சமாதிக0@�8 ேப� 

வா��ைதைய�ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 23 
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ஊழிய�காரரேனக<0டா மவ�� 

��பள>ச�பள நிர�ப;0டா� 

பாைனய$ேகா#ைட���சாாிைவ�தா Eவ� 

ப�$�வார1 ஞான"ெப0ேண. 24 

 

பாK<�ெகா<ேம� மணியா மவ� 

பா��தா சி�ன"பய+காL� 

ேவGரானைர"ப$��த� �த+ 

வி 8�ெகா��கிறா� ஞான"ெப0ேண. 25 

 

ஆரா8 �1��0டா மதி 

ல6நிய��1 �"ப�ைத6� �0டா� 

ஒரா8 ப����1 தனிேல யஃ 

ெதா#��1ய1 ஞான"ெப0ேண. 26 

 

இ�தைன ேப<மி<6தா? மதி 

Eர0ேடேப�க- ச�சாாி 

அ�தைன ேபைர�6 த-ளிைவ�தா  பயி 

ராாி�வார1 ஞான"ெப0ேண. 27 

 

ஒ ேறெரா ைறெய<தா� மதி 

ெலா�8 பர���சால1��$ 

க 8ட�காரண$க0டாேயா ஞான� 

க0ெகா0�பார1 ஞான"ெப0ேண. 28 

 

இர0� கைர��1 மானியமா மதி 

E#டவிைரெயா#1ர#1 �0டா� 

ப0� பழகினேம� �-ளி�கார*� 

பா���"ேபாயினா� ஞான"ெப0ேண. 29 

 

�-ளி� சைற�ச?மவாராம� ��ேன 

ேபா#ட பல*$ைகயாடாம  

ெகா-ைளயிட�ெசா+Eேயாைல வ6தா E� 
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ெகா�ைமெசா+ல1 ஞான"ெப0ேண. 30 

 

வ6தவிதிெய�றி<6தா?� வச� 

க#� நி?ைவ�$ேக#கிறா� 

இ6தமகிைமயவ றாேனா வித  

ெச�ன�கம1 ஞான"ெப0ேண. 31 

 

த< நி�சி�கிட�கிறெப#1யிேல ேயாி� 

த0ணீ� பா7�ச;>ெசா+?கிறா� 

வாி ெகா��கிறதி+ைலெய�றா� Nைச 

மா#�கிறான1 ஞான"ெப0ேண. 32 

 

ஊாி �1யதி<�கெவா#டானி<� 

Bழிய> ெச7ய;�ேவைல வி#டா� 

றீரமி+ைலெய�8 ெசா�னா? மவ� 

ெற0டக�பி1�கிறா� ஞான"ெப0ேண. 33 

 

அ6தவி<ப�ேதாரா யிர�தி<9  

8��லெந+?$க0� �த+ 

வ6த�0ேடாவதி�@�ற�ெதா<ப$� 

வார�பி1�தா01 ஞான"ெப0ேண. 34 

 

மி�சமி<6தெந+?� ெதாைகயி+ வார� 

வி0Lேநா7ெகா0டேபய*ட� 

அ��த� ேசய*6 B$கேகானா*மா 

யழி��"ேபா#டார1 ஞான"ெப0ேண. 35 

 

நில�விைள6த�$காணீேரா வதி  

ெசலவழி6த��பாாீேரா 

அலம6 திாியாம ல< 

ளான6த>ேசர1 ஞான"ெப0ேண. 36 

 

எ0சாணீள ெமா<Iட மதி 
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ெல#ெடா<O ற� மல��டா� 

ப>சாய�காராீைர6� ேப<6ெத7வ" 

பதியிெத�றா� ஞான"ெப0ேண. 37 

 

ேதகெம*>சிவவாலயமா மதி  

ெச�னிசி8வாயி ேகா�ரமா�, 

காகமன விர0� கர�ேகா�$ 

ைகயா$ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 38 

 

உ0ணா�ெக�ற ெகா1மரமா மதி  

ேகா�ரச6திர�#கரணி 

அ0ணா�ெக�றவல"�ற�திறக0ட 

த�கினி தீ��தமா� ஞான"ெப0ேண, 39 

 

நா ப�� ��ேகாண ம0டபமா மதி 

ந�I<��த> சி$கார� 

பா�"ப� ச�கர�ேகா#ைடயிேல யி6த" 

ப1யி<��தா� ஞான"ெப0ேண. 40 

 

Oடமி<"ப�ைமய�திேல பE 

Oடமி<"ப�$�7ய�திேல 

மாடமி<6தசிவாலய�தி� மணி 

விள�கி<���ஞான"ெப0ேண. 41 

 

இ"ப1யான தி<�ேகாவி லத  

ெக"ப1வாயE<�காேதா 

அ"ப1ெய�8 ெதறியாம  ெறறி� 

தைலகிறார1 ஞான"ெப0ேண. 42 

 

N#ைடதிற"ப�$ைகயாேல மன" 

N#ைட திர"ப தெம7யாேல 

I#ைடதிற�க�1யாம+ வி#ட 

விதியிெத��றா� ஞான"ெப0ேண. 43 
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வாசEேலெயா<ேம+வாச ல6த 

லாசEேலசி8வாச?0� 

ேநச�ட� றி<வாசE N#� 

ெந<�க�பார1 ஞான"ெப0ேண. 44 

 

அPரமாெமௗனாPாமா ம� 

வானா+ ந+லதிற;ேகாலா� 

��திதமாக�திற6தாேல ய6த 

;�சிவழிகாL�ஞான"ெப0ேண. 45 

 

க0ணாேலமனக0ணாேலயைத� 

க0டாேலவழி�0டா�� 

ெப0ணாைச தைனய��காம+ வழி 

ேபணி"பார1 ஞான"ெப0ேண. 46 

 

பா��� நட"ப�ேம+வாசல6த" 

பாைதயறிவ�ெமRவா8 

மா�திைரேநர�பிாியாம  பாைத 

மா��க$ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 47 

 

எ<�கிட� த�ழி தா01 யதி 

Eர0� விர கைடேம றா01 

க<�கிைட��மைடயாள மைத� 

க0�ேகள1 ஞான"ெப0ேண. 48 

 

மாயனர0மைனகாணீேரா வ�னி 

மரமி<"ப�6ேதாணீேரா 

ேநயம�கட6த"பாேலய8 

ேகாண"ப1ய1 ஞான"ெப0ேண. 49 

 

ேகாண�தினி�8 மய$காேத �ழி� 

கா ைறயட�கி�சிL$காேத 

IL�கைல6� திய$காேத Bல 
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ேவட�ைத� த-ள1 ஞான"ெப0ேண. 50 
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