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ப-சமா பாதக#க

பற(ேத ேபா*$

விாிவான மன(தைன,$ அEவ தாகி
வி8ட*ைற ெதா8ட*ைற விதிைய பா



*றியான *டDயா மட 79சி
K=கிேற ேகாண நிைலய தாேம.

தாெமற உலக தி

26

மனித ேராேட

ச-சார- ெச+யாம< றனி  நி ேல
ஓெமற ஊ மி*( உ4 டாேத
ஓரமா+ வழகதைன உைர தி டாேத
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ேவகாத தைலயா*$ வி"$பி பா"
மைலயாம
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அைலயாம

ேசாதியத பாைல ,ேண
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*"கெள=- சீடென=# *றிக ளா9.
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நாதைன, ெமா"மனமா+ நா8> வாேய.
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சீெரற 7யி கெள லா மி"ப ெத#ேக?
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தி"ெக> ேத ெய(ெத(த அவதா ர#க
ெச+திடலா$ நிைலயறி(த ெபாிேயா தாேன.

53

தானவேன ெய*"ேவ %.ட நாதா
தாரணியிேல சீவெச(தா$ அகட ெம லா$
ேதாணேவ $/

தி யிவ க

தா(

4யாக பிரம தி லட#* ெமறீ
ேகானவேன பிF(தா னகட ெம லா#
*றி%டேன பைட*$வைக *றி,- ெசானீ
தானவேன ம7ண9 ெசானீ ைரயா
ச தியமா யத விவர- சா<= ?ேர.

54

சா<=கிேற ெனமகேன வாசி நாதா!
ச தியமா யட தி< ெச H$ ேபா
ேபா<=கிற அகினி,$ பிரேவ சி 
%லகைள(- ேச (ததனா< ேபாத மா*$;
மா<றிைல,$ அதிகமடா 7ற ேதக$
ைம(தேன! அ%Tப மா* மபா!
வா<றிேய நிழ<சா+ைக ய<= ேபானா
வH ததடா காயசி தி யா9. பாேர.

ஆ9ெசற அ%Tப மான ேபாேத
அ8டமா சி திவைக ெய8> மா>$;

55
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/9ெசாறி யட#கிேபா$ பிரம Iேட
னணி,$ பினணி, ெமாறா+ ேபா*$;
கா9ெச= கா9சிவி> ம7ன# க>
கைலமாறி நிறிடேம கனக Uட$
நீ9ெச= மி ைலயடா 7ைன கடா
நிைல ததடா சமாதிெயற மா க( தாேன.

56

மா கட தவ.நிைல யறியா ம<றா
மன(தள ( திாிவா க
ஏகட ப*

ேலாக  ேள

ம7ன# கேட

இளவயசா யி"பா க

ெபாிேயா ைம(தா!

காகேவ ச<*"வி பாத# க>
க"ைண,ட அவ பத ைத வண#கி ேபா<றி
தீ கட பிரம தி

மன(தா ெச ல9
57

சீவF*9 சீவனா யி"கலாேம.

இ"கலா- ெச42> க<ப மி ைல
ஏகா(த மானெதா" பிரம( தனி
உ"கிேய மனமட#கி பா *$ ேபாேத
உ தமேன காயம 7=தி யா9.;
ம"கிேய திாியாம

மத$ேப சாம

வடேரா 4ண#கியடா ம"வி டாம
*"கிேய ேகாளாிட- ேச (தி டாம<
*"பாத# க>மிக பணி( பாேர.

பாெர= ெசா Dய ெம+-ஞான /

58

தி!

பர திFைட அ44,$ ப*( ெசா H$
சீெர= ெசாபன#க ளதிக மாக
திடபடேவ காEமிட( தீ க- ெசா H$
காெர= மண$பிற(த இட(தா ெசா H$
கதி மதி,- .<றிவ" மா க- ெசா H$
?ெரேற உயி பிற(த இட(தா ெசா H$
ெவ<றிெபற இ(தவைக விள$% வாேய.

59
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வாயாேல ெசா Hகிேற மகேன ேக0;
மக தான பிரம தி பாத( தனி
ஓயாம

ெசான நர$% பினி

உ தமேன ரவிமதி,- .<றி யா>$;
மாயாம

வாசி,(தா ந>ேவ நி=

மா கட .: தியிட$ மன(தா ெசறா
காயான .: திெய றித<* நாம$
க>பா க>ெகா ள ேபாத( தாேன.

60

தாெனற பலTப மதிக# காE(
தFைடய ேதவைதேபா< பிF$ கா8>$
ஊெனற ெபைணேபா Hைன K4
உ தமேன ைசேயாக- ெச+தா< ேபாேல
ேதென= மயகி ைவ*- .: தி யாேல
தி தி% ேபாேலதா "சிைய கா8>$
ேகாெனற *"வ"ைள பணி( ெகா>
*றிபறி( 2ரண தி நிைலைய பாேர.

61

நிைலயாத ச திரேம .: தி யா9.;
நிறில#*$ வாசிைய தா ெவளியி< ேச"
தைலயான அகினிய ப4ேய ேச";
ச தியமா+ ரவிமதிைய Kட9 ேச
மைலயாம



ஏகபரா பரேன ெய=

மனமட#கி அட79சி தைன பா க
அைலயா மன(தாF$ பர தி< ெச=
ஆகாய ?திவழி யா8>$ பாேர.

ஆ8>மடா ஆைசய<= ேராச ம<ேற
அைன .<ற( தைனமற(ேத அகட ேம7$
28>மடா நவ வா ர#க

த$ைம

ெபாறிகைள(- ேச"மடா %னித மாக
கா84ெலன நா84ெலன ம7ன# கடா
காமேதF க<பக$ உனேக சி தி

62
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?84ேல தீப$ ைவ தா< பிரகா சி*$
ெவளிேயறி னா<றீப$ விழலா+ ேபாேம.

63

ேபாமடா % திசி த$ எற தாகி
%.டென= ேபெர>  %வன( தனி
ஆமடா வடசாளி ைம(த ென=$
அ"ைமயா# கனி,ைட ைம(த ென=$
நாமடா ஐ(ேப த$மி ேலதா
நா8டட  பிற(ேத நாதா ைம(தா!
வாமடா சாழ தி< கா8சி பா க
வ 7(தா ஈ9சரனா ெரபா பாேர.

64

பாரபா எ *ல(தா ெசா ல ேக0;
பா தனிேல பிரமFைட வி( வாேல;
ஆரபா பிற(வி8ேடா$ ஐ( ேப"$;
ஆகாய அடமைத ய> ேத ெசேற;
ேநரபா ெவ*ேகா4 கால$ வாM(ேத
நி8ைடயிேல மன(தவறா தி"( ெகாேட;
?ரபா ேப.ேவா ேலாக ேதா க
வி8டைட( ெதா8டவிட$ வி"$பி காேண.

65

காணபா சாதி*ல$ எ#க8 கி ைல;
க" டேன எ*ல-. *ல(தா ைம(தா!
ேதாணபா ேதாணாம< சாதி ேபதெசா Hவா ."கமா+, ."> ேபாவா;
?ணபா பிரம தி

ஆதி கால$

?ரட பிற(ததடா உயி க ெள லா$;
நானபா அப4ேய உதி ேத ேன;
நறாக 7தி தவிட$ நா4 ேனேன.

நா4ேய ,தி தவிட$ அறியா ேதாஷ$
ந>வாக வ(தவிட$ பார ேதாஷ$

66
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K4ேய பிற(தவிட# காணா ேதாஷ$
*"பரைன நி(தைனக

ெச+த ேதாஷ$

வா4ேய வ ேதாேட ேசரா ேதாஷ$
வ$பேரா 4ண#கிேய திாி(த ேதாஷ$
K4ேய 7றவ<ேற யி"(த ேதாஷ$
*$பி,#க< சிபிைய,$ அறியா பாவி.

67

அறியாத பாவி* ஞான ேம?
ஆ=க ெசானெதா" Gைல பா";
பாிபாைஷ யாக7(தா ெசா ல வி ைல;
பராகிரம$ எFைடய Gைல பா";
விாிவாக9 சி த ெசான Gைல ெய லா$
?ணாக மைறபாக9 ெசானா ைரயா!
*றியான அடமைத ெயாளி ேத வி8டா
Kறினா ெவCேவறா+ *<ற( தாேன.

*<றம ைவயாம

68

அட ேதகி

Kறாத ம(திர தி *றிைய பா

9

சி தெமாறா+ அ(திச(தி ,9சி கால$
ேதவF* 2ைசெச+ ெதளி7 ெப<=
*<றம ைவயாம

மனம பாேல

*"பரைன ேநாகியடா தவேம ெச+
ப<றாைச ைவ மிக பா *$ ேபா
69

பராபைர,# ைகவசேம யா* வாேள.

ஆ*வா ள(திச(தி ,9சி ெயறா
அபேன ரவிமதி,- .ட / றா*$
ஏ*வா+ /=ெமாறா+ பின லாகி
இ"(திடேம பிரமாட நிைலய தா*$;
ேபா*ேம நீ ெச+த காமெம

லா$

%வைனதிாி SDைக,ைட கி"ைப யாேல;
வா*ேம வழிேயாேட ேச

தா யானா

வாணி,(தா நாவி நட- ெச+வா

பாேர.

70
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பாரடா வாணி,(தா னி"(த ?>
பாலகேன ெசா Hகிேற பபா+ ேகளா+;
ஆரடா அணாகி ெகா4யி Aேட
அட ைத ப<றியடா வி: ேபாேல
ேநரடா நர$ப தா ெபா"(தி நி<*$
நிைலயான அகினியி ம தி தனி
?ரடா அவழிேய அ" தா பா+(
விEலகி

ேவணதமிM ெசா H வாேள.

71

ெசா Hவா ளன(தமைற ேவத ெம லா$
."தியடா 4(ெத:(த பிரம தாேல
ெவ Hவா தைனயறி(த ெபாிேயா ெர லா$
?றாைம ேபசா க

ம7ன மாகி

அ Hபக ல<றெதா" பிரம( தைன
ஆரறிவா "லக தி ைலயா பா"
ெசா லட#* மிட(தைன,# க> ேதறி9
S திரமா+ க H% வா#* வா#*.

வா#கிேய அட தி

/ைள ேச

72



வளமாக வபிைல,$ பிச= ைம(தா!
தா#கிேய தி"*க ளி * ேள ைவ 
தம வாைய தா/49 சாப( தீ

ேத

ஓ#கிேய தி#க0(தா /= ெசறா
உ தமேன க ளிைய தா தாி ெகா>
சா#கமினி9 ெச+யாம< சீைல மEச தியமா+9 ெச+தபிேன உல

தி பாேர.

பாரபா 7ல (த தபி எ>  ைம(தா!
பதி,ட கச%ட தி< ேபா8> பாரா+
ஆரபா ஆறைவ ேத ெய>*$ ேபாதி
அ"ணனிற$ ேபாD"*- ெச(I ர(தா
ேநரபா அEேபாேல சர* ெக லா$
நி9சயமா+ 2சி,(தா %ட தி< ேபா>
?ரபா நீ"மடா நவேலா க(தா

73
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ேவைதெயற வி ைதெய லா# ைக*

ளா9ேச.

74

ஆ9சடா 7ட$பிH ள வியாதி ெய லா$
அEேபால 74டேவ பற( ேபா*$;
வா9சடா ேதகசி தி யதிக மா9.
வ டேன K4,(தா வாழ லா9.;
/9.டா தைலபிட# ெகா4, மா7$
 தியடா வா#கியபி தயில$ வா#கி
ஏ9சடா தாியாம

Sட ேச

ேத

இபட வ ைவ,$ 2ைச ெச+ேய.

75

2ைசயடா ெச+மிக பதன$ பE
% திரேன ேப+U * தயில$ வா#கி
ஆைச% லா மணக7 மேபா

வா#கி

அபேன ேகசாியி ெந+,- ேச
ஓைச,ட ேதவா#* பி - ேச

ேத

ேத

உ தமேன தைலபிட( தயில- ேச



பாைசயடா ேபசாம லைர  ைம(தா!
பாலகேன சவாேதா> %F* ேசேர.

76

ேசரடா அEேபாேல %"வ தி8>
தீ கட நீ தாF- ெச H$ ேபாதி
ஆரடா 7ைன தா ஆ தா காபா ?
அடெமF$ பிரம தி ன"ளி னாேல
ேநரடா திைக2> ெகா> வ(
நி9சயமா+ ெசான தயில$ வி8>
?ரடா அைர தபி% %"வ தி8டா
ேவைசய க

ெவ*ேப க

வாரான தி ைலபா

மய#* வாேர.

க"( ளசி,$

வCவாD பி டேன ம(தி பி சீராக ெசான க"ைவ வி8>
திடமாக அைர தி>வா+ சாம ெமா=
ேநராக அைர தைத, ெம>  ைம(தா

77
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நி9சயமா+ %"வ தி D8> பா க
?ராக பாதாள$ பிள(ேத ேயா>$
ேவதா(த சாரைணைய வி"$பி பாேர.

78

பாரடா பரபிரம Iேட ெச=
பாிதிமதி அகினி,$ /= ெமாறா+
ேநரடா ஆதி,(தா எதிாி தைன
நி9சயமா+ பா

திடேவ நீறி ேபாவா.

Kரடா ேகாடாF ேகா4 சி 
*றி திடேவ ஆ*மடா பிரம தாேல
?ரடா இ(Gைல ெகா> திடாேத
ெவ<றி,ட எபேம விள#க <ேற.

79

----------2. அகதிய ஞான - 9
ஞான - 1
எசீ வி" த$

ச திேய பராபரேம ஒேற ெத+வ$
சகல7யி சீவF* மதா னா9.;
% தியினா லறி(தவ க
2தல தி
ப தியினா

%ணி ேயா க

ேகா4யிேல ெயா"வ ">;

மனமட#கி நிைலயி

நி<பா

பாழிேல மன ைத விடா பரம ஞானி;
. திேய யைலவதி ைல9 S8ச- S8ச$
.ழியிேல நிைலயறி(தா

ேமா8ச( தாேன.

ேமா8சம ெப=வ த<*9 S8ச- ெசாேன
ேமாசட ெபா+கள7 ெகாைல ெச+யாேத;
கா+9சHட ேகாப ைத த ளி ேபா>
காசினியி< %ணிய ைத க"தி ெகா 0;
பா+9சல பாயாேத பாMேபா காேத
பலேவத சாதிர$ பா" பா";
ஏ9சD லா தவ பிைழக9 ெச+த மா க$

1
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எமகா ெளணி ெயணி பாாீ நீேர.

2

பாரபா நா ேவத$ நாH$ பா"
ப<றாைச ைவபத<ேகா பிைணேயா ேகா4;
?ரபா ஒெறா=* ெகாைற மாறி
?ணிேல யவ பிைழக9 ெச+த மா க$;
ேதரபா ெத" ெத"ேவ %ல$% வா க
ெத+வநிைல ஒ"வ"ேம காணா காணா ;
ஆரபா நிைலநி<க ேபாறா ைரேயா!
ஆ9சாிய# ேகா4யிேல ெயா"வ தாேன!

3

ஒ"வெனேற ெத+வ ைத வண#க ேவE$
உ தமனா+ 2மிதனிD"க ேவE$;
ப"வமதி< ேச=பயி ெச+ய ேவE$
பாழிேல மன ைத விடா பரம ஞானி;
திாிவா க

தி"டரபா ேகாடா ேகா4

ேதச தி< க ளரபா ேகாடா ேகா4;
வ"வா க ளபேன அேனக# ேகா4
வா

ைதயினா

பச%வா தி"ட தாேன.

4

தாெனற தாேனதா ெனாேற ெத+வ$
தகபF( தா,ம#ேக %ண"$ேபா
நாென= க"பி4  ெகா> வ(த
நாதைனநீ எ(நா0$ வண#கி நி H;
ேகாெனற தி"டF*( ெதாி, மபா
ேகாடாF ேகா4யிேல ெயா"வ F>,
ஏெனேற மன தாேல யறிய ேவE$
எமகா

நிைலநி<க ேமா8ச( தாேன.

ேமா8சம ெப=வத<*9 S8ச# ேக0
ெச+த ேப க0ட *றிைய ேக0!
ஏ+9சல *"கள *ல#க ேக0

5
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எ லா"# Kடழி(த ெத#ேக ேக0;
ேப9சல மா+ைகயபா ெவா= மி ைல
பித<=வா ரவரவ"$ நிைல,#காணா ;
K9சல பாைளய(தா ேபா*$ ேபா
K8ேடாேட ேபா9.தபா /9. தாேன.

6

/9ெசா>#கி ேபானவிட$ ஆ"# காணா
ேமா8ச தி நரகாதி யி"%# காணா ;
வா9ெசேற வ(தவழி ேய<ற# காணா
வளிமாறி நி<*மணி வழி,# காணா ;
?9சபா ெவ8டெவளி நறா+ பா"
ேவத#க

சா திர#க

ஆ9சபா க"7தனி

ெவளியா+ ேபா9ேச;

அைம(தா< ேபாலா$

அவFேக ெதாி,ம லா லறிவா+ பாேர;

7

பாரபா 7ல*தனி< பிறவி ேகா4
பைட%கேளா பலவிதமா+ ேகாடா ேகா4;
?ரபா அட தி< பிறவி ேகா4
ெவளியிேல யா>தபா 7<= பா";
ஆரபா அEெவளியி H ள நீதா
ஆ9சாிய$ %:K> வைலேமா தபா
Kரபா அட தி< பிட மா*$
*ணவியவா னானகா< ச திய மாேம.

8

ச தியேம ேவEமடா மனித னானா
சடாள- ெச+யாேத தவறிடாேத;
நி தியக ம$விடாேத ேநம$ வி8>
நி8ைட,ட சமாதிவி8> நிைலேப ராேத;
% திெக8> திாியாேத; ெபா+ெசா
%ணிய ைத மறவாேத; 2ச

லாேத
ெகா>

க தியேதா ச ளி8> த கி யாேத
க மிெய= நடவாேத கதி தா <ேற.

9
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------------------ஞான - 2
கா%

அ=சீ வி" த$
மனம ெச$ைம யானா

ம(திர- ெசபிக ேவடா;

மனம ெச$ைம யானா

வா,ைவ 7ய

மனம ெச$ைம யானா

வாசிைய நி= த ேவடா;

மனம ெச$ைம யானா

ம(திர- ெச$ைம யாேம.

த ேவடா;

1

உய ஞான$

எசீ வி" த$
உE$ேபா யிெர: ைத 7யர வா#கி
உற#*கிற ேபாெத லா மேவ யா*$;
ெபணிபா D(திாிய$ வி>$ேபா ெத லா$
ேபணிவல$ ேம ேநாகி அவ தி

நி H;

1

திE#கா யிைலம"( மேவ யா*$
தின(ேதா=$ அப4ேய ெசH த வ லா
மXழி காலம8>$ வாMவா பா"
மறDைகயி

அகபட7 மா8டா தாேம.

தனி ஞான$

ஒணான உ9சிெவளி தா4 நி=
உைமயவ0# கணபதி, (தி யாகி
விெணாளியா$ அ$பர$ஓ$ அC7$ உC7$
விதி தபர$ ஒ"வ"* ெம8டா தபா!
பணான உFயி தா சிவம தா9.
பா<கடD

ப ளிெகாடா வி> வா9.;

கணான கணபதிைய கணி

கடா

2
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கல("கி யா>மடா ஞான$ <ேற;

3

வி(நிைல தைனயறி( வி(ைத கடா
விதமான நாதம *"வா+ ேபா*$
அ(த ள நாதம *"வா+ ேபானா
ஆதிய(த மான*" நீேய யாவா+
ச(ேதக மி ைலயடா %ல தி யேன
சகலகைல ஞானெம லா மித<ெகாC வாேவ;
(தாநா

இ"வ"ேம K49 ேச (த

/லமைத யறியா8டா

/லமைத யறி(தகா

/ல$ பாேர.

4

ேயாக மா9.

ைறைம,ட கட கா

வாதமா9.;

சாலட கடவ  வசமா+ நி<பா
சா திர ைத9 .8ெடறி(தாலவேன சி த;
சீல ள %ல தியேன! பரம ேயாகி
ெச%ெமாழி தவறாம

உைப கடா

ஞான ள எ(திரமா- ேசாதி தைன
நா84னா

சகலசி $ ந *$ <ேற.

5

---------------ஞான - 3

பாரபா சீவவி8> ேபா*$ ேபா
பாM தபிண# கிட* ெதபா ; உயி ேபா9 ெசபா ;
ஆரபா அறி(தவ க ? ஆ"$ இ ைல
ஆகாய சிவ டேன ேச" ெமபா ;
காரபா தீ,ட தீ9 ேச" ெமபா
க"வறியா மானிட க

K8ட மபா!

சீரபா காமிக தா ெமாறா+9 ேச (
தீயவழி தைன ேத4 ேபாவா மாேட.

மா>தா னானாH$ ஒ"ேபா *>
மனிதFேகா அCவள7( ெதாியா தபா!

1
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நா>ெம த நரகெமபா ; ெசா க ெமபா
ந விைனேயா தீவிைனேயா எண மா8டா ;
ஆ>கிற ேதவைதக

அபா! ேக0

அாியத(ைத யின-ேச" ெம=( ேதாணா ;
சா>ெம த ெபகைள தா *றிபா ெயணி
தளமான தீயி விழ தய#கி னாேர;

2

தய#காம< பிைழபத<ேக இ(த ஞான$
சா வாக பாரா8>$ ஞான$ ேவேற;
மய#*த<* ஞான$பா ேனா K4
மா84னா கைதகாCய %ராண ெம=$
இயலான ரச(தனிY %*(தா< ேபாH$
இைச தி8டா சா திர#க ளாெற ேறதா;
வயலான பயெபறேவ வியாச தா$
மா84னா சிவனா" தரவினாேல.

3

உ தார மிப4ேய %ராண# கா84
உலக தி
க

பாரத$ேபா

கைத, டாகி;

தாைவ தாென= ேதாண ெவா8டா
கபடநா டகமாக ேமத- ேச

9

ச தாக வழியாக9 ேச (ேதா  ெக லாசதி,டேன ெவ*த க$ ெபா" ேபா< பா4
ப தாக9 ைசவ ெகா பைன,$ ெப+
பா4னா சா திர ைத பா4னாேர.

4

பா4னேதா வைகேய? ெசா ல ேக0
பாரத% ராணெமற ேசாதி யபா!
நீ4யேதா ராவணதா பிறக ெவ=$
நிைலயான தசரதைக ெவ ல ெவ=$
நீ4யேவா ராசென=$ னிவ ெர=$
நிைறய" ெப< றவெர=( ேதவ ெர=$
ஆ4யேதா அரகெர=$ மனித ெர=$
பா4னா நா ேதா=$ பைகயா+ தாேன.

5
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கழி(தி>வா பாவ தா ெல= ெசா H$
க84யநா

ேவதம= சா தி ர#க

அழி(திடேவ ெசானத லா

ேவெறா றி ைல

அத ம ெம=( த மெம=$ இர> டாகி
ஒழி(தி>வா ெர=ெசா D பிற% ெட=$
உ தமனா+ பிறபென= லக ேதா க
ெதளி(தி>ேவா *"கெள=- சீட ெர=$
சீவன  க#க ேலா ெதளி( காேண!

6

-----------------ஞான - 4

எசீ வி" த$

2ரணேம ெத+வெமன உைர தா ைரயா
2ரண ைத யின ெத= %கல ேவ>$
காரண ைத9 ெசா Hகிேற; நிைனவா+ ேக0
கைலயான பதினா=$ 2ரணேம யா*$.
மாரணமா லக தி

மதிம ய#கி

மதிெக8> 2ரண ைத யிகM(தா ைரயா!
வாரண ைத மன$ைவ  2ரண ைத கா தா
வாசிெயற சிவேயாக வாMைக யா9ேச.

1

ஆ9சபா இ(த ைற பதிென ேப"$
அயமாH$ அரேனா>( ேதவ ெர லா$
/9சபா ெத+வெமேற யறிய9 ெசானா
னிேவா க
ேப9சபா ேபசாம

இ"4யாி ப4ேய ெசானா ;
Gைல பா



ேபரான 2ரண ைத நிைனவா+ கா";
வா9சபா 2ரண ைத கா*$ ேப க
வாசிந> ைமய 

வாMவா தாேன.

தாெனற ெபாிேயா க 0லக  ேள
தாயான 2ரண ைத யறி(த பி%

2
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ேதெனற அதமைத பான- ெச+
ெதவி8டாத ம7னசிவ ேயாக- ெச+தா ;
ஊெனற 7டைலந$பி யி"(த ேப ேக
ஒ"நா* ேவதெம=$ Gலா ெற=$;
நாென=$ நீெய=$ சாதி ெய=$
நா84னா "லக ேதா பிைழக தாேன.

3

பிைழபத<* G பல7- ெசா லா வி8டா
2ரண ைத யறியாம D"பா ெர=$
உைழபத<* G க84 ேபாடா வி8டா
உலக தி< % திெக8ேட யைலவா ெர=$
தைழபத<*9 சாதிெய=$ வி( ெவ=$
த(ைததா+ பி ைளெய=$ பாாி ெய=$
உைழபத<*9 ெசானத லா< கதிேவ றி ைல
உ தமேன யறி(ேதா க

பா4 னாேர.

4

பா4னா ாிப4ேய ெசா லா வி8டா
உலக /ட ;

பாிபாைட யறியா க
சா>வா சிலேப க

பலG

பா

தைமமற( ப>*ழியி



வி:வா சாவா ;

வா>வா நாமெம=$ Tப ெம=$
ைவயக தி< க<ெச$ைப ெத+வெம=$
நா>வா 2ரண ைத யறியா /ட
நா+ேபால *ைர த ேலா ெவாழிவா காேண.

காணாம

அைல(ேதா க

5

ேகாடா ேகா4

காரண ைத யறி(ேதா க

ேகாடா ேகா4;

?ணாக %ல$பினதா லறிய ேபாேமா?
வி-ஞான$ ேப.வ$ ஏகா*$?
ேகாணாம< .:ைனயி
*"பாத மி"நாகி

மன ைத ைவ 
நாைல9 ேச



நாணாம ெலா"நிைனவா+ கா*$ ேபா
நாHெம8> ெமாறா*$ நா84 Nேத;

6
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ஊதியேதா Tதறி(தா லவேன சி த
உ தமேன பதினா=$ பதிேய யா*$
வாதிகேள யி"நா*$ பதியி பாத$
வைகநா* யிரா*$ மா க# க>
ேசாதிபாி 2ரண$ இைவ/ =(தா
I#காம< R#கிய#ேக கா*$ேபா
ஆதிெயற பராபைரய மரF ெமாறா+
அணாகி வ8ட 

பாரபா உதய தி

ளா*$ பாேர.

7

எ:(தி "(

பதறாம< .:ைனயி

மன ைத ைவ 

காரபா பாிதிமதி யிர> மாறி
க"வான .:ைனயி
ேதரபா அணா*

உதி*$ ேபா

நி= ெகா>

திய#காம< .:ைன*
சீரபா பதினாறி
சிதறாம

ளட#*$ பா";

எ8>$ நா*$

/=$ ஒறா+9 ேச ( ேபாேம.

8

ஒறான 2ரணேம யிேவ யா9.
உதி தகைல தாென= மிேவ யா9.
நறாக ெதளி(தவ * ஞான- சி தி
நா8டாம< ெசானதனா

ஞான மாேமா?

பறான வாதி*" ெசான ஞான$
பரபிேல வி>காேத பாவ மா*$;
திடா> மன ேதா * காண ேபாகா
ெதளி(தவ * ெதாிவி த 7கைம தாேன.

உகைமயின- ெசா Hகிேற உலக  ேள
உவைம, ள பாிகாச$ நனிேப சாேத;
பைகைம பணி ெகா ளாேத; ?ேப சாேத
பரபிேல திாியாேத; மைலேய றாேத;
நைகயாேத சின#காேத ,ற#கி டாேத

9
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ந:வாேத .:ைனயி< பிவா#காேத;
ெசக:$ பாி2ரண மறி( ெவ=
ெதளி(பி ,லக ேதா ெடா  வாேழ!

வாழாம

10

உலக$வி8> ேவட$ 2>

வயி<=கா வா+ஞான$ ேபசி ேபசி
தாMவான *4ேதா=$ இரபா ம8ைட
தைமயறியா9 சடாள :மா டபா!
பாழாக பாவிகளி ெசா<ேக ளாேத
பதறாேத வயி<=கா மய#கிடாேத;
ேகளாேத ேப9ெச லா# ேக8> ேக8>
கல#காேத ,டHயிெர =ைர தி டாேத.

11

உடHயி"$ 2ரண$ /= ெமாேற
உலக தி< சிறிசன$ ெவCேவெறபா ;
உடHயி"$ 2ரண$ ஏெத றகா
உ தமேன பதினா= ெமா"நா ெக8>$
உடHயி"$ 2ரண$ அயமா Yச
உலக ேதா ரறியாம

மய#கி ேபானா ;

உடHயி"$ 2ரண4 4, மா9ேச
உதி தகைல நிைலயறி( பதியி

நி ேல.

12

பதியின இடெமற *"ைவ9 ெசா H$
பரபிேல வி ளாேத தைலயிரடா*$
விதியின விடெம= ெசா ல ேக0
விணான விE* ளணா கபா!
மதிரவி,$ 2ரண# கவா+ /*$
மக தான ெசவிேயா> பாிச ெம8>$
பதியவிட- .:ைனெய றத<* ேபரா$;
பக"வா ெசா க$ கயிலாச ெமேற.

கயிலாச$ ைவ*(த( ெத+வ ேலாக$
காசியா *மாி ெய=- ேச ெவ=$
மயிலா> ேமகெம=$ நரக ெம=$

13
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மா+ைகெய=$ மினெல=$ ம7ன ெம=$
யிலான வாைடெய=$ S8ச ெம=$
ெசா ல<ற இடெம=$ ஒ>க$ எ=$
தயிலான பாதெம=$ அ4 4 எ=$
தாயான வ ெவ=$ பதியி ேபேர.

14

ேப"ெசாேன; ஊ ெசாேன இட$ ெசாேன;
பிகைல,$ கைல,$ ஒ>க$ ெசாேன;
பா"லகி< பல GD மா க- ெசாேன;
பலேப க

நட கிற ெதாழிH$ ெசாேன;

சீ"லக$ இனெத= ெத"849 ெசாேன;
சி தான சி ெத லா$ ."கி9 ெசாேன;
ேந"ெசாேன வழிெசாேன நிைல,- ெசாேன;
நிFட$ைப யினெத= பிாி 9 ெசாேன;

15

பிாி ைர ேத S திரமீ ெர8>* ேள
பி த கேள! நறாக ெதாி( பா கி
விாி ைர த GDன மா க- ெசாேன;
வி ளாேத இ(த GD"* ெத=
க" டேன அறி(ெகா> கைலமா றாேத
காாிய ைத நிைனவாேல க" தி< ெகா 0;
."திெசான ெச+திெய லா$ ."கி9 ெசாேன;
S திர$ேபா< பதினா=$ ெதா> ேத <ேற.
------------ஞான - 5

க<பெமன ெவ*Iர$ ேபாக ேவடா!
கமைலயி

*வ>களி

அைலய ேவடா;

ச பெமன நாகமேதா தைலயி நி=
சாகாத கா க> ைன யிேலறி
நி<பெம= மன=  மன தி நி=
நிசமான க"ெந D9 சா<ைற காE;

16
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ெசா<பெம= வி8>வி8டா

அைல( ேபாவா+;

ாியெமற பராபர தி< ெச= Kேட.

1

Kடபா ாியெமற வாைல ?>
Kறாிய நாத மேக9 .ாிேய ெயபா ;
நாடபா அவ

தைனேய 2ைச பE;

ந(திெசா H- சி#கார( ேதா=( ேதா=$;
ஊடபா சிகாரவைர ெய லா( ேதா=$;
ஊைமெயற அமி தெவ ள$ ஊற லா*$;
ேதடபா இேத> காாிய மா*$;
ெசக திேல இவ ேலா சி தி யாேம.

2

ஆெமற 2 ண-.ழி ைனயி< பாரா+;
அழகான வி(நிைல ச( ர னி<பா
ஓெமற ாீ#கார$ %"வ ைமய$
உ தமேன வி ெலற ?84< காE$;
வாெமற அவ பாத$ 2ைச பE;
ம<ெறா=$ 2ைசய ல மகேன! ெசாேன;
பாெமற பரமன ேலா தெல : தா$;
பா4ேன ேவதா(த$ பா4ேனேன.

3

பா>கிற ெபா"ெள லா$ பதிேய யா*$;
பதியி நி<*$ அ8சர(தா அகார மா*$;
நா>கிற பரமனேதா# கார மா*$;
நல$ ெபாிய ப.தாேன உகாரமா*$;
நீ>கிற .:ைனேய தாைர யா*$;
நிறேதா இைடகைலேய நாதவி(தா$;
ஊ>கிற ஓ#கார வி ைத யா*$
ஒளியான அாிெய: ைத Nணி பாேர.

4
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ஊணியேதா ஓ#கார$ ேமH ேட
உ தமேன சீ"ேட Zணிபாேர;
ஆணியா$ ந>நா4 ந>ேவ /8>$
ஆ9சாிய ெவ: ெத லா$ அட#கி நி<*$
ஏணியா யி"*மடா அ-. ?ேட
ஏகா(த மாகியவC ெவ: ைத பா";
ேதாணிேபா< காEமடா அ(த ?>;
ெசா லாேத ஒ"வ"*( ற(தி8ேடேன.

5

ற(தி8ேடேன ேம ல# கீM/ ல$பா ;
யரமா+ ந>நிைலைய Nணி பாரா+;
அைற(தி8ேட ந>/ல$ ந>நா 4பா ;
அபவ ேலா வைரதா*$ தாைர காE$;
உைற(தி8ட ஐவ"(தா நடன# காE$
ஒளிெவளி,$ சில$ெபாD, ெமாறா+ காE$
நிைற(தி8ட 2ரண மிதா னபா!
நிசமான ேபெராளிதா நிைல  பாேர.

6

.$மா நீ பா ைகயிேல மன ைத யபா
.:ைனயி ேலா84ய#ேக காைல பாரா+;
அ$மாநீ ேதவிெய= அட#கி பாரா+;
அபவ ேலா காயசி தி ேயாகசி தி;
உ$மா7$ அ$மா7$ அதிேல காE$;
ஒ"மனமா+9 .:ைனயி

மன ைத N=;

ந$மாேல ஆனெத லா- ெசாேனா மபா!
நாத களி Dைதயா"$ பாடா காேண!

காEகிற ஓ#கார வ8ட- ச<=
கனெல:$பி கணினிேல க>% ேதா=$;
2Eகிற இைடகைலயி

பர$ேபா லா>$

ெபா லாத ேதகெமறா

உ"கி ேபா*$

ஆணவ#களான ெவ லா மழி( ேபா*$

7
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அ வித ாியா8ட மா4 நி<*$;
ஊணியேதா ெர: ெத லா( ேதவி யா*$;
ஓ#கார க$பெமற உண 7 தாேன.

8

உண ெவறா< ச(திரனி ேலறி பாவி
ஓ4ய#ேக தைலெயற எ: தி
அEெவறா

நி ேல;

மைனயா*- சிவேன ,9சி

அகாரெமன பதி,ெமன S8ச மா*$;
கEெவன வி<%"வ மகட ?தி;
கயிலாய ெமறெதன பர தி ?>;
Eெவற Sாியற ெந"ைப க>
Iெணற பிடாிேல I#* I#ேக.

9

/ெவ: $ ஈெர: $ மாகி நிற
/லமைத யறி(ைர ேபா *"7மா*$;
ஊெவ:  * ேளதா னி"* தபா
உண வேவ கடறி(ேதா அவேன ஆசா;
யாவ"*( ெதாியாேத அறி(ேதா ெமேற
அவரவ க

ெசா வா க ளறியா /ட ;

ேதவேரா> மாலயF( ேத4 காணா
தி"நடன# காண தி சி தியாேம.

10

ஈெர:  ேமாெர:  மாகி யா#ேக
இய#கிநி<*$ அசைபயபா /ல  ேள
ேவெர: $ வி ெத: $ இர># ெகா>
வி திேல ைள ெத:( விள#கி நி<*$
சீெர: ைத Nணிந ல வாசி ேயறி
ெத" ?தி கட(தமணி மடப 9
சாெர: தி F8ெபா"ளா$ பர ைத ேநாகி9
சா (தவ *9 சி தி தி த"ேம தாேன.

ஏகெமF ேமாெர: தி பயைன பா

ேத

11
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எ> ைர  மிC7லகி ெலவ" மி ைல.
ஆகம#க

G க பல க<= ெகாேட

அறி(தெமபா ம7ன ைத அவைன நீ,$
ேவகா9சா கா தைலகா

விைர( ேகளா+;

வி> ததைன ,ைரபவேன ஆசா னா*$;
ேதகமதி ெலாெர: ைத காேபா ஞானி;
தி"நடன# காண தி சி தி யாேம.

12

*"வாக உைமபாக ெனன* த(த
Kறாிய ஞானம ப தி /=
ெபா"ளாக9 ெசா D வி8ேடனபா நீதா
ெபா"ளறி(தா< 2ரண$ ெபா"(தி காேண
அ"ளாகா தி(Gைல பழி த ேப க
அ"நரகி< பிசாெசனேவ அைட( வாMவா
அ"ளாக ஆரா+( பா *$ ேப க
ஆகாய$ நிறநிைல அறியலாேம.

13

--------------3. உேராம ாிஷி ஞான
எசீ வி" த$

/லவ8ட மான*" பாத# கா%;
 தி* வி தான தேல கா%;
ேமலவ8ட மானபர பிரம# கா%!
ேவதா(த# கட(நிற ெம+ேய கா%;

காலவ8ட( த#கிமதி யத பாைல
க>பசி யா<றிமன கவ> நீகி
ஞாலவ8ட- சி தா>$ ெபாிேயா பாத$
ந$பினதா Hேராம ெனேப நாய றாேன.

கணா4 சில/4 தFபி னாேல
க"வதைன யறியாம

மா> ேபானா

விணா4 பாராத *<ற$ *<ற$

1
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ெவ=மணா+ ேபா9.தவ வி ைத ெய லா$;
ஒணான ம7னெமேற ேயாக$ வி8டா
ஒ"ேபா- சி தியி ைல! வாத( தாF$
ெபணா த$ ஆைசதைன வி8> வ(தா
ேபாிப  திவழி ேப.ேவேன.

2

ேப.ேவ இைடகைலேய ச( ர கா(த$;
பிகைலதா னாதி தனாதி யா9.;
ேநசமதா+ ந>வி"(த .ட தா நீ#கி
நீ#காம ெலாறானா லதா  தி;
காதலா+ பா

ேதா கி# கிதா ேமா8ச$;

காணாத ேப ெகன காம ேதகேசாதைனயா+ இைடகைலயி ேலற வா#கி9
.:ைனயி

*$பி 9 ெசா* ?ேர.

3

வா#கிய(த பனிர4 F ேள ேரசி
வனிநிற வி>ம ேலா S ய வாMைக?
ஓ#கியி(த இர4ட மறி(ேதா ேயாகி;
உ<றபர ம4தாேன பதினாறா*$;
தா#கிநிற கால4தா பனி ர>;
சா வான பதினாறி
ஏ#கினைத பனிர4

ெம ள வா#கி
நி= தி Nதி

எ:(த%ாி ய8டமட# கி<= பாேர.

பாைரயா *திைரம8ட$ பா+9ச

4

ேபா9.

பரபிேல வி>காேத ச த( தைன;
ேநைரயா இர4தழி ன>ேவ ைவ 
நிைற(தசதா சிவனாைர தியான$ பE;
Kைரயா அ#*ல(தா னாH- ெசறா
*றி* ேள தானடகி ெகாட ைதயா!
ஆைரயா உனகீ> ெசா ல ேபாேற
அ"ைம, ள எமகென றைழக லாேம.

5
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அைழப7$ ந லபி ைள யானா
ஆகாத சீட கைள9 ேச

த

பிைழபத<* வழிெசானா

நேற!

ேதாட$;

பா க மா8டா

ெபடா84 மன# *ளிர ேப. மா>;
உைழபத<*9 ெசனனெம> தாேன ய லா
உதவிதன ெகCவள7 ேடா வி ைல;
இளபமிவ ேப9ைசய4 க4தா னா*
ேம*9 ெசா Hகிேறா மினிேம

தாேன.

6

ேமெலன இ"ைகயிH$ நட*$ ேபா$
ேவ=ைரயா

சார#க

விடாம ேல<=

நாெலன எ8ெடன ெவ லா ெமா=
நலமான அ8டா#க மபிய சி 
காெலன பிராணாய ேன ெச+யி
கணகாக 2ரக#*$ பகேம நாH
ேகாெலன ேரசக(தா ெனா= /=
*ைறயாம< சரU# K84 தீேர.

7

K84ேய பழகினபி சரU ச தி
*ைறயாம

சாதி தா

பிரம ர( ர$

கா8>வி* ம லா விழி *றியி னாேல
க/* ம தியிேல க> பா";
/8>வி* மாதார மா=( தாேன
/லவ8ட கணபதிநா க ேதா மாய
தா84கமா மணி2ர# ைகய வ8ட(
தணலான " திரF( தணH மாேம.

தணலா*$ வி. திய= ேகாண வ8டசதாசிவனா வ8டம ேலா *"U ட(தா;
மைனயான பதினியிேல *றி  பா க
ம யத

காிெகா> I#*( I#*$

கனேலறி ெகா4"(தா ெல லா >;
கா<ைறெவளி வி8டகா

க"ம( தீதா

8
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%ன[=$ வழிபாைத யி(த மா க$
ெபா லாத ேராகி* ெபா+யா மேற?

9

ெசH வ ணாகி லணா ைகயா!
ெசேறறி பிடாிவழி தியான( ேதா=$;
வH ததடா நாHன கத மா9.;
ம7னெமற நி"வி க<ப வாMைக யா9.;
ெசாD தி"*$ பனிர4 D" தி N
ேசாடசமா$ ச( ரகைல ேத+( ேபா9.;
பD ததடா ேயாகசி தி ஞான சி தி
ப"வமா+ நா4ைவ  பழக$ பேண.

/டாம

10

சி=மன பாட$ பணி

:வமவ வ(தேபா

பிரச# கி 

?ேடதி# *டேல ேயாக ேம
?ேப9சா9 ெசா D ய ேலா மா> ேபானா ?
காேடறி மைலேயறி நதிக ளா4
கா+கிழ#* ச"*தி= காம தீயா
Sேடறி மாடவ க

ேகாடா ேகா4

ெசா"ப தி ெப<றவ க

."க மா9ேச.

11

ெசா"ப தி கைடயாள$ ஏெத றகா
.ட ேபால காEமடா Iல ேதக$;
அ"ப தி யிடம ேலா பிரம ஞான$
அபரா8ச ெம=ெசா H# சிரவ ண(தா
ப"பத ைத அைசபெனன9 சி<ெற =$பி
பழ#கைதேபா லா9.தி(த ேயாக$ வி8டா
ெவ=#கட தி Y%*(த வா=ேபால
ேவதா(த மறியாத மிேல9ச தாேம.

ஓெமற ெக8ட% தி மாணா ேகேள;
உலக தி

மானிட கா$ ஆ> Gேற;

ஆெமற இ"ப ேதா ராயி ர ேதா

12
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ட=G= .வாசம ேலா ஒ"நா ைள*
ேபாெம= ேபானதனா

நா * ைற(

ேபா9.ேபா காவி8டா

ேபாவ தி ைல;

தாெமா= நிைனைகயிேல ெத+வ ெமா=
தானிைன(த தைமய ேலா விதிக

தாேம?

13

-------------4 . வாமீக

இ"

திர ஞான

ெவளியா+ நிறசிவ பாத$ ேபா<றி
எ: ததனி விவர ைத விாி 9 ெசா ேவ;

அ"7"வா+ நிறேவ எ: த தா*$
ஆதிய(த$ அடபிட மேவ யா*$;
தி"7"வா+ ரவிமதியா+ நிற Tப$
சிவச தி தி"மாD Tப மா*$;
வ""ேவ சிவச தி வ4வ மா*$;
வ(ததிH$ ேபானதிH$ மன ைத ைவேய.

1

வ(த7$ ேபான7$ வாசி யா*$;
வானி வ"$ ரவிமதி,$ வாசி யா*$;
சி(ைதெதளி( தி"பவனா ரவேன சி த;
ெசகெமலா- சிவெமேற யறி(ேதா சி த
ந(திெயற வாகனேம Iல ேதக$;
நாகேன க/*9 ெசவிநா கா*$;
த(திக சிவச தி தி"/9 சா*$;
த(ைததா+ ரவிமதிெய றறி( ெகா ேள.

அறி( ெகா 0 2ரகேம சாிைய மா க$
அட#*கிற *$பகேம கிாிைய மா க$;
பிாி(வ"$ ேரசகேம ேயாக மா க$;
பிசகாம
மறி(டD

நிறேவ ஞான மா க$;
%*கிற பிராண வா,

2
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மக தான சிவச தி அட#*$ ?>;
சிற(மன ெதளிவாகி9 ேச (ேதா சி த
சிவசிவா அவனவென =ைரக லாேம.

ஆமபா 7லக தி

ெப"G

பா

3

ேதா

அவரவ க டைதெய லா$ சாிைத ெயபா ;
ஓமபா க ெச$ைப ெத+வ ெமேற
உ"*வா 2சிபா கிாிைய ெயபா
வாமபா ேயாகெம= கனிகா+ தி=
வா+ேபசா Zைமையேபா

திாி* வா க ;

காமபா ஞானெமன வி> ேமH$
காைகபி த மி"க$ேபா

.<=வா ெப"Gைல பா
I4பா "லக த

.<=வாேர.

 பா

சி<சி

4



ேலா க !

ெத<=வா ரவ பிைழக அேனக ேவட$
ேதக தி லணி(ெகா> திாி* வா க ;
ப<=வா *"கெளபா சீட ெரபா
ைபயேவ தீ8ைசைவபா தீைம ெயபா .
க வா தி"/

தி தாேம ெய=

காரண ைத யறியாத கசட தாேன;

தாெனற 7லக தி
சைட%D ேதா

சி<சி

ேலா க

காசாய$ தாவ ட$2>

ஊெனற 7ட$ெப லா$ சா$ப
உலக தி

5

2சி

ேயாகிெயபா ஞானிெயபா ;

ேதெனற சிவ2ைச தீ8ைச ெயபா ;
தி"மாைல கணாேல கேடா ெமபா ;
காெனற கா8>* ளைலவா ேகா4
காரண ைத யறியாம

கத= வாேர.

கத=கிற ேப கைளயா ேகாடா ேகா4;
காரண ைத கடவ க

ெகா-ச$ ெகா-ச$

6
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பத=கிற ேப கெள லா$ பராப ர ைத
ப<றிநி= பா

தவ க

."க மபா!

உத=கிற ேப கெள லா லக  ேள
உதி தகைல த$ ேள யறிய மா8டா ;
சித=கிற ேப கைளேபா

சிதறி டாம

சிவசதி வ"$ேபாேத தனி

நி ெலற ெபாிேயா க

7

நி ேல.

பாைஷ யாேல

நீ>லக$ தF ேள நாHேவத$
வ லைமைய9 சா திர#க ளி"/ றாக
வயி=பிைழ %ராண#க
க Hகைள கைரபேபா
க84னா ரவரவ க
ெதா Hலகி

பதிென8 டாக
ேவதா( த#க

பாைஷயாேல;

நா<சாதி யேனக- சாதி

ெதா> தா க ளவரவ க

பிைழக தாேன.

8

தாெனற 7லக தி D லா வி8டா
தெப"ைம யாலழி( சக தி

?Mவா ;

ஊெனற 7ட$ெப> தா ெல லா$ ேவE$;
உலக தி லவரவ க

பாைஷ ேவE$;

மாெனற சிவகாமி சிவF# K4
மானி க$ பா

 மைறG

ெசானா ;

ேதெனற சிவகாமி ய"ளி னாேல
9

திர84னா ெவ*ேகா4 ேதச பாைஷ

ேதச தி பாைஷதைன யறி(தி டாம
ெதளிவாக தாைரபா பாைஷ பா
ஆசிபா "லக தி

ேதா ;

கடெத லா$;

ஆ9சாிய( தைனக> மற( ேபாவா ;
வாசிதைன யறியாத ச4 மாப
வா

ைதயினா

நாசிPனி யதன>வி

ம"84ைவப வைகயி லாம ;
சிவ ைத கேடா

44

நாகF$ தி"மாH$ சிவF( தாேம.

10

சிவசிவா பதிெனேப பாட< ெக லா$
திற7ேகா

வா மீக பதினா றா*$;

சிவ$ெப த சி தெர லா ெமA
சிவேனாேட ேகா
அவமாகி ேபாகாம
அ"ளினா

பா

9

ெசானா சின(தா நாத;

சிவF தார

திற( ெசாேன உல*காக;

நவமான நவகிரக( தF

ேளேய

நா*வா+ ெசவி/* ம தி கபா .

11

நா*வா+ ெசவி/* ம தி கபா
ந>?தி *+யத

உ9சி ெதா8>

தா*வா+ அ#ெகேற அதிேல 8>
தாயாைர 2சி  ேவத$ ஓ;
வா*வா+ அைசயாம

ம7ன# ெகா>

வாசிவ" மிட தி மன$ ைவ  கா 
நீ*வா+ வாசிெயா> மன(தா %*
நிைனவதனி லட#கிவ"$ வாிைச காேண.

12

காணாிேத ெயவராH மி". வாச$;
காபவேன சிவசி த னவேன யா*$;
2ணாிதிC 7லக தி D(G

கி84

2ேலாக சி தெனன 7ைரக லா*$;
காணாி சிவசதி தி"/9 சா*$;
கா8டாேத /ட"ேக யி(G

தைன;

ேதாணாி விழிமயக$ .$மாேபாேம
ெசா லாிய S8.ம ைத9 ெசாேன னபா.

S8சமி(G

ெசா Hகிேற வாசி காண;

S8சாதி S8ச ைத றக ேபாகா;
சா8சியி ைல ைணயி ைல ேக வி யி ைல;

13
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ச(ேதக ெமா=மி ைல விழிைய காண
கா8சிெயன க<பக தி

வசி* மாேபா

காரண ைத கணாேல க4 "க
ஆ8சித" ைமயாள ப4ேய கேட;
ஆன(த தி"K தி நடைக காேப.

14

காபத<* ப திய ைத9 ெசா ல ேக0;
கா+கனிக

ப-சரச$ பரமா ன#க

ஏ<ைக,ட F>ெகா> சிவ ைத கா ேத
எமகேன சி த"ைட *"G

பாரா+;

ஆ ம  கழிவி லா தி"க ேவE$;
அவரவ க

நி யக ம$ நடக ேவE$;

தீ கட னிறவ * வாசி சி தி
சிற%டேன பதினா=$ பD*( தாேன.

தானவனா யி"கெவறா

15

வாசி ேவE$;

தன* ேள தானி<க இட$ ேவE$;
வானவனா$ நிறவ க8 ெக லா- சி தி
வாF*

மனமி"க மதிேபா

காE$,

ேதனவனா- சி த"* ெதவி8டா /D
சிரசபா 7டH* பதிேய யா*$
ேகானவனா யி"கெவ= *றிைய9 ெசாேன
*வலய தி

பதினா=# *=க தாேன.

-------------!பிரமணிய ஞான
கா%

ஒழியாத .:ைனயி ெலா>#கி ந ல
உ<றகைல வாசிசிவ ேயாக ேதகி
வழியான ைறயறி( ம7ன# ெகா> மக தான
அட வைர 4ேம< ெச=
ெதளிவான ஓ#கார வ4ேவ

ெகா> ெதளி(மன

அறிவாேல தைன க>

16
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ெவளியான பரெவளியி

வாச மாகி

ேவதா(த ச திசிவ ஆகி காேப.

'

ஆதியிேல பராபர தி< பிற(த ச த$
அ"7"வா+ நிறபர சிவ மாகி9
ேசாதிெயற சிவனிடமா+9 ச தி யாகி
ெதா Hலகி

எ:வைகயா( ேதா<றமாகி

நீதிெயற அறிவதனா

தானா+ நி=

நிைற(தபாி 2ரணநி8 கள மாகி9
சாதிெயற ச திசிவ ம" த னாேல
சகF# கணபதி,( தா டா9ேச.

1

உடான ச திசிவ$ ஏக மாகி உள#கனி(
2ரணமா+ நி<*$ ேபா
*டான மா#கனிைய ைகயி

வா#கி *மரFட

கணபதிைய *ணமா+ பா



நறாக கிாிவலமா+ வ(த ேபா* ந லகனி
தானீேவா$ எ= ெசானா :
பயறான கனியறி( *மர றாF$ பா+(மயி
ேலறிகிாி வல-ெசறாேன.

2

ெசறபி% கணபதி,$ ஆேலா சி 
தீ க ள ேம"கிாி நீ தா ெம=
கட7ட சிவFைமயா

பாத( தைன

க" டேன .<றிவ( கனிைய வா#கி
ெகாட(த சிவFைமைய தியான- ெச+
*றியறி( ெநறி தம*

தி"ைவ ேபா<றி

தி="சி கடறி( நி<*$ ேபா தீ க ள
கணபதிைய வாெவ றாேர.

வாெவேற எ> தைண த# க"8பாY(
மக தான ஐவ"*$ Uடமாகி
ஆெவ= /லமத< கரசா+ நிேற

3
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ஐ(ெத: தி< *யிரான ஆதி யாகி
Kெவற ச சி த . த மாகி *வி(ெத:(த
வாதி*" ேதசி யாகி
2ெவற வாயிர ெத மல" * ேள
ெபா"(திமன அறிவாேல யி"( வாேழ.

4

இ"(வா ெழ=ைர த ேவைள தனி
ஏகா(த மயி ?ர ெனதிாி

வ(ேத

அ"(தவமா+ நிறநிைல தைன பா

ேத

அ"ைம, ள கமணிேய வா ெவ ேறதா
வ"(திேய மா#கனிெயா றீ(. ந ல மக தான
அடரட வைரக
தி"(திேய தீ கா,

.<றி

ெப<= வாM( தீ கட
5

மைலகரசா யி"( வாேழ.

வாெழ= ெசான7ட மயி ? ரதா
மக தான சிவச திபத ேம<ெகாேட
ஆெவ= மயிேலறி கயிலா ச ைத
ஆவHட .<றிவ"$ ேபாதி ேலதா
Sெழேற இமயகிாி வடபா க தி< . த
சி த மானதேபாதன க

க>

தா பணி( வணகமதா+ நி<*$ ேபா
தேபாதன க

ாி4க0ேம தா$வ( தாேர.

வ(தவைர தாபா

 வைரயி

6

நி<க

மக தான ச<*"ெவ ற4பணி(ேத
இ(தமைல9 சாரDேல ெவ*நா ளாக இபட
தவ-ெச+ வாM(ேதாைமயா!
அ(தரமா+ ரா8சத க

அ4 வ(ேத

அல#ேகால- ெச+ேம ர கிறா !
.(தரமாயி"( தவ# காவா+! எ= . த
சி தமா+ தவ ைத ெதாட#கி னாேர.

ெதாட#கிமன மட#கிநிைல தைன கா 9
. தட நி=விைள யா>$ ேபாதி

7
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அட#கிமன மட#காத அ.ர தா$ அ-சாம
அ:$%ெச+, மக ைத பா
திட#ெகா> மயிேலறி9 ெசCேவ


ெகா>

சிவ(வ"$ அ.ர கிைள மாளெவ=
பட#*வி  ேவ ைனைய தியான$ பணி
8

பாயவிட அ.ர கிைள பற( ேபா9ேச!

பற(ேபா+ பலவிதமா+ Tப# ெகா>
ப(திப(தி யா# அ.ர பற( வ(தா ;
சிற(வ(த ேசைனகைள நறா+ பா



தீ க ள மயிேலறி ெதளி( நிேற
அற(தைழக ேவEெம= Iல S8ச$
அTபெமF# காரணமா+ Tப# ெகா>
நிர(தரமா+ வ(தெபாலா அ.ர த$ைம நி

Iளி
9

ெச+தவ$ நிைலெகாடாேன.

நிைலெகா> நிறெசய# ெகா> சி(ைத
ேந ைம,ட தவ-ெச+, னிவ க>
கைலெகா> மன(ெதளி( மகிM9சி யாகி
கானமயி

?ரன4 க"தி ேபா<றி

தைலெகா> தா பணி(ேத அ"8க ெப<=
தேபாதன"$ ாி4க0ேம தா$ பணி(
சிைலெகா> நிறவ4 ேவல தைன
ெதாிசி ேத அவரவ க

பதிேத4 யவர க

பதிெச றாேர.

10

ெச H$ ேபா ப தி, ள

அக தியமா னிவ வ(
விதியறி(ேத அ.ர கிைள மாள ெவ=
ெவ<றி, ள வ4ேவைல தியான$ பணி
ெகதியறி( Iலட S8சமாகி கி"ைப, ள
காரணமா$ Tப# ெகா>
சதியறி( ச#கார- ெச+தா ையயா சகேம
11

எ*"ேவ! சரண(தாேன

சரணெமேற அக தியமா னிைய பா

9
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சகமா+ நிறவ4 ேவல தாF$
திரணமதா+ தானறி(, நீ யா ? எைன
தி"வ4ைய 2ைச ெச+,- ேசய எறா :
கரணம(த கரணமதா+ வ(த ேதேதா?
க"ைண,ட வா எ= கடா8ச$ ந கி
த"ணமறி( த7வ த"மெம= ச#ைக,ட
தா வ(த வைகெசா வாேய?

12

ெசா ெல= மயி ? ர ேக8க வ(த ேசாதிமய
மான அக திய தா$ ெசா வா :
ச ெல= வ(தெபாலா அ.ர த$ைம9 சகமா+
நிறவ4 ேவH#ெகா>
ெச ெல= ச#கார- ெச+தா ய(த
தி"7"வா+ நிறகா ரண ைத கா84
உ ெளற ஆகார Iல S8ச$ உைமெய
றகாரண ைர ெச+வாேய.

13

உைரெச+வா ெய=ெசான 7=தி ேக8ேட
உைமெய= மயி ?ர உ=தியாகி
நிைரெச+ேத எகிய#க

தா டாகி

ேநமட அக தியமா னிவா எேற
அைரயறி(ேத அ"கி" தி ஓ$ *ட$
ஆதிெயற ம(திர தி ல#கி யாகி
%ைரயறி( ம(திர#க

ெசபி*$ேபா

2ரணமா+ *$பமதி

தாF டா9ேச.

14

உடான 2ரணமா+ *$ப$ வா#கி
உைமெயற மானிேக அபிேட கி 
நறான நவகிரக ெமாப *$ நலமான
அFகிரக நிைல,# கா84
*றான அFகிர வாச
அறிவதனா

காண *வி(மன

விெண Rேண.

விெண= விைச,டேன ைனநா 7 ேள

15
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ெம+-ஞான வாசல திற* மேபா
கெனற கபாடவழி * ேள நி=
கைலயறி( வாசியினா
உென= /லமதி

கமல$ ேநாகி

வ#ெகன 2ாி உ=திெயற

சமாதியிேல சி#ெக ேரசி
எெற= மிப4ேய ெகா> நிறா
16

ஏக ள தசதீ8ைச ,ைம ேகேள.

உைம,ட .:ைனயி

விெண

Rணி உ=தி,ட ஆராத தீ8ைச ேக0.
நைம,ட ஓ#- ாீ#- அ# -உ#ெக ேறாதி
நா8டட பதினாறா$ உ"ேவ ெச+தா
தைம,ட கணபதி,$ பிரகா சிபா
தானெமற .:ைனயி

தைன பா



Pைம,ட ஓ$நமசி வாய ெமறா
ேநா*ேன பிரம(தாி சனமாேம.

17

ஆமபா நமசிவா யநம ெவேற
அதபிவய நமசிவய நமசி ெய=
தாமபா தைலகாலா

மாறி ெகா>

ச#ைக,ட கா தைலயா

மாறி ெகா 0

ஆமபா நமசிவய சிவயநம ெவ=$
அதபிற* சிவயநம சிவநம ெவ=$;
ஓமபா நமசிவய ெவ= மாற உைமெயற
18

ஆதார- சி தி யாேம.

சி தட ைன(ெத: ைத ைம(தா! நீ,$
ெச$ைம,ட தைலகா கா
. தட ஆதரேத வைதக
ெசானப4 யி"தய தி

தைலயா+ மாற9

வ(
.கமா+ நி=

ப தி,ட னிப4ேய தியான$ பணி
பதிவாக வி2திைய,( தளமா+ 2சி
நி திய மிப4ேய ெச+ நிறா
நிைலயி லா Iலசட$ நிைல*$ பாேர.

19
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பாரபா கைலயறி( நிைலயி

நி=

ப தி,ட னாதர S8ச# ேக0;
ேநரபா ஓ$கிDஅ# ெகெற ேறா
நிைலயறி(ேத அ#கிDந# ெகெற ேறா
காரபா வ#கிDசி# ெகெற ேறா க"ைண,ட
சி#கிDவ# ெகெறேறா
சாரபா வ#கிDய# ெகெற ேறா சHதியா$
20

அ#கிD ம# ெகெற ேறாேத.

ஓதியபி வ#கிDசி# ெகெற ேறா
உைம,ட அ#கிDசி# ெகேற ேறா
நீதி,ட அ#கிDம# ெகெற ேறா நிைலயறி(
ம#கிDாீ# ெகெற ேறாேத
ஆதி,ட ாீ#கிDஓ ெமெறேறா அபேன
தைலகாலா+ மாறி ேயா
ேசாதி,ட .:ைனயி

மனக சா

தி

. தட வி2திையநீ தாி  ெகா ேள.

21

ெகா ளபா வி2திையநீ தாி  ெகா>
K ைம,ட கா தைலயா+ மாறி ெகா>
ெசா லபா ஓ#கிDாீ# ெகெற ேறா
. தட ாீ#கிDம# ெகெற ேறா
வி லபா ம#கிDசி# ெகெற ேறா
விவரமதா+ ேதா<=மடா ெச+ைக யா7$;
உ ளபா ம#கிD# ெகெற ேறா
உ தமேன சி#கிD ம# ெகெற ேறாேத

22

ஓதியபி வ#கிDசி# ெகெற ேறா
7 தமேன சி#கிDம# ெகெற ேறா
நீதி,ட ம#கிDந# ெகெற ேறா நிைலயறி(
ந#கிDய# ெகெற ேறாேத
ேசாதி,ட ம#கிDஓ ெமெற ேறா
. தட ஈரா= தவ- சி தி
?திெயற ஆதார ேமலா தார$ விணட#கி
கணட#கி ேமவி நி ேல.

23
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நி லபா கணட#கி விெண Rணி
நிைலயறி( பிராணாய- ெச+தா

ைம(தா!

க லபா ேதகம கால ேன? காலெனF$
வியாதிெய லா# காணா ேதா>$
உ ளபா வாசிய =தி யா*$ ஓகிற
ம(திர- சி தி யா*$;
ெசா லபா Iலட S8ச- ெசாேன
ல#கிநிற Iல தி ."#க# ேகேள.

24

."கட ஆதார Iல S8ச- ெசானப4
பிராணாய- ெச+ ெகாேட
உ"கட ெசபதப#க

2ைசயாH$

உைமயா ,ன* ேள க> ேதறி
ெப"கட தானி"( சீவா மாேவ
பிரணவமா+ நிறபர$ நீ" மாகி
ெந"#கிய(த அடெவளி * ேள ெச=
ேநமட பிராணாய$ நிைனவா+9 ெச+ேய.

25

ெச+யபா பிராணாய$ நிைனவா+9 ெச+ய9
சிவசிவா க"மான- ெசப ேக0;
ெபா+யபா ேபாகா பிராண வா, ெபா"(திநி=
விைளயா>$ %ைம ேக0:
ைபயபா .:ைனயி
பதியாக /லமதி

விெண Rணி

வ#ெக 2ாி

ெம+யபா .:ைனயி சி# ெக= ேரசி
ேவகட கட$ அ# ெக= *$ேப.

அ#ெக= கடமதி

*$பி ேததா

அைசயா வாசிதி" வாசிதாF$
ெச#கமல மான.ழி பிட ேத=$
தி"$பிய(த பிடமதி
ச#ைக,ட தனக தி

ெச= வா:$

தாேன தானா+

தைம,ட நி=விைள யா>$ வாசி

26
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ம#களமா+9 .:ைனயிேல விெண Rணி
மா கட இகபரமா யி"( காேண.

காணேவ ச தியவ

27

தியான$ ேக0

க"வாக9 ெசா Hகிேற க" தா+ ேக0;
2ணேவ ,ைர தி>வா+ அ#சி# ெக=
% தி,ட பதினா= 7"ேவ ெச+
ேதாணேவ வி2திI ளிதேம 2சி9 . தட
பராசதி நி

த- ெச+வா ;

ஊனேவ யிப4ேய தியான$ பணி
உைம,ட பிராணாய 7=தி பாேர.

28

உ=தி, ள அக தியமா னிேய! ேகளா+;
உைம, ள ச திையநீ தியான$ பணி
ப"திமதி .டெராளிேபால ப-ச க

தா

பதியறி( பிராணாய$ பதிவா+9 ெச+
."திெபா" ளானெதா" ெபாதிைக ேமவி9
.கசீவ பிராணகைல வாசிேயறி
க"திமன ெமாறாகி9 .ழியி

நி=

கலகம<ற அமி தபான# ைக ெகா ேள!

29

பானெமற மதியமி த பான# ெகா ள
பரபிரம மான.ழி வழி,# கா84
தானெமற ஆதார ேமலா தார( தைனயறி,$
பிராணாய9 ச#ைக ெசா D
ஞானெமற நிைலகா84 /ல#கா84 நாதா(த
ஆ=க நிைலய# கா84
ேமானெமற வ4ேவD ைன,# கா84
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