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ெந�ேவ3 -3. 

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

இ�பமாகட� இ�பமாகட� இ�பமாகட� இ�பமாகட� ::::        !�"ைர!�"ைர!�"ைர!�"ைர    

 

பர�ெபா�:, த�னிய பி  நி5கி�ற ெபா<= சிவ� எ�?� உயி�கA!* அ�ள 

வ�கி�ற தட)த நிைலயி  ச!தி எ�?� ெசா ல/ப,�. பர�ெபா�ைளயைடய� 

சாதைன 0ாிேவா� சிவ4� ச!தி$மாக இர�ைட$� ேச�)ேத வழிப,வ�. 

அ�ைமய/ப� வழிபா, ந� நா8.  மிக) ெதா�ைமயான=. 'ஆதிபகவ� 4த5ேற 

$ல*' எ�B� *றள.!*, ஆதிேயா, C.ய பகவ� 4த5ேற உல* என� சா)திர� 

அறி�தவ� ெபா�: ெகா:Aவ�. "ெப�D� ஒ�திற� ஆகி�?, அF"�) த�B: 

அட!கி! கர!கிB� கர!*�” (0றநாG? கட": வா6)=) எ�? சிவ� ச)திேயா, 

C.ய நிைலைய$� ச!தி சிவ)தி  ஒ,Hகி� சி)பரமாகிய சிவ� த�னிய பி  

நி5*� நிைலைய$� சா�ேறா� கா8.ன�. 

 

சி)பர�, உயி�கA!* ச!தி வ.வி தா� அ�:ெச�கி�ற=. சிவ)தி5* இ�வைக� 
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ச)திக: உ�,. ஒ�? பிாிவிலா அ�8ச!தி. ம5ெறா�? பாி!கிரக ச)தி. அ ல=  

ேவ�,�ேபா= பய� ப,)தி!ெகா:A� ச)தி. இர�,� சிவ)திBைடய 

ச)திகேள. பரசிவ)ேதா, பிாிவிலாச)திேய பராச!தி, அ=ேவ உல*யி�கA!* 

அ�ள வ�கி�ற நிைலயி  ஆதிச)தி 4த3ய ெபய�கைள/ ெப?கி�ற=. 

*ண�*றிய5ற பர� ெபா�: உயி�கA!* எ�த வ.வி  வ�தாJ� அ�த வ.வ4� 

ச)தி வ.வேமயா*�. சிவ)தி� மாேக(ர வ.வHக: அைன)=� ச)தி வ.வHகேள. 

- சி)பர� ெபா�ேள பைர, ஆதி, இ�ைச, கிாிைய, ஞான ச!திகளா� ம8,மி�றி, 

அந�த ச!திகளா$� விளH*கிற=. 

 

ஒ�றா� அ��/பி/ பலவா� விாி�= இF"ல ெகH*மா� நி�றா:' என, அபிராம 

ப8ட�, பராச!தியாகிய ஒ�ேற, ஒேர ச)தியா� அ��0 வி8,/ ப5பல ச)திகளா� 

விாி�= இF"லெகH*மா� வியாபி)=:ளா: எ�? C?கிறா�. அவேள 

அைன)=மாக ":ளா: எ�றதா  இ/பிரபKச)தி  நிைல)திைண இயH* திைண 

அைன)=� ச)தி வ.வேம எ�ப= சா!த மத�. எFவித இய!க4� ச)தியி� 

வ.வேம. உலக�ைன எB� ெபா<= உலக)ைத ஈ�ற அ�ைன எ�பேதா, 

உலகெமலாமாகிய அ�ைன எ�?� ெபா�:ப,�. 

 

சிவ4� ச)தி$� பிாிவிலா� ச�ப�த4ைடயன. எனிB�, உல*யி� இய!க� 

ச)திையேய க�)தாவாக! ெகா�,:ள=. எனேவ, விைரவிJ� எளிதிJ� சி)திைய 

வி��0பவ�க: ச)திைய, ெப� வ.வி  உபாசி)தைல ேம5ெகா:கி�றன�. 

சி)பர� ெபா�: ஆDம�?, ெப�Dம�?; ஆயிB� அத� ச)திய� ச)ைத) 

தாயாக உபாசி/பதி , அ�ைனயாக வழிப,வதி  ேபாி�ப4� மன அைமதி$� 

விைளகி�ற= எ�பதி  ஐயமி ைல. இ=ேவ இய பானதாக"� இய5ைகயான 

தாக"� ெபா�)தமானதாக"� உ:ள=. 

 

*ழ�ைத அ�ைனைய)தா� 4த3  அறிகிற=; தன!* இ�ன= ேவ�,� எ�ற 

அறி" *ழ�ைத!*) ேதா�? 4�னேர அ�ைன உடலாJ� உண�வாJ� 

*ழ�ைதயி� ேதைவைய அறி�= ஊ8,கி�றா:. பராச)தியாகிய அ�ைன$� 

அ)தைகயவேள. ப)தBைடய த*தி த*தியி�ைமைய ஆராயா= அவைன எ/ப.$ம 

ஈேட5ற ேவ�,� எ�B� அ!கைற$� க�ைண$� உலகெமலா� ஈ�ற 

அ�ைன!*)தா� உ�,; அ= அவளா  தா� இயJ�. எனேவதா�, அ�ைனயி� 

0க6 பா,� இல3தா ஸஹ�ர நாம ேதா)திர� அ�ைமைய 'மாதா' எ�ற சிற/பான 
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ெபய�ட� ேபா5றி) ெதாடH*கிற=; 'மாதா' என) ெதாடHகி, மீ�,� 457 ஆவ= 

தி�நாமமாக 'மாதா' என! C?கிற=. 

 

இ)தாவர சHகம)தி  எ)தைனேயா பிறவிக: எ,)= இைள)த உயி�கA!* 

ஒFெவா� பிறவியிJ� ஒ�தா� இ��தி�!க! C,�. பி:ைளயா�/ பிற�த உயிாி� 

=�ப)ைத/ ேபா!க 4ய�றி�)தJ� C,�. =�பHகளி  எ லா� 

ெகா,�=�பமான பிறவி) =யைர/ ேபா!க உலகைன)=� ஈ�? கா!*� 

அ�ைனயா� பராச)தியா  தா� 4.$�. பிற ெப�க: ச)தி வ.வமாயிB� 

அFவ/ பிற/பி தா� தாயாவ�. உலக�ைனேயா அைன)=/ பிற/பிJ� தாயாகி! 

கா!*� ெபா?/0ைடயா:. அவேள பிற தாயைர! கா8.J� ேம�ப8டவ:; 

=தி)த5 *ாியவ:; அவேள பிற தாய�!*/ பி:ைளைய/ ெப5?/ ேபD� ச!திைய 

ஈ�தவ:. எனேவதா�, 4த  நாம� 'மாதா' என) ெதாடHகிய=. அவேள தா�; 

அவேள எ� உயி�) =ைண, அவேள =தி)த5* உாியவ: எ�பதைன அறி�= 

ெகா�ேட� என அபிராமி ப8ட��, "=ைண$� ெதா<� ெத�வ4� ெப5றதா$� 

(�திகளி� பைண$� ெகா<�=� பதிெகா�ட ேவ�� பனிமல�/QH கைண$� 

க�/0� சிைல$� ெம�பாசாH *ச4�ைகயி  அைண$� திாி0ர (�தாியாவ= 

அறி�தனேம," எ�? Cறினா�. 

 

மீ�,� 457 - வ= நாமமாக 'மாதா' என! Cறிய=, அ�பாேள அைன)= 

உலக)தி5*� பிற/பிடமாக 'ஜநநி'யாக இ�/பதா  எ�க. இ= Cறிய= Cற  

அ�?.  சிவச)திைய, மீனா8சிய�ைமயாக! க�, வழிப8, உ��த ெப�மகனா�, 

நீலக�ட தீ
ித�. மஹாகவியாகிய நீலக�ட தீ
ித� வடெமாழியி  அ�ளி�ெச�த 

பிரப�த� 'ஆன�த சாகர�தவ�' எ�B� இ�2 . 

 

இ�பமாகட ' எ�B� இ/பிரப�த� வடெமாழியி  உ:ள ஆன�த சாகர�தவ� 

எ�B� பிரப�த)தி� தமிழா!க� ஆ*�. ஆன�த சாகர�தவ�' எ�B� இFவாிய 

வடெமாழி 2ைல) தமிழி  'இ�பமாகட ' எB� ெபயாி  ெமாழிெபய�)=) 

தமிழ�ப�கA!* அளி)தவ� ேகாைவ - கவியர( வி)=வா� *. நேடசக"�ட� 

அவ�க:. தமி6, வடெமாழி ஆகிய இ�ெமாழி/0லைம$� சிவன.ைம) திற4� 

வா��த இவ�ைடய பாட க: ஆழ4� அழ*� ெதளி"� ெகா�, மி,!*ட� 

பயிJ�ேதா?� இ�ப� அளி!கி�றன. 

 



5 

 

இ�23  இல!கிய� (ைவ$� ப)தி� (ைவ$� த�4: ஒ�?!ெகா�? (ைவ  

C8. ஒளி�கி�றன. ப)தி/ ெப�!கினா  ெபாHகி வழி$� க5பைனகA� ெசா5 

சா=ாிய4� நய�பட - உைர!*� வி�ண/பHகA� சிேலைட இர8,ற ெமாழித  

த5*றி/ேப5ற� 4த3ய அணிகA� இ�2ைல/ பயி ேவா� உ:ள)ைத/ பிணி)= 

மீனா8சிய�ைமயி� தி�வ. இ�ப)தி  திைள!க� ெச�கி�றன. 

 

இFவாிய 2J!* ஒ� அாிய உைர$� அைம�=:ள=. இF"ைர தீ
ிேத�திராி� 

ப)தி நிைலைய ந�* 0ல/ப,)=வேதா,, ைசவ) தி�4ைறக:, சி)தா�த 

சா)திரHக: ம5?� ஏைனய 2 களி  அைம�=:ள ஒ)த க�)=!கைள 

எ,)=!கா8. ப)தி உண�"!* இ�ப� அளி!கி�ற=. 

 

ப)தி உண�" நில�, கால�, ெமாழி, சமய� 4த3ய வர�0கைள! கட�த= எ�B� 

உ�ைம இF"ைர விள!க)தா  ெபற/ப,�. 

 

இத� Sல2  ஆசிாிய� மஹாகவி நீலக�ட தீ
ித�, பரம சா�பவ�� 

வடெமாழியி  25றி�ப)= நா�* அ�� பBவ க: அ�ளி� ெச�தவ�� ஆகிய 

அ/ைபய தீ
ிேத�திர� அவ�கAைடய ேபரனா�; தீ
ிேத�திர� அவ�களி� 

ேபரB!கிரக)=!*/ பா)திரமாயி��தவ�. சிவTலா�ணவ�, நீலக�ட விஜய� 

4த3ய அாிய 2 கைள அ�ளி� ெச�த ெபாியா�. 

 

‘ஆன�த சாகர�தவ�' ேதா�றிய வரலா? அ50தமான=…. 

 

நீலக�ட தீ
ித� ம=ைரயி3��= அரசா�ட தி�மைல நாய!காி� 

அைம�ச�களி  ஒ�வராக/ பணியா5றி வ�தா�. ம=ைர/ 0=ம�டப� தீ
ிதாி� 

ேம5பா�ைவயி  எ,!க/ப8ட=. அதைன அைம)தவ� சி5ப! கைலயி  மிக 

வ Jநரான (�தரS�)தி ஆ�சாாி எ�பவ�. 

 

ம=ைர/ 0=ம�டப)தி  நி?வி$:ள அழகிய சி5பHகளி  தி�மைல நாய!காி� 

ப8ட)= அரசியி� சிைல ெச�= 4.)தபி� அத� ெதாைடயி  ஒ� சி J எ<�=, 

அ�சிைலயி� வ."!* ஒ� ப<= உ�டா!கிய=. சி5பியா�, தா� அ��பா, ப8,� 

சிற�த க 3  V�ணிய ேவைல/பா,கAட� அைம)த உ�வ)தி  ஒ� 

ெப�H*ைற ேந��=வி8டேத எ�? ெபாி=� கவ�றா�. பிறிேதா� உ�வ� சிைல 

ெச�= ெகா�,, ப<=ப8டைத! கழி)= விடலா� எ�றாேலா ேவைலைய 
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4./பத5*! *றி/பி8ட நா: கட�= வி,ேம என! க�தி திைக)தி��தா� 

ஆ�சாாியா�. 

 

ஆ�சாாியாாி� கவைலைய உண��த நீலக�ட தீ
ித� அ�த உ�வ� அ/ப.)தா� 

இ�!*�. கவைல ெகா:ள5க, உாிய இட)தி  நி?வி,க எ�? ேத5றினா�. 

சிைல$� நி?வ/ப8ட=. 0= ம�டப/ பணிகைள! க�, பாரா8.! ெகா�ேட 

வ�த ம�ன� தி�மைல நாய!க� த� ேதவியி� உ�வ� சிைலயி� ெதாைடயி  ஒ� 

சி J எ<�தி�!கிறைத! க�, அ!*ைற$ட� அதைன நி?வியேத� என� 

சி5பிைய வினவினா�. நட�தைத� சி5பி ம�னாிட� Cறினா�. 

 

அ�த உ�வ)=!*ாிய அரசியி� ெதாைடயி  இய5ைகயாகேவ ஒ� ம�ச� உ�,. 

அத5ேக5பேவ உ�வ� சிைலயிJ� ஒ� சி J எ<�தி��த=. அ= சி5பியி� 

ெத�Wக! கைல) திற)தா  நிக6�த அ50த� ெசயலா*�. எனிB�, நாய!காி� 

மன)தி  ஒ� விபாீத உண��சி எ<�த=. ‘பிற� யா�� அறி�திராத=� யாேம 

அறி�தி��த=மாகிய, அரசியி� ெதாைடயி  உ:ள ம�ச)தி� ெச�தி தீ
ித�!* 

எ/ப.) ெதாி�த=? க:ள)தனமாக அதைன! க�.�!க ேவ�,�. தகாத 

ெசயைல� ெச�த அ!க�கைள! கைள�ெதறிய ேவ�,�' எ�? க�தினா�, 

ம�ன�. 

 

அ!க�)திைன நிைறேவ5?வத5காக, ம?நா8 காைலயி , தீ
ிதைர� 

சிைற/ப,)தி! ெகாண�மா? காவலைர ஏவினா�. ம�னாி� பைட தீ
ிதாி� 

மாளிைகைய� X6�த=.  அFேவைளயி  தீ
ித� வழ!க� ேபால) ேதவிைய/ Qைச 

ெச�= ெகா�.��தா�. ெத�விக) த�ைமயா  அரசர= க�)ைத அறி�த தீ
ித� 

இ= விதியி� ெசய  என மதி)=, 'ம�ன� ெச�வி!க! க�தியைத நாேம ெச�= 

ெகா:ேவா�' எ�? ேதவி!* ஆர)தி எ,)த க5Qர� (டரா  அ�ெசயைல� ெச�= 

4.)தா�. 

 

நிக6�தைத அறி�த ம�ன�, ந Jண�" தைல எ,/பேவ, ந� க�)ைத நா� 

ெசா லாமேல அறி�த ெத�விக)த�ைமயாள��, மா( சிறி=� இ லாதவ�� ஆகிய 

அ�தண/ ெபாியா�!* ந� தீய சி�தைனயா  இ)தைகய ேக, ேநாி8டேத என! 

கழிவிர!க� ெகா�டா�. தீ
ிதைர! க�, பணி�= ம�னி!க ேவ�.னா�. 

தீ
ித�, இ= ெத�வ)தி� ெசய ; உ�பா  ஒ� *5ற4� இ ைல என அரசைர) 

ேத5றினா�. 
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அரச�, தீ
ிதர= வா6!ைக!* ேவ�.ய அள" ெபா�B� Qமி$� அளி)= 

அவைர) த� வி�/ப/ப. வாழ வி,)தா�. 

 

பி�ன�, தீ
ித� த� வழிப,� ெத�வ� ஆகிய ம=ைர மீனா8சிய�மைன, 

இ)ேதா)திர)தா  உ�கிேய)தி வழிப8, மீ�,� க�கைள/ ெப5? நீ�ட கால� 

வா6�தி��தா�.  ெசவிவழி! Cற/ப,� இ�ெச�தியி� உ�ைம நிைல எFவா? 

இ�/பிB�, ப)தி�(ைவ ெப�!ெக,)=/ பா�கி�ற இ�2ைல அ�ெபா, 

பாராயண� ெச�பவ�க:, ேதவியி� அ�ளா  இ�ைமயி  எ லா நல�கைள$� 

எ�தி நீ, வா6�தி��=, ம?ைமயி  =ற!க இ�ப� =�)=, இ?தியி  மீ�, 

வாராத 4)தி இ�ப� எ�=வ� எ�ப= தி�ணேம. 

 

இ�23� Sல� ம8,� 4த5 பதி/0 சாதாரண ஆ�, - 1970 , ேகாைவ - 

கா�தி0ர�, ‘ப)மாலய நிதி 'யி�, அதிப�� சிவQசா =ர�தர�மாகிய ைசவ)தி�வாள� 

ேக. ெச�னிய/ப க"�ட� அவ�களா  ெவளியிட/ப8ட=. 

 

       � சி)த� பணியி , 

       சிவ!*.  அ�ப�க: 

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

உ 

சிவமய� 

இ�2  ெமாழிெபய�/பாசிாிய� மாணா!க��, ேகாைவ சப�ப�� 

உய�நிைல/ப:ளி) தைலைம) தமிழாசிாிய�மாகிய ம=ரகவி வி)=வா�  

தி�. கககக. . . . கிகிகிகி. . . . இராமசாமி ஐய  அவ க% இய&றிய சா�(�கவிஇராமசாமி ஐய  அவ க% இய&றிய சா�(�கவிஇராமசாமி ஐய  அவ க% இய&றிய சா�(�கவிஇராமசாமி ஐய  அவ க% இய&றிய சா�(�கவி    

(ஆசிாிய/பா) 

 

ஆலவா� அம��த அ�ணலா� த�மிட/ 

பாலதா� ஓH*� ப(Hக� ைண!கட ; 

ஆ�)த பிறவியி  ஆழா த.யைர 

ஈ�தா8 ெகா:A� ஈ.  (க!கட , 

த�னைட� ேதா�விைன) =�Bெவ/ ெபாழி)=) 

த�ைனேய அவ�!*) த�ந� னய!கட ; 
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நா)திக/ பாைறைய/ ேப�)தழி) த�ப� 

சீ�)திக6 சி�ைதயி  ேதH*K ெச<Hகட ; 

பிறவி/ ெப�Hகட  நீ�=வா� S6கி மறவி 

அறியரா� நிைன$� வ�கட ; 

ெகா:ள மாளா இ�பெவ: ள�தா� 

எ�?H *ைறபடா ெதா�?� நளி�கட ; 

ஆழ4� நீள4� அகல4� பர/0� 

ஆ�!*� அறிெயாணா அ4த) த�கட ; 

ெச�தமி6 வட25 ெச<Hகவி வாணரா� 

ஆ�த� 4கி5*ழா� அ��=� அ�Hகட ; 

4க!கணா ல�றி 4<)தமா தவ)ேதா� 

அக!கணா5 பா�!*� ஆன�த வா�கட ; 

ப)திஞா னHகளா  சி)தி/ப தாெம� 

அ)த� அ�ெளB� ஆசி  0க6!கட ; 

அHகய5 க�ணிெய� ற50த/ ெபய�ெகா� 

.Hெக<� த�A� இ�ப மாகட ; 

அதB8 ப.�= திைள)தா� அேநக� 

அHகவ� த�4: ஈHகித� பாHகறி� 

=லேகா� உ�ய அலகி ேப ர�ேள 

ய�டமா ைசவ� நீ�டமா தவ)த� 

மா8சிேச� ெத�வ! கா8சிய�; ைவய) 

தா8சிய� காணா� ேச8சிய�; Q8சிய�; 

ேமேலா� ேபா5?� நீல க�ட 

தீ8சித� எ�பா� திக6வட ெமாழியி  

அ�Aமா ன�த சாகர� தவெமB� 

அாிய2 லதைன அ��தமி ழா!க� 

ெச�=ப காி)தா� யாெரனி5 சா5?=�; 

தமி<� ைசவ4� தழிைழ)தினி ேதாHக 

ந�மேனா� ெச�த ந5றவ/ பயனா  

ெகாH*! கணிெச� ேகாைவமா நகாி  

வ�தவ தாி)த வ�டமி6/ 0லவ�; 

மாதா� பாக� மலர.! க�ப�; 

ேகாதி  லாத *ண/ெப�H *�ற�; 
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தீத? வா!*� சிற�தந� மன4� 

ஓத�� அ�ப�! ெகா�/ப, ெசயல�; 

0னித� 0கேழ வைன$� ெபா3வின�; 

களி!*� சிவ� 0க6! களி!*� ெசவியின�; 

கனவிB� அ.யா�! க.ைமெச� க�)த�; 

பிற�ெபா�: விைழயா/ ெப�வள� சா பின�; 

யாெனன ெத�B� இ�வைக� ெச�!*� 

45ற! க.$� ெகா5ற) தி�வின�; 

அ��தமி6 2 பல அளி!*� ெகாைடய�; 

அ�ப�ெச� பிைழக: அரன� ளா!ெகாA� 

ெதளி"� உ?தி$� சிற!*� பாHகின�; 

0வியர ெச லா� ேபா5?� தீ�தமி6! 

கவியர சான நேடச க"�ட�; 

இ�னந� G3� ம�னிய சிற/ெபலா� 

உ�னிம5 றிதைன உல*! களி!க 

உ?ெபா�: ந கிய உ)தம� ெச வ� 

ெச�னி ய/பனா� வா6ெகன� 

ெச�னி ய/பைன� சி�ைத ெச� ேவாேம. 

-------- 

இ�பமாகட�இ�பமாகட�இ�பமாகட�இ�பமாகட�    

((((ஆன�த சாகர
தவ�ஆன�த சாகர
தவ�ஆன�த சாகர
தவ�ஆன�த சாகர
தவ�))))    

ஓ� பராச!)ைய நம:: 

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    

விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�    

இ�ப மாகட ெல�தி) திைள!கலா� 

=�ப ெவ�ைம ெதாைல�= களி!கலா� 

அ�ப� சி�ைத யம��த�� 4�மத) 

ெத�ெபா� யாைன 4கவைன ேய)தேவ.  (1) 

 

அ�ைமய+ப அ�ைமய+ப அ�ைமய+ப அ�ைமய+ப     

2 வா�/ பயி�ேறேமா ேநா�0பல 

     4ய�ேறேமா VவJ� Qைச 

சாலவா� மல� 1வி� ெச�ேதேமா 

     ெநKேசத� தனய ேரா,� 
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ஆலவா ய.கAமH கய5க�ணி 

     ய�ைம$ெம� மக)ெத� நாA� 

ேகாலவா� மணி!ேகாயி  எ�?*. 

     ெகா�.��= *ல" வாேர.  (2) 

 

ஆAைடய பி:ைளயா� 

Xழிய! ெகா�ைட$� ெவ�.� நீ� =ைதVதJ� 

வாழி $ைம4ைல/ பாJ�ட வா$ மல�!க�கA� 

ஏழிைச/ பாடJ! ெகா5?ெபா5 றா: ெம,)தைக$� 

காழிய� ேகா�கழ5 ேபா=ெம/ ேபா=ெம� க�Dளேவ.  (3) 

 

!த�,� ஆசிாிய  வண�க�!த�,� ஆசிாிய  வண�க�!த�,� ஆசிாிய  வண�க�!த�,� ஆசிாிய  வண�க�    

 

4�=ன= ச"�தாிய லகாியிைன� 

     ெச�தமிழா  ெமாழி�த Wைர 

அ�தணB! க4தா!கி யளி)தவ�8 

     ெசயலறி�திF வ.ேய�றாB� 

இ�தஇ�ப மாகடைல) தமிழா!கி) 

     தி�வ.!க� இட) =ணி�ேத� 

வ�=தி�! கா8சிய4 ெதா�தடைவ 

     ேயB� அ�ேம வழH*வாேய.  (4) 

 

தான�த மி லாத ெசா!ேகச� 

     ப!கமம� தாைய/ ெபாH*� 

ஆன�த சாகர)தி� எ<ம4ைத 

     அHகய5க� அ�8QH ெகா�ைப 

ஊன�த� இ�றியக� ெநகெவ<�த 

     இ�ப= ஒ<கி5 ெற�ன 

ஆன�த சாகர)ேதா) திர�0க�ற 

     நீலக�ட� அ�8டா: ேபா5றி.  (5) 

 

ெபாழி+.ைரெபாழி+.ைரெபாழி+.ைரெபாழி+.ைர:::: தா�, எ�ைற!*� அழியாத ெசா!கநாதன= ப!க)தி  வி��பி 

W5றி�/ பவளாகிய உலக அ�ைன$� ெபாHகி எ<� இ�பமாகிய ெபாிய கட3  

எ<�த அ4த4� ஆகிய மீனா8சி அ�ைமயாகிய அ�8QHெகா�0 ேபா�ற 
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ேதவிைய, ஊB� 4.வி�றி உ:ேள உ�*�ப. ஊறிய இ�ப)ேத� ெப�கிய= 

ேபால அ�0�(ைவ ெசறி�த ஆன�த சாகர� எ�B� ேதா)திர/ பாட கைள 

அ�ளி� ெச�த நீலக�ட தீ8சித�ைடய அ�:மயமாகிய தி�வ.கைள/ 

ேபா5?வா�. 

 

மாலக�ற ெபாிய�ள மல�ெநகிழ� 

      (ர�தவி�ப வாாி த�ைன/ 

பாலக�ற� ேம5க?)த காலBயி� 

      பட�சிவ�த பத)தி னாைள� 

ேசலக�ற விழியாைள/ பரவியி�ப 

      மாகட 2  ெச�த சீ�சா  

நீலக�ட தீ8சிதைன நிைன�=0க6� 

      திைறKசிஅ�: நிைற�= வா6வா�  (6) 

 

2. அறியாைம நீHகிய ெபாியா�கAைடய மனமாகிய மல� மல��ப., 

அ�மன)திB: ெபாHகிய இ�ப ெவ:ள� ஆகியவA�, பாலகனாகிய 

மா�!க�ட� ேம  சின�= வ�த யமன= உயி� நீH*�ப. ேகாபி)த தி�வ.ைய 

உைடயவA� ஆகிய மீனா8சிய�ைமைய/ 0க6�= இ�பமாகட  எ�ற 23ைன 

அ�ளி� ெச�த, 0க6மி!க நீலக�ட தீ8சித� எ�B� ெபாியாைர நிைன�= 0க6�= 

வணHகி அ�: நிைறய/ெப5? வா6ேவா�. 

மா  - மய!க�; அறியாைம; வாாி - ெவ:ள�; க?)த , சிவ)த  எ�பன சின)ைத 

உண�)=� ெசா5க:. 

"உைரைய$� அறிைவ$� உயிைர$� உண�ைவ$� 

உ�பாத கKச - மல�மீேத 

உரெவா, 0ைனதர நிைனத�� அ.யெரா 

ெடா�றாக எ�? - ெப?ேவேனா” 

(தி�/0க6 - கைரயற வ�*த ) 

 

அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�    

ஆல வாயம ரHகய5 க�ணியா� 

      ஆன� த/ெப�K சாகர� ேதா�தி� 

நீலக�ட மகாகவி பா.ய 

      நிகாி  பாவிைன� ெச�தமி ழா!கிேன� 

ேச3 ேன�விழி யாளவ: பHக�பா  
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      சி)த� ைவ)தெம�/ ப)த� உவ/பேவ 

மா3 ேனாH* மன)த� மதி!கிெல� 

      ைவயி ெல�ெபா�8 டாகைவ ேயனேரா  (7) 

 

(ேம5க�ட ஏ< பாட கA� இ�23� ெமாழிெபய�/0 ஆசிாியரா  இய5றி� 

ேச�!க/ ெப5றைவ) 

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

உ -  சிவமய� 

தி��சி5ற�பல� 

மீனா8சிய�ைம =ைண 

,�,�,�,�    

அ?சீ�! கழிெந.  ஆசிாிய வி�)தHக: 

 

க/ைண�� வண�க�க/ைண�� வண�க�க/ைண�� வண�க�க/ைண�� வண�க�    

 

வி�ண/ப� ெச�=ெகாள� ெசFவிெபறா 

      =ளம.�= ேவச5 ேறைன 

எ�ண5ற 0வனHக: ஈ�றதா� 

      தி�!க�ைண எB�கா5 றாேல 

க�D5ற கைட/பா�ைவ அைல+�)= 

      4�நி?)தி! கா8.5 ற�ேசா. 

உ�ெண!க! கைட!கெண<� ஒளியிைனயா� 

      எ/ெபா<=� உ�B ேவேன  (1) 

 

'இ�பமாகட ' எ�ற=. இHேக - மீனா8சி அ�ைமைய$� அவைள/ 0க<� 

ேதா)திர)ைத$� *றி!*�. கட"ைள இ�பமாகட  எ�? ெபாிேயா� பல�� 

C?வ�. 

 

"நீாி�ப ெவ:ள)=: நீ�தி! 

      *ளி!கி�ற ெநKச� ெகா�Z� 

பாாி�ப ெவ:ள� ெகாள/பாி 

      ேம வ�த பா�.யனா� 

ஓாி�ப ெவ:ள) =�!ெகா�, 

      ெதா�டைர உ:ள� ெகா�டா� 
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ேபாி�ப ெவ:ள)=8 ெப�கழேல 

      ெச�? ேபDமிேன" 

 

"அறேவ ெப5றா� நி�ன�ப� 

      அ�தமி�றி அகெநக"� 

0றேம கிட�= 0ைலநாேய� 

      0ல�0 கி�ேற� உைடயாேன 

ெபறேவ ேவ�,� ெம�ய�0 

      ேபரா ஒழியா/ பிாிவி லா 

மறவா நிைனயா அளவிலா 

      மாளா இ�ப மாகடேல”     (மாணி!கவாசக�) 

 

ெபா - ைர: வி�ண/ப� ெச�= ெகா:Aவத5* ஏ5ற சமய� கிைட!காைமயா , 

மனK ேசா�பி� ேசாக45? இ��ேத�, எ�ண அளவி லாத 0வனHகைள எ லா� 

ஈ�ற க�ைண) தாயாகிய மீனா8சிய�ைமயி� க�க: ஆகிய கட3  எ<�த 

க�ைணயாகிய கா5றினாேல கிள�பிய கைட!க� பா�ைவாகிய அைலயான= 

இ<)=!ெகா�, வ�=, அவள= தி�4� நி?)தி, எ�ைன அவA!*! கா8.5?. 

அ�ேசா! மன� உ�கி, அ�த! கைட!க�ணி  எ<�த க�ைண ஒளிைய எ/ேபா=� 

தியானி/ேப�. 

ெசFவி - த�பா  *ைற பிற� ெசா 3! ெகா:வத5* ஏ5றவா? அக4� 4க4� 

மல��தி�!*� சமய�. அ�ேசா எ�ப= விய/0 இைட�ெசா . உ:ெந!* அ. 

கைட!க� எ<� ஒளி என/பிாி)=! ெகா:க. 

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

வி�ண+பி+பத&� ம�னி+. ேவ�ட�வி�ண+பி+பத&� ம�னி+. ேவ�ட�வி�ண+பி+பத&� ம�னி+. ேவ�ட�வி�ண+பி+பத&� ம�னி+. ேவ�ட�    

 

தி�":ள� ெதாியாத ெததைனயா� 

      ெதாிவி/ேப� ேதவி ம5? 

ம�":ள) =ய� ெசா 3! ெகா:ளாவி8 

      டா5 சிறி=� மாறா த�ேறா 

தி�":ள� இரHகி அ. ேய�4ைற!*� 

      தி��ெசவிைய� சிறி= சா�!க 

ெப�ெவ:ள/ ெபா�ைந�தி) =ைறவ�மல 

      ய)=வச� ெப5ற ெச W  (2) 
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ெபா - ைர: உ� தி�":ள)=!*) ெதாியாத எ�ெச�திைய யா� ெதாிவி!க 4.$�? 

ேதவிேய! உ5ற மன) =யைர யாாிடேமB� ெசா 3! ெகா:ளாவி8டா , அ= 

சிறிதளவாவ= ஆறா= அ லவா? ஆதலா , உ� தி�":ள� இரHகி, அ.ேய� 

C?� 4ைறகைள� ச5ேற உ� தி��ெசவி சா�)=! ேக8, அ�:க. ெபாிய 

ெவ:ள� பா$� ெபா�ைந நதி!* இைறவனாகிய மலய)=வச பா�.யன= 

பா!கிய� ஆகிய மகேள! 

ெசா லாமேல *ைறைய அறிவா: ேதவி எ�ப= *றி/0. 

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

உ�ைனய�றி உ1(ைண இ�ேல�உ�ைனய�றி உ1(ைண இ�ேல�உ�ைனய�றி உ1(ைண இ�ேல�உ�ைனய�றி உ1(ைண இ�ேல�....    

 

ஓயா= 4க)தைற�= கைர�தர5றி 

      னாJ�உள� உ�* ேவா�யா�? 

ஓயா= பய� பிற�த� உ�!க)தா  

      உலக4< தீ�ற ெச வ) தாயாகி 

உயி�!கிரH*� தையயினளா�� 

      (த�திைரயா�) தயH*� உ�4� 

ேசயாேன� *ைறசிறி= வி�ண/ப� 

      ெச�=ெகாள) ெதளி�=5 ேறேன.  (3) 

 

ெபா-ைர: ஓ�" இ லாம  4க)தில.)=! ெகா�, மன� உ�கி/ 0ல�பினாJ� 

எ�பா  மன� உ�*ேவா� பிற� யா� உள�? அHஙன� உ�கினாJ� அவ�த� 

உ�!க)தா  யா= பய�? உலக� அைன)ைத$� ஈ�ற ெச வ) தாயாகி, தைய$� 

உைடயவளா�, (த�திர4� உைடயவளா� விளH*� / உ� தி�4�ன�, உ� 

ேசயாி  ஒ�வனாகிய யா� எ� *ைறகளி  சிறி= வி�ண/பி)=! ெகா:வ= நல� 

எ�? ந�பி� ெசா 3! ெகா:ள 4�வ�ேத�. 

உலகிேல க�ைண$ைடேயா� மிக"� அாிய�. அவ�:A� பிறர= கவைல கைளய 

வ லா� மிகமிக அாிய�. வ லவரா� இ�/பிB� பிறரா  தைடப8, நி5பா� பல�. 

ஆதலா , க�ைண$� ஆ5றJ� (த�திர4� உ:ள ஜக�மாதாவாகிய 

மீனா8சியிட� தா� நா� *ைற ெசா 3! ெகா:ளேவ�,�. 

------------------- 
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அ+ேபாைத�� இ+ேபாேத ெசா�3ைவ�ேத�அ+ேபாைத�� இ+ேபாேத ெசா�3ைவ�ேத�அ+ேபாைத�� இ+ேபாேத ெசா�3ைவ�ேத�அ+ேபாைத�� இ+ேபாேத ெசா�3ைவ�ேத�    

 

கலமல!க� மன4ழ�= ெசா5*ழறி! 

      க�(ழJ� கால) ெத�ற� 

நிைலைமயிைன எ,)=ைர!க வ லா�யா�? 

      சிைவேய ந5 ெசFவி ேந��த 

அைலவ�மி/ ெபா<ேதெய� நிைலைமயிைன 

      அ.மல�!கீ6 அைறயா நி�ேற�; 

மைலயரச� த�ெகா.ேய ேக8ட�ளி 

      எ�கவைல மா5? வாேய.  (4) 

 

ெபா-ைர: உடைல வி8, உயி� நீH*� கால)தி , மன� ெபாிய கல!க� அைட$�; 

க� (ழJ�. அ!கால)= எ� நிைலைமைய உ�பா  எ,)=� ெசா ல வ லா� யா� 

உ:ளா�? ெசா 3!ெகா:ள� ெசFவி வா�)= யாB� ெதளிவாக இ�!*� 

இ/ெபா<ேத எ� நிைலைமைய யா� தி�வ.!கீ6 வி�ண/பி!கி�ேற�; 

ப�வதராஜ *மாாிேய! ேக8ட�ளி எ� மன!கவைலைய மா5றிய�:க. 

கலமல!க� - மன!*ழ/ப�; சிைவ - சிவன= மைனவி; ெசFவி - ந ல ச�த�/ப�; 

அைல" அ�� - வ�)த� ஒ�?� இ லாத.  மரண கால)தி  ப,� =�ப நிைலயி  

இைறவேன அ�:வா� எ�ப=. 

"0லைன�=� ெபாறிகலHகி ெநறிமயHகி 

அறிவழி�தி8, ஐ�ேம J�தி 

அலம�த ேபாதாக அKேச  எ�?அ�:ெச�வா�"               (தி�ஞானச�ப�த�) 

 

இற!*�ேபா= சி�ைத எதைன/ பாவி!கி�றேதா அF"�வ� அ,)த பிறவியி  

வா�!*� எ�? 2 க: C?�. ஆயிB� மரணேவதைனயா  உ�ைன நிைன!க 

எ�னா  4.யா=. அதனா  ‘அ/ேபாைத!* இ/ேபாேத ெசா 3 ைவ)ேத�' எ�? 

வி�ண/பி)தா�. அ/ப� (வாமிகA� இHஙன� 4�னேம 

ெசா 3ைவ)=!ெகா:கி�றா�. 

  

"4�கா� ந?மல� இ�ைட த<வி வ�ேட 4ரJ� 

ெப�கா தைடசைட! க5ைற யினா� ேம��தி��த 

இ�கா5 *ர�ைப இ= நாBைடய=. இ= பிாி�தா  

த�வா� என!*� தி�வ.! கீெழா� தைலமைறேவ." 
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------------------- 

பி�ைன ஒ/வைர யா� பி� ெச�ேல�பி�ைன ஒ/வைர யா� பி� ெச�ேல�பி�ைன ஒ/வைர யா� பி� ெச�ேல�பி�ைன ஒ/வைர யா� பி� ெச�ேல�    

 

ப8.ெதா8. வா6மா!க: ப8.ன�வா6 

      நைரவிய�= பா�!* மாேபா  

ம8ட?ேப� அதிசய)தா  வானவைர 

      ம�ணவ�க: மதி)= வா6க. 

தி8ட4ற நி�றாைள� சி!ெகன/ப5 

      றியஎன= சி�ைத தாேய 

எ8டைன$� வி8டகலா ெதவ�வ3�= 

      பி.)= 4ய� றீ�)தா J�ேம.  (5) 

 

ெபா-ைர; நா8,/0ற)= ஏைழ ம!க: நகர)= வா<� நாகாிக மனிதைர! க�, 

அதிசய/ப,வ= ேபால, ேதவ�கைள இ�மாநில� வா<� மனித�க: மதி)= வா6க. 

உ� தி�வ.கைள உ?தியாக இ?க/ ப5றிய எ� சி�ைதயான=, எவ� வ3�= 

பி.)= இ<)தாJ� எ:ளள"� வி8,/ பிாியா=.  ப8.ெதா8. எ�ப= சி? 

கிராமHகைள! *றி!*�. எ: + தைன$� = எ8டைன$�; அரச� தயவா  

ெப�Kெச வ� ெப5றவ�க:, நகர)= வா<� சாமானியர= ெச வ)ைத மதியா�. 

அ=ேபால/ பரேம(வாியி� ப)தி� ெச வ� ெப5ற ெதா�ட�க: சி?ேதவ�களி� 

ெச வ)ைத வி��பி அவ�களி� பி� ெச லா� எ�ப=, 

 

"ெகாH*லா வாிவ�.� னிைச பா, ந?Hெகா�ைற) 

ெதாHகலா� அ.யா�!*� (வ�!கHக: ெபா�ளலேவ"        (தி�ஞானச�ப�த�) 

 

"ெச�?நா� சி?ெத�வ�ேச�ேவ ம ேலா� 

சிவெப�மா� தி�வ.ேய ேசர/ெப5ேறா�"                 (அ/ப�) 

 

"ெகா:ேள� 0ர�தர� மாலய� வா6"..... 

உ:ேள� பிற ெத�வ�"                (மாணி!கவாசக�) 

 

"ேகாலநீ.ய நிதிபதி வா6!ைக$� *றிேய� 

ேமைல இ�திர� வா6!ைக$� ெவஃேக� 
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மாலய� ெப?�பத)ைத$� ெபா�ெளன மதிேய� 

சால நி�பத) த�ைபேய ேவ�,வ� தமிேய�” 

            (க�த0ராண�. இ= 4�க� பா  Wரபா*ேதவ� ேவ�.ய வர�) 

 

"பணிேய� ஒ�வைர நி�ப)ம பாத� பணி�த பி�ேன" 

                 (அபிராமி அ�தாதி) 

 

"இழிபய�க: த�ேவா�க: ஆயிரமா� 

         இைமேயாாீ� ,:ளா� அ�னா� 

ெபாழிபயைன விைழ�தவைர! கனவிJ� 

           பி�ெச ேல�, ேபா�ேத உ�ற� 

உழிபயிJ� அாிபிரம�! *றல�4� 

         அ.மல�!ேக உ?ெதா� டா5ற! 

கழிெந,நா: விைழ�தி��ேத� சிவச�ேபா 

             இனிேயB� க�ைண ெச�ேய"                (சிவான�தலஹாி 4) 

 

A soul that loves God despises all that which is inferior to God 

                          (Imitation of Christ) 

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

அ5ேய� எ"� ெபய  அைமவேத சா7�அ5ேய� எ"� ெபய  அைமவேத சா7�அ5ேய� எ"� ெபய  அைமவேத சா7�அ5ேய� எ"� ெபய  அைமவேத சா7�    

 

எைம இரHகி ஏ�?ெகா:க அல=தாி) 

      த:Aகம5 றதனா  எ�ேன? 

உைமயவ: த� அ.ேய� எ�?ைர)ேதயிF 

      "லகிைனெவ� ?ய�ேவா� ேமJ� 

திமிர"� ெவா, ச�ட த�ேட�தி 

      வ�கால 1த� ெச�னி 

தைம$ைட!க வ ேல4� ஆேவேம 

      உலகெமலா� தாH*� தாேய.  (6) 

 

ெபா-ைர: எHகைள மன� இரHகி நீ ஏ5?! ெகா:க அ ல= உதறி) த:Aக; 

அதனா  ஒ�?� *ைறவி ைல. 'உைமயவளி� அ.யவ�க: யா�' எ�? 
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ெசா 3!ெகா�, இF"லகிைன ெவ�? ேம�ைமயைடேவா�. அ=ம8,மி�றி, 

இ�: உ�வினரா�! ெகா.ய த�ட� ஏ�தி வ�� கால1த�ைடய ம�ைடைய 

உைட!க வ லவ�கA� ஆேவா�. உலக� 4<வைத$� கா/பா5?கி�ற 

அ�ைனேய! 

திமிர� - இ�:; ச�ட� - உ!கிர�; ெகா,ைம. ெச�னி - தைல. 

த� ெதா�ட� எ)தைன ெபா லாH* 0ாி�தாJ� உ)தமனனான பைழய 

எஜமான� அவைன உதறி) த:ள மா8டா�. உதறி) த:ளினாJ� அ)தைகய 

எஜமானைன வி8, ந ல ெதா�டB� நகர மா8டா�. 

 

"பைட!கல மாகநி� நாம) ெத<)தKெச� நாவி5 ெகா�ேட� 

இைட!கல� அ ேல� எ<பிற/ 04ன!* ஆ8ெச�கி�ேற� 

=ைட!கிB� ேபாேக� ெதா<= வணHகி)1 நீறணி�=� 

அைட!கல� க�டா� அணிதி ைல� சி5ற�பல) தரேன.           (அ/ப�) 

 

"ஆறாத ஆன�த)= அ.யா� ெச�த அனாசார� 

ெபா?)த�ளி அவ�ேம  எ�?� சீறாத ெப�மாைன) 

தி�மா5ேப5ெறK ெச�பவள! *�றிைன�ெச� றைட�ேத� நாேன.”          (அ/ப�) 

 

சிவன.யா�!* நமB� 1த�� அK(வ� எ�ப=, 

ேவைலம3 த�கான  ெவ�கா8டா� தி�வ.!கீ6 

மாைலம3 த�சா�தா  வழிப,ந� மைறயவ�ற� 

ேமலட�ெவH காலBயி� வி�டபிைன நம�1த� 

ஆலமிட5 றான.ய� எ�றடர அK(வேர.                     (தி�ஞானச�ப�த�) 

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

ேவதா�த ஞான� ேவேவதா�த ஞான� ேவேவதா�த ஞான� ேவேவதா�த ஞான� ேவ�டா� என���டா� என���டா� என���டா� என��    

 

மைறயி� 4. "ைரேக8,� சி�தி)=) 

      ெதளி�= நி8ைட ம�" வா� இ) 

தைறயி�மிைச மனித� என� ச=�மைறக: 

      சா5றிBம) த�ைம யாேல 

நிைறத�ெம�K ஞானெநறி ைகவ�= 

      பிறவியைல நீ�தி ேனா�யா�? 

கைறய�ேப ர�ப�ள! கமலமல� 
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      ப(�ேதேன கய5க� அ�ேம.  (7) 

 

ெபா-ைர: ேவதா�த மகாவா!கியHகைள! ேக8,� சி�தி)=) ெதளி�= நி8ைட 

C,வ� மனித� என நா�* ேவதHகA� விள�பிB�, அHஙன� ேக8ட  4த3ய 

க]டமான ெநறியி  நி�? ஞான� ெப5?/ பிறவி! கட3ைன நீ�தினவெர)தைன 

ேப�? அ= என!* 4.யா=. *5ற� இ லாத ேபர�ப�களி� மன) தாமைரயி  

ஊ?� ப(�ேதனாகிய மீனா8சிய�ைமேய. 

மைறயி� 4." உைர = த)=வமசி 4த3ய மஹாவா!கியHக:. ேக8ட  

4த3யைன ஞானெநறியி� வழிகளா*�. பிறவி அைல - பிறவி! கட . கைற - 

*5ற�. 

நீ�திேனா� யா� ஏ�றதா  நீ�தினவ� இல� எ�? ெகா:ள5க. அ�ெநறியி� 

அ�ைம Cறின� எ�? - ெகா:க. ஞானெநறிேய W8,!* ேநரான வாயி  எ�ப= 

வா�ைமேய எனிB� அதைன விட, ந ல= எ லா�!*� எளிதான இனிய சரணாகதி 

ெநறிேய என அ�ெநறிைய� சிற/பி/பேத ஆசிாியாி� க�)=. க�ம�, ப!தி 

ஞானHகைள/ ப5றி இ�23  தா6)தி! C?� இடHகளி  எ லா� இ=ேவ 

க�)தாக! ெகா:க. 

இ= 4த  16 ஆ� ெச�$: 4.ய ஞானெநறியி  நி5ற  தம!* இைசயா= என 

ஆசிாிய� - C?கி�றா�. 

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

ேவத� ஓ(� ேவதைன ேவ�ேட�ேவத� ஓ(� ேவதைன ேவ�ேட�ேவத� ஓ(� ேவதைன ேவ�ேட�ேவத� ஓ(� ேவதைன ேவ�ேட�    

 

ஒ�ேவத� தன!*ாிய சாைககெள) 

      தைன?சாைக ஒFெவா� ?Kெசா  

த�� ஏத� அ? 4.க: எ)தைன எ) 

      தைன?அ �)த� ச5?� ேதறா= 

உ�ேவற ஓ=த5ேக வ லைம எ) 

      தைனேப�! *?வ தா*� 

தி�ேவ? பிறவிகெள) தைன ேவ�,� 

      சி)திெபற� ேச5க ணாேள.  (8) 

 

ெபா - ைர: ஒFெவா� ேவத)தி5*� உ:ள சாைகக: எ)தைனேயா? ஒFெவா� 

சாைகயிJ� உ:ள உபநிஷ)=!க: எ)தைன எ)தைனேயா? சிறி=� 

ெபா�:ெதாி�= ெகா:ளாம  அ)யயன� ெச�வத5ேகB� வ லைம எ)தைன 
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ேப�!* உ:ள=? ெபா�: ெதாி�= பய�ெப?வத5* ஒ� சீவB!* எ)தைன 

பிறவிக: ேவ�,�? 

சாைகக: - ேவத)தி� கிைளக:. ஏத� அ? 4.க: - *5ற� அ5ற ேவத சிர(க:, 

உபநிடதHக:. தி� ஏ? பிறவிக: - 0�ணிய� வா��த பிற/0க: 

இ�!*, யஜு�, சாம�, அத�வண� என ேவதHக: நா�*. ேவத� ஒFெவா�றிJ� 

பல சாைககA�, சாைக ஒFெவா�றிJ� பல உபநிஷ)=!கA� உள எ�ப�. 

அவ5ைற 4<வ=� ெவ?� பாட மா)திரமாக ஒேர 4ைற ஓத"� 4.யா=. 

ஆைகயா  ேவத� ஓதி 4)தி ெப?தலாி= எ�ப= க�)=. 

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

ேவத� க/�ைத ஓ வ( அாி(ேவத� க/�ைத ஓ வ( அாி(ேவத� க/�ைத ஓ வ( அாி(ேவத� க/�ைத ஓ வ( அாி(    

 

ஒ�றைனெயா� ெறாFவாத ஞாயHக: 

      ஆயிர� அFெவாFெவா� ?!*� 

ஒ�றைனெயா� ெறாFவாத ேப�ைரக: 

      ஆயிரம5 ?ளவா  அ�ேம 

வ�றிற ேச� நிகமெமB� க5பிழி�= 

      சாெற,!க வ ேலா� யாவ�? 

எ�?4ய� இமயெமB� சிமயவைர 

      ஈ�?வள� எழி5QH ெகா�ேப.  (9) 

 

ெபா - ைர: ஒ�ற5ெகா�? க�)= மா?ப8ட நியாயHக: பல. அைவ 

ஒFெவா�?!*� ஒ�றைனெயா�? ஒFவாத வியா!கியானHக: பல உ:ளன. 

அ�ைமேய! வ3ைம வா��த ேவத� எB� க ைல/ பிழி�= சா? எ,!க வ லவ� 

யாவ�? ஊழிேதா_ழி ஓH*� இமயமைல - ெப5? வள�)த அழகிய QHெகா�ேப. 

ஞாயHக: - நியாய 2 க:, நியாயHக: - ேவத)தி� ெசா5ெபா�ைள அறிவத5* 

வழி C?� மீமா�ைச எB� 2 க:. மீமா�ைச க5ேறா�!ேக ேவத வா!கியHகளி� 

சாியான ெபா�: விளH*� ேப�ைரக: நியாய 2 கA!* எ<திய 

வியா!கியானHக:. நிகம� - ேவத�. சிமயவைர ெகா,4.கைள உைடய மைல. 

ேவத)தி� க�)ைத அறிவ= க ைல/ பிழி�= சா? எ,/ப= ேபால அாிய ெசய  

எ�? Cறி இதனாJ� தம!* ேவத ேவதா�த ஞான� ேவ�டா�, சரணாகதிேய 

ேவ�,� எ�கிறா�, ஆசிாிய�. ேவத)தி� க�)ைத அறிவ= அாி=.: 

"இ�!காதி ச=�ேவத� இைச/ப= நி�பலேபத� 

ஒ�!காJ� ஒ�?ைர)த= ஒ�றிைச/ப அறியாேத"   (அ�ைண! கல�பக� - 1) 
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----------------    

க&1ண �தா7� ம&ைறேயா  ெக:+ப க&1ண �தா7� ம&ைறேயா  ெக:+ப க&1ண �தா7� ம&ைறேயா  ெக:+ப க&1ண �தா7� ம&ைறேயா  ெக:+ப  

 

எ�ணல? பிறவியி� பி� எ<)தறி" 

      வா�)=/ெபா�: உண��சி தாB� 

ந�ணியதா  ஒ�சிறிேத எ�றாJ� 

      அதனாலா� நல�தா� எ�ேன? 

தி�ணமி= என!*)த�!க வாதிக:க5 

      பைனெச�= ெசJ)=� ெவ:ைள 

வ�ணவைல! க�Hகட3  அைலயாம  

      த/பவலா� யா� மாதாேவ.  (10) 

 

ெபா-ைர: கண!க5ற பிறவிக: எ,)தபி� ஒ�வB!* எ<)தறி" வா�!*�. 

அத�பி� ஒ�சிறிேத ேவத)தி� ெபா�: உண��சி$� வா�!*�. அHஙன� 

வா�)த ெபா�: உண��சியினா  தா� எ�ன பய�? "நா� ெசா J� இ=தா� 

சாியான=” எ�? *த�!க வாதிக: க5பைன ெச�= ெசJ)=� அறியாைம மயமான 

காிய கட3� அைலகளி3��= த/பி உ�ய யாரா  4.$�? 

* +த�!க� = இழி�த வாத�. ெவ:ைள வ�ண� - சி5றறி" மயமான=. 

பல பிறவிகளி  உழ�த உைழ/பினா தா� ஒ�வB!* எ<)தறி" உ�டா*�. பி� 

ப./ப.யாக ேவத)தி� ெபா�Aண��சி ஏ5ப,�. அ�த உண��சிதாB� நிைல)= 

இராதப. *த�!க வாதிக: அவைன அறியாைம! கட3  த:ளி வி,வா�க:. 

அதனினி�? த/0த  அாி= எ�றவாறா�.  *த�!கவாதிக: C5றி3��=� த/0த  

அாி= எ�ப=, 

"மி�.ய மாயா வாத� எ�B� 

ச�ட மா�த� (ழி)= அ.)தா�)= 

உேலாகா யதெனB� ஒ�.ற5 பா�பி� 

கலா ேபத)த க,விட� எ�தி 

அதி5ெப� மாைய எைன/பல Xழ"� 

த/பாேம தா�பி.)த=                   (தி�வாசக�) 

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

சா�திர+பயி&சி த/ேமா பரகதிசா�திர+பயி&சி த/ேமா பரகதிசா�திர+பயி&சி த/ேமா பரகதிசா�திர+பயி&சி த/ேமா பரகதி    

 

இ)த*சா) திர/பயி5சி பிரமெமன� 

      ச)திெயன எவ�!*� ப�த 
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4)தித� பவெள�ன மாையம+ 

      மதன�மத 4.)ேதா� பாக)= 

உ)தமியா: எனஏெழ8 ,ய�ெமாழிைய/ 

      ப காJ� ஒ3)த5 க�றி 

வி)தக�ேவ ?�, ப�D� விறJைட)ேதா 

      மீனா8சி விள�0 வாேய  (11) 

 

ெபா - ைர: இ)தைகய சா)திர/ பயி5சியான= பிரம�, ச)தி, ப�த4� W,� 

பா3/பவ: மாயாெசா7பிணி, மாரைன எாி)த Wரனி� பHகின: எ�பன 4த3ய 

ஏெழ8, ஆரவாரமான ெசா5கைள ஒ3/பத5* உத"ேம அ லாம  ேவ? 

ஞான)ைத உ�, ப�D� ஆ5ற  உைடயேதா? மீனா8சிேய ெமாழிக. 

இ)த* - ேம5Cறிய இய ைப$ைடய. மதன� - காம�. ப�த 4)தி - க8,� 

நீ!க4�. மத� - ெச�!*. 4.)ேதா� - அழி)தவ�. வி)தக� - ஞான�, திறைம. 

விற  -ஆ5ற . *ரவ� இ�றி ெவ?� சா)திர/ பயி5சி உைடயா�, ேக8டவ� 

மயH*த5*ாிய சில ஆரவாரமான ெசா5கைள/ ேபச வ Jந� ஆவேரய�றி/ ப�த� 

நீHகி W, ெப?த5*ாியவ� ஆகா� எ�ப= க�)=. 

 

"சா)திர)ைத ஓ=ந5*� ச5*�வி� ற�வசன 

மா)திர)ேத வா�)தநல� வ�தி,ேமா-ஆ�)தகட  

த�ணீ� *.)தவ5*) தாக� தணி�தி,ேமா 

ெத�ணீ�ைம யா� இதைன� ெச/0             (தி�!களி5?/ப.யா�) 

 

ப)தியிலா� க வி பயன5ற= எ�ப=, 

"க5றதனா லாய பயென�ெகா  வாலறிவ� 

ந5றா: ெதாழாஅ ெரனி�.                  (தி�!*ற:) 

 

"பிரம� ச)தி 4த3ய ெசா5களி  ஒ�றா  உண�)த/ப,� ெபா�:தா� 

ெம�/ெபா�: என வாதமிட)தா� பய�ப,� எ�?� ெகா:ளலா�. 

"காதிேமாதி வாதா, 2 க5 றி,ேவா��... கால� ஊ�0!* அைலவாேர" 

(தி�/0க6) எ�றா� அ�ணகிாிநாத��. 

---------------- 
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எ( !�ைனய(எ( !�ைனய(எ( !�ைனய(எ( !�ைனய(? ? ? ? அ/ேளாஅ/ேளாஅ/ேளாஅ/ேளா? ? ? ? ஞானேமாஞானேமாஞானேமாஞானேமா????    

 

இFவ�ண� ப./ப.யா� அபேரா8ச 

      ஞானமைத எ�தி ேனா�!ேக 

உ�வ�ண� நீ அ�:ைவ; உ� அ�ளி  

      லா� ஞான� உ?மாறி ைல; 

ெம�வ�ண� க�தி 3ைவ ஒ�ைறெயா�? 

      ப5றெலன விளH* மானா  

எFவ�ண� இர�.னிெலா� ெற�=வ= 

      4த�4த3  இைமய� ெச W  (12) 

 

ெபா - ைர:- ேம5Cறியவா? எ<)தறி" ெப5? ேவத� ஓதி� சா)திரHகளி� 

=ைணயா  ேவத)தி� க�)ைத உண��=, ப./ப.யாக ெம�யறிைவ/ 

ெப5றவ�!ேக உ� தி�வ�: வா�!*�; அ�: இ லா�!ேகா ஞான� கி8டா=. 

உ�ைம க�தினா  இைவ ஒ�ைறெயா�? ப5?த  எ�B� *5ற� ஆ*ம�ேறா? 

இFவிர�.  ஒ�ைற 4த3  எHஙன� ஒ�வ� ெப?வ=? ப�வத*மாாிேய. 

ப./ப.யா� - வாிைச! கிரமமா�. அபேரா8ச ஞான� அBபவ அறி"; ெம�யறி". 

உ�வ�ண� - கதிெப?� வழி. ஒ�ைறெயா�? ப5?த  - அ�ேயா�யா�ரய� 

எB� *5ற�. அஃதாவ=, நீ�த) ெதாியாதவ� கிண5றி  இறHக! Cடா=. 

கிண5றி  இறHகி)தா� நீ�த/ பழக ேவ�,� எ�ப= ேபா�ற சி!க . அ�ேளா 

ஞானேமா இர�.  ஒ�? 4த3  ெபற ேவ�,�. உ� அ�ைளேய 4த3  

அ�Aக எ�பதா�. 

 

ஞான� இ லா�!* அ�ளி ைல எ�ப=, 

"க லா� ெநKசி  நி லா னீச�"              (ச�ப�த�) 

அ�: இ�றி ஞான� உ�டாகா= எ�ப=, 

"நி�சலமான சிவப)தியான= சிவாB!கிரக)தினாேல உ�டாக) த!க=. மர)தி5* 

விைத$� விைத!* மர4� காரண� ஆமா?."    (சிவமகா0ராண�-வா$சHகிைத) 

அபேரா8ச ஞான� = Internal perception. The consciousness of Atman, ெவ?� 

சா)திர அறி" பேரா8சப ஞான� conceptional knowledge என/ப,�. 

---------------- 
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வாசைனயி� மய�க� ேபாேமாவாசைனயி� மய�க� ேபாேமாவாசைனயி� மய�க� ேபாேமாவாசைனயி� மய�க� ேபாேமா????    

 

அ�ைமயி= ேக8ட�:க ேவத)தி� 

      இதயமைத அறி�ேதா� தாB� 

உ�ைமயள விலேகா. பிறவிகளி  

      பயி�றதைள உ�, ெச�ேத 

ெபா�ைமமி* =விதமய  ேபா!கிஉய  

      எளிதாேமா ெபா�/பி� ெச W 

அ�ைம$? சில2? பிறவிகளி  

      அாி= 4ய� றாJமாேதா.        (13) 

 

ெபா - ைர: அ�ைமேய, இைத! ேக8, அ�: ெச�க. ேவத)தி� இ�தய� இ=தா� 

எ�? அறி�த ஒ�வB�, 4�0 பல ேகா. பிறவிகளி  பழகிய பாசப�த)தா  

விைள�த =விதமாகிய மய!க)ைத, பி�ன� வ�� சில 2? பிறவிகளிேல, அாிய 

4ய5சி ெச�தாJ� ேபா!கி! கதி அைடவ= எளிதா*ேமா? மைலயரச� ெச விேய. 

அ�ைம - 4�திய=, தா�; பி�திய=, வ�� பிறவிக:. உ�ைம - 4�திய பிறவிக:. 

தைள - ப�த�. =வித� - சிவB� சீவB� ெவFேவ? எB� ெகா:ைக. ெபா�/0 - 

மைல. 

ேவத)தி� உ8க�)தாவ= சிவ� ேவ? சீவ� ேவ? எ�றி லாத அ)=வித 

அBபவேம. அ�த உ�ைமைய அறி�தாJ� ஒ�வ� எளிதி  அBபவ� ெபற 

4.யா=. வாயி  அ)=வித� ேபசினாJ� அBபவ� =விதமாக)தா� இ�!*�. 

அத5*! காரண� பலேகா. பிறவிகளி  பழகிய =வித பாவைனேய -ஆ*�. 

பலேகா. பிறவிகளிேல ஏ5ப8ட பழ!க)ைத� சில 2? பிறவிகளிேல ெச�$� 

4ய5சியா  நீ!க 4.யா= எ�ப= க�)=.  அ)=விதேம ேமா8ச ெநறி எ�ப=, 

 

"யா�தா� எB� ெசா  இர�,ெக8டால�றி யாவ�!*� 

ேதா�றா= ச)திய�, ெதா ைல/ ெப� நில�Xகரமா�! 

கீ�றா� ம�க� 4�க� !�பாகர� ேக:வியினா  

சா�றா� ம5ற தனிெவளி! ேகவ�= ச�தி/பேத         (க�தரலHகார�) 

----------------- 
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;:ேப1 ேமவினா  இ�ைலேயா;:ேப1 ேமவினா  இ�ைலேயா;:ேப1 ேமவினா  இ�ைலேயா;:ேப1 ேமவினா  இ�ைலேயா    

 

4.விலா ெந,Hகால� ம.யா= 

      பலபிற/0� 4ய�ேறா� யாேரா 

4.விலா� பிறவியினி  பரகதிஎ� 

      =வெனன2  ெமாழி$� மா5ற� 

அைடகிலா� கதியா*� எனெவளியா�� 

      ெசா லாம  பாியா ய)தி� 

வ.வினா5 C?வேத அ லாம  

      ேவறாேமா மைலயி� மாேத.  (14) 

 

ெபா - ைர: எ�ணிலாத ெந,Hகால� எ�ணிலாத மனித/ பிற/பி  ேசா�ப  

இ லாம  4ய�ற யாேரா ஒ�வ�தா�, கைடசி/ பிறவியி  ேமா8ச� ெப?வா� 

எ�? 2 க: ெசா JH C5றான=, ேமா8ச� ெப?வா� ஒ�வ�� இல� எ�? 

ெவளி/பைடயாக� ெசா லாம  பாியாேயா!தியாக! C?வேத அ லாம  ேவ? 

ஆகா= மைலமகேள. 

ம.யா= - ேசா�பாம . மா5ற� - ேப�(. பாியாய உ!தி ஒ�ைற ேநேர ெசா லாம  

மைற)=/ பிறிெதா� வழியா  ெசா Jவ=. உ�ைன! ெகா ேவ� எ�னாம , 

உ� மைனவியி� தா3 அ?!க� ெச�ேவ� எ�ப=ேபால. இதைன/ பிறிதி� 

நவி5சி எ�ப�. 

ேமேல பல பாட களி  எ<)தறி" ெப?வ= 4த  அபேரா8ச ஞான� ெப?வ= 

வைர ேவத 4த3ய சா)திரHக: 4)தியைட$� வழியாக! Cறியன எ லா� யா�� 

4)தி ெபற4.யா= எ�பைதேய ெவளி/பைடயாக! Cறாம  மைற)=! 

Cறியதா*� எ�ப= Cற/ப8ட=. 

இதனா ேவத ெநறி 4)தி தரா= எ�? அ�ப�க: க�த5க. அத� அ�ைம/பா,� 

சரணாகதியி� எளிைம$� வ50?)=வேத ஆசிாிய� ேநா!க�: 

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

உைழ+. ஒ�றி�றி�� உ1ேம ேமா<ச�உைழ+. ஒ�றி�றி�� உ1ேம ேமா<ச�உைழ+. ஒ�றி�றி�� உ1ேம ேமா<ச�உைழ+. ஒ�றி�றி�� உ1ேம ேமா<ச�    

 

ஒ�சீவ� W,ெபறி� உலகெமலா� 

      அ=ெப?� எ�?ைர/பா� உ:ளா�, 

ெப�W, யாவ�ேம ெப?Hகால� 

      தனி யா4� ெபறலா� எ�ேற 

ஒ�சாரா� C?வ�; அஃ=?திெயன! 
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      ைக!ெகா�டா  உைழ/ேபயி�றி 

ஒ�ேபா=� கவைலயிலா =றHகலா� 

      Wேண ஏ� உைழ)த  ேவ�,�?  (15) 

 

ெபா - ைர: ஒ� சீவ� ேமா8ச� ெப5றா  எ லா�ேம ெபறலா� எ�பா�� உள�. 

எ லா� சீவ�!*ேம ஒ�Hேக ேமா8ச� கிைட!*� கால4� உ�, எ�பா�� 

உள�. இவ�க: ெகா:ைகைய ந�பி அவ5றி� வழியி  நி�றா  உைழ/ேப 

இ லாம  கவைல சிறி=� இ�றி இ�!கலாேம. Wேண ஏ� பா,படேவ�,�? 

உ:ள= சீவ� ஒ�ேற எ�ப� ஏக ஜீவ வாதிக: அ ல= ஏகா�ம வாதிக:. 

அFெவா� சீவ� ேமா8ச� உ5றா  எ லா�ேம ேமா8ச4?வ� எ�ப= அவ�க: 

ெகா:ைக. நாநாஜீவவாதிக: என� சில�ள�. அவ�க: ெகா:ைக/ப., ச�வ சHகார 

கால)திேல ஈ(வர� எ லா�!*ேம ேமா8ச� அளி/பா� எ�ப=. "மகா/ பிரளய 

கால)தி  ஐ�ெப�� Qதெம லா� மாையயி  ஒ,H*�. ஆ�மா!களி� 

விைனகA� மாையயி� க�/ப)தி  ஒ,H*�. ஆ�மா!க: பிற/பி�றி 

இைள/பா?�” எ�ற உ�ைமைய) திாிபாக உண��தா� C5? இ=. இத5* 

4�ன�! Cறிய ேவதசா)திரHகளி� ப. ெதா ைல$றாம , ஏகஜீவ வாதிக:, 

நாநாஜீவ வாதிக:, நாநாஜீவ வாதிக: C?வைத ந�பி வா6�தா  கவைல இ ைல 

எ�றா�. எனிB� இதைன உ?தியாக! ெகா:ள! Cடா= எ�ப= ஆசிாிய� 

க�)தா*�. 

"ந�? அறிவாாி  கயவ� தி�"ைடயவ� 

ெநKச)= அவல� இல�" எ�? வ:Aவ� Cறிய= ேபா�ற, 0க6வ= ேபா�ற 

பழி)த  ஆ*� இ=. 

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

தா�பல க&1� ேசா�ப  ஆவ பல தா�பல க&1� ேசா�ப  ஆவ பல தா�பல க&1� ேசா�ப  ஆவ பல தா�பல க&1� ேசா�ப  ஆவ பல     

 

மைறபயி�? Q�வத� திர�பயி�? 

      சா�ேறா�த� மர0� ேத��= 

திற4ற/ ப5 பல�!*ைர)=) திரவியHக: 

      மிக)திர8,� திற)தா� அ�ேதா 

உைற*வ�ேசா� ேபறிகளா�/ பலேபாக� 

      Vக��தி?மா� தி�/ப� க�ம 

ெநறிஉைழ!க விைழ*வேரா வா�ஞான� 

      நிக6)தவலா  நிகாி  ேசாதீ.  (16) 
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ெபா - ைர: ேவத� ஓதி, Q�வ மீமா�ைச க5?, சா�ேறா�க: ஒ<!*� அறி�=, தா� 

க5றவ5ைற/ பல�!*� ெசா 3, நிைறய/ ெபா�ைள ஈ8,பவ�க:, ஐேயா, 

ேசா�ேபறிகளா� வா6வ�. பல வைகயான (கHகைள$� Vக��= ெச�!* உ5? 

இ�/ப�. வா�ஞான� ேப(வத�றி! க�ம வழியிேல உைழ!க வி��0வேரா? 

மைற ேவத�. Q�வத�திர� - மீமாKைச, நிக6)த  – ேப(த . 

ேவத� 4த3ய சா)திரHகளி  ந�* வ லவராயினா�, ந�மதி/0� ெச வ4� 

ெப5? ஐ�0ல இ�ப� ஆர) =�!க/ ெப?வ�. அதனா  அவ�க:, W, 

ேப5?!கான ஞான� ெப?த5*ாிய ஐ�0ல� அட!க�, அவா இ�ைம, =ற" 

4த3ய ெசய5* அ�� ெசய கைள� ெச�ய வி��பா�. ெசா�!க� ெப?த5*ாிய 

க�ம ெநறியிJ� 4யலா�. எனேவ, "ஓதி உண��=� பிற�!*ைர)=� தா� 

அடHகா/ ேபைதய� ஆவ�." அவ� க வி க<ைத (ம�த *H*ம� ேபா வதா*�. 

ெவ?Hக வியா  W,ெபற 4.யா= எ�பேத ஆசிாிய� க�)=. க வி ேவ�டா� 

எ�பத�?. 

“Mere reading of the scriptures is not enough, a person cannot understand the true 

significance of the scriptures if he is attached to the world.'' (Sri Ramakrishna) 

7ஆவ= ெச�$: 4த  இ�ெச�$: 4.ய ஞான ெநறியி  நி5ற  தம!* இயலா= 

என ஆசிாிய� Cறினா�. 

----------- 

க�மெநறி ேவ�டா�க�மெநறி ேவ�டா�க�மெநறி ேவ�டா�க�மெநறி ேவ�டா�    

 

அாிதி� 4ய� ெறா�வ�மைற அைறக�ம� 

      பல 0ாி�=� அதனா  எ�ன 

ெபாிய(க� தைனநிைறய/ ெபறவ லா�? 

      பாரதQ மியினி5 ெப5ேற 

உாிைம$ட� Vக�பவேன ம?ைமயினி  

      உ)தரதி! *5? மீ�,� 

ெபாியா�அவ மதி)தபல 0�0லஇ� 

      ப)ைதய�றி/ ெப?வா� ெகா ேலா?  17) 

 

ெபா - ைர: அ�ைமயாக 4ய�? ஒ�வ� ேவத� விதி)த க�மHக: பலவ5ைற/ 

0ாி�தாJ� அதனா  அவ� எ�ன ெபாிய இ�ப)ைத நிைறய அBபவி!க/ 

ேபாகி�றா�? பாரத Qமியி  மகளி� C8ட� ேபா�ற சி5றி�பHகைள 
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அBபவி!கி�ற ஒ�வேன அவ5ைற இ�B� சிறிேத மி*தியாக, வட!*) திைசயி5 

ேபா� அBபவி!கி�றா�. ெபாியவ�க: இக6�த 0�0ல இ�ப� அ�றி 

ேவெற�ன ெப?வா�? 

அாிதி� - க]ட/ப8,. மைற அைற க�ம� - ேவ:வி 4த3ய காமிய க�மHக:. 

உ)தர தி!* - வட திைச. பாரத க�ட)தி� வட!ேக உ:ள ேம� மைலயி  (வ�!க� 

இ�!கி�ற= எ�ப= 0ராண! ெகா:ைக. 

0�0ல இ�ப�-இழி�த ஐ�0ல ேபாகHக:. 

ேவத)தி  Cறிய ஞான ெநறி தம!* உதவா= எ�ற ஆசிாிய�, இ= 4த  21 ஆவ= 

ெச�$: வைர க�மெநறி$� தம!* உதவா= என! Cற) ெதாடHகி 4த3  அத� 

பயைனேய தா6)தி! C?கிறா�. க�ம)தி� பய� (வ�!க இ�பேம. W,ேப? 

வி��பினா�!*� (வ�!க இ�ப� ஒ� ெபா�8ட�?. 

 

"ெகாH*லா� வாிவ� .�னிைசபா,� ந?Hெகா�ைற) 

ெதாHகலா� அ.யா�!*� (வ�!கHக: ெபா�ளலேவ."    (ச�ப�த�) 

 

ெபாிேயா�க: (வ�!க)ைத அவமதி)தன� எ�ப=-, 

"தீய அ(ர� பைக$�, ெச5ற� ஆ�வ� மிக"�, 

ேநா$�, அனHகனா� உ�, ேநா�க8ெக லா� தாயான 

காய� உ�, ைகெதாழ ேவ�,ந� 4�, க5ப)ேத 

மா$� த�ைம உ�டானா  வாேனா�! ெக�ைன வள4�ேட" 

                    (ைவரா!கியதீப�.13; உதாரண� ெச�$:) 

 

ெப��ெபா�: ெசல" ெச�= அாிய 4ய5சி பல ெச�= (வ�!க)தி  ேபா� Vக�� 

இ�பHகைள, எளிதி  இF"லகி தாேன Vகரலா� அ�ேறா எ�ப= க�)=. 

விடJ� ெதாடJ� க�ம)ைத விைள!*� =�ப� 

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

 

க�மHக: ைகவி8டா  இழிபிற/0� 

      க,நர*� கல!க ேந�� 

க�மHக: ைக!ெகா�டா  க,�பிறவி! 

      கட W6�= கைரகா ேணமா  

க�மHக: தைமவி,க எ�ேறாதி 

      அ�மைறேய கவன) ேதா, 
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க�மHக: 0ாி�தி,க என"4ைர/ 

      ப=ெவ�ன க�)தா  அ�மா.  (18) 

 

ெபா - ைர: க�மHகைள� ெச�யாவி.  இழிபிற/0� =�பமான நரக4� எ�த 

ேந��. க�மHகைள� ெச�தாேலா =�பமயமான பிறவி!கட3  வி<�= கைரகாண 

மா8ேடா�. க�மHகைள வி,க எ�ேறாதிய ேவதேம அவ5ைற� சிர)ைதேயா, 

ெச�க என"� 0க வ= எ�ன க�)தாேலா தாேய. 

க�ம)ைத/ ப5றி ேவத� C?வ= என!* மன! *ழ/ப)ைதேய விைள!கி�ற= 

எ�றா�. 

"ெச�த!க அ ல ெசய!ெக,� ெச�த!க 

ெச�யாைம யாB� ெக,�” 

“மற/பிB� ஒ)=! ெகாளலா*� பா�/பா� 

பிற/ெபா<!க� *�ற! ெக,�” 

"இ�:ேச� இ�விைன$� ேசரா இைறவ� 

ெபா�:ேச� 0க60ாி�தா� மா8,” 

எ�ற தி�!*ற:கA� ஈ�, உ�ன5பாலன. 

'பட��தெவF விைன)ெதாட�பா5 பவ)ெதாட�ப/ 

பவ)ெதாட�பா5 படரா நி5*� 

விடல��ெவF விைன)ெதாட�பF விைன)ெதாட�பH 

ெகாழி0�ேட விைனேய5 க�மா 

இட�ெபாி=� உைடேய�ம5 ெற�ெச�ேக� எ�ெச�ேக� 

அடலரவ� அைர!கைச)த அ.ேகேளா அ.ேகேளா" 

 

எ�?� *மர*�பர� வா!காJ� அறிக. 

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

அவாவ1 க�ம�தா� தவாவிைன தீ/ேமாஅவாவ1 க�ம�தா� தவாவிைன தீ/ேமாஅவாவ1 க�ம�தா� தவாவிைன தீ/ேமாஅவாவ1 க�ம�தா� தவாவிைன தீ/ேமா????    

 

"ெச�விைனயி� பய�களிேல விைழவி�றி� 

      ெச�வ=ேவ ெசய க: ெச�=� 

ெச�விைன இ  லாதி�!*� திறெமனேவா 

      =வ=சாி எனேவ ேத�ேவ� 

ெச�விைன தனமாக� ேசராத) 

      தால�றி� ெசக�மா தாேவ 
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ெச�விைன4� ெச�தவ5றி� பய�ேத.� 

      ேசராம5 ெச$மா ெற�ேன.        (19) 

 

ெபா - ைர: ெச�$� க�மHகளி  ப5றி லாம  ெச�வ=தா�. க�மHக: ெச�=� 

க�மமி லாம  இ�/பத5* வழி என 2 க: ெசா Jவ= அறிேவா�. உலக 

அ�ைனேய! அதனா , 0திதாக! க�மHக: ேசரா. ஆனா , 4� ெச�த 

க�மHகளி� (பைழய விைனகளி�) பய� ந�ைம) ேத.வ�= ேசராம  இ�!*� 

வழி உ�ேடா? இ ைல. 

விைழ" - ப5?. ெசய க: ெச�=� ெச�விைன இ லாதி�!*� திற� எ�ப= 

க�ம�யக�ம விதி என/ப,�. 2தன� - 0=ைம. 

ப5றி�றி! க�மHக: ப�த/ப,)தா எ�ப�. அதனா , 0திய க�மHக: (ஆகாமிய 

க�மHக:) ேதா�றா. பழவிைனயி� பய� (பிரார/த�, சKசித க�மHகளி� பய�) 

வ�ேத தீ��.    

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

எ�ைற�� விைன� ெதா�ைல இ�ைலயாவ(எ�ைற�� விைன� ெதா�ைல இ�ைலயாவ(எ�ைற�� விைன� ெதா�ைல இ�ைலயாவ(எ�ைற�� விைன� ெதா�ைல இ�ைலயாவ(????    

 

4�ைன இய5 றியவிைனயி� Sைடக:ஆ 

      யிர!கண!கி� ெமா�)த வாேலா! 

அ�னவ5?: இ/பிற/பி  பய�தரேவ 

      4ைள)தவ5றி� அளைவ யாேதா? 

இ�B4ைள/ பத5*ள"� எ)தைனேயா? 

      யாரறிவா�? இைம!* ேநர� 

ப�னாிய ஊழிஎன! கினிெந,நா: 

      ெபா?!கிேல� பைத!கி� ேறேன.        (20) 

 

ெபா - ைர: 45பிறவிகளி  ஈ8.ய விைனகளி� S8ைடக: ஆயிர!கண!கி  

உ:ளன. அவ5?: இ/பிற/பி  பய� ெகா,!க) ெதாடHகினைவ (பிரார)த க�ம�) 

எ)தைனேயா? இ�B� 4ைள/பத5காக உ:ளைவ (சKசித க�ம�) எ)தைனேயா? 

யா�!*) ெதாி$�? இைம!*� ேநர)ைத ஒ� ஊழியாக! க�=� அ.ேய� விைன) 

=�ப)ைத ெந,நா: அBபவி)=/ ெபா?!கமா8டாதவனாக இ�!கிேற�. 

ெந�/பி  வி<�த 0</ ேபால/ பைத!கி�ேற�. 
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Sைட-S8ைட, ெபாதி. 4ைள)தைவ-ெதாடHகினைவ, ஆர�பி)தைவ. ப�ன அாிய - 

ெசா Jத5* இயலாத ஊழி - க5ப கால�. 

உலக� ேதா�றிய நா: ெதாடHகி இ=வைர ஒ�வ� ெச�= ஈ8. ைவ)=:ள 

விைனகA!* அளேவ இ ைல. அவ5?: இ/பிற/பி  பய�தர) ெதாடHகிய 

விைனயி� அள" ஒ�வ�!*� ெதாியா=. எ�றா  இனி/ பய� த�வத5காக� 

ேசமி)= ைவ!க/ப8.�!*� சKசித விைனயி� அளேவா நிைன/பத5*� 4.யாத 

அளவின. விைன/பய� அBபவி)த ல= தீரா. அBபவி!*�ேபாேத மீ�,� 

விைன (ஆகாமிய�) விைளகிற=. எனேவ எ/ேபா= எ லாவிைனகளி� பயைன$� 

அBபவி)=) தீ�/ப=? விைன ஒழி�தா  அ�றி/ பிறவி ஒழியாேத. நா� பிற/பி� 

ஒFெவா� கண)ைத$� ஊழி!காலமாக எ�ணி வ��=கி�ேற�. எ/ேபா= 

விைனகைள ஒழி)= 4)தி ெப?வ=? எ�றவா?. 

 

(யர� இனி+ ெபா1�கமா<ேட�(யர� இனி+ ெபா1�கமா<ேட�(யர� இனி+ ெபா1�கமா<ேட�(யர� இனி+ ெபா1�கமா<ேட�....    

 

பட4.யா தைர!கண4� இனி/பிறவி) 

=யெரனேவ பைத/பா� ற�ைன 

நடஇனிநீ சாHகியேம 4தலான 

ெநறியி என நவிற  தாேய 

சடரஅன  (,வதனா  தள�வாைன! 

கHைகமண  தைமெய� ணி தா� 

இ,வ�உண ெவன!C?� இர!க�இலா! 

ெகா,ெமாழியா� இைமய/ ெபா�ேன. (21) 

 

ெபா - ைர: ெபா?!க எ�னா  அைர!கண4� 4.யா=. இனி, இ�த/ பிறவி) 

=�ப� என/ பைத!கி�றவனாகிய எ�ைன, 'நீ இனி� சாHகிய� 4த3ய சா)திர 

வழியி  ஒ<*வாயாக' என! க8டைளயி,த  எ)தைகய= எனி  வயி5?) தீ� 

(,வதனா  தள�� ஒ�வைன/ பா�)=, நீ இ�த! கHைகநதியி� மணைல எ லா� 

எ�ணி! கண!கி8ட பி�தா� உன!*� ேசா? ேபா,ேவா� எ�? 

இர!கமி லாம  ெசா Jவத5* ஒ/பா*�. இைமயமைலயி  ேதா�றிய ெபா�ேன. 

சாHகிய�-கபில4னிவ� இய5றிய ஒ�சா)திர�. நவிற  - ெசா Jத . சடரவன  - 

ஜடரா!னி, வயி5?/பசி. பசியா  வ��=பவB!* உடேன உண" இ8,/ 

பசியா5றி/ பி�ன� ேவைல வாH*வ= தா� க�ைண$ைடயா� ெசய . அ= 

ேபால/ பிறவி) =�ப� ெபா?!காம  வா,� ஒ�வB!*) தி�வ�: வழHகி) 

=�ப� நீ!கி/ பி�ன� பணி ெகா:வேத ேதவி!* 4ைற எ�றவா?. 
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17 ஆவ= ெச�$: 4த  இ�ெச�$: 4.ய! க�மெநறி ஒ<*த  தம!* 4.யா= 

எ�பைத விள!கினா� ஆசிாிய�. 

---------  

ப�தி எ�பத&� அ �தமி�ைலப�தி எ�பத&� அ �தமி�ைலப�தி எ�பத&� அ �தமி�ைலப�தி எ�பத&� அ �தமி�ைல    

 

ப)திெயன/ ப,வதியா=? அ= அ�பி� 

ஒ�வைகேய, ப�BH காைல 

எ)திற)தா� பாJமஃதி லாைம 

இ ைலய)தா  ஏதி லாப� 

4)திறேலா க)=யி�!* உயிரா�உ� 

பா5ப)தி 4ைளயா� உ�ேடா? 

த)த4யி�! க�0ெசயா� ஒ�வேரB� 

எH*ளாி) தரணி ேமேல.  (22) 

 

ெபா-ைர: ப)தி எ�? ெசா ல/ப,வ= யா=? எனி , அ= அ�பி� ஒ� விதேம. 

எ)திற)தாாிட)=� அ�0 இ லாைம இ ைல. ஆைகயினா , ப)தி எ�பைத ஏ5?! 

ெகா:வதா  பய� எ�ன? S�? உலக)திJ� வா<� உயி�!ெக லா� 

உ:Aயிராகிய உ�பா  ப)தி ஏ5படாதவ� உளேரா? த)த� உயி�ேம  அ�0 

ெச�யாதவ� எH* இ�!கி�றன�? 

ப)தி அ�பி� ஒ� வைக - ரதி பாவ�. தரணி - உலக�. பிற� பலாிட)=� இ லாத= 

ஒ�வ�பா  இ�/பி� அ= சிற/0ைடய ெபா�ளா*�. எ லாாிட)=� 

உ:ளெதா�றிைன ஒ�வ� உைடயா� எ�பதனா  அவB!* ஒ� தனி/ 

ெப�ைம$� இ ைல. அதனா , ப!தி உைடைமயா , ஒ� தனி� சிற/0 

ஒ�வB!கி ைல. ஏெனனி , ப)தி எ�ப=, எ லாாிட4� இ�/பதா . ப)தி 

எ லாாிட4� இ�!கிறேதா எனி , ஆ�. ப)தி எ�ப= அ�0 அ ல= காத  

எ�ப=தாேன. ேதவி எ லா உயி�!*� உயிராக உ:ளவ:. ஆதலா , அவ:பா  

அ�பி லாதவ� இ ைல. த�Bயி�!* அ�பிலாதவ� யா�மி ைல, ஆதலா  

எ லா�� ப)தி உைடயவ�கேள எ�ப= ேம5ேகா:. த�4யி�!* 

அ�0ைடயைமயா  எ�ப= ஏ=. S"லக)=� உ:ேளா� ேபால எ�ப= உதாரண�. 

த�4யி�ேம  அ�0 இ லாதவ�க: ப)தி இ லாதவ�க: எ�? ஏ=!Cறி அத5* 

உதாரணH கா8ட 4.யாைம உண�க. ஏெனனி , த�4யி�ேம  அ�0 

இ லாதவ�க: யா�� இ ைல. எனேவ, எ லா�� ப)தி உைடயவ�க: எ�பத5* 
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உட�பா8.  ம8,� உதாரணH Cற4.கிற=. எதி�மைறயி  உதாரணH Cற 

4.வதி ைல. ஆைகயா , இ= ேகவல அ�வயி எ=வா*� எ�க. 

ப!தி அ ல= அ�0 என/ப,வ= ஒFேவா� உயிாி� பாJ� காண/ப,வதாJ� 

அF"யி�க: ேமா8ச�. அைடயாைமயாமJ� ப!தி$ைடைம ேமா8ச)தி5* 

ஏ=வாகா= எ�? இதனா  நியாய� Cற/ப8ட=. 

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

ெபா(+ ெபய  ேபா(� சிற+.+ ெபய  எத&�ெபா(+ ெபய  ேபா(� சிற+.+ ெபய  எத&�ெபா(+ ெபய  ேபா(� சிற+.+ ெபய  எத&�ெபா(+ ெபய  ேபா(� சிற+.+ ெபய  எத&�????    

 

உலக4< வத5*4யி� நீஎ�ன) 

ெதளி�=�பா  உற" Qண5* 

இலகியேப� ப)தி எனி  எ�க�)ேத 

சி)தி)த ெதHக: தாேய 

கலகமிலா ஞானெமB� ெபா=/ெபயேர 

ேபா=� எ= க�தி Wேண 

விலகிஒ� ப)திஎB� சிற/0/ேப� 

விள�0வ= மீன ேநா!கீ  (23) 

 

ெபா-ைர: உலக� 4<வத5*� உயி� நீேயதா� ந�* உண��= ந�பி உ�பா  

காதலாகி! கசி�= உ: உ�*வ=தா� ப!தி (த)த� உயி�ேம  ைவ!*� அ�0 ப!தி 

ஆகா=) எனி , அ/ேபா=� எ� ெகா:ைகேய உ?தி ெப5றதாயி5?. எ� 

அ�ைனேய, அத5* ஞான� எ�ற ெபா=/ ெபயேர ேபா=�. ப!தி எ�ற சிற/0/ 

ெபய� C?வ= எத5*? அ/ெபய� மிைகயா�. 

ெதளித  - ந�* உண�த , ந�0த , உற" - அ�0, காத . கலக� இலா ஞான� - 

அவிேராத ஞான�. ெபா=/ெபய� - விேசஷிய�. சிற/0/ ெபய� விேசஷண�. 

4�திய பா8. , ப!தி எ�பத5*! Cறிய இல!கண)ைத ம?)=/ பிறி= 

இல!கண� C?வா� க�)ைத உட�ப8, ம?!கி�றா�, இ/பா8. . ம?/0! 

C?வா� க�)தாவ=: த)த� உயி�ேம  ைவ)தி�!*� அ�0, ப)தி ஆகா=. ம5?, 

ப)தி எ�ப= யாேதா எ�னி� உலக� அைன)தி5*� உயிராக (அ�த�யாமியாக) 

உ:ளவ: மீனா8சிேய என) ெதளி�= அவ: பா  அ�0 QDவேத ப)தி எ�பதா�. 

உட� ப8, ம?)த  - அ/ப.ேய ைவ)=! ெகா�டாJ� எ� க8சிேய வ3$?�. 

எHஙனெமனி , மீனா8சிேய வி�வா�த�யாமி எ�? த5ேபாத� வி8, அவ: 

தி�வ�ளி  அடHகி நி5ப=தாேன Cற/ப8டதா*� அHஙன� அவைள 

உண�தJ!* ஞான� (ெம�$ண�த ) எ�ற ெபா=/ ெபயேர ேபா=�. ஞான� 
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ெப5?/ பி�ன� ப)தி ெச�வ= எ�? ம5ெறா� ெபயராகிய விேசடண� ேதைவ 

இ ைல எ�பதா�. 

விேசஷிய� - ெபா=/ெபய�. அைடெமாழிைய ஏ5ற ெபய�. விேசடண� - சிற/0/ 

ெபய�. ஒ� ெபய�!* அைடெமாழியாக வ�= அத� ெபா=ைமைய நீ!*� ெபய�. 

ஈ�, ேதவிைய ச�வா�த�யாமி என உண�தJ!* ஞான� எ�ற ெபய� விேசஷிய� 

எ�ற ெபா=/ ெபயரா*�. அத5* ேமJ�, அவ:பா  அ�0 ெச�த  எ�ப=, 

உண�தJ!* அைடெமாழியாகி விேசடண� ெபயரா*�. 

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

(வித ப�தி (ய/�� >ல� என�(வித ப�தி (ய/�� >ல� என�(வித ப�தி (ய/�� >ல� என�(வித ப�தி (ய/�� >ல� என�    

 

த�னிJ� ேவறாவ=ெம�/ ெபா�ெள�? 

ெதளி�= பர�தா� நா� கீெழ�? 

உ�னி$? *ரவாிட� ேபா மதி)ேத 

ஒ<*வ= ப)தி எ�றா  

எ�னறி"! கி=ெவ?)= விட)த!க 

4.பா*� =வித� எ�B� 

=�Bமய  த�னி�மி* பவப�த 

Sலெம= ெசா J தாேய.  (24) 

 

ெபா-ைர: ப!தியாவ=, ெம�/ெபா�ளான= த�னிJ� (சீவனிB�) ேவறான= எ�? 

நி�சயி)=, அ= பர�ெபா�:, நா� அத� கீழாயிேனா� எ�? எ�ணி, ெபாிய 

*ரவ�களிட� மதி/0ைவ)= ஒ<*வ= ேபால ஒ<*வேத ப)தி எ�றா , தாேய, 

அ=, எ� அறி"!* இைசயவி ைல. ெவ?)=) த:ள) த!க ெகா:ைக ஆ*�. 

சீவB� சிவB� ேவ?ேவ? எ�B� =வித! ெகா:ைகயாகிய ெபாிய 

அKஞான)ைத விட/ பிறவி) தைள!* ேவ? காரண� எ= ெசா Jக. 

த�னிJ� - சீவனிJ�. ெம�/ெபா�: - பிரம�, சிவ�. ெதளித  - =ணித , ந�0த . 

பர� - உய�வான ெபா�:. நா� - சீவா�மா. உ�னி - நிைன�=. *ரவ� -த�ைத தா� 

தைமய� - அரச� ஆசா� ஆகியவ�க:. 4.0 - ெகா:ைக. =வித� -சிவB� சீவB� 

(ெவFேவறாக) இர�, தனி/ெபா�: எ�B� ெகா:ைக. மய -அKஞான�, 

அறியாைம. பவப�த Sல� - பிறவி) தைள!*! காரண�. 

ப!தி!*/ பிறிெதா� சாரா� C?� இல!கண)ைத ஆசிாிய� Cறி ம?!கி�றா�, 

இ�ெச�$ளி , அவ�க: C?� ப!தி ேபதவாதமா*�. அ=ேவ =வித� என"� ப,�. 

ேவதா�த சி)தா�தHகA!* 45றிJ� மா?ப,வ=. =வித உண�ேவ அறியாைம 
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ஆ*�. அ=ேவ பிறவி!*� காரணமா*�. அ!ெகா:ைக என!* அறேவ 

பி.!கவி ைல எ�கி�றா�. 

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

ேசைவ�� தியான!� ப�தி ேசைவ�� தியான!� ப�தி ேசைவ�� தியான!� ப�தி ேசைவ�� தியான!� ப�தி எ�பத&� ம1+.எ�பத&� ம1+.எ�பத&� ம1+.எ�பத&� ம1+.    

 

ேசைவ0ாி வ=ப)தி யா*ெமனி  

அ=க�ம ெநறி�ேச� வா*� 

ேசைவ0ாி வ=த�ைன உைடயாைன 

உவ/பி!க� சி�தி) த�ேறா 

ேதைவ இைட யறவி�றி� சி�தி)த  

ப)திெயனி  சிரவ ணாதி 

ேமவியS� றாவத= வாெமன4� 

ன�)தாேன விள�பி5 றாேலா. (25) 

 

ெபா-ைர: ேசைவ ெச�வ=ேவ ப)தி ஆ*� எ�றா  அ="� ெபா��தா=. ேசைவ 

ெச�தலாவ= ேசவி!க/ப8டாாி� மன மகி6�சிைய/ ெப?வத5காக� ெச�$� 

ெசய க: தாேம? அ=, க�மெநறியி  ேச�வேததா� ஆ*�. ெத�வ)ைத 

இைடவிடா= சி�தி)தேல ப!தி எனி  அ= சிரவண�, கீ�)தன� எ�ற இர�.5*� 

பி� நி5ப= ஒ�?தாேன. அைத/ ப5றி 4�னேம ஆரா��= Cறிேனா�. 

ேசைவ - பணி ெச�த . த�ைன உைடயா� - எஜமான�. உவ/பி)த  - மகிழ� 

ெச�த . ெத - ெத�வ�. சிரவண� - ேக8ட , கீ�)தன� - 0க6த . சி�தி)த  - 

நிைன)த . 

பணிவிைட ெச�தலாவ= எஜமான� வி�/ப� அறி�= ெதா�, ெச�த . அத� 

பய� அவ� தயவா  தா� வி��0� காமியHகைள/ ெப?த . ஆதலா , அ= 

த�மேம ஆ*�. சி�தி)த  எ�ப= சிரவண�, மனன�, நிதி)தியாசன� எ�B� 

ஞான மா�!க)தி  S�றாவதாக உ:ள=. ஆைகயா , அ= ஞானமா�!கேம ஆ*�.  

ப!தி எ�ப= ெபா��தா=. 

----------- 

மணிக ணிைகயி� மாய வி/�ப�மணிக ணிைகயி� மாய வி/�ப�மணிக ணிைகயி� மாய வி/�ப�மணிக ணிைகயி� மாய வி/�ப�    

    

அ.ேயB! கீ�ேட நீ அளி)தி,வா� 

4)திய= எனிB� ஆ!ைக 

4."மணி க�ணிைகயி  ெப?மா? 

ேவ�,கி�ேற� 4.யா� ெச வ� 
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தைடேய=� இ லாம  அ.யா�பா  

தைய0ாித  தம!*� சா பா� 

அ.யா�!*� சா 0த� பணிக:வ< 

வாதா5ற  ஆ*� தாேய.  (26) 

 

ெபா-ைர: தாேய, நி� அ.யவனாகிய என!* நீ இHேகேய 4)திைய அளி/பா� 

எனிB�, எ� உட�0 மணிக�ணிைகயி  - 4." ெபற ேவ�,� எ�? உ�பா  

வர� ேவ�,கி�ேற�. அழிவி லாத ெச வ�க: தைடயி லாம  த� அ.யவ�க: 

பா  க�ைண கா8,த  அவ�!*/ ெப�ைமேய. அ=ேபா  அ.யா�கA!*� 

ெப�ைமயாவ=, தம= பணிகைள) தவறாம  ெச�= 4./பேத ஆ*�. 

ஆ!ைக - உட�0. 4." - சா". மணிக�ணிைக - காசியி  கHைகயா5றிJ:ள ஒ� 

=ைற. 

இFவாசிாிய� காசியி  காலமாவத5* ஆைச/ப8டா� எ�ப= இதனா  

ெதாிகி�ற=. காசியி  காலமானவ� 4)தி ெப?வ� எ�ப�. மீனா8சிய�ைம ஈ�ேட 

4)தி த�� க�ைண உைடயவ:தா�. அவ: க�ைண!*) தைட இ ைல. எனிB�, 

ேவைல ெச�ேத C3 ெப?வைத) த� மதி/பாக! க�=� பணியா: ேபால! 

காசி!*� ெச�? கால� 4.�= 4)தி ெப?த  - தம!* வி�/ப� எ�? 

வி�ண/பி)தா� ஆசிாிய�. 

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

வாரணாசியி� மா?வேனா அ5ேய�வாரணாசியி� மா?வேனா அ5ேய�வாரணாசியி� மா?வேனா அ5ேய�வாரணாசியி� மா?வேனா அ5ேய�    

 

0�ணிய�ப� ணியேப�!ேக வாரணா 

சியினிJயி� ேபா*� ேப? 

ந�ணி,� அ�ைமயி  பாவ� மி!கா�! 

ெக�ண�நா: நட�ேத வா�!*� 

தி�ணெமன/ 0ராணHக: ெச/0வதா  

காசியினி  ேதக� W6)=� 

எ�ணமைத வ50?)தி வரமிர!*� 

4ய5சி$�வி8 .�!கி� ேறேன.  (27) 

 

ெபா-ைர: 0�ணிய� மி*தியாக� ெச�=:ளவ�கA!ேக காசியி  ெச�? 

வா6�தாJ� விைரவி  ேதக� நீH*� ேப? வா�!*�. ெப��பாவிகA!* நீ�ட 

கால� கட�ேத அ= வா�!*�. இ= நி�சய�. இFவா? 0ராணHக: 0க வதா , 
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காசியி  உட  விட நா� வி��0வைத$� வ50?)தி! Cறி உ�பா  வர� 

ேவ�,� 4ய5சிைய$� ைகவி8, இ�!கி�ேற�. 

வாரணாசி - காசி நகர�. அ�ைம -சமீப கால�. 

ேமேல Cறிய ப., ேவத� 4த3ய சா)திரHகைள! க5?, ஞான� க�ம� ப)தி ஆகிய 

ெநறிகளி  ஒ<கேவா, சாHகிய� 4த3ய சா)திர ெநறிகளி  ஒ<கேவா என!* 

4.யா=. அ�ெநறிகளி  நி லா�� காசியி  காய)ைத நீ)தா  4)தி ெபறலா� 

எ�? 0ராணHக: C?வதா  அHேக ெச�? உயி� வி,வதி  என!* ஆைச 

உ�,. ஆனாJ� காசியி  ேபா� வா6�தாJ� 0�ணிய� உைடயவ�கA!ேக 

அHேக உயி� வி,� ேப? விைரவி  ைகC,�. எ� ேபா�ற பாவிகA!* அ= 

ெந,நா: ஆ*�. ஆைகயா , அ�த ஆைசைய! Cறி உ�பா  வ50?)தி வர� ெபற 

4ய�றிேல� எ�? Cறி, இனி நா� 4)தி ெப?வத5* உ�பா  சரணாகதி 

அைடவைத) தவிர ேவ? வழி இ ைல எ�பா�. அ,)த ெச�$ளி  சரணாகதிேய 

தம!* அரணா� கதிெயன� ெசா Jகி�றா�. 

------- 

மன� ெதளி� எ@ஙன� வா?��� தாேயமன� ெதளி� எ@ஙன� வா?��� தாேயமன� ெதளி� எ@ஙன� வா?��� தாேயமன� ெதளி� எ@ஙன� வா?��� தாேய    

 

உ:ள(�)மத மா5சாியமா தியபைகவ� 

Xழ/ப8 ,ழலா நி5*� 

ெபா:ள  உட  நைரதிைர$5 ெற�ண?ேநா� 

ெபா��திமிக வ��தா நி5*� 

எ:ளிவ� கட�கார� ேபாலமைன 

யா:ம!க: இ ல) தானா� 

ெத:Aமன அைமதி அ�ேதாேச�வெதF 

வாெறன!*� ெசக�மா தாேவ  (28) 

 

ெபா-ைர: இ�தயமான= ெச�!* மா5சாிய� 4த3ய அக/பைவ�களி� ந,ேவ 

அக/ப8,! கலHகா நி�ற=. ஓ8ைடமயமான உடேலா நைரதிைர வ�=, கண!* 

அ5ற ேநா�க: ெபா��தி வ��=� நிைலயி  இ�!கி�ற=. W8.ேலா 

மைனயாA� ம!கA� இக6�= வ�கி�ற கட�கார�க: ேபால இ�!கி�றன�. 

ஐேயா இ�நிைலயி  மன� ெதளி�= அைமதி வ�வ= என!* எ/ப.? உலக 

அ�ைனேய! 

மத� - ெச�!*. மா5சாிய� - ெபாறாைம. மத�, மா5சாிய� 4த3ய ஆ? உ8பைக 

(ஷ8வ�!க�) என/ப,�. ெபா:ள  - =வார�. எ:Aத  - இக6த  
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மன அைமதி$ட� இற�தவ�க: ந5கதி ெப?வ�. என!* இ/ேபாேத மன அைமதி 

இ ைலேய. அ/ேபா= எHகி��= அைமதி வ�� எ�? *றி)தா� ஆசிாிய�. 

உ:ள)தி� உ?தி$� உட3� உ?தி$� - இ லாெதாழி�தைம Cற/ப8ட=. 

ஒ�வ� ஈ8. ைவ)=:ள ெபா�ளிேல தா� மைனவி ம!கA!* 4!கிய ேநா!க� 

ஆதலா  அவ�க: கட� ெகா,)தவ� ேபா வ�. 

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

அைர�ைற ஞான� அவதி�� ஏ(அைர�ைற ஞான� அவதி�� ஏ(அைர�ைற ஞான� அவதி�� ஏ(அைர�ைற ஞான� அவதி�� ஏ(    

 

சாரமிக/ ெபாதி�ததி�த� ச4சார� 

எனமதி)=� சா��தி� பா�� 

ேப�க: 0வன)=� ேபறாளரா� 

வா6�= பிறHகா நி�றா�; 

சீாி�ம3 பரேமசீ சிறிேதஞா 

ன�பைட)=� ெச�ம� ேச5றி  

ேகாரமி* =யெர�த எ�தவித� 

உ5ற�ேதா *ைழகி� ேறேன.  (29) 

 

ெபா-ைர: இ�த/ பிறவி இ�ப� மிக/ ெபா��திய= என மதி)= வி��பி அைட�= 

இ�ப� Vக�பவ�க: தி�"ைடயா�களாக. (அதி�]டசா3களாக), S"லக)திJ� 

எ)தைனேய� ேப� விளH*கிறா�க:. சிற/பி� ேம�ப, பரேம(வாிேய! அைர*ைற 

(ஆபாச ஞான� பைட)=, நா: இ�த/ பிறவியாகிய ேச5றி  எ�ெத�த விதமாக) 

=�ப� உ5?� ேசா�" அைடகி�ேற�! ெசா Jத5* எளித�?. 

சார� - இ�ப�. ச4சார� - பிற/0. திாி0வன� - S"லக�. ேபறாள� - தி�வாள�க:, 

த�ய�க:. பிறH*த  - விளH*த . ேகார� - ெகா,ைம. 

*./பிற/0, க வி, ெச வ�, அதிகார� 4த3யவ5?: சில"� பல"� 

உைடயவராகி, இைளஞ�மாகி உ:ளவ�க: தHக: வசதியான பிற/ைப மதி)= 

இF"லக ேபாகHகளி  S6கி 'வா6!ைக உலக இ�பHகளி  S6கி வா6வத5ேக' 

எ�? Cறி! களி)=! கவைல இ லாம  திாிபவ�கேள பலராகி$:ளா�. யாேனா 

சிறிேத ந லறி" ெப5றதனா , (Qரண ஞான� ெபறாைமயா ) பலவைகயாJ� 

உலக)தி  =�பேம ப,கி�ேற� எ�றா�. 

"ந�றறி வாாி5 கயவ� தி�"ைடய� 

ெநKச) தவல மில�" எ�ற தி�!*றA!* விள!கமாக உ:ள= இ/பா8,. 

-------- 
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(�ப�தி� ஏ(ைவC ெசா�ல�� அறிேய�(�ப�தி� ஏ(ைவC ெசா�ல�� அறிேய�(�ப�தி� ஏ(ைவC ெசா�ல�� அறிேய�(�ப�தி� ஏ(ைவC ெசா�ல�� அறிேய�    

 

யா=பிற/ ெப�ப=இ= வ�தவித� 

எ=நீதா� எ)=� 05றா� 

யா=நின திய ெப�? வினவி விைட 

ஒ�ற5*� இய�0� ஆ5ற  

யா=மிேல� யாேய, யாென�றாJ� 

எ)தைன$� ெபா?!க ஒ�ணா 

யாதைனயா ேதா"?கி� ேற�இதைன 

உைனய�றி யாேர ேத�வா�.  (30) 

 

ெபா-ைர: பிற/ெப�ப= யா=? இ= எHஙன� வ�த=? நீ எ�ன =�ப� எ�திைன? 

நின= இய 0 எ�ன? எ�? வினவிைன ெயனி  இFவினா!களி  ஒ�ற5*� 

விைட C?� திறைம சிறிேதB� இேல�, தாேய. எ�றாJ� சிறி=� ெபா?!க 

4.யாத =�ப� எதைனேயா அBபவி!கி�ேற�. இதைன உ�ைன அ�றி யா� 

அறிவா�? 

இய 0 - ெசா7ப�. யா� - தா�. யாதைன – =�ப�. 

*ழ�ைத, ேநாயா  வாதைன/ ப,வ= ஒ�ேற அ�றி, ேநா� எ�ப= யா=? அத� 

காரண� எ�ன? ப,� ேவதைன எ�ன? எ�பன 4த3ய ேக:விகA!* விைட 

C?� ஆ5ற  உைடய= அ�?. ைவ)திய�தா� அவ5ைற எ லா� அறி�= 

ேநாைய நீ!கி! கா/பா5ற ேவ�,�. அ=ேபால)தா� பிற/பி5 ப8டவ�!*) 

ேதவி$� கி�ைப ெச�யேவ�,�. பவேராக)தி5* ைவ)திய� ெச�ய வ லவ: 

அவேள. 

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

அளிய� இ/��� எளியநிைலஅளிய� இ/��� எளியநிைலஅளிய� இ/��� எளியநிைலஅளிய� இ/��� எளியநிைல    

 

இFவ�ண� இ�!*மியா� இ/ெபா<ைத! 

 ெகன!ேக5ற தி=ெவ� ேறாேர� 

இFவ�ண� இைத 4./ப ெதனவறிேய�, 

 க�வியி= என"� ேதேற� 

அFவ�ண� நிைலநா8ட/ பிரமாண� 

 அ=கா8,� ஆ5ற  இ ேல� 

உ�வ�ண� எ�ெச�ேவ� உலகிB!ேகா� 
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 சா�றாகி $ைற$� தாேய.  (31) 

 

ெபா-ைர: இFவா? கலHகிய நிைலயி  இ�!*� அளிேய�, இ/ேபா= யா� ெசய) 

த!க= இ= எ�பைத அறிேய�. ெசய)த!கைத 4.!க வழி$� அறிேய�. அத5*� 

சா�? கா8ட"� திறைம இ ேல�. கதி அைடவத5* எ�ன ெச�ேவ�? உல*!*� 

சா8சியாக உயி� ேதா?� உைறகி�ற அ�ைனேய. 

 

ஏ5ற=- த*தியான=, ஆ�ேறா� ஆசார�. இFவ�ண� இைத 4./ப= எ�ப= 

உபாய)ைத! *றி!*�. பிரமாண� - சா�?: 25சா�?� ஆ�ேறா� மர0�. சா�? 

- சா8சி. அளிேய� - இரHக) த!க நிைலயி  இ�/பவ�. 

கலHகிய நிைலயி  இ�!கி�ற யா�, எ� கவைலைய நீHகி! ெகா:Aவத5*� 

ெச�ய ேவ�.ய காாிய4� அைத நிைறேவ5றி! ெகா:வத5* ேவ�.ய 

உபாய4�, இ=தா� ெச�யேவ�.ய=, இ/ப.) தா� ெச�ய ேவ�.ய= 

எ�பத5* ஆதார4� அறிேய� எ�? Cறி) தம= ெசய  அ5ற நிைலைமைய 

ஆசிாிய� ெதாிவி)தா�. சரணாகதியி� அHகHக: ஆறB: S�றாகிய கா�/ப�ய� 

இ/பாட3  Cற/ப8ட=. கா�/ப�ய� - எளிைம. அதாவ=, இரHக) த!க 

நிைலைம. "ெதாிய அாிய பரKேசாதி ெச�வெதா�?� அறிேயேன” (தி�வாச�) 

எ�ப=� அ=.  எ� நிைலைமைய நா� ெசா லாமேல நீேய ந�* அறிவா� 

எ�பைத உண�)த "உலகிB!*� சா�றாகி உைற$� தாேய" எ�றா�. 

 

"எ�ெபாேன இைமேயா�ெதா< ைபHகழ  

ந�ெபாேன நல�தீH* அறிெவா�றிேல� 

ெச�ெபாேன தி�Wழி மிழைல$: 

அ�பேன அ.ேயைன! *றி!ெகாேள"             (அ/ப�). 

எ�ற�ளிய=� கா�/ப�ணிய நிைலேய. 

 

இ�நிைலயின�!ேக ஆ�டவ� வழிகா8,வா� எ�ப =, "He that is humble, ever 

shall have God to his guide' எ�? பிறராJ� Cற/ப8ட=. 

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

என�கினிய( அறிேய� உன�ேக அைட�கல�என�கினிய( அறிேய� உன�ேக அைட�கல�என�கினிய( அறிேய� உன�ேக அைட�கல�என�கினிய( அறிேய� உன�ேக அைட�கல�    

 

என!கினிய தறிேயனா� அைத அைட$� 
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வழியறிேய� எளிேய� அ�ேதா! 

என!*விதி வில!கறி�= நட/பத5*� 

இயலாேத, எ�ெச� ேகேனா? 

என!கினிய தைய)தாேய! எF"ல*� 

த��தாேய! எழி மீ னா8சி! 

என!கினியா� இனியா�? ம5 ?�சரேண 

சரணாக எ�தி ேனேன  (32) 

 

ெபா-ைர: என!* நல� த�வைத நா� அறிேய� அைத அைடவத5* வழி$� 

அறிேய�. ஏைழேய�. ஐேயா! என!* விதி வில!* அறி�= ஒ<க"� 4.யாேத. 

எ�ன ெச�ேவ�? அழகிய மீ� ேபாJ� க�ணாேள! இனி என!* ந�ைம 

ெச�வா� உ�ைனய�றி ேவ? யா�ளா�? உ� தி�வ.கைளேய தKசமாக 

அைட�ேத�. 

இனிய= - ந�ைம த�வ=. விதி - ெசய) த!க=. வில!* - ெச�ய) தகாத=. இனியா� 

- இனி யா�? எ�க. சர� இர�.  4தலாவ=, தி�வ.. இர�டாவ= 0க3ட�. 

த�4ைடய கா�/ப�ணிய)ைத! Cறி) ேதவியி� தி�வ.களி  ஆசிாிய� தKச� 

அைடகி�றா�. இ= சரணாகதி என/ப,�. ஒ�வ�!* அவாிB� ஆ�டவேன 

அவ�பா  இனியா�, அ�0ைடயவ� எ�ப=, 

"எ�னிலா�� என!கினி யாாி ைல 

எ�னிJ� இனியா�ஒ� வ�Bள� 

எ�னிேல உயி�/பா�/ 0ற�ேபா�=0! 

ெக�Bேள நி5*� இ�ன�ப�ஈசேன" (அ/ப�) 

என!* இனிய= அறிேய� எ�ப=, 

 

"எ�ெபாேன இைமேயா� ெதா<ைபHகழ  

ந�ெபாேன நல�தீHகறி ெவா�றிேல� 

ெச�ெபாேன தி�Wழி மிழைலயி  

அ�பேன அ.ேயைன! *றி!ெகாேள." (அ/ப�) 

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

ப5�த க�வியி� பய� உைன அைடத�ப5�த க�வியி� பய� உைன அைடத�ப5�த க�வியி� பய� உைன அைடத�ப5�த க�வியி� பய� உைன அைடத�    

 

ேவதHக: ஒ�சிறி=� ஆகமHக: 

ஒ�சிறி=� விாி�த ப�G5 
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ேபதHக: ஒ� சிறி=� உபேதச 

ெநறிசிறி=� பயில/ ெப5ேற� 

ஏதHக: அற�சகல உயி�கA!*� 

இரHகி அ�: ஈவா: நீ, உ� 

பாதHக: 0கலைடத  ேவ�,ெமB� 

மதி இவ5றி� பயனா  ெப5ேற�  (33) 

 

ெபா-ைர: ேவதHகளி  ஒ� - சிறி=� ஆகமHகளி  ஒ� சிறி=� விாி�த ப5பல 

சா)திரHகளி  ஒ�சிறி=� உபேதச ெநறி சிறி=� பல25 ேபதHக: - பலேவ? 

வைக/ப8ட சா)திரHக:. த� இரHக) த!க நிைலைய அறி�த கி�பண� 

(கா�/ப�ணிய� உைடயவ�) தா� 0க  0*த5*) த!காைர அறி�= சர� 0*த  

ேவ�,�. பசி)தவ� வ:ளலான ெச வைன அைட�தா  உ�வா�. தாேன பசி)= 

வ��=� பி�ைச!காரைன அைட�தா  எ�ன பய�? அ=ேபால/ பிறவியா  

வ��=பவ� பிறவியிலா) ெத�வ)ைத� சர� 0*�தா  பிறவிேநா� நீHக/ 

ெப?வா�. ெச)=/ பிற!கி�ற சி?ெத�வHகைள� ேச��தா  பய� இ ைல. நீேய 

பிறவி) =�ப)தி  இ��= கா/பா5?பவ: எ�? அறி�= உ�ைனேய சி!ெகன/ 

பி.)ேத� எ�றா�. நா� க5ற க வி சிறிேதயாயிB� அ= இ�த/ 0)திைய) த�த= 

எ�றா�. இ= சரணாகதியி� அHகHகளி  'ேகா/)�)வ வரண�' (இர8சி!க 

வ லாைர) ேத��= ெகாள ) என/ப,�. க வியி� பயனாய உ�)திர� எ�றா�, 

ச�ப�த�. 

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

இர�டாமவனாக எ�ைன ஆ%கஇர�டாமவனாக எ�ைன ஆ%கஇர�டாமவனாக எ�ைன ஆ%கஇர�டாமவனாக எ�ைன ஆ%க    

 

பிரம�இைன ய=யாB� இைனயென/ 

பிரம)ைத/ ெப?மா றி�ன= 

உர4ட� ஆகமமதிFவா ேறா=ெமன 

உணராதா� உ�னா  4�ஆ: 

தர4ைடயா� மீனா8சி தள��தா�!*� 

சரணா4� த�ைம ஒ�ேற 

திர4ட� ஓ�� தறி�தவ�க: இர�டாவ 

தா�தர)த� ெதாிவி) ேதேன.  (34) 

 

ெபா-ைர: பிரம� எ�ப= இ)த�ைமய=, நா� இ)த�ைமேய�, பிரம)ைத/ ெப?� 

வழி இ=, ஆகம� இHஙன� C?கி�ற= என� சிறி=� உணராதவ�கேள உ�னா  
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4தலாமவராக ஆ8ெகாள) த!கவ�க:. மீனா8சி! அைட�தவ�!ேக ஆதரவா*� 

உன= த�ைம ஒ�ைற ம8,� உ?தியாக அறி�தவ�க: இர�டாமவராக 

ஆ8ெகா:ள) த!கவ�க: எ�பைத வி�ண/பி)=! ெகா�ேட�. 

தாைய/ ப5றி$� த�ைன/ ப5றி$� சிறி=� ெதாியா� ேசேய தாயி� அ�ைள/ 

ெப?வத5* 4த  உாிைம உைடயதா*�. ஓரள" அறி" அறி�த *ழ�ைதைய) தா� 

இர�டாவதாகேவ கவனி/பா:. அ=ேபால, ஒ�?� ெதாியாத தீன�கேள சரணாகதி 

த�ம)தி  அKசெல�? அளி!க/ப,வத5* 4தலா� தர)த� (த*தி உைடய�) 

ஆவ�. சிறி= அறி�தவ� இர�டா� தர)தவ� ஆவ� என"� ேதவியி� இர8சக 

*ண)ைத மா)திர� அறி�த தா� இர�டாவதாக அளி!க/பட) த!கவ� எ�பதைன� 

சா=ாியமாக ஆசிாிய� வி�ண/பி)தா�. 

---------- 

அ5ய�பா� உாிைமயி� அளவி� ஆ%கஅ5ய�பா� உாிைமயி� அளவி� ஆ%கஅ5ய�பா� உாிைமயி� அளவி� ஆ%கஅ5ய�பா� உாிைமயி� அளவி� ஆ%க    

 

அ�ைனநீ எ�ைன$ன த.ைமஎB� 

உாிைமஎ�த அளவி5 ெகா�டா� 

அ�னஅள வாகேவ அ.ேயB� பணிெச�ய 

ஆ5ற  ேச�ேவ� அ�றி/ 

பி�ன�அ. ேய�ெச�ய) த!க=ள 

ேதாஎHக: பிராேன எ�ைன 

இ�னவித� பணிெகா:க எ�ேற"� 

அ.யவெனH ேகB4�ேடா ?  (35) 

 

ெபா-ைர: தாேய! எ�ைன உ� அ.யவ� எ�B� உாிைமைய எ�த அளவி  

ைவ)தி�!கி�றைனேயா அ�த அள"!*/ பணி ெச�ய)தா� எ�னா  இயJ�. 

அத5* ேம  யா� எ�ன ெச�ய வ ேல�? எHக: எஜமாேன நீ இ/ப. ேவைல 

ெகா:க எ�? எஜமானைன ஏ"� அ.ைம எHேகB� இ�!கி�றானா 

அ�ன அள" -அ�த அள"!*) த!கப.. ஆ5ற  - திறைம. பிரா� - எஜமான�. 

ஒ� ேவைலயாளி� ேம  எஜமானB!* உ:ள அபிமான)=!* ஏ5பேவ அவைன 

அவ� பணி ெகா:Aவா�. எ�ைன இ�ன பணி!* ம8,� பய�ப,)தி!ெகா: 

எ�? எஜமானB!*! க8டைள இ,� பணியா: எH*மி ைல. ஆதலா , என= 

ேவைல ெச�$� ஆ5றJ� எ� ேம  நீ ைவ)த அ�: உாிைமயி� அளவாகேவ 

இ�!*�. இ/பணிெச�ய எ�ைன நீ பணி எ�? யா� ேவ�ேட�. இ8ட பணி 

ெசய) தயாராக இ�!கி�ேற� எ�றா�. 

"த�கட� அ.ேயைன$� தாH*த  

எ� கட� பணி ெச�= கிட/பேத" 
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எ�? அ/ப� அ�ளிய=� இ!க�)ைத! ெகா�டேத -ஆ*�. 

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

அறிவிைளேவ ஆசார�தள�அறிவிைளேவ ஆசார�தள�அறிவிைளேவ ஆசார�தள�அறிவிைளேவ ஆசார�தள�    

 

இ<!கெமலா� ைகவி,ேவ� ஒ<!கெநறி 

தனி5ெச ேவ� எனிB� நி)த 

ஒ<!க� ஒ�வ�றன= வ லைமயி� 

அளெவ�ேற உைர/ப� அ�ேறா 

சழ!க?வ  லைமஒ�வ� 0)திவ3 

அளவினேத சடமா� ேதக/ 

பழ!கவ3 அளவினத� ெற�பைத$� 

பா5பக��ேத� பரம� ேதW.  (36) 

 

ெபா-ைர: வில!கிய க�மHகைள வி8ெடாழிேவ� விதி)த ஒ<!கHகைள 

ேம5ெகா:ேவ�. எனிB� நி)திய ஒ<!க� ஒ�வBைடய ஆ5ற3� அள"!* 

ஏ5பேவ இ�!*� எ�பா�க: அ லவா? ெபா�ைம இ லாத அFவ லைம 

ஒ�வன=. 0)தியி� வ3ைமைய/ ெபா?)த=தாேன? சடமாகிய உட�பி� 

பழ!க)தா  வ�� வ3ைமைய/ ெபா?)த= அ லேவ, பரேம(வாிேய! 

இ<!க� - வில!கிய ஒ<!க�. நி)த ஒ<!க� - அ�றாட� ெச�ய ேவ�.ய ஆசார�. 

சழ!* - ெபா�. 

பரேம(வாிேய! உ� தயைவ நா� ெப?வத5* வழி எ�ன ெவ�றா  நீ Cறிய விதி 

வில!*கைள அBசாி)= நட/பேத. வில!ைக ஒழி)= விடலா�. விதிைய 

அBசாி!*�ேபா= அவனவ� த� ஆ5றJ!* ஏ5றப.தாேன காாியHகைள� 

ெச�ய 4.$�? ஆ5றெல�ப=, 0)திைய/ பி�ப5றியேதா, உட�ைப/ 

பி�ப5றியேதா எனி , 0)திைய/ பி�ப5றியேத. உட�பி  எ லா! காாியHைள$� 

ெச�$� வ3ைம இ��தாJ� 0)தியி� ச!தி!* ஏ5ப)தா� உட�பி� வ3ைம 

ெதாழி5ப,�, எ�றா�. ‘0)திமா� பலவா�' எ�ப=� நிைன!க) த!க=. 

ஆைகயா , எ� சிறிய ஆ5றJ!* ஏ5ப எளிய வழியிேல என!* 4)தி அ�Aக 

எ�ப= க�)=. 

*மர*�பர��, 

"ச)திநி பாத�நி� ச�நிதி/ப8ட 

இ)திற) ெதளிதினி  எ�திய= எம!ேக - அதனா  

சாிையயி  தா6!கைல கிாிையயி  பணி!கைல 

ேயாக) =�!கைல பாக4� ேநா!கைல 
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நாைள இ�ெறன ஒ�ேவைள$� நவி5றைல 

ஈ�ெடன! க�Aதி இைற 

Q�,ெகா� .�/ப� நி�ெபா�ன.) =ைணேய" 

(ப�டார4�மணி!ேகாைவ 29) என ேவ�.னா�. 

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

ஆ�ம நி<ேசப�தி� அ@க� ஐ�(� இேல�ஆ�ம நி<ேசப�தி� அ@க� ஐ�(� இேல�ஆ�ம நி<ேசப�தி� அ@க� ஐ�(� இேல�ஆ�ம நி<ேசப�தி� அ@க� ஐ�(� இேல�    

 

தைன)தாேன தாHககிலா =�பாேல 

(ம)திவி8ட தனி�ேசா� ேபறி 

பிைன�சரணா கதி!*ாிய உ?/பிெலத 

ைன�(ம!க/ பிாியH ெகா:வா� 

அைன)=?/0� நிர�0பிர ப)தியிைன 

அகிலெமH*H காண லா*� 

எைன/ெபா?)த வைர$ைனேய ந�0வேத 

பிரப)தி எ�றா யி5ேற. (37) 

 

ெபா-ைர: த�ைனேய தன!*/ பாரமாக நிைன!*� 4<�ேசா�ேபறி ஒ�வ�, 

சரணாகதி!* உாிய அHகHக: ஐ�தB: ேவ? எதைன)தா� ேம5ெகா:ள 

வி��0வா�? ஐ�= அHகHகA� நிர�பிய பிரப)திைய உலக)தி  எH*� 

காணலா*�. எ�ைன/ ெபா?)த வைரயி  உ�ைன ந�0த  எ�B� ஒ�ேற 

எ லா உ?/0!கA� நிைற�த பிரப)தி ஆ*�. 

பிரப)தி, சரணாகதி, ஆ�ம நி8ேசப� எ�பன ஒ� ெபா�8ெசா5க:. உ?/0, 

அHக� எ�பன"� ஒ� ெபா�8 ெசா5கேள. 

 

சரணாகதி ெநறி!* அHகHக: ஐ�= ஆவன 

1. அB Cல�ய சHக ப� - வழிப, கட"ளி� (எஜமானனி�) க�)=!* 

இைச�தப.ேய ஒ<*த . 

2. /ரதிCல�ய வ�ஜன� - அவ�!* ஒFவாதவ5ைற) தவி�)த . அஃதாவ=, 

கட": அ�ளிய ெநறிகA!* மாறான ெநறிகளி  ெச லாைம. 

3. ர
ி]யதீதி வி�வாஸ - கட": ந�ைம! கா/பா� எ�ற உ?தியான ந�பி!ைக 

4. ேகா/)�வ வரண� - நீேய எ�ைன! கா)த5* உாியவ� எ�? சி!ெகன/ 

பி./ப=. பிற� ஒ�வைர/ பி� ெச லாைம. 
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4. கா�/ப�ணிய� - த�ைன) தாேன கா/பா5றி! ெகா:ள 4.யாத த� 

எளிைமைய ெவளி/பைடயாக உண�)=வ=. 

இFைவ�=ட� C.ய பிரப)திேய சரணாகதி என ஆறாவதாக"� ைவ)=! 

Cற/ப,�. 'தைன)தாேன தாHககிலா= உ�பாேல (ம)தியி8ட தனி� ேசா�ேபறி' 

எ�பதனா  தம= கா�/ப�ணிய)ைத ஆசிாிய� உண�)தினா�. இ�23� 30, 31 

ஆவ= ெச�$:களிJ� கா�/ப�ணிய� Cற/ப8,:ளைம கா�க. 

"எ�ைன அ/பா அKச  எ�பா� இ�றிநி� ெற�)தைல�ேத� 

மி�ைன ஓ/பா� வி8.,தி க�டா�'               (தி�வாசக�) 

 

"என!ேகற நி�வழி ய லாம  யாெனன ெத�B�வழி 

தன!ேகறி ஐவ�தைடயி5 ப8ேட� தைட தீ�/பத5ேகா 

கன!ேக� உைன அ�றி! காேண� 4<=� உHைகயி5 பி:ைள 

உன!ேக அைட!கல� க�டா� *5றால) =ைறபவேன"          

                   (தி�!*5றால)த�தாதி) 

 

"க�"5ற நா: 4தலாக நி�பாதேம கா�பத5ேக 

உ�கி5ெற� உ:ள4� நாB� கிட�தல�= எ�)ெதாழி�ேத� 

தி�ெவா5றி`ரா தி�வாலவாயா தி�வா�ரா 

ஒ�ப5றிலாைம$� க�.ரHகா� க�சிேயக�பேன”               (அ/ப�) 

 

4த3யைவ$� கா�/ப�ணிய� C?த  கா�க. உைனேய ந�0வேத பிரப)தி 

எ�ற=, ஆ)மா�/பண)=!*ாிய ஏைனய அHகHகைள$� அBசாி/ப= எளியாிJ� 

எளியனாகிய எ�னா  4.யா=. ஆதலா , உ�ைன ந�0த  எ�ற ஒ�றைனேய 

எ லா அHகHகAட� C.ய ஆ)மசம�/பணமாக! ெகா:க எ�றா�. 

 

"சிவெனB நாம� தன!ேக உாிய ெச�ேமனி எ�மா� 

அவெனைன ஆ8ெகா�டளி)தி,மாகி  அவ�றைனயா� 

பவெனB� நாம� பி.)=) திாி�= ப�னா: அைழ)தா  

இவ� எைன/ ப�னா: அைழ/ ெபாழியா� எ�? எதி�/ப,ேம"        (அ/ப�) 

"த� கட� அ.ேயைன$� தாH*த " (அ/ப�) 

ஆகியன"� கா�க. 

------------  
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எ�ேம� �&ற� யா/� ெசா�லா எ�ேம� �&ற� யா/� ெசா�லா எ�ேம� �&ற� யா/� ெசா�லா எ�ேம� �&ற� யா/� ெசா�லா     

 

கா�ப="� உயி�/ப="� உ:நி�? 

நீ1�ட! கைடேய� பாலா� 

மா�பாிய தீயவிைன நிக6�தாJ� 

பிைழ என தா�ம�" ேமாதா� 

ஊ�பாி�= தா� ஊ8ட உ�டசி? 

*ழ�ைதயி�பா  மீ1� *5ற� 

கா�பவ�யா� இF"லகி5 கட�பவ� 

பவனமம� கய5க� ணாேள.  (38) 

 

ெபா-ைர: கா�ப="� S�(வி,வ=� Cட நீ 1�டேவ எ�னிட)தி  நிக<�. 

ெப�ைம இ லாத தீய விைனகெள�பா  நிக6�தாJ� *5ற� எ�பா  

உ�டாகா=. அ�ேபா, தா� ஊ8ட உண" உ�ட *ழ�ைதேம  அதிக� உ�, 

வி8ட= இ!*ழ�ைத என! *5ற� சா8,வா� இF"லக)தி  யா�மி ைல, 

கட�பவனேம ேகாயிலாக வா<� கய5க� அ�ைமேய. 

உயி�/ப="� (வாச� வி,வ="�. மா�0 - ெப�ைம. ம�"ேமா -ெபா��=ேமா 

ஊ� - உண". மீ1� - அள"!* மீறி) தி�ற பிைழ. கட�பவன� – ம=ைர மாநக�. 

ேதவியாகமHகளி  Cற/ப,� கட�பாடவி$� ஆ*�. பவன� தி�!ேகாயி . 

கா�/ப�ணிய� ஒ�வ� 4<4த5 ெபா�ளி� ெசய  அ�றி) தன!ெகன ஒ� 

ெசயJ� இ லாைமைய ந�* உண��தி�/பா�. தா� ஒ�றைன! கா�ப=, S�( 

வி,வ= 4த3ய ெசய கைள$�, த� உயி�!* உயிராக உ:ள 4<4த5 ெபா�ளி� 

ெசய  எ�ேற அறிவா�. "அவன�றி ஓரD"� அைசயா='' எ�ப= அவ� த� 

அBபவ)தி5 க�டறி�த உ�ைம . ஞான 2 கA� அFவா? C?கி�றன. 

 

"எ லா உயி�!*� உயிர�ேணச� இவரைசயி� 

அ லா= அD"� அைசயா= எ�ப தறி�தனேம 

வி லாட� மார� இ�/ப"� ேயாக� விைள)த அ�நா: 

0 லாதி��தன எ லா உயி��த� ேபாக)ைதேய"      (அ�ைண!கல�பக� 1) 

எ�ற பா8,� - நிைனத5*ாிய=. 

 

"ஐயா மர/பாைவ ஆ,வ=� X)தாித� 

ைகவாசி ேயாபாைவ க5ற=ேவா ெவ�யவிைன 

எ�னி�ைசேயா அ�ைண+சா பைட)தளி!* 
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உ�னி�ைச ய�ேறா உைர" (அ�ணகிாி அ�தாதி). 

 

எ லா� சிவ� ெசய  எ�? உண��தவ� “யா� ெச�ேத� பிற� ெச�தா�, 

எ�ன=யா� எ�BHேகாைண" இ லாதி�/பா�. ஆதலா , அவ�பா  வி�/0 

ெவ?/0 நிகழா=. அதனா , ஆகாமிய விைன ஏறா=. "இ�:ேச� இ�விைன$� 

ேசரா. ஆ�ம நி8ேசப ெநறியி� பய� ஆகிய இதனா , விைன/ பிறவி சாரா=. 

ெம�) ெதா�ட� ெச J� வழியி=. 

 

"What wrong have I done mother? Do I do anything? It is thou mother, who doest 

everything. I am the machine and You are its operator.” (Sri Ramakrishna) 

"The Love has the power to derive pleasure from mistakes, discards and incapacity. 

A mother's love overflows at the false steps of the child whom she is teaching to walk 

(Tagore's Wreck. Chapter 10) 

----------- 

உைன உைன உைன உைன அைட�தா பா� ஊE வ3 கா<:ேமாஅைட�தா பா� ஊE வ3 கா<:ேமாஅைட�தா பா� ஊE வ3 கா<:ேமாஅைட�தா பா� ஊE வ3 கா<:ேமா????    

 

மதிவ3ெகா� ,ய�W, ெபற4ய வா� 

பா5றன= வ3ைம கா8. 

விதியிைட`5 றிைனவிைள!*�; விய/பிதி  

எ:ளள"மிைல, மீளா ஆளா�! 

கதிெப?த5 *பாய4�நீ என/பி.)தா�! 

கபாய�விதி கா8, மானா  

அதிக4? சிற/0ன!கிH ெக�ன"ள 

தHகய5க� அ�8QH ெகா�ேப.  (39) 

 

ெபா-ைர: தHக: அறிவி� வ3ைமையேய =ைணயாக! ெகா�, (ஞான 

ெநறியாேல) 4)திெபற 4ய பவ�க: பா  விதியான= த� வ3ைம கா8. 

இைட`5றிைன விைள!*�. இதி  விய/0 எ:ளள"� இ ைல. உன!ேக மீளாத 

அ.ைமயாகி 4)தி$� நீேய 4)தி ெப?வத5* உபாய4� நீேய என) =ணி�= உ� 

தாைள இ?க/ ப5றியவ�பாJ� விதியான= இைட`5றிைன விைள!*மானா  

ஏைனய உபாயHகளிJ� ேம�ப8ட சிற/0 உன!* இHேக எ�னதா� 
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இ�!கி�றதா*�? அHகய5க�ணி எ�ற ெபயைர$ைடய க�ைண Q)த க5பக! 

ெகா�ேப. 

மதி - அறி", 0)தி. மீளா ஆ: - த�ைன வாHகின விைலைய) தி�/பி! ெகா,)= 

வி,தைல ெபற4.யாத, வி,தைலைய வி��பாத அ.ைம. உபாய� - வழி, 

உபாய4� உேபய4� ேதவிேய. அபாய�-இைட`?. 

ஞானெநறிைய� சாதனமாக! ெகா�டவ�!* விதி இைட`5ைற விைள!*�. 

சரணாகதி ெநறியி  ேதவிையேய சாதனமாக! ெகா�டவ�பா  விதி தைல 

கா8டா=. இதனா  ஞான ெநறியிB� சரணாகதி ெநறி சிற�த= எ�ப= 

Cற/ப8ட=. 

 

"சிவாய நமெவ�? சி�தி) தி�/பா�!* 

அபாய� ஒ�நாA� இ ைல - உபாய� 

இ=ேவ மதியா*� அ லாத எ லா� 

விதிேய மதியா� வி,�" 

எ�ற ஒளையாாி� அ�� ெபற  வா!* நிைன!க5பா5?. 

 

"ஊைழ$� உ/ப!க� கா�ப� உைலவி�றி 

தாழா =ஞ5? பவ�” 

எ�ற தி�வ:Aவ� 0க6�த= இFவா? ஆ�ம நி8ேசப� ெச�தவ�கைளேய. 

----------- 

ஊழிைன ஒழி�க உன�� இயலாேதாஊழிைன ஒழி�க உன�� இயலாேதாஊழிைன ஒழி�க உன�� இயலாேதாஊழிைன ஒழி�க உன�� இயலாேதா????    

 

அ,)=வ� ெதா�ட�தைம அைல!கவ�� 

உடaைழ அயலா! க�ேற  

ெக,)=வி, இனி/ெபா?!க கி ேல� 

விைனேகத� கிழமா� ேதக� 

எ,)=ழJ�, மானிட�� உட3ைய�த 

விட)திைனேவ றிட)தி5 ேச�/ப� 

ெக,)ெதாழி!க"� வ ல� கிாியரச� 

ெச விய�: கிள�க� ணாேள.  (40) 

 

ெபா-ைர: உ�பா  சர�0*�த ெதா�ட�கைள வ�)த எ�ணி வ�கி�ற பிரார/த 

விைனைய அவாிட)தினி�? நீ!கி/ பிறிேதாாிட)= ைவ. அ ல= அதைன அழி)= 
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ஒழி)= வி,. இனி$� பிரார/த விைன விைள!*� =�பHகைள/ ெபா?!க 

மா8ேடா�. கிழமாகி அழி$� உட  எ,)=) திாி$� மனித�களி  சில�� Cட, 

ஒ�வ� உட3  வ�= ேச��த விட)ைத எ,)= ேவாிட)தி  ேச�!கி�றன�. அதைன 

45றிJ� அழி)= விட"� வ Jநரா� இ�!கி�றன�! (விட4�ட க�ட� பா  

பHகினளாகிய உன!* இ= அாிேதா?) மைலயரச� மகேள. க�ைண ெப�*� 

கய5க�ணிேய. 

அ,)= வ�த  - ஆ�மா�/பண� ெச�த . அைல)த  - =�0?)த . உட  ஊ6 - 

பிரார/த விைன. ஊ6விைன!ேகத� - ஊ6 விைனயான= உ�டா!*� =�ப�. 

எ லா� சிவ� ெசய  எ�றி�!*� ெம�)ெதா�ட�பா  பய�தர வ�� 

இ�விைனகளி  ந விைனயான= அவைர வழிப,� ந�ம!க:பா  ேச��= 

இ�ப)ைத) த��. தீவிைனயான= அவ�கைள இக<� கீ6ம!க:பா  ேச��= 

=�ப)ைத) த�� அ ல= ெந�/பி  ப8ட பK(ேபால அழி$�. 

 

"ம�/ைப ஒ� ைக!ெகா�, நாைர`� ம�B� 

ெபா�/ைப அ.ேபா5றி/ பணி�தா  - ெந�/ைப 

அ��த எ�D கி�ற எ?�0 அ�ேறா அவைர 

வ��த எ�Dகி�ற மல�"              (ந�பியா�டா� ந�பிக:) 

எ�ற தி�வா!ைக நிைனக. 

----------- 

உ�ைன+ ப&றி� ஊEவிைன ஒழி��உ�ைன+ ப&றி� ஊEவிைன ஒழி��உ�ைன+ ப&றி� ஊEவிைன ஒழி��உ�ைன+ ப&றி� ஊEவிைன ஒழி��    

 

எ�ணாிய பிறவியிB� இைய�தநம 

=றவினா  இைறW உ�சீ�) 

த�ண4ைத� ெசவிம,)=) தாடைலயா  

வணHகிஉள� தனி5சி� தி)=/ 

ப�ணியஎ� பழவிைனைய/ பா5?திெய� 

ற.மலைர/ ப5றி ேனேன  

தி�ணமைவ வி8ெடாழி$� தீய0ல� 

ம5ெறன= ெசா வா ராேவ  (41) 

 

ெபா-ைர: ேதவிேய, எ�D!* அடHகாத பல பிறவிகளிJ� உன!*� என!*� 

உ:ள ஆ�டா� அ.ைம எ�ற உாிைம ந8பா , 'எ� பழவிைனகைள நீ!*வாயாக' 

எ�? நா� பி.வாதமாக ேவ�.னா  அ)தீவிைனக: தாமாகேவ எ�ைன வி8, 

ஒழி$�. அத5காக யா� ெச�ய ேவ�.ய= யாெதனி , உ� 0க6 அ4ைத� 
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ெசவிம,)தJ� தி�வ.ைய) தைலயார! *�பி,தJ�, உ:ள)தி  தியானி)தJ� 

ஆ*�. ஆனா , தி�)ெதா�.� ெநறி ஒ<*த5*, என= தீய ஐ�0ல�க: எ� 

ெசா  வழி வாரா. 

நம= உற" – ‘எ�? நீ அ�? நா� நி�ன.ைம அ லேவா' எ�ற பைழய 

ந80ாிைம. தாடைல - தா:தைல. பா5?த  - நீ!*த . 

ெந,நா: ஒ�வெரா, பழகினா , அதனா  ஒ� ந80 உ�டா*�. அ�ந80! 

காரணமாக ஏ5ப,� தய"தா� க�ேணா8ட� (தா8ச�ய�) என/ப,�. 

ெபாிேயா�க: பா  தா8ச�ய� தவறாம  இ�!*�. ஆதலா , ேவ�.! 

ெகா�டா  ேதவி எ� பிறவிைய நீ!*வா:. அFேவ�,ேகாைள 4ைற/ப. ெச�ய 

என= 0ல�க: இைச�= வரவி ைல எ�கிறா�, ஆசிாிய�. 

0ல�கைள அட!*வத5*� நீேயதா� அ�: ெச�ய ேவ�,� எ�பேத 

*றி/பா*�. 

 

"மாறி நி�? எ�ைன மய!கி,� வKச/ 

0லைன�தி� வழியைட)= அ4ேத 

ஊறிநி�? எ�B: எ<பரKேசாதி 

உ:ளவா காணவ� த�ளா�" (தி�வாசக�) 

எ�ற தி�வா!*� நிைனக. 

 

எ�B:ள)ேத எ<�= நி5*� ேமலான ேசாதி இைறவேன! அHேக இ��= ெகா�, 

ஒ�? அடHகினா  ம5ெறா�றாக! கிள�பி மாறிமாறி இைடவிடாம  நி�? 

எ�ைன மய!*கிறைவயாகிய வKச4ைடய அK( 0ல�க: வ�� வழிைய நீ 

அைட)=, அ4தேம ஊறி நி�ற உ�ைன யா� உ:ளப. க�, உணர நீ எ� 4� 

வ�= அ�:க. 

 

"ஒ ைலயாறி உ:ள� ஒ�றி! க:ள� ஒழி�= ெவ�ய 

ெசா ைலயாறி) 1�ைம ெச�= காமவிைன அக5றி 

ந லவாேற உ�றனாம� நாவி  நவி�ேற)த 

வ லவாேற வ�= ந கா� வ3வல� ேமயவேன" 

 

தா$� நீேய த�ைதநீேய சHகரேன அ.ேய� 

ஆ$�நி�பா  அ�0ெச�வா� ஆதாி!கி�ற= உ:ள� 

ஆயமாய காய� த�B: ஐவ� நி�? ஒ�ற  ஓ8டா� 
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மாயேம எ�? அK(கி�ேற� வ3வல� ேமயவேன"         (ச�ப�த�) 

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

த�வய�தா? உன�ெக�ன ஊEவிைன�ட�த�வய�தா? உன�ெக�ன ஊEவிைன�ட�த�வய�தா? உன�ெக�ன ஊEவிைன�ட�த�வய�தா? உன�ெக�ன ஊEவிைன�ட�    

 

உ�ய!ெகா: ேவாமிவைன என"ன!*! 

க�ைண உ�ேட  உய!ெகா: அ�ேம 

ெவ�யஇ� விைனயிைன விசாாி/ப 

ெத5?!ேகா விாி�த ஞால� 

ெவ�ய"�மா5 ற"�வ ல (த�திைரநீ 

விைன!ேக5ப� ெச�ேவ� எ�றா  

ஐய! இ�த வKசைன�ெசா  யாாிட)தி  

அHகய5க� அ�8QH ெகா�ேப.  (42) 

 

ெபா-ைர: இவைன! கா/பா5ற ேவ�,� எ�ற க�ைண எ�ேம  உன!* 

இ��தா  கா/பா5?க. ெகா.யனவாகிய இ�விைனகைள ஆரா�வ= எத5காக? 

விாி�த உலக� அைன)ைத$� பைட!க"� =ைட!க"� வ ல (த�திைர நீ. நீ 

விைனைய அBசாி)=தா� ெச�ய ேவ�,� எ�றா  இ�த வKசக/ ேப�ைச 

யாாிட)தி  ெசா Jகி�றா�? உ�ய!ெகா:ேவா� - கா/பா5?ேவா�. ெவ�ய - 

ெகா.ய. விைன!* ஏ5ப)தா� ெத�வ� அ�: ெச�$� எ�ப= இய5ைகயாகிய 

ெபா=நீதி. ஆனா  ேதவி வி��பினா  விைனைய அBசாி!காமேல அவ: அ�: 

ெச�ய"� 4.$�. அவ: (த�திர4ைடயவ:. ஆதலா  ஏ� இFவா? ெச�தைன 

என! ேக8பா� இல�. "வ லா� வ*)தேத வா�!கா ” எ�ப= பழெமாழி. 

மகாபாதகK ெச�தவைன உ�ய! ெகா�ட தி�விைளயாட  ெச�த மகாேதவ 

த�பதிகA!*, விைன!* ஏ5ப அ.யா�கைள ஆ8ெகா:ள ேவ�,� எ�ற நியதி 

உ�ேடா? 

"ஆ8பாலவ�!* அ�A� வ�ண4� ஆதிமா�0� 

ேக8பா� 0கி  அளவி ைல' (ச�ப�த�) 

 

"நாிைய! *திைரெச�வாB� 

நாகைர) ேத"ெச� வாB� 

விரதHெகா� டாடவ  லாB� 

வி�சி�றி நா?ெச� வாB� 

-ஆ7� அம��த அ�மாேன” (அ/ப�) 
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"அரன.! க�ப� ெச�$� பாவ4� அறமதா*� 

பரன.! க�பிலாதவ� 0�ணிய� பாவமா*� 

வர4ைட) த!க� ெச�த மாேவ:வி தீைமயாகி 

நராினி5 பால� ெச�த பாதக� ந�ைம யா�)ேத" 

(சிவஞானசி)தியா�) 

 

Nanda: Can God violate law? 

Sri Ramakrishna : What do you mean? He is Lord of all. I He can do everything. He 

who has made the law can also change it. (Gospel of Ramakrishna. Page 800) 

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

எ��ல ெத?வ� நீேய என இைச�த�எ��ல ெத?வ� நீேய என இைச�த�எ��ல ெத?வ� நீேய என இைச�த�எ��ல ெத?வ� நீேய என இைச�த�    

 

4�னேர தனதா�ம சம�/பண�ெச� 

அ/ைபய 4னிவ ர�தா� 

அ�ைனேய த�*ல4� பாிகார4� 

உ�தா8ேக அ�/பி) தி8டா� 

அ�னதா  வழிய.ேய� *லதாச� 

ஆேனைன அக5ற நீயா�? 

எ�ன�ைம! *லெத�வ� உைன/பரவா 

ெதாழிவத5கிH ெகளிேய� யாேர.  (43) 

 

ெபா-ைர: என!* 4�னேர, த� ஆ�மாைவ உ�பா  அ�/பண� ெச�த அ/ைபய 

தீ
ித� எ�ற 4னிவர�, தாேம த� *ல)ைத$� ஏைனய பாிகரHகைள$�, தாேய! 

உ� தி�வ.க8* அ�/பண� - ெச�=வி8டா�. ஆதலா , (அவ�!*/ ேபரனாகிய) - 

நாB� உன!* வழிவழி அ.ேய�. *லதாச� ஆகிய எ�ைன ேவ�டா� எ�? 

வில!க நீ யா�? எ� அ�ைம! *லெத�வமாகிய உன!*) ெதா�, ெச�யாெதாழிய 

நா�தா� யா�? 

ஆ�மா�/பண�, ஆ�மநிே
ப�, சரணாகதி எ�பன ஒ�ெபா�8 ெசா5க:. 

அ/ைபய தீ
ித� எ�ற பரமசா�பவ�, இ�2லாசிாியராகிய நீலக�ட தீ
ித�!*/ 

ெபாிய பா8டனா�. அவ� 'உ�ம)த பKசாச)' எ�ற ம? ெபய�ைடய 
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‘ஆ�மா�/பண �=தி' எ�ற 2ைல அ�ளி� ெச�தா�. அதி  த� *ல� 4<வைத$� 

சிவெப�மானிட)தி  அ�/பி)தா�. அ�(ேலாக)தி� ெமாழிெபய�/0: 

 

"இ�ேறஎ� ஆவிதைன உடJைடைம 

           பாிகரம5 ?ளவ5 ேறா,� 

ந�ேற அ�/பி!கி�ேற�, மைலமட�ைத 

        தைன இடHெகா: நாத நாேய� 

நி�1ய நிைலெதளிேய� க�மHக: 

           ெசய ேயாக நிைலயி  நி5க 

ஒ�ேறB� வலன ேல�, =ைணயிேல�. 

            சரDன!ேக உ?கி� ேறேன"        (ஆ�மா�/பண�=தி- 15) 

 

பாிகர� - (5ற)தா�, ச�ததிக:. *லதாச� - *ல4ைறயா  அ.யவ�. 

உ� பா8ட� எ<தி! ெகா,)த ஆ: ஓைல இ= எ�? கா8., 'வி)தக� ேபச 

ேவ�டா பணிெசய ேவ�,�' எ�? Cறி ந�பியா7ரைர� சிவெப�மா� 

த,)தா8ெகா�ட=� "அ)தா உன!* ஆளா� இனி அ ேல� எனலாேம'' என"�, 

“மீளா அ.ைம உன!ேக ஆளா�/ பிறைர ேவ�டாேத'' என"� “வி5?! ெகா:W� 

ஒ5றிய ேல�" என"� ந�பியா7ர� அ�ளி� ெச�த=� ஈ�, நிைன!க) த!கன. 

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

ஏைன வாேனாெரைன ஏ�1ெகா%வேராஏைன வாேனாெரைன ஏ�1ெகா%வேராஏைன வாேனாெரைன ஏ�1ெகா%வேராஏைன வாேனாெரைன ஏ�1ெகா%வேரா    

 

ேபதைமயா5 பிறேதவ� தைம�சர�யா� 

0*�தாJ� பிறேத வ�த� 

தாதெனன! ெகா:வாேரா தாேயம� 

னவ�ப()தா� த/பி ேயகி 

ஏதலாி  Vைழ�தாJ� இ=ெவம!ெக� 

?ாிைமெகா:ள யா�தா� வ லா� 

ேபாதல�� ெபாழி 0ைடX6 த�ம=ைர) 

த�ம=ைர ெபா5பா� ேதவி.  (44) 

 

ெபா-ைர: அறியாைமயா  பிற�ேதவ�பா  யா� அைட!கல� 0*�தாJ� அவ�க: 

த� அ.யா� எ�? எ�ைன ஏ5?! ெகா:வாேரா? தாேய! அரசBைடய ப( 
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த/பி/ேபா� அ�னிய� W8.ேல Vைழ�தாJ� இ= நம!காயி5? எ�? உாிைம 

ெகா:ள யா� வ லராவ�? Q விாி$� ேசாைல 0ைட X6�த ம=ைர ம�னராகிய 

(�தேரசர= ேதவிேய. 

தாத� - அ.யா�. ஏதல� - அ�னிய�. ேபா= - மல�� ப�வ)= அ��0. ெபாழி  

0ைடX6 த� ம=ைர ேசாைல (5றிJ� X6�த ம=ைர. த�ம=ைர ெசHேகா  

ேவ�த�. 

அர�மைன/ ப( அய  W8.  0*�தா  தம!ெக�? யா�� க8. 

ைவ)=!ெகா:ள மா8டா�. அ=ேபாJன= *லதாசனாகிய நா� பிற ேதவைர� 

சர� 0*�தாJ� அவ�க: எ�ைன ஏ5?! ெகா:ள மா8டா�க: எ�ப=. 

இதனால�ேறா "இவரலா தி ைலேயா பிரானா�” எ�? ஒFெவா� தி�/பா8.J� 

ஈ5றி ைவ)=) தி�/பா� சிலா�சிராம/ பதிக)தி  ந�பியா7ர� அ�ளி� ெச�தா�. 

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

பார� அ�ைமயி� பத�ேத ைவமி�பார� அ�ைமயி� பத�ேத ைவமி�பார� அ�ைமயி� பத�ேத ைவமி�பார� அ�ைமயி� பத�ேத ைவமி�    

 

யா�எனதா� ெப�K(ைமைய) தைலேம5ெகா� 

.��பிறவி! கட3� W6�ேத 

ஏ�அ<�தி! ெக,கி�றீ� அறிவி3கா: 

பார�எ லா� எ�தா� பாத) 

ேதனரவி� த�த�னி ைவ) ெதா�சிறி=� 

கவைலயி�றி� சிறிய *8ைட 

தானி=எ� ெறளிதாக� ச4சார 

சாகர)ைத) தா�, மி�ேன .  (45) 

 

ெபா - ைர: யா� என= எ�கி�றதாகிய ெபாிய(ைமைய உHக: தைலயி� ேமேல 

(ம�= ெகா�, பிறவி/ ெப�Hகட3  வி<�= ஏ� அ<�தி) =�0?கி�றீ�க:? 

Sட�கேள! எ லா/ பார)ைத$� மீனா
ி) தாயி� ேத� ெபா��திய தி�வ.! 

கமலHகளி  ைவ)=வி8,, இ= ஒ� சிறிய *8ைடதா� எ�? எளிதாக� ச4சார! 

கடைல இ/ேபாேத தா�,Hக:. 

யா� என= - அகHகார மமகாரHக:. இ�ைம +பிறவி + கட  = ெபாிய பிறவி! கட  

அரவி�த� - தாமைர. ச4சார சாகர� -ஜனன மரண! கட . 

யா� என= எ�? அபிமானி)த தா� மனித� தாH*� பார�. எ லா� 

நட)=வி!*� தி�வ�ைள மற�=வி8, இ�த அகHகார மமகார மய!கி  மனித� 

இ�ைமயி  வ��தி/ பி� நரகிJ� பலவைக/ பிற/பிJ� W6�= வ��=கி�றா�. 

இ�மய!க� நீHகியவ� W, ெப?வா�. 
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"யாெனன= எ�B� ெச�!க?/பா� வாேனா�!* 

உய��த உலக� 0*�" (தி�!*ற:) 

 

அ.யா�களி� பார)ைத இைறவ� தாH*கி�றா� எ�ப=, 

"Wர� Q�ப� விசயெனா, ஆயெதா� 

தார� Q�ப�, தம!க�0 ப8டவ� 

பார� Q�ப�ந5 ைபHக� மிளி�அர" 

ஆர� Q�ப� அரெநறி யாேர" (அ/ப�) 

 

யா� என= எ�ற ெச�!ைக அ?/பத5* எளிய வழி, பார)ைத எ லா� 

பரேம(வாியி� பாத)ேத ைவ/ப=தா�. இ= சரணாகதி அHக)தி  பரநியாச� 

என/ப,�. 

"அ�ேற எ�றா� ஆவி$� உடJ� உைடைம எ லா4� 

*�ேற அைனயா� எைனயா8 ெகா�ட ேபாேத ெகா�.ைலேயா 

இ�ேறா� இைட` ெறன! *�ேடா எ�ேடா: 4!க� எ�மாேன 

ந�ேற ெச�வா� பிைழெச�வா� நாேனா இத5* நாயகேம"       (தி�வாசக�) 

எ�ப=� பரநியாசேம. 

 

"The two characteristics of Prema are, first, forgetfulness of the external world, and 

second, forgetfulness of one's own body.” (Sri Ramakrishna) 

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

எ�லா� கவைல�� இ�ேற ஒழி�ேத�எ�லா� கவைல�� இ�ேற ஒழி�ேத�எ�லா� கவைல�� இ�ேற ஒழி�ேத�எ�லா� கவைல�� இ�ேற ஒழி�ேத�    

 

தH*4யி� இF"டைல வி,வ ெதHேக 

        அத�பி� அ=சா�வ ெதHேக 

ெபாH*சின) தாJயிைர ஒ?/பவனா�? 

          அைதஎைனநா8 ெபா?)த  ேவ�,�? 

எHக�அைத நீ!*வ=?எ� ெற�ண��ப  

         எ�ணெம லா� எ�தா� உ�ற� 

பHகயெம  ல.மீேத ைப/பயைவ) 

            ேத�என!ேகா� பார4� இ�ேற. (46) 
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ெபா-ைர: இF"ட3  =�சி3�!*� உயிரான= இதைன வி8, நீH*வ= (சாவ=) 

எFவிட)தி ? அத� பி� அF"யி� ேபாவ= எHேக? சின)தா  உயிைர) 

த�./பவ� யா�? அ)த�டைனைய எ)தைன நா8கA!*/ ெபா?)தி�!க 

ேவ�,�? அதைன நீH*வ= எ/ப.? எ�ெற லா� எ<கி�ற அளவ5ற எ�ண� 

எ லாவ5ைற$�, எHக: தாேய, ெம ல ெம ல உன= ெம 3ய தி�வ.) தாமைர 

மீ= ைவ)= வி8ேட�. இனி, என!* ஒ� (ைம$� இ ைல. 

ஒ?)த  - த�.)த , ெபா?)த  - தாHகி! ெகா:Aத , சகி)த . 

பிறவி) =�ப)தி  உழJகி�றவB� ம?ைமயி  ந�பி!ைக உ:ளவB� ஆகிய 

ஒFெவா�வB!*� இ�ெச�$ளி  Cறிய ஐயHக: ேதா�றJ� 

கவைல$�டாதJ� இய ேப. ேதவியினிட)=/ பரநியாச� ெச�தவைன 

இ!கவைலக: வி8, நீH*�. அவ� =யர5றி�/பத5* உதாரண� பி� வ�� 

அ/ப� தி�வா!கா  அறிக. 

 

"ெவ�பவ� கி5பத�? C5ற� ந�ேம  

      ெவ�ய விைன/பைக$� ைபய ைந$� 

எ�பாி" தீ��ேதா� இ,!க� இ ேலா� 

           எHெகழிெல� ஞாயி? எளிேயா� அ ேலா� 

அ�பவள� ெசKசைடேம  ஆ?X. 

          அனலா. ஆனK(� ஆ8,க�த 

ெச�பவள வ�ண�ெசH *�றவ�ண� 

             ெசFவான வ�ணெர� சி�ைதயாேர" 

 

"எ�ணெம லா� அ.மீேத ைவ)ேத�, என!* ஓ�பார� இ�ேற" எ�றதனா  

ஆளா*� எ�ண� அ�றி) தம!* ேவ? எ�ண� இ ைல எ�றாயி5?. 

 

"ஒ�ேற நிைன�தி��ேத� ஒ�ேற =ணி�ெதாழி�ேத� 

ஒ�ேற எ� உ:ள)தி� உ:ளைட)ேத�-ஒ�ேறகா� 

கHைகயா� திHக8 கதி�4.யா� ெபாHெகாளிேச� 

அHைகயா5 காளா ம=."                  (அ50த) தி�வ�தாதி) 

எ�ற= கா�க. 

------------------ 
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அ�ைன�ெக� விடய�ேத அதிக ேயாசைனஅ�ைன�ெக� விடய�ேத அதிக ேயாசைனஅ�ைன�ெக� விடய�ேத அதிக ேயாசைனஅ�ைன�ெக� விடய�ேத அதிக ேயாசைன    

 

ஒ�கா த� இ�கா3  W6�தைட�ேத� 

       வசமான உலக மாதா 

அ�ஞான� தரலாேமா? அஃதி�றி 

        எ,)திH களி!க லாேமா 

வ�மாயா விைனவாயி  ம�ணி,ேவ 

        ேமாஅத�ற� வழி$�/ ேபேமா 

சாியான திவB!* யாெதனேவ 

            ஆராய) தைல/ப8 டாேள.  (47) 

 

ெபா-ைர: ஒ�தடைவேய த� இர�, தி�வ.களி  W6�= சர� 0*�தவனாகிய 

என!* வசமானவளாகிய உலக மாதாவாகிய மீனா8சி, எ/ப.யாவ= எ�ைன! 

கா/பா5ற ேவ�,� எ�ேற உ:ள� ைவ)தி�!கி�றா: ஆனா , தாமதி/ப= 

எ�ெனனி , அ�ைமயானதாகிய ஞான)ைத இவB!*) தரலாேமா? அஃதி�றிேய 

பிறவி! கட33��= எ,)= W,ேப? அளி!கலாேமா? இவைன ந3ய எ�ணி 

வ�கி�ற விைனயி� வாயி  ம�ைண/ ேபாடலாேமா? அ ல= விைனைய 

அBசாி)= இவைன நட)=ேவாேமா? எ= இவB!* த!க= எ�? ஆராய) 

ெதாடHகினா:. 

வாயி  ம�ணி,த  - ஆைசைய Wணா!க . உ�)த  - ெசJ)=த . தைல/ப,த  

– ெதாடH*த . 

மீனா8சிய�ைம, ெப�H க�ைண/ பிரா8.யா� இ��=� இ�B� என!* அ�: 

0ாியாத= ஏென�றா  அ= எ� *ைறேய. எ�ைன/ 0ற!கணி!கவி ைல. எHஙன� 

ஆ8ெகா:வ= என ஆரா�கி�றா: எ�றா�. அவைள� சர� அைடத  Wணாக/ 

ேபாகா= எ�றதா�. எ)தைன தா6�தவனாயிB� மனதார ஒ�தடைவ ஒ�வ� 

ேதவிைய� சர� 0*�தா  அ=ேவ ஏ=வாக அவன= வசமா*� அள"!*! 

க�ைண$ைடயவ: அவ:. அவள= ெசளல/பிய)ைத� சHகரா�சாாிய� பி� 

வ�மா? C?கி�றா�. 

'பவானிேய உ� அ.யனாகிய எ�ேம  க�ைண/ பா�ைவ ைவ/பாயாக' எ�? 

வி�ண/பி!க வி��பி ஒ�வ�, "பவாநி)வ�" எ�? ெதாடHகிய மா)திர)தி , 

(பவாநி)வ� எ�ற ெசா J!* பவாநியி� ெசா7ப� எ�ற ெபா�A� ேதா�?� 

ஆதலா ) அாி, பிரம� இ�திர� 4த3ய ேதவ�க: த�4. மணி ஒளிவிள!கா  
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நீராஜன� ெச�கி�ற தி�வ.கைள$ைடய உன= சா$�சிய பதவிைய அவB!* 

அளி!கி�றா� (ெசௗ�த�யலகாி 22) 

"4�கா எனேவா� தரேமா த.யா� 4.ேம  இ�தா: 0ைனேவாேன'' (தி�/0க6) 

சிவெப�மாB!* 'ஆ(ேதாஷ:' (எளிதி  மகி6பவ�) எ�ற ெபய��ைம$� 

"த�ைன ஒழி�த சகல பதா�)தHகA� த� சHக ப)ைத/ ப5றி நி5க உளவா�ப. 

இ�!க, ச�ேவ�வர�, த� ப!க  ஆசாேலச� (சிறி= வி�/ப�) உைடயா� 

சHக ப)ைத/ ப5றி) தா� உளனா� இ�/ப�'' (தி�வா� ெமாழி -1- 10 - 1 

வியா!கியான�) 

"தீ��த அ�பாய அ�ப�!* அவாிB� அ�ப ேபா5றி" (தி�வாசக�), 

"அ.யா�!ெகளிய� சி5ற�பலவ�'' எ�பன 4த3ய சா�ேறா� வா!*க: ஈ�, 

நிைனய) த!கன. 

"ெதா<தைக =�ப� =ைட/பா� ேபா5றி” (தி�வாசக�) 

எ�ப= உ�ைன) ெதாழாநி�ற அ/ேபாேத =�ப)ைத) =ைட/பவேன எ�? 

ெபா�: தர  - கா�க.: 

"எ�பிரா� எ�றேத ெகா�, எ�Bேள 0*�= நி�றிH* 

எ�பிரா� ஆ8.ட ஆ. எ�Bேள உழித�ேவைன 

எ�பிரா� எ�ைன/ பி�ைன) த�Bேள கர!*ெம�றா  

எ�பிரா� எ�னி� அ லா  எ�ெச�ேக� ஏைழேயேன"           (அ/ப�) 

எ�ற தி�/பா8, எ�பிரா�' எ�? ஒேர தடைவ அைழ)தா�!*� இைறவ� 

அ�A� திற� Cறியவா? கா�க. 

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

பரநியாசேம பரமஞான�பரநியாசேம பரமஞான�பரநியாசேம பரமஞான�பரநியாசேம பரமஞான�    

 

எ�னாவி த�ைனய�� மீனா8சி 

அ�ைமய. இைண!ேக ைவ)ேத� 

ப�னாA� சடவசட ஆரா��சி 

ெச�தவத� பயB� ஈதா� 

4�னான நில4தலா� த)=வேகா 

தைன)திறைம 4.0� ஈதா� 

ப�G?� ஆகம)தி� பயனான 

சிவஞான� ப3)த தாேம.  (48) 

 

ெபா-ைர: எ� ஆ�மாைவ அ�Aைடய மீனா8சிய�ைமயி� இைணய.கA!ேக  
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அ�/பி)ேத�. பலகாலமாக அறிவிலாத ெபா�: இ=, அறி"ைடய ெபா�: இ= என 

ஆரா��சி ெச�தத� பயB� இ=ேவதா�. 4த�ைமயான Qமி 4தலா� சிவ� 

ஈறாகிய த)=வHகைள ஆரா��= க�ட திறைமயான 4.0� இ=தா�. பல2? 

ஆகமHகைள ஓதியத� பயனாக/ ெப5ற சிவஞான� ப3)=வி8ட=. 

ஆவி-ஆ�மா. ஆவிைய அ�ைமயி� தி�வ.! கீ6 ைவ)த , ஆ�மா�/பண� 

என/ப,�. - பரநியாச4� அ=ேவ. சட� - அறிவி லாத=. அசட� - அறி"ைடய=. 

சடவசடவாரா��சி - ேசதனாேசதன விேவக� என/ப,�. த)=வHக: நில� 4த  

சிவ� ஈறாக 4/ப)தாறா�. இ= சிவாகமHக: C?வ=. த)=வ ஆரா��சியி� பய� 

சிவஞான� ெப?த . 

ேதவியி� தி�வ.களி  பரநியாச� ெச�தேல சகல விதமான 2லாரா��சியி� 

பயB� 4.0� 4)தி!*வழி$மா� எ�? இதனா  Cறியதாயி5?. 

 

"க5றதனா லாயபய ென�ெகா  வாலறிவ� 

ந5றா: ெதாழாஅ ெரனி�." (தி�!*ற:) 

 

இஃதி லாதா�, "ம�திேபா  திாி�= ஆாிய)ெதா, ெச�தமி6/பய� அறிகிலா 

அ�தக�க:” ஆவ�. 

'ந�ேற வ�கிB� தீேத விைளகிB� நானறிவ= 

ஒ�ேறB� இ ைல உன!ேகபர� என!*:ள ெத லா� 

அ�ேற உனெத�? அளி)= வி8ேட� அழியாத *ண! 

*�ேற அ�8கடேல இமவா� ெப5ற ேகாமளேம”           (அபிராமி அ�தாதி 96) 

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

அாிய அரண� தம �த( எ� உயி  என�அாிய அரண� தம �த( எ� உயி  என�அாிய அரண� தம �த( எ� உயி  என�அாிய அரண� தம �த( எ� உயி  என�    

 

ஆவரண� ஆறாறி� ந,வம�நி� 

         அரவி�த அ.!க� ைவ)ேத� 

ஆவிஎனதைன, எ�ைன ம�வி�பா 

               தாள)தா� யாவ ராJ� 

ேதவிஒளி� தி��ேதB� பா�!க"�தா� 

              C,ேமா சின�த C5ைற! 

ேகாவெமா, பாலB!கா! *ைம)தபர 

     ெனா,Cட5 *ளி�QH ெகா�ேப.  (49) 
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ெபா-ைர: 4/ப)தா? மதி களி� ந,வி  W5றி�!*� - உ� தி�வ.) தாமைரயி  

எ� உயிைர/ பதி)= ைவ)தி�!கி�றா�. ஆைகயா , ம�வி� பாதாள� எ�B� 

S�?லகிJ� வா6வா� யாராJ� எ�ைன ஒளி�தி��ேதB� காண 4.$ேமா? 

ேகாப)ேதா, வ�த C5?வைன/ பாலனாகிய மா�!க�டB!காக! ெகா�ற 

பரமெனா, ம=ைரயி  வா<� QHெகா�ேப. 

ஆவரண� - மதி க:. ஆவி எனதைன - எ�Bைடய ஆ�மாைவ. ேகாவ� - சின�. 

Cட  – ம=ைர. 

ம� 4தலாக� சிவ� ஈறாக உ:ள த)=வHக: 4/ப)தா?. அைவ ஒ�ற5ெகா�? 

V�ணிதாக உ:ளன. இ?தியி  உ:ள சிவத)=வ� ஏைனய அைன)திB� 

V�ணிய=. அ�சிவ)தி� ந,வி  அம��தி�!*� பராச!திேய மீனா8சி ேதவி. 

அதைன 'உைடயா: உ�ற� ந,வி�!*� உைடயா: ந,": நீயி�)தி' என 

மணிவாசகனா�� Cறி$:ளா�. இ)த�ைம க�திேய 4/ப)தா? மதி களி� 

ந,விேல அ�ைம அம��தி�/பதாக! Cற/ப8ட=. அHேக இ�!*� ேதவியி� 

தி�வ.யி  அைட!கலமாக ைவ!க/ப8ட ஆ�மாைவ! காண வி��பினா  

4/ப)தா? த)=வHகைள$� கட�= ேதவிைய) தாிசி)=, அத� பி�ன� அ�ேறா 

அவ: தி�வ.யி  உ:ள ஆ�மாைவ! காணேவ�,�? அ= மனித�, ேதவ�, நாக� 

ஆகிய யாவராJ� 4.யா= எ�பதா*�. 4/ப)தா? மதி க: X6�த ஒ� 

அர�மைனயிேல அ�த/0ர)தி  இ�!*� அரசமாேதவியி� கா3  இ�!*� 

ஒ�ைற ஒ�வ� ஒளி�தி��=� காண 4.யாத த�ைம இ/பா8.  ெதானி!கி�ற=. 

ேதவியி� தி�வ.யி  அ�/பண� ெச�ய/ப8ட ஆ�மா"!* யாராJ� எ)தைகய 

=�ப4� ஏ5படா= எ�ப=� ெபற/ப,�. 

46 - ஆ� ெச�$ளி� *றி/பி5 கா8.ய "ெவ�ப வ�கி5ப த�? ெவHC5ற�" எ�ற 

அ/ப� ேதவார� ஈ�,� நிைன!க5பா5?. 

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

பிரப�தியி& சிற�தேதா பர!�திபிரப�தியி& சிற�தேதா பர!�திபிரப�தியி& சிற�தேதா பர!�திபிரப�தியி& சிற�தேதா பர!�தி????    

 

எ�ப�த வ விைனேநா� ஈடழி)தி 

           பரம(க� அளி)தி இ)தி  

ந�பி!ைக! *ைறவி ைல எ�றாJ� 

          ந�றாேய இ�ேற உ�றா: 

அ�ெபா5ெசH கமல)தி  அ.ேய�ற� 

          பரெம லா� ஆ!கி வா<� 

ச�ப)தி5 சீாியேதா தனிWெட� 

          ?ைர/பதனி5 சா�த  தாேன.  (50) 
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ெபா-ைர: எHகAைடய வ3ய விைனகளாகிய ேநாைய 4<வ=� ெக,/பா�, 

ேமலான இ�ப� ெகா,/பா�, இதி  சிறி=� ஐய� இ ைல. எனிB� எ�தாேய, 

இ�ைற!ேக உ� தி�வ.� ெச�தாமைரயி  அ.ேயBைடய பார� எ லா� ைவ)= 

வி8,! கவைல சிறி=� இ�றி வா6கி�ற ெச வ)திB� சிற�தேதா இனி� 

ெச�றைடய இ�!கி�ற தனி)த W,ேப? எ�? ெசா ல/ப,வைத� ேச��= 

வா6வ=? 

ப�த� - தைள, க8,. ச�ப)= - ெச வ� ந�றா� - ந லதா�, ச�றதா�. 

உட  நீHகிய பி� அைடய இ�!*� பர4)தியிB� இF"டேலா.��ேத ெச�$� 

பிரப)திேய ைகக�ட இ�ப� ஆ*�. ஆதலா  இதைன வி8, அதைன ேவ�,வ= 

ைகயி  இ�!கி�ற 4யைல வி8, ககன)தி  பற!*� கா!ைக/ பி� ேபாவ= 

ேபாலா*� எ�ப=. இதைன, 

 

"C,� அ�பினி5 *�பிட ேலஅ�றி 

W,� ேவ�டா விற3� விளHகினா�"      (ெபாிய 0ராண�) 

 

ஆனபய ப)திவழி பா,ெப? 4)திய= 

வாகநிைன ப)தசன வார!காரB�"           (தி�ேவைள!கார வ*/0) 

 

“The Gnanis seek the fruit of liberation and the bakthas love of God, love without any 

motive behind.” (Sri Ramakrishna). 

Prasada says the mind seek the Black beauty, Do as Thou doest wish, who wants 

Nirvana" (Sri Ramakrishna) 

எ�பன ஆதியாகிய சா�ேறா� வா!*களா  அறிக. 

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

ந�ேற ெச?வா? பிைழ ெச?வா? நாேனாந�ேற ெச?வா? பிைழ ெச?வா? நாேனாந�ேற ெச?வா? பிைழ ெச?வா? நாேனாந�ேற ெச?வா? பிைழ ெச?வா? நாேனா    இத&� நாயகேமஇத&� நாயகேமஇத&� நாயகேமஇத&� நாயகேம    

 

இ/ெபா:ள  ஆ!ைகயிைன! காசியிேல 

        விழ�ெச�க இழிச� டாள� 

*/ப)தி  விழ�ெச�க ெபா�Bலேக5 

           ?க, *ைறவி  W, ேச�!க 

த/05ற கீ6!கதியி  த:Aகஇ� 
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     ேனஅ�:க பி�ேன கா!க 

எ/ப.� ெச� தாெலன!ெக�? உைடைமதைன 

           ஆ:உாிைம உைடயா� ேம5ேற.  (51) 

 

ெபா-ைர: இ�த) =வாரமயமான உட�பிைன! காசிமாநகாிேல வி<�ப. 

(சா*�ப.)� ெச�க; அ ல= இழி�த ச�டாள�க: இ�!*� ேசாியிேல விழ� ெச�க. 

எ� உயிாிைன� (வ�!க ேலாக)திேல ஏ5?க, அ ல=, தீயதான நரக)திேல த:Aக. 

இ�ைற!ேக என!* அ�: ெச�க; அ ல=, ெந,நா8 கழி)= - அ�: ெச�க. 

எ/ப.� ெச�தாJ� என!ெக�ன? கவைலயி ைல. உைடைமயிைன) த� வி�/ப� 

ேபால/ பய�ப,)=� உாிைம அதைன உைடயவ�!ேக உாியதா�. 

ெபா:ள  - =வார�. ஆ!ைக - உட�0. இ�ேன - இ/ெபா<ேத. உைடைம - ெசா)= 

உைடயா� - ெசா�த!கார�. 

உட  ெபா�: ஆவி எ�ற S�றைன$� ேதவியி� தி�வ.யி  சம�/பி)த பி� 

பிரப�ந�க: அவ5ைற/ ப5றி) தா� சிறி=� கவைல/படாம , 

 

"த�கட� அ.ேயைன$� தாH*த  

எ�கட� பணி ெச�= கிட/பேத"            (அ/ப�) 

எ�றப. த5(த�தர)ைத அறேவ வி8,) தி�வ�ளி� வய)தரா� நி5ப�. பிரப�ந� 

ஆகிய அ.யா�க: ேதவியி� உைடைமயாவ�. அவ�கைள எ/ப. ஆ8ெகா:Aவ= 

எ�ப= அவ: வி�/பேம. 

 

"ந�ேற ெச�வா� பிைழெச�வா� 

நாேனா இத5* நாயகேம"            (தி�வாசக�) 

 

"க�ணா� Vதேலா� நி�பாத� க�ேட� க�க: களிCர 

எ�ணா திர"� பகJ� நா� அைவேய எ�D� அ=வ லா  

ம�ேம யா!ைக வி,மா?� வ�=� கழ5ேக 0*மா?� 

அ�ணா எ�ண!கடேவேனா அ.ைம சால அழ*ைட)ேத"           (தி�வாசக�) 

"Ours is not to question why, 

Ours is to do and die" 
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"Thou givest and wilt give me to follow Thee wittingly, doing what Thou wilt' (St. 

Augustine) 

"For the servant is not above the Lord, neither is the disciple above his master" 

(Imitation of Christ). 

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

;: ேவ�டா விற�;: ேவ�டா விற�;: ேவ�டா விற�;: ேவ�டா விற�    

 

உ�0க6ேக8 பத5கிைட` ?ளதாகி  

         சகிேய�நா� உ�ெபா5 பாத� 

ந�*வழி படெலாழிேய�, இத5கிைட` 

         றிலதாகி  ந * ேமா8ச� 

அ�0மி* தாேய இ� பாயபய 

             ப)திவழி பா.� றாகி  

=�பமி*� அFW, ேபெறன!* 

             ேவ�டாேவ =களி  ேசாதி  (52) 

 

ெபா-ைர: உ� 0கைழ! ேக8பத5*) தைட இ�!*மானா  நா� 

ெபா?!கமா8ேட�. உ� ெபா�னா� தி�வ.கைள ந�றாக வழிப,வைத! 

ைகவிடமா8ேட�. இத5* இைட`? ஒ�?� இ லாதி�!*மானா  என!* 

ேமா8ச)ைத! ெகா,. அ�0 மி!க தாேய! இ�பமயமான பயப)திேயா, நி� 

வழிபா, ெச�$� ேப? இ ைலயானா  =�ப மி!க அ�த ேமா8ச� என!* 

ேவ�டேவ ேவ�டா�. *5ற� அ5ற ேசாதிேய! 

ந *-அ�:, ெகா,, இ�றாகி  இ ைலயானா . 

W, ேப5றிB� சிற�த= ேதவி வழிபா, எ�ப= இதனா5 Cற/ப8ட=. 50, 51 ஆ� 

ெச�$8களி� *றி/பி5 கா8.ய உதாரணHகைள ஈ�,� க�=க. 

 

"க�, எ�ைத எ�? இைறKசி! ைக/பணியா� 

ெச�ேய ேன  அ�ட� ெபாிB� அ=ேவ�ேட� - =�ட� ேச� 

வி�ணாA� திHகளா� மி!*லக� ஏழிB!*� 

க�ணாளா ஈெத� க�)="         (காைர!கா  அ�ைமயா�) 

 

"மற�தாJ� இனியிH* வாேர� எ�றக  பவ�ேபா  

சிற�தார நட�பயிJ� தி�வாள� தி�வ.க�, 
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இற�தா�க: பிறவாத இதிெல�ன பய�வ�= 

பிற�தாJ� இறவாத ேபாி�0 ெபறலாமா "       (ேகாயி5 0ராண�) 

 

இைறவைன அ�பினா  வழிப,தலா  விைள$� இ�ப� (ைவ Vக��தவ�க:, 

ேவ? எ�த இ�ப)ைத$� 0ற!கணி/ப�. தம!* உ:ள அ�0 ேபாதாெத�? 

அதைனேய ேமJ� ேமJ� ெபற ஆ�டவைன ேவ�,வ�. அ=, 

 

"இைமயவ� ெதா<ெத< இ�ன�ப� ேமவிய 

உைமெயா� C?ைட+ேர 

உைமெயா� C?ைட+� உைம$ண�பவ� 

அைமகில ராகில� அ�ேப " 

எ�ற ச�ப�த� வா!காJ� அறிக. 

 

"But the root of all is devotion, and liberation is its maid. What is gained by liberation? 

Water mingles with water. I love to eat sugar. But it is not good to become sugar" 

(Rama Prasad). 

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

எ�தா? தி/�/ இ�பமா கடலா�எ�தா? தி/�/ இ�பமா கடலா�எ�தா? தி/�/ இ�பமா கடலா�எ�தா? தி/�/ இ�பமா கடலா�    

 

மணி4.ேய 4தலாக மலர.யி� 

            வைர$லக மாதா "�ேப� 

அணிெக<மி/ 0வனமH களமான 

          தி�"�வி� அHக� அHக� 

எணிெயணிேம  எ<மி�ப! கடலைலயி� 

             வாிைசயிேல `ச லா.! 

கணிதமிேட� கழி�தநா: தைம`ழி 

             கணமாக! களி!கி� ேறேன.  (53) 

 

ெபா-ைர உலகமாதாேவ! மணி4. 4தலாக மலர.யி� இேரைக ஈறாக, உ� ேபரழ* 

ெபா��தி எ லா உலகHகA!*� மHகள� அளி!கி�ற தி�"�வ)தி� ஒFெவா� 

உ?/ைப$� தியானி)=) தியானி)=, அதனா  ெபாHகி எ<கி�ற இ�பமாகட3� 
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அைலகளி� வாிைசயாகி�ற ஊச3ேல ஆ., கழி�த நா8கைள! கண!*/ 

பாராமேல, ஊழி கால4� ஒ�கணமா*� ப. கால)ைத! கழி)=! களி!கி�ேற�. 

4. - கிாீட�, ஒளிெக<மி - பிரகாச� ெபா��தி. எணி எணி - எ�ணி, எ�ணி. 

கணித� இேட� - கண!*) ெதாியாம . 

ஆன�தசாகர� (இ�பமாகட ) எ�ற இ�23� ெபய�!காரண� இ�ெச�$ளா  

ெதாிய வ�கிற=. மீனா8சி அ�ைமேய! இ�பமா கட . அவைள) தியானி)தேல 

இ�பமா கட3  திைள)த . அவள= உ�சி 4த  உ:ளHகா  வைர ஒFெவா� 

அவயவHகைள$� ''உ:ள! கிழியி  உ�ெவ<தி உண�தேல இ�பமான கட  

அைலயிேல ஊசலா,த . இHஙன� உண�Hகா  கழி$� கால� ஊழியாயிBம= 

ஒ� கண� ஆக அ�ப�கA!*! கழி$�. எF"லக)திJ� அைடய) த!க ேப? 

இதனிB� ேவறி ைல. 

 

"ஏறேத?� இைடம� தீசனா� 

C?வா� விைனதீ�!*� *ழகனா� 

ஆ? ெசKசைட ைவ)த அழகனா� 

ஊறிஊறி உ�*� எ�B:ளேம." (அ/ப�) 

 

நீாி�ப ெவ:ள)=: நீ�தி! *ளி!கி�ற ெநKசH ெகா�Z� 

பாாி�ப ெவ:ள� ெகாள/பாிேம  வ�த பா�.யனா� 

ஓாி�ப ெவ:ள)= உ�!ெகா�, ெதா�டைர உ:ளH ெகா�டா� 

ேபாி�ப ெவ:ள)=/ ெப�கழேல ெச�? ேபDமிேன”     (தி�வாசக�) 

 

(இத� ெபா�:: இ�ப ெவ:ள)தி  நீ�தி! *ளி)=) திைள!க ேவ�,� எ�ற 

அவா" ைடயவ�கேள! இF"லக)=:ள எ லா உயி�கA� இ�ப! கட3ைன அD 

*மா? *திைரயி�ேம  வ�த ேசாம(�தர பா�.யனா��, தியானமாகிய இ�ப! 

கட3  (எ<�த அ4தமாகிய) தி�"�வ� ெகா�, ேதா�றி) ெதா�ட�த� 

உ:ள)ைத) த�வச� ெச�=ெகா�டவ�� ஆகிய இைறவர= ந�ைம ஆன�த 

ெவ:ள)= அ<)=கி�ற ேசவ.கைள� ெச�? ெதா<மி�) 

 

"=�பமி�றி) =யாி�றி எ�?� நீ� 

இ�ப� ேவ�.  இரா/பக  ஏ)=மி� 

எ�ெபா� ஈச� இைறவ� எ�?:*வா�!* 

அ�பனாயி,� ஆைன!கா அ�ணேல”         (அ/ப�) 
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4த3ய தி�வா!*க: இ�பமா கட3� இய ைப விாி)த  கா�க. 

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

தி/வ5 நிைன�ேத சிவகதி ெப1ேவ�தி/வ5 நிைன�ேத சிவகதி ெப1ேவ�தி/வ5 நிைன�ேத சிவகதி ெப1ேவ�தி/வ5 நிைன�ேத சிவகதி ெப1ேவ�    

 

க 3B�வ  3யவான கனேவத 

4.$ல"� கார ண)தா  

எ 3B�ெச� நிற4ைட)தா� அ4தகட 

3ைன!கைட� ேதஎ,)த தான 

ெம 3யந  ெவ�ெணயிB� மிகவிளகி 

விளH*4�ற� விைர/ெபா5 பாத� 

எ 3யிB� பக3B4: எ�ணி எ�ணி 

களி!கி�ேற� எழி மீ னா8சி.  (54) 

 

ெபா-ைர: க 3B� வ3ைம$ைடய கன ேவதHகளி� சிர(களி  உலா"கி�ற 

காரண)தா  XாியனிJ� சிவ�த=வாகி, அ4தகடைல! கைட�= எ,)த ெம 3ய 

ந ல ெவ�ெணயிJ� இளகி விளH*� உ� ந?மண� ெபா��திய தி�வ. மலைர 

இர"� பகJ� இைடவிடாம  நிைன�= நிைன�= மகி6கி�ேற�, அழகிய 

மீனா8சிய�ைமேய. 

வ 3ய - ெக8.யானைவ. ேவத4. - உபநிஷத�. எ 3 - இர". 

ேதவியி� தி�வ.களி  த� ஆ�மாைவ அ�/பண� ெச�தவ�க: அக/0ற/ 

ப5?!க: அைன)ைத$� =ற�தவராதலா . ேவ? சி�ைத இ லாம , அவAைடய 

தி�வ.) தியான)தி  S6கி! களி)தி�/ப�. 

 

"பைன!ைக 4�மத ேவழ� உாி)தவ� 

நிைன/ப வ�மன� ேகாயிலா! ெகா�டவ� 

அைன)=� ேவடமா� அ�பல! C)தைன) 

பதிைன)த ைன/ெபா<=�மற� =�வேனா" (அ/ப�) 

 

உபநிடத வா!கியHகளி� ெபா�: உண��= ெகா:Aவத5* அாிதாக இ�/பதா  

க 3B� வ 3ய என/ப8டன. உபநிடதHகளி  Cற/ப,� பிரம/ ெபா�ளா� 

இ�/ப= ேதவியி� தி�வ.கேள. ஆதலா , அவ5றி  உலா"வனவாக! 

Cற/ப8டன. தி�வ.க: மிக� ெச�ைமயா� இ�/பத5*! காரண4� ெமாழி�த 
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தாயி5?. "ஓHகார பKசர (கீ� உபநிஷ) வனேகளீகள க�Z�'' எ�? நவர)ன 

மா3ைக$� அ�பிைகைய உபநிஷதமாகிய கா8.  விைளயா,� மயிலாக! 

C?கிற=. ேதவியி� தி�வ.க: சிவ�தத5*! காரண� ேவத)தி5 பயி வதா  

எ�ப=. 

"அழ*! ெகா�வ�� ஒFவாத வ 3 அ�மைறக: 

பழகி� சிவ�த பதா� 0ய)தா:” - (அபிராமி அ�தாதி 71)  

எ�பதாJ� அறிக. 

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

பாதF �ம�( பவ�கட� கட+ேப�பாதF �ம�( பவ�கட� கட+ேப�பாதF �ம�( பவ�கட� கட+ேப�பாதF �ம�( பவ�கட� கட+ேப�    

 

*�)=வமி! கவெர�ன S"ல*� 

           ெகா�டா,� *�!க: தா4� 

*�)=வ�தா� C,வத5*! ெகா�டா,� 

              *�)=வ�தா� *ல"� பாத� 

அ�)திெயா, சிர)தினிேல தாி)த.ேய� 

            பிற/பிற/பா� அைலநீ� ேவைல 

வ�)தமற) தா�,கி5ேப� ம=ைரயம� 

           மகரவிழி மல�/QH ெகா�ேப. (55) 

 

ெபா-ைர: மதி/0 மி!கவ�க: எ�ற காரண)தா  S"லக)தவ�� ெகா�டாட) த!க 

ெபாிேயா�கA�, தம!*/ ெப�ைம வ�= C,வத� ெபா�8, வழிப,� கன� 

ெபா��திய உ� தி�வ.கைள, வி�/0ட� தைலேம  தாHகி! ெகா�,, உ� 

அ.யேர� ச4சாரமாகிய அைலகடைல� சிரமமி லா= தா�ட வ லவ�க: ஆகி 

இ�!கி�ேறா�. ம=ைரயி  W5றி�!*� மீனா8சி எ�ற தி�நாம� உைடய அழகிய 

மல�!ெகா�ேப. 

*�)=வ� எ�ப= ஆசிாிய) த�ைம, ெகௗரவ�, ெப�ைம 4த3ய பல ெபா�: த�� 

ஒ� ெசா . அ�)தி - ஆ�வ�, சிர� - தைல. ேவைல - கட . மகரவிழி - மீனா8சி. 

*�)=வ� மி!கவ�க: எ�? ஈ�, Cற/ப8டவ�க: அக)திய�, மா�!க�ட�, 

=�வாச�, வசி8ட� 4த3ேயா�. அவ�க: எ லா� ேதவி உபாசக�களி  

சிற�தவ�க:, ஆசிாிய�க:. இ)ெதாடாி  *�)=வ� எ�ப= ஆசிாிய) த�ைம, 

ெப�ைம என/ ெபா�:ப,�. *�!க: - ஆசிாிய� 4த3ய ெபாிேயா�. 

இ/ெபாிேயா�க: எ லா� ேமJ� ேமJ� ஆசிாிய) த�ைம Cட) ேதவிைய 

வழிப,கி�றன�. ேதவியி� அ�ளா  S"லக)தவராJ� ெதாழ/ப,கி�றன�. 
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"வா6)=வ=� வானவ�க: தா�வா6வா� மனநி�பா  

தா6)=வ=� தா4ய��= த�ைமெய லா� ெதாழேவ�.� 

X6)=ம= கர4ரJ� தாேராைய நாய.ேய� 

பா6)தபிற/ ப?)தி,வா� யாB4�ைன/ பர"வேன." 

 

"4<)தழ  ேமனி) தவள/ ெபா.ய� கனக! *�ற)= 

எழி5ெப�K ேசாதிைய எHக: பிராைன இக6தி� க�Z� 

ெதாழ/ப,� ேதவ� ெதாழ/ப, வாைன) ெதா<த பி�ைன) 

ெதாழ/ப,� ேதவ�த� மா ெதா< வி!*� த�ெதா�டைரேய."       (அ/ப�) 

 

"ஆல�=ைற ெதா<மி�, 

சாதி�மி* வாேனா�ெதா< த�ைம ெபறலாேம” (ச�ப�த�) 

 

‘*�)=வ� தா�*ல"� பாத�' ஏைனயவ�ேபா  பிறரா  உபேதசி!க/படாம , 

தாேன ச�வாதி *�வாக, ெசய5ைக அறி" ெப5றதாக இ�றி இய பாகேவ, 

'வாலறி"' உைடயதாக உ:ள உ� தி�வ.க: எ�றதா�. இய பாகேவ பாசHகளி� 

நீHகி விளHகிய அறி"ைடைம கட"A!*ாிய எ8,!*ணHகளி  ஒ�றா*�. 

இ)ெதாடாி  *�)=வ� எ�பத5*� சிேலைடயா  'கன�' (பA) எ�?� 

ெபா�ளா*�. பA"ைடயைவ அைன)திB� பA"ைடய உ� தி�வ.கைள� 

(ம�= ெகா�, அ= 0ைணயாக/ பிறவி!கட  நீ�=ேவா� எ�ப= விேராத 

அணியா*�. கட3  நீ�=ேவா� கன� இ லாத ெபா�ைள/ 0ைணயாக/ ப5றி! 

ெகா�, அத� மீ= தா� இ�/ப�. இ= அத5* மாறாக! கன)த ெபா�ைள/ 

0ைணயாக) தைலமீ= (ம�= நீ�=த  விய/பா*�. 

*�)=வ� மி!க தி�வ.கைள� (ம�= ெகா�, கட3  நீ�=� த� ஆ5றைல/ 

ப5றி இ�2லாசிாிய� C5றிைன, க ைலேய 0ைணயாக! ெகா�, நீலநிற/ 

ெப�HகடJ� ஏ< பிறவி!கடJ� நீ�திய தி�நா"!கரச� C5றாகிய, பி� வ�� 

தி�/பா8.ெனா, ஒ/0! க�, மகி6க. 

 

"ெப�விர  இைறதா G�ற/ பிைறெயயி? இலHக அHகா�= 

அ�வைர அைனய ேதாளா� அர!கன�? அலறி W6�தா� 

இ�வ�� ஒ�வனாய உ�வ� அH*ைடய வ:ள  

தி�வ. (ம�= ெகா�, கா�க நா�திாி$ மாேற.”         (அ/ப�) 
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எ�தா? அ5ேய எமைன உைத�த(எ�தா? அ5ேய எமைன உைத�த(எ�தா? அ5ேய எமைன உைத�த(எ�தா? அ5ேய எமைன உைத�த(    

 

ெந5றிவிழி யா மதைன நீறா!க  

         இ�வ�!*� ெபா=ேவ யான 

ெவ5றியதி5 பாதி!ேக உாிய"�ற� 

         பதி4<=� வி��பி5 ெகா:க 

எ5றி யம�றைன $ைத)த ெவ5றியிட) 

              தாேள ஈ8.னத� ேறாபி� 

45?4ன! ேக$ாி)தா� 0ரெமாி)தா5* 

           இைய0ளேதா ெமாழிவா� தாேய.  (56) 

 

ெபா-ைர: தாேய! ெந5றி!க�ணா  காமைன எாி)த ெசய  உன!*� உ� 

பாக)தனாகிய உ� பதி!*� ெபா=வான=. அதனா , அFெவ5றியி  பாதி!ேக 

உாிய அவ� வி��பினா  4<வ=ேம ெகா:க. காைல எ5றி உைத)த ெவ5றிைய) 

ேத.ய= இட= தி�வ.ேய. அ= உன!ேக 4<=� உாிய=. அதி  0ராாி!* எ�ன 

ெதாட�0 உ:ள=? ெசா Jக. 

நீ? ஆ!க  - சா�ப  ஆ!கிய=. பதி - கணவ�. 0ர� எாி)தா� -சிவ�. 

ஓ�ட� பி  வல/பாக� ஆD� இட/பாக� ெப�Dமா� சிவB� ச)தி$� 

ெபா��தியி�!கி�றன�. அ)தி�"� அ�)தனாாீ�(வர� (மHைகபHக�) 

என/ப,�. அF"�வி  ெந5றி! க� ஒ�? ந,வி  இ�வ�!*� ெபா=வாக 

இ�/பதா , அ!க�ணா  வ�த ெவ5றி இ�வ�!*� ெபா=ேவ. ஆயிB� 

காமதகன� எ�B� ெபய� சிவB!ேக உாி)தாகி, ம�மதைன எாி)த ெவ5றி 

சிவB!ேக ஆ� வி8ட=. யமைன உைத)த=, இட)தாேளயாதலா , அ= ச)தி!ேக 

4<=� உாிய=. ஆயிB� காலகால� எ�ற ெபய� சிவB!ேக வழH*கிற=. இ= 

எ�ன நியாய� எ�றவா? த�னா  விைள�த 0கைழ$� த� கணவB!ேக 

உாியதா!*த  க50ைடய மாத� கட�. 

சிவெப�மா� இட= காலா  யமைன உைத)தா� எ�ப=, 

 

"மத)தா� மி!கா� ம5றிவ� ைம�த� உயி�வாHக/ 

பைத)தா� எ�னா உ�னி ெவ*�டா� பதிS�?� 

சிைத)தா� வாம� ேசவ. த�னா5 சிறி=�தி 

உைத)தா�; C5ற� வி�4கி  ேபா ம�Dற W6�தா�”   
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              (க�த0ராண� 11.5.253) 

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

எ@ஙனமாயி"�எ@ஙனமாயி"�எ@ஙனமாயி"�எ@ஙனமாயி"�    ஏ&க எ� ெநFசிைனஏ&க எ� ெநFசிைனஏ&க எ� ெநFசிைனஏ&க எ� ெநFசிைன    

 

ெம�ைமயெத� றாெல�ற� ெநKச)ைத 

          மாதா"� ெம�Q� தா8ேக 

=�Bெதா, ேதாலாக) ெதா,கம5? 

           வ 3ெதனி  =�னா 7ைர/ 

0�னைகயா  எாி)த பிரா� ெபா5ைகமல� 

               ப5?தி� மண)தி� ேபா= 

க�மிதி!*� விதி!*பேயா க/ப,)தி! 

           ெகா:AகவH கய5க� ணாேள  (57) 

 

ெபா -ைர: தாேய! ெம 3ய= எ�? க�தினா  எ�ெநKச)ைத உ�. ெம 3ய 

தி�வ.!*/ பா=ைக ஆ!கி! ெதா,க. வ3யதாக! க�தினா , பைகவாி� 

4/0ரHகைள! *?நைகயா  எாி)த பிரா� உ�ைன/ பாணி!கிரகண� ெச�$� 

தி�மண விழாவி  க மிதி!*� சடH*!*/ பய� ப,)தி! ெகா:க, அHகய5க� 

அ�ேம! 

ேதவியி� தி�வ.யி� �பாிச� த� ெநKசி  படேவ�,� எ�? வி��பிய 

ஆசிாிய� த� வி�/ப)ைத வி�ண/பி!*� சா=ாிய"ைர இதி5 கா�க. 

ஆ�,ெதா?� மீனா8சி!*) தி�!க யாண உ5சவ� தி�!ேகாயி3  

நைடெப?கிற=. அ/ேபா= அ�மி மிதி)த  எ�ற சடH* நைடெப?�. அ�சடHகி  

மணமகளி� இட= பாத)ைத) த�ைகயா5 ப5றி! க  மீ= ைவ/ப= வழ!க�. 

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

ப(மேரைகயா?+ பதிக எ� ெநFச�ப(மேரைகயா?+ பதிக எ� ெநFச�ப(மேரைகயா?+ பதிக எ� ெநFச�ப(மேரைகயா?+ பதிக எ� ெநFச�    

 

ெகா<ைமஅழ ெகா<ெகாளியா5 *ல"4ன 

              ேதகவ.ைய! C. ந�* 

க<மிஎன திதயப= ம�பதி�= 

          கா�பதனா5 கய5க� ணாேள 

வ ல ெச<ைம மி* 0வன� இ� 25றி�பா 

                னா�கினிJ� ெசHேகா  ஓ�(� 

வி<மியசீ�� ெச வ)ைத விள!*மறி 

              *றிவைரயா� விளH*� தாேய  (58) 
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ெபா-ைர: மிBமிB/0� அழ*� ெப�கி�ற ஒளி$� விளH*� உ� அகவ.ைய எ� 

ெநKசமான= C. அ<�தி/ பதி�= கா8சியளி/ப=, மீனா8சிேய, வள� மி!க 

இ�25றி�ப)= நா�* 0வனHகA!*� நீ அரசியாக இ��= ெசHேகா  

ஓ�(கி�ற ேமலான சிற/0/ ெபா��திய ராcயல8(மிகர)த விள!*� 

இேரைகயாக) ேதா�?�, அ�ைனேய. 

அகவ. - உ:ளHகா . க<மி - இ?க/பதி�=, அ<�த/ பதி�=. இதய ப=ம� -

ெநKச) தாமைர. 

இ="� ேம5Cறிய ப. சா=ாிய வி�ண/பமா*�. இதய� தாமைர வ.வின=. அ= 

ேதவியி� தி�வ.யிேல அ<�தி/ பதி�= வி8டதா , அH*:ள ப=மேரைக ேபால! 

காண/ப,கி�ற=. பாத)தி  ப=மேரைக ெபா��தியவ�க: சா�ராcய ல8(மிைய 

உைடயவ�களா� வா6வா�க: எ�ப= சா4)திாிகால8சண�. 0வனHக: 

இ�25றி�ப)=நா�* என� சிவாகமHக: C?கி�றன. பைட/0 4<வ=� 

இவ5?: அடH*�. த� ெநK( ேதவியி� தி�வ.யி  பதி�தி�/பதா  தா� 

அவA!*/ ெப�Kெச வ� வா��தி�/பதாக! Cறி அதைன/ பிாி�தா  அவA!* 

விைளய!C.ய ந]ட)ைத நிைன"ப,)தி அ�(?)தி) த� வி�/ப)ைத ஆசிாிய� 

நிைறேவ5றி! ெகா:ள 4யJ� சா=ாிய� (ைவ!க) த!க=. 

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

சி�ெகன+ பி5�ேத� அ�ேம சினேவ�சி�ெகன+ பி5�ேத� அ�ேம சினேவ�சி�ெகன+ பி5�ேத� அ�ேம சினேவ�சி�ெகன+ பி5�ேத� அ�ேம சினேவ�    

 

இதனி�மி* ெம�ைமயெதF "லகினி�யா 

             ெதா�?மிைல என"� பாத 

ப=மமல� அ�ைமயிைன/ பாராம  

              வ3�தி?க/ ப5றி ேனேன 

ம=ைரயம� இைறவிபிற வி!கட3� 

             S6காைம மனவ� ச)தா  

ெச=மதி/பி: ைளைமமதியா  ெச�தபிைழ 

             ெபா?)தின�: ெச�க தாேய.  (59) 

 

ெபா-ைர: இதனிB� மி!க ெம�ைம உைடயதாக, எF"லகிJ� எ/ெபா�A� 

இ ைல எ�? உ� தி�வ.) தாமைரமலாி� அ�ைமைய நிைனயாம  வ3= 

இ?க/ பி.)தி�!கி�ேறேன! ம=ைர மாநகாி  வா<� பரேம(வாிேய! பிறவி! 

கட3  நா� S6கி விடாம  இ�/பத5காக, அ�ச)தா , பி:ைளைம/ 0)தியா  

ெச�த இ/பிைழைய/ ெபா?)= இனிய அ�: 0ாிக! 



73 

 

ெச=மதி - *�8டறி", ேபதைம. 

ேதவியி� தி�வ.க: மிக ெம�ைமயானைவ. அனி�ச/Q, வாைக/Q, அ�ன)தி� 

1வி 4த3ய ெம 3ய ெபா�:க: எ லா� அவ: தி�வ.!* ெந�Kசி/ பழ� 

ேபா�றைவ. அ�த ெம�ைமைய எ�ணாம  யா� வ3�= ப5றிேன�. அத5*! 

காரண� பிறவி! கட3  S6கிவி,ேவேமா எ�ற பயேம. பி:ைளைம அறிவா  

ெச�த இ/பிைழைய ம�னி)த�ள ேவ�,� எ�றவா?. 

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

எ� வ�ெசா�லா� இைன�ேமா நி�பாத�எ� வ�ெசா�லா� இைன�ேமா நி�பாத�எ� வ�ெசா�லா� இைன�ேமா நி�பாத�எ� வ�ெசா�லா� இைன�ேமா நி�பாத�    

 

ஊட  உண�) த/பரம சிவ�பணி$� நா� 

           ேபாதி உ, பதியி ேரைக! 

ேகா,?)=� எ�றKசி ெம=வாக) 

          ெதா,வ=Q! ெகா�, 1வி� 

வா,?Hெகா  எனவாேனா� அK(வ= 

             உ�பத� எ�நா வ�ப தHக: 

C,வதா  வ��தாேதா வ��தா= 

               மைலயரச� *ல/QH ெகா�ேப  (60) 

 

ெபா-ைர: ஊடைல நீ!*வத5காக பரமசிவ� பணிகி�றேபா=, த� தைலயி  

இ�!*� பி:ைளமதியி� Vனி 4:ெளன! *)திவி,ேமா என அKசி ெம:ள) 

ெதாட/ப,வ=� அKச3)=)1"� மல�க: ப,வதனா  வா,ேமா என 

வாேனாரா  அKச/ப,வ="� ஆகிய நி� தி�/பாத� அ.ேய� உைடய நாவி  

பா,� =தியி  உ:ள வ�பதHக: (க,Kெசா5க:) ப,வதா  வாடாேதா? 

ெபா�மைலயரச� *ல)=) ேதா�றிய QHெகா�ேப! வாடா=. 

ஊட  - காதல� காத3 - இ�வ�!*: அ�பினா  நிக<� சி? கலக�. உ,பதி -

ச�திர�. ேகா, - Vனி, பத� - தி�வ. பதHக: - ெசா5க: அ��தா= - தHக� இ= 

தி�வ.யி� ெம�ைமைய! C?வ=. 

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

எGவிழியா� உ� எழி&பத� கா�ேப�எGவிழியா� உ� எழி&பத� கா�ேப�எGவிழியா� உ� எழி&பத� கா�ேப�எGவிழியா� உ� எழி&பத� கா�ேப�    

 

ெச�யாத அழகினவா�) தி/பியமா� 

            அறிவி!*� ேசய ஆகி/ 

ெபா�யாம  மHகளமா� யாைவ!*� 

             ேமலா�உ� ெபா5றா8 Qைவ 
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ைமயா��த மன)த.ேய� பா  எ<�த 

          க�ைணயினா  வ�= கா8.� 

ஐேயாநா� எFவிழியா  க�, மன� 

        *ளி�ேவ�அH கய5க� அ�ேம  (61) 

 

ெபா-ைர: இய5ைக அழ*ைடயனவா�) ெத�வமண� கம6வனவா�, அறி"!*� 

எ8டாத 1ர)தி  உ:ளனவா�, அழியாத மHகளமா� எ லா/ ெபா�:களிB� 

சிற�தனவாகிய நி� தி�வ.) தாமைரகைள, அHகய5க� அ�ைமேய! நீ எ<�த�ளி 

வ�= என!*! கா8.னா , மய!க� நிைற�த மன)தவ� ஆகிய அ.ேய�, ஐேயா, 

எ�த! க�ணினா , க�, உ:ள� *ளி�ேவ�. 

ெச�யாத அழ* - ைக 0ைன�= இய5றா! கவி�ெப? வன/0. ேசய - ேச�ைமயி  

உ:ளைவ. Q - தாமைர 

இ/பா8,!*ாிய (ேலாக)ைத/ பா,�ேபா= தீ
ித� 0றவிழிைய இழ�த நிைலயி  

இ��தா� எ�?� பி�ன� ேதவியி� அ�ளா  விழிைய/ ெப5றா� எ�?� C?ப. 

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

நீ ஆனா�தா� நி�ைன� காண வ�ேல�நீ ஆனா�தா� நி�ைன� காண வ�ேல�நீ ஆனா�தா� நி�ைன� காண வ�ேல�நீ ஆனா�தா� நி�ைன� காண வ�ேல�    

 

தி/பியேந) திரHகA� அ) ேதவ�க: கா� 

         பைவேய ெசFவிதி5கா� கி5ப 

ெசFவிதி�ம5 ?�னாேல ம8,4ண� 

       "?4ன= சிற�த ேகால� 

எFவிழியா5 கா�*?ேவா� மீனா8சி 

           எளிேய4� நீேய ஆ*� 

அFவிழியா  அ லாம  நிைன!க�, 

          களி!*�வைக அறி�தி ேலாேம.  (62) 

 

ெபா - ைர: திFவிய ேந)திரHகA� ேதவ�க: கா�பத5* உாியவ5ைறேய காண 

வ Jந ஆ*�. உ:ளப., உ�னாேல ம8,� உண�"ற! C.ய உன= சிற�த 

உ�வ)ைத, எ�த! க�ணா  காண வ ேல�? மீனா8சிேய! எளிேய4� நீேய ஆ*� 

அ�த வழியா  (நின= சா7ப)தா ) அ லாம  உைன! க�, களி!*� வித� ேவ? 

அறியாம  இ�!கி�ேறா�. 

திFவிய ேந)திர� - ெத�வ)த�ைம உ:ள க�க:. கா�கி5ப - காண  
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வ லைம$ைடயன. ேகால� - வ.வ�, அழ*. கா�*?ேவ� - காண) த!கவ� 

ஆேவா�. நீேய ஆத  - நின= உ�வ� உைடயவ� ஆத . 

திFவிய ேந)திர)தா  ேதவ�க: காண!C.ய ெபா�ைள)தா� காணலா�. 

அ�பிைகைய) ேதவ�களி� க�ணா  பா�)த5* இயலா=. அவைள அவ:தா� 

உ:ளவா? காண 4.$�. ஆதலா , அவள= க� நம!* இ��தா  தா� 

காணலா�. அவள= க� நம!* ேவ�,மானா  அவள= சா7ப)ைத/ 

ெபறேவ�,� எ�ப= க�)=.  ேதவியி� வ.விைன) ேதவ�களா  காண 4.யா= 

எ�ப=, 

 

"ஆதி (�தாி வ.விைன அய� 4த5 0லேவா� 

ஏ=, க�டள" இ,வ= தைம இக6 இைமேயா� 

மாத� இH* இவ: மகி6நெரா, உைற*வ� எனிேன 

ேபைத ெகாHைகக: ெப?*வ� எனம? *வரா ” 

எ�ற ெசௗ�தாியலகாியி5 கா�க. 

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

ஞானியாி� சில  உ� நகமா?+ ெபா/�தின ஞானியாி� சில  உ� நகமா?+ ெபா/�தின ஞானியாி� சில  உ� நகமா?+ ெபா/�தின ஞானியாி� சில  உ� நகமா?+ ெபா/�தின     

 

எ ைலயிலா/ ெப�Hகால� (ழ5சியிJ� 

        தி�வ.ைய எ�தி ேனா�க: 

அ ைல நிக� ஆணவமா ச5றவ�க: 

         (க�4தலா� அறிவ� தாேம 

ெதா ைலஇலா/ ேபாி�ப� ேதா�ேப? 

            ெப5றவரா� ()தா� மா!க: 

ம ெலாளிேச� நி�பத)தி  நகவ.வா� 

           வா6வெரன மதி!கி� ேறாேம.  (63) 

 

ெபா-ைர: கண!க5ற ெப�Hகால� (ழ5சியிேல, உன= தி�வ.ைய வ�= 

அைட�தவ�கA� இ�: ேபா�ற ஆணவ அ<!* நீHகியவ�கA� ஆன (க� 

4த3ய ஞானிகேள =�ப� கலவாத ேபாி�ப� ேதா$� ேப? ெப5றவ�களாகி, 

()தா�மா!களா�/ ேபெராளி W(� நி� தி�வ.யி  நக வ.வ� ெப5? 

வா6கி�றா�க: என நிைன!கி�ேறா�. 

அ  - இ�:. மா( - மல�. அறிவ� - ஞானிய�. ெதா ைல =�ப�. ம  ஒளி - வளமான 

ஒளி ேதவியி� தி�வ. நகHகைள 4)தி ெப5ற ()தா�மா!க: என) த5*றி/0 
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ஏ5ற)தா  0க6கி�றா�. ஞான)தி� பய� மலமா( நீH*த , 4)த ஆ�மா!கA!* 

வா<மிட� ேதவியி� தி�வ. எ�ப= *றி/0 

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

பிைறேய நகமா?+ பிற@�� தாேயபிைறேய நகமா?+ பிற@�� தாேயபிைறேய நகமா?+ பிற@�� தாேயபிைறேய நகமா?+ பிற@�� தாேய    

 

சி?*ழவி/ ப�வ4த  அபிமான) 

            ெதா,வள�)த சிற/ைப ேநா!கி 

உ?�உ?தி மறவாத மி�காHக� 

           உ5றகட� ஒழி/பா� எ�ணி! 

*றியபல பிளவாக) தைன)தாேன 

          வகி��=கிெர� *றி$� C8. 

ந?மல�உ� ேசவ.!க� ந கின�எ� 

      ெற�Dகி�ேற� நக)தி� ெச வி  (64) 

 

ெபா-ைர: மைலயி� மகேள! சி?பி:ைள/ ப�வ)தி3��= ப5? ைவ)=, அவைன நீ 

வள�)த அ�பிைன எ�ணி/ பா�)=, ந�றி மறவாத ச�திர�, உன!*) தா� ப8ட 

ெச��ந�றி! கடைன) தீ�!க வி��பி) த�ைன) தாேன பலபிள"களாக/ பிள�=, 

அவ5?!* நக� எ�ற ெபயைர$� ைவ)=, மணமல� ேபாJ� உ� சிவ�த 

தி�வ.!க� சம�/பி)தா� என நிைன!கி�ேற�. 

*ழவி - *ழ�ைத. சிற/0 - அ�0. உ?தி - ந�றி. மி�காHக� - ச�திர�. உகி� -நக�. 

*றி - ெபய�. நக� - மைல. 

ேதவியி� கா  நகHக: ச�திர� ேபா  உ:ளன எ�பைத) த5*றி/ேப5ற)தா  

Cறகி�றன�. ேதவியி� 4.ேம  4த நா8பிைற தHகி$:ள=. அதனா  தா�, 

அ= கைல வள��= ச�திரனாகிற=. அதனா  ேதவி ச�திரைன வள�)தவ: 

என/ப8டா:. 

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

நா�திக+ பாைறைய நக �(வ ெத+ப5நா�திக+ பாைறைய நக �(வ ெத+ப5நா�திக+ பாைறைய நக �(வ ெத+ப5நா�திக+ பாைறைய நக �(வ ெத+ப5????    

 

நா)திகமா� ெப��பாைற வழியைட)=! 

              கிட/பதனா  ந�ைம! கான 

ஆ)திகமா� (�திெசாJ� ெபா�ெளா�?� 

            அக)ெதன!*: அDக வி ைல 

மா)தைடயா� இ/பாைற தைன/0ர8ட 

          மாேதவி மல�)தா: ேதா��த 
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தீ�)த� எைன) தளெவளிேய� உ8பாய 

          ேவ�,ேமா ெதாிகி ேலேன.  (65) 

 

ெபா-ைர: நா)திக� எ�கி�ற ெபாிய - பாைறயான= வழிைய அைட)=!ெகா�, 

கிட/பதனா , ந�ைம ெப?வத5* ேவ�.ய ஆ)திக� C?� (�தி/ ெபா�: எ� 

மன)தக)= Vைழயேவ இ ைல. ெபாிய தைடயாக உ:ள இ�த/ பாைறதைன 

வழிவி8,/ 0ர8,வத5*, மகாேதவியி� தி�வ. க<விய தீ�)த)ைத எ)தைன 

அள" நா� ப�க ேவ�,ேமா ெதாியவி ைல. 

 

நா)திக� - ந லத� நலB� தீய த� தீ=� (வ�!க நரகHகA� கட"A� 

இ ைலெய�? Cறி ேவத ெநறிைய நி�தி!*� ெகா:ைக. ேவத� C?வ= ஆ)திக 

ெநறி. நா)திக ெநறியா  தீைம$� ஆ)திக ெநறியா  ந�ைம$� விைள$�. 

பரேதவைதயிைன வழிப8ட 0�ணிய� உைடயவ�!ேக நா)திக 0)தி நீH*�. 

ேவதெநறி/ ெபா�: மன)=: 0*�. 

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

அ�தக� வ/�ேபா( அFச� எ�ற/ேளஅ�தக� வ/�ேபா( அFச� எ�ற/ேளஅ�தக� வ/�ேபா( அFச� எ�ற/ேளஅ�தக� வ/�ேபா( அFச� எ�ற/ேள    

 

ஆராத ெப�Hகாத  அ�பாநி� 

            ேசேயைன அDகி� X6�= 

ேபரார வார�எம 1த�0ாி 

             ேவைளயினி  பி:ளா� அKேச  

வாராநி� ேறனிஃேதா எ�?ெசாJ 

            ெமாழி$� உ�ற� மல�)தா: ேச�மK 

சீரார வார4ெம� ெசவி*ளிர! 

            ேக8ேபேனா சிவனா� ேதW  (65) 

 

ெபா-ைர: அைமயாத ெப�வி�/ப� ைவ)த தாேய! நி� *ழ�ைதயாகிய எ�ைன 

ெந�Hகி� X6�= ெகா�, ெபாிய ஆரவார)ைத யம1த� ெச�கி�ற ேவைளயி , 

'மகேன, அKசாேத, இேதா வ�கி�ேற� எ�? ெசா J� உ� ெமாழிைய$�, உ� 

தி�வ. மலாி  அணி�த சில�பி� ஒ3ைய$� எ� ெசவி*ளிர! ேக8ேபேனா, 

சிவனா� ேதவிேய! 

காத  - ெப�வி�/ப�, மKசீர� – சில�0. 
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பரேதவைதயாகிய தா� த� ேசயராகிய அ.யா�க: பா  ெப�வி�/0 

ைவ)தி�!கி�றவ:. த� ேச�!* ஆப)= வ�Hகா , அவ� அைழயாமேல ஓ.� 

ெச�? கா/ப=, அவ: இய 0. யம1த� வ�= X6�தேபா= வ�= த�ைம! கா!க 

ேவ�,� எ�? இ]ட ெத�வ)ைத ேவ�.! ெகா:வ= ப!த�க: மர0. 

 

"அHக)ைத ம�D! கா!கி ஆ�வ)ைத உ:ேள ைவ)=/ 

பHக)ைத/ ேபாக மா5றி பாவி)ேத� பரமா நி�ைன� 

சHெகா)த ேமனி� ெச வா சாத நா: நாேயB�ைன 

எH*5றா� எ�ற ேபாதா  இH*5ேற� எ�க�டாேய”.     (அ/ப�) 

 

"மHைக அ<= விழேவ யமபட�க: நி�? ச�வ 

மலேம ஒ<க உயி� மH* ெபா<= 

க.ேத மயி3�மிைச - வ�வாேய"      (தி�/0க6) 

 

"யம1த� (,ெவ8, பிளெவ� றத8. 

எைனெவK சின)ேதா ெடா?!ெக�? வ�தா  

நமத�ப அKேச  என�ச)தி ேய�தி 

நவிர)தி� மிைசெச�தி லா�வ�= காேவ"     

             (தி��ெச�1� (/பிரமணிய 0ஜHக�) 

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

மாதா எைன�� ம5ேம� ைவ�கமாதா எைன�� ம5ேம� ைவ�கமாதா எைன�� ம5ேம� ைவ�கமாதா எைன�� ம5ேம� ைவ�க    

 

மலரவ�மா  அர� 4தலா� ம!கெளலா� 

         உ�ம.ேம  வள�� ேப? 

பல�4ைறேய ெப5றா�க: அ/ேப5ைற 

          எ�ெறன!*/ பா3/ பாேயா 

நலமறியா! கைட!*ழ�ைத ேமேலதா� 

          மிகவாKைச ந5றா�! ெக�ேற 

உலகெமலா� இய�0கி�றா� 0வனெமலா� 

          உயி�)தவேள ஒளி�மீ னா8சி. (67) 

 

ெபா-ைர: பிரமா வி8,D உ�)திர� 4தலாகிய உ� ம!க: பல�� எ லா�� 

4ைறேய உ� ம.ேம  வள�� பா!கிய)ைத/ ெப5றா�க:. அ�த/ பா!கிய)ைத 
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என!*� அ�Aவாேயா? ந�ைம அறியாத (ம�த 0)திைய உைடய) கைடசி! 

*ழ�ைத ேமேலதா� ஈ�ற தா�!* வாKைச அதிகமாக இ�!*� எ�? உலக)தவ� 

எ லா�� ெசா Jகி�றன�. ஜக�மாதாேவ! ஒளி�� - மீனா8சிேய! 

4�S�)திகA� பரேம�வாியி� 0த வ�கேள. - "Sவ�!*� ஒ�தாவர/ ெபா�: 

எ�Sலேம தைழ$� - ஞாலேம" எ�றா�, கவிராச ப�.த�. அ�பாA!*) 

'திாிய�பகா' எ�? ஒ� ெபய� உ�,. அத� ெபா�: S�? க� உைடயவ: 

எ�பதா*�. அத5ேக, 4�S�)திகளி� தா� எ�?� அறிஞ� ெபா�: C?வ�.  

 

"தக/பB!*) தைலமக�, தா�!*! ைக!*ழ�ைத" என உலக)தி  

வழH*வ=�,. 

காசியிேல உயி� வி,வாைர, அ�பா:, த� ம.ேம  கிட)தி ைவ)தி�!க, 

வி�ேவ�வர� பிரணவ உபேதச� ெச�வா�. இ= இத� அ,)த ெச�$ளிJ� 

காணலா�. அHஙன� அ�பாளி� ம.யி  கிட�த ேப? ெப5ேறா�� 

4�S�)திகளிB� பல� எ�றவா?. இதனா  அ�பாளி� பர)=வ4� அவ: 

ஆதிய�த� அ5றவ: எ�பைத! Cறியேதா, அவள= ம.யி� சிற/0� Cறினா�. 

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

உ�ம5ேம� தைலைவ�( உயி  வி:ேவேனாஉ�ம5ேம� தைலைவ�( உயி  வி:ேவேனாஉ�ம5ேம� தைலைவ�( உயி  வி:ேவேனாஉ�ம5ேம� தைலைவ�( உயி  வி:ேவேனா    

 

த/ப3லா) தைய$ைடய தாேய$� 

           ம.ேமெல� தைலைய ைவ)ேத 

எ�/பறெம  உ)தாிய) தா இளHகா  

           வரWச இைறவ� ேமலா� 

ெம�/ெபா�:ம� திர�ெசவியி  க�ைணயினா  

         விள�பஉயி� வி,�ந5 ேப5ைற 

இ/பிறவி த�னி மணி க�ணிைகயி5 

         ெப?ேவேனா இைமய� ெச வி  (68) 

 

ெபா-ைர: தவறாத க�ைணைய உைடய தாேய! உ� ம.ேம  எ� தைலைய எ,)= 

நீ ைவ)=! ெகா�,, எ� கைள/0 நீH*�ப. உ� 4�றாைனயா  இளHகா5? 

வ��ப. நீ Wச, வி�ேவ�வர� பிரணவ ம�திர)ைத எ� ெசவியி  உபேதசி!க உயி� 

வி,� ந ல ேப5றிைன மணிக�ணிைக) தல)தி  ெப?ேவேனா, இமயமைலயி� 

மகேள! 
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எ�/0 - கைள/0. உ)தாிய� - ேமலாைட. இளHகா  இளHக�?. மணிக�ணிைக 

எ�ப= காசியி  கHைகயி� ஒ�=ைற. 

காசியி  உயி�விட ேவ�,� எ�ப= நீலக�ட தீ
ிதாி� ெப�வி�/ப�. 67 ஆ� 

பா8.� *றி/0/ பா�!க. 

----------- 

அகில!� தா@�வ( அ�ைனத� ம5ேயஅகில!� தா@�வ( அ�ைனத� ம5ேயஅகில!� தா@�வ( அ�ைனத� ம5ேயஅகில!� தா@�வ( அ�ைனத� ம5ேய....    

 

மணி!காKசி வட� ஆ��= மாதHக 

             2லாைட வைன�=: ளாைட 

அணி!கா�தி 0றெமறி/ப அைம�ததா� 

             அர�மKச) தணிய தாகி! 

கணி)ேதாத அாியபல 0வனெம லா� 

            தாHகி$� கவின தா4� 

பணி)தாம படநிக�� நித�பம�ப 

           எ� உள)ேத பாவி/ ேபேன.  (69) 

 

ெபா-ைர: மணிேமகைலயி� வடHகளா  க8ட/ப8,, ெபா�G  ஆைட X6�= 

உ:ளாைடயி� ஒளி ெவளிேய W(வதா�, சிவெப�மான= மKச)=!* அழ* 

த�வதாகி, எ�ணிலாத அாிய பல உலகHக: எ லாவ5?!*� ஆதாரமா� 

உ:ள=�, பா�பி� ஒளிெபா��திய பட� ேபா வ=� ஆகிய உ� தி�வைர/ 

பிரேதச)ைத) தாேய எ� உ:ள)ேத தியானி!கி�ேற�. 

காKசி - ேமகைல, ஒ8.யாண�, வட� - கயி?. மா தHக� - சிற�த ெபா�. மKச� - 

க8. . கணி)த  - எ�Dத , கண!கி,த . கவின= - அழ* த�வ=. அ�பா - 

தா�, பாவி)த  - தியானி)த . 

உ:ளாைட, அத�ேம  ேசைல, ேசைலயி� ேம  காKசி அணிவ= ப�ைட! 

கால)= மகளி� மர0. 

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

.வன� கா��� ெபா�மதி� ப<5ைக.வன� கா��� ெபா�மதி� ப<5ைக.வன� கா��� ெபா�மதி� ப<5ைக.வன� கா��� ெபா�மதி� ப<5ைக    

 

ஈேர< 0வனெம லா� இதனக)ேத 

            இ��தனம5 றிதைன ஓ�ப  

ேநேரஎ� ணியதா  ெபா� மதி வைளய 

         நி�மி)தா� எனஎ� ெநKச� 
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ஆரா��= =ணிகி�ற தHகய5க� 

            அ�ேமநி� அைரேம  ஆ�)த 

ஏேர$� மணிபதி)த ெபா�னாலா� 

          ப8.ைகX6� திலHக: தாேன.  (70) 

 

ெபா-ைர: பதினா�* 0வனHகA� இ�த இ,/பி� அக)ேத இ�!கி�றன. ஆதலா  

இ�த இ,/ைப/ பா=கா)த  ேவ�,� எ�? 4ைற/ப. நிைன)ததா  இ,/பி5* 

ெபா�மதி  எ,/பிைன, எ� மன= ஆரா��= =ணிகி�ற=, அHகய5க� 

அ�ைமேய, நி� இ,/பி� ேம  Q�,:ள=� அழகிய மணிக: பதி)=/ 

ெபா�னா5 ெச�ய/ப8ட=� ஆன ப8.ைக வைள�= விளH*வ=. 

இ= எ�? (8.ய=, தி�வைரைய. ஓ�ப  -தீH* வாராம  கா)த , நி�மி)த  -

ஏ5ப,)=த , அைம)த . ஏ�-அழ*. 

அ�ைமயி� தி�வைர எ லா/ 0வனHகைள$� த� அக)ேத ைவ)=) தாH*வ=. 

அ/0வனHகA!* ஆப)= வாராம  மதி  இட ேவ�.ய= கடைம. ஆதலா , உதர 

ப8.ைக எ�ற ெபயரா  தி�வைரைய� (5றி அ�ைம ெபா�மதிைல 

நி�மி)தி�!கி�றா: ேபாJ� எ�? த5*றி/ேப5ற� ெச�= இ�ெச�$: 

C?கி�ற=. 

----------- 

!�த  இனேம !�(மாைல!�த  இனேம !�(மாைல!�த  இனேம !�(மாைல!�த  இனேம !�(மாைல    

 

அைலபிறவி! கட கட�த 4)தவின� 

          தா4�பா  அ��=� ஆைச 

தைலெய,)=� தனதட)ைத அகலாம  

             0ர�டைலப, தாேய ெவ�ைம 

நிைலெய,)த பிறவிெயB� ெப�K(ர)தி� 

            வா$ல��ேத� நிமல ஞான 

4ைலய,)த தீ�பாைல வி��0வ= 

          விய/பாேமா 4த வ� ேதவி.  (71) 

 

ெபா-ைர: அைலகி�ற பிறவியாகிய கட3ைன! கட�= கைரேயறிய 4)த இன4�, 

உ� பாைல அ��த ேவ�,� எ�ற ஆைச 1�,வதா  உ� தி�4ைல) தட)ைத 

வி8, நீHகாம  0ர�, அைலகி�றன. தாேய! ெவ/பநிைலைம மி!*:ள பிற/0 

எ�B� (ர)தினா  வா� உல��=:ள அ.ேயHக:, மல� நீHக! காரணமான 
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ஞான மயமான உ� தி�4ைல/ பா3ைன வி��0வ= விய/பா*ேமா, பரமசிவ 

ப)தினிேய! 

'அைலபிறவி! கட  கட�த 4)தவின�' எ�ப= இர8,ற ெமாழித . கட க: த�த 

4)தவின� - கட க: ஈ�ற 4)=!களி� C8ட�. கட  கட�த 4)த இன� - 

பிறவியாகிய கட3ைன) தா�. 4)தியHகைர ேச��த 4)த�களி� C8ட�. ஆைச 

தைல எ,)த  - ஆைச கிள�த , தன தட� - தி�4ைலயகிய தடாக�, தி�4ைல/ 

பர/0. கட3ைன! கட�= கைரேயறிய 4)=� தடாக)தி  0ரAகி�றன எ�? 

பிறிெதா� ெபா�A� ெதானி!கி�ற=. (ர� - கா��ச , பாைல நில�. (ரேநாயா  

வ��=பவ�� பாைலயி  நீ� ேவ8ைக ெகா�டவ�� பாைல வி��0த  

விய/ப�?. 

4)தி!*� சாதனமாகிய தி�4ைல/ பாைல. அத� அ�ைம க�தி, 4)தி 

சி)தி)தவ�கA� வி��0வ� எ�றா , 4)தி வி��0ேவாரகிய எ� ேபா�றவ�க: 

பிறவி ெவ�ைம நீH*வத� ெபா�8, வி��0த  விய/பாேமா. ேதவியி� 

தி�4ைல/ பா  ஞான மயமான= எ�பைத; 

"த�ணமHகைல உன=சி�ைத தைழ)த பால41றினா  

அ�ணெகாHைகயி  அ=ெப�Hகவி அைலெந,H கடலா*ேம 

வ�ண ந�*? க"ணிய� சி?மதைலய� 0ய  ப�கிேய 

ெபா�ணய�ெப? கவிைத எ�ெறா� 0னிதமாாி ெபாழி�தேத" 

எ�ற ெசௗ�தாியலகாி/ பாடலா  அறிக. 

 

"உ:ள) =?பிணி ேய5* ம��=!ெக� ?�ைனவ�= 

ெம:ள) ெதாழ"� தி�4ைல/ பா ெம  விரBதியா  

ெத:ளி) =ளியள வாயிB� ெதா8,) ெதறி)திைல$� 

பி:ைள!*H கி:ைள!*� பா ெகா,) தாெல� ெபாிய�ைமேய" 

             (ெபாியநாயகிய�ைம க3)=ைற) 

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

!ைல+பா& 1ளிேய !�தநிைரயா�!ைல+பா& 1ளிேய !�தநிைரயா�!ைல+பா& 1ளிேய !�தநிைரயா�!ைல+பா& 1ளிேய !�தநிைரயா�    

 

ெக8,/ேபா� ெந,நா8பி� மீ�,வ�= 

            கிைட)தா� இ�மகெவ� ெற�ைன 

ம8.லா! க�ைண)தா� மீனா8சி 

           க�,மன மகி6�த� பாேல 

ெசா8,பா  =ளிெப�கி வழி�ேதா,� 

          ெதாட�தாேனா =Hக! ெகாHைக 
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இ8டநீ: ெவ�4)த மாைலெயன! 

          க�*ளிர இலHகி5 ற�மா.  (72) 

 

ெபா-ைர: இவைன இழ�ேத வி8ேடா� எ�Bமா? ெந,நா: வைர எ�ணியி��த 

ேபா=, யா� மீ�, வ�ததா , ‘கிைட)தா� இ!*ழ�ைத' எ�? எ�ைன! க�,, 

அள" இ லாத க�ைண) தாயாகிய மீனா8சி மகி6�= அ�பாேல (ர�= ெசா8,� 

பா3� =ளிக: ெப�கி வழி�ேதா,� ெதாட��சிதாேனா? எ�B�ப. அவள= 

உய��த ெகாHைககளி� மீ= அணிய/ ெப5ற 4)=மாைல, க�டா�க: *ளி��ப. 

விளH*கி�ற=, அ�ம! 

ெக8,/ ேபாத  - காணாம5 ேபாத , ெநறி தவறி/ ேபாத . மீ�, வ�த  - தி��பி 

வ�த , ந�ெனறி� ேசர . ம8, - அள" 

ெந,நா8 பிாி�தி��த மகைவ! க�டா  தா� மிக மகி6�= பா  (ர/பா:. 

க�ணைன) த� மகெவன அறி�த *�தி!*/ பா  (ர�த வரலா? நிைனக. 

மீனா8சிய�ைம அணி�தி��த 4)= மாைலைய 4ைல/பா  =ளியாக! க5பி)=/ 

பா  =ளி/பத5*) த!க ஏ="H Cறினா�. இ= த5*றி/ேப5ற அணி. 

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

ைக�ைக�ைக�ைக�க/�பி� அ5�கH மன� ஆ�கக/�பி� அ5�கH மன� ஆ�கக/�பி� அ5�கH மன� ஆ�கக/�பி� அ5�கH மன� ஆ�க....    

 

அ��0ெப�� 0வன4?� ஆ�யி�த� 

           மனமயமா� அைம�த =ைக! 

க��0�வ ெந,Kசிைலெய� ?ைர/ப= 

             க8,ைரேய  கய5க� அ�ேம 

வி��0வதி  வ.ேய� அF வி 3ன. 

           எ�மனமா� விளHக ேவ�,� 

ெபா�� 0ாிநா� ஏ5?கி�ற ெபா<தினிJ� 

         அ.!ெகா<�= ெபா��த லாேம.  (73) 

 

ெபா-ைர: ேதா�றிய இ/ெபாிய உலக)தி  வா<� அாிய உயி�களி� மேனாமயமா� 

அைம�ததா*�, உ� ைகயி  உ:ள க��0 வ.வமான வி  எ�? சா�ேறா�க: 

C?கி�றன�. அ= ெம�யானா  மீனா8சி) தாேய! அ.ேய� வி��0வ= ஒ�? 

உ�,. அ�த வி 3� அ./பாகமாக எ� மன� அைமய ேவ�,� ஏெனனி  

ேபா�!* உாிய நா� ஏ5?கி�ற ேபா= உ� ேசவ.! ெகா<�= அத�ேம5 

ெபா��=� அ�ேற? 
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க8,ைர - உ�ைமயான ெசா . 

ேதவியி� ைகயி  உ:ள அ!க��0 வி  ச�வ ஜீவ�களி� மனHகளி� மயமான=. 

அத� அ./பாகமாக ஒ�வர= மன� அைம�தா , வி 3  நா� ஏ5?வத5காக 

அ./பாக)ைத! காலா  மிதி!கி�றேபா= கா3� பாிச� அ�த மன)=!*! 

கிைட!*� எ�ப=. அ�த/ ேப? ேவ�,� ஆசிாிய�, தம!* உய��த இட� 

ேவ�டா�, தா6�த இடேம ேபா=� எ�? பணி"ைடைம ேதா�ற! Cறிய 

சா=ாிய� ேபா5ற) த!க=. ப�தியி  இ��= வி��= உ�பவ�, தன!*) தயி� 

கைடசியி  வா�)தா  ேபா=� எ�ப= ேபா வ=. 

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

சின+பி"� ெகா5ய ெத�ட� .ாிகிைலசின+பி"� ெகா5ய ெத�ட� .ாிகிைலசின+பி"� ெகா5ய ெத�ட� .ாிகிைலசின+பி"� ெகா5ய ெத�ட� .ாிகிைல    

 

ெவ?/பனேவ மிக/பல"� விைள)தி,ேவா� 

          த�மீ= ெவ*�ட� ேனாைர 

ஒ?/பெனன� சின�= எ<�தி� மல�!கைணயா  

           எ�வெனன ஓ�சா நி�றா� 

ெபா?/பாிய நி� சின)தா  0த வ�!*) 

            தாேய நீ 0ாியி) த�ட� 

ஒ?/0வைக தமி  மிக"� ெகா.ெத�றா  

            நி�க�ைண உைர!க5 பா5ேறா.  (74) 

 

ெபா-ைர: ெவ?!*�ப.யான *5றHக: மிக/ பலவ5ைற� ெச�ேவா� ேம  சினH 

ெகா�, அவ�கைள) த�./ேப� என� சின�ெத<�=, இ�த மல�!கைணயா  

உHகைள எ�ேவ� எ�? ெசா 3 ஓ�சி! ெகா�, நி�றைன! ெபா?/பத5* 

4.யாத நி� சின)தினா  தாேய! நீ ெச�கி�ற இ�த) த�டைனேய நி� த�டைன 

வைககளி  மிக"� ெகா.ய= எ�றா  உன= க�ைண எ�மா  ெசா J� தரேமா? 

ெவ*�, - ேகாபி)=. ஒ?/ப� - த�./ப�. ஓ�(த  - ஓH*த . ஒ?/0 வைக - 

த�டைன விதHக:. 

ேதவியி� ைகயி  உ:ள மல�!கைண வ�ணைனயி� Sலமாக அவள= க�ைண 

மி*தியாக! Cறிய=. க,ைமயான த�டைன ெப?த5* உாியா� ேமJ�, 

மல�!கைணைய! கா8. ஓ�சி அ�(?)ைலேய ெச�வா� எ�றா  ேதவியி� 

க�ைண இ��தவா? எ�ேன ! 

 

"எ�சி  மயH கிட உன!கீ= இ8டாைர! கா8, எ�? 

ைகசிறிய ெதா�மா? ெகா�, ஓ�சினா� சிவபாத இ�தய�" 
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          (தி�ஞானச�ப�த� 0ராண�) 

 

தி�ணனா�, "ெப�03/ பா�ைவ/ ேப6வா�, 4ைழெயன/ ெபா5ைக நீ8ட/ 

பாி"ைட) தாைதக�, ைப�தைழ ைக!ெகா�ேடா�ச" (க�ண/ப நாயனா�. 

0ராண�) எ�ற க�ைண� ெச�திகைள இH* நிைனவி  ெகா:க. 

 

"தKச� பிறிதி ைல ஈத வெத�?� தவெநறி!ேக 

ெநKச� பயில நிைன!கி�றிேல� ஒ5ைற நீ: சிைல$� 

அKச�0� இ!* அலராக நி�றா� அறியாெரனிB� 

பKசK( ெம ல.ய� அ.யா� ெப5ற பாலைரேய        (அபிராமி அ�தாதி 59). 

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

இ�ைம ேவ�5� அ�ைமைய நிைனகஇ�ைம ேவ�5� அ�ைமைய நிைனகஇ�ைம ேவ�5� அ�ைமைய நிைனகஇ�ைம ேவ�5� அ�ைமைய நிைனக    

 

மHகைலயH கய5க�ணி ஐ�0லவி� 

            பHக:Vக� மன)தா  நி�ைக 

அH*சபா சHக: தைம� சி�தைன ெச� 

             =லகிைன)த� பனKெச� கி5பா� 

தHக�)தி� ப.வசிய� ெச�யவ லா� 

            சாபெமா, சரKசி� தி/பா� 

ெபாHகைலநீ: கடJலக� 0ர�தளி!*� 

             ெப�Kெச வ� ெபா��= வாேர. (75) 

 

ெபா-ைர: த�பன�-அைசவற நி?)த ; சாப� - வி : சர� அ�0 அ�ைம ைகயி  

க��0 வி ைல$� மலர�0கைள$� ஏ�தி$:ளா: மீனா8சிய�ைமைய! ைகயி  

பாசாH*சHகைள) தாி)தவளாக"� க�/0 வி J� மலர�0கைள$� 

ஏ�தியவளாக"� தியானி/பவ�க: உலகிைன) த� வய/ப,)=� வ லைம$� 

கா)தளி!*� ெப�Kெச வ4� வ�தைடய/ ெப?வ�. 

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

தி/�ைகமல  தியானி+பத� பய�தி/�ைகமல  தியானி+பத� பய�தி/�ைகமல  தியானி+பத� பய�தி/�ைகமல  தியானி+பத� பய�    

 

தி��தியெம� $ண��தசில தி�வாள� 

           கட�பவன� ெச வி நி�ைக 

ெபா��திய பாசாH*சHக: தைமநிைன�= 

          நைசெவ?/ப/ ேபா!கி வா6வா� 
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க��0�வ� சிைலமல�ெம� கைண$னெசH 

          கர)தனஉ8 க�= கி�ற 

அ��தவ)ேதா� த�4ள)ைத விடயா�த 

       Cப� விழா தக5? வாேர.  (76) 

 

ெபா-ைர: ெச�ைமயான ஞான� ெச வ� சில�, கட�பவன� ெச விேய! நி� 

தி�!ைககளி  ெபா��திய பாச)ைத$�, அH*ச)ைத$� தியானி)= வி�/0 

ெவ?/0 அ5றவ�களாகி வா6வ�. க��0 வ.வமான வி ைல$� மல� 

அ�0கைள$� தியானி!க அ��தவ� ெச வ�க:, த� மன)ைத, ஐ�0ல 

இ�ப=�பHகளாகிய இ�8 கிண5றி  Wழாம  நீHகி! கா/பா5?வா�க:. 

தி��திய ெம� - தி� நி�ற ெச�ைம. நைச - வி�/0. க��0 உ�வ� சிைல - க��0 

வ.வமான வி . விடய அ�த Cப� - ஐ�0ல�களாகிய இ��ட கிண?. 

ேதவியி� வல!ைகயி  அH*ச4� இட!ைகயி  பாச4மி�!கி�றன. அவ5ைற) 

தியானி)தா , பிறவி!*! காரணமாகிய வி�/0 ெவ?/0!க: நீH*�. 

 

"க�ணி  ஆணவெவH காிபிணி)= அட!கி! 

காிசிேன5* இ�ைக$� ஆ!*� அ�ணைல) 

தணிைகவள� ஆப5சகாயைன" 

என) தணிைக/ 0ராண)தி  வ�� பா8, விநாயக� தி�!கர)=:ள 

பாசாH*சHகA!*/ பய� Cறிய= கா�க. 

 

ேதவியி� இட= ைகயி  உ:ள க��0 வி ைல$� மல�!கைணகைள$� 

தியானி)தா  விஷயHக: ((ைவ ஒளி ஊ? ஓைச நா5ற� எ�கி�ற ஐ�0ல�க:) 

ஆகிய பா6Hகிண5றி  த� மன� Wழாம  கா/பா5ற வ லவ� ஆவ�. 

உலக� மிக விசி)திரமான=. ஐ�ெபாறிகA!*� இ�ப� த�� ெபா�:க: 

நிைற�த=. அவ5ைற! க�, மகி6வேதா, அைமயா= உலக)ைத/ பைட)த 

ெத�வ)ைத! காண 4ய வ= அறிஞ� கடைம.  

 

You must be seeking God. But almost everyone is satisfied Simply by: seeing 

garden. Only one or two look for its owner. People enjoy the beauty of the world; they 

do not seek its owner. (Sri Ramakrishna) 

------------  
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ச�திர !க�ேத த@�� எ�மனேனச�திர !க�ேத த@�� எ�மனேனச�திர !க�ேத த@�� எ�மனேனச�திர !க�ேத த@�� எ�மனேன    

 

இ�த"ல க)=யி�க: ப�த"ட  

          வி8,ெவளி ஏ?H காைல 

4�தமன� ச�திரைன 4�Bகி�ற 

            ெதனமைறக: ெமாழிவ மாேதா 

ெச�தமி6மா நகாிைறW எ�மனமி/ 

         ேபாேதநி� 4கமா� சீத 

ச�திரைன� ெச�?திட மாயைட�= 

       மீளாேம தHகி5 றாேலா.  (77) 

 

ெபா-ைர: இ�த உலக)=/ பிற�த உயி�க: த�ைம/ பிணி)தி��த உட�பிைன 

வி8, நீHகினா  4த3  மன� ச�திரைன அைடகிற=. பி� ேவ? இடHகைள 

அைடகிற= என ேவதHக: C?கி�றன. ம=ைர மாநகர)தி� அரசிேய! எ� 

மனேமா, இF"டJட� C. இ�!*�ேபா= உ� தி�4க� ஆகிய *ளி��த 

ச�திரைன� ெச�? அைட�=, அைத வி8, நீHகாம  உ?தியாக) தHகி5?. 

ப�த� - க8,, தைள. 4�Bத  – அைடத . 

உடைலவி8, நீH*� உயி�களி  0�ணிய� மிக� ெச�த உயி�க: அ��சாதி 

மா�!க)திJ� அஃதிலாத உயி�க: 1மாதி மா�!க)திJ� ெச J� என"� 1மாதி 

மா�!க)தி  ெச J� உயி� 4த3  ச�திரைன அைட�=, பி�ன� பல இடHகளி  

திாி�= மீ�,� உலக)தி  பிறவி எ,!கி�ற= எ�? ைவதீக நா க: C?கி�றன. 

0�ணிய� மிக� ெச�யாதவ� ஆகிய எ� மனேமா இ/ேபாேத உ� 4கமாகிய 

ச�திரைனேய அைட�=, பிாி�= ேவ? இடHகA!*/ ேபாகாம  இ�!கி�ற= 

எ�? சா=ாியமாக! Cறினா�. இைடவிடா= ேதவியி� தி�4க)ைத� தா� 

தியானி!கி�றைத! Cறியவா?. 

---------- 

ப�3� ெவ�ைம பகர வ�லா  யா ப�3� ெவ�ைம பகர வ�லா  யா ப�3� ெவ�ைம பகர வ�லா  யா ப�3� ெவ�ைம பகர வ�லா  யா ????    

 

வி)ைதமய மாகிய உ� ப வாிைச 

          ெவ�ைமஒளி ேம�ைம த�ைன 

இ)தைகய ெதனவிய�ப வ லவரா�? 

        தாேயம5 றித�பா  ேதா�?� 

()ைதந?K ெசா�மகA� ெவ�ணிற)தா: 

         அவ:வழிேய கவிக8 ெக லா� 
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ெம)தவ�� ெப��0க<� அதனி�மி* 

         ெவ�ணிறமா� விளH* மாேதா.  (78) 

 

ெபா-ைர: வி)யா மயமாகிய உன= ப வாிைசயி� ெவ�ைம ஒளியி� சிற/பிைன 

இ/ப./ப8ட= என� ெசா ல வ லவ� யா�? தாேய! இ�த/ ப  வாிைசயிேல 

பிற�தவ: ஆகிய 1ய ந ல சர�வதி$� ெவ�ணிற� உைடயவ:. அவ: 

Sலமாக! கவி வ லவ�கA!ெக லா� மிக விைள$� ெபாிய 0க<� அதனிB� 

மி!க ெவ�ணிறமா� விளH*�. 

வி)ைத - க வி, ()ைத - 1யவ:. ெசா மக: - கைலமக: 

ேதவியி� ப  வாிைச வி)யா மயமான=. வி)ைதயி3��= ேதா�றியவ: 

கைலமக:. க வியினாேல கவிஞ�கA!*/ 0க6 உ�டா*�. ேதவியி� த�த 

ப�தி$� சர�வதியி� 0க<� ெவ�ணிற�. 

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

அ( சிவ�த(� எ� அக�( இையபாேலஅ( சிவ�த(� எ� அக�( இையபாேலஅ( சிவ�த(� எ� அக�( இையபாேலஅ( சிவ�த(� எ� அக�( இையபாேல    

 

த�னிய பி� ெவ�ணிறேம தைழ)தஉ�ற� 

             த�தப�தி தாேய ம5?� 

ெபா�னிறமா�/ ப<)=ெவ.) =தி��தமா 

              =ளவிைதேபா  ெபா3$� ஏ= 

எ�Bைடய இராசதேம ஏறிமிக� 

             சிவ�தமன� இையவ தாேல 

எ�ன நிைன! கி�றன�ெபா� ன�னசைட� 

      சிவ�மைனயா� இலH*� ேதW  (79) 

 

ெபா-ைர: த� இய பாேல ெபா� நிறேம தைழ)= விளH*� உ� ப  

வாிைசயான=, தாேய! ெவ�ணிறமாகேவ இராம , ெபா� நிறமாக/ ப<)= 

ெவ.)த மா=ள�பழ)தினி�? உதி��த விைத ேபால� சிவ�=� விளH*வத5*! 

காரண� எ�ன? எ�றா , இராசத *ணேம மி*�= ஏறி� சிவ�= இ�!கி�ற எ� 

மனமான=, அ/ப  வாிைசைய இைடவிடா= தியானி!கி�றதனா , அ�த 

மன�சிவ/பி� C8,றவா  தா� என நிைன!கி�ேற�. ெபா� ேபா�ற நிற4ைடய 

சைட4.� சிவனாாி� மைனவியா� விளH*� ேதவிேய! 

த�த ப�தி - ப  வாிைச 

ப வாிைசயான= இய பாக ெவ�ணிற� உைடய=. தா�Qல� தாி/பதனால ச5ேற 

சிவ�=� இ�!*�. அ)த�ைம!* மா=ள� பழவிைத உவைமயாக/ ெபா��தி5?. 
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*ணHக: S�? வைக. ச)=வ�, இராசத�, தாமத� என அைவ 4ைறேய 

ெவ�ைம, ெச�ைம, க�ைம நிற)தன என 2 க: C?�. இராசத *ண� ஏறிய 

மன� அவா மி!கதா*�. சிவ�த நிறமான இராசத *ண� ஏறிய த�4ைடய மன� 

இைடவிடா= ேதவியி� ப5கைள) தியானி/பதா  அத� ெச�நிற� ேதவியி� 

ப 3  பிரதிப3!கிற= எ�? திற�பட) த5*றி/ேப5ற� ெச�தா�, ஆசிாிய�. 

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

!+.ர� எாி+பா? !1வலா� அ�ேம!+.ர� எாி+பா? !1வலா� அ�ேம!+.ர� எாி+பா? !1வலா� அ�ேம!+.ர� எாி+பா? !1வலா� அ�ேம    

 

அ�பா"� 0�சிாி/பி  ெச�பாதி 

            0ரS�?� அழி)த ெத�றா  

வ�ேபாம5 ெறா�பாதி தாBம�த 

            வ லைமைய வா��த ெத�றா  

எ�பாவ ப�தவிைன எ,)=வ� 

            காரணX! *ம1 ல)தா� 

ெவ�பாவ/ 0ரவ3ைய அ�4?வ  

          ஒளி நிைன�= ெவ J ேவாேம.  (80) 

 

ெபா-ைர: தாேய! உன= 0� 4?வ3� சாிபாதிேய 4/0ரHகைள$� அழி)த= 

எ�? 0ராணHக: C?�. அ/ப.யானா  ம5ெறா� பாதி$� அ�த ஆ5ற  

ெபா��திய= எ�றா  அதி  தவறி ைலேய. அ�த ம5ெறா� பாதி/ 0�4?வ3� 

ஒளிைய) தியானி)=, எHகள= பாவ)தி� ச�ப�தமான விைனகளா  யாHக: 

எ,)= வ�தி�!கி�ற 4/0ரHகளாகிய காரண ேதக� X!*ம ேதக� 1லேதக� 

எ�கி�ற 4/0ரHகளி� வ3ைமைய யாHக: ெவ Jேவா�. 

அ�பா: - தா�. சிாி/0 - *மி� சிாி/0, 0�4?வ . ெச�பாதி - சாிபாதி. வ�0 - 

0=ைம, ஆ�சாிய�. 0ர� - ஊ�, உட�0. 4?வ  - 0�னைக. 

 

சிவெப�மா: திாி0ரசHகார� ெச�த வரலா? 0ராண/ பிரசி)தமான=. அ�)த 

நாாீ(ர வ.வ)தி  இ�!*� சாிபாதியான சிவBைடய 4?வ  திாி0ர)ைத எாி)த= 

எ�றா , ம?பாதியாகிய ச)தியி� 4?வJ� அFவா5ற  உைடயேத எ�ப= 

ேத5ற�. ஆதலா  ச)தியி� 0�4?வைல) தியானி)தா  ம5ெறா� வைகயான 

4/0ரHகைள அழி!*� ஆ5ற  வ��. அ�த 4/0ரHகளாவன, காரண, X!*ம, 1ல 

ேதகHக:. 
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"அ/பணி ெசKசைட ஆதி 0ராண� 

4/0ர� ெச5றன� எ�ப�க: Sட�க: 

4/0ர மாவ= 4�மல காாிய� 

அ/0ர� எ�தைம யாரறி வாேர”                (தி�ம�திர�) 

எ�ற தி�Sல� க�)= ஈ�, நிைன!க5 பா5?. 

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

அக�தி/% (ர�(� அ�ைம .�னைகேயஅக�தி/% (ர�(� அ�ைம .�னைகேயஅக�தி/% (ர�(� அ�ைம .�னைகேயஅக�தி/% (ர�(� அ�ைம .�னைகேய    

 

உ�ெண!கி யா�ப,�பா ,ண��=க� 

            ைணயினாேல உ�கி/ பா$� 

ெவ�ெண�!ெகா/ பா*ம= ரா0ாிவா6 

           மீனா8சி மீளா ஆளா� 

அ�ணி!க உளநிைனவா� அக)தி�ைள) 

            =ர)= நல� அைன)=� ஈ$� 

த�ெணாளிநி� 4)தைனய 0�4?வ  

           ேபெறன!*) த�க தாேய.  (81) 

 

ெபா-ைர: தாேய! மீனா8சி! யா� ப,கி�ற பா,கைள உண��= உ:ெநகி6�=, 

உ�கி வழிகி�ற ெவ�ெண�!* ஒ/பான=�, மீளாத அ.ைமயாகி, (ைவமிக 

உ:ள)தி  நிைன!கி�றவ�களி� அக)= இ�ைள ஓ8,வதாக"� ந�ைம எ லா� 

ஈவதாக"� *ளி��த ஒளி$ைடய 4)திைன ஒ)ததாக"� உ:ள நி� 

0�4?வலான= என!* நல� த�வதா*க. 

அ�ணி)த  - (ைவயா  நாd?த . 

 

எளியா� ப,� =யைர உண��தா  க�ைணயாள�!* இர!க� ேதா�றி, அ�: 

0ாிவத5* அைடயாளமாக/ 0�4?வJ� ேதா�?�. உ: ெநகி6�சியாJ� 

நிற)தாJ� ெவ�ெண� ேபா வதா*� 0�சிாி/0. நிைன/பவ� த� உ:ள)தி , 

அ�ைமயி� 0�சிாி/0, ஒளி Wசி அறியாைமைய நீ!*�. 

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

உ� தா�Iல� உமிEக எ�வாயி�உ� தா�Iல� உமிEக எ�வாயி�உ� தா�Iல� உமிEக எ�வாயி�உ� தா�Iல� உமிEக எ�வாயி�    

 

தி�4க)தா மைரயிய5ைக) தி/பியக� 

             த)திெனா, ேச��= வாச� 
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ெப�கியக5 Qரமண� கம6கி�ற 

            தா�Qல/ ெப�*� சா5ைற 

அ�ைமமி*� ஆகமHக: அைன)=4ைர 

             ஞான)தி� சார� த�ைன! 

க�ைணயினா  எ�வாயாH காளாKசி 

              தனிJமி6க கய5க� ணாேள.  (82) 

 

ெபா-ைர: தி�4கமாகிய தாமைரயிBைடய இய5ைக மண)திெனா, ேச��= 

வாசைன ம3�த க5Qரமண� கம6கி�ற தா�Qல)தி� ெப�கிய சா5றிைன அ�ைம 

மி*�த ஆகமHக: எ லா� 0க<� ஞான)தி� சார)திைன! க�ைணயினாேல எ� 

வாயி  நீ உமிழ ேவ�,�, மீனா8சிேய! 

தி/பிய க�த� - ெத�Wக வாசைன. ேதவியி� தி�வாயி  உ:ள தா�Qல)தி� சா? 

ஆக� சாரமா$:ள= என அறிக. காளாKசி - தா�Qல/ ப.!க�. 

 

ேதவியி� தா�Qல� சா? ஆகம சார மயமான= எ�ப�. அ�சா5றிைன உ�, ஒ� 

Sக� மகாகவியாகி/ பKசசதி பா.ய=�, தி�வாைன!கா!ேகாவி  மைடய� 

உ�, காளேமக! கவியான=� இத5*� சா�?. 

-------- 

வி5ெவ%ளி உ�ற�வி5ெவ%ளி உ�ற�வி5ெவ%ளி உ�ற�வி5ெவ%ளி உ�ற�    விள@� >���திவிள@� >���திவிள@� >���திவிள@� >���தி    

 

ப�ென,நா: 4ய�?வச� ப�ணிய0� 

            ணிய4னிவ� ப<தி  ெநKசி  

ம�னிெயாளி த�4ன= மணம3ச� 

              பக4*ள� மாB� S!கி  

=�னிஒளி� மணிையமி*� அKஞான 

               திமிரமினி) ெதாைல$� எ�ேற 

ப�B�அறி *றியா$5 பவி)தவி. 

           ெவ:ளிெயன/ பகர லாேம.  (83) 

 

ெபா-ைர: பலெந,Hகாலமாக 4ய�? (ெநKசிைன) த� வய/ப,)திய 0�ணிய 

4னிவ�கAைடய ெநKசினி  நிைலெப5? ஒளிW(கி�ற உன=, மண� மி*�த 

ச�பக)தி� ெமா!*/ ேபா�ற S!கி  ெபா��தி ஒளி W(கி�ற S!*)தி மணிைய, 

அKஞானமாகிய இ�: இனி நீH*� எ�? ெதாிவி!கி�ற அறி*றியா� 

உ5பவி!கி�ற வி.ெவ:ளி எ�? ெசா லலா�. 
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4*ள� - மல�� ப�வ)= அ��0. திமிர� - இ�8,. உ5பவி)த - உதி)த. 

வி.ெவ:ளி - (!கிர ந8ச)திர�. இரா!கால)தி� இ?தியி  *மாி 

இ�8டாயி�!*�. பி� ெவ:ளிமீ� உதி!*�. ெவ:ளிமீ� உதி/ப= விைரவி  

இ�: நீH*� எ�பத5* நிமி)தமா*�. பலகால� தவ� ெச�தவ�கA!ேக மன� 

வச/ப,�. தியான� நிைல!*�. மீனா8சியி� தி�நாசிைய) தியானி!*�ேபா= 

அதி  அணி�த S!*)தி மணியி� ஒளி ஒ�வ� ெநKசி  உதி!*மானா  அ=, 

அ�ெநKசி� இ�: இனி விைரவி  நீH*� எ�ப5* அறி*றியா*�. தி�நாசிைய) 

தியானி/ேபாாி� அKஞான� நீH*� எ�ப= க�)=. 

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

பிரணவ� உ%வா?+ பிற@�� தாேயபிரணவ� உ%வா?+ பிற@�� தாேயபிரணவ� உ%வா?+ பிற@�� தாேயபிரணவ� உ%வா?+ பிற@�� தாேய....    

 

தா�Qல� உ:ளட!கி) த.)திலH*� 

           க"ளி�மிைச) தாடH க)தி� 

ஆ�Q�ண ஒளி4)தி� நிழெல�ற 

          ெபயராJ� ஆ�ப5 ெசFவா� 

ேம�Q�ண மாகியிர� ப5றபர� 

            ெபா�ெள<)ைத ெவளிவி டாம  

ஓ�பாநி5 கி�ற= நா� மாடம3 

             Cட  நக� உைறமீ னா8சி. (84) 

 

ெபா-ைர: ெபாிய நா�* மாடHகளைம�த Cட  நகாி  வா<� மீனா8சிேய! 

தா�Qல� உ:ேள அடHகி இ�/பதா  உ/பி விளH*� உ� க�ன)தி� ேமேல, 

காேதாைலயி  உ:ள பிரகாச� மி*�த, 4)தி� ஒளி ப,வதா  ஏ5ப,� நிழலான=, 

ேம�ப8ட=� Qரணமா�) தன!* இைண இ லாத=மான பர�ெபா�ைள 

உண�)=� எ<)தாகிய பிரணவ)ைத ெவளிவிடாம  ஆ�ப  Q/ேபாJ� உ� வா� 

அட!கி ைவ)தி�/ப= ேபால இ�!கி�ற=. 

த.)தி�)த  - உ/பியி�)த . க": - க�ன�. தாடHக� - காேதாைல. நிழ  - 

பிரதிபி�ப�, சாய . ஆ�ப  - ெசFவா�ப5Q. பர� ெபா�: எ<)= - ஓHகார�. 

ஓ�0த  - பா=கா)த . 

 

வா� நிைறய) தா�Qல� இ�/பதா  மீனா8சியி� க�னHக: உ/பி இ�!கி�றன. 

அ�த/ பிரேதச)தி  காேதாைல 4)தி� ஒளிப8, அத� நிழ  பிரதிபி�பி!கி�ற=. 

அத� ேதா5ற� மீனா8சி த� வாயி� உ:ேள பிரணவ)ைத அட!கி 

ைவ)தி�/பதா , அ= க�ணா. ேபா�ற க�ன)தி� வழிேய ெதாிவ= ேபால! 
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கா8சியளி!கி�ற=. கா=� ஓைல$� க�ன)தி  பிரதிபி�ப/பி/ப=, ஓHகார 

வ.வமா யி�!கி�ற= எ�பதா�. 

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

க/ண அளவிைன� கட�தில விழிேயக/ண அளவிைன� கட�தில விழிேயக/ண அளவிைன� கட�தில விழிேயக/ண அளவிைன� கட�தில விழிேய    

 

த�ணமதி அணியழக� மைன!கிழ)தி 

           மீனா8சி) தாேய, உ�ற� 

அ�ணவாி விழி, யளவி  ெச வமன! 

          களி/பளி!க வ ல ேதB� 

ெபா�ணலமி! *ய�வான� 0ர!*� அர 

          ெசளிதாக/ ெபா�)= ேமB� 

க�ணவள விைன!கட!க மா8டாைம 

       அதிசயேம க�ைண) தாேய.  (85) 

 

ெபா-ைர: இள�பிைறைய� X8.$:ள ேசாம(�தர�ைடய இ ல! கிழ)தியாகிய 

மீனா8சிய�ைமேய! உ�Bைடய ெசFவாி பட��த க�க: அளவ5ற ெச வ! 

களி/பிைன என!* அளி!*� ஆ5ற  உைடயைவ, ஆனாJ� ெபா�: வள� மி*�த 

வாBலக ஆ8சிைய எளிதி  C8,வி!*�, ஆனாJ� க�ண அளவிைன! கட!க 

மா8டாைம விய/பாக இ�!கிற=. 

த�ணமதி - பிைற, அழக� - ெசா!க�, (�தர�. அ�ண� - ெச�நிற�. வ ல= - 

திறைம$ைடய=. "க�ண அளவிைன! கட!க மா8டாைம" எ�ப= இர8,ற 

ெமாழிதலா  காதி� எ ைலைய) தா�ட 4.யாைம என"� க�ண மகாராசன= 

ெகாைடயி� அளவிைன மீற 4.யாைம என"� ெபா�: ெகா:ள/ப,�. 

மீனா8சிய�ைமயி� கைட!க� அ�: இ�ைமயி  எ லா� ெச வHகைள$� த��. 

ம?ைமயி  ேதேவ�திர பதவி$� த�� எ�? அத� வ:ள�ைம Cற/ப8ட=. 

அ!க�க: காதி� வைர நீ�,:ளன. அFவிய ைப! க�ண எ ைலைய! 

கடவாதன என! Cறினா�. அ�ெசா5ெறாட� க�ணBைடய ெகாைடைய மீறாதன 

என ம5ெறா� ெபா�A� ேதா5?வி)த  ஒ� நயமா*�. 

 

ேதவியி� கைட!க�களி� வ:ள�ைமைய, 

"தன�த�� க வித�� ஒ�நாA� தள�வறியா 

மன� த�� ெத�வ வ."�த�� ெநKசி  வKசமி லா 

இன�த�� ந லன எ லா�த�� அ�ப� எ�பவ�!ேக 
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கன�த�� QH*ழலா: அபிராமி கைட!க�கேள"            (அபிராமி அ�தாதி 69) 

என!Cறிய= கா�க. 

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

க�ெணாளி நிலெவா/ கண� பா?Cச�ேமக�ெணாளி நிலெவா/ கண� பா?Cச�ேமக�ெணாளி நிலெவா/ கண� பா?Cச�ேமக�ெணாளி நிலெவா/ கண� பா?Cச�ேம    

 

தி�ைமமி* க5*விய  ேச��ெதவ�� 

           Vைழவாிதா� ெசறிவி5 றா*� 

வ�ைமயவி� உபநிடத விபிநமிைச/ 

             ெபாழிவதனா  வா6வா� யாேர? 

எ�ணாிய பிறவியிB� எ�==ய� 

             ெவHேகாைட! கிைட�த எ�ேம  

க�ெணாளியா கியநிலைவ ஒ�கண�தா� 

        1வாேயா கய5க� ணாேள  (86) 

 

ெபா-ைர: மிக! ெக8.யான க 3� *விய  உைடயதாகி, யா�� Vைழய 4.யாத 

ெசறிவிைன$ைடய அட�)தியி� வளமி*�த உபநிடத� ஆகிய கா8.� ேமேல 

ெபாழிவதனா  ந�ைம அைடவா� யா�? கண!க5ற பிறவி எ�கி�ற ெவ/பமான 

ேகாைடயா  வ��திய எ�ேம  உ� க� ஒளியாகிய நிலாைவ ஒ�கண/ 

ேபாதாவ= 1வமா8டாேயா, மீனா8சி! 

ெசறிவி5? - ெந�!கமான=, அட�)தியான=. உபநிடத� - ேவதா�த�. விபின� - 

கா,. ேகாைட – ேவனி5கால�  மீனா8சியி� கைட!க� ஒளியான=. தா� ப8ட 

இட)தி� ெவ/ப)ைத நீ!கி! *ளி�வி/ப=. அ!க�ெணாளி எ/ேபா=� 

உபநிடதHகளி� ேமேல பா��= ெகா�.�!கி�ற=. (அதாவ=, உபநிடதHக: 

மீனா8சியி� தி�வ�ைள விள!*கி�றன எ�ப= க�)=) உபநிடதHக: ந�* 

க5றா�!ேக அ�றி ம5றா�!*� சிறி=� விளHகாத க.னமான ெசா5ெபா�: 

மயமானைவ. ஆதலா , க5*விய  ெசறி�த கா, ேபா�றைவயா*�. அவ5றி� மீ= 

ேதவியி� க�ணில" பா�வதி  பயனி ைல. அ= கா8.  எாி)த நிலா/ ேபாலா�. 

ஆனா  ெவ/ப)தா  வ��=ேவா� ேம  நிலா ஒளி ப8டா  அவ�க: இ�ப� 

எ�=வ�. பிறவி ெவ/ப)தா  வ��=� எ�ேம  ஒ� கணமாவ= நி� க�ெணாளி 

பா��சி இ�0?)=க என ேவ�,கிறா� ஆசிாிய�- 

-------------- 
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கைட�க� அ�ேறா கா�தளி+ப(ேவகைட�க� அ�ேறா கா�தளி+ப(ேவகைட�க� அ�ேறா கா�தளி+ப(ேவகைட�க� அ�ேறா கா�தளி+ப(ேவ    

 

0ரெமாி)தா� விழியாேல ெபா.�தமத� 

           மீ�,ெமழ/ 0ாி�த =�ற� 

விர"ெப�H க�ைணவிழி ெயனவிள�ப  

            0கழாேமா மீன ேநா!கி 

சரவசர 4<தா!கி� ச=�விதமா� 

             பயனளி!*� தைகய க�ெச� 

அாியெசய 3=ெவ�னி5 *ைற"ற!C 

        றிய *5ற� ஆ*� தாேய.  (87) 

 

ெபா-ைர: 4/0ரHகைள$� எாி)தவனாகிய சிவெப�மானி� க�ணினா  

சா�பலாகிய காம� மீ�,� உ�வ� ெப5? உயி� ெப5? எ<�ப. ெச�த= உன= 

க�ைண மயமான க� எ�? C?வ= 0க6�சி ெமாழியாக ஆ*ேமா? இயH*வ 

நி5பவான யாவ5ைற$� பைட)=, அவ5றி5* அற� ெபா�: இ�ப� W, ஆகிய 

நா�* ேப5ைற$� வழH*� ெப�ைம$ைடய க� ெச�த அாிய ெசய  இ= 

எ�றா , க�ணி� ெப�ைமைய! *�ற! Cறிய *5ற� ஆ*�, தாேய! 

ெபா.த  - சா�பராத . சர� - இயH*வன. அசர� - நி5பன. ச=�வித� - நா�* 

வித�. 

 

மHைகபாக� வ.விேல வல/பாதியிேல உ:ள சிவ� விழி காமைன எாி)த=. 

இட/பாதியிேல உ:ள ச)தியி� விழி அவைன எ</பிய=. விய/0. ஒேர உ�வ� 

"�மராப)தி ஸ�ப)தி ேஹ=,” ஆக இ��த=. எ லா உயி�கைள$� பைட)=! 

கா)= எ லா ந�ைமகைள$� அவ5?!* அளி)= வழH*� இைணயிலா ஆ5ற  

பைட)த ேதவியி� தி�!க� காம� எ�ற ஒ�வன= உட  ெவ�த சா�பைல 

மீ�,� உடலா!கி அவB!* உயி� அளி)த= எ�? C?வ= மைலைய) 

1!*பவைன ம�ணாH க8.ைய) 1!*பவ� என/ 0க6�த= ேபாலா*�. 

 

ெபா.�த மதைன அ�ைம விழி எ</பி5? எ�ப=. 

"ககன4� வாB� 0வன4� காணவி5 காம� அHக� 

தகன4� ெச�த தவ/ெப� மா5*) தட!ைக$�ெச� 

4கB�4� நா�கி� 4�ெறன) ேதா�றிய Sதறிவி� 

மகB4� டாயத�ேறா வ T நீெச�த வ லபேம” 

எ�ற அபிராமி அ�தாதி (66) யாJ� அறிக 



96 

 

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

ேசாம� பைட�த( எ�1 ெசா�7வத� ெபா/%ேசாம� பைட�த( எ�1 ெசா�7வத� ெபா/%ேசாம� பைட�த( எ�1 ெசா�7வத� ெபா/%ேசாம� பைட�த( எ�1 ெசா�7வத� ெபா/%    

 

ேசாம�உள வா!*மி�த� சக)ைதெயன 

         மைறெமாழி�த ெசா J! க�த� 

ேசாமலைத தைன!*றி)த ெதன�சா�ேறா� 

           ெகா:ளா�க: 1நீ�! Cட5 

ேசாமவழ க�றனிட/ பாகமம� 

           உ�விழியா�) =லH*� த�ணா� 

ேசாமBல களி!கி�ற ெச�திையேய 

          அ)ெதாட��ெசா  ெசா J� தாேய.  (88) 

 

ெபா-ைர: ேசாம� இ�த உலக)ைத உ�டா!*வா� என ேவத� ெசா 35?. அதி  

ேசாம� எ�ற ெசா  ேசாம!ெகா.ைய! *றி!*� எ�? அறிவிலா� C?வ�. 

சா�ேறா� அ/ப.! Cறா�. ம5?/ ெபா�:தா� யாேதா எ�னி , 

ேசாம(�தரBைடய இட/பாக)தி  அம��=:ள உன= க�ணாகிய ச�திர� 

உலைக/ பைட!கி�ற= எ�ற உ�ைமையேய அ�த ேவத வா!கிய� *றி!*�. 

ேசாம� - ேசாமலைத, ச�திர�. சக� - உலக�. மைற - ேவத�. லைத - ெகா.. Cட  - 

ம=ைர. ேசாம அழக� - ேசாம(�தர/ ெப�மா�. 

 

ேவ:விகளி  ப�*வத5*� சா? பிழி�ெத,!க/ ப,கி�ற ஒ�வைக! ெகா.!*� 

ேசாமலைத எ�? ெபய�. அதைன/ 0க<மிட)=� ேசாம� உலக)ைத உ�டா!*� 

எ�? ேவத� Cறி5?. அ�ெசா5ெறாட�!*� சா=ாியமாக/ ெபா�: Cறி) 

ேதவியி� க�ைண� சிற/பி)தா�, ஆசிாிய�. 

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

கைட�க� அ/ளா� கட&தன� பிற+ேபகைட�க� அ/ளா� கட&தன� பிற+ேபகைட�க� அ/ளா� கட&தன� பிற+ேபகைட�க� அ/ளா� கட&தன� பிற+ேப    

 

வளம3�த க�ணக�மா நில4<=� 

           ஊசி4ைன வள�� ேம� 

தள�� அD என மதி!*� தானச"� 

           ட)தி� நின தடHக� அ�ேம 

கிள�� நின த�8பா�ைவ கிைட)தவ. 

           ேய4மி* ேகத� ஆ��த 

வள��அைல மி*பிறவி! கடைலஒ� 
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             சி?*ழியா மதி!கி� ேறாேம.  (89) 

 

ெபா-ைர: ெசழி/0 மி*�த=� இட� அக�ற=மாகிய இF"லக)ைத, ஒ� ஊசியி� 

4ைன அளவினதாக"� ேம� மைலைய ஒ� அD அளவினதாக"� சிறிதா� உ� 

க�க: மதி/பி,�. எ/ேபா= எ�றா , தானWர சமய)தி . அ�மா அ!க�களி� 

அ�: ேநா!க� கிைட!க/ ெப5றதனா  யாHகA� Cட, மிக) =�ப� நிைற�த=� 

அைல (�ச ) மயமான=மான பிறவி/ ெப�Hகட3ைன/ ெபாிதாக மதியாம  ஒ�சி? 

*ழியாக மதி!கி�ேறா�. 

க� அக  - இட� அக�ற, விசாலமான. ேம� - ேம�மைல. தான ச"�ட� -

ஈைகWர�, ெகாைடமட�. தடHக� - ெபாிய க�. ேகத� - =�ப�. 

 

"ேபா�த உதாரB!*/ ெபா� =��0'' எ�ப�. மீனா8சியி� உதார *ணமி!க 

க�கA!*) தான விஷய)திேல மாநில4<=� ஊசி 4ைனயா*�. மகாேம�"� 

அDவா*�. இFவா? அ�ைமயி� தான ச"�ட� சிற/பி)=! Cற/ப8ட=. 

மிக/ெபாியவ5ைற மிக� சிறியனவாக மதி!*� க�ெணா, பழகியதா  மிக/ ெபாிய 

பிறவி! கட3ைன ஆவி� *ள/ப. நீராக மதி!கி�ேறா� எ�றவா?. ஆவி� 

*ள/ப. நீ� - ப(வி� *ள�0 பதி�த இட)தி  தHகிய நீ�. 

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

விழியி� !�நிற� ேமவிய காரண�விழியி� !�நிற� ேமவிய காரண�விழியி� !�நிற� ேமவிய காரண�விழியி� !�நிற� ேமவிய காரண�    

 

கைலமா=! *ைறவிடமா இ�/பதனா  

            க5Qர ெவ�ைம) தாகி 

அைலமாதி� C8,றவா  க லார) 

              தாதைனய ெச�ைம) தாகி 

நிைலயாக� சரணைட�தா� மனமா( 

           =ைட)தசித நிற)த தாகி 

மைலமாேத மீனா8சி நின= தட� 

         மல�விழிதா� வயH*� மாேதா  (90) 

 

ெபா-ைர: சர(வதி!* வா<� இடமாக இ�/பதனா  க5Qர� ேபால ெவ�ைம 

நிற)ததாக"�, இல!*மியி� C8,றவா  ெசHக<நீ�/Qவி� மகர�த� ேபால� 

ெச�நிற)ததாக"� உ?தியாக அைட!கல� 0*�தவர= மன)தி� கைறைய) 



98 

 

=ைட/பதனா  க�நிற)ததாக"� ஆகி, உன= ெபாிய மல�!க�க: விளH*� 

பா�வதிேய, மீனா8சி! 

கைலமா= - சர(வதி. அைலமா= - கட3  பிற�தவளாகிய தி�மக:. க லார� - 

ெசHக<நீ�. தா= - மகர�த�. அசித� க?/0. 

 

நீ�டதா� அக�றதா� ெவ�ைம ெச�ைம க�ைம எ�ற S�? நிறHகைள$� 

உைடயதா� இ�/ப= க�D!* இல!கண� ஆக! Cற/ப,�. அ�த இல!கண� 

ேதா�ற/ 0க6�தி�)த  கா�க. "ஈச�!* யா� ைவ)த அ�பி� அக�?'' எ�ற 

தி�!ேகாைவயா�� ெச�$ளி  க� இல!கண� கா�க. த�ைன� சர� 0!க 

ெதா�ட� உள!கைறைய மீனா8சி த� அ�8பா�ைவயா  நீ!*கி�றா:. அதனா , 

அ�த! கைற அவ: விழியி  ஒ8.!ெகா�.�/பதாக! C?� 4க)தா  அவ: 

விழியின= க�ைம மி*திைய! Cறினா�. 

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

க/ைணெவ%ள� நி�கைட�க� அ�ேமக/ைணெவ%ள� நி�கைட�க� அ�ேமக/ைணெவ%ள� நி�கைட�க� அ�ேமக/ைணெவ%ள� நி�கைட�க� அ�ேம    

 

வ.காதி ெனா,கா=� உன=தி� 

            மல�!க�ணி� ைமயி னாேல 

ெந.தாக வைரேகா, ெப�Hக�ைண 

              நீ)த)தி� கைரயி� ஓர� 

ப.வான பாசியி�நீ: வாிைசஎன) 

             ேதா�றி,மா  ப<ெதா� றி லா 

அ.யா�க: மி.தீர! ெகா.மாட! 

            Cடலம� அ�8QH ெகா�ேப.  (91) 

 

ெபா-ைர: வ.�த ெசவியிBட� ேபா� ெச�$� உ�ன= மல� ேபா�ற க�ணி  

தீ5றி இ�!*� ைமயினா  நீளமாக வைர�த ேகாடான=, ெபாிய க�ைணயாகிய 

ஆ5றி� ெவ:ள)தி  ப.�=:ள பாசியி� வாிைச ேபால) ேதா�?�. *5ற� அ5ற 

அ.யா�களி� வ?ைம நீH*வத5காக! ெகா.க: க8.ய நா�மாட! Cட  நகாி  

W5றி�!*� அ�8QH ெகா�பாகிய அHகய5க�ணிேய! 

வ.கா= - ெதாH*கி�ற கா=. கா=த  - ேமா=த . நீ)த� - ஆ?. மி. - வ?ைம, 

=�ப�. 

க� இைமயி  தீ8.ய ைமயி� வ�ணைன இ=. மீனா8சியி� க� க�ைண 

ெவ:ள� ெப�*� ஆ?. ைமயி  எ<திய ேகா, அFவா5றி� கைரயி5 ப.�த பாசி. 

இFவா? த5*றி/ேப5ற� ெச�ய/ப8டன. 
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---------------- 

க/ைண ஒ�ைறேய அ5ேய� ந�பிேன�க/ைண ஒ�ைறேய அ5ேய� ந�பிேன�க/ைண ஒ�ைறேய அ5ேய� ந�பிேன�க/ைண ஒ�ைறேய அ5ேய� ந�பிேன�    

 

ேப�லக 4<வைத$� உ�டா!*� 

           கா)தளி!*� ெபய�)= நீ!*� 

நீ�ைடைம யாJ�ற� கைட!க�க: 

              ஓாிய பி  நி லா வா*� 

யா�லகி  அ�னவ5ைற ந�0பவ� 

          அ�பிைகேய அவ5ைற ஏவி� 

சீ�?வி! கி�ற "�ற� தி�":ள! 

           க�ைணையேய ேத? ேவேன.  (92) 

 

ெபா-ைர: ெபாிய உலகHக: எ லாவ5ைற$� - பைட)த  கா)த  அழி)த  எ�B� 

ெவFேவ? இய 0கைள உைடைமயா  உ� கைட!க�க: ஓாிய பிேல 

நி லாதைவயா*�. அவ5ைற யா� ந�பமா8ேட�. அ�பிைகேய! அவ5ைற ஏவி 

எ லா� சிற/0!கைள$� அ.யா�கA!*� ேச�/பி!கி�ற உ�ற� தி�":ள! 

க�ைண ஒ�றிைனேய நா� ந�0கி�ேற�. 

 

ெபய�)= - நிைலைமைய மா5றி. நீ� - த�ைம, இய 0. ேத?த  – ந�0த . 

ேதவியி� க�க: க�ைண நிைற�தைவ. க�ைணயா  4)ெதாழிJ� ெச�பைவ. 

4)ெதாழி களி  பைட)த  ரேசா*ண)தாJ� கா)த  ச)=வ *ண)தாJ� 

அழி)த  தேமா *ண)தாJ� நிக6பைவ. அFவ) ெதாழி கைள� ெச�$�ேபா= 

அFவ! *ணHகைள! க�க: ெபா��=வதா  அைவ ஓாிய 0ைடயனவ ல. 

�திரமான *ண� அ5றைவ எ�? *றி)தவா?. �திர0)தி இ லாதவ�கைள 

ந�பினவ� ேமாச� ேபாவா�. ஆதலா  கைட!க�கைள யா� ந�0வ�? 

 

ேதவியி� 4)ெதாழிJ� க�ைண காரணமாக நிக6பைவ. உ:ள)தி  உ:ளேத 

க�களி  ெவளி/ப,�. ஆதலா , ேதவியி� க�களிேல *.யி�!*� 

க�ைணையேய ந�0கி�ேற� எ�றா�. இ= ேதவியி� க�களி� க�ைண/ 

ெப�!ைக$� 4)ெதாழி  ெச�$� வ லைமைய$� Cறியவா?. ேதவிேய 

உலகHகைள/ பைட)=! கா/பவ: எ�ப=, 

 

"Q)தவேள 0வன� பதினா�ைக$� Q)தவ�ண� 
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கா)தவேள பி�கர/பவேள" (அபிராமி அ�தாதி 13) 

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

சிவனா  க/ைணேய ேதவியி� வ5வ�சிவனா  க/ைணேய ேதவியி� வ5வ�சிவனா  க/ைணேய ேதவியி� வ5வ�சிவனா  க/ைணேய ேதவியி� வ5வ�    

 

ச�0வி�ற� களHகம? ெப�Hக�ைண 

         தாேனேயா� பாக மா*� 

ந�0பிற *ணHகெள லா� திர�ேடம5 

           ெறா�பாக� ந�D� எ�B� 

ெச�ெபா�ளி� V�ைமயிைன நி�வ.வ� 

            ெச�பாதி ெதாிசி) தி�ேற 

அ�பிைகேய அறி�= ெகா�ேட� 

           அணியால வாயம�H கய5க� ணாேள  (93) 

 

ெபா-ைர: சிவனார= *5றம5ற ெப�Hக�ைணேய ஒ�பாகமாக"� 

வி��ப/ப,கி�ற ஏைனய ந5*ணHக: எ லா� ம5ெறா� பாகமாக"� ஆகி 

அவர= தி�"�வ� அைம�தி�!கி�ற= எ�B� ெம�/ெபா�ளி� X!*ம)ைத, 

உன= பாகமாகிய (இட= பாகமாகிய) சாிபாதிைய) தாிசி)= இ�ைறய தினேம நா� 

அறி�= ெகா�ேட�. அ�பிைகேய! அழகிய தி�வாலவாயி3  அம��=:ள 

அHகய5 க�ணிேய! 

ச�0 - சிவெப�மா:, இ�ப� எ லா� பிற!*� இடமாக உ:ளவ�. களHக� - 

*5ற�. ந�0த  - வி��0த . ெச�ெபா�: - ெம�/ெபா�:. V�ைம - X!*ம�. 

V8ப�. 

 

சிவெப�மா� அன�த க யாண *ணHகைள$ைடய ந லா�. அவன= 

ந5*ணHகேள அவB!* உ�வமாக அைம�=:ளன. அவ5?: க�ைண எ�B� 

ஒ� *ணேம அவன= வ.வ)தி  இட/பாகமாக� சாிபாதியா� ேதவியி� வ.வாக 

அைம�=:ள=. ம5ைறய *ணHக: அைன)=� திர�ேட வல/பாதியாக ஆ� 

வ.வ)ேதா, அைம�=:ளன. இF"�ைமைய இ�?தா� ெதாி�= ெகா�ேட�. 

ேதவிைய) தாிசி)ததா  எ�றா�. சிவனார= தி�வ�ேளதா�, ெப� வ.வா�) ேதவி 

உ�வ)தி  அைம�=:ள= எ�ற V8ப)ைத! Cறியவா?. இ=, 

 

"*லமைல! க�னிெய� ற�:*. யி�!*� 

விதிநிைற தவறா ெவா�பH *ைடைம$�" 

(க லாட� 61, வாி 20-21) எ�ற=� அறிக. 
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சிவBைடய அ�ேள ச)தி எ�ப=, 

"அ�ள= ச)தியா*� அர�றன!* அ�ைளயி�றி) 

ெத�:சிவ மி ைல; அ�த� சிவமி�றி� ச)தியி ைல" 

(சிவஞான சி)தியா�) 

 

"நீல4�ட மிட5றின� ேந��தேதா� 

ேகால4�ட *ண)தா  நிைற�தேதா� 

பாJ4�, பழன� பா  எ�னிைட 

மாJ4� .ைற எ�றா� மன)=ேள" (அ/ப�) 

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

ேதவ  க� பா ைவேய திலகமாயி&1ேதவ  க� பா ைவேய திலகமாயி&1ேதவ  க� பா ைவேய திலகமாயி&1ேதவ  க� பா ைவேய திலகமாயி&1    

 

அ�ேன$� ெகா./ 0�வ மைச�= தம! 

          கி,கி�ற ஆைண ேத��= 

4�ேனதா� 4./பத5*! கா)தி�!*� 

             அமர�*ழா� ெமா�)த பா�ைவ 

வி�ேனர/ 0�வந, ேமவிெயாளி� 

            தர  அH* வி��பி) தீ8,� 

த�ேனாி  மணHகம<� க)1ாி/ 

            ெபா8டாக) தயH* மாேதா.  (94) 

 

ெபா-ைர: தாேய! உன!* நீ�ட 0�வ� அைச�=. இ,கி�ற க8டைளகைள அறி�= 

ெச�வத5காக! கா)தி�!கி�ற ேதவ� C8ட)தி� பா�ைவ எ லா� திர�, 

ஒ�றாகி உ� இ� 0�வHகளி� ந,ேவ ெபா��தி விளH*வதா , அ=ேவ, நீ 

வி��பி இ8ட க�1ாி/ ெபா8,/ ேபால விளH*கி�ற=. 

ெகா. - நீ�ட. ஆைண - க8டைள. ேத��= - அறி�=. வி  ேந� அ/0�வ� -

வி J!* ஒ/பான 0�வ�. 

ேதவி *றி)த பணிைய அவ: Cறாம  இHகித� அறி�= பணி ெச�ய) ேதவ�க: 

அவAைடய க� அைசைவ ேநா!கி! கா)=:ளன�. ஒளி மி!க அ/பா�ைவ 0�வ 

ந,ைவ வி8,/ ெபயரா= நி5ற3�, நீHகாத அ/பா�ைவ ஒளி ெபா8,/ ேபால 

விளHகி5?. 
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அ�பிைக 0�வ அைசவி� *றி/ைப அறி�= ேதவ�க: இHகிதமாக/ பணி0ாிவைத, 

"ஆதி4�டக� மா சிவ ன�ட�ம ேகசன�த சதாசிவ ைன�=ேப� 

ேமத*�ெதாழி  ேபாலவ ைன�த�: W?மHகத GறJ 4�ெடன 

யா=மி�றி$ ேமனிெயா ெடHகD மாையத�த= ஞானமி ரH*ேமா� 

நீதி$�தி� ேவ0� வHெகா,நீ ெசா3Hகித ேவவ  0ாி�தேத." 

எB� ெசௗ�தாியகாி (24)/ பாடலாJ� அறிக. 

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

மதிய!த�ேம !கமதிய�ேமமதிய!த�ேம !கமதிய�ேமமதிய!த�ேம !கமதிய�ேமமதிய!த�ேம !கமதிய�ேம    

 

த�ணில" ெபாழிமதிய� எ�ணிலைவ 

            உ?சார) தளிக: ேச�)=/ 

ப�ணியநி� 4கமதிய�, பா�.யனா� 

             தவ/0த W, பயி  களHக� 

உ�ணிலவி யைவையைன)=� ஒ�றாகி! 

             C�தெலன ஒ�ேப� உ5ேற, 

அ�ைம$ற 4கமதி5பி� அைம�தன எ� 

             ெற�Dகி�ேற� அரனா� ேதவி.  (95) 

 

ெபா-ைர: பா�.யராஜ 0)திாிேய! பரேம(வர� ேதவிேய! *ளி��த நிலாவிைன 

W(� பலச�திர�களி� அ4த) =ளிகைள� ேச�)=/ ப�ணிய= ேபால நி� 

தி�4க� விளH*�. அ�மதியHகளி� உ:ேளயி��த களHக� எ லா� - ஒ�றாக) 

திர�,, 4க)தி� பி� C�த  எ�ற ெபயரா  ெபா��தி உ:ளன என 

நிைன!கி�ேற�. 

நிலைவ உ? சார) தளிக: - நிலவி  உ:ள அ4த) =ளிக:. 4கமதிய� - 4கமாகிய 

நில". 

த�ைம ேநா!காJ� உயி�/பயி�கைள) தைழ!க� ெச�வதாJ� அ�ைமயி� 4க� 

எ�ண5ற ச�திர�களி  உ:ள அ4த)=ளிகைள) திர8./ ப�ணிய= ேபால 

உ:ள= எ�?�, அவ: C�த3� க�ைம, அ�மதியHகளி  உ:ள க�ைம ெய லா 

வ5ைற$� திர8.! C�த  என ஒ� ெபய� X8. அைம)த= ேபால உ:ள= என"� 

த5*றி/ேப5ற� Cறினா�. 

---------------  
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தவள+ பிைறேயா �வைள இதேழாதவள+ பிைறேயா �வைள இதேழாதவள+ பிைறேயா �வைள இதேழாதவள+ பிைறேயா �வைள இதேழா    

 

களHகம? பளிHகிெனாளி யிய பான 

             த�மதியி� கைலமீ னா8சி 

=ளHெகாளியி� திரநீல! *வியலன 

            நி�C�த  =�ன லாேல 

வளHெக<4 க�ைமயதாயி! க�H*வைள 

          இத6ேபால வயH* மாேலா 

உளHெக<4 *ணமைறய உ?மின)தி� 

            *ணேமமி! ெகாளி�� தாேன.  (96) 

 

ெபா-ைர: களHக� இ லாத பளிH* ேபால ெவ�ைமயான பிைறயான=, மீனா8சி, 

அைச$� ஒளி$:ள நீலமணிேபா  உ:ள உ� C�த3� நீல ஒளி த�ேம5 

ப.தலா , வளமான க�ைமயா�! க�H*வைள இத6 ேபா  விளH*�. உ:ேள 

ெபா��திய இய5ைக! *ண� மைறய, ேச��த இன)தி� *ணேம ஒ�வ�!* 

ேமேலாHகி நி5*�. 

தவள� - ெவ�ைம. இ�திர நீல� - நீலமணி. 

=�னலாேல - ப.த3னா . ெக<4 - ெபா��திய. 

பளிH* ேபா�ற ெவ�ைம நிற4ைடய பிைற க�HC�த3ேனா, C.ய 

ெந�!க)தா , அதாவ= சைடயி  Xட/ெப5? இ�/பதா , க�H*வைள இத6 

ேபால! க�நிற)ததாக உ:ளதாக! Cறி, இன)தி� *ணேம ேமேலாHகி நி5*� என 

உலக வழ!*� ஏ=வாக எ,)=! Cற/ப8ட=. 

 

நில)தி� இய பா  நீ� த� த�ைம திாிவ= ேபால, ஒ�வ5* இய5ைக! *ண� 

மைறய இன)தி� *ணேம ேமேலாHகி நி5*� எ�ப=, 

"நில)தி� இய பா  நீ�திாி�த5றா*� மா�த�! 

கின)திய ப தா*� அறி"" 

(452) எ�B� தி�!*றளாJ� ெபற/ப8ட=. 

--------------- 
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எ�மணியாேல ஈய&றின  !5ேயஎ�மணியாேல ஈய&றின  !5ேயஎ�மணியாேல ஈய&றின  !5ேயஎ�மணியாேல ஈய&றின  !5ேய    

 

வளெராளி�சி� தாமணி$� க")=வ4� 

           திாி0வேன� வாிேய $�ற� 

கிளெராளிமா ளிைக 4�றி5 கிட/பைவம5 

          ெற�மணிதா� கிைட!க/ ெப5?� 

அளவ?ேப ெராளிம*ட� அைம)தனெர� 

           ?ைர/பதB! கா5ற 3 லா� 

தள�வ? ேபரறி"மி* ேதவ*� 

          4தலாெம) தைகேயா ��ேம  (97) 

 

ெபா-ைர: வள�� ஒளி$:ள சி�தாமணி$� க")=வமணி$�, திாி0வேன(வாிேய! 

உ� ஒளி கிள�� மாளிைகயி� 4�றி3ேல கிட/பைவயா*�. அதனாேல, எ�த 

மணிகைள! ெகா�, உ� கிாீட� அைம)தன� எ�? ெசா Jவத5*! *ைறயாத 

ேபரறி" மி!க வியாழ பகவா� 4த3ய அறிவாள�� ஆ5ற  இ லாதவ� ஆவ�. 

ேபெராளியாJ� ெப�விைலயாJ� உய��த சி�தாமணி$� க")=வமணி$� 

4ைறேய இ�திரB!*� தி�மாJ!*� உாியன. இவரைனய ேதவ�க: அ�ைமயி� 

தி�மாளிைக 4�றி3ேல W6�= ேசவி)=! கிட!ைகயினாேல, இவ�க: 

அணி�=:ள விைல மி!க மணிக:, சிதறி! */ைபகளாக! கிட!கி�றன. 

வியாழ�, ேதவ *�. அறிவி  மி!கா�. அவராJ� அறிய 4.யாத மணிக: 

அ�ைமயி� ம*ட)தி  இ�/ப= என/ப8ட=. 

----------- 

மறவாதாேர பிறவாதா மறவாதாேர பிறவாதா மறவாதாேர பிறவாதா மறவாதாேர பிறவாதா     

 

உதி!கி�ற Xாிய�க: சதேகா. 

      நிகரா� ெசF ெவாளியி� மி!* 

மதி!கி�ற நிைறமதிப) தாயிர�ேபா  

      த�ைம$? வள4 ேமவி 

விதி!கி�ற சிHகார� (ைவெவ:ள 

      மயமாகி விளH*� ேமனி 

கதி!ெக�? வ�Hகைடசி/ பிற/பினேர 

      நிைன!கி�றா� கய5க� ணாேள.  (98) 
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ெபா-ைர: பாலXாிய�க: 2? ேகா.!* ஒ/பான ெசFெவாளி மி*�=, 

மதி!க/ப,கி�ற Qரண ச�திர�க: ப)தாயிர)திைன/ ேபா�ற *ளி��சியி� வள4� 

ெபா��தி 2 களி  ெசா ல/ப,� சிHகார� (ைவ ெவ:ள)தி� மயமாகி விளH*� 

உ� தி�ேமனிைய, ேமா8ச� அைடவத5ெக�ேற கைடசி/ பிற/பாக/ பிற�த 

ஞானிகேள தியானி!கி�றன�, மீனா8சி! 

உ�ேமனி கதி - சா7ப கதி 

அ�ைமைய மற�த நா:, இற�த நா:, மீ�,� பிற!க! காரணமான நா:. 

அ�ைமைய மறவாைமேய மீ�,� பிறவாைம!* ஏ=ெவன! Cறியதாயி5?. 

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

ெச�ெபா/% தாிசன� சிறிேய& க/ேளெச�ெபா/% தாிசன� சிறிேய& க/ேளெச�ெபா/% தாிசன� சிறிேய& க/ேளெச�ெபா/% தாிசன� சிறிேய& க/ேள    

 

மிக/0திய *H*ம)தா லானஅHக 

      ராகெவாளி ேமவி அHக� 

தக/ெபாிய விைலமணிய பணிகளணி 

      ெபறவணி�= தா�Q ல�தா� 

உக/0டB8 ெகா�டதி� வா�மலைர 

      $ைட)தாகி/ பிைறேம5 X. 

மக)=வமா� ெச�ெபா�ெளா� ெற�4�ேன 

      வ விைரவி� வ�க தி ேல.  (99) 

 

ெபா-ைர: மிக"� 0திய! *H*ம! கலைவ Qச/ெப5?, ேமனிெய லா� 

ெபா�)தமான அ�விைல மாணி!க அணிகல�க: அணிய/ ெப5?, தா�Qல� 

உ:ேள ெபா��திய தி�வா� மல�ட� தைலேம5 பிைறைய� X.ய ெம�/ெபா�: 

ஒ�? எ� எதிாிேல வர எ/ேபா= ெப?ேவேனா? 

அHக� - ேமனி. அHகராக� - ேமனி ேம  அ�ைமயி� அழகிய தி�!ேகால� காD� 

விைழ" உண�)த/ப8ட=. 

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

அ�ேன உ�ைன ய�றி ஒ�றி�ைலஅ�ேன உ�ைன ய�றி ஒ�றி�ைலஅ�ேன உ�ைன ய�றி ஒ�றி�ைலஅ�ேன உ�ைன ய�றி ஒ�றி�ைல    

 

இயH*வதி5 பனவாகி எF"லக) 

      தி�/பன"� இய�பி5 பாதி 

வயH*வெப� உ�வாகி ம?பாதி 

      ஆD�வ� வா��த வா*� 

தயH*மி�த நிைல$ண�)த ஓ��வி  
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      ஈரணி நீ தாி)தா� அ�ேம 

நயH*லவி மி)தகவா5 ெப5ேற�நீ 

      அைன)=ெமB� ஞான� தாேன.  (100) 

 

ெபா -ைர: சராசரமாகி எ லா"லக)திJ� இ�/பன எ லா�, சாிபாதி 

ெப�ணாக"� ம?பாதி ஆணாக"� உ�வ� ெப5? விளH*கி�றன. இ�த 

உ�ைமைய உலக)தா� உண�மா? உண�)தேவ நீ ஒ�வ)தி  ஆD� ெப�D� 

ஆகிய இர�, வ.வHகைள/ ெபா��தியி�!கி�றா�, தாேய! ேமலான இ�த) 

த�ைமயாேல நீேயதா� எ லா/ ெபா�:கA� ஆயிைன எ�B� அறிைவ யா� 

அைடய/ ெப5ேற�. 

இயH*வன - சர�. நி5பன - அசர� 

உ�வ� உைடயன அைன)=� ச)தியி� வ.வேம எ�றவா?. 

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

அர� உ�னாேல அைட�தன� .கேழஅர� உ�னாேல அைட�தன� .கேழஅர� உ�னாேல அைட�தன� .கேழஅர� உ�னாேல அைட�தன� .கேழ    

 

ேதா5றி$ல ெகா� S�?� கா)தளி)=) 

          =ைட/பவA� ேதாகா� நீேய 

ேபா5?மேக� (ரனிதைன அறிவாேனா 

              அறிகிலேனா ெபா�/பி� ெச W 

ேவ5?ைமயி� ?�ேனா, விர"தலா  

            அFவரைன விய�ஞா ல)தி� 

ஆ5ற�மி* க�)தெனென� (�திகA� 

            மிக/0க6�ேத அைறவ மாேதா.  (101) 

 

ெபா-ைர: S�? உலக)திைன$� பைட)=! கா)= அழி/பவA� நீேயதா�. 

மேக(வர� இதைன அறிவாேனா? மா8டாேனா? மைலமகேள! ேவ?பா. லாம , 

அவ� உ�ேனா, விரவி இ�)த3னாேல, அவைனேய இF"லகHகளி� க�)தா 

எ�? ேவதHகA� 0க6�= C?கி�றன. 

உ�Bைடய ெப�ைமயிைன� சிவ� ேமேல5றி ேவத� 0க6கி�ற= எ�ப= க�)= 

ச)தி$ட� C.ேய சிவ� எ)ெதாழிைல$� ெசயவ லெத�ப=. 

"சிவெமB� ெபா�A� ஆதி ச)திெயா, ேசாி� எ)ெதாழிJ� வ லதா� 

இவ: பிாி�தி.� இயHத5*� அாிதாிெத னாமைற இைர!*மா  

நவெப�� 0வன� எFவைக)ெதாழி  நட)தி யாவ�� வ<)=தா: 

அவனியி�க� ஒ�தவமிலா� பணியலாவேதா பரவலாவேதா 
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என� ச"�தாியலகாி$� (1) Cறி5?. 

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

ேதவிைய ய�றிC சிவ� எ@� உ%ளா�ேதவிைய ய�றிC சிவ� எ@� உ%ளா�ேதவிைய ய�றிC சிவ� எ@� உ%ளா�ேதவிைய ய�றிC சிவ� எ@� உ%ளா�    

 

உ:ளெபா�: நீேயஓ� எ ைலயிலா 

          ஆன�த உ�"� நீேய 

எ:ளள? பைட/பளி/0) =ைட/0லகH 

              கA!ெக லா� இய5? ேவா�நீ 

ெகா:Aகிைல பிற�தவி எKஞா�?� 

               எனி5சிவனா� ெபயைர! ெகா�டா� 

வி:ளவினி எH*ள�ம5 றவ�பாதி 

         நீெயBKெசா  W�ேப� ச�ேறா.  (102) 

 

ெபா-ைர: ச)தாக உ:ள ெபா�A� நீேய! ஆன�த வ.வமாக உ:ளவA� நீேய! 

பைட)த  கா)த  அழி)த  எ�B� 4�ெசய கைள$� உல*!*!ெக லா� 

நட)=பவA� நீேய! இ)ெதாழி களி  எத5*� நீ பிற� யா�ைடய உதவிைய$� 

ேத,வ= இ ைல. இFவாறானா  சிவ� எ�B� ெபயைர உைடயவ� ஒ�வ� 

எHேக இ�!கி�றாேனா? அவBைடய பாதியாக நீ இ�!கி�றா� எ�ப= ெவ?� 

ேப�( அ லவா? 

உ:ள ெபா�: - ச)=. வி:ள - தனிேய பிாி)=� ெசா ல. 

ேதவிைய அ�றி� சிவ� தனி)தி ைல எ�பைத� ச"�தாியலகாி (23), 

 

"ஆதிசHகர� பாதி$ ட�பினி தாAம�பிைக பாதி$� விK(ேமா 

நீதிய�ெறன நாயக� பHைக$� நீகவ��தைனயா லவெரH*ளா�? 

என! Cறி5?. 

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

அ�ைன�� ;ேட அ5ேய� ஆ5ட�அ�ைன�� ;ேட அ5ேய� ஆ5ட�அ�ைன�� ;ேட அ5ேய� ஆ5ட�அ�ைன�� ;ேட அ5ேய� ஆ5ட�    

 

அ�தகைன அழி)தபிரா� அர�மைனயி  

      Vைழ�த�த/ 0ர)தி  பாB 

வ�தறியா� கா Vைழயா� இFவிய பி5 

      றி=ெவன)தா� வ லா� யாேரா 

இ�தவிய  பினெதனிB� எ�மைனய 

      பாலெரலா� இ8ட� ேபால) 
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த�த�மைன ெயன"ாிைம ெகா�, நட 

      மா,கி�றா� சக�மா தாேவ.  (103) 

 

ெபா-ைர: இயமைன ெவ�ற சிவBைடய மாளிைகயி� உ80ற)தி  Xாிய� 

Vைழ�தறியா�. கா5?/ 0கா�. அ= எ/ப. இ�!*� எ�? ெசா ல வ லா�� 

இ ைல. அ�த இட)திேல எ�ைன/ ேபா�ற இளKசி?வ�க: தHக: Wேட 

இ=ெவன உாிைமெயா, நடமாட/ ெப?கி�றன�, தாேய! 

அ�தக� - யம�. பாB - Xாிய�. கா  - வா$. எ�த இட)தி  Vைழ$� ஆ5றJ� 

அதிகார4� உைடயவ� இ�Sவ�. இ8ட� - இ]ட�, வி�/ப�. 

ஞான� ஆடவைன/ ேபா�ற=. ப!தி ெப�ைண/ ேபா�ற=. அறி"!* 

ஆ�டவன= ஓல!க ம�டப)தளேவ Vைழய 4.$�. ஆனா , அ�ேபா அவன= 

அ�த/0ர)=� ெச ல உாிைம$ைடய=. மகளிைர/ ேபாலேவ *ழ�ைதகA!*� 

அ�த/0ர)தி  Vைழய) தைட இ ைல. (இராமகி�]ண�) 

----------- 

ேபசாத நாெள�லா� பிறவாநாேளேபசாத நாெள�லா� பிறவாநாேளேபசாத நாெள�லா� பிறவாநாேளேபசாத நாெள�லா� பிறவாநாேள    

 

அ�மாநி� தி�!ேகாயி 3 லாத 

      நா8.னி யா� அமரேவ�டா 

எ�ேமா�நி� ெம��ைமயிைன உண�)தாத 

      கைலெய="� என!* ேவ�டா, 

வி�மா�வ) தாJன= தா:பரவா! 

      கிைளெயன!* ேமவ ேவ�டா; 

இ�மாய "லகிJைன நிைனயாத 

      நாெளா�?� ஈய ேவ�டா.  (104) 

 

ெபா-ைர: அ�ைனேய! நி� ேகாயி  இ லாத நா8.ேல நா� *.யி�!க ேவ�டா, 

எHக: தாேய! உ� ெசா7ப)திைன உண�)தாத சா)திர� எ="� என!* ேவ�டா. 

ெப�*� காதலா  உ� தி�வ.ைய வழிபடாத (5ற)தா� - யா�� என!*/ 

ெபா��த ேவ�டா. இ/ெபா�$லகிேல உ�ைன நிைனயாத நா: - ஒ�?� என!*! 

ெகா,!க ேவ�டா. 

நா:ேதா?� அ�ைனயிட� வி�ண/ப� ெச�= ெகா:ள) த!க பாட . 

இ�ைனெய� ?ைனநா� எHஙன� இய�0ேக� 

-------------- 
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எ� அைனநீ எ�ன இய பிைன அ�ன 

      இய பிைனேய; இ=ேவ $�ற� 

ம�Bமிய  பலதிதைன யைனையெயன 

      வ<)=த5* வ லா� யாேர? 

எ�ைனயின ேயெனன"� அறியாத 

      ெப�Sட� எFவா ?�ைன 

இ�ைனெயன வா6)=கி5ேப� சா5?கி5ேப� 

      ெவ:கிேன� இமவா� ெச W  (105) 

 

ெபா-ைர: எ� தாேய! நீ எ�ன ெசா7ப)திைன உைடையேயா அ�த� ெசா7ப)ைத 

உைடயவேள! இ=தா� உன= இய 0. இHஙன� அ லாம  உன= நிைலயான 

த�ைம இ=ெவ�? வைரய?)= வ*!க வ லவ� யா�? எ�ைன) தாB� 

இ)த�ைமய� எ�? அறியாத ெப�Sடனாகிய நா� எ/ப. உ�ைன இ�ன 

த�ைமயின: எ�? அறி�= ெசா 3 வா6)=ேவ�?! ேப(ேவ�! எ�Bைடய 

மா8டாைமைய அறி�= நாDகி�ேற�. இமவானி� ெச வ மகேள! எ� அைன - 

எ� அ�ைன ம�B� இய 0 - நிைலயான இய 0. இைனேய� - இ)தைகய 

இய 0ைடேய�. 

----------- 

உ�ன/% ேதறி உ�ைன+ .கE�ேதேனஉ�ன/% ேதறி உ�ைன+ .கE�ேதேனஉ�ன/% ேதறி உ�ைன+ .கE�ேதேனஉ�ன/% ேதறி உ�ைன+ .கE�ேதேன....    

 

யாBன= 0க6மாைல ஒ�?0ைன� 

      ேத�உனதா8 ேக5றி ேனென� 

றானெச�! ெக�B:ள) தDவள"� 

      இ ேல�அH கய5க� அ�ேம! 

ஈனம3 என=மதி! *ைறெவன!ேக 

      ெதாியவ�ம எனிB 4�ற� 

தீன�கைள ஆதாி!*� திற)திைனேய 

      =ைணயாக� ேச��ேத� ேதW!  (106) 

 

ெபா-ைர: யா� உன= 0க6மாைல. ஒ�றிைன/ 0ைன�= உ� தி�வ.!*� 

சா)திேன� எ�ற க�வ� அDவள"� எ� மன)திேல இ ைல. அHகய5க� 

அ�ைமேய! *5ற� மி*�த எ� 0)தி! *ைற" என!ேக ெதாி$�. ஆனாJ�, 



110 

 

எளியவ�கைள ஆதாி!*� உன= இய பிைன அறி�= அதைனேய =ைணயாக! 

ெகா�, உ� தி�வ.ைய� சர� அைட�ேத�, ேதவிேய! ------------- 

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

இர�பக� இ�லாத இட�(ைவ தாேயஇர�பக� இ�லாத இட�(ைவ தாேயஇர�பக� இ�லாத இட�(ைவ தாேயஇர�பக� இ�லாத இட�(ைவ தாேய    

 

பக3ர" நாளயன� 4தலான 

      கால)தி� ப*/ெபா� றி�றி/ 

பகலவ�ச� திர�மைற�= ப,ெபா<தி  

      ஆன�த ப.வ மாகி 

இகJ?ெமF விதமான ேபத4மி  

      லாதக5?� எழிலா� பாத� 

அகமலாி  ைவ)த.ேய� ஆன�த� 

      திைள/ேபேனா அ�8ேச5 க�ணீ       (107) 

 

ெபா-ைர: பகJ� இர"� நாA� அயன4� 4தலான கால)தி� பா*பா,க: ஒ�?� 

இ லாம  XாியB� ச�திரB� மைற�=:ள ஒ� ேவைளயிேல, ஆன�தமா� 

வ.வாகி, ேபத� ஒ�?� இ லாதப. நீ!கி அ)=வித ஆன�த� அளி/பதாகிய உ� 

அழகிய பாதHகைள எ� உ:ள! கமல)தி  ைவ)= அ.ேயB� ஆன�த)ைத 

அBபவி/ேபேனா? அ�: நிைற�த மீனேலாசனி அ�ைமேய! 

அயன� - Xாியச�திர கதி. இவ5ெறா, ஏைனய கால/ ப*/0!கA� ெகா:Aக. 

இர", த)=வHகளி� ெதாழி5பா, இ�றி ஆணவமல)ேதா, ம8,� C.யி�!*� 

ஆ�மாவி� ேகவலநிைல. பக , ஆ�மா த)=வHகேளா, C. விடயHகைள Vக�� 

சகல நிைல. பக  இரவான சகல ேகவலHக: அ5ற ()த நிைலயி தா� ஆன�த 

மயமான அ)=வித ஆன�த)ைத/ ெபறலா�. இனி, பக  எ�ற= நிைன/0� இர" 

எ�ற= மற/0� ஆ�. இதைன, "ேபா!*� வர"� நிைன/0� மற/0� பகJ� இர"� 

கட�= உலவா இ�ப� ம�"வி)= எ�றன�" (க�த� க3ெவ�பா - க�ணி 29) 

எH*� நீ!கமற நி�ற பர�ெபா�ளி� வியாபக நிைலைய உண��=, பிற 

உண�"க: ஏ=மி�றி த�ைன$� மற�= நி5றேல சிவேயாக�. இ�த நிைலையேய 

கால/ப*/0 அ5ற ெபா<= எ�றா�. இ=ேவ =ாியநிைல. இ�நிைலயி  எ ைலயி  

இ�பெவ:ள)தி  திைள)த  சிவேபாக�. இ=ேவ =ாியாதீத� என/ப,�. இ�த 

ஒ/ப5ற நிைலைய, 

"இர"பக வி லா இ�பெவளி`ேட 
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விரவி விரவிநி� ?�தீ பறி" (தி�"�தியா� 20), 

 

"இரா/பக  அ5ற இட)ேத இ��= 

பரா!கற ஆன�த) ேதற  ப�கா�” (தி�ம�திர� 331), 

 

"ேபா!*� வர"� இர"� பகJ� 0ற�04:A� 

வா!*� வ."� இ லாத ெதா�? வ�=வ�= 

தா!*� மேநாலய� தாேன த�ெமைன) த�வச)ேத 

ஆ!*� அ?4கவா ெசா ெலாணாதி�த ஆந�தேம"   (க�தரலHகார� 73) 

 

"இரா/பக ல5ற இட)ேத யி�!ைக ெயளித லேவ"      (க�தரலHகார� 74) 

4த3ய ஆ�ேறா� வா!*களாJ� அறியலா�. 

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

ச�திரேசகாி த�ெனாளி நிைனவா�ச�திரேசகாி த�ெனாளி நிைனவா�ச�திரேசகாி த�ெனாளி நிைனவா�ச�திரேசகாி த�ெனாளி நிைனவா�    

 

நிைறஞான ச=�)தி யாகி$� வாகி 

           நிக6ெசா 3� மயமாகி அ�னவ.வாகி/ 

பிைற$5ற 4.X, சகமீ�ற தாயி� 

            பிரகாச வ.வ)ைத மறவாம  நிைனவா�  (108) 

 

ெபா-ைர: *ைறவ5ற ஞான ச=ர/பா, உைடயவளாகி, உ�வ4� உைடயவளாகி, 

வழHக/ப,� எ லா� ெசா5களி� வ.வியாகி, ஹ�ச வ.வியாகி/, பிைற 

ெபா��திய தி�4.யினளாகிய ஜக�மாதாவி� தி�"�வ)ைத மறவாம  

எ/ேபா=� தியானி/ேபாமாக! 

 

மஹாகவி நீலக�ட தீ
ித� அ�ளி� ெச�த 

'ஆன�த சாகர�தவ�' எ�B� வடெமாழி/ பBவ3ைன) 

தமிழி5 ெபய�)=! ேகாைவ, கவியர( *. நேடசக"�ட� ெச�த 

'இ�பமா கட ' இனி= நிைறேவறி5?. 

 

தி�ஞானச�ப�த� ேசவ. வா6க! 
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As is a man's meditation, so is feeling of love; As a man's feeling of love, so is his 

gain; and faith is the root of all. (Sri Ramakrishna) 

_______________ 

சிவ�ெதா�5� K சி�த  ஞானபாடசாைலசிவ�ெதா�5� K சி�த  ஞானபாடசாைலசிவ�ெதா�5� K சி�த  ஞானபாடசாைலசிவ�ெதா�5� K சி�த  ஞானபாடசாைல    

 

தவ)தி� ச�ேவா)தம ச�சிதான�த நாேத(வர (வாமிகைள ஆளா! ெகா�ட 

மகாேயாகியாகிய விேயாம7ப சிவசி)த� ெப�மா� ஒ�வாி� அ�ளாைணயி� 

வ�ண� இ�ப= ஆ�,கA!* 4�ன� ேகாைவ/01ாி  ''சிவ!*. '' 

அைம!க/ப8ட=. தவ)தி� ச�ேவா)த� ச�சிதான�த நாேத(வர (வாமிகளி� 

தவ!*.லாக இ��த சிவ!*.3� பணிக:, அ�ப�களி� ெப�!க)தி5ேக5ப/ 

பலநிைலகளிJ� விாிவைட�த=. (வாமிகளி� ஆ�ம நாயகராகிய அ�:மி* 

ஞானா�பிைக உடனம� ஞானS�)தி ச�நிதியி  நா:ேதா?� காைல$�, மாைல$� 

நைடெப?� ஆ�மா�)த வழிபா8. , பரா�)த Qைசேபா  அ�ப�க: திரளாக/ 

பH*ெகா�, பய�ெப?கிறா�க:. 

 

மாத�ேதா?� 4<நிலவி�ேபா= C8,விள!* வழிபா,, ஆ.)திHக: 4< 

நிலவ�? � சி)த� ெப�மா� *�Qைச, க�த�ச]. விழா, நவரா)திாி, கி�)திைக, 

ச=�)தி, நா வ� *�Qைசக:, மாத�ேதா?� 23-ஆ� நா: *�நாதாி� கயிைல) 

தாிசன நாளாகியன ப)தி சிர)ைத$ட� ெகா�டாட/ப,கி�றன. தி�ெநறிய 

தமிைழ! C8டாக ஓ=� பயி5சி$�, 0�ணிய4� அ�ப�க: ெப?கிறா�க:. 

'ைசவ)தி�ேம5 சமய� ேவறி ைல, அதி5சா� சிவமா� ெத�வ)தி�ேம  ெத�வ� 

இ ைல' எ�ற உ?தி/பா, சா)திர ேதா)திர வழிபா8.� வழி ஊ8ட/ப,கி�ற=. 

� சி)த� ஞானபாடசாைலயி  ஞாயி5?!கிழைமகளி  ெம�க�ட சா)திர 

வ*/0க: நைடெப?கி�றன. ஆ�,ேதா?� ேம)திHகளி  ப)= நா8க: 

சிவஞான ேவ:வி நட)த/ப,கி�ற=. சிவெநறி விள!கமான 2 க: சிவ!*.  

வாயிலாக ெவளியிட/ப,கி�றன. அ�ப�க: (வாமிகளிட� சமய, விேசட தீ!ைக 

ெப5?� சிவ! *,�ப)தினராக சிவெநறியி  வா6�= வ�கிறா�க:. 

 

� சி)த� ஞான eட� .ர�8 (பதி" ெச�ய/ப8ட=) '*�*ல�' எ�B� 

ெதாட!க/ப:ளி, ம5?� உய�நிைல/ ப:ளிகைள நட)தி வ�கிற=. இதி  400!*� 

ேம5ப8ட *ழ�ைதக: பயி�? வ�கி�றன�. இவ�களி� க விேயா, தனி/ப8ட 

ஒ<!க4�, ப�பா,� ேபண/ப,கி�ற=. சம�கி�த அறி" ெபற மாைல ேநர 
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வ*/0க: நட)த/ப,கி�றன. விைரவி  ம�)=வமைன$�, 4திேயா� இ ல4� 

அைம!க/பட உ:ளன. 

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


