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1. பதிென� சி	த
க� ெபாிய ஞான�ேகாைவ 

வா. சரவண�	��பி�ைள 

ெச�ைன B. இர	தின நாயக
 ஸ��, 1954. 

2. சி	த
 பாட க� - ெபாிய ஞான�ேகாைவ 

பதி�பாசிாிய
 : சி.எ�. �"ேகச� 

2004. ச#க
 பதி�பக$, ெச�ைன. 

---------- 

1. 1. 1. 1. காக���ட� ஞானகாக���ட� ஞானகாக���ட� ஞானகாக���ட� ஞான    

கா�% 

 

எ�சீ
 வி"	த$ 

 

சிற(தபரா பரமாகி ெய#*( தானா+	 

         தீ
�க�ட� ரவிமதி,- .ட
/� றாகி� 

பற(த"0$ ஐ$2த மாைய ேதா�றி� 

         ப லாயிர# ேகா4 அ�ட$ பைட	த ேபாத$ 

வர$ெப"கி யன(தன(த$ உயி" மாகி 

         மதேபத மாக7(தா� வ4ைவ� கா849 

சர$ெப"க அ�ட	தி ெல:(ேத நி�ற 

         ச9சிதா ன(தமைத� பணி* ேவாேம.  1 

 

ஓெம�ற .:ைனயடா அ�ட 79சி 

         ஓ�4(த ப8டண	�� க�பா< ெச�= 

நாெம�= ெசா ல<= ேயாக ஞான$ 

         நா8>கிேற� அ-சன�( திலத� ேபா�*$ 

வாெம�ற வயி	திய�$ அ8ட க
ம$ 

         வாதெம�ற வி	ைதெய லா( ெதளிவ தாக� 

காெம�ற ?டமதி< க�> ேதறி� 
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         கா8>கிேற� ெம+-ஞான� க"ைவ� பாேர.  2 

 

பாேரநீ ேயாகெம�ற வழிைய9 ெசா ேவ�; 

         ப	தடா ஐ$%லைன� பர	தி Aேட 

சீெரா"வ
 ெதாியாம  மத#க� ேபசி	 

         தி"வான 79சியிேல ேசரா ம<றா� 

ஆெரா"வ� ஆதார$ ெவCேவ ெற�ேற 

         அ>�க>�கா+� ப�னிர�> தல#க ெள�= 

?ேரதா� ேபசிேய ெமD(� ேபாவா�. 

         விட��ட அ�டமைத வி"$பி� காேண.  3 

 

காண�பா தலெம லா$ அ�ட 79சி 

         கமலமடா பதிென8டா# ேகா84< ெச�= 

2ண�பா மன	ைத,(தா� பிசெகா8 டாம< 

         28டடா பிரம	தி< %*(ெத( நா0$ 

?ண�பா ம(திர#க ெளா�= மி ைல 

         விதியி ைல மதியி ைல ெகதி, மி ைல 

ேதாண�பா ேதாEமடா மனெமா� றான 

         .	த�ட� நீயி"(� தவ-ெச+ வாேய.  4 

 

ெச+ய�பா வாசி�னி மகேன ேக0 

         தீ
�க�ட� ��Fைர	த ஆயி ர	தி  

ெம+ய�பா சர�*நீ	 �வைக ெய லா$ 

         ேம�ைம,ட� க84ன#க� உ"�கி ன#க� 

ெபா+ய�பா ெசா லவி ைல ர	ன� ேபா�*� 

         %னித�ட� சாியாக9 ெசா D� ேபா8ேட� 

ைவய�பா இ(GD  ம7ன ெம லா$ 

         வைகயாக9 ெசா Hகிேற� பணி(� ேகேள.  5 

 

ேகள�பா ேகசரேம அ�ட 79சி 

         ெக84யா+� க�டவ
�ேக ம7ன மா*$ 

ஆள�பா பர�பிரம ேயாக ெம�ேற 

         அ>�ைகயிேல ேபாத�(தா� உயர	 I�*$ 

வாள�பா ெக7னமணி வி(� நாத$ 

         வH	ததடா ெக84யா+	 திர�> ேபா*$ 
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நாள�பா அ�ட ெம லா- ச	தி ேயா> 

         நடனமி>- சில$ெபாD,# காண லாேம.  6 

 

காணலா$ பிரம	தி  நி
ண ய(தா� 

         கா8>கிேற� வாசி�னி க"வா+� ேக0 

2ணலா$ அ�ட79சி த�னி  நி�= 

         ெபாறிகைள, ��டா�கி� %வன( த�னி  

ேதாணலா$ உயி
�பயிைர� பைட	ெத( நா0( 

         ெதா(தெம�F$ ஏ:வைக	 ேதா<ற மாகி 

ஆணலா$ நாHவைக ேயானி யாகி 

         அ�டமடா அன(தன(த மான வாேற.  7 

 

வாறான பிரம	தி  ந>ேவ ைம(தா! 

         வ(ததடா ரவிமதி,- .ட
/� றாகி� 

Kறாக� பி�னியடா கீேழ பா,# 

         K=கிேற� இ"�க�ணி  ஒளிைவ� ேக0; 

?றான அ�ட79சி �ைன�க� பாேல 

         ெவ<றி,ட� நர$ப�தா� வி:� ேபாேல 

ேநராக இ"க�ணி< பி�ன லாகி 

         நி9சயமா ெயாளிவாகி நிைற(தா
 பாேர.  8 

 

பார�பா பர�பிரம$ ஒளிவி னாேல 

         ப	திேல நர$%வழி பா,$ ேபா� 

ஆர�பா இ"க�ணி  ஒளிவ தாகி 

         அ�டெம லா$ ஏகமா+	 ெதாிய லா9. 

கார�பா நர$ெப�ற வி:� வ8ட$ 

         கபால	தி  ��Kறா+9 .:ைன யா9. 

?ர�பா கா��*$ நா�*� *(தா� 

         ெவ<றிெபற இ�ன�(தா Fைர�க� ேகேள.  9 

 

ேகள�பா /லமடா D#க( த�னி  

         கி"ைப,ட� த�>�*# கீMேம லாக 

நாள�பா தம
ேபாேல பிட
 மா
�க$ 

         ந�றாக ஓ>மடா நர$பி Aேட 

வாள�பா அ�ட�84 7யர ைம(தா! 
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         வHவாக ��ெசா�ன நர$பி Aேட 

ேதள�பா ேச
(�மிக� பி�ன லாகி9 

         சிற(திடேவ %"வம	தி யா*$ பாேர.  10 

 

பாரடா %"வம	தி ேயெத� ற�கா  

         பர�பிரம மானேதா
 அ�ட 79சி 

ேநரடா ��ெசா�ன நர$% ம	தி 

         நிைல	ததடா .:ைனெய�= நிைனவா+� பா" 

?ரடா அ�ணா�கி  ேநேர ைம(தா! 

         ேமவடா மன(தைன,- ெசH	�$ ேபா� 

காரடா .:ைனயிேல மன(தா� பா+(� 

         கல(ைத(� 2த�(தா� ஒ�றா+� ேபாேம.  11 

 

ேபாமடா ��ெசா�ன நர$பி Aேட 

         2ாி	� ரவிமதி,- .ட
தா$ /�=$ 

ஆமடா பி�னி,# கீேழ பா,$ 

         அ(தர#க( தைன�பா
�க அட#கி� ேபா*$ 

நாமடா ெவளிதிற(� ெசா D வி8ேடா$ 

         நாதா(த பர�பிரம நா8ட( த�ைன 

ஓமடா வி(�7(தா� அ�ட 79சி 

         உ=தி,ட� சி	தமைத N�றி� பாேர.  12 

 

பாரான சாகரேம அ�ட 79சி 

         பதினாH ேலாகெம லா$ பர	தி Aேட 

சீராக	 ெதாி,மடா ம7ன மா
�க- 

         சி	தான சி	�விைள யா4நி<*$. 

?ரான ம(திர#க� பிற(த ெத�ேபா? 

         விOEெவ�=$ பிரமென�=$ வ(த ெத�ேபா 

Kரான ��*ண#க 0தி	த ெத�ேபா? 

         Kறாத அ8சர	தி� *றிைய� காேண.  13 

 

காணா
க� பிர$�(தா Fதி�* ��ேன 

         க"ைண,�ள ம(திர#க� பிற(த ��ேடா? 

ேதாணாம  ம(திர#க ளன(த# க<=9 
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         .:ைனெய�ற /�*Pனி த�ைன� பா
	� 

?ணாக	 திாி(� மிக� பி	த
 ேபாேல 

         ேவேராேட ெக8>ழ வா� வி"தா மா>; 

ேகாணாம வ�ணா�கி� ேநேர ைம(தா! 

         *றி�பறி(� பா
	தவ
�ேக �	தி தாேன.  14 

 

�	தியடா ம(திர	ைத நிைன�*$ ேபா� 

         ேமாசமடா மன(தாF$ இர�டா+� ேபா*$ 

ச	தியடா மன(தாேன ேயக மாக	 

         தனி	தி"(� நி	திைரைய	 த�ளி ைம(தா! 

%	தியடா பிரம	தி< %*(� ெகா�டா< 

         2ேலாக ெம லா(தா� பணி, ��ைன; 

எ	திேய திாியாம< பிடாி மா
�க$ 

         ஏ=கி�ற வாசி,(தா� க<ப( தாேன.  15 

 

தாென�ற க<பமடா ம�7� ட�கா  

         ச-சார சமாதிெய�ப தத<*� ேப" 

ஊென�ற பசிதீ"$ ேகாப$ ேபா*$. 

         உதயகிாி தனி<ெச�R >"வி� பா
�க	 

ேதென�ற திைரேய:( தீ+(� ேபா*( 

         திாிவாேர உ9சிந>9 ெச�ற ேபா� 

ேகாென�ற க"விெய லா ெமா>#கி� ேபா*# 

         K<=வனா ரா8டமைத� பா
�கலாேம.  16 

 

பா
�கலா$ ஒ"காைல உயர	 I�கி� 

         பா>வா ெனா"காைல	 தாழ வி8ேட 

ஏ
�ைகயிேல ேம ேநா�*# காைல� ேகளா+ 

         எ�மகேன மதிெய�ப தத<*� ேப" 

கா
�ைகயிேல கீMேநா�*# காைல ைம(தா 

         க�>பா
 ரவிெய�= க"த லா*$ 

மா
�க�ட� அ�ட79சி ேமேல தாF$ 

         மக	தான வ�னியி"� பிட(தா� பாேர.  17 

 

பார�பா இைதயறியா
 சி	த
 K4� 
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         பா
தனிேல அ=ப	� நாH ேயாக$ 

ஆர�பா இ"�*ெம�= ெவCேவ றாக 

         அைல(தைல(� ெக8டவ
க ளன(த# ேகா4 

ேநர�பா ராசா#க ேயாக$ பா
	� 

         நிைலயறி(� க�டவேன ேகா4� ெகா�= 

?ர�பா ேபசாம  மன�க� ணாேல 

         வி(�வடா பா+(ததல$ ெவளிைய� காேண.  18 

 

காணாத கா8சிெய லா# க�ணி< க�> 

         காகமடா %.�டெர�= ேப"$ ெப<ேற� 

ேதாணாம  நானைல(� சிறி� கால$ 

         �"வெம�ற பிரம	ைத ய>	��ேக8க 

நாணாம  அ�ட79சி த�னி ேலதா� 

         நா4ேய மன	தாேல நா8ட மாக� 

ேகாணாம  பா"ெம�ேற என�*9 ெசா ல� 

         Kசாம  மனெமா�றா யி"	தி ேனேன.  19 

 

இ"	திேய இ"தய	தி  மனெமா� றாக 

         .கபர மா$ெபா"ைள யி"	தி ெயா�றா+ 

நி"	திேய ெவ*ேகா4 கால ம8>$ 

         நி"விக<ப9 சமாதியிேல நிைற(ெத( நா0$ 

ெபா"	திேய லலாட�க� திற(� பா
�க� 

         2ேலாக ெம#* ெமா�றா+ நிைற(ெத� ைம(தா! 

க"	ெதா�றா+ நி=	தியடா கபாட$ நீ�கி� 

         காரண	ைத� க�>விைள யா>வாேய.  20 

 

விைளயா4� ேபாதமய மாக 7(தா� 

         ெவ8டாத ச�கர	தி� ெவளி9ச$ பா
	� 

நிைலயான அ�டமதி  ெந<றி� க�ைண 

         நீயறி(ேத அர7விட( த�ைன� ேபா�கி 

அைலயாம லாெரா"வ "ற7 ம<ேற 

         ஆயிைழயா� ேமாகமைத யத84	 த�ளி 

மைலயாம< பிரமேம �ைணெய� ெற�ணி 

         ம7னெம�= ம(தைன, மட�கி நி ேல.  21 

 



8 

 

நி ெல�றா  ேலாக	தி  மனித
 தா�$ 

         நி8ைட,ட� சமாதி,ேம ெபா"(தா ம<றா� 

வ லவ
ேபா  ேவத%ரா ண#காC ய#க� 

         ம(திர#க� ேகாடாF ேகா4 ெய�=$ 

ெசா Hவா
 ேகாவிெல�=( தீ
	த ெம�=( 

         தி"ட
க�தா னைல(தைல(� திாிவா
 ம8ைட 

ெவ வெதா" பிரமநிைல யறியா ம<றா� 

         ேவர<ற மர$ேபாேல வி:வா
 பாேர.  22 

 

பார�பா மலெர>	� D#க$ ைவ	�� 

         பா
	தீப D#க	ைத� பணியா ம<றா� 

?ர�பா நீரா84� 2ைச ெச+� 

         ?ண
க�தா$ க	தப$ேபா< கத= வா
க� 

ேதர�பா மலரதைன� கி�0$ ேபா� 

         ெச	தசன$ ேபாலா9.	 ெதளி(� பா" 

கார�பா மன#ெகா�> பர	தி Aேட 

         க�டவேர கயிலாச	 ேதக( தாேன.  23 

 

தாென�ற பிரம	ைத ய>	 திடாம  

         தாரணியி  ெத+வமடா அன(த ெம�=$ 

ஊென�ற *"ெவ�=- சீட ென�=$ 

         உதயகிாி பாராத 7H	த மா> 

ேவென�ற ெபா+கள7 ெகாைலக� ெச+� 

         ேவைசய
ேம லாைசைவ	� ?ண னாகி� 

ேகாென�ற *"பாத$ அைடய மா8டா� 

         K>வா� நரகமதி  ?Mவா� பாேர.  24 

 

பார�பா நா�ைக,(தா� அ�ணா� ேக	தி� 

         பா
	தனிேல பா
	தவ
�*� பDத மி ைல 

ஆர�பா க�ெவ4�*( ேதக$ ேபா*$ 

         அடேயாக ெம�பா
க ளாகா த�பா! 

சார�பா மன(தைனய� ணா�கி  ேநேர 

         சா
(�மிக� பா
�ைகயிேல வாசி தாF$ 

?ர�பா ேமலட#*# கீMேநா� கா� 

         ெவ8டாத ச�கர	ைத யறிய லாேம.  25 
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அறியலா$ மன(தாேன உயி
தா னா*$ 

         அ�ட	தி< ேச
(திடேவ ஆ*$ �	தி 

பாிேயறி9 சவாாி,ேம நட	த லா*$ 

         ப-சமா பாதக#க� பற(ேத ேபா*$ 

விாிவான மன(தைன,$ அEவ தா�கி 

         வி8ட*ைற ெதா8ட*ைற விதிைய� பா
	�� 

*றியான *�டDயா ம�ட 79சி 

         K=கிேற� ��ேகாண நிைலய தாேம.  26 

 

தாெம�ற உலக	தி  மனித ேராேட 

         ச-சார- ெச+யாம< றனி	� நி ேல 

ஓெம�ற ஊ� மி*(� உ�4 டாேத 

         ஓரமா+ வழ�கதைன உைர	தி டாேத 

ஆெம�ற அ8சர	ைத மற(தி டாேத 

         ஆயாச மாக7(தா� திாி(தி டாேத 

காம�ேப+ ெகா�டவேனா 4ண#கி டாேத 

         காரண	ைத� க�>விைள யா> வாேய.  27 

 

விைளயா4� க"ெந D பறி	ேத உ�E 

         ேவகாத தைலயா*$ வி"$பி� பா" 

மைலயாம  ெவ�சாைர பி4	ேத ,�E 

         ைம(தேன சாகா�கா ல�ேவ யா*$; 

அைலயாம  ேசாதியத� பாைல ,�ேண 

         அ�கினியா# க$பமடா .:ைன யா9.� 

கைலநாH ேபாகிறைத ெய84< ேச" 

         கபடம<ற ேதகமடா க�> பாேர.  28 

 

க�>க�> மன(தாேன அ�ட- ெச ல� 

         கைலநாH$ எ84ைல,- ேச
(� ேபா*$ 

த�>��> ெச+யாேத மன$ேவ றானா  

         த<பர	ைத ெய�ேபா�$ அறிய மா8டா+ 

ெதா�>ெச+� ெபாிேயாைர ய>	� ைம(தா 

         ெதா:�நீ ெய�Aைல ய�பா+� ேக0 

வி�>மவ
 ெசாலாவி8டா D(G  ெசா H$ 
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         ெவ<றிெபற மனவட�க$ ைவ	�� பாேர.  29 

 

பார�பா வி-ைசம(	ர$ எ�பா
 ?ண
 

         பாயடா வி-ைசகிாி த�னி  ைம(தா! 

ஆர�பா ெச�ேறறி� பா
�*$ேபா� 

         அதீத��ள வி-ைசம(	ர$ அன(த# கா8>$; 

ேநர�பா சி"84�%9 ச#கா ர#க� 

         நிமிட	தி< ெச+தி>வா+ நிைலைய� க�டா  

?ர�பா அமி
த�(தா� *மிழி பா,$ 

         ேவறி லா� கனிதைன, ��க லாேம.  30 

 

உ�கலா$ பிரம	தி லட#*$ ேபாேத 

         உ=தி,�ள அ�ட	தி H"கி� பா,( 

தி#கலா( ேதாEமடா அம
த9 சீனி 

         தி	தி�%� பாHடேன திடமா+ ைம(தா! 

த#கலா( ேதகம� அறியா ம<றா� 

         ச8ைட,ேம கழ�=மிக	 த#க$ ேபாேல 

ெபா#கலா$ ெம+-ஞான	 தீப	 தாேல 

         2ாி	�� பா
	திடேவ %வன ெமா�ேற.  31 

 

ஒ�றான பிரமேம ெவCேவ றாக 

         உலக	தி லன(தமடா K	� மா9.; 

ந�றா9.	 தீதா9. நாH மா9. 

         ஞாயி= தி#கெள�ற ேப"� டா9.; 

*�றா9. ஊ
வனக� அன(த மா9.; 

         *"�கெள�=- சீடென�=# *றிக ளா9. 

 ந�றா9. நாதவி(�$ அட#கி நி�ற 

         நாதைன, ெமா"மனமா+ நா8> வாேய.  32 

 

நா8>வா
 சி	தெர லா$ ேபத மாக 

         நல$ ேபாேல சா	திர#க� க84 னா
க�! 

284ேய மனிதெர லா$ Gைல� பா
	�� 

         2ரணமா+ அ�டமைத� பாரா ம<றா� 

கா84ேல திாி(தைல(த மாைன� ேபாேல 
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         கபடமா+ வா+ஞான$ ேப. வா
க�; 

K84ேல அைட(தி"�*$ *யிைல� பாரா
 

         Kறாத ம(திர	தி� *றிைய� பாேர.  33 

 

*றிெய�ற உலக	தி< *"�க� தாF$ 

         ெகா4யமைற ேவதெம லா# K
(� பா
	ேத 

அறியாம< பிரம	ைத� பாரா ம<றா� 

         அக(ைதயா+� ெபாிேயாைர அ:$% ேபசி 

விாிவான ேவடமி8>� காவி 2�> 

         ெவ=$பிH�கா+ அைல(தி>வா� நாைய� ேபாேல 

பாியாச மாக7(தா� த�> ேம(தி� 

         பா
தனிேல *ற848> நட�பா� பாேர.  34 

 

பார�பா சீட
கைள அைழ�பா� பாவி; 

         பண$பறி�க 7பேதச$ பக
ேவா ெம�பா�; 

ஆர�பா பிரமநிைல கா8டா ம<றா� 

         ஆகாச� ெபா+கைள, மவ�தா� ெசா வா�; 

ேநர�பா சீடF�*� பாவ மா9.; 

         நி8ைட ெசா H# *"�க0�*	 ேதாட மா9.; 

?ர�பா அட#*கி�ற இட	ைத� பாரா� 

         விதியாேல �4(தெத�= விள$% வாேன.  35 

 

வாென�ற அ�டமதி< ெச�= %�* 

         வடவைரயி H9சிந>	 தீப# க�> 

ேதென�ற .	தசிவ க#ைக த�னி  

         தீ
	த#க ளா4	தி" நாம மி8>� 

ேகாென�ற மனம�பா+ மலரா+9 சா
	தி� 

         ெகா4யமைற ேவத�(தா னட�க# க�> 

ேதென�ற சி	தேம %	தி யாக	 

         ெதளி(தவேர ெம+-ஞானி யாவ
 பாேர.  36 

 

பார�ட மைதெயா�றா+� பா
�*$ ேபா� 

         பலேபத மாையெய லா$ ம"�ேட ேயா>- 
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சீர�ட$ அகிலா�ட பிரமா� ட#க� 

         ெசனி	தவைக ,யி
ேதா=$ நீயா+ நி<பா+ 

கார�ட லலாட�க� திற(த ேபா� 

         க�ெகா�ளா� கா8சிெய லா# கல(ேத கா8>$; 

?ர�ட ேம வ8ட$ விாி(த ச�கர$ 

         ெம+-ஞான ெவளியதனி< ெறாட
(� Kேட.  37 

 

K>வெத� *ணமறி(த மனெமா� றாக� 

         K	தா4	 திாியாம< கவன மாக� 

பா>� பலGைல� ப4	தி டாம< 

         பராபர	தி F9சிந> ெவளிேய ெச�ேற 

ஆ>வ� ெதா(ேதாெம� றா8ைட� பா
	ேத 

         அ>�க>�கா யாயிர	ெத84த:# க�> 

வா>கிற பயி
க0�* மைழெப+ தா<ேபா  

         வாடாத தீப	ைத யறி(� பாேர.  38 

 

பாெர�= ெம+-ஞான$ பக
(� ெசா�னீ
 

         பராபர	� நிைலயிFைட� பாத- ெசா�னீ
 

?ெர�ற அ�டெம லா$ பாழ தாகி 

         விராட பிரம ெமா�றியா யி"�*$ ேபா� 

சீெர�ற 7யி
கெள லா மி"�ப ெத#ேக? 

         சி	த"ட� திாி/
	தி யி"�ப ெத#ேக? 

Kெர�= நீ
த#* மிட(தா ென#ேக? 

         *"பரேன! இ(தவைக K= ?ேர.  39 

 

K=கிேற ென�மகேன வாசி நாதா 

         *ணமான ?9.ரனா
 சைபயி< K4	 

ேத=கி�ற பிரளயமா$ கால( த�னி< 

         சீவெச(� சி	த"ட� �னிவ
 தா�$ 

?"டேன ெய#ேகதா னி"�பா ெர�= 

         விமல"(தா� விOEைவ,$ விவர# ேக8க� 

கா
ேமக ேமனியன# கவைர ேநா�கி� 

         க�>மிக� பணி(�மினி� க"� வாேன.  40 
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க"�வா� ஆDைலேம< =யி ேவ� யாF$ 

         கனமான சீவெச(�$ அன(த சி	த
 

உ=தியா ெய�றFைட� கமல( த�னி  

         ஒ>#*வா ராதாி	� மிகேவ நி<ேப�. 

வ"தியா+� %.�ட"(தா� வ"வா ெர�= 

         வலவFட� மாலாF$ உைர�*$ ேபா� 

."தியா ெயைனயைழ	ேத சிவ�றா� ேக8க9 

         S	திரமா+ ந வசன$ ெமாழி(ேத� பாேர.  41 

 

பாெர�= சிவFைடய �க	ைத� பா
	�� 

         ப லாயிர# ேகா4ய�ட 7யி
க ெள லா- 

சீெர�ற சி	த"ட� �னிவ
 தா�( 

         தி"மாH$ ஆDைலேம< =யிH$ ேபா� 

Kெர�ற 7(தியிட� கமல( த�னி< 

         K4ேய அைட(தி"�பா
 *ணம தாக 

?ெர�ற ஐவைர,$ தா�4 ய�பா  

         ெவ*."�கா+ ?திவழி வ(ேத� பாேர.  42 

 

பார�பா ஆகாய- ெச H$ ேபா� 

         பாலகேன ச�கர(தா� .<றி யாட 

ஆர�பா ச�கர	ைத� பிசெகா8 டாம  

         அத�ேம  ேயறி,(தா ன�பா< ெச�ேற�; 

ேநர�பா ெந>(Iர$ ேபா*$ ேபா� 

         நி9சயமா+� க$ப	தி� நிைலைய� க�ேட�; 

?ர�பா அ�கினிேபா  பட
(� நி<*$ 

         ெவளிெயா�=( ெதாியாம D"�*( தாேன.  43 

 

இ"�*மடா எ#*ெமா�றா+ அ�கினி� க$ப$ 

         எ�மகேன க$ப	தி� ந>ேவ ைம(தா! 

உ"�க�ட� ெப�ணரசி ெயா�றி நி<பா�; 

         ஓேகாேகா அவ� �க	ைத� பா
�*$ ேபா� 

ெப"�க�ட� ��பா
	தா< %"ட Tப$ 

         %	திரேன பி�பா
	தா< ெப�ேபா  Tப$ 

ம"�க�ட� யா�றாF# க$ப	 Iேட 

         வ	ேதாேட வ	தாக இ"(ேத� பாேர.  44 
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பார�பா இ�ப4ேய அன(த கால$ 

         பராபர	தி Aேடதா னி"(� வாM(ேத�; 

ஆர�பா பிரம�(தா� மனமிர#கி 

         அக�டமைத� பைட�பத<ேக அ"0$ ேபா�$ 

?ர�பா க$ப	தி D"(த ெப�E$ 

         விமலெர�=$ உைமெய�=$ மிகேவ ேதா�றி9 

சீர�பா ச�கர	தி D"(� ெகா�> 

         தி"மாைல	 தானைழ�க	 தீ
�க$ பாேர.  45 

 

பார�பா தி"மாH# கமல( த�னி  

         ப லாயிர# ேகா4 அ�ட 7யி
க ெள லா$ 

ேநர�பா அைழ	��� *ண	ைத� கா84 

         நிைலயான ச�	திர#க� 2மி தாF$ 

ேசர�பா ரவிேயா> தி#க� தாF- 

         சிற(ெத:(த மைலகா> சீவ ெச(� 

விர�பா நவ�கிரக$ ந8ச	 ர#க� 

         ெவ<றி,ட� நா ேவத$ வ*	த வாேற.  46 

 

வாறான ெத+வெம�=$ 2த ெம�=$ 

ைவயக	தி  வானெம�=$ 2மி ெய�=$ 

Kறான மாேம" கிாிக ெள�=$ 

ேகாவிெல�=( தீ
	தெம�=# *ள�ண டா�கி 

ேநராக� பிரமேம சா8சி யாக 

நிைல	ெத#*$ உயி
ேதா=$ நிைற(தா ைரயா! 

?ராக	 திாியாம  ம7ன$ பா
	� 

ெவ<றிெபற இ�ன�(தா� உைர�க� ேகேள;  47 

 

ேகள�பா இ�ப4ேய பிரள ய(தா� 

         கி"ைப,ட� ஏ:ல8ச# ேகா4 யானா  

ஆள�பா அாியயF$ சீவ ெச(�$ 

         அக�டெம�ற பிரம	தி லட#* வா
க�; 

நாள�பா நாFம(த� ப4ேய ெச ேவ�; 

         நலமாக இ�ன�(தா� அக�ட மானா  
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வாள�பா காகெம�ற Tப மாேன� 

         வடவைரயி� K>ெதா	தி யி"(ேத� பாேர.  48 

 

பாரடா இ�ப4ேய ,க#க� ேதா=$ 

         பா
தனி நா னி"(ேத�எ	 தைனேயா ேகா4 

ஆரடா எ�ைன�ேபா  அறிவா "�ேடா? 

         ஆதிெய�ற சி	தி�*$ ஆதி யாேன� 

?ரடா விமலாிட- ெச H$ ேபா� 

         ெவ<றி,ட ெனைனெய>	� �	த மி8டா
; 

காரடா ைகைலயி�ேம D"�க9 ெசா�னா
! 

         காகெம�ற Tபமா யி"(ேத� பாேர.  49 

 

காகெம�ற Tபமா யி"(� ெகா�> 

         காரண#க� அ	தைன,$ க"வா+� பா
	� 

ேவக�ட� ெவளிேயா8ட நிைலயா+� பா
�க 

         ெவ*Iர$ .<றியி�ன$ விவர# காேண�; 

ேமாக�ட� பர(தமன$ அEவ தா�கி 

         /
�க�ட� பரெவளிைய மனெவளி தா�க 

நாகாீக மாக7(தா ன�ட ேமவி 

         ந>வைணய �9சிந> ம	தி தாேன.  50 

 

ம	தியமா$ வானதிேல வள
(த D#க$ 

         மகாேம" 79சியிேல வள
(த D#க$ 

ச�தி,$ ஆவி,ைட, மான D#க$ 

         ச-சார9 சமாதியிேல நிைற(த D#க$ 

%	தியா  மனெமா�றா+� %கM(த D#க$ 

         2வ"( த�னி தா� �ைள	த D#க$ 

எ	திைச,$ %கM(திடேவ வ(த D#க$ 

         ஏகபர மானெதா" D#க( தாேன.  51 

 

தாென�ற சி=?8>� *�ேள ெச�= 

         தைலமாறி� ேபானெதா" வாசி ைய	தா� 

ேகாென�ற பிரம	தி லட�க மாக� 

         *றி	தி>வா+ மனமட#கி� K
(� பா
�க 
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வாெனா�றி� ேபா*மடா பாண$ பாண$ 

         ைம(தேன! உ�4டேவ பசிதா� தீ"$; 

ேதென�ற ச8ைட க0# கழ�= ேபா*$ 

         ேதF�*( ேதவனா யி"�க லாேம.  52 

 

இ"�கலா$ எ(ெத(த ,க#க 0�*$ 

         ஏகா(த மானெதா" பிரம( த�னி  

ெப"�கேவ மனமட#கி ம7ன$ ெப<=$ 

         ேபராைச யாக7(தா� பிரம	 ��ேள 

*"�கைள�ேபா  அரசைன�ேபா D(திர ைன�ேபா  

         *ணமான /வைர� ேபா<பிரம	 Iேட 

தி"�ெக>	ேத ெய(ெத(த அவதா ர#க� 

         ெச+திடலா$ நிைலயறி(த ெபாிேயா
 தாேன.  53 

 

தானவேன ெய�*"ேவ %.�ட நாதா 

         தாரணியிேல சீவெச(தா$ அக�ட ெம லா$ 

ேதாணேவ �$/
	தி யிவ
க� தா�( 

         �4யாக� பிரம	தி லட#* ெம�றீ
 

ேகானவேன பி�F(தா னக�ட ெம லா# 

         *றி�%டேன பைட�*$வைக� *றி,- ெசா�னீ
 

தானவேன ம�7�ண9 ெசா�னீ ைரயா 

         ச	தியமா யத� விவர- சா<= ?ேர.  54 

 

சா<=கிேற ென�மகேன வாசி நாதா! 

         ச	தியமா ய�ட	தி< ெச H$ ேபா� 

ேபா<=கிற அ�கினி,$ பிரேவ சி	�� 

         %ல�கைள(�- ேச
(ததனா< ேபாத மா*$; 

மா<றிைல,$ அதிகமடா 7�ற� ேதக$ 

         ைம(தேன! அ%Tப மா* ம�பா! 

வா<றிேய நிழ<சா+ைக ய<=� ேபானா  

         வH	ததடா காயசி	தி யா9.� பாேர.  55 

 

ஆ9ெச�ற அ%Tப மான ேபாேத 

         அ8டமா சி	திவைக ெய8> மா>$; 
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/9ெசா�றி யட#கி�ேபா$ பிரம	 Iேட 

         ��னணி,$ பி�னணி, ெமா�றா+� ேபா*$; 

கா9ெச�= கா9சிவி> ம7ன# க�> 

         கைலமாறி நி�றிடேம கனக Uட$ 

நீ9ெச�= மி ைலயடா 7�ைன� க�டா  

         நிைல	ததடா சமாதிெய�ற மா
�க( தாேன.  56 

 

மா
�க�ட� தவ.நிைல யறியா ம<றா� 

         மன(தள
(� திாிவா
க� ேலாக	 ��ேள 

ஏ�க�ட� ��ப��*� ம7ன# க�ேட 

         இளவயசா யி"�பா
க� ெபாிேயா
 ைம(தா! 

கா�கேவ ச<*"வி� பாத# க�> 

         க"ைண,ட� அவ
 பத	ைத வண#கி� ேபா<றி	 

தீ
�க�ட� பிரம	தி  மன(தா� ெச ல9 

         சீவF�*9 சீவனா யி"�கலாேம.  57 

 

இ"�கலா- ெச42> க<ப மி ைல 

         ஏகா(த மானெதா" பிரம( த�னி  

உ"�கிேய மனமட#கி� பா
�*$ ேபாேத 

         உ	தமேன காயம� 7=தி யா9.; 

ம"�கிேய திாியாம  மத$ேப சாம  

         வ�டேரா 4ண#கியடா ம"வி டாம  

*"�கிேய ேகாளாிட- ேச
(தி டாம< 

         *"பாத# க�>மிக� பணி(� பாேர.  58 

 

பாெர�= ெசா Dய ெம+-ஞான /
	தி! 

         பர	திFைட அ4�4,$ ப*(� ெசா H$ 

சீெர�= ெசா�பன#க ளதிக மாக	 

         திட�படேவ காEமிட( தீ
�க- ெசா H$ 

காெர�= மண$பிற(த இட(தா� ெசா H$ 

         கதி
மதி,- .<றிவ" மா
�க- ெசா H$ 

?ெர�ேற உயி
 பிற(த இட(தா� ெசா H$ 

         ெவ<றிெபற இ(தவைக விள$% வாேய.  59 
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வாயாேல ெசா Hகிேற� மகேன ேக0; 

         மக	தான பிரம	தி� பாத( த�னி  

ஓயாம  ��ெசா�ன நர$% பி�னி 

         உ	தமேன ரவிமதி,- .<றி யா>$; 

மாயாம  வாசி,(தா� ந>ேவ நி�= 

         மா
�க�ட� .:	தியிட$ மன(தா� ெச�றா  

காயான .:	திெய� றித<* நாம$ 

         க�>பா
 க�>ெகா�ள� ேபாத( தாேன.  60 

 

தாென�ற பலTப மதிக# காE( 

         த�Fைடய ேதவைதேபா< பி�F$ கா8>$ 

ஊென�ற ெப�ைண�ேபா H�ைன� K4 

         உ	தமேன ைசேயாக- ெச+தா< ேபாேல 

ேதென�= மய�கி ைவ�*- .:	தி யாேல 

         தி	தி�%� ேபாேலதா� "சிைய� கா8>$ 

ேகாென�ற *"வ"ைள� பணி(� ெகா�> 

         *றி�பறி(� 2ரண	தி� நிைலைய� பாேர.  61 

 

நிைலயாத ச�	திரேம .:	தி யா9.; 

         நி�றில#*$ வாசிைய	தா� ெவளியி< ேச" 

தைலயான அ�கினிய� ப4ேய ேச"; 

         ச	தியமா+ ரவிமதிைய� Kட9 ேச
	� 

மைலயாம  ஏகபரா பரேன ெய�= 

         மனமட#கி அ�ட79சி த�ைன� பா
�க 

அைலயா� மன(தாF$ பர	தி< ெச�= 

         ஆகாய ?திவழி யா8>$ பாேர.  62 

 

ஆ8>மடா ஆைசய<= ேராச ம<ேற 

         அ�ைன .<ற( த�ைனமற(ேத அக�ட ேம7$ 

28>மடா நவ	�வா ர#க� த$ைம� 

         ெபாறிகைள(�- ேச"மடா %னித மாக� 

கா84ெல�ன நா84ெல�ன ம7ன# க�டா  

         காமேதF க<பக�$ உன�ேக சி	தி 
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?84ேல தீப$ ைவ	தா< பிரகா சி�*$ 

         ெவளிேயறி னா<றீப$ விழலா+� ேபாேம.  63 

 

ேபாமடா %	திசி	த$ எ�ற தாகி� 

         %.�டென�= ேபெர>	�� %வன( த�னி  

ஆமடா வடசாளி ைம(த ென�=$ 

         அ"ைமயா# க�னி,ைட ைம(த ென�=$ 

நாமடா ஐ(�ேப
 த$மி ேலதா� 

         நா8ட�ட� �� பிற(ேத� நா�தா� ைம(தா! 

வாமடா சா��ழ	தி< கா8சி பா
�க 

         வ	�7(தா� ஈ9சரனா ெர�பா
 பாேர.  64 

 

பார�பா எ� *ல(தா� ெசா ல� ேக0; 

         பா
தனிேல பிரமFைட வி(� வாேல; 

ஆர�பா பிற(�வி8ேடா$ ஐ(� ேப"$; 

         ஆகாய அ�டமைத ய>	ேத ெச�ேற�; 

ேநர�பா ெவ*ேகா4 கால$ வாM(ேத� 

         நி8ைடயிேல மன(தவறா தி"(� ெகா�ேட�; 

?ர�பா ேப.ேவா
 ேலாக	 ேதா
க� 

         வி8டைட( ெதா8டவிட$ வி"$பி� காேண.  65 

 

காண�பா சாதி*ல$ எ#க8 கி ைல; 

         க"	�டேன எ�*ல-.� *ல(தா� ைம(தா! 

ேதாண�பா ேதாணாம< சாதி ேபத- 

         ெசா Hவா� ."�கமா+, ."�> ேபாவா�; 

?ண�பா பிரம	தி  ஆதி கால$ 

         ?ர�ட� பிற(ததடா உயி
க ெள லா$; 

நான�பா அ�ப4ேய உதி	ேத� ��ேன; 

         ந�றாக 7தி	தவிட$ நா4 ேனேன.  66 

 

நா4ேய ,தி	தவிட$ அறியா	 ேதாஷ$ 

         ந>வாக வ(தவிட$ பார	 ேதாஷ$ 
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K4ேய பிற(தவிட# காணா	 ேதாஷ$ 

         *"பரைன நி(தைனக� ெச+த ேதாஷ$ 

வா4ேய வ	ேதாேட ேசரா	 ேதாஷ$ 

         வ$பேரா 4ண#கிேய திாி(த ேதாஷ$ 

K4ேய 7றவ<ேற யி"(த ேதாஷ$ 

         *$பி,#க< சி�பிைய,$ அறியா� பாவி.  67 

 

அறியாத பாவி�* ஞான ேம�? 

         ஆ=�க� ெசா�னெதா" Gைல� பா"; 

பாிபாைஷ யாக7(தா� ெசா ல வி ைல; 

         பரா�கிரம$ எ�Fைடய Gைல� பா"; 

விாிவாக9 சி	த
ெசா�ன Gைல ெய லா$ 

         ?ணாக மைற�பாக9 ெசா�னா ைரயா! 

*றியான அ�டமைத ெயாளி	ேத வி8டா
 

         Kறினா
 ெவCேவறா+� *<ற( தாேன. 68 

 

*<றம� ைவயாம  அ�ட	 ேதகி� 

         Kறாத ம(திர	தி� *றிைய� பா
	�9 

சி	தெமா�றா+ அ(திச(தி ,9சி� கால$ 

         ேதவF�*� 2ைசெச+� ெதளி7 ெப<=� 

*<றம� ைவயாம  மனம� பாேல 

         *"பரைன ேநா�கியடா தவேம ெச+� 

ப<றாைச ைவ	�மிக� பா
�*$ ேபா� 

         பராபைர,# ைகவசேம யா* வாேள.  69 

 

ஆ*வா ள(திச(தி ,9சி ெய�றா  

         அ�பேன ரவிமதி,- .ட
/� றா*$ 

ஏ*வா+ /�=ெமா�றா+� பி�ன லாகி 

         இ"(திடேம பிரமா�ட நிைலய தா*$; 

ேபா*ேம நீ ெச+த காமெம  லா$ 

         %வைனதிாி SDைக,ைட� கி"ைப யாேல; 

வா*ேம வழிேயாேட ேச
	தா யானா  

         வாணி,(தா� நாவி நட- ெச+வா� பாேர.  70 
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பாரடா வாணி,(தா னி"(த ?> 

         பாலகேன ெசா Hகிேற� ப�பா+� ேகளா+; 

ஆரடா அ�ணா�கி� ெகா4யி Aேட 

         அ�ட	ைத� ப<றியடா வி:� ேபாேல 

ேநரடா நர$ப� தா� ெபா"(தி நி<*$ 

         நிைலயான அ�கினியி� ம	தி த�னி  

?ரடா அ�வழிேய அ"�தா� பா+(� 

         வி�Eலகி  ேவணதமிM ெசா H வாேள.  71 

 

ெசா Hவா ளன(தமைற ேவத ெம லா$ 

         ."தியடா �4(ெத:(த பிரம	 தாேல 

ெவ Hவா
 தைனயறி(த ெபாிேயா ெர லா$ 

         ?றா�ைம ேபசா
க� ம7ன மாகி 

அ Hபக ல<றெதா" பிரம( த�ைன 

         ஆரறிவா "லக	தி ைலயா பா" 

ெசா லட#* மிட(தைன,# க�> ேதறி9 

         S	திரமா+� க H�% வா#* வா#*.  72 

 

வா#கிேய அ�ட	தி  /ைள ேச
	� 

         வளமாக வ�பிைல,$ பிச= ைம(தா! 

தா#கிேய தி"*க�ளி� *�ேள ைவ	�	 

         தம
வாைய	 தா�/49 சாப( தீ
	ேத 

ஓ#கிேய தி#க0(தா� /�= ெச�றா  

         உ	தமேன க�ளிைய	தா� தாி	��ெகா�> 

சா#கமினி9 ெச+யாம< சீைல ம�E- 

         ச	தியமா+9 ெச+தபி�ேன உல
	தி� பாேர.  73 

 

பார�பா 7ல
(த த�பி� எ>	� ைம(தா! 

         ப�தி,ட� கச%ட	தி< ேபா8>� பாரா+ 

ஆர�பா ஆறைவ	ேத ெய>�*$ ேபாதி  

         அ"ணனிற$ ேபாD"�*- ெச(I ர(தா� 

ேநர�பா அE�ேபாேல சர�*� ெக லா$ 

         நி9சயமா+� 2சி,(தா� %ட	தி< ேபா> 

?ர�பா நீ"மடா நவேலா க(தா� 
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         ேவைதெய�ற வி	ைதெய லா# ைக�*� ளா9ேச.  74 

 

ஆ9சடா 7ட$பிH�ள வியாதி ெய லா$ 

         அE�ேபால 7�4டேவ பற(� ேபா*$; 

வா9சடா ேதகசி	தி யதிக மா9. 

         வ	�டேன K4,(தா� வாழ லா9.; 

/9.டா தைல�பி�ட# ெகா4, மா7$ 

         �	தியடா வா#கியபி� தயில$ வா#கி 

ஏ9சடா தாியாம  Sட� ேச
	ேத 

         இ�ப�ட� வ	�ைவ,$ 2ைச ெச+ேய.  75 

 

2ைசயடா ெச+�மிக� பதன$ ப�E 

         %	திரேன ேப+�U
�*	 தயில$ வா#கி 

ஆைச% லா மண�க�7 ம�ேபா  வா#கி 

         அ�பேன ேகசாியி� ெந+,- ேச
	ேத 

ஓைச,ட� ேதவா#* பி	�- ேச
	ேத 

         உ	தமேன தைல�பி�ட( தயில- ேச
	�� 

பாைசயடா ேபசாம லைர	� ைம(தா! 

         பாலகேன சவாேதா> %F* ேசேர.  76 

 

ேசரடா அE�ேபாேல %"வ	 தி8>	 

         தீ
�க�ட� நீ தாF- ெச H$ ேபாதி  

ஆரடா 7�ைன	தா� ஆ
தா� கா�பா
? 

         அ�டெமF$ பிரம	தி ன"ளி னாேல 

ேநரடா திைக�2�> ெகா�> வ(� 

         நி9சயமா+ ��ெசா�ன தயில$ வி8> 

?ரடா அைர	தபி�% %"வ	 தி8டா  

         ேவைசய
க� ெவ*ேப
க� மய#* வாேர.  77 

 

வாரான தி ைல�பா  க"(� ளசி,$ 

         வCவாD� பி	�டேன ம(தி� பி	�- 

சீராக ��ெசா�ன க"ைவ வி8>	 

         திடமாக அைர	தி>வா+ சாம ெமா�= 

ேநராக அைர	தைத, ெம>	� ைம(தா 
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         நி9சயமா+� %"வ	தி D8>� பா
�க 

?ராக� பாதாள$ பிள(ேத ேயா>$ 

         ேவதா(த சாரைணைய வி"$பி� பாேர.  78 

 

பாரடா பர�பிரம	 Iேட ெச�= 

         பாிதிமதி அ�கினி,$ /�= ெமா�றா+ 

ேநரடா ஆதி,(தா� எதிாி த�ைன 

         நி9சயமா+� பா
	திடேவ நீறி� ேபாவா�. 

Kரடா ேகாடாF ேகா4 சி	�� 

         *றி	திடேவ ஆ*மடா பிரம	 தாேல 

?ரடா இ(Gைல� ெகா>	 திடாேத 

         ெவ<றி,ட� எ�ப�ேம விள#க �<ேற.  79 

----------- 

2. 2. 2. 2. அக�திய� ஞான அக�திய� ஞான அக�திய� ஞான அக�திய� ஞான ----    9999    

ஞான ஞான ஞான ஞான ----    1111    

எ�சீ
 வி"	த$ 

 

ச	திேய பராபரேம ஒ�ேற ெத+வ$ 

         சகல7யி
 சீவF�* ம�தா னா9.; 

%	தியினா லறி(தவ
க� %�ணி ேயா
க� 

         2தல	தி  ேகா4யிேல ெயா"வ "�>; 

ப	தியினா  மனமட#கி நிைலயி  நி<பா
 

         பாழிேல மன	ைத விடா
 பரம ஞானி; 

.	திேய யைலவதி ைல9 S8ச- S8ச$ 

         .ழியிேல நிைலயறி(தா  ேமா8ச( தாேன.  1 

 

ேமா8சம� ெப=வ த<*9 S8ச- ெசா�ேன� 

         ேமாச�ட� ெபா+கள7 ெகாைல ெச+யாேத; 

கா+9சHட� ேகாப	ைத	 த�ளி� ேபா> 

         காசினியி< %�ணிய	ைத� க"தி� ெகா�0; 

பா+9சல� பாயாேத பாMேபா காேத 

         பலேவத சா�திர�$ பா" பா"; 

ஏ9சD லா தவ
பிைழ�க9 ெச+த மா
�க$ 
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         எ�ம�கா ெள�ணி ெய�ணி� பாாீ
 நீேர.  2 

 

பார�பா நா ேவத$ நாH$ பா" 

         ப<றாைச ைவ�பத<ேகா பிைணேயா ேகா4; 

?ர�பா ஒ�ெறா�=�* ெகா�ைற மாறி 

         ?ணிேல யவ
பிைழ�க9 ெச+த மா
�க$; 

ேதர�பா ெத"	ெத"ேவ %ல$% வா
க� 

         ெத+வநிைல ஒ"வ"ேம காணா
 காணா
; 

ஆர�பா நிைலநி<க� ேபாறா ைரேயா! 

         ஆ9சாிய# ேகா4யிேல ெயா"வ� தாேன!  3 

 

ஒ"வென�ேற ெத+வ	ைத வண#க ேவE$ 

         உ	தமனா+� 2மிதனிD"�க ேவE$; 

ப"வமதி< ேச=பயி
 ெச+ய ேவE$ 

         பாழிேல மன	ைத விடா� பரம ஞானி; 

திாிவா
க� தி"டர�பா ேகாடா ேகா4 

         ேதச	தி< க�ளர�பா ேகாடா ேகா4; 

வ"வா
க ள�பேன அேனக# ேகா4 

         வா
	ைதயினா  பச�%வா
 தி"ட
 தாேன.  4 

 

தாென�ற தாேனதா ெனா�ேற ெத+வ$ 

         தக�பF( தா,ம#ேக %ண"$ேபா� 

நாென�= க"�பி4	�� ெகா�> வ(த 

         நாதைனநீ எ(நா0$ வண#கி நி H; 

ேகாென�ற தி"டF�*( ெதாி, ம�பா 

         ேகாடாF ேகா4யிேல ெயா"வ F�>, 

ஏென�ேற மன	தாேல யறிய ேவE$ 

         எ�ம�கா� நிைலநி<க ேமா8ச( தாேன.  5 

 

ேமா8சம� ெப=வத<*9 S8ச# ேக0 

         ��ெச+த ேப
க0ட� *றிைய� ேக0! 

ஏ+9சல� *"�கள� *ல#க�ேக0 
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         எ லா"# Kடழி(த ெத#ேக ேக0; 

ேப9சல� மா+ைகய�பா ெவா�= மி ைல 

         பித<=வா ரவரவ"$ நிைல,#காணா
; 

K9சல� பாைளய(தா� ேபா*$ ேபா� 

         K8ேடாேட ேபா9.த�பா /9.	 தாேன.  6 

 

/9ெசா>#கி� ேபானவிட$ ஆ"# காணா
 

         ேமா8ச	தி� நரகாதி யி"�%# காணா
; 

வா9ெச�ேற வ(தவழி ேய<ற# காணா
 

         வளிமாறி நி<*மணி வழி,# காணா
; 

?9ச�பா ெவ8டெவளி ந�றா+� பா" 

         ேவத#க� சா	திர#க� ெவளியா+� ேபா9ேச; 

ஆ9ச�பா க"7தனி  அைம(தா< ேபாலா$ 

         அவF�ேக ெதாி,ம லா லறிவா+� பாேர;  7 

 

பார�பா 7ல*தனி< பிறவி ேகா4 

         பைட�%கேளா பலவிதமா+� ேகாடா ேகா4; 

?ர�பா அ�ட	தி< பிறவி ேகா4 

         ெவளியிேல யா>த�பா 7<=� பா"; 

ஆர�பா அEெவளியி H�ள நீதா� 

         ஆ9சாிய$ %:�K> வைலேமா த�பா 

Kர�பா அ�ட	தி< பி�ட மா*$ 

         *ணவியவா னான�கா< ச	திய மாேம.  8 

 

ச	தியேம ேவEமடா மனித னானா  

         ச�டாள- ெச+யாேத தவறிடாேத; 

நி	தியக
 ம$விடாேத ேநம$ வி8> 

         நி8ைட,ட� சமாதிவி8> நிைலேப ராேத; 

%	திெக8>	 திாியாேத; ெபா+ெசா  லாேத 

         %�ணிய	ைத மறவாேத; 2ச  ெகா�> 

க	தியேதா
 ச�ளி8>	 த
�கி யாேத 

         க
மிெய�= நடவாேத கதி
தா� �<ேற.  9 
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------------------- 

ஞான ஞான ஞான ஞான ----    2222    

கா�% 

 

அ=சீ
 வி"	த$ 

மனம� ெச$ைம யானா  ம(திர- ெசபி�க ேவ�டா; 

மனம� ெச$ைம யானா  வா,ைவ 7ய
	த ேவ�டா; 

மனம� ெச$ைம யானா  வாசிைய நி=	த ேவ�டா; 

மனம� ெச$ைம யானா  ம(திர- ெச$ைம யாேம.  1 

 

உய
 ஞான$ 

 

எ�சீ
 வி"	த$ 

உ�E$ேபா �யிெர:	ைத 7யர வா#கி 

உற#*கி�ற ேபாெத லா ம�ேவ யா*$; 

ெப�ணி�பா D(திாிய$ வி>$ேபா ெத லா$ 

ேபணிவல$ ேம ேநா�கி அவ	தி  நி H;  1 

 

தி�E#கா யிைலம"(� ம�ேவ யா*$ 

தின(ேதா=$ அ�ப4ேய ெசH	த வ லா
 

ம�Xழி காலம8>$ வாMவா
 பா" 

மறDைகயி  அக�பட7 மா8டா
 தாேம.  2 

 

தனி ஞான$ 

 

ஒ�ணான உ9சிெவளி தா�4 நி�= 

         உைமயவ0# கணபதி, �(தி யாகி 

வி�ெணாளியா$ அ$பர$ஓ$ அC7$ உC7$ 

         விதி	தபர$ ஒ"வ"�* ெம8டா த�பா! 

ப�ணான உ�Fயி
தா� சிவம தா9. 

         பா<கடD  ப�ளிெகா�டா� வி�> வா9.; 

க�ணான கணபதிைய� க�ணி  க�டா  
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         கல(�"கி யா>மடா ஞான$ �<ேற;  3 

 

வி(�நிைல தைனயறி(� வி(ைத� க�டா  

         விதமான நாதம� *"வா+� ேபா*$ 

அ(த��ள நாதம� *"வா+� ேபானா  

         ஆதிய(த மான*" நீேய யாவா+ 

ச(ேதக மி ைலயடா %ல	தி யேன 

         சகலகைல ஞானெம லா மித<ெகாC வாேவ; 

�(தாநா� இ"வ"ேம K49 ேச
(த 

         /லமைத யறியா8டா  /ல$ பாேர.  4 

 

/லமைத யறி(த�கா  ேயாக மா9. 

         �ைறைம,ட� க�ட� கா  வாதமா9.; 

சால�ட� க�டவ
�� வசமா+ நி<பா
 

         சா	திர	ைத9 .8ெடறி(தாலவேன சி	த�; 

சீல��ள %ல	தியேன! பரம ேயாகி 

         ெச�%ெமாழி தவறாம  உ�ைப� க�டா  

ஞான��ள எ(திரமா- ேசாதி த�ைன 

         நா84னா  சகலசி	�$ ந *$ �<ேற.  5 

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

ஞான ஞான ஞான ஞான ----    3333    

 

பார�பா சீவ�வி8>� ேபா*$ ேபா� 

         பாM	தபிண# கிட�* ெத�பா
; உயி
ேபா9 ெச�பா
; 

ஆர�பா அறி(தவ
க�? ஆ"$ இ ைல 

         ஆகாய சிவ	�டேன ேச" ெம�பா
; 

கார�பா தீ,ட� தீ9 ேச" ெம�பா
 

         க"வறியா மானிட
க� K8ட ம�பா! 

சீர�பா காமிக�தா ெமா�றா+9 ேச
(� 

         தீயவழி தைன	ேத4� ேபாவா
 மாேட.  1 

 

மா>தா னானாH$ ஒ"ேபா� *�> 

         மனிதF�ேகா அCவள7( ெதாியா த�பா! 
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நா>ெம	த நரகெம�பா
; ெசா
�க ெம�பா
 

         ந விைனேயா தீவிைனேயா எ�ண மா8டா
; 

ஆ>கி�ற ேதவைதக� அ�பா! ேக0 

         அாியத(ைத யின-ேச" ெம�=( ேதாணா
; 

சா>ெம	த ெப�கைள	தா� *றி�பா ெய�ணி	 

         தளமான தீயி விழ	 தய#கி னாேர;  2 

 

தய#காம< பிைழ�பத<ேக இ(த ஞான$ 

         சா
வாக� பாரா8>$ ஞான$ ேவேற; 

மய#*த<* ஞான$பா
 ��ேனா
 K4 

         மா84னா
 கைதகாCய %ராண ெம�=$ 

இயலான ரச(தனிY� %*(தா< ேபாH$ 

         இைச	தி8டா
 சா	திர#க ளாெற� ேறதா�; 

வயலான பய�ெபறேவ வியாச
 தா�$ 

         மா84னா
 சிவனா"	 தரவினாேல.  3 

 

உ	தார மி�ப4ேய %ராண# கா84 

         உலக	தி  பாரத$ேபா  கைத,� டா�கி�; 

க
	தாைவ	 தாென�= ேதாண ெவா8டா� 

         கபடநா டகமாக ேமத- ேச
	�9 

ச	தாக வழியாக9 ேச
(ேதா
� ெக லா- 

         சதி,டேன ெவ*த
�க$ ெபா"�ேபா< பா4� 

ப	தாக9 ைசவ
�ெகா� பைன,$ ெப+� 

         பா4னா
 சா	திர	ைத� பா4னாேர.  4 

 

பா4னேதா
 வைகேய�? ெசா ல� ேக0 

         பாரத% ராணெம�ற ேசாதி ய�பா! 

நீ4யேதா
 ராவண�தா� பிற�க ெவ�=$ 

         நிைலயான தசரத�ைக ெவ ல ெவ�=$ 

நீ4யேவா ராசென�=$ �னிவ ெர�=$ 

         நிைறய"�ெப< றவெர�=( ேதவ ெர�=$ 

ஆ4யேதா
 அர�கெர�=$ மனித ெர�=$ 

         பா4னா
 நா�ேதா=$ பைகயா+	 தாேன.  5 
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கழி(தி>வா
 பாவ	தா ெல�= ெசா H$ 

         க84யநா  ேவதம= சா	தி ர#க� 

அழி(திடேவ ெசா�னத லா  ேவெறா� றி ைல 

         அத
ம ெம�=( த
மெம�=$ இர�>� டா�கி 

ஒழி(தி>வா ெர�=ெசா D� பிற�%� ெட�=$ 

         உ	தமனா+� பிற�பென�= �லக	 ேதா
க� 

ெதளி(தி>ேவா
 *"�கெள�=- சீட ெர�=$ 

         சீவன	�� க#க ேலா ெதளி(� காேண!  6 

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

ஞான ஞான ஞான ஞான ----    4444    

 

எ�சீ
 வி"	த$ 

 

2ரணேம ெத+வெமன உைர	தா ைரயா 

         2ரண	ைத யி�ன ெத�= %கல ேவ�>$ 

காரண	ைத9 ெசா Hகிேற�; நிைனவா+� ேக0 

         கைலயான பதினா=$ 2ரணேம யா*$. 

மாரணமா �லக	தி  மதிம ய#கி 

         மதிெக8>� 2ரண	ைத யிகM(தா ைரயா! 

வாரண	ைத மன$ைவ	�� 2ரண	ைத� கா	தா  

         வாசிெய�ற சிவேயாக வாM�ைக யா9ேச.  1 

 

ஆ9ச�பா இ(த �ைற பதிென� ேப"$ 

         அய�மாH$ அரேனா>( ேதவ ெர லா$ 

/9ச�பா ெத+வெம�ேற யறிய9 ெசா�னா
 

         �னிேவா
க� இ"4யாி� ப4ேய ெசா�னா
; 

ேப9ச�பா ேபசாம  Gைல� பா
	�� 

         ேபரான 2ரண	ைத நிைனவா+� கா"; 

வா9ச�பா 2ரண	ைத� கா�*$ ேப
க� 

         வாசிந> ைமய	�� வாMவா
 தாேன.  2 

 

தாென�ற ெபாிேயா
க 0லக	 ��ேள 

         தாயான 2ரண	ைத யறி(த பி�% 
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ேதென�ற அ�தமைத� பான- ெச+� 

         ெதவி8டாத ம7னசிவ ேயாக- ெச+தா
; 

ஊென�ற 7டைலந$பி யி"(த ேப
�ேக 

         ஒ"நா�* ேவதெம�=$ Gலா ெற�=$; 

நாென�=$ நீெய�=$ சாதி ெய�=$ 

         நா84னா "லக	ேதா
 பிைழ�க	தாேன.  3 

 

பிைழ�பத<* G பல7- ெசா லா வி8டா  

         2ரண	ைத யறியாம D"�பா ெர�=$ 

உைழ�பத<* G க84� ேபாடா வி8டா  

         உலக	தி< %	திெக8ேட யைலவா ெர�=$ 

தைழ�பத<*9 சாதிெய�=$ வி(� ெவ�=$ 

         த(ைததா+ பி�ைளெய�=$ பாாி ெய�=$ 

உைழ�பத<*9 ெசா�னத லா< கதிேவ றி ைல 

         உ	தமேன யறி(ேதா
க� பா4 னாேர.  4 

 

பா4னா ாி�ப4ேய ெசா லா வி8டா  

         பாிபாைட யறியா
க� உலக /ட
; 

சா>வா
 சிலேப
க� பலG  பா
	�	 

         தைமமற(� ப>*ழியி  வி:வா
 சாவா
; 

வா>வா
 நாமெம�=$ Tப ெம�=$ 

         ைவயக	தி< க<ெச$ைப	 ெத+வெம�=$ 

நா>வா
 2ரண	ைத யறியா /ட
 

         நா+ேபால *ைர	த ேலா ெவாழிவா
 காேண.  5 

 

காணாம  அைல(ேதா
க� ேகாடா ேகா4 

         காரண	ைத யறி(ேதா
க� ேகாடா ேகா4; 

?ணாக� %ல$பினதா லறிய� ேபாேமா? 

         வி-ஞான$ ேப.வ�$ ஏ��கா*$? 

ேகாணாம< .:�ைனயி  மன	ைத ைவ	�� 

         *"பாத மி"நா�கி  நாைல9 ேச
	� 

நாணாம ெலா"நிைனவா+� கா�*$ ேபா� 

         நாHெம8> ெமா�றா*$ நா84 Nேத;  6 
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ஊதியேதா Tதறி(தா லவேன சி	த� 

         உ	தமேன பதினா=$ பதிேய யா*$ 

வாதிகேள யி"நா�*$ பதியி� பாத$ 

         வைகநா�* �யிரா*$ மா
�க# க�> 

ேசாதிபாி 2ரண�$ இைவ/� =(தா� 

         I#காம< R#கிய#ேக கா�*$ேபா� 

ஆதிெய�ற பராபைரய மரF ெமா�றா+ 

         அ�ணா�கி� வ8ட	�� ளா*$ பாேர.  7 

 

பார�பா உதய	தி  எ:(தி "(� 

         பதறாம< .:�ைனயி  மன	ைத ைவ	�� 

கார�பா பாிதிமதி யிர�> மாறி� 

         க"வான .:�ைனயி  உதி�*$ ேபா� 

ேதர�பா அ�ணா�*� நி�= ெகா�> 

         திய#காம< .:�ைன�*� ளட#*$ பா"; 

சீர�பா பதினாறி  எ8>$ நா�*$ 

         சிதறாம  /�=$ ஒ�றா+9 ேச
(� ேபாேம.  8 

 

ஒ�றான 2ரணேம யி�ேவ யா9. 

         உதி	தகைல தாென�= மி�ேவ யா9. 

ந�றாக	 ெதளி(தவ
�* ஞான- சி	தி 

         நா8டாம< ெசா�னதனா  ஞான மாேமா? 

ப�றான வாதி*" ெசா�ன ஞான$ 

         பர�பிேல வி>�காேத பாவ மா*$; 

தி�டா> மன	ேதா
�*� காண� ேபாகா 

         ெதளி(தவ
�*	 ெதாிவி	த 7கைம தாேன.  9 

 

உகைமயி�ன- ெசா Hகிேற� உலக	 ��ேள 

         உவைம,�ள பாிகாச$ நனிேப சாேத; 

பைகைம ப�ணி� ெகா�ளாேத; ?�ேப சாேத 

         பர�பிேல திாியாேத; மைலேய றாேத; 

நைகயாேத சின#காேத ,ற#கி டாேத 
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         ந:வாேத .:�ைனயி< பி�வா#காேத; 

ெசக�:�$ பாி2ரண மறி(� ெவ�= 

         ெதளி(�பி� ,லக	ேதா ெடா	� வாேழ!  10 

 

வாழாம  உலக$வி8> ேவட$ 2�> 

         வயி<=�கா வா+ஞான$ ேபசி� ேபசி	 

தாMவான *4ேதா=$ இர�பா� ம8ைட 

         தைமயறியா9 ச�டாள
 �:மா ட�பா! 

பாழாக� பாவிகளி� ெசா<ேக ளாேத 

         பதறாேத வயி<=�கா மய#கிடாேத; 

ேகளாேத ேப9ெச லா# ேக8>� ேக8>� 

         கல#காேத ,டHயிெர� =ைர	தி டாேத.  11 

 

உடHயி"$ 2ரண�$ /�= ெமா�ேற 

         உலக	தி< சிறி�சன$ ெவCேவெற�பா
; 

உடHயி"$ 2ரண�$ ஏெத� ற�கா  

         உ	தமேன பதினா= ெமா"நா� ெக8>$ 

உடHயி"$ 2ரண�$ அய�மா Yச� 

         உலக	ேதா ரறியாம  மய#கி� ேபானா
; 

உடHயி"$ 2ரண4 �4, மா9ேச 

         உதி	தகைல நிைலயறி(� பதியி  நி ேல.  12 

 

பதியி�ன இடெம�ற *"ைவ9 ெசா H$ 

         பர�பிேல வி�ளாேத தைலயிர�டா*$ 

விதியி�ன விடெம�= ெசா ல� ேக0 

         வி�ணான வி�E�* ள�ணா� க�பா! 

மதிரவி,$ 2ரண�# க�வா+ /�*$ 

         மக	தான ெசவிேயா> பாிச ெம8>$ 

பதியவிட- .:�ைனெய� றத<*� ேபரா$; 

         பக"வா
 ெசா
�க�$ கயிலாச ெம�ேற.  13 

 

கயிலாச$ ைவ*(த( ெத+வ ேலாக$ 

         காசி�யா *மாி ெய�=- ேச� ெவ�=$ 

மயிலா> ேமகெம�=$ நரக ெம�=$ 
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         மா+ைகெய�=$ மி�னெல�=$ ம7ன ெம�=$ 

�யிலான வாைடெய�=$ S8ச ெம�=$ 

         ெசா ல<ற இடெம�=$ ஒ>�க$ எ�=$ 

தயிலான பாதெம�=$ அ4 �4 எ�=$ 

         தாயான வ	�ெவ�=$ பதியி� ேபேர.  14 

 

ேப"ெசா�ேன�; ஊ
ெசா�ேன� இட�$ ெசா�ேன�; 

         பி�கைல,$ ��கைல,$ ஒ>�க$ ெசா�ேன�; 

பா"லகி< பல GD� மா
�க- ெசா�ேன�; 

         பலேப
க� நட	�கி�ற ெதாழிH$ ெசா�ேன�; 

சீ"லக$ இ�னெத�= ெத"849 ெசா�ேன�; 

         சி	தான சி	ெத லா$ ."�கி9 ெசா�ேன�; 

ேந"ெசா�ேன� வழிெசா�ேன� நிைல,- ெசா�ேன�; 

         நி�Fட$ைப யி�னெத�= பிாி	�9 ெசா�ேன�;  15 

 

பிாி	�ைர	ேத� S	திரமீ ெர8>�*�ேள 

         பி	த
கேள! ந�றாக	 ெதாி(� பா
�கி  

விாி	�ைர	த GDன� மா
�க- ெசா�ேன�; 

         வி�ளாேத இ(த GD"�* ெத�= 

க"	�டேன அறி(�ெகா�> கைலமா றாேத 

         காாிய	ைத நிைனவாேல க"	தி< ெகா�0; 

."திெசா�ன ெச+திெய லா$ ."�கி9 ெசா�ேன�; 

         S	திர$ேபா< பதினா=$ ெதா>	ேத� �<ேற.  16 

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

ஞான ஞான ஞான ஞான ----    5555    

 

க<பெம�ன ெவ*Iர$ ேபாக ேவ�டா! 

         க�மைலயி  *வ>களி  அைலய ேவ�டா; 

ச
�பெம�ன நாகமேதா
 தைலயி நி�= 

         சாகாத கா க�> �ைன யிேலறி 

நி<பெம�= மன�=	� மன	தி நி�= 

         நிசமான க"ெந D9 சா<ைற� காE; 
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ெசா<பெம�= வி8>வி8டா  அைல(� ேபாவா+; 

         �ாியெம�ற பராபர	தி< ெச�= Kேட.  1 

 

Kட�பா �ாியெம�ற வாைல ?> 

         Kறாிய நாத
மேக9 .ாிேய ெய�பா
; 

நாட�பா அவ� தைனேய 2ைச ப�E; 

         ந(திெசா H- சி#கார( ேதா�=( ேதா�=$; 

ஊட�பா சிகாரவைர ெய லா( ேதா�=$; 

         ஊைமெய�ற அமி
தெவ�ள$ ஊற லா*$; 

ேதட�பா இ�ேத> காாிய மா*$; 

         ெசக	திேல இ�வ ேலா சி	தி யாேம.  2 

 

ஆெம�ற 2
ண-.ழி �ைனயி< பாரா+; 

         அழகான வி(�நிைல ச(	ர னி<பா
 

ஓெம�ற ாீ#கார$ %"வ ைமய$ 

         உ	தமேன வி ெல�ற ?84< காE$; 

வாெம�ற அவ�பாத$ 2ைச ப�E; 

         ம<ெறா�=$ 2ைசய ல மகேன! ெசா�ேன�; 

பாெம�ற பரமன ேலா �தெல :	தா$; 

         பா4ேன� ேவதா(த$ பா4ேனேன.  3 

 

பா>கி�ற ெபா"ெள லா$ பதிேய யா*$; 

         பதியி நி<*$ அ8சர(தா� அகார மா*$; 

நா>கி�ற பரமனேதா# கார மா*$; 

         நல$ ெபாிய ப.தாேன உகாரமா*$; 

நீ>கி�ற .:�ைனேய தாைர யா*$; 

         நி�றேதா
 இைடகைலேய நாதவி(தா$; 

ஊ>கி�ற ஓ#கார வி	ைத யா*$ 

         ஒளியான அாிெய:	ைத Nணி� பாேர.  4 

 



35 

 

ஊணியேதா
 ஓ#கார$ ேமH ��ேட 

         உ	தமேன சீ"�ேட Zணி�பாேர; 

ஆணியா$ ந>நா4 ந>ேவ /8>$ 

         ஆ9சாிய ெவ:	ெத லா$ அட#கி நி<*$ 

ஏணியா யி"�*மடா அ-. ?ேட 

         ஏகா(த மாகியவC ெவ:	ைத� பா"; 

ேதாணிேபா< காEமடா அ(த ?>; 

         ெசா லாேத ஒ"வ"�*( �ற(தி8ேடேன.  5 

 

�ற(தி8ேடேன ேம �ல# கீM/ ல$பா
; 

         �யரமா+ ந>நிைலைய Nணி� பாரா+; 

அைற(தி8ேட� ந>/ல$ ந>நா 4�பா
; 

         அ�பவ ேலா வைரதா�*$ தாைர காE$; 

உைற(தி8ட ஐவ"(தா� நடன# காE$ 

         ஒளிெவளி,$ சில$ெபாD, ெமா�றா+� காE$ 

நிைற(தி8ட 2ரண� மி�தா ன�பா! 

         நிசமான ேபெராளிதா� நிைல	�� பாேர.  6 

 

.$மா நீ பா
�ைகயிேல மன	ைத ய�பா 

         .:�ைனயி ேலா84ய#ேக காைல� பாரா+; 

அ$மாநீ ேதவிெய�= அட#கி� பாரா+; 

         அ�பவ ேலா காயசி	தி ேயாகசி	தி; 

உ$மா7$ அ$மா7$ அதிேல காE$; 

         ஒ"மனமா+9 .:�ைனயி  மன	ைத N�=; 

ந$மாேல ஆனெத லா- ெசா�ேனா ம�பா! 

         நாத
களி Dைதயா"$ பாடா
 காேண!  7 

 

காEகி�ற ஓ#கார வ8ட- ச<=� 

         கனெல:$பி� க�ணினிேல க>�%	 ேதா�=$; 

2Eகி�ற இைடகைலயி  பர$ேபா லா>$ 

         ெபா லாத ேதகெம�றா  உ"கி� ேபா*$ 

ஆணவ#களான ெவ லா மழி(� ேபா*$ 
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         அ	�வித	 �ாியா8ட மா4 நி<*$; 

ஊணியேதா ெர:	 ெத லா( ேதவி யா*$; 

         ஓ#கார� க$பெம�ற உண
7 தாேன.  8 

 

உண
ெவ�றா< ச(திரனி ேலறி� பாவி 

         ஓ4ய#ேக தைலெய�ற எ:	தி  நி ேல; 

அEெவ�றா  மைனயா*- சிவேன ,9சி 

         அகாரெம�ன பதி,ெம�ன S8ச மா*$; 

கEெவ�ன வி<%"வ மக�ட ?தி; 

         கயிலாய ெம�றெத�ன பர	தி� ?>; 

�Eெவ�ற Sாிய�ற� ெந"�ைப� க�> 

         Iெண�ற பிடாிேல I#* I#ேக.  9 

 

/ெவ:	�$ ஈெர:	�$ மாகி நி�ற 

         /லமைத யறி(�ைர� ேபா� *"7மா*$; 

ஊெவ:	�� *�ேளதா னி"�* த�பா 

         உண
வ�ேவ க�டறி(ேதா� அவேன ஆசா�; 

யாவ"�*( ெதாியாேத அறி(ேதா ெம�ேற 

         அவரவ
க� ெசா வா
க ளறியா /ட
; 

ேதவேரா> மாலயF( ேத4� காணா
 

         தி"நடன# காண�	தி சி	தியாேம.  10 

 

ஈெர:	� ேமாெர:	� மாகி யா#ேக 

         இய#கிநி<*$ அசைபய�பா /ல	��ேள 

ேவெர:	�$ வி	ெத:	�$ இர�># ெகா�> 

         வி	திேல �ைள	ெத:(� விள#கி நி<*$ 

சீெர:	ைத Nணிந ல வாசி ேயறி	 

         ெத" ?தி கட(தமணி ம�டப	�9 

சாெர:	தி F8ெபா"ளா$ பர	ைத ேநா�கி9 

         சா
(தவ
�*9 சி	தி�	தி த"ேம தாேன.  11 

 

ஏகெமF ேமாெர:	தி� பயைன� பா
	ேத 
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         எ>	�ைர	� மிC7லகி ெலவ" மி ைல. 

ஆகம#க� G க�பல க<=� ெகா�ேட 

         அறி(தெம�பா
 ம7ன	ைத அவைன நீ,$ 

ேவகா9சா கா	தைலகா  விைர(� ேகளா+; 

         வி>	ததைன ,ைர�பவேன ஆசா னா*$; 

ேதகமதி ெலாெர:	ைத� கா�ேபா� ஞானி; 

         தி"நடன# காண�	தி சி	தி யாேம.  12 

 

*"வாக உைமபாக ெனன�*	 த(த 

         Kறாிய ஞானம� ப	தி� /�= 

ெபா"ளாக9 ெசா D வி8ேடன�பா நீதா� 

         ெபா"ளறி(தா< 2ரண�$ ெபா"(தி� காேண 

அ"ளாகா தி(Gைல� பழி	த ேப
க� 

         அ"நரகி< பிசாெசனேவ அைட(� வாMவா
 

அ"ளாக ஆரா+(� பா
�*$ ேப
க� 

         ஆகாய$ நி�றநிைல அறியலாேம.  13 

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

3. 3. 3. 3. உேராம ாிஷி ஞானஉேராம ாிஷி ஞானஉேராம ாிஷி ஞானஉேராம ாிஷி ஞான    

எ�சீ
 வி"	த$ 

 

/லவ8ட மான*" பாத# கா�%; 

�	தி�* வி	தான �தேல கா�%; 

ேமலவ8ட மானபர� பிரம# கா�%! 

ேவதா(த# கட(�நி�ற ெம+ேய கா�%; 

 

காலவ8ட( த#கிமதி ய�த� பாைல� 

க�>பசி யா<றிமன� கவ> நீ�கி 

ஞாலவ8ட- சி	தா>$ ெபாிேயா
 பாத$ 

ந$பினதா Hேராம ென�ேப
 நாய� றாேன.  1 

 

க�ணா4 சில/4	 தF�பி னாேல 

         க"வதைன யறியாம  மா�> ேபானா� 

வி�ணா4� பாராத *<ற$ *<ற$ 
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         ெவ=ம�ணா+� ேபா9.தவ� வி	ைத ெய லா$; 

ஒ�ணான ம7னெம�ேற ேயாக$ வி8டா  

         ஒ"ேபா�- சி	தியி ைல! வாத( தாF$ 

ெப�ணா
த$ ஆைசத�ைன வி8> வ(தா  

         ேபாி�ப �	திவழி ேப.ேவேன.  2 

 

ேப.ேவ� இைடகைலேய ச(	ர கா(த$; 

         பி�கைலதா னாதி	தனாதி யா9.; 

ேநசமதா+ ந>வி"(த .ட
தா� நீ#கி 

         நீ#காம ெலா�றானா ல�தா� �	தி; 

காதலா+� பா
	ேதா
�கி# கி�தா� ேமா8ச$; 

         காணாத ேப
�ெக�ன காம ேதக- 

ேசாதைனயா+ இைடகைலயி ேலற வா#கி9 

         .:�ைனயி  *$பி	�9 ெசா�* ?ேர.  3 

 

வா#கிய(த� ப�னிர�4 F�ேள ேரசி 

         வ�னிநி�ற வி>ம ேலா S
ய� வாM�ைக? 

ஓ#கியி(த இர�4ட� மறி(ேதா� ேயாகி; 

         உ<றபர ம4தாேன பதினாறா*$; 

தா#கிநி�ற கால4தா� ப�னி ர�>; 

         சா
வான பதினாறி  ெம�ள வா#கி 

ஏ#கினைத� ப�னிர�4  நி=	தி Nதி 

         எ:(த%ாி ய8டமட# கி<=� பாேர.  4 

 

பாைரயா *திைரம8ட$ பா+9ச  ேபா9. 

         பர�பிேல வி>�காேத ச	த( த�ைன; 

ேநைரயா இர�4தழி ன>ேவ ைவ	� 

         நிைற(தசதா சிவனாைர	 தியான$ ப�E; 

Kைரயா அ#*ல(தா னாH- ெச�றா  

         *றி�*�ேள தானட�கி� ெகா�ட ைதயா! 

ஆைரயா உன�கீ> ெசா ல� ேபாேற� 

         அ"ைம,�ள எ�மகென� றைழ�க லாேம. 5 
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அைழ�ப�7$ ந லபி�ைள யானா  ந�ேற! 

         ஆகாத சீட
கைள9 ேச
	த  ேதாட$; 

பிைழ�பத<* வழிெசா�னா  பா
�க மா8டா� 

         ெப�டா84 மன# *ளிர� ேப. மா>; 

உைழ�பத<*9 ெசனனெம>	 தாேன ய லா  

         உதவிதன� ெகCவள7 ��ேடா வி ைல; 

இள�பமிவ� ேப9ைசய4� க4தா னா* 

         ேம��*9 ெசா Hகிேறா மினிேம  தாேன.  6 

 

ேமெல�ன இ"�ைகயிH$ நட�*$ ேபா�$ 

         ேவ=ைரயா  சார#க� விடாம ேல<= 

நாெல�ன எ8ெட�ன ெவ லா ெமா�= 

         நலமான அ8டா#க ம�பிய சி	�� 

காெல�ன� பிராணாய ��ேன ெச+யி  

         கண�காக� 2ரக#*$ பகேம நாH 

ேகாெல�ன ேரசக(தா ெனா�= /�= 

         *ைறயாம< சரU# K84	 தீேர.  7 

 

K84ேய பழகினபி� சரU ச	தி  

         *ைறயாம  சாதி	தா  பிரம ர(	ர$ 

கா8>வி�* ம லா விழி� *றியி னாேல 

         க�/�* ம	தியிேல க�> பா"; 

/8>வி�* மாதார மா=( தாேன 

         /லவ8ட� கணபதிநா� �க	 ேதா� மாய� 

தா84கமா மணி�2ர# ைகய� வ8ட( 

         தணலான "	திரF( தணH மாேம.  8 

 

தணலா*$ வி.	திய= ேகாண வ8ட- 

         சதாசிவனா
 வ8டம ேலா *"U ட(தா�; 

மைனயான பதினியிேல *றி	�� பா
�க 

         ம	ய�த  காிெகா�> I#*( I#*$ 

கனேலறி� ெகா�4"(தா ெல லா ��>; 

         கா<ைறெவளி வி8ட�கா  க"ம( தீதா� 
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%ன[=$ வழி�பாைத யி(த மா
�க$ 

         ெபா லாத �ேராகி�*� ெபா+யா ம�ேற?  9 

 

ெசH	�வ� ��ணா�கி ல�ணா� ைகயா! 

         ெச�ேறறி� பிடாிவழி	 தியான( ேதா�=$; 

வH	ததடா நாH�ன� க�த மா9.; 

         ம7னெம�ற நி"வி க<ப வாM�ைக யா9.; 

ெசாD	தி"�*$ ப�னிர�4 D"	தி N� 

         ேசாடசமா$ ச(	ரகைல ேத+(� ேபா9.; 

பD	ததடா ேயாகசி	தி ஞான சி	தி 

         ப"வமா+ நா4ைவ	�� பழ�க$ ப�ேண.  10 

 

/டாம  சி=மன� பாட$ ப�ணி 

         �:வ�மவ� வ(த�ேபா  பிரச# கி	� 

?ேடதி# *டேல� ேயாக ேம� 

         ?�ேப9சா9 ெசா D ய ேலா மா�> ேபானா
? 

காேடறி மைலேயறி நதிக ளா4� 

         கா+கிழ#* ச"*தி�= காம	 தீயா  

Sேடறி மா�டவ
க� ேகாடா ேகா4 

         ெசா"ப�	தி ெப<றவ
க� ."�க மா9ேச.  11 

 

ெசா"ப�	தி� கைடயாள$ ஏெத� ற�கா  

         .ட
ேபால� காEமடா Iல ேதக$; 

அ"ப�	தி யிடம ேலா பிரம ஞான$ 

         அபரா8ச ெம�=ெசா H# சிரவ ண(தா� 

ப"பத	ைத அைச�பெனன9 சி<ெற =$பி� 

         பழ#கைதேபா லா9.தி(த ேயாக$ வி8டா  

ெவ=#கட	தி Y�%*(த வா=ேபால 

         ேவதா(த மறியாத மிேல9ச
 தாேம.  12 

 

ஓெம�ற ெக8ட%	தி மாணா ேகேள; 

         உலக	தி  மானிட
�கா$ ஆ�> Gேற; 

ஆெம�ற இ"ப	ேதா ராயி ர	ேதா 
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         ட=G= .வாசம ேலா ஒ"நா ைள�*� 

ேபாெம�= ேபானதனா  நா�* ைற(� 

         ேபா9.�ேபா காவி8டா  ேபாவ தி ைல; 

தாெமா�= நிைன�ைகயிேல ெத+வ ெமா�= 

         தானிைன(த த�ைமய ேலா விதிக� தாேம?  13 

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

4 . 4 . 4 . 4 . வா�மீக�  �திர ஞானவா�மீக�  �திர ஞானவா�மீக�  �திர ஞானவா�மீக�  �திர ஞான    

 

இ"� ெவளியா+ நி�றசிவ பாத$ ேபா<றி 

         எ:	ததனி� விவர	ைத விாி	�9 ெசா ேவ�; 

அ"7"வா+ நி�ற�ேவ எ:	த தா*$ 

         ஆதிய(த$ அ�டபி�ட ம�ேவ யா*$; 

தி"7"வா+ ரவிமதியா+ நி�ற Tப$ 

         சிவச	தி தி"மாD� Tப மா*$; 

வ"�"ேவ சிவச	தி வ4வ மா*$; 

         வ(ததிH$ ேபானதிH$ மன	ைத ைவேய.  1 

 

வ(த�7$ ேபான�7$ வாசி யா*$; 

         வானி வ"$ ரவிமதி,$ வாசி யா*$; 

சி(ைதெதளி( தி"�பவனா ரவேன சி	த�; 

         ெசகெமலா- சிவெம�ேற யறி(ேதா� சி	த� 

ந(திெய�ற வாகனேம Iல ேதக$; 

         நா��கேன க�/�*9 ெசவிநா� கா*$; 

த(தி�க� சிவச	தி தி"/9 சா*$; 

         த(ைததா+ ரவிமதிெய� றறி(� ெகா�ேள.  2 

 

அறி(� ெகா�0 2ரகேம சாிைய மா
�க$ 

         அட#*கி�ற *$பகேம கிாிைய மா
�க$; 

பிாி(�வ"$ ேரசகேம ேயாக மா
�க$; 

         பிசகாம  நி�ற�ேவ ஞான மா
�க$; 

மறி(�டD  %*கி�ற பிராண வா, 
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         மக	தான சிவச	தி அட#*$ ?>; 

சிற(�மன	 ெதளிவாகி9 ேச
(ேதா� சி	த� 

         சிவசிவா அவனவென� =ைர�க லாேம.  3 

 

ஆம�பா 7லக	தி  ெப"G  பா
	ேதா
 

         அவரவ
க� டைதெய லா$ சாிைத ெய�பா
; 

ஓம�பா க ெச$ைப	 ெத+வ ெம�ேற 

         உ"*வா
 2சி�பா
 கிாிைய ெய�பா
 

வாம�பா ேயாகெம�= கனிகா+ தி�= 

         வா+ேபசா Zைமைய�ேபா  திாி* வா
க�; 

காம�பா ஞானெமன வி�> ேமH$ 

         கா�ைகபி	த� மி"க$ேபா  .<=வாேர.  4 

 

.<=வா
 ெப"Gைல� பா
	�� பா
	�	 

         I4�பா "லக	த  சி<சி  ேலா
க�! 

ெத<=வா ரவ
பிைழ�க அேனக ேவட$ 

         ேதக	தி லணி(�ெகா�> திாி* வா
க�; 

ப<=வா
 *"�கெள�பா
 சீட ெர�பா
 

         ைபயேவ தீ8ைசைவ�பா
 தீைம ெய�பா
. 

க	�வா
 தி"/
	தி தாேம ெய�= 

         காரண	ைத யறியாத கசட
 தாேன;  5 

 

தாென�ற 7லக	தி  சி<சி  ேலா
க� 

         சைட%D	ேதா  காசாய$ தாவ ட$2�> 

ஊென�ற 7ட$ெப லா$ சா$ப  2சி 

         உலக	தி  ேயாகிெய�பா
 ஞானிெய�பா
; 

ேதென�ற சிவ2ைச தீ8ைச ெய�பா
; 

         தி"மாைல� க�ணாேல க�ேடா ெம�பா
; 

காென�ற கா8>�* ளைலவா
 ேகா4 

         காரண	ைத யறியாம  கத= வாேர.  6 

 

கத=கி�ற ேப
கைளயா ேகாடா ேகா4; 

         காரண	ைத� க�டவ
க� ெகா-ச$ ெகா-ச$ 
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பத=கி�ற ேப
கெள லா$ பராப ர	ைத� 

         ப<றிநி�= பா
	தவ
க� ."�க ம�பா! 

உத=கி�ற ேப
கெள லா �லக	 ��ேள 

         உதி	தகைல த$��ேள யறிய மா8டா
; 

சித=கி�ற ேப
கைள�ேபா  சிதறி டாம  

         சிவச�தி வ"$ேபாேத த�னி  நி ேல.  7 

 

நி ெல�ற ெபாிேயா
க� பாைஷ யாேல 

         நீ>லக$ த�F�ேள நாHேவத$ 

வ லைமைய9 சா	திர#க ளி"/� றாக 

         வயி=பிைழ %ராண#க� பதிென8 டாக� 

க Hகைள� கைர�ப�ேபா  ேவதா( த#க� 

         க84னா ரவரவ
க� பாைஷயாேல; 

ெதா Hலகி  நா<சாதி யேனக- சாதி 

         ெதா>	தா
க ளவரவ
க� பிைழ�க	தாேன.  8 

 

தாென�ற 7லக	தி D லா வி8டா  

         த�ெப"ைம யாலழி(� சக	தி  ?Mவா
; 

ஊென�ற 7ட$ெப>	தா ெல லா$ ேவE$; 

         உலக	தி லவரவ
க� பாைஷ ேவE$; 

மாென�ற சிவகாமி சிவF# K4 

         மா�னி
 �க$ பா
	� மைறG  ெசா�னா
; 

ேதென�ற சிவகாமி ய"ளி னாேல 

         திர84னா
 ெவ*ேகா4 ேதச பாைஷ  9 

 

ேதச	தி� பாைஷதைன யறி(தி டாம  

         ெதளிவாக	 தா�ைர�பா
 பாைஷ பா
	ேதா
; 

ஆசி�பா "லக	தி  க�டெத லா$; 

         ஆ9சாிய( தைன�க�> மற(� ேபாவா
; 

வாசிதைன யறியாத ச�4 மா�ப
 

         வா
	ைதயினா  ம"84ைவ�ப
 வைகயி லாம ; 

நாசிPனி யதன>வி  சிவ	ைத� க�ேடா
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         நா��கF$ தி"மாH$ சிவF( தாேம.  10 

 

சிவசிவா பதிென�ேப
 பாட< ெக லா$ 

         திற7ேகா  வா மீக� பதினா றா*$; 

சிவ$ெப	த சி	தெர லா ெம�A  பா
	�9 

         சிவேனாேட ேகா� ெசா�னா
 சின(தா� நாத�; 

அவமாகி� ேபாகாம  சிவF	 தார 

         அ"ளினா  திற(� ெசா�ேன� உல*�காக; 

நவமான நவ�கிரக( த�F� ேளேய 

         நா�*வா+ ெசவி/�* ம	தி� க�பா .  11 

 

நா�*வா+ ெசவி/�* ம	தி� க�பா  

         ந>?தி *+ய�த  உ9சி ெதா8>	 

தா�*வா+ அ#ெக�ேற அதிேல �8>	 

         தாயாைர� 2சி	� ேவத$ ஓ�; 

வா�*வா+ அைசயாம  ம7ன# ெகா�> 

         வாசிவ" மிட	தி மன$ ைவ	�� கா	� 

நீ�*வா+ வாசிெயா> மன(தா� %�* 

         நிைனவதனி லட#கிவ"$ வாிைச காேண.  12 

 

காணாிேத ெயவராH மி". வாச$; 

         கா�பவேன சிவசி	த னவேன யா*$; 

2ணாிதிC 7லக	தி D(G  கி84  

         2ேலாக சி	தெனன 7ைர�க லா*$; 

காணாி� சிவச�தி தி"/9 சா*$; 

         கா8டாேத /ட"�ேக யி(G  த�ைன; 

ேதாணாி� விழிமய�க$ .$மா�ேபாேம 

         ெசா லாிய S8.ம	ைத9 ெசா�ேன ன�பா.  13 

 

S8சமி(G  ெசா Hகிேற� வாசி காண; 

         S8சாதி S8ச	ைத	 �ற�க� ேபாகா; 

சா8சியி ைல �ைணயி ைல ேக�வி யி ைல; 
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         ச(ேதக ெமா�=மி ைல விழிைய� காண� 

கா8சிெய�ன க<பக	தி  வசி�* மா�ேபா  

         காரண	ைத� க�ணாேல க�4 "�க 

ஆ8சித" �ைமயாள� ப4ேய க�ேட�; 

         ஆன(த	 தி"�K	தி� நட�ைக கா�ேப.  14 

 

கா�பத<*� ப	திய	ைத9 ெசா ல� ேக0; 

         கா+கனிக� ப-சரச$ பரமா� ன#க� 

ஏ<ைக,ட F�>ெகா�> சிவ	ைத� கா	ேத 

         எ�மகேன சி	த"ைட� *"G  பாரா+; 

ஆ	�ம	�� கழிவி லா தி"�க ேவE$; 

         அவரவ
க� நி	யக
ம$ நட�க ேவE$; 

தீ
�க�ட னி�றவ
�* வாசி சி	தி 

         சிற�%டேன பதினா=$ பD�*( தாேன.  15 

 

தானவனா யி"�கெவ�றா  வாசி ேவE$; 

         தன�*�ேள தானி<க இட�$ ேவE$; 

வானவனா$ நி�றவ
க8 ெக லா- சி	தி 

         வாF�*� மனமி"�க மதிேபா  காE$, 

ேதனவனா- சி	த"�*	 ெதவி8டா /D 

         சிரச�பா 7டH�*� பதிேய யா*$ 

ேகானவனா யி"�கெவ�= *றிைய9 ெசா�ேன� 

         *வலய	தி  பதினா=# *=க	 தாேன.  16 

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

�!பிரமணிய� ஞான�!பிரமணிய� ஞான�!பிரமணிய� ஞான�!பிரமணிய� ஞான    

கா�% 

 

ஒழியாத .:�ைனயி ெலா>#கி ந ல 

         உ<றகைல வாசிசிவ ேயாக	 ேதகி 

வழியான �ைறயறி(� ம7ன# ெகா�> மக	தான 

         அ�ட வைர �4ேம< ெச�= 

ெதளிவான ஓ#கார வ4ேவ  ெகா�> ெதளி(�மன 

         அறிவாேல த�ைன� க�> 
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ெவளியான பரெவளியி  வாச மாகி 

         ேவதா(த ச	திசிவ ஆகி கா�ேப. 

 

'�'�'�'�    

 

ஆதியிேல பராபர	தி< பிற(த ச	த$ 

         அ"7"வா+ நி�றபர சிவ� மாகி9 

ேசாதிெய�ற சிவனிடமா+9 ச	தி யாகி	 

         ெதா Hலகி  எ:வைகயா( ேதா<றமாகி 

நீதிெய�ற அறிவதனா  தானா+ நி�= 

         நிைற(தபாி 2ரணநி8 கள� மாகி9 

சாதிெய�ற ச	திசிவ ம"�த� னாேல 

         ச��கF# கணபதி,( தா ��டா9ேச. 1 

 

உ�டான ச	திசிவ$ ஏக மாகி உள#கனி(� 

         2ரணமா+ நி<*$ ேபா� 

*�டான மா#கனிைய� ைகயி  வா#கி� *மரFட� 

         கணபதிைய� *ணமா+� பா
	� 

ந�றாக� கிாிவலமா+ வ(த ேபா�* ந லகனி 

         தானீேவா$ எ�= ெசா�னா
: 

பய�றான கனியறி(� *மர� றாF$ பா+(�மயி 

         ேலறிகிாி வல-ெச�றாேன. 2 

 

ெச�றபி�% கணபதி,$ ஆேலா சி	�	 

         தீ
�க��ள ேம"கிாி நீ
தா ெம�= 

க�ட7ட� சிவFைமயா� பாத( த�ைன� 

         க"	�டேன .<றிவ(� கனிைய வா#கி� 

ெகா�ட(த சிவFைமைய	 தியான- ெச+� 

         *றியறி(� ெநறி தம�*� தி"ைவ� ேபா<றி	 

தி�="சி க�டறி(� நி<*$ ேபா� தீ
�க��ள 

         கணபதிைய வாெவ� றாேர. 3 

 

வாெவ�ேற எ>	தைண	த# க"8பாY(� 

         மக	தான ஐவ"�*$ Uடமாகி 

ஆெவ�= /லமத< கரசா+ நி�ேற 
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         ஐ(ெத:	தி< *யிரான ஆதி யாகி� 

Kெவ�ற ச	�சி	த .	த மாகி� *வி(ெத:(த 

         வாதி*" ேதசி யாகி� 

2ெவ�ற வாயிர	ெத� மல"� *�ேள 

         ெபா"(திமன அறிவாேல யி"(� வாேழ. 4 

 

இ"(�வா ெழ�=ைர	த ேவைள த�னி  

         ஏகா(த மயி ?ர ெனதிாி  வ(ேத 

அ"(தவமா+ நி�றநிைல த�ைன� பா
	ேத 

         அ"ைம,�ள க�மணிேய வா ெவ� ேறதா� 

வ"(திேய மா#கனிெயா� றீ(�. ந ல மக	தான 

         அ�டர�ட வைரக� .<றி	 

தி"(திேய தீ
�கா,� ெப<= வாM(� தீ
�க�ட� 

         மைல�கரசா யி"(� வாேழ. 5 

 

வாெழ�= ெசா�ன7ட� மயி ? ர�தா� 

         மக	தான சிவச	திபத ேம<ெகா�ேட 

ஆெவ�= மயிேலறி� கயிலா ச	ைத 

         ஆவHட� .<றிவ"$ ேபாதி ேலதா� 

Sெழ�ேற இமயகிாி வடபா க	தி< .	த 

         சி	த மானதேபாதன
க� க�> 

தா�பணி(� வண�கமதா+ நி<*$ ேபா� 

         தேபாதன
க� ாி4க0ேம தா$வ( தாேர. 6 

 

வ(தவைர	 தா�பா
	� வைரயி  நி<க 

         மக	தான ச<*"ெவ� ற4பணி(ேத 

இ(தமைல9 சாரDேல ெவ*நா ளாக இ�ப�ட� 

         தவ-ெச+� வாM(ேதாைமயா! 

அ(தரமா+ ரா8சத
க� அ�4 வ(ேத 

         அல#ேகால- ெச+�ேம �ர	�கி�றா
! 

.(தரமாயி"(� தவ# காவா+! எ�= .	த 

         சி	தமா+	 தவ	ைத� ெதாட#கி னாேர. 7 

 

ெதாட#கிமன மட#கிநிைல த�ைன� கா	�9 

         .	த�ட� நி�=விைள யா>$ ேபாதி  
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அட#கிமன மட#காத அ.ர
 தா�$ அ-சாம  

         அ:$%ெச+, மக	ைத� பா
	�	 

திட#ெகா�> மயிேலறி9 ெசCேவ  ெகா�> 

         சிவ(�வ"$ அ.ர
கிைள மாளெவ�= 

பட#*வி	� ேவ �ைனைய	 தியான$ ப�ணி� 

         பாயவிட அ.ர
கிைள பற(� ேபா9ேச! 8 

 

பற(�ேபா+� பலவிதமா+ Tப# ெகா�> 

         ப(திப(தி யா# அ.ர
 பற(� வ(தா
; 

சிற(�வ(த ேசைனகைள ந�றா+� பா
	�	 

         தீ
�க��ள மயிேலறி	 ெதளி(� நி�ேற 

அற(தைழ�க ேவEெம�= Iல S8ச$ 

         அTபெமF# காரணமா+ Tப# ெகா�> 

நிர(தரமா+ வ(தெபாலா அ.ர
 த$ைம நி
	Iளி 

         ெச+�தவ$ நிைலெகா�டாேன. 9 

 

நிைலெகா�> நி�றெசய# ெகா�> சி(ைத 

         ேந
ைம,ட� தவ-ெச+, �னிவ
 க�> 

கைலெகா�> மன(ெதளி(� மகிM9சி யாகி� 

         கானமயி  ?ரன4 க"தி� ேபா<றி	 

தைலெகா�> தா�பணி(ேத அ"8க� ெப<=	 

         தேபாதன"$ ாி4க0ேம தா$ பணி(� 

சிைலெகா�> நி�றவ4 ேவல� த�ைன	 

         ெதாிசி	ேத அவரவ
க� பதிெச� றாேர. 10 

 

பதிேத4 யவர
க� ெச H$ ேபா� ப	தி,�ள 

         அக	தியமா �னிவ� வ(� 

விதியறி(ேத அ.ர
கிைள மாள ெவ�= 

         ெவ<றி,�ள வ4ேவைல	 தியான$ ப�ணி� 

ெகதியறி(� Iல�ட� S8சமாகி� கி"ைப,�ள 

         காரணமா$ Tப# ெகா�> 

சதியறி(� ச#கார- ெச+தா ையயா ச��கேம 

         எ�*"ேவ! சரண(தாேன 11 

 

சரணெம�ேற அக	தியமா �னிைய� பா
	�9 
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         ச��கமா+ நி�றவ4 ேவல� தாF$ 

திரணமதா+	 தானறி(�, நீ யா
? எ�ைன	 

         தி"வ4ைய� 2ைச ெச+,- ேசய� எ�றா
: 

கரணம(த� கரணமதா+ வ(த ேதேதா? 

         க"ைண,ட� வா எ�= கடா8ச$ ந கி 

த"ணமறி( �த7வ� த"மெம�= ச#ைக,ட� 

         தா� வ(த வைகெசா வாேய? 12 

 

ெசா ெல�= மயி ? ர� ேக8க வ(த ேசாதிமய 

         மான அக	திய
 தா$ ெசா வா
: 

ச ெல�= வ(தெபாலா அ.ர
 த$ைம9 ச��கமா+ 

         நி�றவ4 ேவH#ெகா�> 

ெச ெல�= ச#கார- ெச+தா ய(த	 

         தி"7"வா+ நி�றகா ரண	ைத� கா84 

உ�ெள�ற ஆகார Iல S8ச$ உ�ைமெய� 

         றகாரண� ைர ெச+வாேய. 13 

 

உைரெச+வா ெய�=ெசா�ன 7=தி ேக8ேட 

         உ�ைமெய�= மயி ?ர� உ=தியாகி 

நிைரெச+ேத எ�கிய#க� தா�� டா�கி 

         ேநம�ட� அக	தியமா �னிவா எ�ேற 

அைரயறி(ேத அ"கி"	தி ஓ$ *�ட$ 

         ஆதிெய�ற ம(திர	தி ல#கி யா�கி� 

%ைரயறி(� ம(திர#க� ெசபி�*$ேபா� 

         2ரணமா+� *$பமதி  தாF� டா9ேச. 14 

 

உ�டான 2ரணமா+� *$ப$ வா#கி 

         உ�ைமெய�ற மா�னி�ேக அபிேட கி	� 

ந�றான நவ�கிரக ெமா�ப ��*$ நலமான 

         அF�கிரக நிைல,# கா84� 

*�றான அF�கிர வாச  காண� *வி(�மன 

         அறிவதனா  வி�ெண� Rேண. 15 

 

வி�ெண�= விைச,டேன �ைனநா 7�ேள 
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         ெம+-ஞான வாசல� திற�* ம�ேபா 

க�ென�ற கபாடவழி� *�ேள நி�= 

         கைலயறி(� வாசியினா  கமல$ ேநா�கி 

உ�ென�= /லமதி  வ#ெகன 2ாி உ=திெய�ற 

         சமாதியிேல சி#ெக� ேரசி 

எ�ெற�= மி�ப4ேய ெகா�> நி�றா  

         ஏக��ள தசதீ8ைச ,�ைம ேகேள. 16 

 

உ�ைம,ட� .:�ைனயி  வி�ெண� 

      Rணி உ=தி,ட� ஆராத தீ8ைச ேக0. 

ந�ைம,ட� ஓ#- ாீ#- அ# -உ#ெக� ேறாதி 

      நா8ட�ட� பதினாறா$ உ"ேவ ெச+தா  

த�ைம,ட� கணபதி,$ பிரகா சி�பா
 

      தானெம�ற .:�ைனயி  த�ைன� பா
	� 

P�ைம,ட� ஓ$நமசி வாய ெம�றா  

      ேநா�*��ேன பிரம(தாி சன�மாேம. 17 

 

ஆம�பா நமசிவா யநம ெவ�ேற 

      அத�பி�வய நமசிவய நமசி ெய�= 

தாம�பா தைலகாலா  மாறி� ெகா�> 

      ச#ைக,ட� கா தைலயா  மாறி� ெகா�0 

ஆம�பா நமசிவய சிவயநம ெவ�=$ 

      அத�பிற* சிவயநம சிவநம ெவ�=$; 

ஓம�பா நமசிவய ெவ�= மாற உ�ைமெய�ற 

      ஆதார- சி	தி யாேம. 18 

 

சி	த�ட ைன(ெத:	ைத ைம(தா! நீ,$ 

      ெச$ைம,ட� தைலகா கா  தைலயா+ மாற9 

.	த�ட� ஆதரேத வைதக� வ(� 

      ெசா�னப4 யி"தய	தி  .கமா+ நி�= 

ப	தி,ட னி�ப4ேய தியான$ ப�ணி� 

      பதிவாக வி2திைய,( தளமா+� 2சி 

நி	திய� மி�ப4ேய ெச+� நி�றா  

      நிைலயி லா	 Iலசட$ நிைல�*$ பாேர. 19 
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பார�பா கைலயறி(� நிைலயி  நி�= 

      ப	தி,ட னாதர S8ச# ேக0; 

ேநர�பா ஓ$கிDஅ# ெக�ெற� ேறா� 

      நிைலயறி(ேத அ#கிDந# ெக�ெற� ேறா� 

கார�பா வ#கிDசி# ெக�ெற� ேறா� க"ைண,ட� 

      சி#கிDவ# ெக�ெற�ேறா� 

சார�பா வ#கிDய# ெக�ெற� ேறா� சHதியா$ 

      அ#கிD ம# ெக�ெற� ேறாேத. 20 

 

ஓதியபி� வ#கிDசி# ெக�ெற� ேறா� 

      உ�ைம,ட� அ#கிDசி# ெக�ேற� ேறா� 

நீதி,ட� அ#கிDம# ெக�ெற� ேறா� நிைலயறி(� 

      ம#கிDாீ# ெக�ெற� ேறாேத 

ஆதி,ட� ாீ#கிDஓ ெம�ெற�ேறா� அ�பேன 

      தைலகாலா+ மாறி ேயா� 

ேசாதி,ட� .:�ைனயி  மன�க� சா
	தி� 

      .	த�ட� வி2திையநீ தாி	�� ெகா�ேள. 21 

 

ெகா�ள�பா வி2திையநீ தாி	�� ெகா�> 

      K
ைம,ட� கா தைலயா+ மாறி� ெகா�> 

ெசா ல�பா ஓ#கிDாீ# ெக�ெற� ேறா� 

      .	த�ட� ாீ#கிDம# ெக�ெற� ேறா� 

வி ல�பா ம#கிDசி# ெக�ெற� ேறா� 

      விவரமதா+	 ேதா<=மடா ெச+ைக யா7$; 

உ�ள�பா ம#கிD# ெக�ெற� ேறா� 

      உ	தமேன சி#கிD ம# ெக�ெற� ேறாேத 22 

 

ஓதியபி� வ#கிDசி# ெக�ெற� ேறா� 

      7	தமேன சி#கிDம# ெக�ெற� ேறா� 

நீதி,ட� ம#கிDந# ெக�ெற� ேறா� நிைலயறி(� 

      ந#கிDய# ெக�ெற� ேறாேத 

ேசாதி,ட� ம#கிDஓ ெம�ெற� ேறா� 

      .	த�ட� ஈரா= தவ�- சி	தி 

?திெய�ற ஆதார ேமலா தார$ வி�ணட#கி� 

      க�ணட#கி ேமவி நி ேல. 23 
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நி ல�பா க�ணட#கி வி�ெண� Rணி 

      நிைலயறி(� பிராணாய- ெச+தா  ைம(தா! 

க ல�பா ேதகம� கால ேன�? காலென�F$ 

      வியாதிெய லா# காணா ேதா>$ 

உ�ள�பா வாசிய� �=தி யா*$ ஓ�கி�ற 

      ம(திர�- சி	தி யா*$; 

ெசா ல�பா Iல�ட� S8ச- ெசா�ேன� 

      �ல#கிநி�ற Iல	தி� ."#க# ேகேள. 24 

 

."�க�ட� ஆதார Iல S8ச- ெசா�னப4 

      பிராணாய- ெச+� ெகா�ேட 

உ"�க�ட� ெசபதப#க� 2ைசயாH$ 

      உ�ைமயா ,ன�*�ேள க�> ேதறி� 

ெப"�க�ட� தானி"(� சீவா� மாேவ 

      பிரணவமா+ நி�றபர$ நீ" மாகி 

ெந"#கிய(த அ�டெவளி� *�ேள ெச�= 

      ேநம�ட� பிராணாய$ நிைனவா+9 ெச+ேய. 25 

 

ெச+ய�பா பிராணாய$ நிைனவா+9 ெச+ய9 

      சிவசிவா க"மான- ெச�ப� ேக0; 

ெபா+ய�பா ேபாகா� பிராண வா, ெபா"(திநி�= 

      விைளயா>$ %�ைம ேக0: 

ைபய�பா .:�ைனயி  வி�ெண� Rணி� 

      பதியாக /லமதி  வ#ெக� 2ாி 

ெம+ய�பா .:ைனயி சி# ெக�= ேரசி 

      ேவக�ட� க�ட$ அ# ெக�= *$ேப. 26 

 

அ#ெக�= க�டமதி  *$பி	 ேததா� 

      அைசயா� வாசிதி" வாசிதாF$ 

ெச#கமல மான.ழி பி�ட	 ேத=$ 

      தி"$பிய(த� பி�டமதி  ெச�= வா:$ 

ச#ைக,ட� த�னக	தி  தாேன தானா+	 

      த�ைம,ட� நி�=விைள யா>$ வாசி 
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ம#களமா+9 .:ைனயிேல வி�ெண� Rணி 

      மா
�க�ட� இகபரமா யி"(� காேண. 27 

 

காணேவ ச	தியவ� தியான$ ேக0 

      க"வாக9 ெசா Hகிேற� க"	தா+� ேக0; 

2ணேவ ,ைர	தி>வா+ அ#சி# ெக�= 

      %	தி,ட� பதினா= 7"ேவ ெச+� 

ேதாணேவ வி2திI ளிதேம 2சி9 .	த�ட� 

      பராச�தி நி
	த- ெச+வா�; 

ஊனேவ யி�ப4ேய தியான$ ப�ணி 

      உ�ைம,ட� பிராணாய 7=தி பாேர. 28 

 

உ=தி,�ள அக	தியமா �னிேய! ேகளா+; 

      உ�ைம,�ள ச	திையநீ தியான$ ப�ணி� 

ப"திமதி .டெராளிேபால ப-ச க
	தா� 

      பதியறி(� பிராணாய$ பதிவா+9 ெச+� 

."திெபா" ளானெதா" ெபாதிைக ேமவி9 

      .கசீவ பிராணகைல வாசிேயறி� 

க"திமன ெமா�றாகி9 .ழியி  நி�= 

      கல�கம<ற அமி
தபான# ைக� ெகா�ேள! 29 

 

பானெம�ற மதியமி
த பான# ெகா�ள� 

      பரபிரம மான.ழி வழி,# கா84	 

தானெம�ற ஆதார ேமலா தார( தைனயறி,$ 

      பிராணாய9 ச#ைக ெசா D 

ஞானெம�ற நிைலகா84 /ல#கா84 நாதா(த 

      ஆ=�க நிைலய# கா84 

ேமானெம�ற வ4ேவD� �ைன,# கா84 

      �ைனயறி(� கைலநி=	தி �4ேம  நி ேல 30 

 

நி ல�பா ச�ரகிாி �4யி< ெச�= 

      நிைலயான ெபாதிைகயிேல வாசமாகி 

உ�ள�பா தானாகி வி�ெண� Rணி 

      உ�மன	தி  நிைன	தெதா" ம(	ர( த�ைன9 
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ெசா ல�பா தியான�ட� ெசபி�*$ ேபா� 

      .	த�ட� சி	தி�*$ .$மா நி�= 

ெச ல�பா அ8டா#க ேயாக	 ேதகி9 சிவாய*" 

      பாதமதி  ெதளிவா+ நி ேல. 31 

 

ெதளிவான ெதளிவதனா  த�ைன� க�> 

         தீ
�க�ட னி"(�தவ- ெச+ய ெவ�=$ 

அழியாத அF�கிரக வர� மீ(ேத ஆ
வ�ட� 

      மயி ?ர� வ4ேவ  ெகா�ேட 

அழியாத அ�டவைர �4ேம< ெச�ேற 

      அ8டகிாி பாவத	தி< கர.மாகி 

ஒழிவாகி அ�டெவளி ெய#*( தானா+ 

      ஓ#கார வ4ேவைல ,வ(தா� �<ேற. 32 
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