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குருஞான சம்பந்தர் அருளிய

ெசாக்கநாத ெவண்பா & ெசாக்கநாத கலித்துைற
(குருஞான சம்பந்தர் வாழ்க்ைக வரலாறுடன்)
ெசாக்கநாத ெவண்பா
புண்ட கத் தாைளப் புகழ்ந்து புகழ்ந்துதினம்

அண்டமரர் ெகாண்டிைறஞ்சும் ஆதிேய - ெதாண்டுபடும்

நாேயைன யாண்டுகந்து நன்ெனறிகள் காட்டுவித்த
தாேய நீ ெசாக்கநா தா.

1

மிண்டுெசய்யு மும்மலமு மிக்கவிைன நல்குரவும்

பண்டுேபா ெலன்ைனவந்து பற்றாமல் - ெகாண்டுேபாய்

நின்னருளிற் ேசர்க்க நிைனகண்டாய் ெதன்மதுைர

மன்னவேன ெசாக்கநா தா

2

கூ யெவம் பாசக் குளிர்நீங்க நின்னருளாஞ்

சூ யெனப் ேபாதுவந்து ேதான்றுேமா - பாரறியக்

ெகாட்டமிட்ட சண்டனுயிர் ெகாள்ைளயிட்ட மாமதுைர
யிட்டமிட்டச் ெசாக்கநா தா.

3

உனக்குப் பணிெசய்ய உன்றைனெயந் நாளும்
நிைனக்க வரெமனக்கு நீதா - மனக்கவைல

நீக்குகின்ற ெதன்மதுைர நின்மலேன எவ்வுலகும்
ஆக்குகின்ற ெசாக்கநா தா.

4

சன்மார்க்கஞ் ெசய்யுந் தேபாதனேரா ெடன்ைனயுநீ

நன்மார்க்கஞ் ெசய்யவருள் நாடுேமா - துன்மார்க்கஞ்

ெசய்கின்ற முப்புரத்ைதத் தீயாக்கித் ெதன்மதுைர
ைவகின்ற ெசாக்கநா தா.

5

வந்தெபாருளாைச மண்ணாைச ெபண்ணாைச

இந்தவைக யாைசெயல்லா ெமன்மனத்தின் - வந்துமினிச்

ேசராமல் வாழ நிைனகண்டாய் ெதன்கூடல்

ேபராத ெசாக்கநா தா.

6

தண்டுவரும் குண்டுவரும் தாைனவரும் ஆைனவரும்
வண்டில்மரு மாடுவரு மாடுவரும் - மிண்டிப்

ெபருங்ேகாட்ைட யுஞ்சுைமயும் பின்புவருங் கூடல்

அருங்ேகாட்ைட வாசலிற்ெசன் றால்.

எல்லாம் வல்லசித்தர் என்றக்கால் என்னுைடய

ெபால்லாக் கருத்தகற்றப் ேபாகாேத - வல்லாடும்

7

3
ெபாங்கரா ேவணிப் புனிதா மதுைரநகர்ச்
சங்கரா ெசாக்கநா தா.

8

ேபசாநு பூதிபிறக்க என துளத்தில்

ஆசா பாசாைச அகற்றுவாய் - ேதசாருஞ்

சிற்பரா நந்தா திருவால வாயுைறயும்
தற்பரா ெசாக்கநா தா.

9

இறந்தும் பிறந்தும் இைளத்ேதன் இனியான்

மறந்தும் பிறவா வரம்தா - சிறந்தபுகழ்

ஞாலவா யாமுடிக்கு நாட்டுஞ்சூ ளாமணியாம்

ஆலவாய்ச் ெசாக்கநா தா.

10

உலக ெவறுப்பும் உடல்ெவறுப்பும் உள்ளத்

திலகு மலெவறுப்பும் எல்லாம் - அலகிறந்த

நந்தாக இன்பசுக நாட்டின் விருப்பமுறத்
தந்தாள்ைவ ெசாக்கநா தா.

11

எப்ேபாது மும்மலம் விட்ேடறுேவன் பூரணமாய்

எப்ேபாதுன் இன்பசுகத் ெதய்துேவன் - எப்ேபாதும்
நித்தியா சுத்தா நிராமயா ெசால்தவறாச்
சத்தியா ெசாக்கநா தா.

12

காயேமா காலன் கருத்ேதா மகாகாலன்

ஞாயேமா சற்றும் நடப்பதில்ைல - ேபயேனன்

மாளுவேனா ெதன்மதுைர மாமணிேய என்ைனயுகந்(து)
ஆளுைவேயா ெசாக்கநா தா.

13

எ சுடுவ தல்லால் இரும்பு சுடுேமா

அ அயற்கும் வாசவற்கும் யார்க்கும் - ெப யவர்க்கும்

பூணுெம தந்ெதாழில்நின் ெபான்னருளால் ெதன்மதுைரத்
தாணுேவ ெசாக்கநா தா.

14

ஆ டத்தில் வந்தும் அடிேயன் உளத்திருந்தும்

ஓ டத்தில் உற்பவித்தும் உள்ளபடி - பா டத்தில்

நாேயன் உளமகிழ நன்றா உணர்த்திடுவாய்
தாேயநீ ெசாக்கநா தா.

15

நித்தம் எழுந்தருளி நின்மலேன என்றனக்குப்

புத்தி மிகமிகவும் ேபாதித்துச் - சித்தமயல்

ேபாக்குவாய் இன்பசுக பூரணத்தி ரண்டரேவ

ஆக்குவாய் ெசாக்கநா தா.

மைறஆ கமவிதியும் வந்தவுடல் தன்னின்

நிைறயூழ் விதியுமுன்னா னின்ேறன் - மைறவிதிக்ேக

16

4
எற்கேவ ெசய்ேவன் இைசந்தாலூழ் ேவெறதேனா
யார்க்கெவன் ெசாக்கநா தா.

17

நலம்விைளக்கும் உன்பதத்தில் நாடைவப்ப தல்லால்

மலம்விைளக்குஞ் ேசாறருந்த ைவத்தாய் - சலம்விைளக்குஞ்

ெசன்னியா மாமதுைரச் ெசல்வாஎல் லாம்வல்ல
தன்னியா ெசாக்கநா தா.

18

ஆர்வந்ெதன் ஆர்ேபாெயன் அய்யாஉன் ஆனந்தச்

சீருளத்ேத என்றுஞ் ெசறிந்திலேதல் - கா ருண்ட

கண்டேன ஓர் புருடன்கா தல்ெகாண்டாள் ேபால்மதுைர
அண்டேன ெசாக்கநா தா.

19

கான்றேசா றாயுலகங் காணவில்ைல இன்பெவள்ளத்(து)

ஊன்றஅடிேயன் உறங்கவில்ைல - என்ற

இருள்சகல நீங்கவில்ைல ஏைழேயற் குன்றன்
அருளுறுேமா ெசாக்கநா தா.

20

நீேய பரமசிவன் ஆனக்கால் நின்மலேன

நாேயன் உளம்மகிழநன்றாகப் - ேபேயன்

கருத்தடங்க நின்கருைண காட்டியின்ப ெவள்ளம்

அருத்திடுைவ ெசாக்காநா தா.

21

விதிமார்க்கம் எப்ெபாழுது ேமயறிேயன் ஊழின்

விதிமார்க்கம் அல்லாது ெமய்யாங் - கதிமார்க்கம்

காட்டுவாய் நாேயன் கைறேயற எவ்வுலகும்
ஆட்டுவாய் ெசாக்காநா தா.

22

அருெவருப்ேப ெமத்தியிடும் ஆகத்ைதச் சற்றும்

அருெவருக்கத் ேதாற்றுதில்ைல அய்ேயா - அருெவருக்கத்
ேதாற்றியிடா ெதன்னவிைன துய்ப்பித் தறுப்பதற்ேகா
சாற்றியிடாய் ெசாக்காநா தா.

23

தவேமா சிறிதறிேயன் தாரணிேமற் ெசய்யும்

அவேமா அளவில்ைலயானால் - சிவேமா

ெபறுமாெறன் கூடற் பிராேனமுப் பாசம்

அறுமாெறன் ெசாக்காநா தா.

24

அைனத்துயிர்க்கும் பாசம் அறுத்துமுத்தி கூட்ட

மைனத்துயரஞ் ெசய்தல் மருந்ேதா - மனத்துயரம்

ெசய்யாமல் தீர்மருந்து சித்தா அறிந்திைலேயா

அய்யா என் ெசாக்காநா தா.

உணர்த்தில் உணர்ேவன் உணர்த்தேயல் - நாேயன்

கணத்தும் உணரும்வைக காேணன் - உணர்த்திெயன்னுட்

25

5
பூண்டமல மாையகன்மம் ேபாக்கிச் சிவானந்தத்
தாண்டருள்ைவ ெசாக்காநா தா.

26

பி ந்ேதன் மலத்துனது ேபரருளினாேல

அறிந்ேதன் உைனநன்றா அய்யா - ெசறிந்தஇன்ப
பூரணா ெசங்கமலப்ெபாற்பாதா கூடலில்வாழ்
ஆரணா ெசாக்காநா தா.

27

ெகடுங்காலம் வந்தால் ெகடுப்ைப கதியில்

விடுங்காலம் வந்தால் விடுைவ - ெகாடுந்தவங்கள்

பண்ணிடினும் பாவம் பயிற்றிடினும் ஆேரனும்

அண்ணேல ெசாக்காநா தா.

28

என்னவிைன நாேயற் கிருக்குேதா இக்காயத்

ெதன்னவிைன நின்தாள் இயற்றுேமா - என்னவிைன

வந்திடுேமா என்றறிேயன் வந்தாலும் நின் அருேள
தந்திடுவாய் ெசாக்காநா தா.

29

ஆறாறு தத்துவத்தும் ஆணவத்தும் கன்மத்தும்

மாறாெதந் நாளும் மயங்காமல் - ேபறாக

நித்தேன நின்மலேன நின்பதத்தில் ஆள்மதுைர
அத்தேன ெசாக்காநா தா.

30

அடிேயன் உைனேவண்ட அப்படிேய என்றுங்

ெகாடிேயன் கருத்திைசயக் கூறி - அடிேயைன

மீ ண்டுபிற வாதுன் விைரமலர்த்தாள் சூட்டிஎைன
ஆண்டவேன ெசாக்காநா தா.

31

ஆசான் உளத்திருந்தும் ஆன்மா உளத்திருந்தும்

மாசார் மலத்ைத அறுத்தருளி ேநசா

ஒளித்திருந்த இன்பெவள்ளம் ஒன்றஉயிர்க்(கு) என்றும்
அளிப்பவன் நீ ெசாக்காநா தா.

32

ஆற்ைறயணி ேவணி அமலேன ெமய்யதனில்

நீற்ைறப் புைனயும் நிமலேன - கூற்ைறக்

குைமத்தவேன என்சிரத்துன் ேகாகனதத் தாைள

அைமததவேன ெசாக்காநா தா.

33

கால வசேமா கடிேயன் விைனவசேமா

ஞாலவச ேமாஅருைள நாடிேய - ேகாலமறச்

சிற்பரா னந்தெவள்ளம் ேசற்ந்தறிந்தும் ேசர்கிேறன்
தற்பரா ெசாக்காநா தா.

நீள்நாள் பிறந்திறந்து நின்றதுயர் நீயறிைவ

வண்நாள்
ீ
கழித்து விடாமேல - பூணஅருள்

34

6
நண்ண ய ேப ன்பம் நாடி அதுவாக

அண்ணேல ெசாக்கநா தா.

35

ஆறாறு தத்துவத்தும் ஆணவத்தும் சாராமல்

மாறாத ேப ன்ப வா திேய - ேபறாகச்

சார்ந்திருக்க வல்ல சதுரர் உளத்ததுவாய்

ஆர்ந்திருக்கும் ெசாக்கநா தா.

36

காேடா வனேமா கனகி ேயா காசினிேயா

நாேடா சகலகைல ஞானேமா - வாடி

ஒடுங்குவேதா ெமய்வ ீ டுயிர்க்களித்தல் ேபாதம்

அடங்குவேதா ெசாக்கநா தா.

37

துன்றுபர மாநந்தச் ேசாதியிலி ரண்டற்று

நின்றுவிட என்ைன நிறுத்துவாய் - அன்று
கமலேன காண்பறிய கண்ணுதேல கூடல்
அமலேன ெசாக்கநா தா.

38

எக்காலம் இக்காயம் இற்றிடுேமா என்விைனகள்

எக்காலம் மும்மலங்கள் இற்றிடுேமா - எக்காலம்

ஆநந்த சாகரத்தில் ஆடிடுேமா என்னுளந்தான்

ஆநந்தா ெசாக்கநா தா.

39

எக்காலம் ெமய்க்ேக இைரயிடுதல் இற்றிடுேமா

எக்காலம் இக்கரணம் இற்றிடுேமா - எக்காலம்
ேபசாது பூதி பிறந்திடுேமா என்னுளத்தில்

ஆசாேன ெசாக்கநா தா. ௪0

40

வாக்கிலுைர ெபாய்ேய மனம்நிைனப்ப தும்கவேட

ஆக்ைகதினம் ெசய்வ தகிர்த்தியேம - ேநாக்கில்
தி விதமூம் இப்படிநீ ெசய்வித்தால் முத்தி

தருவிதெமன் ெசாக்கநா தா.

41

இக்காலத் தின்னவிைன என்றைமப்ைப அப்படிேய
அக்காலத் தவ்வூழ் அருந்திடுைவ - இக்காலம்
தப்புவார் உண்ேடா தமிேயற்கும் தப்ப (து)என்
அப்பேன ெசாக்கநா தா.

42

ேமாகாபி மானமின்னும் முற்றும் மறக்கவில்ைல

ேதகாபி மானம் சிைதயவில்ைல - ஓேகா

உைனயைடந்தும் பாசம் ஒழியவில்ைல கூடல்

தைனயைடந்த ெசாக்கநா தா.

பத்திெமத்தச் சித்தம் பதியவில்ைல அட்டமா

சித்தி அவாெவறுக்கச் ெசய்யவில்ைல - முத்தியுளம்

43

7
கூடவில்ைல எந்நாளும் கூடலிேல மாறிநடம்
ஆடவல்ல ெசாக்கநா தா.

44

என்ைனவைள பாசஅரண் இன்னமுநீ ெகாள்ளவில்ைல
அன்ைனயேன நீபதண மானாலும் முன்ைனமலம்

ஓடேவ எவ்வுயிர்க்கும் ஓட்டும் அருட்ேசைன
தாடியிடும் ெசாக்கநா தா.

45

ேசகரத்தி னுச்சியின்ேமல் ெசந்ேதனுக் கிச்சித்ேத
ேபாகவசம் ஆகுேமா ேபாகாதார் - தாகம்

மிக அறேவ யுள்ளத்தில் ேவண்டிலுன் தாட்ெசந்ேதன்
அகமுறுேமா ெசாக்கநா தா.

46

அடியார் ப பாகம் எல்லாம் அறிந்து

படிகீ ழ்ப் பதேமற் பதத்திற் - ெகாடுேபாய்

இருத்திடுைவ ேசர இனும்ேமலாம் ேபாகம்

அருத்திடுைவ ெசாக்கநா தா.

47

வாழ்அய்ம் மலத்தால் வருந்தி மிகஉைடந்த

ஏைழயனுக் ைகேயா இரங்குவாய் - ேகாைழயனாய்ப்

ேபாேனன் புலப்பைகயாற் ெபான்னடிைய நின்னருளால்

தாேனதா ெசாக்கநா தா. ௪௮

48

எக்காலம் தாகங்கள் இற்றிடுேமா காயங்கள்

எக்காலம் ஆைசசினம் இற்றிடுேமா - எக்காலம்
நல்லார் குணம்வருேமா நாதாஎல் லாமுமாய்
அல்லாேன ெசாக்கநா தா.

49

உள்ளமுைன அல்லாெலான் றுள்ளவில்ைல நின்ெறாளிக்கும்
கள்ளமுற நீயும் கருதவில்ைல - எள்ளவும்

நற்றவேமா ெசய்யவில்ைல நாேயன் உைனயைடதற்
கற்றெதன்ன ெசாக்கநா தா.

50

ஆர்க்குக் கிைடக்கும் அடிேயன்முன் வந்துமைறக்(கு)
ஏற்கக் கருத்துக்(கு) இைசயேவ - யார்க்கும்
ெத வ யா ெவதசிைக சித்தா உைரத்தாய்
அ அறியாச் ெசாக்கநா தா.

51

எவ்விைதைய மக்கள் பயிர் இட்டார் இட்டவேர

அவ்விைதயின் ேபாகம் அருந்துதல்ேபால் - ெசவ்விதாய்த்
துன்மார்க்கம் ெசய்வார்க்குத் ேதான்றும் பிறப்புமுத்தி
சன்மார்க்கஞ் ெசாக்கநா தா.

எல்லார் கருத்தும் இதமா உைரக்கறிேயன்

நல்லங்கு தீங்கிெதன நாடறிேயன் - எல்லாரும்

52

8
நீரூரும் ேவணி நிமலா மதுைரயில்வாழ்

ஆரூரா ெசாக்கநா தா.

53

உைர இறந்த ேப ன்ப உல்லாச வட்டில்
ீ

திைர இறந்து தூங்கித் திைளேயன் - வைர ெபருகப்

ேபசுேவன் யாெனன்ேற ெபற்றவர்தம் உள்ளத்துக்கு

ஆசுேவ ெசாக்கநா தா.

54

ஆறாறு தத்துவமும் அத்திலுைற மூர்த்திகளும்

ேபறாம் விைனயிைனயும் ெபந்தித்து - மாறாமல்
ஆட்டுவதும் நீயானால் ஆகா மியம்என்பால்

சாட்டுவெதன் ெசாக்கநா தா.

55

முன் அளவில் மாக்களுக்கு முத்தி ெகாடுத்தஅருள்

என் அளவில் சும்மா இருப்பேதன் - முன் அளவில்
சீர்ெபற்றா ேரல்உன் திருவருேளாத் தாைசயன்றி

ஆர்ெபற்றார் ெசாக்கநா தா.

56

ேநாயால் வருந்தியுைன நூறுகுரல் கூப்பிட்டால்

நீயாெர னாதிருக்ைக நீதிேயா - தாயாய்

அைலெகாடுத்த ேகழல் அருங்குழவிக் கன்று

முைலெகாடுத்தாய் நீயலேவா முன்.

57

தாயார் மகவருத்தஞ் சற்றுந் த யார்கள்

ஆயவிைனக் கீ டா அைமத்தாலும் - காயம்

ப க்குந் துயரெமல்லாம் பார்க்கஉனக் ெகன்றும்
த க்குேமா ெசாக்கநா தா.

58

தீவிைனயால் இன்னமின்னம் ேதகமுறச் ெசய்ைவேயா

தீவிைனயற் றுன்மயமாய்ச் ெசய்ைவேயா - தாவிதமாய்
இன்னபடி ேமல்விைளவ ெதன் றறிேயன் ஈதறிந்த

அன்ைனேய ெசாக்கநா தா.

59

என்னதியான் என்பதுவும் யான்பிறர்ெசய் தாெரனலும்

மன்னுமதி பாதகேமல் வாஞ்ைசகளும் - இன்னமின்னம்

ெசால்லுகின்ற இச்ெசயல்நீ தூண்டுதலற் ெறன்ெசயலால்
அல்லேவ ெசாக்கநா தா.

60

ஆலந் த த்தலிங்கம் ஆலவாய்ச் ெசாக்கலிங்கம்

மூலமாம் எங்கும் முைளத்தலிங்கம் - பாெலாளியாம்

மத்தேன கூடல் மதுரா பு உைமயாள்
அத்தேன ெசாக்கநா தா.

எல்லாம் உனதுபதம் எல்லாம் உனதுெசயல்

எல்லாம் உனதருேள என்றிருந்தால் - ெபால்லாத

61

9
மாதுயரம் நீங்கும் மருவும் உனதடிக்ேக

ஆதரவாய்ச் ெசாக்கநா தா.

62

தீதாம் அவாநந்தச் ெசய்மதுைர வாழ்ேவந்தா
நாதா சிவாநந்தம் நல்குவாய் - ேவதச்

சிரகரா நித்தா திரபரா சுந்தா
அரகரா ெசாக்கநா தா.

63

மற்ெறாருவர் தஞ்சமின்றி வந்தைடந்தக் கால்எைனநீ
சற்றுமிரங் காதிருக்ைக தன்ைமேயா - ெகாற்றவா

பாவலா கூடற் பரமா பரேதசி
காவலன்நீ ெசாக்கநா தா.

64

தன்னந் தனிேய தமிேயன் முைறயிட்டால்

இன்னந் திருச்ெசவியில் ஏறாேதா - மன்னவேன

ெதன்மதுைர ேமவித் திருந்தியெசய் ேகால்ெசலுத்தந்
தன்மதுைர நீயலேவா தான்.

65

என்ேபால் மலகடினர் எவ்விடத்துங் கண்டதுண்ேடா
இன்ேப மதுைரக் கிைறவேன - அன்(பு)ஏதும்

இல்லா ெதைனயாண்ட எண்ணத்தால் ேதவரீர்
எல்லாமும் வல்லசித்த ேர.

66

நீேய ெயாளித்திருப்ைப நீஎன்றுங் காணாமல்

நீேய ெயாளித்தபடி நின்னருளால் - நீேயதான்

காட்ட அன்னியமாக் கண்ேடன் உனதுவிைன

யாட்டெதன்ன ெசாக்கநா தா.

67

ேபரன்பன் அல்லன் பிைழெசய்யான் தானல்லன்

ஓரன்பும் இல்லா உலுத்தேனன் - ேபரன்பு

காட்டிஎைனக் காட்டியுைனக் காட்டிஇன்பத் ெதாட்டிலிேல
ஆட்டிவளர் ெசாக்கநா தா.

68

இட்டா சனத்தில் இரவுபக லற்றிடத்தில்

முட்டா திருக்க அருள் முற்றந்தா - அட்டாங்க

ேயாகந்தான் நீங்கி ஒழியாச் சிவாநந்த

ஆகம்தா ெசாக்கநா தா.

69

ேமாகங் கைரய முழுதும் மலம்கைரய

ஆகங் கைரய அறி வானந்த - ேமாகமாய்ப்

பூரணமாய் எங்ெகங்கும் ெபாங்கி எழவிழித்த

ஆரணேன ெசாக்கநா தா.

ஊனது வானவுட ேலாடும்அணு காமலருள்
ஆனசிவ ேபாகமது வாயருள்வாய் ஞானக்

70

10
கரும்ெபாருேள வாழ்மதுைரக் கண்ணுதேல ஆர்க்கும்
அரும்ெபாருேள ெசாக்கநா தா.

71

பூண்டமலம் மாண்டுவிடப் ேபாந்தசிவா னந்தெவள்ளத்

தாண்டுெமைன மீ ண்டுவிட லாகுேமா - நீண்டமால்

வரெனன்பார்
ீ
தாரா விமலா எைனக்கண்டார்
ஆரெனன்பார் ெசாக்கநா தா.

72

முன்ைன மலமகற்றி மூதறிவா நந்தமயந்

தன்ைன யறிந்த தேபாதனருள் - என்ைனயுநீ

ஆண்டுப ச் ெசாக்கநா தாந்தமருள் கூடலிேல
தாண்டுப ச் ெசாக்கநா தா.

73

கருணா நிதிேய கடவுேள அன்பர்

ெபாருளான ேப ன்பப் ெபாற்ேப - ஒருநாளும்
நீங்கா ெதனத வில் நின்றசுகா னந்தேம

ஆங்காண்நீ ெசாக்கநா தா.

74

நீ ேல மூழ்கிலுெமன் நித்தமருச் சிக்கிலுெமன்

பா ேல சுற்றிப் பணியிலுெமன் - ேவ ேல

உற்றிருந்தா லன்ேறா உயிர்க்குறுதி ஒன்றிரண்டும்

அற்றவேன ெசாக்கநா தா.

75

என்ெசயேல என்ேறன் றியற்றுவதும் என்ெசயலும்

உன்ெசயேல என்ேறன் றுண்ர்த்துவதும் - நின்ெசயல
தாகுேம என்ன அடிேயற் குணர்த்தலும்நீ
ஆகுேம ெசாக்கநா தா.

76

ஈண்டுெமைன ஆண்டிைலேயல் என்விைனக்கீ டாயாேன

ேவண்டும் பவங்களில் நீ விட்டாலும் - பூண்டருளால்
அங்கங்ெக என்ேனா டனனியமாய் என்னுருவில்

தங்கியருள் ெசாக்கநா தா.

77

உன்ைனவிட நீங்குமுயிர் ஒன்றில்ைல ஆதலினால்

என்ைனவிட நீங்குவதும் இல்ைலநீ - ெபான்ைனவிட

பூந்ேதன் அலருைடயாய் ெபாங்குமது ராபு யில்

ேவந்ேத பி யா விைட.

78

அன்பர்க் கருள்பு வ தல்லாமல் ேதவரீர்

வன்பர்க் கரும்பு ய மாட்டீேரல் - உம்பர்ெதாழு

நல்லார் புகழ்மதுைர நாதேர ேதவரீர்க்

ெகல்லாமும் வல்லசித்த ேரன்?

நரகம் இனிநால் நாேடாம் உைமயாள்

விரகர் தமிழ்மதுைர ேமவித் - துரகந

79

11
ஆக்கினார் ைவைகயில்நீர் ஆடிேனாம் அவ்ெவல்ைலப்
ேபாக்கலாம் யாம்தி ந்திப் ேபாது.

80

நாேனா தனுகரணம் நாேனா மலமாைய

நாேனா இைவகள் நடத்துவது - நாேனாதான்

பூண்ட விைன அறுப்ேபான் புண்ணியபா வம்பு ேவான்
ஆண்டவேன ெசாக்கநா தா.

81

அரும்பாச நன்ைமதின்ைம ஆகம் அதன்ேமல்

விரும்பாது நிட்ைடயிேல ேமவித் - திரும்பாத

மனந்தா என்னறிவில் மாறாது ெபாங்கிஎழும்

ஆநந்தா ெசாக்கநா தா.

82

துஞ்சப் பிணெமன்னச் சுற்றத்தார் இட்டத்தார்

அஞ்சச் சலிக்க அருவருக்கக் - ெகாஞ்சமுற

தந்த தநுஇருந்து வாழ்ந்துநான் என்னைவத்த
தந்திரெமன் ெசாக்கநா தா.

83

தனுவாதி ஆக்கிஉயிர் தன்னிலிைசத் தாட்டி
எனுமாக மம்கருைண என்றுந் - தினமுநீ

ஆச்ச யம் யான்எனெதன் றாட்டல்மறந் ெதான்றுைரத்தல்

ஆச்ச யம் ெசாக்கநா தா.

84

ேதகாதி எல்லாஞ் சடம்பிணம்ெபாய் என்றிருக்க
ேமாகாதி எல்லாம் முடிந்திருக்க - ஏகமாய்

எப்ேபாதும் இன்பெவள்ளத் ேதயிருக்க வாழ்ைவ என்னுள்

அப்ேபாேத ெசாக்கநா தா.

85

நின்பாடல் என்று நிைனப்பாடல் அன்றிேய

என்பாடல் எங்ேக இைறவேன - நின்பாடல்

ஆேம தனுவாதி ஆகமநால் வாக்காதி
யாேமநீ ெசாக்கநா தா.

86

நீயற்ற ஓர்ெபாருைள நிச்சயித்த நாேயனும்

ேபாயியற்றல் ெசய்யப் பு குேவன் - நீயியற்றல்

ஆக்கா தணுவும் அைசயுேமா அவ்விகற்பந்
தாக்காத ெசாக்கநா தா.

87

அன்றுமுதல் இன்றளவும் ேமலும் அடிேயனுக்(கு)

என்றுநீ நன்ைமெசய்வ தன்றிநான் - ஒன்ேறனுஞ்

ெசய்யுமா(று) எங்ஙன் சிவேன இனிநாேயன்

உய்யுமாறு எங்ஙன் உைர.

அறிவுபரம் ஆனந்த மாகவில்ைல ஆகம்

ெபாறிகரணம் யாெனனதும் ேபாக - ெநறிதவஞ்ேசர்

88

12
ேபரன்ேபா இல்ைல பிைனநான் உனக்கடிைமக்(கு)
ஆெரன்ேபன் ெசாக்கநா தா.

89

நின்னளவி லானந்தம் நின்கருைண சற்ேறனும்

என்னளவில் ேதாற்றா திருந்தக்கால் - நின்னளவில்

பூரணம்ெபாய் ஆனந்தம் ெபாய்கருைண ெபாய்உைரத்த
ஆரணம்ெபாய் ெசாக்கநா தா.

90

ேதேவ மதுைர நகர்ச் சிற்பரேன எவ்வுயிர்க்கும்

ேகாேவ எைனயாளுங் ேகாேவஎன் - நாேவ

உைனத்துதிக்கச் சிந்ைத உைனநிைனக்கச் ெசன்னி
கனத்தில் உைனவணங்கக் காண்.

91

உன்ைனச்சிங் கா த் துனதழகு பாராமல்

என்ைனச்சிங் கா த் திடர்ப்பட்ேடன் - ெபான்ைன

அ ைவயைர ேய நிைனயும் அன்பிேலற் குந்தாள்
தருைவேயா ெசாக்கநா தா.

92

ெசாக்கநா தாஉைனேய ெசால்லுமடி ேயனுைடய

பக்கமாய் நின்றுவிைன பாற்றிேய - எக்காலும்

மீ ண்டுவா ராதகதி ேமவுவிப்பாய் ெதன்மதுைரத்
தாண்டவேன ெசாக்கநா தா.

93

ஆறுதைல இல்ைல அடிேயனுக் கன்பாகத்

ெதறுதைல ெசால்வார் சிலர் இல்ைல - ேவெறனக்குத்

திக்காரும் இல்ைல சிவேன பழிக்கஞ்சி

ெசாக்ேகநின் தாேள துைண.

94

ெசாக்கநாத ெவண்பா முற்றிற்று

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

ெசாக்கநாத கலித்துைற

கண்ணுக்கினிய ெபாருளாகி

ேயெயன் கரத்தில்வந்தாய்

விண்னும் பரவிடும் அற்புத

ெமெயன்ன விஞ்ைசயிதான்

மண்ணும் புகழ்ந்திட என்ைனயும்
பூரண வா யுள்ேள

நண்ணும் படிெசய் மதுரா
பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

ஆதரா மிந்நிலத் துன்ைனயல்
லால் எனக் காருளேரா

மீ தான் மான ெவளியிைனக்

காட்ட விைரந்துடன் வந்(து)

1

13
ஓதாம ேலாதி ெயைனவச

மாக்கிைன உள்ெளாளியா

நாதா வருள்ெசய் மதுரா

பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

2

கல்லது ெநஞ்சம் இரும்ேப
இருெசவி கண்கள்மரம்

ெசால்லுவ தும்ெபாய் அவேம
ெதாழில்துக்க சாகரமாம்

அல்லெலன் பங்குநின் அன்பர்பங்(கு)
ஆனந்த மாகைவத்தாய்

நல்லது நல்ல மதுரா

பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

3

பாடும் படிெசய் நிைனநிைனந்
ேதத்திப் பணிந்ெதழுந்ேத

ஆடும் படிெசய் மலைமந்து
ேமயடி ேயன் உளத்ேத

வடும்
ீ
படிெசய் நின்ஆனந்த
சாகரம் ேமல்எனேவ

நாடும் படிெசய் மதுரா

பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

4

ஏறாத விண்ணப்பம் கூறாநின்
ேறன் அ

ேதெதனிற்ேகள்

மாறாம லிந்த மகாலிங்கந்

தன்னின் மகிழ்ந்திருந்ேத

ஆறாப் பவத்துய ராற்றிச்

சிவானந்தம் அன்பர்க்ெகன்றும்

ேபறாக நல்குதி மாமது

ராபு ச்ெசாக்க நாயகேன.

5

ஆகங் கரணம் புவனங்கள்
ேபாகங்க ளானஎல்லாம்

ேமாகம் ெபாருந்தைவத் தாட்டுதி
ேயமும் மலாதிெயல்லாம்

ேபாக விடுத்ெதனக்கா னந்தம்
காட்டப் ெபாறியுனக்ேக

நாகம் அைசக்கு மதுரா

ராபு ச்ெசாக்க நாயகேன.

ஆடாம லாடிப் புலன்வழி

யிற்ேபாய் அனுதினமும்

வாடாமல் வாடி மயங்கல்நன்
ேறாமன வாக்கிறந்து

6

14
கூடாமற் கூடிச் சிவானந்த
ெவள்ளக் குணக்கடைல

நாடாமல் நாட அருள்கூடல்
வாழ்ெசாக்க நாயகேன.

7

ெபாய்யா மலமறுத் ெதன்உளத்(து)
ஆனந்த பூரணத்ைத

ெமய்யா அளித்து விடாதுகண்
டாய்விடி ேலாெகடுேவன்

ஐயா எனதுயி ேரவிைன

மார்க்கத் தழுந்திெயன்றும்

ைநயா தரும்ெசய் மதுரா
பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

8

பிறவாத ெசன்மம் அழுத்தாத
துன்பம் பிறந்தடிேயன்

இறவாத தானமு முண்டுெகா
ேலாஎளி ேயன் திரும்ப

அறவாவிங் ெகன்ைன யினியாட்டல்
ேபாதும்நின் ஆனந்தத்ேத

நறவார் ெபாழில்மன் மதுரா
பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

9

ெசய்யாத பாதக ெமான்றில்ைல

ஒன்ெறான்று ெசய்தெதல்லாம்

ஐயா வளவில்ைல நீேய
யறிைவஅ

தியார் ெசயேலா

ெமய்யா வுயிர்க்கு ேரயடி

ேயன் இவ் விைனயிெலன்றும்

ைநயாமல் ஆள்ைவ மதுரா
பு ச்ெசாக்க நாயகேன.

10

அறிைவத் திருப்பிநின் பாதார
விந்தம் அைடயவில்ைல

ெநறிையக் ெகாடுத்து நிறுத்திைன
ேயநின்ம லாஇனிஎன்

ெபாறிையத் தவிர்த்துநின் ஆனந்த
சாகர பூரணத்ைதப்

பிறிவற் றிருக்கைவப் பாய்எைன
ஆண்டருள் பிஞ்ஞகேன.

ெசாக்கநாத கலித்துைற முற்றிற்று
----------

11

15
குருஞான சம்பந்தர் வாழ்க்ைக வரலாறு
source: tarupamura AtInam publication
ஞானக்குழந்ைத :
தமிழகத்தில் - ெதன்பாண்டி நாட்டில் ஷ்ரீவில்லிபுத்தூ ல் கார்காத்த ேவளாளர்

மரபில் சுப்பிரமணிய பிள்ைள மீ னாட்சியம்ைம என்ற நல்லறப் ெப ேயார்கட்கு
அருந்தவ மகவாகப் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அவத த்தவர், தருைம ஆதீன

முதற் குருமூர்த்திகளாகிய

குருஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாசா ய சுவாமிகள்.

இவருக்குப் ெபற்ேறார்கள், திருஞானசம்பந்தைரப்ேபால் தமது குழந்ைதயும்

சிவஞானம் ெபற்றுச் ைசவம் வளர்க்கும் ஞானாசி யனாகத் திகழ ேவண்டும்

என்று எண்ணி

ஞானசம்பந்தன்' என்ற நற்ெபயைரச் சூட்டி வளர்த்து வருைகயில்,

தமது குலெதய்வமாகிய ெசாக்கநாதைரயும் மீ னாட்சியம்ைமையயும் த சிப்பதற்கு

ஞானசம்பந்தருடன் மதுைர ெசன்று ெபாற்றாமைரத் தடாகத்தில் நீராடி

வழிபட்டனர். ெபற்ேறார்கள் ஊருக்குப் புறப்படுங்கால் ஞானசம்பந்தர் தன்ைனத்

ெதாடர்ந்து நின்ற தாயும் தந்ைதயுமாகிய ெசாக்கநாதைரப் பி ய மனமின்றி,

உடலுக்குத் தாய் தந்ைதயர்களாகிய ெபற்ேறார்களுக்கு விைட ெகாடுத்தனுப்பிச்

ெசாக்கநாதர் வழிபாட்டிேல ஈடுபாடு ெகாண்டவரானார்.
கண்ணுக்கினிய ெபாருள்:

நாள்ேதாறும் ெபாற்றாமைரக் கைரயில் அடியார்கள் சிவபூைச பு வைதக்

கண்டார் ஞானசம்பந்தர். தாமும் அவ்வாறு சிவபூைச பு ய எண்ணினார்.

ெசாக்கநாதைர ேவண்டினார். கருத்தறிந்து முடிக்கும் கண்ணுதற் கடவுளும்

அன்றிரவு அவர் கனவில் ேதான்றி,

நாம் ெபாற் றாமைரத் தடாகத்தின் ஈசான்ய

பாகத்தில் கங்ைகக்குள் இருக்கிேறாம். நம்ைம எடுத்துப் பூசிப்பாயாக' என

அருளினார். அவ்வண்ணேம மறுநாள் காைலயில் ெபருமானின் கருைணைய

வியந்து ேபாற்றிப் ெபாற்றாமைரத் தடாகத்தில் மூழ்கினார். ஷ்ரீ ெசாக்கநாதப்

ெபருமான் கண்ணுக்கினிய ெபாருளாகத் தமது கரத்தில் வரப்ெபற்றார்.

ஆசா யன் மூலமாகத் தீைக◌்ஷ ெபற்றுத்தாேன சிவபூைச பு தல் ேவண்டும்;
ஆசா யன் ேவண்டுேம; சிவஞான உபேதசம் ெபறேவண்டுேம; எப்படிப்

பூைசையப் பு ேவன்! என்ற எண்ணம் ேதான்றேவ, அது பற்றி இைறவனிடேம

முைறயிட்டார்.

ஞானாசா யைன அைடதல் :
ேவண்டத்தக்கது அறிந்து ேவண்ட முழுதுந் தருேவானாகிய ெசாக்கநாதப்

ெபருமான் மறுநாள் கனவில் எழுந்தருளி

திருக்கயிலாய பரம்பைர - திருநந்தி

மரபு ெமய்கண்ட சந்தான வழியில் திருவாரூ ல் விளங்கும் கமைல

ஞானப்பிரகாசர் என்ற ஆசா ய டத்தில், வருகிற ேசாமவாரத்தில்

ஞாேனாபேதசம் ெபற்று நம்ைமப் பூசிப்பாயாக' என அருளினார் அன்றிரேவ
கமைல ஞானப்பிரகாசர் கனவிலும் எழுந் தருளி,

ஞானசம்பந்தன் வருகிற

ேசாமவாரத்தன்று வருவான்; அவனுக்கு ஞாேனாபேதசம் ெசய்து சிவபூைசயும்

எழுந்தருளுவிப் பாயாக' என்று அருளினான். ஞானசம்பந்தர் பல தலங்கைளயும்
த சித்துக் ெகாண்டு திருவாரூர் ெசன்று, பூங்ேகாயிலில் உள்ள சித்தீச்சரம்
த

ிணாமூர்த்தி சந்நிதியில் அமர்ந்திருந்த கமைல ஞானப் பிரகாசைரக் கண்டார்.
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காந்தம் கண்ட இரும்புேபால ஆசா யரால் ஈர்க்கப்பட்டார். சமய விேசட

நிர்வாண தீைக◌்ஷகளால் பாச ஞானம் பசுஞானங்கள் நீங்கிப் பதிஞானம்

ைகவரப் ெபற்றார். ெசாக்கநாதப் ெபருமாைன ஆன்மார்த்த பூஜாமூர்த்தியாகப்

பூசிக்கப்ெபறும் ேபற்ைறயும், ஞான அநுபூதிையயும் அைடந்தார்.
ைகவிளக்குப் பணிவிைட :

பன்னாளும் ஆசா யப் பணிவிைட ெசய்து தங்கி இருக்கும் நாள்களில்

ஒருநாள் தியாகராசப் ெபருமானின் அர்த்தயாம பூைசையத் த சித்து ஆசா யர்

தமது மாளிைகக்கு எழுந்தருளினார். அப்ெபாழுது ைகவிளக்குப் பணியாளன்
உறங்கிவிட ஞானசம்பந்தர் தமக்கு ஞான ஒளிேயற்றி நல்வழிகாட்டிய

ஞானாசா யருக்கு ஒளிவிளக்கு ஏந்தி முன்ெசன்றார். திருமாளிைகயின் வாயில்

முன்னர்ச் ெசன்றவுடன், சிவாநுபூதியிேலேய திைளத்திருந்த ஞானப்பிரகாசர்,

அருள்நிைல ைகவரும் பக்குவத்திலிருந்த ஞானசம்பந்தைர

நிற்க' எனக்

கட்டைள யிட்டு உட்ெசன்றார். ஆசா யர் ெபற்ற சிவாநுபூதிைய ஞான

சம்பந்தரும் ைகவரப் ெபற்றவராய் மாளிைக வாயிலில் ைகவிளக்கு ஏந்திய
வராகேவ நின்றார். ஞானசம்பந்த ன் ெபருைமைய ஞாலம் அறியச்ெசய்து

அதன்மூலம் ைசவப் பயிர் தைழக்க இைறவன் திரு வுளம் பற்றினான்

ேபாலும். அன்றிரவு ெபருமைழ ெபய்தது. சிவாநு பூதியில் திைளத்திருந்த

ஞானசம்பந்தர் மீ து ஒருதுளி மைழ கூடப்பட வில்ைல. விளக்ேகா அைணயாது
சுடர்விட்டுப் பிரகாசித்துக் ெகாண்டு இருந்தது.
குருஞானசம்பந்தராயினார் :
ைவகைறப் ெபாழுதில் ஞானப்பிரகாச ன் பத்தினியார் சாணம் ெதளிக்க

வருங்கால், ஞானசம்பந்தர் அநுபூதி நிைலயில் நிற்பைதயும், விளக்குச்

சுடர்விட்டுப் பிரகாசிப்பைதயும் கண்டு உட் ெசன்று பதியிடம் வியப்புடன் அதைன

ெவளியிட்டார். ஞானப் பிரகாசர் விைரந்து வந்து பார்த்து, ஞானசம்பந்த டம்

திருவருள் ெபருகுகின்ற நிைலையக் கண்டு மகிழ்ந்து "ஞானசம்பந்தா! நீ

ஆசா யனாக இருந்து, பக்குவம் உைடயவர்களுக்கு ஞாேனாப ேதசம் ெசய்து

ஆசா யனாக விளங்குவாயாக" என்று அருளினார். அப்ெபாழுது
ஞானசம்பந்தர்,

கனக்கும் ெபாதிக்கும் எருதுக்கும் தன்னிச்ைச கண்டதுண்ேடா

எனக்கும் உடற்கும் எனதிச்ைச ேயாஇணங் கார்புரத்ைதச்

சினக்குங் கமைலயுள் ஞானப்ர காச சிதம்பரஇன்
றுனக்கிச்ைச எப்படி அப்படி யாக உைரத்தருள.

என்ற பாடைலப்பாடி "எங்குச்ெசன்று எவ்வாறு இருப்ேபன்" என்று

விண்ணப்பிக்க, ஞானப்பிரகாசர், "மாயூரத்தின் ஈசான்ய பாகத்தில்

வில்வாரணியமாய் உள்ளதும், திருக்கடவூ ல் நிக்கிரகம் ெபற்ற எமதருமனுக்கு

அநுக்கிரகம் ெசய்ததும் ஆன தருமபுரத்தில் இருந்து ெகாண்டு, அன்பு மிக

உண்டாய், அதிேல விேவகமுண்டாய், துன்ப விைனையத் துைடப்ப துண்டாய்,

இன்பம் தரும் பூரணத்துக்ேக தாகமுண்டாய் ஓடி வருங்காரணர்க்கு உண்ைமைய

உபேதசித்துக் குருவாக விளங்குவாயாக" என்று கட்டைளயிட்டருளினார். ஞான
சம்பந்தர், "குருஞானசம்பந்தர்'' ஆயினார்.
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தருமபுரத்தில் ஆதீனம் கண்டார் :
ஆசி யர் ஆைணைய மறுத்தற்கு அஞ்சியவராய்க் கன்ைறப் பி ந்த

பசுப்ேபால வருந்தும் குருஞானசம்பந்தைர ேநாக்கிக் "குருவாரந்ேதாறும் வந்து

நம்ைமத் த சிப்பாய்" என்று ேதறுதல் கூறினார் ஞானப்பிரகாசர்.

குருஞானசம்பந்தர் தம் குரு ஆைணையச் சிரேமற்ெகாண்டு தமது ஆன்மார்த்த
மூர்த்தியுடன் தருமபுரத்திற்கு எழுந்தருளி, தருமபுர ஆதீன மடாலயத்ைத

நிறுவியருளினார். ஞானாநுபூதியில் திைளத்துப் பல பக்குவ ஆன்மாக்களுக்குச்

சிவஞாேனாபேதசம் ெசய்து அநுபூதிச் ெசல்வராய்த் திகழ்ந்தார். அவர் அநுபூதியில்

ெபாங்கித் ததும்பிப் பூரணமாய் எழுந்த சிவஞானப் ேபரருவிேய சிவேபாக சாரம்,
ெசாக்க நாத ெவண்பா, முத்தி நிச்சயம், தி பதார்த்த ரூபாதி தசகா ய அகவல்,

ேசாடசகலாப் பிராசாத ஷட்கம், ெசாக்கநாதக் கலித்துைற, ஞானப் பிரகாசமாைல,
நவமணிமாைல ஆகிய எட்டு நூல்கள் ஆகும். பாடல்கள் எளிைமயும்,

இனிைமயும் பயப்பனவாய், பதி, பசு, பாசம் என்ற முப்ெபாருளுண்ைமையத்

ெதளிய விளக்குவனவாய் உள்ளன.
ஆனந்த பரவசருக்கு உபேதசம் :

குருஞானசம்பந்தர் தம்ைம அைடந்த பக்குவமுைடயவர்களுக்கு உபேதசித்து

அநுபூதிமானாக விளங்கும்ேபாது, உபேதச பரம்பைரைய வளர்த்துவர அதி தீவிர

பக்குவ நிைலயிலிருந்த ஆனந்த பரவசருக்கு உபேதசித்துத் தாம் ஜீவசமாதி

கூடியருளினார்கள். அதிதீவிர நிைலயில் இருந்த ஆனந்தபரவசர் தமது குருநாதர்

உபேதசித்த ஞானநிைல விைரவில் கூடியவராய், தம் ஞானாசா யர் ஜீவசமாதி

கூடிய ஷ்ரீ ஞானபுரீசுவரர் ஆலய விமான ஸ்தூபிையத் த சித்தவாறு நிட்ைட

நிைல கூடினார்கள்.

மீ ண்டும் எழுந்தருளினார் :
அதுகண்ட ஏைனய சீடர்கள் குருமரபு விளங்க ேவண்டுவைத ஆசா யர்

திருமுன் ெசன்று விண்ணப்பிக்க, பரமாசா ய மூர்த்திகள் ஜீவசமாதியினின்றும்

எழுந்து வந்து

சச்சிதானந்த ேதசிகருக்கு உபேதசம் ெசய்து அநுபூதிநிைல

வருவித்து ஞானபடத்து இருத்தி ைவகாசி மாதம் கிருஷ்ணப

தாம் முன்ேபால் ஜீவ சமாதியில் எழுந்தருளினார்கள்.

சப்தமி திதியில்

தருைம ஆதீனப் பணி :
கி.பி. ௧௬ ஆம் நூற்றாண்டில்

குருஞானசம்பந்தரால் ேதாற்றுவிக்கப் ெபற்ற

இத்திருத்தருைம ஆதீனம் அதுமுதல் வழி வழியாக விளங்கி, ெமாழித்

ெதாண்டும், சமயத் ெதாண்டும், சமூகத் ெதாண்டும் ஒல்லும் வைகெயல்லாம்

ஆற்றி வருகிறது. இப்ெபாழுது ஞானபடத்தில் இருபத்தாறாவது

குருமகாசந்நிதானம்

ல

சண்முக ேதசிக ஞானசம்பந்த பரமாசா ய

சுவாமிகள் எழுந்தருளியிருந்து அருளறப் பணிகள் பல இயற்றி அருளாட்சி
பு ந்து வருகிறார்கள்.
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வாழ்க தருைம ஆதீனம்! வளர்க குருபரம்பைர!

ஆய்வார் பதிபசு பாசத்தின் உண்ைமைய ஆய்ந்தறிந்து

காய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்ைகெயல் லாங்கல்வி ேகள்வியல்லல்
ஓய்வார் சிவானந்த வா யுள் ேளெயான் றிரண்டுமறத்

ேதாய்வார் கமைலயுள் ஞானப்ர காசன்ெமய்த் ெதாண்டர்கேள.

ஆைசயறாய் பாசம்விடாய் ஆனசிவ பூைசபண்ணாய்

ேநசமுடன் ஐந்ெதழுத்ைத நீநிைனயாய் - சீ சீ

சினேம தவிராய் திருமுைறகள் ஓதாய்

மனேம உனக்ெகன்ன வாய்.
---------

- குருஞான சம்பந்தர்.

