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ஆதிேயா ட*தமாக யறியேவ நறாக 

தி�2ள� ப1றேவ�&* ேதவாீ� +வாமிெயன 

 

மைல7�டான விபர)ைதமைல7�டான விபர)ைதமைல7�டான விபர)ைதமைல7�டான விபர)ைத    

ந5திேதவ� மா�%க�ேட ய"%6ைர)த�ந5திேதவ� மா�%க�ேட ய"%6ைர)த�ந5திேதவ� மா�%க�ேட ய"%6ைர)த�ந5திேதவ� மா�%க�ேட ய"%6ைர)த�....    

 

அ�ெமாழிதா ேக%& ய�( ந*திேதவ�ேம 

சி*ைதமிக
 /�*.� சிவன� ேதா0தாி0. 

மா�
க�ட மா�னி
, மகி%சி5ட ேன.ைர$பா� 

அ
கினி மைல$ெப�ைம யபாக வி$ெபா#. 

என
,0 ெதாி*தம%& மிப�ட ெசா!�வாேர 

சி0த�ட ெசவிெகா&0. சீராக
 ேக%�&வா; 

ச�வச>கார
 காலமதி! ச.ரா; �ைற$ப�ேய 

ேப+�பல2யி�� பிரமனிடேம ெயா&>கி 

பிரம�� விGEவிட� ேபாய!ேலா தாெனா&>கி 

விGE2� �0திரனிட� வ*ெத!ேலா தாெனா&>க 

�0திர னானவ�� மேக+ரனிட ெமா&>க 

மேக+ர தா�ம!ேலா சதாசிவ0 திெலா&>க 



சதாசிவ தா�ம!ேலா வி*.விட ேமெயா&>க 

வி*.2* தா�ம!ேலா நாத0திட ெமா&>க 

நாத�* தா�ம!ேலா ச0தியிட ேமெயா&>க 

ச0தி5* தா�ம!ேலா பரமசிவ0தி ெலா&>கி 

அ*தபரமசிவ� அபா; தி�2ள>ெகா�& 

எ!லா> கட*தெதா� ெயழி! த0.வ ��வி! நி1,� 

ஒறாய$ ப�
ெக!லா ெமா&>கிய
 கால0திேல 

தனியாக நிறெதா�0 த�$பரம சிவனா�� 

 

உலக�� டா
கெவ= உ0தம� ெம�ண>ெகா(ள 

ெகா�டய ளவிேலதா ,றி$பாக வ%சணேம 

அ*தசி வனிட0தி! அ�ளாக0 ேதாறியேதா� 

பராச0தி0 தனிட0தி! ப�பாக� ெசா!Kவேக( 

,�ைலெய ��ச0திேதாறி /=ேவன தி!தா�� 

ம1=�(ள த0.வ>க( மகிழா5� டாயினபி 

ப�ச
கி�0 திய>களா! பாிவாக0 தா�ம!ேலா 

�ேன ெயா&>கியவ� �ைறயா 5�டாயினா�க( 

வி�&வி -0திரனா� ேவதந*த$ பிரமந$ேபா 

மா2லக� சி�G�
க மனதிலவ ெர�ணிடேவ 

அ$ப� நிைன*த2ட அ�ளாக0 தா�ம!ேலா 

மாீசி ஆ>கிரச� -ல0திய�$ -லவ�ட 

கி�.ய0 தி�சன பதிெய= ெசா!K� 

ஏ#ாிஷிகMேம ெயழிலாக$ பிற*தா�க( 

த
கவல.கா! ெப�விர�ேல பிற*தா 

பி�,ாிஷி ெயபவ�� பிற*தாேன மா�பிட0தி! 

த�மேத வைதகM� தாபிற*தா��கமதனி! 

இ$ப�யாக வ!ேலா யிவ�க( பிற*த2ட 

பிரமனிட$ பி(ைளகளா� -கழான ேய#வாி! 

மாீசித னிட0தி! மகி4காசி ப�பிற*தா� 

த
கென பவன$ேபா தாெப1ற னப.ெப� 

அ*தந!ல ெப�களிேல யானபதி9 =$ெப�ைண 

காசிப�தா �ம!ேலா க�யாண�ெச;. ெகா�டா� 

அதி!90ேதா ளாகியேதா� அதிதியவ( வய1றி! 

�$ப0. �
ேகா� ேதவ�கM*தா பிற*தா� 

அதிதி
கி ைளயவளா� திதிம>ைக0 தவய1றி! 

இரணிய இரணியா%ச எனயி�வ� பிற*தா� 

பிரசி0தமா கவ!ேலா ெப1றயி �வ�களி! 



இரணிய னானவ� ெமழிலாக0 தா�ம$ேபா 

பிரகலாத �தலாக$ ெப1றா ைன*.$-த!வ� 

அ*த$பிரகலா த அ�*தவேம-ாி*.� 

9= ந!ல$பி(ைளகைள �சியாம! ெப1ெற&0தா� 

Aர�(ள9வ�களி! விேராசனெனபவ�� 

மாவ� ெயபவைன மகி4சி5ட ெப1ெற&0தா 

மாவ� ெயபவ� மகி4வாக வ$ெபா#. 

வாணா Cரைன5� வ�ைம5ட ெப1ெற&0தா 

அ*த ந!லவாணாCர அ�*தவ>க ேள-ாி*. 

பரமசிவனிட0தி! பா>கா;வர>க( ெப1= 

பிரமெதா#�ப�யா; ெப�வா42 ெப1றி�*தா 

மைலக( சிறக�
க மகி4வாகவ$ெபா#. 

இ*திர�
, �.ெகK�ைப எழிலாக0 தாெகா&0. 

ேதக0ைதவி%&ம!ேலா திகழாக$ேப=� ெப1ற 

ததீசிாிஷி யானவ� த,தியா;0 தா�ம!ேலா 

ச�பர �தலாக� ச.ராக$ப0.ேப�க( 

அ+ர�க( த>கைள5� அ&
காக$ெப1ெற&0தா� 

சீராக$ெப1றதிேல சி>கிைகெயபவM� 

இரா,�த! நா,$பி(ைள எழிலாக$ெப1ெற&0தா( 

அவM
கிைளயவM� அ+ர�9வைர$ெப1றா( 

காைலயவெளபவM> கால
ேகய�களான 

ஆ=ேப� த>கைள5� அ&
காக Dெற&0தா( 

நீ�டசிர,ைடய ெக�டேனா& அ�ண�ட 

விள>கேவ நா,பி(ைளவி*ைதயவ( ெப1ெற&0தா( 

விஷ>கைளெயா0தெதா� விழிகைள0தா�ைடய 

ச0தியவெளபவM� ச�$ப>கைள ெப1ெற&0தா( 

அ�%ைடயவ( தனிட0தி ல&
காக0 தா�ம!ேலா 

அர�ைபN�வசி�த லானேதா� ெப�க( பிற*தா� 

இல>கினிெயபவM� �னிவ�ட
கி�ைபயினா! 

க�.�பதினா�வைக க*த�வைர5� ெப1றா( 

கபிைலயா( தனிட0தி! காைள ப0.ேப� பிற*தா� 

அ>கிாீசிசனபதியா மானயி�வ�கM� 

கா*.�வ�த>கைள5� களி$-டேன ெப1றா�க( 

அ0திாிெயபவ�� அ�ளாக0தா�ம!ேலா 

Cாிய�ச*திரைர� +0த�டெப1ெற&0தா� 

-ல0தியரானவ�� ெப1றவைக
ேகM� 

இரா%சத�வானவ� கினாிவ�கைள$ெப1றா� 



-லகாிஷியானவ�� ெப1றவைக ெசா!Kேவேக( 

கி�-�டேறா&ம!ேலா மி�க>கைள5� ெப1றா� 

சனபதியானவ�� த�ண�ெபா�*திபி�� 

அGடவ+
கைள5� அ&
காக0தா�� ெப1றா� 

பி�,ாிஷிெயபவ�� ேபச
ேகள$ெபா#. 

க�ெயபவேளா&� ச2னகைர5� ெப1றா� 

இவ�கைள$ ெப1ற. ம!லாம �ன�*தா 

இல
,மி தைன5� நலமாக$ெப1ெற&0தா( 

அ$ப�வ� ெபா�*தியேரா ரானெதா� ெப�களிேல 

க�ெயபவMம!ேலா களி$பா; +
கிரைனெப1றா(. 

Cாிய த மைனயாைள ேச�வத�
காக 

எ0தன$ப%டேபா. யவளத1,$ ெபா�*தாம! 

ெப�,திைரBப>ெகா�& ேபைதயவேளாைடயிேல 

Cாிய�மா�பாியா; .ட�*.ேமதா .ர0த 

அ$ேபா. ெப�பாி5 மானவ( தி��பிபா�
க 

க�ெட!ேலாCாிய�> க&ெகனேவய$ெபா#. 

இர�& ந!ல நாசிதனி! இ*திாிய*தைனN1ற 

அ+வனிேதவாி�வ� அ&
காக$ பிற*தா�க( 

அவ�க( பிற*த2ட அ�ச��டாயினவா� 

 

பிர�மேதவ
 மமைத ெகா0ள�பிர�மேதவ
 மமைத ெகா0ள�பிர�மேதவ
 மமைத ெகா0ள�பிர�மேதவ
 மமைத ெகா0ள�....    

 

இ$ப�
காகவ!ேலா யி�
கிற
காலமதி! 

சகல���டா
கின ச.��கேதவனவ 

இ*த2லகெம!லா ��டான. ந�மாெல= 

தைனயறியாமேல தா ெகா�&வா>கார� 

தன
, நிகாி!ைலெய= தைல
கீழா .(ளிய!ேலா 

ைவ,*த*தைன0ேத� வKவினி!ேபாெயதி�0. 

பைகய.
 ெகா(M�ப� பாிவாகெய�ண>ெகா�& 

வாகா;�ச> கீத�பா&� வ�&க( தாC4*த 

.ளபமாைல தாி0. .ல>கிேயவா#கிற 

விGEைவ0தா பா�0. ேவத�ம$ெபா#. 

அவமதி0.�சிலவா�0ைத அய�ேமேய .ைர$பா, 

விGEேவ நீேகM� விள>கேவயி$ெபா#. 

ஈேர#$பதினாK ெயழிலானேலாக>கM� 

காணேவதாவிள>,� க�0தேதா�ேமக>கM�. 

ச.ராக0தா விள>,� ச0தச�0திர�� 



சா1= �தைமயான ச0த,ல$ப�வத�� 

உ�டா,�ப�யாக 5க*.மனதா!பைட0. 

இ$ேபா.வா4கிற எ!லா2யி�கைள5� 

உ�டா
கவKைமய. 2ாிதி5ட தானம�*த 

மாீஷி�தலான ாிஷிகைள5*தா�� ெப1ேற 

எ�ைடய$பி(ைளக%, பி(ைளகளானெதா� 

பிரகJபதி5டேன -க4ம1றேதவ�கM� 

ச*திரCாிய�கM� சா�*தவ+ர�கM� 

ெக*த�வ�கி�-�ட� சி0த�கண நாத�கM� 

ேதேவ*திர �தலா; தி
,பாலெர%&ேப�� 

இ�
கிறவ�கெள!லா ெமனாK�டாகின�க( 

ஆனதா!விGEேவ யைர5ெமெமாழிேகM� 

,ைறயி!வாசகல0தி1,> /=�தலான
 

க�0தனாெனப.2� கட2Mநாெனப.2� 

எ பி(ைள0தா பிரம ெய =2ைர$பைத5� 

இ=�தலாக யிய�பாம!மர*.வி& 

எ�ைடய
ைகனாேல யிO2லக� பைட
காவி%டா! 

எ$ப�
, நீயி�*. யாவைர5>கா$பா1=வா; 

ெச2ாி�*தாலலேவா சி0திர>கெள#தலா,� 

ெச2ாி!லாெய#.கிற சி0திர�*தா���ேடா 

ெயழிலாகயாைவ5ேம யிர%சி
கிேறாெமற
 

க�வமைத வி%&வி& ேகவலமா;$ ேபசாேத 

அ$ப�
, விடாம! ேபாைவேய யாமானா! 

உ�ைடய 20திேயாக0ைத 2டேனநா வா>கிவி%& 

ேவெறா� வறைன விள>க2� டா
கிைவ0. 

இர%சி
,*ெதாழிK
, நி%சயமா; ேநமி$ேப 

எ�ைடய$-0திர�க( ெபௗ0திர�களானெதா� 

ேதவ�
/%ட>கMைன0 ேத�ேயவ*.மி$ேபா 

வ!Kயிைரவா>,�ப� வைள0.
ெகா( வத1,�ேன 

தி�$பா1கடK
,(ேள ேத�ேய ேபா;,தி0. 

ஒ�வ�
,*ெதாியாம! ஓ�ெயாளி0.
 ெகா(வா; 

ஞான�ெசாBபியான ந�$பி�,ாிஷியவ�� 

இ%டெதா�சாப0தாேல யிர*திர*. )மியிேல 

ப0. தர�பிர*தாேய ப,0தாியவி!ைலேயா நீ 

யாைவ5� நாபைட0. எ�ைடய
 ைககெள!லா� 

கா$ேபறிெய$ப�$பா� க�0.யி�
கிற. 

ஆனாKமின�*தா னைர5ேவ ேக( விGEேவநீ 



நாபி
கமல0திேல நா பிற*தென=ேமதா 

நி*தைன�ெசா!லாேத நீ�ேம�னாேல 

Sணினிட0திேல .ல>கேவபிற*தாேய 

அ0SE�*த�
, ஆ,ேமாத*ைத த5*தா 

அ!ல.தாெய= அைரய$ப&ேமாெசா! 

அ0SEன
,0த*ைத யா,ேமயாமானா! 

என
, நீத*ைதெய= யிய�-வ.2�ைமயா,� 

அாியேவ9>கி�ட� அ
கினி5*தா பிற*. 

அ�9>கி! தைனெகாளி0தி$ ேபா&வ.மறியாேயா 

அ$ப�
,2னிட0தி! யா பிற*தி�*தாK� 

உைன5மி$ெபா#ேத 2லகமறி5�ப� 

அழி0.ேமேபா&கிேர அைரெநா�யி! பா=ெம= 

பிரம�ம$ெபா#. ேபசினானகடாக 

அ*தெமாழிேக%& ஆதி நாராயண�
, 

அOவலாி
க�க( ெர�&� ெசOவலாி$ேபா1சிவ*. 

ஈய0ைத
கா;�சிய!ேலா யி�ெசவியி! வி%டா$ேபா! 

ேகாபமிக$ெப�கி ெகா
காி0.$ப1க�0. 

-ைககெள#�-�ப� ெப�மானவ� நைக0. 

இவ�
,மி*தெக�வ� எOவித0தி!வ*தெத= 

ஆேலாசி0.ம$ெபா#. ஆதி9லேம. ெசா!வா� 

 

மகாவி,- பிரமைன%ேக16த�மகாவி,- பிரமைன%ேக16த�மகாவி,- பிரமைன%ேக16த�மகாவி,- பிரமைன%ேக16த�....    

 

ேகMமடா பிரமாேவ ேகவலமா;ேபசவ*தா; 

மதியாமெலைன5� நீ மட0தனமா; ேபசவ*தா; 

அாியாமெல*தைன நீ அக>ெகா�&ேப+,றா; 

ெதாியாமெலைன5� நீ திறைமயிலாேபசவ*தா; நீ 

வ*தவழியதைன நிைனவிைல5ெம�ணவி!ைல 

எ�ைடய நாபிய. 5ன
,0தா ெய=ேமதா 

ச1=மாேலாசியாம! ச.��கேனேபசவ*தா; 

பி(ைளக( ெச;தபிைழ ெபா�$ப.த*ைதகட 

எெற�ணியி.வைர
, மி�*ேதனா ேபசாம! 

ெப1றபி(ைளெயெறலேவா ,1ற� நிைனயாதி�*ேத 

இ$ப�
ெகா1றவா�0ைத யினி-க!ைவ யாமானா! 

ச1=� ெபா=
கமா%ேட ச.��கேனயின>ேக( 

ேகாப0ைத5ைடயெதா� /ரானம.வவ�� 

யாைனைய$ேபா! விள>, ம*த
ைகயிடவ�� 



-கழானயிவாி�வ� பி(ைளெயன
க!லவா 

எைனயிக4*தவ�க( ெயதி�0த$ப�யினாேல 

ேகாப� ெப�கிய!ேலா ெகா=வி%ேடனவ�கைள5� 

மனமாி*.0 தீ>,ெச;தா! மகென=பா�$ப.�ேடா 

ேதக0தினிடமாக0 தாெனா=க%�க�டா! 

அைத5ம�0ெதாி*. யா
கி&வா�ெசாJத�ட 

இ$ப�ம�ஷ�டயிய1ைகய.0தானி�
க 

ேகளடாபிரமேன நீ ேகவலமா;ேபசவ*தா; 

பயி0திய
காரன*த$ பரமசிவ*தா�� 

உ�ைடய0 தைலயிெலாைற 5மாபதி5* தா பி�>கி 

அெறறி*த
கால0தி! அ0தைலைய ம=ப�5� 

உ�டா
கி
ெகா(வத1, 5ன
,வைக யி!ைலேயதா 

உைனெய$ப�0தைலவ ென=ேம ெசா!,ற. 

இ0தைலைய
ெகா�&தாேனா யிய�ப
ேக( பிரமேன நீ 

ஆதிேசஷ ��தனிேல யபாகவி�
கிற 

இ*த ந!ல$)மிதைன எழிலாக நீபைட0தா; 

ேசா�காCரென�� +0த�ளAரனவ 

உனிட0தி! ேவத>கைள ஒ�மி
க$ பி�>கி
ெகா�& 

ேபானேபா. நீ5� நி=$ -ல�பி0 தவி
ைகயிேல 

ம�சவதார�� நா மகி%சி5ட தாென&0.� 

அடவாகய%சணேம யOவ+ரதைன
ெகா= 

ேவத>கைளவா>கிவ*. விள>க2ன
,0த*ேத 

அ.கMமி!லாம! அயேன நீயின�>ேக( 

அதிகசாமா�0திய�(ள அ+ர�கைள5>ெகா= 

ேதவ�கேளா&2ைன தீ>கி!லா
கா�0.வ*ேத 

எ%�மரமானாK� யி�*தா!தாைவ0ததாக 

அதைன5�ல,தனி! ெவ%ட0 .ணியா�க( 

அ$ப�$ேபாலாக யா�மனதிெல�ணி$ 

பி(ைளெய= நானிைன*. ெகா!லமன .வ!ைல 

ெகா!ல
/டாேதெய= /சி$பய$ப&ேர 

எ=ேமவிGEவ$ேபா எ&0.மிக
/ற 

இ$ப�
காகவ!ேலா யி�வ�கMம$ெபா#. 

எ0தைனேயாவா�0ைதகைள எ&0.மிக2ைர0தா� 

அ$பா! நட
,>கைத யைற,ேவ ேக( மா�
க�டேர 

 

பிரம&� வி,-.� உ)த� ெச8த�பிரம&� வி,-.� உ)த� ெச8த�பிரம&� வி,-.� உ)த� ெச8த�பிரம&� வி,-.� உ)த� ெச8த�....    

 



ஒ�வ�
ெகா�வர$ேபா 5தாசின>க( ேபசி
ெகா�& 

ேகாபமிக$ெப�கி
 ெகா
காி0.$ப1க�0. 

-ஜ>கைள0 த%�ய$ேபா ேபா�ேகால மாகவ!ேலா 

நிறவ�க( ெக��சி0. ேநராகவ$ ெபா#.� 

ேபாி�ேபா! ச0தமி%& )மியி! ,தி0தா�க( 

ெந�>கினா� நிறா�க( ெந�$-$ெபாறிபர
க 

விழிகைள0திர*தலேவா ெவ,ேகாபமாக$பா�0. 

ச.��க�� விGE2ேம ச�ைடக( ெச;யயிேல 

-கெலாணாமைலகெள!லா� ெபா�ெபா�யாயினவா� 

அ�ட�படாெல= ய$ேபா.தா ெவ�0. 

ப1பலகிரண�ைடய$ பாிதிேயா&�ச*திர�� 

ஒளிய .0தா மய>கி ேயா�ெயாளி0தா�க( 

ஆதிேசஷபாரமைத யவ�� ெபா�
காம! 

ெம1றவ�0த�1= ெம;ைய ெநளி0.
ெகா�டா 

அ$ேபா.ேதவ�கM� அலாிமிக$பய*. 

க�$பகால�வ*.மி$ேபா கண
காக0தா ேதாறி 

உலகமழி5ெம= ெவா�மி
க0தானிைன*. 

க�கைள 9�
ெகா�டா� கன�(ளேதவர$ேபா 

பலபெல= ந%ச0திர� பாாிKதி�*தனவா� 

க�ேமக
/%டெம!லா> கல>கி0 தவி0தனவா� 

உலகெமலா*.ப�1= ெவா�மி
க0 தா�ம$ேபா 

அ&
க.0தா,ைல*. ய�ேயாேட தாவி#*. 

ெச*SM>க�* SM� ேச�*. ெய#�பினவா� 

ெக>ைக�தலானெதா� கீ�0தி5ள நதிகெள!லா� 

த�ணீ�களி!லாம! தாவ1றி$ேபாயினவா� 

அGடதி
கினிK(ள யாைனக( தி&
கிட2� 

ஒ�வைரேயா�ேமேல ஓ>கிS
கிெயறிவா�க( 

ம=ப�5>கீேழவ*. ம�ேம!வி#வா�க( 

வி#*ெத#*. ஓ�வ*. விைரவாக ெயதிாி! நி= 

ஒ�வ�
ெகா�வர>ேக ேயா>கி,0. வி&வா�க( 

ம�ைய$பி�0ெதலேவா ம!லா�யி�வ�கM� 

Cைறேபாலேனகவிைச� +ழ=0 திாிவா�க( 

பகKமிர2ம>ேக பா�
கவலமிடமா; 

வ�வ.$ேபாலாக வாகாயி�*தனவா� 

அ*த ந!லேவைளயிேல யான2லகமதி! 

ஊ�வன$பர$ேபன தவி4வன நட$ேபென�� 

அைற5�சீவராசிேபாேல ஆகாய�பர*தனவா� 



நிைலயாக நிறெதா� நீ�டவி�%ச>கM� 

நிைலய.0தா தவாி நீ�0திாி*தனவா� 

திரளாக நிைர*தெதா� திகைழ*.லைகயா,� 

ேதவ
க�
கெள!லா* த2&ெபா�யாயினவா� 

எOவிட�மக>கார� எழிலா; நிைர*தத>ேக 

ஆனமகேம�கிாி யைச21= நிறனவா� 

ச0தச�0திர� ேசராகி$ேபாயினதா� 

ச�வச>கார
கால� சா�*தெத= ெசா!K�ப� 

இ�வ��ச�ைட ெச;5� எழிலானேவைளயிேல 

 

ேதவ�க0 ேதேவ5திரனிட�ெச
4 த3க0 !%க)ைத% 9ற�ேதவ�க0 ேதேவ5திரனிட�ெச
4 த3க0 !%க)ைத% 9ற�ேதவ�க0 ேதேவ5திரனிட�ெச
4 த3க0 !%க)ைத% 9ற�ேதவ�க0 ேதேவ5திரனிட�ெச
4 த3க0 !%க)ைத% 9ற�....    

 

அ*த ந!லேவைளயிேல அ�ட�ள0 ேதவெர!லா� 

க�&$பய*.ம!ேலா க&ெகனேவெயா=/� 

ேதேவ*திரனிட0தி1, திரமாக$ேபா;�ேச�*. 

த>கMட0.
கமைத தாெம&0.
/=�ேன 

இ� ேதேவ*திரனா�ப%ட .பெமலா ெம&0.�ெசா!� 

பி-ேதவைர$பா�0. பிாிய�டேன .ேக%பா� 

நீ>க(வ*த
காாிய0ைத நிக40.Aெர*த�
, 

அ$ேபா.ேதவெர!லா� அைடவாகேய .ைர$பா� 

ேதவ�
கதிபதிேய ெதாியேவ ெசா!Kேவா�ேக( 

பிரமாவிGE
கெள�� -கழானயி�வ�கM� 

)மியிேலயிர>கி$ )ேலாக*த0தளி
க 

ெச$ெபாணா50தம.� ெச;.வ�கிறா�க( 

அதினாேலெய>கM
, யைர,ேவா>ேகMமி$ேபா 

பிைழ
க0 த,*தமா�
க� -�ணியேர ேவேரயி!ைல 

ெய!லா�
,>காரணமா யி�
கிற$ெபா�ளான 

பரமசிவன�ைய$ பா>காகேவெதா#.� 

இ*தெவா�ேசதிதைன எ&0.மிக
/=வேத 

காாியெமெறலேவா ெயமா�க( ேதவர$ேபா 

அமராபதிேயா�� அ�ெமாழி
,� ச�மதி0. 

 

ேதவ�கேளா: ேதேவ5திர&�ேதவ�கேளா: ேதேவ5திர&�ேதவ�கேளா: ேதேவ5திர&�ேதவ�கேளா: ேதேவ5திர&�    பரமசிவனிட� வ5! 9ற�பரமசிவனிட� வ5! 9ற�பரமசிவனிட� வ5! 9ற�பரமசிவனிட� வ5! 9ற�....    

 

ேதவ�க( தேனா& திகழாக0தாென#*.� 

கயிைலய>கிாி நா�
 க&ெகனேவதானட*. 



பரமசிவ�ைடய$ பாி+0தமானெதா� 

தாமைரமல�$ேபாற தாளிைணமிக0ெதா#. 

ேதேவ*திர �தலான ேதவ�கெள!ேலா�� 

ஆதிசிவ �ேன யபாகேவ .ைர$பா� 

ம>ைக5ைமயவM� மகி4கிறபாகனேர 

வ�சக>ெகா�&ம!ேலா விGE2� பிரம�மா; 

ச�ைடக( ெச;வதினா! சகல�
,� வ�0தமா�+ 

அOவ�0த*தீ�
கேவ�&� ஆதி$பர�ெபா�ேள 

பி(ைள
,0தாயறி ெபாிய .ைணேவ=��ேடா 

அைனயி!லா.ேவ= யாதாி$பா=��ேடா 

உ��&ெகா�&$ேபாகிற வ��யி ச
கர� ேபா! 

அ�சான�ெபா�*திய ய$பிர$பிர$ைப5ேம 

மாறிமாறி$பிற*. வ�0தம�பவியாம! 

ேமா%சமதைன$ெபற 5ன
க&ைமயா;-,*. 

ஆன2ன .ைடய யளவி!லா
கி�ைப51ற 

கட�!,ளி0தலேவா களி0தைட
கலமாேனா� 

அளவ1ற$-#
கMேம யைடவாக0 தா ேச�*. 

,ைட0.
ெகா���
கிற /றா�ட! பார0ைத$ 

ெபா=
க��யாத -#
காகிேயவிள>,� 

அ�ஞான*தாேனாட ய�(-ாி5* தி�ேவ 

கி�ைப$-ாிகிற
 கீ�0தி5ள$பர�ெபா�ேள 

ெபறியச�0திர0தி! ேபாயி�#கினாK� 

ேபாகாத��மலமா� ெபா�*.ம#
ைக5ேம 

ேபா
க�
,�*த தி�$ ெபான�யா�ேச�*ேதா� 

இனிேமKெம>கM
, யாேலாசைனேவ=மி!ைல 

அ�
கிரக�ெச;யேவ�& மாதிபர�+டேர 

எெற!ேலாேதவ�கM ெமழிலா;ேதா0திர�ெச;ய 

அ$ேபா.பரமசிவ யாேலாசைன$-ாி*.� 

அாியய தன
,வ*த ய�ச�ைட9லமைத 

ெதாி*ெத!ேலாபரமசிவ திகழாகவ$ெபா#. 

 

பரமசிவ
 ேதவ�க;%6 <வ"%6� விைடெகா:)த�பரமசிவ
 ேதவ�க;%6 <வ"%6� விைடெகா:)த�பரமசிவ
 ேதவ�க;%6 <வ"%6� விைடெகா:)த�பரமசிவ
 ேதவ�க;%6 <வ"%6� விைடெகா:)த�....    

 

ந&
கமைட*தெதா� ந�னிவ� ேதவ�
ெக!லா� 

கா�$ேபென=யவ�கM
, கன0த2�திெசா!� 

ேபாகவிைடயளி0.$ -கழாகவ$ெபா#.� 

ேதவ� �னிவ�பய� தைனெயாழி0திட2� 



விGE
,� பிரம�
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இ*தந!ல பிரமேதவ ெயழிலாக ேவபற*. 

சிவ�ைடய ��யறி*. சிற$-ட வ*தாென= 

எ*த�
, நீசாVி எ&0.2ைர
கேவ�&� 

எ=ைர0.$பிரமேதவ னின� ேம. ெசா!வா 

ேகளாேவா; தாழ�) கீ�0தி5(ள யி�ெமாழிைய 



வ�சைன0 ெதாழிெல= ைவ0. நீத(ளாேத 

யாேதாெவா� .பமைட*தவ�
, ெசா!Kவ ேக( 

உயி��ேசத� வ�மானா! 2க*த!ேலா யவ�கM
, 

அைத த$பிைவ
,�ப� யானேதா��ய1சி5ட 

ெபாிதான ெபா;யதைன ேபசாம1 றா�ேமதா 

பய$ப%& ேவா�வா�0ைத பழியாக� ெசா!வெத!லா� 

வளமாக யாெசான வா�0ைத
ேகா� பய�மி!ைல 

அப சிேனகவா�0ைத யடவா;வி��பினவ� 

விஷ0ைத5 மீ*தாK� வி��பி0தின யிைசவா� 

பரமசிவ ��யி! பாிவாக வா#கிற 

அழகான தாழ�)ேவ யைற5ெம ெமாழிைய ந�- 

ேவெறா� யாேலாசைன எ�ண>க( ெச;யேவ�டா� 

இத1,டப%& நீ5� யிய�-வாெய= ெசா!ல 

அ�ெமாழி தாேக%& அழகான தாழ�)2� 

அய�ைடய வா�0ைத
, அடவாக0 தானிைச*. 

ஆகாய*தைன வி%& அதிசீ
கிரமாக வ$ேபா 

பிரம�� )2மாக$ )மியிேலயிற>கி 

விGEவிடமாக ேவ*த�� வ*.ேச�*தா 

 

வி,-வினிட� பிரம
வ5!வி,-வினிட� பிரம
வ5!வி,-வினிட� பிரம
வ5!வி,-வினிட� பிரம
வ5!    

பரமசிவ
பரமசிவ
பரமசிவ
பரமசிவ
    ��ைய% க�ேடெனன%9ற���ைய% க�ேடெனன%9ற���ைய% க�ேடெனன%9ற���ைய% க�ேடெனன%9ற�....    

 

ேச�*ெத!ேலாபிரம�ேம ேசதிய.ேய. ெசா!வா 

விGEேவ ெய�ைடய விள>,� ந!வரைவ
ேகM� 

Wறாயிர>காத� ெநா�யிேல யாபற*.� 

எ!ேலா�
, மாதியான Dச�ட ��ைய 

பாிவாக நா�மி$ேபா பா�0.வ*ேத ென=ைர0தா 

அ�கி�*த தாழ�)2� அடவாகேய .ைர
,� 

அய�ேமயர ��ைய யறி*.வ*த. நிச*தா 

ப
க0தி! நானி�*. பா�0.வ*ேத ென=ைர
க 

அயனா�� ச*ேதாஷி0. அபாக நி1ைகயிேல 

அ
கினி மைலய.2� அ%சண0தி!தா�ம!ேலா 

பாரயி�ேபாேல பXெல=ேமெவ�
க 

ெவ�0தேதா� ச0த0தாேல ஈேர#லகிK(ள 

ேதவ�கM� ரா%சத�� தி&
கி%& 2ய�ேசா�*தா� 

தி
கிK(ளயாைனகM� ர0த>கைள
 க
கினவா� 

வான0.$பிரகாச� வழி*.மழ>கினவா� 



��
க�)யிதழ.2� க=
,�ப�யாக2� 

சிவ*த நிறமான� சிவபிரா தெனாளி5� 

வி)தியினாKம$ேப� ெவM0.ேம ேதாறினவா� 

அ
கினிமைலெவ�$பி! அரனா�*தா�� நி= 

வி*ைத5ட�ம!ேலா விள>கேவெய#*த�ளி 

நிறேதா� சிவெப�மா நிைலைம2ளயவ� �க0தி! 

�$-ர0ைத எாி0தநைக ெச$ப�ட ேதாறினவா� 

 

பரமசிவ
 பிரமைனேநா%கி% ேக16த�பரமசிவ
 பிரமைனேநா%கி% ேக16த�பரமசிவ
 பிரமைனேநா%கி% ேக16த�பரமசிவ
 பிரமைனேநா%கி% ேக16த�....    

 

இ$ப�
காகவ!ேலா Dசரவெர#*த�ளி 

பிரமைனேநா
கிய!ேலா பரமசிவேன .ைர$பா� 

அயேனேகM �ைடய அக>கார*தனாேல 

ெசானெமாழி5ம. நறாயி�
கிற. 

எ= ெசா!�$பரமசிவ எழிலா நைக0தேபா. 

அ�டபகிெர�ட>கM� அடவாக0தா�ம$ேபா 

கி&கி&ெவெறலேவா கீ4ேமK� ந&>கினவா� 

உலக�#.ம!ேலா ெவா�>கிேயேபாயினவா� 

Cாிய� ச*திராிட ெமாளி5ம#>கினவா� 

ேமக>கேள#ம!ேலா ேயா�மைற*தனவா� 

சிற*. நிைலயாக யி�
கிறைவகெள!லா� 

இற*.ம �*ெதலேவா மிதமாறி$ ேபாயினவா� 

நிைற*தவ ைககெள!லா> ,ைற*.ேமேபாயினவா� 

,ைற*தவ ைககெள!லா� நிைற*. விள>கினவா� 

திைர/%டமானெதா� தி
,களைல*தனவா� 

காE�மர> கெள!லா> க�*ெதாி*.$ேபாயினவா� 

அ$ேபா. ேதவெர!லா� அடவாக ேய. ெசா!வா� 

இேற பிரமேதவ ஈடழி*.$ ேபானாென=� 

)மிப(ள மா,�ப� -Gப>கைள$ ெபாழி*தா� 

அ$ேபா.விGEவி1, அதிகச*ேதாஷமா�+ 

பிரம�
,�னி�*த ஆ>காரமானவி�( 

அ$ேபா.0 தா�ம!ேலா அடவாக நீ>கி$ேபா�+ 

ெதளிைவய ைட*தி�*த0 தி�மாK*தா�ம$ேபா 

அ
கினிம ைலயினிட ய�காக0 தானி�*.� 

எ#*த�ளி0 தா�ம!ேலா மிதமாகவ$ ெபா#.� 

பரமசிவ* தைன5� பா�வ*தன� ெச;தா� 

பரவச> ெகா�ெடலேவா பாரள*ேதா தா�ம$ேபா 



நாKதி
 ,ேமா� நலமாக
 /0தா�5� 

அாியேவ யாவராK� அளவிட
 /டாதயி*த 

+வாமிைய
 க�ேடென= தாமவ�� ச*ேதாஷி0. 

எனவர> ேக%ேபா ெம�ெப�மா( தா�ம$ேபா 

அடவாக0 தா�ம!ேலா ஆேலாசைனக( ெச;தா� 

இ$ப�
 காகவ!ேலா யி�*.ேம விGEவவ� 

மி,*தப0 தியினாேல ெம;ய.0 தா��கி 

இ�
,ம& ைமதிர0ைத DJவரனா� தாமறி*. 

ேக%டவர> கெள!லா> கி�ைப5ட தானளி0. 

அபாக விGEவி1� அ�
கிரக� ெச;தபி- 

பிரம�ம$ ெபா#.$ -கழாகவர> ேக%க 

அ$ேபா. பரம�
, அதிகேகா ப*தானாகி 

பிரமைன$ பா�0ெதலேவா பரமசிவேன .ைர$பா� 

ஆ>கார>ெகா�ெட!ேலா அயேன நீ ெபா; ெசானா; 

இ= �தK*த�
, ெயழிலான2லகமதி! 

ேகாவிKமி!லாம! ேகா��)ைசயி!லாம! 

ேபாக
கடவ. ம!லாம�ன�>ேக( 

)ேலாக*தனிேல பிராமணனா; நீ பிற*. 

-ல�சி0தைன�ேச�*. பி(ைளகேள#� ெப1= 

கானக0திேலெய#*. களி$-டவ*ைதயானா! 

எ$ேபா.�ேபாKன
, யளி$ேப பிரமப%ட� 

எெற!ேலாபிரம�
, எழி!சாபமி%& பி- 

தாழ�)தைனயைழ0. த�$பரனாேர .ைர$பா� 

பிரமேனா& நீேச�*.$ ெபா;ய.� ெசானதினா! 

பயமி!லா$ ெபா;சா%சி பதறி5ைர0ததினா! 

இ=�தK*தைனயா ெய&0.ேமதா தீ�ேட 

காசினியிேலபிற*.
 க#ைத -%ைட யா;$ேபாவா; 

எெற!ேலாசாபம. மி%டாேரதாழ�பட1, 

 

பிரமேதவ
 *வாமிைய) ேதா)தாி)த�பிரமேதவ
 *வாமிைய) ேதா)தாி)த�பிரமேதவ
 *வாமிைய) ேதா)தாி)த�பிரமேதவ
 *வாமிைய) ேதா)தாி)த�....    

 

அரனாாி ேகாபமைத யறி*த!ேலா பிரமேதவ 

ஏ
கம. ெகா�& ேய>கிமன>கல>கி 

பிரம�ட ேதகம.$ )மியிேலதாப�ய 

வாகாக0தா வி#*. வ*தன>க( ெச;.ம$ேபா 

அரனாைர0 ேதா0திர>க( அபாக ெச;யK1றா 

நீர.��ய ெந�$ைபெயா0த +வாமிேயநீ� 



ச�டாள0 த0.வ>க( சதியாக ேவ)�&� 

ஆணவெமகிற அசடான� ெச�9� 

அவிவிேவக> ெகா���
, ம�ேயெனா� ெபா�%ேடா 

உாிைம5ைடயவேர 50தமேர 5மாபதிேய 

அக�டெவளி யானவேர அப�
 ,க*தவேர 

நறா;0 ெதளிவ�M� நா,ேவதமானவேர 

நா,ேவத0தினிட ய*தர>க மானவேர 

ஓதேவசகல�� ஒ$ப1ற �தலானவேர 

,ழ*ைதயாகிய ெயேம! ேகாபி
கேவ� டா�+வாமி 

எ!லா நதிக( நீ�� ேயகிெயா றா;
கல*. 

ஏ#ச�0திர�� ேயகமா;0 தாகா;*. 

ெவனீரா;� +%டா
கா! யா1றேவா� சல���ேடா 

உம
ேகயி$ ப�$ப%ட 51றேதா� ேகாப�வ*தா! 

வா#�சீவராசிக( ைவயக0திெலOவா� பிைழ
,� 

அைலகட�ேல பிற*த ஆலகால விஷ0ைத 

அ(ளி5�ட 9�0திேய அ�ேயேம �$ெபா#. 

ெகா&ைமயா ெயமீ. ேகாபி0.
 ெகா(ளாேத 

9றா� பிைறயா5� )ரண�ச* திரனா5� 

ெப�ணா2 மாணா2� -Gபமா5* ேதனா5� 

மைலயா5� மகேமரா5� மாதவ$ ெபா�ளா5� 

கி�பாவி�% ச0ைத$ேபா! கீ�0தி ெபாழிகிற 

ேமலாக0தா ெமாழி5� ேமக>க( தானா5� 

நவிKகிற ெசா!லா5� நாகம.வாகி5� 

ம1=� நானாவிதமா; ம�2� Bபமாகி5� 

இ�
கிற 9�0திேய 5ம
,�ைறேயா �ைறேயா 

எைன
ேகா பி
கேவ�டா� அ�ேயைன சபி
கேவ�டா� 

மி,*தேதா�ெவ%பமைத ேமலாக
ெகா&
கிற 

-Gபபாண>கைள5� -கழாக0தா�ைடய 

மமதேபாெலா0த ேதகமி. வ!லேவ 

தா�காவன0 .ாிஷி தாவிடயிய� பினேதா� 

கைல5மா� ேபாற ம0தக0ைத 5�ைடய 

ேகாபமாகியெப�> ,�சர� ம!லேவ 

அ*தாிஷிக( வி%ட ய��சிக$-
 கிளியலேவ 

ெகாைலெச;5* ெதாழிKைடய /1=வ �மலேவ 

தீ�பாக நிறெதா� திாி-ர�* தானலேவ 

எOவள2 உம
, நா ஈசாேகாப�ெச;யேவ�டா� 

யாவராKமறியாத யபான2 ��ைய 



அறிகிேற ெனறேபாேத யாேன பரைவ5� 

சி
கிய .
க�ட சி=ைம5* தானைட*த 

எமீதி! கி�ைபெச;5� Dசாெவ ேற5ைர0. 

விசன$ப%& வய�� ேவ��0. தி
ைகயிேல 

 

சிவெப"மா
 பிரமேதவைன அ&%கிரகி)த�சிவெப"மா
 பிரமேதவைன அ&%கிரகி)த�சிவெப"மா
 பிரமேதவைன அ&%கிரகி)த�சிவெப"மா
 பிரமேதவைன அ&%கிரகி)த�::::    

 

அ$ேபா. பரமசிவ ய�(/�*. மன>,ளி�*. 

ச*ேதாஷ* தானாகி� ச.��க�
 ேக.ைர$பா� 

ேகளா;ேவா; பிரமேன கீ�0தி5(ள ெயெமாழிைய 

இனிேம! நீபய$படாேத எழிலாக ெசா!வைத
ேக( 

)மியி! பிராமண�
, -கழா�ெச; 5�)ைச 

உ)ைச யாக
ெகா�& 5ளம. தாகளி0. 

பா$பானா; நீபிற*. பர�சி0தைன� ேச�*. 

ஏ#பி(ைளக( ெப1= எறி*.வி%& கானக0தி! 

எைன நிைன*ைதயானா! ெயழிலாக வ*.ன
, 

கா%சி ெகா&
கிேற களி$பாக யதி பி- 

எ$ேபா.�ேபாேல நீெயழி! பிரம5ல ைகயா�& 

ஏ#லக மதைன எ$ேபா.� ேபா!பைட5� 

எெற!ேலா D�வரனா� ெயழிலாக வ�ளி�ெச;தா� 

அ$ேபா. அயநாவி! அபாக0தா விள>,� 

சரJவதியா( தா�ம!ேலா ச&
ெக= தா,தி0. 

)மியிேல தானிற>கி பரமைன5* ேதா0தாி0. 

கிளிேபாற வா;திற*.
 கீ�0தி5ட ன.ேக%பா( 

அயனா� வ�மள2� யாென>, A1றி�$ேப 

என
க�( ெச;5ெம= DJவரைன
 ேக%ைகயிேல 

ேக%ட!ேலா பரமசிவ கைலவாணி
 ேக.ைர$பா� 

அய�ைடய நாவினிேல யம�*.ேம நீயி�*. 

ெபா;ைய5 ைர0ததினா! -கKேவ சாப�*தா 

)ேலாக* தனிேலநீ -ல�சியா; நீபிற*.� 

பா$பாைன நீ-ண�*. பாலேர#�ெப1ெற&0. 

கானக0தி ெலறி*.வி%& களி$-ட ெனைனநிைன*தா! 

எ$ேபா.� ேபாலாக ெயழி!மைற பிரம�
, 

பாாியாளா கிய!ேலா ப%ச�ட வா4*தி�$பா; 

எெற!ேலா DJவரனா� மிதமாக0 தா�ைர0. 

அைனவ�
,�விைடய.2� அரனா�*தா ெகா&0. 

அ$பா! நட
,>கைத யைற,ேவ மா�
க�டேர 



 

பரமசிவ&ைர)தவ�ண� அவரவ�க0 ேய6த�பரமசிவ&ைர)தவ�ண� அவரவ�க0 ேய6த�பரமசிவ&ைர)தவ�ண� அவரவ�க0 ேய6த�பரமசிவ&ைர)தவ�ண� அவரவ�க0 ேய6த�....    

 

மாய ெப�மாM� மகி4�சி5ட ன$ெபா#. 

வ%டமா> ெக�டேனறி ைவ,*த� ேபா;�ேச�*தா� 

அரனி%ட சாப$ப� அயனா�� சரJவதி5� 

)ேலாக* தனிேல5� -கழாக0 தா��வ*. 

அயனா� ம$ெபா#. அபாக0 தா�ம!ேலா 

-0S� அ
கிராரமதி! -கழாக0 தாவிள>,� 

ேபராழி�னி ெய�� பிராமணனா� தமைனவி 

ேசஷிெய �மா. சிற*தேதா� ெக�$பமதி! 

அயனா��ேபாயலேவா யடவாக0தா தாி0. 

ப0.மாத ��ெச= பாிவாக0 தா�ம!ேலா 

ேசஷிெய� மா.� ெச!வைன5 மீெற&0தா( 

அ$ேபா. ேபராழி �னிவச* ேதாஷமாகி 

அபாக$ பால�
, ப%ச�ட ன$ெபா#.� 

பகவென ��ேப�� பாிவாக0 தா�மி%& 

ஜாதக>க ெள#திய!ேலா ச.�ட பா�
ைகயிேல 

பதினா= வயதினிேல பாலயி வதா�� 

-ல�சிைய� ேச�வதா;$ பலன.0 தானி�
க 

க�ட!ேலாேபராழி �னிகல>கி மன�வா� 

தவமாதவ மி�*.0 தாெப1ற பால�
, 

இ$ப�
,� விதி5� ெய#தினாேனா பிரமென= 

எ�ணா. ெம�ணியவ ேய>கி மன�வா� 

ேசஷிய*த மைனயாைள சீ
கிரமா;0 தானைழ0. 

பால�ட$ பலைன$ பாிவாக0 தா�ைர0.� 

மைனயாM டேனய$ேபா ம�மமாேய .ைர$பா 

இ*தந!ல பாவெமாழி ெயழிலாகவி$ ெபா#.� 

காசியா0தி ைர
,நா கன�ட ேபா;வாேர 

ைம*தைனைவ0. மகி4�சி5ட நீயி�*. 

வாகாக2= திெசா!� விைடகள. ெப1=
ெகா�& 

ேபராழி�னி யவ�� ேபானாேன காசியா0திைர 

ேசஷிய*த$ பாலகைன� சீரா%�வள�0 .வாரா( 

இ$ப� பகவ�ேம எழிலாயி>, வளர 

வாணிய*த சரJவதி வாகாகவ$ ெபா#.� 

பா��ய ேதசமதி! பாிவாக0தா விள>,� 

சி0S� ேசாியிேல சிற$-1=0 தாவா#� 



ேவ�பா* ேதா%�மைனவி ேவதியவ( தவய1றி! 

சரJவதியா( தா�ம!ேலா ச.ராக$ ேபா;$பிற*. 

ஆதிெய�� ேப�வ,0. அ>கவ( வள�*.வாரா( 

இ$ப�
கா கவ!ேலா யி�
கிற நாைளயிேல 

பாலந*த பகவைன5� ப(ளி
/ட0 தி!ைவ0. 

பாிவாக
 கைலக(யா2� ப�0.வ �ைகயிேல 

அ$ேபாெதா �நாM ம*த$ப(ளி
 /ட0தி! 

தக$பனி!லா$ பி(ைளெய= தைலயில �0தா�க( 

அ$ேபா. பகவ�
, ஆயாச* தானாகி5� 

தாயாாிட0 தி!வ*.0 தன�சய ேன.ேக%பா 

எ�ைடய தக$பென>ேக நீெசா!K ெமறா 

அ$ேபா. ேசஷிய�� அ��+த�
 ேக.ைர$பா( 

பாலாநீ பிற*தபல ப�சா>க� பா�
ைகயிேல 

பதினா= வயதி!நீ5� பர�சிைய� ேச�வதா! 

ஜாதக0தி! தானி�
க
 க�ட!ேலா 2*தத*ைத 

இ$பாவ* தாெனாழிய எழி!காசி0 தன
,�ெசறா� 

எ=ேம தாயா�� எ&0.2 ைர
ைகயிேல 

ைம*தன*த பகவேக%& மனம. மிகவா� 

அ�மணி யி$பாவ மகலேவ யா�மி$ேபா 

த*ைதேபான காசி
,0 தாேபாயி வாேரெனன 

அ*தெமாழி ேக%& அைனய*த ேசஷியவ( 

ேபாகேவ�டா ெம= -0திெசா!� மிகத&0.� 

ச1=மவ ேகளாம! ச.��கனா� பகவனவ 

காசி$பதி ேத�
 க&க நட
ைகயிேல 

காணேவ வழியிK(ள
 கா&ெச� தா�� 

கானா= ம&தா��
 களி$-ட வ�ைகயிேல 

பா��ய ேதசமைத$ பாிவாக0 தான&0.� 

வ�வாக$ பகவ�ேம வ�கிற வ$ெபா#. 

அரசந*த$ பா��ய�� அபாயி வைன
க�& 

ேசவகைர வி%டலேவா சி0த�ட னைழ5ெமன 

அ$ப�ேய ேசவக�க( அடவாக ேவா�வ*. 

பகவைன யைழ0.�ெச= பா��யன�கி! வி%டா� 

பா��ய� ம$ெபா#. பகவைன5 ேம.ேக%பா� 

எ>கி�*. ெய>,ேபா; என
கறிய
 /=ெமறா� 

அ�ெமாழி பகவேக%& அரசனிடேம .ைர$பா 

பதினா� வயதிேலநா பர�சிைய� ேச�வதா; 

ஜாதக ெம*த�
,� சதியாக ேந�*ததினா! 



அ$பாவ* தாெனாழிய அ�(காசி ேபாேரெனன 

அ�ெமாழி0 தாேக%& அரசன*த$ பா��ய�� 

பகவைன ேநா
கிய!ேலா ப�பாகேய .ைர$பா 

பாலவய .ன
,$ பதினாறா; ேதா=,. 

இ*த வயதினிேல எழி!காசி$ ேபாேரெனறா; 

வா%ைட வழிதனிேல வ�வா�� ேபாவா��& 

கட
,� வழிதனிேல கனிய�க( ெம0த2�& 

காமம. வ*.9�
 க�ைண யி�%�வி&� 

ேநமம. தவாி நி*தைன
, மாளாவா; 

ஆன$ப� யினாேல யைர,ேவ ேக(பகவேனநீ 

இ*தந!ல ம�டப0தி ெலழிலான யாகெமா= 

ப0திெயா&0 தாவள�0தி பகவாைன0 ேதா0தாி0. 

பாவமைத வில
கி
ெகா(M பகவேன ெய=ைர
க 

அ�ெமாழி
,� ச�மதி
க அ�மைர பகவ�ேம 

பா��ய� மனமகி4*. ப%ச�ட ன%சணேம 

ேசவகைர0 தானைழ0. சி0த�டேன .ைர$பா� 

யாக0தி1 ,ாியெதா� சாமாக M(ளெத!லா� 

விைரவாக ெகா�&வ*. ேவ(வி
, ெகா&>கெளன 

அரச�ைர0த வ�ண� அைடவாக0 தா�ம$ேபா 

ேவ(வி
, 2�டான விள>கிய சாமாக( 

ெகா$ெபனேவ ெகா�&வ*. /சாம! ேசவக�� 

பாக�ெச; ம�டப0தி லபாக� ேச�0தா�க( 

சமி0ேதா& த�$ைபதைன ச.ராக
 ெகா�&வர 

ேவ�பா* ேதா%�தைன விைரவாக0 தானைழ0. 

உ0திர2தா னளி0தா� 2=தி5ட ேசவக�� 

அ$ப�ேய ந!லெத= அவ�*த மைன
ேககி 

A%&
ேகா� ஆ(கைள5� விைரவாய ைழ
கவ*தா� 

தA%� லாளிலாம! தவி
ைகயிேல ேவமா*ேதா%� 

ஆதிெய�� ெப�ணவM� அ$பனிட ேமா�வ*. 

ந�பளிட �ைரயாM
, நாேபாேர பய$படாேத 

எ=ைர
க ேவ�பா*ேதா%� யி�-ஜ�� )ாி0. 

ஆதியைர
 /%�ய!ேலா யவ�கMட தான�$ப 

/�யைன வ�கM> /சாம! வா�0ைதயா� 

கானக0ைத நா�ய!ேலா களி$-டேன ேபா;ேச�*. 

ேவ(வி
, ாியெதா� விறெக!லா� ேசகாி0. 

ச.ராக� +ைமக(க%� ச%ட�டன வரவ�க(. 

தைலமீ.தா ென&0.0 ைதயல*த ஆதி5ட 



ஏல>க( பா�ய!ேலா யிைச*.வ �ைகயிேல 

காணஅ*தி$ ெபா#தா�+ கதிரவ�� ேபா;மைற*தா 

அ*த�ச ைமயமதி லடவாக0 தா�ம!ேலா 

ச$தேமக> கள>ேக ச.ரா; வைள0.
ெகா�& 

கா0.யி� மினKட கன0தமைழ ெபாழிய 

ஓ%ட� நைட5மாக ேவா�வ*. யைனவ�கM� 

அவரவ� +ைமகைள5 மபாகவ$ ெபா#.� 

ேச�0ெத!ேலா ம�டப0தி! ேசாி
,$ ேபானா�க( 

ஆதிெய�� ெப�ணவM ம�+ைமைய$ ேபா%& 

மைழதன
, அ�சிய!ேலா ம�டப0தி ��*தா( 

 

பகவ
 யாக� வள�)த�பகவ
 யாக� வள�)த�பகவ
 யாக� வள�)த�பகவ
 யாக� வள�)த�....    

 

இ$ப�யா கவ!ேலா யி�
,ம*த ேவைளயிேல 

பகவென�� பா$பா�� பாிவாக வ$ெபா#. 

அரனாைர$ )ைசெச;ய யாகம. வள�0தி 

பாவ>க( தா.ைலய$ பகவாைன0 ேதா0தாி0. 

-ல�சிைய� ேசராதி�
க ெப��யாக ேமவள�0தி 

ஆவி�ட ெந;வி%& யர)ைச ெச;ைகயிேல 

யாகெவளி� ச0திேல ஆதிெய�� ெப�ைண
க�& 

க&ெகனேவ ேயா�வ*.
 கனியைர0 தாபா�0. 

இ�க�E* தானி��& யிவளாேரா ெவ=எ�ணி 

காமரதி தாேனா ைகைலவா4 பா�வதிேயா 

)மகளிவ( தாேனா )ைவச* திரமதிேயா 

ஆெர=� நானறிேய யர�ைபேயா Y�வசிேயா 

இ*தDசா னிய0தி! ெயழிலாக நி1கிறவ( 

எ= பகவ�ேம ேய*திைழேம ��ைசைவ0. 

யாக0ைத0 தானி=0தி$ ேபாக0தி1 கி�ைசைவ0. 

ஆதிய�கினிேல யபாக0 தா�� வ*. 

ஈரவJ திரமதைன ஏ*திைழைய
 கைளய�ெசா!� 

த�ைடய ேவ%�தைன ைதயல�
ேக ெகா&0. 

உ&0தி
 ெகா(ள�ெசா!� 50தம� ம$ெபா#. 

காமெவறியாேல கனியைர$ ேபா;த#வி
 

க%�யைண0 தலேவா கனிவாயி! �0தமி%& 

மத��ரதி ேபாேல ம�வி+ கி0தா�க( 

காமெவறி ெதளி*. காைளய*த பகவ�ேம 

கனி�க� பா�0.
 களி$-டேன .ேக%பா 



எ*தY� ெய*த நா& எ>கி�*. யி>,வ*தா; 

உ�ைடய ேப�ெமன உதா;த*ைத ேப�ெமன 

அறியேவ நீ5ைர0தா! யா�ேபாேவா> காசி
கி$ேபா 

ெதாியேவ நீ5ைர0தா! தீவிரமா;ேபாேவ ெனறா 

 

ஆதி7� பகவ&� த�%கமி:த�ஆதி7� பகவ&� த�%கமி:த�ஆதி7� பகவ&� த�%கமி:த�ஆதி7� பகவ&� த�%கமி:த�....    

 

அ*தெமாழி ேக%& ஆதிய�ேம .ைர$பா( 

சாதி,ல> ேகளாம! சரச�ட நீ��வ*. 

கனிய ெரைன
/� கல*. +கி0.வி%& 

இ$ேபா. சாதி,ல� ெய*தைன5> ேக%கவ*தா; 

எ$ப�
, நா�ைர$ேப ெயழி!மைர ேவதியேர 

எ=ைர
க வாதி5ேம ேய.ைர$பா பகவன$ேபா 

அதினாேல ,1றமி!ைல யாிைவேய ெப�மயிேல 

எ$ப�
 கி�*தாK� ெயன
ெகா� ேதாஷமி!ைல 

உ(ளப� நீ5மி$ேபா 5ைர0ைதேய யாமானா! 

ைகேகா�0. நாமி�வ� காசி
ேக ேயகிடலா� 

ெபா#. வி�*.தானா! பா��யனா� தாமறி*தா! 

ஆ
கிைனக( ெச;தி&வா ரறியயி �வைர5� 

சீ
கிர0தி Kைர5ம� ேசரேவகாசி ேபாேவா� 

எ=பகவ ேக%க ேய.ைர$பா ளாதிய�� 

ஆனா! ேக(மைறயவேர யைற,ேற எ,ல0ைத 

எேப�ஆதியா,� ெய தக$பேப� ேவ$பா*ேதா%� 

தா;ேப�ேவதியா,* ைதயKட
 ,லமி.தா 

எ=ைர
க$ பகவ ேக%& யி�வி#*த மர�ேபாேல 

)மியிேலவி#*. -ர�ட#.ேய.ைர$பா 

பாதகிெயன
 ெக=$ பழிகாாி ெய>கி�*தா; 

தா;ெசா!ைல0 தவறிய!ேலா தனிவழிேய யா��வ*. 

பா��யனா� ெசா!ைலந�பி பாவ*. ைல
க ெவ= 

யாகமைத வள�0தி ேயாக��
 ைகயிேல 

ச�டாளியி>,வ*. சனிய ேபா! நிறாேய 

எ0தைன நாெளன
ெக= யி>,கா0 தி�*தாேயா 

எதிாி! நி!லாேதேபா� ெய=ேம ேகாபி0. 

ச%&வ0ைத ேநா
கிய!ேலா ச&
ெக= தான�
க 

அ*த அ�ய.2� ஆதிெந0 தியி1பட 

இ.தா சைமயெம= யி*தந!ல பகவ�ேம 

காசி
,0 தாேனாட
 காெல&0. ைவ
ைகயிேல 



க�ெட!ேலா ஆதிய�> க&ெகனேவ ேயா�வ*. 

பகவ�ட ம�ைய$ ப1றியி #
ைகயிேல 

அ$ேபா. பகவ�ேம யக�ேவ�0. �க�வா� 

தைலயிேல ேபா%டவிதி த$பாம! ேந�*தெத= 

எ�ணா. ெம�ணிய!ேலா யிதமாக ேவ.ைர$பா 

ஆதிெய��ெப�மயிேல யாிைவயேர ெசா!கிேறேக( 

பா$பா பழி$ெபா!லா. பாதகிெயைன வி&வா; 

அறியாம! ெச;தபிைழ யைன0.� மன�ெபா=0. 

எ*தைன வி%&வி& ேய,ேற காசி
ெகன 

அ*தெமா ழிேக%& ஆதியாேள .ைர$பா( 

கனிெயைன ெக&0.
 காசி
,$ேபாேறெனறீ� 

அனீத மி.வ!லேவா அ&
,ேமா ைவயக0தி! 

ேசாியிெல ைனயினி ேச�$பாேரா ேவதியேர 

நாயகேர 2பிறேக நா��வாேர காசி
, 

எ=ேம யாதிெசா!ல ஏ.ைர$பா பகவ�ேம 

பா$பா� டேனநீ பற�சி5�வரலாேமா 

காசிமைற யவ�க( க�டா
கா! ெகா!வாேர 

-�ணியமா;$ ேபா,த� ேபாகவிைட த�வா; 

பா��யன றி*தா
கா! பழிக(வ*. ேந�ம� 

எ=ைர
க பகவ�ேம ேய.ெசா!வா ளாதிய�� 

பழிக( வ�ெம=$ பாராம! ெசா!லவ*தா; 

ஆதியிேல 5>க(,� வானெதா� வதிGடரவ� 

ேவசியி -0திரனா; விள>கேவ தாேதாறி 

ச
கி�$ ெப�ைணமண� ச.ராக� ெச;ய�ேயா 

ச0திய� னியவ�� +0த�ட பிற
கைலேயா 

ச>ைகயி! லாமேலதா ->கZ� -ல�சிதைன 

ச0திய �னியவ�� ச.ராக0 தா/ட 

பராச�னி யவ�� பாிவாக$ பிற
கைலேயா 

இ$ப�
, 2>க(,ல� ேயடா/ட மாயி�
க 

எைன5� ேமாச�ெச;. ேயக2� பா�
கிறீேரா 

வா�>க( ேசாி
, வளமாக நா��ேபாேவா� 

எ=ைர0. யாதிய�� யி#
கேவ ம�பி�0. 

பகவ�ம$ ெபா#. பதி!ெசா!ல ��யாம! 

இவைள0 த$பி0.$ேபாக ஏ.வழி யி!ைலெய= 

த�
க>க ளா�
ெகா�ேட தானட*தா� காசி
ேகதா 

காசி0ெத �
ேகா�
 கனமாக$ ேபான2ட 

பகவ�� ேமாச�ெச;ய பாிவாகமன திெல�ணி 



ஆதிைய0 தாபா�0. அபாக ேவ.ைர$பா 

ெப�மயிேல யாதியேர ைப>கிளிேய ெசா!Kேறேக( 

காசி0ெத�
 ேகா�
 காணேவ வ*.வி%ேடா� 

ப%டண0தி1 ,(ளாக பர�சிவர
 /டா. 

க�டாேல ேவதிய�க( ெகா= -ைத0தி&வா� 

ஆலய0தி1,( ெசறா ல��பாவ� வ*.வி&� 

ஆதலாலா தியேர ய$பழி நம
,ேவ�டா� 

ெத�
ேகா� 9ைலயிேல திக#டேன நிறி�நீ 

அைரெநா�
,( யாெச= யாலய0தி�% -,*. 

காசிவிJேவ +ரைர
 க�&ெதாி சி0.வாேர 

உனாைண ெயனாைண உ0தமிேய விைடதா�� 

ைகய.$ ேபா%&0தாேர கனியேர விைடதா�� 

எெற!ேலா தா�ைர0. மிதமாக
 ேக%ைகயிேல 

எ�ணற
 க1=ம!ேலா எ#0தர$ ப�0தாK� 

ெப�-0தி$ பிென=$ ேப+�பழ ெமாழி$ேபா! 

ஆதியா( மனதிர>கி யளி
கவிைட 5ம$ேபா 

இ.தா சமயெம= ெய�ணி பகவ�ேம 

ஆதியைர வி%ெடலேவா யவ�ேம தாேனா� 

காசிவிJ ேவ+ரைர
 க�&தாி சி0.ம!ேலா 

காசி
, வட
கி�
,� க�.� ந!லசி0Sரா� 

சி0Sர
 கிராரமதி! ேச�*ெத!ேலா பகவ�ேம 

சனிய .ைல*.ெத=� ச>கட* தீ�*தெத=� 

ஈJபர கி�ைபயினா �னிபயமி! ைலெய=� 

பழிகாாியா திச(ைள வழியி! .ைல*தெத=� 

இனிநம
ேகா� பய�மி!ைல ெய=மன திெல�ணி 

அ$ைபய� A%�ேலதா அடவாக0 தா�ம!ேலா 

ஒ$பிய ைனவ�கM� உ(ள மிகமகிழ 

ஒ$பாாி
 ெகா�ெடலேவா 5=தி5ட பகவ�ேம 

பி(ைளைய$ ேபாலாக ெப�ைம5ட தா�ம!ேலா 

அ$ைபய� A%�ேலதா ன-டேன வா4*தி�*தா 

 

ஆதி பகவ
 வாராைமைய% க�: காசி ?தியி� (ல�ப�ஆதி பகவ
 வாராைமைய% க�: காசி ?தியி� (ல�ப�ஆதி பகவ
 வாராைமைய% க�: காசி ?தியி� (ல�ப�ஆதி பகவ
 வாராைமைய% க�: காசி ?தியி� (ல�ப�,,,,    

 

இ$ப�
 காகவ!ேலா யிவ�மி�
 ைகயிேல 

அாிைவ$ ப+>கிளியா( ஆதிய�* தா�ம!ேலா 

காசி�ைன0 ெத�வி! கனியவ( நி=ெகா�& 

அ*தி$ெபா #தள2� நிறகா K>க&
க 



பகவேம! சி*ைதயதா; பாைவய� மி�*. 

பா�0தக� E�)�0. ேவ�0. �க�வா� 

எ�ணா. ெம�ணிய!ேலா ேய*திைழ யாளாதிய�� 

�0.ேபா! க�ணீைர �கெம!லா� ேசாரவி%& 

பவழ�ேபா! வா;திற*. ப0தினியா ள$ெபா#. 

ஏ>கிமன ��கி ஏ*திைழயாேள. ெசா!வா( 

காசிவிJ ேவஸா5*த கபடேமா யானறிேய 

தாேயவி சாலா%சி த�$பாிேய 5ெசயேலா 

ஏ.மறி யாத ஏ*திைழயா ெளைன5ேம 

பா��ய ேதசமதி! பாிவாக0 தா�ம!ேலா 

அ*தண ெனா�வ�ேம வி*ைத5 டேனமா0தி 

எ*தைன5> ெக&0. யி%&ெகா�& வ*.மி$ேபா 

அைன த*ைதய�களி ஆைசைய மற
கைவ0. 

பழிகார$ பா$பா�� பாதக தா�ம!ேலா 

ஏேதேதா ெய*த�
, யிGட�ட தா�ைர0. 

உட�ர�& 2யிெறாறா ெயா1=யி�$ ேபாெம= 

ஆைசெயன
 ,ைர0. அனியாயமாக வி$ேபா 

காசி0ெத� விெலைன கல>கி -ல�பவி%& 

ஆைண5� ச0திய�� அ&
காக0 தா�மி%& 

கனிேய 5ைனமரேவ க�0த�ட சா%சிெய=� 

ைகய.$ ேபா%&த*. காசி
,(ேள \ைழ*. 

எ>ைகேயா ேவா�$ேபானா னின�வ ர
காேணா� 

எ$ப�
, நா�மி*த எழிலான காசிதனி! 

இ�*.$ பிைழ0தி&ேவா ெமOவிட0தி ல��&ேவா� 

பா$பார Aதியிேல பாைவெய$ ப�-,ேவா� 

எ=ேம தா�ைற0. ேய*திைழயா ளாதிய�� 

ேகா&ேகா ெடெறலேவா ேகாைதய�� -ல�ைபயிேல . 

 

காசி பிராமண ெப�க0 ஜல)தி�6 வ"6த�காசி பிராமண ெப�க0 ஜல)தி�6 வ"6த�காசி பிராமண ெப�க0 ஜல)தி�6 வ"6த�காசி பிராமண ெப�க0 ஜல)தி�6 வ"6த�....    

 

அ*தந!ல காசிவா#� அ*தண� ெப�கள$ேபா 

ேவ�
ைக யாகவ!ேலா விள>கேவ யவ�கMேம 

ஒ�வ1ெகா �வரவ� உ!லாசமா க$ேபசி 

த>க
, டெம&0. ைதயல�க( க
க0தி!ைவ0. 

ெக>ைக கைரேத� கீ�0தி5ட வ�ைகயிேல 

காசிெத� ேகா�யிேல காணேவய$ ெபா#. 

அ�>கிளியா ளாதிய�� அ#.$-ல� -�ச0த� 



ஆாிய$ ெப�கெள!லா ம��ெசவியி! தாேக%& 

கனியாளா ேராயி>,
 கதறி$- ல�-கிறா( 

ஆைகயா! நா�மி$ேபா அ�கினி! ேபா;பா�$ேபா� 

வா�>க�ெய= வாகாக$ெப� கெள!லா� 

ஒ�மி
க0 தா�ம!ேலா உக*.ேம /�வ*. 

ஆதிய�கினிேல யபாகவ*. நி= 

ேவதிய� ெப�கள$ேபா விள>கேவ ேய.ேக%பா� 

ஆர�மா தனிேயநி= அ#.$ -ல�-,றா; 

எ*தY� ெய*தநா& எ>கி�*. யி>,வ*தா; 

பா�
கசி= கனியாக பாைவ5 மி�
கிறா; 

என ,ல�ன. ஏ>காம �$ெபா#. 

ெதாியேவ ெய>கM
, தீ�
க�ட ெசா!Kெமறா� 

 

ஆதிஆதிஆதிஆதி    அ5தண� ெப�களிட� த
வரலா4 94த�அ5தண� ெப�களிட� த
வரலா4 94த�அ5தண� ெப�களிட� த
வரலா4 94த�அ5தண� ெப�களிட� த
வரலா4 94த�....    

 

அ*தெமாழி ேக%& ஆரண>, ஆதிய�� 

அ*தண�ெப�கெள!லா� ஆ�சாிய> ெகா(M�ப� 

அன�ேபா! வா;திற*. ஆதிய�ேம .ைர$பா( 

எென= ெய,ைறைய எ&0.2ைர$ ேபன�மா 

பா��ய ேதச0திேல பாைவய�� யாபிற*. 

அ�ைம5டேன வள�*. யா�மி�* ேதன�மா 

அைனத* ைதய�கMட ஆைசைய மற
க�0. 

அ*தண ெரா�வர�மா ஆைசவா�0 ைதக(ெசா!� 

எைனம ய
கிய!ேலா ெயமதிைய 5>ெக&0., 

ேமாசவா�0 ைத$-க= காசி
க ைழ0.வ*. 

இ*தெத� ேகா�யிேல எைனயி�
க� ெசா!� 

ஆைண5� ச0திய�� ஆனம%&ேம ெச;. 

ைகய. ேபா%&0த*. க&ெகனேவ வாேரென= 

ந!லவ சனமைத� ெசா!�ேய ெய*த�
, 

காைலயி! ேபானவ� மின�வர
 காேணா� 

பா�0தக�E� )0ெதன
, ப�சைட*. ேபா,த�மா 

நிறகாK ெமன
, ேந�*.க &
,த�மா 

அ�>காசி0 தனிேல அனாதியா; நிேறன�மா 

எ=ேம யாதிய� மிய�பி$- ல�ைபயிேல 

அ*தண� ெப�கெள!லா மடவாக0தா ேக%& 

பாிதாப$ ப%&ம!ேலா பா$பார$ ெப�கெள!லா� 

/�ேய ய$ெபா#. ெகா$ெபனேவ ய.ேக%பா� 



பாைவயேர 2�ைடய ப�பான ேப�ெமன 

அறியேவ ெய>கM
, அபா5 ைர5ெமன 

ெதாியேவ ெய>கM
, தீர�ட ெசா!Kெமன 

அ$ேபா. யாதிய�� அ�>கிளியா ேள.ெசா!வா( 

அ�மணி எ�ைடய ய��ெபயைர ெசா!கிேரேக( 

அ�ைம5ட ென*தைன5 மபாக$ ெப1ெற&0த 

தா5*தக$ ப�ேமதா மகி4*. ெய*த�
, 

ஆதிெய= ெபய�மி%& ஆைச5டேன யைழ$பா� 

அ�மணி ெயெபய� ஆதியாளா ,ம�மா 

எ=ேம யாதிய� ெம&0. மிக2ைர
க 

ேவதிய JதிாீகMேம விள>கேவ தாேக%& 

அைனவ� ம$ெபா#. அதிகச* ேதாஷமாக 

அதிெலா� பிராமண$ெப� அ-மிக
 /�*. 

ஆதிைய0 தானைழ0. யறியேவேய .ைர$பா( 

உ�ைடய .யரமைத உ0தமிேய வி%&வி& 

அரனாெர #0ததைன யாரா!வி ல
க
/&� 

நைம5* .ைம5� நா%ட�ட தா�ம!ேலா 

சமமாக வி�
ைகயிேல ச�சல$ப& ,வாேன 

எ!லா�சிவ ெசயெல ெற�ணிேய யி$ெபா#. 

எ�ைடய வா�0ைததைன ேய*திைழேய த(ளாம! 

உ*தைன வி%&$ேபான உ0தம ேவதிய�� 

வாகாக உைனேத� வ�கிற வைரயிKேம 

எ>களிட வா0தினிேல ேய*திைழேய வ*திர�மா 

எறவ�க( தானைழ
க ேய*திைழயா ளாதிய�� 

ச*ேதாஷ மாகிய!ேலா ச�மதி0. வ$ெபா#. 

ம>ைகல% +மிெய� மாதவ( த�ைடய 

அர�மைன தனில!ேலா ஆதி5� வா4*தி�*தா( 

 

ெபா! வி")த�ெபா! வி")த�ெபா! வி")த�ெபா! வி")த�....    

 

இ*தவைக யாதிய�� ெயழிலா; தா�� 

      இGட�ட ,$ைபய� A%�! வா4க 

ெதா*த� டகாசி விJேவ ச�
,� 

      .ல>கேவ 5�சவ�* ேதாற0 தா�� 

அ*த�ட காசிநக� வா#� ந!ல 

      அ*தண�க( யாவ�கM ெமாறா; ேச�*. 

+*தரமா �1சவ>க ளான பி- 



      +0த�ட னட
கிற சாிைத ேகளீ�. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

இ$ப�
காக வ!ேலா யி�
கிற நாைளயிேல 

விள>கேவ காசிவா#� விJேவச நாத�
, 

பிரம21 சவம.$ -கழாக0 தாவ�க 

காசிவா4 ேவதிய�க( களி$பாக0 தா�ம!ேலா 

அவரவ� �ைற$ப�ேய யபாக0 தா�ம!ேலா 

ப0.நா( உ1சவ�� பா>காக0 தானட0தி 

வ*தவ�� ப�ைய வாகாக0 தா�ம!ேலா 

பாக>க( தீ�0.
ெகா(ள பாரமைற ேயா�க( 

ஆயிர� ேவதிய�� அட>கK ெமாறாக 

விJேவச ராலய0தி! விள>கேவ தா/� 

அவரவ�
 ேக1றப� யானேதா� பாகமைத 

கண
க. தாபா�0. களி$-ட ன$ெபா#. 

ப>கி%&0 தா�ம!ேலா பண>கைள ெய&0.
ெகா�& 

ேபா,*த �ணமதி! -கழாக0 தா�ம!ேலா 

அ$ைபய ெர�ம*த அ*தண� ேம.ைர$பா 

காசிவா4 ேவதியேர களி$பாக வி$ெபா#. 

எனிட0தி ேலா�பி(ைள எழிலா; வள�*.வாரா 

ஆ=சாJ திர�நாK ேவத�*தா னறிவா 

ம1=�(ள கைலக(யா2� +1ற�ட தானறிவா 

அ*தந!ல பால�
, அடவாகெசா! Kேவேக( 

உ>க( வச>களிேல 5�ேடாெப� ெய=ேக%க 

அ$ேபா. ,$ைபய� அபாகேய .ைர$பா� 

ப�சவ�ண
 கிளிேபாK� ப.ைம� சிைலேபாK� 

பட0தி�� ைவ$ேபாK� பா�
கயO வன�ட 

எனிட0தி ேலா�ெப�E ெமழிலாக யி�
,.கா� 

எ=ேம தா�ைர
க யிைத
ேக%& அ$ைபய� 

ந!ல.யி� வ�
,� நட0.ேவா� விவாகெம= 

/%ட>க( /�ய!ேலா ,ணமாக வ$ெபா#. 

நாMக( ேநமி0. நறாகவ$ ெபா#ேத 

�/�0த$ ப0திாிைக5� ��வாக0 தாென#தி 

ஆலய0தி! ெச;5�ப� யைனவ� ெமா$-
ெகா�& 

அவரவ�க( மைனேத� யபாக$ேபா;�ேச�*தா� 

 



பகவ�
,� ஆதி
,� விவாக� ெச;வி0த!. 

 

இ$ப�
காக வ!ேலா யி�
,ம*த நாைளயிேல 

�/�0த> ,றி0தநா( ��வாக வ*திட2� 

அ*தண�க ெள!ேலா� மட>கK ெமா=/� 

காசிநக� �#.> களி$பாய ல>காி0.� 

விJேவச ராலய0தி! விள>கேவ தா�ம$ேபா 

ப�ைச$ப* தKம!ேலா பா>காக$ ேபாடவி0. 

விJேவா� தன
,ம!ேலா ேவணயபி ேஷக�ெச;. 

அடவாக வா0திய>க( அபாக0 தா�ழ>க 

பகவைன5 மாதிைய5� பா>காய ல>காி0. 

ஆலய0தி1 ,(ளாக அபாய ைழ0.வ*. 

ப�ைச$ ப*தலதி! பா>காக
 ,*தைவ0. 

ஓமம. வள�0தி உ0தம ேவதிய�க( 

ேவத�ைற$ப�ேய ேவதம*திர>க( ெசா!� 

பகவ�ட
 ைகதனிேல பா>கா;ம>கி�யமீ*. 

ஆதி5ட
 க#0தினிேல யபாக
 க%ட�ெசா!� 

மைறயவ�க ெள!ேலா�� ம>கள>க( தா/றி 

ஆதி5� பகவைன5� அபாக0தா வா40தி 

வ*தி�*த ேவதிய1, வளமாக வ$ெபா#. 

ச*தன -Gபெமா&0 தா�)ல* தாெகா&0. 

ஆமவைட ேமா�,ழ�- அதிரச�� பாயாச� 

�0.$ேபா லனமி%& +0திK� பதா�0த�ைவ0. 

ப�ச�ேயா &ம>ேக பதிென%& வித�பைட0. 

ெபாேபா! ப�$-மி%& -0.�
, ெந;வா�0. 

வ*தி�*த ேவதிய�க( உ�& பசியாறி 

ஆதி5� பகவைன5� அபாக
ெகா�டா� 

அவரவ�க( ஆ0.
, அட>கK� ேபானபி- 

ஆதி5� பகவைன5 மபாக0 தானைழ0. 

ப&
ைகயைற ேஜா�0.$ பா>கா,$ைபயரா0தி! 

இ�வைர5 மைற
,(ேள யிப�ட த(ளிவி%& 

ஆ0.
, அவரவ�க ளபாக$ ேபானபி- 

ப&
ைக யைறதனிேல பகவ� மாதிய�� 

சரசச! லாப�ட ச.ராக விைளயா� 

ெகா�சி
, லாவிய!ேலா /�யி�
 ,�ேபா. 

பகவனாதி �க0ைத$ பா�0தி%டா �1=ம$ேபா 

ெந1றியிேல ேயா�வ�2 ேநராக0 தாவிள>க 



பா�0ெத!ேலா பகவ�� பாிவாக வ$ெபா#. 

ஆதியேர ெப�மயிேல யாரண>ேக நீேகளா; 

உ*தனிட ென1றியிேல 51ற. ேயா�வ�2� 

எ*தவைக வ*த. ெயன
கறிய
 /=ெமன 

அ$ேபா. ஆதிய�� ஆாிைழயா( தானைக0. 

மற*தீேறா ேவதியேர ம>ைகயைர ெச;தசதி 

ேவ(விய. ெச;ைகயிேல வி%ெடறி*த ச%&வ0தி 

காயம. வ!லேவாதா காணாம! ேக%கவ*தீ� 

காசி0ெத� வி!வி%&
 ைகேபா%& ேவா�னீேர 

அ=க�ட2 �க0ைத யி=தா க�ேடெனறா( 

அ�ெமாழி பகவேக%& யாதி5டேன .ைர$பா 

அ= ெய#தின. யா�
,* த$பா. 

தைலயி விதிைய ெவ!ல0 ேதவராKமாகா. 

ேபா%ட ெய#0ைத5ேம பிர%ட ��யா. 

அனாளி! தா�ம!ேலா வயனா�> கண
ெக&0. 

இனா�
 கினப� ெயெற#தி வி%��
க 

ந�மா! த&$பத1, யாகாெதா �
காK� 

ஏழைர நா%சனி ெயன
,$ பி�0தி�
க 

வாழேவ ேயாசி0தா! வா;
,ேமா ெப��வா42 

காைல+0திய பா�- க�
காம! தாவி&ேமா 

எ=ைர0த பழெமாழி5� எ
காK� பிசகாேமா 

உைனவி%& நாேனா� ெவாளி0 .யி�*தாK� 

எைன$ பி�0தசனி யி%&வ*. வி%&வி%டா 

இனிேமK� ேயாசைனக( என யி�
கிற. 

இ*தம� ம*தைன எழி!காசி ேயாரறி*தா! 

பற�சிெய= 2ைனயிOY� பா$பாரறி* தாரானா! 

ெவ%�$ -ைத0தி&வா� வ!Kயிைர வா>கி&வா� 

இன�> காசிதனி! நாமி�
க$ ேபாகா. 

ெபா#.வி �5�ேன -ற$ப%& நாமி�வ� 

கானக* தனி1ெச= களி$பாக வா4வம!லா! 

ஊாி��* ேதாமானா Kயிர. நி!லா. 

எ= பகவ�ேம ெய&0.ைர
,� ேவைளயிேல 

ஆதிய� ம$ெபா#. ய�ெமாழி
,� ச�மதி0. 

பகவ� மாதி5மா; ப%ச�ட தா/� 

ந&ரா0திாி ேவைளயிேல நலமாக யி�வ�கM� 

காசிநகைர வி%&
 க&ெகனேவ தானட*. 

கானக* ேத�ய!ேலா களி$-ட வ�ைகயிேல 



பகவ�
, ம$ெபா#.$ பாிவாக0 தா�ம!ேலா 

)�வ
 கியானம.$ -கழாக0தா பிற
க 

அ$ேபா. பகவ�ேம யாதி�க� ேநா
கி 

தீ�
க�ட ெச;தி ெதளியேவேய .ைர$பா 

ஆதிெய�� ெப�மயிேல யாிைவயேர ெசா!கிேறேக( 

அரனா� விதி0தப� யைடவாக வி$ெபா#. 

ஏ#மக வதைன யிப�ட நீெப=வா; 

ெப�நா, ஆ�9= பிாிய�டேன பிற
,� 

அ*தந!ல பி(ைளக(ேம! ஆைசய. ைவயாம! 

ஈற2ட கானக0தி ெலறி*.வி%& யாதியேர 

எபிேன வ*ைதயானா! ெயழிலாக நா�ேமதா 

பிரமேலா க*ேத�$ -கழாக$ ேபா;ேச�*. 

அய�� சரJவதியா; அம�*.ேம வா4*தி�$ேபா� 

எெமாழிைய 5=தியாக ஏ*திைழேய நீ5�ந�பி 

வரேவ�& ெமெறலேவா வயனான பகவேக%க 

அ$ேபா. வாதிய�� அ�வண>கி ேய.ைர$பா( 

ப0தாேவ5 ெமாழி
,$ பதி!ெமாழி ேவ=��ேடா 

ெகா�டவ� ெசா1ப�
, ,=
ேக ெமாழி5��ேடா 

உ�ைடய மனதிப� 5க*.நா வாேரெனன 

இ�வ�� ச�மதி0. ேயகிேய கானக0தி! 

மகி4வாக0 தானட*. மன>களி0. வ��வழியி! 

 

ஆதி7� பகவ&3 9:த�ஆதி7� பகவ&3 9:த�ஆதி7� பகவ&3 9:த�ஆதி7� பகவ&3 9:த�....    

 

பாணக� ேசாிதனி! ப�-ட வ*.ம$ேபா 

அ>கி�
, ம�டப0தி! ஆதி5� பகவ�ேம 

/�+ கி0த2ட ெகா$ெபனேவ ய$ெபா#.� 

ஔைவெய�� ெப�,ழ*ைத ய�ளாக0 தாபிற
க 

க�&ேம தாயா�> கல>கிமிக0 தவி0.� 

எனமா; வி%ெடலேவா ேய,ேவ ெனற#க 

அ$ேபா .வ
,ழ*ைத யைன�க� பா�0. 

அ�ளாக0 தா�ம!ேலா யைற,வைத
 ேகM� 

 

ஔைவ ெய
&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஔைவ ெய
&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஔைவ ெய
&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஔைவ ெய
&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    

 

இ%ட�ட ெனறைலயி �னப� ெயெற#தி 



வி%டசிவ ��ெச0. வி%டாேனா - �%ட�%ட$ 

ப�சேம யானாK� பாரமவ �
கனா; 

ெந�சேம ய�சாேத நீ. 

 

1111----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

பாிவாகயாதிய� மீெற&0த 

      பாைவெய�ெமௗைவய*த ,ழ*ைதய$ேபா 

ெநாியாக நீதிெமாழி /ற
ேக%& 

      ேநாிைழயாளாதிய�� மன�ெவ=0. 

அாியேவபகவனா �ைர0 தவ�ண� 

      அ
,ழ*ைத தைனயO வன0தி!வி%& 

பிாியமனமி!லாம! -ல�பி
ெகா�& 

      ேபைதயா(பகவபி ேன,வாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

அ�ெமாழி0தாேக%& அைனம ன*.ணி*. 

,ழ*ைதத ைனவி%&
 ெகா$ெபன ேவய$ெபா#. 

பகவ�ட$ பினாேல ப�பாக0 தானட*தா( 

அ$ேபாத
 ,ழ0ைததைன யைடவாக0 தா�ம!ேலா 

அ�ேசாி$ பாணக�க( அபாக0 தாென&0.� 

சீரா%�
 ,ழ*ைததைன சிற$-ட வள�0.வ*தா� 

இ$ப�0 தானி�
க ெயழிலா;� ெசறெதா� 

ஆதி5� பகவ�ேம ய
கான க>கட*. 

ெதா�டனா ெட�ம*த .ல>,ந! ^1=
கா%�! 

விள>கியேதா� ம�டப0தி! ேவத� மாதிய�� 

களி$-ட /�ய!ேலா கலவி$ -ாி*திடேவ 

உ$ைபெய�� ெப�,ழ*ைத உகைம5ட தாபிற
க 

க�ெட! ேலாவாதிய�> கனிெய�> ,ழவிதைன 

எ$ப� வி%ேட,ேவ எெற!ேலா தான#க 

அ$ேபா. வ
,ழ*ைத அைன�க� பா�0. 

பிாிய�ட வா;திற*. -கKவைத
 ேகM� 

 

உ ைபெய&�உ ைபெய&�உ ைபெய&�உ ைபெய&�    ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    



 

அ0தி�த ெல=�_றா றான2யி ர0தைன
,� 

சி0தமகி4* தளி
,* ேதசிக - �1றேவ 

க1பி0தா ேபானாேனா கா�
க
 கடனிைலேயா 

வ1பேன வனா யர. 

 

2222----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

ஏகிேயபகவபி னாதியாM� 

      இGட�ட/�டேவ ெயழிலதாக 

பாகமா5$ைபெய�� ெப�,ழ*ைத 

      ப�பாக0தாபிற
க
 க�&யாதி 

தாகமா;வி%ேடக மனமி!லாம! 

      ைதயலா(-ல�ைபயிேல ,ழவிதா�� 

ேயாகமா; நீதிகைள 5ைர
க
ேக%& 

      5ளமகி4*.பகவ பி ெசறி%டாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

இOவா= தா�ைர
க ேவ*திைழயா ளாதிய1, 

மன�* .ணி*.ம!ேலா ம
,ழ*ைத தைனவி%& 

பகவ�ட$ பினாேல ப�பாக0 தானட*தா( 

அதபிற, அ
,ழ*ைத அOYாி!தா வா#� 

வ�ணா�க( தாென&0. வள�0.ேம வ*தபி- 

எனாM* ெத;வமா யி�
கிறா ளOYாி! 

அ.நி1க �-ெசற ஆதி5� பகவன=� 

ேசாழேதச0 த�கி1 +க�ட ேபா;ேச�*. 

அ>,(ள� ேசாைலயிேல யபாக0 தா/ட 

அதிகமா ென��பி(ைள யபாக0தா பிற
க 

க�ெட!ேலா தாயா�> கல>கி மிகவா� 

இ
,ழ*ைத0 தைன5ேம எவ�க( கா$பா�கெள= 

நீ>கமன மி!லாம! நி=தா; தவி
ைகயிேல 

அ$ேபா .வ
,ழ*ைத ய�ளாக ேய.ைர
,� 

 

அதிகமாென
&� ஆ�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஅதிகமாென
&� ஆ�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஅதிகமாென
&� ஆ�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஅதிகமாென
&� ஆ�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    



 

க�$ைப
,� �%ைட
,� க!��% ேடைர
,� 

வி�$-1 ற�தளி
,� ெச;ய - ��$ெப1றா 

^%� வள�
காேனா ேவாெக&வா; யனா;ேக( 

வா%ட� ன
ேக மகி4. 

 

3333----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

ெச=ேம பகவ�ட ஆதியாM� 

      ெசழி$பாக 9றாவ. தா�ம!ேலா 

நறாக ேயா�வன0தி! ேச�*தேபா. 

      ந>ைகயவ( நளின�ட தா�ம!ேலா 

,றா யதிகமா றைனD= 

      ேகாைதவி%& பிாியமன மி!லாவாட 

அ=ய
 ,ழவிஞான மறியேவாத 

      ஆதிக�& பகவ�ட அ&0.�ெசறா(. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

இ*தவ�ண* தா�ைர
க ெயழிலான தா;ேக%& 

மன�* .ணி*தலேவா மா.ய*த வாதிய�� 

பகவ�ட பினாேல ப�பாக0 தா��ெசறா( 

அதபி- அ
,ழ*ைத அOYாி! தாவா#� 

ேசரமா ென&0ெதலேவா சீராகவள�0.
 ெகா�டா� 

அ$ப�யவ� வள�
க ஆதி5� பகவ�ேம 

ப%டணமா� ப%டணமா> காவாி$)$ ப%டணமா� 

காவாி$)$ ப%டண0தி! களி$-ட ேபா;ேச�*. 

அ>,(ள ேவா�ம�டப0தி! அபாக
 /�னா�க( 

உ�ைவெய�� ெப�,ழ*ைத 5டேனபி ற*தனவா� 

அ
,ழ*ைத தைனவி%& யகலமன மி!லாம! 

தா;நி= -ல�ைபயிேல ய
,ழ*ைத ேய.ைர
,� 

 

உ"ைவெய&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஉ"ைவெய&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஉ"ைவெய&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாஉ"ைவெய&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    

 

அ�ைட$ைப
 ,(Mயி�த றாய�*த0 தான�*.� 



அ�ட0 .ய�பிைழ$ப தா�சாிய- ம�� 

யைலகிற வனா யர�ைடய 2�ைம 

நிைலக�& நீயறி*. நி!. 

 

4444----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

அ&0 .ேமபக வபிஆதியாM� 

      அபா க0தா ெச= ய�ைமயாக 

ெதா&0 .ேமநாகா வ.தா /ட 

      .ல>க ேவ5�ைவ ெய�� ெப�பிற
க 

வி&0 ேதகமனமி! லாதாதி யாM� 

      ெவ,வாக நிற>ேக -ல� -�ேபா. 

எ&0 .ேம,ழவி சில நீதி/ற 

      ஏ>கி ேயயா திய�� ஏகி%டாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

இOவா= ,ழ*ைதய. ெய&0. மிக
/ற 

அ.ேக%&0 தாயா� மவ(மன.ேம .ணி*. 

பகவ�ட$ பினாேல ப�பாக$ ேபானபி- 

அ
,ழ*ைத தைன5ேம யOYாி! தாவா#� 

க!வி$ேபா� தாெம&0.
 களி$பா; வள�0தபி- 

பார0தவ� ெச;.$ ப0திர
 காளியாகி 

சபானா த�டேன ச.ரா; நடன�ெச;. 

Aரப0திரைர மண�விள>க� ெச;.வா4*. வாரா( 

இ
கைத யி$ப�யி�
க ெயழிலா;� ெசறெதா� 

பகவ� மாதிய�� பா>காக0 தா�ம!ேலா 

தி�வாBைர யைட*. திகழாேமா� ம�டப0தி! 

கல*ெத!ேலா
 /&ைகயி! கபிலரவ�தா பிற*தா� 

க�ெட!ேலா தாயா�> காைளய*த
,ழ*ைத தைன 

யா�கா�$பா ெர=ெசா!� யைனய�� -ல�பயிேல 

அ$ேபா .வ
,ழ*ைத ய�ளாகேய .ைர
,� 

 

கபிலெர
& மா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாகபிலெர
& மா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாகபிலெர
& மா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பாகபிலெர
& மா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    

 



க�Eைழயா
 கா%�1 க�>க1 றவைள
, 

��� ப�யறி* S%&மவ�- ந�E 

நம
,� ப�யள$பா� நாாிேயா� பாக� 

தம
,� ெதாழிெலன தா. 

 

5555----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

காணேவஐ*தா வ.வன0தி! 

      களி$பாகயா தி5டபகவ/ட 

)ணேவகபிலெர� மா�,ழ*ைத 

      -கழாகபிற
கயாதி க�&ம$ேபா 

ேதாணேவவி%ேடக மனமி!லாம! 

      ேதாைகய��நி=ேம .யர>ெகா(ள 

ேவணேவஞானமைத
 ,ழவிவி(ள 

      விள>கேவேக%டாதி ெவ�0தி%டாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

எ=ைர
க வ
,ழ*ைத ேய*திைழயா ளாதிேக%& 

மன*.ணி*. பகவபிேன மகி%சி5ட ெசறபி- 

அOYாி! தாவா#� அ*தண ரானெதா� 

பி(ைளயி! லாதெதா� பா$ைபய ெனபவ�� 

அ
,ழ*ைத தைன5ேம யவெர&0. தாவள�0தா� 

அ.நி1க �-ெசற யாதி5� பகவ�ேம 

ெவ(ளிமைல� சார�ேல வளமாக வ*./ட 

வ(ளிெய�� ெப�,ழ*ைத வளமாக0 தாபிற
க 

இ
,ழ*ைத தைனகா1ேபா ெரவெர= தா;கல>க 

அ$ேபா. வ
,ழ*ைத யைடவாகேவ .ைர
,� 

 

வ0ளிெய&� ெபவ0ளிெய&� ெபவ0ளிெய&� ெபவ0ளிெய&� ெப�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா�6ழ5ைத 9றிய ெவ�பா....    

 

அைன வய1றி ல�*தீ வள�0தவனா 

னி�� வள�
காேனா ெவறாேய - மினரவ� 

C&� ெப�மா +&கா%� னி=விைள 

யா&� ெப�மா னவ. 



 

6666----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 

ெவ�0.ேமயOவனமா மதைனவி%& 

      விள>கேவெவ(ளிமைல சார!வ*. 

ெபா�0த�டனாதிெயா& பகவ/ட 

      ெப�,ழ*ைதவ(ளிெயன பிற
கவ$ேபா 

தி�0தமாய
,ழ*ைத தைனவி%&0 

      தாபிாியமனமி!லா தவி
,�ேபா. 

க�0தாகவ
,ழ*ைத ஞானேமாத
 

      க�டாதிமன*திட>ெகா� ேடகினாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

எ=ைர
க0 தா;ேக%& யவ(மன �*.ணி*. 

பகவ�ட /�$பாிவாக� ெசற பி- 

அ
,ழ*ைத தைன5ேம யைடவாக வ$ெபா#. 

மைல
,றவ� தாெம&0. மகி4�சி5ட தாவள�0தா� 

ஆதி5� பகவ�ேம யபாக0 தா�ம$ேபா 

மயிலா$)� யிK$ைப0ேதா$பி! மறிவிய>, தா/ட 

தி�வ(M வ�ம$ேபா0 திகழாக0தா பிற*தா� 

க�ெட!ேலா யாதிய�> காைளய*த
 ,ழ*ைததைன 

வி%&$பி ாியமன மி!லாம1 -ல�ைபயிேல 

அ$ேபா .வ
,ழ*ைத அைனய1, ேம.ைர
,� 

 

தி"வ0;வ நாயனா�9றிய ெவ�பாதி"வ0;வ நாயனா�9றிய ெவ�பாதி"வ0;வ நாயனா�9றிய ெவ�பாதி"வ0;வ நாயனா�9றிய ெவ�பா....    

 

எO2யி�> கா
கெவா� Aச��ேடா வி!ைலேயா 

வO2யிாி! யாென�வ ன!லேவா- வOவி 

ய�,வ. ெகா��> கைலவேத னேன 

வ�,வ. தாேன வ��. 

 

7777----வ!வ!வ!வ!. . . . ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�ஆதிெசா� வி")த�....    

 



நலமாக0தி�மயிைல தன
,வ*. 

      ந>ைகெய�மாதியைர பகவ/ட 

,லமாகவா�,ழ*ைத$ பிற
கவ$ேபா 

      ேகாைதயாதிவி%ேடக வா&�ேபா. 

பலவாகஞானம. பால/ற 

      பாிவாகயாதிய�> ேக%&ேமதா 

தலமாக$பால�ட யாைசவி%& 

      ைதயலாதிபகவபி தாெசறாேள. 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன....    

 

அ�ெமாழி0 தாேக%& யைனய�� மன*.ணி*. 

பகவ�ட /�$ பாிவாக� ெச=ம$ேபா 

ஆதிசிவ றைன5� வபாக வ$ெபா#. 

இ�வ� மாகவ!ேலா ெயழிலாக0 ேதா0தாி
க 

பரமசிவ னா�� பா�வதியாள$ெபா#.� 

�$ப0. �
ேகா� �னிவ�ட ேதவ�மா; 

ெதாிசின* த*ெதலேவா திகழாக வ$ெபா#. 

பகவ�
,� ஆதிய1,� பாரசாப0 ைதநீ
கி 

பிரம$ப தியதைன$ -கழாக0 தானளி0. 

வா#�ப�யாக வர>ெகா&0.0 தா மைற*தா� 

ேதவ��னி வ�கM� தபதிைய$ ேபா;�ேச�*தா� 

அயேனா& சரJவதி5� அனவா கனேமறி 

பிரமேலா க*தைன$ ேபா;�ேச�*தா ர$ெபா#. 

அாியய ச�ைடெய� ம�மாைன யி
கைதைய 

பா�$ப�0 தவ�� ப%ச�ட தாவாழி 

பிரபலமா;� ெசானவ�� பிாிய�ட ேக%டவ�� 

ெயனாM மி$-வியி! ெயழிலாக0 தாவாழி 

வாழிவாழி ெய=ெசா!� வரமளி0தா ாீJவரனா�. 

 

வாழி வி")த�வாழி வி")த�வாழி வி")த�வாழி வி")த�....    

 

பாிதிெயா& மதிவாழி பா�� வாழி 

      பாிவா, ��பெரா& சி0த� வாழி 

ெநாியாக$ பல2யி�� நீ� வாழி 

      ேநாிைழயா ளாதிெயா& பகவ வாழி 



அாியய ச�ைடதைன ப�0ேதா� ேக%ேடா� 

      அபாக$ -வி5(ள ம%&� வாழி 

பிாிய�ட ன�சி�%ேடா� ெப� ைமயாக 

      ேபரான யGடல%+மி ெப�கி வாழி. 

 

அாியய
ச�ைட அ�மாைன ��4 ெப�ற!அாியய
ச�ைட அ�மாைன ��4 ெப�ற!அாியய
ச�ைட அ�மாைன ��4 ெப�ற!அாியய
ச�ைட அ�மாைன ��4 ெப�ற!....    

----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxx------------------------------------    

 


