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உ

சிவேபாகசாரம்
SIVA – BHOGA – SARAM
THE ESSENCE OF BLISSFUL EXPERIENCE
1. அடிகள் வணக்கம்

சித்தி தருநாதன் ெதன்கமைல வாழ்நாதன்
பத்தி தருநாதன் பரநாதன் – முத்திப்
ெபருநாதன் ஞானப் பிரகாசன் உண்ைம
1

தருநாதன் நம்குருநா தன்.

1. SALUTATIONS TO THE GURU.
The Lord that giveth attainment
The Lord that liveth in the south Kamalai
The Lord that inspireth love
The Lord that is supreme
The Great Lord of Freedom, Jnanaprakas,
The Lord that revealeth truth
He is our master.

1

அருவும் உருவும் அருவுருவும் அல்லா
ஒருவ னுயிர்க்குயிரா ேயாங்கித் – திருவார்
கமைலவரு ஞானப்ர காசெனன வந்ேத
அமலபத
ந் தந்ெதைனயாண் டான்.

2

The one that is neither the formless
Nor the form nor the formless form
Sprang as the life of all life and came
Hailing from holy Kamalai, Jnanaprakas,
He gave me His immaculate feet
And admitted me into His Grace.

2

ஆரறிவார் நீதிவழி யாரறிவார் சித்திமுத்தி
ஆரறிவார் நற்றவங்கள் அன்பைனத்தும் – பாெரவர்க்கும்
கத்தன் கமைலயில்வாழ் ஞானப்ர காசெனனும்
அத்தெனன்ேபால் வந்திலனா னால்.

3
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Who could know the path of justice
Who could know Siddhi and Mukthi
Who could know the good austerities
And fullness of love,
If the Lord of all men on Earth
The Father, Jnanaprakas of Kamalai
Had not come in a form like mine?

3

அரியயற்கு முன்னாள் அடிமுடியுங் காணாப்
ெபரியவேன வந்து பிறந்து – துரியம்
ெபருக்கின்றான் ஞானப் பிரகாச னாகி
இருக்கின்றா னாரூரில் இன்று.

4

The Great One Himself whose crown and feet
Could not be seen by Aja and Hari
Hath come, hath been born. He increaseth Turiya
The estate of men, the highest serenest calm,
In Arur He hath his abode this day
As Jnanaprakas.

4

கண்ேடனிப் பாசங் கழிந்ேதன் அமுைதமுகந்
துண்ேடன் சுகானந்தத் துள்ளிருந்ேதன் – வண்டிமிர்காத்
ேதைனப் ெபாழிகமைலச் ெசங்கமலப் ெபாற்பாத
ஞானப்ர காசைனேய நான்.

5

I saw Him. My bonds slipped off.
Nectar I scooped and drank.
I was in blissful ecstasy
I saw Jnanaprakas, Him of Kamalai,
Whose gardens pour honey to the murmuring bees
Him with golden feet like lotus red.

5

உள்ளிருந்ேத ெயன்று முணர்ந்துகினும் கண்டிலெரன்(று)
உள்ளும் புறம்புமா ேவாெமன்று – ெமள்ள
நரருருவாய் ஆரூரில் வந்தான் நைமயாண்
டருள்புரிஞா னப்பிரகா சன்.

6

We dwell within and ever prompt them
Still they have not found us out;
Now let us be within, without as well,
Thought Jnanaprakas.
And soft in human form He came
In Arur; into His Grace accepted us.

6
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இருளுதய நீங்கும் இரவிையப்ேபால் என்னுள்
அருளுதய நன்றா யருளி – மருளுதய
மாற்றியவன் ஆரூரன் மாமைறயும் ஆகமமுஞ்
சாற்றியஞா னப்பிரகா சன்.

7

Like the sun that driveth the enshrouding darkness
With the dawn of His Grace, well bestowed in me
The appearance of ignorance He drove
He of Arur, that uttered the Vedas
And Agamas great, Jnanaprakas.

7

ஒழியாத ேபரின்பத் துள்ளாய் உலகில்
விழியா திருந்து விடேவ – அழியாத
பூரணா ெசங்கமலப் ெபாற்பாதா ெதன்கமைல
ஆரணா நாேயற் கருள்.

8

Merged in great unending joy
To remain unawakened to the world,
Thou Perfect One, Everlasting,
Thou with golden feet like lotus red,
Thou of Kamalai of the South
Lord of the Vedas, help Thou me,
Me as lowly as a dog.

8

ேதடுந் திரவியமும் சிற்றறிவும் பற்றுதலும்
கூடும்ெபாய் என்றருளிற் கூட்டினான் – நாடரிய
ஞானப்ர காசனுயர் நற்கமைல மானகர்வாழ்
வானப் பிைறயணிந்த மன்.

9

The treasure that is sought,
The knowledge imperfect,
The desire that clingeth,
All these are lies, - In Grace
He made known to us, Jnanaprakas
That dwelleth in the great city,
Kamalai, noble and fair,
The King hard to approach,
Adorned with the crescent moon.

9

காண்பதும்ெபாய் ேகட்பதும்ெபாய் காரியம்ேபாேலயிதமாய்ப்
பூண்வதும்ெபாய் எவ்விடத்தும் ேபாகமும்ெபாய் மாண்பாகத்
ேதாற்றியின்ப ெவள்ளமாய்த் துன்னிஎன்னுட் சம்பந்தன்
வீற்றிருப்ப ெதான்றுேம ெமய்.

10
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Whatever be seen is lie, whatever be heard is lie,

Whatever be taken up as wholesome work is lie,
Whatever be enjoyed whithersoever is lie. But this,
That Sambandha cometh in sublimity,
Closeth as a flood of joy and hath His abode in me,
This alone is true.

10

2. ெபறுதற் கருைம
ஒருைமயுடன் ஈச னருள் ஒங்கிஎன்றுந் தூங்கல்
அருைம அருைம அருைம – ெபருைம இடும்(பு)
ஆங்காரங் ேகாபம் அபிமானம் ஆைசவிைன
நீங்காத ேபாதுதா ேன.

11

2. THINGS HARD OF ACHIEVEMENT.
Hard, hard, hard it is to be lapped
In single-minded communion with the growing grace of God,
When conceit, cruelty, egotism, anger
Attachment and actions born of desire
When these are not eschewed.

11

தன்ெபருைம ெயண்ணாைம தற்ேபாத ேமயிறத்தல்
மின்ெபருைம யாஞ்சகத்ைத ேவண்டாைம – தன்பால்
உடைலத் தினம்பழித்தல் ஒங்குசிவத் ேதான்றல்
நடைலப் பிறப்ெபாழியு நாள்.

12

Thinking not of one’s own glory, losing self-conceit,
Discarding the world whose glory is that of the lightning flash, so fleeting
Despising one’s own body, day in, day out,
Holding holy communion with the exalted Lord –
The day when these do happen is the day
When painful birth doth cease.
12
உைரயிறந்தால் உன்னும் உணர்விறந்தால் மாையத்
திைரயிறந்தால் காண்கின்ற ேதைவ – வைரெபருக
வாசிப் பதுநாவால் வாழ்த்துவது நாடகமாய்ப்
பூசிப்ப தும்சுத்தப் ெபாய்.

13

It is wholly wide of the mark, feigning and farcical,
To read the sacred lore in ever-extending bounds,
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To praise with tongue and worship God, The God who is only seen
When word hath ceased, and thought hath died
And the screen of Maya hath been torn asunder.

13

பரம ரகசியத்ைத பாழான வாயால்
இரவுபகல் எந்ேநர மின்றிக் – குரல்ெநரியக்
கூப்பிட்டுங் காணுேமா ேகாைழமட ெநஞ்ேசமால்
பூப்பிட்டுங் காணாப் ெபாருள்.

14

Can it be found the Secret so supreme
Even though thou callest out, night and day,
Unceasingly, till thy voice cracketh hoarse –
O feeble foolish heart! – the Thing
That could not be found even though Vishnu did seek
Cleaving through the solid earth?

15

ஒருேகாடி ஆகமங்கள் எல்லாம் உணர்ந்தும்
ெபருகுதவம் சித்திெயல்லாம் ெபற்றும் – குருவருளால்
ைவத்த படியிருக்க மாட்டாத மாந்தர்க்குச்
சித்த சல னம்மாந் தினம்.

15

Even though they master a million scriptures
Practice stern austerities and powers mysterious gain,
To the men that cannot be stradfast
Where the Guru’s grace hath placed them
There will be mental perturbations
Ever and aye.

15

அன்புமிக உண்டாய் அதிேல விேவகமுண்டாய்த்
துன்ப விைனையத் துைடப்பதுண்டாய் – இன்பம்
தரும்பூ ரணத்துக்ேக தாகமுண்டாய் ஒடி
வருங்கா ரணர்க்குண்ைம ைவ.

16

Keep the truth apart for those
Whose love doth grow from more to more
Whose knowledge growth from out that love
Who wipe out Karma, the cause of pain,
Who go running thirsting after
The Perfection that yieldeth Joy.

16
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3. அறியும் பகுதி
உருைவ அருைவ ஒளிைய ெவளிைய
இருைளச் சிவெமன் றிராேத – மருைளப்
பிறிந்தறிவிற் கண்டதைனப் பின்னமற எங்குஞ்
ெசறிந்தெபாருள் தாேன சிவம்.

17

3. THINGS TO BE KNOWN.
Mistake thou not as Sivam anything
That hath form or that is formless
Or light or space or darkness.
That thing is Sivam Which filleth
Indistinguishably, through and through,
That which hath been realized
In Knowledge when purged of ignorance.

17

அகமாதி கண்ட அறிவாகி எங்குஞ்
சுகமாகி இன்ப சுகமாய்ச் – சுகாதீதத்
தானந்த ெவள்ள மதுவாய்ச் சுகத்ைதஅகன்
றானந்தம் ஆதியிலா தான்.

18

He who is the knowledge realized
Within, without
Who is all-pervading joy, delightful happiness
Who is the flood of ecstasy transcending joy,
Who is yet, apart from joy
He is the One
That neither end nor beginning hath.

18

இந்தனந்தில் அங்கி எரிஉறுநீர் ேதனிரதங்
கந்தமலர்ப் ேபாதுவான் காெலாளிகண் – சந்ததமும்
அத்துவித மாவதுேபால் ஆன்மாவும் ஈசனுமாய்
முத்தியிேல நிற்கும் முைற.

19

Just as fire in wood, water in fire,
Taste in honey, fragrance in flower,
Ether in air and light in the eye
Are distinct and yet not two
Even so do the soul and the Lord
Stand related in liberation.

19
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ஆறாறு தத்துவமும் ஆணவமும் நீங்கிஉயிர்
ேவறாக நின்றஇடஞ் ெசால்லின் – மாறா
இருளாய பாவைனயிற் ெறங்குமாய் நின்ற
ெபாருேளகாண் நீேய புணர்.

20

Wouldst thou know the place
Where the soul doth stand alone
With tatvas thirty six and Anava cast off,
Beyond the darkness of ceaseless thought?
Behold the Thing that standeth everywhere;
Unite thyself with It.

20

நனவாதி அந்தத்தில் நாடுசுகந் தன்ைனக்
கனவாதி அந்தத்தில் கண்டு – நனவாதி
ேதாற்றிடும்ேபா தந்தச் சுகரூபங் கண்டவர்கள்
மாற்றிடுவர் என்றும் மலம்.

21

The joy they seek in wakeful states
They find in states of dream;
They see that form of joy again
When wakeful states come on;
Verily, such as they
Shall smite impurity.

21

தத்துவங்கள் எண்ணித் தைலயடித்துக் ெகாள்ளாேத
தத்துவங்கள் ஏெதன்னின் சாற்றக்ேகள் – ெமத்துஞ்
சுகாரம்ப மாஞ்சிவத்தில் ேதாயாத மாயா
விகாரங்கள் தத்துவமா ேம.

22

Why knock thy head in counting the tatvas?
Harken what thy are,
They are but Maya’s mutations
That cannot touch, in whatever way
Sivam, the source of joy.

22

ஆறாறு தத்துவமும் ஆணவமும் வல்விைனயும்
நிறாக முத்திநிைல நிற்ேபார்க்குப் – ேபறாகப்
பார்விரித்த நூெலல்லாம் பார்த்தறியின் சித்தியிேல
ஒர்விருத்தப் பாதிேபா தும்.

23

As guide to those who stand for bliss
With tatvas six times six
Anava and actions hard
All to ashes turned,
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If one doth search through all the books
That are spread on earth,
Just one half of a single verse
In Siddhiyar will do.

23

4. உபேதச விளக்கம்
பரவிமனம் ேபாகாப் பரத்தைடய நாளும்
இரவுபகல் அற்ற இடத்ேத – திரமாக
நில்என்றான் கண்டஎல்லாம் ேநதிபண்ணி மும்மலமும்
ெகால்என்றான் ஞான குரு.

24

12. THE LIGHT OF SPIRITUAL INSTRUCTION.
The Supreme that the mind cannot approach
If thou wouldst like to reach,
Stand firm always at the place
Wherein is neither night nor day;
Know that whatever thou seest is not thou,
Quell down the Malas Three –
The teacher of wisdom said.

24

காயம் கரணமுதல் நான்கிற்குங் காரணந்தான்
ஆ யஇருள் மாைய அதுஎன்றால் – தூயெபாருட்
ேபாதேன ! ெசங்கமலப் ெபாற்பாத ேன ! எைனநீ
ஏேதன்று ெசால்லாய் இனி.

25

If dark Maya be the cause of the four,
Body, karana, world, enjoyment,
Thou that teachest the truth so pure,
Thou with golden feet like lotus red
Say, what am I?

25

என்ைன அறிெவன்றான் என் அறிவில் ஆனந்தந்
தன்ைனச் சிவெமன்றான் சந்ததமும் – என்ைனஉன்னிப்
பாரா மைறத்ததுெவ பாசெமன்றான் இம்மூன்றும்
ஆராயந் தவர்முத்த ராம்.

26

Intelligence, He called me.
The joy within my intelligence, He called Sivam.
What constantly hid Thee from me, He called Pasam.
Whoever have understood these three
They are the liberated.

26
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எங்கும் இருக்கும் அறிவுநீ ஏகமாய்
அங்கங் குணர்த்தும் அறிவுநாம் – ெபாங்கு
மலமைறத்தல் மாைய மயக்கல் விகாரப்
பலமைனத்தும் கன்மமலம் பார்.

27

Thou art the intelligence that is everywhere
We are the One Intelligence instructing everywhere
Puffed-up mala hideth, Maya doth confound.
Lo ! it is karma that yieldeth all the diverse fruits.

27

ெசங்கமலப் ெபாற்பாதன் சீர்பாத வல்லவங்கள்
நங்கமைல வாழ்கிளிேய ! நாடிக்ேகள் – சங்ைகயிலாத்
தத்துவத்ைதக் காட்டியதின் தத்துவத்ைதக் காட்டிஅருள்
தத்துவத்ைதக் காட்டியது தான்.

28

O, Parrot that hath the home in our Kamalai,
Lend thy willing ears to hear the powers
Of His noble golden feet like lotus red.
They showed the nature of countless tatvas
The Tatva of the soul therein
And the tatva of the loving grace.

28

ேதசு ெசறிகமைலச் ெசங்கமலப் ெபாற்பாதன்
ேபசுதமிழ் ஞானப் பிரகாசன் – பாசவிைன
வாட்டினான் மீட்டுநான் வாரா வைகயருைளக்
காட்டினான் கூட்டினான் காண்.

29

He with golden feet like lotus red
Coming of Kamalai full of splendour
Jnanaprakas, whose Tamil is of great repute,
He made the Pasam of Karma wither
Showed His Grace and united me to it,
Lest I should be born again.

29

நானிங்காய் நீயங்காய் நாட்டமற ைவத்ததற்பின்
நாெனங்ேக நீெயங்ேக நாதேன ! – வாெனங்கும்
ஒன்றாகி நின்ற உணர்வுநீ உன்னறிவில்
நன்றாகத் ேதான்றுசுகம் நாம்.

30

“When the perception that I am here and Thou art there
Hath been brought to an end,
Where would I be and where wouldst Thou, O, Lord?
“Thou art the Intelligence standing united
Through all the Universe, and We the joy
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Appearing clear in Thine Intelligence.”

30

அைலவற் றிருந்த அறிவுநீ ஆங்ேக
நிைலெபற் றிருந்தசுக ேஞயம் – மைலவற்
றிருந்ததுகண் டாேய இருந்தபடி அத்ேதா(டு)
இருந்துவிெடப் ேபாதும் இனி.

31

Thou art the Intellignece standing unagitated.
Perceivest thou therein the joy
That endureth without agitation as well.
Remain true and fast in that realization
United with it for ever hereafter.

31

அகத்ைத இழந்தருளாய் அவ்விடத்ேத ேதான்றுஞ்
சுகத்தில் அழுந்திவிடச் ெசான்னான் – மகத்தான
சிற்பரனா ரூர்தனில்வாழ் ெசங்கமலப் ெபாற்பாத
தற்பரஞா னப்பிரகா சன்.

32

He bade me cast off the ego from me
Sink in the joy that riseth in grace
The Magnificent one transcending all knowledge,
He with golden feet like lotus red, residing in Arur
He that is highest, Jnanaprakas.

32

கிட்டாத ஈசனுைனக் கிட்டி அருள்புரிந்த
நிட்டாநு பூதி நிைலயிேல – முட்டா
திருவன்னி ேசர்ந்துமாற் ேறறியெபான் ேபால
வரும்இன்ப பூரணமா ைவ.

33

Stand unhindered in the state
Of realization of holy union
Which the Lord, Unapproachable
Drawing near, in grace vouchsafed to thee.
As gold put in fire enhanceth in quality
Even so shalt thou become
The perfection of joy that cometh to thee.

33

அநாதிசுக ரூபி அரனடிக்கீழ் என்றும்
அநாதி சுகரூபி ஆன்மா – அநாதி
இருந்தமலம் ேபாக்கி இைறஅருளி னாேல
இருந்தபடி ேயகண் டிரு.

34

Eternal Bliss is the form of Hara
Also eternal Bliss in form is the soul
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While beneath His feet, with eternal malam removed.
Remain thou perceiving that state
By the grace of God.

34

இற்ைற வைரக்கர ணத்ேதா டிணங்கிைனேய
இற்ைறவைரச் ெசன்மம் எடுத்தைனேய – இற்ைறவைரத்
துன்பெவள்ளத் துள்ேள துைளந்தைனேய யீதறநல்
இன்பெவள்ளத் துள்ேள இரு.

35

Till now thou hast been in union with karana
Till now thous hast been taking births
Till now thou hast been immersed in a flood of pain.
That this may end, abide in the goodly flood of joy.

35

ேதகாதி நானல்ல என்றறிந்தால் சித்தமயல்
ேபாகாத ெதன்ைனேயா புண்ணியா – ேதகாதி
தன்னளேவ அம்மயக்கம் சத்தியமாய் எப்ெபாழுதும்
உன்னளேவ இல்ைல உணர்.

36

“Even when it hath been understood
That body and such things are not I
The confusion of the mind goeth not
Why, O, Virtuous one?”
“That confusion extendeth as far as body and such things only.
Know this, verily it never doth reach as far as thee.”

36

ஆறாறு தத்துவநீ அன்ெறன் றறிந்தைனேய
ஆறாறும் கண்டறிவன் ஆயிைனேய – மாறாமல்
உன்னறிவில் ஆனந்தத் ேதாங்கிைனேய ஒராமல்
நின்னறிைவ விட்டதுவாய் நில்.

37

Surely hast thou learnt that six and thirty tatvas are not thou,
Surely hast thou seen six and thirty tatvas and grown wise,
Surely hast thou constantly increased in the joy
That springeth in thine intelligence.
Leave perceiving with thy knowledge and stand at one with that.

37

மாதா பிதாச்சுற்றம் என்று மயங்கிைனேய
நீதான் தனுவாகி நின்றைனேய – ஈெதல்லாம்
ெபாய்ெயன் றறிந்தைனேய பூரணா னந்தெவள்ளம்
ெமய்ெயன் றறிந்தைனேய ெமய்.

38

Thou wert surely perplexed with thoughts of mother, father and kin,

12

RangaRakes

tamilnavarasam.com

Thou thyself surely stood with thy body identified.
All these were lies, thou hast understood
Thou hast understood that the flood of perfect joy is true.
Verily, true this is.

38

மைனயில்வரு ேபாகத்தின் மாதர்மக்கள் பாச
விைனயில் அழுந்திவிடாேத – உைனஇழந்து
காணாமற் கண்டாைனக் காட்சி யறக்கலந்து
பூணாமல் எப்ெபாழுதும் பூண்.

39

Immerse not thyself in pleasures of the home
In bonds of spouse and children
Lose thyself and unite, losing perception
With Him who is not seen but revealeth Himself
Wear him, without thyself wearing Him, ever and aye.

39

சுத்தவத்ைத நாடியிடுஞ் சுத்த இராப்பகலா
ெமத்தவத்ைத நாடி விடுைவேயல் – சுத்தவத்ைத
தானாய் இரண்டுந் தவிர்த்த சிவானந்த
வானாைவ நீேய மதி.

40

If thou seekest the suddha state with its suddha night and day,
Thou shalt realize that state and note this
Thou shalt become the Akas of Sivanand
Where both night and day are not.

40

சுத்தநிலம் உன்றனக்குச் ெசால்லக்ேகள் ெதால்ைலவிைனத்
தத்துவங்கள் ஆறாறுந் தாம்ெபருக் – கத்திடுவர்
எல்லாம் இழந்த இடேம அதுவாக
நில்லாய் அதுேவ நிைல.

41

I shall tell you of the land of the pure –
Men prattle till their old timeless karma and contact with tatvas increase:It is the spot beyond all these.
Stand there: - That is the proper place.
41
ெநருப்ெபன்றால் வாய்சுடுேமா ெநய்பால்ேதன் கட்டி
கருப்ெபன்றால் தித்தியா காணீ – விருப்பமுடன்
நீபிரமம் என்றக்கால் நீபிரமம் ஆயிைனேயா
நீபிரமம் சற்குருவால் நில்.

42

Would it burn thy mouth if thou said ‘fire’?
It wouldn’t taste sweet if thou said ‘ghee’,
Milk, honey, candy, jaggery,

13

RangaRakes

tamilnavarasam.com

Shalt thou become Brahman
If thou sayest thou art Brahman ever so eagerly?
Stand thou as Brahman by the good Guru made.

42

ஆர்க்குந் ெதரியாத ஆனந்த இன்பெவள்ளம்
ேமற்ெகாண்டு ெகாண்டு விடுகுதில்ைல – யார்க்கும்
ெதரியாப் பரப்பிரமஞ் ேசர்த்தாய் உனக்குச்
சரியார் சிதம்பரநா தா.

43

The flood of sweet joy that none doth know
Floweth over, carrieth away, and leaveth me not.
Thou hast united me to the supreme Brahman
That none doth know.
Who is Thy equal, Chidambaranatha?

43

5. அநுபூதி நிைல

உள்ளங் கைரய உடல்கைரய ஆனந்த
ெவள்ளங் கைரபுரண்டு ேமலாகக் – கள்ளமலம்
ெபாய்யாக என்னுட் புகுந்தவா ெறன்ெகாேலா
ஐயா தியாகவிேனா தா.

44

5. THE STATE OF REALISATION.
How didst Thou enter me, Sire, that sportest in bounties
So that the flood of joy doth overflow the banks and rise
Consuming my heart, consuming my body
And that the roguish impurity hath become a falsehood.

44

எேதது ெசய்தாலும் எேதது ெசான்னாலும்
எேதது சிந்தித் திருந்தாலும் – மாேதவா
நின்ெசயேல என்று நினதருளா ேலஉணரில்
என்ெசயேல காண்கிேல ேன.

45

Whatever I do, whatever I say
Whatever I remain thinking, Mahadev !
If I but realize, by Thy Grace, all that action to be Thine.
I do not perceive mine.

45

மாையமலம் எங்ேக மைறந்தேதா ! மாையதனில்
ஆயசகம் எங்ேக அழிந்தேதா ! – காயமதில்
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தங்கும் புருடெனங்ேகா ! சச்சிதா னந்தெவள்ள்ம்
எங்கு மிகக்ேகாத்த ேத.

46

Where hath the maya-mala hidden
Where hath the maya-made world perished
Where is the purusha that resideth in the body?
Lo ! the flood of truth, intelligence and joy
Hath in profusion entered everywhere.

46

நானுஞ் சுகவடிவாய் நண்ணிேனன் நின்னருளால்
வானுஞ் சுகவடிவாய் மன்னிற்ேற – வானுஞ்
சுகரூப மன்றுமணந் ேதாற்றநிலம் ேபாலுன்
அகரூப மட்ேட அது.

47

I have become the form of joy, by Thy grace
Akas also hath stood as form of joy
But even akas is not the form of joy.
Like the earth that hath lost its smell.
The Akas is merely an inner form of Thine.

47

ஈசன் அடியில் இருக்ைகயிேல எங்ெகங்கும்
ஈசனடி ேதடி இைளத்ேதேன – ேபசரிய
ெபாற்பதத்தன் ெசங்கமலப் ெபாற்பாதன் தன்னுைடய
நற்பதத்ைதக் காணாமுன் நான்.

48

Abiding though I was, under the feet of the Lord,
Weary I had grown, seeking His very feet everywhere,
Before I saw His holy feet, His pretty, ineffable feet,
His golden feet like lotus red.

48

நற்பதஞ்ேசர் ஆரூரின் ஞானப்ர காசெனந்ைத
தற்பரேனார் ஞானவாள் தந்தாேன – ெசாற்பனத்தும்
காரார் மறலிஅயன் கண்ணனுக்கும் அஞ்ேசைன
யாராலும் என்ெசய்ய லாம்.

49

Jnanaprakas in Arur of sacred standing,
My Father, the Highest, gave me a sword of wisdom
Who dare do anything to me who feareth not
Dark Death, Brahma or Vishnu even in my dreams?

49

ெவறும்பாழிற் ேபரின்ப ெவட்டெவளி தன்னில்
குறும்பாளர் காணாக் குடிலின் – உறும்பாசம்
ஒட்டிஎைன ைவத்தனேன உற்றபிர பஞ்செமலாம்
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ஆட்டியஞா னப்பிரகா சன்.

50

In the perfect void, in the utter expanse of great joy,
In the hovel the mischievous thieves can’t find
He placed me having driven the pasam,
Jnanaprakas that moveth all universe.

50

என்றுஞ் சிவத்ேதா டிைணபிரியா ேதயறிவாய்
நின்றபடி தன்ைன நிகழ்த்தினான் – மன்றில்
நடமாடும் ஆரூரன் ஞானப்ர காசன்
திடமாக என்னுள்ளத் தில்.

51

He showed it in my heart assuredly
The manner of my existence as intelligence
Ever united with Sivam without severance
He of Arur, that danceth in the Hall, Jnanaprakas.

51

நாதனார் ெதன்கமைல நாயனார் எவ்வுயிர்க்கும்
ேபாதனார் ெசங்கமலப் ெபாற்பாதர் – ேபதமற
ஒன்றிரண்டு தானறேவ உண்ைமயிேல கூட்டிஎைன
இன்றறேவ ைவத்துவிட்டா ேர.

52

The Lord, the Chief of Kamalai of the South
That granteth wisdom to all living things
He with golden feet like lotus red
Hath, this day united me with truth
And placed me securely
With all differences gone,
With the thought, that we are one or two, also gone.

52

நன்ெனஞ்ேச நீேகட்ட நன்ைமெயல்லாஞ் ெசால்லுதற்குக்
கன்ெனஞ்ச மாலயனுங் காணாேதான் – வன்ெனஞ்சர்
இன்னகுைற உண்ெடன்னா ஈசன் எதிர்வந்தான்
என்னகுைற ெசால்லாய் இனி.

53

The Lord whom the stone-hearted Vishnu and Brahma have not seen,
Of whom even the hard-hearted cannot say,
‘Lo, He is wanting in this’- He hath come before thee
To tell thee of all the good things thou hast desired.
My good heart, what else dost thou want?
53
இட்டசனம் எங்ேக இதமகிதந் தாெனங்ேக
துட்டசனம் எங்ேக ெதாழிெலங்ேக – சிட்டருடன்
கூடி யிருந்தெதங்ேக குன்றாச் சிவானந்தம்
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நாடியது வாயிருந்த நாள்.

54

Where are the friends, where the things of pleasure and pain,
Where are the wicked, the actions where are they,
Where is the communion with the good,
The day thou hast desired Siva’s joy that diminisheth not
The day thou hast stood as that?

54

வாக்குமனக் காயத்தான் வந்தெபாருள் அத்தைனயும்
வாக்குமனக் காயமுடன் மாயுேம – வாக்குமனக்
காயம் உடனிழந்து காண்ஞா திருஞான
ேஞயம் இழந்த நிைல.

55

All the things that come with speech or mind or body
They shall cease to be with speech or mind or body.
Lose thy speech and mind and body. Perceive the state
Wherein perceiver, perception and the perceived are lost.

55

புசிப்ேபாம் சிவேபாகம் பூரணாமாய் எங்கும்
வசிப்ேபாம் உலகில் வசிேயாம் – முசிப்பின்றி
வாழ்ேவாஞ் சிவத்ைதயுணர் மாதவர்தம் ெபான்னடிக்கீழ்த்
தாழ்ேவாம் எமக்கார் சரி.

56

We enjoy Sivabhoga, we live in perfection everywhere
We are not of the world. We live without end.
We bow down to the golden feet
Of the great tapasvins who have realized Sivam.
Who then are our equal?

56

6. உபாய நிைல
அறிவுநீ என்ன அறிந்தறிந்து மாையச்
ெசறிவுநான் என்ெறன்று ேசர்ந்தால் – அறிவு
ெதரிந்திடுேமா இன்பசுகஞ் ேசர்ந்திடுேமா நின்ைனப்
பிரிந்திடுேமா ெசன்மப் பிணி.

57

6. THE MEANS TO REALISATION.
Thou knowest full well thou art intelligence.

Still if thou join with Maya saying that thou art
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Filled with it, would wisdom be found,
Would blissful joy come to thee,
Would the disease of birth leave thee?

57

அரணங்கள் தாம்எரித்த அத்தேர என்னுள்
கரணங்கள் ஒட்டும்வைக காட்டீர் – கரணங்கள்
நீஅதுவாய் நில்லாமல் நின்னறிைவக் கண்டருளிற்
ேபாயதுவாய் நின்றுவிடப் ேபாம்.

58

‘Father, that hath burnt the fortresses,
Show me the way to drive my karanas away!’
‘If thou shalt not identify thyself with karanas
But perceive thou art intelligence,
Unite thyself with grace and abide as that
They shall depart from thee.’

58

தானல்லா தத்தைனய்ந் தாெனன் றுழலாமல்
தாெனல்லா மாயதனுள் தாக்காமல் – தாெனல்லாம்
ஆேனாம் எனும்ேபாதந் தாக்காமல் ஈசனிடத்(து)
ஆேனாேன ஆயினவ னாம்.

59

He doth not confuse all that is not he to be himself,
He is not affected by Maya that hath become all,
He is not touched with the thought that he hath become all,
He hath his being in the Lord : such alone liveth really.

60

ேதகநாம் என்ெறன்றூ ெசஉபுவீர் ஈதில்வரும்
ேபாகநாம் என்று புலம்புவீர் – ேநாக
வருந்துவீர் தீவிைனயின் மாறாத இன்பம்
ெபாருந்துவீர் எப்படிநீர் ேபாய்.

60

Ye that say that your bodies are yourselves.
Ye that lament that experience therein.
Ye that suffer pain because of with deeds,
How could Ye go and unite with changeless joy?

60

தன்ைன இழந்திடத்ேத தாேன சுகவடிவாய்
இன்னபடி என்றறியா எங்ேகானுட் – பின்னமற
நின்றநிைல தானுந் ெதரியாேத நின்றவர்கட்(கு)
அன்ேறா பிறப்பறுக்க லாம்.

61

Those who lose themselves and become the form of joy,
Who stand united, with not a mark to make them out,
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With my Sovereign whose nature defieth definition,
Who perceive not the state wherein they do stand,
Such, such alone can sever the bonds of birth.

61

உன்னாேத பற்றா துைரயாேத ெயான்றி அதில்
நின்னாமம் இல்ைல நிகழாேத – பன்னாட்
பைரயிறந்து நிற்கும் பயனைணந்தார் ெநஞ்சில்
திைரயிறந்து நிற்கும் சிவம்.

62

In whatever thou standest united
Without thinking, without grasping, without speaking aught
Thy name, thyself of name and form and act
Shall not be found.
In the hearts of those that have realized
The Benefit beyond the urging Para shakti
Sivam will stand with the screen riven through.

62

அருளறிந்து தானாம் அறிவறிந்ேத ஆங்குட்
ெபாருளறிந்து தானடங்கிப் ேபாத – இருளகல
விம்மா திருந்து விகற்பமற ஒன்றாகிச்
சும்மா இருக்ைக சுகம்.

63

Having realized the grace,
Having realized the intelligence that is oneself,
Having realized the truth abiding therein,
Having subdued the self,
With the dark cognizance of self dispelled,
With conceit gone, with distinction lost,
Remaining unified,
To rest in peace is Joy supreme.

63

ெசறியுந் தனுவாதி ேசர்ந்தறிந்து நின்ற
அறிைவ அறிவால் அறிந்ேத – அறிவிழந்து
நின்றால் சுகானந்த நீடு நிைலேவறு
ெசன்றால் சுகங்கிைடயா ேத.

64

Having perceived by the Supreme Intelligence
That intelligence which stood perceiving,
Joined to gross body and other parts,
If one doth stand with finite perception lost;
The blissful joy shall stand with one forever;
But if one doth go other ways
Verily no joy shall one find.

64
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தத்துவத்ைத விட்டருளிற் றான்கலந்து தன்னிழப்பின்
ெமத்துஞ் சுகத்தின் மிகஅழுந்திச் – சுத்தமாய்
ஒன்றாகி நின்ற உணர்வும் ஒழிந்தக்கால்
அன்ேறா சிவேபாக மாம்.

65

Leaving the tatvas, mingling in the grace,
Losing the self and sinking well in joy
That then doth spring in plenty,
Becoming purified, standing unified,
If one loseth perception of that state of union,
Then, then alone shall be Sivabhogam.

65

சுட்டறிவு ெகட்ட சுகாதீத உண்ைமயிேல
விட்டகலா ெதன்றும் விரவுேவார் – இட்டமுடன்
ேயாக சமாதிகளும் உட்புறம்பாம் பூைசகளும்
ஆக நிைனயார் அவர்.

66

Those that have lost perception of their senses,
And have inseparably interfused for ever
With the Truth beyond bliss
Never shall they wish for yogic trance,
Outward adoration or worship within.

66

நின்னறிவில் யாெனாளித்து நீயாகி நின்றதுேபால்
என்னறிவில் நீெயாளித்ேத யானாகி – எந்நாளும்
நிற்கவல்ைல யாமாகில் நின்சனனம் ேபாக்குதற்குக்
கற்கவல்ல ேததுமில்ைல காண்.

67

Just as I hid Myself in thine intelligence
And stood as thou,
If thou canst hide thyself in Mine intelligence
And stand as I, always,
Lo, there is nothing more to learn
To end thy round of births.

67

இன்பசுகத் துள்ேள இருக்கலாம் எப்ேபாதும்
துன்பவிைன உன்ைனத் ெதாடராது – வன்பா
மருட்ேடக மாயடங்கி மாயாமல் ெநஞ்ேச
அருட்ேடக மாயடங்கு வாய்.

68

Thou canst dwell in blissful joy;
Never shall painful karma pursue thee, - only
Perish not in identity with the body, the seat of hardy confusion,
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Calmly abide, my heart, embodied in grace.

68

ேதக மறந்து திருவருளாய் நின்றுசிவ
ேபாகம் விைளயப் புணர்ெநஞ்ேச – ேநாக
வருந்தாமல் தீவிைனயின் வாடாமல் துன்பம்
அருந்தாமல் நீபிறவா மல்.

69

Forgetting the body, standing as holy grace,
Commune oh ! my heart, to grow Sivabhoga,
That thou may be without suffering pain,
Without withering in wicked deeds,
Without eating the fruits of pain, without taking birth again.

69

பூதாதி பாசமன்ேறா பூரணா னந்தமன்ேறா
ேபதமற நம்முட் பிரானன்ேறா – வாதைனகள்
விட்டால் சுகமன்ேறா என்றுணர்வில் ேவண்டுவதுங்
ெகட்டால் பிறப்பும் ெகடும்.

70

Are not the elements and the like bonds?
Is not perfect joy the end?
Does not the Lord dwell in us without distinction?
Is not it joy if experience is left behind? –
If even such hankering queries do not rise in our thoughts,
Then there shall be an end of birth.

70

அழுந்தாேத பாசத் தனுதினமும் ஐேயா
விழுந்தால் எழுந்திருக்க ேவண்டும் – ெசழும்பாைக
மீறித் தருமிரத வீட்டின்ப மாமைலேமல்
ஏறித் திரும்பலா ேம.

71

Sink not in bonds, alas, daily;
If thou fallest, thou willst have to rise.
Can one turn back having climbed up
The great mount of heavenly bliss,
Sweeter by for than rich syrup?

71

என்றுஞ் சனனத் திடர்க்கடலி ேலமூழ்கிப்
ெபான்றுமன ேமஉனக்ேகார் புத்திேகள் – நன்று
தனிச்சங்கஞ் ேசராமல் தற்பரைனச் ேசரில்
இனிச்சங்கஞ் ேசரா திரு.

72

Listen, O mind, that perisheth sinking
In the troublous sea of birth forever;
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If thou wouldst join the Supreme One
Without sojourning desolate in the body,
Mix thou not in worldly gatherings.

72

7. பணியறுத்தல்

அவரவருக் குள்ளபடி ஈசனரு ளாேல
அவரவைரக் ெகாண்டியற்று மானால் – அவரவைர
நல்லார்ெபால் லாெரன்று நாடுவெதன் ெநஞ்சேம
எல்லாம் சிவன்ெசயெலன் ெறண்.

73

7. SEVERANCE OF ACTION.
When it is the Lord that doeth all the deeds
Through each as each deserves,
Why judgest than, my heart, the men as good or bad?
Consider all the deeds to be Siva’s own.

73

எங்ேக நடத்துேமா எங்ேக கிடத்துேமா
எங்ேக இருத்துேமா என்றறிேயன் – கங்ைகமதி
சூடினான் தில்ைலயிேல ெதாந்ெதாெமன நின்றுநடம்
ஆடினான் எங்ேகான் அருள்.

74

Whither it will lead me, whither it will lay me down,
Whither it will place me, I do not know
The Grace of Him, my Sovereign
Who weareth the Ganga and the Moon
Who danceth in Tillai with rhythmic jingle.

74

ேபாகம் புவனம் ெபாருந்துமிடம் எங்ெகங்கும்
ேதகம் கரணந் திரியுேம – யாகிலது
தன்ைனநீ ெயன்று தவியாேத ெநஞ்சேம
நின்ைனேய கண்டருளில் நில்.

75

Wherever worlds and enjoyment be
There will the body and karanas roam;
It being so, take them not to be thyself and suffer
O heart, perceive thyself and stand in grace.

75
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எேதது ெசய்திடினும் எேதது ேபசிடினும்
எேதது சிந்தித் திருந்திடினும் – மாேதவன்
காட்டிடுவ தானவருட் கண்ைணவிட்டு நீங்காது
நாட்டம் அதுவாய் நட.

76

Whatever thou dost, whatever thou speakest,
Whatever thou thinkest about,
Never wander from the eye of grace
Which the great God doth show;
Fix that as thine aim and proceed.

76

எடுத்தஉடற் ேகய்ந்தகன்மம் எப்ேபாதும் ஊட்டும்
விடுத்துவிட்ேடாம் என்பர் விழலர் – விடுத்த
ததுவன்ேறா ஐந்துமலம் ஆறாறும் நீத்த
இதுவன்ேறா யாம் துறெவன் ேபம்.

77

Karma proper to the body taken will always be fulfilled
“We have given up deeds,” declare the vain.
Giving up all actions is no renunciation.
We call this renunciation: freedom
From malas five and tatvas thirty-six.

77

எவ்வுயிருங் காக்கேவார் ஈசனுண்ேடா இல்ைலேயா
அவ்வுயிரில் நாெமாருவர் அல்லேவா – வவ்விப்
ெபாருகுவதும் ெநஞ்ேச புழுங்குவதும் ேவண்டாம்
வருகுவதும் தாேன வரும்.

78

Is there or not a Lord to protect all beings?
Are we too not of them?
Why covet and wrangle and worry? O heart?
Whatever must come, of itself will come.

78

முப்பதுஞ்ெசன் றால்விடியும் முப்பதுெசன் றாலிருளும்
அப்படிேய ஏதும் அறிெநஞ்ேச – எப்ெபாழுதும்
ஆங்காலம் எவ்விைனயும் ஆகும் அதுெதாைலந்து
ேபாங்காலம் எவ்விைனயும் ேபாம்.

79

It will be dawn when thirty naligais have passed;
It will be dark when thirty more have passed.
It is so with everything, know thou, my heart.
In propitious times all deeds will come to fruit,
In unpropitious times all deeds will come to naught.

79
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ஆவலுற்றி டுஞ்சகலத் தாவதுவும் ஆங்கவேர
ேகவலத்தின் மூழ்கிக் கிடப்பதுவும் – நாஅரற்றல்
இல்லாத சுத்தத் திருப்பதுவும் இம்மூன்றும்
இல்லான் ெசயெலன் றிரு.

80

Our being in the sakala state wherein we feel desires,
Lying immersed in the kevala state,
And remaining in the suddha state,
Wherein the tongue knoweth no blabbering
All is the work of Him who is beyond these three states.

80

பாசஞ் சடமுயிேரா தானாகப் பற்றறியா
ஈசன் இரண்டும் இைணத்தாட்டிப் – பூசெலன்றுஞ்
ெசய்பவேன தாேன திரும்பிஅருள் ெசய்யாமல்
உய்பவர்கள் உண்ேடா உைர.

81

The bond is insentient and the soul
Knoweth not to cling of itself to the bond.
It is the Lord that linketh and moveth the two
And causeth strife always.
If He Himself bestow not His Grace again,
Say, who is there who can attain salvation?

81

முற்றின்ப மாமருளின் மூழ்குவதும் ேமாகமிகு
சிற்றின்ப மாமருளிற் ேசர்குவதும் – உற்றிங்(கு)
அறிந்தானன் ெநஞ்ேச அகிலாண்ட ெமங்குஞ்
ெசறிந்தான் ெசயேல ெதளி.

82

My good heart, know this;
Plunging in the grace that is perfect joy
And mingling in the grace of worldly joy that stupefies
Are both the work of Him who knoweth all,
Who is immanent in all the universe.

82

என்னிடத்தில் நின்ெசயேல இல்ைலெயன்றால் யாதுறினும்
நின்னிடத்தில் யான்ேவண்டல் நிச்சயேம – என்னிடத்தில்
இன்ைம உயிர்க்குயிர்நீ யின்ைம இருந்தியற்றின்
நன்ைமதின்ைமக் ேகதுேவா நான்.

83

If in me there were no deed of Thine
Whatever befall, I must pray of thee, forsooth.
When it is not but that Thou dwellest in me
And workest as the life of my life
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Am I the cause of acts, good or bad?

83

நாம்ெபரியர் என்னுமைத நாடா தடக்குமவர்
தாம்ெபரியர் என்றுமைற சாற்றியிடும் – நாம்ெபரியர்
என்பார் சிறியர் இவரலா லிவ்வுலகில்
துன்பார் சுமப்பார்கள் ெசால்.

84

They are really great who seek not the name of greatness
Who restrain themselves in modesty, the Vedas proclaim
They are really small who boast that they are great;
Say, who in this world have to bear suffering
If these have not?

84

கட்டமாங் காயம் கைலயைனத்தும் கற்றாலும்
அட்டமா சித்தி அைடந்தாலும் – இட்டம்
பரம சுகேம பதியாத ேபாது
திரம சுகேம ெதளி.

85

Though one doth learn all the sastras
And achieve the eight great siddhis
While still in the body, the seat of troubles,
If one’s desire be not set on the Supreme Bliss
One’s lot will certainly be unhappiness, understand.

85

மனவாக்குக் காயமுயிர் மன்னியைசப் பானும்
அன
மாதி ேபாகமளிப் பானும் – நனவாதி
கூட்டிவிடு வானுமுத்தி கூட்டிடுவா னும்பிறப்பில்
ஆட்டிவிடு வானும் அரன்.

86

It is Hara who dwelleth in the mind
Speech and body and soul and moveth them
Who giveth enjoyment of food and like things
Who uniteth the soul in states like wakefulness
Who giveth deliverance to it,
Or maketh it travail in births.

86

முன்ைனவிைனக் கீடா முதல்வன் அருள்நைமக்ெகாண்
ெடன்னவிைன ெசய்ய இயற்றுேமா – இன்னவிைன
ெசய்ேவாம் தவிர்ேபாம் திரிேவாம் இருப்ேபாம்இங்(கு)
உய்ேவாம் எனும்வைகேய து.

87

Whatever the deeds will be that the grace of the Supreme
Shall arrange to be done through us
In accordance with our karma in the past; who knows?
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What scope have we to say,
“We’ll do this work, We’ll not do that
We’ll roam about or remain here
We will save ourselves” and so on?

87

ஊட்டும் விைனயிருந்தால் உன்ெனாைண உன்பதத்ைதப்
பூட்டிப் பிடித்துப் புசிப்பிக்கும் – ேகட்டுத்
திரியாேத வந்துதில்ைலத் ெதய்வேம என்ெறன்(று)
எரியாேத ெநஞ்ேச இரு.

88

If there be the karma to be undergone, as sure as you are
It will bind your feet down to your suffering.
Neither wander about questioning
Nor burn in anguish repeating “God of Tillai, oh !”
Peace, be still, my heart.

88

என்னதன்று நிெசயேல என்றறிந்தால் யான்விரும்பி
என்னெவன்று வாய்திறப்ேபன் ஈசேன – இன்னம்இன்னம்
எப்படிேயா நாேயைன ஈேடற்ற ேவண்டும்உனக்(கு)
அப்படிேய ெசய்தருளு வாய்.

89

When I come to know nothing is mine but all Thy work,
What desire shall I have or what speak forth, O Lord,
Howsoever thou plannest further and further
To redeem me, a dog, so may Thy Will be done.

89

வன்ைமபுரி காய மரப்பாைவ தன்ைனஅரன்
கன்மெமனுஞ் சூத்திரத்தால் கட்டிேய – நன்ைமதின்ைம
ஆட்டுவது நாட தறிவிலார் தஞ்ெசயலாய்
நாட்டுதல்ேபால் உண்ேடா நைக.

90

The fools understand not that it is Hara
That bindeth with threads of karma
The wooden puppet, body, that worketh wickedness,
And maketh it dance in good and bad.
They assert these as their own doings!
Is there anything like this deserving to be laughed at?

90

ஆறாறு தத்துவமும் ஆணவமும் நீங்கிஉயிர்
ேபறாக ஆனந்தம் ெபற்றாலும் – ேவறாகப்
பார்த்திருப்ப தன்றிேய பாழான கன்மத்ைத
நீத்திருக்க லாேமா நிலத்து.

91
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Though the soul be released
From anava and tatvas thirty six
And attain the gift of ananda,
Can it do away with ruinous karma
Excepting that it may with detachment look at it?

91

ஆனசுக துக்கத் தழுந்துகினும் ஞானிகள்தாம்
யாெனனெதன் ெறண்ணி இையந்திடினும் – தானதற்கு
ேவெறன் றருளால் விரளமாய்க் காணிெலன்றும்
ஏறுேமா கன்மம் இைல.

92

Though the wise be sinking
In the joys and sorrows that happen
And acquiesce in thinking
In terms of I and mine,
If they see by Grace the body
As distinct from the soul
Can karma ever prevail? No!

92

சத்துருவும் மித்துருவும் தாரணியில் ேவறில்ைல
சத்துருவும் மித்துருவும் தன்ெனஞ்ேச – ெபத்தமலம்
வீட்டும் படிக்கு விைனக்கீ டுைனத்தனுேவா(டு)
ஆட்டுக்கு சிவெனன் றறி.

93

There is no other foe nor friend on earth
One’s own mind is both foe and friend,
That the mala that binds thee may be broken
Siva moves thee in the body
Accordant with thy karma, understand.

93

இன்னவிைன இன்னதலத் தின்னெபாழு தின்னபடி
இன்னதனால் எய்தும் என அறிந்ேத – அன்னவிைன
அன்னதலத் தன்னெபாழு தன்னபடி அன்னதனால்
பின்னமறக் கூட்டும் பிரான்.

94

Knowing that such a deed, in such a place
At such a time, in such a way
By such a thing will reach one,
That deed, in that place, at that time, in that way,
Without difference will the Lord make it reach one.

94

அன்ேற அநாதி அைமத்தபடி யல்லாெதான்(று)
இன்ேற புதிதாய் இையயுேமா – என்றுஞ்
சலியா தியற்றுவான் தன்ைனேய ேநாக்கி
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ெமலியா திருந்து விடு.

95

Except as the Being without beginning, ordained in the beginning
Will anything afresh happen to-day?
Look to him alone, who worketh untiringly forever.
Be not distressed.
95
ஆர்ெபரியர் ஆர்சிறியர் ஆர்உறவர் ஆர்பைகஞர்
சீர்ெபரியர் ஆனந்த சிற்ெசாருபர் – ேபர்ெபரியர்
எங்ெகங்குந் தாமாய் இருந்துசட சித்தைனத்தும்
அங்கங் கியற்றுவதா னால்.

96

Who are great, who are small,
Who are kith, who are foe,
If He whose form is joy and knowledge,
Great in glory, great in name,
Being Himself everywhere,
Everywhere doth make and move
All knowing and unknowing world?

96

நன்கருத்ேத ெதன்கமைல ஞானப்ர காசேன
என்கருத்ேத உன்கருத்ெதன் ெறண்ணாமல் – உன்கருத்ேத
என்கருத்ெதன் ெறண்ணிேய யான்பட்ட துன்பெமலாம்
உன்கருத்ேத தீரவறி யும்.

97

Thou of noble thoughts, of Southern Kamalai, Jnanaprakas,
Thy thoughts know fully well all the trouble I have suffered
For having thought that Thy thoughts were my thoughts.
Instead of thinking that my thoughts were thine own.

97

அைமத்தவிைனக் கீடா அநுதினமுஞ் ெசய்வ(து)
இைமப்ெபாழுதும் வீண்ெசயெலான் றில்ைல – உமக்குரியான்
எல்லாம் அறிந்ெதங் கியற்றுவதும் தன்னடிைம
வல்லார் தமக்குணர்த்து வான்.

98

Of what one doeth daily, accordant with the determining karma
Not for a wink of time is any deed vain;
Uma’s Lord knoweth all and maketh those
Proficient in His service comprehend.

98

கள்ள அரேன கருைணயுடன் என்னறிவில்
உள்ளசுகந் தந்துவிட ஒண்ணாேதா – ெமள்ள
வருத்துவதும் தீவிைனயில் வாட்டுவதும் ஞானம்
ெபாருத்துவதும் ஏந்தான் புகல்.

99
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Arch Hara, won’t it do to give straight away with Grace
The bliss that is of mine intelligence?
Why is it that slowly Thou dost tease me,
Roast me in wicked deeds,
And unite me to wisdom, say?

99

ேகளா ெதைனமலத்திற் கிட்டிெயடுத் தாளாக்கி
மீளா தளித்தபர வீட்டிெலைன – யாள
உனக்குப் ெபாறிேயா உைனத்ெதாடர்ந்தா ெளன்ன
எனக்குப் ெபாறிேயா இனி.

100

Now, on whose head is it written,
On Thine, unasked, to approach me in mala,
Take me out, make me Thy servant in the supreme House
Thou hast given me and from which there is no returning?
Or on mine, to follow thee
And pray to thee to make me Thy servant?

100

சும்மா தனுவருேமா சும்மா பிணிவருேமா
சும்மா வருேமா சுகதுக்கம் – நம்மால்முன்
ெசய்தவிைனக் கீடாச் சிவனருள்ெசய் விப்பெதன்றால்
எய்தவைன நாடி இரு.

101

Can the body come without reason
Can illness come without reason
Can joy and sorrow come without reason?
They are all the deeds of Siva’s grace
Accordant with our deeds in the past.
Seek desiring after Him who flings them at you.

101

ெபால்லாத தீவிைனயிற் ேபாகார்கள் ேபானாலும்
எல்லாஞ் சிவன்ெசயேல என்றிருப்பர் – நல்லார்கள்
நற்றுங் கமைலயில்வாழ் ஞானப்ர காசனருள்
சற்றும் பிரியா தவர்.

102

Wicked karma will not be their lot.
Even if it be, they will simply say
It is all Siva’s work – they
Who never separate ever so little
From the Grace of Jnanaprakas
Who dwelleth in Kamalai, which attracteth the good.

102

கூட்டுவதும் கூட்டிப் பிரிப்பதுவும் ஒன்ெறான்ைற
ஆட்டுவதும் ஆட்டி அடக்குவதும் – காட்டுவதும்
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காட்டி மைறப்பதுவும் கண்ணுதேலான் முன்னைமத்த
ஏட்டின் படிெயன் றிரு.

103

Uniting and having united, separating,
Moving and having moved, quieting,
Showing and having shown, hiding,
Think all these to be predetermined
According to the will of the brow-eyed God.

103

உள்ளதுதான் ேபாேமாமற் றில்லா ததுவருேமா
பள்ளேம ெவள்ளம் பரவாேதா – கள்ளமாய்ப்
பித்துப்ேபா ேலபிதற்றும் ேபைதமட ெநஞ்சேம
ெசத்துப்ேபா னாேன சிவன்.

104

Can that which existeth go?
Can what doth not exist come into being?
Will not the flood ever flow into low land?
Roguish, foolish, simple mind that blabbereth as if mad,
Do you think Siva is dead and gone?

104

ஈசன் பலகீனன் என்றக்கால் ஆலயத்தில்
ேமாசம் வந்தெதன்று ெமாழியலாம் – ஈசேன
ஆக்குவதும் ஆக்கி அழிப்பதுவும் தானானால்
ேநாக்குவெதன் ! யாம்பிறைர ெநாந்து.

105

If we believed the Lord a weakling
We might be afraid of danger to the Temple,
If it is the Lord Himself who buildeth
And having built, destroyeth,
Why should we turn to others and blame them?

105

ேதசம் சிவாலயங்கள் ேசர வைலயஒரு
ேமாசம்வந்த ைதேயா முதல்வேன – ேதசத்து
மன்ைனெவறுப் ேபேனா வருவிைனைய ஊட்டுவிக்கும்
உன்ைனெவறுப் ேபேனா உைர.

106

Supreme One, a danger hath comes, alas,
The country and the temples are together tossed.
Shall I blame the country’s king for that
Or shall I blame Thee that feedeth the karma
That is to come?

106
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8. துறவின்பகுதி

துரத்திஉன்ைன ஆைச ெதாடராமல் என்றும்
விரத்தியினால் ஆங்கவற்ைற விட்டுப் – பரத்திலன்பு
ெசய்யடா ெசய்யடா ேசரப்ர பஞ்செமலாம்
ெபாய்யடா ெபாய்யடா ெபாய்.

107

8. ON ASCETICISM.
That desires may not drive and pursue thee
Leave them always with disgust,
Love the Supreme, I say, love Him.
All the universe is lie, lie, lie, I say.

107

அைனத்துலகு நம்பால் அநுக்கிரகம் ெபற்ெறன்
அைனத்துலகு நம்வசமாய் ஆெயன் – அைனத்துலகும்
ெகாண்டாடில் என்ைனவிைனக் ெகாத்தறுத்துப் ேபரின்பம்
கண்டாடில் அன்ேறா கதி.

108

What though the whole world be obliged to us for favours.
What though the whole world come into our possession?
What though the whole world sing praise unto us?
Salvation cometh only – doth it not?
When the karmic cluster is cut off,
When the great Joy is found and bathed in.

108

அறிவிழந்து நின்றசுக ஆனந்தத் துள்ேள
குறியிழந்து நின்று குலாவிப் – பிறியா(து)
இருந்தால் பிறப்பறுேமா? விச்ைசமால் ெகாண்டு
திரிந்தால் பிறப்பறுேமா? ெசப்பு.

109

When will the birth be cut off, say,
When one, having lost perception through the body
Dwelleth without separation mingling in the blissful joy
That standeth beyond when all knowledge is lost,
Or when one roameth about maddened with desires?

109

எத்திைசயும் எவ்வுலகும் எத்ெதாழிலும் எப்பயனும்
நித்தியெமன் ெறண்ணில் நிைலயாேத – புத்தியினால்
கண்ணாடி யில்ேதான்றி மாய்ந்துவிடும் காண் இவற்ைறக்
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கண்ணாடி யிற்கனவிற் காண்.

110

Every quarter, every world, every deed, every consequence
Thinkest thou eternal? – No, they are transient.
They appear like shadows in a mirror
By the working of thy mind and vanish.
Consider them as things seen in a mirror of dream.

110

எத்தைனதான் கற்றாலும் எத்தைனதான் ேகட்டாலும்
எத்தைனசா தித்தாலும் இன்புறா – சித்தேம
ெமய்யாகத் ேதான்றி விடும்உலக வாழ்வைனத்தும்
ெபாய்யாகத் ேதான்றாத ேபாது.

111

However much one may learn,
However much one may hear,
However much one may accomplish,
Joy will not come, O mind,
When all worldly life, that seemeth so real
Is not realized untrue.

111

மின்ேபாலத் ேதான்றி விடும்உலக

வாழ்வைனத்தும்

என்ேபா லிகள்திரெமன் ெறண்ணுவார் – தன்ேபாதம்
இல்லார் சிவேபாகம் என்றும் அருந்தியிடு
நல்லார் திரெமதுெவன் னார்.

112

All worldly life
Like a lightning flash,
Fools like me take
To be forever lasting.
But those free from self-born knowledge,
The god that always enjoy Sivabhoga
Never say that it is everlasting.

112

ேதசமூர் ேபர்காணி சீர்வரிைச சாதிெயனும்
ஆைசயால் ெநஞ்ேச அைலயாேத – ேநசப்
ெபாருப்பாைன நின்னறிவிற் ேபாக்கு வரவற்(று)
இருப்பாைனப் பார்த்ேத இரு.

113

Country, town, name, acres,
Felicity, rank and caste,
In desires such as these
Wander not, O heart
Remain steadfastly gazing –
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On Him, the mountain of love
That dwelleth in thine intelligence
Without going in our coming out.

113

ஆகம் பைகயாவ தன்றிப் பைகயுண்ேடா
ேமாகந் தவிர்ந்த முனிேவார்க்கிங்(கு) – ஏகன்
இருவர் அறியாத ஈசனருள் அல்லால்
ஒருவர் துைண உண்ேடா உைர.

114

To the wise, free from delusion,
Is there any foe except the body?
Is there any help except the Grace
Of the Lord, the One Unknown to the two Gods?

114

அளவிலாச் ெசல்வத் தைடந்தாலும் ஆகத்
தளவிலாச் சித்திகளுண் டாயும் – அளவில்கைல
ஆய்ந்தாலும் என்ைனசுக ரல்லார் சிவானந்தந்
ேதாய்ந்தார்கள் அன்ேறா சுகர்.

115

What though they get at limitless wealth
And achieve limitless powers in the body
And study limitless forms of art?
They are not the Happy.
They alone are the Happy
Who are immersed in Siva’s bliss.

115

ஆகாத காரியஞ்ெசய் தாஞ்சுகமும் ஆங்கதனால்
ேபாகாத துக்கம் ெபாருந்துவதும் – ஒேகா
உைரக்கிலணுவுக்கும் உயர்ந்தமா ேமரு
வைரக்கும் நிகரா மதி.

116

When you compare the pleasure gained
By doing a wicked deed
To the never-leaving sorrow
That springeth from that deed,
Oh, Oh, it is like the atom
To the great and lofty Meru.

116

ெபாய்யில்வருந் துன்பம் புகுந்தறிந்தும் பூரணமா
ெமய்யில்வரும் இன்ப விைளவறிந்தும் – ஐேயா
ெதளியாத ெதன்னநலந் தீங்குகண்டு சற்றும்
களியாத ெதன்னமயக் கம்.

117
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Having known by experience
The pain that cometh from falsehood
And fully known the harvest
Of happiness coming from truth,
Alas, how can they be without understanding?
And having seen the good and evil,
What illusion keepeth them from rejoicing even a little?

117

ஆகம் சிைறச்சாைல அக்கரணம் காவலாள்
ேபாகம் புவனம் ெபாருந்துமிடம் – ஒேகா
இதனுட் படுமுயிர்கட் கீேடற்றஞ் ெசய்வான்
அதனுக் கிைறவன் அரன்.

118

The body is the prison house
The karanas are the guards
The world is the appointed place of suffering
Oh, oh, to the souls shut up in this prison.
Its Lord, hara, is the deliverer.

118

அதிட்டானம் ஈசன் அருளன்றி மற்ைற
அதிட்டானம் எல்லாம் அநித்த்ம் – அதிட்டானம்
ெபாய்ெயன் றறியாமல் பூதலத்து ெநஞ்சேம
ெமய்ெயன் றுழல்வெதல்லாம் வீண்.

119

Except the support of the Grace of the Lord
All other supports do not endure.
Not realizing their unreality,
To consider such supports as real in this world,
And fret about them, is all futile, O heart.

119

நின்ைன மதிக்கின் நிைனக்கதிபர் ெசல்வநிைன
நின்ைன அறிஞெனன நீநிைனயின் – நின்னிற்
சிறியார் வறுைமநிைன சிந்ைதபுக என்றும்
குறியா இடும்ைபதுக்கம் ேகாள்.

120

If thou regard thyself great
Think of the wealth of thy superiors;
If thou thinkest thyself poor
Think of the poverty of those humbler than thou,
Then suffering and sorrow will never
Think of entering thy mind.

120
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9. அறிேவார் புகழ்ச்சி.

அநித்தியத்ைத நித்தியெமன் றாதரிக்கும் ெபால்லா
மனித்தருடன் கூடி மருவார் – தனித்திருந்து
ேமானந்த மாஞ்சிவத்தில் மூழ்கி மலத்ைதஅறுத்
தானந்த மாயழுந்து வார்.

121

9. IN PRAISE OF THE WISE.
They mix not nor mingle with wicked men
Who uphold the fleeting as everlasting.
Keeping alone, immersed in Sivam, the end of silence
Cutting the malas off, they plunge themselves in Joy.

121

தாக மறந்து சதுர்மறந்து தான்மறந்து
ேதகமறந் தட்டமா சித்திமறந் – தாகத்தின்
வந்ததறி யாதிருந்து மாறாச் சிவானந்தம்
சந்ததம்வாழ் வார்க்கார் சரி.

122

Who can be the equals of those who,
Forgetting the thirst of desires,
Forgetting their own ingenuity,
Forgetting the I, forgetting the body,
Forgetting the eight great attainments,
Remaining without feeling the sojourn in the body,
Always live in the unchanging joy of Siva?

122

உள்ளமல நீங்கி ஒழியாச் சிவானந்த
ெவள்ளந் துைளந்து விைளயாடும் – பிள்ைளகாள்
அத்துவித மானீர்நம் மாகம் பிரிந்ேதாெமன்(று)
இ
த்துவிதம் எண்ணுவா ேனன்.

123

O, Ye children! Freed from the malas of the mind
Who gambol plunging in the unceasing flood of Sivananda
And have become non-dual
Why think ye of this dualism
That ye have separated from your bodies?

123

அறிவாய் அறிவிழப்பில் ஆகின்ற இன்பச்
ெசறிவாய்ச் சுகமாய்த் தினமும் – பிறியா(து)
இருந்தங் கதீதமாய் ஏய்ந்தசிவா னந்தம்
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ெபாருந்துவார் முத்தெரல்லாம் ேபாய்.

124

Becoming intelligence, becoming that intensity of joy
That cometh with the loss of consciousness of knowledge,
Becoming bliss, all muktas go,
And, ever remaining without severance, join
With Siva’s joy that is above all.

124

10. மடேவார் பழிப்பு.

தைளயறியார் ஈசன் தைனயறியார் பாச
விைனயறியார் ஆனந்த ேமவார் – தைன அறியுஞ்
சிட்டர்தமக் கில்லாத தீங்குைரப்பர் ெபால்லாத
துட்டர்தமக் குள்ள ெதாழில்.

125

10. CENSURE OF THE FOOLISH.
They know not the soul, they know not the Lord
They know not the action that binds,
They gain not the joy, they slander the good
That have the knowledge of the soul realized.
Such is the work of very wicked men.

125

தன்ைன அறியார் தலவன் தைன அறியார்
முன்ைன விைனயின் முடிவறியார் – பின்ைனக்
குருக்கெளன்றும் ேபரிட்டுக் ெகாள்ளுவர்கள் ஐேயா
ெதருக்கள் தனிேல சிலர்.

126

O! some there are, wandering in the streets,
Who call themselves gurus, alas.
Who know not the soul,
Who know not the Lord.
Who know not the result of the actions of the past.

126

வாயுெவளி தானைசயா வாறிருந்தாற் ேபாெலன்று
நீயதுவும் பூரணமாய் நிற்கேவ – காயத்துக்
குள்ளுள்ேள தான்சிவெமன் றுற்றுப்பார்ப் பார்ஊசிப்
ெபாள்ளலால் வான்பார்ப்பார் ேபால்.

127

Like ether and air that remain unmoving
While It and thou ever in perfection stand,
Those who closely search thinking
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That Sivam could only be within the body
Are like those that look at the sky
Through the eye of a needle alone.

127

கற்கஇடர்ப் பட்டுமிகக் கற்றஎல்லாங் கற்றவர்பால்
தற்கமிட்டு நாய்ேபாலச் சள்ெளனேவா – நற்கருைண
ெவள்ளம் அடங்கும் விரிசைடயார்க் காளாகி
உள்ளம் அடங்கவல்ல ேவா.

128

Is all that has been learnt
With so much of trouble in learning
Simply for barking like a dog
In disputations with the learned?
Is it not that one may become the servant
Of Him with the spreading locks
Which hold the flood of divine grace,
That one may become tranquil in mind?

128

அறியார் கனவினிலும் ஆனந்த ரூபம்
அறிவார் தைமயும் அைடயார் – அறிவார்கட்
கில்லாத தீங்ேக எடித்துைரப்பார் இவ்வுலகில்
ெபால்லார் தைலயிற் ெபாறி.

129

They do not know the form of joy
Even in their dreams
They do not mix in the company of those
Who have known such form
They slander the wise and talk about
The evils they never did have,
Such is the lot written on the head
Of the wicked in this world.

129

11. ெபாதுநிைல.

நீதியிலா மன்னர் இராச்சியமும் ெநற்றியிேல
பூதியிலார் ெசய்தவமும் பூரணமாம் – ேசாதி
கழலறியா ஆசானுங் கற்பிலருஞ் சுத்த
விழெலனேவ நீத்டு விடு.

130
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11. GENERAL CONSIDERATIONS.
Countries ruled by unjust kings,
Austerities of those without ashes on their brows,
The Guru that knoweth not the feet of the Light that is perfection,
And people without purity –
Abandon those as utterly profitless things.
130
ஐந்தறிவாற் கண்டாலும் ஆர்ஏது ெசான்னாலும்
எந்த விருப்புெவறுப் ேபய்ந்தாலுஞ் – சிந்ைதேய
பார விசாரத்ைதப் பண்னாேத எெதான்றும்
தீர விசாரித்துச் ெசய்.

131

Even though thou hast perceived a thing with all the five of the senses
Whoever it may be who sayeth, whatever it may be the sayeth,
Whatever thing thou likest or dislikest may happen
O, mind, feel not greatly worried.
Do everything after due consideration.
131
பரபரக்க ேவண்டாம் பலகாலுஞ் ெசான்ேனன்
வரவரக்கண் டாராய் மனேம – ஒருவருக்கும்
தீங்கு நிைனயாேத ெசய்ந்நன்றி குன்றாேத
ஏங்கி இைளயா திரு.

132

Be not agitated, I tell you many a time
Perceive and search, O, mind, by grades as time goes on
Think no evil to any one,
Be not wanting in gratitude,
Languish not away in dejection.

132

மிகுத்தகுலஞ் ெசல்வத்து ேமவுவதும் அத்ைத
பகுத்துப்ெபாய் ெயன்றுவிடும் பாங்கும் – ெதாகுத்து
விரித்தானல் ெநஞ்ேச மிகுவா ரணத்ைத
உரித்தான் ெசயெலன் றுணர்.

133

That any one desireth for noble birth or wealth
Or discardeth them knowing their nature to be unreal,
To put it briefly, my good heart, understand,
It is all the work of Him who flayed the proud elephant.

133

ஆறாறு தத்துவம்ைவத் தத்திலுைற மூர்த்திகள்வத்(து)
ஏறா மலபாகம் ஏறாேவ – மாறாமல்
உன்ைனவிடா தாள்வான் உைனக்ேகட்ேடா ெநஞ்சேம
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என்ன விசாரம் எமக்கு.

134

Having ordained the thiry six tatvas
And appointed the spirits that dwell in them.
He, who is thy Lord, never changing, never leaving thee,
Maketh the malas, that would not ripe, mature,
Doth He do so, consulting thee?
Why then worry ourselves, O heart?

134

தாேனா வசத்தல்ல என்றறிந்தால் தாரணியில்
ஏேனா பிதற்றிடுவ ேதைழெநஞ்ேச – தாேன
இறவா ததுதான் இறக்க அருைள
மறவா திருசிவமா ைவ.

135

If thou knowest that thou art not the insentient
Why babblest thou, poor heart?
Forget not the Divine Grace; then
The ignorance that would not perish by itself will be destroyed.
And thou shalt then become Sivam.

135

எற்றா தைவயாய் இருப்பதுவும் உள்மயக்கம்
ஆற்றாது தீெரன் றாற்றுவதுந் – ேதாற்றாது
ேதாற்றுவதும் உன்ைனச் சுகபூ ரணெனன்று
ேதற்றுவதும் ஈசன் ெசயல்.

136

That thou remainst identifying thyself
With the objects that cannot lift thee up,
That thou brookest not thine inward confusion
And criest to have it taken away,
That inconceivable things are conceived in they mind
To comfort thee by saying that thou art perfect joy
Are all the work of the Lord.

136

அன்ேற அரனணுக்கள் பாசங்கள் ஐந்ெதாழில்கள்
நன்ேற சிவனும் நடுவேன – ெசன்றருளில்
நிற்கச் சிலர்சிலர்கள் நீள்நரகில் பூதலத்தில்
ெசாற்கத் திருப்பெதன்ேனா ெசால்.

137

Eternally there dwell in panchakshara, Hara,
The atom-like souls, the bonds and the five-fold deeds of grace;
And well doth Siva occupy the middle.
While some do go and stand in Grace,
Why, say, are some in extensive hell,
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On earth or in the transient world of the Gods?

137

ஆைசயறாய் பாசம்விடாய் ஆனசிவ பூைசபண்ணாய்
ேநசமுடன் ஐந்ெதழுத்ைத நீ நிைனயாய் – சீ சீ
சினேம தவிராய் திருமுைறகள் ஒதாய்
மனேம உனக்ெகன்ன வாய்.

138

Thou dost not cut off the desires
Thou dost not sever the bonds
Thou dost not adore Siva in desirable worship
Thou dost not meditate with love
The holy letters five. Fie on thee!
Thou dost not leave anger
Thou dost not chant the Thirumurais,
O mind, why then this arrogant prate?

138

தில்ைலவனம் காசி திருவாரூர் மாயூரம்
முல்ைலவனம் கூடல் முதுகுன்றம் – ெநல்ைலகளர்
காஞ்சிகழுக் குன்றமைறக் காடருைண காளத்தி
வாஞ்சியெமன் முத்தி வரும்.

139

Tillai-vanam, Kasi, Tiru-arur, Mayavaram
Mullai-vanam, Madura, Mudu-kunram,
Nellai, Kalar, Kanchi, Kalukkunram, Maraikkadu
Arunai, Kalahasti, Vanchiam – O mind, speak of these
And thine shall be bliss.

139

சிவேபாகசாரம் முற்றிற்று.
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தனிப்பாடல்கள்.

ஆய்வார் பதிபசு பாசத்தின் உண்ைமைய ஆய்ந்தறிந்து
காய்வார்பிரபஞ்சவாழ்க்ைகெயல்லாங்கல்விேகள்வியல்லல்
ஒய்வார் சிவானந்த வாரியுள் ேளெயான் றிரண்டுமறத்
ேதாய்வார் கமைலயுள் ஞானப்ர காசன்ெமய்த் ெதாண்டர்கேள.

1

They study the truth of Pati, Pasam,
And having studied and understood
They dislike all worldly life
They rest from the toil of learning and hearing
They plunge in the ocean of Siva’s joy,
With the loss of one and two,
The faithful servants of Jnanaprakas.

1

கணக்கும் ெபாதிக்கும் எருதுக்கும் தன்னிச்ைச கண்டதுண்ேடா
என
க்கும் உடற்கும் எனதிச்ைச ேயாஇணங் கார்புரத்ைதச்
சினக்குங் கமைலயின் ஞானப்ர காச சிதம்பர இன்(று)
உனக்கிச்ைச எப்படி அப்படி யாக உைரத்தருேள.

2

Hath anyone ever consulted the bullock’s wish
About the ponderous load he hath to carry?
Is it my wish that matters
About the nature of the body I get?
Thou that wert filled with wrath
Against the cities of Thine enemies!
Kamalai Jnanaprakas! Chidambara!
Whatever be Thy wish to day
Graciously proclaim accordingly.

2

எல்லாம் உனது ெசயெலன் றறிந்தும் எனதுளத்தில்
ெபால்லாத சங்கற்பம் ஏன்வரு ேமாபுர மூன்ெறரிக்க
வல்லாய் கமைலயின் ஞானப்ர காச வரதஇது
ெசால்லாய் கரண மயக்கமன் ேறாஎன் ெதாழிலல்லேவ.

3

Knowing that all is Thy deed
Why should this wicked resolve sprout forth in my mind?
Thou Strong One, who destroyed the three cities,
Kamalai Jnanaprakas, Thou bestower of gifts,
Answer this. Is it not of the confusion caused by the karanas?
It is certainly not my deed.

3
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அவரவர் விைனவழி அவரவர் வந்தனர்
அவரவர் விைனவழி அவரவர் அனுபவம்
எவெரவர்க் குதவிவர் எவெரவர்க் குதவிலர்
தவரவர் நிைனவது தைமஉணர் வதுேவ.

4

Each one did come accordant with his actions
Each one experienced accordant with his actions,
Who helped whom? Who helped not whom?
But the austere think of knowing themselves.

4

கதிவாழ்க ேவதநல் ஆகமம் வாழ்கநற் கண்மணிஉன்
பத்வாழ்க ைசவம் திருநீறும் கண்டியும் வாழ்கஅருட்
குருவாகும் நின்றன் திருக்கூட்டம் வாழ்கநற் ேகாநிைரகள்
ெதருவாழ் தருைமத் திருஞான சம்பந்த ேதசிகேன.

5

Blessed be the Moksha, Vedas and Agamas great;
Blessed be the Lord enshrined in our hearts pure;
Blesssed be Saivam, ashes and rudrakshas;
Blessed be the congregation attached to thee;
Blessed be the wide streets with mansions high
Where cows march in long and stately sight;
O! Teacher known as Jnanasambandha,
Shedding thy divine grace in Dharmapura.

5
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