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 ச�லவ�பப�வ	
2018--ம�ரச

த	�டககப ப�டல

நநான் நநானநாகவவே வேந்ததிருக்கதிவறேன்
உம் பபிரசன்னத்ததில் வேந்து நதிற்கதிவறேன்
நநீர் இன்று என்னன ஏற்றுக் ககநாள்வேநீரநா
உம் ரநாஜ்ஜதியத்ததில் வசர்த்துக் ககநாள்வேநீரநா

வயநாவசப்னப வபநால் நநான்ஒழுங்கதில்னலைவய
வநநாவேநானவேப் வபநால் நநீததிமநானும்இல்னலைவய
ஆப்ரகநானமப் வபநால் வேபிசுவேநாசதியபில்னலைவய
தநானனிவயனலைப்வபநால்உம்னமவவேண்டவேபில்னலைவய
நநான் நநானநாக நநானநாக வேந்ததிருக்கதிவறேன்----

நநான் நநானநாகவவே வேந்ததிருக்கதிவறேன்

மநார்த்தநானளைப் வபநால்உம்னமவசவேபிக்கனலைவய
மரியநானளைப் வபநால் உம்னமவநசதிக்கனலைவய
எஸ்தனர வபநால் எனதயும்கசய்யவேபில்னலைவய
எலைதிசகபத்ததின் நற்குணங்கள் என்னனில்இல்னலைவய
நநான் வேநீணநாகதி பநாழநாகதி வேந்ததிருக்கதிவறேன் — 

பநாடகளைனின் பநானதயபில் மதலைநாம் நதினலை

மதல்வேர்-ததிவவேபிய இவயசுவவே உம்னம ஆரநாததித்து 
வேணங்கதி உமக்கு நன்றேதியறேதிந்த ஸ்வதநாத்ததிரம் 
கசய்கதின்வறேநாம்.

எல்:அவதகனன்றேநால் உமது பநாரமநான் 
ததிருசசதிலனவேயநால் உலைகத்னத ம@டட இரடசதித்தநீர்

   1-இவ�மகன இய�ச மரணத	�றகத 
	�ரவ���டபபடக�ன��ர
உண்னமக்கு சநான்றுபகர்ந்தவேர், உலைகதிற்கு 
ம@டபத்தந்தவேர், நநீததிக்கு வேழதிகநாடடயவேர், 

உள்ளைத்ததிற்கு அனமததி தந்தவேர் இப்வபநாது 
தநீர்ப்பக்கு உள்ளைநாக்கப்படகதிறேநார்.இன்று 
வேறுனமயபில் 
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இருப்பவேர்கள் நசுக்கப்படம்வபநாது, வேளைனமயபில் 
இருப்பவேர்கள் வேளைர்கப்படகதிறேநார்கள். அங்வக 
இவயசு நசுக்கப்படகதிறேநார். துன்பப்படகதிறேவேர்களக்கு 
ஆறுதல் கதினடக்கநாதவபநாது இவயசுவம் 
அன்னனியமநாக்கப்படகதிறேநார். நநீததி ததினசமநாறும்வபநாது, 

உண்னம கபநாய்யநாகும்வபநாது, இவயசுவம் 
அன்னனியமநாக்கப்படகதிறேநார். இருப்பனத பகதிரநாமல் 
இருக்கும்வபநாது அங்கு இவயசு ஏமநாற்றேப்படகதிறேநார் 
தசபம:

அன்பபின் இனறேவேநா எனக்கு பபிடக்கநாதவேர்கள் 
என்பதற்கநாக உண்னமனய உணரநாமல், 

நடந்தனதப் பநார்க்கநாமல், வகடடனத அறேதியநாமல் 
பபிறேனர தவேறேநாமல் தநீர்ப்பபிடவேது கபரிய குற்றேம் 
என்பனத உணர்ந்து இதயத்ததின் சுவேடகளைநாக்கும் 
உள்ளைத்னதத் தநாரும்,ஆவமன்

எங்கள் வபரில் தயவேநாயபிரும் சுவேநாமதி எங்கள் 
வபரில் தயவேநாயபிரும்
மரித்த வேபிசுவேநாசதிகளனடய ஆத்துமங்கள் 
இனறேவேனனின் இரக்கத்ததினநால் நதித்ததிய 
சமநாதநானத்ததில் இனளைப்பநாறேக்கடவேது.ஆகமன்-

1 ம ந�வ#ப ப�டல
எங்கு வபநாகதிறேநீர் இவயசு கதய்வேவம
எனக்கநாய் சதிலனவேனயச சுமக்கும் கதய்வேவம (2)

குற்றேம் எதுவம் இல்லைநா வதவேவன
எம் குனறேனயத் தநீர்க்கவவே மரணம் ஏற்றேநீவர
பபிறேர் சுமத்தும் குற்றேத்னதச சுமக்க அருள் தநாரும் 

ப�டகள%ன ப�வ	��ல இரணட�ம ந�வ#-	�வ...

  2 - இய�ச ந�	ரன ய	�ளயமல ச�லவ�வ�ச 
சமததக���ரகள.

சதின்ன சதின்ன ஆனசனளை மடடம் வேபிரும்பம் 
நநாங்கள் சதின்ன சதின்ன சுனமகனளை மறுத்து 
சுகமநான   
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கசநாகுசநான வேநாழனவேத் வதடகதின்வறேநாம்
எனதயும் சுனமயநாக நதினனக்கும் வபநாது தநான் 
வதநாள்கள் வேலைதிக்கதின்றேன. எனதயும் துன்பமநாக 
கருதும் வபநாது தநான் உள்ளைம் வேநாடகதின்றேன. 

எனதயும் வதநால்வேபியநாக கருதும் வபநாது தநான் 
இதயம் துடக்கதின்றேது. குறுகதிய பநார்னவேயும் 
வபநாலைதிக்கவரவேத்னதயும், தவேறேநான 
எண்ணங்கனளையும் நநீக்கதி சுனமகனளைப் பகதிர்ந்து 
ககநாள்ளை இனறேவேனனிடம் கற்றுக்ககநாள்வவேநாம்.

கசபம்:

அன்ப இவயசுவவே! உம்வமல் சுமத்தப்படட 
சதிலனவே எங்கள் பநாவேங்களைனின் வேபினளைவ என்பனத 
உணர்கதின்வறேநாம். யநார்ம@தும் அநதியநாயமநாகப் பழதி 
சுமத்தநாமல் இருக்கவம், எங்கள் வேநாழவேபில் 
வேருகதின்றே துன்பங்கள் என்னும் சதிலனவேனயப் 
கபநாறுனமவயநாட ஏற்றுக்ககநாள்ளைவம் எங்களக்கு 
அருள்தநாரும். ஆகமன்! 

2 ம ந�வ#ப ப�டல
பநாரச சதிலனவேவயநா எம் பநாவேச சதிலனவேவயநா
நநீர் சுமந்தது எம்பநாவேச சதிலனவேவயநா
உன் உள்ளைம் உனடந்தவதநா எம்பநாவே 
வேநாழக்னகயநால் 
எங்கு வபநாகதிறேநீர் இவயசு கதய்வேவம
எனக்கநாய் சதிலனவேனயச சுமக்கும் கதய்வேவம (2)

ப�டகள%ன ப�வ	��ல மன��ம ந�வ#.	�வ--

3 இய�ச ம	ல மவ� 	வர��ல ��ழக���ர: 

அநநீததி ஆடசதி கசய்ய ஆனசப்படடவபநாது அவேருக்கு 
தடமநாற்றேம். மனலைத்துப்வபநான மக்கள் கடடம் 
அவேனர மறேந்துவபநானவபநாது பநாதம் தடமநாறுகதிறேது. 

கதநாடட கதநாடட குணமநாக்கதிய கரங்கள் இன்று 
மண்னணத் கதநாடகதிறேது. அடத்தவேனர 
சறுக்கனவேப்பவத சநாதனன 
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என்கதிவறேநாம். நநால்வேனரத் தடமநாறேனவேப்பவத சுகம் 
என்கதிவறேநாம். ககநாடப்பவேனர ககடப்பவத கபருனம 
என்கதின்வறேநாம். மனனிதவேநாழவேபில் சறுக்கல்கள், 

குடம்பத்ததில் தடமநாற்றேங்கள், சமகத்ததில் 
தனடகள் அப்வபநாகதல்லைநாம் இவயசுவக்கு 
சறுக்கலைநா இல்னலை நநாவம  சறுகல்கனளை 
உருவேநாக்குகதின்வறேநாம் இவயசுனவே 
வேபிழனவேகதிவறேநாம்.

தசபம
சறுக்கதி வேபிழுந்து தனரனய மத்தமதிடட 
இவயசுவவே! நநாங்கள் துன்பப்படம், ஆறுதல் வதடம், 

அனமததி வேபிரும்பம், அன்னபத்வதடம் 
உள்ளைங்களக்குத் தடங்கலைநாக, தனடயநாகத் 
தடமநாற்றேமநாக, சறுக்கலைநாக, வே நீழசசதியநாக, 

இல்லைநாமல் வேளைர்சசதியபின் எழுசசதினய 
உருவேநாக்கும் மனனதத் தநாரும்,ஆவமன்
3 ம ந�வ#ப ப�டல
நநான் பநாவேபி இவயசுவவே என் வேநாழனவே மநாற்றுவம

வேபிழுந்து வேபிடவடன் ம@ண்டம் தவேறேதிவேபிடவடன்
என்னனத் தக்கும் இவயசுவவே
வசநார்ந்து வேபிடவடன் மனம் உனடந்து வேபிடவடன்
என்னனத் வதற்றும் இவயசுவவே 

ப�டகள%ன ப�வ	��ல ந�னக�ம ந�வ#.	�வ---

 4: இய�ச ந�	ர 	மத பன%	 	���வரச 
சந	�கக���ர.

தநாயபின் கருவேனறேயபில் தநான் ஒரு சமதநாயவம 
உருவேநாகதின்றேது. தநாயபின் கருவேனறேயபில்தநான் ஒரு 
சமதநாயத்ததிற்கு சமநாததிகடடபபடகதிறேது. 

வேரலைநாற்னறே உருவேநாக்கதிறேவேள் தநாய். இலைடசதிய 
வவேடனகனயப் பபிள்னளையபின் இதயத்ததில் 
வேபினதப்பவேள் தநாய். ஓவகவேநாரு மனனிதனனின் 
கவேற்றேதிக்குப்பபின்னநால் ஒரு கபண் இருக்கதிறேநாள்
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என்பனத உலைகதிற்கு அறேதிமகப்படத்துபவேள் தநாய். 

ஒரு இலைடசதியவேநாததி தநாயபின் கருவேனறேயபில் தநான் 
உதயமநாகதிறேநாள் என்பனதத் கதளைனிவபடத்ததியவேள் 
அன்னன மரியநாள். அன்ப மகனுக்கு ஆறுதல் 
கசநால்லைதி மகவனநாட தநானும் கல்லைநாரிப் பயணம் 
வபநாகதிறேநாள். இவதநா தள்ளைநாடத் தடமநாறும் மகனனின் 
மகத்ததில் இரத்தம் கசநாடடச கசநாடடப் 
பநார்த்தவபநாது தநாயபின் இதயவம இரத்தக் கண்ண நீர் 
வேடக்கவவேண்டம், ஆனநால் இவேவளைநா வே நீரத்தநாய் 
மனந்தளைரநாமல் மகனுக்குப் பலைமடடகதிறேநாள்-

தசபம
 அன்ப இவயசுவவே! உம்னம ஈன்கறேடத்த அன்னன 
மரியநா உம் துன்பங்கனளைக் கண்ட 
மனமனடந்தநார். அந்த அன்னனயபின் 
அரவேனணப்பபில் நநாங்கள் என்றும் 
மகதிழவககநாள்ளைவம் வேநாழனகப் பநானதயபில்  
பலைவேழதிகளைனில் நநாங்கள் வேபிழந்து தவேபிக்கும் வபநாது 
எங்களக்கு ஆறுதல் கசநால்லை நல்லை உறேவகனளைத் 
தர வவேண்டம் என்று உம்னம இரஞசுகதின்வறேநாம் 
ஆகமன்.

4 ம ந�வ#ப ப�டல
சந்ததிப்ப நதிகழுதம்மநா தநாயபின் 
சந்ததிப்ப நதிகழுதம்மநா - 2 

கல்வேநாரி கசல்லம் பநானதயபிவலை 
கழுமரம் சுமந்த பநார்னவேயபிவலை

குழந்னதயபின் துன்பம் கண்ட
 கலைங்கநாத அன்னனயபில்னலை -2 

ஆறுதல் கசநால்வேதற்வகநா
 வேநார்த்னதகள் ஏதுமதில்னலை 
அன்னனயபின் பநார்னவேயபில் நம்பபிக்னக தநீபம் 
இவயசுவேபின் கநஞசதினனில்வேலைதினமயபின் வவேதம் -2
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ப�டகள%ன ப�வ	��ல ஐந	�ம ந�வ#-	�வ-

 5 இய�ச ந�	ர ச�லவ�வ�ச சமபப	றக 
ச2யம�ன உ	�� தசயக���ர
இவயசுவவேநாட எத்தனனவயநா மனனிதர்கள் 
இருந்தநாலம் சMவமநானுக்கு மடடம் உதவம் 
வேநாய்ப்பக்கதினடத்தது. மனனித குலைத்ததில் அன்ப 
கசய்வேதும் கபறுவேதும், உதவேபி கசய்வேதும் 
கபறுவேதும் அடபனடக்கறுகள். இனத உலைகுக்கு 
அறேதிமகப்படததியவேர் சMவரநானநாகதிய சMவமநான். 

துன்பத்ததில் உதவேநாத மனனிதன் இருந்து என்ன 
பயன்? குருவக்கு உதவேநாத சMடன் இருந்து என்ன 
பயன்? பபிறேர் நமது வதனவேகனளை நதினறேவ கசய்ய 
வவேண்டம், பபிறேர் நமது சுனமகனளை பகதிர்ந்து 
ககநாள்ளைவவேண்டம், பபிறேர் நமக்கு ஆறுதல் கசநால்லை 
வவேண்டம் என்று எததிர்பநார்க்கும் நநாம் இவேற்னறேச 
மன்மவேர்ந்து கசய்யக் கற்றுக்ககநாள்வவேநாம்.

கசபம்:

அன்ப இவயசுவவே! கடன சதிலனவேனய நநீர் 
சுமந்துகசல்லை சMவமநான் என்பவேர் துனணகசய்தநார். 

எங்கள் சவகநாதரர் சவகநாதரிகளைனின் துன்பங்கனளைப் 
பகதிர்ந்துககநாண்ட, அவேர்களைனின் சதிலனவேப் 
பநாரத்னதக் குனறேத்ததிட எங்களக்குத் 
துனணகசய்வே நீரநாக. ஆகமன்!

 5 ம ந�வ#ப ப�டல
அன்பம் நடபம் எங்குள்ளைவதநா 
அங்வக இனறேவேன் இருக்கதின்றேநார்
கதிறேதிஸ்துவேபின் அன்ப நம்னம எல்லைநாம் 
ஒன்றேநாய்க் கடடச வசர்த்ததுவவே அவேரில் 
அக்களைனித்ததிடவவேநாம் யநாம் 

அவேரில் மகதிழசசதி ககநாள்வவேநாம் 
சMவேபிய வதவேனுக்கஞசதிடவவேநாம் 
அவேருக்கன்ப கசய்ததிடவவேநாம் 
வநய உள்ளைத்துடவன யநாம்
 ஒருவேனர ஒருவேர் வநசதிப்வபநாம்
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ப�டகள%ன ப�வ	��ல ஆ��ம ந�வ#--	�வ--

 6.இய�ச ந�	ரவட� 	�ரமகதவ	 ஒர தபண 
தவடகக���ர.

உறேவேபின் எல்னலைக்குள் அன்ப அடங்குவேததில்னலை 
உணர்வகளைனின் கடடப்பநாடடக்குள் கண்ண நீர் 
அடங்குவேததில்னலை. இனத உள்ளைத்ததில் 
உனறேயனவேத்தவேள் கவேவரநானனிக்கநாள். சடடங்கள் 
சம்பபிரதநாயங்கள் எல்லைநாவேற்னறேயும் தக்கதி எறேதிந்து 
வேபிடட வே நீததிக்கு வேந்தவேள் கவேவரநானனிக்கநாள்- 

இவயசுவேபின்வமல் அவேள் ககநாண்டருந்த 
அன்னபயும் இரக்கத்னதயும் கமNனமநாக எடத்து 
கசநால்லகதிறேநாள். அழகு மகம் அலைங்வகநாலைமநானது, 

பனனித மகம் பண்கள்மயமநானது, இனதக்கண்ட 
பவேநான கபண்ணபின் மகம் பயலைநானது-அன்ப 
கலைந்த துயரத்வதநாட அன்பரின் மகத்னதத் 
துனடக்க ஒடவேருகதிறேநாள்.

கசபம்:

அன்ப இவயசுவவே! வேபியர்னவேயநாலம் 
இரத்தத்தநாலம் கனறேபடட உம் ததிருமகத்னத 
ஒரு கபண்மணபி அன்வபநாட துனடத்து உமக்கு 
ஆறுதலைளைனித்தநார். எங்கள் வே நீடடலம் நநாடடலம் 
உலைகதிலம் கவேனலையநால் வேநாடம் அனனவேரின் 
துன்பங்கனளையும் துனடத்ததிட எங்களக்கு 
அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்!

6 ம ந�வ#ப ப�டல
நதினலையநாய் பததிந்தது உம் வேதனம் - அன்பபின்
வேபினலையநாய் மநாததின் சதிறுதுணபியபில் 
எனக்கநாக இனறேவேநா எனக்கநாக
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல ஏழ�ம ந�வ#-	�வ---

7 இய�ச ந�	ர ச�லவ���ன ப�ரத	�ல 
இரணட�ம மவ� 	வர��ல ��ழக���ர.

பநாதங்கள் தடமநாறேதினநாலம் பநானத மநாறேநாமல் 
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பயணமநாகதிறேநார், உடல் தளைர்ந்து வபநானநாலம் 
உள்ளைம் தளைர்ந்து வபநாகநாமல் சதிலனவே சுமக்கதிறேநார். 

இது வே நீழசசதியன்று மனனிதப் பயணத்ததில் ஒரு 
சறுக்கல், தடங்கல், தடமநாற்றேம் அவவேளைவதநான். 

சுனமயநால் வசநார்ந்து வபநானநாலம் பவேநாய் 
எழுகதிறேநார். இவயவேபின் உடனலை உனடத்தநார்கள் 
உள்ளைத்னத உனடக்கமடயவேபில்னலை. இதயத்னத 
சதினதத்தநார்கள் இலைடசதியத்னத சதினதக்க 
மடயவேபில்னலை. நதினலை மநாறும் உலைகதில் 
தடமநாறும் மனனிதனுக்கு வே நீழசசதி எழுகவவே 
என்பனத இவயசுவேபின் தடமநாற்றேம் நம்னம 
எழுசசதி கபறே அனழக்கதின்றேது.

தசபம:

 அன்ப இனறேவேநா வே நீழவேதும் எழுவேதும் அன்றேநாட 
நதிகழவகள்தநான். துன்பங்களம் தனடகளம் 
தடங்கல்களம், தடமநாற்றேங்களம் என்னன 
சழந்து ககநாண்டநாலம் தன்னம்பபிக்னகவயநாட 
எழுந்து நடக்க ஆற்றேல் தநாரும்,ஆவமன்
7 ம ந�வ#ப ப�டல
ஓய்ந்தநீர் பளவேபினனச சுமந்தததினநால் - அந்வதநா 
சநாய்ந்தநீர் நதிலைத்ததில் மறுமனறேயும்
எனக்கநாக இனறேவேநா எனக்கநாக 
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக

ப�டகள%ன ப�வ	��ல எடட�ம ந�வ#.	�வ...
 

8 இய�ச ந�	ர ய	ப தபணகளகக ஆற	ல 
கறக���ர.

 தனது சநாவ கண்மன் கலைக்கமதின்றேதி 
நதினறேவவேறேப்வபநாகதிறேது எனத்கதரிந்தும், துன்பத்ததின் 
மத்ததியபில் ஒரு மணபிக்குரல், அழுனகயபின் 
மத்ததியபில் அன்பக்குரல், சுனமகளக்கு மத்ததியபில் 
ஒரு கசநாந்தக்குரல், வவேதனனக்கு மத்ததியபில் ஒரு 
வவேண்டதல்குரல், 'எனக்கநாக அன்று உங்களக்கநாக 
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அழுங்கள்' என்றே அனமததியபின் குரல், என்னன 
அன்பகசய்யமநாடடநார்களைநா, எனக்கநாக 
அழமநாடடநார்களைநா, எனக்கு ஆறுதல் 
கசநால்லைமநாடடநார்களைநா, எனது துயரத்ததில் 
பங்ககடக்கமநாடடநார்களைநா, எனது சுனமகனளை 
பகதிர்ந்து ககநாள்ளைமநாடடநார்களைநா, எனக்கநாக கண்ண நீர் 
சதிந்தமநாடடநார்களைநா, என ஏங்கும் உலைகதில் எனக்கநாக 
வவேண்டநாம் உங்கள் பபிள்னளைகளக்கநாக அழுங்கள் 
என்கதின்றேநார்.

தசபம:

அன்ப இவயசுவவே! உமக்கு வநர்ந்த கசநால்லைற்கரிய 
துன்பத்னதயும் பநாரநாமல் நநீர் பபிறேருக்கு ஆறுதல் 
கறேதின நீர். தன்னலைம் பநாரநாது பபிறேர் நலைம் 
வநநாக்கவம், துன்பறுவவேநாருக்கு ஆறுதல் கறேவம் 
எங்களக்கு நல்மனத்னதத் தந்து, தய வேழதியபில் 
நநாங்கள் நடந்ததிட அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்! 

  8 ம ந�வ#ப ப�டல
வேபிழதிநநீர் கபருக்கதிய மகளைனிருக்கு அன்ப
கமநாழதிநநீர் நல்கதி வேழதி கதநாடர்ந்தநீர் 
எனக்கநாக இனறேவேநா எனக்கநாக
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக
 

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல ஒனப	�ம ந�வ# 	�வ---

9 இய�ச ந�	ர ச�லவ���ன ப�ரத	�ல 
மன��ம மவ� 	வர��ல ��ழக���ர.

 கலைதிவலையநா சமநாரியநா எங்கும் கசன்று வபநாததித்த 
கநால்கள் தடக்கதி வேபிழுந்தன. ஆனநால் வே நீழந்து 
வேபிடவேபில்னலை தடமநாறேதினநார் தம்னம 
இழக்கவேபில்னலை. இவதநா இவயசு வேபிழுந்தநார். 

அவேரின் இலைடசதியம் வேபிழவேபில்னலை. கனளைப்பற்று 
தள்ளைநாட தடமநாறேதி சுனம தநாங்க மடயநாமல் 
மண்னண மத்தமதிடகதிறேநார்.அன்று பநாவேபியபின் 
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வே நீழசதியநால் பததிய ததிருசசனப எழுசசதி கபற்றேது, 

சவலைதின் வே நீழசசதி பவலைநாக எழுசசதிகபற்றேது, 

ஊதநாரிமகனனின் வே நீழசசதி மன்னனிப்பநாக 
எழுசசதிகபற்றேது. நநாம் மனமனடந்தவேர்கனளைத் 
வதடசகசலைவவேநாம், உள்ளைம் தவேபிப்வபநாருக்கு 
ஆறுதல் கசநால்வவேநாம், தடமநாறும் மனனிதத்னத
நதினலைநநாடடவவேநாம். இவயசுவேபின் கநால்களைநாக 
கரங்களைநாக இந்த மண்ணபில் மனனிதம் 
மலைரசகசய்வவேநாம்.

தசபம:

அன்ப இவயசுவவே! ம@ண்டம் ம@ண்டம் கMவழ 
வேபிழுந்ததநால் உம் உடல் எல்லைநாம் 
இரத்தமயமநாயபிற்று. எங்கள் பநாவேங்களக்கநாக நநீர் 
கநநாறுக்கப்படடர். எங்கள் சதிந்தனன, கசநால், கசயல் 
அனனத்ததிலம் நநாங்கள் தய்னமவயநாட வேநாழவம், 

பநாவேத்னத கவேறுத்து, உம் அன்பபில் எந்நநாளம் 
வேளைரவம் எங்களக்கு அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்! 

 9 ம ந�வ#ப ப�டல
மன்றேநாம் மனறேயநாய் நநீர் வேபிழுந்தநீர் - கநால் 
ஊன்றேதி நடந்ததிடம் கமய் கநநாந்தநீர்
எனக்கநாக இனறேவேநா எனக்கநாக 
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல பத	�ம ந�வ#--	�வ---

10 இய�ச ந�	ரவட� ஆவடகவளக
கவளக���ரகள.

மனனிதம் ஆனடயபின்றேதி 
அவேமநானப்படத்தப்படகதின்றேது. அடப்பனட மனனித 
உரினம பறேதிக்கப்படகதின்றேது. மனனிதமநாண்ப 
உரியப்படகதின்றேது, வநநாயநாளைனிக்கு சுகம் 
ககநாடத்தவேர், குருடனுக்கு பநார்னவேககநாடத்தவேர், 

இறுததியபில் மனனிதம் கநாக்கஉனடனயககநாடக்கதிறேநார். 

11

இன்று எங்ககல்லைலைநாம் மனனிதம் 
மநானபங்கபடத்தப்படகதிறேவதநா அங்வககயல்லைநாம் 
இவயசுவேபின் ஆனட கனளையப்படகதிறேது. ஆணவேம் 
சுயநலைம் கபநாறேநானம மதகவேறேதி 
இனவேதனலைவேபிரிக்கும்வபநாது இவயசுவேபின் ஆனட 
கனளையப்படகதிறேது.

தசபம:

அன்ப இவயசுவவே! உம் உனடகனளைக் 
கனளைந்தவேர்கள் உம்னம அவேமநானத்ததிற்கு 
உள்ளைநாக்கதினநார்கள். வேறுனம, அரசதியல் 
அடக்குமனறே, அததிகநாரப்பநாணபி வபநான்றே 
அவேலைங்களைநால் மனனித உரினமயும் மநாண்பம் 
உரியப்படட நதிர்வேநாணமநாக்கப்படகதின்றே எம் 
சவகநாதரர் சவகநாதரியனர நதினனத்துப் 
பநார்க்கதின்வறேநாம். உம் உடன்பபிறேப்பகளைநாகதிய 
அவேர்களைது மநாண்பபினனக் கநாத்துப் வபநாற்றேதிட 
எங்களக்கு அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்!
 

10 ம ந�வ#ப ப�டல
பநாடகள் நநீர் படட வபநாது பநாய்ந்து ஓடய இரத்தம் 
வகநாட பநாவேம் தநீர்த்து வமநாடசம் ககநாள்ளவேபிக்க 
வேல்லைவத
ககடடப் வபநாவனநாம் பநாவேபியநாவனநாம் 
கதிருனப கசய் நநாதவன
மடடலைநாக் கருனண என் வமல் 
னவேத்ததிரங்கும் இவயசுவவே

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல ப	�யன�ர�மந�வ#.	�வ.

11 இய�ச ந�	வர ச�லவ���ல 
அவ�க���ரகள.

பதுனமகள் கசய்த கரங்கள், கதநாடட கதநாடட 
குணமநாக்கதிய னககள், இருப்பனத பகதிர்ந்து 
ககநாடத்த உள்ளைம், அழுனகயபின் கண்ண நீனரக் 
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கண்டதுடத்த இதயம். தடமநாறும் மனனிதனனத் 
தடடக்ககநாடத்த தங்க கரங்களைனில் இரும்ப 
ஆணபிகள். வேநாழவேபில் வேழுக்கதி வேபிழுந்தவேனன 
கதநாடட வேளைமநாக்கதியவேர், பனகனம உள்ளை 
இடத்ததில் பநாசத்னத வேபினதயநாக்கதியவேர், கலைதிவலையநா 
கடவலைநாரம் நடந்து கநால்கடக்க வபநாததித்தவேர். 

கதநாடட கதநாடட குணமநாக்கதிய கரங்கனளையும் 
கநால்கடக்க வபநாததித்த கநால்கனளையும் நன்றேதி 
ககடட சமகம் தநீர்த்து கடடவேவத தநீர்ப்ப 
என்கதிறேது.

தசபம:

அன்ப இவயசுவவே! சதிலனவேயபில் நநீர் 
அனறேயப்படடவபநாது உம் னககனளையும் 
கநால்கனளையும் ஆணபிகளைநால் துனளைத்தநார்கள். உம் 
ததிருக்கநாயங்களைநால் நநீர் எங்கள் கநாயங்கனளைக் 
குணமநாக்கதின நீர். நநீர் சதிந்ததிய இரத்தத்தநால் நநாங்கள் 
கழுவேப்படடள்வளைநாம். அவேமநானச சதின்னமநாகதிய 
சதிலனவேனய நநீர் ம@டபபின் கருவேபியநாக்கதியது வபநாலை 
நநாங்களம் எங்கள் துன்ப துயரங்கனளை உம் 
சதிலனவேவயநாட இனணத்து உம் ம@டபபின் 
பலைன்கனளை இனடவேபிடநாது துய்த்து அனுபவேபித்ததிட 
எங்களக்கு அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்! 

11 ம ந�வ#ப ப�டல
ஆணபி ககநாண்ட உன் கநாயங்கனளை 
அன்படன் மத்ததி கசய்கதின்வறேன் - 2

வேலைது கரத்ததின் கநாயவம -2 

அழகு நதினறேந்த ரத்ததினவம 
அன்படன் மத்ததி கசய்கதின்வறேன்

இடது கரத்ததின் கநாயவம -2 

கடவளைனின் ததிரு அன்பருவவே 
அன்படன் மத்ததி கசய்கதின்வறேன்



13

வேலைது பநாதக் கநாயவம - 2 

பலைன் மதிகத் தரும் நற்கனனிவய ... 

அன்படன் மத்ததி கசய்கதின்வறேன்

இடது பநாதக் கநாயவம - 2 

ததிடம் மதிகத் தரும் வதனமவத ... 

அன்படன் மத்ததி கசய்கதின்வறேன்

ப�டகள%னப�வ	��லபனன%ரணட�மந�வ#-	�வ
 

12 இய�ச ந�	ர ச�லவ���ல உ��ர ��டக���ர.

அன்ப இவயசுவவே! வேநானத்ததிற்கும் பமதிக்கும் 
இனடவய நநீர் சதிலனவேயபில் கதநாங்கதின நீர். 

மனனிதனரக் கடவளைனின் பபிள்னளைகளைநாக்கதிட நநீர் 
எம்மதில் ஒருவேரநாக மநாறேதின நீர். சதிலனவேயபில் 
கதநாங்கதியவபநாது நநீர் உனரத்த கசநாற்கனளை 
நதினனத்துப் பநார்க்கதிவறேநாம். “ ” தநாகமநாயபிருக்கதிறேது
என்று கறேதி எங்கள் ஆன்ம தநாகத்னத 
வேளைர்த்தருளைக் கற்றுக்ககநாடத்தநீர்
 “எல்லைநாம் நதினறேவவேறேதிற்று என்று கறேதி உயபிர்நநீத்த 
இவயசுவவே, நநாங்கள் கடவளைனின் ததிருவளைத்ததில்  
இறுததிவேனர நதினலைத்து நதின்று நதினறேவவேற்றேதிட 
அனழக்கதின்றேநீர்

தசபம:

தனடகனளை எல்லைநாம் தநாண்ட இனறேவேனனின் 
வேபிருப்பத்னத நதினறேவவேற்றேதி வேபிண்ணக்கும் 
மண்ணக்குமதினடவய பததிய உறேவகனளை 
உருவேநாக்கதிய எங்கள் இனனிய இவயசுவவே! உம் 
வேபிருப்பத்னத இந்த மண்ணலைகதில் நதினறேவவேற்றே 
அருள்தநாரும்,ஆவமன் 

12 ம ந�வ#ப ப�டல

சதிலனவே மரவம சதிலனவே மரவம 
உன்னன நநான் மத்ததி கசய்கதிவறேன் (2) 
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இனறேவேன் இவயசு உன்னனச சுமக்க 
என்ன தவேம் கசய்தநாய் (2)

பநாவேச சுனமயபின் சதின்னமநாக 
உன்னனச சுமந்த இவயசுவவே -2 

பததிய வேநாழவேபின் பனனிதமநாக 
உன்னனஉயர்த்ததிவேபிடடநார் - 2

ஆணபி ககநாண்ட உன்னனில் அனறேந்து 
உயபினர ம@டடநார் இவயசுவவே (2) 

வமனனி வேழதிந்த குருததி நனனந்து 
பனனிதமநானநாய் சதிலனவேவய - 2

இனறேவேன் வேநார்த்னத இறுததியநாக 
உந்தன் வமவலை ஒலைதித்தது -2 

அன்பம் அருளம் ஆசதி கபநாழதிவம் 
உந்தனனிடவம பபிறேந்தது - 2

பபிறேந்த நதிகழவம் இறேந்த வேபிதமம்
 அடனமக் வகநாலைக் கநாடசதிவய - 2 

நதிகழந்ததனனத்தும் சதிகரமநாக 
உன்னனில் மடந்தது மநாடசதிவய -2

தனலைனயச சநாய்த்து உயபினரநநீக்க
 அன்னன மடயும் இல்னலைவய 2 

கரங்கள் வேபிரித்து உம்மதில் மரித்தநார் 
பனனிதமநானநாய் சதிலனவேவய (2)

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல ப	�னமன��ம ந�வ#
 

13 இ�ந	 இய�சவ� அ�ரத 	���ர மட��ல 
அமரததக���ரகள.

தநாயபின் மடயபில் தனலைனவேத்தநால் துயரம் 
கதரிவேததில்னலை. ஆனநால் அந்த தநாயபின் மடயபில் 
வசயபின் உடல் துவேண்ட கதிடக்கும் நதினலை மதிகவம் 
வசநாகமநானது, துயரமநானது, வவேதனனயநானது. 

15

இவயசுவேபின் வேநார்த்னதகனளை உடலைதில் சுமந்தவேள், 

இன்று அவேரின் உடனலை மடயபில் சுமக்கதிறேநாள். 

பத்துமநாதம் கருவேபில் சுமந்தவேள், படடப்வபர்ன 
மகனன மடயபில் சுமக்கதிறேநாள். உயபிரற்றே உம் 
சடலைத்னத உம் அன்னன மரியநா தம் மடயபில் 
கதிடத்ததி அழுது பலைம்பபினநார். அவேனர எங்களக்கு 
அன்னனயநாக அளைனித்ததற்கநாக உமக்கு நன்றேதி 
கறுகதின்வறேநாம். எங்கள்வமல் ககநாண்ட 
எல்னலையற்றே அன்பபினநால் நநீர் எங்களக்கநாக 
உயபிர்துறேந்தநீர். உமது சநாவ எங்களக்கு வேநாழவ 
வேழங்கதிற்று. நநாங்களம் உமது பகழசசதிக்கநாகவம் 
பபிறேருனடய ஈவடற்றேத்ததிற்கநாகவம் அயரநாது 
உனழத்ததிட  நம்னம நநாவம மநாற்றுவவேநாம்.

தசபம:

கபற்வறேநாருக்கு கMழபடந்து நடந்த இனனிய 
இவயசுவவே! நநான் இனனியநாவேது எனது தநானய 
மததித்து நடக்கவம். கசநால்வேனத வகடகவம் 
வேயதநான கநாலைத்ததில் அவேர்களைனின் வதனவேகனளை 
நதினறேவ கசய்யவம் அன்ப கசய்யவம் 
அருள்தநாரும், ஆவமன்
12 ம ந�வ#ப ப�டல
துயருற்றுத் துடத்தநார் உளைம்கநநாந்து அன்னன
உயபிரற்றே உடலைதினன மடசுமந்து 
 எனக்கநாக இனறேவேநா எனக்கநாக
இடர்பட வேந்தநீர் எனக்கநாக 

 ப�டகள%ன ப�வ	��ல ப	�னந�னக�ம ந�வ#

 

 14 இய�ச ந�	வரக கல#வ���ல அடககம 
தசயக���ரகள.

இவவலைகதில் பபிறேக்க வே நீட கதினடக்கவேபில்னலை, 

தனலைசநாய்க்க இடம் கதினடக்கவேபில்னலை, அடக்கம் 
கசய்ய ஒரு கல்லைனறே கதினடக்கவேபில்னலை, தநாயபின் 
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மடயபில் கதிடந்த மனனிதன் அடத்தவேர் பமதியபின் 
மடயபில் அடங்குகதிறேநார். அடக்கம் ஒரு பததிய 
கதநாடக்கவம. இங்கு பரடசதி வேபினத 
பனதக்கப்படகதிறேது. வேபினதக்கப்படவேது 
வேபிழுதநாகவவே அவேர் அடக்கப்படடநார் ஆனநால் 
அடங்கதிவேபிடவேபில்னலை, அவேர் வே நீழந்தநார். ஆனநால் 
இலைடசதியங்கள் வே நீழவேததில்னலை பயல் கநாற்று 
மனழ மதின்னலைநால் இதழதின் கமன்னமனயக் 
கனளைந்தநாலம் அதன் மணத்னத அழதிக்கமடயநாது. 

இவயசுனவேப் பனதத்துவேபிடலைநாம் அவேரின் 
மததிப்பTடகனளை யநாரநாலம் பனதக்க மடயநாது 

தசபம:

அன்ப இவயசுவவே! உமது உடல் கல்லைனறேயபில் 
னவேக்கப்படடநாலம் மண்வணநாட மண்ணநாகதி 
அழதிந்து வபநாகவேபில்னலை. நநாங்களம் ததிருமழுக்கதின் 
வேழதியநாக உம்வமநாட கல்லைனறேயபில் 
அடக்கப்படவடநாம். பநாவேத்ததிற்கு இறேந்வதநாம். 

ஆனநால், நநீர் பத்துயபிர் கபற்று எழுந்தது வபநாலை 
எங்களக்கும் ஆன்ம@க வேநாழவ அளைனித்து, பததிய 
மனனிதர்களைநாக வேநாழ நநீர் வேழதிகசய்தநீர். யநாம் கபற்றே 
வேநாழவ இவனவேயகம் கபற்று மகதிழந்ததிட 
அருள்வே நீரநாக. ஆகமன்! 

பநாடகளைனின் பநானத வேழதிபநாடடன் மடவ 
வவேண்டதல்

அன்பக்கதினனிய இவயசுவவே!

உம்னம சதினதத்து மனனிதம் வேநாழவகபறே நநீர் 
ஏற்றுக்ககநாண்ட சதிலனவேப்பநானதயபில் 
உம்பநாடகனளைத் ததியநானனித்வதநாம். தன்னனிடம் 
இருப்பனத எல்லைநாம் ககநாடப்பது தநானம், 

தன்னனிடம் இருப்பனதகயல்லைநாம் ககநாடத்து 

17

தன்னனவய ககநாடப்பது ததியநாகம், எனவவே தநான் 
எம் ததியநாக தனலைவேர் நநீர் என்பனத இந்த 
வநரத்ததில் மடடமல்லை எந்த வநரத்ததிலம் 
மறேவேநாததிருக்க எமக்கு வேரமருளம்.

ததியநாகத்தனலைவேநா இவயசுவவே! நநாம் உமக்கு 
பபிரியமற்றேதும் வேபிவரநாதமநானது எதுவம் 
எம்மதிடத்ததில் இருந்தநால் அனத உமது அன்ப 
அக்கதினனியநால் சுடகடரித்தருளம். நநாம் என்றும் 
உம்னம பபிரியநாமல் இருக்க தய சதிவனகத்னத 
எம் இதயத்ததில் பததிப்பபித்தருளம்
உமது இரக்கத்னத மன்றேநாடபவேர்களக்கு நநீர் 
இரங்கதி மன்னனிப்பளைனித்தருளம். தய ஆவேபியபின் 
ஜக்கதியத்ததில் என்கனன்றும் வேநாழந்து 
ஆடசதிகசய்கதின்றே ஆண்டவேருமநாகதிய தந்னதயபின் 
ததிருமகவன உம்னம வவேண்டகதிவறேநாம். ஆவமன்

பரிசுத்த தந்னதயபின் கருத்துக்களக்கநாகவம் 
மரித்த வேபிசுவேநாசதிகளைனின் ஆன்மநாவக்கநாகவம். 

இனறேவேனனின் இரக்கத்னத இரஞசுவவேநாருக்கநாக்வம் 
கசபபிப்வபநாம்.
    
  

வேபிண்ணலைகதில் இருக்கதிறே எங்கள் தந்னதவய,

 உமது கபயர் தயது எனப் வபநாற்றேப்கபறுக!

  உமது ஆடசதி வேருக! உமது ததிருவளைம்
  வேபிண்ணலைகதில் நதினறேவவேறுவேது வபநாலை
  மண்ணலைகதிலம் நதினறேவவேறுக!

  எங்கள் அன்றேநாட உணனவே இன்று எங்களக்குத் 
தநாரும். எங்களக்கு எததிரநாகக் குற்றேம் 
கசய்வவேநானர நநாங்கள் மன்னனிப்பது வபநாலை எங்கள் 
குற்றேங்கனளை மன்னனியும்.எங்கனளை வசநாதனனக்கு 
உடபடத்தநாவதயும்.தநீவயநானனிடமதிருந்து எங்கனளை 
வேபிடவேபித்தருளம். ஆகமன். 
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அருள் மதிகப் கபற்றே மரிவய வேநாழக!

 ஆண்டவேர் உம்மடவன.  கபண்களக்குள் ஆசதி 
கபற்றேவேர் நநீவர. உம்மனடய ததிருவேயபிற்றேதின் 
கனனியநாகதியஇவயசுவம் ஆசதி கபற்றேவேவர.

  தய மரிவய, இனறேவேனனின் தநாவய,

  பநாவேபிகளைநாய் இருக்கதிறே எங்களக்கநாக
   இப்கபநாழுதும் எங்கள் இறேப்பபின் வவேனளையபிலம்
    வவேண்டக்ககநாள்ளம். - ஆகமன். 

தந்னதக்கும் மகனுக்கும் தய ஆவேபியநாருக்கும்
 மநாடசதினம உண்டநாகுக.

கதநாடக்கத்ததில் இருந்ததுவபநாலை
இப்கபநாழுதும் எப்கபநாழுதும்
 என்கறேன்றும் இருப்பதநாக. ஆகமன்.

மடவபப�டல

வேபியநாகுலை மநாமரிவய ததியநாகத்ததின் மநாதநாவவே
சதிலனவேயடயபினனிவலை சதிந்னத கநநாந்தழுதநாவயநா (2)

பன்னனிரு வேயததில் ஆலையத்ததில்
அன்று அறேதிஞர்கள் பகழந்தவேனர (2)

கரங்கனளை வேபிரித்வத கள்வேனனப் வபநால் -2

கழுமரத்ததினனில் கண்டததினநால்

கண்ணநீவர சதிந்ததிய மனனிதருக்கு
அருள் பண்ணபிய ததிருமகவன (2)

மண்ணவேர்க்கநாகத் தன்னுயபினர -2

இன்று மநாய்த்ததிடக் கண்டததினநால் 


