
� சாயிநாத �தவன ம�சாி
1. � கேணசைன வண��கிேற�,எ�லாவ�����
ஆதாரமானவேன,ம�ேர�வரா,எ�லாவ����� சா�ியாக 
விள��பவேன,ெகௗாியி� மகேன,ஓ எ�ண�க��� எ�டாதவேன,ெப��த 
வயிறேன,� கணபதி எ�ைன� கா�பா��.
2. நீ எ�லா கண�க���� �த�வ�� தைலவ�� ஆவா�.எனேவ உ�ைன� 
கேணச� எ�ப�.எ�லா சா�திர�களா�� ஏ��� ெகா�ள�ப�டவ� நீ.
3.ஓ சாரதா வா�கி� ெத�வேம,நீ ஒளி வ�வமாக பிற��� பத�களி� 
தைலவி.உ��ைடய இ��பினா� தா� உலக�தி� எ�லா நிக��சிக�� 
நட�கி�றன.
4.நீ எ��தாள�களி� ேதவைத.நீ எ�ேபா�� ேதச�தி� அணிகலனாக
விள��கிறா�..உன� எ�ைலய�ற ச�தி எ�லாவா�றி�� விள��கிற�.ஓ 
ஜகத�பா உ�ைன வன��கிேற�.
5.ஓ ��ண�பிர�மா(ெத��கேதா�ற�தி� மிக �ய��த இ�தி நிைலயி�
உ�ளவேன)மஹா�க���� பிாியமானவேன,�ண�கேளா� ��ய உ�வ�
எ��தவேன,ப�டாீராயா,க�ைண�கடேல,எ�ைலய�ற க�ைண 
உைடயவேன,பா��ர�கா,ஓ நரஹாி
6. நீ எ�லாவ�றி� ஸூ�ரதாாி (எ�லாவ�ைற�� ஆ��வி��� கயி�ைற�
தா�கியவ�) நீ ஜகெம��� வியாபி���ளா�.எ�லா சா�திர�க�� 
உ��ைடய உ�ைமயான உ�வ�ைத ப�றி ஆரா��சி ெச�கி�றன.
7. ெவ�� ��தக அறி� ம��ேம ெப�றவ�க��� நீ காண�ப�வதி�ைல.ஓ
ச�ரபாணி,அ�தைகய அறிவி�க� யாவ�� ெவ�� வாத�ரதி வாத�களிேலேய
உழ�கிறா�க�.
8. மஹா�க� ம��ேம உ�ைன அறிகிறா�க�.ம�றவ�க� (�ழ�ப�தி�
��கியவ�களாக )மய�கியவ�களாக உ�ளா�க�.உன�� ப�திேயா� ��ய 
என� நம�கார�ைத சம��பி�கிேற�.
9.ஓ ஐ�� �க�க�ைடயவேன,ச�கரா மனித ம�ைடேயா�களாலான 
மாைலயணி�தவேன,நீல நிற�ைடய க��தேன ,திக�பரா,ஓ�கார�பா ,ப�பதி.
10.எவ�ைடய உத�களி� உன� நாம� விள��கிறேதா அவ�கள� ��ப�க� 
உடன�யாக விலகி வி��. ஓ ��ஜ� ,உ� நாம�தி� மஹிைம அ�தைகய�.
11.உன� பாத�கைள வண�கி நா� இ�த �திைய எ�த 
��ப�கிேற�.நீலக�டா.இத�� உன� ��ைமயான உதவிைய 
எ�லாவித�தி�� என�� அளி�பா�.
12. இ�ேபா� அ�ாி மஹாிஷியி� �மாரனான த�தைர�� ல�மிேதவியி�
�லெத�வமான வி��ைவ��,� �காரா� �தலான எ�லா மஹா�கைள�� 
பி�ன� ப�த�க� அைனவைர�� வண��கிேற�.
13.சாயி நாதா உம�� ெவ�றி��டா�க.பாவிகைள உ�வி�பவேர,அ�� 
நிைற�தவேர இ�ேபா� உம� பாத�தி� என� சிர�ைத ைவ�கி�ேற�.என�� 
பயம�ற நிைலைய(உம� பா�கா�ைப) ெகா��.



14.நீ �ரணமான �ர�ம�வ�ப�,�க�களி� இ��பிட�.மனித�களி�
சிற�தவேன,நீேய வி��,எவ�ைடய பாதி உடலாக உமா ேதவி இ��கிறாேளா 
அ�த� காமைன எாி�த சிவ�� நீேய.
15.நீ மனித உ�ெவ��த பரேம�வர�;நீ ஞான வான�தி� கதிரவ�;நீ 
க�ைண� கட�;நீ பிற�பிற�பாகிய பிணி�� ம���.
16.நீ ஏைழ எளியவ�களி� சி�தாமணி.நீ உன� ப�த�கைள� ��ைம ப���� 
க�கா நதி.ச�சார� கட�� ���பவ�க��� நீ ஓட�.அ��பவ�க��� 
�க�ட� நீ.
17.இ�த பிரப�ச�தி� �லகாரணமாக எ�த பாி��தமான ைசத�ய� 
விள��கிறேதா.ஓ க�ைண�கடேல அ� நீேய;இ�த பிரப�ச� உன� ஒ� 
விைளயா��.
18.நீ� பிறவிய�றவ�;உம�� இற��� இ�ைல.ந�� ஆ��� விசாாி�� பா��� 
இ�தியி� அைடய�ப�ட ��� இ�.
19.பிற�� இற�� இைவயிர��� அ�ஞான�தினா� ேதா�றியைவ.ஓ 
மஹாராஜா நீ�,அைவ இர��னி��� ெகா�ச� �ட ப�ற�றவராக உ�ளீ�.
20.நீ� ஓைடயி� ெவளி�ப�ட� எ�றா� அ� அ�ேகேய ேதா�றியதாக 
ஆ�மா?��ேப நீ� நிர�ப உ�ள�.உ�ேளயி��� ெவளிேய வ�த�.அ�வளேவ.
21.ப�ைகயி� நீ� வ�த ேபா� அத�� ஓைட எ�� ெபய�
ஏ�ப�ட�.நீாி�லாவி�� அ� ெவ�� ப�ைகேய.
22.ெப��வ�,வ�றி வி�வ� ப�றி நீ� ச��� ெபா��ப���வேத
இ�ைல.நீ�,ப�ைக�� ெகா�சேம�� ��கிய��வ� அளி�பதி�ைல.
23.ப�ைக ம��� நீ� நிைற���ள ேபா� ெப�ைம ெகா�கிற�.நீ� வ���
ேபா� மிக�� வ���� நிைலைய அைடகிற�.

24.மனித உட� நீ� ப�ைக ேபா�ற�.��த ைசத�யேம பாி��தமான நீ�
ஊ��.நீ� ப�ைகக� எ�ண�றைவ.இ��பி�� நீ� ம��� ேவ�ப�வதி�ைல.
25.பிற�ப�றவரான அ�� கடேல, உம� வ�ரா�த� எ� அ�ஞானமாகிய 
மைலைய அழி�க��� எ�� ேவ��கிேற�
26.இ�தைகய எ�ண�ற ேதா�ற�க� இ�வைர �மியி� 
ஏ�ப���ளன;இ�ேபா�� இ��� வ�கி�றன;கால�கிரம�தி� இனிேம�� 
ஏ�பட� ேபாகி�றன.
27.அ�த ஒ�ெவா� ேதா�ற����� ஒ� தனி� ெபய�� �ல��
கிைட�கிற�.அத� �ல� உலக�தி� அவ�ைற பிாி�தறிகிறா�க�.
28.ைசத�ய�ைத ெபா��த வைர நா� நீ எ�� ��வ� ெபா��தா�.இ�ைம 
எ�பேத எ�� இ��பத�� இடமி�ைலேயா அேத உ�ைமயி� ைசத�ய� 
என�ப�வ�.
29. ேம�� உ�ைமயி� ைசத�ய� பிரப�ச ��ைத�� வியாபி�� 
உ�ள�.பி� நா� நீ எ�ற பாவைன எ�வா� ெபா����.
30. ேமக�தி���� பிற��� நீ� ஒேர த�ைமயான�.�மியி� ேம� இற�கிய
பிற� அத�� ப�பல ேவ�பா�க� ஏ�ப�கி�றன



31.ேகாதாவாி நதி�ப�ைகயி� வி��த நீ� ேகாதாவாி எ��
அைழ�க�ப�கிற�.கிண�றி� வி��த நீ��� அ�தைகய ேம�ைம இ�ைல.
32.மஹா�களி� உ�வமாகிய ேகாதாவாியி� உ�ள நீ� நீ�க�.நா�க�
�ள�,��ைட,கிண� ேபா�றவ�க�.ந�மிைடேய உ�ள ேவ�பா� இ�ேவ.
33.எ�க�ைடய வா�வி� உ�ைமயான �றி�ேகாைள அைடய நா�க� 
உ�களிட� வர ேவ���.எ�ேபா�� கர���பி உ�கைள� சரணைடய 
ேவ���.ஏெனனி� நீ�க� �னித�தி� உைறவிட�.
34.ேகாதாவாி நதி�� பா�திர�தினா�(ப�ைகயினா�) �னித� ஏ�ப�ட�.ெவ��
நீைர ம��ேம ேநா��ேவாமாகி� அ� எ��� ஒேர விதமான�.
35.ேகாதாவாி நதி� ப�ைக �னித� வா��தெத�ப� தீ�மானி�க�ப�ட 
உ�ைம.அதைன தீ�மானி�பத�� �மியி� ந�ல த�ைம,தீய த�ைம 
ஆகியைவேய உதவி ெச�கி�றெத�பைத ேநா�க��.
36.ேமக�தினி�� வ�த நீாி� �னித�ைத எ�த� �மி�பாக� மா�றவி�ைலேயா
அ�த� பாக�ைத சா�திரமறி�தவ�க� ேகாதா எ�� அைழ�தா�க�.
37.ம�ற இட�களி� வி��த நீ� அ�த�த ம�ணி� �ண�ைத ஏ���
ெகா�ட�.ேதா�ற�தி� ேபா� இனிைமயா� இ��த நீ�
அ��தமாக��,கச�பாக��,உ�பாக�� ஆயி��.
38.அ�வாேற ஓ ��வரா ,எ�த சாீர�தி� ஆ� ைவாிகளி� மா� 
ஏ�படவி�ைலேயா அ�த �னிதமான சாீர���� மஹா� எ�ற ெபய� 
ெபா����.
39.எனேவ ேம�ைம��,�னித�� ெபா��திய மஹா�கைள அ�த ேகாதாவாி 
எ�ேற ��கிேற�.எ�லா ஜீவ�களி�� உ�கள� த�தி மிக� சிற�ததாக 
உ�ள�.
40.பிரப�ச�தி� ஆர�ப கால�தி���ேத ேகாதாவாி ஏ�ப�� உ�ள�.நீ��
��ைமயாக நிர�பி உ�ள�.இ�� வைர அத��� �ைற� ஏ�படவி�ைல.
41.ராவண�ைடய ைவாி ேகாதாவாியி� கைர�� வ�த ேபா� இ��த அேத நீ� 
இ�� வைர எ�வா� இ���� எ�� பா��க�.
42.ப�ைக ம��� அேத;நீ� கடைல அைட�த� .நீ� ப�ைகயி� �னித�த�ைம
ம��� இ��வைர நிர�தரமாக உ�ள�.
43.ஒ�ெவா� ஆ��� பைழய நீ� ெச�� �திய நீ� ப�ைகயி� உ�ேள
வ�கிற�.பாபா அேத நியாய� உ�க���� ெபா����.
44.ஒ�ெவா� ��றா��� ஓ� ஆ�ைட� ேபால��,அ�த ��றா��� 
ேதா�றிய சா��க� நீைர� ேபால�� அவ�க�� மிக� ெபாிய மஹா�க� 
அைலக� ேபால�� உவமி�க�ப�கிறா�க�.
45.இ�த மஹா�களி� உ�வமாகிய ேகாதாவாியி� �த� ஆ��� ஸனத ஸனக 
ஸந�தன� �த�ேயாாி� ெவ�ள� ஏ�ப�ட�.
46.பி�ன� நாரத�,����,�ர�லாத�,ப�ராஜா,சபாீ,அ�கத�,வா�
�மார�,வி�ர�,ேகாப�க��,ேகாபிைகக�� ேதா�றின�.



47.இ�வா�,இ�� வைர ஒ�ெவா� ��றா���� ஒ�ற� பி� ஒ�றாக
(மஹா�களி�) ெவ�ள� ஏ�ப�� வ���ள�..நா� அதைன வ�ணி�பத�� 
இயலாதவனாக உ�ேள�.
48.ஓ சாயி நாதா இ�த நிக�� ��றா��� மஹா�களி� ேதா�றமாகிய
ேகாதாவாியி� நி�சயமாக உம� ெவ�ள� வ���ள�.
49.எனேவ உம� தி�ய சரணாரவி�த�க��� வ�தைன 
ெச�கிேற�.மஹாராஜா, என� ���ண�கைள� ெகா�ச� �ட ெபா��ப��த 
ேவ�டா�
50.நா� ஏைழ, எளியவ�,அ�ஞானி,பாவிக����ேள தைல சிற�தவ�,எ�லா
���ண�க�� ெபா��தியவ�.ஆனா� எ�ைன நிராகாி�க ேவ�டா�.
51.பாிச�க� இ��பி�ைடய �ைறகைள� ெபா��ப���வதி�ைல.ேகாதாவாி 
நதி த�ைனயைட�த கிராம�� சி� ஓைடகைள� தி��பி அ���வதி�ைல.
52.உ�க�ைடய அ�� ேநா�ைக ெச��தி எ�னிட��ள எ�லா� தீய 
�ண�கைள�� விைரவாக அழி�� வி��க�.அ�ேய�ைடய ேவ��த� 
இ�ேவ.
53.பாிச�க��� ெதாட�� ஏ�ப��� இ��பி� இ����த�ைம அழி�க�படா
வி�டா�,��வரா, அ� பாிச�க��� ெப�ைம�� இ���.
54.எ�ைன� பாவியாகேவ இ����ப� ைவ�காதீ�,தா�க� தா��� அைடய
ேவ�டா�.நீ�க� பாிச�க�.நா� இ���,என� அவமான� உமேத எ�பைத�
பா��க�.
55.�ழ�ைத எ�ேபா�� தவ�க� ெச�கிற�.ஆனா� தா� சின� 
ெகா�வதி�ைல.இைத நிைனவி� ெகா�� என�� உ�க� அ�ளாகிய 
பிரசாத�ைத அளி��ராக.
56.ஓ ச��� சாயிநாதா,நீேய என� க�பக� த�.ச�சார சாகர�ைத� கட�க 
உத�� சிற�த பட� நி�சயமாக நீேய.
57.நீ காமேத�,சி�தாமனி;நீ ஞான வான�தி� கதிரவ�.நீ ந��ண�களி� 
ெப�� �ர�க�.�வ��க�தி��� ெச�ல உத�� ப��க��� நீேய.
58.ஓ ��ணிய�களி� இ��பிடேம,��திகாி�பவாி� சிற�தவேர,ஓ
சா�த���தி,ஆன�த�தி� உைறவிடேம,�ர�ம�வ�பா,பாி�ரணேன,ேவ�பா�
அ�றவேன,ஞான� கடேல.
59.ஓ ஞான�தி� உ�வேம,மனித�களி� சிற�தவேன,ெபா�ைம,சா�தி 
ஆகியவ�றி� உைறவிடேம,ப�த�களி� இைள�பா�மிடேம,எ�பா� மகி�� 
நிைற�த உ� அ�� ேநா�ைக� ெச���.
60.ச��� ம�சீ�திர�� நீேய,மஹா�மா ஜால�தர�� நீேய.நீேய
நிவி��தினாத��,ஞாேன�வர�� ஆவா�.க��,ேஷ� மஹ�ம�,ேய� நாத� 
ஆகிேயா�� நீேய.
61.நீேய ேபாதலா��,சாவதாமாளி��,உ�ைமயி� ராமதாச�� நீேய.சாயிநாதா
நீேய �காரா�,சகாரா� மஹாராஜு� மாணி�க�பிர��� நீேய.



62.உம� இ�த அவதார� உ�ைமயி� அறிய��யாத விதமாக 
உ�ள�.த�க�ைடய ஜாதிைய� ப�றி எவ�� அறி�� ெகா��� ப�� தா�க� 
விடவி�ைல.
63.சில� உ�கைள ���� எ�கி�றன� சில� அ�தன�
எ�கி�றன�.கி��ண���� சமமான �ைலகைள� தா�க� ெச�கிறீ�க�.
64.� கி��ணைன� பா��� பல�� பலவித மாக� ேபசின�.சில� ய� �ல��
அாிய ஆபரண� எ�றன�.சில� இைடய� எ�றன�.
65.யேசாைத ெம�ைமயான �ழ�ைத எ�றா�.க�ஸ� மஹாகால� 
எ�றா�.உ�தவ� அ�� வ�வானவ� எ�றா�.அ�ஜுன� ��ணஞானி 
எ�றா�.
66.அ�வாேற த�கைள� ப�றி�� ,த�தம� மன�தி� நி�சய�ப��தியத���
த�கப�யவரவ�க� அைழ�கி�றன�.
67.ம�தி உ�கள� இ��பிட�.உம� கா�க� ��தியி��க� 
படவி�ைல.உ�கள� பாதியா சட�ைக�� பா��� வி�� உ�கைள ���� 
எ�� ��வ� ெபா��தமாகேவ உ�ள�.
68.அ�வாேற ,க�ைண வ�வான உம� அ�னி வழிபா�ைட� பா���,நீ�க� 
ஹி�� தா� எ�� எ�க� மன�தி� நி�சய� ஏ�ப�ட�
69.ஆனா� ெவளி விவகார�களி� உ�ள இ�தைகய ேவ�பா�கைள� 
த��கவாதிகேள வி���வா�க�.உ�ைமயான ஞான�தி� ஆ�வ��ள ப�த�க� 
அவ���� ��கிய��வ� அளி�க மா�டா�க�.
70.நீ�க� பிர�ம�தி� நிைலயி� விள��கிறீ�க�.உ�க���
ஜாதி��,ேகா�திர�� இ�ைல.நீ� எ�ேலா����
�����தியா��,ஆதிகாரணமாக�� உ�ளீ�.
71.���� இ���களிைடேய பைகைம ஏ�ப�டதா� அவ�கைள 
ஒ��ைமப���வத�காக மசீ� அ�னி இர�ைட�� ஏ�� ப�த�க��� உ�க� 
�ைலைய� கா��னீ�க�.
72.தா�க� ஜாதி மத�க��� அ�பா�ப�டவ�.நீ�க� பிர�மேம.உ�ைமயி�
நீ�க� அ�(த�வம� ).நீ�க� உ�ைமயி� த��க�க��� அ�பா�ப�டவ�.
73.உ�க� ��னா� எ�வளேவா த��க வித��க�க� நிக��தன.அ�ேக என�
சாதாரண ெமாழிக� எ�ப� ஏ�ப��?
74.ஆனா� உ�கைள� பா���� ேபா� எ�னா� ெமௗனமாக இ��க 
��யவி�ைல.�தி ெச�வத�� உலக வழ�கி� பத�கேள சாதனமாக உ�ளன.
75.எனேவ உ�க� அ�ளாசி�ட� பத�களா� எ�ென�ன வ�ணைனக� 
ஏ�ப�கி�றனேவா அவ�ைற எ�ேபா�� ெச�ேவ�.
76.மஹா�களி� த�தி கட�ளி� த�திையவிட ேவ�ப�ட�� மிக�ய��த��
ஆ��.ஸா��களி� அ�கி� 'என�,உன�' எ�ற ேவ�பா�க���� சிறிேத��
இடமி�ைல.
77.ஹிர�யகசி����� ராவண���� கட�ைள ெவ��தத� �ல� மரண�
ஏ�ப�ட�.இ�தைகய ச�பவ� ஒ�� �ட மஹா�களி� கர�தா� நிகழவி�ைல.



78.அரச� ேகாபிச�த� ஜால�தரைர� சாண� �விய�� �ைத�தா�.ஆனா� 
அ�த மஹா� மன� வ��தவி�ைல.
79.மாறாக அ�த அரசைன� ச�சார� �ழ����� வி�வி�� அமரனாக�
ெச��வி�டா�.இ�தைகய மஹா� களி� ேம�ைமைய எ�வா� வ�ணி�ேப�?
80.மஹா�க� ��யைன� ேபா�றவ�க�.அவ�களி� க�ைண 
ஒளிமயமான�.மஹா�க� �க� த�� ச�திரைன� 
ேபா�றவ�க�.அவ�க�ைடய அ�� ச�திர�ைடய ஒளி ேபா�ற�.
81.மஹா�க� இதமளி��� க��ாி ேபா�றவ�க�.அவ�களி� அ�� அத� 
ந�மன� ேபா�ற�.மஹா� க� ரச� நிர�பிய க��� 
ேபா�றவ�க�..அவ�கள� அ�� அத� இ��ைவ ேபா�ற�.
82.மஹா�க� ந�லவாிட�� தீயவாிட�� ஒேர விதமாக நட��
ெகா�கிறா�க�.மாறாக,பாவிகளிடேம எ�ைலய�ற அ�� உ�ளவ�களாக
உ�ளா�க�.
83.ேகாதாவாி நதியி� நீாி� அ��கைட�த �ணிகேள �ைவ�பத�காக
வ�கி�றன.��தமானைவ ேகாதாவாியினி�� ெவ� ெதாைலவி� 
ெப��யிேலேய த��கி�றன.
84.ெப��யி� ைவ�க�ப����த அ�த� �ணி�� ஒ� �ைற ேகாதாவாியி�
ப�ைகயி� ந�றாக �ைவ�பத�காக வ�த�.
85.இ�த உவைமயி� ெப�� தா� ைவ��ட�,நீ�கேள ேகாதாவாீ,ந�பி�ைகேய
ப���ைற.ஜீவா�மா�கேள �ணிக�.ஆ�வித விகார�கேள அைவகைள� 
ப�றி��ள அ���.
86.உ�கள� பாதார வி�த�கைள தாிசி�பேத ேகாதாவாி �நான� ஆ��.எ�லா
அ���கைள�� ேபா�கி ��த� ப���வதி� நீ� மி��த சாம��தியசா�.
87.ச�சார�தி� உழ�� ஜன�களாகிய நா�க� ேம�� அ��� ப��தவ�களாக
உ�ேளா�.எனேவ மஹா� களி� தாிசன� ெப�வத�� உாிைம ெப�றவ�க� 
நா�க�.
88.ேகாதாவாி நதியி� நீ� நிர�பி உ�ள�.ப���ைறயி� �ைவ�பத�கான
அ���� �ணிக� உ�ளன.அைவ அ�ப�ேய (�ைவ�க�படாம�) கிட�தா� 
அ� உ�ைமயி� ேகாதாவாி�� இ��� ஆ��.
89.நீ�க� அட��த நிழ�� �ளி��சி�� த�� சிற�த மர�.நா�க� உ�ைமயி� 
பாதசாாிக�.கதிரவ� தாப�திர�களாகிய ெவயிலா� எ�கைள�
��ெடாி�கிறா�.
90.அவ�ைடய தாப�தி���� க�ைண ���� ஓ ��ராயா எ�கைள�
கா�பா���..உ�க� ந�ல�ளி� �ளி� நிழ� இ��லகி�க�பா�ப�ட
த�ைமய�.
91. மர�தி� அ�யி� அம��த�� ஒ�வ� ேம���� ெவயிைல உண�வானாகி� 
அ�த மர�ைத எவ� நிழ�த�� மர� எ�� ��வ�?
92. உம� அ�ளி�றி உலகி� ந�ைம எ�ப� ஏ�ப�வ� இ�ைல.த�ம�ைத
நிைலநி���வத�காக ேசஷசாயி அ�ஜுன��� ந�ப� ஆனா�.



93.வி�ஷணன� ��ாீவ�ைடய அ�ளினாேலேய அரச� � ராமனி� 
அ�காைமைய அைட�தா�,மஹா� களி� �லமாக� தா� � ஹாி ேம�ைம 
அைட�தா�.
94.எ�த �ர�ம�ைத ப�றி ேவத�களி� �ட வ�ணி�க�படவி�ைலேயா 
அ�தைகய பிர�ம�ைத உலக�தி� ச�ணமாக� ெச�� ெவ�க ைவ�தா�க� 
மஹா� க�.
95.தாமாஜி எ�ற ப�த�,ைவ��டபதி�� ��மிணீ வர�மாகிய இைறவைன ஒ� 
மஹா� (தா��த �ல�தவ�) ஆக உ�ெவ���� ப�� ெச�தா�.ேசாகாேமளா 
எ�ற ப�த� ஜகதா�மா ஆன இைறவைன� தம� எ�ைமகளி� சவ�ைத எ���� 
ப�� ெச�தா�.
96.மஹா�களி� ெப�ைமைய உண��த ஜக�ஜீவனாகிய இைறவ� 
அவ�க��காக த�ணீ�� �ம�தா�.உ�ைமயி� மஹா�க� ச�சிதான�த� 
பிர�வாகிய இைறவனி� எஜமான�களாவா�க�.
97.இ�ேபா� அதிக� ெசா�வத�� என�� வரவி�ைல.நீேய எ�க�ைடய தா��
த�ைத��;ஓ ச��� சாயிநாதா,ஷீர� கிராம�தி� வசி�பவேர.
98.பாபா உம� �ைலகளி� உ�ைமயான ெபா�ைள எவ�� அறிய 
வி�ைல.அ�வாறி��க என� ெவ�� வா�ைதக� எ�வா� அவ�ைற விள�க 
���� ெசா���க�.
99.ஜீவ�க��� உ�வளி��� ெபா��� தா�க� ஷீர�யி�
வ�தீ�க�.அக�களி� நீ��றி விள�ேக�றி நீ�க� எாிய ைவ�தீ�க�.
100.ஏ� சா� நீள��ள ��கிய மர�பலைகைய நீ�க� ப���� ெகா���
க��லா�கி,உ�க� ேயாக சாம��திய�தி� ச�திைய� ப�த�க����
கா��னீ�க�.
101.அேநக ெப�மணிகளி� மல���த�ைமைய 
நீ�கிய�ளினீ�க�.எ�தைனேயா வியாதிகைள உதியி� �ல� 
�ண�ப��தினீ�க�.
102.இ��லக ச�ப�தமான ��ப�கைள நீ��வ� உம�� ஒ� ெபா��ேட 
அ��.யாைன ஒ�� எ��ைப ஒ� �ைமயாக எ�வா� க���?
103.இ�ேபா�,��ராயா இ�த எளியவ� பா� க�ைண கா���ராக.நா� உம�
பாத�கைள அ����ேள�.எ�ைன� தி��பி அ��பி விடாதீ�க�.
104.நீ� அரச��ெக�லா� அரச�;�ேபர���� �ேபர�.ைவ�திய��ெக�லா�
ைவ�திய�..உ�கைள விட� சிற�தவ� எவ�� இல�.
105.ம�ற ெத�வ�கைள� �ஜி�பத�� அத��� த��த சிற�� உபகரண�க�
உ�ளன.ஆனா� உ�ைம �ஜி�பத�� உலகி� ெபா��கேள இ�ைல.
106.�ாிய�ைடய இ�ல�தி� தீபாவளி� ப��ைக 
வ�தெத�றா�,எ�ேப��ப�ட ெபா��கைள� ெகா�� அைத� 
ெகா�டா�ேவா�?
107.ச��திர�தி� தாக�ைத தீ��க இ��வியிட�தி� நீ� இ�ைல.ெந��ைப
உ�ண�ப��த எ�கி��த அ�னி ெகா�� வ�வ�?



108.ஓ � சம��தா,��ராயா,�ைஜ��ாிய ெபா��க� யா�� உ�ைமயி� 
உம� ஆ�மாவி� அ�சமா� உ�ளன.
109.ேம��ற�ப�டைவெய�லா� த�வ����யா� �ற�ப�ட 
ேப���கேளய�றி எ� மனதி� அ�பவ�தா� ஏ�ப�டைவய��.அ�பவ� 
இ�றி� �ற�ப�� பதஜால�க� �ேணயா��.
110.ேபாக���,உலக வழ�க�தி� ப� உம�� நா� �ைஜ ெச�யலா� எ�றா�
அதைன� ெச�வத��� ேதைவயான திறைம என�� இ�ைல,என� ��ராயேன.
111.பலவித க�பைனக� ெச�� உம�� �ைஜ ெச�கிேற�.அ��
மி��தவேர,அ�ேய�ைடய அ�தைகய �ைஜைய ஏ��� ெகா��ராக.
112.இ�ேபா� அ��� க�ணீரா� உம� பாத�கைள� 
க��கிேற�.உ�ைமயான ப�தியாகிய ச�தன�ைத அைர�� உம�� 
��கிேற�.
113.என� அழகிய பத�களாகிய இ�த� கபனிைய உம�� 
அணிவி�கிேற�.�ேரைம எ�ற மலராகிய மாைலைய உம� க��தி� 
அணிவி�கிேற�.
114.என� ���ண�களாகிய �ப�ைத உம�� ��� எாிய வி�கிேற�.அ� மிக 
தீய ெபா�ளாயி�� அதனி�� தீய வாசைன எ�வதி�ைல.
115.ஸ������ ��� அ�றி ேவ� எ�ெக�� �ப� எாிய விட�ப�கிறேதா
அ�ெக�லா� �ப� ெபா���� ஏ�ப�� நிைல வ�மா�.
116.�ப�திரவிய���� அ�னியி� �ப�ச� ஏ�ப�ட மா�திர�தி� ,அதன�
ந�மண� எ�ற ந�ல �ண� அதைன வி��வி��� ெச�� வி�கிற�.
117.உம� எதிேர இத�� மாறாக நிக�கிற�.தீய த�ைமக� அ�னியி� உாி��
வி�கி�றன.உலக� பா��� மகி�� ப� ச��ண� எ�வித� �ைற�மி�றி�
த�கிவி�கிற�.
118.மனதி�ைடய தீய �ண�க� யா�� எாி�த பி� மன�
மாச�றதாகிற�.க�ைகயி��ள மா�க� நீ�கிய�ட� அவ� இய�பாகேவ
�னிதமைடகிறா�.
119.மாைய,ேமாக� எ�ற தீப�ைத உன��� ���கிேற�.அத� �ல� என��
ைவரா�கிய� எ�ற ஒளி கிைட���.
120.உன�� அம�வத�� ��தமான ந�பி�ைக எ�ற சி�மாசன�ைத 
அளி�கிேற�.அதைன ஏ�� ப�தி எ�ற ைநேவ�திய�ைத�� எ���� 
ெகா�வாயாக.
121.ப�தி ைநேவ�திய�ைத நீ உ�� வி�� அதன� ரச�ைத என��� 
ெகா�.ஏெனனி� நா� உன� ப�சிள� �ழ�ைத.உன� பா�� என�� உாிைம 
உ��.
122.என� மனைத உம�� த�ிைணயாக அ��பணி�கிேற�.அதனா� 
க����வ� எ�ப� எ�த வித�தி�� எ�னிட� இ��கா�.
123.இ�ேபா� பிரா��தைனேயா� உன�� சா��டா�க நம�கார� 
ெச�கிேற�,ஓ ��ய�ேலாகா,சாயிநாதா அதைன� தா�க� ஏ��� 
ெகா��ராக.



�ரா��தனா�டக�
124.சா�தமான மன�ைடயவேர,சிற�த அறி�ைடயவேர,சாயிநாதா,அ��
நிைற�தவேர,க�ைண�கடேல,ச�திய�வ�பமானவேர,மாையயாகிய இ�ைள 
அழி�பவேர.
125.ஜாதி மத�க��க�பா�ப�டவேர,ஸாதைனயி� ��ைவ
அைட�தவேர,எ�ண�க��� அ�பா�ப�டவேர,க�ைண�� 
உைறவிடேம,ஷீர� கிராம�தி� உைறபவேர,ஓ நாதா,எ�ைன� 
கா�பா���,எ�ைன� கா�பா���.
126.ஞானமாகிய கதிரவேன.ஞான�ைத அளி�பவேர,எ�லாவித ந�ைமகைள��
ெச�பவேர,ப�த�களி� இதய�தி� உல�� அ�னேம,உம� பாத�கைள 
அைட�தவைர� கா�பவேர.
127.சி��� ெச��� பிர�மா நீ.கா��� ெத�வமான ல�மியி� கணவ�
வி���� நீேய,உ�ைமயி� ��லக�கைள�� லயமைடய� ெச��� ��ர��
நீேய.
128.நீ� இ�லாத இட� இ��லக�தி� எ��� இ�ைல.சாயிநாதா நீ�
எ�லாமறிபவ�.எ�ேலாாி� இதய�தி�� உைறபவ�.
129.என� எ�லா ��ற�கைள�� ம�னி�க ேவ��ெம��
ேவ��கிேற�.ப�தியி�ைம,ச�ேதக�க� ேபா�ற அைலகைள விைரவி�
நீ���ராக.
130.நீ� ப�;நா� ப�சிள�க��;நீ� ச�திர�,நா� ச�திரகா�த�க�.உ�க�
பாத�க� க�கா நதியி� �வ�ப� ஆனைவ.அவ�ைற நா� ப�திேயா� 
வண��கிேற�.
131.இ�ேபா� உம� அைட�கலமளி��� அ��மயமான கர�கைள என� 
சிர�தி� ேம� ைவ��ராக.என� வ��த�கைள��,கவைலகைள�� 
நீ���ராக.இ�த� க� த�க� பணியாள�.
132இ�த �ரா��தனா�டக�ைத� �றி நா� சா�டா�க நம�கார� 
ெச�கிேற�.என� பாவ�கைள��,��ப�கைள��,ஏ�ைமைய�� உடன�யாக 
நீ���ராக.
133.நீ� ப�,நா� க��,நீ� தா�,நா� �ழ�ைத.எ� விஷய�தி� மனதி� க�ன�
ெகா�ள ேவ�டா�.
134.நீ� மலயகிாியி��ள ச�தன மர�.நா� ��ளட��த �த�.நீ� �னிதமான
ேகாதாவாி நீ�.நா� ெப�� பாவி.
135.ஓ, ��ராயா ,உம� தாிசன� ஏ�ப�ட பிற�� எ�னிட�தி��ள ���ண�
எ�ற மா� அ�வாேற த�கி இ���மாகி� உ�ைம� ச�தன� எ�� எவ� 
��வ�?
136.க��ாியி� அ�ைமைய அைட�த ம��� உய�வாக 
மதி�க�ப�கிற�.மல�களி� அ�ைமயா� நா�� தைலயி� உய��த இட�ைத 
ெப�கிற�.
137.மஹா�களி� த�ைம�� இ�தைகயேத.அவ�க� எ�ெத�த ெபா��கைள 
ஏ��� ெகா�கிறா�கேளா அவ�ைற உய��த நிைலகைள அைடவி�கிறா�க�.



138.சிவெப�மா� வி�தி,ேகாவண�,ந�தி ஆகியவ�ைற ஏ���
ெகா�டதா�,எ�லா�தி��களி�� அ�த� ெபா��க��� மிக�� மதி��
ஏ�ப���ள�.
139.இைடய�கைள மகி�வி��� ெபா��� பி��தாவன�தி�� ,ய�ைன
நதி�கைரயி�� ஜக���ெக�லா� இைறவனானவ� தஹிகாலா எ�ற 
விைளயா�ைட விைளயா�னா�.ஞானிக� அ�விைளயா�ைட�� உய�வாக 
மதி�கிறா�க�.
140.அ�வாேற நா� �ராசாாியாயி�� உ�ைம 
அைட���ேள�.ஓ,��ராயா,எனேவ இைத� ப�றி உ� உ�ள�தி� 
எ�ணி�பா��.
141.ஓ ��ராயா,இக�தி��,பர�தி�� எ�ெத�த ெபா��கைள� �க� எ�� எ�
மன� ச�ேதகமற� க��கி�றேதா அவ�ைறெய�லா� நிைறேவ�ற ேவ���.
142.உம� க�ைணயினா� இ�வா� ெச�� வி��.என� மன�ைத அட�கி
வி��.
ச��திர�ைத இனிைமயாக� ெச�� வி�டா� பிற� உ��� த�ைமைய ப�றிய
பய� இ�ைல.
143.ச��திர�ைத இனியதா��� ச�தி உ�ைமயி� உம�� உ��.எனேவ 
தா�க�வி� இ�த ேவ��தைல நிைறேவ����.
144.எ�னிட� எ�ென�ன �ைறக� உ�ளனேவா அைவையைன��� 
உமேத.சி�த�க��ெக�லா� அரசனான உம��� �ைற எ�ப� ெபா��தாத�.
145.இ�ேபா� அதிகமாக ெசா�வ� எத�காக?நீேர என�� ஆதார�.தாயி�ைடய
இ��பி� உ�ள �ழ�ைத இய�பாகேவ பயம�� இ��கிற�.
146.ஓ மஹாராஜா,இ�த� �திைய எவெரவ�க� அ��ட� ப��கிறா�கேளா
அவரவ�க�ைடய வி��ப�கைள நிைறேவ����.
147.இ�த� �திைய� ப��பவ�களி� ��� வித தாப�க�� ஓ� ஆ�����
விலகிவி�� எ�பேத இ�த� �தியி� ேம� உம� நிர�தரமான அ�ளாசியாக
இ��க���.
148.(�நான� �த�யவ�ைற� ெச��) ��தமாக ஆன பி� உ�க� மனதி� 
��தமான ப�திேயா� தின�� இ�த� �திைய� ப��க��.
149.இ�வா� ெச�ய ��யாவி�டா� ஒ�ெவா� வியாழ�கிழைம அ��� 
மன�தி� ஸ��� ���திைய இ��தி� ப��க��,
150.அ��� �ட இயலாவி�� ஏகாதசி ேதா��,அத� விைள�கைள� 
பா��பத�காக இ�த �திைய� ப���க�.
151.�திைய� ப��பவ�க��� இ�தி�கண�தி� உய��த நிைலைய �����தி
அளி�பா�.(நா� ெசா�வைத�) ேக��� ெகா����பவ�கேள,இ��லகிய� 
ஆைசகைள அவ� விைரவி� நிைறேவ��வா�.
152.இ�த� �திைய� பாராயண� ெச�வதா�(மீ��� மீ��� ப��பதா�)
��டா�க� அறிவாளிக� ஆவா�க�.எவ��காயி�� வா�நா� �ைறவாக 
இ��பி� அவ�க� இைத� ப��பதா� �றா�� ஆ�� உ�ளவராவா�க�.



153.இ�த� �திைய� ப��பதா� ெச�வ����� �ைற� இ��தா�,�ேபர�
அவ�கள� இ�ல���� வ�� பணி ெச�வா�.இ� ச�திய� எ�� ���ைற
உைர�கி�ேற�.
154.ச�ததி அ�றவ�க��� இ�த� �திைய� ப��பதா� �ழ�ைத� ெச�வ�
கி���.இதைன� ப��பவ�களி� ேராக�க� ��றி�� நீ�கி வி��.
155.தின�ேதா�� இ�த� �திைய� பாராயண� ெச�வதா�,பய��,கவைலக��
நீ�கிவி��.மதி���,மாியாைத�� உய��.அழிவ�ற பிர�ம�ைத உண�வா�க�.
156.ஓ அறிவாளிகேள,உ�கள� மன�தி� இ�த� �திைய� ப�றி ந�பி�ைக
ெகா���க�.த��க�க� ,தவறான எ�ண�க� ஆகியவ����� ெகா�ச� 
�ட இட� ெகா��க ேவ�டா�.
157.ஷீர� ேஷ�திர���� கிரமமாக யா�திைர ெச���க�.பாபாவி� 
தி�வ�கைள மனதி� இ����க�.அவ� அனாைதகளி� உறவின�.ப�த�களி� 
வி��ப�கைள ���தி ெச��� க�பக� த�.
158.அவ�ைடய �ேரரைணயினாேலேய இ�த� �திைய 
எ�திேன�.இ�லாவி�� பாமரனாகிய எ�னா� இ�தைகய பைட�� எ�வா� 
ஏ�பட ����?
159.சக ஆ�� 1840� பா�ரபத� மாத� ��த ப��தி� கேணச ச���தி
திதிய�� தி�க� கிழைம இர�டாவ� �ரஹர�தி�(�ரஹர� = 3 மணி ேநர�).
160.�னிதமான ந�மதா நதி தீர�தி� உ�ள மேஹ�வர� எ�ற ேஷ�திர�தி� �
அக�யா ேதவி ச�நிதியி� � சாயி நாத�தவன ம�சாி நிைறவைட�த�.
161.மேஹ�வர� எ�ற �க� ெப�ற ேஷ�திர�தி� இ�த� �தி 
நிைறவைட�த�.� சாயிநாத� எ� மன�� ���� ஒ�ெவா� பத�ைத�� 
எ�ைன� �ற ைவ�தா�.
162.தாேமாதர� எ�ற சீட� இ�த� �திைய எ�தினா�.தா�க�வாகிய நா� 
எ�லா மஹா�க���� பணியா�.
163.� சாயிநாத �தவன ம�சாி ச�சார சாகர�ைத கட�க 
உதவ���.ஓ,பா��ர�கா இ�ேவ தா�க�வி� ப�தி மி��த பிரா��தைன


