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க�த�க�த� அ��திஅ��தி 
(அ�ணகிரி நாத� அ�ளிய�) 

 
 
 

கா��கா�� 
ெந�ச� கனக�� ெநகி�� ��க� 
த�ச� த��ச� �க�� கிய�ேச� 
ெச�ெசா� �ைனமாைல சிற� திடேவ 
ப�ச� கரவாைன பத� பணிவா�. 
 

����  
 
ஆ�� பணிேவ லணிேச வெலன� 
பா�� பணிேவ பணியா ய��வா� 
ேத�� கயமா �கைன� ெச�வி� 
கா�� தனியா ைனசேகா தரேன. 1 
 
உ�லாச நிரா�ல ேயாக வித� 
ச�லாப விேநாத� நீயைலேயா 
எ�லாமற எ�ைன யிழ�த நல� 
ெசா�லா� ��கா கர� பதிேய. 2 
 
வாேனா �ன�பா� கன�மா �தேமா 
ஞாேனா தயேமா நவி�நா� மைறேயா 
யாேனா மனேமா எைனயா� டவிட� 
தாேனா ெபா�ளா வ�ச��கேன. 3 
 
வைளப�டைக� மாெதா� ம�க ெள�� 
தைளப� டழிய� த�ேமா த�ேமா 
கிைளப� ெட�� �ர�� கிரி�� 
ெதாைளப� ��வ� ெதா�ேவ லவேன. 4 
 
மகமாைய கைள�திட வ�ல பிரா� 
�கமா� ெமாழி�� ெமாழி� திலேன 
அகமாைட மட�ைதய ெர� றய�� 
சகமாைய�� நி�� தய� �வேத. 5 
 
திணியா னமேனா சிைலமீ �னதா� 
அணியா ரரவி�த ம��� மேதா 
பணியா ெவன வ�ளி பத� பணி�� 
தணியா வதிேமாத தயா பரேன. 6 
 
ெக�வா� மனைன கதிேக� கரவா 
தி�வா� வ�ேவ லிைறதா� நிைனவா� 
��வா� ெந�ேவ தைன�� படேவ 
வி�வா� வி�வா�விைனயா ைவ�ேம.7 

 
அம�� பதிேத ளகமா ெம�மி� 
பிமர� ெக�ெம�� ெபா�� ேபசியவா 
�மர� கிரிராச �மாரி மக� 
சமர� ெபா� தானவ நாசகேன. 8 
 
ம����ழ� ம�ைகய� ைமய� வைல� 
ப��ச� ப�� பரிெச� ெறாழிேவ� 
த�� டறேவ� சயில� ெதறி�� 
தி��ர நிரா�ல நி�� பயேன. 9 
 
கா�மா மிைசகா ல�வரி� கலப� 
ேத�மா மிைகவ� ெததிர� ப�வா� 
தா�மா�ப வலாரி தலாரி ெய�� 
��மா ம�ய� ெதா�ேவ லவேன. 10 
 
�கா ெவனெவ� கிைள� �யழ� 
ேபாகா வைகெம�� ெபா��ேப சியவா 
தாகாசல ேவலவ நா� கவி� 
தியாகா கரேலாக சிகா மணிேய. 11 
 
ெச�மா� மகைள� தி��� தி�ட� 
ெப�மா� ��க� பிறவா னிறவா� 
��மா இ�ெசா� லறெவ� ற�ேம 
அ�மா ெபா� ெளா�� மறி�திலேன. 12 
 
��க� தனிேவ� �னிந� ��ெவ� 
ற��ெகா� டறியா ரறி�� தரேமா 
உ�வ� ற�வ� �ளத� றிலத� 
றி�ள� ெறாளிய� ெற�நி� ற�ேவ. 13 
 
ைகவா� கதி�ேவ� ��க� கழ�ெப� 
��வா� மனேன ெயாழிவா ெயாழிவா� 
ெம�வா� விழி நாசிெயா�� ெசவியா� 
ஐவா� வழி ெச�� மவாவிைனேய. 14 
 
��க� �மர� �கென�� ெமாழி� 
���� ெசய�த� �ண�ெவ� ற��வா� 
ெபா��� கவ�� �வி�� பர�� 
����கவ எ��ண ப� சரேன. 15 
 
ேபராைச ெய�� பிணியி� பிணிப� 
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ேடா ரா விைனேய �ழல� த�ேமா 
வீரா ���� படேவ ெலறி�� 
�ரா �ரேலாக �ர� தரேன. 16 
 
யாேமாதிய க�வி� ெம� மறி�� 
தாேம ெபற ேவலவ� த�தனா� 
�ேம� மய� ேபா யறெம�� �ண�வீ� 
தாேம� நடவீ� நடவீ ரினிேய. 17 
 
உதியா மரியா �ணரா மறவா 
விதிமா லறியா விமல� �த�வா 
அதிகா வநகா வபயா வமரா 
பதிகா வல�� பய� கரேன. 18 
 
வ��� தன�� மன�� �ண�� 
���� �ல�� ��ேபா கியவா 
அ�ய� தமிலா அயி�ேவ லரேச 
மி� ெய�ெறா� பாவி ெவௗi� ப�ேன. 19 
 
அரிதா கியெம�� ெபா��� க�ேய� 
உரிதா �பேதச �ண�� தியவா 
விரிதாரண வி�ர� ேவளி ைமேயா� 
�ரிதா ரக நாக �ர�தரேன. 20 
 
க�தா மறவா ெநறிகாண என� 
கி�தா� வனச� தரஎ� றிைசவா� 
வரதா ��கா மயி�வா கனேன 
விரதா கர�ர விபாட ணேன. 21 
 
காைள� �மேரச ெனன� க�தி� 
தாைள� பணிய� தவெம� தியவா 
பாைள� �ழ� வ�ளி பத��ணி�� 
ேவைள� �ர�  
 
அ�ைய� �றியா தறியா ைமயினா� 
��ய� ெகடேவா �ைறேயா �ைறேயா 
வ�வி� ரமேம� மகிபா �றமி� 
ெகா�ைய� �ண�� �ண�த ரேன 23 
 
��ேவ� விழி ம�ைகய� ெகா�ைகயிேல 
ேச�ேவ ன�� ேசர� ெம��மேதா 
��ேவ ெரா� ��� ெதாைள�தெந�� 
ேபா�ேவல �ர�தா �ப திேய. 24 
 
 
ெம�ய ெயனெவ� விைனவா� ைவ�க� 
ைதேயா அ�ேய னைலய� த�ேமா 

ைகேயா அயிேலா கழேலா ���� 
ெச�ேயா� மயிேல றிய ேசவகேன. 25  
 
ஆதார மிேல ன�ைள� ெபறேவ 
நீதா ெனா� ச�� நிைன�திைலேய 
ேவதாகம ஞான விேநா தமேனா 
கீதா �ரேலாக சிகா மணிேய. 26 
 
மி�ேன நிக�வா�ைவ வி��பிய யா� 
எ�ேன விதியி� பயனி� கி�ேவா 
ெபா�ேன மணிேய ெபா�ேள ய�ேள 
ம�ேன மயிேலறிய வானவேன. 27  
 
ஆனா அ�ேத அயி�ேவ லரேச 
ஞானா கரேன நவில� த�ேமா 
யானாகிய ெவ�ைன வி��கி ெவ�� 
தானா� நிைலநி� ற�த� பரேவ. 28 
 
இ�ேல ெய�மா ையயி லி�டைனநீ 
ெபா�ேல னறியாைம ெபா�� திைலேய 
ம�ேல �ரி ப�னி� வா�விெல� 
ெசா�ேல �ைன�� �ட�ேவ லவேன. 29 
 
ெச�வா ��வி� றிக�ேவ லவன� 
ெறா�வா தெதன �ண�வி� த�தா� 
அ�வா றறிவா ரறிகி� றதலா� 
எ�வா ெறா�வ�� கிைசவி� ப�ேவ. 30 
 
பா�வா� ெவ�மி� ப�மா ையயிேல 
வீ�வா ெயன எ�ைன விதி�தைனேய 
தா�வா னைவெச� தனதா �ளேவா 
வா�வா யினிநீ மயி�வா கனேன. 31 
 
கைலேய பதறி� கதறி� தைல� 
டைலேய ப�மா ற�வா� விடேவா 
ெகாைலேய �ரி ேவட��ல� பி�ேதா� 
மைலேய மைல �றி� வாைகயாேன. 32 
 
சி�தா �லவி� ெலா�ெச� வெம�� 
வி�தா டவிெய�� விட� ெப�ேவ� 
ம�தா கினித�த வேரா தயேன 
க�தா ��கா க�ணா கரேன. 33 
 
 
சி�கார மட�ைதய� தீெநறி ேபா� 
ம�கார ெலன�� வர�த�வா� 
ச��ராம சிகா வலச� �கேன 
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க�கா நதி பால ��பாகரேன. 34 
 
விதிகா� �ட�ைப விடா விைனேய� 
கதிகாண மல��கழ ெல� ற��வா� 
மதிவா �த�வ�ளிையய� ல�பி� 
�தியா விரதா �ர� பதிேய. 35 
 
நாதா �மரா நமெவ� றரனா� 
ஓதா ெயனேவா தியெத� ெபா��தா� 
ேவதா �த� வி�ணவ� ��மல�� 
பாதா �றமி� பதேச கரேன. 36 
 
கிரிவா� வி�வி� ரம ேவலிைறேயா� 
பரிவா ரெம�� பதேம வைலேய 
�ரிவா� மனேன ெபாைறயா மறிவா� 
அரிவா ய�ெயா� மக� ைதையேய. 37 
 
ஆதாளிaய ெயா� றறிேய ைனயற� 
தீதாளிைய யா� ட�ெச� �மேதா 
�தாள கிராத �லி� கிைறவா 
ேவதாள கண� �க�ேவ லவேன. 38 
 
மாேவ� சனன� ெகடமா ையவிடா 
�ேவடைண ெய�� ��� தி�ேமா 
ேகாேவ �றமி� ெகா�ேதா� �ண�� 
ேதேவ சிவ ச�கர ேதசிகேன. 39 
 
விைனேயாட வி�� கதி�ேவ� மறேவ� 
மைனேயா� திய�கி மய� கிடேவா 
கைனேயா ட�வி� �ைறேயா� ப�� 
திைனேயா �தேணா� திரி� தவேன. 40 
 
சாகா ெதைனேய சரண� களிேல 
காகா நமனா� கலக� ெச�நா� 
வாகா ��கா மயி�வா கனேன 
ேயாகா சிவஞா ெனாபேத சிகேன. 41 
 
�றிைய� �றியா� �றி�தறி�� 
ெநறிைய� தனிேவால நிக�� திட�� 
ெசறிவ� �லேகா �ைரசி� ைத�ம� 
றறிவ� றறியா ைம� ம�ற�ேவ. 42 
 
 
�சா மணி�� �கி�� �ைனவா� 
ேநசா ��கா நினத� ப�ளா� 
ஆசா நிகள� �களா யி�பி� 
ேபசா அ��தி பிற� த�ேவ. 43 

 
சா�� தனிேவ� ��க� சரண� 
��� ப�த� த�ெசா� �மேதா 
வீ�� �ர�மா ��ேவ த��ெவ� 
கா�� �ன�� கம�� கழேல. 44 
 
கரவா கியக�வி �ளா� கைடெச� 
றிரவா வைகெம�� ெபா�ளீ �ைவேயா 
�ரவா �மரா �லிசா �த�� 
சரவா சிவேயாக தயா பரேன. 45 
 
எ�தா�ெமன� க��த�ைத�நீ 
சி�தா �லமா னைவதீ�� ெதைனயா� 
க�தா கதி�ேவ லவேன �ைமயா� 
ைம�தா �மரா மைறநா யகேன. 46  
 
ஆறா ைற�நீ� தத�ேம� நிைலைய� 
ேபறா வ�ேய� ெப�மா �ளேதா 
சீறா வ��� சிைதவி� திைமேயா� 
�றா �லக� �ளி�வி� தவேன. 47 
 
அறிெவா� றறநி� றறிவா ரறிவி� 
பிறிெவா� றறநி� றபிரா னைலேயா 
ெசறிெவா� றறவ� தி�ேள சிைதய 
ெவறிெவ�றவ ேரா��� ேவலவேன. 48 
 
த�ன� தனிநி� ற�தா னறிய 
இ�ன� ெமா�வ�� கிைசவி� ப�ேவா 
மி��� கதி�ேவ� விகி�தா நிைனவா� 
கி�ன� கைள�� ��ைப�� �டேர. 49 
 
மதிெக�டறவா �மய� கியற� 
கதிெக�டவேம ெகடேவா கடேவ� 
நதி��திர ஞான �கா திபவ� 
திதி�� திர�வீ ற�ேச வகேன. 50 
 
உ�வா ய�வா �ளதா யிலதா� 
ம�வா� மலரா� மணியா ெயாளியா� 
�க�வா �யிரா�� கதியா� 
விதியா����வா� வ�வா ய��வா� �கேன. 51 
தி��சி�ற�பல�தி��சி�ற�பல�  
 


