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GEETA SAARA TAALAATTU 
(The Lullaby of Geeta Essence) 

 
Lord Krishna began his upadesa to a nonplussed Arjuna in terms of Supreme 
jnana. The Lullaby of Geeta Essence, composed in Tamil by the Saintly Tiru-
vengada-nathar for the delight of his daughter, contains the very essence of 
this Jnana Yoga. It is told in delightfully pithy couplets in the form of a brisk 
unambiguous dialogue, between Sri Krishna and Arjuna. The English 
translation preserves the metre of the original Tamil couplets, to facilitate 
identical recitation. 
 
It appears Tiru-vengada-nathar's daughter was widowed soon after marriage 
and so returned to her father's home. Her neighbour, friend and playmate had 
also been married about the same time and had just then delivered a baby. The 
strains of lullaby would waft from the neighbouring house and plunge the 
young widow into despair at her own childlessness.  
 
Her saintly father once returned home earlier than usual and saw her with 
tears streaming down her cheeks. He consoled her saying she need not have 
grieved over a minor matter and gave her an idol of baby-Krishna to put in a 
swing and sing lullaby to. He composed for her the Geeta Sara, a Jnana 
Upadesa, as a lullaby of 104 couplets. The young 'mother' used to rock the 
'baby' with such tenderness and devotion singing the lullaby that the idol came 
to life and Sri Krishna pranced about to the great and continued delights of the 
mother and those all around ! 
 
This Geeta Sara Lullaby was oft quoted by the Bhagavan Sri Ramana Maharshi 
along with other pure Advaitic Tamil works like Kaivalya Navaneetham, 
Sasivarna Bodham,  Jnana Vasishtam etc. In addition, it happens to be the only 
work Bhagavan taught as a guru to a group of young sadhaks in a class room. 
It happened in the early days, some time before 1920, when Bhagavan was in 
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Skandashram. While on a pradakshina of the Holy Hill, Bhagavan rested 
awhile at Esanya Mutt by the north-eastern side of the Hill. The Mathadhipati 
was all smiles as he welcomed the young and beloved Maharshi and informed 
Him that he had been in the midst of a lecture to the young sadhaks and that it 
would be a great honour if Maharshi took up the instruction from thereon.  
 
Bhagavan was left with little choice. He entered the lecture hall and accepted 
the high seat proffered by the Mathadhipati himself. Finding that the lecture 
was on the Geeta-Saara Lullaby, Bhagavan went ahead with it. We can only 
wonder at the great fortune of those young sadhaks, the splendour of the Guru 
(who refused to consider himself as any special incarnation) and the grandeur 
of his upadesa that day; the upadesa that he nevertheless gave in an earlier 
incarnation! 
 

"GEETA SAARA TAALAATTU" 
(Lullaby of Geeta Essence) 

 
A question-answer dialogue between Arjuna and Lord Krishna in the midst of 
the battle field with the kinsmen arrayed against each other. 
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உ 
சிம் 

கீாசாத் ானாட்டு 
 

சிநப்புப் தாயிம் 
 
ாதர்க ான் கவில் ாய்கங்  டான் 
 ாதயுநப் தார்த்னுக்குக்  ண்ணருள் – கீதக் 
 ருத்துர்ா னாட்டா க்  ட்டுதத்ான் ாரும் 
 ருத்துர் தீர்ந்(து) ய்க்  தி. 
 
The Lullaby of Geeta Essence, composed in Tamil by the 
Saintly Tiru-vengada-nathar for the delight of his daughter, 
contains the very essence of this Jnana Yoga. 
 It is told in delightfully pithy couplets in the form of a brisk 
unambiguous dialogue, between Sri Krishna and Arjuna. 
 

         ாப்பு 
 
த ப் பதாருளும் ான்கு  மும்  குங் ள் மூன்றும் 
பசய்விதண இண்டும் என்றி ாரும் தித ப்த நின்ந 
பதாய்இருள் அ ன ஞாணப் பதாருள் திர் விரித் புத்கள் 
த பர் ஆழி பசங் ண்  ண்தணக்  ருத்துள் தப்தாம். 
 

        INVOCATION 
 
Since we desire that the five substances and the four 
instruments, the three qualities and the two kinds of fruits of 
action be nullified; and that the false darkness mesmerizing all, 
be banished; —may we meditate on that Divinity of the 
dazzling Discus, who as a charioteer divulged the effulgence of 
the Eternal Wisdom! 
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     நூல் 
 
சீர்ஆரும்  தார்த் பரிசணத்த அருள் பசய்  
கதர்ஆரும் கசி ணாய்ப் பதருாகண ந்கா.    1 
 

Isn't He the very Self that has come as the Guru Who grants 
His Supreme Abidance —that wholesome wealth! 

 
 
திருத்கரில் சாதிாய்ச் கசர்ந்துஇருந்தும் கீதயிணால் 
அருச்சுணற்கு  பய் ஞாணம் அதணத்தும் உத பசய்கா . 2 
 

Didn't He impart all True Knowledge to Arjuna  
Through the Divine Song, in guise of a charioteer? 

 
பசஞ்சரில் தந்துசணம் கசம்ரும் ன்று இங்கி 
அஞ்சிணன் தம்தீர்த்க அர்பசய்ச் பசான்ணகா.   3 
 

Didn't He exhort him to rise, banishing the fright  
Of him that fear'd loss of kin on the eve of war? 

 
சுற்நம்அறில் கசா ம்ணச் பசால்லிதணச்சற்று அறிந்ன்கதால் 
 ற்றுஉர்ந் கதர்அணால்   னங் ார் ாண் ன்நகா.  4 
 

 "While they ne'er falter -those beers who intuit:  
You lament loss of kin like one of partial wit!" 

 
 னங் ாகா இநப்புரில்  ற்றுஉர்ந் கதகனும் 
அனங் ால் ான்இருக்கும் த உதயும் ணவிண.   5 
 

"If death doth not disturb those fixed in wisdom, then  
Show me!", he stammered; "sweet freedom sans 
frustration." 

 
நீயும்ா னும்புவிகல் நிருதர் ளும் பய்உர்ால் 
ஆயும் ால் பிநந் இநப்தது ஆர்க்கும்இதன ன்நகா.   6 
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"Neither birth nor death for you or for me or for aught  
Nor for those kings! such is this knowledge when Self-
sought." 

 
ஈங்குர்க்கும் பிநந்துஇநப்தது இல்தனன்றீர் இவ்வுனகில் 
நீங்குதம் ஆர்க்குஇதண நிச்சாய்ச் பசா லும்ண.   7 
 

"Both birth and death, you say apply to  no one here,  
To whom are these two then, prithee, enlighten me." 

 
இத்தயில் பிநந்துஇநப்தது டுத்உடற்கு அடுத்பதாறி 
நித்திம்ஆ கிஆன்ா நின்பசாருதம் ன்நகா.    8 
 

"Tis acquired body and senses that fall their prey; 
Atman-eternal, thy Self —is beyond their sway." 

 
அங் ம்உயிர் இந்திம்ான் அன்றிகறு தணக் ாகன் 
இங்குான் கறுஉண்கடல் ணக்குஅறிப் பு  ம்ண.   9 
 

"Naught do I feel as ME save limb, life and sense-mind; 
If I be else than these, help me towards that Blind." 

 
பய்உயிர்இந் திங் ள்அல்னால் கறுஅறிகன் ன்நதணப் 
ததயஅத ால்அறிப் தடானும்நீ ன்நகா.    10 
 

To him that could see naught else than life-body-mind, 
spake — " You are that THAT which none of these can 
find!" 

 
க ம்கறு ஆகில்அதச் கசர்ந்துஇண் துணக 
கசா க விதப ருத் பாடர்ச்சியிணால் ன்நகா.   11 
 

"Whence this connection, if I'm not this body? Yes?" 
"By Karma's ancient chain, sole cause of all distress." 
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க ம்டா முன் ருச் பசல்ரு    துணக 
 ா மும்வித்தும் னும்முதநகதால் ன்நகா.   12 
 

"Then how began Karma before a body grew?" 
"Know them as tree and seed, one in one ; where then 
two ? 

 
 ாமும்ா னும்பிறிகல்  ன்ம்ர் பசய்ததுணத்  
தீஉடற்(கு) அனது ன்ச் பசல்ணக்(கு) ஏதுன்நகா.   13 
 

"If I be not body, whose is the Karma then?" 
"Tis all wretched body's: Where's action for Atman?" 

 
தடர் ரும் உடல்பச    ல் தனம்உறுது ஆர்க்குணக  
அடர்தனமும் உடற்க ய ம் அறிார்க்கு  ஏதுன்நகா.  14 
 

"If body acts, then whose are the fruits, Krishna dear?" 
'The fruits — the body's: none for the Knower, Seer." 
 

பய்விதண உடற்குன்நால் பய்இங்க  விஆன்ா  
ம்அந  பசார்க் ம் அனுதவிப்தது  துணக .   15 
 

"If Karma be for body when that body's felled, 
Why then does Atman go doubtless to Heaven or hell?" 

 
அனுதக இதனஅதுவீண் ஆகாபி நி ழ்த்தில்  
னு ச் பசல்ணாச் சார்துகதால் ன்நகா.   16 
 

"All that's sheer fancy — illusion of 'Body-I' 
Ascribed to Self by mistaken identity." 

 
ற்றுஉடலின் பசய்த ன்கல் ருக் ம் துணக 
முற்றுர்வு என்றுஇல்னா கா ம்ன்று பசான்ணகா.  17 
 

"How does Self suffer such superimposition ?" 
"Incomplete enquiry extends this illusion!" 
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அறிவுக  ம்ணக்க ா ஆன்ாவிற்  க ாணக 
பிறிவுபசயில் அசித்துஉடனம் பிம்அறிவு ன்நகா.   18 
 

"Whose awareness is it? Body's? or of Atman? 
"Body's inert! see; awareness itself's Brahman." 

 
க ம்அசித்து ஆகில்இந்ச் பசல்ருதுது ணக 
 தம் கசாதியின்முன் இருக்த யிணால் ன்நகா.   19 
 

"If body be inert how does it act, though lame?" 
"Just by the proximity to the mystic Flame." 

 
இருக்கினும்அ கசணத்திற்கு இச்பசல்உண் கடாணக 
உருக்குதடாக்  ாந்ம்முன்னில் ஊசிநி ர் ன்நகா.   20 
 

"Does that alone ensure body's nervous twitching?" 
"A needle near magnet — a dance that' s bewitching!" 

 
பசான்ணபசல் உடற்குஆணால் சு துக் ம் ார்க்குணக 
அன்ணசு  துக் மும்ான் அவ்வுடற்க  ன்நகா.    21 
 

"(If) action be body's, for whom are pain and pleasure?" 
"(The) inseperable two are the body's in full measure." 

 
கசணாம் ஆன்ாதச் கசா துக் சு ம் 
ஏதுசடம் ஆம்உடதன உற்றிடுகா பசால்லும்ண.    22 
 

"When Atman — pure Chit — remains ever untouched 
by these 
How do the two, taint the inert body with such ease?" 

 
பூம்ந்காடு ந்துஉயிர் ள்  புனன் ள்தத்து ணம்முல்ான்கு 
ஈதுஇருபய் இதில்ணதுக்கு இன்ததுன்தம் ன்நகா.   23 
 

"Elements five, pranas five, indriyas ten mind four-fold. 
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Form twin bodies where mind tastes bitter-sweet untold." 
 
இந்இரு த த்னுவிற்கு *துது ணவிண 
முந்தி ா ம்அணால் மூன்றுனு ன்நகா.    24 

*ஏ  (   ) –       (cause); ஏ  (ய  ) – 
    (what) 

 
When asked as to the cause of these two bodies, He 
Said: "These two with their cause make up the bodies 
three." 

 
ணம்அறியும் துக் சு  வுன்றீர் அம்ணமும் 
விணவில்அகச ணம்அனகா விரித்துணக்கு விபம்பும்ண.  25 
 

"You said it's mind that undergoes pleasure and pain, 
"When enquired mind's but jada - Krishna please explain." 

 
அம்ணத்தில் ஆன்ா அகதம்கதால் கான்றுனால் 
விம்முதுக்  சு த்தணம் கவும்ன்று பசான்ணகா.   26 
 

"The Self appears reflected in mentality, Thus the  
mind partakes of all this duality." 
 

அந்கணா துக் சு ம் அனிடத்து நில்னால் 
ந்துஇனங்கும் ஆன்ாத ருவிதுன் பசால்லும்ண.  27 
 

"Mind's pain and pleasure ought not to exceed mind-Elf; 
How then do they get to embrace the Atman-self? " 
 

பய் ண லின்சூடு கல்தத் சட்டியின்ஊடு 
உய்புணல் ஊடுந்துஅங்கு என்றுல்கதால் ன்நகா.  28 
 

"Heat from the fire below, enters the pot above 
Heats up the water within – talk of hand and glove!” 
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சித்துஆகும் ஆன்ாவும் பசடம்ஆகும் சித்மும்ான் 
எத்துஆங்கு இண்டும்என்றுஆய் உற்நத  சாற்றும்ண.   29 
 

"The Self, Light Supreme, and mechanistic mind-stuff. 
How did the two become one or get close enough? “ 

 
ல்இரும்பு  ணலுடகண ருவிது கதால்ணமும் 
ல்தனயில்ஆன் ாஉடகண உற்நது ாண் ன்நகா .  30 
 
"The finite ball of iron when roasted to red heat 
Seems like the formless flame—thus mind and Atman meet! " 
 
உற்நது ணால்ணக உள்பம்அவி க ம்உநப் 
தற்றின் கலும்அன் தண்புந்து ன்நகா.   31 
 

 (Asked) "Why so at all?" He smiled: Self indiscriminates; 
Makes way for mind which through want-hate 
incarcerates.” 

 
அடுத்கும் கதாகாபின் ஆன்ாத விட்டுணக 
டுத்பசம்பூ நிநம்தடி த்து றுல்கதால் ன்நகா .  32 
 

"Oh, will the Self ever be rid of this mind that mars?" 
"What need of that? Does red-dye affect mirror-glass? 

 
சுத்தடி  ம்கதால்பசா ரூதாய்த் ான்இருக்  
பத்வும்ஆ சாலிணம் கவிதுன் பசால்லும்ண.   33 
 

"If Self itself like looking glass be ever untouched, 
How did they breed: Samsar, bondage and such and such? 
“ 

 
அணாதிாம் ாசதணால் அதடந்துஆ சாலிணம் 
கணாதந்ம் இருக்கில்முத்தி ாாதுன்று உதத்கா.  34 
 

"Bound by the rope of ever lengthening vasanas; 
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Know! this: No Mukti, with mind behind worldly sauce. " 
 
தந்ம்து முத்திது தகுத்துதக்  கண்டும்ன்ன் 
சிந்தப ளின்று திருத்ாளி தணங் .    35 
 

Said he: "Pray teach me what Bondage and Mukti are 
Oh! that I may banish this confusion. Krishna! " 

 
க ாதி ான்ணக கசர்அபிா ணங் ள்தந்ம் 
ஆ ா ாணம்விடில் அரிமுத்தி ன்நகா.    36 

 
"'Tis bondage to feel 'I'm this body mind' and Lo!  
'Tis glorious Mukti, freed from fraudulent Ego. " 

 
அபிாணம் ரும்த யும் ஆங்குஅதணத் தீர்த யும் 
பிால் ான்அறித் வுஆ க் கூறும்ண.    37 
 

"How is it rid—this fraud—how did it come about? 
Pray tell me; that I may grasp this without a doubt." 

 
நந்திடும்அஞ் ஞாணத்ால் ாணம்ந்து அஞ்ஞாணம் 
இநந்துவிடின் ாணமும்கதாம் ன்ணஉத பசய்கா.   38 
 

"The ego rose with forgetful Ajnana," He, Went on,  
"If that’s gone, with it goes Egoity." 

 
அந்முதந அஞ்ஞாணம் அணுகுதும் கதாதுவும் 
*சந்ம்இல் னாதுஅறித்    க் கூறும்ண.    39 

*   த   
 

"Ajnana, formless, dark; how does it come and go? 
Pray tell me; that I may without doubt get to know." 

 
அஞ்ஞாணம் ந்து அணாதிஅது பசால்துஅல்ன 
பய்ஞ்ஞாணத் ாகன விடும்ன்று உதத்கா.    40 
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(i) "Ajnana, ancient, its birth, 'yond analysis,  
       Ends with self Jnana: pure substance of 
solipsists.  

(ii) "Ajnana ancient beyond all unravelling,  
 Ends with full Jnana: firm being in Self as King." 

 
இவிதிர் அடுத்துந் இருள்கதான அஞ்ஞாணம் 
விதிகா கசாதின்தால் ந்த  துணக.    41 
 

"Like 'night' implied in 'sun's light' does Ajnana Co-Exist 
in Atman!  
  Then how and why ever so? " 

 
அந்அறி வுந்ால் அஞ்ஞாணம் இல்தனஅப்தால் 
சந்மும் ஆணந் சா ம் ாண் ன்நகா.     42 
 

"When that pure buddhi dawns who's to see Ignorance? 
Be that first, for the nonce; (Then) everblissful cosmic 
dance!" 

 
காந்த் ால்குருால் பய்ஞ்ஞாணம் ந்வுடன் 
தீாண துக் சு ம் தீாது கணக.      43 
 

"When Self is grasped by word of Sruti, or guru 
Why do evil-laden pleasure pain continue?" 

 
தற்றுஅறுகா துக் சு ம் தகாட்சஞா ணத்ாகன 
அற்நம்ஆம் அவ்இண்டும் அதகாட்சத்து ன்நகா.   44 
 

"Only Aparoksha Jnana destroys dual Pleasure-pain; 
Paroksha can't cause their removal.'' 

 
தகாட்சம்அத காட்சம்து தகுத்துஉதக்  கண்டும்ன்ன் 
திகாம்ஆம் புத்தின்நாத் பளியும்த டிக்குணக.   45 
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"What do Paroksha, Aparoksha Jnana mean? 
Dilate! Pray clarify buddhi clouded, unclean." 

 
த ர்ந்*சத் ஞாணம்த காட்சம்அ னுதத்ால் 
அ ம்பிம் னும்ஞாணம் அதகாட்சம் ன்நகா.   46 

*  த (  ) 
 

"Paroksha's merely word-knowledge, 
While Brahm-am-l 'bidance is Aparoksha which intuits. 
Aye! " 
 

ான்பிம் ன்நறிந்தும் னுதத்ான் ன்நபுத்தி 
ன்கதா  வில்தனஅத ணக் றிப் பு லும்ண.    47 
 

"Upon knowing I'm Brahman, why then does buddhi which 
Posed as 'I'm body' not part with this naughty hitch? " 

 
க ள்வியிணால் ணணத்ால் கிபர்ந்கா  ங் ளிணால் 
ஆள்பித்து அனுதம்ந்து அதுதீரும் ன்நகா.   48 
 

"Hearing, ruminating and rousing yoga make Self-inherence  
firm; with that flees the Phantom fake" 

 
ஆதிஆம் சிற்பசாரூதம் ஆ ா ான்இனிகல் 
கசாதிண ணாதியிணால் பசாரூதா காணக .   49 
 

"Can such self forgetting itself for an aeon 
By vichara manana gain the Noumeno?" 

 
ப்கதாதும் சின்ம்ான் ணல்நந்து கடுது 
பசப்புமிடற்று அணிஇருக் த் கடுல்கதால் ன்நகா.  50 
 

"The search ironic of ever aware self's akin 
To searching for a jewel that's ever beneath one's chin" 
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கடிபின் க புத்தி தீர்ந்துகதாய்ச் சிற்பசாரூதம் 
கூடுகணா ான்ன் குதநதீச் பசால்லும்ண.    51 
 

"Can Vichara vanquish Body-I sense? Can I 
Be firmly self-aware, Krishna? Do clarify!” 

 
ந்உடல் கறுஆயும் ாசதணால் ான்ணனால் 
*சந்ம்ன் ன்பசாரூதம் ான்ஆற்கு ன்நகா.   52 

*   த   
 

"Body though foreign becomes 'I 'through vasana 
What doubt then of the Self 'becoming'Self? Ha! Ha! " 

 
னுதத்ான் னும்பித *சத்ஞா ணத்தில்அநாது 
அனுதபய்ஞ் ஞாணத்ால் அறும்த க துஉதயும்ண.  53 
 

*  த (  ) 
 

"How does Self-Jnana this dark deception efface? 
(of) I'm-body err'r that even word knowledge cannot raze? 
" 

 
விபக்குவிபக்கு னும்அணால் பய்இருள் கதாய்விடுகா 
துபக் ம்இனா விபக்குற்றில் பாதனயும்இருள் ன்நகா.  54 
 

Does deep Dark disappear by shouts mere of 'lamp! 
lamp!'? 
Light up a firm flame if you would, the night out-stamp" 

 
படுங் ானம் ஆன்ாத நீங் ா அஞ்ஞாணம் 
விடுங் ானம் ந்ாகபா பய்ஞ்ஞாணத் ால்ணக.   55 
 

"Ajnana, shadow of Atman since times of yore, 
When Oh! when would it, through Jnana, pack up and go 
? " 
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அந் ா ம்குத யில் ஆயிம்ாள் இருந்ாலும் 
பசந்தீதம்  ண்டவுடன் தீர்துகதால் ன்நகா .   56 
 

"Darkness though tenanting over thousand days a cave, 
Vanishes upon mere sight of brightlight, like a knave!" 

 ருகா  ம்க  ாா நீங் ால் 
அருதா ஞாணம்ந்கா அஞ்ஞாணம் கதாம்ணக .  57 
 

"Where Action, Yoga, Askesis utterly fail 
Can elusive Jnana then Ajnana impale? " 

 
குத்துபட்டும் ததட ளிணால் கூடுகா இருள்துக்  
உத்ாம்ஆம் விஉதித்ால் ஏடும்இருள் ன்நகா.   58 
 

"Did Darkness ever die through armies of sword or fist? 
(But) when dawns the noble Sun can darkness dare 
persist!" 

 
அஞ்ஞாண இருள்துக்  அறிா ல்ன ன்ம் 
பய்ஞ்ஞானம் தணப்தறிக்கும் விம்வ்ாறு ணவிண.  59 
 

"Ignorant of a way out of nescience dark, 
How did Karma into this grim voyage embark? " 

 
இந்திசா னம்கதான இவ்வுனத  ம்மிடத்தில் 
ந்திாத் காற்றுவித்காம் சத்திம்அன ன்நகா.   60 
 

"This world's projected by us quite effortlessly 
Like sleight-of-hand, far from truth, a chicanery!" 

 
மித்தனும் ச த்துநின்தால் விபங்குகா ணவிண 
சுத்தினி கனசம் கான்றுல்கதால் ன்நகா.    61 
 

"How can Creation if false ever appear in Truth?" 
"Like silver seen in the mother-of pearl for sooth!" 
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அல்பள்ளி சுத்தியின்கல் ஆகாபி ம்கூடும் 
இல்உள்ப ச முமுன்கறு இருந்தும்உண்  கடாணக.  62 
 

"Pearl-silver is solely due to true silver seen; 
False world's then based on a true world! See what I 
mean? " 

 
ணக் ம் பிடிக்கில்இல்னா த்துவும்கான் றிடும்அதுகா 
 ணவில்விண்ணில் ான்தநக் க்  ண்டதுகதால் ன்நகா.  63 
 

"Deluded mind can experience even what was not; 
Like winged flights in dream though never a cosmonaut!" 

 
 ணவுகதால்பி தஞ்சம்ன்றீர்  ண்விழித்ால்  ணவுபதாய்ாம் 
விணவுச ம் திணமும்பய்ா  விபங்குதுன் பசால்லும்ண.  64 
 

"Dream-like this world you say?  Upon waking dreams do 
go, 
While this world persists day after day in toto!" 

 
பய்ா  விபங்குது பய்ஞ்ஞாணம் ரும்அபவும்  
பதாய்ாம்பின்  ணவுஅதுகதால் கதாம்ரில் ன்நகா.  65 
 

"'Real-like? thus it's thought-only till Jnana dawns 
Once awake, set to nought—dream snake sans puissance!" 

 
முன்பு ண்ட  ணவுபதாய்ாம் முழிசாக்ம் கதானன்றீர்  
பின்புமுத்தித் தசஅதடந்தும் பிதஞ்சம்நிற்தது துணக.  66 
 

"Say you it's like a dream, on waking seen as nought? 
Jnana got, why does this world standas if well-wrought?” 

 
பரிந்ற்குத் காற்றுது *பத்தடம் கதால்துஅல்னால்  
தந்ச ம்  ாரித்தில் தன்தடாது ன்நகா.    67 

*                   ய த    
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"'Burnt clothing', 'Useless for wardingoff cold and heat' 
Thus view the wise this world: form-replete useless treat!" 

 
 ன்விதண அஞ்ஞாணம்  டந்தும்அன்  ாரிாம்  
புன்தஉறு பய்உடகண கதா ாது துணக.    68 
 

"Though be killed, Ajnana, cause of fruit–karma-fruit. . . 
Why does this body not vanish that same minute? " 

 
பட்டவிழும் ம்தசந்து விபங்குல்கதால் சின ானம்  
ட்ட ன்ம் ாய்ந்தும்அங் ம் டித்திடுங் ாண் ன்நகா.  69 
 

"For many days a tree displays some green though felled; 
Doer dead, body too acts seemingly impelled" 

 
பசன்ம்கதாய் முத்தியிதணச் கசச்சி னர்இருக் த்  
பான்தஆன் ாதனகா பசாரூதம்த  ரும்ண.    70 
 

"Some attain Mukti while some are yet left behind; 
Is Atman multiple? This truth pray help me find. " 

 
பிம்ன்றும் ஈசன்ன்றும் பதருகுதன சீர்ன்றும்  
உதக் ம் அனதுஆன்ா எருகண ன்நகா.    71 
 

"Brahman and Iswaran and talk of souls galore 
Proceed from delusion. Atman is ONE, not more!" 
 

 ம்ான் ஆன்ா னும்த க பய்ஆணால்  
ஆ ந்கா றும்தனாய் அர்ந்துன்கணா பசால்லும்ண.  72 
 

"If it be true that this Atman is indeed One, 
Why is it split so by bodily partition? " 
 

தன டத்தில் சனத்துஊடு தானு*விம்தம் கான்றுல்கதால்  
பாதனவுஇல்புத்தி பாறும்ஆன்ா கான்றுல் ாண் ன்நகா. 73 

*     
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"Water in many a pot discloses many a sun; 
In Buddhi far scattered, ATMAS are seen though One." 

 
ஆதித்ன் கதால்ஆன்ா அபவுஇல்புத்தி பாறும்கான்றில்  
சாதிக்கும் முத்திர் க்குஅதணச் சாற்றும்ண.    74 
 

"If Atman, sun-like, be seen by scores in Buddhi 
Who is it, Atman or Buddhi, that gains Mukti? " 

 
தந்ம்முத்தி ானும்அந்ப் தந்புத்தி ணக்க ாம்  
அந்விம்தம் ணக்குஇதனன்று அறிவுச் பசான்ணகா.  75 
 
 

"Both gaol and goal are for Buddhi, unbridled mare; 
Not for the Atman. Discriminate thus. So, there!" 

 
தம் ம் ஆயும்அதில் தனசீர் துணக  
எரு டலில் தனகுமிழி உதிப்ததுகதால் ன்நகா.    76 
 

"Self being One whence this Jiva miscellany?" 
"Whirls and waves spring from One ocean; ONE; not 
many!" 

 
சீன்அது ான்ன்றும் கசரும்பி ம்ன்றும்  
ஆதுகா கதர்இன்தம் ஆங் துணக்கு ஏதும்ண.    77 
 

"The jiva reaching Brahman-Self and merging there 
Does this then constitute bliss that's beyond compare? " 

 
 ம்பி ம்இ ண்டுஇதனநீ கறும்அன  
கசா ம்உறும் கதம்அறில் கான்றும்இன்தம் ன்நகா.  78 
 

"Brahman's One. Two is false. You are no exception! 
Bliss appears when dreadful differentiation you shun." 

 



18 
 

 

சீகத ம்கதாகா சித்துஎன்றுஆ காணக  
ஆல்ணம் அறும்சுழுத்தி அத்தயில்தார் ன்நகா.  79 
 

"Does duality go? Does Jiva Chit attain?" 
"That you must in mind-swallowing sleep ascertain" 

 
கதம்அன இவ்வுன ம் பிம் ன்றுஅறிந்தும் 
பூ ாய்த்காற்நல் கதா ாது துணக.    80 
  

"Not partite, this world, but Brahman's all - knowing this; 
Why then should form-filled appearanceat all persist?" 

 
 ாணதனநீர் ன்றுஏடிக்  ண்டர்க்குத் தீர்ந்பின்னும்  
ான்உனவு நீர்ஆகி ங்குல்கதால் ன்நகா.    81 
 

''Though wise that sought after water was mere mirage 
The eyes continue to beam in this badinage!" 

 
அறிானும் ல்அறிவும் அறிப்த டும்பதாருளும்  
பிறிாய்மூன்று ஆயிருத்ல் கதம்அன காணக.   82 
 

"KNOWER, KNOWING and KNOWN surely such Triputi's 
Tripartite thriving's amidst multiplicities?'' 

 
பசாப்தணத்தில் னித்துஎருன் காற்நம்கறு இல்தனஅங்க   
 ற்ததணாம் பதாருள்அறிவு  ாண்தன்கதால் ன்நகா.  83 
 

"Divorced of dream-seer, sights are not existent, 
"Knower knowing known—trick of mind - cent per cent!" 
 

 ற்ததணாம் கதங் ள்  ாால் கதாம்த த  
விற்தணாய் ான்அறி விபம்பும்ண கங் .    84 
 

"What is the way that false differences may vanish 
Clarify! Pray, may I know. This my doubt banish!" 
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துரிம்ஆம் கா த்ால் தூணம் னம்ஆணால்  
அரிமூ த வி ற்தம் அழியும்ன்று பசான்ணகா.   85 
 

Spot-free mind submerging through Turiya yoga, 
Troublesome Triputi's rid with its brouhaha." 
 

சிநந்துஇருக்கும் ஆன்ாவும் ச ம்ல்னாம் நிதநந்துஇருந்தும்  
தநந்துணக்குத் கான்நா த து பசால்லும்ண.   86 
 

"Though Atman glorious fills Jagat warp and woof, 
Why do I feel it not? Why's it as if aloof?" 

 
சத்துச்சித்ா ணந்ம் ாம்மூன்றும் அன்உடகண  
எத்துஉற்று ாஉ ரும்ச  ம்ஆகி.      87 
 

"Sat, Chit and Ananda, these three when mixed up with 
Name and Form appear as Creation—cooked-up myth!" 

 
இருக்த யினில் காற்நாது இதமூன்றும் பிம்ண  
ரிக்கில்ரும் பின்இண்டும் அறிச ம்ன்று உதத்கா.  88 
 

"Thus mixed the first three remain hid; but when unfixed 
Brahman shines! Jagat's seen as last two's treacherous 
tricks” 

 
அறிந்துப ாள்ஞா ணத்ாகன ஆன்ாத ன்றுஉதத்தீர்  
சிநந்துஎளிரும் ஆன்ாவும் திருசிா காணக.    89 
 

"Sayest thou, 'Know thy Self by Jnana's wondrous quest'? 
Is then this Atman, as part of seen, manifest?" 

 
முந்திஞா ணத்ாகன முதிரும்அஞ்ஞா ணம்துநக்கில்  
சிந்தயில்ஆன் ாச்சும்ஆய்த் தி ழும்ன்று பசான்ணகா.  90 
 

"Ajnana pried out by jnana a priori Self shines of itself.  
Plain truth this no theory." 
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இனிமுத்திச் சு ம்இருப்தது ப்தடின் கநவிண  
அனுதத்தில் அறிவிடா ணந்ம்கதால் ன்நகா.   91 
 

"Oh, do please describe the state of sweet Mukti's bliss!" 
"BE! It's beyond words; like senses sensation is." 

 
ணனம்ந் ர்அனது ற்றுஇனகா முத்ர்ணச்  
சண தணப்கதால் சீன்முத்ர் ாமும்உபர் ன்நகா.   92 
 

"Aren't there Free Ones other than those of In-lost mind?" 
"Yes! JivanMuktas in deed of king Janaka's kind!" 

 
சீன்முத்தி அதடந்கார் ள் பசலும்அர் ம்குமும் 
ாஉதக்கும் ாச மும் ான்அறிச் பசால்லும்ண.   93 
 

"Their qualities, deeds and, (of those that have attained 
JivanMukti), O please wax on their words unstained!" 

 
ரும் ருவு பிநப்பிபணாடு பர்ல்தருத் ல்குதநல்  
எருங் லும்*பய்க் ப ன்றுஅதண எறுத்திருப்தர் ன்நகா.  94 

*     
 

"Conception, Birth, Growth, Evolution, dotage’s 
Decay, Death: all body's—dismiss thus wise sages" 

 
தார்ப்ததுவும் க ட்ததுவும் த ர்துவும் பசல்துவும்  
ற்ததுவும்  ன்ம் ணத்துணிார் ன்நகா.   95 
 

"Sight, Sound, Speech, Taking and Walking: the seers find 
Characterize asinine instruments of mind” 

 
தசிா ம் உயிர்க்குணக தம்துக் ம் சு ம் ாம்  
சிக ாதம் திக்குணக கிழ்ந்திருப்தார் ன்நகா.   96 
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"'Hunger, Thirst—all Prana's; Sorrow, Fun, Passion, Fear 
And baiting Anger—all mind's not mine, laughs the seer" 

 
வீடும்ா மும்உநவும் கவின்றும் இருந்ாலும்  
நீடும்ா தஇதனநீர் நி ர்ஆார் ன்நகா.    97 
 

"Though always involved with home, wife and host of kin, 
Like lotus-leaf water, untouched is the jnanin" 

 
தற்றிடும் ா மும்ானும் தன்ணாள்என்று ஆயினும்பின்  
உற்நபுளி ம்தமும் ஏடும்எப்தார் ன்நகா.    98 
 

"Though long connected with body, the Christ-like kind 
Stay free as from the shell does the ripe tamarind.” 

 
கூறும்உனகு இற்த உடன் கூடினும்பய்ஞ் ஞாணம்ந்கார்  
கசறும்பிள்தபப் பூச்சியும்கதால் திரிார் ாண் ன்நகா.  99 
 

"Though whirling in world's Un-Sat /Chit/Bliss atmosphere 
Wig-ear-in-slush, unscathed thus sports the Atman-seer." 

 
திஊடு  தடந்பண்பய் ான்காரில் கிடப்ததுகதால்  
திகாடு கூடினும்பின் ங் ார் ாண் ன்நகா.     100 
 

"Churned out of curd, free floats butteron butter-milk; 
Though 'midst mentation mind-free floats the Brahman-ilk." 

 
அருச்சுணன்ன் பதாருட்டா  அதணருக்கும் ஞாணம்ப்  
பதாருந்திக சி டிாம் புண்ணிக  ண்பரீர்.     101 
 

That all may, through Arjun, gain Jnana's Sleepless Sun 
Hast thou come Blessed Self, sleep on, sleep on, dear 
One!'' 

 
ஆர்குன ார் அபவுஇகனா தப்புர்ந்தும் 
தூததி ணாறுஆ யிருடன் காய்ந்துஇருந்தும்.     102 
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Though ever with Gopis countless and having wed 
Nymphs sixteen thousand whom Naraka had abducted 

 
தமு னிர்முன்கண தரிச்சித்தத் தீண்டிஅன்று  
பிசரி ம்பசலுத்தும் கதர்எளிக  ண்பரீர்.    103 
 

Thou didst Parikshit touch, while drew back sages prime 
Brahmacharya's goal! Self! Sleep, sleep on! Light Sublime 

 
 

நூல்  ற்கதாருக்கு உரி தன் 

 
ஆதிமூ னம்விசற்(கு) ஆதிதந யின்பதாருதப  
ஏதி உர்த்தும்இந் உண்ததணக் ---  ால்உற்று  
 ற்கநாரும் க ட்கடாரும்  ாசினியில் ாழ்ந்துமுத்தி 
பதற்கநார் ள் முத்ர்பதறும் கதறு.         104 
 

(The fruit of going through this text) 
 

They attain to that Liberation of the Muktas, a liberation gained 
usually only after much mundane migration, merely by hearing 
and imbibing this 
Truth-Lullaby 
 

கீாசாம் முற்றும் 
 
 
 
 
 
 
 


