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விருத்தாசலத்தில் ெப யநாயகியார் 

 வரப்பிரசாதியாெயழுந்தருளியிருந்த குமாரேதவர் 
திருவாய்மலர்ந்தருளிய சாத்திரக்ேகாைவ

  உ
      திருச்சிற்றம்பலம்.

  Source:
  விருத்தாசலத்தில் ெப யநாயகியார் 
  வரப்பிரசாதியாெயழுந்தருளியிருந்த குமாரேதவர் 
  திருவாய்மலர்ந்தருளிய சாத்திரக்ேகாைவ
  இஃது,   சிதம்பரம் கருணானந்தசுவாமிகள் அவர்களால் ப ேசாதித்துச்
  சிந்தாத்தி ப்ேபட்ைடயிலிருக்கும் பிரபாகர அச்சுக்கூடத்திற்
  பதிப்பிக்கப்பட்டது.
  1868ம் வருடம்

  குமாரேதவர் அருளிச்ெசய்த சாத்திரங்கள் - 16
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  8. ேவதாந்தத சகா யக்கட்டைள.
  9. ேவதெநறியகவல்.
  10. சகச நிட்ைட.-௧௧
  11. பிரமசித்தியகவல்.
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  13. சிவத சன அகவல்.
  14. ஆகமெநறியகவல்.
  15. பிரமானுபவ அகவல்.
  16. சிவசமரசவாத அகவல்
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  குமாரேதவர் அருளிச்ெசய்த சாத்திரங்கள் 
  1. மகாராஜா துறவு.

  உ
  குருேவ துைண.
  (காப்பு)

  அமரர்கள்பரவுந் திருமுதுகுன்றி
      லாழத்துப்பிள்ைளையச்சிக க்
  குமரசற்குருைவ யிமகி ராஜ
      குமா யாம் ெப யநாயகிைய
  முமலமுெமாருங்ேக யகற்றிடுமுக்கண்
      முதல்வைனச் சாந்தநாயகைன
  நமெதணப்படிேய முடிந்திடத்தினமு
      நாடிநின்றிைறஞ்சி வாழ்த்திடுவாம். 1
  
குருவணக்கம்.

  மைறமுடிவதனில் விளங்கிடுெமாளிேய
      மனிதைரப் ேபாலவந்ெதனது
  சிைறதவிர்த்தாண்ட சிவப்பிரகாச
      ேதசிகன் றன்ைனமற்றவன்றன்
  நைறமலரடிையப் ேபாற்றிடுஞ்சாந்த
      நாயகன்றன்ைன மற்றவன்றன்
  நிைறயருள்ெபற்ற பழனிமாமுனிைய
      ெநஞ்சினு ளிருத்திேயபணிவாம். 2

  பாயிரம்.

  ஆழத்துப்பிள்ைளயார்துதி.

  ெதாய்யின்முைலக்ேகாடிரண்டுகவான்
      றுதிக்ைக மூன்றுவிழிது சில்
  துய்யைசவமுதன்மதமுந்
      துலங்கவருெமாண்பிடியுலகம்
  உய்யவுதவுெமாருகளிற்ைற
      யுலவாவிருத்தைசலத்தில்
  ைவயம்பரவுமாழத்துவாைழங்
      கரைனமனநிைனவாம். 1
 
  (ேவறு - விருத்தாம்பிைக துதி.)
  இருட்கலிவலியின் ஞானநன்ெனறிக
      ளிறந்துயிர்ெகாடுெநறிேமவி
  மருட்ெகாடுகலங்காவைககலிெயன்றும்
      வந்தணுகாப்பதிதன்னில்
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  ெதருட்சத்திக்கருைணயுருவதாய் நின்று
      ெதளிவிக்குமிைறவிெயங்ருகுேவார்
  அருட்கடல் ெப ய நாயகியுலகுக்கைன
      முதல்விையப்பணிந்திடுவாம். 2
  
(சபாநாயகர் துதி)
  திங்களாற்சைடயிற்கங்ைகநீர் துளிப்பத்
      திருந்திைழயுைமயுளங்களிப்பப்
  ெபாங்கராெவாடுநற்புலிமுனிவர்கண்மால்
      ேபாதயனமரர்கள் ேபாற்றத்
  துங்கநான்மைறகடுதித்திட ைவந்துெதாழில்
      வி ந்திடப்ெபாதுவதனிற்
  ெசங்கழலதிர நடஞ்ெசயும்ெபாருைளத்
      தினம்பணிந்திடெராழித்திடுவாம். 3
 
 (ேவறு - சிவகாமியம்ைம துதி)
  அருளுருவாயுயிர்கடமக்கன்ைனயாகி
      யஞ்ஞானந்தைனயகற்றி யமலமாகி
  மருளிலதாய் ெமய்ஞ்ஞான மாகுமுத்தி
      வாய்த்திடேவகாத்தருளி வாேனா[**not clear]ரத்த,
  இருள்ெகடேவ மிளிருமிருங்கழல்களார்ப்பயிைற
      பு யுந்திருநடத்தாற்களித்துவாழும்
  ெதருண்மருவுமைறநான்கும் பரவுந்தில்ைலச்
      சிவகாமசுந்த ையச்சிந்ைதெசய்வாம். 4
  
(ேவறு - விநாயகர் துதி.)
  ெசக்கர்ேபான்ெறாளிர் முக்கட்சிலம்பிைன
  மிக்கேபரருள்ேவைலைய ேயார்ெகாம்பால்
  தக்கவன்பர்க்குதவுந்தருவிைன
  இக்கைதநிைறேவற விைறஞ்சுவாம். 5

  (ேவறு - சுப்பிரமணியர் துதி.)
  கடிகமழ்க யகூந்தற் கனிெமாழித்
       துவர்வாய்த்ெதய்வப்-
  பிடிதனக்ேகாட்டால் வள்ளிப்ெபண்
       ெகாடிபடருஞ்ெசய்ய-
  படிபுகழ்புயமாங்குன்றிற்பாய
    வண்கழுநீர்நீப-
  மடலவிழ்ெசழுந்தார்ச்ெசவ்ேவண்
    மலரடி வணக்கஞ்ெசய்வாம். 6

  (ேவறு - அடியார்துதி.)
  வண்டுழாயலங்கன் மாயவன்மலர்ேமல்
       வதிந்த நான்முகன்மைறயறியாத்-
  ெதாண்ைடவாய்க்ெகண்ைடவிழிக்கைழ
       ெமாழிெயாண் டுடியிைடயுைமையேயா டத்தில்-
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  ெகாண்டேகானருைளப் ெபாருெளனக்கருதிக்
       குலவியசாதனந்த த்து-
  மண்டியவடியார்யாவர்மற்றவர்தாண்
       மனத்தினுஞ் சிரத்தினும்ைவப்பாம். 7
  
(ேவறு - அைவயடக்கம்.)
  சகரர்தம்வலிையயுந் தடந்திைரக்கடல்
  அகலமும்பின்புேளா ரகழிலஞ்சிதான்
  புகழுறவிளக்கேல ேபாலவிச்ெசயுள்
  தைகதருகைலஞர்நூ றைனவிளக்குமால் 8

  (ேவறு)
  நூன்முதலியெபாருளும்- நூற்பயனும்- நூலாசி யர்ெபயரும்.

  திங்கெளாண்கவிைகத் திகி யந்திணிேதாட்
      டிகழ்கடற்றாைனமாராஜன்-
  அங்கண்மாநிலத்திற்றுறந்து வடீைடந்தவ ய
      விக்காைதையத்தமிழால்-
  இங்குமாதவித்ேதா ைசயுெமன்றிைசப்பவிைசத்தனன்
      வடீுறக்ேகட்ேடார்-
  ெகாங்கவிழ்ெபாழில்சூழ் பழமைலயுைறயுங்
       குமாரேதெவன்னுமாமுனிேய. 9
  
(ேவறு - வாழ்த்து.)
  சிவன்றிருவுருவாைமந்து சின்மயெவழுத்தும் வாழி-
  நவந்தருநீறும் வாழிநயன நன்மணியும் வாழி
  கவின்றருங் குமாரேதவன் கழலிைணயிரண்டும் வாழி
  அவன்றிருவடியா ர்தம்ேமாடா ருயிரைனத்தும் வாழி. 10

  பாயிரமுற்றிற்று.

  நூல்

  ைநமிசாரணிய ஷிகள்

  (மகாராஜன் ச த்திரஞ்ெசால்லும்படி ேகட்கச்சூதர்  ெசால்லத்ெதாடங்கல்.)

  தருக்கிளர் ைநமிசாரணியத்திற்றங்கிய
      முனிவர்கள்சூதன்-
  வரப்பணிந்ேதத்திக் கைதகள்பற்பலவாவகுத்
      துைரத்தைனமகாராஜன்-
  திருக்கைதெயங்கட்குைரத்திைலயதுநீ
      ெசப்ெபனச்சுருதியிற்ெசால்லும்-
  சுருக்கமில்காைதயிதுெவனத்ெதாகுத்துத்
      ேதாமறக்ேகண்மிெனன்றுைரக்கும் 11
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 (இது-முதல்.எ-பாட்டு-அரசன்சிறப்பு)

  குைழத்ததண்சிைனத்ேதமாவி ெனாண்கனித்ேதன்
       குலவியபலவினற்பலத்ேதன்-
  தைழத்திடுகதலிப் பழனுகுத்திடுேதன்
       றான்றிரண்டி லஞ்சியிற்ற தும்பி -
  விழுத்தகுவயலிற் பாய்தர விைளயு
       மிகுகருணாட ேதசத்தான்-
  இைழத்தநற்றவத்தாலுயிெரலாம்புரந்
       தங்கிருந்தரசாளுேமார்கு சில் 12
  
(ேவறு.)
  மஞ்சம ஞ்சிசூழ்மாபுரத்திருந்
  ெதஞ்சலிெலண்டிைசயிைறவர்தாெடாழத்
  தஞ்செமன்றைடந்தவர்தம்ைமக்காத்திகல்
  வஞ்சகர்க்காய்மகாராஜமன்னேன. 13
 
 (ேவறு.)
  தருநிழலரசுைவகுஞ் சதமகன்றிருவின்மிக்கான்-
  உருவினின் மதனின்மிக்கா னுலத்தினிற்பலத்த ேதாளான் -
  ெசருவினிவ ேயறன்னான்ேறெனாடுஞி மிறும்பாட -
  முருகுைடந்ெதாழுகுந்தாரான்மூவுல களிக்கும்ேவலான் 14
 
 (ேவறு.)
  அரசர்வந்திடுதிைற யளக்குமுன்றிலான்
  முரசுகளனுதின முழங்குமன்றலான்
  கைரெபாருதிைரெயறிகடலந்தாைனயான்
  அருவைரமார்பினான்யாளிெமாய்ம்பினான் 15

  அரசர்தம்முடியுழுதவிருந்தாளினான்
  எ தவழ்திகி ையேயந்துந்ேதாளினான்
  மருவலர்வலியிைனமாற்றும்வாளினான்
  தருநிதிக்ெகாைடயினான்றருக்குநாளிேன 16

 (ேவறு.)
  கவ ேயாடால வட்டங்கா ைகயார்கள்வசீப்
  பவளவாயரம் ைபயன்னார் பாகைடயுதவமுத்தத்
  தவளவாணைகயார் கீதந்தனிநடஞ் ெசய்யநின்று
  குவலயமன்னர் ேபாற்றக் குைரகடற்றாைனசூழ 17
 
  இந்திரனாலயம் ேபாலிலங்கிய மண்டபத்தில்
  சுந்தர மிருகராஜன் சுமந்த பூவைணயின்மீது
  வந்திருந்த வனிதன்ைன மனுெநறி முைறயிற்காத்ேத
  அந்தமில் ேபாகந்துய்த்தங்கிருந்திடு மரசர்ேகாமான் 18
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  (அரசன்றனக்குப் புத்திரனின்ைமயால் வியாகுலமுற்றது)

  தூம்புைடப்பிைறெயயிற்றுத் துத்தியரீாயிரந்ேதாள்
  பாம்பினாற்ப க்கலுற்ற பா ைனப்ப க்கப்பின்னர்
  ேமம்படு புதல்வர்நந்தம் வறீுைட வயிற்றில்ெலன்று
  ேதம்படு ெத யன்மார்பன் சிந்ைதயா குலங்களுற்றான் 19
  
(இது முதல் உ-பாட்டு தீர்த்தயாத்திைர முதலிய புண்ணியங்கள் ெசய்தைம.)

  கங்ைகேய முதலாமிக்ககடவுண்மாநதியிற்ேறாய்ந்தும்
  பங்கயாசனன் மாறிங்கட்பவளவார் சைடயான்றன்ைன,
  அங்ைகயாற் பூைசெசய்து மதிதிகட்களித்துந்தீயில்
  ெபாங்குமாகுதிகளநீ்தும் பூவலம் வந்துந் ேதவர் 20
  
  ஆலயஞ்சாைலயக் கிராரநந்தன வனங்கள்
  ேகாலமா லஞ்சி கூபங்குளம் பலெசய்துமீெரட்
  ேடலுமாதானத்ேதாேட யிரணிய முதலீைரந்து
  சாலநற்றானமீந்துந் தரும ெமண்ணான்குெசய்தும். 21
  
(இது - முதல் உ - பாட்டு
  புத்திேராற்பத்தியும் சாதகன்மமுதலியன ெசய்தைமயும்.)

  தவம்பல பு ந்துேவந்தன் றைனயைனப் பூத்தபின்னர்
  பவந்தைனத்துைடத்ேதன்ேமலாம் பரமநற் பதமு முண்ெடன் -
  றுவந்துசாதககன்மத்ேதாெடாழிவறு கருமெமல்லாம் -
  நவந்தரச்ெசய்துநாமநன் மகாராஜெனன்ேற 22
  
(ேவறு.)
  ேவதநீதியிற்கூறிவியன்றர
  ஓதெவண்ெணன் கைலயுமுணர்த்துவித்
  ேததமற்ற குரவற்கிரணியம்
  ேபாதுெமன்னப் ெபாழிந்தனன் ெகாண்டல்ேபால் 23
  
(இரதபரீைக்ஷமுதலியவற்றிற் பயிற்றுவித்தபின்
  விவாகத்துக்குப் பிரயத்தனஞ்ெசய்தைம.)

  ெகாடிெநருங்குங் ெகாடிஞ்சியந்ேதர்ப
  கடமலிந்தகயெமாண் சிவிைகயிப்
  படியிலூரப் பயிற்றுவித்தாசிலா
  வடிவிலங்கு மகற்குமணஞ்ெசய்வான் 24
  
(அரசர்களுக்கு விவாகபத்திரமனுப்புதல்.)
  மடங்கலன்ன பலமுள்ள மாமன்னன்
  இடங்ெகாெளாண்ெணழுேத சத்திைறவர்க்கும்
  முடங்கள் ேபாக்கினன்கண்டு முடிமன்னர்
  தடங்ெகாள் ேசைனகள் சூழ்வரச்சார்ந்தனர் 25
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(ேவறு.)
  (இது - முதல் ௨ - பாட்டு  நகரமலங்க த்தல் )

  வடிெகாள்ெவண் சுைதயாற்பித்திைக தீற்றிவானு
       றமணிக்ெகாடிநிைரத்துக் -
  கடிநறுஞ்சாந்தங்குங்கு மந்தன்னாற்
       கமழ்தரமறுெகலாெமழுகிப் -
  ெபாடிெகாள் சிந்துரத்தாற் ேகாலேமபுைனந்து
      பூமலர்ெபா நனிசிதறிக் -
  ெகாடிெகாண்மூெதயின் ேமன்மாட
      ெமாண்சிக  ேகாதறபுதுக்கிேயகுலவ 26
  
(ேவறு.)
  கதலியங்க முகுநட்டுக் காவணமலங்க த்துப்
  புதிய ேதாரணங்கள் கட்டிப்ெபாற்குடஞ்ெசறித்துத் தீபம்
  இதமுறெவங்கும் ைவத்ேத யிந்தி நகரம்ேபால
  மதுமலர்த்தாம நாற்றிமா பு யலங்க த்தார் 27
  
(இது - முதல் ௩ - பாட்டு
  ெபண்ணின்சிறப்பும் விவாகஞ்ெசய்தலும் - ேவறு.)

  வில்லி லங்குைகேவந்தர்மரபினில்
  நல்லசாமுத்தி க நூனன்கதாச்
  ெசால்லிலக் கணத்ேதாடுது சிலா
  முல்ைலமாைல முருகுவி யேவ 28
  
  மூவுலகதனிலுள்ள முகிழ்முைலக் கருங்கட்ெசவ்வாய்ப்
  பாைவய ெரழிலிற்ேபாதன் பகுத்ெதடுத்துயிேராேடய,
  ஓவியந் தீட்டினாெனன்றுல கினிலுைரக்கச் ெசய்ய,
  பூவுைற திருவிரும்பும் ெபாற்புடனவத த்ேத 29
  
(ேவறு.)
  இலங்கியவாெலாண்டளிர்குைழத்தினிய
       விருதனக்ேகாங்கிைணயரும்பி -
  நலங்கிளராம்பல் குமிழிருகுவைள
       நண்ணுெசஞ்சேராருகம்பூத்துத் -
  துலங்கிய புயைலச் சுமந்திருதாளாற்ேறாமிலா
       மின்ெனனநுடங்கிப் -
  பலந்தரப்படருங்ெகாடியிைனேவதப்
       பண்பினின்மன்றல்ெசய்வித்ேத 30
  
(மகாராஜனுக்குப்பட்டாபிேஷகஞ்ெசய்தல்.)
  (ேவறு.)
  அருந்ததிகணவன் முதன்முனிவரர்களரு
      மைறக்கிழவர்கடம்மால் -
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  ெபாருந்தியகங்ைகப்பூம்புனலாட்டிப்
      ெபான்னவமணிகளாற்குயின்ற -
  வி ந்திடுமடங்கன்ெமன்றவிேசற்றி
      மிளிர்நவமணிமுடி கவித்துப்,
  பருந்தடர்ேவலான் ெபௗவமார்புவிையப்
      ப ெயனத்ேதான்றல்பாலளித்தான் 31
  
(மகாராஜன் மைனவிேயாடு வாழ்ந்திருந்தாெனனச்  சூதர்ெசான்ைம
  ேகட்டு ஷிகள்பின்னும் வினவச்சூதர் ெசால்லத்ெதாடங்கல்.)

  ேசாகேமயின்றியிருந்தனன்ேவந்தன்
       ேறான்றலும் பார்ெபாதுநீக்கி -
  ஏகமாச்ெசங்ேகாெலங்கணுஞ்ெசல்ல
       ெவண்டிைசவிசயமுஞ்ெசய்ேத -
  மாகநாெடன்னப்ேபாகேமதுய்த்து
       மடந்ைதேயா டிருந்தனெனன்றான் -
  வாைகேவலவன்பி ெனன்ெசய்தாெனன்ன
       மைறயவர்க்குயர் முனிவகுக்கும் 32
  
(இது - முதல் ௨ - பாட்டு -
  மகராஜன் முத்திக்கு ஞானேமசாதன ெமன்றுணர்தல்.)

  மைனவியுந்தானுேமார்நிைனவாகி
      மாறுபாடின்றிேயார்காலும் -
  தைனயுணர்ேயாகிதந்ைததாய்
      கடவுடங்கைளயனுதின மிைறஞ்சி -
  அைனயவருைரத்தெநறிதனினடந்து
      மருத்தங் கண்மனசினிற்ற த்தும்-
  விைனயமதுடேன நூன்முைறயவைர
      வினவியுஞ்சிலபகல்ேபாக்கி 33
  
  தனியிடமதனிலிருந்திருவர்களுந்தங்
       களிற்றாமுணர்ந்துசாவித் -
  துனிெசய்மாமாையப் பிறப்பதுநீங்கிச்
       சுகமைதயைடந்தனுதினமும் -
  இனிைமயதாகவிருக்கலாஞானத்
       ெதன்ெறணிஞானிகட்சார்ந்து-
  நனியவர்பாதபூசைனபு ந்து
       நாெடாறும் வினவினர்நன்றாய் 34
  
(இது-முதல்-௩-பாட்டு-
  அந்தஞானம் சற்குருேசைவயின்றி விளங்காெதனத்துணிதல்.)

  இருவ லரசன்றனக்கறிேவாங்க
      விருவைகச் சார்ைவயுமகற்றிக்-
  குருவுடற்காவறைனயுங்ைகவிடுத்துக்
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      கருத்தைசயாது ெமய்யுணர்ைவ-
  மருவிடிலகப்பற்றற்றுேமல்வடீு
      வாய்த்திடுமதற்கு ெமய்ஞ்ஞானக்-
  குருவருளின்றிவிளங்கிடாெதனேவ
      ெகாண்டனன் மனத்தினிற்றுணிேவ 35
  
  மைனதனிலாைசெபாருந்திேயநின்று
      மகிைமயின் ஞானியாெமனேவ-
  தைனமிகமதிப்ேபான்றன்ைன வந்ெதாருவன்
      றந்திடு ஞானெமன்றிரந்து-
  வினவன் மட்ைடயிைனப்பருகுேவான்றன்ைன
      ேவண்டித்ெதன்னம் பழந்தைனேய-
  இனம்பணித்தி ேவான் புத்திேபான்ெமன
      ேவயியம்புவர் முற்றுணர்ெப ேயார். 36
  
  ேவதவாகமசாத்திரபுராணங்கள்
      விளங்கேவகற்றுணர்ந்தவற்ைறத்-
  தீதறெவவர்க்குந் ெதளிவுறேவாதிச்
      ெசப்பியவந்ெநறியதனில்-
  சாதகமிலாத குருவிைனெயாருவன்
      றானைடந்தானந்தம்வினவல்-
  ஏதமாங்கழுைத தன்ைனக்குங்குமத்தி
      னியல்புேகட்டிடுதல் ேபான்ெமன்ேற 37
  
(சற்குருைவயைடந்து விண்ணப்பங்கூறல்.)

  சீவர்களிடத்திலருள் சிவபத்தி திருந்திய
      துறவுெமய்ஞ்ஞானம்-
  ஆவேதார்வடிவாம் ேவதமாமுனிையய
      மலவாரணியத்திலைடந்ேத-
  ேதவர்கேடேவ துன்பேமார்காலுஞ்
      ெசன்றிடாமுத்திதாெனய்திச்-
  சாவதும்பிறப்பு நீங்குேமார்ெநறிையச்
      சாற்ெறனத் தாழ்ந்திடமுனிவன் 38
  
(சற்குருமாணாக்கனுக்கு உபேதசித்தல்.)

  இருவைகச் சார்வாம் புறப்பற்ைறநீக்கி
      யிச்ைசயின்மீட்டதினிைனவு-
  ெமாருவிேயயுடற்காவைலயுங்ைகவிடுத்ேத
      யட்சரணங்கள் வாதைனயும்-
  குருவருெணறிேய ெயாடுக்கிடில்வடீுங்
      கூடுந்தானாகேவபவத்தின்-
  கருவழிந்திடுமிந்ெநறிையநீவிைரவிற்
      ைகக்ெகாண்டுெசல்ெலனவுைரத்தான் 39
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(மகாராஜன் சிலகாலத்தின்பின் தனித்திருந்து உபேதசெமாழிகைளச்சிந்தித்தல்.)

  அந்ெநறிகுருவாைலயமுந்தி வுமகன்
      றிடத்துணிவதாக்ேகட்டு-
  முன்ெனறியான வரசியற்ைகயினின்
      முயன்றனன்சிறிதுநாெளாருநாட்-
  பின்ெனறியதைன நிைனந்தைனவைரயும்
      ெபயர்ந்திடவிைட ெகாடுத்தரசன்-
  மன்ெனறிக்ேகால மகன்றந்தப்புரத்தில்
      வதிந்தனெனாருவனாய்த் தனித்ேத 40
  
(இது-முதல்-௨-பாட்டு-தன்ைனவந்துகண்ட
  அரசர்முதலாயிேனார்க்கு இனிஅரசியற்றைலவண்டாது 
  துறவுபூண்டுவடீைடேவெனனக்கூறல்.)

  அரசர்களைமச்சர் புேராகிதர்
       ெப ேயாரைனவருமவ்விடத்ேதகி-
  அரசைன ேநாக்கிநித்திய கருமமகன்று
       வாளாவிருந்திடுதல்-
  அரசிலக்கணமன்ெறனவவர் ேவண்டவவர்கைள
       ேநாக்கிேயேவந்தன்-
  அரசியற்ைகயிைன ேவண்டல ெனன்ைன
       யறியேவ ேவண்டினனன்ேற 41
  
  ஆண்டேதாரரசுதனிலும்ேபாகத்து
       மாைசயற்ேறனினி ேவண்ேடன்-
  மாண்டேதார்வனத்தி ெலாருவனாய்த்தனித்ேத
       மனத்தைசவறுத்துவடீைடேவன்-
  பூண்டெவன்மனமிங்கினித் திரும்பாதுேபாகத்ைதப்
       ெபாருெளனெவண்ணி-
  ேவண்டலனஙீ்களர சனாேவேறவிதித்துக்
       ெகாளுங்கெளன்றுைரத்தான் 42
  
(இது-முதல்-௩-பாட்டு-இராச்சியத்ைதவிடலாகா ெதனமந்தி மார் 
 வற்புறுத்த-மகாராஜன் இராச்சியத்தின் துன்பமும் முத்தியினின்பமுமுைரத்தல்.)

  ஆதியினினதுதாைதயிநிைனேய
      யரசினினிைள மயிற்சூட்டத்-
  தீதின்றியுனதுபுயவலிைமயினிற்
      ெசகமைதத் தாங்கிைனயினிேமல்-
  நீதியினுணிய மதியினாத ரவினின்ைனப்
      ேபாெலாருவர்மற்றுளேரா-
  ஈதியற்ைகயதன்றிவ்வுடலுடேனயிச்
      ெசல்வமன்றி ேவறுளேதா. 43
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  அலதுநீேயகி னவனியுங் காப்பற்றவத்திேல
      யைலந்திடும்யாமும்-
  சலனமதுறுேவமித் தைகெயைம
      நீதவிக்கவிட்ேடகுதல்கடனன்-
  றிலகிடெவமக்கீதருெளனவைமச்
      ச யம்பிடவரசனும்பார்த்ேத-
  உலகெமய்யனெவண்ணுறு மதியுைடேயார்க்
      குைரப்பினுமுணர்வுதியாதால் 44
  
  இவ்வரசியற்ைக யற்பமற்றிதனாெலய்திடுந்
       துன்பமிக்களவின்-
  றவ்வைகயதைன யூகமின்ைமயினாலறிகிலிர்
       நீங்களின்ெபன்ேற-
  எவ்வைகநிைனந்தீ னிெயக் காலுங்கட்கீதின்
       பமலெதனத்ேதான்றும்-
  ஒவ்வமற்றிதனுக்கூகேமேதான்றா
       துங்களுக்குலகயூகுதிக்கும். 45
  
(மகாராஜன் நகைரவிட்டுப்ேபாம்ேபாது நகரத்தார் ேபாயழுதல்.)

  என்றுமற்றேனகமாவி த்தரசெனடுத்தைமச்சர்
      கடமக்கியம்பி-
  நின்றுபின்னவைர நிலுெமன நிறுத்தி நிதிதுனும்
      ெபான்மைனவிடுத்ேத-
  ெசன்றுபின்னகாவதீியினடக்கத் திரண்டைனவர்களும்
      பின்ெறாடர்ந்து,
  வன்றுயரைடந்து வாடிேய ெமலிந்து
      வா யிேனாைசயி னழுதார் 46
  
(இது-முதல். ௨-பாட்டு-நகரத்தாருைடய துக்கத்ைதச் சாந்திபண்ணல்.)

  அவரவர்விைனயினவரவர்
      வருவாரவரவர்விைனயளவுக்ேக-
  அவரவர்ேபாகெமன்றேத
      யாயினாருக்கார்த்துைணயதாகுவர்கள்-
  அவரவேதகமுளெபாழுதுடேன
      யாதரவாெரனநாடி-
  அவரவரைடதெனறிகன்
      மத்தைடயுமாதர வாதரவாேமா 47
  
  விைனயுளவளவுங் கூடிேயநிற்கும்
      விைனயகன்றிடிற்பி ந்திடுமால்-
  விைனயினால் வருமா தரவினினியற்ைக
      ெமய்யுணர் வத்தைகயலேவ-
  விைனயிைலயுங்களிடத்தினானிருக்க
      ெமய்யுணர் ெவான்ைறேயநாடி-
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  விைனயறுகானம் புகுதேவேவண்டி
      விரும்பிேன னரீ்நிலுமிங்ஙன் 48
  
  உறவினர்கள் தமதுறவு பாராட்டி- அரசைனத் தைடப்படுத்தல்.

  என்றுதல் ேவந்தேனதிலார்ேபாலேவ
      கினனைன வருங்கண்ணரீ்-
  நின்ெறதிர்ெசா யவாய் விட்ேடயலறி
      நின்றனர்தமர்கள் பின்ேனகி-
  இன்ெறைமயாவர்காத் தளித்திடுவ னிைய
      நீேயகுதனதீி-
  அன்ெறனவுைரத்தாரவர்கைள
      ேநாக்கி யரசனதீுைரத்தன னன்ேற 49
  
(ேவறு) (அரசன் உறவுபைக ேவெறனல்.)
 
  உறவாகுெமனெவைனநீர் ெதாடர்பதியல்
      பன்றாகுமுயிர்கட்ெ◌கல்லாம்-
  உறவாகுஞான நனி பைகயாகு
      மஞ்ஞான முய்த்துேநாக்கின்-
  உறவானவைதயைடந்து பைகயான
      விைதநீங்கிெயாருைமயாக-
  உறவாத றனக்குத்தா ேனெயன
      மற்றுறவுவிடுத் துைறயுெமன்றான். 50
  
(தாய்தந்ைதயர் அரசைனத்தடுத்தல்.)

  தந்ைததாயிருவருந்தம் புதல்வெனனும்
      வாஞ்ைசயினா றான்பின்ேனகி-
  ைமந்தவா ெவங்களிருவைரயுெமவர்
      காப்பதற்கு ைவத்தாய்ந்தான்-
  சிந்ைத தானுனக்ெகங்ேக மகேனயுன் றிரு
     முகத்ைதத் திரும்பிக்காட்டாய்-
  ெநாந்துதான் ெபற்றவயி ெற கின்ற
      ெதனவுைரக்க ேநாக்கி மன்னன் 51
  
(அரசன்நீவிர் தாய்தந்ைதயரன்ெறனல்.)

  அறிைவ ேநாக்கிடிலதறகுத் தாய்தந்ைதயிைல
      யி்வுடலதைனேநாக்கில்-
  இைறயுநீருபாதான காரணமன்றிரு
      மாையயினிலுண்டாகும்-
  குறியிதுவிங்காயி்ன் மண்ணிெலைனப்
      ெபறாதவ ைலயக் ெகாள்ைக நீரு-
  நிைறமதியிலேரநீர் நில்லுெமன
      விருவைரயுநீத்துப் ேபானான் 52
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(மைனவிவந்து தடுத்தல்.)

  அ ைவயர்கடமக் கிலக்கணங்கூறு
      நூல்தனில்தைனெயல்லாம்-
  உ ைமயதாவுைடயவளா மினியமைன
      ெதாடர்ந்ேதகியுருகிநின்று-
  ப வினுடனடிகள் பணிந் தரற்றிேய
      பைதபைதத்துப் பனிகண்பாயத்-
  த ெயனுைம விடுத்துலக மதனிெலாரு
      கணேமனுஞ் சாேவெனன்றாள் 53
  
(அரசன் நாயகன் ேவெறனல்.)

  நின்னுைடயநாயகைன நினதுள்ேளயுற
       ேநாக்கி நிற்கமாட்டா-
  துன்னுைடயநாயகெனன் ெறன்றைனேய
       கருதிநீ யழல்வெதன்ேன-
  மின்னைனய விைடயாய்ேக ளைனவருக்கு
       நாயகேனார் ேமலாமீசன்-
  அன்னவைனேயேதடிப் ேபாகின்ேற
       ெனனவரசற்க ைவசாற்றும் 54
  
(மைனவிெபண்களுக்குக் கணவைனயின்றிக் கதியில்ைலெயனல்.)

  ஞானமானது ெபாதுேவநூல தனிற்றறவதற்கு
      நவில்வதில்லாள்-
  ஆனமாதிைனயலேவாவிடுகெவனவைறயும்
      பதியானவுன்ைன -
  ஈனமாவிடுகெவனவைறயுமேதாதுறவறமிங்
      ெகனக்ெகன்ெசால்லும் -
  ஆனதாலுைமெயாழிந்து கதியிைலேயெயன
       ெவணியானடுத்ேதெனன்றாள் 55
  
(அரசன் மறுத்துச்ெசல்லல்.)

  ஆகமத்தின் விதிதவறா தைறந்தைனநீ
       விேவகிேயயாவானும்-
  ேதகமுதற் பிரபஞ்ச மதனினைசவிடுத்து
       வனஞ்ெசல்லாநின்ேறன்-
  நாகமுைலயாெயனுைர தடுத்தலுன்றன்
       விரதமல நாடுதன்னில்-
  ேபாகுதிெயன்றவைள விடுத்ேததிலைரப்
       ேபாலதன்று ேபாகாநின்றான் 56
  
(இது-முதல்.௨-பாட்டு-மைனவிபுலம்பிக்ெகாண்டு மாமன்வடீ்டிற்குப்ேபாய்விடல்.)
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  வி வாய ஞானமைதயுணர்ந்தாலு
       மடந்ைதபதிவிலங்கநிற்றல்-
  அ தாய தைகைமயினாேலங்கிேயபைத
       பைதத்துமவைனேநாக்கித்-
  த யாலுகதறிேய விைனதைனேய
       ெநாந்துதான்றளர்ந்துநின்று-
  ெத யாது மைறந்தவிடந்தனின்
       மிகவுமுருகிேய ேதம்பிவழீ்ந்து 57
 
  ேவந்தேனயுைனவிடுத்து முலகமதி
       லிருக்கேவா விதித்தானசீன்-
  தீர்ந்தேதாவுமக்ெகனக்கும் விைனதானு
       மின்றளவிற் ேசர்ந்துநிற்கும்-
  ேபாந்தவுைமெயக் காலங்காண்ேபனானி
       னிெயனேவ புலம்பிமாதும்-
  சார்ந்தனள்பின் றிரும்பிேய நகரதனின்
       மாதுலன்றன்சார்புதன்னில் 58
  
(இது-முதல்.௪.பாட்டு- அரசன்வனத்திேல ஞானியாய்த்தி தல்.)

  அரசனந்த நகர்விடுத்துத் ேதசநாடுகளு
       மகன்றடவிெசன்ேற-
  இரவுபகலக நிைலேய நிைலயான
      விருந்தவர்களிடேம ேசர்ந்து-
  பரகுரு வினுபேதசத்த ய ெபாருள்
      வினவியவர்பகரக்ேகட்டுத்-
  திரமனமாெயாருவராற்
      கலங்காதஞானியாய்த்தீரனாகி 59
  
(ேவறு.)
  நகர்தனிேலபிச்ைச நண்ணிேய மைனகேடாறும்-
  அகமகிழ்ந்தங்ைகேயற்ேற யவ்விடத்தருந்தியாங்ேக-
  ெசகமுேளார்ேபெயன்ெறண்ணிச்சி த்திடநாணமின்றி-
  இகபரத்திச்ைசயற்ேறேயகனாயுலாவலுற்றான் 60
  
  ெபாருந்திவாழிடெமான்றாகிற்
       ெபாருந்திடும் பற்ெறன்ெறண்ணி-
  இருந்திலேனா டத்து ெமங்ேகங்கு
       ெமாருவனாகித்-
  திருந்தியசமாதிவிட்டுத் திரும்பிடா
       துைறகவுன்னி-
  இருந்திருந்திடங்கெளங்கு ேமகேம
       ேநாக்கிநின்றான் 61
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  ேதான்றிடு முலகெமங்ேக ேதான்றிடு
        ெமன்னேநாக்கித்-
  ேதான்றிடுநிைனவிெலன்ேற ேதான்றிய
        நிைனவுதானும்-
  ேதான்றிடுமிடத்ைதப்பார்த்துத் ேதான்றிடுஞ்
        ெசாரூபத்ெதன்ேற-
  ேதான்றிடும்ெபாருள்கெளல்லாஞ்
        ெசாரூபேமெயன்றுகண்டான் 62
  
  ேதான்றிடும் ெபாருள்களுண்டாய்த்
       ேதான்றிேயயின்பமாகித்-
  ேதான்றிடு மதனாலந்தச்
       ெசாரூபேமெயன்றுகண்டு-
  ேதான்றிடுஞ் ெசாரூபந்தன்னிற்
      ேறான்றுமீதசத்ேதெயன்று-
  ேதான்றிடுஞ் ெசாரூபந்தானாய்த்
     துளக்கமற்றிருந்தான் ேவந்தன் 63
  
  கடிநகர்ேதாறுஞ் ெசன்றுங்கானகந் ேதாறுஞ்ெசன்றும்-
  படிவலமாகவந்தும் பார்ைவ மாறாட்டமின்றி
  மடிவிலாமனத்தனாகி மாசிலா நிைலைமெபற்று-
  முடியுைடேவந்தர்ேவந்தன் முத்திேயவடிவமானான் 64
  
  முத்திேயவடிவமான முடியுைடேவந்தா ேவந்தன்-
  எத்திைசதனக்கும் ராஜெனைம விடேவறில்ெலன்று-
  சத்தியமாகெவண்ணித்தன்னிட மதனிற்றன்ைனச்-
  சுத்திெசய்தைனத்துமாகிச் சுயஞ்ேசாதியாகிநின்றான் 65
  
  தன்ைனேயயன்றிெயான்றுந்தானுதியாவிடத்தின்-
  மின்ைனேயெயாத்தைவய மித்ைதகற்பிதமெதன்றும்=
  ெபான்ைனேயயன்றிேவறுபூடணமிலதுேபால-
  என்ைனேயயன்றிெயான்றுமில்ெலனத்ேதர்ந்தான்ேவந்தன் 66
  
  உலகிைனேவறதாகவுணர்ந்திடிற்பந்தமாகும்,
  உலகிைனத் தாேனயாகவுணர்ந்திடின்முத்தியாகும்,
  இலகிடத் ேதான்றெலல்லாெமன்னிைன ேவெயன்ெறண்ணி,
  இலகிடக்கண்டு ேவறற்றிருந்தன னிைளைமேவந்தன் 67
  
  ஏகசக்கரமதாக விருந்தரசாள்ேவான் ெசல்வப்
  ேபாகமுந்திரணமாமப் ேபாதநாட்டரசியற்ைக-
  யூகபுந்தியினாலா சானுப ேதசத்தாளவந்தச்,
  ேசாகமற்றிடு நாெடய்தித் ெதாழிெலலாமுடித்தான் மன்னன் 68
  

  பந்தம்வெீடன்றுமில்ைல பரம்ெபாருெளான்ேறெயன்றும்-
  தந்தஞ்சங்கற்பத்தாேலசாலேமாகிப்பர்தீேயார்-
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  அந்தமாதிகளுமில்லா வரும் ெபாருணாேமெயன்று,
  சந்ததேநாக்கியந்தத்தற்பரந்தாேனயானான் 69
  
  குைறவிலாநிைறவதாகிக்குளிர்ந்திைளப்பாறிேவந்தன்,
  இைறயளேவனுந்துன்பமின்றிேயயின்பமாகி,
  உைறவிடமின்னெதன்ன ேவா டமின்றிெயங்கும்,
  நிைறவேதயிடமாய்நின்றானிக ன்மாராஜன்றாேன 70

  எங்குமாய் நிைறந்துநின்ற ேவகராச்சியம தாள்ேவான்-
  தங்குதலின்றி ெயங்குந்தாெனனக் கண்டு தூேயான்-
  இங்குைறந்த கன்றபாண்டத்தியல் பிெனஞ்சருவம்பற்றி-
  அங்குருவகற்றி நின்றானானந் தியாகிேவந்தன் 71
  
  சீவன்முத்தர்கள் பானிற்குஞ் ெசப்பியமனத்தரூபம்,
  ேமவரும்பரம முத்திேமவிடினாசமாகும்-
  தாவருநிைலைம நன்றாச் சற்குருவருளாற்ெபற்றுக்-
  ேகவலமாகி நின்றான் ேகடிலாஞானேவந்தன் 72
  
(இது-முதல்-௪-பாட்டு -மந்தி  அரசனிடத்திற்ேபாய் அவன்றன்ைமயக்காணுதல்.)

  இத்தைக ஞானம்ெபற்ேற ெயழின்முனியாகிெயங்கும்-
  சித்தனாய்த் தி தறன்ைனச்ெசப்பு முன்னைமச்சர்தம்முள்-
  வித்தகெனாருவன் ேகட்டுவினவிடேவண்டுெமன்ேற-
  கத்தனாமரைசத் ேதடிக்கண்டடி பணிந்துநின்றான் 73
  
  பூவைணயாகி வானம் ெபாருந்துேம ேமற்கட்டியாகித்,
  தீவமாதாகியிந்து ெசங்கதிர் வசீுங்காற்று-
  ேமவு சாமரமதாகி விடுதைல மைனவியாகிக்-
  ேகவலமின்பமாகிக் கிளர்ச்சியாய் நின்றான்ேவந்தன் 74
  
  ரதமுதற்ேசைன சூழரத்ந சிங்காசனத்தில்,
  விதவலங்காரத்ேதாடு வறீ்றிருந்தமரும் ேவந்தன்-
  உதவுேகாவணனாய் ேமனி யுருத்ெத யாத நீறாய்-
  முதன்முடிவி த்துநின்றான் முனிவனாெயாருவனாகி 75
  
  க ரதமிவர்தலின்றிக் கானைடயாகி ெயங்கும்,
  உ யேதார்மைன யூணின்றியூெரங்கு முண்பானாகி-
  அ யராசாங்கக் ேகாலமகற்றிேயத வாங்கமாகித்-
  தி யுமவ் வரைசேநாக்கிச் ெசப்பினனைமச் சன்றாேன 76
  
  (இது-முதல்-௨பாட்டு-மந்தி  அரசைனவினாவுதல்.)

  அவனியினினக்கு ேமேலாராசனு மில்ைலயிந்தத்-
  தவவடிவாகி ெயங்குஞ்ச த்திட ெலற்றினுக்ேகா-
  நவமதாயுடலிேதாேட நண்ணுவெதைன யதீன்றி-
  இவெணனக் கருளேவண்டு ெமனக்கறிேவாங்குமாேற 77
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  பதத்திைன ேவண்டின்முன்னம் பற்றிநின்நில்லறத்ைதப்-
  பதப்பட நிறுத்திேயகல் பண்பதாேமலாமுத்திப்-
  பதத்ைத ேவண்டிடிேலா ஞானப்பார்ைவயிற் கூடுநீெயப்-
  பதத்திைன ேவண்டியிந்தப் பரேதசியானெதன்றான் 78
  
(இது-முதல்-௩௪-பாட்டு-அரசன்மந்தி க்கு உத்தரங்கூறல்.)

  அைமவுைடயமச்சின் மிக்ேகா யைடவுடன்வினவிக்ேகட்டாய்-
  இைமயளேவனுஞ் சித்தமிதுவது ெவனேவாடாது-
  சைமவுடன் ேகணெீசான்ன சங்ைகக்குத் தரங்கணன்றாய்-
  நைமவிடேவேறார் ேவந்துநாட்டிைல ெயன்பெதாக்கும் 79
  
  பதமைதேவண்டினில்ைலப் பதப்படநிறுத்திேயகல்,
  இதெமன்றெலாக்கு முத்திெயய்துதன் ஞானப்பார்ைவ,
  விதமதிற்ேறான்றுெமன்றாய் விருப்பமாக் குடும்ப பாரத்-
  திதமதாய ழுந்துேவாருக் ெகங்ஙனம் பார்ைவேதான்றும் 80
  
  மனமிரு ெபாருைளப்பற்ற மாட்டாதட்டாவதான
  இனமைவ புறேநாக்கான ேவதினாற் கூடும்வடீு-
  கனவுண்ேணாக்காகு மில்லங் கருதியபுற ேநாக்காகும்-
  அனக விவ்வூகந் ேதான்ற வைறகுவநாேம ேகளாய் 81
  
ேவறு.

  ெதன்றிைச நடப்ேபார்கங்ைக ெசன்றுேதாய்ந்திடுவேராதான் -
  அன்றியு மவனிவாழ்க்ைகக் கைமச்சர்களுடேன காந்தம் -
  ஒன்றிேயாயூகஞ் ெசய்ேவாருலக ேவந்தாயிேனார்கள் -
  நின்றிைதேநாக்காயில்லினிற்பவர் முத்திேசரார் 82
 
  பாசந்தான் பைகயதாகப் பார்ைவ ெபற்றிடிற்பாசத்தில்-
  பாசந்தான் ைவத்துப்பின்னும் பற்றவுங்கூடுேமாதான் -
  பாசந்தான் பைகயெதன்ேற பகருநூன்மட்ேடகற்ேறார் -
  பாசந்தான் விடவுமாட்டார் பரெமலா ெமனவாய்ப்ேபாக்கும் 83
  
  அந்தமாதியு மிலாவடீைடந்துடற் பிறப்பறுக்கச்
  சுந்தரஞானம் ேபாதுந் துறவறேமதுக்கின்ேற-
  மந்ததிகா  ேயாைர மதித்து நூலுைரக்குஞ்ெசய்தி,
  அந்தமதான ேபருக் கத்தைக விளம்பாெதன்றும் 84
  
 ேவறு.
  ேதான்றுகின்ற ெபாருளியல்புந் ேதாற்றுவிக்கும்
        ெபாருளியல்பும்-
  ேதான்றவுனக்கியா முைரக்கச் ேசாகமறக்
        ேகட்டிடுவாய்-
  ேதான்றுெபாருள் களநித்தமுமாய்த் தூய்ைமயின்றித்
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       துக்கமுமாய்த்-
  ேதான்றுந்ேதாற்றுவிக்கும் ெபாருள்
       சுகமாய்ச் சுத்தநித்தமுமாம் 85
  
  பாலனான பருவம்ேபாம்பன்னு குமாரப்பருவம்ேபாம்-
  ேகாலமான தருணம்ேபாங் ேகாைலயூன்றிக் குனிந்ெதழுந்து-
  காலன்மாய்க் கவைனவர்களுங் கல்ெலன்றழுது ேபர்மாற்றி-
  ஏலப்பிணெமன்ெறாரு ெபய ட்டிடுகாட்டிடுத ெலாருதைலேய 86
  
  கருவினின்று மகிழ்ந்து ேபாங்கண்ட குழந்ைதயினுங்குமரப்-
  பருவந்தனிலும் ேபாந்தருண பருவந்தனிலு மழிந்துேபாம்-
  வுருவநடுங்கு மூப்பதினுெமாடுங்குெமந்தக்காைலயினும்-
  ஒருவியழிதலியல் பாகுமுலகத்துடலின் வாழ்க்ைகயுேம 87
  
  பஞ்சபூதமழிந்துேபாம் பானுத்திங்களுடுக்கள்ேபாம்-
  வஞ்சவசுரர் மடிந்திடுவர் மாகர்பதம்ேபாம் வல்லரக்கர்-
  துஞ்சுவார்கள் ேபாகிபதந்துஞ்சும் பிரமன் பதந்தானும்-
  துஞ்சுந்திருமால் பதந்துஞ் சுந்துஞ்சாெதான்ேற பரமபதம் 88
  
  ேதாலிரத்தெமலும்பிைறச்சிசுக்கல
       ேமைதமச்ைசெயான்றாய்த்-
  தூலிக த்தவுடம்பாகுந் ெதாட்டெவைவ
       யுந்தன்வடிவாய்க்-
  ேகாலியடக்கிக் ெகாளுமிதைனக்
       கூறாேநாக்காது-
  ேபாலியுணர்ேவார் மகிழ்ெவய்தும்
       புனிதெமன்றும் பரமபதம் 89
  
  அரந்ைதயதைன ெயாழுங்காக
      வைறயக்ேகணயீ வனிெயல்லாம்-
  பரந்தசிருட்டிதிதி ெயாடுக்கம்
      பண்டாநிகழுஞ் சிருட்டிதனில்-
  ெபாருந்து ெப யதுன்ைபந்துேபாய்
      மாண்டுறில ெதண்மடங்ேக,
  இருந்ததிதியு மிரண்டாகு
      மிளைமெயன்றுமூப்ெபன்றும் 90
  
  விருத்தபருவ மிகத்துன்பம் விளங்குமிளைம
       யிரண்டைவயின்-
  வருத்துபிணியின் மிகத்துன்பம்
       வளைமயிளைம மூன்றாகும்-
  கருத்ததறியாக் குழந்ைதெயன்றுங்
       குமாரெனன்றுங் காைளெயன்றும்,
  அருத்தமறியாததிற்றுன்ப
       மைடயும்பாலப்பருவத்தில் 91
  

19



  தந்ைத தாயராசி யர் தாங்கண் முனிதறனக்கஞ்சிச்-
  சிந்ைத கலங்குங்கவு மாரஞ்சிறந்த காைளப்பருவத்தின்
  முந்துபசி ேநாய்காம ேநாய்முடுகித் தணிக்கப்ெபாருேடட-
  இந்த்ப்புவனத்திரவு பகலிைடயறாத் ெதாழிற்றுன்பம் 92
  
  ெபாருளுண்டாகிற் காப்பதனாற் ெபாருந்துந்துன்பமரசாகின்-
  ஒருதம் மிகுத்தவரசரா லுதவுந் துன்பெமாருகுைடக்கீழ்-
  நிருபனாகிேனாய் மரணேநருெமன்னும் பயத்தானும்-
  வருவெதைனேயா மறுைமயினிெலன்றும் வாடித்துன்புறுேம 93
  
  மாகர்க்கசுரர் பைகயுளது மகிழ்ச்சிவாட்டமிகவுமுள-
  தாகத்தகலா ேநாயுமுளதனங்கனுளது நைசயுளது-
  ேபாகத்தழுந்தன் மிகவுளது ெபான்றலுளது கற்பத்ேத-
  ேசாகத்திறங்களிைவ யுைடய துறக்கத்ெதன்ைன சுகமுளேத. 94
  
  ேதவர்மனிதர் துன்பத்தின் றிறங்களிவ் வாறாகியிடில்-
  ஆவகீழாமிருக முதலரசமீறாைம வைகயில்,
  ஒலில்லாத்துன்புக்ேகா ருவைமயில்ைல நிரயத்தில்,
  ேநாவதுன்பஞ் ெசால்வெதைன ேநாேயபவத்திற் சுகம்வேீட 95
  
(ேவறு.)

  இந்த விழிைவயுைடய விந்தமாையயகத்ேத,
  அந்த வுயர்ைவயுைடய வந்தப்பிரமஞ்சத்ேத-
  தந்த மனதிற்ேறர்ந்ேதார் தள்ளியஃைதநிற்பர்-
  உந்தன் மனதினன்றா யூகித்தைமச்சபாராய் 96

  ெபாய்ெயன்றிதைன யறிந்ேதார் ெபாருந்திநிற்பதுளேதா-
  ெமய்ெயன்றதைன யறிந்ேதார்ேமவா திருப்பதுளேதா-
  ஐயமுளேதா விதனிலைமச் சபாராய் நன்றாய்,
  உய்யவறிவிலா ேதாருழல்வா நீக்கமாட்டார். 97

  ெபாய்ைய ெமய்ெயன்றறிந்து ேபாதமின்ைமயாேல-
  ெமய்ையப் ெபாய்ெயன்ெறண்ணி ெமலிந்ேத யுழல்வருலகர்-
  ெபாய்ையப்ெபாய்ெயன்றறிந்துேபாத குருவினருளின்-
  ெமய்ைய ெமய்ெயன்றறிந்ேத ெமலிவுதீர்வ ருயர்ந்ேதார் 98

  துன்பந்ேதான்றி ெலவருந் துறந்ேதகராய்த்தனித்ேத-
  இன்பந் ேதடலியற்ைக யின்ப ெமன்ேற ேதான்றில்-
  அன்பதாக நீங்காரவர்கட் ெகங்கன்கூடும்-
  நன்பரம ஞானநாட்டமைமச்ச ெசால்லாய் 99

  இழிைவ யுணர்ந்தாலுணர்ைவ ெயவருந்ேதடிேநாக்கும்-
  இழிைவ யுணராருயர்ைவ ெயய்தேநாக்காெரன்றும்-
  இழிைவ யிழிெவன்றுணர ெவந்தக்காலம் வாய்க்கும்-
  இழிைவ யுைடேயார்க்கைமச்ச விதைனயூதித்துணராய் 100
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  ேபதவாதிகைளப் ேபாற்பிரபஞ்சம் ேவெறனேவ,
  ஈதகன்றதலேவ ெயைமயன்றியதில்ெலன்ேற-
  ேபாதவிழியிற்றுறந்த புனிதத்துறேவ கண்டாய்-
  சீதமதிேபாற் குளிர்ந்து ெசனனெவப்பந் தீரும் 101

  இருந்தவிடத்தி லிருந்ேத ெயய்தலாெமன் றுைரக்கில்-
  திருந்து நிமலமனத்ேதார்தீரெரனினுெமாழிந்ேத-
  ெபாருந்திேய காந்தத்திற் ேபாதமடக்கேவண்டும்-
  வருந்துமனத் ேதார்க்ெகன்ைன வாய்க்குமைமச்ச ெசால்லாய் 102

  முனேமமைனத்து முடித்துமுழுது முணர்ந்ேதா ல்லின்,
  இனேமெசன்று நின்று ேமகநீங்காெரன்னில்
  தினேமயகமாய் நிற்ேபார்ெசகத்தினியல் ைபயுணரா
  ர்கனமாம் யாழ்ப்பாணத்தின்கப்பேலாட்டம்ேபால 103

  ஒருத்தேனாரூருளைன ெயாருெவந்தரக் கின்முன்னம்-
  இருக்குமிடத்ைதநீக்கிேயக ராசதானி-
  இருக்குமன்றி முன்கணிருக்குேமாதான்ெசால்லாய்
  திருக்கு ஞானமுைடேயார் ெசகத்ைதெமய் ெயன்றுழலார் 104

  (ேவறு)
  மைனயினின்றாலும் ெபாருளுயிர்ச்சார்வின்
      வருத்தனங்ெகடுதலின் மகிழ்ச்சி-
  இனிைமயில்வாட்டம் விைடயவின்
      பதனிெலட்டுைணயாயினு மாைச-
  பிைனயிதிற்றமது பிரவிர்த்திதானும்
      ேபசுமிந் நான்குமில்ெலனினும்-
  தைனயுணர்வதற்குச்சாதகஞ் ெசயுங்காற்
      றள்ளியின் னிற்றேலதகுதி 105
  
  தீதுறுமைனயின் பிைனயிகழ்ந்தந்தச்
       ெசம்ெபாருளின்பேம ேவண்டிச்-
  சாதகமதனிற்ெறாடங்கு கால்விைடயந்
       தைடயதான் சாத்தியமான-
  ேபாதினி லைவயுந்ேதான்றிடா தந்தப்
       ெபாருவிலானந்த ேமலிடேவ
  ஆதலிற்றுறவின்ஞான மஞ்ஞான
       மாகுெமன்றைறகுவர் ெப ேயார் 106
  
  இல்லற மதனிலுைறந்துேளா டத்தி
       லிருப்பினு ஞானக்கீழிரும்பில்-
  பில்லிய மாரத்தினெமனவிளங்கும்
       ேபாக்கியில்லிைனத் துறெவன்னும்-
  நல்லறமைடந்ேதா டத் துைறஞான
       நற்றங்கமிைச யிரத்தினம்ேபால்-
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  எல்ைலயிெலாளியாய் விளங்கிடுவாயினில்
       கிறப் பன்றுஞானிகட்ேக 107
  
  முனமைனவர்களு முைறவதுமில்ல
       முத்திையயுணர்ந் தறிஞர்களும்-
  பினமதினின்ற படியினாற்
       சங்ைகேபசுவர் துறவுைடேயாைர-
  இனமைத விடுத்துமில்லறமது
       ேவதைலெயன வியம்புவதுண்ேடா
  மனமதனிதைனயூகி நீயைமச்ச
       மகிைமயன்றில்ைல ஞானிகட்ேக 108
  
  ஆடிய சகலமடங்குேகவலமு
       மகற்றிேய ெயாளிப்பைடெகாண்டு-
  மூடிய விருைள முழுைதயும்
       வசீிமுடிவில் வடீதைனேயயுணர்ந்ேதார்-
  நீடிய ஞாலமிைசயினிற் பாலனிச
       மருளுைடயன் ேபய்பிடித்ேதான்
  கூடிய குணத்தினூ ற் ேபாய்க்குடியின்
      கூலியாளினினியல் பைடேவார் 109
  
  விைனகேளா ரண்டுஞ் சமமதாய்ஞான
       ேமலிடு காைலயினிந்த-
  மைனயின் பங்கான்றேசாற்றிற் கண்டுவர்த்து
       மாற்றிேயைக விடவருேமல்-
  தைனயுளபடிேய யனுபவமதனிற்
       றானுணர்தானந்த மைடந்ேதார்-
  பிைனயுமவ் விைடயம் பூண்பர்கெளனேவ
       ேபசுதல் வழங்குேமா ெசால்லாய் 110
  
  விைடயவின்பதனினைசயுேளார் தமக்கும்
      வி வதாம் ேப ன் பச்சுைவயின்-
  அைடவிைனச் ெசவியிற் ேகட்டவக்கணேமய
      வற்றிைனய கற்றிட வருேமல்
  இைடமுதலீநின் ஞானவானந்த
      ெமய்திேனார்களும் பினுமிந்தக்-
  கைடமைன வாழ்ைவ நிைனவர்கெளன்றாற்
      கண்டனர் நைகயேரா ெசால்லாய் 111
  
  பற்றிைலயாயினைவ யினிலிருப்ேபன்
      பைழயவூழ் விைனெயனிலாைச-
  சற்ெறனு முதிப்பித்தல்லேவா வூட்டுஞ்சகவின்
      பிலிைற ெயனுமிச்ைச-
  முற்றுணஞானத்ேதார்கள் பூண்பர்கேளா
      முடிவிலானந்த ேமபருகி-
  நிற்றேல மீட்டும் விழிப்பினுக்கானனீ ற்
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      கண்டுண் முகமைடேவார் 112
  
  பவமைத யினிைம ெயனெவணி விைடயம்
      பற்றி நின்றுழன்றவர்தாேம-
  பவமைத யினிைமயல ெவணிவிைடயம்
      பற்றறுத்தருட்குருவைடந்தும்,
  பவமைத யறுக்குெநறியணர்ந்தருளிற்
      பரவின்பமைடந்தவர் தாமும்-
  பவமைத யினிைமெயன ெவணினலேவா
      பற்றுவர் விைடயவின் புைரயாய் 113
  
  ெகாடிமுதல்வாடும்ேவர் முழுதிைனயுங்
      ேகாதறக் கைளந்திடிற்கைளந்தும்-
  படிமிைச ெகாடிபூகாய் பழேமாங்கல்
      பகரதிசயமஃதிைனப்ேபால்-
  அடிநடுவறீில் பிரமந்தானாகிய
      பற்ைறயறுத்த வ டத்தும்,
  மடிவுறமைனயில் விரும்பிேய ெநஞ்சம்
      வருத்தனமாத ெலன்றைறவார் 114
  
  ஆணவமதைனத் ேதாய்ந்திடவிைன
      நானாெமனக்கின ெவறிவைவயப்-
  ேபணைலச் சுகெமன்றுண் மகிழ்ந்திடுேவான்
      ேப ன்பத்தாைசயதாகிப்-
  பூணவஞ்ஞான மிைலயதின் ஞானம்ெபாருந்தியச்
      ெசாரூபந்தானாகி
  எணவானந்தத் தழுந்துேவான் விைடயெமய்திடின்
      ஞானேமயிைலயால் 115
  
(ேவறு.)

  கனவதனிலுணர்விலது காணுந்தனுவாதிகைளக்
       கருதிேயநின்,
  றுனும வ னிதுகனெவன் றுணர்ந்தவர்
       கணைசயில தினுலகுதன்னில்,
  தனது சயவுருவதைனயனு பவத்திற்றானுணர்ந்திச்
       சகமெதல்லாம்,
  மனமதனிற்சாலெமன வுணர்ந்தவ வ்
       வுலகின்பின்ைமயனஙீ்கும் 116
  
  கதிரவன் முன்னிருளிருக்கு நயனமுைட
       ெயாருவன் குழிக்கண்ேணவழீும்-
  அதிக வலிச்சூரனமர்க்களக்கு
       ெவருவுவன் கிருதமைறயக்காரம்-
  இதமுள பாயசமுநிரம் பருந்தினன் கூழ்தனிற்
       ெசய்வ னிச்ைசெயன்றால்-
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  விதமிைவநான்கினுக்குங் குைறயதின்
      ஞானிக்கிழுக்காகும் விைடயஞ்ெசன்றால் 117
  
  இங்குைறந்த பாண்டமதின்வாதைனயில்
      வாதைனகளிருக்கு ெமன்றல்-
  துங்கவறிவுைடேயார்கட் கின்றியைமயாத
      ெதாழிெறாடங்கி நிற்றல்-
  அங்கிையத் தம்பனம் வல்லார்க்கனல்
      சுடாததின் விைன களடுக்காெதன்றல்,
  தங்கும்விைனக்ேகதுவாம் விைடயமதில்
      விருப்பாதி சாராெதன்றல் 118
  
  உணர்வுைடய ஞானிெயைவ பு ந்திடினுமிழி
      விலிழிவுைரத்ததாகின்-
  இைணயிலிருதீய ெனன்பர் யூகமிலவதனான்
      மற்ெறைவகள் ெசய்தும்-
  அைணவதிறாழ் ெவனுமவேன தீயன்
      மிகஞானமதற் காகுந்தாழ்வான்,
  நணுகினன்ேறா ஞானெமாருவைன
      ஞானிெயனப்ெபயரு நண்ணிநிற்றல் 119
  
  கருவயிற்ைற யுைடயதுவுங் கனவயிற்ைற
      யுைடயதுவுங் கருதிப்ெபண்ணிண்-
  உருவதைனக் குறிப்பதிேனாக் கிடிற்ேறான்று
      முளபடிேய யுலகுதன்னில்-
  குருைவ யைடந்தவனருளிற் ெசாரூபத்ைத
      யனுபவமாக் குறித்துேளாரும்-
  இருைவயத்திடம்ப மாய்த்தைம
      ஞானிெயன் ெபாருேமதிற்ேறான்றும் 120
  
  அருச்சுனற் குமிராமருக்கு மதிகாரமைவ
      பார்த்ேதயைறந்த நூலின்-
  கருத்தறியாய் ஞானெமான்ேற பிரமாணஞ்
      ச ைதயது கணக்கன்றாகும்-
  விருத்த மறிவாசாரமுைடேயாேன
      ஞானியில்ேலான் விருத்தனாகும்-
  திருத்தமுட னைமச்சவிது துணிெவன்ேறயுட்
      ெகாள்வாய்த்தீரனாகி 121
  
(பின்பு அரசன் சமாதியிலிருக்கக்கண்டு மந்தி  அதிசயித்தல்.)
  (ேவறு.)

  என்று மேனகமாய்வி த்ேத
      யிராசேயாகியுைரெசய்து,
  நின்றுவாக்குத் தைனயடக்கி
      நிமிடத்தகற்றி மனத்திைனயும்-
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  ஒன்றுமில்லா ெவறும்பாழா ெயான்றாஞ்
      சமாதி தைனயைடந்தான்-
  நின்றங்கைமச்சனிது கண்டிந்
      ேநர்ைமபுதி ெதன்றதிசயித்தான். 122
  
மந்தி ெசன்றுநகரத்தாருக்கு அரசன்தன்ைமகூறல்.

  இந்தவுணர்வு நமக்கின்ன ெமய்தவில்ைலநா மிங்ேக,
  எந்தவுணர்வு ெகாடுநிற்ேப ெமன்னவைமச்சன்யூகித்து-
  வந்தவழிேய தான்றிரும்பி வளப்ப முைடயமாபு க்ேக-
  பந்தமுைடேயா ருடனிருந்து
    பகர்ந்தானரசனியற்ைக ெயல்லாம் 122

(இது-முதல்.௨-பாட்டு-ேகட்ேடார்கள் அரசைனக்கண்டவிடத்து
  அவன்ேபசாதிருத்தலினுக்குத்திரும்பி விடப்பின்
  அரசன்விேதகமுத்தியைடதல்.)

  ேகட்டேபர் கண்மிகவியந்து கிட்டாெதன்றுமிம் முனிேபால்-
  ேதட்டமுடேன யவரவர்கேடடிவந்து பணிந்திடவும்-
  வாட்டமுடேனதாய் தந்ைதமைனயாள் பதத்தில் வழீ்ந்திடவும்-
  நாட்டமாறுபாடின்றி நைகெசய்திருந்தானற்றவேன 124

  வந்தேபர்களுடன் வார்த்ைத மலரா திருப்பதவரறிந்து-
  பந்தமுைடேய நமக்ெகன்ைன பகர்ந்தாற் ேறான்றுெமனத் திரும்பித்-
  தந்தமிடத்திற் ெசன்றார்கடவனுஞ் சிறிதுநாட்கழித்துத்-
  ெதாந்தெமான்று மில்லாத சுயமாமுத்திதானானான். 125

  நூற்பயன் (ேவறு.)

  இந்தமாராஜன்ெசன்ற விதிகா சந்தன்ைனப் பார்ப்ேபார்-
  சிந்தைன ெயான்றுமின்றித் தீரேவ துறவராகி,
  அந்தமுமாதி யில்லாவ மலேம வடிவமாவர்-
  எந்தைமயரு ளினாண்டெவழிக்குருபைறேய வாழி 126

  (ேவறு.)

  அ யது துறவறமல்ல தில்ைலயான்
  மருவிய துறவறெமாருவி மன்னனாய்
  உருெகழு முடிகவித் துலகமாள்வது
  ெபருவிைல மணியிைனப் பிண்டிக்கீதேல 127

  முதலாவது - மகாராஜாதுறவு-முற்றிற்று.
  திருச்சிற்றம்பலம்.
  ஆக-பாடல்-௧௨௭
------------
  

2. சுத்தசாதகம்.

25



உ
சிவமயம்

  காப்பு
  பாயிரம்
  ஆழத்துப்பிள்ைளயார் துதி

  சூதான மாையேயாைரத் துதிக்ைகயா ெலடுத்துேமலா-
  ஆதாரமான வந்தவருளினிலிருக்க ைவக்கும்,
  தாதாவாய் விருத்தெவற்பிற் றங்கிேய பிரகாசிக்கும்,
  பாதாளத்தாைன பாதம் பணிந்து ேபாற்றிடுதல் ெசய்வாம் 1
  
(ேவறு.)விருத்தாசேலஸ்வரர் துதி.

  அருமைறயுச் சிதனில் விளங்குவதா
      யனாதியாய மலன்மற்றமைல-
  இருவர்க்கு நிகழ்ச்சியா யந்தவிைறவற்கிைதய
      மாயிலிங்கரூபமதாய்-
  ஒருகி வடிவாய்க் ெகாடுமுடியனந்த முைடத்த
      தாயுலெகங்கு நிைறவாய்த்-
  திருமுதுகி ெயன் ெறாருெபயர்பைடத்தேதைவ
      நாெடாறுமிைறஞ்சிடுவாம் 2
  
ெப யநாயகியார் துதி.

  மரகத வடிவு மதித்திருமுகமு மலர்க்
      குழலுங் குறுநைகயும்-
  கரகமல முங்கூர்விழியுஞ் ெசவ்வாயுங்கச்
      சணிதனமுநூலிைடயும்-
  அரகரெவன் ேபார்க்களித்திடும்பதத் ேதாடஞ்செலன்
      ெறன்ெனதிர்ேதான்றி-
  உரகதியளித்த ெப யநாயகிைய
      யுளத்தினிலிருத்தி வாழ்த்திடுவாம். 3
  
இதுவுமது.

  பங்கயன்றிருமாற்க யேதார் பரமன்
      பங்கிேய ெப யநாயகிேய-
  சங்ைககளில தாய்த்தைடகண்மற்றில தாய்த்
      தத்துவ மசிக்கருத்தமைத-
  அங்ைக யிெனல்லிெயன விளக்குவதாய
      மைலேய யுனக்கிைதயமதாம்-
  துங்க நன்ெனறிெயான் றுளத்தினும்விளக்கித்
      ெதாண்டேனன் வாக்கினுமுைரப்பாய் 4
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நூல்வரலாறு.

  உலகிெலச் சமயங்களு முைரத்திடுதற்ெகாரு
      விேராதங்களூமின்றி-
  இலகுமச் சமயங்களுக்கு ேமலாகியிலங்
      கிடுமுபநிடெநறிைய-
  அலகிெலம் மண்ணலருளியவைக யுன்னகத்திலும்
      விளக்கி வாக்கினிலும்-
  குலவிடவுைரப்ேபெமன்றனள்விருத்தக்
      குன்றில்வாழ் ெப யநாயகிேய. 5
  
இதுவுமது.

  ெப யநாயகிதற் கருைணயலிங்குப்
      பிராரத்தமும் ெமாழிந்ேதார்க்குத்-
  தி வதாமாயா வடிவது கைரந்து
      திருவருேளவடிவாக-
  அ யவாஞ்சாமத்தசியுைரப் படிேய
      யைமத்திந்தச்சுத்த சாதகத்ைதக்-
  ெத விலாெவளிேயன் வாக்கினினின்று
      திருவுளம் பற்றியதிதுேவ 6
  
பாயிரமுற்றும்.

நூல்.

  ஈசனதுைரயுங் கி ையயெதன்று
      மியற்றிடு முபாசைனெயன்று-
  பாசமதகன்ற சித்தமெதன்றும் பகர்ந்திடு
      மூன்றுகாண்டமதாம்-
  ேநசநற்கி ைய ைசவம் ைவதீக நிகழ்ந்திடு
      முபாசைன சுத்தம்-
  ஆசில் சிவாத்துவிதமிைம மூன்று
      மடங்கிடுந் தத்துவமசிேய 7
  
  கி ையயிெனறிைய யிலங்கிடவியம்புங்
      கிளர்தந்திரம்ெமழுநான்கும்-
  அ யநல்லுபாச னாெநறியதைன
      யைறந்திடுமைறெயாருநான்கும்-
  உ யவச்சுத்தெநறிதைனயுைரக்கு
      முபநிடச்சுருதிெயண்ணான்கும்-
  கி ையெதாம்பதந்தற்பதமுபாசைனயக்
      ேகடில்சுத்தம் மசிபதேம 8
  

  இருக்கு முன்னான்கின்முடிவி ெலண்ணான்கா
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       யிலகிடுமுபநிடமைவேய-
  வருக்க முமிரண்டாம்பூருவெமன்றும்
       வயங்கிடு முத்தரெமன்றும்-
  சுருக்க மதின்றியத்தியான்மீகஞ்
       ெசாற்றிடும் பூருவபாகம்-
  திருக்கு களின்றியங்கலிங்கயிக்கஞ்
       ெசப்பிடு முத்தரபாகம் 9
  
  முத்தியாமிடத்துமும்முத ெலன்ேற
       ெமாழிபுமாகமுமங்ெகான்றாம்-
  அத்தியான்மீக மைறயுப நிடமுமவனியில்
       வழக்கேமயன்றிப்-
  பத்தியாளைடயு மங்கலிங்கயிக்கம்
       பகர்ந்திடுமுபநிட ெமன்றாம்-
  அத்தினாலிைவயி லடக்கமெதன் பரைத
      விளக்கிடுந்ெதாந் தத்தசிேய 10
  
  ைசவ நன்ெனறியுந் தந்திரமைவயுந்
      தற்பரன் முகத்தினின்றுதிக்கும்-
  துய்ய ைவதீகமும்மைற யைவயுஞ்
      சுவாசமற்றதனினின்றுதிக்கும்-
  உய்யு மச்சிவாத்துவித ெநறியதுவு
      முபநிட மும்முளத்துதிக்கும்-
  ஐய முந்தி வுமறவிைவக்கருத்த
      மைறந்திடுந் தத்துவமசிேய 11

  ஆக மமிருபத்ெதட்டினின்
      முடிவாகமம் வாதுளமதனில்-
  ஏக ெமன்றியம்புமைறயனு ச த்ேதயியம்பிடு
      நான்மைறயைவயில்-
  பாக மதுறுஞ்சாமத்தின் முன்ெனறியும்பகர்
      சிவாத் துவிதவன் ெனறியும்-
  யூக மதிலங்கவியம்பிடுமதனா
     லுண்ைம சாமத்தினின்முடிேவ 12
  
  பந்தமதகன்று சுத்தமாயிருத்தல்
      பரமமா முத்தியெதன்றும்-
  அந்த நல்லதிட்டானம்பது தாேன
      யாகுதன் முத்தியெதன்றும்-
  நந்தலில் சிவத்துங்கக்கமா யிருத்தனன்
      குறுமுத்தியெதன்றும்-
  தந்திரமைறயுப நிடமிம்மூன்றுஞ்
      சாற்றுந்தாற்ப ய நீேகட்பாய் 13

  பந்தமதுறுமான்மாைவேய ேநாக்கிப் பந்த
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      நீங்குதன் முத்திெயன்றும்-
  அந்தநற்சுத்தான் மாைவேய ேநாக்கியவ்
     வதிட்டான நீெயன்றும்-
  நந்தலில் பரமானவைனேய ேநாக்கி
      நற்சிவத்தங்க நீெயன்றும்-
  தந்திரமாதி மூன்றுகாண்டமதுஞ்
      சாற்றிடுமிைவ ெதாந்தத்தசிேய 14

  முன்பத சிருட்டிப் பதிபசுபாச மூன்ைறயு
      மனாதியாய் நிறுவும்-
  பின்பத சிருட்டிச் சகமித்ைதயந்தப்
      பிரமேமயுளெதன நிறுவும்-
  சின்பதமான வசிபத சிருட்டிச்
      சிவசத்திலீைலயாய் நிறுவும்-
  மன்பத மூன்றும்பின்ைனய பிைனயு
      மாசறு சிவமுெமன்றுணர்வாய் 15

  முன்பதமானெதாம்பதப் பசுேவ
      மூடிருணஙீ்கிச் சுத்தமதாய்ப்-
  பின்பதமானதற் பதவருளிற் பிறங்குந்
      தாதான் மியமைடந்ேத-
  சின்பதமான வசிபத சிவத்ைதச் ேசர்ந்ததற்
      கங்கமாய் நின்றால்-
  மன்மர முத்திமுடிந்ததுவாகு மற்றைவ
      தனினிற்கிற் குைறேய. 16

  கங்ைகயுமிைடச்ேச யு ெமான்றுக்ெகான்று
      ைகவிட்டதது விட்டெதாக்கும்-
  இங்கனங்குந்தம் மும்ெமாருவனு மற்றிைட
      விடாதது விடாெதாக்கும்-
  எங்கனமவனுமிவனு மற்றிைட விட்டிைட
      விடாதிருத்தலுங்கூடும்-
  துங்கவவ்வசிக்குப் ேபாந்திடுமருத்தந்
      ேதான்றிடாமைற ெநறிேயார்க்ேக. 17

  சீவனது பாதியசீனதுபாதி தீர்ந்து
      சித்திரண்டதுெமான்ேற-
  ஆவது விட்டுவிடாதைலக் கைணெயன்ற
      ைறந்திடிலுபாதி ேயா ரண்டும்-
  ேமவைல நீங்கல் விட்டலக்கைணயாம்
      விளங்குஞ் சித்திரண்டது ெமான்ேற-
  ஆவது விடாதலக்கைணயாகுமைவக்கு
      ேமலிலக்கைணயின்றாம். 18

  விட்டலக்கைணயும் விடாதலக் கைணயும்விட்டு
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      விடாதலக்கைணயும்-
  திட்டமதுற ேவேதர்ந்திடிற்பந்தந் தீர்ந்திடல்
      விட்டலக்கைணயாம்-
  இட்டநல்ல திட்டானம் மதுதானாயிருத்தேல
      விடாதலக் கைணயாம்-
  ெமட்டறுசிவத்துக் கங்கமாயிருத்தல் விட்டு
      விடாதலக்கைணேய... 19

  தத்துவ மசிெயன்றுைரக்கு முப்பதத்திற்றகு
      வன்ன நான்கதாமைவயும் -
  ஒத்துறுெதாந்தற் பதமைவதன்னி
      ெலான்ெரான்றா மசியினி லிரண்டாம் -
  ெதாத்துதலகன்று சுத்தமாயிருத்த
      ெறால்ல திட்டானந்தானதால் -
  ஒத்துறுமைவயிெலான்ேறய
      சியிேலா ரண்டங்க முஞ்சிவம்ேம. 20

  சுத்தமாய் நின்றாலிச்ைச சுத்தியதாந்
      ெதால்லதிட்டானமாய் நின்றால் -
  சித்தமான ஞானஞ்சுத்தியதாகுஞ்
      சிவத்தினுக் கங்கமாய்நின்றால் -
  மத்தமாங்கி ையசுத்தியதாகும் வகுத்தவிம்
      பூன்று மற்ெறாழுங்கில் -
  சித்தமாய்சுத்தி யிலாவிடின் மீட்டுந்
      ேதகெமான்ெறடுக்குெமன் றுணர்வாய் 21

  ெதாம்பதம் விளங்கின்ேமல் விைனமறத்த
      ெதால்லிருளகன்று ேபாெயாளிக்கும்-
  தம்பதமான தற்பதம் விளங்கிற்
      சஞ்சிதமாைய ேபாெயாளிக்கும்-
  அம்டதமான வசிபதம் விளங்கிலரும்
      பிராரத்தம் ேபாெயாளிக்கும்-
  ெசம்பரவருேள வடிவதாயான்மாச்
      சிவத்தினுக் கங்கமாய்நிகழும் 22

  அடுத்த மற்றிரண்டு சனனத்தில் வடீ்ைட
       யைடந்திடுந்ெதாம்பத ெநறிேயார்-
  அடுத்த மற்ெறான்று சனனத்தில் வடீ்ைட
       யைடந்திடுந்தற் பதெநறிேயார்-
  அடுத்த விச்சனனந்தனிலைடந்திடும்
       வடீசிபதெநறியுேளா  வரும்-
  அடுத்த விவ்வுடேலாைடந்திடாவிடின்
       ேமலாக்ைகெயான் ெறடுக்குெமன்றுணர்வாய் 23

  ஒடுங்கிடுங்காலந் ேதான்றினவைடவிெனாடுங்கிடு
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        ெமன்றுைரப்பதனால்-
  ஒடுங்கிடுங்காலஞ் சத்தியவாதிக் ெகாடுங்குமிவ்
       வுடறன் மாத்திைரயின்-
  ஒடுங்கிடுங்காலம சத்தியவாதிக் ெகாடுங்குமிவ்
       வுடலசத்தியமாய்,
  ஒடுங்கிடுங்கால முடலிங்ேக வழீ்ந்தாெலாடுங்கின
       தில்ைல ெயன்றுணர்வாய் 24

  ேமெலாருவடிைவ ெயடுத்தேதயாகின்
       ேமவுமிவ்வுடலிங்ேகவழீும் -
  ேமெலாருவடிைவ ெயடுத்ததின்றாகின்
       ேமவுமிவ்வுடலிங்ேகவழீா-
  ேமெலாருசிவத்ைதச் சீவன்ெசன்றைடயு
       ேமவுமிவ்வுடலிங்குத்தாேன-
  ேமெலாருசிவத்தின்வடிவதாமருளாய்
       ெவளியதா யலகுகண்டிடேவ 25

  சூக்கும மதனினின்று முன்விைனயிற்
      றூலேதகமு முளதாகும்-
  சூக்குமந்தன துகாரணமைடயிற்றூல
      முஞ்சூக்குமத்தைடயும்-
  சூக்குமந்தனது காரணமைடயத்தூல
      மிங்ககன்றேதெயன்றால்-
  சூக்குமந்தனது காரணம் விடுத்துத்தூல
      ெமான்ெறடுத்த ெதன்றுணர்வாய் 26

  தூலவிவ் வுடைலவிடுத்து நில்லாது
      சூக்குமஞ்சூக்குமம் விடுத்துத்-
  தூலநில்லா தீதிரண்ைடயும் விடுத்து
      ெதால்லுயர் நிலாவுயிர்விடுத்துத்-
  தூலசூக்கு மங்கணின்றிடாதுயிருஞ்
      சூக்குமமும் முடிவைடந்தால்-
  தூலமுமுடிைவ யைடந்திடாதிந்தத்
      ெதால்லுலகினில் விழுந்திடுேமா 27

  விைனயினிெலடுத்த விவ்வுடன் ேமலும்
      விைனயுள ெதனிலிங்ெகயகலும்-
  விைனயில ெதனிலிங் கிவ்வுடறாேன
      விைனயறுேமா மயமாகி-
  விைனயுடவுடல் ேபாற்ேறாற்றன் மாத்திரமாய்
      விளங்கிேய ெவந்துறுபு ேபால்-
  விைனயிலாப்பரம முத்தியில் ெவளியாய்
      விமல நல்லருளதாய்விடுேம 28

  சீவசிற்றறிவுமிம் முத்தவறிவாய்த்
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       திகழ்ந்திடினுடண் மருள்வடிவும்-
  தாவருேமாங்காரவ் வடிவாகுந்தக்க
       சீவன் முத்தவறிவும்-
  ேமவரும்பர முத்தவ்வறிவாகில்
      விளங்குேமாங்கார வவ்வடிவம்-
  ஓவலிலந்த வருள்வடிவாகு
      ெமாழுங்கிேத ெயன்றுணர்ந்திடுவாய் 29

  பிறாரத்த முடன்பாெடன்ெறந்த ெநறியும்
      ேபசிடு மின்ெனறியதற்குப்-
  பிறாரத்த முைடேயாருகேரயன்றாம்
      பிராரத்தம் புசித்திடுேவார்கட்-
  கறாதிந்த மாயாதனு கரணங்களதனினாற்
      சிவத்துவ மதைன-
  உறாதுயற்றவைரச் சீவன் முத்தர்கெளன்றுைரத்
      திடப்படுவெதப்படிேயா 30

  அன்ைனதன் முைலப்பாலருந்திடும் பருவமகன்றப்
       பாற்பருவம் வந்ததற்பின்-
  அன்ைனதன் முைலப்பாலருந்த ேவண்டிடினுமம்
       முைலவற்றிேய யிடும்ேபால்-
  பின்ைனயின் ேபாகம் புசித்திடும் பருவம்
       ெபயர்ந்தப் ேபாகருவம் வந்ததற்பின்-
  பின்ைனயின்ேபாகம் புசிக்க ேவண்டிடினும்
       பிராரத்த நீங்கிேய விடுமால் 31

  இந்த நல்ெலாழுங்கின் முன்னிருபதமு
       ெமய்தியிவ் வசிபதத்தைடந்தால்-
  பந்தமில் சிவத்ைத வடிெவாடுமைடயும்
       பகுத்தைவ ெயான்றிெலான் ெறாதுங்கிச்-
  சந்ததந் தருக்கியசி பதத்தருத் தந்தைனத்தத்த
       மபதத்தினிெலாடுக்கும்-
  அந்தகர்தமக்கு மற்ெறாருகாலு
       மசிபத முத்திேயகிைடயா 32

  முத்தியிற் சிவமு முயி ரண்டாகின்
      முத்திசாயுச் சியமின்றாம்-
  முத்தியிற் சிவமு முயிருெமான்றாகின்
      முத்திேய ெபற்றவனின்றாம்-
  முத்தியிற் சிவத்துக் குயிரங்கமாயின்
       ெமாழியி மற்றைவ யுண்டாமதனான்-
  முத்தியிற் சிவமு முயிருஞ்ைசேயாக
       ெமாழியுந்தாதான் மியங்குைறேய 33

  சச்சிதானந்தத் தற்பரசிவேம தனது
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      தன்னிைலயிேல நிற்க-
  அச்சிதானந்த லீைலயினாேல
      யேனகமாய்ச் சராசரமாகி-
  சச்சிதானந்த ேமயுடல் ெபாறிகடகு
      கரணங்களாய்க் ெகாண்ேட-
  அச்சிதானந்த லீைலயினடித்து மைடந்திடும்
      பண்ைட யப்படிேய 34

  ஏகமாயைசயாத் தற்பரலிங்கமி
      லீைலயிற் சரமேனகமதாய்-
  ேமாகமாயிருளாயவ் விருளதனின்
      மூடமாய்ச் சிறிதுநாளிருந்துஞ்-
  ேசாகமாயிந்த விருளதாய தனிற்றுமக்குண்டு
      சிறிது நாணடித்தும்-
  பாகமாேமா வாயதிற்சின்னாணடித்தும்
      பண்டு ேபானின்றிடு மன்ேற 35

  சலமதுதாேன திரண்டுப்பதாயச் சலம்வந்துள்
      பகவந்தச்சலமாய்-
  நிலமதின்விளங்கு மஃதிைனப்ேபால
      நிமலமா மருவருடாேன-
  குலவுலீைல யினாற்றிரண்டுருவாகிக்
      கூறின்றிக் கூறதாய் நடித்தும்-
  இலகன்மாத்திரமாய் நடித்துமுன்ேபாலு
      மிருந்திடும் பண்ைடயப்படிேய 36

  சரமந்தவிருளிலிருந் திடுங்காைலத்
      தனுமுதனான்குமவ் விருளாம்-
  சரமந்த மருளினடித் திடுங்காைலத்
      தனுமுதனான் குமம்மருளாம்-
  சரமந்த ேவாவினடித் திடுங்காைலத்
      தனுமுதனான்குமவ்ேவாவாம்-
  சரமந்த வருளி னின் றிடுங்காைலத்
      தனுமுதனான்குமவ் வருளாம் 37

  இருள்வடிவதுவு மருள்வடிவெதனிெலய்திேய
      மைறந்திடுமிந்த-
  மருள்வடிவதுவு ேமாவடிவதனி
      மைறந்திடுேமா வடிவதுவும்-
  அருள் வடிவதனின் மைறந்திடுமந்த
      வருள்வடிவதுமச் சிவத்தில்-
  ெதருள்வடிவான சத்தியாய் முன்ேபாற்றி
      கழுெமன்றசி யுைரத்திடுேம 38

  அருளுறுவடிேவ முன்னியல்பான்மா
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       வாணவ விருளுறுமன்ேற-
  இருளுறு சுழுத்தி விழுங்கிடு மதனுக்கிந்த
       மாையயின் சிருட்டியதாம் -
  மருளுறு கனவு விழுங்கிடுமதற்கு
       வந்தது பிரணவசிருட்டி-
  ெதருளுறு மந்தப்பிரணவம் விழுங்கத்
       திகழுமவ் வருட்சிருட்டியேத 39

  மருள்வடிவதனில் னஙீ்குதலின்றி
      மற்றுெமான்றறி விலாக்குழந்ைத -
  ெவருவருங்குமாரந்தருண மூப்ெபன்ேற
      விளங்குதல் ேபால வான்மாவும்-
  அருள்வடிவதனி னஙீ்குதலின்றி
      யாணவமாையேயா வருளாம்,
  பருவ மற்றைவயிலந்தந்த வடிவாய்ப்
      பண்டுேகான் முடிவினின்றிடுேம 40

  இருளினிற் பகுப்பின் றியசட்மயமாமிம்
      மருளுைதயமதாகின்,
  உருவதாம் பஞ்சபூதேம மயமாேமா
      ெவாளியுைதயமதாகின்-
  உருவருபஞ்சாக்கரமேத மயமாேமாங்
      கருளுைதயமதாகின்-
  அருவதாம்பஞ்சசத்திேய மயமாமாருயிர்
      வடிவெமன்றுணர்வாய். 41

  வடிவதின்விருள தாய்நிற்குங் காைல மன்னுயிர்
      பசுவதாய்நிற்கும்-
  வடிவதிம்மாைய யாய்நிற்குங் காைல மன்னுயிர்
      சீவனாய் நிற்கும்-
  வடிவதவ்ேவாவதாய் நிற்குங் காைல மன்னுயிர்
      சீவன் முத்தனுமாம் -
  வடிவதவ்வருளதாய் நிற்குங் காைல மன்னுயிர்
      பரம முத்தனுமாம் 42

  இருளுறு பசுவதாய் நிற்குங்காைல
      யிருளதுவாகிேய நிகழும்,
  மருளுறு சீவனாய் நிற்குங்காைல
      மருளதுவாகிேய நிகழும்-
  ெதருளுறுேமாவின் முத்தனாங்காைலத்
      ெதருள்பிரணவமதாய் நிகழும்-
  அருளுறு பரமமுத்தனாங் காைலயருளுதாய்
      நிகழுமவ்வருேள 43
  

  இருளதுவாகி நிகழ்ந்திடுங் காைலயிரும்
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      பதியாகிேய நிகழும்-
  மருளதுவாகி நிகழ்திடுங் காைல மக
      பரமாகிேய நிகழும்-
  ெதருள்பிரணவமாய் நிகழ்ந்திடுங்காைலச்
      சிவலிங்கமாகிேய நிகழும்-
  அருளதுவாகி நிகழ்ந்திடுங் காைலயச்
      சிவமாகுமச் சிவேம 44

  அ யவவ் வருேளமூன்றியல் பதுவு
      ைமந்தூற் குறியுமாய் நிகழும்-
  இ யதலில்லாச் சத்ைதயாய்ச் சித்தாயின்பமாய்
      நிற்குதலியல்பாம்-
  கி ையயு ஞானமும்மிைசயதுவுங்
      கிளர்திேராைதயும் பைரயதுவும்-
  உ யதுகுறியாம் வி யிைலையந் தாெயாடுங்கிடி
      ெலான்றதாய்நிற்கும் 45

  பிரணவமதுவு மூன்றியல்பதுவும் பிறங்கு
      ைமங்குறியுமாய் நிகழும்-
  திரமுறவவ்வு முவ்வுமவ்வது
      மாய்த்திருந்தேவ நிற்குதலியல்பாம்-
  உரமுறு நவ்வுமவ்வுமச்
      சிய்யுேமாங்கிவவ்வும் யவ்வதுவும்-
  விரவுறு குறியாம் வி யிைலையந்தாய்
      ேமவிடிெலான்றதாய் நிற்கும் 46

  மருளுறுமாைய யதுவுமூன்றியல்பும்
      வகுக்குைமங்குறியுமாய் நிகழும்-
  உருவுறுதமசுரசத சத்துவமா ெயான்றிேய
      நிற்குதலியல் பாம்-
  பிருதிவி யுஞ்சலமுமனலதுவும்
      ெபருகிய வாயுவும் வானும்-
  வருகுறியாகும் வி யிைலையந்தாய்
      வந்ெதாடுங் கிடிெலான்றாய் நிற்கும் 47

  ஐந்துநற்குறியு மூன்றியல்பதுவுமாகிய
      வருளேதயருவாம்-
  ஐந்துநற்குறியு மூன்றியல்பதுவுமாகிய
      ேவாவருவுருவாம்-
  ஐந்துநற்குறியு மூன்றியல்பதுவுமாகிய
      மாையேய யருவாம்-
  ஐந்துநற்குறியு மூன்றியல்பதுவுமாகிய
      வினவயிலூ ணுளவாம் 48

  உருவமா முணேவ ெயதிரதாமுைபய
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      முளத்தினிலுருசி மாத்திரமாம்-
  அருவமா முணேவ திருத்திமாத்திரமா
      யறிவினில் விளங்கிடுமந்த-
  உருவமா முணேவ சீவருக்கு த்தாமுைபயமிம்
      முத்தருக்கு த்தாம்-
  அருவமா முணேவயம் முத்தருக்கு த்
      தாெமனவைறந்திடு மசிேய 49

  உருவமா முணவாலுருவ மாமுைடய
      வுணவினாலுைபயேம மயமாம்-
  அருவமா முணவாலருவேம மயமாமச்
      சிவாங்கிசன் வடிவதுேவ-
  உருவமா முணவாற்சீவனா முைபயவுண
      வினாற்சீவன் முத்தனுமாம்,
  அருவமா முணவாற் பரமமுத்தனு
      மாமச்சி வாங்கிசனுயிரதுேவ 50

  அன்னிய தைசைய யருந்துதன் மனிதர்க்கடாது
      மற்றைத யருந்திடுேவார்-
  அன்னிய மிருகாதிகெளன வைறயலாகு
      மற்றதின்சிவாங்கிசரும்-
  அன்னிய மாயா வுணவருந்திடுத லடாது
      மற்றைதயருந்திடுேவார்,
  அன்னிய மாயா சகீதசீவர்கெளன்
      றைறந்திடாலாகு ெமன்றுணர்வாய் 51

  அசுத்தவிவ் வுணேவ புசித்திடுமளவு
      மச்சுத் தாவத்ைதையநீங்கி-
  அசுத்தவத்ைதயிைன விழுங்கிடுஞ் சுத்தவவத்ைத
      வந்தைடதேல யிைலயாம்-
  அசுத்தவிவ் வுணைவச் சுத்தமதாகவத்தினிற்
      பாவைன ெசய்தால்-
  அசுத்தவிந் நிைனைவநீங்கியந் நிைனைவ
      யகத்தினிற் ெபாருந்திேயநிற்கும் 52

  தி வித குணத்திற்றாமதேமாகந்
      திகழுமிராசத மிராகம்-
  உ யசத்துவேம ஞானமதாகு
      முலகிலிம் முக்குணவுணேவ-
  வி யுமற்றைவயி ெலைவ புசித்ததுேவா
      விளங்கிடுமக் குணமல்லால்-
  அ யசுத்தவத்ைத யைடவேதயிைல யவ்வவத்ைத
      வந்துறும் வைகேகட்பாய் 53
  

  அன்ைனதன் வயிற்றிற் புசித்தவக் குணமாயாக்ைகயும்
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       ெபாறியுமம் மனமும்-
  மன்னியும் பினுமப் புசிப்புேமன் மிகவும்
       வாஞ்ைசயுற்றருந்திேய ேமலும்-
  உன்னலும் ெபாறியுமுடலுமும் மூன்று
       ெமாத்திடுெமனத் ெதளிந்துணர்ந்து-
  தன்னதுள்ளைவயிலுருருசி
       திருத்திதனில் வயிராகேமயாகும் 54

  உலகினில் விைடய விச்ைசைய
      யுைடேயானுணவதற் ேகற்கேவகூட்டி-
  இலகிடப்பு சித்தான் முயற்சி ேமன்ேமலுேமறிேய
      வளர்ந்திடுமதுேபால்-
  குலவிடும் வடீ்டிலிச்ைசேய யுைடேயான்
      ெகாண்டதற் ேகற்கேவயுணைவ-
  இலகிடப்பு சித்தான் முயற்சிேமன்
      ேமலுேமறிேய வளர்ந்திடுமன்ேற 55

  தமகுணப்புசிப்ேப மயக்கத்ைதயளிக்குந்
       தருமிராசத குணப்புசிப்ேப-
  மமைதைய யளிக்குஞ்சத்துவப்
       புசிப்ேப மயக்கமுமைதயுமகற்றி-
  அமலநல்லுணர்ேவ யளித்திடு
       மதனாலைவ யிரண்டினுநைசயகற்றி
  நிமலசத்துவேவ வருத்தைனயாக
       நீன்று சத்துவப் புசிப்பருந்தும் 56

  அடிசின்முன்னுைரக்குமறுசுைவயைவைய-
       யருந்திடுகாைலயிேனாக்குக்-
  கடினமுமுைரப்புமிராசதமைவயிற்-
       கழிந்திடும்புராதனமூசன்-
  மடிவுறுதமெசன்றிருைமயுமகற்றி
       மாைலகாைலப் ெபாழுதகற்றிக்-
  கடினவுச்சியிற்சத்துவகுணப்புசிப்ேப
       ைகக்ெகாண்டுதினமருந்திடுமால் 57

  இடம்ெபாருேளவன்மூன்ைறயு
      முைடேயார்க்கித்தைகயுணவுறுமந்த-
  இடம்ெபாருேளவன்மூன்ைறயு-
      மகன்ேறார்க்கித்தைகவுணவுறாததனால்-
  திடம்ெபறவூ னுச்சியிேலகித்
      திருவருள் புசிப்பித்தெலன்ெற
  விடம்ெபறினுங்ைகப்ெபற்றைதயருந்தில்
      விமலமாய்நின்றிடுஞ்சித்தம் 58

  தந்திரகி ையெநறிதனிலிசன்றந்திடப்
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      புசிக்கும்புன்மைறெசால்-
  அந்தநல்லுபாசனாெநறியதனிலைனத்து-
      நாெமனக்கண்டுபுசிக்கும்-
  இந்தவவ்வுணவின்மாறுபாடின்றி-
      யிருைமயுமிடிந்தேதயாகின்-
  ெதாந்தமில்சிவேமசடுமுகமாகித்
      ெதாக்கிருந்தருந்தன்ேமனிைனவாம் 59

  இருவைகெநறியும்வரவுேபாக்குைடத்-
       தாயியங்கிடுமிதுவன்றிமாைய-
  ஒருமுதெலன்றுமித்ைதயெதன்று-
       முைறத்திடுநிட்ைடயும்விகற்ப-
  நிருவிகற்பமுமாய்நிகழ்ந்திடுஞ்சகச
       நிட்ைடெயக்காைலயு மின்ெறன்-
  ெறாருவிமற்றைவையச்சகச-
       நிட்ைடயைரயுலெகங்குந்ேதடிேயயிடுமால் 60

  முன்புறுநிட்ைடசவிகற்பமாகி-
       முத்தியின்மூன்றுநின்றிலகும்-
  பின்பறுநிட்ைட நிருவிகற்பமதாய்
       பிரமமற்ெறன்றுநின்றிலகும்-
  வன்புறந்நிட்ைடயிருைமயமுறினும்-
       வரவுேபாக்குைடயதாய்நிகழும்-
  இன்புறிந்நிட்ைடசகசமாதிகி-
       யிலங்கிநின்றிடு நின்றபடிேய 61

  சவிகற்பநிருவிகற்பநிட்ைடயதுஞ்
       சத்துவகுணத்தில்வந்ததுவாம்-
  இவிகற்பநீங்கிவருடமாயிர-
       மங்கிருந்திடினும்பினும் விழிக்கும்-
  ெசவிதனிலைடயுஞ்சகசநிட்ைடயேத
       திருவருடன்னில்வந்ததுவாம்-
  தவிருதல்கூடலின்றிேயயங்குத்-
      தங்கிநின்றிடுநின்றபடிேய 62

  சகசநன்னிட்ைடயியல்புதம்முயற்சி-
      சற்ெறான்றுமின்றிேயயருளால்-
  சுகமதும்ேபாகமதுவுந்தம்முடலுந்தகு-
      கரணமுமைவெயைவயாய்-
  அகமதிலுதித்தததுமைறயாமலகன்ற
      துபின்னுதியாமல்-
  அகமுைரகாயவருத்தேமயின்றிய-
      மர்ந்துநின்றிடுநின்றபடிேய 63

  அருளண்டமாகி லுயிர்பிண்டமாகு
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       மண்டமுந்ேதாற்றன்மாத்திரமாய்-
  அருள்நின்ற தாகிற்பிண்டமுமது-
       ேபாலாகிேயநின்றிடுமண்டம்-
  அருள்வடிவாகிற்பிண்டமுமுயிராயருளிற்
       றாதான்மியமைடயும்-
  அருளந்தச்சிவத்துக்கங்கமதாகியமர்ந்து
       நின்றிடுநின்றபடிேய 64

  இருளினிலிருந்தும் பருவம்வந்ததற்
       பினியற்றிடுமுயற்சிெயான்றின்றி-
  மருளினிலைடந்துமருள்வடிவாகி
      வயங்கிடுஞ்சகசேமேபால-
  மருளினிலிருந்தும்பருவம்வந்ததற்பின்
      வருந்திடுமுயற்சி ெயான்றின்றி-
  அருளினிலைடந்திங்கருள்வடிவாகி
      யமர்ந்துநின்றிடுநின்றபடிேய 65

  மருள்வடிவதற்குமஃைதநாெனன்ேற
      மனுஞ்சீவனுக்குமாதரவாய்-
  மருள்வடிவமுதம்புசித்திடுமதுேவ
      வயங்கிடுமற்றைதெயாருவி
  அருள்வடிவமுதமுறிடவருந்திய
       ஃதுமிச்சீவனுங்கைரந்ேத-
  அருள்வடிவதுவுஞ் சிவாங்கிசனும்மா
      யமர்ந்துநின்றிடு நின்ற்படிேய 66

  சாக்கிரமதனினிற்குந்தத்துவத்திற்
      சாற்றுங்ேகவலத்தினிற்சிறிது-
  நீக்கிமற்றதற்குநிற்குந்தத்துவத்ைத
      நிறுத்துதல்ேபாலநின்மலமாம்-
  சாக்கிரமதனினகீ்குதலின்றித்தத்துவ
      மைனத்துஞ்சுத்தத்தில்-
  ஆக்கிேயநிறுத்துந்திருவருளதனாலைடந்து
      நின்றிடுநின்றபடிேய 67

  மருள்வடிவாகியிருந்திடுமிடமு-
      மருளதாய்ப்புசிப்பதுமருளாய்-
  அருளிதின்மைறந்துநிற்குெமன்பதுவு
      மன்றிேயநின்றமுன்ேபால-
  அருள்வடிவாகியிருந்திடுமிடமு
      மருளதாய்ப்புசிப்பதுமருளாய்-
  மருளிதின்மைறந்து நிற்குெமன்பதுவு
      மாற்றிநின்றிடுநின்றபடிேய 68

  சகசநிட்ைடயது லபித்திடுங்காைல
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      தம்முயற்சியெதான்றுமின்றிச்-
  சகசமதாசித்தன்னுளமதினிற்-
      றானின்றிங்கிைடவிடாதூறும்-
  சுகவருளமுதமதைனேயயந்தி
      ெதால்வடிவதுெமள்ளக்கைரந்து-
  சுகவருள்வடிவாய்ச்சுட்ெடலாமறுளாய்த்
      ேதான்றிநின் றிடுநின்றபடிேய 69

  அருெளாளியிச்ைசய துதனிலு
      திக்கிலைசவறநின்றிடுஞ்சித்தம்-
  அருெளாளிஞானமதுதனிலு
      திக்கிலகிலமவ்வருளதாத்ேதான்றும்
  அருெளாளிகி ையயதுதனிலு
      திக்கிலகத்தினின்றருளமுதூறும்-
  அருெளாளியமுதமருந்தியவ்வடிவா
      யமர்ந்துநின்றிடுநின்றபடிேய 70

  இருளுறுமவத்ைதயைடந்ெதங்கு
      மிருளாயிருந்தபின்விழித்திடல்ேபாலும்-
  அருளுறுமவத்ைதவைடந்ெதங்கு
      மருளாயமர்ந்துபின் விழித்திடுெமன்னில்-
  இருளுறுமவத்ைதத்தமசினாலைடந்ேத
      யிராசதத்தாற்பினும்விழிக்கும்-
  அருளுறுமவத்ைதச்சத்துவத்தைடந்ேத
      யந்தராசதத்திற்பின்விழிக்கும் 71

  மாையயிதைடந்தபின்பிருளவத்ைத
      வந்தைடயாதுபின்பைடதன்-
  மாையயின்றமசாலரதலாற்ேபாக்கும்
      வரவுமாய்நிகழ்ந்திடுமதன்ேமல்-
  ஆயவவ்வருைளபைடந்தபின்மாைய
      யைடவேதயிைலபினுமைடந்தால்-
  ஆயவல்வருைளயைடந்தேதயின்றா
      மைடந்ததுமாையசத்துவத்தால் 72

  இருளினிலைடந்துதானுமவ்-
      விருளாயிருந்தங்குநின்றதாயிடினும்-
  அருளினி லைடந்துதானுமவ்
      வருளாயமர்ந்தங்குநின்றதாயிடினும்-
  மருளினிலைடந்தவடிவநில்லாது
      வடிவதிங்கிருத்தேலெதன்னில்-
  இருளருளவத்ைததனிற்குண
      ேபாதமிலங்கியங் கிருத்தலினன்ேற 73

  சத்துவகுண ேமவருத்தைனயாகித்தங்கிேய
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      யுளத்தினுணின்றால்-
  ஒத்துறுநிட்ைட கூடிடுமிலேத
      ெலாருவியிச் சகலேகவலத்ைதத்-
  ெதாத்துறுமன்றிக் குணமுமாைமயினிற்
      ேறான்றினதாதலாலிந்த-
  ஒத்துறுநிட்ைடயுண்ைமேயயன்றா
      முபாசக நிட்ைடெயன்றுணர்வாய் 74

  ஆதலிற்சகலேகவல சுத்தமைடந்திடலிங்கு
       மாையயதாம்-
  வாதைன ெயாழிந்துங்குணமிருத்தலினிவ்
       வடிவகன்றிடிற் பினுஞ்சித்த-
  சாதமுற்றிடுதலன்றிேய வடீ்ைடத்
       தானைடந் திடுதேலயின்றாம்-
  ஏதமிலருளிலுண்ைம நிட்ைடயிைன
       ெயய்திேனார் சீவன்முத்தர்கேள 75

  சீவனிம்மாைய தனின்முத்த னருளிற்
       சீவன்முத்தன் னடுேவாவின்-
  ேமவலிற்சீவன் றனக்கந்த வருளு
       ெமய்முத்தன் றனக்கு மாையயு மில்-
  சீவன்முத் தனுக்ேக யின் கைர மீதிற்
       றிகழ்ந்திடு ேவாைனப் ேபாற் ேறான்றும்-
  ஆவதுநாகங் கண்க துதிக்ைக ய தல்
       ேபாற் காகங்கண் மணிேபால் 76

  அந்தர வடிவசீவன் முத்தர்களிவ்
      வடிசிைலப் புசித்தேதயின்றாம்-
  இந்தவிவ் வுலகிலிது புசித்திடுெவன்றிந்
      ெநறிேயார் கணின்றிைறஞ்சித்-
  தந்திடிலுணவுமளவின்றிப் புசிக்குஞ்ச
      மித்ததுமலமதுமாகா-
  மந்திரமதைனவடிவதாய்க்ெகாண்ட
      மகிைமயி ெலன்றுணர்ந்திடுவாய் 77

  எங்ெகங்கு ேநாக்கின் மருண்மயமாகி
      யிருந்திடும் பந்தமாந்திைசயில்-
  தங்குந்தன் வடிவமருண்மயமாகித்
      தயங்கிேய நின்றதுகுறிேபால்-
  எங்ெகங்கு ேநாக்கிலருண் மயமாகியிருந்திடு
     முத்தியாந் திைசயில்-
  தங்குந்தன்வடிவமருண்மயமாகித்
     தயங்கிேய நிற்குதல்குறிேய 78

  அருள்வடிவதுேவ பார்ைவயிற்ெறாக்கி
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       லகப்படாெதன்று நின்றிலகும்-
  மருள்வடிவதுேவ பார்ைவயிற்ெறாக்கில்
       வந்தகப்பட்டு நின்றிலகும்-
  அருண்மருணடு வாேமாவடிவதுேவ
       யகப்படும் பார்ைவெயான்றுக்ேக-
  மருள்வடிவுலகுேமாவடிேவார்க்கு
       வாய்த்திடும் பார்ைவெயான்றுக்ேக 79

  பழுைதயிற்கிளிஞ்சில் கட்ைடயினின்றும்
       பாம்பும் ெவள்ளியுங் கள்வனும்ேபால்-
  எழுதருமாேரரபிதமதிட்டான
       மிலங்கிடிலிலாலது ேபாலும்-
  முழுதுணர்சிவம்வந்துதித்தவிச்சீவன்
      முத்தருக்குலக மின்றுதித்தல்-
  கழுதிரதம்ேபாற்காட்சி மாத்திரமாய்க்
      கவும் விவகாரேமயின்றாம் 80

  கனவதுேபால் விவகாரமுண்ெடன்னிற்
       கனவதுநீங்கிேய விழித்தால்-
  கனவிெதன்றுணருமாங்கவர் தமக்கக்கனவு
       வந்துதவுதலுண்ேடா
  கனவுமுன்கண்ட நிைனவு மாத்திரமாய்க்
       காணுறு மகத்ததுேபால-
  கனவிந்தவுலகுஞ்சீவன் முத்தருக்காணன்
       மாத்திரமதாய் நிகழும் 81

  ெசாற்பன மதனிற்கனவி ெதன்றிடுேமார்
      ெசாற்பனசாக்கிர நடுேவ-
  நிற்பனேபாலுமருள் மருண்டுேவ
      நின்றிடும் பிரணவவடிவம்-
  சிற்பரசீவன் முத்தனவ் வடிவாய்ச்
      ெசகமிதுஞ் சிவமதுந்ேதான்ற-
  நிற்பனதனக்குநிழலின்றிநிழற்ேபானிலத்
      தடியின்றிேய நிகழும் 82

  ெவந்துறுபடமும் வறுத்திடும்வித்தும்
      விளங்கிடுங்கானலிற் சலமும்-
  இந்திரதனுவுங் கனலிருந்தகன்றவிட
      மதுமிங்கு முன்னிருந்த-
  முந்துறுகடமுங்கடமைதெயடுத்து
      முடிந்தபின்றிகி யிற் சுற்றும்-
  கந்துறுநகரும்ேபான்முத்தர்வடிவுங்
      காட்சிமாத்திரமதாய் நிகழும் 83

  மண்ணினிற்றடுக் கச்சலத்தினின்ைனக்
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       கவருங்கனலிற் சுடவளியால்-
  நண்ணின்றைசக்க ெவளியிடம்விடேவ
       நணுகிடாவதன்று நின்றிலகும்-
  புண்ணியசீவன்முத்தர் தம்வடிவம்
       ெபாற்புறவ்வடிவு கண்டளேவ-
  விண்ணின்மண்ணினிற்பா தலத்தினினுள்ேளார்
       வியப்ெபாடு ெமழுந்திைறஞ்சிடுேவார் 84

  மூன்றுநற்சுட னின்ைன ெயாப்பவராய்
       மூன்றுகால முமுணர்ந்தவராய்-
  மூன்றுலகத்து முவைமயில்லவராய்
       மூன்றுலகும் மறிந்தவராய்-
  மூன்றுநற்காண்ட முந்ெத ந்தவராய்
       மூன்றுசிற்பதமு முற்றவராய்-
  மூன்றுமுன்மல முெமாருங்கறுப்பவராய்
       மூன்றுதாபமும கன்றவராய் 85

  அகவிருண்மாையக் கருமமிம்மூன்று
       மகற்றிேய சுத்தங்கமாக்கித்-
  தகநிறுத்திடுதல்ைகய
       தாமப்பாற்றன்னு யிராகிேயநிகழும்-
  சுகசிவவுைதயமாக்குதறயீாஞ்
       ெசாற்றிடு தீக்ைகயினருத்தம்-
  ெஜகமிதிலைவயிற் பாவைனகடந்து
      ெசய்தங்கு நிறுத்தவல்லவராய் 86

  பிரணவவமுேத புசித்தனுதினமும்
       பிரணவமயமேதயாகி-
  மரணமதுறுமிம் மனிதைரப் ேபால
      வடிவமாத்திரமேத ேதான்றிப்-
  புரணநல் ெலாளிக்குமாையக்கு நடுேவ
      புகுந்திருந்திலங்கு நற்குருைவச்-
  சரெணனவைடந்திங்கவனருளாேல
      த க்கப் ெபற்றாய்கத்திலிங்கம் 87

  ேதகமும்ெபாறியுங்கரணமு
       முயிருந்திருவுறு மாையயின்மயத்ைத-
  ஏகநின்றகற்றித் தீக்ைகயிலாசானி
       ைவக்க திட்டானமந்திரேம-
  ஆகநின்றைமத்தவைக குருவருளால
       றிந்ததிற் பாவைனதிடமாய்-
  ஊகமதுடேன முன்னிைன
      வகற்றியுளத்தினிற் சகசேமபிறந்து: 88

  இக்குலந்தனக்கிச் சைமயமெதன்று
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       மியம்புதலிைலயதனாேல-
  இக்குலந்தைன விட்ெடச்சைமயத்து
       ெமய்துதனியாயமதாகும்-
  இக்குவல யத்திெலச்சைமயத்து
       மிலங்கிடுஞானமுண்டதனால்-
  இக்குவலயத்திெலச் சைமயத்து
       மியற்ைகையவிட்டிடலாகா 89

  அன்னிய சத்தங்க வருதலகற்றி
      யன்னிய ரசைனயுமகற்றி-
  அன்னிய ரூபேநாக்குதலகற்றி
      யன்னிய ப சமுமகற்றி-
  அன்னியசத்தங்ேகட்குதலகற்றி
      யன்னிய நிைனவதுமகற்றி-
  அன்னியருடேனயிணங்குதலகற்றி
      யன்னியருைற விடமகற்றி 90
  
  அன்னியற் ைகயில் வாங்குதலகற்றி
      யன்னியர்க் கீகுதலகற்றி-
  அன்னிய கடவுள் வண்ங்குதலகற்றி
      யன்னிய கி ையயுமகற்றி-
  அன்னிய நூைல ேயாதுதலகற்றி
      யன்னிய ேகள்வியுமகற்றி-
  அன்னிய பாகமருந்துதலகற்றி
      யன்னியவைக யறத்துடங்கி 91

  சைமய நற்கி ையயைனத்ைதயும் விடினுந்
       தனக்கந்தப் பிரணவவமுதம்-
  அைமய நின்றூ  யதைனேய
       யருந்தியவ் வடிவாயிடுமளவும்-
  சைமயிகள் பாகமதைனேய ெகாண்டு
       தற்பர நிேவத்தியம் பு யும்-
  அைமதிையவிட்டான்ேமற்ெகாளாெதன்ப
       தறிந்தைத நியமமாய்க்ெகாள்ளும் 92

  பு சைடேயானுக் கற்பித்துக்ெகாளினும்
      ெபாருந்திய ெபாருளேதேவண்டும்-
  தி வின்றி ெயான்றாய்பாவித்துக் ெகாளினுஞ் ெசல்லல்
      ேபாெலாருங்கேதேவண்டும்-
  அ யநல்லறத்ைத ேவண்டிடிற் ெபாருளுமறமதா
      யடீ்டேவண்டிடும்ேபால-
  உ யதற்சைமயத்ெதாழுங்கினிற்புசித்தா
      லுளத்தழுக்கின்றிேயவதியும் 93

  ஞான சங்கமத்துக்கிந்ெநறியதனி
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      னவிற்றிடுஞ்சகியுஞ்சைமயத்-
  தீனமிலாசாரமும் விசா த்தலியைகேய
      யன்றவேரனும்-
  ஊனமிலக்கந் தனிலிங்கெமான்ேற
      யுளபிர மாணமாய்க் ெகாண்டங்-
  கானநற்பயிர்க்கமவர் மைனேதாறு
      மங்ைகேயற் றருந்திடலாமால் 94

  சடுத்தலமதினுமிலிங்கேமயாகித்
      தாெனனல் விடுத்தருந்தியபின்-
  ெகாடுத்தவன்றானுங் ெகாடுத்திடு ெபாருளுங்
      ெகாள்ளுேவான்றானு ெமான்றாக-
  அடுத்தவிம்மாயா வடிவைதேநாக்கி
      யகற்றியவ்ேவாமயமாக-
  விடுத்தனுதினமும் புசித்திடிலைனத்தும்
      விமலேவா மயமதாய்விடுேம 95

  இன்னதன்ைமயவாஞ் சுத்தபாவைனயி
      லிரும்பிராரத்தம் ேபாெயாளித்துத்-
  தன்னதுணின்றிங் கிைடவிடா
      தூறுந்தக்க ேதாற்பிரணவவமுதம்-
  அன்னைதயருந்தி முன்வடிவதுவு
      மங்ஙனேமா மயமாகி-
  இன்னிலமதனிற்ேறாற்றன் மாத்திரமா
      யியங்குதற் சீவன்முத்தியேத 96

  அறிவிலாக் குழந்ைதப் பருவத்தின் முைலப்பால
      ருந்திடுங்கு மாரங்காைளயினில்-
  அறிவிலாக் குழந்ைதயருந்துதல் கண்டு
      மதினைச சகசமாயிலதின்-
  அறிவிலாச் சீவத்துவப் பருவத்தினருந்திடு
      மாையயி னுணைவ-
  அறிவிலாச் சீவரருந்துதல்கண்டு
      மதினைச சகசமாயின்றான் 97

  அனமதும்பாலுஞ் சருக்கைரகண்டு
      மங்கினிவைக களுந்ேதனும்-
  இனமைவெயான்றாய்க் கூட்டியருசியினிைதய
      நின்றிைட விடாதூறும்-
  கனபிரணவவமுதத்ைதேய யருந்திக்
      களிப்பவர் மீட்டுமிச்சகத்தின்-
  பினமுறுவிைடய வின்ைபெயண்ணிடுேமா
      பிராரத்தமும் மிைலயவர்க்ேக 98

  உைபயநல்லமுேத புசித்தனுதினமு
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       முைபயேமவடிவதுவாகி-
  அைபய ெமன்றுைரக்கு முயிர்களுக்
       கிரங்கியஞ்செலன்றவர்கைள ேநாக்கி-
  உைபய வந்ெநறியின்பயைன முன்னுணர்த்தி
       யுபநிடச்சுருதி நின்றுைரக்கும்-
  அைபயமற்ெறான்று மிலாதவிந்ெநறிேய
       யனுக்கிரகம் பு ந்திடுமால் 99

  இந்நிைல சின்னாட் சீவர்கணிமித்த
       மிருந்தனுக் கிரகேம பு ந்தும்-
  தந்நிைலய தனினின்றருள
       முதந்தான்புசித் தருண்மயமாகி-
  அந்நிைல பரமமுத்தியிற் சிவத்துக்
       கங்கமாய் நிகழுமுன்ேபாெலன்-
  றிந்நிைல சாமத்தசிபதமுைரக்குமிது
       சிவாத்து விதெமன்றுணர்வாய். 100

  என்ெறைனயாண்ட விருத்தவம்பிைகேய
       யிைதயத்தும் விளக்கிெயன்வாக்கும்-
  நின்றுைரத்திந்த ெநறிெசாலு மருத்த
       நினக்கும் வாய்த்திடுெமன்று வாழ்த்திச்
  ெசன்ெறனதுடலுங்காண முஞ்ெசகமுஞ்
       ேசர்ந்திடும் ேபாகமுந்தானாய்-
  நின்றனள் கண்ேடனிதற்குக்
       ைகம்மாெறன்னிரு மைலவாழிநீடூழி 101

  சுத்தசாதகம்-முற்றிற்று.
  ------

3. விஞ்ஞானசாரம்.

  உ
  திருச்சிற்றம்பலம்

  காப்பு
  பாயிரம்
  விநாயகர் துதி
  அஞ்சுகரமுைடக் - குஞ்சரந்தைனத்
  தஞ்செமன்றுநில் - ெகாஞ்செமன்றுமில் 

  ேவறு - ெப யநாயகியார் துதி
  அமலபஞ்சகிருத்தியங்கண்டத்து
       மதற்காதாரமாகினாைள
  விமலருளத்தகலாைளெயைனெயார்
       ெபருளாயாண்டவிஞ்ைசயாைள -
  நிமலமுதுகி யிலமர்ெப யநாயகிைய
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      ெயாருநிமைலதன்ைன-
  முமலவிருட் கிரவிையெயன்கண்மணிையப்
      பணிந்திடுவா மூன்றுேபாதும்.
 
 ேவறு - இதுவுமது.

  ஊனாயுழல்ெவன்றைனயாண்டவுைமேய
       பைரேயயுயிர்க்குயிேர-
  தானாய்நிகழுஞ்சுயெவாளிேயதாேய
      விருத்தவம்பிைகேய-
  ஞானானந்த ரசம்விளக்கும்
      ஞானசாரெமனக்கருளி-
  நானாய்நீேயெயன்னுைடய
      நாவினின்றுமுைரெசய்வாய் 1

  அருளுமுைமயினடிபணிந்ேத
      யஞ்ஞானத்தின்றிமிரகன்று-
  மருளுமயமுமில்லாதமாவடீ்டின்
      பரசம்விளங்கச்-
  சுருதிெநறியிற்பிசகாது ெசால்லார்த்
      தங்கடைமயைமத்திவ்-
  ெவாருவிஞ்ஞானசாரமைதயுைரத்ேதன்
      பைரயினருளாேள 2
 
 பாயிரமுற்றும்.

நூல்.

  முன்னாட்பு ந்ததவப்பயனான் முதல்வெனாருவனுளெனன்ேற-
  அன்னான்பணிேயமுத்திபதமைடயக்கூட்டுெமனெவண்ணிப்-
  பின்னாசான்முன்னுருமூன்றும்ேபணிெயாழுங்கிற்சாதனங்கள்-
  மன்னான்கிைனயுமுைடேயாேனவகுத்தவிந் நூற்கு யவனாம் 3

  சத்யாசத்யவத்துவிைனத் தகேவபிறித்துத்தானறிதன்-
  மித்ைதயானேபாகத்தின் விராகம்ெபறுதல்சைமயாதிக்-
  ெகாத்தானைவகேளாராறுங்ெகாள்ைகதனிேலெபற்றிடுதல்-
  அத்தியான்மீகமுத்திதனிலேபட்ைசயாதலிைவநான்காம் 4

  சித்தம்பிரகாசத்ைதயறிற் ேசருநான்கு சாதனமும்-
  சத்தினிபாதந்தான்பிறக்கிற் சாருெமாளிசித்தந்தனிேல-
  ஒத்துவிைனகடள்ளுபடினுண்டாஞ்சத்தினிபாதமதும்-
  பத்திபு யின் மூவடிவிற்பண்டார் விைனகள்சமமாகும் 5

  விைடயமதின் ேமாகிையப்ேபால விமலந்தாேனமூவுருவாய்-
  அைடயுெமனேவகண்டவுடனடிகள்பரவியன்பாகத்-
  தைடகளிலதுகாயமனந்தனமீந்திடிற்சார்ந்திடுகன்மம்-
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  உைடயுமலது மற்ெறான்றாலுைடயாதிதுேவெயாழுங்காமால் 6

  தந்ைததனது சுதர்ைகயின்முன்றந்து ெபாருைளத்தாேனபின்-
  சிந்ைதமகிழ்ச்சியுடனிருக்குஞ் ெசய்திேபாலமூவடிவாய்-
  வந்துசிவேமயிரப்பாகவாங்குந்தன துமாையயிைன-
  இந்தவைகையயுணர்ந்தீயினி யும்விைனகெளன்றறிவாய் 7

  மூன்றுவடிவாய்மும்மலத்ைத மூன்றுபங்காய்த்தான்ெகாண்டு-
  மூன்றுங்ெகடுத்துநமதுைடயமூன்றுெபாருளும்பங்காக்கி-
  மூன்றுவடிவங் ைகக்ெகாளேவமூன்றுமுதலுமானசத்ேத-
  மூன்றுவடிவாெமனப்ெபாருள்கண்மூன்றுமீந்ேதபணிபு க 8

  இந்தத்திறனிற்பணிவிைடக ளியற்றியவிைனகள்சமமாகில்-
  அந்தத்தடங்கெளாத்துநிற்குமந்தத்தராசினாேவேபால்-
  புந்திக்கிேலசேமயின்றிப்ேபாதஞ்ெசவிதாம்விைனகள்ெகடும்-
  சந்திப்பதுவாமப்ெபாழுேதசத்தினிபாதந்தான்பிறத்தல் 9

  சத்தினிபாதந்தான் பிறந்துசாற்றுமந்தக்கரணங்கள்-
  சுத்தியதாகினவ்விடத்திற்ேறான்றுநான்குசாதனமும்-
  எத்திற்றானும்ேவெறான்றாெலய்தாெதய்கிற்றாயினும்பின்-
  குத்திரமாகிப்ேபாெமனேவெகாள்ளார்ேமேலாரீதன்றி 10

  சத்தாசத்துவத்துவிைனத்தகேவபிறித்துத்தானறிபில்-
  ெகாத்தாய்மற்றுமும்மூன்றுங்கூடவுடன்வந்தவைனயுறும்-
  அத்தாலதுநீெயன்றுைரக்குமமலவாக்கியப்படிேய-
  ஒத்தாற்பிரமந்தானாேயயுணருங்குருவினருளாேல 11

  இந்தநான்கு சாதனமுமில்லாதவர்கட்ெகாருக்காலும்-
  அந்தஞானம்ெவளியாகாதங்கிநயனத்ெதாடுேதான்றிப்-
  பந்தமறேவயுைரத்திடினும்பாழுக்கிைரத்தநீெராக்கும்
  முந்தநான்கு சாதனமு முத்தியைடேவார்க்குறேவண்டும் 12

  பண்டித்தலத்ைதயுழவாளர் பண்டி முகத்திற்ெகாழுப்பிணிக்கின்-
  மண்டித்தைடயற்றுழுமஃதின்மயக்கமுைடேயார்க்கறிவருளின்-
  மிண்டிப்பயமுமறமும்விட்டுேவண்டும்படிேயச க்குெமனக்-
  கண்டிச்சிறத்ேதார்க்குபேதசங் கழலார்ஞானசற்குருேவ. 13

  இந்ேநர்ெந யிற்சாதனங்களிைவநான்கினும்வந்ெதய்தியேதல்-
  தன்ேனார் குரவன் றைனயைடந்துசாற்றுஞ்சீடாசாரமுைற-
  அந்ேநர்பிசகா ேதவல்பு ந்தருடன்மீதிற்சுரப்பளவும்-
  பின்ேனதி ந்துமவன் ெகாடுக்கப்ெபறேவண்டும் விஞ்ஞானம் 14

  ஞானமார்க்கமிருவைகயாய் நவில்வர்விகங்கம்பிபலீிைகெயன்-
  றானவைவயில்வகங்கேமயமலேவதமுடிவதனின்-
  ஞானமாகும்பிபலீிைகேய நவிறந்திரத்தின் ஞானமாம்-
  ஆனவிகங்கத்துணராமற் றதனின் வழிேயயுணர்ந்திடுவாய் 15
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  ஆசான்மாணாக்கன்னுைடய வதிகாரங்க ளைவபார்த்ேத-
  ேபசானிற்கும் விகங்கமைதப்பிரமெமான்றுேமெமய்யாய்-
  மாசாருலகம்ெபாய்யாகமாணாக்கன்றனனுபவத்தில்-
  ேதசாய்விளங்கியக்கணேம சிரத்ைதபிறந்துதிடமாக 16

  ேதான்றுமுலகெமய்யாகிற்ேறான்றுமதிைலவிடயங்கள்-
  ேதான்றுபந்தவிடயமைதத்ேதான்றவ யைவம்பூதம்-
  ேதான்றுமிந்தி யந்ேதான்றுந்ேதான்றிமந்தக்கரணங்கள்,
  ேதான்றும்புருடன்காலபரந்ேதான்றும்விேயாமம்பரந்ேதான்றும் 17

  உலகெமதினின்றுதித்திடுெமன் றுன்னிேநாக்கினிைனவதனில்-
  இலகவுதிக்குெமன நிைனவு ெமதினின்றுதிக்கு ெமன்ேநாக்கில்-
  திலகவறிவுதனிெலன்ேறேசரவைனத்துமறிவானால்-
  கலகமிடுதத்துவெமல்லான்களங்காவறிவாேயகைரயும் 18

  உலகமிலங்கும்வைகயுண்டா யுதித்தின்பமதாயுருநாமத்-
  திலகவிளங்குமிைவையந்திலியம்புமுன்முன்றங்கிசமும்-
  குலவுெசாரூபசம்பந்தங்கூறும்பினிரண்டங்கிசமும்-
  கலகமாயாசம்புந்தங் கருதிேனாக்கிற்கற்பிதேம 19

  மூன்றங்கிசமுமதிட்டானெமாழியும்பினிரண்டங்கிசமும்-
  ஆன்றவதிலாேராபிதமாமதனாற்ெசாரூபங்காரணமாய்-
  ேதான்றுமுலகுமசத்தாகுஞ்ெசாரூபெமான்ேறசத்தாகும்-
  ஊன்றிேநாக்கிெலக்காலுமுளேதேதான்றுமிலதிலேம 20

  நாமரூபந் தைனெமய்யாய் நாடுமிடத்தின்முப்ெபாருளாம்-
  நாமரூபந்தைனப்ெபாய்யாய்நாடுமிடத்திெலாருெபாருளாம்-
  நாமரூபந் தைனெமய்யாய்நாடிற்சீவநவேனயாம்-
  நாமரூபந்தைனப்ெபாய்யாய்நாடிற்பிரமமவேனயாம் 21

  ஆடியதனிற்ேறான்றுநிழலதுேபால்விகற்பந்தீர்ந்தறிவில்-
  ேகாடிவிவிதசகத்ேதான்றுங்ெகாளுங்காரணகா யமின்றி-
  நாடிேவறுேபாற்பாய்தனாகமதத்தாற்றன்னிழைல-
  ஓடிப்பாயுமதுேபாெலன்றுைரப்பர்பிரமவாதிகேள 22

  ஒருவிகற்பங்களுமில்லாெவான்றாம்பிரமவதினின்ேற-
  ஒருவிகற்பநிைனவாேலயுலகுசீவபரமாகும்-
  ஒருவிநிைனைவமுப்ெபாருளு ெமாடுங்குமதுேவமுப்**ழும்-
  ஒருவிகற்பநிைனவதனுக்குதிக்கெவாடுங்கவிமிதுேவ 23

  தனதுமாையதன்னாேலதைனேயயேனகமாய்க்காணும்-
  தனதுஞானந்தன்னாேலதைனேயேயகமாய்க்காணும்-
  தனதுசத்தியிைவயிரண்டுஞ்சத்திமானாந்தைனயன்றி-
  தனதுசத்திேவறாகாததனாற்றாேன தானிகழும் 24
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  என்றுநிைலயிெலாருபடியாயிருந்துதைனேய கண்டிருக்கச்-
  ெசன்றுநிைனவிற்பரசீவ ெசகமாய்வி யு முன்னிைலயில்-
  நின்றுநிைனைவத்தாெனாடுக்கிேனேரமூன்றுஞ்ெசன்ெறாடுங்கும்-
  என்றுகண்ேடான் மூன்றாம்பாழிறந்தெசாரூபேமயன்ேறா 25

  அடியுமுடியுநடுவுமிலாவகண்டெவாளியாெமாருதைனேய
  கடியநிைனவாமாையயினாற்கலங்கிேவறாயேனகமாய்ப்
  படிகமைலயிற்சுணங்கைனப்ேபாற்பார்த்தெலனேவயதிட்டான
  முடிவிறன்ைனத்தான்கண்ேடேமாகமின்றிப்பார்த்திருப்பர் 26

  இந்தெநறியிலுணராதார்க் கியம்பும்பிபலீிைகயிெனறிைய-
  வந்தவழிக்கும்ேபாம்வழிக்கும்வாதமின்றிெயாழுங்காகக்
  பந்தமைவையநியதிெகாடுபார்த்ேத ெயான்ெறான் றாய்கற்றி-
  எந்தப்ெபாருணின்றைதக்கண்ேட ெயல்லாமதுவா யுணர்ந்திடுக 27

  வந்தவாறுெநறியுைரக்கின் மாைய ேதான்றும்பிரமத்தில்-
  அந்தமாையதனிலீசனகிலவிைடயமாய்நிகழும்
  இந்தவான்மாமற்றைவயி ேலகேதசவிைடயமாம்-
  வந்தவாேற ெயாடுக்கிவிடில் வயங்கும் பிரமேமெயன்றும் 28

  அந்தப்பிரமந தனினின்ேற யனுர்வாச்சியமாம் பிைனேதான்றும்-
  அந்தப்பிைனயின் மாையவருமதனிற்பரதத்துவமதனில்-
  வந்தபடிேய விேயாமமதில் வருங்காலபரமதினின்ேற-
  ெதாந்தப்புருடன்புருடனிேல ேதான்றும்பகுதிபகுதியின்மான் 29

  மதியினகங்காரந் ேதான்றி வகுத்து மூன்றுகுணமாகும்-
  அதிகசாத்துவிதகுணத்திலாகு மனஞாேனந்தி யம்-
  விதியாயிராசதகுணத்தில்ெவளியாங்கருமவிந்தி யம்-
  ஒதியதமசுகுணத்தினா னுண்டாந்தன்மாத்திைரையந்தும் 30

  அைவையப் பஞ்சீகரணஞ்ெசய் யிலாகுைமந்துமாபூதம்-
  இைவகளிருபத்ெதட்டுமுட னியம்புமாையபின்ைனயுேம-
  கைவெசய்முப்ப தாகுமிைவகண்டப்படிேயதாெனாழுங்கில்-
  சிைவயினருளா னியதிபணிற் ேசரும்பிரமந்தானாக 31

  முப்பதிைனயு நீங்கிநிற்க ெமாழியுமவத்ைதப் பத்தாகச்-
  ெசப்புநனவுகனவினுடன் சீவசுழுத்திபரநனவு-
  ெவப்புவகன்ற பரகனவு விேயாமஞ் சிவசாக்கிரன்கனவு-
  ஒப்புமிலது மூன்றாம்பா ழுண்ைமயானகுருெவான்ேற 32

  (ேவறு)
  நனவதனில்விசுவன் கனவினிற்ைற சதனாகும்-
      நண்ண ய சுழுத்தியினிற்பிராஞ்ஞன் பரநனவில்-
  கனவிராட்டன்கனவிலிரணிய ெகர்ப்பனுமாங்
      கருத யபரப்பாழி லவ்வியாகிருதன்-
  உனவ யசிவநனவிற்சிற்ெசாலிைதவிசுவம்-
      ஒடுங்கியிடுஞ் சிவகனவிற் பிரசாபத்தியனாம்-
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  வினவ யபின்ைனயினிற்ெபாற்புவிசுரந்தனுமாய்-
      விளம்பிடுவாபிமானியவத்ைத ெயான்பதினுேம 33

  நனவதனிற்பூதஞ்சூக்குமபூதமறியும்-
       ஞானவந்தியங்கன்மவிந்தி யமிைவகள்-
  கனவதனின் மனமதிற்றகங்காரமூன்று-
       கறுத்ெதாடுங்குஞ் சுழுத்தி யினிற்பகுதிபரநைனவில்-
  அன்பருடன்பரகனவிற்கால*ரமவிேயாமம்-
       அதீதமதிற்சிவநனவிற் பரதத்துவ**தக்-
  கனவதனின்மாையயுப சாந்தமதிற்பின்ைன
    கடிவ்ெவாழுங்கினிலகற்றிற்காணுமந்தவேீட 34

  (ேவறு)

  பிண்டந்தானாய்நின்றறிைவப்பிறிக்கிலந்தவனுபவத்தில்-
  அண்டந்தானாய்நின்றிடுமற்றந்தவறிைவத்தான்பிறிக்கில்-
  கண்டவிைவகட்குட்புறப்பாய்க்கலங்காவறிவாய்நிகழுமிைத-
  உண்டெபாழுேதெபானிற்பணிகெளான்றாம்ேபாற்சித்ெதான்ேறயாம் 35

  பூதநீங்கிற்பகுப்புேபாம்ெபாறிகணஙீ்கிற்காட்சிேபாம்-
  ஓதந்தக்கரணம்ேபாகிலுளவாதைனேபாமிருள்ேபாகில்-
  ேபாதன்ேறான்றும்புருடன்றான் ேபாகிற்சரவஜூத்வாதி-
  ேபாதம்ேபாகுங்காலபரம்ேபாகிலவ்வாதைனேபாகும் 36

  வந்தவிேயாமநீங்கியிடில்வாங்குமிரண்டாம்பாழ்பரத்தின்-
  ெதாந்தநீங்கிலுலகம்ேபாந்ேதான்றுமாையதானஙீ்கில்-
  பந்தமுறுமவ்வாதைனேபாம்பகரெவாண்ணாப்பிைனநீங்கில்-
  அந்தமூன்றாம்பாழ்ேபாகுமைனத்துமானசிவந்ேதான்றும் 37

  ஏேததகன்றததுமுன்ன மியற்றிந்ெதாழில்கடன்னிடத்தப்-
  ேபாெதயகன்றவ்வனுபவத்திற் ேபாக்கேவண்டியெதலாமகற்றி-
  ஈேதயுளமற்றைவெயல்லாமில்லெதனேவயுணர்ந்தைவயும்-
  ஈேதெயனக்கண்டச்சிவத்ைதயிைடவிடாேதபார்த்திருப்பார் 38

  ேநேர ெநறியிலைடேவார்க்கு நியதிெநறியிலைடேவார்க்கும்-
  ஊேரெதான்ேற ேயாெராருவர்க்ேகாெரான்றதனிற்சம்மதமாம்
  ஆேரெயனினுமினவயிெலான்றிலாசானூன்மாணாக்கெனத்தால்-
  சாேரெதான்றுமில்லாததனிவேீடதாமாகுவரால் 39

  அைறயிவ்ெவாழுங்குகளிெலான்றி லாசானூன்மாணாக்கெனவ்வக்-
  கைறெசய்ையம்பூதங்கண்முதற்கழெறாணாதபிைனயறீாய்-
  இைறேயெயனினும் ேவறின்றிெயல்லாந்தானாேயகண்ட-
  நிைறேவாரறிவின்மகிழ்ச்சியினானின்றுகூறுநிைலேகளாய் 40

  நாேனெயன்றுெமவ்விடத்து நன்றாயுண்டாயிருக்குேகன்-
  நாேனெயன்றுெமவ்விடத்து நன்றாய்ேதான்றிவிளங்குேகன்-
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  நாேனெயன்றுெமவ்விடத்துநன்றாயின்பமாய் நிகழ்ேகன்-
  நாேனெயன்றுெமவ்விடத்துநன்றாய்விைளயாடாநிற்ேகன் 41

  உண்டாெயன்றுெமவ்விடத்து முளதாயிருந்தெலன்சத்ேத-
  உண்டாெயன்றுெமவ்விடத்துமுளதய்விளங்கெலன்சித்ேத-
  உண்டாெயன்றுெமவ்விடத்துமுளதாமின்பெமன்னின்ேப-
  உண்டாெயன்றுெமவ்விடத்துமுளதாெயன்னுள்யான்மகிழ்ேகன் 42

  இருந்ேதேதான்றியிடேவண்டு ெமந்தப்ெபாருேளயானாலும்-
  இருந்ேதேதான்றியிடும்ெபாருேளயின்பமாகிேயநிகழும்-
  இருந்ேதேதான்றுெமவ்விடத்துெமன்றுநிகழ்தெலாருநாேன-
  இருந்ேதேதான்றுெமன்னிடத்திலின்பமாயாேனமகிழ்ேகன் 43

  எனதுசுயலீைலயினாேலெயன்ைனத்தாேனநானாவாய்-
  எனதுசத்திதன்னாேலயின்னானன்னானிதுவதுமற்-
  ெறனதுபிறரதிதுவதுெவன் ெறண்ணிமானமுைடத்தாகி-
  எனது கண்ேணயான்றாேன யிருந்துவிைளயாடாநிற்ேகன் 44

  எங்கும்விைடயமாய்நிகழு மீசனானாயங்கங்குத்
  தங்குமுயிர்களைவநானாய்ச் சாற்றுஞ்சங்கற்பமுநானாய்-
  அங்குநாமரூபமைதையயஞ்ெசய்யுமன நானாய்-
  அங்குத்துணியுமதிநானாயபிமானகங்காரமு நானாய். 45

  சித்தநானாய்ச் சத்தமுன்னாய்ச் ெசப்புங்கந்தமீறாக-
  ஒத்தவிைடயைமந்திைனயு முணருஞாேனந்தியநானாய்
  சத்தமுதைலந்திைனயுணர்ந்து சாற்றும்வசனாதிகள்ெசய்ய-
  ைவத்தகருேமந்தியநானாய் வகுத்துவிைளயாடாநிற்ேகன் 46

  உம்பர்நானாய்நரர்நானா யூர்வநீருைறவநானாய்
  ெவம்புமிருகங்களுநானாய் விகங்கநானாய்த்தாபரநானாய்-
  அம்புநானாய்ப்புவிநானா யனலுநானாய்வளிநானாய்த்-
  தம்பமவாகாயமுநானாய்த் தாேனவிைளயாடாநிற்ேகன் 47

  தந்ைதநானாய்த்தாய்நானாய்த்தைனயர்நானாய்த்தமர்நானாய்ச்-
  சிந்ைதமகிழ்தாரமுந்தவனுஞ்ெசப்புதைமடன்றம்பியுநானாய்-
  விந்ைதபு பூடணதானாய்வடீுதாதாெபாருணானாய்-
  விந்ைதயுடன்மகிழ்தலுநானாய்ேமவிவிைளயாடாநிற்ேகன் 48

  ேதாற்றறானாய்த்திதிநானாய்த் துைடத்தனானாய்த்திேராபாவம்-
  ஏற்றமானவனுக்கிரகமிரண்டுநானாயிைவையந்துள்-
  சாற்றலான ெதாழிலைனத்துந்தகேவயைடக்கியன்றுமுதல்-
  ேதற்றமானசத்தியினாற்றிருந்தவிைளயாடாநிற்ேகன் 49

  தங்கத்தனந்தவிதமாகித்தாேனநிகழும் பணிதிெயல்லாம்-
  தங்கத்தினுக்ேகார்காைலயினுந்தான்ேவறாகத்ேதான்றாதின்-
  பங்கற்ெறாளிரு ெமன்னிடத்திற் பலவாய்நிகழும்சகமுழுதும்-
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  பங்கற்ெறாளிரும்யாெனன்ேறபார்த்துவிைளயாடாநிற்ேகன் 50

  சத்ைதயின்றிெயாருெபாருளுந்தாேனயுண்டாயிருக்குேமா-
  சிந்ைதயின்றிெயாருெபாருளுந்ேதஜசுண்டாய்விளங்குேமா-
  மித்ைதயானசகமுழுதும்விளங்குமதினின்றதினாேல-
  எத்ைதேநாக்கிமகிழ்ந்திடினுமியாேனெயன்றுமியான்மகிழ்ேகன் 51

  நித்தமாகிேயநிற்கினிகழுங்காலப ச்ேசதம்-
  ஒத்தப பூரணமாகிேலாதுந்ேதசப ச்ேசதம்-
  மத்தமானேதகேமயாகின்வத்துப ச்ேசதஞ்-
  சித்தமாகி யிம்மூன்றுஞ் ெசல்லாெயன்னுள் யாமகிழ்ேகன் 52

  சத்ைதேவெறான்றிலாைமயினாற்சாதிேபதமதுமாைய-
  சித்ைதவிடேவறிலாைமயினாற் ெசப்பும்விசாதிேபதமது-
  வித்ைததானிர்வயமாகின்ேவறுேவறாஞ்சுவகதமும்-
  மித்ைதயானெவன்னிடத்தின்ேமவிவிைளயாடாநிற்ேகன் 53

  என்ைனெயனதுநிைனவினாலிதுவாய்நானாவாய்க்காண்ேகன்-
  என்ைனெயனதுநிைனவிலதி ேனகமாயதுவாய்க்காண்ேகன்-
  என்ைனயன்றிெயாருெபாருளுமிங்குமங்குமிைலயதனால்-
  என்ைனயிங்குமங்குமாயாேனகண்டுநான்மகிழ்ேகன் 54

  எல்லாநானாயன்றுமுதலிருந்துவிைளயாடாநிற்க-
  எல்லாம்ேவெறன்ெறண்ணிேய யிருந்துேமாகமைடந்ேதைன-
  எல்லாமுைடயவருட்சத்தி யிரங்கிேமாகமறவசீ-
  எல்லாநானாய்ப்பண்ைடப்படி யிருந்துவிைளயாடாநிற்ேகன் 55
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  சுயநற்ெசாரூபாநந்தமதுந்ேதான்றாதிருளுமாறாது-
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  ேகடதானகளிம்ெபன்றுங் கிட்டாதஃதினியதிபணிச்-
  ேசடமானசிவமாகித்தினமுமதுவாய்நின்றிடுேவார்க்-
  கீடதானமாையெயன்றுமிலேதயாகிப்ேபாய்விடுமால் 80

  உலகத்துளெவப் ெபாருள்கைளயு முளலக்கணங்ெகாண்டிகுதீெதன்- 
  றிலகக்குணிக்கலாமஃதினில்லாமாையயில்ெலனேவ-
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  அறிவிற்ேறான்றுமுலெகனினுமகண்டாகாரவறிவதனில்-
  ெசறியத்ேதான்றாச் சிற்றறிவிற்ெசகம்ேபால்விளங்கியிடுமன்ேற 83

  தைரயுேளார்கண்மிகவருந்தித் த னுமுைடயூணிைவயன்றிப்-
  புைரயிேலார்கண் மற்ெறான்ைறப்ெபாருந்தநிைனயாெரன்ேபாலும்-
  வைரவிேலார்கண்மிகவருந்திவாங்கிப்ெபாருந்திமயங்கியிடும்-
  கைரயில்கருமந்தன்னாேலைகவிட்ெடாழிந்தஞானிகேள. 84

  உடைலக்குறித்ேதாபாலருந்தலூைரக்
      குறித்ேதாவவரவர்க்ேக-
  நடைலயுலைகெயாழிந்தந்த
      நாட்டம்பிறந்தவ்வானந்தக்-
  கடைலயமிழ்ந்த ெலனிலந்தக்க
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      கடலிலமிழ்ந்துமன்ேனாைரக்-
  கடைலமண்ைடக் ெகாண்ேடானாக்
      காணுமதுேபாற்ேறான்றிடுேம 85

  கனியும்பாலுஞ்சருக்கைரயுங்கலந்தவன்ன நிரம்பேவ-
  அனிசம்புசிப்ேபார்நீர்க்கூைழயருந்தநிைனக்குேமானஃதின்-
  இனியகுருவினருளாேலயிருளுநீங்கியானந்தம்-
  நனியுமுைடேயார் விைடயமைத
       நணிகார்நணுகினைகக்கிடேம 86

  ஞானமுைடேயார்க்ேகதுறினு நணுகாகுற்றெமனத்துறேவார்-
  ஊனமைனேயாருைரத்திடின்மற்ெறான்ேறகுற்றமைனயுைடேயார்க்-
  கீனமுைடயதுறவியர்க்ேகயிரண்டாங்குற்றம் பரப்பிரட்டும்-
  ஆனதுறவிலிழிவுெமனவைறயுமகன்றெப ேயாேர 87

  அபாஞானமுயர்குருவாைலயந்தி வுமறக்ேகட்டு
  விபரமாகவந்ெநறியின் ேமவிப்பூதமாத்திரேம-
  சபலமாகநீங்கிடத்திற் சகத்திெலான்றும் ேவண்டாது-   
  கபடஞானமுைடேயாேர கண்ேடாெமனும்ேபாகத்துமுறும் 88

  அந்தமுகத்தின்புறுேவார்களழியும்ேபாகமின்ெபன்ேற-
  இந்தமுகத்திற்றிரும்பார்கெளன்றுமீன்ஞானியர்கள்-
  அந்தமுகத்தின்புர்ேறா னைறயுஞ்ெசான்மாத்திரமாகி-
  இந்தமுகத்திப்ேபாகமைதயின்ெபன்றழுந்துெமப்ேபாதும் 89

  ேபாகத்துைறேவான்றன்மைனையப்
      ெபாருந்திப்பிறர்க்கீந்திடுவதுண்ேடா-
  ஏகத்துைறேவான்றன்மைனையயிைதய
      ெமாத்துப்பிறர்தமக்குச்-
  ேசாகத்திறனாம்ேபாகத்ைதச்
      சுகெமன்றியுேமாவயீின்-
  ேமாகத்துைறேவரறகன்ேறார்கண்
      ெமாழிவரவைரப்பதிதெரன்ேற 90

  இைடமுன்னிறிலகண்டபரத்ேதகமாகி யானந்தம்-
  உைடயவறிஞர்தமக்கிச்சா வூேழசற்றுமிலவாகும்-
  விைடயமதனில்விருப்பமாய்ேமவியூழுெழன்றிடுவர்-
  கைடயிலியமதூதர்களாற் கலங்கியூழுெழன்றிடுவர் 91

  இதுேவநான்குசாதனமு
      மியல்பாயுைடேயாெரய்துெநறி-
  இதுேவெயன்றுமாறாத
      விருளின்றிமிைரத்தானறுக்கும்-
  இதுேவஞானானந்தரசம்ரமிக்கச்
      ெசய்யும்விஞ்ஞானம்-
  இதுேவயுனக்குமுறுதிெயன
      விைசத்தாெளைனயாளருளுைமேய 92
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  இந்தெநறியில் விகங்கமைதெயய்தியானுமவளருளால்-
  பந்தமகன்றுபரெவாளிையப்பார்த்ேதனைனத்துந்தானாகி
  அந்தநடுமுன்மூன்றுமில்ைல வகண்டாகாரவடிவாகித்-
  ெதாந்தெமன்றுமிலதாகிச்சுயமாய்விளங்கியிருந்ததுேவ 93

  ேவறு. 
  நிமலமாம்பிரமவனுபவமுைரத்
       ேதனின்றதுசிருட்டிமுன்னானாய்-
  நிமலமாெமனது நிைலயினின்ேறனிைன
       ெவனுமாையயிற்பாய்ந்து-
  நிமலமாம்பரமாயுயிர்களாயுலகாய்
       நிைலயதுேபாலேவவி ந்து,
  நிமலமாெமன்கணப்படிெயாடுக்கி
       நின்றிடி ேவனிதுநிசேம 94

  அைலவிற்சிற்ெசாரூபமஃது மல்லாதா
      யைதவிடேவறுமல்லாதாய்-
  அைலவுெசய்யஞ்ஞானத்திைசத்தாய
      தகன்றிடும் ெபாழுதசத்தாய்-
  அைலவின்றித்ேதறின்முக்காலுமில்லா
      தாயனாதியாயனிர்வசனமதாய்-
  அைலவுறுமாையயுைடயமாயா
      வியானனானாகியேசாகம் 95

  பரெசாரூபத்துக்கபினமும்பினமும்பகர்
      பினாபின்னமுமலதாய்-
  நிரவயமலதாய்ச்சரவயமலதாய்
      நிரவயசரவயமலதாய்த்-
  திரசத்ைதயசத்ைதச்சதசத்ைதயலதாய்ச்
      ெசப்பியவனிர்வசனமதாய்ப்-
  பரபிரகிருதிதமெசனுமகிைம
      பண்ைடயிலுைடயவிச்ேசாகம் 96

  எைனமைறப்பைறச்சி தீண்டியுமகத்தி
      லிருளிறந்தும்ெமாளிபிறந்தும்-
  பிைனநனிமாையதூரத்தியாயும்
      பிரவஞ்சமருந்தியுமிைவயின் -
  உனிநின்றுபார்க்கிற்பஞ்சசூதகமு
      முண்ெடனக்ேகயிைவதீரா-
  துனிநின்றுபார்க்கினிைவகட்காளாேன
      ெனாருவிருத்தாசலமைடந்ேத 97

  என்ைனேயேதான்றாவைகெகாைலபு ந்து
      மினியேதார்ஞானமாணிக்கந்-
  தன்ைனேயகளவுபு ந்துமற்றதன்ேமற்றவிர்ந்திடா
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      மயக்கத்ைதக்ெகாண்டு-
  பின்ைனயுமதிேலகாமத்ைதப் ெபற்றும்
      ேபச்சிறந்ததுெவனவுைரத்தும்-
  இன்னைவம்பாதகங்கட்காளாேன
      ெனழில்விருத்தாசலமைடந்ேத 98

  இத்தைகசூதங்கள்பாதங்க
      ெளய்தியுமிடமுதற்பற்றும்-
  ஒத்தாவிவ்வுடலிந்தியங்கரணங்கெளான்றுந்
      தாக்கறெவட்டெவளியில்-
  ைவத்ெதனக்கண்டுபாழ்ெசய்ததந்ேதா
     மைலையேயநம்பியுமுலகில்-
  இத்தைனெகாடுைமயுைடயவித்தலந்தாெனனக்
      ெகன்ேறயிருந்தேதாவறிேயன் 99

  ேவறு.
  விருத்தகி வடிவானவிைறயவனும்வாழ்க-
      விைனயேனற்கருள்விருத்தவம்பிைகயும்வாழ்கக்-
  கருத்திலுறெவனக்கருளும்பிரணவமும்வாழ்கக்-
      காரணிையயைடயுமடியாருநனிவாழ்கத்
  திருத்தமுடன்றலமுமிகச்சிறப்பதாய்வாழ்கச்-
      ேசர்ந்துைறயுமியாவர்களுஞ்ெசல்வமுடன்வாழ்க
  இருத்திெயைனயுைமயருளாயாலுணர்ந்தபடிேய-
      எல்ேலாருமுணர்ந்துவாடுதலறேவவாழ்க 100

  விஞ்ஞானசாரம் - முற்றிற்று.
------ 

4. அத்துவிதவுண்ைம.

  காப்பு.  பாயிரம்.
  ஆழத்துப்பிள்ைளயார் துதி

  ெபாங்கரவதுவுமிந்தும்பு சைடயதனிற்ேசர்த்தி
  அங்கரந்தனிலிடத்திலழகியமாைனேயந்தும்
  சங்கரன்ேசயம்பாசந்தகர்த்ைதந்துெமாருங்கருக்க
  ஐங்கரங்ெகாண்டவாழத்ைதயைனவணக்கஞ்ெசய்வாம்

  ெப ய நாயகியார் துதி.

  ஆண்டகுருேவகண்மணிேயயருேளநீநாெனான்றாகப்
  பூண்டவடிைவெயன்னுைடயபுந்தியதனுணின்றுணர்த்தி
  ஈண்டப்படிேய ெயன்னாவிலிருந்து முைரக்க ேவண்டிடுநீ
  நீண்டமாலுமயன் ேபாற்று நிமலவிருத்த நாயகிேய

  பாயிரமுற்றும்.
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  நூல்.

  ேமலாஞ்சதுட்டசாதனங்கண்ேமவி நிைறந்தேபாக்குைரக்கின்
  ேமலாமதுநாெமனத்திடமாய் விளங்குமைவயில்லாதவர்க்கு
  ேமலாம்பரமன்மான்மழுவாய்விளங்கியுைரத்தும்விளங்காது
  ேமலாஞ்சா தனங்கள்வரேமவேவண்டுஞ்சாதுசங்கம் 1

  உண்டாய்த்ேதான்றிரமித்திடுத ெலாருநம்வடிேவயுருநாமம்
  கண்ேடயிடன் மாத்திரமல்லாற் கருதிப்பார்க்கின்ேவறில்ைல
  பண்ேடமுதலித்தகவாகும்பலவாய்க்காணன்ைமத்தி வால்-
  விண்டாற்றி  ைவேயகமாய்விளங்குநமதுவடிவேம 2

  எந்தச்சத்திலசத்தாகுமிந்தவுலகுசத்தாகும்-
  எந்தச்சித்திலசத்தாகு மிந்தவுலகந்தான்விளங்கும்
  எந்தவின்பிற்றுன்பாகுமிந்தவுலகமின்பாகும்
  அந்தச்சச்சிதானந்தமதுேவநமதுவடிவாகும் 3

  எல்லாநாேமெயனவறிந்தா ெலஃைதநிைனவானிைனத்திடுதல்-
  ெசால்லாெலஃைதயுைரத்திடுதெறாழிலாெலஃைதச்ெசய்திடுதல்-
  நில்லாவுலைகேவெறன ேவநிைனதலுைரத்தெறாழில்பு தல்-
  நல்லாரைனத்து நாெமனேவநாடாரைவயிெனான்ைறயுேம. 4

  நானாவாகத்ேதான்றியிடுநாமரூபமிைவயைனத்தும்-
  நானாவல்லெவாருநாேமநாடிமகிழுஞ்சித்திரங்கள-
  தானாஞ்சித்தாகாசத்திற்றன்ைனத்தாேனதான்றாேன-
  தானாங்கருவியினில்வைரந்துதாேன ேநாக்கிமகிழ்ந்திடுதல் 5

  தங்கந்தாேனபணிதியாய்ச் சாற்றும்விதமாய் விளங்குதலின் -
  அங்கமுதலாஞ்சகங்களாயறிேவ விளங்குமயலில்ைல-
  இங்கங்ெகன்ேற பங்ெகான்றுமில்ைலயகண்டவறிெவான்ேற-
  துங்கவறிவு ேதான்லளவுந்ேதான்றுநானாவிதரூபம் 6

  இன்னானன்னானிதுவதுெவன் றியம்புமுலகம் ேவறன்று-
  தன்னானந்தலீைலயினாற் றன்ைனத்தாேன தன்னிடத்தில்-
  அன்னானின்னானதுவிதுெவன்றனந்த விதமாய்த்தான்பகுத்ேத-
  உன்னாநின்று தானடிக் குெமாருகூத்ெதனேவயியம்புவரால் 7

  தங்கெமான்ேறபணிதிகளிற் சாற்றும்விதங்கள் ெவவ்ேவறு-
  தங்கவிலக்கணமுமன்று தங்கம்விடவும்ேவறன்று-
  தங்கமழியாப்பணியழியிற்சாற்றுமிந்தத்தகைமேபால்-
  எங்குநிைறசித்தாநம்மிலிலகுமிந்தவுலகேம 8

  தானுண்டாகிலுலகுண்டாந் தானுண்டாகிலுயிருண்டாம்-
  தானுண்டாகிற்பரமுண்டாந்தானுண்டாகில்வடீுண்டாம்-
  தானுண்டாகிற் பஞ்செதாழிற்றானுண்டாகுந்தைனயன்றித்-
  தானுண்ேடாமற்றைவயதனாற்றாேனயைனத்தும்ேவறில்ைல 9
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  மந்தவிருளிற்கயிற்றரவின் மாறுபாடாய்த் ேதான்றுதல்ேபால்-
  இந்தவுலகு முயிர்களுமவ் வசீன்றானுமுயிரைடயும்-
  பந்தம்வடீுமீசன்ெசய்பஞ்சகிருத்தியங்களுேம-
  அந்தநமது ெசாரூபத்தி லாேராபிதமாய் நின்றிலகும் 10

  அனந்தவிதமாய் கீற்ைறயுைடத் தாகுஞ் சிைலெயான்றைதப்பார்க்கின்-
  அனந்தவிதமாய்த்ேதான்றயிடுமந்தக்கீற்றுஞ்சிைலெயான்ேற-
  அனந்தமுைடயநம்மிடத்திலகிலமந்தத்தகைமேபால்-
  அனந்தவிதமாயத்ேதான்றியிடுமறிேவயன்றிேவறில்ைல 11

  ைமேயமிகுநித்திைரேமாக மயக்கிற் கனைவக்கனவதனில்-
  ெபாய்ேயெயனத்ேதான்றாதவர்க்ேக புகலேவண்டு நனவுணர்ந்ேதார்-
  ெமய்ேயேபாலத்ேதான்றிநனி வினங்குஞ்சகஞ் சற்குரு வன்றிப்-
  ெபாய்ேய ெயனததிட்ட்மதாகப் ெபாருந்தத் ெதாறாெதாருக் காலும் 12

  கனவினனேவ யுணர்ந்துயர்ந்ேதார் கனெவன்ெறாருவற் குைரத்திடினும்-
  கனவிெதன ேவகாணாது காணுந்தனக்ெகன்றறிவு திக்கின்-
  வினவிலதுேபானனைவயுந்தம் விகற்பெமனேவயுைரத்திடினும்-
  நிைனவினிசமாய்க்ெகாள்ளாது நிசமாந்தனக்ெகன்றறிவு திக்கில் 13

  கனைவக்கனெவன்றுணர்ந்தவைனக் கனவினயீாெரனெவாருவன்-
  வினவிலவனுநனவதனில்விளங்குந்தைனேயயுைரப்பனதில்-
  நனைவநிைனெவன்றுணர்ந்தவைனநனவினியாெரனெவாருவன்-
  வினவிலவனுமகண்டமதாய்விளங்கும்பிரமேமெயன்பன் 14

  நனவிற்றாேனா டத்திருக்க நவி னித்திைரயின் ேமாகத்தால்
  கனவிற்ேறசாந்தரமுதலாய்க் காணுமேனகவிதமஃதின்
  வினவினாமுமகண்டமதாய்விளங்கியைசயாதிருந்திடேவ
  கனவிம்மாையதனில்விதமாய்க்காணுந்ேத சாந்தரமுதலாய் 15

  கனவிற்ேறான்றும்ெபாருெளல்லாங்கனவிற்கனெவன்றுணர்ந்தக்கால்
  நனவில்விவகாரந்ேதான்றுநவிற்றுமிந்தத்தகைமேபால்
  நனவிற்ேறான்றுஞ்சகமைனத்துநமதுசங்கற்பம்ெமனேவ
  நனவிற்ேறான்றியிடுங்காைல நமதுெசாரூபந்ேதான்றியிடும் 16

  மனத்திற்கனவிற்கனெவனேவ மதிக்கினந்தவிவகாரத்
  தனத்தமுறினுங்கலக்கமுறானதிகமுறினுமகிழ்ச்சியுறான்
  மனத்தினனவில்விவகார மயங்கிநீங்காதிருப்பனதின்
  கனத்தசகஞ்சங்கற்பெமனக் கண்டாற்றைன நீங்காதிருப்பார் 17

  சிங்காதனத்தில் வறீ்றிருக்குஞ்சிறப்பாராசுங்கனவைடந்து
  மங்காய்ப்புைலத்தன்ைமையேமவி வருந்துேவான்றனனவுண ன்
  அங்காஞ்ேசாகேமாகெமலாமந்தக்கணேமநீங்குமதின்
  இங்காஞ்சீவத்துவேமாகமி யுந்தைனத் ேதர்ந்தக்கணேம 18

  கனைவக்கனெவன் றுணர்ந்தந்தக் கனவினனைவேநாக்கிடினக
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  கனைவெயாழிந்த வக்கணேம காணுநனவில்விழிக்குமதின்
  நனைவச்சங்கற்பெமன்றுணர்ந்துநனவிற்றைனேயேநாக்கியிடின்
  நனைவெயாழிந்துவக்கணேம நமதுெசாரூபத்ேதவிழிக்கும் 19

  கனைவெயாழிந்து நனவதைனக்கண்டார்நனவினின்றுபினக்
  கனைவேநாக்கி யிடின் முன்னங்கண்டபடிேயேதான்றுமதின்
  நனைவெயாழிந்துதன் ெசாருபநன்றாயுணர்ந்ேதாரதினின்று
  நனைவேநாக்கிநிைனவுெகாடுநாடின் முனம்ேபாற் ேறான்றிவிடும். 20

  உறக்கேமாகமதிற்கனவி லுலகமுயிர்கள்விவகாரம்
  சிறக்குெமய்ேபாற்ேறான்றியைதத் ேத ற்ெபாய்யாவிடுமஃதின்
  மறக்குமாயாேமாகமதின்மாசார்பந்தம்வடீெதனப்
  பிறக்குமைவகடைனத்ேத ற்ேபசும்ெபாய்யாய்ப் ேபாய்விடுமால் 21

  ஒருவனுளதாைகயிற்கனவு முண்டாமுறக்கேமாகமதின்
  ஒருவனிலதாைகயிற்கனவு ெமாருகாைலயினுமிலதாகும்
  ெசாரூபநமதுண்டாைகயினற்ேறான்றுநானாவிதஞ்சகநம்
  ெசாரூபமிலேதயிைலயதனாற்ேறான்றுமைனத்துஞ் ெசாரூபேம 22

  படிகத்தடுத்தநிறங்களதிற் பத்திபாயுமந்நிறமாய்ப்
  படிகமாகிநீங்கினதிற் பகருமிந்தத்தகைமேபான்
  முடிவினமதுெசாரூபத்தின ேமாகஞ்ெசயுமாையயிற்ேறான்றும்
  முடிவில்பந்தம் வடீது மின்ெமாழியமாைய ெயன்பதுமில் 23

  பழுைதயதனிற்ேறான்றியிடும்பாம்ைபயுள்ளபடிேநாக்கில்
  பழுைதயாேயேதான்றியிடும்பாம்புமதுவாய்விடுமஃதிந்
  பழுதில்சிவத்திற்ேறான்றியிடும்பன்ைமயுலைகேநாக்கியிடின்
  பழுதில்சிவேமயாய்ேதான்றும்பன்ைமயுலகு மதுவாய்ேபாம் 24

  ேதான்றிவிளங்கும்ெபாருெளல்லாநெதால்ேவதாந்தவிசாரைனயில்
  ஊன்றிேநாக்கியனுதினமும்யூகமதனிற்ப சயித்தால்
  ேதான்றிவிளங்கு மறிெவான்ேறெசான்மாத்திரமாய்விடுமுலகம்
  ஊன்றிேநாக்காதவர்கட்ேக யுளதுேபாலத்ேதான்றிவிடும் 25

  ஏகமாகிநின்மலமா யிருக்குநமக்கிப் பந்தெமனும்
  ேமாகம்வந்தேதெதன்றுமுன்பின்பாராதிப்பந்தம்
  ேபாகவழிேயெதனநாடிப்ெபாருந்தும் ேவதவிசாரைணயால்
  யூகமதனிற்சிைதக்கினதி னுள்ளவியல்பு பின்ேறான்றும் 26

  பரைவதாேனேயாரைலவிற் பலவாய்விளங்குேமாரைலயில்
  பரைவ நீங்கிெயான்றாகிப்பைழயபடிேயவிளங்குமதின்
  பரவுஞ்ெசாரூபாஞ்சங்கற்பப்பகுதியதனிற்பலவாகிப்
  பரவுமசங்கற்பத்ெதான்றாய்ப்பைழயபடிேய விளங்கியிடும் 27

  கடங்கடமதுகாரணத்ைதக்காட்டிடாதுமுன்விளங்கும்
  படங்கடானுமப்படிேயபகர்காரணமுநீங்காது

62



  சடங்களாகுமிச்சமுந்தான்முன் விளங்குங்காரணமாம்
  இடங்ெகாள்ெசாரூபத்ைதயுங்காட்டாதிருக்குமைதவிட்டகலாேத 28

  மரத்ைதேநாக்கின்மதக யுமைறந்து விளங்குமைதேநாக்கில்
  மரத்ைதமைறத்துத்தான்விளங்கும்வாறுேபாலச்சகமுழுதும்
  பரத்ைதேநாக்கினதின்மறந்துபரமாய்விளங்குஞ்சகேநாக்கில்
  பரத்ைத மைறத்துத்தான் விளங்கும்பரேமயைனத்துமாதலினால் 29

  நாகத்துதிக்ைகதைனேநாக்கினாசிகரமுந்ேதான்றியிடும்
  நாகநயனந்தைனேநாக்கினயனஞ்ெசவியுந்ேதான்றியிடும்
  ஏககருவிபார்த்தபடி யிரண்டுவிதமும்விளங்குமதின்,
  ஏகபரமும்பார்த்தபடி யிலகுமுலகுஞ்சித்ததுமாய் 30

  ஊனாம்ேபாகெமமெதன்ேறயுன்னல்விசாரமிலாைமயினால்
  நீதானைவகளிைவகெளனநிைலேபால்விளங்கியிடுமிந்த
  நானாவிதமாஞ்சகமுழுதுநாேமயன்றிேவறில்ைலத்
  தானாய்ேநாக்கிற்றனாகுஞ்சகமாய்ேநாக்கிற்சகமாகும் 31

  மாையெயனு மிவ்வுைரக்கருத்தமதிக்கின்யாெதான்றிலாததுேவ
  மாையெயனவிப்படியிருக்க மதிபரதைனயிருவைகயாய்
  மாையெமய்ெயன்றுைரத்திடுவர்மயக்கப்பட்டுத்தைனமறந்ேதார்
  மாையெபாய்ெயன்றுைரத்திடுவர்மயக்கநீங்கித்திைனயறிந்ேதார் 32

  நாமரூபந்தைனேநாக்கிநாடன்மனமும்புறமுகமும் -
  நாமரூபந்தைனநீக்கிநாடலறிவுமுண்முகமும்
  நாமரூபத்ெதவ்வளவுநாட்டஞ் ெசாரூபந்ேதான்றாது-
  நாமரூபநாட்டம்விடினமதுெசாரூபந்ேதான்றியிடும் 33

  அைரயகுமாரன்புைலயருடனணுகிமறந்து ெமாருவரால் -
  அைரயகுமாரெனனவறியிலஃெதப்ேபாதுமறிவாதின்-
  தைரயிலாசாெனழுந்தருளித்தைனப்பார்த்ததுநீெயனவுைரக்கின்-
  புைரயி லதுவாமூவவத்ைதெபாருந்தும்ெபாழுதுமறவானால் 34

  படியிற்ெபாருளின்ெமய்ெயன்றுபடிெறான்றிந்தவிருவைகயும்-
  முடிவின்ெமய்ெபாய்யறுந்திடலாெமாழியுமிந்தத்தைகைமேபால்-
  ெகாடியவுலைகெமய்ெயனேவகூருமைதயுமறிந்திடலாம்-
  முடிவிற்சகம்ெபாய்ேயயாகு முத்திெயான்ேற ெமய்யாகும் 35

  அகிலந்ேதான்றும்ெபாழுதுமைறந்ததிட்டானமதாய்விளங்கியிடும்-
  அகிலநீங்கிற்றான்விளங்குமந்தச்சச்சிதானந்தம்-
  அகிலந்ேதான்றும்ெபாழுதுமைறந்ததுேதான்றுதல்ேபாலதுேதான்றில்-
  அகிலந்ேதான்றாததனின்மைறந்ததனாகிலமசத்தாேம 36

  முத்தியாேதாெவனெவண்ணியமுயக்கேவண்டாமிஃதறுதி-
  முத்தியுளேதற்பந்தமுண்டாமுத்திெயாருகாைலயுமில்ைல-
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  முத்திதானாஞ்சகம்ேவறின் ேமாகமதிற்காண்பைதப்ேபாக்கின்-
  முத்தியாகுமிந்நிைலையமுயன்றுவருந்திநிைலெகாள்வாய் 37

  இல்லாமாையதங்கணிைலயாருநிற்கவம்மம்ம
  ெபால்லாப்பிறப்பிற் பட்டதுமாய்ப் ெபாக்கமிகவுந்தவிர்த்ததுமாய்-
  நல்லா ணக்கஞ் ேசர்ந்ததுமாய்ஞானவிசாரமுதித்ததுமாய்-
  எல்லாமாம் வடீைடந்ததுமாயார்க்குங்காட்டிமைறந்திடுேம 38

  எல்லாநீங்கிச்சற்குருைவெயங்குந்ேதடியைடந்தருளி,
  நால்லாருணருஞானநூனவின்றுவிசாரஞ்ெசய்வதுவும்
  ெபால்லாமனத்ைதெயாடுக்கிநிட்ைடெபாருந்திேநாக்கல்லாேநாக்கும்-
  இல்லா மாையதைனத்துணிவாயில்ைலெயனேவகாண்குதற்ேக 39

  விளங்குஞ்சகங்களைனத்தினிலும்விளங்குநாமாதிகணஙீ்கி-
  விளங்குமைதமாத்திரேநாக்கில் விளங்கும்பிரமமக்கணேம-
  விளங்குநாமாதிகளுமதாய் விளங்கும்ேவறாய்விளங்காது,
  விளங்குமிந்தநிைலெயவர்க்கும் விளங்குமவிேராதமதாேய 40

  நாமரூபம்விளக்கல்பரம்நாடலுயிராமனவமாைய-
  நாமரூபந்தைனேநாக்கிநாடச்ெசய்தலஞ ஞானம்-
  நாமரூபத்திவ்வளவுநாட்டெமனேவ ெசய்தல்விைன-
  நாமரூபந்தைனேநாக்கி நாடுமிடத்திலிைவநிகழும் 41

  உருவநாமேநாக்கிடத்திலுளதாமிந்ைதைவவைகயும்,
  உருவநாம்நீக்கிடத்திெலான்றுமிைவகளிற வாகிச்
  ெசாரூபெமான்ேறநிகழ்தலினாற்ெசான்னவிைவகைளவைகயும்-
  ெசாரூபமன்றிேவறில்ைலேதான்றும் விவகாரத்திைசயில் 42

  விவகாரத்திற்பகுப்புகளாய்வி யும்பரமார்த்தம்மதனில்-
  சிவகாரமதாய்விளங்கியிடுஞ் சிவேமயைனத்துமாதலினால்-
  பவகா யத்ைதயுைடேயார்க்குப்பகுப்ேபெயன்றுந் ேதான்றியிடும்,
  பவகா யத்ைதெயாழிந்ேதார்க்குப்பகுப்ெபான்றின்றிச் சிவந்ேதான்றும் 43

  பந்தத்திைசயிற்பலெவன்றும் பரமார்த்தத்திெலான்ெறன்றும்-
  இந்தச்சடங்கு ெசாரூபத்திெலன்றுமில்ைலேநாக்கியிடின்-
  எந்தக்காலுெமாருபடிததாயிலங்குஞ்ெசாரூபமிைவமாயா-
  ெதாந்தத்ததனிற்ேறான்றியிடுஞ்ெசாரூபத்தாேராபிதமாகும் 44

  மித்தியவாதிேவதாந்தி விளங்குஞ்ைசவசி்த்தாந்தி-
  சத்தியவாதியிருவர்களுஞ் சாற்றுந்தங் கட்கடுக்காைத-
  மித்தியவாதிசகத்தனுக்கு விளம்புஞ்சிருட்டிமுடிவினின்றும்
  சத்தியவாதிசிவெமாழிந்துசற்றும் ேவறில்ெலன வுைரக்கும் 45

  சகமெதன்பதிைலெயங்குந்தாேனநின்றுவிளங்கியிடும்-
  சகமெதனேவேதான்றிடுதல் தமதுசங்கற்பம்மதனில்-
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  அகமதனிேலகண்டுணராதைவயிற்சிக்கிப்பந்தமுறும்-
  அகமதனிேலகண்டகற்றி லப்ேபாப்ண்ைடப்படி நிகழும் 46

  பந்தமின்றிவடீின்றிப்பரேமெயங்கும்விளங்கிடவும்
  பந்தம்வெீடன்ெறனவுைரத்தல் பார்க்கின்மாயாேமாகமதில்-
  சிந்ைதவி ேவபந்தமதாஞசிந்ைதெயாடுக்கேமவடீாம்-
  இந்தவைகயாம்பந்தம்வடீியம்புமப வாதவதாகும் 47

  ேதான்றிநிகழுமுலெகலாஞ் ெசாரூபேமமற்றுருநாமம்-
  ேதான்றிநிகழ்தன்மாையேய ெசாரூபம்விடவும்ேவறன்று-
  ேதானறி்நிகழு முருநாமஞ்ெசாரூபம்விடேவெறனவுன்னி-
  ேதான்றிநிகழ்தல்பந்தமதாஞ் ெசாரூபெமனேவயுனல்வடீாம் 48

  உருவநாமமைவக்கிருப்புமுதிப்புஞ் ெசாரூபத்திைனயன்றி-
  உருவநாமமைவதனக்ேக ெயாருகாைலயினுமிலதாகும்-
  உருவநாமமைவேநாக்கெலாருவிநைமேய ேநாக்கியிடின்-
  உருவநாமநிகழ்ந் திடாெதாருநம் வடிவாேய நிகழும் 49

  பந்தெமன்றும் வெீடன்றும்பயிலுநிைனேவபந்தமதாம்-
  பந்தெமங்காம்வெீடங்காம் பரத்ைதவிடேவறி்லாைமயினால-
  தந்தஞ் சங்கற்பந்தனிேல தாேம ேமாகித்திடுமுயிர்கள்-
  தந்தமசங்கற்பந் தனிேல தாெமநீங்கியிடு ேமாகம் 50

  உருவநாமந்தைனேநாக்கி ெலாருதன்னிைலைய நீங்கினதாம்-
  உருவநாமந்தைனநீக்கி ெலாருதன்னிைலேயநின்றதுவாம் -
  உருவநாமமைவயிரண்டுெமாருதன்வடிேவெயனக்காணில் -
  உருவநாமந்தாேனயாெயாளிருமதுேவமுத்தியுமாம் 51

  ெகாள்ளுெநறிேயேததுபந்தங்கூடுமவேீடெதனேவண்டாம் -
  உள்ளும்புறம்புெமனுமிைவயிலுதவுெமஃதுதனக்கதனின் -
  ெறள்ளுஞ்சங்கற்பங்கெளல்லாமி யேநாக்கிநின்றதன்ைன -
  உள்ளும்புறம்புமின்றிெயங்குெமாளியாய்க்காணலாகியிடும் 52

  ஒளிேயெயங்கும் விளங்கிடுமவ்ெவாளியில்விளங்குமுலெகல்லாம்-
  ஒளிேயயன்றிேவறாேமாெவாளிையயறியாருலெகன்பர் -
  ஒளிேயயன்றியுலகுதனக்ெகாருகாரணமுமிைலயதனால் -
  ஒளிேயயைனத்துந்திைரநுைரகளுவ யலதுேவறாேமா 53

  மாையேவெறன்ெறனவுன்னிமதிக்கேவண்டாம் ேபதவதி -
  மாையயாகுமற்றஃைதவருந்திமுயன்று ேபர்த்திடுக Ð
  மாையநீங்குமிந்தமதி வந்தவழிேயெதனேவண்டாம் -
  மாையெநறியிலம்மதிைய வைதக்கில துவந்ததுேதான்றும் 54

  விளங்கியிடுமிவ்வுலெகல்லா மித்ைதவடிேவெயன்பதுவும்-
  விளங்கிெயங்குந்தற்ெசாருபவிமலவடிேவெயன்பதுவும்-
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  விளங்கிலருத்தெமான்ேறயாம் ேவறாய்க்காணுமஃதகற்றி-
  விளங்கு ெமாளியாேயகாண்கில்விளங்குமருத்தெமான்றாேய 55

  தனதுசங்கற்பந்தனிேல சகங்களாகிவிளங்கியிடும்-
  தனதசங்கற்பந்தனிேலசகம்ேபாெயாடுங்குமதனாேல-
  தனதுவடிேவசகங்கெளல்லாந்தன்ைனவிடேவறிைலத்தங்கம்-
  தனதுவடிைவவிடப்பணிகடான்ேவறாகிவிளங்கிடுேமா 56

  நிைலைமநீங்கிற்சகமுதித்துநிசமுமாகுமற்றைவயின்
  நிைலைமஞானவிசாரைணயினிசம்ேபாெயாடுங்குந்ேதாற்றரவு-
  நிைலயாகுந்தைனேநாக்கினஙீ்கிமைறயுமிச்சகத்திநன் -
  நிைலைமெயாருேவதுவிலுதிக்குநீங்குமிருைமேயதுவினில் 57

  எல்லாநாெமப்படியாேவாெமன்னேவண்டாமிலக்கணம்பார்த்-
  ெதல்லாேநாக்கியிடுமிடத்திலிருப்புந்ேதாற்றரவுமின்பும்-
  எல்லாவிடத்துமுண்டாகுமியல்புமைவேய பிறித்திட்டால்-
  எல்லாெமங்ேகேதான்றிடுேமாவிதனாெலல்லாநாமாகும் 58

  ெவள்ளிவிகற்பமதிற்கிளிஞ்சில்விள்ங்கும்விகற்பந்தைனநீக்கித்-
  தள்ளின்ெவள்ளிெயன்பதுேபாய்த்தாேனவிளங்குமக்கிளிஞ்சில்-
  ெவள்ளிெயன்றெபாழுதுமலவிகற்பெவன்றெபாழுதுமது-
  ெவள்ளியாகிநீக்கினதில்விமலத்ததுேபான்மாையயுேம 59

  ஒன்ேறெயன்னின்முத்தியில்ைல ெயாருவன்ேவேறயுண்ெடன்னில்-
  ஒன்ேறயாகமாட்டாமற்ெறான்றாெமன்னிெலான்றுெகடும்-
  ஒன்ேறெயன்றவாதிகட்குேமாதுமிரண்ேடெயன்றவர்க்கும்-
  ஒன்ேறயிரண்டுமாெமன்ேறயுண்ைமகற்பிதம்மிரண்ேட 60
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  நீலவுற்பலம்மதனினிறமுன்மூன்றுநின்றதுேபால்
  சீலமதனிேனாக்கியிடிற்சீவன்பரமச்ெசகமூன்று
  ேகாலமைவயுஞ்ெசாரூபமதாய்க்கூடிநிகழுெமான்றாேய 88

  எல்லாமாகுந்தற்ெசாரூபமிருக்குமளவுமாையயுமுண்-
  டில்லாமாையயுள்ளளவுமீசன்பு யும்பஞ்செதாழில்-
  இல்லாெதாழிந்துேபாவதில்ைலயிதனாற்சீவபரமுண்டு
  ெசால்லாநின்றவிவர்க்குக்க ெசாரூபந்தாேனபகுத்துநிற்கும் 89

  பகுத்துநின்றதற்ெசாரூபம் பரசீவருக்குச்சாட்சியதாய்ப்-
  பகுத்துநிற்குஞ் சாட்சிையேயபாரத் துத்தத்துவமசிெயன்று-
  வகுத்துமாவாக்கியங்கூறுமற்றிச்சீவன்றைனயல்ல-
  ெதாகுத்துக்ேகட்டதிவெனனினுஞ்ெசான்னதிவன்சாட்சிையப்பார்த்ேத 90

  இந்தச்சீவன்கற்பிதேம யின்றிேவேறார்ெபாருளல்ல-
  அந்தெசாரூபமிவனாகானந்தச்சீவ ெனான்றாகும்-
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  இந்தச்சீவனதுநாெமன்ெறண்ணிச்ேசாகம்பாவிக்க-
  அந்தச்ெசாரூபமாய்விடுவனவைனவிடேவறிவனிலதின் 91

  இதனாற்பந்தமுத்தியுமுண் டிதனாற்பந்தமுத்தியுமின் -
  றிதனான்முத்திெபற்றவனுண்டிதனான்முத்திெபற்றவனின் -
  றிதனாற்பலேவயாகியிடு மிதனாெலான்ேறயாகுெமன-
  இதனால்விேராதமதாகுமிதுேவநமதுசித்தாந்தம் 92

  இந்தெநறியிலணுதினமுேமகாந்தத்திெலாருநிைனவாய்ப்-
  பந்தமுத்திமார்க்கமைதப்பகுத்துவந்தவழிப்படிேய-
  ெதாந்தமகற்றிப்பைழயபடி ெசாரூபமதனினின்றிெடன-
  இந்தவைகேய யருள்பு ந்தாெளைனயாள்விருத்தவம்பிைகயும் 93

  ேகார்த்துப்பத்துத்திைசகளி னுங்குலவும்பதினாலுலகத்தும்-
  பார்த்துேநாக்கு மிடெமல்லாம்பரேமநிற்கயாணவமாய்க்-
  கூர்ந்துேநாக்கிப் பாராதுெகாடுைமகளிேல நாட்கழித்ேதன் -
  ஈர்த்துவிருத்தவம்பிைகநின்றிந்ேதாெவன்றாள்யான்கண்ேடன் 94

  ெகாக்குமிைரேதருதலினருட் குருவினருளிலியாேனாக்கத்-
  திக்குேலாக ெமன்றெதல்லாந்ெத யேவண்டியுைரத்ததுவாய்த்-
  திக்குேலாக மும்மிறத்துேதருமியானுமிறந்ததுவாய்-
  ஒக்குமுவைமயில்லாதெதாளியாெயங்குநிைறந்ததுேவ 95

  அந்ேதாவந்ேதா யாளாவிவ் வனுபூதீயிைனயறியாது-
  ெவந்ேதார்மயக்கிலகப்பட்டுவணீினாைளக்கழித்துவிட்ேடன்-
  இந்ேதாபாெரன்றருட்சத்திெயனக்குங்காட்டயான்கண்ட-
  சந்ேதாடத்ைதச்ெசாலப்படுேமாதாேனதானின்றறிவதுேவ 96

  எந்தனுைடய ச த்திரங்கெளனக்ேகநைகவந்திடுநிைனக்கில்-
  இந்தக்குைறகள்பாராமெலைனயும்வலிதிற்பிடித்திழுத்து-
  பந்தமுத்திவிவகாரம் பறித்ேதெயறிந்துபைழயபடி-
  அந்தெவனது நிைலயில்ைவத்தவன்ைனக்ெகைனேயாைகம்மாேற 97

  எனதுவடிைவயறியாமலிந்தவுயிராய் நின்றதுவும்-
  மனதுமிகவும்வாடினதும் வழிகாணாமேலங்கினதும்-
  தனதுகணிற்ேறான்றிடுெநருப்பிற் றருேவவதுேபால்ெவந்ததுவும்-   
  தனதுகைடக்கண்ணாெலாழித்ததாய்க்குெமைனேயாைகம்மாேற 98

  என்ைனயறியாதிதுவைரயுேமங்கியழன்று கிடப்ேபாற்குத்
  தன்ைனநிகாரம்விருத்தகி தங்குமுைமேயதயவாகிப்-
  பின்ைனயானுந்தானுெமான்றாம்பிரமந்தைனேயயறிவித்து-
  முன்ைனமயக்கந்தைனக்ெகடுத்தமுதல்விக்ெகைனேயா ைகம்மாேற 99

  எழிலார்விருத்தாசலவடிவாெமந்ைதவாழ்கெவைனயாளும்-
  எழிலார்விருத்தவம்பிைகயுெமன் றும்வாழ்கெவனக்கருளும்-
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  எழிலார்பிரணவமும்வாழ்கெவந்தாயருைளேநாக்கியிடும்-
  எழிலாரடியார்களும்வாழ்கெவைனப்ேபாெலல்லார்களும்வாழ்க 100

  ேவறு.
  ஏரூரும்விருத்தகி க்குமாரேதவெவனுமுனிவனிைசக்குநாவாய்க்-
  காரூரும்பழமைலயிற்ெப யநாயகியிருந்ேதகழறுமிந்தச்-
  சீரூரும்மத்துவிதவுண்ைமயனுபவமுணர்ந்ேதார்திகழ்பரெரன்றும்-
  ேதரூருஞ்சிவனாைணமுத்திெபறலுண்ைமயிதுதிண்ணந்தாேன 101

  அத்துவிதவுண்ைம-முற்றிற்று.
  ------------

  சிவமயம்.

5. பிரமானுபூதிவிளக்கம்.

  அனுபூதியரனுைரக்கவாழத்துப்பிள்ைளெயனக்
  கனுகூலமாயிருந்ேதயைடவாய்முடித்திடுேம (1)

  பிரமானுபூதியிைனப்ெப யநாயகிெயனக்குத்
  திரமாகவருளியவாெசப்புேவனவனருளால் (2)

  அவளருளினாேலயனுபூதியின்விளக்க
  மிவணுைரக்ேகனந்நிைலையெயய்திேனாேரகளிக்க (3)

  இவ்வனுபூதிையயுைரக்ேகனிவ்வனுபூதிையநன்றாய்ச்
  ெசவ்விதியினறிந்ேதார்கள்ேதர்ந்துமிகக்களிக்க (4)

  வடிவிைனேநாக்காதுளத்தின் வண்ைமையத்ேதருதலிெனந்தன் -
  ெகாடியவுைரபாராதுெகாள்ளுவர்ேமேலாரருத்தம் (5)

  அறிவறியாக்குழந்ைததனதைனமுன்ேனகுழறுதலின்
  பிறிவறியாதவர்முன்ேன ேபசுேகனனுபூதி (6)

  குழந்ைதகுழறும்ெமாழிக்குக்ெகாண்டாடுமைனேபால-
  இழந்தவுயர்ஞானிகளு் ெமன்னுைரெகட்டுண்மகிழ்வர் (7)

  முத்திையேவண்டிடினிப்ேபர் முயலேவ ேவண்டுெமனப்-
  புத்திெயனக்கருள்ெசய்தெபாதுைவ ெயங்குங்கண்டனேம (8)

  தைனத்தவிரெவான்ைறத்தான்ேவறாய்க்கண்டுவிடிற்
  பிைனச்ெசன்மநீங்காதுபிரமானுபவமலேவ (9)

  தன்ைனவிடேவெறான்றுந் தானில்லாத்தன்னிடத்திற்
  றன்னிைனவினாேலசகம்ேபாலத்ேதான்றிடுேம (10)

  எங்குஞ்சிதம்பரமாெயங்குநிைறந்திருக்கத்
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  தங்குநிைனவாலஃேதசகம்ேபாலத்ேதான்றிடுேம (11)

  தங்குநிைனவதைனச்சாராதுநீக்கிடத்தில்.....
  எங்குஞ்சிதம்பரமாயிருளறேவகண்டனேம (12)

  மந்தவிருளிற்கயிறுமாசுணம்ேபாற்ேறான்றுதலி
  னிந்தவுலெகன்னிடத்திலில்குமாேராபிதமாய் (13)

  பழுைதயினின்ேறார்சத்தி பாம்புேபாற்ேறான்றுதற்குப்-
  பழுைதயினுண்டைதப்ேபாலப்பரத்தினுமுண்ேடார்சத்தி (14)

  சூனியஞ்சித்துப்பிரமஞ் சுத்தசிவம்பரெமன்று
  தானிகழ்தல்ேவறில்ைலத் தனக்ேகப யாயம (15)

  சங்கற்பசத்தியினாற் சகம்ேபாலத்ேதான்றியிடுஞ்
  சங்கற்பசத்தியதுந்தன்ைனவிடேவறில்ைல (16)

  ......ன்சத்ைதேயயுண்டாய்த் தானிருக்குெமப்ேபாது
  ......தன்சத்ைததன்னிற்சகத்திற்குத்தானிருப்ேப (17)

  தன்சித்ேதேதான்றித்தானிருக்குெமப்ேபாதுந்
  தன்சித்தனாேல சகசமும்விளங்கிடுேம (18)

  தன்னின்ேபயின்பாய்த்தானிருக்குெமப்ேபாதுந்
  தன்னின்பினாேலசகமின்பாய்த்ேதான்றிடுேம (19)

  தானந்தமில்லாததாேனயுண்டாய்விளங்கி
  யானந்தமாகிெயன்றுமன்ேறநிகழ்ந்திடுேம (20)

  தனதுசங்கற்பத்திற்றனுண்டாதலிற்சகமுந்
  தனதங்கிசமூன்றுஞ்சகத்தினிகழ்ந்திடுேம (21)

  தனதங்கிசமூன்றுந்தான்பிறித்துத்தாேனாக்கிற்
  றனதங்கிசந்ேதான்றுஞ்சகம்ேபாெயாளித்திடுேம (22)

  சகமாகேநாக்கியிடத்திற்றன தங்கிசமூன்றுஞ்.
  சகமாகக்காரணமாய்த்தானதிட்டானமதாகும் (23)

  சகமாகேநாக்கிடத்திற்றான திட்டானமதாகிச்
  சகமாகவிளங்குதலாற்றைனத் தவிரெவான்றில்ைல (24)

  தானாய்ப்பார்த்திடுமிடத்திற் சகலமுந்தானாய்த்ேதான்றுந்,
  தானாய்ப்பாராவிடத்திற் சகலமும்ேவறாய்த் ேதான்றும் (25)

  தைனத்தவிரேவெறான்று தான்காணிலவனுக்குப்
  பிைனப்பயமும்ேபாகாதுெபரும்பயமுநீங்காது (26)

  தன்னிைனவினாேலசகமாய்வி ந்தெதன்ன
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  தன்னிைனைவநீங்கித் தானாயிருந்தனேம ... (27)

  உண்டாெயாடுங்குவதுமுண்டானதன்னிடத்ேத
  யுண்டாகுெமன்ேறெயாடுங்கியிருந்தனேம (28)

  ஐந்துெதாழிலுைமந்ெதாழிைலத்தானடத்து... ...
  ைமந்துகருத்தாவுமாகியிருந்தனேம ... (29)

  இவ்வடிவுநரமல்ல ெவன்றுநியதிபண்ணி
  யவ்வடிைவேநாக்கிடத்திலைனத்துநாேமயாேனாம் (30)

  இவ்வடிவுபந்தெமனெவண்ணிேயநீக்கிடத்தி
  ெனவ்வடிவந்தானாயிருந்ேதனதிசயேம ... (31)

  இப்பந்தம்ேபாகெவண்ணிேயநீக்கிடத்தி
  ெலப்பந்தமுமாகியிருந்ேதனதிசயேம (32)

  இவ்வடிவந்தானாகிெயங்குந்தி ேவனுக்
  ெகவ்வடிவுந்தானாயிருக்கிலினிெயன்ெசய்ேதன் ... (33)

  ஒருவடிவுகாக்கவுழன்றுதி ேவற்கு
  வருவடிெவல்லாமாகின் வாட்டமறக்காப்பெதங்ேக, (34)

  சீவனாய்நீங்கிற்றிைகத்தனேனாருருவுக்குத்
  ேதவனாய்ப்ேபர்நீக்கிற் றிைகேயெனான் றிைனக்குறித்தும் (35)

  உலகமுயிர்பரெமன் றுைரத்திடுமுவைகப்ெபாருளு
  மிகலேவயானாகெவன்னனுபூதியிற்கண்ேடன் (36)

  எைனத்தவிரேவெறான்றுமில்ைலெயனக்கண்டளவிற்
  பிைனத்தவிப்புநீங்கிப் பிரமமாேயயிருந்ேதன் (37)

  தன்னுைடயசன்னிதானத்தனினின்று .
  பின்னுலகெமல்லாம்பிறவின்விளங்கிடுேம ... (38)

  சங்கற்பசத்திதானனந்தமாய்வி யு ...
  மங்கப்படிநிகழுமண்டபிண்டமானெதல்லாம் (39)

  சங்கற்பெமன்றுஞ்சகெமன்றும்ேவறில்ைல
  சங்கற்பேமசகமுஞ்சகேமசங்கற்பமதும் ... (40)

  ஓ டத்திற்கூவுமுைறமப்படிெயதி ட்
  ேடா டத்திற்கூவுதலினுலகுநிைனேவயாம் (41)

  நிைனெவன்றசங்கற்பநிசவடிைவேநாக்கிடத்திற்
  றைனயன்றிேவறில்ைலத் தங்கத்திற்பணிதிையப்ேபால். (42)

  யானாேகெனன்றகற்றும்யாதும்பிறிவின்றி
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  யானாகிநிற்குேகெனன்னவதிசயேம ... (43)

  ஆங்காரஞ்சித்தமந்தவனமதியிறந்து
  நீங்காதெவன்னிடத்தினிைலயாயிருந்தனேம (44)

  சங்கற்பமுண்டாகிற்சாற்றுமகக்கரண
  மங்கப்ேபாதுண்டாகியகங்காரமாதிகளாம் (45)

  ஐய்ந்துணிவுலபிமானஞ்சிந்தைனகள்
  ெசய்யுமகக்கரணச்சித்தமுதனான்கும் .. (46)

  ஓைசப சமுருவஞ்சுைவகந்த
  மாைசயினிற்றானறியவறிவிந்தியந்ேதான்றும் (47)

  அறிவிந்தியமதனிலறிந்துெசயக்கருமப்
  ெபாறிையந்துந்ேதான்றும் ெபாருந்துமிைவபதினாலாம் (48)

  சங்கற்பம் ேவறாகிர்றான்பதனாலும்ேவறாஞ்
  சங்கற்பந்தானாகிற்றானாய்விளங்கிடுேம (49)

  எவ்ெவவ்வடிவுெதாறுமிருந்துநிைனெவப்படிேயா
  வவ்வவ்வைடேவயைடந்தேதயிருந்தனேம (50)

  அவ்வவ்வடிவுமவ்வவர்க்ேகேதான்றியிடு
  ெமவ்வடிவுமியாெமன்ன விருந்தனுபூதியி லறிந்ேத (51)

  எல்லாவடிவுமியாெமனேவகாண்பதன்றி
  ெயல்லாரனுபவமுமியாமறியேவண்டுமதில் (52)

  ஒெராருவற்கண்டிடலுமுயிராச்சித்தியிற்காண்டற்
  ேபருருைவக் கண்டவர்க்கும் பிறிெதான்றுங்காணாேத (53)

  எல்ேலாரனுபவமுமிதுெவனேவகண்டிடலு
  நில்லாநிைனவதனினிசமாகக்கூடியன்ேறா (54)

  நிைனவதைனநீக்கிநிசெசாருபங்கண்டவர்க்கு
  நிைனவதைனக்கூடநிைனயாெதாருக்காலும் (55)

  எந்தப்ெபாருள்களினின்ெறய்தியிதிமின்பைனத்து
  மந்தப்பிரமத்தினானந்தேலசமேத (56)

  அந்தப்பிரமவானந்தந்தானைடந்ேதார்
  எந்ெதப்ெபாருள்களினு மின்புவெதன் ெறண்ணுவேரா (57)

  சகலகர்மங்கைளயுந்தாேனககாலத்தி
  லகமகிழ்ேவயைடந்தவதிசயமும்ெபற்றனேம (58)

  ஒருகுைடக்கீழரசாள்ேவாேனாரூருக்கரசாகக்
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  கருதுவேனாவதிெனான்றுங்கலங்காதிருந்தனேம (59)

  காண்பெதல்லாந்தன் னுருவாய்காண்பதன்றிேவறாகக்
  காண்பதுவமுண்ேடாகயிற்ைறவிடவரவுண்ேடா (60)

  இத்தைகநிச்சயமுணர்ந்ேதயிதிற்கலக்கமில்லாமற்
  பத்திசமாதானத்ைதப்ெபாருந்தல் சமாதியதாகும். (61)

  ேபதவாதிையக்குறித்துேபசுமைறெசகசிருட்டி
  ேபதநீங்கின்றெதன் றும்பிரமேமயுளதாகும் (62)

  ேதாற்றெமாடுக்கமில்ைலத்ேதாற்றெமாடுக்கத்திலுள்ள
  மாற்றறியெபத்தமுத்திமருெளன்றறிந்தனேம (63)

  முத்தியிள்ள ெதன்ெறண்ணின் ெமாய்ப்பந்தமுண்டாகும்
  புத்தியினி லஃெதாருவிப்ேபாதமாயிருந்தனேம (64)

  வா பலவடிவான வாறுேபாற்சங்கற்ப
  ேந னாற்றான்றாேன நிைலயில்சகமாய் நிகழும் (65)

  சகெமன்றுந்தாெனன்றுஞ்சாற்றிடுதன்மாத்திரேம
  யகமதிற்ேறர்ந்திடுமிடத்திலகண்டமாயிருந்ததுேவ. (66)

  சத்ேதயளெதன்றுஞ் சகமதனிற்றானின்று
  சத்ேதேபாற்ேறான்றியிடுந்தான்சித்ேதெயக்காலும். (67)

  ேதாற்றிடுத றன்சத்ேத ேதாற்றிடுந்தன் சத்ைதயினிற்-
  ேறாற்றிடுமிச்சகமைனத்துஞ் ேசாற்றிடுங்கற்பிதவடிேவ (68)

  சத்ைதக்ேக ேதாற்றரவு தாணுண்ட சத்தினுக்குச்-
  சத்ைதப்ேபாற் ேறாற்றமில்ைலச் சத்ைதயினிற்றானிகழும் (69)

  சத்ைதயிடமாய்நின்ேற தான்ேவறு ேபாற்ேறான்றிச்-
  சத்ைதேபாேலநிகழுஞ்சகமசத்ேதயல்லேவா (70)

  அசத்ெதாருகாைலயுந்ேதான்றாதந்தவுளசத்ைதேய
  யசத்ைதயுளதினிவ்ளக்குமதிட்டானமாய்நின்ேற (71)

  ேதாற்றிடுமிச்சகமைனத்துஞ்ெசால்லாய்முடிந்ததுேவ
  ேறாற்றிடுமிச்சகமைனத்துஞ் ெசால்லாய்முடிந்ததுேவ (72)

  சத்ைதக்ேகேதாற்றரவுஞ் சார்ந்திடுமானந்தமதுஞ்.
  சத்ைதயில்லாதிந்தச்சகத்தினுக்குத்தானுண்ேடா (73)

  சித்துக்ேகயுள்ளிருப்புஞ்ேசர்ந்திடுமானந்தமதுஞ்
  சித்தில்லாதிந்தச்ெசகத்தினுக்குத்தானுண்ேடா (74)
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  ஆனந்தமானதற்ேக யானவிருப்பும்முதிப்பு
  மானந்தமில்லாதவகிலத்துக்கும்முளேதா (75)

  சச்சிதானந்தத்திற் சகங்கற்பிதமாகிச்
  சச்சிதானந்தத்ைதத்தான்விடாேதநிகழும் (76)

  ேதான்றுவதுசித்ேதெதால்லுலகுநானாவாய்த்
  ேதான்றுவதுகற்பிதேமெசாரூபமன்றிேவறுண்ேடா (77)

  ெசாரூபலக்கணஞ்சகற்ேறான்றிவிளங்குதலாற்
  ெசாரூபேமெயன்றுதுணிந்ேதயைமந்தனேம (78)

  அறியாைமயாேலயகிலம்ேபாற்ேறான்றியிடு
  மறியாைமநீங்கிடத்திலறிவாேயேதான்றியிடும் (79)

  என்னெமாருபடியாயிருந்தபடியிருக்க
  நின்றபடிபாராமுன்னிைலகலங்கிநின்றனேம (80)

  நிைலபிறிந்தேபாதுநிைலயினில்வந்திடுேபாது
  நிைலபிறியாேதநிகழுநிஜெசாருபமல்லேவா (81)

  நிைலபி ந்தெதன்றுநிைலயினினின்ேறேநாக்கி-
  னிைலபி ந்தேதயிைலயாய்நிஜெசாரூபந்ேதான்றினேத. (82)

  பந்தமுத்திெயன்னப்பகர்ந்திடுமிரண்ெடன்று
  மந்தப பூரண்த்திலன்ேறயிைலயலேவா (83)

  தன்ைனேயகண்டுதானிருக்கெவல்ேலாருந
  தன்ைனயாெரன்ேறதவிப்பதுவுெமன்ைனேயா (84)

  கண்டிடுதெலல்லாங்கனெசாரூபேமயன்ேறா
  கண்டிடுதல்ேவெறன்றுகலங்குவதுெமன்ைனேயா (85)

  ேதான்றிவிளங்குவதுெதால்லுலகுக்குமுண்ேடா
  ேதான்றிவிளங்குவதுெசாரூபத்துக்ேகயன்ேறா (86)

  ஆதலினாற்காண்பெதல்லாமறிவுரு ேவெயனக்கண்டு
  ேபாதவிழிதிறந்துெபாருளாயிருந்தனேம (87)

  முன்விைனயாஞ் சஞ்சிதத்தின் முடிச்ைச யவிழ்த்தனேம-
  பின்விைனயா காமியத்ைதப்பிடுத்துப்பிைசந்தனேம (88)

  வடீுபந்தெமன்றிடுதன்மித்ைதேயயாதலினா
  வடீுவிைனயிரண்டுெமங்ேகயுளதாகும் (89)

  ஒருகாலுநிைலகலங்கா துண்டாய்ப்ெபற்றதிலைமந்த.
  வருகாலஞ்ெசல்காலமதியாதிருந்தனேம (90)
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  ெத சனத்தின் முத்திெயனச ெசப்புஞ சிதம்பரத்ைதக்-
  க சனமாய்க்கண்டுகருக்கழியநின்றனேம (91)

  பார்த்தவிடெமங்கும்ப பூரணமாகிக்
  ேகாத்திருந்தபாழ்தனிேலகுடியாயிருந்தனேம (92)

  ெசகமைதயுந்தான்விழுங்கிச்சீவைனயுமுள்வாங்கி
  யகமதுவும்வுறமுமிலாவகண்டமாய்நின்றனேம (93)

  அதுவிதுெவன்றிடவில்லாவகண்டப பூரணமாம்
  ெபாதுவதனிற்குடியாகிப்புகுந்ேதயிருந்தனேம (94)

  தந்ைதயார்தாயார்தாரமார்புத்திரரார்
  பந்தமாெரல்லாம்பரமாயிருந்தேத (95)

  ஊேரதுலேகதுடேலதுண்ெபாருேளது
  சார்ேபதுளெவல்லாந்தானாயிருந்தனேம (96)

  படித்தறிந்தேபாேதபலகைலயாகமங்கெளல்லா,
  ெமடுத்ெத ந்துவிட்ேடெனைனவிடேவறிைலெயன்ேற (97)

  ெதருள்விழிேயார் துணிவிெதனத் ேதர்ந்தனுபூதியிற்ெகாள்வர்-
  மருள்விழிேயார்தி விலிைர மாயாவாதமெதன்பர் (98)

  ஓவதனின்மூெவழுத்துேமாெரழுத்ேதயானதுேபாற்-
  சீவபரசிவமூன்றுஞ்சித்ெதான்ேறயல்லேவா (99)

  புத்தியில்லாெவன்றனக்கும் ேபாதவிழிதான்றறிந்து
  முத்திபதங்காட்டுவித்த முதுகி க்ெகன்ைகம்மாேற

  யாணுணர்ந்தவிப்படிேயயிப்பிரமவனுபூதி
  தானுணர்ந்ேதெயல்ேலாருஞ்சதிராய்வாழ்ந்திடேவண்டும் (100)

  முமலவிருளிைனநீக்கிமுத்திபதெமனக்களித்த
  நிமலவிருத்தாம்பிைகேயநீடூழிதான்வாழ்க (101)

  பிரமானுபூதிவிளக்கம்-முற்றும்.
  -------------

6. ஞானவம்மாைன.

  ஆழத்துப்பிள்ைளயடிெதாழுதம்மாேன  
  ஐயந்தி ைவயறுத்ேதன்காணம்மாேன  
  விருத்தவம்பிைகப்பதேமவிேயயம்மாேன  
  ெமய்ஞ்ஞானக்கண்ைணவிழித்துப்பின்னம்மாேன 
  கருத்திற்றுணிைவக்கருதிநின்றம்மாேன  
  கண்டபடிேயகழறுேகனம்மாேன 
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  தந்ைததாய்தாரந்தமேரனுமம்மாேன 
  சாற்றுமுயிர்ச்சார்வுதனம்பணியம்மேன  
  புவிகாணிெயன்னும்ெபாருட்சார்வும்மாேன  
  புறப்பற்ெறனுமிைவெபாருந்திநின்றம்மாேன (10)

  குலஞ்ெசல்வமுங்குழகுங்ேகாலமம்மாேன 
  குைறவில்ைலெயனெவணிக் ெகாண்டுழன்றம்மாேன 
  தி தருகின்ேறன்சிலகாலமம்மாேன  
  ெசம்ைமெநறிதைனச்சிந்தியாதம்மாேன  
  சிவேநசந்தவந்தானஞ்ெசய்யாமலம்மாேன  
  சித்தந்ெதளிந்ததுெதய்வகீத்தம்மாேன  
  அனித்தமசுத்தமரந்ைதேயயம்மாேன 
  ஆனவிம்மாையயசத்ேதகாணம்மாேன  
  நித்தியநின்மலநீடின்பமம்மாேன  
  நிஜமானமுத்திநிைலசந்ேதயம்மாேன (20)

  என்னவுணர்ந்தபினில்லின்ைபயம்மாேன  
  ஏறேநாக்காதிைளைமதனிலம்மாேன 
  ெபாய்ெயனவிட்டுப் புறப்பட்ேடனம்மாேன  
  ேபாதகுருச்சாந்தன ெபான்னடிக்கம்மாேன  
  வந்துதுதித்து வணங்கிேனனம்மாேன  
  மலரடிெயன்ெசன்னி ைவத்துப்பின் னம்மாேன  
  முத்திெநறிைய ெமாழிந்துட னம்மாேன  
  முதுகி யிற்றவ முயெலன்றானம்மாேன 
  அவனுைரத்தபடியங்கிருந்தம்மாேன
  அல்லும்பகலு மைசவறமம்மாேன (30)

  ேமவிநின்ேறதவ ேமவிேனனம்மாேன 
  விருத்தவம்பிைசவந்து விளங்கினானம்மாேன
  அவள்விளங்கநன்றா யனுபவமம்மாேன 
  ஐயந்தி வற வறிந்ேதன்காணம்மாேன 
  எம்மதத்ேதார்க்கு ெமழில்வடீ்டிலம்மாேன 
  ஏகமாயனன்னிய ெமய்துதலம்மாேன 
  சம்மதமத்தைகசம்மதிக்கம்மாேன 
  தத்துவமசிெயன்றுசாற்றிடுமம்மாேன 
  இந்தச்சம்மதிக்குயிரீசனுமம்மாேன 
  இருமுதெலன்றலிழியுகாணம்மாேன (30)

  ஒன்றாகின்முத்தியுெமான்றாெதன்றம்மாேன 
  உைரத்திடிலபின்ைனயிெலான்றுங்காணம்மாேன 
  பின்ைனயிலிருமுதல் ேபசரமலம்மாேன 
  ேபெசாணாதபிைனயிற் பிரமெமான்றம்மாேன 
  அபிைனயிேலகமாமனுபவமம்மாேன 
  ஐந்தாகும்பின்ைனயி லனுபவமம்மாேன 
  சத்தியின்றியுண்டு சத்தியமானம்மாேன 
  சத்திமாைனயின்றிச் சத்தியிலம்மாேன 
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  பந்தத்துக்ேகதுவாம் பகர்பின்ைனயம்மாேன 
  பந்தம்விடற்ேகது பகர்மற்றதம்மாேன (40)

  இப்பந்தம்வடீின்றியிருந்திடுமம்மாேன 
  ஏகமைதயன்றியிைவயில்ைலயம்மாேன 
  அதனாேலகெமன்றலாந்துணிவம்மாேன 
  ஆந்தி விருமுதலாகுெமன்றம்மாேன 
  பிரத்தியக்கமதாகபேபசுேகனம்மாேன
  பிராகாபாவமதிற்பிரமெமான்றம்மாேன 
  நிைனவிற்கூடியபின்ைனநிகழ்மாையயம்மாேன
  நிஜமாய்ேநாக்கிடிலிரண்டாய்நிகழுங்காணம்மாேன 
  நிைனயுந்தைனயன்றிநில்லாெதன்றம்மாேன 
  நீக்கிடிற்றாேனயாய்நிகழுங்காணம்மாேன (60)

  ேதான்றுதெலல்லாஞ்ெசாரூபெமன்றம்மாேன 
  ேதான்றுதல்ேவெறன்றுெசால்லிடிலம்மாேன 
  ஐந்துபதார்த்தமுமாறாதுமம்மாேன 
  ஆகிேவறுேபாலமர்ந்திடுமம்மாேன 
  அைனத்துஞ்ெசாரூபெமன்றனுபவத்தம்மாேன 
  ஆறாறுைமந்துமதுவாங்காணம்மாேன 
  இதனாெலல்லாநாேமெயன்றுகண்டம்மாேன 
  ஏதும்பைதப்பற்றிருந்ேதன்காணம்மாேன 
  என்சத்ேதயுண்டாயிருக்குங்காணம்மாேன 
  என்சித்ேதேதான்றியிடும்பின்ைனயம்மாேன (70)

  என்னின்ேபயின்பாெயய்துங்காணம்மாேன 
  எல்லாஞ்சத்துச்சித்தின்பங்காணம்மாேன 
  என்னாெலைனயுங்கண்ெடய்திேனனம்மாேன 
  இன்பேமெயய்தியிருந்ேதன்காணம்மாேன 
  எந்தப்ெபாருளிலுமின்ெபய்தலம்மாேன 
  என்னின்பேமெயன்றிைசந்ேதன்காணம்மாேன 
  இனிேயார்ெபாருைளயுெமண்ணிநின்றம்மாேன 
  இச்ைசெசய்ேயனதிலின்பமில்லம்மாேன 
  ஆைசபயமைவயற்ேறன்காணம்மாேன 
  ஆனந்தநித்தியனாதாலம்மாேன (80)

  நிகழ்காலமதுதனிேன ட்டதம்மாேன 
  நிராைசயிற்றுய்த்துநிைலநிற்ேகனம்மாேன 
  என்னிைனவிெலன்ைனயிதுெவன்ேறயம்மாேன 
  இன்னானாவாய்கண்டிருக்ேகன்காணம்மாேன 
  என்னிைனவிண்ைமயிேலகமாயம்மாேன 
  என்ைனேயயான்கண்டிருக்ேகன்காணம்மாேன 
  இங்குமங்குெமன்ைனயாேனகண்டம்மாேன 
  ஏதுங்கவைலயற்றிருக்ேகன்காணம்மாேன 
  அைசவுெசய்பின்ைனயிலன்ேறநின்றம்மாேன 
  ஆடுகுதலிெதன்றறிந்ேதன்காணம்மாேன (90)
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  என்னாைணெயைனயன்றியிைலெயான்றுமம்மாேன 
  இதுதுணிெவனமழுேவந்துேவனம்மாேன 
  என்ைனயறியாமலிவ்வளவம்மாேன 
  ஏங்கிவழிகாணாேதற்குேமயம்மாேன 
  தன்ைனநிகராகுஞ்சங்க யம்மாேன 
  தண்ணருள்ெசய்ததயவினுக்கம்மாேன 
  என்னைகம்மாறுமுண்ெடன்னிடத்தம்மாேன 
  இனியவளடியவர்க்ெகழிற்பணியம்மாேன 
  விரும்பிேயெசய்வதுவிதியிந்தவம்மாேன 
  விருத்தகி த்தலம்விளங்கிடவம்மாேன (100)

  ஞானவம்மாைன-முற்றிற்று
  -------------

  திருச்சிற்றம்பலம்

 7. ேவதாந்தத் தசாவவத்ைதக் கட்டைள.

  ேமாக்ஷமுண்ெடன்கின்ற ெவம்மார்க்கத்துக்கும்
  உபக்கிரமத்திற்பந்தமும்,உபசங்காரத்தின்முத்தியுஞ்
  சித்தாந்த மாைகயினாேல இம்மார்க்கத்தி னுைடய-
  ெபந்தமுத்திவிவகாரஞ் சுருக்கமானச்ெசால்லப்படா
  நின்றெதப்படிெயனில், சத்தியம்-ஞானம்-அனந்தம்-
  ஆனந்தெமன்னும் இலக்கணத்ைதயுைடயசுயம்பி
  ரகாசமாகிய பரவத்துவின் கண்ணின்று வாசகஞ்ெசயெவாணாத
  பின்னாசத்திேதான்றும்-அதினின்று மாையேதான்றும்-
  அதில் ஊர்த்தமாையயினின்றும் பரதத்துவந் ேதான்றும்-
  அதினின்றும் விேயாமந்ேதான்றும்-அதிற் காலபரந்ேதான்றும்-
  அேதாமாையயினின்றும புருடன்ேறான்றும்-
  அதின் மூலப்பகுதி ேதான்றும்-அதின்மான்ேதான்றும்-
  அதிலாங்காரந் ேதான்றும்-அந்தவாங்காரந் தி குணமாகவி யும்-
  அைவயிற் சாத்துவிதாங்காரத்தின் மனமும்
  ஞாேனந்தி யங்கைளந்துந்ேதான்றும்-இராசதவாங்காரத்தில்
  கன்ேமந்தி யங்க ைளந்துந் ேதான்றும்- தாமதவாங்காரத்தில்-
  சத்தாதிகைளந்துந்ேதான்றும்-இந்த சத்தாதிையந்ைதயும்
  ஒவ்ெவான்ைற யிரண்டு கூறுபண்ணி-
  அைவயிெலாருகூறில்-ஒவ்ெவான்ைற நன்னாலுகூறாகப்
  பண்ணிதனது கூறல்லாத நாலினுங்கூட்ட பஞ்சீகரணதூலபூதமாம்-
  உபக்கிரமமுற்றும் இனிதத்துவங்களினுைடயவைக ெயப்படிெயன்னிவ்,
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  பஞ்சீகரண தூலபூதைமந்து சத்தாதிையந்து
  ஞாேனந்தி யைமந்து-கன்ேமந்தி யைமந்து-
  அந்தக்கரணங்கணாலு-புருடன்-காலபரம்-விேயாமம்-பரம்-
  ஆக தத்துவமிருபத்ெதட்டு-ேமல்மாைய ெயான்று-
  பின்னாசத்திெயான்று ஆக ௩0.இைவேய பந்தம்-இனியிைவ
  முப்பது நீங்கி ேமற் சுயம்பிரகாசத்ைத யைடதேல
  உபசங்காரம்-இதற்கு மார்க்கெமப்படிெயன்னில்,
  தூல் பூதைமந்து-சூக்ஷபூதைமந்து-ஞாேனந்தி யைமந்து-
  கன்ேமந்தி யைமந்து ஆக இருபதுஞ்சீவசாக்கிரம்-
  இதிற்றிேராதாயிநீங்கும்- மனம்புத்தியாங்காரமூன்றுஞ்
  சீவெசாற்பனம்-பிரகிருதிசீவசுழுத்தி புருடன்பரசாக்கிரம்-
  இதிற்பிரகிருதிநீங்கும்-கால பரம்பர ெசாற்பனம்-இதில்-
  அசுத்தமாையநீங்கும்-விேயாமம்பரசுமுத்தி-பரம்சிவசாக்கிரம்-
  மாையவிசுவக்கிராசம்-இதிற்கன்மநீங்கும்-பின்னாசத்தி
  உபசாந்தம் இதிற் சுத்தமாைய நீங்கும்-சுயம்பிரகாசேம குருது யம்-
  இதில் ஆணவநீங்கும்-ஆகவவத்ைதபத்து-இதுேவ முத்தி-
  இவ்ெவாழுங்கி-ஞானாசா யர்ைககாட்டுப்படிக்குச் சமாதியிலிருந்து-
  அனுபவம் பண்ணிக் ெகாள்ளேவண்டியது.

  ேவதாந்தத் தசாவவத்ைதக் கட்டைளச்சுருக்கம் - முற்றும்.
  8. ேவதாந்தத சகா யக்கட்டைள.

  நித்திய ைநமித்திய காமியப் பிராச்சித்த உபாசனாதிகன்மங்கைள
  யேனக ெஜன்மாந்திரங்களிேல பண்ணப்பட்டு கிருதகிருத்தியனாய்-
  நித்தியா நித்தியவத்து விேவகம்-
  இகமூத்திரார்த்த பலேபாகவிராகம்-
  சைமயாதி சட்கம் முமூட்சத்துவம்-
  என்கிறசாதன-சதுஷ்டயசம்பத்தியுைடய-
  அதிதீவர பக்குவமுைடேயார்-
  ேமற்ெசனன ெமடாதவைகக்கு-
  பிரம்ம ைகவல்லியஞ் சமாதியிலிருந்தைடகுதற்கு
  ேமலான மார்க்கம் ேவதமுடிவாகிய்-
  உபநிடத்தில்ேதசகா யமாகவிருக்கும்-
  இதற்குத் ெதாைகெயப்படிெயனில்-
  மாயாரூபெமன்றும்-மாயாெத சைனெயன்றும்-
  மாயாசத்திெயன்றும்-சீவரூபெமன்றும்-
  சீவெத சைன ெயனறும்-சீவசுத்திெயன்றும்-
  பிர்ம்மரூபெமன்றும்-பிர்ம்மெத சைனெயன்றும்-
  ேதகைகவல்லியெமன்றும்-விேதகைகவல்லியெமன்றும்-
  ஆக-பத்து-இது ெதாைகயாகிய சிரவணம்.
  இதற்கு வைகெயப்படிெயன்னில்- மாயாரூபமாவது-
  சர்வப்பிரபஞ்சங்களும் இத்தைன அங்கிசத்துடேனகூடி-
  விளங்குெமனக் காண்ைக- மாய ெத சனமாவது-
  அந்த அங்கிசத்தில் இத்தைனயங்கிசம்-
  மாயா சம்பந்த ெமனக்காண்ைக- மாயா சுத்தியாவது-
  அதினுைடயவ திட்டானத்ைதக் காண்ைக- சீவரூபாவது-
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  விளக்க-விளங்கப்பட்ட மாயாரூபத்ைதக்காண்குதற்ேகா
  ரறிவுண ெடனக்காண்ைக-
  சீவெத சனமாவது-அவ்வறிைவத் தாெனனக் காண்ைக-
  சீவசுத்தியாவது-அவ்வறிவின திட்டானத்ைதக் காண்ைக-
  பிர்ம்மரூபமாவது-மாயாரூபத்துக்குஞ் சீவரூபத்துக்ககு
  மதிட்டானம் பிரமெமனக் காண்ைக-
  பிரமெத சனமாவது-ஆேராபிதமு மதிட்டானத்ைதவிட
  ேவறில்லாததுேபால மாையயுஞ் சிவனும்
  பிரமாகத் தாேன காண்ைக-
  ேதகைகவல்லியமாவது-அந்தப் பிரமமாகத்தாேன
  காண்கிறேபாதமு நீங்கிஆனந்த மயமாய்நிற்ைக-
  விேதகைக வல்லியமாவது-அந்தப் பிரமானந்ததீதத்ைத யைடைக-
  இதுவைகயாகிய மனனம்- இனிவி ெவப்படி ெயன்னில்-
  சத்தாதி விைடயத்திலவாவறுத்து- ஒேர காந்தத்திலிருந்து-
  நிதித்தியாசனத்தில சமாதிையப்ெபாருந்தி-  சாட்சாத்க க்கும்வைக-
  மாயாரூபமாவது இதுெவன்று காணப்பட்ட
  சர்வம் பிரபஞ்சமு முண்டாய் விளங்கிரம்மியமாய்
  நாமரூபமாய் இைவ ஐந்தங்கிசத்துடேன விளங்குதைலக் காண்ைக-
  மாயாெத சைனயாவது-அந்த ஐந்தங்குசத்தில்-
  பின்பு ெசால்லப்பட்ட நாமரூபமாகிய விரண்டங்கிசமு மாையெயனக்காண்ைக-
  இனிமாயாசுத்தியாவது- இந்தமாயா சம்பந்தமாகிய-
  நாமரூபத்துக்கு முன்ெசால்லப்பட்ட உண்டாய்விளங்கி
  இரம்மியமாகிய மூன்றங்கி சத்ைதயுைடய அதிட்டானத்ைதக் காண்ைக-
  சீவரூபமாவது- ஐந்தங்கிசத்துடேன விளங்கப்பட்ட சர்வத்ைதயுேநாக்கி
  அைவயில் பின்பு ெசால்லப்பட்ட-  இரண்டங்கிசமு மாயாசம்பந்தெமன்றும்,
  அந்த மாயாசம்பந்த முன்பு ெசாரூபசம்பந்தமாகிய-
  சச்சிதானந்தத்ைதவிட ேவறின்ைமெயன்றுங்
  கண்டவறிெவான்றுண்ெடனக் காண்ைக சீவெத சைனயாவது- 
  நாமரூப மயமாகிய ேகவலமுநீங்கிச், சச்சிதானந்தமாகிய- 
  பிர்மத்ைதப் பற்றிநிற்ைக-
  இதுசாக்கிர அவத்ைத- சீவசுத்தியாவது- அந்தச் சச்சிதானந்தமயமாகிய-
  பிரமத்ைத அவ்ெவாளிேய கண்ணாகக்ெகாண்டிருந்து-
  அதிற்சீவத்துவ ேபாதமடங்கி அச்சீவனுக்கு அதிட்டானமாகிய-
  பிரமந்தானாய்நிற்ைக - பிரமரூபமாவது-
  மாயாரூபமாகிய நாமரூபத்திற்கும்- அைதயுணருஞ் சீவனுக்கு
  மதிட்டானமாய் விளக்கப்பட்டது, சச்சிதானந்தேம ெயனக்காண்ைக,
  இதுெசாற்பன வவத்ைத- பிரமெத சைனயாவது-
  பழுைத-கிளிஞ்சில்-கட்ைட-சூ யன்-தங்கம்-
  மண்முதலிய எந்த வதிட்டானங்களில் கற்பிக்கப்பட்ட பாம்பு-
  ெவள்ளி- கள்வன்- கானனரீ்- ஆபரணம்-
  கடகலசமு லிவ்வாேராபிதம் விசா த்தவிடத்தில் -
  அவ்வதிட்டானேமயாய் விளங்குதல்ேபால
  ஆேராபிதமாய் விளங்கப்படுகிற நாமரூபமயமாகிய மாையயும் -
  அம்மாையைய யறியப்படா நின்றசீவனும்-
  அைதவிளக்கப்பட்ட பரமும்- நாமரூபமு மறியப்பட்டதானும் அறிவிக்கப்பட்ட
  பரேமெயனக் காட்டாமல் நாமரூபத்ைத யுந்தன்ைனயும் ேவறுேபால் 
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  விளக்கப்பட்ட  அஞ்ஞானமும் அதற்கு நியதமாகிய கர்மமும்
  இந்த ஐந்து பதார்த்தமும அதிட்டானமாகிய சச்சிதானந்த
  ெசாரூபேமயாய்க் காண்ைக-  இதுசுழுத்தி-ேதகைக வல்லியமாவது-
  அப்படிஅந்த ஐந்துபதார்த்தமுஞ் ெசாரூபேமயாய்க் காணப்பட்ட
  வாதைனயுநீங்கி அவ்விடத்திற் பிரகாசிக்கப்பட்ட
  ெசாரூபானந்தத்ைதப்ெபற்று நிற்ைக  இதுது யம்-விேதகைகவல்லியமாவது-
  அந்தெசாரூபானந்தத்ைதப் ெபற்று ஆனந்தாதீதனாய்-
  வாக்குமனாதீத ேகாசரமரமாகிய பிரமைக வல்லியத்ைதப் ெபறுைக
  இதுது யாதீதம்-இவ்ெவாழுங்கில் குருகாருண்ணியத்தினாேல-
  ெசன்றுெதச கா யமுமனுபவப்பட்டு பிரமைக வல்லியமைடயில்-
  அப்ேபாது பந்தமுத்தி விவகாரஞ் ெசாற்பனம் ேபாலக்கண்டு
  பண்ைடப்படியாய் நின்றுேமற் ெசனனத்து-
  வித்தாகிய ஆைசபயமிரண்டும்-  தான் சர்வானந்தத்திற்கு மதிட்டானமாகிய
  பிர்ம்மானந்த மயமாைகயால் ஆைசயும்-தற்ெசாரூபமாகிய-
  பிரமத்ைதத விரபிரத்தியக்கா ேவெறான்று மில்லாத தாைகயால்
  பயமுெமாழியும்.

  ேவதாந்ததசகா யக்கட்டைள முற்றும்.
  -----

9. ேவதெநறியகவல்.

  சாதனநான்குந்தன்னிடத்துதித்த
  பின்னர்விசாரம்ேபதமேபதம்
  எனவிரண்டைவயளசீனுமுயிரும்
  இருமுதெலன்ேறயியம்புதறி வு
  ஒருமுதெலன்றெலாள்ளியகாட்சி
  ஆைகயின்ேவதத்தந்தவிசாரம்
  ெசய்திடேவண்டுஞ் சிறப்ெபனிலாகமம்
  அன்றறுசிறப்பாமத்தியான்மீகம்
  ெசால்லியபிரபலசுருதிேயசிறப்பு
  இத்தகவன்றிெயழிலார்சுருதி

  அரசனதுைரயினைவமற்ெறல்லாம்
  மற்ேறாருைரயின்மைறயிைனப்பற்றி
  நிற்குமதன்றிநிமலன்சுவாசம்
  ேவதமாகமம்விளங்கியவாக்காம்
  அதனான்முந்தியதருமைறயாகும்
  இதற்கதிகாரமின்றியைவசியர்
  சூத்திரராதிெசால்லியேபர்க்கும்
  விசாரைணபண்ணிவிளங்கிடலாகும்
  அவரவர்ச ைதயவரவர்க்ேகயாம்
  பத்தியுஞானமும்பகர்வயிராகமும்

  எக்குலத்ேதார்க்குெமய்திடலாகும்
  அறிேவகுலெமன்றைறந்திடுமுலகம்
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  நற்குலம்விைனயினண்ணினதாகும்
  மூன்றுகடனுமுனமுடித்ேதார்க்ேக
  ஞானவிசாரைண நாடிேமற்ெகாள்ளும்
  நாமா ந்தநானாவிதமாம்
  பிரவஞ்சத்தின்பிறப்பிடந்தாேன
  ெதவ ைனயுைடயெதமக்கிப்பிறவி
  எய்தினெதந்தேவதுவினிஃதும்
  இறந்திடுெமந்தேவதுவிெனன்றும்

  ேதர்ந்திடேவண்டுந்ேதேசந்தி யாதி
  நாமலசித்ேதநமதுருவகிலம்
  பழுைதையயிரவிற் பாம்ெபன்பதுவின்
  சிவமஞ்ஞானத்திருக்கிற்றி வாய்ச்
  சகெமனத்ேதான்றுஞ்சங்கற்பத்தில்
  பழுைதயிணுளதாய்ப்பகர்ந்திடும்வடிேவ
  ஆேராபிதமாமரவிற்றங்கலில்
  அச்சிவவடிேவயகிலந்தங்குஞ்
  சகப்ெபாருெளல்லாஞ்சத்துசித்தின்ப
  வடிவநாமமுமிவ்வைகையந்தியல்பில்

  உதித்திடுமுன்னமுைரத்திடுமூன்றும்
  ெசாரூபசம்பந்தன் ெசால்லும்பினிரண்ம்
  மாையச்சம்பந்தமற்றிைவதன்ைன
  யூகித்துணராதுணர்வுைடத்தாகித்
  ேதான்றிடும்ெபாருள் துவக்கிற்பிறவி
  சிைதந்திடுஞ்சகலத்தியாகந்தன்னில்
  சகலத்தியாகந்தாென துெவன்னில்
  பாம்ெபனநீக்கிப்பழுைதெயன்றறிதல்
  ேபாலநாமாதிேபாக்கிச்ெசாரூபம்
  ெபற்றிடலஃெதப்ெபற்றியிலுண்டாம்

  அரெவனும்பிராந்தியகன்றிடுந்தீபம்
  வந்துவிளக்கில்வைகயதுேபால
  ஆசானருளிலருமைறயந்த
  ஞானவிசாரேமஞானதீபமுமாம்
  அவ்விளக்கங்ெகாண்டறிந்திடேவண்டும்
  அதிட்டானந் ேதான்றிலாேராபிதம்ேபாம்
  தைனயாெரன்ேறதான்முதற்ேற ன
  துளபடியுண ெனாருங்ேகயைனத்தும்
  ேதான்றிடும்பழுைத ேதான்றினவுடேன

  கட்ெசவிெயன்றல்காணாெதஃதின்
  அகிலமுநீங்கலன்றிேயேதான்றில்
  ேபய்த்ேதர்ேபாலப்பிரவர்த்தகமும்
  கனவதுேபாலக்காண்டிடுமைவயாய்
  நின்றிடெலாருவிநித்திைரதன்னில
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  கண்டிடுங்கனவிற்காட்சியெீதன்று
  தைனேவறாகத்தாணுணர்ந்திடலின்
  உடன்முதற்றள்ளிெயாருசிவநாெமன்
  றிருளகன்றுறுதியிைதயத்துதித்துக்
  கந்தர்ப்பநகரங்கண்டிடலிற்சகம்

  கண்டிவ்வுறுதிகலக்கமில்லாமல்
  நிற்றல்சமாதிநிைலயிதுவாகும்
  உடலந்தத்திெலான்றுவன்முத்தி
  இதுநின்மலமுைடயிைதயருக்காகும்
  மலினெநஞ்சுைடயமகற்குமுன்னானா
  விதமாமசுத்தம்விலக்கும்ெபாருட்டுச்
  சுத்தவாதைனையத்ெதாடங்கி
  மேனாலயஞ்ெசய்யின்வாய்த்திடும்வேீட

  ேவதெநறியகவல் முற்றும்.
  ------

10. சகச நிட்ைட.

  சவிகற்பநிருவிகற்பத்தகநிட்ைடெயனவுைரக்கும்
  இவிகற்பெமன்றுமின்றியிைடவிடாச்சகசநிட்ைட
  ெசவியதிெனனக்குநீயுந்திருவுளஞ்ெசய்யேவண்டும்
  அவியமில்விருத்தெவற்பிலம்ைமேயயன்பர்வாழ்ேவ (1)

  ெபாதுவுறத்தருமம்பண்ணிப்புகல்விைனச்சமமதாகி
  அதுவிதெதன்னுஞ்சித்தமமலமாயநித்தநித்தம்
  இதுெவனவுணர்ந்தநித்தத்திகபரத்திச்ைசயற்ற
  சதுரர்களிடத்திற்பரசந்தகர்ந்திடும்பத்திேதான்றும் (2)

  பத்திதான்பதிந்தகாைலப்பகரங்கத்தலமைடந்து
  சுத்தியாயங்கமந்தத்ெதால்லருட்சத்தியாகி
  நித்தியானந்தலிங்கேநரதாய்த்த க்கப்பட்டுத்
  தித்தியாநின்றவின்பந்திருத்தியிற்களிக்குெமன்றும். (3)

  சமரசம்பதிந்தகாைலத்தலமயிக்கியத்தைடந்திங்
  கமரங்கமானவான்மாவந்தச்சிற்சத்தியாகி
  விமலமாலிங்கந்தன்ைனவிளங்குெநஞ்சினிற்ற த்து
  நிமலமாம்பரமானந்தநிஜதிருத்தியிற்களிக்கும் (4)

  ஆனந்தம்பதிந்தகாைலயச்சரணத்தைடந்து
  வானந்தத்தங்கமாகுமகபராசத்தியாகித்
  தானந்தப்பிரசாதத்ைதத்த த்துச்ேசாத் திரத்திெலன்றும்
  ஊனந்தமில்லாவின்பேவைசயிற்களிக்குெமன்றும். (5)
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  அனுபவம்பதிந்தகாைலயைடந்துநற்பிராணலிங்கத்துத்
  ெதனுமங்கவாயுநின்றங்ெகழிலாதிசத்தியாகி
  உனுஞ்சரலிங்கந்தன்ைன ெயான்றுந்ெதாக்கினிற்ற கததுப்
  பனுமந்தப்பரமானந்தப சத்திக்களிக்குெமன்றும் (6)

  அவதானம்பதிந்தகாைலயைடந்தந்தப்பிரசாதத்ைத.
  இவனானேதயுவங்கமிச்ைசநற்சத்தியாகி
  நவமானசிவலிங்கத்ைதநயனமற்றதிற்ற த்திங்
  குவமானமில்லாவின்ப வுருவினிற்களிக்குெமன்றும். (7)

  நயிட்டியம்பதிந்தகாைலநன்மேயசுரத்தைடந்து
  சயித்தியசலமாமங்கந்தகுஞானசத்தியாகி
  வியப்புறுங்குருலிங்கத்ைதேமவுநாவினிற்ற த்திங்
  குயப்ெபறுபரமானந்தவுருசியிற் களிக்குெமன்றும் (8)

  சற்பத்திபதிந்தகாைலத்தகும்பதத்தலமைடந்து
  முற்பகர்தைரயாமங்கெமாய்யதாங்கி ைகயாகித்
  தற்பராசாரலிங்கந்த த்துநாசினியிலந்தச்
  சிற்பரானந்தகந்தந்ேதர்ந்ததிற்களிக்குெமன்றும் (9)

  ஒருபத்திதாேனயாருெயாருதலந்தாேனயாறாய்
  ஒருவங்கந்தாேனயாறாெயாருசத்திதாேனயாறாம்
  ஒருலிங்கந்தாேனயாறாெயாருமுகந்தாேனயாறாய்
  ஒருவின்பந்தாேன யாறாெயான்ரதாய்க் களிக்குெமன்றும் (10)

  அனாதியிற்சிவேமலிங்கமபிைனேயயங்கமாகும்
  அனாதியவ்வபிைனேவல்வங்கமதாயிற்ெறன்றால்
  அனாதியச்சிவேமயந்தவங்கத்திற் புறம்புந்ேதான்றும்
  அனாதியக்குருவத்தீக்ைகக்கருத்தமுவிைவேயயாகும் (11)

  சகசநிட்ைட-முற்றும்.
  ---------------

11. பிரமசித்தியகவல்.

  எழுவைகப்பிறப்பிெலடுத்தற்க ய
  மானிடப்பிறவிவாய்ப்பினிெலாருவற்
  காயிடினதுெகாண்டம்முத்தியிைன
  அைடகுதேலபயனஃதிைனயன்றிச்
  சித்திபுத்திகளிற்சிந்தைனெசய்யின்
  ஏதமதாகுெமதினாெலன்னில்
  உலகத்தின்கண்ெணாப்பிெலாருவன்
  அன்புகிைடத்தாலவனாலாகிய
  பயன்ெபறுகுதேலபழுதில்சிறப்பும்
  அஃதிைனப்ேபாலலவனியின்மனிதப்
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  பிறப்பிைனக்ெகாண்ேடபிறவாெநறிைய

  அைடந்திடுமதற்கறிதற்க ய
  அவதியியல்ெபன்றறிந்துளேபாேத
  எத்தனம்பண்ணாதிருப்பவன்றனக்குத்
  தான்வஞ்சகெனனச்சாற்றலுமாகும்
  இத்தகவாகினியம்பிடுசித்தி
  அைடந்திடுகுதல்பய னலேவாெவன்னில்
  அனந்தசித்தியைடந்திடுமதற்குள
  பிரமசித்திெபறுகுதேலபயன்
  அணிமாதிசித்தியைடகுதல்பயனன்
  றிஃைதயுமன்றியியம்பிடுமட்ட
  ேயாகந்தானுெமாள்ளியபிரம

  சித்திக்கங்கஞ்ெசப்பியவைவயின்
  கருத்தறியாதுகருதிமாறாக
  அனுட்டித்ேதயவ்வணிமாதிதன்ைனப்
  ெபறுவர்கருத்ைதப்ேபசக்ேகண்மின்
  காமாதிகைளக்ைகவிடலியமம்
  விட்டெபாருள்கண்ேமவிடிற்றள்ளி
  நிற்குதனியமநிருபாதிகமாய்
  ஒராதனத்திலுைறகுதலாதனம்
  நாமரூபத்ைதநாடுமனத்ைத
  இருதயமதனிலிருக்கப்புகுத்தல்

  பிராணாயாமம்புறவிடயத்ைதப்
  ெபயர்த்துேளமீட்டல்பிரத்தியாகாரம்
  விைடயவாதைனையவிகற்பறநிறுத்தல்
  தாரைணயாகுந்தற்ெசாரூபத்ைத
  நாடறியானநவிற்றிடுபுறமும்
  உள்ளுமறவவ்ெவாளிதாேனயாய்
  ஒத்துநின்றிடேலேயாங்கியசமாதி
  ஆதிலினிந்தவட்டேயாகமதும்
  பிரமசித்திெபறுதற்கங்கம்
  என்னலுமாகுமினிப்புத்தியதும்
  பயனலேவாெவனிற்பகர்ந்திடுபுத்தி

  இடம்ெபாருளுறவுவின்பங்கீர்த்தி
  என்ைறவிதமாமிைவையந்திைனயும்
  நன்றாய்த்ேத னன்முத்தியதாம்
  இஃதிைனயன்றியிம்மாயாவித
  சம்பந்தந்தைனத்தரனிைனந்திடுதல்
  அறியாைமயாகு மஃதிைனக்ேகண்மின்
  இடமுமழியாவிடேமயிடமாம்
  ெபாருளுமழியாப்ெபாருேளெபாருளாம்
  உறவுநீங்காவுறேவயுறவாம்
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  சுகநிரதிசயசுகேமசுகமாம்

  புகழும்ெப ேயார்புகழ்தேலபுகழாம்
  ஆைகயிற்புத்தியாகியவிதங்கள்
  எழிலார்வேீடயிவ்வைகயன்றி
  மாையயிலுளதாய்வந்திசித்தி
  புத்திகெளன்றுபுகலிரண்டிைனயும்
  அைடந்திடநிைனத்தலபமதாகும்
  எதினாெலன்னியம்பிடுமாயா
  சம்பந்தத்ைதத்தானைடகுதற்கும்
  சத்தியமுத்திசம்பந்தத்ைத
  அைடந்திடுமதற்குமாகியவருத்தம்

  எட்டுைணயானுமிச்ைசயச்சங்கள்
  உள்ளின்றிேயவிட்ெடான்றியகாயக்
  கிேலசம்பண்ணிக்கிளர்தவமதனில்
  அைடந்திடேவண்டுமாகியவிந்த
  இரண்டுவைகக்குேமற்றமுந்தாழ்வும்
  இன்றிவருத்தெமய்தல்சமமாம்
  இத்தைகவருத்தெமய்தப்பட்டும்
  அனித்தப்ெபாருைளயைடகுதல்சபலம்
  அழியாப்ெபாருைளயைடகுதல்சபலம்
  அன்றியுதன்றாயறிந்தவிடத்தில்

  அைவகளிரண்டுமசத்தாதலினால்
  இன்பேமார்காலுமிைலயைவதன்னின்
  றைடந்திடுமின்பமைலயாவறிவின்
  ஆனந்தேலசமஃதறியாைமயில்
  இைவகளினிடமாெயய்திவந்ததுேபால்
  அறிந்திடுமதனாலறிவானந்தம்
  ெபாருந்திடிற்சகலபுத்திசித்திகளும்
  எக்காலத்திெலய்தினதாகும்
  இதுவன்றிேவதெமழிலாகமத்தும்
  புருடார்த்தமாகப்புகனான்கினிலும்

  சிவமைடகுதேலசிறப்ெபனேவாதும்
  அச்சிவெமன்னுமழகியவடீ்ைட
  ஐயந்தி வுமறேவயைடதல்
  எம்மார்க்கத்தாெலன்றிடில்ேவத
  முடிவினின்ெமாழியுெமாய்ெநறியதனில்◌்
  அைடந்திடேவண்டுமம்மார்க்கத்தின்
  ஒழுங்ைகக்ேகண்மினுபநிடமதனில்
  ஏகேமவாவத்துவிதீயம்
  பிரமேமெயன்றுேபசிடுமதற்குச்
  சுசாதிவிசாதிசுவகதேபதம்
  ெசால்லியமூன்றுஞ்ெசாரூபத்தின்ைம
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  என்ற துவாகிெனழில்ேவதாந்தப்
  பக்கந்தனக்குப்பகர்ந்திடும்பந்தம்
  வடீிைவயிரண்டின்விவகாரத்துணி
  ெவத்தைகெயன்னிலியம்பிடக்ேகண்மின்
  நித்தியமாைகயினிகழ்ந்திடுகால
  ப ச்ேசதமதும்ப பூரணத்தும்
  ஆைகயிற்ேறசவைறப ச்ேசதமும்
  ஏகமதாகினியம்பிடுவத்து
  ப ச்ேசதமதும்பகர்ந்திடெவாண்ணா
  தறிவாய்ச்சத்தாயானந்தமதாய்ப்

  பந்தமுத்திெயனப்பகர்விவகார
  அதீதமாகியைசவறவிளங்கும்
  தன்னிடந்தனிேலசங்கற்பசத்தி
  சஙகற்பமல்லாத சங்கற்பசத்தி
  என்றிைவயிரண்டுண்டிைவயிற்சங்கற்ப
  சத்திேயெதன்னிற்சாற்றிடக்ேகண்மின்
  நிைனவுரூபமதாநிகழ்ந்திடுமதற்கு
  வடிேவெதன்னில்வகுத்திடுநாமம்
  உருவமயேமேயாேரா டத்தில்
  ஒருவன்கூவுமுைறயதுதாேன
  எதி ட்டப்படிெயழுவதுேபால

  நிைனவதுெவன்றுநிகழ்ந்திடுநாமம்
  உருவதுெவன்றுெமாருேபதமுமில்
  நவிற்றிடுரூபநாமமயமும்
  மாயாமயேமமாையெயன்றதுதான்
  யாெதான்றில்லாததுமாையயாகும்
  உள்ளதுமலவாயுருப்ெபயர்மயமாய்
  நிைனவுரூபமாய்நிகழ்சங்கற்ப
  சத்திசத்தாயதற்ெசாரூபமதாம்
  அதிட்டானத்திலாேராபிதமாம்
  ஆேராபிதமுமதிட்டானமின்றி

  விளங்காததுேபால்விளக்கிடுந்தன்ைனத்
  தவிரச்சஙகற்பசத்தியுந்ேதான்றா
  தித்தைகேதான்றுமிருஞ்சங்கற்ப
  சத்திமயமாஞ்சருவஙகைளயும்
  சத்தாய்நிகழுந்தற்ெசாரூபத்தில்
  ஆேராபிதெமன்றறிந்தைமயாது
  புறம்ெபனச்சத்தியபுத்திையப்பண்ணிப்
  பார்த்திடுமிடத்தில் பரமுயர்ெசகெமன்
  றுைரத்திடப்பட்டெவாருமுப்ெபாருளும்
  விளங்கிடுமைவையவிளம்பிடக்ேகண்மின்
  சங்கற்பசத்திதன்மயமான

89



  நாமரூபமேதநாட்டிடுெசகமாம்
  அைவயிைனேநாக்குமறிேவயுயிராம்

  அைவயிைனவிள்க்குமறிேவபரமாம்
  இத்தைகயாகவியம்புமுப்ெபாருளும்
  உதித்திடுமிந்தவுயிர்பரமிரண்டில்
  ேமற்பரஞ்சர்வவிைடயமதாகும்
  சீவேனாேவகேதசவிைடயம்
  இந்தச்சீவனிப்படிெபாய்யாய்ச
  சடமாய்த்ேதான்றுஞ் சகத்தினுைடய
  புணர்ச்சியிற்சடமாய்ேபாதவடிைவ
  விட்டுடனிச்ைசவிளங்கிடுஞானக்
  கி ையயுைடத்தாய்க்கிளக்குமிைவயில்

  கன்மமுண்டாய்க்கன்மந்தன்னால்
  ேதாற்றமுைடத்தாய்த்ெதான்றுெதாட்டுச்
  ெசனனமரணஞ்ெசன்றுடன்வரும்
  இத்தைகபு யுமிச்சங்கற்ப
  சத்திேயபந்தந்தகுஞ்சங்கற்ப
  சத்தியின்வடிவினிற்சாற்றக்ேகண்மின்
  பிராந்தியிெலாருவன்பிசகிமாறாகத்
  திக்குகடன்ைனத்ேதருமிடத்தில்
  சூ யனின்றுேதாற்றியதிைசையக்
  கண்டுந்துணிவாய்க்காண்குதல்கூடா
  ைதயமாய்த்ேதான்றுமடுத்தபிராந்தி

  உண்ணின்றுநீங்கிலுள்ளபடிேய
  துணிவாய்ேநேரேதாற்றுமதன்றி
  மந்தவிருளின்மைறந்திடுகயிற்ைறப்
  பாம்புேபாலப்பார்த்திடுமிடத்தில்
  பாம்பலெவன்றும்பழுைதேயெயன்றும்
  ஆறதனாேலயறிந்திடுேபாதும்
  துணிவதுவாகத்ேதான்றாதந்த
  மந்தாந்தகாரமாறிடிற்ேறான்றும
  அஃதிைனப்ேபாலவறிந்திடுசாத்திர
  ெஜன்னியஞானஞ்ெசப்புதலன்றி

  கிருதகிருத்தியனாய்க்கிளர்சாதனங்கள்
  நான்குமுைடத்தாய்ஞானாசி யர்
  அருளதினாேலயாரணமுடிவாம்
  மாவாக்கியத்தின்வகுத்திடுெபாருைள
  விருப்பமதுடேனவிசாரைணபண்ணி
  இச்ெசகஜவீவிருபரம்மைவக்
  கதிட்டானமாகியவப்பரெசாரூபம
  தாேனெயன்றுதன்னுள்ளிருைள
  யகன்றுசமாதிெயன்றைறந்திடுகின்ற
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  சமாதானபுத்திதானதுபிறந்து

  தனதுசங்கற்பசத்தியினாேல
  ஆேராபிதமாயேனகத்துவங்கள்
  விளங்கினெதன்றும் விளங்கிடுமிைவக்கதிட்
  டானந்தாேனயாெமனெவன்றும்
  பழுைதயினிடத்திற் பாம்ெபாருகாலும்
  இல்லாதஃதினிவ்வாேராபிதம்
  இைலெயனநீங்கிெயழிலதிட்டானம்
  ஆய்நிற்குதேலயசங்கற்பசத்தி
  இதுேவமுத்தியிச்சங்கற்பம்
  அசங்கற்பெமன்னவைறந்திடுமிைவக்
  கதீதேனதானாைகயிலைவயின்

  ஊதாம்பந்தேமாங்கியமுத்தி
  இைவதனக்கதீதெனன்னலுமாகும்
  இத்தைகெயாருவெனழிற்குருவருளில்
  ஐயந்தி வறவறிந்துெசாரூபம்
  தன்னுடசன்னிதானமதனில்
  சங்கற்பத்திற்றானானாவாய்
  வி ந்ததுெவன்றும் வி ந்திடுெமைவயும்
  அசங்கற்பத்திலடங்கிடுெமன்றும்
  இைவேயபந்தெமழில்வெீடன்றும்
  இைவகளிரண்டுெமன்கேணார்காலும்

  இைலயிைவவிளங்கெலம்மிடமதனில்
  ஆேராபிதெமன்றறிந்தவறிவு
  கலக்கமில்லாமற்காத்திரநீங்கும்
  தன்னளவதனுந்தயிலதாைரயினில்
  நின்றிடின்முடிவினிகழ்பந்தமுத்திக்
  கதீதமதாகுமழகியபிரம
  சித்தியதைனச்ேசருவேனேர

  பிரமசித்தியகவல்-முற்றும்.
  ---------

12. உபேதச சித்தாந்தக்கட்டைள

  ஆத்மாக்கைள முத்தியிேல விடேவண்டி வாக்குமனாதீத
  ேகாசரமாகிய அருட்சத்தி-தாேன-பாசவயிராக்யஞ்-
  சீவகாருண்ணியம்-ஈஸ்வரபக்தி பிரமஞானெமன்கின்ற
  நான்குேம ஒருதிருேமனிெயனக் ெகாண்டருளிய-ஞானாசா யர்
  இனிப்பிறவாத முடிந்த பிறப்பில் நித்தியா நித்திய வத்துவிேவகம்-
  இகமூத்தாத பலேபாகவிராகம்-சைமயாதி சட்கம்முமூட்சத்வெமன்கின்ற
  சாதனசதுஷ்டய சம்பத்திேய-ஓர்ெவனக்குண்டசற்சீடனுக்கு-
  அனுக்கிரகம் பண்ணுமுைறைம-உலகத்தின் கண்ேண
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  வயித்தி்யராயிேனார்-ஒருவனதுவியாதிைய-
  நிச்சயம் பண்ணியித்தைன தினத்தின்ேமல்-
  அவுடதங் ெகாடுக்க ேவணுெமன்று நியமமிருப்பினும் ஒேரார
  அசாத்திய வியாதிையயுைடயவனுக்குக் கண்டவக்கணேம-
  கனமாகியபூபதி முதலிய-அவுடதங்கைளக் ெகாடுத்து
  உடேன திருப்பேவண்டும் அைதப்ேபாலச் சாதனங்கைளயுைடய
  தீவாதர பக்குவனுக்கும் ஓராண்டாகிலுஞ் ேசாதித்து அனுக்கிரகம்
  பண்ண ேவணுெமன்றாலும் ஓேரார் அதிதீவரதர பக்குவனுக்கு
  அந்தக்கணேம இந்த உபேதச சித்தாந்தத்ைத அனுக்கிரகம்
  பண்ணி பவேராகத்ைத யுடேன நிவிர்த்தி பண்ணேவண்டும்-
  இந்த உபேதச சித்தாந்த மார்க்கத்திெலாழிந்து மற்ைறய
  மார்க்கத்தினாேல பவேராக நீங்காேதாெவன்னில்- பாதாதிேகச
  ப யந்தம்-அக்கினி பற்றிக்ெகாண்டவனுக்கு விழுந்த துைறயிேல
  அவைன விழுங்கி ேமலிடப்பட்ட மடுவிேலயன்றிக் ெகாஞ்ச ஜலத்தில்
  பிரேவசிக்கில் உடேனய விந்துமுடியாது-அைதப்ேபால-
  அதீத பக்குவனுக்குடேன-அவைனயும் விழுங்கி ேமலிடப்பட்ட
  அகண்டா காரஞானம்-இம் மார்க்கத்திேல பிரேவசித்த-
  அக்கணேம யுண்டாம்-அெதப்படி ெயன்னில்-சற்குரு சந்நிதியிேல
  சற்சீடனானவன்- ேதனிரம்பிய மலைரத்ேதடும் அளிகள்ேபால்
  பூதலெமங்குந் ேதடி ெவப்பந்தீராமல் வந்தைடந்து கண்ட அக்கணேம-
  உள்ள மகிழ்ச்சிையயைடந்து தாரகமாகிய சிவேம ெயனக்கண்டு-
  அவருைடய அருள்சுரக்கும்படி பண்ணிக்ெகாண்டு 
  (சுவாமி) நானார் இந்தநானாவாகிய உலகேமது-
  இது ஆைரயுைடயது-எனக்குச்ெசனன மரணம் வந்தவாேறது-
  இது யாதினாேல நீங்கும்-இவற்ைற யனுக்கிரகஞ்
  ெசய்ய ேவண்டும்-இைவயிற் பிரதமத்தில்-அடிேயன்
  நானாெரன்னும் விண்ணப்பஞ் ெசய்தபடிக்கு என்ைனயறிவத்தால்-
  மற்ைறய நாலும் அடிேயேன விண்ணப்பஞ் ெசய்ேவெனன்று
  சற்சீடன் நானாெரன்று ேகட்க ஆசா யனுக் கிரகம் பண்ணுகிறார்
  நல்லது உன்ைனக் கரதலாமலகம் ேபாலக் காட்டுகிேறாம், 
  நீ நன்றாகப் பார்க்கக்கடவாெயன்று திருவடிையச்சூட்டி-அஸ்த
  மத்தக ைசேயாகம் பண்ணி கிருபாதிஷ்டியினாேல ேநாக்கியிங்ேக
  யுண்டாய் விளங்குவெதல்லாம் நீேயெயன்னில்
  சுவாமீ யிங்ேகயுண்டாய் விள்ங்குவெதல்லாம் நாெனப்படியாேவன்
  ஆனாலுனக்கிங்ேக-என்னபிரகாசியா நிற்குெதன்னில்-
  (சுவாமீ) நாமரூபமயமாகிய உலகேம ேதான்றுது-ஆனாலந்த
  உலக ெமவ்விடத்தினின்று ேதான்றுெதன்னில்-
  (சுவாமீ) ெயன்னுைடயநிைனவிேலநின்று ேதான்றுது-
  ஆனால் நிைனவு ேவறுஉலகம் ேவேறாெவன்னில்-
  (சுவாமீ) உலகெமதி ட்டுக்கான்ைகயினாேல ேவறுதாேன-
  ஆனால் உலகமாகிய நாமரூபத்ைதநீக்கி நிைனைவப்பாெரன்னில்-
  (சுவாமீ) அப்படி பார்க்குமிடத்தில் நிைனைவக் காேணன்- ஆனால்
  நிைனைவேநாக்கி நாமரூபத்ைதப்பாெரனில் (சுவாமீ)
  அப்படி பார்க்குமிடத்தும் நாமரூபத்ைதக் காேணன்-
  ஆனால், நாமரூபமயமாகிய உலகேமெதன்னில்
  (சுவாமீ) ெயன்னுைடய நிைனவுதாேன-ஆனால்
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  அந்நிைனவு எங்ேக நின்றுேதான்று ெதன்னில்
  (சுவாமீ) என்னிடத்திேல நின்றூேதான்றுது-ஆனால்
  நிைனவுேவறு நீேவேறாெவன்னில்-
  (சுவாமீ) என்னிைன வாைகயினாேல-ேவறின்றிநான்றாேன-
  ஆனால் நிைனைவ நீக்கியுன்ைனப் பாெரன்னில்-
  (சுவாமீ) யான் பிரகாசியாநிற்கின்ேறன் ஆனால் நிைனவு-
  நீெயப்படி யாவாெயன்னில்
  (சுவாமீ) நிைனவு என்ைனவிடேவறுதாேன-ஆனால்
  உன்ைனப் பிறித்து நிைனைவப்பாெரன்னில்-
  (சுவாமீ) அப்படி பார்க்குமிடத்தில் நிைனைவக்காேணன்-
  ஆனால் நிைனவுயாேதாெவன்னில்-
  (சுவாமீ) நிைனவானது நானுமல்ல என்ைனவிடேவறுமல்ல-
  ஆனாலஃெதப்படிெயன்னில்,
  (சுவாமீ) தங்கத்தினிடத்திேல பணிதியானது
  தங்கமுமல்லாமல் தங்கத்ைதவிட ேவறுமல்லாமல்
  கற்பிக்கப்பட்டதுேபாலநிைனவு ெமன்னிடத்திேல கற்பிதம்-
  ஆனாலிந்தநிைனவு ேவேறசத்ைதேயாெவன்னில்,
  (சுவாமீ) அதற்குேவேற சத்ைதயில்ைல-என்னுைடய
  சத்ைதேய ேதான்றிவிளங்கா நிற்குது-ஆனாலிங்ேக
  ேதானறுவெதல்லாம்-யாெதன்னில்.
  (சுவாமீ) இங்ேக ேதான்றி விளங்குவெதல்லாம் நாேன-ஆனால்-
  நாமுன்னம், எல்லா நீேயெயன்று ெசான்ேனாேம-
  அதற்குனக்கு ஐயந்ேதான்றிற்ேற-இப்ேபாது எல்லாநாேன
  ெயன்று நீ ெசான்னது தி ேவாந்ன்றாய்ப் பாெரன்னில்
  (சுவாமீ) முதற்றி வினாேல எல்லாம் நாெனப்படி
  யாவெனன்று ேகட்ேடன்.சுவாமி கடாக்ஷத்தினாேல-
  தி வு பண்ணிக்ெகாண்டிருந்த அஞ்ஞான விருள்
  ேபாய்த் துணிவாகத்தாேன-எல்லா நாேனெயனக்கண்ேடன்-
  ஆனால் உன்ைனக் கண்டஇடத்தில் அனுபவ ெமப்படியிருந்தெதன்னில்-
  (சுவாமீ) அகண்டாகாரமயமாய்ச்-சுட்டிறந்த சுகாதீதமாய்
  பழுைதயினிடத்தி்ற் பாம்ெபாருக்காலுமில்லாததுேபால்-
  உலகமுயிர் பரெமன்பது-ஒருக்காலு மில்லாததாய் பிரகாசியா நிற்குது-
  ஆனாலிதுேவ தற்ெசாரூபமுத்தி-யிதிற்கலக்கமில்லாமல்
  ேதகதனப யந்தம் நிற்பாயாக-இதன்றி அந்தமுத்தி நீயானதுக்குக்குறி-
  மற்ைறநாலும்-நீயுன்னனுபவப்படிக்குச் ெசால்ெலன்னில்-
  (சுவாமீ) நானாவிதமாகிய பிரபஞ்சம் என்னிடத்திேல
  ஆேராபிதம்-அது சங்கற்பத்ைதயுைடயது-அந்தச் சங்கற்பத்ைதயுைடய
  ஆேராபிதமாகிய பிரபஞ்சம்-அதிட்டானமாகிய என்ைனவிட
  ேவறல்லெவன்று காணாத தி வினாேல எனக்குச்ெசனன
  மரணமில்ைல-இப்படி மற்ைறநாலும் சுவாமி கடாக்ஷத்தினாேல
  எனக்கனுபவமாச்சுது-நல்லது நம்முைடய அனுபவமிதுேவ
  சுருதியினுைடய முடிவிேல ெசால்லுவதுமிதுேவ-
  உன்னுைடய வனுபவமு மிப்படிேய யாகில் இதுேவ-
  உபேதசசித்தாந்தம்-என்று இதிற்கலக்கமில்லாமல்
  வாழ்வாயாக ெவன்று ஆசீர்வாதம் பண்ணினார்.
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  உபேதச சித்தாந்தக்கட்டைள முற்றும்
  ------------------

13. சிவத சன அகவல்.

  உேராமசமுனிகளுண்மகிழ்ச்சியுடன்
  பணிந்திடுகின்ரபழங்கி ேமய
  விருத்தவம்பிைகேயவிண்ணப்பெமான்றுண்
  டுைரக்ேகன்யானுமுன்ெசவிசாத்தி
  அருள்ெசயேவண்டுமைறநீெயன்னில்
  கைடயேனன்றனக்குங்கருைணயதாக
  சுட்டிறந்ெதாளிருஞ்சுயம்பிரகாச
  சிவெத சனத்ைதச்ெசப்பிடேவண்டும்
  நல்லதுனக்குநாேமயகவிருள்
  நீக்கிமுன்படிேயநிைலயினில்ைவத்த
  வைகப்படிேயநீவகுத்துைரெயன்னில்
  இருளறநீக்கியிதுவறேநாக்கில்
  இவ்விடத்துண்டாயிலகுவேதசிவம்
  விளம்புமச்சிவத்ைதவிளக்குவேதநீ
  நீவிளங்குஞ்சிவநின்றறிகுதல்யான்
  இவ்வனுபவத்திலியம்பியஞாதுரு
  ஞானேநயம்மிைவநண்ணநீிற்ைகயினில்
  சிவெத சனெமனச்ெசப்பிடலாகா
  என்ெறனில்யானுைரெயழிலனுபவத்தில்
  சிவம்நீயாெனனச்ெசப்பியமூன்றும்
  உைரமாத்திரமைவெயாருமுதறாேன
  எப்படிேயார்முத ெலன்ெறனிற்ெசால்ேகன்
  சச்சிதானந்தத்தன்மயஞ்சிவெமனச்
  சாற்றுதல்ேபாலுஞ்சாறறுேமாங்காரதறு்
  தடங்கிநின்றிடு மூன்றக்கரம்ேபாலும்
  நீேலாற்பலெமனநிகழ்த்திடல்ேபாலும்
  கடமடமகதாகாயெமனேவ
  சாற்றுத்ல்ேபாலுஞ்சாற்றியவிைவயில்
  உைரேயபின்னமூளபடிேநாக்கில்
  ஏகேமயாமித்தைகேபால
  நானசீிவெமனநவிற்றிடுமூன்றும
  ெசான்மாத்திரேமெசாரூபமெதான்ேற
  ஒன்ேறயாகிலுயிர்க்கிதுவதுெவன்
  றுைரத்திடப்பட்டவுருப்ெபயர்மயமா
  மாையேதான்றும்வைகேயெதன்னில்
  அஞ்ஞானத்தாலச்ெசாரூபத்ைத
  மறந்துயி துெவனுமாையையக்காணும்
  ஒருமுதலானவுயிக்கிருெளன்றால்
  பரசிவமதற்ேகபந்தமுண்டாகும்
  ேமலுேமார்சிவம்விளங்குதலிைலயில்
  ஒருகாைலயினுெமாருவாபந்தம்
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  என்ெறனிலந்தெவழிற்ெசாரூபற்குப்
  பந்தமுத்திபகர்ந்திடலாகா
  உன்னருளதனிலுபக்கிரமத்ைத
  அன்ெறனக்குநீயருளயீவைகேய
  ெசால்ேகனந்தச்ெசாரூபெவாளியில்
  கதிெராளிேதான்றுங்கானேலேபாலப்
  ேபசெவாண்ணாதபின்னாசத்தி
  ேதான்றிடுமதனிற்ெசாரூபசிற்சத்தி
  சாையபதியிற்சகமுயிற்பரெமன
  ஒர்முப்ெபாருளுடேனவிளங்கும்
  எத்தைகெ◌யன்ன்னிலியம்பியபின்ைன
  தி குணசமுகஞ்ேசர்ந்துநிகழும்
  சத்துவகுணத்திற்சாையேயபரம்
  எண்ணிறந்தவிராசதகுணத்தில்
  சாையகேளயுயிர்தாமதமிரண்டாம்
  இருண்மாையெயனவிருளுயிர்ைவைய
  மைறத்ேதநிற்குமாையெசகமாம்
  தனுமுதலானசகமதுண்டாகக்
  கணக்கதுவாகக்கன்மமுநிகழும்
  இத்தைகபின்னாவிருஞ்சத்திதன்னில்
  ஐந்துெபாருளுமன்ேறநிகழும்
  இதிற்பந்தமுத்தியிைசத்திடலாகும்
  இராசதகுணத்திலிைசந்திடுசாைய
  ஆகியவுயிர்களகிட்டானமான
  தற்ெசாரூபத்ைதத்தாமதவிருளால்
  மறந்துமூவைகயாய்மாையயிலுழலும்
  ச்சத்துவகுணபரந்தனக்ெகாருகாலும்
  இருேளயில்லாவியற்ைகயிலருளில்
  தனதங்கிசமுயிர்தாெனனவறிந்து
  கூபத்தில்வழீ்ந்தகுழந்ைதெயடுக்கத்
  தாேயவழீ்ந்ததகைமயின்பரேம
  மாையதனிேலவந்துருைவக்ெகாண்
  ைடந்ெதாழிலுமைடவுடனடத்தி
  இருளிைனமாற்றிெயழிலதிட்டான
  தற்ெசாரூபத்ைதத்தானைடவிக்கும்
  இருளதுநீக்கியிருந்தவிடத்தில்
  உயிர்பரமிரண்டு முடலுயிர்ேபாலப்
  பின்னாசத்தியிற்ெபற்றிடுமுத்தி
  உயிர்பரமிரண்டுெமான்ேறயாகி
  அபினாசத்தியிலைடந்திடுமுத்தி
  அபிைனையப்பார்த்ேதயதுநீெயன்ன
  அருமைறேயாதுமதுவறியாமல்
  பின்ைனையப்பார்த்ேதேபதவாதிகள்
  பாவைனெயன்ேறபகுத்துைரெசய்வர்
  உயி ன்சாக்ஷிெயாருநாேனயாம்
  பரத்தின்சாட்சிபைரநீேயயாம்
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  அப்பால்விளங்குமதுசிவேமயாம்
  பின்னாசத்தியிற்பிறிைவக்குறித்ேத
  இவ்வைகமூன்றாயியம்புைரயன்றிப்
  பார்த்துடேனாக்கிற்பரம்ெபாருெளான்ேற
  இப்பரம்ெபாருேளெயழிற்சிவத சனம்
  என்ேறமுன்ேனமியம்பியதுைமேய
  சுட்ெடாடுேநாக்கிற்ேறான்றிடுமூன்றாய்
  சுட்டின்றிேநாக்கிற்ேறான்றிடுெமான்றாய்
  மூன்றுமிறந்தமுப்பாழதனில்
  தற்சிவெசாரூபந்தானாய்விளங்கும்
  பின்னாசத்தியிற்பிறந்ததுமூன்றும்
  பின்ைனதனிேல ெபயர்ந்ேதெயாடுங்கும்
  அப்பால்மவுனத்தழகியசிவேம
  அழகியசிவத்திலாேராபிதமாய்ப்
  பின்ைனநிகழும்ெபயராெதான்றும்
  அதிட்டானமானவச்சிவேநயம்
  உலகமாய்த்ேதான்றிலுயிருமருளும்
  விளங்கிடுஞ்சிவமாய்விளங்கிடும்ேபாதில்
  உயிருமருளுெமாருசிவேமயாம்
  இத்தைககண்ேடெனழிற்சிவத சனம்
  சிவம்நமக்கருளியசிவத சனத்தின்
  படிேயயுனக்குநம்பார்ைவயிலுண்டாய்
  விளங்கிற்றந்நிைலவிட்டுநீங்காது
  நில்ெலனவருளினிமலநாயகிேய
  மலத்தினுநாையவளப்பமதுைடய
  சிங்காதனத்திற்ேசர்த்திைவத்ததுேபால்
  எனக்ேகநைகவருெமனதுச த்திரம்
  எனக்குமிந்தெவழிற்சிவத சனம்
  அளித்தைனயிதற்ேகாரைறைகமாெறன்
  பைரேயயுனக்ேகபரங்காெணன்ைனக்
  காத்ததுகாத்தாய்கைடேபாகக்கண்
  பார்த்ெதைனவிடாதுப ந்துெகாண்டருேள

  சிவத சன அகவல்-முற்றும்.
  ---------------------

14. ஆகமெநறியகவல்..

  சத்தினிபாதந்தான்பிறந்திைதயம்
  சுத்தமதைடந்துெதால்ைலமூவுலகும்
  கான்றேசாறதனிற்கண்ெடனவிடுத்து
  வடீ்டின்பிைனேயவிரும்பிடினாகம
  விசாரைணெசய்யேவண்டிடுமுத்தி
  உண்ைமயின்மும்முதலுண்ைமயதாகும்
  அஃைதயுமன்றியவனியிேலார்ெபாருள்
  உணர்ந்திடுமிடத்திலுருவுடனாமம்
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  ேதான்றுதன்முன்ேமேதான்றிடுஞ்சிவமைத
  இருளினிற்ெற யாதிதுெவனச்சுட்டி
  எய்திடுமாையயிருவிைனயதனின்
  ஆைசயிற்பதிபசுவாணவமாைய
  கருமமுந்ேதான்றுங்கருவிதிேனாக்கின்
  மும்முதலைவயின்முத்தியிற்பசுவும்
  விடேவண்டுெமன்னும்விருப்பமதனில்
  இருவைகயாகுமிரும்பதிபசுவும்
  மூவைகயாகுமும்மலந்தனின்மற்
  றைவதனக்குக்குறியதுவிதுவாகும்
  அதுவிதுநீங்கிலைவமூன்றகலும்
  அைவயினின்மூலமாணவமாகும்
  அறுைவக்கழுக்ைகயகற்றிடுமூவரும்
  சாணமும்ேபாலச்சாற்றியவிரண்டு
  மூலங்ெகடுக்கமூலேனகூட்டி
  உற்பவமுதலாயுைரத்திடுைமந்து
  ெதாழில்ெசய்திடுவன்ெறான்ைமயிேலநின்
  றந்தகன்கண்ணிலப்படலந்தைன
  எடுத்திடுமுனமதற்ேகற்றவுடதங்கள்

  ேசர்த்திடினிதமாயத்தீர்ந்திடுகாலம்..
  ெபாறாததுேபாலும்புகன்றிடுமாையப்.
  பிறப்பினுக்கஞ்சிப்பிறப்ைபேநர்நீக்கும்
  ெநறியயெதெனவந்ெநறியிைனயுைரப்பார்
  ஆெரனத்ேதடியரற்றிடுகாைலயின்.
  சிவேமஞானேதசிகனாகும்.
  அவனருளாேலயாகமெநறியின்.
  ஐந்துெதாழிற்குமரேனபு யன்..
  ஆெமன்றுயிர்ெபாருளச்சார்பைவயும்.
  உடற்காவைலயுெமாருங்ேகநீக்கி.
  அருளினேநாக்கியாசானருளில்.
  உச்சியினிற்குமுவலம்ேபால.
  ஆணவமாையயைவயினிற்ேறான்றும்.
  மறப்புநிைனப்புமாற்றிடிலம்பகல்.
  அற்றவெீடன்ேறயைறந்திடுமாகமம்..
  அவ்வடீதனினனுபவந்தன்னின்.
  ெபத்தத்தினிற்கும்ெபற்றிையப்ேபால
  இதுெவனத்ேதான்று ெமைவயைவயைனத்தும்
  நியதிெசய்ததுவாய்நிற்றல்சமாதி
  சமாதிையநீங்கியசாக்கிரந்தனினும்.
  சிவேமையந்துெசய்ைகயினடித்தல்
  கண்டுதற்ெசயைலக்ைகவிடேவண்டும்
  இத்தைகெநறிையெயய்திப்பாலன்
  பித்தன்பசாசன்ெபற்றகுணங்கள்.
  மருவிேயநிற்றல்வாய்ைமெநறியாம்
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  ேதகாந்தத்திற்சிவேமேசர்வன்
  இஃதாகமெநறியினியாரணெநறி.

  ஆகமெநறியகவல்-முற்றும்
  --------------------

15. பிரமானுபவ அகவல்.

  நன்ெனஞ்ேசவாநானுைரக்கக்ேகள்
  பிரமானுபவத்ைதப்பிரத்தியக்கமதாய்
  அருட்குருவருளிலைறகுவன்ேகளாய்
  யாேதார்ெபாருளும்யாவராயினும்
  சுருதியுத்தமதாய்ச்ெசாற்றிடேவண்டும்
  மனவுைரயதனின்மதித்திடெவாண்ணாச்
  சச்சிதானந்தத்தற்ெசாரூபத்தில்
  சிறந்தசிற்சக்திெசகசத்திெயன்றும்
  இருவைகசத்திெயனவன்ேறயுள
  தைவயிதிற்பின்ைனயகிலத்துக்ேகது
  சிற்சத்திமுத்திதானதற்ேகது
  பரத்தினிலபினாபாவமாெயான்றாய்
  சிற்சத்திநிக்குஞ்ெசகசத்தியதும்
  தற்ெசாரூபத்ைதத்தானதுவிடாமல்
  ேவறுேபாற்ேறான்றிவிளங்குமுக்குணமாய்
  சாத்துவிதராசததாமதெமனேவ
  சத்துவகுணத்திற்றாக்கியசாைய
  பரமாெயங்கும்பார்த்திடுமிராசத
  சாையயுயிராந்தாமதமிரண்டாம்
  இருண்மாையெயனவிருளுயிர்த்தடுக்கும்
  இருளிைனயி யயிருமாையேசர்க்கக்
  கணக்கதுவாகக்கருமமுண்டாகும்
  ஆகைவவிதமுமன்ேறநிகழும்
  இவ்ைவவிதமாயிலங்கியபின்ைன
  பரத்திைனயன்றிப்பார்த்திடிலில்ைல
  சர்வவிைடயதற்பரஞ்சுவாசம்
  சுருதியதாகுஞ்ெசால்லாகமமாம்
  என்ெறனேவாதுெமழிலார்சுருதி
  இஃேததுணிெவன்ெறம்ைமயுமாண்ட
  அருட்ேடசிகனுமைறந்தனனன்ேறா
  நானாெரனேவஞானநற்குருைவ
  வினவிடிலித்தைகவிளங்கியபிரமம்
  நீேயெயன்றுநிச்சயமாகத்
  தத்துவமசிெகாடுசாற்றினனன்ேற
  இவ்வுைரப்படிேயயிருந்தனுபவத்தில்
  காட்டுேகனுனக்குக்கருத்தைசயாவது
  நன்றாய்ேநாக்காய்நன்ெனஞ்சகேம
  அரசன்றன்ேசயடாதார்ேச
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  ேசர்ந்தவ னம்ேபாற்றி ந்திடுமவைன
  அறிந்தவெனாருவனவ்விடத்ேதகி
  அன்ேனானிடத்திலரசவிலக்கணம்
  காட்டியணர்த்துங்கணக்கதுேபால
  நீசீவன்ேபானிற்குமுன்கண்ேண
  சிவத்தின்குறிையச்ெசப்பிடக்ேகளாய்
  சாக்கிரமதனிற்றாக்கிடும்ெபாருளில்
  நிைனெவழுமுனேமநின்றிடுநிைலேய
  நின்மலநிைலயந்நிைலயினிேனாக்கின்
  விளங்கிடுேஞயம் விளக்கிடுஞானம்
  ேநாக்கிடுஞாதுருநுவலுமிம்மூன்றும்
  நாேமயாகநன்றாய்விளங்கும்
  அவ்விடத்தறிந்ததமலசத்தியினால்
  அபினாபாவமாேயகமுமாம்
  அந்நிைலநின்ேறயைசவுெசய்நிைனவில்
  அைடந்திடுமிடத்திைலவைகப்ெபாருளும்
  முன்பின்னன்றிமுழுதுநிகழும்
  இஃதுணர்ந்திடுதலிரும்பின்ைனயினில்
  அைசவுெசய்நிைனவிறைடந்தவக்கணேம,
  சுவாசமங்கிசெமனத்ேதான்றிடும்வாக்கு.
  நான்றாெனெனேவநவிற்றிடாநிற்கும்.
  இைவேயசுருதிெயழிலாகமமாம்.
  நிைலயினிெலான்றாய்நிைனவினிைலந்தாய்.
  விளங்குநம்மிடத்தின்ேமவுசத்திகளால்.
  இத்தைகயன்ேறயிருந்துடனிகழும்.
  இதனானாேமயிருஞ்சிவமாகும்.
  இவ்வனுபவத்ைதயிலங்கிடநீயும்..
  கண்டுடனிருந்துங்கலக்கமதுற்றுக்.
  கண்டிடும்ெபாருைளக்கருதிேவறாகச்.
  சீவைனப்ேபாலத்தியங்கிைனயினிநீ...
  நின்றநிைலேயநிைலெயனநிற்கில்.
  கண்டிைடம்ெபாருளுங்கைரயுநாமாக..
  நிைனெவாடுநிைலேயநிைலெயனநிற்கில்
  விளம்புைமம்ெபாருளும்ேவறாய்விளங்கும்
  நின்றமுன்னிைலக்கு நிைனெவாடுநிைலக்கும்
  நாேமயிடெமனநம்ைமேயேபாற்றி
  விளங்காெதன்றும்விளங்கிடுமுன்னிைல
  சற்சத்திெயன்றுஞ்சாற்றியபின்னிைல
  அசற்சத்திெயன்றுமைவயின்முற்சத்தி
  சுயசத்திெயன்றுஞ்ெசால்லுபிற்சத்தி .
  கற்பிதெமன்றுங்கருதியுணர்ந்ேத
  அைனத்துநாெமனேவயறிந்தந்தறிேவ
  இைடவிடாதிவ்வுடலிறந்திடும்
  வைரயுநிற்றிடில்வாய்க்குநம்வேீட

  பிரமானுபவ அகவல்-முற்றும்.
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16. சிவசமரசவாத-அகவல்.

  கலிவலியினதுகறக்கேமார்காலும்
  சித்தமாயில்லாதிருமுதுகி வாழ்
  என்ைனயும்ெபாருளாெவண்ணியாண்டருளும்
  விருத்தவம்பிைகேயவிைனயேனற்கிஃெதான்
  ைறயமிவ்ைவயமைனேயநின்னால்
  அன்றிமற்ெறாருவரா னுநீங்கா
  திவ்ைவயந்தைனயானின்றகற்றத்
  துணிவிதுெவன்னச்சுருதியின்முடிவின்
  அருளியபடிேயயருள்ெசயேவண்டும்
  ஏெதனிற்ெசால்ேகெனழில்ேவதாகமத்
  துயிர்பரேமகேமா ரண்ெடனேவ
  ஓதியவைகயிலும்பர்கண்முனிவர்
  ஆ யர்தந்தமகமிைசக்ெகாண்ட
  படியினிற்ெசன்றுபரமைடந்தனர்கள்
  அைவயிெலான்ைறயலெநறிெயன்ேற
  தள்ளுதல்கூடாச்சமரசமாகத்
  தி ைவயமறச்சிைவேயயுனதின்
  அனுபவப்படிேயயனுக்கிரகஞ்ெசய
  ேவண்டிடுேமார்ெநறிேமவிேயமுயலும்
  சாதகர்தமக்குச்சமரசவாதம்
  அருளில்விளங்காதனுட்டித்தீறில்
  தானிகழ்முத்திதானானவர்கட்
  கருளிவிளங்குமருளாலுனக்குத்
  திருவடிசூட்டித்தி வுெசய்யிருைளத்
  தீரவகற்றிச்சிவமதினாேம
  ைவத்தப ேசவகுத்துைரெயன்னில்
  உைரக்ேகனியானுமுன்னருளதனில்
  இதுவதுெவன்னுமியல்புகளில்லாச்
  சச்சிதானந்தத்தற்ெசாருபத்தில்
  ேபதவப்ேபதப்ேபசுதலின்றி
  அநிர்வசனமதாயதுவுளேபாேத
  சயிற்றினிலரவுகற்பிதம்ேபால
  நிைனவுரூபமதாய்நிகழ்ந்திடும்பின்ைன
  அஃதனில்விளங்குமைறமுப்ெபாருளும்
  எத்தைகெயன்னிலியம்பியநிைனவும்
  சுட்டிேயநிற்கும்சுட்டிக்கண்டிடில்
  ெசகமதுவாகுஞ்ெசப்பியவதைனக்
  காண்குதலுயிராங்காணவிளக்கல்
  பரமதுவாகும்பற்றியசகத்தில்
  ெசகமதுமாையெசகத்திைனேநாக்கப்
  பண்ணலஞ்ஞானம்பார்த்திடுமிடத்தில்
  அதுவிதுெவனலாலருள்விைனயில்வைக
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  நிைனவினின்மும்மலநிகள்பரமுயிெரன்
  ைறவைகப்ெபாருளுமனாதிேயநிகழும்
  ெசாரூபமுன்னளவுஞ்ெசாத்திடும்பின்ைன
  கற்பிதவடிவாய்ககலந்துடனிற்கும்
  நிைனவதுவில்லாநிஜெசாரூபத்ைதக்
  குறித்திைவகற்பிதங்குறியாவிடத்தில்
  கற்பிதமாகைவந்துநிகழும்
  நிைனவில்ெசாரூபநிகழ்ேவதாந்தம்
  நிைனெவாடுெசாரூபநிகழாகமாந்தம்
  அதனாலிரண்டுமனாதியதாகும்
  நிஜெசாரூபற்குநிகழ்பந்தமுத்தி
  ஒருகாலமுமிலுளநிைனவதனின்
  பந்தமுத்திபகர்ந்திடலாகும்
  நிைனவிலுண்டாய்நிகழ்ந்திடுமியானும்
  மறதியிலுயிர்ேவான்மயங்கியுழன்று
  நின்னருளதனினியதிெசய்தைனத்தும்
  நீயுமியானுநிைனவினிலுயிருடன்
  ேபாலேவநின்றும்ேபாக்கியவிடத்தில்
  ஒன்றாய்க்கண்ேடனுறுதியதாக
  இரண்ெடன்றவர்க்குமிரண்டதாய்நிற்கும்
  ஒன்ெறன்றவர்க்குெமான்றதாய்நிற்கும்
  இத்தைககண்ேடெனழின்முத்தியைத
  இதனாெலான்றின்ைனயுறுதியாய்க்ெகாண்ேட
  ஒன்றிைனத்தள்ளெவாருக்காலுங்கூடா
  நிைனவில்ெசாரூபநிகழ்ந்திடுமிரண்டாய்
  இஃதினிைலயெமள்ளளவானும்
  இன்றியந்ேதனிவ்வனுபூதி
  தி ேவாதுணிேவாெசப்பிடேவண்டும்
  வராய்புதல்வாமாசறநீயும்
  சமரசவாதஞ்சாற்றியபடிேய
  என்னுபவமுெமழின்மைறமுடிவும்
  இதுதி வல்ல ெவழிற்றுணிேவயாம்
  நமதருளாேலநன்றாயறிந்தாய்
  இதினவீாழ்வாெயன்ெறைனவாழ்த்தி
  இதுபிரமாணெமனெவன்ெறனக்கு
  உறுதியாய்நீேயயுைரக்கிலுன்னருளில்
  தி ைவயமறத்ேதர்ந்து
  சைமயிகளுடேனதற்கித்தலற்ேறன

  சிவசமரசவாத அகவல் - முற்றும்.

  திருச்சிற்றம்பலம்
  ------------------
  உ

 குமாரேதவர் ச த்திரம்.
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  அகண்டப பூரண சச்சிதானந்தஸ்வரூபேம ஓருருவாகத்தடித்த
  குமாரேதவரர் முற்பிறப்பில் பரமசிவத்ைத ேநாக்கி மல்லிகார்ச்சுன
  பர்வதத்தில் நிஷ்காமதவஞ்ெசய்ைகயில்-அந்தச்சுவாமிகேளாடுகூட-
  ேவெறாருவர்-அந்தப் பர்வதத்தின்கண்-தவஞ்ெசய்துக் ெகாண்டிருந்தார்-
  அப்ேபாது, பரமசிவம்-அவரது தவத்திற்கிரங்கிப் பிரத்தியட்சமாெயழுந்தருளி
  வந்து, உனக்கு-என்ன வரம் ேவண்டுெமன்று ேகட்குமளவில்-அவேரா-
  ஒன்ைறக்கருதி-ஒன்ைறக் ேகட்ட மாத்திரத்தில்-பரமசிவம்-திருவுளத்தில்
  முனிவுெகாண்டு-அடா நீ-ஜடா முனியாகக் கடவெதன்று சபிக்க-அது
  ேகட்டு-அவரும்-திடுக்கிட்ெடழுந்துநின்று-(சுவாமீ)
  இந்தச் சாபம்-அடிைமக்கு-எந்தக் காலத்தில் விேமாசனமாகுெமன்று ேகட்க-
  அடா நீ ேபாய்-விருத்தாசலத்தில்-மணிமுத்தா நதிக்கைரயிலிருக்கின்ற-
  அரச மரத்தின் ேமலிருந்தாயாகில்-இந்தப்பர்வதத்தில்-உன்ேனாடு-
  தவஞ்ெசய்து நிற்கின்ற-எமது அன்பனாகிய ஒருவன்-கன்னடேதயத்தில்
  ராஜனாகவவதாரஞ்ெசய்து-சிறிது நாள் அரசு பண்ணி-பிற்பாடு-
  விரத்தியுண்டாய்-ேபைரயூர்ச் சார்ந்த லிங்கசுவாமிகளிடத்தில்-
  அனுக்கிரகப் ெபற்றுக்ெகாண்டுஷ-ஆசி யருத்தாரப்படி விருத்தாசலம்
  வந்து-நீ இருக்கின்ற அரசமரத்தினழீலில்-உள்க்காருவான்-அப்ேபாது-
  நீ அவைனக்கண்டு வணங்கிக் ேகட்டால்-அவன்-விேமாசனஞ்
  ெசய்வாெனன்று, திருவாய் மலர்ந்தருளிய மாத்திரத்தில்-
  அந்த ஜடாமுனியும்-(சுவாமீ)அவருக்கு-முத்தித்திைச-எப்ேபாெதன்று
  ேகட்க-அடா-இந்த-அன்பன்-இதற்கு முன்னர்-ஐந்து சுத்தேதகெமடுத்து-
  நம்ைம ேநாக்கி-நிஷ்காம தவஞ்ெசய்திருக்கிறான் இஃது ஆறாவது
  ேதகம் இன்னம்-ஒருேதசத்தில் முத்திையப் ெபறுவாெனன்றருளிச் ெசய்ய-
  அதுேகட்டு-ஜடாமுனியும் பாக்கியெமன்று சுவாமியிடத்தில்
  விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு-ேபாய்-ேமற்ெசால்லிய அரசமரத்தின்
  ேமலிருந்து எப்ேபாது விேமாசனகாலம் ேந டுெமன்று வழி
  பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

  குமாரேதவேரா ெவன்றால் - பரமசிவத்தின் -திருவருட்படி-அருேள-
  திருவுருக்ெகாண்டேபாதினும்-ஆசி யர் ேவண்டியிருப்பதால்-
  கன்னடேதயத்திலவத த்து-சிறிது நாளரசு ெசய்து-துறவு பூண்டு
  ஒருநாள் தம்மிடத்திலுள்ள மந்தி மார்களில்-முதல் மந்தி யானவரால்
  தமது ச த்திர முழுதும் ேபைரயூர்ச்சாந்த லிங்கசுவாமிகளுக்குத்
  ெத வித்த பின் பூதரேமேபாய் ஷசுவாமிகைளக்கண்டு-வணங்கி நிற்ற,
  அது ெத ந்து சுவாமிகளும் இவரது ப பாகத்ைத ேநாக்கும் ெபாருட்டு-
  தம்மிடத்திருக்கும்-ைகேயட்டுத் தம்பிராைனப்பார்த்து-அப்பா
  இவைனப் பார்த்தால்-அரசைனப் ேபாலிருக்கின்றது-இவன்-
  இந்த வழிக்குப் பாத்திரவானல்ல-ஆதலால்-இவைன அரசுக்ேக-
  ேபாகும்படி ெசால்ெலன்று ெசால்ல-அதற்கு-அந்தத் தம்பிரானும்
  (சுவாமீ) இந்த அரசனிடத்தில்-அதிதீவர பக்குவமுைடய சற்சீஷருக்குள்ள-
  பதிெனண்குறியும் உண்டாயிருக்கிறேதெயன்று-ைசைகயாகச் ெசால்ல-
  சுவாமிகளும் முன்ேப-அறிந்திருப்பதால்-இவைன நமது எருதுக்குப்
  புல்லறுத்துப் ேபாடச்ெசால்ெலன்று கட்டைளயிட்டருள-அப்படிேய-
  தம்பிரான்-அ வாளும்-புல்லு கட்டுங் கயிறுங் ெகாடுத்தனுப்ப-
  ேமற்படி குமாரேதவரும்-அந்தத் திருப்பணிையச் சிரசாவகித்துக்
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  ெகாண்டு-வயலுக்குப்ேபாய்-பள்ளர்கள் புல்லறுப்பைதப் பார்த்து-
  தாமும்-அறுக்கநிைனத்து-இடக்ைகயால்-புல்ைலப்பற்றி-வலக்ைகயிலுள்ள
  அ வாைலப் புல்லின் ேமற்பூட்டாமல் இடக்ைக ேமற்பூட்டியிழுக்க-
  ைகயறுபட்ட மாத்திரத்தில் ேமற்படி வலக்ைகையப் பார்த்துக் ேகாபித்தார்-
  இந்தஅதிசயத்ைத-ேமற்படி-பள்ளர்கள்கண்டு, நீர்-ஆெரன்று
  ேகட்க-நான்இன்ன-சுவாமிகளுைடய வாகனத்திற்குப்
  புல்லறுப்பவெனன்று ெசால்ல-அதுேகட்டு அவர்கள்-ஆச்ச யமைடந்து
  இவர் அரசைனப் ேபாலிருக்கிறெதன்ெறண்ணி தாங்கேள-புல்லறுத்து-
  கட்டுகட்டி-அவர் திருமுடிேமல் ைவக்க-அந்தச் சுைம ெபாறாமல்-
  திருமுடி சாய்ந்து ேபாவைதக்கண்டு-அப்பள்ளர்கேள அந்தப்
  புற்சுைமைய எடுத்துவந்து-ேமற்படி-மடாலயத்து ெவளியில்
  ைவத்துப்ேபானார்கள்.

  இந்தப்படி-இரண்டு நாள் ெசன்றபின்பு மூன்றாவது நாள்- ேமற்படி 
  புற்சுைமைய எடுத்துவந்த பள்ளன்-இவர் ேசதி முழுதும்
  ைகேயட்டுத் தம்பிரானுக்குத் ெத விக்க- அவரும்-இவர்ைகயறுப்புண்ட
  ேசதிைய சுவாமிகளுக்குக் குறிப்பாகத் ெத விக்க, அது ெதந்து-
  சுவாமிகளும், குமாரேதவைரப் பார்த்து-முனிவு ெகாள்ள, அவரும் 
  பயந்து ேபசாமலிருந்துவிட்டார்.

  பிற்பாடு அன்று ராத்தி  சுவாமிகள் ைகேயட்டுத் தம்பிராைன யைழத்து-
  அப்பா எங்களிருவருக்கும் ெவவ்ேவேற கட்டமுதுகட்டி- ஒரு
  தண்டத்தில் மாட்டி,அரசனிடத்திற் ெகாடுத்து-நம்ேமாடுகூட-
  அனுப்பிைவெயன்று கட்டைளயிட்டருள-அவரும் அப்படிேய
  ெசய்து அனுப்பிைவக்க-சுவாமிகள் முன்னும்-குமாரேதவர் பின்னுமாய்ப்
  ேபாைகயில்-சிலதூரம் ேபாய் சுவாமிகள்-இவைரத் திரும்பிப் பார்த்து
  என்ன தாமசெமன்ற தட்ட-அதுேகட்டு-இவரும்-பயந்து
  சுவாமீ ஒருபுறம்-அச்சிலிங்கம்-மற்ெறாருபுறம் கணாயுத்
  தமிழுக்கின்றேதெயன்று ெசால்ல-அந்தக் குறிப்பறிந்து சுவாமிகள்-
  தமக்குத்தாேம மகிழ்சியைடந்து-அவிடத்துள்ள-ஒரு குளக்கைர
  ேமலிறங்கினார் அவிடத்தில் இருவரும் ஒன்றாக-உட்கார்ந்து,
  இரண்டன்னத்ைதயும் ஒன்றாகச் ேசர்த்து- குமாரேதவர்
  சுவாமிகளூக்குப் ப மாற ஷசுவாமிகள் ைநேவத்தியங் ெகாண்டபின்பு
  ேசடமான மகாபிரசாதத்ைதத்-தாமும்-உட்ெகாண்டு-சிறிது ேநரம்
  அவிடத்தில்இருவரும்-வசனித்துக்ெகாண்டிருந்து-பிற்பாடு-
  மடாலயத்திற்கு வந்துேசர்ந்து சில நாள்கழித்து-ேமற்படி-
  சுவாமிகளிடத்தில்.அனுக்கிரகம் ெபற்றுக்ெகாண்டு-சாதைன ெசய்து
  முதிர்ந்த காலத்தில்-ஒருநாள் சாந்தலிங்க சுவாமிகள்
  இவைர மகாராஜா ெவன்று ெபய ட்டைழத்து அப்பா
  நீ விருத்தாசலத்துக்குப் ேபாக ேவண்டுெமன்று கட்டைளயிட்டருள-
  அங்கேன நல்லெதன்று விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு விருத்தாசலத்ைத
  ேநாக்கி வருகிறவழியில்-சின்னேசலத்திற்குக் கீழ்ப்புறமான காட்டில்
  இவர் நிமித்தம் அன்புகூர்ந்து-பழமைல நாதேர-ஒருபிராமண
  ரூபமா ெயழுந்தருளிவந்து-தண்ணரீ்ப் பந்தல் ைவத்துக் ெகாண்டிருந்து
  இவைரக்ெகாண்டு அப்பா நீ ஆயாசமாய்ப் ேபாகிறபடியால் நால்வைக
  ஜலமுமிருக்கின்றது-உனக்கு ேவண்டிய மட்டும்-சாப்பிட்டு விடாய்
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  தீர்க்கலாெமன்றுபச த்துத்-தண்ணரீ்க்ெகாடுக்க-இவர் அைதச் சாப்பிட்டு-
  தாக நிவிர்த்தி பண்ணிக்ெகாண்டு-விருத்தாசலம் வந்துேசர்ந்து-
  மணிமுத்தா நதிக்கைரயிலிருக்கின்ற அரசமரத்தினழீலில்
  ஆயாசமாய்ச் சயனித்துக் ெகாண்டு-பிரமானந்த நித்திைரயிலிருந்தருளினார்.

  அதுேசதி ெப யநாயகியாரறிந்து தனத பிேடகத்திற்கு
  சுவண பாத்திரத்தில் ைவத்திருந்த பசுவின் பாைல ஏந்திக்ெகாண்டு
  ஓர் பிராமண ஸ்திரீையப்ேபால இவ டத்தில் வந்து-
  தைல மாட்டிலுட்கார்ந்து-தனது திருமடியின்ேமல்-
  இவரது திருமுடிையத் தூக்கிைவத்து-அந்தப் பாைலப் புகட்டினபின்பு-
  இவர் ஆயாசந் தீர்ந்து-கண்ைண விழித்து-நீ- ஆரம்மாெவன்று
  ேகட்க அப்பா குமாரேதவா-நான்தான் ெப யநாயகி நீ
  எப்ேபாதும் என்னிடத்தில் தாேன சுகமா யிருெவன்று திருவாய்
  மலர்ந்தருளி-உடேன மைறந்துவிட்டாள் இைத ேமற்படி-
  ஜடாமுனி கண்டு-மரத்ைத விட்டுக் கீேழயிறங்கி- பிராமணவுருவமாய்
  வண்ங்கி நிற்க-இவர்-அந்த ஜடாமுனிையப் பார்த்து-
  நீ யாெரன்றுேகட்க நான் ஜடாமுனி ெயன்றுெசால்ல நீ இவிடத்திற்கு
  வந்த கா யெமன்னெவன்று ேகட்ட மாத்திரத்தில் ஜடாமுனி
  தனது ச த்திர முழுதும் விவரமாகச் ெசால்ல-அதுேகட்டு-
  குமாரேதவரும்-சந்ேதாஷமாய் ஜடாமுனியின் சாபநிவர்த்தி பண்ணி
  சிறிதுநாள் அவிடத்திற்றாேனகர பாத்திரம் பண்ணிக் ெகாண்டிருக்குங்
  காலத்தில் அவிடத்திலுள்ள ஒரு குடும்பியானவன் இவைர
  மகாமுனிெயன்றறிந்து-நாள் ேதாறும் உண்ைமயாய்த்
  த சனம் பண்னிக்ெகாண்ேடவர- அவனுக்கு நாளுக்கு நாள்
  சகல சம்பத்தும்-அபிவிர்த்தியைடந்து வருைகயில்
  ஒருநாள் அவன்,குமாரேதவைரக் கண்டு வணங்கி-(சுவாமீ)
  அடிேயனுக்கு ஏேதனும் ஒர் திருப்பணிக்கட்டைள யிட்டருள ேவண்டுெமன்று
  வருந்திக்ேகட்க-குமாரேதவரும்-அப்பா-அப்படி உனக்கிஷ்டமிருந்தால்-
   ெப யநாயகியார் சந்நிதானத்திற்ெகதிராக்-ஒரு மண்டபங்கட்டிைவ
  ெயன்றுகட்டைளயிட்டருள அவனும் அப்படிேய மகாபாக்கியெமன்று
  மண்டபங்கட்ட எத்தனித்துக் கட்டும்ேபாது-உத்திரக்கல் ேமேலறாமல்
  வருத்தமைடந்து-குமாரேதவருக்குத் ெத விக்க குமாரேதவரும்,
  விபூதிையக் ெகாடுத்து இைத-அந்தக் கல்லின்ேப ல் ேபாட்டுத்
  தூக்ெகன்றுத்தரவு ெசய்ய- அப்படிேய ெசய்துமுடித்த பின்பு-
  அந்தக் குடும்பியும் சந்ேதாஷசித்தனாய்-குமாரேதவைர வணங்கி
  நின்று (சுவாமீ) ேதவருைடய பிரபாவத்ைத இன்னெதன்றளவிட்டுச் ெசால்ல-
  ஆராலாகுெமன்று நானாவிதமாகத் ேதாத்திரன் ெசய்ய-
  குமாரேதவரும்-அவைன அைழத்துக் ெகாண்டுேபாய் ேகாபுரவாயிலிற்
  ெசய்து ைவத்திருக்கும் இரண்டு துவாரபாலகருைடய முதுகும் 
  உைரபட்டிருப்பைதக் காண்பித்து இவர்களுக்குத் தவனகஞ்சிகாய்ச்சி 
  ைநேவத்தியம் பண்ெணன்று கட்டைளயிட்டருள-அவனும்-
  மகா பாக்கியெமன்று அப்படிேய ெசய்வித்து-கிருதகிருத்தியனானான்.

  பிறகு ஒருநாள் குமாரேதவரும் ஓர்குடும்பி வடீ்டுவாசலில்
  கரபாத்திரத்திற் குச்ெசன்றுைகேயந்த-அவர்கள் இவரது 
  மகிைமயறியாதவர்களாய்- தங்கள் வடீ்டில் சைமத்து ைவத்திருந்த-
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  மச்சத்ைத அன்னத்ேதாடு கலந்து இவர்ைகயிற்பறிமாற அதுெத ந்து 
  குமாரேதவரும் அங்ஙேன குளக்கைரக்குச் ெசல்ல அந்த மச்சம் 
  உயிேராடு குளத்திற் குதித்துப் ேபாய்விட்டது.

  இப்படியிருக்க ஒரு குஷ்டேராகியானவன் தனது ேதகவருத்தம்
  நீங்கேவண்டுெமன்று நாள் ேதாறும் இைடவிடாமல்- குமாரேதவைரக்
  கண்டு த சனம் பண்ணிக்ெகாண்ேட வருைகயில் ஒருநாள்
  அதிக வாதைனயினால்ச கிக்கப்படாதவனாய் குமாரேதவரது
  திருவடியில் வந்து விழுந்து ேகாெவன்று முைறயிட்டுச் ெசால்ல
  குமாரேதவரும்-அப்பா நாம் வயித்தியனல்லேவெயன்று ெசால்ல
  அவனும் (சுவாமீ) ேதவரது திருக்ைகயினால் விபூதி ெகாடுத்தால்
  எனது ேராக நிவர்த்தியாகுெமன்றிரங்கிக் ேகட்க,குமாரேதவருந்
  திருவுளமிரங்கி விபூதிையயள்ளி அவனது இடக்ைகயில் ைவத்து
  வலக்ைகயால் மூடிக்ெகாள்ளச்ெசால்லி பழமைலயார் சந்நிதானத்தினுள்
  ஒரு மாடத்திலிருக்கும் விக்கிேனஸ்வரைரக் குறியாகக்காண்பித்து
  நீ அந்த விக்கிேனஸ்வரர் முன்ேனேபாய் இரண்டு கண்கைளயு
  மூடிக்ெகாண்டு நின்று அங்ேக நடக்கின்ற அதிசயத்ைத நமக்கு
  வந்து ெசால்ெலன்று கட்டைளயிட்டருள அவனும் அப்படிேய
  ேபாய் நின்றமாத்திரத்தில்அவனுக்குச் சுழுத்தி ேபாற்ேறான்ற
  அத்தருணத்தில் அந்த விநாயகக் கடவுள் தமது துதிக்ைகைய
  நீட்டி இவனது இடது ைகயிலிருந்த விபூதிையத் ெதாட்டதுேபாலக்
  கண்டுவிழித்துச் சுவாமிகளிடத்திற்கு வந்து விண்ணப்பஞ் ெசய்த
  மாத்திரத்தில் குமாரேதவரும் ஆனந்தமாய்-அந்த விபூதிையத்
  ெதாட்டுத் த த்துக்ெகாண்டு அவைனயும் த த்துக் ெகாள்ளும்படி-
  உத்தரவு ெசய்ய அவன் அப்படிேய த த்து வருங்காைலயில் அவனது
  குஷ்டேராகம் நிவிர்த்தியாகிச் சவுக்கியமைடந்தான்.

  இப்படியிருக்கின்ற நாைளயில் ஒருநாள் குமாரேதவரும் திருவாரூர்
  மேகாச்சவத்திற்குப் ேபாயிருந்தேபாது-ரேதாச்சவத்தினன்ைறக்கு-
  தியாகராயர் ரதேமறிமாட வதீிவருைகயில் அந்த ரதத்திற்கு
  ேநேர குமாரேதவர் நின்று பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பைத இரண்டு ைசவர்கள்
  கண்டு ஒருவருக்ெகாருவர் விகடமாய் வரீைசவமருைளப்
  பார்த்தீர்கேளாெவன்று ேபசிக்ெகாள்ள-அந்த விகட வார்த்ைதையக்
  குமாரேதவர் ேகட்டு ரதத்தில்வருந்தியாக ராயைரப் பார்த்து-
  (தியாகராயா) வரீைசவம்-மருளானால் ரதம் நடக்க அருளானால்
  ரதம் நிற்கெவன்று திருவாய் மலர்ந்தருளி சில தூரம்ேபாய் ஒரு
  மரத்தினிழலில் உட்கார்ந்திருந்தார்-அது ெத ந்து அத்திருவிழாவின்
  தர்ம் மகர்த்தாவாகிய தஞ்சாவூர்-அரசன்-ரதமானது-நிைலவந்து
  ேசர்ந்தபிறகு ேபாஜனஞ் ெசய்கிறெதன்னும் நிச்சயமுைடயவனாதலால்-
  என்ன ெசய்வெதன்றச்சமுற்று-இவிடத்தில் நடந்த-ரகசியந் ெத யாதபடியினால்-
  சாயங்கால ப யந்தமும்-அந்த ரதம் நடக்கும்படிஅேனக-
  பிரெயத்தினங்கள் ெசய்வித்தும் அஃது, சற்றாகிலும் அைசயாது நிற்க
  பிறகு ேமற்படி அரசன் இவிடத்தில் நடந்த ரகசியத்ைதக் ேகள்விப்பட்டு
  குமாரேதவ டத்திற்கு வந்து அவைரக்கண்டு வணங்கி விண்ணப்பஞ்ெசய்ய
  குமாரேதவரும் அரசைனப் பார்த்து இந்த மருளனிடத்தில் உங்களுக்கு
  என்ன அலுவல் ேபாங்கெளன்று ெசால்ல அரசனும் (சுவாமீ) இந்தப்
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  பிைழைய மன்னித்து ரதத்ைத நடப்பித்தருள ேவண்டுெமன்று
  ெவகுவாகத் ேதாத்திரஞ் ெசய்ய அதற்கு குமாரேதவரும்
  திருவுளமிரங்கி அந்த ராஜனுடனுஞ் ேசைனகளுடனும்
  எழுந்தருளி வந்து ரதத்தின் முன்ேன நின்று தியாகராயைரப் பார்த்து
  (தியாகராயா) வரீைசவம்-அருளானால்-ரதம் நடக்க மருளானால்
  ரதம் நிற்கெவன்று திருவாய் மலர்ந்தருளின மாத்திரத்தில்-
  ரதம் ஜேரெலன்று நடந்து நிைலயிற்ேபாய்ச்ேசர்ந்தது.

  இப்பால் குமாரேதவர் மறுபடியும் விருத்தைசலம் வந்து அவ்வரச
  மரத்தின்கீழ் வாசம் பண்ணிக் ெகாண்டிருக்குங் காைலயில்-
  பிற ேதசத்திலுள்ள ஓர் மாந்திரீகனானவன் விருத்தைசலத்திலுள்ள
  பத்திரகாளிையத் தன்ைகவசமாக்கிக் ெகாள்ள எண்ணி-
  தனது நாட்ைட விட்டு மணிமுத்தாநதியின் வடதிைசயாக
  வருைகயில் ேமற்படி பத்திரகாளியறிந்து அச்சமுற்றவளாய்
  ஒரு ஸ்திரீையப் ேபால குமாரேதவ டத்திற்கு வந்து
  அவைரப் பிரதக்ஷிண நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்ெகதிேர
  நிற்க-அது கண்டு குமாரேதவரும் நீயாெரன்று வினவ-
  சுவாமீ நான் பத்திரகாளி என்ைனயிந்தப் பிரகாரஞ்
  ெசய்யும்படி ஓருசண்டாளன் வருகிறான் அதனால் பயந்து
  வந்ேதெனன்று விண்ணப்பஞ் ெசய்ய அதற்கு குமாரேதவரும்
  என்னால் உனக்கு ஆகேவண்டிய ெதன்ெனன்று வினவ-
  பத்திரகாளியும் சுவாமீ ேதவரது திருவடிகைள அடியாள்
  சிரசின்ேமல் ைவத்தால் எனது ஆபத்து நீங்குெமன்று
  விண்ணப்பஞ்ெசய்ய - குமாரேதவரும் திருவுளமிரங்கி
  அங்ஙேன நல்லெதன்று பத்திரகாளி சந்நிதிக் ெகழுந்தருளிவந்து
  அந்த விக்கிரகத்தின் முடிேமல் தமது திருவடிையத்
  தூக்கிைவத்த மாத்திரத்தில் அந்த மாந்திரீகனுைடய
  இரண்டு கண்களும் அவன் மனம்ேபாலேவ இருளைடந்தது-
  அது ெத ந்து அந்த மாந்திரீகனும் பயங்ெகாண்டு இந்த
  ஸ்தலத்தில் ெப யவாள் வாசஞ் ெசய்கிறாற் ேபாலிருக்கிற
  ெதன்ெறண்ணி அவிடத்தில் விசா க்க - குமாரேதவ ருக்கிறைதக்
  ேகள்விப்பட்டு- அவ ருக்கு மிடந்ேதடி வந்து அவைரக் கண்டு
  வணங்கிநிற்க- குமாரேதவரும் அவைனப் பார்த்து
  நீயாெரன்றுவினவ- சுவாமீ நான் மாந்திரீகன் - நான்
  இவிடத்திற்கு இந்த உத்ேதசமாய் வந்தஇடத்தில் எனக்கு
  இவ்வைகயான ஆபத்து ேந ட்டது இைதத் ேதவேர தீர்த்தருள
  ேவண்டுெமன்று ெவகுவாகத் ேதாத்திரஞ் ெசய்துநிற்க-
  குமாரேதவரும் சற்ேற திருவுளமிரங்கி அடா உன் சரீரமுள்ளவைரயிலும்
  இந்த மாந்தரீகத்ைத விட்டிருப்ைபயாகில் உனக்கு ஓருகண்
  மாத்திரந் ெத யுெமன்று ஆக்கியாபித்தருளிய மாத்திரத்தில்-
  அவனும் அப்படிேய நல்லெதன்று குமாரேதவரது
  திருவடிையத் ெதாட்டுச் ெசான்னவளவில் ஓருகண்ெத ந்து
  தன்னுைடய ேதசத்திற்குப் ேபாய்விட்டான்.

  இப்பால் ஓருகுடும்பியானவன் புத்திரா ேபைக்ஷயினால் ஸ்திரீயுந்தானும் 
  ெநடுநாளாய் விசனப்பட்டுக் ெகாண்டு குமாரேதவைரக் கண்டு 
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  நாள்ேதாறுந் த சனம் பண்ணி வருைகயில் - ஒருநாள் குமாரேதவர் 
  திருவுளமிரங்கி ஷகுடும்பிக்கு விபூதியளிக்க அவ்விபூதி முன்னிைலயால்
  அவர்களுக்கு இரண்டு ஆண் பிள்ைளகள் பிறந்து அதுகள் வளர்ந்து 
  ஐந்து வயதாகி பள்ளிக்கூடத்தில் ைவத்து வித்தியாப்பியாசஞ் ெசய்வித்த 
  பிறகு-அந்தப் பிள்ைளகளுக்கு இலக்கணாப்பியாசஞ் ெசய்விக்கேவண்டி 
  இலக்கண வித்துவானாகிய சிதம்பர பிள்ைளெயன்பவைர,
  மதுைரயிலிருந்து வரவைழத்து,ஷஇரண்டு பிள்ைளகளுக்கும்
  இலக்கணாப்பியாசஞ் ெசய்வித்து வருங்காலத்தில்- ஒரு நாள் 
  குமாரேதவர் குக்ஷிபாைத நிமித்தம் அந்தக்குடும்பி வடீ்டுக்கு 
  வருைகயில் ஷ சிதம்பர பிள்ைளெயன்னும் உபாத்தியாயர் இவ டத்தில் 
  மதிப்பற்று இறுமாந்திருப்பைதக் கண்டு அவைரத்தடுத்தாட் ெகாள்ளத்
  திருவுளங்ெகாண்டு அவைர ேநாக்கி ஓர் வாக்கியத்ைதக்கூறி-
  அதற்குப் பயன்வினவ-அவருக்ெகன்ன வித்வசாமர்த்தியமிருந்த
  ேபாதினும் இந்தச் சந்நிதானத்தில் நாெவழாைமயால் பயன்கூறாது
  மயங்கிநின்று சற்ேற ெதளிவுண்டாகி குமாரேதவரது திருவடியில்
  விழுந்துவணங்கி சுவாமீ அடிைமைய ரக்ஷித்தருள ேவண்டுெமன்று
  விண்ணப்பஞ் ெசய்து-அது முதல் துறவுபூண்டு ஷகுமாரேதவரது 
  பின்னாகேவ சாையேபாற்ெறாடர்ந்து தானுங்கர பாத்திரம் 
  பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்,

  அவரது ஆராைமையயும்,ெமய்யன்ைபயும், குமாரேதவரறிந்து
  அவைரத் தமது ஆசி ய ருக்கும் திருப்ேபைரயூருக்குக் கூட்டிக்ெகாண்டு
  நடந்து, மடாலயத்திற்குச் சமீபமாகப் ேபாைகயில்-
  விடியற்காைலயாைகயினால் எழுந்திருந்து ெவளிேய வந்து நிற்கிற 
  தம்பிரான்கைளக் கண்டு சுவாமிகளிருக்குஞ் சைமயெமப்படிெயன்று 
  வினவ-சுவாமிகள் பரநிட்ைடயிெலழுந்தருளியிருக்கின்ற ெதனக்கூற-
  ஆனால் நாம் பணிெசய்ேவாெமன்று நிைனத்து-
  குமாரேதவர் சாணச்சட்டிெயடுத்துக்ெகாண்டு திருெமழுகிட-
  சிதம்பர சுவாமிகளும் திருவலெகடுத்துக்ெகாண்டு திருவலகிட்டார்-

  இத்திருப்பணி முடித்தபின்பு சுவாமிகள் திருக்கண் விழித்தருளியேசதி 
  ெத ந்து-இவ்விருவர்களும் மடாலயத்துட்ெசன்று சுவாமிகைளக் கண்டு 
  வணங்கிநிற்க- சுவாமிகளும் குமாரேதவைரப் பார்த்து அப்பா உன்ைன
  யடுத்துநிற்கின்றவன் யாெரன்று வினவ-ெதன்னாட்டுச் ைசவெனன்று 
  ெசால்ல-இவைன ஏனைழத்து வந்தாெயன்று ேகட்க அதற்குக் 
  குமாரேதவர் ெமௗனமாயிருந்துவிட்டார்-

  இப்படி இரண்டு தினஞ் ெசன்றபின்பு-சிதம்பரசுவாமிகளது நைடையக் 
  ைகேயட்டுத் தம்பிரானறிந்து சுவாமிகைள வணங்கி நின்று- சுவாமீ 
  இந்தச்ைசவன் மிகுந்த வல்லவனா யிருக்கிறபடியால் இவைனத் 
  திருவடிக்கு ஆளாக்கிக் ெகாள்ளேவண்டுெமன்று விண்ணப்பஞ்
  ெசய்ய-அதற்குச் சுவாமிகளும் ஷதம்பிராைனப் பார்த்து அப்பா நமக்கிருக்கிற 
  சந்ததி ேபாதும்- நமது சந்ததிக்குச் சந்ததி ெநடுநாளாயில்லாதிருந்து 
  இப்ேபாது கிைடத்தபடியால் அப்படிேய ெசய்விக்கேவண்டுெமன்று 
  கட்டைளயிட அதற்குத் தம்பிரான் ெமௗனமாயிருந்துவிட்டார்-
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  இப்படி இரண்டு நாள் கழிந்தபின்பு மூன்றாவது நாள் சாந்தலிங்கசுவாமிகள்
  குமாரேதவைரஅைழத்து நீஊருக்கு ேபாெவன்றுெசால்ல குமாரேதவரும் 
  இவன் இவிடத்திலிருக்கட்டுெமன்று விண்ணப்பஞ் ெசய்ய-
  சுவாமிகள் இவிடத்தில்ேவண்டாம் நீேயயைழத்துக் ெகாண்டு 
  ேபாெவன்றுெசால்ல குமாரேதவரும் இவைனக்ெகாண்டுேபாய் 
  அடிைம என்ன ெசய்கிறெதன்று ேகட்க-சுவாமிகளும் குமாரேதவைரப்
  பார்த்து அப்பா நீ இவைனக்ெகாண்டு ேபாய் பக்குவமறிந்து
  உனக்குச் ெசான்னைத இவனுக்குகுச் ெசால்லிைவ ெயன்று
  கட்டைளயிட குமாரேதவரும் மகாப்பிரசாதெமன்று விைடெபற்றுக்
  ெகாண்டு இருவரும் விருத்தாசலம் வந்துேசர்ந்து-
  பிறகு சிதம்பரசுவாமிகளது பக்குவஞ்ேசாதித்து அனுகிரகஞ் ெசய்தருளினார்-
  அவர்தான் திருேபாரூர்ச் சந்நிதானம் விளக்கிய சிதம்பரசுவாமிகள்.

  இப்படிநடந்து வருங்காலத்தில் ெப யநாயகியாரும் குமாரேதவரால்
  சாஸ்திரஞ்ெசய்விக்கும்படி திருவுளங்ெகாண்டு குமாரேதவரதுேயாகில் 
  வந்து அப்பா குமாரேதவா-நீ சாஸ்திரஞ் ெசால்லேவண்டுெமன்று 
  திருவாய்மலர்ந்தருள- குமாரேதவரும் அம்மா! 
  அடிைமயாற்ெசால்லமுடியாெதன்று விண்ணப்பஞ்ெசய்ய 
  ெப யநாயகியாரும் ஆனால் நாேம உனது நாவில்நின்று ெசால்லி 
  முடிக்கிேறாெமன்று ஆக்கியாபித்து-அங்ஙேன இந்த 
  ேஷாடசமகா சாஸ்திரங்கைளயுஞ் ெசால்லிமுடித்தருளினார்

  இப்படி அனந்த மகத்துவங்கைளச்ெசய்து அந்தத்தில் குமார
  ேதவரும் ெசாருபசாக்ஷாத்கார ப பூரணதிைசையயைடயுஞ் சமயமறிந்து
  இரண்டாவது அடிைமயாகியெரட்டி சிதம்பரசுவாமிகள் குமாரேதவைரப்
  பார்த்து சுவாமீேதவர் ப பூரணமானபின்பு அடியார்கள் த சனஞ்
  ெசய்து உய்யும்ெபாருட்டு ஓர் திருப்பணிகட்டைளயிட்டருள ேவண்டுெமன்று
  விண்ணப்பஞ்ெசய்ய,அதற்கு குமாரேதவர் நாம் ெசத்தும் நமது
  ெபய ருக்க ேவண்டுமாெவன்று அகண்டப பூரண சாக்ஷாத்கார
  ெசாரூபவியாபகத்திற் கலந்தருளினார். இப்பால் ெரட்டி சிதம்பரசுவாமிகளும்
  ெப யநாயகியாருத்தாரப்படி- குமாரேதவர் திருநாமத்தினால்
  ேகாயில் மடாலய முதலாகிய துகளுஞ் ெசய்வித்து, பிறகு
  தாமுப் ப பூரணதிைசையயைடந்தருளினார்.

  இஃது, ேமற்படி சுவாமிகள் மரபிலுள்ள அடியார்களில்
  ஒருவரால் சுருக்கமாகத் ெத ந்ெதழுதப்பட்டது
  இரண்டாமுைற வி வாக அச்சிடப்படும்.

  குமாரேதவர் ச த்திரம் முற்றிற்று.
--------------------------
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