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   உ 
    சிவமயம் 
    சிவகணபதி ைண. 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
 

ேகாயிற் ராண ல ம் உைர ம். 
 
    காப் . 
 
        ெபாற்பதப்ெபா வார் ர் கழ்...* 
        ரற்பகற்ெறாழவாழணிேகா ரக் ... ... * 
        கற்பகத்தனியாைனகழல்கேள ... ... ... * 
 
    இதன் ெபா ள். 
    சுத்தாத்மாக்கள் வாதைனயால் மயக்க விகற்பேம டாமல் இர ம்பக ம் வணங்க 
விளங்கும் ேமைலக்ேகா ர ன் றத்  வாழ்ந்த ம் ஒப்பற்றயாைன க ள்ள 
கற்பகவிநாயக ைடய தி வ கள் கனகமயமாக அழகுள்ள ஞானசைபெபா ந்திய 
ெப ம் பற்றப் ாின்மான்மியத்ைதப் க ஞ் ெசய் ட்பதங்கேடா ம்ெபா ளாய் 
விளங்குவன--என்றவா . 
 
    சிதம்பரமான்மியம் 
    கூ ஞ்ெசய் ட்பதங்க க்குப் ெபா ளாய் நிகழ்வ  
    அ ெளன்ப ேதற்றம். 
 
    ெபாற்பதப் ெபா ெளன்பதற்கு நேடச ர்த்தியின் ெசங்கமலப் ெபாற்பாதங்க க்கு 
இடமாகிய ஞானசைபெயனப் ெபா ள்கூறி ம் அைம ம். ேதவர்கள் ேவண் ம் 
ெபா ள்கைளக் ெகா க்குங் கற்பக வி க்ஷம்ேபால் ஈண்  அ யார்கள் ேவண் ம் 
ெபா ள்கைளப் பா த்த ள்வதினால் கற்பக விநாயகெரனக் காரணப் ெபயராய் 
நின்ற . 
----------------    
    சிவமயம். 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
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ேகாயிற் ராணம் ல ைர ம் 
பாயிரம். (1-28) 

 
    நேடசர் தி. 
 
        ங்கமலத்தய மலர்ப் ண்டாிகக்கண்ணா ந் 
        தாங்குபல வன ேமற் சகல மாயகலாத 
        ேவாங்குெமாளிெவளிேயநின் லகுெதாழநடமா ந் 
        ேதங்கம ம்ெபாழிற்றில்ைலத் தி ச்சிற்றம்பலம்ேபாற்றி. 
 
    இதன்ெபா ள். 
    ெபா விைன ைடத்தாகிய தாமைர மலர்மீதி க்கும் பிரம ம் தாமைர மலர் 
ேபான்ற கண்ணிைன ைடய மாய ம் (இவர்களாேல) சி ட் த் த் தாங்கப்ப கிற 

வனங்க ம் இதற்குேமலான வனங்க ம் (மந்திரபதவனன தத் வ 
கலா பங்க மாகிய இைவகைள) நீங்காம னிைறந்தி க்கிற மிக்க பிரகாசமான 
சிவம்* திேராதான நீங்கிநின்  சர்வாத் மாக்க ங்கண்  ெதா ம்ப க்கு நி த்தஞ் 
ெசய் ம் மணங்கமழாநின்ற ேசாைலகளாற் சூழப்பட்ட தில்ைலத் 
தி ச்சிற்றம்பலத்ைதப் ேபாற் கின்ேறன்--என்றவா . (1-1) 
    ----------- 
    * திேராதானம் - மைறப் . 
 
        ஆரணங்கண் ந்தபதத் தானந்த ெவாளி லகிற் 
        காரணங்கற் பைனகடந்த க ைணதி  வாகிப் 
        ேபரணங்கி டனா ம் ெப ம்பற்றப் ர்ேசர் 
        சீரணங்கு மணிமாடத் தி ச்சிற்றம் பலம்ேபாற்றி 
 
    இ-ள். பாசசால ந்த சிவ மியில் ஒழியாத சுகப்பிரகாசமான சிவம் 
உலகத்திற்றனக்கு ேவாெறா  பிரதான காரண ம் நிமித்த காரண ங் கடந்தி க்கிற 
கா ண்ணியேம தி ேமனியாகக் ெகாண்  பைரயி டேன நி த்தஞ் ெசய் ம் 
ெப ம்பற்றப் ெரன் ெபா ந்தின அழகிய திவ்விய இரத்தினங்களினாேல 
குயிற்றிய மாடங்கள் சூழ்ந்த தி ச்சிற்றம்பலத்ைதப் ேபாற் கின்ேறன்-எ-  
 
    சுகப்பிரகாசமான சிவங் கா ண்ய பியாய் ரண ஞானத்ைத யதிட் த்  நி த்தஞ் 
ெசய் ம் ர்ச் சிற்றம்பலெமனக் கூட் க- ேபரணங்ெகன்  மிகுத் க் 
கூறியவதனாற் சத்தியி ைடய வி த்திேமேல ய ளிச் ெசய்கிறார். (1-2) 
 
        தற்பரமாய்ப் பரபதமாய்த் தாவில  தியதா 
        யற் தமா யார தா யானந்த நிலயெவாளிப் 
        ெபாற்பினதாய்ப் பிறிவிலதாய்ப் ெபா ளாகி ய ளாகுஞ் 
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        சிற்பரமா மம்பரமாந் தி ச்சிற்றம் பலம்ேபாற்றி. 
 
    இ-ள் அதிசூக்குமமாய் ேமலான பதங்க க்கு ேமலானதாய் குற்றமில்லாத 
அ பவசித்தமாதலால் க்ஷுமமாய் ஆச்சாிய வி த்தியினாேல ரணமாய் 
நிைறந்தவ தமாய் (திேராதானநீங்கின) ஆநந்த த்தப் பிரகாசமாய் ேநயத்ைதநீக்க 
மில்லாைமயாற் சாந்தியாய் வஸ் மாத்திரமாதலால் ெபா ளாகி ஆலசியமற்  
ஆதியந்த  மில்லாைமயால்) அ ளாகும் ஞானச் ெசால் க்குேமலா மம்பரமாகி 
இப்ப ேய ெசால் ஞ் சத்தி பமாகிய தி ச்சிற்றம்பலத்ைதப் ேபாற் கின்ேறன்-எ- . 
 
    சிற்பரமா மம்பரமாெமன்ப -சிதம்பரெமன் கண் ெகாள்க, இதற்கு- ஆகம 
பிரமாண ண்  வ கிறப ேகட்டறிக. (1-3) 
 
        ைவயகமின் றநின்ற ம ம ெபாற் பதம்ேபாற்றி 
        ைகயம  நிைலேபாற்றி க ைண க மலர்ேபாற்றி 
        ெமய்யிலகு ெமாளிேபாற்றி விரவிெயைன ெய த்தாண்ட 
        ெசய்யதி  வ ேபாற்றி தி ச்சிற்றம் பலம்ேபாற்றி 
 
    இ-ள் ைவயகத்ேதார்க்கு மலபாக சுகப்பிராப்தி ண்டாக நின்ற ளிய மணங்கமழ்ந்  
ெபா விைன ைடத்தாகிய தி வ கைளப் ேபாற் கிேறன் (இ சி ட் ) 
ஆன்மாக்கள் கன்ம சீவனத்தில் மிகுதி குைறவறவைமத்த ளிய தி க்கரத்ைதப் 
ேபாற் கிேறன், (இ  திதி) தாிசித்த மாத்திரத்திேல கரண சூனியம் பிறப்பிக்குங் 
கா ண்ணியத்ைத ைடய தி கமண்டலப் பிரசன்னத்ைதப் ேபாற் கிேறன், (இ  
சங்காரம்) அ ளாகிய தி ேமனியில் விளங்குகின்ற ஒளிையப் ேபாற் கிேறன், (இ  
திேராபவம்) ேகவல சகலத்தி ம் ெபா ந்தி அைவகளிலாழாமல் 
என்ைனெய த்தாண்  ெகாண்ட ளிய சிவந்த தி வ கைளப்ேபாற் கிேறன், (இ  
அ க்கிரகம்) பரமாதாயமான ஞானசைபையப் ேபாற் கின்ேறன்.- எ- . (1-4) 
 
    சிவகாமியம்ைம தி. 
 
        மன்றின்மணி விளக்ெகனலா ம கங் ைகேபாற்றி 
        ெயான்றியமங் கலநாணி ெனாளிேபாற்றி லகும்பர் 
        ெசன் ெதாழ வ ள்சுரக்குஞ் சிவகாம சுந்தாித 
        னின்றதி  நிைலேபாற்றி நில தி  வ ேபாற்றி. 
 
    இ-ள் சிவகாமசுந்தாியின் கனகசைபயி ட்ட இரத்தின தீபம் ேபாலப் ெபா ந்தின 
தி க மண்டலப் பிரசன்னத்ைதப்ேபாற்றி ம் நித்தியமான தி மங்கலநாணின் 
பிரகாசத்ைதப் ேபாற்றி ம் நரசுராதிகள் வந்  நமஸ்காிக்க அவர்களிடத் ள்ள 
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திேராபவத்ைத நீக்கும் நின்ற ளிய தி நிைலையப் ேபாற்றி ம் சடசித் க்களிற் 
ரணமாயி க்கிற பாதங்கைளப் ேபாற் கின்ேறன்- எ- . (1-5) 

 
    கற்பகவிநாயகர் தி. 
 
        தன்ேனாங்கு மலர ந் தளிேராங்கு சாைகக  
        மின்ேனாங்கு கக்ெகாம் ம் விரவியகண் மலர்க மாய் 
        மன்ேனாங்க நடமா  மன்ேறாங்கு மதிற்குடபாற் 
        ெபான்ேனாங்கன் ன்ேனாங்கும் ெபாற்பமர்கற் பகம்ேபாற்றி. 
 
    இ-ள் தன  ேமலான ெசந்தாமைரமலர்ேபான்ற பாத ம் பல்லவங்களி ஞ் 
சிறந்த ெசய்ய ெவாளிமிக்க யஸ்தங்க ம் ஒளிசிறந்த கத்திற் ெகாம் ம் 
ெபா ந்திய ன்  தி க்கண் மலர்க மாய் (பாசத்ைதக் கீழ்ப்ப த்தி) பதியான  
நி த்தஞ் ெசய் ம் கனகசைபையச் சூழ்ந் யர்ந்த ேமைலக் ேகா ரத்தின் ன்ேன 
வாழ்ந்த ம் அழகுவிளங்கின கற்பகப்பிள்ைளயாைரப் ேபாற் கின்ேறன்-எ- . 
 
    தன்ேனாங்கு மலர ம் கற்பகம்ேபாற்றி - தன  ெப க்க வகன்றவ ைவ ம் 
    ளிர்நிைறந்த பக்கக்கிைளகைள ந் த த்தி  ெமாளிமிகும்ப  பைணகைள ந் 
    ேதன்ெபா ந்தின மலர்கைள ைடயதாகிய கற்பக வி ட்செமன ேவ  
    ெமா ெபா  ேடான்றியவா  கண் ெகாள்க. (1-6) 
 
    சுப்பிரமண்ணிய சுவாமி தி. 
 
        ேதராட் க் கயங்காட் ந் திரண்மாக்கட் டய ட் ப் 
        ேபாராட் ப் றங்காட் ப் ேபாங்காட் ற் லால்கம  
        நீராட் ச் சூர்மாட்  நிகழ்நாட் ற் கழ்நாட் ம் 
        ேபராட்  சீராட் ம் பிள்ைளயார் கழல்ேபாற்றி 
 
    இ-ள். ேதர்-ேதர்க ம், ஆள்-காலாள்க ம், திக்கயம்-அஷ்டதிக்குகளி ம் 
ெபா ந்திய யாைனகைளப்ேபால-ேமனிப்ெபா காட் ம்-திரள்மா-யாைனத் 
திரள்க ம், கட் அயம்-பாகைரப்ெபா த்த குதிைரக ம், ட் -கூட் , ேபாராட்  -
ேபார்ெசய் , றங்காட் - குகாட் , ேபாங்காட் ல்-பைகவர் ஓ ம்ப யான 

த்தகளத்தில், லால்கம ம்- லால்நாற்றம் நா கின்ற நீராட் -உதிரப் 
பிரவாகத்ைத ண்டாக்கி, சூர்மாட் -சூரபன்மைனக்ெகான் , நிகழ்நாட் ல்-
பதினான்கு ேலாகங்களி ம், கழ்நாட் ம்-தன  கீர்த்திைய நிைலநி த்திய, ேபராட்  
சீராட் ம் பிள்ைளயார் கழல்ேபாற்றி- பார்வதியார் சீராட் த டன் வளர்த்த 
சுப்பிரமணியக் கட ளின் தி வ கைளப் ேபாற் கின்ேறன் -எ-  
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    ள்வித்தற்கண் ட் ெயன்றாற்ேபால 
    மாள்வித்தற்கண் மாட் ெயனநின்ற , 
    மாட் ெயன்ேறெயம்ைம ெயன்றார்பிற ம். (1-7) 
 
    வர் த ய அ யார்கள் தி. 
 
        தி ஞான சம்பந்தர் ெசய்யதி  வ ேபாற்றி 
        ய ணா க் கரசர்பிரா னலர்கமல பதம்ேபாற்றி 
        க மாள ெவைமயா ங் கண் தேலான் வ ந்தாண்ட 
        ெப மாள் ங் கழல்ேபாற்றி பிறங்கியவன் பர்கள்ேபாற்றி. 
 
    இ-ள். தி ஞானசம்பந்த சுவாமிக ைடய சிவந்த தி வ கைளப் ேபாற்றி ம், 
சிவத்தின ள்ெபற்ற தி நா க்கரசு சுவாமிக ைடய அலர்ந்த ெசந்தாமைர 
மலர்ேபான்ற தி வ கைளப்ேபாற்றி ம், சனனமரண க்கம் நீங்கும்ப  
ஓரறி மில்லாதெவம்ைம யாண்ட ளின ெநற்றிக்கண் ள்ள பரமசிவம் மணம்விலக்கி 
வ யஅ ைமெகாண்ட வன்ெறாண்டராகிய சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகளி ைடய 
ெபா ள்ள தி வ கைளப்ேபாற்றி ம், மற் ள்ள 
அ யார்கைள ம்ேபாற் கின்ேறன்-எ-  (1-8) 
 
    மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தி. 
 
        ேபசு கழ் வாத ர்ப் பிறந் ெப ந் ைறக்கட ண் 
        டாசிெலழி ற த் யர வஞ்ெச த்தா லதிர்த்ெத ந்  
        ேதசம  தரப்ெபா வார் சிவேபாக மிகவிைளவான் 
        வாசகமா மாணிக்க மைழெபாழிமா கில்ேபாற்றி. 
 
    இ-ள். ெபாிேயார்களாற் ெசால்லப்பட்ட கைழ ைடய தி வாத ாிேல பிறந்த ளித் 
தி ப்ெப ந் ைறயி லானந்த ச த்திரத்ைதப் ப கிப் பாச நீங்கின ஆன்மப் பிரகாசம் 
அ ைளக்கூ  மிக்குச்ெசல்லப் பஞ்சாக்ஷர ச் சாிப்பினால் ஆணவமல 
வாதைனையத்தள்ளி ேம ட்  (அக்கனகசைபயில் நிைறந்தி க்கிற*சிவானந்தமான ) 
ேதசெமங்கும் நிைற ம்ப  தி வாசகமாகிய மாணிக்க மைழையப் ெபாழி ம் 
ெபாிய கில் ேபான்ற தி வாத ர கைளப் ேபாற் கின்ேறன்-- எ- . 
 
    ேபசுமைழ ெபாழிமா கில்ேபாற்றி சர்வாத் மாக்க ஞ்ெசால் தலாற் க ைடய 
வா மண்டலத்திேலேதான்றி ெபாியபட் னங்கள் சூழ்ந்த ைறயிைன ைடய 
கடைலப்ப கிக் குற்றமிலாத ெவாளிசிறந்த மின்ைனப் பிறங்கிச் சலத்தி ைடய 
வளைமயாகிய வதனாேல ழக்கேம ட்  இவ் லகத்ேதார் சர்வ சம்பன்னராக 
யாவர்க்கும் ெபா வாகி நிைறந் நிற்கிற சுத்தேபாகம் விைள ம் வண்ணம் 
மைழெபய்  ேமகெமன ேவ ெமா  ெபா ெடானறியவா மறிக. இ ங் கட ள் 
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வணக்கெமனக்ெகாள்க, எங்ஙனெமன்னில் ழ்க தண் னெலன்கின்ற-
பிரமாணத்தாெலனக்ெகாள்க. (1-9) 
 
    தில்ைல வாயிரவர் தி. 
 
        நாவிர மைறயினராய் நாமிவாிெலா வெர ந் 
        ேதவர்கேடவன்ெசல்வச் ெசல்வர்களாய்த்திகழ்ேவள்வி 
        பர ெநறிபலெசய் ம் பான்ைமயராய் ேமன்ைமயரா 
        லகுந்ெதா வா யிர னிவர ேபாற்றி. 
 
    இ-ள். நாவிேலயனவரத ம் ெபா ந்தின ேவதத்ைத ைடயவர்களா ம் இவர்களில் 
நா ெமா வெரன்ற ளிச் ெசய் ந் ேதவர்கள் ேதவைனேய தங்கள் ெசல்வமாகப்ெபற்ற 
ஐசுவாியத்ைத ைடயவர்களா ம் விளங்கிய யாகாதிகன் மங்கள் ெபா ந்திய 
ெநறிகைள ெவகுவிதமாகச் ெசய் ம் பகுதி ைடயவர்களாகி ம் (பத்திஞான 
வயிராக்கியங்களினாேல யாவர்க்கும்) ேமலானவர்களா மி க்கிற மியந்தர 
சுவர்க்கத்ேதார் நமஸ்காிக்குந் தில்ைலயில் வாயிர னிவர்க ைடய 
தி வ கைளப்ேபாற் கின்ேறன்--எ. . (1-10) 
    சண்ேடசர் த ய தி க்கூட்டத்தார் தி. 
 
        தந்ைதெயனாதிகழ்ந்த கழ்ச் சண்ேடசர்விறற்குெமய்ச் 
        சிந்ைதயராெயல்ைலயிலாத் தி ேவடத்தினராகி 
        ெயந்ைதபிரான ள்வளர்க்கு மியல்பினராய் யறவங்க 
        ளந்தமிலாவ யவர்க க்கூட்டமைவேபாற்றி. 
 
    இ-ள். பிதாெவன்  அங்கிகாியாமல் சிவத் ேராகங்கண்  கால் த ந்த 
கீர்த்திைய ைடய சண்ேடசுர நாயனாைர ம், ஞான ரம் ெபா ந்திய உண்ைமயான 
சித்தத்ைத ைடயவர்க ம் எண்ணிறந்த தி ேவடங்கைள- ைடயவர்க ம் எந்ைத 
பிரா ைடய அ ளிைனவளர்க்கும் இயல் ள்ளவர்க ம் ெசய்கிறதவங்களிேல 

வில்லாதவர்க மாயி க்கிற அ யார  தி க்கூட்டத்ைத ம் ேபாற் கின்ேறன்-- 
எ- . (11) 
 
    கெழான் மிகுத் க் கூறியவதனாற் பிரமகத்தியாதிேதாட ம் பிதாைவக் 
ெகான்றேதாட ங் கு த் ேராக மாகிய பசுபாவஞ் சிவசந்நிதியில் நில்லாமல் 
அ ஞ் சிவ ண்ணியமாய்ச் சா ப்பிய பத ம் சிவாக்கிைன ம் அதிகார  

தலானைவ ெகா த்தைவ கண் ெகாள்க, எல்ைலயில்லாத் தி ேவடெமன்பதனாற் 
சைட ண் தம் சிைக தலான பலேவடங்களில் வில்லாைம கண் ெகாள்க. (1-
11) 
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    அநபாயச்ேசாழச்சக்கரவர்த்தி தி 
 
        ஒன்றியசீாிரவிகுல வந்த ளி லகுய்யத்... 
        ன் கழ்த்தி நீற் ச் ேசாழெனன சூ  
        மன்றினடந்ெதா ெதல்ைல வளர்கனகமயமாக்கி 
        ெவன்றி ைனயநபாயன் விளங்கிய ங்கழல்ேபாற்றி. 
 
    இ - ள். சீர்ெபா ந்தியசூாியவம்சத்திேல வி ம்பித்ேதான்றி ய ளிச் 
சர்வாத்மாக்க ய் ம் வண்ணம் மிகுந்த சிவகீர்த்திைய ைடய தி நீற் ச் 
ேசாழெனன் றபிேஷக நாம ம் ெபற் க் கனகசைபயில் நி த்தத்ைத வணங்கித் 
தி வம்பல ந் தி க்ேகா ர ந் தி மண்டபங்க  மற் ஞ் சூழ்ந்த ெவல்ைலைய- 
மாற் மிக்க கனகெசா பமாகப் பண்ணித்திக்கு விசயம்ெபா ந்தின அநபாயச் 
சக்கரவர்த்தியின் பிரகாசப் ெபாற்ைப ைடத்தான பாதங்கைளப் 
ேபாற் கின்ேறன்-- எ-  (1-12) 
 
    அகம்ப ைமப்பதி னாராயிரவர் தி. 
 
        மல்கு கழ்நடராசன் வளர்ேகாயிலகலா  
        பல்கிைளஞ ட ாிைமப் பணிெசய் ம்பாிவினராய்க் 
        கல்விகளின்மிகுெமல்ைலக் க த்தினைரநி த்தன ட் 
        ெசல்வம யகம்ப ைமத் திர னர்தம்பதம்ேபாற்றி 
 
    இ-ள். மிகுத் ச்ெசால் ஞ் சிவகீர்த்திைய ைடய நேடச ர்த்தியின் சிவதர்மம் 
வள ந் தி க்ேகாயிைல நீங்காமல் பலகிைளஞ ைடய தங்க க்கைமத்த 
ஊழியன்கைளப் பாி டேன ெசய் ம் பத்திமான்க ம் கல்விகளினாேல மிகுந்த 
நிைலயான க த்ைத ைடயவர்க ம் தம்பிரானா ைடய அ ளாகிய சம்பத் மிகுந்த 
ஞான ரத்ைத ைடயவர்க மாகிய தி வகம்ப யரான பதினாறாயிரவர் 
தி வ கைளப் ேபாற் கின்ேறன்-- எ- . (1-13) 
 
    பிறவிையவியந்த  
 
        மண்ணி விைனக்குடலாய் வானிரயத் யர்க்குடலா 
        ெயண்ணி டெலாழிய ய ந்தவத்தாெலழிற்றில்ைலப் 
        ண்ணியமன்றினிலா ம் ேபா ெசயாநடங்காண 
        நண் ட வன்ேறா நமக்குடலாய்நயந்த டல். 
 
    இ-ள். மியிற்ெபா ந்தின ண்ணியபாவத் க்குட்பட்ட பிரார்த்த சாீரமாய்ச் 
சுவர்கத்தி ம் நரகத்தி ம்ேபாய் மீண்  க்கப்ப ம் யாதனா சாீரமாயி க்கிற 
எண்ணிறந்த சாீரெமாழியப் பண்ணப்பட்ட ெபாிய நல் ைனயால் அழகுெபா ந்திய 
தில்ைலவனஞ் சூழ்ந்த அ க்கிரகமன்றினில் ஆ கிகின்ற ஒ தன்ைமயான ஆனந்த 
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நி த்தத்ைதத் தாிசிக்கப் ெபா ந்தின இந்தச் சாீரமன்ேறா நமக்குச் சாீரமாகி 
நம்மளவில்வி ம்பியசாீரம்-- எ- . நமக்குடெலன்பதற்கு நமக்குைடைமெயனி  
மைம ம். (1-14) 
 
    தலவிேசடத்ைத ைரத்த . 
 
        மறந்தா மினியிங்கு வாேராெமன்றகல்பவர்ேபாற் 
        சிறந்தாரநடமா ந் தி வாளன்றி வ கண் 
        றந்தார்கள்பிறவாத விதிெலன்னபயன்வந்  
        பிறந்தா மிறவாத ேபாின்பம்ெபறலாமால். 
 
    இ-ள். இவ்விடத்  எப்ேபா ம் மறந்ேதயாயி ம் வரக்கடவ மல்ேலாெமன்  ச த்  
அவ்விடத் தகன்  ேபானவைரப்ேபால அ ள்சிறந்  நிைற தக நி த்தஞ் ெசய் ந் 
தி வாளன  பாதந தாிசித் ச் சிவ மியிற் ெசன்றவர்கள் பிறவாெநறியி ககு 
மிதில் மிகுந்தபிரேயாசனேம  சிதம்பரத்திேல வந் பிறநதா  ெமாழியாத 
ேபாின்பம்ெப வ  நிச்சயமாதலால். 
 
    இ  சிதம்பரத்திற்சநித்த வான்மாக்க க்கு த்தி திெயன்றைம கண் ெகாள்க. 
(1-15) 
 
        காதம ங்ெகா ங்குைழயான் கரத்தம ங்ெகா ங்குைழயான் 
        பாத றவைளந்திர ம் பக றவைளந்திர ம் 
        ேபதமற டன்றீ ம் பிணிபிறவி டன்றீ  
        ேமாத ம ந்தில்ைல ெயாழியெவா ம ந்தில்ைல. 
 
    இ-ள். தி ச்ெசவியிறெபா நதின- ெகா ங்குைழயான்-வைளநத சங்கக்குைழைய 

ைடயவ ம், கரத்திேல ம ங்ெகா ங்கின- உைழயான்-மான கன்ைற ைடயவ ம், 
பாதத்திேல- உறவைளந - ெசன்னி றவணங்கி, இ ேபா ம், உற அைளந  - 

அனபிேல ழ்கி, ேவண் னவரம் - இர ம் - இர ங்கள், இரண்டற நின்  ெவகுண்  
குணங்கைள - ஈ ம - அாி ம், பிணி ம் பிறவி ம் உடேன - தீ ம்-தீ ம், ேவதாகம 
சாத்திரங்க ம் நிச்சயித்தற்காிதாகும் இந்தத் தில்ைலெயன ம் ஸ்தலம் நீங்கலாக 
ேவெறா ம ந மில்ைல - எ- . (1-16) 
 
        ெபான்றிகழ்பங்கய ள்கிப் னிதனபங்கய ள்கிச் 
        ெசன் ெதாழக்க த ைடயார்சிலெராழியக்க த் ைடயா 
        ெரான் ளத்தி க்கூத்ைத ெவாழிகுந்தி க்கூத்ைத 
        மன்றமரப்பணியீேரன் ம மரப்பணியீேர. 
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    இ-ள். ெபா  விளங்கும் அழகிய ெபாற்றாமைரயில் ழ்கி நிர்மலனாகிய 
நேடச ர்த்தி தி வ த்தாமைரைய - ஊள்கி - தியானம்பண்ணி, (விகற்ப மறச்ெசன் ) 

பாதந்தாிசிக்கக் க த் ைடயாராகிய சித்தபாக ைடய சிலெராழிய மற்ெறா வ ம் 
- க த் ைடயார் - க ைவத் ைடக்க மாட்டார்கள் ஆன்மாக்க க்குச் சகசமாய்ப் 
ெபாய்ைய ெமய்யாகத் தி ப் ம் மல ம் ஊத்ைதயாகிய கன்ம ம் உ வாகிய 
மாைய ம் இல்ைலயாகச் ெசய் ம் ஆநந்தத் தி க்கூத்ைதச் சிதம்பரத்திேல தாிசித் ம் 
வணங்கீராகில் ெபா ந்தின மரப்பாைவக்ெகாப்பீர்--எ- . 
 
    ழ்கிெயன்ற  ழகாரம் ளகாரமாய் ம விய , உள்கி ெயனற்பால  
    ஊள்கிெயன நீட்டல் விகாரமாயிற் . (1-17) 
 
        ெபா வில  ெணறிவாழ்க ைரெநறிகண் மிகவாழ்க 
        வைரவிறி த் ெதாண்டரணி வளர்கதி த் ெதாண்டரணி 
        ய ள்விரவக் கற்ேறார்க்கு மடர் லன்ேபாக் கற்ேறார்க்கு 
        ம க லம் ர் மாடம  யம் ர். 
 
    இ-ள். ஒப்பில்லாத கி ைபயிைன ைடய ைசவமார்க்கம் வாழ்வதாக, குற்றமிகுந்த 
ேலாகாயதன் த்தன் சமணன் மீமாங்கிசன் மாயாவாதி பாஞ்சராத்திாி தலான 
கபடமார்க்கம் மிக ஆழ்க - மிக ம் கீழ்ப்ப வதாக, வைரவில், நவகண்டமாக வைரந்  
வில்வ வாக-தி த் -தி த்தப்பட்ட ஒள்தரணி நல்ல மியில் தி த்ெதாண்டர் 
வர்க்கந்தைழப்பதாக, தி வ ள் ெபா ந் ம்ப  கற்ேறார்க்கும் கு ன்னிைலயில் 
கற் ணர்ந்தவர்களில்- ேபாக்கு அற்ேறார்க்கும்-குற்றமில்லாத 
பக்குவாத் மாக்க க்கும் ெபா ந்திய க டமாவ -சந்திரன் தவழ்கிற மாடகூடங்கள் 
நிைறந்த அழகிய ர். (1-18) 
 
        இ ம்ெபாத் ச் சிறிதிட  மின்ெறனக்கின் ற ளாேல 
        க ம் ற்ற நைறயிதழித் ெதாைட ேயா னமரர்ெதாழக் 
        க ம் ற்ற வரவாடக் காாிைகயி டனா ம் 
        ெப ம்பற்றப் ரா யி ந்த ளம் ெபாிதாேய. 
 
    இ-ள். எனக்கு இதற்கு ன் என்மனமான  இ ம்ைபெயாத் ச் சிறி  ைர மற்  
இ க்கும் இப்ேபா  அ ளினாேல வண்டமர்ந்த ேதன் நிைறந்த 
ெகான்ைறமாைலயணிந்த சடாமகுட ள்ள நேடச ர்த்தி அமரர் வணங்கப் 
ெபாிய ற்றின் அரவாடக் காளியி டேன நி த்தஞ்ெசய் ம் ெபாிய ெப ம்பற்றப் 

ராயி ந்த மிக --எ- . 
 
    ெப ம்பற்றப் ர் என்ற  ஆன்மாக்க ைடய உட்பற் ப் 

றப்பற்றாயி க்கின்ற காணங்கள் சூனியம் பிறந்தவிடத்தி ம் ஞானப்பற்றாய் 
நிற்றலால் ஞானசைபயாகிய ைர அந்தப் ெப ம்பற்றப் ெரன்றார், 
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ெப ம்பற்ெறன நி த்தி அ-என்கிற சுட்ைட இைடயிட்  ஒற் வ வித் ப் ெரன 
வ ெமாழிெசய்  ெப ம்பற்றப் ெரன்றைம கண் ெகாள்க. (1-19) 
 
        ேதசம ெபா ஞானச் ெசவ்ெவாளி ந்திகழ்பதியா 
        மீசன நடத்ெதாழி  மிலங்குபல யிர்த்ெதாைக ம் 
        பாச மங்க கழியப் பண் தி ெவண்ணீ  
        மாசிறி ெவ த்தஞ்சு மாநாதியிைவயாறாக. 
 
    இ-ள்: சிவ மியிேலதைழத்த சுத்தஞானத்தி ைடய ெசம்ைம ெபா ந்தின 
ெவாளி ம், விளங்குகின்ற பதியாகிய பரேமசுர ைடய பஞ்ச கி த்திய ம், விளங்கிய 
சாவான்மாக்க ம், ஆணவ தலான பஞ்சபாச ம், அவ்விடத்தான்மாக்கைள 
ேம ட் த் தன்வசமாக்கி நின்ற பாசத்ைத நீங்கப் பண் கிற தி ெவண்ணீ ம், 
திேராதானங் கடந்த அாிளஞ் ெச த் ம், இைவயா ம் அநாதியாம்.-- எ- . (1-20) 
 
        கற்பங்கெடா நடஞ்ெசய கழலைடந்ேதார்கணிப்பிலர்தஞ் 
        சிற்பங்கட ம் க ஞ் ெசன்றனவிச்ெசலகாலத் 
        தற்பங்ெகா திக்குமிைற ய ட ெமன்றனெரன்றார் 
        ெசாற்பந்த மனேம ைணயாகத்ெதாடங்குத ம். 
 
    இ-ள்: கற்பங்கேடா ம் (அ க்கிரக கி த்தியத்திேலெபா ந்தி) ஆநந்த 
நி த்தஞ்ெசய் ம் தி வ களிற் ெபா ந்தினவர்கள் அளவிலா, தம  எண்ணிக்ைகக்குப் 
பிரமாணமாகக் கற்பங்கேடா ம் வகுத் வகுத் ச் ெசால்லப்பட்ட ஆகமப் 
பிரமாணமாகிய ராணங்க  மிறந் ேபாயின, இந்தக் க கவர்த்தமான காலத்தில் 
அற்பார்த்தமான திக்கும் பரேமசுவரன் அ க்கிரகித்த வெனன்  ேவதாகமம் 
ேபான்றவர்கள ளினார்கள், என்  ெபா ந்திய ெசால்ைல அ ளாற் ெபா ந்தின 
என  மனமானேத ெயனக்குத் ைணயாகச் சிதம்பர மான்மியத்ைதத் திெசய்யத் 
ெதாடங்குத ம்-எ-  (1-21) 
 
        ஆராதமனமினிய வாநந்தநடத்தள ஞ் 
        சாராததன்ைமயினாற் றகுெமாழிக்குச்ெசாற்ப த்த 
        வாராெதன்றறிந்தா  மற்ற கட் லப்படளலா 
        ேலாராதேபராைச ெயா க்கா லவாதால். 
 
    இ-ள்: ரணஞானத்ைதப் ெபா ந்தாததாகியமனமான  ஆநந்தநி த்த 
மளவாகச்ெசல்ல வியாத்தியில்லாத தன்ைமயினாேல அந்த ஆநந்த நி த்தமான 
அ த்தத் க்குத் தக்க சுேலாகத் க்குச் ெசாற்ெசய்யவரா ெதன்ப ஆகம சாஸ்திர 
சம்பிரதாய வ பவங்களினாேல யறிந்தா ம் அந்த ஆநந்த நி த்தமான  பதஞ்ச  
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மாகா ஷிக்கு அ ளின வரப் பிரசாதத்தினாேல திஷ்ட்  ேகாசரமாதலால் விசார 
ஈனமான மிகுந்த ஆைச ஒ க்கா  ெமாழியாதாதலா ெனன ெசய்ேவாம்- எ- . (1-22) 
 
        காதரமார்த மனேம கமலமலரயனல்ைல 
        சீதரமாய மல்ைல சிவ மனற்றிரளல்லன் 
        நீதரமாவ ைடைய நிைலகலங்ேக னிமன்றி 
        லாதரமா டனா  மண்டனடங்கண்டைனயால். 
 
    இ-ள். அச்சமிகுந்த மனேம நீ கமலமீதினி க்கிற அய மல்ைல, மகைள 
மார்பிற்றாிக்கும் அாி மல்ைல, சிதம்பர ர்த்திேயா அவர்களாற் பறந் ம் இடந் ங் 
காண்பாிய ேசாதிெசா பி யல்லன் நீஅவரகளி வாி  ேமலான அ ைடைய 
யாதலால் நிைல கலங்காேத, அெதங்ஙனெமன் ேகள் கனக சைபயில் வி ம்பின 
அ ட்சத்திையப் ெபா த்தி ஆநந்த நி த்தஞ் ெசய் ஞ் சிவ ைடய நி த்தங் 
கண்டைனயாதலால்---- எ- . (1-23) 
 
    இ  சித்தசமாதானம். 
 
    ேமல் ராணவரலா  கூ கின்ற . 
 
        நாதன ள்பிாியாத நந்திதரச்சனற்குமரன் 
        ேவதவியாத க்களிக்க ேமன்ைமெயல்லாமவன்விளங்கிச் 
        சூத னிதனக்குதவச் ேசாபானவைகெதாகுத்த 
        தறிவாலவன்ெமாழிந்த ராணமைவ வாறில். 
 
    இ-ள். நீலகண்ட பரேமசுவரன ளிச்ெசய்த பதிெனண் ராண அர்த்தங்கைள 
அவ ைடய பிரதானசீஷரான நந்தீசுவரர் சனறகுமார பகவா க் க ளிச்ெசய்ய அவர் 
தம் ைடய பிரதான சீஷரான ேவதவியாச க்க ளிச் ெசய்ய அவர் நன்றாக 
விசாரைண ெசய்  தம் ைடய பிரதான சீஷரான சூத னிவ க்கு அ க்கிரகிக்க 
இப்ப க்குச் ேசாபானபாரம் பாியமாகவந்த சு க்கமான அ த்தத்ைதத் தம் ைடய 

திர்ந்தவறிவினாேல விாிந் ைரத்த பதிெனண் ராணத்தில். 
    ேசாபான பாரம்பாியெமன்ப  ஒ ப விட்  ஒ ப ேய தல். (1-24) 
 
        நலம ந்தி த்தில்ைல நடராசன் கழ்நவி ம் 
        பலகதியில்யானறிந்த ப ப யிற்பயிறாாிச் 
        ெசலவினர்ேபாெலவ்வழி ஞ் ெசவ்வழியாச்சிறிதியங்கித் 
        ெதாைலவில்ெப ம்பதியைணயத் ணிந்த ேள ைணயாக. 
 
    இ-ள். நன்ைம மிகுந்தி க்குந் தில்ைலவனத்  நி த்தராசன  சிதம்பர 
மான்மியத்ைதச் ெசால் ம் ெவகுவித மார்க்கத்தில் யானறிந்  ெகாண்டப  
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எப்ப ெயன்னில், மியில் ன்னடந்தி க்கும் வழிேய நடக்குமவைரப்ேபால் சுற்  
வழிெயல்லாஞ் ெசவ்ைவ வழியாகத் ணிந்  அ ைளக்கூ ச் சிறி  தள்ளி 
எ த் க்ெகாண்ட விசாரைணயில் ேபாக்குவரத் ப் பண்ணிச் சிவ மிையக் 
கண் ெகாண்ேடன்---- எ- . (1-25) 
 
        மங்களமார்தி மன்றின் மன்னனடம்வளர் க்காற் 
        பங்கமில்சீர ண் னிக்கும் பதஞ்ச க்கும்பணித்த ளிச் 
        சிங்கவ மன்றனக்குந் ெதாிவித் த்தி வ ளா 
        லங்கவைரப்பணிெகாண்ட வைடவறிந்தப கல்வாம். 
 
    பாயிரம். 
 
    இ-ள். மங்களநிைறந்த கனகசபாபதி ஆநந்தநி த்தத்ைத அ ள்வளரா நின்ற 
குற்றமில்லாத சீர்சிறந்த வியாக்கிரபாத னிக்கும் பதஞ்ச னிக்குந் தாிசிப்பித்த ளி 
இரணியவன்ம க்கும் லப்ப த்திக் கா ண்ணியத்தினாேல யிந்த வைர ஞ் 
ேசர்ைவ ெகாண்ட அைடவறிந்தப  ெசால் கிேறன். (1-26) 
 
        ெசால்ேலா ம்ெபா ேளா ந் ணி ைடேயார்ெசாற்ெறனெரன் 
        ெறல்ேலா ங்ெகாள்ெவட்  மிரண் மறியாேதா ம் 
        வல்ேலார்ேபாெலா ப வன் மதித்ேதாமானைவெபா க்க 
        நல்ேலாைரயிரந்ேதாேம னைகயாெமன் ைரயாமால். 
 
    இ-ள். ெசால் ட ம் ெபா ட  தி ைடய லவர் ெசான்னார்கள் என்  
ேகட்ட ஞாதாககெளல்ேலா ங் ைககெகாள் ம்ப க்கு எட் ம் இரண் ம் 
பத்ெதன்பதற்கு விபரமில்லாத யா ம் கவிவல்லவர்கைளப்ேபாேல ெயா ப வல் 
ெசான்னதாகப் பண்ணிச் ெசய் ட் குற்றம் ெபா க்கப் ெபாிேயாைர ேவண் க் 
ெகாண்ேடாமாகில் ேகட்டவர்க க்கு நைகைய ண்டாக்குெமன்  
உைரத்ேதாமில்ைல - - எ- . 
 
    இதிெலல்ேலா ங் ெகாள எட்  மிரண் ெமன்பதற்கு எட்டான ெசால்  மிரண்டான 
ெபா ெமன்  ெபா ந் ஞ்-ெசாற்ெபா ளாெமன் ம் அகார உகாரெமன் ந் 
தசகாாிய தசாவத்ைதெயன் ம் ெசால் வா ளர், இதிற் ெசாற்ெபா ளிலக்கண 
ேமாராேதார்க்குங் கவிவ தலா ம், அகார உகார தலானைவ சி பான்ைமயான 
சம்பிரதாயவர்த்த மாக ம், அைவயடக்கத் க்குப் ெபா ந்தாைமயால் 
ம க்கப்பட்ட , எட்டான ெசால்ெலன்ப -ேநமிநாதத்தில்-ஏற்ற திைணயிரண் ம் 
பாைலந்  ேமழ்வ ம், ேவற் ைம ெயட் ந் ெதாைகயா ம், மாற்றாிய, ன்றிட 

ங்காலங்கண் ன் மிரண் டத்தாற, ேறான்ற ைரப்பதாஞ் ெசால், 
இரண்டாகியெபா ள் அகப்ெபா ள் றப்ெபா ள். (1-27) 
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        என் ம ந்தவ யல வினிேவண்டாயாவர்க்கும் 
        ெபான் டல்கன் னிப் ெபாற்ேகாயில் கழ்மாைல 
        ெசன் ெசவிப் லன் குேமற் றீவிைனகளைவதீர்க்கு 
        மன்றின ள் ாிவிககுந் ெதாிவிக்குமலர்ப்பாதம். 
 
    இ-ள். இன் தல் ெபாியதவசுகைள யாவர்க்கும் பண்ண ேவண் வதில்ைல 
நீர்க்குமிழிேபால இறக்குஞ் சாீரம் பார்த்தகண் மா தற்கு ன்ேன இந்தச் 
சிதம்பரமான்மியஞ் ெசவிக க்கு விடயமாகுமாகில் அக்குற்ற ள்ள ண்ணிய 
பாவங்கள் தராசு ள் ப்ேபால் சமப்ப த் ம் மலபாகத்ைதப் பண்ணி 
 
    அ ைளப் பிரகாசிப்ப  வியாபகமாயி க்கிற ேஞயத்திேல ய த் விக்கும். (1-28) 
 
    இத ள் கட ள் வணக்கம். 
    தி வி த்தம்-20-பாயிரம்-8  ஆக தி வி த்தம்-28 
    --------------    
 

2. வியாக்கிரபாதச் ச க்கம். (29 - 58 ) 
 
        மன் ம ந்தேபாதனாின் ம மத்தியந்தின்னா 
        ன்னாியதி னிபா ேலாங்குலகந் யர்நீங்கப் 
        பன்னாியசிவஞானம் பத்தித ம்பான்ைமதகத் 
        தன்னிகாிறி வ ளா லவதாித்தாெனா தநயன். 
 
    இ-ள்: நிைலெபற்ற ெபாிய வி ஷிகளிற் ெபா ந்திய மத்தியந்தினெனன்  
ேபைர ைடய உன் தற்காிதாகிய மகாவி ஷியினிடத்திேல ெபாிய 
சர்வேலாகங்க ம் பிறவித் ன்பம் நீங்கும் வண்ணம் திாி த கரணங்க ங் கடந்த 
சிவனிடத்தில் பத்திஞான வயிராக்கியத்தி ண்டான பகுதிமிகத் தனக்ெகாப்பில்லாத 
கடாக்ஷத்தினாேல ஒ குமாரன் தி வவதாரஞ் ெசய்தான். (2-1) 
 
        தனிப் தல்வன்றைனயைணத் த் தக ச்சிேமாந் சடங் 
        கைனத் மைடவினி யற்றி ய மைற லைவெகா த்  
        மனத் ைணயாந்தி நாம ம ெநறி பேதசித் 
        தினிச்ெசயேவண் வெதன்ெகா ெலனெமாழிந்தாெனழின் னிவன். 
 
    இ-ள்: நல்ெலா க்க ள்ள மத்தியந்தின னிவர் ஒப்பில்லாத குமாரைனத் 
த விக்ெகாண்  இலக்ஷண ள்ள உச்சிைய ேமாந்  உபநயன வா ள்ள 
கன்மங்களைடேவ பண்ணி பதினா  வித்ைதைய ங் கற்பித்  உயிர்த் ைணயாகிய 
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 பஞ்சாக்கர ைறைமயிேல ெபா ந் ம்ப  உபேதசித் க் குமாரைனப் பார்த்  
இனிநா னக்குச் ெசய்  பகாரேமெதன்  ேகட்ட ளினார். 
 
    பதினா  வித்ைதயாவ  ஆறங்கம் நால்ேவதம் மீமாஞ்ைச ராணம் த க்கம் 
த மசாத்திரம் என்பைவகளாம். (2-2) 
 
        இந்தவைகச்சிவன ளா ரவிெயதிர்மணி மிழ 
        வந்தவனெலனவிளங்கு மழ னிவன வணங்கித் 
        தந்திர ன் க ம ந் தவத்ெதாைகயிற்றைலயான் 
        வந்தமின்மாதவம ேயற்க  ெகன ைரெசய்தான். 
 
    இ-ள்: இந்தக்கிரமத்தினால் கன்மம் சமமாய் அ ள்ேம ட ஆதித்தன் சந்நிதியில் 
சூாியகாந்தஞ் சுவ க்குமா  ேபால் (ஞானஉதயமான) மழ னி பிதாைவ நமஸ்காித்  
ேவதாகம ன்ெசான்ன அாியதவசுகளில் ேமலானத வசு அ ேய க்கு அ ளிச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என் ெசான்னான்- எ- . (2-3) 
 
        தவெமைவ ணர்ந்த னி தநயன் கமிகேநாக்கிப் 
        வனம ேபாகங்கள் ெபா ந்திம ந்தவம் ாிந்தாற் 
        சிவகதி மி வன்  சிவார்ச்சனமார்ச்சனமாகிற 
        பவமக ம்பரேபாகம் ெபறலாகுெமனப்பகர்ந்தான். 
 
    இ-ள். எல்லாத்தவசுக மறிந்த அந்த னிவர் குமார ைடய தி கத்ைதமிகுந்த 
அ க்கிரகத்தாேல பார்த்  அ ளிச்ெசய்வார், உலகங்களில் அாியதவசுகள் 
பண்ணினால் மிகுதியான சுவர்க்காதி ேபாகங்கள் ெபா ந் ம், இ  சிவேலாகத் க்குப் 
ேபாம் வழிஎங்ஙனெமன்னில், சிவ ைசைய அர்ச்சிப்ைபயானால் சனனம் வி ம் 
பரேலாக ம் சித்திக்குெமன்  அ க்கிரகித்தார்- எ- . (2-4) 
 
        ெசான்னெமாழிெகாண் ைறவன் ேறான்றிமகிழ்ந் ளதானம் 
        பின் ெகனமழ னிக்குப் பார் ம்பரப்பிரம 
        சன்னிதிகாண கா ந் தவக்குைறகாெணன்றா  
        மன்னிடமாய்நிக மிட ளெதன்றான்மா னிவன். 
 
    இ-ள். கு பேதசத்ைத ட்ெகாண்  பரேமஸ்வரன் திேராபவியாமல் பிரகாசித்  
ஆநந்த சத்தி டேன ெய ந்த ளியி க்கிற ண்ணிய ஸ்தல ம ளிச்ெசய் ெமன 
இ ற்றி பத் நா  வனங்க ஞ் சிவ சந்நிதியாம் (அப்ப யன்ெறன் ) 
கா ம்ப  ெசய்த தவசுகளில் குைறவாகி ம் (சாீர ம் ஆன்மா வியாபியாய் 
நின்றா ம்) அந்த ஆன்மா இ க்குமிடம் ஒன்  உண்டாயி ப்ப ேபால் சிவன் எங்கு 
நிைறந்  நின்றா ம் சிவ க்க திட்டானமாய் விளங்கும் ண்ணிய 
ஸ்தல ளெதன்  அம் னிவர் அ ளிச் ெசய்தார்- எ- . 
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    அேதெதன்னில். (2-5) 
 
        பா யிர்கட்குபகாித் ப் பரப்பின ப்ப வெதா  
        ேம கிாி ம் ைடசூழ் ெவற் மவற்றிைடநா  
        மாரயிர்கள்பயன ந்  ம்ம லகாெமனக்கழித்தான் 
        சீ ல நா வளர் ெச ெவனலாஞ்சி ைம ற. 
 
    இ-ள். பதினா ேலாகத்தி ள்ள ஆன்மாக்களிக்குச் சலனம் வாராமல் 

மிக்குந ேவ நிற்கிற மகாேம ம் அதன்பக்கஞ் சூழ்ந்த குல ப ப்பதங்க ம் 
அைவகளின் ந வி க்கும் இராச்சியங்க ம் ஆன்மாக்களிந்தப் மியிேல யார் 
சித்தகன்ம்பலம் அ பவிக்கிற சுவர்க்கத் க்ெகாக்கும், அதிற்கன்மபலம் நாற்றங்கால் 
விைள க் ெகாக்குெமனக் கழித்தான்சிவன்- எ- . (2-6) 
 
        எத்தைகயேபாகங்க ெளவற்றி க்குங்காரணமாய் 
        ைவத்தப யிடம்ேபாதா வைகெந ங்குமன் யிர்கண் 
        த்திெபறத்தி ள்ள கிழ்த்தெப ங்க ைணயினா 
        லத்த மித்தலநண்ணி யலகி டங்ைகக்ெகாண்டான். 
 
    இ-ள். எல்லாப் ெப ைம ைடய ேபாக மியான சுவர்க்காதிபத தலான நரகாதி 
ெயைவகளி ம் காரணமாக ைவத்த கன்ம மி இடம் ேபாதாத ப யாேல 
ஒன் க்ெகான்  ெந ங்கி நிற்கிற எண்ணிறந்த ஆன்மாக்க ம் சிவ 

ண்ணியத்தினாேல கன்ம சாமியசத்திநி பாதமல பாகமாய த்திெபறத் தி ள்ளத்தில் 
குறித்த ெபாிய கி பாசக்திையய திட் த் ப் பரேமசுவர ம் அந்தக் கன்ம மிையப் 
ெபா ந்தி எண்ணிறந்த தி ப்பைட  இடமாகக் ெகாண் ந்தான்--எ- . 
 
    இனி இதி ம் அதிகம ளிச் ெசய்கிறார். தி ப்பைட என்ப ஆலயம். (2-7) 
 
        ஞாலத்தாயிரேகா நற்றான ளவவற்றி 
        ேனலத்தானலமார விடங்ெகாண்ட ெவழிற்றில்ைல 
        லத்தானத்ெதாளியாய் ைளத்ெத ந்தசிவ ங்கக் 
        ேகாலத்தானின் ைச ெகாள்வாெனன் ைரெசய் . 
 
    இ-ள். இந்தக் கன்ம மியி ெலண்ணிறந்த தி ப்பைட ட் ல் ஆயிரங்ேகா  

ண்ணிய ஸ்தல ண்  இத்தலங்களிலா நந்தநி த்தஞ் ெசய்யப் ெபா ந்தின தில்ைல 
வனத்  ஆல யில் பிரகாசமான பாதாளத்தின்கீழ் ெசால்லறிந்த சிவ மியிேல நின் ம் 
குறிேதான்றின சிவ ங்கக் ேகாலத்தான் நின  ைசெகாள்  மவெனன வாசக 
தீைக்ஷபண்ணினார். எ- . (2-8) 
 
        தி நீ தல்ேசர்த்தித் திக ச்சிதைனேமாந்ெதங் 
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        க நீ பட தித்த காைளெயனவைணத் விழி 
        த நிர்மத்தியந்தின்னாந் தந்ைதையவந்தைனெசய்  
        ெவ நீர்ைமயன்ைனைய  ம பணிந் விைடெகாண்டான். 
 
    இ-ள். ெநற்றியிேல தி நீ சாத்திப் த்திரவாஞ்ைசயாேல உச்சிைய ேமாந்  எம  
க வாகிய பாசம் நீ பட் ப் ேபாம்ப சனித்த பிள்ைளெயன்  ஆ ங்கனம் பண்ணி 
இந்தப் பிள்ைளைய நீங்குகிேறாேமெயன்  விழி நீர்தர வி க்கிற பிதாவாகிய 
மத்தியந்தின மா னிைய  நமஸ்காித்  பிள்ைள நீங்குறாெனன்கிற பயத்ைத ைடய 
மாதாைவ ம் நமஸ்காித்  அ மதி ெபற்றான். (2-9) 
 
    ேவ . 
 
        மண்டானிடர்தீர்வைகயால ளால் வ வானி ளார்மகராலயநீர் 
        தண்டாரைகேபாற்றரளம் ரளத் தள் ந்தடமா யர்தில்ைலவனத் 
        தண்டாதிபனாமமேத ைணயா வாி ங்காி ந்திாி ஞ்சாி ங் 
        கண்டா ைழயா யர்கான ன் காணாதனகண் கடந்தன்ேன. 
 
    இ-ள். ேலாகம் பிறவித் ன்ப நீங்கும்ப  அ ளினாேல ெதற்கு ேநாக்கி 
வ கின்றவன் க ங்கடற்றரங்க நீர் குளிர்ந்த தாரைககைளப்ேபால் த் க்கைள வாாி 
ெயா க்கும் கைரப் றஞ்சூ ம் ெபாிய தில்ைல வனத்  அண்டர் நாயகன  
பஞ்சாக்கரேம வழித் ைணயாகச் சிங்க ம் யாைன ம் சஞ்சாிக்கும் வழி ம் 
கண் க்கு ைழய ெவாண்ணாத இ ள்ெசறிந்  யர்ந்தகான ம் ன்காணாதைவ 
ெயல்லாத்ைத ங் கண்  நீங்கினான்-- எ- . (2-10) 
 
        ெமாழி ம்ெமாழி ம்பாிெசான்றிலதா ன்னான்மைறேயாத ழங்கியகான், 
        வழி ம்வழி ம்ம வார்  வாசந்தக சியவார்குவைளக், 
        கழி ங்கழி ம்ப வனந்தலர்ெபாற்கமலங் கண்மலங்கைள ங்கயநீர், 
        ெபாழி ம்விழி ம்மன ங்குளிரப் மா னிகண் கழ்ந்தனேன. 
 
    இ-ள். ஆனாதி காலத்திேல ெதாடங்கி ேவதாகமங்க ம் வாக்குக்ெகட்டா 
ெதன்ெறழியாமல் ழங்கிக் கூப்பி ம் வனமார்க்க ம் ஒ ங்குேதைன 
நிைறயப்ப கின திய வண் க ம் மணம் ெபா ந்தி சிய நீளிய நீேலாற் பல 
மலர்ந்தகழி ம் நீங்கும்ப  வந்  அலர்ந்த ெபாற்றாமைரகைள ம் பாசம க்குந் 
தி க்குளத்ைத ம் நீர்ெபாழி ங் கண் ம் மன ங் களிகூரக்கண்  ேதாத்திரம் 
பண்ணினான் திய னி-- எ- . (2-11) 
 
    ற்பிறப்பில் இந்தத் தலத்ைதத் தாிசித்தவரல்லர்- தாிசித்தி ந்தால் த்தியைடய 
ேவண் ேமயல்ல  ம சன்மம் வாரா  இப்ேபா  - ம சன்மம் ெகாண் வந்  
தாிசித்தாராதலால் திய னிெயன்றார். 
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        சீரார்த ெபாய்ைகவணங்கியதன்ெறன்பான்மிகுமன்ெபா ேசர்சாிேய 
        ேபராவைகெசல்லெவாராலநிழற்பிாியாதபிராெனதிற்ேநர்பட ற் 
        பாரார்வி ந் ெம ந் ம்விழிப்பயின்மாாிெபாழிந் மழிந் ெமாழிந் 
        தாராவ ேதெயைனயா ைடயா யறிேவெயனேவாதின்னாரணேம. 
 
    இ-ள். ைவபவமிகுந்த ண்டாீக ெபாய்ைகைய வணங்கி அதற்குத் ெதற்காக மிகுந்த 
அன்  ைணயாகப் ெபா ந்தின சாிவழிேய விலங்காமற் ெசல் மளவில் ஒ  ஆல  
நிழைலப் பிாியாத லத்தான ைடய தமபிரானார் ன்ேன ெவளிப்படத் 
தி ன்ேன ேயகாங்கமா வி ந்  ெதண்டம் பண்ணி ம் எ ந்தி ந் ம் விழியிேல 
பயிலப்படா நின்ற நீர்ேமகம்ேபால ெபாழியா நின் ம் தன்ைனயிழந் ந் ேதாத்திரங்கள் 
ெமாழிந் ம் ெதவிட்டா வ ேதெயன்ைன ய ைமயாக ைடயவேன 
ெயன்னறிேவெயன்  ேவதங்களாேல ேதாத்திரம் பண்ணினான்- எ- . (2-12) 
 
        ன்னாள்பதியாயி ேமதகுசீர் லபதியா ைட க்கணேன 
        ெபான்னார்த ெபாய்ைக ைடப் னிதாெபா ேசர்வ ேவய ேய 
        ெனன்னாதரவார்த ைசெகாள்வாயினியாய் னியாெதனேவாதிம ப், 
        பன்னாண்மலர்ெகாய்ததின் ழ்கிய ட்பாதங்களைணந் பணிந்தனேன. 
 
    இ-ள். அனாதிகாலத்திேல ெதாடங்கிப் ெபத்த த்தியிரண் ஞ் சுதந்தரத்தினாேல 
யாண்ட ளிய பதிேயயாயி ம் பின்ைன ஞ் சீாிய னக் ெகாத்தி க்கிற லமான 
பதிைய யாண்  ெகாண்ட ளிய ன்  கண்ணிைன ைடேயாேன, இ மன்றி 

னக்கு ேம ம மாயி க்கிற ண்டாீ கப் ெபாய்ைகைய ைடய னிதேன, 
இயல்பாகேவ வி தி ளிதஞ் ேசர்ந்த தி ேமனிைய ைடயவேன, எல்லாப் 
ெபா க்கும் ேவ ேபைதயாகிய அ ேய ைடய ஆைசமிகுந்த அ ச்சைனையக் 
ெகாண்ட வாய் யாவற்கு மினியாேன தீெதன்  திேராப வியாமற் 
ெகாண்ட ெளன்  தி க்குளத்திேல ழ்கி அதிற் திதாக மலர்ந்த பல க்கைள ம் 
ெபாற்றாமைரப் ைவ ெம த்  வந்  அ ட்பாதங்கைளய ச் சித்தான்--- எ- . (2-
13) 
 
        தடமாமலர்ெகாண் வணங்கிய ந் தவமா னிதில்ைலவனச்சாிேய 
        குடபாலைணவான்மணமாமல ங்குள ங்கைர ந்தள ங்கு கித் 
        திடமார்த ேவ நிழலாெவழிலார் சிவ ங்கமி த்திய த்திெயாடங் 
        கிடமாகவிரண் ட ம்பணி ற்றிைறேய ைணயாகவி ந்தமர்நாள். 
 
    இ-ள். ெபாிதாயலரந்த திவ்வியதாமைர மலர்ெகாண்  சித் ப் ெபாிய 
அ ணீங்காத னி தில்ைல வனத்தில் ேமற்காகெவா  சாி வழிேய ெசல் ைகயிேல 
பாிமளமிகுந்த விைன ம் வாவியிைன ங் கைரயிைன ம் உள்ளா  ெவளிைய ம் 
ெபா ந்திச் சிக்ெகன்ற ெதா  தில்ைலச் ெச நிழ ேல ேசாதி பமான சிவ ங்கந்தா 
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பித்  ஆைச டேன பன்னசாைல ண்டாகப் பண்ணி லத்தானத் 
டனிரண் ட ம் பணி ற்  இைறவேன ைணயாகத் திாிவித கரண ம் 

ெபா ந்தியி க்கு நாளில்---எ- . 
    திடமார்த ேவெயன்பதற்கு--வ யமரெமனி மைம ம். (2-14) 
 
        காலம்ெபறநீறணிமா னிநீர் கமழ்குண் ைகதண் கரண் ைக ட் 
        சா ம்பலேபா சமித்ெதாளிர் ற்சாகாதிபலாசிைலதாமிகேம 
        னா ஞ்சைடெயட் த்ெதா நாணண்ணித்திகழர்ச்சைனபண்ணம ப் 
        பாெலான்றலராய்ெபா ேதப தார்பலமாமலர்கண் பகர்ந்தயர்வான். 
 
    இ-ள். சந்தியாவந்தன காலங்கள் ெபா ந்த அ ட்டானம் பண் ம் 
மழ னிெயன்பவன் பாிமள ள்ள சலம் ெபா ந்தின கமண்டலம் தண்  தி ப் க்குைட 
நிைறந்த பல ட்பங்கள் சமிைத பசிய த ப்ைப அ கு தலான ல்சாக லபலங்கள் 
பலாசிைல தலானைவ மிகக் ெகாண் வந்  அதற்குப் பின்  தாழ்ந்த சைடைய 
எட் யாகக் கட் த்  ஒ நாள் ட்ப விதிப்ப  ெபா ந்தப் சிக்கப் பாிமளம் 
ெபா ந்தின ட்பம் ஆரா மளவில் குற்றமிகுந்த பல ட்பங்கைளக் கண்  
விதனப்பட் ச் ெசால் வான். எ- . (2-15) 
 
        வண் ம்வி ந்ெதனிலல்ெலனிேலார் வழி ந்ெதாியா மரங்கண்மிகக் 
        கண் ரவளர்ந் கரஞ்சரணங்கா ம்பனியால்வ ங்கழிேத 
        ண் ப த்தியெசம்மனல் ெயாத்ேத ம ம் வி ம்பலைரப் 
        பண் ெராெடாித்தபரம்ெபா ளார் ப ெதன்றனெரன் பகர்ந்தயர்வான். 
 
    இ-ள்: ட்பம் -வி ந்ெத க்கில் வண் கள் தீண் ம் இராத்திாிெய க்கப் ேபானால் 
வழி ந் ெதாியா  ேகாங்கு தலான மரங்களிேல ெய க்கலா ெமன்னில் அ மரம் 
கண் க்கும் எட்டாமல் உயர்ந்  வளர்ந்தி க்கிற ப யால் ைக ங்கா ம் பனியால் 
வ க்கும் மிகுந்த வண் கள் ேதைன ண்  ஊ ப த்திய பழைமயாகிய நல்ல ம் 
மல ம் பக்குவத்ைதப்ெபா ந்தி வண் கள் ஏறத்தக்க அ ம் க ம் நாட் ம் ன்ேன 
வி ம்பாத ப் ராதிகைள டேன ெயாித்த ளிய தம்பிரானார் ஆகமத்திேல 
ப ெதன்ற ளிச் ெசய்தார் இதற்ெகன் ெசய்ேவாெமன்  விதனப் பட் ந்தார்.-எ-  
(2-16) 
 
        தண்ணார்மதிசூ சடாமகுடத்தைலவா 
              கைடவாழ் தவிர்ப்பவேன, 
        கண்ணார்நிதேலாெயா மான்மறிேசர்கரவா 
              வரவாக லகரா, 
        மண்ணார் கழ்தில்ைலவனம்பிாியா 
              மணிேயெயைனயாளமகிழ்ந்தைனேய, 
        ெலண்ணா நிைனந்தைவதந்த ண்மற்றின்பார் 
              த மன்பிலெனன்றயர்வான். 
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    இ-ள்: குளிர்ச்சிெபா ந்திய சந்திரைனயணிந்த சடாமகுடத் தைலவேன 
    ஈனமான உலக வாதைனைய அ யார்க க்குத் தவிர்ப்பவேன நிைறந்த 
பாலேலாசனேன ஒப்பற்ற மான்மறி ெபா ந்தின கரத்ைத ைடயாேன பாம்ைபப் 

ணாக ைடயாேன பவபாச லத்ைதக் ெக ப்பவேன மியி ள்ேளார் திக்குந் 
தில்ைலவன நீங்காத சிந்தாமணிேய என்ைனயாட்ெகாள்ளத் தி ள்ள மகிழ்ச்சி 

ண்டாகில் பத்திஞான வயிராக்கியமில்லா ெனன்ெறன்ைன ெயண்ணாமல் 
அ ேயனிைனத் தவரந்தந்த ள் ேவெறா  சுகத்தி லாைசயிேலெனன்  ேசார்வார். -எ-

 (2-17) 
 
        அன் கப்பணிவாரலேரல ளாெய ம்வாய்ைமயறிந் ம்விடா 
        ெவன் ைச ேநச ம்யா னக்ெகங்ேகெயனெநாந்தயர்வாெனதிேர 
        வன் தமிகப் ைடசூழ்விைடேமன்மதிசூழ்சைடவானவர்ேகான்வரேநர் 
        ன் தலேம பணிந்தி கண் கமார் னலா னன்மா னிேய. 
 
    இ-ள்: பத்தியினால் ெநஞ்சங்கைரந்  வணங்கார்களாகில் கடாட்சியா ெயன்கிற 
ேவதாகம வாக்கியங்கைள ண்ைமயாகக் கண் ம் ஆைச விடாதெவன த ச்சைன ம் 
அகப்பட்ட ேநச ந்(தேபாதனனாயி க்கிற) யா ம் (ஆத்தியந்த சூனியமாய்ப் 
பாி ரணமாய்ப் பத்தவற்சலனா மி க்கிற) உனக்குத் தகும்ப  எப்ப ெயன்  
விதனப்பட்  ேமாகிப்பவன் ன்ேன வ ய தப்பைட மிகச்சூ ம் இடப வாகனத்தில் 
இளந்திங்களணிந்த சைடைய ைடய ேதவ ேதவென ந்த ள அவர் சந்நிதிக்கு 
ேநராகப் மியிேல சாட்டாங்கமாக நமஸ்காித்  இரண்  கண்களா ந் தாைர 
ெகாள் கிற சலத்தாேல மழ னி ஸ்நானம் பண்ணினார்- எ- . (2.18) 
    --------------------------------- 
    * லகரர-ஹரா-ெவன்ப -கராெவனலாயிற் . 
 
        ஆலந்த வான தாெமாழியால மா னி யர்ச்சைனயிச்ைசயினின், 
        சீலந்திகழ்வாய்ைமமகிழ்ந்தனநீ சிந்தித்தவரம்பலெசப்ெபனெவன், 
        கா ங்கர ம் யின்ம யக் கண்ணங்கைவதங்கவிரங்கி தற், 
        ேகாலந்திகழ் ைசெகாெளன் வரங் ெகாண்டானைவெயந்ைதெகா த்தனேன. 
 
    இ-ள்: அழகுள்ள ஆலமர நீழ ல் நீங்காத தம்பிரானார் அ தெசா பமாயி க்கிற 
தம  தி வாக்கினாேல அாிய மழ னிேய நம்ைமய சசிகப் ெப க ஆைசப்பட்ட 
நல்லசீலம் ெபா ந்தின ன் ைடய திாிவித கரணசுத்தியின் உண்ைமையக்கண்  
சந்ேதாஷப்பட்ேடாம் நீ நிைனத்த பலவாகிய வரங்கைளச் ெசப் வாயாகெவன்ற ள 
அ ேய ைடய ைக ங்கா ம் ையப்ேபாலவ  வானநகப் பற் ண்டாக ம் 
அைவகளில் கண்கள் ெபா ந்த ம் இரங்கிய ளி ன்ேன ட்ப விதிக்குத் ேதவாீர் 
கற்பித்த நானாதிகர்ம அ ச்சைன ெகாண்ட ெமன்  ேவண் க்ெகாள்ள அந்த 
வரங்கைளச் ெசகறபிதாவாகிய பரேமசுவரர் தி ளம் பற்றினார்.- எ- . (2-19) 
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        விண்ணாட நாட ேமலவேன விரவாவர ந்த வாெனனநற், 
        கண்ணா ம ம் ெப ம் னன்ெமய்க்காலாெறனவார்த காதன்ைமயான், 
        மண்ணாரவணங்கவணங்குடேன மைறவானிைறவான்வழிேமவியபின், 
        பண்ணாரவியாககிரபாதென ம் பாவார்ெபயேராதினபாாிடேம. 
    br> இ-ள்: அாியயனிந்திராதிக ஞ் ெசாப்பனத்தி ங் காண்பதற்காிய 
பகிரண்டங்கடந்த ேமேலாேன என்ெபா ட்டாக இவ்விடத்ேத தி ேமனி 
ெகாண்ெட ந்த ளி ேவண் ன வரந்த வாெனன்  கண்களில் நின் ம் உண்டாகா 
நின்ற ெப ம் னல் உண்ைமயான ஆற்றங்கால்ேபால நீண்ெடாழியாமற் ெசல் ம் 
பத்திைமயால் மியதிர ஏகாங்கமாக நமஸ்காிக்க ஈசுவாி டேன மைறந்த ளின சிவன் 
சிதம்பரத்திேல ெய ந்த ளின பின்  பண் ம் பாட ம் ெபா ந்த 
வியாக்கிரபாதெனன்கிற தி நாமத்ைதப் தகணத்தார் கூறினார்கள்.- எ- . (2-20) 
 
    பாாிடம் ேலாகத்தாெரனி மைம ம். 
 
        அ காெல கால்பிறகாம ற் றைமயாநியதிச்சைமவாதாியா, 
        மைறகாத னாலைறவானறவார் மந்தாரம ம் ெச ந்திகிரா, 
        நிைறபாதிாிேகாங்குயர்சண்பகேம நீர்வாழ்மலாவல் ெகாணீண்மலர்ெகாண், 
        ைறயான ேய ைறயால்வழிபட் ெடண்ணார்த காலமி ந்தனேன. 
 
    இ-ள்: வண் கெள வதற்கு ன்ேன ெபாய்ைகயினிடத் ச் ேசர்ந்  யா 
நியதி த்  அன் டேன ேவதங்கைளப் பத்தியினா ச்சாித் ச் ெசன்  பற்றிேயற 
நக ம் பார்த்ெத க்க விழி ங் ைககால்களிற் ெபற்றலைமயால் ேகாட் ப் க் 
ெகா ப்  நீர்ப் விங் குற்றமறத் ெதாிந்ெத த் க் ெகாண்  நல்லதம்பிரானார் 
தி வ யிேல விதிப்ப  ய ச்சித்  எண்ணிறந்த காலமி ந்தனர் - எ- . (2-21) 
 
        நற்றந்ைத ச்சரணங்கரநீ ணயனங்கள்பாித்தைமகாணநயந் 
        ற்றங்ெகதிர்ெசன் வணங்கமகிழ்ந் ெதாளிர்ேமனியின்வாய்ைம வந் டேன, 
        ெபாற்றண்மலர்வாவிப ந்திைறையப் சித்த ண்ேம லீவச்சர ம், 
        பற் ம்ெப மாைன மர்ச்சைனெசய்பயில்வாரவி ந் பாிந்ெதா நாள். 
 
    இ-ள்: நல்லபிதாவாகிய மத்தியந்தின னிவர் நம் ைடய த்திரன் க்கா ங் 
ைக ம் அைவகளில் கண்க ம் ெபற்றனெனன்  சந்ேதாஷப்பட் க் கா ம்ப க்கு 
வந்தவ க்ெகதிேர சின்  ெபா ந்தி நமஸ்காித்த வளவிேல வியாக்கிரபாதமான 
ேதேசான்மயமாகிய சத்தி சாீரத்ைத இன் றக்கண்  மகிழ்ந்  அப்ெபா ேத 
ெபான்ைம ங் குளிர்ச்சி ள்ள மலர்கள் ெபா ந்திய சிவகங்ைகயிேல ழ்கி 

லத்தான ைடய தம்பிரானாைரைர ம் நாேடா ம் ைச ெசய்  
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வியாக்கிரபாத ைடய பன்னசாைலயிேலயி ந்  குமார ைடய சாீரத்ைதக் கண்  
பிாியப்பட்  ஒ நாெளா  வர்த்ைத ெசால் வார்.- எ- . (2-22) 
 
        நற்பான்மிகுதந்ைதய ம் தல்வர்நஞ்சந்ததி ய்ந்திடநண்ணிைனேய, 
        ற்பா னியாகுதியாதிமறித் தி வா ைட யாென வானைடவான், 
        ற்பா ைனயாெனனநீெப மா னியா ெகாெளன் வசிட்ட னிக், 
        கற்பார்த பின்னிையமன் மணக் கடனா டனா ெநறிகண்டனேன. 
 
    இ-ள்: நல்ல பகுதி மிக்க பிதாவானவர் யான் ெப வதற்காிய தல்வேன 
நம் ைடயசந்ததி தைழத்ேதாங்கப் ெபா ந் ைவயாகில் இல்லறத்தின் பகுதிக்கு 
இனிெயான் ெசால்லக்ேகள் பிதிர்க  ெமதிர்ெகாள் ம் சங்கிராந்தி காலத்தில் 
த ப்பணம் பிண்ேடாத நக்கிாிைய தலாகப் பண் கின்றவனாகிய 

த்திரைன ைடயவேன பிதிர் ேலாகத்ைத யைடவெனன்  ேவதஞ் ெசால் ைகயால் 
ன்னம் உன்ைன யான் த்திரனாகப் ெபற்ற ேபால நீ ம் ஒ  த்திரைனப்ெபற 

ெவ த்  விடாமல் விவாகஞ் ெசய்  ெகாள்ெளன்  சம்மதிக்கப் பண்ணி 
வசிட்டமா னி தங்ைகயான கற்  மிகுங் கன்னிையபேபசிப் ெபா த்த நிமித்தம் 
பார்த்  ௦# விரத சமாவர்த்தனம் பாணிக் கிரகணம் கர்பாதானம்- ம்ஸவனம்-சீமந்தம்-
சாதகன்மாந்தமாகச் ெசய்வித் ப்ேபானார். (2-23) 
    ------------------- 
    # விரதசமாவர்த்தநம்-என்ப  கூர்த்தத்திற்கு ன் ெசய்கிற சடங்கு. 
 
        பின்பக்ெகா மன் பமன்னியைனப் ெபறவந்தவ ந்ததிெகாண் ெபயர்ந், 
        தின்பச்சுரபிப்ெபாழிபா கர்வித் ெதழிலாரவளர்த்தி நாளிவர்தா, 
        மன்பிற் ணரக்ெகாணர்வித் மகிழ்ந்தயிெலன்றி  ன்பயி ம்ப ேசர், 
        ன்பற்கமர்பண்ட ண்டறிபால்ேபா ய்த்தன ம் காதிகழ்வான். 
 
    இ-ள். சிறி  காலத் க்குப்பின் வியாக்கிரபாத ைடய ேதவியார் திடசித்தனான 
உபமன்னிய பகவாைனப்ெபற சாதகன்மத் க்கு வந்த அ ந்ததியார் அந்தக் 
குழந்ைதையத் தம் ைடய ஆச்சிரமத் க்குக் ெகாண் ேபாய் இனிய காமேத  
சுரந்தபால் ஊட்  அழகுெபற வளர்க்கு நாளில் வியாக்கிரபாத ந் ேதவியா ம் த்திர 
வாஞ்ைசயாேல தங்கள் பன்னசாைலயிேல ெகாண் வரச் ெசய்  ஆைச டேன 
உண்ெணன்  ன்ேனயிடப்பட்ட பாகஞ்ெசய்  சிறிய பல் க்கு ெமத்ெதன்ற 
பதார்த்த ம் ன்ேன சித்தறிந்த பால்ேபாலக் கற்பித்ததிர வியங்கைள ம் 

சியாம மிழ்ந்  ேபா வார் - எ- . (2-24) 
 
        மணேமதகுபால்ெப மாறழமா மகனார் னியாம்வறிேயாமறிேயா, 
        ணேவயினிதாமைவதாமிவர்கா ைடயாெரனவாழ் ைடயாெனதிேர, 
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        ணர்ேமெல ெவங்கன்றங்கிந த் ஞ்சுந்ெதாழிறஞ்ெசனைநஞ்ச தக், 
        கணேமயிைறயானிைறபாலைல ங்கடல்ெபற் ற கண் களித்தி வான். 
 
    இ-ள். திவ்விய பாிமளமிகுந்த காமேத வின் பாைலக்க தி உபமன்னிய பகவானழ 
வியாக்கிரபாத னி யாங்கள் தாித்திர்கள் பா ம் பழ  மினிய பதார்த்த ஞ் 
ெசாப்பனத்தி  மறிேயாம் சிப் க்கினிய பதார்த்தங்கைள மிகுதியாக ைடயவர் 
இவர்தாெனன்  அழியாத சம்பத் ள்ள லத்தான ைடய தம்பிரானார் 
சந்நிதியிேல வள ம்ப விட சிைக விட்ெட கின்ற ஜாடராக்கினிையப் ெபா ந்தி 
மத்தியி ரறக்கும் ெசய்ைக ெபா ந்த அழ ஞ் சீவனற்  அப்ெபா ேத தம்பிரானார் 
தி வ ளினாேல மிகுந்த அைல ெபா ந்தின தி ப்பாற்கடல் வரப்ெபற் ப் பானம் 
பண்ணினைத ஷிகண் ெகாண்  களித்தா னார் - எ- . (2-25) 
 
        ஆ ம்ெப மாெனதிரங்ெகா நா ளலர்பங்கயவாதனமாயமரத், 
        தாெறான் தலஞ்சகனந்தவிரச் சடரந்ெதாடர்மார்ெபதிர் தள்ளவிழத், 
        ேதாளங்ைகெபாரக்களேமனிமிரச்சுாிதந்தநிைரப்பிாியந்தரநா, 
        வாெளான் விழிக்கைட ண்டம்விடாவண்ணந்தகுதிண்ணியமா னிேய. 
 
    இ-ள். ஒ நாள் தன்ைனயாண்  ெகாண்ட ளிய தம்பிரானார் சந்நிதியிேல 
பத்மாசனம் ெபா ந்த ஒ தாள் மிைய ம் **சகநத்ைத ம் ெபா ந்தாமல் வயி  
ெதாடர்ந்  மார்ைப ெயதிேர தள்ள இரண்  ேதா ந்தாழக் ைகயிரண் ம் ட்பம் 
ேபாலக் க த்  ேமேனாக்கி யரக் கீழ்வாய்ேமல் வட்டப்பட்ட பல் க்கு ந ேவ 
நாைவ ைவத்  ஒளிெபா ந்தின விழிகைள க்கு னியிேல ைவத்தி ந்  நா  
வன்னத்திேல ேமலான திடசித்தத்ைத ைடய பிரம ஷி - எ- . (2-26) 
    ----------------- 
    ** சகநெமன்ப  - ஷ்டபாகம். 
 
        சீரார்சிவேயாகமகம் ணரச் ெசறியின் ணரக்குறியின் மா 
        ேறரார்த தா வனத்திைடயாெறண்ணாயிரமா னிவர்க்கிைறவ 
        ேனாராதவர்ேமாகெமாழித்த ளாெலா நாணடமாட கந்தனெனன் 
        றாரா ணர்வாலறி ற்றயராவந்ேதாெவனெநாந்தயர்கின்றனேன. 
 
    இ-ள். அட்ட ஐசுவாியத் க்கு ேமலான சிவேயாகமான  ஆன்ம ைசதன்னியத்ைதப் 
ெபா ந்த விைளந்த சுகா பவத்தினாேல பார்த்தவிடக் குறியிேல பிாியா வதிசயமாக 
அழகு விளங்கின ேதவதா கா வனத்தில் நாற்பத்ெதண்ணாயிர மகா ஷிக க்குத் 
தன்ைன ணராதவ ைடய ேமாகங்கைள  நீக்கி ெயா நாள் ேதேசா பமாக நி த்தஞ் 
ெசய்யப் ெபா ந்தினென  மிதைனச் சிறிதறிவினாேல கண்ட மாத்திரத்திேல 
அயர்ந்  அந்ேதாெவனெநாந்  வியாகுலத் த ந்தினார் - எ- . (2-27) 
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        நன்ேமனிெகாெடந்ைதபிரான்ெவளிேயநடமா யநல் டமாயிடநா, 
        ன்ேனயமராவைகமா னிவன் லப்பதிேசரெமாழிந்தனனற், 
        றன்ேன தாள ணா ணரத் தகுேமாமிகுமன்பகேமாவிலதா, 
        ெலன்ேனெப மாெனா மா டன்வந்ெதங்ேகபரதந்த ெமன்றயர்வான். 
 
    இ-ள். எம் ைடய தம்பிரானார் ேதேசா பியா யி கள் யாவ ங்காண நி த்தஞ் 
ெசய்த ளிய ேதவதா வனம் நமக்குச் சிவ ைச பண்ணி யி க்குமிடமாகக் கற்பியாமல் 
நம் ைடய பிதாவாகிய மத்தியந்தின னி லத்தானத்திேல சிவ ைச பண்ணி 
யி ெவன்  கற்பித்தனர் தனக்குத்தாேன ஒப்பாகிய பாதத்தி ண்ைமப் பற் ச் 
சற் மிலாத யா மறி ந் தகுதிேயா உள்ளத்தில் ெமய்யன்  இல்ைல எப்ப ேயா 
தம்பிரானார் ஈஸ்வாி டேன ெய ந்த ளி நமக்ெகவ்விடத்ேத நி த்தந் 
தாிசிப்பித்த வாெரன்  ேசார்வார் - எ- . 
 
    பின் ெதளிந்  சிதம்பரஸ்தலேம நி த்தத்ைதத ெமன்கிறார். (2-28) 
 
        அத்தன்பரதத் வனித்தநடத்தம ம் ெபா வின்ெபயர்மன்றமலம் 
        சத் ம்பாிரண்மயேகாசமகந்தனி ண்டாிகங்குைகவண்ககனஞ் 
        சுத்தம்பரமற் தெமய்ப்பதமச்சு னாவழிஞானசுேகாதயநற் 
        சித்தம்பர த்திபரப்பிரமந்திக ஞ்சைபசத்திசிவாலயேம. 
 
    இ-ள், ெசகற்பிதாவாய்த் தத் வாதீதனாய் நித்தனாயி க்கிற சிவெப மான் அநவரத 
தாண்டவம் ெபா ந்தின இந்தப்ெபா வின் ெபயர் சர்வான் மாக்க க்கும் ெபா வாய்ச் 
சங்கார வழக்க க்கிற அம்பலமாதலால் அநாதிேய பரசாசுவதமாதலால் ெபத்த 

த்தியிரண்  நீங்காமல் உயிர்க்குயிராய் நீங்காமல் நிற்கிற சற்காாியமாதலால் 
ேமலான ெபா ளாதலால் களங்கமற்ற கனகமய பெமன்  ேவதஞ் ெசால் தலால் 
தன்ைனத்தாேன யறிந்தி க்குமாதலால் சுத்த ேகவலமாதலால் மிக்கு இ தயக் 
கமலமாதலால் யாவர்க்கும் க டமாதலால் – சுத்தபரமாகாசமாதலால் - 
சாக்கிராதீதங்கழன்ற சுத்தமாதலால் பரஞானமாதலால் கா ந்ேதா ங் 
கா ந்ேதா ம் ைமயாயி த்தலால் சத்திய ஞானெசா பமாயி த்தலால் சு னா 
மார்க்கத்திெல ந்தி க்கிற பிரகாசமான ஞானமாதலால் தன்ைனத் தாிசித்தவர்க க்கு 
ஞானாநந்தத்ைதத் ேதாற் விக்கும் ெபா ளாதலால் பசுபாச ஞான நீக்கி யி த்தலால் 
சர்வத் க்குமிடங் ெகா த்தி த்தலால் பத த்திகைளக் ைகவிட்ட விடமாதலால் பிரம 
ெசா பமான மகாமாையக்கு ேமலாதலால் எப்ெபா  ெமல்லாப் பாதத்தி ம் 
விளங்கும் ஞானமாகிய சைபயாதலால் சிவசத்தி ெசா பமாதலால் ஆநந்த 
நி த்தத் க்கு அதிட்டான மாய் ஆலய மாதலால், 
 
        என்றின்னமேனகமேனகெமடாேவாரார்ெபா வின்ெபயராரண , 
        னின்ெறன் மியம்பி மின் மிதிேனேரெயனவிங்காேரயறிவா, 
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        ரன்றந்நிைலயத்தைலவன்னிைலகண்டவ ண்ெடனவின் ணர்கின்றனமான், 
        மன்றந்ெதாியத்த ெமன்ற ளால்வளர்சிந்ைதெதளிந்தனன்மா னிேய. 
 
    இ-ள். என்  இப்ப ேய யின்னம்பல நாமங்கைள யழகுவிளங்கும் ெபா வின் 
ெபயராகக் கற்பித்  ேவதாகம சாத்திரங்களிைட விடாமனின் ெறக்கால ங் ேகாஷியா 
நிற்கும் இந்தச் சிதம்பரத்தி ண்ைமைய யின்னெதன்றள விட் யார் தானறிவார் 

ற்காலத்திேல நி த்த ர்த்தியி ைடய சத்தியத்ைதத் தாிசித்தவர்க ண்ெடன்  
ஆகமப் பிரமாணத்திேலயின்  கண்டறிந்ேதாமாதலால் சிதம்பரந்தாேன 
தாிசிப்பிக்குெமன்  தி வ ளினாேல ெதளிந்தார் - எ- . (2-30) 
 
    வியாக்கிரபாதச் ச க்கம் ற்றிற் . 
    ஆக தி வி த்தம் - 58 
    -------------------  
 

3. பதஞ்ச ச்ச க்கம் (59-157 ) 
 
        இந்தவைகவளர் க்காெலழின் னிவன்ெறளிந்ெதந்ைத 
        யந்தமிலாவாநந்த நி த்தமளித்த ெளன்  
        பந்தமறப்பணிந்தி ப்பப் பர பதஞ்ச யவன்பால் 
        வந்தப யி ந்தப ேபானப  வகுத் ைரப்பாம். 
 
    இ-ள். ஞானேஞயங்க க்குப் பிறிவில்லாைமயால் ஞானந்தாேன ேஞயத்ைதத் 
தாிசிப்பிக்குெமன் றறிந்த வைகயினாேல ெபாிய ேதைச ைடய வியாக்கிரபாத னி 
சித்தந் ெதளிந்  சுவாமிேய வில்லா வாநந்த நி த்த ந்தாிசிப்பித் த வாயாக 
ெவன் அ க்குவிலக் காயி க்கும் பந்தபாச நீங்கச் சிவார்ச்சைன பண்ணியி ப்ப 
யாவ ம் பர ம் பதஞ்ச ேபாபலத்தினாேல வியாக்கிர பாதர ேகவந்தப  ெந நாள் 
தவசு பண்ணி யி ந்தப  எமக்குத் ெதாிந்த மாியாைதகூ  ப த்திச் ெசால் வாம் - எ-

. (3-1) 
 
        பரந்தெப ம்பாற்கட ற் பள்ளிெகாள்வாெனாழிந்ெதா நா 
        ள ந்தவமாரனந்தன்மிைச யாியசங்கரெவன்  
        கரங்கள்சிரமிைச கிழ்ப்பக் கணண விெசாாியநிமிர்ந் 
        தி ந்தனன் ன்ச யாத ெவ மணிவிளக்ெகன்ன. 
 
    இ-ள். அகன்  விசாலமாகிய ெபாிய தி ப்பாற்கட ற் ெப ந்தவமிக்க நாக 
சயனத்திற் பள்ளிெகாள் ஞ் ெசய்ைகைய ெயாழிந்ெதா  நாள் மகா விஷ் வானவர் 
அரகர சங்கரெவன் ச்சாித் க் ைககளானைவ தைலேமேல ேயறிக்குவியா நிற்பக் 
கண்கள விபாய வா ன் ச யாத சித்திர தீபம்ேபாலப் பத்மாசனம் விளங்க 
இ ந்தார்--- எ- . (3-2) 
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        தி மக ம கா  திைகத்தயரத்திரந் பணி 
        பாிசன மிகந ங்கப் பராநந்தபராயணனாய்ப் 
        ெபா வில பவநீங்கிப் விமிைடந்ததி ெளனவந் 
        தி பாிதிெய கிாிேபா கண்மலர்தரவி ந்தான். 
 
    இ-ள். இப்பாிசுகண்ட மகாலட்சுமி ம் அ கப் பயப்பட் த் திைகத்  நிற்பக் குற்றந் 
தீர்ந்த அ ைமயானேசட ம் மற்றப் பாிசனங்க ம் நம்பால் அபராத 

ண்ேடாெவன்  மிக ம் ந ங்கப் பரமானந்தத்திேல பரவசராய் ஒப்பில்லாத 
சிவா பவ நீங்கிப் மியில் அந்தகார ேம ட்டெதன்ன இரண்டாதித்தர் கூ வந்  
திக்கும் உதய ப ப்பதம்ேபால விழி மலர்ந்தி ந்தார். எ- . (3.3) 
 
        ண்டாிகவிழிமலர்ந்  ணரமளிகழிந் னல் 
        ெகாண் நியதிகண் த் க் குலவியமண்டபேமறித் 
        தண்டரளமணிப்பந்தர்த் தமனியப் ந்தவிசின்மிைச 
        யண்டர்ெதாழவந்தி ந்தா னாநந்தவனந்த டன். 
 
    இ-ள்: ெசந்தாமைரக் கண்விழித்  நித்திைர ெபா ந்தின நாக சயன நீங்கி சுத்தசலங் 
ெகாண்ட ட்டானம் பண்ணி த்  நவரத்தினப் பிரகாசம் பரந்த மண்டபத்திேலறிக் 
குளிர்ந்த த்தின்பந்தற்கீழிட்ட ெபா விைன ைடய ெபாற்சிங்காசனத்தின் ேமேல 
பிரமாதி ேதவர்கள்வந்  நமஸ்காிக்கச் சுக நித்திைர டேன சாக்கிரங் கலந்தி ந்தார் - 
எ-  ( 3-4) 
 
        தாழ்ந்தமைட ைட னல்ேபாற் றம்பிரானடங்க தி 
        யாழ்ந்தவிைனவழிமாற்றி யாநந்தபரவசனாய் 
        வாழ்ந்தளவில்ேபாின்ப வாாிவழிேயெயா கி 
        ழ்ந்தக த்திைனமீட்  ேமட் மைடப் லேமற்றான். 
 
    இ-ள்: பள்ளமைடைய ெய த்ேதா ஞ்சலம்ேபால் பரமசிவம் தா கா வனத்தில் 
ந த்த ளிய நி த்த நந்தத்தில் க த்ைதச் ெச த்தித்தாம் ன்ப ந் ந் ன்பக்குழிைய 
மாற்றி ஒழியாத சுகபரவசராய் வாழ்ந்  அளவில்லாத ஞானங்களிேல க த்ேதறினார். - 
எ- . (3-5) 
 
        ெதள் மனந்ெதளிெபா திற் தி ந்தநந்தன வணங்கி 
        வள்ளேலய ேயனா மலரமளிமிைச ன்ேபாற் 
        பள்ளிெகாள்ளா ணராதிப் பாிசி ந்தப ய ேயற் 
        கிள்ளப ய ள்ெசய்ய ேவண் ெமன ைரெசய்தான்,. 
 



 28

    இ-ள்: கலங்கின மனந்ெதளிந்  வடய ஞானத்திேல ைறந்தனவில் 
கிரகிரத்தியனாயி க்கிற ேசடனமஸ்காித்  அபீஷடவரதேன அ ேயனாகிய 
விாிந்தவமளிதனில் ன் ேபாலப் பள்ளி ெகாள்ளாம ம் உணராம ம் இப்ப  ெயா  
பிரகாரத்திேல ெய ந்த ளியி ந்தப  அ ேய க்குச் சத்தியமாக அ ளிச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  விண்ணப்பஞ் ெசய்தான்.-எ- . (3.6) 
 
        ஆங்கவ நைகத்த ள்கூர்ந் தநந்தனி வலர்கமலப் 
        ங்குழ மி ெவன்  கன்ெறைனயா ைடப் னிதன் 
        றாங்காியெப ங்க ைணத் தன்ைமயினாெலனக்களித்த 
        ேவாங்குதி வ ள்ேகட்கி லவாெதன் ைரெசய்தான். 
 
    இ-ள் அவ்விடத்  மகாவிட்  நைகத்த ளி அதிக பிாியத் டேன ேசடைன ம் 
ெபாிய தாமைரயி க்குந் தி மகைள ம் ேநாக்கியி ங்கெளன் ற ளிச்ெசய்  
என்ைனயாண் ெகாண்ட இயற்ைகயான சுத்தன் என்னாற் ெப தற்காிதாகிய ெபாிய 
கா ண்யத்தினியற்ைகயாேல எனக்குப் பிரசாதித்த ேமலான அ க்கிரகத்ைத 
உள்ளப  நீங்கள் ேகட்கெவன்னில் ஒ காலத்தி  யாெதன்றார்.- எ- . (3-7) 
 
        மன் ெமாளிவளர்ெபா வில் வடகயிைலமைலம ந்ைதச் 
        ெசன்னி றத்ெதாழெநன்னற் றி ந் தி கமதனா 
        ெலன்ைனவரவைழத்த ளி நைகத்த ள்கூர்ந்ெதன்ைகமிைசத் 
        தன்னிகாில்கர ன்றி ெய ந்தி ந்தான்றனித் ைணவன் 
 
    இ-ள் ைவகுந்தத் க்கும் மேநாவதிக்கும் ந வாய் நிைலெபற்ற ேசாதி பமா யர்ந்த 
ஒப்பில்லாத உத்தர கயிலாசமைலயில் சூக்மாேவஷ்ைடயான ம ந்ைத 
ேநற்றியான்ெசன்  சிரசார வணங்கின மாத்திரத்திேல உயிர்க க்குத் 
ேதான்றாத் ைணயாகிய அந்தப்பரேமசுவரர் பிரசன்னம் ெபா ந்தின 
தி கத்தினாேல என்ைனத் தம்ம ேக வரவைழத்த ளநைகத்  அ ள் கூர்ந்  
பவிஷயக்கி த்தியத்ைத நிைனந்  அபயாஸ்தங்ெகா த்  என்ைகயின்ேமேல 
தம்ெமாப்பில்லாத யத்தத்ைத ன்றி ெய ந்த ளினார்-எ-  (3-8) 
 
        எ ந்தெபா ெதாளிர்சங்கெமம்ம ங்குமிக ழங்கத் 
        தழங்கும மைறபரவத்தாவில்கணம் ைடசூழச் 
        ெச ந்தவர்கண்மிைடந்ேதத்தத்ேதவரணிெதாழத்திங்கட் 
        ெகா ந்தணி ம்ெப மான்ககுலகிாியின யைணந்தான். 
 
    இ-ள் ரசிங்காதனத்தில் நின் ம் இழிந்ெத ந்த ளினெபா  பா கம்பனால் 
ஊதப்படாநின்ற பிரகாசம் ெபா ந்திய சங்குகள் எத்திக்குஞ் ெசவி பட ழங்க ம் 
ஒ க்கா நின்ற ேவதங்கள் பர தல் ெசய்ய ம் குற்றமிலாத கணநாதர்கள் சூழ்ந்  
ேசவிக்க ம் வளவிய நித்தியவ ட்டான த ப்பணரான தேபாதனர் ெந ங்கித் 
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திக்க ம் ேதவர்கள் கூட்டந்ெதாழ ம் அர்த்தசந்திர சடாதரனாகிய எம்ெப மான் 
அந்தக்கயிலாயத்தின் அ வாரத்ைத யைணந்தார்- எ- . (3-9) 
 
        ேமயெதா மண்டபத் விைரந்தைணந் தா வனத் 
        யவ னிவ ளஞ்ேசாதிப்ேபாநமக்கிைசய 
        நீயாிைவ வாகிநில ெகனவ ள்ெசய்  
        நாயக ந்தி ேமனிநயங்கிளரவலங்காித்தான். 
 
    இ-ள் அவ்விடத் த் தி ள்ளத் க்குப் ெபா ந்தின ேதாேரகாந்த மண்டபத்தில் 

ாிதத்திெல ந்த ளி ேதவதா வனத்திற் பாிசுத்தராயி க்கிற நாற்பத்ெதண்ணாயிரம் 
ஷிகளான ெபாிேயா ைடய சித்தபாகம் பாீட்சிப்ேபாம் நாம் ெகாண்ட ேவடத் க்குப் 

ெபா ந்த நீ ம் ஸ்திாீ பத்ைதக்ெகாண்  நம் டேன கூட வ வாயாக 
ெவன்ெறனக்க ளிச்ெசய்  ஆத் ம நாயக ந் தம் ைடயதி ேமனி யழகுவிளங்க 
அலங்காித் க்ெகாண்டார்- அஃெதங்ஙனெமன்னில்.(3-10) 
 
        தி வ யின்மிதிய ந்திக ைடெவண்ேகாவணேமன் 
        ம வைர ம் ாி ம்வலஞ்சுழி ந்தி மார்  
        ெமா வைர மி வைர ம் ைரயாத யர்ேதா ம் 
        பரவ நற்ெபாக்கண ந்தம க ம்ப க்கல ம் 
 
    இ-ள் பாதத்திேலமிதித் த ளின மிதிய ம் விளங்கப்பட்ட தி ைடயாைட ம் 
உட்சாத் ம் இ கள் ெபா ந்திய தி வைர ம் ப் ாியான தி எஞ்ேஞா த ம் 
வலமாகச் சுழித்த தி ந்தி ம் தி மார் ம் அதிற்சா த்திாிகா லக்ஷணம் ெபா ந்தின 
ஏகேரைக ம் உதயாஸ்தமனெமன் ம் இரண்  ப வதங்க ம் ஒவ்வாத உயர்ந்த 
தி த்ேதாள்க ம் யாவர்க்கும் பர தற்காிதாகிய நல்ல வி திப்ைப ம், தம க ம் 
பிக்ஷா பாத்திர ம்- எ- . (3-11) 
 
        சீரா ந்தி மிட ஞ்ெசங்கனிவாய்ப் ன்சிாிப்  
        ேமரா ம்வார்கா மிலகுவிழித்ெதாழினயப் ம் 
        ேவரா ந்தி தற்கீழ்வி ப் வத்தி ப் வந் 
        தாராநிற்குங்கமலத்தனிமலர்ேபாற்றி க ம். 
 
    இ-ள் சிறப்  நிைறந்த நீலமணிேபால் விளங்கின கண்ட ம் ெசய்ய கனிவாயிற் 
ேறான் கின்ற சி ர ம் அழகு நிைறந்தவார் கா ம் ஒளி சிறந்த தி ஷ் யின் 
ெதாழில் நய ம் ேவர்  நிைறந்த தி ெநற்றியிற் கீழாக வி ப்பேம வ வாயி க்கிற 
தி ப் வத்ைதத் தன்னிடத்திேல ேதாற் விக்கும் மலர்ந்தெதா  ெசங்கமலம் ேபான்ற 
தி கமண்டல ம்-எ-  (3-12) 
 
        ெபாட் ம தி த ம் ாிந் ாிந்திைசந்தைசந்த 
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        மட் ம க ங்குழ ம்வளர்பவளெவாளிம ங்க 
        விட் விளங்கியெவழிலார்ேமனி மாய்ெமல் யலார் 
        பட் வி ம்ப யில்வி ம்ப யழகின்ப வெமன 
 
    இ-ள் அக ய ெபாட் ப்ெபா ந்தின தி ெநற்றி ம், ெநறித் ச்சு ண்  
தன்னிெலாத்  அைலந்த மணமிகுத்தி க்கிற காிய தி க்ேகச ம் பவள 
ெவாளி ங்க கச் ெசவ்ெவாளிவிட்  விளங்கின அழகு நிைறந்த தி ேமனி 

ைடய மாகிய இவ்வ ைவக்கண்  மாதர்கள் ேமாகப்பட்  வி ந்தன்ைமேபால 
ஆடவர்க ம் வி ம்ப  அழகின் உ வம்ேபால-எ-  (3-13) 
 
        மன்னெனதி மளவில்வளாி டாரைககுழறிற் 
        ெறன்னமலர்மயிர்ெசா கியிலக தற்றிலக கம் 
        பன்னாிய கி த் ப்படர்தாைனபின்ேபாக்கித் 
        தன்னிகாிறைல ைலேமற்றனிக்காைறதனிழற் வக்கி 
 
    இ-ள் என் சுவாமியான ேதவராசெனனக்ெகதிர்ப் ப மளவில் (யான் வ ெகாண்ட 
ெதவ்வண்ணெமனில்) நீண்டகங்கு டேன நக்ஷத்திரங்கள் சலந்தாற்ேபால அகத்திேல 
பலமல ங்கலந்  தி கி த்  அளகம் பிரகாசிக்க ம் ெநற்றியி ட்ட சி  
ெபாட் னாேல மிக ேசாைப ண்டாக ம் விைலயி தற்காிய பட்  வத்திரத்ைத 

த்  அதன் ந்தாைனைய ஏகாசமாகப் ேபாட்  இந்த ந்தாைனைய 
வலக்ைகக்குள்ளாேல வாங்கி ைல மீதணிந்த பதக்கத்தின்ேமேல பிணித் ைவத்  -எ-

 (3-14) 
 
        மாமணிநற்பாடக ம வித்ேதார்வல் ெயனப் 
        ம ெசங்கரத் டனப் ண்ணியேனர் ணர்ெபா திற் 
        காமெனழிலழித்தவ ங்கா ேவாெனனெவன  
        தீைமவிழிக்கைடேநாக்கிச்சி வ ைறெசய்தான். 
 
    இ-ள் ெபாிய நவரத்தினப் பாடக ம் அழகுெபற மிகவணிந்  த்தெதா வல்  
சாதக் ெகாம் ேபாலக் ைகயிேலெயா  ங்ெகாத்ைத மிகப்பி த் த் த ம ர்த்தியான 

கண்ட பரமீசுரன் சந்நதியிேலெசன்  ெபா ந்தின வளவிேல காமனழைக ெயாித்த 
அந்தக் கட ம் காமவி ப்பங் ெகாண்டவன்ேபாேல என  ெகாைலத் ெதாழில் 
ெபா ந்தின பார்ைவைய ேமாகத் டேன பார்த்  மந்தகாச ஞ் சற்ேற பண்ணினார் -
எ-  (3-15) 
 
        அவ்வைரயி மயமயிலமர்ந்தி ப்பவகிலத் ப் 
        ெபாய்விரவா னிவாிவன் கழியக்கெனன ணரச் 
        ெசவ்வைரேமனியின ேயன்ேசயிைழயாய்ப்பின்ெசல்லச் 
        ைசவ னிவர்களி க்குந்தா வனம சார்ந்தான் 
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    இ-ள் அந்தக் கயிலாசத்தில் ஈசுவாி தனித்ெத ந்த ளி யி க்க உலகவாசைன யற்ற 
இ கள் இவன் கீர்த்திெபா ந்தின இயக்கனாக ேவண் ெமன்  ேயாசிக்கச் 
ெசம்பவளக்குன்  ேபா ந் தி ேமனி ைடயவர் அ ைமயாகிய யான் ஸ்திாீயாகப் 
பின்ெசல்லச் சிவபத்தரான இ கள் தபசு பண்ணிக்ெகாண் க்கிற ேதவ 
தா வனத்ைத யணிகினார்-எ-  (3-16) 
 
        ெசன் னிவர்களி க்குந்ெத த்தைலச்ேசாியிற்சிறிந்  
        ன்றி ைடத் ழக்கி வன்மிக கமலர்த்தித் 
        ன் ப ெகாணர்ந்தைண ஞ்சுாிகுழலாெரழிேனாக்கி 
        யன்றிைறவனின் ாியபிநயமாயிரேகா  
 
    இ-ள் ஆச்சிரமமளவாக எ ந்த ளி இ களி க்குந் ெத வில் ந்தின 
பன்னசாைலயிேல குந்  ந ற்றத்திேல நின்  தம கத்ைத ழக்கி கத்தினிடத்தி 
ெலாளிவிளங்க நைகத்த ளிக் ைகநிைறயப் பிைக்ஷ ெகாண்  வந்  அ ேக நிற்கும் 
இ ஷிபத்தினிக ைடய அழைகக்கண்  அப்ேபா  தன் ைடய விேனாதத்தினாேல 
பண்ணின வபிநயம் ஆயிரேகா யாம்-எ-  (3-17) 
 
        எண்ணாியவபிநயங்களிைற ாியநிைறகற்பிற் 
        பண்ணம ெமாழி னிவர்பார்ப்பனிகள்பலாீண்  
        நண்ண நாண்மடமச்சம்பயிர்ப்ெபன் மிைவந வக் 
        கண் தேலானி ம ங்குெமான்றாகக்ைகக்ெகாண்டார். 
 
    இ-ள் சுவாமியானவர் எண்ணிறந்த அபிநயங்கைளப் பண்ண நிைறந்த கற் ம் 
இைசக்ெகாப்பான ெமாழி ைடய இ ஷிபத்தினிகள் பலர் கூ க் கிட் தற்காிய 
இயல்பான நாணம், ெகா த்தக்ெகாண்  ெகாண்ட  விடாத மடப்பம் ேபைதைமயால் 
அச்சம் பயிலாதெபா ளி ல வ ப்பான பயிர்ப்  என் ம் நா ங் ைகந வ விட் ப் 
பாலேலாசனனிரண்  ற ெமான்றாக வைளந்  ெகாண்டார்கள்-- எ- . (3-18) 
 
        சாயவார்குழெலா ைககைலெயா ைக றத்தாங்கிப் 
        பாயவாள்விழிய விபரவசராெயதிர்பயில்வார் 
        யவாய்த்தி வாயிற் லங்குநைகெயனெமாழிவா 
        ராயவாவினிெயம்ைமயைணந்தரளாெயனவயர்வார் 
 
    இ-ள். நீளியகுழல் சாி அதைன ெயா ைகயினா ம் ம் ேமகைலைய 
ெயா ைகயினா ம் இ கப் பி த் க்ெகாண்  வாைளெயாத்த கண்களில் நின் ம் 
அ விபாய ேமாக வசத்தராகி ைகஞ்ெஞகிழ எதிர்ெசன்  ெபா ந் வார் சிலர், 
தி வாயினிடத்  நைகயான  சுத்தமாய் விளங்குகின்ற  என்பார்கள் சிலர், 
எங்க க்கிைசந்தவேன மால் ெகாண்ட எம்ைம இப்ேபா  த விக் ெகாண்ட ெளன்  
ேமாகித்  வி வார் சிலர்--- எ- . (3-19) 
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        ஐயமிடெவன் க தாிசுெகா றப்பட் க் 
        ைகயமரவ தாக்கிக்கலத்தி வார்நிலத்தி வார் 
        ெகாய் மலாிைல டேனகுவித்தகரத் டன்ெகாணர்ந்  
        ைந மடெகனவி வார்நா ய்ந்ேதாெமனநவில்வார் 
 
    இ-ள். பிைக்ஷயிடேவண் ெமன்  க க அாிசியள்ளிக்ெகாண்  றப்பட்  
ேம ட்ட காமாக்கினியா ம் விகாரவியர் வினா ங் ைகேய பாத்திரமாக அைத அ  
சைமத் ப் பிக்ஷாபாத்திரத்தி மா ேபாலக் கண் ம் மன ம் ேவற்  விகாரப் 
ப ைகயால் நிலத்தி வார் சிலர், பாதத்திேல அர்ச்சிக்கெவ த்த பத்திர 

ட்பங்கைள அஞ்ச யத்தத் டேன ெகாண் வந்  மயங்கிப் பிட்சா பாத்திரத்திேல 
நன்றாக ெவந்தசாதம் ேபாலாக அதைன இ வார்கள் சிலர் இப்ப  வ மிகுந்தெதா  
நாயகைனப்ெபற்ேறா மாதலால் நாேம பிைழத்ேதாெமன்பார்சிலர்-- எ- . (3-20) 
 
        ன்பிச்ைசவைரக்கண்ட கெமன்பார் யங்கிரதி 
        மன் * பிச்ைசவனப்பகழிமாாிெசாாிந்தி ெமன்பார் 
        பின்பிச்ைசெகாண் வரப்ெப ம்பிச்ைசயளித்தகல்வா 
        ெரன்பிச்ைசெகட கெவமக்கிரங்காெரனவயர்வார் 
 
    இ-ள். இந்த மேகஸ்வரைரப் பார்க்குமிடத்  ன்  கண்ட கச்சாயலா 
யி க்கின்ற  என்பார் சிலர், ெபா ந்தப்பட்ட இரதிமணவாளனாகிய மன்மதன் 

ணியில் நின் ம் அம் கைள ஒவ்ெவான்றாக வாங்கி சரவ ஷமாக வ ஷித்தி  
ெமன்பார் சிலர் பின்ேன ெயா  பி ப் பிச்ைச ெகாண் வர எமக்குத் தாங்காிய 
பித்ைதத் தந்த கலப்ெபாம்இவர் என் மிச்ைச ங் ெக ம்ப  நாம் வ ந்த ம் நமக்கு 
இரங்கிய ளார் என்  சிலர்ெசால் வார்கள். எ-  ( 3-21) 
    ----------------------------* 
    * பிச்சு-ஐவனப்பகழிஎன்பதற்கு காமெவறிையத்த கின்ற பஞ்சபாணங்கெளன ம் 
ஒ ெபா ள்ெகாள்க. 
 
 
        நில் மினவைளதா நீெரன் தைகந்ெதான்  
        ெசால் வி ெமனவைணவார் ைணெகாண்மணி ைலகாட்  
        யில் மி ெவனெமாழிவாெரவ்விட மிடெமன்பார் 
        ல் யி ெமல்ைல டன்ேபா நாெமனப் கல்வார். 
 
    இ-ள் நீாிவ்விடத்திேல நில் ம் ேபா ராகி ெலம் ைடய வளயைலத்தந்  
ேபாெமன்  த த் ச் சம்மதியில்லாைமையச் ெசால்  வி ெமன்  ெதாடர்வார்கள் 
சிலர், தம்மிெலாத்  த் வடம் ெபா ந் ம் ஸ்தனங்கள் ேதான்றநின்  
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எம் ைடயமைன மி  ரமில்ைலெயன ெமாழிவார்கள் சிலர், உமக்குப் 
ெபா த்தமானவிடேம ெயமக்கும் ெபா த்தமான விடெமன்பார்கள் 
    சிலர், நீர் ேசரேவண் ெமன்  நிைனத்தி க்கிற யிடத்தள ம் நாங்கள் 
வ கிேறாெமன்  ெசால் வார்கள் சிலர்-எ-ற (3-22) 
 
        ஐய ளதிலதிைடெயன்றறிவிப்பாெரனநிற்பா 
        ைரய ளதில யிர்வந்தைணந் ெகாெளன்பவர்ேபால்வா 
        ைரயமனாெமனக்கைணெகாண்டநங்கனடர்ந்தைலயாைம 
        ையயமனாெவைமேநாக்கியஞ்செலனாெயனவயர்வார் 
 
    இ-ள் பிச்ைச ண்  இைடயில்ைலெயன்  அறிவிப்பாைரப்ேபால எதிேர வந்  
நிற்பார் சிலர், எம ட ல் உயிர் வாழ்க்ைக ண்  அ  இல்ைலெயன்கிற சந்ேதகம் 
இல்ைலயாம்ப  வந்தைணந்  பிைழப்பித் க் ெகாள்ெளன்பவைர ெயாப்பார் சிலர், 
ஐந்தியமன்ேபாலப் பஞ்ச பாணங்கைளக் ெகாண்  காமராசன் ேம ட் ப் 
ெபா தாமல் ேதவேதவேன பயப்படாதி ங்கெளன்  அ ளிச் 
ெசய்யாம க்கின்றீெரன்  அயர்வார் சிலர்.- எ- . (3-23) 
 
        ஆ வாராடாதவபிநயங்கள்பல ாிவா 
        ேரா வாேராடாேமா ண்கலனிங்குமக்ெகன்பார் 
        கூ வார்கூடாதகுழலைலயக்குழன்ெமாழியாற் 
        பா வார்பாடாகேமல்வி வார்பலராகி 
 
    இ-ள் (விஷய ஆநந்தக்கடல் ேம ட் ) ஆ வார்சிலர், உலகத்தில் நடவாத ேசட்டா 
விதங்கைளப் பலவாகப் பண் வார்சிலர் (பல ைற தி ம்பிப் பார்க்கின்றாெரன்  
விைரந் ) ஓ வார் சிலர், தைலேயாடாேமா உமக்குப் பிக்ஷா பாத்திரெமன்பார்சிலர், 
பின் ம் சமீபத்திற் ெசல் வார்கள், வாாி க்கக்கூடாத மயிரைலையக் குழ ைச 
ேபான்ற ெமாழியாற் பா வார்கள் சிலர், பலர்கூ த் தாங்கள் ெகாண்ட ேகாட்பா  
ெபா ந்தத் தி ேமனியின் ேமல் வி வார்கள். (3-24) 
 
        ேபைதயர்கண் தலாகப்ேபாிளம்ெபண்ைமயர் வா 
        மாதரவாி ம ங்கும கும கிைடெந ங்கி 
        ேயாதெம ந்ெதனநில ெமா யர்வா றநைகத்  
        நாதென ந்த ளவயனானைணந்தப நவிலேவன். 
 
    இ-ள் ேபைத ெப ம்ைப மங்ைக மடந்ைத அாிைவெதாிைவ ேபாிளம் ெபண் என 
ஏ வைகப் ப வ ள்ள மாதர்களி யாவ ம் இரண் பக்க ம் மயங்குகிற 
ந த்ெத வில் சத்த ச த்திர ம் ஒன்றாய்க் கூ ச் சத்தித் ெத ந்த ேபால ஒ க்கும் 
ஓைச யண்டேகாளைகையக் கடந்தப் பா ஞ்ெசல்ல நைகத்த ளித் தம்பிரனார் 
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மற்ெறா  தியில் எ ந்த ள அவ்விடத்தி யான்ெசன்  ெபா ந்திச் ெசய்த பிரகாரஞ் 
ெசால் ேவன்-எ-  (3-25) 
 
        கற் ைடயமடந்ைதெயனக்க தாிதாய்க்கண்டவர்கள் 
        ெபாற் ைடயெபா மகளாப் கல்வாிதாம்ெபா வினதா 
        யற் தமாய்ச்சிவந் நிமிர்ந்தகன்றவயில்விழிக்கண்கள் 
        விற் வத் டன் னிவர்விழியிலக்காவி மளவில் 
 
    இ-ள் உைடயினா ம் நைடயினா ம் ைகயிற்பி த்த வினா ம் குல 
ஸ்திாீெயன்  க தக் கூடாைமயாய்ப் பார்த்தவர்க க்கு நாயகன் பின்ேன நிழல் 
ேபாலப் றவ  பார்த்  நடக்ைகயால் அழகிய ேவசிகளாகச் ெசால்ல ெவாணாணாத 
தன்ைம மாயி க்கின்ற கபட ேவஷத்ைதத் தாித்  ஆச்சாியத்ைத ைடத்தாய்ச் 
ெசவ்வாி பரந்  நீண்  விசாலம் ெபா ந்திய கண்களாகிய கூர்ைம ள்ள அம்பிைனப் 

வமாகிய வில் ேல ெதா த்  என்ைனப்பார்த்த வி கள் கண்கேள 
குறியாகவிட்ட மாத்திரத்திேல - எ  (3-26) 
 
        எண்ணாியதிற னர்களி ேலகுறியாகத் 
        திண்ணியெநஞ்சைவகுைலயச்சிைகயவிழ ைடந வப் 
        பண்ணல மபிநயங்கள்பல ாிந் பரவசரா 
        யண்ணெலதிேரைனேநாக்கியாதாித்தார னிவர் 
 
    இ-ள் மட் டெவாண்ணாத ஞான ரமிகுந்த னிவர்கள் உப தெமான் ேம 
அைடயாளமாகத் திடச் சித்தங்கலங்கக் கு மி குைலய உ த்த மர ாிகள் ந விவிழ 
ேவெறா வர் பண் தற்காிய பல சிங்காரச் ேசட்ைடகைளப் பண்ணிக் காமேமாகராய் 
என் ைடய நாயகன் சந்நிதியிேல என்ைனக்கண்  மகாவி கள் ஆைசப்பட்டார்கள்-
எ-  (3-27) 
 
        எவரா ெமன்னா ெமய்தாியாேனய் ற் த் 
        தவராசி டங்கெடா ந்தாவில்ப ெகாளநடந்தான் 
        சிவராகமைடேவாாிற்ேசயிைழயாெமனேநாக்கு 
        பவராகாரபராதபரம்பைரேயாராயினார். 
 
    இ-ள் பிரமாதிகளா ம் என்னா ஞ் ெசாப்பனத்தி ங் காண்பதற்காியான் 
சுேவச்ைசயினாேல இயக்க வத்ைதக் ெகாண்  மகாவி க ைடய குற்றமற்ற 
பன்னசாைல கேடா ஞ் சுத்தான பிச்ைச ெகாள்வதற்கு நடந்தான் அந்தச் சிவத்தின் 
உண்ைமைய அறிந்  அன் ைவப்பவர்கள்ேபால் என் ெசா பத்ைத எண்ணி 
யறியாமல் இவெளா  ஸ்திாீெயன் க தி விகாரங்ெகாண்ட னிவர்கள் 
ேசாட்ைடகளைடேவ பண்ணி அபராதத் க்குப் பைழ ேயாராயினார்கள்-எ-  (3-28) 
 
        ேகாவமிகு னிவெரான்றாகக்கு மிெய ந் 
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        தாவெதனாமிவனிந்தவாச்சிரமத்தஞ்சாேத 
        காவன்மிகுங்கற்பழித்தகாபா ெயனக்கனன்  
        தாவமிகும்ப பரவாச்சாபங்கள்பலவிட்டார் 
 
    இ-ள். இப்ப ேய ஆசார னம் வரக்கண்  ேகாபமிகுத்த வி த்தரான 

ஷிகெளல்லா ங்கூ  ெவட்கங்ெகாண்  இப்ப  வரலாேமாெவன்  எப்ப ப்பட்ட 
அசுராகளி ராக்கதர் சித்த வித்தியாதரர்களா ம் அண்ெடாணாத சிவார்ச்சைன 
மிகுந்தநம் ைடய் வாச்சிரமத்தில் பயப்படாமல் இந்தக்கபா  வந்  பதிவிர்தா 
பாவத்ைத குைலத்தாெனன்  குேராதனராய் அக்கணத்திேல ேகாபமிகும்ப  

ேலாகத்திேல நடவாத எண்ணிறந்த சாபங்கள் அதி க்கிரமாக இட்டார்கள் - எ- . (3-
29) 
 
        இட்டபலசாபங்களிைறவனயன்ேமவா  
        ெகட்டப கண் சினங்ெகடாதமனத்தினராகி 
        நட்டமளித்த ெளன் தைகவார்ேபாெலதிரநண்ணிச் 
        சிட்டம த குண்டந்தி ன்ேனதிகழ்வித்தார் 
 
    இ-ள். தாங்கள் சபித்த ெவகுவித சாபங்க ந் தம்பிரானார ேக ெசல்லாமல் 
வியாத்தமான  கண்  மனத்தி லாறாதேகாபத்ைத ைடயவர்களாகி 
ேதவாீெரங்க க்கு ஆநந்த நி த்தந் ெதாிசிப்பித்த ெமன்  தைக வவர் ேபாேல 
ெயதிர்ப்பட்  சுவாமிக்கு ன்ேன ெப ைம மிகுத்த குண்டத்ைதச் சைமத்தார்கள்-எ. . 
(3-30) 
 
        எஞ்சாதவழ த்திெய த் ம க்கணித்ேதாதி 
        நஞ்சானதிரவியங்கணா யைவபலேகா  
        ெநஞ்சா நிைனவாியநி மலேனயிலக்காக 
        வஞ்சாேதயவிசாரமவிசாரத்தைமந்தார்கள் 
 
    இ-ள். அந்தக்குண்டத்தில் குைற படாத அக்கினிையத்தாபித்  மந்திரம் உச்சாித்  
அந்த யாகத் க்குாிய விஷத்திர வியங்கைள விசாாித்  அைவ மிகுதியாகக் ெகாண்  
மனத் க்கும் எட்டாத பரமசிவேம யிலட்சியமாகப் பயப்படாமல் விசார ஈனத்தினாேல 
அவிசார ஓமத்ைதப்பண்ணினார்கள்-எ- . விஷத்திரவியங்களாவன - எட்  

த யனவாம். (3-31) 
 
        க த்தின்விழிசிவந்த னிக்கணத்தி திப்பித்த 
        ெவாித்ததி ைவையேநேர த ெமந்ைதபிரான் 
        சிாித்த ளிய பி த் த்தி கரத்தினக தியா 
        ாித்த ாிபசும்பட்டா ைடெதாைடேம ற த்தான் 
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    இ-ள். ெதளி ள்ள மனத்தி ம் மிகச்சிவந்த கண்கைள ைடய தா காவனத் 
தி கள் க்ஷணமாத்திைரயில் அவிசார ேவாமத்திற பிறப்பித்த ேகாபித் க் 
ெகர்ச்சிக்கா நின்ற வியாக்கிரத்ைதத் தம்பிரானார் ன்ேன வி த ம் எந்ைதபிரானார் 
தி ப் ன் வல்ெசய்  எதிர்த்த அந்தப் ையப் பி த் த் தி க்கரத்தி னி 
நகத்தாேல ாித் த் ேதாைலச் ெசவ்விய பட் வத்திரம் ேபாலத் ெதாைடயள ம் 
ெபா ந்த உ த்த ளினார்--- எ- . (3-32) 
 
        ஏரடங்கு குண்டத்தி ெனாிவயிற்றிற் பிறந்ெத ந்த 
        பாாிடங்க ளாாிடமாம் பாிசனமா யினபயிலச் 
        சீரைடந்த மணி ச்சிச் ெசய்யவிழி ெவள்ெளயிற் க் 
        கார்விடங்ெகா ெளா யங்கங் க வரக் ைகக்ெகாண்டான். 
 
    இ-ள். அழகு ெசறிந்த குண்டத்தி ட்ட அவிசாரேவாமத் தீயினிடத்தில் 
உற்பத்தியான அனந்த தங்கள் ஏகாங்கியாயி க்கிற தம்பிரானார்க்கு னிவர்கள் 
வரக்காட் ன ஊழியக்காரைரப்ேபாலப் பணிவிைடெசய்ய ஒளிமிகுத்த இரத்தினச் 
சு ைக ஞ் சிவந்த விழி ைடய ெவள்ெளயிற்றிற் க த்த விடம்ெபா ந்தின 
ெதா பாம் ம் விைர டன்வர அதைன இடக் கரத்திேல ன்ைகக் கடகமாக 
அணிந் ெகாண்டார் -- எ- . (3-33) 
 
        ைமவிஞ்சு ெந ந்த த்தின் வார்குழல்வார் சைடயாகத் 
        ெதவ்வன்ப ெரதிாிரண்  தி க்கரங்க த்ெதழ ற் 
        ைகவந்த நி யமலர்க் கால்வந்  கலந்திைசப்பப் 
        பவ்வங்ெகாண் நஞ்சு தல்விழி ம் பாாித்தான் 
 
    இ-ள். அந்தகாரத்ைத நீக்கி ேம ட்ட ெந ய மின்னல்கைளப்ேபாேல ந்தி நீண்ட 
காிய குழலானேத நீண்ட சைடயாக ம், அஞ்ஞானத்திேல மாற்றாரான பத்தர்களாகிய 
அந்த இ கள் ன்ேன ந்தின தி க்கரங்க மன்றி இரண்  
தி க்கரங்க ண்டாகித் ேதான்ற ம், ன்ேன திடமான தாண்டவம் ெசங்கமலம் 
ேபான்ற பாதத்திற் கூ ப்ெபா ந்த ம், தி ப்பாற் கட ேல ேதான்றின குைறவற்ற 
விஷத்ைதக் கண்டத்தி ம் ெநற்றியிேல கண்ைண ம் ெவளிப்படக் காட் னார்-- எ- . 
(3-34) 
 
        ஏய்ந்தவனன் ன் கர்ந்த வி மிழ்வ ெதனெவாிவாய்ப் 
        ேபாந்ததி  ெமாி ச்சிப் ெபாறிவிழிெவண் பறகுறளன் 
        சீந்தரவத் டனரவந் திகழவர வரெனதிேர 
        பாய்ந்த ளி ெவாிெநாி ம் ப ய ேமற் பயில்வித்தான் 
 
    இ-ள். ெபா ந்தின அக்கினியான  இதற்கு ன் வி ங்கின இ ைள இப்ேபா  
உமிழ்ந்தாற்ேபால குண்டத்தினக்கினியில்நின் ம் றப்பட் ப் பயங்கரமான 
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ஆர்ப்பரவத்ைத ம் எாிகின்ற குஞ்சிைய ம் தீப்ெபாறி சிந் ம் விழிகைள ம் 
ெவண்ைம ைடய பற்கைள ம் வாமன பத்ைத ைடய யல்கள் சீந் ம் பாம்ைபக் 
ைகயிேல ெகாண்  ெகர்ச்சித்  மிகவதிர்ந்  வரக்கண்  தம்பிரானார் விைரவிேல 
ெயதிர்ப்பட்ட ளி யல்கன் கீழ்ப்படப் பாய்ந்  அவன் கு ெநாி ம்ப  

பதத்திேல மிதிதித ளினார்---எ- .(3-35) 
 
        மலங்கெவாி தரேவந்தி மந்திரங்கள் வரக்கரத்தா 
        லலம் சிலம் பணியாகத் தி வ யி லமரவித் த் 
        லங்குபல சைடதாழத் ணங்ைககணந் ைதவிப்ப 
        வலங்கலணி தடந்ேதாளா ன நடமா தல் ாிந்தான் 
 
    இ-ள் அந்த னிவர்கேளவின யா ம் தளர்ந்தபின் அக்கினிதன்ைன வரவி- அந்த 
அக்கினிையத் தி க்கரத்திேலந்திய ளி உச்சாடனமான மந்திரங்கள் ஆகாிஷண 
கற்பைனயால்வர அைத ஓைச ள்ள அழகிய தி ச்சிலம் க்குத் தாிசுமாக பாதத்திற் 
கரத்தாற்சாத்தி மின்ேபாலத் லங்கும் பலசைட தாழ்ந்தைலயக் கணநாதர்கள் 

ணங்ைகக் கூத்ைத மிகச்ெசய்யக் ெகான்ைற மாைலைய யணிந்த ெபாிய 
ேதாைள ைடயவர் அாிய நடனஞ்ெசய்ய வி ம்பினார்-எ-  
    தாிசுஎன்ப -சிலம் க்குள்ேபா ஞ்சி பரல். (3-36) 
 
        தாகத்தா லைலந் மிகத் தளர்ந் தவ வ ச த்த 
        ேமாகத்தா ழந்தன  மந்திர ம் விட ந்த 
        ேசாகத்தா னிரா தராய்த் ளங்குநட மிைறெதாடங்கும் 
        ேவகத்தா ல னிவ ெரான்றாக ழ்ந்தார்கள் 
 
    இ-ள் ஒமாக்கினி ட் னத்தா ண்டாகிய தாகத்தினால்வா  தேபாபலங் குைறந்த 
மயக்கத்தினாேல மிகத் தளர்ந்  தங்கள் ெசயலற்  அக்கினிைய ம் மந்திரத்ைத ம் 
ஏவ அைவகள் ெபான்விதனத்தினாேல தங்க க்குாிய க வியின்றிப் பயங்கரமான 
நடனத்ைதத் தம்பிரானார் ெசய்யத் ெதாடங்குற ேவகத்தினாேல ெபாிய 

னிவர்கெளல்லா ம் *வியாேமாகதராய் வி ந்தார்கள்- எ- . (3-37) 
    ---------------------- 
    * வியாேமாகெமன்ப  -ஆச்சாியத்தால் ேமாகித்தல். 
 
        நட ய ம் ெபா தஞ்சி ந ந ங்கி நானயரக 
        கடகெமன விடதரத்ைதக் கட் யவங் ைககவித்த 
        விைடயில்விைட டென வா ெனய்தியிடத் தைணந்தகுல 
        மடவரைல மகிழ்ந்தவண்ேமன் மலர்ந்தகைடக் கண்ைவத்தான். 
 
    இ-ள் அந்த நி த்தேவகம் ெபா க்க மாட்டாமல் பயப்பட்  ந ந ங்கியா  

ர்ச்சிதனாகக்கண்  சர்ப்பக்கடக தாாிதமான அழகிய தி க்கரத்தாேல ெயன்ைன 
அஞ்சாேத ெயன்றைமத் த ளின அவதரத்தில் இடப வாகனத் டன் ஆகாச 
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மார்க்கத்தில் வந்  இடப்பக்கத்திேல ெபா ந்தின பார்வதியார் மீ  பிாியப்பட்  
அவர்ேமேல இடத்தி க்ைகக்கண் ைவத்த ளினார். (3-38 
 
    ேவ . 
 
        அாிைவ யைணந்தபி ெனங்க  மலர்மைழ யண்டா ெபாழிந்தனர் 
        பிரம ரந்தரா வந்தைன ெப கினர் ன் ற வின்  
        வ ெமாழிந்திக ெழன்பைழ டல  ெகாண்  பணிந்ெததிர் 
        மாிவ ந ங்கிெயா ங்குதன் மைலமகள் கண்  மகிழ்ந்தனள். 
 
    இ-ள். பரேமசுவாி ெய ந்த ளினபின்  ேதவர்கெளங்கும் ட்பவ ஷம் 
வ ஷித்தார்கள். பிரேமந்திராதியர்கள் அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கங்களினாேல சந்நிதியிேல 
வந்தைனைய ெவகுவிதமாகப் பண்ணினார்கள். இ ஷிகளின் ம் ேமாகினி 
ேவடத்ைத நீங்கி அ யாாிக ெமன் ைடய பைழய மாயா சாீரத்ைதக் ெகாண்  
சர்ேவசுரைனப் பணிந்  ன் ேபால கூசாமெலதிேர நிற்கப் பயப்பட் ப் 
(பிரேமந்திராதிக க்குப் பின்ேன) ெயாளித்  நிற்கிறைதக்கண்  பரேமசுவாி மிக  
மகிழ்ந்த ளினார். -எ-  (3-39) 
 
        விரவிய வங்கண ெனங்க ம் விாிசைட மண்  யைலந்திட 
        ெவாிவிாி ெசங்ைக சுழன்றிட வி  ெகாண் ட ெவண் ைச 
        பாி ர ண்டாி கந்தகு பத க ளம்பல ந்ெதாழ 
        வ ள் ாி ெயந்ைத மடந்ைத  மதிர நடங்க ெடாடங்கினன். 
 
    இ-ள் நி த்தத்ெதாழில் ெபா ந்தின பரேமசுவரன் விாிந்தசைட திக்ெகங்கு 
மைசய ம் சுவாலாக்கினிைய ஏந்தின கரம் ெகாள்ளிவட்டம்ேபாேல சுழன்றிட ம் 
எட் த்திக்கி ள்ள யி ேயாைசையத் ேயாைச ெகாள்ள ம் சிலம்பணிந்த 
ெசங்கமலம் ேபான்ற இரண்  தி வ கைள ம் யாவ ந் ெதாழ ம் 
கி பாகரராயி க்கிற தம்பிரானார் பரேமசுவாி ம் ந ங்க ெவகுவிதமான நி த்தத் ள் 
பயங்கர நி த்தத்ைதத் ெதாடங்கினார்-எ-  (3-40) 
 
        கரண மனந்த யன்ெறா  கல  சிலம்பணி குஞ்சித 
        சரண மிலங்க வலம் ாி த கர ம்ெபா  ந்தகு 
        திரணகின் மங்ைக ெந ங்கய றி நய னங்கள் ெசறிந்தி  
        ரண  ெமான்றிய ெவன்றிெகாள் ெபா வில் யங்க யங்கினன். 
 
    இ-ள் தி விைளயாட் னால்அநந்தமான கரணங்கைள ந த்  ஓைச ெபா ந்தின 
சிலம்பணிந்த குஞ்சித பாதங்கள் விளங்க சா த்திாிய இலக்கணத்தி த்தமமான 
வலம் ாிச்சங்க ேரைகெபா ந்திய ெசங்ைக ம் அழகும் இைணெயாத் த் 
திரண்டதன ள்ள பார்வதிேதவியின் கயென ங்கண் ம் எந்ைத தி நயங்கள் 
ெபா ந்தின பார்ைவ ம் அதிெலா ப்பட்ட மன ம் மனெதாத்த பாவ ம் பாவெமாத்த 
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ரச ம் ெபா ந்தின பாசத்ைதத் தள்ளின சுத்த நி த்தமான ஒப்பில்லாத 
யங்ககரணத்ைதப் ெபா ந்தினார்-எ-  

 
        னித யங்க யங்கிய ெபா த வ ந்த னடந்த  
        மினிைம கர்ந்த மடந்ைத  ெமழில்விைட ம்ெப  ெகன்ற  
        ணனிமிக ெவன்க  மங்கண னைகதர ய்ந்  வணங்கினன் 
        மன  கும்ப  யன் டன் வளர்விழி யின்  வழங்கினன். 
 
    இ-ள் சுத்தமாகிய நடனஞ்ெசய்யத் ெதாடங்கினெபா  தம்பிரானா ம் 
    தம் ைடய நி த்தத்தி ண்டான இன்பத்ைத ய பவித்த பரேமசுவாிைய 
    அழகிய விடபவாகனேமற்ெகாள்ெளன்  அ ளி அ டேன மிகுதியாகத் 
தம்பிரானார் என்ைனப்பார்த்  நைகத்த ள அப்ேபா  கி தார்த்தனாகி நான் 
வந்தைனெசய்ேதன கல்ெலாத்த ெநஞ்சுஞ் கைர ம்ப  பத்திமி கு ஞானப் 
பார்ைவையப் பிரசாதித்த ளினார் - எ - .(3-42) 
 
        அய ம ந்தவர்தம்பழி யகலநிைனந்த ளங்கண 
        சயசயசங்கரெவன்ெறதிர் தைரயில்வி ந் பணிந்தனர் 
        நயநட ந்தகுமங்கவர் நைவெயைவ ந்ெதாகவந்தி ண் 
        யலகெனான் கெவன்றதன் கதி ம்ப நின்றனன். 
 
    இ- ள். ேமாகித் க்கிடக்கிற அாிய தவத்ைத ைடய வி கள் தம்பிரானார் 
ஞானக்கண்ைணக் ெகா த்தபின் கி பாகரேன எங்கள் குற்றம் ெபா த்த ள் சய 
சயசங்கரேனெயன்  சந்நிதியிேலேய காங்கமாகப் மியில் வி ந்  நமஸ்காித்தார்கள். 
அ க்கிரக நி த்த ர்த்தி  மிரட்சிக்கத்தக்க அந்த வி கைள வியாபாித்த 
ஆணவசத்திகெளல்லாங் கூ வந்  ஆணவ லமாயி க்கிற யலகைனப் 
ெபா ந் கெவன்  ஆய்கஞாபித்  அத ைடய (சத்திெபா ந்தின) கு ெநாி ம்ப  
மிதித்  நின்ற ளினார் - எ -  (3-43) 
 
        பண்ைடயவி ள்பறி ம்ப  பங்கயபத த ம்ெபா  
        ெதண் கழி களகண்டன ாின் தி நடமன்ெபா  
        கண்டனர் ெவ வினர் ண் ளி கண்ட ம விெசாாிந்தனர் 
        குண் ைககுைசயிைசதண் கள் ெகாண்ெடதிர்குணைலம ந்தனர். 
 
    இ-ள். அநாதிேய தம்ைமமைறத்த ஆணவ நீங்கும்ப  தம்பிரானார் தி வ த் 
தாமைரைய அ ளின ெபா  நாற்பத்ெதண்ணாயிர மி க ங் கண்டார்கள் 
கண்டேத ெதன்னில் ன்  நடனஞ்ெசய்த ச ககிய நி த்தத்ைத அன் டேன கூ க் 
கண்டார்கள் மிகுந்த பயங்ெகாண்டவர்களாகிக் கண்களி ந் ம் ஆநநத 
பாஷ்பத்ைதப் ெபாழிந்  கமண்டலம் ெதர்ப்ைபப் ல் ெபா ந்தின தண்  இைவகைளக் 
ைகக்ெகாண்  சந்நிதியிேல குணைலக் கூத்ைதச் ெசய்தார்கள் - எ-  . (3-44) 
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        சூ னர்கரமலரஞ்ச  சூழ் றவமரர் ைதந்தனர் 
        நா யக விெகா ம்  நாரதாிைசப ம்ப  
        பா லர்ெதளிவிலர்நின்றனா பாாிடநில னங்ைகெகா 
        டா னகரணமி ந்ெதாழி லாயினர்கணபரநாதர்கள். 
 
    இ-ள். சுற் ெந ங்கின ேதவர்களஞ்ச  யத்தராய் நின்றார்கள் ம்  நாரதர்கள் 
மனந்ெதளிவிலராய் எண்ணப்பட்ட ைண வாத்தியங்ெகாண்  இைசெபா ந் ம்ப  
பா னா◌்களில்ைல தகணங்கள் ெபா ந்தின ணங்ைகக் கூத்தா ன உ திகரணம் 
இ ந்ெதாழிேல யாயினெரண்ணிறந்த கணநாதர்கள் - எ-  (3-45) 
 
    காரணெமன்ப  கூத்தின் விகற்பம் 
 
        அங்காிபிரம ரந்தரரண்டர்கண் னிவர்கண்ட  
        மிங்ெகமதினியந டஞ்சிவ ங்கமதிைசயநிைனந்ெதாளிர் 
        ெகாங்கலர்பலமல ரன்ெபா ெகாண்ட வழிப ெமன் யர் 
        மங்கு னிைடவிைடதங்கியமங்ைகெயா ைறவன்மைறந்தனன். 
 
    இ-ள்.(இப்ப ேய நிக ம் அவ்விடத் ) அாி-பிரமன்-இந்திரன்-ேதவர்கள் 
    இ கள் தகண தலாேனார் யாவ ம் எம் டய ஆநந்த நி த்தத்ைதயிப்ேபா  
இவ்விடத்  உண்டாகிய இந்தச் சிவ ங்கத்தினிடமாகத் தியானித்  - விளங்கும் 
மணம் விாிந்த பல ட்பங்களாேல திாிசந்தி  நாேடா ம் ைச பண்ணிப் 
ேபாற் ங்கெளன்  இடபத்திேல ெபா ந்தின பரேமசுவாி டேன பரேமசுவரன் 
பரமாகாசத்திேல மைறந்த ளினார்- எ- . (3-46) 
 
        இைறமைறத திைச ன்ெற  ெதவர்க மகல் ழிெவன்றிெகா 
        ளறி ெமா ைமயனந்தநின்னமளியிென நலமர்ந்ெதாளிர் 
        கைறவளர்மிடறனடந்ெதா கலவியினலெமா கண்ப  
        ைறத யரெமாழிந்தனெனன கமலரெமாழிந்தனன். 
 
    இ-ள் பரமசிவம் மைறந்த ளின திைசைய ேநாக்கி நமஸ்காித்  யாவ மகன்றபின் 
ஞான ரத்திேல ெபா ந்  ெமா ப்பா ைடய ஆதிேசஷேன நீயாகிய சயனத்தில் 
ேநற் ப் ெபா ந்தி நீலெவாளி விளங்கின விடத்ைதத் தி மிடற்றி ைடயவன  
நி த்தந்ெதா த இன்பத்ேதாேட சாக்கிரம் ெசாப்பனஞ் சு த்தி ாியந் ாியாதித 
ெமன் ம் பஞ்சாவத்ைதயிற் ப ந் க்கத்ைத நீங்கி அ ளால் அமிதமாக இ ந்தனன் 
என்  காரவிந்த ேசைவ விளங்க மகாவிஷ்  அ ளிச் ெசய்தார்-எ. . (3-47) 
 
        அண்ட ன ய ர்ந ட ன ெமன்ற ம ஞ்ச சிர ற வ ன்ெபா  
        க ண்ட வ ெரன மிக ண் ளிகண் ட ர குத ல்க ண்ட ாி 
        ெதாண் னாிவர்பணிெயன்பணிசுந்தரன பணிெயன்பணி, 
        பண்ெடனதைணயிவெரன் ெகாள்பண்ெபாழிவினிெயனெநாந்தனன். 
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    இ-ள். ப கிர ண்ட  க ர்த்தாவி ைடய  ஆந ந்த  நி த்த  ெமன்ற  மாத்திர த்திேல 
ப த்திமிகுதியினால் அஞ்ச யான  சிர ற  ஆந ந்த  நி த்த ங்க ண்  க ளி 
கூர்ந்த வ ைரப்ேபாேல க ண்ணாண  மிக ண் ளித் தாைரெகாள்ள  ம ன  நீராளமா 

கிப் ள க த் ட ேன நின்ற  ப ர வ ச த்ைத ம காவிஷ்  க ண்  இவர் 
த ம்பிரானார்க்குாிய  ெதாண்ட ர் இவ ர்க்குப் ப ணிேயெதன்னில் எ ம்  மாைல ய ணிந்த  
ப ர ம சிவ த்தின் தி வ த் ெதாண்டாகும் என்ப ணிேயாெவனில் இன்  த ல் 
இவ ெரன க்குப் பாய ெலன் ம் த்திைய ெயாழித்த ெலன்  ெசான்ன  மாத்திர த்திேல 
ேசட ன் மிக ம் வித ன ப்ப ட்டான்.- எ- . (3-48) 
 
        இனிய ைணெயன ந னி ஞ்சுத ைசவில ெதன ள நின்ப ணி 
        த ந ய ைன ய ல ெமாழிந் யாத வ ய ல்வ த குெமன்ற  
        மனமிக கியனந்த ம்வரதனதினியநடந்ெதா  
        ைனவினிெதனி மகன்றி ெதாழினிைனவாிெதனெநாந்தனன். 
 
    இ-ள் நீசயனமாயி க்க நான் அந்த சயனத்தில் நித்திைர ெசய்ய என் மனதிற் 
ெபா த்தமில்ைல உன் பணியான பாயற்ெறாழில் ெசய்ய உன் பிள்ைளையக் கற்பித்  
நீ ேமலான தவங்களிேல ய கிறேத னக்கு திெயன்  மகாவிஷ்  ெசால்லச் 
ேசடெனஞ்சங் கைரந்  ெநக்கு கி அபீஷ்ட வரத ைடய இனிய நி த்தஞ் 
சீக்கிரத்திேல ெதா ம ட்பாேட மிக  மினிெதனி ந் ேதவாீர நீங்கும் வைக 
நிைனக்க ம் ேபாகாெதன்  விதனப் பட்டான்- எ- . (3-49) 
 
        மாதவன்மிக மகிழ்ந்திைறவாழ்வடகயிைலம ங்குற 
        நிதவ யல்கயல்ெகாண்டகேணாிைழயதிப ம்வந் நி 
        னாதரவமரவரம்பலவாசறவ ட ெமன்றபி 
        ேனதமில்ெபா விலனந்த ேமச மாிையயிைறஞ்சினன். 
 
    இ-ள் ேசட ைடய அ ைமத்திறத் க்குப் ேடாத்தமன் மிக ம் பிாியப்பட்  

கண்டபரேமசுரன் வாழ்ந்ெத ந்த யி க்கும் உத்தர ைகலாய பாாிசத்திேல 
நீேபாய்த் தவசு பண்  அங்கயற்கண் மாபதி ம் உன் ைடய தபத்தலத்திேல 
ெய ந்த ளி உன்ஆைச தீர ேவண் ன வரெமல்லாந்தந்  மலத்திைரய நீக்கி 
அ ண்டாக்குெமன்  மகாவிஷ்  உபேதசித்தபின்  குற்ற ம் ஒப் மில்லாத 
ேசட ங் குற்றமற்ற மகாவிஷ் ைவ நமஸ்காித்தான் -எ-  
 
    குற்றமில்லாத மகாவிஷ் ெவன்ற  தம்பிரானார் யத்தம்பற்றின 
பாிக்கிரகசத்தியாய் ஞானதி ஷ் ெபற்றதனா ெலனக்ெகாள்க. (3-50) 
 
        விரவாிய ள்ெகாடனந்த ம்விைரெவா தகவிைடெகாண்டபின் 
        ம வ தைலவன்மகிழ்ந் ைறவளர்வடகயிைலம ங்குற 
        விாிபணமணிெவயில்சிந்திடவிாிவிழிகதிைரவி ங்கிட 



 42

        ெவாிெயாிதிைசெதா மண் டவிகழ்வ தவமதிைசந்தனன். 
 
    இ-ள் தன்ைன நீங்காத மகாவிஷ் வின மதி டேன ேசட ம் ச தியிேல தவம் 
ெபா ந்த விைடெகாண்டபின்  கனவி ந் ேதவர்க்குங்கிட்  தற்காியவனாகிய 
அாிபிரமாதிக க்குந் தைலவன் வாழ்ந்த ளியி க்கிற உயர்ந்த உத்தர கயிலாய 
பாாிசத்திேல மகாவிஷ்  ெசான்னவிடத்திேல வந்  அக்கினி கற்பித்  அகன்ற 
படங்களி க்கிற ஆயிரமிரத்தினங்க ம் ஆதித்திய கிரணங்கைளத் தள்ள ம் 
பல்லாயிரம் விழிகள் ஆதித்தைனத் தன் ைடய பிரகாரத் ள்ேள யடக்க ம் 
சுவா க்கிற பஞ்சாக்கினி எவ்விடத் ம் அன்னியமான திக்குகேடா ம் ேபாய் 
நிைறய ம் பந்தபாசத்ைத நீக்குகிற தபைசப் பண்ணினான்--எ-  (3-51) 
 
    ேவ . 
 
        தவமிக ய ம்ேபா தன் யிர்ப் மிழ்வதன்றிப் 
        பவென ண ங்ெகாள்ளான்பலபகலகல ம்பாரான் 
        சிவன கா ங்கண்க ப்பியமாகுவான்ேபா 
        வமனில்கதிேரா ட் க்கு கிேநேராடைவத்தான். 
 
    இ-ள். தபைசப் பண் ங்காலத்தில் தன் ைடய சுவாச மிேரச க  ெமாழிந்  ர க  
கும்ப ங்க ங்க ம் ப ண்ணான் காற்றாகிய  த ன க்குாிய  உண ைவ ங் ெகாள்ளான் 
ெந ங்கால ஞ் ெசல்வ ஞ் சிந்தியான் த ம்பிரானார் பாத ங்க ைள இனிேமற்காண ப் 
ேபாகிற  க ண்க ைளச் சுத்த மாக்குவான்ேபால  ஒப்பில்லாத  ஆதித்திய  
ம ண்ட ல த் க்குள்ேள ெசன் கி இர ண்ட ற ப் ப ண்ணினான்- எ- . (3-52) 
 
        இன்னவாற  ந்த வ ங்களிவ னியற்றிட ந ட ஞ்ெசய் 
        ம ன்ன ன்மா னிவ ைரப்ேபால்வாய்ைமகள ள ப்பானாகி 
        ன்ன ய னாகிய ன்ன கிட மாக ேவறி 
        ய ன்ன வெனதிேரெசன்றான வ மாத ர ங்க ள்ெசய்தான். 
 
    இ-ள். இப்ப ேய ய திக க ர மான  த ப ைச யிவ ன்ெசய்ய  நி த்த  கி த்திய ஞ் ெசய்கிற  
ேதவ ேதவ ன் ேதவ தா வ ன த்திேல இ க ைடய  சித்த  சுத்த ம் ப ாீட்சிக்க 
 வ ந்தாற்ேபால  ந்த ப் பிர்மாவாகி அன்ன த்தின் ேமற்ெகாண்  ேசட க்ெகதிேர 
ெசன்றான் ேசட  மிந்தப் பிர்மாைவக்க ண்  அங்கிகார ஞ் ெசய்தான்- எ- . (3-53) 
 
        ெசய்த வ ன்ற ன்ைனேநாக்கிச்சின வ ர ேவாய்ெசல்ல ன் 
        ெமய்திக ழ்த வ ங்க ள்ேபா ம்விர ேபாக ங்க ள்  
        ெபாய்த காவித்ைதசித்திெபா ந் வ ெதான்ெறம க்குக் 
        ெகாய் ைரத ெமன் கூறினான் னிவ ர்ேகாமான். 
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    இ-ள். பிர ம ேதவ ன் த ப த்ைத ப ண் கிற  ேசட ைனப் பார்த்  க ர மான  ச ர்ப்ப 
 ேவட த்ைத ைடய வ ேன ச ாீர ம் வ ந்த ப் ப ண்ணின  த பசு இ வ ைரக்கும் ேபா ம் 
ெபா ந்த ப்ப ட்ட  இந்திராதி ேபாக ங்க ள் ந ம் ைடய  சாேலாக  சாமீப சா ப  சா ச்சியாதி 
ப த ங்கள் அசத்தியம் ெபா ந்தாத வித்ைதபதினா  அட்டமாசித்தி என் ம் இவற்றில் 
ேவண் வனெவான்ைறத் ெதாிந்ேத எம் ன் ெசால் வாயாக த ேவாெமன்  பிர்மா 
அ ளிச்ெசய்தார்- எ- . (3-54) 
 
        வாச க ங்ேகட்ட ன ந்த ன்ம கிழ்ந்தியான் க ழ்ந்த ைழத்த  
        தீச ைனெயன்ன ேவண் ற்ெறவ ர்த ாின ன் ன க்குப் 
        ேபசுெகன்ற  ைனத் ம்ேவண்டாப்ெபற்றிக ண்ட ய னிக ழ்ந்திங் 
        ேகச த வ ஞ்ெசய்வான்ேவெறன்ன ெபற விய ம் ெகன்ன . 
 
    இ-ள். இவ்வா  ெசான்ன பிர்மாவின் வார்த்ைதையக் ேகட்ட ேசடன் காண 
வி ம்பித் தித்  யானைழத்த  பரேமசுரைன  அங்ங ன மி க்க  நீ வ ந்தேத ெதன்ன  
உன க்கு ேவண் ன  ெதான்ைற யார் த ந்தால் ந ன்  அதைனச் ெசால் வாய ◌ாக ெவன 
வினவின யாைவ ம் அவ க்கு ேவண்டாத க த்தறிந்  பிரமேதவன் அேபட்சித்  
இவ்விட த்தில் குற்றிமில்லாத  த ப த்ைதச் ெசய் ம  ேவறினி ெயன்ன  ப ய ைனப் ெபற ச் 
ெசால்ெலன்றார்- எ- . (3-55) 
 
        த்தி விலாதேபாக நா ரண்டாஞ் 
        சித்தி ம்வித்ைதயா ஞ்ெசய்வெதன்றிகழ்வனத்தி 
        லத்தனன்ெறவர்க்குநலகுமாநந்தநி த்தங்கா ம் 
        பித்தேம ட்டெதன் ேபசினாேனசிலர்தான், 
 
    இ-ள் உன் ைடய பத த்தி ம் ஒழியாத இந்திராதி ேபாக ம் அட்ட மாசித்தி ம் 
ேவதாதி சர்வகைல ம் இைவெகாண்  ெசய்வெதன்ன விளங்குந் ேதவதா வனத்தில் 
தம்பிரானாரப்ேபா  யாவர்க்கும் அ ளின ஆநந்த குற்றமில்லாத ேசடன்-எ-  (3-56) 
 
        ந்தயனவைனேநாக்கி யநீ யாெதான்ைறச் 
        சிந்தைனெசய்தபித் த்தீர்தராெதனநைகத்தங் 
        கந்தமில்சுதந்தரத்ேதானார்ெசாலவனத்திலன்  
        வந்த ணடம் ாிந்தான்மதியிலாெயன ைரத்தான். 
 
    இ-ள் ேதவ ஷிக க்குப் பிரதானனான பிரமாேசடைனப் பார்த்  ஒ  
கா யாத ெதான்ைற யேவண் ெமன்  க தின உன் ைடய பிராந்திஞானம் 

யப் ேபாகிறதில்ைல ெயன்  நைகத்த ளி அந்நாளந்த ேதவதா வனத்திேல 
விலாத சுதந்தர சத்திமானா ள்ள பரேமசுரனார் யார் ேவண்டவந்  அ ள் 

நடமா னார் த்தியில்லாதவேன ெயன்றான்-எ-  (3-57) 
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        ஆலவாயனந்தெனன்  மா வானவேனயன்ேறா 
        சாலவாதாித்தாற்றாேன த பவன்றாராெனன்றா 
        ேல மிங்ெகன்னவன்னத் திைறயவனந்ேதாவந்ேதா 
        கால மேநகஞ்ெசன் ங் கழிந்திலதாைசெயன்றான். 
 
    இ-ள் விஷ ம் வாயிைன ைடய அனந்தன் அனவரத தாண்டவஞ் ெசய் மவன் 
சிவனன்ேறா தாேன நடன தாிசனம் தந்த மவன் அதைனத் தாிசிக்க 
ேவண் ெமன்  மிக ம் வி ம்பினால் தந்த ளாெனன்  ெசான்னால் அந்த வார்த்ைத 
ெபா ந் வேதா என் ெசால்ல அன்னவாகனனான இைறவன் விதனப்பட்  
ஐெயாைவேயா அேனகங் காலம் ேபாயி க்ைகயி  மிவனாைச ஒழியவில்ைல 
ெயன்றார்.-எ-  (3-58) 
 
        ெநாந்தபங்கயைனேநாக்கி டங்குடலளேவயன்ேறா 
        வந்தமில்காலஞ்ேசய்த்தன் ற ெமன்றயரக்கண்  
        மிந்தநீயிறந்தாற்ேபறிங் ெகன்ெனனவனந்தனின்ெறன் 
        சிந்ைதயிங்கி வாச்ெசத் ந் தி நடங்காண்ேபெனன்றான். 
 
    இ-ள் இப்ப  விதனப்பட்ட பிர்மாைவப்பார்த் ச் ேசடன் என் ைடய சாீர ள்ள 
மட் மல்லேவா நீர் வில்லாத காலெமன்ற  ரமன்  அந்தச்சாீர  
ெமாழியக்கண்  இப்ப க்ெகாத்த நீயிறந்தாெலந்த ட ேல யிங்ேக நி த்தங் 
காண்பாெயன்ன ேசடனானவனிப்ேபா  என் ைடய சித்தம் இந்த ஆநந்த 
நி த்தத்திேல யாதலாலச் சாீரம் விட்டா ம் இந்தக் க த்ேத வித்தாக மற்ெறா  
சாீரெம த் ங் காண்ேபெனன்றான்-எ-  (3-59) 
 
        ஆங்கவ திேகளா வன்னேமயானாநல்கித் 
        தீங்கில்பங்கயேன ன்ைனத் ேதவர்கண்மலர்கள்சிந்த 
        ேவாங்கி ங்கணங்கள்சூழ ெவாண் தற்றிலகவல் ப் 
        ங்குழ ைமயாள்பாகம் ரந்தரனாயி ந்தான். 
 
    இ-ள் ேசட ைடய அைலவற்ற திடவார்த்ைதையக் ேகட்  அன்னத்ைத இடபமாக்கி 
பாசாதீதனா ள்ள பிர்மாேவ அாிபிரமாதிகள் ட்பவ ஷம் வ ஷிக்க ம் 
ேதவர்க க்கு ேமலான ஏகாதச ர்திர கணங்கள் சூழ ம் நல்ல ெநற்றித் 
திலகத்ைத ைடய ஒப்பற்ற வல் சாதக் ெகாம்  ேபான்  ட்பேகசி ெயன்கிற 
தி நாமத்ைத ைடய உைமயவைள வாம பாகத்திேல ைவத்த ளி கண்டபர 
ேமசுவரனாகி ெய ந்த ளியி ந்தார் -எ-  (3-60) 
 
        கண்ட ேபாதனந்தனஞ்சிக் கரசரணாதிகம்பித் 
        தண்டேனேபாற்றியாண்டவமலேனேபாற்றிதிங்கட் 
        ண்டேனேபாற்றிநாேயன் ெசான்னைவெபா ப்பாய்ேபாற்றி 
        ெகாண்டேனர்கண்டாேபாற்றி கூத்தேனேபாற்றிேபாற்றி. 
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    இ-ள் பிரமெசா பத்ைதச் சிவெசா பமாகக் கண்ட ேபா ேசடன் பயப்பட் க் 
கரசரணாகதி அவயவங் கண் ங்கி நின்  பகிரண்ட கர்த்தாேவ யிரட்சி ெபத்த 

த்திகளிெலனக்குப் பிரணனாய நின்  ஆண் ெகாண்ட நிமலேன யிரட்சி அர்த்த 
சந்திரைனச் சடா மகுடத்திேல தாித்த சிவேன யிரட்சி நாேயன் த்தி ர்வமாகச் 
ெசான்ன பிரதி த்தரங்கைளப் ெபா த் த வாேன யிரட்சி காளேமகத் க் ெகாத்த 
கண்டத்ைத ைடயவேன யிரட்சி ஆ ய கூத்தேன யிரட்சி யிரட்சி-எ-  (3-61) 
 
        ஆண் டேவண் வந்தவமலேனேபாற்றிெயன்  
        மாண்டகுமனங்கைரந் மண்மிைச ழ்ந்திைறஞ்ச 
        நீண்டெசஞ்சைடயானாைனேநாெசல ைகத்தைணத் க் 
        காண்டகுக ைணநல்கிக்ைகத்தல ேமல்ைவத் . 
 
    இ-ள் எைனயாட் ெகாண்ட ள நிைனத்த ளி யித்தைன ரம் எ ந்த ளின சுத்தேன 
யிரட்சிெயன்  திட சித்தம் நீராளமா கிப் மியிேல வி ந்திைறஞ்சின வளவில் 
நீளிய ெசஞ்சைடேயான் இடபத்ைதச் ேசட க் ெகதிேர ெசல்ல ைகத்த ளி 
அதன்பன் அவைன யைணத்த ளிக் காணத்தக்க பாவனா தீட்ைச பண்ணி 
யிவ ைடய தைலேமேல யத்தம் ைவத் -எ-  
 
    காண்டகு க ைண நல்கிக் ைகத்தல ேமல் ைவத்  என்ப  பாவனா தீட்ைச ம் 
பாிச தீட்ைச ெமனக் ெகாள்க (3-62) 
 
        இப்ப த்தங்கள்ெசய்தாலன்றிநம்மினியகூத்  
        ெமய்ப்படத்ெதாியாதன்  விளங்கிடக்கடவ ன்ற 
        ெனய்ப் யரந்தீர்கெவன ைரத்ெதம்ைம ண்ைம 
        ெசப் ணர்கெவன் கூறினான்ேறவேதவன். 
 
    இ-ள் இவ்வண்ணந் திடமான தபசுகள்ெசய்தாெலாழிய நம் ைடய ஆநந்த நி த்தம் 
சத்தியமாகத் ெதாியா  அந்நாள் ெவளிப்படத்ேதான்றக் கடவ  தபசுெசய்  இைளத்த 
உன் ைடய விதனத்ைதத் தீர்வாயாகெவன்  அ ளிச்ெசய்  இனி நம் ைடய 
சத்தியத்ைதச் ெசால் ேவாம் அறிவாயாகெவன்  ேதவர்கள் ேதவர ளிச் ெசய்தார் -எ-

 
 
    இதில் அன்  என் ஞ் சுட்  வ ங்காலச் சுட்ெடனக்ெகாள்க (3-63) 
 
        ைவயகமாையயின்கண்விைனவழிவ ங்கடாதி 
        ெசய்பவெனாழியத்ேதான்றாச்சீலத்த யிர்கள்ேசர்தற் 
        ெகவ்வைக ணர் ண்ெடனனி லங்குைமந்ெதாழி யா  
        ய்வைகயா யற்றற்கியா ேளாெமன ைரத் . 
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    இ-ள் நாதாதி பிாிதிவி யந்த மானதத் வெமல்லாஞ் சுத்தமாைய அசுத்தமாைய 
என் ம் இரண்  காரணத்தி ம் ஆன்மாவின் கனமசீவன ேம வாகத் ேதான் ம், 
அஃெதங்ஙனெமனில் குடஞ்-சால்-கரக தலானைவ நிமித்த காரணமான குலாலைன 
ெயாழிந்  உண்டாவன வல்லெவன்கிற சீலத்ைத ஒக்கும், கிஞ்சிக்கினனான ஆன்மா 
ெசடத் வங்கைளப் ெபா ந்திப் சிக்க அறிெவப்  ண்டாெமனில் விளங்கிய பஞ்ச 
கி த்திய ேபதெமல்லாங் கன்மசாமியம் வ ம்ப  ெசய்தற்கு அநாதிேய பிராணனாய 
நின்  நாம் நடத்  ேவாெமன் ற ளிச்ெசய்  - எ-  (3-64) 
 
        சகளநிடகளெமமக்குத்தஞ்சமாேமனியாநீ 
        கள ணாிறசத்தி பாதானமாகப்பாச 
        நிகளமதகற்றவன்பாேநாநிக வெமான்ெறான் 
        றகளமாய்ஞானேமயாயகண்டமாயமாந்ததன்ேற. 
 
    இ-ள் சகளநிட்கள ம் நமக்குப் பாிக்கிரக ப ஞ் ைசவதந்திர ப  மாயி க்கும் 
இந்த இரண்  பங்கைள ம் நீயின்  விசாாிக்கில் அசுத்தமாைய சுத்தமாையஎன்  
மிைகவைள பாதானமாகக் ெகாண்  பாசவிலங்ைக றிக்கும்ப க்குச் சகலர் 
பிரளயாகலாிவர்க ைடய கனம சாமியத்திேல யிவர்கைளப் ேபாலத் லசூக்குமமாய் 
வந்  சத்திநிபாதம் பண்ணிப் பாசச்ேசதம் பண்ணிச் சுத்த ேகவலத்திேல கூட் கிற 
கிாியா சத்திய திட்டானமான பெமான்ற மற்ெறான்  விஞ்ஞான கலாிற் பக்குவாில 
பர த்தறகு, நிராதிகாரமா யிரட்சிக்குமிடத்தில் கலாதீத  மாய் ஞான மாய்க் 
கண் க்கப்படாத ஞா**கும் அபர த்தற்கு ரட்சிக்குமிடத் ச் சாதி 
காரண** பமாயி க்கும்- எ- . (3-65) 
 
    இதற்குப்பிரமாணம் சிவம் சத்தி நாதம் விந்  என்கிற பிரமாணத்ைத ங் 
கண் ெகாள்க. சகளநிட்களம் நமக்குத் தஞ்சமாேமனிெயன்பதற்குச் சிவசத்தி 
ெயன்பா ளர், கி த்தியத் க்குச் சுத்தமாைய அசுத்தமாையைய யதிட் க்கும் 
ெதாழியத்தான் ெசய்யாதாதலான் ம க்கப்பட்ட . (3-65) 
 
        இ வைகயிைவகடந்தவியல் நம்ெமாளியாஞான 
        வமாநந்தமான யிாியாம்ெபயெரமக்குப் 
        பரபதம்பரமஞானம்பராற்பரமில காத்த 
        றி ம யிச்ைசெசய்திதிகழ்நடமாகுமன்ேற. 
 
    இ-ள் ன்ெசால்லப்பட்ட சகளம் நா க்கும் நிட்களம் நா க்குமப் பாலாகி 
நம் ைடய பிரகாசமான சுபாவசத்திேய நமக்குவ  இதற்கு ேஞயமான 
பிராணன்நாம் எமக்குப் பரபதம் பரமஞானம் பராற்பரெமன் ெபயர் சங்காரம் இரட்ைச 
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சி ட்  திேராபவம் அ க்கிரகம் என்கிற பஞ்சகி த்தியம் நம் ைடய கூத் .-எ-  (3-
66) 
 
        ஆரணமைனத் நாநின்றா ெமன் ேபாற் ங் 
        காரணங்காலந்திக்குக்க த்திடங்காணமாட்டா 
        சீரணிேதவதா னத்திைடத்ெதாியநின்  
        நாரணன் தேலார்காணநாடகந த்தஞான் . 
 
    இ-ள் அநந்தமான ேவதங்க ம் அநவரத தாண்டவம் நாம் பண் ேவாெமன்  

தியாநிற்கும் இன்ன காரணத்தினாேல யின் ம் இன்ன காலத்திேலெயன் ம் இன்ன 
திக்கிேலெயன் ம் இன்ன விடத்திேலெயன் ம் அறியமாட்டா அழகு விளங்கின 
ேதவா  வனத்தின ேவ ெதாியநின்  நாரணன் தேலார் காண நி த்தஞ் 
ெசய்தநாள்-எ-  (3-67) 
 
        அன்றவ னம்ெபாறாைமயைலந்தைமயறிந் நா ம் 
        ெவன்றிெகாண்டங்கெணாய்தின்விட்டன னக்குமின்  
        நின்றிடமி வாய்க்காட் நிலயமன்ற ெபா க்கு 
        மன் ளெதன்றானிந்தைவயகம்வாழ்வதாக. 
 
    இ-ள் அந்நாட்ெபாிய ேதவதா வனம் மிக்கு மத்தியமல்லாத ப யினாேல அைசந்த 
ப ையக்கண்  நா ம் ெவற்றி ைடத்தான நடங்கள் சிறி  ெபா திற் றீர்ந்  
விட்ேடாம் உனக்குமிப்ேபா  இவ்விடத்திேல நின்  ெதாிசிப்பிக்குங் கூத்தன்  
சத்தியமான ஆநந்த நி த்தத் க்கு அதிட்டானமான ஞானசைப 
ெயான் ண்ெடன்ற ளிச் ெசய்தார் இந்த ைவயகம் வாழ்வதாக. (3-68) 
 
        அனந்த ந்ெதா ேபாற்றிய யேன ய்யத்ேதவ 
        ாினந்த மைறகள்காணாதிலகுமன் லகி ண்டாய் 
        நினந்தமில ளாற்காட் நிைன ண்டாகிநீேய 
        வனந்தனில்வந்தாெயன்றால்வாழ்ந்தனனன்ேறாெவன்றான். 
 
    இ-ள் ேசட ம் வணங்கித் தித்  யான் பிறவிக்கட ேல யாழாமற் கைரேயறிப் 
பிைழக்க அாிபிரமாதிகள் ேவதங்கள் காண்பாிதாய்ப் பிரத்தியட்சம் அ மானம் 
ஆகமெமன்கிற பிரமாணங்க க்கும் அப்பாலாய் எப்ேபா ம் எல்லாப் 
பதார்த்தங்களி ம் விளங்கா நிற்கும் ஞானசைப இவ் லகத்திேல ஓாிடத்திேல 

ண்டாய் ேதவாீ ைடய ஆதியந்தமில்லாத ரண ஞானத்தினாேல காட்ட 
ேவண் ெமன்கிற சுட்டறி ண்டாகிச் சர்வ வியாபியாயி க்கிற ேதவாீேர 
ஏகேதச மாய்ப் ேபாக்குவர  ைடய மாய் அத்தில்ைலவனத்தில் வந்தீராகில் 
கி தார்த்தனாேனன் அன்ேறாெவன்றான்- எ- . (3-69) 
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        வலங்ைகமான் ம ேவான் ேபாற் ம் வாளர வரைச ேநாக்கி 
        யைலந்தி ம் பிண்ட மண்ட மைவசம மாத லாேல 
        யிலங்ைகேந ாிைடேபா மற்ைற யிலங்குபிங் கைலயா நா  
        நலங்கிள ாிமய ேநர்ேபா ந ேபாஞ் சு ைன நா . 
 
    இ-ள். ெவற்றி ெபா ந்தின யத்தங்களிேல மா ம ந்தாித்த பரேமசுரர்- கழ்ந்  
வின ஞ் ேசடைனப் பார்த்  தாபரமாயிரக்கிற அண்ட சி ட் ம் சங்கமமான 
சாீரசி ட் ெமாக்கு மாதலாேல சாீரத்தில் இைடநா  யிடத்தி ம் பிங்கைல நா  
வலத்தி ஞ் சு ைனநா  ந வி ம் ேபாமா ேபால இந்தப்பரதகண்டத்தில் 
இைடநா  யிலங்ைகக்கு ேநேரேபாம் பிங்கைலநா  நன்றாக யர்ந்த இமய 
ப வதத் க்கு ேநேரேபாம் இந்த இரண்  நா க்குந ேவ ேபாஞ்சு  ைனநா  - எ-

. (3-70) 
 
        நாட  ந வி னா  நலங்கிளர் தில்ைல ேநர்ேபாய்க் 
        கூ மங் கதனின் லக் குறி ள ததற்குத் ெதன்னர் 
        மா  மைறகள் காணா மன் மம் பலெமான் ண்டங் 
        கா  ெமன்  ெமன்றா ெனன்ைனயா ைடய ைவயன். 
 
    இ-ள் தாரணாதிகளாைச கூடாதவர்க க்கு நா தற்காிய சு ைனநா  நன்ைம 
மிகுந்த தில்ைலவனத்திற் ெசவ்ைவேய ேபாய்க்கூ ம் அந்தப் பதியில் 

லத்தான ைடய தம்பிரானார் சுயம் வான குறிகண்  அந்தச் சிவ ங்கத் க்குத் 
ெதற்காக நா  திக்கி ஞ் சூழ்ந்  ெபா ந்தின ேவதங்க க் ெகட்டாத நிைல ெபற்ற 
அம்பலெமான் ண்  அவ்விடத்திேல அநவரத தாண்டவஞ் ெசய்ேவாெமன்றார் 
என்ைனயா ைடய ஐயர்-எ-  (3-71) 
 
        மற்ற  சிதம்ப ரத்த வாய்ைமயான் மாயா நீர்ைமப் 
        பற் ட னழியா ெதன் ம் பயின் ள யிர்க ெளண்ணி 
        னற்றவஞ் ெசய்தா னீ  நாட  ஞான நாட்டம் 
        ெபற்றவர் காண்பர் காணப் ெபறாதவர் பிறப்ப ரன்ேற. 
 
    இ-ள். ன்ெசான்ன அம்பலஞ் சத்தியமான ஞானாகாச மாதலால் நிவிர்த்தியாதி 
    பஞ்சகலா சூநியம் பிறந்த மகாசங்கார காலத்தி மழியா  ஆதியந்த சூநியமா 
ெயக்கால ம் ெபா ந்தி ள்ள  சுத்தாத் மாக்க ெளண்ணிறந்த சிவ ண்ணியத்ைதச் 
ெசய்தால் ன்ெசய்த சிவ ண்ணியத்தினாேல கன்மசாமியம் பிறந்த அளவில் 
ஆசாாியனாேல சத்தி நிபாத  மலபாக  ண்டாகிப் பாசச்ேசதம் பண்ணி ெயாழியாத 
ஞானக்கண்ைணப் ெபற்றவேர அாிபிரமாதிகள் நா தற்காிதான சிதம்பரத்ைதக் 
காண்பார்கள் இப்ப க்காண ஞானதி ட்  ெபறாதவர் எண்பத்  நான்கு 

றாயிரமச்சி ம் பிறந் ழல்வர். 
 
    மாயா நீர்ைமப் பற்ெறன்ற  மந்திரபதவன்ன வனத் வ கைலகள். (3-72) 
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        நீயினிக்காளவா லெவாிகதிரார்கண்  
        மாயிரஞ்சிர ங்கண்டாலஞ்சி மகில ன்ேன 
        யவத்திாி ந்தாரந் லங்கநசூையதா ஞ் 
        ேசெயனநின்ைனேவண் த்தி ந்த ந்தவம் ாிந்தார். 
 
    இ-ள் நீயினி ேயா பாயஞ் ெசால்லக்ேகள் நஞ்சுநிைறந்த ேபழ் வாய்க ம் 
ேசாமசூாியாக்கினி பிரகாசங்களி ம் மிகுந்த பிரகாசத்ைத ைடய கண்க ம் 
ஆயிரம்பணா ம க மாயி க்கக் கண்டால் உலகப் பிராணிகள் மிகப் 
பயப்ப வார்கள் ெந நாைளக்கு ன்ேன ஒ இதியாச ண்  அஃெதங்ஙனெமனில் 
பாிசுத்தனான அத்திாிெயன்கிற ஓாி ம் அநசூைய ெயன்கிற பத்தினி ம் 
பிள்ைளயில்லாமல் தங்க க்கு உன்ைனப் பிள்ைளயாகப் ெபற ேவண் ெமன்  
விஷ் ைவ ேநாக்கித் தவசு ெசய்தார்கள்- எ- . (3-73) 
 
        அாியவர்க்குன்ைனயீந்தானன் நீபிறத்தலஞ்சி 
        யி வாய்ப்பநிைதயாய்வந்ேதற்றவஞ்ச ப்பாெலய்தி 
        ம ைமந்தைலேயார்பாலமாசுணமாகக்கண்  
        பாிவினாற்பயத்தானீப்பப்பதஞ்ச யானபண்பால். 
 
    இ-ள் விஷ்  உன்ைன அவர்க க்குப் த்திரனாகக் ெகா த்தான் அப்ேபா  நீ 
சனனமாகப் பயப்பட்  வாய் ஸ்நானஞ்சிய்  பாிசுத்ைதயாய்க் 
கைரயிேலவந்ேதற்ற ைகயிேல வந்  நீ ஐந் தைல ெபா ந்தின சி பாம்பாகக் கண்  
பாிவினா ம் பயத்தினா ங் ைகவிடப் பாதத்திேல வி ைகயாேல பதஞ்ச ெயன்  
பண் பற்றிய ெபய னக்குண்டாதலால்- எ- . (3-74) 
 
        ஆங்க வாகியிந்தவனந்தனாநிைனவிேனா ம் 
        பாங்கினானீங்கலாகாப்பதஞ்ச ெயன் நாமந் 
        தாங்கிநீநாகேலாகந்தகுவழிசார்கநாப்ப 
        ேணாங்கெலான் ள ெதன்பா யாபிலவழி ண்டால. 
 
    இ-ள் அந்த டலாகி இந்தச் ேசஷ த்தி டேன சற்குணம் விடப்படாத 
பதஞ்ச ெயன்கிற நாமத்ைதத் தாித்  நீ நாகேலாகத் க்குப் ெபா ந்தின வழிேய 
ேபாகக் கடைவ நரகேலாகத் க்கு ந ேவ ெயா மைல ண்  அதற்குத் ெதன் றமாக 

யர்ந்த ெபலத்  வார ண் -எ-  (3-75) 
 
        திடமதன் தில்ைலத்திகழ்வனமாகும்வாய்தல் 
        விடவடபா லாலெமன்னிழறன்னிலந்தத் 
        தடவைரக்ெகா ந் லத்தானமாங்குறியாயிந்தப 
        டவியிலமராேபாற் ம்ெபாற்பமரற் தத்த. 
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    இ-ள்.சத்தியமாக அந்த பிலத் வாரத்தின்  விளங்குந் தில்ைலக் காடாயி க்கும் 
அந்தெபலத்  வாரத்ைத நீங்கின அளவில் வடக்காக ஆல மரத்தின் குளிர்ந்தநிழ ல் 
நாம் உனக்கு ன்ேன ெசான்ன ெபாிய மைலயின் ெகா ந்  லத்தான ங்க 

ர்த்தியாய் இப் மியில் ேதவர்கள் ெதா ம்ப யான ெபா ள்ள 
அற் தத்ைத  ைடய .- எ- . (3-76) 
 
        ைசய ங்கியற்றிக்கூத் ம் ந்திெசய்த ம் ககா 
        லாசிலா னியி ந்தாவ ட ன ம ர்க நா  
        ேமாைசெகாள் ச ம்ெபான்ேனா தின ம்ெபா ந் ச்சி 
        ேதசு ந ட நீர்காண ச்ெசய் ெமன்ற ளிச்ெசய்தான். 
 
    இ-ள். அவ்விட த்திேல ந ம் ைடய  நி த்த ங்காண  ேவண் ெமன்  ம ன சார 
 ேவண் க்ெகாண்  ைசெசய்  அாிய  வியாக்கிர பாத ெனன்கிற  சுத்த  க்ஷி 
யி க்கிறான் அவ ட ேன நீ ம் ேபாய்க் கூ வாயாக  நாம் பிர சித்த மான  ைதப் ச த்தில் 
வியாழ க்கிழ ைம ட ேன கூ ன  சித்த  ேயாக த்தில் ம த்தியான  கால த்திேல 
அவ்விட த்திேல பிர காச மான  ஆந ந்த  நி த்த த்ைத நீங்க ள் காண ப் ப ண் ேவா 
ெமன்ற  ளிச் ெசய்தார்.-ஏ- - (3-77) 
 
        தி வ ள் ெபற் ம ற்ைறத்திக ழ ன  ந்த ம்வி ந்  
        ப ாிெவா ப ணிந்ெத ந் ப ர வ ச னாகிநிற்பப் 
        ாிகுழ ைமயாேளா ம் த ங்கண ம்ேபாற்ற  
        வி விசும்ப த னில விண்ேணாாிைறய வ ற ம ைறந்தான். 
 
    இ-ள். அ க்கிர க ம் ெபற்ற  த னாேல விள ங்கின  ேசட ம் மியிேல வி ந்  
ப த்தி ட ேன ந ம ஸ்க ாித்  எ ந்  ப ர வ ச னாகி நிற்ப  ெநறித்த  கூந்த ைன ைடய  
பார்வ தியாேரா  த ங்க ங் க ண நாத ர்க ம் ேபாற்ற  ெபாிய  ஆகாய த் க்கு ந ேவ 
ேதவ ேதவ னந்தர த்தான ம் ப ண்ணினா ர்-எ- . 
 
    இதிற் ெபாிய விசும்ெபன்ற  நா  தங்க க்கும் இடங்ெகா த்  
நிற்ைகயாெலனக் ெகாள்க. (3-78) 
 
        அண்ண லார்ம ைறந்த ேபாத ங்காைசேநராைசேயா  
        ம ண்ணிேல ழ்ந்திைற ஞ்சிசிவான வ ன ளால ந்தத  
        ண்ெண வ நீங்கித்ெதா ப த ஞ்ச யாேமனித் 
        திண்ண மாாி ங்க மாக ச்சில ப க ல்*சிந்ைதெசய்தான். 
 
    இ-ள்.அவ்விட த்தில் ப ர ேமஸ்வ ர ர் ம ைறந்த  அள வில் அத்திக்ைக ேநாக்கி அன் ட ன் 

த ல த்திேல வி ந்  ப ணிந்  த ம்பிரானார் தி வ ளினாேல க ண்டார் ப ய ப்ப கிற  
ேசட வ ம் ேபாய் க ண்ட வ ர்க ள் ந ம ஸ்க ாிக்கும் ப த ஞ்ச  ப ம் ெபற் ச் சில  கால ம் 
ப ர ேமஸ்வ ர ைரத் தியான ஞ் ெசய்தார் - எ- . (3-79) 
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        ேவட் வ ற்குறித்த ப ச்ைசெமன் ப்ேபால நாத ன் 
        காட் ய ேமனிெகாண் க ண்ட ெதா ப ண்ைட 
        நாட்ெடதி ரைணய வண்ண னயந்தவர் ேகட்  நாக 
        ாீட்ட ந் தைலவ ரானா ாியாவ  ெமதிர்ெகாண் டார்கள். 
 
    இ-ள். ேவட் வனாகிய குளவிையக் குறித்தி ந்த பச்ைசப் வான  
குளவியின்ேமனி ெகாண்டாற் ேபாலப் பதஞ்ச  ேவடத்ைத நிைனத்தி ந்  
தம்பிரானார் தி ள்ளத்தினாேல கற்பித்த அந்த ேவடத்ைதக் ெகாண்  தனக்குப் 
பதஞ்ச  ேவஷமாகக் கண்  இந்த சாீரத்ைதக் கூட் ன அ ைளத் ெதா  பைழய 
நாகேலாகத் க்குச் சமீபமாகச் ெசன்  ெபா ந்த நம் ைடயிராசர் வந்தாெரன்ற பிாிய 
வார்த்ைதையக்ேகட்  வாசுகி தக்கன் கார்க்ேகாடன் ப மன் மகாப மன் சங்கபாலன் 
குளிகன் அநந்தன் தலான நாக ராசாக்க ெமதிர் ெகாண்டார்கள்--- எ- .(3-80) 
 
        மண் வந் ெததிர்ெகாண் டார்க்கு மாசுண வரசர் சூழ 
        வண்டர்தம் ெப மா னல்கு ம வைர யமலன் ேமனி 
        கண் வந் திைறஞ்ச நின்ற கார்க்ேகாடன் தேலார் ேபாற்றி 
        விண் நீ பணிவா ெனன்ெகால் ேவண் ய ெதன்  ைரத்தார் 
 
    இ-ள். ெந ங்கிவந் ெததிர்ெகாண்  ழங்கப் பிாிய வார்த்ைதகள் ெசால் ஞ் சர்ப்ப 
ராசாக்கள் சூழவந்  ேதவேதவன ளிச் ெசய்த ெபாிய மைலயாக லத்தான ைடய 
தம்பிரானார் தி ேமனிையக் கண்  பிாியத் டேன நமஸ்காிக்கச் சூழநின்ற சர்ப்ப 
ராசாக்களில் கார்க்ேகாடன் தலான இராசாக்கள் இந்த மைலைய ஒ ெபா ளாக 
எண்ணி நீர் வி ம்ப ேவண் ய காரணம் என்ன என்றார்கள்- எ- . (3-81) 
 
        காத  ேனாக்கி ள்ள ைகப்ெபா ள் கண்ேடார் யார்க்கும் 
        பாதி  ரேவார் ேபா ப் ப ப்பதம் பாத லக்கீழ்ப் 
        ேபாதமார் தான ெமல்ைல தில்ைலயாய்ப் ெபா ந்தி வா  
        நாதனார் கா  ெமன்  கூறினா னாக ராசன் 
 
    இ-ள். தங்களிடத் ள்ள ெபா ள்கைளெயல்லாம் மிகுந்த ஆைச டேன கண்டவர் 
எல்லார்க்கும் வைரயாமற் பகுந்  ெகா க்கும் ெபாியாைரப் ேபால இந்தப்பர்வதம் 
பாதாளம் ஏ க்கும் கீழாகச் ெசால்லப்பட்ட ெசாற்ெபா ள் ந்த விடமதிட்டானம் 

க்கு எல்ைல சிதம்பரமாகப் ெபா ந்தி விளங்கும் நம் ைடய சுவாமிதான் 
கா ெமன்  நாக இராசன் ெசான்னான். 
 
    இதிற் பாதலக்கீழ் என்பதற்கு பாதாளேமழி ங்கீழ் ெசாற்கழி  பாத மலெரன்கிற 
பிரமாணத்ைத ம் கண் ெகாள்க. (3-82) 
 
        அைலபணத் தைலவா யா  னறிந்தவா ேகட்  யாயிற் 
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        றைலவேன மைலெயன் ெறண்ணிச் சங்கித்  மி ந்  மிந்தப் 
        பிலவழி கீ ற் ெறல்ைல ெபற்றில ேம ஞ் சாலச் 
        ெசலவாி ெதன்  மீண் ந் ெதளிவில ெமன்  ெசப்பி 
 
    இ-ள். அைலேபான்ற படத்ைத ைடய அரசேன யாங்களறிந்த ைறைமைய 
    நீ ேகட்பாயாகில் இந்தச் சுவாமிேய இந்த மைலெயன்ெறண்ணிச் சந்ேதகித் 
தி ப்ேபாம் பின்ைன மி  இன்னெதன்றறியெவன்  இந்த பிலத்  வாரத்திற் 
கீழ்ேநாக்கிப்ேபாகிற வைளவழிேய ெசன் ம் ந்திடங் காணப் ெபற்ேறாமில்ைல 
யிந்த வைளவழிேய ேமேனாக்கிப் ேபாகி ம் ேபாகப் படாமல் மீண்  
வ ேவாமாதலா  எங்க க்குத் ெதாியப் ேபாகாெதன்  ெசால்  - எ- . (3-83) 
 
        அத்தகுவாய்ைமயாேலயவர்களாதாித் ப்ேபாற்றிப் 
        பத்தியா ைறஞ்சக்கண் பதஞ்ச யவைரநீங்கிச் 
        சுத்தமார்பிலம்வணங்கித் ைணவேன ைணயா ன்னி 
        யித்தலந் யரநீங்கேவ வாேனற ற்றான். 
 
    இ-ள். அவர்களப்ப ச் ெசான்னதினாேல யிந்தமைலையப் ெபாிய சத்தியமான 
சிவ பெமன்  அறிந்  சர்ப்ப ராசாக்கெளல்லா ம் ஆைச ம் பத்தி ம் ெபா ந்தி 
நமஸ்காிக்கக் கற்பித் ப் பதஞ்ச  மகா ஷி சர்ப்ப ராசாக்கைள நீங்கிச் சுத்தமான 
பிலத் வாரத்ைத நமஸ்காித்  உயிர்த் ைணவைன வழித் ைணவனாகத் தியானித்  
இந்த உலகத்தில் ஆன்மாக்கள் க்கமான நரகேலாகத்தினின்  சிவேலாகத் க் 
ேக ம்ப  நரகேலாகத்தினின்  ேலாகத்தில் வர பிலத் வார வழியாய் ஏறினார்- - எ-

. (3-84) 
 
        அரவைரயாடவா மண்ணலஞ்ெச த் ங்கண்ணாக் 
        காவிலாவழியாெலண்ணில்காலங்கள்கழியேவறிக் 
        குைரகடன்மணி த் ம்பவள ங்கூல ங்ெகாண்  
        திைரநிைரவணங்குந்தில்ைலத்தி ெவல்ைலேசரவந்தான். 
 
    இ-ள். தி வைரயிற் பாம்பா ம்ப  நி த்தஞ்ெசய் ம் பரேமசுரன் பஞ்சாக்ஷரேம 
கண்ணாக ெவளியான வழியா ெலண்ணிறந்த காலங்கழிய ஏறி ஆரவாரஞ் ெசய் ங் 
கடலான  மாணிக்க ம் த் ம் பவள ம் மரக்கலங்க ம் ெகாண் வந்  
காணிக்ைகயிட் த் திைர நிைரயாேல வணங்குந் தில்ைலத் தி ெவல்ைலக்குச் 
சமீபமாக வந்தார் - எ- . (3-85) 
 
        உ கிட ள்ளங்கண்ணீேராவாமெலா க ச்சிக் 
        கரகமலங்கள்கூம்பக்கணபணமணிவிளங்கத் 
        தி வ ள்வளரஞாலஞ்சிவமயமாகமாயா 
        வி ள்ெகடஞானபா ெவனநிலேமெல ந்தான். 
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    இ-ள். பாரந்தாங்குகிேறாெமன்கிற அகங்காரத்தா ம் பதினா  ேலாகங்கைள ஞ் 
சி ட் த்த பிரமாைவ ந் தி ந்தியிற் ேறாற் வித்த விஷ் ைவத் 
தாங்குகிேறாெமன்கிற அகங்காரத்தா ம் சிக்ெகன்  வச்சிராகாரம் ேபான்றி க்கின்ற 
அந்தகரணந் ேதவதா வனத்தில் நி த்தம் விட் வின் பக்க ேல ேகட்  ெமத்ெதன்  
பின்  கயிலாய பாாிசத்தில் ஶ◌்ாீகண்ட பரேமசுரன் தீக்ைகயினாேல ெநகிழ்ந் ைடந்  
பின்  நாகேலாகத்திற் சுயம் ங்க தாிசன காரணத்தினா ம் ெபலத்  
வாரத்தி ண்ைமயினா ஞ் சத்திநிபாதம் உதித்தைமயா ம் இதற்கு ன்காணாத 
வாச்சாியத்ைதக் காண்ைகயினா ம் நீராளமா க சிற் ற்றில் பிரமப்பிரளயம் 
ேபாலக்கைர ரண்  கண்களாேல ெயாழியாத தாைரெகாள்ள உச்சியிற்கு விந்த 
கராம் யங்களிந்தத் தலத்தில் தாபர சங்கமாதிகள் ேசரச் சிவமாகத் ேதான் தலால் 
அநவரத ங்குவிந்  ெசல்ல ெந ங்கின பணாரத்தினங்கள் ஞானப் பிரகாசத்தினாேல 
விளங்க அநாதிேய யாண வசத்திையப் பிேரகாித்தி ந் தேமாமயமாகிய திேராதனம் 
அ ளாய்ப் பிரகாகிப்பிக்க இந்தப் ேலாகத்தில் ஆன்மாக்கள் சிவபத்திெபற ஒழியாத 
வாணவெமாழிய இப்ப ெய ம் ஞான சூாியைனப்ேபாேல அப்ெபலத்  வாரத்திேல 
நின்  மியிெல ந்தார். (3-86) 
 
        எ ந்த ள்வனமிைறஞ்சியி ந்தவர்கண் காணாச் 
        ெச ந்தவ ைவேநாக்கித்தி னிதிைகப்பத்திங்கட் 
        ெகா ந்தணிேவணியண்ணல ளினாற்ெகா ம் க்கா 
        ல ந் மாதவைனேநர்ெசன்றாதரவதனாற்கண்டான். 
 
    இ-ள் எ ந்தி ந்த மாத்திரத்தில் நிட்களமான தில்ைல வனத்ைத நமஸ்காித்  
இ ந்தப ையக் கண்  இதற்கு ன் கண்டறியாத திவ்வியமானதேபா 
ேவடத்ைதப்பார்த்  வியாக்கிர பாதர் இவர் யாேராஎன்  திைகப்ப இளம்பிைறைய 
ேவணியிேல ெபா ந்தின சுவாமிய ளிச் ெசய்தப ேய ெகா விய க்கால் 
ெபா ந்தின னியின் எதிேரெசன்  மிகுந்த ஆதரத்தினாேல பதஞ்ச  கண்டார் -எ-  
(3-87) 
 
        மங்கல வாேமனிமா னியதிசயித் ச் 
        ெசங்ைககேளந்திேமனித்திகழ கண் வந் ெசல்வா 
        ெவங்குைறவாய்நீேபாவெதவ்வளேவ நாமஞ் 
        சங்ைககள்கலெவல்லாஞ்சாற் கெவன் ெசப்ப. 
 
    இ-ள் திவ்விய சாீரத்ைத ைடய வியாக்கிரபாத னி மிக ம் ஆச்சாியப்பட்  
பதஞ்ச யி ைடய ேதசசு மிகுந்த சாீரத்ைதக்கண்  இ ைக ேம நதி பசாரஞ் 
ெசால்  அ ட்ெசல்வேன நீ ெயங்ேக யி ப்பாய் நீெயவ்விடங் குறித் ப் ேபாகின்றாய் 
உன  ெபயேர  என் ைடய சந்ேதகங்ெகட இைவகெளல்லாம் வகுத் ச் 
ெசால்வாயாகெவன்  ேகட்கச் ெசால் வார்-எ-  (3-88) 
 
        அ த்தாேளாய்ேகள்யானனந்தனாநந்தமான 
        நடெந வனத் ளண்ணனயந்தவாநல்கிெயன்ைன 
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        ெந யவனமளிெகாள்ளாநீர்ைமயானீப்பநீங்கித் 
        தடவைரம ங்ேகயா ந்தவம்பலகாலஞ்சார 
 
    இ-ள் பாசச்ேசதம் பண்ணி ள்ள வியாக்கிரபாதேர ேகட்பீராக நான் ஆதிேசஷன் 
உயர்ந்த ேதவதா வனத்திேல தம்பிரானானந்த நி த்தம் பண்ணின பிரகாரத்ைத 
விஷ்  எனக்கு அ க்கிரகித்  என்னாதரத்ைதக்கண்  என்ேமேல விஷ்  பள்ளி 
ெகாள்ளாமற்ற பசு பண்ணக் கற்பிக்க யா ம் ேபாய்ப் ெபாிய கயிலாய பாாிசத்திேல 
ெந ங்காலந்த பசுபண்ண- எ- . (3-89) 
 
        வாசமாமலேரானாகி வாய்ைமகளளந் தானாந் 
        ேதசினிலைணந் வந்ெதன் சிரமிைசக்கரமி த்திப் 
        பாசமதகலநாேயன் பதஞ்ச யாகநல்கி 
        யாசிலா பேதசங்களளவிலாவைகயளித் . 
 
    இ-ள். வாசைன ெபா ந்திய தாமைரப் ெபாகுட் ல் ற்றி க்கும் பிரமனாகி வந்  
என் ைடய சித்த சுத்தியறிந்  பின்னர் தம் ைடய தி ேமனிையப் ெபா ந்தி எனக்கு 
ேநேர இடபத்ைத ைகத்த ளிப் பஞ்சபாச நீங்க என்தைலயிற் சிவாஸ்தம் ைவத்த ளி 
அ ேயன் பதஞ்ச பங் ெகாள் ம்ப  தி ள்ளம் ெசய்த ளி குற்றமில்லாத 
உபேதசங்களினாேல ெயான்றா  மளவிடப்படாத தம் ைடய உண்ைம  ணர்த்தி 
ேம ம் ஒன்  அ ளிச் ெசய்த ங் ேகட்பாயாக ெவன்றார்- எ- . (3-90) 
 
        ேவண் நங்கூத் க்காண வியாக்கிரபாதெனன்  
        மாண்டகு னி ந்தில்ைலவனத்தின்னவ நீ ந் 
        தாண்டவங்காண் ர்நாகத்தலத் யர்பிலத்தாேலறி 
        யாண் ெவன்றாெனன்றான னியயர்ந் ழ்ந்தான். 
 
    இ-ள் நம் ைடய ஆநந்த நி த்தங் காணேவண்  வியாக்கிர பாதெனன் ம் 
ேபைர ைடய ெபாிய னி ம் தில்ைலவனத்திேல யி க்கிறான் அந்த னி ம் 
நீ மாகக்கூ  நம் ைடய தாண்டவத்ைதக் காணக் கட ர் நாகேலாக வழியாகச் 
ெசன்  பில வழியாேலேயறி அவ்விடத்திேல யி ெவன்  தி ளம் பற்றினாெரன்ற 
மாத்திரத்திேல வியாக்கிர பாத னி பரவசராய் ழ்ந்தார்--எ-  (3-91) 
 
        அ ள் ாிக ைணெவள்ளத்த த்தினாெனன்ைனயண்ண 
        றி ளம்பற்றயான் ன்ெசய்தவெமன்ேனாவின்ெறன் 
        கினான்கண்ணீர்வார யர்பதஞ்ச நீதந்த 
        கரவிலாவ ளாெமன் ைககளாற்கட் க்ெகாண்டான். 
 
    இ-ள். தம்பிரானாெராளி ெபா ந்தின க ைண சாகரத்திேல என்ைன யாழ்வித்தார் 
இவ்வா  தி ளம்பற்ற நான் ன்ேனெசய்த சிவ ண்ணியேம ேதாெவன்  
பலகா ம் உைரத்  அ ள் ேம ட் க் கண்ணீர் தாைரெகாள்ள நின் கினான் 
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உ கி ெபாிய பதஞ்ச ேய நீ ெகாண் வந்  தந்த பிாிய வார்த்ைதகள் மைறப்பில்லாத 
வ ள்தாேன ெயன்  வந்  ைககளினாேல கட் க் ெகாண்டார்-- எ- . (3-92) 
 
        திண்ணமார்சிறிேயான்ெபற்றெசல்வமாெமன்னஞானக் 
        கண்ணினாலமலன்கூத் க்கண் ளங்களித்தான்ேபான்றங் 
        ெகண்ணிலாவின்ப ற்றங்கிலங்குெபாற்கயத் ழ்கப் 
        பண்ணிநாண்மலரான் லப்பரமர்தாள்பணிய ய்த்தான் 
 
    இ-ள். வ ைம ெபா ந்திய வ ைமயைடந்தவன் ெசல்வம் ெபற்ற  தன்ைம ேபால ம் 
ஞான தி ஷ் யினாேல சிவெப மா டய ஆநந்த நி த்தங்கண்  சித்தங்களித்தார் 
ேபால ம் எண்ணிலாதபர மாநந்தம் ெபா ந்தி அவ்விடத்தில் விளங்கும் ண்டாீகப் 
ெபாய்ைகயிேல ழ்கப் பண்ணி நாட் வினாேல தி லத்தான ைடய தம்பிரானார் 

பாதத்திேல நமஸ்காிப்பித்தார் -- எ- . (3-93) 
 
        வலங்ெகாண் குடபாற்ெறய்வவாவியின் ழ்குவித்  
        நலங்கிளர்தன்ைனயாண்டநாதைனவணங்கநல்கித் 
        தலம் ணர்பன்னசாைலதகுவித் ச்சாக ல 
        பலங்க மிலங்கப்பின்னாட்பாிந்த ள்வி ந்தளித்தான். 
 
    இ-ள். பிரதக்ஷனமாக வந் ெசன்  ேமற் றத்திற் றிவ்விய ெபாய்ைகயில் 

ழ்குவித் க் கி ைபயின் மிகுதியினாேல தம்ைமயாண்ட தி ப் லீச்சுர ைடய 
தம்பிரானாைர ம் வணங்குவித்  அவ்விடத்திற் ெபா ந்தின பன்னசாைலயிேல 
ெகாண் ேபாய் அன்  கழித்  ம நாள் மிகுந்த பாி டேன சாக ல பலாதிகளினாேல 
வி ந்திட்டார்-- எ- . (3-94) 
 
        மனக்களிகூ நாளில்வனமதன்குடபாற்ெறய்வப் 
        னற்றடங்கண் ழ்கிப் ணர்குணகைரேமற்ேபாற்றத் 
        தனக்குேமார்நாயனாைரத்தாபித் வணங்கித்தங்க 
        வனித்தமில்சாைலவாவியதன்வடபாலைமத்தான். 
 
    இ-ள். இ வ ம் அன்பினாேல களி கூர்ந்தி க்கும் நாளில் ஓர்நாள் அந்தப் 

லீச்சுரத் க்கு ேமற் றத்திற்ேபாய்த் திவ்வியமாயி க்கிற ஒ  ெபாய்ைகையக் க ண்  
ஸ்நான ஞ் ெசய்  அந்த க் குள த் க்குக் கீழ்கைரயிேல தாம் வ ழிபட  த ம க்கும் ஒ  
சிவ ங்க ப் ெப ம ைனத் தாபித் ப் சித்  இ க்க  நித்த மான  ச ப்பில்லாத  
ப ன்ன சாைலையக் குள த் க்கு வ ட க்ேக க ட் னார் ப த ஞ்ச  ம கா னி-- எ- . (3-95) 
 
        ஆங்கிட மாக நா ம ம ர்ந்த ன ந்ேதச்சுர த் ந் 
        தீங்கில்வ ன் லீச்சுர த் ந்திக ழ்சீர் ல த்தான த்  
        ேமாங்கிய நாத ன்பாத ற ற வ ண ங்கியாட  
        லீங்க ளித்த ெகன்ற ங்கி வ மி ந்தார ன்ேற. 
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    இ-ள். அந்த ப் ப ன்ன சாைலேய இ ப்பிட மாக ப் ெபா ந்தி நாள்ேதா ம் 
தி வ ன ந்ேதச்சுர த்தி ம் குற்ற மில்லாத  வ ள ப்ப ம்ெபா ந்திய  தி ப் லீச்சுர த்தி ம் 
விள ங்கும் ல த்தான த் ம் விள ங்கிய  த ம்பிரானார் தி வ க ைளப் ப ற்றிப் 
ெபா ந்த  அ ச்சித்  வ ண ங்கி ஆந ந்த  நி த்த ம் இவ்விட த்திேல த ந்த ம்என்  

சாந்த த்திேல ேவண் க்ெகாண்  அந்த த் த ல த்திேல இ வ ம் த ப சு ப ண்ணிக் 
ெகாண்  இ ந்தார்க ள்-- எ- . (3-96) 
 
        ெவண் ைரெயா யார்தில்ைலமிகுவனவிலங்கியா ம் 
        பண்ைடநம் யனன்றிப்பாம்ப ம்வந்தாெனன்  
        திண் றற்களநிமிர்த் ச்ெசவிக ஞ்சி ர்த்திேயங்கி 
        மண் யகாலஞ்ெசல்லம ங்குறவைணந்தவன்ேற. 
 
    இ-ள். ெவண்ைமயாகிய அைலகள ைடய கடேலாைச ழங்குந் தில்ைல 
வனத்தில்ெந ங்கின மி காதிகெளல்லாம் ன் நம் டேன கூ த்திாிகிற 

ய மன்றி இப்ேபா  ஒ  பாம்ப ம் வந்  இவைனக் கூ னான் அேதேதா 
ெவன்  பயப்பட் த் திண்ணிய திறைல ைடய க த் யர ெவறித் ப் பார்த் ச் 
ெசவிக ம் சி ர்த்திப் பார்த் ப் பயப்பட்  அகலநின்  ெந ங்காலஞ் ெசன்  
பழகினபின் ன்ேபாலேவ கூடச் சஞ்சாித்தன-- எ- . (3-97) 
 
        நாெடா ைமயந்ேதா நவநவமாகவந்  
        கூ னரேநகராகக்குழகைனவழிபட்ேடத்தித் 
        தாடைல றப்பணிந்ேதார்தைழநிழற்சார்ந்தி ந்ெதன் 
        கி மாறண்ண ைரத்தவாவிாித்தவாயில். 
 
    இ-ள். இ விைன ஒப் ஞ் ச த்திநி பாத ைடய  ஆன்மாக்க ள் நாள் ேதா ம் 
கால ங்க ள் ேதா ம் ைம ைமயாக  வ ந்  அேநக ம் ேபர் கூட்ட மாகித் 
தம்பிரானாைர அ ச்சித் த் ேதாத்திர ஞ் ெசய்  சீர்பாத ஞ் ெசன்னியிற் ெபா ந்த  
வ ண ங்கி ஒ  குளிர்ந்த ம ர  நிழ ைலப் ெபா ந்தியி க்க  என் ந்த ைச ம் நீராள  மாம்ப  
தம்பிரானா ர ளிச்ெசய்த பிரகாரத்ைதப் பத ஞ்ச  ெசால் ப் பாராட் க் ெகாண் ந்த 
அவதரத்திேல-- எ- . (3-98) 
 
        வந்தவர்ெசால்லக்ேகட்டமன் ளெதன்றெவல்ைல 
        சிந்ைதயா ைறஞ்சிச்ெசன் சிர றப்பணிந் கூத் ப் 
        ந்தியால்வணங்கிேமனி ளக ம்ெபா யப்ேபாந்தங் 
        கிந்தவாெறண்ணில்காலமி வ ேமகுவித்தார். 
 
    இ-ள். வந்த னிவர்கள் ஒ ஞானசைப இவ்விடத்தி ண்ெடன்  ெசால்லக்ேகட்  
அவ்ெவல்ைலையச் சித்தத்தினாேல நமஸ்காித்  அவ்விடத்திேல ேபாய்த் 
தைலயாரவணங்கி ஆந ந்த  நி த்த ைத ம் ந்தியினாேல வ ண ங்கிப் பாவனா 
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த ாிச ன த்தினாேல ேதக ம் ள க த் டேன ெபா ய மீண்  இப்ப ேய அவ்விரண்  
ேப ட ம் இ ந்  எண்ணிறந்த காலத்ைதப் ேபாக்கினார்கள். (3-99) 
 
    பத ஞ்ச ச்ச க்கம் ற்றிற் . 
    ஆக தி வி த்தம்--157. 
    ------------------ 
 

4. நடராசச் ச க்கம் (158-228) 
 
        கால  மேநகஞ் ெசன்  கழிந்தபின் கட ள் கூ ஞ் 
        சீலமார் சித்த ேயாகந் ெதளி ற நா ச் சிந்ைத 
        சால  மகிழ்ச்சி ெபாங்கத் த க்குமிக் கி க்கு மிக்குப் 
        பால  தைனய நாமம் பயில் மாய் ய  நாளில். 
 
    இ-ள். இப்ப  அேநககாலஞ் ெசன்றபின் கட ள ளிச்ெசய்த பாிசுத்தம் நிைறந்த 
சித்தேயாகம் விளங்கக்கண்  சித்த மிக ங் களிகூர வளப்ப மிகுந்தி க்கிற க ம் ரசம் 
பால் அமிர்தம் இைவகைள ஒத்த ஐந்ெத த் த ள் நிைலயிேல ெபா ந்தித் தவ ய  
நாளில்- எ- . (4-1) 
 
        இங்கிவர் தம்பா லன்பா ைறநடக் க த்த ராய் ற் 
        றங்கிய வாைறஞ்  தாபத ரைணய நீாிம் 
        மங்கல தினத்  வாழ வம்மிெனன் ைரத் த் தா ம் 
        பங்கமி ல க ணத்திற் பன் ைற ெயண்ணி ெயண்ணி. 
 
    இ-ள். இவ்விடத் தி ந்தாிஷிகள் எதிேர அன்பினாேல கட ள் நி த்தங் கா ம் 
க த்தினராய் ன்ேன வந்தி ந்த வாயிரம் பிரமாிஷிகள் வந்தைணய நீங்க ம் 
இந்த மங்கலமான சித்தேயாகநாளிப் ெப வாழ்  ெபறவா ங்கெளன்  ெசால் த் 
தா ம் குைறவற்ற சித்தேயாகத்ைத ஒ கணப் ேபாதில் பலகால் அலகிட்  எண்ைண 
எண்ணிப் பார்த் ப் பார்த்  இ ந்தார்கள். -எ. . (4-2) 
 
        கறைவயான் வர  பார்க்குங் கற்றின ெமன ங் கார்ேச 
        ைற ண ணர்ந்  ேநாக்கி ேயாய்ந்த ள் ெளன  ேமாங்கற் 
        ெசறி கின் ழ  ேகட்குந் திகழ்மயிற் றிர ம் ேபால 
        விைறயவ னடேம சிந்தித் திைடத்தினங் கடத்தி னார்கள். 
 
    இ-ள். தாய்ப்பசு எப்ேபா  வ ேமாெவன்  பார்த்  நிற்கும் கன்  கூட்டம் 
ேபால ம் ேமகத்ைதப் ெபா ந்  மைழத் ளி ணைவப் பார்த்  எப்ேபா  மைழ 
ெபய் ம் என்  வா யி க்குஞ் சாதகப் ள் ப் ேபால ம் ழவிெனாளிைய ெயாத்த 
மைலத்தைலயிற் ெசறிந்த ேமகத்தின் ழக்கங் ேகட்க வி ம் ம் விளங்கும் 
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மயிற்கூட்டம் ேபால ம் தம்பிரானார் நடனத்ைதச் சிந்தித்  ந ள்ள நாட்கைளக் 
கழித்தார்கள்- எ- . (4-3) 
 
        ெவன்றிெகா ளந்நாண் ன்னாள் ெவய்யவன் விைரந்  ெவள்ளிக் 
        குன்றிைன நண்ணி யண்ணல் கூத்தயர் தரவ கன்றா 
        ெனன்றைம யறிந்தான் ேபாலங் கிராவழி ேபாந்  தில்ைல 
        ெயான்றிய கடற்பாற் ேறான்றி ெய ந் வந் ச்சி ற்றான். 
 
    இ-ள். ெவற்றி ெபா ந்தி ெயல்லா ேயாகங்க க்கு ேமலான அந்த வியாழக்கிழைம 

சமான சித்தேயாகத் க்கு ன்னாள் ஆதித்தன் விைரந்  ெசன்  ைகயிலாயத்ைதப் 
ெபா ந்தித் தம்பிரானார் சிதம்பரத்திேல நி த்தஞ் ெசய்ய எ ந்த கிறார் என்கிற 
ெசய்திைய அறிந்தவைனப்ேபால அங்கு நின் ங் க க இராவழிேபாந்  தில்ைலவனம் 
ெபா ந்தின கீழ்கடற்பால் ேதான்றி ஆகாசமார்க்கமாக வந்  ந ப்பட்டான். - எ- . (4-
4) 
 
        இரவி  ச்சி ெயய்த வி கர ச்சி ெயய்த  
        வ பவ ெரதிேராம் வந்தான் ேறவர்க ேடவன் வந்தா 
        னாியயர் ெப மான் வந்தா ெனன்ெற  வதற்குப் பின்ேன 
        பரவிய ெவா ங் ேகளாப் பார்மிைச பதறி ழ்ந்தார். 
 
    இ-ள்.ஆதித்த ம் ஆகாயத்தின்மத்தியில்வர இரண் ைகக ம் உச்சியிற் ெபா ந்தக் 
குவித்  ைவத் க்ெகாண்  தற்காலத்திேல நி த்த ெதாிசனம் பண்ணவ ம் ாிஷிகள் 
எதிேர ஓம்வந்தான் ேதவர்கள் ேதவன் வந்தான் இ வர் ேத தற்காியான் வந்தான் 
என்  தற்காலத்திேல சங்காதி வாதியங்கள் ெதாழிற்ப வதற்குப்பின்பாக சிய 
*தரங்கஞாயமாகப் பரந் வ ெமா ேகட்  ர்ச்சித் த் தைரயில் ழ்ந்தார்கள்-எ- - 
(4-5) 
    -------------- 
    *தரங்கஞாயம் என்ப - ஒ  அைலக்குப்பின் ம அைலவ தல் 
 
        ஆயிர மதி  தித்த வ வைர ேபால ேவத  
        மாயிரம் வைகயா ேலா  ம தகப் பா  கம்ப  
        ராயிர கத்தி ரண்டா யிரங்கரத் தால ைணத்த  
        வாயிரஞ் சங்கு ேமாெமன் றைறந்தன தழங்க வங்கண். 
 
    இ-ள்.ஆயிரஞ் சந்திரர்க தித்த ெபாியமைலேபால ம் ேவதம் ஆயிரம் கமாகக் 
ேகாஷிக்கிற ேபால ம் பா கம்பெரன்கிற கேணசுவரர் ஆயிர கத்தி ம் 
இரண்டாயிரங் கரங்களி ம் ெபா ந்தைவத்த ஆயிரம் சங்கும் எல்லாங் ேகட்பப் 
பிரணேவாச்சாரணம் பண்ணின அவ்விடத் -எ- . 
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    மைல, பா கம்பர் சாீரம்,மதி சங்கு,ேவதம் ஓைச ெமனக்ெகாள்க. (4-6) 
 
        நட யல் விரகுந் தாள கதி நல் ல ளாற் ெபற்ற  
        வடகுட வைனய ேதாள்க ளாயிர ைடய வாணன் 
        சுடர்வி  கடகக் ைகயாற் ெறம்ெமனப் பன்  கத்த  
        குட ழ ெவ  ழக்கங் குைரகடன் ழக்கங் ெகாள்ள. 
 
    இ-ள்.தாண்டவாதி ேபதங்க ம் நடனத்தி ண்டான விசாரங்க ம் அநந்தமான 
தாள ேபதங்க ம் தாளத்தி ண்டான வழிக ம் தம்பிரானா ைடய நல்ல ளினாேல 
ெபற்ற ேம ைவ ஒத்த ேதாள்கள் ஆயிர ைடய வாணாசுரன் ஒளிவிடப்பட்ட கடகம் 
ெபா ந்தின ைககளினாேல ழக்கத்ெதாம் என்கிற அ கரண ஓைசேயாேட கூ ன 
பல கத்திைன  ைடத்தான குட ழவிேல எழாநின்ற ேவாைச ஆரவாரம் 
ெபா ந்தின எ  கட ன் ழக்கத்ைத ம் க ளீகாித் க்ெகாள்ள-- எ- . (4-7) 
 
    தாண்டவாதிேபதங்கள் பரத ம் அந் ல் ற் ணர்ந்தவர்க ம் 
    இன்ைமயின் விவாித்  எ தா விடப்பட்டன. 
 
        ஐந் ந் பி  மாசி ல மைற ெயா  நீ  
        கந்த  வஙகள் கூ ங் கான ங் ேகட்டா ம்பர் 
        தந்தமி றி ச்சி லம்பி னரவ ங் ேகட்டா ம்பர் 
        சிந்திய மந்தா ரத்தின் ெச மலர் ெதாியக் கண்டார். 
 
    இ-ள். ேதாற்க வி ைளக்க வி நரம் க்க வி கஞ்சக்க வி கண்டக் க வி 
ெயன்கிற பஞ்ச வாத்தியங்க ம் குற்றமில்லாத ேவதேகாஷ ம் ெபாியயாழிற் 
கூ ங்கான ம் தம்பிரானார் பாதத்திேல ஒழிவில்லாத தி ச்சிலம்பின  ஓைச ங் 
ேகட்டார்கள். ேதவர்களால் வ ஷிக்கப்பட்ட வளவிய மந்தாரத்தின் மலைரப் மியிேல 
ெதாியக் கண்டார்கள்---எ . (4-8) 
 
        தாகத்திற் றண்ணீ ேராைச தகெவா  ெசவிம த்  
        ேமாகித்தா ெர ந்தா ராற்றார் கெமலாங் கண்ணீர் வாரச் 
        ேசாகித்தார் ெதா தார் ேபாற்றி ைணவேன ேபாற்றி ேதான்றா 
        வாகத்தா ய ைள ெயன்ெறன் றலறினார் வாய்க ளார. 
 
    இ-ள். பாைல நிலத்தில் நடப்ேபார் தண்ணீர் தாகேம ட்  அ விேயாைச ேகட்  
அ ந்தி ம் தாகந் தணியாமல் வ ந் மவர் விடாய்த்  வி ந்த  ெபாலத் தம்பிரானா 
ெர ந்த கிற ஆர்ப்பரவங்ேகட் ங் கட் லன்பட நி த்தங் காணாமல் ேமாகித்  
வி ந்தார்கள் பரவசமாக எ ந்தி ந்தார்கள் ெபாைறயாற்றார் கெமலாங் கண்ணீர் 
வாரப் ெபா மினார் நமஸ்காித்தார் ேதாத்திரம் பண்ணினார் உயிர்த் ைணவேன 
இரட்சி ேதான்றாத் தி ேமனி ைடயவேன ய ள்வாயாக ெவன்ெறன்  வாய்விட்  
அலறினார்கள்--- எ- . (4-9) 
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        எண்ண ங் காதல் கூ  மி வ ங் காண ஞானக் 
        கண்ணிைன நல்க ன்ைனக் காாி ள் கழி ற் றின்ன 
        வண்ணெமன் றறிய வாரா வளெராளி மன் ண் மாேதா 
        டண்ணனின் றா  கின்ற வாநந்த நி த்தங் கண்டார். 
 
    இ-ள். எண்ணிறந்த பத்திெபா ந்தின வியாக்கிர பாத ம் பதஞ்ச ங்காண 
இவர்க ைடய பரம கு வாய் கண்டபரேமசுவரர் ஞான தி ட் ைய அ க்கிரகிக்க 
அநாதிேய சகசமான ஆணவத்ைத நீங்கி இத்தன்ைமய ெதன்  அறியக்கூடாத மிகுந்த 
ஞானப்பிரகாசமான மன்றில் ஞானசத்திைய அதிட் த் த்தம்பிரானார் நி த்தஞ் 
ெசய்யக் கண்டார்கள்--- எ- . (4-10) 
 
        தி வ  நிைல ம் சுஞ் ெசய்யகா ஞ்சி லம்  
        வள ெராளி ம் வாய்ந்த  த்த ேதா  
        மைரத  ாி ங் கச்சி னணிக  மழகா ந்தி 
        ம விய தர பந்தக் ேகாப் ல் வாய்ப்  மார் ம் 
 
    இ-ள். நின்ற ளிய பாத ம் க்கிய ளிய சிவந்தபாத ம் தி வ களிற் 
சாத்திய ளிய தி ச்சிலம் ம் தி ேமனியில் மிகுந்த பிரகாச ம் அழகிய 
தி த்ெதாைட ஞ் சாத்திய ளிய த்ேதாலாைட ம் அ தாித்த அைர ம் 
அவ்வைரயிற் சாத்திய ளிய கச்சினழகும் அழகுநிைறந்த தி ந்தியிேல ெபா ந்தின 
உதரபந்தனச் ேசைவ ம் தி எக்கிேஞாப தம் ெபா ந்தின தி மார் ம்- எ- . (4-11) 
 
        சிய ெசய்ய ைக ம் விடதரக் கரங்க வித்த 
        ேதசுவண்  மங்கிச் ெசறி ன் றிரண்ட ேதா ங் 
        காசுெகாண் மிட ந் ேதாடார் கா ம்ெவண் குைழ ங் காண 
        மாசிலா மணிவாய் விட்  வழங்கிடா நைகம யக்கும் 
 
    இ-ள். சிய ளிய சிவந்த கர ம் யங்கம் ெபா ந்தின யத்தத்ைதக் கவித்த ளிய 
பிரகாச ம் பரநாதம் ெபா ந்தின வளவியதம க ம் தீயக ம் ன்ேன திரண்ட 
ேதா ம் நீலெவாளி ெபா ந்தின தி மிட ம் தி த்ேதா ம் ெவள்ளிய சங்கக் குைழ ம் 
ெபா ந்தின தி ச்ெசவி ம் ெவளிப்படக் குற்றமற்ற தி வாய்ப் பவள  நீக்கமறச் 
சிாித்த ளிய ேமாகன ம். எ- . (4-12) 
 
        ஓங்கியகமலச்ெசவ்விெயாளி கமல ங்கண்கள் 
        ங்குழ ைமையேநாக்கும் ரண ம் வப் ெபாற் ம் 
        பாங்கமர் த ம்பின்றாழ்படர்சைடப்பரப் ம்பாம்  
        நீங்க ந்தா நீ நில ேமனில  நீ ம். 
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    இ-ள். ேமலான தாமைரமலாின் அழகுேபான்ற தி கப் பிரசன்ன ம் மலர் அணிந்த 
குழ யார் என்கிறஉைமையப்பார்த்த கிற தி  நயனங்களின் கடாட்ச விளக்க ம் 
தி ப் வத்தின் அழகும் அழகிய தி ெநற்றி ம் பின்தாழ்ந்  விாிந்த கற்ைறச் 
சைட ம் சர்ப்ப ம் நீங்காத ெகான்ைற மாைல ம் கங்ைக ம் சந்திர ம் 
தி ேமனியிற்பரம உத் ளன ம்-- எ-  (4-13) 
 
        க மலரைணயவாாிக்காாி ளளகஞ்ேசர்த்த 
        நன் த ம்ெபாட் யங்கி வவில் ம் 
        வ ெகாள்ேவல்விழி ங்கா ம்வளர்குமிழ்மல ந்ெதாண்ைடப் 
        ப வவாயித த்தநைக ெமய்ப்பசுைமவாய்ப் ம். 
 
    இ-ள். இ ண்ட ேமகத்ைத ெயாத்த தி க்குழ ேல மணம் ெபா ந்திய மலர்கள் 
ேசர்த்திச் ெசா கின தி ம் நல்ல தி ெநற்றி ந் திலத ம் ெபா ந்தின இரண்  
வில்ைல ஒத்த தி ப் வ ம் வ த்த ேவல்ேபான்ற விழி ம் தி க்கா ம் விளங்குங் 
குமிழ மலர்ேபான்ற தி க்கும் ஆெதாண்ைடக் கனிேபா ம் தி வாயித ம் 

த் ப்ேபா  நைக ம் பச்ெசன்ற தி ேமனியழகும்-எ- . 
 
    க மலரைலய ெவன்  பாடமாயின், க மலர் சாிய வாாி த்த ெவன் ைரக்க. (4-
14) 
 
        ங்க கமர்க த்திற்ெபா ந்தமங்கலநாண்ெபாற் ம் 
        பாங்கமரைமயார்ேதா ம்பங்கயச்ெசங்ைகதாங்கு 
        ேமாங்குெசங்க நீர்ச்ெசவ்விெயாளித மல ந்தா ங் 
        ேகாங்க ம்பைவபழித்தெகாங்ைக ங்குல ம். 
 
    இ-ள். கன்னிக்க கு ேபான்ற தி க்க த்தில் நித்தியமான ெபா விைன ைடய 
தி மங்கல நாண் அழகும் பக்கம்ெபா ந்தின ங்கிைலப் பார்க்கி ம் அழகிய 
ேதா ம் ைகத்தாமைரயிேல ஏந் ம் ேமலான அழகு விளங்கின ெசங்க  நீர்ப் ம் 
ெசங்க நீர்த் தி மாைல ங் ேகாங்கு அ ம் கைள நிந்தித்த தி ைலத் தள  ெமாளி 
ெபா ந்தின தி வாபரண ம்-- எ- . (4-15) 
 
        யமாிைட ம்பாந்தட்ெடாகுபணந்தகுநிதம்ப  
        ைடயமர் கி மல்கெவால்கியநிைல ஞ்ெசய்ய  
        வ மலர்மிைசயணிந்தவாடகப்பாடகக்கீழ் 
        வி சுடர்ச்சிலம் ம்வாய்ந்தெமல் யல்வியந் காண  
 
    இ-ள். ையெயாத்த தி ம ங்கும் ெப ம் பாம் களின் விாிந்த படங் கூ ய  ஒத்த 
நிதம்பலத்திற் சாத்திய ளிய பாிவட்ட ம் மிக ம் அைசந்த நிைல ம் சிவந்த 
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பாதத்திற் சாத்தின ெபாற்பாடகத் க்குக்கீேழ ஒளி விளங்கும் தி ச்சிலம் ம் 
ெபா ந்தின பரேமசுவாி அதிசயித் க் கண்ட ள. எ- . (4-16) 
 
        ஆ யெப மான்ெவய்ேயானலர்கதிராயிரத் க் 
        கூ யமண்டலம்ேபாற்குைறவிலாவைகநிைறந்  
        நாட ஞானமன் ணா ய்யவயன்மான் ன்  
        ேதட ேமனிெகாண் தி நடஞ்ெசய்யக்கண்டார். 
 
    இ-ள்.சத்திேய தி ேமனியாகக்ெகாண்  சத்திகாண ஆ ய தம்பிரானார் 
ஆயிரமாதித்தப் பிரகாசம் ஒன்றாகக் கூ ன மண்டலம்ேபால குைறவற நிைறந்  
நா தற்காிய ஞானசைபயில் நம்ேபால்வாைர யிரட்சிக்கேவண்  ன்  பிர மா 
விட் க்கள் ேதடக்காணாத ேசாதி ெசா பத்ைத யதிட் த்  நி த்தஞ் ெசய்த ளக் 
கண்டார்கள்--எ- -. (4-17) 
 
    ேவ . 
 
        ெபா வில் யங்கப் னிதன டங்கட் லன்ேமவத் 
        ெதாிெபா தங்கத்ெதா ெசய ன்றிச்சிரேமவக் 
        கரமலர் ந்தப் னல்விழிகம்பித் ைரகாணா 
        வி வ மின்பக்கட ளைலந்தெரன்ெசய்தார் 
 
    இ-ள். ஒப்பில்லாத அைலவற்ற தாண்டவத்ைதப்ெபா ந் ஞ் சுத்தன  நி த்தங் 
கண் க்குப் லப்படத் ெதாிந்தவளவில் அவயவத்தில் யாெதா  ேசட்ைட மற் ச் 
சிரத்திேல ைகம்மலர்ெபா ந்த விழிநீர்த் தாைர ெகாள்ள ந க்க ற்  உைரகுழறி 
வியாக்கிர பாத ம் பதஞ்ச ம் இன்பச் சாகரத்திேல மிதந்தார் இனிேவேற ெயன் 
ெசய்வார்-- எ- . (4-18) 
 
        தற்பரமாகுந்தைலவன ண்ைமத்தன்ைமப்ெபாற் 
        சிற்பரமாமம்பரெவாளியிந்தன்றி ேமனிப் 
        ெபாற் டனா ம்ெபா ம்வி க்குட் ணராதா 
        லற் தேனயிங்கார்கிலெமன்ெறன்றயர்கின்றார். 
 
    இ-ள். சுட் ணர் க் கப்பாற்பட்ட தல்வன  சத்தியமான சுபாவம் விளங்கின 
ஞானத் க்குேமலான சிதம்பரப்பிரகாச ம் ேதவாீ ைடய தி ேமனியின் 
பிரகாசத் டேனயா ம் அந்தப் பிரகாச ம் பார்ைவக் கடங்காத ப யாேல 
ஆச்சாியமான தி ேமனிைய ைடயவேர சத்தினிபாதக் குைறவினாேல எங்கள் 
நிைன  க்கப் ெப கின்ேறா மில்ைலெயன்  வ ந் கின்றார்கள்-- எ- . 
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    தன்தி ேமனி ெபாற்  என்பதற்குத் தன் ைடய தி ேமனியிேல ெபா ந்தின 
பரேமசுவாிெயனி  மைம ம். (4-19) 
 
        காரணேன ன்காமைனேவவக்கண்ைவத்த 
        ரணேனநின் கழ்நடம்யா ம் ணர்ெவய்தப் 
        பாாி ண்ேமாகந்தீர் ண்ஞானம்பணிெயன்ெறன் 
        றாரணேமா ஞ்சாைககேளாராயிரமாக. 
 
    இ-ள். சர்வகாரணேன ன்னாள் மதனன்ெவந்  ழத் தீக்கண்ணாற் பார்த்த ளிய 
பாி ரணேன ேதவாீ ைடய கழ்ெபா ந்திய நி த்த ெமல்லா ங் காணக் 
கடாட்சிப்பீராக இ ைள ம் மயக்கத்ைத ம் நீக்குமப யான உம  கி ைப 
ெபா ந்தின தி வ  ஞானம் பணித்த ள் ராகெவன்  ெவகுவிதமாகச் 
சரைககளினாேல விண்ணப்பஞ் ெசய்தன*ேவதங்கள்-- எ- . (4-20) 
    ------------------- 
    * ேவதெமன்ற  ேவதகர்த்தர்கைள. 
 
        ஒ வைனேநேரயி வ ன்னான்மைறயஞ்சா 
        திர மாேறைழயமினிெயட் ம்ப யின்பந் 
        தைர தலாறாெறனவ நாதாதியின்மீேத 
        பரதபராபரபாி ரபாதாபணிெயன்றார். 
 
    இ-ள். ஒப்பில்லாத தல்வைனச் சந்நிதிப்பட்  நின்  விட் ம் பிரமா ம் ன 
நான்குேவதங்க ம் ேதேசா பத் க்கஞ்சாமல் ேவண் க் ெகாள் கிற வழிைய 
ஒன் ம் அறியாதயாங்க  மின்பம் ெப ம்ப  பி தி வி தல் ப்பத்தாெறன்  
ெசால்லப்பட் வ ம் பரநாதத்தின் ேமேல நி த்தஞ் ெசய்பவேர பராபரப் 
ெபா ளானவேர தி ச்சிலம்பணிந்த பாதத்ைத ைடயவேர பணித்த ள் ராக 
ெவன்றார் இந்திராதிகள்- எ-  (4-21) 
 
        கரணம ைனத் ம் லனிைவ காணா ைகவிட்டான் 
        மரணெம மக்கிங் கி தமி ேயாம்வாழ் வ ண்மாறிற் 
        றிரண  ெமய்ச்சஞ் சலமில ெதன்றா ெலான்றாநின் 
        ரணெம னக்ெகாண் ட க ெவன்றார் நின்றார்கள். 
 
    இ-ள். தத் வங்கெளல்லாங் கூ னா ம் விஷயங்கைள யறியமாட்டா தத் வங்கள் 
கூடாதெபா  எங்க க்குக் ேகவலம் ெபா ந் ம், இவ்விடத்  அ ள் நீங்கித் 
தனித்தவிடத்  எங்கள் வாழ்வி , ேதவாீர் அ ளில்லா விடத் த் ம் ம் 
அைசயாெதன்  உண்ைமயாக ேவதாகமங்கள் ஒன்றாகச் ெசால் தலாேல அவ்விடம் 
உம் ைடய ரண ெமாழியவில்ைல ஆதலாெலங்கள் சுதந்தரமான 
ேகவலக்காணிைய ம் ரணமான ேதவாீ ைடய சுதந்தர சத்திைய ந் 
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தி ள்ளத்திேல ெகாண்ட ளி எங்கைள ம் பிேரகாிப்பித் த ள் ராக ெவன்றார்கள் 
அவ்விடத்  நின்ற ாிஷிகள் தலாேனார்-எ-  (4-22) 
 
        இவ்வைக ேயநான் மைற த ேலேனா ாிரெவய்தப் 
        ைபவிர வாரப் பணியணி நாதன் பாிவா ப் 
        ெபாய்விர வாெமயப் ெபா வினர் யா ம் ணர்ெவய்தத் 
        திவ்விய மாமம் பரபத ஞானந் ெதாிவித்தான் 
 
    இ-ள். இவ்வா  ேவத தலான ேதவர்க ம் இ கள் தலாேனார் யாவ ம் 
ேவண் க்ெகாள்ள படம் ெபா ந்திய சர்ப்பாபரணமணிந்த சிதம்பரநாதர் 
அ க்கிரகத்தினாேல இப்ப  சத்தியம்ெபா ந்தின தி ேமனிப் ெபா விைன ைடய 
பக்குவராகிய ேவதாிஷிகள் தலான யாவ ம் ெபா ந் த றத் திவ்வியமாயி க்கிற 
பரமாகாசப்பத்தி ஞானத்ைதத் ெதாிவித்தார்- எ- . (4-23) 
 
        நாரணன் ேவதா வாசவன் வாேனார் நைவேசரா 
        வாரண ேமேலார் தாபதர் வா யிரேவார்நற் 
        சாரணர் தாவா நாரதர் தா திகளாைசக் 
        காரண ேரேனா ராடைல ேநேர கண்டார்கள் 
 
    இ-ள். அாிபிரமர் இந்திராதி ேதவர்கள் குற்றமில்லாத ேவதங்கள் தலாக 
உயர்ந்ேதாராகச் ெசால்லப்பட்ட ெபாிேயார்கள் வாயிரம் பிர்மாிஷிகள் நல்ல சாரணர் 
குற்றமில்லாத நாரதர் த தலாேனார் திக்குப் பாலர்கள் மற் ண்டான இ கள் 
யாவ ந் தம்பிரானார் நி த்தத்ைதப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டார்கள்- எ- . 
 
    எண்ண ங்காதல் கூ ெமன்கிற 10-வ  தி வி த்தந்  வக்கி நாரணன் ேவதா 
என்கிற 24-வ  தி வி த்தம் அளவாகச் ெசால் ய  ஏெதன்னில், வியாக்கிரபாதர் 
பசஞ்ச க க்குத் திேராதானத்ைத நீக்கி ஆநந்த சுபாவ நி த்தத்ைதத் தாிசிப்பித்த ம் 
அாிபிரம இந்திராதி ேவதங்க க்கும் ஆணவளைவ விந்  அவத்ைத நீக்கித் 
திேராதானத்தில் அ ளாநந்த நி த்தந் தாிசிப்பித்த ம் வாயிரம் ஷியாதி 
யானவர்க க்குக் கலாபந்த நீக்கி வயிந்தவா நந்தந் தாிசிப்பித்த ங் கண் ெகாள்க. (4-
24) 
 
        கண்டனர்கண் க்கின் ற ன்ேனகர ச்சிக் 
        ெகாண்டன ள்ளக்ெகாள்ைகத ம்பக்குறியாரப் 
        பண்ட ேவதப்பாடேலாடா ப்பரேபாகந் 
        தண்டனதாெமய்க்க ைணயி ற்றைலகின்றார். 
 
    இ-ள். கண்க க்குச் சுகம்வரப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டனர் கரங்க ச்சியிேல 
ெபா ந்தக் ெகாண்டார்கள் தங்கள் நிைன  நிரம்பி வழிகிற  ேபாலக் கண்ணீ ம் 
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ளக மாகிய குறிகள் நிைறய இைசெபா ந்திய ேவதகீதத்ேதா  ஆநந்தக் கூத்தா  
பரேபாகந்த ம் தம்பிரானா ைடய கா ண்ணிய சாகரத்திேல மிதந்தார்கள்-- எ- . (4-
25) 
 
        பரபதகங்காதரவரவிந்தாசனனச்சிச் 
        சிரமாிகண்டாவி ட கண்டாமிகுெதவ்வர் 
        ரெமாிகண்டாபவமிாிகண்டாெவனேவாதிக் 
        கரமலர்சிந்தாவரகரெவன்றார்கணநாதர். 
 
    இ-ள். ேமலான பத ள்ளவேன கங்காதரேன கமலாச ைடய உச்சித்தைல யாிந்  

ண்டப் ப த்தினவேன க ப்  நிறத்ைதக்காட் ன கண்டத்ைத ைடயவேன மிகுந்  
மா பட்ேடார் ரங்கைள ெயாித்த ரேன சந்நத்ைதக் ெக க்கிற ஞானக் கண்ைண 
எங்க க்குத் தந்த ெளன்  விண்ணப்பஞ் ெசய்  ட்பாஞ்ச  பண்ணி அரகரா 
ெவன்றார் கணநாதர்கள்-- எ- . (4-26) 
 
        ஆ னெரந்தாயாகமசிந்தாமணிேயெயன் 
        ேறா னர்நின்றாேராைகம ந்தாெராளிர்கண்ணீர் 
        னர்குன்றா யெவந்தீவிைனதீரத் 
        ேத ம ந்ேததாவ ெளன்றார்சிலேதவர். 
 
    இ-ள். பரவசராய் நின்  கூத்தா னர் எந்ைதேய யாகமத் க்குச் 
சிந்தாமணிேயெயன்  ஓ னர் பரவசராய் நின்றார் அதிப் பிாியப் பட்டார்கள் 
ெவளிப்பட ஒளி ெபா ந்தின கண்ணீர்த் தாைர ெகாண்டார் மைலேபான்  எங்கைள 
ேம ட்ட ெகா ய தீவிைனதீர யாவ ந்ேத  ம ந்ேத ய ைளத் த வாயாக 
ெவன்றார்கள் சிலேதவர்கள்-- எ- . (4-27) 
 
        மாலயன்ேமலாவாசவேனசாமதிேயெசங் 
        ேகாலநிலாவாபாலனநீறாேகாேவதிண் 
        காலனிலாவாகாதியகாலாகதிேயவண் 
        பாலநிலாவாகாெவனேநேரபணி ற்றார். 
 
    இ-ள். அாி பிரமர்க க்கும் ேமலானவேன இந்திர க்குச் சிேனகிதேன 
சர்வாத் மாக்க்க க்கும் அறிேவ ெசவ்வண்ண விளக்க ைடயவேன பாெலாத்த 
ெவண்ணீற்றேன ேகாேவ திண்ணிய காலன் இல்ைலயாகும்ப  காய்ந்த ளிய 

பாதேன சமயிகெளல்லா ம் அ தியிட் ச் ெசால் ம் வழிேய வளவியபால 
சந்திரேசகரேன ச சாரதாபத்தில் நாங்கள ந்தாமல் இரட்சிெயன்  சந்நிதியிேல 
பணிந்தார்கள் - எ- . (4-28) 
 
        திகழ்த ெசம் ன்றைலதிாி ண்டஞ்ேசாசங்கத 
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        தகுகுைழ ண்கண்சி நைகதந்தந்தாழபண்  
        பகுசகனந்திண்ெதாகுசரணந்தண்பாரதங்கப் 
        கழ்கரணங்ெகாண்டயாவவநந்தம் தங்கள். 
 
    இ-ள். விளங்குகின்ற ெசங்குஞ்சித்தைல - ெநற்றியிேல, தி ரண்டாம்- 
சங்கங்குைழெபா ந்தினகா கள் - சிறிய கண்கள் - ன்னைகைய ைடய பற்கள் - 
தாழ்ந்த வயி  - இரண் பிாிவாகிய பி ஷ்டபாகம் என்  மிைவகைள ைடய 
பதங்கள் பலம்ெபா ந்தியகால்கள் மியிேலெபா ந்த *உற் த கரணங்ெகாண்  
ஆ வன- எ- . (4-29) 
    --------- 
    * உற் தெமன்ப  கூத்தின் விகற்பம். 
 
        மலெராி ச்சிக்குழிவிழிெயாட்டற்க ளவாய்விட் 
        லெகயிெறாடைடக்களமி ெநட்ைடககரமீர 
        ல தரஞ்சிற்றைர யர்ெதற்றப்பதேமா ம் 
        பலவலைகக்ெகாத்தி குணைலக்ெகாத்தினபாணி. 
 
    இ-ள். எாிேபால விாிந்த மயிைர ைடய ெப ந்தைலயம் குழிந்த கண்க ம் ஒட் ய 
கன்ன ம் வாய்க்கு ெவளியில் றப்பட்ட பற்க ம் ஒட்ைடயின் க த்  ேபான்ற 
க த் ம் நீண்ட இரண்  ைகக ம் ஈர லாந்த வயி ம் சிறிய அைச ைடயனவாய் 
உயர்ந்த ெதற் தல் ெபா ந்திய ட் க் கா டேன பலேபய்கள் குனித்தி ங் 
குணைலக் கூத் க் குச்சாியாகக் ைககைளக் ெகாட் ன - எ- . (4-30) 
 
        ேதா ைறேயவாய் டல டார்சுாிகூைழப் 
        பாடளியாேழாேடழிைசேகாடாவைகபாடத் 
        தாடகுமாடார ரம் டாெவா சாரவித் 
        தா னாபாடாவா னாபீடாரர்மாதா. 
 
    இ-ள். இதழ்சற்ேற நீங்கின் ட்பங்கள் நிைறய ள்ேளைவத் ச் ெசா கின 
ெகாண்ைடப் றத்தில் வண் கள் யாேழா கூடச்சத்தசுர ம் மயங்கா மற்பாட 
தா க்குத் தகுதியாகக் கால் வ ம்பிற்ெபா ந்தின ெபாற்சிலம் ேபாைசையக்கூட்  
ஆ னர் பாடாமல் மயங்கினர் ெப ைமைய ைடய ேதவஸ்திாீகள்- எ- . (4-31) 
 
        அண்டாகண்மிண்டப்பண்ெட நஞ்சுண்ட தீ ங் 
        கண்டனகண்டப்பண்ைடநடங்கண்குளிர்வித் க் 
        குண் ைகெகாண்ைடத்தண்ெடா மண் க்குைலேவணி 
        ண்டமிலங்கக்ெகாண்ைடயாகின்றார் ேவார்கள். 
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    இ-ள். ேதவர்கள் விஷேவகத்ைதச் சகிக்க மாட்டாமல் திரண்  வந்  விண்ணப்பஞ் 
ெசய்ய பண்  ச த்திரத்திேல ேதான்றிய நஞ்ைச அ  ெசய்  அவர்க க்கு 
அமிர்தத்ைத யீந்த ம் நீலகண்டன  அகண்ட பாி ரணமான அநாதி நி த்தத்தாேல 
கண்கைளக் குளிர்வித்  கமண்டலம் ேசாமன் கட் ன தண் கள் ஒன் க்ெகான்  
ெந ங்கிச் சைடயவிழத் திாி ண்டரம் விளங்க ெவகுவிதமாக ஆ னார் பைழய 

வாயிர னிவர்கள்- எ- . (4-32) 
 
        ரதராவான்ேம கராகான்விாிெகான்ைறத் 
        தாரவராவாகர்ெவனேநேரதகவாரா 
        நாரதேரரார்சாரணேரேனார்நைசயாழின் 
        பாரகராராவார்வெமாடா ம்பணி ற்றார். 
 
    இ-ள். ெவற்றிைய ைடயவேன ெபாிய மகம்ேம ைவ வில்லாகக் 
ைகக்ெகாண்டவேன வாசைன மிகுந்த ெகான்ைறமாைல யணிந்த பரமசிவேம 
நாகத்ைத யாபரணமாகஉைடயவேன எங்கைள ரட்சிெயன்  சந்நிதியிேல 

ைறப்ப வந்  ம்  நாரதர்க ம் அழகு ெபா ந்திய ேதவ தர்க ம் மற்ைறத் 
ேதவர்க ம் காந்தர்வ ேவதபாரகராகிய வித்தியாதரர் தலானவர்க ம் நீங்காத 
ஆைசேயா  ஆ ந்ெதாழிைலப் ெபா ந்தினார்கள் - எ- . (4-33) 
 
        குட ழவங்ெகாக்கைரெபா தாளங்குழல் ைண 
        படகெந ங்கத்திாிைகதடாாிபணிலங்க 
        கரடஞ்சச்சாிபலெகாண்ேடார்ெதாகவாரா 
        ெந கிலஞ்சக்கடெலா ெயஞ்சநிகழ்வித்தார். 
 
    இ-ள். பிரதானவாத்தியமான குட ழாக்கள்- ெகாக்கைரெயன்கிற வாத்தியங்கள்- 
சர்வ வாத்தியங்க க்கும் சு தியான தாளம்- ேவய்ங்குழல்கள் ைணகள்- தம்பட்டம்- 
ெபாியகத்திாிைக- பம்ைப- தவளச்சங்கங்கள்- தம கம் கர ைக- சச்சாி தலான 
வாத்தியங்கைளக் ைகக்ெகாண்ட ேமளத்ேதார் *** கூ வந்  ேமகங்கள் தி க்கிட ம் 
ச த்திரெவா  குைறய ம் ழக்குவித்தார்கள் - எ- . (4-34) 
 
        பாி டனா ந்ெதாழி னராய் ன்பலர்வாழத் 
        ெதாி றநீ ம் னிேயா ந்திகழ்ெவய்  
        மரவரேசா ம்பரவசமாய்நின்றழேநேர 
        வரெமைவகூ ந்தரெவனநாதன்மகிழ் ற்றான். 
 
    இ-ள். அன் டன் கூத்தா ந் ெதாழிைல ைடயராய்ச் சந்நிதியிேல ெபா ந்திேனார் 
யாவ ம் ெப வாழ்  ெபற்  வாழ உண்ைமையத் தாிசித் ச் சுபாவ குணத்திேல 
ய ந்தின வியாக்கிரபாத ம் அந்த நிைலையப் ெபா ந்தின பதஞ்ச ம் பரவசமாய் 
நின்றழ அங்ஙனம் சந்நிதியிேல நின்ற ம் வியாக்கர பாதைர ம் பதஞ்ச ைய ம் 
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பார்த்த ளி நாம் ெகா க்க உங்க க்கு ேவண் ய வரங்கைளக் ேக ங்கெளன்  
மகிழ்ந்  தி வாய் மலர்ந்த ளினார்- எ- . (4-35) 
 
        அண்டர்பிரான் ன் ண்டாிகத்தாண் னியன்பிற் 
        கண் ளிேசாரக்ைகெதா ள்ளங்கசிெவய்திப் 
        பண் ைனநா ங்கண் மாெறன்பயில ைச 
        ெகாண்ட ள்ேவறிங்குண் லேவ ங்ெகாளெவன்றான். 
 
    இ-ள். ேதவேதவன் தி ன்ேப வியாக்கிரபாதர் அன்பினாேல ஆநந்த பாஷ்பம் 
ெப க நின்  ைககூப்பித் ெதா  மன கி ன்ேபாலத் ேதவாீைர நாள்ேதா ம் 
கிாியாவிதிப்ப யான பண் கிற ைசைய உண்ைமயாகக் ைகக்ெகாண்ட ள 
ேவண் ம் இ ேவ யன்றிப்ெபறேவண் ய குைற ேவெறான்  மில்ைலெயன்றார் - எ-

. (4-36) 
 
        ஆ கெவன்றங்கா மரஞ்சீர ள்ெசய்யக் 
        கூ மநந்தன்கூ மநந்தங்ெகா ெவம்ைம 
        நீ மநந்தங்ேகதநிைனந்ேதாநிலன்ேம ஞ் 
        ேசடர்க ன்பந்தீரநிைனந்ேதாெதாியா . 
 
    இ-ள். ேவண் ம் வரத்ைத உைரயா ங்கெளன்  அவ்விடத்தில் நி த்தஞ்ெசய் ம் 
பரேமசுரர் அ ளிச்ெசய்ய அன் ெபா ந்திய பதஞ்ச  தன்ைனக் கூ ம் 

வில்லாதெகா ய தீவிைனயில் நீட் க்கும் மனத்திற்றங்கும் ஏ க்களாகிய க்க 
வாதைனயாேல இனனம் மனத்ைத வந்  ெபா ந் ேமாெவன்  எண்ணிேயா 
ெதாியா  ேலாகத்ைதப் ெபா ந் ஞ் ேசஷமா ள்ள ஆன்மாக்கள் பிறவித் ன்பந் தீர 
என்  எண்ணிேயா ெதாியா . - எ- . 
 
    ெதற்குக்கயிலாச பாாிசத்தில் தவ ய ம் ெபா  பரமசிவஞ்சா நித்தியஞ்ெசய்  
பிரமாவாக ெவளிப்பட்  இவர் வாய்ைமகைளச் ேசாதித் ப் பின்  தற்ெசா பமான 
ேபா  ேவண் ய ெதன்னெவன தா காவனத்தில் ெசய்த நி ததத்ைதத் தாிசிக்க 
ேவண் ெமன் ெசால்ல இ  இடம் அன்  அங்கு சிதம்பரத்தில் காணக்காட்  
ெமன்ற ளிச் ெசய்ய அவ்வண்ணம் அந்தன்ைனப் ெபா ந் ம் அந்தமில்லாத 
ெகா ைம உைடய தீவிைனயிற்றங்கு மன க்குத் தம்மிடத்திற் றங்கும் ஏ க்களாகிய 
சுக க்க வாதைனயிற்பட்  மைறப்  வ ெமன நிைனந்ேதா ெவனி மைம ம்-

மியிற் ெபா ந் ம் ண்ணிய பாவ ேசஷமா ள்ளவர் ேசஷர்கெளன 
வடெமாழித்திாி . இ  என் ெசால் யவாேறாெவனில் தன  சஞ்சிதப் பிரார்த்தவ 
ஆகாமியத்தாற் பிறவி வ ெமன நிைனந்ேதா ேலாகத் ப்ெபா ந் ஞ் ேசஷமா ள்ள 

ண்ணிய பாவ ைடய ஆன்மாக்கள் பிறவித் ன்பந்தீர நிைனந்ேதா இப்ப  நி த்தம் 
அநவரதஞ் ெசய்யெவன்ற , ெதாியாெதன ம் இரண் ம் ேவண் ெயன்ப  
ெபா ந் ம் - எ- . (4-37) 
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        ெசன் வணங்கித்திக மநந்தத்திறேலா  
        மின்றிகழ்வாழ்ேவார்விழி ணர்காலந்ெதா மன்றந் 
        ன்றியஞானச்ேசாதி ேணசத் ைணேயா  
        ெமன் நடந்தந்த ளவிரங்காயினிெயன்றான். 
 
    இ-ள். வந் வணங்கி விளங்கும் அநந்தனாகிய ெவற்றி ைடேயா ம் மின்ேபால 
விளங்கப்பட்ட உடம்பில் வா ம் ஆன்மாக்கள் ெவளியாரக் கா ம் அக்காலந் ேதா ம் 
அம்பலத்தில் ரணமாய் நிைறந்த ஞானப் பிரகாசத் ள் காதைல ைடய ைணயாகிய 
பராசக்தி டேனகூட இன்  தல் என் ம் நி த்தத்ைதப் லப்ப த்தி அ ளாயினி 
என்றான்- எ- . (4-38) 
 
        ேதவர்கேடவன்றி வ ளங்கப்ப ெசய்ய 
        ேமவியேபாதங்கி வ மிக்கா னர்மிக்ேகா 
        ராெவனேவெழண்கடெலா ேபால்ைவத்தைல ற்றார் 
        வலயம் மைலதகவாேனார்ெபாழி ற்றார். 
 
    இ-ள். ேதவர்க க்குத் ேதவன் அவ்விடத்  அப்ப த் தி வ ள் ெசய்யப் 
ெபா ந்தினேபா  வியாக்கிர பாத ம் பதஞ்ச மாகிய இ வ ம் ஆநந்தக் களிப்  
ேம ட்  ஆ னர். மற் ள்ள ேதவர்கள் இ கள் தலாயிேனார் ஏெழன்  
எண்ணப்பட்ட கடேலாைசேபால ஆரவாாித் ச் சிரசின்ேமல் ைகைவத் ச் 
சுழல ற்றார் மிவட்டத்தில் ஷ்பங்கள் மைலக்கு ஒப்பாக நிைற ம்ப த் ேதவர்கள் 

ஷ்பமாாி ெபாழிந்தார்கள்-எ. . (4-39) 
    ------------------------- 
    * ஆ - என்ப  அதிசயவிரக்கச்ெசால். 
 
        எங்கு ழங்கத் ந் பிசங்கத்ெதா நீடச் 
        சங்ைகயின் ற் ம்பர்கேளேனார்தாம்வாழப் 
        பங்கமி ன்பத்ெதா பேதசம்பாிவான் மிக் 
        கங்கவர்தங்கட்ெகங்கள் பிரானார ள்ெசய்வார். 
 
    இ-ள். திக்குகெளங்குந் ந் மி ழங்கச் சங்கங்களின் ஓைசெப க மயக்கமின்றிப் 
ேபாின்பத் தழிந்தித் ேதவர்கள் இ கள் தலாேனார் வாழப் பங்கமில்லாத 
இன்பமிகுந்த ஒப்பற்ற உபேதசம் அன் ைடயார் தங்க க்கு எம்ைம அ ைமயாக 
உைடய தம்பிரானார் அ ளிச் ெசய்வார்- எ- . (4-40) 
 
        ஞானநமக்குத்திகழ்விடநம்மிற்பிறிவின்ேறான் 
        றான சிந் ச்சத்தமர்ஞாலத்தகலா  
        தா ட ட்பட் யிாிற்றங்குதல்ேபாலேவாம் 
        வானவர்சுற்றிக்ேகா மிெனன்றான்மன்றா . 
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    இ-ள். நமக்கு ஞானமான விளங்கப்பட்ட அதிட்டாநம்-நம்மிடத்தில் பிாிவின்றி 
ஒன்றான  சித்தாகிய ேஞயம் சத்தாகிய ஞானம் - அமரப்பட்ட இப் மிையவிட்  
அகலாத  எப்ப ெயன்னில்-உட ல் உட்பட் க்கும் உயிாிைனப்ேபால அந்த 
ஞானத்திற்கு ேஞயமாகிய உயிராய்த்தங்குதல் ெசய்ேவாமாைகயால் ேதவர்கேள இந்த 
இடத்ைதச்சுற்றி அம்பலமாகக் ேகா மி ெனன்றார் அம்பலத்தா னார்- எ- . (4-41) 
 
        ெதான்ைமயஞானம்ெபற்ற சுற் ம்ெபா ளாயவான் 
        ன்மலர் வித்ெதாழநடராசன் ற் 
        சின்மயமாமன்றிரண்மயெமான் ண்ட ேசரப் 
        ெபான்மயமாகும வியினர்கா ம்ெபா ெதன்றான். 
 
    இ-ள். பழைமைய ைடய ஞானமாகிய சிதம்பரத்தில் அத்தன்ைமையத் தம்பிரானார் 
அ ளினாேல சுட்  அறி ெபற்  ஸ்தலத்ைத யாவ க்குந் திரவிய ேமதாெமன்  
ஆராய்வான் காரணமாகித் ேதவர்கெளல்லாஞ் சந்நிதி ன்  ஷ்பாஞ்ச  பண்ணி 
நமஸ்காரஞ் ெசய்ய நேடசர் ெசால்வார் ேவதத்தில் ஞானமயமாய் இம்மன்றி க்கு 
இரண்மய ேகாசெமன்ெறா  ெபயர்உண்  அ  விசுவத்தி ள்ளவர் கண் த் க் 
கா ம்ெபா  அடங்கப் ெபான்னின் ெசா பமாகுெமன்றார்- எ- . (4-42) 
 
        என்ற ஞ்சீர டைலேமல்ெகாண் ைமேயார்ெபான் 
        ெசன்றழறங்கித்ேதசுடேனா ச்ெசலவற்  
        நின்ற ெகாண்டங்க ள்ப மாவர்நிகழ்வித்தார 
        மன்றகுெமன்றங்க ப மாவாம வித்தார். 
 
    இ-ள். என்ற ளிச்ெசய் ந் தி வ ைளத் ேதவர்கள் தைலேமற்ெகாண்  கனகம் 
அழ ற்ெசன்  தங்கி களங்க மற் த் தன் ைடய ஒளி டன்கூ  ஓ  ஒட்டற்  நின்ற 
ெபான்ெகாண்  தம்பிரானார் அவ்விடத்  அ ளியப ேய ெபாிதாக அம்பலத்ைதச் 
ெசய்வித்தரா அதற்கு நம்மன்னராகிய சிதம்பேரசுரர் ெபான்னம்பலமாகத் தகுெமன்  
அவ்விடத் ச் ெசான்னப  மைறவாக நாமம் ெபான்னம்பலம் என்  எல்ேலாைர ஞ் 
ெசால்வித்தார்- எ- . (4-43) 
 
        ெபான்னசலஞ்ேசர்ெபா ளள் யக்கும் ற்ேபான் ற் 
        பன்ன ேஞயப்பரபதஞானந்த பானைமச் 
        சின்னிைலமன்றந்ேதவர்கள்ெசய் ந்தி மன்றந் 
        தன்ைன மன்ேறெசய்த ஞானந்தானாக. 
 
    இ-ள். ெபான்னாகிய மகேம  ப வதத்ைதச் ேசர்ந்த ெபா ள்ெபான்னானாற் 
ேபால ம், அளத்திற் ேபா ம் ல் உப்பானாற் ேபால ம், ற்ெசால் தற்கு 
அ ைம ைடய ேஞயாதிட்டானமான பரபதெமன் ம் ஞான நிட்ைடையத்த ம் 
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ைறைமைய ைடய ஞானநிைலயாகிய மன்றம்-ேதவர்களாற் ெசய்யப்ப ம் அழகிய 
கனக சைபைய ம் அப்ேபாேத ஞானந்தானாகச் ெசய்த - எ- . (4-44) 
 
        அன்  ெதாடங்கித் ேதவர்க ஞ்சீரரேவா ந் 
        ன் க்கான் னி தலாகுந் ேயா ஞ் 
        ெசன் வணங்கித்திைசெதா ம்வாழத்தி வாளன் 
        மன்றினடந்தந்ெதன் மகிழ்ந்தான்மாேதா ம். 
 
    இ-ள். அன் ெதாட்  அாிபிரேமந்திராதி ேதவர்க ஞ் சிறப் ைடய பதஞ்ச  
பகவா ம் திடசித்த ைடய க்கால் னி தலாகுஞ் சுத்த இ க ந், திைசகளின் 
உள்ளவர்க ம் வந்  வணங்கி த்தியில் வாழ்வதாக மஹைதசுவாிய ைடய 
பரேமசுரன் ெபான்னம்பலத்தில் எப்ேபா ம் நடனஞ்ெசய்  பராசத்திேயா  
மகிழ்ந்த ளினார்- எ- . (4-45) 
 
        கரவினி த்தம் ாியவி த்தங்கழிகானின் 
        மி கமைனத் ம்பறைவகண் ற் மிகுநாதப் 
        பாி ரசத்தம்ப கிமதித்தம்பிைகபாத 
        ம வி * நிரக்கம்ெப கியிரக்கம ற் . 
 
    இ-ள். மைறப்பில்லாத நி த்தத்ைத ஈசுரன் ெசய்ய மா பா  நீங்கிய காட் ல் 
வா ம் மி கங்கள் அைனத் ம், பறைவகள் அைனத் ம், நாதமிகுந்த தி ச்சிலம்பின  
சத்தத்ைதச் ெசவியாரப் ப கிச் சத்திநி பாதம் ெபா ந்தி அ ைளக் குறித் க் கண்ணீர் 
ெப கிச் சிவஞானத்திற் ெபா ந்தி வாழ்ந்தன. (4-46) 
    ------------------------------- 
    * நீரக்கெமனற்பால  - விகாரவைகயால் நிரக்கெமனக் குறிகிநின்ற . 
 
        அரவரசன்ெசாற்றகவர ன்ெபற்றனனாகக் 
        கரவில்கணங்கட் னன்மிக ந்தக்கரநா ந் 
        திாிநயனம்ெபாற்சுாிைகபிரம்ெபாப்ப ெசம்ைம 
        ம வியநந்தித்தைலவைனவந்தித்ெததிர்நின்றார். 
 
    இ-ள். பணிக்கரசனாகிய பதஞ்ச  ன் ேவண் க்ெகாண்ட ெசாற்ப ேய 
தி ள்ளம் வாழ்ந்த ளி அநவரத தாண்டவஞ்ெசய்ய வரங்ெகா த்த ளப் 
ெபற்றனனாகக்கண்  அசத்தியம் இல்லாத கணநாதர்கள் கண்ணீர் மிகத்த ம்ப நான்கு 
தி க்கரங்க ம் தி நயன ம் ெபாற்சுாிைக ம் பிரம் ம் ஒப்பில்லாத ெசம்ைமயாகிய 
சா ப ம் ெபா ந்திய நந்திேகசுரனாகிய தைலவைன வணங்கி ெயதிர் நின்றார்கள்- 
எ- . (4-47) 
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        பன் க ணத்ேதார் தைலவன் வ த்தம் பாராேத 
        நின்னில யத்தின் னிைலதக நா ந் நில்ெலன்றார்க் 
        ெகன்ைன  ைரக்ேகா மி பி ணிைகக்கு ெமனிெலய்த்ேதார் 
        தன்ைனந க்கிச் சா ெகாள் வா ந் தகுெமன்றார். 
 
    இ-ள். இப்ப ச் ெசால்லப்படாநின்ற கணங்கள் நாயக ைடய தி ேமனி 
வ த்தத்ைத விசாாியாேத நின் ைடய ஆநந்த நி த்தமாகிய யங்கத்தினிைல 
ெபா ந்த அநவரத  நில்ெலன்  வரம்ெபற் க் ெகாண்டவர்கைளக் குறித்  
நாெமன்ன ெசால்ேவாம் இந்தம ந்  பிணிைய ேயாட் ெமனில் ேநாயினால் 
இைளத்ேதார் அம்ம ந்திைன ேவ டன்பி ங்கி ந க்கி அதன் சாற்ைறப் பிழிந்  
ெகாள் தல்ேபா ம் என்றார்கள்- எ- . (4-48) 
 
        தா ைவ ன்னர்ச் சா நர் கண்ணிற் றகநட்டம் 
        ேப வ தாகப் ெப கு வரம்ெபற் றனெரன்றா 
        லாைணெய னாெமன் றாரறி வார்நா மினியன்பிற 
        கா நர் கா ங் காலம் வகுத்தல் கடெனன் . 
 
    இ-ள். சிதம்பேரசுரர் சந்நிதி ன்னர் வந்தவர் கட் ல க்குக் காண அநவரத 
நி த்தத்ைதத் ெதா வதாகப் ெப த்தவரம் பதஞ்ச  னிவர் ெபற்றனர் என்றால் 
திவ்விய ஆக்கிைன ேயதாெமன்  யாவரறிவார் அன்பினால் தாிசிப்பார்க்குத் 
தாிசிக்குங் காலங் கற்பித்தல் நமக்கு இனிக் கடெனன்  குறித் - எ- . (4-49) 
 
        அங்கக ற் ந் தங்கினர் காவல யற்காவ 
        ெலங்க  ெமாய்க்கும் பாாிட ம்ப ாிைடக்காவல் 
        ெபாங்குசி னத்திண் கூளிகள் காளி றக்காவ 
        றங்குவ க்கந் தம்மிென க்கந் தகுவித் . 
 
    இ-ள். காலம் வகுக்கில் காவல் தல ேவண் மாத ல் அவ்விடத்தில் ெகற்பகிரக 

வ ந் அநந்தாதிகளாகிய தாங்கேள காவலாக ம், அதற்கயலான 
இரண்டாமிடெமங்க ம் நிைற ம் தாதிகள் காவலாக ம் அதற்கு ன்றாவதாகிய 
இைடயில் இந்திராதிகளாகிய ேதவர்கள் காவலாக ம் அதற்கு நாலாவதாகிய றத்தில் 
மிகுந்த சினத்திைன ைடய ேபய்க ங் காளிக ங் காவலாக ம் இப்ப யி க்கும் 
தங்கள் வ க்கத்தில் ெந க்கமாக வி க்கக் கற்பித் - எ- . (4-50) 
 
        காைல  ச்சிக் கால ம் வாேனா ேரேனார்சீர் 
        மாைலயின் ைமக்கட் ைவயர் தாேம வளர்கங்குன் 
        ஞாலந ரர்க்ெகக் கால ம் யா  ந காத 
        ேவைலக ளத்தற் கிச்ைசயி ப்பா மிகுவித்தார். 
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    இ-ள். வி யற்கால ம் மத்தியானகால ந் ேதவர்க ம் இ க ஞ் சிறப் ைடய 
சா ங்காலத்தில் ைமக்கண் ைடய ேதவமாத ம் இ ள் வளராநின்ற ராத்திாி காலங் 
கணநாத ம் ேலாகத்  மானிட க்கு ன்ெசான்ன நான்கு கால ம் தாிசிக்க ம் 
எவ ம் வாராத காலங்கள் தம்பிரானார்க்கு இச்ைசயி ப்பாக ங் கற்பித்தார்- எ- . 
(4-51) 
 
        நிைலயமிதற்கிங்கி நிைலெயன்றான்மன்ேறறி 
        யைலவறநிற்கும்ப வந்தாெனன்றான் ற் 
        கைலஞைரக்கும்ெபா ள்ளவன்ேறவந்ேதாவித் 
        தைலவன் யக்கஞ்சகலர்மயக்கந்தானாமால். 
 
    இ-ள். தம  நி த்தத்திற்கு சு னா ஸ்தானமானசிதம்பரேம இடெமன்றார். 
அன்றி ம் ெபான்னம்பலத்தில நவரத ம் அைசவற நிற்கும்ப  மகிழ்ந்தார் என்றால் 
அநாதிேய ேவதாகமங்களின் வழிேய யாகாதிகள் தலானவற்றில் வல்ல 
கைலஞானிக ைரக்கும் ெபா ள் அதற்கு அளவன் , ஆதலால் இந்தத் தம்பிரானார் 
தி ள்ளப்பாங்கு சகலர்க்கு மயக்கமாம்- எ- . (4-52) 
 
        வமர்ேவா ம்ெபா கடேலா ம் த்ேத ந் 
        ேதவர்கள்ேகா ந்தி னிதா ந்திகழ்நாகர் 
        காவலேனயிக்க ைணநடங்காண்வரைவத்தாய்க் 
        ேகவல்ெசய்ேவாமற்ெறன்ெசயவல்ேலாெமன்றார்கள். 
 
    இ-ள். வில் இ ப்ேபானாகிய பிரம ம், அைலெபா ங் கட ைடேயானாகிய 
விஷ் ந், ேதவர்க ம் ேதவர்க க் கரசனாகிய இந்திர ம், அழகிய னியாகிய 
வியாக்கிரபாத ம், விளங்கப்பட்ட நாகராஜனாகிய பதஞ்ச  பகவாேன-இந்தக் 
கா ண்ணிய நி த்தஞ் ச வான் மாக்க க்குங் காட்சி ெபறக் கற்பித்தாய் உனக்கு 
நாங்கள் ஏவல் ெசய்ேவாமல்ல  ேவெறன ெசயக்கடேவா ெமன்றார்கள் - எ- . (4-53) 
 
        இப்பாிசாமிங்கிவெரா தம்ேபய்காளி 
        ப் ாி ேலார் மகள்விண்ேணார் தலாகத் 
        தப்ப ெமல்ைலக்குடசிவ ங்கந்தாபித் த் 
        ப் றழ்ேமனிச்ேசாதிையநா ந்ெதா நாளில். 
 
    இ-ள். இப்பாிசாகிய வியாக்கிரபரதமா னி பதஞ்ச மா னி 
அாிபிரேமந்திராதிக டேன தம்-ேபய்-காளி-தில்ைல வாயிரவர் இலக்குமி ேதவர் 

தலாேனார் த்தி வ வாத சிதம்பரத்தின் எல்ைலக்குள்ேள சிவ ங்க 
ஸ்தாபனஞ்ெசய்  ெசம்பவளக் குன்ெறாத்த தி ேமனி ைடய தம்பிரானாைர 
நாள்ேதா ம் சித் த் ேதாத்திரஞ் ெசய் ெகாண் க்குங் காலத்தில். (4-54) 
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        சிய கங்ைகக் கங்ைகவி டாவந் தர்ேவதித் 
        ேதசமி லங்கத் திைச கன் யாகஞ் ெசய்தற்குப் 
        ைசவ ழங்கிப் வி  தப் ப் ாித் ற் 
        றாச  ங்கச் சாைலக ளின்பத் தைமவித் . 
 
    இ-ள். திைர சிய கங்ைகக்கைர நீங்காத அந்தர் ேவதிப் பிரேதசம் விளங்க பிரமா 
யாகஞ் ெசய்யக்க தி அவ்விடத்தில் இந்திராதி தலா ள்ள ேதவைதக க்கும் ைச 
பண்ணி மிைய  தண்ணீர் நிைறயக்கட்  ஒ ப்பட்  விதி ைறயில் குற்றமற்ற 
ெபாிய யாகசாைலகைள மேனாகரமாகச் ெசய்வித் - எ- . (4-55) 
 
        தி ம  வித் ப் பறைவ ப த் ச் சிலகுண்டங் 
        க தி நி த்திப் பசுநிைர கட்டப் ெப கம்பஞ் 
        ச ெநய் குைசப் ற் சமிைத சி க்குச் சி வந்தண் 
        ப தி ெபாாிப்ெபாற் குைவபழ ெவற் ப் பலெகாண் . 
 
    இ-ள். இலக்குமி தலாேனாைர ஸ்தாபனம்பண்ணி ப ந் ப த்  
விதிப்ப யி ண்டான குண்டங்கைளக் க டன்ேமல் அந்தந்தத் தானங்களில் விதிப்ப  
அைமத் ப் பசுக்கள்கட்டக் கம்பங்கள்-ச -ெநய்-குைசப் ல்-சமிைதகள் –சி க்குச் 
சி வம், குளிர்ந்த ப தி, ெபாாி ெபாற்குவியல், பழ தலானைவ எல்லாப் 
பதார்த்தங்கைள ம் பலமைலேபாலக் குவித் க்ெகாண் - எ- . (4-56) 
 
        சிந்ைதம கிழ்ந் ம் பைரவர ேவள்விச் ெசயல்ெசய்ேவார் 
        மந்திர ேமாதிப் பாவக ேசாமா வ ணாவா 
        ந்  ராாி வாதிமி ராாி வா வா 
        விந்திரன் வாவா சங்கரன் வாவா ெவன்றார்கள். 
 
    இ-ள். சித்தங்களிகூர்ந்  யாகத்ெதாழில் ெசய்ேவார் ேதவர்கைள வ ம்ப க்கு 
மந்திரம் ஓதி பின் ம் அவரவர் மந்திரங்கைளச் ெசால்  அக்கினி ேதவேன- சந்திரேன-
வ ணேன வா, எக்கியத் க்கு தலான விஷ் ேவ வா, அந்தகார சத் வாகிய 
ஆதித்தேன வா, ப்  இளைமயில்லாத இந்திரேன வாவா, சங்கரேன வாவா என்  
ஆவாகனம் பண்ணினார்கள்- எ- . (4-57) 
 
        யா ம ைணந்தா ாின்றினி ெயன்னா மி ெவன்ேறன் 
        ேறா  னன்பார் யாவ  மின்பா ெராளிர்தில்ைலச் 
        ேசரவி ந்தார் ேபா மி ெனன்ேற ெசன்ேற  
        நாரத ெகாண்ேட மீ க ெவன்றான் மைறநாவான். 
 



 75

    இ-ள். ஆவாகனம் பண்ணின ேதவர்கள் யாவ ம் இங்குவந்  
ெபா ந்தினார்களில்ைல இனி யான் டங்கின யாகம் ஏதாய் ம் என்ெறன்  
பலகா ம் விசாாித்  உண ன் இங்கு வரேவண் ன அன்ைப ைடய யாவ ம் 
பிாியத் டேன விளங்கிய சிதம்பரத்திேல கூ  இ க்கக் கண்ேடாம் யாகத் க்கு 
வா ெமன்  நீர்ேபாயாகி ம் நாரதேர அைழத் க் ெகாண்  மீள்வாயாக ெவன்  
ெசான்னார் பிரமேதவர்-- எ- . (4-58) 
 
        நய னி ம்ேபாய்நடவதிபன்றாெடா ெதால்ைலச் 
        சயம தில்ைலத்தாபதர்விண்ேணார்தைமநீர்காள் 
        பயன்ம யாகத்தைனவ ெமய்தப்பணிநீெயன் 
        றய ைரெசய்தாெனன் ைரெசய்தானைனவர்க்கும். 
 
    இ-ள். நாரத னிவ ம் சிதம்பரத்திேல ெசன்  நடராசன் பாதந் தாிசனம் 
பண்ணிச் ச தியிேல வந்  ஞான ரமிகுத்த தில்ைலவாழ்ந்தணைர ம் 
ேதவர்கைள ங் கண்  நீங்கள் த்தி த்திப்பயன் மிகுந்த யாகத் க்கு எல்லா ம் 
வரத்தக்கதாக நீ கற்பிெயன்  பிரமா ெசால்  என்ைன வரவிட்டார் என்  
அைனவர்க்கும் ெசான்னார்-- எ- . (4-59) 
 
        நாரதனார்ெசாற்ேறவர்கள்ேகளாநைகெசய்ெதம் 
        ேபரவிதீயிற் கயாேமெப ேவாமிப் 
        பாாினினா ம்ேபர ளாளன்பரதத்ேத 
        னார ண்ேபாமினியவி ண்ேபாமன்ெறன்றார். 
 
    இ-ள். நாரத னிவர் வார்த்ைதையக்ேகட் த் ேதவர்கள் நைகத்  எங்க ைடய 
அவிர்ப் பாகத்ைத எங்கள் கமாகிய அக்கினியிேல ஓமம் பண்ணக் கடவர் அைத 
நாங்கள் ெபற் க் ெகாள்ேவாம் இந்தப் மியிேல நாள்ேதா ம் தம்பிரா ைடய 
நி த்தா நந்தத் ேதன் ப குகின்ேறாம் அைத ஒழிந்  இனி ங்கள் அவிர்ப்பாகங் 
ெகாள்ேளாம் என்றார்கள்- எ- . 
 
    உங்களவிைய ெந ப்பிேல ேபா ம் எங்க க்கு ேவண்டாம் அந்தப் பதெமன 
    ஒ ெபா ள் நிகழ்ந்தைம கண் ெகாள்க. (4-60) 
 
        மற்றவர்தஞ்ெசாற்ெபற்றவ ம்ேபாய்மலேரான் ன் 
        ெசாற்றனனந்தக்ெகாற்றவன்யா ஞ்ெசான்னால்வந் 
        திற்ைறமகங்ைகப்பற் வெரன்ேறயிைறவா ம் 
        ெபாற்றிகழ்ெதால்ைலத்தில்ைலயிெனல்ைல குந் ற்றான். 
 
    இ-ள். அந்தத்ேதவர்கள் வார்த்ைதையக் ேகட்ட நாரத னிவ ம் மீளப் ேபாய்ப் 
பிரமாவின் ன்ேப அவர்கள் ெசான்னப ேய ெசான்னார், அந்த வார்த்ைதையக் 
ேகட்ட பிரமாவானவர் நாரதர் ேபாய் மீண்ட ம் ஒழிய இரண்டாவ  நா ம் ெசன்றால் 
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இங்குவந்  இன்  நடத் கிற யாகத்ைதக்ெகாண்  ப்பர் என்  ேயாசித்  
அநாதிேய தம்பிரானார் தி நடஞ் ெசய் ம் ெபா  விளங்குந் பைழய தில்ைல 
வனத்திெனல்ைலையச் ெசன்  கிட் னார்- எ- . (4-61) 
 
        மலரவ ந்தாபதெரதிர்ெகாண்டாெரனவாழ் ற் 
        றைல னல்ெசன்றா யபிென ந்தாரழலா  
        நிலயம்வணங்காநிகழ்சிவகங்காதரநீறார் 
        தைலவ யங்காபரணவிரங்காய்தகெவன்றான். 
 
    இ-ள். பிரமாைவப் பிரமாிஷிகள்யாவ ம் எதிர்ெகாண்டார்கள். எதிர்ெகாண்ட 
மாத்திரத்திேல நம் ைடய எண்ணம் ெமனப் பிரமா மிக ம் பிாிய ற் ப் 
ெபாற்றாமைரப் ெபாய்ைகயிேல ஸ்நானஞ்ெசய்  நியமம் த்  எ ந் ெசன்  
தீயா ங் கூத்தைன நமஸ்காித்  விளங்காநின்ற சுத்தேன, கங்காதரேன, நீ சார்ந்த 
தி ேமனித் தைலவேன, நாகாபரணேன, என்ைன ம் அ யா டன்கூட இரங்கி அ ள் 
என்  விண்ணப்பஞ் ெசய்தார்-எ- . 
 
    இரங்காய் சரெணன்  பாடமாகில் ேதவாீர்பாதத்திேல சரண் க இரங்கி அ ள் 

ெரன்  ெபா ைரக்க. (4-62) 
 
        ேவத ம்ேவள்விக்ேகதிகழ்வானாய்விைடெகாண்ேட 
        தீதற லத்தானமிைறஞ்சிச்சிவ ங்கச் 
        ேசாதிையேமவச்ெசய்யிடெமங்குந்ெதா தன்பிற் 
        ேபா கெவன்றப் னிசாைலக்குள் க்கான். 
 
    இ-ள். பிரமா ம் யாகம் பண்ணி க்கக் க த்தராய் நேடச ர்த்திைய நமஸ்காித்  
விைடெபற் க்ெகாண்  யாகத்திற்கு விக்கினம் வராமல் லத்தான ைடய 
தம்பிரானாைர ம் நமஸ்காித்  ேவண் க்ெகாண்  தி ப் லீச்சர தலான 
எங்கு ள்ள சிவ ங்கத் தானெமல்லாந் ெதா  அன்பினாேல வா ெமன்  அைழத்  
வியாக்கிரபாதர் ைகப்பற்றிக் ெகாண்  அவர் பன்ன சாைலக்குள்ேள குந்தார்- எ- . 
(4-63) 
 
        இந்திரன்விண்ேணார் னிநாகர்க்கிைறேயான்ெமய்ச் 
        சிந்ைதயேரேனார்சூழவி ப்பத்திகழ்ேபாத 
        னந்தமிலாதீர்மக யல்ேவனானைன ம் 
        வந்தைணவானீர்தந்தி ேரவரெமன்றான். 
 
    இ-ள். இந்திரன் ேதவர்கள் வியாக்கிரபாதர் பதஞ்ச  ேகவல சகலம் நீங்கின சுத்த 
இ கள் மற் ண்டானவர்கள் சூழ்ந்  இ ப்ப ந ேவ ேதசஸ் உடேனவிளங்கின 
பிரமாவானவர் எல்லாைர ம் பார்த்  வில்லாத சிவபத்திைய ைடய நீங்கள் 
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யாவ ம் யான் பண் கிற யாகத் க்கு வந்  அ க்கிரகம் பண் ம்ப  வரந்த ர் 
என்  ேகட்டார்- எ- . (4-64) 
 
        மகெனண்ணம் கற ேபா ட்ெபா ன்னி 
        ேயாெமனேவாதாதவனிதரானாரய ம்பர் 
        ேகாமகனீ ட்ெகாண்டெதெனன்னக்குளிர்கஞ்சத் 
        ேதம தாேராய்ெசப்பியதன்ேறாெசயெலன்றான். 
 
    இ-ள். பிரமேதவர் தாம் நிைனத்  வந்த காாியம் ெசான்னவளவில் அதில் 
பிரேயாசனம் ெபாசிப்  மாத்திரேம யாதலால் அதில் அேபட்ைசயற் ப் ெபா ந்தாமல் 
தைல கவிழ்ந்தி ந்தார்கள். பிரமா இந்திரைனப் பார்த்  உன  அபிப்பிராயம் 
என்ைனெயன்  ேகழ்க்கக் குளிர்ந்த பாிமளம் சிய தாமைரமாைலைய ைடயவேர 
நீர் அ க்கிரகித்த தன்ேறா எனக்கும் ெபா த்தெமன்றான்- எ- . (4-65) 
 
        அங்கவனின்ெசாற்ெகாண் வண் ள்ளயன்ேவள்விக் 
        ெகங்க மின்பத்தாபத ண்டாயி ெமந்ைதக் 
        குங்கடமன் க்ெகாப்பவாின்ெறன்றன்ேறாயா 
        னிங்குவ ந்திற்றின்ெறனநின்றங்கிர ற் . 
 
    இ-ள். அவ்விடத் த் ேதேவந்திரன் அ மதிபண்ணின பிாிய வார்த்ைதைய 
உட்ெகாண்  தில்ைல வாழந்தணர் அ மதிபண்ணாத இதற்குச் சித்தங் கலங்கிப் பிரமா 
யாகத் க்கு நன்றாக உபதாிசனம் பண்ண எவ்விடத் ம் நல்ல பிராமண ண்டாயி ம் 
எம் ைடய தம்பிரானிடத்தில் உங்கைளப்ேபாலப் பக்திைய ைடயவர்கள் ேவறில்ைல 
என்பதினாலல்லேவா யான் இவ்விடத்திேல வந்  வ ந்தி ங்கைள ேவண் க் 
ெகாள் கிேறன் என்  பலகா ம் இரந் ெசால் - எ- . (4-66) 
 
        வமர்ேவானப் னிைகப்ெபான் கிழ்பற்றி 
        யாவெதனாேன த மானாலமர்தில்ைலத் 
        தாபதரனார்யாைர மாவாழ்த மேவள்விக் 
        ேக தனீேயேம தலன்ேறாவியல்ெபன்றான். 
 
    இ-ள். கமலாசனர் அந்த வியாக்கிரபாத ைடய கிழ்ேபான்ற  அத்தத்ைதப் 
பற்றிக்ெகாண்  ெசால் கிறார் நீேர பரா கமாயி ந்தால் எந்தக் காாியம் 
நிைறேவ ம். யாேன த மாய் வந்ெதன் காாியஞ் ெசால் னைமயால் தில்ைல 
வனத்தில் ெபா ந்தின பிரமாிஷிகள் எல்லாைர ம் ெபாிய லட்சுமி கரமானயாகத் க்கு 
என் டேன கூட வரவி தைல நீேரற் க் ெகாண்  ெசய்வதன்ேறா கிரமம் என்றார் - 
எ- . (4-67) 
 
        ேகாகனதன்ெசாற்ெகாண் க்கான் னிேகாப 
        ேமாகமி ன்பத்தாபதர் வாயிரேவா  
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        மாக மன்றத்ேதகைனயாமிங்கினி ங்கட 
        காகவணங்கப்ேபாய்வ ெரன்றறிவித் . 
 
    இ-ள். பிரமாெசான்ன வார்த்ைதைய வியாக்கிரபாதர் உட்ெகாண்  குேராதேமா 
காதிகைள நீங்கின சத்திய ஞானத் டேன கூ யி க்கிற பிரமாிஷிகள் 

வாயிரேவா ம் இந்திராதி ேதவர்க ம் ேகட்ப யாம் இன்  தலாக உங்க க்காக 
நீங்கள் ேபாய் வ மள ம் ஒப்பில்லாத சிதம்பர ர்த்திையத் திாிசந்தி ம் 
நமஸ்காிப்ேபாம் நமக்காகப் ேபாய் வா ங்கெளன்  அறிவித் . (4-68) 
 
        ேபா கெவன்றப் னிேபாதன்ெபா ேம ஞ் 
        ேசாதிையவந்தித்த ள்விரெவய்தத்ெதா ெதால்ேலார் 
        நாதெனாடன் ற்றகலநிைனப்ேபார்நமேனா  
        ேமதகுெமய் ம்ேபாமினிெயன்ேறவிைடெகாண்டார். 
 
    இ-ள். வ கெவன்  வியாக்கிரபாதர் பிரமா இவர்கள் சிதம்பர ர்த்திைய 
நமஸ்காித்  நிகழ்ந்த காாியம் விண்ணப்பஞ் ெசய்  தி வ ள் ெபறத் ெதா கிற 
பைழய பிரமாிஷி ேதவர்கள் ஆகிய இவர்கள் ஆத்ம நாயக டேன இரண்டற அன் றக் 
கலந்  ேபாகத் ணிேவார் யம டேன லசாீர ம் ேபாவ ேபாலப் ேபானார்கள் - 
எ- . (4-69) 
 
        ெசன்றபினந்தத்தி னி ஞ்சீரரேவா ம் 
        பின்றிகழ்ேவணிப்பிஞ்ஞகன்மன்றம்பிாியாத 
        ெவான்றியசிந்ைதத்தாபதர்மீள் ற் டன்வாழ்வ 
        ெதன் ெகாேலாவந்தி ெநறிேயேதாெவனெநாந் . 
 
    இ-ள். வாயிரம் பிரமாிஷிக ம் பிரமா உடேன ெசன்றபின்  வியாக்கிரபாத ம், 
பதஞ்ச ம், பின்தாழ்ந்  விளங்குகின்ற சைடக் கற்ைறைய ைடய பிஞ்ஞகனா ம் 
சிதம்பரத்திேல ெயான்றி இ க்கிற சித்த பாகத்ைத ைடய பிரமாிஷிகள் 

வாயிரேவா ம் மீண்  எம் டேன களிகூர்ந்  வா நாள் என்  உண்டாேமா 
அவர்கைள அைழக்கும் உபாயம் ஏேதாெவன்  விதனப்பட் க் ெகாண் -- எ- . (4-
70) 
 
        அந்தமி ன்பத்ெதந்ைதபிரானாரமர்நாளிற் 
        சிந்ைதவிளங்கத்தில்ைலவிளங்கத்ேதனா ங் 
        கந்தவலங்கற்சுந்தரசிங்கக்க ேடசன் 
        வந்தைமசந்தச்ெசந்ெதாைடயான்ேமல்வ விப்பாம். 
 
    இ-ள். வில்லாத ேபாின்பத்ைத ைடய- எந்ைத பிரானாகிய- வியாக்கிர பாத ம் 
பதஞ்ச  மிவ்வாறி க்கு நாளில் தனக்குச் சித்த சுத்தி ண்டாக ம் தில்ைலத்தலம் 
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விளங்க ம் ேதனிைறந்த வாசைனைய ைடய மாைல யணிந்த சுந்தரனாகிய 
சிங்கவன்மென ம் க ட ேதசத்தான் சிதம்பரத்திற்கு வந்தைமைய அழகு ெபா ந்திய 
ெசம்ைமயாகிய ெசய் ட்களினாேல ேமற் ெசால் வாம்-- எ- . (4-71) 
 
    நடராசச்ச க்க ற்றிற் . 
    ஆக தி வி த்தம்-228 
    ------------------------ 


