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ற்காலத்திைமயவர்கண் ன்பணீந் ெதாழ தல்வ
னற்காலத் டன்வில்வானால்வைகமாைய நடத்திச்
ெசாற்கா ம்ெபா ெளைவ ந்ெதால் ழி றத்ெதா த்த
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இ-ள். பிரமகற்பத்திற் பிரதமமான சி ஷ் காலத்திேல ேதவர்கள் எல்லா ம் வந்
நமஸ்காித் ச் சி ட் அவதாாிைய அ ளிச் ெசய்ய ேவண் ெமன் பிரசன்னம்
பண்ண தல்வனாகிய பரேமசுரர் தனக்கு நல்ல ைணக் காரணமான கால
தத் வத்ைத அதிட் த் அ ளிச் ெசய்வார் த கரண வன ேபாகமாகிய
நால்வைகப்பட்ட மாையகைள ம் நடத்திச்ெசால் ன் கட்ெபா ந் ம்
ெபா ெளைவ மாகிய மந்திர பதவன்ன வன தத் வங்க ம் ெதான்ைமைய ைடய
ஊழியில்
யத் ெதாடங்கிச் சங்கார காலத் நிைல
வதாகிய எல்ைலயாம்
ப வத்தில்--எ- . (5-1)
சத்திகளிற்க த்தி த்தித்தாவில மாமாைய
ய்த்ததனினாதாதிையவைக
திப்பித்
ைவத்ெத ந் ெமாழிமைற ன்மந்திரேம தலாய
சுத்தவழிவிாித்தகத்ததத் வங்கெடா
த ல்.
இ-ள். சி ட் க்க ேவண் ெமன்கிற இச்ைசயினாேல ஞானசத்தி த ய சத்திகளில்
கி ைபையெபா த்திக் குற்றமற்றநிஷ்களமான மாமாையையச் ேசர்ப்பித் அதனில்
நாதம்- விந் - சதாசிவம்- மேகசுரம்- சுத்தவித்ைத என் ம்
பஞ்சதத் வங்கைள
ண்டாக்கி ஒ க்கின- வன்னம்- பதம்- ேவதாகம சாத்திரங்கள்மந்திரகைல- சூக்குமாதிவாக்குகள்- வனங்கள்- மற்
ண்டான
சுத்தாத் வாைவத்ேதாற்றிவித் அசுத்ததத் வமாகிய பிாிதிவியாதி
கலாந்தமாகெவா ங்கின அேதாமாையயில்--எ- . (5-2)
கைல தலாநிலன்
வாக்கண் ணர்வங்கதிற்க திப்
பல யிர்களி விைனயாற்பய லகம்ெபறப்பயிற்சி
மலரயன்மால்வரநல்கிமற்றிைவநீர்பற்றிவிாித்
தைலகட ம்வடவைர மாள் ெரன்றளித்த ளி.
இ-ள். கலாதத் வ தல் பிாிதிவி தத் வம் ஈறாகச் சி ட் த் ஞானக்கிாிைய
அந்தமான சுத்த வித்தியாதிகள் கலாதிக க்கு உணர்வாக ங் கலாதி களந்தக்
கரணாதிக க்கு உணர்வாக ம் அந்தக் கரணங்கள் றக் கரணங்க க்கு
உணர்வாக ம் இந்த வைகயிேல தம் ைடயச் சத்திகள் நின் பிேராிக்கும்ப
கற்பித் ச் சர்வாத் மாக்க ம் ண்ணிய பாவத் க்கு ஈடாகத் தத் வங்கைளக்
கூட் ப் சிப்பிக்கத் தக்கதாக அ க்கிரக சக்திைய ங் கற்பித் பிரமாண்ட
சி ஷ் த்திதிக க்குக் காரணராக பிரம விஷ் க்கைள ண்டாக்கி இந்தப்
ேலாகத்தில் சி ஷ் திதிக க்கு அதிகாாிகளாய்த் தி ப்பாற் கட ம்
மேனாவதியாகிய வடவைர ம் ஆண் ெகாண்
ங்கள் என் தி வளம் பற்றிய ளி-எ- . (5-3)
அந்தணர்க ளரானாராகுதிக்காமாதாக்க
டந்தனமந்திர ன்ேனசாற்றினமித்தன்ைமயினான்
ந் மவிெபறத்திங்கண் ம்மாாியிைமயவர்கள்
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சிந்த ண ளவாகியகிலெமலாந் யர்தீர.
இ-ள்: ன் பிராமணைரச் சி ட் த்ேதாம் ேவள்விக்காக பஞ்ச ேகாமாதாக்கைளச்
சி ட் த்ேதாம் மந்திரங்கைள ஆதியிேல அ ளிச் ெசய்ேதாம் இத்தன்ைமயால்
ேதவர்கள் ந் ம் அவிர்ப்பாகம் ெபற ம் மாதம் ம்மாாி ெபய்ய ம் அதனால்
பயிர்கள் விைளய ம் உயிர்க க்ெகல்லாம் ஆகாரம் உண்டாகி ேலாகெமங்குந்
யரந் தீர ம்--எ- . (5-4)
சு திவழிெயா கினர்கள்சுவர்க்கத்தாராகம ற்
சாிையகிாியாேயாகர்சாேலாகசாமீப
வமைமவினராக த
ெமம் டனாகும்
ெப கியஞானிகெளம்ைமப்ெபற்றார்ேபாக்கற்றாேர.
இ-ள் இப்ப
ண்டான உலகத்திேல ேவத விதிப்ப நின்றவர்கள் சுவர்க்க
பதவிையப் ெப வார்கள் ஆகமத்திற் கூறிய சாிைய கிாியா ேயாகத்ைத
அ ட் த்தவர்கள் சாேலாக சாமீப சா ப பதம்ெபற அ ள்ேவாம் எம் டேன
ஒ ப்பட்ட ரணஞானேம தங்க க்கு அறிவான ஞானிகள் எம்ைமப் ெபற்றவர்க
எம் ட னீக்க மற்றவர்க

ம்

மாம்.--எ- . (5-5)

மண் லகின் ைற ாியாமடவைரநால்வைகத்தண்டம்
பண்ணிெநறிநடத்திட ம்பலரறியாவைக ாிந்த
ெவண்ணில்விைனவிதிவழிேய கர்விக்குமியல்பிற்குந்
திண்ணியராமி த ம டராகச்ெசய் ெமன.
இ-ள் ேலாகத்திேல ேவதாகம மார்க்கத்தில் நடவாத ேபைதயைர சாம ேபத தான
தண்டம் பண்ணிச் சன்மார்க்கத்தில் நடப்பிக்க ம் அந்தக் கரணங்களினாேல
பலரறியாவைக கு ரமாகப் பண்ணின எண்ணிறந்த இ விைனயின் விதிப்ப ேய
நரகங்களிேல சிக்கும் இயல்பிற்கும் திட சித்தரான தன்ம ெசா பர்களாக விரண்
ேபைரக்கற்பித்ேதாெமன் .--எ- . (5-6)
வானவர்ேகா ைரத்திரவிைமந்தர்களிெலா வ க்கு
ஞானவிழிநல்கிநமனற்பதி ங்ெகா த்தகற்றி
யீனமிலாெவா வ க்கங்கிலகுமணி
யளித் த்
ேதனகுதாரணிவித் த்ேதவர்கடங்ைகக்ெகா த்தான்.
இ-ள். ேதவேதவர் ேதவர்க க்கு அ ளிச்ெசய் ஆதித்தன் த்திரர்களில்
ஒ வ க்கு ஆத்ம கர்மார்ச் சிதந்ெதாிய ஞானதி ட் ெகா த் ப் பின் எம ைடய
மியதிகார ங் ெகா த்த ப்பிச் சர்வலக்ஷண
ள்ள மற்ெறா வ க்குச்
சந்நிதியிேல விளங்கும் மணி
சூட் வண் ெபா ந்தி மகி ம் ஆத்தி மாைல ம்
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அணிவித்

இவைனக் ெகாண்

இராச்சியம் பண்ணிக் ெகாள்

ங்கெளன்

ேதவர்கள்

ைகயிேல காட் க்ெகா த்தார்-எ- . (5-7)
மற்றவ ங்ெகா ேபாந் வடவைரப்பால்வ விக்கும்
ெபற்றியினாலைணந் நாற்ெப ங்கட ட்ப ம் விக்குக்
ெகாற்றவனாய்ம நாமங்ெகாண் நடத்தினனைடேவ
ற்றிகழகவ ம க்கெளா நால்வர்
ந்ததற்பின்.
இ-ள். அத்ேதவர்க ம் ைகப்பி த் வந் மகாேம பாாிசத்திேல ேசர்த்த
ைறைமயினாேல ெகௗட ேதசத்திற் ெசன் நா கட க்குட்பட்ட ெபாிய மிக்கு
இராசாவாய் ம என்கிற ேபைரக்ெகாண் ேவதாகம மார்க்கத்தில் நீதி நடத்தினன்.
அந்த அைடேவ அவைனப்ேபால ன்னடந்த மார்க்கத்தி ம் நன்றாக எ பத்திரண்
கத் க்குேமல் வரப்பட்ட ம க்கள் நா ேபர்கள் வந் ஒவ்ெவா வராக இராச்சியம்
பண்ணி எ பத்திரண்

சதிர க ம்

ய ஒவ்ெவா வராக

ந்தளவில்-எ- . (5-8)

அன்னவர்கள்பின்னவ ம வாகிவவ க்கு
மன் மைனவியாி வ ளராகிமற்றவாின்
ன்னவள்பா டன்மடங்கன்
நிறமாமக திப்பப்
பின்னவள்பாெலழி னராயி தநயர்பிறந்தார்கள்.
இ-ள். அப்ப ப்பட்ட நா ம க்க க்குப்பின் ெகௗேடசெனன் ம
ளனாகி
நீதி ெச த் ங் காலத்தில் அவ க்கு நிைலெப மைனவியர் இ வ ண்டாகி அந்த
இரண்
களில் பிரதானமான
யினிடத்தில் சாீர
ம் சிங்க வாண்ணமாக ஒ
குமார ண்டாக அந்த இைளய
யினிடத்தில் ராசலட்சணம் ெபா ந்தின இரண்
குமாரர் பிறந்தார்கள்-எ- . (5-9)
விர சிங்கவ மன்பின்ேவதவன்மன்சுமதிெயன
வ தநயர் வர்க மைற ைறயின்ம சடங்கு
ெப கியபின்பைடபயின் பிறங்குமதகாிபாிேதர்
க தி ைகத்தி மா ெமான்றாகக்கற்றார்கள்.
இ-ள். ெபா ந்தின சிங்கவர்மன் அவன்பின் ேவதவர்மன் அவன்பின் சும்தி ெயன
ைறேய ேதான்றின ன் குமாரர்க ம் ேவதமார்க்கத்தில் க்ஷத்திாியாங்கமான
கிாிைய பண்ணி
ந்தபின் ஆ த சிரமம்பண்ணி
த் ப் கர் விளங்குமத் தகசமகுதிைர-ேதர்- தலானைவ ஏறிேயாட்
பாயங்க ம் குைறவற
ங் கற்றார்கள்எ- . (5-10)
கற்றதற்பின் ன்னவன் ெமய்க்களங்கத்தாலரசாள்ைக
குற்ற ளதினி லகிற்குலைமந்தாி வாி ம்
ெபற்றவர்கள்ெப கின்றார்ம விைசவாற்ெப ந்தவங்க

6
ற்ெறா ங்குமி சால

திநமக்ெகன ணர்ந் .

இ-ள். பலகைல ங்கற்ற அதன்பின் ந்தின குமாரனானவன் தன் ைடய சாீரத்தின்
குற்றத்தினாேல நமக்கு ராச்சியம் பண் ைகக்குத் ேதாஷ ண் இந்தப் மியில்
தம்பிமார் இ வாி ம் ம வின் இைச ெபற்றவர்கள் ம
க்குப்பின் நம் ைடய
இராச்சியம் பண்ணப் ெப கின்றார் ேமலான தபசுகைளப் ெபா ந்திச் சித்தத்ைத
ெயா க்குவேத மிக

மாத்மலாபம் நமக்ெகன்

திடமாக விசாாித் -எ- . (5-11)

ம வின்மலர வணங்கிமன்னவேனய ேயனற்
னிதமிகுதீர்த்தங்கெளங்குள ம் குந்தா ப்
பனிமதியம்வளர்சைடேயான்பதிக நின்றி ேமனி
யினிதம ம்ப ெதா திங்ெகய்தவ ெளனவிைசத்தான்.
இ-ள். ம வின் பாதமலர்கைள வணங்கி மகாராசேன அ ேயன் அட்ட
திக்கி
ள்ள நல்ல நிதமான தீர்த்தங்களிெலல்லாஞ் ெசன் ஸ்நானம் பண்ணிக்
குளிர்ந்த சந்திரன் தவழ்ந் வள கின்ற சைடைய ைடய பரமசிவத்தின் தி ப்பைட
களில் ற்றி க்கும் சிவேம உன் தி ேமனியாகப் பாவித் த் ெதா
வ ம்ப
விைடதா ெவன்

விண்ணப்பஞ் ெசய்தான். (5-12)

மன்னவ மிகெநாந் ைமந்தர்மழவி
திர்ந்த
ெவன் ைடயதளாவி நீயிைசந்தவமினியாேமா
ெபான்மணி ம்ெபா காி ம் ரவிக ம் ணர்ேத ங்
ெகான்னவி ம்பைட ெந ங்குவலய ங்ைகக்ெகாண் .
இ-ள். இைதேகட்ட ம
ம் மிக விதனப்பட் ப் பிள்ைளகெளனிேலா இளைம
ைடயவர்கள் நா ேமா திர்ந்த தளர்ச்சிைய அைடந்ேதன் நீ ெபா ந்தின தபசுகளில்
ய வ இராச நீதிக்குப் ெபா ந்தா ெபா ந்தின ேகள் அபிேடக தலான கனக
இரத்தினாபரணங்க ம் இரதகஜ ரகபதாதிக ம் ெபாிய இராச்சிய ம் உன்
வசப்ப த்திக் ெகாண் -எ- . (5-13)
தி ந்தநடத்தி ம காண்டவெமன் ெசப் த ம்
பரந்தபணாமணிப்பாந்தட்பாரந்தாெரனப்பாித்த
ெப ந்தடந்ேதாளிைவயின் ம்ேப ழிெபா த்தற்ெகன்
ன ந்தவேமத ெமன்றானரசனவனதனானான்.
இ-ள். நீதி மார்க்கத்தினாேல நடத் வ நமக்குத் தபசு என் அ ளிச் ெசய்த ம்,
விாிந்த பட ம் இரத்தினங்க ம் ெபா ந்தின ேசடனால் சுமக்க ஒண்ணாத மிைய
ஆத்தி மாைலயாகத் தாித்த உன் ைடய உயர்ந்த ெபாிய ேதாள்கள் நீ இப்ேபா
ெசாலப்பட்ட ச ரங்க தலான இராச்சிய ம் இன்ன ங் கற்பாந்தமளவாகத்
தாங்குதற்கு நான் பண் கிற தபசுதாேன உண்டாக்கு ெமன்றான் ெகௗடேதச ம்

7
அைதக்ேகட்

யாெதா

பிரதி உத்தர ஞ் ெசால்லாமல் தைல கவிழ்ந்

மிையப்

பார்த்தி ந்தான்-எ- . (5-14)
ேவ .
அங்கதிைசவாகவிரேவதனியகன்
கங்ைககடல்கூ
ைறகாத டனா ச்
சிங்கவ மாவ
ந்தவ மா ற்
றங்கிமிகுவங்க யர்சாவகமைடந்தான்.
இ-ள். இவ்வா
ர்ச்சிதனாய்ப் பிரதி த்தரஞ் ெசால்லாமல் இ ந்த ேவ
அ மதியாகக் ைகக்ெகாண் அன்றி ராத்திாிேய தனிேய றப்பட் ஊெரல்ைல
நீங்கிப்ேபாய்க் கங்ைக கத் வாரத்திேல வி ப்பத் டேன தீர்த்தமா சிங்க
வ மாவானவன் அ ள் தி ந்தவ ம் வண்ணம் காசி ேக்ஷத்திரத்திேல ந்தவசித்
மிகுந்த அங்கேதசம் ெபாிய சாவக நா வந்

ெபா ந்தினான் - எ- . (5-15)

மற்ற கடந் வளெராட் யவைரப்பிற்
ெபற்றமிகுபீமமிகுநாதன ேபணி
ெயற்
னலார்பதிகெளங்க மிைறஞ்சித்
ெதற்றடவி
யர்ெத ங்கமதைணந்தான்.
இ-ள். அந்தச் சாவக நா நீங்கி யர்ந்த ஒட் ய ேதசத்திேல வசவ சிதமான
பீேமச்சுவரன் பாத ேசைவபண்ணி அவ்விடத் எங்கு ள்ள தீர்த்தந் தி ப்பைட
ெடல்லாஞ் ேசவித் ஒன் க்ெகான் பின்னி ெந ங்கும் ெப மரக்கா சூ ம்
ெத ங்க மிைய யைடந்தான் -எ- .
எற்

னல் – திைரேமா ந் தீர்த்தம், வசவ சிதம் என்ப -நந்தியால்

சிக்கப்பட்ட . (5-16)
ப ப்பதமிைறஞ்சிவிழிேசாதிபயில்வித் த்
தி த்தகுநதிப்ெபா
றீர்த்தமைலயா
ய த்திமிகுகாள டனத்திபணிநித்தன்
ெபா ப் ற டன்ெறா
ேபாத
நாளில்
இ-ள்.
ைசலத்ைதக்கண் வணங்கி ேசாதிமயமான சிவ ங்கத்ைத
விழியில்நீங்கா ெபா ந் வித் ைவபவமிகுந்த ண்ணியநதி பல ம்
ஸ்நாநஞ்ெசய் ேமாட்சார்த்தத்தில் வி ப்ப ள்ள காளெனன் ம் நாக ம், ஆைன ம்
பணி ம் பரமசிவத்ைத ம் காளத்தி மைலயிைன ம் சாட்டாங்கமாகத் ெதா
ெதற்கு
ேநாக்கி வ நாளில்-எ- . (5-17)
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காடதனி
சிைலேயா தனிேயா ம்
ேவடைனயைழத் நிழன்ேமவியி ெவண்
ேகா ம கானி யர்குன் களின்ெவன்றிச்
ேச ளவியப் நனிெசப்ெபன ைரத்தான்.
இ-ள் வழியில் காட் ன் ந ேவ வில் ங்ைக மாகத் தனிேய ேயா கின்ற ஒ
ேவடைனக் கண் அைழத் ஒ மர நிழ ேல தன் அ ேக யி க்கச் ெசால்
இக்ெகாம் கள் பின்னிமிகுந்த ெப மரக் காட் ல் உயர்ந்த மைலகளில்
ெவற்றி ைடத்தான ேமலான
ைம ள்ளதாகக் கண்டைவகைளச் ெசால்ெலன்
வினவினான்-எ-

(5-18)

ேவட ம்வணங்கிய ேயன்மி கேந ங்
கா
வைளந் க நாய்ெகாெடா காைள
ேயா மிர ம்பக
ண்ணி யி ண்ணீர்
நீ தட ண்ட தநீ
ளெவங்கும்.
இ-ள் ேவட ம் வணங்கிக் கும்பிட் விண்ணப்பஞ்சிய்வான் அ ேயன் மி கம்
ஏ ங் கா றங்கு கால் பார்க்கும் கா
இந்தக் காட்ைடச் சூழ்ந் நாய் கத் ம்ப *
ஒ பிள்ைள இர ம் பக ம் ஓ த்திாி ம் கு த்தவர்கள் பிராணைன வாங்குகிற
தண்ணீர் மிகுந்த குள ண் கு த்தவர்கள் ஒ கா ம் சாகாத் தண்ணீர்க் குளமம்
பலவிடத்

ண் -எ-

(5-19)

-----------------*ஒ பிள்ைள - ைபரவர்
எண் ைசமயக்குெமா தாாிெயநினீழல்
விண்டகல்விலாதத ேம ெமா தாாி
கண்டவர்கரந் ைரகறங்குெமா தாாி
ெகாண்டநிழல்கண் வி கூவெலா தாாி.
இ-ள் ஒ வழி தன்னிடத்திற் ெசன்றவர்கைள எட் த்திைச ம் ெதாியாத வண்ணம்
மயக்கும் விளங்கா நின்ற நிழல் காைல ம் மாைல ம் தன்ைனவிட் கிழக்கு ேமற்கு
நீங்குத ண்டாகாத மரங்கள் ெபா ந் ம் ஒ வழி தற் கண்டவைர பின்
காணாம
க்க அவர் வார்த்ைத ழங்கா நிற்கும் ஒ வழி கிணற்ைற ெயட் ப்
பார்த் த் தன்னிழைலக் கண்ட மாத்திரத்திேல நிழ டேன தாங்க ம்
ம்
கிண

ள்ள

ஒ வழி.-எ-

(5-20)

ஓவிட ேலாைசெயா பாெல நதிப்பான்
மாவ விடாதெவா ேதவ ளர்மாேட

9
கூவன் ைழயால்வழிகுலாவிெயா பச்ைசப்
பாைவயி ேபா ம்விாிேபா பயில்விக்கும்.
இ-ள் ஒழியாத ஓைசமிகுந்த ஒ

பாலாற்றங் கைறயிேல மாவ

நீங்காமல் ஒ

ேதவர்

இ ப்பார், அவர்க்கு அ காக ஒ கிணற் க்குள்ேள ஒ கிைள வழியாக வந் ஒ
பச்ைசப் பாைவ இரண் ேபாழ் ம் அந்தத் ெதய்வத்ைதப் பார்த் க் ெகாண் ெசன்
பல

ைசயஞ் ெசாாியா நிற்கும்-எ-

நதியாவ

(5-21)

தி க்கம்ைபயா . மாவ விடாத ஒ ேதவர் ஏகாம்பரநாதர், கூவல்

ைழெயன்ப , ஒ பிலம். பச்ைசப்பாைவ, காமாட்சிெயனக் கண்

ெகாள்க.

ரங்கமிைசெகாண் வைளெசண் ெகாெடார்கண்டன்
பரந் ல ம்ெவள்ளம பன்னதி குந் ட்
கரந்தவிட ன்னாி கானமிதன்ேமன்ைம
யி ந்தப ெசால் லைவெயல்ைலயிலெவன்றான்.
இ-ள் குதிைர ஏறிக்ெகாண் வைளெசண் ைகயிேல பி த் க்ெகாண் ஒ
*கிராதகன் நித்தம் பரவித்திாி ம் அேநகம் ஆ ெப கிவந் இன்ன விடத்திேல
ேபானெதன்

ெதாிதற் க ைமயாம், இந்தக் காட் ல் ப ைம

எல்லாம்ெசால் ல் ஒ கால

ைம ள்ள

யச் ெசால்லப் ேபாகா என்றான். (5-22)

---------* ஈண் க்கிராதன் என்ப

- ஐயனாைர.

மற்றவைரயிய்தவழிெசய்கெவனேவடன்
ற்றசாி
ெகா ேபாகியிவர்ெசான்ன
ெகாற்றவெரனக்குமர ங்கு குனான் ற்
கற்றமைறெசாற்றமைறகம்பர்தி
ன் .
இ-ள் நீ ெசான்ன மாவ த் ேதவைரக்காணத் தக்கதாக வழிவிெடன் சிங்கவன்மன்
ெசால்ல ேவடனானவன் சுவ மைறந்த சாி வழிக்குள்ளாகச் ெகாண் ேபாய் இவர்தாம்
நான் ெசான்ன ேதவெரன் காட்டக் க டேதச குமார ம் ன்ேன பிரமாதிகளாேல
கற்கப்பட்ட ேவதங்கள் ஈச்சுர வரயிக்கியம் விஞ்ஞாபிக்கும் தி ேவகம்பர்
ன்ேன
அ

கினான். -எ-

(5-23)

ேபசாியவன் ெபா பணிந் ெப வாழ் ற்
றாைச டன் க்கணைரயங்கணெரனக்கண்
ேடசில் கழ்கூறியி ேபா மகலாெமய்ப்
சைனகள்ெசய்த ள்ெபா ந்திடவி ந்தான்.
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இ-ள் ேபசுதற்கு அாிய பத்தி டேன நமஸ்காித் ப் ெபறாப் ேப ெபற்
வி ப்பத் டேன திாிேநத்திரைர கி பாகடாக்ஷ ள்ளவெரன் தாிசித் ப்
ெபால்லாங்கு அற்ற சிவத்தியானம் பண்ணி அேகாவிராத்திாி நீங்காமல் சத்தியமான
ைச பண்ணி அ ள்ெபா ந்த இ ந்தான்-எ- . (5-24)
அண்டர்ெப மானழகுகண்டகல்வதின்றிப்
பிண் கனிேத ண ெபற்றைவயிடக்ெகாண்
ண் ைற நாளிெலா நாடகுமர ண்ைமத்
திண் ற னான்வ கெவன் ெமாழிெசய்தான்.
இ-ள் ஏகாம்பர நாதர் தி ேமனி அழைகக்கண் விட் நீங்காமல் திைனமாமாம்
பழந்ேதன் தலான ண கைள ேவடன் ெகாண் வந் ெகா க்கக் ெகா க்கக்
ைகக்ெகாண் அ ந்தியி க்கு நாளிேல ஒ நாள் ெகௗடேதச குமாரனானவன்
ேவடைனப் பார்த் ச் சத்தியமான திண்ணியவதி சூரேன வ வாயாகெவன்
ெசான்னான். -எ-

(5-25)

ெதன்கள ைடப்ெபா விேறசம லாவிக்
ெகான்கட ைடக்குடகடற்கைரகடப்பா
ெனன்கடெனைனக்கடறியா மகல்விப்பா
னின்கடெனனக்குமரெனண்ணநிகழ்வித்தான்.
இ-ள் ெதற்குச் ச த்திரத் க்குட்பட்ட ஒப்பற்ற ேதசங்களில் சஞ்சாித் ப்
ெப ைம ள்ள சுர வழிைய ைடய ேமல் கடற்கைர வழியாகப் மிப் பிரதக்ஷணம்
பண் வேத எனக்குச் சங்கற்பெமன் ம் என்ைனக் ெகாண் வழிெயல்லாங்
கடப்பிக்க உனக்குக் கடெனன் ம் ெகௗடேதச குமாரன் தன் ைடய அபிப்பிராயந்
ெதாியச் ெசான்னான். -எ- . (5-26)
அந்த ைரெகாண்ெடயினனாகில ேய ற்
றிந்தவன ங்கடறியாைவ மறிந்ேத
வந் ெகா ேபாவனி மன்னெவன ன்ேன
ெவந்திற னான பணிந் விைடெகாண்டான்.
இ-ள் ெகௗடேதசகுமாரன் அப்ப ச்ெசான்ன வார்த்ைதையக் ேகட் ேவடன்
அப்ப ேய தி
ள்ளமாகில அ ேயன் சின் இப்ப ப்பட்ட கா க ஞ் சுரவழிக
பார்த்தறிந் அைழத் க் ெகாண் ேபாேவன் இவ்விடத்திேல மகாராசேன
இ ப்பாயாக ெவன் குமாரன் ன்ேன ெகாைலத் ெதாழி ல் சூரனாகிய
கிரந்தகுமாரன் அவ்வரசைனப் பணிந்

விைட கண்டான்-எ- . (5-27)

ம்

11
கா மைல ங்கட மா தடமா ங்
கூ ம மீனெமனநீ குலேவட
ேனா யலமந் சிலநாள்கெளாழிவித் த்
ேத வழிகண்டப சிப்பவைண ற்றான்.
இ-ள் கா கள் மைலகள் சுரவழி ஷிகள் வனசரர் தலாேனார் ஆடப்பட்ட
கடற்கைர ம் றச்சுைனப் பக்கங்களில் ஏ கால் இறங்குகால் வழிக ம் நீங்காமல்
ம வில் வா மீன் ேபாலத் தைடயறேவா இைளத் ெந நாளாகத் ேத த் தான் வழி
கண்டப ைய யிராச குமார

க்குச் ெசால்ல அைணந்தான்-எ- . (5-28)

அங்கவனைணந்தரசன்ைமந்தன ேபணித்
ங்கவனமங்க ைழெதால்சாி மில்சீர்ச்
சங்கவன ங்கவனமாற விதண்கா
ெனங்க ெந ங்கி ளதில்ைலவழிெசல்ல.
இ-ள். அந்தக்கிராதன் இராசகுமாரன்அ ேக வந் நமஸ்காித் ப் ெப வனம் கூாிய
கண் க்கு ைழயத்தக்க பைழய சாி வழி மில்ைல ஓைச ெபா ந்தின * சங்க கக்
கட

ந் திைரப் பாச்செலாழி ம் $ கார்

எவ்விடத்தி

கங்க

ங் குளிர்ந்த இளங்கா க

ம்

ஞ் ெசறிந்தி க்கும் அப்பாற் ெசல்லவழியில்ைல---- எ- . (5-29)

----------* சங்க கம் - என்ப - கட ல் நதி ேச மிடம்; $ கார் கம்-என்ப - கத் வாரம்
பின் மதன்மா சிலநாணைடெப க்கிச்
ெசன்ெனறியின் ன்ெனார்நதிேசரவளர்தில்ைலத்
ன்னடவியாய
க்ெகனமிகுத்ேத
ெயன் ளந ங்கும்வைகெயங்கு ளதங்கண்.
இ-ள். பின்ன ம் அந்தப் பக்கத்திேல சிறி நாள் ேபாவ ம் வ வ மாகச் ெசய்
ெசல் கிற வழிக்கு ன் ஒ ஆ கு க்கிட ெந ங்கி வளர்ந்த தில்ைலக்கா
ெசறிந்தி ந்த என் ள்ளம்
க்ெகன ந ங்கும்ப கா
ம் ெகா ய
ெதய்வமாக இ ந்த

அவ்விடத்திேல----எ- . (5-30)

ண்டாிகம்விண்டமலர்ெபான்ம சுைனப்பா
ெலாண்டனியி ந்ேதார்
யன்ெபாி றங்கக்
கண்டனன ங்கினன்மடங்கினென ங்கான்
மம் யி வந்தப ெயன் ைரவகுத்தான்.
இ-ள். மலர்ந்த ெபாற்றாமைரச் சுைனக்கைர அ ேக ய்ய இடத்திேல தனிேய ஒ
யன் இ ந் உறங்கினன் அைதக்கண் நான் ன்னி ம் இரட் ப்பாகப்
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பயப்பட் த் தி ம்பி ஓ ப்ேபாந்ேதன் அந்தப் பய மிகுதியினாேல ெந ந்
கா ங் கழிந்

ச தியிேல ேபாந்ேதெனன்

ரமான

ெசான்னான். எ- . (5-31)

ேகட்ட மகிழ்ந் விைநெயாத்தகிளர்ெவய்தி
ேதட்ட
ேவட்ைகமிகுசிங்கவ மாநீ
காட்
யன்றைனெயனக்க
ேபாவான்
மீட்
யர்கம்பைரவணங்கிவிைடெகாண்டான்.
இ-ள். கிராதன் வார்த்ைதையக் ேகட்ட மாத்திரத்திேல இ தயகமல மலர்ந்
கன்மயாமிய மான இச்ைச டேன ஆசாாியைரத் ேத கிற மந்தரதர சத்தினி பாதம்
ெபா ந்தின ேவட்ைக மிகுந்த சிங்கவன்மாவானவன் நீ
யைனக் காட் வாயாக
ெவன் ் ெசால் க் க கப் ேபாம்ப விைரந் ெசல் ம் சித்தத்ைத மீளத் தி ப்பிப்
ெபாிய ஏகாம்பரநாதைர நமஸ்காித் விஞ்ஞாபனம் ெசய் விைடெகாண்
ேபாந்தான்----எ- . (5-32)
அத்த டனா யிர்கள்கூடவைணவிக்குஞ்
சத்திதகுேவடனரசன்றநயைனக்ெகாண்
ெடத்தைகயகான மியா மகல்வித் ச்
சித்தம தில்ைலவனெவல்ைலெசறிவித்தான்.
இ-ள் பரசிவேனா

ஆன்மாக்கைளச்ேசரக் கூட் விக்கும் அ ட்சக்திைய ெயாக்கும்

ேவடன் இராசகுமாரைனக் ைகக்ெகாண் எந்தப் ெபாியகா க ம், ஆ க
கடந் கடப்பித் க் தாிசனமாத்திரத்திேல சித்தஞ் சிவமாக்குந் தில்ைல
வனத்திெனல்ைலைய அ

ம்,

குவித்தான்.-எ- . (5-33)

ஆவிகண்மலங்க
மாசில ள்ேபால்வாழ்
வாவிகமலங்கணயனங்கண்ம வித் ற்
ேறவ ெகா ஞ்சிைலயன் ன்ெசல்ெபா திற்ெகாண்
ேடாவியெம ம்பாிசி ந்தவைன ய்த்தான்.
இ-ள் சர்வாத்மாக்கைள ம் பாசச்ேசதம் பண் கிற சுத்தமான அ க்ஷத்தி ேபால்
ெபா ந்திய ெபாற்றாமைரத் தீர்த்தத்ைத ம் தாமைர மலர்கைள ம் கண்குளிரப்
பார்த் நின் அம்பினாற் ெகால் ம் சிைலைய ைடய ேவடன் அரசைனக்
ைகப்பற்றிக் ெகாண் ெசல் ம்ெபா
எ திைவத்த சித்திரம்ேபாேல இ ந்
உறங்கும் அவைனக் காட் னான்.-எ- . (5-34)
ேவ
ஏரா ங்குமரன்

னியி ந்தப கண்டஞ்சிக்
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ேசராேதயகலமனந்ெதாியா தி
ள்ளம்
ேபராதநிைலகலக்கல்பிைழயாகுெமன ய்த்தா
னாராதெப ங்காதல ஞ்சாபம் ாியச்சம்.
இ-ள் அழகு ெபா ந்திய இராஜகுமாரன் வியாக்கிரபாத னிவர் நிஷ்ைடயி
க்கும்
பாிைசக்கண் பயப்பட் மனதினா ம் அ கப் ேபாகாமனின் ெபாிேயார்கள்
தி
ள்ளெமப்ப யாேமா அ
ம் அன்றி நீங்காத சிவா ேபாக நீக்குதல்
அபராதமாய்
ெமன் நிைனத் ஒழியாத ஆைசைய ம் அாிய
சாபமி வாெரன்கிற அச்சத்ைத ம் ெபா ந்தி-எ- . (5-35)
அச்சமிகுமிவனி ப்
ணர் மிகவணித்தாைக
நிச்சயம்வற்கைல லராநீர்ைமய பலாசிைல ம்
ெபாச்ைசத குைசப் ல் ம்ெபா சமித் ம் ங்கல
பச்ைசபடமிைச லராப்படர்சைட ம்பரப் தலால்.

ம்

இ-ள் நமக்குப் பயத்ைத மிக ண்டாக்கு மிவர் இ க்கும் சமாதி ம் தியான ணர் ம்
ச தியிேல உண்டான நிச்சயம் ஏெனனில் உ த்த மர ாி இன்ன
லராைமயினா ம் பலாசிைல ம் சி ெச யி ள்ள குைசப் ல் ம் மிகுந்த சமித் ந்
தி ப் க்கூைட ம் இவற்றின்ேமல் பசுைம வாடாைமயினா ம் நீண்ட சைட
விாித்தி க்ைகயா

ம்-எ-

(5-36)

என்ெசய்ேவாமி விைனகளினிவி ேமாதவெமைவ
ன்ெசய்
னிவர்க
னிவர்கேளா னிவாகிற்
பன்ெசய்வதிவன ளாற்ெப
ெமனக்குமரனவன்
றன்ெசய்யகழ ைறஞ்சிக்ைகெதா
தனிநின்றான்.
இ-ள் இனிெயன் ெசய்ேவாம் நாம் ஆர்ச்சித்தகன் மங்கள் நம்ைம விட் ப் ேபாகா
ெந ங்காலமாகத் தபசு பண் ம் னிவர்க ங் ேகாபிப்பார்கேளா ேகாப ண்டாகில்
அ நீங்க அ க்கிரகம் பண் வ இவர ளாற் ெப
ெமன் அஞ்சாமல்
ெகௗடேதச குமாரன் வியாக்கிரபாதர் சீர்பாதத்ைத நமஸ்காித் அஞ்ச யத்தனாய்
(ேவடைன ய

ப்பிவிட் ) தனிேய நின்றான்-எ- . (5-37)

ந்தியினிற்பரேபாகம் ணர்ந்தகன் ெபா ஞானம்
வந்த கிய கண்ணாம
மவன்றைனேநாக்கிச்
சிந்ைதயினால
னிவன்ெசல்கால ன்றிைன
மந்தமிலா ணர்ைவவிாித்தாராய்வானாயினான்.
இ-ள் தனக்குப் பிராணனான ேமலான சிவஞானத்ைத நித்திய சமாதியிேல ெபா நதி
நீங்கிப் பாசஞானத்ைத வந் கிட் அ விைடயமாக ேயாகப் பிரத்தியக்ஷத்தினாேல
வந் நமஸ்காித்த ெகௗடேதச குமாரைனப் பார்த் ப் ெபாிய வியாக்கிரபாத
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னிவரானவர் தன்
வில்லாத தன்
தாதி

ைடய சித்தத்திேல நடக்கிற
ைடய ஞானத்ைத விாித்

ன் காலமாவன

தாதி

ன்

காலத்திைன

விசாாிப்பாராயினார்-எ-

(5-38)

த ப ஷிய வர்த்தமானமாம்.

ேபானபலகாலத்தின்ெபா
க மினிப் ணர
ேமனிக ங்காலத்தின்விாி க ஞ்ெசல்கின்ற
தானம காலத்தினள க மாராய்ந்
பான்ைமத ங்கற்பமி பாதம்ெம ம்பாிசுணர்ந் .
இ-ள் ன்னி ந்த ம க்கள் ெசங்ேகால் நடத்தின மகிைமக ம் ப ஷியகாலத்தில்
சுேவதவரா கற்பத்தி ண்டான ராசாக்கள் ெதய்வப் பிராமணப் பிாிதிபத்தி ம்
ெசங்ேகான்ைமத் தைழப் க ம் வர்த்தமானமாகிற மிகுந்த காலத்தினளைவ ம்
விசாாித் க் ெகௗடேதசம வின் ந்தின குமாரன் வந்தைம ம் விசாாித் இந்தக்
கற்பம் பரமா கற்ப ெமன் ம்ப
மறிந் விசாாித் இந்தப் பிரகாரத்திேல
அைடேவ வ கிற இந்தக் கற்பம் பாதம கற்பெமன்

ம்ப

மறிந் -எ-

(5-39)

அக்காலமணிகண்டனாடல ளியகால
ெமக்காலெமனக்காலெமய்தியவிக்காலத்
மிக்கா ந்திைரத்தைரக்குேவந்தாவான்வியன்க ட
திக்கான்ெவய்யவன்மரபிற்றிகழ்ம வாெமனத்ெதளிந் .
இ-ள். அந்த இறந்த காலத்திேல தமக்கும் பதஞ்ச க்கும் தம்பிரானார் தம
ஆநந்தநி த்தந் தாிசிப்பித்த கற்பெமந்தக் கற்பம் என் தைல ெதாியாமல் ேபாம்ப க்கு
வந் ேதான்றின இந்தப் பரம கற்பத்தில் மிகுத்
ழங்குந் திைரக்கடல் சூ ம்
உலகுக்கு இராசாவாவான் வியப்பத்ைத ைடய ெகௗட ேதசத்தி ள்ளவன் சூாிய
வங்கிசத்தில் ஐந்தா ம

ெவன்ன விளங்கவறிந்

( 5-40)

மற்றவன் ப் தல்வ ள ரன்னவாின் ன்வந்த
ெவற்றிமிகுங் குமரனிவ ெனனவிளங்கி விழிகுளிரக்
ெகாற்றவன்ேச ெயதிர்நின் குவித்தகரத் டன ங்கச்
ெசற்றமின்மா னிமகிழ்ந் சிங்கவன்ம ேனெயன்றான்
இ-ள். அந்தம
க்கு ன் குமரர்க ண் அவர்களில் ந்தின குமாரனான
அதி ரனானவன் இவெனன் அறிந் கண்குளிரப் பார்த் க் ெகௗட ேதசகுமாரன்
சந்நிதியிேல கம்பிதனாய் அஞ்ச
டன் நிற்கக் குேராதம் நீங்கிய மகாாிஷி அதிக
பிாியத் டேன ஏன் சிங்கவன்மேன ெயன்றார் -எ- . (5-41)
அ யேன ெனன்றஞ்சி யாராத காத

ட
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ென
வி ந் திைறஞ்சிவிழி நீர்த ம்ப நின்றவைனச்
ச ல
த் தி
னிவ னைழத்தி த்தித் தனிவனந்த
ப ெதளி ம் ப ெயமக்குப் பகர்வாெயன் ற ள்ெசய்தான்.
இ-ள். பயப்பட் அ ேயன ேயன் என் ஒழியாத ஆதரத் டேன ேயகாங்கமாக
நமஸ்காித் க் கண்ணீர் த ம்ப நின்றவைனச் சடா மகுட ள்ள வியாக்கிரபாத
மகாவி ஷி ன்ேன வந்தி க்கக் கற்பித் நீ தனிேய வந்த பிரகாரத்ைத
நமக்கறி ம்ப

பகர்வாெயன்ற ளிச் ெசய்தார் -எ- . (5-42)

அன்னவ ந் ெதா த ேய னாசில்க ேடசம
ெவன் மவன் ைமந்தெனனக் ெகம்பிய மி வ ளர்
நின் ைடய தி வ ளா னீள்பிறவிச் சிைறநீங்கப், ெபான்ன
ேசர் தவமியற்றப் ேபாந்தனன்யா ெனனப் கன்றான்.
இ-ள். அப்ப ெசால்லக் ேகட்கப்பட்டவ ம் அஞ்ச பண்ணி அ ேயன்
குற்றமில்லாத ெகௗடேதச ம வி ைடய பிள்ைள ெயனக்குத் தம்பிமார் இ வ ளா
உம் ைடய கடாக்ஷத்தினாெல அநாதிேய ெதாடங்கி நீட் த் வ கிற பிறவிச் சிைற
தீர தி வ ையச் ேசரத்தக்கத் தவஞ் ெசய்தற்கு வந்ேத ெனன்றான்-எ-

(5-43)

மைற னிவன ேகட் மன் ம வழிெச த்
ைற னதாயவ ட
திர்ந்த மாயி ந்தைமயாற்
ெபறலாியவரசா ம்ேப ெபறலாயி க்க
நிைறதவநீ ாிவென நிைன தகாெதன ைரத்தான்.
இ-ள். பிரமாிஷியான வியாக்கிரபாதர் அதைனக்ேகட் நிைலெபற்ற ம வழியிற்
ெசங்ேகால் ெச த்
ைறைம உன் ைடயதாகி அவ க்கு வி த்த வய மா
யி ந்தப யினாேல யாவ க்கும் ெப தற்காிதான அரசா ம் ேபற்ைறப்
ெபறலாயி க்க மிகுந்த தபசு நீ பண் ேவெனன்கிற நிைன உனக்குத் தகாெதன
உைரத்தார்-எ- . (5-44)
அரசா
வல்லவதிலாைசயினியில்ைல
விைரசா ந்ெதாைடம ேமன்ேமவினேனெலம்பியர்க
டைரசாலநடத்தியிடத்தகுவர ேய ெமா
கைரசா ம்ப யழகார்கைடக்கணளித்த ெளன்றான்.
இ-ள். என் வ
குற்றவ வாதலால் அரசா ம் வ வல்ல, ஆைகயினாேல
அதிலாைச யினியில்ைல மணம் ெபா ந்தின ஆத்தி மாைலைய ைடய ம
சுவர்க்கத்தனானால் என் தம்பிமார்கள் ச் சக்கரம வி ம் ெசங்ேகால் நடத்தத்
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தக்கவர்கேள அ ேய ம் ச சார சாகரத்தில் ஆழாமல் அ ட்கைர கா
கடாக்ஷ தி ட் யான ெதப்பமளித் த
ம் என்றான் -எ- .

ம்ப

ம

வி ந் தைரசால நடத்தி யிடத்தகுவெரன்ப தர்ம விடவ ம் பிாியவத் மாகிய
ம க்களின் பின் அக்கினித்திக்கு தலான சத்ததீவி ேல ம க்க ம் சம் த்தீவில்
ம வின் குமாரர்களான ஒன்ப ம க்க ம் நவகண்ட ம் ஆண்டதி ம் பரதன் பாரத
வ ஷமான ஒன்பதாங்கண்டத்ைத தானாண்டதி ம் பரதன் குமாரர்கள் ஏ ேப ம்
ச த்திராேதாதமான ஏ தீ மாண்டதி ம் மாகந் தீப தலாக எவ்ேவ ம க்கள்
ஆண்டதி ம் நன்றா மகாேம விட் மகாகிாி நா குலப் ப வதங்கெளட் ம் கு
வ ஷ தல் பாரத வ ஷாந்தமான ஒன்ப வ ஷ கண்டங்களி ண்டான
ஆன்மாக்க க்கு ஒன்றிெலான் குைறவற நடத்திப் பரத கண்டத்திற் கயிலாய
தலான எண்ணிறந்த தி ப்பதிக ம் ேகா தீர்த்தங்க ம் மிக ம் விளங்கப்
பண்ணிப்பத் த் திக்கி ண்டான வேன சுராகைள ங் காலாக்கினி
த்திரர்
கூரமாண்டர் மாஹ பலர்-பிரமா-விஷ் -உ த்திரர்- ரபத்திரர்-பத்திரகாளிஇவர்கைள ம் ெசபம்-ஓம சாதியானங்களினாேல பிாியப்ப த்தி நடத்தத் தக்கவர்
என்றைம கண் ெகாள்க. (5-45)
இன்பாரக்ேகட் வன்றெனழிற்குைறதீர் றிலரசாம்
வன்பாரம்ெபா த்தற்குமன ைடயான்ேபான்றி ந்தான்
ெபான்பா ம்ெபா ேம ம் னிதன ள் ாிந்தன்ேன
லன்பா ம்பணிக்குநமக்காளாவாெனன ணர்ந் .
இ-ள். சுகமாகக் ேகட் இவ ைடய சாீரக் குற்றந் தீர்ந்தால் அரசு நிைலயாம் வ ய
பாரம் ெபா தற்கு மன ைடயவன்ேபாேல இரா நின்றான். ஆதலால்
ெபான்னம்பலத்திெல ந்த ளிய ஆநாதி சுத்தன்றி
ளம் வாழ்ந்தானாகில் அன்
நிைறந்த தி ப்பணி மகா ைச நித்திய ைநமித்தியங்கள் தலானைவ திரவிய
ேலாப ற நடத் தற்கு இவேன நமக்காளாவாெனன்

தீர அறிந் ----எ- . (5-46)

வ மள நில்ெலன் மற்றவைனக்கைரநி த்தித்
தி ம
ம்பதஞ்ச பாற்ெசன்றவ க்கிவன்வர
பாிவி ட ைரெசய் ைபம்ெபானணிமணிமன்றிற்
க ைணநடந்ெதா தற்குக்காலமா ள் க்கார்.
இ-ள். யாம் வ மள ம் இந்தவாவிக் கைரயிேல நில்ெலன் சிங்கவன்மா க்குக்
தற்பித் ைவபவமிகுந்த பதஞ்ச மகா இ ஷியிடத்திற் ெசன் அவ க்குச்
சிங்கவன்மா வந்தப ையக் கி ைப டேன ெசால் இ வ ம் கூ வந்
ெபான்விளக்கு மணிமன்றத் வாச னின் கா ண்ணிய நி த்தம் நமஸ்காிக்கக்
காலமான தறிந்

வாயி

ள் க்கார்----எ- . (5-47)

ெப க்குவிைனவ யார்ெகாலபிைழப்பார் ன்பிைழப்பான
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க க்குழிெவஞ்சிைறநீங்கக்கைடக்கணளித்த ளாேத
யி க்குெமாழி னியகன்றானினிெயங்ேகெயனெநாந்
தி க்குளத்தின்கைரநின்றான்சிங்கவ மன்றிைகத் .
இ-ள். ஒ கன்மம் சிக்ைகயில் அேனககன்மமார்ச்சிக்கும் விைனவழிையத் தப்பிப்
பிைழப்பாரார்- ன்ேன யார்ச்சித்த பிரார்த்த சாீரமான க க்குழியாகிய ெகா ஞ் சிைற
நீங்கக் கைடக்கண் பார்த்த ளாமல் பதவாக்கியப் பிரமாண ஞானவி ஷி
ெய ந்த ளினார். இனிப் பிைழப்ெபங்ேகெயன் மிக விதனப்பட் த் தி க்குளத்தின்
கைரயிேல சிங்கவன்மன் திைகத்

நின்றான். (5-48)

நடந்ெதாழவந் ள் குந்தநன் னிவாிைறவ க்கு
மடங்கெலனநிகழ்மன்னன் ைமந்தன்வர ைரெசய்தா
லடங்கல ம ட ேமா னிந்தி ேமாெவன்றஞ்சி
ந்தப
கெவனத் ணிந்தனராய் ன்ெறா
.
இ-ள். ஆநந்தநி த்தஞ் ேசவிக்கக் காலம் ெபற் உள் குந்த சுத்த னிவர்
தம்பிரானாற்குச் சிங்கம்ேபால விளங்கும் இராசகுமாரன் வந்தைமைய விண்ணப்பஞ்
ெசய்தால் அடங்காத பாி ரணமான கடாக்ஷந்த ேமா ேகாபித்த
ேமா என்
பயப்பட்
ந்தவா
கெவன்
ணிந்தவர்களாய்ச் சந்நிதியிேல நமஸ்க்காித் ---எ- . (5-49)
காலமறிந்த
னிவர்க ைணயேனக ேடசன்
பாலனைணந்தன ட ற்ப தகற்றிப்பரதஞ்ெசய்
ேகாலமவன்றனக்க ளிய ைமெகாளேவண் ெமன
ேமலவைனயிடம்பார்த் விண்ணப்பஞ்ெசய்தார்கள்.
இ-ள். சமயமறிந் ெபாிய னிவர் இ வ ங் க ணாகரேன க டேதச
இராஜகுமாரன் இங்ேக வந்தானவன் சாீரத்தில் ப
நீக்கி ஆநந்த நி த்தம்
அவ க்கும் லப்ப த்தி அ ைம ெகாண்ட ள ேவண் ெமன் எப்ெபா ட்கு
ேமலானவர்க்குக் காலமறிந்

விண்ணப்பஞ் ெசய்தார்கள்-எ- . (5-50)

ெதண் ைரேசர்சைடயா ந்தி
ள்ளமகிழ்ந்த ளி
ண்டகவாவியிற் க்கு ழ்கெமாழிந்தவைன னீர்
ெகாண் வ ெகனவ
ங்குல தி வ ளேகளா
வண்டர்ெதா ங்கணநாதர ளிப்பாெடன்றார்கள்.
இ-ள். ெதள்ளியகங்ைக யைலேசர்ந்த சடாெமௗ யா ந் தி
ள்ள மகிழ்ந்த ளிப்
ண்டாீகப் ெபாய்ைகயிேல ஸ்நாநம் பண்ணச்ெசால் க் கற்பித் அவைன
நம்ெமதிாில் ெகாண்டவா ங்கெளன் அ ளிச்ெசய்த தி வ ள் ேகட் த் ேதவர்கள்
ெதா ங் கணநாதர் அ ளிப் பாெடன்றார்கள்-எ- . (5-51)
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அங்க ளிப்பா யேராட
னிவர்க தைணந்
சிங்கவன்மா னக்கின்பத்தி ந் நடம் ாிந்த ள
ெவங்கள்பிரான ள்ெசய்தாெனய் கெவன்றவைனெயழிற்
பங்கயப் ந்தடமதனிற்ப கெவன ைரெசய்தார்.
இ-ள். அவ்விடத் ப் ெபா ந்திய கணநாதர்க டேன ெபாிய னிவர்க ம்
ச தியிேல ெபா ந்தி சிங்கவன்மேன உனக்காநந்த நி த்தந் தி
ளம் பற்ற எங்கள்
தம்பிரானார் அ ளிச் ெசய்தராவாெவன் அவைனப் ெபாற்றாமைரப் ெபாய்ைகயிேல
ஸ்நானம் பண்ணச் ெசால் க் கற்பித்தார்கள்-எ- . (5-52)
அ ளதனாற்றடம்ப
மவன்கடன்ேமல க்கெனன
விர பசுங்கானைடந்தேம கிாிெயனவிளங்கி
யிரணியமா
வாகிெய ந்த கண்டதிசயித் ப்
பரவிய ெபயராகயாவர்க ம் பயில்வித்தார்.
இ-ள். அ ளாேல ஸ்நானம்பண்ணி எ ந்தி க்கும் வன்கடல் ேம திக்கும்
ஆதித்தைனப் ேபால ம் பசுைம ெபா ந்தின கா சூழ்ந்த மகாேம ைவப் ேபால ம்
பிரகாசித் ப் ெபாற்ெசா பமா ெய ந்தி ந்தைமகள் கண் ஆச்சாியப்பட்
எல்லா ம் கழ்ந் அந்த விரணியவன்னேம ேபராக இரணியவன்மெனன்
ெபா ந்தப் ேபர் கற்பித்தார்கள்-எ- . (5-53)
மல்கு
க்கான் னிவன்மற்றவன்றன்வலச்ெசவியி
னலகுதி ெவ த்தஞ்சுநவின்றவைனக்ெகா ேபாந்
பல்கு கழ்த்தி ச்சிற்றம்பல ன் பணிவித்தான்
ெசல்வ மங்கவன்காணத்தி ந் நடந்ெதாிவித்தான்.
இ-ள். ெந ங்கிய
க்கால் னிவன் அந்த இரணியவர்மன் வலச்ெசவியிேல
த்தியளிக்கும்
பஞ்சாக்கர பேதசம் பண்ணி அவைன அைழத் க் ெகாண்
ேபாந் அநந்த கமாக ேவதம் க ம் சிதம்பரநாதர் சந்நிதியிேல நமஸ்காிப்பித்தார்
சிதம்பர நாதராகிய ஆநந்தச்ெசல்வ ம் அவ்விடத்திேல அந்த இரணியவர்மன் காண
ஆநந்தநி த்தம் லப்ப த்தினார்-எ- . (5-54)
தி நட ன்ெறாிெபா திற்றிறலரசன் ளக ட
ன வியி விழிெபாழியவாநந்தபரவசனா
கி ளமிகத் ளங்கி ைரகுழறிவிதிர்விதிர்த் க்
கரகமலஞ்சிர கிழ்ப்பக்காசினியின்மிைச ழ்ந்தான்.
இ-ள். ஆநந்தநி த்த ன்ேன கண் க்குப் லப்படத் ெதாிந்தெபா
அ ள்
விரகனாகிய ரராசா லகிதத் டேன இரண் கண் ம் நீர்த்தாைர ெகாள்ள
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ட்

இ தயம் உ கிந ங்கி வாக்குத் த த த்

ைகத்தாமைர ெசன்னியிற்குவித் ப்

தலத்தில்

மயிர்சி த் க்

ழ்ந்தான். (5-55)

ேவ .
மாண்டகுமனங்கைரந் மண்மிைச ழ்ந்திைறஞ்சி
நீண்டெசஞ்சைடயாய்ேபாற்றிநின்மலர்ேபாற்றி ன்ப
மீண் ெகாண் யி மாயா டைல ம்ேவதகஞ்ெசய்
தாண்டவங்கணேனேபாற்றியண்ணேலேபாற்றிேபாற்றி.
இ-ள். இ ம்பி வ யதாக எண்ணத் தக்கமன நீராளமா
க தலத்திேல
தாழ்ந் பணிந் நின் ெசக்கர் வானம் ேபான்ற நீண்ட சைடயாய் ேபாற்றி
மலரகிதேன ேபாற்றி ன்பச் சிைறயி மீட் க்ெகாண்
யிைர மாயா
சாீரத்ைத ந் தாிசனத்தால் ேவகம் பண்ணிய ளாக்கி யாட்ப த்திக் ெகாண்ட
அ ட்கண்ணேன ேபாற்றி சர்வகர்த்தாேவ ேபாற்றி ேபாற்றி-எ- . (5-56)
அடவியிற்பிறந்
ன்பாராக்ைகெகாண் ழன்
ழக்
கடவியெவன்ைனமீட் ன்க ைணெவள்ளத்த த்தித்
திடமிகுமைறகள்காணாத்திகழ்தி மன்றிலா
நடநிைலகாட் யாண்டநாதேனேபாற்றிேபாற்றி.
இ-ள். வனத்திேல பிறந்
க்கமிகுத்த சாீரத்ைதக் ெகாண் பாவத்ைதப்பண்ணி
ழன் திாிந் அேதா கதியிேல ழக் கடவதான ெவன்ைன அதில் ேபாக்காமல்
மீளவிட் உன் கா ண்ணிய ச த்திரத்திேல ய த்தி அகம் பிரமெமன்கிற திடமிகுத்த
ேவதங்கள் காணாம ெலப்ெபா
ம் எல்லாப் பதார்த்தங்களி ம் விளங்கா நிற்கிற
ஞானமயமான மன்றின் ய மாநந்த நி த்தத்தி ண்ைமையக் காட் ஆட்ெகாண்ட
வாத்ம நாயகேன ேபாற்றி ேபாற்றி-எ- . (5-57)
ன்ப ந்தவங்கள்ெசய்ேதன் யங்கிய யங்கங்காணப்
பின்ப ந்தவத்ேதாெராேதன்பிறங்கிைடக்கிடந்தகால
ெமன்பணிெகாள்வாெயன்ைனயினிப்பணிெகாள்வாயீறி
லன்ப ள்ெசய்வாெயன்ெறன் யிைணெதா
ழ்ந்தான்.
இ-ள். நீ ெபா ந்தின நி த்தங் காண்பதற்குப்

தகாலத்

அாிய தவங்கைளச்

ெசய்ேதன் பின்னாகிய பவிஷய காலத்திற் ெபாிய ாிஷிக க்கு ஒப்பாேனன்,
விளங்கப்பட்ட ந நின்ற வர்த்தமான காலத்தில் எ ம்பாபரண மணிந்தவேர என்ைன
ஊழியங் ெகாண்ட ள் ராக,
விண்ணப்பஞ்ெசய்

விலாத அன் அளித்த

பாதங்களிேல நமஸ்காித்

ராகெவன்

ழ்ந்தான்-எ- . (5-58)
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இவ்வைக கழெவந்ைதயிரணியவன்மவன்பின்
ெமய்வைக வந்ேதாமிந்தவியாக்கிரபாத க்கும்
ைபவளர்பதஞ்ச க்குெமமக்கும்வான்பணியவர்க்குஞ்
ெசய்கெவன்ற ளிச்ெசய்தான்ேறவாகேடவேதவன்.
இ-ள். இந்தவைடவிேல ேதாத்திரஞ்ெசய்ய என் ைடய தம்பிரானா ம்
இரணீயவர்மேன உன் அன்பின் வாய்ைமைய வந்ேதாம் இந்த வியாக்கிர
பாத க்கும் விாிந்த படத்ைத ைடய பதஞ்ச க்கும் எமக்குந் ேதவர்கள் பணி ந்
தில்ைலவாழ் அந்தணர்க்கும் ஊழியஞ் ெசய்ெயன் அ ளிச் ெசய்தார் ேதவர்கள்
ேதவன் - எ- . (5-59)
ஆதிநாயகனளித்தவ டைலேமற்ெகாண்டா த்
தீதிலாக்ேகாயில்காலஞ்ேசவித் த்தி
ன்ேபாற்றிக்
காதலால்வணங்கிேயத்திக்க
லகாரணன்பாற்
ேகாதிலா னிமகிழ்ந் கு கினான்குமரேனா ம்.
இ-ள். சர்வாதிபதியானவர் தி
ளம்பற்றின அ ைளத்தைல ேமற்ெகாண்
கூத்தா க் குற்றமில்லாத ேகாயி ன் காலமறிந் ேசவித் ச் சந்நிதியிேல ேதாத்திரஞ்
ெசய் பத்தியினாேல வணங்கிேயத்தி
லத்தான ைடய தம்பிரானார ேக
குற்றமில்லாத வியாக்கிரபாத மகா ஷியதி பிாியத் டேன இரணியவன்ம டேன
வந்

கு கினார்-எ- . (5-60)
இரணியவன்மநா ன்னிைறஞ்சியதிங்ைகயீங்காற்
றி நடங்காணப்ெபற்ேறாெமன்றவன்றனக்குச்ெசப்பி
ம மலர்
வித் வளர் லீச்சுரத் மன்
ெமா வனதி தாள்ேபாற்றி ற விைறஞ்சுவித்தான்.

இ-ள். இரணியவன்மேன நாம் ன்னம் நமஸ்காித் வழிபட்ட இந்த வஸ் ைவ
யாக்கும் இந்த தைல வழிபட்டதினாேல தி நடங்காணப் ெபற்ேறாம் என் அவன்
தனக்கு அ க்கிரகித் மணம் இனிய ட்பாஞ்ச ெசய்வித் ப் ெபாிய
வியாக்கிேரச்சுரத்திற் ெபா ந்தின ஒப்பில்லாதவ ைடய
பாத பங்கயத்ைதத்
ேதாத்திரஞ்ெசய்

உற ெபா ந்த நமஸ்காிப்பித்தான்-எ- . (5-61)

ஆதிையப்பதஞ்ச க்காமண்ணைலயர்ச்சித்தற்குப்
ேபா கெவன் ெகாண் ேபாய்ப்பணிவித் ப்ேபாந்
காத னிற் குந் க
பமன்னியன்பின்
ேபைதநீெபறா ெபற்றபிள்ைளைகக்ெகாள்கெவன்றான்.
இ-ள். ஆதிவஸ் வானவைரப் பதஞ்ச க்குத் ேதவனான சுவாமிைய அர்ச்சைன
ெசய்தற்கு வ கெவன் அைழத் க் ெகாண் ேபாய்ப் பணிவித் மீண்
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காத டேன பன்னசாைல குந் திாிகால ம் க தப்ப ம் உபமன்னிய க்குப் பின்
நீெபறாமற் ெபற்ற பிள்ைளைய யிரட்சித் க் ெகாள் ெபண்ேண என் தம்பத்தினிைய
ேநாக்கிச் ெசான்னார்-எ- . (5-62)
என்றவன ளக்ேகட்டவிரணியவன்மெனன் ம்
ெவன்றிெகாள்குமரனன்ைனவியன்மலர்ப்பாதேமத்தப்
பின்றிகழ்சைடயானாமம்ேபசுநாட்பிறந்தநாளா
மன் ளாெரமக்களித்தமணிெயனமகைவக்ெகாண்டாள்.
இ-ள். என் அந்த வியாக்கிரபாதர் அ ளிச் ெசய்யக்ேகட்ட
இரணியவன்மெனன் ம் ெவற்றிப்பா ைடய குமாரன் மாதாவி ைடய மணம்
ெபா ந்தின ெசங்கமலம் ேபா ம் பாதங்கைள வணங்கிப் ேபாற்றப் பின்தாழ்ந்
விளங்கின சைடயா ைடய
பஞ்சாக்கார பேதசம் பண்ணின நாேள பிறந்த
நாளாகக் ெகாண் மன் ணீங்காதார் நமக்களித்த பிள்ைளெயன் வளர்த் க்
ெகாண்டாள்-எ- . (5-63)
அந்தமி ன்பெமய்தியரசிளங்குமரனன்பான்
ைமந்தனாய்வா நாளின்மைற னிக ைணயாேல
ந்தியால் வந்தி ந்
தல்வைனயைழத்தி த்திச்
சிந்ைதயா பேதசங்கள ளினாற்ெசப்ப ற்றான்.
இ-ள்.
வில்லாத இன்பம் ெபா ந்தி இராசகுமாரன் மாதா ம் பிதா ந்
தன்ேபாிேல ைவத்த அன்பினாேல தாேன பிள்ைளயாகி வா நாளில் ேவத னி
கி ைபயினாேல மனங் களிகூர்ந்தி ந் பிள்ைளைய அைழத்
ன்ேன
ைவத் க்ெகாண் சித்தபாக மிக ண்டாக்கும் அ
பேதசம் பண்ணத்
ெதாடங்கினார்-எ- . (5-64)
வாக்ெகா மனமிறந்தமன்னவெனங்குமாகி
நீக்கறநிைறந்தாேன நிகழ்தராததனான் த்தி
ேபாக்ெகளிதல்லெவன்றப் னிதேன ந்திெசய்ெதம்
பாக்கியவைகயாெலண்ணில்பதிமிகும்பாாில்ைவத்தான்.
இ-ள். வாக்குமனாதீதராகிய இைறவர் பாி ரணமாய்ச் சடசித் க்களில்
நீங்காமனிைறந்தாேர யாகி ம் ஒ வர்க்கு விளங்கத்ேதான்றா , ஆைகயால்
த்தியிேல ேபாக்குவ எளிதல்லெவன் ஆநாதி சுத்தராகிய அவேர
தி
ள்ளத்தைடந் நாம் ன்ெசய்த ண்ணிய மிகுதியினாேல எண்ணிறந்த
தி ப்பைட
தி ப்பைட

- நீண்ட மியிேல கற்பித்தார்-எ- . (5-65)
என்ப -ேகாயில்
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பதிகெளண்ணில ண்ெடன் பகர்த மவற் ளண்ணல்
கதிதரவ பத்ெதட்டாங்கற்பிதமானதானத்
திதம ெதாைகயிேலாராேறற்றமாமற்றவற்
ளதிகமாமா ர்காசியம்பலெமன்றாரன்ேற.
இ-ள். எண்ணிறந்த தி ப்பைட
உண்ெடன் ேவதாகமஞ் ெசால் ம் அவற் ள்
த்திேக்ஷத்திரமாகத் தம்பிரானார் கற்பிக்கப்பட்ட அ பத்ெதட் த் தானங்களில்
தி
ள்ளத் மிக ம் ெபா ந்தின இந்தத் ெதாைகயில் ஆ தி ப்பைட
ேமன்ைம ள்ளதாக இ க்கும் ஆறாகிய அவற்றிற்குள்ேள ேமலான தி வா ர்
தி க்காசி தி அம்பலெமன் ேவதாகமங்களின் வழி ேபானவர்கள் அநாதிேய
ெசான்னார்கள்-எ- . (5-66)
ெமய்ம்ைமநற்சாிையபத்திவிளங்கியஞானேமவா
ெவம்ைமெயாப்பவர்க்கு த்தியிைறயி யாகவிட்ட
ம்ைமநற்பதிகடம்மின் ைளத்தவர்
ந்ேதார் வாச்
ெசம்மலர்க்கழல்கண்ேடார்கள்சிவத்திைனச்ேசர்வரன்ேற.
இ-ள். சத்தியமானசாியாபதம் கிாியாபதம்ேயாகபதம் பத்திஞான வயிராக்கியம்
ெபா ந்தாத எம்ைம ஒப்பவாக்கு அத் வித த்திைய * யிைறயி யாகக் ெகா த்த
நல்ல ன் தி ப்பைட
தன்னில் தி வா ாிற் பிறந்தவர்கள் காசியி றந்தவர்கள்
சிதம்பரத்தில் ப் இளைமயில்லாத ெசந்தாமைர மலர்ெபான்ற
பாதம்
ேசவித்ேதார்கள் அப்ெபா ேத சிவசா ச்சியம் ெப வார்கள் -எ- . (5-67)
பிறந்திலமா ர் தன்னிற்ேபசியகாசிேமவி
யிறந்திலமிரண்
த்தியின்ப ம்பின்பதாநா
ைறந்தி ந்தில்ைலஞானேயாகமார்தானமாமாற்
ெசறிந்த காணச்சீவன் த்தராய்த்திாியலாேம.
--------------*இைறயி

என்ப

சர்வமானியம்.

இ-ள். தி வா ாிற் பிறக்க ெபற்ேறாமில்ைல மரண த்திெயன் ெசால் ய
காசியிேல ேபாய் மாிக்கப் ெபற்ேறாமில்ைல இரண் தி ப்பைட ட் ற் சனனமரண
த்திக ம் இப்ேபா சாதிக்கெவன்னில் ெந ங்காலத் க்குப்பின் ைக கூ மாதலால்
தற்றரமாகா நாம் வந் ெபா ந் ம் தில்ைலவனம் ஞானங் கூ நிைறந்த
தலமாதலால் அதிற்ெபா ந்தின
பாதந் தாிசனம் பண்ணில் அப்ெபா ேத சீவன்
த்தராய் எங்கும் சீராட் த்திாியலாம்.- எ- . (5-68)
அாிைவ ரழிவி

ெரன்றலகி

ல்பரவேம த்
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தி வி
பாிவி
பிாிவி

ாிரதத்ேதந் ஞ்ெசம்ைமயானம்ைமயா ம்
ர்
ேபானல்கிப்ப ைமெசய்ெப ைமயாேல
ர்தனி ெரம் ர்ெப ம்பற்றப்
ராகும்.

இ-ள். சிவசத்தி ெரன் ம் அழிவிலாத ர் என் ம் எண்ணிறந்த ேவதாக மங்களால்
கழப்பட்ட மகாேம ெவன் ந் தி க்ைக வில்ைலத் தா
ந் ேதாிேல நின் தாங்கும்
ெசம்பவளக்குன்ெறாப்பானவா எம்ைமயாண் ெகாண்ட
ம் பாிவினாேல
ெபாிய
ேபாலத் தி
ளம்பற்றி வியாக்கிரபாத ெனன் ஒ ெபயராக்கின
தி வ ளின் ெப ைமயாேல அக்கினி ம் உட்டண ம் ேபாலத் தமக்கு நீங்காத
ஞானெசா பமாகிய ஒப்பில்லாத ர் எம்
மாகி ெயம் ைடய ேபராேல
ெப ம்பற்றப்
ெரன் ம் ேபரான -எ- .
ெப ம்பற்றப்

ெரன்பதற்கு

ன்

ைரத்தெபா ைள

ைரத் க் ெகாள்க. (5-69)

தன்றனிமன்றெமன் ஞ்சச்சிதாநந்தமாகு
ெமன்ற மைறகணான்குமீாி திைச ம்பற்றி
நின்ற ள்பரவநாதேனாிைழகாணேவணி
பின்றிகழ்தரநின்றா ம்ெபற்றிநீெபற்றியன்ேற.
இ-ள். தன ஒப்பில்லாதசைப சத்திய ஞாநாநந்தமாகுெமன் எப்ேபா ம்
அ மைறகள் நான்கும் நா திக்கும் ெபா ந்தி விடாமனின் தி வ ைளத் ேதாத்திரம்
பண்ணச் சிதம்பர நாதரானவர் கிாியாசத்திகாண விாிந்த சைடபின் விளங்க
அைசயாமல் நின்றா ம் ஆநந்தத்ைத நீ ெபற்றாயன்ேறா- எ- . (5-70)
பாவகமிறந்தநாதன்பரத ன்பணிக்கவந்தான்
ேறவர்கேடவெனன் ந்திகழ்தி ச்சின்னேவாைச
ேமவியேபாதிலன் ெமன் ைம ணர் ெமய்
மாவி
கநம்ைமயாண்டவாகாண் யன்ேற.
இ-ள். மேனாபாவங்கடந்த பரமசிவம் ன் ஆநந்த நி த்தத்ைதக் கட் லனாக
அளிக்க வந்தார் ேதவர்கள் ேதவெனன் விளங்கின தி ச்சின்னேவாைச ேகட்ட
மாத்திரத்திேல தன்னளவிற் சிேனக ம் எம் ைடய சாீரத்திேல ெயன் ம் பஞ்ேசந்திாிய
விைஷயங்களிற் சுட்டறி ஞ் சாீர ம் இவற்றிற்குப் பிராணனாய் நின்ற நா ம்
வகுப்பற் ப் ெபாறியிற் கலந் உ கியா நந்தெவள்ளமாக நம்ைம யாண்
ெகாண்டவைக நீகாணப்ெபற்றாய்-எ- . (5-71)
ேதசமார் மன்ற கன் சிவகதி ேத
ற்றாற்
காசியி ல்ைல தில்ைல கதித ெமன்ற ைணந்தாற்
பாசம தகல த்தி பணித்தி ெமன்றா ெரன்றா
லீசன த ளி ரக்கத் ெதல்ைலயார் ெசால் வாேர.
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இ-ள் தக்ஷண ேதசத்தி ள்ளார் நிைறந்த ஞாநமாகிய சைபைய அ காமல் நீங்கிக்
காசி மான்மியங்ேகட்
த்திெபறச் ெசன்றால் காசிெயன்கிற அவி த்தத்தில்
அவர்க க்கு த்தியில்ைல காசி ேக்ஷத்திரத்தி ள்ளவர்கள் சிதம்பர
மான்மியத்ைதக்ேகட் அைடந் சீர்பாத தாிசனம் பண்ணின மாத்திரத்திேல பஞ்ச
பாசமகலச் சிவசா ச்சியத்ைதக் கற்பித்தி ெமன் ேவதாகம வழிச் ெசன்ேறார்கள்
ெசான்னாெரன்றால் சர்ேவசுர ைடய அ ளின் கா ண்ணியத்ைத யாரள ப த்திச்
ெசால்

வார்கள்-எ- . (5-72)

கன்றம ரன்பா லான்பால் கவர்த ங் கால ேம ம்
ெவன்றிெகா ளம்
ம் ேவைலயா யி மி ைமப்பிற்
ெசன்
மைமய ேம ந் தி வ ெதளிய ேநாக்கி
நின்றவர் காண நின்றார் நீள்பவ நீங்கி னாேர.
இ-ள் கன் வாய்ைவத்த மாத்திரத்திேல யிரங்கிச்சுரந்த பசுவின்பால் கறக்கிறகால
மாத்திரமாகி ம் ெவற்றிெகாள்ளெவய்த அம் ஆறிவி ங் காலமாகி ம்
ஒ நிமிஷஞ்ெசன் ெபா ந்தினமாத்திரத்திேல யாகி ம் சீர்பாதம் விளங்கக்கண்
பாதத்திேல ஒ கால் கூ நின்றவர்கள் எதிர்ப்பட் நின் ஆர்த்த பிறவித் யரால்
நீட் ப் நீங்கினார்கள்-எ-

(5-73)

ஆரண
வார் தில்ைல யம்பல ெமய்தப் ெபற்ேறா
ேரா ணர் வாவ ெரன் ெமான்றல ெரான்றா ரல்லர்
காரண ராகா ெராத்த க த்திலர் நி த்த வின்பப்
ரண வர்கள் வா ம் வன ம் ெபா வா மன்ேற.
இ-ள் ேவத ெசா பமா ள்ள தம்பிரானா ைடய தில்ைலயம்பலத்ைதத் தாிசிக்கப்
ெபற்றவர்கள் ரணஞானமாவார்கள் எக்கா ம் ேவதாந்தஞ் ெசால் ம்
சா ச்சியம்ேபால ெவான்றாயிரார்கள். இரண்ட த் தி க்ைகயாகிய சா ச்சியம்
ெபா ந்தியி ப்பார்கள், பஞ்ச கி த்திய கர்த்தாக்களாகார் அேதெதன்னில் கி த்தியம்
பண் வதற்கு இச்ைச இல்லாதவராதலால் நி த்தாநந்த ரணா பவர் எப்ப ப்பட்ட
அ யார் எந்தப் மியிேல தி
ளம் வாழ்ந் எ ந்த ளி மவ்விடெமங்குஞ்
சுத்தஞான மயமாம்-எ-

(5-74)

கண் த லாடல் ெவற்பிற் காாிைக கா
மிந்தப்
ண்ணிய மன்ெற வர்க்கும் ெபா ெவ மதனாற் சூதன்
றண்ணளி வியாதன் ைமந்தன் ச னகன் றநய ெனன்ெறன்
ெறண்ண
னிவர் தில்ைல ெயல்ைலயி ெனய்தி னார்கள்.
இ-ள் பரேமசுர ைடய நி த்தத்ைத மைலயைரயன் த்திாியாகிய பரேமசுவாிகா
மிந்தஞா நமயமாகியமன் இயாவர்க்கும் ெபா ெவன்பதனால் - சூதமகாிஷி
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கா ண்ணியவானாகிய வியாசர் அவர் த்திரர் சுகர் அவர் த்திரர் ச னகெரன்
பின்

ம் எண்ணிறந்த

னிவர் தில்ைலெயல்ைல நமஸ்காித்

மத்தரானார்-எ-

(5-75)

மார்கழியாதிைரத்தாய்வ விழாெவ தல்ேபாற்றிச்
சீர்ம கமலவாசந்திகழ்சிவகங்ைகயா ப்
பார்திகழ்பாதேமத்திப்பணிந்த ளைணந் சிந்ைத
யார்த மன் நீ யவ நற்றவர்களானார்.
இ-ள் மார்கழிமாதம் தி வாதிைர நாைள ைடத்;தாய்வ ம் தி விழாவில்
சிவெப மான் எ ந்த
தைலப் ேபாற்றிச் ேசவித் இலக்குமிகரமான
ெபாறாறாமைர மணங்கம ஞ் சிவகங்ைகயில் ஸ்நாநம் பண்ணிச் சர்வ ேலாகங்க
விளங்கின
பாதத்ைதப் பரவி நமஸ்காித் அ ள்ெபா ந்திச் சித்த நிைறந்த
அன் ெப கி அந்த ஆத்மாக்க

ம் எண்ணிறந்த

ம்

த்தரானாதர்கள்- (5-76)

நற்றவைமந்தெவந்ைதநயந்தேபர ளானா
ற்றதிங்கலர்கள்ெகாய்வாேனாங்குேகாங்காதிேயற
ெவற்றிெகாளவரத்தா ந்தவியாக்கிரபாதேமன்ைம
ெபற்றனமிதனாெலல்லாப்ெப ைம ம்ெபற்றாமன்ேற.
இ-ள் நல்லதவத்ைத ைடய ைமந்தேன என் ைடய தம்பிரானார் வி ம்பிய
தி வளினாேல நா ம் ெபா ந்தின திவ்விடத் த் தி ப்பள்ளித் தாமம்
எ ப்பதற்கு யர்ந்த ேகாங்கு சண்பக தலான வி ஷங்களில் ஏறேமலான
வரத்தினாேல இந்த வியாக்கிரபாதெனன்கிற ேமன்ைம ெபற்றனம் இதனாேல
விதிப்ப மலர்எ த் அர்ச்சித் எல்ைல இல்லாத எல்லாப் ெப ைம ம் ெபற்ேறாம்எ-

(5-77)
உன்ன
னக்கு ன்னாேமாங்குபமனியெனன்
மன் நம் தல்வன் ந்தமா லன்மைனப்பா ண்
பின்ைனயிங்ெகய்திநம்பாற்ெபறா பாலெப மாேனா
பன்ன மன் நீ ப்பாற்கடல ளாற்ெபற் .

இ-ள் மேனாவாக்குக் ெகட்டாத அ ட் தல்வனான உனக்கு ன்பாகச் சனித்த
விசிட்டமான உபமன்னியெனன்கிற ேபர் நிைலெபற்ற நம் ைடய பிள்ைள - ன்னர்
மாமனாராகிய வசிட்டர் ஆச்சிரமத்திேல சுரபியின் பால் கு த் வளர்ந் பின்னர்
இங்ேக வந் நம் ைடய விடத்திற் பால்ெபறாமற் றம்பிரானாாிடத் மிகுந்த
அன்பினாேல ய
அவர் தி வ ளினாேல தி ப்பாற் கடல் ெபற் ண் ெதவிட் எ-

(5-78)
ஆண்

சாபங்ெகாள்

மவைர ந் வைர ம்ேபாயக்
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காண் ெமன்றாண்டைணந்தக்காியவன்
ேமற்பாத
நீண்டவன் டேனைவத் நீலகண்டைர நல்கி
யீண் வந்தகன்றானின் ெமய் வனின் நாைள.
இ-ள் பி குமகாாிஷி யாச்சிரமாகிய அவ்விடத்ேத இட்ட சாபத்ைதக்ைகக் ெகாண்ட
மகாவிஷ் வின் நவாவதாரமான கி ட் னைன ம் வாரகா ாியிேல ெசன் சித்த
பாகமறிேவாெமன் அவ்விடத்திேல ெபா ந்தி அந்தக் கி ட் னன் சிரசின்ேமல்
மிகுந்த கா ண்யத்தினாேல தி வ ைவத் விேசட தீைக்ஷ பண்ணி
நித்தியார்ச்சைனக்கு நீலகண்டெரன்கிற சிவ ங்கப் ெப மாைன ம் எ ந்த ளப்
பண்ணிக் ெகா த் இவ்விடத்திேல வந் பின்ைன ம் ேபானானின்ன ம் இன்
நாைளக்குள்ேள வ வெனன்றார்-எ-

(5-79)

பங்கமில் கழநந்தன்பதஞ்ச யாகியன்பா
ங்கைணந்ெதம்ேமாடாகியி ந்தபின்னிைறெயமக்கு
மங்கலநட ந்ெதய்வமன்ற ம்வழங்கிவாேனார்
தங்கைளெயங்கேளா ந்தகும்பணிதந் ெகாண்டான்.
இ-ள் குற்றமற்ற கைழ ைடய ேசடன் பதன்ச ேவடமாய் அன்பா ங்குவந்
எம் டேன கூ யி ந்தபின் இைறவேன எங்க க்குச் சிேரஷ்டமான ஆநந்த
நி த்த ந் திவ்வியமான ஞாநாம்பர ம் லப்ப த்தித் ேதவர்கைள ெமங்க டேன
கூட

ழியம் பண்ணத்தக்கதாக ேமன்ைம தந்

அ ைம ெகாண்டார்-எ-

(5-80)

சயம சாமேவதத்தைலவாிெலா வனான
ெசயிமினி னிவனண்ணித்தி நடந்ெதா
வாழ்ந்
வியன்மலர்ப்பாதமன்பால்ேவதபாதத்தவத்தா
னயமிகப்பரவியின்பநண்ணினாெனண்ணமார.
இ-ள் சிவப்பிாீதி மிகுந்த சாமேவதியர்களில் ஒப்பில்லாத சயமினி மகாாிஷியானவர்
வந் சிதம்பர நி த்தந்ெதா
ெப வாழ் ெபற் ேமன்ைமயாகிய ெசங்கமலப்
ெபாற்பாதங்கைள பத்தி சுர ரமாக ேவதபாதத் தவத்தினாேல இனிைம மிகத் தித் ப்
பரமா நத்தத்ைதப் ெபா ந்தினான் நிைனவின் ப ேயமிக-எ-

(5-81)

ற்கடெனன்ேறார்பாவி ணித வணிகெனன்ேபான்
கற்கடமைனயசிந்ைதக்காதகன்மாகமாதத்
திற்கடனாகுநா ற்றிைறதகு றைசயிற்றில்ைல
நற்கடற்ப ய த்திநண்ணினாெரண்ணிலார்கள்.
இ-ள் ெகாைலக்குத் ணிந் ள்ள மகாபாதகனான ர்க்கட வணிகெனன்கிற
ெபஇைர ைடய கள்ளச்சம்பாகாரன் மைல ம ங்கிற் சிரவழிெயாத்த சித்தத்ைத ைடய
ெகா ந் ெதாழிலாளன் மாசி மாதத்தில் நக்ஷத்திரமாகிய மகத்திற் ெபா ந்தித்
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தம்பிரானார் தீர்த்தஞ் ெசய்த
கிற பாசம த்தான் ைறயிெலா நாள் சிதம்பர
ேக்ஷத்திர சமீபமான நற்கட ேல ஸ்நாநஞ் ெசய்ய எண்ணிறந்த ேபரவ டேன

கி

த்தி ெபற்றார்கள்-எ- . (5-82)
மாசிலா லகிற் றீர்த்தம் வானவ ரைனய தில்ைல
யாசிலா ேவத கஞ்ெச யகிலவா விகெள வர்க்குந்
ேதசமா ரயன்மால் ேபால்வ திகழ்தி க் குளெம வர்க்கு
மீசனா ெமன்ன ேமலா ெயளி மா யி க்கு மன்ேற.
இ-ள் குற்றமற்ற உலகங்களில் கங்ைககாளிந்தி காேவாி தலான தீர்த்தங்கள்
இந்திரன் தலான ேதவர்க க்ெகாக்கும் சிதம்பர தீர்த்தத்திற் குற்றமற்ற
பாிசேவதிைய ெயவர்க்கும் பண் கிற நவதீர்த்த தலான எல்லாவாவி ம்
பிரகாசமிகுந்த பிரம விஷ் க்கள் இ
கைள ஒக்கும் அ ள் விளங்கும் ண்டாீகப்
ெபாய்ைக ேதவர்கள் விஷ் க்கள் பிர்ம ாிஷியாவார்க்கும் சர்ேவஸ்வரைனப் ேபாலக்
கங்ைக தலான தீர்த்தங்க க்கும் சிதம்பரதல நவ தீர்த்தங்க க்கும் தான்
கர்த்தா மாய ட் டண்ணளிேய வ வாதலால் தன்ைனயைடந்ேதார் யாவர்க்கும்
எளிதாயி க்கும்-எ-

(5-83)

கங்ைககா ளிந்தி ெபான்னி கன்னியா திகள்வ ணங்கும்
பங்கய வாவி தாேன ப
க ளகற்ற வற்றா
ங்குநின் னைவக ழித்த விலஞ்சியிக் கனக ேமனி
மங்கல மன் ளா மன்னவ ன ளா மன்ேற.
இ-ள் கங்ைககாளிந்தி - காேவாி- கன்னி-சரசுவதி- நர்மைத -ய ைன

தலான சர்வ

தீர்த்தங்க ம், தங்களிடத்தி ண்டான பாவங்க ம் ேபாக வணங்கும் ண்டாீக
ட்கரணிதாேன சர்வாத் மாக்களிடத்தி
ள்ள பாசேசதம் பண்ண வல்லதாதலால்
இவ்விடத் உன் ைடய ேதக குற்றத்ைத நீக்கி இந்தப் ெபாற்றாமைற தீர்த்தம்
ெபான்வ ைவத் தந்த மன்றில் நி த்தஞ் ெசய்த
ம் சர்ேவசுவர ைடய
அ ளாகும்-எ- . (5-84)
மன்னவ ெனமக்க ளித்த வாழ் ேகள் வழாத ைமந்த
கன்ன ஞ் சுைவ ம் ேபான்ெமய்க் காட்சி ங் க த்தி
மன்னிய மின்ைம காட் யகம்பற ெமன்றி ரண்
பின்னமி ல
ந் தந்த ெபற்றியார் ெபற் ளாேர.

ன்

இ-ள் ேதவராசன் நமக்குத் தி
ளம் பற்றின ெப வாழ்ைவ ஒ க்க நீங்காத
ைமந்தேன ேகட்பாயாக ச க்கைர ஞ் சுைவ ம் ேபாலக் ெகாண்ட தி ேமனி ம்
ஈசுவரத்தியானா பவமான ஆநந்தக் களிப் ம் அந்நியமின்ைமையப் லப்ப த்தி
உள்ெளன் ம் றம்ெபன் ம் இரண்டறச் சுட் உண்டாக்கி யறிகிற ஆத்ம ஞானத்ைத
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நீக்கி ஒ

நீர்ைமயாக்கும் அ ேள நமக்கு வ வாகத் தந்த ேபற்ைற நீ ெபற்றேத யல்ல

மற்றியாவர் ெபற் ள்ளவர்-எ-

(5-85)

இன்ெறமக் கிைறவன் த்தி யிகபரத் ெதளிதி னல்கு
மன்றி ெவன் ெதால்ைல மைற னி பேத சங்க
ளன்ற ள் ெசய்ய ைமந்த ன விகண் ெசாாிய ைநந்
ெசன்
ன் பணிந் தந்ைத ேசவ ெசன்னி ைவத்தான்.
இ-ள் இப்ெபா
நம் ைடய சுவாமியானவர் த்திையப் பரத்தி ம் இகத்தி ம்
எளிதாகத் தி
ளம் பற் ம் சைப யி ெவன் பைழய மைற னிவன் சாத்திரவித
சம்பிரதாயவித அ பவவிதமான உபேதசங்கைள அப்ேபா அ ளிச் ெசய்ய
இரணியவன்மன் விழிநீர்த் தாைரகள்ள ெநக்கு கிெயதிர் ெசன் அட்டாங்கமாக
நமஸ்காித் ப் பிதாவாகிய வியாக்கிரபாதர் ேசவ கைளத் தன் ைடய சிரசிேல
ைவத் க் ெகாண்டான்-எ-

(5-86)

ெசன்னிேசர்பாதங்கண் ஞ்சிந்ைத ந்திகழைவத்
ன் றவணங்கிேயத்தி கமிகமலர்ந் ஞான
ெமன்ைன ம்ெபா ளாநல்கிற்றிைவவநின்க ைணெயன்
பன்ன மன் நீங்காப்பாி ளம்ெப குவித்தான்.
இ-ள் சிரசினிடத் ப் ெபா ந்திய சீர்பாதத்ைதக் கண்களி மி தயத்தி ம்
விளங்கைவத் மீள ம் சந்நிதியில் நமஸ்காித் த் ேதாத்திரம் பண்ணி ககமலம்
மிக மலர்ந் (ஆதியந்த சூனியமாயி க்கிற) ஞானத்ைதப் ெபா ளால்லாத
ெவன்ைன ம் ெபா ட்ப த்தித் தி
ளம் பற்றின ேதவாீர் கா ண் யசத் திழிேயய
ேவறில்ைலெயன் தன்னிடத்தி ண்டான ைரயிறந்த அன்பினாேல ஒழியாமற்
பிதாவி

ஙகளிகூரப் பண்ணினான்-எ- . (5-87)

ஆயேபா ளால்வா மரசிளங்குமரனா ந்
யநீர்த்தடம்ப ந்
ைணவைனத்ெதா
தந்ைத
சாையேபாலமர்ந்தன்றாள்க ம்பணிந்தவர்காங்
ேக மாேறவ ஞ்ெசய்திளங்கதிர்ேபா
ந்தான்.
இ-ள் இப்ப க்குண்டாகிய ேபர ளினாேல ெபாிய வாழ் ெபற் வா ம்
வாலீபனான இராசகுமாரன் நாள்ேதா ம் அ ள்நீர்ப் ெபாய்ைகயிற் ப ந் ஆத்ம
சகாயைனத் ெதா
பிதா க்கு நிழல் ேபாற்ெபா ந்திப் பதஞ்ச மகாாிஷி சீர்பாத
ேசைவ ம் பண்ணியவர்களி வ க்கும் ெபா ந்தின பணிவிைட ஞ் ெசய் பால
சூாியைனப்ேபாலப் பிரகாசித்தி ந்தான்-எேவ

(5-88)
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இங்கிவன்றிகழ்ெவய் நாண்ம ெவன் மன்னன்வசிட்டைனச்
சிங்கவன்மைனெயன்ைனநீதிெச த் மா ெச த் ெகன்
றங்கவன்றன்மனந்தி ந்திய த்திேயா பாித் ெமய்ச்
சங்கமங்கழிவித்த ம் கழ்தாவிலா டலாயினான்.
இ-ள் இவ்விடத் இந்த இரணியவன்மன் அ ள்விளக்கம் ெபா ந்தின நாளிேல
ெகௗட மியில் ம விந்திர இராசா வசிட்ட மகாிஷிையப் பார்த் என்ைனக் ெகாண்
ம நீதி ேசாராமல் நடத்தினாற்ேபால சிங்கவன்மைனக் ெகாண் ெசங்ேகால் நடத்
ராகெவன் அவ்விடத்தில் அந்தாிஷி அ மதி ெகாண் மிகுந்த ஆதரத் டேன
எ த்திக் ெகாண்
ந்த ேபாகசாீரத்ைதக் கழிவித் க் குற்றமற்ற ெபாிய க டம்ைப
யதிட் த்தி ந்தான்-எ- . (5-89)
இன் யிர்க்குலமாெனாடண்ணெல த் விட்ட றக்கேநர்
மன் யிர்ப்பைடபின்ெறாடர்ந் மயநனவாழ்
த் நற்
ெபான்னிலக்கமில்கூைறயாதிெபாழிந்தழிந் வசிட்டனீ
ன்னைமச்சர்கண்மன்னர்ைமந்த டன்கடன்ெசய்தி ந் ழி
இ-ள் இனிய யிெராத்த குலஸ்திாீ டேன இராசா ம் உடெல த் விட்ட
நீக்கத் க்கு ேநராகநிைலெபற்ற அகத்த ைம றத்த ைம தலாயினார்
பின்ேனெதாடர்ந் ேபாய் மயானத் ெதாழில்
த் நல்ல கனகதானம் இலக்க
மில்லாத வத்திரதானம் தானங் ேகாதானம் கன்னிகாதான தலானைவ ம்
ெகா த் க்ைகேயற்
தலானைவ ங் ெகா த் வசிட்ட மகாாிஷி
ெந ங்காலத்தி ள்ள மந்திாிகள் கு நில இராசாக்கள் இராச குமாராி வ டன் கூ த்
தாம் ெசய்யேவண் ய கடைமகைளச் ெசய்தி க்குங்காலத்தில் (5-90)
யா ெசய்குவெமன்னைமந்தர்கெளந்ைத ந்தவிைசந்தேத
ேமதகும்ப சிய்கவின்னவிசிட்டனானவசிட்டன்யா
னீதிதங்கியசிங்கவன்மைனேந யிங்கைணவிப்பனீர்
தீதகன்றிடெவன்றிெசய்தி ெமன் ெதன்றிைசெசல்குவான்.
இ-ள் இனிேமற்ெசய் ங்காாிய ேமெதன் யாவ ம்வினவ குமாரர் இ வ ம்
எம் ைடய பிதா க்கு ந்தப் ெபா த்தமானேத ெப ைம த ம்ப
ெசய்த
ராகெவன்ன வசிட்ட மகாாிஷி நாம்ேபாய்த் ேத ம நீதி ெபா ந்திய
சிங்கவன்மைன அைழத் க் ெகாண் ங்ேக வ ேவாம் நாம் வ மள ம் நீங்கள் குற்றம்
நீங்கப் பைக தீர்ந்

இ ங்கெளன்

ெதன்றிைச ேநாக்கிச் ெசல்

அங்கவங்கமைடந் கங்ைகப ந்ததன்கைரயானடந்
ெதங்குநா வளங்ெகாள்காசியிைறஞ்சிவிந்தமகன்ெறழி
றங்குமாளவகுச்சராதிதகுந்ெத ங்குகடந் நற்

வார்-எ-

(5-91)

30
சிங்கவன்மனி ந்தெவல்ைலயறிந் தில்ைலெசறிந்தனன்.
இ-ள் அங்கவங்க ேதசங்கைளப் ெபா ந்திக் கங்காஸ்நானஞ் ெசய் அதன்
கைரவழியாகச் ெசன் எவ்விட ந்ேத மரண த்தி ேக்ஷத்திரமாகிய வளைம
கு ெகாண்ட காசிைய நமஸ்காித் விந்தகிாிையக் கடந் அழகு ெபா ந்திய
தகுதி ள்ள மாளவகுச்சராதி ெத ங்கு ேதசங்கைள ங் கடந் நல்ல
சிங்கவன்மாவி ந்த விடம் விசாாித்தறிந்

தில்ைலவனத்ைதப் ெபா ந்தினார்-எ-

(5-

92)
மன் மாறயாெவம்ைமயாறவசிட்டன்வண்களவார்நிழற்
றன்னினணாதைனெயய் மா ணர்தண்
ச்சரணத்தனீ
ன்னேம கயா மிந்த யங்கு ைச
த் வந்
ன்ெனாடாகுவெனன்னைமந்த வந் ெசன் பணிந்தனன்.
இ-ள் வசிட்டமகாாிஷி நிைலெபற் வழிநடந்த விடாய் நீங்கும்ப நல்ல தி க்காள
நீழ ற்ெபா ந்தின தம்பிரதானாைர நமஸ்காித் இ க்குமதைன யறிந்த குளிர்ந்த
கா ண்யத்ைத ைடய வியாக்கிரபாதர் நீ ன்ேனேபா யா மிந்தப் ைசைய
த் க் க க வந் ன்ேனாேட கூ வெனன் அ க்கிரகிக்க இரணியவன்ம
குமார

ம் மனப்பிாியத் டேன ெசன்

வசிட்ட மகாாிஷிைய நமஸ்காித்தான். எ-

(5-

93)
ெதா தல்கண்டவெனன்றறிந் ெமார் ெதான்ைமநன்ைமகளின்ைமயால்
வ விலாமகனார்தடம் யம்வாழிேயெயனமா னி
ெமாழிக ந்த கின்ைமயாய
ன்
ன் குவிப்பெதாத்
திழவறிந்தி மாகவிழ்ந்திடேர மாதைரகீறினான்.
இ-ள் நமஸ்காித்தைதக்கண் சிங்கவன்மன் அ ளினாேல இரணியவன்மனானைத
அறிந்தி க்ைகயி ம் ன் ேபால ஓர் ஆசீர்வாதம் பண்ணாைமயால் குற்றமில்லாத
உம் ைடய மகனாகிய ம வின் ெவற்றிப் யங்கள் வாழ்ந்தனேவாெவன்
இரணியவன்மன் ேகட்க வசிட்டமகாாிஷி பிரதி த்தரம் ெசால்லாமல் கிேலசிப்பதற்கு
ன்னாகத் ன்பங்கைளக்கூட் வ ெதாத் ப் பிதாவின் கிேலசம்
இரணியவன்மனறி ம் வண்ணந் தைலயிறக்கிட் த் க்கம் அவைன*
ஆபாதமத்தகமளவாக ஏ ம்ப

தைரையக்கீறினார் எ-

(5-94)

ன்பெமய்தியவா ணர்ந்தைணெதால்
ச்சரணத்தனீள்
வன்பணீசெனாெடய்திநீதிவசிட்டேனர்வரவந் தா
ன் ெசய்வைகயா ஞான திர்ச்சியா
யங்கிேனா
ரன் நீ யதத்தமிற்றிகழாதரங்கள்ெப க்கினார்.
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இ-ள் இரணியவன்ம க்குத் க்கம்வந்தப ைய அறிந் வந்த பைழய
வியாக்கிரபாத னிவர் இனிய வ யபணீந்திரனாகிய பதஞ்ச
டேனகிட்
நீதிவ வாதவ சிட்ட ந் தாங்க ெமா வர்க்ெகா வர் எதிேரவந் தா ன் ெசய் ம்
பிரகாரத்தினா ம் ஞானாதிசயத்தினா ம் கூ ன வ ந் தந்தம் ைடய
சிேநகாதிசயங்களினாேல தங்களிற் றாங்கள் விளங்கச்ெசய் மங்கீகாரங்கள்
வந்திப்பித்தார்-எ-

(5-95)

மன் நற்றவர்தம்மி ய்த்தபின்ைமந்தன்வந் வணங்கநா
ெமன் ைரத்
ந்தவாறி ெவன் தந்ைதெய த் ேமன்
மின்னிைலத் ளதண்கணிர்ெமாக்கு மேவறிதற்குவமித்தி ற்
றன்ைனெயாத் ளதின்னிலா டறஞ்சமாநிைனெநஞ்சேர.
-----------------* ஆபாதமத்தகம் என்ப
* நீர் என்ப

- பாத தல்சிரசள ெமனக்கண் ெகாள்க

- நீர் எனக்கு கிற் .

இ-ள் நிைலெபற்ற நல்லாிஷிகள் தம்மிற்கூ யி ந்தபின் இரணியவனமாவந்
நமஸ்காிக்க நாெமன்ன ெசால் ேவா
ந்தவாறிந்தப் பிரகாரமாயி ந்த என்
ெசால் விய நாக்கிரபாதா மார்பார வி த்தைணத் ஆகாசத்தில் ேதான்றியழி ம்
மின்னைல ம் நிைலெபற்ற தண்ணீாில் ேதான்றியழி ம் நீர்க்குமிழிைய ம் சாீரத் க்கு
தி ஷ்டாந்தமாகச் ெசால் ல் தி ஷ்டாந்தமாகாமல் தன்ைனேய தாெனாத்தி ப்பதால்
இவ் டல் நிைலயாயி ந்கத் தக்கெதன்

நிைனக்கத் தக்கவர்கள் யார் -எ- . (5-96)

பிரமேர தலானதந்திபிறங்ெக ம்பிைடேப சி
விேனார்களில்யா ேளார்ச ேகா வாைடெயா க்க ற்
றிாிய றியசூைறமா தெமன்னவல்விைனநல்குமா
ல ளிேலாெரனேநாதகாெதனவா மா னிகூறினான்.
இ-ள் பிரமேதவர்கள் தலாய யாைனெய ம் பினிைடப்பட்ட வாழ் ெப ம்
சாீரத்ைத ைடயவர்களில் யாவர் நசியாதவர்கள் சுங்காற் ப் பலச ைக ம்
ஓாிடத்திேல ஒ க்க அதைனச் சூைறக் காற்றான பறக்க ப்ப ேபால
ஒ விைனயால் இவ் டல் த்திரமித்திர களத்திராதிக டேன கூ யி க்க
ேமெலா விைன ேநாிட் அந்தப் பாசக்கூட்டத்ைத நீக்குமாதலால்
அ ளில்லாதவைரப் ேபால விதனப்படாேதெயன் கிேலச நீங்கும்ப
வியாக்கிரபாத னி அ ளிச்ெசய்தார் -எ- . (5-97)
ம வ ம் கழ்வாய்ைமநீ வசிட்டன்மாதவமன்னிநீ
ாி வ ம்ெப நன்ைமெபான்
ெவய் ைமந்த ம்யா மிப்
ெபா வ ம் விெயா ேமலமர்ேபாக ம்பாியாவ ங்
க வரம் கடக்கநல்கினிெரன் நன்றிகதித்தனன்.
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இ-ள் அண்டெவாண்ணாத தவ ம் சத்திய வாசக ம் என் ம் நீங்காத வசிட்ட
மகா னி மகத்தானத பசுகைளப்பண்ணி நீங்கள் இரண் ேப ம் ெபற்ற ெப
வாழ்ைவ ெபான்
வைடந்த இராசகுமார ம் யா ம் இந்த ஒப்பில்லாத
மியி ள்ளவர்க ம் சுவர்க்கத்தி ண்டாகிய ேதவர்க ம் ஒ கா ம் நீங்காத
க க்குழிச் சிைற வரம் கடந் நீங்கத் தக்கதாக அ க்கிரகம் பண்ணினீர்கெளன்
நல்ல வார்த்ைத ெசான்னார்.-எ-

(5-98)

தில்ைலெயல்ைல குந்திவன்ெப சீர்ெகாண்ட ள்கூறிேலா
ெரல்ைலயி்ல்ைலவசிட்டநீ மிைறஞ்செவய் கெவன் நற்
ெறால்ைலமல்ல லஞ்சிேம ெதா ந்தைகப் னலா வித்
ெதால்ைலமல்கியமன்ற* வாய்ைம ணர்த்தி ன்பணிவித்தனன்.
-------* இதில் இவன் என்ற
பண்ணின ைறைமஎன்ப

இரணியவன்மாைல * வாய்ைமெயன்ற
கண் ெகாள்க.

ஞானதீைக்ஷ

இ-ள் இந்தச் சிதம்பரேக்ஷத்திரத்திேல வந்
குந் இவன்ெபற்ற சீர்
சிறந்தேபர ைள வகுத் ச் ெசால்ல
யா வசிட்டேர நீ ந் தம்பிரானாைர
நமஸ்காிக்க வா ெமன் நல்ல பைழய வளப்பத்ைத ைடய தடம் ெபா ந்தின
அ ள்வ வான தீர்த்தச் சில்வத்தில் ஸ்நானஞ்சிய்வித் ம் உடேன பாி ரணமான
சிதம்பரத்தி ைடய ரகசியத்தின் உண்ைமைய விளங்க உபேதசித் ந் தம்பிரானார்
சந்நிதியிேல நமஸ்காிப்பித்தார் - எ-

(5-99)

கரவிலாடல்வணங்கிவண்* க
லகாரணனாகணப்
ெபா வில்பாதமிைறஞ்சிநீ
லீச்சுரந்ெதா ெதங்க
பரவிநீ வசிட்டமா னிபாய்
ச்சரணத்தன்வாழ்
விர மாச்சிரமத்தின்ேமவிவி ந்த ந்தியி ந்தனன்.

ம்

இ-ள் திேராதானமில்லாத ஆநந்த நி த்தத்ைத நமஸ்காித் வளவிய க
ல
காரணெனன் தி நாமம் ெபா ந்திய
லத்தான ைடய தம்பிரானார ேவதச்
சிலம்பணிந்த ஒப்பிலாத சீர்பாதங்கைள நமஸ்காித் ம் பைழய தி ப் லீச்சுரைடயாைர நமஸ்காித் ம் அந்தத்தி எல்ைலயில் எங்கு ண்டான சிவ ங்க
ர்த்திகைள ெயல்லாந் தாிசித் வணங்கி ம் தபசுநீங்காத வசிட்ட மகா னிவர் பா ந்
ெதாழிைல ைடய
க்கால்ேபான்ற பாதத்ைத ைடய வியாக்கிரபாத மகாாிஷி
வாழ்

ெபா ந்தின ஆச்சிரமத்திேல ெசன்

வி ந்

அ ந்தி இ ந்தனர்-எ-

அந்திவந்தைனதந்;தனந்தனதாசிலாச்சிரமத்தி ற்
ெறந்ைதபாதமிைறஞ்சிவந்தி ெளல் ெசல்லெவ ந் நற்
சந்திேசர்பணிராச ந்தகுைசவராச ெமய்தேவ

(5-100)
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வந்தைவதிகராசனானவசிட்டன்மன்னியி ந்தனன்.
இ-ள் சந்தியாகாலத்தில்அ ட்டானம்பண்ணிப் பதஞ்ச மகாாிஷியி ைடய
குற்றமில்லாத பன்னசாைலக்குப்ேபாய்த் தி வனந்ேதசுர ைடய தம்பிரானார
தி வ ெதா
மீள வியாக்கிரபாதர் பன்;னசாைலயிேல வந் இ ண்டராத்திாிேபான
ைவகைறயி ெல ந்தி ந் பிராதகாலத்தின் அ ட்டானம் ெபா ந்தின பதஞ்ச
ம்
அப்ப ப்பட்ட ைசவ சிேரஷ்டரான வியாக்கிரபாத ம் வந் ெபா ந்த ைவதிக
சிேரஷ்டரான வசிட்ட மகாாிஷி அ ட்டான

த்தி ந்தார்-எ- . (5-101)

தீதிலாதவிராசராச ம்வந் வந்தைனெசய் நா
ேமதிலாெரனேநாதேகாம ெளந்ைதமாாிவர்ைமந்தனா
மாதலா யர்
ெமய்
ெமன்
ன்னரமர்ந்தபின்
ேகாதிலாதவசிட்டன்வந்தைமகூ வானிடரா வான்.
இ-ள் குற்றமில்லாத ராசராசனாகிய இரணியவனம ம் இ ஷிகள் ன்ேனவந்
நமஸ்காித் யாம் காமிகைளப்ேபாேல விதனப்பேடாம் அ ட்பிதாக்களிவர்கள்
இவர்க க்குக் குமாரன்நாம் ஆனதினாேல உயர்ந்த ேமாக்ஷத்ைதப்
ெபா ந் ேவாெமன் ெசால் த் தமக்கு ன் விதன நீங்கியமர்ந்தி ந்தபின் குற்றமற்ற
வசிட்ட மகாாிஷிதா ெமண்ணி வந்த காாியத்ைதச் ெசால் வார் வியாகுலம் ஆற - எ(5-102)
--------------------இதில் * க
லகாரணெனன்ப
நிமித்தகாரணெனன்றறிக.

பாத

லமாேயாபாதானத்ைதப் பிேரேரபிக்கும்

அ ந்ததிக்கிைறேயாெனமக்கிவ க்குஞாலமளித் நீ
தி ந்த ய்த் நடத் ெகன் ைரெசய் மன் யிர்சின்றபின்
ற ந்தமன் யிர்ேபானேமனிதகக்கிடந்த தம்பிமா
ாிரந் ெகாண்டனர்ெகாண் ேபாதரவிங்குவந்தனெனன்றனன்.
இ-ள் ெகௗடேதசன் சிங்கவன்மனானஎன்மக க்கு நம் ைடய இராச்சியத்ைதக்
ெகா த் நீர்நன்றாக நடத்திக்ெகாண் ேபாெமன் எமக்குச் ெசால் உயிர்
நீங்கினவளவில் அவ னக்குத் தந்த அவ ைடய இராச்சியமான உயிர்ேபான
சாீரம்ேபால் வாழ்வற் க் கிடந்த தம்பிமார் ேவண் க் ெகாண்டார்கள் ஆைகயால்
உன்ைனச் சிங்காசனத்திேல ைவக்க அைழத் க்ெகாண் ேபாம்ப க்கு இங்ேக
வந்ேதாெமன்

அ ந்ததி கணவராகிய வசிட்டர் கூறினார்.-எ-

(5-103)

வன்
ச்சரணத்தனீ வசிட்டன்வந்தைமசிந்ைதெசய்
ெதன்ெசயத்தகுெமன் ைமந்தைனெயய்தவாள்விழிெசய்ய ன்
றன்க த்தறிவித்தலான்ெமாழிதந்திடானதறிந் ேம
னின்ெசயற்கிைசயத்தகுந்திறநீபகர்ந்தி ெகன்ற ம்.
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இ-ள் ஞான ரராகிய வியாக்கிரபாதர் பைழய வசிட்டமகாாிஷி வந்த காாியத்ைத
ஞானத்தாலறிந் இதற்கு என்ெசய்யத்தகுெமன் இரணியவன்மைனக் குறித் க்
கி ைபயாகிய ஒளிெபா ந்திய விழியினாேல பார்த ள ற்பட எந்ைதமார்
நீங்களி வர்கெளன் ம் உங்களா யர்விெடய் ேவெனன்
ன்ேன தன் க த் த்
ேதான்றச் ெசான்னப யினாேல அப்ேபா உத்தரங்ெகாடா நின்றான். அைதத்
தி
ளத்திேல அறிந் இனிேமல் ெசய்வதற்குப் ெபா ந்தத்தக்க
அபிப்பிராயெம ேவா அைத நீ ெசால்

ெகன்றளவில்-எ-

(5-104)

ேவ .
அந்தமிலரசுஞ்சித்தியைனத் நீடமரர்வாழ்
மிந்திரசாலநீர்ேமெல த் மின்ெகாப் ளிப்ெபாய்
சிந்தைனேவண்ேடனாண்டஸதி
னிதி
னிந்த
வந்தைனவ வாவாழ் வழங்குவாயாகெவன்றான்.
இ-ள் எ ப சதிர கம் வைரக்கும் ெசங்ேகால் நடத் கிற
வில்லாத
இராச்சியபாரம் ெபா த்த ம் அணிமாதிகளாக இ க்கிற சித்திக ம் ஒழியாத
ேதவர்கள் பத ம் கபடநாடகமான இந்திரசாலம் நீர்ேமெலழதிய ெவ த் த்ேதான்றி
யழி ம் மின்னல் நீர்க்குமிழி என் மிைவகள்ேபால நிைலயில்லாதைவகளாம்
ஆதலால் இந்தப்ெபாய்வாழ்ைவ நிைனக்க ம் ேவண்ேடன் என்ைன ஆண்ட ளிய
தி
னிேய உம சந்நிதியில் இப்ேபா யான ெசய் வ கிற பணிவிைட நீங்காத
மார்க்கத்ைதத் தந்த

ராகவின்

விண்ணப்பஞ் ெசய்தான்-எ- . (5-105)

ஆகினீ னிவெனா மாண்டைணந்தரசெமௗ
நாகமாவிரதந்தாைனநவமணிநிதி ளிட்ட
ேபாகமார்ெபா ளைமச்சர்ேபைதயர்ெபா ந்தக்கண்
ேவகமாய்வ வாெயன்றவியாக்கிரபாதன்கூறி.
இ-ள் மாயாேபாகம் ேவண்டாெமன்ைபயாகில் வசிட்ட மகாாிஷி டேன
உன்

ைடய ேதசத் க்குப்ேபாய் இராசவாஞ்சிதமான மணி

– யாைன – குதிைர –

ேதர் – பதாதி -நவரத்திநங்கள் தலான நிேக்ஷபங்கைள இராசேபாகத் க்குப்
ெபா ந்தின கனகமிரசித தலானைவ ந் திவ்வியமான பட்டாைடக ங் கஸ் ாி
தலான சுகந்தங்க ம் மந்திாிகள் ஊழியப்ெபண்கள் இன்னம் வரப்ெபா ந்தின
ேபர்கைளக் ெகாண்

க க வ வாயாகெவன்

வியாக்கிரபாத ர க்கிரகித் -எ-

106)
மன்றமாநட ன்ேபாற்றிெயம் டன்ம விேனாாின்
ன்றிகழ் னிவா வாயிரவைர
ேவள்விக்ெகன்

(5-
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றன்றயன்ேவண் க்ெகாண்டானவர்கைளயந்தாேவதி
சின் டன்ெகாணர்வாெயன் தி
னிய ளிச்ெசய்தான்.
இ-ள் சிதம்பரத்தில் அநவரத தாண்டவம் ெந ங்காலத் க்கு ன்ேன எம் டேன
தாிசித்தி ந்தவர்களில் ன்ெனண்ணப்பட்ட வாயிரம் பிரமாிஷிகைள ம் பைழய
யாகத் க்காக அந்நாளிேல பிரமா நம்ைமக் ேகட்டைழத் க் ெகாண் ேபானார்
ஆதலால் நீ அந்தாேவதிக்குப்ேபா யவர்கைள உன் டேன கூட் க்ெகாண்
வ வாயாகெவன்

வியாக்கிரபாதர் அ ளிச் ெசய்தார்-எ-

(5-107)

தி
ளமானெதான் ெசய்தவெமன் ெசப்பப்
ெபா
னிமகிழ்ந் ெபா நட டேனேபாற்றி
ய ள் ாிெப மானிந்தவ கேளம்பணிநடத்த
விைரெவா வ வாேனகேவண் ம்விண்ணப்பெமன்ன
இ-ள் ேதவாீர்க்குப் ெபா ந்தின காாியஞ் ெசய் மேத அ ேய க்குப்
ெப ந்தவெமன் இரணியவன்மர் விண்ணப்பஞ்ெசய்ய ஆணவமலத்ைத வின்ற
வியாக்கிரபாத னி பிாியப்பட் இவ டேனேபாய்ச் சிதம்பர நி த்தந் தாிசித் த்
தம்பிராேன தி
ளம் வாழ்ந்த ளித் ேதவாீ ைடய இங்குண்டான எங்கள்பணிவிைட
குைறவற நடத்தச் ச தியிேல வ ம்ப க்குப் ேபாகத்தக்கதாக அ ளேவண் ம் இ
எங்கள் விண்ணப்பெமன்றார். -எ-

(5-108)

கண் தேலா ெமண்ணில்காிைண ம
நல்க
விண்ண மின்பெமய்திெயந்ைததாள்சிந்ைதெசய்
விண்ணவனிைசவான்ைமந்தன்விைடெகாண் மீண் பந்தான்,
மண் றவண்ணலபாதம்வசிட்ட ம்வணங்கிவந்தான்.
இ-ள் ெநற்றிக் கண்கைள ைடய சிதம்பத ர்த்தி ம் எண்ணிலாத கி ைப ம்
அ க்ைகரக ம் தி
ளம்பற்ற எண்ணாிய வரநந்தம் ெபா ந்தித் தம்பிரானார்
தி
ளப் ெபா த்தத்தினாேல இரணியவன்மாெவன்கிற குமாரன் விைடெகாண்
தம்பிரானார் சீர்பாதத்ைத ம் நமஸ்காித் க்ெகாண் வியாக்கிரபாதர் பன்னசாைலக்கு
மீளவந்தான். மண் றச் சர்ேவசுவரன் சீர்பாதங்கைள வசிட்ட மகாிஷி ம்
அட்டாங்கமாக நமஸ்காித்

விைடெகாண்

உடேன வந்தார்.-எ-

(5-109)

அன்ைனநீறளிப்பப்ேபாற்றியா யிரவர்பாலாகப்
பன்னக ரேவான்றா ம்பணிந் ேபாய்ப்பரமர்தில்ைலப்
ெபான்னமெரல்ைலேபாற்றிப்ேபா வான் கழ்
க்கான்
மன்னவன்றன்ைனயாண்டவைகெமாழிவழியாச்ெசன்றான்.
இ-ள் வியாக்கிரபாத னிவர் பத்தினியாகிய தாயானவள் தன்ெனற்றியில்
வி தியிடத் தித் வணங்கித் தன் ைடய உயிைர மாதா பிதாக்களிடத்தி

க்க
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ைவத் ப்பதஞ்ச மகாாிஷிெயன் ம் ஞான ரர சீர்பாதம் நமஸ்காித் வடக்கு
ேநாக்கிப்ேபாய்ப் பரேமசுர ைடய தில்ைல வனஞ்சூ ம் ெபான்னம்பலத்தி
ெனல்ைலையப் கழ்ந் வணங்கிச் ெசல் கின்றவன் கீர்த்திைய ைடய
வியாக்கிரபாதராகிய சுவாமி தன்ைன தீைக்ஷபண்ணி இரக்ஷித் தாண் ெகாண்ட
ைறைம வைகப்பட வழி
மள மதிேல ெபா ப்பட் ச் சிதம்பர தல்
தன் ைடய ேதசமட் ம் இராப்பகல் அநவரத கால ம்
னியாகிய
பிதாவி ைடய கா ண்யத்ைத வசிட்ட க்குச் ெசால் க் ெகாண் ெபானான் -எ(5-110)
விற்கழியம் ந்தந் ேமவியவிகங்க ம்ேபாற்
கற்கடங்க தகன் க டதீயத் த்தங்க
ணற்கடகத் க்ேகாயினண்ண ெமண்ணின்மாதர்
வர்க்க ந்தம்பிமா மால்கடற்கிளர்ச்சிெகாண்டார்.
இ-ள் வில் ல் நின் ம் நீங்கிக்குறி பிைழயா சில் ம் அம் ம் கயி கட் விட்ட
காற்றா
ம் ேபாலக் கல்வழிைய விைரவிேல கடந் ெகௗடேதசத்தி
க்கும் மதில்
சூழ்ந்த தங்கள் நல்ல பட்டணத்தின் மாளிைகெயாப ெபா ந்திப் குந்தவளவில்
எண்ணிறந்த மாதர்கூட்டங்க ஞ் சிறியதா ந் தம்பிமா ம் ெப ங்கடல்
ஒ த்தாற்ேபால அதிசயத்தடேனய தார்கள்-எ-

(5-111)

அ ந்திய யரநீங்கிய சைரயாற்றியா
மிழந்தன்னாகாவண்ணமிவாி ந்தனேரயின்றச்
சழிந்தெமய்த்தாய ள்ளத்தளர் களாற்றிமற்ைற
ெயாழிந்தநற்சுற்றத்தார்களியாைர ந் யெராழித்தான்.
இ-ள் தானைடந்த விதனத்ைத நீங்கித் தம்பிமாைரயாறப் பண்ணித்தான்
தாயிைனயிழந்தவனாகா வண்ணம் இவர்கள் இ ந்தார்கேளெயன் இலக்குமிநீங்க
வ வமாறின தாயா ைடய மனக்கிேலசங்கைள நீக்கி மற் ள்ளவர் தமபந் க்கள்
யாைர ம் வ த்த நீக்கினான்.-எ-

(5-112)

எண்டகு ைறெகாண்மாக்களியாைர மினிதைழத் க்
கண் தன்கனகேமனிக்கவினவர்காணநல்கி
யண்டர்தம்ெப மானா மம்பலத் ழனி ன்னி
ெயாண் றற்குமரனாேளா ழியாெமனெவாழித் .
இ-ள் எண்ணிக்ைகப்பட்ட ைறேதா ந் தகுதியான மனிதைரப் பிாியத் டேன
அைழப்பித் அவர்கள் யாவ ம் வரக்கண் தன ெபான்மயமான சாீரத்ைத யவர்கள்
கா ம்ப யாகக் காட் த் ேதவேதவன் ஆநந்த நி த்தஞ் ெசய் ஞ் சிதம்பரத்தில்
அ யார்கள் தித்தலாெல ம் ஓைசையச் சுரதித் க்ெகாண் அ ள் ரனான
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இராசகுமாரன் ஒ நாைளப்ெபா

ஓ ழிப்ெபா தா ெமன்னத் தக்கதாக நீக்கி-எ-

(5-113)
பன் மந்திாிகடம்ைமப்பார்த்தினியிங்குப்பன்னாண்
மன்னிநான்ைவகேலெனன்னவ
டற்ப தகற்றிப்
ெபான்
வாகச்ெசய்த
னிசரணம்ேபாற்றற்
ெகன் டன்ேபா
ேரெலய ெமன்றவர்ககிைசத்தான்.
இ-ள் பிரதானமாகச் ெசால்லப்பட்ட மந்திாிகைளப் பார்த் இனிேம வ்விடத் ப்
பலநாள் ெபா ந்தி இ ப்ேபெனன்கிற எண்ண ைடயனல்ேலன் ஆதலால்
என் ைடய குற்றமிகுத்த சாீரத்தின் சிங்க நிறத்ைதப் ேபாக்கிக்கனக வ வாக்கின
வியாக்கிரபாத மகாாிஷியி ைடய சீர்பாதேசைவ பண் தற்கு என் டேன கூட
வ
ர்களாகில் வா ங்கெளன் இரணியவன்மன் அவர்க க்குச் ெசான்னான். -எ(5-114)
ேபா
ராகின்மாயாேபாகேமயன் மன்றில்
ேவதநான் கன்மால்காணாவிண்ணவன்ெவளிேயநண்ணி
மாெதா பாகமாகமகிழ்ந் நின்றா ம்வாழ்
ேமதிலீர்ெப
ெரன்றங்கிரணியவன்மன்ெசான்னான்
இ-ள் என் டன் வ
ராகில் இந்தமயாேபாக வாழ்க்ைக மாத்திரமன் ேவதம்
பிரம விஷ்ணிக்கள் காணாத கனகசைபயில் சிதம்பர ர்த்தி ஆநந்த ெசா பியாய்
யாவாங்குந்தி ட் ேகாசரமாக நின் கிாியாசத்திகாண ந க்கிற சத்தியமான
வாழ்ைவ ம் ஒன் க்கு
ப்பற்ற நீங்க ம் ெபற் வாழ் ர்கெளன்
இரணியவன்மன் ெசான்னான்.-எ-

(5-115)

ெமாழிய ேகட்டைமச்சர் கமகமிகமலர்ந்
வ விலாெவம்ைமயா மன்னநீெசான்னெதான்
ெதா தியா யல்ேவாெமன் ெசால் த்ெதன்றில்ைலேநாக்கி
ெய கவான்பயணெமன்றங்ெக
ரசியம் வித்தார்.
இ-ள். இரணியவன்மன் ெசான்ன வார்த்ைதையக்ேகட்ட மாத்திரத்திேல
மந்திாிகெளல்லா ககமல ம் இ தய கமல ம் மிக மலர்ச்சிெகாண் எம்ைம
யாளாக ைடய குற்றமில்லாத இராசாேவ நீர் கற்பித்த யாெதான்ேறா அதைன
ஒத் க்ெகாண் யாங்களப்ப ேய ெசய்ேவாெமன் ெசால் த் தக்ஷிணதிக்குத்
தில்ைலைய ேநாக்கிப் பயணமியாவ ம் றப்ப ஙகெளன் எ ச்சி ரசுநகாி சூழ
அைறவித்தார். (5-116)
அந்தமில்கனகெவற் ம நவமணிப்ெபா ப்
ெமந்திரத்ேதாினிட்டெமாட்டகமி ளியாைன
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தந்திரம்பண் வண் பாித்ெதழத்தயங்குநாட்
ைமந்தர்கண்மகளிர்ைசவர்ைவதிகர்மகிழ்ந்ெத ந்தார்.
இ-ள். கனகச்ெசய் குன் கைளப்ேபால ம், நவரத்தினச்ெசய் குன் கைளப்
ேபால ம் விளங்காநின்ற சூத்திரம் ெபா ந்தின அநந்தத் ேதரணிக
ெவாட்டகங்க
பதாதிக
ெபண் க

ம், குதிைரக

ம் சுமந்

ம், யாைனக

ம், உ ைள ட் ய வண் ல்க

ெசல்லச் ெசல்வமிகுந்த ெகௗட ேதசத்தி

ம், ைசவர்க

ம், ைவதிகர்க

ம், எண்ணிறந்த

ள்ள

ஷர்க

ம்
ம்,

ம், பயணப் பட்டார்கள். (5-117)

அன்ைனயர சர்ைமந்தராிைவயர்கணிைகமார்க
ன் ெமய்க்காவலாளராாிய ைமேயார்க
ளின் ெமண்ணிலர்கேளா மிரணியவன்மேனகி
மன் சீரந்தர்ேவதியமாதவர்தம்ைமச்சார்ந்தான்.
இ-ள். சிறியதாயர்கள் தம்பியாி வர் மற்
உள்

ம் றம்பி

ள்ள குமாரர்கள் குமாரத்தியர்கள்

ள்ள ஊழியமாதர்கள் ெமய்க் காவற்காரர்கள், அகத்த யார் பின்

ெமண்ணிறந்த $ஐவைகக்கு @ஐவைகச்சுற்றம் தலாேனார் சூழ
இரணியவன்மன்மா வானவன் ெசன் நிைலெபற்ற ஐசுவாியம் ெபா ந்தின
பிரமாவின் யாகத்தலமான அந்தர் ேவதியி
ந்த வாயிரம் பிரமாிஷிகைள ம் வந்
ெபா ந்தினான்----எ- . (5- 118)
---------$ ஐவைகக்கு வாவன- மந்திாியர்- ேராகிதர்-ேசனாபதியர்-

தர்- சாரணர்.

@ ஐவைகச்சுற்றமாவன -நட்பாளர் -அந்தணாளர் - மைடத்ெதாழிலர்- ம த் வக்
கைலஞர் - நிமித்தகப் லவர்.
ம்ைமயாயிரவர்நீங்கண்
பதிப்ெபா விலா
நம்ைமயா ைடயான்பாதநாெடா நயந் ேபாற்றற்
ெகம்ைமநீர்பிாியாெதய்தற்ெகழின் னியிைசத்தாெனன்
ெசம்ைமயாாிரவிேபாலத்ேதர்பலேசர ய்த்தான்.
இ-ள் நீங்கள் வாயிரம் பிரமாிஷிக ம் பைழயதலமான சிதம்பரத்தில் அநவரத
நி த்தஞ்ெசய் ம் எம் ைடய தம்பிரான் சீர்பாதங்கைள அநவரத ஞ் ேசைவ
பண் தற்கு உங்கைள நீங்காமல் எம்ைம வரத்தக்கதாகப் ெபாிய வியரக்கிரபாதர்
எனக்கு அ ளிச் ெசய்தாெரனச் ெசால் ச் சிவ்ெவாளி நிைறந்த மைலகள் ேபான்ற
வாயிரமாணிக்கத் ேதைர

ன்ேன அணியாக நி த்தினான். (5-119)

அங்கவர்தங்க ங்கவங்கிகளாதாித்
மங்ைகயர்மகளிர்ைமந்தர்வான்கைல*யரணிமற்
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ெமங்க நிைறயேவற்றியிரத ற் ரவி ட் ப்
ெபாங்கியேவாமேத ப்ேபா வெதாடர்ந் ேபாத.
இ-ள் அவ்விடத் அந்தாிஷிகள் நித்தியாக்கினிகைள ம் ஆதாரத் டேன
ெய த் ெகாண்ேடறி பத்தினிகள் த்திாிகள் பிள்ைளகள் கி ஷ்ணாசனம் அரணி
சமித் ெநய் ெபாாி த ப்ைப பாத்திரங்கள் தலானைவகைள ஏற்றித் ேத க்கு
ன்னாகக் குதிைரகைளப் ட் ச் சுரந்த ைலகைள ைடய ஒமார்த்தமான பசுக்கள்
மற் ம் ேவண் யைவகள் கூ வர - எ - (5-120)
அந்தமில்பாிசனஞ்சூழரவ மரசர்ேபாற் ம்
வந்தைனத் ைவப் ந்ெதய்வமைறயவர்ம ேதரார்ப் ந்
தந்திரச்ெச க்கும்ேவழத்தமாிப் ஞ்ைசந்தவங்கண்
ந்தியெவா
* ந்நீேரழி மிக ழங்க.
இ-ள்
வில்லாத பாிசனங்கள் ேசவித் வ ம் ஓைச ம் இராசாக்கள் ேதாத்திரம்
பண்ணி வணங்கும் ஓைச ம் திவ்வியமான பிரமாிஷிகள் ஏறின வாயிரந்
ேதர்க்கூட்டத்தின் ஓைச ம் ேசைனயின் ஓைச ம் யாைன பிளி தலான ஓைச ம்
குதிைரகள மானிக்கும் ஓைச ம் எ கட ன் ஓைசயி மதிகமாக ழங்கும்ப -எ(5-121)
விழி ைழயாதகா ம்வியன்சாியாகுஞ்சா ங்
கழி றம
மாைனக்கா
ந்ேதர்க்காேலாட
வழிப மவர்காற் ளிவான ம் னிதமாக்கப்
ெபாழிலெப வழியாமா
ரவலென
ேபாந்தான்.
-----------------*

ந்நீெரன்ப

ச த்திரத்திற்குள்ள காரணப்ெபயர்களிெலான்

ஆற் நீர், ேவற் நீர், ஊற் நீர், என்
லழித்தெலன் ம், ன்
கூறியி க்கின்றனர்

அதன் விவரம்

வைக நீைர ைடயெதன் ம் , ஆக்கலளித்த-

ெசய்ைகைய ைடயெதன உைரயாசிாியர்கள்

# அரணி- தீக்கைடேகால்
இ-ள் ன்ேன ெகா ப்பைட ெசல் தலால் கண் க்கு ைழய ெவாண்ணாத
ெசறிந்த ெபாியகா ம் ெபாியசாிவழியாகும் குதிைரகள்தாண் ச் ெசல் தலால்
மர ள்ள சாய்ந் வி ம் கழிந்ெதா ந் யாைனக் காலாேல மிக்க ந க்குண் ேபாம்
ேதர்க்கால் ெசல்லப் ெப வழியாம் பின்ேன வ மனர்க ைடய சீர்பாதம் பட் த்
ளியாய் அத் ளி ேதவேலாக ம் சுத்தமாகக் காெடல்லாம் ெபாிய வழியாகும்ப
ெக டராசனாகிய இரணியவன்மன் ெந ந்

ரம் வந்தான் - எ-

(5-122)
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மன்னவர்தத்தெமல்ைலவழிவிடவடவிவா ங்
ெகான்னவில்விலங்குந்தந்தங்ெகா வழிவிடப்ேபாந் ள்ள
வின்னநல்வளெனனாமெல த் வந்ெதங்குமீண் ப்
பன்னதிெவள்ளமலகும்பரைவேபால்விரவிேயாங்க.
இ-ள் அங்கவங்க த ய ேதசங்களி ள்ள இராசாக்க ந் தம் ைடய
எல்ைலயளவாகச் ேசவித் வர வனத்தில் வா ங்ெகாைலத் ெதாழி க்கு மிகுத் ச்
ெசால்லப்பட்ட சிங்கம்
தலான மி கங்க ந் தந்தம் ைடய ெகா ந்ெதாழிலான
வழிையவிட் நீங்க அந்தந்த ேதசத்தி ள்ள அ ர்வ பதார்த்தத்தில் ேவ நல்ல
பதார்த்தங்கள் இன்ன ம் இ க்கின்றெதன் ெசால் தற்கில்லாமல் ெகாண் வந்
எவ்விடத் ம் ெபா ந்திப் பலஆ கள் ெப கிக் கூ ஞ் ச த்திரம் ேபாலச் ேசைனகள்
ெபா ந்தி ஓங்க-எ-

(5-123)

எண்டகுநா ங்கா மைலக ம்யா நீங்கிக்
கண்ட வழியாமண் க்க
வந்தலர்ந்தகண்டல்
ெவண்ட மட நீ ம்விைரத ேசா நல்கித்
ெதண் ைரப் ல மாற் ந்தில்ைலயிெனல்ைலேசர்ந்தான்.
இ-ள் எண்ணத்தக்க நா க ம்-கா க ம், மைலக ம் ஆ க ம், கடந் தனக்கு
ேநாிட்டேத வழியாக விைரந் வந்
ந்தாைழயான ெவண்ைமையத்த ம் மட ம்
நீ ம் மணம் ெபா ந்தியச ம் ெசாாிந் கட ன் லால் நாற்றத்ைத நீக்குந் தில்ைல
வனத்தின் எல்ைலைய அ

கினான்- (5-124)

ரவிையவிைரந் ேபாந்
தல்வன் ன்பணிந் ேபாற்றி
வ ெப ஞ்ெசல்வங்கூறமா னிமகிழ்ந் வாழ்த்தித்
தி
ைடயந்தணாளெர ந்த ள்சீர்ைமகாண்பா
னி வ ெமதிேரெசன்றாாியாவ ந்ேதாிழிந்தார்.
இ-ள் மேனாேவகத் க்ெகாத்தகுதிைரைய ேமற்ெகாண்
ாிதமாக வந்
தல்வனாகிய இரணியவன்மன் வியாக்கிரபாதர் சந்நிதியிேல நமஸ்காித் த் தித்
வ கிற ேசைன ஐசுவாியத்தின் மிகுதி ம் ாிஷிகள் வரத் ம் விண்ணப்பஞ்ெசய்ய
வியாக்கிரபாத ஞ் சந்ேதாஷத் டேன ஆசீர்வாதம்பண்ணித் தி
ைடயந்தணெரன்
தி நாமத்ைத ைடய ாிஷிகெள ந்த
கிற ெப ைமகா ம்ப பதஞ்ச
மகாாிஷி ந் தா ம் ாிஷிக க்கு எதிேரவர வாயிர ாிஷிக ந் ேதாில்
நின் மிழிந்தார்கள்-எ- . (5-125)
அங்கவரைணந் வாழ்த்தியைணப்பவாழ்ந்தமல ன்றன்
மங்கலவ ளான்மீண் வ ெநறிெபற்ேறாமின்னம்
பங்கயன்வாி மண்ணல்பாதபங்கயங்கணீங்கா
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திங்ெகைம னிவேபாகவினிவிடாெதாழிகெவன்றார்.
இ-ள் அவ்விடத்தி ஷிகள் எல்லா ம் வியாக்கிரபாதைர வாழ்த்தி
ஒ வர்க்ெகா வரா ங்கனம் பண்ணிக்ெகாண் கி தார்த்தராய் சுத்தேன ன
மங்களமான அ ளினாேல இவ்விடத் க்கு மீள ம் வ ம்வழி ெபற்ேறாம் இன்னம்
பிரமா வந்தா ம் அண்ண ைடய சீர்பாத பங்கயங்கைளப் பிாியாம
க்க எங்கைளப்
ேபாகவிடாேத

னிவேன என்

ெசான்னார்கள்-எ-

(5-126)

மாமணித்ேதர்கண்மன்றின்வடகுடபானி த்தித்
தாமைணந்த
னிக்குத்தம்பிரான ளினாேல
ம வைகயாற்காட்டத்ெதாைகயிேலார் னிவரங்குத்
ேதம யலங்கன்மார்பன்கண் லன்றிைகத் நின்றான்
இ-ள் ெபாியமாணிக்கத்ேதர்கைளச் சிதம்பரத் க்கு வடேமன் ைலயிேல நி த்தித்
தாங்களிப்பால்வந் ெபா ந்தித் தம்பிரானார் அ ளிேல வியாக்கிரபாதர்க்குச்
சுத்தமிகுந்தி க்கிற தங்கைள ெயண்ணிக்காட் ம்ேபா
வாயிரவாில் ஒ ாிஷிைய
அவ்விடத் க் காணாமல் மணம் ெபா ந்தின ஆத்திமாைல மார்பனான
இரணியவன்மன் திைகத்

நின்றான்-எ-

(5-127)

ெசம்ைமெமய்ப்ெபாிேயார்ேபாலத்ேதடநிெதன் ைமந்தன்
ெமய்ைமயிற்றியரேநாக்கிவிமலன்விண்ணவ ங்ேகட்ப
ெவம்ைமெயாப்பவர்கள்யா ம்யாமவர்க்ெகாப்ேபாெமன்ேற
யம்ைமயப்ப மாவானாமவர்களிெலா வெனன்றான்.
இ-ள் ெசம்ைமெபா ந்தின சத்தியெசா பிகளான இந்தப் ெபாிேயாைரப்ேபால
இனிெயா வைர ந் ேதடக்கிைடயாெதன் இரணியவன்மனானவன் திாிவித
கரணத்தினா
ண்ைமயாகப்ப ம் வ த்தத்ைதக் கண் விமலன் விண்ணவ ம்
ேகட்கத்தக்கதாக அந்த ாிஷிகெளல்லா ம் எமக்ெகாப்பானவர்கள் யாமந்த ாிஷிக க்கு
ஒப்பாேவாம் ஆதலால் நாமவர்க க்குள்ேள ெயா வனாகக் ைகக்ெகாள்ெளன்
சிகத் க்கு மாதா ம் பிதா மாகிய சிதம்பரநாதர் அ ளிச் ெசய்தார்-எ-

(5-128)

என்ற ள்ெசய்தவாய்ைமயாவ ங்ேகட் த்தில்ைல
மன்றினின்றா கின்றமைறயவன்மைறேயார்தம்மி
ெலான்ெறனலாகுேமன்ைமயைடயெரன் ளந் ளங்கிச்
ெசன்ற பணிந்தான்ைமந்தன்ேறவர் மாாிெபய்தார்
இ-ள் இப்ப ய ளிச் ெசய்த சத்தியவாசகத்ைத ெயல்லா ங் ேகட் த் தில்ைலமன்றி
லாநந்த நி த்தம் சிய்கிற தகர்த்தாவானர் ேவசுவரனிந்தப் பிரமாிஷிகளில்
நா ெமா த்தெனன் ெசால்லத்தக்க ெப ைம ைடயார்கெளன் சித்த
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ந க்கத் டேன ெசன்

இரணியவன்மன் நமஸ்காித்தான் ேதவர்கள் ட்பவ ஷம்

வ ஷித்தார்கள்-எ- . (5-129)
அண்டர்நாயகனளித்தவ ளினாற்றம்ைமயஞ்சி
மண்டனில் ழ்ந்ெத ந் வாழ்ந் தாழ்ந்தயர்ந் வாழ்த்தி
ெயண் கழ் னிவெரம்ைமெய ைம ம ைமயாகக்
ெகாண்ட ெளன் ெகாண்ைடக்ேகாெலா குணைலயிட்டார்.
இ-ள். அண்டத் க்கு நிமித்த காரணனா ள்ளவன் கடாக்ஷித்த அ ளினாேல
தம்ைமத்தாேம யறிந் பயப்பட் ப் தலத்திேல தண்டாகாரமாக ழ்ந்
மீளெவ ந்தி ந் ெப வாழ் ெபற் உன்மத்தராய் நமஸ்காித் ேமாகிதராய்
ெவகுவிதமாகத் தித்
வாயிராிஷிக ம் எங்கைள ெய பிறப்பி ம்
அகத்த ைமயாகக் ெகாண்ட
வாயாகெவன் ெகாண்ைடக்ேகா டேன
குணைலக் கூத்தா னார்கள்-எ- . (5-130)
மன்மகன்ெறா
நின்றிம்மைறயவர்க்ேகவல்ெசய்தற்
ெகன்னமாதவம் ாிந்ேதன்யாெனனவிைறஞ்சிேயத்தப்
பன்ன மி
ைமந்தன்பான்ைமையப்பாவமன்றிற்
ெபான்ன பணிந் வாழ்த்தியாவ ம் கழ்ந் ேபாந்தார்.
இ-ள். இராசகுமாரன் நமஸ்காித் நின் இந்தப் பிரமாிஷிக க்குப்
பணிவிைடெசய்ய யாெனந்தப்ெபாியதபசு பண்ணிேனெனன் சாஷ்டாங்கமாக
நமஸ்காித் ப் கழ் வாக்குக்ெகட்டாத ெப ைமைய ைடய ாிஷிக ம்
இரணியவன்மன் சுபாவத்ைதத் தித் ச் சிதம்பரத்தில் தம்பிரானார் சீர்பாதத்ைத
நமஸ்காித் வியாக்கிரபாதர் பதஞ்ச
தலானயாவ ம் இரணியவன்மைன
யாசீர்வாதம் பண்ணி நல்ல வார்த்ைதகள் ெசால் யாச்சிரமங்களிேல வந்தார்கள்-எ- .
(5-131)
நடநிைலபிாியாதாேனார்ஞானவானி ந்தாற்பாச
மிைடயி ளகன் ேகா விற்கிைடெவளியாெமன்றாற்
றிடமிகுதவரேநகர்ெசறிதலாற்றிக ந்தில்ைல
யடவி மி ணீங்கிற்ெறன்றலதிசயமாகாதன்ேற.
இ-ள். ஆநந்த நி த்தத் க்கு அதிட்டானமான ஞானத்ைதநீங்காத ைசதன்னியத்ைத
ைடயவராகிய ஒ ஞாதாவானவர் யாேதாாிடத்திேல இ க்கிறாேரா அவ்விடஞ்
சூழ்ந்த பாசெந ங்கின அந்தகார நீங்கிக் ேகா விற்கிைட நீளம்
சிவப்பிரகாசமாெமன் ேவதாகமஞ் ெசால் தலால் அத்திடசித்தரான ெபாியாிஷிகள்
அேநகம்ேபர் ெந ங்கியி க்ைகயினாேல தில்ைலச் சிற்றம்பலெமன்ற பழம்பதியிற்
கா களியா ம் பாச நீங்கிற்ெறன்
-----------

ம

அதிசயமாகாேத - எ- . (5-132)
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ஞாதா - ஞானவான்.
அ ந்தவரடங்கத்தில்ைலயம்பலஞ்சூழைவகத்
தி ந்தியகுமரன்மன்றந்திகழ்குணதிைசயிற்ேசரப்
ெபா ந்தியதாைனமல்கப் கழ்பைட
ெசய்தங்
கி ந்தனன்பின் ெசய்தவியல் களியம்ப ற்றாம்.
இ-ள். வாயிரம் பிரமாிஷிகள் தலான ெபாிேயாாிவாவ ம் தில்ைல
அம்பலத்ைதச் சூழ்ந்தி ப்பக் குற்ற நீங்கின இரணியவன் மனானவன் சிதம்பரத் க்குக்
கிழக்காகப் ெபா ந்தித் தன்ைனச் ேசவித் வந்த ச ரங்க பலத் க்கும் இட ண்டாகக்
ெகாற்றவன் கு யி ப்ெபன் ெசால்லப்பட்ட பைட
கற்பித்
அவ்விடத் க்கட் ன மாளிைகயி ர்ந்தான் பின் நிகழ்ந்த காாியங்கைளச் ெசால்லப்
குகின்ேறாம்-எ- . (5-133)
இரணியவன்மச்ச க்கம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 362.
----------------------6. தி விழாச்ச க்கம். (363-415)
எண்ணி
ந்தவெரந்ைதநடந்ெதா தின்பார
மண்ணில்வணங்கியிணங்க மன்ெபா வாழ்நாளிற்
றிண்ணியசிந்ைதகெளான்றிநிைனந்த ேடர்வாரா
யண்ணன்ம ங்குயர் ங்கவர்சங்கமமர்ந்தார்கள்.
இ-ள். எண்ணிறந்த ெபாியாிஷிகள் எம்பிரானா ைடய ஆநந்தநி த்தஞ் ேசவித் க்
களிகூர்ந்
தலத்திேல சாட்டாங்கமாக நமஸ்காித் ஒப்பாிய அன் டேன
வா நாளில் திடசித்தங்களினாேல ெயாத் விசாாித் தம்பிரானார் தி வ ள்
எப்ப ெயன்றறிவாராகி வந் சிதம்பரநாத க்கு அ காகப் ெபாிேயார் இயாவ ந்
தி க்கூட்டமாகி யி ந்தார்கள்-எ- . (6-1)
சங்கமி ந்தபினங்கமர் ண்டாிகத்தாேளா
னிங்கரசன்ற ைமந்தாின் ந்ைதயனிப்பார்ெமய்ப்
ெபாங்க ள்ெகாண்
ரப்பவனிப் வி ற்காவற்
பங்கமிறம்பியர்தம்பதிெயன் ைரபாாித்தான்.
இ-ள். அக்கூட்டத்தார் அப்ப யி ந்தபின் அவ்விடத் ப்ெபா ந்தின வியாக்கிரபாதர்
இவ்விடத் க் ெகௗடேதசன் தந்த குமாராில் ந்தின குமாரனாகிய இரணியவன்மன்
இந்தத் ேதசத்ைதச் சத்தியமான சிவாக்கிைனயின் ெப ைமயினாேல ெசங்ேகால்
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நடத்தக்கடவன், குற்றமில்லாத இப் மியின் ைறைமக்குத் தம்பிமார்கள் தங்கள்
ேதசத் க்கு தற்காவலாக இ க்கக்கடவர்கெளன் அவர்கள் பதியாகிய
ெகௗடேதசத் க்குக் கர்த்தாராகக்கடவெரன்கிற வார்த்ைதைய யாவ ம் ேகட்ப
விாித் ைரத்தார்-எ- . (6-2)
உ குபதஞ்ச மன் பமன்னியனன்மாமன்
றி
ைடயந்தணர்யா
ளந் ைரெசய்யச்சீ
ாிரணியவன்மைன ன்மரபின்மணேமய்வித்ேத
ம வியமன்றயன்மண்டபெமான் வகுப்பித்தார்.
இ-ள். இரணியவன்மைன ய ைமெகாண்

ேதவகாாிய

ய இராச்சியங் ெகா த்த

தி வ ளின் ெப ைம கண் நீராளமா
கின பதஞ்ச , பா யத்திேல
தி ப்பாற்கடல் ெபற் க் கி ஷ்ண க்கு விேசடதீைக்ஷ பண்ணி மற்
ண்டான
எண்ணிறந்த ெப ைம ெபா ந்தின உபமன்னியபகவான், அவ ைடய
நல்லமா லனாகிய வசிட்டர் தி
ைடயந்தணராகுந் தில்ைல வாயிரவர் மற்
ள்ள
ெதய்வாிஷிகள் யாவ ம் பிாியத் டேன அவ்வண்ணேம ெசய்யக்கடவெதன் ெசால்ல
கீர்த்திமானாகிய இரணியவன்மாைவயிராச நீதிக்குப்ெபா ந்த விவாகஞ் ெசய்வித் ச்
சிதம்பரத் க்க காக அவ க்குப் ெபா ந்தின இடத்திேல ஒ அபிேஷக மண்டப ங்
கட் வித்தார் -எ- . (6-3)
மற்றதின்மங்கலமாைலகேடாரணம்வாழ்தீபம்
ெபாற்றவிெசண்பலைகக்குலெநய்ெபாாி ற்
ல்
சுற்றியகும்ப டன்கலசம்பலசூழ்வித்ேத
யற்றிகழ்ெவான் சடங்கதிவாசமைமத்தார்கள்.
இ-ள். அந்தமண்டபத்தில் மங்கலார்த்தமான த ப்ைப மாைலகள் மாவிைலத்
ேதாரணங்கள்,

ண்டாவிளக்குகள் கனகசிங்காதனம் அட்டமங்கலப் பலைகத்திரள்

த ப்ைப குைசத்
இைவ தலான ற்கள், ெநய் ெபாாி ெபாற் -ெவள்ளிப் ேகாட் ப் - ெகா ப் - நீர்ப் - நிலப் - தலானைவ ல் சுற்றிய பிரதான
கும்ப டன் பலகலசம் ைவத் ஓாிராத்திாி
வ ம் அதிவாச கி த்தியம் விளங்கப்
பண்ணினார்கள்-எ- . (6-4)
காைலெதாடங்கிநடந் சடங்குகணித்ேதா ம்
ேவைலயின்மங்கலநீடபிேடகம்வியந்தா
ல யங்கியமா
தார்
வாள்ெபற்றங்
ேகலவி ந்தபினிட்டனராண்ெடான்றிரண்ெடன் .
இ-ள். உதயகாலந் வக்கி ஓமநடந்
த் ச் ேசாதிஷியர்கள் எண்ணியிட்ட
கூர்த்தத்தில் மங்கலார்த்தமாய் இ க்கிற நவதீர்த்தங்களினாேல மிக அபிேடகம்
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பண்னிப் பாரம்பாியமான மகத்தானமணி மகுடம் ஆத்திமாைல பைழய ரகட்கம்
வியாக்கிரபாதர் ைகயினால் ெகா க்கப்ெபற் அந்தமண்டபத்திேல சிங்காதனத்திேல
இ ந்தபின் ஆண்ெடான்றிரண்ெடன்

தி வாண்ெட த்திட்டான் -எ- . (6-5)

சிந்ைதம கிழ்ந்ெததிர் வந்தைன தன்றந யன்ெசய்யத்
தந்ைதம கிழ்ந் த ழீஇவள ராசிக டானல்கிப்
ந்தியி லங்கு
ப்பதி காவல் ரப்பாெயன்
றந்தமின் ந்
க்ெகா யங்ைகய கத் ய்த் .
இ-ள். சிந்ைதகளிகூர்ந் தன்ன ட் தல்வனான இரணியவன்மச் சக்கரவர்த்தி
ெயதிேர வந் நமஸ்காிக்க அ ட்பிதாவகிய வியாக்கிரபாதர் பிாியத் டேன
த விக்ெகாண் மிகுந்த ஆசிர்வாதஞ்ெசய் அறி க்கறிவான வியாக்கிர ரத்ைதக்
காத்தளிப்பாயாக ெவன்
வில்லாத பைழய ெவற்றிப்
க்ெகா ைய யழகிய
ைகத்தலத்திேல தி

ளம் பற்றிக்ெகா த் -எ- . (6-6)

ேபா க ெவன் வலங்ெகா
க்க ண் மிக்கா
நாதன் னன்மலர் சிந்திவ ணங்கந யந்தண்ணல்
பாதமி ரண் ெம த்தவன் ச்சிப ாிப்பித்தா
ேனாதெம ந்ெதன யாவ ேமாைக ைரத்தார்கள்.
இ-ள். வ கெவன் பிரதக்ஷணமாகக் ெகாண் ெசன் உள்ேள குந் அ ள் மிக
ஆநந்தநி த்தஞ் ெசய் ம் சிதம்பரநாதர் சந்நிதியிேல நல்ல ட்பாஞ்ச பண்ணி
நமஸ்காிக்கக் கற்பித் த் தம்பிரானார் தி ப்பா ைக இரண் ைன ெம த்
இரணியவன்மன் சிரசிேல வியாக்கிர பாதமகாாிஷி தாிப்பித்தார். அப்ேபா ச த்திர
குளித்ெத ந்தாற்ேபாலத் ேதவாிஷி தகண மனிதர் தலான யாவ ம் பிாிய
வார்த்ைதகள் ெசான்னார்கள் -எ- . (6-7)
ஈறில்ெப ந்தன ெமன்னைவ நின்னைவ யிப்பார்ேம
லாறினி ெலான் ெகா ளஞ்சினி ெலான் ெகா ளத்தாவிப்
ேப பி றந்த ேயன்மர ேபார்கள் பிைழத்தா ங்
கூற மன் ெகா த்த ைமப்பணி ெகாள்ெகன்றான்.
இ-ள். என் ைடய ர்வார்ச்சிதமான
வில்லாத சகல ஐசுவாிய ம்
ேதவாீ க்காகக் கடவன இந்தப் மியிேல ஆறிெலான் ேதவாீர் கடைம
ெகாண்ட
ம் நின்ற அஞ்சுகூறிேல ெயா கூ அ ேய க்கு இகத் க்குச் சீவன
பாயமாகத் தந்த
ம் இப்ெபற்றியிேலவந் என்வமிசத்திேல பிறந்த நின் ைடய
அ யார்கள் குற்றங்கள் ெசய்தா ம் ெபா த்த ளிச் ெசால் தற்கு அாிதாகிய
பக்திைய ண்டாக்கி அ ைமத் ெதாழில் ெகாண்ட ள் ெரன் ேவண் க்
ெகாண்டான் -எ- . (6-8)
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அண்ண மவ்வைக ெசய்குவ ெமன்ற ள் ெசயேபாதிற்
கண்ணமர் தாைரகள் காைரநி கர்ப்பக் கைர ற்றங்
ெகண்ண மின்ன ெளய்தியி ைறஞ்சிெய ஞ்ேசையத்
திண்ணிய நன் னி ெகாண் ைட யான ேசர்வித்தான்.
இ-ள். ேதவநாத ம் அப்ப ச் ெசய்ேவாெமன் தி
ளம் பற்றினகாலத் ப்
ெபா ந்தின கண்ணீர்த்தாைரமைழெயாப்ப நீராளமாய் உ கி அவர் எண்ணாிதாகிய
இனிய அ ள்ெபற் நமஸ்காித் எ ந்தி ந் அவ்விடத்திேல நிற்கிற குமாரைன
ஞான ரரான நல்ல வியாக்கிரபாத மகாாிஷி ெகாண் ெசன்
லத்தான ைடய
தம்பிரானார் சீர்பாதங்கைள அ

குவித்தார்-எ- . (6-9)

அங்கும் வணங்கி வணக்க மாைனைய ேமல்ெகாண்
மங்கல மாநகர் சூழ்வர மா னி தாேனவச்
சங்கவி யங்கண் ழங்க வலங்ெகா தார்மார்பன்
ெபாங்கிய பங்கய மாதமர் ேகாயி ட் க்கான்.
(இ-ள்.) சீர் லத்தான ைடய சிவெப மான் சந்நிதியிேல நமஸ்காிப்பித் ப்
பாகரால் வணக்காிய மத்தகசத்தின் ேமற்ெகாண் மங்கலமாய் மகத்தாயி க்கிற
சிதம்பரநகைரப் பிரதக்ஷிணம்வர வியாக்கிரபாதர் கற்பிக்கச் சங்க வாத்தியங்கள்
ழங்க ஆத்திமாைல மார்பனான இரணியவன்மன் பிரதக்ஷிணம் வந் கற் மிகுந்த
இராசலட்சுமி

ைறகின்ற தி மாளிைகக்குள்ேள குந்தான். (6-10)

தார் ைன யாரணி ெசம்பிய ெனம்பியர் தானல்கும்
பா ம
ம தாகெவ னாவணி தார்பட்டம்
ேபார்த சாமைர ேதாைரக ணீள்குைட ெபாற்பீடந்
ேதரணி மாவய மாநிதி யாதிகள் ேசர்வித்தான்.
(இ-ள்.) தாராகத்ெதா த்த ஆத்திமாைலைய அணிந்த இரணியவன்மனானவன்
தம்பிமாைர அைழத் உங்க க்கு நலம்ெபா ந்தின ேதச ங்ெகௗட
ேதசமாகக்கடவ பைட
ம் கடகேமயாகக் கடவெதன் கற்பித் ஆபரண ம்
மாைல ங் ெகா த ப் பட்டங்கட் ெபா ந்தி சும் உபய சாமைர ம் பீ க்குைட
தவளச்சத்திரம் ெபாற்பீடந் ேதர்நிைர மகத்தானவா ேபால மதஅ வி பா ம்
யாைனகள் குதிைரகள் பதாதிகள்

தலானைவ ங் ெகா த்தான்.--எ-

ெவன்றிந டந்ெதா தம்பியர் வந்த ேமல் ழ் ற்
றன்றவர் ெசன்றபின் மன்றம்வ ணங்கிய வன்றந்ைத
ன்ெறா தந்தணர் வந்தைன மாளிைக ற்ெசய்வா
னின்ற ெளன்றைவ ெயங்குமி லங்கெவ ப்பித்தான்.

(6-11)
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(இ-ள்) அந்தத் தம்பிமார் சிதம்பர நாத ைடய ெவற்றிெபா ந்தின ஆநந்தக் கூத்ைத
வணங்கி வந் தன்ைன ம் வந் நமஸ்காித் அ ப்பிக்ெகாண் ேபாகத்
தக்கவர்கைள அ ப்பப் ேபானபின் சிதம்பர ர்த்தியி ைடய ேசைவ பண்ணின
இரணியவன்மனானவன் தன் ைடய பிதாவாகிய வியாக்கிரபாதைர ன்ெதா
தில்ைலவாழந்தணைர யவரவர் தி மாளிைகயிேல ெசன் நமஸ்காித் த்
தி மாளிைகக ங் கட் கிறதற்குத் தி
ளம்பற் ெமன் அ ஞ்ைஞ ெபற் க்
ெகாண் வந் எவ்விடத் ம் விளங்க வாயிரந் தி மாளிைக கட்
க்கத்
ெதாடங்கினான் - எ- . (6-12)
ஏழ்நிைல மாளிைக சூளிைக சாளர ேமரார்சீர்
வாழ்மதி ேறாரண வாயில்க ேடரணி மா தி
சூழ் ற ேம வி ேனர்பல ேகா ய ேசாேழசன்
றாழ் டன் மாதவர் யாைர நீள்கு சார்வித்தான்.
(இ-ள்) எ நிைல மாளிைகயாகச் சைமத் மகுடங்கள் ைவத் ப் பலகணி ைவத்
அழகுநிைறந்த மதில் வாழ் ெபறப்பண்ணி நிைலத்ேதாரணம் ெபா ந்தின வாசல்கள்
நிைலத்தர் நிைறந்தெபாிய தி
திகள் சுற் ம்ெபா ந்த இப்ப மகாேம ைவெயாத்த
தி மாளிைக கட் ன இரணியவன்மச் சக்கரவர்த்தி தாழ்ச்சி டேன மகாத
பசுகைள ைடய தி
ைடய அந்தணைர ெயல்லாைர ங் கு ேயற் வித்தான் - எ- .
(6-13)
இற்றகு பண்டமி லங்கநி லங்கைள ேயய்வித்
மற்றவர் தம்மிெலா த்தனி த்தம கிழ்ந்தா ம்
பற்ற சின்மய வம்பர ம்பர்ப ாிந்தாகம்
ெபற்றப யன்றி வம்பல ெமான் ெச யப்ெபற்றான்.
(இ-ள்) இல்வாழ்க்ைகக்கு ேவண்டத்தக்க பதார்த்த பண்டங் ெகா க்கும்ப
நிலங்க ண்டாக்கிக் ெகா த் அந்தத் தி
ைட யந்தண க் குள்ேள ஒ வரான
சிதம்பரநாதர் நி த்தஞ்ெசய் ம் பசுபாசஞானத்தால் அறியப்படாத ஞானமயமாகிய
அம்பலத்ைதத் ேதவர்கள் ஆதரத் டேன ெபற்ற பிரேயாசனமாக ஒப்பற்ற
ெபான்னம்பலத்ைதத் தா

ந் தி ப்பணி ெசய்யப்ெபற்றான். (6-14)

ெபான்னணி மாநவ மாமணி யாதி ெபா ப்பாக
ன்னர்ெகா ணர்ந் கு வித்த ள் ெபற்ற னிச்ெசல்வன்
றன்னிைச ேவா யர் வானவர் கம்மியர் தம்ைமக்ெகாண்
ன்ன மம்பல ெமான் ச ைமத்தணி ெயாப்பித் .
(இ-ள்.) சுவர்நம் ஆபரணம் மகத்தான நவரத்தின தலான ெவல்லாம் மைல ேபாேல
ன்ேனெகாண் வந் குவித் த் தம்பிரானார் தி வ ள் ெபற்ற வியாக்கிரபாதர்
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அ மதி டேன ெபாிய ெதய்வத்தச்சைரக்ெகாண்
அம்பலெமான்

சைமத்

மனத் க்கு எட்டாத ஒப்பற்ற

அழகுெபற அலங்காித் -எ- . (6-15)

காணவி லக்கெவா ங்கணி வித்தைவ ைகக்ெகாண்
ம ணிக்குற ெடாத்தத ளத்தியல் ெபாற்பாரத்
ணிைர த்திர நற்பல ைகத்திர ெடால்ேசர்ைவக்
ேகாணமர் ைகத்ெதாைக ச்சிய ைணத்தணி ெகால்வித் .
(இ-ள்) கண்ணியெமன் ம் ேபாதராணெமன் ம் இரண் வைகயாகச் ெசால் ம்
இைவகளில் கண்ணியத்தின் வைகப்ப யிேல பாநாதித்* பியந்தமான உயரத்ைதக்
கண்ணியத்திேல இத்தைன அங்கிஷ மின்னவ்வயவெமன் கற்பித் க்ெகாண்ட
பட்ேடாைல ெசய் ைகயிேலபி த் க்ெகாண் அதிட்டா நவசத்தாேல
அதிட்டாநத் க்குப் ெபா ந்த உட்பீடெமன்கிற பணிைய இரத்தினங்களினாேல
ெசய் அதிட்டாநத் க்குச் ெசான்ன கூற்றிேல அதிட்டானம்பன் மணிகளாேலபண்ணி
அதிட்டானம் பண்ணி
ந்த விடத்திேல ெபாற்பலைகயாக நன்றாகத் தளமிைசத்
இதின்ேமற்
க்குச் ெசான்ன கூற்றிேல பிரமகாந்தம் விஷ் காந்தம் உ த்திரகாந்தம்-சூாியகாந்தம்-சூாியகண் ேபதம் - சந்திரகாந்தம் - வியாளபாதம்அத்திபாதம் – சிங்கபாதம் – இைவ தலா ள்ள பல ண்கைளப்பற்றி
யைடேவநி த்திப் பலவைகப் ேபாதிைக
ட்பட நி த்திப் பிரஸ்தாரத்திற் ெசான்ன
கண்ணியத்திேல த்திரத்தினவயவங்க க் கங்க ேபாதத்தின வயவங்க ங்கூடப்
பலகாற்சாதனம் பண்ணி வித்தார்த்திலங்கிசத்தில் அங்கிச வழியிேல ைகக்கு
நீளங்ெகாண் இந்தக் ைகயழகுெபா ந்த வக்கிரமாகெவட்
கந்தாயேத ேசர்ப்பித்
இ க்கு அக்கிரத் க்கு அணித்தாகச் சந்திர காந்தத்திேல யதைனப்பலகாற் சாதனம்
பண் வித் இதின்ேமேல பிக்குச்ெசான்ன அங்கிஷத்தாேல பிப்பிரதிஷ்ைட
பண்ணினான் -எ- . (6-16)
பன்மணிமாைலகள்ெகாண்டணிெதாங்கல்பயிற்சிச்சூழ்
ெபான்ம
ன்மதில்ேகா ரவாயில்ெபா ந்தச்ெசய்
ெதன்மலமங்கவ ங்க
லவிைறக்கும்ெபாற்
றன்மயமாெமாளிராலயெமான் சைமப்பித்தான்.
(இ-ள்) பல இரத்தின மாைலகைளக்ெகாண் அழகுெபற நிைரசிறக்க நாற்றிப்
பிரதமாவரன தலான ெபான்மதில்க ம் அந்தமதில்களில் ேகா ரங்கள் பிரதிபந்தம்
பாதபந்தம்-பாதம் ேபாதம் கமாைல பக்கசாைல கூடம் பஞ்சரம் அந்தராளம்
கும்பலைதவி த்த சூ தம் ேதாரணம் கண்டம் ேவதிைக சிகரம் ரணகும்பம் பி
இந்தவைகப் ெபாற்ெசா பமாகவாசல் கேடா ம் விதிப்ப ப் ெபா ந்தச்ெசய்
பசுபாசஞானங்கள் நீங்கத் ேதான்றி அ ளின் க
லகாரணெனன்கிற
தி நாமத்ைத ைடயரான
லத்தான ைடய தம்பிரானார்க்கும் ஞானமயமான
கனகாலயம் ஒப்பறக்கற்பித்தான் -எ- . (6-17)
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ேவ .
இன்னவைகதி ப்பணிகள்பல ஞ்ெசய்தவிரணியவன்
மைன னிவாயா ேமத்திப்,
பன்னாிய கழ்கூறிநீ சாத்திப்பாந்தகைல
வழிவழிபாடதற்குப்பல்க,
மன் வைகயினினிவந்தவகுப் நாதன்ைவத்த
பணிெயன னிையவணங்கிவாழ்த்திச்,
ெசன்னியிலஞ் ச ெசயதிங்களித்ததன்ேறாதி ந்
தவெமனக்ெகன்றான் ெசன்ேகான்மன்னன்.
(இ-ள்) இந்தப்பிரகாரம் கனகமயமாகப் பஞ்சவ ணத் க் குட்பட்ட தி ச்சிற்றம்பலம்
ஈசுவாி ஆலயம் ண்டாீகப் ட்கரணி மற்
ள்ள மண்டபங்க ம் ஆவரணத் க்குப்
றத்தில் வியாக்கிரபாத பதஞ்ச
தப் பசாசுகாள் வாயிரவர் பிரமேதவர்களாற்
குவிக்கப்பட்ட சிவ ங்க ர்த்திக க்கு ஆலய தலான மண்டபங்கள் ேகா ரமதில்கள்
தலான தி ப்பணிகள் பலவிதமாகச் ெசய்வித்த இரணியவன்ம சக்கரவர்த்திைய
ாிஷிகெளல்லா ம் கழ்ந் ஆசீர்வாதஞ் ெசால் த் தி நீ சார்த்தி விாிந்த
ஆகமங்களில் நித்திய ைசக்குச்ெசான்ன பக்தியின் கட்டைளப்ப த் தம்பிரானார்
அ ளிச் ெசய்தப ெயன் வியாக்கிரபாதா க்கிரகிக்க அவைர நமஸ்காித் த் தித்
கத்தாவிேல யஞ்ச யத்தனாய்த் ேதவாீர் கற்பித்ததன்ேறா அ ேய க்குக் குற்றமற்ற
தபெசன்

இரணியவன்மன் ெசான்னான் -எ- . (6-18)

இத்தைகய னிவ டெனா நாண்மன்னனிலங்கிய
ேபரம்பலத்தினி ந்
ன்,
ைவத்த ைறயிைறவற்குமஞ்சனந்

ய்

மலர
தலானமல்கைவத் ,
நித்தவிழாெவழேவண் ஞ்ெசல்வநல்கிநில
பதஞ்ச
னியானி த் வித்த,
த்தகமின் ற னிவர் யாைனேயற்றிப்ெபாற்ேகாயில்
வலங்ெகாண்
குவித்தார்கள்.
(இ-ள்) இப்ப மகத்தான வியாக்கிரபாதர் பதஞ்ச
வாயிரவர் தலான
ாிஷிக டேன இரணியவன் மெனா நாள் அப்ேபரம்பலத்தி
ந்
சாபத்தியிற்
ெசான்ன கிரமத்திேல தம்பிரானார்க்குத் தி மஞ்சனந் தி ப்பள்ளித்தாமம் ைநேவத்திய
தலானைவ குைறவறக் கற்பித் நித்திேயாச்சலம் நடத் வதற்கு
ேவண் யெவல்லாம் கட்டைள ெசய்வித் க் ெகா த் ப் பிரசித்தரான பதஞ்ச
மகாாிஷியினாேல சங்கிக்கப்பட்ட சிந்தாந்த இரத்நாவ ெயன்கிற ஆகம ஏட்ைட
யதிப்பிாியத் டேன ாிஷிகெளல்லா ம் யாைனப் பிடாியின்மீ ைவத் ப்
ெபாற்ேகாயிைலப் பிரதக்ஷணமாக வ வித் ள்ேள குவித்தார்கள் - எ- . (6-19)
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மனங்குளிரவன்னவர்கள்பின்
ன் ன்
ம வியைநமித்திகங்கள்வகுப்பான்மாதத்
தினங்கெடா
ணர்ந் ம மாதேமவத்தி
ந் தமநகவிதிையச்ெச த்
ன்னா,
வனங்கன வளநகரமைண ங்காைலயந்நகர்ேபான்
மன்னவனிங் கைமக்க ெவன்ன,
வினங்ெகா ளி ஞ்சனங்கள்பணிந்தின்பெமய்திெயந்ைத
தி வசந்தவிழா ெவ வித்தார்கள்.
(இ-ள்) இரணியவன்மன் சித்தங்களிகூர இ
மன்றி அந்தாிஷிகள் அந்த ஆகமத்திற்
ெபா ந்தின ைநமித்தியங்கள் வகுப்ப க்கும்ப க்கு மாதம் நக்ஷத்திரங்களி னைடேவ
மாத ைச விசாாித் ச் சித்திைரமாதம் ெபா ந்தக் குற்றமற்ற தமநகவிதியாகிய
ெகா ந் சார்த் ங்கிாிையைய
தற்கு ன்னாக்கக் காமராசன் தனதான் பட் ன
பிரேவசம் பண் கிற காலத்திேல அந்தப்பட் னத்தின் ச பாக்கியம் ேபால
இந்தநகாிைய மிராசாேவ யலங்காிப்பாயாகெவன் ாிஷிகள்கற்பிக்க இராசா க்கு
இஷ்டமானபிரதமம ஷசியர் நமஸ்காித் ச் சித்தங்களிகூர்ந் தம்பிரானா ைடய
வசந்ேதாற்சவம் மிக ம் நடத் வித்தார்கள். (6-20)
விாிந்த
ப் னல்விைளயாட் டா மாதம்
விர தி வாண்ெட ந் விழ ேமாங்கப்
ெபா ந் ம்வைக ாிந்தா
ரட்டா திக்குட்
கழ்பதினான் கட்டமிக ெளான்றிற் ைச
த ந்தகுதி மிகுதிகுைற தவ நீங்கத்
தந் நவந் த பந்தர் சைமத்தி யாகம்
பரந்தவிர தாங்க டன் பவித்தி ரத்ைதப்
பயில்வித்ைதப் பசிப் ரப் பாிச ைமத்தார்.
(இ-ள்) பரந்த
ப் னல் விைளயாட் ஆ மாதத்திேலகூடத் தி வாண்ெட த்
திட் த் தி நா ம் விளங்கப்ெபா ந்த நடத்த
த் ஆ
தல் ரட்டாசிக் குட்படக்
கற்பித் ச் ச ர்த்தசியிலாவ அட்டமியிலாவ ஒன்றிெலான்றிேல நித்திய ைசக்குக்
கற்பித்தப யில் ஏற்றக் குைறச்சலறக் குற்றந்தீர ன் ெலா
லான ஒன்ப
லான இ பத்ேதழிைழயாேல பந் மாைலயாகப் பண்ணி அங்குரார்ப்பனம்
மண்டப ைசயா ெகச்சுைன ேவதிகார்ச்சைன அக்கினிகாாியம் ஸ்தா பாகம்
ப த்திராதிவாசம் வினிேயாகம் சயனம் பிரார்த்தானம் மண்டப ைச அக்கினி
காாிய தலாக விாிந்த ப த்திர தாங்கத் டேன ப த்திரஞ்சார்த்தி ஐப்பசி ரத்
தி நாைளக்குக் கட்டைள பண்

வித்தான் -எ- . (6-21)

அந்தமிெலண் ணான்கற ந் தி க்கண் சாத்தி
யவற்றின்மிகத் தனித்ெதன்ைன யாண்ட வன்ைன
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ெயந்ைதபிரான் ைமந்தர்கேளா ெட ச்சி ெகாள்ள
ெவ ந்த ளி வ ந்தி ேநான் பிையய ைவத் ச்
சிந்ைதயின்மா லயனாண ெவ ந்த ெசந்தீத்
*திர
வண் ணைலேநாக்கித் #திகழ்க ணங்கள்
வந்ெதைவ மழலாக மல்கல் ேபா ம்
வளங்ெகா
விளக்கீ விளங்க ைவத்தார்.
இ-ள்.
வில்லாத ப்பத்திரண்டற ந் தி க்கண்சார்த்தி ய ளி அந்த
ப்பத்திரண்டறத்தி ம் பார்க்க மிகுதியாக என்ைனத் தனிேய ஆண் ெகாண்ட ளிய
உலக மாதாவாகிய சிவகாமசுந்தாி ன் ம் ெசகற்பிதாவாகிய சிதம்பர ர்த்தி
பின் ம் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் யவர்க்குப் பின் மாகத் தண் சார்த்தி ெய ந்த ளி
வ கிற தி ப் ரத் தி நாள் நடத்திவித் ப் பிரமா விஷ் க்கள் மனதின்
அகங்காரங்கள் கீழ்ப்பட ேம ட்ட தழற்பிழம்பான ேசாதி ங்கத்ைதத் தியானித் வந்த
கணங்கள் எல்லாம் அந்தத் தழல் வ
ெபற் ச் ேசாதி ங்கத்திெலாத்த வளைவ
ெபா ந்திய தீேபாற்சவத்ைத விளங்க நடத்தினான் -எ- . (6-22)
மார்கழியா திைரநாளின் னிவ ெரல்லாம்
வந் தடம் ப ந் ெபா வணங்கி வாழ்த்திப்
பார்தகுமா ெதா தகன்றார் ன்ன ெமன்
பன்ன னி மன்னவனீர் பயிற் மிந்தச்
சீர்த மா தினெமன்னத் தில்ைல வா ந்
தி
ைடயந் தணெரந்ைத தி நா ெளன்
சார்த மா நவதீர்த்த நீத்தங் ெகாண்
தஞ்சனமஞ் சனவிழ த வித் தார்கள்.
-------------------------------* திர

வண்ணெலன்ப

# திகழ்கணங்கெளன்ப

ெசாக்கப்பைன,
தி க்ேகாயினிைறயவிட்ட தி விளக்கு

இ-ள் தி மார்கழித்தி வாதிைர நக்ஷத்திரத்திேல ாிஷிகெளல்லா ம் வந்
சிவகங்ைகயிேல ஸ்நாநஞ்ெசய் சிதம்பரேசைவபண்ணி ேதாத்திரஞ்ெசய்
மியிேல
அட்டாங்கமாக நமஸ்காித்
த்தராய்ப் ேபானார்கள் ன்னாளிேல என்
வியாக்கிரபாதர்ெசால்ல இரணியவன்மச் சக்கரவர்த்தியானவன் நீங்களிந்தத்
தி நாைளவிதிப்ப ேய நடத் ங்கெளன் ெசால்லத் தில்ைலவா ந்
தி
ைடயந்தணர்கள் யா ம் எம் ைடய தம்பிரானார் தி நக்ஷத்திரம் என்
பிாியப்பட் க்ெகாண் தந்த ைடய பாவங்கள் ேபாகவந் சிவகங்ைகபணிந்
சிதம்பரேக்ஷத்திரத்தி ண்டான நவதீர்த்த ம் அ நீங்கலாக மற்
ண்டாகிய
எண்ணிறந்த தீர்த்தெவள்ளெமல்லா ங்ெகாண் அ ளின தண்ணளிேபான்ற
தி மஞ்சனத் தி நாள் நடத்தினார்கள்-எ- .
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இதில் சிதம்பரத்தில் தீர்த்தங்க க்குவைக பாம்ேபாைட
வாவி நந்தன் குட்டம்
பாைளமான் சிவகங்ைக பந்தன்ேகணி ெதன் னல்ேசர்ெகாள்ளிடம் சீர்மணி த்தா
திைரஅைலக்குய்யமிைவ தலா ள்ளவாம், பயி வனவாவி யா ந்தில்ைல
அம்பலத்ைதச்சூழ்த லயன்மாெலாக்கும் ம் னல்ேசர் ண்டாிகப் ெபாய்ைகமன்றிற்
னிதன்அ ெளனப் லவர் கன்றாெரன்ேற என்பதனாற் கண் ெகாள்க. (6-23)
ேபானகமால் வைரேபான்மா நிேவர னத்ைதப்
ெபா ந்தியைதப் சத்திற் ணர்வித் ேதத்தி
யீனமிலா னியரசன் றன்ைன ேநாக்கி
யிைமயவர்க ளைனவ ம்வந் ேதத்தி வாழ்த்
மானிெயன வ மாண் லானி மாதத்
த ள்விர த் திரத்தினம்வந் த கிற் ெறன்னத்
ேதனகுதா ரணிமன்ன னிைறஞ்சி யானித்
தி நாளிங் ெகழவிழ ெசய்க ெவன்றான்.
இ-ள் ேசாற் மைலேபால மகத்தான நிேவதனமாகிய தி ப்பாவாைடையத்
ைதமாதத்திற் ெபா ந்தின சத்திேல விதிப்ப ெபா ந்த அ
ெசய்யப் பண்ணித்
தித் க் குைறவற்ற தவத்ைத ைடய வியாக்கிரபாதர் இரணிய வன்மைனப் பார்த் த்
ேதவர்கள் எல்லா ம் ேலாகத்திேல வந் நமஸ்காித் த் ேதாத்திரஞ் ெசய் ம்
ஆனிமாதத்திேல யாயி க்கும் மாேதாகைலவம் என்னத்தக்கதாக மற்ற வ ஷத்தில்
அ ள்ெபா ந் ந் தி வானி த்திரம் வந்தணித்தான ெதன் ெசால்ல வண் மகி ம்
ஆத்திமாைலைய ைடய இரணிய வன்மச் சக்கரவர்த்தி வியாக்கிர பாதைர
நமஸ்காித் வந் ஆனித்தி நாளில் இரேதாற்சவமிர்தத் தி ப்ைட ட் க்
ெகாழிந்தில்ைல ெயனத்தக்கதாக நடத் ங்கள் என் பிரதான மந்திாிகேளாேட
ெசான்னான்.-எ-

(6-24)

தா ம்பா ந்தாித்த தடந்ேதா ளா ந்
தாவில
னிவர்க ந் தைலவன் ன்னின்
றீெரான்பான் தலான ேவாெரான் பானா
ெளந்ைதபிரான் றி ெவ ச்சி யின்ப ெமய்த
வா ம்பா ள்ேளா ம் வா ள் ேளா
மாலய ேமலவ மலங்க ணீங்கி
யா ம்பா தம்பணிதற் ெகன் வாயி
லங்கவிைடக் ெகா வலங்ெகாண் ேடற் வித்தார்.
இ-ள். ஆத்திமாைலைய ம் மிைய ந்தாித்த யத்ைத ைடய இரணிய வன்மச்
சக்கரவர்த்தி ம் குற்றமில்லாத மகாாிஷிக ம் ஆத்மநாயகரான சிதம்பரநாதர்
ன்னின் பதிெனட் நாள் தலான 'ஒன்ப நாளாகிய இ பத்ேத நா ம்
என் ைடய பிதாவான தம்பிரானார் தி நாள்ெதா
கண்களிகூர வா ங்கள்
மியி ண்டான ம ஷ ம் சுவர்க்கத்தி ண்டான ேதவர்க ம் பிரமாிஷிக ம்
உ த்திர மேகசுராதிக ம் உங்கள் பாசங்கள் நீங்கி ெயல்லா ம் தம்பிரானார் சீர்பாத
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ேசைவ பண்

தற்ெகன்

ேபாிைக தாடன

தலான ேதவதாவாகனத்ைதப்பண்ணி

இடபக்ெகா ைய பிரதக்ஷணமாகக் ெகாண் வந்

ஏற் வித்தார்கள் -எ- . (6-25)

மண்

லகி ண்ணிைறந்த ைமந்தர் மாதர்
வானவர்க ளரமகளிர் மற் ள் ேளா
ெமண்ணாிய மகிழ்ச்சி டன் றிைசக ேடா
ெவய் வார்ெவய் தகுேநாயி ாித்ேதா ெமன்பார்
கண்ணிைறெபாற் ேகா ரங்ைக ெதா
ழ்வார்
கனகமயத் தி
தி கண் வாழ்வா
ரண்ணல்ெபா ப் பணிந்தயர்வார் நட ன் ேபாற்றி
யா வார் பா வா ராயி னார்கள்.

இ-ள். ேலாகத்தில் ஸ்திாீ
ஷர்களா ள்ளவர்க ம் ேதவேலாகத்தி ள்ள
ேதவர்க ம் ெதய்வ ஸ்திாீக ம் மேகசுராதிக ம் எண்ணாிதான பிாியத் ேதா ம்
பத் த் திைசயி ம் வந் ெபா ந் வார் சநந வியாதிையத் றந்ேதா ெமன்பார்
காட்சிக்கு நிைறந்த ெபாற்ேகா ரங்கைளக் கும்பிட் நமஸ்காிப்பார் ெபான்மயமான
தி
திகைளக்கண் ெப வாழ் ெபற் வாழ்வார் தம்பிரானாைரச் சிதம்பரத்ைத
நமஸ்காித் த் தம்ைம மறந் நிற்பார் ஆநந்த நி த்தத்ைதக் கண்
தித் ஆநந்த
பரவசரா யா வா ம் பா வா

மாயினார்கள்-எ- . (6-26)

ேவ .
இப்ெபற் றியில்வ ெமத்திக் கின மி ெதம்மிற் றகுெவன நம்மிற் த்
ய்ப்ெபாய்ப் பிறவிக ய்த்தற் ெகனமகிழ் ணிவால் வ பவ ரணிவாழத்
தப்பற் யர்தவ வா யிரவர் கடாவா மைறெயா ேதவாரக்
ைகப்பற் றியபணி ற்றப்
னி கழலான் விழவி ெதாழில் ெசய்வான்.
இ-ள். இந்தப்ேப ெப ம் எல்லாத்திைசயி ள்ேளா ம் இந்தப் பாக்கியம்
பசுபாசஞான நீங்கினவர்க க்கல்லேவா கிைடக்குெமன் அகங்காரங்கைள நீங்கித்
தீரப் சித் த் ெதாைலக்க ேவண் ன சஞ்சிதாதிகளில் ேதாற்றம் நஷ்டமி தற்கு
நிச்சயெமன் வ கிறவ யார் நிைறவாழ் ெபற விச்சின்ன மில்லாத ெபாிய
தபசுகைள ைடயரான வாயிரவர் ஒழியாத ைவதிக ைசவமந்திரங்க டேன ேசாடச
உபசார தலான ைசக்கு ேவண் னைவகள் ேசர வியாக்கிரபாத மகாாிஷி
பாதபத்தரான இரணியவன்மன் மாேதாற்சவத் க்குத்தக்க தி நாட்ப கைளச்
ேசா ப்பான் - எ- . (6-27)
நண்ணித் தினகரன் தேலார் கிழைம ெகாணல்மார் நவமணி யணிேமவப்
பண்ணிப் பாிகல் தலா யினபகர் தி வா சிைகயாி பயில்பீடம்
விண்ணிற் றிகழ்த மகரத் ெதாழி ன விாிெவண் குைடயிைட ெகா ெயன்ெறன்
றண்ணற் குாியன ெவண்ணற் காியன வம்ெபாற் ப தி
ன் ய்த்தார்.
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இ-ள். விதிப்ப க்குப்ெபா ந்த நாயிற் க்கிழைம தலான ஏ வாரத் க்கும்
மாணிக்கம் த் ப் பவளம் மரகதம் ட்பராகம் வயிரம் இந்திரநீலம் ேகாேமதகம்
ைவ ாியம் இந்த இரத்தினம் ஏ கிழைமக்குமாக ம் எண்ணிறந்த தி வாபரணம்
அந்தந்த வாரப்ப யாகப் பண்ணிப் பாிகல தலானவைனக ம் சுடர்ததி வாசிைக
வட்டப் ச் சத்திரப்
தலாகச் ெசால் ந் தி வாசிைக க ம் ரசிங்காதனங்க ம்
ஆகாசத்தில் விளங்கும் மகரத்ெதாழிைல ைடய ெகா விாிந்த ெவண்ெகாற்றக்குைட
ந ேவ ெபா ந் ங் ெகா கள் என்ெறன் ெவகுவிதமாகச் ெசால்லப்பட்ட
பரமசிவத் க்குாியன ம் எண் தற்காியன மாகிய சத்திரசாமரங்க ெளண்ணிறந்தன
ெபாற்ப யாகப் பண்
கடமா ெறன

வித் ச் சந்நிதியிேல ெகாண் வந்

குவித்தார் -எ- . (6-28)

மிழகளி யாைனயி னணிகதிர்மா மணிநிைல த ேதர் ற்,

றிடமாய் நைடெப வடமால் வைர ைர சிலேதர் கவாியி னிைரேதாைர,
மிைடவான் கிெறா ெகா யா ைடகள்விட விழியா ாிைசவளர்
ெமாழியார்ெபாற்,
படகா திகணட மி வா ெரா

கடல் பலவா ெமனநனி பயில்வித்தார்.

இ-ள்.மதங்க ளாற் க்கால்ேபால ஊறிவ மத்தகசங்களின் நிைரகள்
ஒளிெபா ந்தின திவ்விய ரத்தினங்களினாேல பண்ணப்பட்ட நிைலத்ேதர் ன்ேன
திடமாக நடக்குந் ெதாழிைலப்ெபற்ற ெபாிய மகாேம ைவ ஒப்பான சில ேதர்கள்
சாமரநிைரகள்-பீ க்குைடகள்-ெந ங்கி யர்ந் ேமகங்கைளயளாவின
கிற்பதாைககள் ஆலாலம் ேபான்ற விழியார் சங்கீதம்ெபா ந்தி வ ம்
வார்த்ைத ைடயவர்கள் ெபா விைன ைடத்தாகிய படகாதி வாத்தியகாரர்
நி த்தமா வார்களா ண்டாகப்பட்ட ஆரவாரம் அேநகங் கடல்ேபால
மிகப்பண்

வித்தார் -எ- . (6-29)

ேம ம்பர் கண்மிைட மகுடஞ் ெசாாிமணி விலகிப் ெபா தி வலகிட் த்
வண் னன்ம மலர்ெவண் ெபாாிநனி ைதவித் ெதழின்ம குயர்ெதற்றி
பா ந் கில்ெபாதி றவங் க தணி பல்கும் ப நிைல வளர்ெசம்ெபாற்
றீபங் க ம தரமங் கலவணி திகழத் திைசெதா நிகழ்வித் .
இ-ள். இரேதாற்சவத் த் தி
தியில் வந் ெபா ந் ந் ேதவர்கள் ெந க்கத்தினாேல
உதிர்ந்த மகுட ரத்தினங்கைள யி ம ங்குந் தள்ளி நன்றாகத் தி வலகினாேல
தி வலகிட் ச் சுத்தஞ்ெசய்தியாக சலங்களினாேல இைடயறத் ெதளித் ப்
பாிமள ட்பங்கள் ெவண்ெபாாிகளிைவ-களினாேல மிக நிைறத் அழகு ெபா ந்திய
தி
தியி லவரவாவாயில்ேதா மிட்ட யர்ந்த ேவதிைகயிற் ெபா ந்தின
காவணத்தில் அஸ்தர பாிேவஷிதமாய்ச் சல ாிதமான பல ரணகும்பங்க ம்,
நிைலெபா ந்தின ெபாற்குத் விளக்குக மதில் விளங்குந் தீபங்க ம் வளைமதர
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இப்ப ச் ெசால்லப்பட்ட மங்கலாத்தமானைவ ெயல்லாெமாளி சிறக்க நா
திகேடா ஞ் ெசய்வித்

-எ- . (6-30)

ெபாற்பா ைக ைள ெபா வித் தளவ களபப்
விைர ெம கிச்சீ
ாிற்பார் மணவணி தரவா யில்கள் க ேகரார் கத கள் ேசர்வித்
ெவற்பா ெமன கில் வரவா ரணநிைர ெவ வா ெவதிர்ெபா கரமானக்
கற்பா வியெந நிைலமா ளிைகமணி கட்டா வளர்ெகா விட்டார்கள்.
இ-ள். ெபாற்பா ைககளிேல யங்குரார்ப்பணம்பண்ணி அளவிறந்த சந்தன கஸ் ாி
கர்ப் ரமி கம தாதிகளினாேல ெம கிச்சீர் விளங்கும் இவ்விடங்கள் ேதா ம்
க யாணெவா ங்கு சிறக்க எ நிைல மாளிைக வாயில்கள்ேதா ம் க கும்
வாைழ ம் அழகுெபறநாட் மைலெயன் ெசால் ேமகம்ப யவரப் பயப்படாமல்
எதிர்ப்பட் யாைனகள
திக்ைகயினால் தள்ளி ம் சி ம் அ த் ம் பி த் ம்
ெபா மா ேபால நவரத்தின ெவாளிபரந்த ெந நிைல மாளிைககள் ேதா ம் நீளிய
ெகா களினாேல மணிகைளக் கட் ப் பறக்க விட்டார்கள் -எ- . (6-31)
இடமால் வைரநிைர கணநா தர்க ட னிைறயா ெமனெவ நிைலநீ
மடமா னைவெதா மதிமர் சுணநதி ம வா வளர்சைட யினர்பாதத்
தைடவார் வடகைல ெதாடர்வார் தி வ த வா ர வன வைடவாைவத்
தி வா ரரகர வி வார் வரவர ெவண்டா னறெவதிர் ெகாண்டார்கள்.
இ-ள். இடமாகிய ெபாியகயிலாசத்தி ெல ந்த ளியி க்கிற
கண்ட பரேமசுர ம்
அவைரச் ேசவித்தி க்கிற கணநாதர்க ம்ேபால ெவ நிைல யர்ந்த ெவ
மடங்கள்ேதா ம் சந்திரன் சர்ப்பம் கங்ைக ெபா ந்தாத நீண்ட சடாதாாிக ம்
அவர்கைள நமஸ்காிக்கிறவர்க ம் ஆகமசாஸ்திரம் ப க்கிறவர்க ம் தி வ
சைமக்குமவ ம் சைமத்தவ ைதப் பந்திைவத் ப் பைடப்பா மான இவர்கள் அரகர
ெவன் வ ெமண்ணிறந்த ேபர்கைள வா ங்கெளன் எதிர்ெகாண்
நிற்பார்களாயினார் -எ. . (6-32)
விண்ேணார் வனிைதயர் மகவான் னிவர்கள் விாிபா ாிடமிகு கணநாதர்
மண்ேணா ெரன
வினராய் வழிபட மதமார் கய கன் தனாேளா
ெரண்ணா ரளவ கனிபான் த ய விைசவித் தைவயவன் மிைசவித் ப்
பண்ேணா யன்ெமாழி யவேளா ைறத பர ம் பவனிகள் பயில்வித்தார்.
இ-ள். ேதவமாதர்கள் இந்திரன் ாிஷிகள் தங்கள் மிகுந்தகணநாதர்கள்
இவர்கெளல்லா ம் ம ஷ ேவடத்ைதக் ெகாண் தி நாளில் ஊழியம்பண்ண
மதமார்ந்த ேவழ க விக்கிேநசுர க்கு ஒவ்ெவான்ெறண்ணிறந்த ப்பழம்
திரட் ப்பால் பணியார தலான அவேலா கூட்
தல்தி நாளி ல
ெசய்யப்
பண்ணிப் பண் டேன ெபா ந்தின தி வார்த்ைதைய ைடய சிவகாமச ந்தாி
அம்ைம டன் ேதவராசனான தம்பிரானாெரல்லா ம் பரவக் காட்சிதந்த
ந்
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தி ப்பவனிகள் நாள்ேதா ம் வி ஷயாகம் வசாேராகணம் ேபாிதாடனம்
அங்குரார்ப்பணம் யாகசாைல அஸ்திரயாகம் ெபாிதான மயாநக் கிரமம் பாிேவடம்
நீராசநம் க த் க பந்தனம் தீர்த்தசங்கிரகணம் சூரேணாற் சவம் தீர்த்தத்
வசாேராகணம் தபனம் ஆனவப் பதினாறங்கம் ன்னடந்த வங்கம் நீங்கலான
அங்கங்க

ம் சிறக்க ஆ தபாணியர் குதிைரயணியாக ம், அதன்பின்

யாைனயணியாக ம், அதன்பின் பசுபதாதிகளாக ம், அவர்பின் ேதவர்களான
ேசாடசபத்ததியி

ள்ளவர்களாக ம் அவர்பின் கணபதி சுப்பிரமணியராக ம்,

அவர்பின் உ த்திரகணிைகயராக ம், அவர்பின் காயகராக ம் அவர்பின்
நி த்தக்காரராக ம், அவர்பின் மத்தளாதி வாத்தியக் காரராக ம், விதிப்ப ேய
யணிவகுத் இந்த அணிக்குப்பின்பாகத் தம்பிரானார் பார்வதி சகிதராக எ ந்த ள ம்
தம்பிரானாைரச் சூழத் திக்குப்பாலர்க
வியாக்கிரபாத பதஞ்ச

னி

ம், ஆ த

ர்த்திக

ம், ேசவித் வர ம்,

தலா ள்ள ாிஷிகள் தி ப் றக்ெகாைட ேசவிக்க ம்,

தக்க தி நாைள நடத் வித்தார்- (6-33)
ெச வான் மதி ைன பவனா னியில்வ தி நாள்
விழெவ ெபா தாரத்
ெதா வார் பிறிவ நிைலயா னிைனெவா
ணிவான் ெமாழிெயா ெபா ேடாயவற்
ெறழலா லழி
ெதாழிலால் விழிமைழ
யிைசவா
பய னிலதா ற்
றழியா தகம கசிவா ல ைள யைடந்தா
ாிைனயர் மிைடந்தார்கள்.
இ-ள். வளைமநீட் த்த சந்திரேசகரனான தி வம்பல ைடய தம்பிரானார்
ஆனித்தி நாளி ெல ந்த ளப் றப்பட்ட வவதாரத்திேல அ பவ சித்தமான
பரமாநந்தசுகத்ைத ெவளிப்படக் கண்ணாரக் கண் ெதா வார் எண்ணிறந்த ேபர்
இரண்டற்ற நிைலயினாேல அந்நியமின்றி ேயா ணர்வாதலால் வாசைனயாற்
பண் கிற ேதாத்திரங்க க்குச் சுட் ல்லாத ப யாேல ெயா ெபா ளிற்
ெபா ந்தாமல் த த த்தலால் பிரதக்ஷிண நமஸ்காராதி கன்மங்க ந
தலால்
கண்ணீர் மைழத்தாைர ெகாள் தலால் இதவகிதமில்லாத ப யினாேல
ெயான்ைறப்பற்றி மயங்காமல் ஞாநாநந்தக் களிப்பினாேல அ ளாகக் மான த்தாத்
மாக்களாநந்தங் ேகா ேபர் ெந ங்கிச் ேசவித்தார்கள்-எ- . (6-34)
மன்றா யதி நடரா சன யர் மணிமா ளிைகெவளி வளர்வானிற்
குன்றா விறன்மணி
வா னவரணி கு மா டர்திர ெளா கூ
நின்றா ெலனவகி னயேம விய
ேநசத் தவரவர் பாசத்ேத
ெசன்றாய் நிழெல ெமாளிேம னியிெலன உய த் திரவிழ வயர் ற்றார்
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இ-ள். மன்றி லா ய ளிய நி த்தராச ைடய ெபாிய தி மாளிைகயின் உள்ளா
ெவளியிேல உயர்ந்த சுவர்க்கத்தில் குைறயாத ரத்தன்ைமைய ைடய
மணி
வானவர திரட்சியான மிகுந்த மக்கட் கூட்டத் டேன கூ தங்களிடத் த்
ேதேசா பத்திேல இவர் ரட்சியாவண்ணம் பிரதிப க்க நின்றாற் ேபால ம்
தம்பிரானார் சாத்திக்கழித்த சாந் தாித்த வ
ைடய பத்தசனங்கள் தந்தம் ைடய
பாசத்திெனாளி திரண் நிழெல ந்தாற் ேபால ம் ெநற்றியிேல விளங்கும்
ெபாியதி வானி த்திரத் தி நாைள வசாேராகணத்ைத யாநந்தமாக நடத்தி
த்தார்கள்--எ- . (6-35)
அ ணற் ரவல ெனதிர ற் கைத னி யைறவா ெனா நி தைனேவறற்
கிரணத் திறல்க வி ளிற் றரவர விகலா ெனனெவறி கயிறாேல
மரணத் திைன ற வ ணற் க பழி வழியா ெயா க வ வாகிச்
சரணத் தி கரம் விரவக் களெமா சந்தித் தி ெநறி பந்தித் .
இ-ள். அ ள்சிறந்த நல்ல இரணியவன்மச் சக்கரவர்த்திக்கு வியாக்கிர பாதர்
ர்வகைதெயான் அ க்கிரகிப்பார் ஒ நிசாசரைனெவல் ம்ப க்கு த்தஞ்ெசய்
ெவல்
பாயங் கற்பிக்க இராத்திாி இ ளிேல வ ண கு வாகக் கபட
ேவடத்ைதக்ெகாண் மாற்றான் வந்தாெனன் எறியப்பட்ட பாசத்தினாேல கு க்கள்
மரணத்ைதப் ெபா ந்த வ ண க்கு அந்தக்கு நாசமான பிரமகத்திபாமான பழிெயா
பிசாசு பமாகிக் ைகைய ங் காைல ங் கட் க் க த்திேலேயறிட்
ழங்கால்ழங்ைக-தைலெயலாங் கூட் ெயான்ேறாெடான் சந்திக்கக் குண் கட்டாகக்
கழலாமற்கட் .-எ- . (6-36)
காரார் கட ைட ெந நா ளி மிடர் க வா ெனா வாின்
யாதாய்
நீரா யினெபற லாிதாய் மைழவிழ நிைனயா தலமர நிலன்வாேனார்
ரா மடவர ல கா நடமி விரகா விைரவிாி த ெகான்ைறத்
தாரா வ ணன் யர்பா தகவிடர் தவிரா ெயனநனி ெதா தார்கள்.
இ-ள். க ைமெபா ந்தின ந க்கட ேல கட் டேன ெகாண் ேபாயப்ேபா ெந நாளாக வ ந் ந் க்கமாகிய இந்தப் பாசத்ைத நீக்கும்ப ெயா த்தரா
யாதாகி மைழெபய்தற்கு நிைன மற் வ ணன் ேமாகித் க் கிடக்கத்
தண்ணீெரன்ப கிைடயாமல் நிலத்தி ள்ேளா ம், வானி ள்ேளா ம், ரெமாித்த
தீரேன சத்தி இடத்திேல பிாியத்ைத ைடயவேன கூத்தாடவல்ல ச ரேன மணம்
விாிந்த ெகான்ைற மாைல ைடயவேன வ ண ைடய மகா பாதகமான க்கத்ைத
நீக்கி ய
வாெயன் மிகுதியாகத் தித் நமஸ்காித் ேவண் க்ெகாண்டார்கள் எ- . (6-37)
ேதசிற் ெபா ெபா நிைறயற் தெனா ெசறிநற் கடெலதிர் திகழ்வற் ப்
பாசத் தைளயற வ ளச் சலபதி பரவித் தினமி ப
ற்ேறா
ராசற் யர்கதி யைடயக் கட
ம கப் ெபறவர ம ெபற்றான்
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ெபா வித்தார்.

இ-ள். எல்லாப் பிரகாசித்த ேமலான பிரகாசத்ைத ைடய சிதம்பரத்திேல
பாி ரணராயி க்கிற அற் தரான சிதம்பர ர்த்தி ஆரவாரம்ெபா ந்தின நல்ல
கட க்ெகதிேர ெய ந்த ளிப் பாசபந்த மற் ப்ேபாம்ப கடாட்சித் த ள
வ ணனானவன் மிக ந் தித் இந்தநாளிேல யாெரா வ ாிந்தந் ைறயிேல
ஸ்நானஞ் ெசய்கிறார்கேளா அவர்கள் பந்தபாசநீங்கிப் பர த்தி ெபற ந்
தம்பிரானர்வந் தி க்கண் சாத்திய ள ம் வரம்ெபற்றான் அ மாசித்
தி மகத்திேலயாயி க்குெமன் வியாக்கிரபாதர்ெசால்ல மாசிமகத் தி நாட்ெபா ந்த
விதிப்ப யிேல விளங்கக் ெகா ேயற் வித்தார்கள்- (6-38)
எத்தன் ைமயினல ய்க்குஞ் சலபதி யிைறேசர்ந் தரவர
நாேளார்
பத்ெதான் ப விழ ய்க்கும் ப களி பயி ங் கய க னயி ந்ேதன்
ெமாய்த்தங் ெகாளிர்கனி யப்பம் பயறவன் தலா யினபல தவாவாழ்
நித்தம் ெபா விழ வத்தன் றரமிக ெநஞ்சார் கைற ற ைநஞ்சார்கள்.
இ-ள். எல்லாப் பிரகாசத்தி ஞ் சுகப்பிராப்த்தி ெபற்ற வ ணன் தம்பிரானார்
கடற்கைரக்கு எ ந்த ள வரம் ெபற்றநாள் இ பெதன்ன ன்ேன தி நாள் விக்கினம்
வராமல் நடப்பதற்கு மதம்ெபா நதின யாைன கத்ைத ைடய விக்கிேநசுவர க்கு
அ
ெசய்யத் தக்கதான ேதன் பல வன்னங்கைள ைடய எண்ணிறந்த பழம்
தி ப்பணியாரம் பய அவல் தலா ள்ள பதார்த்தங்கைள ய
ெசய்யப்பண்ணி
நித்தியம் ெப வாழ் மிக்க தி நாட்பாவனி தம்பிரானாெர ந்த ளி யாவர்க்குங்
காட்சி ெகா த்த ளக் கண்ேடார் யாவ ம் நீராளமாக ெநஞ்சங்கைரந் தம்ைமயிழந்
எண்ணிறந்த ேபர்க

கினார்கள்-எ- . (6-39)

கண்ணா யிர ைட யவன்மா தவன்ம கமலா லயன் த ெலனலாகும்
விண்ணா ைடயவர் வடநீ டணி ைல விடவாள் விழி ைட மடவாரா
ற்ண்ணா யிர னி கணநா த மைற யிைசநா ரதரணி ெயைனேயாாிம்
மண்ணாள் பவ ட னண்ணா வளர்தி மன்றா வ ள் ாி ெயன்றார்கள்.
இ-ள். இந்திரன் விஷ்
மிகுந்த கமலாசனன் தெலண்ணதத்தக்க
ேதவேலாகத்தி ள்ளவர்கள் எல்ேலா ம் கச்சுவிடாத வாபரணம் ெபா ந்தின
ைலகைள ம் விட ம் வா ெமாத்த விழிகைள
ைடய ெதய்வமாதர்கள்
நாற்பத்ெதண்ணாயிரம் ாிஷிகள் கணநாதர்க ம் ேவதங்களிைச ெபா ந்தின நாரதர்
அணிெபா ந்தின ஒழிந்த ெதய்வாிஷிகள் இந்தப் மியில் ம ஷ டேன
கூ க்ெகாண் ஞான ேநய மிகுந்த சிதம்பரநாதேன எங்கைள ம் கடாட்சித்த ெளன்
ேவண் க் ெகாண்டார்கள்-எ- . (6-40)
க ம் பவனிக ளகமின்
ெநறி னிதன் றரவிழி னல்ெகாண் ட்
க ம் பரகதி ெயனவந் தரனெத ச்சிக் கமரர் பழிச்சிக்ைகத்
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திகழஞ் ச ெயா மிகுமங் கலவணி ெசய்வித் தலர்தட ேமவிச்ேச
ரகமங் ககறர வ தந் த குழி யா க் கடல்வழி ேசா த்தார்.
இ-ள். எல்லா ந் ேதாத்திரம் பண்ணப்பட்ட தி ப்பவனிகள் மனங்களி கூ மா
அநாதி சுத்தராயி க்கிற சிதம்பர ர்த்தி தந்த ள்விழி நீர்த்தாைர ெகாண் தி ட்
ேகாசரமான பரமசுகமங்கில்லாத ப யினாேல த்தாத்த மாக்களாேல
பரகதியிகழப்ப ெமன் ேதவர்கெளல்லா மிங்ேகவந் பரமாநந்த ர்த்தி ைடய
தி ெவ ச்சிக்குப் பிாீதராயத் ேதாத்திரஞ்ெசய் அஞ்ச யத்தத் டேன மிகுந்த
மங்கலாத்தமான பதார்த்தன்கைளக் கூட் த் தி
திப் ெப வழிையப் ெபா ந்தின
பாவங்கைளப் ேபாக்குகிற அவ்விரதமான தீர்த்த சலங்களிேல ஸ்நானம் பண்ணிக்
கட

ெள ந்த

கிற வழிைய மங்கலமாகக் ேகா த்தார்கள்-எ- . (6-41)

ஆைணத் திரள்கட லைடயக் க
கி லணியிற் ெபா
ற வரவஞ்ேசா
ேசைனத் ெதாைகநதி ேயாதத் தி மிைச திகழப் ய யில் பயிறாைழக்
கானத் ெத ெம கா ய்த் ெதனவி ைகைதத் கள்வைன ெயய்தககுத்
ேதனக் கனவன மானப் ெபாழிமைழ ேச ம் வைகத தி
தி.
இ-ள். தி ப்பவனி ேசவித்
ன்ேன ெசன்ற யாைன யணிகட க்குள்ேள அேநகந்
ரஞ்ெசன்ற வளவில் கட ேல ப கிற ேமகபந்தியி ம் ெப த்த காட்சி ண்டாக
ஆர்ப்பரவம் ெபா ந்தின பதாதி ச த்திரத்திேல ச கமாகச் ெசல் வ ஆ கெளல்லா
ெமா
கப் படக்கூ ச த்திரத்திேல ெசல் ம் பிரவாகத்தி ேம ட்
ழங்கிச்
ெசல்ல ேமகங்கள் நித்திைரையப் பயி ந் தாைழக்காட் ல் நின் எ ந்ேதா ம்
எ ந்ேதா ந் தள்ளிப் ேபா ந் தாைழப் வின் நீறான சுர ன்ைனப் ங்ெகாத்திேல
ேமக பாிசத்தினாேல ெநகிந் விழப் மியிேல ேத ைடந் வி ந்தாற்ேபாலச் ெசாாி
மி சத்தியமாகப் ெபாழிநிற மைழைய ெயாக்க ஆேறா வந்த ேசறா ம் வகுபைபத்
த ந்தி

தி - எ-

(6-42)

ெகாத்தார் மலரளி குல ம் ள்ெளா கு மித் திைசெதா ம் விழி த்தத்
ெதாத்தார் திவளர் ெதாண்டத் திரெளா சூலப் பைடதிைச யைடகாவற்
பத்தா த
வினர்சூழ் பைடெயா பயி ாியமிக யர்வாேனா
ாித்தா ரணியின டேன விரவி ன் ேனவற் ெகா
ைட ேசவித்தார்.
இ-ள். ங்ெகாத் களில் நிைறந்தவண் களினிைச அந்நிலத்தி ண்டான
பக்ஷிக ைடய ஆரவாரத் டேன கூ ன திக்குகேடா ம் ஆநந்தக் கண்ணீராகிய
த் மாைல நிரம்பின ேதாத்திரமிகப்பண்
ம யார் கூட்டத் டேன சிவாஸ்திர ஞ்
சிவாஸ்திரத்ைதச் சூ ந் ேதச திக்கில் காவலாகிய ேதசா த பிக ந் தம்பிரானாைரச்
சூழ்ந்
றக்காவலாக வ ந் ெதாண்
ற்ெறட் ஆ தங்கைள ந் தாித்த எண்ணிறந்த
ேசைன டேன ெபா ந்தினவேநசேகா வாத்திய மிக ழங்க ேமலான
சுவர்க்கத்தி ள்ள ேதவர்களிந்தப் மியி ள்ள ம ஷ டேன கலந் அநாதியிேல
தங்க க்குக் காவல்கற்பித்த ைறைமயிேல அந்தந்தத் தானங்கைளக் ைகக்ெகாண்
ேசவித்

வந்தார்கள். (6-43)
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வ மா ெதாிபவ ெரனவான் மிைசெயழ வளரா வைளதைல யினவாய் த்
த மா மணிதிமி ைரவாழ் சலசர மைலயா வைர ைர திைரேமாதிப்
ெபா மா மிகவிைர த மா கட ைட ளினத் தைலதகு ெவளி ற் த்
தி மா லறிவ ெப மா னைணவைக திக ஞ் சலபதி ெயதிர்ெகாண்டான்.
இ-ள். தம்பிரானார் எ ந்த ளிவ கிற பிரதாபத்ைத ஆதரத் டேன
கண்டவர்கைளப்ேபால ஆகாசமளவாக உயர்ந் களித்ெத ந்தி ந் வணங்கின
தைலைய ைடயதாகி த் க்கள் அாிய மகத்தான நவரத்தினங்கள் மரக் கலங்கள்
ைர தன்னிடத்தில் வா மகரமச்ச தலானைவகைள யைலத் த் தள்ளிப்ேபாட்
மைலகைளெயாத்த திைரகளினாேல கைரைய ேமாதிப் ெபா மா ேபால மிக
மார்ப்பரவத்ைதத் த கிற கடற்கைரயில் மணற்குன்றின் ேம ண்டான ெவளியளவாகச்
ெசன்ேறறி விட்
வினால் தவப்பலத்தி மறிவாிய தம்பிரானாெர ந்த
கிற
ச பாக்கியத்தின் விாிைவப் பாசநீங்கி விளங்கும் வ ணராசெனதிர்ெகாண்டான்- எ- .
(6-44)
கட்டங் கியெவாளி ெதளியச் சலபதி கா ம் ெபா திைட யைட ன்பக்
கட்டங் கறவ ள் சரணங் களிலைல கரமின் றவி ம
ம்ெபாற்
கட்டங் க
ைட யவன் ன் ெபா ம கடன்மண் யவவர் க மாையக்
கட்டங் கழி ற மிகுமன் பிைறெயா கற்றா ெவனவ ள் ெபற்றார்கள்.
இ-ள். தன்னிடத்திேல தியான பமாயி க்கிற பிரகாசந் தி ட் ேகாசரமாகத்
தி ேமனிெகாண் ெட ந்த ளக்கண்ட வவதரத்திேல வ ணன் அந்தராயத்திேல
ெபா ந்தின திைரக்கரங்கள் ன்னாக ஆநந்தத் டேன நமஸ்காிக்க கு த் ேராக
பாசபந்தத்ைத நீக்கிய ளிய தி வம்பல ைடய தம்பிரானார்
பாதத்திேல
ம
ந்ேதசிட்டமான கட்டங்க மா த மா ைடய தம்பிரானார் சந்நிதியிேல
யாரவாரமிகுத்த ச த்திராஸ்நானம் பண்ணின பத்தசனங்க ம் மாயாபாசபந்த
மவ்விடத்திேல யற் ப் ேபாகிறதிறத்ைதப் ெபா ந்தத் தங்களிடத்தில் தம்பிரானார்
ைவத்த ளிய மிகுந்த கா ண்ணிய ெமங்ஙனெமனில் னிற்றீற் ப் பசுப்ேபால ந்
தாங்களிளங்கன்

ேபால ம் மிகுந்த தி வ ைளப்ெபற்றார்கள் - எ. . (6-45)

குைரயார் கடல்குட கைரேம ெலாளிவளர் குணபா ளவள ென நீளத்
திைரயார் கரம கலனா நவமணி திரண்மா நிதியகி கில்சீைர
நைரயார் கவாிகள் விைரயார் த மத நற் நிைற னல் கர்ப் ரம்
வைரயார் மதகாி நிைறயா திகெளா வாழ்ெபாற் றி வ சூழ்விப்ப.
இ-ள். ஆரவாரம் அதிகாித்த கடல்ேமற் கைரயின்ேமல் பிரகாச மிகுந்த
கீழ்க்கைரயி ள்ள வளைம டேன மிக நீண்ட திைரக் கரங்களினாேல படகு தல்
ெசாங்கீறான எண்ணிறந்த மரக்கலம் அங்குண்டான நவரத்தினங்கள் விைலயில்லாத
பட் வத்திரங்கள் அகில் சீனத்தி ண்டான அ ர்வ வஸ் க்கள் ெவண் சாமரங்கள்
மணவிய சவ்வா
தலானைவகள் குங்குமப் பனி நீர்ச்ெசம் கள் கர்ப் ரவைக
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மைலகளி யர்ந்தி க்கிற மத்தகசங்கள் தலான பின் ம் எண்ணிறந்த
வைககெள த் க் ெகாண் வந் எல்லார்க்கும் வாழ் ெகா த்த
ம் ெசங்கமலப்
ெபாற்பாதத்திேல காணிக்ைகயிட்டான். (6-46)
பாசத்தைளய
ைற ற்றிைமயவர்ப யிற்ப பவ டனா ப்
சற்ெறாழில் ாிதிைரநற்ெபா
யர் ளினத்தைலதகுெவளி ற் த்
ேதசத்தவெரா கட ற்ெபா ெயா சின்னத்ெதா யிைசமன்னச்சீர்
வாசப்ெபாழி ைடயாறிக்கணவர்கள்வாேனாெரா கழிவழிவந்தார்
இ-ள் பாசம த்தான் ைறயிேல ெய ந்த ளித் ேதவர்கள் மியிற் ெபா ந்தின
மனிதாிவர்க டேன தி மஞ்சனஞ் ெசய்த ளி இ ந் இந்தத் ேதசத்தில் மானிடராக
ஒன் க்ெகான் மாறிப் ெபா ந்ெதாழிைலச் ெசய் ந் திைரகள் மிக விளங்கிேயாங்கு
மணறச்குன்றின்ேமல் நல்ல ெவளியிேல ெய ந்த ளி இ ந் இந்தத் ேதசத்தில்
ம ஷாவாக்கிெல மகாேவாைச ச த்திரத்தில் மிகுந்த ஓைச
தி ச்சின்னங்களிேனாைச மகரந்தங்கைளப் ெபா ந்த இலக்குமிகரமான மணவிய
ங்காவின் ந நிழ ேல அரக்கர் கணநாதர்கள் ேதவர்கள் ேசவித் வரக் கழிகள்
ெபா ந் ம் வழியளவாக ெவ ந்த ளினார்-எ-

(6-47)

அன்றன்றைலகடல்வளனங்களவிலப ெகாண்ட யிைணெதா

தன்பா,

ன்ெறன்றிடவரெமன் ம்ெபறவரமிைறதாெவனவிைர டெனய்தி,
மின்றங்கியகழ திெகாண்ட ெளா விர ஞ்சலபதிவிைடெகாண்டான்,
ன்றண்கதிர்மதி ைன ம்பரன்மிகு ெபான்னம் பலமத ள் க்கான்.
இ-ள் அந்தத்திவசத்தில் ச த்திர பாாிசத்தில் ர்வபதார்த்தங்களள விறந்தன
ெகாண் வந் கழிக்கைரயிேல தம்பிரானார் சீர்பாதத்திேல காணிக்ைகயாகவிட்
நமஸ்காித் த் ேதவாீ ைடய கி ைபயானாேல யினி ேமல்வ கிற மாசிமகத் த்
தி நக்ஷத்திரங்கள்ேதா ம் இந்தமாசிமக நக்ஷத்திரத்ைதப்ேபால அ யார்க
மியா மிந்தச் ச பாக்கியத்ைதப் ெபறத்தக்கதாகச் சுவாமிேய தி
ளம்பற்றி
ய ளேவண் ெமன் விண்ணப்பஞ்ெசய் ேவண் க்ெகாண்ட வர
டேன ெபற் ச்
சுத்தபிரகாசம்ெபா ந்தின
பாதங்கைளத் தித் நமஸ்காித் த் தம்பிரானார்
அ ளினாேல ேசவித் வந்த வ ணன் மீண் ேபானான் குளிர்ந்த பாலசந்திரைனயணிந்த
ம் ஞானத் க்குேமலான ேநயமாக சிதம்பேரசுரனார் பாசாதீதமான
ஞானமயமாகிய சிதம்பரத்தில் எ ந்த ளினார்-எ-

(6-48)

என்ெறன்றிகழ்வ மாதந்த தினம்யா ம் கழ்விழெவழவாழ் ற்
ெறான் ம்
னி ரகந்த தவெனாளி ங்கனகம
வாகி
ன்றங்கிய ரவலனங்கிகள்வளர் வாயிரவர்கேடவா
மன்றங்கியவி மன்றந்ெதா
வரந்தான்விரவவி ந்தார்கள்.

62
இ-ள் இந்த வைகயிேல குற்றமற்ற மாதங்களி ந் தினங்களி ம் யாவ ம் கழ்கின்ற
தி விழா த யவற்ைற நடத்தி மனப்பிாியத் டேன வாழ் ெபா ந் ம்
வியாக்கிரபாத னி ம் பதஞ்ச மகாாிஷி ம் பிரகாசமான கனகவ வாகி ன்ேன
ெபா ந்தின இரணியவன்மச் சக்கரவர்த்தி ம் த்தீவளர்க்கும் வாயிரவர்க ம்
திவ்வியமான சிதம்பேரசுரர் ெபா ந்தின கனகசைபைய நமஸ்காித் நன்ைம ெபா ந்த
வி ந்தார்கள் -எ-

(6-49)

ஈரா யி டன் வா றம ெம த் ப் கன் தல் வாிெயன் ந்
தாரா தரெமன லேகார் பலகைல த மா விரணிய வ மா ற்
சீரார் தரவ தி நாள் ப
தல் சிலநாள் வழிெசல்வ மிகநவியக்
கூரார் பைடயின ன ளா லரசர்கள் ெகாண்டா
ெநறி கண்டார்கள்.
இ-ள் அகர தல் ஔகார மீறான பன்னிரண் யி ம் ககர தல் னகரமீறான
பதிெனடட் ெமய் ெமனச் ெசால் கின்ற தெல த் கள் ப்ப ேம காரணமாக
எக்கால ம் ைகம்மா ேவண்டா பயன்த ேமகத்ைதெயாப்பாக
உலகத்தி ள்ளவர்க க்கு ஆதாரமாகிப் பலவைகப்பட்ட கைலக
ண்டான ேபால
ஆதியில் இரணியவன்மச் சக்கிரவர்த்தியால் நித்தியைநமித்திய த யைவ
சிறப் ப்ெபறச் சிலநாள் நடந் வரப் பிற்காலத்தில் கூர்ைம ள்ள ம ப்பைட தாங்கிய
நேடசர் தி வ ளால் ேசாழராசர்கள் தி வ ட்ெசல்வம்ெப குமா
அவற்ைறவிேசஷமாக யாவ ங்ெகாண்டா ம்ப

நடத்திவந்தனர்கள் - எ- . (6-50)

ெசாற்றா ைமெபா ளரனா மிகுெபா
ணிவா லவர ெடாகுமா ப்
ெபாற்றா மைரமலர் விைரசூழ் னலணி
ர் வளநகர் கழ்தாமங்
கற்றா ைரெசயல் ெபற்றார் ெசவிெகா கவர்வார் ெபா ள்விாி பகர்வார்சீ
ற்றா ாி விைன யற்றார் *மிகுபாி ைடயார் தி வ யைடவாேர.
இ-ள் ெசால்உைமயாக ம், ெபா ள் சிவெப மானா ம், ேவதாகமங்கள் நிச்சயித்த
மிகுந்த ெபா ட் ணிவாதலால் அவர்களிரண் ேபர க்கிரக மிந்த
ற்
கு ெகாண்
த்தலாற் கனக தாமைர மலாின பாிமளஞ்சூ ம் தீர்த்தங்கள்
ெபா ந்திய ெப ம்பற்றப்
ெரன் ம் வளப்பத்ைத ைடய தி ப்பைட
ட்ைடப் க ம் பாமாைலையக் கற்றா ம் பாடஞ்ெசால் ஞ் ெசயைலப் ெபற்றா ம்
ெசவிெகாண் ேகட்பா ம் இப்ெபா ள் விாிைவச் ெசால்வா ம்
ெசல்வத்ைதப்ெப வார் பாவ ண்ணிய வாதைனயினின் ம் நீங்குவார்
பரமசிவனிடத்தில் மிகுந்த பத்தி ைடயவராவார் தி வ ைய யைடவார். (6-51)
--------* மிகுபாி ைடயார் என்பதற்கு ஆன்மாக்களிடத்தில் அளவில்லாத
க ைண ைடயவராகிய நேடசெரனி மைம ம்.
ெச ேசர் ெபாழிலணி
ர் வளநகர் ெசல்வம் ெப குக தி மன்றிற்
ெகா ேசர் விைடயின ன ேச ெராளிெதளி குறிகூ க்கு மைறசூழ்க
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ெபா ேசர் வ வின ர ேசர்
யினர் னல்ேச ாி விழி யினராகி
ய ேசர் பவர
சூ
ெநறி யாள்வா ன யவர் வாழ்வாேர.
இ-ள். சி சண்பக த ய வி ட்சங்கள் தங்கிய ெபாழில்சூழ்ந்த
ர் என் ம்
ெப ைமெபா ந்திய சிவேக்ஷத்திரம் அ ட்ெசல்வத் டன் ஓங்குக சிற்சைபயில்
இடபக்ெகா ைய ைடய நேடசர
பாதங்கைள யைடதற் ேக வான
சிவஞானத்ைதத் ெதளிகின்ற ைசவசமயமார்க்கம் உலகெமங்கும் பர க. திரண்ட
ைவதிக மார்க்கந்தைழக. நீறணிந்த
ம் தி ேமனிைய ைடயவராய்ச் சிற்சபாமத்தியி
லாநந்த நி த்தஞ்ெசய் ம் நீலகண்ட பரேமசுவரரால் தி வ தீைக்ஷ
ெபற்றவர்களாகிய ஜீவன் த்தர்க ம் ஆநந்தபாஷ்பா* தாைரதாைரயாய்ப்ெபாழி ம்
விழியினராகித் தி வ ேசர்பவர் பாதங்கைளச் சிரசிற்சூ
ம் ெநறியாள்வா க்குாிய
மற்ைற அ யவர்க

ம் வாழ்வாராக. (6-52)

மைழவ ழங்குக மன்னவ ேனாங்குக
பிைழயில் பல்வள ெனல்லாம் பிறங்குக
தைழக வஞ்ெச த் ேதாைச தைரெயலாம்
பைழய ைவதிக ைசவம் பரக்கேவ. (6-53)
தி ச்சிற்றம்பலம்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தி விழாச்ச க்கம் ற்றிற் .
ஆக ச க்கம் -6- இதில்- தி வி த்தம்-415
ேகாயிற் ராணம் ற்றிற் .
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