குமாரசாமி

னிவர் அ ளிய

ஞானவந்தாதி ம், நான்மணிமாைல ம்

njAna antAti, nAnmanimAlai
of kumAracAmi munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a source of this
work. This work has been prepared using the Distributed Proof-reading
implementation and we thank the following volunteers for their assistance in the
preparation of this work: Anbu Jaya, R. Navaneethakrishnan, V. Ramasami,
A. Seyzhian, CMC Karthik, Vijayalakshmi Periapoilan and SC Tamizharasu
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2016.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2
குமாரசுவாமி

னிவரால் அ ளிச்ெசய்யப்பட்ட

ஞானவந்தாதி ம், நான்மணிமாைல ம்
Source:
தி க்ைகலாசபரம்பைரத் தி வண்ணாமைலயாதீனத் ப்
பிரதமசற்கு
ர்த்தியாகிய
மத். ேதவசிகாமணி ேதசிகர்மீ
அவ்வாதீனத்
குமாரசுவாமி னிவரால்
அ ளிச்ெசய்யப்பட்ட "ஞானவந்தாதி" ம், "நான்மணிமாைல" ம்.
இைவ ேமற்ப ஆதீனத்
மத். ஆ
கேதசிக சுவாமிகள்
கட்டைளயிட்ட ளியப , யாழ்ப்பாணத் ப் ேலா ேயாம்பதி
ம.தில்ைலநாத பிள்ைளயால் பாிேசாதித்
ெசன்னபட்டணம்: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்திற்
பதிப்பிக்கப்பட்டன.
சர்வசித்

ைவகாசி 1887

------------------------------------

உ
கணபதி

ஞானவந்தாதி

ைண - தி ச்சிற்றம்பலம் - சிவமயம்.

சிறப் ப்பாயிரம்.
தி வாவ
ைற யாதீன வித் வான் ஆ

க சுவாமிகள் இயற்றிய ளிய .

கல்லா ன் ேமான ற்றன் ெறல்லா
ணர்ந்தவர்க்குக் காட் ெமான்ைறத்,
ெதால்லாக மத்தைடேவ பல்லா
நன்குணரச் ெசால்வாெனண்ணி,
மல்லா மதில் ைடசூழ் தி வண்ணா
மைலயில ள் வ ெவான் ேறந்தி,
நல்லார்கள் ெதாழப் ெபா
ந் ெதய்வசிகாமணிக்
குரவர் நாதன்றாளில்.
மனெமாழிெமய் யவன க்ேக

(1)
த்திய

ெளா ங்குெபற்ற வரதன் ைசவத்,
தனெம ஞ் சித்தாந்தகைல ெதளிந் நிட்ைட
ைகவந்த தைகயேனாட் ற்,
கன
ெபான் ங் க
ந்தறவின
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னாாியைனயன்றிக் கனவி
னம வா ளக்குமரசாமி
னிவரெனமக்கு
உளநிைறந்த சிவானந்த

ம்ேவ,

திேயார்ந் .

(2)

வட்ெட த்

வழிந்தெதன ைரப்பதன்றி,
வளநிைறந்த ேவ வைம யாெம த் ப்
கலெவாணா மகத் வஞ்சால்,
களநிைறந்த பிறந்ைதய த் தி ஞான
வந்தாதி க
வா ட்,
குளநிைறந்த நான்மணிமாைல ஞ்
சாத்திய ட் ணாி குளித்தானன்ேற.

(3)

அன்னவற்றி ன ணய ம் ெபா ணய ஞ்
ெசான்னய மார்ந் ேதக்கி,
மன் லகிற் லவர்க ம்
வி ந்தாச்
ெசவிவாயான் மாந் மா ,
தன்னிகாிலைனய ெதய்வசிகாமணி
ேதசிகன்மர தனக்ேகார் பா ,
ெவன்ன ைர தரவமாேவான் க ைணெயா
வ ெவ த்தா ேலய்க்கு ெமய்யான்.

(4)

எத்தைகவாய் வல்லவ ம் வார்த்ைதெயான்றி
ள
க வினி ேபசு,
த்தமனற் ெகாைடயினாின்

ன்னிற்ேபா ரவன்

கரத்தா ணர்மாணாக்கர்,
தத்த விக் ெகா ங்குன்றத் தமாந்ெததிர்ந்ேதார்
விைனசா ஞ் ச ரன்ஞான,
வித்தகனல் லா
க ேதசிகனச்
சி வித்

விளக்குெகன்ன.

அன்னவன் கட் டைளசிரேமற் ெகாண்ெட த் ப்
பிைழயற நன்றாராய்ந் ெதன் ,
மின்னறவி ெர தாத ெவ த்தினிைய
வித்தனன்மற் றிவன்யாெரன்னி,
ெலன்னவள லகி ள வைவ
ெமா ங்கிையந்த யாழ்ப்பாணத் ,

(5)
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மன்

ேலா

யம்பதியிற் கார்காத்த

ேவளாளர் மரபில்வந்ேதான்.
இலக்கிய

(6)

மிலக்கண ம் வரம் கண்ேடான்

ஞானகைல ெயளிதிற் சங்ைக,
விலக்கியறிந் தவன் லவர் ெமச்சிடநற்
பிரசங்கம் விாித் ச் ெசய்ேவா,
னலக்கிையந்த நல்ெலா க்கு ெமமக்கிையந்த
ெப நட் நன் வாய்ந்ேதான்,
வலக்கிையந்த க லகி னி
தில்ைல
நாதநா வலவன்றாேன.

(7)

----------------------------------------உ
கணபதி ைண - தி ச்சிற்றம்பலம்

ஞானவந்தாதி

காப்
பாரதந்தந் ெசய்ேதவசிகாமணிபால ைணப்
பாரதந்திகழ்ஞானவந்தாதிையப்பா தற்குப்
பாரதந்தந்தைனக்ெகாண் ெபான்ேம வின்பாெல திப்
பாரதந்தந்த ண்மால்யாைனக்கன்ைறப்பர
ேம.
விநயம்
நனிய ணாசலத்ேதவசிகாமணிஞானமதா
மினியசிவாகமைசவசித்தாந்தத்திைனெய த்ேத
தனிய ேமார்ெசந்தமிழாற்ெசால்ேவென ந் தன்ைமகண்மின்
மினியி ள்சீக்குங்கதிேராைனக்காட் ம்விதெமாக்குேம.
------------ல்
ேம தாமைரப்ேபாெதான் ேம ப்ெபாகுட் லங்கண்
மாேம தா
வாயல்
ச்சக்ரவாளெவற்பாய்ப்
*பாேம ேதன் ைடபாய்ந்தா
ேதேம

ம்விள்ளப்பயப்பட்டேதா

வ க்கண்ணாெமய்த்ேதவசிகாமணிேய.

(1)
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----------------* பரேம ேதன்=சிவாகமம்,
ஏர்ெகாளண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிேயவளர்த்த
வார்ெகாள்ைபந்தஎே◌ாட்டத்ெதா சிைனவாைழமடெலனச்சூழ்
சீர்ெகாளண்டம்பதினா ண் பார் ன்சிவாந்த த்திச்
சார்ெகாள*

ன்

ந்

ற்ற பானற் சமயிகட்ேக.

(2)

--------*

ன்

ந்

ற்ற பான்= ந்

ன் ெமனச் ெசா
காண்க.

ற்

அ பத்

ன்

என்க. அ , " ந்

, மந் ற்சமயிக ளாலறிவாிதாய்" என்

ஞ் சதாசிவ

ற்ற ப
பத்தி

ங்

கட்கினிதாம ணாசலத்ேதவசிகாமணிேய
ட்ெகாள்சித்தானசிவசமேவைதெயன் ள்ளெதா
திட்பெமய்ஞ்ஞானெம மாதிதிவ்யசிதாகமேம
நட் ைடயாதிதிவ்யெசடாகமநண்ணியேத.
நண்ணியண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிநல்க
திண்ணியவாதிெபௗதிகமானெசடாகமத்ைதக்
கண்

(3)
ந்

சாதகர்தம்பரேதகத்திற்காற் †விண்ேணா

ண்ணிகழ்நாத யர்‡வாக்ெகனெவ ந்ேதாங்கு ேம.

(4)

------† விண்ேணா

ண்ணிகழ் நாதம் = விேயாம ெபௗதிகத்ெதானி.

‡ உயர்வாக்கு=மத்திைம.
ஓங்§காதியான்மிகெசடாகமெமன் யாி ந்ைத
நீங்கா வந் ெபா ந்தழலாயந்நிைலகலந்
பாங்#காதியான்மிகசிதாகமத்ைதயிப்பால்விளக்குந்
ேதங்காவண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிெசப்பி ேல.

(5)

-------§ ஆதியான்மிக ெசடாகமம் =தீக்ஷாவான்கள் மனச் சங்கற்பத்தினால் விேயாம
ெபௗதிகத் ெதானிெயா ங் கிளம்பி மத்திைம வாக்கு பமா யி தயத்திற் ேறாற் ம .
#ஆதியான்மிக சிதாகமம்=ஆதிைதயிகதிவ்ய சிதாகமத்தினால் விளக்கப்ப ம்
ஆன்மசிற்சத்தி.
ெசப்பி லீ

ங்கு ைலநாதத்ைதயதீ

ம்விந்
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வப்ப விந் விலம்பிைகேதான் மவ்வம்பிைகபா
ெலாப்பறவாைமபின்ேசட்ைடெரௗத்திாி ண்ட ைண
ைவப்ப ேயற்ெக

ந்ேதவசிகாமணிவாக்குைரேய.

(6)

உைரவாைம ங்கரேவார்தண் ேசட்ைடர த்திாிெகாம்
பைரமாமதியம்பிைகநான்கவ்வம்பிைகபால ைணத்
தைரேம ேதவசிகாமணிநண் ஞ்சையவிசைய
நிைரேமவசிைதபராசிைதேயா நிவிர்த்தியேத.

(7)

ேதேரார்பிரதிட்ைடேயார்சாந்தியிந்திைகதீபிைகபின்
ேனாேராசிைகதகுேமாசிைகவிேயாம ைப
த்
தாராவனந்ைதயனாைதயனாசி ைதச்சத்திேய
ேயராரண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிேய

ேம.

(8)

ஏ
சத்திமண்ணாதிசிவாந்தமட்ெடங்குநிைறந்
ேதா
மிச்சத்தியிைலம்பத்ேதாெர த் ற்பவிக்கு
ேம
மக்கரெமல்லா ற்பத்திவிதமிைவேய
நா

ேசாைணநந்ேதவசிகாமணிநல்வன்னேம.

(9)

வன்னெமல்லாம்பதமாம்பதேமவளர்வாக்கியமா
நன்னலவாக்கியேமெபா ள்ேசர்ந் நடக்குமன் ஞ்
ெசந்நலஞ்ேசாணகிாீசனந்ேதவசிகாமணிேசர்
நன்னலவாக்கியமாகமமாகநைடெப ேம.

(10)

ெப காமிகாதிதசாகமேமசிவேபதம்பின் ங்
கு கா
த்திரேபதம்பதிெனண்குழாம பத்
த ேப ங்ேகட்டனர்ேதவசிகாமணியால ைண
ந மாமலர்மணம்ேபாேலெவளிப்பட்டஞானமிேத.

(11)

ஞானவந்தாதி ங்ெகாண்ட ராணஞ்சனாதனமீ
தானபராற்பரந்தற்பதநித்தியஞ்சாத்ததிங்கு
சூனியமவ்வியயேமயசலஞ்சுபம ைண
யானீநந்ேதவசிகாமணியாஞ்சச்சிதானந்தேம.

(12)

நந்த ணாசலத்ேதவசிகாமணிநாதபர
மந்திரமாமந்திராதீதஞ்சிற்கனமன் சிவ
மந்தவியாபகமப்பிரேமய*மெநௗபமமா
நிந் தஞ்சுத்தநிராதாரநிட்களநின்மலேம.

(13)

7
-------* அெதௗபமமாநித்திதம்=வட

ன்

மலமிலண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிவந்த வா
லைக ண்டாக்க ேலார்காலெமாக்கு யிர்க்குயிராய்ச்
ெசலவிடர்தீர்த்த னாேல ட யிர்ச்ெசய்திெயாக்கு
நில தனீக்குதலா

தராக்கினிேநெராக்குேம.

(14)

ஒக்கும்ப க்ெகா வைம ண்ேடா யர்ந்ேதாங்குசம்
பக்கந்தணிலயேபாகாதிகாரப்பரைவமைழ
ைமக்ெகாண்டலா ெயாத்ெதான்றாம ைணயில்வாழ்ந் பத் த்
திக்கும் ரந்தி ந்ேதவசிகாமணிச்ெசல்வெமான்ேற.
ஒன்ற ணாசலத்ேதவசிகாமணிேயா

(15)

வந்

ன் †பராக்கு‡ந ச்சத்திேயா §சுேயான் கி ங்
குன்ற ல்லாதகுணகுணிவாத ங்ேகாதி ரண்
ெடன்றசற்காாியவாத மாகமெமங்ெகங்குேம.

(16)

--------† பராக்கு=எதிர் கசிற்சத்தி.
§ ந ச்சத்தி ஒன் ண்ெடன்ப

ெபா ந்தா ெதன்பர் திராவிட பா ய னிவர்.

‡ சுேயான் கி =தி ம்பிய கசிற்சத்தி என ஞானப்பிரகாச
இவற்ைற ைறேய " றப்ெபா ைள ேநாக்கிநின்
ேநாக்கா அறி மாத்திரமாய்த் தன்னியல்பினிற்ப
பர ய னிவர்.

னிவ ைரப்பர். இனி

ணர்த் வ உம், றப்ெபா ைள
உம்" என விளக்குவர் திராவிட

எங்குந்திகழ்சமயங்கெளல்லாமலாிம்மலர்த்ேதன்
றங்குஞ்ெசந்ேதனினிறால்ைசவமா த்திசாகரேம
ெசங்குன்றவில்ல ணாசலத்ேதவசிகாமணிேய
ங்கம்ெப மந்தக்ேகாற்ேறனினியசுைவச்ெசய்திேய.

(17)

ெசய்திறஞ்சித்த ணாசலத்ேதவசிகாமணிபி
ெனய்*தி ேபைரயிள்ைவத்ெதண் ஞானமிலயமிச்ைச
ய்தவஞானந்ெதாழில்ேபாமி வைர ள்
த்
ெமய்த மிச்ைசசங்கற்பாதிகார†விவிர்தமன்ேற.
--------------* இ ேபர்=ேபாகர் அதிகாரர்

† விவிர்தம்=வியத்தி

(18)
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அன்ேற தனக்குப்பபயன்குறியா‡தர்த்தமாத்திரேநாக்
ெகான்ேற ஞ்சுத்தசிவத்தின்சுபாவ யர ைணக்
குன்ேற ந்ேதவசிகாமணி வைகக்ேகாலெமல்லாஞ்
ெசன்ேறபிறர்பிரேயாசனப்பார்ைவகள்ெசய்வைகக்ேக.

(19)

--------‡ அர்த்தமாத்திர ேநாக்கு=ெசா ப மாத்திரமாகப் பார்த்தல்.
ெசய்வைகச்ேசாணகிாிேம ேதவசிகாமணிபான்
ெமாய்வைகேயார் §பிரமாவிண்
த்திரன் வைகக்கு
ய்வைகேயயதிகாராதி வெரன் ள்ளவைக
ெமய்வைகேயசிவ ங்க க்கண்டங்கள்ேம

ேம.

(20)

--------§அதிகார சிவன் த
ெப வெரன் றறிக.

ய

வ ம்

ைறேய பிரமன்

த ய

ன் ெபய ம்

உ சிவேனா லயன்சத்தனிட்கள த்தி த்தன்
க வில்சதாசிவன்ேபாகன்மகாநிட்களசகளன்
ெப
ைறயீசன்//சகளாதிகாரன்பிரவி த்தன்
சி ேபர் ன்னான்க ணாசலத்ேதவசிகாமணிக்ேக.

(21)

-----// சகளாதிகாரன் =சகளன் அதிகாரன் எனத்

வந் வன்.

மணிக்ேகழண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிமன்
ன்னான்
கணிக்ேக
ஞ்சம் சத்தி ன்னான்கவ்வள விந் ப்
பணிக்ேகபதிதத் வ ப்பத்தா பகுப்ெபனலாந்
திணிக்ேகள்விவல்லசிவேயாகெரண்ணியசின்மயத்ேத.

(22)

சின்மயமானபைரயாதிையந் திகழ்கைலையந்
தின்ைமயில்சாதாக்கியைமந் * ர்த்திையந்திக்கலப்பி
லன்ைமயிலாமந்திரைமந் சத்திையந்தாலல்லேவா
மின்ைமயண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிேவற் ைமேய.
--------*

ர்த்தி ஐந்

=சதாசிவன், ஈசன், பிரமன், ஈசுரன், ஈசானன், என இவர்.

ேவற் ைமதீர்மண் தற்கு லாந்தம்வியாத்திெயனச்
சாற் நன்மந்திரஞ்சிங்காசனஞ்சிவசத்திெயான்ேற
மாற்ற
ர்த்திசிவ லெமன்றன் மாமலராற்

(23)
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ேபாற்றிலண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிெபாற்பயேன.

(24)

பயனாமண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிப்பார்த்திபற்கு
நயனாநகர்விந் நல்லயிராவணநாதமன்ப
யர்ேசைனமந்திாிவாமாதிகெளான்பெதான்ப ேப
ரயராதவந்தியர்மந்திரமா ெமய்யாரணிேய.

(25)

ஆரணிேயா ெசன்னி ேராைதயகக்கரணந்
தாரணிேயார்பணியீசானியாகியசத்திெயா
ரணியார்த்தி கழ்வாைம ர்த்தி றக்கரணஞ்
சீரணிேசாணகிாிேம ேதவசிகாமணிக்ேக.

(26)

காமணிசூழ ணாசலத்ேதவசிகாமணிேயார்
மணிேமனிையையந்தானேபா
லெமன்ன
லாமணிச்சாதாக்கியெமனிற்சூக்குமமாகுெமன்பர்
ேதவமணிச்சின்மயெமான்றலேவாபரந்ேத தற்ேக.

(27)

ேதர ணாசலத்ேதவசிகாமணிசூ லகத்
ேதரனந்ேதச ட்சத்திகள்ேகாபிைகேயெசனனி
ேயாாி ேராைதநங்ேகாத்திாிேநத்திாிேயாத்திாிேய
ேநர கின்றதிராைணநல்வாைமநியாமிைகேய.

(28)

ைகக்ெகாளிர த்திாிேயபிலாவிைகேயசிரத்ைத
தக்கெதார்பா னிதான்சுவாலாப்ரகலாதினிேய
யக்குலத்தம்பினிேயவிகிராப்பதினா சத்தி
மிக்கசிவசத்திெகாண்ேட லைகவியாபிக்குேம.

(29)

*வியாபினியாதிையந்ேதபரநாதம்விர †மிந்தி
ைகயாதிையந்ேதயபரநாதந்ேதவசிகாமணிேம
வியாகுமண்ணா‡வதிசூக்குைம ன்பரவிந் §நிவிர்த்
தியாதியபரவிந் ச்சிவநான்குபின்சிற்சத்திேய.

(30)

--------* வியாபினியாதிையந் -வியாபினி, விேயாம ைப, அனந்ைத, அனாைத,
அனாசி ைத.
† இத்திைகயாதிஐந் -இத்திைக, தீபிைக, ேராசிைக, ேமாசிைக, ஊர்த் வகாமினி
‡ அதிசூக்குைம
வியாபினி.

ன்ைனந் -அதிசூக்குைம, சூக்குைம, அமி ைத, மி ைத,
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§ நிவிர்த்தியாதி-நிவிர்த்தி, பிரதிட்ைட, வித்ைத, சாந்தி, அதீைத,
சத்தி ள்ேளெசனனிக்ெகார்பைடப் த்தகுந்திதிேயா
டத்தகுேராத ேராைதக்கழிப்ேபாட க்கிரகம்
ைவத்
மாரணிக்கிவ்வா
ன் வைகயிைலந்தாய்ச
சுத்தவண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிசூழ்த ேம.

(31)

த
ந்தயன்மா
த்திரனீசன்சதாசிவன்ேம
ெலா விந் நாதம்பராசத்திேயார்சிவெமான்பதின்ேமற்
க
ந்தன்* மத்தியமாநி த்தானந்தக்காட்சித ந்
தி மந்திராகமத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(32)

---------* தன்மத்தியமா நி த்தானந்தக் காட்சித ம் - என்ற
வியாபகராகிய நிட்கள நி த்த மத்திய திலகைர.

உன் மனாத்த

கு மாமணிச்சுத்தவித்ைதயங்ேகாயில்குளிர்தடமா
ெயா நீன்சதாசிவப்பீடம்கிழங்கதிேலாமிைலயா
ய ண்ஞானெமான்றிரண்டாய்ப் த்த வ ணாசலஞ்ேசர்
தி ஞானத்ேதவசிகாமணிதாமைரச்ேசவ ேய.

(33)

அ யார்க்க ள்ெச வா
வ வா† ய வாய்
யா
யிற்கு வாய்க்க த்திட்ட ம்மலவன்
ெச தீரண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிச்ெசஞ்சைடயப்
ப ேமனிெசவ்வணிெசந்தார்ெசஞ்சாந் ெசம்பட் ைடேய.

(34)

----------† அ வாய்

யா

யிற்கு வாய் - என்ற

இைலய ைடய

யில், அனவரத வானந்த நடன ப நிட்களாதீத சுத்தசிவம்,
ஆன்மாக்கைள த்தயி ய்க்கேவண் ெமனத் தி
ளத் தைடத்தவிடம்
கு
ர்த்தெமன் றி த்தலாெலன்க.
உைடய ள்ேளாமஞ்ெசய்தாறத் வாவிட் மாபதிபாற்
கைடயறேவபிறப்பித்த ட்ேசாடசகன்மஞ்ெசய்
தைடயறேவவளரன்பாற்ெசவி யந்தாெயாக்குமாற்
ைடெகாளண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணி த்திரர்க்ேக.
ேகளாவதிசயெமான் ண் ேசாணகிாியிெலா
ேதாளாமணிெய ந்ேதவசிகாமணிச்ேசாதிவிழி
யாளாம்வைகெசய்தாிசனேவதிெயான்றாகுமங்ைக

(35)
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தாளாகெமங்கும்பாிசனேவதிகன்சத்தியேம.

(36)

சத்தியம் த யிரந்தர யிர்தத்வ யிர்
அத்ததகுசீவன்மந்திரான்ெவாாீஇப் ‡பரமாதல்சுத்தஞ்
சித்த ணாசலத்ேதவசிகாமணிெசய் த்தியீ
*தத் விதந் விதம்விசிட்டங்களசுத்தங்கேள.

(37)

---------‡ பரமாதல்--பரமான்மாவாதல்.
* அத் விதம்=மாயாவாதி ெசால்

ம் ேகவலாத்

விதம்.

சுத்தங்கண்ேமனின்றேதவசிகாமணிேசாணகிாிக்
ெகாத்
தீபக்ெகா ந்ேதநம்ேப ைரக்கூட்டங்கேள
ைவத்

† ேமைத தலாங்கைலநின்மலவவத்ைத

பத்ெத

ங்காாியமம்மைலசூ ம்பலவழிேய.

(38)

--------† ேமைத தலாங்கைல=ேமைத த ய ேசாடசப்பிராசாத மந்திரகைலகள்.
வழிேதனண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிமாதவ க்
கழியாதேதாழர்பர த்தர்பாலரபர த்த
ெராழியாதேபரர்‡பரேபாகர்ேபாகப்பின்ேனா ைழயர்
ெமாழியா யிர யார்க்க யாாின் ைறபலேவ.

(39)

-------‡ பாேபாகர் = வனபதிகள். ேபாகப்பின்ேனார் = அபர ேபாகர். அவர்
வனவாசிகள்.

பலசத்தேகா ெயட்ைடந்ைதந் நான்ெகான்ெறன்பார ணா
சலர்வித்ைதகள்வித்ைதயீசர்சதாசிவஞ்சத்திசிவங்
கலனிற்கழல்பதக்கங்குைழபட்டங்கதிர்
யாய்
நல

ற்றழகு ந்ேதவசிகாமணிநாயகேம.

(40)

ேமேலவிளங்கியேதவசிகாமணிேமவ ைணப்
பாேலெநய்ெபற்றியயிக்க ந்தீபம்பனிெவண்ணிலாக்
காேல ந்தானவயிக்க ங்காண்பவர்கண்ெணாளிக
ளாேலதைடயற்றஞாைனக்கியங்க

மாதனன்ேற.

(41)
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நன்ற ணாசலத்ேதவசிகாமணிநாயக க்
ெகன் மிைடபிங்கைலயாமிராப்பக ற்றெபா
ெதான் ஞ்சு ைனெய ந்தி க்ேகாயிெலான் ண் தைனக்
கன் மனத்தினர்காணாக்கைதெயன்னகாரணேம.

(42)

காரணமாம ணாசலத்ேதவசிகாமணியாம்
ரணபா
தயங்கண்ெடன்ைனப் ைடத்ெத ப்பி
யாரணேமற்ெகாண்மகாமாையக்கூட் லைடத்தி ந்த
வாரணங்கூவவி ந்த காணிந்தவல்

ேள.

(43)

இ ளிலண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிெயன்றியல்பாய்த்
ெத
மனாதி த்தன்னாதி த்தன்பின்ெசப் தற்கா
வபர த்தன்சீவன் த்தன்சிற் யிெரன்னேவ
ம

ெமான்ேறாைடவைகயாகுஞ்சித்ெதன்

மாமணிேய.

(44)

மாமணிேதவசிகாமணிேசாணமைலெயாளிேபா
னீமணிெயன் ள்ளநீண்மாச த்தநிரஞ்சன க்
காமணியீெரண்கைலதந்ைதவன்னஞ்ெசய்தன்னமிட் த்
மணிமா ைரவித்ைதயஞ்சாைமயிற்சூழ்த ேம.

(45)

சூழ்த ேரசக ரகமாமி சூதகம்விட்
ழ்த கும்பகத் ேட
கி யர ைண
வாழ்த ேதவசிகாமணிவாழ்ைவவணங்கியன்பாய்
ழ்வ ள்ேள

ண்டாவாகனாதிவிதி ைறேய.

(46)

விதி ைறச்சித் வியத்தியாவாகனேம வ்வண்ணம்
வதிவ தாபனந்ேதவசிகாமணிவாழ ைண
நிதிெய மான்மசிவசாநித்யஞ்சந்நிதானமிைதப்
ெபாதி றச்ெசய் ந்தைடசந்நிேராதனம் சகர்க்ேக.

(47)

சகர்க்ேகசர்வஞ்ஞந்தி த்தி*யனாதிேபாதத்ெதள்ளறி
வகத்ேதநிக ஞ்சுதந்தரத்ேதா ம த்தசத்தி
மிகத்ேதறனந்தசத்தித்ெதாழிலா ம்விளங்கவண்ணா
கத்ேதெமய்த்ேதவசிகாமணிநீக்குமிம்ெமாய்யி ேள
-----*அனாதிேபாதத் ெதள்ளறி =அனாதிேபாதமாகிய வியற்ைக யறி .
அனாதிேபாதம் அனாதி த்தத்தன்ைமெயன் சாதிப்பர் திராவிட
பா யகாரர். சமவாத ைர ம ப்பிற் காண்க.

(48)
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ெமாய்யி ண் லமலெமான்றனாதியின் ட ள்ள
ெமய்யறிவின்றிய வாகிெயங்கும்வியாபகமாய்ச்
ெசய்ய ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சித்தளித்தற்
ைகயமிலாவியகர்த்தா மாய்ப்பலவாய்நிற்குேம.

(49)

நிற்குமண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிநீ லக
ற்ெகாளேவநின்றமாைய ள்ளாதி
வி ள்ள
வற்கெமார் ன் வைகயாகு*மாையவயிற் யிர்கள்
ெசாற்குல ம்பிரளயாகலெரனச்ேசார்

ேம.

(50)

--------*மாையவயி , மாையயின் மத்தியபாகம், அ

ெபௗட்கரத் ங்காண்க.

ேசார் றேவவித்ைதயின்கீழி மலத்ெதால்ைலயற் க்
கா
சீ

ேமார்மல ள்ளார்†விஞ்ஞானகலர ைணச்
ேசாணகிாிேம ேதவசிகாமணிபா

னா ற ம்மலநாசஞ்ெசய்யாவிகணால்வைகேய.

(51)

---------†விஞ்ஞானாகலர், விஞ்ஞானகலெரன மாீஇயிற் .
நால்வைகயப்பிராத்தவாகியெமய்
நர்கள்பின்
ேமல்வைகயா ம்பிரநட்டவாகியெமய்யரண்ணாப்
பால்வைகத்ேதவசிகாமணியாளப்ப ம்வைகயாற்
ேறால்வைகயற்றதிாிபந்திேயா

விபந்திேய.

(52)

பந்திக்கும்பாசெமா காம பி ம்பார்க்கி யிர்
சந்திக்குந்ேதாைக மாய்நின்றவாவன்பர்தாம ைண
வந்திக்குந்ேதவசிகாமணிதன்ைனமனத் ட்ெகாண்
சிந்திக்கும்ேபாதந்த‡

ர்ச்ைச ந்தீர்ந்ெதாளிேசர்வனேவ.

(53)

-------‡ ர்ச்ைச ம்- ர்ச்சாேமாக ம். உம்ைமயினால் பிரஞ்ஞாேமாக ம்
தீ ெமனக் ெகாள்க.
ேசர்வனஞ்சூழ ணாசலத்ேதவசிகாமணியாற்
கார்வனமாமலக்கட்ட மட் ங்கலாதியினா
லார்வனவாய்ச்சிற்றறிவானவாவியவத்ைதகளாற்
ேசார்வனவாகுமவத்ைதயின்பான்ைமகள்ெசால்

ேன.

(54)
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ெசால்
ெசல்
வில்
ல்

ற்ேகவலத்ேதாேடசகல ஞ்சுத்த மாய்ச்
ங்காரண ன்றாகுந்ேதவசிகாமணிவாழ்
ஞ்ேசாணகிாிேபாலனவற்றேமன்ைம ண்டாய்ப்
ைமவைகயாங்காாியாவத்ைத ற்கலர்க்ேக.

(55)

கலர்க்காிதாம ணாசலத்ேதவசிகாமணியாற்
பிலப்ப ங்கீெழா ேமன்மத்தியம்பின்பிேரரகேமற்
ெசாலப்ப நின்மலெமன்னைவந்தாமித்ெதாைகையந்திேல
லப்ப ேமயவத்தாபஞ்சகங்கள்ெபா

றேவ.

(56)

ெபா
*சாக்கிரசாக்கிரேம தற்ேபாதெமல்லா
ம
சா ச்சியாந்தவைரபத் மற்ெறான் ேம
க யி ஞ்ேசாணகிாிேம ேதவசிகாமணியாற்
ப

ற

ைவந் ேபதங்களாய்ச்ெச ம்பான்ைமகேள.

(57)

----------* சாக்கிர சாக்கிர தல் சா ச்சியவைர பதிெனான்றாவன, சாக்கிர
சாக்கிரம், சாக்கிர ெசாப்பனம், சாக்கிர சு த்தி, சாக்கிர

ாியம்,

காலபரம், அதீதம், பரதாிசனம், விசுவக்கிராசம், உபசாந்தம்,
சிவதாிசனம், சிவசா ச்சியம்.
பான்ைமயினாவிகளிற் தசீவனிப்பாாினி ண்
டான சிப்பன்னசாரத்தினாற்க வாகியன்ைன
யீனமிலா யிர்த்திட்டெதன்றாகுமியல ைணத்
தானநந்ேதவசிகாமணியிந்திரசாலெமான்ேற.

(58)

சாலவங்கந்தனி ள்ெளா நாதச்ச ர்விதவாக்
ேகலவங்குள்ளபிராணனபானனிையந் ளதாஞ்
சீலாந்தாவ ணாசலத்ேதவசிகாமணிதன்
பா ையந்ேதாரந்தர யிராகப்பக வேர.

(59)

பகர்மாத்திைரகள்மனமகங்காரம்பர
த்தி
யகேம ெமண்குண க்குண லெமன்றான*மகா
னிகழவாங்கலாதிசுத்தஞ்ெசறிதத் வேநர வாந்
திகழசீரண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிேசட் ப்பேத.
-------------*மகான்=பிரகி தி.

(60)
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ேசட் க்குந்ேதவசிகாமணிேமவித்திகழ ைண
ட் ற் காெதங்குமாய் ண்ணிதாெயன் ேம னதாய்
நாட் ற்ெப ந்தத் வந்ெதா ம்ேவற் ைமநண்ணிமலங்
காட் ப்பல்ேயானிெதா ஞ்சூ ஞ்சீவகதிய

ேவ.

(61)

அ வைகேயாெரான் க்காெற த்ேதழிரண்டாெம த் த்
திைணத விந் நாதந்திகழ்நாமாத்தியக்கரஞ்ேசர்ந்
தைண
ேமமந்திரான்மாச்சடங்கமங்காம ைணத்
ைணயின்ெமய்த்ேதவசிகாமணிநீக்குந் க

ேம.

(62)

க
ைமவைகயான்மாமிவ்வா
வக்கு மித்
தக யிர்தத்தமிற்ேசர்ந்தி ம்யானிந்தத்தாழ்ெவாழிந்
திகழ்வெனன்ேறபரமான்மாவிளங்குந்தி வ ைண
நிகழ்த ேதவசிகாமணி யாற்ெபற் நின்மலேம.

(63)

மலங்கன்மமாையமாேயயந்திேராதமிவ்வாைறந்தினாற்
கலங்கும்பிற யிர்ேதவசிகாமணிகாவ ைண
யிலங்குலகாயதனாதிேவதாந்திமட் ன்பெம ம்
பலங்ெகா

ம் ற்கலவாதிகள்ேப பலபலேவ.

(64)

பலவாய்ைமத்ேதவசிகாமணிேசாைணயம்பாாினிற்சீ
லகாயதன்க ளன்†பிரதீபநிர்வாணெனா
வலகன்மிேசாதிடன்சூாியனக்கினிவாதியர்க
ளலகிலர்காண்பஞ்ச தப் வனத்தமர்பவேர.

(65)

-----†பிரதீபநிர்வாணன்= த்தாில் ஒ சாரான்.
பவமில்பிரமத்ைதப் தாண்டகாரணப்பாவைனயாய்த்
தவநிைனமார்த்தர்கள்தன்மாத்திைர த்திசார்ந்தி ப்ப
ாிவாிந்திாியான்மஞானேலாகாயதாிந்திாியப்
வனரண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிேபாந்தினிேத.

(66)

இனிதாமனான்மஞாேனாபாயேலாகாயதாிவர்க்குத்
தனியாமேனா வனந்தனின் த்திதயங்க ைணக்
கனியானேதவசிகாமணிசீரகங்காரத் ள்ேள
*ெசனியாவிடமகங்காரான்மஞானைவேச கர்க்ேக.
--------

(67)

16
* ெசனியாவிடம்= த்தித்தானம்.
ேச கத்ேதத ந்ேதவசிகாமணிசீர ைண
நா ய த்தியான்மாஞானெமன் ைநயாயிகர்க்கு
யல் த்திவி த்தியான்மா ள்விேவக த்தர்க்
கீ யல் த்திப் வனப்பிராத்திெயழின் த்திேய.

(68)

த்தியண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணி ட் தலாற்
சத்தசத்தான்மவிேவகத்த கர்தமக்கு த்தி
ெயாத்தகுணப் வனத்ேதபிராத்திபின்ேனார்பிரம
சித்தெமய்ஞானப்பாிணதிேவதாந்திகளைடேவ.

(69)

அைட
நாராயணப்பிரகிர்தியான்மாெவனேவ
நைடெப ேமார்பாஞ்சராத்திாிேப நகும ைண
யிைடயமர்ேதவசிகாமணிேயயைமத்திட்டெதன்பர்
தைடதீர்பிரகி திப் வனந்தனிற்சார்வ ேவ.

(70)

சார்த சத்தப்பிரமங்கிாீைடத ம்பிரமம்
ேபர்த சித்ரப்பிரமஞ்ெசால்வாதப்பிர கர்கட்
ேகர்த ேதவசிகாமணிேசாணகிாீசனல்குஞ்
சீர்த கின்ற வனம்பிரகி திக்குள்ளேத.

(71)

திக்குளண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிெசப் மிேயா
கக்குறிப்பாதஞ்சலன்மான்
டைன ற்றறியத்
தக்கநற்சாங்கியன்விவர்த்தேவதாந்தஞ்ெசால்சந்நியசி
க்கான்மவாதஞ்ெசால்லாற்

டப் வனத்தேர.

(72)

வனெமய்த்ேதவசிகாமணிதீக்ைகெசய் ண்ணியராய்ப்
பவமில்சாகாரசிவபாவைனெசய்பாி ைடய
சிவவாதியாிற்ப ராணிகர் த்திசீர ைண
இவர்ெசால் ராக வனத்திேலெசன்றமர்தரேல.

(73)

அமர்த சரகாரநிராகாரத்திலரைனெயண்
நமர்*ேசாமசித்தாந்திகள்கலாராகத்ைதநண் ெகற்பத்
ம
வித்யா வனத் வாழ்வர்கள்ேசாணகிாி
ெயமெர

ந்ேதவசிகாமணிேயெசய்தி ங்கதிேய.

--------------*ேசாமசித்தாந்திக

க்கு, கலாராக ெகற்பவித்தியா வனப்

(74)
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பிராப்திேய

த்திெயன்க.

கதிசிவாேவசஞ்ெசால்காபா யர்க்குக்கலா வனந்
திெகாள்காேலசுரவாதிகாலத்தத் வப் வனம்
பதி
சங்கிராந்தஞ்ெசான்னபாசுபதர்க்க ைண
வதி

ந்ேதவசிகாமணிெசய் த்திமாையயிேல.

(75)

மாயா வனத் ளார்பாசுபதங்ெகாள்ைவதிக
மீயார்ச ற்பத்திேயார்மாவிரதவிேசட ேம
யாரண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிச்ேசாதிய ள்
ேசயார்கலாதத் வாந்தங்ெகாள்ேசாதினிதீக்ைக ண்ேட.

(76)

தீக்ைக ண்டாகில்விஞ்ஞானைகவல் யத்ேதெபா ந்த
ேமாக்க ண்டாஞ்சர்வஞத் வமாத்திரேமாக்கெமனத்
ேதக்குமகாவிரதர்க்ெகா சுத்தவித்தியா வனங்
காக்குமண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிகற்பைனேய.

(77)

கற்பைனப்ேபற ணாசலத்ேதவசிகாமணியா
னற்பிரேயாச்சியேமகர்த்தி த் வநாட்டவல்ல
ெசாற்பிரவாேகசுரர்க்குமேனேகச்சுரர்க்கு த்தி
ெபாற் றலாமீசுர வனத்திற் குமிைசேவ.

(78)

இைசவாஞ்சதாசிவசாமியவாதிெய
யர்வால்
வைசதீர்சிவசமவாதிசதாசிவ வனத்தின்
மிைசயாமணாமைலத்ேதவசிகாமணிெமய்ய ளால்
நைச*மாசில்சாத்தர்சத்திப் வனம்ெபறநல்லவேர.

(79)

-------*மாசில்சாத்தர்= சுத்தசாத்தர்.
நல்வாமதக்கிணகா ட தத்தினா தந்த்ரர்
ெசல்வாழ் சத்திகலா வனத்திற்றி வ ைணச்
ெசால்வாய்ைமத்ேதவசிகாமணிதீக்ைகயிற்ேறாய்ந்தி ந்
ெமால்வாச்சிவவியத்திக்கு

றா க்கு ண்ெடா ங்ேக.

உண்ேடார்ைவந்தவேதகஞ்சிவ க்கி ண்ைமெய
ெதாண்டர்சாமானியைசவர்சிவதத் வ வனங்
கண்டவர்ேசாணகிாிேம ேதவசிகாமணிையக்
ெகாண்டறிேவார்தத் வாதீதேர ங்குைறவிலேர.

(80)

ந்

(81)
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குைறவிலண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிெகாள்ைகெயல்லா
நிைறத
ல் யைசவசித்தாந்தநிகழ்ச்சித்தியா
யைறத சாத்தியயிக்க மாய்ச்சச்சிதானந்தமாய்
ைற

சீர்ச்சிவசுத்தாத் ைவதெமய் த்திெயான்ேற.

(82)

ஒன்ேற ஞ்சத்திபலவாய்ப்ெபா ெளன் ேமார்தத்வ
மன்றாகிக்கன்மெமாப்பாய்க்கன்மமாையக்கடங்குதல்ேபா
னன்றாகியபசுதத் வத்ேதவந் நண் மலந்
ெதான்றாமண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணி ட்டதன்ேற.

(83)

ெதாட் யிர்ச்சத்திையத்ேதாய்மலசத்தித்ெதாைகயிரண்டா
மட்ட மாவாரகசத்திெயான் மைறக்குமந்தக்
கட்டறேவெச ந்ேதவசிகாமணிகாண ைணச்
சிட்ட க்கீசர்ெசறா நஞ்சாதித்திறெமன்னேவ.

(84)

என்விதிேதவசிகாமணிேசாணெவற்ெபய்திெலய்தா
ன்ைனயேதாநியாமிகாசத்திேய வின்ேமாகமதந்
ன்னியராகம்விடாதெமார்தாபெமய்ச்ேசாபெமா
மன்

விசித்திரெமன்ெற மாையயிம்மன்

யிர்க்ேக.

(85)

உயிைரமைறத்த வாக்கியெவாண் கேழார்மலத்ைத
யயிரற ன் கைலேமல த்ததன்வாசைனைய
மயி ண்மனாந்தவைரதீர்த்த ைணயில்வாழ்ந்த யார்
ெசயிரறச்ெசய்திறந்ேதவசிகாமணிசித்திரேம.

(86)

சித்திரேராைதெசடா க்கிரகந்திகழ்மல
பத்
சத்வபாிணதிெநல் ப்பழம்விைதமா
ையத்திறம்* பாந்தரபாிணாமம்வயங்க ைணச்
சித்ெத

ந்ேதவசிகாமணியால்விைனதீர்தரேம.

(87)

----------*ெசா பரந்தாபாிணாமம்=ெதாகுத்தல்
தரமிகுந்ேதவசிகாமணிேசாணத்தலந்தனின்மா
ச கும்விஞ்ஞானகலர்க்ேகத கரணாதிெயல்லாம்
வ வ நால்வைகவாக்காதியார்க்கும்வழங்க ைர
த வ ேமார்சுத்தமாையெயன்ேறெசால்லத்தக்க ேவ.

(88)
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தக்கெதார்சூக்குமநாதங்கைலக்ெகா தாரகமா
மக்குலத் லநாதங்காலமாதிையந் ம்பாிக்கு
மிக்க ணாசலத்ேதவசிகாமணிேமயவிந்
ைகக்ெகாண்மகான் ன்னகங்காரமட்ெடய்தக்கற்பித்தேத.

(89)

கற்பித்தேதவ ணாசலத்ேதவசிகாமணிெசான்
னற் த்திேசர்த ம்பாவப்பிராத்தியநாடகந்ைத
யிற்பற் ேமார்மனத்ேதாேடயி வைகயிந்திாியஞ்
ெசாற்ெபற்றதாரகமாேயதாிப ஞ்சுல்

ேல.

(90)

ெசால்
ற்சாதாக்கியேமதன்மாத்திைரெதாக்கைவந்ைதப்
ல்
ந்தாரகம்வித்ேதசர்சூக்கும தைமந்ைத
மல்ல ணாசலத்ேதவசிகாமணிமந்திரங்கட்
ெகால்

தாரகமாந்

ல த

ந்ெதாைகேய.

(91)

ெதாைகயா லகுக்ெகார்காரணமாெமன் ஞ்ெசால்ல வாய்
மிைகயாமசுத்த ேமக மாகிவியாபகமாம்
வைகயாயண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிமாற்றில்வந்
தைகயா நித்தியமாய்நிற்குமாையசகல க்ேக.

(92)

சகலர்தங்கன்மபாியந்தம்பந்தஞ்ெசய்தன்ைமயினா
லகல ந்ேதவசிகாமணிேமவ ணாசலத்திற்
க
ந்தீபம்
டன்மாேயயம்ெபா ந் திாி
மிக

ங்கன்மந ெநய் மாகிவிளக்கிட்டேத.

(93)

கிட்ட ந்ேதவசிகாமணிேசாணகிாீசன ண்
மட் ல் ாியட்டகமாதல தந்தன்மாத்திைரகள்
கட்
கன்ேமந்திாியம்ெபாறிகரணங்கள்குண
மிட்டமகான்பின்கலாதிகள்மாையயி*ெலண்வைகேய.

(94)

--------*எண்வைக=எட் க்ெகாத் .
வைகசூ டல்பரஞ்சூக்குமந் லம்ைவந்தவ ந்
ெதாைகசூழ் ாியட்டக ைமம் தத்ெதாகுதியாமாந்
திைகசூழண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிதீர்ெசனக
மிைகசூ ந்தாரகம்ேபாக்கியமாகும்விைனப்பலேம.
பலேமவ ைணநந்ேதவசிகாமணிபற்றறச்ெசய்

(95)
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மலேமயனாதிபின்னாகந் கம மாையகன்ம
லவா ெசய் ம்பிரவாகேமெசய் ேராதசத்தி
பலர்பால

க்கிரகப்பார்ைவசத்திநிபாதமேத.

(96)

சத்திநிபாதம்ெபறத்தீக்ைகெசய் தகவ ைணச்
சித்ெத ந்ேதவசிகாமணி வைகெசய்தவைர
த்ரமந்த்ரபதீசானத் ய்க்கு யர்பதேமல்
வித்ைதமேகச்சுரந்ேதகநிவிர்த்திப்பின்ேம

ேம.

(97)

ேமலாகும்வித்ைதநற்சாந்தியதீைதையேமவல்சிவ
சாேலாகசாமீபசா பமாமிைவசத்திசிவம்
பாலாமண்ணாமைலத்ேதவசிகாமணிபண்
த்தி
நாலாவதிச்சிவசா ச்சியத்தினண்ணாதி ேள.

(98)

இ ளில்சதாசிவமாம்பதஞ்சாலம்பேயாகிெயய் ம்
ாிகிாியாவான்காலாக்கிராந்த வனெமய் ம்
பிரகி தியக்கிராந்தப் வனம்ெப ஞ்சாிையக்
க ைணநந்ேதவசிகாமணியாற்ெபறலாம ேள.

(99)

ஆம ணாசலத்ேதவசிகாமணியாகமெமன்
ேற ைளத்ேதாங்கி த்ேதசக்கவர்ெகாண் லக்கணமாம்
பாம
ந்தைழெயல்லாந்தைழத் ப்பாீக்ைகந ம்
மலராய்ப்பலெமல்லாம்ப த்ததிப் வி

ேம.

(100)

பர ஞ்சிவபத்தெரல்லா ம்வாழியிப்பத்திவர
விர ஞ்சிவத மத்திறம்வாழியிம்ெமய்த்த மந்
தரவ மாகமம்வாழியிவ்வாகமந்தந்த ைண
வரவ ணாசலத்ேதவசிகாமணிவாழியேவ.
ஞானவந்தாதி ற்றிய .
மத் ேதவசிகாமணிேதசிகர் தி வ வாழ்க.
-------------------உ
கணபதி ைண – தி ச்சிற்றம்பலம்

நான்மணிமாைல
காப்

(101)
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ேதன்மணி மாைலெயா ந் ேதவ சிகாமணிேம
னான்மணி மாைல நயந்தணிய-ேமன்மணிக்ேகழ்
வட்க ைணக் ேகான்மிடற்றில் வான்றமிேழா ன்றசி
கட்க ைணக் கும்ப னி காப் .
ெவண்பா.
ம ெசங் காவி த்ததடம் ேபால ைணத்
ேதம ேதவ சிகாமணிேய-ேயமச்
சகிதாதி கும்பகாந் தத்ேதசிற் சத்திச்
சகிதாதி ேபாகந் த ம்.

(1)

க த் ைற
த மாதி ன் ச த்திர நீந்தித் தைட ாிந்த
க மாதி ன் மைலநீங்கி க்குணக் காடகன்ேற
ய மாதி மாைய யைடந்த கபாட* மகன் றலாந்
தி மாதிய ல ணாசலத் ேதவ சிகாமணிேய.
-------* அகன்

என்ப

ெசயெவெனச்சத்திாி .

அகவல்.
மணியினங் குயின்ெறன வணிமலர் ெபா ளிய
பத்திரப் ைபம்ெபாழிற் சித்திரப் படாஞ்சூ
ழன்னம் ெபா ந்த நன்ென ஞ் சிகரக்
கன்னசா ைலக ங் கன்னகூ ட மா
ய வித் ெதாங்கன் ம வித் ங்க
மா
த் தீப மணிக்குடந் தாங்கித்
தீபத் தான் கில் ெசவ்வா னாகித்
தங்கத் தகட் ற் ெபாங்ெகாளி பரப்பத்
தடந்திகழ் ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் ேபா ந்
தி வ ணாசலக் கு வ ணாசலச்
ைசவசி காமணி ெதய்வசி காமணி
யேமய மநிச்சய மெநௗபம மனாமயஞ்
சூக்குமஞ் ச வக நித்தியந்
வ
மவ்யய மீச மதீந்தியஞ் சூன்ய
நிர்க்குண ெமன் நிகழ்கா ரணப்ெபய
ரந்தமி லாைமயா லேமய மாகி

(2)
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மமாிட மின்ைமயி னநிச்சய மா
ம ல மாத னெநௗபம மா
மமல மாத னனாமய மா ஞ்
சூழ ன்ைமயிற் சூக்கும மா ந்
தான்வியா பகத்தாற் ச வக மா
நிட்கா ரணத்தா னித்திய மா ஞ்
ேசராைச யின்ைமயிற்
வ மா
மறி ரணத்தா லவ்யய மா
மிைறைம ெயய்த னீச ெமன்
ம ம்பசி தாக மளந்தறி வ ேபா
லறிவாி தாகு மதீந்திய மா ஞ்
ேசர்சட மல்ல சித்
வாத ற்
ேசார்வி லாத சூனிய மா ம்
ங்குசாத் விக விந் ைவந்தவ
நீங்கநின் றைமயா னிர்க்குண ெமன் ஞ்
சத்தா மாத்திர மாந்தனிப் ெபா ைளக்
*காரக ெமன் ம் பாரமத் திட்
ெநய்ேபான் த்தியி ெனய்தநீ ெசய்த
நன்றிக் ெகதிர்ெசய் ேயனிச் சித்ேத.

(3)

--------*காரகம்=தீக்ஷா க்கிரகம்.
வி த்தம்.
சித்
நத்
த்

வ ைணத்ேதவ சிகாமணிச் சித் வாாி
வலஞ்சூழ்ந்த நத்தி
தித்தநல்ல
த்தர்ேவண் ன் த்திநன் குத ம்ேபா

சத்

வாகும்பாசந் தனக்குமா தவர்க்குந்தாேன.

(4)

ெவண்பா.
தாேன தனக்கிைண யாய்த் தாவில ணாசலமாய்
ஞானமய மாகிேய நன்றாகி-வாேனா ஞ்
ேசவிக்குந் ேதவ சிகாமணினீய ேயதாித்தா
லாவிக் கலங்கார மாம்.

(5)

க த் ைற.
ஆமாம் ன் மாைய யைடத்

நன்மாைய யத

ெளா

23
மா நிலெமன் ேபாட் ர மாக்கிப் ரந்த ைவ
மாமா விைதெயன ைவத்தெதல்லாம் வளமா ம ைணப்
பாமாைலத் ேதவ சிகாமணிச ேசாதி பயிர்ெசய்யேவ.

(6)

அகவல்.
ெசய்யசிந் ரச் ெச நதிக் கிடந்தங்
ேகார்பதி ன நான் குகத்தி ம் விைளந்த
தயா சலமணி சிைதயேமல் விளங்குந்
தி வ ணாசலத் ேதவசி காமணி
ய ணா சேலசமி ல ணா சேலசன்
கு பரன் பால குமாரன் வி த்தெனன்
ெறா வ ெனய் ப வம் ேபாலப்
ெபா ந் மிலய ேபாகா திகாரெமன்
றி ந்தியல் ெசய்தி யியம்பேலா வாிேத
யி ப வந்தன் னிடத் நீங் காத
ெவா ப வத்தி தாசீ ன பி
தாெனா ெபா ைளத் தான்வி ம் பாம
லான்மா விளங்கு ம ம்பய ேனாக்கி
யானசு பாவத் தைனவ
றங்கி ந்
தா றங் காத தனிக்கு வாழ்க்ைகயில்
ஞான மாத்திர மான ேபா ம்
ஆக்கிய மாயா சத்தி வியத்தி
ேயாக்கியப் பார்ைவ யர்பைடப் பாக ஞ்
ேசர்த மாேய யந்திதி ேயாக்கியப்
பார்ைவ தாேன பகர்திதி யாக ங்
கன்ம பாிபா கம்படச் ெசய்த
லன்ைமயி லாச்சங் கார மாக ந்
திகழ்மலஞ் ெச த்த றிேராத மாக
கிளர்கா ரகம க் கிரக மாக
நிைனவா ைலந்ெதாழி னிகழ்த் ந் திதியிற்
ேறசிகர் ேயாசைன ெசய்யி ஞ் சிவத் வ
ேமசி லா
மிலயத் தானத்
திலயா வத்ைதயி னிலங்கிய ேசாதிைய
மைலவற ைரப்பின் வானி ம் ெபாிேத
யின்ைமயின் மேனாலய ெமய் வர்
சின்மயத் ேதார்தினஞ் சிந்தைன ெசய்ேத.
வி த்தம்.
ெசய்யசீர

ணாசலத்ேதவசி காமணிச் ெச ஞ்ேசாதிைய

(7)

24
யேன ெச ைமந் ெதாழிைல ம் விைளயாட்ெடன்ப ரறியாதார்,
ைகயதாகிய காரணங் கரணேமார் காாியம் பயனலலாற்,
ைபயல்ெசய்ெதாழில் பரமகாரணர் ெசயார் பகர்வ

பாிவன்ேற.

(8)

ெவண்பா.
அன்றன்
ந் ற் ற பத்
ச்சமயத்
ெதான்றன் ெவவ்ேவ ள த்தி-நன்ெறன்ற
சித்தாந்த மாம ைணத் ேதவ சிகாமணிெசய்
சுத்தாத்

ைவதச் சுகம்.

(9)

க த் ைற.
சுகெமறிந்ேதகுற மாத மாதவத் ேதார்க ங்கண்
ணக
ந் ேதவ சிகாமணி யாலங் கவண த்ேத
தக ைறந் ைதவனங் காத்த ணாசலச் சார ேல
யிக

ேபாக

மின்பா ேபாக

ெமய் வேர.

அகவல்.
எய்த ங் காலாக் கினிெய ந் தடர்ந்த
ெசஞ்சுடர்ச் சுவாைல விஞ்சுகா லத்
நரக தலா நலம்ெப சுவர்க்கத்
தள ஞ் சராசர மடங்க ந் தகிக்கும்
பிரதமப் பிரளயம் வரவ ந் ேதா ம்
பிரமாப் பைடப்பப் பிரமகற் பத்திற்
பிரமாண் டத்தி வ் வி நிலப் பரப்ேப
சத் வ மாகத் தான் ன் ெபா ந்த
னன்னிைல பிளந்த ெபான்னிற வண்டத்
தி கபா லங்க ம் பரமா
வாகப்
பிரமாண் டாதி பிராகி தாந்தத்
தி நான் கண்ட ம் வ
ைற ெபயர்ந்
காாியந் தத்தங் காரணத் ெதா ங்க
ய்த்தசீ கண்ட
த்திர ர ளால்
மத்திமப் பிரளய வைகயி ம் ைறேய
ேயழி லக்கத் தி பதி னாயிரம்
பிரம ாிறந்திட வ மா ைலயிேல
ைறெப
ர்த்தா ர்த்த மாகி
மைறயாத் தந்திர மந்திர மா ம்
பர ம் பரம பரங்க ளாகி

(10)

25
ேமற்ப சுத்த மிச்சிர மசுத்தெமன்
றார்ப்
தத் வ மாறா றா ங்
காலாக் கினி தற் க
சி வாந்தம்
ேபரா த க்கிய பிரக்கிாி யாண்டத்
தி வைக மாேய யங்க மி ந்
காாியந் தத்தங் காரணத் ெதா ங்க
வ மகாப் பிரளய மாரணி
ப்பச்
சுத்த காலந் ேதான்றிய சமயத்
திலயப் ப வத் திதம்ெப பதார்த்தப்
பாலனப் ேபாகர் சீல ேநாக்கி
யல்ேசர் நியாமிக விச்சா சத்தி
ஞாபக மான ஞான சத்தி
த்தி ேயாகத் யர்ந்த கிாிைய
ெமன்
வைகச் சின்னம் பைடத்
நால்வைகப் ேப ைட ேமல்வைக ெயா வ
னண்ணா மைலயிற் கண்ணா ர தத்
ேதவசி காமணித் ேதசிகன்
ேமவிய ெசய்ைக விைளயாட் டலேவ.

(11)

வி த்தம்.
ேவதாகம ஞானவி திம ேனாதீதம ேனாரத மாநிதி
ேமதாதிக லாதிசு ேகாதய ேமலான
நாதாதிய னாதிபராபர ஞானாதிய னாமய ரண
நானாவித மான சதாசிவ நீள்ேசாதி
யாதாரெம னாவாிேத ய பாதாள ெமலாம யாய்ெந
தாகாயேம லா
யாயய ேனார ேவார்
சீதாடவி ேசர ணாசல மீேத ைற ேதவசிகாமணி
சீர்பாதம் விடாதவ ேரகதிேசர்வாேர.

(12)

ெவண்பா.
ேசாிய னீள ைணத் ேதவசிகா மணிெசய்
காாியேம லாகியசற் காாியேம-ேயாாில்
வி த்தி பாிணதி விவர்த்தா ரம்பத்திற்
ப த்திகைல பாறயிெராப பாம்.
க த் ைற.

(13)

26
பாமாைலத் ேதவ சிகாமணி வா ம் பதிய ைணத்
மாைல ெவள்ள வித்ெதாங்கல் வாய்க்கண்ட ேசாைலயிறேபாய்த்
ேதமா மரெமன் ெவவ்ேவ கண்டவர் ெசய்திையப்ேபா
லாமாக மத்திற் குணகுணி வாதெமன் றாவ ேவ.
அகவல்.
ஆவ மழிவ மாக்குதற் கிடமாந்
தாவில் காரண தத் வங் கடந்
ம் த் திைர
த்தத் வங்களி
னம் த் திைரதிறந் தறிவ தாகி ம்
ெசாளி பரந் வியாபக மாய்நிைறந்
தீசர் கணயன ேகாசரங் கடந்
ேமைழய ரைழப்பி ெமதிர்ெமாழி ெகா த்த
ள ணா சலம்ேபாற் க ணா லயநிதி
சீர ணாசலத் ேதவ சிகாமணி
யியற் தற் க த்தா ெவன்ப தாக
ணயர்ப்ப ஞ் சத்திக ளாங்கர ணத்தா
லீறி ைலந்ெதாழி ேல ங் க த்தாத்
ல மானைவந் ெதாழிலவா ேயாக்கியச்
சூக்கும மானைவந் ெதாழி ன் வழாத
விந் ைவ நீங்கா விலய த்தி ம்
விந் ைவ நீங்கிய விலயவி யத்தி ம்
ஆந்ெதாழில் சாந்தி யாதிநாற் கைலயி ஞ்
சாந்தி யதீதத் தனிக்கைல தனி
மிக்கைல ையந்தா வியல்பைர யாதியிற்
றக்க சிவ தற் சாதாக் கியங்க
மீசான னாதிையந் ெதழின் ர்த் திக ஞ்
ேசர்ந்த கலப்பின்மந் திரங்க ைளந்
மீசானி யாதிையந் தியல்சத் திக ெமன்
றளவில்சத் திகளிவ் வா ண் டாக
ர்த்திக ைளந்
ையந் தாக
ைவந் சா தாக்கிய ைமம் க மாகப்
பிரம ைமந் ந் தி ேமனி யாக
அ சதா சிவாீ சானரா தியர்கள்
பஞ்சவன் னத்
ம் பாவைன யதனா
ந்திர சிைலேபா ந்தி ேமனியன்
மைறப்பாற் ேகாம்பி வ ெலன லன்றி
நிறத்தி னா நிகழ்பரஞ் ேசாதி
யிலக்கு மிலய ேபாகெநய் திரண்ெடன
லப்பி லாத ெவா த
ர்த்தி
ம ைவ ட் ப்பின் வல்விைன தீர்க்கும்

(14)
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பண் தர் ேபால ள் ெகாண்ட சங்கற்பன்
சீமான் ைவந்தவ ேதகிெயன் ைரக்குஞ்
சாமான்ய ைசவர் சாராக் கட ள்
இலகிய சுத்த வித்தியா வனங்
குலவிய சத்த ேகா மந்திரத்
ளியல்வச் சிராதிய ாிந்திரா தியர்க
யர்நந் தியாதிய ள் றச் சூழ்ந்ேத
ையந் நான்கு ன்றா ெயதிரா
யமர்ந்த வைக யாவர ணத்
ளீசுரத் தினிலனந் ேதசரா தியர்சூ
ழாசி லாத் வி தாவர ணத் ட்
டங்குசா தாக்கியந் தன்னிற் பிரம
மங்க தலா வரணஞ் சூழத்
தி
ையந் ந் தி
க ைமந்
ம ள் ாி யிதய மங்க மாகக்
கண்கள் ைவந்ெதாளிர் கன்னநாசி
ெயாண்களி வாய்கள்பத் யர்ேதாள் ைகவிர
ரந்த னம்வயி ந்தி
ச்சா
சங்கந் தாள்பிரத் தியங்க மாக
ெவண்ைம ெபான்ைம க ைம ெசம்ைமெயன்
ெறண்ைம நிறங்க
ள்ளசின் னங்க
மா தா திக ஞ் சாங்க மாக
ைடயா பரணாதி பாங்க மாக
நவசத் திக நலங்ெகாள் ப் பாெனண்
சிவசத் திக ஞ் சிறந் ட னி ப்பப்
ெபா வி ெலண் சத்திகள் கழாய்ப் ெபா ய
ைவந் நீள மா ன் னத ஞ்
சி க னான்குஞ் சிவப்ேபா ேர ங்
கூர்ேநர்ைம ையந் ங் குழி
ன்
மகல மிரண் மாயழ குடேன
யண்ண ல ள்வ வான ேமனியி
ெலண்ணான் ெகன் மிலக்கண மிலங்க
றிலா யர்ந்த வி தய தலா
மா மந் திரங்க ளடங்க ம் ரக்கத்
தந்திரந் திகழ்சத் தியாதிசத் தியந்த
மந்திர சிங்கா சனத் ைற வள்ளல்
தத் வ ர்த்தி தனிப்பிர பாவெமன்
த்தம மாக யர்தி
வ
னாிபிர மாதியர்க் காிய ராகிய
ேயாகா ேயாகீச் சுரர்க்குஞ் *சாமி
ேமாக நித்திைரயின் யன்ேறார்த் ெதாடாம
ெலண்ைகயி ெல த்த ெரண் ேகாலால்
வி ப்பந் ேதான்ற ெவ ப் ந் ேதசிகன்
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ஞானஞா தி ெவன் றானேத யல்லா
ேலைன வ ெவன் றிலாத சதாசிவன்
சுத்த மாையத் ைறையக் கலக்கிச்
சத்த ம த்தந் தந்த ளீசன்
மன்னர் பார மந்திாி தாங்க
னின்ன வா ள ச மிவ்வழி
நின்ன தாக நிகழ்த் த ன்ேறல்
மலமா யாதியில் மைறந்ேதா ரவத்ைத ஞ்
ெசறி
தன்ைன ஞ் சிவைன
மறி

மறிெவப் ப யா வாேர.

(15)

----------* சாமி-பிராகி தம் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். அ

சிந்தாமணி

ைரயிற் காண்க.

வி த்தம்.
ஆவாரக மலமானா ல வி வாேமா வாகாேத
ேயாவாதறிைவ மைறத்தா லறிவற் யி ெரன்ப
ண்ேடா
தாவாஞா தி ஞானம் ெஞத்தி தணந்திட லாகாேத
ேதவா வ ைணத் ேதவசிகாமணி ேதசிக ேதர்ேவார்க்ேக.

(16)

ெவண்பா.
ேகவலான் மாைவமலங் கிட் யதன் ேறய ைணத்
ேதவசிகா மணிையத் தீண் யேதா-பாவங்
க தன்ேற ெசம் களிம் ற்ற தல்லாற்
ப கங் ெகா

ேமா ப

.

(17)

க த் ைற.
ப தான கங்கு ற் பாயி ள் சீக்கும் ப திவ ம்
ெபா தா ாி ள் ல ராம ரா
கழ ைணத்
ெதா தாைத ேதவ சிகாமணிச் சூாியன் ேறான்றமல
தா ாி ள் லர்ந் தம்ேபா

கக்கண் கிழ் விள்

அகவல்.
விள்ள ங் க ைண ெவள்ள மான
ண்ணா ைலப்ெபண்
ைமெயா
மாறா த ம் வசந்தத் தியாகர்

வதிந்

ேம.

(18)
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நிைனவ ள்
கு ெநய்ப்பிர தாபர்
வடவா க ம் வாாியின் மைறயக்
காலாக் கினி ங் கதிெராளி ம ங்கப்
பகேலான் வ
ம் பகன்மதி யாகத்
த ேப ெராளிவிளங் க ணாச ேலச
ேதவ சிகாமணித் ேதவ ேதேவ
சிவாக மத் ள்ேள ெதாிவ தல்லா
லவாகமச் சமயிக ளறியாத தாகிக்
ேகவலம் பஞ்சக் கிேலசத் தவிச்ைச
ேபால்வி ேவகத்திற் ேபாகா தாகித்
திகழிதஞ் ேசராச் ெசம்பிற் களிம் ங்
கதகஞ் ேசர்ந்த கலங்க மணிேச
ட ற் ெபால்லா விட ம் ேபால
பயில்சிவ சத்தி பதிந்த காலத்
யிெராழி யா தா ெனாழிவ தாகிக்
க வியிற் றீர்ந்தி கட்பட லம்ேபாற்
கிாியா தீக்ைகயிற் கிைடப்ப தல்லா
ெலா ஞா னத் ெமாழியாத தாகித்
மங் காட் ஞ் சுடர்ேபால் வாஞ்ைசெசய்
ேபாகங் காட்டப் ெபா வ தாகி
ெபா சிவன் ேபால யர்சுதந் தரைன
பரதந் திாியம் ப த் வ தாகி
யாச சகச னாகிய வ ைவப்
பாசிய னாக்கும் பசுத் வ மாகிப்
பிணிெயான் றில்லாப் ேபரறி ேவாைன
ய ெவன் றாக்கு மஞ்சன மாகி
ெயாழிவி லா யர்ந் ேதாங்குசிற் சத்தி
விழித ம் ேபாதி ெலாழிவ தாகித்
தாெனான் றாகிச் சத்திகள் பலவா
யான்மாத் ேதா மாவ தாகிப்
பலவைகப் பட்ட *வி வைகச் சத்தி
ெயா மல பதார்த்த ெமாழிப்பேதா வாிேத
த வாகீ சுவாி தான்கீ ழரணி
மிகுவா கீசுரர் ேமலர ணி மா
ேயாம்பழ யிராப் ேபாம் ைக மலமாய்
விறகனல் ேபால ெமய்யறி திப்ப
கக் கைடந்த
தி நன்ேற
ையவைகப் ைகெய மேலாபா திநீங்க
விவ்வைக நீெசய் திடா வி ல்
ெமய்வைக விறகனல் ெவளிப்பட

றாேத.

---------*இ வைகச்சத்தி=ஆவாரகசத்தி-அேதாநியாமிகா சத்தி.

(19)
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வி த்தம்.
உறெவா பைகைய ெயாழித்த
வா
ேயாங்கிய குரவ மரசு
மற
ெமனேவ மன் யிர்பாவ மாற் தற்
கைமத்த வாி ந்
திற
ேதவ சிகாமணியாேல தீெதலாந்
தீர்ந்தி
னிதா
மற ைட யரசன் ெசய
ங் ெகா தா
மளப்ப

நிரயேவத ைனேய.

(20)

ெவண்பா.
ேவதைனேச ள்ளந்தான் ெமய்யறி ேமாவ ைணச்
ேசதனமாந்ேதவ சிகாமணிையப் - ேபாதநிைற
மாத்தவர்தம்பாசெமலா மாய்ந்தசமனாந்தத்ேத
சாத்தமனங் காட்சித ம்.

(21)

க த் ைற.
த மாையெயன் மிரண் மிப்பாசத்தைள
க மாையவாழ்க்ைகய வ ைவதா ங்க ைண ாி
தி மாநிதிய ணாசலத்ேதவ சிகாமணி
ம மாவியாபகநித்தியமா ைமந்தனாதிகேள.
அகவல்.
அனாதி பரானந் தப்ெப ஞ் ேசாதிைய
யாதி ேயாடந்தஞ் ேசாதைன குறித்த ன்
மாய வராகங் காயஞ் ேசந்
குமரன் ேவலாற் சமர்ெச
ன் ம்
ண்படச் சிவந்த பண் காட்ட
வந்த றாேத ெநாந்தெவள் ளன்ன
மாேவள் ெகா ச் ெசஞ் ேசவலாகச்
ெசஞ்சுடர் விாிக்குந் தி வ ணா சலத்
ேதவ சிகாமணிச் சீமா ன ளிற்
பாரந் தாங்கிய சீரனந் ேதசர்
சுவதாய்ப் ேபாகந் ய்ப்பித் தி த ன்
ேமாகினி ெய ம்ேப ராகிய மாையயிற்

(22)

31
பாய பாைளயிற் விாி ேதான்றப்
விாி் ப க்கா யாவிாிவ ேபால்
மிச்சிர மசுத்த ெமனவிாி தத் வஞ்
சாதா ரண மசாதா ரண ஞ்
சாதா ரணாசா தாரண வ
ம்
பைடத்தினி தளிக்கும் பான்ைமத் திதியி
லசாதா ரணத்தி ளாந்திாி பந்தி
ெபௗவன ேபாகஞ் ெசவ்விதி கர
வ பிர நட்ட வாகிய ேதகி
ம வப் பிராப்த வாகிய ேதகி ந்
லேத கங்ெகா
ய்க்கச் சைமந்திட
நற் வி பந்திவிஞ் ஞான கலரா
யற் மலத்ேதா டதீதத் தி ப்பஞ்
சுவாப காலத்
ன் ெசால் ய வைக
யைனவ ம் பிரள யாகல ராகத்
ேதாற்ற ெமா க்கந் ேதா ஞ் சுழன்
மாயா பந்தத் தாயான் மாக்கள்
உ
யர் யாைவ ெமாழி ங் காலம்
பாசவா ைல ப த்த பக்குவ மாய்ச்
ெசால் ஞ் ெசா பசத் வ பாிணதி
மாையயால் விைதயில் வளர்ந்ெதன ெவ ந்
ேதான்றிய ெசா பாந் தரபாி ணதி ங்
கன்ம நாசெமன் றிம் வைகயின்
பாிபா கம க் கிரக மாக ம்
பாக றாவிப் பான் வைகக்கு
ம க்கிர கந்திேரா தான மாக
மரனறிந் தியற் வ தல்லா
லாிதாி தறிவ தான்மா திகேள.

(23)

வி த்தம்.
திக மன மிந்திாிய ெமான்ைறச் ெச

த்திடத்

ேதாினி விகற்ப வித்ேத,
ேசர்ந்தறிய ராகம் விகற்பமா யிச்ைசையச்
ெசய்யமன ைமயஞ்ெசய்ேத,
நிகழகங் காரமதி ேயவெவான் றறிவெலன
நிற்பெவான்
பதார்த்த,
நிச்சயஞ் ெசய்ய க் குணமீன்ற த்தியி
னிைறந்தசுக க்கேமாகம்,
கல்நியதி நியமிக்க ேவார்கால ேமவப்
கழ்கைல சிப்பதாக்கப்,

32
த்தியிற்ேபாகம் சிக்க ன்

கனாய்ப்

குந்த
டன்றனக்ேகார்,
மகென ஞ் சீவனிவ் வா ேமா கினியான்
வ

மயங்கிப் சிக்க ட் ,
யி றச்ெச ம ைணவாழ் ெதய்வ
சிகாமணி மறாத த்ேத.

(24)

ெவண்பா.
அ த்த ைணத் ேதவ சிகாமணியா லன்ேறா
வ த்தைனநீத் தங்கனகம் வாய்ந்ேதன் - ெறா த்த
வலகுைடய தங்கமினி யாேகனப் பா
மிலகுைடய தங்கமா ேவன்.

(25)

க த் ைற.
ேவனி ந் தண்ெணனத் ெதன்ற லாம்ெபாழின் ேமகெமன்னத்
ேதனின் மைழெபய் ய ைணநந் ேதவ சிகாமணிகண்
மீனினேமனி யனகனஞ் சிந்தைன ேவறல்லேவ
யீனினந்ேத ந்

ளியின மாகும் மியாவர்க்குேம.

அகவல்.
யாவ ங் காண ேவபசுந் ேதாைக
காவின்ேம
ந் கண்ெணாளி பரப்பத்
தாைதேய ைதந் ேபைதவண்
ங்
கூதள மலர்ெவண் ேகாெடன விைசப்ப
த்தள வ வி மத்தள ழங்கக்
கின்னர மி னங்க ளின்னிைச பாட
வா வாய் ைள ேவய்தா னிைசப்பக்
கு வ ணாசலக் ெகா ஞ்சுட ரா ந்
தி வ ணாசலத் ேதவ சிகாமணி
நி மல வாழ்க்ைக நீேதாய்ந் தறியாக்
க மல வாழ்க்ைகெயங் காைத ேகட் .
லக ேம மேலகம தாக
வி த்தகு ேம ெவ த்தா ணியாகப்
பலநா ெள தி ந் ெதாைலயாப் பாரத
மாயி ஞ் சிலசில தீயி ங் ெகா யன
மாயா ேதகத் தாய க் குணஞ்ெசய்
த்தி ெயன்ற பத்திெயான் றறியா

(26)
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ெதட் க் ேகாணல் பட்டசக்கரத்
தா
ற் றீரா றாய பாவச்
சூறா வளியிற் சுழ ந் ேதா ந்
ேத ய கன்மங் ேகா ேகா
சீரண லகிற் காரண மின்ைமயி
லாதி ேயாவன் றனாதி பந்த
லந்தபின் மாையயி ைறந் பக் குவமாய்ப்
லர்ந்தபி ன க்கள் ந்தியின் ைளத்
மனவாக் காயத் த தினம் வளர்ந்ேத
யக்கினிட் ேடாம மந்தணர் தாந்தஞ்
ெசய்த ற் கன்மெமன் ெறய் ெபயர்த்தாகிச்
சஞ்சித தலா விஞ்சு ன்றி
லார்த்த மாய்வந் தைடந்த கன்மஞ்
சாதி யா ப் ேபாக ெமன் ஞ்
சனகந் தாரகம் ேபாக்கிய ெமன்
மதிட்டந் திட்ட மனியத ெமன் ஞ்
ெசம்ெபா னி ம்பிற் ெசய்விலங் கிரண்ெடனத்
தன்மா தன்ம ெமன் மீ
வாய்த்
க்க ேமாகஞ் சுகெமனப் பலவாய்ப்
க்குழிப் க்குப் ெபா ந் மாத
னிறந்திறந் லகிற் பிறந்தி ந் ேதா ம்
பாபபீ ைடப்ெப ம் பாதகஞ் ெசய்த
னரக ற் நாற்பதிற் பயின்றபின்
விலங்கு வாயித் தலந்தனிற் பிறந் ந்
த ம நியாயந் தப்பிய தீைமக்
க மந் தன்னா
மீ னா ம்
வாக்கு நான்கால் வ பவந் ெதாடரப்
பறைவ யாகும் பிறவியா
நாத்திகம் ேபச னயனிலாப் பாைலயிற்
த் ப் பயன்படாப் ன்மர மா ம்
பவ றப் பிறர்க்குப் பயஞ்ெசய் திடலாற்
ச வ ண் ழ ஞ் சாதி யா ம்
ெவய்
பயஞ்ெசய் ெமய்யனா சாரஞ்
ெசய் நாய் தலாந் தீப்பிறப் ெபய்தி ந்
தைழத்தி ங் கிரக தானாப கார
மிைழத்த ற் பரதந் திாிய ெமய்தி ங்
க ைணெயான் றில்லாக் க த்ெதான் ைடைமயி
னி ணணி பயக்கு மிழிபிறப் ேபய்ந்
நிைறகுண மினைமயி ேனசத் தாற்றி
ைறகரந் தி த ன் ங்ைக யா ந்
ன்ெனறி யா யிர்த் ெதாைகக்கிடர் ெசய்த
னன்ெனறிக் கண்ெசவி நாசி குைறந்
மைல
ெகாைலயா லற்பா வா

34
லவாக் கால ழந்தன ெனந்தாய்
வர
நல் ப வாசய மத்தாற்
பரதகண் டத்திப் பான்ைமயிற் பிறந்ேதன்
பவ
பவ்வப் ப திைரத் ய ழந்
தவ
ம வத் த ந்தி ேனைன
பாய பதார்த்தெமன் ேறார் ைண ேயறறி
ஞானபா தத்தி னற்கைர ேயற்றிைன
பிறவா வாழ்க்ைக ம் ெபற்ேற
னறவா ேபறினி யாவ

வனேவ.

(27)

வி த்தம்.
யாவ ம் பர ேமன்ைம ெயய் மிவ் வ ைணதாேன
ேதவ ம் கழ்ெசய் ேதவ சிகாமணி ேச
ர்
தாவ மகங்கா ராண்டத் தேலச்சுரத் தனிப்ேபர்மன்
நீவ

நிைனக்க த்தி நிகழ்மேனா வனமாேம.

(28)

ெவண்பா.
ேமவாிய ெவண்மதியின் ேமேலநன்
றத்
ேதவ சிகாமணிையச் ேசர்த்தணிந்தா-ேலாவாத
நல்லலங் காரமா நள்ளிர ெவலாம்பகலா
மல்லலங் காரவாி தாம்.

(29)

க த் ைற.
அாியா குைற ம ைண ெமன்னித யாம் ய ம்
பிாியா ைறத ேதவ சிகாமணி ேபைதைமேபாற்
ெறாியா தயர்த்த வ யார் தினந்தினஞ் ெசய்தபிைழ
பாியா த த் ச் சு வெதல் லாமவர்பாசத்ைதேய.
அகவல்.
பாசத் தைளயாற் பலபகுப் பாத ற்
காரா வினத்தி ேளாரா ேவறாய்
விசாதியிற் பிாிந் சாதியி னீங்கிச்
சுகத ேபதச் ெசா ப நீங்காைமயி
னன்ன ேபா மன் யி ெரான்ேற

(30)

35
கம பவத் ேதாாி ரண்டாகி
வைகச் சத்தியாய் நால்வைகக் குலமாய்ப்
பஞ்சவன் னங்ெகா ம் ப கம் ேபால
வாறத் வாவிைன ேவ ேவ
வா
ெய வைகத் ேதாற்றத் ெதண்வைக மலத்ெதா
நவ
கன்மத் தவ ற ெலாழித் த்
தசகாாி யத்தின் வச ற வி த்தி
வர ம் ேபாக ம ட்ைக
ைடய
ேமல்கீழ் ந ெவன விளங்கவத் ைதயினி
ைத யாதிசாக் கிராதிையந் தின்கண்
ெடாகுபிர மாதியிற் ேறாய்சுத்த வித்ைதயிற்
றிகைழந் ெத த்ெதா சிவமந்திரஞ் ெசால
விவ்வைக யின்றிச் ெசய்வைக மயங்கிப்
வந
தற் கல்கீ ழவத்ைதயி
வைக யிந்தியம் விடய மி ப
ட்கரணங் கைளந் ெதா கால்பத்
ெமன்ைறேய றல்சாக் கிரெமன் றாக
வா வசனாதி நால்வாயி
ப
மனாதி
டன் வைகையந் டேன
ையையந் றல்ெசாப் பனெமன் றாகச்
ெசந்ெநறிப் பிராண ஞ் சித்த ம்
ட ஞ்
ெசான்ன ன் றல் சு த்தி யாகப்
டன் பிராணேனார் ாிய மாகப்
டனி ங்கம் கச்சீ விப்ப
ெத ள
ாியா தீத மாக
ைவவைக யாகு மவத்ைத நீங்கிப்
பிரத்தியா காரா திெப சாக் ராதியி
ன்மனாந்த மட் யர்தா னத் ச்
சாக்கிர சாக்கிரந் தான் தலாகச்
சாக்கிர ாியந் தன்னின் மீேத
கால பரமதீ தம்பர தாிசனம்
விசுவக் கிராச பசாந்தஞ் சிவ
ெதாிசனஞ் சா ச சியம் பன்ெனான்
ைம ன் றாந் ாி யாதீதத் ட்
சிவேபாகப் ெப ஞ் சிவசா தி ச்சியச்
சிவசா ச்சியச் சிவானந்தந் தைன
சிறிேயற் குத ம் ெப ைம யாள
தகாத களங்க ந் தம மில்லா
மகாமணி ேதவ சிகாமணிச் ேசாதி
ம ணாசஞ் ெச ம ணா சேலச
விவவைக யின்றிச் ெசய்வைக யில்லாப்
பாலர் வாலீசா மாதர் ேபாகியெரன்
ெறன்ேபா யர்க்கு மி ங்கதி ேவண் ச்

36
சில*நிரப்பீச தீக்ைக ஞ் ெசய்தி
ெபாிேயார் ெப ம்ேப ெறளிேயா ெமய்த
னின்ெப ங் க ைண நீரைம கண்
டன்பி ேலனின் ன பணிந் ேதேன.

(31)

---------* நிர்ப்பீசம்=ஆசாரமில்லாத

என்றார் மைறஞானேதசிகர்.

வி த்தம்.
பணிந்தி ஞ் சிவபத்தர் பா
பத்தி ம் பவபீதி
மணிந்தசின்ன ெமய்யடக்க மாகமத்திலைமத்தவா
ணிந்தெசய்ைக
த்திேயா ெதாடாச்சி ம் பலேசாைணவாவாய்த்
திணிந் ேதவ சிகாமணிக்கு

ெசய்திையப் கல் சின்னேம.

(32)

ெவண்பா.
சின்னமா ேமசஞ் சிதந்தகித்த வித்ெதனலா
யன்னதீக் காங்கத்தா காமியம்ேபாந்-ெதன்ன ைணச்
சித்ேதகத் ேதவ சிகாமணிெசய் யார்த்த
மத்ேதகத் ேதாட ெமல் லாம்.

(33)

க த் ைற.
எல்லா ந் தீபங் ெகா ந் ெசவ்வான மிளந்தளிர்மின்
மல்லார் மலர்ெநய் வழிேதன் ைகெமன் மகரந்தமாய்ச்
ெசால்லா ந் ேதவ சிகாமணிேசாைணத்
மெமான்
பல்லார் விழிவண்

சூழ்தர

த்திப் பலந்த ேம.

அகவல்.
த கீழ த்தித் தைலைம சான்ற
பிரகி தியில்வ
வனம் ேபசிற்
ேசர்ெப ம் தஞ் சிறந்ததன் மாத்திைர
வாாிந்திாிய மனமகங் கார
மதிகுண மான்ேம
வ னத் ப்
பிசாசுட னிராக்கதர் ேபரா வியக்கர்
யாேழா ாிந்திரன் ேசாமர் பிரசாபதி
யிவ்ெவ ேபர்க்கு ெமாவ்ெவான் றாக
ேவறிய சித்தி மிவர்கள் ேமேல

(34)
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திைச க ெனண்ெணண் சித்தி ம் பைடப்பப்
பிரத்திய பப் பிராகி தர்களாய்த்
தத் வம் பத்தி ஞ் சார்த ம க்கைள
யான்ம வாதிய ராக நீக்கிப்
பவமில்
ேடா பாிச்சிவ வாதாிற்
சத்தினி பாதத் தன்ைம ேநாக்கிச்
சிவசத் திகளாற் றீக்ைக ெசய்த ளி
மலக் குரம்ைபைய நி மல மாக்கி
யி ெசவி யிடத்தி னிந்திராதிய
ம
வக்கின் மாதாி தா
மணிவிழிக் கிரவி ம் வாயிைட வ ண ங்
கனித நாசியிற் காசினிதா ம்
வாக்கி லங்கி ேமற்ைகயிந் திர ம்
பாத மா ம் பா மித் திர
பத்தம் விதி ேமார்வன மதி
ைறவ தாகி நிைறவ மன்றிச்
சிந்தைன ெசய்சிவ மந்திர மாக்கி
ையவைக யிைர ெமய்வைக நீக்கிப்
த்தி த் தி ேமல் வியத்தி ேநாக்கி
மாலயன் ேப ம் வ ைமயின் வறிதா
ம்பர் வாழ் ங் கும்பிவாழ் வாக
வராகத் தின்கீ ழான த் திக ம்
வாய்த்த கானிற் ேபய்த்ேத ராக
வைளவில் ஞானத் தளவில் ரணமா
மி வைக யி
ன் றின்ப விேயாம
ெவா ெப ஞ் ெசல்வத் தி வர சாக்கிய
க ணா சலத்தி வ ணாச ேலச
ெமய்வசி காமணித் ெதய்வ சிகாமணி
தானா சாரெமய்ஞ் ஞானா சாாிய
காக்ைகையத் தன்னிற மாக்குேம ப்ேபா
ெலன்ேபா யைர நின்ேபா லாக்க ற்
ெறாழற்கு ம் விசிட்டாத் விதா தியர்ேபா
ல க்கா றாநின் ன ட்ெப வாாி
வாழி வாழி வாழி
பாழிமா நிலத் யிர் பலம்ெபறப் பலேவ.
வி த்தம்.
பலந்த ம்ெபாி திகம்பரந்தன்னிற் பரத்தின்ேமற் பரமான,
லந்த ந்த
நலந்தகுந்த

மி வைகப் ேபாக ம் ேபாகத்தின்ெபா வான,
மி வைக

த்தி

நல்க ைணயின் ேம ,

(35)

38
வலந் த ம் கழ்த்ேதவ சிகாமணி வான்மணி தராெதான்ேற.

(36)

பஃெறாைட ெவண்பா.
ஒன்றிய சந்தசுதா ேளார்கற்பங் ைகயாக
ெவன்றி வியாகரணேம யானனமாக வன்றி ஞ்
ேசாதிடங் கண்ணா நி த்தஞ் ெசவியா
நன் ைடய சிட்ைசேய நாசிவ வாக
நின்றவா றங்கத்தி னீளேவதமா ேமனி
கன்றாியவந்தக் கரணஞ் சிவாகம மாச
ெசன்ற ைணத்ேதவ சிகாமணிச் சீவன் ெச த்தி
லன்றிவரா

ய்வ த ளால்.

(37)

க த் ைற.
அ
ண்ெடனி ண்டறங்கெளல்லாமவவ
நல்ல
ெபா
ண்ெடனி ண் ேபாகியாக்ேகயிவர்ேபாகமல
வி
ண்ெடனி ண் ங்ெகல்லாம்வராம
த் ெமா
ெத

ண்ெடனி

ண் ேதவசிகாமணிச்சிறகு ேவ.

அகவல்.
கு ேவ ேவறாய்க் குலவான்ம வாதந்
தி வ ள் பைடத்த சிவவாத ெமன்றிங்
கி வைக வாதத் ெதா
தல் வாதத்
வாகியம் ைவதிக மாகிய விரண் னி
ெலா கு
ைரத்த லகா யத
ம கந்தாில் வழங் கார்கத
ம்
பரெம ஞ் சுகத ெபௗத்த
ெமன்
றானவாகிய ஞான ன்
ெமய்திய விேவக ைவதிக மார்க்கத்
தங்க பாங்க பேவத மாகிய
வங்கி யகலா வங்கேவதம் கல்
வாய்த்த ெலௗகிகம் ைவதிக சாத்திரம்
ஆததியான் மிகமதி மார்க்க மந்திரெமன்
ைறவைக யாகிய ெமய்வைக ல்களி
ட்டமாகிய திட்ட பலஞ் ெச ம்
ைவத்தியந் தண்டம் வழங்கு ெலௗகிக ந்
திட்டா திட்டங் கிட் ய பலங்கள்
பிாியா ேவதக் கிாியா காண்டத்

(38)

39
மீமாஞ்ைச நியாய மிகுைவ ேச க
ெமன் ம் ைவதிக மன் ஞான
மதிட்ட பலெம மான்ம ஞானத்
ேவதாந்த சாங்கிய மிகுபாதஞ் சலெமன்
றளவிலாத் தியான்மிக ஞான ந்
ேதர்ந் ற வல்ல சிவவாதத் திற்
சார்ந்
சாமா னிய ைசவத் ட்
பாசு பதங்கா பாலமா விரதமற்
றாசிலாத வதிமார்க்க ஞான
ம
ஞ் சதாசிவ னேதா வத்திரமாந்
தற்
டாதியி னிற்பிேர ாிக்கு
ம தற்
ட ராதிேயார் ெமாழிந்த
வதச் சுேராதெசன் றாயமந்திரத் ட்
கா ட ேமதக்கிணம் வாமம் தெமன்
றீாி சாத்திர ெமனலா மிவற் ட்
டேம ெபா ளாய்ப் கன் மந்திரம ந்
ைரெசய் கா ட ெமன் ள்ள ஞான
மேகாரேம பிரம மாமப் பிரம ம்
ேயாகத்
ெமன் ேறார்சத்
ெசய
மந்திரஞ் ெசால்ல வல்லதக் கிண ம்
வாமேம ெபா ெளன வ த்தி வசியாதி
மாமந் திரம் கல் வாமதந் திர ஞ்
சத்திேயா சாதந் தாேன ெபா ெளன
வாய்க்கும் தாதிைய மந்திர ம ந்தாற்
ேபாக்குதல் கன்ற ததந் திர
ெமன்றஞா ன மிங் ெகான்றிேம யர்ந்
ன்னம் பராவச் ெசான்ன சதாசிவ
ரந்தமி ல ளான் ந்திய பைடப்பிற்
சத்த ேபதத் தன்ைமயிற் சைமந்ேத
ர்த் வ கந்தனில் வாய்த்தினி தான
சிவசம ேவதச் சின்மய ெமான்ேற
சிவேப தங்களிற் ெசப் மீ ைரந்தா
த்திர ேபதத் ேதார்பதி ெனட்டாய்க்
காமிகம் ேயாகசஞ் சிந்தியங் காரண
மசிதந் தீப்த மாிய சூக்கும
மப்பாற் சகசசிர மஞ்சு மாேனா
சுப்பிர ேபதம் விசயநிச் சுவாச
ம ட்சுவா யம் வ மனலம் ரம்
வரமிகு ெகௗரவ மகுடம் விமலஞ்
சந்திர ஞானந் தன்ெனா விம்பம்
ேராற்கீ தத்ெதா
க ம் லளிதஞ்
சித்த தந்திரந் திகழ்சந் தானம்
பகர்ச ேவாத்தம் பாரேம சுரங்
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கிரணம்வா ளெமனக் கிளக்குநா ேல
ேபாதவா கமங்கள் பாதநால் வைகயாய்ச்
சுத்தமா ையயில் ைவத்த வாேற
யனந்தர்சீ கண்ட ர
ைம கணபதி
குமர னாியயன் கு சன் வாேனார்
னிவர் வழிவழி யினி ணர்ந் ததன்பின்
னிவர் வழியிம்
நிலத் திப்ப
வந்த ஞான ெமன் றிந்த ஞானங்க
ளவனி தலா வனாசி தாந்தத்
ேதற்றிய விளக்கு ேமற்பகுதி மாய்ச்
ெசப்பிய சுத்த சிவேம லாத ற்
றி வ ணாசலத் ேதவசி காமணி
கு வ ணாசலக் குளிர்ெந ஞ் சார ற்
கார்த்திைக மலர்ந்த காந்தட் பரப் ஞ்
சீர்த்திெகாள் சிகரத் தீப ம் ேபா ங்
குன்றின் ேம ட்ட ெகா ஞ் சுடர்
ன்றிய சுத்தாத்

விதநங் கு ேவ.

(39)

வி த்தம்.
கு மணி ய ைணவா ங் கு மணி குணேமயான
தி மணி ேதவேதவ சிகாமணி ெசம்ெபாற்றாேள
த மணி வனசம்ேபாலத் தான்குவி யா சான்ேறார்
ம மணி மதி ள்ேள

மலர்த

வனசப் ேவ.

(40)

ெவண்பா.
சீர்வாழி ெதய்வ சிகாமணி சீர ைண
ர்வாழி வாழி லகில்லாங்-கார்வாழி
சித்தமிழ்த மானசிவ வாகமம் வாழிெச
த்தமி ம் வாழி ைற.
நான்மணிமாைல

ற்றிய .

------------ஆக்கிேயான் ெபயர்.
அணிமாைலகாைல யணிமாைல நீர்ெகாண் டய டேன
பணிமாைலயா ம் பரன ேணசன் பதத்ைத நித்த
ெமணிமாைலநீக்கிய ேதவசிகாமணிக்ேக தமிழ்நான்
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மணிமாைல

ைல வைனந்தான் குமார மகா னிேய.

-----------------உ
கணபதி ைண.
சிற்கு மாைல.
வ வ ேதாற்றெம வைகயாகவகுத்தி நாற்
க வ
ன்பக்கடனீந் வங்கமதா லகிற்
ெகா வ ணா ைலப்பாகர்பதாம் யத் ண்ைமெப ந்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(1)

த வ ணத் வமீெதன் ணர்ந் பாசங்க ந்
கு வ ணித்தெமன்ெனஞ்ேசபி த்தன் கூரயன்மா
வ நா யண்ணாமைலயாைரயிைறஞ்சுமனத்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(2)

ம வ
ங்குழன்மானார்களாைசவைலக்குள*ல
ம வ நின்கழற்ேபாதண்ணிெயய் வதாநலைமந்
த வ ம்ேவத னிவ ம்ேபாற்றத்தகும ள்ெசய்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(3)

அ வமிதாம்பரமானந்தச்ேசாதியனாதியிெதன்
வாிதாெமனயாவ ங்காணெவாண்ணாப்ெபா ைளப்
ப வ ணர்ந் நன்மாணாக்க க்குள்பான்ைமதங்குந்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(4)

ப வழியாஞ்சிவேபாகெமய்ஞ்ஞானப்பல யிர்க்குங்
க வழியாெமன்க்காெணஞ்சேமெயா காைலயி ந்
தி வழியா
ேபாின்பவாழ் தினங்ெகா க்குந்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(5)

க வ வாமயமாதிையமாசுக ந் மிக்காம்
ெபா வ காஞ்சனமாக்குங்குளிைகையப்ேபான் லகி
னி வைகயாயதினன்னைமப்பயனன்பர்க்கீட்டவந்த
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ

(6)
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ெச
மாற்றலராயகங்காரசசினப்
ைய
ெவ
றமாய்த் ெமய்ப்ேபாதக்கைலையவிளக்கியின்பச
ெசா வவிேவகச்சுடர்மணிெயன் ளத் ந்தி த் ந்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ

(7)

தி கு மான்மனச்ேசட்ைடக்குரங்ைகத்தி த்தியன்பி
கு மா ெசய்ெதான்றாஞ்சிவானந்தத் றியேதன்
ப குறேவய ேயற்குமினித ள்பா க்குெமய்த்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(8)

இ பதின்ேம
நான்காகமங்க மீாிரண்
சு தியின்வாக்கிய ந்தவறா ெமய்த்ெதாண்டர்மனத்
தி ண்மலபாசத்ைதநீக்கிெமய்ஞ்ஞானவியற்ைகத ந்
தி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.

(9)

க வாிெயன் மி ள்ேபான்றவன்மனக்காட்ைடெயல்லாந்
வமதாக்கிப் லக்கு ம்பாகிய ட்டவிலங்
ெகா வநின்றாண்மலர்க்ேகெதாண் ெசய்ய
ண்ைமெபற்ேறன்
றி வ ணாசலத்ேதவசிகாமணிச்சிற்கு ேவ.
ற்றிற் .
-------------------

(10)

