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ப பூரணானந்தம்

சின்மாயனந்தகுரு

ெமௗனகுருவணக்கம்.
கருணாகரக்கடவுள்
சித்தர்கணம்

ஆனந்தமானபரம்.
சுகவா

எங்குநிைறகின்றெபாருள்
சச்சிதானந்தசிவம்

ேதேசாமயானந்தம்

சிற்சுேகாதயவிலாசம்
திருவருள்விலாசப்பா
1. சிவவணக்கம்

ஆசி யவிருத்தம்

அங்கிங்ெகனாதபடி ெயங்கும்ப்ரகாசமா
யானந்தபூர்த்தியாகி

யருெளாடுநிைறந்தெதது தன்னருள்ெவளிக்குேள
யகிலாண்டேகாடிெயல்லாந்

தங்கும்படிக்கிச்ைச ைவத்துயிர்க்குயிராய்த்
தைழத்தெததுமனவாக்கினிற்

றட்டாமனின்றெதது சமயேகாடிகெளலாந்
தந்ெதய்வெமந்ெதய்வெமன்

ெறங்குந்ெதாடர்ந்ெததிர் வழக்கிடவுநின்றெதது
ெவங்கணும்ெபருவழ்க்கா

யாதினும்வல்லெவாரு சித்தாகியின்பமா
ெயன்ைறக்குமுள்ளெததுேமற

கங்குல்பகலறநின்ற ெவல்ைலயுள்ெததுவது
கருத்திற்கிைசந்ததுேவ

கண்டனெவலாேமான வுருெவளியதாகவுங்
கருதியஞ்சலி ெசய்குவாம்.

(1)

3
ஊரனந்தம்ெபற்ற ேபரனந்தஞ்சுற்று

முறவனந்தம்விைனயினா

லுடலனந்தஞ்ெசயும் விைனயனந்தங்கருத்
ேதாவனந்தம்ெபற்றேபர்

சீரனந்தஞ்ெசார்க்க நரகமுமனந்தாற்
ெறய்வமுமனந்தேபதந்

திகழ்கின்றசமயமு மனந்தமதனான்ஞான
சிற்சத்தியாலுணர்ந்து

காரனந்தங்ேகாடி வருஷித்தெதனவன்பர்
கண்ணும்மிண்ணுந்ேதக்கேவ

கருத யவானந்த மைழெபாழியுமுகிைலநங்
கடவுைளத்து யவடிைவப்

ேபரனந்தம்ேபசி மைறயனந்தஞ்ெசாலும்
ெப யமவுனத்தின்ைவப்ைபப்

ேபசருமனந்தபத ஞானவானந்தமாம்

ெப யெபாருைளப்பணிகுவாம்.

(2)

அத்துவிதவத்துைவச் ெசாற்ப்ரகாசத்தனிைய
யருமைறகண்முரசைறயேவ

யறிவினுக்கறிவாகி யானந்தமயமான
வாதிையயநாதிேயக

தத்துவெசாரூபத்ைத மதசம்மதம்ெபறாச்
சாலம்பரகிதமான

சாசுவத்புட்கல நிராலம்பவாலம்ப

சாந்தபதவ்ேயாமநிைலைய

நித்தநிர்மலசகித நிஷ்ப்ரபஞ்சப்ெபாருைள
நிர்விஷயசுத்தமான

நிர்விகாரத்ைதத் தடத்தமாய்நின்ெறாளிர்
நிரஞ்சனநிராமயத்ைதச்

சித்தமறியாதபடி சித்தத்தினின்றிலகு
திவ்யேதேசாமயத்ைதச்

சிற்பரெவளிக்குள்வளர் தற்பரமதானபர
ேதவைதையயஞ்சலிெசய்வாம்

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

2. ப பூரணானந்தம்
வாசாகயிங்க ய மன்றிெயாருசாதன

மேனாவாயுநிற்கும்வண்ணம்

(3)

4
வாலாயமாகவும் பழகியறிேயன்றுறவு
மார்க்கத்தினிச்ைசேபால

ேநசானுசா யாய் விவக ப்ேபனந்த

நிைனைவயுமறந்தேபாது

நித்திைரெகாள்ேவன்ேறக நீங்குெமனெவண்ணிேலா
ெநஞ்சந்துடித்தயருேவன்

ேபசாதவானந்த நிட்ைடக்க்குமறிவிலாப்
ேபைதக்கும்ெவகுதூரேம

ேபய்க்குணமறிந்திந்த நாய்க்குெமாருவழிெப ய
ேப ன்பநிட்ைடயருள்வாய்

பாசாடவிக்குள்ேள ெசல்லாதவர்க்கருள்
பழுத்ெதாழுகுேதவதருேவ

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

(1)

ெத வாகவூர்வன நடப்பனபறப்பன

ெசயற்ெகாண்டிருப்பன முதற்

ேறகங்களத்தைனயு ேமாகங்ெகாள்ெபௗதிகஞ்
ெசன்மித்தவாங்கிறக்கும்

வி வாயபூதங்க ெளான்ெறாெடான்றாயழியு
ேமற்ெகாண்டேசடமதுேவ

ெவறுெவளிநிராலம்ப நிைறசூன்யமுபசாந்த
ேவதேவதாந்தஞானம்

பி யாதேபெராளி பிறக்கின்றவருளருட்

ெபற்ேறார்கள்ெபற்றெபருைம

பிறவாைமெயன்ைறக்கு மிறவாைமயாய்வந்து
ேபசாைமயாகுெமனேவ

ப வாெயனக்குநீ யறிவிக்கவந்தேத
ப பாககாலமலேவா

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

ஆராயும்ேவைளயிற் பிரமாதியானாலு

ைமயெவாருெசயலுமில்ைல.

யைமதிெயாடுேபசாத ெபருைமெபறுகுணசந்த்ர
ராெமனவிருந்தேபரு

ேநராகெவாருேகாப ெமாருேவைளவரவந்த
நிைறெவான்றுமில்லாமேல

(2)
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ெநட்டுயிர்த்துத்தட் டழிந்துளறுவார்வசன
நிர்வாகெரன்றேபரும்

பூராயமாெயான்று ேபசுமிடெமான்ைறப்
புலம்புவார்சிவராத்தி ப்

ேபாதுதுயிேலாெமன்ற விரதியருமறிதுயிற்
ேபாேலயிருந்துதுயில்வார்

பாராதிதனிலுள்ள ெசயெலலாமுடிவிேல
பார்க்கினின்ெசயலல்லேவா

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

(3)

அண்டபகிரண்டமும் மாயாவிகாரேம
ய்ம்மாையயில்லாைமேய

யாெமனவுமறிவுமுண் டப்பாலுமறிகின்ற
வறிவிைனயறிந்துபார்க்கி

ெனண்டிைசவிளக்குெமாரு ெதய்வவருளல்லாம்
லில்ைலெயனுநிைனவுமுண்டிங்

கியாெனனதறத்து ய நிைறவாகிநிற்பேத
யின்பெமனுமன்புமுண்டு

கண்டனெவலாமல்ல ெவன்றுகண்டைனெசய்து
கருலிகரணங்கேளாயக்

கண்மூடிெயாருகண மிருக்கெவன்றாற்பாழ்த்த
கர்மங்கள்ேபாராடுேத

பண்ைடயுளகர்மேம கர்த்தாெவனும்ெபயர்ப்
பக்ஷநானிச்சிப்பேனா

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப் பூரணானந்தேம.

சந்ததமுெமனதுெசய னினதுெசயலியாெனனுந்
தன்ைமநிைனயன்றியில்லாத்

தன்ைமயால்ேவறேலன் ேவதாந்தசித்தாந்த
சமரசசுபாவமிதுேவ

யிந்தநிைலெதளியநா ெனக்குருகிவாடிய
வியற்ைகதிருவுளமறியுேம

யிந்நிைலயிேலசற் றிருக்கெவன்றான்மடைம
யிதசத்ருவாகவந்து

சிந்ைதகுடிெகாள்ளுேத மலமாையகன்மந்
திரும்புேமாெதாடுவழக்காய்ச்
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ெசன்மம்வருேமாெவனவும் ேயாசிக்குேதமனது
சிரத்ைதெயனும்வாளுமுதவிப்

பந்தமறெமய்ஞ்ஞான தீரமுந்தந்ெதைனப்
பாதுகாத்தருள்ெசய்குவாய்

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

(5)

பூதலயமாகின்ற மாையமுதெலன்பர்சிலர்
ெபாறிபுலனடங்குமிடேம

ெபாருெளன்பர்சிலர்கரண முடிெவன்பர்சிலர்குண்ம்
ேபானவிடெமன்பர்சிலேபர்

நாதவடிெவன்பர்சிலர் விந்துமயெமன்பர்சிலர்
நட்டநடுேவயிருந்த

நாெமன்பர்சிலருருவ மாெமன்பர்சிலர்கருதி
நாடிலருெளன்பர்சிலேபர்

ேபதமறவுயிர்ெகட்ட நிைலயெமன்றிடுவர்சிலர்
ேபசினருெவன்பர்சிலேபர்

பின்னுமுன்னுங்ெகட்ட சூனியமெதன்பர்சிலர்
பிறவுேமெமாழிவ ைவயாற்

பாதரசமாய்மனது சஞ்சலப்படுமலாற்
பரமசுகநிஷ்ைடெபறுேமா

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம

அந்தகாரத்ைதேயா ரகமாக்கிமின்ேபாெலன்
னறிைவச்சுருக்கினவரா

ரவ்வறிவுதானுேம பற்றினதுபற்றா
யழுந்தவுந்தைலமீ திேல

ெசாந்தமாெயழுதப் படித்தார்ெமய்ஞ்ஞான
சுகநிஷ்ைடேசராமேல

ேசாற்றுத்துருத்திையச் சதெமனவுமுண்டுண்டு
தூங்கைவத்தவரார்ெகாேலா

தந்ைததாய்முதலான வகிலப்ரபஞ்சந்

தைனத்தந்தெதனதாைசேயா

தன்ைனேயேநாவேனா பிறைரேயேநாவேனா
தற்காலமைதேநாவேனா

பந்தமான துதந்த விைனையேயேநாவேனா
பரமார்த்தேமதுமறிேயன்

(6)

7
பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

(7)

வாராெதலாெமாழிய வருவனெவலாெமய்த
மனதுசாக்ஷியதாகேவ

மருவநிைலதந்ததும் ேவதாந்தசித்தாந்த
மரபுசமரசமாகேவ

பூராயமாயுணர வூகமதுதந்தாதும்

ெபாய்யுடைலநிைலயன்ெறனப்

ேபாதெநறிதந்ததுஞ் சாசுவதவானந்த
ேபாகேமவெடன்னேவ
ீ

நீராளமாயுருக வுள்ளன்புதந்தது

நின்னதருளின்னுமின்னு

நின்ைனேயதுைணெயன்ற ெவன்ைனேயகாக்கெவாரு
நிைனவுசற்றுண்டாகிேலா

பாராதியறியாதேமானேமயிைடவிடாப்
பற்றாகநிற்கவருள்வாய்

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

(8)

ஆழாழிகைரயின்றி நிற்கவிைலேயாெகாடிய
வாலமமுதாகவிைலேயா.

வக்கடலின்மீ துவட வனனிற்கவில்ைலேயா
வந்தரத்தகிலேகாடி

தாழாமனிைலநிற்க வில்ைலேயாேமருவுந்
தனுவாகவைளயவிைலேயா

சப்தேமகங்களும் வச்ரதரனாைணயிற்
சஞ்ச த்திடவில்ைலேயா

வாழாதுவாழேவ யிராமனடியாற்சிைலயு
மடமங்ைகயாகவிைலேயா

மணிமந்த்ரமாதியால் ேவண்டுசித்திகளுலக
மார்க்கத்தில்ைவக்கவிைலேயா

பாழானெவன்மனங் குவியெவாருதந்திரம்
பண்ணுவதுனக்கருைமேயா

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம.

ஆைசக்ெகாரளவில்ைல யகிலெமல்லாங்கட்டி
யாளினுங்கடன்மீ திேல

(9)

8
யாைணெசலேவநிைனவ ரளேகசனிகராக
வம்ெபான்மிகைவத்தேபரு

ேநசித்துரசவாத வித்ைதக்கைலந்திடுவர்
ெநடுநாளிருந்தேபரு

நிைலயாக்ேவயினுங் காயகற்பந்ேதடி

ெநஞ்சுபுண்ணாவெரல்லாம்

ேயாசிக்கும்ேவைளயிற் பசிதீரவுண்பது
முறங்குவதுமாகமுடியு

முன்னேதேபாதுநா னாெனனக்குளறிேய

ெயான்ைறவிட்ெடான்றுபற்றிப்

பாசக்கடற்குேள வழாமன்மனதற்ற
ீ

ப சுத்தநிைலையயருள்வாய்

பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
ப பூரணானந்தேம

(10)

-----------3. ெபாருள்வணக்கம்
நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய்

நிராமயமாய் நிைறவாய்நீங்காச்

சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ச் சமீ பமுமாய்த்
து யநிைற சுடராெயல்லாம்

ைவத்திருந்ததாரகமா யானந்தமயமாகி
மனவாக்ெகட்டாச்

சித்துருவாய்நின்றெவான்ைறச் சுகாரம்பப்

ெபருெவளிையச் சிந்ைதெசய்வாம்.

(1)

யாதுமனநிைனயுமந்த நிைனவுக்கு

நிைனவாகி யாதின்பாலும்

ேபதமறநின்றுயிருக் குயிராகி

யன்பருக்ேக ேபரானந்தக்

ேகாதிலமுதூற்றரும்பிக்குணங்குறிெயான்றறத்
தன்ைனக் ெகாடுத்துக்காட்டுந்

தீதில்பராபரமான சித்தாந்தப்

ேபெராளிையச் சிந்ைதெசய்வாம்.

ெபருெவளியாையம் பூதம் பிறப்பிடமாய்ப்
ேபசாத ெப யேமானம்

(2)

9
வருமிடமாய் மனமாதிக்ெகட்டாத

ேப ன்ப மயமாய்ஞானக்

குருவருளாற்காட்டிடவு மன்பைரக்ேகாத்தற
விழுங்கிக் ெகாண்டப்பாலுந்

ெத வ தாய்க்கலந்தெதந்தப் ெபாருளந்தப்

ெபாருளிைனயாஞ் சிந்ைதெசய்வாம்.

(3)

இகபரமுமுயிர்க்குயிைர யாெனனதற்ற
வருறைவ ெயந்தநாளுஞ்

சுகப பூரணமான நிராலம்ப

ேகாசரத்ைதத் து யவாழ்ைவ

யகமகிழவருந்ேதைன முக்கனிையக்
கற்கண்ைடயமிர்ைதநாடி

ெமாகுெமாெகனவிருவிழிநீர் முத்திைறப்பக்கர
மலர்கண் முகிழ்த்துநிற்பாம்.

(4)

சாதிகுலம்பிறப்பிறப்புப் பந்த

முத்தியருவுருவத்தன்ைமநாம

ேமதுமின்றிெயப்ெபாருட்கு ெமவ்விடத்தும்
பி வறநின் றியக்கஞ்ெசய்யுஞ்

ேசாதிையமாத்தூெவளிைய மனதவிழ
நிைறவான து யவாழ்ைவத்

தீதில்பரமாம்ெபாருைளத் திருவருேள
நிைனவாகச் சிந்ைதெசய்வாம்.

(5)

இந்திரசாலங்கனவு கானலின ீெரனவுலக
ெமமக்குத்ேதான்றச்

சந்ததமுஞ் சிற்பரத்தாலழியாத

தற்பரத்ைதச் சார்ந்துவாழ்க

புந்திமகிழுறநாளுந் தைடயறவானந்த
ெவள்ளம் ெபாலிகெவன்ேற

வந்தருளுங்குருெமௗனி மலர்த்தாைளயனு
தினமும் வழுத்தல்ெசய்வாம்.

ெபாருளாகக்கண்டெபாரு ெளைவக்கு

முதற்ெபாருளாகிப் ேபாதமாகித்

ெதருளாகிக்கருதுமன்பர் மிடிதீரப்
பருகவந்த ெசழுந்ேதனாகி

(6)

10
யருளாேனார்க்ககம்புறெமன்

றுன்னாத பூரணவானந்தமாகி

யிருடீரவிளங்குெபாரு ளியாதந்தப்ெபாருளிைன
யாமிைறஞ்சி நிற்பாம்

(7)

அருமைறயின்சிரப்ெபாருளாய் விண்ணவர்
மாமுனிவர்சித்த ராதியாேனார்

ெத வ யபூரணமாய்க் காரணங்கற்பைன
கடந்த ெசல்வமாகிக்

கருத யமல ன்மண ெமள்ளிெலண்ெணயுடலுயிர்
ேபாற் கலந்ெதந்நாளுந்

து யநடுவூடிருந்த ெப ய

ெபாருளியாததைனத் ெதாழுதல்ெசய்வாம்

(8)

விண்ணாதிபூதெமல்லாந் தன்னகத்திலடக்கி
ெவறுெவளியாய்ஞானக்

கண்ணாரக் கண்டவன்பர் கண்ணூேடயானந்தக்
கடலாய்ேவெறான்

ெறண்ணாதபடிக்கிரங்கித் தானாகச்ெசய்தருளு
மிைறேயயுன்றன்

றண்ணாருஞ்சாந்தவரு டைனநிைனந்துகரமலர்க
டைலேமற்ெகாள்வாம்.

(9)

விண்ணிைறந்தெவளியாெயன் மனெவளியிற்
கலந்தறிவாம் ெவள ீயினூடுந்

தண்னிைறந்தேபரமுதாய்ச் சதானந்தமான
ெபருந்தைகேய நின்பா

லுண்ணிைறந்தேபரன்பா லுள்ளுருகி
ெமாழிகுளறியுவைகயாகிக்

கண்ணிைறந்தபுனலுகுப்பக் கரமுகிழ்ப்ப

நின்னருைளக் கருத்தில்ைவப்பாம்

(ேவறு)

ஆதியந்தங்காட்டாத முதலாெயம்ைம

யடிைமக்கா வளர்ந்ெதடுத்தவன்ைனேபால

நீதிெபருங்குருவாகிமனவாக்ெகட்டா

நிச்சயமாய்ச் ெசாச்சமதாய் நிமலமாகி

வாதமிடுஞ் சமயெநறிக்க யதாகி

ெமௗனத்ேதார்பால் ெவளியாம் வயங்காநின்ற

(10)

11
ேசாதிையெயன்னுயிர்த்துைணைய நாடிக்கண்ண ீர்

ெசா யவிரு கரங்குவித்துத் ெதாழுதல்ெசய்வாம். (11)

அகரவுயிெரழுத்தைனத்துமாகிேவறா

யமர்ந்தெதன வகிலாண்ட மைனத்துமாகிப்

பகர்வன ெவல்லாமாகியல்லவாகிப்

பரமாகிச்ெசால்ல ய பான்ைமயாகித்

துகளுறு சங்கற்ப விகற்பங்கெளல்லாந்
ேதாயாத வறிவாகிச் சுத்தமாகி

நிக ல் பசுபதியான ெபாருைளநாடி
----

ெநட்டுயிர்த்துப் ேபரன்பானிைனதல் ெசய்வாம். (12)
4. சின்மாயனந்தகுரு

அங்ைகெகாடுமல்ர்தூவி யங்கமதுபுளகிப்ப
வன்பினாலுருகிவிழிநீ

ராறாகவாராத முத்தியினதாேவச
வாைசக்கடற்குண்மூழ்கிச்

சங்கரசுயம்புேவ சம்புேவெயனவுெமாழி
தழுதழுத்திடவண்ங்குஞ்

சன்மார்க்கெநறியிலாத் துன்மார்க்கேனைனயுந்
தண்ணருள்ெகாடுத்தாள்ைவேயா

துங்கமிகுபக்குவச் சனகன்முதன்முனிேவார்க
ெடாழுதருகில்வற்றிருப்பச்
ீ

ெசால்ல யெநறிையெயாரு ெசால்லாலுணர்த்திேய
ெசாரூபானுபூதிகாட்டிச்

ெசங்கமலபீடேமற் கல்லாலடிக்குள்வளர்
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

ஆக்ைகையெயனுமிடிகைரைய ெமய்ெயன்றடா
வினானத்துவிதவாஞ்ைசயாத

ல யெகாம்பிற்ேறைன முடவனிச்சித்தபடி
யாகுமறிவவிழலின்பந்

தாக்கும்வைகேயதிநாட் ச ையகி யாேயாக
சாதனம்விடுத்தெதல்லாஞ்

(1)

12
சன்மார்க்கமல்லவிைவ நிற்கெவன்மார்க்கங்கள்
சாராதேபரறிவதாய்

வாக்குமனமணுகாத பூரணப்ெபாருள்வந்து
வாய்க்கும்படிக்குபாயம்

வருவித்துவட்டாத ேப ன்பமானசுக
வா யிைனவாய்மடுத்துத்

ேதக்கித்திைளக்கநீ முன்னிற்பெதன்ற்றுகாண்
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

(2)

ஔவியமிருக்கநா ெனன்கின்றவாணவ
மைடந்திட்டிருக்கேலாப

மருளின்ைமகூடக் கலந்துள்ளிருக்கேம
லாசாபிசாசமுதலாம்

ெவவ்வியகுணம்பல விருக்குெமன்னறிவூடு
ெமய்யன ீவற்றிருக்க
ீ

விதியில்ைலெயன்னிேலா பூரணெனனும்ெபயர்
வி க்கிலுைரேவறுமுளேதா

கவ்வுமலமாகின்ற நாகபாசத்தினாற்

கட்டுண்டவுயிர்கண்மூர்ச்ைச

கடிதகலவலியவரு ஞானசஞ்சீவிேய
கதியானபூமிநடுவுட்

ெசவ்விதின்வளர்ந்ேதாங்கு திவ்யகுணேமருேவ
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ

ஐவைகெயனும்பூத மாதிையவகுத்ததனு
ளசரசரேபதமான

யாைவயும்வகுத்துநல் லறிைவயும்வகுத்துமைற
யாதிநூைலயும்வகுத்துச்

ைசவமுதலாவளவில் சமயமும்வகுத்துேமற்
சமயங்கடந்தேமான

சமரசம்வகுத்தநீ யுன்ைனநானணுகவுந்
தண்ணருள்வகுக்கவிைலேயா

ெபாய்வளருெநஞ்சினர்கள் காணாதகாட்சிேய
ெபாய்யிலா ெமய்யரறிவிற்

(3)
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ேபாதப பூரண வகண்டிதாகாரமாய்ப்
ேபாக்குவரவற்றெபாருேள

ெதய்வமைறமுடிவான பிரணவெசாரூபிேய
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ

(4)

ஐந்துவைகயாகின்ற பூதேபதத்தினாலாகின்ரவாக்ைக
நீர்ேமலமர்கின்றகுமிழிெயன

நிற்கின்றெதன்னநா

னறியாதகாலெமல்லாம்

புந்திமகிழுறவுண் டுடுத்தின்பமாவேத
ேபாந்தெநறியன்றிருந்ேதன்

பூராயமாகநின தருள்வந்துணர்த்தவிைவ
ேபானவழிெத யவில்ைல

ெயந்தநிைலேபசினு மிணங்கவிைலயல்லா
லிறப்ெபாடுபிறப்ைபயுள்ேள

ெயண்ணினாெனஞ்சது பகீ ெரனுந்துயிலுறா
திருவிழியுமிரவுபகலாய்ச்

ெசந்தழலின்ெமழுகான தங்கமிைவெயன்ெகாேலா
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

கா ட்டவாணவக் கருவைரயிலறிவற்ற
கண்ணிலாக்குழவிையப்ேபாற்

கட்டுண்டிருந்தெவைம ெவளியில்விட்டல்லலாங்
காப்பிட்டதற்கிைசந்த

ேப ட்டுெமய்ெயன்று ேபசுபாழ்ம்ெபாய்யுடல்
ெபலக்கவிைளயமுதமூட்டிப்

ெப யபுவனத்தினுைட ேபாக்குவரவுறுகின்ற
ெப யவிைளயாட்டைமத்திட்

ேட ட்டதன்சுருதி ெமாழிதப்பினமைனவிட்
டிடருறவுறுக்கியிடர்தீர்த்

திரவுபகலில்லாத ேப ன்பவட்டினி
ீ

லிைசந்துதுயில்ெகாண்மிெனன்று

சீ ட்டவுலகன்ைன வடிவானெவந்ைதேய
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

(5)
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சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

(6)

கருமருவுகுைகயைனய காயத்தினடுவுட்
களிம்புேதாய்ெசம்பைனயயான்

காண்டகவிருக்கநீ ஞானவனன்மூட்டிேய
கனிவுெபறவுள்ளுருக்கிப்

பருவமதறிந்துநின் னருளானகுளிைகெகாடு
ப சித்துேவதிெசய்து

பத்துமாற்றுத்தங்க மாக்கிேயபணிெகாண்ட
பக்ஷத்ைதெயன்ெசால்லுேக

னருைமெபறுபுகழ்ெபற்ற ேவதாந்தசித்தாந்த
மாதியாமந்தமீ து

மத்துவிதநிைலயரா ெயன்ைனயாண்டுன்னடிைம
யானவர்களறிவினூடுந்

திருமருவுகல்லா லடிக்கீ ழும்வளர்கின்ற
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

(7)

கூடுதலுடன்பி தலற்றுநிர்த்ெதாந்தமாய்க்
குவிதலுடன்வி தலற்றுக்

குணமற்றுவரவிெனாடு ேபாக்கற்றுநிைலயான
குறியற்றுமலமுமற்று

நாடுதலுமற்றுேமல் கீ ழ்நடுப்பக்கெமன
நண்ணுதலுமற்றுவிந்து

நாதமற்ைறவைகப் பூதேபதமுமற்று
ஞாதுருவின்ஞானமற்று

வாடுதலுமற்றுேம ெலான்றற்றிரண்டற்று
வாக்கற்றுமனமுமற்று

மன்னுப பூரணச் சுகவா தன்னிேல
வாய்மடுத்துண்டவசமாய்த்

ேதடுதலுமற்றவிட நிைலெயன்றெமளனிேய
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

தாராதவருெளலாந் தந்தருளெமளனியாய்த்
தாயைனயகருைணகாட்டித்

(8)
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தாளிைணெயன்முடிசூட்டி யறிவிற்சமாதிேய
சாசுவதசம்ப்ரதாய

ேமாராமன்மந்திரமு முன்னாமன்முத்திநிைல
ெயான்ேறாடிரண்ெடனாம

ெலாளிெயனவும்ெவளிெயனவு முருெவனவுநாதமா
ெமாலிெயனவுமுணர்வுறாமற்

பாராதுபார்ப்பேத ேயதுசாதனமற்ற
பரமவனுபூதிவாய்க்கும்

பண்ெபன்றுணர்த்தியது பாராமலந்நிைல
பதிந்தநின்பழவடியர்தஞ்

சிராயிருக்கநின தருள்ேவண்டுைமயேன
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

(9)

ேபாதமாயாதிநடு வந்தமுமிலாததாய்ப
புனிதமாயவிகாரமாய்ப்

ேபாக்குவரவில்லாத வின்பமாய்நின்றநின்
பூரணம்புகலிடமதா

வாதரவுைவயாம லறிவிைனமைறப்பதுநி
னருள்பின்னுமறிவின்ைமதீர்த்

தறிவித்துநிற்பதுநி னருளாகிெலளியேனற்
கறிவாவேததறிவிலா

ேவதம்வருவைகேயது விைனேயதுவிைனதனக்
கீ டானகாயேமெதன்

னிச்சாசுதந்தரஞ் சிறிதுமிைலயிகபர
மிரண்டினுண்மைலவுதீரத்

தீதிலருள்ெகாண்டினி யுணர்த்திெயைனயாள்ைவேயா
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ.

பக்திெநறிநிைலநின்று நவகண்டபூமிப்
பரப்ைபவலமாகவந்தும்

பரைவயிைடமூழ்கியு நதிகளிைடமூழ்கியும்
பசிதாகமின்றிெயழுநா

மத்தியிைடநின்றுமுதிர்சருகுபுனல்வாயுவிைன
வன்பசிதனக்கைடத்து

(10)
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ெமௗனத்திருந்துமுயர் மைலநுைழவுபுக்கியு
மன்னுதசநாடிமுற்றுஞ்

சுத்திெசய்தும்மூல ப்ராணேனாடங்கிையச்
ேசாமவட்டத்தைடத்துஞ்

ெசால்ல யவமுதுண்டு மற்பவுடல்கற்பங்க
ேடாறுநிைலநிற்கவறு
ீ

சித்திெசய்துஞ்ஞான மதுகதிகூடுேமா
சித்தாந்தமுத்திமுதேல

சிரகி விளங்கவரு தக்ஷிணாமூர்த்திேய
சின்மயானந்தகுருேவ

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

(11)

5. ெமௗனகுருவணக்கம்
ஆைசநிகளத்திைன நிர்த்தூளிபடவுதறி
யாங்காரமுைளையெயற்றி

யத்துவிதமதமாகி மதமாறுமாறாக
வங்ைகயின்லிலாழியாக்கிப்

பாசவிருடன்னிழ ெலனச்சுளித்தார்த்துேமற்
பார்த்துப்பரந்தமனைதப்

பா த்தகவளமாய்ப் பூ க்கவுண்டுமுக
படாமன்னமாையநூறித்

ேதசுெபறநீைவத்த சின்முத்திராங்குசச்
ெசங்ைகக்குேளயடங்கிச்

சின்மயானந்தசுக ெவள்ளம்படிந்துநின்
றிருவருட்பூர்த்தியான

வாசமுறுசற்சார மீ ெதன்ைனெயாருஞான
மத்தகஜெமனவள்ர்த்தாய்

ம்ந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

ஐந்துவைகயாகின்ற பூதமுதனாதமு

மடங்கெவளியாகெவளிெசய்

தறியாைமயறிவாதி பிறிவாகவறிவார்க
ளறிவாகநின்றநிைலயிற்

சிந்ைதயறநில்ெலன்று சும்மாவிருத்திேமற்
சின்மயானந்தெவள்ளந்

ேதக்கித்திைளத்துநா னதுவாயிருக்கநீ

(1)
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ெசய்சித்ரமிகநன்றுகா

ெணந்ைத வவாற்பரம குருவாழ்கவாழவரு
ளியநந்திமரபுவாழ்க

ெவன்றடியர்மனமகிழ ேவதாகமத்துணி
பிரண்டில்ைலெயான்ெறன்னேவ

வந்தகுருேவவறு
ீ
சிவஞானசித்திெநறி
ெமௗேனாபேதசகுருேவ

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமௗனகுருேவ.

(2)

ஆதிக்கநல்கினவ ரா ந்தமாையக்ெக

னறிவின்றியிடமில்ைலேயா

வந்தரப்புஷ்பமுங் கானலின்ன ீருேமா
ரவசரத்துபேயாகேமா

ேபாதித்தநிைலையயு மயக்குேதயபயநான்
புக்கவருேடாற்றிடாமற்

ெபாய்யானவுலகத்ைத ெமய்யாநிறுத்திெயன்
புந்திக்குளிந்த்ரஜாலஞ்

சாதிக்குேதயிதைன ெவல்லவுமுபாயநீ
தந்தருள்வெதன்றுபுகல்வாய்

சண்மதஸ்தாபனமும் ேவதாந்தசித்தாந்த
சமரசநிர்வாகநிைலயு

மாதிக்ெகாடண்டப் பரப்ெபலாமறியேவ
வந்தருளுஞானகுருேவ

மந்தரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமௗனகுருேவ

மின்னைனயெபாய்யுடைல நிைலெயன்றுைமயிலகு
விழிெகாண்டுைமயல்பூட்டு

மின்னார்களின்பேம ெமய்ெயன்றும்வளர்மாட
ேமல்வடுெசார்கெமன்றும்
ீ

ெபான்ைனயழியாதுவைள ெபாருெளன்றுேபாற்றியிப்
ெபாய்ேவஷமிகுதிகாட்டிப்

ெபாைறயறிவுதுறவதி
ீ லாதிநற்குணெமலாம்
ேபாக்கிேலேபாகவிட்டுத்

தன்னிக ேலாபாதி பாழ்ம்ேபய்பிடித்திடத்
தரணிமிைசேலாகாயதன்

சமயநைடசாராமல் ேவதாந்தசித்தாந்த

(3)

18
சமரசசிவானுபூதி

மன்னெவாருெசாற்ெகாண் ெடைனத்தடுத் தாண்டன்பி
ன்வாழ்வித்தஞானகுருேவ

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

(4)

ேபானகமிருக்கின்ற சாைலயிைடேவண்டுவ
புசித்தற்கிருக்குமதுேபாற்

புருஷர்ெபறுதர்மாதி ேவதமுடனாகமம்
புகலுமதினாலாம்பயன்

ஞானெநறிமுக்யெநறி காட்சியனுமானமுத
னானாவிதங்கேடர்ந்து

நானாெனனக்குளறு பைடபுைடெபயர்த்திடவு
நான்குசாதனமுேமார்ந்திட்

டானெநறியாஞ்ச ைய யாதிேசாபானுமுற்
றணுபக்ஷசம்புபக்ஷ

மாமிருகற்பமு மாயாதிேசைவயு

மறிந்திரண்ெடான்ெறன்னுேமார்

மானதவிகற்பமற ெவன்றுநிற்பதுநமது
மரெபன்றபரமகுருேவ

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

கல்லாதவறிவுேமற் ேகளாதேகள்வியுங்
கருைணசிறிேததுமில்லாக்

காட்சியுங்ெகாைலகளவு கட்காமமாட்சியாய்க்
காதலித்திடுெநஞ்சமும்

ெபால்லாதெபாய்ம்ெமாழியு மல்லாதுநன்ைமகள்
ெபாருந்துகுணேமதுமறிேயன்

புருஷர்வடிவானேத யல்லாதுகனவிலும்
புருஷார்த்தேமதுமில்ேல

ெனல்லாமறிந்தநீ யறியாததன்ெறனக்

ெகவ்வண்ணமுய்வண்ணேமா

விருைளயிருெளன்றவர்க் ெகாளிதாரகம்ெபறு
ெமனக்குநின்னருடாரகம்

வல்லாெனனும்ெபய ருனக்குள்ளேதயிந்த
வஞ்சகைனயாளநிைனயாய்

(5)
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மந்த்ரகுருேவேயாக த்ந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

(6)

கானகமிலங்குபுலி பசுெவாடுகுலாவுநின்
கண்காணமதயாைனநீ

ைககாட்டவுங்ைகயா ெனகிடிக்ெகனப்ெப ய
கட்ைடமிகேவந்திவருேம

ேபானகமைமந்தெதன வக்காமேதனுநின்
ெபான்னடியினின்றுெசாலுேம

புவிராஜர்கவிராஜர் தவராஜெனன்றுைனப்
ேபாற்றிஜயேபாற்றிெயன்பார்

ஞானகருணாகர முகங்கண்டேபாதிேல
நவநாதசித்தர்களுமுன

னட்பிைனவிரும்புவர் சுகர்வாமேதவர்முதன்
ஞானிகளுமுைனெமச்சுவார்

வாகனமுமண்ணகமும் வந்ெததிர்வணங்கிடுமுன்
மகிைமயதுெசால்லெவளிேதா

மந்த்ரகுருேவேயாக த்ந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

(7)

சருகுசலபக்ஷணிக ெளாருேகாடியல்லாற்
சேகாரபக்ஷிகள்ேபாலேவ

தவளநிலெவாழுகமிர்த தாைரயுண்டழியாத
தன்ைமயரனந்தேகாடி

யிருவிைனகளற்றிரவு பகெலன்பதறியாத
ேவகாந்தேமானஞான

வின்பநிஷ்ைடயர்ேகாடி மணிமந்த்ரசித்திநிைல
ெயய்தினர்கள்ேகாடிசூழக்

குருமணியிைழத்திட்ட சிங்காதனத்தின்மிைச
ெகாலுவற்றிருக்குநின்ைனக்
ீ

கும்பிட்டனந்தமுைற ெதண்டநிட்ெடன்மனக்
குைறெயலாந்தீரும்வண்ண

மருமலெரடுத்துனிரு தாைளயர்ச்சிக்கெவைன
வாெவன்றைழப்பெதந்நாண்

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

ஆங்காரமானகுல ேவடெவம்ேபய்பாழ்த்த
வாணவத்தினும்வதுலிதுகா

(8)
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ணறிவிைனமயக்கிடு நடுவறியெவாட்டாதி
யாெதான்றுெதாடினுமதுவாய்த்

தாங்காதுெமாழிேபசு ம கரப்பிரமாதி
தம்ெமாடுசமானெமன்னுந்

தைடயற்றேத லஞ் சுருவாணிேபாலேவ
தன்னிலைசயாதுநிற்கு

மீ ங்காெரனக்குநிக ெரன்னப்ரதாபித்
திராவணாகாரமாகி

யிதயெவளிெயங்கணுந் தன்னரசுநாடுெசய்
திருக்குமிதெனாெடேநரமும்

வாங்காவிலாவடிைம ேபாராடமுடியுேமா
ெமளேனாபேதசகுருேவ

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

(9)

பற்றுெவகுவிதமாகி ெயான்ைறவிட்ெடான்றைனப்
பற்றியுழல்கிருமிேபாலப்

பாழ்ஞ்சிந்ைதெபற்றநான் ெவளியாகநின்னருள்
பகர்ந்துமறிேயன்றுவிதேமா

சிற்றறிவதன்றியு ெமவேரனுெமாருெமாழி
திடுக்ெகன்றுைரத்தேபாது

சிந்ைதெசவியாகேவ பைறயைறயவுதரெவந்
தீெநஞ்சமளவளாவ

வுற்றுணரவுணர்வற்றுன் மற்றெவறியினர்ேபால
வுளறுேவன்முத்தமார்க்க

முணர்வெதப்படியின்ப துன்பஞ்சமானமா
யுறுவெதப்படியாயினு

மற்ெறனக்ைகயநீ ெசான்னெவாருவார்த்ைதயிைன
மைலயிலக்ெகனநம்பிேனன்

மந்த்ரகுருேவேயாக தந்த்ரகுருேவமூலன்
மரபில்வருெமளனகுருேவ.

-----------

6. கருணாகரக்கடவுள்

நிர்க்குணநிராமய நிரஞ்சனநிராலம்ப
நிர்விஷயைகவல்யமா

நிஷ்களவசங்கசஞ் சலரகிதநிர்வசன
நிர்த்ேதாந்தநித்தமுக்த

(10)
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தற்பரவிஸ்வாதீத வ்ேயாமப பூரண
சதானந்தஞானபகவ

சம்புசிவசங்கர சர்ேவசெவன்றுநான்
சர்வகாலமுநிைனவேனா

வற்புதவேகாசர நிவர்த்திெபறுமன்பருக்
கானந்தபூர்த்தியான

வத்துவிதநிச்சய ெசாரூபசாக்ஷாத்கார
வனுபூதியனுசூதமுங்

கற்பைனயறக்காண முக்கணுடன்வடநிழற்
கண்ணூடிருந்தகுருேவ

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

(1)

மண்ணாதிையந்ெதாடு புறத்திலுளகருவியும்
வாக்காதிசுேராத்ராதியும்

வளர்கின்றசப்தாதி மனமாதிகைலயாதி
மன்னுசுத்தாதியுடேன

ெதாண்ணூற்ெறாடாறுமற் றுள்ளனவுெமௗனியாய்ச்
ெசான்னெவாருெசாற்ெகாண்டேத

தூெவளியதாயகண் டானந்தசுகவா

ேதாற்றுமைதெயன்ெசால்லுேவன்

பண்ணாருமிைசயிெனாடு பாடிப்படித்தருட்
பான்ைமெநறிநின்றுதவறாப்

பக்குவவிேசஷராய் ெநக்குெநக்குருகிப்
பணிந்ெதழுந்திருைககூப்பிக்

கண்ணாறுகைரபுரள நின்றவன்பைரெயலாங்
ைகவிடாக்காட்சியுறேவ

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

எல்லாமுனடிைமேய ெயல்லாமுனுைடைமேய
ெயல்லாமுனுைடயெசயேல

ெயங்கணும்வியாபிநீ ெயன்றுெசாலுமியல்ெபன்
றிருக்காதிேவதெமல்லாஞ்

ெசால்லான்முழக்கியது மிக்கவுபகாரமாச்
ெசால்லிறந்தவரும்விண்டு

ெசான்னைவயுமிைவநல்ல குருவானேபருந்
ெதாகுத்தெநறிதானுமிைவேய

(2)
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யல்லாமலில்ைலெயன நன்றாவறிந்ேத
னறிந்தபடிநின்றுசுகநா

னாகாதவண்ணேம யிவ்வண்ணமாயிேன
னதுவுநினதருெளன்னேவ

கல்லாத்வறிஞனுக் குள்ேளயுணர்த்திைன
கதிக்குவைகேயதுபுகலாய்

கருதறியசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

(3)

பட்டப்பகற்ெபாழுைத யிருெளன்றமருளர்தம்
பக்ஷேமாெவனதுபக்ஷம

பார்த்தவிடெமங்கணுங் ேகாத்தநிைலகுைலயாது
பரமெவளியாகெவாருெசாற்

றிட்டமுடன்ெமளனியா யருள்ெசய்திருக்கவுஞ்
ேசராமலாராகநான்

சிறுவடுகட்டியதி
ீ
னடுேசாற்ைறயுண்டுண்டு
ேதக்குசிறியார்கள்ேபால

நட்டைணயதாக்கற்ற கல்வியும்விேவகமு
நன்னிலயமாகவுன்னி

நாெனன்றுநீெயன் றிரண்டில்ைலெயன்னேவ
நடுேவமுைளத்தமனைதக்

கட்டவறியாமேல வாடிேனெனப்ேபாது
கருைணக்கு த்தாவேனா

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

ெமய்விடாநாவுள்ள ெமய்யருளிருந்துநீ
ெமய்யானெமய்ையெயல்லா

ெமய்ெயனவுணர்த்தியது ெமய்யிதற்ைகயமிைல
ெமய்ேயதுமறியாெவறும்

ெபாய்விடாப்ெபாய்யிேன னுள்ளத்திருந்துதான்
ெபாய்யானெபாய்ையெயல்லாம்

ெபாய்ெயனாவண்ணேம புகலைவத்தாெனனிற்
புன்ைமேயெனன்ெசய்குெவன்

ைமவிடாெதழுநீல கண்டகுருேவவிஷ்ணு
வடிவானஞானகுருேவ

மலர்ேமவிமைறேயாது நான்முகக்குருேவ
மதங்கெடாறுநின்றகுருேவ

(4)
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ைகவிடாேதெயன்ற வன்பருக்கன்பாய்க்
கருத்தூடுணர்த்துகுருேவ

கருதறியசிற்சைபயி லானந்தநித்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

(5)

பண்ேணனுனக்கான பூைசெயாருவடிவிேல
பாவித்திைறஞ்சவாங்ேக

பார்க்கின்றமலரூடு நீேயயிருத்தியப்
பனிமலெரடுக்கமனமு

நண்ேணனலாமலிரு ைகதான்குவிக்கெவனி
னாணுெமன்னுளநிற்றிநீ

நான்கும்பிடும்ேபா தைரக்கும்பிடாதலா
னான்பூைசெசய்யன்முைறேயா

விண்ேணவிணாதியாம் பூதேமநாதேம
ேவதேமேவதாந்தேம

ேமதக்கேகள்விேய ேகள்வியாம்பூமிக்குள்
வித்ேதயவித்தின்முைளேய

கண்ேணகருத்ேதெய ெனண்ேணெயழுத்ேத
சதிக்கானேமானவடிேவ

கருதறியசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

(6)

சந்ததமும்ேவதெமாழி யாெதான்றுபற்றினது
தான்வந்துமுற்றுெமனலாற்

சகமீ திருந்தாலு மரணமுண்ெடன்பது
சதாநிஷ்டர்நிைனவதில்ைல

சிந்ைதயறியார்க்கீ து ேபாதிப்பதல்லேவ
ெசப்பினும்ெவகுதர்க்கமாந்

திவ்யகுணமார்க்கண்டர் சுகராதிமுனிேவார்கள்
சித்தாந்தநித்யரலேவா

விந்த்ராதிேதவைதகள் பிரமாதிகடவுள
ருக்காதிேவதமுனிவ

ெரண்ண யகண்நாதர் நவநாதசித்தர்க
ளிரவிமதியாதிேயார்கள்

கந்தருவர்கின்னரர்கண் மற்ைறயர்களியாவருங்
ைககுவித்திடுெதய்வேம

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள

(7)

24
துள்ளுமறியாமனது பலிெகாடுத்ேதன்கர்ம
துஷ்டேதவைதகளில்ைல

து யநிைறசாந்தேத வைதயாமுனக்ேக
ெதாழும்பனன்பபிேஷகநீ

ருள்ளுைறயிெலன்னாவி ைநேவத்தியம்ப்ராண
ேனாங்குமதிதூபதீப

ெமாருகாலமன்றிது சதாகாலபூைசயா
ெவாப்புவித்ேதன்கருைணகூர்

ெதள்ளிமைறவடியிட்ட வமுதப்பிழம்ேப
ெதளிந்தேதேனசீனிேய

திவ்யரசமியாவுந் திரண்ெடாழுகுபாேக
ெதவிட்டாதவானந்தேம

கள்ளனறிவூடுேம ெமள்ளெமளெவள ீயாய்க்
கலக்கவருநல்லவுறேவ

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருணாகரக்கடவுேள.

(8)

உடல்குைழயெவன்ெபலா ெநக்குருகவிழிநீர்க
ளூற்ெறனெவதும்பியூற்ற

வூசிகாந்தத்திைனக் கண்டணுகல்ேபாலேவ
ேயாருறவுமுன்னியுன்னிப்

படபெடனெநஞ்சம் பைதத்துண்ணடுக்குறப்
பாடியாடிக்குதித்துப்

பனிமதிமுகத்திேல நிலவைனயபுன்னைக
பரப்பியார்த்தார்த்ெதழுந்து

மடலவிழுமலரைனய ைகவி த்துக்கூப்பி
வாேனயவானிவின்ப

மைழேயமைழத்தாைர ெவள்ளேமநீடூழி
வாழிெயனவாழ்த்திேயத்துங்

கடன்மைடதிறந்தைனய வன்பரன்புக்ெகளிைய
கன்ெனஞ்சனுக்ெகளிையேயா

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
கருனாகரக்கடவுேள.

இங்கற்றபடியங்கு ெமனவறியுநல்லறிஞ
ெரக்காலமும்முதவுவா

ன்ெசாறவறார்ெபாய்ைம யாமிழுக்குைரயா
ரங்குவார்ெகாைலகளிபயிலார்

(9)

25
சங்கற்பசித்தரவ ருள்ளக்கருத்திலுைற
சாக்ஷிநீயிகபரத்துஞ்

சந்தானகற்பகத் ேதவாயிருந்ேத

சமஸ்தவின்பமுமுதவுவாய்

சிங்கத்ைதெயாத்ெதனப் பாயவருவிைனயிைனச்
ேசதிக்கவருசிம்புேள

சிந்தாகுலத்திமிர மகலவருபானுேவ
தீனேனன்கைரேயறேவ

கங்கற்றேபராைச ெவள்ளத்தின்வளரருட்
ககனவட்டக்கப்பேல

கருத யசிற்சைபயி லானந்தநிர்த்தமிடு
--------

கருணாகரக்கடவுேள.

(10)

7. சித்தர்கணம்
திக்ெகாடுதிகந்தமும் மனேவகெமன்னேவ
ெசன்ேறாடியாடிவருவர்ீ

ெசம்ெபான்மகேமருெவாடு குணேமருெவன்னேவ
திகழ்துருவனளவளாவி

யுக்ரமிகுசக்ரதர ெனன்னநிற்பீர்ைகயி
லுழுந்தமிழுமாசமனமா

ேவாேரழுகடைலயும் பருகவல்லீ ந்த்ர
னுலகுமயிராவதமுேம

ைகக்ெகளியபந்தா ெவடுத்துவிைளயாடுவர்ீ
ககனவட்டத்ைதெயல்லாங்

கடுகிைடயிருத்திேய யஷ்டகுலெவற்ைபயுங்
காட்டுவர்ேமலுேமலு
ீ

மிக்கசித்திகெளலாம் வல்லநீரடிைமமுன்
விளங்கவருசித்தியிைலேயா

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

பாட்டளிதுைதந்துவளர் கற்பகநன ீழைலப்
பா னிைடவரவைழப்பீர்

பத்மநிதிசங்கநிதி யிருபா சத்திலும்
பணிெசயுந்ெதாழிலாளர்ேபாற்

(1)

26
ேகட்டதுெகாடுத்துவர நிற்கைவப்பீர்பிச்ைச
ேகட்டுப்பிைழப்ேபாைரயுங்

கிரீடபதியாக்குவர்ீ கற்பாந்தெவள்ளெமாரு
ேகணியிைடகுறுகைவப்பீ

ேராட்டிைனெயடுத்தா யிரத்ெதட்டுமாற்றாக
ெவாளிவிடும்ெபான்னாக்குவ ீ

ருரகனுமிைளப்பாற ேயாகதண்டத்திேல
யுலகுசுைமயாகவருளான்

மீ ட்டிடவும்வல்லநீ ெரன்மனக்கல்ைலயனன்
ெமழுகாக்கிைவப்பத ேதா

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

(2)

பாெராடுநன்ன ீராதி ெயான்ெறாெடான்றாகேவ
பற்றிலயமாகுேபாது

பரெவளியின்மருவுவர்ீ கற்பாந்தெவள்ளம்
பரந்திடினதற்குமீ ேத

நீ லுைறவண்டாய்த் துவண்டுசிவேயாகநிைல
நிற்பீர்விகற்பமாகி

ெநடியமுகிேலழும் பரந்துவருஷிக்கிேலா
நிலவுமதிமண்டலமேத

யூெரனவிளங்குவர்ீ பிரமாதிமுடிவில்விைட
யூர்தியருளாலுலவுவ ீ

ருலகங்கள்கீ ழ்ேமல தாகப்ெபருங்காற்
றுலாவினற்றாரைணயினான்

ேமருெவனவைசயாம னிற்கவல்லீ ருமது
ேமதக்கசித்திெயளிேதா

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

எண்ண யபிறவிதனின் மானிடப்பிறவிதா
னியாதினும்ம த துகா

ணிப்பிறவிதப்பினா ெலப்பிறவிவாய்க்குேமா
ேவதுவருேமாவறிகிேலன்

கண்ணகனிலத்துநா னுள்ளெபாழுேதயருட்
ககனவட்டத்தினின்று

காலூன்றிநின்றுெபாழி யானந்தமுகிெலாடு
கலந்துமதியவசமுறேவ

(3)
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பண்ணுவதுநன்ைமயிந் நிைலபதியுமட்டுேம
பதியாயிருந்தேதகப்

பவ குைலயாமேல ெகௗ குண்டலியாயி
பண்ணவிதனருளினாேல

விண்ணிலவுமதியமுத ெமாழியாதுெபாழியேவ
ேவண்டுேவனுமதடிைமநான்

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

(4)

ெபாய்திகழுமுலகநைட ெயன்ெசால்ேகெனன் ெசால்
ேகன் ெபாழுதுேபாக்ேகெதன்னிேலா

ெபாய்யுடனிமித்தம் புசிப்புக்கைலந்திடல்
புசித்தபின்கண்ணுறங்கல்

ைகதவமலாமலிது ெசய்தவமதல்லேவ
கண்ெகட்டேபர்க்கும்ெவளியாய்க்

கண்டதிதுவிண்டிைதக் கண்டித்துநிற்றெலக்
காலேமாவைதயறிகிேலன்

ைமதிகழுமுகிலினங் குைடநிழற்றிடவட்ட
வைரயிெனாடுெசம்ெபான்ேமரு

மால்வைரயின்முதுகூடும் ேயாகதண்டக்ேகால்
வைரந்துசயவிருதுகாட்டி

ெமய்திகழுமஷ்டாங்க ேயாகபூமிக்குள்வளர்
ேவந்தேரகுணசாந்தேர

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

ெகச துரகமுதலான சதுரங்கமனமாதி
ேகள்வி யினிைசந்துநிற்பக்

ெகடிெகாண்டதலமாறு மும்மண்டலத்திலுங்
கிள்ளாக்குெசல்லமிக்க

ெதசவிதமதாய்நின்ற நாதங்கேளாலிடச்
சிங்காசனாதிபர்களாய்த்

திக்குத்திகந்தமும் பூரணமதிக்குைட
திகழ்ந்திடவசந்தகால

மிைசயமலர்மீ துைற மணம்ேபாலவானந்த
மிதயேமற்ெகாள்ளும்வண்ண

ெமன்ைறக்குமழியாத சிவராசேயாகமா
யிந்த்ராதிேதவர்கெளலாம்

(5)

28
விஜயஜயஜயெவன்ன வாசிெசாலேவெகாலு
விருக்குநும்ெபருைமெயளிேதா

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

(6)

ஆணிேலெபண்ணிேல ெயன்ேபாலெவாருேபைத
யகிலத்தின்மிைசயுள்ளேதா

வாடியகறங்குேபா ேலாடியுழல்சிந்ைதைய
யடக்கிெயாருகணேமனும்யான்

காணிேலன்திருவருைள யல்லாதுெமௗனியாய்க்
கண்மூடிேயாடுமூச்ைசக்

கட்டிக்கலாமதிைய முட்டேவமூலெவங்
கனலிைனெயழுப்பநிைனவும்

பூணிேலனிற்ைறநாட் கற்றதுங்ேகட்டதும்
ேபாக்கிேலேபாகவிட்டுப்

ெபாய்யுலகனாயிேன னாயினுங்கைடயான
புன்ைமேயனின்னமின்னம்

வணிேலயைலயாமன்
ீ
மைலயிலக்காகநீர்
ெவளிப்படத்ேதாற்றல்ேவண்டும்

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தக்ச்சித்தர்கணேம.

(7)

கன்னலமுெதனவுமுக் கனிெயனவும்வாயூறு
கண்ெடனவுமடிெயடுத்துக்

கடவுளர்கடந்ததல வழுதழுதுேபய்ேபாற்
கருத்திெலழுகின்றெதல்லா

ெமன்னதறியாைமயறி ெவன்னுமிருபகுதியா
லீ ட்டுதமிெழன்றமிழினுக்

கின்னல்பகராதுலக மாராைமேமலிட்
டிருத்தலாலித்தமிைழேய

ெசான்னவனியாவனவன் முத்திசித்திகெளலாந்
ேதாய்ந்தெநறிேயபடித்தீர்

ெசால்லுெமனவவர்நீங்கள் ெசான்னவைவயிற்சிறிது
ேதாய்ந்தகுணசாந்தெனனேவ

மின்னல்ெபறேவெசால்ல வச்ெசால்ேகட்டடிைமமன
ம்விகசிப்பெதந்தநாேளா

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

(8)
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ெபாற்பிெனாடுைககாலில் வள்ளுகிர்பைடத்தலாற்
ேபாந்திைடெயாடுக்கமுறலாம்

ெபாலிவானெவண்ண ீறு பூசிேயயருள்ெகாண்டு
பூ த்தெவண்ண ீர்ைமயா

ெலற்படவிள்ங்குகக னத்திலிைமயாவிழி
யிைசந்துேமேனாக்கமுறலா

லிரவுபகலிருளான கனதந்திபடநூறி
யிதயங்களித்திடுதலாற்

பற்பலவிதங்ெகாண்ட புலிகைலயினு யது
பைடத்துப்ப்ரதாபமுறலாற்

பனிெவயில்கள்புகுதாம ெனடியவான்ெறாடர்ெநடிய
பருமரவனங்களாரும்

ெவற்பினிைடயுைறதலாற் றவராசசிங்கெமன
மிக்ேகாருைமப்புகழ்வர்காண்

ேவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

(9)

கல்லாதேபர்கேள நல்லவர்கணல்லவர்கள்
கற்றுமறிவிலாதெவன்

கர்மத்ைதெயன்ெசால்ேகன் மதிையெயன்ெசால்லுேகன்
ைகவல்யஞானநீதி

நல்ேலாருைரக்கிேலா கர்மமுக்கியெமன்று
நாட்டுேவன்கர்மெமாருவ

னாட்டினாேலாபைழய ஞானமுக்கியெமன்று
நவிலுேவன்வடெமாழியிேல

வல்லாெனாருத்தன்வர வுந்த்ராவிடத்திேல
வந்ததாவிவக ப்ேபன்

வல்லதமிழறஞர்வ

னங்ஙேனவடெமாழியின்

வசனங்கள்சிறிதுபுகல்ேவன்

ெவல்லாமெலவைரயு மருட்டிவிடவைகவந்த
வித்ைதெயன்முத்திதருேமா

ெவதாந்தசித்தாந்த சமரசநன்னிைலெபற்ற
வித்தகச்சித்தர்கணேம.

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

8. ஆனந்தமானபரம்

ெகால்லாைமெயத்தைன குணக்ேகட்ைடநீக்குமக்
குணெமான்றுெமான்றிேலன்பாற்

(10)
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ேகாரெமத்தைனபக்ஷ பாதெமத்தைனவன்
குணங்கெளத்தைன ெகாடியபாழ்ங்

கல்லாைமெயத்தைன யகந்ைதெயத்தைனமனக்
கள்ளெமத்தைனயுள்ளசற்

கா யஞ்ெசால்லிடினு மறியாைமெயத்தைன
கதிக்ெகன்றைமத்தவருளிற்

ெசல்லாைமெயத்தைன விர்தாெகாஷ்டிெயன்னிேலா
ெசல்வெதத்தைனமுயற்சி

சிந்ைதெயத்தைனசலன மிந்த்ரஜாலம்ேபான்ற
ேதகத்தில்வாஞ்ைசமுதலா

யல்லாைமெயத்தைன யைமத்தைனயுனக்கடிைம
யாேனனிைவக்குமாேளா

வண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(1)

ெதருளாகமருளாகி யுழலுமனமாய்மனஞ்
ேசர்ந்துவளர்சித்தாகியச்

சித்ெதலாஞ்சூழ்ந்தசிவ சித்தாய்விசித்ரமாய்த்
திரமாகிநானாவிதப்

ெபாருளாகியப்ெபாருைள யறிெபாறியுமாகிையம்
புலனுமாையம்பூதமாய்ப்

புறமுமாயகமுமாய்த் தூரஞ்சமீ பமாய்ப்
ேபாக்ெகாடுவரத்துமாகி

யிருளாகிெயாளியாகி நன்ைமதீைமயுமாகி
யின்றாகிநாைளயாகி

ெயன்றுமாெயான்றுமாய்ப் பலவுமாயாவுமா
யிைவயல்லவாயநின்ைன

யருளாகிநின்றவர்க ளறிவதல்லாெலாருவ
ரறிவதற்ெகளிதாகுேமா

யண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

மாறுபடுதர்க்கந் ெதாடுக்கவறிவார்சாண்
வயிற்றின்ெபாருட்டதாக

மண்டலமும்விண்டலமு ெமான்றாகிமனதுழல
மாலாகிநிற்கவறிவார்

ேவறுபடுேவடங்கள் ெகாள்ளவறிவாெரான்ைற
ெமணெமெணன்றகம்ேவறதாம்

(2)
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வித்ைதயறிவாெரைமப் ேபாலேவசந்ைதேபான்
ெமய்ந்நூல்வி க்கவறிவார்

சீறுபுலிேபாற்சீறி மூச்ைசப்பிடித்துவிழி
ெசக்கச்சிவக்கவறிவார்

திரெமன்றுதந்தம் மதத்ைதேயதாமதச்
ெசய்ைகெகாடுமுளறவறிவா

ராறுசமயங்கெடாறும் ேவறுேவறாகிவிைள
யாடுமுைனயாவரறிவா

ரண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(3)

காயிைலயுதிர்ந்தகனி சருகுபுனன்மண்டிய
கடும்பசிதனக்கைடத்துங்

கார்வைரயின்முைழயிற் கருங்கல்ேபாலைசயாது
கண்மூடிெநடிதிருந்துந்

தீயினிைடைவகியுந் ேதாயமதின்மூழ்கியுந்
ேதகங்கெளன்ெபலும்பாய்த்

ெத யநின்றுஞ்ெசன்னி மயிர்கள்கூடாக்குருவி
ெதற்றெவயிலூடிருந்தும்

வாயுைவயடக்கியு மனதிைனயடக்கியு
ெமௗனத்திேலயிருந்து

மதிமண்டலத்திேல கனல்ெசல்லவமுதுண்டு
வனமூடிருந்துமறிஞ

ராயுமைறமுடிவான வருணாடினாரடிைம
யகிலத்ைதநாடன்முைறேயா

வண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(4)

சுத்தமுமசுத்தமுந் துக்கசுகேபதமுந்
ெதாந்தமுடனிர்த்ெதாந்தமும்

ஸ்தூலெமாடுசூ

மமு மாைசயுநிராைசயுஞ்

ெசால்லுெமாருெசால்லின்முடிவும்

ெபத்தெமாடுமுத்தியும் பாவெமாடபாவமும்
ேபதெமாடேபதநிைலயும்

ெபருைமெயாடுசிறுைமயு மருைமயுடெனளிைமயும்
ெபண்ணினுடனாணுமற்று

நித்தமுமனித்தமு மஞ்சனநிரஞ்சனமு
நிஷ்களமுநிகழ்சகளமு

32
நீதியுமன ீதியு மாதிெயாடனாதியு
நிர்விஷயவிஷயவடிவு

மத்தைனயுநீயலெத ளத்தைனயுமில்ைலெயனின்
யாங்களுைனயன்றியுண்ேடா

வண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(5)

காராருமாணவக் காட்ைடக்கைளந்தறக்
கண்டகங்காரெமன்னுங்

கல்ைலப்பிளந்துெநஞ் சகமானபூமிெவளி
காணத்திருத்திேமன்ேமற்

பாராதியறியாத ேமானமாம்வித்ைதப்
பதித்தன்புநீராகேவ

பாய்ச்சியதுபயிராகு மட்டுமாமாையவன்
பறைவயணுகாதவண்ண

ேநராகநின்றுவிைள ேபாகம்புசித்துண்ட
நின்னன்பர்கூட்டெமய்த

நிைனவின்படிக்குநீ முன்னின்றுகாப்பேத
நின்னருட்பாரெமன்று

மாராறுமறியாத சூதானெவளியில்ெவளி
யாகின்றது யமயேம

யண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(6)

வானாதிபூதமா யகிலாண்டேகாடியாய்
மைலயாகிவைளகடலுமாய்

மதியாகியிரவியாய் மற்றுளெவலாமாகி
வான்கருைணெவள்ளமாகி

நானாகிநின்றவனு நீயாகிநின்றிடவு
நாெனன்பதற்றிடாேத

நானாெனனக்குளறி நானாவிகா யாய்
நானறிந்தறியாைமயாய்ப்

ேபானாலதிட்டவலி ெவல்லெவளிேதாபகற்
ெபாழுதுபுகுமுன்கண்மூடிப்

ெபாய்த்துயில்ெகாள்வான்றைன ெயழுப்பவசேமாவினிப்
ேபாதிப்பெதந்தெநறிைய

யானாலுெமன்ெகாடுைம யனியாயமனியாய
மார்பாெலடுத்துெமாழிேவ
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னண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(7)

ெபாய்யிேனன்புைலயிேனன் ெகாைலயிேனனின்னருள்
புலப்படவறிந்துநிைலயாப்

புன்ைமேயன்கல்லாத தன்ைமேயனன்ைமேபாற்
ெபாருளலாப்ெபாருைளநாடும்

ெவய்யேனன்ெவகுளிேயன் ெவறியேனன்சிறியேனன்
விைனயிேனெனன்ெறன்ைனநீ

விட்டுவிடநிைனைவேயற் றட்டழிவதல்லாது
ேவறுகதிேயதுபுகலாய்

துய்யேனெமய்யேன யுயி னுக்குயிரான
துைணவேனயிைணெயான்றிலாத்

து யேனது யமுங் காணாவதீதேன
சுருதிமுடிமீ திருந்த

ைவயேனயப்பேன ெயனுமறிஞரறிைவவிட்
டகலாதகருைணவடிேவ

யண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

(8)

எத்தைனவிதங்கடான் கற்கினுங்ேகட்கினுெமன்
னிதயமுெமாடுங்கவில்ைல

யாெனனுமகந்ைததா ெனள்ளளவுமாறவிைல
யாதினும்மபிமானெமன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட தீைகேயாடிரக்கெமன்
ெசன்மத்துநானறிகிேலன்

சீலெமாடுதவவிரத ெமாருகனவிலாயினுந்
த சனங்கண்டுமறிேயன்

ெபாய்த்தெமாழியல்லான் மருந்துக்குெமய்ம்ெமாழி
புகன்றிேடன்பிறர்ேகட்கேவ

ேபாதிப்பதல்லாது சும்மாவிருந்தருள்
ெபாருந்திடாப்ேபைதநாேன

யத்தைனகுணக்ேகடர் கண்டதாக்ேகட்டதா
வவனிமிைசயுண்ேடாெசாலா

யண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

எக்காலமுந்தனக் ெகன்னெவாருெசயலிலா
ேவைழநீெயன்றிருந்திட்

(9)
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ெடனதாவியுடல்ெபாருளு ெமளனியாம்வந்துைக
ேயற்றுநமெதன்றவன்ேற

ெபாய்க்காலேதசமும் ெபாய்ப்ெபாருளில்வாஞ்ைசயும்
ெபாய்யுடைலெமய்ெயன்னலும்

ெபாய்யுறவுபற்றலும் ெபாய்யாகுநாெனன்னல்
ெபாய்யினும்ெபாய்யாைகபான்

ைமக்காலிருட்டைனய விருளில்ைலயிருவிைனகள்
வந்ேதறவழியுமில்ைல

மனமில்ைலயம்மனத் தினமில்ைலேவறுெமாரு
வரவில்ைலேபாக்குமில்ைல

யக்காலமிக்கால ெமன்பதிைலெயல்லா
மதீதமயமானதன்ேறா

வண்டபகிரண்டமு மடங்கெவாருநிைறவாகி
யானந்தமானபரேம.

--------

(10)

9. சுகவா
இன்னமுதுகனிபாகு கற்கண்டுசீனிேத
ெனனருசித்திடவலியவந்

தின்பங்ெகாடுத்தநிைன ெயந்ேநரநின்னன்ப
ைடயறாதுருகிநாடி

யுன்னியகருத்தவிழ வுைரகுளறியுடெலங்கு
ேமாய்ந்தயர்ந்தவசமாகி

யுணர்வ யேப ன்ப வனுபூதியுணர்விேல
யுணர்வார்களுள்ளபடிகாண்

கன்னிைகெயாருத்திசிற் றின்பம்ேவம்ெபன்னினுங்
ைகக்ெகாள்வள்பக்குவத்திற்

கணவனருள்ெபறின்முேன ெசான்னவாெறன்ெனனக்
கருதிநைகயாவளதுேபாற்

ெசான்னபடிேகட்குமிப் ேபைதக்குநின்கருைண
ேதாற்றிற்சுகாரம்பமாஞ்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

அன்பின்வழியறியாத ெவன்ைனத்ெதாடர்ந்ெதன்ைன
யறியாதபக்குவத்ேத

(1)
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யாைசப்ெபருக்ைகப் ெபருக்கிக்ெகாடுத்துநா
னற்ேறனலந்ேதெனன

ெவன்புலமயங்கேவ பித்ேதற்றிவிட்டா
யிரங்கிெயாருவழியாயினு

மின்பெவளமாகவந் துள்ளங்களிக்கேவ
ெயைனநீகலந்ததுண்ேடா

தன்பருவமலருக்கு மணமுண்டுவண்டுண்டு
தண்முைகதனக்குமுண்ேடா

தமியேனற்கிவ்வணந் திருவுளமிரங்காத
தன்ைமயாற்றனியிருந்து

துன்பமுறிெனங்ஙேன யழியாதநின்னன்பர்
சுகம்வந்துவாய்க்குமுைரயாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(2)

கல்ேலனுைமயெவாரு காலத்திலுருகுெமன்
கன்ெனஞ்சமுருகவிைலேய

கருைணக்கிணங்காத வன்ைமையயுநான்முகன்
கற்பிக்கெவாருகடவுேளா

வல்லான்வகுத்தேத வாய்க்காெலனும்ெபரு
வழக்குக்கிழுக்குமுண்ேடா

வானமாய்நின்றின்ப மைழயாயிரங்கிெயைன
வாழ்விப்பதுன்பரங்காண்

ெபால்லாதேசெயனிற் றாய்தள்ளன ீதேமா
புகலிடம்பிறிதுமுண்ேடா

ெபாய்வார்த்ைதெசால்லிேலா திருவருட்கயலுமாய்ப்
புன்ைமேயனாவனந்ேதா

ெசால்லான்முழக்கிேலா சுகமில்ைலெமௗனியாய்ச்
சும்மாவிருக்கவருளாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

என்ெபலாெநக்குைடய ேராமஞ்சிலிர்ப்பவுட
லிளகமனதழலின்ெமழுகா

யிைடயறாதுருகவரு மைழேபாலிரங்கிேய
யிருவிழிகண ீ ைறப்ப

வன்பினான்மூர்ச்சித்த வன்பருக்கங்ஙேன
யமிர்தசஞ்சீவிேபால்வந்

(3)
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தானந்தமைழெபாழிைவ யுள்ளன்பிலாதெவைன
யார்க்காகவடிைமெகாண்டாய்

புன்புலான்மயிர்ேதா னரம்ெபன்புெமாய்த்திடு
புைலக்குடிலிலருவருப்புப்

ெபாய்யல்லேவயிதைன ெமய்ெயன்றுநம்பிெயன்
புந்திெசலுேமாபாழிேல

துன்பமாயைலயேவா வுலகநைடையயெவாரு
ெசாற்பனத்திலும்ேவண்டிேலன்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(4)

ெவந்நீர்ெபாறாெதனுடல் காலின்முட்ைடக்ககவும்
ெவடுக்ெகன்றைசத்ெதடுத்தால்

விழியிைமத்தங்ஙேன தண்ணருைளநாடுேவன்
ேவெறான்ைறெயாருவர்ெசால்லி

னந்ேநரைமேயாெவன் முகம்வாடிநிற்பதுவு
ைமயநின்னருளறியுேம

யானாலுெமத்தப் பயந்தவனியாெனன்ைன
யாண்டநீைகவிடாேத

யிந்ேநரெமன்றிைல யுடற்சுைமயதாகவு
ெமடுத்தாலிறக்கெவன்ேற

ெயங்ெகங்குெமாருதீர்ைவ யாயமுண்டாயினு
மிைறஞ்சுசுகராதியான

ெதான்ன ீர்ைமயாளர்க்கு மானிடம்வகுத்தவரு
டுைணெயன்றுநம்புகின்ேறன்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

பற்றுவனவற்றிடு நிராைசெயன்ெறாருபூமி
பற்றிப்பிடிக்குமிேயாகப்

பாங்கிற்பிராணலய ெமன்னுெமாருபூமியிைவ
பற்றின்மனமறுெமன்னேவ

கற்ைறயஞ்சைடெமௗனி தாேனகனிந்தகனி
கனிவிக்கவந்தகனிேபாற்

கண்டதிந்ெநறிெயனத் திருவுளக்கனிவிெனாடு
கனிவாய்திறந்துெமான்ைறப்

ெபற்றவனுமல்ேலன் ெபறாதவனுமல்ேலன்
ெபருக்கத்தவித்துளறிேய

(5)
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ெபண்ண ீர்ைமெயன்னவிரு கண்ண ீ ைறத்துநான்
ேபய்ேபாலிருக்கவுலகஞ்

சுற்றிநைகெசய்யேவ யுைலயவிட்டாெயனிற்
ெசால்லவினிவாயுமுண்ேடா

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(6)

அரும்ெபாேனமணிேய ெயனன்ேபெயனன்பான
வறிேவெயனறிவிலூறு

மானந்தெவள்ளேம ெயன்ெறன்றுபாடிேன
னாடிேனனாடிநாடி

விரும்பிேயகூவிேன னுலறிேனனலறிேனன்
ெமய்சிலிர்த்திருைககூப்பி

விண்மா ெயனெவனிரு கண்மா ெபய்யேவ
ேவசற்றயர்ந்ேதனியா

னிரும்புேநர்ெநஞ்சகக் கள்வனானாலுமுைன
யிைடவிட்டுநின்றதுண்ேடா

ெவன்றுநீயன்றுநா னுன்னடிைமயல்லேவா
யாேதனுமறியாெவறுந்

துரும்பேனெனன்னினுங் ைகவிடுதன ீதிேயா
ெதாண்டெராடுகூட்டுகண்டாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

பாராதியண்டங்க ளத்தைனயும்ைவக்கின்ற
பரெவளியினுண்ைமகாட்டிப்

பற்றுமனெவளிகாட்டி மனெவளியினிற்ேறாய்ந்த
பாவிேயன்ப சுகாட்டித்

தாராளமாய்நிற்க நிச்சிந்ைதகாட்டிச்
சதாகாலநிஷ்ைடெயனேவ

சகசநிைலகாட்டிைன சுகாதீதநிைலயந்
தைனக்காட்டநாள்ெசல்லுேமா

காராரெவண்ணரு மனந்தேகாடிகணின்று
காலூன்றிமைழெபாழிதல்ேபாற்

கால்வசிமின்னிப்
ீ
படர்ந்துபரெவளிெயலாங்
கம்மியானந்தெவள்ளஞ்

ேசாராதுெபாழியேவ கருைணயின்முழங்கிேய
ெதாண்டைரக்கூவுமுகிேல

(7)
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சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(8)

ேபதித்தசமயேமா ெவான்றுெசானபடிெயான்று
ேபசாதுதுறவாகிேய

ேபசாதெப ேயார்க ணிருவிகற்பத்தினாற்
ேபசார்கள்பரமகுருவாய்ப்

ேபாதிக்குமுக்கணிைற ேநர்ைமயாய்க்ைகக்ெகாண்டு
ேபாதிப்பதாச்சறிவிேல

ேபாக்குவரவறவின்ப நீக்கமறவசனமாப்
ேபாதிப்பெதவைரயேன

சாதித்தசாதனமு மிேயாகியர்கணமெதன்று
சங்கிப்பராதலாேல

தன்னிேலதானா யயர்ந்துவிடுேவாெமனத்
தனியிருந்திடினங்ஙேன

ேசாதிக்கமனமாைய தைனேயவினாலடிைம
சுகமாவெதப்படிெசாலாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(9)

அண்டமுடிதன்னிேலா பகிரண்டமதனிேலா
வல மண்டலநடுவிேலா

வனனடுவிேலாவமிர்த மதிநடுவிேலாவன்ப
ரகமுருகிமலர்கடூவித்

ெதண்டமிடவருமூர்த்தி நிைலயிேலாதிக்குத்
திகந்தத்திேலாெவளியிேலா

திகழ்விந்துநாதநிைல தன்னிேலாேவதாந்த
சித்தாந்தநிைலதன்னிேலா

கண்டபலெபாருளிேலா காணாதநிைலெயனக்
கண்டசூனியமதனிேலா

காலெமாருமூன்றிேலா பிறவிநிைலதன்னிேலா
கருவிகரணங்கேளாய்ந்த

ெதாண்டர்களிடத்திேலா நீவற்றிருப்பது
ீ
ெதாழும்பேனற்குளவுபுகலாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

எந்தநாள்கருைணக் கு த்தாகுநாெளனவு
ெமன்னிதயெமைனவாட்டுேத

(10)
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ேயெதன்றுெசால்லுேவன் முன்ெனாடுபின்மைலவறவு
மிற்ைறவைரயாது ெபற்ேறன்

பந்தமானதிலிட்ட ெமழுகாகியுள்ளம்
பைதத்துப்பைதத்துருகேவா

பரமசுகமாவது ெபாறுப்ப யதுயரமாய்ப்
பலகாலுமூர்ச்சிப்பேதா

சிந்ைதயானதுமறிைவ ெயன்னறிவிலறிவான
ெதய்வநீயன்றியுளேதா

ேதகநிைலயல்லேவ யுைடகப்பல்கப்பலாய்த்
திைரயாழியூடுெசலுேமா

ெசாந்தமாயாண்டநீ யறியார்கள்ேபாலேவ
துன்பத்திலாழ்த்தன்முைறேயா

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

(11)

எந்நாளுமுடலிேல யுயிராமுைனப்ேபா
லிருக்கவிைலேயாமனெதனு

மியானுெமன்னட்பாம் பிராணனுெமைமச்சடம
ெதன்றுைனச்சித்ெதன்றுேம

யந்நாளிெலவேனா பி த்தானைதக்ேகட்ட
வன்றுமுதலின்றுவைரயு

மநியாயமாெயைம யைடக்கிக்குறுக்ேக
யடர்ந்தரசுபண்ணிெயங்கண்

முன்னாகநீெயன்ன ேகாட்ைடெகாண்டாெயன்று
மூடமனமிகவுேமச

மூண்ெட யுமனலிட்ட ெமழுகாயுளங்கருகன்
முைறைமேயாபதினாயிரஞ்

ெசான்னாலுநின்னரு ளிரங்கவிைலேயயினிச்
சுகம்வருவெதப்படிெசாலாய்

சுத்தநிர்க்குணமான பரெதய்வேமபரஞ்
ேசாதிேயசுகவா ேய.

--------

10. எங்குநிைறகின்றெபாருள்

அவனன்றிேயாரணுவு மைசயாெதனும்ெப ய
வாப்த்தர்ெமாழிெயான்றுகண்டா

லறிவாவேததுசில வறியாைமேயதிைவ
யறிந்தார்களறியார்களார்

(12)
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ெமௗனெமாடிருந்ததா ெரன்ேபாலுடம்ெபலாம்
வாயாய்ப்பிதற்றுமவரார்

மனெதனவுெமாருமாைய ெயங்ேகயிருந்துவரும்
வன்ைமெயாடிரக்கெமங்ேக

புவனம்பைடப்பெதன் கர்த்தவியெமவ்விடம்
பூதேபதங்கெளவிடம்

ெபாய்ெமயிதமகிதேமல் வருநன்ைமதீைமெயாடு
ெபாைறெபாறாைமயுெமவ்விட

ெமவர்சிறியெரவர்ெப ய ெரவருறவெரவர்பைகஞ
யாதுமுைனயன்றியுண்ேடா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(1)

அன்ேனயேனெயனுஞ் சிலசமயநின்ைனேய
ையயாைவயாெவன்னேவ

யலறிடுஞ்சிலசமய மல்லாதுேபய்ேபால
வலறிேயெயான்றுமிலவாய்ப்

பின்ேனதுமறியாம ெலான்ைறவிட்ெடான்ைறப்
பிதற்றிடுஞ்சிலசமயேமற்

ேபச யெவாளிெயன்றும் ெவளிெயன்றுநாதாதி
பிறவுேமநிலயெமன்றுந்

தன்ேன லாதேதா ரணுெவன்றுமூவிதத்
தன்ைமயாங்காலெமன்றுஞ்

சாற்றிடுஞ்சிலசமய மிைவயாகிேவறதாய்ச்
சதாஞானவானந்தமா

ெயன்ேனெயேனகருைண விைளயாட்டிருந்தவா
ெறம்மேனார்புகலெவளிேதா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

ேவதமுடனாகம புராணமிதிகாசமுதல்
ேவறுமுளகைலகெளல்லா

மிக்காகவத்துவித துவிதமார்க்கத்ைதேய
வி வாெவடுத்துைரக்கு

ேமாத யதுவிதேம யத்துவிதஞானத்ைத
யுண்டுபணுஞானமாகு

மூகமனுபவவசன மூன்றுக்குெமாவ்வுமீ
துபயவாதிகள்சம்மத

(2)
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மாதலிெனனக்கினிச் ச ையயாதிகள்ேபாது
மியாெதான்றுபாவிக்கநா

னதுவாதலாலுன்ைன நாெனன்றுபாவிக்கி
னத்துவிதமார்க்கமுறலா

ேமதுபாவித்திடினு மதுவாகிவந்தருள்ெச
ெயந்ைதநீகுைறயுமுண்ேடா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(3)

ெசால்லானதிற்சற்றும் வாராதபிள்ைளையத்
ெதாட்டில்ைவத்தாட்டியாட்டித்

துைடயிைனக்கிள்ளல்ேபாற் சங்கற்பெமான்றிற்
ெறாடுக்குந்ெதாடுத்தழிக்கும்

ெபால்லாதவாதைன ெயனுஞ்சப்தபூமியிைட
ேபாந்துதைலசுற்றியாடும்

புருஷனிலடங்காத பூைவேபாற்றாேன
புறம்ேபாந்துசஞ்ச க்குங்

கல்ேலாடிரும்புக்கு மிகவன்ைமகாட்டிடுங்
காணாதுேகட்டெவல்லாங்

கண்டதாக்காட்டிேய யணுவாச்சு க்கிடுங்
கபடநாடகசாலேமா

ெயல்லாமும்வலதிந்த மனமாையேயைழயா
ெமன்னாலடக்கவசேமா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

கண்ணாரநீர்மல்கி யுள்ளெநக்குருகாத
கள்ளேனனானாலுேமா

ைககுவித்தாடியும் பாடியும்விடாமேல
கண்பனித்தாைரகாட்டி

யண்ணாபரஞ்ேசாதி யப்பாவுனக்கடிைம
யாெனனவுேமெலழுந்த

வன்பாகிநாடக நடித்தேதாகுைறவில்ைல
யகிலமுஞ்சிறிதறியுேமற்

றண்ணாருநின்னதரு ளறியாததல்லேவ
சற்ேறனுமினிதிரங்கிச்

சாசுவதமுத்திநிைல யீெதன்றுணர்த்திேய
சகசநிைலதந்துேவெறான்

(4)
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ெறண்ணாமலுள்ளபடி சுகமாயிருக்கேவ
ேயைழேயற்கருள்ெசய்கண்டா

யிகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(5)

காகமானதுேகாடி கூடுகின்றாலுெமாரு
கல்லின்முன்ெனதிர்நிற்குேமா

கர்மமானதுேகாடி முன்ேனெசய்தாலுநின்
கருைணப்ரவாகவருைளத்

தாகமாய்நாடினைர வாதிக்கவல்லேதா
தமியேனற்கருட்டாகேமா

சற்றுமிைலெயன்பதுவும் ெவளியாச்சுவிைனெயலாஞ்
சங்ேகதமாய்க்கூடிேய

ேதகமானைதமிகவும் வாட்டுேததுன்பங்கள்
ேசராமலிேயாகமார்க்க

சித்திேயாவரவில்ைல சகசநிஷ்ைடக்குெமன்
சிந்ைதக்கும்ெவகுதூரநா

ேனகமாய்நின்ேனா டிருக்குநாெளந்தநா
ளிந்நாளின்முற்றுறாேதா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(6)

ஒருைமமனதாகிேய யல்லலறநின்னருளி
ெலாருவனான்வந்திருக்கி

னுலகம்ெபாறாதேதா மாயாவிசித்ரெமன
ேவாயுேமாவிடமில்ைலேயா

வருளுைடயநின்னன்பர் சங்ைகெசய்திடுவேரா
வலதுகிர்த்தியகர்த்தரா

யகிலம்பைடத்ெதம்ைம யாள்கின்றேபர்சில
ரடாெதன்பேராவகன்ற

ெபருைமெபறுபூரணங் குைறயுேமாபூதங்கள்
ேபய்க்ேகாலமாய்விதண்ைட

ேபசுேமாவலதுதான் ப பாககாலம்

பிறக்கவிைலேயாெதால்ைலயா

மிருைமெசறிசடவிைன ெயதிர்த்துவாய்ேபசுேமா
ேவதுளவுசிறிதுபுகலா

யிகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(7)
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நில்லாதுேதகெமனு நிைனவுண்டுேதகநிைல
நின்றிடவுெமௗனியாகி

ேநேரயுபாயெமான் றருளிைனையேயாவிதைன
நின்றனுட்டிக்கெவன்றாற்

கல்லாதமனேமா ெவாடுங்கியுபரதிெபறக்
காணவிைலயாைகயாேல

ைகேயற்றுணும்புசிப் ெபாவ்வாெதநாளுமுன்
காட்சியிலிருந்துெகாண்டு

வல்லாளராயியம நியமாதிேமற்ெகாண்ட
மாதவர்க்ேகவல்ெசய்து

மனதின்படிக்ெகலாஞ் சித்திெபறலாஞானம்
வாய்க்குெமாருமனுெவனக்கிங்

கில்லாைமெயான்றிைனயு மில்லாைமயாகேவ
யிப்ேபாதிரங்குகண்டா

யிகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(8)

மரவு யுடுத்துமைல வனெநற்ெகாறித்துமுதிர்
வனசருகுவாயில்வந்தால்

வன்பசிதவிர்த்துமனல் ெவயிலாதிமைழயால்
வருந்தியும்மூலவனைலச்

சிரமளெவழுப்பியு நீ னிைடமூழ்கியுந்
ேதகநமதல்லெவன்று

சிற்சுகவேபைக்ஷயாய் நின்னன்பர்ேயாகஞ்
ெசலுத்தினா யாம்பாவிேயம்

விரவுமறுசுைவயிெனாடு ேவண்டுவபுசித்தைரயில்
ேவண்டுவெவலாமுடுத்தி

ேமைடமாளிைகயாதி வட்டினிைடைவகிேய
ீ
ேவெறாருவருத்தமின்றி

யிரவுபகேலைழயர்கள் ைசேயாகமாயிேனா
ெமப்படிபிைழப்பதுைரயா

யிகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

முத்தைனயமூரலும் பவளவாயின்ெசாலு
முகத்திலகுபசுமஞ்சளு

மூர்ச்சிக்கவிரகசன் னதேமற்றவிருகும்ப
முைலயின்மணிமாைலநால

(9)
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ைவத்ெதைமமயக்கியிரு கண்வைலையவசிேய
ீ
மாயாவிலாசேமாக

வா தியிலாழ்த்திடும் பாழானசிற்றிைட
மடந்ைதயர்கள்சிற்றின்பேமா

புத்தமிர்தேபாகம் புசித்துவிழியிைமயாத
ெபான்னாட்டும்வந்தெதன்றாற்

ேபாராட்டமல்லேவா ேப ன்பமுத்தியிப்
பூமியிலிருந்துகாண

ெவத்தைனவிகாதம்வரு ெமன்றுசுகர்ெசன்றெநறி
யிவ்வுலகமறியாதேதா

விகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

(10)

உன்னிைலயுெமன்னிைலயு ெமாருநிைலெயனக்கிடந்
துளறிடுமவத்ைதயாகி

யுறவுதான்காட்டாத வாணவமுெமாளிகண்
ெடாளிக்கின்றவிருெளன்னேவ

தன்னிைலைமகாட்டா ெதாருங்கவிருவிைனயினாற்
றாவுசுகதுக்கேவைல

தட்டழியமுற்றுமில் லாமாையயதனாற்
றடித்தகிலேபதமான

முன்னிைலெயாழிந்திட வகண்டிதாகாரமாய்
மூதறிவுேமலுதிப்ப

முன்பிெனாடுகீ ழ்ேம னடுப்பக்கெமன்னாமன்
முற்றுமானந்தநிைறேவ

ெயன்னிைலைமயாய்நிற்க வியல்புகூரருள்வடிவ
ெமந்நாளும்வாழிவாழி

யிகபரமிரண்டினிலு முயி னுக்குயிராகி
ெயங்குநிைறகின்றெபாருேள.

--------

11. சச்சிதானந்தசிவம்

பாரரதிககனப் பரப்புமுண்ேடாெவன்று
படர்ெவளியதாகிெயழுநாப்

ப திமதிகாணாச் சுயஞ்ேசாதியாயண்ட
பகிரண்டவுயிெரைவக்கு

ேநராகவறிவா ய்கண்டமாேயகமாய்
நித்தமாய்நிர்த்ெதாந்தமாய்

(11)
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நிர்க்குணவிலாசமாய் வாக்குமனமணுகாத
நிர்மலானந்தமயமாய்ப்

ேபராதுநிற்றிநீ சும்மாவிருந்துதான்
ேப ன்பெமய்திடாமற்

ேபய்மனைதயண்டிேய தாயிலாப்பிள்ைளேபாற்
பித்தாகேவாமனைதநான்

சாராதபடியறிவி னிருவிகற்பாங்கமாஞ்
சாசுவதநிஷ்ைடயருளாய்

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(1)

குடக்ெகாடுகுணக்காதி திக்கிைனயுழக்கூடு
ெகாள்ளல்ேபாைலந்துபூதங்

கூடுஞ்சுருங்கிைலச் சாேலகெமான்பது
குலாவுநைடமைனையநாறும்

வடக்கயிறுெவண்ணரம் பாெவன்புதைசயினான்
மதேவள்விழாநடத்த

ைவக்கின்றைகத்ேதைர ெவண்ண ீர்ெசநீர்கணிர்
மலநீர்புண ீ ைறக்கும்

விடக்குத்துருத்திையக் கருமருந்துக்கூட்ைட
ெவட்டெவட்டத்தளிர்க்கும்

ேவட்ைகமரமுறுகின்ற சுடுகாட்ைடமுடிவிேல
ெமய்ேபாலிருந்துெபாய்யாஞ்

சடக்ைகச்சடக்ெகனச் சதெமன்றுசின்மயந்
தானாகிநிற்பெதன்ேறா

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

பாகத்தினாற்கவிைத பாடிப்படிக்கேவா
பத்திெநறியில்ைலேவத

பாராயணப்பனுவன் மூவர்ெசய்பனுவலது
பகரேவாவிைசயுமில்ைல

ேயாகத்திேலசிறிது முயலெவன்றாற்ேறக
ெமாவ்வாதிவூண்ெவறுத்தா

லுயிர்ெவறுத்திடெலாக்கு மல்லாதுகி ையக
ளுபாயத்தினாற்ெசய்யேவா

ேமாகத்திேலசிறிது ெமாழியவிைலெமய்ஞ்ஞான
ேமானத்தினிற்கெவன்றான்

(2)

46
முற்றாதுப பாக சத்திகளேனகநின்
மூதறிவிேலெயழுந்த

தாகத்திேலவாய்க்கு மமிர்தப்ரவாகேம
தன்னந்தனிப்ெபருைமேய

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(3)

இைமயளவுேபாைதெயாரு கற்பகாலம்பண்ணு
மிவ்வுலகெமவ்வுலகேமா

ெவன்ெறண்ணம்வருவிக்கு மாதர்சிற்றின்பேமா
ெவன்னின்மகேமருவாக்கிச்

சுைமெயடுமிெனன்றுதான் சும்மாடுமாெயைமச்
சுைமயாளுமாக்கிநாளுந்

துர்ப்புத்திபண்ணியுள நற்புத்தியாைவயுஞ்
சூைறயிட்டிந்த்ரஜால

மைமயெவாருகூத்துஞ் சைமந்தாடுமனமாைய
யம்மம்மெவல்லெலளிேதா

வருள்ெபற்றேபர்க்ெகலா ெமாளிெபற்றுநிற்குமீ
தருேளாவலாதுமருேளா

சைமயெநறிகாணாத சாக்ஷிநீசூ

தமியேனற்குளவுபுகலாய்

மமாத்

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

இனிேயெதமக்குனருள் வருேமாெவனக்கருதி
ேயங்குேதெநஞ்சைமேயா

வின்ைறக்கிருந்தாைர நாைளக்கிருப்பாெரன்
ெறண்ணேவாதிடமில்ைலேய

யனியாயமாயிந்த வுடைலநாெனன்றுவரு
மந்தகற்காளாகேவா

வாடித்தி ந்துநான் கற்றதுங்ேகட்டது
மவலமாய்ப்ேபாதனன்ேறா

கனிேயனும்வறியெசங் காேயனுமுதிர்சருகு
கந்தமூலங்கேளனுங்

கனல்வாைதவந்ெதய்தி னள்ளிப்புசித்துநான்
கண்மூடிெமௗனியாகித்

தனிேயயிருப்பதற் ெகண்ணிேனெனண்ணமிது
சாமிநீயறியாதேதா

(4)
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சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(5)

மத்தமதக முகிற் குலெமன்னநின்றிலகு
வாயிலுடன்மதியகடுேதாய்

மாடகூடச்சிகர ெமாய்த்தசந்திரகாந்த
மணிேமைடயுச்சிமீ து

முத்தமிழ்முழக்கமுடன் முத்தநைகயார்கெளாடு
முத்துமுத்தாய்க்குலாவி

ேமாகத்திருந்துெமன் ேயாகத்தினிைலநின்று
மூச்ைசப்பிடித்தைடத்துக்

ைகத்தலநகப்பைட வி த்தபுலிசிங்கெமாடு
கரடிநுைழநூைழெகாண்ட

கானமைலயுச்சியிற் குைகயூடிருந்துெமன்
கரதலாமலகெமன்னச்

சத்தமறேமானநிைல ெபற்றவர்களுய்வர்காண்
சனகாதிதுணிவிதன்ேறா

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(6)

ைகத்தலம்விளங்குெமாரு ெநல்லியங்கனிெயனக்
கண்டேவதாகமத்தின்

காட்சிபுருஷார்த்தமதின் மாட்சிெபறுமுத்தியது
கருதினனுமானமாதி

யுத்திபலவாநிரு விகற்பேமலில்ைலயா
ெலான்ேறாடிரண்ெடன்னேவா

வுைரயுமிைலநீயுமிைல நானுமிைலெயன்பது
முபாயநீயுண்டுநானுஞ்

சித்தமுளனானில்ைல ெயனும்வசனநீயறிைவ
ெத யார்கெட யவசேமா

ெசப்புேகவலநீதி ெயாப்புவைமயல்லேவ
சின்முத்திராங்கமரபிற்

சத்தமறெவைனயாண்ட குருெமௗனிைகயினாற்
றமியேனற்குதவுெபாருேள

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

காயாதமரமீ து கல்ேலறுெசல்லுேமா
கடவுண ீயாங்களடிேயங்

(7)
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கர்மபந்தத்தினாற் சன்மபந்தம்ெபறக்
கற்பித்ததுன்னதருேள

வாயாரவுண்டேபர் வாழ்த்துவதுெநாந்தேபர்
ைவவதுவுெமங்களுலக

வாய்பாடுநிற்கநின் ைவதிகெவாழுங்குநிைன
வாழ்த்தினாற்ெபறுேபறுதா

ேனாயாதுெபறுவெரன முைறயிட்டதாற்பின்ன
ருளறுவதுகருமமன்றா

முபயெநறியீெதன்னி னுசிதெநறிெயந்தெநறி
யுலகிேலபிைழெபாறுக்குந்

தாயானகருைணயு முனக்குண்ெடனக்கினிச்
சஞ்சலங்ெகடவருள்ெசய்வாய்

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(8)

இன்னம்பிறப்பதற் கிடெமன்னினிவ்வுடல
மிறவாதிருப்பமூலத்

ெதழுமங்கியமிர்ெதாழுகு மதிமண்டலத்திலுற
ெவன்னம்ைமகுண்டலினிபாற்

பின்னம்பிறக்காது ேசெயனவளர்த்திடப்
ேபேயைனநல்கேவண்டும்

பிறவாதெநறிெயனக் குண்ெடன்ன ீனிம்ைமேய
ேபசுகர்ப்பூரதீப

மின்னும்படிக்ககண் டாகாரவன்ைனபால்
விைனேயைனெயாப்புவித்து

வட்டுெநறிகூட்டிடுதன்
ீ
மிகவுநன்றிைவயன்றி
விவகாரமுண்ெடன்னிேலா

தன்னந்தனிச்சிறிய னாற்றிேலன்ேபாற்றிவளர்
சன்மார்க்கமுத்திமுதேல

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

ேவதாைவயிவ்வணம் விதித்தேதெதன்னினுன்
விைனப்பகுதிெயன்பனந்த

விைனேபசவறியாது நிற்கவிைவமனதால்
விைளந்ததான்மனைதநாடிற்

ேபாதேமநிற்குமப் ேபாதத்ைதநாடிேலா
ேபாதமுநினால்விளக்கம்

(9)
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ெபாய்யன்றுெதய்வமைற யாவுேமநீெயன்று
ேபாக்குவரவறநிகழ்த்து

மாதாரவாேதய முழுதுநீயாதலா
லகிலமீ ெதன்ைனயாட்டி

யாடல்கண்டவனுநீ யாடுகின்றவனுநீ
யருளுநீெமௗனஞான

தாதாவுநீெபற்ற தாய்தந்ைததாமுநீ
தமருநீயாவுநீகாண்

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

(10)

ெகாந்தவிழ்மலர்ச்ேசாைல நன்ன ீழல்ைவகினுங்
குளிர்தீம்புனற்ைகயள்ளிக்

ெகாள்ளுகினுமந்நீ

ைடத்திைளத்தாடினுங்

குளிர்சந்தவாைடமடவார்

வந்துலவுகின்றெதன முன்றிலிைடயுலவேவ
வசதிெபறுேபாதும்ெவள்ைள

வட்டமதிபட்டப் பகற்ேபாலநிலவுதர
மகிழ்ேபாதும்ேவைலயமுதம்

விந்ைதெபறவறுசுைவயில் வந்தெதனவமுதுண்ணும்
ேவைளயிலுமாைலகந்தம்

ெவள்ளிைலயைடக்காய் விரும்பிேவண்டியவண்ணம்
விைளயாடிவிழிதுயிலினுஞ்

சந்ததமுநின்னருைள மறவாவரந்தந்து
தமிேயைனரைக்ஷபு வாய்

சர்வப பூரண வகண்டதத்துவமான
சச்சிதானந்தசிவேம.

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

12. ேதேசாமயானந்தம்

மருமலர்ச்ேசாைலெசறி நன்ன ீழன்மைலயாதி
மன்னுமுனிவர்க்ேகவலாய்

மந்த்ரமாலிைகெசால்லு மியமநியமாதியா
மார்க்கத்தினின்றுெகாண்டு

கருமருவுகாயத்ைத நிர்மலமதாகேவ
கமலாசனாதிேசர்த்துக்

(11)
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காைலப்பிடித்தனைல யம்ைமகுண்டலியடிக்
கைலமதியினூடுதாக்கி

யுருகிவருமமிர்தத்ைத யுண்டுண்டுறங்காம
லுணர்வானவிழிையநாடி

ெயான்ேறாடிரண்ெடனாச் சமரசெசாரூபசுக
முற்றிடெவன்மனதின்வண்ணந்

திருவருண்முடிக்கவித் ேதகெமாடுகாண்பேனா
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

இப்பிறவிெயன்னுெமா

(1)

ருட்கடலின்மூழ்கிநா

ெனன்னுெமாருமகரவாய்பட்

டிருவிைனெயனுந்திைரயி ெனற்றுண்டுபுற்புத
ெமனக்ெகாங்ைகவ ைசகாட்டுந்

துப்பிதழ்மடந்ைதயர் மயற்சண்டமாருதச்
சுழல்வந்துவந்தடிப்பச்

ேசாராதவாைசயாங் கானாறுவானதி
சுரந்தெதனேமலுமார்ப்பக்

ைகப்ப சுகாரர்ேபா லறிவானவங்கமுங்
ைகவிட்டுமதிமயங்கிக்

கள்ளவங்கக்காலர் வருவெரன்றஞ்சிேய
கண்ணருவிகாட்டுெமளிேயன்

ெசப்ப யமுத்தியாங் கைரேசரவுங்கருைண
ெசய்ைவேயாசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

தாய்தந்ைததமர்தார மகெவன்னுமிைவெயலாஞ்
சந்ைதயிற்கூட்டமிதிேலா

சந்ேதகமில்ைலமணி மாடமாளிைகேமைட
சதுரங்கேசைனயுடேன

வந்தேதார்வாழ்வுேமா

ந்த்ரசாலக்ேகாலம்

வஞ்சைனெபாறாைமேலாபம்

ைவத்தமனமாங்கிருமி ேசர்ந்தமலபாண்டேமா
வாஞ்சைனயிலாதகனேவ

ெயந்தநாளுஞ்ச

ெயனத்ேதர்ந்துேதர்ந்துேம

யிரவுபகலில்லாவிடத்

(2)
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ேதகமாய்நின்றநின் னருள்ெவள்ளமீ திேல
யாெனன்பதறவுமூழ்கிச்

சிந்ைததான்ெறளியாது சுழலும்வைகெயன்ெகாேலா
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

(3)

ஆடாமேலாய்ந்திட்ட பம்பரம்ேபால்விைச
யடங்கிமனம்வழேநேர
ீ

யறியாைமயாகின்ற விருளகலவிருெளாளியு
மல்லாதிருந்தெவளிேபாற்

ேகாடாெதைனக்கண் ெடனக்குணிைறசாந்தெவளி
கூடியின்பாதீதமுங்

கூடிேனேனாச ைய கி ையயின்முயன்றுெநறி
கூடிேனேனாவல்லனியா

ன ீடாகேவயாறு வட்டினினிரம்பிேய
ீ
யிலகிவளர்பிராணெனன்னு

மிருநிதியிைனக்கட்டி ேயாகபரனாகாம
ேலைழக்குடும்பனாகித்

ேதடாதழிக்கெவாரு மதிவந்தெதன்ெகாேலா
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

பாடாதுபாடிப் படித்தளவில்சமயமும்
பஞ்சுபடுெசால்லனிவைனப்

பார்மிேனாபார்மிேனா ெவன்றுசைபகூடவும்
பரமார்த்தமிதுெவன்னேவ

யாடாதுமாடிெநஞ் சுருகிெநக்காடேவ
யமலேமேயகேமெயம்

மாதிேயேசாதிேய ெயங்குநிைறகடவுேள
யரேசெயனக்கூவிநான்

வாடாதுவாடுெமன் முகவாட்டமுங்கண்டு
வாடாெவனக்கருைணநீ

ைவத்திடாவண்ணேம சங்ேகதமாவிந்த
வன்ைமையவளர்ப்பித்ததார்

ேதடாதுேதடுேவார் ேதட்டற்றேதட்டேம
ேதட யசத்தாகிெயன்

(4)
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சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

(5)

பிறியாததண்ணருட் சிவஞானியாய்வந்து
ேபச யவாசியாேல

ேப ன்பவுண்ைமைய யளித்தைனெயன்மனதறப்
ேபரம்பலக்கடவுளா

யறிவாயிருந்திடு நாதெவாலிகாட்டிேய
யமிர்தப்ரவாகசித்தி

யருளிைனயலாதுதிரு வம்பலமுமாகிெயைன
யாண்டைனபிெனய்திெநறியாய்க்

குறிதானளித்தைனநன் மரவு ெகாளந்தணக்
ேகாலமாயசபாநலங்

கூறினபின்ெமௗனியாய்ச் சும்மாவிருக்கெநறி
கூட்டிைனெயலாமிருக்கச்

சிறிேயன்மயங்கிமிக வறிவின்ைமயாவேனா
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

(6)

ஆராெரனக்ெகன்ன ேபாதித்துெமன்னெவன்
னறிவிைனமயக்கவசேமா

வண்டேகாடிையெயலாங் கருப்பவைறேபாலவு
மடுக்கடுக்காவைமத்துப்

ேபராமனின்றபர ெவளியிேலமனெவளி
பிறங்குவதலாெதான்றினும்

பின்னமுறமருவாது நன்னயத்தாலினிப்
ேப ன்பமுத்திநிைலயுந்

தாராதுதள்ளவும் ேபாகாதுனாலது
தள்ளினும்ேபாேகனியான்

றைடேயதுமில்ைலயாண் டவனடிைமெயன்னுமிரு
தன்ைமயிலுெமன்வழக்குத்

தீராதுவிடுவதிைல நடுவானகடவுேள
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

கந்துகமதக்க ைய வசமாநடத்தலாங்
கரடிெவம்புலிவாையயுங்

(7)
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கட்டலாெமாருசிங்க முதுகின்ேமற்ெகாள்ளலாங்
கட்ெசவிெயடுத்தாட்டலாம்

ெவந்தழலினிரதம்ைவத் ைதந்துேலாகத்ைதயும்
ேவதித்துவிற்றுண்ணலாம்

ேவெறாருவர்காணாம லுலகத்துலாவலாம்
விண்ணவைரேயவல்ெகாளலாஞ்

சந்ததமுமிளைமெயா டிருக்கலாமற்ெறாரு
சரீரத்தினும்புகுதலாஞ்

சலேமனடக்கலாங் கனன்ேமலிருக்கலாந்
தன்னிக ல்சித்திெபறலாஞ்

சிந்ைதையயடக்கிேய சும்மாவிருக்கின்ற
திறம துசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

(8)

எல்லாமறிந்தவரு ேமதுமறியாதவரு
மில்ைலெயனுமிவ்வுலகமீ

ேததுமறியாதவ ெனனப்ெபயர்த த்துமிக
ேவைழக்குேளைழயாகிக்

கல்லாதவறிவிற் கைடப்பட்டநானன்று
ைகயினாலுண்ைமஞானங்

கற்பித்தநின்னருளி னுக்ெகன்னைகம்மாறு
காட்டுேவன்குற்ேறவனா

னல்லார்ந்தேமனிெயாடு குண்டுகட்பிைறெயயிற்
றாபாசவடிவமான

வந்தகாநீெயாரு பகட்டாற்பகட்டுவ
தடாதடாகாசுநம்பாற்

ெசல்லாதடாெவன்று ேபசவாயதுதந்த
ெசல்வேமசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

மின்ேபாலு மிைடெயாடியு ெமாடியுெமன ெமாழிதல்
ேபான் ெமன்சிலம்ெபாலிகளார்ப்ப

வங்கிப்புைடத்துவிழு
ீ
சுைமயன்னெகாங்ைகமட
மின்னார்கள்பின்ேனவலா

ெலன்ேபாலைலந்தவர்கள் கற்றார்கள்கல்லார்க
ளிருவர்களிெலாருவருண்ேடா

(9)

54
ெவன்ெசய்ேகனம்மம்ம ெவன்பாவெமன்ெகாடுைம
ேயெதன்ெறடுத்துெமாழிேவ

னன்பால்வியந்துருகி யடியற்றமரெமன்ன
வடியிேலவழ்ந்துவ
ீ
ழ்ந்ெதம்
ீ

மடிகேளயுமதடிைம யாங்கெளனுநால்வருக்
கறமாதிெபாருளுைரப்பத்

ெதன்பாலின்முகமாகி வடவாலிருக்கின்ற
ெசல்வேமசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

(10)

புத்தமிர்தேபாகமுங் கற்பகநன ீழலிற்
ெபாலிவுறவிருக்குமியல்பும்

ெபான்னுலகிலயிரா வதத்ேதறுவ ைசயும்
பூமண்டலாதிக்கமு

மத்தெவறியினர்ேவண்டு மாெலன்றுதள்ளவுெம
மாலுெமாருசுட்டுமறேவ

ைவக்கின்றைவப்பாளன் ெமௗனேதசிகெனன்ன
வந்தநின்னருள்வாழிகாண்

சுத்தப பூரண வகண்டேமேயகேம
சுருதிமுடிவானெபாருேள

ெசால்ல யவுயி னிைட யங்கங்குநின்றருள்
சுரந்துெபாழிகருைணமுகிேல

சித்திநிைலமுத்திநிைல விைளகின்றபூமிேய
ேதட யசத்தாகிெயன்

சித்தமிைசகுடிெகாண்ட வறிவானெதய்வேம
ேதேசாமயானந்தேம.

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

13. சிற்சுேகாதயவிலாசம்

காகேமாடுகழு கலைகநாய்ந கள்
சுற்றுேசாறிடுதுருத்திையக்

காலிரண்டுநவ வாசல்ெபற்றுவளர்
காமேவணடனசாைலைய

ேமாகவாைசமுறி யிட்டெபட்டிையமு
மலமிகுந்ெதாழுகுேகணிைய

ெமாய்த்துெவங்கிருமி தத்துகும்பிைய
முடங்கலார்கிைடசரக்கிைன

(11)

55
மாகவிந்த்ரதனு மின்ைனெயாத்திலக
ேவதேமாதியகுலாலனார்

வைனயெவய்யதடி காரனானயமன்
வந்தடிக்குெமாருமட்கலத்

ேதகமானெபாைய ெமய்ெயனக்கருதி
ையயைவயமிைசவாடேவா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(1)

குறிகேளாடுகுண ேமதுமின்றியன

ெலாழுகநின்றிடுமிரும்பனற்

கூடலின்றியது வாயிருந்தபடி

ெகாடியவாணவவைறக்குள்ேள

யறிவேததுமற வறிவிலாைமமய

மாயிருக்குெமைனயருளினா

லளவிலாததனு கரணமாதிைய

யளித்தேபாதுைனயறிந்துநான்

பிறிவிலாதவண நின்றிடாதபடி

பலநிறங்கவருமுமலமாய்ப்

ெப யமாையயி லழுந்திநின்னது
ப்ரசாதநல்லருண்மறந்திடுஞ்

சிறியேனனுமுைன வந்தைணந்துசுக
மாயிருப்பதினிெயன்றுகாண்

ெட வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

ஐந்துபூதெமாரு கானன ீெரன

வடங்கவந்தெபருவானேம

யாதியந்தநடு ேவதுமின்றியரு

ளாய்நிைறந்திலகுேசாதிேய

ெதாந்தரூபமுட னரூபமாதிகுறி

குணமிறந்துவளர்வஸ்துேவ

து யேமது ய வுயி னுக்குணர்வு
ேதான்றநின்றருள்சுபாவேம

ெயந்தநாளுநடு வாகிநின்ெறாளிரு
மாதிேயகருைணநீதிேய

ெயந்ைதேயெயன விைடந்திைடந்துருகு
ெமளியேனன்கவைலதீரவுஞ்

(2)

56
சிந்ைதயானைத யறிந்துநீயுனருள்

ெசய்யநானுமினியுய்வேனா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(3)

ஐவெரன்றபுல ேவடர்ெகாட்டம

தடங்கமர்க்கடவன்முட்டியா

யடவிநின்றுமைல யருகினின்றுசரு
காதிதின்றுபனிெவயிலினான்

ெமய்வருந்துதவ மில்ைலநற்ச ைய

கி ையேயாகெமனுமூன்றதாய்

ேமவுகின்றசவு பானநன்ெனறி

விரும்பவில்ைலயுலகத்திேல

ெபாய்முடங்குெதாழில் யாததற்குநல
சாரதித்ெதாழினடத்திடும்

புத்தியூகமறி வற்றமூகமிைவ

ெபாருெளனக்கருதுமருளனியான்

ெறய்வநல்லருள் பைடத்தவன்பெராடு
ேசரவுங்கருைணகூர்ைவேயா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(4)

ஏகமானவுரு வானநீயருளி

னாலேனகவுருவாகிேய

ெயந்தநாளகில ேகாடிசிர்ஷ்டிெசய

விைசயுநாள்வைரயநாண்முத

லாகநாளது வைரக்குமுன்னடிைம
கூடேவசனனமானேதா

வனந்தமுண்டுநல சனனமீ திதனு
ளறியேவண்டுவனவறியலா

ேமாகமாதிதரு பாசமானைத

யறிந்துவிட்டுைனயுெமைனயுேம

முழுதுணர்ந்துபர மானவின்பெவௗ
மூழ்கேவண்டுமிதுவின்றிேய

ேதகேமநழுவி நானுேமாநழுவின்

பின்ைனயுய்யும்வைகயுள்ளேதா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(5)

57
நியமலக்ஷணமு மியமலக்ஷணமு
மாசனாதிவிதேபதமு

ெநடிதுணர்ந்திதய பத்மபீடமிைச
நின்றிலங்குமசபானலத்

தியலறிந்துவளர் மூலகுண்டலிைய
யினிதிைறஞ்சியவளருளினா

ெலல்ைலயற்றுவளர் ேசாதிமூலவன

ெலங்கண்ேமானமனுமுைறயிேல

வயமிகுந்துவரு மமிர்தமண்டல

மதிக்குேளமதிையைவத்துநான்

வாய்மடுத்தமிர்த வா ையப்பருகி
மன்னுமாரமிர்தவடிவமாய்ச்

ெசயமிகுந்துவரு சித்தேயாகநிைல

ெபற்றுஞானெநறியைடவேனா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(6)

எறிதிைரக்கட னிகர்த்தெசல்வமிக

வல்லெலன்ெறாருவர்பின்ெசலா

தில்ைலெயன்னுமுைர ேபசிடாதுலகி
ெலவருமாெமனமதிக்கேவ

ெநறியின்ைவகிவளர் ெசல்வமும்முதவி
ேநாய்களற்றசுகவாழ்க்ைகயாய்

நியமமாதிநிைல நின்றுஞானெநறி
நிஷ்ைடகூடவுெமந்நாளுேம

யறிவினின்றுகுரு வாயுணர்த்தியது
மன்றிேமானகுருவாகிேய

யகிலமீ துவர வந்தசீரருைள

ையயைவயவினிெயன்ெசால்ேகன்

சிறியேனைழநம தடிைமெயன்றுனது
திருவுளத்தினிலிருந்தேதா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

எவ்வுயிர்த்திரளு முலகிெலன்னுயி

ெரனக்குைழந்துருகிநன்ைமயா

யிதமுைரப்பெவன ெதன்றயாைவயு

ெமடுத்ெதறிந்துமதயாைனேபாற்

(7)

58
கவ்ைவயற்றநைட பயிலவன்பரடி

கண்டேதவருளின்வடிவமாக்

கண்டயாைவயு மகண்டெமன்னவிரு
ைககுவித்துமலர்தூவிேய

பவ்வெவண்டிைர ெகாடுத்ததண்டரளம்
விழியுதிர்ப்பெமாழிகுளறிேய

பாடியாடியு ளுைடந்துைடந்ெதழுது
பாைவெயாத்தைசதலின்றிேய

திவ்யவன்புருவ மாகியன்பெராடு
மின்பவட்டினிலிருப்பேனா
ீ

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

(8)

மத்தர்ேபயெராடு பாலர்தன்ைமயது
மருவிேயது யவடிவமாய்

மன்னுேதசெமாடு காலமாதிைய
மறந்துநின்னடியரடியிேல

பத்தியாய்ெநடிது நம்புெமன்ைனெயாரு
ைமயறந்தகிலமாையையப்

பாருபாெரன நடத்தவந்தெதன
பாரதத்தினுமிதுள்ளேதா

சுத்தநித்தவியல் பாகுேமாவுனது
விசுவமாையநடுவாகேவ

ெசால்லேவணும்வைக நல்லகாதிகைத
ெசால்லுமாையயினுமில்ைலெயன்

சித்தமிப்படி மயங்குேமாவருைள

நம்பிேனார்கள்ெபறுேபறிேதா

ெத வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

பன்முகச்சமய ெநறிபைடத்தவரு

மியாங்கேளகடவுெளன்றிடும்

பாதகத்தவரும் வாததர்க்கமிடு
படிறருந்தைலவணங்கிடத்

தன்முகத்திலுயிர் வரவைழக்குெமம

தருமனும்பகடுேமய்க்கியாய்த்

தனியிருப்பவட நீழலூடுவளர்

சனகனாதிமுனிேவார்கடஞ்

(9)

59
ெசான்மயக்கமது தீரவங்ைகெகாடு
ேமானஞானமதுணர்த்திேய

சுத்தநித்தவரு ளியல்பதாகவுள
ேசாமேசகரகிர்பானுவாய்த்

ெதன்முகத்தின்முக மாயிருந்தெகாலு

ெவம்முகத்தினும்வணங்குேவன்

ெற வதற்க ய பிரமேமயமல
சிற்சுேகாதயவிலாசேம.

------

(10)

