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14. ஆகாரபுவனம் - சிதம்பர ரகசியம்.
ஆகாரபுவனமின்பாகாரமாக

வங்ஙேனெயாருெமாழியாலகண்டாகார
ேயாகானுபூதிெபற்றவன்பராவிக்

குறுதுைணேயெயன்னளவுமுகந்தநட்ேப

வாகாரும்படிக்கிைசகிண்கிணிவாெயன்ன

மலர்ந்தமல ைடவாசம்வயங்குமாேபாற்

ேறகாதியுலகெமங்குங்கலந்துதாேன

திகழனந்தானந்தமயத்ெதய்வக்குன்ேற.

அனந்தபதவுயிர்கெடாறுமுயிராெயன்று

மானந்தநிைலயாகியளைவக்ெகட்டாத்

தனந்தனிச்சின்மாத்திரமாய்க்கீ ழ்ேமல்காட்டாச்
சதசத்தாயருட்ேகாயிற்றைழத்தேதேவ

(1)

3
யினம்பி ந்தமான்ேபானானிைடயாவண்ண

மின்பமுறவன்பர்பக்கலிருத்திைவத்துக்

கனந்தருமாகனேமதண்ணருளிற்றாேன

கனிபலித்தவானந்தக்கட்டிக்ேபேற.

(2)

ேபரைனத்துமணுெவனேவயுதறித்தள்ளப்
ேப ன்பமாகவந்தெபருக்ேகேபசா

வறைனத்துமிந்ெநறிக்ேகெயன்னெவன்ைன
ீ

ேமெவன்றவரத்ேதபாழ்ெவய்யமாையக்

கூறைனத்துங்கடந்தெவல்ைலச்ேசடமாகிக்

குைறவறநின்றிடுநிைறேவகுலவாநின்ற

வாறைனத்தும்புகுங்கடல்ேபாற்சமயேகாடி

யத்தைனயுந்ெதாடர்ந்துபுகுமாதிநட்ேப.

(3)

ஆதியந்தெமனுெமழுவாயீறற்ேறாங்கி

யருமைறயின்னமுங்காணாதரற்றநானா

ேபதமதங்களுமைலயமைலேபால்வாதப்
ெபற்றியரும்வாய்வாதப்ேபயராகச்

சாதகேமானத்திெலன்னவடவான ீழற்

றண்ணருட்சந்திரெமௗலிதடக்ைகக்ேகற்க

ேவதகசின்மாத்திரமாெயம்மேனார்க்கும்

ெவளியாகவந்தெவான்ேறவிமலவாழ்ேவ.

(4)

விமலமுதற்குணமாகிநூற்ெறட்டாதி

ேவதெமடுத்ெதடுதித்துைரத்தவிருத்திக்ேகற்க

வைமயுமிலக்கணவடிவாயதுவும்ேபாதா

தப்பாலுக்கப்பாலாயருட்கண்ணாகிச்

சமமுமுடன்கலப்புமவிழ்தலுமியாங்காணத்

தண்ணருடந்ெதைமக்காக்குஞ்சாக்ஷிப்ேபேற

யிைமயளவுமுபகாரமல்லால்ேவெறான்

றியக்காநிர்க்குணக்கடலாயிருந்தெவான்ேற.

(5)

ஒன்றாகிப்பலவாகிப்பலவாக்கண்ட

ெவாளியாகிெவளியாகியுருவுமாகி

நன்றாகித்தீதாகிமற்றுமாகி

நாசமுடனுற்பத்திநண்ணாதாகி

யின்றாகிநாைளயுமாய்ேமலுமான

ெவந்ைதேயெயம்மாேனெயன்ெறன்ேறங்கிக்

கன்றாகிக்கதறினர்க்குச்ேசதாவாகிக்

கடிதினில்வந்தருள்கூருங்கருைணவிண்ேண.
அருள்பழுத்தபழச்சுைவேயகரும்ேபேதேன

யாரமிர்ேதெயன்கண்ேணய யவான

ெபாருளைனத்துந்தரும்ெபாருேளகருைணநீங்காப்
பூரணமாய்நின்றெவான்ேறபுனிதவாழ்ேவ

கருத யகருத்ததனுட்கருத்தாய்ேமவிக்

(6)

4
காலமுந்ேதசமும்வகுத்துக்கருவியாதி

வி விைனயுங்கூட்டியுயிர்த்திரைளயாட்டும்

விழுப்ெபாருேளயான்ெசாலும்விண்ணப்பங்ேகேள.

(7)

விண்ணவ ந்திரன்முதேலார்நாரதாதி

விளங்குசப்தருஷிகள்கனவைணவல்ேலா
ீ

ெரண்ண யசித்தர்மனுவாதிேவந்த

ருக்காதிமைறமுனிவெரல்லாமிந்தக்

கண்ணகன்ஞாலம்மதிக்கத்தாேனயுள்ளங்

ைகயிெனல்லிக்கனிேபாலக்காட்சியாகத்

திண்ணியநல்லறிவாலிச்சமயத்தன்ேறா

ெசப்ப யசித்திமுத்திேசர்ந்தாெரன்றும்.

(8)

ெசப்ப யசமயெநறிெயல்லாந்தன்றன்

ெறய்வேமெதய்வெமனுஞ்ெசயற்ைகயான

வப்ப சாளருமஃேதபிடித்தாலிப்பா

லடுத்ததந்நூல்களும்வி த்ேதயனுமானாதி

ெயாப்பவி த்துைரப்ப ங்ஙன்ெபாய்ெமய்ெயன்ன

ெவான்றிைலெயான்ெறனப்பார்ப்பெதாவ்வாதார்க்கு

மிப்ப சாஞ்சமயமுமாயல்லவாகி

யாதுசமயமும்வணங்குமியல்பதாகி.

(9)

இயல்ெபன்றுந்தி யாமலியமமாதி

ெயண்குணமுங்காட்டியன்பாலின்பமாகிப்

பயனருளப்ெபாருள்கள்ப வாரமாகிப்

பண்புறவுஞ்ெசௗபானபக்ஷங்காட்டி

மயலறுமந்திரஞ்சிைக்ஷேசாதிடாதி

மற்றங்கநூல்வணங்கெமௗனேமாலி

யயர்வறச்ெசன்னியில்ைவத்துராசாங்கத்தி

லமர்ந்ததுைவதிகைசவமழகிதந்ேதா.

(10)

அந்ேதாவததிசயமிச்சமயம்ேபாலின்
ீ

றறிஞெரல்லாநடுவறியவணிமாவாதி

வந்தாடித்தி பவர்க்கும்ேபசாேமானம்

ைவத்திருந்தமாதவர்க்குமற்றுமற்று

மிந்த்ராதிேபாகநலம்ெபற்றேபர்க்கு

மிதுவன்றித்தாயகம்ேவறில்ைலயில்ைல

சந்தானகற்பகம்ேபாலருைளக்காட்டத்

தக்கெநறியிந்ெநறிேயதான்சன்மார்க்கம்.

சன்மார்க்கஞானமதின்ெபாருளும்வறு
ீ

சமயசங்ேகதப்ெபாருளுந்தாெனான்றாகப்

பன்மார்க்கெநறியினிலுங்கண்டதில்ைல

பகர்வ யதில்ைலமன்றுட்பார்த்தேபாதங்

ெகன்மார்க்கமிருக்குெதல்லாம்ெவளிேயெயன்ன

ெவச்சமயத்தவர்களும்வந்திைறஞ்சாநிற்பர்

(11)

5
கன்மார்க்கெநஞ்சமுளெவனக்குந்தாேன
கண்டவுடனானந்தங்காண்டலாகும்.

(12)

காண்டல்ெபறப்புறத்தினுள்ளபடிேயயுள்ளுங்

காட்சிெமய்ந்நூல்ெசாலும்பதியாங்கடவுேளநீ

நீண்டெநடுைமயுமகலக்குறுக்குங்காட்டா
நிைறப பூரணவறிவாய்நித்தமாகி

ேவண்டுவிருப்ெபாடுெவறுப்புச்சமீ பந்தூரம்

விலகலணுகுதன்முதலாம்விவகாரங்கள்

பூண்டவளைவகண்மனவாக்காதிெயல்லாம்

ெபாருந்தாமலகம்புறமும்புணர்க்ைகயாகி.

(13)

ஆகியசற்கா யவூகத்துக்ேகற்ற

வமலமாய்நடுவாகியனந்தசத்தி

ேயாகமுறுமானந்தமயமதாகி

யுயிர்க்குயிராெயந்நாளுேமாங்காநிற்ப

ேமாகமிருண்மாையவிைனயுயிர்கட்ெகல்லா

ெமாய்த்தெதன்ெகாலுபகாரமுயற்சியாகப்

பாகமிகவருளெவாருசத்திவந்து

பதிந்தெதன்ெகானாெனனுமப்பான்ைமெயன்ெகால்.

(14)

நாெனன்னுேமாரகந்ைதெயவர்க்கும்வந்து

நலிந்தவுடன்சகமாையநானாவாகித்

தான்வந்துெதாடருமித்தால்வளருந்துன்பச்

சாகரத்தின்ெபருைமெயவர்சாற்றவல்லா

ரூெனன்றுமுடெலன்றுங்கரணெமன்று

முள்ெளன்றும்புறெமன்றுெமாழியாநின்ற

வாெனன்றுங்காெலன்றுந்தீநீெரன்று

மண்ெணன்றுமைலெயன்றும்வனமெதன்றும்.

(15)

மைலமைலயாங்காட்சிகண்காணாைமயாதி
மறப்ெபன்றுநிைனப்ெபன்றுமாயாவா

யைலயைலயாயடிக்குமின்பதுன்பெமன்று

மைதவிைளக்கும்விைனகெளன்றுமதைனத்தீர்க்கத்

தைலபலவாஞ்சமயெமன்றுந்ெதய்வெமன்றுஞ்
சாதகெரன்றும்மதற்குச்சாக்ஷியாகக்

கைலபலவாெநறிெயன்றுந்தர்க்கெமன்றுங்

கடலுறுநுண்மணெலண்ணிக்காணும்ேபாதும்.

காண யவல்லெலல்லாந்தாேனகட்டுக்

கட்டாகவிைளயுமைதக்கட்ேடாேடதான்

வணினிற்கர்ப்பூரமைலபடுதீ
ீ
ப்பட்ட

விந்ைதெயனக்காணெவாருவிேவகங்காட்ட

வூணுறக்கமின்பதுன்பம்ேபரூராதி

ெயாவ்விடவுெமைனப்ேபாலவுருவங்காட்டி

(16)

6
ேகாணறேவார்மான்காட்டிமாைனயீர்க்குங்

ெகாள்ைகெயனவருண்ெமௗனகுருவாய்வந்து.

(17)

வந்ெதனுடல்ெபாருளாவிமூன்றுந்தன்ைக

வசெமனேவயத்துவாமார்க்கேநாக்கி

ையந்துபுலைனம்பூதங்கரணமாதி

யடுத்தகுணமத்தைனயுமல்ைலயல்ைல

யிந்தவுடலறிவறியாைமயுநீயல்ைல

யாெதான்றுபற்றினதனியல்பாய்நின்று

பந்தமறும்பளிங்கைனயசித்துநீயுன்

பக்குவங்கண்டறிவிக்கும்பான்ைமேயம்யாம்.

(18)

அறிவாகியானந்தமயமாெயன்று

மழியாதநிைலயாகியாதின்பாலும்

பி யாமற்றண்ணருேளேகாயிலான

ெப யபரம்பதியைனப்ெபறேவேவண்டி

ெனறியாகக்கூறுவன்ேகெளந்தநாளு

நிர்க்குணநிற்குளம்வாய்த்துநீடுவாழ்க

ெசறிவானவறியாைமெயல்லாநீங்க

சிற்சுகம்ெபற்றிடுகபந்தந்தீர்கெவன்ேற.

(19)

பந்தமறுெமய்ஞ்ஞானமானேமானப்

பண்ெபான்ைறயருளியந்தப்பண்புக்ேகதான்

சிந்ைதயில்ைலநாெனன்னும்பான்ைமயில்ைல

ேதசமில்ைலகாலமில்ைலதிக்குமில்ைல

ெதாந்தமில்ைலநீக்கமில்ைலபி வுமில்ைல

ெசால்லுமில்ைலயிராப்பகலாந்ேதாற்றமில்ைல

யந்தமில்ைலயாதியில்ைலநடுவுமில்ைல

யகமுமில்ைலபுறமுமில்ைலயைனத்துமில்ைல.

(20)

இல்ைலயில்ைலெயன்னிெனான்றுமில்லாததல்ல
வியல்பாகிெயன்றுமுள்ளவியற்ைகயாகிச்

ெசால்ல யதன்ைமயதாயான்றாெனன்னத்

ேதான்றாெதல்லாம்விழுக்குஞ்ெசாரூபமாகி

யல்ைலயுண்டபகல்ேபாலவவித்ைதெயல்லா

மைடயவுண்டுதைடயறவுன்னறிைவத்தாேன

ெவல்லவுண்டிங்குன்ைனயுந்தானாகக்ெகாண்டு
ேவதகமாய்ப்ேபசாைமவிளக்குந்தாேன.

தானானதன்மயேமயல்லாெலான்ைறத்

தைலெயடுக்கெவாட்டாதுதைலப்பட்டாங்ேக

ேபானாலுங்கர்ப்பூரதீபம்ேபாலப்

ேபாெயாளிப்பதல்லாதுபுலம்ேவறின்றா

ஞானாகாரத்திெனாடுேஞயமற்ற

ஞாதுருவுநழுவாமனழுவிநிற்கு

(21)

7
மானாலுமிதன்ெபருைமெயவர்க்கார்ெசால்வா
ரதுவானாலதுவாவரதுேவெசால்லும்.

(22)

அதுெவன்றாெலதுெவனெவான்றடுக்குஞ்சங்ைக
யாதலினாலதுெவனலுமறேவவிட்டு

மதுவுண்டவண்ெடனவுஞ்சனகனாதி

மன்னவர்கள்சுகர்முதேலார்வாழ்ந்தாெரன்றும்

பதியிந்தநிைலெயனவுெமன்ைனயாண்ட

படிக்குநிருவிகற்பத்தாற்பரமானந்த

கதிகண்டுெகாள்ளவுநின்னருள்கூ ந்தக்

கதியன்றியுறங்ேகன்ேமற்கருமம்பாேரன்.

(23)

பாராதிவிண்ணைனத்துநீயாச்சிந்ைத

ப யமடலாெவழுதிப்பார்த்துப்பார்த்து

வாராேயாெவன்ப்ராணநாதாெவன்ேபன்

வைளத்துவைளத்ெதைனநீயாைவத்துக்ெகாண்டு

பூராயமாேமெலான்றறியாவண்ணம்

புண்ணாளர்ேபாெனஞ்சம்புலம்பியுள்ேள

நீராளமாயுருகிக்கண்ண ீர்ேசார

ெநட்டுயிர்த்துெமய்மறந்ேதார்நிைலயாய்நிற்ேபன்.

(24)

ஆயுமறிவாகியுன்ைனப்பி யாவண்ண

மைணந்துசுகம்ெபற்றவன்பைரேயாெவன்னத்

தீயெகாைலச்சமயத்துஞ்ெசல்லச்சிந்ைத

ெதளிந்திடவுஞ்சமாதானஞ்ெசய்ேவன்வாழ்வான்

காயிைலபுன்சருகாதியருந்தக்கானங்

கடன்மைலெயங்ேகெயனவுங்கவைலயாேவன்

வாயில்கும்பம்ேபாற்கிடந்துபுரள்ேவன்வானின்

மதிகதிைரமுன்னிைலயாைவத்துேநேர.

(25)

ேநேரதானிரவுபகல்ேகாடாவண்ண

நித்தம்வரவுங்கைளயிந்நிைலக்ேகைவத்தா

ராேரயங்கவர்ெபருைமெயன்ேனெயன்ேப
னடிக்கின்றகாற்ேறநீயாராேலதான்

ேபராேதசுழல்கின்றாெயன்ேபன்வந்து

ெபய்கின்றமுகில்காெளம்ெபருமானும்ேபாற்

றாராளமாக்கருைணெபாழியச்ெசய்யுஞ்

சாதகெமன்ேனகருதிச்சாற்றுெமன்ேபன்.

கருத யவிண்ேணநீெயங்குமாகி

கலந்தைனேயயுன்முடிவின்காட்சியாக

வருெபாருெளப்படியிருக்குஞ்ெசால்லாெயன்ேபன்
மண்ேணயுன்முடிவிெலதுவயங்குமாங்ேக

து யவறிவுைடச்ேசடன ீற்றினுண்ைம

ெசால்லாேனாெசால்ெலன்ேபன்சுருதிேயநீ

(26)

8
ெயாருவைரப்ேபாலைனவருக்குமுண்ைமயாமுன்

னுைரயன்ேறாவுன்முடிைவயுைரநீெயன்ேபன்.

(27)

உைரயிறந்துெபருைமெபற்றுத்திைரக்ைகநீட்டி
ெயாலிக்கின்றகடேலயிவ்வுலகஞ்சூழக்

கைரயுமின்றியுன்ைனைவத்தா யாேரெயன்ேபன்
கானகத்திற்ைபங்கிளிகாள்கமலேமவும்

வ சிைறவண்டினங்காேளாதிமங்காடூது

மார்க்கமன்ேறாநீங்களிதுவைரயிேலயும்

ெப யப பூணமாம்ெபாருைளக்கண்டு

ேபசியதுண்ேடாெவாருகாற்ேபசுெமன்ேபன்.

(28)

ஒருவனவன்யாைனெகடக்குடத்துட்ெசங்ைக

ேயாட்டுதல்ேபானான்ேபைதயுப்ேபாடப்ைப

மருவவிட்டுங்கர்ப்பூரமதனிற்றீபம்

வயங்கவிட்டுைமக்கியமுன்னிவருந்திநிற்ேப

னருளுைடயபரெமன்ேறாவன்றுதாேன

யானுளெனன்றும்ெமனக்ேகயாணவாதி

ெபருகுவிைனக்கட்ெடன்றுெமன்னாற்சுட்டிப்

ேபசியதன்ேறயருணூல்ேபசிற்றன்ேற.

(29)

அன்றுமுதலின்ைறவைரச்சனன்ேகாடி

யைடந்தைடந்திங்கியாதைனயாலழிந்ததல்லா

லின்ைறவைரமுத்தியின்ேறெயடுத்தேதக

ெமப்ேபாேதாெத யாேதயிப்ேபாேததான்

றுன்றுமனக்கவைலெகடப்புைலநாேயைனத்

ெதாழும்புெகாளச்சீகாழித்துைரேயதூது

ெசன்றிடேவெபாருைளைவத்தநாவேலாய்நஞ்

சிவனப்பாெவன்றவருட்ெசல்வத்ேதேவ.

(30)

ேதவர்ெதாழும்வாதவூர்த்ேதேவெயன்ேபன்

றிருமூலத்ேதேவயிச்சகத்ேதார்முத்திக்

காவலுறச்சிவெவன்வாக்குடேனவந்த

வரேசசும்மாவிருந்துன்னருைளச்சாரப்

பூவுலகில்வளரருணகி ேயமற்ைறப்

புண்ணியர்காேளாெவன்ேபன்புைரெயான்றில்லா

ேவாவியம்ேபாலைசவறவுந்தாேனநிற்ேப

ேனாத யதுயர்ெகடேவயுைரக்குமுன்ேன.

ஓத யசுகர்ேபாலேவேனெனன்ன

ெயாருவ ைலேயாெவனவுமுைரப்ேபன்றாேன

ேபதமேபதங்ெகடவுெமாருேபசாைம

பிறவாேதாவாலடியிற்ெப யேமான

நாதெனாருதரமுலகபார்க்கவிச்ைச

நண்ணாேனாெவன்ெறன்ேறநானாவாகிக்

(31)

9
காதன்மிகுமணியிைழயாெரனவாடுற்ேறன்

கருத்தறிந்துபுரப்பதுன்ேமற்கடன்முக்காலும்.

(32)

காலெமாடுேதசவர்த்தமானமாதி

கலந்துநின்றநிைலவாழிகருைணவாழி

மாலறவுஞ்ைசவமுதன்மதங்களாகி

மதாதீதமானவருண்மரபுவாழி

சாலமிகுெமளிேயனிவ்வழக்குப்ேபசத்

தயவுைவத்துவளர்த்தவருட்டன்ைமவாழி

யாலடியிற்பரமகுருவாழிவாழி

யகண்டிதாகாரவருளடியார்வாழி.

--------

(33)

15. ேதன்முகம்.
ேதன்முகம்பிலிற்றும்ைபந்தாட்

ெசய்யபங்கயத்தின்ேமவு,

நான்முகத்ேதேவநின்னா

னாட்டியவகிலமாைய,

கான்முயற்ெகாம்ேபெயன்ேகா

கானலம்புனேலெயன்ேகா,

வான்முகமுள ெயன்ேகாமற்ெறன்
ேகாவிளம்பல்ேவண்டும்.

(1)

ேவண்டுவபைடத்தாய்நுந்ைதவிதிப்படிபுரந்தானத்ைதக்,

காண்டகவழித்தான்முக்கட்கடவுடானிைனயவாற்றா,
லாண்டவெனவேனாெவன்னவறிகிலாதகிலநீேய,

யீண்டியவல்லறீரெவம்மேனார்க்கியம்புகண்டாய்.

(2)

சுண்டனவல்லெவன்ேற கழித்திடுமிறுதிக்கண்ேண,

ெகாண்டதுபரமானந்தக்ேகாதிலாமுத்தியத்தாற்,

பண்ைடயிற் பைடப்புங்காப்பும் பறந்தன மாையேயாேட,
ெவண்டைலவிழிைககாலில்விளங்கிடநின்றான்யாவன்.

(3)

விளங்கெவண்ண ீறுபூசிவி சைடக்கங்ைகதாங்கித்,

துளங்குநன்னுதற்கண்ேடான்றச்சுழல்வளிெநடுமூச்சாகக்,
களங்கமிலுருவந்தாேனககனமாய்ப்ெபாலியப்பூமி,

வளர்ந்ததாெளன்னவுள்ளமன்ெறனமைறெயான்றின்றி.

(4)

மைறமுழக்ெகாலிப்பத்தாேனவரதேமாடபயக்ைகண்,
முைறைமயிேனாங்கநாதமுரெசனக்கறங்கெவங்,

குைறவிலாவணநிைறந்துேகாதிலா நடனஞ்ெசவா,

னிைறயவெனனலாமியார்க்குமிதயசம் மதமீ தலால்.
அல்லலாந் ெதாழில்பைடத்ேத
யடிக்கடியுர்ெவடுேத,

(5)
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மல்லன் மாஞாலங்காக்க வருபவர்
கடவுெளன்னிற்

ெறால்ைலயாம் பிறவிேவைல

ெதாைலந்திடா திருண ீங்காது

நல்லதுமாையதானு

நாெனனவந்துநிற்கும்.

(6)

நாெனனநிற்குஞானஞானமன்றந்தஞான,

ேமானமாயிருக்கெவாட்டாேமானமின்றாகேவதான்,

ேறெனனருசிக்குமன்பாற் சிந்ைதைநந்
துருகும்வண்ணம்,

வாெனனநிைறந்தானந்தமா

கடல்வைளவதின்ேற.

(7)

இன்ெறன விருப்ேபாெமன்னிெனன்றுஞ்
சூனியமமுத்தி,

நன்ெறாடுதீதுமன்றி நாமுன்ேன
ெபறுமவித்ைத,

நின்றதுெபத்தந்தாேன

நிரந்தரமுத்திெயன்னி,

ெனான்ெறாருவைரநான்ேகட்க

வுணர்வில்ைலகுருவுமில்ைல.

(8)

இல்ைலெயன்றிடினிப்பூமியிருந்தவாறிருப்ேபாெமன்னி,

னல்லவன்சாருவாகனான்ெசாலுெநறிக்குவணிற்,
ீ

ெறால்ைலேய னாகமாதி ெதாடுப்பேதன் மயக்கேமதிங்,

ெகால்ைலவந்திருமிெனன்னவுறவுெசய்திடுவனந்ேதா.

(9)

அந்தணர்நால்வர்காணவருட்குருவாகிவந்த,

ெவந்ைதேயெயல்லாந்தாெனன் றியம்பினெனைமப்பைடத்த,

தந்ைதநீெயம்ைமக்காக்குந் தைலவேனநுந்ைதயன்ேறா,

பந்தமில்சித்திமுத்தி பைடக்கநின்னருள்பாலிப்பாய்.
--------

(10)

16. பன்மாைல
பன்மாைலத்திரளிருக்கத்தைமயுணர்ந்ேதார்
பாமாைலக்ேகநீதான்பக்ஷெமன்று

நன்மாைலயாெவடுத்துச்ெசான்னார்நல்ேலார்

நலமறிந்துகல்லாதநானுஞ்ெசான்ேனன்

ெசான்மாைலமாைலயாக்கண்ண ீர்ேசாரத்

ெதாண்டேனெனந்நாளுந்துதித்துநிற்ேப

ெனன்மாைலயறிந்திங்ேகவாவாெவன்ேற

ெயைனக்கலப்பாய்திருக்கருைணெயம்பிராேன.

கருைணெமாழிசிறிதில்ேலன ீதலில்ேலன்

(1)
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கண்ண ீர்கம்பைலெயன்றன்கருத்துக்ேகற்க

ெவாருெபாழுதும்ெபற்றறிேயெனன்ைனயாளு

ெமாருவாவுன்னடிைமநாெனாருத்தனுக்ேகா

விருவிைனயுமுக்குணமுங்கரணநான்கு

மிடர்ெசயுைமம்புலனுங்காமாதியாறும்

வரவரவுேமைழக்ேகாெரட்டதான

மதத்ெதாடும்வந்ெததிர்த்தநவவடிவமன்ேற.

(2)

வடிவைனத்துந்தந்தவடிவில்லாச்சுத்த

வான்ெபாருேளெயளியேனன்மனமாையக்

குடிெகடுக்கத்துசங்கட்டிக்ெகாண்டேமான

குருேவெயன்ெறய்வேமேகாதிலாத

படிெயனக்கானந்தெவள்ளம்வந்துேதக்கும்

படிெயனக்குன்றிருக்கருைணபற்றுமாேற

யடிெயடுத்ெதன்முடியிலின்னம்ைவக்கேவண்டு

மடிமுடிெயான்றில்லாதவகண்டவாழ்ேவ.

(3)

வாழ்வைனத்துமயக்கெமனத்ேதர்ந்ேதன்ேறர்ந்த
வாேறநானப்பாேலார்வழிபாராமற்

றாழ்வுெபற்றிங்கிருந்ேதன ீெதன்னமாயந்

தைடயுற்றான்ேமற்கதியுந்தைடயதாேம

யூழ்வலிேயாவல்லதுன்றன்றிருக்கூத்ேதாவிங்

ெகாருதமிேயன்ேமற்குைறேயாவுணர்த்தாயின்னம்

பாழவதிப்படெவனக்குமுடியாெதல்லாம்

பைடத்தளித்துத்துைடக்கவல்லப சினாேன.

(4)

நானானிங்ெகனுமகந்ைதெயனக்ேகன்ைவத்தாய்

நல்விைனதீவிைனெயனேவநடுேவநாட்டி

யூனாருமுடற்சுைமெயன்மீ ேதன்ைவத்தா

யுயிெரனவுெமன்ைனெயான்றா வுள்ேளன்ைவத்தா

யானாைமயாயகிலநிகிலேபத

மைனத்தினுள்ளுந்தானாகியறிவானந்தத்

ேதனாகிப்பாலாகிக்கனியாய்க்கன்னற்

ெசழும்பாகாய்க்கற்கண்டாய்த்திகழ்ந்தெவான்ேற.

(5)

ஒன்றிெயான்றிநின்றுநின்றுெமன்ைனெயன்ைன

யுன்னியுன்னும்ெபாருளைலநீயுன்பாலன்பா

னின்றதன்ைமக்கிரங்கும்ைவராக்கியனல்ேல
னிவர்த்தியைவேவண்டுமிந்தநீலனுக்ேக

ெயன்றுெமன்றுமிந்ெநறிேயார்குணமுமில்ைல
யிடுக்குவார்ைகப்பிள்ைளேயேதாேவேதா
கன்றுமனத்துடனாடுதைழதின்றாற்ேபாற்

கல்வியுங்ேகள்வியுமாகிக்கலக்குற்ேறேன.
உற்றதுைணநீயல்லாற்பற்றுேவெறான்

றுன்ேனன்பன்னாளுலகத்ேதாடியாடிக்

(6)

12
கற்றதுங்ேகட்டதுமிதனுக்ேகதுவாகுங்

கற்பதுங்ேகட்பதுைமயுங்காணாநீத

நற்றுைணேயயருட்டாேயயின்பமான
நாதாந்தபரம்ெபாருேளநாரணாதி

சுற்றமுமாய்நல்லன்பர்தைமச்ேசயாகத்

ெதாழும்புெகாள்ளுங்கனாகனேமேசாதிக்குன்ேற.

(7)

குன்றாதமூவுருவாயருவாய்ஞானக்

ெகாழுந்தாகியறுசமயக்கூத்துமாடி

நின்றாேயமாையெயனுந்திைரையநீக்கி

நின்ைனயாரறியவல்லார்நிைனப்ேபார்ெநஞ்ச

மன்றாகவின்பக்கூத்தாடவல்ல

மணிேயெயன்கண்ேணமாமருந்ேதநால்வர்க்

கன்றாலின்கீ ழிருந்துேமானஞான

மைமத்தசின்முத்திைரக்கடேலயமரேரேற.

(8)

திைரயில்லாக்கடல்ேபாலச்சலனந்தீர்ந்து

ெதளிந்துருகும்ெபான்ேபாலச்ெசகத்ைதெயல்லாங்

கைரயேவகனிந்துருக்குமுகத்திேலநீ

கனிந்தபரமானந்தக்கட்டியிந்நாள்

வைரயிேலவரக்காேணெனன்னாற்கட்டி

வார்த்ைதெசான்னாற்சுகம்வருேமாவஞ்சேனைன

யிைரயிேலயிருத்திநிருவிகற்பமான

வின்பநிஷ்ைடெகாடுப்பைதயாெவந்தநாேளா.

(9)

எந்தநாளுனக்கடிைமயானநாேளா

ெவந்நாேளாகதிவருநாெளளியேனன்றன்

சிந்ைதநாளதுவைரக்குமயங்கிற்றல்லாற்

ெறளிந்ததுண்ேடாெமௗனியாய்த்ெதளியேவார்ெசாற்

றந்தநாண்முதலின்பக்கால்சற்றல்லாற்

றைடயறவானந்தெவள்ளந்தாேனெபாங்கி

வந்தநாளில்ைலெமத்தவைலந்ேதனுன்ைன

மறவாவினபத்தாேலவாழ்கின்ேறேன.

----------

17. நிைனெவான்று.
ஞானிகளிடம்ெபாருேளவல்.
நிைனெவான்றுநிைனயாமனிற்கினகெமன்பார்

நிற்குமிடேமயருளாநிஷ்ைடயருெளாட்டுந்

தைனெயன்றுமறந்திருப்பவருள்வடிவானதுேமற்

றட்டிெயழுந்திருக்குமின்பந்தன்மயேமயதுவாம்

பிைனெயான்றுமிைலயந்தவின்பெமனுநிலயம்

ெபற்றாேரபிறவாைமெபற்றார்மற்றுந்தான்

மைனெயன்றுமகெவன்றுஞ்சுற்றெமன்றுமசுத்த

(10)
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வாதைனயாமாைசெயாழிமன்ெனாருெசாற்ெகாண்ேட.

(1)

ஒருெமாழிேயபலெமாழிக்குமிடங்ெகாடுக்குமந்த

ெவாருெமாழிேய மலெமாழிக்கு ெமாழிக்கு ெமனெமாழிந்த,

குருெமாழிேயமைலயிலக்கு மற்ைறெமாழி ெயல்லாங்

ேகாடின்றிவட்டாடல்ெகாள்வெதாக்குங்கண்டாய்,

கருெமாழியிங்குனக்கில்ைலெமாழிக்குெமாழிருசிக்கக்,

கரும்பைனயெசாற்ெகாடுைனக்காட்டவுங்கண்டைனேமற்,

றருெமாழியிங்குனக்கில்ைலயுன்ைனவிட்டுநீங்காத்,
தற்பரமாயானந்தப்ெபாற்ெபாதுவாய்நில்ேல.

(2)

நில்லாதவாக்ைகநிைலயன்ெறனேவகண்டாய்

ேநயவருண்ெமய்யன்ேறாநிலயமதாநிற்கக்

கல்லாேதேயன்படித்தாய்கற்றெதல்லாமூடங்

கற்றெதல்லாமூடெமன்ேறகண்டைனயுமன்று

ெசால்லாேலபயனில்ைலெசான்முடிைவத்தாேன

ெதாடர்ந்துபிடிமர்க்கடம்ேபாற்ெறாட்டதுபற்றாநில்

ெலல்லாருமறிந்திடேவவாய்ப்பைறெகாண்டடிநீ

யிராப்பகலில்லாவிடேமெயமக்கிடெமன்றறிந்ேத.

(3)

இடம்ெபாருேளவைலக்குறித்துமடம்புகுநாெயனேவ
ெயங்ேகநீயகப்பட்டாயிங்ேகநீவாடா

மடம்ெபறுபாழ்ெநஞ்சாேலயஞ்சாேதநிராைச

மன்னிடேமயிடமந்தமாநிலத்ேதெபாருளுந்

திடம்ெபறேவநிற்கிெனல்லாவுலகமும்வந்ேதவல்

ெசய்யுமிந்தநிைலநின்ேறார்சனகன்முதன்முனிவர்

கடம்ெபறுமாமதயாைனெயன்னவுநீபாசக்

கட்டானநிகளபந்தக்கட்டவிழப்பாேர.

(4)

பாராதியண்டெமலாம்படர்கானற்சலம்ேபாற்

பார்த்தைனேயமுடிவினின்றுபாெரதுதானின்ற

தாராலுமறியாதசத்தன்ேறாவதுவா

யங்கிருநீெயங்கிருந்துமதுவாைவகண்டாய்

பூராயமாகவுநீமற்ெறான்ைறவி த்துப்

புலம்பாேதசஞ்சலமாப்புத்திையநாட்டாேத

ேயாராேதெயான்ைறயுநீமுன்னிைலைவயாேத
யுள்ளபடிமுடியுெமலாமுள்ளபடிகாேண.

(5)

உள்ளபடிெயன்னவுநீமற்ெறான்ைறத்ெதாடர்ந்திட்
டுளங்கருதேவண்டாநிஷ்களங்கமதியாகிக்

கள்ளமனத்துறைவவிட்ெடல்லாந்துறந்ததுறேவார்
கற்பித்தெமாழிப்படிேயகங்குல்பகலற்ற

ெவள்ளெவளிக்கடன்மூழ்கியின்பமயப்ெபாருளாய்

விரவிெயடுத்ெதடுத்துவிள்ளவும்வாயின்றிக்

ெகாள்ைளெகாண்டகண்ண ீருங்கம்பைலயுமாகிக்

கும்பிட்டுச்சகம்ெபாெயனத்தம்பட்டமடிேய.

(5)
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அடிமுடியுநடுவுமற்றபரெவளிேமற்ெகாண்டா
லத்துவிதவானந்தசித்தமுண்டாநமது

குடிமுழுதும்பிைழக்குெமாருகுைறயுமில்ைலெயடுத்த
ேகாலெமல்லாநன்றாகுங்குைறவுநிைறவறேவ

விடியுமுதயம்ேபாலவருளுதயம்ெபற்ற

வித்தகேராடுங்கூடிவிைளயாடலாகும்

படிமுழுதும்விண்முழுதுந்தந்தாலுங்களியாப்

பாலருடனுன்மத்தர்பிசாசர்குணம்வருேம.

(6)

வரும்ேபாெமன்பனவுமின்றி ெயன்றுெமாருபடித்தாய்
வானாகிதத்துவத்ைதவைளந்தருந்திெவளியா

மிரும்ேபாகல்ேலாமாேமாெவன்னுெநஞ்ைசக்

கனன்ேமலிட்டெமழுகாவுருக்கு மின்பெவள்ளமாகிக்

கரும்ேபாகண்ேடாசீனிசருக்கைரேயாேதேனா

கனியமிர்ேதாெவனருசிக்குங் கருத்தவிழ்ந்ேதாருணர்வா

ரரும்ேபாநன்மணங்காட்டுங்காமரசங்கன்னி

யறிவாேளாவபக்குவர்க்ேகா வந்நலந்தான்விளங்கும்.

(7)

தாேனயுமிவ்வுலகெமாருமுதலுமாகாத்

தன்ைமயினாற்பைடத்தளிக்குந்தைலைமயதுவான

ேகானாகெவாருமுதலிங்குண்ெடனவும்யூகங்

கூட்டியதுஞ்சகமுடிவிற்குலவுறுெமய்ஞ்ஞான

வானாகவம்முதேலநிற்குநிைலநம்மான்

மதிப்ப தாெமனேமானம்ைவத்ததுமுன்மனேம

யானாலுமனஞ்சடெமன்றழுங்காேதயுண்ைம

யறிவித்தவிடங்குருவாமருளிலெதான்றிைலேய.
-------------

(8)

18. ெபான்ைனமாதைர
ெபான்ைனமாதைரப்பூமிையநாடிேட

ெனன்ைனநாடியெவன்னுயிர்நாதேன
யுன்ைனநாடுவனுன்னருட்டூெவளி

தன்ைனநாடுவன்றன்னந்தனியேன.

(1)

தன்னெதன்றுைரசாற்றுவனெவலா

நின்னெதன்றைனநின்னிடத்ேததந்ேத

னின்னெமன்ைனயிடருறக்கூட்டினாற்
பின்ைனயுய்கிலன்ேபைதயனாவிேய.

(2)

ஆவிேயயுைனயானறிவாய்நின்று

ேசவிேயன்களச்சிந்ைததிைறெகாேடன்
பாவிேயனுளபான்ைமையக்கண்டுநீ

கூவியாெளைனயாட்ெகாண்டேகாலேம.

(3)
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ேகாலமின்றிக்குணமின்றிநின்னருட்
சீலமின்றிச்சிறியன்பிைழப்பேனா
வாலமுண்டுமமிர்துருவாய்வந்த

காலெமந்ைதகதிநிைலகாண்பேத.

(4)

காணுங்கண்ணிற்கலந்தகண்ேணயுைனச்
ேசணும்பாருந்தி பவர்காண்பேரா

வாணும்ெபண்ணுமதுெவனும்பான்ைமயும்
பூணுங்ேகாலம்ெபாருந்தியுணிற்கேவ.

(5)

நிற்குநன்னிைலநிற்கப்ெபற்றாரருள்
வர்க்கமன்றிமனிதரன்ேறையயா

துர்க்குணக்கடற்ேசாங்கன்னபாவிேயற்

ெகற்குணங்கண்ெடனெபயர்ெசால்வேத.

(6)

ெசால்ைலயுன்னித்துடித்ததலாலரு

ெளல்ைலயுன்னிெயைனயங்குைவத்திேலன்
வல்ைலநீெயன்ைனவாெவன்றிடாவிடிற்
கல்ைலயாமிக்கருமிநடக்ைகேய.

(7)

ைகயுெமய்யுங்கருத்துக்கிைசயேவ
ையயதந்ததற்ைகயமினியுண்ேடா

ெபாய்யேனன்சிந்ைதப்ெபாய்ெகடப்பூரண
ெமய்யதாமின்பெமன்றுவிைளவேத.

(8)

என்றுமுன்ைனயிதயெவளிக்குேள
துன்றைவத்தனேனயருட்ேசாதிநீ

நின்றதன்ைமநிைலக்ெகன்ைனேநர்ைமயா
நன்றுதீதறைவத்தநடுவேத.

(9)

ைவத்தேதகம்வருந்தவருந்திடும்

பித்தனானருள்ெபற்றுந்திடமிேலன்
சித்தேமானசிவசின்மயானந்தம்

ைவத்தைவயவருட்ெசம்ெபாற்ேசாதிேய.

(10)

ெசம்ெபான்ேமனிச்ெசழுஞ்சுடேரமுழு
வம்பேனனுைனவாழ்த்துமதியின்றி

யிம்பர்வாழ்வினுக்கிச்ைசைவத்ேதன்மன

நம்பிவாெவனினாெனன்ெகால்ெசய்வேத.

(11)

ெசய்யுஞ்ெசய்ைகயுஞ்சிந்திக்குஞ்சிந்ைதயு
ைமயநின்னெதன்ெறண்ணுமறிவின்றி
ெவய்யகாமெவகுளிமயக்கமாம்

ெபாய்யிேலசுழன்ேறெனன்னபுன்ைமேய.

(12)
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புன்புலானரம்ெபன்புைடப்ெபாய்யுட
லன்பர்யார்க்குமருவ்ருப்பல்லேவா

ெவன்ெபாலாமணிேயயிைறேயயித்தாற்
றுன்பமன்றிச்சுகெமான்றுமில்ைலேய.

(13)

இல்ைலயுண்ெடன்ெறவர்பக்கமாயினுஞ்
ெசால்லேவாவறியாதெதாழும்பன்யான்
ெசல்லேவெறாருதிக்கறிேயெனலாம்

வல்லநீெயைனவாழ்விக்கேவண்டுேம.

(14)

ேவண்டுஞ்சீரருண்ெமய்யன்பர்க்ேகயன்பு
பூண்டநாெனன்புலமறியாதேதா

வாண்டநீயுன்னடியவனாெனன்று

தூண்டுேவனன்றித்ெதாண்டெனன்ெசால்வேத.

(15)

எனக்குேளயுயிெரன்னவிருந்தநீ

மனக்கிேலசத்ைதமாற்றல்வழக்கன்ேறா
கனத்தசீரருட்காட்சியலாெதான்ைற

நிைனக்கேவாவறியாெதன்றெனஞ்சேம.

(16)

ெநஞ்சுகந்துைனேநசித்தமார்க்கண்டர்க்
கஞ்செலன்றவருளறிந்ேதையயா

தஞ்செமன்றுன்சரணைடந்ேதெனங்குஞ்
ெசஞ்ெசேவநின்றசிற்சுகவா ேய.

(17)

வா ேயழுமைலயும்பிறவுந்தான்

சீ தானநின்சின்மயத்ேதெயன்றா
லா ேலயுளதாவித்திரளைத

ேயா ேலெனைனயாண்டெவாருவேன.

(18)

ஒருவெரன்னுளத்துள்குங்குறிப்பறிந்

தருள்வேராெவைனயாளுைடயண்ணேல
மருளேனன்பட்டவாைதவி க்கிேனா
ெபருகுநாளினிப்ேபசவிதியின்ேற.

(19)

இன்றுனக்கன்பிைழத்திலனாெனன்ேற
யன்றுெதாட்ெடைனயாளரேசெயன்று
நின்றரற்றியநீலைனக்ைகவிட்டான்

மன்றெமப்படிநின்னருள்வாழ்த்துேம.

(20)

வாழ்த்துநின்னருள்வாரம்ைவத்தாலன்றிப்
பாழ்த்தசிந்ைதப்பதகனுமுய்வேனா

சூழ்ந்துநின்றெதாழும்பைரயானந்தத்

தாழ்த்துமுக்கணருட்ெசம்ெபாற்ேசாதிேய.
ேசாதிேயசுடேரசுகேமதுைண
நீதிேயநிசேமநிைறேவநிைல

(21)
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யாதிேயயுைனயானைடந்ேதனகம்

வாதியாதருள்வாயருள்வாைனேய.

(22)

வாைனப்ேபாலவைளந்துெகாண்டானந்தத்

ேதைனத்தந்ெதைனச்ேசர்ந்துகலந்தெமய்ஞ்
ஞானத்ெதய்வத்ைதநாடுவனாெனனும்
ஈனப்பாழ்ெகடெவன்றுமிருப்பேன.

(23)

இரும்ைபக்காந்தமிழுக்கின்றவாெறைனத்
திரும்பிப்பார்க்கெவாட்டாமற்றிருவடிக்

கரும்ைபத்தந்துகண்ண ீர்கம்பைலெயலா

மரும்பச்ெசய்ெயனதன்ைனெயாப்பாமேன.

(24)

அன்ைனயப்பெனன்னாவித்துைணெயனுந்
தன்ைனெயாப்பற்றசற்குருெவன்பெதன்
ெனன்ைனப்பூரணவின்பெவளிக்குேள
துன்னைவத்தசுடெரனத்தக்கேத.

(25)

தக்கேகள்வியிற்சார்ந்தநற்பூமியின்
மிக்கதாகவிளங்குமுதெலான்ேற

ெயக்கணுந்ெதாழயாைவயும்பூத்துக்காய்த்
ெதாக்கநின்றுெமான்றாய்நிைறவானேத.

(26)

ஆனமானசமயங்களாறுக்குந்

தானமாய்நின்றுதன்மயங்காட்டிய
ஞானபூரணநாதைனநாடிேய

தீனேனனின்பந்ேதக்கித்திைளப்பேன.

(27)

ேதக்கியின்பந்திைளக்கத்திைளக்கேவ
யாக்கமாெயனக்கானந்தமாகிேய
ேபாக்கிேனாடுவரவற்றபூரணந்

தாக்கிநின்றவாதன்மயமாமேத.

(28)

அதுெவன்றுன்னுமதுவுமறநின்ற

முதியஞானிகண்ேமானப்ெபாருளது

ெவதுெவன்ெறண்ணியிைறஞ்சுவேனைழேயன்
மதியுணின்றின்பவா வழங்குேம.

(29)

வா க்ெகாண்ெடைனவாய்மடுத்தின்பமாய்ப்
பா ற்கண்டைவயாவும்பருகிைன
ேயா ற்கண்டிடுமூமன்கனெவன

யாருக்குஞ்ெசாலவாயிைலையயேன.

(30)

ஐயமற்றவதிவருணர்க்ெகலாங்
ைகயிலாமலகக்கனியாகிய

ெமய்யேனயிந்தேமதினிமீ துழல்

ெபாய்யேனற்குப்புகலிடெமங்ஙேன.

(31)
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எங்ஙேனயுய்யயாெனனெதன்பதற்

றங்ஙேனயுன்னருண்மயமாகிேலன்
றிங்கள்பாதிதிகழப்பணியணி

கங்ைகவார்சைடக்கண்ணுதெலந்ைதேய.

(32)

கண்ணிற்காண்பதுன்காட்சிைகயாற்ெறாழில்
பண்ணல்பூைசப்பகர்வதுமந்திரம்

மண்ெணாைடந்தும்வழங்குயிர்யாவுேம
யண்ணேலநின்னருள்வடிவாகுேம.

(33)

வடிெவலாநின்வடிெவனவாழ்த்திடாக்
கடியேனனுமுன்காரணங்காண்பேனா

ெநடியவாெனனெவங்குநிைறந்ெதாளி
ரடிகேளயரேசயருளத்தேன.

(34)

அத்தேனயகண்டானந்தேனயருட்

சுத்தேனெயனவுன்ைனத்ெதாடர்ந்திேலன்
மத்தேனன்ெபறுமாமலமாயவான்
கத்தேனகல்வியாததுகற்கேவ.

(35)

கற்றுெமன்பலன்கற்றிடுநூன்முைற
ெசாற்றெசாற்கள்சுகாரம்பேமாெநறி
நிற்றல்ேவண்டுநிருவிகற்பச்சுகம்

ெபற்றேபர்ெபற்றேபசாப்ெபருைமேய.

(36)

ெபருைமக்ேகயிறுமாந்துபிதற்றிய

கருமிக்ைகயகதியுமுண்டாங்ெகாேலா

வருைமச்சீரன்பர்க்கன்ைனெயாப்பாகேவ
வருமப்ேபெராளிேயயுன்மனாந்தேம.

(37)

உன்மனிக்குெளார்பரஞ்ேசாதியாஞ்

சின்மயப்ெபாருேளபழஞ்ெசல்வேம
புன்மலத்துப்புழுவனபாவிேயன்

கன்மனத்ைதக்கைரக்கக்கடவேத.

(38)

கைரயிலின்பக்கடலமுேதயிது

வைரயினானுைனவந்துகலந்திேல

னுைரயிலாவின்பமுள்ளவர்ேபாலவித்

தைரயிேலநடித்ேதெனன்னதன்ைமேய.

(39)

ைமயுலாம்விழிமாதர்கேடாதகப்

ெபாய்யிலாழும்புைலயினிப்பூைரகாண்
ைகயிலாமலகக்கனிேபான்றெவன்

ைனயேனெயைனயாளுைடயண்ணேல.

(40)
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அண்ணேலயுன்னடியவர்ேபாலருட்

கண்ணினாலுைனக்காணவும்வாெவனப்
பண்ணினாெலன்பசுத்துவம்ேபாயுயும்

வண்ணமாகமேனாலயம்வாய்க்குேம.

(41)

வாய்க்குங்ைகக்குெமளனெமௗனெமன்

ேறய்க்குஞ்ெசாற்ெகாண்டிராப்பகலற்றிடா
நாய்க்குமின்பமுண்ேடாநல்லடியாைரத்

ேதாய்க்குமானந்தத்தூெவளிெவள்ளேம.

(42)

தூயதானது யவறிெவனுந்

தாயுநீயின்பத்தந்ைதயுநீெயன்றாற்

ேசயதாமிந்தச்சீவத்திரளன்ேறா

வாயும்ேபெராளியானவகண்டேம.

(43)

அகண்டெமன்னவருமைறயாகமம்

புகன்றநின்றன்ைமேபாதத்தடங்குேமா

ெசகங்கெளங்குந்தி ந்துநன்ேமானத்ைத
யுகந்தேபருைனெயான்றுவைரயேன.

(44)

ஐயேனயுைனயன்றிெயாருெதய்வங்

ைகயினாற்ெறாழவுங்கருேதன்கண்டாய்
ெபாய்யனாகிலும்ெபாய்யுைரேயன்சுத்த
ெமய்யனாமுனக்ேகெவளியாகுேம.

(45)

ெவளியினின்றெவளியாய்விளங்கிய

ெவாளியினின்றெவாளியாமுன்றன்ைனநான்
ெறளிவுதந்தகல்லாலடித்ேதெவன்று

களிெபாருந்தவன்ேறாகற்றகல்விேய.

(46)

கல்ைலயுற்றகருத்தினர்கார்நிறத்

தல்ைலெயாத்தகுழலினராைசயா

ெலல்ைலயற்றமயல்ெகாளேவாெவழிற்
றில்ைலயிற்றிகழுந்திருப்பாதேன.

(47)

திருவருட்ெடய்வச்ெசல்லிமைலமக
ளுருவிருக்கின்றேமனிெயாருபரங்

குருைவமுக்கெணங்ேகாைவப்பணிெந*ஞ்ேச
கருவிருக்கின்றகன்மமிங்கில்ைலேய.

(48)

கன்மேமதுகடுநரேகதுேமற்

ெசன்மேமெதைனத்தீண்டக்கடவேதா
ெவன்மேனாரதெமய்தும்படிக்கரு

ணன்ைமகூர்முக்கணாதனிருக்கேவ.
நாதகீ தெனன்னாதன்முக்கட்பிரான்

ேவதேவதியன்ெவள்விைடயூர்திெமய்ப்

(49)
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ேபாதமாய்நின்றபுண்ணியன்பூந்திருப்
பாதேமகதிமற்றிைலபாழ்ெநஞ்ேச.

(51)

மற்றுனக்குமயக்கெமன்வன்ேனஞ்ேச

கற்ைறவார்சைடக்கண்ணுதேலானருள்
ெபற்றேபரவேரெப ேயாெரலா

முற்றுேமார்ந்தவர்மூதுைரயர்த்தேம.

(51)

உைரயிறந்துளத்துள்ளவிகாரமாந்

திைரகடந்தவர்ேதடுமுக்கட்பிரான்

பைரநிைறந்தபரப்ெபங்ஙனங்ஙேன
கைரகடந்தின்பமாகக்கலப்பேன.

(52)

கலந்தமுத்திகருதினுங்ேகட்பினு

நிலங்களாதியுநின்ெறைமப்ேபாலேவ
யலந்துேபாயினெமன்னுமருமைற

மலர்ந்தவாய்முக்கண்மாணிக்கச்ேசாதிேய.

(53)

ேசாதியாெதைனத்ெதாண்டருட்கூட்டிேய
ேபாதியாதெவல்லாெமௗப்ேபாதிக்க
வாதிகாலத்திலுன்னடிக்காந்தவ

ேமதுநான்முயன்ேறன்முக்கெணந்ைதேய.

(54)

எந்தநாைளக்குமீ ன்றருடாெயன

வந்தசீரருள்வாழ்கெவன்றுன்னுேவன்

சிந்ைதேநாக்கந்ெத ந்துகுறிப்ெபலாந்
தந்துகாக்குந்தயாமுக்கணாதிேய.

(55)

கண்ணகன்றவிக்காசினியூெடங்கும்

ெபண்ெணாடாண்முதலாெமன்பிறவிைய
ெயண்ணேவாவ ேதைழகதிெபறும்

வண்ணமுக்கண்மணிவந்துகாக்குேம.

(56)

காக்குநின்னருட்காட்சியல்லாெலாரு

ேபாக்குமில்ைலெயன்புந்திக்கிேலசத்ைத
நீக்கியாளுைகநின்பரமன்பின

ராக்கேமமுக்கணானந்தமூர்த்திேய.

(57)

ஆனந்தங்கதிெயன்னெவன்னானந்த

ேமானஞ்ெசான்னமுைறெபறமுக்கெணங்
ேகானிங்கீ ந்தகுறிப்பதனால்ெவறுந்

தீனன்ெசய்ைகதிருவருட்ெசய்ைகேய.

(58)

ைகயினாற்ெறாழுேதத்திக்கசிந்துள

ெமய்யினாலுைனக்காணவிரும்பிேன
ைனயேனயரேசயருேளயருட்

ைடயேலார்புறம்வாழ்சகநாதேன.

(59)
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சகத்தின்வாழ்ைவச்சதெமனெவண்ணிேய
மிகுத்ததீைமவிைளயவிைளக்கின்ேற
னகத்துளாரமுதாைமயநின்முத்தி

சுகத்தினான்வந்துேதாய்வெதக்காலேம.

(60)

காலமூன்றுங்கடந்ெதாளிராநின்ற
சீலேமநின்றிருவருளாவிந்த்ர

சாலமாமிச்சகெமனெவண்ணிநின்
ேகாலநாடுதெலன்றுெகாடியேன.

(61)

ெகாடியெவவ்விைனக்கூற்ைறத்துரந்திடு
மடிகளாம்ெபாருேளநினக்கன்பின்றிப்
படியிேலழைமபற்றுகின்ேறன்ெவறு

மிடியிேனன்கதிேமவும்விதியின்ேற.

(62)

விதிையயும்விதித்ெதன்ைனவிதித்திட்ட
மதிையயும்விதித்தம்மதிமாையயிற்
பதியைவத்தபசுபதிநின்னருட்

கதிையெயப்படிக்கண்டுகளிப்பேத.

(63)

கண்டகண்ணுக்குக்காட்டுங்கதிெரனப்

பண்டுமின்றுெமன்பானின்றுணர்த்திடு
மண்டேனயுனக்ேகார்பதினாயிரந்

ெதண்டெனன்ெபாய்ைமதீர்த்திடல்ேவண்டுேம.

(64)

ேவண்டும்யாவுமிறந்துெவளியிைடத்
தூண்டுவாரற்றேசாதிப்பிரானின்பாற்

பூண்டவன்பர்தம்ெபாற்பணிவாய்க்குேம
லீ ண்டுசன்மெமடுப்பனனந்தேம.

(65)

எடுத்தேதகமிறக்குமுேனெயைனக்

ெகாடுத்துநின்ைனயுங்கூடவுங்காண்பேனா
வடுத்தேபரறிவாயறியாைமையக்

ெகடுத்தவின்பக்கிளர்மணிக்குன்றேம.

(66)

குன்றிடாதெகாழுஞ்சுடேரமணி

மன்றுளாடியமாணிக்கேமயுைன

யன்றியார்துைணயாருறவார்கதி

ெயன்றுநீெயனக்கின்னருள்ெசய்வேத.

(67)

அருெளலாந்திரண்ேடார்வடிவாகிய

ெபாருெளலாம்வல்லெபாற்ெபாதுநாதெவன்
மருெளலாங்ெகடுத்ேதயுளமன்னலா

லிருெளலாமி ந்ெதங்ெகாளித்திட்டேத.

(68)
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எங்குெமன்ைனயிகலுறவாட்டிேய
பங்கஞ்ெசய்தபழவிைனபற்றற்றா

லங்கணாவுன்னடியிைணயன்றிேய
தங்கேவறிடமுண்ேடாசகத்திேல.

(69)

உண்டவர்க்கன்றியுட்பசிேயாயுேமா
கண்டவர்க்கன்றிக்காதலடங்ேமா

ெதாண்டருக்ெகளியாெனன்றுேதான்றுவான்
வண்டமிழ்க்கிைசவாகமதிக்கேவ.

(70)

மதியுங்கங்ைகயுங்ெகான்ைறயுமத்தமும்

ெபாதியுஞ்ெசன்னிப்புனிதநின்ெபான்னடிக்
கதிையவிட்டிந்தக்காமத்திலாழ்ந்தெவன்
விதிையெயண்ணிவிழிதுயிலாதன்ேற.

(71)

அன்ெறனச்ெசாலவாெமனவற்புத

நன்ெறனச்ெசாலநண்ணியநன்ைமைய

ெயான்ெறனச்ெசானெவாண்ெபாருேளெயாளி
யின்ெறனக்கருள்வாயிருேளகேவ.

(72)

இருவேரபுகழ்ந்ேதத்தற்கினியரா

ெமாருவேரதுைணெயன்றுணராய்ெநஞ்ேச
வருவேரெகாடுங்காலர்கள்வந்ெததிர்

ெபாருவேரயவர்க்ெகன்ெகால்புகல்வேத.

(73)

புகழுங்கல்வியும்ேபாதமும்ெபாய்யிலா
வகமும்வாய்ைமயுமன்புமளித்தேவ

சுகவிலாசத்துைணப்ெபாருேடாற்றமாங்
ககனேமனிையக்கண்டனகண்கேள.

(74)

கண்ணுணின்றெவாளிையக்கருத்திைன
விண்ணுணின்றுவிளங்கியெமய்யிைன
ெயண்ணிெயண்ணியிரவும்பகலுேம

நண்ணுகின்றவர்நான்ெறாழுந்ெதய்வேம.

(75)

ெதய்வம்ேவறுளெதன்பவர்சிந்தைன
ைநவெரன்பதுநற்பரதற்பர

ைசவசிற்சிவேனயுைனச்சார்ந்தவ

ருய்வெரன்பதும்யானுணர்ந்ேதனுற்ேற.

(76)

உற்றேவைளக்குறுதுைணயாயிந்தச்

சுற்றேமாநைமக்காக்குஞ்ெசாலாய்ெநஞ்ேச
கற்ைறவார்சைடக்கண்ணுதல்பாதேம
பற்றதாயிற்பரசுகம்பற்றுேம.

பற்றலாம்ெபாருேளபரம்பற்றினா

லுற்றமாதவர்க்குண்ைமையநல்குேம

(77)
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மற்றும்ேவறுளமார்க்கெமலாெமடுத்
ெதற்றுவாய்மனேமகதிெயய்தேவ.

(78)

19. ஆரணம்.
ஆரணமார்க்கத்தாகமவாசி

யற்புதமாய்நடந்தருளுங்

காரணமுணர்ந்துங்ைகயுநின்ெமய்யுங்

கண்கண்மூன்றுைடயெவன்கண்ேண

பூரணவறிவிற்கண்டிலமதனாற்

ேபாற்றியிப்புந்திேயாடிருந்து

தாரணியுள்ளமட்டுேமவணங்கத்

தமியேனன்ேவண்டிடத்தகுேம.

(1)

இடெமாருமடவாளுலகைனக்கீ ந்திட்
ெடவ்வுலகத்ைதயுமீ ன்றுந்

தடமுறுமகிலமடங்குநாளம்ைம

தன்ைனயுெமாழித்துவிண்ெணனேவ

படருறுேசாதிக்கருைணயங்கடேல
பாயிருட்படுக ற்கிடக்கக்

கடனேதாநிைனப்புமறப்ெபனுந்திைரையக்
கவர்ந்ெதைனவளர்ப்பதுன்கடேன.

(2)

வளம்ெபறுஞானவா வாய்மடுத்து

மண்ைணயும்விண்ைணயுந்ெத யா

தளம்ெபறுந்துரும்ெபாத்தாவிேயாடாக்ைக
யானந்தமாகேவயலந்ேதன்

களம்ெபறுவஞ்செநஞ்சினர்காணாக்
காட்சிேயசாக்ஷிேயயறிஞ

ருளம்ெபறுந்துைணேயெபாதுவினினடிக்கு
முண்ைமேயயுள்ளவாறிதுேவ.

(3)

உள்ளேமநீங்காெவன்ைனவாவாெவன்
றுலப்பிலாவானந்தமான

ெவள்ளேமெபாழியுங்கருைணவான்முகிேல
ெவப்பிலாத்தண்ணருள்விளக்ேக

கள்ளேமதுரக்குந்தூெவளிப்பரப்ேப

கருெவனக்கிடந்தபாழ்மாயப்

பள்ளேமவழாெதைனக்கைரேயற்றிப்
ீ
பாலிப்பதுன்னருட்பரேம.

பரம்பரமாகிப்பக்குவம்பழுத்த

பழவடியார்க்கருள்பழுத்துச்

சுரந்தினிரங்குந்தானகற்பகேம

ேசாதிேயெதாண்டேனனின்ைன

(4)
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யிரந்துெநஞ்சுைடந்துகண்டுயில்ெபாறாம
லிருந்ததுெமன்கணிலிருட்ைடக்

கரந்துநின்கண்ணாற்றுயில்ெபறல்ேவண்டிக்
கருதிேனன்கருத்திதுதாேன.

(5)

கருத்தினுட்கருத்தாயிருந்துநீயுணர்த்துங்
காரணம்கண்டுசும்மாதான்

வருத்தமற்றிருந்துசுகம்ெபறாவண்ணம்

வருந்திேனன்மதியின்ைமதீர்ப்பா

ெராருத்தராருளப்பாடுணர்பவர்யாவ

ருலகவர்பன்ெனறிெயனக்குப்

ெபாருத்தேமாெசால்லாய்ெமௗனசற்குருேவ
ேபாற்றிநின்ெபான்னடிப்ேபாேத.

(6)

அடிெயனுமதுவுமருெளனுமதுவு

மறிந்திடினிர்க்குணநிைறவு

முடிெயனுமதுவும்ெபாருெளனுமதுவு
ெமாழிந்திடிற்சுகமனமாையக்

குடிெகடேவண்டிற்பணியறநிற்றல்

குணெமனப்புன்னைககாட்டிப்

படிமிைசெமௗனியாகிநீயாளப்

பாக்கியெமன்ெசய்ேதன்பரேன.

(7)

என்ெசயலின்றியாவுநின்ெசயெலன்

ெறண்ணுேவெனாவ்ெவாருகாலம்

புன்ெசயன்மாையமயக்கிெனன்ெசயலாப்
ெபாருந்துேவனஃெதாருகாலம்

பின்ெசயல்யாதுநிைனவின்றிக்கிடப்ேபன்
பித்தேனனன்னிைலெபறநின்

நன்ெசயலாகமுடித்திடல்ேவண்டுஞ்
சச்சிதானந்தசற்குருேவ.

(8)

குருவுருவாகிெமௗனியாய்ெமௗனக்

ெகாள்ைகையயுணர்த்திைனயதனாற்

கருவுருவாவெதனக்கிைலயிந்தக்

காயேமாெபாய்ெயனக்கண்ட

திருவுருவாளரனுபவநிைலயுஞ்

ேசருேமாவாவேலாெமத்த

வருவுருவாகியல்லவாய்ச்சமய

மளவிடாவானந்தவடிேவ.

வடிவிலாவடிவாய்மனநிைனவணுகா
மார்க்கமாய்நீக்கருஞ்சுகமாய்

முடிவிலாவட்டின்வாழ்க்ைகேவண்டினர்க்குன்
ீ
ேமானமல்லால்வழியுண்ேடா

(9)
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படியிருளகலச்சின்மயம்பூத்த

பசுங்ெகாம்ைபயடக்கிேயார்கல்லா

லடியிேலயிருந்தவானந்தவரேச

யன்பைரப்பருகுமாரமுேத.

(10)

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

20. ெசால்லற்க ய
ெசால்லற்க யபரம்ெபாருேள

சுகவா திேய சுடர்க்ெகாழுந்ேத,

ெவல்லற்க ய மயலிெலைன

விட்ெடங்ெகாளித்தாயாெகட்ேடன்,

கல்லிற்பசியநாரு த்துக் கடுகிற்
ெப யகடலைடக்கு,

மல்லிற்க ய வந்தகனார்க்

காளாக்கிைனேயாவறிேயேன.

(1)

அறிவிற் கறிவுதாரக ெமன்றறிந்ேத
யறிேவாடறியாைம,

ெநறியிற் புகுதாேதார் படித்தாய்
நின்றநிைலயுந்ெத யாது,

குறியற்ற கண்டாதீதமயக்

ேகாதிலமுேதநிைனக் குறுகிப்,

பிறிவற்றிருக்கேவண்டாேவா

ேபேயற்கினிநீ ேபசாேய.

(2)

ேபசாவனுபூதிையயடிேயன்

ெபற்றுப்பிைழக்கப்ேபரருளாற்,

ேறேசாமயந்தந்தினிெயாருகாற்

சித்தத்திருளுந்தீர்ப்பாேயா,

பாசாடவிையக்கடந்தவன்பர்

பற்றுமகண்டப்பரப்பான,

வசாெபாதுவினடமாடுமிைறவா
ீ
குைறயாவின்னமுேத.

(3)

இன்பக்கடலிற் புகுந்திடு வானிரவும்
பகலுந்ேதாற்றாம,

லன்பிற் கைரந்துகைரந்துருகியண்ணா
வரேசெயனக்கூவிப்,

பின்புற்றழுஞ்ேசெயன விழிநீர்ெபருக்கிப்
ெபருக்கிப்பித்தாகித்,

துன்பக்கடல் விட்டகல்ேவேனா

ெசாரூபானந்தச் சுடர்க்ெகாழுந்ேத.

ெகாழுந்துதிகழ்ெவண்பிைறச்

சடிலக்ேகாேவமன்றிற்கூத்தாடற்,

(4)
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ெகழுந்தசுடேரயிமயவைரெயன்றாய்
கண்ணுக்கினியாேன,

ெதாழுந்ெதய்வமுநீ குருவுநீ

துைணநீ தந்ைததாயுநீ,

யழுந்தும்பவநீ நன்ைமயுநீ

யாவியாக்ைகநீதாேன.

(5)

தாேனயகண்டாகாரமயந்தன்னிெலழுந்து
ெபாதுநடஞ்ெசய்,

வாேனமாயப்பிறப்பறுப்பான்வந்துன்னடிக்ேக
கரங்கூப்பித்,

ேதேனெயன்ைனப்பருகவல்லெதள்ளாரமுேத
சிவேலாகக்,

ேகாேனெயனுஞ்ெசான்னினதுெசவிெகாள்ளா
ெதன்ேனாகூறாேய.

(6)

கூறாநின்றவிடர்க்கவைலக்

குடும்பக்கூத்துட்டுைளந்துதடு,

மாறாநின்றபாவிைய நீ

வாெவன்றைழத்தாலாகாேதா,

நீறார்ேமனிமுக்கணுைட

நிமலாவடியார் நிைனவினிைட,

யாறாய்ப்ெபருகும்ெபருங்கருைண

யரேசெயன்ைனயாள்வாேன.

(7)

வாேனமுதலாம்ெபரும்பூதம்

வகுத்துப்புரந்துமாற்றவல்ல,

ேகாேனெயன்ைனப்புரக்குெநறிகுறித்தா
யிைலேயெகாடிேயைனத்,

தாேனபைடத்திங்ெகன்னபலன்றன்ைனப்
பைடத்தாயுன்கருத்ைத,

நாேனெதன்றிங்கறிேயேன

நம்பிேனன்கண்டருள்வாேய.

(8)

கண்டார் கண்டகாட்சியுநீ

காணார்காணாக்கள்வனுநீ,

பண்டாருயிர் நீயாக்ைகயுநீ

பலவாஞ்சமயப்பகுதியுநீ,

ெயண்ேடாண்முக்கட்ெசம்ேமனி

ெயந்தாய்நினக்ேகெயவ்வாறு,

ெதாண்டாய்ப்பணிவரவர்பணிநீ

சூட்டிக்ெகாள்வெதவ்வாேற.

சூட்டிெயனெதன்றிடுஞ் சுைமையச்

சுமத்திெயைனயுஞ்சுைமயாளாக்,

கூட்டிப்பிடித்து விைனவழிேய

(9)
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கூத்தாட்டிைனேயநினதருளால்,

வட்ைடக்கருதுமப்ேபாது
ீ

ெவளியாமுலகவியப்பைனத்து,

ேமட்டுக்கடங்காச்ெசாற்பனம்

ேபாெலந்தாயிருந்தெதன்ெசால்ேவன்.

(10)

----------

21. வம்பேனன்.
வம்பேனன்கள்ளங்கண்டு மன்னருள்ெவள்ளராய,

வும்பர்பாேலவல்ெசய்ெயன் றுணர்த்திைனேயாேகாவாேனார்,
தம்பிராேனநீெசய்த தயவுக்குங்ைகம்மாறுண்ேடா,

ெவம்பிரானுய்ந்ேதனுய்ந்ேத னினிெயான்றுங்குைறவிேலேன.

(1)

குைறவிலாநிைறவாய்ஞானக் ேகாதிலானந்தெவள்ளத்,

துைறயிேலபடிந்துமூழ்கித் துைளந்துநான்ேறான்றாவாறுள்,
ளுைறயிேலயுணர்த்திேமான ெவாண்சுடர்ைவவாடந்த,

விைறவேனயுைனப்பி ந்திங் கிருக்கிேலனிருக்கிேலேன.

(2)

இருநிலமாதிநாத மீ றதாமிைவகடந்த

ெபருநிலமாயதூய ேபெராளிப்பிழம்பாய்நின்றுங்
கருதருமகண்டானந்தக் கடவுணின்காட்சிகாண,

வருகெவன்றைழத்தாலன்றி வாழ்வுண்ேடாவஞ்சேனற்ேக.

(3)

வஞ்சைனயழுக்காறாதி ைவத்திடும்பாண்டமான

ெநஞ்சைனவலிதின்ேமன்ேம ெனக்குெநக்குருகப்பண்ணி,

யஞ்சலிெசய்யுங்ைகயு மருவிநீர்விழியுமாகத்

தஞ்செமன்றிரங்கிக்காக்கத் தற்பராபரமுனக்ேக.

(4)

உனக்குநானடித்ெதாண்டாகி யுன்னடிக்கன்புெசய்ய

ெவனக்குநீேதாற்றியஞ்ேச ெலன்னுநாெளந்தநாேளா

மனக்கிேலசங்கடீர்ந்த மாதவர்க்கிரண்டற்ேறாங்குந்

தனக்குேந ல்லாெவான்ேற சச்சிதானந்தவாழ்ேவ.

(5)

வாழ்ெவனவயங்கிெயன்ைன வசஞ்ெசய்துமருட்டும்பாழ்த்த,
வூழ்விைனப்ப குதிெகட்டிங் குன்ைனயுங்கிட்டுேவேனா,

தாழ்ெவனுஞ்சமயநீங்கித், தைமயுணர்ந்ேதார்கட்ெகல்லாஞ்
சூழ்ெவளிப்ெபாருேளமுக்கட் ேசாதிேயயமரேரேற.

(6)

ஏறுவாம்ப யாவாைடயிருங்கைலயு யாெவன்று
நாறுநற்சாந்தநீறா நஞ்சேமயமுதாக்ெகாண்ட

கூறருங்குணத்ேதயுன்றன் குைரகழல்குறுகினல்லா
லாறுேமாதாபேசாப மகலுேமாவல்லறாேன.

தானமுந்தவமும்ேயாகத் தன்ைமயுமுணராெவன்பான்

ஞானமுந்ெதவிட்டாவின்ப நன்ைமயுநல்குவாேயா

(7)
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பானலங்கவர்ந்ததீஞ்ெசாற் பச்சிளங்கிள்ைளகாண
வானவ ைறஞ்சமன்றுள்வயங்கியநடத்தினாேன.

(8)

நடத்தியிவ்வுலைகெயல்லா நாதநீநிைறந்ததன்ைம

திடத்துடனறிந்தானந்தத் ெதள்ளமுதருந்திடாேத

னிடத்திரளைனயகாம ேவட்ைகயிலழுந்திமாையச், சட
த்திைனெமய்ெயன்ெறண்ணித் தளரேவாதனியேனேன.

(9)

தனிவளர்ெபாருேளமாறாத் தண்ணருங்கருைணபூத்த

வினியகற்பகேமமுக்க ெணந்ைதேயநினக்கன்பின்றி
நனிெபருங்குடிலங்காட்டு நயனேவற்க யகூந்தல்

வனிைதயர்மயக்கிலாழ்ந்து வருந்தேவாவம்பேனேன.

(10)

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

22. சிவன்ெசயல்.
சிவன்ெசயலாேலயாதம் வருெமனத்ேதறானாளு,

மறந்தருநிைனைவெயல்லா மகற்றிேதனாைசெவள்ளங்,
கவாந்துெகாண்டிழுப்பவந்தக் கிட்டிேலயகப்பட்ைடேயா,

பவந்தைனயீட்டியீட்டிப் பைதக்கின்ேறன்பாவிேயேன.

(1)

பாவிேயனினிெயன்ெசய்ேகன்

பரமேனபணிந்துன்பாதஞ்,

ேசவிேயன்விழிநீர்மல்கச்

சிவசிவெவன்றுேதம்பி,

யாவிேயநிைறயவந்த

வமுதேமெயன்ேனனந்ேதா

சாவிேபாஞ்சமயந்தாழ்ந்து

சகத்திைடத்தவிக்கின்ேறேன.

(2)

இைடந்திைடந்ேதங்கிெமய்புளகிப்ப

ெவழுந்ெதழுந்ைதயநின்சரண,

மைடந்தனனினிநீைகவிேடலுனக்ேகய
பயெமன்றஞ்சலிெசய்துள்,

ளுைடந்துைடந்ெதழுது சித்திரப்பாைவ
ெயாத்துநானைசவறநிற்பத்,

ெதாடர்ந்து நீெயைனயாட்ெகாள்ளுநாெளன்ேறா
ேசாதிேயயாதி நாயகேன.

ஆதியாய்நடுவா யந்தமாய்ப்பந்தம்
யாவுமற்றகம்புந் நிைறந்த,

ேசாதியாய்ச் சுகமாயிருந்த ெவம்ெபருமான்
ெறாண்டேனன்சுகத்திேலயிருக்கப்,

ேபாதியாவண்ணங்ைக விடன்முைறேயா

புன்ைமேயெனன்ெசய்ேகன்மனேமா,

(3)
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வாதியாநின்றதன்றியும்

புலன்ேசர்வாயிேல தீயினுங்ெகாடிேத.

(4)

வாயிேலாைரந்திற் புலெனனும்ேவடர்
வந்ெதைனயீர்ந்துெவங்காமத்,

தீயிேல ெவதுப்பியுயிெராடுந் தின்னச்

சிந்ைத ைநந்துருகி ெமய்ம்மறந்து,

தாயிலாச் ேசய்ேபாலைலந்தைலப்பட்ேடன்
றாயினுங்கருைணயாமன்று,

ணாயாமாகிெயாளிவிடுமணிேய
நாதேன ஞானவா திேய.

(5)

ஞானேமவடிவாய்த்ேதடுவார்ேதடு

நாட்டேமநாட்டத்துணிைறந்த,

வானேமெயனக்குவந்துவந்ேதாங்கு
மார்க்கேமமருளர்தாமறியா,

ேமானேமமுதேலமுத்தி நல்வித்ேத
முடிவிலாவின்பேமெசய்யுந்,

தானேமதவேமநின்ைன நானிைனந்ேதன்
றமிேயேனன்றைன மறப்பதற்ேக.

(6)

மறமலியுலகவாழ்க்ைகேயேவண்டும்
வந்துநின்னன்பர்தம்பணியா,

மறமதுகிைடக்கினன்றியானந்த

வற்புதநிட்ைடயினிமித்தந்,

துறவதுேவண்டு ெமௗனியாெயனக்குத்
தூயநல்லருட னின்னம்,

பிறவியும்ேவண்டும் யாெனனதிறக்கப்
ெபற்றவர்ெபற்றிடும்ேபேற

(7)

ெபற்றவர்ெபற்றெபருந்தவக்குன்ேற
ெபருகியகருைணவா திேய,

நற்றவத்துைணேயயானந்தக்கடேல
ஞாதுருஞானேஞயங்க,

ளற்றவர்க்கறாதநட்புைடக் கலப்ேப
யேனகமாய்நின்னடிக்கன்பு,

கற்றதுங்ேகள்விேகட்டதுநின்ைனக்

கண்டிடும்ெபாருட்டன்ேறாகாேண.

அன்றுநால்வருக்குெமாளிெநறிகாட்டு

மன்புைடச்ேசாதிேயெசம்ெபான்,

மன்றுண்முக்கண்ணுங்காளகண்டமுமாய்
வயங்கியவானேமெயன்னுட்,

டுன்றுகூ ருைளத்துரந்திடுமதிேய
துன்பமுமின்பமுமாகி,

நின்றவாதைனையக்கடந்தவர்நிைனேவ

(8)
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ேநசேமநின்பரம்யாேன.

(9)

யாெனனல்காேணன்பூரணநிைறவில்
யாதினுமிருந்தேபெராளிநீ,

தாெனனநிற்குஞ்சமத்துறெவன்ைனத்
தன்னவனாக்கவுந்தகுங்காண்,

வாெனனவயங்கிெயான்றிரண்ெடன்னா
மார்க்கமாெநறிதந்துமாறாத்,

ேதெனனருசித்துளன்பைரக்

கலந்தெசல்வேம சிற்பரசிவேம.

(10)

-----------

23. தன்ைனெயாருவர்.
தன்ைனெயாருவர்க்கறிவ தாய்த்

தாேனதானாெயங்குநிைறந்,

துன்னற்க ய பரெவளியாயுலவாவ
முதாெயாளிவிளக்கா,

ெயன்னுட்கலந்தாயானறியா

திருந்தாயிைறவாவினிேயனு,

நின்ைனப்ெபறுமாெறனக்கருளா

னைலையக்ெகாடுக்கநிைனயாேயா.

(1)

நிைனயுநிைனவுக்ெகட்டாத

ெநறிெபற்றுணர்ந்தெநறியாளா,

விைனையக்கைரக்கும்பரமவின்ப

ெவள்ளப்ெபருக்ேகநினதருளான்,

மைனவிபுதல்வரன்ைனபிதா

மாடுெடன்றிடுமயக்கந்,

தைனயுமறந்திங்குைனமறவாத்

தன்ைமவருேமாதமிேயற்ேக.

(2)

வரும்ேபாெமன்னுமிருநிைலைம

மன்னாெதாருதன்ைமத்தாகிக்,

கரும்ேபாேதேனாமுக்கனிேயா

ெவன்னெவன்னுட்கலந்துநலந்,

தரும்ேப ன்பப்ெபாருேளநின்

றன்ைனநிைனத்துெநக்குருேக,

னிரும்ேபாகல்ேலாமரேமா

ெவன்னிதயமியாெதன்றறிேயேன.

அறியுந்தரேமா நானுன்ைனயறிவுக்கறிவாய்
நிற்ைகனாற்,

பி யுந்தரேமாநீெயன்ைனப் ெபம்மாேன

(3)
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ேப ன்பமதாய்ச்,

ெசறியும்ெபாருண ீ நின்ைனயன்றிச்ெசறியா
ெபாருணான்ெபறும்ேபற்ைற,

ெநறிநின்ெறாழுக விசா த்தானினக்ேகா
வில்ைலெயனக்காேம.

(4)

எனெதன்பதும்ெபாய்யாெனனல்ெபாய்
ெயல்லாமிறந்தவிடங்காட்டு,

நினெதன்பதும்ெபாய்நீெயனல்ெபாய்
நிற்குநிைலக்ேகேநசித்ேதன்,

மனெதன்பதுேமாெவன்வசமாய்
வாராைதயநின்னருேளா,

தனெதன்பதுக்குமிடங்காேணன்

றமிேயெனவ்வாறுய்ேவேன.

(5)

உய்யும்படிக்குன்றிருக்கருைண

ெயான்ைறக்ெகாடுத்தாலுைடயாய்பாழ்ம்,

ெபாய்யுமவாவுமழுக்காறும்

புைடபட்ேடாடுநன்ெனறியா,

ெமய்யுமறிவுெபறும்ேபறும்

விளங்குெமனக்குன்னடியார்பாற்,

ெசய்யும்பணியுங்ைககூடுஞ்

சிந்ைதத்துயரந்தீர்ந்திடுேம.

(6)

சிந்ைதத்துயெரன்ெறாருபாவி

சினந்துசினந்துேபார்முயங்க,

நிந்ைதக்கிடமாய்ச்சகவாழ்ைவ

நிைலெயன்றுணர்ந்ேதநிற்கின்ேற,

ெனந்தப்படியுன்னருள்வாய்க்குெமனக்
ெகப்படிநீயருள்ெசய்வாய்,

பந்தத்துயரற்றவர்க்ெகளிய

பரமானந்தப்பழம்ெபாருேள.

(7)

ெபாருைளப்பூைவப்பூைவயைரப்

ெபாருெளன்ெறண்ணுெமாருபாவி,

யிருைளத்துரந்திட்ெடாளிெநறிைய

ெயன்னுட்பதிப்பெதன்றுெகாேலா,

ெதருளத்ெதருளவன்பர்ெநஞ்சந்

தித்துத்துருகத்ெதவிட்டாத,

வருைளப்ெபாழியுங்குணமுகிேல
யறிவானந்தத்தாரமுேத.

ஆராவமிர்தம்விரும்பினர்க

ளறியவிடத்ைதயமிர்தாக்கும்,

ேபரானந்தசித்தெனனும்

(8)
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ெப ேயாயாவிக்கு ேயாய்ேகள்,

காரார்கிரகவைலயினிைடக்

கட்டுண்டிருந்தகைளகெளல்லா,

மூராெலாருநாள்ைகயுண

ேவற்றுண்டாெலனக்கிங்ெகாழிந்திடுேம.

(9)

எனக்ெகன்றிருந்தவுடல்ெபாருளும்

யானுநினெவன்றீந்தவண்ண,

மைனத்துமிருந்துமிலதாக

வருளாய்நில்லாதழிவழக்காய்,

மனத்துட்புகுந்துமயங்கவுெமன்

மதிக்குட்களங்கம்வந்தெதன்ேனா,

தனக்ெகான்றுவைமயறநிைறந்த

தனிேயதன்னந்தனிமுதேல.

(10)

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

24. ஆைசெயனும்.
ஆைசெயனும்ெபருங்காற்றூ டிலவம்பஞ்ெசனவு
மனதைலயுங்கால,

ேமாசம்வரும்வருமிதனாேலகற்றதுங் ேகட்டதுந்
தூர்ந்துமுத்திக்கான,

ேநசமுநல்வாசமும் ேபாய்ப்புலனாயிற்
ெகாடுைமபற்றிநிற்பரந்ேதா,

ேதசுபழுத்தருள்பழுத்த பராபரேம,

நிராைசயின்ேறற் ெறய்வமுண்ேடா.

(1)

இரப்பானங்ெகாருவனவன்ேவண்டுவ

ேகட்டருள்ெசெயனேவசற்ேறதான்,

புரப்பான்றனருணடி யிருப்பது ேபாெலங்கு
நிைறெபாருேளேகளாய்,

மரப்பான்ைமெநஞ்சினன்யான் ேவண்டுவ

ேகட்டிரங்ெகனேவெமௗனத்ேதாடந்,

தரப்பான்ைமயருணிைறவி லிருப்பதுேவா
பராபரேமசகசநிட்ைட.

(2)

சாட்ைடயிற்பம்பரசாலம்ேபாெலலா

மாட்டுவானிைறெயனவறிந்துெநஞ்சேம

ேதட்டெமான்றறவருட்ெசயலினிற்றிேயல்
வட்டறந்துறவறமிரண்டுேமன்ைமேய.
ீ

தன்ெனஞ்சநிைனப்ெபாழியா தறிவிலிநான்
ஞானெமனுந்தன்ைமேபச,

வுன்ெனஞ்சமகிழ்ந்ெதாருெசால் லுைரத்தைனேய
யதைனயுன்னியுருேகைனயா,

வன்ெனஞ்ேசா விரங்காதமரெநஞ்ேசா

(3)
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விருப்புெநஞ்ேசா ைவரமான,

கன்ெனஞ்ேசா வலதுமண்ணாங்கட்டிெநஞ்ேசா
ெவனதுெநஞ்சங்கருதிற்றாேன.

(4)

வாழிேசாபனம்வாழிநல்லன்பர்கள்
சூழவந்தருேடாற்றமுஞ்ேசாபன

மாழிேபாலருைளயன்ெமௗனத்தா

ேலைழேயன்ெபற்றவின்பமுஞ்ேசாபனம்.

(5)

ெகாடுக்கின்ேறார்கள்பாற் குைறைவ
யாதியாெனனுங்குதர்க்கம்,

விடுக்கின்ேறார்கள்பாற் பி கிலாதுள்ளன்புவிடாேத,
யடுக்கின்ேறார்களுக் கிரங்கிடுந்தண்டமிழலங்க,

ெறாடுக்கின்ேறார்கைலச்ேசாதியாததுபரஞ்ேசாதி.

(6)

உலகமாையயிேலெயளிேயன்றைன

யுழலவிட்டைனேயயுைடயாயரு,

ளிலகுேப ன்பவட்டினிெலன்ைனயுமிருத்தி
ீ
ைவப்பெதக்காலஞ்ெசாலாெயழிற்,

றிலகவாணுதற்ைபந்ெதாடிகண்ணிைனேதக்க
நாடகஞ்ெசய்தடியார்க்ெகலா,

மலகிலாவிைனதீர்க்கத்துசங்கட்டு

மப்பேனயருளானந்தேசாதிேய.

(7)

முன்னிைலச்சுட்ெடாழி திெயனப்பலகாலுெநஞ்ேச
நான் ெமாழிந்ேதேனநின்,

றன்னிைலையக்காட்டாேத ெயன்ைனெயான்றாச்
சூட்டாேதசரணான்ேபாந்த,

வந்நிைலேயநிைலயந்தநிைலயிேல சித்தி
முத்தியைனத்துந்ேதான்று,

நன்னிைலயீதன்றியிைலசுகெமன்ேற
சுகர்முதேலார்நாடினாேர.

(8)

அத்துவிதம்ெபறும்ேபெறன்றறியாமல்யாெனனும்
ேபயகந்ைதேயாடு,

மத்தமதியினர்ேபால மனங்கிடப்பவின்னமின்னம்வருந்துேவேனா,

சுத்தப பூரணமாய்நின்மலமாய

கண்டிதமாய்ச்ெசாரூபானந்த,

சத்திகண ீங்காதவணந்தன்மயமாயருள்
பழுத்துத் தைழத்தெவான்ேற.

தந்ைததாயுநீெயன்னுயிர்த்துைணயுநீ
சஞ்சலமதுதீர்க்க,

வந்தேதசிகவடிவுநீயுைனயலான்
மற்ெறாருதுைணகாேண,

(9)
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னந்தமாதியுமளப்பருஞ்ேசாதிேய
யாதிேயயடியார்தஞ்,

சிந்ைதேமவியதாயுமானவெனனுஞ்
சிரகி ப்ெபருமாேன.

(10)

காதிேலாைலையவைரந்துேமற்

குமிைழயுங்கறுவிேவள்கருநீலப்,

ேபாதுேபான்றிடுங்கண்ணியர்மயக்கி
ெலப்ேபாதுேமதளராமன்,

மாதுகாதலிபங்கைனயபங்கைன
மாடமாளிைகசூழுஞ்,

ேசதுேமவியராமநாயகன்றைனச்
சிந்ைதெசய்மடெநஞ்ேச.

(11)

அண்டமுமாய்ப்பிண்டமுமாயளவிலாத
வாருயிருக்ேகாருயிராயமர்ந்தயானாற்,

கண்டவரார்ேகட்டவராருன்னாலுன்ைனக்

காண்பதல்லாெலன்னறிவாற்காணப்ேபாேமா,

வண்டுளபமணிமார்பன்புதல்வேனாடு

மைனவிெயாடுங்குடியிருந்துவணங்கிப்ேபாற்றும்,

புண்ட கபுரத்தினினாதாந்தெமௗன

ேபாதாந்தநடம்பு யும்புனிதவாழ்ேவ.

(12)

ெபாறியிற்ெசறிையம்புலக்கனிையப்
புந்திக்கவராற்புகுந்திழுத்து,

மறுகிச்சுழலுமனக்குரங்கு

மாளவாளாவிருப்ேபேனா,

வறிவுக்கறிவாய்ப்பூரணமா

யகண்டானந்தமயமாகிப்,

பிறிவற்றிருக்கும்ெபருங்கருைணப்

ெபம்மாேனெயம்ெபருமாேன.

(13)

உைரயுணர்விறந்துதம்ைம யுணர்பவருணர்வினூேட,
கைரயிலாவின்பெவள்ளங் காட்டிடுமுகிேலமாறாப்

பைரெயனுங்கிரணஞ்சூழ்ந்த பானுேவநின்ைனப்பற்றித்,
திைரயிலாநீர்ேபாற்சித்தந் ெதளிவேனாசிறியேனேன.

(14)

ேகவலசகலமின்றிக்கீ ெழாடுேமலாெயங்கு

ேமவியவருளின்கண்ணாய்ேமவிடேமலாயின்பந்
தாவிடவின்பாதீதத்தனியிைடயிருத்திைவத்த

ேதெவனுெமௗனிெசம்ெபாற் ேசவடிசிந்ைதெசய்வாம்.

(15)

ேநற்றுளா ன்றுமாளாநின்றனரதைனக்கண்டும்

ேபாற்றிேலனின்ைனயந்ேதாேபாக்கிேனன்வேணகால
ீ

மாற்றிேலன்கண்டானந்தவண்ணேலயளவின்மாையச்
ேசற்றிேலயின்னம்வழ்ந்துதிைளக்கேவாசிறியேனேன.
ீ

(16)
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ேபாதெமன்பேதவிளக்ெகாவ்வு மவித்ைதெபாய்யிருளாந்,
தீதிலாவிளக்ெகடுத்திருேடடவுஞ்சிக்கா,

தாதலாலறிவாய்நின்றவிடத்தறியாைம,

ேயதுமில்ைலெயன்ெறம்பிரான்சுருதிேயயியம்பும்.

(17)

சுருதிேயசிவாகமங்கேளயுங்களாற்ெசால்லு

ெமாருதனிப்ெபாருளளைவ யீெதன்னவாயுண்ேடா
ெபாருதிைரக்கடனுண்மணெலண்ணினும்புகலக்

கருதெவட்டிடாநிைறெபாருளளைவயார்காண்பார்.

(18)

மின்ைனப்ேபான்றனவகிலெமன்றறிந்து
ெமய்ப்ெபாருளா,

முன்ைனப்ேபான்றநற் பரம்ெபாருளில்ைலெயன்ேறார்ந்து,

ெபான்ைனப்ேபான்றநின் ேபாதங்ெகாண்டுன்பணிெபாருந்தா,

ெவன்ைனப்ேபான்றுளேவைழயைரயவிங்ெகவேர.

(19)

தாயுந்தந்ைதயுெமனக்குறவாவதுஞ்சாற்றி
னாயுநீயுநின்னருளுநின்னடியருமன்ேறா

ேபயேனன்றிருவடியிைணத்தாமைரபிடித்ேத
னாயேனெயைனயாளுைடமுக்கணாயகேன.

(20)

காந்தமைதெயதிர்காணிற் கருந்தாது

ெசல்லுமந்தக்காந்தத்ெதான்றா

ேதய்ந்தவிடெமங்ேகதானங்ேகதான்
சலிப்பறவுமிருக்குமாேபாற்,

சாந்தபதப்பரம்ெபாருேள பற்றுெபாருளிருக்கு
மத்தாற்சலிக்குஞ்சித்தம்,

வாய்ந்தெபாருளில்ைலெயனிற்

ேபசாைமநின்றநிைலவாய்க்குமன்ேற.

(21)

ெபாற்புறுங்கருத்ேதயகமாயதிற்ெபாருந்தக்

கற்பின்மங்ைகயெரனவிழிகதவுேபாற்கவினச்

ெசாற்பனத்தினுஞ்ேசார்வின்றியிருந்தநான்ேசார்ந்து

நிற்பதற்கிந்தவிைனவந்தவாெறன்ெகானிமலா.

(22)

வந்தவாறிந்தவிைனவழியிதுெவனமதிக்கத்

தந்தவாறுண்ேடாவுள்ளுணர்விைலயன்றித்தமிேய
ெனாந்தவாறுகண்டிரங்கவுமிைல கற்ற நூலா

ெலந்தவாறினித்தற்பராவுய்குேவேனைழ.

ெசால்லாலும்ெபாருளாலு மளைவயாலுந் ெதாடர

ெவாண்ணாவருெணறிையத்ெதாடர்ந்துநாடி,

(23)

36
நல்லார்களைவயகத்ேதயிருக்கைவத்தாய்நன்னர்
ெநஞ்சந்தன்னலமுநணுகுேவேனா,

வில்லாளியாயுலேகாடுயிைரயீன்றிட்

ெடண்ண யேயாகினுக்குமிவேனெயன்னக்,

கல்லாலின்கீ ழிருந்தெசக்கர்ேமனிக்

கற்பகேமபராபரேமைகைலவாழ்ேவ.

(24)

சாக்கிரமாநுதனிலிந்தி யம்பத்துஞ்
சத்தாதிவசனாதிவாயுபத்து,

நீக்கமிலந்தக்கரணம்புருடேனாடு

நின்றதுமுப்பாைனந்துநிலவுங்கண்டத்,

தாக்கியெசாற்பனமதனில்வாயுபத்து

மடுத்தன சத்தாதிவசனாதியாக,

ேநாக்குகரணம்புருடனுடேனகூட

நுவல்வ ருபத்ைதந்தாதுண்ணிேயாேர.

(25)

சுழுத்தியிதயந்தனிற்பிராணஞ்சித்தஞ்

ெசால்ல யபுருடனுடன்மூன்றதாகும்,

வழுத்தியநாபியிற்று யம்பிராணேனாடு

மன்னுபுருடனுங்கூடவயங்காநிற்கு,

மழுத்திடுமூலந்தன்னிற்று யாதீத

மதனிைடேயபுருடெனான்றியமருஞானம்,

பழுத்திடும்பக்குவரறிவரவத்ைதையந்திற்

பாங்குெபறக்கருவிநிற்கும்ப சுதாேன.

(26)

இடத்ைதக்காத்திட்டசுவாெனனப்புன்புலாலிைறச்சிச்,
சடத்ைதக்காதிட்டநாயிேனனுன்னன்பர்தயங்கு,

மடத்ைதக்காத்திட்டேசடத்தால்விேசடமாய்வாழ,

விடத்ைதக்காத்திட்டகண்டத்ேதாய்நின்னருள்ேவண்டும்.

(27)

வாதைனப்பழக்கத்தினான்மனமந்தமனத்தா

ேலாதவந்திடுமுைரயுைரப்படிெதாழிலுளவா

ேமதமம்மனமாையெயன்றிடிற்கண்டெவல்லா
மாதரஞ்ெசயாப்ெபாய்யதற்ைகயமுண்டாேமா.

(28)

ஐயவாதைனப்பழக்கேமமனநிைனவதுதான்
ைவயமீ தினிற்பரம்பைரயாதினுமருவு

ெமய்யினின்ெறாளிர்ெப யவர்சார்வுற்றுவிளங்கிப்

ெபாய்யெதன்பைதெயாருவிெமய்யுணருதல்ேபாதம்.

(29)

குலமிலான்குணங்குறியிலான்குைறவிலான்ெகாடிதாம்,
புலமிலான்றனக்ெகன்னேவார்பற்றிலான்ெபாருந்து,

மிலமிலான்ைமந்தர்மைனவியில்லாெனவனவன்சஞ்,
சலமிலான்முத்திதரும்பரசிவெனனத்தகுேம.

கடத்ைதமண்ெணனலுைடந்தேபாேதா விந்தக்கருமச்,
சடத்ைதப்ெபாய்ெயனலிறந்துேபாேதாெசாலத்தருமம்,

(30)
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விடத்ைதநல்லமிர்தாவுண்டு ெபாற்ெபாதுெவளிக்ேக,

நடத்ைதக்காட்டிெயவ்வுயிைரயுநடப்பிக்குநலத்ேதாய்

(31)

நாெனனவுநீெயனவுமிருதன்ைம
நாடாமனடுேவசும்மா,

தானமருநிைலயிதுேவசத்தியஞ்

சத்தியெமனநீதமியேனற்கு,

ேமானகுருவாகியுங்ைககாட்டிைனேய

திரும்பவுநான் முைளத்துத்ேதான்றி,

மானதமார்க்கம்பு ந்திங்கைலந்ேதேன
பரந்ேதேனவஞ்சேனேன.

(32)

தன்மயஞ்சுபாவஞ்சுத்தந்தண்ணருள்வடிவஞ்சாந்த
மின்மயமானவண்டெவளியுருவானபூர்த்தி

ெயன்மயெமனக்குக்காட்டாெதைனயபக க்கவந்த
சின்மயமகண்டாகாரந்தக்ஷிணாதிக்கமூர்த்தம்.

(33)

சிற்றரும்பனசிற்றறிவாளேனெதளிந்தான்
மற்றரும்ெபனமலெரனப்ேபரறிவாகிக்

கற்றரும்பியேகள்வியான்மதித்திடக்கதிச்சீர்

முற்றரும்பியெமௗனியாய்ப்பரத்திைடமுைளப்பான்.

(34)

மயக்குசிந்தைனெதளிெவனவிருெநறிவகுப்பா

னயக்குெமான்றன்பாெலான்றிைலெயனனலவழக்ேக
யியக்கமுற்றிடுமயக்கத்திற்ெறளிவுறலினிதாம்

பயக்கவல்லேதார்ெதளிவுைடயவர்க்ெகய்தல்பண்ேபா.

(35)

அருள்வடிேவழுமூர்த்தமைவகள்
ேசாபானெமன்ேற,

சுருதிெசால்லியவாற்றாேலெதாழுந்
ெதய்வெமல்லாெமான்ேற,

மருெளனக்கில்ைலமுன்பின்

வருெநறிக்கிவ்வழக்குத்,

ெதருளின்முன்னிைலயாமுன்ைனச்

ேசர்ந்தியான்ெறளிகின்ேறேன.

(36)

எத்தைனப்பிறப்ேபாெவத்தைனயிறப்ேபா
ெவளியேனற்கிதுவைரயைமத்த,

தத்தைனெயல்லாமறிந்தநீயறிைவ
யறிவிலியறிகிேலனந்ேதா,

சித்தமும்வாக்குந்ேதகமுநினேவ

ெசன்மமுமினிெயனாலாற்றா,

ைவத்திடிங்ெகன்ைனநின்னடிக்குடியா

மைறமுடியிருந்தவான்ெபாருேள.

(37)

38
வான்ெபாருளாகிெயங்குநீயிருப்ப

வந்ெதைனக்ெகாடுத்துநீயாகா,

ேதன்ெபாருள்ேபாலக்கிடக்கின்ேறன்

முன்ைனயிருவிைனவாதைனயன்ேறா,

தீன்ெபாருளான வமிர்தேமநின்ைனச்
சிந்ைதயிற்பாவைனெசய்யு,

நான்ெபாருளாேனனல்லனல்லரேச
நானிறந்திருப்பதுநாட்டம்.

(38)

நாட்டமூன்றுைடயெசந்நிற்மணிேய
நடுவுறுநாயக விளக்ேக,

ேகாட்டமில்குணத்ேதார்க்ெகளியநிர்க்குணேம
ேகாதிலாவமிர்தேமநின்ைன,

வாட்டமிெனஞ்சங்கிண்ணமாச்ேசர்த்து
வாய்மடுத்தருந்தினனாங்ேக,

பாட்டளிநறவமுண்டயர்ந்ததுேபாற்

பற்றயர்ந்திருப்பெதந்நாேளா.

(39)

என்னுைடயுயிேரெயன்னுளத்தறிேவ

ெயன்னுைடயன்ெபனுெநறியாய்,

கன்னன்முக்கனித்ேதன்கண்டமிர்

ெதன்னக்கலந்ெதைனேமவிடக்கருைண,

மன்னியவுறேவயுன்ைனநான்

பி யாவண்ணெமன்மனெமனுங்கருவி,

தன்னதுவழியற்ெறன்னுைழக்கிடப்பத்
தண்ணருள்வரமது ேவண்டும்.

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

(40)

