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திருத்தணிைக சரவணப்ெபருமாைளயர் அவர்கள்
பிரதிக்கிணங்க ப ேசாதிக்கப்பட்டு ஊ. புஷ்பரதெசட்டியார் தமது
ெசன்ைன கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் பதிக்கப்பட்டது
பிரேஜாற்பத்தி வருடம்
-----------

      இப்பகுதியில் அடங்கிய பாடல்கள் :
      43. பராபரக்கண்ணி
      44. ைபங்கிளிக்கண்ணி
      45. எந்நாட்கண்ணி
      46. காண்ேபேனாெவன்கண்ணி
      47. ஆகாேதாெவன்கண்ணி
      48. இல்ைலேயாெவன்கண்ணி
      49. ேவண்டாேவாெவன்கண்ணி
      50. நல்லறிேவெயன்கண்ணி
      51. பலவைகக்கண்ணி
      52. நின்றநிைல
      53. பாடுகின்றவனுவல்
      54. சங்கர சங்கர சம்பு
      55. அகவல்
      56. வண்ணம்
      ---------

43. பராபரக்கண்ணி

    சீராருந்ெதய்வத்திருவருளாம்பூமிமுதற்
    பாராதியாண்டபதிேயபராபரேம. (1)

    கண்ணாரக்கண்ேடார்கருப்ெபாருள்காணாமலருள்
    விண்ணூடிருந்தவின்பெவற்ேபபராபரேம. (2)

    சிந்தித்தெவல்லாெமன்சிந்ைதயறிந்ேதயுதவ
    வந்தகருைணமைழேயபராபரேம. (3)

    ஆராவமுேதயரேசயானந்தெவள்ளப்
    ேபராேறேமானப்ெபருக்ேகபராபரேம. (41)

    ஆரறிவாெரன்னவனந்தமைறேயாலமிடும்
    ேபரறிேவயின்பப்ெபருக்ேகபராபரேம. (5)
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    உைரயிறந்தவன்பருளத்ேதாங்ெகாளியாேயாங்கிக்
    கைரயிறந்தவின்பக்கடேலபராபரேம. (6)

    எத்திக்குந்தானாகிெயன்னிதயத்ேதயூறித்
    தித்திக்குமானந்தத்ேதேனபராபரேம. (7)

    திக்ெகாடுகீழ்ேமலுந்திருவருளாம்ெபாற்பறிந்ேதார்
    ைகக்குள்வளர்ெநல்லிக்கனிேயபராபரேம. (8)

    முத்ெதபவளேமெமாய்த்தபசும்ெபாற்சுடேர
    சித்ேதெயன்னுள்ளத்ெதளிேவபராபரேம. (9)

    கண்ேணகருத்ேதெயன்கற்பகேமகண்ணிைறந்த
    விண்ேணயானந்தவியப்ேபபராபரேம. (10)

    வாக்காய்மனதாய்மனவாக்கிறந்தவர்பாற்
    றாக்காேததாக்குந்தனிேயபராபரேம. (11)

    பார்த்தவிடெமல்லாம்பரெவளியாய்த்ேதான்றெவாரு
    வார்த்ைதெசால்லவந்தமனுேவபராபரேம. (12)

    வானந்தமண்ணினந்தம்ைவத்துைவத்துப்பார்க்கெவன்
    க், கானந்தந்தந்தவரேசபராபரேம. (13)

    அன்ைபப்ெபருக்கிெயனதாருயிைரக்காக்கவந்த
    வின்பப்ெபருக்ேகயிைறேயபராபரேம. (14)

    வானெமல்லாங்ெகாண்டெமளனமணிப் ெபாட்டகத்து
    க், கானபணியானவணிேயபராபரேம. (15)

    ஓடுமிருநிதியுெமான்றாகக்கண்டவர்க
    ணாடும்ெபாருளானநட்ேபபராபரேம. (16)

    சித்தநிைனவுஞ்ெசயுஞ்ெசயலுநீெயனவா
    ழுத்தமர்கட்கானவுறேவபராபரேம. (17)

    ேபாதாந்தப்புண்ணியர்கள்ேபாற்றிசயேபாற்றிெயனும்
    ேவதாந்தவடீ்டில்விளக்ேகபராபரேம. (18)

    முத்தாந்தவதீிமுள ெதாழுமன்பருக்ேக
    சித்தாந்தவதீிவருந்ேதேவபராபரேம. (19)

    ஈனந்தருமுடலெமன்னதியாெனன்பதற
    வானந்தம்ேவண்டியலந்ேதன்பராபரேம. (20)

    என்புருகிெநஞ்சமிளகிக்கைரந்துகைரந்
    தன்புருவாய்நிற்கவலந்ேதன்பராபரேம. (21)
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    சுத்தவறிவாய்ச்சுகம்ெபாருந்தினல்லாெலன்
    சித்தந்ெதளியாெதன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (22)

    மாறாவனுபூதிவாய்க்கினல்லாெலன்மயக்கந்
    ேதறாெதன்ெசய்ேவன்சிவேமபராபரேம. (23)

    தாகமறிந்தின்பநிட்ைடதாராேயலாெகடுேவன்
    ேறகம்விழுந்திடிெனன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (24)

    அப்பாெவன்ெனய்ப்பில்ைவப்ேபயாற்றுகிேலன்ேபா
    ற்றிெயன்று,ெசப்புவதல்லால்ேவெறன்ெசய்ேவன் பராபரேம. (25)

    உற்றறியுெமன்னறிவுமுட்கருவிேபாற்சவிமாண்
    டற்றுமின்பந்தந்திைலேயையயாபராபரேம. (26)

    ெசால்லாலடங்காச்சுகக்கடலில்வாய்மடுக்கி
    னல்லாெலன்றாகமறுேமாபராபரேம. (27)

    பாராேயாெவன்ைனமுகம்பார்த்ெதாருகாெலன்கவைல
    தீராேயாவாய்திறந்துெசப்பாய்பராபரேம. (28)

    ஓயாேதாெவன்கவைலயுள்ேளயானந்தெவள்ளம்
    பாயாேதாைவயாபகராய்பராபரேம. (29)

    ஓேகாவுைனப்பி ந்தாருள்ளங்கனலில்ைவத்த
    பாேகாெமழுேகாபகராய்பராபரேம. (30)

    கூர்த்தவறிவத்தைனயுங்ெகாள்ைளெகாடுத்துன்னருைளப்
    பார்த்தவனாெனன்ைனமுகம்பாராய்பராபரேம. (31)

    கடலமுேதேதேனெயன்கண்ேணகவைலப்
    படமுடியாெதன்ைனமுகம்பார்நீபராபரேம. (32)

    உள்ளமறிவாயுழப்பறிவாய்நாேனைழ
    தள்ளிவிடின்ெமத்தத்தவிப்ேபன்பராபரேம. (33)

    கன்றினுக்குச்ேசதாகனிந்திரங்கல்ேபாலெவனக்
    ெகன்றிரங்குவாய்கருைணெயந்தாய்பராபரேம. (34)

    எண்ணாதெவண்ணெமலாெமண்ணிெயண்ணிேயைழ
    ெநஞ்சம், புண்ணாகச்ெசய்ததினிப்ேபாதும்பராபரேம. (35)

    ஆழித்துரும்ெபன்ேவயங்குமிங்குமுன்னடிைம
    பாழிற்றி வெதன்னபாவம்பராபரேம. (36)

    கற்றவறிவாலுைனநான்கண்டவன்ேபாற்கூத்தாடிற்
    குற்றெமன்ெறன்ெனஞ்ேசெகாதிக்கும்பராபரேம. (37)
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    ஐேயாவுைனக்காண்பானாைசெகாண்டதத்தைனயும்
    ெபாய்ேயாெவளியாப்புகலாய்பராபரேம. (38)

    துன்பக்கண்ணீ ற்றுைளந்ேதற்குன்னானந்த
    வின்பக்கண்ணரீ்வருவெதந்நாள்பராபரேம. (39)

    வஞ்சைனயும்ெபாய்யுமுள்ேளைவத்தழுக்காறாயுளறு
    ெநஞ்சனுக்குமுண்ேடாெநறிதான்பராபரேம. (40)

    பாசம்ேபாய்நின்றவர்ேபாற்பாராட்டியானாலு
    ேமாசம்ேபாேனனான்முைறேயாபராபரேம. (41)

    நன்றறிேயன்றதீறிேயனாெனன்றுநின்றவனா
    ெரன்றறிேயனாேனைழெயன்ேனபராபரேம. (42)

    இன்றுபுதிதன்ேறெயளிேயன்படுந்துயர
    ெமான்றுமறியாேயாவுைரயாய்பராபரேம. (43)

    எத்தைனதான்சன்மெமடுத்ெதத்தைனநான்பட்டதுய
    ரத்தைனயுநீயறிந்ததன்ேறாபராபரேம. (44)

    இந்தநாட்சற்றுமிரங்கிைலேயற்காலன்வரு
    மந்தநாட்காக்கவல்லாரார்காண்பராபரேம. (45)

    உற்றுற்றுநாடியுளமருண்டபாவிையநீ
    சற்றிரங்கியாளத்தகாேதாபராபரேம. (46)

    எள்ளளவுநின்ைனவிடவில்லாெவைனமயக்கிற்
    றள்ளுதலாெலன்னபலன்சாற்றாய்பராபரேம. (47)

    பாடிப்படித்துலகிற்பாராட்டிநிற்பதற்ேகா
    ேதடிெயைனயடிைமேசர்த்தாய்பராபரேம. (48)

    ெசான்னத்ைதச் ெசால்வதல்லாற் ெசால்லறெவன்
    ெசால்லிறுதிக், ெகன்னத்ைதச்ெசால்ேவ ெனளிேயன் பராபரேம. (49)

    ெசால்லும்ெபாருளுமற்றுச்சும்மாவிருப்பதற்ேக
    யல்லும்பகலுெமனக்காைசபராபரேம. (50)

    ேநசநிருவிகற்பநிட்ைடயலலாலுன்னடிைமக்
    காைசயுண்ேடாநீயறியாதன்ேறபராபரேம. (51)

    துச்செனனேவண்டாமித்ெதால்லுலகிலல்லல்கண்டா
    லச்சமிகவுைடேயைனயாபராபரேம. (52)

    கண்ணாவாேரனுமுைனக்ைககுவியாராயினந்த
    மண்ணாவார்நட்ைபமதிேயன்பராபரேம. (53)
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    ெகால்லாவிரதங்குவலயெமல்லாேமாங்க
    ெவல்லார்க்குஞ்ெசால்லுவெதன்னிச்ைசபராபரேம. (54)

    எத்தாற்பிைழப்ேபேனாெவந்ைதேயநின்னருட்ேக
    பித்தாேனன்ெமத்தவுநான்ேபைதபராபரேம. (55)

    வாயினாற்ேபசாெமளனத்ைதைவத்திருந்துந்
    தாயிலார்ேபானான்றளர்ந்ேதன்பராபரேம. (56)

    அன்ைனயிலாச்ெசய்ேபாலலக்கணுற்ேறன்கண்ணார
    ெவன்ன கத்திற்றாய்ேபாலிருக்கும்பராபரேம. (57)

    உற்றுநிைனக்கிற்றுயரமுள்ளுள்ேளெசந்தீயாய்ப்
    பற்றெநாந்ேதெனன்ைனமுகம்பார்நீபராபரேம. (58)

    ெபாய்யனிவெனன்றுெமள்ளப் ேபாதிப்பார்ெசாற்ேகட்டுக்
    ைகவிடவும்ேவண்டாெமன்கண்ேணபராபரேம. (59)

    எண்ணமறிந்ேதயிைளப்பறிந்ேதேயைழயுய்யும்
    வண்ணந்திருக்கருைணைவயாய்பராபரேம. (60)

    நாட்டாேதெயன்ைனெயான்றினாட்டியிதமகிதங்
    காட்டாேதெயல்லாநீகண்டாய்பராபரேம. (61)

    உன்ைனநிைனந்துன்னிைறவினுள்ேளயுலாவுெமன்ைன
    யன்ைனவயிற்றின்னமைடக்கர்த்ேதபராபரேம. (62)

    பரமுனக்ெகன்ெறண்ணும்பழக்கேமமாறா
    வரெமனக்குத்தந்தருெளன்வாழ்ேவபராபரேம. (63)

    வந்தித்துநின்ைனமறவாக்கடனாகச்
    சிந்திக்கநின்னதருள்ெசய்யாய்பராபரேம. (64)

    எவ்வுயிருெமன்னுயிர்ேபர்ெலண்ணியிரங்கவுநின்
    ெறய்வவருட்கருைணெசய்யாய்பராபரேம. (65)

    ெவட்டெவளிப்ேபைதயன்யான் ேவறுகபெடான்ற
    றிேயன்,சிட்டருடன்ேசரனந்தெதண்டன்பராபரேம. (66)

    இரவுபகலற்றவிடத்ேதகாந்தேயாகம்
    வரவுந்திருக்கருைணைவயாய்பராபரேம. (67)

    மால்காட்டிச்சிந்ைதமயங்காமனின்றுசுகக்
    கால்காட்டிவாங்காேதகண்டாய்பராபரேம. (68)

    எப்ெபாருளுநீெயனேவெ◌யண்ணிநான்ேறான்றாத
    ைவப்ைபயழியாநிைலயாைவயாய்பராபரேம. (69)
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    சும்மாவிருப்பதுேவசுட்டற்றபூரணெமன்
    ெறம்மாலறிதற்ெகளிேதாபராபரேம. (70)

    முன்ெனாடுபின்பக்கமுடியடிநாப்பண்ணறநின்
    றன்ெனாடுநானிற்பெதன்ேறாசாற்றாய்பராபரேம. (71)

    ைமவ்வண்ணந்தீந்தெமளனிெசான்னெதவ்வண்ண
    மவ்வண்ணநிட்ைடயருளாய்பராபரேம. (72)

    வித்தன்றியாதும்விைளவதுண்ேடாநின்னருளாஞ்
    சித்தன்றியாங்களுண்ேடாெசப்பாய்பராபரேம. (73)

    ஆங்காரமற்றுன்னறிவானவன்பருக்ேக
    தூங்காததூக்கமதுதூக்கும்பராபரேம. (74)

    சிந்ைதயவிழ்ந்தவிழ்ந்துசின்மயமாநின்னடிக்ேக
    வந்தவர்க்ேகயின்பநிைலவாய்க்கும்பராபரேம. (75)

    ெசால்லாடாவூமைரப்ேபாற்ெசால்லிறந்துநீயாகி
    னல்லாெலனக்குமுத்தியாேமாபராபரேம. (76)

    ேபச்சாகாேமானம்பிறவாமுைளத்ெதன்றற்
    காச்சாச்சுேமற்பயனுண்டாேமாபராபரேம. (77)

    ெகட்டிெயன்றுன்னன்பர்மலங் ெகட்டயர்ந்ேதார்பூ
    ரணமாந்,ெதாட்டிலுக்குட்ேசய்ேபாற் றுயின்றார்பராபரேம. (78)

    காட்டவருளிருக்கக்காணாதிருண்மலத்து
    நாட்டெமனக்குவரனன்ேறாபராபரேம. (79)

    எத்தன்ைமக்குற்றமியற்றிடினுந்தாய்ெபாறுக்கு
    மத்தன்ைமநின்னருளுமன்ேறாபராபரேம. (80)

    எத்தைனேயாேதர்ந்தாலுெமன்னாேலயின்பமுண்ேடா
    சித்துருேவயின்பச்சிவேமபராபரேம. (81)

    மண்ெணாடுவிண்காட்டிமைறந்துமைறயாவருைளக்
    கண்ெணாடுகண்ணாகெவன்றுகாண்ேபன்பராபரேம. (82)

    பஞ்ச த்துநின்ைனப்பலகாலிரந்தெதல்லா
    மஞ்செலனும்ெபாருட்ேடயன்ேறாபராபரேம. (83)

    எங்ெகங்ேகபார்த்தாலுெமவ்வுயிர்க்குமவ்வுயிரா
    யங்கங்கிருப்பதுநீயன்ேறாபராபரேம. (84)

    அைனத்துமாய்நின்றாேயயான்ேவேறாநின்ைன
    நிைனக்குமாெறங்ேகநிகழ்த்தாய்பராபரேம. (85)
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    நின்ேபாதத்தாேலநிைனப்புமறப்புெமன்றா
    ெலன்ேபாதெமங்ேகயியம்பாய்பராபரேம. (86)

    ஒன்ைறநிைனந்ெதான்ைறமறந்ேதாடுமனெமல்லாநீ
    ெயன்றறிந்தாெலங்ேகயியங்கும்பராபரேம. (87)

    ெகாழுந்தில்வயிரெமனக்ேகாதறவுள்ளன்பி
    லழுந்துமவர்க்ேகசுகமுண்டாகும்பராபரேம. (88)

    பற்றும்பயிர்க்குப்படர்ெகாழுந்துேபாற்பருவம்
    ெபற்றவர்க்ேகநின்னருடான்ேபறாம்பராபரேம. (89)

    ேயாகியர்க்ேகஞானெமாழுங்காம்ேபரன்பான
    தாகியரும்ேயாகமுன்ேனசார்ந்ேதார்பராபரேம. (90)

    அல்லும்பகலுமறிவாகிநின்றவர்க்ேக
    ெசால்லும்ெபாருளுஞ்சுைமகாண்பராபரேம. (91)

    எச்சிெலன்றுபூைவயிகழ்ந்ேதார்க்குைனப்ேபாற்றப்
    பச்சிைலயுங்கிள்ளப்படுேமாபராபரேம. (92)

    அந்தக்கரணமடங்கத்துறப்பதுேவ
    ெயந்தத்துறவினுநன்ெறந்தாய்பராபரேம. (93)

    தன்ைனயறிந்தாற்றைலவன்ேமற்பற்றலது
    பின்ைனெயாருபற்றுமுண்ேடாேபசாய்பராபரேம. (94)

    அன்பாற்கைரந்துகண்ணரீாறுகண்டபுண்ணியருக்
    குன்பால்வரவழிதானுண்ேடாபராபரேம. (95)

    தன்ைனயறிந்தருேளதாரகமாநிற்பதுேவ
    யுன்ைனயறிதற்குபாயம்பராபரேம (96)

    கற்றகைலயானிைலதான்காணுேமாகாண்பெதல்லா
    மற்றவிடத்ேதெவளியாமன்ேறாபராபரேம. (97)

    கண்மூடிக்கண்விழித்துக்காண்பதுண்ேடாநின்னருளாம்
    விண்மூடிெனல்லாம்ெவளியாம்பராபரேம. (98)

    ேநேரநினதருெளன்ெனஞ்ைசக்கவ ெனான்றும்
    பாேரன்சுகமும்பைடப்ேபன்பராபரேம. (99)

    வான்காணேவண்டின்மைலேயறெலாக்குமுன்ைன
    நான்காணப்பாவைனெசய்நட்டம்பராபரேம. (100)

    வாதைனவிட்டுன்னருளின் மன்னினல்லால்ேவறுெமாறு
    சாதைனதானுண்ேடாநீசாற்றாய்பராபரேம. (101)
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    பாரகமும்விண்ணகமும்பற்றாகநிற்பதருட்
    டாரகத்ைதப்பற்றியன்ேறாசாற்றாய்பராபரேம. (102)

    விளக்குந்தகளிையயும்ேவெறன்னார்நின்ைனத்
    துளக்கமறச்சீவெனன்றுெசால்வார்பராபரேம. (103)

    பாராதிநீயாப்பகர்ந்தாலகெமனவு
    மாராயுஞ்சீவனுநீயாங்காண்பராபரேம. (104)

    ெபாய்ையப்ெபாய்ெயன்றறியும்ேபாதத்துக்காதரவுன்
    ெமய்யருேளயன்ேறாவிளம்பாய்பராபரேம. (105)

    வருவான்வந்ேதெனனல்ேபான்மன்னியழியுஞ்சகத்ைதத்
    ெத வாகவில்ைலெயன்றதீரம்பராபரேம. (106)

    மாயாசகமிைலேயன்மற்ெறனக்ேகார்பற்றுமிைல
    நீேயநாெனன்றுவந்துநிற்ேபன் பராபரேம. (107)

    வானாதிநீெயனேவைவத்தமைறெயன்ைனயுநீ
    தானாகச்ெசால்லாேதாசாற்றாய்பராபரேம. (108)

    ெவள்ளக்கருைணமதேவழமாநின்னருட்ெகன்
    கள்ளக்கருத்ேதகவளம்பராபரேம. (109)

    வண்டாய்த்துவண்டுெமௗனமலரைணேமற்
    ெகாண்டார்க்ேகாவின்பங்ெகாடுப்பாய்பராபரேம. (110)

    மாையமுதலாம்விைனநீமன்னுயிர்நீமன்னுயிர்ேதர்ந்
    தாயுமறிவானதுநீயன்ேறாபராபரேம. (111)

    என்னறிவும்யானுெமனெதன்பதுவுமாமிைவக
    ணின்னைவேயயன்ேறாநிகழ்த்தாய்பராபரேம. (112)

    பாரறியாதண்டப் பரப்பறியாதுன்ெபருைம
    யாரறிவார்நாேனாவறிேவன்பராபரேம. (113)

    அண்டமைனத்திலுமாயப்பாலுக்கப்பாலுங்
    ெகாண்டநின்ைனயாரறிந்துெகாள்வார்பராபரேம. (114)

    ஒப்புயர்ெவான்றின்றிெயாலிபுகாேமானவட்டக்
    கப்பாலுக்காம்வான்ெபாருணகீண்டாய்பராபரேம. (115)

    என்ேபாெலளியவருெமங்ெகங்கும்பார்த்தாலு
    முன்ேபால்வலியவருமுண்ேடாபராபரேம. (116)

    பார்க்கினண்டபிண்டப்பரப்பைனத்துநின்ெசயேல
    யார்க்குஞ்ெசயலிைலேயையயாபராபரேம. (117)
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    ஒன்ேறபலேவயுருேவயருேவேயா
    ெவன்ேறயைழப்பதுன்ைனெயன்றுபராபரேம. (118)

    ெசப்புவெதல்லாஞ்ெசபநான்சிந்திப்பெதல்லாநின்
    ெனாப்பிறியானெமனேவார்ந்ேதன்பராபரேம. (119)

    ஆ ருந்ெதன்னார்ேபாெயன்னாரமுதாநின்னருளின்
    சீ ருந்தாலுய்ேவன்சிவேமபராபரேம. (120)

    வஞ்சநமன்வாதைனக்கும்வன்பிறவிேவதைனக்கு
    மஞ்சியுைனயைடந்ேதைனயாபராபரேம. (121)

    எந்தப்படியுன்னிதயமிருந்தெதமக்
    கந்தப்படிவருவதன்ேறாபராபரேம. (122)

    எந்ெதந்தநாளுெமைனப்பி யாெதன்னுயிராய்ச்
    சிந்ைதகுடிெகாண்டவருட்ேடேவபராபரேம. (123)

    அஞ்சலஞ்செலன்றடிைமக்கப்ேபாைதக்கப்ேபாேத
    ெநஞ்சிலுணர்த்துநிைறேவபராபரேம. (124)

    என்ைனயுன்றன்ைகக்களித்தார்யாவெரன்ைனயான்ெகாடு
    த்துப்,பின்ைனயுன்னாற்ெபற்றநலம்ேபேசன்பராபரேம. (125)

    வாய்ேபசாவூைமெயனைவக்கெவன்ேறாநீெமௗனத்
    தாயாகவந்தருைளத்தந்தாய்பராபரேம. (126)

    தன்ைனத்தந்ெதன்ைனத்தடுத்தாண்டநின்கருைணக்
    ெகன்ைனக்ெகாண்ெடன்னபலெனந்தாய்பராபரேம. (127)

    மார்க்கண்டர்க்காகமறலிபட்டபாட்ைடயுன்னிப்
    பார்க்கினன்பர்க்ெகன்னப்யங்காண்பராபரேம. (128)

    சுட்டியுணராமற்று யநிைலயாய்ெவளியில்
    விட்டநின்ைனயாேனாவியப்ேபன்பராபரேம. (129)

    சூெதான்றுமின்றிெயன்ைனச்சும்மாவிருக்கைவத்தா
    யெீதான்றும்ேபாதாேதாவின்பம்பராபரேம. (130)

    வாெயெரன்றும்ேபசாெமௗனியாய்வந்தாண்ட
    ேதெயான்றும்ேபாதாேதாவின்பம்பராபரேம. (131)

    என்றுமிருந்தபடிக்ெகன்ைனெயனக்களித்த
    ெதான்றும்ேபாதாேதாவுைரயாய்பராபரேம. (132)

    எண்டிைசகீழ்ேமலானெவல்லாம்ெபருெவளியாக்
    கண்டவிடத்ெதன்ைனயுநான்கண்ேடன்பராபரேம. (133)
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    பித்தைனேயதும்மறியாப்ேபைதயைனயாண்டவுனக்
    ெகத்தைனதான்ெறண்டனிடுேவன்பராபரேம. (134)

    தாயர்கர்ப்பத்தூடனமுந்தண்ணரீுந்தந்தருளு
    ேநயவுைனயாேரநிைனயார்பராபரேம. (135)

    வி ந்தமனெமாடுங்கும்ெவைளயினானாகப்
    பரந்தவருள்வாழிபதிேயபராபரேம. (136)

    சிந்தைனேபாய்நாெனனல்ேபாய்த்ேதக்கவின்பமாமைழைய,
    வந்துெபாழிந்தைனநீவாழிபராபரேம. (137)

    தந்ேதேனேயார்வசனந்தந்தபடிக்கின்பமுமாய்
    வந்ேதேனெயன்றைனநீவாழிபாராபரேம. (138)

    மண்ணும்விண்ணும்வந்துவணங்காேவாநின்னருைளக்
    கண்ணுறவுட்கண்டவைரக்கண்டாற்பராபரேம. (139)

    என்றுங்கருைணெபற்றவின்பத்தேபாதனர்ெசால்
    ெசன்றெசன்றதிக்கைனத்துஞ்ெசல்லும்பராபரேம. (140)

    ஆடுவதும்பாடுவதுமானந்தமாகநின்ைனத்
    ேதடுவதுநின்னடியார்ெசய்ைகபராபரேம. (141)

    ெபாங்கியநின்றண்ணருைளப்புட்கலமாப்ெபற்றவர்கட்,
    ெகங்ெகழுந்ெதன்ஞாயிறியம்பாய்பராபரேம. (142)

    பாலெராடுேபயர்பித்தர்பான்ைமெயனநிற்பதுேவ
    சீலமிகுஞானியர்தஞ்ெசய்ைகபராபரேம. (143)

    உண்டுடுத்துப்பூண்டிங்குலகத்தார்ேபாற்றி யுந்
    ெதாண்டர்விைளயாட்ேடசுகங்காண்பராபரேம. (144)

    கங்குல்பகலற்றதிருக்காட்சியர்கள்கண்டவழி
    ெயங்குெமாருவழிேயெயந்தாய்பராபரேம. (145)

    காயநிைலயல்லெவன்றுகாண்பாருறங்குவேரா
    தூயவருட்பற்றாத்ெதாடர்வார்பராபரேம. (146)

    அப்புமுப்பும்ேபான்றவயிக்யபரானந்தர்தமக்
    ெகாப்புவைமெசால்லவும்வாயுண்ேடாபராபரேம. (147)

    சித்தந்ெதளிந்துசிவமாேனாெரல்ேலார்க்குங்
    ெகாத்தடிைமயானகுடிநான்பராபரேம. (148)

    தம்முயிர்ேபாெலவ்வுயிருந்தாெனன்றுதண்ணருள்கூர்
    ெசம்ைமயருக்ேகவெலன்றுெசய்ேவன்பராபரேம. (149)
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    விண்ணுக்கும்விண்ணாகிேமவுமுனக்கியான்பூைச
    பண்ணிநிற்குமாறுபகராய்பராபரேம. (150)

    ெநஞ்சகேமேகாயினிைனேவசுகந்தமன்ேப
    மஞ்சனநீர்பூைசெகாள்ளவாராய்பராபரேம. (151)

    ெகட்டவழியாணவப்ேபய்கீழாகேமலான
    சிட்டருைனப்பூைசெசய்வார்பராபரேம. (152)

    கால்பிடித்துமூலக்கனைலமதிமண்டலத்தின்
    ேமெலழுப்பிற்ேறகம்விழுேமாபராபரேம. (153)

    பஞ்சசுத்திெசய்துநின்ைனப்பாவித்துப் பூைசெசய்தால்
    விஞ்சியஞானம்விளங்கும்பராபரேம. (154)

    அன்பர்பணிெசய்யெவைனயாளாக்கிவிட்டுவிட்டா
    லின்பநிைலதாேனவந்ெதய்தும்பராபரேம. (155)

    மூர்த்திதலந்தீர்த்தமுைறயாற்ெறாடங்கினர்க்ேகார்
    வார்த்ைதெசாலச்சற்குருவும்வாய்க்கும்பராபரேம. (156)

    விரும்புஞ்ச ையமுதன்ெமய்ஞ்ஞானநான்கு
    மரும்புமலர்காய்கனிேபாலன்ேறாபராபரேம. (157)

    தானந்தவந்தருமஞ்சந்ததமுஞ்ெசய்வர்சிவ
    ஞானந்தைனயைணயநல்ேலார்பராபரேம. (158)

    ெசான்னத்ைதச்ெசால்லித்துடிக்கின்றவாணவப்ேபய்க்
    கின்னல்வருவெதந்நாெளந்தாய்பராபரேம. (159)

    இன்ேறாவிருவிைனவந்ேதறியதுநாெனன்ேறா
    வன்ேறவிைளந்ததன்ேறாவாற்ேறன்பராபரேம. (160)

    எண்ணமுந்தனின்ைனவிட வில்ைலெயன்றால்யான்முனேம,
    பண்ணவிைனேயதுபகராய்பராபரேம. (161)

    என்ைனயின்னெதன்றறியாேவைழக்குமாெகடுேவன்
    முன்ைனவிைனகூடன்முைறேயாபராபரேம. (162)

    அறியாநான்ெசய்விைனையையயாநீகூட்டுங்
    குறிேயெதனக்குளவுகூறாய்ப்பராபரேம. (163)

    என்ைனக்ெகடுக்கவிைசந்தவிருவிைனேநாய்
    தன்ைனக்ெகடுக்கத்தகாேதாபராபரேம. (164)

    வல்லைமேயகாட்டுகின்றமாமாையநாெனாருவ
    னில்ைலெயனிெனங்ேகயிருக்கும்பராபரேம. (165)
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    முக்குணத்தாெலல்லாமுைளக்கப்பிரகிருதிக்
    கிக்குணத்ைதநல்கியதாெரந்தாய்பராபரேம.   (166)

    ஆற்றப்படாதுதுன்பைமயெவன்னாெலன்மனது
    ேதற்றப்படாதினிெயன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (167)

    பூராயமாய்மனைதப்ேபாக்கவறியாமைலேயா
    யாராயைலந்தனரேசபராபரேம. (168)

    சினமிறக்கக்கற்றாலுஞ்சித்திெயல்லாம்ெபற்றாலு
    மனமிறக்கக்கல்லார்க்குவாேயன்பராபரேம. (169)

    வாதுக்குவந்ெததிர்த்தமல்லைரப்ேபாற்பாழ்த்தமன
    ேமதுக்குக்கூத்தாடுெதந்தாய்பராபரேம. (170)

    சூதாடுேவார்ேபாற்றுவண்டுதுவண்டுமனம்
    வாதாடிெனன்னபலன்வாய்க்கும்பராபரேம. (171)

    ெகாள்ளித்ேதள்ெகாட்டிக் குதிக்கின்றேபய்குரங்
    காய்க்,கள்ளமனந்துள்ளுவெதன்கண்டாய்பராபரேம. (172)

    வந்தைதயும்ேபானைதயும்ைவத்துைவத்துப்பார்த்தி
    ருந்தாற்,சிந்ைதயிதமகிதஞ்ேசரும்பராபரேம. (173)

    ஏறுமயிர்ப்பாலமுணர்விந்தவிடயங்கெணருப்
    பாெறனவுநன்றாவறிந்ேதன்பராபரேம. (174)

    ெபாறிவழிேயேயைழெபாறியாயுழல்வதுநின்
    னறிவின்விதித்தவிதியாேமாபராபரேம. (175)

    பாசசாலங்கெளல்லாம்பற்றுவிடஞானைவவாள்
    வசீுநாெளந்நாள்விளம்பாய்பராபரேம. (176)

    எந்தவுடேலனுெமடுத்தவுடனல்லெதன்று
    சிந்ைதெசயவந்ததிறஞ்ெசப்பாய்பராபரேம. (177)

    ெபாய்ெயல்லாெமான்றாப்ெபாருத்திைவத்தெபாய்யு
    டைல,ெமய்ெயன்றான்ெமய்யாய்விடுேமாபராபரேம. (178)

    மின்னைனயெபாய்யுடைலெமய்ெயன்றுநம்பிையேயா
    நின்ைனமறக்ைகெநறிேயாபராபரேம. (179)

    நித்தியெமான்றில்லாதநீர்க்கும்மிழிேபான்றவுடற்
    கித்தைனதான்றுன்பமுண்ேடாெலன்ேனபராபரேம. (180)

    ேதகமிறுெமன்றுசடர்ேதம்புவெதன்னித்திைரயி
    னூகமறிந்தாற்பயந்தானுண்ேடாபராபரேம. (181)
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    ஏைதச்சுைமயாெவடுப்பாெரடுத்தவுடற்
    ேசதமுறின்யாதுபின்ேனெசல்லும்பராபரேம. (182)

    ேதாற்பாைவநாலாட்சுைமயாகுஞ்சீவெனான்றிங்
    கார்ப்பாெலடுத்தெதவராேலபராபரேம. (183)

    ஞாலத்ைதெமய்ெயனேவநம்பிநம்பிநாளுெமன்றன்
    காலத்ைதப்ேபாக்கிெயன்னகண்ேடன்பராபரேம. (184)

    ெபாய்யுலகவாழ்க்ைகப்புைலச்ேச வாதைனநின்
    ெமய்யருளின்மூழ்கின்விடுங்காண்பராபரேம. (185)

    நூேலணிவிண்ேணறநூற்குப்பருத்திைவப்பார்
    ேபாேலகருவிநன்னூற்ேபாதம்பராபரேம. (186)

    சின்னஞ்சிறியார்கள்ெசய்தமணற்ேசாற்ைறெயாக்கு
    மன்னுங்கைலஞானமார்க்கம்பராபரேம. (187)

    வாசகஞானத்தால்வருேமாசுகம்பாழ்த்த
    பூசெலன்றுேபாேமாபுகலாய்பராபரேம. (188)

    ேகட்டைதேயெசால்லுங்கிளிேபாலநின்னருளி
    னாட்டமின்றிவாய்ேபசனன்ேறாபராபரேம. (189)

    ெவளியாயருளில்விரவுமன்பர்ேதக
    ெமாளியாய்ப்பிறங்கியதுமுண்ேடாபராபரேம. (190)

    காலெமாருமூன்றுங்கருத்திலுணர்ந்தாலுமைத
    ஞாலந்தனக்குைரயார்நல்ேலார்பராபரேம. (191)

    ெகால்லாவிரதெமான்றுெகாண்டவேரநல்ேலார்மற்
    றல்லாதார்யாேராவறிேயன்பராபரேம. (192)

    இல்லாதகா யத்ைதயிச்சித்துச்சிந்ைதவழி
    ெசல்லாைமநல்ேலார்திறங்காண்பராபரேம. (193)

    ஏதுவந்துேமெதாழிந்துெமன்னதியாெனன்னார்கள்
    ேபாதநிைலகண்டபுலத்ேதார்பராபரேம. (194)

    ஆயிரஞ்ெசான்னாலுமறியாதவஞ்செநஞ்சப்
    ேபயெராடுகூடிற்பிைழகாண்பராபரேம. (195)

    மாயமயக்ெகாழிந்தார்மற்ெறான்ைறநாடுவேரா
    ேநயவருணிைலயினிற்பார்பராபரேம. (196)

    நித்திைரயிற்ெசத்தபிணேநருமுடற்கிச்ைசைவயாச்
    சுத்தர்கேளநல்லதுறேவார்பராபரேம. (197)

14



    எந்ெநஞ்சேமனுமிரங்குேமநின்னருட்குக்
    கன்ெனஞ்சருமுளேராகாட்டாய்பராபரேம. (198)

    மந்தவறிவாகியின்பம்வாயாதிருந்தைலந்தாற்
    சிந்ைதமயங்காேதாெவன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (199)

    ேதடிேனன்றிக்கைனத்துந் ெதண்டனிட்ேடன்சிந்ைத
    ைநந்து, வாடிேனெனன்மயக்கமாற்றாய்பராபரேம. (200)

    மடிைமெயனுெமான்ைறமறுத்தன்ேறாெவன்ைன
    யடிைமெகாளல்ேவண்டுமரேசபராபரேம. (201)

    காலர்பயந்தீரவின்பக்காற்கபயெமன்ெறழுந்த
    மாைலவளர்த்தைனேயவாழிபராபரேம. (202)

    நீர்ப்புற்புதமாய்நிைனவருட்ேகநின்றழியப்
    பார்ப்பதல்லால்ேவறுெமான்ைறப்பாேரன்பராபரேம. (203)

    நீர்க்குமிழிேபாெலன்னிைனவுெவளியாய்க்கைரயப்
    பார்க்குமிடெமல்லாெமன்பார்ைவபராபரேம. (204)

    ஆடிேயாய்பம்பரம்ேபாலாைசயுடெனங்குமுைனத்
    ேதடிேயாய்கின்ேறெனன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (206)

    ேவதாந்தஞ்சித்தாந்தம்ேவெறன்னார்கண்களிக்கு
    நாதாந்தேமானநலேமபராபரேம. (207)

    ஏதுக்குமுன்ைனவிடவில்ைலெயன்றாெலன்கருத்ைதச்
    ேசாதிக்கேவண்டாநான்ெசான்ேனன்பராபரேம. (208)

    முத்தியிலுந்ேதகமிைசமூவிதமாஞ்சித்திெபற்ேறா
    ெரத்தைனேபெரன்றுைரப்பெதந்தாய்பராபரேம. (209)

    நீயன்றிநானார்நிைனவாெரன்ெனெனஞ்சகமார்
    தாயன்றிச்சூலுமுண்ேடாசாற்றாய்பராபரேம. (210)

    அங்கேமநின்வடிவமானசுகர்கூப்பிடநீ
    ெயங்குேமேனெனன்றெதன்ேனபராபரேம. (211)

    ெகாள்ைளெவள்ளத்தண்ணருண்ேமற்ெகாண்டுசுழித்
    தார்த்திழுத்தாற்,கள்ளமனக்கப்பெலங்ேககாணும்பராபரேம. (212)

    எக்கைலயுங்கற்றுணர்ந்ேதாெமன்றவர்க்குஞ்சம்மதஞ்
    ெசால்,வக்கைணயாலின்பம்வருேமாபராபரேம. (213)

    கல்ெலறியப்பாசிகைலந்துநன்னரீ்காணுநல்ேலார்
    ெசால்லுண ன்ஞானம்வந்துேதான்றும்பராபரேம. (214)
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    நின்ைனயுணர்ந்ேதார்கடைமநிந்தித்தேபயறிஞ
    ெரன்னகதிெபறுவாெரந்தாய்பராபரேம. (215)

    என்னதியாெனன்னலற்ேறாெரங்கிருந்து பார்க்கினுநின்
    சன்னிதியாநீெப யசாமிபராபரேம. (216)

    ேசாற்றுத்துருத்திச்சுைமசுமப்பக்கண்பிதுங்கக்
    காற்ைறப்பிடித்தைலந்ேதன்கண்டாய்பராபரேம. (217)

    உள்ளபடிெயான்ைறயுைரக்கினவர்க்குள்ளுறவாய்க்
    கள்ளமின்றியன்பாய்க்களிப்ேபன்பராபரேம. (218)

    அடுத்தவியல்பாகெவான்ைறயான்பகர்வதல்லாற்
    ெறாடுத்தெதான்ைறயான்ேவண்டிச் ெசால்ேலன்பராபரேம. (219)

    உள்ளமறியாெதாருவெரான்ைறயுன்னிப்ேபசிைலேயா
    துள்ளியிளங்கன்றாய்த்துடிப்ேபன்பராபரேம. (220)

    எல்லாருமின்புற்றிருக்கநிைனப்பதுேவ
    யல்லாமல்ேவெறான்றறிேயன்பராபரேம. (221)

    முன்னாண்ெமய்ஞ்ஞானமுனிவர்தவமீட்டுதல்ேபா
    லிந்நாளிற்காணெவனக்கிச்ைசபராபரேம. (222)

    கன்மெமன்பெதல்லாங்க சறேவெமய்ஞ்ஞான
    தன்மநிைலசார்ந்ததன்பர்தன்ைமபராபரேம. (223)

    கண்டுயிலாெதன்னறிவின்கண்ணூேடகாட்சிெபற
    மண்டியேபெராளிநீவாழிபராபரேம. (224)

    நானானதன்ைமெயன்றுநாடாமனாடவின்ப
    வானாகிநின்றைனநீவாழிபராபரேம. (225)

    அகத்தூடணுவணுவாயண்டெமல்லாந்தானாய்
    மகத்தாகிநின்றைனநீவாழிபராபரேம. (226)

    காரகமாங்கர்ப்பவைரக்கண்ணூடுெமன்கண்ேண
    வாரம்ைவத்துகாத்தைனநீவாழிபராபரேம. (227)

    புரந்ேதார்தந்ேதசெமன்பார்பூமிையப்ேபாராடி
    யிரேதாருந்தம்மெதன்பார்ெரன்ேனபராபரேம. (228)

    மூர்த்திெயல்லாம்வாழிெயங்கண்ேமானகுருவாழிய
    ருள்,வார்த்ைதெயன்றும்வாழியன்பர்வாழிபராபரேம. (229)

    ெசால்லும்ெபாருளுந்ெதாடராவருணிைறவிற்
    ெசல்லும்படிக்கருணெீசய்தாய்பராபரேம. (230)

16



    இற்ைறவைரக்குள்ளாகெவண்ண யசித்திமுத்தி
    ெபற்றவர்கெளத்தைனேபர்ேபசாய்ப்பராபரேம. (231)

    நாடுநகருநிசானாட்டியபாளயமு
    மீடுெசயுேமாமுடிவிெலந்தாய்பராபரேம. (232)

    ேதடுந்திரவியமுஞ்ேசர்ந்தமணிப்ெபட்டகமுங்
    கூடவருந்துைணேயாகூறாய்பராபரேம. (233)

    ேதடாதேதட்டினேரெசங்ைகத்துலாக்ேகால்ேபால்
    வாடாச்சமனிைலயில்வாழ்வார்பராபரேம. (234)

    நீராய்க்கசிந்துருகிெநட்டுயிர்த்துநின்ேறைனப்
    பராதெதன்ேனாபகராய்ப்பராபரேம (235)

    உள்ளெபாருளாவியுடன்மூன்றுமன்ேறதான்
    ெகாள்ைளெகாண்டநீெயன்குைறதீர்பராபரேம. (236)

    ஆழ்ந்தாேயயிவ்வுலகிலல்லெலல்லாந்தீர்ந்தருளால்
    வாழ்ந்தாேயெயன்றைனநீவாழிபராபரேம. (237)

    தாராவருைளெயல்லாந்தந்ெதைனயுநின்னருளில்
    வாராேயாெவன்றைனநீவாழிபராபரேம. (238)

    ஆைசயுன்மீதல்லாலருளியேவறுெமான்றிற்
    பாசம்ைவேயனின்கருைணப்பாங்காற்பராபரேம. (239)

    ஆதியந்தநீகுருவாயாண்டதல்லானின்ைனயன்றிப்
    ேபாதைனயுமுண்ேடாபுகலாய்பராபரேம (240)

    தானாகவந்துதடுத்தாண்ெடைனயின்ப
    வானாகச்ெசய்தவின்பவாேனபராபரேம. (241)

    பற்றற்றிருக்குெநறிபற்றிற்கடன்மைலயுஞ்
    சுற்றநிைனக்குமனஞ்ெசான்ேனன்பராபராேம. (242)

    படிப்பற்றுக்ேகள்வியற்றுப்பற்றற்றுச்சிந்ைதத்
    துடிப்பற்றார்க்கன்ேறாசுகங்காண்பராபரேம. (243)

    சத்தாகிநின்ேறார்சடங்களிலிங்கெமன
    ைவத்தாருமுண்ேடெயன்வாழ்ேவபராபரேம (244)

    சித்தநிருவிகற்பஞ்ேசர்ந்தாருடற்றபீம்
    ைவத்தகர்ப்பூரம்ேபால்வயங்கும்பராபரேம. (245)

    ஆதிகாலத்திெலைனயாண்டைனேயயிப்பான ீ
    ேபாதிெயனிெனங்ேகநான்ேபாேவன்பராபரேம. (246)
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    நாவழுத்துஞ்ெசான்மலேராநாளுதிக்கும்ெபான்மல
    ேரா, ேதைவயுனக்கின்னெதன்றுெசப்பாய்பராபரேம. (247)

    கன்னறரும்பாகாய்க்கருப்புவட்டாய்க்கற்கண்டா
    யின்னமுதாெயன்னுளிருந்தாய்பராபரேம. (248)

    சிற்பரேமதற்பரேமெதய்வசுருதிெசான்ன
    வற்புதேமயன்ேபயறிேவபராபரேம. (249)

    அறிவிப்பானெீயன்றாைலபம்புலன்கடந்தந்
    ெநறிநிற்பார்யாேரநிகழ்த்தாய்பராபரேம. (250)

    அந்தக்கரணெமனுமாகாதேபய்கெளைன
    வந்துபிடித்தாட்டவழக்ேகாபராபரேம. (251)

    ஐவெராடுங்கூடாமலந்தரங்கேசைவதந்த
    ெதய்வவறிேவசிவேமபராபரேம. (252)

    அருளாகிநின்றசுகமாகாமைலேயா
    விருளாகிநிற்கவியல்ேபாபராபரேம. (253)

    அன்பெரல்லாமின்பமருந்திடவும்யாெனாருவன்
    றுன்புறுதனன்ேறாநீெசால்லாய்பராபரேம. (254)

    சந்ததமுநின்கருைணசாற்றுவதல்லால்ேவறு
    சிந்ைதயறிேயனுன்சித்தம்பராபரேம. (255)

    நானாெனனக்குளறுநாட்டத்தாெலன்ைனவிட்டுப்
    ேபானாலுமுன்ைனவிட்டுப்ேபாேகன்பராபரேம. (256)

    இக்காயம்ெபாய்யன்ேறாரீட்டத்துனக்கபயம்
    புக்காதாருண்ேடாபுகலாய்பராபரேம. (257)

    தானாதல்பூரணேமசாருமிடமுண்டுயிரும்
    வானாதியுெமாழுங்காய்மன்னும்பராபரேம. (258)

    உன்னுமனங்கர்ப்பூரவுண்ைடேபாேலகைரய
    மின்னுமானந்தவிளக்ேகபராபரேம. (259)

    நாட்பட்டைலந்தநடுக்கெமலாந்தீரவுனக்
    காட்பட்டுந்துன்பெமனக்காேமாபராபரேம. (260)

    பாவிபடுங்கண்கலக்கம்பார்த்துமிரங்காதிருந்தா
    லாவிக்குறுதுைணயாைரயாபராபரேம. (261)

    நின்னிைறேவதாரகமாய்நின்றுசுகெமய்தாம
    ெலன்னிைறேவபாவித்ேதெனன்ேனபராபரேம. (262)
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    நின்ைனச்சரண்புகுந்தானகீாக்கல்ேவண்டுமல்லா
    ெலன்ைனப்புறம்விடுதெலன்ேனபராபரேம. (263)

    மாறாததுன்பெமல்லாம்வந்துைரத்தானின்ெசவியி
    ேலறாதவாேறதியம்பாய்பராபரேம. (264)

    விஞ்சுபுலப்பாடைனத்தும்வறீுதுன்பஞ்ெசய்யவந்த
    வஞ்சுபுலேவடருக்குமாற்ேறன்பராபரேம. (265)

    கன்னங்க யநிறக்காமாதிராக்ஷசப்ேபய்க்
    ெகன்ைனயிலக்காகைவத்தெதன்ேனபராபரேம. (266)

    சித்திெநறிேகட்டல்ெசகமயக்கஞ்சன்மமற
    முத்திெநறிேகட்டன்முைறகாண்பராபரேம. (267)

    சிந்ைதசிைதயச்சிைதயாதவானந்த
    ெமந்தவைகயாேலவந்ெதய்தும்பராபரேம. (268)

    கூர்த்தவறிவாலறியக்கூடாெதனக்குரவன்
    ேதர்த்தபடிதாேனதி ந்ேதன்பராபரேம. (269)

    பத்தரருந்தும்பரமசுகம்யானருந்த
    ெவத்தைனநாள்ெசல்லுமியம்பாய்பராபரேம. (270)

    தீரத்தினாற்றுறவுேசராமலிவ்வுலகிற்
    பாரத்தனம்ேபசல்பண்ேபாபராபரேம. (271)

    இந்தெவளியிைனயுண்ேடப்பமிடப்ேபரறிவாத்
    தந்தெவளிக்ேகெவளியாய்ச்சார்ந்ேதன்பராபரேம. (272)

    உணர்த்துமுைனநாடாதுணர்ந்தைவேயநாடி
    யிணக்குறுெமன்ேனழைமதாெனன்ேனபராபரேம. (273)

    உண்டுேபாலின்றாமுலைகத்திரெமனவுட்
    ெகாண்டுநான்ெபற்றபலன்கூறாய்பராபரேம. (274)

    உள்ளபடியாதுெமனவுற்றுணர்ந்ேதனக்கணேம
    கள்ளமனம்ேபானவழிகாேணன்பராபரேம. (275)

    சித்தமவுனஞ்ெசயல்வாக்ெகலாமவுனஞ்
    சுத்தமவுனெமன்பாற்ேறான்றிற்பராபரேம. (276)

    எண்ணில்பலேகாடியுயிெரத்தைனேயாவத்தைனக்குங்
    கண்ணிற்கலந்தவருட்கண்ேணபராபரேம. (277)

    எனக்கினியாருன்ேபாலுமில்ைலெயன்றால்யானு
    முனக்கினியானாகாவுளேவன்பராபரேம. (278)
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    அண்டபிண்டங்காேணனகமும்புறமுெமான்றாக்
    கண்டெவன்ைனநீகலந்தகாலம்பராபரேம. (279)

    எத்தைனேயாேகாடிெயடுத்ெதடுத்துச்ெசான்னாலுஞ்
    சித்தமிரங்கிைலெயன்ெசய்ேவன்பராபரேம. (280)

    அன்றந்தநால்வருக்குமற்புதமாநீயுைரத்த
    ெதான்றந்தவார்த்ைதெயனக்குண்ேடாபராபரேம. (281)

    அப்பெனன்றுமன்ைனெயன்றுமா யெனன்றும்முைன
    ேய,ெசப்புவதுமுன்னிைலயின்சீர்காண்பராபரேம. (2822)

    கட்டுங்கனமுமந்தக்காலர்வரும்ேபாெததிர்த்து
    ெவட்டுந்தளேமாவிளம்பாய்பராபரேம. (283)

    ேபசாதேமானநிைலெபற்றன்ேறாநின்னருளாம்
    வாசரமேகாசரந்தான்வாய்க்கும்பராபரேம. (284)

    கற்றாலுங்ேகட்டாலுங்காயமழியாதசித்தி
    ெபற்றாலுமின்பமுண்ேடாேபசாய்பராபரேம. (285)

    கண்டவடிெவல்லாங்கைரக்கின்றவஞ்சனம்ேபா
    லண்டெமல்லாநின்னருேளயன்ேறாபராபரேம. (286)

    தன்ெசயலாெலான்றுமிைலதாெனன்றானான்பாவி
    நின்ெசயலாய்நில்லாநிைனேவன்பராபரேம. (287)

    ெகாைலகளவுகட்காமங்ேகாபம்விட்டாலன்ேறா
    மைலயிலக்காநின்னருடான்வாய்க்கும்பராபரேம. (288)

    தன்ைனயறியாதுசகந்தானாயிருந்துவிட்டா
    லுன்ைனயறியவருளுண்ேடாபராபரேம. (289)

    ஒன்றிரண்ெடன்றுன்னாவுணர்வுெகாடுத்துள்ளபடி
    ெயன்றுெமன்ைனைவயாயிைறேயபராபரேம. (290

    கருதுமடியார்களுளங்காணெவளியாகுந்
    து யநிைறவானசுகேமபராபரேம. (291)

    ெபாய்குவித்தெநஞ்சனருட்ெபாற்பறிந்துதிக்கைனத்
    துங்,ைககுவித்துநிற்பெதந்தக்காலம்பராபரேம. (292)

    அத்துவிதமானவயிக்யவனுபவேம
    சுத்தநிைலயந்நிைலயார்ெசால்வார்பராபரேம. (293)

    ைவத்தசுவரலம்பின்மண்ேபாேமாமாையயிேனார்க்
    ெகத்தைனேபாதித்துெமன்னாெமந்தாய்பராபரேம. (294)
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    பூட்டற்றுத்ேதகமற்றுப்ேபாகுமுன்ேனநின்னருைளக்
    காட்டத்தகாேதாெவன்கண்ேணபராபரேம. (295)

    ெசால்லிற்பதர்கைளந்துெசான்முடிவுகாணாதார்
    ெநல்லிற்பதர்ேபாலநிற்பார்பராபரேம. (296)

    அழுக்காற்றாெனஞ்சமழுங்கியபுன்மாக்க
    ளிழுக்காற்றாலின்பநலெமய்தார்பராபரேம. (297)

    ேதகாதிெபாய்ெயனேவேதர்ந்தவுபசாந்தருக்கு
    ேமாகாதியுண்ேடாெமாழியாய்பராபரேம. (298)

    சாதைனெயல்லாமவிழத்தற்ேபாதங்காட்டாேதார்
    ேபாதைனநீநல்குவெதப்ேபாேதாபராபரேம. (299)

    ஒன்றுமறியாவிருளாமுள்ளம்பைடத்தெவனக்
    ெகன்றுகதிவருவெதந்தாய்பராபரேம. (300)

    சிந்திக்குந்ேதாறுெமன்னுட்சிற்சுகமாயூற்றூறிப்
    புந்திக்குணின்றவருட்ெபாற்ேபபராபரேம (301)

    என்றுமைடந்ேதார்கட்கிரங்கார்குறிப்பைனத்துங்
    கன்ைறயுைதகாலிகைதகாண்பராபரேம. (302)

    குற்றங்குைறயக்குணேமலிடவருைள
    யுற்றவேரயாவிக்குறவாம்பராபரேம. (303)

    ஓருைரயால்வாய்க்குமுண்ைமக்ேகாரனந்தநூல்ேகாடி
    ப்,ேபருைரயாற்ேபசிெலன்னேபராம்பராபரேம. (304)

    ெசால்லுஞ்சமயெநறிச்சுற்றுக்குேளசுழலு
    மல்லெலாழிவெதன்ைறக்ைகயாபராபரேம. (305)

    பிடித்தைதேயஸ்தாபிக்கும்ேபராணவத்ைத
    யடித்துத்துரத்தவல்லாரார்காண்பராபரேம. (306)

    ேநசத்தானின்ைனநிைனக்குநிைனவுைடயார்
    ஆைசக்கடலிலழுந்தார்பராபரேம. (307)

    கள்ளாதுகட்டுணவுங்கா யேமாநாெனாருெசால்
    ெகாள்ளாதேதாஷமன்ேறாகூறாய்பராபரேம (308)

    ெசன்றவிடெமல்லாந்திருவருேளதாரகமா
    நின்றவர்க்ேகயானந்தநிட்ைடபராபரேம. (309)

    நீட்சிகுறுகலில்லாநித்தியசுகாரம்பசக
    சாக்ஷியாமுன்ைனவந்துசார்ந்ேதன்பராபரேம. (310)
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    வானாதிதத்துவமாய்மன்னிநின்றகாரணநீ
    நானாகிநிற்பெதந்தநாேளாபராபரேம. (311)

    காட்டத்திலங்கிகைடயவந்தாெலன்னவுன்னும்
    நாட்டத்தினூடுவந்தநட்ேபபராபரேம. (312)

    நித்திைரயாய்த்தாேனநிைனவயர்ந்தானித்தநித்தம்
    ெசத்தபிைழப்பானெதங்கள்ெசய்ைகபராபரேம. (313)

    இன்பநிட்ைடெயய்தாமல்யாெதனினுஞ்ெசன்றுமனம்
    துன்புறுதல்வன்பிறவித்துக்கம்பராபரேம. (314)

    ெபாய்யகலெமய்யானேபாதநிைலகண்ேடார்க்ேகா
    ைரயமிைலையயமிைலையயாபராபரேம. (315)

    மந்திரத்ைதயுன்னிமயங்காெதனக்கினிேயார்
    தந்திரத்ைதைவக்கத்தகாேதாபராபரேம. (316)

    வின்கருைணபூத்தெதன்னேமவியுயிர்க்குயிராய்த்
    தண்கருைணேதான்றவருடாய்நீபராபரேம (317)

    தன்மயமாய்நின்றநிைலதாேனதானாகிநின்றா
    னின்மயமாெயல்லாநிகழும்பராபரேம. (318)

    ஏங்கியிைடயுெநஞ்சேவைழையநீவாெவன்ேற
    பாங்குெபறச்ெசய்வதுன்ேமற்பாரம்பராபரேம. (319)

    ஆண்டநின்ைனநீங்காவடிைமகள்யாமாணவத்ைதப்
    பூண்டெதன்னகன்மம்புகலாய்பராபரேம. (320)

    எங்கணுநீெயன்றாலிருந்தபடிெயய்தாம
    லங்குமிங்குெமன்றைலயலாேமாபராபரேம. (321)

    கற்குமதுவுண்டுகளித்ததல்லானின்னருளி
    னிற்குமதுதந்ததுண்ேடாநீதான்பராபரேம. (322)

    அண்டபகிரண்டமறியாதநின்வடிைவக்
    கண்டவைரக்கண்டாற்கதியாம்பராபரேம. (323)

    கலக்கமுறெநஞ்ைசக்கலக்கித்திரும்பத்
    துலக்குபவனயீைலேயாெசால்லாய்பராபரேம. (324)

    சிந்ைதயுெமன்ேபாலச்ெசயலற்றடங்கிவிட்டால்
    வந்தெதலாநின்ெசயலாவாழ்ேவன்பராபரேம. (325)

    பந்தெமலாந்தீரப்பரஞ்ேசாதிநீகுருவாய்
    வந்தவடிைவமறேவன்பராபரேம. (326)
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    தானந்தமானசகசநிருவிகற்ப
    வானந்தநிட்ைடயருைளயாபராபரேம. (327)

    அல்லெலல்லாந்தீரெவனக்கானந்தமாகெவாரு
    ெசால்ைலெயன்பால்ைவத்தைதெயன் ெதால்ேவன்பராபரேம. (328)

    சிந்ைதமயக்கமறச்சின்மயமாய்நின்றவுன்ைனத்
    தந்தவுனக்ெகன்ைனயுநான்றந்ேதன்பராபரேம. (329)

    ைமகாட்டுமாையமயக்கமறநீகுருவாய்க்
    ைககாட்டவுங்கனவுகண்ேடன்பராபரேம. (330)

    மால்ைவத்தசிந்ைதமயக்கறெவன்ெசன்னிமிைசக்
    கால்ைவக்கவுங்கனவுகண்ேடன்பராபரேம. (331)

    மண்ணானமாையெயல்லாமாண்டுெவளியாகவிரு
    கண்ணாரவுங்கனவுகண்ேடன்பராபரேம. (332)

    மண்ணரீ்ைமயாேலமயங்காதுன்ைகயாெலன்
    கண்ணரீ்துைடக்கவுநான்கண்ேடன்பராபரேம. (333)

    உள்ளதுணராவுணர்விலிமாபாவிெயன்ேறா
    ெமள்ளெமள்ளக்ைகெநகிழவிட்டாய்பராபரேம. (334)

    எல்லாநினதுெசயெலன்ெறண்ணுெமண்ணமுநீ
    அல்லாெலனக்குளேதாைவயாபராபரேம. (335)

    பந்தமயக்கிருக்கப்பற்ெறாழிந்ேதெனன்றுளது
    மிந்தமயக்கெமனக்ேகன்பராபரேம. (336)

    காட்சிெயல்லாங்கண்ைணவிடக் கண்டதுண்ேடாயாதினுக்கு,
    மாட்சியுனதருேளயன்ேறாபராபரேம. (337)

    எட்டுத்திைசயுெமான்றாயின்பமாய்நின்றவுன்ைன
    விட்டுப்பி யவிடம்ேவேறாபராபரேம. (338)

    பிறியாதுயிர்க்குயிராய்ப்பின்னமறேவாங்குஞ்
    ெசறிேவயறிேவசிவேமபராபரேம. (339)

    ஏேததுெசான்னாலுெமள்ளளவுநீயிரங்காச்
    சூேதெதனக்குளவுெசால்லாய்பராபரேம. (340)

    கற்பைனயாப்பாடுகின்ேறன்கண்ணரீுங்கம்பைலயும்
    ெசாற்பனத்துங்காேணெனன்ெசால்ேவன்பராபரேம. (341)

    வன்ெபான்றுநீங்காமனதிறப்பமாறாப்ேபர்
    அன்ெபான்றும்ேபாதுெமனக்ைகயாபராபரேம. (342)
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    ஏதுந்ெத யாெவளிேயைனவாெவனநின்
    ேபாதநிைலகாட்டிற்ெபாறாேதாபராபரேம. (343)

    ஓராமெலல்லாெமாழிந்ேதற்குன்ெறய்வவரு
    டாராதிருக்கத்தகுேமாபராபரேம. (344)

    ேமானந்தருஞானமூட்டிெயனக்குவட்டா
    வானந்தவாழ்க்ைகயருளாய்பராபரேம. (345)

    வாடுமுகங்கண்ெடன்ைனவாடாமேலகாத்த
    நீடுங்கருைணநிைறேவபராபரேம. (346)

    புந்தியினானின்னடிையப்ேபாற்றுகின்றெமய்யடியார்
    சிந்ைதயிறப்ேபாநின் றியானம்பராபரேம. (347)

    உனக்குவைமயாக்கருைணயுள்ளவரும்வன்ைமக்
    ெகனக்குவைமயானவருமில்ைலபராபரேம. (348)

    தாயிருந்தும்பிள்ைளதளர்ந்தாற்ேபாெலவ்விடத்து
    நீயிருந்துநான்றளர்ந்துநின்ேறன்பராபரேம. (349)

    வாயாற்கிணறுெகட்டவாேறேபால்வாய்ேபசிப்
    ேபயானார்க்கின்பமுண்ேடாேபசாய்பராபரேம. (350)

    பாவெமன்றாேலதும்பயமின்றிச்ெசய்யவிந்தச்
    சீவனுக்கார்ேபாதந்ெத த்தார்பராபரேம. (351)

    இன்பநிருவிகற்பமின்ேறதாவன்ெறனிேலா
    துன்பம்ெபாறுப்ப துெசான்ேனன்பராபரேம. (352)

    கற்குநிைலகற்றாற்கருவியலிழாதருளாய்
    நிற்குநிைலகற்பதுேவநீதம்பராபரேம. (353)

    காச்சச்சுடர்விடும்ெபாற்கட்டிேபானின்மலமாய்ப்
    ேபச்சற்றவேரபிறவார்பராபரேம. (354)

    பற்ெறாழிந்துசிந்ைதப்பைதப்ெபாழிந்துதாேனதா
    னற்றிருப்பெதன்ைறக்கைமப்பாய்பராபரேம. (355)

    உருெவளிதான்வாதவூருத்தமர்க்கல்லாலினமுங்
    குருவழிநின்றார்க்குமுண்ேடாகூறாய்பராபரேம. (356)

    ேதகமியாேதனுெமாருசித்திெபறச்சீவன்முத்தி
    யாகுெநறிநல்லெநறிையயாபராபரேம. (357)

    உலகெநறிேபாற்சடலேமாயவுயிர்முத்தி
    யிலகுெமனல்பந்தவியல்ேபாபராபரேம. (358)
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    பரமாப்பரெவளியாப்பார்ப்பதல்லான்மற்ெறவர்க்குந்
    திரேமதுமில்ைலநன்றாத்ேதர்ந்ேதன்பராபரேம. (359)

    ேதடுேவனின்னருைளத்ேதடுமுன்ேனெயய்தினட
    மாடுேவனானந்தமாேவன்பராபரேம. (360)

    உள்ளங்குைழயவுடல்குைழயவுள்ளிருந்த
    கள்ளங்குைழயெவன்றுகாண்ேபன்பராபரேம. (361)

    பட்டப்பகற்ேபாலப்பாழ்த்தசிந்ைதமாளிெனல்லாம்
    ெவட்டெவளியாகவிளங்கும்பராபரேம. (362)

    பார்க்கினணுேபாற்கிடந்தபாழ்ஞ்சிந்ைதமாளிெனன்ைன,
    யார்க்குச்ச யிடலாைமயாபராபரேம. (363)

    பாட்டுக்ேகாவன்பினுக்ேகாபத்திக்ேகாவன்பர்தங்க
    ணடீ்டுக்ெகல்லாங்குறுகிநின்றாய்பராபரேம. (364)

    முத்தாந்தவித்ேதமுைளக்குநிலமாெயழுந்த
    சித்தாந்தமார்க்கச்சிறப்ேபபராபரேம (365)

    உன்னாெவளியாயுறங்காதேபருணர்வா
    ெயன்னாவிக்குள்ேளயிருந்தாய்பராபரேம. (366)

    தத்துவெமல்லாமகன்றதன்ைமயர்க்குச்சின்மயமா
    நித்தமுத்தசுத்தநிைறேவபராபரேம. (367)

    உள்ளக்ெகாதிப்பகலவுள்ளுள்ேளயானந்த
    ெவள்ளமலர்க்கருைணேவண்டும்பராபரேம. (368)

    என்ைனப்புரப்பதருளின்கடனாெமன்கடனா
    நின்னிற்பணியரேவநிற்ைகபராபரேம. (369)

    தாேனயாநன்னிைலையத்தந்தவருளானந்த
    வாேனமனாதீதவாழ்ேவபராபரேம. (370)

    மண்ணாதிபூதெமல்லாம்ைவத்திருந்தநின்னிைறைவக்
    கண்ணாரக்கண்டுகளித்ேதன்பராபரேம. (371)

    அறியாைமயெீதன்றறிவித்தவன்ேறதான்
    பிறியாவருணிைலயும்ெபற்ேறன்பராபரேம. (372)

    தீெதனவுநன்ெறனவுந்ேதர்ந்துநான்ேறர்ந்தபடி
    ேயதுநடக்கெவாட்டாெதன்ேனபராபரேம. (373)

    கண்டவறிவகண்டாகாரெமனெமய்யறிவிற்
    ெகாண்டவர்க்ேகமுத்திெகாடுப்பாய்பராபரேம. (374)
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    ஈறாகவல்விைனநாெனன்னாமலின்பசுகம்
    ேபறாம்படிக்கடிைமெபற்ேறன்பராபரேம. (375)

    ெபற்றாரனுபூதிேபசாதேமானநிைல
    கற்றாருைனப்பி யார்கண்டாய்பராபரேம. (376)

    நீேயநாெனன்றுநிைனப்புமறப்புமறத்
    தாேயயைனயவருடந்தாய்பராபரேம. (377)

    சஞ்சலமற்ெறல்லாநீதாெனன்றுணர்ந்ேதெனன்
    னஞ்சலியுங்ெகாள்ளாயரேசபராபரேம. (378)

    பூதமுதனாதவனாெபாய்ெயன்றெமய்யெரல்லாங்
    காதலித்தவின்பக்கடேலபராபரேம. (379)

    வாக்குமனெமான்றுபட்ட வார்த்ைதயல்லால்ெவவ்
    ேவறாய்ப்,ேபாக்குைடயவார்த்ைத ெபாருந்ேதன்பராபரேம. (380)

    வன்ைமயின்றிெயல்லா மதித்துணர்வாய்க்காெகடுேவன்
    றன்ைமெயான்றுந்ேதாயாத்தைடேயாபராபரேம. (381)

    பத்தர்சித்தர்வாழிப பக்குவர்கள்வாழிெசங்ேகால்
    ைவத்தவர்கள்வாழிகுருவாழிபராபரேம. (382)

    கல்லாேதனானாலுங்கற்றுணர்ந்தெமய்யடியார்
    ெசால்லாேலநின்ைனத்ெதாடர்ந்ேதன்பராபரேம. (383)

    ெசால்லிறப்பச்சற்குருவாய்த் ேதான்றிச்சுகங்ெகாடுத்த
    நல்லுைரக்ேகெகாத்தடிைமநான்காண்பராபரேம. (384)

    முத்திக்குவித்தானேமானக்கரும்புவழி
    தித்தித்திடவிைளந்ேதேனபராபரேம. (385)

    நித்திைரயும்பாழ்த்தநிைனவுமற்றுநிற்பதுேவா
    சுத்தவருணிைலநீெசால்லாய்பராபரேம. (386)

    மண்ணுமறிகடலுமற்றுளவுெமல்லாமுன்
    கண்ணிலிருக்கவுநான்கண்ேடன்பராபரேம. (387)

    பூட்டிைவத்துவஞ்சப்ெபாறிவழிேயெயன்றைனநீ
    யாட்டுகின்றேதேதாவறிேயன்பராபரேம. (388)

    ெபாய்யுணர்வாயிந்தப்புழுக்கூட்ைடக்காத்திருந்ேத
    யுய்யும்வைகயுமுளேதாபராபரேம. (389)
    -------------
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44. ைபங்கிளிக்கண்ணி

    அந்தமுடனாதியளவாமெலன்னறிவிற்
    சுந்தரவான்ேசாதிதுலங்குேமாைபங்கிளிேய. (1)

    அகேமவுமண்ணலுக்ெகன்னல்லெலல்லாஞ்ெசால்லிச்
    சுகமானநீேபாய்ச்சுகங்ெகாடுவாைபங்கிளிேய. (2)

    ஆவிக்குளாவிெயனுமற்புதனார்சிற்சுகந்தான்
    பாவிக்குங்கிட்டுேமாெசால்லாய்நீைபங்கிளிேய. (3)

    ஆருமறியாமெலைனயந்தரங்கமாகவந்து
    ேசரும்படியிைறக்குச்ெசப்பிவாைபங்கிளிேய. (4)

    ஆறானகண்ணரீ்க்ெகன்னங்கபங்கமானைதயுங்
    கூறாதெதன்ேனாகுதைலெமாழிப்ைபங்கிளிேய. (5)

    இன்பருளவாைடயழுக்ேகறுெமமக்கண்ணல்சுத்த
    வம்பரமாமாைடயளிப்பாேனாைபங்கிளிேய. (6)

    உன்னாமெலான்றிரண்ெடன்ேறாராமல்வடீ்டுெநறி
    ெசான்னான்வரவும்வைகெசால்லாய்நீைபங்கிளிேய. (7)

    ஊருமிலார்ேபருமிலாருற்றார்ெபற்றாருடேன
    யாருமிலாெரன்ைனயறிவாேராைபங்கிளிேய. (8)

    ஊைரப்பாராமெலனக்குள்ளகத்துநாயகனார்
    சீைரப்பார்த்தாற்கருைணெசய்வாேராைபங்கிளிேய. (9)

    என்றுவிடியுமிைறவாேவாெவன்றன்று
    நின்றநிைலெயல்லாநிகழ்த்தாய்நீைபங்கிளிேய. (10)

    எந்தமடலூடுெமழுதாவிைறவடிைவச்
    சிந்ைதமடலாெவழுதிச்ேசர்ப்ேபேனாைபங்கிளிேய. (11)

    கண்ணுண்மணிேபாலின்பங்காட்டிெயைனப்பி ந்த
    திண்ணியருமின்னம்வந்துேசர்வாேராைபங்கிளிேய. (12)

    ஏடார்மலர்சூேடெனம்ெபருமான்ெபான்னடியாம்
    வாடாமலர்முடிக்குவாய்க்குேமாைபங்கிளிேய. (13)

    கல்ேலன்மலேரன்கனிந்தவன்ேபபூைசெயன்ற
    நல்ேலார்ெபால்லாெவைனயுநாடுவேராைபங்கிளிேய. (14)

    கண்டதைனக்கண்டுகலக்கந்தவிெரனேவ
    விண்டெபருமாைனயுநான்ேமவுவேனாைபங்கிளிேய. (15)
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    காணாதகாட்சிகருத்துவந்துகாணாமல்
    வணீாள்கழித்துெமலிேவேனாைபங்கிளிேய. (16)

    காந்தமிரும்ைபக்கவர்ந்திழுத்தாெலன்னவருள்
    ேவந்தெனைமயிழுத்துேமவுவேனாைபங்கிளிேய. (17)

    காதலால்வாடினதுங்கண்டைனேயெயம்மிைறவர்
    ேபாதரவாயின்பம்புசிப்ேபேனாைபங்கிளிேய. (18)

    கிட்டிக்ெகாண்டன்பருண்ைமேகளாப்பலவடிெகாள்
    பட்டிக்குமின்பமுண்ேடாெசால்லாய்நீைபங்கிளிேய. (19)

    கிட்டூராய்ெநஞ்சிற்கிளவார்தழுவெவன்றா
    ெனட்டூரராவரவர்ேநசெமன்ேனாைபங்கிளிேய. (20)

    கூறுங்குணமுமில்லாக்ெகாள்ைகயினாெரன்கவைல
    யாறும்படிக்குமைணவாேராைபங்கிளிேய. (21)

    சின்னஞ்சிறிேயன்றன்சிந்ைதகவர்ந்தா ைறவர்
    தன்னந்தனிேயதவிப்ேபேனாைபங்கிளிேய. (22)

    சிந்ைதமருைளத்ெதளிவித்ெதைனயாள
    வந்தகுருநாதனருள்வாய்க்குேமாைபங்கிளிேய. (23)

    ெசால்லிறந்துநின்றசுகரூபப்ெபம்மாைன
    யல்லும்பகலுமைணேவேனாைபங்கிளிேய. (24)

    தற்ேபாதத்தாேலதைலகீழதாகைவய
    னற்ேபாதவின்புவரநாட்ெசலுேமாைபங்கிளிேய. (25)

    தன்ைனயறியுந்தருணந்தனிற்றைலவ
    ெரன்ைனயைணயாதவண்ண ெமங்ெகாளித்தார்ைபங்கிளிேய. (26)

    தாங்க யைமயெலல்லாந் தந்ெதைனவிட்டின்னருளா
    ம், பாங்கிையச்ேசர்ந்தா ைறக்குப்பண்ேபாெசால்ைபங்கிளிேய. (27)

    தாவியேதார்மர்க்கடமாந்தன்ைமவிட்ேடயண்ணலிடத்
    ேதாவியம்ேபானிற்கிெனைனயுள்குவேரா ைபங்கிளிேய. (28)

    தீராக்கருவழக்ைகத்தீர்ைவயிட்டங்ெகன்ைனயினிப்
    பாேரறாதாண்டாைனப்பற்றுவேனாைபங்கிளிேய. (29)

    தூங்கிவிழித்ெதன்னபலன்றூங்காமற்றூங்கிநிற்கும்
    பாங்குசண்டாலன்ேறாபலன்காண்ேபன்ைபங்கிளிேய. (30)

    ெதால்ைலக்கவைலெதாைலத்துத்ெதாைலயாத
    ெவல்ைலயிலாவின்பமயெமய்துவேனாைபங்கிளிேய. (31)
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    நன்ெனஞ்சத்தன்பெரல்லாநாதைரச்ேசர்ந்தின்பைணந்தார், 
    வன்ெனஞ்சத்தாேலநான்வாழ்விழந்ேதன்ைபங்கிளிேய. (32)

    நாேனகருதின்வரநாடார்சும்மாவிருந்தாற்
    றாேனயைணவரவர்தன்ைமெயன்ேனாைபங்கிளிேய. (33)

    நீர்க்குமிழிேபான்றவுடனிற்ைகயிேலசாசுவதஞ்
    ேசர்க்கவறியாமற்றிைகப்ேபேனாைபங்கிளிேய. (34)

    ெநஞ்சகத்தில்வாழ்வார்நிைனக்கின்ேவெறன்றைணயார்
    வஞ்சகத்தாரல்லரவர்மார்க்கெமன்ேனாைபங்கிளிேய. (35)

    பன்முத்திைரச்சமயம்பாழ்படக்கல்லாலடிவாழ்
    சின்முத்திைரயரைசச்ேசர்ேவேனாைபங்கிளிேய. (36)

    பச்ைசகண்டநாட்டிற்பறகுமுைனப்ேபாற்பறந்ேத
    னிச்ைசெயல்லாமண்ணற்கியம்பிவாைபங்கிளிேய (37)

    பாசபந்தஞ்ெசய்ததுன்பம்பாராமெலம்மிைறவ
    ராைசதந்ததுன்பமதற்காற்ேறனான்ைபங்கிளிேய. (38)

    பாராைசயற்றிைறையப்பற்றற்றநான்பற்றிநின்ற
    பூராயெமல்லாம்புகன்றுவாைபங்கிளிேய (39)

    ேபைதப்பருவத்ேதபின்ெறாடர்ந்ெதன்பக்குவமுஞ்
    ேசாதித்தவண்ணல்வந்துேதாய்வாேராைபங்கிளிேய. (40)

    ைபம்பயிைரநாடுமுன்ேபாற்பார்பூத்தைபங்ெகாடிேசர்
    ெசம்பயிைரநாடித்திைகேதனான்ைபங்கிளிேய. (41)

    ெபாய்க்கூடுெகாண்டுபுலம்புேவேனாெவம்மிைறவர்
    ெமய்க்கூடுெசன்றுவிளம்பிவாைபங்கிளிேய. (42)

    ெபாய்ப்பிணிேவண்ேடைனப்ெபாருட்படுத்தியண்ணெலன்பான்,
    ெமய்ப்பணியுந்தந்ெதாருகான்ேமவுவேனாைபங்கிளிேய. (43)

    மண்ணுறங்கும்விண்ணுறங்கு மற்றுமுளெவலாமுறங்குங்
    கண்ணுறங்ேகெனம்மிைறவர்காதலாற்ைபங்கிளிேய. (44)

    மட்டுப்படாதமயக்கெமல்லாந்தீரெவன்ைன
    ெவட்டெவளிவடீ்டி லண்ணன்ேமவுவேனா ைபங்கிளிேய. (45)

    மாைலவளர்த்ெதன்ைனவளர்த்திைறவர்பன்ெனறியாம்
    பாைலவனத்தில்விட்டபாவெமன்ேனாைபங்கிளிேய. (46)

    ெமய்யிேனாய்மாற்றவுழ்தெமத்தவுண்ெடம்மண்ணறந்த
    ைமயேனாய்தீர்க்கமருந்துமுண்ேடாைபங்கிளிேய. (47)
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    ேமவுபஞ்சவண்ணமுற்றாய்வணீ்சிைறயாலல்லலுற்றாய்
    பாவிபஞ்சவண்ணம்பகர்ந்துவாைபங்கிளிேய. (48)

    வாய்திறவாவண்ணெமைனைவத்தாண்டார்க்ெகன்றுயைர,
    நீதிறவாச்ெசால்லினிசமாங்காண்ைபங்கிளிேய. (49)

    வாட்டப்படாதமவுனவின்பங்ைகயாேல
    காட்டிெகாடுத்தாைனகாண்ேபேனாைபங்கிளிேய. (50)

    வாராவரவாகவந்தருளுேமானருக்ெகன்
    ேபராைசெயல்லாம்ேபாய்ப்ேபசிவாைபங்கிளிேய. (51)

    விண்ணவர்தம்பாலமுதம் ேவப்பங்காயாகெவன்பாற்,
    பண்ணியெதம்மண்ணன்மயல் பார்த்தாேயாைபங்கிளிேய. (52)

    விண்ணுள்வளியடங்கிேவறற்றெதன்னவருட்
    கண்ணுளடங்கிடவுங்காண்ேபேனாைபங்கிளிேய. (53)

    விண்ணார்நிலவுதவழ்ேமைடயிெலல்லாருமுற
    மண்ணானவடீ்டிெலன்ைன ைவத்தெதன்ேனா ைபங்கிளிேய. (54)

    உள்ளத்தினுள்ேளெயாளித்திருந்ெதன் கள்ளெமல்லாம்
    வள்ளலறிந்தாெலனக்குவாயுமுண்ேடாைபங்கிளிேய. (55)

    ஆகத்ைதநீக்குமுன்ேனயாவித்துைணவைரநான்
    றாகத்தின்வண்ணந்தழுவுவேனாைபங்கிளிேய. (56)

    தாேனசுபாவந்தைலப்படநின்றான்ஞான
    வானானவரும்வருவாேராைபங்கிளிேய. (57)

    கள்ளத்தைலவரவர்ைககாட்டிப்ேபசாம
    லுள்ளத்தில்வந்தவுபாயெமன்ேனாைபங்கிளிேயா. (58)
    --------------

45. எந்நாட்கண்ணி

1. ெதய்வவணக்கம்.

    நீர்பூத்தேவணிநிலெவறிப்பமன்றாடுங்
    கார்பூத்தகண்டைனயான்காணுநாெளந்நாேளா. (1)

    ெபான்னாருமன்றுண்மணிப்பூைவவிழிவண்டுசுற்று
    ெமன்னாரமுதினலமிச்சிப்பெதந்நாேளா. (2)

    நீக்கிமலக்கட்டறுத்துேநேரெவளியிெலம்ைமத்
    தூக்கிைவக்குந்தாைளத்ெதாழுதிடுநாெளந்நாேளா. (3)
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    கருமுகங்காட்டாமெலன்றுங்கர்ப்பூரம்வசீுந்
    திருமுகேமேநாக்கித்திருக்கறுப்பெதந்நாேளா. (4)

    ெவஞ்ேசெலனும்விழியார்ேவட்ைகநஞ்சுக்கஞ்சினைர
    யஞ்ேசெலனுங்ைகக்கபயெமன்பெதந்நாேளா. (5)

    ஆறுசமயத்துமதுவதுவாய்நின்றிலங்கும
    வறீுபைரதிருத்தாண்ேமவுநாெளந்நாேளா. (6)

    பச்ைசநிறமாய்ச்சிவந்தபாகங்கலந்துலைக
    யிச்ைசயுடனனீ்றாைளயாங்காண்பெதந்நாேளா (7)

    ஆதியந்தங்காட்டாதகண்டிதமாய்நின்றுணர்த்தும்
    ேபாதவடிவானடிையப்ேபாற்றுநாெளந்நாேளா. (8)

    கங்ைகநிலவுசைடக்காட்டாைனத்தந்ைதெயனும்
    புங்கெவண்ேகாட்டாைனபதம்புந்திைவப்பெதந்நாேளா. (9)

    அஞ்சுமுகங்காட்டாமலாறுமுகங்காட்டவந்த
    ெசஞ்சரணச்ேசவடிையச் சிந்ைதைவப்பெதந்நாேளா. (10)

    தந்ைதயிருதாடுணித்துத்தம்பிரான்றாள்ேசர்ந்த
    ெவந்ைதயிருதாளிைணக்ேகயின்புறுவெதந்நாேளா (11)

 2. குருமரபின்வணக்கம்.

    துய்யகரமலராற்ெசால்லாமற்ெசான்னவுண்ைம
    ையயைனக்கல்லாலரைசயாமணவெதந்நாேளா. (1)

    சிந்ைதயினுக்ெகட்டாதசிற்சுகத்ைதக்காட்டவல்ல
    நந்தியடிக்கீழ்க்குடியாய்நாமைணவெதந்நாேளா. (2)

    ஏந்ைதசனற்குமரனாதிெயைமயாட்ெகாள்வான்
    வந்ததலத்தினைரவாழ்த்துநாெளந்நாேளா (3)

    ெபாய்கண்டார்காணாப்புனிதெமனுமத்துவித
    ெமய்கண்டநாதனருண்ேமவுநாெளந்நாேளா. (4)

    பாதிவிருத்தத்தாலிப்பார்விருத்தமாகவுண்ைம
    சாதித்தார்ெபான்னடிையத்தான்பணிவெதந்நாேளா. (5)

    சிற்றம்பலமன்னுஞ்சின்மயராந்தில்ைலநகர்க்
    ெகாற்றங்குடிமுதைலக்கூறுநாெளந்நாேளா. (6)

    குைறவிலருண்ஞானமுதல்ெகாற்றங்குடியடிக
    ணைறமலர்த்தாட்கன்புெபற்று நாமிருப்பெதந்நாேளா. (7)
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    நாளவங்கள்ேபாகாமனன்ெனறிையக்காட்டிெயைம
    யாளவந்தேகாலங்கட்கன்புைவப்பெதந்நாேளா. (8)

    என்னறிைவயுள்ளடக்கிெயன்ேபால்வருமவுனி
    தன்னறிவுக்குள்ேளநான்சாருநாெளந்நாேளா. (9)

    ஆறுெளான்ைறநாடினதற் காறுமுண்டாெமன்ெறமக்கு
    க், கூறுமவுனியருள்கூடுநாெளந்நாேளா. (10)

    நில்லாமனின்றருைளேநேரபாெரன்றெவாரு
    ெசால்லான்மவுனியருேடாற்றுநாெளந்நாேளா. (11)

    ைவதிகமாஞ்ைசவமவுனிமவுனத்தளித்த
    ெமய்திகழ்ந்ெதன்னல்லல்விடியுநாெளந்நாேளா. (12)

    வாக்குமனமற்றமவுனிமவுனத்தருேள
    தாக்கவுெமன்னல்லெலல்லாந் தட்டழிவெதந்நாேளா. (13)

3. அடியார்வணக்கம்.

    ெவம்பந்தந்தீர்த்துலகாள்ேவந்தன்றிருஞான
    சம்பந்தைனயருளாற்சாருநாெளந்நாேளா. (1)

    ஏ ன்சிவேபாகமிங்கிவர்க்ேகெயன்னவுழ
    வாரங்ெகாள் ெசங்ைகயர்தாள் வாரம்ைவப்ப ெதந்நாேளா. (2)

    பித்த ைறெயன்றறிந்துேபைதபாற்றூதனுப்பு
    வித்ததமிழ்ச்சமர்த்தர்ெமய்புகழ்வெதந்நாேளா. (3)

    ேபாதவூர்நாடறியப்புத்தர்தைமவாதில்ெவன்ற
    வாதவூைரயனன்ைபவாஞ்சிப்பெதந்நாேளா. (4)

    ஒட்டுடன்பற்றின்றியுலைகத்துறந்தெசல்வப்
    பட்டினத்தார்பத்ரகி பண்புணர்வெதந்நாேளா. (5)

    கண்டதுெபாய்ெயன்றகண்டாகாரசிவெமய்ெயனேவ
    விண்டசிவவாக்கியர்தாண்ேமவுநாெளந்நாேளா. (6)

    சக்கரவர்த்திதவராசேயாகிெயனு
    மிக்கதிருமூலனருண்ேமவுநாெளந்நாேளா. (7)

    கந்தரனூபூதிெபற்றுக்கந்தரனுபூதிெசான்ன
    ெவந்ைதயருணாடியிருக்குநாெளந்நாேளா. (8)

    எண்ண யசித்த ைமேயார்முதலான
    பண்ணவர்கள்பத்தரருள்பாலிப்பெதந்நாேளா. (9)
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4. யாக்ைகையப்பழித்தல்.

    சுக்கிலமுநீருஞ்ெசா மலமுநாறுமுடற்
    புக்குழலும்வாஞ்ைசயினிப் ேபாதுெமன்பெதந்நாேளா. (1)

    நீர்க்குமிழிபூணைமத்துநின்றாலுநில்லாெமய்
    பார்க்குமிடத்திதன்ேமற்பற்றறுவெதந்நாேளா. (2)

    காக்ைகந ெசந்நாய்கழுெகாருநாள்கூடியுண்டு
    ேதக்குவிருந்தாமுடைலச்சீெயன்பெதந்நாேளா. (3)

    ெசங்கிருமியாதிெசனித்தெசன்மபூமியிைன
    யிங்ெகனுடெலன்னுமிழுக்ெகாழிவெதந்நாேளா. (4)

    தத்துவர்ெதாண்ணூற்றறுவர் தாமாய்வாழிந்நாட்ைடப்
    பித்தநாெனன்னும்பிதற்ெறாழிவெதந்நாேளா. (5)

    ஊெனான்றிநாதனுணர்த்துமைதவிட்டறிேவ
    னாெனன்றபாவிதைலநாணுநாெளந்நாேளா. (6)

    ேவைலயிலர்ேவதன்விதித்தவிந்த்ரசாலவுடன்
    மாைலவியாபாரமயக்ெகாழிவெதந்நாேளா. (7)

    ஆழ்ந்துநிைனக்கினேராசிகமாமிவ்வுடலில்
    வாழ்ந்துெபறும்ேபற்ைறமதிக்குநாெளந்நாேளா. (8)

    மும்மலச்ேசறானமுழுக்கும்பிபாகெமனு
    மிம்மலகாயத்துளிகழ்ச்சிைவப்பெதந்நாேளா. (9)

    நாற்றமிகக்காட்டுநவவாயில்ெபற்றபசுஞ்
    ேசாற்றுத்துருத்திசுைமெயன்பெதந்நாேளா. (10)

    உருவிருப்பவுள்ேளதானூறுமலக்ேகணி
    யருவருப்புவாழ்க்ைகையக்கண்டஞ்சுநாெளந்நாேளா. (11)

5. மாதைரப்பழித்தல்.

    ெமய்வசீுநாற்றெமல்லாமிக்கமஞ்சளான்மைறத்துப்
    ெபாய்வசீும்வாயார்புைலெயாழிவெதந்நாேளா. (1)

    திண்ணியெநஞ்சப்பறைவசிக்கக்குழற்காட்டிற்
    கண்ணிைவப்ேபார்மாயங்கடக்குநாெளந்நாேளா. (2)

    கண்டுெமாழிேபசிமனங்கண்டுெகாண்டுைகவிைலயாக்
    ெகாண்டுவிடுமானார்ெபாய்க் கூத்ெதாழிவெதந்நாேளா. (3)
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    காமைனவாெவன்றிருண்டகண்வைலையவசீுமின்னார்
    நாமமறந்தருைளநண்ணுநாெளந்நாேளா. (4)

    கண்களில்ெவண்பூைளகரப்பக்கருைமயிட்ட
    ெபண்கண்மயறப்பிப்பிைழக்குநாெளந்நாேளா. (5)

    வஙீ்கித்தளர்ந்துவிழுமுைலயார்ேமல்வழீ்ந்து
    தூங்குமதன்ேசாம்ைபத்துைடக்குநாெளந்நாேளா. (6)

    கச்சிருக்குங்ெகாங்ைககரும்பிருக்குமின்மாற்றம்
    ைவச்சிருக்குமாதர்மயக்ெகாழிவெதந்நாேளா. (7)

    பச்ெசன்றெகாங்ைகப்பசப்பியர்பாழானமய
    னச்ெசன்றறிந்தருைளநண்ணுநாெளந்நாேளா. (8)

    உந்திச்சுழியாலுளத்ைதச்சுழித்தகன
    தந்தித்தனத்தார்தைமமறப்பெதந்நாேளா. (9)

    தட்டுைவத்தேசைலெகாய்சகத்திற்சிந்ைதெயல்லாங்
    கட்டிைவக்குமாயமின்னார்கட்டழிவெதந்நாேளா. (10)

    ஆழாழிெயன்னவளவுபடாவஞ்செநஞ்சப்
    பாழானமாதர்மயற்பற்ெறாழிவெதந்நாேளா. (11)

    தூயபனித்திங்கள்சுடுவெதனப்பித்ேதற்று
    மாயமடவார்மய்க்ெகாழிவெதந்நாேளா. (12)

    ஏைழக்குறும்புெசயுேமந்திைழயார்ேமாகெமனுங்
    பாைழக்கடந்துபயிராவெதந்நாேளா. (13)

    விண்டுெமாழிகுளறிேவட்ைகமதுெமாண்டுதருந்
    ெதாண்டியர்கள்கட்கைடயிற்சுற்ெறாழிவெதந்நாேளா. (14)

    ெமய்யிற்சிவம்பிறக்கேமவுமின்பம்ேபான்மாதர்
    ெபாய்யிலின்பின்ெறன்றுெபாருந்தாநாெளந்நாேளா. (15)

6. தத்துவமுைறைம.

    ஐம்பூதத்தாேலயலக்கழிந்தெதாஷமற
    ெவம்பூதநாதனருெளய்துநாெளந்நாேளா. (1)

    சத்தமுதலாம்புலனிற்சஞ்ச த்தகள்வெரனும்
    பித்தர்பயந்தீர்ந்துபிைழக்குநாெளந்நாேளா. (2)

    நாளும்ெபாறிவழிையநாடாதவண்ணெமைம
    யாளும்ெபாறியாலருள்வருவெதந்நாேளா. (3)
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    வாக்காதியானகன்மமாையதம்பால்வணீ்காலம்
    ேபாக்காமலுண்ைமெபாருந்துநாெளந்நாேளா. (4)

    மனமானவானரக்ைகம்மாைலயாகாம
    ெலைனயாளடிகளடிெயய்துநாெளந்நாேளா. (5)

    ேவட்ைடப்புலப்புைலயர்ேமவாதவண்ணமனக்
    காட்ைடத்திருத்திக்கைரகாண்பெதந்நாேளா. (6)

    உந்துபிறப்பிறப்ைபயுற்றுவிடாெதந்ைதயருள்
    வந்துபிறக்கமனமிறப்பெதந்நாேளா. (7)

    புத்திெயனுந்துத்திப்ெபாறியரவின்வாய்த்ேதைர
    ெயாத்துவிடாெதந்ைதயருேளாங்குநாெளந்நாேளா. (8)

    ஆங்காரெமன்னுமதயாைனவாயிற்கரும்பா
    ேயங்காமெலந்ைதயருெளய்துநாெளந்நாேளா. (9)

    சித்தெமனும்ெபளவத்திைரக்கடலில்வாழ்துரும்பாய்
    நித்தமைலயாதருளினிற்குநாெளந்நாேளா. (�0)

    வித்தியாதத்துவங்கேளழும்ெவருண்ேடாடச்
    சுத்தபரேபாகத்ைதத்துய்க்குநாெளந்நாேளா. (11)

    சுத்தவித்ைதேயமுதலாத் ேதான்றுேமாைரந்துவைகத்
    தத்துவத்ைதநீங்கியருள்சாருநாெளந்நாேளா. (12)

    ெபால்லாதகாமப்புைலத்ெதாழிலிெலன்னறிவு
    ெசால்லாமனன்ெனறியிற்ேசருநாெளந்நாேளா. (13)

    அடிகளடிக்கீழ்க்குடியாயாம்வாழாவண்ணங்
    குடிெகடுக்கும்பாழ்மடிைமக்கூெறாழிவெதந்நாேளா. (14)

    ஆனபுறக்கருவியாறுபத்துமற்றுளவும்
    ேபானவழியுங்கூடப்புன்முைளப்பெதந்நாேளா. (15)

    அந்தகனுக்ெகங்குமிருளானவாறாவறிவில்
    வந்தவிருள்ேவைலவடியுநாெளந்நாேளா. (16)

    புன்மலத்ைதச்ேசர்ந்துமலேபாதம்ெபாருந்துதல்ேபாய்
    நின்மலத்ைதச்ேசர்ந்துமலநீங்குநாெளந்நாேளா. (17)

    கண்டுகண்டுந்ேதறாக்கலக்கெமல்லாந்தீர்வண்ணம்
    பண்ைடவிைனேவைரப்பறிக்குநாெளந்நாேளா. (18)

    ைபங்கூழ்விைனதான்படுசாவியாகெவமக்
    ெகங்ேகான்கிரணெவயிெலய்துநாெளந்நாேளா. (19)
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    குறித்தவிதமாதியாற்கூடும்விைனெயல்லாம்
    வறுத்தவித்தாம்வண்ணமருள்வந்திடுநாெளந்நாேளா. (20)

    சஞ்சிதேமயாதிசரக்கானமுச்ேசரும்
    ெவந்தெபாறியாகவருண்ேமவுநாெளந்நாேளா. (21)

    ேதகமுதனான்காத்திரண்ெடான்றாய்நின்றிலகு
    ேமாகமிகுமாையமுடியுநாெளந்நாேளா. (22)

    சத்தமுதலாத்தைழத்திங்ெகமக்குணர்த்துஞ்
    சுத்தமாமாையெதாடக்கறுவெதந்நாேளா. (23)

    எம்ைமவிைனையயிைறையெயம்பாற்காட்டாத
    வம்ைமதிேராைதயகலுநாெளந்நாேளா. (24)

    நித்திைரயாய்வந்துநிைனவழிக்குங்ேகவலமாஞ்
    சத்துருைவெவல்லுஞ்சமர்த்தறிவெதந்நாேளா. (25)

    சன்னல்பின்னலானசகலெமனுங்குப்ைபயிைட
    முன்னவன்ஞானக்கனைலமூட்டுநாெளந்நாேளா. (26)

    மாயாவிகாரமலெமாழிசுத்தாவத்ைத
    ேதாயாவருைளத்ெதாடருநாெளந்நாேளா. (27)

7. தன்னுண்ைம.

    உடம்பறியுெமன்னுமந்தவூழெலல்லாந்தீரத்
    திடம்ெபறேவெயம்ைமத்ெத சிப்பெதந்நாேளா. (1)

    ெசம்ைமயறிவாலறிந்துேதகாதிக்குள்ளிைசந்த
    ெயம்ைமப்புலப்படேவயாமறிவெதந்நாேளா. (2)

    தத்துவமாம்பாழ்த்தசடவுருைவத்தான்சுமந்த
    சித்துருவாெமம்ைமத்ெத சிப்பெதந்நாேளா. (3)

    பஞ்சப்ெபாறிையயுயிெரன்னுமந்தப்பஞ்சமறச்
    ெசஞ்ெசேவெயம்ைமத்ெத சிப்பெதந்நாேளா. (4)

    அந்தக்கரணமுயிராெமன்றவந்தரங்க
    சிந்ைதக்கணத்திெலம்ைமத்ேதர்ந்தறிவெதந்நாேளா. (5)

    முக்குணத்ைதச்சீவெனன்னுமூடத்ைதவிட்டருளா
    லக்கணேமெயம்ைமயறிந்துெகாள்வெதந்நாேளா. (6)

    காைலயுயிெரன்னுங்கலாதிகள்ெசாற்ேகளாமற்
    சீலமுடெனம்ைமத்ெதளிந்துெகாள்வெதந்நாேளா. (7)
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    வான்ெகடுத்துத்ேதடுமதிேகடர்ேபாலெவைம
    நான்ெகடுத்துத்ேதடாமனன்கறிவெதந்நாேளா. (8)

8. அருளியல்பு.

    ஈனந்தருநாடிதுநமக்குேவண்டாெமன்
    றானந்தநாட்டிலவத ப்பெதந்நாேளா. (1)

    ெபாய்க்காட்சியானபுவனத்ைதவிட்டருளா
    ெமய்க்காட்சியாம்புவனேமவுநாெளந்நாேளா. (2)

    ஆதியந்தங்காட்டாமலம்பரம்ேபாேலநிைறந்த
    தீதிலருட்கடைலச்ேசருநாெளந்நாேளா. (3)

    எட்டுத்திைசக்கீழ்ேமெலங்கும்ெபருகிவரும்
    ெவட்டெவளிவிண்ணாற்றின்ெமய்ேதாய்வெதந்நாேளா. (4)

    சூதானெமன்றுசுருதிெயல்லாேமாலமிடு
    மீதானமானெவற்ைபேமவுநாெளந்நாேளா. (5)

    ெவந்துெவடிக்கின்றசிந்ைதெவப்பகலத்தண்ணருளாய்
    வந்துெபாழிகின்றமைழகாண்பெதந்நாேளா. (6)

    சூ யர்கள்சந்திரர்கேடான்றாச்ெசாயஞ்ேசாதிப்
    பூரணேதயத்திற்ெபாருந்துநாெளந்நாேளா. (7)

    கன்றுமனெவப்பக்கலக்கெமலாந்தீரவருட்
    ெடன்றல்வந்துவசீுெவளிேசருநாெளந்நாேளா. (8)

    கட்டுநமன்ெசங்ேகால்கடாவடிக்குங்ேகாலாக
    ெவட்டெவளிப்ெபாருைளேமவுநாெளந்நாேளா. (9)

    சாலக்கபாடத்தைடதீரெவம்ெபருமா
    ேனாலக்கமண்டபத்துேளாடுநாெளந்நாேளா. (10)

    விண்ணவன்றாெனன்னும்வி நிலாமண்டபத்தில்
    தண்ணரீருந்தித்தளர்ெவாழிவெதந்நாேளா. (11)

    ெவய்யபுவிபார்த்துவிழித்திருந்தவல்லலறத்
    துய்யவருளிற்றுயிலுநாெளந்நாேளா. (12)

    ெவய்யபிறவிெவயில்ெவப்பெமலாம்விட்டகல
    ைவயனடிநீழலைணயுநாெளந்நாேளா. (13)

    வாைதப்பிறவிவைளகடைலநீந்தைவயன்
    பாதப்புைணயிைணையப்பற்றுநாெளந்நாேளா. (14)
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    ஈனமில்லாெமய்ப்ெபாருைளயிம்ைமயிேலகாணெவளி
    ஞானெமனுமஞ்சனத்ைதநான்ெபறுவெதந்நாேளா. (15)

    எல்லாமிறந்தவிடத்ெதந்ைதநிைறவாம்வடிைவப்
    புல்லாமற்புல்லிப்புணருநாெளந்நாேளா. (16)

    சடத்துளுயிர்ேபாெலமக்குத்தானுயிராய்ஞான
    நடத்துமுைறகண்டுபணிநாம்விடுவெதந்நாேளா. (17)

    எக்கணுமாந்துன்பவிருட்கடைலவிட்டருளாம்
    மிக்ககைரேயறிெவளிப்படுவெதந்நாேளா. (18)

9. ெபாருளியல்பு.

    ைகவிளக்கின்பின்ேனேபாய்க்காண்பார்ேபான்ெமய்ஞ்ஞான், 
    ெமய்விளக்கின்பின்ேனேபாய்ெமய்காண்பெதந்நாேளா. (1)

    ேகடில்பசுபாசெமல்லாங்கீழ்ப்படவுந்தாேனேம
    லாடுஞ்சுகப்ெபாருளுக்கன்புறுவெதந்நாேளா. (2)

    ஆண்வத்ைதநீக்கியறிவூேடையவைகயாக்
    காணவத்ைதக்கப்பாைலக்காணுநாெளந்நாேளா. (3)

    நீக்கப்பி யாநிைனக்கமறக்கக்கூடாப்
    ேபாக்குவரவற்றெபாருளைணவெதந்நாேளா. (4)

    அண்டருக்குெமய்ப்பில்ைவப்பாமாரமுைதெயன்ன
    கத்திற், கண்டுெகாண்டுநின்றுகளிக்குநாெளந்நாேளா. (5)

    காட்டுந்திருவருேளகண்ணாகக்கண்டுபர
    வடீ்டின்பெமய்ப்ெபாருைளேமவுநாெளந்நாேளா. (6)

    நானானதன்ைமநழுவிேயெயவ்வுயிர்க்குந்
    தானானவுண்ைமதைனச்சாருநாெளந்நாேளா. (7)

    சிந்ைதமறந்துதிருவருளாய்நிற்பவர்பால்
    வந்தெபாருெளம்ைமயுந்தான்வாழ்விப்பெதந்நாேளா (8)

    எள்ளுக்குெளண்ைணேபாெலங்கும்வியாபகமா
    யுள்ளெவான்ைறயுள்ளபடிேயாருநாெளந்நாேளா (9)

    அருவுருவெமல்லாமகன்றதுவாயான
    ெபாருெளமக்குவந்துபுலப்படுவெதந்நாேளா. (10)

    ஆரணமுங்காணாவகண்டிதாகாரப
    பூரணம்வந்ெதம்ைமப்ெபாருந்துநாெளந்நாேளா. (11)
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    சத்ெதாடுசித்தாகித்தயங்கியவானந்தப
    சுத்தவகண்டசிவந்ேதான்றுநாெளந்நாேளா (12)

    எங்ெகங்கும்பார்த்தாலுமின்புருவாய்நீக்கமின்றித்
    தங்குந்தனிப்ெபாருைளச்சாருநாெளந்நாேளா. (13)

    அடிமுடிகாட்டாதசுத்தவம்பரமாஞ்ேசாதிக்
    கடுெவளிவந்ெதன்ைனக்கலக்குநாெளந்நாேளா. (14)

    ஒன்றைனயுங்காட்டாவுளத்திருைளச்சூைறயிட்டு
    நின்றபரஞ்ேசாதியுடனிற்குநாெளந்நாேளா (15)

    எந்தச்சமயமிைசந்துமறிவூடறிவாய்
    வந்தெபாருேளெபாருளாவாஞ்சிப்பெதந்நாேளா. (16)

    எவ்வாறிங்குற்றுணர்ந்தார்யாவரவர்தமக்ேக
    யவ்வாறாய்நின்றெபாருட்கன்புைவப்பெதந்நாேளா. (17)

    ெபண்ணாணலிெயனவும்ேபசாமெலன்னறிவின்
    கண்ணூேடநின்றெவான்ைறக்காணுநாெளந்நாேளா. (18)

    நிைனப்புமறப்புமறநின்றபரஞ்ேசாதி
    தைனப்புலமாெவன்னறிவிற்சந்திப்பெதந்நாேளா. (19)

10. ஆனந்தவியல்பு.

    ேபச்சுமூச்சில்லாதேப ன்பெவள்ளமுற்று
    நீச்சுநிைலகாணாமனிற்குநாெளந்நாேளா. (1)

    சித்தந்ெதளிந்ேதார்ெதளிவிற்ெறளிவான
    சுத்தசுகக்கடலுட்ேடாயுநாெளந்நாேளா. (2)

    சிற்றின்பமுண்டூழ்சிைதயவனந்தங்கடல்ேபான்
    முற்றின்பெவள்ளெமைமமூடுநாெளந்நாேளா. (3)

    எல்ைலயில்ேப ன்பமயெமப்படிெயன்ேறார்தமக்குச்
    ெசால்லறியாவூமர்கள்ேபாற்ெசால்லுநாெளந்நாேளா. (4)

    அண்டரண்டேகாடியைனத்துமுகாந்தெவள்ளங்
    ெகாண்டெதனப்ேப ன்பங்கூடுநாெளந்நாேளா. (5)

    ஆதியந்தமில்லாதவாதியனாதிெயனுஞ்
    ேசாதியின்பத்தூேடதுைளயுநாெளந்நாேளா. (6)

    சாேலாகமாதிசவுக்கியமும்விட்டநம்பான்
    ேமலானஞானவின்பேமவுநாெளந்நாேளா. (7)
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    தற்பரத்தினுள்ேளயுஞ்சாேலாகமாதிெயனும்
    ெபாற்பறிந்தானந்தம்ெபாருந்துநாெளந்நாேளா. (8)

    உள்ளத்தினுள்ேளதானூறுஞ்சிவானந்த
    ெவள்ளந்துைளந்துவிடாய்தீர்வெதந்நாேளா. (9)

    கன்னலுடன்முக்கனியுங்கற்கண்டுஞ்சீனியுமாய்
    மன்னுமின்பவாரமுைதவாய்மடுப்பெதந்நாேளா. (10)

    மண்ணூடுழன்றமயக்கெமல்லாந்தீர்ந்திடவும்
    விண்ணூெடழுந்தசுகேமவுநாெளந்நாேளா. (11)

    கானற்சலம்ேபான்றகட்டுழைலப்ெபாய்தீர
    வானமுதவாவிமருவுநாெளந்நாேளா. (12)

    தீங்கரும்ெபன்றாலினியாதின்றாலினிப்பனேபாற்
    பாங்குறும்ேபடின்பம்பைடக்குநாெளந்நாேளா. (13)

    புண்ணியபாவங்கள்ெபாருந்தாெமய்யன்பெரல்லா
    நண்ணியேப ன்பசுகநாமைணவெதந்நாேளா. (14)

11. அன்புநிைலைம.

    தக்கரவிகண்டசெராருகம்ேபாெலன்னிதய
    மிக்கவருள்கண்டுவிகசிப்பெதந்நாேளா. (1)

    வானமுகில்கண்டமயூரபக்ஷிேபாலைவயன்
    ஞானநடங்கண்டுநடிக்குநாெளந்நாேளா. (2)

    சந்திரைனநாடுஞ்சேகாரபக்ஷிேபாலறிவில்
    வந்தபரஞ்ேசாதிையயாம்வாஞ்சிப்பெதந்நாேளா. (3)

    சூத்திரெமய்ப்புற்றகத்துக்குண்டலிப்பாம் ெபான்றாட்டுஞ்
    சித்தைனெயன் கண்ணாற்ெற சிப்பெதந்நாேளா. (4)

    அந்தரத்ேதநின்றாடுமானந்தக்கூத்தனுக்ெகன்
    சிந்ைததிைறெகாடுத்துச்ேசவிப்பெதந்நாேளா (5)

    கள்ளனிவெனன்றுெமள்ளக்ைகவிடுதல்கா யேமா
    வள்ளேலெயன்றுவருந்துநாெளந்நாேளா (6)

    விண்ணாடர்காணாவிமலாபரஞ்ேசாதி
    யண்ணாவாவாெவன்றரற்றுநாெளந்நாேளா (7)

    ஏேததுெசய்தாலுெமன்பணிேபாய்நின்பணியா
    மாேதவாெவன்றுவருந்துநாெளந்நாேளா (8)
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    பண்டுங்காேணனான்பழம்ெபாருெளயின்றுமுைனக்
    கண்டுங்காேணெனனவுங்ைககுவிப்பெதந்நாேளா (9)

    ெபாங்ேகதமானபுழுக்கெமல்லாந்தீரவின்ப
    ெமங்ேகெயங்ேகெயன்றிரங்குநாெளந்நாேளா (10)

    கடலின்மைடகண்டதுேபாற்கண்ணரீாறாக
    வுடல்ெவதும்பிமூர்ச்சித்துருகுநாெளந்நாேளா (11)

    புலர்ந்ேதன்முகஞ்சருகாய்ேபாேனனிற்காண
    வலர்ந்ேதெனன்ேறங்கியழுங்குநாெளந்நாேளா (12)

    புண்ணரீ்ைமயாளர்புலம்புமாேபாற்புலம்பிக்
    கண்ணரீுங்கம்பைலயுங்காட்டுநாெளந்நாேளா (13)

    ேபாற்ேறெனன்றாலுெமன்ைனப்புந்திெசய்யும்ேவதைனக்கிங்
    காற்ேறனாற்ேறெனன்றரற்றுநாெளந்நாேளா (14)

    ெபாய்முடங்கும்பூமிசிலேபாட்டலறப்பூங்கமலன்
    ைகமுடங்கநான்சனனக்கட்டறுவெதந்நாேளா. (15)

    கற்குணத்ைதப்ேபான்றவஞ்சக்காரர்கள்ைகேகாவாம
    னற்குணத்தார்ைகேகாத்துநான்றி வெதந்நாேளா. (16)

    துட்டைனமாமாையச்சுழனகீ்கியந்தரேம
    விட்டைனேயாெவன்றுவியக்குநாெளந்நாேளா. (17)

12. அன்பர்ெநறி.

    அத்துவாெவல்லாமடங்கச்ேசாதித்தபடிச்
    சித்துருவாய்நின்றார்ெதளிவறிவெதந்நாேளா. (1)

    மூச்சற்றுச்சிந்ைதமுயற்சியற்றுமூதறிவாய்ப், ேபச்ச
    ற்ேறார்ெபற்றெவான்ைறப்ெபற்றிடுநாெளந்நாேளா. (2)

    ேகாட்டாைலயானகுணமிறந்தநிர்க்குணத்ேதார்
    ேதட்டாேலேதடுெபாருள்ேசருநாெளந்நாேளா. (3)

    ெகடுத்ேதபசுத்துவத்ைதக்ேகடிலாவானந்த
    மடுத்ேதாரடுத்தெபாருட்கார்வம்ைவப்பெதந்நாேளா. (4)

    கற்கண்டாேலாடுகின்றகாக்ைகேபாற்ெபாய்ம்மாயச்
    ெசாற்கண்டாேலாடுமன்பர்ேதாய்வறிவெதந்நாேளா. (5)

    ெமய்த்தகுலங்கல்விபுைனேவடெமல்லாேமாடவிட்ட
    சித்தெரான்றுஞ்ேசராச்ெசயலறிவெதந்நாேளா. (6)
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    குற்றச்சமயக்குறும்படர்ந்துதற்ேபாத
    மற்றவர்கட்கற்றெபாருட்கன்புைவப்பெதந்நாேளா. (7)

    தர்க்கமிட்டுப்பாழாஞ்சமயக்குதர்க்கம்விட்டு
    நிற்குமவர்கண்டவழிேநர்ெபறுவெதந்நாேளா. (8)

    வறீியேவதாந்தமுதன்மிக்ககாலாந்தவைர
    யாறுமுணர்ந்ேதாருணர்வுக்கன்புைவப்பெதந்நாேளா. (9)

    கண்டவிடெமல்லாங்கடவுண்மயெமன்றறிந்து,
    ெகாண்டெநஞ்சர்ேநயெநஞ்சிற்ெகாண்டிருப்பெதந்நாேளா. (10)

    பாக்கியங்கெளல்லாம்பழுத்துமனம்பழுத்ேதார்
    ேநாக்குந்திக்கூத்ைதேநாக்குநாெளந்நாேளா. (11)

    எவ்வுயிருந்தன்னுயிர்ேபாெலண்ணுந்தேபாதனர்கள்
    ெசவ்வறிைவநாடிமிகச்சிந்ைதைவப்பெதந்நாேளா. (12)

13. அறிஞருைர.

    இருநிலனாய்த்தீயாகிெயன்றதிருப்பாட்டின்
    ெபருநிைலையக்கண்டைணந்துேபச்சறுவெதந்நாேளா. (1)

    அற்றவர்கட்கற்றசிவனாெமன்றவத்துவித
    முற்றுெமாழிகண்டருளின்மூழ்குநாெளந்நாேளா. (2)

    தாெனன்ைனமுன்பைடத்தாெனன்றதகவுைரைய
    நாெனன்னாவுண்ைமெபற்றுநாமுணர்வெதந்நாேளா. (3)

    என்னுைடயேதாழனுமாெயன்றதிருப்பாட்டி
    னன்ெனறிையக்கண்டு ைமநாஞ் ெசய்வெதந்நாேளா. (4)

    ஆருடேனேசருமறிெவன்றவவ்வுைரையத்
    ேதரும்படிக்கருடான்ேசருநாெளந்நாேளா. (5)

    உன்னில்உன்னும் என்ற உறுெமாழியால் என்னிதயந்
    தன்னில்உன்னி நன்ெனறிையச் சாருநாள் எந்நாேளா. (6)

    நிைனப்பறேவ தான்நிைனந்ேதன் என்றநிைல நாடி
    அைனத்துமாம் அப்ெபாருளில் ஆழுநாள் எந்நாேளா. (7)

    ெசன்றுெசன் ேறயணுவாய்த் ேதய்ந்துேதய்ந் ெதான்றாகி
    நின்றுவிடும் என்றெநறி நிற்குநாள் எந்நாேளா. (8)

    ஆதியந்த மில்லா அ யபரஞ் ேசாதிஎன்ற
    நீதிெமாழி கண்டதுவாய் நிற்குநாள் எந்நாேளா. (9)
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    பிறிெதான்றி லாைசயின்றிப் ெபற்றிருந்ேதன் என்ற
    ெநறியுைடயான் ெசால்லில்நிைல நிற்குநாள் எந்நாேளா. (10)

    திைரயற்ற நீர்ேபால் ெதளியஎனத் ேதர்ந்த
    உைரபற்றி உற்றங்கு ஒடுங்குநாள் எந்நாேளா. (11).

14. நிற்குநிைல

    பண்ணின் இைசேபாலப் பரமன்பால் நின்றதிறன் 
    எண்ணி அருளாகி இருக்குநாள் எந்நாேளா. (1)

    அறிேவாடறியாைமயற்றறிவினூேட
    குறியிலறிவுவந்துகூடுநாெளந்நாேளா. (2)

    ெசால்லான்மனத்தாற்ெறாடராச்சம்பூரணத்தி
    னில்லாநிைலயாய்நிைலநிற்பெதந்நாேளா. (3)

    ெசங்கதி ன்முன்மதியந்ேதசடங்கிநின்றிடல்ேபா
    லங்கணனார்தாளிலடங்குநாெளந்நாேளா. (4)

    வானூடடங்கும்வளிேபாலவின்புருவாங்
    ேகானூடடங்குங்குறிப்பறிவெதந்நாேளா. (5)

    ெசப்ப யதன்கருைணச்சிற்சுகனார்பூரணத்தி
    லப்பினிைடயுப்பாயைணயுநாெளந்நாேளா. (6)

    தூயவறிவானசுகரூபேசாதிதன்பாற்
    றயீினிரும்ெபன்னத்திகழுநாெளந்நாேளா. (7)

    தீதிைணயாக்கர்ப்பூரதீபெமனநானகண்ட
    ேசாதியுடெனான்றித்து சறுவெதந்நாேளா. (8)

    ஆராருங்காணாதவற்புதனார்ெபாற்படிக்கீழ்
    நீரார்நிழல்ேபானிலாவுநாெளந்நாேளா. (9)

    எட்டத்ெதாைலயாதெவந்ைதபிரான்சந்நிதியில்
    பட்டப்பகல்விளக்காய்ப்பண்புறுவெதந்நாேளா. (10)

    கருப்புவட்ைடவாய்மடுத்துக்கண்டார்நாப்ேபால
    விருப்புவட்டாவின்புருைவேமவுநாெளந்நாேளா. (11)

    துச்சப்புலனாற்சுழலாமற்றண்ணருளா
    லுச்சிக்கதிர்ப்படிகெமாவ்வுநாெளந்நாேளா. (12)

    இம்மாநிலத்திலிருந்தபடிேயயிருந்து
    சும்மாவருைளத்ெதாடருநாெளந்நாேளா. (13)
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    தானவனாந்தன்ைமெயய்தித் தண்டெமனவண்டெமங்கு,
    ஞானமதயாைனநடத்துநாெளந்நாேளா. (14)

    ஒன்றிரண்டுமில்லதுவாெயான்றிரண்டுமுள்ளதுவாய்
    நின்றசமத்துநிைலேநர்ெபறுவெதந்நாேளா. (15)

    பாசமகலாமற்பதியிற்கலவாமன்
    மாசில்சமத்துமுத்திவாய்க்குநாெளந்நாேளா. (16)

    சிற்றறிவுெமள்ளச்சிைதந்ெதம்மான்ேபரறிைவ
    யுற்றறியாவண்ணமறிந்ேதாங்குநாெளந்நாேளா. (17)

    தந்திரத்ைதமந்திரத்ைதச்சா னைவயாமறிெவன்
    ெறந்ைதயுணர்ேவவடிவாெவய்துநாெளந்நாேளா. (18)

    ேபாக்குவரவற்றெவளிேபானிைறந்தேபாதநிைல
    நீக்கமறக்கூடிநிைனப்பறுவெதந்நாேளா. (19)

    காண்பானுங்காட்டுவதுங்காட்சியுமாய்நின்றவந்த
    வணீ்பாவம்ேபாயதுவாய்ேமவுநாெளந்நாேளா. (20)

    வாடாேதநானாவாய்மாயாேதெயங்ேகாைவ
    நாடாேதநாடிநலம்ெபறுவெதந்நாேளா. (21)

    ஆடைலேயகாட்டிெயமதாடெலாழித்தாண்டான்ெபாற்
    றாடைலேமற்சூடித்தைழக்குநாெளந்நாேளா. (22)

    ேமேலாடுகீழில்லாதவித்தகனார்தம்முடேன
    பாெலாடுநீர்ேபாற்கலந்துபண்புறுவெதந்நாேளா. (23)

    அறியாதறிந்ெதைமயாளண்ணைலநாமாகக்
    குறியாதவண்ணங்குறிக்குநாெளந்நாேளா. (24)

    ஓராமன்மந்திரமுமுன்னாமனம்பரைனப்
    பாராமற்பார்த்துப்பழகுநாெளந்நாேளா. (25)

    ஊன்பற்றுெமன்ேனாடுறவுபற்றும்பூரணன்பால்
    வான்பற்றுங்கண்ேபான்மருவுநாெளந்நாேளா. (26)

    ஆண்டான்மவுனியளித்தவறிவாலறிைவத்
    தூண்டாமற்றூண்டித்துலங்குநாெளந்நாேளா. (27)

    ஆணவத்ேதாடத்துவிதமானபடிெமய்ஞ்ஞானத்
    தாணுவிேனாடத்துவிதஞ்சாருநாெளந்நாேளா. (28)
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15. நிைலபி ந்ேதார் கூடுதற்குபாயம்.

    கன்மெநறிதப்பிற்கடுநரெகன்ெறந்நாளு
    நன்ைமதருஞானெநறிநாமைணவெதந்நாேளா. (1)

    ஞானெநறிதாேனநழுவிடினுமுப்பதத்து
    ளானமுத்திநல்குெமனவன்புறுவெதந்நாேளா. (2)

    பன்மார்க்கமானபலவடிபட்ேடனுெமாரு
    ெசான்மார்க்கங்கண்டுதுலங்குநாெளந்நாேளா. (3)

    அத்துவிதெமன்றவனனியச்ெசாற்கண்டுணர்ந்து
    சுத்தசிவத்ைதத்ெதாடருநாெளந்நாேளா. (4)

    ேகட்டன்முதனான்காேலேகடிலாநாற்பதமும்
    வாட்டமறெவமக்குவாய்க்குநாெளந்நாேளா. (5)

    என்னதியாெனன்பதறெவவ்விடமுெமன்னாசான்
    சன்னிதியாக்கண்டுநிட்ைடசாதிப்பெதந்நாேளா. (6)

    நாம்பிரமெமன்றானடுேவெயான்றுண்டாமா
    ேறம்பிெயல்லாெமான்றாய்த்திகழுநாெளந்நாேளா. (7)

    முச்சகேமயாதிமுழுதுமகண்டாகார
    சச்சிதானந்தசிவந்தாெனன்பெதந்நாேளா. (8)

    எவ்வடிவும்பூரணமாெமந்ைதயுருெவன்றிைசந்த
    வவ்வடிவுக்குள்ேளயடங்குநாெளந்நாேளா. (9)

    சிந்தித்தெதல்லாஞ்சிவபூரணமாக
    வந்தித்துவாழ்த்திவணங்குநாெளந்நாேளா. (10)

    தாங்கியபார்விண்ணாதிதாேனஞானாக்கினியா
    ேயாங்குமிேயாகவுணர்வுற்றிடுநாெளந்நாேளா. (11)

    ஆசனமூர்த்தங்களறவகண்டாகாரசிவ
    பூைசெசயவாைசெபாருந்துநாெளந்நாேளா. (12)

    அஞ்ெசழுத்தினுண்ைமயதுவானவப்ெபாருைள
    ெநஞ்சழுத்திெயான்றாகிநிற்குநாெளந்நாேளா. (13)

    அவ்வுயிர்ேபாெலவ்வுயிருமானபிரான்றன்னடிைம
    ெயவ்வுயிருெமன்றுபணியாஞ்ெசய்வெதந்நாேளா. (14)

    ேதசிகர்ேகானானதிறன்மவுனிநந்தமக்கு
    வாசிெகாடுக்கமகிழுநாெளந்நாேளா. (15)
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    குருலிங்கசங்கமமாக்ெகாண்டதிருேமனி
    ய்ருண்மயெமன்றன்புற்றருள்ெபறுவெதந்நாேளா. (16)
---------

 46. காண்ேபேனாெவன்கண்ணி 

    சிந்திக்குந்ேதாறுந்ெதவிட்டாவமுேதெயன்
    புந்திக்குணதீான்ெபாருந்திடவுங்காண்ேபேனா. (1)

    ேகவலத்தினான்கிடந்துகீழ்ப்படாதின்பவருட்
    காவலன்பாெலான்றிக்கலந்திடவுங்காண்ேபேனா. (2)

    து யங்கடந்தெவான்ேறதூெவளியாய்நின்ற
    ெப யநிைறேவயுைனநான்ெபற்றிடவுங்காண்ேபேனா. (3)

    மாசற்றவன்பர்ெநஞ்ேசமாறாதெபட்டகமாத்
    ேதசுற்றமாமணிநின்ேறசிைனயுங்காண்ேபேனா. (4)

    மாயாவிகாரமலமகலெவந்ைதபிரா
    ேனயானுபூதிநிைலெபறவுங்காண்ேபேனா. (5)

    ெபாய்யுலகும்ெபாய்யுறவும்ெபாய்யுடலும்ெபாய்ெயனேவ,
    ெமய்யநிைனெமய்ெயனேவெமய்யுடேனகாண்ேபேனா. (6)

    வாலற்றபட்டெமனமாயாமனப்படலங்
    காலற்றுவழீவுமுக்கண்ணுைடயாய்காண்ேபேனா. (7)

    உள்ளும்புறம்புெமாருபடித்தாய்நின்றுசுகங்
    ெகாள்ளும்படிக்கிைறநீகூட்டிடவுங்காண்ேபேனா. (8)

    காட்டுகின்றமுக்கட்கரும்ேபகனிேயெயன்
    னாட்டெமல்லாந்தீரவுனதாடைலயுங்காண்ேபேனா. (9)

    தூங்காமற்றூங்கிச்சுகப்ெபருமானின்னிைறவி
    னஙீ்காமனிற்குநிைலெபறவுங்காண்ேபேனா. (10)

    வாதவூராளிதைனவான்கருைணயால்விழுங்கும்
    ேபாதவூேரேறநின்ெபான்னடியுங்காண்ேபேனா. (11)

    சாட்ைடயிலாப்பம்பரம்ேபாலாடுஞ்சடசால
    நாட்டமறெவந்ைதசுத்தஞானெவளிகாண்ேபேனா. (12)

    மன்றாடும்வாழ்ேவமரகதஞ்ேசர்மாணிக்கக்
    குன்ேறநின்றாட்கீழ்க்குடிெபறவுங்காண்ேபேனா. (13)

    ெபாய்ெயன்றறிந்துெமைமப்ேபாகெவாட்டாைதயவிந்த,
    ைவயங்கனமயக்கமாற்றிடவுங்காண்ேபேனா. (14)
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    தாயினுநல்லதயாளுேவநின்ைனயுன்னித்
    தீயின்ெமழுெகாத்துருகுஞ்சிந்ைதவரக்காண்ேபேனா. (15)

    என்ெசயினுெமன்ெபறினுெமன்னிைறவாேவைழயன்யா,
    னின்ெசயெலன்றுன்னுநிைனவுவரகாண்ேபேனா. (16)

    எள்ளத்தைனயுமிரக்கமிலாவன்பாவி
    யுள்ளத்துெமந்ைதயுலாவிடவுங்காண்ேபேனா. (17)

    வஞ்சகத்துக்காலயமாம்வல்விைனேயனாெகடுேவ
    ெனஞ்சகத்திைலயாநீேநர்ெபறவுங்காண்ேபேனா. (18)

    ெதால்ைலப்பிறவித்துயர்ெகடவுெமந்ைதபிரான்
    மல்லற்கருைணவழங்கிடவுங்காண்ேபேனா. (19)

    வாளாருங்கண்ணார்மயற்கடலிலாழ்ந்ேதன்சற்
    றாளாகெவந்ைதயருள்ெசயவுங்காண்ேபேனா. (20)

    பஞ்சாய்ப்பறக்குெநஞ்சப்பாவிையநீகூவிையயா
    வஞ்சாேதெயன்றின்னருள்ெசயவுங்காண்ேபேனா. (21)

    ஆடுகறங்காதியலமந்துழன்றுமனம்
    வாடுெமைனையயாநீவாெவனவுங்காண்ேபேனா. (22)

    சிட்டர்க்ெகளியசிவேனேயாதீவிைனேயன்
    மட்டற்றவாைசமயக்கறவுங்காண்ேபேனா. (23)

    உண்ணின்றுணர்த்துமுலப்பிலாெவான்ேறநின்
    றண்ெணன்றசாந்தவருள்சார்ந்திடவுங்காண்ேபேனா. (24)

    ஓடுங்கருத்ெதாடுங்கவுள்ளுணர்வுேதான்றநிைனக்
    கூடும்படிக்கிைறநீகூட்டிடவுங்காண்ேபேனா. (25)

    வாக்கான்மனத்தான்மதிப்ப யாய்நின்னருைள
    ேநாக்காமேனாக்கிநிற்குநுண்ணறிவுகாண்ேபேனா. (26)

    இவ்வுடம்புநீங்குமுேனெயந்தாய்ேகளின்னருளா
    மவ்வுடம்புக்குள்ேளயவத க்கக்காண்ேபேனா. (27)

    நித்தமாெயான்றாய்நிரஞ்சனமாய்நிர்க்குணமாஞ்
    சுத்தெவளிநீெவளியாய்த்ேதான்றிடவுங் காண்ேபேனா. (28)

    கண்ணிைறந்தேமானக்கருத்ேதெயன்கண்ேணெயன்
    னுண்ணிைறந்தமாையெயாழிந்திடவுங்காண்ேபேனா. (29)

    அத்தாவிமலாவருளாளாவானந்த
    சித்தாெவனக்குனருள்ெசய்திடவுங்காண்ேபேனா. (30)
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    வேீணபிறந்திறந்துேவசற்ேறனாைசயறக்
    காேணனிைறநின்கருைணெபறக்காண்ேபேனா. (31)

    சட்ைடெயாத்தவிவ்வுடைலத்தள்ளுமுன்ேனநான்சகச
    நிட்ைடையப்ெபற்ைறயாநிருவிகற்பங்காண்ேபேனா. (32)

    எல்லாந்ெத யுமிைறவாெவன்னல்லெலல்லாஞ்
    ெசால்லாமுனதீான்ேறாகுத்திரங்கக்காண்ேபேனா. (33)

    அண்டபகிரண்டமைனத்துெமாருபடித்தாக்
    கண்டவர்கள்கண்டதிருக்காட்சிையயுங் காண்ேபேனா. (34)

    ஊனிருந்தகாயமுடனிருப்பெவந்ைதநின்பால்
    வானிருந்தெதன்னவுநான்வந்திருக்கக்காண்ேபேனா. (35)

    திைனயத்தைனயுந்ெதளிவறியாப்பாவிேய
    னிைனவிற்பரம்ெபாருணேீநர்ெபறவுங்காண்ேபேனா. (36)

    துன்பெமனுந்திட்டைனத்துஞ்சூைறயிடைவயாேவ
    யின்பெவள்ளம்வந்திங்ெகதிர்படவுங்காண்ேபேனா. (37)
----------

47. ஆகாேதாெவன்கண்ணி 

    கல்லாதெநஞ்சங்கைரந்துருகெவத்ெதாழிற்கும்
    வல்லாய்நின்னின்பம்வழங்கினாலாகாேதா. (1)

    என்ைனயறியெவனக்கறிவாய்நின்றருணின்
    றன்ைனயறிந்தின்பநலஞ்சாரைவத்தாலாகாேதா. (2)

    ெபாய்ம்மயேமயானபுைரதீரெவந்ைதயின்ப
    ெமய்ம்மயம்வந்ெதன்ைனவிழுங்கைவத்தாலாகாேதா (3)

    மட்டில்லாச்சிற்சுகமாம்வாழ்ேவநின்னின்பமயம்
    சிட்டர்ேபால்யானருந்தித்ேதக்கைவத்தாலாகாேதா (4)

    அத்தாநின்ெபாற்றாளடிக்ேகயனுதினமும்
    பித்தாக்கியின்பம்ெபருகைவத்தாலாகாேதா (5)

    ெமல்லியலார்ேமாகவிழற்கிைறப்ேபைனயாநின்
    ெனல்ைலயிலானந்தநலமிச்சித்தாலாகாேதா (6)

    சுட்டழகாெயண்ணுமனஞ்சூைறயிட்டானந்தமயக்
    கட்டழகாநின்ைனக்கலக்கைவத்தாலாகாேதா. (7)

    ேசாதிேயநந்தாச்சுகவடிேவதூெவளிேய

48



    ஆதிேயநின்ைனயறியைவத்தாலாகாேதா. (8)

    ேநசஞ்சிறிதுமிேலனின்மலேனநின்னடிக்ேக
    வாசஞ்ெசயவிரங்கிவாெவன்றாலாகாேதா. (9)

    என்னறிவுக்குள்ேளயிருந்ததுேபாைலயாேவ
    நின்னறிவுணின்னுடன்யானிற்கைவத்தாலாகாேதா. (10)

    ஆதிப்பிராேனெயன்னல்லலிருளகலச்
    ேசாதிப்ரகாசமயங்ேதான்றுவித்தாலாகாேதா. (11)

    ஆைசச்சுழற்கடலிலாழாமைலயாநின்
    ேநசப்புைணத்தாணிறுத்தினாலாகாேதா. (12)

    பாசநிகளங்கெளல்லாம்பஞ்சாகச்ெசஞ்ெசேவ
    யசீெவைனவாெவன்றிரங்கினாலாகாேதா. (13)

    ஓயாவுள்ளன்பாயுருகிவாய்விட்டரற்றிச்
    ேசயாகிெயந்ைதநின்ைனச்ேசரைவத்தாலாகாேதா. (14)

    ஆதியாம்வாழ்வாயகண்டிதமாய்நின்றபரஞ்
    ேசாதிநீெயன்ைனத்ெதாழும்பெனன்றாலாகாேதா. (15)

    விண்ணாரக்கண்டவிழிேபாற்பரஞ்ேசாதி
    கண்ணாரநின்னிைறைவக்காணைவத்தாலாகாேதா. (16)

    ேசராமற்ேசர்ந்துநின்றுசின்மயேனநின்மயத்ைதப்
    பாராமற்பாெரனநீபக்ஷம்ைவத்தாலாகாேதா. (17)

    கண்ணாடிேபாலெவல்லாங்காட்டுந்திருவருைள
    உண்ணாடிையயாவுருகைவத்தாலாகாேதா. (18)

    மூலவிருள்கால்வாங்கமூதறிவுேதான்றவருட்
    ேகாலம்ெவளியாகெவந்ைதகூடுவித்தாலாகாேதா. (19)

    சாற்ற யவின்பெவள்ளந்தாக்குமதினமீுைளக்கி
    லூற்றமுறுெமன்னவதிலுண்ைமெசான்னாலாகாேதா. (20)

    ைகயுங்குவித்திரண்டுகண்ணருவிெபய்யவரு
    ைளநின்றாட்கீேழயடிைமநின்றாலாகாேதா. (21)
-------

48. இல்ைலேயாெவன்கண்ணி

    ஏதுந்ெத யாெதைனமைறத்தவல்லிருைள
    நாதநீநீக்கெவாருஞானவிளக்கில்ைலேயா. (1)
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    பணியற்றுநின்றுபைதப்பறெவன்கண்ணுண்
    மணிெயாத்தேசாதியின்பவா ெயனக்கில்ைலேயா. (2)

    எம்மாலறிவதறெவம்ெபருமான்யாதுமின்றிச்
    சும்மாயிருக்கெவாருசூத்திரந்தானில்ைலேயா. (3)

    நாய்க்குங்கைடயாேனனாதாநின்னின்பமயம்
    வாய்க்கும்படியினிேயார்மந்திரந்தானில்ைலேயா. (4)

    ஊனாகநிற்குமுணர்ைவமறந்ைதயாநீ
    தானாகநிற்கெவாருதந்திரந்தானில்ைலேயா. (5)

    அல்லும்பகலுமகண்டவடிேவயுைனநான்
    புல்லும்படிெயனக்ேகார்ேபாதைனதானில்ைலேயா. (6)
----

49. ேவண்டாேவாெவன்கண்ணி

    கண்டவடிெவல்லாநின் காட்சிெயன்ேறைககுவித்துப்,
    பண்டுமின்றுநின்றெவன்ைனப் பார்த்திரங்கேவண்டாேவா. (1)

    வாதைனேயாடாடுமனப்பாம்புமாயெவாரு
    ேபாதைனதந்ைதயாபுலப்படுத்தேவண்டாேவா. (2)

    தன்ைனயறியத்தனியறிவாய்நின்றருளு
    நின்ைனயறிந்ெதன்னறிைவநீங்கிநிற்கேவண்டாேவா. (3)

    அள்ளக்குைறயாவகண்டிதானந்தெமனும்
    ெவள்ளெமனக்ைகயாெவளிப்படுத்தேவண்டாேவா. (4)

    அண்டேனயண்டரமுேதெயன்னாரூயிேர
    ெதாண்டேனற்கின்பந்ெதாகுத்திரங்கேவண்டாேவா. (5)

    பாராேதநின்றுடைகயாேதசும்மாதான்
    வாராெயனவும்வழிகாட்டேவண்டாேவா. (6)
-------

50. நல்லறிேவெயன்கண்ணி

    எண்ணிைறந்தேமன்ைமபைடத்ெதவ்வுயிர்க்குமவ்வுயிராய்க்,
    கண்ணிைறந்தேசாதிையநாங் காணவாநல்லறிேவ. (1)

    சித்தானநாெமன்சடத்ைதநாெமன்னெவன்றுஞ்
    சத்தானவுண்ைமதைனச்சாரவாநல்லறிேவ. (2)

    அங்குமிங்குெமங்குநிைறயற்புதனார்ெபாற்பறிந்து
    பங்கயத்துள்வண்டாய்ப்பயன்ெபறவாநல்லறிேவ. (3)
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    கான்றேசாெறன்னவிந்தக்காசினிவாழ்வத்தைனயும்
    ேதான்றவருள்ெவளியிற்ேறான்றவாநல்லறிேவ. (4)
--------

 51. பலவைகக்கண்ணி.
 
    என்னரேசேகட்டிைலேயாெவன்ெசயேலாேவதுமிைல
    தன்னரசுநாடாகிதத்துவங்கூத்தாடியேத. (1)

    பண்ெடாருகானின்பாற்பழக்கமுண்ேடாெவந்ைதநிைனக்,
    கண்ெடாருகாற்ேபாற்றக்கருத்துங்கருதியேத. (2)

    ேவறு.
    கண்டனேவகாணுமன்றிக்காணாேவகாணாெவன்
    ெகாண்டறிேவெனந்ைதநிைனக்கூடுங்குறிப்பிைனேய. (3)

    கல்லாலடியில்வளர்கற்பகேமெயன்னளேவா
    ெபால்லாவிைனக்குப்ெபாருத்தந்தான்ெசால்லாேய. (4)

    தப்பிதெமான்றின்றியதுதானாகநிற்கவுண்ைம
    ெசப்பியதுமல்லாெலன்ெசன்னியதுெதாட்டைனேய. (5)

    ேவறு.
    மாசானெநஞ்சனிவன்வஞ்செனன்ேறாவாய்திறந்து
    ேபசாெமௗனம்ெபருமான்பைடத்ததுேவ. (6)

    கற்பெதல்லாங்கற்ேறமுக்கண்ணுைடயாய்நின்பணியாய், 
    நிற்பதுகற்றன்ேறாநிருவிகற்பமாவதுேவ. (7)

    முன்னளவில்கன்மமுயன்றானிவெனன்ேறா
    ெவன்னளவிெலந்தாயிரங்காதிருந்ததுேவ. (8)

    ேவறு.
    ெநஞ்சகம்ேவறாகிநிைனக்கூடெவண்ணுகின்ற
    வஞ்சகனுக்கின்பெமந்தாய்வாய்க்குமாெறவ்வாேற. (9)

    ேவறு.
    பள்ளங்கேடாறும்பரந்தபுனல்ேபாலுலகி
    லுள்ளம்பரந்தாலுைடயாெயன்ெசய்ேவேன. (10)

    முன்னிைனக்கப்பின்மைறக்குமூடவிருளாெகடுேவ
    ெனன்னிைனக்கெவன்மறக்கெவந்ைதெபருமாேன. (11)

    வல்லாளாேமானாநின்வான்கருைணெயன்னிடத்ேத
    யில்லாேதேபானானாெனவ்வண்ணமுய்ேவேன. (12)
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    ேவறு.
    வாக்குமனமுமவுனமுறெவந்ைதநின்ைன
    ேநாக்குமவுனமிந்தநூலறிவிலுண்டாேமா. (13)

    ஒன்றாய்ப்பலவாயுலகெமங்குந்தாேனயாய்
    நின்றாையயாெவைனநீநீங்கற்ெகளிதாேமா. (14)

    ஆவித்துைணேயயருமருந்ேதெயன்றைனநீ
    கூவியைழத்தின்பங்ெகாடுத்தாற்குைறவாேமா. (15)

    எத்தைனேயாநின்விைளயாட்ெடந்தாய்ேகளிவ்வளெவன்
    றத்தைனயுெமன்னாலறியுந்தரமாேமா. (16)

    ேதடுவார்ேதடுஞ்சிவேனேயாநின்றிருத்தாள்
    கூடுவான்பட்டதுயர்கூறற்ெகளிதாேமா. (17)

    ேவறு.
    பற்றினைதப்பற்றுெமந்தாய் பற்றுவிட்டாற்ேகவலத்தி
    லுற்றுவிடுெநஞசமுைனெயான்றிநிற்பெதப்படிேயா. (18)

    ஒப்பிலாெவான்ேறநின்னுண்ைமெயான்றுங்காட்டாமற்,
    ெபாய்ப்புவிையெமய்ேபாற் புதுக்கிைவத்தெதன்ேனேயா. (19)

    காலால்வழிதடவுங்காலத்ேதகண்முைளத்தாற்
    ேபாேலெயனதறிவிற்ேபாந்தறிவாய்நில்லாேயா. (20)

    தன்னரசுநாடாஞ்சடசாலபூமிமிைச
    ெயன்னரேசெயன்ைனயிைறயாகநாட்டிைனேயா. (21)

    ேவறு.
    திங்களமுதாநின்றிருவாக்ைகவிட்டரேச
    ெபாங்குவிடமைனயெபாய்ந்நூல்புலம்புவேனா. (22)

    உன்னவுன்னெவன்ைனெயடுத்துள்விழுங்குநின்னிைறைவ, 
    யின்னமின்னங்காணாமெலந்தாய்சுழல்ேவேனா. (23)

    ஆராவமுதைனயவானந்தவா ெயன்பாற்
    றாராமைலயாநீதள்ளிவிடவந்தெதன்ேனா. (24)
-------

52. நின்றநிைல

    நின்றநிைலேயநிைலயாைவத்தானந்த
    நிைலதாேனநிருவிகற்பநிைலயுமாகி
    என்றுமழியாதவின்பெவள்ளந்ேதக்கி
    இருக்கெவைனத்ெதாடர்ந்துெதாடர்ந்திழுக்குமந்ேதா (1)
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    இருக்காதிமைறமுடிவுஞ்சிவாகமாதி
    இதயமுங்ைககாட்ெடனேவயிதயத்துள்ேள
    ஒருக்காேலயுணர்ந்தவர்கட்ெகக்காலுந்தான்
    ஒழியாதவின்பெவள்ளமுலவாநிற்கும். (2)

    கற்றதுங்ேகட்டதுந்தாேனேயதுக்காகக்
    கடபடெமன்றுருட்டுதற்ேகாகல்லாெலம்மான்
    குற்றமறக்ைககாட்டுங்கருத்ைதக்கண்டு
    குணங்குறியற்றின்பநிட்ைடகூடவன்ேறா. (3)
--------

53. பாடுகின்றவனுவல்.

    பாடுகின்றபனுவேலார்க, ேடடுகின்றெசல்வேம
    நாடுகின்றஞானமன்றி, லாடுகின்றவழகேன. (1)

    அத்தெனன்றநின்ைனேய, பத்திெசய்துபனுவலால்
    பித்தனின்றுேபசேவ, ைவத்தெதன்னவாரேம. (2)

    சிந்ைதயன்புேசரேவ, ைநந்துநின்ைனநாடிேனன்
    வந்துவந்துளின்பேம, தந்திரங்குதாணுேவ. (3)

    அண்டரண்டம்யாவுநீ, ெகாண்டுநின்றேகாலேம
    ெதாண்டர்கண்டுெசா கணரீ், கண்டெநஞ்சுகைரயுேம. (4)

    அன்ைனேபாலவருண்மிகுந்து, மன்னுஞானவரதேன
    என்ைனேயெயனக்களித்த, நின்ைனயானுநிைனவேன. (5)
------

54. சங்கர சங்கர சம்பு 

    ஆனந்தக்களிப்பு.
    சங்கர சங்கர சம்பு - சிவ சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு.

    ஆதியனாதியுமாகி-
    எனக்கானந்தமாயறிவாய்நின்றிலங்குஞ்,
    ேசாதிெமளனியாய்த்ேதான்றி -
    அவன் ெசால்லாதவார்த்ைதையச் ெசான்னாண்டிேதாழி - 
        சங்கரசங்கர சம்பு. (1)

    ெசான்னெசால்ேலெதன்றுெசால்ேவன்-
    என்ைனச் சூதாய்த்தனிக்கேவசும்மாவிருத்தி, 
    முன்னிைல ேயதுமில்லாேத-
    சுகமுற்றச்ெசய்ேதெயைனப்பற்றிக்ெகாண்டாண்டி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (2)

    பற்றியபற்றறவுள்ேள-
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    தன்ைனப் பற்றச்ெசான்னான்
    பற்றிப்பார்த்தவிடத்ேத, ெபற்றைதேயெதன்றுெசால்ேவன்-
    சற்றும் ேபசாதகா யம்ேபசினான்ேதாழி-
       சங்கர சங்கர சம்பு. (3)

    ேபசாவிடும்ைபகள்ேபசிச்-
    சுத்தப் ேபயங்கமாகிப்பிதற்றித்தி ந்ேதன்,
    ஆசாபிசாைசத்துரத்தி-
    ஐய னடியிைணக்கீேழயடக்கிக்ெகாண்டாண்டி- 
       சங்கர சங்கரசம்பு. (4)

    அடக்கிப்புலைனப்பி த்ேத-
    அவனாகிய ேமனியிலன்ைபவளர்த்ேதன்,
    மடக்கிக்ெகாண்டாெனன்ைனத்தன்னுட்-
    சற்றும் வாய்ேபசாவண்ணமரபுஞ்ெசய்தாண்டி-
       சங்கர சங்கர சம்பு. (5)

    மரைபக்ெகடுத்தனன்ெகட்ேடன்-
    இத்ைத வாய்விட்டுச்ெசால்லிடின்வாழ்ெவனக்கில்ைல,
    கரவுபுருஷனுமல்லன்-
    என்ைனக் காக்குந்தைலைமக் கடவுள்காண்மின்ேன-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (6)

    கடலின்மைடவிண்டெதன்ன-
    இரு கண்களுமானந்தக்கண்ணரீ்ெசா ய,
    உடலும்புளகிதமாக-
    என துள்ளமுருகவுபாயஞ்ெசய்தாண்டி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (7)

    உள்ளதுமில்லதுமாய்முன் -
    னுணர்வதுவாயுன்னுளங்கண்டெதல்லாம்,
    தள்ெளனச்ெசால்லிெயன்ைனயன்-
    என்ைனத்தானாக்கிக்ெகாண்டசமர்த்ைதப்பார்ேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (8)

    பாராதபூதநீயல்ைல-
    உன்னிப் பா ந்தி யங்கரணநீயல்ைல,
    வாராயுணர்வுநீெயன்றான்-
    ஐய னன்பாயுைரத்தெசால்லானந்தந்ேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (9)

    அன்பருக்கன்பானெமய்யன்-
    ஐய னானந்தேமானனருட்குருநாதன்,
    தன்பாதஞ்ெசன்னியில்ைவத்தான்-
    என்ைனத் தானறிந்ேதன்மனந்தானிரந்ேதேன-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (10)
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    இறப்பும்பிறப்பும்ெபாருந்த-
    எனக் ெகவ்வண்ம்வந்தெதன்ெறண்ணியான்பார்க்கில்,
    மறப்புநிைனப்புமாய்நின்ற-
    வங்ச மாயாமனத்தால்வளர்ந்ததுேதாழி-
         சங்கர சங்கர சம்பு. (11)

    மனேதகல்லாெலனக்கன்ேறா-
    ெதய்வ ெமௗனகுருவாகிவந்துைககாட்டி,
    எனதாம்பணியறமாற்றி-
    அவனின்னருள்ெவள்ளத்திருத்திைவத்தாண்டி-
       சங்கர சங்கர சம்பு. (12)

    அருளாெலைவயும்பாெரன்றான்-
    அத்ைத யறியாேத
    சுட்டிெயன்னறிவாேலபார்த்ேதன்,
    இருளானெபாருள்கண்டதல்லால்-
    கண்ட ெவன்ைனயுங்கண்டிலெனன்ேனடிேதாழி- 
         சங்கர சங்கர சம்பு. (13)

    என்ைனயுந்தன்ைனயும்ேவறா-
    உள்ளத் ெதண்ணாதவண்ணமிரண்டறநிற்கச்,
    ெசான்னதுேமாெவாருெசால்ேல-
    அந்தச்ெசால்லால்விைளந்த சுகத்ைதெயன்ெசால்ேவன்-
         சங்கர சங்கர சம்பு (14)

    விைளயுஞ்சிவானந்தபூமி-
    அந்த ெவட்டெவளிநண்ணித்துட்டவிருளாங்,
    கைளையக்கைளந்துபின்பார்த்ேதன்-
    ஐயன் கைளயன்றிேவெறான்றுங்கண்டிலன்ேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (15)

    கண்டார்நைகப்புயிர்வாழ்க்ைக -
    இரு கண்காணநீங்கவுங்கண்ேடாந்துயிறான்,
    ெகாண்டார்ேபாற்ேபானாலும்ேபாகும்-
    இதிற்குணேமதுநலேமதுகூறாய்நீேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு (16)

    நலேமதுமறியாதெவன்ைனச்-
    சுத்த நாதாந்தேமானமாநாட்டந்தந்ேதசஞ்,
    சலேமதுமில்லாமெலல்லாம்-
    வல்லான் றாளாெலன்றைல மீதுதாக்கினான்ேதாழி-
         சங்கர சங்கர சம்பு. (17)

    தாக்குநல்லானந்தேசாதி-
    அணு தன்னிற்சிறியெவைனத்தன்னருளாற்,
    ேபாக்குவரவற்றிருக்குஞ்-
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    சுத்த பூரணமாக்கினான்புதுைமகாண்மின்ேன-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (18)

    ஆக்கியளித்துத்துைடக்குந்-
    ெதாழி லத்தைனைவத்துெமள்ளத்தைனேயனுந்,
    தாக்கறநிற்குஞ்சமர்த்தன் -
    உள்ள சாக்ஷிையச்சிந்திக்கத்தக்கதுேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு (19)

    சிந்ைதபிறந்ததுமாங்ேக-
    அந்தச் சிந்ைதயிறந்துெதளிந்ததுமாங்ேக,
    எந்தநிைலகளுமாங்ேக-
    கண்ட யான்றானிரண்டற்றிருந்ததுமாங்ேக-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (20)

    ஆங்ெகன்றுமீங்ெகன்றுமுண்ேடா -
    சச்சி தானந்த ேசாதியகண்டவடிவாய்,
    ஓங்கிநிைறந்ததுகண்டாற்-
    பின்ன ெரான்ெறன்றிரண்ெடன்றுைரத்திடலாேமா-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (21)

    என்றுமழியுமிக்காயம்-
    இத்ைத ேயதுக்குெமய்ெயன்றிருந்தீருலகீர்,
    ஒன்றுமறியாதநீேரா-
    யம ேனாைலவந்தாற்ெசால்லவுத்தரமுண்ேடா-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (22)

    உண்ேடாநைமப்ேபாலவஞ்சர்-
    மல மூறித்ததும்புமுடைலெமய்ெயன்று,
    ெகாண்ேடாபிைழப்பதிங்ைகேயா
    அருட் ேகாலத்ைத ெமய்ெயன்று ெகாள்ள ேவண்டாேமா-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (23)

    ேவண்டாம்விருப்பும்ெவறுப்பும்-
    அந்த வில்லங்கத்தரேலவிைளயுஞ்சனனம்,
    ஆண்டானுைரத்தபடிேய-
    சற்று மைசயாதிருந்துெகாள்ளறிவாகிெநஞ்ேச-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (24)

    அறிவாருமில்ைலேயாைவேயா-
    என்ைன யாெரன்றறியாதவங்கேதசத்தில்,
    வறிேதகாமத்தீவிற்சிக்கி-
    உள்ளவான்ெபாருேடாற்கேவாவந்ேதனான்ேதாழி-
        சங்கரசங்கர சம்பு. (25)

    வந்தவரைவமறந்து-
    மிக்க மாதர்ெபான்பூமிமயக்கத்திலாழும்,
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    இந்தமயக்ைகயறுக்க-
    எனக் ெகந்தெமய்ஞ்ஞானெவழில்வாள்ெகாடுத்தான்-
       சங்கர சங்கர சம்பு.  (26)

    வாளாருங்கண்ணியர்ேமாகம்-
    யம வாைதக்கனைல வளர்க்குெமய்ெயன்ேற,
    ேவளானவனுெமய்விட்டான் -
    என்னின் மிக்ேகார்துறக்ைகவிதியன்ேறாேதாழி-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (27)

    விதிக்கும்பிரபஞ்செமல்லாம்-
    சுத்த ெவயின்மஞ்செளன்னேவேவதாகமங்கள்,
    மதிக்குமதைனமதியார்-
    அவர் மார்க்கந்துன்மார்க்கஞ்சன்மார்க்கேமாமாேன-
         சங்கர சங்கர சம்பு. (28)

    துன்மார்க்கமாதர்மயக்கம்-
    மனத் தூயர்க்குப்பற்றாதுெசான்ேனன்சனகன்,
    தன்மார்க்கநீதிதிட்டாந்தம்-
    அவன் றானந்தமானசதானந்தனன்ேறா-
        சங்கர சங்கர சம்பு. (29)

    அன்ெறன்றுமாெமன்றுமுண்ேடா-
    உனக் கானந்தம்ேவண்டினறிவாகிச்சற்ேற,
    நின்றாற்ெற யுெமனேவ-
    மைற நீதிெயம்மாதிநிகழ்த்தினான்ேதாழி-
       சங்கர சங்கர சம்பு சிவ சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு. (30)
---------

55. அகவல்

    திருவருண்ஞானஞ்சிறந்தருள்ெகாழிக்குங்
    குருவடிவானகுைறவிலாநிைறேவ.
    நின்றெவான்ேறநின்மலவடிேவ
    குன்றாப்ெபாருேளகுணப்ெபருங்கடேல
    ஆதியுமந்தமுமானந்தமயமாஞ்
    ேசாதிேயசத்ேதெதாைலவிலாமுதேல
    சீர்மலிெதய்வத்திருவருளதனாற்
    பார்முதலண்டப்பரப்ெபலாநிறுவி
    அண்டசமுதலாெமண்டருநால்வைக
    ஏழுபிறவியிற்றாழாேதாங்கும்
    அனந்தேயானியினினம்ெபறமல்க
    அணுமுதலசலமானவாக்ைகயுங்
    கணமுதலளவிற்கற்பகாலமுங்
    கன்மப்பகுதிெதான்ைமக்கீடா
    இைமப்ெபாழுேதனுந்தமக்ெகனவறிவிலா
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    ஏைழயுயிர்த்திரள்வாழவைமத்தைன
    எவ்வுடெலடுத்தாரவ்வுடல்வாழ்க்ைக
    இன்பெமனேவதுன்பமிைலெயனப்
    பி யாவண்ணமு ைமயின்வளர்க்க
    ஆதரவாகக்காதலுமைமத்திட்
    டூகமின்றிேயேதகநாெனன
    அறிவுேபாலறியாைமயியக்கிக்
    காலமுங்கன்மமுங்கட்டுங்காட்டிேய
    ேமலுநரகமுேமதகுசுவர்க்கமும்
    மாலறவகுத்தைனேயலும்வண்ணம்
    அைமயாக்காதலிற்சமயேகாடி
    அறம்ெபாருளாதிதிறம்படுநிைலயிற்

    குருவாயுணர்த்திெயாருவர்ேபாலைனவரும்
    தத்தநிைலேயமுத்திமுடிெவன
    வாததர்க்கமும்ேபாதநூல்களும்
    நிைறவிற்காட்டிேயகுைறவின்றிவயங்க
    அங்கங்குநின்றைனெயங்குமாகிச்
    சமயாதீதத்தன்ைமயாகி
    இைமேயார்முதலியயாவருமுனிவருந்
    தம்ைமக்ெகாடுத்திட்ெடம்ைமயாெளன
    ஏசற்றிருக்கமாசற்றஞான
    நலமுங்காட்டிைனஞானமிேலற்கு
    நிைலயுங்காட்டுதனின்னருட்கடேன.
---------

56. வண்ணம்

    அருெவன் பனவுமன்றி உருெவன் பனவுமன்றி
          அகமும் புறமுமன்றி முைறபிற ழாது
    குறியுங் குணமுமன்றி நிைறவுங் குைறவுமன்றி
          மைறெயான் ெறனவிளம்ப விமலம தாகி
    அசலம் ெபறவுயர்ந்து விபுலம் ெபறவளர்ந்து
          சபலஞ் சபலெமன்று ளறிவினர் காண
    ஞானெவளியிைடேமவுமுயிராய்,
    அனெலான் றிடெவ ந்து புைகமண் டிடுவதன்றுளு
          புனெலான் றிடவமிழ்ந்து மடிவில தூைத
    சருவும் ெபாழுதுயர்ந்து சலனம் படுவதன்று
          சமர்ெகாண் டழிவதன்ெறா யல்பின தாகும்

    அவெனன் பதுவுமன்றி அவெளன் பதுவுமன்றி
    அதுெவன் பதுவுமன்றி எழில்ெகாடு லாவும்
    ஆருநிைலயறியாதபடிேய,

    இருெளன் பதுவுமன்றி ஒளிெயன் பதுவுமன்றி
          எைவயுந் தனுளடங்க ஒருமுத லாகும்
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    உளெதன் பதுவுமன்றி இலெதன் பதுவுமன்றி
          உலகந் ெதாழவிருந்த வயன்முத ேலார்கள்
    எவரும் கவைலெகாண்டு சமயங்களில் விழுந்து
          சுழலும் ெபாழுதிரங்கி அருள்ெசயு மாறு
    கூற யசகமாையயறேவ,

    எனெதன் பைதயிகழ்ந்த அறிவின் றிரளினின்று
          மறிெவான் ெறனவிளங்கு முபயம தாக
    அறியுந் தரமுமன்று பிறியுந் தரமுமன்று
          அசரஞ் சரமிரண்டி ெனாருபடி யாகி
    எதுசந் ததநிைறந்த ெததுசிந் தைனயிறந்த
          ெததுமங் களசுபங்ெகாள் சுகவடி வாகும்
    யாதுபரமைதநாடியறிநீ,

    பருவங் குலவுகின்ற மடமங் ைகயர் ெதாடங்கு
          கபடந் தனில்விழுந்து ெகடுநிைன வாகி
    வைலயின் புைடமறிந்த மறிெயன் றவசமுண்டு
          வசனந் திரமுமின்றி அவ த ழூறல்
    பருகுந் ெதாழிலிணங்கி யிரவும் பகலுமின்ெசால்
          பகரும் படிதுணிந்து குழலழ காக
    மாைலவைகபலசூடியுடேன,

    பதுமந் தைனயிைசந்த முைலெயன் றைதயுகந்து
    வ வண் ெடனவுழன்று கலிெலன வாடுஞ்
    சிறுகிண் கிணிசிலம்பு புைனதண்ைட கண்முழங்கும்
    ஒலிநன் ெறனமகிழ்ந்து ெசவிெகாள நாசி
    பசுமஞ் சளின்வியந்த மணமுந் திடமுகந்து
    பவமிஞ் சிடவிைறஞ்சி வ ைசயி னூடு
    காலின்மிைசமுடிசூடிமயலாய்,

    மருளுந் ெதருளும்வந்து கதிெயன் பைதமறந்து
    மதனன் சலதிெபாங்க விரணம தான
    அளிபுண் டைனவைளந்து விரல்ெகாண் டுறவைளந்து
    சுரதஞ் சுகமிெதன்று பரவச மாகி
    மருவுந் ெதாழின்மிகுந்து தினமுந் தினமும்விஞ்சி
    வளரும் பிைறகுைறந்த படிமதி ேசார
    வானரமெதனேமனிதிைரயாய்,

    வயதும் படெவழுந்து பிணியுந் திமிதிெமன்று
    வரவுஞ்ெசயலழிந்து ளிருமலு மாகி
    அனமுஞ் ெசலுதலின்றி விழியுஞ் சுடர்களின்று
    முகமுங் கைளகளின்று ச ெயன நாடி
    மைனயின் புறவிருந்த வினமுங் குைலகுைலந்து
    கலகஞ் ெசயவிருண்ட யமன்வரும் ேவைள
    ஏதுதுைணபழிகாரமனேம. (௧)

59



தாயுமானசுவாமிகள் பாடல்கள் முற்றிற்று.

அருள்வாக்கிய அகவல்.

    இஃது தாயுமானசுவாமிகளுைடய மாணாக்கராகிய
    அருைளயெரன்பவர் ேமற்படி சுவாமிகைளத் துதிெசய்தது.

    திருவளர்கருைணச்சிவானந்தபூரண
    ெமாருவருமறியாெவாருதனிச்சித்து
    நவந்தருேபதமாய்நாடகநடித்துற்
    பவந்தைனநீக்கிப்ப ந்தருள்பராபரங்
    கண்ணுங்கருத்துங்கதிெராளிேபால
    நண்ணிடெவனக்குநல்கியநன்ைம
    ெயான்றாய்ப்பலவாெயாப்பிலாேமானக்
    குன்றாய்நிைறந்தகுணப்ெபருங்குன்ற
    மண்ைணயும்புனைலயும்வளிையயுங்கனைலயும்
    விண்ைணயும்பைடத்தவித்திலாவித்துப்
    பந்தமைனத்ைதயும்பாழ்படநூறிெயன்
    சிந்ைதயுட்புகுந்தெசழுஞ்சுடர்ச்ேசாதி
    விள்ெளாணாஞானம்விளங்கியேமேலார்
    ெகாள்ைளெகாண்டுண்ணக்குைறவிலாநிைறவு
    தாட்டாமைரமலர்த்தாணிைனப்பவர்க்குக்
    காட்டாவின்பங்காட்டியகதிநிைல
    வாக்கான்மனத்தான்மதித்திடவ ெதன
    ேநாக்காதிருக்கேநாக்கியேநாக்க
    மாதியாயறிவாயகண்டமாயகண்ட
    ேசாதியாய்வி ந்துதுலங்கியேதாற்றம்

    பரெவளிதன்னிற்பதிந்தெவன்னுளத்தின்
    விரவிவிரவிேமற்ெகாளும்ெவள்ளஞ்
    சுட்டுக்கடங்காச்ேசாதியடியார்
    மட்டுக்கடங்கும்வான்ெபருங்கருைண
    எல்ைலக்கடங்காேவகப்ெபருெவளி
    தில்ைலப்ெபாதுவிற்றிருநடத்ெதய்வம்
    வாதவூெரந்ைதையவ ைசயாய்விழுங்கும்
    ேபாதவூர்ேமவுகர்ப்பூரவிளக்குச்
    சுகைரயகண்டத்தூெவளிெயல்லாந்
    திகழேவகாட்டுஞ்சின்மயசாக்ஷி
    ெசழுந்தமிழப்பைரச்சிவலிங்கமாகி
    விழுங்கியஞானவித்தகேவழ
    ெமழிறருபட்டினத்திைறவைரெயன்று
    மழிவிலாவிலிங்கமாக்கியவனாதி
    சாந்தபூமிதண்ணருள்ெவள்ள
    மார்ந்தநீழலைசயாக்ககனம்
    பரவுவார்ெநஞ்சிற்பரவியமாட்சி
    யிரவுபகலற்றேவகாந்தக்காட்சி

60



    யாட்சிேபாலிருக்குமகிலந்தனக்குச்
    சாக்ஷியாயிருக்குந்தாரகத்தனிமுத
    லாணும்ெபண்ணுமலியுமல்லாதேதார்
    தாணுவாய்நின்றசத்தாந்தனிச்சுட
    ெரள்ளுெமண்ெணயுெமப்படியப்படி
    யுள்ளும்புறமும்புமுலாவியெவாருெபாரு
    ளளவிலாமதந்ெதாறுமவரவர்ெபாருெளன

    வுளநிைறந்திருக்குெமாருெபாற்பணிதி
    துள்ளுமனப்ேபய்துடிக்கத்தறிக்கக்
    ெகாள்ளுேமானவாள்ெகாடித்திடுமரசு
    ெப யேபறுேபசாப்ெபருைம
    ய யவு ைமயளவிலாவளவு
    து யநிைறவுேதான்றாவதீதம்
    வி யுநல்லன்புவிைளத்திடும்விைளவு
    தீராப்பிணியாஞ்ெசனனமறுக்க
    வாராவரவாய்வந்தசஞ்சீவி
    யாைலக்கரும்புபாகமுதக்கட்டிநீள்
    ேசாைலக்கனிபலாச்சுைளகதலிக்கனி
    பாங்குறுமாங்கனிபாேறன்சருக்கைர
    ேயாங்குகற்கண்டுேசர்த்ெதான்றாய்க்கூட்டி
    யருந்தியரசெமனவறிஞர்சமாதியிற்
    ெபாருந்தியவின்பம்ெபாழிசிற்சுேகாதய
    ெமங்கணுநிைறந்தவியல்பிைனெயனக்குச்
    ெசங்ைகயால்விளங்கத்ெத த்தெமய்த்ேதசிகன்
    தன்ைனயறிவித்துத்தற்பரமாகி
    ெயன்னுளத்திருந்தருேளகநாயக
    னடிமுடியில்லாவரும்ெபாருடனக்கு
    முடியடியிதுெவனெமாழிந்திடுமுதல்வன்
    ெமய்யலான்மற்றைவெமய்யலெவல்லாம்
    ெபாய்ெயனவறிெயனப்புன்னைகபு ந்ேதா
    னருளும்ெபாருளுமேபதமாயிருந்து
    மிருதிறெனன்னுமியலுமுண்ெடன்ேறா
    னருளுனக்குண்ேடலருளும்ெவளிப்படும்
    ெபாருண்மயந்தாேனெபாருந்துெமன்றுைரத்ேதான்
    சத்தசத்திரண்டுதன்ைமயுந்தாேன
    ெயாத்தலாற்சதசத்துனக்ெகனவுைரேதா
    னாணவமறாவிடினருளுறாெதன்னக்
    காணருேநர்ைமயாற்காணேவயுைரத்ேதான்
    ெசன்மமுள்ளளவுந்தீராதிழுக்கும்
    கன்மம்விடாெதனக்காட்டியவள்ள
    லுளதிலெதனவுமுறுதலான்மாைய
    வளமிலெதனவும்வகுத்தினிதுைரத்ேதா
    னில்லறத்திருந்துமிதயமடக்கிய
    வல்லவன்றாேனமகாேயாகிெயன்ேறான்
    துறவறத்திருந்துஞ்சூழ்மனக்குரங்ெகான்
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    றறவைகயரறியானஞ்ஞானிெயன்ேறா
    னிறவாமனந்தானிறக்கவுணர்த்திப்
    பிறவாவரந்தரும்ேபரறிவாள
    னத்தனதருளாலைனத்ைதயுமியக்குஞ்
    சுத்தமாமாையயின்ேறாற்றெமன்றுைரத்ேதா
    னிருண்மலமகலவிைசந்ததிலழுத்தும்
    ெபாருளருட்டிேராைதப்ெபாற்ெபனப்புகன்ேறான்
    வறீுசிவமுதல்விளம்பியபடிேய
    யாறுமனாதிெயன்றறிஞருக்குைரப்ேபான்
    ெகால்லாவிரதங்குவலயத்ேதார்க
    ெளல்லாம்ெபறுமின்ெனன்றியம்பியதயாநிதி
    தருமமுந்தானமுந்தவமும்பு பவர்க்

    கு ைமயாயவேராடுறவுகலப்பவன்
    றன்னுயிர்ேபாலத்தரணயீின்மருவிய
    மன்னுயிரைனத்ைதயும்வளர்த்திடும்ேவந்தன்
    களவுவஞ்சைனகள்ெசய்கருமிகடமக்குந்
    ெதளிவுவந்துறவருள்ெசய்திடுந்திறத்ேதான்
    தான்ெபறும்ேபறுசகெமலாம்ெபறேவ
    வான்ெபருங்கருைணவழங்கியமா
    தஞ்செமன்றைடந்ததாபதர்தம்ைம
    யஞ்செலன்றாளுமறிஞர்சிகாமணி
    சீவேகாடிகளுஞ்சித்தர்ேகாடிகளும்
    யாவரும்புகழ்யாைவயுமுணர்ந்ேதான்
    யாெனனெதன்னாலிைறவெனம்ெபருமான்
    றானவனாகியதைலவெனங்ேகாமா
    னருணகி யார்க்காறுமுகன்ெசாலும்
    ெபாருணலமல்லதுெபாருெளனமதியான்
    பூதமுதலாப்ெபாலிந்திடுநாத
    ேபதமுங்கடந்தெபருந்தைகமூர்த்தி
    மூலாதாரமுதலாயுள்ள
    ேமலாதாரமும்ெவறுெவளிகண்டவன்
    மண்டலமூன்றிலுமன்னியவுருவிலுங்
    கண்டைவயத்திலுங்கடவுளாய்நின்ேறான்
    பகர்சமயந்ெதாறும்பரேமயிருந்து
    சுகநடம்பு யுந்ெதாழிெலனச்ெசான்ேனான்
    ேபதவேபதேபதாேபத
    ேபாதமிதுெவனப்புகன்றிடும்புண்ணிய

    னதுநாெனனேவயாற்றிடுமனுபவஞ்
    சதர்ேவதாந்தத்தன்ைமெயன்றுைரத்ேதா
    னல்லும்பகலுமறிவாேனார்க்குச்
    ெசால்லும்ெபாருளுஞ்சுைமெயனச்ெசான்ேனான்
    சுதேனகுருவாஞ்சுவாமிநாயகற்ெகனி
    னதிகெமய்ஞ்ஞானமல்லேவாெவன்ேறா
    ேனசேயாகத்துறுநிருபெரல்லாந்ெதாழு
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    மிராஜேயாகத்திைரயிராஜேயாகத்தான்
    ெபாறுைமெதளிவுபுனிதவாசார
    மறுவிலாவண்ைமவாரமியற்ைக
    தண்ணமர்சாந்தந்தயங்கியகீர்த்தி
    ெயண்ெணண்கைலபயிலிைணயிலாக்கல்வி
    நல்லவிரக்கநடுநிைலசத்திய
    மில்ைலெயன்னாமெலவர்க்குந்தருங்ெகாைட
    நற்குணெனல்லாநண்ணியெபருந்தைக
    சிற்குணவா திருவருட்ெசல்வன்
    கரேமெலடுத்துக்கருத்துறவணங்கிப்
    பரேமயுனக்குப்பரெமனப்பகர்ந்ேதா
    னாலடிேமவுமரசிைனயடுத்ேத
    சீலெமய்ஞ்ஞானந்ெதளிந்தனெனன்னவுஞ்
    சித்தெமௗனிதிடசித்தமாக
    ைவத்தநிைலயின்வளர்ந்தனெனனவு
    மூலன்மரபின்முைளத்தெமௗனிதன்
    பாலன்யாெனனவும்ப ெவாடும்பகர்ந்ேதான்
    வடெமாழியியற்ைகயின்மகிைமையயுணர்ந்து

    திடமுறமுப்ெபாருட்டிறத்ைதயுந்ெதளிந்து
    கண்டமுெதன்னக்கனிரசெமன்னத்
    தண்டமழ்மா தன்ைனப்ெபாழிந்து
    சித்தியுமுத்தியுஞ்சிறந்தருள்ெகாழிக்கு
    நித்தியநிரஞ்சனநிராலம்பநிைறைவப்
    பாடியுநாடியும்பணிந்ெதழுந்தன்பா
    லாடியுமரற்றியுமகங்குைழெவய்தியு
    முடலங்குைழயவுேராமஞ்சிலிர்ப்பப்
    படபெடன்றுள்ளம்பைதத்துப்பைதத்துப்
    பாங்குறுெநட்டுயிர்ப்பாகிப்பரதவித்
    ேதங்கிேயங்கியிரங்கியிரங்கி
    ேயாய்ந்தபம்பரம்ேபாெலாடிங்கிேயசிறிது
    ேமய்ந்தவிழிகளிைமப்பதுமின்றிச்
    ேசார்ந்துேசார்ந்துதுவண்டுதுவண்டுெமய்
    யார்ந்தவன்ேபாடவசமுற்றடிக்கடி
    யுண்ணடுக்குறேவயுருகிேயசற்றுத்
    தண்ணமர்ெமாழியுந்தழுதழுத்திடேவ
    யுள்ளும்புறம்புெமாருமித்துருகி
    ெவள்ளநீர்ேபால்விழிநீர்ெபருக்கிக்
    கன்றுபசுைவக்கருதிக்கதறிச்
    ெசன்றுெசன்ேறாடித்திைகப்பதுேபால
    ெவன்புெநக்குைடயவிருகரங்குவித்துப்
    புன்புலால்யாக்ைகெபாருந்தாதினிெயன
    வுணர்ந்துணர்ந்தன்பாயுவைகேமற்ெகாண்டினிக்
    கணம்பி ேயெனனக்கருதிேயகுறித்துத்

    திருவுருெவல்லாந்திருநீறிலங்க

63



    விருகரநளினமியன்முடிகுவித்துப்
    பூரணசந்திரன்ேபாெலாளிகாட்டுங்
    காரணவதனங்கவின்குறுெவயர்வுற
    விளநிலாெவனேவயிலங்கியசிறுநைக
    தளதளெவன்னத்தயங்கிெயழில்ெபற
    வித்தன்ைமெயல்லாமிைசந்துமிவனருள்
    சித்ெதனச்சிவகதிேதர்ந்தவருைரப்பப்
    பாத்திரமாடப்ப வுடனாடிச்
    சாத்திரங்காட்டித்தயவுெசய்தருளும்
    வல்லவெனனேவமன்னுயிர்க்காக
    ெவல்ைலயிலன்பனிவெனனவிளங்கி
    யனீவுலகத்தியற்ைகெபாய்ெயன்ேற
    ஞானநூன்ெமய்ெயனநவின்றினிதிரங்கிக்
    ேகவலசகலங்கீழ்ப்படேமலாய்
    ேமவருஞ்சுத்தெமய்யிைனநல்க
    வருேளயுருவுெகாண்டவனியில்வந்த
    ெபாருேளயிவெனனப்ெபாலிந்திடும்புனிதன்
    ைசவஞ்சிவனுடன்சம்பந்தெமன்பது
    ெமய்வளர்ஞானம்விளக்குெமன்றிைசத்ேதான்
    கதிர்விழிெயாளியுறக்கலத்தல்சித்தாந்த
    விதிமுைறயாெமனவிளம்பியேமேலான்
    முடிவினிலாகமமுைறைமயினுண்ைமைய
    யடியைரக்குறித்துைரத்தருளியவண்ணல்
    சிதம்பரேநர்ைமதிறமாவுைரத்திைற

    பதம்பரெவனப்பகர்பரமெமய்ஞ்ஞானி
    முத்திபஞ்சாக்கரமுைறைமயிலயிக்கியஞ்
    சத்தியமிதுெவனச்சார்ந்தவர்க்குைரத்ேதா
    னஞ்ெசழுத்துள்ேளயைனத்ைதயுங்காட்டிெயன்
    ெனஞ்சழுத்தியகுருநீதிமாதவ
    ெனல்லாநிைறந்தவிைறவன்ெசயெலனக்
    கல்லாெவனக்குங்கருைணெசய்கடவுள்
    குருவருளாேலகூடுவதல்லாற்
    றிருவுருளுறாெதனத்ெத ந்திடவுைரத்ேதான்
    குருவுருவருெளனக்ெகாண்டபின்குைறயாப்
    ெபாருண்மயமாெமனப்புகன்றிடுேபாத
    ெனந்தமூர்த்திகைளயுெமழிற்குருவடிெவனச்
    சிந்ைதயிற்றியக்கறத்ேதர்ந்தவர்க்குைரத்ேதான்
    சதாசிவெமன்றேபர்தான்பைடத்ததுதா
    ெனதாவேதெபாருெளன்ெறடுத்ெதடுத்துைரத்ேதான்
    கல்லாைனகன்னல்கவர்ந்திடச்ெசய்தவ
    ெனல்லாம்வல்லசித்ெதம்மிைறெயன்ேறா
    ெனவ்வுயிர்ேதாறுமிைறேமவியதிறஞ்
    ெசவ்வியபிரம்படிெசப்பிடுெமன்ேறா
    ெனவ்வணெமவரவ ைசத்தனரவரவர்க்
    கவ்வணமாவெனம்மாெனனவைறந்ேதா
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    ெனாருபாணனுக்ேகெயாருசிவனாட்படின்
    வருமடியார்திறம்வழுத்ெதாணாெதன்ேறான்
    சிவனடியாைரச்சிவெனனக்காண்பவ
    ெனவனவன்சிவேனெயன்ெறடுத்துைரத்ேதான்

    விருப்புெவறுப்பிைனேவரறப்பறித்துக்
    கருப்புகாெதன்ைனக்காத்தருள்ெசய்ேதா
    னிருெசால்லுைறயாதியானின்பெமய்த
    ெவாருெசால்லுைறத்தவுயர்குணபூதர
    னத்துவாமார்க்கமாைரயுமகற்றி
    தத்துவாதீதத்தன்ைமையத்தந்ேதான்
    திருமகண்மருவியதிகழ்வளமைறைசயில்
    வருமுணர்வாளன்மருளிலாமனத்தா
    ெனண்ணியெவண்ணெமல்லாந்ெத ந்ெதனக்குத்
    தண்ணருள்ெசய்தவன்றாயுமானவ
    ெனாருெமாழிபகர்ந்தவுதவியாலவன்ற
    னிருபதமுப்ேபாதிைறஞ்சிவாழ்த்துவேன.

    முற்றிற்று.
    ---------
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