
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய
ேவதாந்த சூடாமணி

vEtAnta cUTAmaNi of
civappirakAca cuvAmikaL

In tamil script, unicode/utf-8 format

      Acknowledgements:
      Our Sincere thanks go to Mr. Subramanian Ganesh and Shaivam.org
      for offering the etext of this work for inclusion in the Project Madurai collections.
      Etext preparation and proof-reading: volunteers of Shaivam.org
      Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland.

      © Project Madurai, 1998-2011.
      Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
      of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the 
Internet.
      Details of Project Madurai are available at the website
      http://www.projectmadurai.org/
      You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept 
intact. 

1



சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அ ளிய
ேவதாந்த சூடாமணி

      பாயிரம்
      த ணமா ைம கத் தாம ைரக்ெக
      ம ணனா ெமன தித் த யர் பாற் ாி
      க ைணமா மதெமனக் காட்  மா கன்
      சரணவா ாிசமலர் தைலயிற் ெகாள் வாம். 1

      சிறப் ப் பாயிரம்
      அ மைறயின் ெபா ெடாித்த விேவகசிந்தா
            மணியத  ளைறேவ தாந்தப்
      ெபா ளிைன ந் நீர்வைரப்பி லகறியச்
            ெசந்தமி ழற் ைனதல் ெசய்தான்
      ெப குசுைவ நறெவா கு ெசஞ்ெசான்மல
            ராற் ைனபாப் ெப ந்தண் மாைலக்
      க மிடற்  வானவற்ேக சாத் சிவப்
            பிரகாசன் கவிஞர் ேவந்ேத. 2

      ேவ
      சீர்ெகாண்ட ள மைறயின் மணிையத் ெதய்வ
            சிகாமணிைய ய யவர்தங் கண்மணிைய மாையப்
      ேபர்ெகாண்ட வி ளிாிக்குந் தினமணிைய க்கட்
            ெப மணிைய யகத்தி க்ேகார் விளக்காக வி த்தி
      ேயர்ெகாண்ட விேவகசிந்தா மணிெய  லத
            ெள த்தியம் ம் ேவதாந்தப் பாிச்ேசதப் ெபா ைள
      ேநர்ெகாண்ட தமிழ்வி த்த யாப்பதனாற் ெறாிய
            நிகழ்த் வன்ேவ தாந்தசூடா மணிெயன் றன்ேற. 3
      - பாயிரம் ற்றிற்  -

      ல்
      ேவதெமா  நான்குமா றங்க நன் னியாய
            மீமாஞ்ைச ெயா மி தி ராண மீ ேரழா
      ேவாத ம் வித்ைதகளா மவற் ண்மீ மாஞ்ைச
            யர்ந்ததா ையந்நான்கத் தியாயமா ய த்த
      ேபத ற வி கூறா மவற் ண் தற் கூேற
            பிறங்கும ட் ைசமினிசூத் திர ப மாகிப்
      ேபா மீரா றத்தியா யங்களாய்க் க மப்
            ெபா ணர்த்திப் வமீ மாஞ்ைசெயனப் ப மால். 1
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      சாற்றியவச் ைசமினிசூத் திரத்திற்கு மிக்க
            சாபரெமன் ெறா பா யம் ாியப் பட்ட
      ேதற்றமிகு மம்மீமாஞ் ைசக்குமதம் பாட்ட
            ெமனெவான்  பட்டாசா ாியனால்வந் தன்
      ேபாற் மவன் சீடனா கியபிரபா கரனாற்
            கழ்பிரபா கரெமனேவார் மதாந்தரநன் கைமய
      வாற்றியவச் சாபரபா யமதற்கு விளங்க
            வாக்கப்பட் லகெமலா மறிந்திடநின் ற ேவ. 2

      உைரத்தவிரண் டாங்கூ  பிரம ைரப் பதனா
            த்தரமீ மாஞ்ைசெயனப் பட்ட ள்கூர் வியாதன்
      ெறாித்தசூத் திரவ வ மாகியி  நான்கத்
            தியாயமா மவற் ண் த னான்கத்தி யாயம்
      விாித்த  ேதவதா காண்டெமனப் பட்
            விளங்கு ெதய் வதவிலக்க ணம்பலபத் திரனா
      னிைரத் ைரெசய் யப்ப ேம னான்கத்தி யாய
            நிகழ்பிரம காண்டெமன ேவநிகழ்த்தப் ப மால். 3

      அப்பிரம காண்டத் ட் சிவெமா யி ரயிக்க
            மைறதலாற் சங்கரா சாாியனாங் கு வா
      ெலாப்பாிய பா யெமான் ைரக்கப்பட் ட பின்
            ைரத்ததற்கு விவரணா சாாியெனன் பவனாற்
      ெசப்பாிய விவரணமாக் குறப்பட்ட த ேவ
            ெதாியின்ேவ தாந்த  ெலன் ைரக்கப் ப மா
      ப்ெபாிய ேவதாந்த ற்ெபா ளி னகல
            ெமங்ஙனெமன் றி ைரத்  மியம்பிய ன் ைறேய. 4

      வாய்த்த ன் கத் ைரக்கு மங்களா சரைண
            வாழ்த் வணக் ெகா வத்  நிர்த்ேதச ெமன ன்
      றாத்தபதம் பதப்ெபா ேள வாக்கியேயா சைனேய
            யறிவினா விைடயிைவ ையந் ைரயினிலக் கணமாங்
      ேகாத் ைரெசய் விேசடவிேச யங்க த்தா க மங்
            ெகாள்கிாிைய யிைவயந்  வயவிலக் கணமாஞ்
      சாற் ம  பந்தச ட் டய ற்கு விடயஞ்
            சம்பந்தம் பயனதிகா ாிகெளனநான் கறிேய. 5

      விடயம  சிவசீவர் தமேதகத் வமாம்
            விமலெனா  ற்கைறயப் படலைற ந் தன்ைம
      யைடத  சம்பந்தம் பயன் யெர லாநீத்
            தானந்தப் பதம்ெப தல் சாதனநான் கிைன
      ைடயவேன யதிகாாி ெயன்றைறவ ரறிஞ
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            ைரத்தசா தனச ட் டயநித்த வநித்தப்
      ப ெபா ளின் விேவகமிக பரேபாக விராகம்
            பழிப்பாிய சைம ட் சுத்வெமனப் ப மால். 6

      நித்தியமான் மாேவெபாய் விடயெமலா ெமனத்ேதர்
            நிைலத நித் தியாநித் தியவத்  விேவக
      ெமத்திவ  மிக ட த் தரத்தில்வ  ேபாக
            விராகமிம்ைம ம ைம ள விடய கர் வைனத் ம்
      ெபாய்த்தழி  மி ம்ைபமய ெமனவி த லாகும்
            கழ்சைமேய தலாய சட்குணங்கள் ெப தல்
      ைவத்தசைம யியல்பாய த்திவி ப் ப ேவ
            வயங்கு ட் சுத் வெமன் றறிந்தி க மதித்ேத. 7

      சைமதைமேய திதீகைக ப ரதிசிரத்ைத சமாதி
            சைம தலா ம குணங்க ட்கரண மடக்கல்
      சைமதைமதான் றக்கரண மடக்குதல்கா மாதி
            தணித்தி ைக திதீக்ைகக  மங்களைனத் திைன ஞ்
      சுைமெயனேவ வி த ப ரதிசு தி கு ைவத்
            ணிவினா னம் மேத சிரத்ைதகு  ெமாழிெநஞ்
      சைம றேவ திட்ப றல் சமாதியிச்சா தனஞ்ேச
            ரதிகாாி ெச ங்கு ேச ைவயிைனெய த் தியம்பில். 8

      ஆத்த ட னங்கேம தானஞ்சற் பாவ
            மாமவற் ட் கு பர க் க கூல வி த்தி
      யாத்த யர் க பரன்குற் ேறவேல யங்க
            ம ட்குரவர்க் குாியமைன நில தலா மவற்ைறக்
      காத்தல  தானமாஞ் சற்கு ேவ ெமய்யாக்
            கண்டசிவ ெமனநம்  ம ேவசற் பாவ
      ேமத் க  மம்பத்தி மிகுஞான காண்ட
            ெம மிவற்றான் வதிகா ாிகள்ேவ  ளரால். 9

      உடம்பிைன ம் வ கு ம்பந் தைன மியா ெனனெதன்
            ளன்க ம காண் ெயலாக் கிாிைய மீ சற்ேக
      திடம்ெபறநின் றாக்குமவ ேனபத்தி காண்
            ெச ங்க ம மைனத்தி க்குங் காிதாெனன் றி ப்ேபான்
      மடந்தவி  நன்ஞான காண் ெயன லாகு
            மற் ள ைரவெரா  வர்க்ெகா வ யர்வா
      யைடந்தவதி காாிகளங் கவர்க மி ட்ேசா
            டைற மப் பியாசிய  பவி டனா டன். 10

      டெமா  தன்சாதி க மேம பற்றி
            த்தனா மவ  பிறப்பினிெலாண் க மி
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      நீ லக மின்ைமெயன நிைனந் றக் க ம
            நிட்டனாய் ப்பிறப்பின் த்தனா மவேன
      நாடாிய ட்சுலகங் கனெவனங்கண் ள்ள
            நற்க மஞ் ேசர்ந் பிறப் பிரண் ளனப் பியாசி
      லக விவகார நிைனயாமல் விேவக
            ேமவிேயார் பிறப்பினான் த்தன  பவிேய. 11

      உலகநிைல ேதான்றாமற் றன்றிகழ்ஞா னத்தா
            ண்ைம த்த னாமவேன யா டன் மற்
      லக தல் யாெதனத்ேதர் ெவா கு ைவ யைடந்
            டம்பாதி ெபாய்ெயனக்கண் ட ட்கு ைவ யைடந்
      லகிெலா  குரவன்றன் மகற்குபேத சஞ்ெசய்
            றக்ேகட்  யர்த ஞ னிகளாகி த்தி
      லகுெதா  விேவகெமா  விரத்திெதய்வ கதியா
            ற்றி ேவார் வரதி காாிகளா குவரால். 12

      சாதகர்க ளாஞ்சீடர் ேபதத்தாற் குரவர்
            தா ம்ேபா தககு ேவ தலாக வி நாற்
      ேபதமைட குவரவ ட் ேபாதகன் ன் ற்
            ெப ம்ெபா ள்கூ றி பவன்றத் வந்திகழ்த்  பவேன
      ேவதகனல் வசியாதி யா ம்ைம யின்பம்
            ெவந் யரங் குத மவ னிசிதகு  வறத்ைதப்
      ேபாதகஞ்ெசய் தி ைமயி  மின்பம ள் பவேன
            கழ்த கா மியகு ெவன் றைறகுவர்  தறிஞர். 13

      சூசகனாம் விேவகத்தாற் சைம தலாங் குணங்க
            ெடாகுப்பவன்ெபாய் விடயெமனவான்மவி ப் ப ள்ேவான்
      வாசகனாஞ் சிவசீவ ரயிக்கியஞங னத்ைத
            வழங்குமவன் காரகைன யந்தவிர்த்  நிைலத்த
      வாசக  த்திய ¢பவன்விகித கு வா
            மதிகா ாிகளாகு ெமன ன்னர்க் கூ
      ேநச  சீடர்தம்  ெளா வன் த் தாப
            ெந ப்பினால் ெவந் சிந்தா குல ைடய னாகி. 14

      நானாாிப் பவெமனக்கு வந்தவா ெறன்ெகா
            னசிப்பெதவ ராெலனவாய்ந் தலர்கரங்ெகாண் ேடகி
      யானாநற் கல்வியறி வடக்கம்ைவ ராக
            மாதியாங் குண ைடச்சற் கு ைவயைடந் ெததிர்மண்
      னாரப் பணிந்ெத ந்தன் பாற்கரங்கள் குவித்ேத
            றவ த்தி ய ட்கு ேவ ெயன்பாசத் ெதாழி
      தானாெமத் திறத்தினா ெலனவினவல் சீடன்
            றன விதி வத் பசன் னத் வமா மன்ேற. 15
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      அைனயவன ததிகாரந் ெதாிந்த ளா ேனாக்கி
            யஞ்சேலாம் ெபன்றபய கரஞ்சிரத்தி த்திப்
      ைனயவ ஞ் சு தி த்தி யாலவன தனான்ம
            த்தியிைன ெயாழித் த்தா தான்மியவாக் கியத்தா
      னிைனயல  ெமா பிரம நீேயெயன் ள்ள
            நிைலைய ணர்த் தல்குரவ பேதச மாகு
      மிைனய ப ேதச ைற த்ேதசத் டேன
            யிலக்கணஞ்ேசா தைனெய ன் றிைன ைடத்தாமால். 16

      அறிய ணர்த் ெபா ைள நாமமாத் திரத்தா
            லைறந்தி த த்ேதச மாங்களகம் பளமாங்
      குறி ைடய தாெனனல்ேபா லப்ெபா ளிற் சிறந்த
            குறி ைரத்த லக்கணமவ் விலக்கியமாம் ெபா ளிற்
      ெசறி மவ் விலக்கண ண் ேடாவிைலேயா ெவன்னத்
            ெதாிந்தி தல் பாிட்ைசேயார் ெபா ளறிந்  ெபறற்குப்
      ெபாறி றல்ெசய் காட்சியா மளைவ த லாகப்
            ெபா ந் பிர மாணங்க ெளட் ளவா மன்ேற. 17

      கட தலா மவற்றின  காண்ைக தாேன
            காட்சி ைக யாலங்கி ஞானம  மானந்
      திடம  மவ்வ மா னம்பதிைஞ ேய
            திட்டாந்த ெம மங்க ைடத்தவற் ட் பதிைஞ
      யிடமைலெவவ் வழ ைடத்ெதன் ப ைக ண் ைமயினா
            ெலனேல  மைடப்பளிேபா ெலன்ப திட் டாந்த
      ைடைம ண ராத்த ைர யானதிதீ ராதி
            கனியா திக ண்ைம ஞானமா கமமாம். 18

      பகற்ெபா ண் ணாெனா வ னிைளயாைம கண்
            பாிந்திர ண் கற்பித்தல் காண த்தா பத்தி
      யகத்தினிைல ேதவ தத்தெனனி ப்ப
            னவன்ேவேறா ாிடத்திெலனத் ெதாிந்தி த றன்ைனத்
      தகப்ெபாியர் ேகள்விய த் தாபத்தி ெயன்பர்
            தகும்பசுேவா ெடாக்குமைர ெய ெமாழிேகட் ந்ேதான்
      கப்பட ம் வனத்திலதன் விடயஞா னந்தான்
            ெபா ந் தேல வமானப் பிரமாண மாகும். 19

      இந்நிலனிற் கடமில்ைல ெயன்பதனாற் ேறான்
            மின்ைம ணர் வபாவமா மாயிரமா கியெவண்
      டன்னிெலா  ெற ெமண் ண்ெட ஞா னந்தான்
            சம்பவமா மிம்மரத்தி னியக்க ள ெனன் ஞ்
      ெசான்னிகழ்வில் வ மியக்க விடய ணர் வதைனச்
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            ெசாற்றி வ ரறிஞைர திகமாகு மளைவ
      ெயன்னவிவண் ெடாகுத் ைரத்த காட்சி த லாய
            ெவண்வைகயிற் சமயர்ெகாள ன்னெவன ைரப்பாம். 20

      க லகா த க்குக் காட்சிெயான் ேறைசன
            த்தைவேச யர்கடமக் கிரண்ட மா னத்ேதா
      கல ஞ்சாங் கியர்க்கு ன் ைரெயா நான் குவைம
            ெயா நியாயர்க் க த்தா பத்திெயாைடந் தாகு
      மிகுபிரபா கரற்காறா மபாவெமா  பாட்ட
            ேவதாந்தி கட்காகு ெமனவறிக ெதறி ற்
      றிகல ெமாண் ராணிகர்க டமக்களைவ ெயட்டா
            ெமன் ைரப்பர் சம்பவைவ திகங்க ட னன்ேற. 21

      தி ந்தியேவ தாந்த  யம் வ தி க்குத்
            திாிசயெமன் றி ெபா ளங் கவற்றின் தற் றி க்கில்
      வைரந்தி வ சுவகதந்தன் சாதிவிசா திகளா
            மற்றைவ ன் றி க்கு தா ரண ைறேய ெமாழியில்
      விாிந்தநிழ ற ெந ம் ம் பைணமரெமான் றிற்கு
            ஞிமிறினங்கள் க்கு கத் ெப  கு ேத
      ன ந் ந  மலர் தலா யின ம்ேவ ள்ள
            வணிமர ங் கன் தலா யின ம்ேபா லாமால். 22

      நிரவயவ மாத னா ஞ்சத்  ேவ
            நிகழாைம யா மிைற தனக்கு த ன வின்
      ெறா க விவ் லக காரணமா மாைய
            ண்ைமயினா னி தியதி ெலன்பெதன்ெகா ெலன்னில்
      வைர த  சித்தாிகன் சித்திரசத் திையப்ேபான்
            மாைய ஞ்சன் மாத்திரமாம் பிரமத்தின் ேவறாய்த
      ெதாிவதிலா ைமயிெனன் ஞ் சச்சிதா னந்த
            சிவத்தி க்கு விசாதியிைல ெயன் ணர்க ெதாிந்ேத. 23

      சு தியி  ேளகேம வாத் வித ெமன் ஞ்
            ெசாற்கிைட  ேளகெம ஞ் ெசால்லத க் கயிகக
      மாிதி ண ேரவெவ  மிைடச்ெசாற்குத் ேதற்ற
            மத் வித ெம ெமாழிக்குத் விதவிலக் காகக்
      க ெபா ள் வ த னா ம் ைறேய மாயா
            கற்பைனகள் கடந் நிர வயமாகி ெயன் ந்
      திாித ல்சின் மயமாகு ெமா பிரமந் தனக்குத்
            ெதாித்தசுவ கத தலா யின ன்  மிைலேய. 24

      அத்தியா ேராபமப வாதெமன விரண்டா
            யைறகுவர்கற் பிதமத்தி யாேராப ள்ள
      சுத்தி  லாதவிர சதம்விைளத்தல் ேபாலச்
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            ெசால்பிரம சத்தினில்லா லக கற் பித்த
      ெலய்த்தி தான் ெவள்ளியதன் றிப்பிெயனல் ேபாேலார்ந்
            திைறெமய்ெபாய் லகெமனத் ெதௗ¤தலப வாத
      ெமய்த்தெபா  ளறி மிலக் கண ன்றா மைவதாம்
            விளங்கதத்  வாவி த்தி தடத்தெமா  ெசா பம். 25

      ஆக த லனநியதி ெசய்  நின்ற
            வா யிைர யறிவித்த லதத் வா வி த்தி
      சாைக னி மதி ளெதன் ணர்த்த ற்  தாதி
            சகமாய காரணங்ெகாண் டறி ணர்த்தல் தடத்த
      மாகன  விளங்குகதிர்ச் ெசா பெனனல் ேபாலான்
            மாவினிச ெசா பமி  ெவன ணர்த்தல் ெசா ப
      நீகட  ெசா பநிசஞ் சச்சிதா னந்த
            நித்தியம்  ரணமாக நீநிைனந்  ெகாள்ேள. 26

      மதித்தன்மதி யாைமநன வாதிகளிற் றனக்ேகார்
            வாைதயிலா ண்ெடனல்சத் தவத்ைதயைனத் தி ேம
      தித்தவிட யங்கைளநின் றறிந்தி தல் சித்தா
            வப்பி க்கு விடயமாந் தன்ைமயா னந்தந்
      திதித்தசேதா திதநித்த மைனத் ஞ்சா தகமாந்
            திறத்தினா லைனத்தி ஞ்சம் பந்தநிைற ெவனேவ
      விதித்தி க யிர்சச்சி தானந்த மயேமல்
            விளங்கியதி லவற் ளா னந்தெமங்கு ெமனிேன. 27

      ெவம்ைமெயாளி வாய வழல்விளக்கி ெனாளிேய
            விளங்கியி ம் ன டத்தின் ெவம்ைமேய விாி ம்
      ெவம்ைமெயாளி யிரண் ெம ம் விறகினிலவ் வைகேபால்
            விமலசத்ெதான் ேறதிக ங் கன் தலா மவற்றின்
      ெமய்ம்ைமதவிர் த்திய  தேமாகுணத்தின் ட
            வி த்தியி  மிராசதத்தின் ேகாரவி த் தியி
      ெமய்ம்ைமயசச்சித்தாகுஞ் சத் வத்திற் சாந்த
            வி த்தியினிற் சச்சிதா னந்தங்க ேடான் ம். 28

      ஆத னா லானந்த மயமாமான் மாவவ்
            ைவந்தி க்கு பாதி ள வைவ ைறேய ெமாழியிற்
      ேபத ஞ் சத் ன் றாம்விவகா ாிகம்பின்
            பிராதிபா திகம்பார மார்த்திகசத் ெதனேவ
      ணர்விற் சு த்தியிற்ேறாண் றா நன ற்
            த்தி  மள ங் கடாதி த ல வாம்
      ேபா கன வினிற்ேறான்றி யழிவதிைட ய வாம்
            ெபான்றாத பிரமசத்ேத யிதியதா மன்ேற. 29

      சீவெனா சன்கூ டத்தன்பி ரமெமன்னச்
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            சித் நான் காங்குடநீர் க ெவண் மீன்வான்
      பனி நீர்விம்ப வ மிதா காசஞ்
            ெசால்கடா வச்சினா காசெமா  மாவான்
      ேம மிைவ யவற்றி க்குத் திட்டாந்த ைறயாம்
            விடயெமா  பிரமம்வா சைன க்கி யம்பின்
      ேன நிச வான்மாேவா டத் விதம் வித்ைத
            ெய மிவற்றின் ெபயராெலண் வைகப்ப மா னந்தம். 30

      மா தல் விடய  தியங்கடமிற் ேறான்றி
            வரல்விடய வானந்தங் கண்பைடயிற் ேறான்ற
      ேலா பிர மானந்தந் யிெலாழிவிற் ேறாற்ற
            ைடய தான் வாசனா னந்தங்ேக ளவா
      மாத மி ெனா மன்மதி ேதான் தல் க் கியமா
            மானந்த மேனாலயேயா கத்தினில்வந் தித்த
      ேலதம  நிசானந்தம் பிாியவிட யத்
            ளியான்பிாிய ெனனத்ேதான் தலான்மா னந்தம். 31

      விாி ல கைனத் ம்ெபாய் ெமய்ம்ைமதா ெனன் ம்
            விேவகத்திற் ேறான் வேத யத் விதா னந்த
      மாியமைற வாகும் வாக்கியஞா னத்தா
            லாதல  வித்தியா னந்தெமன வறிக
      ாியன ன் னின்ைமெயா  பின்னின்ைம யின்றி
            ெயான்ெறான்றா காைமெயன்  மின்ைமெயன நான்காய்த்
      திாி மபா வங்களிைவ நித்தியத் ட் காத
            திறத்தனவாம் ரணத்  றாதன ன் றாகும். 32

      உைரத்தைவதா மியாைவெயனி ெனா காலத் ண் ன்
            ெறா காலத் ெத ங்கால பாிச்ேசத டேன
      ெதாித்தெவா  ேதயத் ண் ெடா ேதயத் திைலெயன்
            ேறயபாிச் ேசத ெமான் றாமாகா ெதன் ங்
      க த்தில்வ  வத் பாிச் ேசத மா ெமனேவ
            க தி க வினிச்சித்தின் விாிவாகு ெமன ன்
      விாித்தி மச் சீவாதி கட்குநா மாதி
            விவகார கற்பைன ண் ெட த் ெமாழி கு மால். 33

      சாற்றாிய சீவேப தங்கண் ைற விசுவன்
            ைறசதன்பின் பிராஞ்ஞெனனப் பகர்ந்தி வ ரவ ள்
      ேவற் ைமெசய் ல டல் வியட் யபி மானி
            விவகா ாிகன் த்தி க ைச தன்யன்
      மாற்றாிய சிதாபாசன் விட்ேசப பன்
            வ பிரமாத் வல்கத் ெவா ேபாத் ேவ
      ேதாற்றியி ம் விஞ்ஞான மயன்கு ம்பி சாீாி
            வம்பத க் கியன் தலா யினவிசுவ னாமம். 34
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      ெபற்றெவா  சூக்குமெமய் வியட் யபி மானி
            பிராதிபா திகசீவன் ெசாற்பனகற் பிதெனன்
      மற்றைவதான் தலாய ைதசதன்றன் ெபயராய்
            வழங்கு வர் காரணெமய் வியட் யபி மானி
      ற் வ  மவித்ைதேயா பகிதன்கா ாியமா
            பாதிகெனன் பன தலாம் பிராஞ்ஞனா மங்கள்
      பற்றியவ  சீவான்மா வந்தரான் மாேமற்
            பரமான்மா ெவனப்ப மான் மாவித ன் றாகும். 35

      ேவ
      காய்ந் ள வி ம்  ேபா டம் பாதி
            கலந்  கு ம்பெமன் வழக்கிற்
      சார்ந் ளன் சீவான் மாெவனப் ப வான்
            றாமைர யிைலயினீர் ேபாலத்
      ேதாய்ந் ள கு ம்பப் ெப விவ காரந்
            ேதாய்வில னந்தரான் மாவாம்
      ேபாந் ல கிறந்  பாிதிேபாற் சான்றாய்ப்
            ெபா ந்திேனான் றான்பர மான்மா. 36

      நீர்வி ந் ெதா ெவங் கதிர்த  மாறி
            நின்றெதன் ைரப்ப  ேபா ங்
      கார்விைரந் ேதாட ேவா கின் ற தண்
            கைலமதி ெயன்ப  ேபா
      ேமார்வ ந் திாிவிற் ேபாதவான் மாவிற்
            குடன் த லாகிய பாதிப்
      ேபர்வ ஞ் சீவ பாவைன லகப்
            ெப விவ காரெமன் றறிேய. 37

      அ விராட் ட னிரணிய க ப்ப
            னந்தாி யாமிெயன் றீசன்
      றிாிவித மவ ட் லவா கத் ச்
            சமட் யா கியவபி மானி
      விாி ம் ைவச்வா நரெனன தலாய்
            விராட்  டன்ெபய ராகு
      ம  மி ங்க ெம டற் சமட்
            மானிமாப் பிராணேன யன்றி. 38

      சூத்திராத் மிகெனன் ெபயர் த லாகச்
            ெசாற்றன ாிரணிய க ப்பற்
      ேகத் கா ரணமா டம்  சமட்
            ெய மபி மானியவ் வியத்தன்
      வாய்த்தகா ரணமா பாதிக னனந்த
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            மயன்பர ேதவைத பரம
      னாத்ததற் பத க் கியார்த்தெனன் ெபயர்
            னந்தாி யாமிெபற் றி ேம. 39

      சித்திர படேமார் ெபா ெளா ங் கூடாத்
           திகழ்வினிற் ெறளதேம ெயன
      ெநய்த்தகூழ் வ டக் க தேம ெயன
           நீனிறத் திலாஞ்சித ெமன ம்
      பத்திேயா வியஞ்ேசர்ந் திரஞ்சித ெமன ம்
           ப தல்ேபாற் பிரம  மாைய
      ைவத்தகா ாியங்கள் கடந்  நிைலயில்
           ைவயங்குஞ்சித் ெத ம்ெபயர் ைனந்ேத. 40

      அகிலகா ரணமா மாையைய ம வி
           யந்தாி யாமியா மாைய
      சகலகா ாியமாஞ் சூக்கும டம்
           சார்ந் ெபாற் கர்ப்பெனன் றாகி
      விகலமி ல டம்பிைன ேமவி
           விராட்ெடன நிற்குெமன் றறிவாய்
      திக  பிரமஞ் சித்திர படேமற்
           சித்திர மியாெதன வினவில். 41

      விாிஞ்சேன தலாஞ் ேசதன ேமா
           ெவற்ெப  வாயேச தனமாய்ப்
      பரந் ள லகஞ் சித்திர ெமன்பர்
           பரம்ெபா  ளாெமா  பிரமத்
      தி ஞ்சடா சடமா லக  ேதாற்ற
           ெமவ்வண ெமனிற்படந் தன்னில்
      வைரந்தபன் னிறமாய்க் குளிர் தன் மாற்ற
           வல்லன வல கிற் ேபா . 42

      ஓர்வ  வாகிக் குளிர் தன் மாற்
           ண்ைமயாஞ் சித்திர படம்ேபான்
      றார் ற ெவ ங் கிாி த லாய
           வதெனாெடாப் கிலா வாேபாற்
      ேறர்வ ம் பிரமத் ெத ந் பற் பலவாஞ்
           சீவர்கள் சித்ெதாெடாப் பாகப்
      பார் த ெலாவ்வாச் சடங்களா த னாற்
           பரத்திலாஞ் சடாசட லகம். 43

      இத்திறத் தீசன் க்கிய குணங்க
            ெளலாமறி தன் த லனவாங்
      கத் த் வேமா டகத் த் வம்பி
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            னன்னிதா கத் த் வேம
      யத்தன்ெமய்ப் பிர த் வவ  யாக்க
            லளித்தல்ேபாக் குதனிய மனந்தா
      ெனயத்திட லகற்  ம ப்பிர ேவச
            ெமன்பன சைனந் ெதாழிேல. 44

      நீங்கிய விகாரப் பிரமமா மீச
            னிகழ்த் ேமா ெதாழில்பல ெவன்னிற்
      ங்கதி ாிச்ைச யின்றிேய வாாி
            ெபாழிமைழக் கதிாினாற் ெபாழியா
      வாங்கதி னிழைலப் ெபா ந்தியந் நிழைல
            யலர் கி லான்மைறத் தளித்ேத
      ங்கிம கரத்தால் ெவங்கதி ரானீர் ெதாைலத்தைதத்
            தன்ெனாடாக் குதல்ேபால். 45

      ேபாற்றிைற மாயா சத்திேயா ெடான்றிப்
            ெபா ந்தசிற் பிரதான மதனாற்
      சாற்ற  நிமித்த காரண னாகித்
            தகுஞ்சடப் பிரதான மதனா
      லாற் பா தான காரண ெனனநின்
            றாக்கிய த்தியா திகளிற்
      ேறாற்  சீவ பமாய் விைனயாற்
            ெசாற்றேபாத் ெவன நின்ேற. 46

      நியமசக் தியினாற் ேபாகேபாத் ைவ
            நியமஞ்ெசய் த்திர வான்
      மய  மாயா காாியஞ் சிைதத்
            வந்த  ளாாிய வா
      லயர்  சீவன் றன்ைனேய தன்ேனா
            டயிக்கமாக் குவெனன வறிக
      யர்  சமட்  வியட் ெயன் பனவா
            யிாிைற கட்கு ம் ேபதம். 47

      மிகுமரப் பன்ைம தண்டைல ெயனல்ேபான்
            மிகு யி ெரலா னா ென ேமார்
      தகுமபி மான மிைறசமட் யதாந்
            தனித்தனி மரம்ெபயர் ெகாளல்ேபாற்
      பகு ட ேறா ம் ேவ ேவ றாகப்
            ப மபி மானேமார்ந் ைரப்பிற்
      ெறாகு யிர் வியட்  வெமன் குவர்ேமற்
            ெறாம்பத விலக்கிய ைரப்பாம். 48

      சீவெனான் றி  வைகயதிட் டானன்
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            ேசதன னந்தாி யாமி
      யாவ  ன சந் தாத் ச் சுயஞ்சத்
            தார்த்தேனா டவச்சினன் சீவன்
      தாவ ம் பார மார்த்திகன் ாியன்
            சான்றினன் பிரத்திகான் மாவா
      ேலவமி ெறாம்ப தத்திலக் கியார்த்த
            ெனன்பகூ டத்தனா மங்கள். 49

      ஈசெனான் றி  வைகயதிட் டான
            னியம்ப  ெமா பரப் பிரமம்
      பாசமில் பரதத் வம்பர மான்மாப்
            ப யிலா விசுத்தசித் தின்றிப்
      ேபசுதற் பதலக்கி யார்த்தென¢ பன ற்
            ெப பாி யாயநா மங்க
      ேடசு  பிரமந் தனக்ெகன ைரப்பர்
            தி ந்  ெறாித ம் லவர். 50

      வ ெவா  ெபயராற் குட த லாக
            மண்பல வைகப்ப  ம ேபாற்
      சு பசும் ெபான்ேன ெசய்ைகயாற் பலவாஞ்
            சுடாிைழ ெகாள் வ ேபாற்
      ப ய  சித்ேத ன்ெசால்சீ வாதி
            பல மா ெமன த லாக
      விடல  மறிஞர் ல்பல தி க்கு
            விேவகெமன் றியம்  மன்ேற. 51

      இந் விைன யனாதியைடந் தைத
            மைறயாம ந்  தன்னா
      லந்திறைன ெயாளிர்வித் க் ெகாள்களங்க
            ெமனெவைனயா னறிேய ெனன்
      ந் லக விவகாரந் தனி யிைர
            யைடந்ததைன டா ெதன்
      மந்த யி ராலறியப பட் மனற்
            றம்பிக்கு மந்தி ரம்ேபால். 52

      விளங்கு மான் மா வ மல்லாம
            லான்மாவின் ேவறாய்த் ேதான்றா
      ளங்ெகாள்விய தாதிகா ாியங்கடைமத்
            ேதான்றாம ெலா க்கி நின் ந்
      ளங்கலக தக த னாசமர்த்ைத
            யாகி ேம ேதான்றா நின்ற
      வளங்கட  காரணமா ய வாகுந்
            திாியமா மாயா சத்தி. 53
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      அைனயெதா  மாையயிலக் கணமசத் ச்
            சடந் க்க மநித்தங் கண்ட
      ெம மிைவ ண் யற்ேகா  தலசத் ச்
            சட க்கல் ெல வாய் த்தி
      தைனயைட ங் ேகாரெமா  டவி த்
            திக க்கந் த ெமய் யாதி
      ன ைரெசய் யநித்தங்கண் தங்கால
            பாிச்ேசத தல வாகும். 54

      பின்னெமாட சத் ச்சா வய ெமதிர்
            மைற மைவ பிாிந்  தம்மின்
      மன்னிய  ெமாழிந்தநிர்வாச் சியமாகு
            நவவிதமம் மாைய ெயய்
      ன்னல ஞ் சு திசம்பத் த த்திசம்பந்
            த லகசம் பந்த ன்
      ெமன்னவ  ஞானங்கண் ைறேயயம்
            மாையப  மியல்  கூறில். 55

      விண்ணின்மல ெரனத் ச்ச ேமெயன
            மிப்பிவ  ெவள்ளி ேபால
      ெவண் மநிர் வாச்சியமா ெமன யிர்
            ேபானித்த ெமன  நிற்கு
      ண்ணில  தமமாைய ேமாக ட
            னவித்ைதெபாய்ம்ைம வி ெயன்ேற
      நண் மிைவ மாயாபஞ் சகமாகு
            ெமனவறிஞர் நவில்வ ரன்ேற. 56

      சீவேச தனமைறத் த் தமமயலா
            கிய லகத் திறத்திற் ெகல்லா
      ேம கா ரணமாகி மாையவிப
            ாிதஞானம் விைளத்  ேமாக
      ேமாவ ணர் வழித்தவித்ைத சத்தின்ேவ
            றாகிப்ெபாய் வி யாகும்
      விலா மாையயதற் கி த மஞ்
            சங்ேகாச விகாச ெமன்றாம். 57

      விாிந்தபட ேமாவியங்கள் பலதிகழ்த்திக்
            குவித்ெதா க்கும் விதேம ேபால
      வாந்ைதத  மாைய ந்தன் விகாசத
            மத்தினா லகிலங் காட் ப்
      பரந்தைவகள் சங்ேகாச த மத்தா
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            லடக்குெமனப் பகர்வர் மாையக்
      கி ந்தகுண மிரண் ளதில் சுதந்தர ஞ்
            சுதந்தர  ெமன்ன வன்ேற. 58

      ெபாய்யாகிச் சத் வப் ெபா ளின்ேவ
            றாகிெயா  ெபா ளாய்த் ேதாற்றல்
      ெசய்யாைம யா ளதில் சுதந்தரஞ்சான்
            றாயெவா  ேசத னன்பா
      ய்யாத சீவாதி யாக்குதலாற்
            சுதந்தர  ள  மாைய
      ெமய்யான தலெதன்றல் விசும்பலர்ேபா
            ல்ைலெயன விளம்ப லன்ேற. 59

      லமில்கன விைடக்காிேபாற் ேறான்றிவிசா
            ரந்ேதான்றப் ெபான் ம் ெபாய்யா
      நில தல்ெசய் சுத்தசத் வவ வ
            மாையெயா  நிகழ்த்  கின்ற
      ம னசத் வவ வ வவித்ைததமப்
            பிரதான வ வ மாகு
      நலமில்பிர கி திெயன வி த்தி ன்
            ைடத் ன நவின்ற மாைய. 60

      மாையவ  சு த்திலயங் களினத்தி
            யாசயிக்க மாயிற் ண்ைம
      யாயபிர மத்தினன ெவா பைடப்பி
            னி ேபத வவத்ைத ெயய்
      ேமயவதிற் பிரமைச தன்னியம்விம்
            பித்தி ேவ விளங்கு ஞானத்
      யைச தன்னிய  சன்பதிெயன்
            றிடநிற்குந் ணி  தன்னால். 61

      அப்பரற் குபாதி யாகி யேமாககா ரணியா மாைய
      ெபாய்ப்  மவித்ைத ெயண்ணிற் ேபாத் ப் பசுெவன் ேறா
      ெமாப்ப ஞ் சீவர்க் ெகல்லா பாதியாய் ேமாகஞ் ெசய்
      ெமய்ப்  பகுதி பாச ெமனக்குணச் சமமாய் நின் . 62

      அவித்ைதயின் விம்பித் ள்ள வா யிர் கர்ச்சிக் காகத்
      வக்கு  காாி யங்க ேடாற்றிட ெவதிர்கு றித்த
      வப்  மீச ேனாக்க மாத்திரத் ற்ற லர்ந்
      பவப்ப  கால மாகி ய ெகா  பாிணா மித் . 63

      இ மக தத்  வந்தா ெனனநிற்கு ம தா னீர்ெபய்
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      த ம்விைத ைளயா மன் ன் ேபா ரா தமர்தல் ேபாலக்
      க ெவ ம் பகுதி ேயாடாங் கார  மாகா மற்ெபாய்
      ர  நி வி கற்ப ந  வவத்ைத யாகும். 64

      ெகான்மக தத்  வந்தான் குணேபத றாப்ெபாய் ஞான
      மன்சவி கற்ப மாக வ த லத்தி யாச
      ெமன் த லாங்கா ரந்ேதான் றி ங்குண சத்  வந்தான்
      பின்வ  மிராச தஞ்ெசாற் ெப ந்தேமா குணெமன் றாகும். 65

      உைரப்ப ஞ் சத்  வாதி வங்கள் பிரகா சம்பின்
      ைரப்பிர வி த்தி ேமாக ெமன்குவர் கல்கு ணங்க
      ணிைரப்ெபயர் தான்ைவ காாி நிக ந்ைத சதம்  தாதி
      விாிப்ப ங் குணங்கண் ன் ந் த வேமல் விளம்ப ற்றாம். 66

      சத் வ குணத்திற் ேறான் ந் தயங்கு ட் கரண நான்கும்
      த்தியிந் தியங்க ைளந் ம் ேபாந் தித் தி மி ராச
      தத்தில்வாக் காதி ையந் ந் தகும்பிரா ணாதி ையந்
      மத்தேமா குணத்திற் ேறான்  மகல்விசும் பாதி தம். 67

      அப்ெப ம் தம் பஞ்சீ காித் ல காகி நிற்குஞ்
      ெசப்பிய கரண நான்கின் ெசயல்களா நிைனத்த லந்தப்
      ெபாய்ப்ெபா  ணிதன் மானம் ாிதல்சிந் தித்த றிங்க
      ப்பிய நான்  கன்ேசத் திாி ராந் தகன்ேற வன்ேற. 68

      இக்கர ணங்க டான மிதயஞா ேனந்தி யங்கட்
      குய்க்கு ந் ெதாழிலாங் ேகட்ட றல்காண்ட ண்டன் ேமாத்த
      றிக்குமா தேம நன்மித் திர யர் வ ண ேனா
      தக்கசு வனியாந் ெதய்வந் தானங்கா தாதி யாேம. 69

      த்தியிந் திாியங்க டா ண ம் விடயம்
            றெமனேவ ள் ணர்ந் தி ஞ்ெசவிகள் ைதப்பி
      ய்த்தபிரா ணாதிெயா  ேகட்ைகயன்னா திகைள
            ண் ம்ேபா தழல்குளிர்ச்சி யறிதல்விழி ன்
      ெமத் மக வி ளறித ட்காரா திகளின்
            விளங்குசுைவ கந்தமறிந் திடன் ைறேய யாகும்
      ைவத்தக  ேமந்திாியத் ெதாழி ைரத்த னடத்தல்
            வழங்கல்விட லாநந்தித் தி தெலன வறிேய. 70

      அங்கிமக பதியிரவி டன்மி த்  பிரசா
            பதிெதய்வம் வாய் தலாங் ேகாளைக கடான
      மிங்கிைவ  ட்கரண மி வைகயிந் திாிய
            ெமன்னவ  பதினான்கு மத்தியான் மிகமாந்
      தங்குமிவற் விடய மாதிெபௗ திகமாந்
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            தகுமதிேத வைதயாதி ெதய் க மாமிப்
      ங்கவேர யிந்திாியம் விராட் டற் க ெமய்
            ெபான்கர்ப்பற் க மைறப்பா மந்தாியா மிக்ேக. 71

      நின்றிதயந் தைனயைடந்  பிராண சு வாச
            நிசுவாச மியற் மபா னன்குதத்தி ற் ச்
      ெசன்ெறாழிய மலசலங்க ெளாழித்த ஞ் சமானன்
            ேசர்ந் ந்தி யன்னரச ப்பைனத் ம் பகுக்கு
      ெமன் தா னன்கள ற் ற்காரம் ாி
            மி ந்தங்க ெமங்கும்வியா னன்பாிக்கு டம்ைபக்
      குன் த  னாகன்ேசாம் பாவித்தல் விைளக்குங்
            கூர்மனால் விக்கெலா  ேதக்குளவா மன்ேற. 72

      ம்ம ட னி மல்வ ங் கிாிகரனா னகுதல்
            ெசால் தலாந் ேதவதத்த னாற்ேசாக ராக
      மிம்ைமத ந் தனஞ்ெசயனத் தனஞ்ெசயனாம் வா
            விறந்தைவந்  நாள்கா  மி ந் நனி ங்கி
      ெமய்ம் ம் ெவ த்திடச்ெசய் தக நா காதி
            விளம் ற வா க்க டாங்க ேமந் தியங்க
      டம்ைமமிக வியக்க ம் பிராணாதி வா த்
            தாமியக்கும் விடாமன்ஞா ேனந்திாியங் கைளேய. 73

      சாற்றின்வயி ரம்பன் க் கியன்பிரபஞ் சன்னந்
            தாியாமி ெயா மகாப் பிராணென ம் ெபயர்ெகாள்
      காற்றிைவகள் சீவசம் பந்தமா ேய ட்
            கரணங்க ளியக்கியி  மண் தைலந் திற்கும்
      பாற்றிக ம் வியாபாரம் ெபாைறபிண்  கரணம்
            பாகெமா  விரகமிடங் ெகாைடயாகுந் த ம
      மாற்ற  திண்ைமெநகிழ் வழற்சிபாி ெவளியா
            மயெனாடாி யரனீசன் சதாசிவன்ேற வைதகள். 74

      கந்த த லாயினேவ குணங்களைவ தம் ட்
            ககனத்திற் ெகா ெயான்ேற வளிக்கிரண்  டேன
      யந்தழ க் ெகாளிெயா ன் றறற்கிரத ெமா நான்
            ைகந் மண ெமா விக்ெகன் றறிகதிாி தான்
      ந் ஞா ஞான ேஞயமா மவற் ண்
            லவங் காரஞ்ேசர் சீவைக தன்னிய
      நந் ஞா மனத்திற் க வறி  ஞான
            நவின்றெபௗ திகவிடய ேஞயெமன வறிேய. 75

      ஈங்குமன மி பத்  நான்காவ தாகு
            மி பத்ைதந் தாவ தான் லவகங் கார
      மாங்கதைன யைடத ஞ் சிதாபாச சீவ
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            னைற மி  பத்தாறா மவன்மாைய ம
      ேமாங்ெகாளியா மீசனி  பத்ேதழா மவனவ்
            யிர் லாந் ாியனி  பத்ெதட்டா மவனா
      னீங்கல  மீசனதிட் டாத் வாம் பிரம
            நிகழ்த்தி  பத்ெதான்ப தாவ வா மன்ேற. 76

      ெதாித்தகா ாியத்ேதாற்ற மி வைகயாங் கிரம
            சி ட் க பற்சி ட்  ெயன லப் பகுதி
      விாித்தமக தத்வமக ந்தன்மாத் திைரயாம்
            விளங்குசத்தப் பிரகி தி யாற்பஞ்ச த
      ைரத்தவற்றாற் பிரமாண்ட பிண்ட த லாய
            லகுதயந் தான்சிரம சி ட் நிைற கடலான்
      ம த் வசத் தைலயாதி ேபாற்சிவத்தின் மாயா
            மயநாம வநிகழ வா கபற் சி ட் . 77

      சு திசித்த மாத னா ைவ டம்பா டாகுந்
            யபரப் பிரமமாம் விகாரமிலா விைறயாற்
      ற தெலங்ஙன் காாியங்கள் சடப்பகுதி ெயன்னிற்
            றாளிலாக் கதிர்ச்சிைலயி ச்ைசயிலா ெத ந்த
      ப தியினா லழல்வரல்ேபாற் பரசிவனான் லப்
            பகுதியிைட மகதாதி காாியங்கள் வரற்குக்
      க தின் ர ணிைலயாகு ெமனப் கல்வ ரறிஞர்
            காாியங்க ேடாற் தனால் வைகயைவ ன் ைரப்பாம். 78

      வி த்திபாி ணாமமா ரம்பம்விவர்த் தகமாம்
            விாிந்தபடங் கு ல்பாவம் பாறயிரா கார
      ைரத்த  தந் பட நியாயம்வன் ப ைத
            ரக  ைறயவற்றின் றிட்டாந்த மாகும்
      வ த் கயிற் றரவங்கந் த வநகர் குற்றி
            மகன்கனவிந் திரசாலஞ் சுத்திகா ரசதந்
      ெதாித்தவிைவ தலனவாந் திாித ன்ெமய்ப் ெபா ளிற்
            றிாிந்தி ெபாய்ப் ெபா ள கற் பிதமாதற் குவைம. 79

      ெபாய்ப்ெபா ள்கற் பிதமாயிற் றவிகாாி யாகப்
            ெபா ந் யி ாிடத்ேதன் ன்பிராந்தியார்க்ெகன்னி
      ெலாப்பில்சதி பதிரதிமா வச்ெசாற் பனந்தா
            ெனா னிவன் பா திப்பி னதனாலங் கவ க்
      ெகப்ப  மிலாத ேபாற் சான்றாமான் மாவில்
            இலங்குகுண வமாம் பகுதியினான் ம
      ெமய்ப்பாிய ஞா ம் பிராந்திஞா ன ம்ெபாய்
            விடயேஞ ய ம்வாி  மவர்க்கிைட  றிைலேய. 80

      இைறவனாற் ேறான்றியமா யாமயமா லக
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            மி ந்தப  யி க்குந்தன் வ வினா லத ண்
      மைறவிலாச் சீவ த்தி வி த்திகற் பிதமா
            மற்ெறா ேபாக் கியவ வ ேமவி ப்  விடயம்
      ெவ விதாம் ெவ ப் விட யத்திெனா  ெநா மல்
            விடயெமனப் பலவிதமா மைலயாைவ ெயன்னின்
      ைறயின்வநி தாதி  ெய வாய் ழ் ம்
            தலனவா ெமனெமாழிவர் ற் ணர்ந் ைடேயார். 81

      ஈசனி  மிதமான ேவகாகா ர ம்பின்
            ெனய் யிர்க் கற்பிதமாம் பலவாகா ர ேமார்
      ேதசவிட யத் தற் ெகவ்வாறிங் ெகன்னிற்
            றிட்டாந்த மீசனி  மிதமணியா திகடாம்
      ேபசிெலா  தைகயாய்ப்ேபாத் ப் த்தி தன்கற்
            பிதநானா விதத்தினா லைவதைமெபற் ேறா க்
      காைசவிட யமதாகிப் ெபறாற்குெவ ப் பாகி
            யாிய ற விக்குேபட் சாவிடய மாேம. 82

      அப்ெபா  டான்விளங்கித் ேதான் தற் கின்
            மைற ெபா  திட்டாந்தந் ேதான்றியேவார் மா
      ெமய்ப்பாிேசார் திறமாகப் ேபாத் க்கள் த்தி
            வி த்திகற் பிதத்தினாற் றாைதக்கு மகளாய்த்
      தப்பில்ெகா  நற்குக்கா த யாகி மகற்குத்
            தாயாகி மா லற்கு ம கியா யி ப்ப
      ளிப்பாிசு விடயெமலா மிைறவனி  மித
            மிலங்குயிர்க்கத் பிர மா மி திறத் ற் றி ேம. 83

      அண்ணனி  மிதப்பிரபஞ் சந்தான்வா திப்ப
            தல்லாைம யா  லாசிாிய வ வாய்
      நண்ணல  த்திசா தனமா ந் தன்னா
            ன வெவாண்ணா ைமயினா  மைனய தா னிற்க
      ெவண்ணாிய சீவகற் பிதமாய வ தா
            னி பிரபஞ் சங்கள்சாத் திரத்ெதாடசாத் திரமாங்
      கண் மசாத் திரப்பிரபஞ் சங்ெகா  திறனாங்
            கழறிற்றீ விரமந்த ெமனவைவ ண் ைரப்பாம். 84

      சீவபர விசாரைணேய ைரத்தலாி தாஞ்சாத்
            திரப்பிரபஞ் சங்காமா திகேளதீ விரமாங்
      காவ ஞ் சாதிக  மாதிகெமா ேடதன்
            க மனக் கற்பிதேம மந்தமசாத் திரத்தின்
      ேம மவ் வி திற  மா யிர்ெமய்க் காட்சி
            விேராதிகளா த ன்ஞானம் பயிறற்கு ன்ன
      ேமா வசாத் திரப்பிரபஞ் சந்தான்ெமய்ஞ் ஞான
            தவியா யான்மக்காட் சிப்பின்வி  வ வாம். 85
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      தீவிரமந் தங்க யிர்க் காட்சி ற்ற பின் ந்
            திகழ் த்தி ெபறற்ெபா ட்  வி வனெவன் றறிக
      பாவ  மவச்சின்ேனா பாதிபதி விம்ேபா
            பாதி ட னத்தியா ேசாபாதி ெயனேவ
      ேம பா திகெளா ன் ளவவற்ைற ைறேய
            விளம்பியி ற் சு த்தி  வாமவித்ைத தாேன
      யாவரண வவச்சின்ேனா பாதியாம் பிரத்தி
            கான்மா க் கதன கா ாியமாம் த் தியினில். 86

      பற்றியவான் மாப்பதிவிம் பித்தி த றாேன
            பதிவிம்ேபா பாதியாம் த்திகத மாய
      ற் சுக க்கங்க யிர் கர்தல் ேபால
            ய தேல யத்தியா ேசாபாதி யாகு
      ற்றவத்தி யாசவிலக் கணமாம்ேவ ெறான்ைற
            ெயான்றாகக் க த ப்பி ெவள்ளிய  ேபால
      மற்ற நால் வைகப்ப மால் மித்ைத ட னிதர
            மற்றிதேர தரஞ்சத்தி யங்களினா லன்ேற. 87

      ெந ப்பிெனா  ணர்ச்சியாற் னற்கழற்சி வரல்ேபா
            னித்த  மான்மாசந் நிதியதனின் ைறேய
      சாிப்பிெனா  காண்டனிைன றலறிதல் வரலாற்
            றகுந்த ல ெமய்மித்தி யாத்தியா சந்தா
      னி ப்பமி ந் தியங்கேள யிதராத்தி யாச
            மிதேரத ராத்தியா சங்கரண மாகுந்
      தாிப்பாிய லவகங் காரம  தாேன
            சத்தியாத் தியாசெமனச் சாற் வர்தக் கவேர. 88

      ஆங்கார மான்மாவிற் குநாெனனலாற் கயிற்றி
            னரவெமன நி பாதி காத்தியா சந்தா
      னாங்கார வியரலான்மா விற்குநான் க த்தா
            வாெமனலாற் சிவப் வலம் ேபாற்ேசாபா திகமா
      மீங்காகுங் கரணத  மான்மாவிற் கிச்ைச
            யிேனனாெனன் றி த்த னா லைல ன ற் க்க
      ர்ங்கதிாின் விம்பெமனத் த மாத்தி யாச
            ெமன ைரப்பர் நான்கு ம்ப வாெனனநிற் ைகயினால். 89

      ைமந்தர் த லாயினா டனான்மா விற்கு
            மண் லகிற் பஃறியத்த விவகார ெமனேவ
      யந்த  சம்பந்த மாத்திராத்தி யாச
            மாெமன்ப ாிவ்வத்தி யாசங்க டம்மா
      னந் நி  விகாாியான் மாெவன்றல் ெபற்றா
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            நவிற ைமந் தவத்ைத ள வைவயாைவ ெயன்னிற்
      ெறாந்த  நனெவா ெசாற் பனஞ்சு த்தி ாியந்
            ாியாதீ தந்தனா மவற்றியல்  ெமாழிவாம். 90

      ெப ந் ல ைவம் த மீைரந்திந் திாியம்
            பிராணபஞ் சகெமா நாற் கரணமிைவ வா
      ம ந் ல சாீரத்திற் சாத் வித குணேமா
            டகரெவ த் தாிெதய்வம் விழியிடேம யாக
      வி ந்தாக விதயமல ரட்டதள கதியில்
            விசுவசீ வ ம்விராட் ைற ெமா ங் கைடந்
      வ ந்தாவில் விடயங்கள் கரணமைனத் தா
            ம வி கர்ந் தி தல்சா கரணமா மன்ேற. 91

      பஞ்ச  த ஞ்சித்த த்தி நின் ெறாழிந்த
            பதிேனழின் மயமாஞ்சூக் குமத வி னின் ம்
      விஞ்சுரேசா குண கர ெம த்ததிெதய் வந்தான்
            விாிஞ்சனிடங் களமாக நல் தய ெமன் ங்
      கஞ்சமலர்க் கன்னிகா கதியாற்ைற சத ங்
            கனககர்ப் ப ம வி நனவின்வா தைனைய
      ெநஞ்செம ங் கரணத்தா ல பவிக்ைக தாேன
            நிகழ்ந்தி ஞ்ெசாற் பனெமன்  நிகழ்த் வர்  தறிஞர். 92

      ேமய்ந் திாி பார்ப்படக்கி றங்களகு ேபால
            விாிந்தகா ாியங்கைள ட் ெகாண் வா தைனேயா
      டாய்ந்தவான் மாசிரயத் தவத்ைதயற வி க்கு
            ம ம்பகுதி மயமாங்கா ரண டம்பிற் றமேம
      ேயய்ந்தகுண மகரெவ த் தரன்ெறய்வ மிதய
            மிடமாகக் கமலமலர்ப் ெபாகுட் ந க் கதியா
      ேலார்ந்தபிராஞ் ஞ ம்பர  மாய்ப்பிரமா னந்த
            மாயா வி த்திெய  ண்கரணந் தன்னால். 93

      அ பவித்தல் சு த்தியா மின்னனவா திகண்
            வவத்ைதெயா  த்தாம ப் ர த் தானம்
      பி த்ேத யங்கெள ம் பாியாய நாமம்
            ெப ைரத்த சாக்கிரத்ேத யககமல மழித்
      மனவழக்கந் தவிர்ந் பரந் தைனச்சிந்தித் திடேல
            வ ந் ாிய மப்பரமான் மாவின்மன மடங்கன்
      ன ைரத்தல் ெசய் ாியா தீதெமனப் கல்வர்
            ெமாழிந்தவற் ட் டாவரங்கள் ெப தத ட் சு த்தி. 94

      விலங்கு த லனெப வ சு த்திெயா  கனவால்
            விண்ணவர்க்கு நன நரர்க் கம் ன்  மாகுங்
      கலங்கல  ம ளர்க்குத் ாியமகா ேயாகி
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            கட்குவ  வ ாியா தீத தன் ன்
      மலங்க  ம டர்க்குத் தமிற்றாேம ேதான்றி
            வ ம்பந்த மாேமைன யிரண் மிேயா கத்தா
      லங்கு த்தி சாதனமா மைவெயான்றி ேலெயான்
            றிலாைமயாற் காலேத சங்கணிய மம்ெபாய். 95

      ெசாற்றவவத் ைதகளில  சூதனா யறி ந்
            ாியேன ளனன  கனவிலறி ண்ைம
      ெபற்றனமச் சு த்தியினிற் ெபற ைரப்பி ென ந்
            பிறிெதான்  மறியா  சுகத் றங்கி ேனெனன்
      ற்றவி  நிைன ம  பவஞ்சு த்தி யதனி
            றா வரா ெவ ம த்தா பத்தியினாற் ெபா ள்கண்
      ற் மடக் கி ள்விழிகாண் குதெலனக்கா ாியங்கண்
            ைத ட் ெகாண்டேப ரவித்ைதயி  ளிைன ம். 96

      அந்தவவித் ைதயின சூக் குமவி த்தி தன்னி
            லைல மரத் திைலயிைடயின் ெவண்ணிலாத் ளிேபால்
      வந்திலகி யடங்குநிசா னந்தக்கூற் றிைன ம்
            வ கரணாந் தராேபட்ைச யின்றிேய யான்மா
      ந் ைரெசய் சு த்தியினி ல பவிக்ைக யாேல
            ெமாழிந்ததனி லறி ளதா ேம மறி யாம
      னந் சுகத் றங்கிேன ெனனற்ேக  விடய
            ஞானமிலா ைம ங்கு ம்ப நிவர்த்தி மா ைறேய. 97

      மன்றசு த் தியிலதற்குக் காியாமா னந்த
            மய யி ண் ெடனிெலா வ ராகி மாண் டறிந்ேத
      ெனன்ற ல ேத கா ரணெமனிேலார் ெபா ைள
            ெய ப்பநீர் ழ்கிேனா னாண் ளெதன் ப ேமற்
      ெசன்றல  கலெவாணா த ேபாலக் க மச்
            ெசய னா ெல ந் ைண யாங்கரணங் கூ
      னன்றியதி லறிந்தெபா ள் கூெறாணா தாகு
            மாத னா யிர்ச்ச்சி தானந்த ெவாளியாம். 98

      அன்னெமா  பிராணன்மனம் விஞ்ஞான மிக்க
            வானந்த மயமாைமங் ேகாச ள வைவதாஞ்
      ெசான்ன ைற சுக்கிலேசா ணிதத்தாகி நின்ற
            ல டம் பன்னமய ேகாசஞ்சூக் குமெமய்
      மன்ன ம் பிராண ம்வாக் காதி ேம பிராண
            மயேகாச மன ஞா ேனந்திய ம் ணாிற்
      பன் மேனா மயேகாசந் ாியன்சிற் சாைய
            பதிதெலா  ேலாகாந்த குந்தேம ேபான் . 99

      இ ந்தவாங் கார ஞா ேனந்திய ங் கூ
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            யிைசத ம் விஞஞான மயேகாச மாகும்
      ெபா ந் கா ரணேதக பாவித் ைத ந்தாம்
            கல்விடய தாிசனசா மிப்பியைச ேயாகந்
      த ம்பிாிய ேமாதெமா  பிரேமாத ெமன்னத்
            தக்கைவ  மானந்த மயேகாச நாெனன்
      றரந்ைதத  விஞ்ஞான மயேகாச வ வா
            மாங்காரந் தைனயான்மா ெவன்பரறி விழந்ேதார். 100

      நீலகுண விேசடெமா ற்பலவி ேச யந்தா
            னிகழ்தரேவத் தியமாதல் ேபா ைளத்ேத ெனனினான்
      லத  ெவா ங்ேகட்ப னாெனனினிந் தியத் ஞ்
            சூழ்வனா ெனனிற்கரண ட ம்ேவத் தியமாய்ச்
      சால யிர் தாியனிற் ைகயினாலாங் காரந்
            தானான்மா வன்றாகி லேசதனவாங் காரஞ்
      சீல  றவிடய மறிவேத ெனனி
            சிக்க ன் ன் சிேசட் த்தி தல் ேபா ம். 101

      ெவயி னிைடக் காட் ப  மக்கல ண் மைனைய
            விளக்குதல்ேபா ந் ாியன் றனதி ஞ்சந் நிதி
      மிய தற் ைசதந்தயப் பதிவிம்பந் தன்பா
            ெலய்த ம்ெபற் றி த னா லச்சடவாங் காரம்
      பயில்விடய ணர்விெனா  நன கன ழன்
            பகர்சு த்தி தனிலடங்கு மவ்வழக்க ைரப்பிற்
      ெசயிர்த மாங் காரமடங் கு சு த்தி தன்னிற்
            ெசறியவித்ைத ட்சுவ ந் யிற்கத  மன்றி. 102

      ந க்கம ந் தீபமாந் தைனத்தாேன விளக்க
            னவில்பிரத்தி கான்மாவின் ேசாதியாம் பின்னர்த்
      ெதாடக்கிவ  காலக  மாதிசமீ ரணனாற்
            யிற்கதவந் திறந்திடவவ் வவித்ைதய  தன்னி
      ன க்கு த லவத்ைதமக தத் வமாந் ெதற்றி
            ய த்தி ந்தாங் காரெம ம் ெவண்பளிங்கு மணிதான்
      பைடத்தல ந் ாியசுடர்ப் பதிவிம்பம் பதியப்
            பட் னம் ேபாற்சீவ ெனன்னேவ நின் . 103

      ெசாற்பனமா ந மைனைய விளக்கிேய ெபாறியாஞ்
            சு ங்ைகயினிற் ேபாந் நன ெவ ன்றில் விளக்கு
      ற்பக ங் காலக  மாதிசமீ ரணனான்
            ட மத் யிற்கதவங் காாியவாங் கார
      நற்ப க மணியவித்ைத தனிலடங்கச் ெசன்
            நன கன ெவ ன்றி ன மைனக ளி ந்
      தற்ப க மணிக  மறிெவாளிதன் தலாந்
            தனித் ாிய விளக்ைகயைடந் ேதகமா மன்ேற. 104
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      இத்திறமிங் ககமின  பாவாபா வங்க
            ளிலங்குநன வாதிகளி னவிகார மாகி
      ய்த் ண  யிர்ேவெறான் றி த்த னா ெலன்
            ைரத்தவக மான்மாவன் ெறனவறிக றம்
      ைவத்தவிட யங்கடனக் கான்மாவாய்ப் பரமான்
            மாவிற்கு ேவத்தியமா த ற்சடா சடமா
      யத்தமதின் ன்பின்ேபா ெலாளியலதா மகந்ைதக்
            காகஞ்சிற் சாையயான் மா டனாம் ணர்ச்சி. 105

      ெவப்பிேன னாெனனலாற் சிற்பதிவிம் பந்தான்
            ேம மாங் காரசம்பந் தத்தினாற் ல
      ெமய்ப்ப வ ெவம்ைம த லனவறிதல் க ம
            விைளவாகிக் க மசமா நானறிந்ேத ெனனலாற்
      றப்பாிய சிற்சாைய டனவ்வாங் கார
            சம்பந்தஞ் சி ட் தன் த்தியள வாகிப்
      ெபாய்ப்பாிய வியல்பாகு நான்க த்த ெனனலாற்
            ணர்ச்சியிலான் மாவி ட னைனயதின்சம் பந்தம். 106

      இைசப்பில  பிராந்திெசன் னியமாகு ெமன்
            மிைவ ஞ் ெசப் திாி சியவிேவ கந்தான்
      மிைசப் கல்வ வஞ்ஞான மாவரண மிக்க
            விட்ேசபம் பேராட்சமப ேராட்சஞா னம்பின்
      வைசப்ப த ஞ்ேசாக நிவிர்த்தியதின் மீ
            வ நிரங்கு சதி த்தி ெய மவத்ைத ேய ந்
      திைசப் த ஞ்சீவர்க் காவனவா மிவற்றின்
            றிறமைனத்  ைறபிறழா தினிெய த்  ெமாழிவாம். 107

      ன்ெனறிெகாள் கு ம்பியாய் வ ய ேமார் சித் ப்
            ேபா யாஞ் சீவ யர் சு திவிசா ரத்தின்
      ன்னெமா  தன்ெசா ப மாகியேப ெராளியா
            தற் ாிய நிைலயறியா தி ந்திடலஞ் ஞானம்
      பின்ெனா கா யிாியல்  கூ மிடத் தின்
            பிரத்திகான் மாத்ேதான்றா ெத ங்கலக்க மிரண்
      பன்னியவஞ் ஞானகா ாியமாகு ெமன்னப்
            பகர்த மா வரணெமன்பர் பலகைலகற் ணர்ந்ேதார். 108

      க த்த ெமாண் க மபல ேபாத் ந் தானாய்க்
            க தி டம் பபிமானி யாஞ்சீவன் றாேன
      ைரத்தல ம் விட்ேசபஞ் சு திகு  ண்ைம
            ைரயா ண் யிெரனேவ யறிதலசத் ெதன்
      நிைரத்த த லாவரண நிவர்த்தகமாம் பேராட்ச

24



            நீபிரம ெம ம்ேவத ெமாழிவிசா ரத்தால்
      வரத் ாியன் றாெனனேவ யறிந்தி த லபானா
            வரணநிவர்த் தகமாகு மபேராட்ச ஞானம். 109

      ாியநிைல யைடந்ததற்பி னான்க த்த னான்ேபாத்
            ெவன் ஞ் சீவ த் க்கமகன் றி த
      லாியெத  மச்ேசாக நிவிர்த்தியாஞ் ெசய்ேத
            யைடத ம் பலனைனத்  மைடந்தனெமன் றைமதல்
      பாிவினிரங் குசதி த்தி யிரண் மப ேராட்ச
            பலமாகு மறி வா மான்மாவிற் ெகன் ந்
      ெதாி மப ேராட்ச ள தாத னா லவற்குச்
            ேசர்தெலவ்வா றஞ்ஞான தலனவிங் ெகன்னில். 110

      கடந் நதி பதின்மர்தைம ெயண் ங்கா ெலா வன்
            கண் நவ டைரப்பத் தாமவன்றா ெனனேவ
      யைடந்தறியா தி த்தேல யஞ்ஞானம் பத்தா
            மவனிைலகா ணப்படா ெனன் மி  பிராந்தி
      யி ம்ைபத  மாவரண நதி ளவ னிறந்தா
            ென ந் க்கம் விட்ேசபம் ேவ ாியன் ெமாழியாற்
      கிடந்தெதா  றக்கெமன ளெனனேவ யறிதல்
            கிளர்ந்தவவ னிைலெயன்ற ெலா பைகத்தல் பேராட்சம். 111

      சங்கநவ டெரா  ைறெயண்ணி நீேய
            தசமெனனத் தைனத்தாேன யி ந்தப  ய த்த
      ங்குவ  தசமன்கா ணப்படா ெனனேலா
            க மப ேராட்சமா நதி ளிறந் தனெனன்
      றங்குவ  யரகறல் ேசாகநிவிர்த் தியதா
            மைடந் தன தியனிைலயிற் சுகித்தி த்த றாேன
      ங்கநிரங் குசதி த்தி ெயன்றறிக வினிேமற்
            ெறால்ேவத வாக்கியமாம் விசாரெம த் ைரப்பாம். 112

      விாிந்தவிதி நிேடதஞ்சித் தார்த்தேபா தகமாய்
            ேவதவாக் கிய ன்  திறனாகு மவற் ள்
      வ ந்திமக தலனெசய் ெகன்றல்விதி வி க
            ம பானா திகெளன்ைக நிேடதம்விதி யின்றித்
      தி ந் சிவ யிரயிக்கப் ெபா டைனேய ெத ட்டல்
            சித்தார்த்த ேபாதகவாக் கியமாகு ெமன்பர்
      ெபா ந் மைற நான்கி நான் குளவாஞ்சித் தார்த்த
            ேபாதகமா கியமகா வாக்கியங்க ளன்ேற. 113

      உைரத்தைவ ட் சிறந்தன்  சாமமைற க
            ேமாங்குதத்வ மசிமகா வாக்கியமங் கதற்குப்
      பரத்த  தற்பதந்ெதாம் பதத்ெதாடசி பதமாய்ப்
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            பத ன்றாஞ் சிவ யிரங் கவற்றயிக்க ைறேய
      ய த்தெமன லாம்பதேம பதார்த்தெமா  வாக்கி
            யார்த்தங்க டமக்குச்சம் பந்த ைற ன்றாம்
      விாிக்கிலைவ தாஞ்சமா னாதிகர ணம்பின்
            விேசடவிேச யமிலக் கியெமா லக் கணமாம். 114

      அைறத  பதங்கடமக் கி ெபா ளிங் குளவா
            மைவவாச்சி யார்த்தமிலக் கியார்த்தெமன வவற் ண்
      ைறைமத  விராட் டன் தலாகி நின்ற
            வ ச மப் பிரம ெமான் றாகிப்
      பிறிதலற நிற் ழிதற் பதத்திற்ெகய் வ
            ெபயர்வாச்சி யார்த்த க்கி யார்த்தமபி தார்த்த
      ெநறிெகாள்விசு வாதிக ந் ாிய ெமான் றாகி
            நிற் ழிெதாம் பதத்திற்கு வ மம்  வைக ம். 115

      தற்பதத் தி க்குவிராட் டாதி யகன்ற
            தனிநி பா திகப்பிரம ேமயிலக்கி யார்த்தஞ்
      ெசாற்பர ஞ் ேசாதிததற் பதார்த்தெமன நிற்குந்
            ெதாம்பதத்திற் குற்றவிசு வாதிகளின் ேவறாம்
      ெபாற்பினி  பாதிகமாந் ாியனிலக் கியார்த்தம்
            ெபா ந் ேசா திதெதாம் பதார்த்தெமன லாகும்
      விற்பர  மிலக்கைணவிட் ட ம்விடா த ம்
            விட் விடா த ெமன வைகயா மன்ேற. 116

      கங்ைகயினி ைடச்ேசாி ம வ ஞ் ெசால் ங்
            கவின்குந்த ெமா  ேசாயந் ேதவதத்த ெனன்
      மிங்கிைவக தாரணமா மவற்றி க்குக் கங்ைக
            ெய ெமாழிநீர் வ வந்தன் க்கியார்த் தத்ைதத்
      தங்குமிைடச் ேசாிதனக் கிடமாகா ைமயினாற்
            றணந் கைர காட் ந்தன் க்கியார்த் தத்ைதத்
      ங்க  குந்தெமாழி விடாமற்குந் தத்ைதச்
            சுமப்பவைனக் காட் ெமன ணர்ந்தி க ணிந்ேத. 117

      ன்னெமாழி த ஞ்ேசாயந் ேதவதத்த ெனன்
            ெமாழி ண் த லவெனன்  ெமாழியிறந்த காலந்
      தன்னில்வ  ேதசவேயா விசிட்டனாந் ேதவ
            தத்தைனக்காட் மிவெனன் ெமாழிநிகழ்கா லத்தி
      ன்னவ  மைவ ைட ேதவதத்தன் றன்ைன
            ணர்த்தி மிவ் வி த்தத  மப்ெபா ள்க ளிரண்
      மன் தல்ெச யயிக்க றா ைமயினாலப் ெபா ட்கண்
            வ வி த்த த மங்க ளைனத்திைன ம் விட்ேட. 118

      வி த்தம ந் த மமாந் ேதவதத்தன் றைனேய
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            விடா ெகாளி னவனிவேன யிவனவேன ெயன் ந்
      ெதாித்தலாி தாயதா தான்மயங்கூ மாற்
            ேறாினிைத விட் விடா விலக்கைணயி ெனா தா
      ன த்தவிலக் கைணபாகத் தியாகவிலக் கைணெயன்
            றைறத னா ேவதத் வமசிவாக் கியத்திற்
      குத்தி வ தாரணமா ாியெதன ண்ைம
            ணர்ந் ைடேயா ரஃெதவ்வா ெறனின் ைறேய ைரப்பாம். 119

      தற்பதம்வாச் சியார்த்தமா ெயலாமறிதன் தலாஞ்
            சட்குணங்ெகாள் பேராட்சனாஞ் சிவன்றைனேய ணர்த்
      ற்பக ந் வம்பத க் கியமாய்ச்சிற் ணர்
            தலாய னகுண விசிட்டவப ேராட்ச
      கற்பிதசீ வைன ணர்த்  மிம் ரண்ெகாள் ெபா ட்ேக
            கத் வங்கூ டாைமயினவ் வி ெபா  மைட ம்
      பற்பலவாம் பேராட்ச ட னபேராட்ச மாகும்
            பைகத்தத  மத்திறங்க ளைனத்திைன ம் விட்ேட. 120

      இக லா வறி மாத் திரமாகி நின்ற
            விலக்கியமாம் பிரமகூ டத்த யிர் ெகாள்ளிற்
      காிலா வ வி ேவ யி வ ேவ ெயன்னப்
            ெபா ந் தா தான்மியம்வந் ெமனேவ யறிகப்
      பகவிலா வசிபதமிவ் விலக்கியார்த் தத்திற்
            பேராட்சவப ேராட்சங்கள் மாயாகற் பிதெமன்
      கவிலா ணர்த்தி  பலமாமிம் ைறயா
            ெலான்றாகு மறிேவ ண் ெடனல்வாக்கி யார்த்தம். 121

      யதத்  வமசிமகா வாக்கியத்தி னாேல
            ாியபாற் குளேதகத் வெமன்ைக கடாதி
      யாய பா திகளகற்றி விசும்ெபான்ேற ெயன
            மகற்றிம  டத்தன்ைம யிராமைனநீ தாேன
      மாயவன்கா ெணன ங்கன் னைனேவ  கழித்
            மகன்குந்திக் ெகன ெமா  தசமைனமாய் யரம்
      ேபாயகல ெவாழித் நீ ேயதசம ெனன ம்
            க தல்ேபாற் சுபாவசித்த மாகுவேத யன்றி. 122

      ஒ மலர்க்குத் றக்கெமனல் ேபான் த்தி வி ப்ப
            தவ த்த வாதெமழிற் ப ைமையத்ேத ெவனல்ேபா
      ைமத  பாசனா பரம டன் றன்ைன
            யிந்திரெனன் ப ேபாலத் திபரமா ளிைனேய
      ய மரெசன் ப ேபால பசாாி கந்தா
            னக்கிநிமா ணவகென ம் வாக்கியேம ேபால
      ாிைமத  சுகுணசா திாிசமி  ேகாயி
            டம்ெபன்ைக ேபாற்சாதி வியத்தியா மன்ேற. 123
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      கடத்ெதா மட் கநநியெமன் வாக்கியேம ேபாலக்
            காாியகா ரணநீேலாற் பலெம ம்வாக் கியம்ேபால்
      வி ப்பில்குண குணிதயிர்பாற் கேபதெமனல் ேபால
            விகாரேம வாாிகணங் கட்ேகக ெமனல்ேபா
      ல த்தவங்கி சாங்கிசிவிம்பப்பதிவிம் பங்களி க்
            கயிக்கெமனல் ேபால்விம்பப் பதிவிம்ப வாத
      ெம த் ணாி ெலனவிங்ஙன் ேபதபர மாக
            விைசப்பனெவ லாஞ்சு தி விேராதெமன வறிேய. 124

      அவ்வகிலங் கட்ெகலாம் ெபாய்ம்ைமேய க
            மாியதாம் ேவதாந்த பக்கமதி ைனய
      ெவவ்வம  சு திவிசா ரத்தினா ண்ைம
            ெய த்தி கூ ெமன ெலவ்வாறிங் ெகன்னி
      லவ்வியெமன் ெசாற்பனமா தைணவினான் ெமய்ம்ைம
            யாய  ாியெவாழி ங் கற்பிதமாம் வ விற்
      ெசவ்வியெவாண் கட ள்வழி பாட் னா ட்டஞ்
            ேசர்த ம்ேபா ணர்வான் த்தி ஞ்சித் திக்கும். 125

      அ ைமெய  த்திவிலக் காக ன் ளவா
            மஞ்ஞான ைமயம்விப ாீதெமன வவற் ட்
      பிரமமல நாெனன்ைக யஞ்ஞான நானப்
            பிரமேமா வலேனாெவன் றிடைலயஞ் சு தி
      வ மினிய த்திகளா னான்பரமா யி ன்
            வளர்சீவ பாவ ண்ெடன் குதல்விபாீ தந்தான்
      ற ைறயி லஞ்ஞானா திகட்கு ர ணாகுஞ்
            சவணெமா  மனனநிதித் தியாசனங்க ளன்ேற. 126

      சூதகா திகளினிைடச் சு திவிசா ரத்தாற்
            ணி ேதான் தெலனேவ சிவெமா யி ரயிக்க
      ேமா மா ரணெமாழியின் றாற்பாியங் ேகட்ைக
            யர்சவணங் ேகட்டெபா  த்தியிற்சிந் தித்த
      றீதின்மா மனனமவற் றாற் ணிந்த ெபா ளிற்
            சித்தமைச வறவி த்த னிதித்தியா சனந்தான்
      ேமைதயா கியசவண ஞானத்தா லான்மா
            ெமய்ம்ைமயா க்கியத்தாற் சவணமங்கி ெயனலாம். 127

      ஏைனயேவா ாிரண் மதன் ைணெயனலா லங்க
            ெமனலாகு மஃெதவ்வா ெறனிற்ெபா ள்க கழத்
      மானேதார் சுடரைசவிற் க மவ  யின்றா
            மாத னால் வளித க்குந் திைரெயனலா மனன
      ேமனிமிர்வான் றிாி ண்  ெயாளிர்வித்தல் ேபா ம்
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            விளம் நிதித் தியாசனெமன் றறிந்தி க ெதாிந்
      ேமாைனயா ெமன ைரத்த சிரவணத்திற் குள்ள
            ைறயில  வைகயி ங்க தாற்பாிய ைரப்பாம். 128

      அைவ பக் கிரம ப சங்கார டேன
            யப்பியா சம்பின ாி வைதபவேமா ற்ற
      நவில த்த வாத ப பத்திெயன லாகு
            நற்சி ட்  ன்சகெமய்ப் பரமாயிற் ெறன் ஞ்
      சிவமதற்குச் சுவகதா திகளிைலெயன் றகண்டஞ்
            ெசப் மேத பக்கிரமஞ் சகஞ்சிவத்தின் மாய்த் ப்
      பவமகலத் ாியற்குப் பிரம ட னயிக்கம்
            பகர்ந்தத்  விதங்கூற பசங்கா ரந்தான். 129

      கூ மிைவ யிரண் ேமா ாி ங்கெமன வைறவர்
            கூடத்த ேனபிரம ெமனமறித்  மறித் ந்
      ேதற ைரத் திடலப்பி யாசமாந் ாியன்
            றிகழபிரமா ணாதீத ெனன்ைக ர் வைதயாம்
      பாறி யி ெரான்றறித ெலலாமறித ெலன்ைக
            பலம்பிரத்தி கான்ம  வாம்பிரமந் தனக்கு
      மாறாிய ைவந்ெதாழிற்கத் த் வஞ்ெசப் தல்
            வயங்க த்த வாதெமன மதித்தி க ெதாிந்ேத. 130

      கடத்தி க்கு மண்ணிைன  ற்குலண்  தைன ங்
            காரணெமன் ப ேபாலப் பிரமேம ன்னம்
      பைடத்தசகத் காரணெமன் ப ேவதிட் டாந்தம்
            பக த்தி தர்க்கம  மானமிைவ ன்
      ம த் வ  மனனசக காாிகளா மவற்
            ளா யிர்க ளேனகம்வியா பகெமனேவ கூ ந்
      த ப்பாிய சாங்கியேம தலாய மதத் ட்
            சாற் யி ெரலா டம்  ெதா ம் ணர் றலால். 131

      இந்த டம் பிவற்ேகயாம் ேபாகசா தனமற்
            ேறேனார்க்கன் ெறனப்ேபாகத் திதி கெலா ணாதாம்
      வந்த டம் ெபத்திறத்  மிவன்விைனயான் வரலான்
            மற்றிவற்ேக ெயனின்விைன  ெமவர்க்குமிைல ேயாதான்
      ந்ைத டம் பபிமானத் தாற்ெசய்விைன யிவற்ேக
            ற் ெமனி னவ்வபிமா ன ந்ைத டல்ேச
      ரந்த யி ரைனத்திற்கு மிைலேயாதா னிவ்வா
            றனவவத்ைத நீக்கலாி தனாதி யி ெரனலால். 132

      ெசப்பாிய ேவகான்ம பக்கத்திற் ேபாகத்
            திதியிைலெயன் றேனகான்ம பக்கம  ெகாளி
      மிப்பாிசு மிகுேபாகத் திதிகூடா தாயிற்
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            றிச்சங்ைக யி மதத்  ெமாக்குேம ெயன்னிற்
      பற்பலவி ேலகான்ம பக்கமதில் விம்பப்
            பதிவிம்ப நியாயத்தாற் கரணவைச வாதி
      ெமய்ப்பாிய பலதிறத்தா ெலண்ணிகழ்ந்த ேபாகம்
            விைள கூ தெலௗ¤ெதன் குத த்தி யாமால். 133

      த க்கவ  மானவிலக் கணங்கடா மிசிரா
            சாாியர்கண் தலாேனார் கண்டனா திகளில்
      விாித்தைமத லா தான் சுவா பவ லாய்
            விளங்குதலா ண் ைரப்பிற் ெப குெம ங் க த்தா
      ைரக்கிலமந் திரேயாகம் பாிசேயா கம்பி
            யர்பாவ ேயாக ட னபாவேயா கந்தான்
      ெறாித்தமகா ேயாகெம  மிைவகேளா ைரந் ந்
            திகழ்கின்ற நிதித்தியா சனவ வ மாமால். 134

      ஓங்காரா திகள சந் தாநத்தாற் பரத்தி
            ள்ளமடங் குதேலமந் திரேயாக மதேனா
      ங்காகு மனபவன ெமான்றாய்  லத்தி
            னி ஞ்சுழிைன வழிெசன்  ெசன்னிந  வி ந்த
      ேதங்கான்ம ெவாளியின்மேனா லயமாதல் பாிசஞ்
            சிரந் றக்கஞ் ெசவிதிைசக ளி சுடர்கள் விழிதீ
      பாங்காய க ந்தி விசும் நிலம் பதமாம்
            பரம  வாயவிராட் டவ  ெவனி ம். 135

      அன்றியள ெப ந்ேதாட் பைடபணிேயா ற்ற
            வண்ணல்வ  ெவனி நிைனந் தவயவங் கடம்மி
      ெலான்ெறான்ைற வி த் நின்ற வவயவிமாத் திரமா
            ண்ைமயாம் பிரமத்தின் மனமடங்கல் பாவஞ்
      ெசன்றள  கரண றா ெவா பிரமந் தன்னிற்
            சிந்ைதயடங் குதலபா வம்பைடப்பி ெலாழிவிற்
      றன்ெறாித ெறாியாைம யிடத்திேனார் பாிசாய்த்
            தன்வ வாம் பிரமத்தின் மனமிறன்மா ேயாகம். 136

      பகர்ந்த யி ண்ைமவிலக் காகவ ம் தப்
            பதிபந்தம் வர்த்தமா னப்பதிபந் தம்பி
      னிகழ்ந்தவாகா மியப்பதிபந் தங்கெளன த்தி
            ேநயெமா  றந் கு  பரைனயறிந் தைடந்
      மகிழந் சவ ணாதிக ற் றி ன் கர்ந்த
            வனிதாதி விடயசுக வாதைனயாற் றின ம்
      குந் மன நிைலகலக்கி யி ண்ைம றாமற்
            ேபாக்கியிட றைனப் தப் பதிபந்த ெமன்பர். 137

      ம விடயா சத்தியபி மானெமா  குதர்க்க
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            ம கு சிற் றினஞ்ேசர்தல் சபலத்  வாதி
      யைடத ன்ெமய் ெதாிந் யி ண்ைம றா தழித்த
            ல வாகும் வர்த்தமா னப்பதிபந் தங்காண்
      விடலாிய சனனமி ஞ் சிலவைடந்தா லன்றி
            விடா பிர மாதி ல கிச்ைசெய ந் ேதாட
      ெமா ம வி மைறப்ெபா ைள ணர்ந்தி  மான்ம
            ண்ைம றா தழித்தலாகா மியப்பதிபந் தந்தான். 138

      பந்தமைவ ன்றிைன ங் கடந்தி வான் பயில்வ
            பகர்ஞானம் ைவராக பரதியா மவற்றின்
      வந்த கு மிலக்கணங்கா ரணெமா தான் ெசா ப
            ம கா ாியெமனேவ தனித்தனிஞா னக்கு
      ந் சவ ணாதிகேம காரணமான் மா
            லவகங் கார ம்ேவ றாகுதேல ெசா பம்
      நந் மகங் காரகத மயற்குத்தான் காியாய்
            ந குதேல காாியெமன் றைறகுவர்  தறிஞர். 139

      ேவண் ம்ைவ ராக்கியத்திற் குற்றவநி தாதி
            விடயத்தி னிைலயாைம தலாய குற்றங்
      காட்ல  காரணெமத் திறத்தா  மதைனக்
            கழன்றி தல் ெசா பம்பின் றாைமகா ாியமா
      மாண்ட ப ரதிக்கியமா திகேளகா ரணஞ்சூழ்
            மனெமா ங்கல் ெசா பமாம் றக்க மந் தன்னின்
      மீண் கு மயல தல் காாியெமன் றிைசப்பர்
            விளம்ப  ஞானாதி கட்கவதி ெமாழிவாம். 140

      தக்கேத கான்மபா வம்ேபாலப் பிரமந்
            தாெனன் ந் திண்ைமஞா னத்தி க்கா மவதி
      மிக்கபிர மாதிபதந் ம்ெபனேவ நிைனத்தல்
            விளம் ம்ைவ ராக்கியத்திற் கவதிசு த் தியன்ேபாற்
      ெறாக்கக  மங்களைனத் திைன நிைன யாைம
            ேதான் ப ரதிக்கவதி யாகுமைவ ன் ம்
      க்ெகா வ னைடந்தி ேம ல ன்னம் விடா
            ாிந்தமா தவத்தின்வ  ெயன்றறிக ெதாிந்ேத. 141

      குைறயக ம் ைவராக்கிய பரதியா மிரண் ங்
            கூ ஞா னங்கூடா தாயின் த்தி யாிதா
      மினிய மிைச லக பதங்கிைடக்கு ஞான
            ெமான் மைடந் தைவயிரண்  மிைலயாயி னிற்ப
      றி மர ெந ம்பைணேயான் விழநிைனவின் றியி
            றியவிழல் ேபாலேவ ேதகாந்த மதனிற்
      ெப வ யர் த்தியிைன டற்கைமந்த விைனயாற்
            பிறந்தி ந் க் கா பவ ளதாத றிண்ணம். 142
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      ஆற்றாிய சுேபச்ைசவிசா ரைணத மா நசிசத்
            வாபத்தி யசம்சத்தி பதார்த்த பாவைனேய
      ேமற் ாிய காமிெய  மிவற்றிைன  தறிஞர்
            விளங்குசத்த ஞான  மிைகெயன்ப ரவற் ட்
      ேடாற்றி நான் டனா யி ந்தகா ரணெமன்
            சு திகு  வாலறிவ ெலனநிைனதல் சுேபச்ைச
      மாற்றாிய சு திகு  வாற்சிறி  ேதான் ம்
            ைவராகத் தல்சதா சாரம்விசா ரைணேய. 143

      ம வ  சுேபச்ைசவிசா ரணவ யால் விடய
            வ ய த றான்ற மா நசியவற்றின் பயில்வால்
      விர நன வாய ல கிைனக்கனெவன் ெறண்ணி
            ெமய்த்தவான் மா ண்ைம க தல்சத் வாபத்தி
      பரவ  லகுேதான் றா சு த் தியன்ேபாற்
            பகரறி  மாத்திைரயாய் நிற்றலசம் சத்தி
      ெயா விவா சைனயைனத்  மிகு யிேலான் ேபால
            யிரானந் தத்ெதா ங்கல் பதார்த்தாபா வைனயாம். 144

      உண் ைலெயன் னாமலகங் கி திநிரங் கி தி
            றாமலறி வாய வத் வித பதத்திற்
      கண்டெதா  வ ங்குடம்ேபா ட் றஞ்சூ னியமாங்
            கதி ாிய காமியா பரதிைய யைடந்
      ெகாண் லக திாிசி யா ேவ தம்பின்
            கூற  சத்தா  ேவதநி  விகற்ப
      ெமண்ட சட் சமாதியாம் றெமாடக ெமன்
            மி ேபத மைடந்தவற்ைற ைறயினிவண் ெமாழிவாம். 145

      கடாதிவிட யத்தினிெலான் றிைனக்குறித்  நாம
            கற்பைனேயா வெம  மாையயதன் றிறத்ைதத்
      தடா வி த் தத்திபா திப்பிாிய ெமன் ஞ்
            சச்சிதா நந்தமாம் பிரமத்தின் றிறத்ைத
      விடாத சந் தானஞ்ெசய் தி தேல றத்
            ெமய்த்திாிசி யா ேவ தப்ெபயர்ெகாள் கின்ற
      ெகடாதெதா  சவிகற்ப சமாதிெயன லாகுங்
            கிளர்ந்த றச் சத்தா  ேவதம  கிளப்பில். 146

      சச்சிதா நந்த  வாகுவேத பிரமந்
            தாெனனேவ தியானித்த ல வாகு ெமன்க
      விச்சமா திகள்பயின்ற வ யினாற் ேறான்
            மி ம்பிரமா நந்தநிைல தனின்மனஞ்ெசன் ெறா ங்கி
      நிச்சலமா யைலயில்கடல் ேபா ரத்தல் றத்
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            நி விகற்ப சமாதியா மேநாகதகா மாதிக்
      கச்சம  காிதாெனன் ெறண் த ட் ாிசி
            யா ேவ தப்ெபயர்ெகாள் சவிகற்ப சமாதி. 147

      சங்கம  சச்சிதா நந்தெவாளி வந்
            தாெனனச்சிந் தித்திட ட் சத்தா  ேவதம்
      ெபாங்கு தன் ன தி ரசந்ேதான்  மதனாற்
            கன்றதிாி கியஞ்சத்த ெம மிரண்  மகன்ேற
      யிங்கைசவி றீபெமனப் பந்தமற வி த்த
            லங்கு ண் ணி விகற்ப சமாதியிவ்வா றா ந்
      தங்க ற ெவா குமிேயா கிக்குமன ெமங்குச்
            சாிக்குமாண் டாண்ெடலாஞ்ச மாதிெயன லாகும். 148

      தக்கமா ஞானபல நான்கு க்கா பாவஞ்
            சர்வகா மாத்திெயா  கி தகி த் தியேம
      ெதாக்கபிராத் திப்பிராப் பியங்கெளன வவற் ட்
            ெசால் ய க் காபாவ மிகபரத்தா ரண்டாம்
      ெபாய்க்குேமார் ல டம் ெபாழிெவழிறீ நாற்றம்
            குபிணிகண் தலன ஞ் சூக்குமேத கத்
      மிக்ககா மாதி ங்கா ரணத்தினிலவ் வாதி
            வியாதிகட்கு வித்தாம்வா சைன மிகத் தி ம்ைப. 149

      மித்ைதெய  மாயாகா ாிய டம்பா திகளின்
            ேவறாய ாியஞா னத்தின்ேம லாக
      ைவத்தெவா  ேபாகேபாத் க்களிலா ைமயினால்
            வரஞானிக் கவ்வி ம்ைப ன் மிலா தி த்தல்
      ெபாய்த்தவிக ேலாக க்கா பாவெமன லாகும்
            ண்ணியம்வந் ெதன் ேபாம் பாவெமன நின்ற
      சித்த  சிந்தைனேய பரேலாக க்கந்
            ெதாியிெனனப் கன்றி வர் தி க்க நல் லறிஞர். 150

      ஞானநிைல யைடத ந்தா மைரயிைலநீர் ேபால
            ஞானியி  விைன றா ைமயினா ந் தனத்திற்
      றீந கு மழ விற கிலாத ேபாற் க மச்
            ெசய லவ னாமவனி லஃதிரா ைமயினான்
      மானழ ண் வனத்தி றா த ேபால ஞான
            மயைனவிைன யா றா ைமயினாலச் சிந்ைத
      தானவனி ெலழாதி த்த றைன ைரப்பர் ேமேலார்
            தக்கபர ேலாக க்கா பாவெமன வன்ேற. 151

      எல்லாவாழ் விைன ஞ் சார்வெபௗ மாதி
            யிரணியகர்ப் பாந்தமாய் ேமன்ேமல்ேவண் ற்ற
      நல்லானந் தங்கெளலாம் பற்றிலா வறிஞ
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            ன குதலான் ஞானங்ெகாண் டறிசிவத்தின் கூறாய்த்
      ெதால்லானந் தங்கெளலா நிற்ைகயினா லவற்குத்
            ேதாமிலகண் டானந்தச் சித்திேதான் தேல
      ெபால்லாத விைனப்பைகையக் கடந்தெப ந் தவர்கள்
            கன்றி வர் சகலகா மாப்திெயன வன்ேற. 152

      தத் வஞா னத்திற்கு ன்னமிங் கைடயத்
            தக்கவிட்டம் ெபறவனிட்ட ெவாழிவிற்கு ேவண்
      ைவத்த ழ வாதிக ந் றக்க தல் ெபறற்கு
            மக தலா யின த்தி சாதனமா ஞாந
      சித்தி ற மிகுசவணா திக மறி ஞர்க்குச்
            ெசய்வனவாந் தத் வஞா னத்தின்பின் கு ம்பப்
      த்திெயா  பலேபாகத் திச்ைசயிலா ைமயினாற்
            கன்ற ழ வாதிெதாழி யா மிைல யாமால். 153

      வந் சி  சாளரத்திற் ேறான் பர மா
            வான்திாின் மிகுெமாளியிற் ேறான்றிடா வாேபா
      னந்த  சிற்றறிஞன் விடயமாங் க ம
            ஞானியிைடத் ேதான்றாைம யா யற்றத் தக்க
      ந் மக தலனவிங் கிைலபிரமா னந்த
            த ண்ைம ெயய்தலாற் சவணாதி ெயல்லாஞ்
      சிந்ைத ற வியற் மள வாகுமதா ேவ
            ெசப்பியவக் கி தகி த் தியத் வெமன் றறிேய. 154

      ற்ற  விசிட்ட ண் ணியபாிபா கந்தான்
            த்திவி ப் பாியகு  வழிபா  ெப ல்
      ெவற்றித  சவணாதி யறிவறியா ைமகளின்
            விேவகமிகு மஞ்ஞான வழிெவா தன் ண்ைம
      ெபற்றச  சார க்க நிவிர்த்திநிசா னந்தப்
            ேபெறய்த ேலபிராத் திப்பிராப் பியமாம்
      பற் யர் த்திவைக யிரண்டாகு மைவதாம்
            பகர்சீவன் த்திெயா  விேதகைக வல்யம். 155

      அறி ைடயார்க் ககமான்மா ெவா வ சம் பந்த
            மகற னாற் பிற டல்ேபாற் றன் டலந் தனி
      தித  மபிமான மின்ைமேய யாகி
            ண் ம  பவெவாப்பால் வ பிரா ரத்த
      வ கர் ண் டாஞ்சு த்தி யின்வ ேய ேபால
            மந்தா  சந்தான மாத ற்ேற காதி
      ெசறியபிமா னங்கழன் ங் கட தித் ஞ் சுழ ந்
            திகிாிேபால் வாதைனயா றல்சீவன் த்தி. 156

      பரமமா ஞானந்ேதான் த ேம கதிர் ன்
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            பாயி ள்ேபா லஞ்ஞானத் டனதன்கா ாியமாம்
      ர தலா யினவைனத்  மகன்றி த றாேன
            கலாிய விேதகைக வல் யெமன் றிைசப்ப
      ர மிங் கி வாகச் சீவன் த்தி ளெதன்
            ைரப்பெதவ்வா ெறனிற்கயிற்றி னரவமயக் ெகாழிந் ம்
      வ மதன்கா ாியமாகும் பயகம்ப மாதி
            ம தல்ேபான் ஞானத்தா லஞ்ஞானங் ெக ம். 157

      அதன கா ாியமாகு டம்பாதி நிற்கு
            மதனா ம் பிரமஞா னந்ேதான் ம் ெபா ேத
      சிைதத மஞ் ஞான ட டம்ெபாழி  மாயிற்
            றிகழ்பிரம வித்தியா சம்பிரதா யந்தான்
      கதிெயாழி  மதனா ம் பரசிவனாற் பிரமன்
            கமலனா யர்பிரசா பதியவனான் ம வாம்
      தம வான் ம ட ணர்ந் தனெரனேவ ைறைம
            கல்சு தி விேராதமா மதனா  மன்ேற. 158

      ெசஞ்ஞானிக் குாித்தாகுஞ் ேசர்சீவன் த்தி
            சித்தித்தற் குற்றபிரா ரத்தவா தைனேயா
      டஞ்ஞான ேலசசற் பாவ டம் பாட்டா
            லாகநிைல ஞ்சீடர்க் குபேதசா திக
      ெமஞ்ஞான் ங் கிைடத்தி மா லச்சீவன் த்தற்
            கிாித சஞ் சிதமங்கி கு ளி ற் ேபால
      ெமய்ஞ்ஞானத் தாற்பிரா ரத்த கர்ந் ெதாழி
            ேமல்விைனகூ டாதனதி காாியா த னால். 159

      ெபற்ற யர் ஞானத்தா ெலாழிந்தவிைன தாேன
            பிராரத்த ேபாகத்ைத யளிக்குெமனி ல ேம
      ற்ற ட ற்பத்தி தைன மியற் ெமன்
            ைரப்பில்வ  விைத கர்ச்சிக் கன்றிேய ைளக்கு
      மற்ற தான் காரணமன் ற ேபால ஞானி
            வ க ம கர்ச்சியினா ேனெயாழிவ தாகி
      யற்ற  பிறவிேமல் விைளத்தி தற் ேக
            வாகாெதன் றியம் வ ரறிவறிதக் கவேர. 160

      அைறந்த கர் விைனய தான் ேலாகயாத் திைரக
            ளனதிகாித் நரற்ேக ேயா டம்  தன்னிற்
      ெசறிந் கர் வாமவற்றி னதிகி த ராகிச்
            சிறந்தமா டற்குத் தசசங்ைக டம்பி
      ைறந்தல  தீர்ந்திடா ெதனி மைறப் பின்றி
            தலா ெலா வ க்கிங் கிைளைம தற் ேபதம்
      பிறந்தி  மவ க்ேகா டம்ேபயாய் நின்ற
            ெபற்றிேபா லாகுெமன ணர்ந்தி க ெதாிந்ேத. 161
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      விடயங்க ளைனத்தி க்கும் ெபாய்ம்ைமசா திக்கு
            ெமய்ஞ்ஞானந் தனக்குமைவக் குண்ைமசா திக்கு
      ட கர் விைனக்குெமான் றற்ெகான்  விேராத
            ண்ைமயினான் ஞானிக்கு கர்ெவங்ங ெனன்னிற்
      ெக கன  தலவற் ண் ைம னா திகளாங்
            ேக கர் வாதல்ேபாற் பிராரத்த ேபாக
      விடயங்க ண்ைமயா யலதாகா ெதன் ம்
            விதியின்ைம யா கர்  ணர் ர ணாவால். 162

      வந்தமய ெலாழிந்தளேவ யிப்பியிைட ெவள்ளி
            மாய்தல்ேபா லறிவினா லஞ்ஞானங் ெகட
      மிந்த ல க ேதாற்ற ேமயிலா ைமயினா
            ெலங்ஙனமாம் விைனப்ேபாக கர்ச்சிெயனி ப்பி
      தந்தவிர சதநி பா திகப்பிரைம யாகுந்
            தன்ைமயா ணர்ந்தளவில் ெவள்ளி  ெவாழி ம்
      பந்த  மி ேசாபா திகமாகு மிதனாற்
            பகர்ந்த ேபா லன்றாமற் ெறங்ஙெனனி ைரப்பாம். 163

      தடத்தி யர் கைரயமர்ேவா னத்தடத் ப் ன ற்
            றானேதா கமாக வி ப்ப ெபாய் ெயன்
      பைடத்தெதௗ¤ ளெமா ப் பி மேதா கமாம்
            ப வந்ேதான் தல்ேபால லவகங் கார
      ம த் வ  சீவபா வாதிகேமா மித்ைத
            யறி ாியன் றாெனனேவ ணாி ஞ்சீ வாதி
      ெதா த்த ல கு த னாற் சீவன் த் தன்றனக்குத்
            ய்க்கும்விைனப் ேபாகவிவ கார டம் பாடாம். 164

      சீவன் த்தற் குாியனவா மயித்திாிேய க ைண
            திகழ் தித ேபட்ைசெய ஞ் சற்குணங்க ளவற் ண்
      ேம சற் டெரா  நட் மயித் திாியா
            ெம த க் கிகளிடத்தி னிரக்கேம க ைண
      ேயாவ நற் ண்ணியர்பால் வி ப்பேம தித
            வப் ெவ ப் பிரண் மிலா லகதனி யற் ம்
      பாவிகைள வி தேல ேபட்ைசெயன வறிகப்
            பயைனந்தச் சீவன் த்தற் குளவைவ ண் ைரப்பாம். 165

      ஞானரக்ைக தவஞ்சகல சம்வாத டேன
            நவி க்க ெவா க்கெமா  சுகாவிற்பா வந்தா
      னானவற் ண் ம ம்வா சைனயழி  மனத்தி
            னடக்கங்க ளாற் த்தி நி மலாமா யி த்தன்
      ஞானரக்ைக மனம்ெபாறிகட் ெகா ைமேய தவமா
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            ஞானிெயன லகெமலாம் வழிபடல்சம் வாத
      மானமனக் கிேலசமற ேல க்க ெவா க்க
            மவற்றினாற் பந்தமறல் சுகாவிற்பர வந்தான். 166

      குறிகேளார் பத் ளவாம் ஞானமயற் கைவதாங்
            குேராதமின்ைம ைவராக்கியம் ெபாறி லன்க ளடக்க
      லற த  சைமதைமேய சனப்பிாியத் வேமா
            டேலாபெமா  ெகாைடயபய நி மதெமன் றறிக
      ெநறிம  சீடெரா  பத்த தா சீனர்
            நிைலயில்பா விகெளன்  நால்வைகேயா ாிடத்
      ைறயின க் கிரகம்வந் ம ள்ெகாள் சீவன்
            த்தனா ெலன்பரைவ ைறயிென த் ைரப்பாம். 167

      ெதாிவாிய சீவன் த்தன் றைனநம்  மதனாற்
            சீடற்கு த்தி மன் ெபா வழிபா டதைனப்
      ாி யர் பத்தற்கு நல்விைன  மவன்றன்
            னித  சாிதம  கண்ட தா சீனர்க்
      குாிய ண் ணியவி ப்  மவன்றன்வ  விைனக்கண்
            தன் த லானவற்றாற் பாவிகட்குப் பாவ
      விாி  ெமன்பர்த க் காதியா லாத
            ெலங்ஙெனனின் த்தனாற் பிரேமாப ேதசம். 168

      மைறப்பக  ெமா பிரம ெசா பமா த னான்
            மகிழ்ச்சிெவ ப் பிலா சற் க க்கிரகஞ் ெசய
      ெமா ப் ற ம் வ ம்விைனயி ேனாராலத் ெதாழில்க
            தல்ேபாற் சாதகர்தம் பக்குவேப தத்தாற்
      சிறப் நல் பேதசா திகண்ஞானிக் ெகய் ஞ்
            ெசப்பியவிவ் விலக்கணெமா ரா பல ைறயாற்
      றப்பில ட் சீவன் த்த ாி ப்பெதன்ெகா ெலன்னிற்
            ணி ேதான் ற  ெறாகுத்தபாி சுைரப்பாம். 169

      வந்தைண ம் பிராரத்த வாசைனதீ விரேம
            மத்தியமந் தஞ்சுத்த ெமனெவா நான் காகும்
      பந்தம  ஞானியா யி ம்ேபாகத் த ந்திப்
            பசுப்ேபாலத் தன்மகிழச்சி மாத்திரமா யி த்தன்
      ந் ைரெசய் தீவிரம்ேபா கச்சிறப் ற் றி
            ெமாழியான்ம தற்பரனாய் விேனாதேம ாிந்
      ைமந்தெரன வி த்தன்மத் தியம்ேபாக மைனத்
            மாற்றிமி  னம்ேபாலா னந்த றன் மந்தம். 170

      உலகவழக் ககன் நி  பாதிகான் மாவி
            ற்றதற் பரனாகிப் பர த்த ெனனேவ
      யிலகுசுகத் டனி த்தல் சுத்தவா சைனயா
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            ெமன்பாிந்நால் வைகயாகுங் க மவா சைனயாற்
      றைலைமெகாண் த் தர்கள்ேவ ேவறாய ெவா க்கஞ்
            சாாி ஞ்ெசந் ெநறிேகாண ெநறிெப மா நதிக
      ளைலகட ற் குதல்ேபான் வின்ெமய்ப் பரமா
            யமர்த நன் த்திசுக ெமா பாிெசன் றறிேய. 171

      இச்ைச ட னநிச்ைசபிற ாிச்ைசெய  மிவற்றா
            யம்ப  பிராரத்த ன் வைகப் ப மா
      லச்சுரர்க ளா ம்விலக் குதற்காிய வாகு
            மபத்தியஞ்ெசய் திடறனக்ேக ேகெடனவிங் கறிந்
      ைவச்சும  ாிவித்த ச்ைசெசய்ேய ெனனி
            மன்னவர்தம் மாைணேபாற் ெசய்வித்த லனிச்ைச
      யிச்ைசயனிச் ைசகளின்றி யி ந் மய ேலாரர
            ன்ப ன்ப கர்வித்தல் பிறாிச்ைச விைனயாம். 172

      இப்பாிசு வைகயாம் பிராரத்த விைளவா
            ெலண்ணில்பல ெவா க்கமாஞ் சீவன் த்தற் கிந்த
      ெமய்ப்ெபா ைள வதிட்டனா ரதன் வா சன்சீர்
            வியாதெனா  சுகன்வாம ேதவன ட் சனக
      ெனாப்பாிய பரதெனழிற் ெகௗதமேன தலா
            ளர்வ த்த னாேபத ணர்த்த  மிங்ஙன்
      ப் த  பிராரத்தங் ெகாளினஞ்ஞா னிக்குஞ்
            சுத்த க்கும் ேவ பா ெடங்ஙெனனின் ெமாழிவாம். 173

      மண் லகில் விராத்திாியர் ேசாத்திாியர் தமக்கு
            மைறெயாழித ேலாதலா லன்றி ணன் தலா
      ெயண்ணவ  ெசயலான்ேவ றிலாைமய  ேபால
            விதயபந்த றெலாழித லாலன்றிப் ேபாக
      ண் நிைல யதனாலஞ் ஞான ைட ேயார்க்கு
            ணர் மய மாய்நின்ற சீவன் த்தர் தமக்கு
      நண்ணிவ ம் ேவறிபா ைலெயனேவ நவில்வர்
            ஞான ல் பல ணர்ந்த நல் ணர்வி னவேர. 174

      தத் வஞா னத்தினாற் பிரமமைடந் தி ேமற்
            ற கண்வாிப் கண்ேடான் ேபாற்சீவத் வத்ைத
      யத்தைலேய யழித்தி மா த னாலச் சீவ
            னழி தனக் குடன்ப ேமா ெவனிற்கட ட் டன்ைமக்
      குய்த்தவா தரவினாற் கங்ைக த லவற்
            ெளாழிப்பத க் கிைசவர்நரத் வம ேபா ெலன் ம்
      ெபாய்த்த லாத் ாியவ  வாம்பிரமத் வத்திற்
            ெபா ந்தத்தன் ேகட் க்கிங் குடம்ப ஞ்சீ வன்றான். 175

      வாதரா யணன் தேலார் ேபாற்சாப டேன
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            மற்ற ள்ெசய் வ ைடேயான் றத் வஞா னத்ேதா
      ேனதிலா னலெனனிலவ் வ தவத்தின் பலமா
            மிலங்குதத் தவஞான பலமன்றா மாயின்
      மாதவேம ஞானத்திற் ேக ெவ ஞ் சு தி
            வழக்கினாற் றவமிலர்க்குத் தத் வஞா னந்தா
      ேனெதனிலாஞ் சாபாதிக் குச்சாகா மியேம
            ேய நிட்கா மியதவஞா னத்தி க்ெகன் றறிேய. 176

      ேவதவியா சாதிகட்கு ஞானம்வ  யிரண்
            ேம ேம ெயனிலவர்கட் கி தவ  ளவா
      மாத னா லவ்விரண்  மாகுெமாேரார் தவேம
            யாயிெனாவ்ெவான் ேறயைட  மதனான்மா றின்றா
      ேமைதயாஞ் சாபாதி வ யிலர்க ளாகி
            விதியிறத் வஞானி தைனக்கிாியா நிட்ட
      ேரா வார் நிந்ைதெயனி லவர்தமக்கும் விடயத்
            ழல்பவரா னிந்ைதயா த ற்குைறவின் றாமால். 177

      உலகிறந்த சீவன் த்த கர்விைனவா சைனயா
            ண்ெபா ள்கள் பலகவர்ந்  ெமௗனேம ற் ம்
      பலதிறங்கண் ெமாழிந் ப ேதசெநறி ாிந் ம்
            பரதவித்  மகிழந் மிகு ேவடங்கள் ைனந் ங்
      கைல றந்  ைட த் ங் கல்விபல பயின் ங்
            கல்லா  மாதர் யக் கிைட ற்  மிவ்வா
      றலகிறந்த நைட றி  ம ள்விைளயாட் ெடன்ேற
            யவன்றைனநம் கைவய ெமா சிறி  றாமல். 178

      என் ெமவ் விடத்தி ேமா டம் றா ெதான்றா
            யி ந்தசச்சி தானந்த சிவெசா ப மாத
      னன்றித  விேதகைக வல் யெமன் றிைசப்பர்
            நவின்றவைத ெயய் மா ெறவ்வாற்றா ெலன்னிற்
      ெபான்ற னித் தியக மா ட்டானந் தன்னாற்
            ண்ணியமப் ண்ணியத்தாற் பாவெவாழி வதனாற்
      குன்றல  சித்தசுத்தி யதனாற்ெபாய்க் கு ம்பக்
            குற்றநிகழ் வதனான்ெமய்த் ற ற வதனால். 179

      த்திவி ப் பதனாேன றக்க ம ெவா க்க
            ெமாழிந்ததனால் ேயாகநிைல யற்சிய  தன்னாற்
      ெபாய்த்தல  ாியவிைழ வத் ாிய விைழவாற்
            கல மா வாக்கியவா ராய்ச்சியத னாேன
      யத் வித ஞானமத னாலவிச்ைச நாச
            மதனாற்ெபாய்த் விதமயக் கழிதலத னாேன
      ெமத் சுக க்கநிைன ெவாழிவதனால் வி ப்
            ெவ ப்ப த லதனாெலாண் விதிவிலக்ேகாய் வதனால். 180
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      விைனயிரண்  மகறலத னாற்ேறக பாவ
            விச்சிந்தி யதனாேன பாசெமலா ெமாழிதல்
      பிைனயைறந்த வதனாேன பராபரமாய் வாய்ப்
            ெபயர்சாதி குறிெபறா ெதான்றாகி வாக்கு
      மனமிறந்  நித்தியா னந்தமய மாகி
            மறிவிலா விேதகைக வல் யம்வந் ெதய்
      ெமனவறிந்  ணிந்தி க சு திகு  பரனா
            ன்ப  டைட ெநறி வி ம் த் தமேர. 181

      ேவத த லாகிய  லைனத்தி ஞ்ெசால் ெபா ைள
            விளங்கியிடக் கரதலமா மலகெமனக் காட் ப்
      ேபாதமய மாகியேப ரானந்தத் த த் ம்
            ெபா விகந்த விந் ைல த்திெபறற் குாிய
      சாதனநான் கிைன மைடந் ெதவரா  ெமன் ந்
            த ப்பாிய பிறவிேநாய் தணிப்பத க் ெகண்ணி
      யாதரவி ன ட்குரவன் றைனத்ேத  கு
            மன் ைடேயார் தைமக்காணி னளித்தி க வந்ேத. 182

      - தி ச்சிற்றம்பலம் -
      பாயிரம் உள்படச் ெசய் ள் - 185

      - சர்வம் சிவமயம் -

      ேவதாந்த சூடாமணி ற் ப் ெபற்ற  
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