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மகாராஜா ற  
குமாரேதவர் இயற்றிய  

 
    Source:  
    குமாரேதவர் தி வாய்மலர்ந்த ளிய 
    " தலாவ  மகாராஜா ற " 
 
    இதற்கு மான் சிவஞானசுவாமிகள் பாதேசகரரான 
    த்தமிழ்ரத்நாகரம் ம-தி .. பா கவியவர்கள் இயற்றிய 
    ெபாழிப் ைரேயா , 
    தி மயிைல-இராம ங்க த யாரவர்களால், 
    ெசன்ைன: சிற்றம்பலவிலாஸம் பிெரஸ் ற் 
    பதிப்பிக்க ற்ற . 
    Registered Copyright 1903 
    ------------------ 
 

குமாரேதவர். 
 
    இவர் கன்னடேதயத்தவெரன் கிக்கத் ேதவர் என் ம் பட்டேம ேபாதிய சான்றாம். 
குைக நமசிவாயேதவர், அ ணமசிவாயேதவர், வி ப்பாக்ஷிேதவர் என கன்னடேதயத் 

றவிக க்குப் ெபயர்வழங்கி வ தலா ம், இ ங்கதாாிகளான ரைசவ 
அ யவர்களிற் பண் ்ந்த பல க்கும் ெகாக்கிேதவர், ம வாலமாச்ச ேதவர் எனத் 
ேதவர்பட்டேம வழங்கி வ தலா ம் இவர  மாணவர் கு வினர் 
இ ங்கதாாிகளாகேவ இ த்தலா ம் இவைரக்கன்னட ேதயத்தவராக 
எண் கின்ேறாம். 
 
    இவர்,ெகாைல ம த்தல் -ைவராக்கிய சதகம்- ைவராக்கிய தீபம்-அவிேராத ந்தியார் 

த ய ல்களினாசிாியரான சாந்த ங்கசுவாமிகளிடம் ஞாேனாபேதசம் 
ெபற் க்ெகாண்டதாகச் "சாந்தநாயகைன" என்ற இந் ன் ஆசிாியவணக்கம் 
காட் கின்ற . 
 
    இவைர, அரசன் என உைரப்பதற்கு இவர் காலம் இரண் றாண் க க்குட்பட்ட 
தாத ன், இன்ன இடத்தி ந்த இன்ன அரசன் எனப் பல மறிவார்கள். அங்ஙன 
ெமான் ஞ் சாியாக அறிதற்குஇடமின்ைமயால் யாம் அதைன எ தா வி த்ேதாம். 
 
    இவர்தமக்கு ெமய்ஞ்ஞாேனாபேதச கு வாக நின்றவள் ஜகதீசுவாியான பார்வதிேய 
எனத் தாமியற்றிய ல்க  ைரத்தி த்தலால், அ பவ ஞானத்திைன இவர் 



 3

அம்பிைகயின் அ ளினால் ெபற்றவர் என்றறிகின்ேறம். ேவதாந்த சித்தாந்தங்கைளத் 
ெதய்வவ ளா ணர்ந்த இம்மகா பாவ க்குத் றவறத்தி ள்ள அ த்தத்திைன 
இவாியற்றிய ற  த ய பதினா  சாத்திரங்க  நன்கு விளக்கும். 
 
    இவர் ஜீவன் த்தராக லவியகாலத்தில் தி வா ர்த் ேதாிைன ஓடாமல் நி த்தின 
ெரன ம், மந்திரவாதிையத் தண் த்தன ெரன ம், தி நீறளித் ப் பிள்ைள ண்டாகச் 
ெசய்தன ெரன ம், சைமத்த மீனிற் குயிரளித்தன ெரன ம், க ங்கல் ைன 
மண்டபத்தின்மீ ேதறச்ெசய்தன ெரன ம் இன் ம் பல அற் தங்கைள இயற்றின 
ெரன ம் எ தியி க்கின்றார்கள். ெபாியநாயகி அம்ைமைய உபா த்  
அம்மஹாேதவிையத் தம  ஞானகு வாகக் ெகாள் ம் ஆற்ற ைடயவ க்கு 
இைவேபான்றன அற்பத்தி ம் அற்பமான காாியங்களாத ன் நாம் அைவகைள 
ஈண் ைரத்திேலம். 
 
    சிலர், மகாராஜா என லாசிாியர் கூறி ள்ள  அவைரேய ெயன்  
க கின்றார்கள். அ  என் ம் ெபா ந்தாதவிஷயேமயாம். இல்லறத்தி னிழிபிைன ந் 

றவறத்தி யர்விைன ம் விளக்கிக் காட் வான் இத் ற  ைனக் காவியமாகப் 
பா யேதயன்றித் தற் கழ்ச்சியாக ைரத்ததன்றாம். 
 
    இவர் விேதக த்தரானபின்னர் இவர் சீடர்கள் வி த்தாசலத்தில் இவ ட ைனச் 
சமாதியிலைமத்  நித்திய ைச ெசய் வ கின்றார்கள். 
 
    இன்ன வ ஷத்திற் பிறந்தார் இத்தைன வ ஷமி ந்தார் இன்ன இன்ன இடங்களில் 
யாத்திைரெசய்தார் என ஒன் ம் சாிவர உைரத்தற்கு ஆதாரங்கள் காணப்படவில்ைல. 
 
    வி த்தாசலத்திைன ம் அவ் வசலத்தி ெல ந்த ளியி க்கின்ற 
ெபாியநாயகியாைர ம் சிந்தைன ெசய் ம் திறங்ேகட்கப்ப தலால் இவர் தம் றவற 
நிைலையக் காத்த  வி த்தாசலத்தி ந்ேத என்  அறிகின்ேறம். 
 
    இவர் பிர த்திெபற்ற ஞானபா வாய் விளங்கியாங் கிவர் மாணவ ம் 
தி ப்ேபா ர் சிதம்பர சுவாமிகள் எனப் பிர த்தி ைடயவராய் இப்ெபா தி க்கும் 
ேபா ர்க் குமராலயத்திைன அைமத்தனர். சந்நிதி ைற த ய அேநக ல்க ம் 
இயற்றி ள்ளார். 
 
    உலகபிரசித்தரான குமாரேதவர்சாிதம் குன்றி ட்ட விளக்ெகனக் குவலய ெமங்கும் 
பரவிநிற்பதாத ன் விாிக்கா வி த்தாம். 
 
          சுபம். 
          ம.தி. பா. 
    ---------------------- 
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    (108-ம் பக்கம் 99-வ  ெசய் ள்.) 
 
    "கனமாம் யாழ்ப்பாணத்தின் கப்பேலாட்டம் ேபால" இனி ஒ சாரார், 
யாழ்ப்பாணத் க் கப்பேலாட்டத்தில் இக்கைர மைறந்த டன் அக்கைர ம், அக்க0ர 
மைறந்த டன் இக்கைர ம் குறித்த ஒ விடத்தில் ெதாிதல்ேபால, சீவேபாத நீக்கத்தில் 
சிவேபாத ம், சிவேபாதநீக்கத்தில் சீவேபாத ம் ேதான் ம் என் ங் கூ வர். 
இக்கைர யக்கைரகளின் ேதாற்ற மைற க ண்ைமேய ம் அதற்குச் 
சான்றாகக்கூ ம் சிவேபாத மாதிய, இந் லாசிாியர் இவ்விடத் ப் ர்வ 
பக்ஷமாக்கியி த்தைல "ேபதவாதிகைளப்ேபாற் பிரபஞ்சம் ேவற ெதனேவ, ஈதகன்ற 
தலேவ" என்பனவாதி வாக்கியங்கள் நன்குவிளக்கு மாத ன், அநாதி நித்தமான பசுபதி 
பாசத் திறங்கைள ஆராய்வார் மதமான ேபாதக் கழற்றியாதிய இவர்க்கிவ்விட 

டன்பாடன்றாத ன் அவ் ைர ெபா ந்தாெதன்க. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    சிவமயம். 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
    சாத் கவிகள். 
 
    இைவ, இந் ல் உைரயாசிாியர் மாணவராகிய ேகாவிந்தசாமி த யாரவர்களால் 
இயற்றியன. 
 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
 
        *ேர  நங்குமர ேதவனார் ெசப்பிய  
        ேளேர  மகராசத் றெவன்  ெமழி ற்கு 
        நாேர  ைரெயான்ைற நங்குரவன் ெதய்வத்ைத 
        ேபேர ம் பல ைறயாப் ெப க்கிஇளித் தானன்ேற. 
 
        அத்தைகேயான் யாவெனனி ல ந்ெதாண்ைட நன்னாட் ன் 
        த்தமமார் குணங்கள்பல ேவளாண் குலமைலேமல் 
        ைவத்தெவழில்விளக்ெகன்ன வயங்கிைசெகாள்ெப ம் கழா 
        வித்தகனார் மயிைலதைன விளக்கிடமாக் ெகா மாண்பன். 
 
        சண் கெமன் லகெமலாந் தக ைரக்கும் லவனிைட 
        மண்மிைசயிற் பல ல்கள் மாண் றக்ேகட் ெடாளிர் லவ 
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        ண்மிைசயிற் சிவன ைய றேவத்தி யளைகயன்ேபா 
        ெலண்மிைசயார் தி மயிைல யிராம ங்க ெவழில்ேவேள. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    க ைர. 
 
    கடல் ைட த்த ெந நில வைரப்பிற் பிறந் மிறந் ம் ெப ந் ய ெரய்திச் 
சகடக்காெலனத் தைலத மாறா நின்ற எ வைகத் ேதாற்றத் திைய ைட யிர்க ட் 
சாலச் சிறந்த  மக்கட் பிறப்ேபயாம்: அப் பிறப்பிைன யைடந் ம் இல்லற ெமன் ங் 
க ஞ்ேசற் ட் சிக்கி வ ந் வதனால் யாெதா  பய ந்தராெதன்பதைன விளக்குவான் 
ஆசிாியர் குமாரேதவர் ெபாியநாயகியார் தி வ ள் வல்லபத்தால் ெசய் ள்ள 
மகாராஜா ற  என் ம் ல் தக்கதாதலா ம், இந் ற் பயிற்சி ைடயா க்கு 

ேவடைணத் ன்பங்க  ெமாழிந்  ஞான தயமாகித் றவறெமய்திச் 
சற்கு விைனத் ேத  யைடந்  ஞாேனாபேதசம் ெபற்  நிரதிசய வின்பத்திைன 
ெயய்தற்குள்ள நன்மார்க்கங்கள் நன்கு லப்ப  மாதலா ம், கற்ேறார்க்கன்றி 
மற்ைறேயார்க்கும் ஈ பகாரமாமா றிதற்ெகா  ெபாழிப் ைர எளியநைடயி ெல தல் 
நலெமனக் க தி இப் ெபாழிப் ைரைய எ திேனன். உபகாரங் க தி எ தி ள்ள இச் 
சிற் ைரயில் எவ்விடத்திேல ம் அவத்ைத வயத்தால் ரண்கள் காணப்ப மாயின், 
அறிஞரைவகைள மன்னிக்குமா ேகட் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    ம.தி.பா. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    கு ேவ ைண. 
 

குமாரேதவ ர ளிச்ெசய்த  சாத்திரங்கள் பதினாற ள் தலாவ  

மகாராஜா ற   -  ல ம் உைர ம். 
 
    பாயிரம். 
 
    கணபதி த ய ஐவர் வணக்கம். 
 
    எ சீர்க்கழிெந ல் வி த்தம். 
 
        அமரர்கள் பர ந் தி  குன்றி 
               லாழத் ப் பிள்ைளையச் சிகாிக் 
        குமரசற் கு ைவ யிமகிாி ராஜ 
                குமாாியாம் ெபாியநா யகிைய 
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        மல  ெமா ங்ேக யகற்றி  க்கண் 
                தல்வைனச் சாந்தநா யகைன 
        நமெதணப் ப ேய ந்திடத் தின  
                நா நின் றிைறஞ்சிவாழ்த் தி வாம். (1) 
 
    (இதன்ெபா ள்) ேதவர்கள் (எந்நா ம்) திக்கின்ற வி த்தாசலத்தில் 
(எ ந்த ளியிராநின்ற) ஆழத் ப்பிள்ைளயார் என் ந் தி நாமத்திைன ைடய 

த்தபிள்ைளயாைர ம், ேகா ர வாரத்தி ெல ந்த ளி ள்ள குமாரசுவாமியாகிய 
ஞாநாசாாியைன ம், பர்வதராஜ த்திாியாகிய ெபாிய நாயகியம்ைமயாைர ம், 
ஆணவம்-காமியம்-மாைய என் ம் ன்  மலங்கைள ம் ஏககாலத்தி லகற்றவல்ல 

ன்  கண்கைள ைடய சிவெப மாைன ம், சாந்த ங்க சுவாமிகைள ம், 
நம் ைடய மேநாபீஷ்டம் நிைறேவ ம்ெபா ட்  நாள்ேதா ம் தியானஞ்ெசய்  
எதிாில் நின்  திப்ேபாமாக.  என்றவா . 
 
    ஆசிாியர் ஆன்ேறா ெரா க்கத்ைத ய சாித்  ன் கத்ைத உைரக்கற்பாலனவான 
§ "வாழ்த்  வணக்ெகா  வத் நிர்த்ேதசம்" என் ம் வைக மங்கலங்க ள் 
நமஸ்கார பெமன் ம் மங்கலமாக 'இைறஞ்சி வாழ்த்தி வாம்' என்றார். 
நிஷ்ப்ரேயாஜனமாக வணங்காமல், பிரேயாஜனங்க தி வணங்கினதைன விளக்க, 
'நமெதணப்ப ேய ந்திட' என்றார். ப்ராரம்பத்தில் மாத்திரம் ேதவதா தியானம் 
ெசய்  விட் விடாமல், ல் நிைறேவ ங்கா ம் ேமற்குறித்த ெதய்வம்-கு  என் ம் 
இவர்கைளச் சிந்தித்தவண்ணேமஇந் ெல ேவம் என்பார், 'தின -நா  
நின்றிைறஞ்சி வாழ்த்தி வாம்' என்றார். தி குன்றமான  பரேமசுவசன் 
எ ந்த ளியி க்கின்ற ண்ணிய பமான ேகாயிலாக ள்ளதாதலால், ேதவர்கள் 
வழிப கின்றனர். 
    ------- 
    § ேவதாந்த சூடாமணி 
 
    இதற்கு, 
 
        "வண்ணமா மலர்ெகா  வானவர் வழிபட 
        வண்ணலா ராயிைழ யாெரா  மமர்விடம் 
        விண்ணின்மா மைழெபாழிந் திழியெவள் ள விேசர் 
        திண்ணிலார் றவணி தி  குன்றேம" என் ந் 
 
    தமிழ்ேவதேம சான்றாகும். 
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    பரமாசாாியப் ெப ந்தைகயார் பிரமஞான ேபாதகர்களான, கு மார்க ட் 
சிறந்தவராதலால், குமாரசுவாமிைய 'குமரசற்கு ' என்றார் இதைன, 
 
        'யாவ க்கு ெமப்ெபா ட்  மின்பெமய்த நின்றவர் 
        வ க்கு மின் த்  வி  திறத்த ந் 
        தாவி ன்ப ெமய்தநின்ற தத் வத்த ெனன்பவா 
        ேலாவி ன்ப வமான ெவாளிெகாள்குமர சைன 
 
    என் ந் தணிைகப் ராணத்தா ணர்க. 
 
    பார்வதிேதவியாெரன்  விளக்க, 'இமகிாிராஜ குமாாியாம் ெபாியநாயகி' என்றார். 
 
    மற்ைறய ஆசிாியைரப்ேபாலா , ஏககாலத்தில் ஆன்மாக்கைளத் தன்ன நிழ ல் 
பக்குவகாலத்திற் ேசர்ப்பவர் என்  குறிப்பிக்க ' மல  ெமா ங்ேக அகற்றி க்கண் 

தல்வன்' என்றார். 
 
    தி குன்  என்ப  ந நாட் ன்க ள்ள ஒ  சிவஸ்தலம். 
 
    "இமகிாிராஜ தல்வி" என்பதன் வரலா . 
 
    பிரமேதவன  மானத த்திராி ெலா வனாகிய தக்கன் தன  தவப் தல்வியாகப் 
பிராட் யார் அவதாிக்க ேவண் ெமன்  பலகாலம் அ ந்தவஞ் ெசய்தி ந்தனன். 
அவ்வாறி க்ைகயில், சிவபிரான  கட்டைளெபற்ற உமாேதவியார் காளிந்திநதியிற் 
கமலாசனத்தின்ேபாில் வலம் ாிச் சங்கவ வாய்ச் சிவ நாமங்கைள ச்சாித் க் 
ெகாண் ந்தனர். மாசிமாதத்தில் மகநக்ஷத்திரத்தில், தக்கன் தன்மைனவியாகிய 
ேவதவல் டன் ஸ்நானஞ்ெசய்  தி ம் ைகயில், இைறவியார  வலம் ாிச் 
சங்கவ ைவக்கண்  ைககளிற் றாங்க, அ  குழந்ைதவ  ேவற்றைமயாற் களித் , 
அ கி ந்த மைனவி ைகயி லளித்  உடன்ெகாண்  தன  தக்கமா ாிைய 
யைடந்தனன். ேவதவல் , அம்ைமயாைர வளர்த்  வந்தனள். பிறகு ேதவியார் 
தவஞ்ெசய்  சிவபிராைன மணந்  தி க்ைகைல யைடந்  ற்றி ந்தனர். 
இஃதிங்ஙனமி க்க, 
 
    பின்ெபா காலத்தில் தக்கனா யற்றப்பட்ட யாகத் க்குத் தன் மாமனாராகிய 
சிவெப மாைன அைழயா  கர்வித்தி ந்தைத, தி க்ைகலாயகிாியில் சிவெப மான் 
தி ேவாலக்கங்ெகாண் ெட ந்த ளியி க்ைகயில், அவர  வாமபாகத்தி ந்த 
பிராட் யார் உணர்ந்  சிசெப மாைன வணங்கி "ேதவாீைரப் பணியாத தக்கன் 
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தல்விெயன்பைத ம், அதனா லாகிய தாக்ஷாயணி என் ம் ெபயைர ம், அவனால் 
ேபாஷிக்கப்பட்ட உடைல ம் இனிச் சகிக்ககில்ேலன். ஆத ன் மாற்றிய ள 
ேவண் ம்" என ேவண்ட, சிவெப மான் தி ளத் ேதார்ந்  "நம்மிடத் தன் ள்ள 
இமகிாிராஜ ம் நின்ைனப் த்திாியாகப் ெப தற்ெபா ட்  அவ்விமாசலத் ள்ள ஓர் 
தடாகத்த கிற் ெப ந்தவஞ் ெசய்கின்றனன். ஆத ன் நீ அவன்பாற் ெசல்க" எனப் 
பணிக்க, பிராட் யார் ெசன்  அத் தடத்தில் அலர்ந்த ஓர் தாமைரத் தவிசின்ேமல் 
பிள்ைளைமத் தி க்ேகாலங்ெகாண் ெட ந்த ளி யி ந்தனர். அவ்வைமய பர்வதராசன் 
அ  கண்  அடங்கா மகிழ்ச்சிெகாண்  பா ப் பணிந்  தன  அங்ைகயாற் றாங்கி 
அவ் வ ைமக் குழந்ைதையக் ெகாண் ெசன்  தன  மைனவி ேமைனயாரெடங் 
ெகா க்க, அவ் வம்ைமயார் மகிழ்  மிகுந்  அக் குழந்ைதைய வாங்கிப் பா ட்  
வளர்த் வந்தனர் என்ப  ராண சாிதம். (1) 
 
    கு  வணக்கம். 
 
        மைற  வதனில் விளங்கி  ெமாளிேய 
                மனிதைரப் ேபாலவந் ெதன  
        சிைறதவிர்த் தாண்ட சிவப்பிர காச 
                ேதசிகன் றன்ைனமற் றவன்ற 
        னைறமல ர ையப் ேபாற்றி ஞ் சாந்த 
                நாயகன் றன்ைனமற் றவன்ற 
        னிைறய ள் ெபற்ற பழநிமா னிைய 
                ெநஞ்சி  ளி த்திேய பணிவாம். (2) 
 
    (இ-ள்) ேவத அந்தத்தில் பிரகாசிக்கின்ற ேசாதி ெசா பமான பிரமேம 
மனித வத்ேதா  வந்  என் ைடய பந்தத்ைத நிவர்த்திெசய்  ரக்ஷித்த 
சிவப்பிரகாசெனன் ந் தி நாமத்திைன ைடய ஞானாசாாியைன ம், 
அச்சிவப்பிரகாச ேதசிகன  ேதன்ெபா ந்திய தாமைர மலர்ேபான்ற தி வ கைளத் 

திக்கின்ற சாந்த ங்க சுவாமிைய ம், அச் சாந்தநாயகன  ரண 
கடாக்ஷத்ைதப்ெபற்ற பழநிசுவாமிைய ம் மனத்தில் ைவத்  வணங்குவாம். ஏ- . (2) 
 
    ஆழத் ப் பிள்ைளயார் தி. 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        ெதாய்யின் ைலக்ேகா ரண் கவன் 
                திக்ைக ன்  விழி ாிசிற் 
        ய்ய ைசவ தன்மத ந் 
                லங்க வ ெமாண் பி லக 
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        ய்ய த  ெமா களிற்ைற 
                லவா வி த்த ைசலத்தில் 
        ைவயம் பர  மாழத்  
                வாைழங் கரைன மனநிைனவாம்.  (3) 
 
    (இ-ள்) சித்திரெம தப்ெபற் ள்ள தனங்கேள ெகாம் க ம், இ  ெதாைடகேள 

ம்பிக்ைக ம், க்கண்க ம், குற்றமில்லாத ைசவ தற்சமயங்களாகிய மதங்க ம் 
விளங்கும்வண்ணம் எ ந்த கிற ஒள்ளிய பார்வதி ேதவியாராகிய ெபண்யாைன, 
பிரபஞ்சவாசிகள் ஈேட ம்ப ப் ெபற்ற ளிய ஒப்பற்ற (யாைனயாகிய) ெகடாத 
வி த்தாசலெமன் ந் தி த்தலத்தில் உலகெமல்லாம் வணங்குகின்ற பாதாளத்தி-
ெல ந்த ளியி க்கிற ஐந்  தி க்கரங்கைள ைடய விநாயகப் ெப மாைன 
மனத்தால் வணங்குேவாம். எ- . (3) 
 
    'ைசவசமயேம சமயம்' எனத் தா மானவ ம், 'ைசவத்தின் ேமற்சமயம் ேவறிைல' 
எனப்பிற ெபாிேயா ம் கூறியி த்தற் ெகாப்ப, இவ ம் " ய்ய ைசவம்" என்றார். 
 
    வி த்தாம்பிைக தி. 
 
    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        இ ட்க  வ யின் ஞானநன் ெனறிக 
                ளிறந் யிர் ெகா ெநறி ேமவி 
        ம ட்ெகா  கலங்கா வைகக  ெயன் ம் 
                வந்த  காப்பதி தன்னிற் 
        ெற ட்சத்திக் க ைண வதாய் நின்  
                ெதளிவிக்கு மிைறவிெயங் கு ேவா 
        அ ட்கடல் ெபாியநாயகி லகுக் 
                கைன தல் விையப்பணிய் தி வாம்.  (4) 
 
    (இ-ள்) அந்தகாரமான அஞ்ஞானத்தின் வல்லபத்தால் அறி வமான நல்ல 
சன்மார்க்கங்க ளழிந்  ஜீவேகா கள் தீயவழியிற் ெசன்  மயக்கம்ெபா ந்திக் 
கலங்காதி க்கும் வண்ணம் ( க்காலத்தி ம்) அஞ்ஞானம் வந்  ெபா ந் த ல்லாத 
வி த்தாசலத்தில், ஞானசத்தியான மேனான்மணி ம் கி பாெசா பியாகச் 
சகளீகாித்  வந் நின்  அ யவர்க க்கு ஞான அஞ்ஞானங்கைள விளக்குகிற 
தைலவி ம், என  கு ம், ஒப்பற்றகி பாச த்திர ம், ெபாியநாயகிெயன் ந் 
தி நாம ள்ளவ ம், உலகங்க க்குத் தா ம் தைலவி மாக ள்ள 
வி த்தாபிைகயம்ைமைய வணங்குவாம். 
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    வி த்தாசலத்தில் எ ந்த ளிநின்  அ யவர்கட்கு அ ள் ாி ம் பரேதவைதயான 
ெபாியநாயகி அம்ைமயாைரத் திக்கப் குந்த இத் ற லாசிாியராகிய 

குமாரேதவ சுவாமிகள் அம்பிைகையத் ெத ட்சத்தி; கி பாெசா பி; எங்கு ; 
அ ட்கடல்; ெபாியநாயகி; உலகுக்கு அன்ைன; தல்வி என எ வைகக் 
காரணக்குறிக ணர்த்தி வணங்கா நின்றனர். 
 
    இகபரேபாகவிராக ைடயவர்களாய்த் தம்ைம ந் தைலவைன ம் 
அறியவி ம் ேவார்களாய் இவ் வி ப்பினால் நிரதி சயவின்பா பவ ெமய்தநின்ற 

ட்சுக்க க்கு ஸ்திரமான விராக த்திைய உதர்ேதசித்  ஒப் ம் உயர்  
மற்றவனாகிய ஒ வன் அதாவ , தன்னிகாில்லாத் தைலவனாகிய மகாராசன், ஒத்த 
அன் ம், ஒத்த அழகும், ஒத்த கல்வி ம், ஒத்த கு ப்பிறப் ம் உைடயளாக வி ந்த 
மைனவிைய ம், அகளிடமான அரசேபாகாதிகைளந ம், அன்ைன தந்ைதயர்கைள ம் 
ெவ த்  ர்வா ேபாகமாகவி ந்த சிற்றின்பங்கைள ‡வாந்தாசன 

ாீஷாதிகைளப்ேபால ெவ த் த் ற ண்  ேபாின்பமைடந்த தன்ைமையச் 
சிந்திக்குந்ெதா ம் மந்த மதிக ம் உலகேபாகங்கைள ெவ த் த் றவைடயச் 
ெசய் ம் அற் தமான சாித த ய பதினா  ல்கைள ம் தமிழில் ெசய் ம் வண்ணந் 
தமக்குத் தி வ ள் ாிந்த க ைணக் கடலாக ள்ளவளாத ன், அன்  மீ ர 
எ வைக ெமாழிகளாற் கழ்ந்  தித்தன ெரன்க. 
    --- 
    ‡வாந்தாசனம் -எதிெர த்த அன்னம்; ாீஷம்-மலம். 
 
    அம்பிைக இயற்ைக ஞானேம வ வமாக உள்ளவளாத ன், 'ெத ட்சக்தி' என் ம், 
ஆன்மாக்களின் பக்குவத் க் கீடாக அவர்களிட ெமய்தி வ ய அ ள் ாிபவ ளாத ன், 
'க ைண வாய்' என் ம், உலகின்க ள்ள கு களின் குைறகைள அரசராைணைய 
ேமற்ெகாண்  நிவிர்த்திக்கும் அைமச்சன்ேபாலா , தனக்கு ேமெலா  தைலைமப் 
ெபா ளின்றித் தாேன தன்ைமயானவெளன்  விளக்குவான், 'இைறவி' என் ம், பிற 
ஆன்மாக்களின்ெபா ட்  மாைனக் காட்  மான்பி ப்பாெனய் மா  
மனித டேன எய்தி நின்  (அல்ல , மனிதர்களாகிய கு ர்த்திகளின் 
உள்ளிடத்தில்நின் ) உபேதசிக்குமாறன்றிப் ெபாியநாயகி என் ந் தி ப்ெபய டன் 
எய்தி உண்ைமயாக நின்  உபேதசம் ெசய்தன ளாத ன் 'எங்கு ' என் ம், தம  
குரவைன இைறவேன எனக் கூ தல் வழக்கமாயி ம், அ  உண்ைமயிற் 
சிற்சிலவிடங்களில் ரண்பட ங்கூ ம்: இவர்க்கு அங்ஙனமின்றி உண்ைமயில் 
இைறவிேய கு வாத ன் உள்ளப  ைரத்தார். இவள் உண்ைமயான தி ள்ளம் 
ஆன்மாக்கைள இரக்ஷித்தல் ேவண் ெமன்கின்ற தயவாகேவ உள்ளதாத ன், 'ஒ  
அ ட்கடல்' என் ம், தி மகள் த ய எல்லாாி ஞ் சிறந்தவளாத ன் 'ெபாியநாயகி' 
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என் ம், நாததத் வ தல் பிாிதி தத் வ மீறாக ள்ள அைனத் ம் உண்டாதற் 
கிவேள காரணியாத ன் 'உலகிற்கு அன்ைன' என் ம், அேநக த்திரர்கைள ைடய 
மாதாவி ம் அவள் கணவனாகிய பிதா சிறந்  தன்ைம ற்  நிற்குமா ேபாலச் 
சத்தி ம் சிவ ம், பாிதி ம் ஒளி ம், பா ம் சுைவ ம், கட ம் அைல ம், தீ ம் 
சூ ம்ேபால ேவ படாப் ெபா ளாத னாற் சிவேம சத்தி ம், சத்திேய சிவ ம் அன்றி, 
உண்ைமயில் இ வைகப்ெபா ள்க ளி ப்பதாகக் கூ தல் இவர  பக்ஷம் அன்றா 
மாத ன் ' தல்வி' என் ம் கூறினார்.. (4) 
 
    சபாநாயகர் தி. 
 
        திங்களார் சைடயிற் கங்ைகநீர் ளிப்பத் 
                தி ந்திைழ ைம ளங் களிப்பப் 
        ெபாங்கரா ெவா நற் னி வர்கண்மால் 
                ேபாதய னமரர்கள் ேபாற்றத் 
        ங்கநான் மைறக தித்திட ைவந்  
                ெதாழில்விாிந் திடப்ெபா  வதனிற் 
        ெசங்கழ லதிர நடஞ்ெச ம் ெபா ைளத் 
                தினம்பணிந் திடெராழித் தி வாம்;    (5). 
 
    (இ-ள்) சந்திரன் ெபா ந்திய சைடயில் கங்காசலமான  த ம்ப ம், ெசவ்விய 
ஆபரணங்கைள யணிந்த உமா ேதவியார் மனமகிழ ம், சீ கின்ற பாம் வமான 
பதஞ்ச , வியாக்கிரபாதர் என்  மிரண் னிவர்க ம், தி மா ம், 
தாமைரமலாி க்கின்ற பிரமேதவ ம், (மற்ைறத்) ேதவர்க ம் திக்க ம், 
பாிசுத்தமான நான்கு ேவதங்க ம் திக்க ம், (சி ட் , திதி, சங்காரம், திேராபவம், 
அ க்கிரகம் என் ம்) பஞ்சகி த்தியங்கள் நடக்க ம் தி ச்சிற்றம்பலத்தில் ெசவ்விய 

ரகண்ைட ழங்கும்வண்ணம் ஆநந்தத் தாண்டவம்ெசய்த கின்ற நடராஜப் 
ெப மாைன நாள் ேதா ம் வணங்கித் ன்பத்ைத நீக்கிக்ெகாள்ேவாம். எ- . 
 
    "ெபாங்கராெவா நற் னிவர்கள்" என்ற  பதஞ்ச , வியாக்கிரபாத 

னிவர்கைள. 
 
    பதஞ்ச னிவர் சாிதம். 
 
    க்ஷீராப்தியில் ேயாகநித்திைர ெச◌் ம் தி மால் ஒ  நாள் ண்ெணன்ெற ந்  
"அரகரசங்கர" என்  சிரேமற் ைககூப்பி ஆநந்தக் கண்ணீர் ளித்  
அைசவற்றி க்கக்கண்ட  அவர  சயனமாயி ந்த ஆதிேசடன் "ேதவாீர் 
அவ்வாறி க்கக் காரணம் யா ?" என்  வினவ, தி மால் "எமதிைறவர் 
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தா காவனத்தில் ந த்த ளிய இன்பத் த ந்திேனன்" என, தா ம் அந் நடத்ைதத் 
தாிசிக்க வி ம்பி அத்தி மால்பால் விைடெபற் , தி க்ைகைலயிெனா றந் 
தவஞ்ெசய்  சிவெப மானால், அத்திாி னிவ ம் அவர் மைனவி அ சூைய  
மியற்றிய தவத்தால் அவ்வ சூையயின் அஞ்ச யிற்ேறான்றி வி ந்த காரணத்தால் 
பதஞ்ச  ெயன் ந் தி நாமத்ேதா  தி த்தில்ைல வனமைடந்  வியாக்கிரபாத 

னிவ டன் தி நடனதாிசனஞ் ெசய்த ளினார். இவர் சிர ந் தா ம் 
சர்ப்பவ வாத ன், இப் ெபயர் ெபற்றனர். 
 
    வியாக்கிரபாத னிவர் சாிதம், 
 
    மத்தியந்தன னிவர  தவப் தல்வராகிய மழ னிவர் தம  தந்ைதயார்பால் 
விைடெபற் ச் சிவெப மான  தி  நடனதாிசனங் காணத் தி த்தில்ைல 
வனத்ைதயைடந்  சிவார்ச்சைன ெசய்ய, வண் ப தல் த ய குற்றங்க ெளாழிந்த 
மலர் ெகாய்தற்குப் ெபா ல ன் ெசன்  மரங்கேளறிற் பனியாற் ைகக ங் 
கால்க ஞ் ச க்குேம இரவில் கண் ெதாியாேத என்  மனம் வ ந்த, சிவெப மான் 
அவ க்குக் காட்சிதந்  "யா வரம் ேவண் ம்" என, மழ னிவர்  "சுவாமி! 
ைக ங்கா ம் ேபாலப் ெபற்  அவற்றிற் கண்களி க்க ேவண் ம்" என, இைறவர் 
அவ்வாேற பிரசாதித் ச் ெசன்றனர்.அ தல் அவர் வியாக்கிரபாதர் எனப் 
ெபயெரய்தினார். தாம் வி ம்பியவண்ணேம சிவ ைச ெசய்  ெகாண் ந்  
தி நடனந் தாிசித்தனர் என்பதாம். 
 
    ெபாங்கரா ெவா நற் னிவர் என்பதற்குச் சீ கின்ற அர ம் நல்ல ம் 

னிவர்க ம் என்  ெகாள்ளி மாம். 
 
    ஐந்ெதாழில் விாிந்திட இைறவன் றி நடனம் ாிகின்றா ெனன்பதைன, 
 
        " ம  கற்பகப் த்ேதள் ைவப்  
        நாமநீள் வைரப்பி னானில வளாக ம் 
        ஏைனய வன  ெமண்ணீங் குயி ள் 
        தாேன வகுத்த ன் தம கக் கரேம 
        தனித்தனி வகுத்த சராசரப் பகுதி 
        யைனத்ைத ங் காப்ப ன் னைமத்தைகத் தலேம 
        ேதாற்  நின்றவத் ெதால் ல கடங்க  
        மாற் வ தாரழ லைமத்தேதார் கரேம 
        ஈட் ய விைனப்பய ெனவற்ைற  மைறத் நின் 
        ட் வ தாகுநின் ற்றிய பதேம 
        அ த்தவின் யிர்கட் களவில்ேப ாின்பங் 
        ெகா ப்ப  தல்வநின் குஞ்சித பதேம 
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        இத்ெதாழி ைலந் நின் ெமய்த்ெதாழில்". 
        -- என்ப  த ய ஆன்ேறார் தி வாக்குகளா ம் சு தியாதிகளா  மறிக. (5) 
 
    சிவகாமியம்ைம தி. 
 
    எண்சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        அ வா யிர்கடமக் கன்ைன யாகி 
                யஞ்ஞானந் தைனயகற்றி யமல மாகி 
        ம ளிலதாய் ெமய்ஞ்ஞான மாகு த்தி 
                வாய்த்திடேவ காத்த ளி வாேனா ேரத்த 
        வி ள்ெகடேவ மிளி மி ங் கழல்க ளார்ப்ப 
                விைற ாி ந் தி நடத்தாற் களித்  வா ந் 
        ெத ண்ம  மைறநான்கும் பர ந் தில்ைலச் 
                சிவகாம சுந்தாிையச் சிந்ைத ெசய்வாம்.     (6) 
 
    (இ-ள்) கா ண்யேம வ வாய், ஜீவேகா க க்ெகல்லாம் மாதாவாகி, அவர்கள  
அஞ்ஞானத்ைத நீக்கி, நிர்மலமாய், மயக்கமற்றதாய், உண்ைமஞானவ வா ள்ள 
ேமாக்ஷத்ைத அைட ம்ெபா ட்  உபகாித் நின் , ேதவர்கெளல்லாம் திக்க 
அந்தகார ெமாழி ம்வண்ணம் விளங்குகின்ற ெபாிய ரக்கழல்கள் ழங்க 
இைறவனாற் ெசய்யப்ப கின்ற தி நடனத்தால் மகிழ்வைடந் , அறி மயமான 
நான்கு ேவதங்க ம் திக்கின்ற சிதம்பரத்ைதத் தி க்ேகாயிலாகக் ெகாண்  
வாழ்கின்ற சிவகாமசுந்தாிையத் தியானிப்ேபாமாக. 
 
    ஆன்மாக்க க் க க்கிரகம் ாிதைலேய ெப ம்ெபா ளாகக்ெகாண்   
மஹாைகலாயத்ேத எ ந்த ளியி க்கின்ற  மஹாசதாசிவப்ெப மாேன ம்மல 
ஸத்தர்களான ஆன்மாக்கைள ரக்ஷிக்கும்ெபா ட்  சிதம்பர ேக்ஷத்திரத்திற் சபாபதி 
என் ந் தி ப்ெபயர் ண் ெட ந்த ளியி க்கின்ற நடராஜ ைடய பஞ்ச 
கி த்தியத்தில் ைவத்த ேநாக்க ைடயவ ம்,--அம் மஹாசதாசிவனார் ெகாண்ட 
ேகாலத்திற் ேகற்பத் தா ம் சிவகாமசுந்தாியாய் ஆன்மாக்கைளப் பிறவிப் 
ெப ங்காட் னின் ம் விலக்கித் தி வ  நிழலாகிய பட் னத்ேத ேசர்க்கு 
ேநாக்குைடயளாய் நிற்குமியல்பினளான மேனான்மணி ெயன் ம், இவ வம் 
க ைணப்பிழம்ேப என் ம், அதற்குச் சான்  தம்ேபால்வாைர  வ ந்தாண்ட திறேம 
ெயன் ம் எண் ம் ேபரறிவாளராத ன், 'அ வாய்' என்  ெதா த் க் 'களித்  
வா ம்' என்  த்தார். 
 
    சிவகாமசுந்தாி-சிவத்தாற் காமிக்கப்பட்ட சுந்தாி; சிவத்ைதக் காமிக்கிற சுந்தாி 
என் ம் இரண்  தலாகப் பல ெபா ள்கைள ந் தராநிற்கும். சிவத்தாற் 
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காமிக்கப்ப கிற சுந்தாி ெயன்பேத சத்தன் சத்தி என்பவர்களின் உண்ைமத் திறமறிந்த 
ஞானிகளாற் ெகாள்ளப்பால ம், ஏைனய பிறராற் ெகாள்ளற்பால மாம். ஏெனனில், 
ஒ வன் தன  ஆற்ற னிடத்  லக்ஷிய மற்றவனாக ெவந்நா மிரான். அங்ஙனேம 
இைறவன் தன  க ைணத்திறமாகிய ேபராற்ற ைனேய சத்தியாக அைமத் ளான் 
என ேவதாகம ராேணதிகாசங்கள் கூ கின்றன. 
 
    த்திெயன்ப ,அநர்த்தநிவிர்த்தியா ண்டாகும் ஆனந்தபிராப்திேய ெயன் ம்,--
அஞ்ஞான நீங்கிய ெபா ண்டாகும் ெமய்ஞ்ஞானேம ெயன் ம்,-பந்த 
நிவிர்த்தியைடதேல ெயன் ம்,--பந்தநிவிர்த்தி யைடந்  லசிவமாதேல ெயன் ம்--
அப்பி லடங்கிய உப்ெபன இைறவனிலடங்குத ெலன் ம் இன் ம் பலவிதமாக ம் 
உைரக்கின்றார்கள். அஞ்ஞானக் கழற்றியி தயமாகின்ற ெமய்ஞ்ஞானேம 

த்திெயன்ப  இவ்வாசிாியர் க த்தாத ன் "அஞ்ஞானந் தைனயகற்றியமலமாகி - 
ம ளிலதாய் ெமய்ஞ்ஞாமா த்தி" என்றார். 
 
    அஞ்ஞானந்தைன யகற்றலாவ , அகங்கார மமகாரங்கைள ஒழித்தல். அகங்காரம் 
நாெனன்ப ; மமகாரம் என ெதன்ப . இ  ஆன்மாக்க க்கு இ விைன ஒப் ம், 
மலபாிபாக ம் வந்த ஞான்  ஞானசத்தியா- யற்றப்ப ங்கிாிையயாம். த்தியான  
அஞ்ஞானஞ் சந்ேதகம் விபாீத த ய மயக்கங்களி னின் ம் ேவ பட்டதாய்த் த க்க 

த்திகளா லகற்றவியலாத உண்ைமயறிேவவ வமாய்ப் டமிட்ட ெபான்ேபால 
அ க்கற்றதாய் விளங்குவெதான்றாக ன், ஆசிாிய ம் 'அமலமாகி-ம ளிலதாய் 
ெமய்ஞ்ஞான மா த்தி' என்றார். (6 ) 
 
    விநாயகர் தி. 
 
    க வி த்தம். 
 
        ெசக்கர் ேபான்ெறாளிர் க்கட் சிலம்பிைன 
        மிக்க ேபர ள் ேவைலைய ேயார்ெகாம்பாற் 
        றக்க வன்பர்க் குத ந் த விைன 
        யிக்க ைதநிைற ேவற விைறஞ்சுவாம்.   (7) 
 
    (இ-ள்) இந் ல் இைட றின்றி நிைறேவ ம்ெபா ட் , ெசவ்வானம் ேபான்ற 
தி ேமனிைய ம், விளங்குகின்ற ன்  கண்கைள ம் உைடயவராய்த் 
தன்ைனயைடந்த பக்குவர்களாகிய அன்பர்க க்குத் தம  ஏகதந்தத்தால் உயர்ந்த  
ெபாிய அ ட்கடைல அளிக்கின்ற கற்பகம் ேபான்ற விநாயகப் ெப மாைன 
வணங்குவாம்.எ-  
 



 15

    இவ்விநாயகப் ெப மான் பாிபக்குவ ைடய ஆன்மாக்கட்குக் க ைண 
ாி ந்திறங்காட்ட அவர்தந் தி க்கரத்   ஆன்மாக்கைள வ த்திய கய கைன 

வைதத்த ெகாம்பிைன அைமத் ளார்.இப் ெப மா ைடய தி வ 
தாிசன ைடயார் அவர் கரத் ள்ள பின்னதந்தத்தால் அவர் க ைணத்திறத்திைனச் 
சால வறிகின்றனர்.   அவ்வறிவினா லவர்கள் விக்கினமின்றி யாவர்கைள ம் 
ஆட்ெகாள் ம் அம் தற்கட ைள நிைனத்  ஆநந்தக் கட ல ந் -
கின்றார்கெளன்  ெதானித்தல் காண்க. 
 
    த  ெவன்பதற் கிணங்கக் ெகாம்ெபன்றார். 
 
    பாரதம்-ெசௗந்தாியலகாி த ய ற்களின் உற்பவத்திற்கு இவர  ெகாம்ேப 
காரண மாத ன்,'மிக்க ேபர ள் ேவைலைய ேயார் ெகாம்பாற்-றக்க வன்பர்க் குத ந் 
த 'என்றார் என்னி ம் ஆம். 
 
    எல்லாக் காாிய ஞ் ெசய்யத் ெதாடங்குேவார் அஃ  நிர்விக்கினமாக நிைறேவறற் 
ெபா ட்  விநாயகைர வணங்குதல் மரபாத ன்,இந் லாசிாிய ம் தாெம த் க் 
ெகாண்ட மகராஜா ற  ெமாழிெபயர்ப்  ட் ன்றி தற்ெபா ட்  தற்கண் 
விநாயகவணக்கங் கூறினர் 
 
    அதன் வரலா . 
 
    ர்வத்திற் கய காசுரன் தான் ெபற் ள்ள வரத்தின் இ மாப்பாற் பிரமாதி 
ேதவர்கட்ெகல்லாம் விபத்  ெசய்  வர ேதவர்க ளதைனச் சகியாதவர்களாகி 
ஒ ங்குகூ த் தி க்ைகலாய மைலையயைடந்  நந்திேதவர் கட்டைள ெபற் த் 
  தி ச்சந்நிதானத் ட்ெசன்  சிவெப மாைனத் தாிசித் த்தமக்கு ேநர்ந்த குைறகைள 
விண்ணப்பஞ்ெசய்  ைறயிட,  "அவன் எம்ைம ேநாக்கி அாியதவஞ்ெசய்  ேதவர்-
அசுரர்- மனிதர் மி கங்கள் த ேனாரால் இறவாதி க்க வரம் ெபற்றனன். ஆனால் 
தன வாகி வ ேவானால் இறவாதி க்க வரங் ேகட்டானிலன். நாம் மா பட்ட 
தி ேமனியாக யாைன கத்ேதா  ெசன்  அவைன யடக்குேவாம்" என்றவர்கட்கு 
விைடெகா த் த ப்பி, பார்வதி ேதவியா டன் அப்பர்வதத் த கி ள்ள 
சித்திரச்சாைலையயைடந்  அங்கு விச்சுவகன்மனால் எ தப்பட் ள்ள மந்திர 
வ வமாகிய சித்திரங்கைளப் பார்வதிேதவியா க்குக்காட்  "ெபண்ேண! த ள்ள 
பிரணவாகாரமாகிய இரண்  யாைனகளில், ற்பட்ட  திாி ர்த்திகைள ந் தந்த . 
அஃ ெதம்வ வம். அ த்த சத்திகள் வைர ந்தந்த . அஃ ன் வ வம். ஆத ன் யாம் 
அப் பிரணவச் சித்திரங்களின் வ வ மாகு ம்" என்  தி வாய்மலர்ந்த ள, 
உமாேதவியா ம் அக் க த் க் கிைசந்தனர். அப்ெபா  இைறவர் ஆங்ேகார் 
தி விைளயாடைலச் ெசய்ய, அதனா லப் பிரணவ வ வத்தினின் ம் விநாயகர் 
தி வவதாரஞ் ெசய்தனர். பிறகு விநாயகைரக் ைகைலமைலயிற் ெகாண் வந்  
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மகுடஞ் சூட்   "உன்ைன வணங்கி ன த ள்ெகாண்  ெசய் ங் க மங்கைள 
நிைறேவற்ற ம், வணங்கா  ெசய் ங் க மங்கைளத் தவிர்க்க ம்,உனக்கு 
விக்கினவிநாயக ெனனப் ெபயர் தந்ேதாம்"என்  தி வாய்மலர்ந்த ளி,ேதவர்கைளப் 
பார்த்   "இவன் நம  த்தபிள்ைள;இவைன எம்ைமப்ேபான் பசாி ங்கள்" எனக் 
கட்டைளயிட்ட ளினர். பிறகு ேதவர்கள் கய கன  ெகா ந் யர் ெபாறா  
விநாயகக் கட ைள பாசிக்க,அவர் அவ்வசுரேனா  ேபார்ெசய்  அவ ெனவ்வைக 
யா தங்களா  மிறவாதவ னாத ன் தம  ெகாம்ைபெயா த் ெதறிய அவன் 
ெப ச்சாளி வ வாயினன்.அதைன விநாயகர் வாகனமாகக் ெகாண்டனர் என்ப  

ராண வரலா . (7) 
 
    சுப்பிரமணியர் தி 
    . 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        க கமழ் காிய கூந்தல் 
                கனிெமாழித் வர்வாய்த் ெதய்வப் 
        பி தனக் ேகாட்டால் வள்ளிப் 
                ெபண்ெகா  பட ஞ் ெசய்ய 
        ப கழ் யமாங் குன்றிற் 
                பாயவன் க நீர் நீப 
        மடலவிழ் ெச ந்தார்ச் ெசவ்ேவண் 
                மலர  வணக்கஞ் ெசய்வாம்.    (8) 
 
    (இ-ள்)மணம் சுகின்ற காிய கூந்த ைன ம், ம ரமான ெமாழியிைன ம், 
ெசந்நிறம்ெபா ந்திய வாயிைன ம் உைடய ேதவயாைனயின  தனெமன் ம் 
ெகாம்பின்வழி, வள்ளி ெயன் ம் ெபயாிைன ைடய ெபண்ெகா  பட கின்ற 
ெசவ்விய உலகம் க கின்ற யமாகிய மைலயில் அகன்றவளவிய இதழிைன ைடய 
ெசங்க நீர்மலர்களா ம்,  கடம்  மலர்களா ம் கட்டப்பட்ட ெச ைமயான 
மாைலகைள யணிந் ள்ள குமாரக்கட ளின் தி வ கைள வணங்குவாம். எ- . 
 
    தனக்ேகாட் ன்வழி வள்ளிக்ெகா  பட கின்ற யக் குன்  என நயம்பட 

ைரத்தைம காண்க. (8) 
 
    அ யவர் தி. 
 
    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
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        வண் ழா யலங்கன் மாயவன் மலர்ேமல் 
                வதிந்தநான் கன்மைற யறியாத் 
        ெதாண்ைடவாய்க் ெகண்ைட விழிக்கைழ ெமாழிெயாண் 
                யிைட ைமையேயா ாிடத்திற் 
        ெகாண்டேகா ன ைளப் ெபா ெளனக் க திக் 
                குலவிய சாதனந் தாித்  
        மண் ய வ யார் யாவர்மற் றவர்தாண் 
                மனத்தி ஞ் சிரத்தி ம் ைவப்பாம்.    (9) 
 
    (இ-ள்.) வளவிய ளவமாைல யணிந்த தி மா ம், தாமைரமலைர யாசனமாக 

ைடய பிரம ம், ேவதங்க ணராத ெகாவ்ைவக்கனி ேபான்ற வாயிைன ம், 
கயல்ேபான்ற விழிகைள ம், க ம்  ேபான்ற ெமாழியிைன ம்,  ஒள்ளிய 
உ க்ைகேபான்ற இைடயிைன  ைடய உமா பிராட் ைய இட பாகத்திற் 
ெகாண் ள்ள சிவெப மான  தி வ ைளப் ெபா ளாக மிக ம் க தி, விளங்குகின்ற 
வி தி த்திராக்ஷங்க ளாகிய ைசவசாதனங்கைளத் தாித் ள்ள அ யவர்கள்யாேரா 
அவர்கள் பாதங்கைள மனத்தி ம் சிரத்தி ம் ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.. எ- . (9) 
 
    அைவயடக்கம். 
 
    க வி த்தம். 
 
        சசுரர்தம் வ ைய ந் தடந்தி ைரக்கட 
        லகல ம் பின் ேளா ரகழி லஞ்சிதான் 
        க ற விளக்கேல ேபால விச்ெச  
        டைகத  கைலஞர்  றைனவி ளக்குமால்.    (10) 
 
    (இ-ள்) சகரர்கள  வல்லபத்ைத ம், விசாலமான அைலகைள ைடய கட ன  
அகலத்ைத ம், மற்ைறயர்களால் ேதாண்டப்ப கிற குளங்கள் கீர்த்திெபா ந் ம் 
வண்ணம் விளக்குந்தன்ைமையப்ேபால், இச்ெசய் ட்க ம் உயர்  ெபா ந்திய 
கைலஞான வல்லவர்களால் ெசய்யப்பட்ட ல்கைள விளக்காநிற்கும். எ- . (10) 
 
    எ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        திங்கெளாண் கவிைகத் திகிாியந் திணிேதா 
                கழ்கடற் றாைனமா ராஜ 
        னங்கண்மா நிலத்திற் றந்  டைடந்த 
                வாியவிக் காைதையத் தமிழா 
        ங்குமா தவத்ேதா ாிைச ெமன் றிைசப்ப 
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                விைசத்தனன் றக் ேகட்ேடார் 
        ெகாங்கவிழ் ெபாழில்சூழ் பழமைல ைற ங் 
                குமாரேத ெவன் மா னிேய.   (11) 
 
    (இ-ள்) ஒள்ளிய சந்திரவட்டக் குைடைய ம், ஆக்கினாசக்கரத்ைத ம், விளங்குகின்ற 
கடைலப்ேபான்ற ேசைனகைள ம், அ த்தமான ேதாள்கைள  ைடய மஹாராஜன், 
அழகிய இடமகன்ற ெபாிய உலகத்தில் ற ண்  த்தியைடந்த அ ைமயான 
இந்தச் சாித்திரத்ைத, இங்குள்ள ெபாிேயார்கள் தமிழ் யாப்பினால் பாெடனக் 
ேகட்ேடார் ட்ைட ம் வண்ணம் பா னான். (அவன் யாெரனில்), மணம் சுகின்ற 
மலர்கள்விாிந்த ெபாழில்சூழ்ந் ள்ள வி த்தாசலத்தில் எ ந்த ளியி க்கின்ற 
குமாரேதவ ெரன் ம் தி நாமத்திைன ைடய மஹா னிவன் . எ- . (11) 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        சிவன்றி  வா ைமந்  
                சின்மய ெவ த் ம் வாழி 
        நவந்த  நீ ம் வாழி 
                நயனநன் மணி ம் வாழி 
        கவின்ற ங் குமார ேதவன் 
                கழ ைண யிரண் ம் வாழி 
        யவன்றி  வ யார் தம்ேமா 
                டா யி ரைனத் ம் வாழி.    (12) 
 
    (இ-ள்.) சிவெப மான  தி வமாகிய ஞான பமாய் விளங்குகின்ற 
பஞ்சாக்ஷரங்கள் வாழ்க. ைமையத் த கின்ற வி தி ம் வாழ்க. கண்மணியாகிய 
உ த்திராக்ஷ ம் வாழ்க. குமார ேதவர  அழைகத் த கின்ற இரண்  தி வ க ம் 
வாழ்க. அவன  தி வ யர் கூட்டத் டன் அாிய எல்லா யிரக ம் வாழ்க. எ- . 
 
     பஞ்சாக்ஷரமான  தன்ெனா  பயின்றவர்கைளச் சிவ ெசா பமாகச் ெசய்தல் 
அ பவசித்தமாத ன், " சிவன்றி வா ைமந்  சின்மயெவ த்  " என்றார். 
 
    ேவேற எவ ைடயேவ ம் உ வ ணர்த் ம் பீஜத்திற்கு, அதாவ  மந்திரத்திற்கு 
ஞானெசா பம் இயற்ைகயி ரா . எதனா ெலன்னின், மற்ைறயவர்கள் இைறவனான 
சிவெப மாைன ஒப்ப இயற்ைகஞான ைடய ரல்லாைமயாெலன்க. 
 
    இப்பஞ்சாக்ஷரம் ல-சூக்கும-காரணங்களாகப் பிாிக்கப்பட்  ஒன்றற்ெகான்  
மிகுந்த பலசித்திைய அ ள்வதாக ள்ள .  பஞ்சாட்சரத்திைன ஆசிாியன் கமாக 
உணர்ந்  ன்றைரக்ேகா க் கதிகமாகச் ெசபித்  ைறப்ப  சிவார்ப்பணஞ் 
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ெசய்பவர்கள் சிவசம்பத் க்களான அணிமாதி மஹாசித்திகைள 
ஊழியப்ெபா ளாகக்ெகாண்  விளங்குவர். நகாரமாதியாக ம், சிகாரமாதியாக ம் 
விளங்கும் மந்திரங்கைள ைறேய ல சூக்ஷுமங்கெளன்ப. 
 
    ஓங்காரேம காரண பஞ்சாக்ஷர மாகும். அ  அகார உகார மகார விந்  நாதங்களான 
ஐவைகயினவாகப் பிாிக்க நிற்ற ன், அ ேவ காரண பஞ்சாக்ஷரெமன ம், 
இதைனேய த்தர் ெசபித்தலேவண் ம் என ம் சிவாகமங்களில் ேகட்கப்ப கின்றன. 
 
    பிரணவத்திைன காரண பஞ்சாக்ஷரமாக அறியாம ம் ெகாள்ளாம ம் 
ேவெறா விதமாக இ தைலக் ெகாள்ளிெயன மற்ெறா  மந்திரத்திைனக் காரணெமன 
உைரப்பவர்க ம் உண் . அன்ேனார் அம் மந்திரத்தில் ன்ெற த்ேத நில தைல ம் 
அ  பாசநீக்கத்தில் ஆன்மா பைரயின் கஷாகாரத்தால் ( ைணயினால்) சிவைன 
அைடந் நிற்கும் இயல்பிைன உபேதசிக்கு ைறயான மந்திரெமன ம் அறிந்திலர் 
ேபா ம். 
 
    எத் ைணய கல்விவல்லப மாதிய இ க்கி ம் சிவத்திைன யைடந்  சிவமாய் 
விளங்குதற்குப் பஞ்சாக்ஷரேம இன்றியைமயாத ெபா ளாத ைன பக்குவர்கள் 
ஆசிாியர் வழித்தாக அறியாதிரார். 
 
    பஞ்சாக்ஷரேம ஞானெசா ப ெமன்ப , இந் லாசிாியர் பக்ஷமாத ன், 
'சிவன்றி ெவ த் ' என் ம், 'சின்மயம்' என் ம் உற்ற  கூறினார். திக்குறியல்லாத 
மற்ைறக் குறிகைள ைடேயார் உலகின ள் ேபாககாமிகளாகேவ காணப்ப வார்கள். 
இவர்கைளக்கண்ட டன் பிறர்க்குப் ளகாங்கித ண்டாதல், கண்ணீர்வார்தல், 
கரமலர் குவிதல் த ய ஆச்சாியப்படத்தக்க ெசயல்கைளத் தராநிற்ப 
ெதான்றன்றாத னா ம் இதற்கு அத்தைகய இயல் ண் டாதலா ம்  'நவந்த  நீ ' 
என்றா ெறன் ம், 
 
    பாசபத்தராய் பிறப்பிறப் ெப ஞ் சலதி ள் தைலத  மாறிக் கிடக்கு 
மான்மாக்கைளப் பந்தக்கழி  த யைவகைளக் ெகா த் ச் சிேவாகெமன் ம் 
அதிசயிக்கத்தக்க நிைலயில் நி த் வதாதலால், 'நவந்த ம் நீ ' என்றாெரன் ம், 
 
    நீ ,-ைசவநீ , ைவணவ நீ , ஸ்மார்த்த நீ  என ஊன்றியாராய்வார்க்கு 

ன்ெறனக் காணப்ப ம், அந்தந்த ைறப்ப  அணிவார்க்கு அ  ைமத வ 
ெதான்றாத ன், ெபா ைமயாகேவ 'நவந்த  நீ ' என்றா ெரன் ம், மற்ைறயைவ 
இரண் ம் பரபக்கத்தனவாய் ைசவநீற்றி னளவான ைமையத் தரற்பால 
தன்ைமயால், அைவகைள ஒழித்  ஆசிாியர் நவந்த நீெறன்  ைசவ வி திையேய 
உைரத்தன ெரன் ம், ஏைனய திகள் இந்த வி திைய ெயாப்பப் பிறரா ம் சிறப் ற 
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ஆக்கப்படாைம ம் இவ்வி தி ைசவ மந்திர ெசா பமாய்ச் ைசவமந்திரங்களால் 
ஆக்கப்ப தைல ஆசிாியர் விளக்க 'நவந்த ம்' என்றார் என ம், இன்ன ம் உசிதமான 
பலவிதமாக ம் ெபா ள் விளங்கி நிற்கும் என ம் கூ மா  நவெம  
மைடெபா ந்  நிற்றல் காண்க. 
 
    நயனநன்மணி-நயனத்தி ண்டான நல்ல மணி 
 
    நயனம் ேபால்வதான நன்மணி.; நயனத்தி ெலாளி தந்  நிற்பதான க விழிேபான்ற 
நல்மணி என அம்மணியினிடத்  அ யவர் ெகாண் நிற்கும் அபிமானத்திைன 
அம்ெமாழி ெதற்ெறனவிளக்குதல் காண்க. பஞ்சாக்ஷர ம் தி நீ ம் 
உ த்திராக்க மாகிய இம் வைகப்ெபா ள்கைளேய ேமாக்ஷசாதனங்களாக 
ேமாக்ஷமளிக்கு தல்வன் தந்  நிற்றலால் அைவகைள அடெயவர்கள் அன்ெபா  
ைகக்ெகாண்  நிற்கின்றனர். 
 
    இ  ற லாதலா ம், றவி ம் நிரதிசய வின்பமான சிவசா ச்சியத்திைன 
அைடவான் வி ம்பி நிற்கும் தகுதியினர்க் குாியதாதலா ம் ேமாக்ஷ சாதனங்கைள ம் 
ஆசிாியைன ம் அ யவர்கைள ம் ஆ யிர்கைள ம் வாழ்த்தினாெரன்க. ஆசிாியைன 
ெமய்க்கட ளாகக் ெகாள் தல் இந் ைடயார்க் குடன்பாடாத ன், கட ைள 
ஈண்  ேவ  கூறினா ாில்ைலெயன்க. 
 
    லாசிாியரான குமாரேதவ ைடய ெபயர் ேகட்கப் ப தலால், பாயிர ைரத்தற் 
குாியாரால் இவ் வாழ்த் ைரக்கப் ெபற்றெதன்  ேகாடல் நலம். குமாரேதவ ெனன்ற  

கக்கட ைள என் ம், குமாரேதவன் -குமார க்குத் ேதவன்; அவன் சிவன் என ம் 
பலவா  கூ வர். இவ்வாசிாியர் ெபாியநாயகி யம்ைமயின் மாணவராதலால், 
ஈண் ஃேத ண்ைமெயன் ைரக்க வியலா . (12) 
 
    பாயிர ற்றிற்  
    ----------------------------------------------------------- 
 
    ல் 
 
    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        த க்கிளர் ைநமி சாரணி யத்திற் 
                றங்கிய னிவர்கள் சூதன் 
        வரப்பணிந் ேதத்திக் கைதகள்பற் பலவா 
                வகுத் ைரத் தைனமகா ராசன் 
        றி க்கைத ெயங்கட் குைரத்திைல ய நீ 
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                ெசப்ெபனச் சு தியிற் ெசால் ஞ் 
        சு க்கமில் காைத யி ெவனத் ெதாகுத் த் 
                ேதாமறக் ேகண்மிெனன் ைரக்கும்.   (1) 
 
    (இ-ள்) மரங்கள் விளங்குகின்ற ைநமிசாரணியத்தில் (தவஞ்ெசய் ெகாண் ) 
வாழ்கின்ற ெசௗநகாதி னிவர்கள் (இ க்குமிடத்திற்கு) சூத னிவர் (ஒ நாள்) 
வ த ம், (அச்ச னகாதி னிவர்கள்) அவைர வணங்கித் தித்  சூதேர, 
எங்க க்குப் பற்பலவிதமான அேநகங் கைதகைள வகுத் ைரத்தீர் (எனி ம்), 
இ கா ம் மஹாராஜன  அழகிய சாித்திரத்ைத எங்க க்குச் ெசான்னீர்களில்ைல. 
ஆதலால், அக்கைதையத் ேதவாீர் இப்ெபா  கூறிய ெமன்  ேகட்க ம், (அச் 
சூத னிவர்) ேவதத்திற் ெசால் கின்ற விசாலமான இக் கைதைய நான் சு க்கிக் 
கூ கின்ேறன். நீங்கள் பாிசுத்தமான உள்ளத்ேதா ந்  ேகட்பீர்களாக ெவன்  
ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . 
 
    சூத னிவைரக் குறித் ப் பலர் பலவிதமான அபிப்பிராய ைரக்கின்றன ராயி ம், 
இவர் ந் ம் தண்ட கமண்டலங்க ம் பஸ்ம த்திராக்ஷங்க ம் உைடயவராக 
இ க்கின்றார் என இவைர வ ணிக்குமிடங்களில் ேகட்கப் ப தலா ம், 
ேலாமஹர்ஷணெரன் றிவ க்கு மற்ெறா  ெபயாி த்தலா ம் இவெரா  
பிராமணேரயாதல் ேவண் ம். 
 
    கட்கு  ெவறியினா ெலா ைற பலராமனிவைர சூதெனன் றிகழ்ந்தி த்தலால் 
க்ஷத்திாிய, பிராமண, ஸங்கிர மத்தினா ண்டான ஜாதிெயன் ைரக்கப்ப கின்ற 
சூத ஜாதியைரச் ேசர்ந்தவரா யி ப்பி  மி க்கலாம். சூத்திர வகுப்பினெரனச் சிலர் 
குழறி வழிதல் இவர்விஷயத்தில் ெவகு அபத்தேமயாம். உபநிடதாதிகைள இவர் 

னிவர்கட்குைரத்தி த்தலால் பிராமணபீஜேம இவெரன்ப  ஆன்ேறார் ணி . 
 
        குைழத்ததண் சிைனத்ேத மாவிெனாண் கனித்ேதன் 
                குலவிய பலவினற் பலத்ேதன் 
        றைழத்தி  கத ப் பழ குத் தி ேதன் 
                றான்றிரண் லஞ்சியிற் ற ம்பி 
        வி த்தகு வய ற் பாய்தர விைள  
                மிகுக  நாடேத சந்தா 
        னிைழத்தநற் றவத்தா யிெரலாம் ரந்தங் 
                கி ந்தர சா ேமார் குாிசில்.   (2) 
 
    (இ-ள்) தளிர்கைள ைடய தண்ணிய கிைளகேளா  கூ ய ேதமாமரங்களி ள்ள 
ஒள்ளிய பழங்களின் ேத ம், விளங்காநின்ற பலாப்பழங்களின் ேத ம், தைழத் ள்ள 
வைழப்பழங்கெளா க்குகின்ற ேத ம் கலந் , குளங்களில் நிைறந்  கழத்தக்க 



 22

வயல்களில் (நீ க்குப் பதிலாகப்) பாய,அதனால் ெநல்விைளகின்ற உயர்ந்த க நாட 
ேதசம் ெசய்த நல்ல தவத்தினால் ஒ மன்னவன் எல்லா உயிர்கைள ம் அங்கி ந்  
அரசாண்  இரக்ஷித் க் ெகாண் ந்தான். 
 
    க வி த்தம். 
 
        மஞ்சம ாிஞ்சிசூழ் மா  ரத்தி ந் 
        ெதஞ்ச  ெலண் ைச யிைறவர் தாெடாழத் 
        தஞ்செமன் றைடந்தவர் தம்ைமக் காத்திகல் 
        வஞ்சகர்க் காய்மகா ராச மன்னேன.    (3) 
 
    (இ-ள்.) (அவன் ெபயர் யாெதன்றால்),ேமகந் தவ கின்ற மதில்சூழ்ந்த 
மா ரெமன் ம் நகரத்தி ந்  குைறவற்ற எட் த்திக்கி ள்ள எல்லாஅரசர்க ம் 
தம  பாதங்கைள வணங்க,அைடக்கலெமன்றைடந்தவர்கைள இரட்சித் க் 
    ெகாண்  பைகவர்க ளாகிய வஞ்சகர்கைளக் ேகாபிக்கின்ற மஹாராஜெனன் ம் 
மன்னவன்.எ-  (3) 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        த நிழ லரசு ைவகுஞ் 
                சதமகன் றி வின் மிக்கா 
        வினின் மதனின் மிக்கா 
                லகத்தினிற் பலத்த ேதாளான் 
        ெச வினி லாிேய றன்னான் 
                ேறேனா  ஞிமி ம் பாட 
        குைடந் ெதா குந் தாரான் 
                ல களிக்கும் ேவலான்.   (4) 
 
    (இ-ன்.) (அவெனப்ப ப்பட்டவெனன்றால்), கற்பக வி க்ஷநிழ ந்  
அரசா கின்ற இந்திரைனக் காட் ம் மிகுந்த ெசல்வ ைடயவன்; உ வத்தில் 
மன்மதைனப் பார்க்கி ம் ேபரழகிைன ைடயவன்; திரண்ட கல்ைலவிடப்  பலமான 
ேதாள்கைள ைடயவன்; ேபார் கத்தில் ஆண் சிங்கம் ேபான்றவன்; ஆண் 
வண் க டன் ெபண் வண் க ம் பாட, ேத ைடந் ெதா கும்ப  மலர்மாைல 
யணிந் ள்ளவன்; ன் ேலாகங்கைள ம் இரட்சிக்கின்ற ஆக்கினா 
சக்கரத்ைத டயவன். எ- . 
 
    ேவல் என்ப ,ஆ தப் ெபா வசனமாதலால்,ேவைல ஆக்கினாசக்கர ெமன்றாம். (4) 
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    க வி த்தம். 
 
        அரசர்வந் தி திைற யளக்கு ன்றிலான் 
        ரசுக ள தின ழங்கு மன்றலான் 
        கைரெபா  திைரெயறி கடலந் தைனயா 
        ன வைர மார்பினான் யாளி ெமாய்ம்பினான்.    (5) 
 
    (இ-ள்.)ேவற்றரசர்கள் வந்  தனக்குக் கட்ட ேவண் ய கப்பங்கைளக் ெகாண் வந்  
அளந்  குவிக்கின்ற தைல வாயிைல ைடயவன்; எக்காலங்களி ம் ரசு 
வாத்தியங்கள் ழங்கும் மணவிைனகைள ைடயவன்; கைரைய ேமா கின்ற 
திைரகைள ைடய கடல்ேபான்ற ேசைனகைள ைடயவன்; அழகிய உத்தம 
ேரைககைள ைடய மார்பிைன ைடயவன்; யாைனையப்ேபான்ற பல ைடயவன். 
எ. . (5) 
 
        அரசர்தம்  தவி ந் தாளினா 
        ெனாிதவழ் திகிாிைய ேயந் ந் ேதாளினான் 
        ம வலர் வ யிைன மாற் ம் வாளினான் 
        ற நிதிக் ெகாைடயினான் ற க்கு நாளிேல.    (6) 
 
    (இ-ள்.) ேவற்றரசர்கள் மகுடங்கள்பட் விளங்குகின்ற (த ம்ேபா  கூ ய) 
பாதங்கைள ைடயவன். அக்கினி ெஜா த் க்ெகாண் க்கிற சக்கரப்ப ைடையச் 
சுமந்த ேதாளிைன ைடயவன். பைகவர்கள் ெச க்கைடகின்ற நாளில் பலத்ைத 
ஒழிக்கின்ற வாட்பைடயிைன ைடயவன். கற்பகவி க்ஷத்ைதப் ேபால ம், சங்கநிதி 
ப மநிதிகைளப் ேபால ம் வைரயா ெகா க்கும் ெகாைடயிைன ைடயவன். 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        கவாிேயா டால வட்டங் காாிைக யார்கள் சப் 
        பவளவா யரம்ைப யன்னார் பாகைட தவ த்தத் 
        தவளவா ணைகயார் கீதந் தனிநடஞ் ெசய்ய நின்  
        குவலய மன்னர் ேபாற்றக் குைரகடற் றாைன சூழ.    (7) 
 
    (இ-ள்.) அழகிைன ைடய ெபண்கள் சாமரங்க டன் ஆலவட்டங்கைள ச ம், 
பவளம்ேபான்ற வாயிைன ைடய அரம்பா ஸ்திாீகைளெயாத்த ெபண்கள் தாம் ல 
மளிக்க ம், த் ப்ேபான்ற ெவள்ளிய ஒள்ளிய தந்தபந்திகைள ைடய  மாதர்கள் 
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இைசேயா கூ ய ஒப்பற்ற நாட் யமாட ம், உலகா  மன்னவர்கள் 
இ றங்களி ம் நின் ெகாண்  திக்க ம், ஓைசயிைன ைடய கடல்ேபான்ற 
ைசநியங்கள் சூழ்ந்  நிற்க ம். எ- . (7) 
 
        இந்திர னால யம்ேபா லங்கிய மண்ட பத்திற் 
        சுந்தர மி க ராசன் சுமந்த  வைணயின் மீ  
        வந்தி ந் தவனி தன்ைன ம ெநறி ைறயிற் காத்ேத 
        யந்தமில் ேபாகந் ய்த்தங் கி ந்தி  மரசர் ேகாமான்.   (8) 
 
    (இ-ள்) ேதவராஜன  ெகா மண்டபத்ைதப்ேபால விளங்காநின்ற சபாமண்டபத்தில் 
அழகிய சிங்கங்கள் சுமந்த மலரைணயின்மீ  ெகா வி ந்  உலகத்ைத ம நீதிப்ப  
இரட்சித்  அளவற்ற ேபாகங்கைள அ பவித் க்ெகாண்  அம்மா ரத்தில் வாழ்கின்ற 
அவ்வரசற்கரசன். எ- . (8) 
 
        ம் ைடப் பிைறெய யிற் த் 
                த்தியீ ராயி ரந்ேதாட் 
        பாம்பினாற் பாிக்க ற்ற 
                பாாிைனப் பாிக்கப் பின்னர் 
        ேமம்ப  தல்வர் நந்தம் 
                ைட வயிற்றில் ெலன்  
        ேதம்ப  ெதாியன் மார்பன் 
                சிந்ைதயா குலங்க ற்றான்.   (9) 
 
    (இ-ள்) வாரத்திைன ம் பிைறேபான்ற வைளவிைன ம் ள்ளிகைள ம் 
இரண்டாயிரம் ேதாள்கைள  ைடய ஆதிேசடனால் சுமக்கப்பட்ட இவ் லகத்ைத 
எனக்குப் பின்னர் ஆ தற்கு உயர்  ெபா ந்திய த்திரர்கள், ெப ைமயிைன ைடய 
நம சிறந்தவயிற்றின்வழி உண்டாகவில்ைலேயெயன்  ேதன் ஊ கின்ற 
மாைலயணிந்த மார்பிைன ைடய அம் மன்னவன் மேனாவியாகுல மைடந்தனன். எ-  
(9) 
 
        கங்ைகேய தலா மிக்கக் 
                கட ண்மா நதியிற் ேறாய்ந் ம் 
        பங்கயா சனன்மா றிங்கட் 
                பவளவார் சைடயான் றன்ைன 
        யங்ைகயாற் ைச ெசய்  
                மதிதிகட் களித் ந் தீயிற் 
        ெபாங்குமா குதிக ளீந் ம் 
                வலம் வந் ந் ேதவர்.   (10) 
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    (இ-ள்) (அம்மன்னவன் த்திராேபைக்ஷயால்) கங்ைக தலான சிறந்த 
ெதய் க ைடய ெபாிய நதிநீர்களில் ழ்கி ம், தாமைரயாசனனாகிய 
பிரமைன ம்,தி மாைல ம்,பவளம்ேபான்ற நீண்ட சைடயிைன ைடய சிவ 
ெப மாைன ம், அழகியைகயால் ைசெசய் ம், பரேதசிகட்கு (அன்ன 

தலானவற்ைற) அளித் ம், அக்கினிகளி யர்ந்த ஆகுதிகைளச் ெசய் ம், 
ப்பிரதக்ஷணம்ெசய் ம், ேதவர்கட்கு. எ- . 

 
    கட ண்மாநதிகளாவன:- கங்ைக, ய ைன, சரசுவதி ந மைத, சிந் , காேவாி, 
க் ஷ்ணேவணி, தாம்பிரபரணி யாதிய. 
 
    இவ்வரசன் தி நீறி ெநற்றியினனாய் ஸ்மி திவழி நடப்பவ னாத ன், அயன் அாி 
அரன் என் ந் திாி ர்த்திகைள ம் த்திரலா பார்த்தமாகத் தன் ைககளாற் ைச 
ெசய்தனன். ஸ்மார்த்த மதத்தினர் திாி ர்த்திகைளக் காாிேயசுவரர்-கெளன் ம் மாயாப் 
பிரதிவிம்பர்கெளன் ம் க பவர்கள். (10) 
 
        ஆலயஞ் சாைல யக்கி ராரநந் தனவ னங்கள் 
        ேகாலமா ாிலஞ்சி கூபங் குளம்பல ெசய்  மீெரட் 
        ேட மா தானத் ேதாேட யிரணிய தலீ ைரந்*  
        சாலநற் றான மீந் ந் த மெமண் ணான்கு ெசய் ம்.   (11) 
 
    (இ-ள்) ேகாவில்கைள ம், சாைலகைள ம், பார்ப்பன கைள ம், 
நந்தனவனங்கைள ம், அழகு ெபா ந்திய வாவிகைள ம், கிண கைள ம், 
தடாகங்கைள ம், அேநகமாக ண்டாக்கி ம், ெபா ந்திய ேசாடச 
மஹாதானங்க டன் இணியதான த ய உயர்ந்த பத் வைகயான நல்ல 
தானங்கைளச்ெசய் ம், ப்பத்திரண்  வைகயான த மங்கைளச் ெசய் ம். எ- . 
 
    வழியி னி ம ங்கும் அைமக்கப்ெபற்ற ேசாைலக்குச் சாைல என்  ெபயர். 
 
    தானங்கள் பதினா  வைகயின ம், பத்  வைகயின மாம். அறங்கள் ப்பத்தி  
வைகயினேவயாம். (11) 
 
        தவம்பல ாிந்  ேவந்தன் 
                றைனயைனப் த்த பின்னர்ப் 
        பலந்தைனத் ைடத்ேதன் ேமலாம் 
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                பரமநற் பத  ண்ெடன் 
        வந் சா தககன் மத்ேதா 
                ெடாழிவ  க ம ெமல்லா 
        நவந்தரச் ெசய்  நாம 
                நன்மகா ராஜ ெனன்ேற.   (12) 
 
    (இ-ள்.) அேநகவிதமான தவங்கைளச் ெசய்  அம்மன்னவன் ஒ  

த்திரைனப்ெபற்றவனாயினான். ( த்திரசந்தான ண்டானதால் அவன்) உடேன 
இனி நான் பிறவிைய ெயாழித்ேதன்; எனக்கு ேமலாகிய நல்ல பத ம் உண்ெடன்  
மகிழ்ந் , ஜாதககர்மங்கள் த யனவாக ள்ள விடாமற் ெசய்யேவண் ய எல்லாக் 
க மங்கைள ம் விேசஷமாகேவ ெசய் , (அப் த்திர க்கு) நல்ல மஹாராஜெனன்  
நாமகரணஞ் சூட் . எ. . 
 
    ஒ வ க்குப் த்திர ண்டானா லவன் சுவர்க்காதி ண்ணிய ேலாகங்கைள 
யைடவாேன யன்றி ேமாக்ஷமைடய  மாட்டான். ஒ வ ைடய பசிப்பிணி ஒழிதற்கு 
மற்ெறா வன் உணவ ந் தல் ேபாலவன்ேறா ஆகும் த்திர சந்தானத்தா ண்டாகிற 
ேமாக்ஷம். ஜனங்கள் ெசார்க்காதி ேபாகஸ்தானங்கைள ம் ேமாக்ஷஸ்தானமாகக் 
க தல் வழக்கமாத ன், மகன்ேறான்றின ஸந்ேதாஷத்தால் தந்ைத பவெமாழிந்ேத 
ெனன்றான் என்பதனி ம், இதற்குப் பிறவியினின் ம் நீங்கிேனன் என்பதனி ம், 
பாவத்தினின் ம் வி பட் ப் ண்ணிய மிகுதி ைடயவ னாதற்குப் த்திரசனனெமா  
காரணமாத ன், பாவத்தினின் ம் நீங்கிேன ெனன்றான் என்பேத சாலச் 
சிறப் ைடயதாம். 
 
    பவ ெமாழிதற்கு இ விைன ஒப்  மலபாிபாகம் சத்திநி பாதம் கு தாிசனம் 
தத் வவிசாரம் ஆத்மா பவமாதிய  காரணங்களாம். இைவயிற்றின் விாிவிைன 
விளக்கமாகப் பின்ன ைரக்குமிடந்ேதா ங் காண்க. (12) 
 
    க வி த்தம். 
 
        ேவத நீதியிற் கூ  வியன்றர 
        ேவாத ெவண்ெணண் கைல  ணர்த் வித் 
        ேதத மற்ற குரவற் கிரணியம் 
        ேபா  ெமன்னப் ெபாழிந்தனன் ெகாண்டல் ேபால்.    (13) 
 
    (இ-ள்) ேவதமார்க்கத்தில்ெசால்லப்ப கின்ற ஞானாதி உயர்குணங்கைள அைடயக் 
கற்கின்ற அந்த அ பத்  நான்கு  கைலகைள ம் ேமன்ைமெபற அறிவித்த குற்றமற்ற 
ஆசிாிய க்கு ேமகத்ைதப்ேபால திரவியங்கைள அவர் ேபா ெமன்   கூ ம் வண்ணம் 
தக்ஷைணயாக வளித்தனன். எ-  
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    கு குல வாசஞ்ெசய்  எல்லாக் கைலகைள ம் ற்ற உணர்ந்த பிரமசாாியானவன் 
கு தக்ஷைண ெகா த் க் கு விைன ஸந்ேதாஷப்ப த்தி ஆசிெபற் ச் ெசல்ல 
ேவண் ைறப்ப  இம்மாராஜ ம் கைலகைள ணர்ந்  பிரமசாிய விரத த்  
தந்ைதயாலளிக்கப்ெபற்ற மிகுதியான திரவியங்கைளக் கு  தக்ஷைணயாக அளித்  
ஆசி ம் விைட ம் ெபற் த் தந்ைதயிடஞ் ெசன்றார் என் ணர்க. 
 
    டத்ெதங்கு, கழற்குடம், மடற்பாைன ப த்திக் குண் ைக ஆதியைவகளின் 
குணங்கைள ைடயரல்லா நல்லாசிாிய ெரன்பார் "ஏதமற்ற குரவர்" என்றார். (13) 
 
        ெகா ெந ங்குங் ெகா ஞ்சியந் ேதர்பாி 
        க ம ந்த கயெமாண் சிவிைகயிப் 
        ப யி ரப் பயிற் வித் தாசிலா 
        வ வி லங்கு மகற்கு மணஞ்ெசய்வான்.   (14) 
 
    (இ-ள்) (பின்னர்) ெகா கள் ெந ங்கி ள்ள ேமன் ெமாட்ேடா  கூ ய அழகிய 
ேதாின்மீ ம், குதிைரயின் மீ ம், அச்சத்ைத மிகுதியாகத்த கின்ற யாைனயின்மீ ம், 
ஒள்ளிய பல்லக்கின்மீ ம் ஏறி உலகில் லா தற்குப் பழக்குவித் க் குற்றமற்ற 
வ வ த்ேதா  விளங்குகின்ற அம்க க்கு மணஞ்ெசய் ம்ெபா ட் . எ-  (14) 
 
        மடங்க லன்ன பல ள்ள மாமன்ன 
        னிடங்ெகா ெளண்ெண  ேதசத் திைறவர்க்கு 
        டங்கல் ேபாக்கினன் கண்  மன்னர் 
        தடங்ெகாள் ேசைனகள் சூழ்வரச் சார்ந்தனர்.   (15) 
 
    (இ-ள்) சிங்கம்ேபான்ற பலத்திைன ைடய அப்ெபாியவரசன், விசாலமான 
ஐம்பத்தா ேதசத் தரசர்க க்கும் தி கம ப்பினான்.அத் தி கத்ைதக்கண்ட மகுட 
மன்னவர்கள் மிகுந்த தம  ேசைனகள் தம்ைமச் சூழ்ந் வர அவ்விடத்திற்கு 
வந்தார்கள்.எ-  
 
    க நடேதயத்தரசன் அ ந்தவஞ்ெசய்  ெபற்  வளர்த் க் கல்வி பயிற்றி 
மண த்  அரசனாக்கிைவத்த மகன் தந்ைதைய ம் அரசிைன ம் 
மைனவிைய ம்ெவ த் த் ற  ண்ட விேசட ெமான்றிைன விளக்கி அவன் 

றவின் வாயிலாகத் றவறத்தின் ெப ைமைய விளங்கைவக்கும் 
வி ப்பினராத ன்,ஆசிாியர் மற்ைறக்கவிகைளப்ேபால அதிக கற்பைனயாதிகைள 
உைரக்க விைழந்திலெரன் ண ர்க.ெதய்வத் தி வ ளினரான இவர்க்குக் 
காவியாீதியிற் சிறப் றப்பாடத் ெதாியாைமயா ங்ஙனம் பா னார் என்பவர்க ைடய 
மடைமைய அவர்கேள விளக்கினவர்களாவார்கள். (15) 
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    எண்சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        வ ெகாள் ெவண்சுைதயாற் பித்திைக தீற்றி 
                வா ற மணிக்ெகா  நிைரத் க் 
        க ந ஞ் சாந்தங் குங்குமந் தன்னாற் 
                கமழ்தர ம ெகலா ெம கிப் 
        ெபா ெகாள்சிந் ரத்தாற் ேகாலேம ைனந்  
                மல ர் ெபாாிநனி சிதறிக் 
        ெகா கண்  ெதயின்ேமன் மாடெமாண்சிகாிக் 
                ேகாதறப் க்கிேய குலவ.   (16) 
 
    (இ-ள்) வ கட்  ெய க்கப்பட்ட ெவள்ளிய சுண்ணச் சாந்தினால் சுவர்கைள ெம கி, 
ஆகாயத்ைத யளா ம்ப  ெகா கைளநாட் , மணம்ெபா ந்திய நல்ல சந்தனத்தா ம் 
குங்குமத்தா ம் திகெளல்லாம் வாசைன சும்ப ெம கி, சிந் ரப்ெபா யால் 
ேகாலமிட் , த்தமல ம் ெபாாி ம் கலந்  மிகுதியாக இைறத் , ெகா கைளக் 
ெகாண் ள்ள பழய மதில்கைள ம், ேமல்மாளிைககைள ம், ஒள்ளிய 
ேகா ரங்கைள ம் குற்றமற விளங்கும்வண்ணம் க்கி. எ- . 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        கத ங் க கு நட் க் காவண மலங்காித் ப் 
        தியேதா ரணங்கள் கட் ப் ெபாற்குடஞ் ெசறித் த்தீப 
        மித ற ெவங்கும் ைவத்ேத யிந்திர நகரம் ேபால 
        ம மலர்த் தாம நாற்றி மா ர மலங்க ாித்தார்.   (17) 
 
    (இ-ள்) வாைழ ம் க கும் நட்  மணப்பந்தைல யலங்காித் ப் 

தியேதாரணங்கைளக் கட் ப் ெபான்னங்குடங்கைள  நிைறத்  மேனாகரமாக 
எவ்விடங்களி ம் தீபங்கைள ஏற்றித் ேதெனா குகின்ற மலராற்கட்டப்பட்ட 

க்குமாைலகைளத் ெதாங்கவிட் , ேதேவந்திர பட் னத்ைதப்ேபால அந்த மா ாிைய 
யலங்காித்தார்கள் . எ- . (17) 
 
    க வி த்தம். 
 
        வில்  லங்குைக ேவந்தர் மரபினி 
        னல்ல சா த்தி ாிக  னன்கதாச் 
        ெசால்  லக்கணத் ேதா  ாிசிலா 
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        ல்ைல மாைல கு விாியேவ.    (18) 
 
    (இ-ள்) வில்ேலா  விளங்குகின்ற ைகயிைன ைடய அரசர்குலத்தில் நல்ல 
சா த்திாிக சாத்திரம் உத்தமமானெதன் , கூறப்ப கிற நல்ல இலக்கணத் டன் 
குற்றமற்ற ல்ைல மலர்மாைலயின் மணம் ச ம். எ-  (18) 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
        ல கதனி ள்ள கிழ் ைலக் 
                க ங்கட் ெசவ்வாய்ப் 
        பாைவய ெரழி ற் ேபாதன் 
                பகுத்ெத த் யிேரா ேடய 
        ேவாவியந் தீட்  னாெனன் 
                லகினி ைரக்கச் ெசய்ய 
        ைற தி வி ம் ம் 
                ெபாற் ட னவத ாித்ேத.   (19) 
 
    (இ-ள்) ன்  ேலாகங்களி ள்ள குவிந்த ெகாங்ைககைள ம் ெபாிய 
கண்கைள ம் ெசவ்விய வாய்கைள ைடய ெபண்களின் அழகில் பிரமன் 
பங்கிட்ெட த்  உயிெரா  ெபா ந் ம்வண்ணம் சித்திரத்ைத எ தினாெனன்  
    உலகி ள்ளவர்கள்கூற, ெசந்தாமைரமலாிற் பிறந்த தி மக ம் வி ம் ம்வண்ணம் 
அழகுடன் பிறந் . எ- . (19) 
 
    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        இலங்கிய வாெலாண் டளிர்குைழத் தினிய 
                வி தனக் ேகாங்கிைண ய ம்பி 
        நலங்கிள ராம்பல் குமிழி  குவைள 
                நண் ெசஞ் சேரா கம் த் த் 
        லங்கிய யைலச் சுமந்தி  தாளாற் 
                ேறாமிலா மின்ெனன டங்கிப் 
        பலந்தரப் பட ங் ெகா யிைன ேவதப் 
                பண்பினின் மன்றல்ெசய் வித்ேத.   (20) 
 
    (இ-ள்.) விளங்காநின்ற ஆ ன் ஒள்ளிய தளிர்தளிர்த்  இனிய விரண்  
தனங்களாகிய இரட்ைடயான ேகாங்க ம் கள ம்பி, நன்ைம விளங்குகின்ற 
ஆம்ப ம், குமி ம், இரண் குவைளக ம், ெபா ந்தி ள்ள ெசந்தாமைரமலர் த்  
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விளங்காநின்ற ேமகத்ைதச்சுமந் , இரண் கால்களால் குற்றமற்ற மின்னைலப்ேபால 
அைசந்  பலத்ைதத் த ம் வண்ணம் நடக்கின்ற ெகா ேபால்பவைள ைவதிக 

ைறப்ப  மணஞ்ெசய்வித் . எ- . 
 
    ஆம்பல் அதரத் க்கும், குமிழ் நாசிக்கும், குவைள கண் க்கும், சேரா கம் 

கத் க்கும், யல் கூந்த க்கும்  உவைமயாகக் ெகாள்க. (20) 
 
        அ ந்ததி கணவன் தன் னி வரர்க 
                ள மைறக் கிழவர்க டம்மாற் 
        ெபா ந்திய கங்ைகப் ம் ன லாட் ப் 
                ெபான்னவ மணிகளாற் குயின்ற 
        விாிந்தி  மடங்கன் ெமன்றவி ேசற்றி 
                மிளிர்நவ மணி  சுவித் ப் 
        ப ந்தடர் ேவலான் ெபௗவமார் விையப் 
                பாிெயனத் ேதான்றல்பா லளித்தான்.   (21) 
 
    (இ-ள்)வதிஷ்டன் த ய னிசிேரஷ்டர்கைள ம், அாிய ேவதங்கைள ணர்ந்த 
பிராமணர்கைள ம் ெகாண் , மந்திரத்ேதா  ெபா ந்திய கங்ைக த ய நீர்களாேல 
அபிேஷகித் ,நவரத்தினங்களா ம் ெபான்னா ம் இயற்றப் பட்ட விளங்குகின்ற 
சிங்கஞ் சுமந்த ெமல் ய ஆசனத்தின்மீ  ஏறியி க்கச்ெசய் ,பிரகாசிக்கின்ற திய 
இரத்தின மகுடத்ைதச் சூட் ,ப ந் கள் ெமாய்க்கின்ற ேவற்பைடயிைன ைடய 
அம்மன்னவன்,கடல்சூழ்ந்த உலகத்ைத நீ ஆெளன்  தன மகனாகிய 
மஹாராஜனிடத்  அளித்தனன். (21) 
 
        ேசாகேம யின்றி யி ந்தனன் ேவந்தன் 
                ேறான்ற ம் பார்ெபா  நீக்கி 
        ேயகமாச் ெசங்ேகா ெலங்க ஞ் ெசல்ல 
                ெவண் ைச விசய ஞ் ெசய்ேத 
        மாகநா ெடன்னப் ேபாகேம ய்த்  
                மடந்ைதேயா ந்தன ெனன்றான் 
        வாைகேவ லவன்பி ெனன்ெசய்தா ெனன்ன 
                மைறயவர்க் குயர் னி வகுக்கும்.   (22) 
 
    (இ-ள்) (மஹாராஜன  தந்ைத இராச்சியபாரத்ைத மகனிடத் தளித்தைமயால்) க்க 
மற்றவனாக வி ந்தனன். ெசங்ேகாைலக் ைகக்ெகாண்ட)மஹாராஜ ம் ஏகசக்கிராதி 
பதியாய் உலகத்ைதப் ெபா ைமயி னின்  நீக்கி, சிறப்  வழியாற் றன்னதாக்கி, 
தன்னதிகாரம் எவ்விடங்களி ம் ெசல் ம் வண்ணம் எட் த் திக்குகளி ம் ெசன்  



 31

விஜயமைடந்  சுவர்க்கத்ைதப்ேபால ேபாகத்ைத ய பவித் க் ெகாண்  
மைனவி டன் (வாழ்ந் ெகாண் ) இ ந்தனன் என்  சூத னிவர் 
கூற ம்,ெசௗனகாதி னிவர்கள், ெவற்றிேவ ைன ைடய அம் மன்னவன் பின்னர் 
என்ன ெசய்தாெனன்  ேகட்க,அதற்கு உயர்ந்த அச் சூத னிவர் இவ்வா  
கூ வாராயினர்.எ-  
 
    மணம் ாித ம் மகுடஞ் சூ த ம் உல கா த ம் ேபாகந் ய்த்த மாதிய 
காாியங்கள் வியப் ைடய விஷய மன்றாத ன், இங்ஙனமி ந்த மன்னவன் பின் 
யா ெசய்தனன் என னிவர் கடாவினார் என்க. 
 
    உயர் னி-ஞானாதி ஒ க்கங்களா யர்ந்த னி. (22) 
 
        மைனவி ந் தா  ேமார்நிைன வாகி 
                மா பா ன்றிேயார் கா ந் 
        தைன ணர் ேயாகி தந்ைததாய் கட  
                டங்கைள ய தின மிைறஞ்சி 
        யைனயவ ைரத்த ெநறிதனி னடந்  
                ம த்தங்கண் மனதினிற் றாித் ம் 
        விைனயம டேன ன் ைற யவைர 
                வினவி ஞ் சிலபகல் ேபாக்கி.   (23) 
 
    (இ-ள்) தா ந் தன் மைனவி ம் ஏக மன ைடயவர்களாய் ஒ காலத்தி ம் 
ேவற் ைமப்ப டாத சுபாவத் டன் ஆத்ம விசாரைண ெசய்த ேயாகிகைள ம் 
பிதாமாதாக்கைள ம் கட ைள ம் தினந்ேதா ம் வணங்கி,அவர்களால் 
ெசால்லப்பட்ட வழிப்ப ேய நடந் ம்,சகஸ்திரார்த்தங்கைள நி த்தி யாசனஞ் 
ெசய் ம்,வினயத் டேன (குதர்க்கமின்றி) அ பவிகைள வினாவி ம் சிலகாலத்ைதக் 
கழித் . எ-  (23) 
 
        தனியிட மதனி ந்தி  வர்க ந் 
                தங்களிற் றா ணர்ந் சாவித் 
        னிெசய்மா மாையப் பிறப்ப  நீங்கிச் 
                சுகமைத யைடந்த  தின  
        மினிைமய தாக வி க்கலா ஞானத் 
                ெதன்ெறணி ஞானிகட் சார்ந்  
        நனியவர் பாத சைன ாிந்  
                நாெடா ம் வினவினர் நன்றாய்.   (24) 
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    (இ-ள்)இவ் வி வர்க ம் ஏகாந்தமான (தனித்த) இடத்தி ந்  ெகாண் , 
ஒ வ க்ெகா வர் தங்க க்குள்  தாங்கேள வினாவி ம், ன்பத்ைதத்த கின்ற 
ெபாியமாையயினா லாகிய பிறப்பிைனெயாழிந்  சுகத்ைதயைடந்  சதா கால ம் 
ஆநந்த பமாய் ஞானமார்க்கத்தி க்கலாெமன்  நிைனத் ,ஒ  பிரமஞானிைய 
யைடந் , அவர  பாதங்கைளத் தினந்ேதா ம் வணங்கிப் சித்  அவாிடத்தில் 
நன்றாய்க் ேகட்டார்கள்.எ-  
 
    ஈண்  ஞானி என்ற  ேபாதகைனயாம்.இவன் வித் வ ஸந்நியா  ெயன ம் 
ெபயர்ெப வான். (24) 
 
        இ வாி லரசன் றனக்கறி ேவாங்க 
                வி வைகச் சார்ைவ  மகற்றிக் 
        க டற் காவ றைன ங்ைக வி த் க் 
                க த்தைச யா ெமய் ணர்ைவ 
        ம வி  லகப்பற் றற் ேமல்  
                வாய்த்தி  மதற்குெமய்ஞ் ஞானக் 
        கு வ  ளின்றி விளங்கிடா ெதனேவ 
                ெகாண்டனன் மனத்தினிற் ணிேவ.   (25) 
 
    (இ-ள்) (இவ்வண்ணம் ேபாதகாசிாியாிடத்  சாத்திராப்பியாசஞ் ெசய்  
வந்த)இவ்வி வர்க க்குள் மஹாராஜன  அறிவான  விர்த்தியானைமயினால், 
இ வைகப் பற் க்கைள ம் விட் ப் பிறவிக்காதாரமான சாீரபந்தத்ைத ம் ஒழித்  
மேனாசலனமின்றி உண்ைமஞானத்ைதயைடந்தால், அகப்பற்ெறாழிந்  உயர்ந்த 

த்தியான  கிைடக்கும். அதற்கு உண்ைமஞானியான சற்கு கடாக்ஷமில்லாமல் 
அந்த ஞானம் பிரகாசிக்காெதன்  தன்மனத்திற் றீர்மானித்தனன். 
 
    ெமய்ஞ்ஞான கு ெவன்ற --ேவதகைன.இவன் அதி வன்னாச்சிரமியாய் 
பாிச னேவதியான  தன்னாற் பாிசிக்கப் ெபற்ற தாம்பிரத்தின் களிம்பிைன அகற்றிப் 
ெபான்னாக்குமா , இவ ம் தன்ைனயைடந்த பக்குவ ைடய பந்தத்திைன ம் 
சீவத் வத்ைத ம் அகற்றிப் பிரமத் வத்ைத ண்டாக்கி ைவப்பவனாம். (25) 
 
        மைனதனி லாைச ெபா ந்திேய நின்  
                மகிதனின் ஞானியா ெமனேவ 
        தைனமிக மதிப்ேபான் றன்ைனவந் ெதா வன் 
                றந்தி  ஞானெமன் றிரந்  
        வினவன்மட் ைடயிைனப் ப குேவான் றன்ைன 
                ேவண் த்ெதன் னம்பழ ந் தைனேய 
        யினம்பணித் திாிேவான் த்திேபான் ெமனேவ 
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                யியம் வர் ற் ணர் ெபாிேயார்.   (26) 
 
    (இ-ள்) சம்சாரத்தில் ஆைசெகாண்  அதி ந்  இவ் லகில் நான் ஞானிெயனத் 
தன்ைன மிக ம் மதிக்கும் (ேபா ) ஆசிாியைன, (தீவிரதரனாகிய) ஒ  சற்சீடன் 
அைடந் , (குரவ) !அ ேய க்கு ஆத்மஞானத்ைத யளித்த ளல் ேவண் ம் என்  
தாழ்ைம டன் ேகட் க்ெகாள் தல் (எ ேபா ெமனின்), மட்ைடையத்தின்பவைனத் 
ெதன்னம்பழ ண்டவெனன்  க தி அவைன யைடந் ,நீ எனக்குத் 
ெதன்னம்பழத்ைதக் காட்  அைத உண்ணச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவ ைன 
வி ம்பிக் ேகட் க்ெகாள்பவன  அறிைவ ஒக்குெமன்  எல்லாம் (ஐயந்திாிபறக்கற் ) 
உணர்ந்த ெபாிேயார்கள் கூ வார்கள்.எ-  
 
    றவிைனக் ைகப்பற்றாதவ க்கு ஞானங் கிைடயாேத ம் கிைடப்பி ம் 
நிைலெபறாெதன் ம்,ேமாக்ஷகாமிகள் றவற த்திைனேய ைகப்பற் தல் 
ேவண் ெமன ம் இதனாற் ெப தல் காண்க (26) 
 
        ேவதவா கமசாத் திர ரா ணங்கள் 
                விளங்கேவ கற் ணர்ந் தவற்ைறத் 
        தீதற ெவவர்க்குந் ெதளி ற ேவாதிச் 
                ெசப்பிய வந்ெநறி யதனிற் 
        சாதக மிலாத கு விைன ெயா வன் 
                றானைடந் தாநந்தம் வினவ 
        ேலதமாங் க ைத தன்ைனக்குங் குமத்தி 
                னியல் ேகட் தல்ேபான் ெமன்ேற.   (27) 
 
    (இ-ள்) ேவதாகம சாஸ்திர ராண ங்கைள நன்றாய்க் கற் ணர்ந்  அைவகைள 
லக்ஷிய லக்ஷன  ேதாஷமில்லாமல் யாவர்க க்கும் குற்றமின்றிக்கூறி, (தான்) 
ெசால் ய அந்நன்மார்க்கத்தில் அ பவமில்லாத கு விைன,ஒ  பக்குவியானவன் 
ெசன்  பிரமானந்தத்ைத (அைட ம்ப  உபேதசித்த ளேவண்  ெமன் ) 
ேகட் க்ெகாள் தல் (எ  ேபா ெமனின்), குங்குமப் வின் றன்ைமைய (அதைன 

கிற் சுமந் ெசல் கின்ற ெதாழிைலயன்றி அதன் குணத்ைத எள்ளள ம் அறியாத) 
குற்றம் ெபா ந்திய க ைதையக் குங்குமப் வின்மணம் எப்ப ப்பட்டெதன்  ேகட்குந் 
தன்ைமைய ெயாக்கும்.எ-  (27) 
 
        சீவர்க ளிடத்தி ல ள்சிவ பத்தி 
                தி ந்திய ற ெமய்ஞ் ஞான 
        மாவேதார் வ வாம் ேவதமா னிைய 
                யமலவா ரணியத்தி லைடந்ேத 
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        ேதவர்க ேடேவ ன்பேமார் கா ஞ் 
                ெசன்றிடா த்திதா ெனய்திச் 
        சாவ ம் பிறப்  நீங்குேமார் ெநறிையச் 
                சாற்ெறனத் தாழ்ந்திட னிவன்.   (28) 
 
    (இ-ள்) ஜீவகா ண்யம்,ஈசுவரபக்தி,பாசைவராக்கியம், பிரமஞானம் என் ம் 
நான்குேம உ க்ெகாண்  வந்தவராக ள்ள ஒ  ைவதீக மா னிைய,நி மலமான 
காட் ற் ெசன்றைடந் , ேதவேதவேன! எக்காலத்தி ம் ன்பத்ைதத் தராத 

த்திையயடந்  ஜநந மரணங்கைள ஒழித் க் ெகாள் கின்ற ஓர் நன்மார்க்கத்ைத 
உபேதசித்த ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள் த ம், அம் னிவர். எ- . 
 
        இ வைகச் சார்வாம் றப்பற்ைற நீக்கி 
                யிச்ைசயின் மீட்டதி னிைன  
        ெமா விேய டற்கா வைல ங்ைக வி த்ேத 
                ட்கர ணங்கள்வா தைன ங் 
        கு வ  ெணறிேய ெயா க்கி ல் ங் 
                கூ ந்தா னாகேவ பவத்தின் 
        க வழிந் தி மிந் ெநறிையநீ விைரவிற் 
                ைகக்ெகாண்  ெசல்ெலன ைரத்தான்.    (29) 
 
    (இ-ள்.) உயிர்ச்சார் ம் ெபா ட்சார் மாக ள்ள றப்பற்ைற ெயாழித் , அவ் 
ெவாழிந்த றப்பற்றில் பின் ம் மனம் ெசல்லாமல்,அதைன நிைனத்தைல ம் ஒழிந் , 
சாீராபிமானத்ைத ம் நீங்கி, அந்தக்கரணங்களின் வாதைனகைள ம் ஆசாாிய 
உபேதசத்தின்ப  ஒ க்கினால், த்தி ண்டாகும்; த்தி ண்டான டன் தானாகேவ 
பிறவியின் க வான  அழிந்ெதாழிந்தி ம். ஆதலால்,இந்த நன்மார்க்கத்ைத நீ 
சீக்கிரமாகக் ைகப்பற்றி உனக்ேகற்ற விடத்திற்குச் ெசல்வாயாக ெவன்  அந் 
நல்லாசிாியர் உபேதசித்தனர். எ-  (29) 
 
        அந்ெநறி கு வா ைலய ந் திாி  
                மகன்றிடத் ணிவதாக் ேகட்  
        ன்ெனறி யான வரசியற் ைகயினின் 
                யன்றனன் சிறி நா ெளா நாட் 
        பின்ெனறி யதைன நிைனந்தைன வைர ம் 
                ெபயர்ந்திட விைடெகா த் தரசன் 
        மன்ெனறிக் ேகால மகன்றந்தப் ரத்தில் 
                வதிந்தன ெனா வனாய்த் தனித்ேத-    (30) 
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    (இ-ள்.) அந்த நன்மார்க்கத்ைத ஆசாாியனால் சந்ேதக விபாீதங்கள் அக ம்வண்ணம் 
நிச்சயமாகக் ேகட் ணர்ந்  (பின் ம் நாட்ைட யைடந் ), ன்ேன தான் ெசய்  
ெகாண் வந்த அரசாங்க ைறைமையச் சிறி  காலம் நடத்திக் ெகாண் ந்  
ஒ தினம்,(தம  ஆத்மலாபத்திற் குாிய) ேவ  மார்க்கத்ைத த்ேதசித் , சைபயி ந்த 
எல்ேலாைர ம் ேபாகும்வண்ணம் விைடெகா த்த ப்பிவிட் , அம்மன்னவன் தன  
அரசேகாலங்கைளெயல்லாம் அகற்றின வனாய் அந்தப் ரத்திற்குச் ெசன்  தான் 
ஏகனாய் ஒாிடத்தி ந்தனன். எ- . (30) 
 
        அரசர்க ளைமச்சர் ேராகிதர் ெபாிேயா 
                ரைன வ  மவ்விடத் ேதகி 
        ய ரசைன ேநாக்கி நித்திய க ம 
                மகன் வா ளாவி ந் தி த 
        ல ரசிலக் கணமன் ெறனவவர் ேவண்ட 
                வவர்கைள ேநாக்கிேய ேவந்த 
        ன ரசியற் ைகயிைன ேவண்டல ெனன்ைன 
                யறியேவ ேவண் ன னன்ேற.   (31) 
 
    (இ-ள்.) அரசர்க ம்,மந்திாியர்க ம், ேராகிதர்க ம் இன் ள்ள மற்ைறப் 
ெபாியவர்க ெமல்லாம், அரசனி க்கும் அவ்ேவகாந்தமான விடத்திற்குச் ெசன்  
அவ்ேவந்தைனப் பார்த்  (மன்னவ)! நித்தியக மங்கைளச் ெசய்யாமல் சும்மாவி த்தல் 
இராஜலக்ஷண  மல்லெவன்  கூ த ம், அவ்வரசன் அவர்கைளப் பார்த் ,நான் 
இராஜ லக்ஷணங்கைள வி ம்பிேனனில்ைல, என்ைன இன்னாெனன்  உண ர்ந்  
ெகாள்ளேவ வி ம்பிேனன். எ- . 
 
    அைமச்சர் ேராகிதர் த ேயார் நித்திய கன்மாதியாகிய கிாிையகளின் 
அ த்த ைடயவ ராத ன், நித்திய க மம் அகன்  இ த்தல் அடா  என்றனர். 
 
    அரசன் ஞானெசா பத்தின் நாட்டம் ைவத்தைமயால் கிாிையகளில் 
உதா னத் வம் உைடயவனானான் என்க.(31) 
 
        ஆண்டேதா ரரசு தனி ம்ேபா கத்  
                மாைசயற் ேறனினி ேவண்ேடன் 
        மாண்டேதார் வனத்தி ெலா வனாய்த் தனித்ேத 
                மனத்தைச வ த்  டைடேவன் 
        ண்டெவன் மனமிங் கினித்தி ம் பா  
                ேபாகத்ைதப் ெபா ெளன ெவண்ணி 
        ேவண்டல னீங்க ளரசனா ேவேற 
                விதித் க்ெகா ங்கெளன் ைரத்தான்.   (32) 
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    (இ-ள்.) இ கா ம் ஆண்ட ஒப்பற்ற இராஜாீகத்தி ம் அதனா ண்டாகின்ற 
ேபாகங்களி ம் நிராைச ைடயவனாேனன். இனி அைவகைளவி ம்ேபன். 
மாக்ஷிைம ெபா ந்திய காட் ல் ஏகனாய்த் தனித்தி ந்  மேனாசலனத்ைத ெயாழித்  

த்திைய யைடேவன்.ேமாக்ஷாேபைக்ஷைய யைடந்த என்மனம்,இனி விஷய 
வியாபாரத்தில் தி ம்பா . நான் ேபாகங்கைள ஒ ெபா ளாகக் க தி அைவகைள 
வி ம்ேபன். ஆதலால்,நீங்கள் உங்க க்கு அரசனாக இன்ெனா வைன 
அைமத் க்ெகாள் ங்கெளன்  கூறினான். 
 
    வனம்,காமக்குேராதாதிகைள உண்டாக்காத ம் உலகப் பற்றற்ற ெமௗனிகளால் 
சஞ்சாிக்கப்ெபற்ற  மாத ன், "மாண்டேதார் வனம்"என்றா ெரன்க 
 
    வனத்திலாயி ம் சீடர் த ய உபசாரகர்க ட றில் மனத்திற்கு அைச ண்டா 
மாத ன்,  அ  கூடாெதன்பார் "ஒ வனாய்" என்றான் என்க. (32) 
 
        ஆதியி னின தாைத  நிைனேய 
                யரசினி னிைளைமயிற் சூட்டத் 
        தீதின்றி ன  யவ  ைமயினிற் 
                ெசகமைதத் தாங்கிைன யினிேம 
        னீதியி ணிய மதியினா தரவி 
                னின்ைனப்ேபா ெலா வர்மற் ளேரா 
        தியற் ைகயதன் றிவ் ட டேன 
                யிச்ெசல்வ மன்றிேவ ளேதா.   (33) 
 
    (இ-ள்.) மன்னவ! உம  தந்ைத ம் த ல் நின்ைனேய இந்நாட் க்கரசனாக 
வா ப த்திேலேய மகுடஞ்சூட்ட,  இ கா ம் குற்றமில்லாமல் உன  ஜபல 
பராக்கிரமத்தால் இவ் லகத்ைத யாண்டைன. (நீ காட் ற்குச் ெசன்றால்), 
நின்ைனப்ேபால் இனி இவ் லகாளத்தக்கவர்கள் நீதியி ம் ட்பமான சா ாியத்தி ம் 
ேவெறா வாி ப்பேரா? இரார். ஆதலால், இ  ைறைமயான காாியமன் .இந்த 
சாீரத் டனி ந் த பவித்தற் குாிய இச் ெசல்வத்ைத யல்லாமல் ேவேற 
இ க்கின்றேதா? எ- . 
 
    சாீர ைடய பிராணிக க்ெகல்லாம் ேபாகேம ெப ம் ெபா ெளன ம்,அ  
மகாராசபதவிைய ைடய இவ க்கு நிரம்பியி க்கின்ற ெதன் ம் இவர்க 
ெளண்ணினவர்க ளாத ன்,"இவ் ட டேன இச்ெசல்வமன்றி ேவ ளேதா?" 
என்றனர். அரசன் அப்ேபாகங்கைள கர்ந்  ன் வானைவ இைவ என 
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ெவ த் ,இன் வான ஞானத்திைன வி ம்பித் றவில் மனங்ெகாண்  நின்றா 
ராத ன்,உலகேபாகத்தி ம் ஞானேம சிறப் ைடயெதன்ப  ெவளிப்பைட. (33) 
 
        அல நீ ேயகி னவனி ங் காப்பற் 
                றவத்திேல யைலந்தி ம் யா ஞ் 
        சலனம ேவ மித்தைக ெயைமநீ 
                தவிக்கவிட் ேடகுதல் கடனன் 
        றிலகிட ெவமக்கீ த ெளன வைமச்ச  
                ாியம்பிட வரச ம் பார்த்ேத 
        உலகெமய் ெயனெவண் மதி ைடேயார்க் 
                குைரப்பி  ணர் தி யாதால்.   (34) 
 
    (இ-ள்.) அல்லாம ம், நீ ேபானால் இவ் லக ம் ஆ ைகயின்றி ணாய்க் 
ெகட்ெடாழி ம். நாங்க ம் சஞ்சலத்ைத ய ைடேவாம்.இப்ப ப்பட்ட எங்கைளத் 

ன்பப்ப ம் வண்ணம் இவ்விடத்தில்நி த்தி நீ வனஞ்ெசல் தல் ைறைமயல்ல. 
எங்க க்கு விளங்கும்வண்ணம் இதைனச் ெசால் ய ள ேவண் ெமன்  மந்திாிகள் 
ேகட்க, (உலகப்பற்றில் சிறி  மனமில்லாத) அம் மன்னவ ம் அவர்கைள ேநாக்கி 
உலகத்ைத ெமய்யானதாக ெவண் கின்ற சத்திய பத்தி ைடயவர்க க்கு 
(இவ் லகம் அனித்திய ெமன்  எவ்வள தான் எ த் க்) கூறி ம் விேவக 

ண்டாகா . 
 
        இவ்வர சியற்ைக யற்பமற் றிதனா 
                ெலய்தி ந் ன்பமிக் களவின் 
        றவ்வைக யதைன கமின் ைமயினா 
                லறிகி ர் நீங்களின் ெபன்ேற 
        ெயவ்வைக நிைனந்தீ ாினிெயக்கா ங்கட் 
                கீதின்ப மலெதனத் ேதான்  
        ெமாவ்வமற் றித க் கூகேம ேதான்றா 
                ங்க க் குலக  குதிக்கும்.   (35) 
 
    (இ-ள்.)இந்த அரசின் தன்ைம ெசாற்பமான .இதனால் உண்டாகும் ன்பத்திற்ேகா 
அளவில்ைல, அந்தத் தன்ைமைய நீங்கள் ஆேலாசைனயின்ைமயால் 
அறிந்தீர்களில்ைல. நீங்கள் இவ் லகவாழ்ைவ இன்பமானெதன்  எவ்வண்ணம் 
நிைனத்தீர்கள்? (ஐேயா)! இனி உங்க க்கு இவ் லக வாழ்  க்க பமானெதன்  
எக்காலத்திற்ேறான் ம்? ெபா ந் ம் வண்ணம் இதற்கு ஏற்ற கம் உங்கள் மனத்தி 

தியா . உமக்கு உலகம் நித்தியமானெதன் ம் கேம உதிக்கும். 
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    ைக ைடயார் ெசய்  நிச்சயம் அழியாத தாக ம், ைக இல்லாதவர்கள் ெசய்  
நிச்சயம் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் மா ப வதாகி  ள்ளதால்,ஊைக ைடயார்க் குலகம் 
ெபாய்யாய் நிற்ற ன் அ ேவ உண்ைமெயன அறிஞர் ெகாள்வர். இைவேபான்ற 
விடயங்கைள இங்கு மிக விாித் ைரத்தல் பிாிதிக்ஞா விேராதமாத ன் 
சு க்குகின்ேறாம்.(35) 
 
        என் மற் றேனக மாவிாித் தரச 
                ென த்தைமச் சர்கடமக் கியம்பி 
        நின் பின் னவைர நி ெமன நி த்தி 
                நிதி ம் ெபான்மைன வி த்ேத 
        ெசன் பின் னகர தியி னடக்கத் 
                திரண்டைன வர்க ம்பின் ெறாடர்ந்  
        வன் ய ரைடந்  வா ேய ெம ந்  
                வாாியி ேனாைசயி ன தார்.   (36) 
 
    (இ-ள்.)என்  அேநக விதமாக மந்திாிகைள ேநாக்கி மன்னவன் விாித் ைரத் , 
நீங்கள் நில் ங்கெளன்  அவர்கைள நி த்தி, ெசல்வங்கள் நிைறந்த 
ெபான்வண்ணமான மாளிைகையத் றந் ேபாய் அவ் ர் தியில் நடந்  
ெசல் த ம்.  அந் நகரவாசிகளான ஜனங்கள் திரளாகச் ேசர்ந்  (அரசன  

ற ேகாலத்ைத ேநாக்கி)மிக ம் வ ந்தி அவன் பின் ெதாடர்ந்  வா  ெம ந்  
கடேலாைசையப்ேபால இைரந் த தார்கள். எ- . (36) 
 
        அவரவர் விைனயி னவரவர் வ வா 
                ரவரவர் விைனயள க்ேக 
        ய வரவர் ேபாக ெமன்றேத யாயி 
                னா க்கார் ைணயதா குவர்க 
        ள வரவர்ேதக ளெபா  டேன 
                யாதர வாெரன நா  
        ய வரவ ரைடத ெனறிகன்மத் தைட  
                மாதர வாதர வாேமா.   (37) 
 
    (இ-ள்.) ஒவ்ெவா வர்க ம் அவரவர்கள்ெசய்த க மங்க க்ேகற்பப் பிறப்பார்கள்.  
அவரவர்கள  கன்மெவாழி  வைரக்குேம அவரவர்கள  சுக க்கமானால் (ஏ 
ஜனங்கேள)! யா க்கு யார் ைணயாவார்கள்? ஆதலால், அவரவர்க ைடய 
சாீரங்கள் இ க்கும்ெபா ேத இத்ேதகாதிப் பிரபஞ்சங்க க்கு ஆதாரமானவர் 
யாெரன்  ஆேலாசித்  ஒவ்ெவா வ ம் அவ்வாதாரத்ைத யைடதேல ைறயாம். 
அைத விட் க் க மத்தாலைட ம் ஆதரவான  ஆதரவாகுேமா? எ- . (37) 
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        விைன ள வள ங் கூ ேய நிற்கும் 
                விைனயகன் றி ற்பிாிந் தி மால் 
        விைனயினால் வ மா தரவினி னியற்ைக 
                ெமய் ணர் வத்தைக யலேவ 
        விைனயிைல ங்க ளிடத்தினா னி க்க 
                ெமய் ணர் ெவான்ைறேய நா  
        விைனய  கானம் குதேவ ேவண்  
                வி ம்பிேன னீர்நி  மிங்ஙன்.   (38) 
 
    (இ-ள்.) (சாீரங்கள்) விைனயி க்கிற காலம் வைரக்கும் ேசர்ந்தி க்கும். 
விைனெயாழிந்தால் பிாிந் வி ம். இ தான் விைனயினால் உண்டாகும் ஆதர . (இ  
நிற்க.) இயற்ைகயான உண்ைம ஞானமான  அவ்வண்ணமானதல்லேவ.  நான் 
உங்க டன் வாழ்தற்கு விைனயில்லாதவனாேனன். ஆதலால், சத்தியமான 
ஞானெமான்ைறேய வி ம்பி கர்மத்தியாகத்திற்குாிய வனத்ைத யைடதைல 
உத்ேதசித் ச் ெசல் கின்ேறன். நீங்கெளல்லாம் இவ்விடத்திேலேய நில் ங்கள்.எ- . 
(38) 
 
        என் நல் ேவந்த ேனதிலார் ேபால 
                ேவகின னைனவ ங் கண்ணீர் 
        நின்ெறதிர் ெசாாிய வாய்விட்ேட யலறி 
                நின்றனர் தமர்கள்பின் ேனகி 
        யின்ெறைம யாவர் காத்தளித் தி வ 
                ாினிையநீ ேயகுத னீதி 
        ய ன்ெறன ைரத்தா ரவர்கைள ேநாக்கி 
                யரசனீ ைரத்தன னன்ேற.   (39) 
 
    (இ-ள்) அந்த நல்லவரசன் இவ்வா  கூறி அந்த க் கன்னிய ைனப்ேபாலச் 
ெசன்றான். அைனவர்க ம் பின்னர் அவன் ெசல்வைதக் கண்  கண்ணீர் ெசாாிந்  
வாய்விட்டலறி அ ெகாண்  நின்றார்கள்.உடேன அவன  உறவினர்கள் அரசன  
பின்ேன ெசன்  (நீ எங்கைள விட்ெடாழிந்  ெசன்றால்), எம்ைம யாவர் காத்  
இரக்ஷிப்பார்கள்? நற்குண ைடயாய்! நீ எங்கைளவிட் ப்ேபாதல் நீதியன்ெறன்  
கூறினார்கள். அதற்கு அவ்வரசன் அவர்கைள ேநாக்கி இவ்வா  கன்றான்.எ-  (39) 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
        உறவாகு ெமனெவைனநீர் ெதாடர்பதியல் 
                பன்றாகு யிர்கட் ெகல்லா 
        றவாகு ஞானநனி பைகயாகு 
                மஞ்ஞான ய்த்  ேநாக்கி 
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        றவான வைதயைடந்  பைகயான 
                விைதநீங்கி ெயா ைம யாக 
        றவாத றனக்குத்தா ேனெயனமற் 
                ற வி த் ைற  ெமன்றான்.   (40) 
 
    (இ-ள்.)நீங்க ள் என்ைன உங்க ள் ப ந் ெவன்  பின் ெதாட ர்ந்  வ த ல் 

ைறைமய ல்ல . உயிர்க க்ெகல்லாம் உற வாகி நிற்ப  ஞான ெமான்ேற. 
உற் ேநாக்குங்கால் மிக ம் ப ைகயாக ள்ள  அஞ்ஞான ேம. ஆத லால் அந்த  
ஞானத்ைதய ைடந் ,ப ைகயான  இந்த  அஞ்ஞான த்ைத நீங்கி ஏைகக மாக  
உற வாயி த்த ல் ஆன்ம லாப த்தின் ெபா ட்டாம்.அதனால் ம ற்ைறய  உற க ெளல்லாம் 
விட்ெடாழி ம் என்றான். 
 
        தந்ைததா யி வ ந்தம் தல்வென ம் 
                வாஞ்ைசயினாற் றான்பின் ேனகி 
        ைமந்தவா ெவங்களி  வைர ெமவர் 
                காப்பதற்கு ைவத்தாய் நீதான் 
        சிந்ைததா னக்ெகங்ேக மகேன ன் 
                றி கத்ைதத் தி ம்பிக் காட்டாய் 
        ெநாந் தான் ெபற்றவயி ெறாிகின்ற 
                ெதன ைரக்க ேநாக்கி மன்னன்.  (41) 
 
    (இ-ள்.)பின்ன ர், ற ந்  ெசல்ப வ ன் த ன் மக ெனன் ம்  வி ப்ப த்தால் அவ ன  பிதா 
மாதாக்க ளி வர்க ம் அவ ன் பின்ேன ெசன் ,ைமந்த ேன! நீ வா; 
(வ ேயாதிக ர்க ளா கிய )  எங்க ளி வ ர்க ைள ம்,ேவேற யாைர இரக்ஷிக்கும்ப  நீ 
ஏற்ப த்தினாய்? உன் மனம் எங்கு ெசன்  பதிந் ள்ள ? மகேன!உன  அழகிய 

கத்ைதத் தி ம்பிக் காட் வாயாக. (உன்ைன) வ ந்திப் ெபற்ற வயிெறாிகின்றேத 
என்  கூ த ம், அம்மன்னவன் அவர்கைளப் பார்த் . எ- .(41) 
 
        அறிைவேநாக் கி லதற்குத் தாய்தந்ைத 
                யிைலயி் ட லதைன ேநாக்கி 
        ைற நீ பாதான காரணமன் 
                றி மாைய யினி ண் டாகுங் 
        குறியி விங் காயி்ன்மண்ணி ெலைனப்ெபறா 
                தவாிைலயக் ெகாள்ைக நீ  
        நிைற மதி யிலேரநீர் நில் ெமன 
                வி வைர  நீத் ப் ேபானான்.  (42) 
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    (இ-ள்)ஞானத்ைத உத்ேதசிக்குமிடத்தில் அதற்குப் பிதா மாதாக்களில்ைல.இந்தச் 
சாீரத்ைதப்பற்றி விசாாிக்குமிடத்தில் சிறி ம் நீங்கள் உபாதான காரணமல்லீர்.  
இ வைகயான மாையயினின் ம் உண்டாகுவதிவ் டலம்.குறிப்  
இவ்வண்ணமானால் உலகத்தில் என்ைன(மகனாகப்) ெபறாதவர்கள் இல்ைல. 
அவ்வண்ணந்தான் நீங்க ம். ரண ஞானமற்றவர்கேள! நீங்கள் நில் ங்கள் என்  
கூறிச் ெசன்றன்.எ- . (42) 
 
        அாிைவயர்க டமக்கிலக்க ணங்கூ  
                லதனி லதைன ெயல்லா 
        ாிைமயா ைடயவளா மினியமைன 
                ெதாடர்ந்ேதகி கி நின்  
        பாிவி ட ன கள்பணிந் தரற்றிேய 
                பைதபைதத் ப் பனிக்கண் பாயத் 
        தாிய ைம வி த் லக மதனிெலா  
                கணேம ஞ் சாேவ ெனன்றாள்.   (43) 
 
    (இ-ள்.)  மகளீாிலக்கணம் கூறப்ப ம் ள்ள நல் ல க்கண ைம ம் 
தன்னதாகேவ ைடயவளாகிய அவ ைடய நன்மைனவி, அவைனப் பின்பற்றிச் 
ெசன்  மன க்கத் டன் எதிாில் நின் ,அன் டன் கால்களில் வி ந்  வணங்கி 
கூக்குர ட் , ெயனத் த் க் கண்ணீெரா க உம்ைமவிட்  இவ் லகத்தில் 
ஒ  கணப்ெபா ம் இேரன். இறப்ேபன் என்றனள். எ- . 
 
    கலவி, சா த்திாிக த ய ல்களி யர் ைடய இலக்கணங்களாக 
உைரக்கப்ெபற்றனெவல்லாம் ற்றி ம் நிரம்பப் ெபற்றவைள ம் இம்மன்னவன் 

றந்தானானால் இவ் விலக்கண நிரம்பாத மற்ைறய மாதைரப்பிறர் றத்தற் 
க ைமயின்ைம விளக்குவான் "அாிைவயர்க டமக்கிலக்கணங் கூ  லதனி லதைன 
ெயல்லா-- ாிைமயா ைடயவளா-மினியமைன" என்றார். (43) 
 
        நின் ைடய நாயகைன நின ள்ேள 
                றேநாக்கி நிற்க மாட்டா 
        ன் ைடய நாயகெனன் ெறன்ைனேய 
                க திநீ ழல்வ ெதன்ேன 
        மின்னைனய விைடயாய்ேக ளைனவ க்கு 
                நாயகேனார் ேமலா மீச 
        ன ன்னவைன ேயேத ப் ேபாகின்ேற 
                ெனனவரசற் காிைவ சாற் ம்.   (44) 
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    (இ-ள்.)மாேத! உன  நாய க ைன உன க்குள் ெபா ந் ம் வ ண்ண ம் பார்த்  அவ்வ ழி 
நிற்க மாட்டாம ல் (உன  நாய க ன ல்லாத ) என்ைன நாய க ெனன்  க திநீ ஏன் உழ லா 
நிற்கின்ற ைன? மின்ன ற்ெகா ேபான்ற இைடயிைன ைடய மாேத! யான் 
ெசால்வ ைதக்ேகள். எல்ேலா க்கும் நாய க னாக  ள்ள வ ர் ஒப்ப ற்ற  ேமலாகிய  
ஈச ேனயாம். அந்த  ஈச ைனேய  நான் ேத ச் ெசல் கின்ேறன் என்  கூறிய  அர ச ைன 
ேநாக்கி அவ ன் ம ைனவி கூற த்ெதாட ங்கினள். எ-  (44) 
 
        ஞானமா ன ெபா ேவ லதனிற் 
                றவதற்கு நவில்வ தில்லா 
        ளானமா திைனயலேவா வி கெவன 
                வைற ம்பதி யான ன்ைன 
        யீனமா வி கெவன வைற மேதா 
                றவறமிங் ெகனக்ெகன் ெசால்  
        மானதா ைமெயாழிந்  கதியிைலேய 
                ெயனெவணியா ன த்ேத ெனன்றாள்.   (45) 
 
    (இ-ள்) (ச ாீர ங்க க்குள்) ஞான ம் யாவ ர்க க்கும் ெபா ேவயாம். ற  

ண்ப வ ர்க க்கு சாத்திர த்திற் ெசால்லப்ப வ  மைனவிேய விடேவண் யவெளன்  
கூறா நிற்கும். (இ  நிற்க) எனக்கு நாயகனான உன்ைன விட் க்கும்ப  ல் கூறா 
நிற்குேமா? றவற ெமனக் ெகங்குள ைரப்பீர்? ஆைகயினாேல உம்ைமவிட்  
எனக்கு (ேவ ) கதியில்ைல ெயன் ணர்ந்  நானிங்கு வந்ேதன் என்  கூறினாள். எ-

. (45) 
 
        ஆகமத்தின் விதிதவறா தைறந்தைனநீ 
                விேவகிேய யாவாய் நா ந் 
        ேதக தற் பிரபஞ்ச மதனினைச 
                வி த் வனஞ் ெசல்லா நின்ேற 
        னாக ைல யாெய ைர த த்த ன்றன் 
                விரதமல நா  தன்னிற் 
        ேபாகுதிெயன் றவைளவி த் ேததிலைரப் 
                ேபாலகன்  ேபாகா நின்றான்.   (46) 
 
    (இ-ள்) மைலகைளப்ேபான்ற தனபாரங்கைள ைடயவேள! ஆகம ற் கூ கின்ற 
விதிக்கு மாறா  கூறிைன. ஆதலால் நீ விேவகிேயயாைவ. யாேனா ேதகாதிப் 
பிரபஞ்சங்களில் நிராைச ைடயவனாய் கட் ற்குச் ெசல் கின்ேறன். நீ பதிவிரைத 
யாதலால், என் வசனத்ைத மீறி நடத்தல் நினக்கு ைறைமயல்ல; (ஆதலால் என் 
ெசாற்ப ) நீ நாட் ற்குச் ெசல்ெலன்  கூறி அவைள அவ்விடத்திேலேய நி த்திவிட் , 
ேவந்தன் அயலாைனப்ேபால் ெசல்லாநின்றனன். 
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        விாிவாய ஞானமைத ணர்ந்தா  
                மடந்ைதபதி விலங்க நிற்ற 
        ல ாிதாய தைகைமயினா ேலங்கிேய 
                பைதபைதத்தங் கவைன ேநாக்கித் 
        தாியா  கதறிேய விைனதைனேய 
                ெநாந் தான் றளர்ந்  நின்  
        ெதாியா  மைறந்தவிடந் தனின்மிக  
                கிேய ேதம்பி ழ்ந் .   (47) 
 
    (இ-ள்.) ெபண்ணான வ ள் அக ண்ட  ஞான த்ைத ய றிந்தி ந்தா ம் ஷ ைனவிட்  
விலகியி த்தல் அ ைமயான காாியமாதலால் ( றந் ெசன்ற) அவைனேநாக்கி 
மனநிைல தளர்ந்  ேகாெவன்ற  தன  பிராரத் வ கர்மத்ைதப்பற்றி 
வ த்தங்ெகாண்டவளாய் அயர்ந் நின்  (தன் ெகா நனாகிய) மஹாராஜன் தன் 
கண் க்குத் ெதாியாமல் மைறந்த விடத்தில்மிக ம் மன கித்ேதம் த டன் 
கீேழவி ந் , (47) 
 
        ேவந்தேன ைனவி த்  லகமதி 
                க்கேவா விதித்தா னீசன் 
        றீர்ந்தேதா மக்ெகனக்கும் விைனதா  
                மின்றளவிற் ேசர்ந்  நிற்கும் 
        ேபாந்த ைம ெயக்காலங் காண்ேபனா 
                னினிெயனேவ லம்பி மா ஞ் 
        சார்ந்தனள்பின் றி ம்பிேய நகரதனின் 
                மா லன்றன் சார்  தன்னில்.  (48) 
 
    (இ-ள்.) மன்னவேன! உன்ைனப் பிாிந் ம் உலகி க்கும் வண்ணம் ஈசன் 
விதித்தாேனா? உமக்கும் எனக்கு ள்ள பந்தவிைனயான  இன்ேறா ெடாழிந்த ேதா? 
என்ேனா  கலந்  நிற்கின்ற (வி ப்பத்திைன ைடயவேர! என்ைனவிட் ) 
விலகிச்ெசன்ற ம்ைம இனி எந்நாள் காண்ேபன் என்  லம்பி அவன் மைனவி ம் 
அவ டன் ேபாதைலவிட் த் தி ம்பி ஊைரயைடந்  மாமனார் ட் ற் 
ெசன்றி ந்தனள்.(48) 
 
        அரசனந்த நகர்வி த் த் ேதசநா 
                க மகன் றடவி ெசன்ேற 
        இர பக லகநிைலேய நிைலயாக  
                வி ந்தவர்க ளிடேம ேசர்ந்  
        பரகு வி பேதசத் தாியெபா ள் 
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                வினவியவர் பகரக் ேகட் த் 
        திரமனமா ெயா வராற் கலங்காத 
                ஞானியாய்த் தீர னாகி.   (49) 
 
    (இ-ள்.) ம ஹாராஜ ம் த ன ெசாந்த ந க ர த்ைதவிட் , ேதச ங்க ைள ம் 
நா க ைள ம்க ட ந்  காட்ைடய ைடந்  இர ம்  ப க ம் உண்ணாட்ட த்ேதா 

க்கின்ற  த ப சிக ள் வ சிக்குமிட த்ைத ய ைடந்  ஞானாசாாிய ப ேதசித்த  அாிய 
வாக்கியார்த்த த்ைதக் ேகட்  அத்த ேபாத ன ர் அத ன் ெமய்ப்ெபா  ண ர்த்த  உண ர்ந்  
உ திப்ப ட்ட  ம ன ைடய வ னாய் யாவ ரா ம் க ல க்க ம ைடயாத  ஞானியாய் 
ைதாிய ைடய வ னாய். எ- . 
 
    *அக நிைல என்பத ற்குத் த ன் நாட்ட ம் என் ம் ெபா ள். 
 
        நகர்தனி ேலகிப் பிச்ைச 
                நண்ணிேய மைனக ேடா  
        மகமகிழ்ந் தங்ைக ேயற்ேற 
                யவ்விடத் த ந்தி யாங்ேக 
        ெசக ேளார் ேபெயன் ெறண்ணிச் 
                சிாித்திட நாண மின்றி 
        யிகபரத் திச்ைச யற்ேற 
                ேயகனா லாவ ற்றான்.   (50) 
 
    (இ-ள்.) ஊ க்குட் ெசன்  கள்ேதா ம் ேபாய் உணவிைனத் தனக்குள்ேள 
சந்ேதாஷத் டன் அழகிய ைகயிேல வாங்கி அங்குநின் ண் ,உலகத்தி ள்ளவர்கள் 
ைபசாசெமன்  நிைனத் ச் சிாித்திட (அதற்கு) ெவட்கப்படாமல் இம்ைம ம ைமகளில் 
ஆைச நீங்கி சிேவாஹம்பாவைன ைடயவராய் அவண்ணேம சஞ்சாிக்கத் 
ெதாடங்கினார்.எ- . 
 
    இராஜ பதவிையக் காட் ம் ச வசங்கபாித்தியாக பதவிையச் சிறந்ததாகக் 
க தினவ ராதலால்,பிச்ைசக்குச் ெசன்றேபா  மகிழ் ைடயவராவி ந்தனர். 
"குைறவற்ற ெசலவெமன் ேறேகால மாமைற கூப்பி ேம" என்றப ,  குைறவற்ற இம் 
மஹாபதவிைய யைடந்தைமயால், இனிப் பிறப்பைடத ல்லாதவ னாேனெனன் ந் 
ேதாற்ற ைடயவராக வி ந்தனர் என்பைதக்குறிப்பிக்க "அகமகிழ்ந் தங்ைகேயற்ேற 
யவ்விடத் த ந்தி" என்றனர். அதிவன்னா சிரமத்ைத யைடந்தவர்கள் ஜாதிேபத 
மாதிகைள யாராயாம ல் பசித்தேபா  சிப்பவர்களாக ல்கள் கூ தலால்,மஹா 
ராஜா ம் அதிவன்னாசிரமத்ைத யைடந்தவராகிக் கரதல பிக்ஷுவாக வி ந்தனர். 
இவ்வா  நிைனத்தவிடத்திற் சித்தல் இ க்கன்ேறாெவனின், அதிவன்னா 
சிரமியாவான் எல்லா வஸ் க்கைள ம் சிவெப மானாகேவ காண்கிறானாதலால் 
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அவனால் காணப்ப ெபா ள் சிவமானேபா  ஜாதிேபத ெமங்குள ? " ற் ந் றந்த 
க்குைறந்ேதார் த மம் ஐயேமற் ண்டல்" என்  கூர்ம ராணத்தில் ேகட்கப் 

ப தலா ம்,"ஊெரலா மட்டேசா  நம்மேத" என்  மாணிக்க வாசகசுவாமிகள் 
கூறியி த்தலா ம், றவிகளாகிய அதி வன்னாசிரமிக க்கு ஜாதிேபதமில்ைல 
ெயன்க. இனி, அதி வன்னாசிரமிக ள் ம் சாதக திர்ந்தவர்க்ேக இவ்விதி. 
அல்லாதவர்க க்கு நியமவிதிேயவிதிேயயாம்.நியமவிதியாவ ,-- ேவற்  
மதத்தினாிடத் ப் சித்தல், ஒ ங்கீனமானவர்கள  அன்னத்ைதப் சித்தல் 

த யைவ கூடாைமயாம். இதன் விாிைவச் சிவத ேமாத்த ரம் ைசவசமயெநறி 
த யைவகளா ண ர்க. (50) 

 
        ெபா ந்திவா ழிடெமான் றாகிற் 
                ெபா ந்தி ம் பற்ெறன் ெறண்ணி 
        யி ந்தில ேனாாி டத்  
                ெமங்ெகங்கு ெமா வ னாகித் 
        தி ந்திய சமாதி விட் த் 
        தி ம்பிடா ைறக்க ன்னி 
        யி ந்தி ந் திடங்க ெளங்கு 
                ேமகேம ேநாக்கி நின்றான்.   (51) 
 
    (இ-ள்) ஓாிடத்திேலேய தங்கி யி ப்பதானால் பந்த ண்டாகுெமன்  
நிைனத் ,எவ்விடத்தி ம் தங்கினானில்ைல. எவ்விடத் ம் ஏகாங்கியாய் சாதகமான 
நிஷ்ைடயினின் ம் உலக கமாகத் தி ம்பாமல் அதிேலேய பதிய நிைனத் ப் 
பிரபஞ்சத்தில் தான் சஞ்சாிக்கு மிடங்களிெலல்லாம் சிேவாஹம்பாவைன டேன 
நின்றனன். எ-  
 
    எவ்வள  விரக்தி ைடயவனானா ம் ஓாிடத்தி ப்பனாயின் அவைன 
ஊாி ள்ளவர்கள் மஹாெனன்  மதித்  வந் பசாராதிகைளச் ெசய்வார்கள். ெசய்தால், 
அகம்பாவந் ேதான் ம். அ வந்தால் மமகாரந் ேதான் ம். இவ்விரண்  ண்டானால் 
மற்ைறய குணங்கெளல்லாம் சீக்கிரம் வந்  ேச ம். அைவகள் வந் ேசர்ந்தால் 
பிரபஞ்சவாதைனமிகும்.  அ மிகுந்தால் ச சாாியாவான் என்பைத உத்ேதசித்ேத 
மஹாராஜா ம் ஓாிடத்தி ந் தங்காம ம், ெசல் ம் ேபாழ் ம் ேமாதப்ரதாபங்கைள 
ஒன்றி ங் ெகாள்ளாம ம், பிாியாப்பிாியங்கள் வராதி க்கும்ப ம் சிேவாஹம் 
பாவைனேயா  ெசன்றனெரன்க. இத்தைகய குணங்கைளத் றவிகள் சாதக 
காலங்களிற் ெகாள்வார்களானால் எ த்த சனனத்திேலேய இைட றின்றிப் ேபாின்ப 
மைடயாநிற்பர். (51) 
 
        ேதான்றி  லக ெமங்ேக 
                ேதான்றி  ெமன்ன ேநாக்கித் 
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        ேதான்றி  நிைனவி ெலன்ேற 
                ேதான்றிய நிைன  தா ந் 
        ேதான்றி  மிடத்ைதப் பார்த் த் 
                ேதான்றி ஞ் ெசா பத் ெதன்ேற 
        ேதான்றி ம் ெபா ள்க ெளல்லாஞ் 
                ெசா பேம ெயன்  கண்டான்.    (52) 
 
    (இ-ள்.) சட்சுவாதி இந்திாியங்களா ணரப்ப கிற ெபௗதிகப் பிரபஞ்சம் 
எவ்விடத்தில் காணப்ப ம் என்  ஆராய்ந் பார்த் , இ  காணப்ப ம் 
ெபௗதிகவியாபார ப்ரக்ைஞயில் என்  (ெதளிந் ) தன்  தித்த அம் மன ம் 
    உண்டாகிற உற்பத்தி ஸ்தானத்ைத ேநாக்கி இ  பிரமத்தினின்  ண்டாயெதன்  
(உணர்ந் ) காணப்பட்ட இவ் லகங்களைனத் ம் அந்த பிரமேம என்  
நிஷ்டா கமாக நின்  நியதிகைளந்  சிேவாஹ ம்பாவைனயாற் கண்டனன். 
 
    விர க்தர்க ள் ச மாதிகூ ங்கால் வாக்கிய ேசாத ைனெசய்  நிய திகைளந்  
அ ப விக்கிற  வ ழ க்க ப்ப  இம் மகாராஜா ம் தான் நிஷ்ைடகூட ப் குங்கால் 
ஆத ன த்தி ந்  கு  தியானாதிக ைளச் ெசய்  இ  விழிக ைள ந் திற ந்  இப் 
 ெபௗதிக  ல கத்ைத ேநாக்கி இ  எங்ேக காண ப்ப கிற ெதன்ெறண்ணி 
ம ன திேலதாெனன் ணர்ந்  பின்ன ர் ம ன த்ைதப்ப ற்றிச் சிந்தித்  இ  
பிரமத்ைதத்தவிரவில்ைல ெயன் ணர்ந்  அசிபத லக்ஷியார்த்தமான பிரமத்ைதத்  
தவிர ெவான் ங் காணப்படவில்ைல ெயன்  ெதளிவாக ெவண்ணித் தியானித் த் 
ததாகாரமாக நிற்கிற வழக்கப்ப  நின்ற பவித்தனர். (52) 
 
        ேதான்றி ம் ெபா ள்க ண்டாய்த் 
                ேதான்றிேய யின்பமாகித் 
        ேதான்றி  மதனா லந்தச் 
                ெசா பேம ெயன்  கண்  
        ேதான்றி ஞ் ெசா பந் தன்னிற் 
                ேறான் மீ தசத்ேத ெயன்  
        ேதான்றி ஞ் ெசா பந் தானாய்த் 
                ளக்கமற் றி ந்தான் ேவந்தன்.  (53) 
 
    (இ-ள்) விவகாரதைசயில் காணப்ப கிற இப்பிரபஞ்சம், ரஞ்சித படத்தின்க ள்ள 
கிாி-நதி த யைவகைளப் ேபாலக் காணப்பட் , இன்ப பமாகப் பார்ப்பவர்க க்கு 
இன்ப பமாகேவ விளங்கும். அ காரணத்தினால், இம்மன்னவன் காணப்ப கிற இவ் 
வைனத்ைத ம் பிரம பமாகச் சு தி க்திகளால் அ பவத்தி லாக்கிக், கிழியி 
லாேராபிதமான பஞ்சவன்ன சித்திரம்ேபாலப் பிரமத்தி லாேராபிதமான 
இப்பிரபஞ்சசித்திரம் அசத்தாக உள்ள  என அ பவத்தால் பிரபஞ்சபாவைனைய 



 47

யகற்றிப் பிரமபாவைனயில் அகேமவஸர்வம் (அகம்பிரமாஸ்மி) என யாெதா  
சலன மில்லாமல் இ ந்தனன். எ- . (53) 
 
        க நகர் ேதா ஞ் ெசன் ங் 
                கானகந் ேதா ஞ் ெசன் ம் 
        ப வல மாக வந் ம் 
                பார்ைவமா றாட்ட மின்றி 
        ம விலா மனத்த னாகி 
        மாசிலா நிைலைம ெபற்  
        ைட ேவந்தர் ேவந்தன் 
                த்திேய வ வ மானான்.   (54) 
 
    (இ-ள்.) மகுடந்தாித்த அரசர்க க்கரசனான மஹா ராஜா காவ ைன ைடய 
ஊர்க க்குப் ேபா ம், கா கள் ேதா ம்ெசன் ம், ப்பிரதக்ஷிணஞ்ெசய் ம், 
இலக்ஷியார்த்த வ ஸந்தானத்தில், தவ த ல்லாமல் அச்சகச நிஷ்ைடயினின் ந் 
தி ம்பாதமன ைடயவனாகி ஞான நிைலைய ( த்திநிைலைய) ப்ெபற் ப் பந்த 
நிவர்த்திேய வமாக நின்றான். 
 
    காட் ற் ெசன்றா ம் நாட் ற் ெசன்றா ம் ப்ரதக்ஷிணஞ் ெசய்தா ம் 
அவ்வவ்விடங்களி ள்ள ெபௗதிகத் ேதாற்றத்தாற் பயகம்பனாதிக ம் ேமாதப்பிர 
ேமாதாதிக ம் ெபத்தான் மாக்க க்குண்டாவ  சகசம். த்தான்மாக்க க் 
கவ்வா ண்டவதில்ைல. உண்டாகுமானாற் சகசநிஷ்ைட குைல ம். நிஷ்ைட 
குைலந்தால் ெபௗதிகப் பிரபஞ்சந்ேதான் ம். அ  ேதான்றில் 
காமக்குேராதாதிக ண்டாகும். அைவ ண்டானால் பைழயப ேய பந்தத்தில் ழ்கித் 
தத்பத லட்சியார்த்தத்ைத மறப்பன். அ  மறந்தால் பிறப்பிறப்ைபயைடவன். 
இ பற்றிேய சாதகர்கள் எங்குச்ெசன்றா ம் ததாகாரமான நிைலயிேலேய நிற்கும்ப  
விதி ேயற்பட் ள . அவ்விதிப்ப ேய இவ ம் நடந்தன ெரன்பார், 'பார்ைவ 
மாறாட்டமின்றி' என்றார். (54) 
 
        த்திேய வ வ மான 
                ைட ேவந்தர் ேவந்த 
        ெனத்திைச தனக்கும் ராஜ 
                ெனைமவிட ேவறில் ெலன்  
        சத்திய மாக ெவண்ணித் 
                தன்னிட மதனிற் றன்ைனச் 
        சுத்திெசய் தைனத்  மாகிச் 
                சுயஞ்ேசாதி யாகி நின்றான்.   (55) 
 



 48

    (இ-ள்.)அன ர்த்த  நிவிர்த்திேய உ வமான வ ம் ம குட ம ன்னர்க க்ெகல்லாம் 
ம ன்ன வ மாகிய  இவ ன் எவ்வைகய திைசக க்கும் அர ச ன் எம்ைமவிட  
ேவறில்ைலெயன்  ய தார்த்த மாக  நிைனத் த் த ன க்ெகன்  ேவத த்தில் விதிக்க ப்ப ட்ட  
இடமா கிய ெதாம்பத வாக்கியத்தில் ஜீவனாக நின்ற தன்ைனச் ேசாதைனவழியிற் 
கூடஸ்தனாகச் ெசய்  (அஸ்மி வாக்கியத்தால்)தத்பத ேசாதைனயில் பிரமத்ேதா  
கலந்  காரணப்பிரம பமாக அ ஷ் ப்பி னின்றனன். எ-  
 
    கன்ன ைன ேவ க ழித்த  க ைதேபால  என்  கூ கிற ப  கு ம் 
சிேவாஹ ம்பாவ ைனயாற் சீட ைன ேநாக்கி நீ ேகவ ல ம் ஜ ட ப மான  பிர ப ஞ்சாதி 

வ ம ல்ைல.நீ என் வ ேம தான்.எந்த ப் பிர ம ம் நாேனா,அந்த ப் பிர ம ேம நீ.இவ்வித  
அ ஷ்டான த்தால் நீயாகிறாய் என்  உபேதசிக்கிற கு வாக்கிய பாிபாலகனாகிய 
சீடன் வாக்கியேசாதைனயா ண்டான அ பவாப்பியாசத்திேல நின்  பழகி 
பிரமமாகேவ ஆகிறான். கன்னன் தன்ைன யறிதற்கு ன் ங் குந்தி குமாரேன; 
அறிந்தபின் ங் குந்தி குமாரேன. ஆனால் அவ க்கிைடயி ந்த ேவ வன் என் ம் 
பிராந்தி ெயாழிந்தைமயால் ஆநந்தமைடந்தான் என்  உதகாிப்ப  வழக்கமாதலால், 
யா ம் த்திெயன்பதற்கு வி தைலெயன் ள்ள ெபா க்ேகற்ப பந்த நிவிர்த்தி 
ெயன்றாம். 
 
    அ பவம் வந்த பின்  தனக்குப் பிரமெமான்ைறத் தவிர மற்ெற ம் உள்ளதாகக் 
காணப்படாைமயா ம்,பிரமநாட்டத்திற் காணப்ப வன ளேவல் இைவ 
தன்ன பவத்திற் கீழ்ப்பட்ட மாயாகற்பிதெமன்ேற நிஸ்ஸந்ேதகமாக 
வறிகிறானாதலா ம், தன்ைன உண்ைமயான வரசெனன்  மதித்தன ன் என்பார் 
'சத்தியமாக ெவண்ணி'என்றார். (55) 
 
        தன்ைனேய ய ன்றி ெயான் ந் 
                தா தி யாவி டத்தின் 
        மின்ைனேய ெயாத்த ைவய 
                மித்ைதகற் பிதம ெதன் ம் 
        ெபான்ைனேய யன்றி ேவ  
                டண மில  ேபால 
        ெவன்ைனேய யன்றி ெயான்  
                மில்ெலனத் ேதர்ந்தான் ேவந்தன்.   (56) 
 
    (இ-ள்) பிரமத்ைதத் தவிர ேவெறான் ந் ேதான் த ல்லாத நிஷ்ைடயில், 
மின்னைலெயாத்த லகம் ெபாய் ம் கற்பைன ம் என ம்,ெபான்னிைனவிட ேவேற 
ஆபரணமில்லாைமையப்ேபால பிரமத்ைதத் தவிர ேவேற ெயான் மில்ைல ெயன 

ணர்ந்தன ன ரசன். எ- . 
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    ேதேகந்திாியாதிகரண நியதிெசய்  அ பவ நிைலயினின்ற சிஷ்டாசாரசீலன் 
பிரமெமான்ைறத்தவிர ேவெறான்ைற ங்காணாெனன்ப  சம்பிரதாயம். 
குண்டல ேமாதிர  மைரஞா ம் என விைவ உ வாதிகளால் ேவ  ேபர்கைளப் 
ெபற்றா ம் ெபான்ைனத் தவிர வைவகள் ேவேற யில்ைல யானாற்ேபால, 
காணப்ப கிற வஸ் க்கெளல்லாம் பலேவ  திாிபினவாயி ம், அைவ பிரமெமன 

ணர்ந்த ஞானிக்குப் பிரமமாகேவ ேதான் ெமன்ப  நிச்சயம்.சிேவாஹம் 
பாவைனயா லைவகள் தானாகேவ காணப்ப ம் ைறப்ப  மன்ன வ ம் அவ் 
வ பவத்திேல அைமந்  நின்றா ெனன்பார், 'என்ைனேய யன்றி ெயான்  மில்ெலனத் 
ேதர்ந்தான்' என்றா ெனன்றனர். (56) 
 
        உலகிைன ேவற தாக 
                ணர்ந்தி ற் பந்த மாகு 
        லகிைனத் தாேன யாக 
                ணர்ந்தி ன் த்தி யாகு 
        மிலகிடத் ேதான்ற ெலல்லா 
                ெமன்னிைன ேவெயன் ெறண்ணி, 
        யிலகிடக் கண்  ேவறற் 
                றி ந்தன னிைளைம ேவந்தன்.   (57) 
 
    (இ-ள்) ெபௗதிகப் பிரபஞ்சத்ைத (ப்பிரமத்ைதக் காட் ம்) ேவறானதாக 
அறிவானானால் அவ க்குப் பந்த ண்டாகும். ெபௗதிகப் பிரபஞ்சத்ைத (சிேவாஹம் 
பாவைனயால்) தானாகேவ யறிவானானால் த்தியாகும். (அவ க்குப் பந்த நிவிர்த்தி 

ண்டாகும் சட்சுவாதி யிந்திாியங்கலாற்) காணப்ப கிற பிரபஞ்சங்களைனத் ம் 
(ெபத்ததைசயில்) எனக்கி ந்த ஸத்திய த்தியின் வாஸைனயின் பழக்கேமயன்றி 
ேவறில்ைல என்  (சமாதியிற் சமாதானமாக நிைனத்  அைவ) பிரமமாக 
விளங்குதைல (சிேவாஹம் பாவைனயாற்) கண்  பிரமத் ட ேனகமாய்ப் 
பரமார்த்தநிைலயி ந்தனன் அரசர்க்கரசனாகிய மஹாராஜன்.எ- . 
 
    ஞானியானவன் உலகத்ைத ெமா  பதார்த்தமாக அறிவானானால் உடேன 
யவ க் கதி ம் வி ப்ப ண்டாகும். வி ப்ப ண்டானாற் பந்தத் க்கிடமாகும். 
உலகத்திைன ம் பிரமமாகக் கண்டால் அவ க்குப் பிரமத்ைதவிட இ  ேவேற 
ெயான்றல்ல ெவன் ந் ேதாற்றத்தால் அதி ள்ள பந்தம் நிவர்த்தியாகிற . ஒ வன் 

த்தனாதற்கு ன்ேன ம் பின்ேன  லக ள்ளப  யி க்க, பிரம மாகேவ 
கண்டாெனனல் எப்ப  ெயனின், அபக்குவர்க க்கு பிரபஞ்சமாக ம், 
பக்குவர்க க்குப் பிரமமாக ங் கா தல் உண்ைமயாத ன் ஆெமன்க. ஒ  
நா ணர்ந்ததனாேலேய பிரமமாகயாைவ ங் காண யா .பலநா ஞ் ெசய்  
நியதிேயா  கூ ய நிஷ்ைடயாேலேய பிரமமாகக் காணேவண் ய தாத லால், 
மன்னவ ம் வாக்கிய ேசாதைன டேன நிஷ்ைட கூ னா ெனன்பார் " என்னிைன 
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ேவெயன் ெறண்ணி--யிலகிடக் கண்  ேவறற் றி ந்தனன்" என்றார். (57) 
 
        ஏகசக் கரம தாக வி ந்தர சாள்ேவான் ெசல்வப் 
        ேபாக ந் திரண மாமப் ேபாதநாட் டரசி யற்ைக 
        க ந் தியினா லாசா பேதசத் தாள வந்தச் 
        ேசாகமற் றி நா ெடய்தித் ெதாழிெலலா த்தான் மன்னன்.  (58) 
 
    (இ-ள்.) (தனதாைனேய உலக ஞ்ெசல் தலால்) ஏகசக்கராதிபதி ெயன்  
ேபர்ெபற்ற அரசன  ெசல்வத்தாலாகிய ேபாக ம், அல க்ஷியமான ஒ  ம்  
ேபாலவாகும். (ஆதலால் இம்மன்னவ ம்) அந்த ஞான ரா யத்ைத (அ மான 
அளைவையக்ெகாண்  ெதளியவல்ல) கமான  த்திையத் ைணயாகக் ெகாண்  
சற்கு  உபேதச ைறயால் (பிரமமாகியரா யத்ைத) ஆ தற்குத் தத்பத 
ல யார்த்தமான அப்பிரமநாட்ைடயைடந்  நியதிகைளதல் த ய எல்லாக் 
கிாிையகைள ம் அவ்வரசன் நிைறேவற்றினான். 
 
    சார்வெபௗமன  ெசல்வேபாக ம்,பிரமான ந்தா  ேபாகத்தின் ஒ  அ க்குக்கூட 
ஒப்பாகா ெதன்பார்  'திரணமாக' என்றார். ன்னர் அ பவியாத பிரமா பவத்திற் 
சுக ண்ெடன் ெறா வன் தான் அ பவித்த  ற்கு ன்ேன யறியேவண் மானால் 

க த்திேவண் ம். க த்தி யான்மாத்திரமாகா . ன்னர பவித்தறிந்தவரான 
ஆசான் ேவண் ம். இந்த வித்ைதையேய ெபாியவர்கள் [ெதாட் க் காட்டாத வித்ைத-
சுட் ப்ேபாட்டா ம் வரா "]  என்பர்.ஆசான் கற்பியா ேபானால் இந்தவ ேபாக 
நிைலயா . அ பவம் நிைலயாதேபா  ைழப்பாக ம் என்பைத ெயல்லாம் 
விளக்கேவ 'உபேதசத்தாள'என்றார்.(58) 
 
        பந்தம்  ெடன்  மில்ைல பரம்ெபா  
                ெளான்ேற ெயன் ந் 
        தந்தஞ்சங் கற்பத் தாேல சாலேமா 
        கிப்பர் தீேயா 
        ரந்தமா திக  மில்லா வ ம்ெபா  
                ணாேம ெயன் , 
        சந்தத ேநாக்கி யந்தத் தற்பரந் 
                தாேன யானான்.   (59) 
 
    (இ-ள்.)ெபத்த நிைல ம் த்திச் சார் ம் க்காலத்தி  மில்ைல.ஏகமான பிரமேம 
திாிகாலங்களி ம் உள்ள . அபக்குவிகள் தங்க க்குள்ள பிராந்தியால்(இரண்  

ளெவன) மிக ேமாகங் ெகாள்வார்கள். ம் த மாதிய ஒன் மில்லாத ம் 
சாதகத்தாற் காணத்தக்க மான பிரமம் (சிேவாஹம்பாவைனயால்) நாேமெயன 
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எப்ெபா ம் இலக்ஷியப்ப த்திப்பார்த்  ற்ெசால் ய பிரமம் (நிஷ்டா 
விேசஷத்தால்) தானாகேவ விளங்கினான்.எ- . 
 
    காலத்திரயத்தி ம் இ ப்ப  பிரமேமெயன் ணர்ந்  அ பவிக்கிறவர்க க்குப் 
பந்த ெமன் ம்  என் ம் இரண்  ெபா ள் இரா. காணப்ப வன ெவல்லாம் 
பிராந்தி ெயன்ேறேமேலார் ணிந்த பவிப்பார்கள்.இவ  மவ்வண்ணேம 
நின்ற பவித்தனர் என்பார்"தந்தஞ்சங் கற்பத்தாேல"என்றார். (59) 
 
        குைறவிலா நிைறவ தாகிக் குளிர்ந்திைளப் பாறி ேவந்த 
        னிைறயள ேவ ந் ன்ப மின்றிேய யின்ப மாகி 
        ைறவிட மின்ன ெதன்ன ேவாாிட மின்றி ெயங்கு 
        நிைறவேத யிடமாய் நின்றா னிகாின்மா ராஜன்றாேன.   (60) 
 
    (இ-ள்.)ஒப்பற்ற ம காராஜன் (காலேதசவர்த்தமான பாிச்ேசதங்களின்றி விளங்குகிற) 
பாி ரண ெசா பேம  ெசா பமாய், அநர்த்தங்களா ண்டான னபங்களினின் ம் 
வி பட்  ஆநந்தபிராப்தனாய் சாந்தமானவனாய் இைளப் பாறினவனாய் அவ்வரசன் 
இவ்விடத்தில்தான் வாசஞ்ெசய்தல் ேவண் ெமன்கிற நியதியின்றி பாி ரணத்திற் 
கலந்  நிற்றேல இடமாகக்ெகாண்  நின்றனன்.எ- . (60) 
 
        எங்குமாய் நிைறந்  நின்ற ேவகராச் 
                சியம தாள்ேவான் 
        ற ங்குத ன்றி ெயங்குந் தாெனனக் 
                கண்ட  ேயா 
        னிங்குைறந் தகன்ற பாண்டத் தியல்பிெனஞ் 
                ச வம் பற்றி 
        ய ங்கு  வகற்றி நின்றா னானந்தி 
                யாக ேவந்தன்.  (61) 
 
    (இ.ள்.) பாிச்ேசத வியல்பில்லாமல் ச வவியாபகமான பிரமெமன் ம் 
நாட்ைடயா பவன், தங்குத ல்லாமல் எவ்விடத்தி ம் பிரமமாய்ப்பார்த்  
சிஷ்டாசாரத்ைதக் ைகப்பற்றிய அம்மன்னவன், ெப ங்காயமி ந்  நீங்கிய 
பாத்திரத்தின் தன்ைமையப்ேபால, மனமான  நிர்க்குண தியானத்திற் பழகிச் சகுண 

வங்கைள ெயாழித்  ஆநந்தா பவியாய் அரச ன ஷ் ப்பில் நின்றனன், எ- . 
 
    ெப ங்காயமைடத் ைவத்த ெபட் யி ந்  அைத ெய த் 
தப் றப்ப த்தியபின் ங்காயமில்ைல ெயன்  அதன் மணமில்லா  ேபாவதில்ைல. 
அ ேபாலப் பிரமத்ைதத்தவிர ெவான் மில்ைலெயன் ணர்ந் ம் ன்னந் தன  
மனதிற் கு ெகாண் ந்த காாியப் பிரமாதிகளின் தன்ைமகைள ற்  ெமாழித்தா ம் 
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பழக்கவாதைன தாக்குமாதலால் அைத ஒழிக்கும்ெபா ட்ேட நிர்க்குண தியானத்ைத 
அப்பியாச காலத்திற் ெசய்வ  வழக்கம். அைத ைறயாக இவ ம் வாக்கிய ேசாதைன 
ெசய்  நிர்க்குணத்திேலேய நின்ற பவித்தானந்த பி யாயினா ெரன்பார், 'அங்கு  
வகற்றி நின்றானானந்தி யாக ேவந்தன்' என்றார். (61)  
 
        சீவன் த் தர்கள்பா னிற்குஞ் ெசப்பிய மனத்த ப 
        ேமவ ம் பரம த்தி ேமவி  னாச மாகுந் 
        தாவ  நிைலைம நன்றாச் சற்கு  வ ளாற் ெபற் க் 
        ேகவல மாகி நின்றான் ேக லா ஞான ேவந்தன்.   (62) 
 
    (இ-ள்.)ஜீவதைசயினின் ம் வி பட்டவர்களிடத்தில் உண்ெடன்  ெசால்லப்பட்ட 
மனத்தின  வாஸ னா பம், அபக்குவிகளா லைடயக்கூடாத சிறந்த பந்தநிவர்த்திைய 
யைடந்தா ல ேயாெடாழி ம். நித்தியமான பிரமபாக்கிய நிைலைய 
ஐயந்திாிபாதிகளின்றி ஞானாசாாியன  கடாக்ஷத்தால் ெபற்  ைகவல்யமைடந்  
நின்றனன்; நித்யமான பிரம ஞானத்ைத ைடய மகாராஜன். எ- . 
 
    ெதாம்பதவாச்சியத்திணின் ம் நீங்கியைதப்ேபால தத்பதவாச்சியத்தினின் ம் 
நீங்கினால் மேனாவிகார த ய ஒழி  ெமன்பார்' பர த்தி ேமவி  னாசமாகும்' 
என்றார். 
 
        இத்தைக ஞானம் ெபற்ேற ெயழின் னி 
                யாகி ெயங்குஞ் 
        சித்தனாய்த் திாித றன்ைனச் ெசப் ன் 
                னைமச்சர் தம் ள் 
        வித்தக ெனா வன் ேகட்  வினவிட 
                ேவண்  ெமன்ேற 
        கத்தனா மரைசத் ேத க் கண்ட  
                பணிந்  நின்றான்.  (63) 
 
    (இ-ள்.)இவ்விதமான கூடஸ்த பிரம ஐக்கிய ஞானத்ைத ஞானாசாாியனிடத்தி 

பேதசமாகப்ெபற்  சாஸ்திர மனனசீலனாய் எவ்விடங்களி ம் சித்ெஸா பேம 
ெஸா பமாக அப்யா த் க் ெகாண் லா தைல, உலகத்தி ள்ளவர்கள் கூ தற்கு 

ன்ேன மந்திாிமார்க ள் ஞான லாராய்சசியா லறி ைடயவனாகிய ஒ  
மந்திாியானவன் அைதக்ேகட்  இவ்வா  ெசய்தற்குக் காரணெமன்னெவன்  ேகட்க 
ேவண் ெமனத் தனக்குத் தைலவனாக ள்ள அரசைனத் ேத க்கண்  அவன  
பாதங்கைள வணங்கி எதிர்நின்றனன். 
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    கத்தனாமரச ெனன்றைத,இப்ேபா  கட வமாக நின்ற மன்னவைன 
எனி மாம். ( 63) 
 
        வைண யாகி வானம் ெபா ந் ேமற் 
                கட்  யாகித் 
        தீவம  தாகி யிந்  ெசங்கதிர் 
                சுங் காற்  
        ேம சா மரம தாகி வி தைல 
                மைனவி யாகிக் 
        ேகவல மின்ப மாகிக் கிளர்ச்சியாய் 
                நின்றான் ேவந்தன்.   (64) 
 
    (இ-ள்.) மிேய ெமத்ைதயாக ம், ஆகாயேம ெபா த்தமான விதானமாக ம், 
ச ந்திர ஞ் சூாிய ம் விளக்காக ம், இயல்பாக சாநின்ற காற்ேற ெபா ந்திய 
சாமைரயாக ம், பந்தநிவிர்த்திேய பாாிையயாக ம், ைகவல்யேம சுகமாக ம், 
ஆநந்தபிராப்தியா லதிக மகிழ் ைடயவனாக ம் இ ந்தனன் மன்னவன். எ- . 
 
    அரசன  பள்ளியைறயி ெலன் ம் ந்தா விளக்கும் சாமைர ம் இ ப்பைதப்ேபால, 
இத் றவரசன  வைணயி ம் சதா வைவக ளி க்கின்றன ெவன்பார் 
'தீவமதாகியிந்  ெசங்கதிர் சுங் காற்  ேம சாமரம தாகி'எனறார். மைனவி 
யில்லாதவ க்குப் பள்ளியைற இன்பமில்லாைம ேபாலப் பந்தநிவிர்த்தி 
யில்லாதவ க்குக் ைகவல்ய சுக மில்ைல ெயன்பார் 'வி தைல மைனவி யாகிக்-
ேகவல மின்பமாகி' என்றார். (64) 
 
        ரத தற் ேசைன சூழ ரத்நசிங் காச னத்தில் 
        விதவலங் காரத் ேதா  ற்றி ந் தம ம் ேவந்த 
        த ேகா வ ◌ீணனாய் ேமனி த்ெதாி யாத நீறாய் 
        தல்  விாித்  நின்றான் னிவனா ெயா வனாகி.   (65) 
 
    (இ-ள்.) ேதர் த ய  ைசனிய ங்கள் சூழ்ந்  நிற்க , அர த ன ங்க ளிட் ைழத் ள்ள  
சிங்க ங்களாற் சும க்க ப்ப ட்ட  ஆச ன த்தின்மீ  அேநக வித மான  அல ங்கார த் ட ேன 
ெகா வி ந்த  இம் ம காராஜ ன், (ஆசாாிய னால்) அளிக்க ப்ப ட்ட  கீெளா  
ெகௗபீன த்ைத மாத்திரம் த ாித்தி ப்ப வ னாய் சாீர ைம ம் வி தியால் மைறத்  
உற்பத்தி நாசங்கைள ெயாழித்  ஏக பமான பிரம பமாகி மனனசீல ைடய 
மஹானாகி நின்றான். எ- . 
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    இம்ம ன்னவ க்கு அர ச ேகால த்தி ந்த  ர த த ற் ேசைனயாதி ம் 
ர த்தின சிங்காத ன ம் வித வல ங்கார ங்க ம் ஆச்ச ாிய ப்ப ட த்த க்க ைவய ன்றாம். 

ற ேகால த்தி ண்டான  உத ேகாவ ம் ேமனி உ த் ெதாியாத  நீ ம் 
 எண்ணிய றிய ம் ஆேலாசிக்க ேவண் ய மாம். 
 
    தந்ைததாயாராதி டற்பற்றினரால் அகங்காரமமகாரங்கள் ம ம்வண்ணம் 
இவ்வ் லகி வ் டெலா  ேதான்றின சிறி  நாளிற்கட்டப்பட்ட அைரநா ம், 
பின் ஞ் சில மாதங்கள் கழித்தைமக்குஞ் சிைக ம் கிாிையக் க த்ைதக் காட்டத் 
தாிக்கும் ம் ஆகிய் இைவகள் பந்தவி த்திையயன்றி பந்தஒழிைவ ஒ நா ந் 
தராதாத ன்,ஆனந்தேமவ வமாக  விளங்குகின்ற ஞானாசாாியன் கு மி- ண ல்--
அைரநாண் த யவகைள ஒழிப்பித் ,இல்லறங்கடந்  றவறம் குந்ததற்கு 
அைடயாளமாகக் கீ ங் ேகாவண ம் அளித்த ம் வாச்சிரமத்தி ள்ள ேபாிைன 
ஒழித்  ேவ  ெபயர் றவறத்திற்கு ஏற்றவா  அளித் ம் காத்தல் ெலா  பழகிய 

ண்ணறிவாளர்க் ெகாப்ப ந் ள்ள தாத ன், இவ்வாசிாிய ம் இம்மன்னவன் 
ஞானாசாாியாிடத்  ைறேய ெபற்ற கீெளா ேகாவணந் தற்ற யவர் என்  
விளக்குவான் "உத ேகாவணம்" என்றார். 
 
    தைல தல் கால்பாியந்தம் ஓரங்குல தல் பல வங்குல நீளமாக விட் விட்  
நீற்றிைன நீாிற்குைழத்  ேவ  ேவ  விதமாக மந்திரங்கைள ச்சாித் த்தாித்த ம் 
ஏக பமான சிவெப மாெனா வைரேய நிைனத் க் ேகசாதிபாதம்வைர 
உத் ளித்தல் த்திகாண் களா ள்ள ெபாிேயார்க க் குடன்பா ம் ஒ ங்குமாக 
விளங்குதைலக் காட்ட "உ த்ெதாியாத நீறாய்" என்றார். காமாதி பைககைள ஒழித்  
ஞானாதி நிைனவிைன ஊட்டவல்ல ஒப்ப  ெபா ளாதலா ம் பந்த  நிவிர்த்திையக் 
காட் நிற்ப ெதான்றாதலா ம், ேபாககாமிகளான உலகினாினின் ம் த்தர்கைள 
ேவ ப த்திக் காட் வதாதலா ம்  சிவெப மா ைடய தி வ 
ஸம்பந்த ள்ளதாதலா ம வி திைய ற்றத் றந்த னிவர்கள் மிக வந்தணிதைல 
விளக்குவான் "உ த்ெதாியாத நீ " என்றார். (65) 
 
        காிரத மிவர்த ன்றிக் கானைட யாகி ெயங்கு 
        ாியேதார் மைன  ணின்றி ெரங்கு ண்பா னாகி 
        ய ாியரா சாங்க ேகால மகற்றிேய தவாங்க மாகித் 
        திாி மவ் வரைசேநாக்கிச் ெசப்பின னைமச்சன் றாேன.   (66) 
 
    (இ-ள்.)யாைனயின்மீ ந் ேதாின்மீ ம் ஏறிச் ெசல் தைலவிட் ,காலாேலேய 
எவ்விடங்களி  நடந் ெசன் ம்,(பிரதிபந்த ைடய காலத்தில்)தன்னிடெமன் 
றபிமானிக்க ேவாாிடத்திேலேய ண் ெகாண் ந்த ேபாலன்றி, ஊாி ள்ள 
எவ்விடங்களி ம் பகுப்பின்றி உண்பவனாகி ம்,அ ைமயான இராஜாங்கத் க்குாிய 
ேகாலங்கைள யகற்றித் தவத்திற் குாிய வி தி த்திராஷங்கைளத் தாித் ள்ள 
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அங்க ைடயவனாய்ச் சஞ்சாியாநின்ற அம் மன்னவைனப் பார்த்  
அைமச்சனானவன் இவ்வா  கூறினான். 
 
    யாைன ஏ தல் ேதேர தல் த யைவகளால் யாெதா  பிரேயாசனமின் 
ெறன் ம்,அைவகைள ஏறி ந டாத் தற்கு வி ப்பங் ெகாள் தல் கூடாெதன் ம், 
அைவகைள ஏறி நடத்திய மகாராசேன அைவகைள ெவ த் தகற்றி ள்ளாெனன் ம் 

ன்னேர இவ்வரசன் றந்த ெபா ள்கைள வ வித் ைரத்தல் அவன  
ைவராக்கியத்திைன விளக்குவ டன் றவிகள் வாகனேமறி ல தல் கூடாைம 
என்பைத ம் விளக்குதல் காண்க. (66) 
 
        அவனியி னினக்கு ேமேலா 
                ரர ச  மில்ைல யிந்தத் 
        தவவ  வாகி ெயங்குஞ் 
                சாித்திட ெலற்றி க்ேகா 
        நவமதா ட  ேதாேட 
                நண் வ ெதைனயீ தன்றி 
        யிவெணனக் க ள ேவண்  
                ெமனக்கறி ேவாங்கு மாேற.   (67) 
 
    (இ-ள்.)உலகத்தில் உன்ைனவிடச் சிறந்த வரசன் ேவெறா வ மில்ைல. 
(அவ்வாறி க்க), இந்தத் தவ பத் டன் எவ்விடங்களி ம் சஞ்சாித்தல் எந்த 
அபீஷ்டத்ைதப் ெப ம்ெபா ட் ? ைமயான இந்தச்சாீரத் டேன (இவ்வரச 
ெசல்வமன்றி இைதக்காட் ஞ் சிறந்ததாக) அைடயப்ப வெத ? அ ேய க்கு 
விேவகமதிக ாிக்கும்ப  இவ்விடத்தில் என்ெபா ட் ச் ெசால் ய ளல் ேவண் ம்.எ-  
 
    சுகா பவத்தினி யர்ந்த  அரசபதவிெயன்  மதித்தவனாத ன்,"நவமதா ட  
ேதாேட நண் வ ெதைன" என்றான். 
 
    யான் சாத்திரங்களிற் கண்டைவ ங் ேகட்டைவ மாக உள்ள வி ல் க க்கு 
ஐயேன! நின்ெசயல் மா பட்  நிற்பி ம் நீ ேபரறிவிைன ைடய 
ெப ந்தைகயாத ன், சிற்றறிவிைன ைடய சிறிேயன் அறிந் ெகாள் மா  
விளங்க ைரத்தல் ேவண் ெமனப் பணிெவா  கூறினாெனன்  குறிப்பிப்பார், 
"இவெணனக் க ள ேவண் ம் எனக்கறிேவாங்குமா " என்றான் என்றனர். (67) 
 
        பதத்திைன ேவண் ன் ன்னம் 
                பற்றிநின் றில்ல றத்ைதப் 
        பதப்பட நி த்தி ேயகல் 
                பண்பதா ேமலா த்திப் 
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        பதத்ைதேவண் ேலா ஞானப் 
                பார்ைவயிற் கூ  நீெயப் 
        பதத்திைன ேவண்  யிந்தப் 
                பரேதசி யான ெதன்றான்.   (68) 
 
    (இ-ள்.)சுவர்க்க த ய பதவிகைள வி ம்பினால் த ல் அறத்ைதத் ைணயாகக் 
ெகாண் நின்  கிரமமாக இல்லறத்ைதப் பாிபா த்  நி த்திச் ெசல் தல் 

ைறைமயாம். உயர்ந்ததான பந்தநிவிர்த்தி ெயன் ந் தன்ைமைய வி ம்பினாேலா 
ஞானநாட்டத்தாற் கிைடக்கும்.நீ எந்த பதவிைய வி ம்பி இந்தப் பரேதசிேகாலத்ைத 
யைடந்த  என்  வினவினான். எ- . 
 
    சு தி ஸ்மி திகளிேல உைரக்கப்பட்ட விதி விலக்குகைள அறிந்  அம் ைறயில் 
வ த ன்றி நடந்தவன் சாீர வில் சுவர்க்க த ய பதவிகைள அைடதல் 
உண்ைமயாத ன், அதற்கு இத் ற  த ய கஷ்டங்கள் ேவண் வதில்ைலேய எனக் 
க தினவனாத ன், "இல்லறத்ைதப்-பதப்பட நி த்தி ஏகல் பண்பதாம்" என்றான் 
எனி மாம். 
 
    நீ சுவர்க்காதி பதவிகைள வி ம்பினால் நின்மகன் நின  கு ம்பத்திைன 
அைட ங்காலத்  நீ அவ க்கு ஞ்  ெசங்ேகா மளித்  அவைன அரசனாக்கி 
நின் மைனவிைய ைறேய மகனிடம் ஒப் வித்  வானப்பிரஸ்தாசிர மைடயலாேம. 
அதற்கு இன்னம் அேநக வ ஷங்கள் ேபாதல் ேவண் ேம. இதற்குள் அவசரப்பட்  
எதைனக் க தி இங்ஙனஞ் ெசய்தைன என்  குறிப்பிப்பான், "இல்லறத்ைதப்- பதப்பட 
நி த்தி ஏகல் பண்பதாம்" என்றான் எனி மாம். 
 
    ேமலாம் த்தி என்ற -மதவாதிகள் உைரக்கும் ேலாகாந்தரங்கைள அைடந்  
வா தலான சகுண த்திைய விலக்கி  விேதக த்திைய விளக்குவான் "ேமலா த்தி" 
என்றார். அ  அத் வித த்தி என்பதவர் பட்சம். 
 
    ஞானப்பார்ைவயினாேலேயேமலா த்திபதத்ைத வி ம்பினால் அைடயலாெமன்ப  
சு திசித்தமாயி க்க நீேயேனா இங்ஙனம் ெசய்தைன என அரசன் ெசய்ைகைய 
விபாீதமானதாகக் க தினவனாதலால், "எப்-பதத்திைன ேவண்  இந்தப் 
பரேதசியான " என்றான் என்க. 
 
    பரேதசி என் ஞ் ெசால் பல ெபா ைளத் த வதாயி ம், பரத்தின் ேதசுப ந்தவன் 
பரேதசி யாதலால்,ஞானிகளான றவிகைள உலகினர் பரேதசி  
என்ற ைழக்கின்றார்கள். றவறம் குந்தாெனா வன் தன்னா விட்  ெவகு 

ரத்தி ள்ள பிறநாட் ல் சஞ்சாிக்கேவண் வ  ைறயாத ன், றவிகைள 
அறிஞர்கள் பரேதசி என் றைழக்கின்றார்கள். 
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    நிற்க,உலகேபாகங்கைளயன்றி மற்ெறைவயா ம் பாிசயமற்ற சனங்க ம் 

றவிகைளப் பரேதசிெயன்றைழக்கின்றனர். இவர்கள் பரேதசி என ஒ வைன 
உைரத்தல் றவி ஞானி என்பனவாதி விஷயங்கைளக் க தி அன் . அகதி என்  
க தி உண்ணிக ம் ெபா ெளா  ரணப் பரேதசி என்பார்கள். 
 
    இங்கு அைமச்சன்,இந்தப் பரேதசியான ெதன்றான் என்றாசிாியர் அண்ைமச் 
சுட்டைமத் ைரத்த , அவ ைடய அபக்குவநிைலைய விளக்குதற்ேகயாம். (68) 
 
        அைம ைட யைமச்சின் மிக்ேகா 
                யைட டன் வினவிக் ேகட்டா 
        யிைமயள ேவ ஞ் சித்த 
                மி வ  ெவனேவா டா  
        சைம டன் ேகணீ ெசான்ன 
                சங்ைகக்குத் தரங்க ணன்றாய் 
        நைமவிட ேவேறார் ேவந்  
                நாட் ைல ெயன்ப ெதாக்கும்.   (69) 
 
    (இ-ள்) அைமதியாகிய மந்திாித் ெதாழி ற் சிறந்தவேன! நீ ெபா த்தமாகேவ 
வினாவிநின்றைன. கண் த் திறக்கு ேநரேம ம் என் மனம் ைவதப் ெபா ள்கைள 
நாடா . உன்னால் ெசால்லப்பட்ட ஆேக்ஷபங்க க்குச் சமாதானங்கள் 
ெபா ைமேயா  ெசவ்வேன ேகட்பாயாக.நம்ைமக்காட்  மிதரவரசன் 
நாட் ல்ைல ெயன்  நீ கூறிய  சாிேயயாகும். எ- . 
 
    அைமச்சேன! என்மனம் பலவைக வியாப்ரங்களில் பரக்கச் ெசல்லாெதன் றரசன் 
கூறிய , நான் இங்கு வ பவர்க டெனல்லாம் கலந்  வார்த்ைதயா  
மியல்பிேனனல்ேலெனன் ம், நின்ெபா ட்  அக கமாக இ ந்த என் மனத்ைதப் 
பகிர் கப்ப த் கிேறன் என் ம் குறிப்பிக்கும் ெபா ட்ேடயாெமன் ணர்க. 
 
    அவ்வைமச்சன் நீதி ல்கைள யன்றி ஞான ல்கைள ம் பயின்  அடக்கம் 
ெபா ைமயாதிகைள ைடயவனாக ள்ளவெனன்  ன்னேம அறிந்தவனாத ன், 
'அைம ைடயைமச்ச' என விளித்தனர். 
 
    'பிறர்தம் மதேமற் ெகாண் கைள' ெவன்ற ைறப்ப  அைமச்ச ைரத்தனவற்ைற 
ெயல்லாம் உண்ைம ெயன உடன்பட் ப் பின்ன ரைவகைள ம த்தல் காண்க. (69) 
 
        பதமைத ேவண்  னில்ைலப் 
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                பதப்பட நி த்தி ேயக 
        தெமன்ற ெலாக்கு த்தி 
                ெயய் தன் ஞானப் பார்ைவ. 
        விதமதிற் ேறான்  ெமன்றாய் 
                வி ப்பமாக் கு ம்ப பாரத் 
        திதமதா ய ந்  ேவா க் 
                ெகங்ஙனம் பார்ைவ ேதான் ம்.   (70) 
 
    (இ-ள்.)பதவிைய வி ம்பினால் இல்லற த்ைத ைறயாக நிைலெபறச் ெசய்  
ேபாதல் ைறைம ெயன்ற  சாிேய. ேமாக்ஷத்ைதயைடதல் ஞானநாட்டத்தின் 

ைறைமயினாேல உண்டாகுெமன்  கூறிைன. ேமாகலக்ஷணத் டன் ச சாரச் 
சுைமயில் பிாியத்ெதாட ந்திக் கிடப்பவர்க்கு எவ்வா  ஞானநாட்ட ண்டாகும்? எ- . 
 
    றவியாகிய இவ்வரச க்கு சுவர்க்காதி பதங்கள் ச்சமான ெபா ள்களாக 
மதிப்பாத ன் அைவகைளக் குறித்  ஆேக்ஷப ஸமாதானங்கெளைவ  ைரயா  
வி த் த் தனத ஷ்டான ம் நித்திய மான த்திையப்பற்றி த ல் கூறத் 
ெதாடங்கினவர் மந்திாியின் க த்ைத ம ப்பான், "வி ப்பமாக் கு ம்ப பாரத்--திதமதா 
ய ந் ேவா க் ெகங்ஙனம் பார்ைவ ேதான் ம்" என மந்திாியின் அபிப்பிராயத்ைதக் 
கண் த்தனர் என்றறிக. (70) 
 
        மனமி  ெபா ைளப் பற்ற 
                மாட்டாதட் டாவ தான 
        வினமைவ றேநாக் கான 
        ேவதினாற் கூ ம்  
        கன ண்ேணாக் காகு மில்லங் 
                க திய ற ேநாக் காகு 
        ம னகவிவ் கந் ேதான்ற 
                வைறகுவ நாேம ேகளாய்.  (71) 
 
    (இ-ள்.)அைமச்சேன! மனமான  ஏககாலத்தில் இரண் விதமன ெபா ள்களில் 
வியாபியா . அட்டாவதான ஞ் ெசய்பவன் ஒேரகாலத்திற் ஒன்றிற ந்த பல 
ெபா ள்களில் நிைன ைடயவனாக வி க்கின்றேன என்பதால் ஒ க்கால் நீ 
இங்ஙனங் க தலாம். அட்டாவதானத்தில் க தப்ப கிற பல ெபா ள்க ம் 

றேநாக்கெமன் ம் ஒ  காரணத்தினால்  நிைறேவ மாத ன், மனம் ற கமான 
ஒ  நிைலயிேல நிற்கின்ற . நிற்க, டைடதற்கு மிகுந்த எண்ணப்ப கிற றநாட்டம் 
ேவண் ம். ஓ பாவரகிதமானவேன! இந்த உலகம் நினக்கு ந ன்றாய் விளங்கும்வண்ணம் 
நாேம உைரக்கின்ேறாம்; ேகட்பாயாக. எ- . 
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    றவியார் அைமச்சைன ேநாக்கி 'மனமி  ெபா ைளப் பற்ற மாட்டா ' 
என்ற டன்,மனமி ெபா ளிேலன் பற்றா ? ஏககாலத்தில் அேநகம் ெபா ள்களில் 
மனம்பற்றி நிற்கக் காண்கின்ேறாேம. அட்டாவதானிேய அதற்குச் சான்றா 
ெமன்றதற்கு, அட்டாவதானம் ெசய்பவ ைடய மனம் பல ெபா ைளப் 
பற்றிநிற்பெதன்ப  ஆேலாசைனக் குைறெவன் ம். அ  றநாட்டமாகிய ஒ  
ெதாழிலாேலேய ஆவ  என் ம், த்திக்கு ேவண் வ  உண்ேணாக்கேம என் ம், 
 
    இல்லற த மத்திற்கு ேவண் வ  றேநாக்ெகன் ம் இ விதமாக  நிற்ற ன்,நின  
அபிப்பிராயம் இவ்விடங்க க்கு ர ற்  நிற்றைல நீ அறிந்திைல என்பனவாதி 
அேநக வினா விைடகைள உள்ளைமத்ேத ஆசிாிய ர் விைடமாத்திரமாய்  
"அட்டாவதான-வினமைவ றேநாக் காகும்" என் ம், "இல்லங் க திய ற 
ேநாக்காகும்" என  ைரத்த ன ர். 
 
    ெதன்றிைச ந ட ப்ேபார் என்ப த ல்,என் ம ேனக ம் என் ம் பாட ல்க ள ள ம் 
அைமச்ச க்கு அரசன் இல்ல ற  ற வறங்களின் தாரதம்மியங்களின் வழியாய் 
பந்தேமாக்ஷங்களின் நிைலைமகைள உபேதசித்தல் காண்க. (71) 
 
        ெதன்றிைச நடப்ேபார் கங்ைக 
                ெசன் ேதாய்ந் தி வ ேராதா 
        ன ன்றி  மவனி வாழ்க்ைகக் 
                கைமச்சர்க டேன காந்த 
        ெமான்றிேய கஞ் ெசய்ேவா 
                லகேவந் தாயி ேனார்க 
        ணின்றிைத ேநாக்கா யில்  
                னிற்பவர் த்தி ேசரார்.  (72) 
 
    (இ-ள்.)(காசிக்குத் ெதற்கி ள்ளவர்கள்) பின் ந் ெதன் கமாகேவ 
ெசல் வார்களானால் (வட நாட் ள்ள) கங்ைகயாற்றிற் ெசன்  ழ்குவார்கேளா? 
அல்லாம ம், உலகவாழ்க்ைகக்கு,பிரபஞ்சத்திற்கு அரசர்களாக வி ப்பவர்கள் 
மந்திாிமா டன் தனித்தவிடத்ைத யைடந்ேத ஆேலாசைன ெசய்கின்ற வர்களா-
கின்றார்கள். (ஆதலால் அைமச்ச!) நீ இதைன ேயாசித் ப்பார். ச சார 
பந்தைத ைடயவர்கள் பந்த நிவிர்த்திைய யைடயமாட்டார்கள். எ- . 
 
    இல்லறத்தி ந்  த்தியைடயக் க த ம் யற்சித்த ம் உைடயவர்கள் குறித்த 
பலனான த்திைய அைடயேவமாட்டார்கள் என உ தியாக  ைரத்தற்கு,கங்கா 
ஸ்நானத்திற்கு விபாீத கமனமான தக்ஷிண யாத்திைரைய உதாரணமாக உைரத்தனர். 
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இதனாேலேய றவறத்திலன்றி இல்லறத்தில் த்தி சித்திக்காெதன்ப  இவர் 
பக்ஷெமன அறியலாம். சு திக்கும் இ  சம்மதமாகும். (72) 
 
        பாசந்தான் பைகய தாகப் 
                பார்ைவெபற் றி ற்பா சத்திற் 
        பாசந்தான் ைவத் ப் பின் ம் 
                பற்ற ங் கூ  ேமாதான் 
        பாசந்தான் பைகய ெதன்ேற 
                பக ன் மட்ேட கற்ேறார் 
        பாசந்தான் விட  மாட்டார் 
                பரெமலா ெமனவாய்ப் ேபாக்கும்.   (73) 
 
    (இ-ள்.)பந்தமான  விேராதமாகக் காணப்ெப மானால்,பந்தத்தில் வி ப்பத்ைத 
ைவத் ப் பின்ன ம் வி ம்பலாகுேமா?பந்தம் ஆன்மலாபத்திற்கு விேராதமானெதன்  
ெசால்லப்பட்ட்ட சாத்திரத்ைதமாத்திரம் ஆராய்ச்சி ெசய்தவர்கள் பந்தநிவிர்த்தி ஞ் 
ெசய்யாதேபா  தன்னெதன்  நின்ற ச சாரச் சுைமகைள எவ்வா  நீக்குவார்கள்? எ-

. 
 
    ஒ வன் ஒ  ெபா ளினிடத்தில் பிாிய ைடயவனாக இ க்குங் காலத்திலன்றி 
அப்ெபா ளினிடத் ள்ள ெக திகைள ணர்ந்  அதன் மீ  தான் ன்னர்ைவத்தி ந்த 
மதிப்ேபா ங் கூ ன பக்ஷமான  ெக மானாலவ க்கப் ெபா ள் பிாிய ள்ள 
ெபா ளாகப் பின்னர்த் ேதான்றா .ேதான்றா ஞான்  அவத டனிணங்கியிரான்; 
இ  உலகா பவம். பந்தத்திைன உயர்ந்ததாகக் க கிற காலத்தில் அதனில் 
வி ப்பமி க்கும். த்தி ல் பாிசயம் வந்த டன் பந்தம் த்தி 
வி ப்ப ைடய வ க்குக் ெகா ய பைகயாகத் ேதான் ேமயன்றி நண் ைடப் 
ெபா ளாகத் ேதான்றாேத. பந்தத்தில் வி ப்பத்ைதத் த கிற இல்லற த மம் த்தி 
வி ப்ப ைடயவனிடத்  எங்ஙனம் நிக ம்?குலமக ெளன மணந்த ஒ மா , 
விைலமக ளி ம் இழிந்த ெசயளினளாக ேநாிற் கண்ட கணவன் பின்னரவேளா  கூ  
வாழ மனவிைசவாேனா? இைசயான்.அ  சுய பமானெதன அஞ்ஞானதைசயிற் க தி 
நின்ற பந்தம் ெமய்ஞான தைசயிற் க்க பமானதாக அ பவத்தில் கண்ட த்திகாமி 
இல்லற த மம் த யைவகளில் அப்பிாியனாவாேனயன்றிப் 
பிாிய ைடயவனாகாேன. பிாியமில்லாதாவன் அவ்வில்லற 
வாழ்க்ைகயி ந்தாெனன்  கூ வ  வியப்ேபயாம். அப்ாியமான ெபா ளிலவ க்கு 
எங்ஙனம் மனம் பற் ம்?பற்றேவபற்றா . என் ம் உண்ைமயாகப் பாசத்ைதத் 

க்க பமானதாக அறியாதவர்கேள அத னிற்பற்றிநிற்பர் என இல்லறத்தி ந்  
ஞானம் ேபசுபவர்கைளக் குறித்  அவர்கள் வாசாஞானிகேள யன்றி 
அ பவஞானிகளல்லர்என இழித் ைரத்தைல விளக்குவான் 'பின் ம் பற்ற ங் 
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கூ ேமா'என் ம்,'பக ன் மட்ேட' என் ம்,'பரெமலா ெமனவாய்ப்ேபாக்கும்' என் ம் 
கூறினாெரன்றறிக. (73) 
 
        அந்தமா தி மி லா  
                டைடந் டற் பிறப்ப க்கச் 
        சுந்தர ஞானம் ேபா ந் 
                றவற ேம க் ெகன்ேற 
        மந்ததி காாி ேயாைர 
                மதித்  ைரக்குஞ் ெசய்தி, 
        ய ந்தம தான ேப க் 
                கத்தைக விளம்பா ெதன் ம்.   (74) 
 
    (இ-ள்.) ம் த மில்லாத ேமாக்ஷத்ைத யைடந்  சாீர உற்பத்திைய 
ெயாழித்தற்கு அழகிய ஞானெமான்ேற ேபா ம். றவறத்ைத ெயதன் 
ெபா ட்ட ைடவெதன மந்த அதிகாாிகளா ள்ளவர்கைள த்ேதசித் ச் சாத்திரஞ் 
ெசால் ந்தன்ைம, அதிதீவிரதர ைடய ட்சுைவக் குறித்  க்காலத்தி ஞ் 
சாத்திர மவ்வா  கூறா .எ- . 
 
    அரச ைரத்தன வற்ைறக் ேகட்ட அைமச்சன் ேதவாீர் இவ்வண்ண ைரத்தா ல  
எங்ஙனம் ெபா ந் ம்?ேமாக்ஷமைடதற்கு ஆத்மஞானம் ேபா ம்; றவறம் 
அவசியமில்ைலெயனப் பிரபலசு திக ைரக்கின்றனேவ என்றான்,அதற்கரசன் சு தி 
யங்ஙன ைரத்தெதல்லாம் மந்தாதிகாாிகைளக் குறித்ெதன் ம்,"அந்தமதானேப க் 
கத்தைக விளம்பா " என் ங்கூறினான்.இதனால் அ பவஞானம் வ தல் 
ேவண் மானால் றவறேம ேவண் ெமன் ம்,ஒ மலர்க்குத் றக்கம் என்ப ேபால, 
இல்ல றத்திேலேய யி க்கலாம். ஞானம் உண்டானாற்ேபா ம் எனச் சு தி 
இல்லறத்தி ப்பவைன சிக்ஞா வாக்குமா  உப சாராமாகக் கூறியேதயன்றி 
ேவற ன்ெறன்  அறிக என விாிக்க  அம்ெமாழிகள் இடந்தந்  நிற்கும்வண்ணம் 
"மந்ததிகாாிேயாைர மதித் "என் ம், "அந்தம தானேப க் கத்தைக விளம்பா " 
என் ம் அ தியிட் ைரத்  , த்திக்குத் றவறேம ேவண் ெமனச் சித்தாந்தித் ,ேமல் 
ஞானத்தினால றிய நிற்கும் வஸ் வி னிலக்கண ங்கைளக் காரண காாிய ைறயினால் 
விளக்குகின்றார். 
 
    ேமற்ப  ேவ  
 
        ேதான் கின்ற ெபா ளியல் ந் 
                ேதாற்  விக்கும் ெபா ளியல் ந் 
        ேதான்ற னக் கியா ைரக்கச் 
                ேசாக மறேவ ேகட் வாய்த் 
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        ேதான்  ெபா ள்க ளநித்த மாய்த் 
                ய்ைம யின்றித் க்க மாய்த் 
        ேதான் ந் ேதாற்  விக்கும்ெபா ள் 
                சுகமாய்ச் சுத்த நித்த மாம். (75) 
 
    (இ-ள்.)பிறப்பைடயாநின்ற பதார்த்தத்தின திலக்கண ம். பிறப்பியா நிற்கிற 
நிமித்தகாரணமான வஸ் வினிலக் கண ம் விளங்கும்ப  யா னக்குச் ெசால்ல, 

க்கநிவிர்த்தியின் ெபா ட்  நீ ேகட்கக்கடைவ.பிறவிைய யைடயாநின்ற வஸ் க்கள் 
நித்தியத்தன்ைமயற்றதாய் அபாிசுத்தமானதாய்ச் ேசாக பமாகக் காணப்ப ம். 
பிறப்பிக்கிற (நிமித்தகாரண) வஸ்  ஆநந்த பமாய் ய்ைம ம் நித்தியத்தன்ைம ம் 
உைடயதாகும்.எ- . 
 
    காரணம்-நித்தியம்.காாியம்-அநித்தியெமனக் கூறினர். 
 
        பால னான ப வம்ேபாம் 
                பன்  குமாரப் ப வம்ேபாங் 
        ேகால மான த ணம்ேபாங் 
                ேகாைல ன்றிக் குனிந்ெத ந்  
        காலன் மாய்க்க வைனவர்க ங் 
                கல்ெலன் ற  ேபர்மாற்றி 
        ேயலப் பிணெமன் ெறா ெபயாிட் 
                காட் த ெலா தைலேய.   (76) 
 
    (இ-ள்.)ைசச வ த் த ன்ைமயிைன ைடய  ப வ  ம ழி ம்.ெசால்லா நின்ற  
ெகௗமார ப வ  ம ழி ம்.அழ கிைன ைடய  ெயௗவ ன ப்ப வ ம் ேபாம்.ேகா ைன 

ன்றிக் குனிந்த ப  ெய ந்  (த ள்ளா ஞ் ச ம ய த்தில்) இய ம னான வ ன் ெகால்ல , 
(அப்ேபா ) உாிய ராேவாெரல்லாம் (ஒன்  ேசர்ந் ) ஒ ட ன  ன்னி ந்த 
ேபைரெயாழித் ப் ெபா ந் ம்ப ச் ச வ  ெமன்  ஒ  திய  ெபய ாிட் ச் சுட ைலயிற் 
ெகாண்ெடாழித்த ல் சிற ப்பில க்க ண மாம்.எ- . 
 
        க வி னின்  மழிந் ேபாங் 
                கண்ட குழந்ைத யி ங்குமரப் 
        ப வந் தனி ம் ேபாந்த ணப் 
                ப வந் தனி  மழிந் ேபா 
        வ ந ங்கு ப்பதி  
                ெமா ங்கு ெமந்தக் காைலயி  
        ெமா வி யழித யல்பாகு 
                லகத் ட ன் வாழ்க்ைக ேம.  (77) 
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    (இ-ள்.)க ப்ைபக்குள் ளி க்கும்ெபா ம் அழி ம், (க வி ல ழியாம ற்)பிற ந்  
காண ப்ப ட்ட  ைசச வ த்தி ம், ெகௗமாராத்தி ம் அழி ம்.ெயௗவ ன ப வ த்தி ங் 
ெகட்ெடாழி ம்.அங்கங் க ள் த ள ர்ந்த ைசகிற  கிழ ப்ப வ த்தி ம் அழி ம். 
ெபௗதிக ப்பிர ப ஞ்ச த்தில் ச ாீர த்தின் ஜீவித த் வ ம் க்கால த்தி ங் ெகட்ெடாழித ல் 
இல க்க ண மாம். (77) 
 
        பஞ்ச த மழிந் ேபாம் 
                பா த் திங்க க்கள்ேபாம் 
        வஞ்ச வசுரர் ம ந்தி வர் 
                மாகர் பதம்ேபாம் வல்லரக்கர் 
        ஞ்சு வார்கள் ேபாகிபதந் 
                ஞ்சும் பிரமன் பதந்தா ந் 
        ஞ்சுந் தி மால் பதந் ஞ்சுந் 
                ஞ்சா ெதான்ேற பரமபதம்.   (78) 
 
    (இ-ள்.)பஞ்ச தங்க  மழி ம்.சூாிய ம் ச ந்திர ம் நக்ஷத்திரங்க  
மழி ம்.வஞ்சைன ைடய அசுரர்க ம் சாவார்கள். ஆகாயவாசிகளின் 
இ ப்பிடங்க மழி ம். வ ய அரக்கர்க  மழிவார்கள். இந்திரன  பதவி  மழி ம். 
பிரமாவின  பதவி  மழி ம்.  நாரயண ன  பதவி  மழி ம். பரமபதெமான்ேற 
அழியாத .எ- .(78) 
 
        ேதா  ரத்த ெம ம்பிைறச்சி 
                சுக்ல ேமைத மச்ைச ெயான்றாய்த் 
         காித்த டம்பாகுந் 
                ெதாட்ட ெவைவ ந் தன்வ வாய்க் 
        ேகா  யடக்கிக் ெகா மிதைனக் 
                கூ  கூறா ேநாக்கா  
        ேபா  ணர்ேவார் மகிழ்ெவய் ம் 
                னித ெமன் ம் பரமபதம்.  (79) 
 
    (இ-ள்.)ேதா ம்.இரத்த ம்,என் ம், மாமிச ம், சுக்கில ம், ேமதசும், மச்ைச ங் 
கலந்  த த்ததா ள்ள இச்சாீரம், தன்னிடத்தில் வந்  ெபா ந்திய ேசர்க்ைகப் 
ெபா ளாகிய வைனத்ைத ம்,தானாகேவ க திக்ெகாள் கிற இவ் டைல,(ேதா -
மிரத்த -மிைறச்சி ெமன் ) ேவ ேவறாகப் பாராமல்,சாமானிய  அறி ைடய வர்கள் 
சந்ேதாஷிப்பார்கள். க்காலத்தி ம் ய்ைமயான  சிவபதேமயாம்.எ- . (79) 
 
        அரந்ைத யதைன ெயா ங்காக 
                வைறயக் ேகணீ யவனிெயல்லாம் 
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        பரந்த சி ட் த் திதிெயா க்கம் 
                பண்பாய் நிக ஞ் சி ட் தனிற் 
        ெபா ந் ம் ெபாிய ன்ைபந் ம் 
                ேபாய்மாண் றில ெதண்மடங்ேக 
        யி ந்த திதி  மிரண்டாகு 
                மிளைம ெயன்  ப்ெபன் ம்.  (80) 
 
    (இ-ள்) ன்பத்ைத ைறப்ப ேய யான் ெசால்லக் ேகட்பாயாக.உலக ைம ம் 
விாிந்த ேதான்ற ல் வளர்தல் அழிதல் ைறப்ப ேயநடக்கும்.அம் வைக ள் 
ேதான்ற ல்,க ப்பாசயப் ைப ள் கட் ண்டல்,அதில் ஜலம் ாித்தல், 
உதராக்கினியால் வ ந் தல், ேயானிவாய் ெந க்குண்டல், பிரசூதவா வினால் 
உைதபடல்  எனப்ெபா ந்திய ெபாிய ஐவைகத் ன்பங்க ள. அழித ல், 
பிறவித் ன்பி ம் எண் மடங்கான ன்பங்க ள.வளர்த ல், இளைமத் 

ன்ெபன் ம், ைமத் ன்ெபன் ம் இரண் பகுதிய னவாம். எ- . 
 
         வி த்த ப வ மிகத் ன்பம் 
                விளங்கு மிளைம யிரண்டைவயின் 
        வ த்  பிணியின் மிகத் ன்பம் 
                வளைம யிளைம ன்றாகுங் 
        க த்த தறியாக் குழந்ைதெயன் ங் 
                குமார ெமன் ங் காைளெயன்  
        ம த்த மறியா ததிற் ன்ப 
                மைட ம் பாலப் ப வத்தில்.  (81) 
 
    (இ-ள்)கிழத்தன்ைமயான காலம் மிக ந் ன்பம்; விளங்குகின்ற இ வைகயான 
இளைமப் ப வங்களி ம் (மற்ைறய ப வங்கைளவிட)வ த் கிற வியாதிகளால் 
அதிகமான ன்பம்.வளப்பமானதாகக் கூறப்ப கிற இளைமப் ப வம் ன்  
பிாிவினதாகும்.அைவ அறிெவன்ப  சற் மில்லாத ைசசவப் ப வம், குமாரப்ப வம், 
ெயௗவனப் ப வம் என்  ெசால்லப்ப கிற பாலப்ப வத்தில் ற்ெபா ள், 
வாசகப்ெபா ள், தி ஷ் ப்ெபா ள் என்பைவகைளத் ெதளிவாக உண தற்குச் 
சக்தியின்ைமயினால் ன் ண்டாகும். 
 
        தந்ைத தாய ராசிாியர் 
                தாங்கண் னித றனக்கஞ்சிச் 
        சிந்ைத கலங்குங் க மாரஞ் 
                சிறந்த காைளப் ப வத்தின் 
        ந்  பசிேநாய் காமேநாய் 
                கித் தணிக்கப் ெபா ேடட 
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        விந்த வனத் திர பக 
                ைடய றாத ெதாழிற் ன்பம்.  (82) 
 
    (இ-ள்.)குமாரப்ப வத்தில் தகப்ப ந் தா ங் கு மாகிய இவர்கள் ேகாபித்த க்குப் 
பயந்  மனங்கலங்கும். (*கல்வி, வ ைம, அழகு இைவகளால்) சிறப் ற்றதாகச் 
ெசால்லப்ப கிற ெயௗவனப்ப வத்தில், அதிகாிக்கிற பசி ெய ம் ேநா ம், 
காமவியாதி ம் மிகுத் , அைவகைள விைரந்  சமனஞ் ெசய்ய திரவியத்ைத 
சம்பாதித்தற்கு இம்மண் லகத்தில் இைடவிடாமல் ெசய்கின்ற ெதாழிலாகிய ன்பம் 
(உண்டாகும்.)எ- . (82) 
 
        ெபா ண் டாகிற் காப்பதனாற் 
                ெபா ந் ந் ன்ப மரசாகி 
        ெனா தம் மிகுத்த வரசரா 
                த ந் ன்ப ெமா குைடக்கீழ் 
        நி ப னாகி ேனாய்மரண 
                ேந ெமன் ம் பயத்தா ம் 
        வ வ ெதைனேயா ம ைமயினி 
                ெலன் ம் வா த் ன் ேம.  (83) 
 
    (இ-ள்.)திரவியமி ந்தால், அைதக் காப்பாற் வதால் ன்ப ண்டாகும்.அரசனாக 
வி ந்தால், தன்ைனக்காட் ம் ஒப்பற்ற ெபாிய ேவந்தனால் ன்ப ண்டாகும்.(உலக 

ைம ம்) ஒ  குைடநிழ  லா கிற ஏகச்சக்ராதிபதியாயி ந்தால் பிணி ஞ் 
சா ண்டாகுெமன் ம் பயத்தா ம், (இந்த ஜனனத்திற் சக்கரவர்த்தியாக 
வி க்கிேறாம்) அ த்த ஜன்மத்தில் எவ்வாறாகுேமா என ங்க தி வ ந்தித் 

ன்பப்ப வான்,எ- . (83) 
 
        மாகர்க் கசுரர் பைக ள  
                மகிழ்ச்சி வாட்ட மிக ள 
        தாகத் தகலா ேநா ள 
                தனங்க ள  நைச ள  
        ேபாகத் த ந்தன் மிக ள  
                ெபான்ற ள  கற்பத்ேத 
        ேசாகத் திறங்க ளிைவ ைடய 
                றக்கத் ெதன்ைன சுக ளேத.  (84) 
 
    (இ-ள்.)ேதவர்க க்கு அசுரர் பைக யி க்கின்ற . சந்தாஷ ம் க்க ம் அேநகமாக 
வி க்கின்ற . உடம்பிேல நீங்காம க்கிற வியாதி  மி க்கின்ற . 
மன்மத மி க்கின்றான். ஆைச மி க்கின்ற . (அ ந்தல் ெபா ந்தலாதி) 
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ேபாகங்களில் மிக ம் அ ந்த ண் . கற்பகாலத்தில் சாத  மி க்கின்ற . ன்ப 
வாிைசகள் இவ்வண்ணமாக வி க்கின்ற அந்தத் ேதவேலாகத்தில் என்ன 
சுகமி க்கின்ற ?(ஒன் மில்ைல.)எ- . (84) 
 
        ேதவர் மனிதர் ன்பத்தின் 
                றிறங்க ளிவ்வா றாகியி  
        லாவ கீழா மி க த 
                லரச மீறா ைமவைகயி 
        ேலாவ ல்லாத் ன் க்ேகா 
                வைம யில்ைல நிரயத்தி 
        ேனாவ ன்பஞ் ெசால்வெதைன 
                ேநாேய பவத்திற் சுகம் ேட.  (85) 
 
    (இ-ள்.)ேதவர்கள ம் மனிதர்கள ம் ஆகிய ன்பங்கள் இவ்வண்ணமாகுமானால், 
பிறந்தன வாக ள்ள தாழ்ந்த ஜாதியாகிய மி கம் தல் அசரம் வைரக்கும் உள்ள ஐந்  
வைகத் ேதாற்றங்களில் ெகடாத க்கத் க்கு ஒப்ேபயில்ைல. நரகத்திேல வ ந் கிற 
வ த்தத்ைதக் கூறேவண் வெதன்ைன? ன்ப ேம பிறத்தல்.சுகேம ேமாக்ஷம்.எ- . 
 
    கீழ் மி க த ல ச ரமீறாம் ஐவைக என்ப ,வில ங்கு- ள்-ஊர்வன-நீர்வாழ்வன-
தாவரம் (85) 
 
    ேமற்ப  ேவ  
 
        இந்த விழிைவ ைடய விந்த மாைய யச த்ேத 
        ய ந்த யர்ைவ ைடய வந்தப் பிரமஞ் சத்ேத 
        தந்த மனதிற் ேறர்ந்ேதார் தள்ளி யஃைத நிற்ப 
        ந்தன் மனதி னன்றா கித் தைமச்ச பாராய்.   (86) 
 
    (இ-ள்.)அைமச்ச ேன! இக் காண ப்ப கிற  தாழ்  ெபா ந்திய  இந்த மாயா ப மான  
அச த் .அந்த ய ர்விைன ைடய  அப் பிர ம ம் ச த் . தங்கள் தங்கள் மனதில் இத ைன 

ண ர்ந்தவ ர்(மாயா ப மான  பிர பஞ்ச  த்ைத அனித்திய  ப மான ெதன் ) தள்ளி எந்த ப் 
ெபா ேளா  க ல ந்  நிற்பார்க ள் (என்ப ைத)நீ உன் ைடய  ம னத்தில் ெசவ்ைவயாய் 
ஆேலாசித் ப் பார்.எ- . (86) 
 
        ெபாய்ெயன் றிதைன யறிந்ேதார் 
                ெபா ந்தி நிற்ப ளேதா 
        ெமய்ெயன் றதைன யறிந்ேதார் 
                ேமவா தி ப்ப ளேதா 
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        ைவய ளேதா விதனி 
                லைமச்ச பாராய் நன்றா 
        ய்ய வறிவி லாேதா 
                ழல்வர் நீக்க மாட்டார். (87) 
 
    (இ-ள்.)இந்த  மாயா ப த்ைதப் ெபாய்யான ெதன்  அறிந்த வ ர்க ள் அதில் தங்கி 
நிற்ப ம் உண்ேடா? அந்த  பிர ம த்ைத நித்தியமா ன ெதன்  அறிந்த வ ர்க ள் 
அத ைனய ைட யாம ப்ப  ம் உண்ேடா?இதிற் ச ந்ேதக ண்ேடா? ம ந்திாிேய! நீ 
ந ன்றாய்ப்பார். த்திய ைடத ற்குத் த க்க  ஞான மில்லாத வ ர்க ள் அதிேலேய 
உழ வார்க ள். (அன்றி) ப ந்த நிவிர்த்தி ெசய் ெகாள்ள மாட்டார்க ள்.எ- . (87) 
 
        ெபாய்ைய ெமய்ெயன் றறிந்  
                ேபாத மின்ைம யாேல 
        ெமய்ையப் ெபாய்ெயன் ெறண்ணி 
                ெம ந்ேத ழல்வ லகர் 
        ெபாய்ையப் ெபாய்ெயன் றறிந்  
                ேபாத கு வி ன ளின் 
        ெமய்ைய ெமய்ெயன் றறிந்ேத 
                ெம  தீர்வ யர்ந்ேதார்.  (88) 
 
    (இ-ள்.)ஞானமில்லாத குைறவினால்,மாயா பத்ைத நித்தியமானதாக உணர்ந் , 
நித்தியமான பிரமத்ைத இல்லாததாகக் க திப் பிரபஞ்சவாசிகள் வ ந்தித் திாிவார்கள். 
தீவிர பக்குவ ைடய ெபாியவ ர்கள் மாையைய மாையயாகேவ அறிந் , 
ஞானாசாாியன  கடாக்ஷத்தால் பிரமத்ைதப் பிரமமாகேவ ணர்ந்  அனர்த்த 
நிவிர்த்திைய யைடவார்கள். 
 
    உலகினர் தமக்குப் ேபாதமின்ைமயால் ரணாக உணர்கின்றனர். றவிகளான 

யர்ந்ேதார் ஞானகு வின் கடாக்ஷத்தால் உண்ைமயாக உணர்கின்றனர். (88) 
 
        ன்பந் ேதான்றி ெலவ ந் 
                றந்ேதக ராய்த் தனித்ேத 
        யின்பந் ேதட யற்ைக 
                யின்ப ெமன்ேற ேதான்றி 
        லன்ப தாக நீங்கா 
                ரவர்கட் ெகங்ங ன் கூ  
        நன்ப ரம ஞான 
                நாட்ட மைமச்ச ெசால்லாய்.   (89) 
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    (இ-ள்.)எவ்விதமான மந்தாதிகாாி ம் (சாீரேபாக்ஷைன யாதிக க்கு) இைட  
உண்டாகுமானால், மைனவி மக்கள் தலானவற்ைற ெயல்லாந் றந்  தனித்தி ந்  
சாீர சுகத்ைத நா தல் சுபாவத மம்.அச்சாீர சுகேம சுகமாகக் காணப்ப மானால், 
(வி ப்பம் அதிலாதலால்), அைதவிட்  நீங்க மாட்டார்கள்.அப்ப ப்பட்ட 
அநதிகாாிக க்கு எவ்வண்ணம் நல்ல பிரமமான இலக்ஷியார்த்தத்தில் 
தேதகத்தியானம் உண்டாகும்?மந்திாிேய! நீ கூறக்கடைவ.எ- . 
 
    உலகவின்பேமவின்பமாகத்ேதாற்றினவர்க க்கு ஞான வின்பம் ைககூடாெதன்ப  
இதனால் விளங்குகின்ற . 
 
        இழிைவ ணர்ந்தா ய*ர்ைவ 
                ெயவ ந் ேத  ேநாக்கு 
        மிழிைவ ணரா யர்ைவ 
                ெயய்த ேநாக்கா ெரன்  
        மிழிைவ யிழிெவன் ணர 
                ெவந்தக் காலம் வாய்க்கு 
        மிழிைவ ைடேயார்க் கைமச்ச 
                விதைன கித் ணராய்.   (90) 
 
    (இ-ள்.)எத்த ன்ைமயான வ ர்க ம் அ சித த்ைத உண வார்க ளானால் 
உசித மான ைதத் ேத ப் பார்ப்பார்க ள். எக்கால த்தி ேம அ சித மான ைத 
அ சிதமானதாக  அறியாத வர் உசிதமானைத ய ைடவற்குப் பாரார்கள். 
அபக்குவர்க க்கு அ சிதமான பிரபஞ்சத்ைத அ சிதமானெதன்  அறிதற்கு 
எப்ெபா தாகும்?  மந்திாிேய!நீ இதைன ஆேலாசைன ெசய்தறிவாயாக.எ- . 
 
    சுக க்ககங்ளி யர்  தாழ் கள் லப்படாதா க்கு எங்ஙனம் அைவகளின் 
தாரதம்மியங்கள் ெதாி ம்? அைவ ஒ வ க்கு வ தல்ேவண் மானால் அேநககாலஞ் 
ெசல் ம். இவ் ண்ைம ணர்ச்சியின ைமைய விளக்குதற்ேக "எந்தக்காலம் 
வாய்க்கும்" என்றார். (90) 
 
        ேபத வாதி கைளப்ேபாற் பிரபஞ்சம் ேவற ெதனேவ 
        யீத கன்ற தலேவ ெயைமயன் றியதில் ெலன்ேற 
        ேபாத விழியிற் றந்த னிதத் றேவ கண்டாய் 
        சீத மதிேபாற் குளிர்ந்  ெசனன ெவப்பந் தீ ம்.   (91) 
 
    (இ-ள்.) ைவதவாதிகைளப்ேபால ெபௗதிகப் பிரபஞ்சம் இரண்டாவதான 
ஒ வஸ் ெவன் (நான்) இங்கு விட்டதல்லேவ! ஐக்யா பவத்தில் நிற்கும் 
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எம்ைமவிட் ப் பிரப ஞ்சம் என இரண்டாவெதான்  இல்ைலயாகேவ,ஞான 
ேநத்திரத்தாற் கண்  றந்த நி மலமான ற  இ ேவ. இதனால் இயற்ைகயான 
சீதளத்திைன ைடய சந்திரைனப்ேபால் குளிர்ந்  பிறவித் யரமாகிய உஷ்ண ம் 
ஒழி ம்.எ- . 
 
    ேபதவாதிகள் சுஜாதி விஜாதி சுகதேபத ரஹிதமான பரப்பிரமத்திற்குச் 
சுஜாதிவிஜாதிசுகதேபதங்கைளக் கற்பிப்ப த பவ வி த்த ம் சு தி 
விேராத ெமன்ப  இவ ர்பக்ஷம். 
 
    இவர் அைனத் ம் ஆத்மவிலாேராபித ெமனக் க தி நிற்பவர்.அ ங் கற்பிதெமன க் 
ெகாண்டவர். எைமயன்றி யதில்ெலன்ேற ேபாதவிழியிற் றந்த னிதத் ற  என்பேத 
அவர்தம் மதத்திைன இன்னெதன்ற ைத விளக்கும். (91) 
 
        இ ந்த விடத்தி ந்ேத 
                ெயய்த லாெமன் ைரக்கிற் 
        றி ந்  நிமல மனத்ேதார் 
                தீர ெரனி  ெமாழிந்ேத 
        ெபா ந்தி ேயகாந் தத்திற் 
                ேபாத மடக்க ேவண் ம் 
        வ ந்  மனத்ேதார்க் ெகன்ைன 
                வாய்க்கு மைமச்ச ெசால்லாய்.  (92) 
 
    (இ-ள்.) ன்னி ந்த கிர காச்சிரமத்தில் இ ந்த வண்ணேம த்தியின்பத்திைன 
அைடயலாெமன்  கூறப்படலாமாகில், (க மபாிபாகத்தா ம்), சாஸ்திர 
ஆராய்ச்சியா ம் ெசவ்ைவப்பட்  நிற்கிற பாிசுத்தமான மனத்திைன ைடய ஒப்பற்ற 
ைவராக்கிய ள்ளவனாகவி ந்தா ம்,ச சாரத்ைத விட்  விலகி தனிைமயான 
இடத்ைத யைடந்  ஜீவேபாதத்ைத இலயப்ப த்த ேவண் ம்.ஸம்ஸார க்கத்தி 
ல ந்திய மன ைடயவர்க க்கு எ  ைககூ ம்?மந்திாிேய!  நீ ெசால்.எ- . 
 
    இத்தைகய ஞானத்திற்குத் றெவன்ெறான்  ேவண் வதில்ைலேய.இந்த 
நிைலைமைய இ ந்த விடத்திேலேய அைடயலாேம எனச் சங்கித்த அைமச்ச க் 
குத்தாரமாகத் றவிலன்றி அ பவஞானஞ் சித்தியா  என அ தியி வான் 
"வ ந் மனத்ேதார்க் ெகன்ைன வாய்க்கும்"என்றைமேய சால வழகிதாம். (92) 
 
        னேம ய ைனத்  த்  
                 ணர்ந்ேதா ாில்  
        னினேம ெசன்  நின்  
                ேமக நீங்கா ெரன்னிற் 
        றினேம யகமாய் நிற்ேபார் 
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                ெசகத்தி னியல்ைப ணரார் 
        கனமாம் யாழ்ப்பா ணத்தின் 
                கப்ப ேலாட்டம் ேபால.  (93) 
 
    (இ-ள்.) த ேலேய அப்பியாசாதி சகல காாியங்கைள  
நிைறேவற்றி, ற்றி மறிந்தவர்கள் ஸம்ஸாாிகளின   கூட்டத்ைத யைடந்தவர்களாக 
இ ந் ம், பிர மஞானாவ பவத்தினின் ம் நீங்கார்க ளானால், எப்ெபா ம் பிரபஞ்ச 
 நாட்டமில்லா  பிரமநாட்டத்திேலேய நிற்பவர்களாகிய அவர்கள் சிறப் ப்ெபா ந்திய 
யாழ்ப்பானத் க்குச் ெசல் ம் கப்ப ன் ஓட்டத்ைதப் ேபால,உலகத்தி னிலக்கணத்ைத 
-யறியமாட்டார்கள்.எ- . 
 
    ஏகாந்தத்தி ந்  ைகவல்ய சுகத்திைன அ பவித்திலாக்கியபின்னர் இல்லற 
த மங்கைளப் பார்ப்பவனாக ஒ வனி க்கலாேம ெயன்ற அைமச்சைனப்பார்த்  அ  
ெபா ந்தா .அக கமான அ பவிக்குப் பிரபஞ்சந் ேதான்றா ; ேதான்றாதேபா  
இல்லறத ம ெமங்ஙனநிக ம்? நிகழா . இதற்கு யாழ்ப்பாணத் க்கப்பேலாட்டேம 
சான்ெறன்றனர். 
 
    யாழ்ப்பாணத் க் கப்பேலாட்டெமன்ற ,யாழ்ப்பாணத்திற்ேக பண்ைடநாளிற் 
கப்பேலறிச் ெசல்வ  வழக்கமாக வி ந்தைமயால்,அக் கப்ப ள் ளி ப்பவ க்குக் 
கப்ப க்கு ெவளியி ள்ள எந்த விஷய ம் லப்படாைம பண்ைடக் கப்ப ன் தன்ைம. 
(93) 
 
        ஒ த்தேனா ாி ளன் றன்ைன 
                ெயா ேவந் தாக்கின் ன்ன 
        மி க்கு மிடத்ைத நீக்கி 
                ேயக ராச தானி 
        யி க்கு மன்றி ன்க 
                ணி க்கு ேமாதான் ெசால்லாய் 
        தி க்கு ஞான ைடேயார் 
                ெசகத்ைத ெமய்ெயன் ழலார்.   (94) 
 
    (இ-ள்.)ஒ வன் ஒ  ேவடைன உயர்ந்த அர சனாகச் ெசய்தால் அவ்ேவடன் தான் 

ன்னமி ந்த கு ைசேயா  கூ ய காட்ைடெயாழித்  ஒழித்  ஒப்பற்ற 
இராஜதானியா ள்ளதி ப்பாேன யல்லாமல், ன்னி ந்த இடத்ைதேய இடமாகக் 
ெகாண்  இ ப்பாேனா?நீ ெசால்வாயாக:(அ ேபால்), பிரத்தியக்ஷ 
ஞான ள்ளவர்கள் இவ் லகத்ைத நித்தியமானதாகக் க தித் திாியமாட்டார்கள்.எ-  
(94) 
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    எ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        மைனயினின் றா ம் ெபா யிர்ச் சார்வின் 
                வ த்தனங் ெக த ன் மகிழ்ச்சி 
        யினிைமயில் வாட்டம் விட யவின் பதனி 
                ெலட் ைண யாயி  மாைச 
        பிைனய திற் றம  பிரவிர்த்தி தா ம் 
                ேபசுமிந் நான்குமில் ெலனி ந் 
        தைன ணர் வதற்குச் சாதன ஞ் ெச ங்காற் 
                றள்ளியின் னிற்றேல தகுதி.  (95) 
 
    (இ-ள்.) இல்லறத்தி ந்தா ம்,திரவிய சம்பந்தத்தா ம், ஜீவ சம்பந்தத்தா ம் 
ேசாகம்,அைவ ெக த னால் சந்ேதாஷம், இனிைமயானவிஷயங்களில் வாட்டம், 
அ ந்தல், ெபா ந்தலாதிய விஷய சுகங்களில் எள்ளள வாவ  வி ப்பம்,  இ வன்றி, 
இைவகளில் தம  யற்சி மாகச் ெசால்லப்பட்ட இந்த நா ேம இல்லா  ேபானா ம், 
தன்ைனயறிவத ற்கு அப்பியாசஞ் ெசய்கிற காலத்தில் இல்லறத்ைத விட்  
விலகியி த்தேல ைறைம. எ-  
 
    வ த்தனம்,மகிழ்ச்சி, வாட்டம், ஆைச ஆகிய நான்குமில்லாதவ னாயி ம் 
ஆத்மஞானா பவகாலத்தில் கிரகஸ்தனாக இ த்தல் கூடா .ஏகாரம்-ேதற்றம். (95) 
 
        தீ  மைனயின் பிைனயிகழ்ந் தந்தச் 
                ெசம்ெபா  ளின்பேம ேவண் ச் 
        சாதக மதனிற் ெறாடங்குகால் விடயத் 
                தைடயதாஞ் சாத்திய மான 
        ேபாதினி லைவ ந் ேதான்றிடா தந்தப் 
                ெபா விலா னந்தேம டேவ 
        யாத ற் றவின் ஞானமஞ் ஞான 
                மாகுெமன் றைறகுவர் ெபாிேயார்.   (96) 
 
    (இ-ள்.) குற்றம் ெபா ந்திய ச சாரத்தி ள்ள சிற்றின்பத்ைத இ  ஒ  
இன்பமாெவன்  ெவ த் ,அந்தச் ெசவ்விய அ த்த நிச்சயத்தாற்கிைடத்த 
பிரமானந்தத்ைதேய வி ம்பி,அப்பியாசத்ைத அவ்விஷயத்தில் ஆரம்பிக்கும் ேபா  
அவ்ெவாப்பற்ற பிரமாநந்தம் அதிகாித்த னால் விஷய இன்பம் விேராதமாம்.அப்பிரம 
இன்பம் ைககூ ன ட ேன அந்த விஷயஇன்பங்க ம் இன்பமாகக் காணப்ப டா. 
ஆைகயினால், றவறத்திலல்லாத ஞானம் அஞ்ஞானேமயாகுெமன்  ஞானிகளிற் 
சிறந்தவர்கள் ெசால் வார்கள். 
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    இன்ெனா  விதமாக  னக்குைரக்கின்ேறெனனப் பின்ன ம் றவறத்திேல 
நிற்றேல ஞானத்திற்குத் தகுதி என ம், றவிலா ஞானம் அஞ்ஞானம் என ம் 
கூறினர். இ  என தபிப்பிராயமாத்திரமன் . ஆத்மஞானிகளான ெபாிேயார்க ைடய 
அபிப்பிராய மாெமன் ைரத்தனர். 
 
        இல்லற மதனி ைறந் ேளா ாிடத்தி 
                ப்பி  ஞானங்கீ ழி ம்பிற் 
        ல் ய மாரத் தினெமன விளங்கும் 
                ேபாக்கியில் ைனத் ற ெவன்  
        நல்லற மைடந்ேதா ாிடத் ைற ஞான 
                நற்றங்க மிைசயிரத் தினம்ேபா 
        ெலல்ைல யிெலாளியாய் விளங்கி  மாயி 
                னில்சிறப் பன் ஞா னிகட்ேக.  (97) 
 
    (இ-ள்.)ஆத்மஞானமான  கிகஸ்தர்களாக வி ப்பவர்களிடத்தில் இ ந்தா ம் 
உேலாகங்களில் தாழ்ந்த இ ம்ெபா  ெபா ந்திய சிறந்த  இரத்தினத்ைதப்ேபால 
விளங்கும். அைத விட்  கிரகவாழ்ைவத் றந்த றெவன் ம் நல்லறத்ைத 
அைடந்தவர்களிடத்தி க்கிற ஆத்மஞானமான  ேலாகங்களிற் சிறந்த ெபான்னிற் 
ெபா ந்திய இரத்தினத்ைதப்ேபால அளவற்ற பிர காசத்ைத ைடயதாகேவ 
விளங்கும்.விசாாிக்குமிடத்  ஞானவான்க க்கு கிரகஸ்தாசிரமம் சிறந்ததல்ல. எ- . 
 
    ஞானரத்தினம் பிரகாசித்தற்குத் றவறமாகிய ெபான்னம் பதக்கேம தகுந்த 
இடம்.இல்லறமாகிய இ ப் ப் பதக்கம் இடமன்றாம். (97) 
 
        னமைன வர்க  ைறவ  மில்ல 
                த்திைய ணர்ந்தறி ஞர்க ம் 
        பினமதி னின்ற ப யினாற் சங்ைக 
                ேபசுவர் ற ைட ேயாைர 
        யினமைத வி த்  மில்லற ம ேவ 
                தைலெயன வியம் வ ண்ேடா 
        மனமதி தைன கிநீ யைமச்ச 
                மகிைமயன் றில்லஞா னிகட்ேக.   (98) 
  
    (இ-ள்.) பக்குவா பக்குவர்கள் ஆகிய யாவர்களா ம் ாியாசிரமத் க்கு ன்னம் 
இ க்கப்ப வ  இல்லறேம; பந்த நிவிர்த்தியின் வழிைய ணர்ந் ,விேவகிக ம், 
பின் ம் ன்ேனார்களிற்சில ம் அவ்வில்லறத்திேலேய வாழ்ந்தைமயால் றவிகைள 
இல்லறத்தி ந்தா ெலன்ைனெயன்  சங்கித் ப் ேபசுவார்கள். பந்தங்கைள 
ெயல்லாம் ஒழித் ம், கிரகஸ்தாசிரமேம சிறந்தெதன்  கூ வ  ளேதா? மந்திாிேய! 
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நீ இைத மனதினா லாேலாசித் ப்பார். இல்லற வாழ்  ஆத்மஞானிகட்குச் 
சிறந்ததன்றாம். எ- . 
 
    உட்க த்ெதான் ம் றக்க த்ெதான் மாக இல்லறத்தி ள்ள விேவகிகள் 
இவ்வில்லற றவற விஷயமாகப் ேபசுகின்றார்கள். நீ இதைன ஆேலாசிக்கக்கடைவ. 
அங்ஙன ைரத்தல் பக்ஷபாத ெமன்பைத விளக்குதற்ேக"இனமைத வி த்  மில்லற 
ம ேவ தைலெயன வியம் வ ண்ேடா" என் ம்,"மகிைமயன் றில்லஞா 
னிகட்கு"என் ங் கூறினார். 
 
        ஆ ய சகல மடங்குேக வல  
                மகற்றிேய ெயாளிப்பைட ெகாண்  
        ய வி ைள ைத ம் சி 
                வில்  டதைனேய ணர்ந்ேதார் 
        நீ ய ஞால மிைசயினிற் பால 
                னிசம  ைடயன்ேபய் பி த்ேதான் 
        கூ ய குணத்*தி ாிற்ேபாய்க் கு யின் 
                கூ யா ளினினியல் பைடவார்.  (99) 
 
    (இ-ள்.) பிரபஞ்ச விஷயமாகச் சகலாவத்ைதைய ம், அைவகெளா ங்கி நிற்கும் 
வாதனா பமான ேகவலாவத்ைதைய ம் ஒ க்கி,ஞானவாைளத் தாங்கி,தன்ைனச் 
சூழ்ந்  க்ெகாண் ந்த அஞ்ஞானவி ைள அ ேயா  விலக்கி, அழிவில்லாத  
ப ந்த நிவிர்த்திைய ய றிந்த வ ர்க ள்,உய ர்ந்த  மியினிட த்தில் சி வ ம், உண்ைமயான  
ம ைடய வ ம், ைபசாச த்தாற் பி க்க ப்ப ட்ட வ  மாகிய  இவ ர்க ைடய  
ெபா ந்திய  குண த் டேன ஊ க்குட்ெசன் , களிற் கூ யாட்கைளப் ேபான்ற 
தன்ைமைய ம் அைடவார்கள். விகற்பமாய்வந்த ப்ப  சகலம். மயக்கமாய் 
வந்த ப்ப  ேகவலம். இக்கவி தல் ைசவசித்தாந்திகளி ெலா சாரார்க் குடன்பாடான 
வாக்கியங்கைள உபேயாகிக்கின்றனர். (99) 
 
        விைனகேளா ாிரண் ஞ் சமமதாய் ஞான 
                ேம  காைலயி னிந்த 
        மைனயின்பங் கான்ற ேசாற்றிற்கண் வர்த்  
                மாற்றிேய ைகவிட வ ேமற் 
        ற ைன ள ப ேய ய பவ மதனிற் 
                றா ணர்ந் தானந்த மைடந்ேதார் 
        பிைன மவ் விட யம் ண்பர்க ெளனேவ 
                ேபசுதல் வழங்குேமா ெசால்லாய்.   (100) 
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    (இ-ள்.) இ விைன ஒப் வா ய்ந்  ஞான ம் அதிக ாிக்கிற  ச ம ய த்தில் இந்த  
இல்ல ற சுக த்ைத எதிெர த்த அன்னத்ைதப் ேபாலப் பார்த்  ெவ த் த் தள்ளி அதைன 
விடேவண்  வ மானால், தன்ைன யதார்தமாய் அ பவ பமாக ணர்ந்  
பிரமானந்தத்ைத ய பவிப்பவர்கள் பிரமா பவம் வந்த பின்ன ம் 
ஐம் லவிடயங்கைள ைடய இல்லற த மத்ைதக் ெகாள்வார்க ெளன்  கூ தல் 
சகிக்கத்தக்க காாியேமா நீ ெசால்வாயாக.எ- . (100) 
 
        விட யவின் பதனி னைச ேளார் தமக்கும் 
                விாிவதாம் ேபாின்பச் சுைவயி 
        ன ைடவிைனச் ெசவியிற் ேகட்டவக் கணேம 
                யவற்றிைன யகற்றிட வ ேம 
        ைட த லீறின் ஞானவா னந்த 
                ெமய்திேனார் க ம்பி  மிந்தக் 
        கைடமைன வாழ்ைவ நிைனவர்க ெளன்றாற் 
                கண்டனர் நைகயேரா ெசால்லாய்.  (101) 
 
    (இ-ள்.) விஷ ய  வின்ப ங்க ளிேல வி ப்ப த் ட னி க்கும் ம ந்த  ப க்குவ ர்க ம், 
அக ண்ட மான  ேபாின்ப த்தின் இனிைமயின் த ன்ைமையச் சிர வ ண ஞ்ெசய்த அந்த 
சமயத்திேலேய அைவகைள ெவ க்கேவண்  வ மானால்,ஆதிமத்யாந்தரகிதமான 
அறிவானந்த ெசா பைன அைடந்த  ஞானிக ம், பின் ம் இந்தக் கீழான இல்லற 
இன்ப த்ைத வி ம் வார்களானால், ன்ன ர பவித் த றிந் ள்ள  அ ப விக ள் 
சிாிக்க மாட்டார்க ேளா நீேய ெசால்வாயாக . எ- . (101) 
 
        பற்றிைல யாயி னைவயினி ப்ேபன் 
                பைழய ழ் விைனெயனி லாைச 
        சற்ெற  திப்பித் தல்லேவா ட் ஞ் 
                சகவின்பி ைறெய  மிச்ைச 
        ற் ணர் ஞானத் ேதார்கள் ண் பர்கேளா 
                விலா னந்தேம ெப கி 
        நிற்றேல மீட் ம் விழிப்பி ங் கான 
                னீாிற்கண் ண் க மைடவார்.  (102) 
 
    (இ-ள்.) இல்லற வின்பத்தில் வி ப்பமில்லாதேபா  அவ் வில்லறத்தி ம் 
அைவேபான்றைவகளி ம் வாழ்தல் எதற்காக? பிராரத் வ கன்மெமனில், 
இச்ைசையக் ெகாஞ்சமாவ  உண்டாக்கியல்லேவாஅ பவிக்கச்ெசய் ம்? பாி ரண 
ஞானத்ைத ைடயவர்கள் பிரபஞ்சத்திற் சற்ேற ம் வி ப்ப மைடவார்கேளா? 
நாசமில்லாத ஆனந்தத்ைத அ பவித்  நிற்றேல அவர்களியல் . பின் ம் 
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சக கமாகமனஞ் ெசல் ம்,அதைனக் கானற் சலத்ைதப்ேபால் ெபாய்த் 
ேதாற்றமாகேவ பார்த்  அந்தர் கமாக நிற்பார்கள்.எ- .(102) 
 
        பவமைத யினிைம ெயனெவணி விட யம் 
                பற்றிநின் ழன்றவர் தாேம 
        பவமைத யினிைம யலெவணி விட யம் 
                பற்ற த் த ட்கு  வைடந்  
        பவமைத ய க்கு ெநறி ணர்ந் த ளிற் 
                பரவின்ப மைடந்தவர் தா ம் 
        பவமைத யினிைம ெயனெவணி னலேவா 
                பற் வர் விட யவின் ைரயாய்.  (103) 
 
    (இ-ள்)பிறவிையச் சுகமானதாகக்க தி,விஷயவின்பத்ைத இனிைமயாகக்ெகாண்  
அைவக டன் கலந்  கிடந்தவர்கேள பிறவியின்பத்ைத நல்லதல்லெவன் க தி 
விஷயேபாகங்கைள அ ேயாேடநீக்கி,ஞானாசாாியைன யைடந்  பிறவி 
நாசத் க்ேகற்ற வழிைய ஆராய்ந்  அவன ளால், பரமானந்தவின்பத்ைத 
ய பவித்தவர்க ம் பிறவிைய நல்லெதன்  க தினாலல்லேவா விஷயவின்பத்ைத 
வி ம் வார்கள்? நீேய ெசால்வாயாக.எ_  (103) 
 
        ெகா தல் வா ம் ேவர்  திைன ங் 
                ேகாதறக் கைளந்தி ற் கைளந் ம் 
        ப மிைச ெகா  காய்பழ ேமாங்கல் 
                பகரதி சயமஃ திைனப்ேபா 
        ல ந  றில் பிரமந்தா னாகி 
                யகப்பற்ைற ய த்தவ ாிடத்  
        ம  மைனயில் வி ம்பிேய ெநஞ்சம் 
                வ த்தன மாதெலன் றைறவார்.  (104) 
 
    (இ-ள்.) ேவரைனத்ைத ம் குற்றமில்லாமல் ேதாண் ெய த் விட்டால் 
ெகா யின் தல் ைம ம் வா ெயாழி ம்; அவ்வா  ேவாிைனெயல்லாம் 
ேதாண் ெய த் ம் மியினிடத்தில் ெகா ம் ங் கா ம் பழ ம் அதிகாித்  
நிற்றல் ெசால்லப்பட்ட ஆச்சாியேமயாம். அைதப்ேபால், ஆதிமத்தியாந்த ரஹிதமான 
பிரமேம தானாகி, உட்பற்ைற நீக்கினவர்களிடத்தில் அழி ப தைல ைடய 
ச சாரத்தில் இச்ைசெகாண்  மனமான  பிரேவசிப்ப  என்   கூ வார்கள். எ. . 
((104) 
 
        ஆணவ மதைனத் ேதாய்ந் ட ைனநா 
                னாெமனத் தினெவாி வைவையப் 
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        ேபணைலச் சுகெமன் ண்மகிழ்ந் தி ேவான் 
                ேபாின்பத் தாைசய தாகிப் 
        ணவஞ் ஞான மிைலயதின் ஞானம் 
                ெபா ந்தியச் ெசா பந்தா னாகி 
        ேயணவா னந்தத் த ந் ேவான் விடய 
                ெமய்தி ன் ஞானேம யிைலயால்.  (105) 
 
    (இ-ள்.) அக ங்காரத்தன்ைம யைடந்  லசாீரத்ைதத் தாெனன்  நிைனத்  
அச்சாீராதிகைளப் பா காத்தைலேய மனமகிழ்வாகக் ெகாண் ள்ளவன் ேபாின்பத்தில் 
வி ப்ப ைடயவானாகித் றவறத்ைத யைடந்தபின்னர் அவ க்கு அஞ்ஞான 
பந்தமில்ைல. அத் றவறத்தில் ஞானத்ைதயைடந்  தத்பதலக்ஷியார்த்தமாக ள்ள 
பிரமேம தானாகி உயர்ந்த  பிரமானந்தத்தில் அ ந்தி ள்ளவன் விஷய வின்பத்ைதப் 
ெபா ளாகக்ெகாண்  அ பவிப்பானானால் அவ க்கு ன்னம் 
ஞானமி ந்தெதன்ப  ெபாய்ேயயாம். எ-  (105) 
 
    அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        கனவதனி ணர் வில  கா ந்த  
                வாதிகைளக் க தி ேயநின், 
        மவாி னி கனெவன் ணர்ந்தவர்க 
                ணைசயிலதி லகு தன்னிற் 
        ற ன சுய வதைன ய பவத்திற் 
                றா ணர்ந்திச் சகம ெதல்லா 
        மனமதனிற் சாலெமன ணர்ந்தவாிவ் 
                லகின்பின் ைமய னீங்கும்.   (106) 
 
    (இ-ள்.) ெசாப்பனத்திற் கண்ட சாீராதி விஷயங்கைளச் சாக்கிரத்தில் அச் 
சாீராதிகைள உண்ைமயானதாக நிைனத்  சிந்தித் ப் பார்ப்பவர்கைளப்ேபால்,இைதச் 
ெசாப்பன  ேதாற்றெமன்  அறிந்தவர்கள் வி ப்பமில்லாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள்.பிரபஞ்சத்தில் தன  யதார்த்த ெசா பத்ைத அ பவமாகக் 
கண்டறிந்  இவ் லக ைம ம் மனத்தி ள் இந்திரசாலம் ேபான்றெதன்  
அறிந்தவர்கள் இந்த உலகவின்பத்தி ள்ள ேமாகத்ைத ஒழித்  நிற்பார்கள். 
 
        கதிரவன் ன் னி ளி க்கு நயன ைட 
                ெயா வன்குழிக் கண்ேண  
        மதிக வ ச் சூரனமர்க் களத் ெவ  
                வன்கி த நைறயக் கார 
        மித ளபா யச நிரம் ப ந்தினன்கூழ் 
                தனிற்ெசய்வ னிச்ைச ெயன்றால் 
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        விதமிைவநான் கி க்குங்குைற யதின்ஞானிக் 
                கி க்காகும் விடயஞ் ெசன்றால்.   (107) 
 
    (இ-ள்.)சூாிய சந்நிதானத்திேல இ ள் தங்கி நிற்குமானால்,நல்ல கண் ள்ள 
ஒ வன் குழியில் வி வானானால், மிகுந்த வ ைம ள்ள  ஒ  தீரன் ேபார்க்களத்தில் 
பயப்ப வானானால்,ெநய் ம் உயர்ந்த பாயஸ ம் சர்க்கைரக்கட் ம் நிைறய உண்ட 
ஒ வன் கூைழ வி ம் வானானால், இந்த நான்கு விதங்களி ம் குைறைவப்ேபால, 
பிரமஞானி விஷய சுகத்தில் இச்ைசெகாள்வானானால் தாழ்வாகும்.(எ- .) (107) 
 
        இங்குைறந்த பாண்டமதின் வாதைனயில் 
                வாதைன களி க்கு ெமன்றற் 
        ங்கவறி ைடேயார்கட் கின்றியைம 
                யாதெதாழி ெறாடங்கி நிற்ற 
        ல ங்கிையத்தம் பனம்வல்லார்க் கனல்*சுடா 
                ததின்விைனக ள க்கா ெதன்றற் 
        ற ங்கும்விைனக் ேக வாம் விட யமதில் 
                வி ப்பாதி சாரா ெதன்றல்.  (108) 
 
    (இ-ள்.) ெப ங்காயெமன் ம் ம ந்தி ந்த பாண்டத்ைதப்ேபால, 
ஆைசயாதிகெளாழிந் ம் வாசனா பழக்கம் இ க்குெமன்  ெசால் தல் ஞான 
சீல ள்ளவர்க க்கில்ைல. அவர்க க்குள்ள , சுட்டற்ற ஞானா சந்தானத்தில் 
நிற்றேலயாம். அக்கினி ஸ்தம்பன வித்தியா சாமர்த்தியம் உள்ளவர்க க்கு ெந ப் ச் 
சுடமாட்டா . அைதப்ேபால, வாதைனகள் வாராெதன்  கூ தல் ெபா ந்திய 
விைனக்குக் காரணமாக ள்ள விஷயங்களில் இச்ைச தலானைவகள் 
ெபா ந்தாெதன்  கூ தல். எ- . (108) 
 
        உணர் ைடய ஞானிெயைவ ாிந்தி  
                மிழிவி ழி ைரத்த தாகி 
        ைணயி  தீயெனன்பர் கமில 
                வதனான்மற் ெறைவகள் ெசய்  
        மைணவதிறாழ் ெவ மவேன தீயன்மிக 
                ஞானமதற் காகுந் தாழ்ேவா 
        ந கினன்ேறா ஞானெமா  வைனஞானி 
                ெயனப்ெபய  நண்ணி நிற்றல்.  (109) 
 
    (இ-ள்.)உணர்ச்சி ள்ளவெனன்  ெசால்லப்ப கிற ஞானி எைவகைளச் ெசய்தா ம் 
தாழ்வில்ைல. தாழ்  ெசால்லப்ப மானால் ஒப்பில்லாத இரட்ைடக் ெகா யவெனன்  
ெசால்லப்ப வான்.ஆேலாசைன யில்லாமேல எவ்வித பகிர் வியாபாரங்கைளச் 



 78

ெசய் ம் வரமாட்டா  கீழ்ைமெயன் மவேன ெகா ேயான்.ந ன்றாயாேலாசித்தால் 
ஞானத்திற்குத் தாழ் ளேதா?ஞானமான  ஒ வைன அைடந்தாலல்லேவா (அவைன) 
ஞானிெயன்  ெபய மைடந்  நிற்ப .எ- . 
 
        க வயிற்ைற ைடய ங் கனவயிற்ைற 
                ைடய ங் க திப் ெபண்ணி 
        வதைனக் குறிப்பதிேனாக் கி ற்ேறான்  
                ளப ேய லகு தன்னிற் 
        கு ைவயைடந் தவன ளிற் ெசா பத்ைத 
                ய பவமாக் குறித்  ேளா  
        மி ைவயத் திடம்பமாய்த் தைமஞானி 
                ெயன்ேபா  ேமதிற் ேறான் ம்.  (110) 
 
    (இ-ள்.)க த்தங்கியி க்கிற வயிற்றினி ைடய ம், ெப வயிறா 
யி ப்பதைன ம்,ெபண்ணின  அவயவத்ைதக் குறிப்பினாேல பார்த்தால் 
ெதாி ம்.உள்ள வண்ணேம உல கத்தில் ஞானாசாாியைன யைடந்  அவன  
கடாஷத்தால் பிரமத்ைத அ பவலஷணமாக லஷித்  ஏகீகப்ப த்தி நிற்பவர்கைள ம், 
ெபாிய உலகத்தி ள்ள இன்பத்ைத இன்பமாகக் ெகாண்  தங்கைள ஞானிெயன்  
ெசால்லப்ப பவர்கைள ம் எவ்விதத்திேல காணப்ப ம். எ- . (110) 
 
        அ ச்சுனற்கு மிராம க்கு மதிகார 
                மைவபார்த்ேத யைறந்த ன் 
        க த்தறியாய் ஞானெமான்ேற பிரமாணஞ் 
                சாிைதய  கணக்கன் றாகும் 
        வி த்தமறி வாசார ைடேயாேன 
                ஞானியில்ேலான் வி த்த னாகுந் 
        தி த்த ட னைமச்சவி  ணிெவன்ேற 
                ட்ெகாள்வாய் தீர னாகி.  (111) 
 
    (இ-ள்) அ ச்சுன க்கும் தசரதராம க்கும் கண்ண ம் வதிஷ்ட ம் பக்குவேநாக்கி 

பேதசித்த கீதாவாசிட்டங்கைள நீ ணர்ந்தாயில்ைல. ஞானம் ஒன் தான் 
பிரமாணமான . அவ் வி வ க்கும் உபேதசித்த அ  ஞானத்திற் சாியா லட்சணமாம். 
அ  ைறைமயல்ல. ைவராக்கியலஷண ள்ள ஞானாசாரத்ைதப் பற்றினவேன 
ஞானி. ஞானத் க்குக் கிரகி ேவ பட்டவனாம். மந்திாிேய! ெசவ்ைவயாக இ  

ணிவானெதன்ேற ைதாிய ைடயவனாக எண்ணத்தில் ைவக்கக் கடைவ. எ- . 
 
    இங்ஙனம் அரசேயாகி றவறத்திலன்றி த்தி இல்லறத்தில் வராெதன, அைமச்சன்-
-அங்ஙனமாயின் அ ச்சுனன் இராமன் என்பவர்கள் ஞானிகளாக இல்லறத்தி 

ந்தார்கேள என்றனன். அதற்கு ஞானேயாகி அைமச்ச! கீைத வாசிட்ட 
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ெமன்பைவகைள அ ச்சுன இராமர்கள் ேகட்ட ண்ைமேய. அக் 
கீதாவாசிட்டங்களிற்கூ ம் விஷயங்க ம் உண்ைமயாகும். அ  ஞானத்திற் 
சாிைய.அ ச்சுன விராமர்களின் ேதேகந்திாிய வியாபாரங்கள் கீதாசார 
வாசிட்டங்கைள ஒத்தனவன்றாம். ஞானத்தின் ஞானம் என் ம் உயர்நிைலையப் 
பற்றினவேன ஞானியாவன். 
 
    நீ இன் ம் பக்குவநிைலைய அைடயாைமயால் அந்த உண்ைமைய அறிந்திைல 
எனக் கூறியி த்தல் காண்க. 
 
    " ன் க த்தறியாய்"என ம்,"அறிவாசார ைடேயாேன ஞானி" என ம், 
"அல்ேலான் வி த்தன்"என ம் கூறியி த்தைல ஊன்றி ஆராய்வார்க்கு உண்ைம 

லப்படாநிற்கும். (111) 
 
    ேமற்ப  ேவ  
 
        என்ற ங் க ேனக மாய்விாித்ேத 
                யிராச ேயாகி ைரெசய்  
        நின்  வாக்குத் தைனயடக்கி 
                நிமிடத் தகற்றி மனத்திைன * 
        ெமான்  மில்லா ெவ ம்பாழா 
                ெயான்றாஞ் சமாதி தைனயைடந்தா 
        னின்றங் கைமச்சனி கண் ந் 
                ேநர்ைம திெதன் றதிசயித்தான்.   (112) 
 
    (இ-ள்.) என்றிவ்வா  அேநக விதமாக விாித்  இராஜர்க ள் ேயாகியாகிய  
அம்மன்னவன் ெசால் , அைசயாதி ந்த வாக்கிந்திாியத்ைத ம் ஒ க்கி, மனைத ம் 
நிமிஷத்திற்குள் ஓயச்ெசய் , வாக்கிய ேசாதைனயில் ஒன் மில்லாமல் சுத்த 
இன்பமாய் ஏகமாகி நிற்கும் சத் பமான பிரமத் டேன கலந்  நிற்கிற சமாதிைய 
யைடந்தனன். அவ்விடத்தில் நின்  மந்திாியானவன் அதைனப் பார்த்  இ  
ஆச்சாியமான விஷயெமன்  அதிசயமைடந்தனன்.எ- . (112) 
 
        இந்த ணர்  நமக்கின்ன 
                ெமய்த வில்ைல நாமிங்ேக 
        ெயந்த ணர்  ெகா நிற்ேப 
                ெமன்ன வைமச்சன் கித்  
        வந்த வழிேய தான்றி ம்பி 
                வளப்ப ைடய மா ாிக்ேக 
        பந்த ைடேயா டனி ந்  
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                பகர்ந்தா னரச னியற்ைகெயல்லாம்.  (113) 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  சமாதி கூடத்தக்க அறி  நமக்கின் ம் உண்டாகவில்ைல. நாம் 
இங்ேக எந்த அறிைவக்ெகாண்  நிற்கப்ேபாகின்ேறாெமன்  மந்திாியானவன் 
ஆேலாசித் த் தான்வ ம்ெபா  எந்தவழிேய வந்தாேனா அந்த வழிேய தி ம்பி 
வளப்பம்ெபா ந்திய தன  ஊைரயைடந்  பந் க்க டனி ந்  மஹாராஜன  
தன்ைமெயல்லாம் கூறினான். (113) 
 
        ேகட்ட ேபர்கண் மிகவியந்  
                கிட்டா ெதன்ேற யிம் னிேபாற் 
        ேறட்ட டேன யவரவர்க 
                ேட  வந்  பணிந்திட ம் 
        வாட்ட டேன தாய்தந்ைத 
                மைனயாள் பதத்தில் ழ்ந்திட  
        நாட்ட மா  பா ன்றி 
                நைகெசய் தி ந்தா னற்றவேன.  (114) 
 
    (இ-ள்.)அதைனக் ேகட்ட அரசன  உாிைமச் சுற்றத்தினர்கள் மிக ம் 
ஆச்சாியங்ெகாண்  எப்ெபா ம் இவ்விராஜேயாகிையப் ேபான்றவர்கள் கிைடப்ப  
கஷ்டெமன்  காணேவண் ெமன் ம் வி ப்பத் டேன ஒவ்ெவா வர்க ந் 
ேத வந்  நமஸ்காிக்க ம், ேசாகத் டேன தா ந் தந்ைத ம் மைனவி ம் கா ல் 

ழ்ந்  வணங்க ம், நல்ல அந்த ஞானேயாகி தம  லட்சியார்த்தப் ெபா ளினின் ந் 
தி ம்பாமல் ன்னைகேயா ந்தனன்.(எ- .) (114) 
 
        வந்த ேபர்க டன்வார்த்ைத 
                மலரா தி ப்ப வவ ரறிந்  
        பந்த ைடேய நமக்ெகன்ைன பகர்ந்தாற் 
                ேறான்  ெமனத் தி ம்பித் 
        தந்த மிடத்திற் ெசன்றார்க 
                டவ ஞ் சிறி  நாட்கழித் த் 
        ெதாந்த ெமான்  மில்லாத 
                சுயமா த்தி தானானான்.   (115) 
 
    (இ-ள்.)அங்கு வ ந்த வ ர்க ட ேன வாய் ேபசாதி ப்ப ைத ய வ ர்க  ண ர்ந்  நாேமா 
ப ந்த ைடய வ ர்க ளாக  வி க்கின்ேறாம். ந ம க்ெகன்ன ெசான்னால்ெதாி ம் என்  
கூறிக்ெகாண்  த ம்த ம் இ ப்பிட ங்க க்குப் ேபாய்விட்டார்க ள். அவ்விராஜ ேயாகி ம் 
சில தின ங்க க்குப் பின்  யாெதா  ப ந்த மில்லாத  இய ல்பாக ேவ விள  ங்குகின்ற  

த்திைய அைடந்தான்,எ- . 
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    சுபமா த்தி என்ற  விேதக த்திைய. (115) 
 
    ேமற்ப  ேவ . 
 
        இந்தமாராஜன்ெசன்றவிதிகாசந்தன்ைனப்பார்ப்ேபார் 
        சிந்தைன ெயான்  மின்றித் தீரேவ றவ ராகி 
        அந்த  மாதி யில்லா வமலேம வ வ மாவா 
        ெரந்தைமய ளினாண்டெவழிற்கு பைரேயவாழி.  (116) 
 
    (இ-ள்.)இந்த மகாராஜன் றவறமைடந் ேபான பழங்கைதையப் ப ப்பவர்கள் 
யாெதா  ஆேலாச ைன  மில்லாமல் ற் ந் றந்தவர்களாய்,  த மில்லாத 
பிரம பேம தம  ெசா பமாகுவர்.என்ைனக் கி ைப டேன ஆட்ெகாண்ட அழகிய 
ஆசாாிய சிேரஷ்ைடயாகிய நீ நீ ழி வாழ்வாயாக.எ- . 
 
    எழிற்கு பைர என்ற  ெபாியநாயகி யம்ைமைய.(116) 
 
    க வி த்தம். 
 
        அாிய  றவற மல்ல தில்ைலயான் 
        ம விய றவற ெமா வி மன்னனா 
        ெக  கவித் லக மாள்வ  
        ெப விைல மணியிைனப் பிண் க் கீதேல.  (117) 
 
    (இ-ள்.) றவறத்ைதவிட அ ைமயான  இன்ெனான்றில்ைல.தானி ந்த 

றவறத்ைதவிட்  அரசனாக வாகி நிறம் விளங்குகின்ற மணிகளிட் ைழத் ள்ள 
மகுடஞ்சூ  உலகத்ைத யாள்வ , அதிக விைலமதிப் ள்ள மாணிக்கமணியிைன 
(ேகவலமான) பிண்ணாக்கு வாங்கும்ெபா ட் க்ெகா த்தைல ெயாக்கும். எ- . (117) 
 
    பாயிரம் உட்படத் தி வி த்தம்-126 
 

மகாராஜா ற   --   ல ைர ம் ற்றிற் . 
------------------------------ 

 


