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நீடைம விைளத ேத க ேதற%

6றக; சி6B கிைளட மகி-*

195

ெதா:டக; சிபைற 6ரைவ அயர

விர% உள  அவி-த ேவப$ ந<கா%
6:$Kைன +)த வ:$ப$ க:ணி

இைண)த ேகாைத அைண)த Oத%
B)த 6%ைல இைலைட ந,+;

200

ெச<கா% மராஅ)த வாPண இைடஇ$

K,ண) ெதா$)த ெபத: மா)தைழ
தி*கா- அ%6% திைள ப உUஇ

மயி%க: டன மடநைட மகளிெரா$

ெச0ய சிவத ஆைடய ெச@வைர;

205

ெசயைல) த:தளி *ய%வ, காதின

க;சின கழPன ெச;ைச க:ணிய
6ழல ேகாFட 6,ப% இய)த
தகர மIைஞய காி% ேசவல,

ெகாBய ெநBய ெதாB அணி ேதாள

210

நர,பா) தன இ6ர% ெதா6திெயா$
6,ெபாறி ெகா:ட நத: சாய%

ம<கி% கFBய நிலேந *கிPன

ழDற- தட ைகயி இயல ஏதி

ெமேதா ப%பிைண தழீஇ) தைல)த*

6ெதாறாட=, நிறத ப:ேப, அதாஅ.
6. பழதி( ேசாைல

215

10

சிதிைன மலெரா$ விைரஇ மறிஅ)*
வாரண ெகாBெயா$ வயிபட நிாீஇ
ஊஊ ெகா:ட சீெக விழவி.,
ஆவல ஏ)த ேமவ நிைலயி.,

220

ேவல ைதஇய ெவறிஅய கள.,

கா$, காD, கவிெப *)தி,
யா, 6ள., ேவப% ைவ ,

ச* க, சதி, * +< கட,,

மற, ெபாதியி=, க*ைட நிைலயி.,

225

மா:தைல ெகாBெயா$ ம:ணி அைமவர
ெந0ெயா$ ஐயவி அ பி ஐ*ைர)*
6டத, பF$ ெகாமல சிதறி

ர:ெகா உவி இர:$ட உUஇ;

230

ெச1% யா)* ெவ:ெபாாி சிதறி

மதவP நிைலஇய மா)தாF ெகாவிைட
6திெயா$ விைர இய Mெவ அாிசி
சி%பP; ெச0* ப%பிர  இாீஇ;

சி பK மIசெளா$ ந விைர ெதளி)*

ெபத: கணGர நத: மாைல

235

*ைணஅற அ)*) M<க நாறி

நளிமைல; சில,பி ந%நக வா-)தி
ந, ைக எ$)* 6றிIசி பாB

இமி-இைச அவிெயா$ இனிய, கற<க
உவ ப%+) Mஉ0 ெவவர

240

6தி; ெசதிைன பர பி 6றமக
கிய, நி)* ரணின உFக

கா ப$)த உெக விய%நக
ஆ$கள, சில,ப பாB பலDட

245

ேகா$வா0 ைவ)* ெகா$மணி இய கி
ஓடா +Fைக பிணிக, வா-)தி

ேவ:$ந ேவ:Bயா<6 எ0தின வழிபட
ஆ:டா:$ உைறத=, அறித வாேற
ஆ:டா:$ ஆயி., ஆக கா:தக

* நீ க:$ழி க அம* எ)தி
ைகெதாஉ பரவி கா=ற வண<கி

250

11

ெந$,ெபI சிைமய)* நீல ைபIKைன
ஐவ ஒவ அ<ைக ஏப
அறவ பயத ஆறம ெச%வ

ஆ%ெக கடDF த%வ மா%வைர

255

மைல மக மகேன மாேறா Oேற

ெவறி ெவ%ேபா ெகாறைவ சிவ

இைழஅணி சிற பி பைழேயா 6ழவி

வாேனா வண<6வி% தாைன) தைலவ
மாைல மாப 1லறி லவ

260

ெசவி% ஒவ ெபாவிற% மள

அதண ெவ ைக அறிேதா ெசா%மைல
ம<ைகய கணவ ைமத ஏேற

ேவ%ெக தட ைக; சா%ெப, ெச%வ
6ற, ெகாற 6றா ெகாற)*

265

வி:ெபா ெந$வைர 6றிIசி கிழவ
பலக- நெமாழி லவ ஏேற

அ,ெபற% மரபி ெப,ெபய க
நைசந 6 ஆ)*, இைசேபராள

அலேதா 6 அளி 6, ெபால,+: ேசஎ0

270

ம:டம கடதநி ெவெறா$ அகல) *
பாிசில) தா<6, உெக ெந$ேவஎ
ெபாிேயா ஏ)*, ெப,ெபய இயD

Jம<6 அ)த ெமா0, பி மத வP
ேபாமி6 ெபாந 6ாிசி% என பல

275

யா அறி அளைவயி ஏ)தி ஆனா*

நீ அள* அறித% ம உயி 6 அைமயி
நி அB உளி வதென நிெனா$
ைர ந இ%லா லைம ேயா0 என

6றி)த* ெமாழியா அளைவ 6றி)*ட

280

ேவப% உவி 6,ப% Oளிய
சாறய கள)* Gெபற) ேதாறி

அளிய தாேன *வா0 இரவல

வேதா ெபம நி வ:க- நய ெதன
இனியD, ந%லD, நனிபல ஏ)தி)

ெத0வ, சாற திற%விள<6 உவி

285

12

வா ேதா0 நிவ பி தா வ* எ0தி

அண<6சா% உயநிைல தழீஇ ப:ைட)த
மண<கம- ெத0வ)* இளநல, காFB

அIச% ஒ,மதி அறிவ% நி வரெவன

290

அைட நெமாழி அைள இ விளிவி
இ நிற நீ வைளஇய உலக)*
ஒநீ ஆகி ேதாற விமிய

ெபற% அ, பாிசி% ந%6மதி பலDட
ேவப% *கிP Eட<கி அகி%Kம*

295

ஆர த% உFB ேவர%

+Dைட அல<6 சிைன ல,பேவ கீ:$

வி:ெபா ெந$வைர பாிதியி ெதா$)த
த:கம- அல இறா% சிைதய நபல

ஆசினி *Kைள கலாவ மீமிைச

300

நாக நமல உதிர ஊகெமா$

மாக K கைல பனி ப +Eத%

இ, பிB 6ளி ப Gசி ெப<களி
)*ைட வா ேகா$ தழீஇ) த)*

நெபா மணிநிற, கிளர ெபாெகாழியா

305

வாைழ த% *மிய) தாைழ,

இளநீ வி 6ைல உதிர) தா கி

கறி ெகாB க)*ண சாய ெபாறி ற
மடநைட மIைஞ பலDட ெவாீஇ

ேகாழி வய ெபைட இாிய ேகழெலா$

310

இ,பைன ெவளிறி சா0 அன
6Rஉமயி யா ைக 6டாவB உளிய,

ெப<க% விட அைள; ெசறிய கேகாF$
ஆமா ந%ஏ சில ப; ேச:கி
இெமன இழித, அவி

பழதி ேசாைல மைலகிழ ேவாேன.
-------------------

315
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ெபாழி ைர
1-3. உலக)தி% உள உயிக எ%லா, மகி,பBயாக ேமD 6 வல ப கமாக
எ* Kவ*,, பலரா% கழ ெபவ*, ஆகிய Jாி ய கீழகடPேல
ேதாறினாேபால, ந$வேல நிபதி%லாம% விள<6வ*, ெந$ *ர)தி=,
GKவ*மாகிய ஒளிைய,;
4-6. த,பா% வ* சர: அைடதவகைள பா*கா கிற, அறியாைமைய

உைட 6, வPைமையைடய திவBைய, எதி)* ேபாெச0வாைர

அBேயா$ அழி)த, இBைய ேபாற விசாலமான ைகைய, உைடயவ; 6ற,

இ%லாத கைப, ஒளிெபாதிய ெநறிைய, உைடய ேதவயாைன 6
கணவ;

7-11. கடைல கத நிைறத க ப)ைத உைடய காிய ேமகமான*, ஒளியா%
ேபாழ ப$, வான)தி% வள பமான நீ)*ளிைய; சிதறி த% மைழைய ெப0த,
6ளித நமண, GK, காFB%, இ உ:டா6,பBயாக; ெசறித ப)த

அBமர)ைதைடய ெச<கட,பின* உ4கிற 6ளித மாைல ர4கிற
திமாைப உைடயவ;

12-19. ெபாிய N<கி%க வள* வானளD, உயத மைலயி% - கி:கிணி J-த
ஒளிபைட)த சிவத சிறிய அB, திர:ட கா%, வைளத இைட, ெபாிய ேதாக,

இதிர ேகாப)ைத ேபாற சாய ேதா0 காம% இயைகயாகேவ சிவத +
அல<கார, உள *கி%, பல மணிகைள ேகா)த சில வட<களா% ஆகிய

ேமகைலைய அணித ரகசிய 'தான,, ஒவ அல<காி காமேல அழ6 ெபற
லாவ:ய,, காவ% மர)தினா ெபய ெபற சா,+நத, எ., ெபானா% ஆகிய
விள<6கிற ஆபரண,, ெந$Mர, ெச பிரகாசி 6, 6றமற உட%

வ:ண,, (இவைற உைடயவகளா0);

20-44. தம 6) *ைணயாக உள ேதாழிமா, இ* அழகி* எ பாராFBய*,,
ஒ)*வள* ெந0 ேபா$ OBய*, ஆகிய OதP%, சிவத கா,ைபைடய
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ெவFசி +வி சிறிய இத-கைள இைடயி% ைவ)*, பசிய த:ைடைடய 6வைள
மலாி Mய இதைழ கிளியிF$, ெத0வ உ)தியாகிய சீேதவி எ.,
ஆபரண)ைத, வல,ாி எ., ஆபரண)ைத, ப க<களி% அைம)*,

திலக)தா% அல<காி)த இனிைம பரவிய அழகிய ெநறியி% மகர வா0

பB,பBயாக; சீவி; சி க)* ந6 B)த 6றமற ெகா:ைடயி%, ெபாிய
6ளித ச:பக +ைவ; ெசகி, காிய ேமPதைழ, பIK ேபாற ேகசர)ைத,
உைடய மத, +<ெகா)* கைள அைம)*, Jழ உள அ,க4 6ேள அழ6

ெப ேமெல* நீ 6 இத சிவத அ,ைப கFBய மாைலைய வைளய;
Kறி, இர:$ ப க)தி=, ஒ)*) ேதா,பB வள பள கா*களி% நிைறய;
ெசகிய அேசாக தளிரான*, E:ணிய ேவைல பா$கைள உைடய,
ஆபரண<கைள அணித மாபிேல அைசய, உதியான வயிர, வாசைன,
உைடய கFைடைய அைர)த, ெபாPD, நிற, ெபற சதன 6ழ,ைப) ேத

கம, மத, +ைவ ேபால ேலசாக ேகா<கிலவி அ,ைப ேபாற தன)திேல
+சி, விாித ேவ<ைக மலாி E:ணிய மகரத ெபாBைய ேமேல அ பி, க:$

மகி-வத6 ஏறபB விளா மர)தி சிறிய தளிைர கிளி) ெதறி)*, ேகாழி ஓ<கி

ய*, பைகவைர ெவ ச<கார, ெச0, ெவ றிைய அறிD)*வ* மாகிய

ெகாB ெந$<கால, வா-க எ வா-)தி, பல ஒ<ேக OB, சிற ) திக-கிற
மைல ப கெம%லா, எதிெராP ெச0,பBயாக பாB, ெத0வ ெப:க ஆ$,

ேசாைலகைள உைடய, 6ர<6, அறியாத மர<க ெந<கிள மைல ப க)தி%
வளத வ:$க4, ெமா0 காத விள ைக ேபாற காதளாலாகிய ெபாிய
6ளித க:ணிையஅணித திBைய உைடயவ;

45-61. பாாி% தித 6ளி;சிையைடய கடலான* கல<6,பBயாக அத.ேள
6*, Jரனாகிய அKர தைலவைன ெகாற Kட வி$கிற இைலைய உைடய
ெநBய ேவலாேல, உலத மயிைர, ேகாணிள ப%ைல, ஆழமான வாைய,

Kழ%கிற விழிைய, பசிய க:ைண, பய)ைத)த, பாைவைய, கழறா
ேபாற க:ைணைடய ேகாFடாேனா$ OBய பா, ெதா<க ெபாிய தன)ைத

ேமா*கிற காைத, ெசார ெசார ைப உைடய உட,ைப, அ;ச, உ:டா 6,
நைடைய , உைடய பய<கரமான ேப0மக ர)த, அைள)த Oாிய

நக)ைதைடய விரலாேல க:ைண) ேதா:B உ:ட மி க நாற)ைத ைடய
காிய தைலைய ஒளிய வைளைய அணித வைளத ைகயா% ஏதி க:டா
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அIK,பBயாக, ெவ அFட ேபா கள)ைத பாB) ேதாைள Gசி நிண)ைத)
தி., வாையைடய வளா0)*ண<ைக O)* ஆ$, பBயாக, இர:$ ெபாிய

வBைவ உைடய ஒ ெபாிய Jரன* உட,பான* அIK,பB ஆ ேவ

உவ)ேதா$ ெச, அKரக4ைடய ந%ல ெவறி ெகF$ ேபா6,பB,

தைலகீழாக கவி-த +<ெகா)* க ள உைடய மாமர)ைத அழி)த, 6ற மற

ெவறிைய,, யாரா=, அறிதகாிய ந%ல கைழ, உைடய ெச@ேவ ேச0
(ஆகிய க..ைடய);

62-66 சிவத திவBயிேல ெச%=, ெபைமைய உைடய உள)ேதா$,, நைம
ெச0கிற தீமான)ேதா$,, உ நாFைட பிாி* த<6வத6ாிய பிரயாண)ைத
நீ வி,பினாயானா%, ந%ல ெநIசி% எ:ணிய இனிய வி ப<க யாD, ஒ<ேக

நிைறேவற, நீ நிைன)த காாிய, இ ேபாேத ைகOட ெபவா0

67-71. ேபா 6 வக எ அைற Oவி கFBய, ெந$Mர, உயத ெகாB
கேக, வாி * ைனய பFட ப* பாைவேயா$ ெதா<க, )த, ெச0பவைர
ஒ$ கிய ேபா இ%லாத வாயிைல,, திமக Gறித 6றமற அ<காB
Gதிைய,, மாட<க மP க Gதிைய, உைடய Oட%மா நகர)* 6 ேமேக;
72-77 காிய ேசைறைடய அகற வயP% விாி* மலத ைளைடய
த:ைட ெபற தாமைர மலாி% M<கி, விBய காைலயி% ேத பரத ெச0த%
மலைர ஊதி, Jாிய உதய, ஆனDட க:ைண ேபால மலத அழகிய

Kைனகளி% உள மலகளிேல சிைறகைளைடய வ:Bன* அழகிய OFட,

ாீ<கார, ெச0, தி பர< 6ற)தி% (க) Gறி)தைல, உைடயவ;

அ* மF$, அ.

78-82. அ<6ச)தி Oைமயான Eனி பதிதைமயா% உ:டான த, உள
வாிகைளைடய ெநறியி%, வாடாத ெபானாி மாைல பFட)ேதா$ அைசய,
மணிக மாறி ஒP 6, ப க<கைள,, ேவகமாகிய நைடைய,, யமன ேபாற
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த$ பதகாிய வPைமைய, உைடய, கா எதா ேபாற யாைனயி
ேமேல ஆேராகணி)*;
83-88. ஐ* ேவ உ  கைள உைடய*,, ெச0யேவ:Bய ேவைல பா$க
நிர,பிய*மாகிய கிாீட)தி%, விள<6, நிற)தா% ெவ@ேவறாக மாபFட அழகிய
மணிக மின% விF$ விள<கி மி.வைத ேபால Bயிேல பிரகாசி க, ஒளி
த<கி அைச,, Oபா$க அைமத ெபானா% ஆகிய மகர 6:டல<க,

வான)திேல விள<6, தைமைய, ஒளிைய, உைடய சதிரைன; J-*
அகலாத நFச)திர<கைள ேபால விள<கி மின;

89-102. ேகB%லாத விரத)ைதைடய த, தவமாகிய ெதாழிைல நிைறேவ,

ஆற% ெபற னிவக4ைடய மன)திேல ெபாதி) ேதாகிற ஒளி,

நிற, ெபாதிய க<க4 6-ெபாிய இ பைட)த உலக, 6ற, இ%லாம%

விள<6, பBயாக பல கிரண<க விாி* விள<6வ* ஒக,; ஒக,,

அைடயவ *தி க, அவக4 6 ஏ6,பBயாக ெபாதி இனிதாக; ெச
வி ப)ேதா$ மகி-* வர)ைத ெகா$)த*; ஒ க,, ேவதமதிர ைற பBேய

ச,பிரதாய)தினி, வவாத அதண க4ைடய யாக<கைள ந6

நிைறேவற) திDள< ெகா4,; ஒக,, 1%களா=, ஆசிாியகளா=,
விள கறாம% எIசிய ெபாகைள, அவைற உணர  க ஞான ேவFைக
உைடயா இப, அைட,பBயாக ஆரா0*, சதிரைன ேபால) திைசெயலா,
விள 6,; ஒக, ெசகிறவகைள அழி)*, வதேபாகைள ேபா கி
கDத% ெகா:ட உள)ேதாேட கள ேவவிைய; ெச0த*; ஒக, 6றவ

மடமக4, ெகாBேபாற இைடையைடய ெம%Pயலா4, ஆகிய வளி
நா;சியாேரா$ இப, ண* மகி-த*;

103-118. அ@வா அத ஆ திக<க4, தம 6ாிய கடைமகைள பயி

ெச0* வவதனாேல (அவறி6 ஏப அைம*) ெபானார, ெதா<6, அழகிய
ெபைமைய உைடய மாபிேல உள சிவத வாிக த,வைரயி% வர அவைற

ஏ ெகா:டனD,, வPையைடயனD,, ஒளிGசி, ெகா$)தலா% ெபற கநிர,பி, க:டா உள)ைத வசமா கி, உவா<கி ேமேல நிமிதனDமாகிய

ேதாகளி% - ஆகாய)திேல Jாியன* ெவ,ைமைய) தா<கி; ெச%=கிற
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கடைமைய உைடய, னிவகைள பா*கா 6, ெபாF$ உய)திய* ஒ ைக:
இைடயிேல ைவ)த* ஒ ைக; ஒ ைக அ<6ச)ைத; ெச=)த மெறா ைக
அழைக ெபற ஆைடைய உ$)த *ைடயி மீேத கிடத*; இர:$ ைகக

விய ைப, கைமைய, உைடய ேகடய)ைத, ேவலாத)ைத, வலமாக;
Kழற, ஒைக திமாபி% (ேமான)திைரேயா$) விள<க, மெறா ைக

மாைலேயா$ விள<க, ஒ தி ைக கீேழ கDகிற வைளேயாேட ேமேல Kழல,

மெறா ைக இனிய ஓைசைய உைடயதாக ஒP 6, மணிைய மாறி மாறி
ஒP 6,பB ெச0ய, ஒ ைக நீலநிற வான)திP* மி க மைழைய

ெபாழி,பBயாக; ெச0ய, மெறாைக ேதவ ெப:க4 6 மண மாைலைய; JFட

- அ@வா அத பனிர:$ தி கர<க4, க<க4 6 ஏற வைகயிேல
ெபாத; ெசய%கைள; ெச0*;

119-125. வான)* இைச கவிக ழ<க, தி:ணிய வயிர)ைதைடய
ெகா,க உ;ச ஒPேயா$ ஒP க, ெவ:ச<6க ச தி க, வைமைய)

தனிட)தி ெகா:ட இBைய ேபாற ரச, ஒP பேதா$ பல VPகைளைடய
மயிலாகிய ெவறி ெகாB அகவ, ஆகாயேம வழியாக விைர* ெச%=தைல)

திDள)ேத ெகா:$, உலக, க-கிற மிக உயத ேமலான சிற ைபைடய
அைல வா0 6; ெச த<6த% அவ. 6 நிைல ெபற இய%; அ*மா)திர,

அ.

126-137. மரDாிைய உைடயாக அணிதவ, அழேகா$ வல,ாிைய ஒ)த
ெவ:ைமைய உைடய நைரBைய உைடேயா, மாK இ%லாம% விள<6,
திேமனிைய உைடேயா, மா ேதாைல ேபா)த தைசெகFட மாபி% எ=,க
ேமேல ேதாறி அைச, உட,ைப உைடேயா, ந%ல நாF க பலவறி% ஒ<ேக
உணைவ உ:ணா* விFட வ, பைக, ஹி,ைச, நீ கிய மன)தின, கறவ
சிறி*, அறியாத ேபரறிவின, கறவக4 6 எ%ைலயாக நி6, தைலைமைடேயா, காம, மி க சின, நீ)த அறிDைடேயா, சிறிதளேவ., இ$,ைப
எபைத அறியாத இய%ைடேயா, மன, ெபாத ெவ பி%லாத ஞான,
ெபறவ ஆகிய னிவ னாேல க;
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138-142. ைகைய கதா ேபாற ெம%Pய அ 6 இ%லாத Mய உைடைய,,
ெமாF$ அவி-த மாைலைய அணி)த மாைப, உைடயவக4,, காதிேல

ெபா)தி ைவ)* பா)*; Kதி OFBய நர, கFைடைடய க%லயாழிேல
பயிசி ைடயவக4, அைடய ெநIைச, ெம%Pய ெமாழிகைள,
உைடயவக4, ஆகிய கதவ இனிய நர,ைப மீFB பாட ;

143-147. ேநா0கேள இ%லாம% அைமத உட,ைப உைடேயா, மாமர)தி
விள<6, தளிைர ஒ)த ேமனி உைடேயா, விள<6 ேதா, ெபாைன
உைர)தாேபாற ேதமைல உைடேயா, இனிய ஒளிைய உைடய ேமகைலைய)

தா<கிய*, தா-*, உய*, உள*மாகிய அ%6ைல உைடேயாராகிய
6றமற மகளிேரா$, அ பாட% 6ற, இ%லாம% விள<க;

148-159. விஷ)ேதாேட உைற 6ேள கிடத *வார)ைதைடய ெவ:ைமயான
பகைள,, ெந ைப ேபால N;ெசறி, பய<கரமான மி க வPைமைய,

உைடய பா, இற 6,பBயாக அB 6, பல ேகா$கைளைடய வைளத சிறைக
ெபற கடைன அணித உயத ெகாBைய உைடய திமா=,, ெவ:ைமயான

இடப)ைத வல ப க)ேத *வசமாக) M கியவ., பல க, தி:ணிய ேதாைள
உைடயவ., உமாேதவியா ஒ பாக)ேத த<கி விள<6பவ., இைமயாத
 க:ைண உைடயவ., திாிர)ைத அழி)த வPைம மி கவ.மாகிய
சிவபிரா.,, ஆயிர, க:கைள, 1றாகிய பல ேவவிகைள B)*

அவறினிைடேய வத பைகைய ெவ ெகாற ெவறிைய, உைடயவ,

நாகாக உயத ெகா,, அழகிய நைட, உைடய*, தா-த ெபாிய வைளத
ைகைய உய)திய*மாகிய ஐராவத)தி பிடாியிேல ஏறிய ஐKவாிய, மி கவ
ஆகிய இதிர.,;

160-165. நா6 ெபாிய ெத0வ<களி பா*கா ைப உைடய*,, ந%ல நகர<க

நிைல ெபற*மாகிய உலக)ைத பா*கா 6, ஒ பFட ச<கப)ைத

உைடயவக4, பலரா=, கழ ெபபவக4, ஆகிய அய அாி அர எ.,
Nவ, பைழயபBேய தைலவரா6, ெபாF$, இப)ைத மி6தியாக உைடய

+Dலக)திேல ேதாறி) தாமைரயி., ெபற ெபறவ., நாக.மாகிய
ஒவைன 6றி)*, தைன வ* தாிசன, ெச0ய;
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166-176. Jாியைன ேபால) ேதா, மாபா$ இ%லாத ேதாற)ைத,,
நாகாக ேவ பFட இய%பிைன, உைடய  ப)* Nவ, பதிென:

கண)தினராகிய உயத பதவிைய ெபறவக4, வி:மீக ேதாறினா

ேபாற ேதாற)ைத உைடயவகளா0, காறிட)ேத ெந  எதாேபாற
வPைமைய உைடயவகளா0, ெந  உ:டா6,பB இB இB)தா ேபாற
6ரைல உைடயவகளா0, ேமலானதாகிய த, ேவ:$ேகாளினா% தா,

ெபறேவ:Bய ைறைமயிைன ெகா4, ெபாF$ ஆகாய)ேத Kழசிைய
உைடயவகளா0, வ* ஒ<ேக தாிசி க, ேகB%லாத கைபைடய

மடைதயாகிய ெத0வயாைனட சில கால, ஆவின6Bயிேல இ)த=,
உாிைமயாக உைடயவ; அ* மF$, அ.

177-189. ஆ ெதாழி%கெள அைமத இய%பினி, பிறழாம%, தா0 தைத
ெய., இவைர; KFBய ப%ேவ பைழய ேகா)திர)ைத உைடயவக4,,
நாப)ெதF$ ஆகிய ந%ல இளைம பவ)* ஆ:$கைள நிகேவ:Bய
ெநறியிேல நி கழி)தவக4,, தம)ைதேய ெசா%P ெகா:B 6,

விரத)ைத உைடயவக4,, N வைகயாக; ெசா%ல பFட N ேவவி)
தீையேய ெச%வமாக உைடய இ பிற பாளக4, ஆகிய அதண, கைன)
*தி 6, சமய, அறி* ேதா)திர, OறD,, ஒப* 1ைல  கிய N
ாிகளாகிய E:ணிய +Yைல அணி*, உலராத ஈர ஆைடைய கிடதவாேற
உல,பB உ$)*, தைலேமேல ைகைய 6வி)* ெகா:$, கைன க-*,
ஆெற)* கைள) த பாெகா:ட அாிய உடேதச மதிர)ைத நா 6ர4,

மா)திர)திேல பலைற Oறி, மண, மி க நமலகைள ஏதி (வழிபடD,), அத6
மிகD, மகி-* திேவரக)திேல எதளியி பத6, உாியவ; அ* மா)திர,

அ.

190-217. ப;சிைல ெகாBயா% ந%ல மண)ைதைடய சாதி காைய ந$விேல
ைவ)*, +சாாியானவ, அதேனா$ அழைகைடய ெபாைள ெபாதி* ைவ 6,
FBைல ேபாற த ேகால காைய, கல*, காF$ ம%Pைகட ெவ:
Oதாள, +ைவ, ெதா$)* கFBய க:ணிைய அணிதவனாகி, வாசைன GK,
சதன)ைத அணித, நிற, எ$)* காF$, மாைப, ெகா$ைமயான
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ெசயைல, உைடயவ,, வPய வி%லா% ெகாைல ாிகிறவமாகிய கானவ,
உயத <கி6ழாயி% றி விைளத ேதனா% ஆகிய களி ெதளிைவ

மைலயி% உள சிZாி% வா, த, Kற) தாட உ:$ மகி-த, ெதா:டக,
எ., சிறிய பைற 6 ஏப 6ரைவ O)* ஆடவிரலா% வPய மல)*தனாேல
மலதனD, ெவ@ேவ வைகயாக இ பனD, கா,ேபா$ OBயனD, மண,
GKகிறனD, ஆழமான Kைனகளிேல மலதனD, வ:$க ெமா0 பனD,

ஆகிய மலகளா% ஆன க:ணி, இரFைடயாக கFBய மலமாைலயி% அைன)*
கFBய Oத%, B)தி கிற கIசாவி இைலேயா$ OBய மனைடய +
இவைற அணி*, சிவத அBமர)ைத உைடய ெவ:கட,பி ெவைளயான

+<ெகா)* கைள இைடயிேல ைவ)* வ:$ வ* உ:L,பBயாக

(மலகைள, ேச)*)) ெதா$)த*, மி க 6ளி;சிைய உைடய*மாகிய ெபாிய
தைழயாைடைய 6றமற) திதிய வட<கைள உைடய ரகசிய 'தான)தி%
அைச,பBயாக உ$)*, மயிைல க:டாேபாற ேதாற)ைத ெபற,

ெம)ெதன நட 6, நைடையைடய மகளிேரா$ : சிவத சிற, உைட யவ, சிவத

ஆைடைய அணிதவ, சிவத அB மா)ைதைடய அேசாகின* 6ளித தளி
அைசகிற காைத உைடயவ, க;ைச அணிதவ, கழைல கFBயவ, ெவFசி
க:ணிைய; JBயவ, 6ழைல ஊ*பவ, ெகா,ைப வாசி பவ, ேவ பல சிறிய
வா)திய<கைள இைச பவ, ஆF$வாகன) தா, மயிP% ஏபவ, 6ற,
இ%லாத ேசவ, ெகாBைய பிB)தவ, ெசBய உவ, பைட)தவ, வைளயணி க
ேதாேளைடயவனாக, யா-தர, ஒP)தா ேபாற இனிய 6ரைலைடய மகளி
OFட)ேதா$, சிறிய ளிகைள உைடயதா0 மன, த:ைம, ெமைம,
உைடயதா0 இ$ பிேல கFBய, நில)திேல ர4, *கிைல உைடயவனாகி

ழைவ ேபால ெப)த விசாலமான ைககளா% ஏற வ:ண, ஏதி ெகா:$
ெம%Pய ேதாரைளைடய மா ேபாற பல மகளிைர) தவி, அவக4 6
தைக ெகா$)*, மேலக ேதா, விைளயா$த=, நிைலெபற அவன*
6ணமா6,; அ* மF$, அ.
218-226 சிறிய திைனயாிசிைய + கேளா$ கல* ைவ)*, ஆFைட அ)*,
விழாD 6ாிய கள)ைத நிவி, ஒ@ேவா ஊாி=, கட)த ேமெகா:ட சிற 
ெபாதிய விழா களி=,; அபக *தி)* வழி வி,பி; ெச%=,
அ@விட<களி=,; +சாாி அைம)த ெவறியா$கிற இட)தி=, காFB=,
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ேசாைலயி=, அழ6ைடய ஆறிைடயி=ள தீவி=, ஆ,வி=, 6ள)தி=, ேவ
பல இட<களிஆ,; நா6 ெத O$, ச* க)தி=, ேவ சதிகளி=, திய

+ கைளைடய கட,ப மர)தி=,, மற)தி=, ெபாதியிP=, கைத உைடய
இட<களி=,;
227 249. மாFசிைம பFட தைலையைடய ேகாழி ெகாBேயா$ பிற

அல<கார<கைள, ெச0* ெபா)தமாக அைம,ஆB ெந0ேயா$ கல*

ெவைள க$ைக அ பி, மதிர<கைள ெம%ல; ெசா%P 6,பிF$ ெகாவிய
மலகைள) Mவி, ஒேற$ ஒ மாபFட நிற)ைதைடய இர:$ ஆைடகைள
ஒ<ேக உ$)*, சிவத 1ைல ைகயிேல கFB ெகா:$,ெவ:ைமயான
ெபாாிைய) ெதளி)*, மி க வPைம நிைலெபற ெபாிய காைலைடய ெகா)த
ஆF$ கிடாயி ர)த)ேதா$ கலத Mய ெவைள யாிசிைய; சி பPயாக இF$,

பல Oைட நிைறய பிர பாிசி ைவ)* சிறிய பK மIசேளா$ 6றிய வாசைன
ெபாகைள) ெதளி)* ெபாிய 6ளித ெச@வலாியின* 6றிய 6ளித
மாைலைய ஒேர அளவாக அ)* அ<க<ேக ெதா<6,பB கFB, ெசறித

மைல;சாரP% உள ந%ல நககைள வா-)தி, நறிய Mப)ைத காFB, 6றிIசி
ப:ைண பாB, ஒP கிற இெனாPைய உைடய அவிேயா$ இனிய
வா)திய<க ேச* ழ<க, பல நிற<கைளைடய மலகைள) Mவி, க:ேடா
அIK,பBயாக ர)த)ேதா$ கலத சிவத திைனைய பர பி, 6றமகளானவ
க. 6 உவ க வா)திய<கைள வாசி க; ெச0*, ெத0வ, இ%ைலெயற
ர:பFட ெகாைகைய உைடயவக4, அIK,பBயாக, கைன வ,பB
ெச0த அழ6 மி க அகற தி ேகாயிP%, ெவறியா$கிற இட)தி% சிைலேயா$,
பBயாக பாB, பல ெகா,கைள ஒறாக ஊதி, ஒPயா ெகா$ைம ையைடய
மணிகேள ஒP)*, ற<காFB ஓடாத வPைமையைடய பிணிக, எ.,
யாைனைய வா-)தி, தம 6 வி பமானவைற ேவ:$, அBயவ

ேவ:BயபBேய அைட* வழிபF$ ெகா:B க (க) அ<க<ேக
த<கியி)த=, நா அறிதேத யா6,:

250-277. நா Oறிய அ@விட<களானா=, (பிற இட<களானா=,) தாிசன)* 6

ெபா)தமாக தி நீ க:ட இட)தி% க, வி,பி) *தி)* ைக 6வி)*
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க-* காP% வி* நம'கார, ெச0*, 'உயத ெபாிய இமாசல)தி உ;சியி%
நீல நிறைடய த ைப வளத பசிய Kைனயிேல, ஐ,+த) தைலவ ஒவ
த ைகயிேல ஏ ெகா$ க, ஆ னிவைடய மைனவிய ெபெற$)த ஆ

திDவ)ேதா$ அமத ெச%வேன! ஆலமர)தி அBயிேல Gறி 6,

த[ணாN)தியி திமகேன! ெபைமைய, ப க மைலகைள, உைடய

இமாசல)தி மக4 6 மகேன! பைகவக4 6 யமன ேபாறவேன!

ெவறிைய, ெவ%=, ேபாைர, உைடய * ைகயி த%வேன!

ஆபரண<கைள அணித ெபைமையைடய பைழயவளாகிய பராச தியி

6ழைதேய! ேதவக வண<6கிற வி%ைல ைகயிேல பிB)த பைட)தைலவேன!
ேபாக)* 6ாிய மாைலைய அணித திமாைட உைடயவேன! எ%லா

1%கைள, அறி, ேபரறி Dைடயவேன! ேபாாி% ஒ பி%லாத ஒவனாக

விள<6பவேன! ெபாகிற ெவறியிைன, இளைமைய, உைட வேன!

அதணக4ைடய ெச%வமாக இ பவேன! ெம0ைய உணதவக4ைடய

ெசாகெள%லா, ெதா க ெதா6தியாக விள<6பவேன! ெத0வயாைன வளியாகிய

ம<ைகயத, கணவேன! Gர, மி கா ஆ: சி<க, ேபாறவேன! ேவ%

ெபாதிய ெபாிய ைககளா% அைமத ெபாிய ெச%வ)ைத உைடயவேன! கிரDIச
மைலைய அழி)த, எ, 6ைறயாத ெவறிையைடய, வான)ைத F$,

உயத மைலகைளைடய 6றிIசி நில)* 6 உாிைம +:டவேன! சாதியா=,

சமய)தா=, ேவபFட பல, க, ந%ல ெமாழிகைளைடய, லவக4 6

ஆ:சி<க, ேபாற தைலவேன! அைமயாக ெபதலாகிய ைறைய:டய

ெபாிய ெபாளாகிய  தி; ெச%வ)ைதைடய கேன! தபா% வி,பி

வதவக4 6 அவ வி,பியைத) த* நிர,ப Eகர; ெச0, ெபாிய கைழ
உைடயவேன! *ைணயிறி வதியவக4 6 அ ாி,, ெபா

ஆபரண<கைள அணித ேசேய! ேம% ெந<6கிற ேபாகைள B)*

உ.ைடய ெவ அ$கிற மாபினாேல பாிசிலகைள ர\ கிற,

பய<கரமான ெநBய ேவேள! ேதவ, னிவமாகிய ெபாியவக *தி கிற தி

நாம)ைத உைடய தைலவேன! Jரன* 6ல)ைத அழி)த Gர, ெபாதிய

மாப)ைத, மி க வPைமைய, உைடயவேன! ேபாாிேல சிற* நி6, Gரேன!

தைலவேன!' எ பலவைகயாக நா அறித அளவிேல ெசா%வனவைற விடாம
ெசா%P

278-317. ”உ ெபைமகைள அளவிF$ அறித% உலக)தி% உள உயிக4 6
அைமயாக இ)தவி, நா நி திவB தாிசன)தி ெபாF$ அைத நிைன*

வேத. நிேன$ ஒ பா இ%லாத ஞானைடயவேன!" எ ெதாட<கி, நீ
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உள)ேத ெகா:ட எ:ண)ைத; ெசா%வத6 ேன நீ நிைன)தைத உண*
உடேன ேவ பல உவ<கைள ைடய 6றிய பல ஏவலாள, விழா நட)*,

கள)தி% சிற :டா6,பBயாக) ேதாறி, ”இவ இர<க) த கா, அறிD
வா0த யாசக; ஈைகயா% வத நி கைழ ேகF$ வி,பி இனி யனD,

ந%லனDமாகிய தி நாம<கைள நறாக பலபலவாக; ெசா%P) *தி)* வதா,
ெபமாேன!" எ ெசா%ல, ெத0வ)தைம அைமத வPைம விள<6,
திDவ)ேதா$ ஆகாய)ைத அளாவிய உயர)ைதைடய அ ெபமா, உன 6
அ ெச0,ெபாF$ அ<ேக வ*, கா:பா 6 வ)த)ைத) த, அத

ெநBய உவ)ைத மைற)* பைழயதாக உள த மண, கம, ெத0வ)

தைம, இளைம, அழ6, உைடய வBவ)ைத காFB, "அIKவைத விF$வி$:
உ வரைவ ேப அறிேவ’ எ அைடய ந%ல வா)ைதகைள; ெசா%P,
எ, அழிவி%லாம% இ 6,பBயாக, இ:ட காிய நிற,ெபற உலக)தி% நீ
ஒவேன தைலவனாக) ேதா,பB, யாவறி., சிறத, ெபவதகாிய
பாிசிலாகிய G$ேபைற வழ<6வா; பல சிறவிக ஒ<ேக பல ெவ@ேவ
*கிெகாBகைள ேபால வைள* அைச*, அகிைல; Kம*, சதன மர)ைத

உFB, சி N<கிP +Dைடய அைசகிற ெகா, +வி%லாம% தனி  அத
ேவைர பிள*, வா.லக)ைத) ெதா$கிற உயத மைலயி% Jாிய

ம:டல)ைத ேபால ஈயா% ைவ க பFட த:ணியவா0 மண கிற பரத ேத
O$க சிைதய, ந%ல பல ேவ பலாவி றிய Kைள வி* கல க,ேமேல

உள Kரைன மர)தி வாசைன மி க மலக உதிர, க< 6ர<6கேளா$ காிய
க)ைதைடய K கைலக ந$<கD, +ைவ ேபாற ளிகைளைடய
ம)தக)ைத ெபறகாிய ெப:யாைனக 6ளி;சி அைடயD, Gசி, ெபாிய

களிறின* )ைதைடய ெவளிய தத< கைள வாாி ெகா:$, 6தி)*, ந%ல
ெபா., மணி, த, நிற, ெவளி பட) ேதாமா ெச0*, ெபாைன
ெகாழி)*, வாைழயி அBமர, றியD,, ெதைனயி ெபாிய இளநீ 6ைலக
உதிரD, தா கி, மிள6 ெகாBயி கறிய கா0 ெகா)தான* சா,பBயாக,
ெபாறிகைள ேமேல உைடயனD,, ெம%ல நட 6, நைடைய உைடயனDமாகிய
மயி%க பல ஒ<ேக அIசD,, காF$ ேகாழியி வPைமையைடய ெபைட
ஓB ேபாகD,, காF$ பறிேயா$ காிய ைனயி உளிFB% உள ெம%Pய

சிலா,ைப ேபாற நிற, ெபற மயிைரைடய உட,ேபா$ OBய வைளத
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அBைய ெபற கரBக ெபாிய பாைறயி பிள பிேல உள 6ைகயிேல 6*
அட<கD,, காிய ெகா,ைபைடய காF$ பKவி ந%ல காைள ழ<கD,

மைலயி உ;சியிP* இெமற ஓைசேயா$ இற<கி வகிற அவிையைடய பழதிேசாைல மைல 6 உாியவனாகிய க.
------------

ெவ)பா*க+

6ற, எறிதா0 6ைரகடP% JதBதா0
தைலய +த ெபாபைடயா0-எ,

இைளயா0 அழகியா0 ஏதா ஏேற
உைளயா0எ உள)* உைற.

கிரDIச மைலைய ேவலா% எறி* அழி)தவேன, ழ<6, கடPேல 6* ஒளி)த
Jரப*மைன; ச<கார, ெச0தவேன, சிவத தைலையைடய +த<களாகிய ேபா
ாி, ேசைனைய உைடயவேன, எ, இளைமைய உைடயவேன, எ,
அழகாக இ பவேன, இடப)ைத வாகனமாக ெகா:$ உலாவ,
பரமசிவ.ைடய ஆ: சி<க, ேபாற 6மாரேன, நீ எ, எ உள)திேல

த<கியி பவனாக வாச, ெச0வாயாக. (1)

6ற, எறித*D, 6ற ேபா ெச0த*D,

அற<6 அமரஇட தீ)த*D,-இெறைன

ைகவிடா நிற*D, கெபா*,பி கா)த*D,
ெம0Pடா Gரைக ேவ%.

கிரDIச மைலைய எறி* ெபாBப$)திய*,, பைக வர* வPைம 6,பBயாக
ேபா ெச0த*,, Jரனா% *ற அ கால)தி% ேதவேலாக)தி% இத
ேதவகளி *ப)ைத ேபா கிய*,, இ எைன ைகவிடாம% நிற*,,

ந கீர தPயவகைள மைல 6ைகயிேல பா*கா)த*, ச)திய)ைத நீ<காம%
இ 6, Gரனாகிய கன* தி கர)தி% உள ேவேல யா6,. (2)
Gரேவ% தாைரேவ% வி:ேணா சிைறமீFட
தீரேவ% ெச@ேவ தி ைகேவ%- வாாி
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6ளி)தேவ% ெகாறேவ% Jமா, 6,
*ைள)தேவ% உ:ேட *ைண.

Gர)ைதைடய ேவ%; நீளமான ேவ%; ேதவகைள; சிைறயினி, வி$வி)த தீர,
ெபாதிய ேவ%: ெச@ேவளி தி கர)தி=ள ேவ%; ச)திர)திேல 6*
N-கிய ேவ%; ெவறிைய) த, ேவ%; Jர.ைடய மாைப, கிரDIச

மைலைய, *ைள)த ேவ% என 6) *ைணயாக உள*. . (3),
இன, ஒகா% எனதி$,ைப 6 6

ெகான வி%ேவ JதBத ெகாறவா-ன,
பணிேவ0 ெந$<6ற, பF$வ) ெதாFட
தனிேவைல வா<க) த6,.

ெகாைல) ெதாழிPேல பயிற ேவைலைடய Jரைன; ச<கார, ெச0த தைலவேன,
 பனியா% Nட பFட உயத கிரDIசகிாியிேம% பF$ ஊ$D,

பBயாக பிரேயாக, ெச0த ஒ பற நின* ேவலாத)ைத இ., ஒைற
எ.ைடய *பமாகிய மைல பF$D, பBயாகD, பிரேயாக, ெச0வ*
ெபா)தமாக இ 6,. (4)

உேன ஒழிய ஒவைர, ந,கிேல

பின ஒவைரயா பிெச%ேல-பனிைக
ேகால பா வாேனா ெகாBயவிைன தீ)த4,
ேவல பா ெசதி வா-ேவ.

பனிர:$ தி ைககேளா$ ேகால<ெகா:ட அ பேன, ேதவக4ைடய ெகாBய
பாவ<கைள ேபா கி அ ெச0, ேவலாத கடDேள, ெசMாி%
எதளியி 6, ெபமாேன, அBேய உேனயறி ேவ ஒவைர,

என 6) *ைணயாக ந,பமாFேட: ேவ ஒவைர, வழிபடமாFேட. (5).

அIK க, ேதாறி ஆ க,ேதா,

ெவIசமாி% அIச%என ேவ%ேதா,-ெநIசி%
ஒக% நிைன கி இகா=, ேதா,
காெவ ஒ*வா .
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கா எ எ ேபா*, ஒ*கிற அBயாக4 6 னேல, அவகபா%

பய ப$கிற க, காண பB க.ைடய ஆக, அதைன ேபா க)

ேதா,; ெகாBய ேபாாி% பய படாேத எ ேவலாத, ேதா,; மன)தி%

ஒ ைற தியானி)தா=, க.ைடய இர:$ திவBக4, ேதா,. (6).
கேன ெசதி த%வேன மாேயா
மகேன ஈச மகேன-ஒைகக

த,பிேய நி.ைடய த:ைட கா% எ ெபா*,
ந,பிேய ைகெதாேவ நா.

கா, தி;ெசM ஆ:டவேன, திமா% மகேன, சிவ6மாரேன, *தி ைகைய
க)திேல உைடய விநாயக 6 இளவேல, அBேய உ.ைடய த:ைடைய

அணித திவBையேய ப ேகாடாக ந,பி எ ெபா*, 6,பி$ேவ. (7)
கா க கடவியனீ காவா* இத கா%
ஆ 6 பரமா, அகவா - + 6,

கட,ப க கதிேவலா ந%ல
இட<கா: இர<கா0 இனி.

ஷ:கா, மலத கட,ப மாைலைய அணிதவேன, கா, Kட வி$, ேவலாத
கடDேள, எைன கா பா, கடைமையைடய நீேய காவாம% இ*
விFடா%, எைன கா 6, ெபா  யா 6 உாியதா6,? நீ இர<கி

அ4வத6 ஏற பா)திரமாகிய ந%ல இட, இ*. இனிேம% கைணாிவாயாக.

(8)

பர<6றி பனிைக ேகாமாற பாத,
கர<O பி க:6ளிர க:$ - K<காம%

ஆைசயா% ெநIேச அணிகா  பைடைய

+ைசயா ெகா:ேட க%.
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ெநIேச, தி பர<6ற)தி% எதளியி 6, பனிைக ெபமாளாகிய
க திவBகைள கர<6வி)* 6,பிF$ க: 6ளி,பBயாக) தாிசி)*,

6ைறவி%லாம% ெபகிய ஆவ)ேதா$ அழைகைடய திகா பைடைய
+ைசயாக எ:ணி ெகா:$ பாராயண, ெச0வாயாக. (9)
ந கீர தா,உைர)த நகா பைடைய)

தேகால நாேதா, சாறினா% -ேகால
மாக வ* மன கவைல தீ)தளி)
தாநின)த எ%லா, த,.

ந கீர திவா0மலத ந%ல திகா பைடைய) தைன பா*கா 6,
ெபாF$) தினேதா, ஒவ பாராயண, ெச0தா%, ெபைமையைடய

க கடD னாேல பா*கா க எதளி வ* உள) *யர)ைத
ேபா கியளி, அவ கதிய எ%லாவைற, வழ<கியவா. (10)
-----------

