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தி��ைகலாசபர�பைர தி�வாவ��ைறயாதீன�� 

சிவஞான �வாமிக� ெமாழிெபய�த�ளிய 

“சிவத�வ விேவக�”. 

இ� ந"#� ஆ%&கநாவலரவ�க� 

சித�பரைசவ'பிரகாச(தியாசாைல த�� பாிபாலக� 

ெபா)ன�பல பி�ைளயா" 

ெச)னப*டண� விதியா-பாலனய.திரசாைலயி" 

அ�சி0பதி'பி�க'ப*ட�. 

நா)கா� பதி'1.  பாிதாபி ௵ ைத ௴ 

(அ'ைபய தீ*சித� எ)பவ� எ3திய இேத ெபயைர� ெகா4ட 

சம5கி�த 6() தமி7 ெமாழிெபய�'1.) 

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

சிவத��வவிேவக	சிவத��வவிேவக	சிவத��வவிேவக	சிவத��வவிேவக	....    

 

பாயிர�. 

உலெகலா.தனெதா�சி%90றி-ளைமய 

வலகிலா0றலானிைற.தவெனனவ�:ேலா� 

;லவிேய�ேவாெனவனவ-ைமெயா�90றி 

னல�கைற�கள�சிவபிரான<யிைண ேபா0றி.  (1) 

 

ேவ%. 

ெசவி=றவா>கி ேமாக தி4பைடசிைலயி0 ?*�> 

கவிைகேவ4ம<ய� ச0ேற க%திேயா;ைற=� ெப�மா) 

;விதைழ நிைறய' ?தேகாழிண�'ப�ம�ெச>ேக 

ழவி�த�விழிதீ�ெக)ற) விைனயில�கா;மாேலா.  (2) 

 

ேவ%. 

தி�மா(.திர) பிரம-பமனிய)றபனன.தி ெச@ேவளா தி, 

த�ம&�;ரவ��;.தன த�ளாலாசிாியதைலைம ந"கி, 
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வ�ெமவ��; &த0;�வாA ெமABஞான &திைர�ைக�மல ��வாA.த, 

C�வழ;>;% நைக=>கா*< ய�ட�Bசிவைன =ளதி" ைவ'பா�.  (3) 

 

ேவ%. 

எ"ைலயி"கைலெய)->ெகா<பட� 

ம"ல"வா) ெகா3ெகா�பாி) வாA.த�� 

க"விஞான�கடல&தாயசீ� 

ப";ேதசிக�பாதமிைறB�வா�.  (4) 

 

ேவ%. 

மைற&<வி0பயி" க��� ம)னியெமA'ெபா�� வி�'1> 

கைறமிட0ேறா)றி�வ<�கீ7ெமAய) 1>க�.�ய� ேநாA 

பைறய வ�மி� D)%� பாி.திய" பா�கிைடதமன 

நிைறCைடேயாேரவரவ� நீ�ழி வாழியேவ.  (5) 

 

ேவ%. 

பரசிவ) றன �ய��சிேய ெதாி'பதி0பகெரா�'பா*<0றா 

யாியகா" கதி�வியாதனாதிய�ெமாழியா"விள>கி�நீ�தாA 

திாிC கா*சிய�ள�%தறிநிக� ெச�ெபா�*ேகாைவதாA 

விாி= நீ�லகி-�கித.த�&த"விைதேயா>;கமாேதா.  (6) 

 

ேவ%. 

எ*ப�ெநAெயனCயி��;யிராெய>;ேமகமா�, 

   ப�பதி தாேள�B ெசA=�, 

வி*ப�&4ணிைற.த ெபா�*�ைவய வாகி, 

   ேமேலா�த� வழி�ெச"Eம%பா-�;, 

&*க�� ெவளி 'ப�'பவிழி.த மா��க�ழ"ேவா�, 

   த�பித0%ைரக*கFெகா ணாத, 

ந*1ைடயCைரG4�� ெசAயE0ேறன", 

   வழி�ெச"ல றிவாள� நய�;மாேற.  (7) 

---------- 
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நி)ெப�.த)ைமவானவ� தம�; நிக7தாிதாத() மனித 

ன)ெபா�� வ3தவிைழ.தி<னைகேயயைடவத0ைகயமி )ேற-, 

&)ெபய�க��� ெப�.தவ� வ�வாெயா�வழியா0 கிைடதி�க, 

ெவ)பேதா� மதிவ.ெத)ைனG�ெத3மாெல> கFநிைற.த?ரணேன.  (1) 

 

வி��வாதிக-� வி�வேசவிய-� விமலனீேயெயனம ைறக, 

ணி�சயமாக &ழ�கCமறியா நீச�தா� பிண>;வர.ேதா, 

ம�சர�ன�ேக தீ>கிைழதவ�த� வா7�ைக=� பய)படா தால, 

��ச�ெசா0ேக*ேடா��கி%தேல த4டB ெசா0றி� 6ெலலாம)ேற.  (2) 

 

ஏைழயாி�கா0 ப��க4ம0றிவரா னிய)றிடத�கெதா )றிைலேய, 

வாழிய நல.தீ>கறி.�யிாிய0றவ"லேதாயா>கF� விரவி�, 

I3நீெய@வாறைசதைனய@வாறைசத(0 �த.திர மிலதா0, 

பாழி மா"விைடயாய@Cயிர.ேதாபழிதி�.தைகய ெதா)ற)ேற.  (3) 

 

கீதநா) மைற= ேளாெரா�விதிவா�கிய>கைள'ப0றிந" ேவ�வி, 

யாதிக4 &யல�ணிபவெர"லா வ�மைற &<வி- &ழ�;, 

ேமத;&ன� தைலைமைய �ணியாெதாழிவேராவிள >கிைழெயா�பா, 

னாதேனயவ�தா� பரவசதினராAநFகில ராயி<) ம)ேனா.  (4) 

 

உ)றைனெயதிேர க4� ம�1யேதா -ண�.தில) மா" ெசாலCண�.தா), 

ெவ)றி ெவ�ளாைன'பாக-&ைமயா�வி ள�பிடேத�.த)னிமலா, 

ம)றல.�ளேவானய-ட-)னா) மய�க%�ண�.தன [*] ென)றா, 

()%ைனேயைழமா-ட ரறியாெர)ப�மாயேவ4�வேதா.  (5) 

 

------ 
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[*] பிரமேதவ��, விJF D�தி=�, இ.திர-� அறிவி�க 

அறி.தா�கெள)பதைன� Iதச>கிைத சிவமா)மியகா4ட� இர4டா� 

D)றாமதியாய>களி-�, எ�கியைவபவகா4ட� நா)காமதியாய�>கா4க. 

 

உ)றி�வட�கீ3%தியாம)1&)றி�வ�ளினா0 கிைட'ப, 

த)றி 6" பலCமாA.ததாEைர ெசயள'ப�.திறைம யா)ம தியா), 

ம)ற ேவகிைட'பத)% ம0றதைனமாதவBெசAதிலா �கயைம, 

�)றிய 1ைலேயா�யா>ஙன� ெப%வா�ேசாதிேயக� ைண வாாிதிேய .  (6) 

 

உலக�ேச�%தி'பயெனவ0றி-�;&ைற விடமாA�ய� &3��, 

வில;ற�மி�;>கணி�சியா &)றா� விைரமல�� கிய0%ெமA'பதி, 

யலகிலா'பிறவிெதா%� 1ாிதவதால"ல ெத@வா0றி-மாிேத, 

நல�ெதா) றைடத0;%மிைட L% நாத ேன பலCளவ)ேற .  (7) 

 

பலவைக'பவ.ேதாெறAதி�. தவேதா�பட�.ெத3 மகதி�� க<.ேதா�, 

நல&%மியம நியம ந0ெசAைக நய.�ேளா �ைன'ெபற&ய"வா�, 

க(=%நைவேச�ளதவர�ர�க�ைமய�ததீசியாதிகளா, 

லலமர� சபி�க'ப*�ேளா [*] ெர@வா0றிவ ேராைவயநி)றைனேய.  (8) 

 

அளவிE) ெப�ைமயறியC&)றா*கழிவிலாவ)1ைவ திடC., 

தளமலெர��)ன��சைனயா0றி�சாலநி)றி�வ�� ெபறC�, 

வளம( 1(Lர�பலத&ேத மல�தைல=லகி-*� ��ப, 

�ள� �ழாA' படைலமா�1ைடய4ணெலா�வேனவ"லனா ம)ேற .  (9) 

 

தண'பிலா நிரதிசயமதாB ச�சிதான.தவ<வமாA �வி த', 

பிண�கி(பரமா)மாெவ-.தைகதாA' பிரதிய�கா= பநிடத, 

திண�;%மக4ட'ெபா��களாEண�மிய"பதா யன.தமாேயா>;>, 

;ணி'ப�Bேசாதியாகி நி0கி)றாAேகா திலா�சிவபர�ெபா�ேள.  (10) 
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----- 

[*] ததீசியாதிகளா0 சபி�க'ப*டைம Iதச>கிைத எ�கி யைவபவகா4ட� 

&'பதிர4டாமதியாய��கா4க. 

 

;ண>கைள� கட.ேதாெயனி-மாையயிைனேதாAதலா0; ண&ைடயவ) ேபா, 

லண>ெகா�பாE>கைறமிட0றழ;ம�ப கD)% மா&��ெகா4, 

<ண>;%நாமBசிவ)பவ) &தலா விைய.தயனாியர) &)னா, 

&ண>கிடாCலைக நடா�ேவா னாகிேயா>கிைன நீ>க��ெபா�ேள .  (11) 

 

&ளாிேயா) &தலாB�ரெரலா� ?த&தலவ0ேறா�தி� எேளா, 

ரளவி�.தைலைமயாளெர)றவைரய க0றிமா"விைட யவநிைனேய, 

வள&%ெம"லாதைலைம=&ைடேயா) வ�&த நகாரணன"ேலா, 

�ள&%தியான' ெபா�ெளன�சிைக ேத�. �ைர'பC மய>;வ�சிலேர.  (12) 

 

மைறயகெத"லாதைலைமேயாெரா�பா" வ;தி�>ேக வலம�தா, 

னிைறவேனயி@வாற� 1ய) &தேலாாி-� பிாி� தியா" விள�கா, 

தைறத�மிதனா) மா%ப*�ழி ேவெறாரா0றி னா0ேபா�கவ0றாம0, 

கைறமிட0றட�கிேயைழவானவைர�கா த�� க�ைணமாகடேல.  (13) 

 

கதிெத3�ெபா�ளாEைன விள�கி�>காரணபதம-வதி 'ெப)னா', 

ெபா��;ண� ெபா��ெசா0ப0றிேய ெதாட�க� 1க" ெபா�4மாயவ)றாேன, 

யித0ெகன�ணியாவி%தி=� வ(யா(� &ைறேய0றி ம0ெறா�வ 

னதி�'1ற ம�ளி) ம�M) பிற�ம.ெநறி'பட�மாெறவேனா.  (14) 

 

த0பராCல;�காதிகாரண.தா) றைலைமயிEயி�ட) சடைத�, 

ெசா0றி<0 ப3தா0பிரமமாெமனேவ �ணி.� பி) பிரம மாெர)றாA, 

C0றி�மா)ேறா�ைமய�ேணா�காEண�.தன� நீெயனேவ)னா, 

வ01ற��ேவதா��வதர.தம� மைற &<C ைரதி�ம)ேற.  (15) 
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பைட'1% &ைறைமெசால0ெக3B ��தி'பர'ெபலா�  

            பிறிெதா)ற) ெபா�*டாA�, 

கிைடதலால வ0%*காரண? தைத�  

         கிளதலா.த) ெபா��படாைம, 

விைட�ெகா<யாA 4Nசென)றரென)ெற��  

           ெமA�காரண.�ணித0, 

க� ெத3 ெமாழி=.த)ெபா�� படாேத  

          லாவினி�ணிெவ)ப ெத>ேக.  (16) 

 

இத-ெள'ேபா� த�ம� பகல)ெற)- ம.திர&ைன=ண �தி, 

யித&%ேமைன�காரணெமாழிக� யாC நி)பாEற�ெசE தி, 

மத&% ம�ேளாரவ0றிைன' பிற�ேம"வ;'பைத' பய) படாதா�;, 

மத-ட"ெபா<'ப Oத" கிழிெத3.தவாெளாிகா *<ய&தேல.  (17) 

 

ம-விதி0சிவ�ெசா" ேவ%ள ��தியா�1ேராவாததி0 ெறாி�;�, 

1னிதமா� ெபா�ேள சா0றி�ெமனிெல'ேபாதி- மாதிகாலைத, 

ய-வதி�)ற-4ைமைய விதியாதாயி) ம0ெற)ெசய'1;.த, 

தினிய ேபாி)பத4ண�� ெகாழி�;ெம �பிரானி.த ம.திரேம.  (18) 

 

ெபாி�மானதா Eய�.தவ�பிறைர' ேபசிடாவர) சிவ) &தலா, 

மாியநி)னாம�;�மணி�ேகாைவயாEட) &3தல >காிதா�, 

காியவ0காியாA நி)ெனாெடா'பவேர க�தி-மிைல ெயன�ணி.�), 

றி�வ<�ேகத) க�ெதலாமைமதா� சீ�பநிடதமாமிவேள.  (19) 

 

1�டIததி) ம.திரமித-* ெபா�.தி-&ைன�;றி தி��ப", 

��தியானியமிததைனெய@வா% �ர�;மி� மைற& <வதா அ)%, 

தி�C�திர� ம.திர� பலCBசிற'பP4�% தலாலறியா�, 

;�ட�தாமதனா0%ணிவ�த;ேமாேகாமள�; ண'ெப�>கடேல.  (20) 
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உ�திரம-�க4 &)ன��பி)- &ைர�; மீ4டாத லா(ைவதா., 

ெதாி�றவிள�;கி)றி�'ெபயரா0சிறதலா ஒ�திரேமாத", 

க�தனா &ன�ேக நி�சயிததனா0கத�பயி ெல%7விைட'பாகா, 

வ�தியாலவ0ைற=ைரதேதG4ைட �கள.தறி.திட�ெச=ெமம�ேக.  (21) 

 

உைர�; மீசான���தியா0ெறாி�; &)னிடெதA�ெம )ப�ேவ, 

ெபா�தமா�1�ட Iததி) &<C 1ைன மல��க�>;ழ" பாகா, 

வி�'1%ேமேனா� ?சைன விதி=�விள�பி-� @விதி�ேக0ப�, 

க��%� ெபா�*�'ெபா�� விாிதறேவா �கா*<-மி�வ3'படாேத.  (22) 

 

அைன�யி�கMமா.த)ைம=� வி4ேணாரா0ெறா3தைக ைம=மரேன, 

=ன�;ைரதய) மா) &த(ேயா�ன�வி? திெய)ேறாதி=) ெபய�க*, 

கின'ெபா�Mைர�;>கடைமயா E)றனிைறைமேய ;றி� நி)ெப�ைம, 

சினெதாைகயகல ேத0%மாலத�வசிேராபநிடத&3வ�ேம.  (23) 

 

நி)%ழி நி)% &<C ெகா�ளா� நீ மைற.தைம ெசாE>கி ளவி, 

=)றனி�90% &<விட�A��ெகா4� 9*<�.த ைகதா=., 

த)றன திடேத&<=மீ4ெட-மி�சழ�;ைரேத �.தி<0றைலவா, 

1)ெறாழி0கயவ� தமதறியாைம 1லைமயாA' பாிணமித�ேவ.  (24) 

 

ஈ4� நீயாெர)%)-��கடாCமிைமயவ��ேகைனேயா� �ைவ, 

யா4� நீயி%தாெயனி" வ3வாகாத��;ேமா நீ=யி�� ;யிராA�, 

கா4டக நிைற.�மவெனனயாைர�கழ%வேதாெப �க)1, 

?4டவ��ெகளியாAகயவ��ேக-� ெபா�.�ேமா வி�சழ�;ைரேய.  (25) 

 

அைனதி-� பிரம.தன�கதி*டான மைற=ம.திர>களினா -, 

&ன0க��பாிதி ம4டல�ைற=ம' ெபா�*;ைம விழிக ளி'ப, 

மன�ெகா�வ<வBெசவியறிC%�; ம-�களினா-ெம Aய<யா, 

ாினதேன நீேயெய>கF&ைறேவாென)பைதயறி யலாம)ேற .  (26) 
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ஐ�ெப��?தமி��டரா) மாவ)றி ேவ%லகிைலயைவதா, 

&)ெப�வ<வ ெமன'ப�ம)ேற ேயா�.�ேளா��கி>க�த )னா, 

ெல�பிரானீேய நிைறய தி*டாதாெவ)பத0ைகய&&ள ேதா, 

வ�பராD��க'ேபAகடாமய�கா) மா%பா�ற'பித0 %வேர.  (27) 

 

மைலமக�ைணவ) &�கணனீலமணிமிட0றவெனனவாேனா� 

திலகேன=)ைனதகரமா>;ைக=*<யானB ெசAதி�&ைற ெச'பி, 

யலரவ) &;.தனீசேனாெடைவ=ைமயநி) வி?திெய )%ைர�;, 

மலவி��மி�� சிவ��ட�விள�கவ.தைகவ"( யமைறேய.  (28) 

 

மி;ம� ��தி 9%&)றகரவிைதைய ேவ%ளவிேசட', 

ப;திகளா-.தயிதிாிய.தா) பக�.தி��வ�ள ேலமாேயா, 

னக&%ெபா�ளா=ைன தியானி'பானவ)றைன ந�வேணாதி� ம@, 

வைகயறியாத ேபைத க4மய�கா) ம0ெறா�வா%ெகா� Mவேர.  (29) 

 

மைறகளி0றைலைமெயAதிய பி�கதாரணிய� &த) மைறக�, 

பிறC ந"(தய�%ெபா�ளா&) ெப�ைமேய ேபசி�ம)ேற, 

யறவேனயிவ0றி) க�ெதலா&) பாலைடவேத நியமெம)% ைர'பா�, 

திறனறி.�ய�.ேதாராதலா0 கயவ� தீெமாழியா0ப யென)ேன.  (30) 

 

த)ெபா�� விாி�;� பிற ��தியினா0ற) க�தறித�.த ைகதா, 

நி)1ைடெய"லா&த)ைம=&4ைம நிக7�மா4 ��கிய ��தி, 

=)கழற� மீசான மாம-ேவா��திேராபநிடத ம-�க, 

ெள)பCேமைன ம-�கMமேன கமி� &ைறவிள>க ேவாதி�ேம.  (31) 

 

அற'ெப�>கடேலயளவிலா வண�கமைற.தி�ெம4ணிலா ம-�க�, 

பிற��;ாிதாகா�சிற.தேதா�ெப�ைம ேபசி��ெவ ளி'பைட=ன�ேக, 

கைற' ெப�மிட0றாA Iதிர�&தேலா�கா (-� வி3.தி�� D��க�, 
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;றி�ைன வண>க�9�வர.ேதா ெகா�Mவேராெதாி.தவேர.  (32) 

 

ெமாழி.தி�ெம"லாவண�க&ெம"லா ெமாழிகM&)ைன ேயசா�, 

மிழி.திடாதி�மாலாதிவி4ேணாைரG)றவ)றா- நீெயனேவ, 

ெபாழி.த சீ�ன� தைலைமேயெய��' 1க7.� நி )ெப�>கணதைலைம, 

விைழ.�ேளா� தம� ெப�ைம=Bசா லவிள�கி�B ��திக� பலேவ.  (33) 

 

எ4ணிலா�சாைக�;வா"களா0ெறாிதி>ெக�மேனாரமா சறெதளிய, 

O4ணிய நியாயெவா3>;களா- Oவ)%றேத 0%நி) ெப�ைம, 

ப4ணவாவிள>க'1ராண>கெள"லா�ப) &ைற=ண�தி�ம)ேற, 

க4ணிலா�சி%வ� தம�;&�ள> ைக ெந"(ய>கனிெய-�ப<ேய.  (34) 

 

நி)பதா�1யதின��சைனயா0%ெநறியின) மாயவெனனC� 

ம)1%மீச)மாலய)றன�;மாதிய>கடCணீெயனC 

மி)1ற�கிள�;� பாரத.தா- ெம.ைதநி) றைலைமேய விாி�; 

1)1ைலேய0;. த4ண�� 1ாி.த ?ரணான.தமாகடேல.  (35) 

 

அக.ைதேநாய%�;மயனாியர0;மாதியா�பகவனீெயன C, 

மகBெசAவி��1மிராம-)னிட�ைவதி�>;றி'1ைர யதனா0, 

றிக7.தவ��வேமததினா" வ3�.ெதAவ நீெய) னC� விள�கி, 

=க.தவா)மீகி ெசAத கா'பிய&&)1கேழவி ாிதி�ேம.  (36) 

 

ெப��ெபய�ம-ேயாகீ��ர) &தலா� ெபாிய�Bசாதிர .ெதாித, 

வி��பதBச(யா� &த(ேயா�தா&ேமைனேயா�� ;ாியப" ேபத�, 

வி��1ப" வழி=> கா*<யாவ��; ேம0பட நி ைன'1க7.�ைர'பா�, 

க��பைன�காA.த கடCேளயிதைன�க 4�ம.ேதாமய>;வேர.  (37) 

 

பிறநயமா;�1�டன>;*ட'பிரமிதிதைன வி��பாம, 

லற வேன=னதீசான ந0க�தியா0பரெம)% நி�சயிேதா), 
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ெசறி =� ேவதா.த' ெபா�ளிைன ெதாி�;B IதிரB ெசAதவ) க� �, 

மிைறவநி) ெப�ைமக4டேதயா;ெம)பராலாAவ"ல வேர  (38) 

 

ெப�வழ�காக�கீைதகளக�'ேப�ேமா.த� செத)-, 

&ைரத�பத&� பிரமெம)பத&&ண�தி�� ெபா�Mநீெய )ேற, 

ெதாிதர�கா*�Bசாதிர>களி-� ெவளி'படெதாி. தனைமயா, 

விாித�நீேய=லகி-�ெக"லாேம0ப�.ெதAவேம )ப�ேவ.  (39) 

 

உைனயலாெல"காவிைறைம=&ைடேயாென)% ம0ெறவ) றைன=ைர'ேப, 

&னிவிTசான &த(ய ��திெமாழி'ெபா�டா - நீய)ேற, 

யைனயனாயிைவதாBசமா�கிைய ��தியலெவ-மய >கி�*;ைக=�, 

வைன1க7ேவத�பய 6ேற�.தமதியிேனா� மதியக'படாேத.  (40) 

 

பலபலவிட�B ��தியிEைனேய பக�.தி�� 1ராண&மி @வா, 

றில ;றெதாி�;� வி��வாதிகென)றி'ெபய�சி0பரா ெவ"லா, 

Cலகி-�கதிகனீெயன'ப;� ெவளி'படெதளிய வ01%தி�, 

கலகBெசAெபா"லா�கயவ�தBெசவி�;>க�> கன0சலாைகயாம)ேற.  (41) 

 

இைறைமயி@வா% ப;திடதகாேதEைனெயாழி.தியா4 �&0%%ேமா, 

&ைறெப%ம4ட.ெதா%மயனர)மா) Dவ �� ேவ%ேவறாகி' 

பிற3%>க0ப.ெதா% நவநவமாA' பிற.� நி)னாைணயினட>கி, 

=ைறவேரயாதிய.த&மி)றி ெயாழிவற நிைற.தவா)ெபா�ேள.  (42) 

 

ைவ'ெபன'ெப%&) ெப�ைமேய &ழ�; மைறகM� பலபலமைறேத, 

ர'ெபா��விாி�;� 1ராண&ம@வாறா;மி@வள வினா0றாேன, 

ெச'பிடத;மானி) ெப�.தைகைமேத�ந�� கி�வ)றி ேவ%, 

ெமA'ப�மளைவ ேவ4�ேமா ேவ4டாவிள >கிைழ�கிட>ெகா�தவேன.  (43) 
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பிற��;ாித"லா'ெபய�களா) மைறக� பிBஞகரநாரண )ேம)ைம, 

;றி�ைரதி�மாேலைனவி4ணவ��;� 9றிடா தி�&ைறயிதனா), 

மைற'ெபா�M4ைம ெதாியலாெம)னா� .திேராபநிடத&தலா., 

திற'ப� மைறகேளாதிடா�கயவ� ெச' பி�&ைர பய)படாேத.  (44) 

 

தாFமாலய0;த�&ேள=ய��சிதா7�சி 9றி�� 1ராண >க*, 

ேகF%>க0ப' பிாிவினா0ேபா�ெக)றிய�பி� ம�ச1 ராண, 

மாணலாாிதைன�சிவ1ராண��க'பிரமாணேமா �வதா, 

நாணிலா �ைர�தமதறியாைம நா*�வ� நாட��ெபா�ேள.  (45) 

 

உ)னிைறைமயிைன &;.தன திட�&வனவதார>களிட ��, 

த)-ைட�9றாெமா0%ைமயதனா0சா0றி� மாரணெமா ழிக, 

ளி)ன தி@வளேவயவ0றி-� Mைறெய)றிய�1வர�. தவ&னிவ�, 

ம)னேனயிதைனேதறிடமா*டா�மய�கமா>க டல3.�வேர.  (46) 

 

மாயவனி) பாேலகனாA &)ன� வ.�திதன) பி)னரவ )றா), 

பா=லெகா��;� 1�டைனயயைன' பைடதன) &.� காலெத), 

ேற=%ம ேகாபநிடதேமாதி�வதியா�நி)னிட �றாதா, 

ேலாAவிலா��கி=�ள வ"லவ�கM�ள க�ைறம ணிவிள�ேக.  (47) 

 

அ%�;ேமா�க0பதயெனா� க0பதாிெயா� க0பதிலா) &), 

பிற'ப-)பா) ம0றி�வைர &)ேனா) ெப0றளிதி� வ)ம0றிதனா, 

Eற'ெப%&ய��சிதா7�சிகெளா�வ��;�ள ேதாவி"ைலெய)றி@வா, 

பிற'1றாமைறக4 &3வ�&ண�. ேதாாிய�1வெர�ெப�மாேன.  (48) 

 

ஆ>ெகா�சாராரயனாியி�வ�� ;�திரனதிகனாெமனC, 

மீ>கிவ�த� பாலவ) பிற.தாென)ப�மவ) 90றி-�ெகனC, 

ேமா>; மா"விைடயா=)-�நாமெமா'1ைம ெசAைக ம0ெற "லா 

நீ>கிடா �ைடேயானாதலா) ேமலாAநி0பவெனனCேமா �வேர.  (49) 
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ேதவ� Dவ��;.தைலைமெயா'1ைமதா) ெச'1கவ)றி ம0றி வ�4, 

ேமவ�ேமேலா-�திரெனனதா) விள�1� ெவ.தவாேற->, 

காவலநீேயயாவ��; ேமலா>கடCெள)ப �ெப�வழ�ேக, 

ேயாCறா�லெகலா� பணிெசA=ெமா�வனீ யாகிநி)றைனேய.  (50) 

 

உலெகலா� பணி ெசAதிடத;.தைலைமெயா�வனீேயயி� வறியா�, 

கலதிக� வறிேத ேபா�;வ�வா4கைடயேன0க�� ப�பதிேய, 

�லCேதவ�; மா-ட�ேபால� �ரா�ர�மா- ட� &தலா�, 

பலCயி�கM&)பணி வழி நி0ற0பாலன ப��க� ேபால)ேற.  (51) 

 

மானிட� த�ம' ெப�ைமேத�.�ைர�; மாதவ� நி)னிட த)1, 

மானிட.தாிேதாA த�மமா��க�*சிற.ெத�ெத4 ணியவா0றா), 

மானிட'பிற'ைப' ெப0%BெசAவிைனயி) வய தராA நின�க)1 ெசAயா, 

மானிட'பத�க*ெக.தவாேற-� வ�>கதிக4<ல) யாேன.  (52) 

 

இ�பிற'பாள� நியதியாA வ3த0ெக�த" காயதிாிய) ேற, 

வ�மத0;ய�.தெதAவ நீெய)ேற [*] வ3தி�மி� ெப� வழ�ேக, 

ம�வ��ெபா�ேளயாத(-)றா� வழிபடா வி�பிற 'பாள�, 

1ாி=ந"விைனகளியாைவ=� 1ைன=. Uசிலாவணிெய ன'ப�ேம.  (53) 

--- 

[*] காயதிாி ம.திர��; அதிெதAவ� சிவெப�மாேன ெய)பதைன� Iதச>கிைத 

எ�கியைவபவ கா4ட� ஆறாமதி யாய��கா4க. 

 

வி'பிர��ெக"லாம>கியிெறAவேமCெம)%. தழ0க* C*, 

ெகா'பிலா நீேயய.தாியாமிெய)னC&ய�மைறமி�தி, 

ெச 'பி�� வசனமி@வி�வைக=.திர4� நீய<யேனனரகி0, 

;'1 றாத��ேவாAவி'பிர� தம�;� ;லெதAவெமனவிள�கி�ேம.  (54) 
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ேவதிய� ;லதி0பிற.தவ� தம�; விேசடமாயி�க(=க தி", 

ேவதநீெதAவெமன'1ராண>க� விள�பCம)பினாE) ற), 

பாததாமைரைய வழிபடாேதைன'ப4ணவ�தைம வழிப� ேவா�, 

பாதக மைறேயா� Dட�களவ��;' பய)றராபாெதA வ>கMேம.  (55) 

 

எ.ைத நீெபா%ைம=ைடயவ) க���ெகளியவ-)ன� � ைகயி", 

வ.த� ேபாE)ன<ய��;விைரவி) வாAதி�ம வ�ெப%� ேப%B, 

சி.ைத ேவ*டத0; ேம0பட' ெப%வ�ேத� .தி<) &3�&)-ைடைம, 

யி.தவாAைமயினா0பய) ;றி தவ��; மீ4� நீசரெணனத;ேம.  (56) 

 

இ�ைமயி0 ேபாக&ைன வழிப�ேவா��  

          ெக4ண��ெப� ைமயெத)ப, 

ர�ைமயிேலைன=�ளன  

          நி0கவ4ணேல=)ன- சராக, 

ட�&ைட'பத&மாியய) &தேலா�த� பத>கM�; ேமலாக�,     

   ெச�ைமேத�.�ைர'பராகம �ைறயி0றிைள�ெமA =ண�.தமாதவேர. (57) 

 

நிக7பிரகி�தி கட.தெமAவா7வாநிரதிசயான.த ம�C. 

திக3நி) ன�ளா0 ெப%வதா�பிறவிதியேநாய%�;ந) ம�.ேத 

1க(த0ேக �ெமA'ெபா�M4ைம ேபாதி�;ஞானமாம�C 

மக(ட�ன� தி�வ�� கிைடதால"ல� கி*�றாத)ேற.  (58) 

 

வ�.திடாவைக ேவ*டதனி) ேம�ப*ட பய) ெபறCதவி டவ0றா., 

தி�.� நி)வழிபாெடா�தைலயாக� ெசAயேவ4<� .தைகதா=�, 

பிாி.�ைன நீ� ேவெறா� ெதAவ� வழிபடநா�வ�ேபேயா, 

ர�.தவ'ெபா�ேள ெவAயV7�ெகா�ைமவில� ;தலாிதாித.ேதா .  (59) 

 

ம�ளினாலவி�ைசயாலவாத)னா) மதாபிமான>களா" வறிேத, 

ெயா�C கவாணாMைனெதாழாD��கெரா�வேனயா> கெள"ேலா&., 

தி�மக) மைனவி &த(ேயாேரா�Bேசரநி) ன<யராயெதா3ேத�, 
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ெபாி�மி�மதிேய ெபய�.திடாதி�� ;�ேபறளித��க ம0ெறம�ேக.  (60) 

 

ேவ%. 

இ@வா% &'பானிர*<' ப�ெசA=ளாE) 

ெச@வான<யி0சி வேதாதிரமாைல ேச�ேத 

னி@வாAைமயினிதேமா�கா(தைன'ப<'பா 

�Aவா-னதி)ன�� 9�கC�பராேன. 

 

ேவ%. 

வி4ேணா�தம�;.ெதாிவ� நி) ேம)ைமெய>ேகயாென >ேக, 

த4ணா� �திெய)றி�Cெமா� ;0ற.தானாA� சைம.த தா, 

ல4ணாவ)1�ெகளியாயானவாவா0 ெசAேதனாத(னா, 

ேல4ணாெத"லா� ெபா%த��வா ெய)-மி�ெவ)%ணி பாேம. 

 

ேவ%. 

யாேனயறிேவனிவைனெயனத)றனவா 

லானாவாிேய 1க)றாெனனில.தநி)சீ� 

ேதனார&ேதயினி ம0ெறவ�ேதறவ"லா� 

ேகானா=யி�ேதா%ைறய�பல�9�ளாேன. 

 

தி��சி0ற�பல�. 

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

 


