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தி�ேவரக� 
�வாமிநாத� பி�ைள�தமி� 

விாி�ைர 

�வாமிமைல 
�வாமிநாத �வாமி ேதவ�தான ெவளி�� 

நி�வாக த�மக��த�: 
 S. இராமா அமி�த உைடயா� அவ�க� 

உ -- சிவமய� -- தி�$சி%ற�பல� 

ேகாைவ' கவியர� (. நேடச க�)ட� இய%றிய 

தி�ேவரக� �வாமிநாத� பி�ைள�தமி� 

உைரயாசிாிய�: (க 
 

ெச�ைன அறநிைலய* பா+கா*, இலாகா ஆைணயாள�: 

உய�தி� A. உ�த)ட ராம�, B.A.B.L., I.A.S. அவ�க� /�0ைர1ட� 


�வாமிமைல ேதவ�தான ெவளி�� 

விள�பி, மா�கழி� தி3க�) 1958,  விைல 4.1 

(மர� அ$சக�, 28, தி�*ப�ளி 5தி , ெச�ைன - 1 

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

      உ 

/�க சரவணபவ ச)/க (க 

ெச�ைன அறநிைலய* பா+கா*, இலாகா ஆைணயாள� 

உய�தி�உய�தி�உய�தி�உய�தி�. . . . A. A. A. A. உ�த�ட ராம�உ�த�ட ராம�உ�த�ட ராம�உ�த�ட ராம�, B.A.B.L., I.A.S. , B.A.B.L., I.A.S. , B.A.B.L., I.A.S. , B.A.B.L., I.A.S. அவ�க� சிற"#ைரஅவ�க� சிற"#ைரஅவ�க� சிற"#ைரஅவ�க� சிற"#ைர    

 

"ஈச�ட� ஞானெமாழி ேப�/க� ஒ�ேற" 

"ஏரக ெவ%ெப0� அ%,தமி'க �வாமி மைல*பதி" 

      - அ�ணகிாிநாத�. 

 

'ஆெற:� தட'கிய அ�மைற' ேக�வி 

நாஇய; ம�3கி� நவில* பா< 

விைரஉ= ந=மல� ஏ>தி* ெபாி+வ>+ 

ஏரக� +ைறத?� உாிய�.' 

      - ந'கீர� 
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'சீ�ெக: ெச>தி?� ெச3ேகா�� ெவ)(�=� 

ஏரக/� நீ3கா இைறவ�ைக ேவல�ேற.' 

      - சில*பதிகார�. 

 

'நம+ச'தி அ=/கவ0� யா/� ேபதகம;ல�'. 

'த� தி�$ ெசவிைய ந;க$ ச)/க� (<ைல எ�0� 

ஒ�ெறா� பத�தி 0)ைம உைர�தன� உைர�த; ேகளா 

ந�ற�� ,ாி>தா ென�ப ஞானநா யகனா ம)ண;.' 

      - க>த,ராண� 

 

தன'(� தாேன மகனாகிய த�+வ� 

தன'(� தாேன ஒ� தாவ�� (��மாB� 

தன'(� தாேன அ�� த�+வ� ேகCட?� 

தன'(�தா� நிகாினா� தழ3கிநி� றா<னா�.' 

      - தணிைக* ,ராண�. 

 

ெபா�ன3 க�'ைக* ,ாிசைடேயா� ேபா%றிைச*ப 

/�ன� பிரம� ெமாழி>ேதாேன.' 

      - க>த� கDெவ)பா. 

 

ஓெம0� எ:�தி% பிரம� ேபசிய 

நா�மைற விதிைய ந�3( சிைற ைவ�+� 

பைட*, /த; வா� /த% F<� 

தாைத1 மிர*ப� தைளய+ வி��ேதாB.' 

      - க;லாட�. 

 

வைர�தட�,ைர மழவிைட ெய�பிரா� 

      மனமகி�>திட வா'கா; 

இைர�த ப;கைல* பர*ெப;லா� திரC<ம% 

      றி+ெபா� ெளனேமனா� 

உைர�த ேதசிகா!' 
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      - பகழி' F�த�. 

 

/�க* ெப�மா0ைடய பைட5�க� ஆற0� தி�ேவரக� எ�ற �வாமிமைல, 

(�பேகாண�த�ேக காவிாியி� வடகைரயி; உ�ள+. இ3(' ேகாயி; 

ெகா)ெட:>த�ளியி�'(� G��தி �வாமிநாத�. 

 

பழனி ஆலய�தி� ஆதரவி; ெச�ைன, கிட3(� ெத� - 
பால�*ரம)ய� 

க�ெபனியா� ஆ)�ேதா=� /�க� ,க�H; ஒ�= ெவளியிC�, அத� வ�மான 

மைன�ைத1� மீ)�� இைறபணி'ேக பய�பட$ ெசB+ வ�கி�றன�. ெச�ற 

ஆ)� /�க� பி�ைள�தமி�� திரC� ஒ�= ,லவ� (க
 ரசபதியவ�க� 

+ைணெகா)� ெதா(�+ ெவளியிCடன�. அ+ேபா+ �வாமிமைல'( ந;லேதா� 

பி�ைள�தமி� கிைட'கவி;ைல. இ'(ைறைய* I��தி ெசBயேவ 

இ>Hலாசிாியைர' (க
 ரசபதியவ�க� அJகினா�க�. பலகவிக� பா<1� பல 

வடெமாழி H;கைள ெமாழி ெபய��+� ,க�ெப%ற இ>Hலாசிாிய� கவியர� (. 

நேடச க�)டரவ�க�, /�னாளிர� F�த*ெப�மா� அ�ைள நா< ஓ� பாட; 

எ:தி ைவ�+ உற3கி ம=நா� விழி�த+�, (க
 ரசபதியவ�க� எ:திய0*பிய 

தி�/க� கிைட'க* ெப%றன�. இர�தினசபாபதி எ�ற ெபய� தா3கிய ,லவ� 

(க
 ரசபதி Gல�, இைறவ� தி�வ�� இ>H?'(� +ைண ெசBதெத�ேற க�த 

ேவ)�ம�ேறா! 

. 

இKவாசிாிய� Hலறி�� மதிLCப/� சமய அறி�� இைறய�M� நிர�ப* 

ெப%றவ�. பழநியா)டவ� மயி;வி� N+, எC<(< பி�ைள�தமி�, 

ம3ைகய�'கரசி பி�ைள�தமி� /தDய பல கவிகைள* பா<ய ெப��,லவ�. இவர+ 

க%பைன� திறைன* பல பாட;களி; காணலா�. இத%( உைர எ:திய (க
 

ரசபதியவ�கM� சிற>த /�க ப'த�. L)ணறி�� HலாராB$சி1� பைட�த 

(ணசீல�. 

 

பி�ைள�தமி� எ�ப+ தமி:'ேக உாிய தனி$சிற*,ைடய பிரப>த�. தா� வழிப� 

கட�ைள' (ழ>ைதயாக* பாவி�+, பி�ைள* ப�வ3கைள* ப�+* ப�வ3களாக* 

பிாி�+, அKவ* ப�வ3கM'ேக%ற ெசய;கைள' (றி�த பாட;க� பி�ைள�தமி� 

என*ப��. தமி� எ�றா; தமி�* பாட;கைள' (றி'(�. 'நாM� இ�னிைசயா; 

தமி� பர*,� ஞானச�ப>த�' எ�= �>தர� Fறியைம1� தனி* பாட;கைள, 



5 

 

ச�ப>தேர ''தி�ெநறிய தமி�", "ஆரா அ�>தமி�', 'உ�வா�� ஒ)டமி�', 

'ச>தமா�>தழகாய த)டமி�', "ப)ெபாD ெச>தமி�" என* பல*பட' 

(றி*பிC��ளைம1�, 'எ�ைன ந�றாக இைறவ� பைட�தன�, த�ைன 

ந�றாக� தமி� ெசB1மாேற' எ�= தி�Gல� Fறியைம1� கா)க. 

 

'சா%றாிய கா*,$ெச3 கீைரதா; ச*பாணி, மா%றாிய /�தேம வாராைன - 

ேபா%றாிய; அ�,Dேய சி%றிேல ஆB>த சி=பைறேய, ப�,சி= ேதேரா� ப�+' 

எ0� பி�ைள'கவி, (ழ>ைதயி� ப�+* ப�வ3கைள' ெகா)ட+. 

 

இ>Hலாசிாியாி� இைறய�,� அ�ள0பவ/� பல பாட;களி; கா)கிேறா�. 

சமரச ெநறியி; சமய உ)ைமகைள1� ,ராண வரலா=கைள1� அைம�தி�*ப+� 

ஓ� சிற*பிய;பா(�. அதி; விரவிவ�� ச>த*பா'கM� அழ(ற அைம>+�ளன. 

ஒKெவா� பாட?� ப<'(>ேதா=� அறிஞ� க��ைத' கவ�வனவாகேவ உ�ளன. 

சில பாட;கைள மC�� (றி*பிட வி��,கிேற�. 

 

கா*,: (ழ>ைதயி� 3-� மாத� வைர கா*,*ப�வ�. விநாயக� கா*,$ ெசB1ளி; 

ந�பியா)டா� ந�பி Gல� தி�/ைறகைள ெவளி*ப��திய ெபா;லா* 

பி�ைளயாைர* ேபா%றி1�ள+ ெபா��தேம. கா*,'கட�� தி�மா?'ேக 

/த%ெசB1� அைம'க* ெப%=�ள+. வ�ளிய�ைம ெமாழியி0� அ�ணகிாிநாத� 

தி�*,கேழ /�க0'( இனியெத�= பாராC<ய நய� ேபா%ற� த'க+. 

 

ெச3கீைர: 5-� மாத� ெச3கீைர* ப�வ�: '(ழDனி+ யாழினி+ எ�ப த� ம'க� 

மழைல$ெசா; ேகளாதவ�' எ�ப+ (ற�. இ+, (ழ>ைதயி� ெபா�� ெதாியாத 

ஓைச எ:� ப�வ�. இதி;, 'ஒ� ெமாழி1ைர*ைபேய; ஓதி1ணராத ஞான� ஒ� 

ெநா<யினி; எBதி 1ய�கதி ெப=வ�' என��, 'சிவஞான ேபாத/ைர யLIதி ைகவர' 

என��, அOேச; எ0� ெசா; விள�பிய�� ேவ= +ைண ஏ+மறிேயா�' என�� 

வ�� ப(திக� ப<�தி�,ற� த'கன. 

 

தால�: 7-� மாத�தி; (ழ>ைதைய� தாலாC<� +யி?ற$ ெசB1� வைகயி; 

அைம>த தால* ப�வ* பாட;களி;, 
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"ெபாிய ெபா�ளிஃெத�=ணரா� பி�ைள 

எனேவ எ�ளிய அ* பிரம�" 

பCட நிைல1�, 

 

''அரனா�' க�மா மைற*ெபா�ைள ய�M� 

(ழ>ைத' (�நாத�" 

ெப�ைம1�, (=/னி'(� தமிழா; பிரமநிைல உபேதசி�த ெப�3க�ைண1� 

ேபச*ப�கி�றன. 

 

ச*பாணி: 9-� மாத� ைகேயா� ைக ேச��+' ெகாC�� ச*பாணி* ப�வ�தி;, 

‘மைற/<, காC�� தி�*,க�'(� தாள� இட;ேபா; ச*பாணி ெகாC<ய�ேள' 

எ�0� ப(தி, இ*,லவ�'( அ�ணகிாிநாத� பா?�ள ஈ�பாC<ைன' காC�கிற+. 

 

‘ச>தி*ேபா தைனய ெச� ேமனி/� ைகய’ 

எ�ற ப(தி, 

'ஞால ேம?= மிரெவா� பக?'( ந�வாB, 

மாைல யானெதா� றழிவி�றி வா�த� (மாரெனா' (�" 

எ�ற பாC<ைன நிைன*IC�கி�ற+. 

 

‘ச�மா�'க சி�திேச� ெதா)ட�(ல ெதBவேம' எ�0� ேபா+, 'வாயார� த�ன<ேய 

பா�� ெதா)ட ாின�தக�தா�' எ�ற அ*ப� தி�வா'( நிைன%( வ�கிற+. 

/�த�: 11-� மாத�தி; (ழ>ைதயிட� /�த� தா' என' ேகC(� ப�வ�தி;, "மமகார 

ம%றவ�க� க�Qல� ஒ�த (க" எ�ற ப(தி1�, கவிராஜ ப)<த� கைதைய 

யைம�+* பா<1�ள 5-வ+ பாட?� ந�கைம>+�ளன. 

 

வாராைன: ஓரா)<; தள� நைடயிC� வ�� (ழ>ைதைய 'வா'ெவ�றைழ'(� 

வாராைன* ப�வ�தி;, 

"கன�தனி ேல0� ஒ� காD� வ�க" 

"சராசரெம லா/�வி ேயகிய ெசா4பநிைல 

த�ைனஎK வா=ண�(ேவா�" 
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எ�ற ப(திக� �ைவ1�ளைவ. 

"நானா� எ� உ�ளமி+ தானா� /ைள�தசில 

ஞான3களா�" 

எ�ற ப(தி தி�வாசக' க��ைத' ெகா)��ள+. 

 

அ�,D: 15-� மாத� அ�,Dைய' (ழ>ைதேயா� விைளயாட அைழ'(� ப�வ* 

பாட;க�, பி�ைள�தமி�* பிரப>த�தி; தனி$ சிற*,ைடயைவ. 

'இட'க) ணம�>+ உைம1மானாB 

ேசாமென� ெபயாினா% க)Jத% கட�ளானாB 

உலைக வல� வ>+ ச)/க� தா0மானாB 

த)ண/+ ,லவ�' களி�ேதா�,� இய;பினா; 

த)டமிழ� ேவ>+மானாB' 

எ�ற பாட?�, 

"ெவ�ள� பயி?� க3ைக>தி 

ேமவி ெவ�ளாள0மாகி" 

எ�ற ப(தி1�, 

மதியாலழி>தவைர1�, /�கனா; உய�>தவைர1� (றி*பிC��ள 9-வ+ பாட?� 

சிற>த ப(திக�. 

 

சி%றி;: சி=மிய� கC< விைளயா�� சி= 5�கைள$ சிைத�த;, ஆ) 

(ழ>ைதகM'( ஓ� விைளயாC�. 'சி%றி; சிைதேய;' எ�= அ$சி=மிய� 

ேவ)�வதாB அைம>த சி%றி% ப�வ* பாட;களி;, 

 

சிவெப�மா� உமாேதவியா� க)ண� வ�ளிய�ைம /தDேயாைர* ப%றிய ,ராண 

வரலா=க�, அழ(ற அைம�+* பாட* ெப%=�ளன. ப�தாவ+ பாடD;, 'உ>ைத 

,�N� வ�பாைவ ஒ��தி மண�ைத ஒ� கா;/�, ஒழி�த பவ�தா; இ�கா?� 

உ=�த ஆ4� 5தி எ;லா�, />ைதயி�ளி; நட>தைல>த /ைறைம யறியாB' எ�ற 

ப(தி �ைவ மி'க+. 

 

சி=பைற: /�கைன$ சி=பைற /ழ'கிய�M�ப< அைழ'(� பாட;களி; 

சி�தா>த' க��+'க� நிைற>+�ளன. 
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சி=ேத�: சி=ேத� உ�C��ப< /�கைன ேவ)<* பா<ய சி=ேத� ப�வ* 

பாட;களி; பல, தா1மான �வாமிக� நைடயி; அைம>+�ளன. 

 

இ>HD; உ�ள பாட;க� இனிய எளிய நைடயி; யாவ�� ப<�+ இ�,=� 

வைகயி; அைம>தி�*பதா;, /�கன<யா�க� அைனவ��, சி=வ� ெபாிேயா� 

ஆ) ெப) எ�ற பா(பா<�றி ஓதி1ண�>+, �வாமிநாத* ெப�மா�றி�வ�ைள* 

ெப%= இ�ைம இ�ப�, ம=ைம இ�ப�, ேபாி�பெம;லா� ெப%=Bவா�களாக. 

 

''ஆ=/க�ெத� அ)ணேல ேபா%றி 

ஈறி; தமி:ைர இைறவா ேபா%றி". 

'+Bயதா மைறகளா?> +தி�திட வாியதான 

ெசBயேச வ<க� வா�க ேசவ?� மயி?� வா�க 

ெவBயS� மா�,கீ)ட ேவ%பைட வா�க அ�னா� 

ெபாBயி;சீ� அ<யா� வா�க வா�க இ* ,வனிெய;லா�. 

       அ. உ�த)டராம�, 

       25- 3-58. 

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

உ 

சிவமய� 

ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ, , , , சிவ�கவிமணிசிவ�கவிமணிசிவ�கவிமணிசிவ�கவிமணி, C.K. , C.K. , C.K. , C.K. �"பிரமணிய %த&யாரவ�க��"பிரமணிய %த&யாரவ�க��"பிரமணிய %த&யாரவ�க��"பிரமணிய %த&யாரவ�க�, BA., BA., BA., BA.    

வழ(கிய வா��)ைரவழ(கிய வா��)ைரவழ(கிய வா��)ைரவழ(கிய வா��)ைர    

 

கவியர�, ைசவ�தி�வாள� வி�வா� (. நேடச க�)ட� இய%றிய �வாமிநாத� 

பி�ைள�தமி� Hைல* பா��+* ப<�+ மகி�>ேத�. இவ�க� இத%(/� 

ம3ைகய�'கரசிய�ைம பி�ைள�தமி�, எC<(< /�க� பி�ைள�தமி� /தDய பல 

H;க� இய%றியி�'கி�றன�. வடெமாழியிD�>+ ெமாழிெபய�*, H;கM� பல 

இய%றி1�ளா�. சிவIசா +ர>தர�. />+ H;க� பயி�ற க;வி ேம�பா�ைடயவ�. 

இைவ எ;லாவ%றி0� ேமலாB$ சிவ�பா; அ�, மி'(ைடயவ�.  பல க%பைன� 

திற3கM� ச>த விக%ப3கM� இ>HD; விள3(கி�றன. அ�பி� ேம�பா� 

ப%றி1� (மரநாயக� க�ைண� திற3கM� அழகாக விாி'க*பC��ளன. இ>H; 

நி�= நில�க. இKவாசிாிய� எ;லா நல3கைள1� ெப%= இனி+ வா�க. சிவன�� 

சிற'க. 
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ேச'கிழா� நிலய�, ேகாய/�N�   (Sd.) C. K. Subramanian. 

31- 10 - 57 

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

உ 

ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ, , , , கணபதிகணபதிகணபதிகணபதி, , , , வி�)வா� கவி�)வா� கவி�)வா� கவி�)வா� க. . . . கிகிகிகி. . . . �மாரசிவ� அவ�க� *றிய�மாரசிவ� அவ�க� *றிய�மாரசிவ� அவ�க� *றிய�மாரசிவ� அவ�க� *றிய    

சா�+�கவிக�சா�+�கவிக�சா�+�கவிக�சா�+�கவிக�    

 

அ=சீ� வி��த3க� 

 

ைசவ> தைழ'க� தமி�தைழ'க$ 

      ச+�மா மைறக ளைவதைழ'க 

ைவய> தைழ'க அற>தைழ'க 

      வைரயி% றைழ�த ப�3ெகா<த� 

ெதBவ> தைழ'(> தி�/ைல*பா; 

      ெதவிCட �)� தைழ�தவ�றா� 

ைதவ> ெதாளி�ந% சி>ைதெயா� 

      தைழ'(� ,லைம* ெப�'(ைடயா�. 1 

 

ேவத மண'(3 கைலமண'(� 

      வி��, நா;வ� கவிமண'(� 

காத மண'(3 கட�பணிேவ� 

      க�ைண மண'(� உய�>தசிவ 

ேபாத மண'(� �ைவதாேம 

      ,(>+ மண'(� இ�கவிக� 

பாத> ெதா=Oெசா; ேதா=ெமன* 

      பர�3 கீ��தி மிக�ைடயா�. 2 

 

உய�> தி�நீ% ெறாளிLத?� 

      உ��தி ரா'க மணிமா�,� 

மய�வி; ேக�வி மDெசவி1� 

      வ�ள; தி�*ேப� ெசால*ெபா<'(� 

விய�� ம�, ெபாழிவிழி1� 

      விள3( நேடச� எ�றதி�* 

ெபய�� நிைன'க நிைன'கஎ�0C 
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      ெப�(� உவைக' கட;மாேதா. 3 

 

பி�ைள இவென� றிக�>தகிழ* 

      பிரம� ற�ைன' (C<ய>தா� 

த�ளி$ சிைறயி; அைட�தபிரா� 

      சாமி மைலவா� (கன<'ேக 

ெகா�ைள$ �ைவ$ெச> தமிழாேல 

      F��த ,லைம நல3கனிய* 

பி�ைள� தமி�மா Dைக,ைன>தா� 

      ெப�க வா:� நேடசனேரா. 4 

 

வ�>தா தினிேத வ�3கவிைத 

      மைழயஃ ெத�ப� கவிஞெரலா� 

வி�>தா ெம�ப� கமகெரலா� 

      ெவ;ல% காிய பிறவி'( 

ம�>தா ெம�ப� அ<யெரலா� 

      ம%=� பல�ப% பல,க�வா� 

ெப�>ேத� ஆ�>+ களி�திடலா; 

      ேபசகி;ேல� எளிேயேன. 5 

 

ெச*ப% காிய சிற*பின தாB� 

      திக:� இ>த H?'ேகா� 

ஒ*ப% ெறாளி�� உைரவ(�ேத 

      உய�>தா� இரச பதிஎ�பா� 

ெமB*ப� த�'ேக வாB�தவரா� 

      விேவகா ந>த� பி�ைள/ய�(=) 

எ*ப� த�ேம எளிதி?ற 

      இனிதி; ஊ'கி உதவினேர. 6 

 

ேகாைவ        இ3ஙன�: 

4-4- ‘58.       (Sd.) க.கி. (மாரசிவ� 

--------------------- 
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�வாமிநாத� +ைண 

,�%க�,�%க�,�%க�,�%க�    

 

இைறவ� தி�வ��, நியதிதர எ3(� நிழD�கி�ற+. நிழ; நிலய3கைள, 

ேகாயி;க� எ�= (றி*பி�வ�. 

 

அழ(� மண/�, அறி�� ெசறி��, இ�ப/மாகிய /:/த; இைறைம, /�கனாகி 

எ3(� /=வD'கி�ற+. அ*ெப�மா� அ�Cெகாைட வழ3(� ஆ= பைட 

5�கM�, நல� ெப�'(� �வாமிமைல நா�காவ+ பைட5�. 

 

அைடெமாழிெயா� ெதBவ* ெபயைர அறிவி*ப� உலக�. அ3ஙனி�றி, �வாமி 

எ�= ெசா�னாேல ேபா+�. அ*ெபய� தி�ேவரகைனேய ெதாிவி'(�. �வாமி* 

ெபய�'(ாிய ேவ= G��த3கM� உளெவனி;, நல� சிற>த அ�G��திகCெக;லா� 

நாத� இவ� எ�=, ெபா�Cெபய�' (றி*ெபா� ,க;கி�றா� ேமேலா�. அ*ெபய�, 

அ�� /தலாளிெய0� ெபா�ைள அளி'கிற+. 

 

ஒ� சமய�, ெதாட�, ப��திய தி�வ�� +ைணயா;, தி�ேவரக�தி%($ ெச�ேற�. 

�வாமி நாதைன$ ேசவி�ேத�. பயனாக ஏேத0� பணிெசB எ�=, அKவமய� 

உ=�தி எ:>த+ உ�Mண��. ெபா3கி விைள>த+ ,ளகித�. அ��க அ�தா! எ�=, 

ஆவD�+ ேவ)<ேன�. 

 

அ�= மாைல அ>த ஆலய�தி;, சரணகமலாலய� எ0� விய�மி( தி�*,க� 

விாி�ைரயா%றிேன�. அ�ெபா� சிரவணி�த அ�ப�களி� ஆசி ெப%ேற�. அேத 

சமய�, �வாமிமைல வடெமாழி� தல,ராண� ஒ�ைற, அ>தண�(ல திலக� ஒ�வ� 

அளி�தா�. ஏரக எ�மா� தி�வ�ைள, எ)ணி மகி�>த+ எ�மன�. 

 

அத�பி� ெச�ைனைய யைட>ேத�. பி�ைள�தமி�� திரC� ஒ�ைற� 

ெதா('(மா=, அறநிைலய* பா+கா*, இலாகா ஆைணயிCட+. அ�ைம* 

பைட5�க� நா�கி%(� பி�ைள�தமி�க� அக*பCடன. �வாமிமைல'(� 

பழ/தி� ேசாைல'(� அக*படவி;ைல. வ�>திய+ மன�.   
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அைத1ண�>த அறிஞ�, இ�= ேகாைவ அறநிைலய* பா+கா*, இலாகா  

அV�ெட)C கமிஷனராயி�'(� உய�தி� T. H. விேவகாந>த� பி�ைள, B.A.L.T. 

அவ�க�, ேகாைவ' கவியர� நேடச க�)ட� அவ�கC( எ:தி* பா�3க� எ�=, 

உவைக காC< எளிேயைன ஊ'கினா�க�. ெச�ற இடெம;லா� சிற>த 

ெசயலா%=� அவ�க� கCடைள*ப<, நா0� எ:திேன�; அவ�'(� தா/� 

எ:தினா�. 

 

கவிஞ� அவ�க�, விைர>+ இ*பி�ைள�தமிைழ இய%றி அ0*பினா�க�; இத%(� 

ப�+* பி�ைள� தமி�� திரC� ெவளிவ>+ விCட+. 

 

�வாமிமைல* பி�ைள�தமிைழ, /%=� ேநா'கிேன�; உ�ள� அ�M� நைடயி;, 

அ+ உவைகயளி�த+. இைத யா�த கவிஞ� ெப�மாைன, உலக� ஏ�+� ேபா%=� 

இய%ைக இ+. பல� வி��பியப<, இய?� அள� இத%( உைரெய0� ெபயரா;, 

ஏேதா சிறி+ /ய�ேற�. உைரயி% ெகா�ள� த'கைவ 1ளெவனி;, அ+ தி�வ�� 

உத�த;; த�ள� த'கைவ 1ளெவனி;, /�மல வய�தி� /ைறமறதிெய�=, இ�ப 

அ�ப�க� எ)ண ேவ)�கிேற�. இK�ைரைய ேநா'(� அறிஞ�க�, இ�'(� 

(ைறகைள எ��+' காC�வ�. அ��த பதி*பி; தி��தியைம*ப� எ�0� 

ந�பி'ைக எ�னி; உள+. 

 

ெச�ைன அறநிலய* பா+கா*, இலாகா ஆைணயாள� உய�தி� A. உ�த)டராம� 

பி�ைள, B.A.B.L, I.A.S. அவ�க�, அ*ப�ைடய உழவார* பைடைய உ�ள� 

ெகா�M� உண�வின�. சமய சா�திர H%களி?�, தி�/ைறகளி?� ந;ல 

ேத�$சிய�. மனெமாழிெமBகளி; தி�*பணி வள�*பவ�. அவ�க� இ>Hைல* 

பாராC<ய+ட�, உைர (றி�+ உைர�தைவ யைன�+�, எளிய எ%($ ெசBத 

ஆசிெய�= ஏ%ேற�. 

 

ேகாைவ சிவ'கவிமணி உய� தி� C. K. �*ரம)ய /தDயா� அவ�க�, இ*பிரதி 

Gலமாயி�>த கால�திேலேய ப<�+ மகி�>+, அ*ேபாேத இத%( வா��+ைர 

வழ3கின�. Hலாசிாியாி� மாணவரான ேகாைவ கணபதி, வி�+வா� க. கி. 

(மாரசிவ� அவ�கள+ சா%=' கவிகM�, இதனி; இட� ெப%றன. இ�ேனா�'( 

எ� வண'க� எ�=� உாிய+. 
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�வாமிமைல ேதவ�தான நி�வாகிக�, இ>Hைல ெச�ைனயி; அ$சிC� அ0*,� 

ெபா=*ைப, ெச�ைன கிட3(�ெத� 
பால�*ரம)ய� க�ெபனியாாிட� 

ஒ*பைட�தன�. அ'க�ெபனி நி�வாகிக�, பல தல3களி; ஏ%றி ைவ�த விள'(க�, 

ஒளிமய� ெதBவ� எ�பைத உண��தி' ெகா)ேட யி��தைல அறிவ�. பல/கமான 

பணியாள� அவ�க�, தி��தணிைகயி; <ச�ப� 31-ஆ� ேததிய�= நட�தி வ�� 

மாேகச Iைச, எ�=� எவ�� மற'க /<யாதைவ. இ�+ைண$ சிற>த அவ�க�, 

கCடைள*ப< காகித, அ$சக* ெபா=*ேப%=, உ�வா'கி இ>Hைல உதவின�. 

வாயார மனமார அவ�கைள வா��+கிேற�. 

 

இ>Hைல, அ�,/க� காC<* ெப�� ெபா�� ெசலவி; ெவளியிCட 


�வாமிமைல ேதவ�தான நி�வாகிகC(, திைசேநா'கி எ� வண'க�ைத� 

ெதாிவி�+' ெகா�கிேற�. கால�தி; அழ(ற அ$சி% பதி�த (மர� அ$சக 

அதிப�'(�, எ� ந�றி உாிய+. 

 

க)ணளி'(� ெபாBைக ஒளி� 

      க)ணளி'(� ஆைன/க� 

எ)ணளி'(� ஏரக�தி� 

      எ>ைத ெப�மாேன! 

வி)ணளி'(� நி�ன<ேய 

      ேவ)�கி�ற ேசயாெம� 

ப)ணளி'(� இ�ெமாழிைய* 

      பா��திர'க� ெகா�ளாேயா? 

 

எ�= ேவ)�� எளிேய� உ�ளி�>+ உைரைய நிைறேவ%றிய தி�வ��, 

இ*பி�ைள�தமி� ெவளிவர' காரணமான யாவ�'(�, சகல ெச;வ ேயாகமி'க 

ெப�வா�� பிற3க அ��வதாக எ�= பிரா��தி'கிேற�. 

/�கா! /�கா!! /�கா!!! 

 

'அ3கணா� சிகாவள�தி; ஏ=கி�ற ஆ)டவா 

ம3ைக பாக னா�'( ேவத வா'(Gல� ெசா�னவா 

எ3(ல� தைழ'க வ>த ஏரக$ �ேரசேன 
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ச3ைக1% ற��த எ�றைன* ,ண�>+ ெகா�ைவேய. 

 

நாத ஒ)சி ல�பல�ப நாடக� ,ாி>தி�� 

பாத ப3க ய3கைள* பணி>+ மி>த நாைளேயா 

ஏ+மி�றி மாBவேனா ஏரக$ �ேரசேன 

தாைதெய�ற��த எ�றைன*,ண�>+ ெகா�ைவேய. 

 

Iமி ய>தர�தி0� ெபா�>+ ேம�ைம I'கேவ 

யாமி ய'ைக லாய நாத% ேகா/ைர�த ஐயநீ� 

ஏ/ =>த வ�த ேர�+� ஏரக$ �ேரசேன 

சாமிெய� ற��த எ� றைன*, ண�>+ ெகா�ைவேய'. 

      - பா�பன<க� 

 

வண'க�. 

வா�க தி�வ��. 

வாBைம யி�ப� உலகி; வள�வதாக! 

தி�ேவரக* ெப�மா� தி�வ<கCேக  அைட'கல�! 

 

97, சOஜீவிராய� )        இ3ஙன� : 

ேகாயி; 5தி, பைழய வ)ைண,          அ�ப� 

ெச�ைன - 21.     (க
 ரசபதி 

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

உ 

ெதBவேம +ைண 

தி�ேவரக� �வாமிநாத� தி�ேவரக� �வாமிநாத� தி�ேவரக� �வாமிநாத� தி�ேவரக� �வாமிநாத� பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�    

 

இ+, தி�ேவரக� /�கைன* ப%றிய பி�ைள�தமி� என விாி1�; இர)ட0�,� 

பய0� உட� ெதா'க ெதாைக. /�க� பி�ைள�தமி� எ0� ெதாடாி;, 

நிைலெமாழி உய�திைண* ெபயராதD�, அத� ஈ%=ெமB திாியாம; இய;பாB 

நி�ற+. 

 

‘ெபா+*ெபய� உய�திைண* ெபய�களி� ஈ%=ெமB 
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வDவாி� இய;பா�’ 

எ�ப+ இத%( விதி. 

 

தி�ேவரக� எ�ப+, ேசாழநாC<; தனி*ெப�� (மர� எ:>த�ளிய தல3கM� 

ஒ�=; நலOசிற>த பைடகM� நா�காவ+ பதி; தOைச மாவCட' (�பேகாண� 

தா?'காைவ$ சா�>த+. 

 

‘காேவாி ேந�வட'கி ேலவாவி Iமண�த 

காவா� �வாமி ெவ%பி� /�ேகாேன' 

 

எ�= அ�ைண /னிவ� பா<ய /*ப�ெதC� தி�*,க�கைள' ெகா)ட+; 

கயிைல$ சிகர� ஒ�ைற$ ெசB(�றா' க)ட+. 

 

(மர� (�வாக எ:>த�ளியி��தD� (�மைலெய�=�, Iேதவி ெந;Dெய0� 

இனிய தல�த�வாக இ��தD� ெந;Dமைலெய�=�, மிக அழகிய இடமாதD� 

�>தராசல� எ�=�, ம%=� பல ெபய� ெகா)� மதி�த%( உாிய+. 

 

பிரபவ /தDய அ=ப+ ஆ)<� அதிேதவைதக�, இ3(ள கC�மைல' ேகாயிD� 

அ=ப+ ப<களாக அைம>+ள� எ�=, இ�தல ஆ'க�ைத' (ட>ைத* ,ராண� 

(றி*பி�கி�ற+. 

 

தி� - அ��; ஏ� - எ:$சி; அக� - நிலய� என ஆதD�, க�Yரமாக� தி�வ�� 

காCசி*ப�� தல� இ+ எ�= க�+கி�றா� ேமேலா�. 

 

பி�ைள�தமி� எ�ப+, Nய தமிழி; உ�ள ெதா)Z%றா= பிரப>த3கM� ஒ�=. 

தனி*ெப�� தைலவ� ஒ�வைன* பாலனாக* பாவி�+* பா�வ+ இதனி; உ�ள 

ெசBதி.  ஆ)பா; பி�ைள�தமி�, ெப)பா; பி�ைள�தமி� என இ+ இ�வைக. 

பி�ைளெய�ப+, ஆணி%(� ெப)ணி%(� ெபா+வான ெபய�.  கா*,, ெச3கீைர, 

தா;, ச*பாணி, /�த�, வாராைன, அ�,D, சி=பைற, சி%றி;, சி=ேத� எ0� ப�+* 

ப�வ3கைள' F=வ+ ஆ)பா; பி�ைள�தமி�. 
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'சா%றிய கா*,$ெச3 கீைரதா; ச*பாணி 

மா%றிய /�தேம வாராைன - ேபா%றாிய 

அ�,Dேய ஆB>த சி=பைறேய சி%றிேல 

ப�,சி= ேதேரா� ப�+' 

 

எனவ�� ெவ)பா* பாC<யD; இத%( விதி1ள+. (இ*ப�தி� இ=தி G�ைற 

நீ'கி, அத%(* பதிலாக' கழ3(, அ�மாைன, ஊச; எ�பைவகைள இைண�+* 

பா�வ+ ெப)பா; பி�ைள�தமி�). 

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

1111.... கா"#" ப�வ�கா"#" ப�வ�கா"#" ப�வ�கா"#" ப�வ�    

 

Iேம� க%பக* ெபாழினிழD லம�கி�ற 

      [1],லவ�(: மகிழந�பா;[2] 

,ணாிைய மதி�த/+ த�பசிய[3] /கி?� 

      ,க�>+பா ராCடஞான* 

பாேம� தி�/ைறக ெள0ம/த ெமா)டமி�* 

      ப)ணவ�க M)மகிழஇ* 

பா�மீ+ தி�நாைர [�ந�பி த�மா= 

      ப)Jபக[4] வ%=தி*பா�; 

ேதேம� ெகா�ைறமண நா=�ர [5]நதிநீ�� 

      [6]திைள�தா� காைல1டேன 

ேச�>+த� [7]ெவ)ேகா� க:வி� +தி'ைகேம% 

      ெச�=ம� தகமம�>+ 

தாேம� ட�பிற* பி�பம� மாட;,ாி 

      த�பிைய$ [8]ெச�ெபா�ைள/� 

த>ைத1� (ளிரெமாழி சாமிமைல /�கைன$ 

      சா%=ைப> தமி�தைழயேவ. 1 

 

[1]. ,லவ� (: - ேதவ�க� FCட�. [2]. பா; ,ணாிைய மதி�+ - பா;கடைல' 

கைட>+. 

[3]. பசிய /கி?� - (ெதBவ') கா�ேமக� தி�மா?�. [4]. பகவ� - ெபா;லா* 

பி�ைளயாைர. 
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[5]. �ரநதி - ேதவக3ைக. [6]. திைள�+ ஆ� காைல - G�கி விைளயா�� ெபா:+. 

[7]. ெவ)ேகா� - ெவ)ணிற� த>த�. [8]. ெச�ெபா�ைள - சிற>த பிரணவ* 

ெபா�ைள. 

 

(ெபாழி*,ைர) ேத� ெபா�>திய (மாெப��) ெகா�ைற மண� கம:� ெதBவ 

க3ைகயா%= (வி�தக) நீாி; G�கி விைளயா�� ெபா:+, (சிற'க) உட� 

ெதாட�>+ ெச�=, தன+ கள3கம%ற த>த3கைள' க:வி, (எ�*பான) +தி'ைக 

ேம; ஏறி$ ெச�= (அ�ெபா�) ம�தக�தி� ேம; அம�>+, 

தாேமயான உட�பிற*பி� (அ�ைம) இ�ப�ைத அ0பவி'(� தி�விைளயாடைல 

வி��பி$ ெசBகி�ற த�பி1�, 

 

(பிரணவ) ெமB*ெபா�ைள உ�ள� (ளிர� த>ைத'( உபேதசி�தவ�மான 

�வாமிமைல /�கைன* பா�� வளமான (இ*பி�ைள�) தமி� தைழ�+ வள�வதாக 

எ�=, 

 

நிைற மல�' க%பக$ ேசாைல நிழD; (தகெவா�) வி��பி� த3கிய அறி� மி'க 

அமர� FCட� ஆந>தி'(�ப<, 

 

கன>த3கிய பா%கடைல' கைட>+ அ/த� உதவிய (ெதBவ) நீலேமகரான 

தி�மா?�, (அ�ைம அ�ைம எ�= பலபட*) ,க�>+ பாராC�மா=, அ�� ஞான* 

பா'களாக அைம>த (அாிய ெதBவ� தி�/ைறக� எ0� அ/த�ைத, 

 

(,னித) ஒளிமி( தமி�* ,லவ�க� உ�ள� ெபாி+� உவைகயைடய, இ>நில�லகி; 

தி�நாைர[� ந�பியா)டா� ந�பிக� (எ��+') ெகா�'(�ப<$ ெசBத, (Nய) 

ெபா;லா* பி�ைளயாைர� +தி*ப�, (எ - =). 

 

ஆர�பி'(� H; எ�=� - மண� கம�>+ இ�'க எ)ணி, 'I' என� +வ'கி� 

‘தைழயேவ' என /<�தா�. /த?� /<�மான எ:�+'கைள இைய'க, Iேவ என 

ஆதைல உண�>தா� உ�ள� உவைக ெப=�. 
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ஐ>ெத:�ைத நிைன�=�+� ஐ>+ இத�' ெகா�ைற, மாெப�� ெதBவ 

மண/ைடய+: உய�>த ேத0� உைடய+; க)Jத; /<ேம; க3ைக; அ3(ள 

ெகா�ைறயி� ெதாட�பா;, ந�மண� கம�கிற+ க3ைக நதி . 

 

வி�தக அ'க3ைகயி; G�கி விைளயா�கிறா� கணபதி. G�த பி�ைளயாரான 

அவைர� ெதாட�>+ ெச�ற /�க�, கணபதியி� த>த3கைள நீரா; க:�கிறா�. 

எ�*பான +தி'ைகேம; தாவி ஏ=கிறா�. அாிய ம�தக�தி� ேம; அம�கிறா�. 

 

அ)ணாேம; த�பி எ�=, க)டவ� களி'க* ,னித விைளயாட; ,ாிகிறா�; இ+ 

இள�பி�ைள விைளயாC�*ேபா; இ�'கி�றதாயி0�, உய�>த த>ைத'(� 

ெசBத உபேதச�தா;, உய�>ேதா�� /�க� உய�>ேதா� எ�= உண��தியப<. 

 

எ�=� ப�ைம காCடD�, 'ைப>தமி�' எ�றா�. '/�கைன$ சா%= ைப>தமி� 

தைழயேவ - பகவ% =தி*பா�' என /<'க. 

 

/�க� - இள�பாிIரண�; தமி:� ைப>தமி�; அ�தமி� இனிய ப�ைம தைழ*ப+ 

இய%ைக. தளி�� இைல1மான ப�ைம, அ��ைப, மண� கம� மலைர, +வ�'(� 

பிOைச, ,ளி'(� காைய, �ைவமி( கனிைய� தைழ'க அளி'(�; அ+ ேபா; 

இ*பி�ைள�தமி�, ப;வைக* பயைன1� அளி'(� எ�ப+ (றி*,. 

 

க%பக� - ச3க%பி�தைத� த�� சா;,ைடய+; வடெசா;. அத� நிழ; �க� 

க)டவ� அமர� இறவாைம க�திய அ>த இைமயவ� நிைன� நிைறேவற, /(>த� 

ஓBவி�றி /ய�றா�. பா%கடைல' கைட>தா�. உ�வான அ/ைத எ��+ 

உதவினா�. பயனான அதைன* ப�கிய வானவ�, பலகால� வா�>தன�. 

உணவி%(� த'கப< உண�� அைம1�. அ/த உணவா;, வானவாிட� வள�� 

காமாதிக� வள�>தன. அ�ர* ேபாC<1� அதிகாி�த+. அதனா; ேவதைன எBதி 

விழி�தனராதD�, இைமயவ� ஆயின� வி)ணவ�. அ�3கடல/த� அ�>திய 

அமர� கதி இ+. 

 

தி�/ைற அ/த� +B�தவ� சிவமாவ�. அதனி; உ�ள ஒKெவா� பா�ர�தி?�,  
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ெபா3கி� த+�பி அ�� ஞான� Iாி'கி�ற+. பாைலைய' (ளி� IOேசாைலயா'கி, 

தவிரா ேநாB தவி��+, இற>தாைர எ:*பி, எ�ைப* ெப)ணா'கி, க;D%(� 

ேதாணி'(�, காCடாைன'(3Fட உண�வளி�த ெப�ைம, உய�>த தி�/ைறகC( 

உ)�. 

அைத அ0பவி�தவ�க�, இதய�தா; இறவா�. அவ�கைள அறிவி'(� அள�ேகா; 

இ+. அ�னவேர உ�ெளா�= ,றெமா�= ஆகாத உ�தம�க�. 

அ�ெதBவ� தி�/ைறக�, மாெப�� சித�பர�தி; மைற>தி�>தன. கனி>த 

அ�ெபா� த�ைன வழிபCட ந�பியா)டா� ந�பி'(, அைவகைள* ெபா;லா* 

பி�ைளயா� காC<' ெகா��தா�. அத� பி� இ�பந�பிக�, அைவகைள எ��தா�. 

ம%றவ�'(' ெகா��தா� எ�ப+, இதனி; உ�ள வரலா=. 

ப)ணவ�க� - சமய (ரவ�க� என' ெகா)�, த� பதிக3க� பிற�'(* பய� த� 

கால� வ>தெத�= அவ�க� தி��ள� ெப�மகி� ெவBதிய+ என�மா�. 

அ+க)ட மாெப�� அமர� மகி�>தன�. அ��பா�பC� யானளி�த அ/த�தா; 

யா+ பய�? இறவாைம பிறவாைம ெசB1� இ+வ;லவா அ/த� எ�=, ,னித� 

தி�மா; ,க�>+ +தி�தா� எ�றப<. 

வி)ணி� வா� ,லவ� மகிழ' கடலமி�+ அளி�த தி�மா?� விய*ப, ம)ணி� 

வா� ,லவ� மகிழ* ப)ண/+ திரC< யளி�தவ� ந�பியா)டா� ந�பிக�. 

விநாயக� அ�ைள* ெப=/� அ/+ெபற வி��பி /ய�=, நO� க)� அOசின� 

ேதவ�க�. அ�தைகய இைட[= ஒ�=� இ�றிேய தி�/ைற அ/ைத, விநாயக� 

அ�ளா;, ந�பிக� Gல� ம)ணக* ,லவ� ெப%றன� எ�= மகி�>தப<. 

 

(ழ>ைத பிற>த இர)டா� தி3களி;, பால� இவைர� தி�மா; /தDேயா� 

பா+கா'க எ�= பா�� ப�வ� இ+.  "ம3கல� ெபாD1� ெச3க) மாேல, ச3( 

ச'கர� தாி�தலா0�, காவ% கட�� ஆதலா0�, Iவின� ,ண�தலா0/% Fறி', 

க3ைக1� பிைற1� க�'ைக1� ,ைன1ைம, ப3கென� றிைறவைன* பக�>+; 

/ைறேய, /:+லகீ�ற ப:த=� இமய*, ப�*பத$ ெச;விைய வி�*,ற�ைர�+; 

நாமக� ெகா:ந�, மா/கி; ஊ�தி, ஒ%ைற' ெகா�ப�, ெவ%றி ேவல�, எ:வ� 

ம3ைகய�, இ>திைர, வாணி, உ��திர�, அ�'க�, ம��+வ�, வ�'க�, I*,ைன 

ஊ�தியி� ெபாDேவா� அைனவ��, கா*ப தாக' கா*,' Fற; '' எ�ப+ இத� 

மர,. 
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கலகல�த மாLட* பிற*ேப;, கா*,� ேதைவ. இறவா* பிறவா ஏரக� திைறவ%(, 

எவ� கா*,� ேவ)டா; ம%= இத%( விதிெய� எனி;, கா*,� ெதBவ3க�, க>த* 

பரமைன' கனி>+ பா�� இ*பி�ைள�தமிைழ' கா*பதாக எ�= ேவ)�வேத 

க��+. ஊ�றி ேநா'கி�, இ+தா� உ�Mைற. இ�ேற;, மாLட� பா�� 

மரபாBவி�� எ�= மதி'கி�றா� ேமேலா�. பாவைனயி?� ப:+ ப�வ+ ஆகா. 

ஆதD�, க�ைணெயா� அறேவா� காC�� ெநறிேய க�த� த(வ+. 

 

தி�மா-தி�மா-தி�மா-தி�மா-    

 [1]ஏ�ம�� ைப>திைன' காவ;,ாி மா�மகளி� 

      இல�வாB ெமாழிய/தி0' 

[2]ேக'க%= நி%கி�ற இய;பி0�, ப�தியினி; 

      எ*ேபா+ [3]ெமா*ேபாத�� 

சீ�ம�� ம�ணகிாி வாBமல�> த��,திய 

      ெதBவ� தமி�$ச>தமா� 

[4]ெச�பாைவ மிகவிைழ> +ள/�( (�மைல$ 

      ெசKேவைள யினி+கா'க; 

ேத�ம�� ெச�[5]ப�தி [6]ஒளிமC( [7](�மணி 

      திைர'ைகக ளாலளி'(� 

[8]தீ�பாD 0ததித� [9]ெச;வ� தி�*பாைவ 

      [10]ேச��தியி% கீ��தியி�மி(� 

பா�ம�� ,+ைவயி% [11]பCட� பிரா�தவ* 

      பய0 1தி�தேகாைத[12] 

பா<ய� M>தி�* பாைவயா; மகி�கி�ற 

      ப+மமல� பசிய /கிேல. 2 

 

[1]. ஏ� - அழ( . [2]. ஏ'க%= - ஏ3கி. [3]. ஒ*, ஓத�� - ஒ*, ெசா;ல /<யாத. 

[4]. ெச�பாைவ - சிற>த தி�*,க�* பாட;கைள. [5]. ப�தி - Sாிய�. 

[6]. ஒளி மC( - ஒளிம:3க$ ெசB1�. [7]. (�மணி - சிற>த ர�தின�. 

[8]. தீ�பாD� உ�தி - இ�ப* பா%கட;. [9]. ெச;வ� தி�*பாைவ - தி�மக�. 

[10]. ேச��தியி� - FC�றவி0�. [11]. பCட�பிரா� - ெபாியா�வா�. [12]. ேகாைத - 

ஆ)டா�. 
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(ெபா-ைர.) (ஒ%ைற ஆழி�) ேத�ேம; வ�� ெச>நிற' கிரண$ Sாியன+ ஒளி ம:3க$ 

ெசB1� சிற>த (பளபள*,ைடய) சி>தாமணிைய அைலகளாகிய ைககளா; 

அளி'(� இனிய பா%கட; த>த ெச;வியான தி�மகளி� ேச�'ைகைய' காC<?�, 

,க�மி'க நில�லகி; உ�ள வி;D,�Nாி;, (ெப�>த(தி1ைடய) ெபாியா�வார+ 

(உய�) தவ*பயனாB உதயமான 
 ஆ)டா� தி�வாB மல�>த தி�*பாைவயா; 

(தி��ள�) மகி�கி�ற கமலமல� அவய�தரான கா�ேமக� தி�மா;, 

அழ( ெபா�>திய ப�ைம� திைன*,ன�ைத* பா+கா�தி�>த (வள� சிற>த) மா� 

மகளான வ�ளிய�ைமயி� ெகாKைவ வாB$ெசா; அ/ைத$ �ைவ�த%( ஏ3கி 

நி%கி�ற இய;ைப' காC<?�, 

அ�பா; எ'கால�+� ஒ*, ெசா;ல இயலாத சிற*,ைடய தி�வ�ணகிாி நாத� 

தி�வாB மல�>த�ளிய ,திய ெதBவ$ ச>த� நிைற>த சிற>த தி�*,க�* 

பாட;கைள, மிக வி��பி� தி��ள� உ�(� �வாமிமைல$ ெசKேவைள(* பா�� 

பி�ைள�தமிைழ,) இனி+ கா�த��க . (எ - =). 

பசிய /கி;, ெசKேவைள இனி+ கா'க எ�= /<'க. 

பா%கட; உதவிய பாைவ உறவா; இனி+ விைள>த இ�ப�தி0�, ஆ)டா� 

தி�*பாைவயா; தி�மா; அதிக மகி�$சியைடகி�றா�; மாமனா� ெசBதி இ+. 

மா� த>த மகளான வ�ளியார+ ெமாழி அ/தி%( ஏ3கி நி%(� /�க�, அைதவிட 

இனி�தெதன அ�ணகிாி தி�*,கழி; ஆ�வ� ெகா)�ள� என, அ�ைம ம�க� 

ெசBதிைய அறிவி�தப<. 

தி�*பாைவ இர)�� /தல+, நீாி; பிற>த தி�மக�; அ��த+, நிலமக� அ�ச 

ஆ)டா� பா<ய பிரப>த�. 

அ=/க� ேம; ைவ�த அ�பா;, அவ� சா�பினரான தி�மா; /தDய ேதவ� 

பிரபாவ3கைள1�, தி�*,கழி; (றி*பி�வ� அ�ைணய�; அதனா; அவைர, 

'ப�தியினி; ஒ*ேபாத��' எ�றா�. 

உய� (�வாயி�>+ /�க� உபேதசி�த தலமாதD�, �வாமிமைல ‘(�மைல' 

என*ெப=�. 

திைர - அைல; திைரதைல 1ைடய+ என' காரண' (றி; திைரத; - மட3(த;. உ�தி 

- நீ� த3(� இட� எ0� ெபா�ளி; கடைல' (றி�த+. அ�>தமி� நாCைட 

ஆ)டவ� அ;D. அ+ேபா; பா)< நாC<� ஒ� ப(திைய ஆ)டவ� ம;D. 

ம;D'( இ� ம'க�. அவ�கM� ஒ�வ� ெபய� வி;D. வி;D ,+'கிய ஊ� 

வி;D,�N� என* ெப=�. அ+ இ3( ‘பா� ேம� ,+ைவ' என*ெப%ற+. 



22 

 

பCட�பிரா� எ�பதி;, பCட� அ>தண� எ0� ெபா�C�. ேகாைத - ,னித மாைல 

ேபா�றவ� எ0� ெபா�ளி; ஆ)டாளி%( அைம>த ஒ� ெபய�. ப+ம மல�* பசிய 

/கி; - கமல'கா� I�த கா�ேமக� ேபால வ�� தி�மா;. தி�மா?'(' கட; 

க��+வ மணிெயா� தி�மகைள அளி�த+; ம�க0'(� மாம0'(� இதனி; 

உ�ள (ண ஒ%=ைம கா)க. (க) 

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

 

சிவெப�மா� சிவெப�மா� சிவெப�மா� சிவெப�மா� ----    அ�பல�*�த�அ�பல�*�த�அ�பல�*�த�அ�பல�*�த�    

தாமைர� தவிசிலம� மாமைற' [1](ாிசி;தைழ 

      யாDட� +யி;காிய [2]ேமகமி* ,வனெமா� 

தானழி� தி�/ைனய Sல�[3]ைவ� தவ0மிவ� 

      ேசம/% றிடெவா�ைக ேம��' ைகயரபய 

ேம�ெபா% ைகயினெராி ேச�தட' ைகய�க�ைண 

      ேச�ம% ,தநடன மா�ெபா% கழ;பணிவ�; 

[4]Iமைன$ சிைறயிD� ேகாப�/� ெதாழி?ெமா� 

      தானட� தி�[5]ச+ர� ேவதெமB* ெபா��[6]ச�வ 

Iரண* பிரம/ைம யா�தவ$ சி=வ0ய� 

      [7]ஏமச% (�வி� /ைற வா��ற$ சிவைன/ன� 

ஓ+வி� தவென<ய ேசாைல�% றில(தி� 

      ேவரக' (மர�மகி� காவ?' க��ெகனேவ. 3 

 

[1]. (ாிசி; - பிரம�. 2. ேமக� - தி�மா;. 3. ைவ�தவ� - ஏ>திய உ��திர�. 

[4]. Iமைன - பிரமைன. 5. ச+ர� - ேம�பா�ைடயவ�. 

[6]. ச�வ Iரண* பிரம� - எ3(� நிைற ெபாிய ெபா��. [7]. ஏம� - இ�ப�; 

காவ?மா�. 

 

(ெபா-ைர.) மலராகிய மாளிைகயி; வா:� சிற>த பிரமைன$ சிைறயிDCட 

ேகாப'கார0�, (பைட*, கா*, அழி*, எ0�) /�ெதாழிைல1� தாேன தனி 

நட�+� ேமேலா0�, ேவத�தி; ெசா;ல* ெப%ற ெமB*ெபா�M�, எ3(� நிைற 

ெபாிய ெபா�M�, உைமயி� ெப�>தவ* பி�ைள1�, உய�>த இ�ப ஞான 
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(�ச>தான� வாழ$ சிவபிராைன /� ஒ� சமய�+ (ஓ�ெபா�ைள உண�>+) 

ஓ+�ப<$ ெசBதவ0மான ; 

(வானளாவிய) வியனா� ேசாைலக� S�>+ விள3(� தி� ஏரக' (மர� இ�,=� 

(இ*பி�ைள� தமி�') கா*பி%( அ��க எ�=, 

தாமைரயாகிய அைணயி; த3கி* ெப�மித ேவத� ஓ+� ெப�>தைகயான பிரம0�, 

தைழ�த ஆDைலயி; அறி+யி; ெகா�M� நீலேமகரான தி�மா?�, இK �லைக� 

தாேன தனியி�>+ அழி'(� /ைன1ைடய (உய�>த) Sல� ஏ>திய உ��திர0� 

ஆன இ�Gவ�'(� நல� ேதா�ற (அ�ள), ஒ� கர�தி; ேமவிய 

உ�'ைக1ைடயவ��, அபயமாக* ெபா�>திய (ம%ெறா� ) அழகிய தி�'கர�ைத 

1ைடயவ��, கன; ம: ஏ>திய (ேவேறா�) உய� தி�'கர�ைத 1ைடயவ�� ஆன 

சிவ பிரான+ அ�� ெபா�>+� அ%,த நட�ெசB ெபா�னான தி�வ<கைள* 

(,>தியி; ைவ�+*) ேபா%=வ�, (எ - =). 

ேகாப�, ச+ர�, பிரம�, சி=வ�, ஓ+வி�தவ� (ஆன) (மர� (பி�ைள� தமி�') 

காவ?'( அ��ெகன, ெபா%கழ; பணிவ� என /<'க. 

ஓயா+ நா? வாயா?� ஓதி* பய� எ�? ஓ� ெபா�� உண�>தில�; இ>நிைலயி; 

யாேன ெபாியெனன இ=மா>தா� பிரம�; அவைன� ெதBவ'(மர� தி��த 

நிைன�+, ஆ�வ� ெகா)� அ�கி; அைழ�தா�. /ைன*ெபா� வ>த அவ� /க� 

ேநா'கி, 

ஏ+ ,ாிவாB எ�ன, யா� பைட*ேப� எ�ன, 

வ�ேமா ேவத� எ�ன, வ�ெம�ன, 

விய� இ�'( விள�ெப�ன, ஆதியினி; 

(<ைல ெய��+ அைற(த?�, அத� ெபா�ைள 

ஓதியபி� ஓெதனேவ ஓதினா� உைமபால�' 

ம�0 (<ைல* ெபா�ைள அறியாம; மய3(த?�, ெகா�0ைடய நரசி3க' (C< 

தைல (C< உைத�+, இ�ன?ற$ சிைறயிC�, ெதளி� பிற>த பி� அ'கமலைன 

வி�வி�த காைத கா>த�தி; உள+. 

ேகாப� - மற'க�ைணய�. பிரம� சிைறயி�>த நாளி;, த� த>ைதேபா;, அகில 

உலைக1� ஆ'கி அளி�+ அழி'(� ெதாழி; அ�தைன1� தாேன நட�தின 

னாதD�, ‘ச+ர�' எ�றா�. ச+ர*பா� - பிறிெதா�வ�'( அைமயாத ேம�பா�. 
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சமயவாதிக� ெசா;?� ெபா�ளைன�+� ெபாB; 'எ'கைல'(� Iத3க� 

எவ%றி0'(� பிரம0'(� ஈசென�ன�, த'க /த; பர*பிர�ம� சதாசிேவா� 

எ�= ஒ�கா; ேவத� சா%=�; /'கன; S� ேவ�வியி; �*ரம)ேயா� என�� 

/'கா; F=�' எ�= ேவத� F=வேத ெமB. 

அதனா%றா�, (மரைன 'ேவத ெமB*ெபா��' எ�றா�. எ3(� நிைற ெபாிய 

ெபா�ைள, 'ச�வ Iரண* பிரம�' எ�றா�. உ-� - அ = உமா என ஆதD�, அ�ேதவி 

பிரணவ வ<வ* ெப�மாC<. 

அ�பிைக இமய�தி; தவ� ெசB+ ெப%ற பி�ைளயாதD�, 'உைமயா� தவ$ 

சி=வ�' எ�றா�. 

அறி�� அறியாைம1� கல>த+ ஆ�மா. +�ப� கலவா இ�ப/�, அறியாைம 

கலவாத அறி��, உ�ளி�� ஒழி'(� ஒளி1� உதயமானா;, உBதிையயைட1� 

உயி�. அ� G�=மான+ (�ச>தான�. அைத ' ஏமச% (�வி� /ைற' எ�றா�. 

உய�>த க;லா; நிழD; நா;வ�'( ஒளிெநறி காC<ய த>ைத'(� ஒ)ெபா�� 

உைர�த சிறிய ெப�>தைக, அ$ச>தான�தி� தைலவராக சிவ�ைதயா'கின� 

எ�பா�, ‘சிவைன /ன� ஓ+வி�தவ�' எ�றா�. தி� - அ��; ஏ� - எ:$சி; அக� - 

உ�ள� என ஆதD�, அ�ெள:� உ�ள� பி)ட தி�ேவரக�; 'ெந<ய ேசாைல 

�%= இல( தி�ேவரக�' அ)ட தி�ேவரக� எனைல1� இ3(' (றி�தப<. 

(மர� - எ�=� பதினாறாக இ�*பவ�; ஆறிர)� அ0பவ ஆ�ம� தைலவிைய 

ஆ�வ� ெகா)� த:�ேவா�; மரண� தவி�*பவ� /தDய ெபா�ளைமதி ெகா)ட 

,னித� தி�*ெபய� இ+. 

காவ; எ�ப+, கா*,* ப�வ* ெபா�� (றி*,'கைள' கா'க எ0� ெபா�ள+. 

/�கைன' கா'க என* ெபா�� ேகாட; /ைறவ: எ�க. ம'க� ேம; பா�� 

பி�ைள�தமி�'( அ+ மரபாகலா�. இ+, த%பர /�க� பி�ைள�தமி� எ�ப+ 

நிைனவி; இ�*ப+ நல�. 

சிவெப�மா� எ�பதி;, ெப�மா� எ�ப+ ெப�ைமயி% சிற>ேதா� எ0� 

ெபா�C�. அ�பல�தி; ஆ�வாைன' F�த� எ�றா�. அ�பல� - ெவ= ெவளியான 

ேபர�பல�; இதய ெவளியான சி%ற�பல/மா�. 

�வாதிCடான கமல�தி; இ�>+ ��தி ஓ+� நா�/கைன, ‘தாமைர� தவிசிலம� 

மாமைற' (ாிசி;' எ�றா�. (ாிசி; - ேமைத; ஆ)பா; சிற*,* ெபய�. 
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பரம உ�'ைக ஒDயா; பைட*,; க�ைண அபய கர�தா; கா*,; அன; ம:' 

கர�தா; அழி*,: ஊ�றிய தி�வ<யா; மைற*,; எ��த தி�வ<யா; அ���. 

இ3ஙன� ஐ>ெதாழி; ஆடலா; ஐ>ெதாழிDனைர� ேதா%=வி�+, அவ�கைள' 

க�வியாக' ெகா)� ெசய; ெசBவா� தி�வ<கைள வண3(� /�ைனய ப(தி, 

அ�ைமயி?� அ�ைம. 

தவி� - அைண; வடெசா;. ப'(வ�தி%(� த'க ெபா�� பய�தD�, மாெப�� 

ேவத3க� மைறக� என* ெப=�. மா எ0� அைட, அைவகளி� அ�ைமைய 

அறிவி'கி�ற+. 

ப$ைச ஆ; இைல எ�பா�, 'தைழ ஆ;' எ�றா�. +யி; - அறி+யி; என*ெப=�. 

அகில சராசர/� தி�மாD� அகC<; உள. க)J� க��+மாக அைவகைள' 

க�தி யி��தைல, ‘அறி+யி;' எ�= அறிவி*ப+ மர,. காிய ேமக� எ�ற+, 

நிற�ைத1� தி�மாD� அ�ைள1� நிைனQC<ய நிைல. 

/$ச�தி உ�வாB அகில சராசர�ைத1� அழி*ப+ ஆதD�, இ*,வன� ஒ� 

தானழி�தி� /ைனய (ல�' எ�றா�. 

அபய� - பயமக%=வ+; வடெசா;. ‘அ%,த நடன� ஆ��' எ0� ப(திைய, 

உண�வா� உ�ள� (தி�+ மகி�>+ F�தா��. (உ) 

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

 

சிவகாம�0தாிசிவகாம�0தாிசிவகாம�0தாிசிவகாம�0தாி    

[1]ஐ>ெதாழி னடா�+திற; சிவபர� ெபா��ெபற 

      அளி'கெவ� ேறய�ளினா; 

[2]ஆதி[3]யி$ ைச[4]கிாிைய யாகி1ட; [5]த0கரண�[6] 

      ஆதியெவ லா/தவிேய 

சி>ைதயி 0ண�>திட% காிய[7]இைற தி�நட� 

      சி%=யி�க� காெணாணாத 

சி=ைமக) டைவ1ய� தா�க)� க�ைண,ாி 

      சிவகாமி ய<கணிைனவா�; 

[8]/>ைதமைற ேயா+�* பிரமணிய மாகியர� 

      [9]/ளாிவிழி வழி1தி�ேத 

/'கண �வ'க�ப ேதசமி� ெசவி(ளிர 

      ெமாழி13 (மார(�ைவ' 

[10]ெகா>தவி� [11] ந=3கா விாி'(� [12] ,ன%கா 
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      விாி'(வட பா%(வலய�[13] 

[14](லவமர� பணி,ாிய அ�� ெச13 (�மைல' 

      (கைன* ,ர'கெவனேவ. 4 

 

[1]. ஐ>ெதாழி; - பOச கி��திய�. [2]. ஆதி - ஆதி ச�தி. [3]. இ$ைச - இ$சா ச�தி. 

[4]. கிாிைய - கிாியா ச�தி. [5]. த0 - உட;. [6]. கரண� - (மன� ,�தி சி�த� 

அக3கார�) எ0� அ>த'கரண�. 

[7]. இைற - சிவபிரா�. [8]. />ைத - /த�ைமயான. [9]. /ளாி விழி - ெந�*,' க). 

[10]. ெகா>தவி� - ெகா�தாக மல�>த. [11]. ந=� கா விாி'(� - மண/ள 

ேசாைலகைள* ெப�க ைவ'(�. 

[12]. ,ன; காவிாி'( - நீ�நிைற காவிாி நதி'(. [13]. (வ லய� - நில�ல� ; 

ஆ(ெபய�. 

[14]. (ல அமர� - சிற>த ேதவ�க�. 

 

(ெபா - ைர.) (சிற>த) /த�ைம ேவத3க� சிற*பி�+ைர'(� �*பிரம)யமாB, 

அரனா�ைடய (உய�த� ெந%றியி; உ�ள) ெந�*,'க) வழி உதய� ெசB+, 

/'க) /த;வ� உவைகெபற (ஓ�ெபா��) உபேதச�ைத (அவ�) இ�ெசவி (ளிர 

ெமாழி>த (மார (�G��திைய ; 

ெகா�+'களாக மல�>த மண/ள ேசாைலகைள மலர ைவ'(� நீ� நிைற>த காவிாி 

யா%றி� வட,ற�தி;, ம)ணவ�� சிற>த வி)ணவ�� (த� த�மா; இய�ற 

தி�*பணி ெசBய, (அவ�கC() அ��பாD'(� (�மைல (ெய0� �வாமிமைலயி; 

எ:>த�ளிய) (கைன (* பா<ய இ*பி�ைள�தமி� Hைல') கா�த��க எ�=, 

(பைட�த;, கா�த;, அழி�த;, மைற�த;, அ�ள; எ0�) ஐ>ெதாழிைல$ ெசBகி�ற 

ஆ%றைல$ சிவபர0'( அ�ளேவ)�� எ0� ேபாிர'க�தா;, ஆதி ச�தி, இ$சா 

ச�தி, கிாியா ச�தி /தDய தி�ேமனிகைள� (தா�) தா3கி; உடைல1�, (மன� ,�தி 

சி�த� அக3கார� ஆன) அ>த' கரண� /தDய யா�� அளி�+�; 

உ�ள� ெகா)� உணர இயலாத இைறவன+ தி�'F�ைத (கிOஜி'ஞ� எ0� ) 

சி%=யி�க� காண /<யாத சி=ைமைய ேநா'கி, அK�யி�க� உBதிெபற (அ� 

தி�'F�ைத� தா� க)� (காC�கி�ற) க�ைண பாD'(� சிவகாமியா� (ெதBவ�) 

தி�வ<கைள� தியானி*ப�, (எ - =). 
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ேவத�தி0� />திய H%க� இ;ைல யாதD�, ‘/>ைத மைற' எ�றா�. பிரம ஞான� 

உ�ள பிரா மண�'(� ேவத3கC(� அLபவ ெதBவ மாதD�, '�*ரம)ய�’ 

எ�றா�. (ஹ� எ0� ெபய� ேபா;, �*ரம)ய நாம/� (மர�'ேக உாிய+ எ�= 

ேகாஷி'கிற+ ேவத�; அ*ெபயாி; உ�ள பிரம ச*த�, மைற, ேவ�வி, ெபாி+ எ0� 

ெபா�� த��; ஆகD�, ேவதபதி, ேவ�விபதி, ெபாியபதி எ0� ெபா�Mைடய+ 

அ� தி�நாம� எ�= அறிஞ� அறிவி'(� ெசBதிைய அறியாதா� இ;ைல. 

ஸு - ஆந>த�; *ர]ம - ெபாிய ெபா��; (>ய�) )ய� - அதினி�= ஒளி�வ+ என* 

ெபா�� கா)ப+ மர,. எனேவ ேபெராளியாB மிளி�வதான அLபவ ெசா�பேம 

�*ரம)ய� என உண�கி�றா� ேமேலா�. 

“+*,ர� நா�யிேர! �*பிரம)ய�தி� ேம;, எ*பிரம� உ�ள+ இய�," எ�ப� 

பா�பன<க�. 

''எ>ைத பிரா0'க3( இ�G�= வCடமாB 

த>ைத த� /�ேன ச)/க� ேதா�றலா; 

க>த� �வாமி கல>த3 கி��தலா; 

ைம>த� இவென�ன மாC<' ெகாளீேர" 

எ�= தி�ம>திர� F=மா=, '/ளாி விழி வழி உதி�த ' LCப� ஊ�றி எ�=� 

உணர� த(�. 

"சிவனா� மன�(ளிர உபேதச ம>திர� இ� 

ெசவிமீதி ?�பக�ெசB (�நாதா'' 

எ�= F=� தி�*,கழி�ப<, " இ� ெசவி (ளிர ெமாழி1� (மார(�" எ�றா�. 

பைட*பாதி நட�+� பர� ஆ%றைல, ‘திற; பர�' என� ெதளி� ப��தினா�. " ஆ'கி 

யளி�+� +ைட'(�, ெதாழி; அ�தைன ைவ�+� எ�ள�தைன ேய0�, தா'கற 

நி%(� சம��த�" எ�றா� தா1மானா� . 

ஐ>ெதாழி; இய%=� ஆ%றைல இைறவ%( உதவ, இைறவி ஆதி /தDய ச�திகளாக 

அைமகிறா�. பOச கி��திய பரம LCப�ைத, சி%றறி�ைடய சீவ�க� உணரா�. 

இ>த ஏைழைம க)� இர'க3 ெகா)ட எ�பிராC<, அ'F�தி� (றி*ைப� தா� 

பா��த க) வா3கா+ பா��+, ஆ�ம வ�'க3கC( அ>த அ�ைள$ சிறி+ சிறிதாக 

அ��பவ� ஆதD�, ‘தா� க)� க�ைண,ாி சிவகாமி' எ�றா�. 

'ம+விாி ேகாைத மடவர% க�ம 

,+வி�> +)ண �)ண 

அ%,த� விைள'(� நி� ஆந>த' F�ேத" 
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எ�ற (மர(�பர� (றி*,� இ3( எ)ண�த(�. 

சிவ�ைத அவ�ேபா?� காமி�தா� இ;ைல யாதD�, ேதவி சிவகாமி எ0� ெபய� 

ெப%றா�. (கைன* ,ர'க எனேவ, சிவகாமி அ<க� நிைனவா� என /<'க. 

நிைனத; - தியானி�த;. �*ரம)ய� /த; நிைல; (மார (� அ��த நிைல; இதய 

(க� /<>த நிைல எ�க. (வலய� (ல� அமர� எ�ப+, I�ர� என�� ெபா�� 

த��. (ங) 

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

 

விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�    

/�ேனாி;[1] மகதியா� [2]/னிெகா)� வ>தகனி[3] 

      /'கணைர வல�வ>+தா� 

/:+� கவ�>த(ைற தீ�மா ற�/னிவ� 

      /�க)� வ>தமைலவா� 

த�ேன ாிலாத [4]தி� மா+ள3 கனியினிய 

      த�பிைய வD>தைண1மா 

த>த�ள இ�த>த ெமா:(மத G�றிென� 

      சா�களி% ைற�+தி*பா�; 

[5]க�ேன� ெமைனயைனய� மன/� கைர>+க' 

      க�ைண,ாி விரதேவைள' 

கனகமைல வள�[6]மர கதவ;D [7]கனிய�C 

      க%பக' கனிையயினிய 

[8]மி�ேன� மிைட [9]யமர (Oசாி தட3ெகா3ைக 

      ெவ%பி;விைள யா�களிைற 

ேமத'க ,லவ�,க� சாமிமைல ேம�தமி� 

      [10]விரகைன' கா'கெவ�ேற. 5 

 

[1]. ேந� இ; - ஒ*பி;லாத. [2]. /னி - நாரத /னிவ�. [3]. கனி - மா3கனிைய. 

[4]. தி�மா+ உள� கனி - அழகிய மா+ உ�ள� கனி>+. [5]. க�ேன�� - க; ஒ�த. 

[6]. மரகதவ;D - உமாேதவி. [7]. கனி - கனி�. [8]. மி�ேன�� - மி� ேபா?�. 

[9]. அமர (Oசாி - ேதவயாைன. [10]. விரகைன - ேவCைகயைன. 
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(ெபா-ைர.) க; ஒ�த எ� ேபா�றவர+ மன/� கைர>+�க, பரம அ�ைள* 

பாD*பைதேய விரதமாக' ெகா)ட ெசKேவM�, ெபா�மைலயி; வள�>த ப�� 

ெகா<யான பா�வதியா� (தி��ள�) கனி�ெபற$ ெசB1� க%பக அ�� கனி1�, 

இனிய மி�ன; ஒ�த இைட1ைடய ேதவயாைனயாாி� மாெப�3 ெகா3ைகயான 

மைலயி; விைளயா�கி�ற மதயாைன1�, 

ேமலான (ெப��) த(தி1ைடய ,லவ�க� ,க:� �வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய 

தமி� ேவCைக� த%பர0மான க>தைன (* பா<ய இ*பி�ைள�தமிைழ') கா�த��க 

எ�=, 

தம'( /� எவ�� சம� ெசா;ல இயலாத மகதியா� நாரத /னிவ� ெகாண�>த 

மா3கனிைய, 

/'க) சிவ�ைத வல� வ>+ தா� /:+� அபகாி�த (ைற தீ��ப<, 

அ>நாரத மனிவ� (தா�) /� தாிசி�+ வ>த மைலயி; வா:� தன'( ஒ*பிலாத 

அழகிய மா+, (க)�) உ�ள� கனி>+, (த�) இ�ப� த�பிைய வD>+ த:��ப<� 

த�வத� ெபா�C�, 

இ� த>த3கM�, ஒ:(� /�மத/� ெகா)�, /: யாைன உ�வாக� ேதா�றிய 

கணபதிைய� +தி*ப�, (எ - =.) 

விரத ேவைள, க%பக' கனிைய, களிைற, விரகைன' கா'க எ�ேற களி%ைற� 

+தி*ப� என /<'க. 

மா+ள3கனி எ�ற+, வ�ளிய�ைமைய. க�ைண மத� இர)�ைடய கணபதி, 

வ�ளியாைர /�கெனா� ேச�*பி'க /: யாைன1�வாக' கதி�த ெசBதிைய' 

கா>த�தி% கா)க. 

மரகத வ;D கனி - ப$ைச' ெகா<யி; ப:�த பழ�. (றிOசி நில�த+ யாைன 

யாதD�, 'ெகா3ைக ெவ%பி; விைளயா� களி=' எ�றா�. 

மாதவ நாரத�, /�ெனா� சமய� ஒ� மா3கனி ெகா)� வ>தா�. அைத� த�பி 

அைடயாதப<, தாேம கவ�>தா� கணபதி. அதனா; விைள>த கவைலைய வில'க, 

அ> நாரத� க)� வ>த கனியான வ�ளிய�ைம, தாேன வ>+ /�கைன� த:வ, 

ஆன ெசய; அ�தைன1� ெசBதா� அ>த ஆைன/க� எ�ற அ�ைமேய அ�ைம. 

தி�மா+ உள� கனி இனிய த�பி என* பிாி� ெசB+ ெபா�� ெகாள* ெப%ற+. 

------------------- 
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1ரப�திர�1ரப�திர�1ரப�திர�1ரப�திர�    

விதிவழியி 0ழ?யி�க� கதியைடய விமலன�� 

      ேவதவிதி மாறிேம%ெகா� 

ேவ�வியினி; [1]விதிைய[2]விதி மாD0' ேகயவி[3] 

      [4]விதி*பென� ேற/ைன>த[5] 

விதியி�வழி ெக�மதிெகா� [6]சி=விதிைய [7]அKவாி 

      [8]விதி�*ப� [9]த<>+ேம� 

[10]வி,தரைன ேவா�ெமB1 ெமாKேவா� [11]வ�'ெகாள 

      விதி�த[12]5ரைன நிைன(வா�; 

பதி1மவ� வழிெயா:( ப��மைவ பிணிெந�� 

      பாச/� ெபாBெய�=தா� 

பரமெம0 மவெநறி பி<�+' ெகா�>ெதாழி; 

      பயி�றS� படெந<யேவ; 

/திய�த தி1மலற மைலபிள� படெவறி1 

      /�கைன' (�கிாியி;வா� 

/த;வைன' க�மாாி ,த;வைன* ,னிதவ= 

      /கவைன' கா'கெவனேவ. 6 

 

[1]. விதிைய - பிரமைன. [2]. விதி மாD0'ேக - ெப%ற தி�மா?'ேக. [3]. அவி - 

அவி�பாக�. 

[4]. விதி*ப� - (,+)விதி ெசB+ த�வ�. [5]. /ைன>த - க�வ� ெகா)� எ:>த. 

[6]. சி=விதிைய - த'கைன. [7]. அKவாி - அ� தி�மா;. [8]. விதி�*ப - ந�3க. 

[9]. த<>+ - ெவC<. [10]. வி,த� - ேதவ�க�. [11]. வ�'ெகாள - த:�பைடய. 

[12]. 5ரைன - 5ரப�திரைர. 

 

(ெபா - ைர.) /த;வ0�, அவ� (வ(�த) வழியி; வா:� ஆ�மா'கM�, அ>த 

உயி�கைள* பிணி�த பாச* ெப�>ெதா(தி1� ெபாB எ�= ,க�=; 

தாேன பிரம� எ0� 5ணான வழிைய ேம%ெகா)�, (வானவைர வ��+�) 

(4ரமான ெசயைல ேம%ெகா)ட (அநியாய$) Sரப+ம� (ஆCசி) அட3க, 

ெப�3கட?� அலற, (அ�ண� தைலவைன மைற�+' கா�த மாயா) மைல பிள�பட 

/த�ைம ேவைல 5சிய /�கைன; 
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�வாமி மைலயி; வா:� /த;வைன, க�ரநிற உைம ைம>தைன - ைம>தைன, 

,னிதமான ஆ=/க* ெப�மாைன* பா<ய இ*பி�ைள�தமிைழ') கா�த��க 

எ�=, 

க�ம ெநறியி; உழ?� ஆ�ம :ேகா<க� கதியைட1�ப<, விமல சிவ� அ�ளிய 

ேவத' கCடைள ம=தைலயாக; 

ேம%ெகா)ட ேவ�வியி;, பிரமைன* ெப%ற பிதாவான தி�மாD%ேக 

அவி�*பாக�ைத அளி*ப� எ�ேற /ைன*,' ெகா)� /ய�=, விதிேபான வழி 

ெக�மதி ெகா)ட த'கைன, அ�தி�மா; ந�ந�3க ெவC<; 

(அKேவ�விைய) வி��பி வ>தி�>த வானவ� அைனவ�ைடய ேமனி1� ஒKெவா� 

த:�, ெபற, நியதி ெசBத 5ரப�திரைர நிைனவ�, (எ - =). 

ஆவிெயன ஒ�றிைல, அ�>தைள1� மி�ைத; 

      அ)ண; உ�வ3க� ெதா=� அ�கட இன�+� 

ேமவிய விேயாம� எனேமவி, அழிவி�/� 

      வி)ெணன இ�*ப�; விைன ,)ணிய /ய�றா;, 

ஈவதைவ எ�ன பல�? மி�ைத; அதனா; நீ 

      இ�ன அற�, இ�னமற� எ�ன உள� /�ேன; 

ேதவைர வ��+தி; மக�திைற Lம'(� 

      ெதKவ�, அவைன$ சிைறெசB! ெசBதியி+ ெசBதி!" 

என அ�ர(� அ�ளிய ெநறிைய, அLCடான�தி; ெகா)டவ� அ�ண� தைலவ�. 

ஆதD�, 

'பதி1�, அவ�வழி ஒ:( ப���, அைவ பிணி ெந�� பாச/� ெபாB எ�=, தா� 

பரம� எ0� அவெநறி பி<�+' ெகா�� ெதாழி; பயி�ற S�' எ�றா�. 

ஆணவ$ Sாி� ஆCசிைய யழி�தைத, ‘பட' எனD% ெபறைவ�தா�. ெத�கடD� 

ந�வ+ Sரப+ம� தைலநகர�. 5ரமேக>திர� எ0� அ*பதி'( அரணான கட; 

அலற��, /+( காC< ஓ<ய Sரைன மைற�+$ ெச�ற மாயாமைல பிள�பட�� 

ஏவிய ெப�ேவைல, ‘ெந<யேவ;' எ�றா�. ஆணவ' ெகாCட�ைத அட'கி, 

அ�விைன' கடைல அலற$ ெசB+, ெபாிய மாையைய* பிள>த வியாபக ஞானேவ; 

எ�ப+ (றி*,. 
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(� வா:� கிாிைய' ‘(�கிாி' எ�றா�. அகில சராசர3கC(� ஆதியாைன, 

‘/த;வ�' எ�றா�. க)ணி%(' (ளி�$சி த�� நிற' க�ாி பால� எ�பா�. ‘க�மாாி 

,த;வ�' எ�றா�. 

ஏ=மயி; ஏறி விைளயா� /க�; ஈச�ட� ஞான ெமாழி ேப� /க�; F=� 

அ<யா�க� விைன தீ��த /க�; (�= உ�வ ேவ; வா3கி நி�ற /க�; மா= ப� 

Sரைன வைத�த /க�; வ�ளிைய மண� ,ணர வ>த /க� - எ0� கள3க� அ%ற 

அ=/க' கட�ைள, ‘,னித அ=/கவ�' எ�= Fறி* ,ளகிதமைடகிறா�. 

ஒ�ப+ பிரமா'களி� ஒ�வனான தCச�, ‘சி= விதி' எ�= ெபய� ெப%றா�. அாி - 

(பைகவைர ) அழி*பவ� எ0� ெபா�ளி; தி�மாைல' (றி�த+. 

விதிவழி மதி எ0� பழெமாழி, ‘விதியி� வழி ெக�மதிெகா� சி=விதி' எ�ற 

ப(தியி; ெவளியாகி�ற+, 

வி,த� - சிற>த அறி�ைடய ேதவ�க�; அவ�க� அறி�*ெப�'க�, எKவள� 

அந��த� ெசBத+? 

"சா<ய ேவ�வி சாி>திட� ேதவ�க� 

ஓ<ய வாபா< உ>தீபற 

உ��திர நாத0' (>தீபற. 

ெவBயவ� அ3கி வி:3க� திரC<ய 

ைகைய� தறி�தாென� =>தீபற 

கல3கி%= ேவ�விெய� =>தீபற. 

உ)ண* ,(>த பக� ஒளி�+ ஓடாேம 

க)ைண* பறி�தவா= உ>தீபற 

க�'ெகட நாெம;லா� உ>தீபற. 

நாமக� நாசி சிர�பிர ம�பட$ 

ேசாம� /க�ெநாி� +>தீபற 

ெதா;ைல விைனெகட உ>தீபற. 

Sாிய னா�ெதா)ைட வாயினி% ப%கைள 

வாாி ெநாி�தவா =>தீபற 

மய3கி%= ேவ�விெய� =>தீபற 

த'கனா� அ�ேற தைலயிழ> தா�த'க� 

ம'கைள$ Sழநி� =>தீபற 

ம<>த+ ேவ�விெய� =>தீபற 

ஆC<� தைலைய விதி'(� தைலயாக' 

FC<ய வாபா< உ>தீபற 

ெகா3ைக (?3கநி� =>தீபற." 
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என வ�� தி�வாசக* ப(திக�, 

‘வி,த� அைனேவா� ெமB1� ஒKேவா� வ�'ெகாள, 

விதி�த 5ரைன நிைன(வா�' 

எ0� வாியி; நிைன�ெகா� நி%கி�றன. 

 

5ரப�திர� 5ர� க>த,ராண�தி?�, தCசயாக* பரணியி?� விாிவாக அறி1மா= 

விள3(கி�றன. (�) 

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

 

பயிரவ�பயிரவ�பயிரவ�பயிரவ�    

 [1]ஆ'(> ெதாழிலா னக3கார� அைட>த 

[2]மலேரா 0ய�/<க� 

அOசி; ஒ�ைற ஏைனயைவ அOசி 

யலற' கி�ளியதி; 

[3]கா'(> ெதாழிேலா 0த?திர� க'க 

ஏ%= நிைறயாைம 

க)� நைக�த வ�கனி� கழ%ற 

மைரக� ைகெதா:வா�; 

[4]வா'( /த;வி [5]மகி�நன� மைறயி� 

ெகா:>தி� ெபா�ளறியா 

ைமயி0% (C< ய�Oசிைறயி; ைவ�த 

மல�'ைக /�ேகாைன� 

[6]ேத'( மகி�$சி ெகாள'(�வாB$ சிவனா�' 

க�M� சிறியெப�> 

ேதவ� ெப�மா� சாமிமைல$ ெசKேவ� 

ெப�மா� றைன'கா'க. 7 

 

[1]. ஆ'(� ெதாழிலா; - பைட*,� ெதாழிலா;. [2]. மலேரா� - பிரம�. [3]. கா'(� 

ெதாழிேலா� - தி�மா;. [4]. வா'( /த;வி - கைலமக�. [5]. மகி�ந� - கணவனான 

பிரம�. [6]. ேத'(� - நிைற1�. 
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(ெபா-ைர.) வா'கி� தைலவியான கைலமக� மகி:� கணவ� அாிய ேவத' 

ெகா:>தான ஓ�ெபா�ைள அறியாைமயா;, (அவ� சிர�தி% ெகாCெட�=) (C<' 

க�Oசிைறயி; அைட�த (எ�*பான) மல�'கர�+ இள�Iரண0�; 

(Nகலமான மகி�$சி ெகா�M�ப<' (�வான ேகால� ெகா)�, சிவனா�'( 

உபேதசி�த சிறிய ெபாிய ேதவ� ெப�மா0� ஆன �வாமிமைல$ ெசKேவ� 

ெப�மாைன* பா<ய பி�ைள� தமிைழ') கா*பதாக எ�=; 

பைட'(� ெதாழிலா; இ=மா>த கமல ஆசன� ஆன பிரமன+ உய�>த தைலக� 

ஐ>+� ஒ�ைற, ம%ைறய (அ�ைம�) தைலக� நா�(� அOசி அல=�ப<' கி�ளி; 

அ*பிரம கபால�தி; கா'(� ெதாழி;ெசB தி�மாD� ெந%றி (�திைய' க'க, 

(அைத) ஏ%=� (கபால�) நிைறயாைம க)�, (இKவள�தானா இவ� நிைல எ�=) 

நைக�த வ�க' கட�ளி� (5ர' கழலணி) தி�வ<� தாமைரகைள' (வி�த 

ைககளா; (�பி�வ�, (எ - =). 

வா'( /த;வியி� மகி�நனா யி�>+�, ஓெர:�தி� ெபா�ைள உைர'க 

அறி>தில�. அகில உலைக1� ஆ'(மவ� யா� எ�= ேவ= அக3காி�தா� 

அய�. ெபாிேயா� ஆன அவைன' (C<$ சிைறயிC�, சிவ�தி%(பேதசி�த அ+ 

சிறிய ெதBவ�. ெபாி+� ஊ�றி உண�வா�'( அ+ேவ ெபாிய ெதBவ� எ�ற 

அ�ைம, எ�=� ஊ�றி எ)ண� த(�. 

பைட*பா� சிர�தி; தி�மா; (�தி நிர�பாைம க)�, அ)ட சராசர� அதிர* 

பயிரவ� வாBதிற>+ நைக�த வரலா%ைற' கா>த�தி% கா)க. அKவி�வ�� 

பிறவாெநறி ெசBத ெப�Oெசய; இ+ எ�=� அ*,ராண� ேப��. 

பயிரவ� - க)Jத; ஆலய' கா*பாள�; அறெநறி பிற�>தாைர� த)<�+ 

ஆ�பவ�; சதாசிவ�ைத வ>தி'(� சி>தைனய�. 

"ெசயிரவ$ S�$சிெசB சீய$ ேசாாிைய 

அயிர வ�தைன வர� அ�M� ஐயைன 

கயிரவ* பழன� S� காழி மாநக� 

வயிரவ G��திைய வண'க� ெசB(வா� " 

எ�ற காழி* ,ராண� இ3(' க�த� த(�. 

பிரம கபால�தி;, ெகா*,ளி�த தி�மாD� (�திையேய%=, அKவி�வ� 

அக>ைதைய1� பயிரவ� அக%றின� எ�ப+, இதனி; உ�ள (றி*,. 
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வா'கி� /த;விைய, வா'4பி எ�ப+ வடவ� மர,. ேவத /தலாதD�, பிரணவ� 

மைறயி� ெகா:>+ என* ெப%ற+. சிறிய ெப�மா�, ெபாிய ெப�மா�, ேதவ� 

ெப�மா� என இைய�+ ேநா'கி� இ�ப� விைள1�. (�) 

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

 

தி�ந0தி ேதவ�தி�ந0தி ேதவ�தி�ந0தி ேதவ�தி�ந0தி ேதவ�    

ஓராD [1]னி� நீழ; /�0ளி [2]நா;வ�' 

      (%றேப ைரயம=மா 

[3]ெறாளிெநறி 1ள�திெல: ெமா)க�ைண யான� 

      (ைர�த[4](� /த;வன�M� 

சீராக ம*ெப�� ெபா�ளான சிவஞான 

      ேபாதெநறி ேமதினியி�ேம; 

திகழவ�� ,ாி(ரவ�[5] /த;வெனம த�ண>தி 

      தி�வ<க� வழிப�(வா�; 

பாராதி Iத3க ெளா�=மறி யா�தனி* 

      பர5C<; உைர1ண�வற* 

பா�தி� வ�ணகிாி வாழவ�� பரம(� 

      பரைன* ப��ெபா�மணிக� 

தாராள மாகஎறி[6] காவிாியி� வடகைர$ 

      சகலவள ெமா�(லா�� 

சாமிமைல ேம�சிவ காமிமகி� பாலைன� 

      தளரா+ கா'(மாேற. 8 

 

[1]. இ� நீழ; - சிற>த நிழ;. [2]. நா;வ� - சநக�, சந>தன�, சநாதன�, சந%(மார�. 

[3]. ஒளி ெநறி - ச> மா�'க�. [4]. (� /த;வ� - தCசிணா G��தி. [5]. (ரவ� - 

ச>தான ஆசாாிய�க�. [6]. எறி - 5�கிற. 

 

(ெபா-ைர.) ம) /தலாக உ�ள மாெப�� Iத3க� ஒ�=� ேதா�றாதப<$ ெசB1� 

தனி�த பர/�தியி; (உண�� பதி>+; பலகால� உலகி; பயி�றி�>த) நிைன�� 

ெமாழி1� நீ3க(� தி�*,க�) பா<யப<ேய இ�>த சிற>த அ�ணகிாியா� வா:மா= 

அ�ளிய நல� சிற>த (�நாதைன; 
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ப�ைமயான ெபா�ைன1� மணிைய1� அதிகமாக வாாி 5�� காவிாியி� 

வடகைரயி;, சகல வள�ெதா� விள3(� �வாமிமைலயி; எ:>த�ளிய 

சிவகாமியி�,=� பால* ப�வ* பரைன (* பா<ய பி�ைள�தமி� H;,) தள�விலா+ 

(தைழ'க') கா*பதாக என$ ச3க%பி�+, 

ஒ*ப%ற க;லாD� சிற>த நிழD; (எ:>த�ளியி�>+), /� ஒ� கால�தி; (சநக�, 

சந>தன�, சநாதன�, சந%(மார� எ0�) நா;வ�'( விைள>த ஐய� ெபாி+� 

அக?மா=, ஒளிெநறி(யான ச�மா�'க�ைத�) தி��ள�ப%றிய சிற>த க�ைணயா;, 

நல/ற உபேதசி�த (� /த;வரான தCசிணாG��தி தி�வாB மல�>த�ளிய சிற>த 

ஆகம* ெபா�ளான சிவஞான ேபாதவழி நில�லகி; விள3க , அ�� பாD�த 

ச>தான (ரவ�� தைலவரான எம+ அ�ளா�>த தி�ந>திேதவ� தி�வ<கைள, 

வா��தி மகி�>+ வழிப�வ�, (எ - =). 

ப; ச>த* பா'களா; த�ைன* பா<ய அ�ைணயைர, 'உைர உண�� அற* 

பர5C<; வாழ அ�� பரம (�பர�' என இைய�+* ெபா�� ெகா�ள* ெப%ற+. 

"ஒ� Iத�� அறியா� தனி 5C<; உைர உண�� அ%= இ�" எ�ப+, க>த� 

அல3கார�. உண�� எ�ப+, பாச ப� ஞான3க� எனி0மா�. 

"நி�ற சிவ� ஒ�=; அதைன� ேத�த; ஞான�; நிக� ேபாத� ேத�>ததைன� 

ெதளியலா�": இ+ சிவஞான ேபாத� எ�பத� ெச�ெபா��. 

தCசிணா G��தி சிவஞான ேபாத�ைத அ�� ந>தி ேதவ�'( அறிவி'க, அவ� சன% 

(மார�'(�, அவ� ச�தியஞான தாிசினி'(�, அவ� பரOேசாதி'(�, அவ� 

ெமBக)ட ேதவ�'(�, அவ� அ�ண>தி சிவ�தி%(�, மைறஞான ச�ப>த�'(�, 

அவ� உமாபதி சிவ�தி%(�, அவ� அ�ணம$சிவாய�'(� உபேதசி�த வர� 

/ைற1�னி, 

 

      'சிவஞான ேபாதெநறி ேமதினியி� ேம; 

      திகழ அ�� ,ாி(ரவ� /த;வ�, எம+ 

      அ�� ந>தி தி�வ<க� வழிப�(வா�" 

எ�றா�. 

      "ேதவ�பிரா� வள�கயிைல' காவ; I)ட 

      தி�ந>தி யவ�கண�ேதா� ெச;வ� பாாி; 

      பாவிய ச�தியஞான தாிசனிக� அ<ேச� 

      பரOேசாதி மா/னிக� பதியாB ெவ)ெணB 
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      ேமவியசீ� ெமBக)ட திறலா� மாறா 

      விர�,க� அ�ண>தி விறலா� ெச;வ� 

      தாவில�� மைறஞான ச�ப>த� இவாி$ 

      ச>தான� ெதைமயாM� த�ைம ேயாேர" 

எ0� சிவ*பிரகாச�, ச>தான (ரவ�கைள நிைனQCட; அறிக. 

உைர1� உண��� அ=த%( உதவ வ>த சிவஞான ேபாத�, இ�= ேமைட� 

த�'க�தி%( இடமாகி' ேகாைடயி< யிC�' (/=கிற+. 

      "ஓதி உண�>+� பிற�'(ைர�+� தானட3கா* 

      ேபைதயி% ேபைதயா� இ;'' 

எ�ப+ ெபா+ மைற. 

அ>த* பாவ* ெபய�'( ஆளாகாம;, அைத உ�ள3 ெகா)� ஓ+ேவா�; உணர 

ேவ)�� அவ%ைற உண�ேவா�. அ>நிைலயி;, 

      "அறி�� அறியாைம1� கட>த 

      அறி� தி�ேமனிைய" அறிேவா�. 

அத� பி� ெசBதி யா+? இைத அறிவி*பா�� உளேரேயா எ�= அல=கிற+ நம+ 

மன�. /�கா! /�கா!! /�கா!!! 

இ*பாC<; ஒ�= /த; பல எ)க� ேதா�றD�, இ+ எ)ணல3கார� 

என*ெப=�. (8) 

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

தி�வாெற2தி�வாெற2தி�வாெற2தி�வாெற2�)�)�)�)    

இ�G�ெறB தியஇய;, பிறழா+ /�தீ 

      ெய0Oெச;வ [1]ேமா�, மிய;பா� 

இ�வைர$ �C�ப; ேவ=(< யாரகைவ[2] 

      இ�ப�+ நா�கிரC< 

அ�நா�( மைறெநறி பயி�றேப [3]ர>தண�க� 

      அாியந= மல�க�Nவி 

அ�ேபா� ெதா:�க> ேதரக� தம�கி�ற 

      ஆ=/க ைன'கா'கேவ; 

ெப�G�= +ய�ம< யாைரயJ காவைக 

      ேபJ� ெப�3காவலாB* 

பிறவியைல [4]வாாி'ெகா� [5],ைணயாகி நவி;ெதா=� 

      ேபாி�ப அ/த��வதாB 
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[6]உ�G�= மாகியைவ ய;லாத தி�/�க� 

      உய�தி�* ெபய�மாகி 

உBயஅ< ேய0'(� ஐயென3 (�சா+ 

      ேவா+ தி� வாெற:�ேத. 9 

 

[1]. ஓ�,� - வள�'(�. [2]. அகைவ - வய+. [3]. அ>தண�க� - பிரமசாாிக�. [4]. 

வாாி - கட; [5]. ,ைண - ெத*ப�. [6]. உ�G�= - அ�வ�, உ�வ�, அ���வ�. 

 

(ெபா-ைர.) (த�னா; வ�வன, ந)பரா; வ�வன, ேதவைதகளா; வ�வன ஆன) 

/*ெப�> +�ப3க� அ<யவ� எவைர1� அJகாதப<$ சிற'க' கா'(� 

ெப�3காவ; ெசBவதாB; 

(அளவிலா� +�ப) அைலகைள1ைடய பிறவி'கடD; அக*பCடவ�'(, 

(கைரேய%=� மக�தான ஒ�) மர'கலமாB; 

(உண�>+ ெநகி�>+) உ�ேவ%=> ேதா=� (அாிய) ேபாி�ப அ/ைத அ��வதாB; 

(அ�வ�, உ�வ�, அ���வ� எ0�) G�= தி�ேமனிகளாகி, அைவகC( 

அ*பா?� ஆன தி�/�க0ைடய உய�>த (ெதBவ� தி�நாம/� ஆகி, 

உBதி ெப=மா= (எளிைம1ள) அ<ேய%(� ஐயனான எம+ (�நாத� சா+ 

�வாமிக� உபேதசி�த தி� ஆ= எ:�தான+; 

(ஓத;, ஓ+வி�த; ேவCட;, ேவCபி�த;; ஈத;, ஏ%ற; எ0�) ஆ= ெதாழி;களாக 

அைம>த இய%ைகயிD�>+ ஒ� சிறி+� தவறாம;, 

(ஆகவநீய�, கா�க ப�திய�, தCசிணா'கினி யாகிய) G�= ேவ�வி� தீ எ0� 

(இனிய) ெச;வ�ைத வள�'(� இய%ைகய�; 

(தாB த>ைத ெய0�) இ� கா;வழிகைள$ �C<ய ப;ேவ= 

ேகா�திர3கைள1ைடயவ�க�; 

நா%ப�+ எC� ஆ)�க� அ�ைமயான நா�( ேவத ெநறிைய (பிரமசாிய�தி; 

இ�>+) பழகிய சிற>த அ>தண�க�, 

அ�ைமயான மண� கம� மல�களா; அ�$சி�+ அ�ெபா� வண3க, 

தி��ள� மகி�>+ தி�ேவரக�தி; அைமதிெயா� எ:>த�ளியி�'கி�ற 

ஆ=/கைன (*பா<ய இ*பி�ைள� தமிைழ') கா*பதாக, (எ - =). 

G�= +ய� - ஆதியா�மிக�, ஆதி ெதBவிக�, ஆதி ெபௗதிக� என�� ெப=�. 
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மாறி மாறி வ�� அைலகைள 1ைடய+ மாெப�3 கட;; அ+ ேபா;, இைடயறா+ 

அைல ேமாத; விைளவி*ப+ பா:� பிறவி'கட;. ஆதD�, பிறவி யைலவாாி ' 

எ�றா�. 

உ� G�= - சகள�, நி_கள�, சகள நி_கள� என* ெப=�. 

''அ�வ� ஒ� நா�காகி, உ�வ� ஒ� நா�காகி, 

அைற யிர)�� 

ம�வி1ள உ�வ�வ� ஒ�றாகி, /�திற/� 

வ:�த ஒ)ணா* 

ெப�ெவளி'(� அ*பாலாB உ�ள ெபா�� 

ஈெதனேவ, ெபாி+� ேசேயா� 

ஒ�வைனேய ,க�>த அ��" 

எ�ப� பா�ப� அ<க�. 

சா+�வாமிக� - பழநியி; தி�*பணி பல நட�திய /த�ைம* ெப�/னிவ�. 

ேபறான அவாிட� ெப%ற ேப%ைற எ)ணி ெநகி�>+, 

'ஐய� எ� (� சா+' என அ�ைம1ட� ஓதினா�. இ3ஙன� உாியவ�கைள� த� 

கா*பிய�தி; (றி�த; மாெப�� கவிஞ� மர,. 

'இ�G� ெறBதிய இய;பினி� வழா அ+ 

இ�வ�$ �C<ய ப;ேவ= ெதா;(< 

அ=நா� கிரC< இளைம ந;Dயா)� 

ஆறினி; கழி*பிய அற� நவி; ெகா�ைக 

G�=வைக' (றி�த /�தீ$ ெச;வ�+ 

இ�பிற* பாள� ெபா:தறி>+ Lவல 

உ$சி' F*பிய ைகயின� ; த%,க�>+ 

ஆெற:� தட'கிய அ�மைற' ேக�வி 

நாவிய; ம�3கி; நவில* பா< 

விைர1= ந=மல� ஏ>தி* ெபாி+வ>+. 

… … … … … 

ஏரக� +ைற த?� உாிய�'' 

எ0� தி�ேவரக� தி�/�கா%=*பைட /:+�, இ*பாடD� /%ப(தியி; 

இைண>தி�*பைத அறிக. 

"/�ேனா� ெமாழி1� 

ெபா�ேனேபா; ேபா%=வ�.'' 

எ0� ,னித நைட. (அ) 
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--------------------- 

தி�நீ+தி�நீ+தி�நீ+தி�நீ+    

எ3க� ெப�மா� ச�ப>த� எ)ணா யிரவ� சமண�க: 

      ஏற[1]வா+ ெச13காைல இய�,� [2]பதிக$ சிற*பினதாB 

[3]அ3க ணா�' கரச�நீ றணியா Q�[4]கா டா(ெமன 

      அைற>த ெப�ைம� தாBநீறி; லாதெந%றி பாெழ�ன� 

த3( ,க�ேச ரKைவெசா?> தைகைம� தாBநா� [5]மைறயி�/< 

      தா�வி; [6]மி�தி ,ராண3க� சா%=� ெப�ைம பல�ைட�தாB$ 

ெச3க) [7]ஏ%ற� தி�ேமனி� திக:� I$சா> தி�நீ= 

      தி�ேவ ரக�+' (மர0த; ேச�>+ கா'க* பர�+ேம. 10 

 

[1]. வா+ - சமய வாத�. [2]. பதிக� - தி�நீ%=* பதிக�. [3]. அ3க) - (ளி�>த அ�� 

ேநா'(. [4]. கா� - ��கா�. [5]. மைறயி� /< - உபநிடத�. [6]. மி�தி - �மி�திக�. 

[7]. ஏ%ற� - ாிஷப வாகன�. 

 

(ெபா-ைர.) ெப�ைமயி% சிற>த எ3க� தி�ஞான ச�ப>த�, எ)ணாயிர� சமண� 

க:ேவற (,னித) சமயவாத� ,ாி>தெபா:+ அ�ளிய தி�*பதிக�தி; 

ெசா;ல*ெப=� ெதB5க$) சிற*ைப1ைடயதாB; 

அ�ளா� ேநா'கினரான தி�நா�'கரச�, தி�நீ= அணியாதவ� (வா:�) ஊ� 

��காடா� எ�= பைறயைற>தா%ேபா; அறிவி�த ெப�ைம 1ைடயதாB; 

நீறி;லாத ெந%றிபா� எ�=, எ�=/�ள ,க� பைட�த ஒளைவயா� அ�M� 

த(தி1ைடயதாB; 

நா�( ேவத3களி� /<வான உபநிடத3கM�, (ைற ஒ�=� இ;லாத 

�மி�திகM�, ,ராண3கM� ,க?� ெப�ைம பல ெப%றதாB; 

ெச�ைம ேநா'(ைடய விைடேய=� ெப�மானா� தி�ேமனியி� விள3(� 

I�தலான தி�நீ=, 

தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய (மர* ெப�மானி� ெந%றியி; இ�>+ 

(இ*பி�ைள�தமிைழ') கா*பதாக, (எ - =). 
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தி�ஞான ச�ப>த� அ<யா�கMட� தி�மட�தி; இ�>தா�. ந�ளிரவி; அ�க�க�, 

அவ� மட�ைத' (4ர மன� ெகா)� ெகாM�தின�. அ+க)ட அ<யவ�க� 

அOசின�. உடேன காழி* ெப�மா�, 

      "ெசBயேன தி�வாலவாB ேமவிய 

      ஐயேன அOச; எ�ற�� ெசBெயைன; 

      ெபாBயரா� அமண� ெகாM ���ட� 

      ைபயேவ ெச�= பா)<ய�' காகேவ" 

எ�= பதிக� ஒ�ைற* பா<ன�. ப%றிெயாி>த கன; ெவ*,, F� பா)<யைர$ 

�ரேநாயாக$ S�>த+. �ர� தவி�*பா� சமய� ெமB$சமய� எ�= வா+ எ:>த+. 

சமண�க� ()<ைக நீ� ெதளி�+, ம�ன� ேமனிைய மயி; YDயா; வ�<ன�. 

ேம?� ெபாாி>+ காி>த+ ம�ன� ேமனி. தி�ஞான ச�ப>த�, 

      "ம>திரமாவ+ நீ= வானவ� ேமல+ நீ= 

      த>திர மாவ+ நீ= சமய�தி ?�ள+ நீ= 

      �>தர மாவ+ நீ= +தி'க* ப�வ+ நீ= 

      ெச>+வ� வா1ைம ப3க� தி�வால வாயா� தி�நீேற” 

எ�= பதிக� பா<� தடவிய நீ%றா;, �ரேநாB தவி�>த+; F0� நிமி�>த+; நி�ற 

சீ� ெந�மாற� எ0� தீCசா நாம/� ெப%றா� ம�ன� எ0� வரலா=, இ3( 

எ)ண*ெப=�. 

அ*பதிக�, தி�நீ%=* பதிக� எ�ேற சிற*பி'க* ெப%ற+. ம>திர மயமான ப�ம 

ஜாபால உபநிடத� F=� Iதி மகிைம /:வ+�, அாிய இ*பதிக�தி; இ��தைல 

அறியலா�. அத0ட�, 

      "தி�ெவ)ணீ றணியாத தி�வி `�� 

      அைவ ெய;லா� ஊர;ல அடவி காேட" 

எ0� தி�நா�'கரச� தி��தா)டக/�, 

      ''நீறி;லா ெந%றிபா�, ெநBயி;லா உ)<பா�" 

எ0� ஒளைவயா� அ�� ெமாழி1�, இ*பாC<; அறிவி'க* ெப%றன. 

நீ= - நீ%றி ெய��த+; விைனகைள நீறா'(வ+. இதனா; இ+, வடெமாழியி; 

ப�ம� என*ெப=�. 

      "நீ= ,ைனவா� விைனைய நீ= ெசBத லாேல 

      5= தனி நாமம+ நீெறன விள3(� 

      சீ=நர க�+யி� ெசலாவைக ம�>தா' 
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      F=ைடய ேதவிைகயி; /�னிைற ெகா��தா�" 

      "க3காள� I�� கவச� தி�நீ%ைற 

      ம3காம; Iசி மகி�5ேர யாமாகி;, 

      த3கா இ�விைன சா�� சிவகதி; 

      சி3கார மான தி�வ< ேச�வேர" 

எ�பன ெகா)�, தி�நீ%=* ெப�ைம ெதாி>+ ெகா�ள� த(�. 

Iச* ப�தD� 'I$சா� தி�நீ=' எ�றா�. 

'எ3க� ெப�மா� ச�ப>த�' எ�ப+, அவ� பா; ைவ�த ஆ�வ�ைத அறிவி'(�. 

ெப�மா� - பரமாசாாிய� எ0� (றி*,. அவ� தி�வ<கைள$ சா�பவ�, 

சா�>தவ)ண� ேப= ெப=வ�. ஆதD�, அவ� ச�ப>த அ�ைம க�தி, 'எ3க�' 

எ�ற அைட ெகா��தா�. 

அ�M'( இ�*பிட� ஆனவ� ஆதD�, ' அ3க) நா�'கரச�' எ�றா�. 

அ�ப� இட�தி; அ�� ேநா'(�, வ�பாிட�+' க�ேநா'(� ெகா)டதாகD�, 

விைடைய$ 'ெச3க) ஏ=' எ�றா�. ெச3க) - சிவ>த க); ெச�ைம' க) என 

அ+ இ�ெபா�� ப�தைல யறிக. 

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

 

உ��திரா�க�உ��திரா�க�உ��திரா�க�உ��திரா�க�    

ம�0யி�க� +�0மல மாையக� ம3க�,ாி 

      [1]வDயினா% பிறவி ேநாயி� 

[2]மா�(ெப� வாைதக) ட�ளி0% [3]பவேநாB 

      வயி�திய� த�[4]ப%ப மீ+ 

எ�0ெமாளி நீ=ம>திரவா[5] ெற:�ேதா 

      <ைய>த மணியா கிெய3க� 

இைறவன�� விழியி�வ> த<ய�தி� ேமனி,ைன 

      எழில'க மணி[6] ,ர'க 

மி�0மணி ம(டஇைம ேயா�ப� [7]மி�'கJ= 

      [8]மி<ெயலா� ெபா< யாகேவ 

[9]விமலLத; வழிவ>+ சரவண� வள�>த�ைம 

      [10]விழியி�மணி யான /�ைக* 

ப�0மைற பர��* பிரமணிைய ேயாக* 
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      பதியிலம� ஞான மணிைய* 

பழனியிைல வாBபர3 (�=பழ /தி�ேசாைல 

      பலமைலயி லம� மணிையேய 11 

 

[1]. வD - வDைம. [2]. மா�(� - வ��+�. [3]. பவ ேநாB - பிறவி ேநாB. 

[4]. ப%ப� -ப�ப�. [5]. ஆ= எ:�+ - சட'கர�. [6]. அ'கமணி - உ��திரா'க�. 

[7]. இ�'க) - +�ப�. [8]. மி< - வ=ைம. [9]. விமல� - சிவ�. 

[10]. விழியி� மணி - க)மணி. 

 

(ெபா - ைர.) பளபள'(� நவமணி (பதி�த) ம(ட� அணி>த வானவ� (இ�3கிய 

க)ணரா�ப<) அ0பவி�த +�பமா� வ=ைமெயலா� +களாக; 

கள3க� இ;லாத (சிவனா�) ெந%றி' க)வழி உதி�+, (வா�வி'(�) சரவண* 

ெபாBைகயி; வள�>+, உமாேதவியி� க)மணியான ேகாமள' ெகா:>ைத; 

சிற*பாக$ ெசா;ல* ெப=� (வாBைம) ேவத3க� வழிப�கி�ற �*ரமணிைய; 

தி�ேவரக* பதியி; அம�>த ஞான மாணி'க�ைத; பழநிமைல, தி�$சீரைலவாB, 

தி�*பர3(�=, பழ/தி� ேசாைல, பல (�=க� ேதா=� 5%றி�'(� 

ெதBவமணிைய(* பா<ய இ*பி�ைள�தமிைழ') கா�த��வதாக எ�=, 

நிைலேப=ைடய ஆ�மா'க� (த�மி;) ெபா�>திய ஆணவமல�, மாயாமல�, 

க�மமல� (எ0� G�=� ) வD>+ ெசயலா%றலா; ; 

பிறவி ேநாயி; ேப+=கி�ற ேவதைனைய அறி>+, (தம+ இய;பான) ேபர�ளா; 

பவேராக வயி�திய பர� அ�ளிய ப�ம� இ+ எ�= ெசா;ல* ெப=� ஒளிமயமான 

தி�நீ=; 

(மாெப��) ஆ= எ:�+ ம>திர� எ0� அKவிர)�ட� ெபா�>திய மணியாகி; 

எ3க� இைறவ� அ�ளிய (வி�தக) அ�� ேநா'கிD�>+ ெவளி*பC�, அ<யவ� 

தி�ேமனியி; அணிய* ெப=� கவி0ைடய தி����திரா'க� கா*பதாக, (எ - =.) 

ம�0� +�0� எ0� அைடக�, ஆ�மா'கM� ஆணவ/� அநாதி நி�திய� 

எனைல அறிவி'கி�றன. பிறவி ேநாயி� மா�(ெப� வாைதைய, 

 

"ஆ1த ர>தனி; ஏ1� ெபா:ேதா� 

ஐ�ேப ாிடரா(� 
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அகில� +=சி= (ழவி* ப�வ� 

தறியா ைமயினிடரா� 

ஏய( மார�(+) இட� காம�தா;; 

எழி;மைன �தெரனேவ 

ஏ1� ெபா:+� இட�;பிணி யாDட�; 

இலதா� மி<வ>தா; 

கா1� பசியா; இட�;பி� நைரதிைர 

கா0= ேபா+மிட�; 

கால0 தி�தி� ேபா+=� இடைர' 

கட�� நீயறிவாB 

ேமய இட�'கட; G�(ெம ைன$�க 

ேவைலயி; நீைவ*பாB 

ேவதகி ாி*பவ ேராக வயி�திய 

ேவணி/<' கனிேய" 

என* ேபா4� அ<க� ,க;வதா?� அறியலா�. 

''க�+� அ<யா� பவ'கடைல' கட�+�'' 

மணி ம>திர ஒளடத3கைள, ஊ�றி இ*பாட; உண��+வதறிக. 

மணி - உ��திரா'க�; ம�>+ - ப�ம� எ0� தி�நீ=. ம>திர� - சட'கர�. விமல 

உ��திர� விழியிD�>+ ெவளி*பCடதாகD�, உ��திராCச� என* ெப%ற+. 

விழியினி�= உதி�த மணி, த� ேபா; அKவிழியி; உதயமான �*பிரமணிைய' 

கா'க எ�ப+ க��+. (11) 

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

 

தமி�� ெத4வ�தமி�� ெத4வ�தமி�� ெத4வ�தமி�� ெத4வ�    

உலகிென �தி�தெத� ைற'([1]நில �வெதா:3(() 

      உ%ற[2]விய; பிைன1ைட�தாB 

ஓ+த% ெகளிதாகி ந;லநா காிக�பயி; 

      உய��ைட�தாB உலகி;வா� 

பலவைகய மா>த�'( /ாிய[3]ெபா+ மைறைய* 

      பைட�தசீ�� தாகி/'க) 

[4]பகவ[5]ென� மா;ச�தி கணபதி (மாரேவ� 

      [6]ப)ணவ�க� பிற�[7]ந$ச' 



45 

 

(ல�கவி மாைலபல மண/ைடய தாB/தைல 

      [8]ெகா)டமத ைலையயைழ�த; 

ெகா<யவிட ம/+ெசய; /தலாிய ெசய;ெசB,க� 

      ெகா)டதா� ெச>தமி��[9]ேத(�) 

இல(தமி ழா;[10]ைவத ேப�'( ம��வன< 

      யிைணபா< ய<ய�வாழ 

இனியதமி� அ��க�ைண /�க0ய� (�மைலயி 

      0=(மர ைன'கா'கேவ. 12 

 

[1]. நில�வ+ - விள3(வ+. [2]. இய;, - இய%ைக. [3]. ெபா+மைற - தி�'(ற�. 

[4]. பகவ� - சிவபிரா�. [5]. ெந�மா; - உலகள>த தி�மா;. [6]. ப)ண வ�க� - 

ேதவ�க�. 

[7]. ந$ச - வி��ப. [8]. ெகா)ட - வி:3கிய. [9]. ேத� - ெதBவ�. 

[10]. ைவத - நி>தி�த. 

 

(ெபா - ைர.) உலக� உதி�த ெபா:+ அத0ட� உதி�ததாB; எ>நாM� (இளைம 

ெபற) விள3(வதாB; 

(ஐ>தில'கண) ஒ:3( அைம>த இய;ைப 1ைடயதாB; 

ஓ+த?'( எளிதாகி, உய�>த நாகாிக� உைடய ஆ�ேறா� பயி?� 

உய��ைடயதாB; 

உலக�தி; வா�கி�ற பலவைக ம'கM'(� உாிைம1ைடய ெபா+மைற எ0� 

தி�'(ற� Hைல� ேதா%=வி�த சிற*,ைடயதாB; 

(மதி பாிதி அ'கினி ெய0�) /'க) /த;வ�, உலகள>த தி�மா;, பராச'தி, 

கணபதி, /�தி வி�*பளி'(� (மர /த;வ�, வாேனா� /தDய ம%ைறய யாவ�� 

ேவCைக ெகா�ள, விள3(கிற பல (ெதBவ') கவிமாைலகளி� மண� கம�வதாB; 

/தைல1)ட பாலைன அைழ�த;, பய3கர விட�ைத* ப�க; /தDய ெசBத%( 

அாிய ெசய;கைள$ ெசB+ ,க� ெப%றதான ெச>தமி�� ெதBவ�, 

எ�=� விள3(� (இனிய) தமிழா;, ைவதா�'(� வா�வளி'(� பரன+ 

தி�வ<கைள* பா<, அ<யவ�க� வா��ெபற, இனிய தமிைழ உதவிய 

க�ைண1ைடய இள� Iரண0�, 
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உய�>த �வாமி மைலயி; எ:>த�ளியவ0மான (மரைன* பா<ய 

இ*பி�ைள�தமிைழ') கா*பதாக, (எ - =.) 

உதி�த+, நில�வ+, இய;ப+, எளிய+, உய�>த+, சீ��த+, மண/ைடய+ ஆகி* 

,க� ெகா)ட ெச>தமி�� ேத, கா'கேவ என /<'க. 

"க; ேதா�றி ம) ேதா�றா' கால�ேத /� ேதா�றிய "/த�ைம ெமாழி; 

"எ�=/ள ெத�தமி�"; "ெதBவ� ேபJ� தமி�" எ�பைவகைள, இ*பாC<� 

/தல< ெகா)� அறியலா�. 

பிறெமாழிேபா; உ$சாி*,' க�ைம யிலாத+ ஆதD�, 'ஓத% ெகளிதாகி' எ�றா�. 

யெபய'க)� நO�) டைமவ� நய�த'க 

நாகாிக� ேவ)� பவ�' 

எ0� (றளி;, நாகாிக� நல/ணரலா�. நல� சிற>த இவ�க� தா� ந;லவ�க� 

ஆதD�, 'ந;ல நாகாிக�' எ�றா�. அவ�க� பயி?� உய��ைடய தமிைழ, ஊ�றி 

உண�பவ� உ�தம� ஆவ�. 

ெபா+மைற எ�ப+, தி�வ�Mவ� அ�ளிய தி�'(ற� HD� பல ெபய�கM� 

ஒ�=. 

தமிழி� ெப�ைமைய, 

 

"தமரநீ�* ,வன� /:ெதா�3 கீ�றா� 

தடாதகா ேதவிெய� ெறா�ேப� 

தாி'கவ> த+��, தனி/த; ஒ�நீ 

ச�>தர மாறனா ன+��, 

(மரேவ� வ:தி உ'கிர ெனன*ேப� 

ெகா)ட+�, த)தமி� ம+ர� 

FC�ண எ:>த ேவCைகயா ெலனிD' 

ெகாழிதமி�* ெப�ைமயா� அறிவா�'' 

 

எ�= ம+ைர' கல�பக�தி; 
(மர(�பர �வாமிக� F=வதா?� அறியலா�. 

 

"உைர*பா� உைர1க> +�க வ;லா� த3க� உ$சியாB 

அைர'கா டரவா! ஆதி1� அ>த/� ஆயினாB 

,ைர'கா� ேசாைல* ,'ெகாளி[� அவிநாசிேய 
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கைர'கா� /தைலைய* பி�ைளதர$ ெசா;? காலைனேய'' 

 

எ0� தி�*பதிக� பா<, �>தர G��திக� /தைல1)ட பாலைன உயி�*பி�த 

அ�ைம தமிழி� ெப�ைம. 

ெகா<யவிட� அ/+ ெசBதைத, 

 

"+Oசி�� காைல மாைல ெதாட�$சிைய மற>திராேத 

அOெச:� ேதாதி நாM� அரன<' க�பதா(� 

வOசைன* பா;ேசா றா'கி வழ'கிலா அமண� த>த 

நOச/ தா'(வி�தா� நனிப�ளி அ<களாேர" 

என வ�� அ*ப� தி�ேநாிைச1� அறிவி'கி�ற+. 

ைவதா�'(� அ�ளியைத$ �>தர� ேதவார�தா?�, 

"ைவதாைர1� அ3( வாழ ைவ*ேபா�'' 

எ0� க>தரல3கார�தா?� அறிக. (12) 

கா*,* ப�வ� நிைறெவBதிய+. 

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

2. 2. 2. 2. ெச(கீைர" ப�வ�ெச(கீைர" ப�வ�ெச(கீைர" ப�வ�ெச(கீைர" ப�வ�    

 

இ+, (ழ>ைத பிற>த ஐ>தா� தி3களி; நிக�வ+. 3ங, 3ங எ�= (ழவி மகி�ெவா� 

Fற' ேகC�, தாBமா� இ�ப� ெகா�M� ப�வ� இ+. இKெவாD, மழைலயி0� 

இனிய+. மழைல ஒ�வைகயி; ெபா�� ெகாள%( உாிய+. 3ங எ0� இ+ேவா, 

ெவ=� ஒD மா�திரமா யி�'(�. ெதாைடயைமதியிலாதவ%ைற$ ெச>ெதாைட 

ெயன; ேபா;, ெசா;D%( உாிய த�ைமயிலாதவ%ைற, ேமத( ெச3கீைர ெய�ப� 

ேமேலா�. கீ� - ெசா;; இ+ 'ஒ� நி��த விேசட�' எ�ப� ெபாியவா$சா� பி�ைள. 

ம%=, ெச3கீைர - அழகிய கிளி; இ*ெபா�ளி; கீர எ0� வடெசா;, கீைரெயன� 

திாி>த+. ஒ� காைல* பதி�+, ஒ� காைல� N'கி, இ�,ற�+� தைலயைச�+$ 

சாB>+ ஆ�� கிளிேபா;, தவ:�ேபா+ ஒ� /ழ>தாைள[�றி, ஒ� /ழ>தாைள 

ம<�+� N'கி, இ� ேதாளி?� மாறிமாறி� தைல ஒ�=�ப<* பலதர� சாB>தா�� 

(ழ>ைத* ப�வ� எ�ப+� ஒ�வைக.  ெசKவிய கீைர�த)� கா%றி; அைச>+ 

ஆ�த; ேபா;, ஆ�� ப�வ� எ�பா�� உள�. 

 



48 

 

ஐவைக ெய0�Iத மாதிைய வ(�தத0� 

      [1]அசரசர ேபதமான 

யாைவ1� வ(�+[2]மைற யாதி1� வ(�தைனஎ� 

      ஐயம% றைவேயாதேவா 

ைகவ� கைல�திற� எம'கிைல வ�>திேய 

      க%பி0� கடனீாிைன' 

காதD% ப�கினீ� ேவCைகதணி யாதவ� 

      கண'காகி நி�றத�ேறா 

உBவைக எம'க�� ஒ�ெமாழி உைர*ைபேய; 

      [3]ஓதி1ண ராதஞான� 

ஒ�ெநா<யி ெலBதி1ய� கதிெப=வ மாதலா; 

      உ�M�கி ேவ)�கி�ேற� 

ெதBவமைற /<வான [4]அLIதி 1றவினிேதா� 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லமாினிய தமி�/�க 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள. 13 

 

[1]. அசர� - நிைல�திைண; சர� - இய3( திைண. [2]. மைற - ேவத�. [3]. ஓதி 

உணராத ஞான� - சிவஞான�. [4]. அLIதி - உடனாத;; அL - உட�; Iதி - ஆத;. 

 

(ெபா - ைர.) (ம) நீ� தீ கா%= வா� ஆகிய) ஐ>+ வைக எ�= அறிவி'க* ெப=� 

Iத3க� /தDயைவகைள* பைட�+, 

அைவகளினிட�திD�>+ நிைல�திைண, இய3( திைணெயன ேவ=பC<�'(� 

பலவ%ைற1� பைட�+, 

(அைவகMட�) ேவத� /தDய அ�� H%கைள1� (வழி1ண�>+ வா:�ப<) 

வைகயாக உதவிைன; 

எம+ ஐய� தீ�>+ அ>த அ�� H%கைள ஓதேவா, ைகவ>த கைலயா%ற; 

எ�மேனா�'( இ;ைல; 

(ஒ�வா=) வ�>தி' க%றா?�, கட; நீைர (பட பட�த) ஆ�வ�ெதா� ப�கி, 

(அதனா;) த)ணீ�� தாக� தணியாதவ� கண'காB இ�>த+ அ;லேவா; 
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உB1� வைகைய எம'( உதவ ஒ� ெமாழி உபேதச� ெசBைவேய;, (உய� 

H;கைள) ஓதி உணராத ேபரறிைவ ஒ� ெநா<யி; எBதி உய�>த கதி ெப=ேவா�; 

ஆதலா;, உ�ள� உ�கி (உ�ைன) ேவ)�கிேறா�; 

ெதBவ(� த�ைம வாB>த) ேவத /<வான அLIதி ைகவ;யமாக, இனிைமெயா� 

ஒ*ப%ற ெச3கீைரயா<ய��; 

(எ)வைக�) தி� (இனி+) ம�விய (�மைலெய0� தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய 

இ�ப� தமி� /�கா! ெச3கீைர யா<ய��, (எ - =). 

நிமி�த காரண நி�மல�, கால� சி%ச�திகைள� +ைண' காரண3களாக /� 

ைவ�+, /த%காரணமான மாையயினி�=� காாிய* ப��தலா;, 

'ஐவைக ெய0� Iத� ஆதிைய வ(�+' 

எ�றா�. 

அைசவி'க அைச1� அேசதன உலக�; அறிவி'க அறி1� அறி�லக�. இதைன, 

"அசர சர ேபதமான யாைவ1� வ(�+" 

எ�றா�. 

கைல LCப� விள3கினால�றி அ�� H%கைள உணர வழியி;ைல. எதி�மைற 

உட�பா� என இ� /ைன1ைடய கைலகளி� ஒ�,ற� சாாி; இ��; ம=,ற� 

சாாி; அறி�. ஒளிமயமான அறி�*ப(திைய� ெதளி� ெபற' ெகா�வேத திற�. 

ஆதD�, 

"ைகவ� கைல� திற� எம'கிைல '' எ�றா�. 

தாக�ைத' கட; நீ� தணி*பதி;ைல; அ+ேபா;, வ�>தி' க%றா?� அைமதி 

வாB*பதி;ைல. நீ ெச3கீைர யா<னா;, அைத� தாிசி'(� எம'(, சிற>த, அ0Iதி 

சி�தி'(� எ�றப<. 

ஓதி1ண� ஞான� ப� பாச ஞான3க�; ஓதி1ணராத ஞான� அ�� ஞான�. 

அ$சிவஞானேம அ�� கதிைய அளி'(�. ெதBவமைற /<� - உபநிடத�. அதி; 

விைளவ+ அLIதி எ�க. 

ெச�ைம1ைடய கீ� ெச3கீ� எ�றாய+; கீ� - ெமாழி. அ/த ெமாழியி; அLIதி 

விைள1�; 'ஒ� ெமாழி உைர*ைபேய; உய�கதி ெப=வ�' எ�=, (தி�த 

உவைகெயா� (றி�தப<. 

" ஐவைக ெய0�Iத மாதிைய வ(�தத0� 

அசரசர ேபத மான 

யாைவ1� வ(�+, ந; அறிைவ1� வ(�+, மைற 



50 

 

யாதி Hைல1� வ(�+, 

ைசவ /தலா� அளவி; சமய/� வ(�+, ேம; 

சமய� கட>த ேமான 

சமரச� வ(�த நீ, உ�ைன நா� அJக�� 

த)ண�� வ('க விைலேயா 

....... ............... .................... ................ 

ெதBவமைற /<வான பிரணவ ெசா4பிேய!” 

எ0� தா1மானாைர அ< ஒ%றிய+ இ+. (13) 

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

 

 [1]அவஞான ெநறிகணவ [2]நவமாக அைறகி�ற 

      அறிஞ�மD கD1லகிேல 

அவ�க� ெமாழி [3]தவ=ெநறி எம+ள� ேத=ேமா 

      [4]அாிேய= ,லதி�0ேமா 

தவஞான ெநறி[5] பயில கி%றிேல மாயி0� 

      [6]சா;பிலா ெநறியி 0ைழேய� 

சாிையகிாி யாதியிக ேழ/ன< யார<ய� 

      [7]சா�ைப ெயா� கா?மிகேழ� 

உவமான மி;லாத பரெதBவேம மைறக� 

      ஓ+� பர*பிரமேம உயராக 

ம�தி� /< வாகெமB க)ட/னி[8] 

      உல(Bய வாBமல�>த 

சிவஞான ேபாத/ைற யLIதி ைகவரெவா� 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லமாினிய தமி�/�க 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள . 14 

 

[1]. அவஞான ெநறிக� - பயனிலாத 5ணான அழி� வழிக�. [2]. நவ நவமாக - ,தி+ 

,திதாக. [3]. தவ= ெநறி – பிைழயான வழிக�. [4]. அாிேய= - ஆ)ைம1ைடய 

சி3க�. [5]. பயில கி%றிேல� - பழ(� ஆ%றDல�. [6]. சா;, நிைற ப),. [7]. 

சா�ைப - சா�� ெதாட�ைப. [8]. /னி - ெமBக)ட ேதவ நாயனா�. 
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 (ெபா - ைர.) ேந�ைமயி;லாத அறி� ெநறிகைள* (,தி+) ,திதாக* ,க;கி�ற 

,�திசாDக� நிைற>த கD(,�ட� ஆCசி ெசB1� இK) உலகி;, பிைழ*பCட 

அவ�க� ெசா;?� வழிக� எம+ உ�ள�தி; ,(ேமா? 

ஆ)ைம$ சி3க� (ெபா;லாத பசி1றி0�) ,; தி�ப+)ேடா ? 

தவஞான வழியி; பழ(� ஆ%ற; இல�; ஆயி0�, த(தியிலாத (,+) வழியி% 

,கமாCேடா�; 

சாிைய கிாிைய /தDய (வி�தக ) வழிகைள ெவ='க மாCேடா�; 

உன+ அ<யா�'( அ<யார+ சா�ைப ஒ�ெபா:+� இகழ மாCேடா�; 

(எ>த) உவைம'(� அதீதமான ேமலான ெதBவேம; ேவத3க� (ப<�+�) +தி'கி�ற 

பர*பிர�ம ெசா�பேம! 

உய�>த ஆகம�தி� /<வாக ெமBக)டா� எ0� சிேரCட�, உல(Bய� தி�வாB 

மல�>த�ளிய சிவஞான ேபாத� ெசா;?� அ0Iதி ைகவ;யமாக, ஒ*ப%ற 

ெச3கீைர யா<ய��! 

(எ)வைக�) தி��� எBதி யி�'(� �வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய இ�ப� தமி� 

/�கா! ெச3கீைர யா< ய��! (எ - =). 

அவஞான ெநறி - தவஞான�தி%( மாறான 5) வழி. தவஞான�தா; வ�வ+ 

சிவஞான�. ெநறி - சமய�. ,D பசி�தா?� ,;ைல� தி�னா+ எ0� பழெமாழிைய, 

'அாிேய= ,;?)Jேமா' எ�= (றி*பிCடா�. அறிஞ� எ�ப+, பிற (றி*,. 

"ேநா'கி0� Lைழகிைல, Lவ? கி�றேதா� 

வா'கி0� அைமகிைல, மதி*ப ஒ)கிைல, 

நீ'க�� நிைலைமயி; நி%றி, எ>ைதநீ 

ஆ'கிய மாயமீ தறிகி ேலமேரா'' 

என* ெப=� நிைலய+ ெதBவ�; ஆதD�, உவமி�த%காிய அைத* பர*ரம� 

எ�றா�. பர*ரம� -- ேமலான ெபாிய ெபா��. சிவஞான�ைத� ெதளி� ெபற' 

க%பி'(� H; சிவஞான ேபாத�. அத� அLCடான�தி; விைளவ+ அ0Iதி. 

(�மைல - கவாமிமைல.    (14) 

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

 

 

 



52 

 

 [1],டவியணி மணிகளணி கைர(ல� [2],டைவயா� 

      [3]ெபா3ேகாத /:த�>+� 

[4]ெபாதிய/னி ,னித[5]சத தள/ளாி (<ெகாM� 

      [6]ேபாத�/* ,ர/ெமாிய� 

[7]தடவைரெயா� [8]ெகா�மர ெமன'ெகா)ட [9]தாJஇவ� 

      தா[10]/வ*ப* பிரணவ� 

தனிமைறயி னாியெபா�� ெசவி(ளிர �ைரெசB(� 

      சாமிநா த'(ழ>தாB 

[11]மடமகளி� ெந<யமைன [12]��ெபா�மணி �ைவ[13]ய<சி; 

      [14]மலரமளி /த[15]லவாவி 

மல�தைலய உலகிலைல மன+(வி �ற[16]�ைரயி; 

      ம�னநிைல யினி+ெபறேவ 

திட/னிவ� [17]மைறயி�ெமாழி ெகா�[18]பர� (மரெவா� 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லமாினிய தமி�/�க 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள. 15 

 

[1]. ,டவி - Iமி; ஆ( ெபயராB நிலமகைள உண��திய+. [2]. ,டைவ - ேசைல. [3]. 

ெபா3ேகாத� - கட;. [4]. ெபாதிய /னி - அக�திய�. [5]. ச�தள /ளாி - Hறி த�' 

கமல�. [6]. ேபாத� - பிரம�. [7]. தடவைர - ேம�மைல. [8]. ெகா�மர� - வி;. [9]. 

தாJ - சிவ�. [10]. உவ*ப - மகிழ . [11]. மடமகளி� - இள� ெப)க�. [12]. 

��ெபா� - மா%=ய�>த ெபா�. [13]. அ<சி; - சைம�த உண�. [14]. மலரமளி - 

பOச சயன�. [15]. அவாவி - வி��பி. 1[6]. உைரயி; - ேப$ச%ற. [17]. மைறயி� - 

ேவதாகம�தி�. [18]. பர�� - வழிப��. 

 

(ெபா-ைர.) ,விமக� தாி'(� நவமணி பதி�த கைரெயா� விள3(� ,டைவயான 

கட; /:ைத1� ப�கிய ெபாதியமைல அக�திய /னிவ�; 

,னிதமான Hறித�� தாமைரயி; (பிாியெமா�) எ:>த�ளியி�'(� பிரம ேதவ�; 

(எ:>+ உல��) /*,ர/� எாி>+ சா�பராக, ெபாிய 
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ேம�மைலைய ஒ� வி;லாக வைள�த சிவெப�மா� (ஆகிய) இவ�க� ெப�மகி�� 

ெபற; 

பிரணவமாகிய ஒ*ப%ற அதிரக�ய L)ெபா�ைள, (அவ�க� த�) தி�$ெசவி (ளிர 

உபேதசி�த (�சாமிநாத' (ழ>ைதேய! 

இள� ெப)க�, மாெப�� மாளிைக, மா%=ய�>த ெபா�, நவர�தின�, அ=�ைவ 

உண�, பர*பிய மல�* பOச சயன� /தDயைவகைள (5ணாக* ெபாி+�) வி��பி; 

இடமக�ற (இK) உலகி; அைலேமாதி அவதி*ப�� மன� (விய, ேப$ச%ற ம�ன 

நிைலைய (எளிேய�) ெப=மா=, 

(எத%(� சலன� இ�றி�) திட ைவரா'யரான தியான சிேரCட�க�, ஆகம 

/ைற*ப< அ�$சி'(� அ�ைம' (மர* ெப�மாேன; 

(எ)வைக� தி��� ம�வியி�'(� �வாமிமைலயி; அம�>த இ�ப�தமி� /�கா! 

(நீ) ெச3கீைரயா<ய��, (எ - =). 

(ழ>தாB! (மர! /�க! மன+ (வி�ற, ம�னநிைலயினி+ ெபற, ெச3கீைர 

யா<ய�� எ�றப<. 

,ைடS�தD�, ெப)க� அணி1� ேசைல ,டைவெயன* ெப%ற+. ஆ%= நீ�, 

மைழ நீ�, ஊ%= நீ� ேச�>+ ெப�கD�, கட; 'ெபா3ேகாத�' என*ெப=�. /�க� 

நாள�தி; இ��தD�, தாமைர /ளாிெயன* ெபய� ெப=�. ேபாதி; இ�*பவ� 

ேபாத�; ேபா+ - கமல�; ம%=, ெதளி>தவ� எனி0மா�. ேபாத� - ெதளி�; 

,�தியி?ய�>ேதா� என?� உ)�. 

நில ந�வி; நி�= உய�>+, ேவ�களா; நில� தா3(� ெபாியமைல யாதD�, 

ேம�ைவ� 'தடவைர' எ�றா�. வைள�தா; வைளவ+ க�தி, வி; 'ெகா� மர�' என* 

ெப=�. தாJ - அைசயா$ சிவ� எ0� ெபா�C�. 

அ>தர3க�தி; அறிவி*ப+ ப%றி, பிரணவ�ைத� 'தனி மைற' எ�றா�. 

அக�திய�'(� பிரம%(� அமல�'(� (�வாேனா� ஆதD�, �வாமி நாத� 

எ�றா�. 

ம) ேவCைக, ெபா�னாைச, மகளி� காம� ஆதிய வ%றா;, உயி�கC( எ�=� 

மேனா சலன� இ�'(�. நீ ெச3கீைரயா<னா;, மன$ ேசCைட தீ�'(� ம�ன நிைல 

ைகவ�� எ�றப<. (15) 

-------------- 
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ெபா3[1]க/த �ததிLக� ைப3(தைல [2]மதைலய�� 

      ,னித�ப ேதசெநறியா% 

,னித[3]அ� +விதெநறி ைகவ>த ேம�ைமயா% 

      ேபா�'கள� த�$�ன%(� 

த3(பல ேபர)ட வ<வாய நிைலயிைன� 

      தாிசன� ெசBயவ�ளி� 

தOசெமன அOேச ெலன*,க� ற��,ாி 

      தட3க)மா; ம�க[4]மாயா 

ெவ3க� மிதி%[5],ல* பைகந� இ�>தO� 

      ேவைமயO ேசெல0Oெசா; 

விள�பிய�� ,ாித;/ைற யா(�நீ [6]பாணி'கி; 

      ேவ=+ைண ேய+மறிேயா� 

தி3க)/< யா�[7]ச�வ ம3கைள த�3(மர 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லமாினிய தமி�/�க 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள. 16 

 

[1]. அ/த உ�தி - பா% கட;. [2]. மதைல - உபம�ய /னிவ�. [3]. அ�+வித� - 

இர)ட%ற நிைல. [4]. மாயா ெவ3கள� - மாையயி� ேபா�'களமான 

I�லக�. [5]. ,ல*பைக - ஐ�,ல* பைகவ�க�. [6]. பாணி'கி; - தாமதி�தா;. [7]. 

ச�வ ம3கைள - உமாேதவி. 

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

(ெபா-ைர.) ெபா3கி வ>த பா%கடைல* ப�கி, ப�ைம மழைல பக�� இளOசிறாரான 

உபம�1 /னிவ� வழ3கிய ,னித உபேதச வழியா?�; 

Nய அ�+வித மா�'க� சி�தி�த சிற*பா?�, 1�த Iமியி; அ�$�ன0'( எ3(� 

வியாபகமாB*, பல ெபாிய அ)ட வ<வான (க�Yர) த� ெசா�ப�ைத� தாிசி'க' 

காC<; 

(அ+ க)ட அ�$�ன�) அைட'கல� என, அOசாேத எ�= Fறி அ�� பாD�த 

பர>த ேநா'(ைடய பர>தாம� ம�கா! 

மாையயி� (ெபா;லா') ெகா<ய ேபா�'கள� எ0� இ*I�லகி;, (ஐ�) ,ல* 

பைகயி� ந�வி; அக*பC� அO�கி�ற எ�ைம, அOேச; எ0� ெமாழிைய 
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அ�ள; (நி�) அ�� /ைற'(� த(தியா(�; நீ தாமத� ெசBதா;, ேவ= +ைண 

எ+�� இ�*பதாக அறி>தில�; 

ச>திர ெமௗaச��, நிைற ம3கைலயான நிமைல1� அ�ளிய (மரா! ெச3கீைர 

யா<ய��! எ)வைக� தி��� ம�விய �வாமிமைலயி; அம�>த தமி� /�கா! 

ெச3கீைர யா<ய��, (எ - =). 

வசிCட� சேகாதாிைய வியா'ர பாத� மண>தா�. மண வா�'ைகயி; பிற>த ைம>த� 

ெபய� உபம>1. தமயனா� இ;ல�தி%(� த3ைக, மகெவா� ெச�றா�. அ3ேக 

காமேத0வி� பாைல ைம>த� அ�>தின�. பல நா� அ3கி�>தபி�, தா1ட� 

ைம>த� த>ைதயிட� வ>தா�. 

இ3ேக ேத0வி� பா; இ;ைல. பா; ேவ)<* பால� அ:தா�. ேவ= பா; த>+� 

அ�>தவி;ைல ைம>த�. வி=வி=�+$ சின>த வியா'ரபாத�, ஈ��+$ ெச�= 

பி�ைளைய இைறவாிட� விC�, எ*ப<யாயி0� ேபா எ�= தி��பின�. 

அ*ேபா+� பி�ைள அ:த+. 

அ+ ெபா='கலா%றாத அமல�, அாிய பா;கடைலேய அைழ�+, ப�ெக�= 

பால�'(* பாD�தா�. பா%கட; ப�கி வள�>த பால� உபம>1, தைல சிற>த 

அ<யவராB, ,னித சிவ�ைத* Iசி�தி�>தா�. 

மாெப�� வழிபாC<%( ஒ�நா� மல� பறி'க$ ெச�றா�. ஆ%றி; பல மல�க� 

அ<�+ வர' க)டா�. அைத எ�மா� Iைச'( உத�� எ�= எ��தா�. 

அவ�ைடய மாணவ�க�, அைதயறி>தன�. அ<கேள! இைவ, க)ணபிரா� சிவ�ைத 

வழிபC�' கழி�த மல�; நி�மாDய� எ�றன�. 

தீCைசயிலா� வழிபா� ஆதD�, இைவ நி�மாDய� ஆகா எ�றா� /னிவ�. 

இ3( இவ� வாB மல�>த ெசBதி, க)ண� தி�$ெசவி'( எC<ய+. உடேன 

விைர>+ வ>+, வி�தக உபம>1வி� தி�வ<யி; 5�>+, க)ண பிரா� தீCைச 

ெப%ற ெசBதி சிவ,ராண3களி; ெச�மா>+ள+. அத�பி� அ$�த�, ��தா�+வித� 

சி�தி�+$ சிற>த சிவப'தராயின�. 

அ*ெப�மா�, பாரத* ேபாாி; க�Yர வி�வ உ�வ� காC<, ,னித கீைத ேபாதி�+, 

அ�$�ன� அ$ச� தவி��த ெசBதிைய* பர'க உைர'கிற+ பாரத�. 

/�கா! மதி'( அைட'கல� த>த சைட/<ய��, எ�=� அம3கல� க)டறியாத 

இைறவியா�� அ�ளிய (மரா! ெபா;லாத மாையயி� ேபா�' களமான I�லகி;, 

ஐ�,ல* பைகஞ� ந�வி; அக*பCட எ3கைள, அOேச; எ�= அ�� ெசB! 
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உைனய�றி� +ைணயி;ைல. அ�= உ� பர�பைர ெசBத ெசயைல, இ�= நீ 

ெசBத�� எ�= ேவ)<யப<. (16) 

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

 

பலாவினிய மாெந� விளா[1]விைரய வாரமகி; 

      [2]பா�நிழ; ேசரேசாக� 

; [3]பராைர/தி� [4]ேசகணி மரா(ரவ நீ�வள� 

      [5]ைப�,ன3 காவ[[6]]ேலாவா 

[7]நிலாLதD ேவ;விழியி னா�[8](றமி னா�தி�/� 

      நி�ேற கர3(வி�ேத 

நினத<ய னா�உயெவா ேரவ;ெகாள ேவJெமன 

      நி�ேற மய3([9]விடலாB 

[10]கலாதர னரா[11]�ர� ேலாகநதி [12]நீளிற( 

      [13]கனகிந= மதைல[14]]ம�த� 

கலாவிய சடாடவிய� காத�மத லாBஉைம 

      [15]கJ'கினிய �*ரமணிேய 

[16]சிலாநிைர (லாவிய [17]பராசல (காவினிெதா� 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லமாினிய தமி�/�க 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள. 17 

 

[1]. விைரய ஆர� - மண/ைடய ச>தன மர�. [2]. பா�� - பரவிய. [3]. பராைர - ப��த 

அ<*பாக�. [4]. ேசகணி - ெச�ைம1ைடய ேவ3ைக. [5]. ைப�,ன� - பசிய 

திைன*,ன�. [6]. ஓவா - நீ3காத. [7]. நிலா LதD - எCடா� பிைறேபா�ற ெந%றி 

1ைடயவ�. [8]. (றமினா� - (றவ�(ல மி�ெகா<யான வ�ளிய�ைம. [9]. விடலாB 

- காைளேய. [10]. கலாதர� - பல கைலகைள 01ைடய ச>திர�. [11]. �ர�ேலாக நதி - 

ேதவக3ைக. [12]. நீளிற( - ெந<ய ெகா'கிற(. [13]. கனகி ந= மதைல - 

ெபா�னிறமான ஊம�ைத. [14]. ம�த� - ஊம�த மல�. [15]. கJ'( - க)கC(. 

[16]. சிலா - க%க�. [17]. பராசல� - தி�*பர3கிாி. 

-------------------------------- 
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(ெபா-ைர.) பலா, இனி*,ைடய மா, நீ)ட விளா, மண� 5�கிற ச>தன�, அகி;, 

பரவிய நிழ; நிைற அேசா(, ப��த அைரைய1ைடய /தி�>+ சிவ>த ேவ3ைக, 

மரா, (ரா (/தDய) மர3க� வள�>+ உய�>த பசிய திைன*,ன' காவைல விC� 

அகலாத பிைற LதDனா�, ேவ; விழியினா� ஆன (றவ�(ல மி�ெகா<யான 

வ�ளிய�ைமயி� தி�/�, (எளிைம ெவளி*பட) நி�= மய3(� காைளேய!; 

கைலகைள1ைடய தி3க�, பா�,, ேதவக3ைக, நீ)ட (ெகா'கி�) இற(, 

ெபா�னிறமான ஊம�ைத, மண� கம:� ெகா�ைறமல�, ஊம�தமல� (/தDயன) 

கல>+ த3கிய கா�ேபா; அட�>த சைடயினரான சிவனார+ அ�பி%( உாிய 

ைம>தேன! 

உமாேதவியி� க)கC( இனிய �*ரமணியா! வாிைச*பCட க%க� (விாிவாக 

அ�'கி ைவ�த+ ேபா;) விள3(கி�ற தி�*பர3(�ற' (கா! இனிதாக ஒ� 

ெச3கீைரயா<ய��! எ)வைக� தி��� இனிதி�'(� �வாமி மைலயி; அம�>த 

இ�ப�தமி� /�கா! ெச3கீைரயா<ய��, (எ - =). 

விடலாB! மதலாB! �*ரமணிேய! (கா! இனிய தமி� /�கா! ெச3கீைர யா<ய�� 

என /<'க. 

பா�த; - பர�த;. த�பதிக� கல*பி; ேசாக� தவி�*ப+; தண>தா�'($ ேசாக� 

த�வ+ ஆதD�, (றி�த ஒ� மர� அேசாக� எ0� ெபய� ெப%ற+. 

ேவ3ைக மல�>த கால�ைத, ேவ�வ�க� இ+ தி�மண கால� எ�= அறிவ�; இ*ப< 

அவ�கC(' கணித� ேபா; அைமதD�, அ+ கணி எ0� ெபய� ெப%ற+. காவ; 

நீ3கா' கானவ� மகைள' க)�, மாெப�� விரக� ெகா)ட காைளெய�பா�, 

விடலாB' எ�= விளி�தா�. 

      'கலாவிய சடாடவிய� காத� மதலாB! 

      உைம கJ'கினிய �*ரமணிேய! 

எ�ப+�, இதய (ைகயி; இ�*பாைன, தி�*பர3கிாி மைலேம; இ�'(� '(கா' 

எ�ப+�, சி>தி'(� ேதா=� சி�த� மகி:� ப(திக�. (17) 

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

 

 [1]பC<ைம 1>+ய ரOெசB [2]ெகா��ப< =�[3]பட ராேமநீ� 

      ப�திைம 1�பணி �>தைய 1�பயி; ப�த�ம ன'ேகாவி; 

[4]சCடம ��பத மிCெடாளி� கி)கிணி த)ைட1� ெவ)டய/� 

      [5]சOசாி க�,ைர 13[6](ர; ெகா)ட சத3ைக1 ந�காட 
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[7]மCட= ேபெராளி விC<; [8](ைடமணி வட/ம ைச>தாட 

      மா�பணி வனவள பவளெமா �[9]தரள வட/ம ைச>தாட 

[10]அCடமி மதிLத; நிலெவாளி 5சிட ஆ�க ெச3கீைர 

      ஆரண ஒ)ெபா� ேளரக மா/� கா�க ெச3கீைர. 18 

 

[1]. பC<ைம1� - வOசக/�. [2]. ெகா�� ப<=� - ெகா<ய ெபாB ஒ:'க/�. [3]. 

படராேம - (எ�னி;) பட ராதப<. [4]. சCடம�� பத� - ந�( அைம>த தி�வ<களி;. 

[5]. சOசாிக� ,ைர1� - வ)� ேபா�றி�'(�. [6]. (ர; - ஒD. [7]. மCட= - 

அளவ%ற. [8]. உைட மணி - மணி1ைட என மா%=க. [9]. தரள வட/� - /�+ 

மாைல1�. [10]. அCடமி மதிLத; - எCடா� பிைற ேபா�ற ெந%றி. 

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

(ெபா - ைர.) வOசக/�, +�ப/�, ெகா<ய ெபாB ஒ:'க/� பரவி வ>+ 

ப%றாதப<, ேபர�,� விநய/� தைய1� பயி�=�ள (உ�தம) அ�ப� த� உ�ள' 

ேகாயிD;, விைர>+ வ>+ த3(� (அ�ைம�) தி�வ<களி; அணி>+ ஒளி 

பர*,கி�ற கி)கிணி1�, த)ைட1�, ெவ)டய/�, வ)� ேபா�= ஒD'(� 

ஒDெகா)ட சத3ைக1� நல'க ஒD�தைசய; 

அளவ%ற ேபெராளி பளி$சி�� மணிகைள உ�ளிCட அைரவட/� அைச>தாட; 

தி�மா�பி; அணி1� அழ( வளமான பவள ஆர�ெதா�, /�+மாைல1� 

அைச>தாட; 

எCடா� பிைற ேபா�ற ெந%றி, (சிற>த) நிலெவாளி பர*ப$ ெச3கீைர யா<ய��! 

ேவத L) ெபா�ளான தி�ேவரக! /த�ைமயான /�கா! ெச3கீைர யா<ய��, (எ - 

=). 

பC<ைம1� +ய�� படராேம, ந�காட, அைச>தாட, நிலெவாளி 5சிட, ெச3கீைர 

யா<ய�� என /<'க. 

தி�வ<யணிக� அைசய, அைரவட� ஆட, தி�மா�பி� வட/� அைச>தாட, Lத; 

நிலெவாளி 5சிட ஆ�க என, பாதாதி ேகச� பா��+* பா<யப<. சCெட�= எ�ப+, 

விைர�* ெபா�C�. 

கி)கிணி - கி)கி) எ�= ஒD*ப+. த)ைட - த)� ேபா�ற வ<விைன 

1ைடய+. சத3ைக - சத3 சத3ெக�= ஒD*ப+ ப%றி* ேபா>த ெபய�. சCட அம�� 
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பத� என* பிாி�+, ந�( ெபா�>திய தி�வ< என* ெபா�� ேகாட?மா�. (18) ------

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

 

ெபா3ேகா த>[1]+யி; கி�ேற 0�,வ ன>தா ன�றீ0� 

      ெபா�= தி�கம லOேச[2] ெர)கண 03[3]காவி� ேகா�� 

[4]எ3ேகா ெவ>+யர>தீ ெர�=, ல�பா நி�ேறாத 

      [5]இ>தா ெவ�=ெகா�O[6]S� ெகா�ற[7] இ�Oசீ� ெகா)ேடாேன 

[8]ெகா3ேகா ெடா�றிய[9] வ)கா வி)பயி;[10] ெச3ேகா �>ேதவ� 

      [11](�பா� வOெசB[12] பர3ேகா �3(< ெகா)டா MOேசேய 

[13]ெச3ேகா ெவ�ெபய� த3ேக� ெபா3கிைற ெச3ேகா ெச3கீைர 

      ெத�பா ெலா)[14](� வி�ேகா நி�றவ ெச3ேகா ெச3கீைர. 19 

 

[1]. +யி;கி�ேறா0� - +யி?� தி�மா?�. [2]. எ)கண0� - எC�' 

க)கைள1ைடய பிரம0�. [3]. காவி� ேகா�� - க%பக நாC� அதிபனான 

இ>திர0�. [4]. எ3ேகா - எ�ெப�மா! [5]. இ>தா - இ3ேக வா. [6]. S� - 

Sரப+மைன. [7]. இ�Oசீ� - ெப�� சிற*,. [8]. ெகா3ேகா� - (ெச�ைம�) ேத0ட�. 

[9]. வ)கா - வளமான ேசாைலக�. [10]. ெச3ேகா� - தி�$ெச3ேகா� எ0� 

தி�*பதி. [11]. (�, - FCட�. [12]. பர3ேகா�� - தி�*பர3(�ற/�. [13]. ெச� 

ேகா - ெச�ைமைய1ைடய தைலவ�; சிவ>த ேவ�. [14]. (�வி� ேகா - (�மைல; 

�வாமி மைல. 

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

(ெபா-ைர.) ஊ%=* ெப�'கான பா%கடD; (அறி+யி; என) உற3(கி�ற 

தி�மா?�, அ>நா� /த;, (பயனாக) உலைக* பைட�+ வ�� ெபா�னிறமான 

மகர>த3கைள1ைடய தாமைரயி; த3கிய எC�'க) பிரம0�, க%பக நாC� 

அதிபனான இ>திர0�, 

எ�ெப�மாேன! (அ�ணரா; விைள1�) தீய +�ப3கைள� தீ�� எ�= வி�மி 

வி�மிய:+ வி)ண*பி'க; 

இ3ேக வா�3க� எ�= (அவ�கC( ஆ=த; Fறி அைண�+,) ெகா<ய 

Sரப+மைனயட'கிய ெப�� ,க� ெகா)ட ெப�மாேன! 
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ெச:ைம� ேத� (சிற>+) ெபா�>திய வளமான ேசாைலக� வி)ணளாவிய 

தி�$ெச3ேகாC<?�, அமர�க� FCட� ஆ�வ� காC�� தி�*பர3 (�றி?�, 

இனி+ எ:>த�ளி (சீவ�கைள) ஆCெகா�M� ேசேய!; 

ெசKேவ� எ0� தி�*ெபய� ெகா)ட அழ( மி(>த அதிபா! ெச3கீைர யா<ய��!; 

ெத� திைசயி; ஒளி1ைடய �வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய ெதBவேம! 

ெச3கீைரயா<ய��, (எ - =). 

சீ� ெகா)ேடாேன! ேசேய! ெபா3கிைறேய! (�வி� ேகா நி�றவா! ெச3ேகா 

ெச3கீைர என /<'க. (19) 

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

 

இ>திர நீல ெம0Oசி=[1] (Oசி யி�>தி��[2] மOசாட 

      இலகிய தி�Lத; நவமணி யிைழயணி ெயாளிக ெள:>தாட 

ெவ>தெவ ணீறணி ஒளியா ட�[3]தி� விழிய� ணி�றாட 

      விைலயறி வாியக ன3(ைழ காெதாளி விலகி யைச>தாட 

ெச>+கி� வாBெபாD ,�னைக[4] ெம�னைன சிறி+ மல�>தாட� 

      தி3க� /க3கதி ெர3கJ� 5ச$[5] ெசவிDய� ெகா)டாட 

அ>த/ மாதி1 மாயப ர�ெபா� ளா�க ெச3கீைர 

      அ��மைல (�மைல யம�சிவ ேதசிக னா�க ெச3கீைர. 20 

 

[1]. (Oசி - (�மி. [2]. மOசாட - அழ( அைசய; ேமக அைச� ேதா�ற. [3]. தி�விழி 

ய�� - உ��ராCச�; ேபர�Mமா�. [4]. ெம; நைன - ெம;Dய அ��,. [5]. ெசவி 

Dய� - வள�*,� தாய�. 

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

(ெபா - ைர.) இள3(�மி, இ>திர நீலமணி எ0� ப<யி�>+ (அாிய) க�நிற அழ( 

அைசய; 

பிரகாசி'கிற அழகிய ெந%றியி; நவமணி பதி�த அணிகலனி� (அதிகாி�த) ஒளி 

வ>+ வ>+ அைசய; 

நீ%றிய ெவ)ணிற� தி�நீ%= அழகிய ஒளியைசய; தி����திரா'க� அ�ைம ெபற 

இ�>+ அைசய; விைல காண /<யாத கன>த3கிய விய�(ைழ, தி�$ெசவியி; 

(அ�ைம) ஒளிமி�னி ஆ< அைசய; 
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சிவ>த பவள� ேபா�ற தி�வாயி% ெபாD>த ,�னைக ெசB1� ெம�ைம அ��, 

ேபா�ற ப%க�, (அ�ைமயாக$) சிறி+ மல�>+ அைசய; 

தி3க� ேபா�ற தி�/க� ெதBவ ஒளி�ெதா(தி, (பயனா�ப<) எ3(� பளபள'க; 

வள�*,� தாயா� வா��+*பாட;   /த?� /<�மான பர�ெபா�ேள ! 

ெச3கீைரயா<ய��; அ�� மைலேய! �வாமி மைலயி; அம�>த சிவ(�ேவ! 

ெச3கீைரயா<ய��, (எ - =). 

சி=(Oசி யாட, Lதலணி யாட, நீ%றணி யாட, தி�விழி ய�ளாட, (ைழ யாட, 

,�னைக யாட, /க ஒளி 5ச, ெசவிDய� ெகா)டாட, பர�ெபா�ேள! அ�� 

மைலேய! (� மைலேய! சிவேதசிகேன! ெச3கீைர யா<ய�� என /<'க, 

தி�விழிய�� - அழகிய க)ண�� எனி0மா�. இ>திர நீல� - ஏ: ேமக�+� ஒ�=; 

க�மணி1மா�.   இ+ ேபாி�� பர*,� க�நிறமாதD�, (Oசி'( உவைம Fறினா�. 

விலகியைச>தாட; - விC� விC�* பிரகாசி�த; எனி0� ஒ'(�. (20) 

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

 

 [1]ேதம�� [2]ம>தார மாகிய [3]ெபால>தா� 

      ேச�[4]ெபாழி D�>[5]ேதசிலா� 

[6]ேதெமாழிய ாி�பா� ேதவைர [7]நD>ேதபஃ 

      [8]றீைமெசB ெகா�OSரப� 

மாமல� ெந�O[9]Sத மாெயதி ரைச>தாட 

[10]வாாிதியி ல�ேறவிய 

[11]வாைகயயி; வ�ேறக [12]மீரஇ� +)டாகி 

மாமயி? ட�ேசவலாB 

[13]நா/ற வ�3காைல வாகன� [14]வி��பா�ப 

தாைகஎன நி�றாடேவ 

ஞானவிழி யி�பா�ைவ யால�� ,ாி>ேதெகா� 

[15]நாத[16]/க ைம>தாகின� 

ஆ/�க [17]மOசா� மா=/க இ�பாக 

ஆ<ய�� ெச3கீைரேய 

ஆதி1ைம யி�பால ஏரக/ =Oசாமி 

      ஆ<ய�� ெச3கீைரேய. 21 
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[1]. ேத ம�� - ேத� ெபா�>திய. [2]. ம>தார� - ேதவ ஐ>த��� ஒ�=. [3]. ெபால� 

தா� - அழகிய வி�Cச�. [4]. ெபாழி; - ேசாைல. [5]. ஏசிலா - (ைற F=த; இ;லாத. 

[6]. ேதெமாழிய� - ேதவ மாத�க� [7]. நD>ேத - வ��தி. [8]. பஃறீைம - பல தீைம. [9]. 

SதமாB - மாமரமாகி. [10]. வாாிதியி; - கடD;. [11]. வாைக அயி; - ெவ%றிேவ;. 

[12]. ஈர - இர)டாக* பிள'க. [13]. நா/ற - அ$ச� உ)டாக.[14]. வி��பா� பதாைக 

- வி)ணளாவிய ெவ%றி' ெகா<. [15]. நாத நாதேன. [16]. /க� ஐ>தாகினா� - 

ஐ�/க$ சிவனா�. [17]. மOசா�� - அழ(ைடய; ேமக� ேபா�ற எனி0மா�. 

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

(ெபா-ைர.) ேத� நிைற>த ம>தாரமான ெபா�னிற� த�*ெபா�>திய (இ�ப$) 

ேசாைலயி; இ�>+, பழி*பி;லாத ேத�ேபா; இனி'(� ெமாழியினரான ேதவ 

மாத�களி� இ�ப� க)ட வானவைர(* பலபட ) வ��தி, ெசBெயாணாத பல 

தீ3(கைள$ ெசBத பய3கர Sரப+ம� (கடD;) அளவிலாத மல�கைள1ைடய 

ெபாிய மாமர உ�வாB, (ஆகாத) எதி�*, /கமாB அைச>+ ஆட 

(அ+ க)�) கடD; அ�= ெச?�திய ெவ%றி ேவ;, (அ$ Sர�) உர� மி(� 

உடைல* பிள'க; (அK�ட;, ெப�மயி?� ேசவ?மாB இ� பிாி�பC� (எவ�'(�) 

அ$ச� பிற'க (எதி�*, /கமாகி) வ�ெபா:+, (அKவிர)��) ஊ�தி1�, 

வி)ணளாவிய ெவ%றி' ெகா<1� என இ�>+ அைச1�ப<, ஞான'க) ேநா'கா; 

(ந;ல) அ�� பாD�+ ஏ%ற நாதா!; ஐ�/க$ சதாசிவ� ஆன /�கா! 

அழகைம>த ஆ=/கா! இ�ப�ெதா� ெச3கீைர ஆ<ய��! /த;வியான உைம 

ைம>தா! தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய �வாமீ! ெச3கீைர யா<ய��, (எ - =). 

,ாி>த ,)ணிய�தா;, ஐ>த� நிழD; இ�ப� க)ட இைமயவைர, எ)ணிலா� 

தீைம ெசBதா�; மாெப�� கட; ந�வி; மாமரமானா�; ேபர�� ேவலா; 

பிள*,)டா�; அத�பி�, Sர� மயி?� ேசவ?மாக வ>தா�; அவைன ஊ�தி1� 

ெகா<1மா' ெகா)� உ�பைர' கா�தவ� உைம(மர� எ�றப<. ஐ�/க$ சிவேம 

அ=/க$ சிவ� எ�ப+ இதனி; உ�ள அ�ைம. (21) 

-------------- 
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இவனல ெதா�/: /தDைல ெயனவண� இன ேயா� [1]வயவா( 

      [2]இைணபிாி வ�[3]நவ வயவ�க ெளா�மிய; விைளயாட; [4]ெசேய;ைவ 

[5]தவமக0ட;(ைழ �=ெமன நிைனசிைவ த:விெய� மதலாB நீ 

      [6]தைழபசி யற/ைல Lக�தி எனஅவ� தரவ/ +Jேபாேத 

உவைமயி லரனவ னJகி/�கெவன ஒ)ெச3 ைகநீள 

      உட�அைன ம<நி� ேறா<� தாவி 1வ>ேத ெச�ேறறி$ 

சிவனக� மா�பிைட நடமி� [7]பத1க ெச3ேகா ெச3கீைர 

      தி�மக� ம�மக (�மைல வள�(க ெச3ேகா ெச3கீைர. 22 

 

[1]. வயவா( - 5ரவா( ேதவ�. [2]. இைண பிாிவ� - இைணபிாியாத. [3]. நவ 

வயவ�க� - நவ 5ர�க�. [4]. ெசB ஏ;ைவ - ெசB ெபா:+. [5]. தவமக� - (தா�) 

தவ� ெசB+ வ>த தநய�. [6]. தைழ பசி - மி'க பசி. [7]. பத1க - இ� தி�வ<கைள 

1ைடயவேன. 

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

(ெபா - ைர.) இ* ெப�மாைன ய�றி, ஒ*ப%ற /:/தலான ேவ= ெதBவ� இ;ைல 

எ�= உண�>த, இைளயவரான ெவ%றியி% சிற>த 5ரவா( (/தDய) இைண 

பிாியாத நவ5ர�கMட� (ேச�>+,) இய;பாக விைளயா<' ெகா)<�>த ெபா:+; 

தவ ைம>த� தி�ேமனி தள�ேம என� தி��ள� ெகா)ட உைமய�ைமயா� த:வி' 

ெகா)�; 

எ� மகேன! ப:�த பசியகல* பா; ப�( எ�= அ�ேதவி தி�/ைல* பா; அ��த, 

(அ>த) அ�ள/த� அ�>+� ெபா:+, உவைம கட>த இ�ப சிவ�, /�கா எ�= 

F*பிCடப< (தம+ ெந��) தி�'கர�ைத நீCட; 

உடேன அ�ைனயி� ம<யிD�>+ எ:>+ ஓ<, தாவி$ ெச�= உவைக1ட� ஏறி, 

சிவனார+ பர>த தி�மா�பி; ஆ�கி�ற இ� தி�வ<கைள1ைடய எ�ெப�மாேன! 

ெச3கீைர யா<��! தி�மக� ம�கா! �வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய (ேகசா! 

ெச3கீைரயா<ய�� (எ - =). 

"எ>த' கட�M� எ3ேகா� ேபா�, க>த' கட�ைள மிOசாேத"; "ந' க�'ைக ெகா� 

ந'க� ப'க� நட'(மா, உ'கிர' (க0'( மி'க தி�'(ேமா" எ0� பா�பன<க� 

அல3க; திரCைட, நிைனQC� கி�ற+ இ*பாC<; உ�ள /த; அ<. தா[Cட 



64 

 

உ)�, த>ைத தி�மா�பி; தாவியா<, (� மைலயி; வள�� (க� 

எ�றைமயி�பளி'கி�ற த;லவா. (22) 

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

 

க3கா நதி*,ன ெல:>தாட அ3கெணா� 

      கைலமதி யைல>தாடேவ 

கம�ந=3 ெகா�ைறய> [1]ெதா3கலா ட$சைட 

      கைல>+வா� [2]கலவியாட* 

[3]ெபா3கா தவ�[4]ேசாம [5]ன3கிெய0� விழிகளி% 

      ெபாழிக�ைண ெவ�ளமாட* 

,�/=வ னிலவாட எ)<ைச1 மைச�ற* 

      [6],யமாட அ3ைகேம� 

[7]ம3காத எாியிேன [8]டாிணமா ட*,ைன1� 

      [9]வாியரவ மாடந�( 

மைறமிழ% =Oசில� ப<ய<யி ?=�[10]ப� 

      மார0 ெநளி>தாடேவ 

ெச3(ர ெல��+[11]ம�றா<யவ ர��(மர 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள 

தி�ம�� (�மைலயி லம�சாமி நாதேன 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள. 23 

 

[1]. ெதா3க; - மாைல. [2]. கலவி - கல>+. [3]. ெபா3( ஆதவ� - ஒளிமி'க Sாிய�. 

[4]. ேசாம� - ச>திர�. [5]. அ3கி - அ'கினி. [6]. ,ய� - எC�� தி��ேதா�க�. [7]. 

ம3காத எாி - அைணயாத ம:. [8]. அாிண� - மா�. [9]. வாி யரவ� - 

,�ளிகைள1ைடய பா�பணி. [10]. அப�மார� - /யலக�. [11]. ம�= - சி�சைப. 

 

(ெபா-ைர.) க3கா நதி நீ� எ:>+ அைசய; அ3(�ள ஒ*ப%ற கைலகைள1ைடய மதி, 

அைலகைள1ைடய (அ') க3ைக ேம; அைச>தாட; மண�கம� அழகிய ெகா�ைற 

மாைல யைச>தாட; (ஆ�தலா; கC�'ேகா*பான) சைட, கைல>+ வானி; கல>+ 

ஆட; ஒளி மி'க Sாிய� ச>திர� அ'கினி எ0� (,னித ) க)களிD�>+ 
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ெபாழிகி�ற அ�� ெவ�ள� (ெபா3கி) ஆட; ,�னைகயிD�>+ ,னித ஒளி 5சி 

விள3க; எC�� திைசகளி; தி��ேதா�க� எC�� அைச>தாட; அழகிய 

தி�'கர�தி; உ�ள ம3காத ஒளி1ைடய ம:�ட� மா0� ஆட; (அணிகலமாக) 

அணி>த ,�ளிகைள1ைடய அரவமாகிய ஆபரண3க� படெம��+ ஆட, நல/ற 

ேவத ம>திர நாத� எ:*,� சில�பணி>த தி�வ<' கீ� கிட'(� /யலக0� 

ெநளி>தாட; 

ெச�ைம� தி�வ< ஒ�ைற� N'கி, அ�பல�தி; ஆ<ய ெப�மா� அ�ளிய (மரா! 

ெச3கீைர யா<ய��! எ)வைக� தி��� ம�வி யி�'(� �வாமி மைலயி; அம�>த 

�வாமிநாதா! ெச3கீைர ஆ<ய��, (எ - =) 

க)Jத; ெப�மா� நி��த அைசவி; க3ைகயா��; மதி1� ெகா�ைற1� 

சைட1� மல�>தா��; /த�ைம� தி�'க)களிD�>+ அ�� ெவ�ள� ெப�கி 

அைச>தா��; ,�னைக நிலவா��; திைசயைசய* ,யமா��; மா0� ம:�� 

பா�பணி1� மகி�>தா��; அ<'கீ� /யலக0� ெநளி>+ ஆ�மா=, ம�றி; 

ஆ�வா� அ�� (மரா! நீ1� ெச3கீைர யா<ய�� எ�=, பய�த� ேகசாதி பாத� 

பா�� இ*பாCைட, எ)J ேதா=� தி�நி��த� எதி� நிக�வ+ ேபா; இ�'கிறேத! 

(சிவ சிவ சிவ சிவ!) 

 

"F%றி�'(� அடலாழி' (ாிசி� /த ேலாாிைறOச' 

      ெகா:>ேத� பி;கி 

ஊ%றி�'(� தி;ைலவன� த��பி�'(� ப��ெபா� 

      ம�ற� ெதா�தா� ஊ�றி 

வ)�பா ட$�ட� ம(டமா ட*பிைற� 

+)டமா ட*,D� ேதா?மா ட*பகி� 

அ)டமா ட'(ைல>(+) அகிலமா ட'க�3 

ெகா)டேலா ��(ழ; ேகாைதேயா ��கைற' 

க)டனா ��திற� கா)மிேனா கா)மிேனா'' 

 

எ0� சித�பர$ ெசB1C ேகாைவைய, இ*பாட; சி>தி'க� N)�கிற+ அ;லவா! 

(22) 

ெச(கீைர" ப�வ� நிைறெவ4திய)ெச(கீைர" ப�வ� நிைறெவ4திய)ெச(கீைர" ப�வ� நிைறெவ4திய)ெச(கீைர" ப�வ� நிைறெவ4திய)    

------------------- 
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3. 3. 3. 3. தால" ப�வ�தால" ப�வ�தால" ப�வ�தால" ப�வ�    

 

தாய� ேசைய� ெதாC<D% கிட�தி, உ� தாைடயி; நாவைச�+* பாட* ெப=� 

ப�வ� இ+. (தால� - தா?; நா'(). தாேலா தாேலேலா எ�ப+ அ0கரண�. இ+, 

தாலாC<* பா�வதா; ேபா>த ெபய�. 

 

ெச>தா மைரயா� மகனாகி� திற;ேச� த'க� சி=மதியா; 

      ெச>தீ ேவ�வி� [1]தக�தி�ற ேதவ� பாவ� [2]தக�றேவ 

வ>தா) டமாி; அமர�'( [3]வயன மாயா [4]வ��=�தி 

      ம%=> தீரா ைமயினேல மாைய வயி%றி; வ�Sர� 

[5]ந>தா [6]ெதா='க வரம�ளி நDவி� த�ர� /�னாளி; 

      நா< ேவ)�> தவ*பயைன ந;கி யவ03 கதி1றேவ 

த>தா� (மரா இனி$சிறி+ தாேலா தாேலா தாேலேலா 

      தமி�நா யகேன (�மைலவா� சாமி நாதா தாேலேலா. 24 

 

[1]. தக� - ஆ�. [2]. தக� உற - சிைதய. [3]. வயன� - வைக. [4]. வ� - த:�,. [5]. 

ந>தா+ - பி� வா3காம;. [6]. ஒ='க - த)<'க. ெவ)தாமைரயா� கணவனான 

பிரம�, ெச>தாமைரயா� மக� எ�ப+ /தல<யி; உ�ள (றி*,. 

 

(ெபா-ைர.) சிவ>த தாமைரயி; ேச�>தி�'(� (மாெப��) நா�/க� மகனாகி; 

ஆ%ற; ெபா�>திய தCச0ைடய அ%ப அறிவா; (வள��த) சிவ>த ேவ�வி� தீயி; 

ெபா�'கிய) ஆC<� வைபைய� தி�ற அமர� தீைம, அ<ெயா� அழிய எ:>த�ளி; 

அKேவ�வி'கள�தி; (நிக��திய) ேபாாி;, வானவ�'( ஆ'ைகயி; (எ�=�) 

மைறயாதப< (ஊ��த) த:�ைப உ)டா'கி; (அ*பாவ�) ேம?� அழியாைமயா;, 

மாைய வயி%றி; உதி�த (மாெப��) Sரப+ம�, பி� வா3காம; ெம�ேம?� 

வ��+மா= வர� ெகா��+, (நலமிலாத வானவைர) நDய$ ெசB+; 

(அ�ரனான அ$) Sரப+ம�, /� பிற*பி; சி>தி�+* பாிெவா� ெசBத 

தவ*பயைன* பாD�+, அவ0� கதியைடய அ�ளிய நிைறத� (மரா! 

இனி சிறி+ தாேலா தாேலா தாேலேலா; (மாெப��) தமி� ம�னவேன! �வாமி 

மைலயி; எ:>த�ளிய �வாமிநாதா! தாேலேலா, (எ - =). 
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சி= விதி எ0� ெபய�'(� த'க சி=மதிய� த'க�. மாேதவைர ம=�+ அவ� 

ெசBத மாெப�� ேவ�வியி;, ஆC<� வைபைய அவாவிய அமர� பாவ�தி%( 

அளவி;ைல. அ3( 5ரப�திர� உ�வி; வ>தாB; வானவைர ேமாதி 

வ��)டா'கிைன. 

அKவளவி; அவ� பாவ� கைரயாைம க�தி, மாைய மக� Gல�, அவ�கைள ேம?� 

வ��திைன. அத� வழி வ>த கழியா அவ� பாவ�ைத' கழி�தாB. மயிலாக 

ேவ)��; ேசவலாக ேவ)�� எ�= /�பிற*பி; ெசBத தவ� எ)ணி, 

அ$Sர0'(� அ�� பாD�தாB; தாலாC�$ ெசB எ�= ேவ)�� எ� 

எ)ண�ைத1�, நிைறேவ%றிய�� எ�றப<. 

வள�>+ ெப�(� க>த,ராண இKவரலா%ைற, ெசா%��'க� ெபா�C ெப�'கமாக' 

காC�கி�ற கவியி+. (24) 

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

 

 [1]ஒ�வா ராகி [2]ெயா�வரா /�வா� சிவ0� சா�தி1�ேவ 

      =%ேற [3]1ஞ%= மாதவ�தா ?ைடயா 0த%க) /ைள�ெத:>த 

[4]ெப�வா� ேசாதி உ�வாகி* ெப�(3 க3ைக [5]1B*ப [6]வழி 

      பிரச' கமல$ சரவண�தி% பி�ைள யி�G� றாBவளர' 

[7]க�வா ராேம ெப%ற�ைம க)� திரCட' க>தெனன' 

      கவி0 /�கா திைச/கைன' கல3க$ சிைறயிC �லகெமலா� 

த�வாB அளி*பாB +ைட*பாயா� ச+ரா தாேலா தாேலேலா 

      தமி�நா யகேன (�மைலவா� சாமி நாதா தாேலேலா. 25 

 

[1]. ஒ�வாராகி - பிாியாதவ�களாகி. [2]. ஒ�வரா� உ�வா� - ஒேர தி�ேமனியரான. 

[3]. உஞ%=� - ெசBத. [4]. ெப�வா� ேசாதி - ெபாிய ஞான ஒளி. [5]. உB*ப - 

ெச?�த. [6]. வழி பிரச� - ெப�கி வழி1� ேத�. [7]. க� ஆராேம - க�' 

ெகா�ளாமேலேய. 

 

(ெபா-ைர.) எ�=� பிாியாதவராB, ஒ�ேறயான தி�ேமனிைய1ைடய சிவ0� 

சிைவ1�, ேவ= ேவ= தி�ேமனி1ட� விள3கி, (கயிைலயி?� இமய�+�) ெசBத 

க�>தவ�தா;, (எவைர1� எவ%ைற1� அ<ைம1� உைடைம1மாக) உைடயா� 
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ஆன உமாபதியி� (உய�>த) ெந%றி' க)ணி; உதய� ெசB+, ெவளி*பCட ெபாிய 

ஞான ஒளி� தி�ேமனி தா3கி; 

(சிற>+) ெப�(� க3ைக, (த� அைலகளாகிய ைககளா;) ெச?�தி$ ேச�'க; 

ேத� (ெப�கி) வழி1� தாமைரகைள உைடய (,னித) சரவண* ெபாBைகயி;, 

(வாB�த) ஆ= பி�ைளகளாகி வளர; 

க�வி; தா3கி* ெபறா+ ெப%ற உமாேதவியா� க)� ஒ�= ேச�'க, (/த�ைம') 

க>த� என விள3 கிய /�கா! 

(கமல) நா�/கைன' கல3க$ சிைறயி; அைட�+, அகில உலைக1� ஆ'(வாB, 

கா*பாB, அழி*பாயா�; (இKவள�� அநாயாசமாக இய%றிய) ேம�பா� உைடய 

ேமேலாேன!; தாேலா தாேலேலா; (மாெப��) தமி� ம�னா ! �வாமி மைலயி; வா:� 

�வாமி நாதா! தாேலேலா, (எ - =). 

ஞான' க)ணி; இ�>+ ஞான ேஜாதியாகி, ேப=த�� ஆ= பி�ைளகளாகி, 

க>தெனன' கவி0� ஒ� தி�ேமனியாகி, /த�ைமயான /�கா! ஆ'க; கா�த; 

அழி�த; எ�0� சிற'க இ�+ைண1� ெசBத ச+ரா! நாயகா! சாமீ! தாலா< ய�� 

எ�=, விநயெமா� ெகாOசி' ெகOசி ேவ)<யப<. அ=/க� அவதார/�, 

இளைமயி; ஆ<ய ஆட?� அறிவி�த ெசBதி இ+. (25) 

----------- 

 

5ைண [1]/னிெசB ேவ�வியிைட ெவ()ேட 

      ெய:>தெப�> [2]தக�தா� 

வி)ேணா� ம)ேணா� யாவ�'(� விைள�த 

      +ய�க) ட�ளாேல 

[3]ஏைண [4]வயவா (ைவேயவி இ:�ேத 

      வ�வி� தைதேயறி 

எ;லா �ல(� ெசலநட�தி எம'ேகா 

      [5]4�தி என' ெகா)டாB 

[6]ேகாைண யமர� உைனயறியா� ெகாதி�ேத 

            எதி��த காைலயவ� 

(=�ைப யட'கி [7]1ல(ெபாதி ேகாதி 

        ?�வ� காC<யவா 

[8]சாைண யJகா$ [9]சவிமணிேய தாேலா 
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            தாேலா தாேலேலா 

தமி�நா யகேன (�மைலவா� சாமி 

            நாதா தாேலேலா. 26 

 

[1]. /னி - நாரத�. [2]. தக� - ஆ�. [3]. ஏைண - ெப�ைம; வDைம1மா�. [4]. வயவா( 

- 5ரவா(. [5]. ஊ�தி - வாகன�. [6]. ேகாைண - மா=பா�. [7]. உல( ெபாதி ேகாதி; 

உ�வ� - வி�வ 4ப�. [8]. சாைண - சாைண'க;. [9]. சவி - ஒளி. 

 

(ெபா - ைர.) மகதியா� /னிவரான நாரத� ெசBத ேவ�வியி; (ம>திர* பிைழயா; 

பிற>+) சின>+ எ:>த க�Yரமான ஆC�'கடா, வி)ணி; உ�ள ேதவ�க�, 

ம)ணி; உ�ள மாLட�, (பாதல� /தDய) யாவ�'(� (பய3கரமாக) விைளவி�த 

+�ப�ைத* பா��+; 

(இய%ைக*) ேபர�ளா;, (Nய) வDைமமி'க 5ரவா(ைவ� N)<, (அைத$ 

ெச�மா>+) இ:�+ வ��ப<$ ெசB+, அத� ேம; அம�>+, ெச;?மா= உலெக3 

(� ெச?�தி, (இ+) எம'( ஒ� வாகன� எ�= ஏ%றைன! 

மா=பCட மன/� ெசய?மான வானவ�, (அ�ைமயான) உ�ைன அறி>+ 

ெகா�ளாதவராB, எ:>த ேகாப�தா; எதி��த ெபா:+, அவ�கMைடய (=�,� 

தன�ைத அட'கி, உலெகலா� ஆன கள3கம%ற வி�வ உ�ைவ' காC<யவேன! 

சாைண தீC< யறியாத மாெப�� ஒளி1ைடய மாணி'கேம! தாேலா தாேலா 

தாேலேலா! மாெப�� தமி� ம�னா! (�மைலயி; வா:� (�நாதா! தாேலேலா, (எ - 

=). 

ஆரவாாி�த ஆ� அகில உலைக1� அழி�த+; அைத அட'கி, அழி>த உலைக* 

பைழயப< ஆ'கின� அ�த�. மாெப�� அ>த அ�ைமைய மற>தவராB, எதி��த 

வாேனா� ேகாைணயறி� ெகா)டவ�தா�. அவ�க� (=�ைப அட'கிய அமல�, 

த�ைன யறி1மா=, ேபர�ளா; த� ெபாிய வ<� காC<ய ெப�ைமேய ெப�ைம. 

(26) 

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

 

 [1]ெபாிய ெபா�ளிஃ ெத�=ணரா� பி�ைள எனேவ எ�ளியஅ* 

      பிரம� [2]தி'( வாB(�தி ெப�க' [3]க'( வாயா'கி 
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அாிய சிைறயி; ைவ�+[4]வின வால நீழ லற/ைர�த 

      அரன�' க�மா[5]மைற*ெபா�ைள ய�M� (ழ>ைத' (�நாதா 

உாிய தவOெசB (=/னி'( /ய�ெச> தமிழா% [6]பிரமநிைல 

      உபேதசி�த ெப�3க�ைண 1�வா! எம+ விைன'(�ற� 

சாிய$ சிைத'( [7]மழகளிேற தாேலா தாேலா தாேலேலா 

      தமி�நாயகேன (�மைலவா� சாமிநாதா தாேலேலா. 27 

 

[1]. ெபாிய ெபா�� - பிரம�. [2]. தி'(வாB - த�தி* ேப�� வாB. [3]. க'(வாB - 

(உதிர�) க'கிய வாB. [4]. வின� - (பிரணவ* ெபா�ைள) வினவிய. [5]. மைற* 

ெபா�ைள - ேவத* ெபா�ைள. [6]. பிரமநிைல - பிரமா LIதி நிைலைய. [7]. 

மழகளிேற - யாைன' க�ேற. 

 

(ெபா-ைர.) பிரம� (எ0� ெபாிய ெபா��,) இ>த இள> தி�ேமனி எ�= 

உணராதவனாB, (இள�) பி�ைள எ�ேற இக�>த அ*பிரமன+ (ள=வாB (�தி 

ெப�க, 

(அைத') க'(வாயாக' (�தி, (அவைன') க�Oசிைறயி; அைட�+, 

(சா>த அ0பவ�) வினவிய (சனகாதிய�'(') க;லா; நிழD; சிவத�ம� ேபாதி�த 

சிவெப�மா%(, அ�ைமயான உய�>த பிரணவ* ெபா�ைள உபேதசி'(� (ழ>ைத 

உ�வான (�நாதா! 

(தன'ேக) உாிய தவ� ெசBத அக�திய�'(�, உய�>த ெச�ைம� தமிழா;, 

பிரமாLபவ�ைத உபேதசி�த�ளிய ெப�3 க�ைண� தி�ேமனி* ெப�மாேன!; 

எம+ விைனயாகிய மைல சாி>+ ேபா�ப<$ சிைத'கி�ற யாைன'க�ேற!; தாேலா 

தாேலா தாேலேலா; மாெப�� தமி� ம�னா! (�மைலயி; வா:� �வாமிநாதா! 

தாேலேலா -, (எ - =). 

பிரணவ* ெபா�� வினவியேபா+, பிரம� ஒ�= கிட'க ஒ�ைற உளறின�; 

அதனா; அவ� வாைய� தி'(வாB எ�றா�. அவ� வாBகைள' க'(வாயா'கிய+ 

மற'க�ைண. (=/னி'( உபேதசி�த+ அற'க�ைண; இKவரலா%ைற$ சிவ 

,ராண3க� சிற'க உைர'(�. மதயாைன, (�ற� சாிய$ சிைத'(�. ெப�� (�= 

ேபா; விைனக� ெப�கி1ள. இ>த மழகளி=, சா;ப%ற விைனயா� (�ைற$ சாி>+ 

ேபாக$ ெசB1� எ�றப<. (2[7]) 
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--------------- 

 

சிாி�ேத ,ர�ைத எாி�தபிரா� ேதவ� +யர> தீ�'கெவா� 

      சி=வ 0கி எ:>த திற>[1]ேதறா� திற;ேச� ெவOSர� 

[2]மாி�ேத ஒழியா +லகியைல மதி�+� ேதவ� சிைறவி��+ 

      வா�க ெவனந; லறி�ைரைய வழ3கி வ�க எனவ�ளா; 

[3]காி�ேத� [4]பாி'கா லா� மி(�த [5]க�னி* ,ாிைச மேக>திர�தி% 

      க<தி% ெச;ல [6]வயவா(' காைள தைன1B� தைனநீதி 

தாி�ேத வாழா� ேவ�தறி�தாB தாேலா தாேலா தாேலேலா 

      தமி�நா யகேன (�மைலவா� சாமி நாதா தாேலேலா. 28 

 

[1]. ேதறா - ெதளி� ெபற உணராத. [2]. மாி�ேத ஒழியா+ - ெச�+* ேபாகாதப<. [3]. 

காி - யாைன. [4]. பாி - (திைர. [5]. க�னி* ,ாிைச - அழியாத மதி;. [6]. வயவா(' 

காைள - காைள ேபா�ற மி�'(ைடய 5ரவா(. 

 

 (ெபா-ைர.) சிாி�+ /*,ர�ைத எாி�த சிவபிரா�, ேதவ�களி0ைடய +�ப� 

+ைட'க ஒ*ப%ற மகவாகி எ:>த�ளிய திற�ைத, அறியாத ஆ%ற?ைடய பய3கர 

Sர ப+மேன! (நீ) இற>+ ஒழியாதப<, 

மாெப�� உலக இய;ைப மதி�+, சிற>த வாேனாைர$ சிைறயிD�>+ வி�வி�+, 

(வா�நா� ெப�கி) வா�வாயாக என, உய�>த உபேதச3கைள உைர�+வா எ�=; 

(அ>த) அ�� ஆதர�ட�, யாைன ேத� (திைர காலா� பைட மி(�த (மாெப��) 

க�னி மதி; S�>த மேக>திர பCடண�தி%( விைர>+ ெச;ல (அ�ைம') 

காைளயான 5ரவா(ைவ அ0*பிைன; 

(அ>த) நீதிைய, (மன�தி%) ெகா)� வாழ அறியாத அ�ர�கைள, அ<ெயா� ெக��த 

ஐயா! தாேலா தாேலா தாேலேலா! 

மாெப�� தமி� ம�னா! �வாமி மைலயி; வா:� �வாமி நாதா! தாேலேலா, (எ - =). 

சிாி�+ /*,ர�ைத எாி�த சிவனா� (மர0'(, ெபாிய ஒ� மேக>திர�ைத எாி�த; 

பிரமாதம;ல, வி)ணவைர வி�தைல ெசB! எவ�� இ�,%= இ�'க ேவ)��; 

இ+ உலக இய;; வாBைமயான இைத மதி�தவ� வா�வ� எ�= ெசா;! எ�=, 

,னித N+ ேபா'கிைன; வள�� அ>த நியதிைய, ம=�தாைர மாB�தாB எ�ப+ 
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மற'க /<யாத ேபாத�: இ+ எ�=/�ள ெதBவ இய;. சா;பிலா உலகி%(, இ+ 

ஒ� சமி'ைஞ. (28) 

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

 

ெசBய கமல [1]உ>தியிைட� திைசமா /கைன$ [2]ெசனி*பி�+$ 

      ெசக3க� பைட*பி� தைவயளி�+� தீய வர'க� (ல/:+� 

[3]ைநய வழி�+� ேதவ�(ல ந;வா� �றேவ ந;கிவிாி 

      [4]நரைல� [5]தர3க' கC<D� ேம; ஞாயி றைனய (�மணிேச� 

[6]ைபய தைலயா யிரநாக* பாய� மிைச[7]ெச� பாைவ[8]பத 

      ப�ம� வ�ட மைறக� ,க� பாட[9]�க�தி� கைடநாளி; 

[10]ைவய Lக�>+ +யி;ெப�மா� ம�கா தாேலா தாேலேலா 

      வ<ேவ லரேச சாமிமைல வா�ேவ தாேலா தாேலேலா. 29 

 

[1]. உ>தி - ெதா*,�. [2]. ெசனி*பி�+ - ேதா%= வி�+. [3]. ைநய - அ<ெயா� ேதய. 

[4]. நரைல – ஒD; [5]. தர3க� - அைலகைள1ைடய கட;; ஆ(ெபய�. [6]. ைபய - 

பட3கைள 1ைடய. [7]. ெச�பாைவ - தி�மக�. [8]. பத ப�ம� - தி�வ<� தாமைர. 

[9]. உக�தி� கைட நாளி; - 1க இ=தி தின�தி;. [10]. ைவய� - Iமிைய. 

 

(ெபா-ைர.) சிவ>த உ>தி' கமல�தி� வழி, (ெதா�ைம) நா�/கைன� ேதா%=வி�+; 

(அவ� Gல� பரவிய) உலக3கைள* பைட�+; (காண* ெப%ற) அK�லக3கைள' 

கா*பா%றி; ெகா<ய அர'க� (ல� /:+� ைந1மா= ெகா�=; 

வானவ� (ல�தி%( வள�� வா�ைவ வாB*பா'கி; பரவிய ஒD1ள பா%கடD% 

(காJ� ) அைலகளாகிய ெதாC<D� ேம;, ெப�� Sாிய� ேபா; பிரகாசி'(� 

சிற>த மாணி'க3க� ேச�>த பட3கைள1ைடய ஆயிர� தைல* பா�பான 

ஆதிேசட� ஆகிய அைணயி;, 

ெச�ைம1ைடய பாைவயான தி�மக� பாதகமல� வ�ட, (,னித ) ேவத3க� ,க� 

பாட, 1க இ=தி நாள�= (அகில) உலைக1� உ)� அறி+யி; அம�� (மகிைம 

நிைற>த) மாதவ� ம�கா! தாேலா தாேலேலா! 

வ<ேவ; ம�னா! (வள��) �வாமி மைல வா�ேவ! தாேலா தாேலேலா - (எ - =). 

ெசBய கமல� - ெச3கமல�. திைசமா /க� - நா�( திைச ேநா'கிய நா�( 
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/க3கைள 1ைடயவ�. தீய அர'க� - தீைமேய ெசB1� அர'(* ேபா�ற 

நிற/ைடய FCட�தா�. நாக� - நக�தி; வா�வ+; நக� - மைல1� மர/மா�. 

பாைவ - ப+ைம ேபா�றவ�; க)மணி* பாைவ ேபா�றவ� எனி0மா�. ைவய� - 

Iமி; எ*ெபா�M� ைவ'(� இட� என' காரண'(றி. ெசனி*பி�+, பைட�+, 

அளி�+, அழி�+, ந;கி, Lக�>+ +யி; ெப�மா� ம�கா என இைய'க. (29) 

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

 

ெபா3( [1]தழேலா� த�கர3க� ெபா='க கி;லா கி நிைற 

      ,னித* [2]பாகீ ரதி1B*ப* ேபா%= மவ�ைக� தலமீ+� 

ச3க [3]/ர?� சரவண�தி% ற)டா மைர*I> ெதாC<D?� 

      தாBமா ர=வ� ம<ேம?� சகதா� பிைகெம� மா�ேம?� 

[4]தி3க) /<யா� ேதா� ேம?� தி�'க) வள�� சிவ'ெகா:>ேத 

      தி�நா� மைறயி� ெபா�ளாகி� திக:� சிவ�*பிரமணிேய 

அ3க ணரேச சாமிமைல [5]அவி�ெச� மணிேய தாேலேலா 

      அ<யா� பவேநா யக%=ம�� அமி�ேத தாேலா தாேலேலா. 30 

 

[1]. தழேலா� - அ'கினி. [2]. பாகீரதி - க3ைக. [3]. /ர?� - ஒD'(�. [4]. தி3க� 

பிைற$ச>திர�. [2]. அவி� - பிரகாசி'(�. 

 

(ெபா - ைர.) க� ெவ�ைம மி(>த கன; கட��, த� (அாிய) ைககளா; தா3க 

ஆ%றாதவனாB, (சிற>த) ,னித� நிைற>த க3ைகயி; ேச�'க, (அைலகளா;) 

வண3கி ஏ%ற அவ� ைகேம?�; 

ச3(க� ஒD'(� சரவண* ெபாBைகயி; உ�ள (ளி�>த தாமைரயாகிய அழகிய 

ெதாC<D?�, (கா��திைக மாத�களான) ஆ= தாய� ம<ேம?�, உலக 

அ�ைனயான உைமயி� ெம�ைம மா� ேம?�; 

பிைறயணி சைட/<$ சிவனா� ெதா�ைம� ேதா� ேம?� தி�'க) வள�� 

சிவ'ெகா:>ேத! ,னித நா;ேவத* ெபா�ளாகி$ சிற>+ விள3(� சிவ �*ரம)யா! 

அ�� ேநா'(ைடய அரேச! (மாெப��) �வாமிமைலயி; பிரகாசி'(� ெச�ைம 

மாணி'கேம! தாேலேலா; அ<யா�கMைடய (தீரா*) பிறவி ேநாB தீ�'(� 

அ�ள/ேத; தாேலா தாேலேலா, (எ - =). 
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சரவண� - நாண% ,%க� நிைற>த ந%ெபாBைக. ைக�தல மீ+�, ெதாC<D?�, ம< 

ேம?�, மா� ேம?�, ேதா� ேம?�, க)வள�� சிவ'ெகா:>ேத! சிவ�*ரமணிேய! 

அரேச ! மணிேய! அமி�ேத தாேலேலா என இைய'க. சிவ'ெகா:>+ - சிவS0. 

ெபா;லாதவ� Sரப+ம�; அவ� ெதா;ைல ெபா='க /<யவி;ைலேய; 

அ�ளாேயா அமலா எ�= அலறிய:தன� அமர�. அ+ ேகCட+�, ேதா�றா அேதா 

/க/� ேதா�ற, ஆ=/க� ஆயின� அ�மா�. விமல சிவ 5ாிய�, ஆ= ெந%றி' 

க)களிD�>+, (Y� (Y� எ�= ெவளி*பCடன. 

ஆ=கன; ெபாறிகளான அைவக�, விாி>+ உலெகலா� வியாபி�தன. 

அ+க)� அOசி, ஓ< வி)ேணா� ஒளிய /ய�றன�. எ3($ ெச�றா?�, அ3க3( 

இ�>த+ அ>த அன;. ஏ'க� எBதின�. ச3கர� தி�/� சரணைட>தன�. Sரைன$ 

சாB'க, 

      ''ஒ� ைம>தைன எ>தாB த>த�� 

      எ� =ைன வ>தைன ெசBய, 

      5�= ெவ�ைம ெகா� அ3கி யளி�தாB 

      எ3ஙன� உBவ+ யா�?'' 

எ�= ெப�3(ரDC�* பிரா��தி'க, அ+ ேகC�* ெப�மா� ெப�மித ஒ�/க� 

ஆயின�. அத0ட�, அOச ேவ)டா எ�=� அ�ளின�. ேம?� வியாபகமான 

கனைல விளி�தா�; எ3(மான கன;, ஆ= ெபாறிகளாகி எதி� வ>தன. 

ஏ அ'கினீ! வா1 ேதவா! நீ3க� இ�வ��, சிற>த இ*ெபாறிகைள' ெகா)� 

ெச�=, வி�தக' க3ைகயி; வி�5�களாக எ�= விள�பின�. அத0ட�, 

அைவகைள$ �ம>+ ெச;?� ஆ%றைல1� அ�ளின�. 

அ3ஙன� அ�ளி1�, கன; ெபாறிகைள� தா3கி$ ெச�ற கன% கட��, அ$ச�தா; 

அதி�>தவனாதD�, ெபா='கலா%றா+, அைவகைள விமல க3ைகயி; விCட 

ெசBதிைய, அழகாக /தல< அறிவி'கி�ற+ அ;லவா! (30) 

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

 

ெபா�ெளா� றைன13 காJேம ,ைத�+� 

      த�ைன* ,ைத'கறியா* 

,ற�த வி�ைள [1]ெவM*பா'(� ெபா;லா 

      இ�ளா ணவ�தினிைட� 
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[2]ெத�ெள� ப+ச% ெற0மி�றி$ ெச�+' 

      கிட>த ஆ�யிைர$ 

ேச�[3]மாேய ய3களினா; சிறிேத 

      விழி*பி� தைவ[4] /ைன>ேத 

[5]இ�ைம விைனக ளிய%றி1= மி�ப 

      +�பLக�>+ சD�(+) 

[6]இய'( மாைச ய=காைல இனிய 

      சா>த� +யி?=மா(=) 

அ�ளி னேல 5C�B'( ம�0B 

      தாேலா தாேலேலா 

அ<யா�' ெகளியாB சாமிமைல யரேச 

      தாேலா தாேலேலா. 31 

 

[1]. ெவM*பா'(� - ேதா%க<'(�. [2]. ெத�� - ெதளி�. [3]. மாேயய3க� - 

மாையயி� FCட3க� [4]. /ைன>+ - /%பC�. [5]. இ�ைம விைன - ந;விைன, 

தீவிைன. [6]. இய'(� - இய3க$ ெசB1�. 

 

(ெபா-ைர.) ஒ� ெபா�ைள1� உணராதப< மைற�+, த�ைன மைற'க அறியாத ,ற 

இ�ைள நாண$ ெசB1� ெபா;லாத ஆணவ இ�� ந�வி;, 

ெதளி� எ�ப+ ஒ� சிறி+� இ;லாம;, உண�விழ>+ இ�>த உயிைர, இைட வ>த 

மாயா மல'FC�றவா; சிறி+ க)விழி'க$ ெசB+; 

(விழி�த) அK�யி�க�, /ைன*,ட� (5ணான) இ� விைனகைள விைளவி�+, 

(அதனா; வ��) இ�ப +�ப3கைள அ0பவி�+, (அ>த அ0பவ3களா;) 

சD*பைட>+, 

(அநியாய விவகார3களி;) இய3க ைவ'(� ஆைசெய�ப+ அ%ற ெபா:+, (அ>த 

ஆ�மா'க�) இ�ப அைமதி நி�திைர எB+�ப<, (த� இய%ைக*) ேபர�ளா; 

(சிற>த 5� ேப%றி; ெச?�+� தாேய ஆன தயாபரா! தாேலா தாேலேலா; 

(எ)J�) அ�ப�'( எளியவேன! (மாெப��) �வாமிமைல ம�னா! தாேலா 

தாேலேலா, (எ - =). 
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,ற இ�ளி0� ெகா<ய+ அக இ��. அதனி; உற3கி உண�விழ>தி�>த உயிைர, 

மாையயாலான உட; கரண� /தDயன உதவி, சிறி+ விழி'க$ ெசBதா� 

சிவ(மர�. அ>நிைலயி?�, /ைன*,ட� உயி�க� பாவ ,)ணிய3கைள* 

ப)ணின. அத� பயனான +�ப இ�ப3களி; +<�தன. பCடெத;லா� ேபா+� 

எ�= பைத�தன. ஆைசேய இைவகC( Gல� எ�= அறி>தன. நீ<�த எ>த 

அவாைவ1� நீ3கின. அ'கால� ேநா'கி, சா>த நி�திைர சார /�தியி; உB�த 

/த;வைன, இய%ைக� தாயானா�; எ)J� அ�ப� /� எளி+ வ�பவ� 

எ�றா�; அ*பிர,, �வாமிமைலயி; உள� எ�ப+ (றி*,. (31) 

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

 

 [1]ெபால>த�வி னீழD னம�>தி� [2],ர>தர� 

      [3],ேலாமைச 1ட� [4]கர>ேத 

,விமீதி ?ய� [5]ேவJ வ<வா யி�>தர� 

      ெபா�ன<க� Iசி'(நா� 

நில>தனி; [6]வற3Fர அவ�ைவ�த IOேசாைல 

      நீாி�றி வாட; க)ேட 

நீராழி 1)ட [7](= /னி[8]()< ைக'கJ= 

      நீ[9]ைர3 கர�கவி�*ப$ 

[10]சல>தர /ழ3(/ய� [11]ைசய [12]/% பவி[13]ெபா�னி 

      [14]]தவிரா+ பாB>+ தாBேபா% 

[15]சாD1ய� [16]கைழவாைழ [17]Iக/த Dயபயி� 

      தைழ'கவ�� ,னனாடேன 

தல>தனி ?ய�>தவள மி(ேமர க'(மர 

      தாேலேல தாேலலேவ 

ைசவநா யகச�வ ெதBவநா யக/�க 

      தாேலல தாேலல. 32 

 

[1]. ெபால>த� - க%பக வி�Cச�. [2]. ,ர>தர� - இ>திர�. [3]. ,ேலாமைச - 

இ>திராணி. [4]. கர>ேத - ஒளி�+. [5]. ேவJ - G3கி;. [6]. வற3Fர - பOச� 

மி(தியாக. [7]. (=/னி - அக�திய�. [8]. ()<ைக - கம)டல�. [9]. ஐ3கர� - 

கணபதி. [10]. சல>தர� - ேமக�. [11]. ைசய� - ைசயமைல. [12]. உ%பவி - ேதா�றிய. 
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[13]. ெபா�னி - காவிாி. [14]. தவிரா+ - தைடபடா+. [15]. சாD - ெந%பயி�. [16]. 

கைழ - க��,. [17]. Iக� - க/க மர�. 

 

(ெபா - ைர.) ெபா�னிற' க%பக நிழD; ேபாகியாயி�'(� இ>திர�, (உ�தமியான) 

இ>திராணி1ட� ஒளி>+; காசினியி; (உ�ள காழி*பதியி;) வள�>த G3கி; 

வ<வாயி�>+; வரத� தி�வ<கைள வழிபC�' ெகா)<�>த நாளி;; நில�லகி; 

பOச� மி(>+ நிகழ, அ>த இ>திர� ைவ�த ந>தவன�, (வா�வி'(�) நீாி�றி 

வா�வைத அறி>+, 

கடைல* ப�கிய அக�திய�ைடய கம)டல�தி; இ�>த நீைர, ஐ3கர' கணபதி 

கவி��+விட, ேமக3க� (ேமDC�) ஆரவாாி'(� வானளாவிய கேவர மைலயி; 

இ�>+ ெப�கிய காவிாிநதி, (பரவி எ�=�) தைடபடா+ பாB>+, ெந%பயி�க�, 

உய�>த க��,க�, வாைழக�, க/(க� /தDய பயி�க� தைழ'(மா= தாBேபா; 

அ�ளிய நீ� நாடேன! உலகி; உய�>த வள� மி(>த தி�ேவரக' (மரா! தாேலல 

தாேலலேவ - சிவ ச�ப>திக� தைலவா; வள�>த எ�ேதவ�'(� வாழ வழி 

காC�ேவாேன; /�கா; தாேலேல தாேலல, (எ - =). 

அ�ர� தைலவ� ஆ'ரமி*பி%( அOசிய இ>திர�, ஓ<$ சீகாழியி; ஒளி�தா�. 

உய�>த G3கி; உ�வ� ெகா)�, ,னித சிவ�ைத* Iசி�தா�. 

அ�ண�'( ேமக3க� அOசி, எ3(� மைழ ெபBயா+ இ�>தன. கா1� ெவBயி; 

க�ைம காC<ய+. ெச<1� ெகா<1� த�'கM� யா��, காB>+ தீB>+ காி>தன. 

இ>திர� ைவ�த ந>தவன�, நிழD�றி ெமாCைடயாகி நி�ற+. விைள>த வி'கிந� 

விலக, /த;வ� விநாயக� /�னி�றா�. காக� ஆயின�. க�>தவ அக�தியர+ 

கம)டல�ைத' கவி��தா�. தவச'தி, ம>திரச'தி, ெதBவச'தி யா�மான அ>நீ�, 

ேபாிைர$சDC� எ3(� ெப�கிய+. வ%றாத அKவள நதியா;, ேசாழ நா� 

வா�>த+. இ>திர ந>தவன� ெசழி�த+. அ�ைம மல� பறி�+ ஆராதி�+, 

ெப=த%காிய ேப%ைற இ>திர� ெப%றா� எ�ப+, இதனி; உ�ள வரலா=. (32) 

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

 

 [1]ப+மெம� மல�வாB (வி�= மத�வாB 

      பயி[2]லளி [3]ெபாழி;ேபாேம 
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பறைவக Mயி�ேந� +ைணெயா� ெமதி�பா� 

      [4]பற�தைம 1றலாேம 

ெபா+வற உலகா� [5]கதிரவ� விைரவா� 

      ,ரவிக� [6](டபாேல 

ெபாழி;(ல விய[7]நீ� வைர,க இ��ேம; 

      ெபாதி�= விதேமாராB 

[8]வி+/க மடவா� [9]விைரமல� ெகா�மா 

      ைலையஎதி� ெகாளலானா� 

விதிமைற /ைறயா (திநிைற �றேவ 

      திய�ன கழ[10]ேலா�வா� 

ச+�மைற /<வா கிய/: /தேல 

      தாேலா தாேலேலா 

சரவண பவேன (�மைல /�கா 

      தாேலா தாேலேலா. 33 

 

[1]. ப+ம� - தாமைர. [2]. அளி - வ)� . [3]. ெபாழி; - ேசாைல. [4]. பற�தைம - 

(O�கைள. [5]. கதிரவ� - Sாிய�. [6]. (டபா; - ேம%(� திைச. [7]. நீ�வைர - 

அ�தமன ப�வத�. [8]. வி+ - ச>திர�. [9]. விைர - மண�. [10]. ஓ�வா� - 

தியானி*பா�. 

 

(ெபா-ைர.) ெம�ைம' கமல மல�க� வாB (வி1�; அதனிட�தி% பயி�= இ�>த 

வ)�க�, (இனி) IOேசாைலகC(* ேபாB வி�ேம; ஆ) பறைவக�, (த�) 

உயிரான +ைணெயா�� (த�ைம) எதி�பா�'(� (அ�ைம') (O�கைள அJ(� 

கால� ஆயேத; ெபா+' க<>+ (தாேன தனி�+) உலைக ஆM� Sாியன+ ((= 

(=�த) விைர� மி'க ேத�'(திைரக�, ேம%(� திைசயி; ேமவிய ேசாைலக� 

நிைற>த ெபாிய அ�தமன ப�வத�ைத அைடய, (க��) இ�� ேம; கா; பர*,� 

வித�ைத' க)<ைல; 

மதி/க மாத� , மண� கம:� மல�கைள' ைக' ெகா)�, மாைல*ெபா:ைத 

வரேவ%கலாயின�; ேவத விதி*ப< வைக /ைறயாக வள��த (நியதியான) ேவ�வி 

ஆ(தி நிைற� ெபற, அ>தண�க� உன+ தி�வ<கைள� தியானி'க� ெதாட3கின�. 
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நா�( ேவத /<வான /:/த; ெதBவேம! தாேலா தாேலேலா; சரவண பவா! 

�வாமி மைல /�கா! தாேலா தாேலேலா, (எ - =). 

மாைல' கால� வ>தேத! /தேல! /�கா! நீ1� அறி+யி; ெகா� எ�= 

ேவ)<யப<. 

கமலவ)�க�, IOேசாைல1� த3க* ,ற*ப��. அழகிய பறைவக�, 

(O�கைளயJ(�. Sாிய� ேத�, ேம%( மைலயி; ெச�= மைற1�. எ3(� இ�� 

எ:�. F>தD; SCட ,+மல� ைக'ெகா�M� Iைவய�, மாைலைய எதி� 

ேநா'கியி�*ப�. ேவ�விைய நிைற�த ேவதிய�க�, தி�வ<� தியான�தி; ஈ�ப�வ� 

எ�0� இ+, மாைல'கால வ�ணைன. (33) 

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

 

தவராச� ெப%ற[1]ன னிதிேய தாேலா தாேலேலா 

      தைனேந� /�தமி� [2]விரகா தாேலா தாேலேலா 

[3]பவசா கர�+= [4],ைணேய தாேலா தாேலேலா 

      பழமா மைறபயி; ெபா�ேள தாேலா தாேலேலா 

உவமான ம%றவி� ஒளிேய தாேலா தாேலேலா 

      உைமயா� தவ�+= (மரா தாேலா தாேலேலா 

சிவன� [5]பழி$சிய (�ேவ தாேலா தாேலேலா 

      தி�ேவ ரக*பதி /�கா தாேலா தாேலேலா. 34 

- 

[1]. ந; நிதிேய - ேபர�C ெச;வேம. [2]. விரகா - ேவCைக 1ைடயவேன. [3]. பவ 

சாகர� - பிறவி' கட;. [4]. ,ைணேய - மர'கலேம. [5]. பழி$சிய - +தி�த. 

 

(ெபா-ைர.) மாெப�� தவ� ெசBத ம�ன�க�, (அLபவ�தி;) ெப%ற அ�� 

ெச;வேம! தாேலா தாேலேலா; 

தன'(� தாேன சமமான (இய; இைச நாடக� எ0� வி�தக) /�தமிழி; வி�*ப� 

உைடயவேன! தாேலா தாேலேலா; 

(ேவதைன த��) பிறவி' கடD; (5�>தாைர, மாெப�� கைரேய%ற) வ�� 

மர'கலேம! தாேலா தாேலேலா; 

அநாதி நி�தியமான ேமத( ேவத�தி; உ�ள ெமB* ெபா�ேள! தாேலா தாேலேலா; 
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உவைம (Fற இயலா+, உய�>த ேபெராளி* பிழ�ேப! தாேலா தாேலேலா; 

உமாேதவியி� தவ�தி; உதி�த (மரா! தாேலா தாேலேலா; 

சிவபிரா� சிற'க� +தி�த (�நாதா! தாேலா தாேலேலா; 

தி�ேவரக� தல�தி; (/த�ைம ெபற எ:>த�ளி1�ள) /�கா! தாேலா தாேலேலா, 

(எ - =). 

தவராஜ� - தவ�ைதயாM� /னிவ�க�. தாவி உண�� ேம; ேநா'க$ ெசBவ+, தவ� 

என*ெப=�; தா� - ப(தி; தவ� ேவ=, தப� ேவ= என உண�க. 

அழியா* ேபாி�ப அ�Cெச;வமாதD�, 'ந�னிதி' எ�றா�. அக*ெபா�� 

,ற*ெபா�� H%க�, /�க%ேக /த�ைம FறD�, '/�தமி� விரகா' எ�றா�. 

ெவ�ற+ எ*பைடயாயி0�, அைத ேவ; எ�=�; ெவ�றவ� எவேன யாயி0�, 

அவைன /�க� எ�=�; ேகாைவ H%களி� தைலவ� (மர� எ�=� F=வ+ 

உண�க. �*ரம)ய பர�+வ�ைத, இதனிD�>+ எKவள� விாி*பத%(� இட� 

உ)ட;லவா? (34) 

தால* ப�வ� நிைறெவBதிய+. 

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

[4]. [4]. [4]. [4]. ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�    

 

(ழ>ைத, ைக1ட� ைகேச��+' ெகாC�� ப�வ�. ச* எ0� ஒDெயழ* பாணிைய� 

தC�வதா;, இ+ ச*பாணி* ப�வ� என*ெப=�. பாணி - ைக. ஒ�பதா� தி3களி; 

இ+ ஓத*ெப=�. ‘ஒ�பதா� தி3களி; உய�ச*பாணி1�' எ�ப+ பி3கல>ைத. 

 

எ)ணிலா மைறக�பல ஆகம ,ராண3க� 

      இதிகாச வைகக� ேம�� 

இ�<க விய%=பல சா�திர வித3கM� 

      இய�பாிய ெபாிய ெபா�ைள� 

[1]ெத)ணிலா /<ய�நா% றிைசயி0� ைககாC� 

      ெச*,த% காிய /<ைப� 

ெதாியமிக இனிதான ச>த� தமி�'கவிக� 

      ெச*பிய திற%பாவல� 

ம)ணி; வா� பவ�Bய வ�ம�ண கிாிநாத 

      வ�ள;பா மாைல ேகC� 
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மாறா[2]+ வCெட: களி*பி0% றாளமி� 

      வைகேபா% கள3கமிலவா� 

த)ணிலா மதியமி� G�=தி� தைனய/க 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

தாமமி( சாமிமைல வா:/� ைகயேன 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 35 

 

[1].ெத�நிலா - ெதளி>த நில�. [2]. உவCெட: - ெபா3கி எ:�. 

 

(ெபா - ைர.) எ)ணி;லாத ேவத3கM�, பல ஆகம3கM�, (பதிெனC�*) 

,ராண3கM�, (பாரத ராமாயண) இதிகாச3கM�, பலவிதமான H;கM�, 

வி��ப�த'க /னிவ�க� இய%றிய பலவிதமான சா�திர3கM� ேபசி' காCட 

இயலாத பிரம�ைத; 

ெதளி>த நிலைவ� தி�/<யி; அணி>த சிவபிரா�, (சி�/�திைர வைகயி;) நா�( 

திைசகளி?� ைக'(றி*பா; காC�வத�றி, (/>தி) வாயா; ெசா;ல /<யாத 

/<ைப; 

எவ�� ெதாி>+ ெகா�ள, மிக இனியதான ச>த� தமி�*பா'களாக* பா<ய 

திறைம1ைடய பாவலராB, உலகி;வா� ம'க� உBதியைடய அவதாி�த 

அ�ணகிாிநாத வ�ளலார+ (சிற>த) பாமாைலைய$ சிரவணி�+, 

மா=படா+ ெப�கி ெய:� மகி�வினா; ைக�தாள� இCட கண'(* ேபா;, 

கள3க� இ;லாத (ளி�>+ விள3(கி�ற ஆ= ச>திர� உதய� ெசBத+ ேபா�ற 

தி�/க3கைள 1ைடயவேன! ச*பாணி ெகாC<ய��! ஒளி மி(>த �வாமி மைல 

/�ைகயா ! ச*பாணி ெகாC< ய��, (எ - =). 

''ஐயா! அ�ணகிாி அ*பா! உைன*ேபால 

ெமBயாக ஓ�ெசா; விள�பின�யா� - ைவயக�ேதா� 

சா%றாிெத� ேறச%றா�; த�னைனயாB! /'க) எ>ைத 

நா%றிைச'(� ைககாC<னா� " 

எ0� தா1மானா� பாடைல அ< ஒ%றிய+ இ+. ([3][5]) 

--------------- 
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/>தி*ேபா� பிறவிபல வ%றி?ைன நிைனயாம; 

      ேமாச�ேபா யினதறி>+ 

/:+மினி 1னத<ைம வழிெயா:( ேவாெம�= 

      [1]/�னி/ய; ெதா)ட� த�ைம* 

ப>தி*ேபா ெமன[2]��னி ஆ��ெத:> +=கி�ற 

      பழவிைனக ளா�பறைவக� 

ப'கமJ கா+� பய>+திைச திைசயி% 

      பற>+பல ம%றைல>+ 

சி>தி*ேபா� ப<+ர� தி�கி�ற ெசயெலன$ 

      ெச;கதி' (=+ைணெய+� 

[3]ேதரா+ திாிகி�ற [4]பாராைர இ3(நீ� 

      ேச�ெக� றைழ�த;ேபால$ 

[5]ச>தி*ேபா தைனயெச� ேமனி/� ைகயெவா� 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

தாரகெசா 4பதி� ேவரக (மாரெவா� 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 36 

 

[1]. /�னி - உண�>+. [2]. உ�னி - ஊ�றி எ)ணி. [3]. ேதரா+ ம;. [4]. பாராைர; 

உலகைர; (�ட�கைள என?மா�. [5]. ச>தி* ேபா+ - மாைல' கால�. 

 

(ெபா-ைர.) கழி>+ேபான பல பிறவிகளி; உ�ைன' க�தாம; ப:+பC�* 

ேபாயினைத அறி>+, இனி (வா�நா� /:+� உன+ அ<ைம� தி�*பணி வழியி; 

இய3(வ� எ�= உண�>+ /ய;கிற ெதா)ட�கைள, இ=க* ப%=ேவா� எ�= 

நிைன�+, ஆரவாாி�+ வ�கிற பைழய க�ம விைனகளான பறைவக�, (எ�) ப'க� 

அJகாம;, அக�தி; அ$ச� அதிகாி�+, பல திைசகளி?� பற>+, ஆ%ற; (�றி 

அைல>+, சிதறி* ேபா�ப<� +ர�+� ெசய;ேபா;; 

ெச;?� 5� ேப%றி%( உ%ற +ைண எைத1� சி>தி'காம;, அைலேமா+கி�ற 

(�ட�களான உலகைர, இ3ேக நீ3க� வா�3க� எ�= அைழ�த;ேபா;; 

மாைல'கால� ேபா�ற சிவ>த தி�ேமனி1ைடய /�ைகய! ஒ*ப%ற ச*பாணி 

ெகாC<ய��; பிரணவ ேமனி* ெப�மாேன! தி�ேவரக' (மரா! ஒ*ப%ற ச*பாணி 

ெகாC<ய��, (எ - =). 

 



83 

 

"அ>தி*ேபா தழ(றேவ ந<�த�M� 

வழி�+ைணவ� அ�M� ேகாைவ 

வ>தி*ேபா� நிைன�தப< மயிேலறி 

அயிெல��+ வ��ெசK ேவைள$ 

ச>தி*ேபா�; மல�ெசாாிேவா�; ,க�>தி�ேவா�; 

அவ�கமல� தாM� ேதாM� 

சி>தி*ேபா�; ஆதDனா;, நம+பழ 

விைனக ெள;லா� சி>தி* ேபாேம'' 

எ0� விாிOைச* ,ராண /�க� +தி எ+ைக நய�, Nய இ*பாC<; ெதானி*ப+ 

அறிக. (36) 

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

 

 [1]இய3(வன [2]நி%பன� மாBஅறி �ைடய அஃ 

      தி;லாத என இர)டாB 

இK�லகி [3]?)ைமக) �� அறிவி லாதைவக� 

      [4]இயமான னலஅறிவினா; 

[5]வய3(வ+ ேவ1யிரஃ +டெலா� கல>+விைன 

      [6]வாOைசயா% ெசB1� [7]உயிாி; 

வழி1ட Dய3கா+ ம)ெணன�� அK�யி�த� 

      வயம%ற தாத;க)�� 

[8]�ய3கிாிைய ெசBகி�ற [9]வாலறிவ 0)ைமைய� 

      [10]ேதாமற �ண�>+ பணியா� 

[11]+�மதிய� ,�ைமக) ட$ேசா என$ெசாD� 

      ேதா�=சில [12]/=வ; I*ப� 

[13]தய3(ைக ,ைட�தெலா* பாக/� ைகயெவா� 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

தாரகெசா 4பதி� ேவரகக மாரெவா� 

      ச*பாணி ெகாC< ய�ேள. 37 

- 

[1]. இய3(வன - சர�. [2]. நி%பன - அசர�. [3]. உ)ைம - உ�ளதா� த�ைம. [4]. 

இயமான� அல - ஆ�மா அ;ல. [5]. வய3(வ+ - பிரகாசி*ப+. [6]. வாOைசயா; - 
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ஆைசயா;. [7]. உயிாி; வழி - உயிாி;லாத ெபா:+. [8]. �ய3கிாிைய - �த>தர 

ெசய;. [9]. வாலறிவ� - பாி��த அறிவினனான பரம�. [10]. ேதாமற - 

(%றமி;லாதப<. [11]. +�மதிய� - அ%ப அறிவின�. [12]. /=வ; - ,�னைக. [13]. 

தய3( ைக - பிரகாச� தி�'கர�. 

 

(ெபா-ைர.) இய3( திைண1� நிைல� திைண1� என ஆகி, அறி�ைடயன 

அறிவிலாதன என�ள இ� வைகயாகி, இ*பாாி; உ�ள (இ>த இ�) த�ைமகைள* 

பா��+�; 

அறிவிலாதைவக� ஆ�மா'க� அ;ல; அறிவினா; விள3(வேத ஆ�மா. அ>த 

ஆ�மா, உட?ட� கல>+, ஆைச* ெப�'கா; ெசய; ெசB1�; உயிாி;லாத ேபா+, 

உட; இய3கா+ ம)ணா3கC<யா(� என��; அ>த ஆ�மாேவா , (கவி� மி() 

�த>தர� அ%ற+ எனைல' க)<�>+�, 

(ெசBவி*பா� இ�றி$) �த>தரமாக$ ெசயலா%=� Nய அறிவின� ஆன 

இைறவன+ உ)ைம ெசா�ப�ைத, (ஊ�றி') (%றமற உண�>+, 

வண3கி வழிபடாத +�*,�தியர+ அ%ப� த�ைமைய அறி>+, அ$ேசா 

எ�=ைர�+, (அ' (றி*,*) ,லனாக$ சிறி+ ,�னைக மலர, தி�'கர� ெகாCட; 

ேபா;, /�ைகயா! (நீ) ஒ*ப%ற ச*பாணி ெகாC<ய��! 

பிரணவ ேமனி* பிராேன; தி�ேவரக' (மரா ! ஒ*ப%ற ச*பாணி ெகாC<ய��, (எ - 

=). 

அறி�ைடயைவகைள$ ேசதன� என��, அறி� இ;லாதைவகைள அேசதன� 

என�� அறிவி*ப�. 

இ>த இர)�மான+ இK�லக�. க)ணா; இைவகைள' கா)கிறா�. இய3( 

திைண நிைலயி+; நிைல�திைண நிைலயி�ன எ�=, கனிெவா� F=� H%கைள' 

க%கி�றா�. இ+ (றி�+, ேக)ைம ஞானிக� F=வ+� ேகCகி�றா�. க%=� 

ேகC�� எ�ன பய�? 

இைவகைள� ேதா%=வி�+� ெதாழி%ப��+வாைன உணராத +�மதியாளைர' 

க)�, ைகதC< நைக*பா� ேபா;, /�கா! நீ ச*பாணி ெகாC<ய�� எ0� ெசBதி, 

நிைனவி; எ�=� நி%(மாயி�, உB1ேம இ>த உலக�! (37) 

--------------- 
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 [1]ப�மா�'க Hெலலா� பக�கி�ற ெபா��கM� 

      பய0ம* பயைன யைடய* 

பயி;கி�ற சாதைனக M�ப<� [2]ேதா�>தைவக� 

      பயன%ற ெவனவறி>+ 

[3]ந�மா�'க� யாைவ1� த�மக� ேதெகா)� 

      நவி?[4]ெம> ெநறி1[5]மிகலா 

நா�மைறக ளாகம வித3க�,க; [6]/*ெபா�ைள 

      [7]நைவயி�றி [8]ஓ�>+ பாவ� 

+�மா�'க நீ3கியற ெநறிநி�= ,)ணிய� 

      ெதாைலயிலா$ ெச;வ [9]மீC<� 

Nயெதா) <�னிைலைம ைகவ> திர)ட%ற 

      [10]��தஅ� +விதநிைலெகா� 

[11]ச�மா�'க சி�திேச� ெதா)ட�(ல ெதBவேம 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

தாரகெசா 4பதி� ேவரக (மாரேன 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள . 38 

 

[1]. ப�மா�'க� - பல சமய3க�. [2]. ஓ�>தைவக� - அறி>தைவக�. [3]. ந�மா�'க� 

- ந; வழிக�. [4]. எ> ெநறி1� - எK வழிகM�. [5]. இகலா - பைக'காம;. -[6]. 

/*ெபா�ைள - பதி, ப�, பாச3கைள. [7]. நைவ - (%ற�. [8]. ஓ�>+ - உண�>+. [9]. 

ஈC< - ச�பாதி�+. [10]. ��த அ�+வித� - ச�தா�ைவத�. [11]. ச�மா�'க சி�தி - 

ஞான சி�தி. 

 

(ெபா-ைர.) பல சமய H%க� அைன�+� ெசா;கி�ற ெபா��கைள1�, (பரவிய 

அைவகளா; விைள1� ) பய�கைள1�, அ*பயைன அைடய (* பல கால�) பயி�ற 

சாதைனகைள1� ப<�+ உண�>+, அKவழிக� ஒ� பய0� தாராதைவ எனைல 

(அ0பவ�தி;) அறி>+; 

த(தி1ைடய வழிக� அைன�ைத1� த� சி>ைதயி; தா3கி, பக�� எ>த$ 

சமய�ைத1� பைக'காத நா; ேவத3கM�, பல ஆகம3கM� ப<'(� (கட��, 
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உயி�, உலக� எ0�) /*ெபா�� நி$சய�ைத (ஊ�றி') (ைறவற உண�>+, பாவ� 

விைளவி'(� 5) வழிகைள (அ< ேயா�) விC�விC�; 

(களி�+) அறெநறியி; கா`�றி நி�=, ெபா�றாததான ,னித ,)ணிய* 

ெபா�ைள$ சிற'க* ெப�'கி$ ேசகாி�+, அக�தா?� ,ற�தா?�) பயனான Nய 

ெதா)� ெசBநிைலயி% பழகி, (அத� Gல�) இர)ட%= (உய�>த) ��தா�ைவத 

நிைலயி; ஒ�றி�+, ஞானெநறி சி�தி�த ெதா)ட�(ல ெதBவேம! ச*பாணி 

ெகாC<ய��! 

பிரணவ வ<வ* பிராேன! தி�ேவரக� ெதBவேம! ச*பாணி ெகாC<ய��, (எ - =). 

ச�மா�'க�ைத1�, ெதா)ட� ெப�ைமைய1� இதி; ஓதியவா= உண�க. சமய� 

பல; அைவக� F=� சாதைனகM� பல. அ0பவ�தி; எ;லா� சபல�; ந�ெனறி 

த:வி, எ�மத�ைத1� பைக'காம;, திாிபதா��த நி$சய�தி; ேத�>+, பாவம%ற 

,)ணிய3களிேலேய பயி�=, பயனான Nய பணிகைள$ ெசB+, ��தா�ைவத 

ெசா�ப� உண�>+, ஞான சி�தி ைகவ>ேதா� ெதா)ட� என* ெப=வ�. அவ�க� 

அLபவி'(� ெதBவ� �வாமிநாத� எ�றப<. 

அ�ைவத /தெல:�தான அகர�தி%(, அ�ைம இ�ைம உ)ைம என /*ெபா�� 

F=வ� சமய வாதிக�. இ�ைம F=வ� மாயா வாதிக�. உ)ைம F=வ� 

+ைவதிக�; அ�ைம F=வ� ��தா�ைவதிக� விாிைவ$ சிவஞான ேபாத�தி% 

கா)க.          (38) 

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

 

ெசO�ட�* 1ப�திசத ேகா<ெயாளி F<0� 

      சிறியமி� மினியி� [2]மா�க� 

திகெழாளி விாி'(� ேவ; [3]சி>+மத [4]சி>Nர 

      திலக[5]கய /கதாரக� 

விO��ட� 5�தி� மாD[6]னட லாழிI) 

      விய�மா�, ெபா< ெசBதேவ; 

5ரவா (விைன/த லானவைர வOசி�த 

      ெவ%பிைன இ<�த வ<ேவ; 

[7]+O�சிைற யி�கJ= மி>திர (மாரென� 

      [8]�ர�க�பத /= [9]தைளெயலா� 
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+களாக ெநா<யினி லரா�மர மானேவ; 

      ெதா)ட�தைம நDய நிைன1� 

[10]சOசித' கட;ப�(� ேவ;விள3 (3ைகெகா� 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

தாரகெசா 4பதி� ேவரக (மாரேன 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 39 

 

1. ப�திசத ேகா< - H= ேகா< Sாிய�. [2]. மா�க - ம:3க. [3]. சி>+மத� - மத� 

சி>+�. [4]. சி>Nர தில க� - சி>Nர� திலக� அணி>த. [5]. கய/க� - யாைன/க�. 

[6]. அட; ஆழி - ஆ%ற; காC�� ச'கர�. [7]. +O�த; - ஒ�3(த;. [8]. �ர�க� - 

ேதவ�க�. [9]. தைள - வில3(. [10]. சOசித' கட; - ெப�'கமான பைழய விைனக�. 

 

(ெபா-ைர.) ெச>நிற ஒளி'க%ைற1ைடய H= ேகா< Sாிய�களி� ஒளி ஒ�= 

ேசாி0�, (அைவ) ஒ� சிறிய மி�மினிேபா; ஒளி (�ற, விள3(� ஒளி பர*,� 

ேவ;; 

(சிD��+) மத� சி>தி, ெச>நிற� திலகமணி யாைன/க தா�கன+, ேபெராளி பர*,� 

தி�மாD� அழி� ெசB1� ச'கர�ைத அணிகலனா' ெகா)ட அக�ற மா�ைப� 

+களா'கிய (ஆ%றைல1ைடய) ேவ;; 

5ரவா(ைவ, (பிற +ைணவைர, இலCச� 5ரைர, Iதகண3க� /தலானவைர 

வOசி�+ மய'கிய (கிர�Oச) மைலைய* ெபா<*ப��திய ேவ;; 

இ�3கிய சிைறயி; அக*பC� இ�>த இ>திர (மாரனான சய>த0ட�, வி)ணவ� 

கா;களி; இ�>த வில3(கைள ெய;லா� ஒ� ெநா<யி; ெபா<யாக அராவிய 

அரமான ேவ;; 

அ<யவ�கைள வ��த எ)J� (விாி>த) சOசித விைனகளாகிய கடைல வி:3(� 

ேவ; விள3கிய தி�'கர� ெகா)�, ச*பாணி ெகாC<ய��; பிரணவ உ�வ* 

பிராேன; தி�ேவரக' (மரா! ச*பாணி ெகாC<ய�� (எ - =). 

      "�ட�* ப�தி ஒளி*ப, நில 

      ெவா:'( மதி ஒளி*ப, அைல 

      அட'( தழ; ஒளி*ப, ஒளி� 

      ஒளி* பிரைப 5��." 

      "பைன'ைக /க பட'கரட மத�தவள கச'கட�� 
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      பத�தி�நி கள�+/ைள ெதறி'க அரமா(�," 

எ0� ேவ; வ(*,, இ3( எ)ண� த(�. ேவ; ெப�ைம விள3க ைவ�த பாட; 

இ+. பா:� கய/க�, ைவ(>த�ைத* ப%ற நிைன�தா�. பைட எ��தா�; 

எதி��தாைன� தி�மா; எதி��தா�; இ=தியி; ஆழிைய ஏவினா�. வி= வி=�த அ+, 

அவ� க:�தி; வி:>த+. படபட�த ஆழிைய, ைகயா; ப%றின�. ஆ'ரமி�த அத� 

உ'கிர�ைத அட'கின�. எ� மா�பி%($ ச'கர மாைல; ஹி ஹி ஹி! எ�= பாதக� 

தாரக� ப;Dளி�தா�. சிவெப�மா� ச3கராபரண�; நாேனா ச'கராபரண�; 

தி�மா; ச'கரபாணி; நா� ச'ரகள�த�. ஹ ] ஹா ஹா! எ�= அCடகாச� ெசB+ 

இ�>தா�. மைல ேபா�ற அவ� மா�பி; ச'கர�, ஆபரணமாக எ�=� அ*ப<ேய 

இ�>த+. கால� வ>த+. ெபா;லா அவ� மா�ைப ேவ; ெபா<�த+. 5ரவா( 

/தDேனாைர மய'கிய கிர�Oச மைலைய, தவி� ெபா<யாக இ<�த+. சிற>த 

வாேனாைர, (Sர� ைவ�த) 5ணான சிைறயிD�>+ வி��த+. இ�தைகய 

வரலா=க� இ*பாC<; இ�*பைத அறிக. (39) 

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

 

அ3கி3ெக னாதப< எ3(3 கல>தJ� ளJவாB 

      மைல'( மைலயாB 

அம�� பர*பிரம மான�ைன 1சிலவ�வட 

      ஆாிய� ெதBவெமன�� 

ச3க3[2] (லாவி[3]ெந< ேயா�(�= [4](மாியிைட 

      தனி;வள�> ேதா3கிஎ�=� 

த�னிளைம (�றாத ெத�றமிழ� ேபா%=> 

      தனி�ெதBவ ெம�=மைறயா(=) 

அ3க3க ேளா�ெபாD [5]ஆாிய> தா�நம' 

      காியெப� ெமாழியெத�=� 

அழியாம ?லகினி% பயி;கி�ற தமிேழந� 

      அ�ைனெயன ��வாதி�� 

[6]ச3(ல3 க)ட>த மடைமைய யிழி�த;ேபா% 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

சகல�' (>ெதBவ மான(� மைல/�க 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 40 
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[1]. சிலவ� - சில�. [2]. (லாவி - விள3கி. [3]. ெந< ேயா� (�= - தி�ேவ3கட 

மைல. [4]. (மாி - க�யா (மாி. [5]. ஆாிய>தா� - வடெமாழி தா�. [6]. ச3(ல� - 

ஆரவார$ ச)ைட. 

 

(ெபா-ைர.) அ3(ள+ இ3(ள+ எ�= ெசா;லாதப< (விாி>+) எ3(� வியாபகமாகி, 

அJவி%(� அJவாB, மைலகC( ேம; ெபாிய மைலயாB அம�>தி�' (� 

ேமலான ெபாிய ெபா�ளான உ�ைன, 

சில� வடநாCடா� வழிப� ெதBவ� எ�=�, பாOசச�ய� ஏ>திய ெந�ைம� 

தி�மாD� (�றான தி�ேவ3கட�தி%(�, க�யா(மாி'(� இைட*பCட நில�தி; 

வள�>+ உய�>+, எ�=� தன+ இளைமயழ( (�றாத ெத�ெமாழி� தமிழ� 

வழிப�� ஒ*ப%ற ெதBவ� எ�=�; 

நா; ேவத3க�, (அத�) ஆ= அ3க3கெளா� விள3(கி�ற வடெமாழிேய நம'( 

அ�ைமயான ெமாழிெய�=�; 

அழியாம; (வழ3(� ெமாழியாகி,) உலகி; ேபச* ெப=கிற தமி�ெமாழிேய ந� 

தாBெமாழிெய�=�, வாத� ,ாிகிற ஆரவார கலக�ைத அறி>+; 

அ>த அறியாைமைய இழி�ப��+வ+ ேபா;, (அத%( அறி(றியாக நீ) ச*பாணி 

ெகாC<ய��; எ;ேலா�'(� ெதBவமான �வாமிமைல /�கா! (நீ) ச*பாணி 

ெகாC<ய��, (எ - =) 

'அேனாரணியா� மகேதாமக தா�'' எ�ப+ ��தி$ ெசBதி. 

''அJ�� அவ0� அவ0� அJ��, கJவற நி�ற கல*,' எ�ப+ சா�திர�. 

''அ)ட3க� எ;லா� அJவாக, அJ'கெள;லா� அ)ட3களாக* 

ெபாிதாB$ சிறிதாயினா0�" எ�ப+ பரOேசாதியா� தி�விைளயாட;. 

"அ3கி3 ெகனாதப< எ3(� பிரகாசமாB" எ�றா� தா1மானா�. ஊ�றி இைவகைள, 

/தல<யி; ஓர�த(�. 

ெமாழி* ேபா��, ெமாழிவழி நிக:� சமய* ேபா��, அறியாைமயா; அைமபைவ. 

எ�ெமாழி1� இைறெமாழி; எ$சமய/� இைற சமய�; எKவழி பா�� இைறவழி 

பாேட. அைதயறியா+ 5) வாதி; விழல� அநியாய மடைமைய அ�வ��தப<. (40) 

--------------- 
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 [1]அ�,ய மாளிைக வா�பிர மாமணி நாவக லாதவளா� 

      அலகில கைலமக ேளதமி :லகி ன�>தவ நிைனவாேல 

[2]இ�பாி; வ>தன ெள�ெறவ ��,க :�ப< இைணகாணா 

      இ�றமி� ந�கவி த>த� ளKைவ எ0�ெப� GதாC< 

[3]உ�ப; /க�றன தி�ன� ளாலர 0ைறகயி ைலயி0=வா� 

      உ)ண [4]ெவணாவD� விைள�� கனிகMதி��தி� மாேறறி' 

[5]ெகா�, (?'கிய ெச3ைகக ளாேல ெகாC�க ச*பாணி 

      (�மைல ம�விய சரவண பவேன ெகாC�க ச*பாணி. 41 

 

[1]. அ�,ய� - தாமைர. [2]. இ�பாி; - இK�லகி;. [3]. உ�ப; /க� - கஜ/க 

கணபதி. [4]. ெவணாவD� - ெவ) நாவ; மர�தி�. [5]. ெகா�, - கிைள. 

 

(ெபா-ைர.) தாமைரயாகிய மாளிைகயி; த3கிய நா�/கன+ அழகிய நாைவ விC� 

அகலாதவளான, அளவிலாத (சா;,ைடய) கைலகளி� அ�ைன சர�வதிேய, 

தமிழக�தி� சிற>த தவ சி>தைனயா;, (அாிய) இK�லகி; வ>+ அவதாி�தா� 

எ�= (,னித�) எவ�� ,க�>+ ேபா%=� அள�, இைணயி;லாத இனிய நல� 

சில>த (பயனான) தமி�* பா'கைள* பா<ய�ளிய ேபரறிவினM�; 

யாைன/க கணபதியி� அ�ளா; இனிய தி�'கயிலாய� ேச�>தவM� ஆன 

ஒளைவயா� உ)ண; 

ெவ)ணிற நாவ;மர�தி; விைள>த �Cடபழ� உதி�'(�ப< ஏறி, (அ�மர') 

கிைளகைள' (?'கிய ெசKவிய தி�' ைககளா;, ச*பாணி ெகாC<ய��; 

�வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய சரவணபவேன ! (நீ) ச*பாணி ெகாC<ய��, (எ - =). 

தமிழக� ெசBத தவ�, ஒளைவயி� வ�ைக. பயனான H; பல ெசBத அ*பாC<, 

விமல கணபதிைய வழிபC�* பா<ய H; *விநாயக� அகவ;. அ+ ேகC� மகி�>த 

ஆைன/க கணபதி, வி�தக� +தி'ைகயா; அவைர� N'கி' ைகலாய�தி; விCடா�. 

(*விநாயக� அகவ; ரஸபதி விாி�ைர, ெச�ைன ப>த� ெத� 54-; கிைட'(�.) 

அ�தைகய ஒளைவ ஒ� சமய�, வ�� வழியி; இ�>த ஒ� நாவ; ேசாைலைய' 

க)டா�. பசி ேநர� அவ� பசிக)ட அ=/க* ெப�மா�, இள� சி=வராB மரேமறி 

யி�>தா�. 
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த�Y! பழ� சில பறி�+* ேபா� எ�றா� பாC<யா�. �Cட பழ� ேவ)�மா, �டாத 

பழ� ேவ)�மா எ�றா� �*ரம)ய* ெப�மா�. பழ3களி; ��ைக, �டாைம 

இ*ப<1� உ)ேடா எ�= விய>த பாC<, �டாத பழேம ேபா� பா�*ப� என, 

உவ>த சி=வ� கிைளகைள உ?'க, உதி�>த பழ3களி; ம) ஒC<யைமயா;, 

அ�ம)ைண வாயா`தின� ஒளைவயா�. 

எ�ன பாCc! ��கிறேதா என, நயமான அK�ைர ேகC� நாணிய பாC<'(' 

(மர� த� ந%ேசைவ த>தன� எ�ப+, இதனி; உ�ள வரலா=. 

கிைளகைள உதி��த ெச3கர3களா; ச*பாணி ெகாC<ய��; ஒளைவ 

பயனைட>தவா=, அ<ேய%(� ஏதாயி0� பய� விைள1� எ�ப+ (றி*,. (41) 

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

 

எ* [1]பாைட க%றவ� ெம�ேதய /%றவ� 

      ெம'ேகால மிCட வ�ேம 

[2]இ$சா வழி$�ழல ல%ேற தவ�தி� வழி 

      நி%பா�த ம'க��பவா 

[3]ைம*பான ெலா�ெதாளி� [4]மிட%றா� களி'(ம� 

      ைம* [5]ேபாதைன'(�பரா 

வ%றா/ :'க�ைண ைவ�தா Mைம'(விழி 

      ைய*ேபா? ந%,த;வேன 

[6]ைக*ேபாத க�தைமய� [7]பி%பா �தி�தெவாளி� 

      கCடாணி /�+ /�கா 

ைக'காழி [8]ந�+ கைத வி%F [9]ரசி*பைட 

      [10]தாி�தா �வ'( ம�கா 

[11]த*ேப+ ம%றவ �ள'ேகாயி ?%ற(க 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

த%ேபாத ம%றவ� [12]வ:�ேதர க'(மா 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 42 

 

[1]. பாைட - பாைஷ. [2]. இ$சா - இ$ைச. [3]. ைம* பான; - நீலமல�. [4]. மிட%றா� - 

க)ட�த�. [5]. ேபாதைன - ஞான� ேபாதி'(�. [6]. ைக*ேபாதக� - (ப�+ வய+ 
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ஆைன' க�= ேபா; காCசியா(�) கணபதி. ''ேபாதக�+ தச வா�ஷஹ' எ�ப+ 

நிக)�. [7]. பி% பா� - பி�. [8]. ந�+ - பாOச ச�ய�. [9]. அசி - வா�. [10]. 

தாி�தா� - தா3கிய தி�மா;. [11]. த%ேபாத� - த� /ைன*,. [12]. வ:�+ - 

+தி'(�. 

 

(ெபா - ைர.) எ�ெமாழிைய' க%றவ��, எ>நாC<; இ�*பவ��, எ'ேகால� 

ெகா)டவ�� இ$ைச வழி$ �ழ;வ+ இ;லாம;, (நிைல�+�) தவவழியி; 

நி%பாேர;, (அவ�கC(* பயனான) அ�ைள* பாD*பவேன! 

நீேலா%பல மல�ேபா; க�ைமெயாளி ெப%ற க)ட�ைத 1ைடய (மாெப��) 

சிவனா� மகி:�ப< அ�ைம ஞானேபாதைன ெசBத ஆசாாியேன! வள� எ�=� வ% 

றாத /:ைமயான க�ைண (ைய� தி��ள�தி%) ைவ�+ ஆM� உைம'(' க) 

ேபா�ற நல� சிற>த மகேன! 

+தி'ைகைய 1ைடய யாைன'க�றான தமயனா� கணபதி'(* பி� உதயமான, ஒளி 

விள3(� /�+*ேபா; உய�>த /�கா! 

ச'கர�, ச3(, ேகாத)ட�, வா�, த)� (எ0� ஐ>+) ஆ1த� தா3கிய (மாெப��) 

தி�மா; ம�கா! 

ஒ� (%ற/� இ;லாதவ� உ�ளமான ஆலய�தி; (<யி�'(� (கா! ச*பாணி 

ெகாC<ய��! 

/ைன*, ஒ�=� இ;லாத /னிவ� ((றி*ெபா�) +தி'(� தி�ேவரக' (மரா! 

ச*பாணி ெகாC<ய��, (எ - =). 

அ��பவா! (�பரா! ,த;வேன! /�கா! ம�கா! (கா! (மரா! ச*பாணி ெகாC<ய�� 

எ�= /<'க. 

த%ேபாத� அ%றவ�, த*ேப+� அ%றவ�, இ$ைசைய* ெப�'கி இழிவைடயா�; 

அவ�க� எ�ெமாழியராயி0�, எ>நாCடவராயி0�, எ'ேகால�தராயி0�, அவ� த� 

உய�>த அ�>தவ� ஒ�ேற க)� அ��பவ� ஏரக� எ0� ெசBதிைய, எ)J> 

ேதா=� இ�ப� விைள1�. (42) 

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

 

 [1],�ேதளி� +B'(ம/ தி% [2]றீவி ய$�ைவ[3], 

      +'ேக�ெகா� /�தமி:�வா� 

[4]ெபா%Fட D%[5](டவ யி%Iம ண�த[6]கிாி 

      யி%[7]ேசாைல ய�திாியிேல 
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/�தீ0 ந�+கைர யி%ேசாைல யி%றவ�/ 

      ழ'கா� [8]கட%பதியிேல 

[9]/Cடா+ ப%பல /:'காட; ெப%றபழ 

      னி*ேப�ப ைட�தமைலேம; 

[10]ைக�தான /%றமைல ைம'[11]கா� /ழ'([12]பல 

      ெவ%ேப+ /%றவரேச 

க%பா� மி(�த�ைம ைக�தாம ைர'(�வள� 

      கCடாணி /�+/�கா. 

ச�தான ,�திய< ய%ேகய ளி�த+ைர 

ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

த%ேபாத ம%றவ� வ:�ேதர க'(மர 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 43 

 

[1]. ,�ேதளி� +B'(� - ேதவ�க� உ)J�. [2]. தீவிய$ �ைவ - இனிைமயான 

�ைவ. [3]. ,+'( - ,+'கிய. [4]. ெபா%FடD; - ம+ைரயி;. [5]. (டவயி� - 

ேம%கி; உ�ள. [6]. கிாியி; - பர3கிாியி;. [7]. ேசாைலய� திாியிேல - பழ/தி� 

ேசாைலமைலயி;. [8]. கட%பாதியி; - தி�$ெச>Nாி;. [9]. /Cடா+ - தைட*படா+. 

[10]. ைக�தான� உ%றமைல - யாைன. [11]. கா� - ேமக3க�. [12]. பல ெவ%, - பல 

மைலகளி;. 

 

(ெபா-ைர.) அமர� ப�(� அ/தி0� இனிய �ைவைய* ,+'(� (/த�ைம) அழ( 

ெகா)ட /த தமி:� வா�கிற (பைழய) அழகிய ம+ைர*பதியி� ேம%(� தி'கி; 

(உ�ள,) மல� மண� கம:� தி�*பர3(�றி;; பழ/தி� ேசாைல மைலயி;; 

/�+'கைள �0� ச3(க�, கைரயி?� ேசாைலயி?� தவ�>+ /ழ'க� ெசB1� 

கட%கைர ஓர�தலமான தி�$ெச>Nாி;; 

ஓயா+ பல*பல அபிேஷக3 ெகா)ட (மாெப��) பழனி எ0� ெபய� அைம>த 

மைலேம;; 

+தி'ைகைய1ைடய மைல ேபா�ற ேதா%ற/�ள யாைனகM�, (/தி�>த) க� 

ேமக3கM� /ழ'க� ெசB1� எ>த மைலயி0�, எ:>த�ளிய அரேச! 

க%பி; உய�>த உமாேதவியி� தி�'ைககளாகிய கமல�+� வள�� /த�ைம 

/�தான /�கா! 

ச�தான அறிைவ அ<ேய0'( அளி�த +ைரேய! ச*பாணி ெகாC<ய��! 
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த� /ைன*, இ;லாத தவ�தின� +தி'(� தி�ேவரக� ெதBவேம! ச*பாணி 

ெகாC<ய��, (எ - =). 

அ/தி0� இனி�த அ�>தமி� வா:� ம+ைரயி� ேம%பா; மண� கம� பர3கிாி; 

ப'க$ சா�பா� பழ/தி� ேசாைல; ெதBவ' கட%கைர� தி�$ெச>தி;; ப%பல 

/:'காட; ெப%ற பழனி; பல மைலக� எ0� பதிகளி; அம�>த பரமா! க%பா; 

மி(�த உைம ைக வள� /�கா! ச�தான ,�தி ய<ய%ேக அளி�த +ைரேய! 

த%ேபாத� அ%றவ� வ:�+ ஏரக' (மரா எ0� ப(திக�, எவ� உ�ள�ைத1� 

அ�M�. 

Gலாதார� தல� பர3கிாி; �வாதிCடான� தல� ெச>தி;; மணிIரக� தல� பழநி; 

அநாகத� தல� தி�ேவரக�; �வாதிCடான� தல� (�= ேதாறாட;; ஆ'ைஞ� தல� 

பழ/தி� ேசாைல; இ>த ஆ= பைட 5C� வள� இதனி; அறிவி�த+ ஓ�க. 

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

 

 [1](*பாச ெமா�த�ட D%ேபBக ெளா�த[2]ெபாறி 

      கCேகவ ெல*ெபா:+ேம 

[3]ெகாCபாயி ய%றியைல [4]யி*பாச ப�தைன 

      ய�Cபா�ைவ ைவ�த�ளிேய 

த*பா+ ப�திெநறி யி%ேசர விCடக� 

      ைண$[5]சா+ ச%(ரவd� 

[6]த%காவ ?'கி+ெச பி*பாெய ன*பகெர 

      :�தா= ண��+ெபா�ேள 

ைக*பாச� ைவ�தய மைன'கா? ைத�தசிவ 

      0'காவ; ைவ�த/�கா 

க%Iர ெமா�த[7]/= வ%பா�வ தி'கினிய 

      கCடாணி /�+/�கா 

[8]த*பான ெச*,பிர ம%சா� ெபா%ைக ெகா� 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள 

த%ேபாத ம%றவ�வ :�ேதர க'(மர 

      ச*பாணி ெகாC<ய�ேள. 44 

 

[1]. (*பாச� - சCைட. [2]. ெபாறிகC( - ஐ�ெபாறிகC(. [3]. ெகாC, - �ழ%சி, [4]. 

இ*பாச ப�தைன - இ*பாச�தி; ப%= ைவ�த எ�ைன. [5]. சா+. ச%(ரவனா� - 
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பழநியி D�>த பரமேயாகி. [6]. த%காவ; - த%கா*,. [7]. (=/=வ; - ,�னைக. 

[8]. த*பான ெச*, - தவ= பCட உைர F=�. 

 

(ெபா - ைர.) சCைட ேபா�ற (இ>த* ப�) உடD;, ேபBக� ேபா�ற (ெமB வாB 

க) நாசி ெசவிகளான) ஐ�ெபாறிகC( உாிய ஏவைல எ*ெபா:+� (�ழ�=) 

�ழ�= ெசB+, அைலேமா+� இ'கCடா; (எ�=�) கC�)ட எளிய� ேம;, 

(பயனான) அ�� ேநா'க� பாD�+; 

அ��நிைற சா+ �வாமியான ஞானாசாாிய�, (உய�>த த%கா*பி%( இைத 

உ�ேவ%=க! என அ�ளிய சடாCசர�தா; உண��த*ப�� ெமB* ெபா�ேள! 

ைகயி; பாச� ெகா)ட இயமைன' காலா; உைத�த (/த�ைம$) சிவனா� ேமாக� 

ெகா�ள நி�ற /�கா! 

க%Iர� ேபா; (ெவM�த ப%களா;) இளநைக ,ாி1� (ப�வத ம�ன� மகளான) 

பா�வதி'(, இனிய /த�ைமயான இளOேசேய! 

தவறான ெமாழி1ைர�த பிரமைன' (C<1ைத�த ெபா�னான தி�'கர� ெகா)� , 

ச*பாணி ெகாC<ய��! 

த� /ைன*பி;லாத தவ�த� வ:�+� தி�ேவரக* ெப�மா! ச*பாணி ெகாC<ய��, 

(எ - =). 

(*பாச� ேபா�ற+ உட;. அதனிD�>த ெபாறிகM'( அ<ைமயாயினா� பல�; 

பாசப�த� எ�ப+ இவ�கC(* பD�த ெபய�. தைளயா% கC�)டவ� எ�ப+, 

இத� ெபா��. இவ�கைள, கால� பா��+' கால� பாச�தா; கC�வ�; 

அ3ஙன� ஆகாம;, ,)ணியமி'க ,னிதெநறிைய ேம%ெகா)டா;, வா�வி'(� 

(�, அவ�க� /� வ�வ�. அ�, ெநறியி; அைண*ப�; த%கா*பி%( இ+ த(வ+ 

எ�= உய�>த ஆ= எ:�ைத உத�வ�; அ>நிைலயி;, உலக பாச� ஒழி1�; அத� 

பி�0� தவறினா;, (C<� தி��தி� ெதBவ� (ண*ப��+� எ�ப+ (றி*,. (44) 

''(*பாச வா�'ைகயி% F�தா�� ஐவாி% ெகாCபைட>த 

இ*பாச ெநOசைன �ேட%=வாB'' 

எ�ற க>தரல3கார�ைத இ3(' க�தலா�. 

பாசப�திைய வி�; பகவ� ப'தியிa�ப�; ஆெற:�+ த%கா*,; ெகா� இைத எ�= 

ெகா��த சா+ �வாமிகைள. இ3( நிைன� ெகா)ட+ ந�றி நல� எ�க. 

 

      ச*பாணி* ப�வ� நிைறெவBதிய+ 
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--------------- 

5. 5. 5. 5.     %�த" ப�வ�%�த" ப�வ�%�த" ப�வ�%�த" ப�வ�....    

 

பி�ைள* ெப�மாைன, /�த� ெகா�'க வ�க எ�= பாிெவா� அைழ'(� 

இ*ப�வ�, பதிேனாரா� தி3களி% பாட* ெப=�. 'ப�திெனா ெடா�றி� /�த� 

Fற?�' எ�ப+ பி3கல>ைத. 

 

க�[1]ேவB [2]தைச*ைபெய0 ெமா�ேப� பைட�த[3]பல 

      க�மால /%றசிைற ேமB 

க<வாB பைட�த,: நிைர[4]ேமய ெவ*பெம: 

      கன;ேபா [5]லன%ற அய�வாB* 

ெப�ேவ தைன*ப�வ தினிேம Dைல*,வியி; 

      பிணிேநாB மி<�+ய� படாB 

[6]ெப�ேவத ென%றிஎ: தவனாைண விCட+ப; 

      ெபாிேயா� தம'( MறவாB 

[7]ம�ேவ ெசறி�தமல� ,ன;NB எைம�தின/� 

      வழிபா �[8]ஞ%றி மகி�வாB 

[9]வ:ேவ+ ம%றினிய கவிபா� /�திைய1 

      மறவா தளி*ப ெமனேவ 

தி�ேவ மி(�ெதா� ெமாழிFறி /�திைரெசB 

      திறமாக /�த ம�ேள 

தி�ேவ ரக'(மர (�சாமி நாத(ளி� 

      தி�வாயி� /�த ம�ேள. 45 

 

[1].ஏB - த3கிய. [2]. தைச - ,லா; மயமான. [3]. பல க�மால� - பல அ�வ�*பான 

ெபா��க�. [4]. ேமய - தி�ன. [5]. அன%ற - ெகாM�த. [6]. ெப�ேவத� - பிரம�. 

[7]. ம� - மண�. [8]. உஞ%றி - ெசB+. [9]. வ: - (%ற�. 

 

(ெபா-ைர.) க� த3கிய ,லா; ைப எ0� ஒ� ெபய� ெகா)ட பல அ��த* 

ெபா��க� த3கிய சிைறயி; ேமB>+; க<'(� வாB ெகா)ட ,:'FCட�, 

(ெதாி>+ உ�ைன�) தி�ன, ெவ*ப� (ெம�ேம;) எ:� ெந�*ைப* ேபா; 
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(உதரா'கினி) ெவ+*ப, (அைவகளா; ெபாி+�) அய%சிைய யைட>+, (நீ) ெபாிய 

ேவதைனைய அைடவ+ இனிேம; இ;ைல; 

பிணி'(� ேநாயா� வ=ைமயா; (இனி) வ�>த மாCடாB; ேவத� எ0� 

ெபாிேயா�, (உ�) தைலயி; எ:திய கCடைள எ:�+� (ைகவிC�) விCட+; 

(இனி உய�>த) பல ெபாிேயா�களிட�தி; உற� I)�, மணேம நிைற>த மல�� 

,ன?� இC�, எ�ைம நா�ேதா=� வழிபா� ெசB+ மகி�>தி�; 

எ'(%ற/� அ%=, பாட;களா; (எ�ைம*) பா�; (அ�ைம) /�திைய1� மறவா+ 

அளி*ப� எ�=, அ�� மி(�த ஒ�ெமாழி 1ைர�+, /�திைர ைவ�த அைடயாளமாக 

(ஒ�) /�த� ெகா��த��; தி�ேவரக' (மரா! (�சாமி நாதா! (ளி�>த தி�வாயா; 

ஒ� /�த� உதவிய��, (எ - =). 

ெந%றி - தைல; இன� ப%றி ெந%றிெயன* ெப%ற+. (�சாமியான நாதா என விாி'க. 

ஒ� ெமாழி - தகராலய ரகசிய உபேதச�. /�திைர ைவ�தத%( அைடயாள� /�த� 

எ0� (றி*,, அ�ைமயி0� அ�ைம. /�திைய1� எ0� உ�ைம உய�� சிற*,; 

இ�ைம ம=ைமைய1� உத�� எ�ப+ ெதானி. (45) 

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

 

அைல[1]வா ாிதி'க)வ� ம/தான ெசா%கவிக� 

      [2]அணிேய நிைற�தணி(வா� 

[3]அய�[4]மா; விழி'காிய ெப�மா [5]னழ%கிாியி 

      0�வா [6]மணி*பதியினா� 

சDயாத [7]ப�த�ண கிாிநாத 0%றபிணி 

      [8]சலராசி ெயா�த +ய�ேபாB� 

தவராச �'(ெளா� /தலாக ஒ*பாிய 

      தனிஞான� ைவ�த�� ெசBதாB 

கைலமா� [9]வாி*,D [10]கிாி<யாைன 1%றனெகா; 

      [11]கனிவாB உைர�தி ெயனேவ 

கவ)5� /�தநைக [12]மறமாதி 0'(ெமாழி 

      [13]கனிவாB மணி$ சிகரநீ� 

மைலராச 0'(மக� மகனான �*பிர 

      மணிய மாசி� /�தம�ேள 
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வள�1[4]Iக /�+தி�� வளேவர க'(மர 

      மல�வாயி� /�த ம�ேள. 46 

 

[1]. வாாிதி - கட;. [2]. அணிேய - அழகாக . [3]. அய� - பிரம�. [4]. மா; - தி�மா;. 

[5]. அழ%கிாியி� - ெந�*, மைலயி�. [6]. அணி* பதியினா� - அ)ணாமைலயி; 

உதி� தவ�. [7]. ப�+ அ�ணகிாி - அ�,ைடய அ�ணகிாி. [8]. சலராசி - நீ� நிைற 

கட;. [9]. வாி*,D - (உடD; பல) வாிகைள 1ைடய ,D. [10]. கிாி< - ப�றி. [11]. 

கனி வாB - ெகாKைவ' கனிேபா�ற வாயா;. [12]. மறமாதி0'( - வ�ளி'(. [13]. 

கனிவாB - கனி>+ ேப�வாB. [14]. Iக� - க/க மர�. 

 

(ெபா-ைர.) அைலகைள1ைடய பா%கடD; எ:>த அ/+ேபா;, இனி*பதான 

ெசா%கைள1ைடய பா'களா; ஆன அழகிய மாைலகைள நிைற� ெசB+ 

அணிபவ��; பிரம�, தி�மா; (எ0� இ�வ�) க)கC(� காCசி யாகாத 

ெப�ைமயி% சிற>த சிவபிரான+ ெச>தழ; மைல 1�வமான அழகிய தி� 

அ)ணாமைலயி; இ�>த வ�மான; 

சD*பைடயாத அ�,ைடய அ�ணகிாிநாத� எBதிய ேநாயா; விைள>த ெதா;ைல' 

கட; ேபா�ற +யர� ெதாைல>+, 

தவ ேவ>த�கC(� ஒ� தனி/த;வரா�ப<, ஒ*, ெசா;ல /<யாத சிவஞான 

தீCைசைய$ ெசBதைன; 

கைலமா�, (உடD;) வாிகைள1ைடய (ெபா;லாத) ,D, காC�* ப�றி, யாைன 

(எைவேய0�) வ>தனேவா? ெகாKைவ' கனிேபா?� தி�வாயா; Fறிய�� எ�=, 

(பறைவகைள') கவணி; (க;ைவ�+) எறி1� /�+* ேபா�ற ப;வாிைச1ைடய 

5ரமகளான வ�ளிய�ைமயிட� ெப�3கனி�ட� ேப�பேன! 

நவமணிகைள1ைடய சிகர3க� உய�>த இமயமைல ம�ன0'( மகளான 

பா�வதியா� பாலனான �*ரம)யா! (உ�) கள3கமி;லாத /�த� த>த��; வள�>த 

க/க மர3க� /�+'கைள$ சி>+� வள�ைத1ைடய தி�ேவரக� ெதBவேம! 

மல�ேபா�ற (நி�) தி�வாயி� /�த� த>த��, (எ - =). 

அைலகைள எறித;; ச3(, இ*பி, நவமணி /தDயைவகைள வாாி வ�த; 

/தDயைவகளா;, கட; வாாிதிெயன* ெப=�. வாாிதி'க) எ�ப+ ஏழ0�,. 

அய� - அஜ�; வடெசா;; அ - தி�மா;; ஜ� - உதி�தவ�; தி�மா; ,த;வ� எ0� 
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ெபா�C�. மா; - ேவCைக; ெப�ைம; இர)ைட1� த�பவராதD�, தி�மக� 

கணவ� மா; என* ெப=வ�. ப�த�ணகிாி எ0மிட�+, ப�+ - ப'தி; "ப�+ைட 

அ<யவ�' ெகளியவ�'' எ�றா� பிற��. சலராசி - நீ�'FCட� எ0� ெபா�ளி;, 

கடைல' (றி�த+. 

தனிஞான� - (விஷயாதி ேசCைடகளிD�>+) தனி'க ைவ'(� ஞான� எனி0மா�. 

மறமாதி0'( எ�பதி;, ஏழ0�, நா�க0�பாB மய3கிய+. மைலராச0'( மக� 

மக� எ�பதி;, ப�வதராஜன+ ேபர� என� ெதானி�தலறிக. கனிவாB உைர�தி 

ெயனேவ கனிவாB எ�ப+, க�த� த'க கவிநல�. (46) 

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

 

 [1]தமசான [2]�Cபைகைய [3]/தேலா ட=�தளவி; 

      தவமா நிதி�திரளினா� 

சனகாதி ய�'[4]கைலயி; சலராசி ெயா�த[5]சம 

      நிைலதா னளி�த�ளின� 

எமராச ன$சிறிய [6]மைறவாண ைன�த<ய 

      வ�நா ெள��த அ<யா; 

இ<ேபா ?ைத�+�ள வி�சீ� பைட�த<ய� 

      இனேம களி'க வ�வா� 

இமவானிய%=தவ நிைறவா லவ%(மக� 

      எனேவ 1தி�த பைரயா� 

இ�நாழி ெந%ெகாடற நிைலயாயி ய%=/ைம 

      இனிேத �ைவ�த கனியா� 

[7]மமகார ம%றவ�க� க�Qல ெமா�த(க 

      மணிவாயி� /�தம�ேள 

வள�Iக /�+தி�� வளேவர க'(மர 

      மல�வாயி� /�தம�ேள. 47 

 

[1]. தம� - இ��. [2]. உCபைக - அக*பைக. [3]. /த; - ேவ�. [4]. அைல இ; சல ராசி 

- அைலயி;லாத கட;. [5]. சமநிைல - சமாதி நிைல. [6]. மைறவாணைன - 

மா�'க)ேடயைர. [7]. மமகார� - (எ;லா�) என +ைடைம எ�0� மமைத. 
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 (ெபா-ைர.) ஆணவ இ�ளான அக*பைகைய ேவ�ட� அ=�+, அளவி;லாத 

ேபறான தவ$ெச;வ* ெப�'கினரா� சனகாதி /னிவ�'(, அைலயிலாத கட; 

ேபா�ற சமாதி நிைலைய அ�ளியவ��; 

இள� சி=வரான அ>தண� மா�'க)ேடயைர இயம� த)<'க வ>த தின�தி;, 

N'கிய தி�வ<யா; ேபாி< ேபா; ஒDெயழ உைத�+, (அ>த அ>தகைன) உ�ள 

விCட சிற*ெபBதி, அ<யா� FCட� இ�,ற அ�ளியவ��; 

இமயமைல ம�ன� ெசBத நிைறதவ�தா;, அவ0'( மக� என உதி�த பைர1�, 

இ�நாழி ெந; ெகா)� (/*ப�திர)� ) அற3கைள நிைலயாக$ ெசBதவ�மான 

உமாேதவியா�, இனி+ �ைவ�த கனியான, மமகார� அ%ற மாதவ�களி� 

ெபா'கிஷ� ேபா�ற (கா! (உ�) அழகிய (/த�ைம�) தி�வாயா; /�த� த>த��; 

(வானளாவி) வள�>த க/க மர3க� /�+'கைள$ சி>+� வள/ைடய தி�ேவரக' 

(மரா! மல�ேபா�ற தி�வாயி� /�த� த>த��, (எ - =). 

அL'ரக சிவ�ைத /தல<யி?�, நி'ரக சிவ�ைத அ��த அ<யி?� அறிவி�தா�. 

தவ�தா; உதி�+, அற�ைத வள��த ேதவிைய அ��+ நிைனQC<னா�. 

சிவ/� ேதவி1� �ைவ�த கனியா� மணிவாயா;, /�தம�� என' FC�க. (4[7]) 

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

 

க;லா னிழ%(�[1]மைல வி;லா� மைற�ெதளி� 

      ைகயா ?ைர�த ெப�மா� 

ைகேகயி ெசா%றப< [2]ைவேதகி பி%ெறாடர 

      [3]ெமாBகான /%ற [4]ெப�மா� 

[5]எ;ேலா [6]னிய'கமற [7]ெமBவா 0ய��த[8]மைல 

      ைகயா லட��த [9]/னிேவா� 

[10]எBயா+ ெமB*ெபா��ெசா; ெசKவாயி னி%சிறிய 

      ெம;லா மகி�$சி 1றேவ 

[11]வ;லா /ைல'[12](றவி வி;லா Lத%(�[13]வாி 

      ைமயா� விழி'( மயலாB 

வ;ேவ� �'ெகா�ெச; க�வா மைல'(மக� 

      ைமவா� விழி'( மணிேய 

ம;லா� ,ய�த/� ைகயா இனி'(ம� 

      ைமவாயி� /�த ம�ேள 
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வள�Iக /�+தி�� வளேவர க'(மர 

      மல�வாயி� /�த ம�ேள. 48 

 

[1]. மைல வி;லா� - மைல வி;Dன� எனி0மா�. [2]. ைவேதகி - ஜானகி. [3]. 

ெமாBகான� - அட�>த த)டக ஆர)ய�. [4]. ெப�மா� - தி�மா;. [5]. எ;ேலா� - 

Sாிய�. [6]. இய'கமற - சOசாி*, இ;ைலயாக. [7]. ெமB - (த�) உடைல. [8]. மைல 

- வி>தகிாிைய. [9]. /னிேவா� - அக�திய�. [10]. எBயா+ - வ�>தாதப<. [11]. வ; - 

Sதா�க�வி ேபா�ற. [12]. (றவி - (றவ�(ல வ�ளி. [13]. வாி - க�வாி ெசKவாி 

பட�>த. 

 

(ெபா-ைர.) க;லா; வி�Cச�தி� நிழD; மைல� இ;லாதவனாB, (,னித) 

மைறகளி� ெதளி>த ெபா�ைள, (ேபறான) சி�/�திைர' கர�தா; Fறிய 

ெப�மா0�; 

ைகேகசி உைர�தப< ஜனகி பி�ெதாட�>+ வர, அட�>த த)டக ஆர)ய� எBதிய 

ராமனான தி�மா?�; 

Sாிய� இய'க� இ;லா+ ேபாக, த� உ�ைவ வானளாவ உய��திய வி>த 

மைலைய� தி�'கர�தா; அட��+ அட'கிய அக�திய /னிவ0� /தDேனா� 

வ�>தா வ)ண�; 

ெமB*ெபா�� (விள'க�) ெசா�ன (ெகாKைவ$) ெசKவாயா;, எளிேய� 

அைனவ�� மகி�$சி எBத; 

Sதா� க�வி ேபா�ற (ய3கைள 1ைடய (றவ�(ல வ�ளிய�ைமயி� வி; ேபா; 

வைள>த ,�வ�தி%(�, க�வாி ெசKவாி பட�>த ைம தீC<ய க)கC(� மயலாகி, 

வDைம1ைடய ேவ�வ� உ�வ� ெகா)� ெச�ற தி�டா! 

இமயமைல'( மகளான பா�வதியாாி� க�ைம ஒளி பட�>த க)ணி%( மணி ேபா; 

காCசியானவேன! வள� நிைற>த ேதாMைடய /�ைகயா! இனி'(� (உ� 

/த�ைம) அ�ைம� தி�வாயா;, /�த� த>த��; 

(வானளாவி) வள�>த க/(க�, /�+'கைள உதி�'(� வளநிைற தி�ேவரக' 

(மரா! மல� ேபா�ற தி�வாயி� /�த> த>த��, (எ - =). 

க�வா! மணிேய! ஐயா! (மரா! ெப�மா�, ெப�மா�, /னிேவா�, எBயா+ 

ெமB*ெபா�� ெசா; ெசKவாயி�, அ�ைம வாயி�, மல� வாயி� /�தம�� எ�= 

FC�க. 
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மைலவி;லா� - ேம� மைல வி;Dன� எனி0மா�. ைகேகயி - ேககய� மக�; 

வடெமாழி த�திதா>த நாம�. ைவேதகி - விேதக ராஜ� மக�. எ; - அ;D� எதி� 

மைற* ெபய�. 

/ைல'(றவி ைமவிழி'( மயலானா�; மைல'( மக� ைமவா� விழி'( 

மணியானா� எ�பத� நய�. (48) 

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

 

மணிவா சகன� உய[1]வா ாியனாB வ�வா� 

      ெம$�3 (�நாதா 

[2]வடபா ைடயிேல யிய;[3]பா விைனேய வளமா� 

      ந%ெச> தமிழாேல 

அணிபா வல�[4]5 ைரய�ேகா� [5]மகளாB அணிகா 

      சி$ெச� பதிேபாேய 

அவனா� �ைவேச� உணேவ அ�வா� இ�வா� 

      ைக$ெசO சி=ேசேய 

[6]கணிபா வலேன தியவா =டேன [7]க�வாB 

      [8]ைப'கO �கியான 

[9]கனபா யெலாேட ெதாட�வா� ம�கா கனேதா 

      ைக*ைப� [10]பாி[�வாB 

பணிவா� விைழயா ைவ1ேம அ��வாB பரமா 

      /�த> த�வாேய 

[11]பகவா தி�ேவ ரக�வா� (மரா பனிவாB 

      /�த� த�வாேய. 49 

 

[1]. ஆாியனாB - (�வாB; (திைர$ ேசவகனாB எனி0மா�. [2]. வடபாைட - 

வடெமாழி. [3]. பா - ஆந>த லகாி, ெசௗ>த�ய லகாி. [4]. 5ைரய�ேகா� - கவிராச 

ப)<த�. [5]. மகளாB - அ�ன IரணியாB; இவ� விாிவான வரலா=, அமி�தவசனி 

ெதB5க இதழி; எம+ விாிவான கC�ைரயாக ெவளிவ>+ள+; அதி; வரலா= 

அறிக. [6]. கணி பாவல� - மதி*,�ள தி�மழிைசயா�வா�; ஆ�வா� சீடரான 

கணிக)ண� எ0� பாகவத�மா�. [7]. க�வாB - விஷவாB. [8]. ைப கO�கி - 



103 

 

ஆயிர� தைலயாதிேசட�. [9]. கனபாய; - ெபாிய ப�'ைக. [10]. பாி - மயி;. [11]. 

பகவா - ஆ=ப),ள அ�தா. 

 

 (ெபா-ைர.) மாணி'க வாசக� உBதியைடய, (திைர5ரராB வ>த சிவனா� 

((NகD�+*) பாராC�� (�நாதா! 

வடெமாழியி; அைம>த (லகாி*) பாட;கைள, வள� நிைற>த சிற>த ெச>தமிழா; 

(பா<$) SC<ய 5ைரமா நக�� தைலவரான கவிராஜ ப)<த� தி�மகளாகி, சிற>த 

காசி*பதி ெச�=, அ*,லவ� உ)J� நிைற�ைவ உணைவ, சைம�+* பாிமாறிய 

அ�னIரணி தி�'கர�தி; (ஏ%(�) ெச>நிறமான இளமதலாB! 

மதி'க� த'க பாவலரான தி�மழிைசயா�வா� ேகC�' ெகா)டப<, அவ�ட�, 

விஷவா1ைடய படெம�'(� ஆயிர� தைல*பா�பான ஆதிேசடனா� ெபாிய 

ப�'ைக1டேன ெதாட�>த (மாெப��) தி�மா; ம�கா! 

ெபாிய ேதாைகைய 1ைடய ப$ைச மயிைல$ (சிற'க ஏறி$) ெச?�+பவேன / 

பணி�ட� வழிப�மவ� வி��,� அைன�ைத1� அ�M� பரமா ! /�த� த>த��; 

(தி�, ஐ�வ�ய�, 5�ய�, ,க�, ஞான�, ைவரா'ய� எ0�) ஆ= (ண3க� 

அைம>தவேன! தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய (மரா! (ளி�>த (உ�) தி�வாB /�த� 

ெகா��த��, (எ - =). 

என'( இளைம ேநர அ�M� எ�றா� அரச�. எ�னா; /<யா+ எ�றா� 

கணிக)ண பாகவத�. உம+ (�நாதரான தி�மழிைசயாாிட� இ+ (றி�+ 

வி)ண*பி1� எ�றா�, மீC�� அKேவ>த�. நர கவன�, நரகவன�; மா0ட� 

பாடா� எ3க� ஆ�வா� எ�றா� பாகவத�. என'( உதவா உ3கC(, எ� நாC<; 

இட� இ;ைல எ�றா� அரச�. 

அைத* பாகவத�, ஆ�வாாிட� அறிவி�தா�. அ*ப<யா எ�= அ*ேபாேத ,ற*பCட 

ஆ�வா�, தா� வழிப� ெதBவமான ெப�மாளிட� ெச�=, 

"கணிக)ண� ேபாகி�றா�, காம�I3 க$சி 

மணிவ)ணா! நீயி3கி ராேத - +ணி�ைடய 

ெச>நா* ,லவனியா� ெச;கி�ேற�; நீ1/�ற� 

ைப>நாக* பாB��C<' ெகா�'' 

எ�= பா<னா�. 

அ+ ேகCட ெப�மா�, பா�,* பாயைல$ ��C<' க'க�தி; ைவ�+, ,னித 

ஆ�வா�ட� ,ற*பCடா�. 
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அைதயறி>+ வ�>தின� அரச�. வ>+ வண3கி* பலப< ேவ)<ன�; அத�பி� 

ஆ�வா� தி��ள� இர3கி, 

"கணிக)ண� ேபா'ெகாழி>தா�; காம�I3 க$சி 

மணிவ)ணா! நீயி3 கி�'க - +ணி�ைடய 

ெச>நா* ,லவனியா� ெசல ெவாழி>ேத�; நீ1/�ற� 

ைப>நாக* பாBப��+' ெகா�'' எ�றா�. 

அ*ப<ேய எ�=, அவ� (றி�த இட�தி; ெப�மா� ேகாயி; ெகா)டா� எ0� 

வரலா= பிரசி�த�. (49) 

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

 

ெசOெசா% றிறமா� பலகைலயி% ெச?L) 

      ,லைம [1]/+'(ைற�� 

ெசவி$ெச; வ/ந� (ைட*ெபாிேயா� சி>ைத' 

      கினி'(� பழமைற1� 

[2]விO� தி�*பா% கடD;விைள வி)ேணா 

      ர/+3 ெகா;Dமைல 

விைளI> ேத0 [3]மன'கினியா� [4]மிழ%= 

      மிைச13 கல>+�ைவ 

ெகாO� தமி:� மண�5ச' (ைறயா' 

      க�ைண மல�காம' 

ெகா<யா /ைமயா� எ��த��த' ெகாOசி' 

      ெகாOசி' (<�த�ைவ 

[5]ெமாOசி மண'(� தி�வாயா� /�த> 

      த�க /�தேம 

Gவா /தேல சாமிமைல /�கா 

      த�க /�தேம. 50 

 

[1]. /+'(ைற� - ேபரறி�. [2]. விO� - ெப�கிய. [3]. மன'( இனியா� - 

கைலமக�. [4]. மிழ%=� - இைச'(�. [5]. ெமாOசி - தாB /ைல*பா;. 

 

(ெபா-ைர.) ெச�ைம$ ெசா%களி� திறைம அைம>த பல கைலகளி; ெச;?� 

LCபமான ,லைம* ேபரறி��; 
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ெசவி$ ெச;வ/� சிற'க* ெப%ற சா�ேறா� உ�ள�தி%( இ�ப� த�� அநாதி 

நி�தியமான ேவத3கM�; 

ெப�கிய தி�*பா% கடD; விைள>த ேதவா/த/�, ெகா;D மைலயி; விைள>த 

ேத0�, மன�தி%( இனிைம த�� இ�ப' கைலமக� இைச'(� (5ைண) இைச1�, 

மாெப�� �ைவ கல>+ ெகாO�கி�ற தமி:� மண� பர*ப; 

(ைறயா+ ெபா3(� க�ைண மல�>த காமவ;Dயான உமாேதவி, (உவ>+ வாாி) 

எ��+ உ)பி'க; ெகாOசி' ெகாOசி* ப�கிய �ைவ1ைடய பா; மண� கம:� தி� 

வாயா;, /�த� த�க; (ஒேர ஒ�) /�த>தா�! 

இளைம /தலாளிேய! �வாமிமைல /�க! /�த� த>த��, (எ - =). 

மைற1� அ/+� ேத0� இைச1� கல>+, ெகாO� தமி:� மண� 5ச, தாB*பா; 

மண� கம:� தி�வாயா;, /தேல! /�கா! /�த> த>த�� எ�= /<'க. 

"ெச;வ�+C ெச;வ� ெசவி$ெச;வ� அ$ெச;வ� 

ெச;வ�+ ெள;லா� தைல' 

எ�ற ெபா+மைறைய எ)ணி, " ெசவி$ெச;வ/� ந�(ைட* ெபாிேயா�'' எ�றா�. 

" ெசKவிய ம+ர� ேச�>தந% ெபா�ளி% 

சீாிய Fாிய தீOெசா; வKவிய கவிஞ�'' 

என' க�ப�, ெபாிேயா� ெப�ைம ேப�வதறிக. சி>ைத'(. இனி'(� பழமைற; 

மன'( இனியா� கைலமக� எ0� ப(திைய எ)ணேவ இதய� ெநகி�கிறேத! (50) 

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

 

 [1],டவி �%=� கட;(<�+� [2],ய; ப�'(� [3]கிாிையவா� 

      ெபாரெலாழி�+� ,லனட'(� ,னித� �%ற� ெபாDயேவ 

வடதிைச*[4]ெபா� கிாியிைட$ச3 கரனி�'(� ப<[5]கடா� 

      வைரமி('(� ெபாதியெவ%பி� [6](வ<�'(� ,கழினா� 

அடல[7]ர'க� றைனயிைச*ப> தயமட'(� திறDன� 

      [8]அரவைண'க) +யிலாி'க� றர0��த> தி�ைகயா� 

[9](ட/னி'(> தமி:ைர'(3 (ரவ� /�த> த�கேவ 

      (�மைல'க) (<யி�'(� (மர� /�த> த�கேவ. 51 
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[1]. ,டவி - நில�லைக. [2]. ,ய; ப�'(� - ேமக3க� தவ:�. [3]. கிாிைய - வி>த 

மைலைய. [4]. ெபா� கிாி - கயிைல மைல, [5]. கடா� வைர - மதநீ� ெப�'(� 

மைலக� ேபா�ற யாைனக�. [6]. (வ� - சிகர�. [7]. அர'க� - இராவண�. [8]. 

அரவைண'க) - ேசஷ சயன�தி;. [9]. (ட/னி - அக�திய�. 

 

(ெபா-ைர.) உலைக$ S�>தி�'(� (பாிய) கடைல* ப�கி1�; 

ேமக3க� தவ:� வி>தமைல, வாைன ேமாதி வள� தைல ஒழி�+�; 

,லைன யட'(� ,னித� FCட� ெபாD� ெபற, வடதிைசயி; உ�ள ெபா�னிற' 

கயிைலயி;, வரத சிவ� இனி+ எ:>த�ளியி�*ப+ேபா;, 

மதநீ� ெப�'(� மைலேபா�ற யாைனக� ெபாிதி�'(� ெபாதிய மைலயி� 

சிகர�தி; 5%றி�'(� ,கைழ1ைடயவ��; 

வDமி'க இராவணைன இைச(* ேபாC<*) ப>தய�தி; அட'கிய 

ஆ%றைல1ைடயவ��; 

அரவைணயி; +யி?� தி�மா?'(, அ�ெறா� நா� சிவ0�வ� த>தவ�� ஆன 

(ட/னிெய0� அக�திய�'(�, (அ�ைம� தமிைழ உபேதசி�த ஆசாாியா! /�த� 

த>த��; �வாமி மைலயி; எ:>த�ளியி�'(� (மரா! /�த� த>த��, (எ - =). 

,கழினா�, திறDனா�, த>தி�ைகயா� ஆன (ட/னி'(� தமி:ைர�த (ரவ� 

என' FC�க. அக<த கடனா சாம��திய� அக�திய� எ�ப+ (றி*,, கயிைலயி; 

ச3கர�; ெபாதிைகயி; ஐ>தா� ச3கரராக அக�திய� எ0� அ�ைம எ)ண� த'க+. 

மா?'($ சிவ0�� த>த+, (%றால* பதியி; எ�= ,ராண� F=�. 

இைசயி; இராவணைன ெவ�=, பழ>தமி� நாCைட* பாதி*ப+ Fடா+ எ�= 

அவனிட� வா'(* ெப%ற வள�தா;, அர'க�'(� த*பி, ேப= ெப%= தமி� நா� 

பிைழ�த+. 

தி�மாைல இD3கமா'கிய திற�, பாவனா�+வித* பய�. கட; (<�த+�, 

வி>த�ைத அட'கிய+� தவச'தியா; ஆன த(தி. வட நாCைட1� தமி� நாCைட1� 

சம� ெசBத ெசBதி, பரம� தி�வா'(*ப< பD�த பய�. இ*ப< அ�ைம� 

தி�*பணி ெசBத அக�திய�'(, அ�>தமி� அ�ளின� /�க� எ�ப+, 

சா;,ைடயா�'(' காC�� ஒ� சமி'ைஞ. (51) 

------------ 
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ைம'கட; மி'க ெவ=*ெபா ெட��ெதறி ய*ப� /�[1]+வேவ� 

      ம�த கய�ைத வைத�+ய� [2]ெகா*பி லக*ப� /�+வேவ� 

[3]இ'ைக ஒ<�த+ [4]கC( வி��திய />+கைள' [5]கவேர� 

      இ*பி வயி%ைற அ=�தத 0Cப� /�திைன யி$ைச ெசேய� 

[6]ைக'கிாி ய%பி� வள��த [7]மட*பி< +B�த �ைவ'[8]கழிேய 

      கCடழ (%ற (ற'கிளி ந$சிய க%பக ந%கனிேய 

/'கண� ெம$சிய ெசா%ெசா; மல�*ெபாD /�த மளி�த�ேள 

      /�த�க� ந$சிய ச%(� ெவ%பெவா� /�த மளி�த�ேள. 52 

 

[1]. உவேவ� - வி��ேப�. [2]. ெகா*, - யாைன� த>த�. [3]. இ'( - க��,. [4]. 

கC(� - கJவி%(�. [5]. கவேர� - வD>+ ைக*ப��த மாCேட�. [6]. ைக'கிாி - 

ஐராவத�. [7]. மட*பி< - ேதவயாைன. [8]. கழி - க��,. 

 

(ெபா - ைர.) நீல'கட;, மி(>த ெவ=*,ட� (அைலகளாகிய ைககளா; எ��+ 5ச, 

(விதி��+' கைரயி;) வி:� /�+'கைள வி��ப மாCேடா�; 

மதநிைற யாைனைய($ சி�திர) வைத ெசB+, உய�>த த>த�தி; உ�வான 

/�+'கைள உக'க மாCேடா�; 

க��ைப /றி�+, அ'க��, (த�) கJவி%(� ெகா)<�>த /�+'கைள' கவர 

மாCேடா�; இ*பியி� வயி%ைற' கிழி�+, அத0� இ��திய /�+'கைள இ$சி'க 

மாCேடா�; 

+தி'ைக1�, மைல ேபா�ற ேதா%ற/� ெகா)ட ஐராவத யாைன, (வா:�) 

அ�ெபா� வள��த ேதவயாைனயா�, கனிெவா� அ0பவி�த �ைவ1ைடய க��ேப! 

கCடழ(ைடய (றவ� (ல'கிளியான வ�ளியா� வி��பிய ப:�த க%பக* பழேம! 

/'க) சிவனா� ெம$சிய ஒ� ெமாழி உைர�த தி�வாB மலாி;, ெபாD>த (,னித) 

/�த� அ��; 

சீவ� /�த�க� வி��பிய �வாமி மைலயாேன! ஒ� /�த� ெகா��த��, (எ - =). 

கட;ப� /�+, த>தியி� /�+, க��பி� கJ/�+, இ*பியி% ப� /�+'க� 

அைன�+� /�தாேமா? 

இட*,ற� ேதவி �ைவ�த க��ேப! வல*,ற� ேதவி இ$சி�த பழேம! அைவக� உ� 

/�த�தி%( இைணயாமா? உ� /�தேம ேவ)�வ�; உதவிய�� எ�றப<. 
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யாைன +B�த க��,; கிளி வி��பிய கனி எ0� ப(தி, எ�=� மற�த%( 

இய;வதி;ைல. (52) 

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

 

தி�நா� மைறயா கமமா தியH; ெச*,� ெபா�ேளாேன 

      திைசமா /கனா தியேத வ�க�ேச வி'(� கழேலாேன 

உ�கா நிைனவா� விைனேவ ரறேவ ெவC�> ெதாழிேலாேன 

      ஒ�கா; /�கா எ0மா =வலா� ப'க� பிாியாேன 

ெப�மா 0ைனேய ெதா:சீர<யா� [1]ெபCபி� ப<�வாB 

      ெபாிேயா� மனமா ச=மா ெறா�[2]கீ� ெச*,> தி�வாயா; 

/�கா தி�மா; ம�கா கனிவாB /�த> தாராேயா 

      /�கா� ெபாழி;S� தி�ேவ ரகேன /�த> தாராேய. 53 

 

1. ெபC, - வி�*,. [2]. கீ� - ெமாழி. 

(ெபா-ைர.) சிற>த நா�( ேவத3கM�, ஆகம3கM�, (ம%ற) அ��H%கM� 

உைர'(� ெபா�ளா1�ளவேன! 

நா�/க� /தDய வாேனா�, (தின>ேதா=�) ேசவி'(� தி�வ<கைள 1ைடயவேன! 

(உ�ள�) உ�கி உண�பவ�ைடய விைனகைள, ேவரற ெவC�� (உய�>த) 

ெதாழிைல1ைடயவேன! 

ஒ� தர� /�கா எ0� வழி/ைற வ;லவ� த� இட�தி% பிாியாம; இ�*பவேன! 

ெப�ைமயி% சிற>த உ�ைனேய வண3(கிற வியனா� அ<யா� வி�*பி�ப<ேய, 

(தகெவா� எைத1�) த�பவேன; 

அறிவா; உய�>ேதா� உ�ள' கள3க� அ=�ப<, ஒ� ெமாழி உைர'(� 

தி�வாயா;, /�கா! தி�மா; ம�கா! (ெகாKைவ') கனிவாB /�த� தாராேயா? 

அழ( நிைற>த ேசாைலக� S�>த தி�ேவரக� ெதBவேம! (ஒ�) /�த� த>த�ளாேய, 

(எ - =). 

/:+மான H%க� ஓ+� /தலாளிேய எ�பா�, ‘ெபா�ேளாேன' எ�றா�. 

விைன' காCைட ேவர='(� ெதாழிலாளிேய எ�பா�, 'ெதாழிேலாேன' எ�றா�. 

ப� ஞானிகளாகிய ப)ணவ�, பாிIரண ஞான� க�தி* பாதேசைவ ெசBகி�றா� 

ஆதD�, ‘ேசவி'(� கழேலாேன' எ�றா�. 
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நாசியி; மகர�; க)ட�தி; ரகர�; இதய�தி; ககர� ஒD'(ேம;, அKெவாD 

/�கா எ�= ெப�கி வ��; அதைன உண�>+ ஓ+ேவா� வழி/ைறயறி>+ 

வா�பவராதD�, அவ�கைள 'வலா�' எ�றா�. 

ெபா�ேளாேன! கழேலாேன! ெதாழிேலாேன! பிாியாேன! ஈபவேன! ேத�� எதனி?� 

/த�ைம ெப=� உ� தி�வாயா;, ஒ� /�த� தாராேயா எ0� அ�ைமைய, ஊ�றி 

உணர உவைக ெப�(�. (53) 

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

 

 [1]ஆலநிழ; ேம�மர னா�விழிக ளாறி�வ� 

      மாதிந� வ%றெபா�ேள 

[2]ஆரண/ மாகம/ ேமா+மறி ேவாரறிவி� 

      ஆ(மள வ%ற [3]ெத�ேள. 

நீல/கி; [4]மா0நிற மா?மன தாரவிைழ 

      நீ�,க :%றம�கா 

நீ�[5]கைழ ேவMமிக நாணஎழி; மீ=வ< 

      வா/+ைம ய%ற[6](ழகா 

[7]ேகால/தி ரா+லெக லா/த� தாBகிாி[8] 

      (மாாிய�� ெப%ற,த;வா 

[9]ேகாமளக லாபமயி; ேபால[10]வித) ேம�(ற 

      மா+த: �%ற[11],யேன 

[12]Gலனிக ரான/னி ேவா�பர� பாத/த; 

      வாபவள /�தம�ேள 

G�ல( ளா�க�பணி சாமிமைல வா�/�க 

      ேவ�[13]/=வ� /�தம�ேள. 54 

 

[1]. ஆல நிழ; - க;லால மர�தி� நிழD;; [2]. ஆரண/� - ேவத3கM�; [3]. ெத�ேள 

- ெதளிேவ. [4]. மா0� - ேபா�றி�'(�. [5]. கைழ - க��,. [6]. (ழகா - 

இைளேயாேன. [7]. ேகால� - தி�ேமனி. [8]. கிாி(மாாி - ப�வத ராஜ (மாாி. [9]. 

ேகாமள கலாப� - அழகிய ேதாைக. [10]. இத) - பர). [11]. ,யேன - ேதாளேன. 

[12]. Gல� - தி�Gல�. [13]. /=வ; - ,�னைக. 
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(ெபா-ைர.) க;லா; நிழD; வி��பி எ:>த�ளிய தCசிணாG��தியி�, ஆ= 

ெந%றி'க)களிD�>+ அவதாி�த, /த?� இைட1� (/<��) இ;லாத ெமB* 

ெபா�ேள! 

(ேவத) சாைககைள1�, ஆகம3கைள1� ஓ+� அறி�ைடேயா� அறிவி;, அைம1� 

அள�படாத ெதளி>த சாரமான ெதBவேம! 

நீலேமக� ேபா�ற (தி�ேமனி) நிற/ைடய தி�மா?�, ெநOசார' காதD'(� ெந�� 

,க� ெகா)ட ம�கா! 

ெபாிய க��,வி; காம0� ெபாி+ நாண, (வாB�த) ேபரழகி� வ<வேன! 

வேயாதிக� காணாத (ேமத() இள>தி� ேமனியேன! 

/+ைம காணா� தி�ேமனியளாB, உலெகலா� ெப%ற மைலமகளி� (பயனான) 

அ�� ெப%ற பாலா! 

அழகிய ேதாைகைய 1ைடய மயி;ேபால, பரணி; இ�>த (றமகளான வ�ளிய�ைம 

த:�� (உய�>த ேதா�கைள 1ைடயவேன! தி�Gல�'( ஒ*பான (ேமான) 

/னிவ�க� தின/� வழிப� தி�வ<கைள1ைடய /த;வேன! பவளவாB /�த� 

அ��; 

G�லகி; உ�ளவ� (யாவ��) பணி1� �வாமிமைலயி; வா�கிற /�கேவேள! 

(/த�ைம*) ,�னைக மல�� தி�வாயி� /�த� த>த��, (எ - =). 

ஆதி ந� எனேவ, அ>த/� கட>தவ� என; உைரயி; ெகா�ள* ெப%ற+. 

"அறிவா� அறிவி; பிாிவி�றி நி�ற பிரா�” ஆதD�, 

"அறிேவா� அறிவா( ெத�ேள" 

என* ெப%ற+. 

மாமனா� மனதார வி��,� ம�க� எ�ப+, 

"அ�,ைடய மாம0� மாமி1� நீ" 

எ0� தி�வாசக�ைத நிைன� ெபற$ ெசBகிற+. 

காமைன' 'கைழ ேவ�' என��, க>தைன ‘/�க ேவ�' என�� ேவ=ப��திய 

விதேமா�க. 

"சராசர3க� ஈ�=� தாழா' ெகா3ைகய% க) மல�' F>த; (மாி" ஆதD�, உமா 

ேதவிைய� 'தாB....... (மாி' எ�றா�. (மாி��ற (மரைன, '(மாாி அ�� ெப%ற 

,த;வா' எ�= (றி*பிCடா�. 

'(மர�, கிாிராச (மாாி மக�' எ�ப+ க>த� அLIதி. 

பாத /த;வா எ�பதி;, பாதேன, /த;வேன எனி0மா�. (54) 
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      /�த* ப�வ� நிைறெவBதிய+ 

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

6666. . . . வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�    

    

தள� நைடயி�� (ழ>ைதைய, வா வா எ�= பாிெவா� அைழ'(� ப�வ� இ+, 

ப�னிர)டா� தி3களி; நிக�வ+. ஆ)� வைரயி� �)� வ�ெக�ற?�' 

எ�ப+ பி3கல>ைத. இ+ வாராைன* ப�வ� எ�=� வழ3(�. 

 

 [1]வலாாிமணி ேபாலவள� [2](Oசிெயாளி [3]விOசநிைற 

      மதி/க [4]நிலாெவறி*ப 

மல�ப+ம விழி1[5]ததி எ:க�ைண யைல5ச 

      மணி[6]/=வ; வாய��ப* 

பலாயிர�க� Sாிய�த ெமாளிதிர) டைனயெவாளி 

      பயி;ேமனி ெவயி;விள3க* 

[7]பரா��ர� நர�/னிவ� பாவமைல தவி�ெபா< 

      படவட�� ேவ;ைக[8]மிளிர' 

கலாபநிைர நீ;விழி (லா�[9]சிகி [10]ெச>+கி�' 

      கா�மயி% ,ரவிேயறி' 

கன�தனி ேல0ெமா� காD�வ� ேமாெவன' 

      க�தியக ெநகி:ெமளிேய� 

[11]�லா�+ய� ேபாக விைர வாக மைற ேயா+சிவ 

      �*ரம) யாவ�கேவ 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� [12]சலாமி� 

      �வாமிமைல ேவ�வ�கேவ. 55 

 

[1]. வலாாி மணி - இ>திர நீலமணி. [2]. (Oசி - (�மி. [3]. விOச - மி(தி*பட. [4]. 

நிலா - ச>திாிைக. [5]. உ�தி - கட;. [6]. /=வ; - ,�னைக. [7]. பரா� �ர� - வழி 

ப�� வாேனா�. [8]. மிளிர - பிரகாசி'க. [9]. சிகி - மயி;. [10]. ெச>+கி�' கா; - 

சிவ>த பவள நிறமான கா;க�. 

[11]. �லா� - �%றி$ �ழ%=�. [12]. சலா� - வண'க�; திைச$ெசா; 
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 (ெபா-ைர.) இ>திர நீலமணி ேபா; வள�>த (�மி, க�ைமெயாளி மி'(' கவின; 

நிைறமதி ேபா; தி�/க� நில� 5ச; கமல மல� ேபா�ற க)களி;, கட; ேபா; 

எ:>த க�ைண அைல 5ச; தி�வாயி; அழகிய ,�னைக அ��ப; பல ஆயிர� 

பாிதிகளி� ஒளி திர)டா% ேபா;, பயி�ற ஒளி� தி�ேமனி பக; ெசBய; 

வழிப�கி�ற வானவ�, மனித�க�, /னிவ�க� (/தDேனார+) பாவமாகிய மைல 

தவி� ெபா<யாக ேமா+� (பயனான) ஞானேவ;, தி�'கர�தி; பளபள'க; 

வாிைசயான ேதாைக1�, நீல விழி1�, விள3(கிற உ$சி' ெகா)ைட1�, சிவ>த 

பவள' கா;கM� ெகா)ட (அழகிய) மயிலாகிய ,ரவிேம; அம�>+; கனவிேல0� 

ஒ� சமய� வ>+ காCசியாக ேந�ேமா எ�= க�தி, இதய� ெநகி:� எளிேயா3கள+ 

�%றி ெமாB'(� +ய� ெதாைலய, ேவத3க� +தி'(� சிவ �*ரம)யா! விைரவாக 

வ�க; 

ேதவ� தைலவனான இ>திர0�, தி�மா?�, பிரம0�, ேபர�,ட� வண3(� 

�வாமிமைல$ ெசKேவேள! வ�க, (எ - =). 

'எறி*ப, அ��ப, விள3க, மிளிர, ,ரவி ஏறி வ�ேமா என ெநகி:� எளிேய� +ய� 

ேபாக வ�கேவ' என /<'க. 

"இ>திர நீல� ேபா; இ�)ட (Oசி1� 

�>தர வதன/� ேதாM ேமயல 

/>திெய� உயிைர அ� /=வ; உ)டேத" 

எ�ற க�பராமாயண' க��ைத /தல<யி% கா)க. 

"உததிமிைச கட�மர கதவ�ண (ல+ரக 

உபலளித கனகரத சதேகா< Sாிய�க� 

உதயெமன 1க/<வி னி�ளகல ஒ� ேசாதி 5�வ+'' 

எனவ�� சீ�பாத வ(*,$ ெசBதிைய1�, ேவ; வ(*,$ ெசBதிைய1� இ*பாC<� 

இைடயி; நிைனQC<னா�. 

"ெசனி�த சீவ�� மன�தி� மாெவாளி 

மி0'(� ேவலவா'' 

எ0� பா�பன<க� பாட?�, இ�/த% பாC<; எ)ண வ��. ,னித ேவக� க�தி, 

மயிைல* ,ரவி ெய�றா�. "ஆ�� பாி" எ�ப+ க>த� அLIதி. 

கன�தனி ேல0� ஒ� காD� வ�ேமா என' க�தியக ெநகி:� எளிேய�' எ0� 

அ<ைய ஓ+�ேபா+, க; மன/� கைரகிற+; க)ணீ� ெப�கி வ�கிற+. (55) 
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------------------- 

 

 [1]/ராாிபிர மாத/ள டாதவD ேபசிய< 

      /<ேதட ?%= /ய;வாB 

/னா�[2],வி யிடாவி)மிைச ேபாB/<கி லாதய� 

      �றா/:/ தா;சிவசிவா 

பராபர எனஉ�கி ேயபர� காைலயவ� 

      பணி�' கிர3கி ய��வா� 

பரா�(� நாதஎளி ேயா/ன+ [3]ப<யி�ெமB* 

      ப<வெம* ப<யறி(ேவா� 

சராசர ெமலா/�வி ேயகியெசா 4பநிைல 

      த�ைனெயK வா=ண�(ேவா� 

தயாமி( (மாரென0 ேமா�ெபயாி ன?ாிய 

      [4]தாயினிைல ேமயைழ�ேதா� 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� சலாமி� 

      �வாமிமைல ேவ�வ�கேவ. 56 

 

[1]. /ராாி - தி�மா;. [2]. ,வி யிடா - Iமிைய* யிள>+. [3]. ப< இ; ெமB* ப<வ� - 

ஒ*பிலா� தி���வ�. [4]. தாயினிைல ேமB - ெசவிDயி� த�ைமைய ஏறிC�' 

ெகா)�. 

 

(ெபா-ைர.) தி�மா?� நா�/க0� த�/� (ஒ�வ�'ெகா�வ�) த(திய%ற 

வ�ைமைய� த�'கி1ைர�+, தி�வ<ைய1� தி�/<ைய1� ேதட� ெதாட3கி, 

/�ெனா� கால�தி; Iமிைய /ய�= பிள>+, (பரவிய) வி)ணி; பற>+ ெச�=, 

(ெப�கிய த�) எ)ண� நிைறேவற* ெபறாம; அய�>+, 

/: /தேல! சிவ சிவா! பராபரா எ�= (5ாிC�) விளி�+, (உ�ள�) உ�கி� +தி�த 

ெபா:+, அவ�கMைடய (அ*ேபாைதய) விநய�தி%( (� தி��ள�) இர3கி அ�ளிய 

சிவனா� வழிபCட (�நாதா! 

(மிக மிக எளிேயா3க�, உன+ ஒ*பிலாத ெமB*ெபா�ளா� தி�ேமனிைய (� தக� 

ெபற) எ*ப<� தாிசி*ேபா�? 
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உலக� /:+� ஊ��வி$ ெச�ற ெசா4ப நிைலைய, (ஊ�றி) எKவழியி; 

உண�ேவா�? 

[9]-ஆ� வாி - தாயினிைல ேமயைழ�ேதா� எ�பத�பி�, 

'+ரா?டல வாவிைன ய=�தவ, பி<�தசிவ 

�*ரம)யா வ�கேவ' எ�பைத$ ேச�'க��. 

தைய மி'க (மர� எ0� ஒ*ப%ற தி�*ெபயரா;, உாிைம I)ட தாயி� 

த�ைமைய* பாவைனயா; த:வி, Fவி உ�ைன' F*பி�கிேறா�; 

இைமயவ� தைலவனான இ>திர0�, தி�மா?�, பிரம0�, ேபர�,ட� சலா� 

இ�� �வாமி மைல$ ெசKேவேள! (வா�வி'(� ேசைவதர) வ>த��, (எ - =). 

/ர� எ�பவ� ஒ� அ�ர�; அவைன அழி�தைம க�தி, தி�மா; /ராாி என* ெபய� 

ெப=வ�. பிரம0� தி�மா?� த�த� த(தியறியாம; தாேம பிரமெமன� த�'கின 

ராதD�, ‘த�/� அடாத வD ேபசி' எ�றா�. பைட*பா0� கா*பா0� பCடபா� 

அ+ெவனி;, எ�ைம* ேபா;வா�க� கதிெய�? உன+ ெசா4ப தட�த� உணர 

வ;ேலேமா? 

(மர சட'கர�தா; Fவியைழ�ேதா�. வா வா /�கா! தயா சாகரேம! வா எ�=, 

அ�பி� ெப�'க� ேதா�ற அவாவி அைழ�தப<. 

தாய� ஐவைகய�; அவ�களி; ஒ��தி ெசவிD�தாB. இனிய அவளாக� த�ைன 

ெய)Jத; பாவைன. பாவனா�+வித�தி%( எ*ேபா+� பய0)�. 

அதனா%றா�, ‘தாயினிைல ேமயைழ�ேதா�'; (நீ) வ�க எ�றப<. (5[6]) 

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

 

நானா�எ� 0�ளமி+ தானா� /ைள�தசில 

      ஞான3க ளாெர�ைன1� 

நாென� =ண��தியவ� யா�உ�ப� த�பிரா� 

      ஞால�தி� ேமல�ளின; 

தானாக வ>+தைய ெசBதிலா ெனனிெல�= 

      த�ைம1ண� ெபாிய�சா%=� 

தவறி; ெமாழி ேகC�மைழ விைழபயிைர ெயா*ப�� 

      தாிசன� ெபறவிைழ>ேத� 

மானா� கர�தெப� மா0� தவ�தி�[1]ம� 

      மானாகி வ�ெமமாேன 

[2]மைலயா சல�திலம� (=மா /னி'(ம� 
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      மைறேயா+ வி�த(�ேவ 

[3]Sனாற ல%ற<ய� [4]வானாள ைவ'(/ய� 

      �*ரம) யாவ�கேவ 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� சலாமி� 

      �வாமிமைல [5]ேவ�வ�கேவ. 57 

 

[1]. ம�மா� - ,த;வ�. [2]. மைலயாசல� - ெபாதிைக மைல. [3]. S; நாற; அ%= - 

க�*ப வாசைன ேதா�=த; இ;லாதப<. [4]. வா� - 5� ேப=. [5]. ேவ� - (/�தி 

ம3ைகயி;) ேமாக� GC�மவ�. 

 

 (ெபா - ைர.) ேதவாதி ேதவ�, உலகி; (த�) இய%ைக* ேபர�ளா; தானாக வ>+ 

தைய காC<லெனனி;, 

நா� எ�தைகயவனாக இ�*ேபேனா? எ� உ�ளமான இ+, எ�தைகயதாக 

இ�'(ேமா? (இைடயிைட) உதி�த எ� அறி�, எ�னவாயி�'(ேமா? (அறி�� 

அறியாைம1� கல>தவ� நா� எ�=) எ�ைன1� உண��+மவ� யாவேரா? எ�=, 

த�ைம உண�>த மாெப�� ஞான மாணி'கவாசக� அ�ளிய தவறிலாத மணி 

ெமாழியான தி�வாசக�ைத$ சிரவணி�+, மைழைய வி��,� பயி�ேபால, உ� 

ேபறான தாிசன�ைத* ெபற வி��பிேனா�; 

மா� த3கிய தி�'கர�+$ சிவபிரா� தவ*,த;வனாக வ>த எ�மாேன! 

ெபாதிைக மைலயி; அம�>த அக�திய�'(, அ�ைம மைறைய உபேதசி�த 

ஆசாாியேன! 

க�வாசைனய%ற அ<யவைர, /�தி1லைக ஆள$ ெசB1� /த�ைம$ 

�*ரம)யேன! வ�க; 

ேதேவ>திர0�, தி�மா?�, பிரம0�, அ�ெபா� சலா� இ�� (சிற>த �வாமிமைல$ 

ெசKேவேள! வ>த��, (எ - =). 

      "நானா� எ� உ�ளமா� ஞான3களா� 

      எ�ைன யாரறிவா�; 

      வாேனா� பிரா� எ�ைன யா)<லேன;" 

எ0� தி�வாசக�ைத* பா<யவ� 
மாணி'கவாசக�; 'ெபாிய� சா%=� தவறி; 

ெமாழி' எ�பதி; அைத* ெபறைவ�தா�. 
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நானா�, தானா�, ஞான3களா� எ�பதி; உ�ள ஆ� - வ:வைமதி. மைற - மைற 

ெபா�ளான ம>திேராபேதச�. 

வா� ேநா'(� பயி�ேபா;, உ� அ�� ேநா'ைக அவாவிேன� எ0� ப(தி, நீ<�த 

இதய தாப�ைத நிைனQC�கி�ற+. 

'மானா� கர�த ெப�மானா� தவ�தி� ம�மானாகி வ�� எமாேன' எ0� பிராச�, 

ஓ+வா� உ�ள�ைத உ�'கிவி��. 

எ�மாேன, (�ேவ, �*ரம)யா, ேவேள வ�கேவ என /<'க. (5[7]) 

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

 

 [1]நறாவிாி (ரா%= விளாெவCசி [2]1��மரா 

      நா</< ேமலணியவா 

நறியசி> Nர[3]Lத லணியவா ைம(வைள 

      நயனமிட வாெசவியிேல 

�றாவி�வ< வா�(ைழக� ெசா�கவா ேதாளி�ேம% 

      �ட�/�+ மாைலயிடவா 

Nயேக [ர>ெதா �'கவா ைகவிர% 

      =ளிாி�ேமா திரமணியவா 

[4]மறாமலைர நாணணிய வாNய ம<1cஇ 

      மணியைர' க$சணியவா 

மைறயின< ந�/<யி Dல(பத மல�கC( 

      மணிH ,ர3களிடவா 

[5]+றா+விைன மாத�க� ெதாடா+,ைன ேவன�( 

      �*ரம) யாவ�கேவ 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� சலாமி� 

      �வாமிமைல ேவ�வ�கேவ. 58 

 

[1]. நறா - ேத�. [2]. உ�� மரா - உ�ைள ேபா?� மரா மல�: இ+ கட�ெபன�� 

ெபய� ெப=�; "உ�� I> த)தா� ,ரM� மா�பின�" எ�ப+ 

தி�/�கா%=*பைட. [3]. Lத; - ெந%றி. [4]. மறாம; - ம='காம;. [5]. +றா+ - 

ெந�'காம;. 

 (ெபா-ைர.) ேத� ெப�கிய (ராமல��, மண� கம:� விளா மல��, ெவCசி மல��, 

உ�)ைட 1�வான கட*ப மல�� வி��பி, (அ�ைம�) தி�ேமனியி; அணிய வா! 
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வாசைன� திலக�ைத, ெந%றியி; (ெபாCடாக) ைவ'க வா! (வைள ேபா?� 

க)ணி; ைம எ:த வா; 

ெசவிகளி;, �றாமீ� உ�வாB� ெதா3(� மகர (ைழகைள அணிய வா ; தி��ேதா� 

ேம;, ஒளி1ள /�+ மாைல அணிய வா; Nயதான ேக[ர� ேதாளி; ெதா�'க வா! 

+ளி� ேபா�ற (அழகிய) தி�'ைக விர;களி;, (அழகிய) ேமாதிர� அணிய வா; 

ம='காம;, அைரஞா) அணிய வா; 

Nய ம<1��+, க$ைசைய அைரயி; கCட வா; ேவத�தி� அ< ந� /<யி; 

விள3(கி�ற தி�வ<' கமல3கC(, இர�தின3கைள 1�ளிCட H,ர3க� 

அணி>+ ெகா�ள வா; 

ெந�'காம?�, பணி* ெப)க� ெதாடாம?�, (நாேன) ேகால� ெசBகிேற�; 

�*ரம)யா! அ�ேக வா; 

இ>திர0�, தி�மா?�, அய0�, அ�ெபா� சலா� இ�� (சிற>த) �வாமிமைல$ 

ெசKேவேள! வ�க, (எ - =). 

/<, Lத;, க), ெசவி, ேதா�, மா�,, விர;, அைர, தி�வ<ெயன ேகசாதிபாத 

ேகால� ெசBேவ�; விைர>+ வா எ�= வி)ண*பி�தப<. 

(� G��தமான ேபா+ (ரா�� (வைள1�; ஆ�ம* ப�'கைள அக*ப��+� 

ேபா+ ெவCசி; ேபாக வ<வ� ஆனேபா+ உ��மரா மல�கைள$ �*ரம)ய� S�� 

எ�ப+ ��தி /ைற. 

தாயாக� த�ைன* பாவி�த நிைலயி;, அ�ெபா� விளி�த அைழ*, இ+. (58) 

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

 

 [1]எ�னவா வா?ைன எ�'க[2]வா �=ேபாதி; 

      எCடா+ வில(வாேய; 

எ�ைனவா வி*பி<* ப+ேபால அ�கிேல 

      [3]ஏனவாB வ�திையயா 

[4]உ�னவா வி'(�வ� வாெய�ன [5]உ�0வா�' 

      (�0ேதா ேறா<அக;வாB 

உ�னா திக�>தேப� /�னி�= வDயவா� 

      �=வி'( மிய;,ைடயவா 

[6]/�னவா யா+ேகா ழிையேயா+ வாயினா; 
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      /Cைடயிைன ேயாேதென0� 

/+தமி�* ,லவ�வா யா%பாட; ெப=ெசBதி 

      ெமாழிவதா ?>ெதாி>ேத� 

[7]ெசா�னவா ெசBதெப� மா�ம�க னானவா 

      �*ரம) யாவ�கேவ 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� சலாமி� 

      �வாமிமைல ேவ�வ�கேவ. 59 

 

[1]. எ� அவாவா; - எ� ேபராைசயா;. [2]. வா�= - தா��. [3]. ஏ� அவாB வ�தி - 

ஏ� வி��பி நீேய வ�கிறாB. [4]. உ�ன ஆவி'(� வ�வாB - நிைனெதா=� 

உயி�'(� விள3(கிறாB. [5]. உ�0வா�'( - உண�பவ�'(; ''உண�>தா�'( 

உண�வாிேயா�' எ�ப+, இ3( உண��த* ெப%ற+. [6]. /�ன ஆயா+ - பதி>+ 

நிைன>+ பாராம;. [7]. ெசா�னவா ெசBத ெப�மா� - (தி�மழிைசயா�வா�) 

ெசா�ன வ)ண� ெசBத (காOசி ,ர*) ெப�மா�. 

 

 (ெபா-ைர.) எ� ேவCைகயா;, உ�ைன (வாாி) எ�'க� தாவி வ��ேபா+, (5ேண) 

எCடா+ விலகி$ ெச;ைவேய;, எ�ைன� தாவி* பி<*ப+ ேபால, (ம%ெறா� 

சமய�,) ஐயேன! ஏ� வி��பி வ�கிறாB! 

எ)J ேதா=� உயி�� வ�வாB எ�= �C< உண�பவ�'(, (அவ�க�) உண�� 

ேபாெத;லா� ஓ< மைறகிறாB; 

எ)ணாம; இக�>தவ� எதி� நி�=, (அவ�கைள ) வ%,=�தி வா:�ப< வழி 

ெசB1� இய;ைப1ைடயவேன ! 

ஆB>+ சி>தைன ெசBயாம;, ேகாழிைய* பா�� வாயா; /Cைடைய* 

பாடமாCேட� எ0� பழ>தமி�* பாவல� (ெபாBயா ெமாழியா�) வாயாேலேய 

(வD>+) பாட; ெப%ற ெசBதிைய , (யாவ��) F=வதா?� (ெதளிவாக�) ெதாி>+ 

ெகா)ேட�; (காOசியி; ேகாயி; ெகா)ட) ெசா�ன வ)ண� ெசBத ெப�மா� 

ம�கனானவேன ! �*ரம)யா வ�க; இ>திர0� மா?� அய0� அ�ெபா� சலா� 

ேபா�� (சிற>த) �வாமி மைலேவேள! வ�க, (எ - =). 

தாB பி<'க� தா�ேபா+, ேசB ஓ��; விCட ேபா+, வி��பி வ>+ ப%=�. அேத 

ெசBதி ஆ)டவ� ெசBதி எ�பைத, பாிெவா� காC�� பாட; இ+. 
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எ)Jவா�'($ ேசBைமய�; இக�>தா�'( அJ'க� நீ. ந�றாயி�'கிற+ 

நாடக�. 

பா�வா� பல� இ�'க, பாட ம=�த பாவலைர, நா� /�க�; எ� ேம; பா� 

எ�றாB. ேகாழிைய* பா<ய வாயா;, (Oைச* பாட மாCேட� எ�= அவ� 

Fறினா�. ேவ�வனாகி, மாெப�� காC� வழியி;, அவைர வழி மறி�தாB. அ�ைம 

ேவ; காC< அவைர அ$�=�தி, பா� எ� ேம; எ�= படபட�தாB. 

ேபதD�த பாவல� உ� ேப� ேகCக, எ� ேப� /Cைடெய�= இ=மா>+ Fறிைன. 

'ெபா� ேபா?� க�ளி* ெபாறிபர'(� கானDேல 

எ�ேபைத ெச;ல%( இைய>தனேள - மி� ேபா?� 

மானேவ; /Cைட'( மாறாய ெதKவ�ேபா� 

காேன ேவ; /�ைத'(� கா�' 

எ�= பா<னா� கவிஞ�. 

ஓB! க�ளி* ெபாறி பர'(� கானD;, கான ேவ; /� எ*ப< ஐயா காD; ைத�த+? 

அ*பாைலவன�தி;, அ+�� சா�பராகி* ேபாகாேதா? நா� பா�கிேற� ேகM�! 

'வி:>த +ளி அ>தா�ேத ேவெம�=�, 5ழி� 

எ:>+ �ட���ெம� ேற3கி$ - ெச:3ெகா)ட; 

ெபாBயாத கானக�+* ெபBவைள1� ெச�றேள 

ெபாBயா ெமாழி*,லவ� ேபா;' 

எ�= பா<ய உ� ஆடேல ஆட;. இ*ப<ேய அ�3கவிவாண� பலைர, வD>+ 

ஆ)டாB எ�=, வாB மல�கி�றா� பல�. 

அ�ப� தி�மழிைச ஆ�வா� ெசா�னப<, அரவைணைய$ ��C< அ'(ளி; 

ைவ�தா�. ம=ப<1� அ>த ஆ�வா� அறிவி�தப<, த'க ஒ� இட�தி; பாB விாி�+* 

ப��தா� அ>த* பர>தாம�. அதனா; காOசி*பதியி; இ�'(� அவைர, ெசா�ன 

வ)ண� ெசBத ெப�மா� எ�= ெசா;கி�றா� அறிஞ�க�. உ� மாமைன*ேபா; 

நீ1�, ெசா�ன வ)ண� ெசB! அ+தா� அழ(. வா! /�கா வா! எ�= விநய� 

காC< ேவ)<யப<. (59) 

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

 

அ�னவா கனனவ /க[1]நா? /கமா 

      அைற>தவா அமர� +�ப� 

அகல[1]வா வியினி; மகவானவா [3]உ�மகளி� 
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      அ=வ�/ைல ய/+)டவா 

மி�னவா வியசைடய� (�வான வா[4]வ�ர� 

      ேவைர� த<>தவா வ; 

ேவட� மக� மா; ெகா)ட ைல>தவா ெசா;?வா� 

      மீதில�� (ைறயாதவா 

/�னவா யாைவ'( /<வான வாசி�தி 

      /�தி'( /தலானவா 

/�கவா வாெவ�= ெமாழி(ழற ேவா+வா� 

      /�ன�வா ராைமதகவா 

[5]ெசா�னவா றானநீ�* ெபா�னிபாB வளநாட 

      �*ரம) யாவ�கேவ 

�ராதிபதி மாலய0 மாெலா� சலாமி� 

      �வாமிமைல ேவ�வ�கேவ. 60 

 

[1]. நா? /கமா - ெதா3( /கமாக. [2]. வாவியினி; - (சரவண*) ெபாBைகயி;. [3]. 

உ�மகளி� - கா��திைக மாத�. [4]. அ�ர� ேவைர - அ�ண� சGக�ைத. [5]. ெசா�ன 

ஆ= ஆன - நிைன�தப< ெசயைல விைளவி'கிற; அ;ல+ ெபா� ெகாழி'(� 

ஆறான எனி0மா�; ெசா�ன� - ெபா�. 

 

(ெபா-ைர.) அ�ன�ைத ஊ�தியாக �ைடய பிரம ன+ நா�( /க3கM�, 

(அவமான�தா;) கவி�>த /க3களா�ப< அைற>தவேன! 

ேதவ�கள+ (தீரா�) +ய� தீர, (சிற>த சரவண*) ெபாBைகயி; ேசயானவேன! 

கா��திைக* பாைவய� அ=வ� /ைல*பா; ப�கியவேன! 

மி� வ)ண$ சைட1ைடய சிவனா�த� (�வானவேன! அ�ர� (ல ேவைர 

அழி�தவேன! 

வD1ைடய மறவ� மகளான வ�ளியாாிட�, தீரா'காத; ெகா)� திாி>த LCப�ைத 

('(றி*ெபா�) F=வா� ேம; அ�� (ைறயாதவேன! 

(எவ�'(� எைவ'(�) /தலானவேன! எ*ெபா�C(� /<வானவேன! சி�தி'(� 

/�தி'(� வி�தானவேன! /�கா! வா! வா எ�= ெமாழி (ழற ஓ+வா� /� 

வாராதி�*ப+ த(தியா? 

ெசா�னப< ெசயலா%=� காவிாி பா1� வள/ைடய ேசாழநாடேன! �*ரம)யா 

வ�க! 
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இ>திர0�, தி�மா?�, பிரம0�, அ�ெபா� (�பி�� �வாமி மைல$ ெசKேவ�! 

வ�க, (எ - =). 

அைற>த+� த<>த+� மற' க�ைண; ம%றைவ அற'க�ைண. ஆட; பல காC< 

வ�ளிய�ைமைய மண>த ெசBதி, "தி��தி� தி��தி வ>+ சி>ைதயிட� ெகா)ட" 

ெதBவ� திற�. தி�மண த�+வ� பல; விாி'கி% ெப�(�; அைவகைள' ேக)ைம 

ேமேலாாிட� ேகC�ண�க. 

/�தி'( /த; எ�பதி;, /த; - வி�ெதன* ெபா�� ெகா�ள* ெப%ற+; 

'/�தி'ெகா� வி�+' (�பரா" எ�ப+ தி�*,க�. "ஓ+வா� /�ன� வாராைம 

தகவா?'' எ�= (றி*பி�� ப(தி ேகா< ெப=�. 

அைற>தவா, மக� ஆனவா, அ/+ உ)டவா, த<>தவா, அ�� (ைறயாதவா, /த; 

ஆனவா, வாராைம தகவா , �*ரம)ய ! ேவ� வ�க என /<'க. (60) 

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

 

 [1]மிடேலமி (�தறிைவ ய�மாண வ'ெகா<ய 

      விடேநாB க%=[2]ம� டத/மாB 

வி<யா[3]� க'கைடயி னி��ேபால [4]க'க)மைற 

      விாிமாைய ைய*ப�( [5]பாிதியாB 

[6]அடேலமி (�த�ற ெவனேவயி �'க)மD 

      யைலமாப வ'கடD� [7]மிதைவயாB 

அநியாய மி'கெநறி வழிவாBக றி�தைலெசB 

      ,லேவட� கிCடாிய [8]அரணமாB 

தைடயாகி /�திெநறி யிைடேயம றி�தவிைன 

      மைலN ெளழ�[9]த<1 மி<1மாB� 

தனிேயந ட'(ம= ைமயிேல வ:�தியவ� 

      தைமநீ� வழி�ெதாட� +ைண1மாB 

திடமான ப�த�வழி வழிேயதி ரC�மி� 

      நிதியான [10]ப�மபத� வ�கேவ 

[11]சிவசாமி க%,மி( சிவகாமி ெப%=மகி� 

      தி�ேவர க'(மர� வ�கேவ. 61 
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[1]. மிட; - மி�'(; ஆ%ற;. [2]. அ�டத� - ம�>+. [3]. உக'கைட - 1க இ=தி. [4]. 

அக' க) - உ�ள' க). [5]. பாிதி - Sாிய�. [6]. அட; - ெகா;?� (ண�. [7]. 

மிதைவ - பட(. [8]. அரண� - மதி;. [9]. த< - மி�ன;. [10]. ப�மபத� - தி�வ<� 

தாமைரயா�. [11]. சிவசாமி - சிவபிரா�. 

 

(ெபா - ைர.) மி�'( மி(�+, அறிைவ யழி'(� ஆணவமாகிய ெகா<ய (மாெப��) 

விட ேநாைய அக%=� ம�>தாகி; 

வி<யாத 1க இ=தியி; (விைள1�) இ��ேபா;, மன'க)ைண மைற'(� விாி>த 

மாயா இ�ைள வி:3(� பாிதியாகி, 

ெகா;?� (ண� மி(>த �றா மீ� (நிைற>த+) எ0�ப<, அவதி நிைற>த 

அைலகைள1ைடய மாெப�� பிறவி'கடD; (வி:>தாைர' கைரேய%=�) 

மர'கலமாB; அநியாய� மி(>த மா�'க�தி� வழியிைட மட'(� ஐ�,ல ேவட� 

அJக /<யாத கா*பிடமாB; 

/�தி ெநறியிைடயி; தைடயாகி, மறிய; ெசB1� விைனகளாகிய மைல ெபா<யாக, 

இ<1� மி�ன?மாகி; 

(ப��ட; அக�=,) தனி வழி நட'(� ம=ைமயி; +தி ெசBதவ�கைள, ெந�� Nர� 

வைர ெதாட�� +ைண1மாகி; 

உ=தியான அ�ப�க� வழி வழி ேசகாி'(� ெப�O ெச;வமான தாமைர ேபா�ற 

தி�வ<கைள 1ைடயவேன! 

சிவசாமி இட�தி;, க%, மி'க சிவகாமி ெப%= மகி�>த தி�ேவரக' (மரா ! வ�க, (எ 

- =). 

அ�ட த/மாB, பாிதியாB, மிதைவயாB, இ<1மாB, +ைண1மாB, இ�நிதியான 

ப�மபத� எ�= தி�வ<$ சிற*,ைர�த பாC<+. 

வ:�தியவ� தைம, அவ� தனிேய நட'(� ம=ைமயிேல வழி�ெதாட� +ைண1� 

ஆB என இைய'க. 

"தனி�+ வழி நட'(� என திட�+� ஒ� வல�+� 

இ�,ற�+� அ�க��+ இர�பக; +ைணயா(�" 

எ�ற ேவ; வ(*,� இ3(' க�த�த(�. 

ஆணவ� விடமானா;, அ+ தவி�'(� அ�டத�: மாைய யி�ளானா;, பட�>த 

அKவி�� தவி�'(� பாிதி; பிறவி கடலாயி�, அதினி�= கைரேய%= ேதாணி; 

ஐ�,ல�க� ேவடராயி�, அவ�க� அJகாத கா*பிட�; /�தி ெநறியி; தைட 
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விைளய, மைலேபா; எ:>த விைனக� மறி'(ேம;, அைத� தவி�'(� இ<; 

ம=ைமயி; தனி�+ வழி நட'(� கால�தி;, உ%ற +ைண எ�= வைகயாக* பா<ய 

தி�வ< வ(*, இ+. (61) 

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

 

தழ;ேச� [1]Lத%கணவ� [2]தைழயா னிழ%க)/ய; 

      தவேம1 �'ெகா�= ,த;வேன 

[3]ச+�மா மைற�த�வி 0ய�சா [4]ைகயி%கனியி� 

      உ=சா ெறன�தவ�ெசா; /த;வேன 

[5]மழவாB மணி$சரவ ணெம�[6]வாவி யி%[7]ப+ம 

      மலேரைண யி%=யி;ெகா� சி=வேன 

ம<ேமD ��திய= மடவா� [8]அ��திெயா� 

      த�பா; �ைவ�தமணி யிதழேன 

எ:தாம ைற*ெபா�ைள யினிதான ,�தமி�த� 

      எனேவ தமி�'கவிெசா; விரகேன 

[9]இகேல+ ம%ற(ற ளிைனமீ= ெமB*ெபா�ைள 

      எ:ேதாைல [10]ெய%=நதி [11]ெயதிரேவ 

அழகாக விCடக� ணிய�நாத [12]வி*பிர�க� 

      அணியான �*ரமணி வ�கேவ 

அ<யா� ள�ைதநிக� தி�ேவர க�திலம� 

      அ�)ஞான ச�திதர� வ�கேவ. 62 

 

[1]. Lத; கணவ� - ெந%றி' க)ண�. [2]. தைழ ஆ; - தைழ�த க;லா;. [3]. ச+� - 

நா�(. [4]. சாைக - கிைளக�; உபநிடத3க�. [5]. மழவாB - இளOேசயாB [6]. 

வாவியி; - சரவண* ெபாBைகயி;. [7]. ப+மமல� ஏைண - கமல* பாய;. [8]. 

அ��தி - அ�,. [9]. இக; - பைக. [10]. எ%=� - ேமா+�. [11]. எதிர - எதிேரறி$ 

ெச;ல. [12]. வி*பிர�க� - அ>தண�க�. 

 

 (ெபா-ைர.) (ஞான') கன; ேச�>த ெந%றி' க)ணரான சிவபிரா�, தைழ�த 

க;லா; நிழD; ெசBத தவேம உ�வான ,த;வா! 
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மக�தான நா;ேவத� த�வி; (உ�ள) உய�>த கிைளகளி; உ�வான கனியி; உ�ள 

சா= எ�=, /னிேவா� F=� /த�ைமயாளா! இள3(ழ>ைதயாB, சரவண ெம0� 

ெபாBைகயி;, கமல மல� ஏைணயி; +யி?� இள� ேசேய! 

(கா��திைக) மாத� அ=வ� ம<ேம; ைவ�+ அ�ெபா� ஊC<ய பாைல$ �ைவ�த, 

அழகிய இத�கைள 1ைடயவேன! 

எ:தா' கிளவியான ேவத* ெபா��கைள, இனிய ,திய அ/+ எ0�ப<, 

தமி�*பாவா; (விள3க) உைர'(� ேவCைகயேன! 

(எ$சமய�+ட0�) பைக இ;லாத தி�'(றைள விOசிய ெமB*ெபா�ைள எ:திய 

(ேதவார� தி�/க* பா�ர ) ஏ�, அைல ேமா+� ைவைய நதிைய எதிேரறி$ 

ெச;?�ப<, அழகாக இCட க�ணிய� தைலவா! அ>தண� திலக� ஆன �*ரம)யா! 

வ�க; 

அ<யவ� தி��ள� ேபா; அைம>த தி�ேவரக�தி; அம�>த அ�� ஞான ச�திதரா! 

(விைர>+) வ>த��, (எ - =). 

" ஓ�� ேவதா>த�+ உ$சியி% ப:�த 

வாரா இ�ப அ�3கனி பிழி>த சார�'' 

எ�ற ப)டார /�மணி' ேகாைவ, இ3( ப<'க� த(�. 

,த;வேன, /த;வேன, சி=வேன, இதழேன, விரகேன, நாத, �*ரமணி, ச'திதர� 

வ�கேவ என /<'க. 

தவ�தி; உதி�த தநய� எ�ப+, எவ� தவ�தி?� எளி வ�வ� எ�பைத 

நிைன�=�திய+. 

உபநிடத3கைள, மைற� த�வி� உய� சாைகக� எ�றா�. அதனி; Fற* ெப=� 

சாரமான பர� எ�பா�, 'சாைகயி% கனியி� உ= சா=' எ�றா�. 

தி�ஞான ச�ப>த� அபர �*ரம)ய� ஆதD�, ‘க�ணிய� நாத' எ�றா�. 

      “வா�க அ>தண� வானவ� ஆனின� 

      5�க த),ன; ேவ>த0� ஓ3(க 

      ஆ�க தீயெத;லா� அர� நாமேம 

S�க ைவயக/� +ய� தீ�கேவ'' எ�ப+, 

அவ� ைவையயி; இCட தி�/க* பா�ர�. (62) 

 ---------------- 
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 [1]த>தி [2]ம�*பி Dைழசீ*,� 

      தைலேம ல:>த$ [3]சிைகவாேர� 

[4]சலாைக 1=�த ைமெய:ேத� 

      [5]தாழ$ ெசவியி% (ைழ,ைனேய� 

ெதா>தி (ைழய� [6]+கி?�'ேக� 

      �ட�*[7]பC <ைகெகா) டைதயி='ேக� 

ெதா<க� மல�'ைக [8]வ�'ெகாMமா 

      +='ேக� விர;ேமா திரமணிேய� 

சி>தி� த<ய� அகலமாி; 

      ேச��+ மல��தா ளிைண1=�த$ 

சில�, த)ைட கி)கிணிக� 

      ெசறி'ேக� க�)ேம% ைகெநறி'ேக� 

[9]ம>தி* பி<யாB� தி�ேமனி 

      வ�>த� த:ேவ� வ�கேவ 

வரத விரதா (�மைலவா� 

      வ<ேவ லரேச வ�கேவ. 63 

 

[1]. த>தி - யாைன. [2]. ம�*பி; இைழ - த>த�தா; ெசBத. [3]. சிைக - (�மி. [4]. 

சலாைக - (எ:+) ேகா;. [5]. தாழ - (அதிக�) ெதா3க. [6]. +கி; - உைட. [7]. பC 

<ைக - அைர' கசைச. [8]. வ� - த:�,. [9]. ம>தி*பி< - (ர3(*பி<. 

 

(ெபா-ைர.) யாைன� த>த�தா; இைழ�த சீ*,� தைலேம; அ:>த, (வள��) 

(�மிைய வார மாCேட�; ேகா?=�+�ப<, (க)கC() ைம எ:த மாCேட�; 

தா�>+ ெதா3(�ப<, ெசவிகளி; (ைழகைள� தாி'க மாCேட�; 

ெதா*ைப (ைழ1�ப<, உைடைய இைடயி; உ��த மாCேட�; அ>த உைடேம;, 

ஒளி1ைடய க$ைசைய இ='கி' கCட மாCேட�; 

மல�'கர� வ�வைடய, ெதா<கைள எ��+� +='க மாCேட�; (அ:>+மா= ) 

விரD; ேமாதிர� அணிய மாCேட�; 

சி>தி'(� அ<ய� உள'கமல�தி; ேச�� மலர<கைள உ=�+�ப<, சில�,, 

த)ைட, கி)கிணி /தDயைவகைள$ ெசறி'க மாCேட�; 



126 

 

க�ன�தி� ேம; (தி�_< கழி1ெமன, அ:>த') ைக>ெநறி'க மாCேட�; 

(தக�ைடய) தி�ேமனி வ�>த, (ர3(* பி<யாB� த:வ மாCேட�; வ�க ஐயா! 

வர� வழ3(வைத விரதமாக' ெகா)டவேன! (� மைலயி; எ:>த�ளிய 

(மாெப��) வ<ேவ; ம�னா! இ3( எ:>த��, (எ - =). 

வாேர�, ,ைனேய�, உ�'ேக�, இ='ேக�, +='ேக�, அணிேய�, ெசறி'ேக�, 

ெநறி'ேக�, வ�>த� த:ேவ� வ�க என /<'க. 

‘சி>தி*பா� சி>ைத1ளா�' 

எ�ப+ தமி�மைற; அைத, 'சி>தி� த<ய� அகமலாி; ேச��+ மல��தா�' எ�பதி; 

ெபற ைவ�தா�. 

'மல�மிைச ஏகினா� மாண<' 

எ�ப+ ெபா+மைற. 

ேகசாதி பாத3கC($ ெசB1� ேகால�தி;, தி�ேமனி வ�>த எைத1� ெசBய 

மாCேட�; த:� ேபா+� ம�'கட நியாய� ஏ%க மாCேட�: பயனா�ப< ெம�ைம* 

பணி ெசBேவ�. 

வழிப�வா�'( வர� வழ3(� விரத வ�ள; உ�ள� வாB�தவேன! சிற>த 

நி�ைன$ ேசவி'(� ேவCைகேய�; எ� ராஜா! எ� /� எ:>த�� எ�= விநய� 

ெகா)� ேவ)<யப<. 

தாைய' (C< அ:>த� த:��; அ* பி<*ைப 'ம>தி*பி<'; ம�'கட நியாய� எ�ப�. 

(63) 

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

 

அ�பா ெல�'க வ�>ேதா= ம*பா ேலா< யக;வாயா; 

      அ�ைன யலேனா பா;�ர>த தயேலா� மக�' களி*ேபேனா 

/�பா� வதிேபா% கற>தளி�ேத [1]/+ைம வில'கி மகி�ேவேனா 

      [2]ெமாB�பி லைண�+ [3]ெநா<பயி%றி /�த மளி�த; மற>தைனேய 

[4] வ�பா ?�ெபா� மல�ேமனி வ�>த� ெதாட� மாCேட0� 

        மல��தா ளிைணெய� க)மணிேம; ைவ�ேத [5],ர'( மதி1ைடேய� 

ெத�பா% கயிைல மைலயா(> தி�ேவ ரக$ேசB வ�கேவ 

         ெச�ெபா� மைல*ைப3 ெகா<I�த ெதBவ மலேர வ�கேவ. 64 
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[1]. /+ைம - G*,. [2]. ெமாB�, - மா�,. [3]. ெநா< - தி�_< கழி'(� நைட. [4]. 

வ�பா; - /ரC�� தன�தா;. [5]. ,ர'(� -- கா'(�. 

 

(ெபா-ைர.) அ�பினா; எ�'க வ�� எ*ேபா+�, அ*பா; ஓ< அக;கி�றாB; (நா� 

உ� அ�,�) தாB அ;லவா? �ர>த /ைல*பாைல, (உைனய�றி) ேவ= ஒ� 

பி�ைள'( ஊC�வேனா? 

/� ஒ� சமய�, (சிற>த பா�வதியா� ெசBத+ ேபா;, கற>+ ஊC<, (எ�) /+ைம 

தவி�>+ களி*ேபேனா? 

(அ�ைம�) தி�மா�பி; அைண�+, (க)ேண= கழி*ப' க�ன�தி;) ெநா<�+, 

/�த� த>தைத மற>தைனேய! 

க�ைம காC<, உ� ெபா�னிறமான மல�ேபா?� தி�ேமனி ேநாக� ெதா�த?� 

ெசBேய�; 

உ� மல� ேபா�ற தி�வ<கைள, எ� க)ணி� மணிேம; ைவ�+' கா'(� 

சி>தைன ெகா)�ேள�; 

ெத� திைச' கயிைல மைலயான தி�ேவரக$ ேசேய! வ�க; 

(சிவமான) ெச�ெபா� மைலயி;, (பட�>த ேதவியான) ப�3ெகா<யி; மல�>த 

ெதBவ மலேர வ�க, (எ - =) 

'க$சி� தாB உ$சி ேமா>+ க)ேணா டளி'(� தி��தாளா" எ�றா� பிற�. 

அவ�ேபா;, 'மல�� தாளிைண, எ� க)மணிேம; ைவ�ேத ,ர'(� மதி1ைடேய�' 

எ�றா�. 'ெச�ெபா� மைல* ைப3ெகா< I�த ெதBவமல� ஏரக�' எ�பைத, ஓ+ந� 

நாவி; நீ� ஊ=�. 

தி�நாைக' காேராண� தி�*பதிக�தி; �>தர�, ‘தி�ேமனி வ�>தேவ 

வைள'கி�ேற�' எ�றா�. அ<ேய�, உ� ‘மல� ேமனி வ�>த� ெதாட�� 

மாCேட�' எ�பதி;, இ�தாயி� விநய� ெவளியாகி�ற+ அ;லவா? 

அளி*ேபேனா, மகி�ேவேனா, மற>தைனேய, ெதாட�� மாCேட�, ,ர'(� மதி 

1ைடேய�, ேசேய, மலேர வ�கேவ என /<'க. (64) 

 

வ�ைக* ப�வ� நிைறெவBதிய+. 

-------------- 
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7. 7. 7. 7. அ�#&" ப�வ�அ�#&" ப�வ�அ�#&" ப�வ�அ�#&" ப�வ�    

 

மக�ட� விைளயாட வ��ப<, மதிைய அைழ'(� ப�வ� இ+. அ�,D - ச>திர�; 

அழ( ,;ல* ெப%றெதன' காரண� ப%றிய ெபய�. ,;?த; - ெபா�>+த;. 

பதிெனCடா� தி3களி; இ*ப�வ� பாட*ெப=�. 

பிற ப�வ� பா�வ+ எளி+; அ�,D* ப�வ� பா�வ+ அKவள� எளியத�=. 

'பி�ைள' கவி'( அ�,D ,Dயா�' எ�ப� அறிஞ�. அ�,Dைய அைழ'(� 

ெபா:+, சாம ேபத தான த)ட வைகயா;, /ைற*ப< அ�,D'(� பாC�ைட� 

தைலவ0'(� ஒ*,' Fற?�, ேவ%=ைம Fற?�, விைளயாட வ>தா; அ�,D'( 

வ�� ந�ைமைய விவாி�+ உைர*ப+�, வராவி<; விைள1� +�ப� இ�ன எ�= 

விள'க?� ம�ெப�� கவிஞ� மர,. 

 

 [1]ப�,ேப ெராளி5� [2]Iதி1ட� [3]ேமவலா% 

      பரம0 ாி�ன�Cக) 

[4]பா3காB விள3கலா% [5]பானெலா) வாயிைன* 

      [6]பாிவா� மல��தி நாM� 

[7]உ�பரா [8]ாி�பெரா� Lக [9]விைச ெக:ம/த� 

      [10]ஓவா +வ>தீவதா; 

[11]ஒ)/�த [12]மானமிைச 1லவலா Dைறவன< 

      1%ேறா� [13]சிேரார�னமாB 

எ�பிரா� ச�ப>த G��திேபா Dல(/� 

      எழி;க) டைழ'கி�றன� 

எB+த% காிய1[4]ேப றி+ெவBத நீ/ன� 

      இைழ�தமா தவெம+ெகாேலா 

[15]வ�பறா வாிவ)� [16]/ர;கட� பணி�*ர 

      மணியேன டாடவாேவ 

வள�/� தமி�(ல� (�மைல' (மரெனா� 

      மதியேம ஆடவாேவ. 65 

 

(ச>திர0'(� தி�ஞான ச�ப>த�'(� சிலைட.) 
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[1]. ப�, - நிைற�. [2]. Iதி - ெச;வ�; விIதி. [3]. ேமவ; - வ�த;. [4]. பா3காB - 

அழகாB. [5]. பான; ஒ� வாB - நீேலா%பல மல�ேபா; ஒளி மி(>தவாB; பா; மண� 

கம:� அழகிய வாB. [6]. பாி� - அ�,. [7]. உ�பரா� - வானவ�. [8]. இ�பெரா� - 

இK�லக ெரா�. [9]. இைச ெக: - ,க� ெபா�>திய. [10]. ஓவா+ - இைடயறா+. 

[11]. ஒ� - ஒளி. [12]. மான� - விமான�. [13]. சிேரார�ன� - தைலயணி; சிற>த 

த�ைம. [14]. ேப= - பா'கிய�. [15]. வ�, - மண�. [16]. /ர; - ஒD'(�. 

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

(ெபா - ைர.) (பர>+) நிைற>த ேபெராளி பர*,� ெச;வ�+ட� பட�>+ வ�தலா;; 

விமலன+ இனிய அ�Cக) எ0� அ�ைம ெப%= விள3(தலா;; 

நீேலா%பல மலாி� அழகிய வாைய ஆ�வ/ட� மலர$ ெசB+, எ>நாM� 

வி)ணவ�� ம)ணவ�� ப�க, ,க� ெப%ற இனிய அ/த�ைத உவ>+ 

இைடயறா+ உத�தலா;; 

ஒளி1ைடய /�+ விமான�தி; உலாவ�தலா;; 

ேதவ ேதவரான சிவபிரா� தி�வ< தீ)ட* ெப%றெதா�, (அவர+) ஒ*ப%ற 

தி�/<'( அல3காரமாக அைம>+; 

      (ேவ= ஒ� ெபா��) 

பரவிய ேபெராளி பர*,� (Iதியான) தி�நீறணி>+ வ�தலா;; 

விமலன+, இனிய தி�வ�� ேநா'க� ெப%= விள3கலா;; 

(பான; ஒ)வாB எ0�) பா; மண� கம:� ஒளி1ைடய தி�வாB திற>+, 

வி)J� ம)J� அ0பவி'க� ெதBவ இைச� தமி�மைற ய/த� (உவ>+) 

இைடயறா+ உதவலா;; 

ஒளி1ைடய ப;ல'கி; அம�>+ உல�தலா;; 

சிவன<யாாி; (தைலசிற>த மாணி'க� ேபா;) சிற>+ விள3கிய எம+ சமய 

(ரவரான தி�ஞான ச�ப>த� ேபா; விள3(� உ� எ:$சி ேநா'கி 

அைழ'கி�றா�; பிற� அைடத%காிய இ*ேப%ைற அைடய, நீ /�பிறவியி; ெசBத 

தவ� எ�தைகயேதா? மண� உ�ள இட�ைத விC� அகலாத வாி1ட; வ)�க� 

ாீ3காி'(� கட�பமாைலயணி>த �*ரம)ய* ெப�மா0ட�, விைளயாட வா; 

(நா� ேதா=�) வள�$சியி; இ�'(� (இயDைச நாடகமா� ) /�தமி� வழ3(� 

�வாமிமைல நாதெனா�, ச>திரா ! நீ விைளயாட வா, (எ - =). 
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நிலா நிலா வா வா! நி;லாம; ஓ< வா! மைல ேமேல ஏறி வா! (ழ>ைத'( 

ம;Dைக*I ெகா)� வா எ�=, தம+ ேசB காண, மதிைய அைழ*ப� தாBமா�க�. 

அ+ க)ட ேச1�, வா வா எ�= மழைல நைடயி; மதிைய அைழ'(�. 

அ�மரைப ஒC<, அமல /�க� உ�ைன அைழ'கி�றாேன; வா! வா மதிேய! நீ 

எ3க� காழிய�ேகா� ேபா; கவி0கிறாB; அதனா; தா� அைழ'கிறா�; வா வா 

எ�=, ஆவெலா� தாய� மதிைய அைழ�தப<. 

ச>திர�: தி�ஞான ச�ப>த�: - 

(1) ஒளி 5� Iதி: (1) ஒளி 5� Iதி: 

சிற>த த)ெணாளி$ ெச;வ�. (வி�தக) ஒளி 5�� விIதி. 

([2]) இ�ன�Cக) பா3காB விள3க;: ([2]) இ�ன�Cக) பா3காB 

      விள3க; : - 

சிவனா� இட'க)ணாக விள3க;. தி�வ�� ேநா'க� ெப%றி��த;. 

(3) பான; ஒ) வாB மல��த;: (3) பான; ஒ) வாB மல��த;: 

 

(வைள மல� மலர உதயமாத;. பா; மண� கம:� தி�வாB திற�த;. 

(4) அ/த� ஈத;: சிற>த அ/ததாைர (4) அ/த� ஈத;: ேதவார அ/த� 

ைய' கிரண வழி சி>த;. ெபாழித;. 

(5) /�த மானமிைச உலவ;: (5) /�த மானமிைச உலவ;: 

ெவ�ளி விமான�தி; பவனி வர;. /�+$ சிவிைகயி; உல�த;. 

(6) அ<1%= ஓ� சிேரார�னமாத;: (6) அ<1%ேறா� சிேரார�னமாத;: - 

தி�வ<யி; அைட'கலமாகி, சிவனா� த(தி1ைடய அ<யா�கC(� 

தி�/<யி; அம�த;. தைலவராத;. 

 

ச>திர0'(� தி�ஞான ச�ப>த�'(� சிேலைடயான இ+, சாம உபாய� என* 

ெப=�. ஊ�றி உண�>+ ஓதினா;, இ*பாC<� அ�ைம$ �ைவைய 

அ0பவி'கலா�; விாி*பி% ெப�(�. (65) 

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

 

 [1]ேம%பா% பிற*பி0� [2]கைல(ைற> திழி�=ைவ 

      ேவ)�[3]ெமாளி யி�றி[4]மைறவாB 

[5]ேமதினிய� 6(ைறமதிய னிவென�= ேப�வா� 
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      மீ)�[7]கீ�* பா?தி*பாB 

[8]நா%பா D�*பவ� ெமா)[9]கைல$ ெச;வெனன 

      நவி?கி0 /Cகள3க� 

நா<1ைன மதியாம; [10]அ;ேலா ெனன'ெகா�வ� 

      [11]நாாிய�க� க)�[12]காிய 

மா%பா ?ள>ேதா�றி னென�றி க�>+�ைன 

      ைவ+காண�மO�வா� 

மாறிமா றி*பிற> ெதB+பய னி+ெகாேல 

      வ>ெதம+ க>தன�ைள 

ஏ%பா ெயனி%பிற* பி�றியி� ெபBதலா� 

      இ3ஙேன வாமதியேம 

ஏரக நிலா�சிவ சாமிெயா� விைளயாட 

      இ3ஙேன வாமதியேம. 66 

 

[1]. ேம%பா; - உய�(ல�தி;; ேம%(� திைசயி;, [2]. கைல - க;வி; பதினா= கைல. 

[3]. ஒளி - ,க�; பிரகாச�. [4]. மைறவாB - இற*பாB; அமாவாைசயாவாB. [5]. 

ேமதினிய� - உலக�. 6. (ைற மதிய� - அறி� (ைற>தவ�; ேதBபிைறயானவ�. [7]. 

கீ�*பா; - கீ�'(ல�தி;; கிழ'(� திைசயி;. [8]. நா%பா; இ�*பவ� - நா�( திைச 

ம'க�. [9]. கைல$ ெச;வ� - க;வி$ ெச;வ�; கைலகளாகிய ெச;வ� உைடயவ�. 

[10]. அ;ேலா� - தீேயா�; இரவரச�. [11]. நாாிய� - மாத�. [12]. காிய மா; பா; - 

காிய மய'க மன�; காிய தி�மாDட�தி;. 

 (இக�$சி* ெபா��) 

(ெபா-ைர.) ேம; (ல�தி; பிற>தா?�, (இனிய) க;வி (ைற>+ இழி� 

அைட>தைன; 

வி��ப� த'க (இ�ப* ) ,க� இ;லாம; இற>+ ப�ைவ ; 

உலேகா� அறி� (ைற>தவ� இவ� எ�= (உ�ைன ) இக�வ�; ம=ப<1� கீ�' 

(ல�தி; உதி*பாB; 

நா�( திைசயி; உ�ளவ�க�, க;வி$ ெச;வ� (இவ�) எ�= (உ�ைன) 

உைர�தா?�, (உ�னிட� உ�ள மாெப��) கள3க� க)� மதி'காம;, உ�ைன� 

தீயவ� எ�ேற தீ�மானி�+ள�; 
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இ�)ட மய'க� ெகா)ட உள�த� எ�= இக�>+ ேபசி, உ�ைன' காண�� 

F�வ� காாிைகய�. (வள�பிைற, ேதBபிைற, அமாவாைச, ெபள�ணமி என) மாறி 

மாறி* பிற>+, நீ எBதிய பய� இ+ தாேனா? 

(இய;,* ெபா��) 

ேம; திைசயி; உதி*பி0�, (ஒKெவா�) கைலயாக' (ைற>+ ((ைற>+) இழிைவ 

எB+ைவ; 

வி��ப� த'க ஒளி (�றி மைற>+, அமாவாைச ஆB வி�ைவ; உலக� 

ேதBபிைறய� இவ� எ�=, (உ�ைன ) ஏளனமாக உைர*ப�. 

பி�ன� கிழ'(� திைசயி; உதி*பாB (ஆயி0�), நா%றிைச ம'கM� Nய கைல$ 

ெச;வ� எ�= சிற'க' Fறினா?�, உ�0� கள3க� உ�ளைத ேநா'கி, 

உ�ைன ஒ� ெபா�ளாக மதியாம;, இரவரச� எ�= இய�,வ�; 

காாிைகய� உ�ைன' க)�, காிய மாD� உள�தி; உதி�தவ� எ�= அ�வ=�+, 

உ�ைன' காண�� க) F�வா�. 

மாறி மாறி* பிற>+ நீ யைட>த பய� இ+ தாேனா? 

(உடேன) வ>+, எ�/ைடய (இ�ப') க>த� தி�வ�ைள ஏ%பாயாயி�, பிறவி� 

+�ப� இ;லாம;, (அாிய) ேபாி�ப�ைத அைடயலா�; வா ச>திரா! 

தி�ேவரக�தி; விள3(கிற சிவ�வாமி1ட� விைளயாட, இ3ேக வா ச>திரா, (எ - 

=). 

இக�$சி* ெபா�M� இய;,* ெபா�Mமான இ*பாட;, தான உபாய� என* 

ெப=�. 

ஒ� கால�தி; அ'கினி /க�தி?�, ம%ெறா� கால�தி; அ�திாி /னிவ� 

க)களி?�, ேவ= ஒ� கால�தி; பா%கடD?� உதி�த ச>திர�, /த� /த; 

தி�மா; உள�தி; ேதா�றின� எ�ப�. அைத, ‘மா;பா; உள� ேதா�றினா�' 

எ�றா�. 

‘எ3க� மாதவ� இதயமா மல�வ�� உதய�தி3க� ' எ�ப+ பாரத�. (66]) 

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

 

 [1]அ�பிCட விழிமாத ெர�விட வள�>தவ�' 

      கனலாகி ெமB��ைவநீ 

[2]அகில/O ��ெந%றி விழியி;வ> தா?மிவ� 
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      அகலாத [3]த)ணளியின� 

[4]வ�பிC� நாெடா=� வள�>த[5]/ய லக0� 

      [6]ம='க/% =ழ?வாBநீ 

வDய/ய லகைனமல ர<யினி; மிதி�தா�, 

      [7]வ�ளல�� வ<விவ�கா) 

[8](�பிC� G�பனி யான�' (=ைவநீ 

      ெகா3(நா ெட3(மி'க 

(ளி�பனி' ெகா�ேநா யக%றிய�� ெசBதவ' 

      [9](ாிசிDவ ென�ப+ணராB 

[10]ெச�பிCட [11]இOசிS� ஏரக' (மரெனா� 

      தி3கேள யாடவாேவ 

சிவைனநிக� ெபாதிய/னி பர�தமி� விரகெனா� 

      தி3கேள யாடவாேவ. 67 

 

[1]. அ�, இCட - நீ� இைர�த; அ�, ேபா�ற. [2]. அகில/� - (உலக) /:வ+�. [3]. 

த)ணளி - (ளி�>த அ��. [4]. வ�பிC� - பயனிலா+. [5]. /யலகனாB - /ய; 

கள3க� உைடயவனாB. 6. ம='க/%= - மன' கல'க� ெகா)�. [7]. வ�ள; - 

சிவபிரா�. [8]. (� பிC� - G$சட3கி. [9]. (ாிசி; - தி�ஞான ச�ப>த�. [10]. 

ெச�பிCட - ெச�பினாலான. [11]. இOசி - மதி;. 

 

(ெபா-ைர.) க)ணீ� சி>திய காாிைகய�, (வள�� பழிெமாழி எ0�) எ�விட வள�>+, 

அ�ைதயல�'ேக ெந�*பாகி உடைல� தகி*ைப நீ; உலக /:+� எாி'(� 

(உமாபதியி�) ெந%றி' க)ணி; உதி�தா?�, இ*ெப�மா� அகலாத (ளி�>த 

அ�ைள 1ைடயவ�; 

வ�பாகி நா�ேதா=� வள�>த /ய;கள3க� எ0� ெபய� எBதி, (எ�=�) மன� 

வ�>தி உழ?வாB நீ; வDய /யலகைன மலர<யி; அ:�தி, மிதி�+ ஆ�� 

வ�ளலா� சிவனார+ அ�� ெசா�ப� இவ�; 

F�பிய G� பனியா; நீ ந�'க� அைடைவ; ெகா3( நா� /:+�, மி(>த (ளி� 

பனியா; (உ) டான) ெகா<ய (நளி��ர) ேநாB தீ��+ , (பயனான) அ�ைள* 

பாD�த அ�தி�ஞான ச�ப>தேர இவ� எ�பைத உண�>திைல; 
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ெச�பா; ஆன மதி; S�>த தி�ேவரக' (மரேனா� ச>திரா! விைளயாட வா; 

சிவபிராைன ஒ�த ெபாதிய மைல /னிவரான அக�திய� வழிப�� தமி� ேவCைக 

/�கெனா�, ச>திரா! (நீ) விைளயாட வா, (எ - =). 

கள� நிைலயி; ஒ:கி வ�� உள� ெவளி*பC�, பழிெமாழிக� ெம;ல* பரவி 

வ��. அ�ெமாழிகைளேய இ3( , 'எ�' எ�றா�. 

"ஊரவ� ெகௗைவ எ�வாக, அ�ைன ெசா;, 

நீராக நீMமி> ேநாB" 

எ0� தி�'(ற� இ3( எ)ண� த(�. 

த)ைமயாB வ>+ நீ தணலாB$ ��கிறாB; (மர� ெகாதி*பி; உதி�+� (ளிர$ 

ெசBகிறா�. 

தனி ஒ�வ� நீ பனி'(� தாள மாCடாB; ெகா3(நா� /:+மான (ளி� �ர�ைத* 

ேபா'கியவ� இவ�. 

/ய; எ0� ேநாைய அக�தி; உைடயவ� நீ; அ�/யலகைன அ<'கீ� மிதி�த 

அமல� மக� இவ� எ�=, மதியி� இழிைவ1� /�க� உய�ைவ1� 

உண��தியப<. இ+, ேபத உபாய� என*ெப=�. 

ம%=� மணமாகாத மகளி�, மதிைய ேநா'கி எ� இC�' (�பி�வ+ இ�=� உ�ள 

வழ'க�. அ3ஙன� ெசBதாைர1�, மணமானபி�, தைலவைன* பிாி>தி�'(� 

ேபா+ தகி*ப+, மதி'ேக உ�ள மர,. அ>நாளி; மாத� பழி N%றைல, அக*ெபா�� 

H;களி; அறியலா�. 

"தாBவாB அைட>+ மி(>தைலைய 

ேமாதிேமாதி$ சD�தலற' 

காBவாB நிலேவ! உட� பிற>தா 

ளி�>+ வா:� க<மைனைய 

நீவா ென:>+ வ> தழி*பா 

ெய�றா;, நிைலயி�றி� 

ேதBவாB; நி�ேனா <ய;பி;லா 

எ�ைன எ�ன ெசBயாேய?'' 

எ0� பிர,D3க aைல, இ3( எ)ண� த(�. (67) 

-------------- 
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ம)மீதி [1]D�விைன வய�தி% பிற>தைவ 

      வள��+ட; வி��த ேப�க� 

மா�= மன� [2]திரளி னா%[3]கள3 (%=நீ 

      [4]ம=க;மைற ெமாழி வாBைமயா� 

க)மீ+ க)ெப%ற ெச3[5]க�� பி�ந�' 

      க)J%ற கட�) மணியி' 

க>தைன நிைன>தவ� 6பத3க)ட ேப�� 

      கள3க3 கைள>[7]ெதாளி�வா� 

வி)மீ+ ேதெசா� விள3கி0� [8]சடமய� 

      விடா+திாி வாயிவன�� 

ேமவிேன ர<ய�O [9]சி�+�வ ராB/�தி 

      ேம�த; அறி>திலாேயா 

[10]எ)மீ= ம%,த மில3(தி� ேவரகெனா 

      [11]<>+ேவ யாடவாேவ 

[12]இகபர/ /ய�5� ம��சாமி நாத0ட� 

      இ>+ேவ யாடவாேவ. 68 

 

[1]. இ�விைன - (ந;விைன, தீவிைனயாகிய) இ� விைன க�. [2]. திரளினா; - 

திரCசியா;. [3]. கள3(%= - மா� அைட>+. [4]. ம=க; - வ�>+த;. [5]. க��பி� - 

க��பான சிவ�தி�. 6. பத� - தி�வ<. [7]. ஒளி�வா� - பிரகாசி*ப�. [8]. சட� - 

அறிவி�ைம. [9]. சி�+�வ� - ஞான ேமனிய�. [10]. எ) - அள�. [11]. இ>+ேவ - 

ச>திரா. [12]. இகபர� - இ�ைம ம=ைம. 

 

(ெபா - ைர.) நில�லகி; இ�விைன வச�தா; பிற>+, அKவிைனகைளேய (ேம?�) 

ெப�'கி, (அத�பி�) இற>தவ�களி� (ெதா�ைம) மன நிைன�களி� ெதா(தி யா; 

கள3க� அைட>+ நீ வ�>+� ெசBதி, ேவத� F=� வாBைமயா 1ள+; 

க) ேம; க) ெப%ற ெச3க��பான சிவ�தி� ந�'க)ணி; இ�>+ உதி�த 

ெதBவமணியான இ'க>தைன� தியானி'(� அ<யவர+ தி�வ< தாிசன� 

ெசBதவ��, கள3க� இ�றி* பிரகாசி*ப�; 
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வி)ேம; ஒளிெயா� விள3கினா?�, (நீ) அறியாைம அகலா+ அைல ேமா+வாB; 

இ*ெப�மா� தி�வ�ைள* ெப%ற அ<யா�'( அ<யவ��, ஞான ேமனியராB 

/�தியைடதைல அறி>திைலேயா? 

அள� மீறிய அ%,த� விள3(� தி�ேவரகெனா�, ச>திரா! விைளயாட வா; 

இ�ைம ம=ைம1�, உய�>த /�தி1� பாD'(� சாமிநாத0ட�, ச>திரா! (நீ) 

விைளயாட வா, (எ - =). 

'விைன*ேபாகேம உ= ேதக3க)டாB , விைன தா� ஒழி>தா; 

திைன*ேபா தள�� நி;லா+" 

எ�பத%( ஏ%ப, இ�விைன வய*பC�* பிற�த?�, பிற>தபி� ஆகாமிய�ைத* 

ெப�'க?�, இ=தியி; இற�த?� உயி�கC( இய%ைக. 

உலகி; சாமானியராB இ�>+ இற>தவ�க� ச>திர ம)டல வழியாக ம=ைம 

1லகி%($ ெச;வ�. இ+ ேவத� F=� ெசBதி. அ*ப<$ ெச;?� அவ�க� சா�பா;, 

ச>திர ம)டல� அதிக' கள3க� அைட1� எ�ப�. 

தீயா� ேநா'(� நிைன�மான ெதாட�, அ+. அ=/க� அ<யவைர� தாிசி�தவ��, 

இழி>த கதிைய யைடவ+ இ;ைல. 

ச>திர� ேதெசா� விள3கினா?�, ஜடமய� ஆகி1ள�. ஜட� - அறிவி�ைம; ஜட� 

எ�ப+, ஜல� எ�பத� ேபாDயாக வட ெமாழியி% பயி�= வ��. 

/�கன+ அ<யவ�� சி� உ�வ� ஆவ�. (சி� - ஞான�.) 

"க)ட3 காிய தா� க)G� =ைடய தா� 

அ)ட�ைத* ேபால அழகியதா� - ெதா)ட� 

உட?�க� தி�தி'(� ஓ3(,க� ஒ%றி' 

கடல�ேக நி%(� க��," 

என* ெப=� சிவ�தி� ெந%றி' க)மணி இ'க>த�. 

இவைன நிைனவா� பாத தாிசனேம பாப விேமாசன� எ�றப<. இ+�� ேபத 

உபாய� என*ெப=�. (68) 

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

 

க�ைணயா ைல>ெதாழி னடா�+ெப� மானிட' 

      க)ணம�> +ைம1மானாB 

கனவிைட[1]யிவ�>+வ� [2]ேசாமென� ெபயாினா% 

      க)Jத% கட�ளா0B 

[3]த�ண/ய� [4]ேமட� திவ�>+லைக வல�வ>+ 
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      ச)/க� தா0மானாB 

த)ண/+ [5],லவ�' களி�ேதா�, மிய;பினா% 

      ற)டமிழ� ேவ>+மானாB 

6ெத�ணல மி(3கண� தைலவ0B மிளி�தலா% 

      றி�ந>தி ய<களானாB 

திக:மி� த�ைமயா ?�மீ+ தையெசB+ 

      ெதBவநா யகனைழ�தா� 

அ�ணல� ெப=G :ன'(வ> ெதBதலா; 

      அ�,a யாடவாேவ 

[7]ஆரண> தமிழில( ேமரக� ெபாD/�ெகா 

      ட�,a யாடவாேவ. 69 

 

[1]. இவ�>+ - ஊ�>+. [2]. ேசாம� - ச>திர�; சிவ�. [3]. த�ண� - ப�வ�. [4]. 

ேமட� - ஆ�; ேமட ராசி. [5]. ,லவ� - க%ேறா�; ேதவ�க�. 6. ெத�� - ெதளி�. [7]. 

ஆரண� - ேவத�. 

 

(ெபா-ைர.) அ�Cெப�'கா; ஐ>ெதாழி; நட�+கி�ற சிவெப�மா� இட'க)ணாக 

இ�>+ (அ�ைம) உமாேதவி1� ஆயிைன; 

கன� த3கிய இடப�ைத ஊ�>+ வ�� ேசாம� எ0� ெபயரா;, க)Jத; 

ெப�மா� ஆயிைன; 

ப�வ�தா; உய�>த ஆCைட ஊ�>+, சக�ைத வல� வ>+ ச)/க0� ஆயிைன; 

த)ணிய அ/ைத* ,லவ�'(� த>+, (இனி+) கா'(� இய;பினா;, (ளி�>த 

மாெப��) தமிழ� ம�ன0� ஆயிைன; 

ெதளி>த நல� மி(>த கண3களி� தைலவனாB விள3கD�, தி� ந>திேதவ� 

ஆயிைன; 

விள3(� இ�தைகய த(திகளா;, உ�ேம; தைய ெகா)� ெதBவநாயக� 

அைழ�தா�; 

நல� சிற>த அ��ெப=� ந;`� உன'( உவ>+ எBதியி��தலா;, ச>திரா! 

விைளயாட வா; 

ேவத� தமி� விள3(� தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளி1�ள /�கெனா�, ச>திரா! (நீ) 

விைளயாட வா, (எ - =) 
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அநாதி கால>ெதாC� ஆ�மா, ஆணவ இ�ளி; இ�>+ அவதியைடகிற+. அத%( 

வி�தைல தர, அமல� தி��ள� எ)Jகிற+. அ+ க�திேய, த� இய%ைக* 

ேபர�ளா;, உலைக* பைட�த;, கா�த;, ஒ�'க;, மைற�த;, அ�ள; ஆதிய 'ஐ> 

ெதாழி; நடா�+ ெப�மா�' ஆகிறா� சிவபிரா�. 

அவ� ேதவியான அ�பிைக, அ/த மயமாக உ� ம)டல�+� அம�>+ள�; 

அதனா; அ�ேதவி'(, ச>திர ம)டல ம�யகா எ�=� ெபய�)�. சிவ�தி� இட+ 

பாக�தி; இ�'கி�றா� அ$சிைவ; இைறவ� இட+ க)ணானவ� நீ. ேப_. இ>த 

இட* ெபா��த நியாய3களா;, உ�ைன உைம எ�= உைர'கலா� அ;லவா? 

அதனா%றா�, 'உைம1மானாB’ எ�= உைர'கி�ேறா�. 

ஸஹ + உ� = ேசாம என ஆகி, பாதி� தி�ேமனியி% பரசிைவய� எ�ற ெபா�ைள� 

த��. உன'(� ேசாம� எ�ற ெபய�ள+. இ* ெபய�* ெபா��த�தா;, நீ 

சிவமானாB. 

ேம?� உபாசக�'(, கனவி; க>த� ேசாமனாB' காCசி வழ3(வ� எ0� (றி*,� 

இ�'கிற+. 

இடப ஊ�திய� இைறவ�; நீ1� இடபராசிய�; உ�ைன$ சிவ� எ�= ெசா;ல, 

இதனா?� இட� உ)�. அதனா;, 'க)Jத; கட�ளானாB’ எ�= க�+கிேறா�. 

அ=/க* பரம� ேமஷ வாகன�; நீ1� ேமஷ ராசி; இதனா; உ�ைன$ ச)/க� 

எ�=� சா%றலா�. 

'ேசா%=$ ெச�'க;லேவா தமி� G�=� 

உைர ெசBவி�தேத’ 

எ�0மா=, தமி�* ,லவ�கC(� தமி� ம�ன�க� தாரளமாக உதவின�. ,லவ�க� 

எ0� ெபய�ைடய ேதவ�கC(, கட; கைட>த கால�தி; அ�ைம அ/ைத 

அளி�தவ� நீ. உத�தலான ஒ*,ைமயா;, நீ தமிழ� ம�ன� என ஆயிைன. 

சிவகண� தைலவ� ந>தி ேதவ� ; பிரகாசி'(� நCச�திர கண� தைலவ� நீ. ஆதD�, 

உ�ைன' கண� தைலவ� எ�=� உைர'கலா� அ;லவா? 

உய�>த இ>த ஒ*,ைம க�தி, உ�ைன உய�>ேதா� எ�= உண�>+, ஏரக* 

ெப�மா� அ�ெபா� விைளயாட அைழ'கி�றா�; வா ! மதிேய வா எ�றப<. (69) 

----------------- 
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 [1]ேதரா மா>த ��0டD� திறேம க)[2]ட> தணென�பா� 

      ேத�>தா ��ள3 [3]க�ளெனன� ெதளி>தா� அமர� (:வ�>+� 

ஆரா வ/+� பாD�>தா; அ3க3 (ைற>ேத னைலகி�றாB 

      அ�ற� [4]றிர�% றைலவாைய அரெச� =ைர'(3 (றி*ேபாராB 

சீரா� மைறேயா� ெதBவதமாB� திக�ப; கைலயி� ெச�ெபா�ளாB� 

        ெதவிCடா வ/த மயமாகி$ சிவேம ,ாி1O ேச>தனிட� 

வாராB (ைறேபாB வா��றலா� வாவா ஆட மதியேம 

        மகிைம$ சாமி நாதனிட� வாவா ஆட மதியேம. 70 

 

[1]. ேதரா - ெதளிவிலாத. [2]. அ>தண� - பிராமண�; (ளி�$சி 1ைடயவ�. [3]. 

க�ள� - தி�ட�; காிேயா�. [4]. இர� - பி$ைச; இரா�திாி. 

 

(ெபா - ைர.) ெதளிவிலாத ம'க� உ� ேமனியி� ((ளி�>த) திற�ைத' க)�, 

(உ�ைன) அ>தண� எ�= உைர'கி�றா�. ெதளி�ைடேயா�, உ�ள�தா; க�ள� 

எ�ேற தீ�மானி�+ள�. 

வானவ� FCட� வாB ம�'(� அளவிலா$ �ைவ1ைடய அ/+, (இனி+) 

உ�னிட�தி; இ�>தா;, அ3க� (ைற*பC� ஏ� அைலய* ேபாகிறாB? 

ஒKெவா� நாM� இரவி; வ>+ அைல1� உ�ைன, அரச� எ�0� (இக�$சி') 

(றி*ைப யறி>திைல; 

சிற*, நிைற>த ேவதிய� ெதBவமாB, விள3(� பல கைலகளி� விள'கமான 

ெபா�ளாB, ெதவிC�த; இ;லா மாெப�� அ/த மயமாகி, சிற>த ம3கலேம 

ெசB1� ேச>த� இட�தி; வா; 

(ைற தீ�>+ (இ�ப) வா�ைவ எBதலா�, ச>திரா! விைளயாட வா! 

மகிைம பல�ைடய �வாமி நாத0ட�, ச>திரா! விைளயாட வா, (எ - =). அ>தண�, 

க�ள�, அரச� எ�பைவ, ச>திர0'( அைம>த ெபய�க�. 

அ� த) அ� என* பிாி�+, அழகிய (ளி�>த அ�ைள 1ைடயவ� எ�ப� 

அறியாதா�. நீ (ளி�>த ெகா;D. 

அ� தண� என* பிாி�+, அழகிய தீமய� எ�= உைர*பேத அறி�ைடைம. 

அறி>தவ� க�ள� எ�ப�; க�ள� எ�ப+, காிய� எ0� ெபா�ைள1� த��. 
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காம' கனெல:*பி' காி>+ ேபாக$ ெசB1� உ�ைன, க�ள� எ�பேத 

அறி�ைடைம. 

உ�பா; அ/த� உளெத�ப�; அ+ ெமBயாேம;, கைல'(ைற எ0� ெபயரா;, 

உ� அ3க� (ைறவ+ ஏ�? இரவி; ஆCசி நட�+� உ�ைன, அரச� எ�ப+ 

இக�$சி' (றி*,; ேம?�, இர�%றைலத; எ�ப+, பி$ைச எ��+� திாித; எ�0� 

ெபா�ைள 1� த��. 

எனேவ, பிCைச'கார* பிர, எ�ற ேகவல* ெபா�ைள, அர� எ�ற ெபய� 

அளி'கிறேத! 

ெபயரா; அ>தணனான உ�ைன, ெமBய>தண� ேபா%=� ேமேலா� 

அைழ'கி�றா�. 

க�ளனான உ�ைன, கைல$ ெச;வனான அமல ெமBய� அைழ'கி�றா�. 

ஆரா அ/த� என* ெபாB*ெபய� எBதிய ேபாDயான உ�ைன, ெதவிCடா அ/த 

மயமானா� அைழ'கி�றா�. 

அம3கல' காம� அளி'(� உ�ைன, ெமB�ம3கல� த�� ேமைத அைழ'கி�றா�. 

இவ� மகிைம$ சாமிநாத�; இவனிட� வ>தா;, உ�னி; இ�'(� (ைற ஒழி1�. 

வள�� வா��� வ��; வா! மதிேய வா எ�=, ேபத/� தான/� Fறிய பா இ+. 

([7]0) 

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

 

ெவ�ள� பயி?� க3ைகவழி ேமவி [1]ெவ�ளா ள0மாகி 

      [2]ேவளா)ைம'($ சDயாம; வி��,� பயி�க� விைளவி�+� 

க�ள� பயி?3 [3]க;லார' கயவ� [4]வ)ட� காதD*பாB' 

      [5]காைச* ,ைத�ேத 6யாைசவழி' கல>+ திாிவாB [7]ந;ேலா�க� 

எ�ள� [8]தாரா இன�திெனா� மிைய>ேத [9]இர�% றிய3(கி�றாB 

             எKவா =Bதி ெவ)மதிேய இனிநீ வாழ எ)Jதிேய; 

வ�ள; தி�ேவ ரக/�க� ம�3( வாவா மதியேம 

           மகிைம$ சாமி நாதனிட� வாவா ஆட மதியேம. 71 

 

[1]. ெவ�ளாள� - ேவளாள�; ச>திர�. [2]. ேவளா)ைம - ம�மத 5ர�; உழ� 

ெதாழி;. [3]. க;லார' கயவ� - (ள�தி; வா:� நீேலா%பல�; க;வி பயிலாத கீ� 
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ம'க�. [4]. வ)ட� - (%ற/ைடேயா�; வ)�க�. [5]. கா� - கள3க�; பண�. 6. 

ஆைச - திைசக�; அவா. [7]. ந;ேலா�க� - மகளி�; சா�ேறா�. [8]. தாரா இன� - 

ஈயாதா� FCட�; நCச�திர' FCட�. [9]. இர� - இரா�திாி; பிCைச. 

(ெபா - ைர.) (ெபாிய) ெவ�ளமாக* ெப�கி வ�� க3ைக வழி வ>+ ேவளாள0� 

ஆகி; 

(ேபறான) உழ� ெதாழி?'(* பி� வா3காம;, வி��,� பயி�கைள விைளய$ 

ெசB+�; 

க�ள� தன�தி; ைகேத�>தி�'(� க;வியி;லாத கீ�கMட�, (5ணான) 

(%ற3கைள வி��பி$ ெசBைவ; 

(பா� பC�� ேத<ய) பண�ைத* ,ைத�+ ைவ�+, ேபராைச மயமாகி அைல ேமாதி� 

திாிைவ; 

(இனிய ேமேலா�) இகழ, ஈயாதா� FCட�தி; ேச�>+, (சா;பிலாத) பி$ைச* 

பிர,ைவ*ேபா; (எ3(�) சOசாி'கிறாB; 

ெவ)ைம மதிேய! எ>த வழியி; நீ கைட� ேத=ைவ? 

இனியாயி0� நீ வாழ எ)Jைவேய;, வ�ளலான தி�ேவரக /�க� ப'க�தி; 

வா, ச>திரா வா! மகிைம1ைடய �வாமிநாதனிட�, வா, ச>திரா! விைளயாட வா, (எ - 

=). க3ைக ,�திர� ேவளாள�; பரவிய க3ைக கா; வழியி;, பாரத 5ர� உதி�தன�. 

பாரத� ச>திர பர�பைர எ�பைத* பாரறி1�. அத0ட�, சிவனா� அணி1� 

அ'க3ைக ேம;, படெகன உல�கிற+ பிO� மதி. இ�தைகய பல காரண3களா;, 

க3ைக வழியின� ேவளாள�. இதனா;, ச>திரா! உன'( ‘ேவளாள�' எ�ெறா� 

ெபய�)�. ச>திேராதய�தா; பயி�க� வி��தி ெப=� எ�ப�. அ>த வைகயி;, நீ 

உழ� ெதாழி; ெசB+ 'பயி�கைள விைளவி*பவ�' எ�ப+ பிைழ. உ)ைமயி; 

ெசBதி யா+? ம�மத 5ர�தி%(, 'ேவளா)ைம' எ�= ஒ� ெபய�)�. காம�ைத' 

கன%றி, பைட*, எ0� பயி�கைள விைளவி'கிறவ� நீ. 

ச>திேராதய�தி; நீேலா%பல� மலர, G� வ)�க� ெமாB'(� எ�ப�. 

க� - ேத�; அ� - அழ(; பயி?� - பயி�றி�'(�; க;லார' கயவ� - (ள�தி; 

மல�� (வைளகM�; வ)ட� - வ)�கM�; காதD*பாB - (உ� வ�ைகைய') 

காதD�+ மலர$ ெசBைவ எ�ற ெபா�ளி;, 'க�ள� பயி?� க;லார' கயவ� 
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வ)ட� காதD*பாB' எ�=, உ� (%ற� ஓரா+ உ�ைன* பாராC�வ� உலக�; 

இ+ பயி�திய'கார� தன>தா�. 

க�ள� பயி?� க;லார' கயவ�, வ)ட� காதD*பாB' எ�ப+, தி�C�* ,�தியி; 

ேத�>தி�'(� க;வி வாசைனயி;லாத கீ� ம'கைள1�, (%றவாளிகைள1ேம நீ 

வி��,பவ� எ�பைத� ெதாிவி'கிறேத! 

க;லா� - க;வி மண� காணாதவ�. கயவ� - கயைம' (ண�தா�; வ)ட� - 

(%றவாளிக�. 

காைச* ,ைத�ேத ஆைசவழி கல>+ திாிவா� பல�ள�; உ� ெசBதி1� அ+தா�. 

அவ�க� ேபா; நீ (கா� என*ெப=�) கள3க�ைத மைற*பவ�; (ஆைச 

என*ெப=�) திைசக� /:+� அைல>+ திாிபவ� அ;லவா? 

அ�,D* ப�வ� இ�ப�ேத� வி)மீ� ந�வ� நீ எ�ப+ உபசார�. உேலாபிக� 

உற�ட� பி$ைசெய�'(� பிர,ைவ*ேபா;, இர� /:+� காம$ேச%றி; 

காலா�ைவ எ�ப+தா� /: உ)ைம. 

(தாரா இன� - உேலாபிக� FCட�; நCச�திர' FCட�. இர�%= - பிCைச எ��+; 

இரவி; வ>+.) 

கைட�ேதற' க�தினா;, உயி�களா� பயி�கைள உ�வா'கி, (வைள மல� S<, 

எ'(%ற/� இ�றி, இ$ைச எ�ப+ இ;லாம;, ,னித ேமேலா� ேபா%=� பிர,வான 

வ�ள; /�கனிட� வா எ�ப+ (றி*,. 

இ+, ேபத/� தான/� ேபசிய பாட;. (71) 

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

 

ெம$சி' [1கைலய ெனன$சில�தா� விள�ப; ேகC�$ [2]ெச�'கைல ப; 

      வி)ேண [3]ெர$சி% கைலயென0� ெமB�ைம 1ண�வாB [4]ெபா3கைலேய 

[5]ந$சி' 6கைல1� காC<ைன1� நக� நா<� [7]திாிகைலேயா 

      நரைல' கட?) [8]தமி�'கைலய னJகி யி�'க நய>த+ைன 

[9]இ$சி' கைலெய லா� நீ'கி �ேட% றி�ேவா ெம0ம�ளா; 

      இதைன$ சிறி+ /ண�கைலேய இ�0� பாணி' கைலவிைரதி 

வ$ைச' கல�' காியெனா� வாவா ஆட மதியேம 

      மகிைம$ சாமி நாதனிட� வாவா ஆட மதியேம. 72 
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¨[1. கைலய� - கைலக� பயி�றவ�; கைலகைள1ைடயவ�. [2]. ெச�'கைல - 

க�வ� ெகா�ளாேத. [3]. எ$சி% கைலய� - எ$சி; பCட கைலகைள 1ைடயவ�; 

எ$சி; இைலகளி; கிைட�தைவகைள உ)பவ�. [4]. ெபா3கைலேய - ெபா3கி 

வழியாேத. [5]. ந$சி - வி��பி. 6. க(;)ைல1� மைலகைள1�. [7]. திாிகைலேயா - 

திாிபவ� அ;லேவா [8]. தமி�' கைலய� - அக�திய�. [9]. இ$சி'கைல - 

இ�+ைண$ சி'கலான +�ப3கைள. 

 

(ெபா-ைர.) ச>திரா! சில� (உ�ைன') கைலய� எ�=, சிற*பி�+* ேப�தைல' 

ேகC�$ ெச�'கைடயாேத; பல ேதவ�கள+ எ$சி; கைலய� எ�0� (உ)ைமைய) 

நீேய உண�வாB; (ஆதலா;,) ெபா3கி வழியாேத; 

மைலகைள1�, கா�கைள1�, (பல) நக�கைள1� வி��பி, (நீ அைவகைள�) ேத<� 

திாிபவ� அ;லவா? 

ஒD1ைடய கடைல உ)ட (�ப /னியாகிய அக�திய� அ)ைமயி; இ�'க, 

(விமல�) உ�ைன வி��பிய+, (உன'(�ள) இ�+�ப3கைள ெய;லா� 

நிவ��தி�+ ஈேட%=ேவா� எ0� ெப�3க�ைணயா; தா�; 

(ஊ�றி) இதைன$ சிறி+� உண�>திைலேய; இ�0� தாமத� ெசBயாேத; விைர>+ 

வா! 

உேலாபிகளாகிய கீ� ம'கM'( எCடாத இைறவெனா�, மதிேய வா! விைளயாட 

வ>+ வி�; மகிைம$ �வாமிநாத0ட�, ச>திரா வா, விைளயாட வா, (எ - =). 

கைலய� - கைலக� பயி�றவ�; ேசாடச கைலகைள 1ைடயவ�; இ*ப< ஒ� 

ெபய� உைடயவ� நீ. கைலய� எ�பத� உ)ைம* ெபா�� எ�ன ெதாி1மா? 

ேதவ�க� உ)� எ$சி; ெசBய*பCட கைலகைள 1ைடயவ�; ம%=, அவ�கள+ 

எ$சி; இைலயி% கிட*பைவகைள உ)� வா�பவ� எ�ப+தா�. 

நிைனவி�'கC��. ெமB�ைம� தமி�' கைலய� அக�திய�; அ)ைமயி; இ�>+, 

/�கைன அவ� ஆராதி*பவ�. ஆதD�, கைலஞ� எ�ற நிைல க�தி உ�ைன 

அைழ'கவி;ைல. உ� ெதா;ைலைய� தவி�'கலா� எ0� அ�ளா;தா� 

அைழ'கி�றா�. உ� நல� க�தி, மதிேய! நீ ஓ< வா எ�றப<. இ+ தாேனாபாய� 

என* ெப=�. (72) 

-------------------- 
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[1]�றேவ= ெகா<ேவ>த னி�னீழ ?%=ட; 

      �ட*பC� மாB>ெதாழி>தா� 

[2]�றேவ= ெகா<ேவ>த ென�வனிவ னீழலா% 

      [3]�ர/�ெவ� [4]பவ/ நீ�தா� 

உறேவறி 1ைன[5]1%ற கண6ம> தர�திேல 

      உழ;வா�க ணிைலயி�றிேய 

உ�M�கி யிவைன1= வா�களிக பர�க/� 

      உய�5� /=வ� க)டாB 

பிறேவ= பா�ெமணி னீ[7]க�� ெபா�0ைரக� 

      ேபச� ப��ெபா�னிவ� 

ேபதமதி யா+ைன யைழ�தன� க�ைணயா% 

      ேபைதமதி யா;க;ைவேயா 

[8]அறேவ= ய��த [9]�ர ரடேல= ெப=மகெவா 

      ட�,a யாடவாேவ 

ஆரண> தமிழில( ேமரக� ெபாD/�ெகா 

      ட�,a யாடவாேவ. 73 

 

[1]. �ற� ஏ= ெகா< ேவ>த� - மீன'ெகா< பைட�த ம�மத�. [2]. �ற� ஏ= ெகா< 

ேவ>த� - மீன' ெகா<1ைடய F� பா)<ய�. [3]. �ர/� - ெவ*, ேநா1�. [4]. 

பவ/� - பிறவி ேநா1�. [5]. உ%ற கண� - அைட>த மா�திர�தி;; அைட>த 

நCச�திர3க�. 6. அ>தர�திேல - ஆதாரமிலா நில�தி;; வான�தி;. [7]. க�� ெபா� - 

இ��,. [8]. அற ஏ= - த�ம விைட. [2]. �ர� அட; ஏ= - ேதவ� சி3க� ஆகிய 

சிவபிரா�; ''சிவேன ேதவ� சி3கேம'' எ�றா� பிற��. 

 

(ெபா-ைர.) மீன'ெகா< பைட�த ம�ன� ஆன ம�மத�, நின+ நிழD; இ�>த 

பாவ�தா;, உட; �ட*பC� மாB>+ ஒழி>+ மைற>தா�; (ம%ெறா�) மீன'ெகா< 

பைட�த (F�பா)<ய� எ0�) ஒ� ம�ன�, இ*ெப�மா� அ�� நிழலா;, ெவ*, 

ேநா1� பிறவி ேநா1� விலக வா�>தா�: 

உற� மி'( உைனயைட>த நCச�திர மாத�க�, நிைலயிலா+ வான�தி; 

உழ;வாராயின�; 
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உ�ள� உ�கி இ*ெப�மாைன யைடபவ�க�, இ�ைம ம=ைம இ�ப�ைத1�, 

(அ�ைமயாக) உய�>த 5� ேப%ைற1� அைடவ� கா); 

ம%ற ேவ=பா�கைள1� எ)ணினா;, நீ (இ��ெப�0�) க��ெபா�; இ*பரம�, 

ெசா;லா; ெசா;D' காCட இயலாத ப�� ெபா� ஆவ�; 

(இ*) ேபத�ைத* ெபா�� ப��தாம;, அ�ளா; உ�ைன அைழ�தா�; ேபைதைம� 

த�ைமயான அறியாைமயா;, (அJகாம; நீ) அக;வாேயா? 

த�ம விைடைய' ெகா<யாக உய��திய ேதவ� சி3கமான சிவபிரா� ெப%ற 

பி�ைளயான /�க0ட�, ச>திரா! விைளயாட வா; 

வடெமாழி மைற1� தமி�ெமாழி மைற1� விள3(கி�ற தி�ேவரக�தி;, 

ெபாDேவா� எ:>த�ளிய (விமல) /�க0ட�, ச>திரா! விைளயாட வா, (எ - =) 

உ� நிழ?%றா� உட; ெவ>+ ஒழி>தா�; இவ� நிழ; பCடவ� இ�ப� 

க)டா�. உைன அைட>தவ�, ஆதார� இ�றி அைலகி�றா�. இவைன 

யைட>தவ�, /�ைமயி?� இ�ப�+� /:(கி�றன�. இ�யாதி ேவ=பா� 

இ�>+� உைனயைழ*ப+, அ�ளா; கா) எ0� அ�ைமேய அ�ைம. 

க)Jத; க)ணா; காம� எாி>த கைதைய, மதிவCட' (ைட நிழD; ம�மத� 

இ��தD� அவ� ேம; ஏ%றி' Fறினா�. F�பா)<ய�, தி�ஞானச�ப>த� 

அ�ளா; (ண*பCடா�. அவ� அபர �*ரம)யராதD�, (மர� ேமேல%றி அவ� 

பிரபாவ� (றி�தப<. 

மதிக)ட காமிக� மதி மா�கி, ஆதார� இ�றி அைலவ�; உேராகணி தவிர, ம%ற 

இ�ப�தா= மைனவியைர அவ� தவி'க விCடேத அத%($ சா�=. 

�றேவ= எ�பைத ஏ= �றா என மா%றி, ஆ) மீ� என அறிக. ச>திர பர�பைரய� 

பா)<ய�: அதனா; அவ�கM� மீன' ெகா<யினராயின�. (73) 

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

 

கட;[1]�வற மைல[2]ெபா<ய ேவ;வி�வ [3]னழDென: 

      ைகக�[4]ெவB தாக[5] அ�வா� 

கமல'க) ணா6ாி�வ� த�ைமவ� சிைறயி�� 

      க)ைண* பறி*ப 0�ைன' 

(ைடெயன' ெகா�மதன� விழியிெனதி� வ�வேன. 

      [7](ழவிெயன இவைன மதிேய; 
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[8](ழகனழ; விழியி0= சி=ெபாறியி 0லெகலா3 

      [9](திைரயன; ப�பO�கா) 

படவரவி ென<யைக* [10]பிணி/க ம�>தெநB* 

      ப� [11]கவள நீயா(வாB 

ப�மயி? [12]நாB'(ைடயி ெதன�ைன' ெகா�தி* 

      பைத'க* பைத'க அ�ேம 

அட/னி� ெகாM/னர கரசரண ெமனவிைர> 

      த�,D யாடவாேவ 

ஆரண> தமிழில( ேமாக� ெபாD/�ெகா 

      ட�,a யாடவாேவ. 74 

 

[1]. �வற - வ%ற. [2]. ெபா<ய - Nளாக. [3]. அழD ென: ைகக� - அ'கினி 

பகவான+ ஏ: ைகக�. [4]. ெவBதாக - விைரவாக. [5]. அ�வா� - ெவC�வா�. 6. 

இ�வ� - பிரம வி_J'க�. [7]. (ழவி - இளOேசB. [8]. (ழக� - சிவபிரா�. [9]. 

(திைரயன; - வடவா /கா'கினி. [10]. பிணி /க� - /�க� வாகனமான யாைன. 

[11]. கவள� - ஒ� வாB உண�. [12]. நாB'(ைட - காளா�; இ+ ஆ�பி என* 

ெப=�. 

 

 (ெபா - ைர.) கட; நீ� வ%ற, மைல Nளாக ேவ; ஏ�வா�; அ'கினி ேதவ0ைடய 

ஏ: ைககைள வி= வி=�+ ெவC< 5��+வா�; கமல�தி; இ�>த பிரமேதவைர' 

க�� சிைறயி; அைட*பா�; கமல� ேபா�ற க)Jைடய தி�மாD� க)ைண* 

பறி*பா�; 

உ�ைன' (ைடெயன' ெகா)ட க�ேவ�, (இ$ ெசKேவ�) க) எதிாி; 

வ�வாேனா? 

இவைன' (ழ>ைத ெய�= எ)ணாேத; (இ>த) இள�பிரா� அழ; க)ணிD�>+ 

ெவளியா(� சி= ெபாறியினா;, உலெகலா� வடைவ� தீயி; பCட பO� ேபா; 

பாழா(�; 

பட�ைத1ைடய பா�, ேபா�ற நீ)ட +தி'ைக1ைடய பிணி/க� எ0� /�கன+ 

ஊ�தியான) யாைன உ)ண, நீ ஒ� கவள உண� ஆைவ; 
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(இவன+ ம%ெறா� ஊ�தியான) ப$ைச மயி?�, இ+ நாB'(ைடெய�=, உ�ைன' 

ெகா�தி* பைத�+� +<'க' ெகா�= வி��; 

(இ*ப< உ�ைன') ெகா;?� அள� /னி� ெகா�M/�, ஹரஹர அைட'கல� 

எ�= ெசா;D, விைர>+ ச>திரா! விைளயாட வ>தி�! 

வடெமாழி மைற1� தமி� மைற1� வா�கி�ற தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய 

/�க0ட�, ச>திரா! (நீ) விைளயாட வா, (எ - =). 

கட; நீ� வ%ற ேவ; விCட+, உ'கிர (மார பா)<ய� ஆன கால�தி;. 

ச>திரைன நாB'(ைடெய�=, இ�=� இைளஞ� Fறி விைளயா�� இய;, 

காணலா�. அதனா; மதிைய, நாB'(ைட எ�= அறிவி�தா�. 

ெப�3கடD; நா� பிற>தவ� எ�ைப; அ'கடைல ேவ; ஏவி வ%ற$ ெசBதவ� 

இவ�. 

எ�னி; ெவ*, உளெத�ைப; ெவ*பி� இடமான அ'கினி ேதவன+, ஏ: 

ைககைள1� ெவC< எறி>ேதா� இவ�. 

மாதைர$ சிைற*ப��+� ஆ%ற; உைடயவ� எ�ைப; பைட�தாைன$ சிைறயிC� , 

கா*பாைன ம$சாவதார�தி; க)ைண* பி�3கியவ� இவ�. 

அகில உலைக1� ஆC<* பைட'(� காம0'(' (ைடயாேன� எ�ைப; 

அ'க�ேவ�, இ$ ெசKேவ� எதி�வர அO�வ�. 

ேபச� ெதாியாத (ழ>ைத இவ� எ�= இ=மா�த; ெசBயாேத; இவ� உ=�த 

க)ணிD�>+ உதயமா(� ஒ� சி= தீ*ெபாறியா;, காசினி /:+� நாசமா(ேம. 

இவ� ஏறிவ�� யாைன'( நீ ஒ� கவள உண�; இவ� மயிேலா உ�ைன நாB' 

(ைடயாக எ)ணி' ெகா�தி* பைத'க' ெகா�=வி��. ேவ)டா. அKவளவி%( 

இட� ெசBயாேத! மாியாைதயாக வ>+வி� எ�0� இ+, த)ேடாபாய� என* 

ெப=�. (74) 

 

      அ�,D* ப�வ� நிைறெவBதிய+ 

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

8. 8. 8. 8. சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�    

 

சி=5� கC< விைளயா�� சி=ெப)க�, தா� /ய�= கC<ய சி%றிைல$ 

சிைத'(மா= வ�� சி= ப�வ$ேசைய, அ3ஙன� ெசBய ேவ)டா எ�= ேவ)<' 
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ெகா�M� ப�வ� இ+. சி=ைம + இ; - சி%றி;; சி=ைமெய0� ப),* ெபய�, ஈ= 

ேபாB� த�ெனா%= இரC<%=; இ�ெதாட�, சி%றி; சிைத�த; எ0� ெபா�� 

பய>த+; சி=பைற /தDயவ%றி?� இ3ஙனேம ெகா�க. 

'சி=பைற /ழ'கைல1�, சி%றி; சிைத�தைல1�, சி=ேத� உ�Cடைல1�, சி=பைற 

சி%றி; சி=ேத� எ�றா�, ெபயெரா� ெதாழி%( ஒ%=ைமயா�' என வ�� இல'கண 

விள'க�ைர, இ3( எ)ண� த(�. 

'அ�,Dேய ஆB>த சி=பைறேய சி%றிேல ' எ0� ெவ)பா* பாC<யD?�, 

சி=பைற ெகாC�த; /�0�, சி%றி; சிைத�தைல* பி�0மாக' (றி*பிட*பC 

�ள+. இ� /ைற'(� த'கப< இர)டா� ஆ)<; சி=பைற /ழ'க?�, G�றா� 

ஆ)<; சி%றி; சிைத�த?� உைர'க*ப�� என உண�க. 

(இத%( மாறாக, சி%றி; சிைத�தைல /�0�, சி=பைற ெகாCடைல* பி�0மாக 

வ>த வழ'கா=� உள+; "கா*ெபா� ெச3கீைர தா;ச* பாணி, யா*,= /�த� வ�க 

எ�ற; /த;, அ�,D சி%றி; சி=பைற சி= ேத�, ந�பிய ம%றைவ �%ற� தளெவன, 

விள�பின� ெதBவ நல�ெப= ,லவ� '' 

எ�ப+ ப�னி� பாC<ய;; இ3ஙன� ெகா�M� இட�+, சி%றி; இர)டா� 

ஆ)<?�, சி=பைற G�றா� ஆ)<?� நிக:� எ�க.) 

 

 [1]கண3ெகா ள�ர� [2]க<நகாி� [3]க�னி 

      மதிேலா அைத$S�>த 

[4]கD'( /தைல [5]மகரமரா' 6கஞD 

      யா�>த [7]ேபரகேழா 

வண3( ம<யா� தைலயிலய� வ(�த 

      விதிேயா இனியவ�பா; 

வ��+� பிறவி த��ெபா�C� வளரா 

      நி�ற விைனமைலேயா 

[8]பிண3கி யவைர* பிணி'கவ�� ெபாிய 

      எ�ைம* [9]பாியமன� 

[10]பிற3க� மா�ேபா ெப�நரக' (ழிேயா 

      ேதவ� சிைற'கதேவா 

மண3ெகா� கமல$ ேசவ<யா; மகளி� 

      சி%றி; சிைதேயேல 
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வரதா சாமி மைல /�கா மகளி� 

      சி%றி; சிைதேயேல. 75 

 

[1]. கண� - FCட�. [2]. க< - காவ;. [3]. க�னி - அழியாத கC�' ேகா*,. [4]. 

கD'(� - மி�'(ட� ஆரவார� ெசB1�. [5]. மகர� - �றா மீ�. 6. கஞD - நிைற>+. 

[7]. ேபரக� - ெபாிய அகழி. [8]. பிண3கி - மா=பC�. [9]. பாி - ஊ�தியான கடா. [10]. 

பிற3க; - மைல. 

 

(ெபா - ைர.) ெப�>திரளாக$ ேச�� அ�ணர+ (ெப�3) கா*பைம>த (மாெப��) 

நகாி� அழியா மதிேலா? 

அ�மதிைல$ S�>+�ள ேமாதி ஆரவாாி'(� /தைலகM�, (�ழ%றிய<'(�) �றா 

மீ�கM�, (பட�>+ வ��) பா�,கM� நிைற>+ ஆ�>த ெபாிய அகழிேயா? 

வண'க� ெசB1� அ<யவ� சிர�தி; ேவத� எ:திய விதி எ:�ேதா? 

இனி அவ�க� இட�தி;, தளர$ ெசB1� பிறவிைய� த�� ெபா�C�, வள�>+ நி�ற 

(மாெப�� ) க�ம மைலேயா? 

மா=பC� அ>த அ<யவ�கைள (' கால பாச�தா;) இ='கி' கCட வ�� வள�>த 

எ�ைம வாகனனான இயமன+ மைல ேபா; உய�>த மா�ேபா? ப�ைம நரக* 

ப�ளேமா? (அ�ண� சின>+,) வாேனாைர யைட�+ ைவ�த சிைற' கதேவா? 

மண� கம� கமல� ேபா�ற தி�வ<யா;, (எ�) சி= 5Cைட$ சிைத�திடாேத; வர� 

வழ3(� வ�ளா;! (/த�ைம$) �வாமிமைல /�கா! இள� சி=மிக� (நா3க� 

எ:*பிய) சி= 5Cைட$ சிைத�திடாேத, (எ - =) 

அ�ர மதியாயி�, அகழி யாயி�, விதி'(� பிரம� விதியாயி�, மாெப�� விைன 

மைலயாயி�, மக�தான இயம� மா�பாயி�, ேகாைண நரக' (ழியாயி�, ககனைர 

யைட�த சிைற' கதவாயி�, க�Oசின� மி'( உன+ தா�வDைய' காCடலா�; 

இ+ உ� ப'ைதகளான சி=மிய� கC<ய ம) 5� ஐயா! இ+ சி= 5�; அழகிய 

இதைன அழி�திடாேத எ�றப<. 

வாB�த ஆ�மீக வா�'ைக வளர ேவ)��; ேபறான அத� Gல� நா3க� அைமதி 

ெபற ேவ)��; ஆந>த� ெகா�ள ேவ)��; இ* பிறவியி� ஆ1� இKவள�தா� 

எ�=, இைடயி; (='கிட ேவ)டா; 5ணான அழி� ேவ)டா; ஆ'க� தா பிரேபா 

எ�= அலறியப<. 
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சி%றி; ப�வ�தி; இ$சி>தைன ேவ)��; அ*ேபா+தா� இ*ப�வ அ�ைம 

ெதாித?=�. (75) 

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

 

 [1]அன>தா கமேவ த3கMம% றாிய ேவ= கைல'[2](:�� 

      [3]அ<ேக� நி�ேச வ<பயில அைம>த வழியா ெம�ப� அைவ 

தின>தா� பயி�= ,லனட'கி� தியான� ,ாி1� ேயாகிய�ெமB$ 

      சி>ைத தா0� தி�வ<'(� தி�வா லயமா$ ெச*,கி�றா� 

மன>தா 0�கி மல� Nவி வா��+ ம<யா� பயி?மிட� 

      மன/� ைக1� மணிநா�� வ�ள; விைளயா[4]டர3 ெக�ப� 

சின>தா� ெப�க வழி�தைடேயா சிறிேய� சி%றி; சிைதேயேல 

      தி�ேவ ரக�வா� (�மணிேய சிறிேய� சி%றி; சிைதேயேல. 76 

 

[1]. அன>த - அளவிலாத. [2]. (ழ - FCட�. [3]. அ<ேக� - ஆதிGலேன; விளி1�, 

ஏ%ற ெபய�. [4]. அர3( - சைப. 

 

(ெபா - ைர.) அளவிலாத ஆகம3கM�, ேவத3கM�, ம%=� உ�ள அ�ைமயான 

(Nய) கைலகளி� ெதா(திகM�; பிரேபா! உன+ தி�வ<கைள எ)ண அைம>த 

வழி எ�ப�. 

(பயனான) அ>H%கைள நா�ேதா=� பயி�=, ஐ�,ல$ ேசCைடகைள அட'கி, 

(அ�தி�வ<கைள�) தியானி'(� (ேமலான) ேயாகிகளி� ெமB1�ள�, (அ�) 

தி�வ<கC(� தி�'ேகாயி; எ�ப�. 

மன� உ�கி, மல�ெகா)� அ�$சி�+, (உ�ைன) வா��+� அ<யா� வாழிட/�, 

(மதிமி(� அவ� த� ) மன/�, தி�'கர/�, (நலமி(�) அழகிய நா��, வ�ளலா� நீ 

(இ�>+) விைளயா�� (இ�ப$) சைப எ�=, ((றி*ெபா� ேமேலா�) F=கி�றன�; 

வ�� வழியி;, (எ� சி%றி;, உன'($) சின� வளர� தைடயா1�ளனவா? (அ*ப< 

யி;ைலேய!) சிறிேய� (ைகயா; இைழ�த) சி= 5Cைட, (உ� சிற>த தி�வ<யா;) 

சிைத'காேத! 

தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய (�மணிேய! (நீ) சி=மிய� சி%றிைல$ சிைத�திடாேத, 

(எ - =). 
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அ�� H%க� யா��, உ� தி�வ<' கீ� உள. அத0ட�, இ�ப அ<யா� 

இட>ேதா=� இ�'கி�றாB; அவ�க� எ)J� மன�தி;, இைறO� கர�தி;, 

ஏ�+� வா'கி;, விமலா ! நீ இ�>+ விைளயா�கி�றாB. 

வி�தக$ சி= 5� கC<, நா3க� விைளயா�கி�ேறா�; நா3க� பயனான உ� 

ப'ைதக�. தாராளமான உ� வழி'( அைவ தைடய;ல. ஆ'க� அளி'(� 

தி�வ<களா;, அழி� ெசBயாேத எ�= ேவ)<யப<. 

"அந>தா ைவ ேவதா'' 

எ�ப+ ��தி. 

ேவத� ெபா+; ஆகம� சிற*,. அைவகளி� உ=*,க� பிற அ�� H%க�. அ> 

H%க�, உ� தி�வ<கைள நிைன'க வழிெசBவன. அ>H%கைள' க%=� ேகC��, 

விர'தி ேம% ெகா)டா� உ�ளேம உ� ெப�3 ேகாயி;. அ<யா� இட� நீ வா:� 

இட�. அவ� அ3க3க� உ� விைளயாC� அர3( எ�0� ெசBதிைய, எ)Jந� 

உள3க� இளக; ெப=�. 

"உ�ள� ெப�3ேகாயி; ஊ0ட�ேப ஆலயமா� 

வ�ள% பிரானா�'( வாBேகா ,ரவாச; 

ெத�ள� ெதளி>தா�'($ சீவ� சிவD3க� 

க�ள* ,லைன>+� காளா மணிவிள'ேக'' 

எ0� சா�திர/�, 

"ெவ�= ஒ�=� அ�ப� 

அ3க� ெபா�>+� அழேகாேன'' 

எ0� தி�*,க:�, இ3( நிைனவி%( வ�கிற+ அ;லவா? 

வி�தக அ<யவ� தி��ள�தி;, தி�'கர�தி;, தி�நாவி; விமல� இ�>+ 

விைளயா�கி�றா� எ�ப+, சா;, மி'க ஒ� சமி'ைஞ. ஊ�றி இதைன 

உண�பவேர உ�தம�; ஆ�. அKவள�தா� அறிவி'க /<1�! ([7]6) 

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

 

 [1]காைல* ப�தி பலேகா<' [2]கதி�ேபா ெல:>த ேபெராளியா% 

      க)க� Fகி� தைலகவி�>+ க��தி; நிைன>ேத யி�>ததலா; 

[3]ேகால' (மரா நி�வ�ைக (றி�+' க)�� அவமதி�+' 

      (�பி டாம; இ�>ேதேமா (=கி நி�= நீ/=வ; 

[4]பாD% ெபாழி1 நிலெவாளிைய* ப�(� [5]பறைவ யாேனமா; 
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      பணி>+ சி=ேசா ற�பாக* பைட�+ வி�>+ 6,ர>தி�ேவ� 

[7]ஆைல* பாேக க%க)ேட அ<ேய� சி%றி லழிேயேல 

      அணிேய ரக�வா� (�மணிேய அ<ேய� சி%றி லழிேயேல. 77 

 

[1]. காைல* ப�தி - உதய Sாிய�. [2]. கதி� - ஒளி' க%ைற. [3]. ேகால� 

(இய%ைக1�) ெசய%ைக1மான ேபரழ(. [4]. பாD; - பா; ேபா;. [5]. பறைவ - 

ச>திர/கி எ0� பறைவ. 6. ,ர>தி�ேவ� - ஏ%=* ேபா%=வ�. [7]. ஆைல - 

க��பாைல. 

 

(ெபா-ைர.) உதய பாிதியி� பலவான ஒளி'க%ைற ேபா; எ:>த (உ� தி�ேமனியி�) 

கன�த ஒளியா; க)க� Fசி, தைல (னி>+, (எம+) உ�ள�தி; (உ� தி���ைவ) 

நிைன>ேத இ�>தத�றி, அழகிய (மரா! (பயனான) உன+ வ�ைகைய ஊ�றி* 

பா��+� அவமதி�+ (' (வி�த ைககளா;) (�பிடாம; இ�>ேதமா? 

(நிமல நிைன) அJகி நி�=, நீ ,�னைக Gல� பா;ேபா; ெபாழி1� 

நிலெவாளிைய* ப�(� பறைவ ஆயிேன�; 

பணி� காC<, சி= ேசா%ைற அ�பாக$ சைம�+, (கனி>த) வி�>+ ஏ%றைல' 

கா*பா%=ேவா�; (பயனான) ஆைலயி; விைள1� பாேக! க%க)ேட! அ<ேய3க� 

சி%றிைல யழி�திடாேத; 

அழகிய தி�ேவரக�தி; எ:>த�ளிய (�மணிேய! அ<ேய3க� சி%றிைல 

யழி�திடாேத, (எ - =). 

"உததிமிைச கட�மர கதவ�ண (ல+ரக 

உபலளித கனகரத சதேகா< Sாிய�க� 

உதயெமன 1க/<வி� இ�ளகல - 

ஒ� ேசாதி 5�வ+'' 

உ� தி�ேமனி. அதனா; க) G<ேனா�; அவமதி�த+ அ;ல எ�ப+ (றி*,. 

ச>திர கிரண அ/ைத* ப�கி, உயி�வா� பறைவ ச>திர/கி எ�ற ெபய� ெப=�. 

ேகால'(மரா! இனிய நி�ைன எ)Jேவா�; (வி�த ைககளா; (�பி�ேவா�; 

பய� த� ,�னைக ஒளிைய* ப�(ேவா�; உ� அ<யவரான வி�>தினைர 

உபசாி*ேபா�; இைவகைள$ ெசB+ ெகா)<�'(� எ3க� அ�ைம$ சி= 5Cைட 

அழி�திடாேத எ�= ேவ)<யப<. 
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பாேக! க%க)ேட! (�மணிேய எ0� விளி, க)ணி%(� நாவி%(� க��தி%(� 

பய� த�ேவா� எ0� (றி*,. (77) 

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

 

களி�த அ�ர� களி�தட�'க' க)�� [1]ம)<� கைணவDய 

      க;லா� வி;D% ெறா��ெதB13 [2]கண'ைகயறியா தவ�/�[3] ப; 

இளி�+ நி�றா� மகென�ேன� இனிய கணவ� விட/)ண 

      ஏகி* [4],லவ� மகளாB$ேசா [5]றினிதC <Cடா� ேசெய�ேன� 

(ளி�த 6மடவா� ,டைவெகா� (�>த ேம=3 [7]ேகாமாளி' 

      F�த� ம�ெக� ேன�(ற�தி (%ேற வலென� றினி1ைரேய� 

அளி�த) கமல$ ேசவ<யா லரேச சி%றி லழிேயேல 

      அணிேய ரக�வா� (�மணிேய அ<ேய� சி%றி லழிேயேல. 78 

 

[1]. ம) தி� கைண - ம)J)ட (தி�மாலாகிய) பாண�. [2]. கண'ைக - வைகைய. 

[3]. ப; இளி�+ நி�றா� - சிாி�+ நி�ற சிவ�. [4]. ,லவ� - கவிராஜ ப)<த�. [5]. 

இனி+ அC� இCடா� - இனிதாக* பாக� ெசB+ பாிமாறிய அ�னIரணி. 6. 

மடவா� - ேகாபிைகக�. [7]. ேகாமாளி' F�த� – க)ண�. 

 

(ெபா-ைர.) க�ெவறி ெகா)ட அ�ர�க� களி மி(�+ ேமாதைல' க)<�>+�, 

ம)Jலைக உ)ட (மாதவனாகிய) கைணைய, வ�ைம ெகா)ட (ேம�) மைலயா� 

வி;D; ெதா��+ வி�� வைகைய அறியாம;, அ>த அ�ர�/� சிாி�+ நி�ற 

சிவனா� சி=வ� எ�= ெசா�ேனா� இ;ைல; 

இனிய கணவ� விட� ப�க, (அவைர* பிாி>+) ெச�=, (5ைர' கவிராஜ� 

எ0ெமா�) ,லவ� மகளாB, (காசி வைர அவைர� ெதாட�>+ ெச�=, ெச�ற இட 

ெம;லா� அவ�'(,) இனி+ ேசா= சைம�+* பாிமாறிய அ�னIரணியி� ைம>த� 

எ�= அறிவி�ேதா� இ;ைல; 

(ெபாBைகயி;) (ளி�+' ெகா)<�>த ேகாபிைககளி� ேசைலகைள' கவ�>+ 

ெகா)�, (�>த மர� ஏறி' (>தியி�>த ேகாமாளி' F�தனான மாD� ம�க� 

எ�= (Fற ) வாB திற>ேதா� இ;ைல; 
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(றமகளான வ�ளியாாி� (%ேறவ; ெசBபவ� எ�=, இனிேம; ெசா;ல 

மாCேடா�; 

அ�Mைடய (ளி�>த தாமைர ேபா�ற தி�வ<களா;, அரேச! (எ�) சி= 5Cைட$ 

சிைத�திடாேத! 

 

தி�ேவரக�தி; வா:� (�மணிேய! அ<ேய3க� சி%றிைல அழி�திடாேத, (எ - =) 

ம)ைண� தி�0� கைணைய, க;லாகிய வி;D; IC< வி�� கண'( எ�ன? 

அ'கைணையவிட அறியா+, ப;Dளி�தா� சிவனா� எ�ப+ பாிதாப�. கணவ�'($ 

சைம�திCடா;, அவ� க��)ண மாCடாேர! அ+ ெசBயா+, பாவலைர* பி�ப%றி, 

அவ�'($ சைம�+* பாிமா=வ+ எ�ன த�ம�? ம3ைகய� பல� நி�வாணமாக, 

அவ�த� ேசைலகைள� தி�< மரேமறி' ெகா�வ+ ேகாமாளி�தன�. த>ைத1� 

தா1� அ�மா0� ேமாச�; நீ1� (ற�தி (%ேறவல�; 

ஐயBய; அ+ எ*ப< யாயி0� ஆக! அ+ ப%றி ஏேத0� வாB திற>ேதமா? எ3க� 

ேம; ஏேத0� த*,ளதா? சி=மிய� நா3க� சி=5� கC<, சி= ேசா= சைம�+ 

விைளயா�கிேறா�. 

அைத அழி'க நிைன*ப+ அநியாய�; ேவ)டா�. நீ எ3க� ராஜா அ;லவா! எ3க� 

(� ஆயி%ேற! மாணி'கேம ! எ3க� சி= 5Cைட$ சிைத'காேத அ*பா! எ�=, 

விநய� காC< ேவ)<யப<. 

      ெசா;?' கினிய க:'(�றேர! 

      உைம$ ெசா;ல எ�றா;, 

      அ;ல; பிைழ*,* பிைழ�+ விCc�; 

      /*, ராதிய�ேம;, 

      வி;ைல' (னி�ெதBய மாCடாம;, 

      நீர>த ேவைளயிேல 

      ப;ைல� திற>+ விCc� இ+ேவா 

      L� பைட�ெதாழிேல.'' 

எ0� தனி* பாடைல, /தல< நிைனQCட; அறிக: இ+ பழி* ,க�*பணி. 

ச'தி உபாசக� கவிராச ப)<த�. காசி'($ ெச�=, அ3( எ:>த�ளிய அ�ன 

Iரணிைய, அவ� ேசவி'க அவாவினா�. ,னித ஒ� நாள�= ,ற*பCடா�. 
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வழியிைட* ,லவ� பசியா; வ�>தாதப<, அவ� மக� ேபா; உ�'ெகா)ட 

அ�பிைக, அ3க3(* பயனான உண� சைம�+* பாிமாறின� எ�0� வரலா= 

இ3( எ)ண� த(�. (78) 

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

 

 [1]எ�மா யிைழ'(� சி%றிெலலா ெம>ைத யழி�+' F�தாட 

      எ�ள� தைன1� சினவாம Dனி+ தாள மி�கி�றா� 

[2]த�மா தரவா D�மடவா� தா/ ெமம'க� தைகயெரன� 

      தவ= ெய)ணி' ெகா)டைனயா� த)ட மிட�தா யைரயைழ*ேபா� 

��மா இ�'(� ப<எவ�'(� ெசா;ல வ;லாB உன'கதைன$ 

      ெசா;வா ாிைலநீ தக*ப0'($ �வாமி ெய�ப +லகறி1� 

அ�மா [3](=�ப� (ல�தரேச அ<ேய� சி%றி லழிேயேல 

      அணிேய ரக�வா� (�மணிேய அ<ேய� சி%றி லழிேயேல. 79 

 

[1]. எ� ஆB - எ� அ�ைன. [2]. த� ஆதரவா; - தம+ இய%ைக* ேபர�பா;. [3]. 

(=�ப� - (=�, ெசB1� சி=வ�; மைலவாணராகிய (றவ�. 

ரசபதி எ:திய விாிவான இKவரலா%ைற, அமி�தவசனி மாத இதழி; அறிக. 

 

(ெபா-ைர.) எ�/ைடய அ�ைன இைழ'(� சி%றி; அைன�+�, எம+ அ�தரான 

சிவபிரா� அழி�+ (அவ� /�) F�தாட, (அத%காக அவைர) எ�ளள�� 

ெவ(ளாம;, (அவ� /�) இ�ப�ெதா�) தாள� இ�கி�றா�; 

(அ+ேபா;) இ$சி=மிய��, த� (ஆரா இய%ைக*) ேபர�பா;, எ� விஷய�தி; (எ� 

தாயி�) அேத த(தியராகி� தாள� ேபா�வ� எ�=, (இ�= நீ) தவறாக எ)ணி' 

ெகா)டைன; (இ>த அCeழிய� ெசB1� உன'(� த)டைன தர, நா3க� (எ3க�) 

தாயைர அைழ*ேபா�; 

��மா இ�'(�ப< எவ�'(� (நீ) ெசா;ல வ;லவ�; உன'( அK�பேதச�ைத 

உைர*பா� இ;ைல; நீ தக*ப0'($ சாமி எ�பைத உலக� அறி1�. 

அ�மா! (=�, ெசB1� (சி=வ�) FCட�+ அரேச! அ<ேய3க� சி%றிைல 

யழி�திடாேத; 

தி�ேவரக�தி; வா:� (�மணிேய! அ<ேய3க� சி%றிைல அழி�திடாேத, (எ - =). 
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அ�மா சி%றிைல இைழ'கலா�; அ*பா அழி'கலா�; அழி�த பி� ஆCட� 

ேபா�வாேர;, தா0� தாள� ேபா�கிறா� அ>த� தாB. காரண� எ�ன? அழி>த 

சி%றிைல, அ�மா மீC�� ஆ'(� ஆ%ற; உைடயவ�; எ3க� வா�'ைக$ சி%றிைல 

நீ அழி�தா;, அைத மா%றி அைம'க எ�மா; ஆவதி;ைல. ��மா இ�� எ�= 

ஊ�'( உபேதச� ெசBைவ! அ+ உ�னளவி; அைமயாேதா எ�ப+ இக�$சி' 

(றி*,. 

(=�ப� - மைலவாணரான (றவ� எனி0மா�. 

‘�%= ெந� ேநமி$ �வ�'கிைசய எC�$ 

      �வ�'கா; நி=�தி, ேம�� 

Nெணா�= ந�நC�, ெவளி/க� G<,யி� 

      �ட�விள' கிC� , /%ற 

எ%=,ன D%க:� ,வன* பழ3கல� 

      எ��த�' கி*,+'F� 

இ�ன/த� சைம�திC, ட�ைனநீ ப�/ைற 

      இைழ�திட, அழி�தழி�ேதா� 

/%றெவளி யி;திாி1� ம�த* ெப��பி�த� 

      /�னி�= ெதா>த� இட��, 

/னியா+ ைவக?� எ��த�'கி*, பைழய 

      Gத)ட Fட� G�� 

சி%றி;விைள யா�ெமா� ப$சிள� ெப)பி�ைள, 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள! 

ெத�ன%(� அ�ெபா�மைல ம�ன�'(� ஒ� ெச;வி 

      ெச3கீைர யா<ய�ேள'' 

எ0� மீனாCசி* பி�ைள� தமி�, அழிைவ1� ஆ'க�ைத1� அறிவி*பைத ஓ�க. 

([7]9) 

---------- 

 

 [1]அ�ன ேமற* பைட�தவ�பா ல�பாB வாழ அறியாம; 

      அவேன� தைலைய' கைள> [2]ைதய மதிேல ஏ%=� அ�>+வைர 

[3]ம�ன� [4]ப�*ைப மதியாம; வ�>த' (�தி வ<*பி�[5]+� 

      ம�தனாகி$ �டைலயினி; 6வா�வா� மக�நீ மடமகளி� 
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ெபா�னி� ெபா<1� +கி�'ெகா<1� ெபா;லா மணி1� ,ைனசி%றி; 

      ,(>த3 கவ�த> தி�ேசா= ,சி'கா தழி�த; விய*ப�ேற 

தி�ன* [7]பலகா ர�ெப=க சிறிேயO சி%றி; சிைதேயேல 

      தி�ேவ ரக�வா� (�மணிேய சிறிேயO சி%றி; சிைதேயேல. 80 

 

[1]. அ�ன� - ேசா=; அ�ன* பறைவ. [2]. ஐய� - பிCைச. [3]. ம�ன� - க)ண�. 

[4]. ப�*ைப - ப�*பிைன; ெப�ைமைய. [5]. உ�ம�த� - பி�+* பி<�ேதா�. 6. 

வா�வா� - வா:� சிவபிரா�. [7]. பலகார� - சி%=)<. 

 

(ெபா-ைர.) அ�ன�ைத மி(தியாக இCட பிரமனிட�+ அ�பாB வாழ அறியாம;, 

அவ0ைடய (நா�( தைலகளி;) ஒ� தைலைய' கி�ளி, அ�தைலேயாC<; பி$ைச 

ஏ%=�; 

அாிய +வாரைகயரசரான தி�மாD� ப�ைமைய* ெபா�Cப��தாம;, (அவ� 

தி�ேமனி) வ�>+மா= (�தி வ<1�ப<$ ெசB+, பி�தனாகி, மயான�தி; 

வா�வா� ஆகிய சிவ� மக� நீ; 

ெபா� ெபா<1�, பவள' ெகா<1�, +ைள படாத மணிகM� (ஆன இைவகளா;,) 

ெபாD� ேதா�ற$ சி= ெப)க� அைம�த சி= 5C<% ,(>+, அ3(ள அவ�க� 

(உவ>+) த�� ேசா= உ)ணாம;, (5ணா�ப<) அழி�த; விய*ப;ல. 

(அ*ப� இய;,, மக� பா?� த*பா+ காண* ெப=கிற+.) தி�பத%( 

(ேவ)�ேம;,) சி%=)<கைள* ெப%=' ெகா�; சி=மியரான எ3க� சி= 

5Cைட$ சிைத'காேத; 

தி�ேவரக�தி; வா:� (�மணிேய! சிறிேய� சி= 5Cைட$ சிைத'காேத, (எ - =). 

அ�ன� ஏற* பைட�தவ� எ�பத%(, மி(தியான உண� தயாாி�தவ� என��, 

ஏ=த%( அ�ன வாகன� உைடயவ� என�� இ� ெபா�� ேதா�றைல யறிக. 

ப�*, எ�ப+ ப�ைம என��, (அ�ன�தி%(* பி�) ப�*, என�� ெபா��ப��. 

அ�ன வாகனெனா� வாழலா�. அ+ ெசBயாம; அவ� தைலைய' கைள>தா�. 

தி�மா; வியாபக�; ம�னரான அவ� ெப�ைமைய மதி�தில�. பிரம� ம)ைட 

ஓC<;, ெந�மா; (�திைய நிைற�தா�. அைதேய>தி, ஆேவச� ெகா)� 

�டைலயி; ஆ�கிறா�. அவ� மக� தாேன நீ! 

த>ைத ெசBத+ ேபரழி�; சி=வ� நீ� ெசBவ+ சி%றழி� எ�ப+ (றி*,. (80) 
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------------ 

 

 [1]மைலயி� மகC( மகனானாB [2]வாாி மகC( ம�கானாB 

      வDய த>ைத 1லகழி*பா� மாம� [3]ேபரா ைவ()ட� 

[4]சிைலைய$ [5]சிைறெகாB 6ெகா<ேயா0� சினேவ �வ�� ெப) ெகா��ேதா� 

      ெசக�தி; வDைம$ �%ற/ளாB ெச�ைம ெநறியி% ெச;லாேயா 

மD1� வDைம வாB�ேதா�க� வ(�த வழிேய வாB'காேலா 

      மகளி ாிட> [7]தாளா)ைமயிைன ைம>த� காCட; மா)பாேமா 

[8]அலகி; வளOேச� ,னனாடா அ<ேயO சி%றி லழிேயேல 

      அணிேய ரக�வா� (�மணிேய அ<ேயO சி%றி லழிேயேல. 81 

 

[1]. மைல - இமயமைல. [2]. வாாிமக� - தி�மக�. [3]. ேபரா - அழியாத. [4]. சிைலைய 

- மைலைய. [5]. சிைற ெகாB - இற(கைள அ=�த. 6. ெகா<ேயா� - இ>திர�. [7]. 

தாளா)ைம - /ய%சி; தி�வ< 5ர�. [8]. அலகி; - அளவி;லாத. 

 

(ெபா - ைர.) மைல த>த மகளான பா�வதி'( ைம>தனாயிைன; கட; த>த 

ெச;வியான தி�மகC( ம�க� ஆயிைன; வ�ைம1ைடய (உ�) த>ைதேயா, ச�வ 

ச�மார� ெசBபவ�; (வா:� உ�) அ�மாேனா, (எ�=�) அழியா ைவ()ட�; 

மைலகளி� இற(கைள* பறி�த வ$சிர' ெகா<யனான இ>திர0�, ெப�3 

ேகாபிகளான ேவ�வ�கM�, (உன'(*) ெப) ெகா��தவ�க�; 

உலகி; உர� பைட�த உறவினைர உைடயவ� நீ; (ஆதD�,) சிற>த வழிைய* 

பி�ப%றி$ ெச;லாேயா? வள�� வDைம வாB�தவ�க�, வ(�த வழிேய வாB' 

காேலா? இள� சி=மியாிட�, கா;களி� ஆ)ைமைய' காC�வ+, (சிற>த) 

ைம>த�'($ சிற*பாேமா?; 

அளவிலாத வள� அைம>த காவிாி பா1� ேசாழவள நாடேன! அ<ேய3க� சி%றிைல 

யழி�திடாேத; 

தி�ேவரக�தி; வா:� (�மணிேய! அ<ேய3க� சி%றிைல யழி�திடாேத, (எ - =). 

மைலயி� மக� தாB; கடD� மக� மாமி. பாைர யழி*பவ� பரமபிதா. அ�மா� 

உட; ப��தவ�. /த; மாமனா� ெகா<யவ�. அ��த மாமனா� ேவ�வ�. உர� 

மி'க அ<யவ� உறவின�. அதனா; நீ, சிற>த ேந� வழியி% ெச;ல மாCடாB. 
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உ�தம� வழி உன'( எ*ப<� ேதா�=�? வ;லா� வ(�தேத வாB'கா; ஆய+ 

உ� வரலா=. 

கா; வDைமைய* ெப)களிட� காC�வ+ ெகௗரவமா? ,ன; நாடா! (�மணிேய! 

ேவ)�கிேறா� ; சி%றிைல$ சிைத'காேத எ�= ேவ)<யப<. 

மைல - மைல*ைப விைளவி*ப+ எ0� காரண* ெபா�CடாB, இமயமைலைய 

உண��திய+. 

வாாி மக� - பா%கடD; எ:>த அ/ெதா� பிற>த தி�மக�. அளவிலா ஆ%றைல 

1ைடய அமலனாதD�, ‘வDய த>ைத' எ�றா�. 

ைவ()ட� - ()டாகார மானவ�; ைவ(>த வாச� எ0� இ� ெபா�ைள1� 

பய>த+. 

படபட�+ மைலக�, ஒ� கால�தி; வானி; பற>தன; அைவகளி� இற(கைள, 

இ>திர� வ$சிரா1த�தா; ேசதி�தா�; அைத, 'சிைலைய$ சிைறெகாB ெகா<ேயா�’ 

எனD% ெபற ைவ�தா�. 

வ$சிரா1த� ைகயா1த�; அ+ேவ அவன+ ெவ%றி' ெகா<; அதனா;, அவ� 

மைலயி� இற(கைள' ெகாB ெகா<ேயா� என* ெப%றா�. ம%=, ெகா<ேயா� 

எ�ப+, ெப�3 ெகா�ைமயாள� எ0� (றி*,மா�. 

‘வ;லா� வ(�தேத வாB'கா; எ0� ெபாிய 

வழ'கி%( இ:'(� உ)ேடா ' 

எ0� தா1மானாைர, ஐ>தா� வாி நிைனQCட; அறிக. 

தாளா)ைம எ0மிட�+, இைடயறா /ய%சி1ைடைம ெப)களிட>தாேனா எ�ற 

ெபா�� ெகா�க; ம%=, காாிைகயாிட>தா� கா;வD காC�வேதா? வD1ைட 

ஆடவ�'( இ+ வழ'காேமா எனி0மா�. (81) 

---------- 

 

ேவத /தலா� பதினா�( வி�ைத மண'(� சிவாகம�தி� 

      ெமB�ைம மண'( மி�திகளி� வித/ மண'(� [1]வி,த�/<* 

[2]ேபா+ மண'(� ஞானிய�ெமB* [3]ேபாத மண'(� ேயாகிய�க� 

      [4],>தி மண'(� கிாிையய�ைக* I� மண'(� சாிையய�ெசB 

[5]ேகாதி; பணிக� மண'(/ள3 (ைழ>+ பா�3 கவிஞ��ைவ 

      (ைறயா$ ெச�ைம நாமண'(3 (ளி�I> த)ைட� தி��தாளா; 

மாத� ெகாழி'( ம)மண'க வரதா சி%றி லழிேயேல 
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      வளேவ ரக�தி; வா��*ர மணிேய சி%றி லழிேயேல. 82 

 

[1]. வி,த� - ேதவ�க�. [2]. ேபா+ - மல�. [3]. ேபாத� - ெதளி�. [4]. ,>தி - உ�ள�. 

[5]. ேகா+ இ; - (%ற� இ;லாத. 

 

(ெபா-ைர.) ேவத� /தலான பதினா�( வி�ைத மண'(�; (ேமலான) 

சிவாகம3களி� ெமB�ைம மண'(�; �மி�திகளி� ெதாைக1� மண'(�; 

ேதவ�களி� தி�/< மல� மண� 5��; ஞானிகளி� ெமBOஞான� ெதளி� 

மண'(�. (உய�) ேயாகிகளி� உ�ள� மண'(�; கிாிைய* பணியர+ ைக�மல�� 

மண'(�; சாிையயாள� ெசBகிற (%ற� இ;லாத பணிக� மண'(�; 

உ�ள� ெநகி�>+ (உ�கி* பா�� பாவல� �ைவ (ைறயாத ெச�ைம நா மண'(� 

(ளி�>த ெம�ைம� த)ைடயணி>த தி�வ<களா;, மாத�க� ெகாழி'(� ம)J� 

மண'க, வர� வழ3(� ெப�மாேன! (எ�) சி= 5Cைட$ சிைத'காேத; 

வள/ைடய தி�ேவரக�தி; வா:� �*ரம)யா! (எ�) சி= 5Cைட$ சிைத� 

ெசBயாேத, (எ - =). 

ேவத� நா�(; ேவத அ3க� ஆ=; மீமா�ைச த�'க�, ,ராண�, த�� H; ஆகிய 

உப அ3க3க� நா�(. இைவகைள� ெதாைக ெசB+ பதினா�( வி�ைத எ�றா� 

ப)ைடேயா�. �மி�தி - மி�தி ெயன* ெப%ற+. 

வி� - ஞான�; அத� ெசா4ப�ைத வி�ைத எ�றா�. சிவாகம3க�, /*ெபா�� 

நி$சய� சிற'க உைர'(�. ஆதD�, அைவகளி� ெமB�ைம மண'(� எ�றா�. 

வி�ைதகளி?�, ஆகம3களி?�, �மி�திகளி?�, /� வ>+ வண3(� வாேனா� 

/<களி?�, ஞானிகளி� ெதளிவி?�, உ�தம ேயாகிகளி� உ�ள�+�, சாிைய 

கிாிைய� சா�த� ெதா)<?�, பாவல� நாவி?� விைளயா�� பாத�தா� 

(மாரபர�. அைவகளி� மண� கம:� அவன+ அ�ைம� தி�வ<க� எ�= 

அறிவி�தப<. 

மண'(� தி�வ<களா;, நா3க� சி%றி; இைழ'க' ெகாழி�த ம)J� மண'க$ 

சிைத'க ேவ)�மா எ�= வி)ண*பி�தப<. (82) 

-------------- 
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எ3(� க)க� [1]கர[2]சரண� எ)ணி லாத உளென�ேற 

      இைச'( மைறயி� /ைறயி�>தா ெலளிேய� பயென3 ஙன/=ேவ� 

இ3( /க3க ளி�G�றாB இரC< மல�'க ணீ�கர3க� 

      எ��+ வ�/� ெப�3க�ைண' ேகைழ ய<ேய� எ�,ாிேவ� 

[3]ப3க ம='(� பதமிர)ேட பைட�த க�ைண யதி%ெபாிதா� 

      [4]ப)ைண மகளி� ெசBததவ* [5]பய�தா% பலகா; பைட�திைலயா; 

அ3க ணரேச யான?� அ<ேய� சி%றி லழிேயேல 

      அணிேய ரக�வா� (�மணிேய அ<ேய� சி%றி லழிேயேல. 83 

 

[1]. கர� - ைகக�. [2]. சரண� - அைட'கல� அளி'(� தி�வ<க�. [3]. ப3க� - 

ப:+. [4]. ப)ைண - ம�தநில�. [5]. பய�தா; - பயனா;. 

 

(ெபா-ைர.) எ3(� தி�'க)க�, தி�'கர3க�, தி�வ<க� எ)ணிலாதன 

ெகா)�ள� எ�ேற இைச�பட அ�� H%க� உைர�தப< யி�>தா;, எளிய 

நா3க� எKவித� பயனைடய இய?�? 

இK�லகி; ஆ=/க3களாB, (அத%() இரC<*பான தி�விழிகM�, நீ)ட 

தி�'கர3கM� ெகா)� வ�� உ� ெப�3 க�ைண'(, எளிைம அ<ைமகளாகிய 

நா3க�, யா+ ைக�மா= ,ாிேவா�? 

ேச=ப�� (%ற3கைள$ சிைத'கி�ற இ� தி�வ<கைள' ெகா)� வ�� அ��, 

(ேம?ைர�த) அதனி0� ெபாிதாக எ)ண* ெப=�; 

ம�தநில மாத� ெசBத மாெப�� தவ*பயனா;, (க)கM� ைககM� தி�/க3கM� 

ேபால*) பல தி�வ<கைள* பைட�திைல; 

(நீ) அ�� ேநா'(ைடய அரச� தா�; (நீ எ+�� ெசBயலா�; அ+ உ� இய;, 

தா�;) ஆயி0�, அ<ேய3கள+ சி= 5Cைட அழி�திடாேத; 

தி�ேவரக�தி; வா:� (�மணிேய! அ<ேய� சி%றிைல அழி'காேத, (எ - =). 

"எ3க J�பணி வதன3க� எ3கJ� விழிக� 

எ3க J�தி�' ேக�விக�; எ3கJ� கர3க� 

எ3க J�தி�' கழல<; எ3கJ� வ<வ� 

எ3க J�சிற> த��ெச1� அ=/க� திைற'ேக" 
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எ�= 5ரவா( ேதவ� Sரப+ம0'($ ெசா;?� ெசBதி, /தDர)ட<களி; 

நிைனவி%( வ�கி�றன. 

இ>த வியாபக�, அ�� ஞானிகCேக அ0பவ�. எ�மேனா�'(� வா�வாக, 

எ;ேலா�'(� எளிைம ேதா�ற, ஆ=/க/� ப�னி� க)J� ெகா)�, ேசைவ 

த�� உ� க�ைண'( ேவ= ைக�மா= இ;ைல. சி=மியரா� எ� ெப�>தவ�தா;, 

பல தி�வ<யனாகாம;, இ� தி�வ<க� ெகா)டைன. 

அரசனா யி�>தா?� ேக�வி /ைறயி;ைலயா ? ேவ)�கிேறா�. எ� சி%றிைல 

யழி'க ேவ)டா எ�= இைறOசியப<. 

      ''/க� ஆறி0' ேக%ப, 

      ைகயா றிர)� ,ாி>த+ ேபா; 

      காலா றிர)� ெசBயாம; 

      க�தி யிர)ேட ெசBதன�/� 

      கைடேய� ெசBத ந;விைனயா;; 

      ெமBயா இர)டா யி�>+� அைவ 

      விைள'(� (=�, ெபா='காிதா;" 

எ0� தி�விைட'கழி /�க� பி�ைள�தமி�, இ3( நிைனவி%( வ�கிற+ 

அ;லவா? 

மைறக� Fறியப< எ)ண%ற தி�வ<க� உன'( இ�>தா;, எ3க� சி%றி;க� 

ஒ�ேற0� த*பி* பிைழ'(ேமா எ�றவா=. (83) 

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

 

 [1]உ>ைத ,�N� வ�[2]பாைவ ஒ��தி மண�ைத [3]ஒ�கா;/� 

     ஒழி�த [4]பவ�தா; இ�கா?� உ=�த ஆ4� 5திெயலா� 

/>ைத யி�ளி; நட>தைல>த /ைறைம யறியாB* பலகா?� 

     /ய�= [5]பாைவ பல�'(மண� /<'க' க�+� ேவைளயிைட 

வ>+ சிைத�தி யி*பாவ� மல�'கா; சிவ'க எ�தைனகா; 

     மகளி� பா;நீ Nதாக வ�>தி நட'க* ,ாி>தி�ேமா 

சி>ைத நிைன>+ சிறிேய�ெசB சி%றி; சிைதேய; சிைதேயேல 

     தி�ேவ ரக�வா� /�ேகாேன சி%றி; சிைதேய; சிைதேயேல. 84 
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[1]. உ>ைத - உ� த>ைதயான சிவபிரா�. [2]. பாைவ (சட3கவி சிவாசாாியா�) மக�. 

[3]. ஒ�கா; - ஒ� சமய�. [4]. பவ�தா; - பாவ�தா;. [5]. உ=�த - (க;?� ம)J� 

ெபா�தி) வ��த. 6. பாைவ பல�'( மண� - ெபா�ைம' கDயாண�. 

 

(ெபா-ைர.) உம+ த>ைதயான சிவபிரா�, ,�Nாி; உதி�த (சட3கவி 

சிவாசாாியா�ைடய மகளான) ஒ��தியி� மண�ைத /� ஒ� சமய� வில'கிய பாவ� 

தா;, (க;?� /�M� ) இ� காD; ெபா�த, தி�வா4� 5தி /:+�, 

/த�ைமயி�ளி; நட>+ திாி>த /ைறைமைய அறியாB; 

நா3க� பல தர� /ய�=, பாைவய� பல�'(� தி�மண� /<'க' க�+� சமய�தி; 

வ>+, (எ� சி%றிைல$) சிைத'கி�றாB; இ>த* பாவ�, (சிற>த உ�) தி�வ< சிவ'க, 

எ�தைன தர� ெப)களிட�தி; நீ Nதாக வ�>தி நட'க$ ெசB1� ெதாி1மா ? 

(இைத$) சி>ைதயி; எ)ணி, (நீ) சிறிேய3க� அைம�த சி%றிைல$ சிைத'காேத! 

சிைத'காேத ஐயா! 

தி�ேவரக�தி; வா:� /�கா! (எ�) சி= 5Cைட$ சிைத'காேத? சிைத�திடாேத, (எ 

- =). 

,�Nாி; இ�>தா� ஒ� ,னிைத. ம3ைகயவைள �>தர G��திக� மண'(� சமய�, 

மணமகைன� த� அ<ைமெய�= வாதிC�, அ� மண�ைத� த��தா� உ� த>ைத; 

அ*பாவ�தா;, பரைவ நா$சியா� ந�பிகளிட� ெகா)ட ஊட; தணி'க, ந�ளிரவி; 

பலதர� வ�>தி நட>தா�. இ*ப< உ� த>ைத பCடபாCைட நீ உண�>திைல. 

நா3க� சி%றி; கC<$ சி=ேசா= சைம�+, ெபா�ைம' கDயாண� ெசB+, 

(NகD'க இ�>த ேநர�தி; (='கிCடாB. ஒ� மண� த��த பாவ� அ+வானா;, 

பல மண�ைத� த��த பாவ�தா;, நீ எ�தைன தர� மாத�பா; N+ேபாக ேந�ேமா? 

இைவகைள ெய;லா� எ)ணி , சிறிேய3க� அைம�த சி%றிைல$ சிைத'காேத 

எ�=, விநய� காC< வி)ண*பி�தப<. 

உ� த>ைத - உம+ த>ைத எ�பத� ம4உ. /தD; வ>த பாைவ - சி�திர* பாைவ 

ேபா�றவ�; க)மணி* பாைவ, ெகா;D* பாைவ ேபா�றவ� எனி0மா�. 

அKவள� சிற>த அழகியான அவ� மண�ைத� த�'க, எ*ப<�தா� +ணி>தாேரா 

அ>த இைறவ� எ�ப+ க��+. 
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/>ைத இ�� - /த�ைமயி��; அதாவ+ ந�ளிர�. பாைவ பல�'( மண� 

எ�பதி;, சிவாசாாிய� மக� ேபா; சிற>தவ�க� எ3க� மணம'க� எ�=, 

அஃறிைணைய உய�திைணயாக உவ>+ உண�>+ உைர�தப<. - 

'சி>ைத நிைன>+ சிறிேய� ெசB சி%றி; - சி=மிய� நா3க� சி>தி�+ அைம�த சி= 

5� எனி0மா�. 

சி%றி% ப�வ� நிைறெவBதிய+ 

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

9999. . . . சி+பைற" ப�வ�சி+பைற" ப�வ�சி+பைற" ப�வ�சி+பைற" ப�வ�    

 

இ+, சி=பைற ெகாC< விைளயா�தைல' (றி'(� ப�வ�. இ+ ப%றிய (றி*,, 

சி%றி; ப�வ� தைல*பி; உள+. அ3( அைத அறிக. 

 

அ�மைறக Mலகி?ள வா�யி�* ப'(வ 

     மேனகவித மாதலாேல 

அைவபயி? மா=பல [1]பலெநறி [2]வ(�ேதா+ 

     ம>ெநறியி ெலாKெவா�றிைன' 

(�மரபி; வ�மறிஞ� விாிவாக H;பல 

     [3](யி%றி1ப ேதசி�தன� 

[4]ேகாைணெநறி ேந�ெநறிக� பல�/< வி�கெணா� 

     ேகாதிெனறி F</<1� 

ஒ�மகிைம மி(ெபாிய ெநறிைசவ ெநறியதைன 

     1ண�/ண� �ைடய�சிலேர 

உலகிலைன வ�மி>த உ)ைமெநறி ெச�=Bக 

     எ�=ைரபர*, /ைறேபா; 

தி�மைற /ழ'கமி( (�மைல ய�C(மர 

     சி=பைற /ழ'கிய�ேள 

சிவசமய அ=/கவ (கபகவ �ைமசி=வ 

     சி=பைற /ழ'கிய�ேள . 85 

 

[1]. பல ெநறி - பல சமய வழிக�. [2]. வ(�+ - வைக*ப��தி. [3]. (யி%றி - இய%றி. 

[4]. ேகாைண - வைள�. 
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 (ெபா - ைர.) உலகி; உ�ள அ�ைம உயி�களி� ப'(வ� பலவித�; ஆதD�, 

அK�யி�க� பழ(�ப<, அ�ைம மைறக� (உயாிய) வழிக� பலவ%ைற வ(�+ 

உைர'கி�றன; 

(�மரபி; வ�� ஞானிக�, அKவழிக� ஒKெவா�=� விாிவாக விள3(மா= பல 

H%கைள இய%றி, (சிற'க) உபேதச� ெசBதன�; 

�%=வழி, ேந� வழிக� பல��, /<வி; ஒ� (ைறயிலாத (/த�ைம ) வழியி% 

ெச�= /<1�; 

(அKவழிகM�,) ஒ*ப%ற மகிைம மி'க ெபாிய வழி, ைசவ சி�தா>த வழி; 

அKவழிைய உண�� உண�விைன 1ைடயவ�க� ஒ� சிலேர; 

உலகி; உ�ள ஒKெவா�வ��, இ>த உ�ெபா�� வழியி% ெச�= உBதி ெப=க. 

எ�= உைர விாி'(� /ைறேபா;, சிற>த மைறகளி� /ழ'க� மி'க 

�வாமிமைலயி; எ:>த�ளிய அ�ைள1ைடய (மரா ! சி=பைற /ழ'கிய��; 

சிவசமய அ=/கவா! (கா! பகவா! உைம ைம>தா! சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

"ைசவ� சிவ�ெதா� ச�ப>த� எ�றா� 

ைசவ� வள��த ச�ப>த G��தி'' 

எ�பவாகD�, ைசவ சமய� சிவசமய� எ�றாய+. மனன� ெசBய ேவ)<ய 

பாட;களி; இ+ ஒ�=. விாி�தா; ெப�(�; ஊ�றி உண�க. 

உேலாகாயத�, ெசௗ�திரா>திக�, ேயாகசார�, மா�யமிக�, ைவபா<க�, ஆ�கத� 

எ0� ,ற*,ற$ சமய� ஆ=�; 

த�'க�, மீமாOைச, ஏகா�ம வாத�, சா3கிய�, ேயாக�, பாOசரா�திர� எ0� 

,ற$சமய� ஆ=�; 

பா�பத�, மகாவிரத�, காளா/க�, வாம�, ைவரவ�, ஐ'கியவாத� எ0� அக*,ற$ 

சமய� ஆ=�; 

பாடாண வாத ைசவ�, ச3கிரா>த வாத ைசவ�, அவிகார வாத ைசவ�, ேபதவாத 

ைசவ�, நிமி�த காரண பாிணாம வாத ைசவ�, ��த ைசவ� எ0� அக$ சமய� 

ஆ=�, 

'பலெநறி வ(�+ ஓ+�' 

எ�பதி; ெபற*பCடன. (85) 

-------------- 
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வ�/ைற 1ட%(Mயி� �க+'க /=/ைற 

     ம<>+ம� 0யி�ேபா/ைற 

ம%=/ட ?%[1]றி�� ைப*படா வைகெயா�= 

     மதியாம; வா:[2]மடேவா� 

ஒ�/ைற1 மி�றி[3]மல /:கியவ ராகம% 

     =B1ெநறி 1�0ேவா�க� 

உணரஅ�� [4],ாிகமிவ J=திெர0 ெமாDயாக 

     �%ற<வண3 கிேனா�த� 

க�/ைற கட>தி�ப /�திெய0 மகளிைன' 

     க<மண� ,ண�காைலயி% 

கடெலன /ழ3(/ழ வாகஎ: தாமைறக� 

     க)�ெகா) டாடவாBைம� 

தி�/ைற /ழ'கமி( (�மைல ய�C(மர 

     சி=பைற /ழ'கிய�ேள 

சிவசமய அ=/கவ (கபகவ �ைமசி=வ 

     சி=பைற /ழ'கிய�ேள. 86 

 

[1]. இ��ைப - +�ப�. [2]. மடேவா� - அறியாைமய�. [3]. மல� - அ:'(. [4]. ,ாிக� 

- ெசBேவா�! 

 (ெபா - ைர.) உடD%(� உயிரான+ வ�� /ைறைய1�; இ�ப +�ப� 

அ0பவி'(� /ைறைய1�; ெபா�>திய உயி� (உட; விC�*) ேபா(� 

/ைறைய1�; 

பி�0� (ெபா;லா) ஒ� உடD% ,(>+ (அவதி�) +�ப� அைடயாதப<, 

(உBதிெப=�) ஒ� வைகைய1� சி>தி'காம; இ�'(� அறிவிDக�, ஒ� 

சாதைன1� 

ெசBயாம; /�மல�தி; /:கியவராகி இ�*ப; 

உB1� வழிைய (ஓயா+) உ�0கி�றவ� உண�மா= அ�ைள உத�வ�; இ3( 

வா�3க� எ0� ஒDயாக; 

(அ+ ேகC�) வ>+ தி�வ< வண3கினவ�கMைடய பிறவி வ�/ைறயழி>+, 

ேபாி�ப /�தி எ0� ெபய�ைடய தி�மகைள� தி�மண� ெகா�M� ெபா:+, 

கடெலன* ெபாி+ ஒD'(� /ழ� ஒDயாக; 
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எ:தா'கிளவியான ேவத3க� (பயனான அ+) க)� பாராCட , வாBைமயான 

(ைசவ�) தி�/ைறகளி� (வா��+) /ழ'க� மி'க �வாமிமைலயி; எ:>த�ளிய 

அ�Mைடய ஆசா�ய! சி=பைற /ழ'கிய��! ைசவ சமய ஆ=/கா! (கா! பகவா! 

உைம ைம>தா! (நீ) சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

இவ) உ=திெர0� ஒDயாக, /ழ3(� /ழவாக, மைறக� ெகா)டாட, 

'தி�/ைறக� /ழ'க� மி( (�மைல ய�C (மர' நீ சி=பைற /ழ'கிய�� என' 

FC�க. 

'ஒ�/ைற1� இ�றி மல� /:கிய வராக' என* பிாி�+, வராக� - ப�றிேபா;பவ� 

எ0� ெபா�� ெதானி�த?� ஓ�க. 

"சாதன� இ�றி ஒ�ைற$ சாதி*பா� 

உலகி D;ைல'' 

எ�றப<, உB1� ெநறி உ�0ேவா� உணர அ�� ,ாிவ�. இ3( வா�3க� எ0� 

ஒD, ைவகாி உ�வி; வ��. அத�பி�, 

"தி�$சில� ேபாைச ஒDவழி ேயெச�= 

நி��தைன' (�பிெட� =>தீ பற 

ேந�பட அ3ேக நி� =>தீ பற’ 

எ0� ேபறான அ0பவ� பிற'(�. 

அ>நிைலயி;, தீராத பிறவி தீ��; அத� பி� மாெப�� /�திமண� எ0� 

அ�ைமைய, ஊ�றி உணாி� உ�ள� உ�(�. 

ேபாி�ப வ;D'(�, ப'(வ� எBதிய உயிாிள3 (மர0'(� தி�மண� நிக� 

ெபா:+, தசநாத� தைழ'(�. அ>த அ0பவ�ைத, 

'/�தி ெய0� மகளிைன' க<மண� ,ண� காைலயி; 

கடெலன /ழ3( /ழ�' 

எ�றா�. 

எ?�ைப* ெப)ணா'(�; பா�,ேகாC பCடாைர எ:*,�; �ர� தவி�'(�; 

/யலகேனாB தீ�'(�; நீ%றைறைய' (ளி�வி'(�; ஆல�ைத அ/தா'(�; 

க�3க;ைல� ெத*பமா'கி' கைரேய%=�; க;ைல* ெப)ணா'(�; /தைல1)ட 

பாலைன உயி�*பி'(�; இ�தைகய ெமB�ைம பல காC<ய தி� /ைறகைள, 

'வாBைம� தி�/ைற' எ�= வ:� தியப<. (86) 

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



168 

 

 

க�*,( பிற*,= [1]நய*,= [2]கய'(: 

     எதி�*பட; கழி>+ ேபாயி� 

க<ய[3]மல வி�ளி�மD விைனயி�மைல [4]யரணிைன' 

     கவனெமா� காவ; ,ாிமி� 

ெந�*,( கைட'கண� வி'[5]கட ெமா:'(6க�� 

     நில�ல� சைட/ <1நீ� 

[7]நிகளமழி [8]+கெளழ வட��+வ� தாமைர 

     நிக��ததி� வ<1 /ைடய 

[9]ெபா�*,/ னட'க[10]�ழி ைஞ�ெதாைட /<�தியா� 

     [11]ெபா�மா= வ�கி� றன� 

,ன;[12]ெநா$சி S<ன+ பயன%ற ெசய;வDய 

     13]ெபாறிச�தி ெபா<1 ெமன;ேபா; 

தி�*,க� /ழ'க/கி ெலா�த(� ெவ%பிைறவ 

     சி=பைற /ழ'கி ய�ேள 

[14]சிவ�த� விைன�த:� ெபா%ெகா<, ப:�தகனி 

      சி=பைற /ழ'கி ய�ேள. 87 

 

[1]. நய*,= - வி�*,ைடய. [2]. கய' (: - கீேழா� FCட�. [3]. மல இ�� - ஆணவ 

இ��. [4]. அர) - மதி;. [5]. கட� - மதநீ�. 6. க�� - க�ன�. [7]. நிகள� - வில3(. 

[8]. +க� - ெபா<. [9]. ெபா�*, - (மைல ேபா�ற) கணபதி யாைன. [10]. உழிைஞ-

உழிைஞ மாைல. [11]. ெபா�மா= - ேமா+மா=. [12]. ெநா$சி - ெநா$சி*I. [13]. 

ெபாறி - (மதி; கா'(� ) ய> திர3க�. [14]. சிவ�த� - சிவ' க%பக�. 

 (ெபா-ைர.) க�வி; ,(� பிறவிைய' காதD'கி�ற கயவ�க�, எ� எதி�*படாம; 

விைர>+ ெச�= வி�3க�; 

க�ைமயான மல இ�ளா; நிைற>த க�ம விைனயான மைல' ேகாCைடைய, 

கவனமாக' காவ; ெசB13க�; 

கன; ெபாறி சி>+� கைட'க)J�, மத அ�வி ஒ:க வி�� க�ன/�, நில� 

விள3(கிற சைட /<1�, (ப>த� எ0� ) ெந<ய ச3கிDைய அ=�த N� பற'க, 
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ேமாதி வ�� தாமைர ேபா�ற தி�வ<கைள1� உைடய மைல ேபா�ற (ேதா%ற/ள 

கணபதி) யாைன /� ெச;ல; 

(ேகாCைடைய* பி<*ேபா� S��) உழிைஞ மல� மாைல S<, யா� ேபாாிட%( 

வ�கிேறா�. 

(நீ3க� ) நீாி; மல�� ெநா$சிமல� மாைலயணி>தா;, அ+ பயன%ற ெசய;; 

வD1ைடய ெபாறிகளி� ஆ%ற; ெபா<யாB* ேபா� எ�= ெசா;வ+ேபா;, 

தி�*,க� /ழ'க� ேமக ஒD ேபா; /ழ3(� �வாமிமைல� ெதBவேம! சி=பைற 

/ழ'கிய��; 

சிவ' க%பக�ைத� த:விய ெபா%ெகா<யி; பய� தர' கனி>த பழமானவேன! 

சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

ெநா$சி - அர) கா*ேபா� அணி1� மாைல. சிவ�த� - சிவ' க%பக�. ெகா< - உைம. 

கனி - /�க�. 

Gலமல இ��நிைற விைனமைல மதிைல, கவனமாக' காவ; ெசB13க�; உழிைஞ 

மாைலைய உவ>+ தாி�ேதா�; /த�ைம விநாயக யாைன /�வர, யா� காயா,ாி' 

ேகாCைடைய' கவர வ�கிேறா�. அ' ேகாCைடைய' கா'க' க�தி, ெநா$சி மாைல 

தாி�+ எதி�'(� உ3க� எதி�*, அழிவ+ தி)ண�. 

மதிD� ேம; யாைனக�, (திைரக�, க:(க�, பா�,க�, வி=வி=�த ெப�� 

5ர�க� ேபா; நி=�தி, எதி�'க ஏ�� உ3க� ெபாறிகளாகிய ய>திர3க� எ;லா�, 

எ� எதி�*பி� /� தவி�ெபா<யாB* ேபாBவி�� என அறிவி*பனேபா;, 

/த�ைம� தி�*,க� /ழ'க� எ:� �வாமிமைல எ�=, ,ற*ெபா�� 

இல'கண�ைத$ Sசைனயாக* ,க�றப< 

"ெசறி1� பிறவி'( ந;லவ� 

ெச;ல�மி�; ெத�ன� ந�னாC(�) 

இைறவ� கிள�கி�ற கால� 

இ'கால�; எ'கால� +�M� 

அறிெவா) கதி�வா� உைறகழி�(+) 

ஆந>த மா'கடவி, 

எறி1� பிற*ைப எதி�>தா� 

,ரள இ�நில�ேத" 

எ0� தி�வாசக�ைத� த:விய பா இ+. 

ைக�மா= க�தாத க�ைண /கிலான (� ெவ%, இைறவ� எ0� இ=தி ய<1� 

க�த� த(வ+. (87) 
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------------- 

 

ஒ�வ�ண� த%காிய பிரமெசா� ப'கடD� 

     [1]உ=ம/+ �'ெகாடழியா 

ஒளிமின; பர*பியட� [2]ெபாறியர [3]வர*பிவர� 

     எ0[4]/ைற+ ளி�+மயலா� 

[5]ம�நில மதி%ெப�( 6மசரத மி(�த,ன; 

     [7]வறளவ: வ%றவ<யா� 

மனவயD [8]ன%,/த; நிைறபய� விைள'கஅவ� 

     வழிவழி, சி'கஉய�வா� 

ெப�ெநறி [9]நிைர�+மி( +ய�ெவயி ெலாழி�தறி� 

     ெப�(நன தி*,னDன; 

பிைழெநறி யி<�[10]+ாிய சமய/ல ('(த� 

     ெபாிய,க /%=லவிவா� 

தி�வ�� /கி%(ரD னளி(� மைல'(மர 

     சி=பைற /ழ'கி ய�ேள 

சிவசமய ச%(ரவ� /த;வசிவ �*ரமணி 

     சி=பைற /ழ'கி ய�ேள. 88 

- 

[1]. உ=� அ/+ - உ�ள அ/த�. [2]. ெபாறியர� - ஐ�ெபாறி* பா�,க�. [3]. 

உர*பி - அதC<. [4]. உைற - மைழ�+ளி. [5]. ம� நில� - கள� நில�. 6. மசரத� - 

கான; நீ�. [7]. வறள - வ%ற. [8]. அ%, - அ�,. [9]. நிைர�+ - வாிைச*பட ைவ�+. 

[10]. உாிய சமய� - த'க ப�வ�; வாBைம$ சமய/மா�. 

 (ெபா-ைர.) ஒ�வரா?� உணர இயலாத பிரம ெசா4பமாகிய கடD; உ�ள அ/த 

��வ� ெகா)�, (எ�=�) அழியாத ஒளியாகிய மி�னைல* பர*பி, (அட�>த ஐ�) 

ெபாறிக� ஆகிய பா�,கைள அதC<, வர� எ0� மைழ +ளி�+, மயலாகிய கள� 

நில�தி; ெப�கிய (ேபB�ேத� எ0�) கான; நீ� வறள$ ெசB+; 

மாச%ற அ<யவர+ மனமாகிய வயD;, அ�, /தDய நிைற>த (வி�தக*) பயைன 

விைள'க; 
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அவ�க� (அைவகைள ஊ�றிய) கா;வழியராB உ)ண, உய�>த (ஞானமாகிய) 

ெபாிய வழியி; (இ�ப) வாிைச*பட இ�>+; 

மி'க +�பமாகிய ெவBயிைல ஒழி�+, அறிவாக* ெப�(� நல� சிற>த ஆ%= நீரா; 

தவ=பCட வழி கைள� தக��+; 

உாிய சமய�ைத உலகி%( உத�� ெபாிய ,கைழ* ெப%=; 

(எ3(�) உலவி வா�கிற தி�வ�� ேமக /ழ'க� ேபா; க�ைண பாD'(� 

�வாமிமைல' (மரா ! சி=பைற /ழ'கிய��; 

சிவசமய ஞானாசா�ய� தைலவா! சிவ �*ரம)யா! சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =) 

கடD; நீ� ப�கி' க=�+, இ<�+, மி�னி, பா�பதC<, மைழ +ளி�+, வயD; 

பய� விைளய, வானி; நிர; பட இ�>+, ெவயி; மா%றி, நதி* ,னலா; த'க 

ப�வ�தி; உதவி* ,க� ெகா�M� ேமக�. இைத அ*ப<ேய ெசா�ப அLபவ�தி%( 

உவைம யா'கிய அ�ைமேய அ�ைம. 

தி�வ�� /கி; (ர; ேபா; ஒDெயழ, சி=பைற /ழ'கிய�� என' FC�க. (88) 

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

 

[1]உக/க/ ய�>+வள� கயிைலயில ம�>ெதா�(ைற 

     ெயா�ெபா:+ மி�றிநிைறவாB 

[2]உைமய0தி ன�[3]ப<1 ம/தசர சி�கெண< 

     +லக/ய வ>தநதிேய 

[4]பகவதிெய 0�ெபயாி னில(=ப �3ெகா<யி 

     னழ(றம ல�>தமலேர 

பழவிைனெய 03ெகா<ய [5]தைளெபா<1 =�ப<ெசB 

     6பதவDமி (>தஅரேம 

இகபர/. ந�(த� மி+ெவனவ றி>+தவ 

     /ய;பவ�[7]ெபா தி>தநிதிேய 

இைவநல[8]ெபா ல3கெளன அறி[9]ம+ைக யி�றி1ழ; 

     எளிய/ள ந�,கதிேய 

[10]ெசகதல� விள3க�ய� (�மைலயி னி�ற(' 

     சி=பைற/ழ3க அ�ேள 

சிவெநறிவி ள3கவ� (�/த;வ ெச3ைக ெகா� 

     சி=பைற /ழ3கவ�ேள. 89 
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- 

[1]. உக� உக� - 1க>ேதா=�. [2]. உைம - உமா ேதவி. [3]. ப<1� - நீரா��. [4]. 

பகவதி - பரேம�வாி. [5]. தைள - ப>த�. 6. பதவD - தி�வ< ஆ%ற;. [7]. ெபாதி>த 

நிதி - ேசம நிதி. [8]. ெபால3க� - அழ(க�. [9]. ம+ைக - ஆ%ற;. [10]. ெசகதல� - 

உலக�. 

 (ெபா - ைர.) ஒKெவா� 1க>ேதா=� உய�>+ வள�கிற கயிைலயி; அம�>+, 

ஒ�ெபா:+� ஒ� (ைற1� இ;லாம; நிைற� ெப%=; உமாேதவியா� நா� ேதா=� 

நீரா�� அ/த வாவியிD�>+ ெபாிய உலக� உBய வ>த ெப�நதிேய! 

பகவதி எ0� ெபயாி; விள3(கிற ப$ைச' ெகா<யி;, (மாெப��) அழ(ட� 

மல�>த மலேர! 

பைழய (சOசித) விைனெய0� ெகா<ய வில3( ெபா<யாB* ேபா�ப<$ ெசB1� 

(அ�ைம�) தி�வ< ஆ%ற; மி'க அரேம! 

இ�ைம1� ம=ைம1� நல'க உத�� இ+ என அறி>+, உதவ /ய?� உ�தம�க� 

நிைற�+ ைவ�த நிதிேய! 

இைவ ந;ல ெபாD�ைடயைவ என அறிகிற ஆ%ற; இ;லாம; உழ?� 

எளிைமேய� உ�ள�, (கனிெவா�) வி��,கிற கதிேய! 

உலக� விள'க� ெபற உய�>த �வாமி மைலயி; எ:>த�ளிய (கா! சி=பைற 

/ழ'கிய��! 

சிவெநறி விள3க எ:>த�M� பரமாசா�ய! ெசKவிய (உ�) தி�'கர� ெகா)� 

சி=பைற ஒD'(மா= அ��, (எ - =) 

நதிேய, மலேர, அரேம, நிதிேய, கதிேய, ேகா, (�, /த;வா, சி=பைற /ழ3க அ�� 

என' FC< /<'க. 

1க>ேதா=�, வள�>+ கயிைல வா��த�� எ�ப�; அைத, 

      "உக� உக� உய�>+ வள� கயிைல " எ�றா�. 

      "ஊழிேதா fழி /%=� 

      உய�ெபா� ெநா<�தா� மைல " 

எ�ப+ �>தர� ேதவார�. 

உ- � --அ = உமா; இ* ெபய�, பிரணவ வ<வ* ெப�மாC<ெய0� ெபா�� பய>த+. 

மி(�த அர� எ�பதி;, பதவD F�ைம1� வDைம1� ெகா)ட அர� என�� 

ெபா�� தர; உண�க. 

பகவதி - பகவா� எ�பத� ெப)பா;; பக� - ஆ=; தி�, ஐ�வ�ய�, ,க�, 5�ய�, 

ஞான�, ைவரா'ய� எ0� ஆ= (ண3க� அைம>தவ� எ�ப+ (றி*,. (89) 
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------------- 

 

 [1]ெபா3([2]க� மணிெயாளி� [3]திரளைனய பிட�மீ+ 

      ,ர�கி�ற [4](Oசி/கி?� 

,+நில ெவாி'கி�ற /கமதி1 நைகயித�* 

      ,னித/� +�பவள/� 

ம3கல மி(3[5]கள$ ச3க/3 ைககளா� 

      வ)ைமமி( க%பத��� 

மனவி�ைள 1�ப�(� ேவெல0� 6ப�தி1� 

      மடநைட [7]ையராவத/ேமா� 

[8]சி3கலற ெமBய�ப� சி>ைதயி னிைன>தைவ 

      சிற'கவ�� அ��[9]மணி1ெமா) 

[10]சீரா�� வள�[11]பாி$ சிகி1ம< மல�மிைச� 

      தி�மகM மில(/ைறயா; 

தி3கணிற [12]வ/+ததி ெயா�த(� ெவ%பிைறவ 

      சி=பைற /ழ'கிய�ேள 

சிவெநறி விள3கவ� (�/த;வ ெச3ைகெகா� 

      சி=பைற /ழ'கிய�ேள. 90 

 

[1]. ெபா3( - மி'க. [2]. க�மணி - நீலமணி. [3]. திர� அைனய - FCட� ேபா�ற. [4]. 

(Oசி - (�மி. [5]. கள� - க:�+. 6. ப�தி - Sாிய�. [7]. ஐராவத� - ேதவேலாக 

ெவ�ைள யாைன. [8]. சி3க; அற - சி'கலற; (ைற இலாதப<. [9]. மணி - நவமணி. 

[10]. சீரா - சிற>த காமேத0. [11]. பாி$சிகி - (திைரயாகிய மயி;. [12]. அ/+ உ�தி - 

பா%கட;. 

 (ெபா-ைர) உய�>த நீலமணிகளி� ஒளி�ெதா(தி ேபா;, பிடாிேம; ,ர�கிற 

(�மியாகிய ேமக/�; 

,+ நில� பிரகாசி'(� (மாெப�� ) தி�/கமாகிய மதி1�; நைக1� இத:மான 

,னித /�+� பவள/�; ம3கல� மி'க க:�தான ச3(�; கர3களாகிய ஈைக மி'க 

க%பக/�; 
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அக இ�ைள1� நீ'(� (பயனான) ேவ; எ�0� பாிதி1�, இளநைடயான ஐராவத 

யாைன1�; 

ஒ� (ைற1� இ;லாம;, ெமBய�ப� உ�ள�தி; சி>தி�தைவகைள$ சிற'க* 

பாD'(� அ�ளாகிய சி>தாமணி1�; 

(கனி>த) ஒ)ைமயா� சிற*,ைடய காமேத0��; (ேதாைகைய) விாி'(� மயிலாகிய 

(திைர1�; தி�வ<யாகிய மல�ேம; இ�'(� தி��� (/த�ைம ெபற) விள3க 

இ�'(� /ைறைமயா;, 

மதியி� நிறமான (ெவ)ைம*) பா%கட; ேபா�ற �வாமிமைல இைறவேன! 

சி=பைற /ழ'கிய��! 

சிவெநறி (எK�யி�'(�) விள3க எ:>த�M� பரமாசா�ய! ெசKவிய தி�'கர� 

ெகா)� (நீ) சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

(Oசி/கி;, /கமதி, நைக /�+, இத�*பவள�, கள$ச3க�, ைககளா� க%பத�, 

ேவ; எ0� பாிதி, நைட ஐராவத�, அ��மணி, பாி$சிகி எ�பைவ அைன�+� 

உ�வக3க�. 

சீரா - சிற*,ைடய காமேத0; அ+, உைடவா� என�� ெபா�� த��. பாி$சிகி - 

வடவா/கா'கினி; அழகிய மயி?'(� அ* ெபய� உாிய+. 

/கி;, மதி, /�+, பவள�, (பாOசச�ய$) ச3(, க%பக�, Sாிய�, ஐராவத�, 

நவமணி, காமேத0, உ$ைச$வர*பாி /தDயன, ேபறான பா%கடD; பிற>தைவ; 

அ�ைம� தி�மகM� அ'கடDேலேய அவதாி�தவ�; அ/த� கைட>தேபா+ ஏக 

கால�தி; எ:>தைவயிைவ எ�க. 

கடD; பிற>த அைவ யா��, எ�ெப�மா� தி�ேமனியிD��தD�, பரம (மரைன* 

பா%கட; ேபா�ற ‘(�ெவ% பிைறவ�' எ�= (றி�தப<. (90) 

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

 

த>தம /ய%சியினி [1]ெலா)ெபா�� திரC<[2]மா 

      தவ�Lகர வ/+[3]கனிவாB� 

த>தவ�' [4]ேகவ;,ாி 1>திற� ேதா�ெநறி 

      த(>த(> த(ெம�ன�� 

ெசா>தமிைவ ெய�=ைக* ெபா��பி<� ெதா�பி<$ 

      ேசா=மீ யாதேலாப� 

[5]ேதா>ேதாமி தகலாிய [6]நிைரய� தி��தி�� 
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      [7]ெதா>தெதா> த3கெளன�� 

[8]ச>தத [[9]]மவா/த; வாகெவ: [[10]மா=பைக 

      தைமமிதி [11]மிதி�திெயன�� 

த�கட� தா3க;ெதா) ெட�கட� எ03ெகா�ைக 

      [[12]]தாிதாித ாி�திெயன�� 

சி>ைதயி ?ண��தமனி த�'(/� க*பநி� 

      சி=பைற /ழ'கிய�ேள 

சிவசமய ச%(ரவ (�மைல ய�C(மர 

      சி=பைற /ழ'கிய�ேள 91 

 

[1]. ஒ) ெபா�� - ,னித ெச;வ�. [2]. மாதவ� - சிற>த தவசிக�. [[3]]. கனிவாB Lகர 

அ/+ த>+ என' FC�க. [4]. ஏவ; - பணி. [5]. ேதா� - (%ற�. 6. நிரய� - நரக�. 7. 

ெதா>த ெதா>த3க� - பாதி'(� ப>த3க� [8]. ச>தத� - எ>நாM�. [9]. அவா – 

ஆைச. [10]. ஆ= பைக - காம, (ேராத, ேலாப, ேமாக, மத, மா%ச�ய3க�. [11]. 

மிதி�தி - மிதி�+ வி�. [12]. தாி - தா3(. 

 (ெபா-ைர.) த� தம+ (,னித) /ய%சியா; சிற>த ெபா�ைள$ ேசகாி�+, உய�>த 

ேம;வ� உ)Jமா= உணைவ உபசாி�+ ஊC<, அ*ெபாிேயா�'(* பணி,ாி1� 

திற�தவ� வழி, த(தி த(தி த(தியான+ என��; 

இ$ ெச;வ� (நம'ேக) ெசா>தமான+ எ�= எ)ணி, (இ�'(�) ைக*ெபா�ைள 

இ=க* ப%றி, ஒ� பி< ேசா=� ஈயாத ேலாப�தன� (%ற�, (%றமா�; 

இ>த உேலாப�, அகலாத நாக�தி; அ:�திவி�� ெதா;ைல ப>த� ெதாட�,க� 

என��; 

எ>நாM� அவா /தலாக எ:� ஆ= பைககைள (' கா; கீழிC�) மிதி, மிதி�+ வி� 

என��; 

(எ� ெப�மா�) த� கட� (எ�ைம�) தா3க;; எ� கட� ெதா)� ெசB+ கிட*பேத 

எ0� ெகா�ைகைய� தா3(, தா3(, (எ�=�) தா3கியி� என��, மனித�'( 

உ�ள�தி; (இனி+) உண��த /�க*பா! நி� சி=பைற /ழ'கிய��! 

சிவசமய பரமாசா�ய! �வாமிமைல அ�� (மர! சி= பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

      "இர*பவ�'( ஈய ைவ�தா� 

      ஈபவ�'( அ�M� ைவ�தா� 
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      கர*பவ� த3கC ெக;லா� 

      க�நர க3க� ைவ�தா�'' 

எ0� தமி� மைற1�, 

      ''பக�� ஞானி பக?) பல�தி%( 

      நிகாி;ைல ெய�ப+ நி$சய> தாேன'' 

எ0� ம>திர/� இ3(' க�த� த(�. 

பைறயி� தாள ஜதிக� சிலவ%ைற உண��+� வழியி;, (றி*பாக உயாிய 

ெகா�ைகக� இ3(' Fற* ெப%றன. (91) 

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

 

 [1]க�'ைக� ெதாைடவா [2]ழளி/ழ3க' க3ைக� 

     [3]த<னி� [4]திைர/ழ3க' 

க)ணி% க�ைண' கட;/ழ3க' ைகயி% 

     [5]கைலமா� மறி/ழ3க 

உ�'ைக விாி'க� த(H%பா உைர�+ 

     /ழ3க' [6]கன;/ழ3க 

[7]உபய பத�தி; மைற/ழ3க உைமயா� 

     ைக'[8]ெகாC ெடாD/ழ3க� 

ெதா�'( மிைச'க> த�வ�[[9]]�ர� ��தி 

     /னிவ� +தி/ழ3க� 

Nய /னிநா ரத�யா�+� ,�வி� 

     5ைண$ �தி/ழ3க 

[10]/�'கி யரன� நட/ழ3க /ழ'கி 

     ய��க சி=பைறேய 

/<யா /தேல ரக/�கா /ழ'கி 

     ய��க சி=பைறேய. 92 

- 

[1]. க�'ைக� ெதாைட - ெகா�ைற மாைல. [2]. அளி - வ)�. [3]. த<னி - நதி. 

[4]. திைர - அைல. [5 .]கைலமா� மறி - மட3கி நிமி�>த கைலமா�. [6]. கன; - ம:. 

[7]. உபய பத� - இ� தி�வ<க�. [8]. ெகாC� - தாள�. [[9]]. �ர� - ேதவ�க�. [10]. 

/�'கி - விைர>+. 
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 (ெபா - ைர.) (வளமான) ெகா�ைற மாைலயி; வா:� வ)�க� /ரல��; 

(ஓெவ�=) க3ைக நதியி� அைலக� ஒD'க��; 

க)களி% ெப�(� க�ைண' கட; ஆரவாாி'க��, (ஒ�) கர�தி; மட3கி 

(அட3கிய) மா� இைர'க��; (ம%ேறா� தி�'கர�+) உ�'ைக, (உைர ) விாி'க� 

த'க இல'கண$ S�திர3கைள உைர�+ /ழ3க��; (ேவேறா� தி�'கர�+) ம:, 

(தி( தி( எ�= ) ச�தி'க��; 

இ� தி�வ<களி; இ�'(� (அ�ைம) - ேவத3க� (ஆகிய சில�,க�) அர%ற��; 

உமாேதவியி� தி�'ைக� தாள ஒD, ஓைச 1)டா'க��; இைச ெதா�'(� 

க>த�வ�க�, ேதவ�க�, மைற /னிவ�களி� +திக� ேகாஷி'க��; 

Nய நாரத /னிவர+ (மகதி) யா�, +�,�வி� 5ைண$ �தி ஒD'க��; 

சிவபிரா� விைர>தா�� தி�'F�+ ஒD'க��, சி=பைற /ழ'கிய��; 

இறவா /தலான தி�ேவரக /�கா! சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

/�கா ! நீ சி=பைற /ழ'கினா;, /� உைர�தைவ அ�தைன1� /ழ3(�; 

ஆதD�, நீ சி=பைற /ழ'கிய�� எ�ப+ (றி*,. 

/ழ3க எ�பைவ அைன�+� விைனெய$ச அ�'(க�. (92) 

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

 

 [1]மதிய> தவ�மா ளிைககெடா=� வ�ந; வி�>+ ,ற>த�வா� 

     ம+ர /கம 0ைர/ழ3க மகி�>+ வா��+ ெமாழி/ழ3க* 

பதி1� ப�பா ச//ண�>ேதா� பக� ஞான' கைல/ழ3க* 

     ப:தி ல<யா� சிவIைச பயி? மணிநா /ழ3க எ�=� 

,திய தமிழி� +ைற/ழ3க* ,லவ� ,கெழ3 கJ/ழ3க* 

     [2]ெபா�றா� த�ம வள/ழ3க* ,னித> த�நி� +தி/ழ3க 

/திய மைறயா கம/ழ3க /ழ'கி ய��க சி=பைறேய 

     /<யா /தேல ரக/�கா /ழ'கி ய��க சி=பைறேய. 93 

 

[1]. மதிய� - ச>திர�; அ� - ெபய� வி(தி. [2]. ெபா�றா - ெகடாத. 

 (ெபா - ைர.) ச>திர� தவ:� மாளிைகக� ேதா=�, வ�கி�ற சிற>த வி�>தினைர 

(வ�க எ�= மகி�>+) வரேவ%பா�; ம+ரமான உபசார ெமாழிக� ஒD'க, 

(/த�ைம) வா��+ ஒD /ழ3க; 
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பதியில'கண/�, ப� இல'கண/�, பாச இல'கண/� உண�>த பரம ஞானிக� 

F=� (உயாிய) ஞான H%க� ஒD'க��; 

கள3கம%ற அ<யவ� சிவIைசயி; பயி?� (உயாிய ) மணியி� நா'( ஒD'க��; 

எ>நாM� ,திய தமி� H%களி� (அக/� ,ற/ மான) +ைறக� ஒD'க��; ,லவ� 

,க� (உவ>+ நா�) /:+� ஒD'க��; 

அழி� இ;லாத அறவள� ஒD'க��; (Nய) ,னித� த�கி�ற நின+ +தி /ழ3க��; 

பைழய ேவத ஆகம3க� ஒD'க��, (நீ) சி=பைற /ழ'கிய��; 

/<� ெபறாத /தலாளியான தி�ேவரக /�கா! (நீ) சி=பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

உ� பைற /ழ'கினா;, ேம?ைர�த ஒ�ப+ ஒD1� உலகி; எ:�; உய�த� 

வளமான ஒDேதா�ற, /�கா! நீ சி=பைற /ழ'கிய�� எ�றப<. 

"ெச;வி�> ேதா�பி வ�வி�>+ பா��தி�*பா� 

ந;வி�>+ வான� தவ�'('' 

எ�ப+ ெபா+மைற. (93) 

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

 

[1]தழ3( [2]/ழவ [3]மர3கெமலா� த�ம /ரசO சாைலெயலா� 

     தமிழி னினிைம சைபகெளலா� சா>த நிைலைம சி>ைதெயலா� 

கழ3( கழல� மைன*ப)க� கனிவாB மகளி� [4]ப)ைணெயலா� 

     களி'( மயிD [5]னகவ; [6]மைழ' கD*, மல�*I3 [7]காவிெலலா� 

வி:3( I>ேத� கனிவாைழ ெவ<*ப� ேதமா விைள>தகனி 

     5ழ விாி1� [8],�ளிெனாD விைள>த வய%S� தட3கெளலா� 

/ழ3(O சாமி மைல /�கா /ழ'கி ய��க சி=பைறேய 

     /<யா /தேல வ<ேவலா /ழ'கி ய��க சி=பைறேய. 94 

 

[1]. தழ3(� - ஒD'(�. [2. /ழவ� - ம�தள� எ0� பைற. [3. அர3க� - சைப. ¨ 

[4]. ப)ைண - மகளி� விைளயா�� இட� FCட�. [5]. அகவ; - அகவDைச 

[6]. மைழ' கD*, - ேமக3களி� ெமாB*,. [7]. கா -ேசாைல. [8]. ,� - பறைவ. 

 (ெபா-ைர.) நடன சைபயைன�தி0� ம�தள/�; அற$சாைலேதா=� அற3கM�; 

(இய�ற) எ>த$ சைபயி0� தமிழி� இனிைம1�; (அ�ைமயான) எ$சி>ைதயி0� 
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நிைலயான அைமதி1�; ெகாKைவ' கனிவாB$ சி=மிய� விைளயா�� இட>ேதா=� 

கழ3(, கழ;, அ�மைன* ப)கM�; 

(,னித) மல�*IO ேசாைலக� ேதா=� ஆந>தி'(� மயி;களி� அகவ?�, 

/கி;களி� /ழ'க/�; 

விைளைவ 1ைடய வய; S�>த தடாக>ேதா=�, உ)J� ெம�ைம� ேதைன 

1ைடய வாைழ'கனிகM�, ெவ<'(�ப< /%றிய ேதமா3கனிகM� வி:தலா;, 

(அOசி எ:>+) பற'(� பறைவகளி� ஆரவார/� (ஆகியயிைவ யா��,) ெபாி+ 

ஒDெப�'(� �வாமிமைல /�கா / சி=பைற /ழ'கிய��; 

இறவா* ெப�நிதிேய! வ<ேவ?ைடயாB! சி= பைற /ழ'கிய��, (எ - =). 

தி�ேவரக�தி; ஒD'(� பலவைகய ஒDகைள, ஒ� மி'க இ3( உைர�தப<. (94) 

 

சி=பைற* ப�வ� நிைறெவBதிய+ 

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

10. 10. 10. 10. சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�    

 

ேசைய$ சி=ேத� உ�C< விைளயா��ப<, தாBமா� ேவ)�� ப�வ� இ+, 

நா�கா� ஆ)<% Fற*ெப=�. 'நா�கா� ஆ)<% சி=ேத� உ�Cட?�' எ�ப+, 

பி3கல>ைத. 

 

 [1]அவேம ,ாி>+யிாி னலேம கவ�>+விைன 

      [2]யடவியி ெலாளி>+ திாி1� 

அைலேய மி(>த[3],ல ென0�ேவட� த3க�வD 

      [4]யறேவ த<>+ +ய�நீ� 

[5]பவமாய ெம�றசிைற யி�மாைச /தலான 

      பைகயா=� ெவ�= [6]ம:கா* 

பைடஞான வா�பி<� [7]+=தியா� ேவ?� 

      [8]பாி�+ மதியா� (ைட'கீ�* 

,வேன� வாி1ெமா� [9],ைடேமவ �லக3க� 

      ேபா%ற[10]மணி ம�= ெள�=� 
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ெபாD[11]ராஜ ேசகரனி ன�ளாைண ெகா)டற� 

      [12]ெபா�றா தளி'( ேம�ைம$ 

சிவராஜ ேயாக� �ட� /<யான ேசவ<ய 

      சி=ேத ��C< ய�ேள 

தி�ேவ ரக�தில� உ�வான �*ரமணி 

      சி=ேத ��C< ய�ேள 95 

 

[1]. அவ� - பாவ�. [2]. அடவி - கா�. [3]. ,ல� - ஐ�,ல�. 

[4]. அறேவ - /:+�. [5]. பவமாய� - மாயா* பிறவி. [6]. ம:கா - ம:3காத. 

[7]. உ=தி - ைவரா'ய�. [8]. பாி�+ - தா3கி. [9]. ,ைட - ப'க�. 

[10]. மணி ம�=� - இர�தின சைப1�. [11]. ராஜ ேசகர� - ம�ன� ம�ன�. 

[12]. ெபா�றா+ - ெகடாதப<. 

 (ெபா - ைர.) த(தி ய;லா தைதேய ெசB+, உயி�களி� நல�ைத' கவ�>+, 

க�ம3களாகிய கா�களி; ஒளி>+ திாி1� அைல$ச; மி'க ,ல�க� எ0� ேவட� 

கMைடய ஆ%றைல /:+� அழி�+; 

+�ப� ெப�(� மாய* பிறவி எ�ற சிைறயி; அைட'(�, ஆைச /தலான ஆ= 

பைககைள1� ெவ�=; 

F� ம:3காத ஞான* பைடயான வா� ஏ>தி, ைவரா'யமாகிய ேவ?� தா3கி, 

மதியா� ெவ) ெகா%ற' (ைட'கீ� இ�>+; 

,வேன�வாி1� ஒ�,ற� இ�*ப, உலக3க� யா�� (உவ>+) +தி'க; 

இர�தின சைப1� எ�=� விள'க�+ட� எ:>த�ளி1�ள ேமத( ச'ரவ��தியான 

சிவபிரானி� அ�ளாைணைய ேம%ெகா)�; 

சிவத�ம�ைத (எ�=�) சிைதயாம; கா'(� ேம�ைமைய1ைடய சிவராஜ 

ேயாகிகளி� ஒளி ம(டமான தி�வ<கைள 1ைடயவேன! சி=ேத� உ�C< ய��; 

தி�ேவரக�தி; அ��ேமனி ெகா)� எ:>த�ளி1�ள �*ரம)யா! சி=ேத� 

உ�C<ய��, (எ - =) 

இராஜா - ச>திர�; ேசகர� - அழகிய /<யணி எனவாதD�, இராஜ ேசகர� எ�ப+, 

உமாபதிைய உண��திய+. 

சிவராஜ ேயாக சி%றரச�க�, /�க� தி�வ<யா� தி�/< S<, அவன+ ேமலான 

ஆைணைய ேம%ெகா)�, சீ=� ஆ= பைககைள$ ெச%=, ஞான வாM� ைவரா'ய 
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ேவ?� ஏ>தி, ேவட�களா� ,ல'FCட3கைள ெவ�=, வள�� அறி�' (ைட'கீ� 

அ�ளாைண நட�தி வா�பவ�க� எ0� அ�ைமேய ஒ� தனியழ(. 

 

"சிவமா +டேன அLேபா கமதாB 

      சிவஞா ன/ேத பசியாறி� 

திக�ேவா <�ேவா� ஒ�4 பமதாB� 

      திைகேலா கெமலா� அLேபாகி 

இவேன ெய�மா; அயேனா(�) அமேரா� 

      இைளேயா� எனேவ மைறேயாத 

இைறேயா� இடமாB விைளயா�கேவ 

      இய;ேவ ?ட�,மா அ��வாேய" 

"இ�ேநாB மல�ைதசிவ ஒளியா; மிரC<எைன 

      இனிதா அைழ�ெதன+ /<ேமேல 

இைணதா� அளி�+ன+ மயி;ேம; இ��திஒளி� 

      இய;ேவ; அளி�+மகி� இ�ேவா�� 

ஒ�வா ெகன'கயிைல யிைறேயா� அளி�த�M� 

      ஒளி�ேவத க%பகந; இைளேயாேன 

ஒளி�மா மைற�ெதா(தி �ர�பா� +தி�த�ள 

      உபேதசி க*பத/� அ��வாேய" 

எனவ�� தி�*,க�* பா'க�, இ3(' க�த� த(�. 

இ*ப< ேவ)<* ெப%ற ேப=, இ� /த; பாC <� அ0பவ� எ�க. (95) 

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

 

ஆரா தாி'க[1]வி+ நீ3(வெத ன�+<� 

      [2]ப'(வ�ேத 

அOச%க வி�0யி�' கழிெவா�= மி;ைலத; 

      அறிவிைன மய'(பி�த> 

தாராத சிவசாித வ/+மா கமமைற� 

      த)பா?� ஒ)பிரமமா> 

த)ண=3 கனி1/C ெகா�கயா� [3]பாிவினா; 

      த�[4]ம�� +*ைபயிைன$ 

சீராக ஆB>+ெவ) [5]ெபா<ெய�� +*I� 

      தி�[6]மணிைய அணிகஅ�பா; 
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தி�[7]வா ெற:�+ ம>திரேமா+ பிணிய+ 

      தீ�ெம� ற�ளிய<யா� 

தீராத பவேநா யக%=ைவ� தியநாத 

      சி=ேத ��C<ய�ேள 

தி�ேவரக�தில� M�வான �*ரமணி 

      சி=ேத ��C<ய�ேள. 96 

 

[1]. இ+ - இ*பிறவி* பிணி. [2]. ப'(வ� - பாிபாக கால�. [3]. பாிவினா; - 

அ�ெபா�. 

[4]. ம��+* ைப - ம�>+ ைவ�தி�'(� ைப; விIதி*ைப. [5]. ெபா< - ப�ம�; 

தி�நீ=. 

[6]. மணி - ஜபமாைல. [7]. ஆெற:�+ - சட'கர�. 

 (ெபா - ைர.) (பிறவி ேநாயான) இ+, எவ� ஆதர� காCட அக?வ+? எ�=, மன� 

பைத�+$ ேசா�வைடகிற ப'(வ கால�தி;, 

பய*படாேத! இனிய உயி�'( ஒ� அழி�� இ;ைல; நல� சிற>த அறிைவ மய'(� 

பி�த� விைளவியாத சிவசாித அ/+�, ேவதாகம3களாகிய (பயனான) த)ைம* 

பா?�, ஒளி1ைடய பிரமமா� கனி>த மண� கம:� கனி1�, உCெகா�க! 

அ�ெபா� யா� அளி'(� ம�>+* ைபைய$ சிற*பாக ஆB>+, (,னித) 

ெவ)ணிற* ப�ம�ைத எ��+* I�; (அ�ைமயான) உ��திரா'க மணிைய 

அணி>+ ெகா�! 

அ�ெபா� தி� ஆ= எ:�+ ம>திர�ைத உ� ஏ%=! (தீய) இ*பிறவி ேநாB தீ�� 

எ�= அ�ளி, அ<யவர+ தீரா* பிறவிேநாB தீ�'(� ைவ�திய நாதா! (நீ) சி=ேத� 

உ�C<ய��! 

தி�ேவரக�தி; அ�� ேமனியான �*ரம)யா! சி=ேத� உ�C< ய��, (எ - =). 

பிறவி ேநாயா; ஆ�மா, ேப+=கி�ற+. இ> ேநாB தீ�'(� ம��+வ�, �வாமி 

மைலயி; இ�'கிறா�. அவ� ெபய� பவேராக ைவ�திய�. அவைர யைட>தா;, பரம 

அ�ெளா� அவ� பா�'கிறா�. 

அறியாைம ெய0� பி�த�தா;, இ>ேநாB உ�னி; ஆCசி நட�+கி�ற+. 

பா; ேசா=� பழவைக1� ப�திய உண�. எம+ மணி ம>திர ஒளடத�, பா:� 

இ>ேநாைய* பற>ேதாட$ ெசB1�. 
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சிவ ,ராணேம ேசா=; பயனான ேவதாகம ஞானேம பா;; பிரேமாபாசைனேய கனி; 

இ�தைகய ேக�வி உணவி; ேக)ைம ைவ! இைவகைள ஆB! 

ைபயி; உ�ள ப�மமாகிய தி�நீ%ைற* I�! ெசபமணிைய* I)! உயாிய 

ஆெற:�ைத ஓ+! இ>த மணிம>திர ஒளடத3களா?�, ேம% ெசா�ன ப�திய 

உணவா?� தீரா*பிணி தீ�� எ�=, (றி*பாக அ<யவ�'(' Fறிய�M� 

�*ரம)ய! சி=ேத� உ�C<ய�� ! ேத� ெச?�தி வ>+, உ� வா'கா; 

எ;லவ�'(� இைத� ெதாிவி எ�ப+ உ�Mைற. (96) 

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

 

 [1]பKவ/த வியெவ) [2]�ர3க [3]விரத�த0� 

      ப+மமிைச த�ேபா லேவ 

பயி;கி�ற [4]ஓதிம� ேதரவ0 மரவ� 

      பட*பட ாிற'ைக ெகாC<' 

கKவிெய: [5]பறைவயிர த�த0� த�தம+ 

      [6]க<நகர ெமா<வி; பைடக� 

க<யநைட யி<யெமாழி எாி1�விழி ய�ர�வ� 

      ைக*படா ம%ெபா Dய�� 

அKவவ� [7]மேனரதO சிைதயாம Dனிேதா� 

      மா=தவி ரா+ ெபற�� 

அ3ைகதைல மிைசெகா)� ச3காி [8]�தா/�க 

      அரகர ெவன�+ தி�ேத 

[9]ெசKவிெபற நி%கி�ற தி�[10]/�றி Dைறவேன 

      சி=ேத ��C< ய�ேள 

தி�ேவ ரக�தில�M�வான �*ரமணி 

      சி=ேத ��C< ய�ேள. 97 

 

[1]. பKவ� - (பா%) கட;. [2]. +ர3க� - (திைர. [3. இரத�த� - இ>திர�. ¨ 

[4]. ஓதிம� ேதரவ� - அ�ன வாகன* பிரம�. [5]. பறைவ - க�ட�. [6]. க< - காவ;. 

[7]. மேனாரத� - மன வி�*ப�. [8]. �தா - மகேன. [9]. ெசKவி - அழ(. 

[10]. /�றி; - தி�/%ற�. 
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 (ெபா-ைர.) பா%கட; த>த (உ$ைச$ரவ� எ0� ) ெவ)ைம' (திைர� ேதாின� 

ஆகிய இ>திர0�; 

தாமைரயி; த�ைன* ேபால� த3கியி�'கி�ற அ�ன� ேதாின� ஆகிய பிரம0�; 

பா�, அழிய பட�>த சிறக<�+, (அ*பா�ைப') கKவிெய:>+ பற'(� க�டனாகிய 

ேத�ேம; வ�� தி�மா?�; 

(ெபா�0ல(, ச�திய உல(, ைவ(>த� எ0�) த�த� கா*பைம>த நக�க�, 

/றியாத பைடக� (ஆதிய யா��), 

க�நைட, /ழ'(� இ< ேபா�ற ெமாழிக�, கன; க'(� க)க� உைடயவ�களான 

அ�ர�கள+ வDய கர3களி; அக*படாம;, (எ�=�) ெபாD� ெப%= இ�'க��; 

(சிற>த) அவரவ� மன வி�*ப� சிைதயாம;, நீ<�+ இனி+ நி%(� நிைல தவி�த; 

இ�றி ேநர��; 

அழகிய (த�) ைககைள� தைலேம; (வி�+, மாேதவி ைம>தா! /�கா! அரஹர 

எ�= +தி�+, 

அழகிய ேப= அைடய (வ>+ நி%(� தி�/%ற�திைன1ைடய ெதBவேம! சி=ேத� 

உ�C<ய��; 

தி�ேவரக�தி; அ�ள வ<வான �*ரம)யா! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - =). 

இ+, /�க� ெச�ைம' ேகாயி; தி�/%ற�தி� சிற*,ைர�த+. இ>திரனாதிய� 

தம'( அ�ணரா; அல'க) வாராைம* ெபா�C��, வி��பியைவ நிைறேவறி 

வ�� ெபா�C��, ேகாயி; வாயிD; வ>+ (�பிC�� +தி'கி�றன� எ�ப+ 

(றி*,. (97) 

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

 

 [1]க�றி1ல க�[2],ைத� ெத:மி�C [3]படல' 

      க��பைகைய ேயாராயிர3 

ைக[4]வா�ெகா�>[5]+ர> [6]த�திற% [7]கதிெர0� 

      கட�M� கடDன�வ) 

வ�றிற% Sரப� மாவரசி �>தெந� 

      மதி;மேக> திர,ாியிேல 

வ�சிைறயி லவ�[8]மக� ெகா)�ைவ� த�=தைன 

      வாC<யவி த�ைதெய)ணி 
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இ�=ம� ெத�றிைசயி ேன(கா [9]?ட;பனி� 

      ெத:ெமாளி ம:3கி'கர� 

எழிலாக 5ச�� F�வா ன�திைச 

      யி�>தர� ,ாிய�ரைர� 

[10]ெத�றிைச' ேகயி0O ெசல�B�த ேசவகா 

      சி=ேத ��C<ய�ேள 

தி�ேவரக�தில�M�வான �*ரமணி 

      சி=ேத ��C<ய�ேள. 98 

 

[1]. க�றி - பைக�+. [2]. ,ைத�+ - G< மைற�+. [3] . படல� - திைர. 

[4]. வா� - வா�பைட; ஒளி. [5]. +ர>+ - விரC<. [6]. அ�திற; - அழி'(� ஆ%ற;. 

[7]. கதி� - Sாிய�. [8]. மக� - பா0ேகாப�. [9]. உட; பனி�+ - உட; ந�3கி. 

[10]. ெத� திைச - யம,ர�. 

 (ெபா-ைர.) உலைக* பைக�+ G< எ:� இ�� படலமா� க�ைம* பைகைய, 

ஓராயிர� (கிரண3களாகிய) ைகவா� ெகா)� விரC< யழி'(� ஆ%ற; உைடய 

பாிதி எ0� ேதவ0�; 

கடD� ந�வி; வ�ைமயா%ற; உைடய Sரப�ம� அரசிய; நட�திய ெந�மதி; 

S�>த 5ரமேக>திர ,ர�தி; உ�ள ெகா�� சிைறயி;, அ$Sரப�ம� மக� 

பா0ேகாப� இ:�+ வ>+ அைட�+, அ>நாளி; த�ைன வ��திய வித�ைத 

நிைன>+; 

இ�=� அ� ெத�திைசயி; ெச;?� ேபா+, உட; ந�3கி, எ:� (மாெப��) ஒளி 

ம:3கி, கர3க� (ஆகிய கிரண3கைள) அழகாக 5சி நட'க�� F�வா�; 

அ� ெத�திைசயி; இ�>+ அரசா)ட அ�ரைர, ெத�திைச'ேக ேம?� ெச;?மா= 

ெச?�திய 5ர$ ெச�மேல ! சி=ேத� உ�C< ய��! 

தி�ேவரக�தி; அ�� வ<வான �*ரம)யா! சி= ேத� உ�C< ய�� (எ - =). 

பாலனாB� ெதாC<D; இ�>த பா0ேகாப�, பாிதி கிரண� த� ேம;பட, அ$ 

ெச3கதிேராைன$ சின>+ இ:�+ வ>+ சிைறயிCடா�; அ'ெகா�ைமைய 

எ)ணிய Sாிய�, தCசிணாயன�தி; ெத�திைசயி; ெச;ல அOசி, மாெப�� 

பனி1� மைற>+ ெச;கிறா� எ�ப+ (றி*,. 
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அ$�=�தினாைர� ெத� திைசயி; த�M� அ�த� எ�பைத நிைன�=�த, 

அ�ணைர ெம�ேம?� ெத�திைசயி; த�ளி� த�ளி இயம,ர� ேச��தா� எ�= 

அறிவி�தப<. 

"வைள கட; கதற நிசிசர� ம<ய 

மைலெயா� ெபா�த /:$ேச வகேன" 

ேசவக� வ(*,. 

"ெவ�றி ேவ; /:$ேசவக�” 

சி�+ வ(*,. 

“மயிேலறிய ேசவகேன " 

"திதி,� திர� 5ற�ேச வகேன" 

க>தரLIதி. 

"வாரண� ைக*பி<�த ேசவக* ெப�மாேள'' 

தி�*,க�. 

''ேதவேதவ� ெமB$ ேசவக�'' 

தி�வாசக�. 

“ைவதிக� ேத� ஏறிய ஏ= ேசவக�'' 

தி�விைச*பா . 

இ* ப(திக� ெதBவ$ ேசவக�ைத� ெதாிவி*ப+ ஓ�க. (98) 

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

 

ப;வைகய மாய3க� ப)J[1]S� மகளி�மD 

      [2]பாசாட வி'(/<� 

ப)ணிவ� சின[3]�:ைவ மத[வ]:ைவ /தலாய 

      ப;[5]வி�க வைக+ர�தி* 

[6],;வைகய ெத�0ம லாணவ� [7]Nறைவ 

      ெபா�'கிேவ� [8]க;Dநீ'கி* 

,)ணிய* ,ன; பாB$சி ய�$சைன வய%க) 

      ெபா�>+ம� பாழநC�$ 

ெசா;விதியி னி;லாத [9]பC<,( தாவைக 

      +ர�திைய� ,லனட'(� 

NBைமயா� ேவDயிC ேடா�,சிவ மா�பயி� 

      ெசழி�+விைள ேபாகLக�� 
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ெச;வேவ ளாள�பணி ெசBயேவ ளரசேன 

      சி=ேத ��C<ய�ேள 

தி�ேவரக�தில�� உ�வான �*ரமணி 

      சி=ேத ��C<ய�ேள. 99 

 

[1]. S� மகளி� - அழ( காC<* பி� அ$�=�+� வன ேதவைதக�. 

[2]. பாசாடவி - பாசமாகிய அடவி; அடவி - அட�>த கா�. [3]. உ:ைவ - ,D. 

[4]. வ:ைவ - யாைன. [5]. வி�க� - வில3(க�. [6]. ,; - அ;ப�. 

[7]. தா= - ,த�க�. [8]. க;D - ெபய��+. [9]. பC< - ஆ�வா� இ;லாத மா�. 

 (ெபா-ைர.) பல வைகயான மாய3கைள* ப)Jகிற அ$ச� த�� வனேதவைதக� 

நிைற>த பாசமாகிய (அட�>த) காC<%( அழிைவ விைளவி�+; 

ெபா;லா' ேகாபமாகிய ,Dக�, மதமாகிய யாைனக� /தலான வில3(க� 

பலவ%ைற விரC<; 

அ%பமான+ (இ+) எ�= அசCைட ெசBயாம;, ஆணவமாகிய ,த�கைள 

(அ<ெயா�) �C� அழி�+, (இ�>த அத�) ேவைர' க;D எறி>+; 

(பய� த��) ,)ணியமா� நீைர* பாB$சி; (வள��) அ�$சைன வயD;, விைள1� 

அ�, விைதைய ஆழ விைத�+; 

நியதி ெமாழி*ப< நி;லாைமயாகிய ஆ�வா� இ;லாத மா� ,(தாதப< விரC< 

ஓC<; 

ஐ�,ல$ ேசCைடைய அட'(� (வி�தக) ஒ:'கமா� ேவDயிC�, பா+கா'(� 

சிவமாகிய பயி� ெசழி�+ விைள>த (சிவ) ேபாக�ைத அ0பவி'(� ெச;வராகிய 

ேவளாள� வண3(� ெசKேவ� எ0� அரேச! சி= ேத� உ�C< ய��; 

தி�ேவரக�தி; அ�� ெசா4பமான �*ரம)யா! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - =). 

வி�தக� ெதா)ட�க� ேவளாள�க�; அவ�க� தைலவ� ெப�மா� எ�= 

அறிவி�தப<. 

கா� ெக��+, வில3ேகாC<, ,த� ெபா�'கி, ேவ� அழி�+, நீ� பாB$சி, வி�திC�, 

பC<மா� ேமயாம; பா+கா�+, பயி� விைளய* ேபாக� அ0பவி'(� ேவளாள� 

ெசயைல, ெதா)ட�ேம; ஏ%றி' Fறிய LCப�ைத ஊ�றி உண�க; விாி'கி% 

ெப�(�. 

      "அ�$சைன வயD; அ�,வி� திC� 

      ெதா)ட உழவ� ஆர� த>த 
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      அ)ட� த��ெபற; ேமக� வா�க" 

எ0� தி�வாசக�ைத நிைனQC<ய பா இ+. (99) 

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

 

தவ>[1]த வாதன /ய�றைவ தி�வ<$ 

      சம�*பி�+* ெப=ஞான� 

[2]தாவி; ேபெராளி யா;மல மாையயா� 

      [3]தமெசலா மறநீ'கி 

[4]நிவ>த வாதர வா[5]லக' ேகாயிD 

      னி�றி� ��நாC< 

நிமிட ேநர/ மற*பி�றி வழிப� 

      ேநயெமB� ெதா)<;ேல� 

சிவ>த வாBமட மகளி�ெமB� [6]/ய'க/� 

      ெச�ெபா0� ெப�5�� 

சி>ைத ெசB+ழ; ேபைதேய� பணிைய1� 

      சிறியெத� றிகழாம; 

உவ>த ேபர�C (�மைல நாயக� 

      உ�C�க சி=ேதேர 

[7]உ)ைம ஞானவி� ,�/� க*பிரா� 

      உ�C�க சி=ேதேர. 100 

 

[1]. தவாதன - அழியாதன. [2]. தாஇ; - (%றமிலாத. [3]. தம� - இ��. 

[4. நிவ>த ஆதரவா; - உய�>த காத லா;. " [5]. அக' ேகாயிD; - மன'ேகாயிD;. 

[6]. /ய'க� - FCட�. [7]. உ)ைம ஞான இ�, - ச$சிதாந>த�, 

 (ெபா-ைர.) தைட*படாத தவ�ைத /ய�= ெசB+, (சா�>த) அ�தவ*பயைன� 

தி�வ<களி; சம�*பி�+; 

(அதனா;) ெப=கிற ஞானமாகிய ஒழிவிலாத ேபெராளியா;, மல மாையகளாகிய 

இ�� /:+� அ<ெயா� ெகட அக%றி; 

உய�>த காதலா; உ�ள' ேகாயிD; உ� தி���ைவ நி=�தி, ஒ� நிமிஷ ேநர� 

Fட மறவாம; வழிப�� அ�, ெமB�ெதா)�, (அJவள��) இ;லாதவ� 

ஆயிேன�; 
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(ெகாKைவ$) ெசKவாB இள� ெப)களி� உட; ெதாட�ைப1�, மா%=ய�>த 

ெபா�ைன1�, மாடமாளிைகைய1�, (சதா) சி>தி�+� திாி1� அறிவிலா எ� 

பணிைய1� சிறிய+ எ�= இக�>+ த�ளாம;, உவ>+ (ஏ%ற) ெப�3க�ைண 

ெசா�பமான �வாமிமைல நாயகா! சி=ேத� உ�C<ய��; 

உ)ைம அறி� இ�ப உ�வமான /�க* ெப�மாேன ! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - 

=). 

தவ� ெசBதா; சிவ� விள3(�; அ3ஙன� இ�றி, அவமான ம) ெப) ெபா� 

எ0� G�ைற1ேம ஆவD�+ உழ;வதா;, அறிவிலாதவ� ஆயின�; அ*ப< 

யி�>+�, எ� சி=பணிைய ஏ%= உவ>தாB என, விமல அ�� திற�ைத விய>தப< 

"சரணகம லாலய�ைத அைரநிமிஷ ேநரமC<; 

தவ/ைற தியான� ைவ'க அறியாத 

சட�' 

எ0� தி�*,க� இ3( எ)ண� த(�. (100) 

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

 

 [1]அளியி னலற� திறெனலா> ெதளி�ற அைற>+ெமB* ெபா��F=� 

      அாிய மாமைற* ப0வேலா சிவன�� ஆகம வைகேயா/� 

ெதளி1 L),ல$ ச3கேம றியவ�ெசB ெச>தமி�� ெதாைகதாேமா 

      தி�வ ணாமைல' (�பர ன�ளிய தி�*,க�� ேத�பாேகா 

+ளி+ ளி�திட விழி*,ன; சித�பர சாமி[ ைம*பால� 

      +களி; பா�பd� /னிவர� அ�ளிய +திகேளா எளிேய�ெசா; 

ஒளி�> [2]ேதாளணி ய�C(� மைல'(க 0�C�க சி=ேதேர 

      உ)ைம ஞானவி� ,�/� க*பிரா� உ�C�க சி=ேதேர. 101 

 

[1]. அளி - க�ைண. [2]. ேதாளணி - வா(வலய�. 

(ெபா-ைர.) அ�ளா; அற�தி� திற� /:+� ெதளிவாக� ெதாிவி�+, ((றி*பாக) 

ெமB*ெபா�ைள' F=� அ�ைமயான (பய�) சிற>த ேவத* பாட;கேளா? (அம;) 

சிவனா� அ�ளிய (இ�ப�ெதC� எ0�) ஆகம வைககேளா? /%கால�தி; ெதளி>த 

L)மா) Lைழ,ல� உைடயவராB$ ச3க� அம�>த ெப��,லவ�க� ெசBத 

ெச>தமிழாலான ெதாைக H;கேளா? 
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தி�வ)ணாமைலயி; இ�>த (ரவரான தி�வ�ணகிாிநாத� அ�ளிய ேத�பாகான 

தி�*,கேழா? 

க)ணீ�� +ளி கசி>ெதா:க�( தி�*ேபா��$) சித�பர �வாமிக�, ஊைம* 

பி�ைளயாயி�>த (மர(�பர �வாமிக�, (%ற� இ;லாத பா�ப� பதியரான 

(மர(�தாச /னிவர� (/தDேனா�) அ�ளிய +திெமாழிகேளா, எளிய எ� ெசா%க� 

? ஒளி5�� ேதாளணி (எ�0� வா(வலய�) அணி>த அ�� ெசா�பமான 

�வாமிமைல' (கா! சி=ேத� உ�C< ய��; 

ச$சிதாந>த ெசா�பமான /�க* ெப�மாேன! சி= ேத� உ�C< ய��, (எ - =). 

ப0வேலா, ஆகம வைகேயா, ெதாைகதாேமா, ேத�பாேகா, +திகேளா எளிேய� 

ெசா; என' FC�க. 

'ச3க ேமறியவ�' ந'கீர�, கபில பரண� /தDேனா�. 

'தி�வணாமைல' (�பர� - அ�ணகிாிநாத�; இவ�. தி�வ�ைண' ேகா,ர�+ 

இைளயனாாிட� ேபறான ஆெற:�ைத* ெப%றவ�. (மர� எ:>த�ளிய 

தல>ேதா=� ெச�=, பயனான தி�*,க� பா<யவ�. சமய வாதி; 

ச�ப>தா)டைன1�, வி;Dைய1� ெவ�றவ�. 

சித�பர சாமி'- இவ� ம+ைரயி; இ�>தவ�; இல'கண வ�ைமய�. (மார ேதவாிட� 

ெப�கிய ஞான உபேதச� ெப%றவ�. ம+ைர மீனாCசியா� அ�ளாைணைய 

ேம%ெகா)�, தி�*ேபா4� /�க� ேகாயி; தி�*பணி ெசBதவ�. தி�*ேபா4�$ 

ச>நிதி /ைற பா<யவ�. இவ�ைடய ஒKெவா� பாட?� உ�ள� அ�M�. சிற>த 

H%கC( உைர1� ெசBதவ� இவ�. 

'ஊைம* பால�' - (மர (�பர�: இவ� தி�$ெச>திலா)டவ� தி�வ�ளா; ஊைம 

நீ3கி, *க>த� கDெவ)பா* பா<யவ�. மீனாCசிய�ைம பி�ைள� தமி�, (ற�, 

இரCைடமணி மாைல, ம+ைர' கல�பக�, /�+' (மார�வாமி* பி�ைள�தமி� 

/தDய பல H%கைள$ ெசBதவ�. காசியி?� தி�*பன>தாளி?� தி�மட� 

க)டவ�. ெமாழி'(� சமய�தி%(� காசி மட�, (�றி� ேம; இCட விள'காB 

நி�=, வாBைம ம'கைள எ�=� வள��+ வ�கி�ற+. 

*அ�ைமயான க>த� கDெவ)பா ரசபதி விாி�ைர, அமி�தவசனி மாத இத�' 

காாியாலய�, ெச�ைன ப>த� ெத� 54-; கிைட'(�. 

பா�பd� /னிவர� - இவ�, இராேம�வர�ைத$ சா�>த பா�ப� எ0� பதியி; 

பிற>தவ�; இளைம /த; க>தைன வ>தி�த கவிஞ�; அ�யா$சிரம அ�� +றவி. 

ஆறாயிர�த=H% ற=ப�தா= பாட;களா; /�கைன ஆராதி�தவ�. அ�ணகிாி 
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நாதைர� த� பாட; பலவ%றி; பா< மகி�>தவ�. தி�வா�மி[ாி; ேகாயி; ெகா)ட 

அ<களி� /த�ைம மாணவ�, தி�ெவா%றி[� அ*ப� �வாமிக� தி�'ேகாயிD; 

தி�*பணியா%=� பலகைல வ;ல 
பால�>தர �வாமிக�; இவ� த�னலம%ற ஓ� 

தனி*ெப�> +றவி. (101) 

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

 

 [1]பர>த நி�றி�* ேபர�C கடDைட* 

      பயி;கி�ற பனி*பாைற* 

[2]ப), ேளமதி; G�(ேவ ெம:(ேவ� 

      பலவயி% றிாிகி%ேப� 

வர>த ராெய�ப� ஒ�=� ேவ) <லெம�ப� 

      வ:�++� பழி*ேப/� 

வழிவ ழி�ெதா)ட� பணி,ாி ேவ/ைன 

      வD>+[3],� பணிெகா�ேவ� 

[4]நிர>த ேபர�C ெச;வெமB தினெமன 

      ெந�ெமாழி பலெசா;ேவ� 

[5]நிர*,% ேறெம�ப� அைவெயலா /வ>ெத3க� 

      நிைனெவலா� நிைறேவ%=� 

[6]உர>த வாதசீ�' (�மைல /�கேவ 

      M�C�க சி=ேதேர 

உ)ைம ஞானவி� ,�/� க*பிரா 

      0�C�க சி=ேதேர. 102 

 

[1]. பர>த - பரவிய. [2]. ப), - த�ைம . [3]. ,� பணி - அ%பமான ேவைல. 

[4]. நிர>த - வாிைச*பட வ>த. [5]. நிர*, - வ=ைம. [6]. உர� தவாத - வD ெகடாத. 

 (ெபா-ைர.) பரவிய நின+ ெபாிய தி�வ�C கடD;, பயி�=ள பனி*பாைறயி� 

(ண� உைடேய�; (அ+ேபா;,) அKவ�C கடD; G�(ேவ�; (அத�பி�) 

எ:ேவ�; பல இட3களி; திாிேவ�; வர� தா எ�= வாB திற*ேப�; ஒ�=� 

வி��பில� எ�=� F=வ�; ,க�>+ ேபா%=வ�; (ம%ெறா� சமய� ெவ=�+) 

இக�வ�; வழி /ைறயாக வ�� உன+ ெதா)ட�க� (இCட சிற>த) 

தி�*பணிகைள$ ெசBேவ�; உ�ைன வD>+ அ;பமான பணி ெசB1�ப< ஏ�வ�; 
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வாிைச*பட ேபர�� ெச;வ� ெப%றன� எ�=, ெப�மித ெமாழி பல ,க;ேவ�; 

வ=ைம யைட>ேத� எ�ப�; (சி=பி�ைள�தனமான) அைவக� யாவ%ைற1� 

உவ>+, எ3க� நிைன�க� /:ைத1� நிைறேவ%=� உர� ெகடாத சிற*,ைடய 

�வாமிமைல /�கேவேள! சி=ேத� உ�C<ய��; 

ச$சிதாந>த ெசா4ப /�க* ெப�மா! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - =). 

பனி*பாைறயான+, கட; நீாி; சிலேபா+ G�(�; சிலேபா+ ேமேல மித'(�. 

கடD; பல இட3களி?� திாி1�. அ+ேபா;, அ<ேய� பல*பட உ� தி�வ�ளி; 

உைற*ேபறி� திாிகி�ேற�; ஆயி0�, ெபா=�+ எ�ைம ஆ�கி�றாB எ�ப+ 

க��+. 

"பா<மா; ,க:�" எனவ�� தி�வாசக�தி;, "ஊ�வ +�ேனா �க*ப+ /�ைன 

உண��+வ +ன'ெகன' (=தி" எ0� ப(தி இ3ெக)ண� த(�. (102) ------------ 

 

 [1]அலகி லாமைற யாகம� வா��ற அைவவழி வழிவ>த 

      அாிய ப;கைல வா��ற அழிவிலா அற3கெள; லா�வாழ 

பலவ ள3கM� ெபாழிமைழ வா��ற* பயிெரலா� மிகவாழ* 

      ப:தி D�பேம ேமவியா �யிெரலா� [2]ப;கிெய3 கJ�வாழ 

கலக ேநாB[3]மி< /தDய தீயைவ க<>+ மா0ட ெர;லா� 

      கட� ள�,ம� 0யி��தைய /தனல3 கல>+ச> தத�வாழ 

உலக� வா��ற' (�மைல வா�(க உ�C�க சி=ேதேர 

      உ)ைம ஞானவி� ,�/� க*பிரா� உ�C�க சி=ேதேர. 103 

 

[1]. அலகிலா - அள� இ;லாத. [2]. ப;கி - நிைற>+. [3]. மி< - வ=ைம. 

 (ெபா-ைர.) அளவிலாதன ஆன ேவத ஆகம3க� வாழ, அைவகளி� கா; வழியாக 

வாB�த அ�ைமயான பலகைலக� வாழ, அழிவி;லாத அறமைன�+� வாழ, 

வள3க� பல�� வழ3(� மைழ வாழ, (வா�வி'(�) பயி� அைன�+� வள�>+ 

ெபாி+ வாழ; 

ப:+ இ;லாத இ�ப� எBதி, அ�ைம உயி�க� அைன�+� வள� நிைற>+ எ3(� 

வாழ; 

கலக3க�, ேநாBக�, வ=ைமக� /தDய தீைம பய*பைவ யா�� தீ�>+, ம'க� 

அைனவ�� சிவப'தி, நிைற>த ஜீவகா�)ய� /தDய நல� அைன�+� கல>+ 
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எ>நாM� வாழ, உலக� (இ*ப<ேய எ�=�) ெபாி+ வா�வைடய, �வாமிமைல 

வா:� (கா! சி=ேத� உ�C< ய��; 

ச$சிதான>த ெசா4ப /�கபிராேன ! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - =). 

உ� சி=ேத� எ3(� உலா வ>தா;, உலக� /:+� வா�� ெப=� எ�றப<. (103) 

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

 

ெச�ெபா� மா[1]மைல வி;Dயா� [2]Lத;விழி� 

      ேதா�றிய ெச:Oேசாதீ 

சிவெம� க%பகO �%றிய [3]ப�3ெகா<$ 

      ெசனி�தேத னிைறIேவ 

ந�, [4]ெதா)ட%(� ேத�நட� தியதி� 

      [நா]ரண� ம�ேகாேன 

ந;ல ெச>தமி� [6]/னிவர� வழிப� 

      ஞானச% (�நாதா 

எ�ப வ*பிணி யறாழி� த��,ாி 

      யிைணயி;ைவ� தியநாதா 

[7]இபம கC[8](மா� மகC(ெமB� தவ�தி0 

      ெலBதிய மணவாளா 

[9]உ�ப� மா/க க%பக [1]0ேசாதர 

      ��C�க சி=ேதேர 

உ)ைம ஞானவி� ,�'(� மைல'(க 

      உ�C�க சி=ேதேர. 104 

 

[1]. மைலவி;Dயா� - சிவனா�. [2]. Lத; - ெந%றி. [3]. ப�� ெகா< - பா�வதி. 

[4]. ெதா)ட%( - அ�$�ன0'( [5]. நாரண� - க)ண�. [6]. /னிவர� - 

அக�திய�. 

[7]. இபமகC( - ேதவயாைன'(. [8]. மா� மகC( - வ�ளியா�'(. 

[9]. உ�ப; - யாைன. [10]. ேசாதர - த�பிேய. 

 (ெபா-ைர.) ெச>நிறமாB$ சிற>த ேம�மைலைய வி;லாக' ெகா)ட சிவபிரா� 

ெந%றி' க)ணி; உதி�த (பிற3(�) ெச:ைம* ேபெராளிேய! 
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சிவெம0� க%பக� த�ைவ$ �%றிய (பா�வதி எ0�) ப$சிள3 ெகா<யி;, மல�>த 

ேத� நிைற1� மலேர! 

ந�பிய ெதா)டனான நர0'((* பாரத�தி; பா��த சாரதியாB�) ேத� ெச?�திய 

தி�நாரண� ம�மகேன! 

நல� அைம>த ெசKவிய தமி� /னிவரான அக�திய� வழிப� ெமBOஞான' 

(�நாதா! 

எம+ பிறவி ேநாைய அ<ேயா� ஒழி�+ அ�� பாD'(� ஒ*பிலாத (நல� சிற>த) 

வயி�திய நாதேன! 

யாைன மகளான ேதவயாைன'(�, மா� மகளான வ�ளிய�ைம'(� ெமB�ைம� 

தவ�தா; கிைட�த மணவாளா; 

யாைனமா/க க%பகமான கணபதி த�பிேய! சி= ேத� உ�C<ய��! 

ச$சிதாந>த ெசா4ப �வாமிமைல' (கா! சி=ேத� உ�C<ய��, (எ - =). 

உ)ைம - ச�+; ஞான� - சி�+; இ�, - ஆந>த�. இ� G�=மான தி�ேமனிய� 

/�க� எ�பைத, எ)J� ேபா+ இ�ப� உதி'(�. 

ேசாதிேய! Iேவ! ம�ேகாேன! (�நாதா! வயி�திய நாதா! மணவாளா! ேசாதர என ஏ: 

ெபயாிC� விளி�+, சி=ேத� உ�C<ய�� என ம3கலமாக நிைறெவB+கிற+ இ* 

பி�ைள�தமி�. (104) 

 

தி�ேவரக�+ �வாமிநாத� பி�ைள�தமி� நிைற� ெப%ற+. தி�ேவரக* ெப�மா� 

தி�வ<கCேக அைட'கல�! 

தி�ஞான ச�ப>த� ேசவ< வா�க 

 

தி�ேவரக� )திதி�ேவரக� )திதி�ேவரக� )திதி�ேவரக� )தி    

மி�ெனறி1� மணிேயாக நிைறம�D யாறி0� 

      விள3(பிர காசம;க 

5ர/ள வா(அணி பளபெளன மி�னி1ய� 

      வி)மெண3 (�பிற3க 

அ�னெம� னைடபயிெல� அ�ைனயி� வ�மினிய 

      அ�,ெக: ெமாழிக� ப�ன 

அ�ணகிாி /னிக)� Iசி�த அ<களி; 

      அன>தகி) கிணிக� அலற 

வ�னமயி; மீதிவ�> ெத�ென<ய (ைறதீ�� 

      வர� ந;க நீவர,இன� 

ைவகேலா வாரேமா மாதேமா வ�டேமா 
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      வய+/<ேவா அறிகிேல� 

மி�னன> த�ேகா< ெவ�னந� ெவளியிெல: 

      ெமBOஞான ஆதி'கேம 

5ர/ள ேதவ�தவ ேம�=வ� ெதா:�தி� 

      ேவரக� அம�>த ேவேள! 

       - பா�பன<க� 

 

மகிைம தவ:� �வாமிநாத� மலர<கCேக அைட'கல�. 

ஓ� 

--------xxxxxx-------- 


