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25. எனக்ெகனச்ெசயல்.
எனக்ெகனச்ெசயல்ேவறிைலயாவுமிங்ெகாருநின்
றனக்ெகனத்தகுமுடல்ெபாருளாவியுந்தந்ேதன்
மனத்தகத்துளவழுக்ெகலாமாற்றிெயம்பிரான ீ
நிைனத்தெதப்படியப்படியருளுதன ீதம்.

(1)

உளவறிந்ெதலாநின்ெசயலாெமனவுணர்ந்ேதார்க்
களவிலானந்தமளித்தைனயறிவிலாப்புன்ைமக்

களவுநாயிேனற்கிவ்வணமைமத்தைனகருத்துத்

தளருந்தன்ைமயிங்காெராடும்புகலுேவன்றக்ேகாய்.
என்ைனத்தானின்னவண்ணெமன்றறிகிலாேவைழ
தன்ைனத்தானறிந்திடவருள்பு திேயற்றக்ேகாய்

(2)

3
பின்ைனத்தானின்றனருள்ெபற்றமாதவப்ெப ேயார்
நின்ைனத்தானிகராெரனவாழ்த்துவர்ெநறியால்.

(3)

ஏதமின்றித்தன்னடியிைணக்கன்புதான ீட்டுங்
காதலன்பர்க்குக்கதிநிைலயீெதனக்காட்டும்

ேபாதநித்தியபுண்ணியெவண்ணரும்புவன

நாததற்பரநாெனவ்வாறுய்குேவனவிலாய்.

(4)

ேவதெமத்தைனயத்தைனசிரத்தினும்விளங்கும்
பாதநித்தியபரம்பரநிரந்தரபரம

நாததற்பரசிற்பரவடிவமாய்நடிக்கு

நீதநிர்க்குணநிைனயன்றிெயான்றுநானிைனேயன்.

(5)

ெநறிகடரம்பலபலவுமாயந்தந்தெநறிக்காஞ்

ெசறியுந்ெதய்வமும்பலபலவாகவுஞ்ெசறிந்தா

லறியுந்தன்ைமயிங்காருைனயறிவினாலறிந்ேதார்

பிறியுந்தன்ைமயில்லாவைககலக்கின்றெப ேயாய்.

(6)

ெப யவண்டங்கெளத்தைனயைமத்ததிற்பிறங்கு
மு யபல்லுயிெரத்தைனயைமத்ததிற்குறுதி

வருவெதத்தைனயைமத்தைனயைமத்தருள்வளர்க்கு
ம யதத்துவெவனக்கிந்தவண்ணேமனைமத்தாய்.

(7)

கணமேதனுநின்காரணந்தன்ைனேயகருத்தி

லுணருமாதவர்க்கானந்தமுதவிைனெயான்றுங்

குணமிலாதெபாய்வஞ்சனுக்ெகந்ைதநிர்க்குணமா
மணமுலாமலர்ப்பதந்த ன்யாருைனமறுப்பார்.

(8)

சன்னன்முக்கனிகண்டுேதன்சருக்கைரகலந்த

ெதன்னமுத்தியிற்கலந்தவர்க்கின்பமாயிருக்கு
நன்னலத்தநின்னற்பதந்துைணெயனநம்பச்

ெசான்னவர்க்ெகனாலாங்ைகம்மாறில்ைலெயன்ெசால்ேவன்.

(9)

தந்ைததாய்தமர்மகெவனுமைவெயலாஞ்சகத்திற்
பந்தமாெமன்ேறயருமைறவாயினாற்பகர்ந்த

ெவந்ைதநீெயைனயின்னமவ்வல்லலிலிருத்திச்

சிந்ைததான்ெறளிந்ெதவ்வணமுய்வண்ெசப்பாய்.

(10)

துய்யன்றண்ணருள்வடிவினன்ெபாறுைமயாற்றுல

ங்கு, ெமய்யெனன்றுைனையயேனயைடந்தனன்ெமத்
த, ெநாய்யனுண்ணியவறிவிலெனான்ைறநூறாக்கும்,

ெபாய்யெனன்ெறைனப்புறம்விடி ெனன்ெசய்ேவன்புகலாய்.

(11)

ஒன்றதாய்ப்பலவாயுயிர்த்திரட்ெகலாமுறுதி

ெயன்றதாெயன்றுமுள்ளதாெயவற்றினுமிைசய
நின்றதாய்நிைலநின்றிடுமறிஞெவன்ெனஞ்ச

மன்றதாயின்பவுருக்ெகாடுநடித்திடின்வாழ்ேவன்.

(12)

4

தனியிருந்தருட்சகசேமெபாருந்திடத்தமிேயற்
கினியிரங்குதல்கடனிதுசமயெமன்னிதயக்
கனிவுமப்படியாயினதாதலாற்கருைணப்

புனிதநீயறியாதெதான்றுள்ளேதாபுகலாய்.

(13)

திருந்துசீரடித்தாமைரக்கன்புதான்ெசய்யப்

ெபாருந்துநாணல்லபுண்ணியஞ்ெசய்யுநாள்ெபாருந்தா
திருந்தநாள்ெவகுதீவிைனயிைழத்தநாெளன்றா

லருந்தவாவுைனப்ெபாருந்துநாெளந்தநாளடிைம.

(14)

பின்னுமுன்னுமாய்நடுவுமாயாவினும்ெப ய

ெதன்னுந்தன்ைமயாெயவ்வுயிர்த்திரைளயுமியக்கி
மன்னுந்தண்ணருள்வடிவேமயுனக்கன்புைவத்துந்

துன்னுமின்னேலன்யாெனனுமகந்ைதேயன்ெசால்லாய்.

(15)

மின்ைனயன்னெபாய்வாழ்க்ைகேயநிைலெயனெமய்யா
முன்ைனநான்மறந்ெதவ்வணமுய்வணமுைரயாய்
முன்ைனவல்விைனேவரறமுடித்ெதன்றுமுடியாத்
தன்ைனத்தன்னடியார்க்கருள்பு ந்திடுந்தக்ேகாய்.

(16)

எம்பராபரெவம்முயிர்த்துைணவெவன்றிைறஞ்சு
மும்ப ம்பர்க்குமுளக்கேணநடிக்கின்றாயுன்ற

னம்ெபான்மாமலர்ப்பதத்ைதேயதுைணெயனவடிைம
நம்பிேனனினிப்புரப்பெதக்காலேமாநவிலாய்.

(17)

பாடியாடிநின்றிரங்கிநின்பதமலர்முடிேமற்

சூடிவாழ்ந்தனரமலநின்னடியர்யான்ெறாழும்ப
னாடிேயயிந்தவுலகத்ைதெமய்ெயனநம்பித்

ேதடிேனன்ெவறுந்தீைமேயெயன்னினிச்ெசய்ேவன்.

(18)

களவுவஞ்சைனகாமெமன்றிைவெயலாங்காட்டு
மளவுமாையயிங்காெரனக்கைமத்தனைரயா

வுளவிேலெயனக்குள்ளவாறுணர்த்தினுன்னடிைம
வளருமாமதிேபான்மதிதளர்வின்றிவாழ்ேவன்.

(19)

வானநாயகவானவர்நாயகவளங்கூர்

ஞானநாயகநான்மைறநாயகநலஞ்ேசர்

ேமானநாயகநின்னடிக்கன்பின்றிமுற்றுந்

தீனனாயகம்வாடேவாெவன்ெசய்ேவன்ெசப்பாய்.

(20)

ஏதமற்றவர்க்கின்பேமெபாழிகின்றவிைறேய
பாதகக்கருங்கன்மனங்ேகாயிலாப்ப ந்து

சூதகத்தனாயாதினுமிச்ைசேமற்ேறான்றும்

வாதைனக்கிடமாயிேனெனவ்வணம்வாழ்ேவன்.

(21)

5
ெதளிெவாடீைகேயாவறிகிலானறிவிலான்சிறிது
மளியிலானிவன்றிருவருட்கயெலனவறிந்ேதா

ெவளியனாக்கிைனெயன்ெசய்ேவெனன்ெசய்ேவெனல்லா
ெவாளியுமாய்நிைறெவளியுமாயாவுமாமுரேவாய்.

(22)

கண்ணினுண்மணிெயன்னேவெதாழுமன்பர்கருத்து
ணண்ணுகின்றநின்னருெளனக்ெகந்தநாணணுகு
மண்ணுவிண்ணுமற்றுள்ளனபூதமுமாறாப்

ெபண்ணுமாணுமாயல்லவாய்நிற்கின்றெப ேயாய்

(23)

சகெமலாந்தனிபுரந்தைனதகவுைடத்தக்ேகா
ரகெமலாநிைறந்தானந்தமாயிைனயளவின்

மகெமலாம்பு ந்ேதாைரவாழ்வித்தைனமாறா

விகெமலாெமைனப்பிறந்திடச்ெசய்தேதெனந்தாய்

(24)

ஏய்ந்தநல்லருள்ெபற்றவர்க்ேகவலாெயளிேயன்

வாய்ந்தேபரன்புவளர்க்கவுங்கருைணநீவளர்ப்பா

யாய்ந்தமாமைறெயத்தைனயத்தைனயறிவாற்

ேறாய்ந்தேபர்கட்குந்ேதான்றிலாத்ேதான்றலாந்தூேயாய்.

(25)

தக்கநின்னருட்ேகள்விேயாசிறிதின்றித்தமிேயன்
மிக்கெதய்வேமநின்னின்பெவள்ளத்தில்வேழ
ீ

ெனாக்கறாய்தந்ைதமகெவனும்பாசக்கட்டுடேன

துக்கெவள்ளத்திலாழ்கின்ேறெனன்ெசய்வான்றுணிந்ேதன்.

(26)

பவம்பு ந்திடும்பாவிேயற்கருணிைலபதியத்

தவஞ்ெசயும்படித்தயவுெசய்தருள்வேதகரும

மவம்பு ந்திடார்க்கானந்தவமிர்தத்ைதயளிக்க

நவங்ெகாடத்துவத்திைரெயறிகடெலனுநலத்ேதாய்.

(27)

உற்றுணர்ெதலாநீயலதில்ைலெயன்றுைனேய
பற்றுகின்றனெரந்ைதநின்னடியர்யான்பாவி

முற்றுமாயமாஞ்சகத்ைதேயெமய்ெயனமுதறா

னற்றிருந்திடத்ெதாழில்ெசய்வான்றைனநிகராேனன்.
----------

(28)

26. மண்டலத்தின்
மணடலத்தின் மிைசெயாருவன்

ெசய்தவித்ைதயேகாெவனவும்வாரணாதி,

யண்டமைவயடுக்கடுக்கா

யந்தரத்தினிறுத்தும வதானம்ேபால,

ெவண்டருநல்லகிலாண்டேகாடிையத்

தன்னருள் ெவளியிலிலகைவத்துக்,

ெகாண்டுநின்றவற்புதத்ைத

ெயவராலு நிச்சயிக்கக் கூடாெவான்ைற.

(1)

6

ஒன்றிரண்டாய்விவக க்கும்

விவகாரங்கடந்ேதழாம்ேயாகபூமி,

நின்றுெதளிந்தவர் ேபசாெமௗன நியாயத்ைத
நிைறநிைறைவத்தன்ைன,

யன்றிெயாரு ெபாருளிலதா

ெவப்ெபாருட்குந்தான் முதலாயசலமாகி,

ெயன்றுமுள்ள வின்பத்ைதத்தண்ெணன்ற
சாந்தபத வியற்ைகதன்ைன.

(2)

பதமூன்றுங்கடந்தவர்க்கு

ேமலான ஞானபதப்ப சுகாட்டிச்,

சதமாகிநிராலம்பசாக்ஷியதா
யாரம்பத்தன்ைமயாகி,

விதமியாவுங்கடந்த வித்ைதெயனுமிருைளக்
கீ ண்ெடழுந்துவிமலமாகி,

மாறுங்காணாதவானந்த

சாகரத்ைதெமௗனவாழ்ைவ.

(3)

வாழ்வைனத்துந்தந்தவின்பமா கடைல

நல்லமிர்ைதமணிையப்ெபான்ைனத்,

தாழ்வறெவன்னுளத்திருந்த

தத்துவத்ைதயத்துவிதசாரந்தன்ைனச்,

சூழ்ெபரும்ேபெராளிையெயாளிபரந்த

பரெவளிைய யின்பச்சுகத்ைதமாறா,

ேவழுலகுங் கலந்தின்றாய் நாைளயாெயன்று
மாமியற்ைகதன்ைன.

(4)

தன்ைனயறிந்தவர் தம்ைமத்

தானாகச் ெசய்தருளுஞ்சமத்ைதேலாக,

மின்ைன நிகர்த்திட வழியாச்

ெசாரூபானந்த எச்சுடைரேவதமாதி,

ெயன்ைனயறிவ ெதன்னச்சமய

ேகாடிகளிைடயவிைடயறாத,

ெபான்ைனவி த்திடுமுலகத்தும்

பருமிம்பரும்பரவும் புனிதெமய்ைய.

(5)

பரவ ய பரசிவமாயது ெவனலாய்
நாெனனலாய்ப்பாசசாலம்,

விரவிநின்ற விசித்திரத்ைதையக்ய

பதத்தினிதிருந்தவிேவகந்தன்ைன,

யிரவுபகனிைனப்புமறப்ெபனுந்

ெதாந்தமறியார்களிதயம்ேவதச்,

சிரெமனவாழ்பராபரத்ைதயானந்த
நீங்காதசிதாகாசத்ைத.

(6)

7

அத்துலிதவனுபவத்ைத யனந்தமைறயின்ன
மின்னமறிேயெமன்னு,

நித்தியத்ைத நிராமயத்ைத நிர்க்குண்த்ைதத்
தன்னருளாநிைனவுக்குள்ேள,

ைவத்துைவத்துப் பார்ப்பவைரத் தானாக
ெவந்நாளும்வளர்த்துக்காக்குஞ்,

சித்திைன மாதூெவளிையத் தன்மயமா
மானந்தத் ெதய்வந்தன்ைன.

(7)

தன்னிேல தானாகநிைனந்து

கனிந்த விழ்ந்துசுகசமாதியாகப்,

ெபான்னிேல பணிேபாலுமாைய

தருமனேமயுன்புைரகடீர்ந்தா,

ெயன்னிேனாயான் பிைழப்ேபெனனக்கினி
யாருன்ேபால்வா ல்ைலயில்ைல,

யுன்னிேலாதிருவருளுக் ெகாப்பாவாெயன்னு
யிர்க்ேகாருறவுமாவாய்.

(8)

உறவுடைல ெயடுத்தவ ற்

பிரமாதிேயனு முைனெயாழிந்துதள்ளற்,

கறவும த தன்ேறாவிகபரமு

முன்ைனயன்றியாவதுண்ேடா,

வறிதிலுன்ைனயசத்ெதன்னல்

வழக்கன்றுசத்ெதனவும்வாழ்த்துேவெனன்,

சிறுைமெகடப்ெபருைமயினின்

ெசன்மமேதயத்தினின ீெசல்லல்ேவண்டும்

(9)

ேவண்டிய நாெளன்ேனாடும் பழகிய

நீெயைனப் பி ந்த விசாரத்தாேல,

மாண்டுகிடக்கினு மந்தெவல்ைலையயும்
பூரணமா வணக்கஞெசய்ேவ,

னாண்டகுருெமளனி தன்னாலியாெனனதற்ற
வனருணானாேவன்பூவிற்,

காண்டகெவண்சித்திழுத்தி ெயனக்குண்டா
முன்னாெலன்கவைலதீர்ேவன்.

(10)

தீராதெவன்சனனவழக்ெகல்லாந்
தீருமிந்தச்சனனத்ேதாேட,

யாேரனுமறிவ யசீவன்

முத்தியுண்டாகுைமயைவேயா,

காேரனுங்கற்பகப்பூங்காேவனு

முனக்குவைமகாட்டப்ேபாேமா,

பாராதியாகெவழுமண்டலத்தினின்
மகிைமபகரலாேமா.

-------

(11)
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27. பாயப்புலி
பாயப்புலிமுனமான்கன்ைறக்காட்டும்படியகில

மாையப்ெபரும்பைடக்ேக யிலக்காெவைனைவத்தைனேயா,
நீெயப்படிவகுத்தாலுநன்ேறநின்ெபருங்கருைண,

தாெயாத்தடியர்க்கருள்சச்சிதானந்ததற்பரேம.

(1)

தற்பரமாஞ்சிற்பரமாகிமன்றந்தனினடித்து

நிற்பரம்ேபாருகன்மால்பணிநீதெரன்ெனஞ்சகமாங்
கற்பரந்தாங்குகைரந்திடவாெனாத்தகாட்சிநல்கும்

ெபாற்பரமாெயன்விைனக்கருந்தாைதப்ெபாடிெசய்தேத.

(2)

ெசய்யுந்தவஞ்சற்றுமில்லாதநானுன்றிருவடிக்ேக
ெகாய்யும்புதுமல ட்டுெமய்யன்பர்குழாத்துடேன
ைகயுஞ்சிரமிைசக்கூப்பிநின்றாடிக்கசிந்துருகி

யுய்யும்படிக்கருள்ெசய்வெதன்ேறாபுலியூரத்தேன.

(3)

அத்தைனச்சிற்றம்பலைனெயன்னுயிராகிநின்ற
சுத்தைனச்சுத்தெவளியானவைனச்சுகவடிவா
நித்தைனநித்தநிராதாரமாகியநின்மலைன

எத்தைனநாள்ெசல்லுேமாமனேமகண்டிைறஞ்சுதற்ேக.

(4)

கண்டாருளத்தினிற்காலூன்றிப்ெபய்யுங்கருைணமுகி
லண்டார்புரத்துக்குமன்பர்விைனக்குமசனிதன்ைனக்

ெகாண்டாடினார்முனங்கூத்தாடுமத்தன்ற்ன்ேகாலெமல்லாம்,

விண்டாலம்மாெவான்றுங்காணாதுெவட்டெவறுெவளிேய.

(5)

ெவளியானநீெயன்மனெவளியூடுவிரவிைனயா, ெவா

ளியாருங்கண்ணுமிரவியும்ேபானின்றுலாவுவன்கா,ண

ளியாருங்ெகான்ைறச் சைடயாடவம்புலியாடக்கங்ைகத்,
துளியாடமன்றுணடமாடுமுக்கட்சுடர்க்ெகாழுந்ேத.

(6)

ெகாழுந்தாதுைறமலர்க்ேகாைதயர்ேமாகக்குைரகடலி

லழுந்தாதவண்ணநின் பாதப்புைணதந்தருள்வெதன்ேறா

ெவழுந்தாதரவுெசெயம்ெபருமாெனன் றிைறஞ்சிவிண்ேணார்,

ெதாழுந்தாைதேயெவண்ெபாடிபூத்தேமனிச்சுகப்ெபாருேள.

(7)

சுகமாகுஞானந்திருேமனியாநல்லெதாண்டர்தங்க

ளகேமெபாற்ேகாயிெலனமகிழ்ந்ேதமன்றுளாடியகற்

பகேமயுன்ெபான்னடிநீழல்கண்டாலன்றிப்பாவிக்கிந்தச்,

ெசகமாையயானவருங்ேகாைடநீங்குந்திறமிைலேய.

(8)

நீங்காதுயிருக்குயிராகிநின்றநிைனயறிந்ேத,

தூங்காமற்றூங்கினல்லாேதெயனக்குச்சுகமுமுண்ேடா,

ேவாங்காரமாைமந் ெதழுத்தாற்புவனத்ைத யுண்டுபண்ணிப்,

பாங்காநடத்தும்ெபாருேளயகண்டபரசிவேம.

(9)

9
சிவமாதிநான்முகக்ேகாவந்தமாமைறெசப்புகின்ற

நவமாயிலங்கியெவான்ேறயிரண்டற்றநன்ைமெபறா

தவேமதருைமப்புலப்ெபாறிக்ெகெயன்னறிவுெபால்லாப்
பவேமவிளக்கெவன்ேறாெவளிமாெனனப்பாய்ந்ததுேவ.

(10)

ஆெறாத்தில்ங்குசமயங்களாறுக்குமாழ்கடலாய்
வறிப்பரந்தபாமானவானந்தெவள்ளெமான்று
ீ

ேதறித்ெதளிந்துநிைலெபற்றமாதவர்சித்தத்திேல

யூறிப்பரந்தண்டேகாடிெயல்லாநின்றுலாவியேத.

(11)

நடக்கினுேமாடினுநிற்கினும்ேவெறாருநாட்டமின்றிக்

கிடக்கினுஞ்ெசவ்விதிருக்கினுநல்லருட்ேகள்வியிேல

ெதாடக்குெமன்ெனஞ்சமனமற்றபூரணத் ெதாட்டிக்குேள
முடக்குவன்யான்பரமானந்தநித்திைரமூடிடுேம.

(12)

எண்ணாதெதண்ணிய ெநஞ்ேசதுயெராழிெயன்னிரண்டு

கண்ேணயுறங்குறங்ெகன்னாைணமுக்கட்கருைணப்பிரான்
றண்ணார்கருைணெமௗனத்தினான்முத்திசாதிக்கலா
நண்ணாதெதான்றில்ைலெயல்லாநலமுநமக்குளேவ

(13)

நாெனன்ெறாருமுத லுண்ெடன்றநான்றைலநாணெவன்னுட்
டாெனன்ெறாருமுதல்பூரணமாகத் தைலப்பட்ெடாப்பி

லானந்தந்தந்ெதன்னறிைவெயல்லாமுண்டவசநல்கி
ேமானந்தைனவிைளத்தாலினியாதுெமாழிகுவேத.

(14)

தானந்தவஞ்சற்றுமில்லாதநானுண்ைமதானறிந்து

ேமானம்ெபாருெளனக் கண்டிடச்சற்குருேமானனுமாய்த்

தீனன்றனக்கிங்கிரங்கிைனேயயினிச்சிந்ைதக்ெகன்று

மானந்தந்தானல்லேவாபரேமசச்சிதானந்தேம.

(15)

எனக்ேகார்சுதந்தரமில்ைலயப்பாெவனக்ெகய்ப்பில்ைவப்பாய்
மனக்ேகாதகற்றும்பரம் ெபாருேளெயன்ைனவாழ்வித்திட
நினக்ேகபரநின்ைனநீங்காதபூரணநீள்கருைண

தனக்ேகபரமினிச்சும்மாவிருக்கத் தகுெமன்றுேம.

(16)

இடம்ெபறுவடுமின்னார்ேசய்சகமுமிருநிதியு
ீ

முடம்ைபவிட்டாருயிர்ேபாம்ேபாதுகூடியுடன்வருேமா
மடம்ெபறுமாையமனேமயினியிங்குவாெமௗனி

திடம்ெபறைவத்தெமௗனஞ்சகாயந்ெத ந்துெகாள்ேள.

(17)

நாற்றச்சடலத்ைதெயான்பதுவாசனைடமைனையச்

ேசாற்றுப் பைசயிைன மும்மலபாண்டத் ெதாடக்கைறைய
யாற்றுப்ெபருக் கன்னகன்மப்ெபருக்ைகயடர்கிருமிச்

ேசற்ைறத்துைணெயன்றநாய்க்குமுணேடாகதிேசர்வதுேவ.
ெபாய்யாருலகநிைலயல்லகானற்புனெலனேவ

ெமய்யாவறிந்ெதன்னெவன்னாலிதைனவிடப்படுேமா

(18)
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ைகயான்ெமௗனந்ெத த்ேதகல்லானிழற்கண்ணிருந்த
ைவயாவப்பாெவன்னரேசமுக்கண்ணுைடயாரமுேத.

(19)

ஆராவமுெதனேமானம்வகித்துக்கல்லானிழற்கீ ழ்ப்

ேபராதுநால்வருடன்வாழ்முக்கண்ணுைடப்ேபரரேச
நீராயுருகவுள்ளன்புதந்ேதசுகநிட்ைடையநீ

தாராவிடிெனன்ெபருமூச்சுத்தானத்தனஞ்ெசயேன.

(20)

வாயுண்டுவாழ்த்தெமௗனஞ்ெசய்ேபாதுெமௗனவருட்
டாயுண்டுேசெயன்னெவன்ைனப்புரக்கச்சதானந்தமா

நீயுண்டுநின்ைனச்சரண்புகநானுண்ெடன் ெனஞ்சைமயா

தீயுண்டிருந்தெமழுகலேவாகதிேசர்வதற்ேக.

(21)

கல்லாெலறிந்துங்ைகவில்லாலடித்துங்கனிமதுரச்

ெசால்லாற்றுதித்துநற்பச்சிைலதூவியுந்ெதாண்ட ன

ெமல்லாம்பிைழத்த னரன்பற்றநானினிேயதுெசய்ேவன்
ெகால்லாவிரதியர்ேநர்நின்றமுக்கட்குருமணிேய.

(22)

முன்னிைலச்சுட்ெடாழிெநஞ்ேசநின்ேபாதமுைளக்கிைலேயா
பின்னிைலச்சன்மம்பிறக்குங்கண்டாயிந்தப்ேபய்த்தனேமன்
றன்னிைலேயநில்லுதாேனதனிச்சச்சிதானந்தமா

நன்னிைலவாய்க்குெமண்சித்தியுங் காணுநமதல்லேவ.

(23)

ெசால்லான்ெமௗனெமௗனெமன்ேறெசால்லிச்ெசால்லிக்ெகாண்ட
தல்லான்மனமறப் பூரணநிட்ைடயிலாழ்ந்ததுண்ேடா
கல்லாதமூடனினிெயன்ெசய்ேவன்சகற்காரணமாம்
வல்லாளனானெமௗனசதானந்தமாகடேல.

(24)

ஆரணமாகமெமல்லாமுைரத்தவருண்ெமௗன

காரணமூலங்கல்லாலடிக்ேகயுண்டுகாணப்ெபற்றாற்
பாரணங்ேகாடுசுழெனஞ்சமாகியபாதரச

மாரணமாய்விடுெமண்சித்திமுத்தியும்வாய்த்திடுேம.

(25)

சித்தமவுனிவடபான்மவுனிநந்தீபகுண்ட

சுத்தமவுனிெயனுமூவருக்குந்ெதாழும்புெசய்து

சத்தமவுனமுதன்மூன்றுெமௗனமுந்தான்பைடத்ேத
னித்தமவுனமல்லாலறிேயன்மற்ைறநிட்ைடகேள.

(26)

கண்ேடனினதருளவ்வருளாய்நின்றுகாண்பெதல்லா
முண்ேடயதுவுநினதாக்கிேனனுவட்டாதவின்ப

ெமாண்ேடயருந்தியிைலப்பாறிேனனல்லமுத்திெபற்றுக்
ெகாண்ேடன்பராபரேமெயனக்ேகதுங்குைறவில்ைலேய.

ேமற்ெகாண்டவாயுவுங்கீ ழ்ப்படமூலத்துெவந்தழைலச்
சூற்ெகாண்டேமகெமனவூைமநின்றுெசா வைதெயன்

(27)
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னாற்கண்டதன்றுெமௗேனாபேதசியளிக்ைகயினிப்

பாற்கண்டுெகாண்டனன்ேமேலயமிர்தம்பருகுவேன.

(28)

ெசால்லாற்ெறாடர்ெபாருளாற்ெறாடராப்பரஞ்ேசாதிநின்ைன
வல்லாளர்கண்டவழிகண்டிேலன்சகமார்க்கத்திலுஞ்

ெசல்லாெதன்சிந்ைதநடுேவகிடந்து திைகத்துவிம்மி
யல்லானதும்பகலானதும்வாய்விட்டரற்றுவேன.

(29)

அறியாதெவன்ைனயறிவாயுநீெயன்றகம்புறமும்
பிறியாதறிவித்தேபரறிவாஞ்சுத்தேபெராளிேயா

குறியாதவானந்தக்ேகாேவாவமுதருள்குண்டலிேயா
சிறிேயன்படுந்துயர்கண்டுகல்லானிதழ்ேசர்ந்ததுேவ.

(30)

எல்லாமுதவுமுைனெயான்றிற்பாவைனேயனுஞ்ெசய்து
புல்லாயினுெமாருபச்சிைலயாயினும்ேபாட்டிைறஞ்சி

நில்ேலனல்ேயாகெநறியுஞ்ெசேயனருண ீதிெயான்றுங்
கல்ேலெனவ்வாறுபரேமபரகதிகாண்பதுேவ.

(31)

ஒன்றுந்ெத ந்திடவில்ைலெயன்னுள்ளத்ெதாருவெவ

னக்,ெகன்றுந்ெத ந்த விைவயைவேகளிரவும்பகலுங்
குன்றுங்குழியும்வனமுமைலயுங்குைரகடலு
மன்றுமைனயுமன்மாதிதத்துவமாையயுேம.

(32)

பழுதுண்டுபாைவயர்ேமாகவிகாரப்பாைவயிைட

விழுகின்றபாவிக்குந்தன்றாட்புைணையவியந்தளித்தான்
ெறாழுகின்றவன்பருளங்களிகூரத்துலங்குமன்று

ெளழுகின்றவானந்தக்கூத்தெனன்கண்மணிெயன்னப்பேன.

(33)

அழுக்கார்ந்தெநஞ்சுைடேயனுக்ைகயாநின்னருள்வழங்கி,

னிழுக்காகுெமன்ெறண்ணிேயாவிரங்காதவியல் புகண்டாய்,

முழுக்காதலாகி விழிநீர்ெபருக்கியமுத்தெரனுங்,

குழுக்காணநின்றுநடமாடுந்தில்ைலக்ெகாழுஞ்சுடேர.

(34)

ஆலம்பைடத்தவிழியார்கண்மால்ெகாண்டவர்ெசயிந்தர,

சாலம்பைடத்துத்தளர்ந்தைனேயெயன்றுந்தண்ணருள்கூர்,

ேகாலம்பைடத்துக்கல்லாலடிக்கீ ழ்ைவகுங்ேகாவுக்கன்பாங்,
காலப்பைடக்கத்தவம்பைடயாெதன்ெகால்கன்ெனஞ்சேம.

(35)

சும்மாவிருக்கச்சுகஞ்சுகெமன்றுசுருதிெயல்லா

மம்மாநிரந்தரஞ்ெசால்லவுங்ேகட்டுமறிவின்றிேய

ெபம்மான்ெமௗனி ெமாழிையயுந்தப்பி ெயன்ேபைதைமயால்,

ெவம்மாயக்காட்டிலைலந்ேதனந்ேதாெவன்விதிவசேம.

(36)

தினேமெசலச்ெசலவாழ்நாளுநீங்கச்ெசகத்திருள்ெசாற்,
பனேமெயனெவளிகண்ேடயிருக்கவும்பாசபந்த,

வினேமதுைணெயன்றிருந்ேதானமன்வ ெனன்ெசய்குேவா,
மனேமகம்ேபாலவுண்ேடாசுத்தமூட வ்ைவயகத்ேத.

(37)
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கடெலத்தைனமைலெயத்தைனயத்தைனகன்மமதற்

குடெலத்தைனயத்தைனகடனுண்மணெலாக்குமிந்தச்
சடலத்ைதநான்விடுமுன்ேனயுைனவந்துசாரவிருட்
படலத்ைதமாற்றப்படாேதாநிைறந்தபராபரேம.

(38)

நிைனயுநிைனவுநிைனயன்றியில்ைலநிைனத்திடுங்கால்

விைனெயன்ெறாருமுத னின்ைனயல்லாது விைளவதுண்ேடா,

தைனயுந்ெதளிந்துன்ைனச் சார்ந்ேதார்களுள்ளச் ெசந்தாமைரயா,

மைனயும்ெபான்மன்றமுநின்றாடுஞ்ேசாதிமணிவிளக்ேக.

(39)

உள்ளத்ைதயுமிங்ெகைனயுநின்ைகயினிெலாப்புவித்துங்,

கள்ளத்ைதச்ெசய்யும்விைனயால்வருந்தக்கணக்குமுண்ேடா,
பள்ளத்தில்வழும்புனல்ேபாற்படிந்துன்பரமவின்ப,
ீ

ெவள்ளத்தின்மூழ்கினர்க்ேகெயளிதாந்தில்ைல வித்தகேன.

(40)

கள்ளம்ெபாருந்துமட ெநஞ்சேமெகாடுங்காலர்வந்தா

லுள்ளன்பவர்கட்குண்ேடாவில்ைலேயயுலகீ ன்றவன்ைன,
வள்ளம்ெபாருந்துமலரடிகாணமன்றாடுமின்ப

ெவள்ளச்ெசம்பாதப் புைணேயயல்லாற்கதி ேவறில்ைலேய.

(41)

தன்மயமானசுபாவத்தின்ெமள்ளத்தைலப்படுங்கான்
மின்மயமானசகம்யாதுைரத்ெதன்ெவளியிலுய்த்த

சின்மயமுத்திைரக் ைகேயெமய்யாகத் ெதளிந்தெநஞ்ேச,
நின்மயெமன்மயெமல்லாநிைறந்தநிராமயேம.

(42)

ஆயுங்கைலயுஞ்சுருதியுங்காணடற்க யவுைனத்

ேதாயும்படிக்குக்கருைணெசய்வாய்சுகவான்ெபாருேள
தாயும்பிதாவுந்தமருங்குருவுந்தனிமுதலு

நீயும்பைரயுெமன்ேறயுணர்ந்ேதனிதுநிச்சயேம.

(43)

அல்லும்பகலுமுனக்ேகயபயமபயெமன்று

ெசால்லுஞ்ெசாலின்னந்ெத ந்ததன்ேறாதுதிப்பார்கண்மனக்,

கல்லுங்கைரக்கு ெமௗனாவுனது கருைணெயன்பாற்,

ெசல்லும்ெபாழுதல்லேவாெசல்லுேவனந்தசிற்சுகத்ேத.

(44)

எல்லாஞ்சிவன்ெசயெலன்றறிந்தாலவன்னின்னருேள
யல்லாற்புகலிடம்ேவறுமுண்ேடாவதுேவநிைலயா

நில்லாயுன்னாற்றமிேயற்குக்கதியுண்டிந்நீணிலத்திற்

ெபால்லாமயக்கத்திலாழ்ந்தாவெதன்னபுகெனஞ்சேம.

(45)

ஒளிேயெயாளியி ணுணர்ேவயுணர்வினுவைகெபாங்குங்
களிேயகளிக்குங் கருத்ேதகருத்ைதக் கவளங்ெகாண்ட

ெவளிேயெவளியின்விைளசுகேமசுகர்வறுகண்டுந்
ீ

ெதளிேயன்ெறளிந்த வைரேபாற்றிேடெனன்னெசய்குவேன.

(46)
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மறக்கின்றதன்ைமயிறத்தெலாப்பாகுமனமெதான்றிற்,
பிறக்கின்றதன்ைமபிறத்தெலாப்பாகுமிப்ேபய்ப்பிறவி,

யிறக்கின்றெவல்ைலக்களவில்ைலேயயிந்தச்சன்மவல்ல,
றுறக்கின்றநாெளந்தநாள்பரேமநின்ெறாழும்பனுக்ேக.

(47)

காட்டியவந்தக்கரணமுமாையயிக்காயெமன்று
சூட்டியேகாலமுநானாவியங்கத்துைறயிதனு

ணாட்டியநான்றனக்ெகன்ேறாரறிவற்றநானிவற்ைறக்
கூட்டிநின்றாட்டிைனேயபரேமநல்லகூத்திதுேவ.

(48)

ெபால்லாதமாமர்க்கடமனேமெயைனப்ேபாலடுத்த,

ெவல்லாற்ைறயும்பற்றிக்ெகாண்டைனேய ெயன்ைனநின்மயமா,

நில்லாயருள்ெவளிநீநானிற்ேபனருணிட்ைடெயாரு,

ெசால்லாற்பதிந்துப பூரணானந்தந்ேதாய்குவேன.

(49)

வாராய்ெநஞ்ேசயுன்றன் றுன்மார்க்கம்யாைவயும் ைவத்துக்கட்டிங்,

காராயடிக்கடிசுற்றுகின்றாயுன்னவலமதிக்,

ேகாராயிரம்புத்திெசான்னாலுேமார்கிைலேயா ெகடுவாய்,

பாராயுைனக்ெகால்லுேவன்ெவல்லுேவனருட்பாங்குெகாண்ேட.

(50)

மாதத்திேலெயாருதிங்களுண்டாகிமடிவைதநின்

ேபாதத்திேலசற்றும் ைவத்திைலேயெவறும் புன்னமெநஞ்ேச,

ேவதத்திேலதர்க்கவாதத்திேலவிளங்காதுவிந்து

நாதத்திேலயடங்காதந்தவான்ெபாருணாடிக்ெகாள்ேள.

(51)

எங்கும்வியாபித்துணர்வாயுனக்ெகன்னிதயத்துேள
தங்குந்துயரந்ெத யாதவண்ணந்தைடெசய்ததா

ரங்கங்குைழந்துள்ளுருகுமன்பாளர்க்கைணகடந்து
ெபாங்குங்கருைணக்கடேலசம்பூரணேபாதத்தேன.

(52)

ைவயகமாதர்சுகத்ைதயும்ெபான்ைனயுமாையமல

ெமய்ையயுெமய்ெயன்று நின்னடியார்தம்விேவகத்ைத

ைமயமில்வட்ைடயுெமய்ந்நூைலயும்
ீ
ெபாய்ய தாகெவன்ணும்,

ெபாய்யர்தந்நட்ைபவிடுவெதன்ேறாப பூரணேம.

(53)

அளியுங்கனிெயாத்தருவிைனயாெனாந்தயர்வுறுேவன்
ெறளியும்படிக்கிப்ப பாககாலமுஞ்சித்திக்குேமா

ெவாளியுங்கருைணயுமாறாதவின்பமுேமாருருவாய்
ெவளிவந்தடியர்களிக்கநின்றாடும்விழுப்ெபாருேள.

(54)

அைடயார்புரஞ்ெசற்றேதேவநின்ெபான்னடிக்கன்புசற்றும்,

பைடயாதெவன்ைனப்பைடத்திந்தப்பா ற்படர்ந்தவிைனத்,
தைடயாற்றைளயிட்டுெநஞ்சம்புண்ணாகத் தளரைவத்தா,

யுைடயாயுைடயபடியன்றியான்ெசய்தெதான்றிைலேய.
ஆடுங்கறங்குந்தி ைகயும்ேபாலவைலந்தைலந்து
காடுங்கைரயுந்தி வதல்லானின்கருைணவந்து

(55)
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கூடும்படிக்குத்தவமுயலாதெகாடியெரமன்

ேறடும்ெபாழுெதன்னெசய்வார்பரானந்தசிற்சுடேர.

(56)

கற்றும்பலபலேகள்விகள்ேகட்டுங்கறங்ெகனேவ

சுற்றுந்ெதாழில்கற்றுச் சிற்றின்பத்தூடுசுழலிெனன்னாங்,
குற்றங்குைறந்துகுணேமலிடுமன்பர்கூட்டத்ைதேய

முற்றுந்துைணெயனநம்புகண்டாய்சுத்தமூடெநஞ்ேச

(57)

நீெயனநாெனனேவறில்ைலெயன்னுநிைனவருளத்

தாெயனேமானகுருவாகிவந்துதடுத்தடிைமச்

ேசெயனக்காத்தைனேயபரேமநின்றிருவருளுக்

ேகெயன்னெசய்யுங்ைகம்மாறுளேதாசுத்ேவைழயேன.

(58)

ஆத்திரம்வந்தவர்ேபாலைலயாமலேராகதிட

காத்திரந்தந்ெதன்ைனேய யன்ைனேபாலுங்கருைணைவத்திம்

மாத்திரமுன்னின்றுணர்த்திைனேயெமளனாயினிநான்
சாத்திரஞ்ெசான்னபடியியமாதியுஞ்சாதிப்பேன.
------------

(59)

28. உடல்ெபாய்யுறவு
உடல்ெபாய்யுறவாயினுண்ைமயுறவாகக்

கடவாரார்தண்ணருேளகண்டாய்-திடமுடேன

யுற்றுப்பார்ேமானெனாருெசால்ேலயுண்ைமநன்றாப்
பற்றிப்பார்மற்றெவல்லாம்பாழ்.

(1)

பாராதிபூதெமல்லாம்பார்க்குங்காலப்பரத்தின்
சீராகநிற்குந்திறங்கண்டாய்-ேநராக

நிற்குந்திருவருளிெனஞ்ேசயாநிற்பதல்லாற்
கற்குெநறியாதினிேமற்காண்.

(2)

ெமய்யான தன்ைம விளங்கினால் யார்க்ேகனும்

ெபாய்யான தன்ைம ெபாருந்துேமா - ஐயாேவ

மன்னும்நி ராைசஇன்னம் வந்ததல்ல உன்னடிைம

என்னும்நிைல எய்துமா ெறன்.

அறியாைம ேமலிட் டறிவின்றி நிற்குங்

(3)

குறிேயற் கறிெவன்ற ேகாலம் - வறிேதயாம்

நீயுணர்த்த நான்உணரும் ேநசத்தா ேலாஅறிெவன்

ேறெயனக்ேகார் நாமமிட்ட ேத.

(4)

ஏதுக்குச் சும்மா இருமனேம என்றுனக்குப்

ேபாதித்த உண்ைமஎங்ேக ேபாகவிட்டாய்-வாதுக்கு

வந்ெததிர்த்த மல்லைரப்ேபால் வாதாடி னாேயயுன்
புந்திெயன்ன ேபாதெமன்ன ேபா.

சகமைனத்தும் ெபாய்ெயனேவ தானுணர்ந்தால் துக்க

(5)
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சுகமைனத்தும் ெபாய்யன்ேறா ேசாரா-திகபரத்தும்
விட்டுப் பி யாத ேமலான அத்துவிதக்

கட்டுக்குள் ஆவெதன்ேறா காண்.

(6)

கற்கண்ேடா ேதேனா கனிரசேமா பாேலாஎன்

ெசாற்கண்டா ேதெதனநான் ெசால்லுேவன் - விற்கண்ட

வானமதி காண மவுனிமவு னத்தளித்த
தானமதில் ஊறும்அமிர் தம்.

(7)

ேகட்டலுடன் சிந்தித்தல் ேகடிலா ெமய்த்ெதளிவால்
வாட்டமறா வுற்பவேநாய் மாறுேமா-நாட்டமுற்று

ெமய்யான நிட்ைடயிைன ேமவினர்கட் கன்ேறாதான்

ெபாய்யாம் பிறப்பிறப்புப் ேபாம்.

(8)

மாயாசகத்ைதமதியாதார்மண்முதலா

ேயயானதத்துவத்திெலய்துவேரா - ேநயானு
பூதிநிைலநிற்கப்ெபாருந்துவர்களன்னவர்த
நீதிையேயேயார்மனேமநீ.

(9)

இகமுழுதும்ெபாய்ெயனேவேயய்ந்துணர்ந்தாலாங்ேக
மிகவளரவந்தவருண்ெமய்ேய - யகெநகிழப்

பாரீெராருெசாற்படிேயயனுபவத்ைதச்
ேசரீரதுேவதிறம்.

(10)

ஆரணங்களாகமங்களியாவுேமயானந்த

பூரணேமயுண்ைமப்ெபாருெளன்னுங்-காரணத்ைத

ேயாராேயாவுள்ளுள்ேள யுற்றுணர்ந்தவ்வுண்ைமயிைன

பாராேயாெநஞ்ேசபகர்.

(11)

ேநராயம்ெமௗனநிைலநில்லாமல்வாய்ேபசி
யாராயைலந்தீர்நீராெகடுவர்ீ - ேதரீர்

திைரயுந்திைரயுநதிெசன்னியைனநாவாற்
கைரயுங்கைரயுமனக்கல்.

(12)

அற்பமனேமயகிலவாழ்வத்தைனயுஞ்

ெசாற்பனங்கண்டாயுண்ைமெசான்ேனனான் - கற்பைனெயான்
றில்லாவிடத்ேதெயைனச்சும்மாைவத்திருக்கக்
கல்லாய்நீதாேனார்கவி.

(13)

ஏதுந்திருவருளினிச்ைசயாெமன்ெறன்றப்

ேபாதும்ெபாருந்தும்புனிதர்பாற் - றீதுெநறி

ெசல்லுேமாெசல்லாேதெசல்லுமிடமின்பமலாற்
ெசால்லுேமாேவதத்ெதானி.

கல்ேலறுஞ்சில்ேலறுங்கட்டிேயறும்ேபாலச்

ெசால்ேலறப்பாழ்த்ததுைளச்ெசவிெகாண்-டல்ேலறு

ெநஞ்செனனநிற்கைவத்தாய்நீதிேயாதற்பரேம

(14)
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வஞ்சனல்ேலன ீேயமதி.

(15)

அப்ெபாருளுமான்மாவுமாரணநூல்ெசான்னபடி

தப்பிலாச்சித்ெதான்றாஞ்சாதியினா - ெலப்படியுந்
ேத ற்றுவிதஞ்சிவாகமேமெசால்லுநிட்ைட
யாருமிடத்தத்துவிதமாம்.

(16)

ேவதமுதலாய்விளங்குஞ்சிவவடிவாம்

ேபாதநிைலயிற்ெபாருந்தாம - ேலதமிகு

ேமாகாதியல்லலிேலமூழ்கிைனேயெநஞ்ேசயித்
ேதகாதிெமய்ேயாெதளி.

(17)

ேநாக்கற்க தானநுண்ணியவான்ேமானநிைல
தாக்கற்குபாயஞ்சைமத்தபிரான்-காக்குமுயி

ரத்தைனக்குநானடிைமயாதலினால்யாெனனெதன்
றித்தைனக்கும்ேபசவிடமில்.

(18)

ஒன்றுமறநில்ெலன்றுணர்த்தியநம்ேமானகுரு

தன்றுைணத்தாண ீடூழிதாம்வாழ்க-ெவன்ெறன்ேற

திக்கைனத்துங் ைககுவிக்குஞ் சின்மயராந் தன்ைமயர்க்ேக,

ைகக்குவருமின்பக்கனி.

(19)

மனத்தாலும்வாக்காலுமன்னெவாண்ணாேமான
வினத்தாேரநல்லவினத்தார்-கனத்தபுகழ்

ெகாண்டவருமன்னவேரகூற யமுத்திெநறி
கண்டவருமன்னவேரகாண்.

(20)

கண்ெணாளிேயேமானக்கரும்ேபகவைலயறப்

பண்ெணாளிக்குமுள்ெளாளியாம்பான்ைமயிைன-நண்ணிடவுன்
சித்தமிரங்கிலெதன்சித்தந்ெதளியாேவ
றித்தைனக்குமாதரவுமில்.

(21)

அறியாைமசா னதுவாயறிவா

ெநறியானேபாததுவாய்நிற்குங் - குறியாற்
சதசத்தருளுணர்த்தத்தானுணராநின்ற
விதமுற்றறிெவனும்ேபர்ெமய்.

(22)

குருலிங்கசங்கமமாக்ெகாண்டதிருேமனி

கருெவான்றுேமனிநம்பாற்காட்டா-தருெனன்று
கண்டவர்க்ேகயானந்தங்கண்டுெகாளலாமலது
ெகாண்டவர்க்கிங்ெகன்னகிைடக்கும்.

(23)

புலியினதளுைடயான்பூதப்பைடயான்

பலியிரந்துெமல்லாம்ப ப்பான் - மலிபுனல்ேசர்

ெபான்முடியான்முக்கட்புனிதன்சரண்புகுந்ேதார்க்
ெகன்முடியாேததுமுளேத.

(24)
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ெசால்லுக்கடங்காச்சுகப்ெபாருைளநாெமனேவ
யல்லும்பகலுமரற்றுவெதன்-னல்லசிவ

ஞானமயம்ெபற்ேறார்கணாமில்ைலெயன்பரந்ேதா
ேமானமயமானமுைற.

(25)

ஐயாவருணகி யப்பாவுைனப்ேபால

ெமய்யாகேவார்ெசால்லிளம்பின யார் - ைவயகத்ேதார்

சாற்ற ெதன்ேறசற்றார்தன்ைனயாய்முக்கெணந்ைத
நாற்றிைசக்குங்ைககாட்டினான்.

(26)

காதற்றுப்ேபானமுறிகட்டிைவத்தாலாவதுண்ேடா
தீதற்றகாயமுமச்ெசய்ைகேய-ேபாதமாய்

நிற்பரல்லாலிச்சகத்திேனரார்கேண டினுந்
தற்பரமாக்கண்டிருப்பார்தாம்.

(27)

ெவள்ளங்குலாவுசைடெவள்ளக்கருைணயினான்
கள்ளங்குலாவுவஞ்சக்கள்ளேன-னுள்ளத்தி

லில்லெனன்றாலன்னவன்றாெனங்கும்வியாபகத்தா
னல்லெனன்றுஞ்ெசால்லவழக்காம்.

(28)

தத்துவப்ேபேயாேடதைலயடித்துக்ெகாள்ளாமல்

ைவத்தவருண்ெமௗனவள்ளைலேய - நித்தமன்பு
பூணக்கருதுெநஞ்சுேபாற்றக்கரெமழும்புங்
காணத்துடிக்குமிருகண்.

(29)

ெதால்ைலவிைனக்கீ டாய்ச்சுழல்கின்றநாெனாருவ

ெனல்ைலயிலாநின்கருைணெயய்துவேனா - வல்லவனா

ேமானகுருேவமுழுதிைனயுந்தானுணர்ந்த
ஞானகுருேவநவில்.

(30)

மூன்றுகண்ணாமுத்ெதாழிலாமும்முதலாமூவுலகுந்

ேதான்றக்கருைணெபாழிேதான்றேல - யீன்றவன்ைன

தன்ைனப்ேபாலன்புதைழத்ேதாெயாருெதய்வ
முன்ைனப்ேபாலுண்ேடாவுைர.

(31)

ேநசிக்குஞ்சிந்ைதநிைனவுக்குளுன்ைனைவத்துப்
பூசிக்குந்தானிைறந்துபூர்ணமா-ேயாசித்து

நின்றதல்லான்ேமானாநிருவிகற்பநிட்ைடநிைல
ெயன்றுவருேமாவறிேயேன.

(32)

அறிவிலறியாைமயற்றறிவாய்நின்று

பிறிவறவானந்தமயம்ெபற்றுக்-குறியவிழ்ந்தா

லன்ைறக்குடல்ேவண்ேடைனயாவிவ்வாக்ைகையேய
ெயன்ைறக்கும்ேவண்டுவேனயான்.

உடைலப்பழித்திங்குணவுங்ெகாடாமல்

(33)
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விடவிடேவநாடுவேராெமய்ையப்-படபெடன

ேவண்டுேவனிந்தவுடன்ெமய்யுணராப்ெபாய்யனா
னாண்டநீதாேனயறி.

(34)

அறியாேயாெவன்ைனயுநீயாண்டநீசுத்த

ெவறியாய்மயங்கவுேமன்விட்டாய்-ெநறிமயங்கிக்

குன்றுஞ்ெசடியுங்குறுகுேமாைவயாேவ
கன்றுெகட்டாற்றாயருேககாண்.

(35)

ஏதுக்குடற்சுைமெகாண்ேடனிருந்ேதைனயேன
யாதிக்கேமானவருட்டாேய - ேசாதியா

மன்னநிருவிகற்பவானந்தநிட்ைடயிேல
பின்னமறநில்லாதபின்.

(36)

பின்னுமுடற்சுைமயாப்ேபசும்வழக்கதனா

ெலன்னபலனாமுற்றிருந்ேதாேம-யன்னதனா
லானந்தந்தாேனதானாகுெமம்ைமயேன
ேயனிந்தத்துன்பமினி.

(37)

துன்பக்கடலிற்றுைளந்தெதல்லாந்தீர்ந்தேத
யின்பக்கடலிலிருெமன்ன-வன்பிற்

கைரந்துகைரந்துருகிக்கண்ணருவிகாட்ட
விைரந்துவருமானந்தேம.

(38)

கைரந்துகைரந்துருகிக்கண்ண ீராறாக

விைரந்ேதநிருவிகற்பெமய்த - நிரந்தரமு

நின்ைனேயசிந்திக்கநீெகாடுத்தாய்ேமானாநா
ெனன்ைனமுழுதுங்ெகாடுத்ேதேன.

(39)

அல்லும்பகலும்ேபரன்புடேனதானிருந்தாற்

கல்லுமுருகாேதாகன்ெனஞ்ேச-ெபால்லாத

தப்புவழிேயனிைனந்தாய்சந்ததமுநீயிறந்த
ெவப்பிேலயானந்தேம.

(40)

ெகாடுத்ேதேனெயன்ைனக்ெகாடுத்தவுடனின்ப
மடுத்ேதேனநீடுழிவாழ்ந்ேத-யடுத்ேதேன

ெபற்ேறேனெபற்றுப்பிைழத்ேதேனசன்மவல்ல
லிற்ேறேனேயைழயடிேயன்.

(41)

ெபற்ேறாம்பிறவாைமேபசாைமயாயிருக்க

கற்ேறாெமனவுைரக்கக்கா யேமன்-சற்ேறனு

நீக்கற்றவின்பநிைலெபாருந்திேயசற்று

வாக்கற்றாற்ேபசுேமாவாய்.

காலன்றைனயுைதத்தான்காமன்றைனெய த்தான்
பாலன்பசிக்கிரங்கப்பாற்கடைல-ஞாலெமச்சப்

பின்ேனநடக்கவிட்டான்ேபரருைளநாடாதார்க்

(42)
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ெகன்ேனநடக்ைகயினி.

(43)

விண்ணருவிேமன்ேமல்விளங்குவேபாேலயிரண்டு
கண்ணருவிெவள்ளெமாடுைககூப்பித்-தண்ணமிர்த
ெவள்ளேமயானந்தெவற்ேபெயனத்ெதாழுேவா
ருள்ளேமஞானெவாளி.

(44)

பிள்ைளமதிச்ெசஞ்சைடயான்ேபசாப்ெபருைமயினான்
கள்ளவிழும்பூங்ெகான்ைறக்கண்ணியா-னுள்ளபடி
கல்லாலின்கீ ழிருந்துகற்பித்தாேனார்வசன
ெமல்லாருமீ ேடறேவ.

(45)

புலைனந்துந்தாேனெபாரமயங்கிச்சிந்ைத
யலமந்துழலுமடிைம - நலமிகுந்த

சித்தானேமானசிவேனநின்ேசவடிக்ேக
பித்தானாலுண்ேடாபிறப்பு.

(46)

நிைறகுடந்தான ீர்ெகாளுேமாநிச்சயமாேமான

முைறயுணர்ந்தார்யாைதமுயல்வார்-பிைறயணிந்த
மிக்கைகலாயமைலவித்தகேனேவதியேன
ெதக்கரணிேமனியேனெசப்பு.

(47)

துங்கமழுமானுைடயாய்சூலப்பைடயுைடயாய்

திங்களணிெசஞ்சைடயாய்ேசவுைடயாய்-மங்ைகெயாரு

பாலுைடயாய்ெசங்கட் பணியாெயன்ெசன்னியின்ேமற்,
காலுைடயாய்நீேயகதி.

(48)

இனியகருைணமுகிெலம்பிரான்முக்கட்

கனியமிர்தவா யின்பக்கட்டி-தனிமுதல்வ
னித்தன்பரமனிமலனிைறவாய்நிைறந்த
சுத்தனமக்ெகன்றுந்துைண.

(49)

நீதியாய்க்கல்லாலின ீழலின்கீ ேழயிருந்து

ேபாதியாவுண்ைமெயல்லாம்ேபாதித்தா-ேனதில்

சனகாதியாயதவத்ேதார்க்குஞான
தினகரனாெமளனசிவன்.

(50)

ேதகச்ெசயறானுஞ்சிந்ைதயுடேனகுைழயில்

ேயாகநிைலஞானிகளுக்ெகாப்புவேதா-ேமாகநிைல
யல்லலிேலவாழ்வாேராவப்பேனநீயற்ற
ெவல்ைலயிேலசும்மாவிரு.

(51)

சும்மாவிருக்கச்சுகமுதயமாகுேம

யிம்மாயாேயாகமினிேயனடா-தம்மறிவின்

சுட்டாேலயாகுேமாெசால்லேவண்டாங்கன்ம
நிட்டாசிறுபிள்ளாய்நீ.

(52)
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நீயற்றவந்நிைலேயநிட்ைடயதின ீயிைலேயா
வாயற்றவேனமயங்காேத-ேபாயற்

றிருந்தாலுநீேபாகாெயன்றுமுள்ளாய்சும்மா

வருந்தாேதயின்பமுண்டுவா.

(53)

வாவாெவன்றின்பம்வரவைழக்குங்கண்ண ீேரா
டாவாெவன்ேறயழுதவப்பேன-நீவாடா

ெவல்லாநமக்ெகனேவயீந்தைனேயயீந்தபடி

நில்லாயதுேவநிைல.

(54)

நில்லாப்ெபாருைளநிைனயாேதநின்ைனயுள்ேளார்
ெசால்லாப்ெபாருட்டிரைளச்ெசால்லாேத-கல்லாத
சிந்ைதகுைழந்துசுகஞ்ேசரக்குருவருளால்
வந்தவழிநல்லவழி.

(55)

வழியிெதன்றுமல்லாவழியிெதனறுஞ்ெசால்லிற்

பழிபழியாநல்லருளாற்பார்த்ேதார்-ெமாழியுனக்ேக

ேயற்றிருக்கச் ெசான்னவன்ேற ெயங்கும் ெபருெவளியாம்,
பார்த்தவிடெமல்லாநீபார்.

(56)

பாரைனத்தும்ெபாய்ெயனேய பட்டினத்துப்பிள்ைளையப்ேபா

லாருந்துறக்ைகய த து -ேநேர

மனத்துறவுமப்படிேயமாணாவிவற்றி
லுனக்கிைசந்தவாெறான்ேறேயார்.

(57)

ஓராமேலெயாருகாலுன்னாமலுள்ெளாளிையப்
பாராமலுள்ளபடிபார்த்திருந்தால்-வாராேதா

பத்துத்திைசயும்பரந்ெதழுந்தானந்தெவள்ளந்
தத்திக்கைரபுரண்டுதான்.

(58)

தானானதன்ைமவந்துதாக்கினாலவ்விடத்ேத
வானாதிமாையவழங்காேதா-ஞானாேக

ளுன்னுள்ேளேதான்றாவுறவாகிநின்றெதன
ெவன்னுள்ேளெயன்றுமிரு.

(59)

என்ைனயுன்ைனயின்னதிதுெவன்னாமனிற்குநிைல
தன்ைனயருெளன்றதருணத்தி-லன்ைனெபற்ற

பிள்ைளக்குஞ்ெசால்லாதெபற்றிக்கண்டாையயேன
யுள்ளத்தினுள்ேளயுணர்.

(60)

ெசான்னவர்தாநிட்ைடெதாகுத்திராநிட்ைடயிேல
மன்னினவர்ேபாதியார்மாெமௗனன்-றன்னுள்

விருப்பாகக்ைககாட்டிமிக்கவடநீழ
லிருப்பானிருவிகற்பத்ேத.

இந்தநிருவிகற்பத்ெதந்ைதயிருக்கநிட்ைட

(61)
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சிந்ைதநீேதறாய்ெசகமைனத்தும்-வந்தெதாடர்ப்

பாடுெகடவன்ேறாேவார்பாத்திரத்துக்காடலல்லா
லாடுவேதனாட்டுமவன்.

(62)

அவேனபரமுமவேனகுருவு

மவேனயகிலமைனத்து-மவேனதா

மானவேரெசான்னாலவேரகுருெவனக்கு
நானவனாய்நிற்பெதந்தநாள்.

(63)

நாளவங்கள்ேபாகாமனாேடாறுநந்தைமேய

யாளவந்தார்தாளின்கீ ழாட்புகுந்தாய்-மீ ளவுன்ைனக்
காட்டாமனிற்குங்கருத்தறிந்தாெனஞ்ேசயுன்
னாட்டானாைனயமில்ைலயால்.

(64)

யான்றாெனனலறேவயின்பநிட்ைடெயன்றருைணக்
ேகான்றானுைரத்தெமாழிெகாள்ளாேயா-ேதான்றி
யிழுக்கடித்தாய்ெநஞ்ேசநீெயன்கைலகள்ேசார
வழுக்கடிக்கும்வண்ணார்ேபாலாய்.

(65)

என்குஞ்சிவேமயிரண்டற்றுநிற்கிெனஞ்ேச
தங்குஞ்சுகநீசலியாேத-யங்கிங்ெகன்

ெறண்ணாேதபாழிலிறந்துபிறந்துழலப்
பண்ணாேதயானுன்பரம்.

(66)

ெமய்ையப்ெபாய்ெயன்றிடவுெமய்யைணயாப்ெபாய்ந்ெநஞ்ேச,

ெபாய்ையத்தான்ெமய்ெயனவும்ேபாகுேமா-ைவயமறத்,
தன்மயத்ைதெமய்யனேவ சார்ந்தைனேயலானந்த,

ெமன்மயமுநின்மயமுேம.

(67)

பூங்காவனநிழலும்புத்தமுதுஞ்சாந்தபதம்

வாங்காதவானந்தமாமைழயு-நீங்காவாஞ்

ெசால்லிறந்துமாண்டவர்ேபாற்றூெமௗனபூமியினா
னில்ைலெயனநின்றவிடம்.

(68)

இடம்வானநல்லெபாருளின்பெமனக்ேகவ
லடங்காக்கருவியைனத்து-முடனுதவ
மந்தாரதாருெவனவந்துமவுனகுரு
தந்தாேனார்ெசாற்ெகாண்டுதான்.

(69)

தானந்தவஞானஞ்சாற்ற யசித்திமுத்தி

யானைவெயல்லாந்தாேமயாகுேம-ேமானகுரு
ெசான்னெவாருெசால்லாற்சுகமாயிருமனேம
யின்னமயக்கமுனக்ேகன்.

உன்ைனயுடைலயுறுெபாருைளத்தாெவனேவ

ெயன்ைனயடிைமக்கிருத்தினான் - ெசான்னெவாரு

ெசால்ைலமறவாமற்ேறாய்ந்தாெனஞ்ேசயுன்னா

(70)
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லில்ைலபிறப்பெதனக்ேக.

(71)

எனக்குமுனக்குமுறவில்ைலெயனத்ேதர்ந்து

நிைனக்கவ தானவின்பநிட்ைட-தைனக்ெகாடுத்ேத
யாசான்மவுனியளித்தாெனஞ்ேசயுைனேயார்
காசாமதிேயனான்காண்.

(72)

ஆனந்தேமானகுருவாெமனேவெயன்னறிவின்

ேமானந்தனக்கிைசயமுற்றியதாற் - ேறனுந்து

ெசால்ெலல்லாேமானந்ெதாழிலாதியுேமான
ெமல்லாநன்ேமானவடிேவ.

(73)

எல்லாேமேமானநிைறெவய்துதலாெலவ்விடத்து
நல்லார்கண்ேமானநிைலநாடினார் - ெபால்லாத

நாெனனவிங்ெகான்ைறநடுேவமுைளக்கவிட்டிங்
ேகனைலந்ேதன்ேமானகுருேவ.

(74)

ேமானகுருவளித்தேமானேமயானந்த
ஞானவருளுமதுநானுமது-வானாதி

நின்றநிைலயுமதுெநஞ்சப்பிறப்புமது
ெவன்றறிந்ேதனானந்தேம.

(75)

அறிந்தவறிெவல்லாமறிவன்றியில்ைல
மறிந்தமனமற்றமவுனஞ்-ெசறிந்திடேவ

நாட்டினானானந்தநாட்டிற்குடிவாழ்க்ைக
கூட்டினான்ேமானகுரு.

(76)

குருவாகித்தண்ணருைளக்கூறுமுன்ேனேமானா
வுருநீடுயிர்ெபாருளுெமாக்கத்-தருதிெயன

வாங்கிைனேயேவறுமுண்ைமைவத்திடவுங்ேகட்டிடவு
மிங்ெகாருவருண்ேடாவினி.

(77)

இனியகருப்புவட்ைடெயன்னாவிலிட்டா
னனியிரதமாறாதுநானுந்-தனியிருக்கப்

ெபற்றிேலன்ேமானம்பிறந்தவன்ேறேமானமல்லாற்
கற்றிேலேனதுங்கதி.

(78)

ஏதுக்குஞ்சும்மாவிருநீெயனவுைரத்த

சூதுக்ேகாேதான்றாத்துைணயாகிப்-ேபாதித்து

நின்றதற்ேகாெவன்ைனயாநீக்கிப்பி யாமற்
ெகான்றதற்ேகாேபசாக்குறி.

(79)

குறியுங்குணமுமறக்கூடாதகூட்டத்

தறிவறிவாய்நின்றுவிடவாங்ேக-பிறிவறவுஞ்
சும்மாவிருத்திசுகங்ெகாடுத்தேமானநின்பாற்
ைகம்மாறுநாெனாழிதல்காண்.

(80)
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நான்றாெனனுமயக்கநண்ணுங்காெலன்னாைண
வான்றாெனனநிைறயமாட்டாய்நீ-யூன்றாமல்

ைவத்தமவுனத்தாேலமாையமனமிறந்து
துய்த்துவிடுஞானசுகம்.

(81)

ஞானெநறிக்ேகற்றகுருநண்ண யசித்திமுத்தி
தானந்தருமந்தைழத்தகுரு-மானெமாடு

தாெயனவும்வந்ெதன்ைனத்தந்தகுருெவன்சிந்ைத
ேகாயிெலனவாழுங்குரு.

(82)

சித்துஞ்சடமுஞ்சிவத்ைதவிடவில்ைலெயன்ற
நித்தன்பரமகுருேநசத்தாற்-சுத்தநிைல

ெபற்ேறாேமெநஞ்ேசெபரும்பிறவிசாராமற்
கற்ேறாேமேமானக்கரு.
-----------

(83)

29. ஏசற்றவந்நிைல.
ெகாச்சகக்கலிப்பா.

ஏசற்றவந்நிைலேயெயந்ைதப பூரணமாய்
மாசற்றவானந்தவா வழங்கிடுேம

யூசற்சுழல்ேபாலுலகெநறிவாதைனயாற்

பாசத்துட்ெசல்லாேதபலகாலும்பாழ்ெநஞ்ேச.

(1)

பாழாகியண்டப்பரப்ைபெயல்லாம்வாய்மடுத்து
மாழாழியின்பத்தழுந்தப்படியாேயா

தாழாேயா ெவந்ைதயருட் டாட்கீ ழ்ெநஞ்ேச ெயைனப்ேபால்
வாழாதுவாழ்ந்தழியாவண்ணமிருப்பாேய.

(2)

இருப்பாயிருந்திடப்ேப ன்பெவளிக்ேகநமக்குக்
குருப்பார்ைவயல்லாமற்கூடக்கிைடத்திடுேமா

வருட்பாய்நமக்காகவாளவந்தார்ெபான்னடிக்கீ ழ்

மருட்ேபயர்ேபாலிருக்கவாகண்டாய்வஞ்செநஞ்ேச.

(3)

வஞ்சேமாபண்ைடயுளவாதைனயான ீயைலந்து

ெகாஞ்சமுற்றாயுன்ைனக்குைறெசால்லவாயுமுண்ேடா
வஞ்சலஞ்செலன்றிரங்குமானந்தமாகடற்கீ ழ்
ெநஞ்சேமெயன்ேபாலநீயழுந்தவாராேயா.

(4)

வாராவரவாய்வடநிழற்கீ ழ்வற்றிருந்த
ீ

பூராயநம்ைமப்புலப்படுத்தேவண்டியன்ேறா
ேவாராேயாெநஞ்ேசயுருகாேயாவுற்றிருந்து

பாராேயாவவ்வுருைவப்பார்க்கநிைறவாய்விடுேம.

வாயாேதாவின்பெவள்ளம்வந்துன்வழியாகப்

(5)
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பாயாேதாநானும்பயிராய்ப்பிைழேயேனா

ேவாயாமலுன்னியுருகுெநஞ்ேசயந்நிைலக்ேக
தாயானேமானனருள்சந்திக்கவந்திடுேம.

(6)

வந்தவரைவமறந்துலகாய்வாழ்ந்துகன்ம

பந்துமுறவுன்ைனப்படிப்பிக்கக்கற்றவர்யா

ந்தமதிேயனுனக்கிங்ெகன்மதிேகெளன்னாேல

சந்ததெநஞ்ேசபரத்திற்சா னின்பமுண்டாேம.

(7)

இன்பமயமாயுலகெமல்லாம்பிைழப்பதற்குன்

னன்புநிைலெயன்பாரதுவுநிைலயன்றியுண்ேடா

வுன்புலத்ைதேயா னருட்ெகாப்பாவாய்ெநஞ்ேசநீ

ெதன்புலத்தாேராடிருந்துெசய்பூைசெகாண்டருேள.

(8)

அருேளேயாராலயமாவானந்தமாயிருந்த

ெபாருேளாடியானிருக்கப்ேபாெயாளித்தெநஞ்ேசநீ

மருடீர்முயற்ேகாேடாவான்மலேராேபய்த்ேதேரா
விருடீரநீயுைறந்தெதவ்விடேமாகாேணேன.

(9)

எவ்விடத்தும்பூரணமாெமந்ைதபிரான்றண்ணருேள

யவ்விடத்ேதயுன்ைனெநஞ்ேசயாராயிற்கண்டிலேன

யவ்விடத்துமாையயிேலமாண்டைனேயாவவ்விடமுஞ்
ெசவ்விடேமநீயுஞ்ெசனனமற்றுவாழியேவ.
----------

(10)

30. காடுங்கைரயும்

காடுங்கைரயுமனக்குரங்குகால்விட்ேடாடவதன்பிறேக,

ேயாடுந்ெதாழிலாற் பயனுளேதாெவான்றாய்ப்பலவாயுயிர்க்குயிரா,

யாடுங்கருைணப்பரஞ்ேசாதியருைளப் ெபறுதற்கன்புநிைல,

ேதடும்பருவ மிதுகண்டீர்ேசரவாருஞ்சகத்தீேர.

(1)

ைசவசமயேமசமயஞ் சமயாதீதப்பழம்ெபாருைளக்,

ைகவந்திடேவமன்றுள்ெவளிகாட்டுமிந்தக் கருத்ைதவிட்டுப்,

ெபாய்வந்துழலுஞ்சமயெநறிபுகுதேவண்டாமுத்திதருந்,

ெதய்வசைபையக்காண்பதற்குச்ேசரவாருஞ்சகத்தீேர.

(2)

காகமுறவுகலந்துண்ணக்

கண்டீரகண்டாகாரசிவ

ேபாகெமனும்ேப ன்பெவள்ளம்

ெபாங்கித்ததும்பிப்பூரணமா,

ேயகவுருவாய்க்கிைடக்குைதேயா

வின்புற்றிடமுகெமலாம். நாமினிெயடுத்த,

ேதகம்விழுமுன்

புசிப்பதற்குச்ேசவாருஞ்சகத்தீேர.

----------

(3)
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31. எடுத்தேதகம்
கட்டைளக்கலிப்பா.

எடுத்தேதகம்ெபாருளாவிமூன்றுநீ

ெயனக்ெகான்றில்ைலெயனேமானநன்ெனறி,

ெகாடுத்தேபாதுெகாடுத்ததன்ேறாபினுங்

குளறிநாெனன்றுகூத்தாடமாையைய

விடுத்தவாறுங்கண்ண ீெராடுகம்பைல

விலகுமாறுெமன் ேவட்ைகப்ரவாகத்ைதத்,

தடுத்தவாறும்புகலாய்சிரகி த்

தாயுமானதயாபரமூர்த்திேய.

(1)

ேநாயுெவங்கலிப்ேபயுந்ெதாடரநின்

னூலிற்ெசான்னமுைறயியமாதிநான்,

ேறாயும்வண்ணெமைனக்காக்குங்காவலுந்

ெதாழும்புெகாள்ளுஞ் சுவாமியு நீகண்டா,

ேயாயுஞ்சன்மமினியஞ்சலஞ்செலன்றுல
கங்கண்டுெதாழேவாருருவிேல,

தாயுந்தந்ைதயுமாேனாய்சிரகி த்

தாயுமானதயாபரமூர்த்திேய.

------

(2)

32. முகெமலாம்.
முகெமலாங்கண ீர்முத்தரும்பிடச்ெசங்ைகமுகிழ்ப்ப
வகெமலாங்குைழந்தானந்தமாகநல்லறிஞ

கெமலாந்தவமிைழக்கின்றா ெரன்ெசய்ேகாேவைழ

சகெமலாம்ெபறநல்லருளுதரமாச்சைமந்ேதாய்.
-------

(1)

33. திடமுறேவ
ெகாச்சகக்கலிப்பா.

திடமுறேவநின்னருைளச் ேசர்த்ெதன்ைனக்காத்தாளக்,

கடனுனக்ெகன்ெறண்ணிநின்ைனக்ைககுவித்ேதானானலேனா,
வைடவுெகட்டபாழ்மாையயாழியிேலயின்னமல்லற்,
படமுடியாெதன்னாவிப்பற்ேறபராபரேம.

(1)

ஆராைமகண்டிங்கருட்குருவாய்நீெயாருகால்
வாராேயாவந்துவருத்தெமல்லாந்தீராேயா

பூராயமாகவருட்பூரணத்திலண்டமுதற்
பாராதிைவத்தபதிேயபராபரேம.

வாழாதுவாழவுைனவந்தைடந்ேதாெரல்லாரு
மாழாழிெயன்னவருளானாரழுக்காற்ேறா

ேடழாெயனவுலகேமசுமினிநாெனாருவன்

(2)
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பாழாசாவாறுமுகம்பார்நீபராபரேம.

(3)

உள்ளத்தினுள்ேளெயாளித்ெதன்ைனயாட்டுகின்ற
கள்ளக்சருைணையயான்காணுந்தரமாேமா

ெவள்ளத்ைதமாற்றிவிடக்குண்பார்நஞ்சூட்டும்
பள்ளத்தின்மீ ன்ேபாற்பைதத்ேதன்பராபரேம.

(4)

வாவிக்கமலமலர்வண்டாய்த்துவண்டுதுவண்

டாவிக்குணின்றவுனக்கன்புைவத்தார்க்கஞ்செலன்பாய்

பூவிற்கும்வான்கைடயிற்புல்லிற்ேபார்ேபாலெவான்ைறப்,
பாவிக்கமாட்ேடன்பதிேயபராபரேம.

(5)

விண்ணாறுெவற்பின்விழுந்தாங்ெகனமார்பிற்

கண்ணாறுபாச்சிடுெமன்காதல்ெவள்ளங்கண்டிைலேயா.
தண்ணாறுசாந்தபதத்தற்பரேமநால்ேவதப்
பண்ணாறுமின்பப்பதிேயபராபரேம.

(6)

கூடியநி்ன்சீரடியார்கூட்டெமன்ேறாவாய்க்குெமன

வாடியெவன்ெனஞ்சமூகவாட்டமுநீகண்டிைலேயா
ேதடியநின்சீரருைளத்திக்கைனத்துங்ைககுவித்துப்

பாடியநான்கண்டாய்பதிேயபராபரேம.

(7)

ெநஞ்சத்தினூேடநிைனவாய்நிைனவூடு

மஞ்செலனவாழுெமனதாவித்துைணநீேய

சஞ்சலமாற்றிைனயினிேமற்றாய்க்குபசாரம்புகன்று
பஞ்ச க்கநானார்பதிேயபராபரேம.

(8)

புத்திெநறியாகவுைனப்ேபாற்றிப்பலகாலு

முத்திெநறிேவண்டாதமூடேனனாெகடுேவன்

சித்திெநறிக்ெகன்கடேவன்சீரடியார்க்ேகவல்ெசயும்
பத்திெநறிக்ேகனுமுகம்பார்நீபராபரேம.

(9)

கண்டறிேயன்ேகட்டறிேயன்காட்டுநிைனேயயிதயங்
ெகாண்டறிேயன்முத்திகுறிக்குந்தரமுமுண்ேடா

ெதாண்டறியாப்ேபைதைமேயன் ெசால்ேலனின்ெறான்

ைமெயல்லாம், பண்டறிவாய்நீேயபகராய்பராபரேம.
--------

(10)

34. தன்ைன

ெகாச்சகக்கலிப்பா.

தன்ைனயறியத்தனதருளாற்றானுணர்த்து

மன்ைனப்ெபாருெளனேவவாழாமற்பாழ்ெநஞ்ேச

ெபான்ைனப்புவிையமடப்பூைவயைரெமய்ெயனேவ

ெயன்ைனக்கவர்ந்திழுத்திட்ெடன்னபலன்கண்டாேய.
-------

35. ஆக்குைவ

(1)
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ஆக்குைவமாையயாவுெநாடிதனிலதைனமாள

நீக்குைவநீக்கமில்லாநிைனப்ெபாடுமறப்புமாற்றிப்

ேபாக்ெகாடுவரவுமின்றிப்புனிதநல்லருளானந்தந்

தாக்கவுஞ்ெசய்வாயன்ேறாசச்சிதானந்தவாழ்ேவ.
---------

(1)

36. கற்புறுசிந்ைத
கற்புறுசிந்ைதமாதர்கணவைரயன்றிேவேறா

ற்புறத்தவைரநாடார்யாங்களுமின்பவாழ்வுந்

தற்ெபா யாகநல்குந்தைலவநின்னலேதார்ெதய்வம்
ெபாற்புறக்கருேதாங்கண்டாய்பூரணானந்தவாழ்ேவ.

(1)

முருந்திளநைகயார்பாரமுைலமுகந்தழுவிச்ெசவ்வாய்
விருந்தமிர்ெதனவருந்திெவறியாட்டுக்காளாய்நாளு
மிருந்தேலாகாயதப்ேப னத்தனாயிருந்தேவைழ

ெபாருந்தவுங்கதிேமலுண்ேடாபூரணானந்தவாழ்ேவ.

(2)

தீெதலாெமான்றாம்வன்ைம ெசறிந்திருட்படலம்ேபார்த்த

பாதகசிந்ைதெபற்றபதகனுன்பாதநீழ.

லாதரவைடயவுள்ளன்பருள்கிைலயாயின்மற்றியார்
ேபாதைனெசய்யவல்லார்பூரணானந்தவாழ்ேவ.

(3)

நாதைனநாதாதீதநண்பைனநடுவாய்நின்ற

நீதைனக்கலந்துநிற்கெநஞ்சேமநீவாெவன்றால்

வாதைனெபருக்கிெயன்ைனவசஞ்ெசய்துமனந்துன்மார்க்க,

ேபாதைனெசய்தனன்ேறாபூரணானந்தவாழ்ேவ.

(4)

எண்ணியெவண்ணெமல்லாமிறப்புேமற்பிறப்புக்காைச,

பண்ணிெயன்னறிைவெயல்லாம்பாழாக்கிெயைனப்பாழாக்குந்,
திண்ணியவிைனையக்ெகான்றுசிறியைனயுய்யக்ெகாண்டாற்,
புண்ணியநினக்ேகயன்ேறாபூரணானந்தவாழ்ேவ.

(5)

பத்திநீபத்திக்கானபலனுநீபலவாச்ெசால்லுஞ்

சித்திநீசித்தர்சித்தித்திறமுநீதிறமார்ேமான

முத்திநீமுத்திக்கானமுதலுநீமுதன்ைமயான

புத்திநீெயனக்ெகான்றுண்ேடாபூரணானந்தவாழ்ேவ.

(6)

தாயினுமினியநின்ைனச்சரெணனவைடந்தநாேயன்
ேபயினுங்கைடயனாகிப்பிதற்றுதல்ெசய்தனன்ேறா

தீயிைடெமழுகாய்ெநாந்ேதன்ெறளிவிேலன்வேணகாலம்,
ீ
ேபாயினதாற்றுகில்ேலன்பூரணானந்தவாழ்ேவ.
------------

37. மைலவளர்காதலி

(7)

28

பதியுண்டுநிதியுண்டுபுத்திரர்கண்மித்திரர்கள்
பக்கமுண்ெடக்காலமும்

பசுவுண்டுதவிசுண்டுதிட்டாந்தமாகயம
படெரனுந்திமிரமணுகாக்

கதியுண்டுஞானமாங்கதிருண்டுசதுருண்டு
காயசித்திகளுமுண்டு

கைறயுண்டகண்டர்பாலம்ைமநின்றாளிற்
கருத்ெதான்றுமுண்டாகுேம

னதியுண்டகடெலனச்சமயத்ைதயுண்டபர
ஞானவானந்தெவாளிேய

நாதாந்தரூபேமேவதாந்தேமானேம
நாெனனுமகந்ைததீர்த்ெதன்

மதியுண்டமதியானமதிவதனவல்லிேய
மதுசூதனன்றங்ைகேய

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

(1)

ெதட்டிேலவலியமடமாதர்வாய்ெவட்டிேல
சிற்றிைடயிேலநைடயிேல

ேசெலாத்தவிழியிேலபாெலாத்தெமாழியிேல
சிறுபிைறநுதற்கீ ற்றிேல

ெபாட்டிேலயவர்கட்டுபட்டிேலபுைனகந்த
ெபாடியிேலயடியிேலேமற்

பூ த்தமுைலயிேலநிற்கின்றநிைலயிேல
புந்திதைனநுைழயவிட்டு

ெநட்டிேலயைலயாமலறிவிேலெபாைறயிேல
நின்னடியர்கூட்டத்திேல

நிைலெபற்றவன்பிேலமைலவற்றெமஞ்ஞான
ேஞயத்திேலயுனிருதாண்

மட்டிேலமனதுெசலநினதருளுமருள்ைவேயா
வளமருவுேதைவயரேச

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

பூதமுதலாகேவநாதப யந்தமும்

ெபாய்ெயன்ெறைனக்காட்டிெயன்

ேபாதத்தினடுவாகியடியீறுமில்லாத
ேபாதபூரணெவளிக்கு

ேளதுமறநில்ெலன்றுபாயமாைவத்துநிைன
ெவல்லாஞ்ெசய்வல்லசித்தா

மின்பவுருைவத்தந்தவன்ைனேயநின்ைனேய
ெயளிேயன்மறந்துய்வேனா

ேவதமுதலானநல்லாகமத்தன்ைமைய
விளக்குமுட்கண்ணிலார்க்கு

மிக்கநின்மகிைமையக்ேகளாதெசவிடர்க்கும்

(2)
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வறுவாதம்புகலும்வாய்
ீ

வாதேநாயாளர்க்குெமட்டாதமுக்கணுைட
மாமருந்துக்கமிர்தேம

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

(3)

மிடியிட்டவாழ்க்ைகயாலுப்பிட்டகலெமனவு
ெமய்ெயலாமுள்ளுைடந்து.

வறிட்டெசல்வர்தந்தைலவாயில்வாசமாய்
ீ
ேவதைனகளுறேவதனுந்

துடியிட்டெவவ்விைனையேயவினான்பாவிநான்
ெறாட ட்டெதாழில்கெளல்லாந்

துண்டிட்டசாண்கும்பியின்ெபாருட்டாயதுன்
ெறாண்டர்பணிெசய்வெதன்ேறா

வடியிட்டெசந்தமிழினருைமயிட்டாரூ
ல ைவேயார்பரைவவாயி

லம்மட்டுமடியிட்டுநைடநடந்தருளடிக
ளடியீதுமுடியீெதன

வடியிட்டமைறேபசுபச்சிளங்கிள்ைளேய
வளமருவுேதைவயரேச

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

(4)

பூரணிபுராதனிசுமங்கைலசுந்த

புராந்தகித் யம்பகிெயழிற்

புங்கலிவிளங்குசிவசங்க சகஸ்ரதள
புஷ்பமிைசவற்றிருக்கு
ீ

நாரணிமனாதீதநாயகிகுணாதீத
நாதாந்தசத்திெயன்றுன்

னாமேமயுச்ச த்திடுமடியர்நாமேம
நானுச்ச க்கவசேமா

வாரணிசைடக்கடவுளாரணிெயனப்புகழ
வகிலாண்டேகாடியீன்ற

வன்ைனேயபின்ைனயுங்கன்னிெயனமைறேபசு
மானந்தரூபமயிேல

வாரணியுமிருெகாங்ைகமாதர்மகிழ்கங்ைகபுகழ்
வளமருவுேதைவயரேச

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

பாகேமாெபறவுைனப்பாடவறிேயன்மல
ப பாகம்வரவுமனகிற்

பண்புேமாசற்றுமிைலநியமேமாெசய்திடப்
பாவிேயன்பாபரூப

ேதகேமாதிடமில்ைலஞானேமாகனவிலுஞ்
சிந்திேயன்ேப ன்பேமா

(5)
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ேசரெவன்றாற்கள்ளமனதுேமாெமத்தவுஞ்
சிந்திக்குெதன்ெசய்குேவன்

ேமாகேமாமதேமாகுேராதேமாேலாபேமா
முற்றுமாற்ச யேமாதான்

முறியிட்ெடைனக்ெகாள்ளுநிதியேமாேதடெவனின்
மூசுவ வண்டுேபால

மாகேமாடவும்வல்லெனைனயாளவல்ைலேயா
வளமருவுேதைவயரேச

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

(6)

தூேளறுதூசிேபால்விைனேயறுெமய்ெயனுந்
ெதாக்கினுட்சிக்கினாளுஞ்

சுழேலறுகாற்றினிைடயழேலறுபஞ்ெசனச்
சூைறயிட்டறிைவெயல்லா

நாேளறநாேளறவார்த்திகெமனுங்கூற்றி
னட்ேபறவுள்ளுைடந்து

நயனங்களற்றேதாரூேரறுேபாலேவ
நானிலந்தனிலைலயேவா

ேவேளறுதந்திையக்கனதந்தியுடன்ெவன்று
விைரேயறுமாைலசூடி

விண்ேணறுேமகங்கள்ெவற்ேபறிமைறவுற
ெவருட்டியகருங்கூந்தலாய்

வாெளறுகண்ணிேயவிைடேயறுெமம்பிரான்
மனதுக்கிைசந்தமயிேல

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

(7)

பூதெமாடுபழகிவள ந்தி யமாம்ேபய்கள்
புந்திமுதலானேபய்கள்

ேபாராடுேகாபாதிராக்ஷசப்ேபயகெளன்
ேபாதத்ைதயூடழித்து

ேவதைனவளர்த்திடச்சதுர்ேவதவஞ்சன்
விதித்தானிவல்லெலல்லாம்

வழும்படிக்குனதுெமளனமந்த்ராதிக்ய
ீ
வித்ைதையவியந்தருள்ைவேயா

நாதவடிவாகியமஹாமந்த்ரரூபிேய
நாதாந்தெவட்டெவளிேய

நற்சமயமானபயிர்தைழயவருேமகேம
ஞானவானந்தமயிேல

வாதமிடுபரசமயம்யாவுக்குமுணர்வ ய
மகிைமெபறுெப யெபாருேள

வைரராஜனுக்கிருகண்மணியாயுதித்தமைல
வளர்காதலிப்ெபணுைமேய.

--------------
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38. அகிலாண்டநாயகி
சந்தவிருத்தம்.

வட்டமிட்ெடாளிர்பிராணவாயுெவனு
நிகளேமாடுகமனஞ்ெசயு

மனெமனும்ெப யமத்தயாைனையெயன்
வசமடக்கிடின்முமண்டலத்

திட்டமுற்றவளராஜேயாகமிவன்
ேயாகெமன்றறிஞர்புகழேவ

ேயைழேயனுலகின ீடுவாழ்வனினி
யிங்கிதற்குமனுமானேமா

பட்டவர்த்தனர்பராவுசக்ரதர

பாக்யமானசுகேயாகமும்

பாரகாவியகவித்வநான்மைற

பராயணஞ்ெசய்மதியூகமு

மட்டசித்தியுநலன்பருக்கருள

விருதுகட்டியெபானன்னேம

யண்டேகாடிபுகழ்காைவவாழுமதி
லாண்டநாயகிெயனம்ைமேய.

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

(1)

39. ெப யநாயகி
விருத்தம்.

காற்ைறப்பிடித்துமட்கரகத்தைடத்தபடி
கன்மப்புனற்குளூறுங்

கைடெகட்டநவவாயில்ெபற்றபசுமட்கலக்
காயத்துெளைனயிருத்திச்

ேசாற்ைறச்சுமத்திநீபந்தித்துைவக்கத்
துருத்திக்குண்மதுெவன்னேவ

துள்ளித்துடித்ெதன்னேபறுெபற்ேறனருட்
ேடாயநீபாய்ச்சல்ெசய்து

நாற்ைறப்பதித்தெதனஞானமாம்பயிரதைன
நாட்டிப்புலப்பட்டியு

நமனானதீப்பூடுமணுகாமன்முன்னின்று
நாடுசிவேபாகமான

ேபற்ைறப்பகுந்தருளிெயைனயாளவல்ைலேயா
ெப யவகிலாண்டேகாடி

ெபற்றநாயகிெப யகபிைலமாநகர்மருவு
ெப யநாயகீ யம்ைமேய.

-----------

40. தந்ைததாய்

(1)
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தந்ைததாய்மகவுமைனவாழ்க்ைகயாக்ைக
சகமைனத்துெமௗனியருடைழத்தேபாேத
யிந்திரசாலங்கனவுகானன ீரா

யிருந்ததுேவயிவ்வியற்ைகெயன்ேனெயன்ேன.

(1)

என்ைனநான்ெகாடுக்கெவாருப்பட்டகால

மியாதிருந்ெதன்னைவேபாெயன்ெனன்ைன நீங்கா

வன்ைனேபாலருள்ெபாழியுங்கருைணவா
யானந்தப்ெபருமுகிேலயரேசெசால்லாய்.

(2)

அரேசநின்றிருக்கருைணயல்லாெதான்ைற
யறியாதசிறிேயனானதனான்முத்திக்

கைரேசரும்படிக்குனருட்புைணையக்கூட்டுங்

ைகப்பிடிேயகைடப்பிடியாக்கருத்துட்கண்ேடன்.

(3)

கண்ேடனிங்ெகன்ைனயுெமன்றைனயுநீங்காக்

கருைணயுநின்றன்ைனயுநான்கண்ேடன்கண்ேடன்
விண்ேடெனன்ெறைனப்புறம்பாத்தள்ளேவண்டாம்
விண்டதுநின்னருட்களிப்பின்வியப்பாலன்ேறா

(4)

ஓெவன்றசுத்தெவளிெயான்ேறநின்றிங்

குயிைரெயல்லாம்வம்மிெனனவுவட்டாவின்பத்
ேதெவன்றநீகலந்துகலந்துமுத்தி

ேசர்த்தைனேயற்குைறவாேமாெசகவிலாசம்.

(5)

ெசகத்ைதெயல்லாமணுவளவுஞ்சிதறாவண்ணஞ்
ேசர்த்தணுவில்ைவப்ைபயணுத்திரைளெயல்லா
மகத்துவமாப்பிரமாண்டமாகச்ெசய்யும்
வல்லவாநீநிைனந்தவாேறெயல்லாம்.

(6)

ெசால்லாேலவாய்துடிப்பதல்லாெனஞ்சந்
துடித்திருகண ீரருவிெசா யத்ேதம்பிக்

கல்லாேலயிருந்தெநஞ்சுங்கல்லான்முக்கட்

கனிேயெநக்குருகிடவுங்காண்ேபன்ெகால்ேலா.
--------------

(7)

41. ெபற்றவட்ேக
ெபற்றவட்ேகெத யுமந்தவருத்தம்பிள்ைள
ெபறாப்ேபைதயறிவாேளாேபரானந்த

முற்றவர்க்ேககண்ண ீர்கம்பைலயுண்டாகு
முறாதவேரகன்ெனஞ்சமுைடயராவார்.

ஆவாெவன்றழுதுெதாழுங்ைகயராகி
யப்பேனயானந்தவடிகேளநீ

(1)
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வாவாெவன்றவர்க்கருளுங்கருைணெயந்தாய்
வன்ெனஞ்சர்க்கிரங்குவெதவ்வாறுநீேய.

(2)

நீேயயிங்ெகளிேயற்குந்தாகேமாக

நிைனவூேடநின்றுணர்த்திநிகழ்த்தலாேல

ேபேயற்குந்தனக்ெகனேவாரன்புமுண்ேடா
ெபம்மாேனயின்னமன்புெபருகப்பாராய்.

(3)

பாராேயாெவன்றுயரெமல்லாைமயா

பகருமுன்ேனெத யாேதாபாவிேயன்முன்
வாராேயாவின்னெமாருகாலானாலு

மலர்க்காெலன்ெசன்னிமிைசைவத்திடாேயா.

(4)

ைவத்திடுங்காைலப்பிடித்துக்கண்ணின்மார்பில்

ைவத்தைணத்துக்ெகாண்டுைகயால்வைளத்துக்கட்டிச்
சித்தமிைசப்புகவிருத்திப்பிடித்துக்ெகாண்டு
தியக்கமறவினபசுகஞ்ேசர்வெதன்ேறா.

(5)

ேசராமற்சிற்றினத்ைதப்பி த்ெதந்நாளும்
திருவடிப்ேப னத்துடேனேசராவண்ண
மாராகநானைலந்ேதனரேசநீதா

னறிந்திருந்துமாையயிேலனழுந்தைவத்தாய்.

(6)

ைவத்தெபாருளுடலாவிமூன்றுநின்ைக

வசெமனேவயான்ெகாடுக்கவாங்கிக்ெகாண்டு

சித்தமிைசப்புகுந்ததுதான்ெமய்ேயாெபாய்ேயா

சிறிேயற்கிங்குளவுைரயாய்திைகயாவண்ணம்.

(7)

திைகயாேதாெவன்னாளும்ேபரானந்தத்
ெதள்ளமுதமுதவாமற்றிவைலகாட்டி
வைகயாகவலக்கழித்தாயுண்டுடுத்து

வாழ்ந்ேதனானிரண்டுகான்மாடுேபாேல.

(8)

மாடுமக்கள்சிற்றிைடயார்ெசம்ெபானாைட
ைவத்தகனதனேமைடமாடகூடம்

வடுெமன்பாற்ெறாடர்ச்சிேயாவிைடவிடாமன்
ீ

மிக்ககதிவடன்ேறாவிளங்கல்ேவண்டும்.
ீ

(9)

விளங்கெவனக்குள்ளுள்ேளவிளங்காநின்ற
ேவதகேமேபாதகேமவிமலவாழ்ேவ

களங்கரகிதப்ெபாருேளெயன்ைனநீங்காக்
கண்ணுதேலநாதாந்தக்காட்சிப்ேபேற.

(10)

நாதேமநாதாந்தெவளிேயசுத்த

ஞாதுறுேவஞானேமேஞயேமநல்
ேவதேமேவதமுடிவானேமான

வித்ேதயிங்ெசன்ைனயினிவிட்டிடாேத.

(11)
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42. கல்லாலின்
கல்லாலின ீழறனிெலாருநால்வர்க்குங்

கடவுணியுணர்த்துவதுங்ைகக்காட்ெடன்றாற்

ெசால்லாேலெசாலப்படுேமாெசாலுந்தன்ைம

துரும்புபற்றிக்கடல்கடக்குந்துணிேயயன்ேறா

(1)

அன்ேறாவரேமாெவனவுஞ்சமயேகாடி
யத்தைனயும்ெவவ்ேவறாயரற்றேநேர

நின்றாேயநிைனப்ெபறுமாேறவ்வாறாங்ேக

நின்னருள்ெகாண்டறிவதல்லா ெனறிேவறுண்ேடா.

(2)

ெநறிபார்க்கினின்ைனயன்றியகிலம்ேவேறா
நிலநீர்தீக்கால்வனுநீயலாத

குறியாதுமில்ைலெயன்றால்யாங்கள்ேவேறா
ேகாைதெயாருகூறுைடயாய்கூறாய்கூறாய்

(3)

கூறாயைவம்பூதச்சுைமையத்தாங்கிக்

குணமிலாமனெமனும்ேபய்க்குரங்கின்பின்ேன
மாறாதகவைலயுடன்சுழலெவன்ைன

ைவத்தைனேயபரேமநின்மகிைமநன்ேற.

(4)

நன்ெறனவுந்தீெதனவுெமனக்கிங்குண்ேடா
நானாகிநீயிருந்தநியாயஞ்சற்ேற

யின்ெறனக்குெவளியானாெலல்லாம்வல்ல
விைறவாநின்னடியருடனிருந்துவாழ்ேவன்.

(5)

வாழ்ெவனவுந்தாழ்ெவனவுமிரண்டாப்ேபசும்
ைவயகத்தார்கற்பைனயாமயக்கமான

பாழ்வைலையக்கிழித்துதறிச்ெசயல்ேபாய்வாழப்
பரேமநின்னானந்தப்பார்ைவெயங்ேக.

(6)

எங்ேகெயங்ேகயருெளன்ெறைமயிரந்தா

ேனைழயிவெனனவுெமண்ணியிச்ைசகூரு

மங்ேகெயங்ேகெயளிவந்ெதன்ைனயாண்ட

வாரமுேதயுைனக்காண்பானலந்துேபாேனன்.

(7)

ேபானநாட்கிரங்குவேதெதாழிலாலிங்ஙன்

ெபாருந்துநாளத்தைனயும்ேபாக்கிேனெனன்
ஞானநாயகேனநின்ேமானஞான

நாட்டமுற்றுவாழ்ந்திருக்குநாெளந்நாேளா.
நாட்பட்டகமலெமன்னவிதயேமவு

நறுந்ேதேனதுன்மார்க்கநா மார்கண்
வாட்பட்டகாயமிந்தக்காயெமன்ேறா

(8)
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வன்கூற்றுமுயிர்பிடிக்கவருமந்நீதி.

(9)

நீதிெயங்ேகமைறெயங்ேகமண்விண்ெணங்ேக

நித்தியராமவர்கெளங்ேகெநறிதப்பாத

சாதிெயங்ேகெயாழுக்கெமங்ேகயாங்கெளங்ேக
தற்பரநீபின்னுெமான்ைறச்சைமப்பதானால்.

(10)

ஆனாலும்யாெனனதிங்கற்றெவல்ைல
யதுேபாதுமதுகதிதானல்லெவன்று

ேபானாலும்யான்ேபாவனல்லான்ேமானப்

புன்ணியேனேவறுெமாருெபாருைளநாேடன்.

(11)

ெபாருேளநின்பூரணேமலிட்டகாலம்

ேபாக்குவரவுண்ேடாதற்ேபாதமுண்ேடா

விருடானுண்ேடாவல்லால்ெவளிதானுண்ேடா

வின்பமுண்ேடாதுன்பமுண்ேடாயாமங்குண்ேடா.

(12)

உண்ேடாநீபைடத்தவுயிர்த்திரளிெலன்ேபா

ெலாருபாவிேதகாதியுலகம்ெபாய்யாக்
கண்ேடயுெமள்ளளவுத்துறவுமின்றிக்

காசினிக்குளைலந்தவரார்காட்டாய்ேதேவ.

(13)

ேதவெரல்லாந்ெதாழச்சிவந்தெசந்தாண்முக்கட்
ெசங்கரும்ேபெமாழிக்குெமாழிதித்திப்பாக

மூவர்ெசாலுந்தமிழ்ேகட்குந்திருச்ெசவிக்ேக
மூடேனன்புலம்பியெசான்முற்றுேமாதான்.

(14)

முற்றுேமாெவனக்கினியானந்தவாழ்வு

மூதறிவுக்கினியாய்நின்முள த்தாளிற்

பற்றுேமாசற்றுமில்ைலையேயாைவேயா
பாவிபடுங்கட்கலக்கம்பார்த்திலாேயா.

(15)

பார்த்தனெவல்லாமழியுமதனாற்சுட்டிப்
பாராேதபார்த்திருக்கப்பரேமேமான

மூர்த்திவடிவாயுணர்த்துங்ைகக்காட்டுண்ைம
முற்றிெயனதல்லல்விைனமுடிவெதன்ேறா.

(16)

என்றுைள நீயன்றுளம்யாெமன்பெதன்ைன

விதுநிற்கெவல்லாந்தாமில்ைலெயன்ேற

ெபான்றிடச்ெசய்வல்லவன ீெயம்ைமப்பைடக்கும்
ெபாற்புைடயாெயன்னினதுெபாருந்திடாேத.

(17)

ெபாருந்துசகமைனத்திைனயும்ெபாய்ெபாய்ெயன்று
புகன்றபடிெமய்ெயன்ேறேபாதரூபத்

திருந்தபடிெயன்றிருப்பதன்ேறயன்ேறா

ெவம்ெபருமான்யான்கவைலெயய்தாக்காலம்.

(18)
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காலேமகாலெமாருமூன்றுங்காட்டுங்
காரணேமகாரணகா யங்களில்லாக்

ேகாலேமெயைனவாவாெவன்றுகூவிக்

குைறவறநின் னருள்ெகாடுத்தாற் குைறேவாெசால்லாய்

(19)

ெசால்லாயதகுதிெயல்லாங்கடந்துநின்ற

ெசாரூபானந்தச்சுடேரெதாண்டேனைனக்
கல்லாகப்பைடத்தாலுெமத்தநன்ேற

கரணமுடனானுறவுகலக்கமாட்ேடன்.

(20)

கலங்காதெநஞ்சுைடயஞானதீரர்

கடவுளுைனக்காணேவகாயமாதி

புலங்காணார்நாெனாருவன்ஞானம்ேபசி

ெபாய்கூடுகாத்தெதன்னபுதுைமகணடாய்.

(21)

கண்டிைலேயாயான்படும்பாெடல்லாமூன்று
கண்ணிருந்துந்ெத யாேதாகசிந்துள்ளன்பார்

ெதாண்டரடித்ெதாண்டனன்ேறாகருைணநீங்காச்
சுத்தப பூரணமாஞ்ேசாதிநாதா. (22)

ேசாதியாயிருட்பிழம்ைபச்சூைறயாடுந்
தூெவளிேயெயைனத்ெதாடர்ந்து ெதாடர்ந்ெதந்நாளும்

வாதியாநின்றவிைனப்பைகையெவன்ற

வாழ்ேவயிங்குைனப்பி ந்துமயங்குகின்ேறன்.

(23)

மயக்குறுெமன்மனமணுகாப்பாைதகாட்டி

வல்விைனையப்பறித்தைனேயவாழ்ேவநாெனன்
ெசயக்கடேவன்ெசயெலல்லாநினேதெயன்று

ெசங்ைககுவிப்ேபனல்லாற்ெசயல்ேவறில்ைல.

(24)

ேவறுபடுஞ்சமயெமல்லாம்புகுந்துபார்க்கின்

விளங்குபரம்ெபாருேளநின்விைனயாட்டல்லான்
மாறுபடுங்கருத்தில்ைலமுடிவின்ேமான

வா தியினதித்திரள்ேபால்வயங்கிற்றம்மா.

(25)

அம்மாவததிசயந்தானன்ேறாவன்ேறா
ீ

வகண்டநிைலயாக்கிெயன்ைனயறிவாம்வண்ணஞ்
சும்மாேவயிருக்கைவத்தாையயாவாங்ேக

சுகமயமாயிருப்பதல்லாற்ெசால்வாெனன்ேன.

(26)

என்ேனநான்பிறந்துழலவந்தவாறிங்

ெகனக்ெகனேவார்ெசயலிைலேயேயைழெயன்பான்

முன்ேனெசய்விைனெயனவும்வரமுைறேயெனந்தாய்.
தாயானதண்ணருைளநிரம்பைவத்துத்
தமிேயைனப்புரவாமற்றள்ளித்தள்ளிப்

ேபாயானெதன்ெகாைலயாேவகேதசம்

(27)

37
பூரணத்துக்குண்ேடாதான்புகலல்ேவண்டும்.

(28)

புகல யநின்விைளயாட்ெடன்ேனெயந்தாய்

புன்ைமயறிவுைடயெவன்ைனப்ெபாருளாப்பண்ணி
யிகல்விைளக்குமலமாையகன்மத்தூேட
யிடருறவுஞ்ெசய்தைனேயயிரக்கமீ ேதா.
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இரக்கெமாடுெபாைறயீதலறிவாசார

மில்ேலனானல்ேலார்கள ீட்டங்கண்டாற்

கரக்குமியல்புைடேயன்பாழ்ெநஞ்செமந்தாய்
கருந்தாேதாவல்லுருக்ேகாக யகல்ேலா.
--------------
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