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18. ெபான்ைன மாதைர

ெபான்ைன மாதைரப் பூமிைய நாடிேடன்
என்ைன நாடிய என்னுயிர் நாதேன
உன்ைன நாடுவன் உன்னருள் தூெவளி
தன்ைன நாடுவன் தன்னந் தனியேன. 1.

தன்ன ெதன்றுைர சாற்று வனெவலாம்
நின்ன ெதன்றைன நின்னிடத் ேததந்ேதன்
இன்னம் என்ைன யிடருறக் கூட்டினால்
பின்ைன யுய்கிலன் ேபைதயன் ஆவிேய. 2.

ஆவி ேயயுைன யானறி வாய்நின்று
ேசவி ேயன்களச் சிந்ைத திைறெகாேடன்
பாவி ேயனுளப் பான்ைமையக் கண்டுநீ
கூவி யாெளைன யாட்ெகாண்ட ேகாலேம. 3.

ேகால மின்றிக் குணமின்றி நின்னருள்
சீல மின்றிச் சிறியன் பிைழப்பேனா
ஆல முண்டும் அமிர்துரு வாய்வந்த
கால ெமந்ைத கதிநிைல காண்பேத. 4.

காணுங் கண்ணிற் கலந்தகண் ேணயுைனச்
ேசணும் பாருந் திரிபவர் காண்பேரா
ஆணும் ெபண்ணும் அதுெவனும் பான்ைமயும்
பூணுங் ேகாலம் ெபாருந்தியுள் நிற்கேவ. 5.

நிற்கும் நன்னிைல நிற்கப்ெபற் றார்அருள்
வர்க்க மன்றி மனிதரன் ேறஐயா
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துர்க்கு ணக்கடற் ேசாங்கன்ன பாவிேயற்
ெகற்கு ணங்கண் ெடன்ெபயர் ெசால்வேத. 6.

ெசால்ைல யுன்னித் துடித்த தலால் அருள்
எல்ைல யுன்னி எைனயங்கு ைவத்திேலன்
வல்ைல நீ என்ைன வாெவன் றிடாவிடின்
கல்ைல யாமிக் கருமி நடக்ைகேய. 7.

ைகயும் ெமய்யுங் கருத்துக் கிைசயேவ
ஐய தந்ததற் ைகயம் இனியுண்ேடா
ெபாய்ய ேனன்சிந்ைதப் ெபாய்ெகடப் பூரண
ெமய்ய தாம்இன்பம் என்று விைளவேத. 8.

என்றும் உன்ைன இதய ெவளிக்குேள
துன்ற ைவத்தன ேனஅருட் ேசாதிநீ
நின்ற தன்ைம நிைலக்ெகன்ைன ேநர்ைமயாம்
நன்று தீதற ைவத்த நடுவேத. 9.

ைவத்த ேதகம் வருந்த வருந்திடும்
பித்த னானருள் ெபற்றுந் திடமிேலன்
சித்த ேமான சிவசின்ம யானந்தம்
ைவத்த ஐய அருட்ெசம்ெபாற் ேசாதிேய. 10.

ெசம்ெபான் ேமனிச் ெசழுஞ்சுட ேரமுழு
வம்ப ேனனுைன வாழ்த்து மதியின்றி
இம்பர் வாழ்வினுக் கிச்ைசைவத் ேதன்மனம்
நம்பி வாெவனின் நாெனன்ெகால் ெசய்வேத. 11.

ெசய்யுஞ் ெசய்ைகயுஞ் சிந்திக்குஞ் சிந்ைதயும்
ஐயநின்னெதன் ெறண்ணும் அறிவின்றி
ெவய்ய காம ெவகுளி மயக்கமாம்

www.shaivam.org

2

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

ெபாய்யி ேலசுழன் ேறெனன்ன புன்ைமேய. 12.

புன்பு லால்நரம் ெபன்புைடப் ெபாய்யுடல்
அன்பர் யார்க்கும் அருவருப் பல்லேவா
என்ெபா லாமணி ேயஇைற ேயஇத்தால்
துன்ப மன்றிச் சுகெமான்றும் இல்ைலேய. 13.

இல்ைல உண்ெடன் ெறவர்பக்க மாயினுஞ்
ெசால்ல ேவாஅறி யாத ெதாழும்பன்யான்
ெசல்ல ேவெறாரு திக்கறி ேயன்எலாம்
வல்ல நீஎைன வாழ்விக்க ேவண்டுேம. 14.

ேவண்டுஞ் சீரருள் ெமய்யன்பர்க் ேகயன்பு
பூண்ட நாெனன் புலம்அறி யாதேதா
ஆண்ட நீஉன் அடியவன் நாெனன்று
தூண்டு ேவனன்றித் ெதாண்டெனன் ெசால்வேத. 15.

எனக்கு ேளஉயி ெரன்னஇருந்தநீ
மனக்கி ேலசத்ைத மாற்றல் வழக்கன்ேறா
கனத்த சீரருட் காட்சி யலாெலான்ைற
நிைனக்க ேவாஅறி யாெதன்றன் ெநஞ்சேம. 16.

ெநஞ்சு கந்துைன ேநசித்த மார்க்கண்டர்க்
கஞ்ச ெலன்ற அருளறிந் ேதஐயா
தஞ்ச ெமன்றுன் சரணைடந் ேதன்எங்குஞ்
ெசஞ்ேச ேவநின்ற சிற்சுக வாரிேய. 17.

வாரி ஏழும் மைலயும் பிறவுந்தான்
சீரி தானநின் சின்மயத் ேதஎன்றால்
ஆரி ேலயுள தாவித் திரளைத
ஓரி ேலன்எைன ஆண்ட ஒருவேன. 18.
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ஒருவ ெரன்னுளத் துள்ளுங் குறிப்பறிந்
தருள்வ ேராஎைன ஆளுைட அண்ணேல
மருள ேனன்பட்ட வாைத விரிக்கிேனா
ெபருகு நாளினிப் ேபச விதியின்ேற. 19.

இன்று னக்கன் பிைழத்திலன் நாெனன்ேற
அன்று ெதாட்ெடைன ஆளர ேசஎன்று
நின்ற ரற்றிய நீலைனக் ைகவிட்டால்
மன்றம் எப்படி நின்னருள் வாழ்த்துேம. 20.

வாழ்த்து நின்னருள் வாரம்ைவத் தாலன்றிப்
பாழ்த்த சிந்ைதப் பதகனும் உய்வேனா
சூழ்த்து நின்ற ெதாழும்பைர யானந்தத்
தாழ்த்து முக்கண் அருட்ெசம்ெபாற் ேசாதிேய. 21.

ேசாதி ேயசுட ேரசுக ேமதுைண
நீதி ேயநிச ேமநிைற ேவநிைல
ஆதி ேயஉைன யானைடந் ேதன்அகம்
வாதி யாதருள் வாய்அருள் வாைனேய. 22.

வாைனப்ேபால வைளந்துெகாண் டானந்தத்
ேதைனத் தந்ெதைனச் ேசர்ந்து கலந்தெமய்ஞ்
ஞானத் ெதய்வத்ைத நாடுவன் நாெனனும்
ஈனப் பாழ்ெகட என்றும் இருப்பவேன. 23.

இரும்ைபக் காந்தம் இழுக்கின்ற வாெறைனத்
திரும்பிப் பார்க்கெவாட் டாமல் திருவடிக்
கரும்ைபத் தந்துகண் ணீர்கம் பைலெயலாம்
அரும்பச் ெசய்ெயன தன்ைனெயாப் பாமேன. 24.
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அன்ைன யப்பெனன் ஆவித் துைணெயனுந்
தன்ைன ெயாப்பற்ற சற்குரு என்பெதன்
என்ைனப் பூரண இன்ப ெவளிக்குேள
துன்ன ைவத்த சுடெரனத் தக்கேத. 25.

தக்க ேகள்வியிற் சார்ந்தநற் பூமியின்
மிக்க தாக விளங்கும் முதெலான்ேற
எக்க ணுந்ெதாழ யாைவயும் பூத்துக்காய்த்
ெதாக்க நின்றுெமான் றாய்நிைற வானேத. 26.

ஆன மான சமயங்கள் ஆறுக்குந்
தான மாய்நின்று தன்மயங் காட்டிய
ஞான பூரண நாதைன நாடிேய
தீன ேனன்இன்பந் ேதக்கித் திைளப்பேன. 27.

ேதக்கி இன்பந் திைளக்கத் திைளக்கேவ
ஆக்க மாெயனக் கானந்த மாகிேய
ேபாக்கி ேனாடு வரவற்ற பூரணந்
தாக்கி நின்றவா தன்மய மாமேத. 28.

அதுெவன் றுன்னும் அதுவும் அறநின்ற
முதிய ஞானிகள் ேமானப் ெபாருளது
ஏதுெவன் ெறண்ணி இைறஞ்சுவன் ஏைழேயன்
மதியுள் நின்றின்ப வாரி வழங்குேம. 29.

வாரிக் ெகாண்ெடைன வாய்மடுத் தின்பமாய்ப்
பாரிற் கண்டைவ யாவும் பருகிைன
ஓரிற் கண்டிடும் ஊமன் கனெவன
யாருக் குஞ்ெசால வாயிைல ஐயேன. 30.

ஐய மற்ற அதிவரு ணர்க்ெகலாங்
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ைகயில் ஆமல கக்கனி யாகிய
ெமய்ய ேனஇந்த ேமதினி மீதுழல்
ெபாய்ய ேனற்குப் புகலிடம் எங்ஙேன. 31.

எங்ங ேனஉய்ய யாெனன ெதன்பதற்
றங்ங ேனயுன் அருள்மய மாகிேலன்
திங்கள் பாதி திகழப் பணியணி
கங்ைக வார்சைடக் கண்ணுத ெலந்ைதேய. 32.

கண்ணிற் காண்பதுன் காட்சிைக யாற்ெறாழில்
பண்ணல் பூைச பகர்வது மந்திரம்
மண்ெணா ைடந்தும் வழங்குயிர் யாவுேம
அண்ண ேலநின் அருள்வடி வாகுேம. 33.

வடிெவ லாநின் வடிெவன வாழ்த்திடாக்
கடிய ேனனுமுன் காரணங் காண்பேனா
ெநடிய வாெனன எங்கும் நிைறந்ெதாளிர்
அடிக ேளஅர ேசஅருள் அத்தேன. 34.

அத்த ேனயகண் டானந்த ேனஅருட்
சுத்த ேனெயன உன்ைனத் ெதாடர்ந்திேலன்
மத்த ேனன்ெபறு மாமலம் மாயவான்
கத்த ேனகல்வி யாதது கற்கேவ. 35.

கற்றும் என்பலன் கற்றிடு நூன்முைற
ெசாற்ற ெசாற்கள் சுகாரம்ப ேமாெநறி
நிற்றல் ேவண்டும் நிருவிகற பச்சுகம்
ெபற்ற ேபர்ெபற்ற ேபசாப் ெபருைமேய. 36.

ெபருைமக் ேகயிறு மாந்து பிதற்றிய
கருமிக் ைகய கதியுமுண் டாங்ெகாேலா
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அருைமச் சீரன்பர்க் கன்ைனெயாப் பாகேவ
வருமப் ேபெராளி ேயயுன்ம னாந்தேம. 37.

உன்ம னிக்குள் ஒளிர்பரஞ் ேசாதியாஞ்
சின்ம யப்ெபாரு ேளபழஞ் ெசல்வேம
புன்ம லத்துப் புழுவன்ன பாவிேயன்
கன்ம னத்ைதக் கைரக்கக் கடவேத. 38.

கைரயி லின்பக் கடலமு ேதஇது
வைரயில் நானுைன வந்து கலந்திேலன்
உைரயி லாஇன்பம் உள்ளவர் ேபாலஇத்
தைரயி ேலநடித் ேதெனன்ன தன்ைமேய. 39.

ைமயு லாம்விழி மாதர்கள் ேதாதகப்
ெபாய்யி லாழும் புைலயினிப் பூைரகாண்
ைகயில் ஆமல கக்கனி ேபான்றஎன்
ஐய ேனஎைன ஆளுைட அண்ணேல. 40.

அண்ண ேலஉன் னடியவர் ேபாலருட்
கண்ணி னாலுைனக் காணவும் வாெவனப்
பண்ணி னாெலன் பசுத்துவம் ேபாய்உயும்
வண்ண மாக மேனாலயம் வாய்க்குேம. 41.

வாய்க்குங் ைகக்கும் ெமளனம் ெமளனெமன்
ேறய்க்குஞ் ெசாற்ெகாண் டிராப்பக லற்றிடா
நாய்க்கும் இன்பமுண் ேடாநல் லடியைரத்
ேதாய்க்கும் ஆனந்தத் தூெவளி ெவள்ளேம. 42.

தூய தான துரிய அறிெவனுந்
தாயும்நீ இன்பத் தந்ைதயும் நீஎன்றால்
ேசய தாம்இந்தச் சீவத் திரளன்ேறா

www.shaivam.org

7

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

ஆயும் ேபெராளி யான அகண்டேம. 43.

அகண்ட ெமன்ன அருமைற யாகமம்
புகன்ற நின்தன்ைம ேபாதத் தடங்குேமா
ெசகங்க ெளங்குந் திரிந்துநன் ேமானத்ைத
உகந்த ேபருைன ஒன்றுவர் ஐயேன. 44.

ஐய ேனஉைன யன்றி ெயாருெதய்வங்
ைகயி னால்ெதாழ வுங்கரு ேதன்கண்டாய்
ெபாய்ய னாகிலும் ெபாய்யுைர ேயன்சுத்த
ெமய்ய னாம்உனக் ேகெவளி யாகுேம. 45.

ெவளியில் நின்ற ெவளியாய் விளங்கிய
ஒளியில் நின்ற ஒளியாம்உன் தன்ைனநான்
ெதளிவு தந்தகல் லாலடித் ேதஎன்று
களிெபா ருந்தவன் ேறகற்ற கல்விேய. 46.

கல்ைல யுற்ற கருத்தினர் கார்நிறத்த
தல்ைல ெயாத்த குழலினர் ஆைசயால்
எல்ைல யற்ற மயல்ெகாள ேவாஎழில்
தில்ைல யில்திக ழுந்திருப் பாெதேன. 47.

திருவ ருள்ெதய்வச் ெசல்வி மைலமகள்
உருவி ருக்கின்ற ேமனி ெயாருபரங்
குருைவ முக்கெணங் ேகாைவப் பணிெநஞ்ேச
கருவி ருக்கின்ற கன்மம்இங் கில்ைலேய. 48.

கன்ம ேமது கடுநர ேகதுேமல்
ெசன்ம ேமெதைனத் தீண்டக் கடவேதா
என்ம ேனாரதம் எய்தும் படிக்கருள்
நன்ைம கூர்முக்கண் நாதன் இருக்கேவ. 49.
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நாத கீதன்என் நாதன்முக் கட்பிரான்
ேவத ேவதியன் ெவள்விைட யூர்திெமய்ப்
ேபாத மாய்நின்ற புண்ணியன் பூந்திருப்
பாத ேமகதி மற்றிைல பாழ்ெநஞ்ேச. 50.

மற்று னக்கு மயக்கெமன் வன்ெனஞ்ேச
கற்ைற வார்சைடக் கண்ணுத ேலான்அருள்
ெபற்ற ேபரவ ேரெபரி ேயார்எலாம்
முற்று ேமார்ந்தவர் மூதுைர யர்த்தேம. 51.

உைரயி றந்துளத் துள்ள விகாரமாந்
திைரக டந்தவர் ேதடுமுக் கட்பிரான்
பைரநிைறந்த பரப்ெபங்ஙன் அங்ஙேன
கைரக டந்தின்ப மாகக் கலப்பேன. 52.

கலந்த முத்தி கருதினுங் ேகட்பினும்
நிலங்க ளாதியும் நின்ெறைமப் ேபாலேவ
அலந்து ேபாயினம் என்னும் அருமைற
மலர்ந்த வாயமுக்கண் மாணிக்கச் ேசாதிேய. 53.

ேசாதி யாெதைனத் ெதாண்டருட் கூட்டிேய
ேபாதி யாதெவல் லாெமளப் ேபாதிக்க
ஆதி காலத்தி லுன்னடிக் காந்தவம்
ஏது நான்முயன் ேறன்முக்கண் எந்ைதேய. 54.

எந்த நாைளக்கும் ஈன்றருள் தாெயன
வந்த சீரருள் வாழ்கஎன் றுன்னுேவன்
சிந்ைத ேநாக்கந் ெதரிந்து குறிப்ெபலாந்
தந்து காக்குந் தயாமுக்கண் ஆதிேய. 55.

www.shaivam.org

9

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

கண்ண கன்றஇக காசினியூெடங்கும்
ெபண்ெணா டாண்முத லாெமன் பிறவிைய
எண்ண ேவாஅரி ேதைழ கதிெபறும்
வண்ண முக்கண் மணிவந்து காக்குேம. 56.

காக்கு நின்னருட் காட்சியல் லாெலாரு
ேபாக்கு மில்ைலெயன் புந்திக் கிேலசத்ைத
நீக்கி யாளுைக நின்பரம் அன்பினர்
ஆக்க ேமமுக்கண் ஆனந்த மூர்த்திேய. 57.

ஆனந் தங்கதி என்னெவன் னானந்த
ேமானஞ் ெசான்ன முைறெபற முக்கண்எங்
ேகானிங் கீந்த குறிப்பத னால்ெவறுந்
தீனன் ெசய்ைக திருவருட் ெசய்ைகேய. 58.

ைகயி னால்ெதாழு ேதத்திக் கசிந்துளம்
ெமய்யி னாலுைனக் காண விரும்பிேனன்
ஐய ேனஅர ேசஅரு ேளயருள்
ைதய ேலார்புறம் வாழ்சக நாதேன. 59.

சகத்தின் வாழ்ைவச் சதெமன எண்ணிேய
மிகுத்த தீைம விைளய விைளக்கின்ேறன்
அகத்து ளாரமு தாைமய நின்முத்திச்
சுகத்தில் நான் வந்து ேதாய்வெதக் காலேமா. 60.

கால மூன்றுங் கடந்ெதாளி ராநின்ற
சீல ேமநின் திருவரு ளாலிந்த்ர
சால மாமிச் சகெமன எண்ணிநின்
ேகால நாடுத ெலன்று ெகாடியேன. 61.

ெகாடிய ெவவ்விைனக் கூற்ைதத் துரந்திடும்
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அடிக ளாம்ெபாரு ேளருனக் கன்பின்றிப்
படியி ேலைழைம பற்றுகின் ேறன்ெவறும்
மிடியி ேனன்கதி ேமவும் விதியின்ேற. 62.

விதிைய யும்விதித் ெதன்ைன விதித்திட்ட
மதிைய யும்விதித் தம்மதி மாையயில்
பதிய ைவத்த பசுபதி நின்னருள்
கதிைய எப்படிக் கண்டு களிப்பேத. 63.

கண்ட கண்ணுக்குக் காட்டுங் கதிெரனப்
பண்டும் இன்றுெமன் பால்நின் றுணர்த்திடும்
அண்ட ேனயுனக் ேகார்பதி னாயிரந்
ெதண்டன் என்ெபாய்ம்ைம தீர்த்திடல் ேவண்டுேம. 64.

ேவண்டும் யாவும் இறந்து ெவளியிைடத்
தூண்டு வாரற்ற ேசாதிப் பிரான்நின்பால்
பூண்ட அன்பர்தம் ெபாற்பணி வாய்க்குேமல்
ஈண்டு சன்மம் எடுப்பன் அனந்தேம. 65.

எடுத்த ேதகம் இறக்குமு ேனஎைனக்
ெகாடுத்து நின்ைனயுங் கூடவுங் காண்பேனா
அடுத்த ேபரறி வாயறி யாைமையக்
ெகடுத்த இன்பக் கிளர்மணிக் குன்றேம. 66.

குன்றி டாத ெகாழுஞ்சுட ேரமணி
மன்று ளாடிய மாணிக்க ேமயுைன
அன்றி யார்துைண யாருற வார்கதி
என்று நீெயனக் கின்னருள் ெசய்வேத. 67.

அருெள லாந்திரண் ேடார்வடி வாகிய
ெபாருெள லாம்வல்ல ெபாற்ெபாது நாதஎன்
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மருெள லாங்ெகடுத் ேதயுளம் மன்னலால்
இருெள லாம்இரிந் ெதங்ெகாளித் திட்டேத. 68.

எங்கு ெமன்ைன இகலுற வாட்டிேய
பங்கஞ் ெசய்த பழவிைன பற்றற்றால்
அங்க ணாவுன் னடியிைண யன்றிேய
தங்க ேவறிட முண்ேடா சகத்திேல. 69.

உண்ட வர்க்கன்றி உட்பசி ஓயுேமா
கண்ட வர்க்கன்றிக் காதல் அடங்குேமா
ெதாண்ட ருக்ெகளி யாெனன்று ேதான்றுவான்
வண்த மிழ்க்கிைச வாக மதிக்கேவ. 70.

மதியுங் கங்ைகயுங் ெகான்ைறயும் மத்தமும்
ெபாதியுஞ் ெசன்னிப் புனிதரின் ெபான்னடிக்
கதிைய விட்டிந்தக் காமத்தில் ஆனந்தஎன்
விதிைய எண்ணி விழிதுயி லாதன்ேற. 71.

அன்ெற னச்ெசால ஆேமன அற்புதம்
நன்ெற னச்ெசால நண்ணிய நன்ைமைய
ஒன்ேற னச்ெசான ஒண்ெபாரு ேளெயாளி
இன்ெற னக்கருள் வாய்இரு ேளகேவ. 72.

இருவ ேரபுகழ்ந் ேதத்தற் கினியராம்
ஒருவ ேரதுைண என்றுண ராய்ெநஞ்ேச
வருவ ேரெகாடுங் காலர்கள் வந்ெததிர்
ெபாருவ ேரயவர்க் ெகன்ெகால் புகல்வேத. 73.

புகழுங் கல்வியும் ேபாதமும் ெபாய்யிலா
அகமும் வாய்ைமயும் அன்பும் அளித்தேவ
சுகவி லாசத் துைணப்ெபாருள் ேதாற்றமாங்
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ககன ேமனிையக் கண்டன கண்கேள. 74.

கண்ணுள் நின்ற ஒளிையக் கருத்திைன
விண்ணுள் நின்று விளங்கிய ெமய்யிைன
எண்ணி எண்ணி இரவும் பகலுேம
நண்ணு கின்றவர் நான்ெதாழுந் ெதய்வேம. 75.

ெதய்வம் ேவறுள ெதன்பவர் சிந்தைன
ைநவ ெரன்பதும் நற்பர தற்பர
ைசவ சிற்சிவ ேனயுைனச் சார்ந்தவர்
உய்வ ெரன்பதும் யானுணர்ந் ேதனுற்ேற. 76.

உற்ற ேவைளக் குறுதுைண யாயிந்தச்
சுற்ற ேமாநைமக் காக்குஞ்ெசா லாய்ெநஞ்ேச
கற்ைற வார்சைடக் கண்ணுதல் பாதேம
பற்ற தாயிற் பரசுகம் பற்றுேம. 77.

பற்ற லாம்ெபாரு ேளபரம் பற்றினால்
உற்ற மாதவர்க் குண்ைமைய நல்குேம
மற்றும் ேவறுள மார்க்கெம லாெமடுத்
ெதற்று வாய்மன ேமகதி எய்தேவ. 78.

19. ஆரணம்

ஆரண மார்க்கத் தாகம வாசி
அற்புத மாய்நடந் தருளுங்
காரண முணர்த்துங் ைகயும்நின் ெமய்யுங்
கண்கள்மூன் றுைடயஎன் கண்ேண
பூரண அறிவிற் கண்டிலம் அதனாற்
ேபாற்றிஇப் புந்திேயா டிருந்து
தாரணி யுள்ள மட்டுேம வணங்கத்
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தமியேனன் ேவண்டிடத் தகுேம. 1.

இடெமாரு மடவாள் உலகன்ைனக் கீந்திட்
ெடவ்வுல கத்ைதயு மீன்றுந்
தடமுறும் அகில மடங்குநா ளம்ைம
தன்ைனயு ெமாழித்துவிண் ெணனேவ
படருறு ேசாதிக் கருைணயங் கடேல
பாயிருட் படுகரிற் கிடக்கக்
கடவேனா நிைனப்பும் மறப்ெபனுந் திைரையக்
கவர்ந்ெதைன வளர்ப்பதுன் கடேன. 2.

வளம்ெபறு ஞான வாரிவாய் மடுத்து
மண்ைணயும் விண்ைணயுந் ெதரியா
தளம்ெபறுந் துரும்ெபாத் தாவிேயா டாக்ைக
ஆனந்த மாகேவ யலந்ேதன்
களம்ெபறு வஞ்ச ெநஞ்சினர் காணாக்
காட்சிேய சாட்சிேய அறிஞர்
உளம்ெபறுந் துைணேய ெபாதுவினில் நடிக்கும்
உண்ைமேய உள்ளவா றிதுேவ. 3.

உள்ளேம நீங்கா என்ைனவா வாெவன்
றுலப்பிலா ஆனந்த மான
ெவள்ளேம ெபாழியுங் கருைணவான் முகிேல
ெவப்பிலாத் தண்ணருள் விளக்ேக
கள்ளேம துரக்குந் தூெவளிப் பரப்ேப
கருெவனக் கிடந்தபாழ் மாயப்
பள்ளேம வீழா ெதைனக்கைர ேயற்றிப்
பாலிப்ப துன்னருட் பரேம. 4.

பரம்பர மாகிப் பக்குவம் பழுத்த
பழவடி யார்க்கருள் பழுத்துச்
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சுரந்தினி திரங்குந் தானகற் பகேம
ேசாதிேய ெதாண்டேனன் நின்ைன
இரந்துெநஞ் சுைடந்து கண்துயில் ெபறாம
லிருந்ததும் என்கணில் இருட்ைடக்
கரந்துநின் கண்ணால் துயில்ெபறல் ேவண்டிக்
கருதிேனன் கருத்திது தாேன. 5.

கருத்தினுட் கருத்தாய் இருந்துநீ உணர்த்துங்
காரணங் கண்டுசும் மாதான்
வருத்தமற் றிருந்து சுகம்ெபறா வண்ணம்
வருந்திேனன் மதியின்ைம தீர்ப்பார்
ஒருத்தரார் உளப்பா டுணர்பவர் யாவர்
உலகவர் பன்ெனறி எனக்குப்
ெபாருத்தேமா ெசால்லாய் ெமளனசற் குருேவ
ேபாற்றிநின் ெபான்னடிப் ேபாேத. 6.

அடிெயனும் அதுவும் அருெளனும் அதுவும்
அறிந்திடின் நிர்க்குண நிைறவும்
முடிெயனும் அதுவும் ெபாருெளனும் அதுவும்
ெமாழிந்திடிற் சுகமன மாையக்
குடிெகட ேவண்டிற் பணியற நிற்றல்
குணெமனப் புன்னைக காட்டிப்
படிமிைச ெமளனி யாகிநீ யாளப்
பாக்கியம் என்ெசய்ேதன் பரேன. 7.

என்ெசய லின்றி யாவுநின் ெசயெலன்
ெறண்ணுேவன் ஒவ்ெவாரு காலம்
புன்ெசயல் மாைய மயக்கின்என் ெசயலாப்
ெபாருந்துேவ ன ெதாரு காலம்
பின்ெசயல் யாது நிைனவின்றிக் கிடப்ேபன்
பித்தேனன் நன்னிைல ெபறநின்

www.shaivam.org

15

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

தன்ெசய லாக முடித்திடல் ேவண்டுஞ்
சச்சிதா னந்தசற் குருேவ. 8.

குருவுரு வாகி ெமளனியாய் ெமளனக்
ெகாள்ைகைய உணர்த்திைன அதனால்
கருவுரு வாவ ெதனக்கிைல இந்தக்
காயேமா ெபாய்ெயனக் கண்ட
திருவுரு வாளர் அநுபவ நிைலயுஞ்
ேசருேமா ஆவேலா ெமத்த
அருவுரு வாகி அல்லவாய்ச் சமயம்
அளவிடா ஆனந்த வடிேவ. 9.

வடிவிலா வடிவாய் மனநிைன வணுகா
மார்க்கமாய் நீக்கருஞ் சுகமாய்
முடிவிலா வீட்டின் வாழ்க்ைகேவண் டினர்க்குன்
ேமானமல் லால்வழி யுண்ேடா
படியிரு ளகலச் சின்மயம் பூத்த
பசுங்ெகாம்ைப யடக்கிேயார் கல்லால்
அடியிேல யிருந்த ஆனந்த அரேச
அன்பைரப் பருகும்ஆ ரமுேத. 10.

20. ெசால்லற்குஅரிய

ெசால்லற் கரிய பரம்ெபாருேள
சுகவா ரிதிேய சுடர்க்ெகாழுந்ேத
ெவல்லற் கரிய மயலிெலைன
விட்ெடங் ெகாளித்தாய் ஆெகட்ேடன்
கல்லிற் பசிய நாருரித்துக்
கடுகிற் ெபரிய கடலைடக்கும்
அல்லிற் கரிய அந்தகனார்க்
காளாக் கிைனேயா அறிேயேன. 1.
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அறிவிற் கறிவு தாரகெமன்
றறிந்ேத, அறிேவா டறியாைம
ெநறியிற் புகுதா ேதார்படித்தாய்
நின்ற நிைலயுந் ெதரியாது
குறியற் றகண்டா தீதமயக்
ேகாதி லமுேத நிைனக்குறுகிப்
பிரிவற் றிறுக்க ேவண்டாேவா
ேபேயற் கினிநீ ேபசாேய. 2.

ேபசா அநுபூ திைய அடிேயன்
ெபற்றுப் பிைழக்கப் ேபரருளால்
ேதேசா மயந்துந் தினிெயாருகாற்
சித்தத் திருளுந் தீர்ப்பாேயா
பாசா டவிையக் கடந்தஅன்பர்
பற்றும் அகண்டப் பரப்பான
ஈசா ெபாதுவில் நடமாடும்
இைறவா குைறயா இன்னமுேத. 3.

இன்பக் கடலில் புகுந்திடுவான்
இரவும் பகலுந் ேதாற்றாமல்
அன்பிற் கைரந்து கைரந்துருகி
அண்ணா அரேச எனக்கூவிப்
பின்புற் றழுஞ்ேச ெயனவிழிநீர்
ெபருக்கிப் ெபருக்கிப் பித்தாகித்
துன்பக் கடல்விட் டகல்ேவேனா
ெசாரூபா னந்தச் சுடர்க்ெகாழுந்ேத. 4.

ெகாழுந்து திகழ்ெவண் பிைறச்சடிலக்
ேகாேவ மன்றிற் கூத்தாடற்
ெகழுந்த சுடேர இமயவைர
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என்தாய் கண்ணுக் கினியாேன
ெதாழும்ெதய் வமும்நீ குருவும்நீ
துைணநீ தந்ைத தாயும்நீ
அழுந்தும் பவம்நீ நன்ைமயும்நீ
ஆவி யாக்ைக நீதாேன. 5.

தாேன யகண்டா காரமயந்
தன்னி ெலழுந்து ெபாதுநடஞ்ெசய்
வாேன மாயப் பிறப்பறுப்பான்
வந்துன் அடிக்ேக கரங்கூப்பித்
ேதேன என்ைனப் பருகவல்ல
ெதள்ளா ரமுேத சிவேலாகக்
ேகாேன எனுஞ்ெசால் நினதுெசவி
ெகாள்ளா ெதன்ேனா கூறாேய. 6.

கூறாநின்ற இடர்க்கவைலக்
குடும்பக் கூத்துள் துைளந்துதடு
மாறா நின்ற பாவிையநீ
வாெவன் றைழத்தால் ஆகாேதா
நீறார் ேமனி முக்கணுைட
நிமலா அடியார் நிைனவினிைட
ஆறாய்ப் ெபருகும் ெபருங்கருைண
அரேச என்ைன ஆள்வாேன. 7.

வாேன முதலாம் ெபரும்பூதம்
வகுத்துப் புரந்து மாற்றவல்ல
ேகாேன என்ைனப் புரக்கும்ெநறி
குறித்தா யிைலேய ெகாடிேயைனத்
தாேன பைடத்திங் ெகன்னபலன்
தன்ைனப் பைடத்தா யுன்கருத்ைத
நாேன ெதன்றிங் கறிேயேன
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நம்பி ேனன்கண் டருள்வாேய. 8.

கண்டார் கண்ட காட்சியும்நீ
காணார் காணாக் கள்வனும்நீ
பண்டா ருயிர்நீ யாக்ைகயுநீ
பலவாஞ் சமயப் பகுதியும்நீ
எண்ேதாள் முக்கட் ெசம்ேமனி
எந்தாய் நினக்ேக எவ்வாறு
ெதாண்டாய்ப் பணிவா ரவர்பணிநீ
சூட்டிக் ெகாள்வ ெதவ்வாேற. 9.

சூட்டி எனெதன் றிடுஞ்சுைமையச்
சுமத்தி எைனயுஞ் சுைமயாளாக்
கூட்டிப் பிடித்து விைனவழிேய
கூத்தாட் டிைனேய நினதருளால்
வீட்ைடக் கருதும் அப்ேபாது
ெவளியாம் உலக வியப்பைனத்தும்
ஏட்டுக் கடங்காச் ெசாப்பனம்ேபால்
எந்தாய் இருந்த ெதன்ெசால்ேவன். 10.

21. வம்பேனன்

வம்பேனன் கள்ளங் கண்டு மன்னருள் ெவள்ள ராய
உம்பர்பால் ஏவல் ெசய்ெயன் றுணர்த்திைன ஓேகா வாேனார்
தம்பிரா ேனநீ ெசய்த தயவுக்குங் ைகம்மா றுண்ேடா
எம்பிரான் உய்ந்ேதன் உய்ந்ேதன் இனிெயான்றுங் குைறவிேலேன. 1.

குைறவிலா நிைறவாய் ஞானக் ேகாதிலா னந்த ெவள்ளத்
துைறயிேல படிந்து மூழ்கித் துைளந்துநான் ேதான்றா வாறுள்
உைறயிேல யுணர்த்தி ேமான ெவாண்சுடர் ைவவாள் தந்த
இைறவேன யுைனப்பி ரிந்திங் கிருக்கிேலன் இருக்கி ேலேன. 2.
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இருநில மாதி நாதம் ஈறதாம் இைவக டந்த
ெபருநில மாய தூய ேபெராளிப் பிழம்பாய் நின்றுங்
கருதரும் அகண்டா னந்தக் கடவுள்நின் காட்சி காண
வருகெவன் றைழத்தா லன்றி வாழ்வுண்ேடா வஞ்ச ேனற்ேக. 3.

வஞ்சைன அழுக்கா றாதி ைவத்திடும் பாண்ட மான
ெநஞ்சைன வலிதின் ேமன்ேமல் ெநக்குெநக் குருகப் பண்ணி
அஞ்சலி ெசய்யுங் ைகயும் அருவிநீர் விழியு மாகத்
தஞ்செமன் றிரங்கிக் காக்கத் தற்பரா பரமு னக்ேக. 4.

உனக்குநா

னடித்ெதாண் டாகி உன்னடிக் கன்பு ெசய்ய

எனக்குநீ ேதாற்றி அஞ்ேசல் என்னுநா ெளந்த நாேளா
மனக்கிேல சங்கள் தீர்ந்த மாதவர்க் கிரண்டற் ேறாங்குந்
தனக்குேந ரில்லா ஒன்ேற சச்சிதா னந்த வாழ்ேவ. 5.

வாழ்ெவன வயங்கி என்ைன வசஞ்ெசய்து மருட்டும் பாழ்த்த
ஊழ்விைனப் பகுதி ெகட்டிங் குன்ைனயுங் கிட்டு ேவேனா
தாழ்ெவனுஞ் சமய நீங்கித் தைமயுணர்ந் ேதார்கட் ெகல்லாஞ்
சூழ்ெவளிப் ெபாருேள முக்கட் ேசாதிேய அமர ேரேற. 6.

ஏறுவாம் பரியா ஆைட இருங்கைல உரியா என்றும்
நாறுநற் சாந்த நீறு நஞ்சேம அமுதாக் ெகாண்ட
கூறருங் குணத்ேதாய உன்றன் குைரகழல் குறுகி னல்லால்
ஆறுேமா தாப ேசாபம் அகலுேமா அல்லல் தாேன. 7.

தானமும் தவமும் ேயாகத் தன்ைமயும் உணரா என்பால்
ஞானமும் ெதவிட்டா இன்ப நன்ைமயும் நல்கு வாேயா
பானலங் கவர்ந்த தீஞ்ெசாற் பச்சிளங் கிள்ைள காண
வானவர் இைறஞ்ச மன்றுள் வயங்கிய நடத்தி னாேன. 8.
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நடத்திஇவ் வுலைக ெயல்லாம் நாதநீ நிைறந்த தன்ைம
திடத்துட னறிந்தா னந்தத் ெதள்ளமு தருந்தி டாேத
விடத்திர ளைனய காம ேவட்ைகயி லழுந்தி மாையச்
சடத்திைன ெமய்ெயன் ெறண்ணித் தளரேவா தனிய ேனேன. 9.

தனிவளர் ெபாருேள மாறாத் தண்ணருங் கருைண பூத்த
இனியகற் பகேம முக்கண் எந்ைதேய நினக்கன் பின்றி
நனிெபருங் குடிலங் காட்டு நயனேவற் கரிய கூந்தல்
வனிைதயர் மயக்கி லாழ்ந்து வருந்தேவா வம்பேனேன. 10.

22. சிவன்ெசயல்

சிவன்ெசய லாேல யாதும் வருெமனத் ெதேறன் நாளும்
அவந்தரு நிைனைவ ெயல்லாம் அகற்றிேலன் ஆைச ெவள்ளங்
கவர்ந்துெகாண் டிழுப்ப அந்தக் கட்டிேல அகப்பட் ைடேயா
பவந்தைன ஈட்டி ஈட்டிப் பைதக்கின்ேறன் பாவி ேயேன. 1.

பாவிேயன் இனிெயன் ெசய்ேகன் பரமேன பணிந்துன் பாதஞ்
ேசவிேயன் விழிநீர் மல்கச் சிவசிவ என்று ேதம்பி
ஆவிேய நிைறய வந்த அமுதேம என்ேனன் அந்ேதா
சாவிேபாஞ் சமயத் தாழ்ந்து சகத்திைடத் தவிக்கின் ேறேன. 2.

இைடந்திைடந் ேதங்கி ெமய்புள கிப்ப
எழுந்ெதழுந் ைதயநின் சரணம்
அைடந்தனன் இனிநீ ைகவிேடல் உனக்ேக
அபயெமன் றஞ்சலி ெசய்துள்
உைடந்துைடந் ெதழுது சித்திரப் பாைவ
ெயாத்துநான் அைசவற நிற்பத்
ெதாடர்ந்துநீ எைனஆட் ெகாள்ளுநா ெளன்ேறா
ேசாதிேய ஆதிநா யகேன. 3.
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ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய்ப் பந்தம்
யாவுமற் றகம்புறம் நிைறந்த
ேசாதியாய்ச் சுகமா யிருந்தஎம் ெபருமான்
ெதாண்டேனன் சுகத்திேல இருக்கப்
ேபாதியா வண்ணங் ைகவிடல் முைறேயா
புன்ைமேயன் என்ெசய்ேகன் மனேமா
வாதியா நின்ற தன்றியும் புலன்ேசர்
வாயிேலா தீயினுங் ெகாடிேத. 4.

வாயிேலா ைரந்திற் புலெனனும் ேவடர்
வந்ெதைன யீர்த்துெவங் காமத்
தீயிேல ெவதுப்பி உயிெராடுந் தின்னச்
சிந்ைதைநந் துருகிெமய்ம் மறந்து
தாயிலாச் ேசய்ேபால் அைலந்தைலப் பட்ேடன்
தாயினுங் கருைணயா மன்றுள்
நாயக மாகி ெயாளிவிடு மணிேய
நாதேன ஞானவா ரிதிேய. 5.

ஞானேம வடிவாய்த் ேதடுவார் ேதடும்
நாட்டேம நாட்டத்துள் நிைறந்த
வானேம எனக்கு வந்துவந் ேதாங்கும்
மார்க்கேம மருளர்தாம் அறியா
ேமானேம முதேல முத்திநல் வித்ேத
முடிவிலா இன்பேம ெசய்யுந்
தானேம தவேம நின்ைனநான் நிைனந்ேதன்
தமியேனன் தைனமறப் பதற்ேக. 6.

மறமலி யுலக வாழ்க்ைகேய ேவண்டும்
வந்துநின் அன்பர்தம் பணியாம்
அறமது கிைடக்கின் அன்றியா னந்த
அற்புத நிட்ைடயின் நிமித்தந்
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துறவது ேவண்டும் ெமளனியாய் எனக்குத்
தூயநல் லருள்தரின் இன்னம்
பிறவியும் ேவண்டும் யாெனன திறக்கப்
ெபற்றவர் ெபற்றிடும் ேபேற. 7.

ெபற்றவர் ெபற்ற ெபருந்தவக் குன்ேற
ெபருகிய கருைணவா ரிதிேய
நற்றவத் துைணேய ஆனந்தக் கடேல
ஞாதுரு ஞானேஞ யங்கள்
அற்றவர்க் கறாத நட்புைடக் கலப்ேப
அேநகமாய் நின்னடிக் கன்பு
கற்றதுங் ேகள்வி ேகட்டதும் நின்ைனக்
கண்டிடும் ெபாருட்டன்ேறா காேண. 8.

அன்றுநால் வருக்கும் ஒளிெநறி காட்டும்
அன்புைடச் ேசாதிேய ெசம்ெபான்
மன்றுள்முக் கண்ணுங் காளகண் டமுமாய்
வயங்கிய வானேம என்னுள்
துன்றுகூ ரிருைளத் துரந்திடும் மதிேய
துன்பமும் இன்பமு மாகி
நின்றவா தைனையக் கடந்தவர் நிைனேவ
ேநசேம நின்பரம் யாேன. 9.

யாெனனல் காேணன் பூரண நிைறவில்
யாதினும் இருந்தேப ெராளிநீ
தாெனன நிற்குஞ் சமத்துற என்ைனத்
தன்னவ னாக்கவுந் தகுங்காண்
வாெனன வயங்கி ெயான்றிரண் ெடன்னா
மார்க்கமா ெநறிதந்து மாறாத்
ேதெனன ருசித்துள் அன்பைரக் கலந்த
ெசல்வேம சிற்பர சிவேம. 10.
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23. தன்ைனெயாருவர்

தன்ைன ெயாருவர்க் கறிவரிதாய்த்
தாேன தானாய் எங்குநிைறந்
துன்னற்கரிய பரெவளியாய்
உலவா அமுதாய் ஒளிவிளக்காய்
என்னுட் கலந்தாய் யானறியா
திருந்தாய் இைறவா இனிேயனும்
நின்ைனப் ெபருமா ெறனக்கருளாம்
நிைலையக் ெகாடுக்க நிைனயாேயா. 1.

நிைனயு நிைனவுக் ெகட்டாத
ெநறிெபற் றுணர்ந்த ெநறியாளர்
விைனையக் கைரக்கும் பரமஇன்ப
ெவள்ளப் ெபருக்ேக நினதருளால்
மைனவி புதல்வர் அன்ைனபிதா
மாடு வீெடன் றிடுமயக்கந்
தைனயும் மறந்திங் குைனமறவாத்
தன்ைம வருேமா தமிேயற்ேக. 2.

வரும்ேபாம் என்னும் இருநிைலைம
மன்னா ெதாருதன் ைமத்தாகிக்
கரும்ேபா ேதேனா முக்கனிேயா
என்ன என்னுள் கலந்துநலந்
தரும்ேப ரின்பப் ெபாருேளநின்
தன்ைன நிைனந்து ெநக்குருேகன்
இரும்ேபா கல்ேலா மரேமாஎன்
இதயம் யாெதன் றறிேயேன. 3.

அறியுந் தரேமா நானுன்ைன
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அறிவுக் கறிவாய் நிற்ைகயினால்
பிறியுந் தரேமாநீ என்ைனப்
ெபம்மா ேனேப ரின்பமதாய்ச்
ெசறியும் ெபாருள்நீ நின்ைனயன்றிச்
ெசறியாப் ெபாருள்நான் ெபரும்ேபற்ைற
ெநறிநின் ெறாழுக விசாரித்தால்
நினக்ேகா இல்ைல எனக்காெம. 4.

எனெதன் பதும்ெபாய் யாெனனல்ெபாய்
எல்லா மிறந்த இடங்காட்டும்
நினெதன் பதும்ெபாய் நீெயனல்ெபாய்
நிற்கும் நிைலக்ேக ேநசித்ேதன்
மனெதன் பதுேமா என்வசமாய்
வாரா ைதய நின்னருேளா
தனெதன் பதுக்கும் இடங்காேணன்
தமிேயன் எவ்வா றுய்ேவேன. 5.

உய்யும் படிக்குன் திருக்கருைண
ஒன்ைறக் ெகாடுத்தால் உைடயாய்பாழ்ம்
ெபாய்யும் அவாவும் அழுக்காறும்
புைடபட் ேடாடும் நன்ெனறியாம்
ெமய்யும் அறிவும் ெபறும்ேபறும்
விளங்கு ெமனக்குன் னடியார்பால்
ெசய்யும் பணியுங் ைககூடுஞ்
சிந்ைதத் துயருந் தீர்ந்திடுேம. 6.

சிந்ைதத் துயெரன் ெறாருபாவி
சினந்து சினந்து ேபார்முயங்க
நிந்ைதக் கிடமாய்ச் சுகவாழ்ைவ
நிைலெயன் றுணர்ந்ேத நிற்கின்ேறன்
எந்தப் படியுன் அருள்வாய்க்கும்
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எனக்கப் படிநீ அருள்ெசய்வாய்
பந்தத் துயரற் றவர்க்ெகளிய
பரமா னந்தப் பழம்ெபாருேள. 7.

ெபாருைளப் பூைவப் பூைவயைரப்
ெபாருெளன் ெறண்ணும் ஒருபாவி
இருைளத் துரந்திட் ெடாளிெநறிைய
என்னுட் பதிப்ப ெதன்றுெகாேலா
ெதருளத் ெதருள அன்பர் ெநஞ்சந்
தித்தித் துருகத் ெதவிட்டாத
அருைளப் ெபாழியுங் குணமுகிேல
அறிவா னந்தத் தாரமுேத. 8.

ஆரா அமிர்தம் விரும்பினர்கள்
அறிய விடத்ைத அமிர்தாக்கும்
ேபரா னந்தச் சித்தெனனும்
ெபரிேயாய் ஆவிக் குரிேயாய்ேகள்
காரார் கிரக வைலயினிைடக்
கட்டுண் டிருந்த கைளகெளலாம்
ஊரா ெலாருநாட் ைகயுணேவற்
றுண்டால் எனக்கிங் ெகாழிந்திடுேம. 9.

எனக்ெகன் றிருந்த உடல்ெபாருளும்
யானும் நினெவன் றீந்தவண்ணம்
அைனத்தும் இருந்தும் இலவாகா
அருளாய் நில்லா தழிவழக்காய்
மனத்துள் புகுந்து மயங்கவுெமன்
மதிக்குட் களங்கம் வந்தெதன்ேனா
தனக்ெகான் றுவைம அறநிைறந்த
தனிேய தன்னந் தனிமுதேல. 10.
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24. ஆைசெயனும்

ஆைசெயனும் ெபருங்காற்றூ டிலவம்பஞ்
ெசனவும்மன தைலயுங் காலம்
ேமாசம் வரும் இதனாேல கற்றதுங்ேகட்
டதுந்தூர்ந்து முத்திக் கான
ேநசமும்நல் வாசமும்ேபாய்ப் புலனாயிற்
ெகாடுைமபற்றி நிற்பர் அந்ேதா
ேதசுபழுத் தருள்பழுத்த பராபரேம
நிராைசயின்ேறல் ெதய்வமுண்ேடா. 1.

இரப்பானங் ெகாருவனவன் ேவண்டுவேகட்
டருள்ெசெயன ஏசற் ேறதான்
புரப்பான்றன் அருள்நாடி இருப்பதுேபால்
எங்குநிைற ெபாருேள ேகளாய்
மரப்பான்ைம ெநஞ்சினன்யான் ேவண்டுவேகட்
டிரங்ெகனேவ ெமளனத் ேதாடந்
தரப்பான்ைம அருள்நிைறவில் இருப்பதுேவா
பராபரேம சகச நிட்ைட. 2.

சாட்ைடயிற் பம்பர சாலம் ேபால்எலாம்
ஆட்டுவான் இைறெயன அறிந்து ெநஞ்சேம
ேதட்டெமான் றறஅருட் ெசயலில் நிற்றிேயல்
விட்டறந் துறவறம் இரண்டும் ேமன்ைமேய. 3.

தன்ெனஞ்ச நிைனப்ெபாழியா தறிவிலிநான்
ஞானெமனுந் தன்ைம ேபச
உன்ெனஞ்ச மகிழ்ந்ெதாருெசால் உைரத்தைனேய
அதைனஉன்னி உருேகன் ஐயா
வன்ெனஞ்ேசா இரங்காத மரெநஞ்ேசா
இருப்புெநஞ்ேசா ைவரமான
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கன்ெனஞ்ேசா அலதுமண்ணாங் கட்டிெநஞ்ேசா
எனதுெநஞ்சங் கருதிற் றாேன. 4.

வாழி ேசாபனம் வாழிநல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தருள் ேதாற்றமுஞ் ேசாபனம்
ஆழி ேபால்அருள் ஐயன் மவுனத்தால்
ஏைழ ேயன்ெபற்ற இன்பமுஞ் ேசாபனம். 5.

ெகாடுக்கின் ேறார்கள்பால் குைறைவயா தியாெனனுங் குதர்க்கம்
விடுக்கின் ேறார்கள்பால் பிரிகிலா துள்ளன்பு விடாேத
அடுக்கின் ேறார்களுக் கிரங்கிடுந் தண்டமிழ் அலங்கல்
ெதாடுக்கின் ேறார்கைளச் ேசாதியா ததுபரஞ் ேசாதி. 6.

உலக மாையயி ேலஎளி ேயன்றைன
உழல விட்டைன ேயஉைட யாய்அருள்
இலகு ேபரின்ப வீட்டினில் என்ைனயும்
இருத்தி ைவப்பெதக் காலஞ்ெசா லாய்எழில்
திலக வாள்நுதற் ைபந்ெதாடி கண்ணிைண
ேதக்க நாடகஞ் ெசய்தடி யார்க்ெகலாம்
அலகி லாவிைன தீர்க்கத் துசங்கட்டும்
அப்பேன அருள் ஆனந்த ேசாதிேய. 7.

முன்னிைலச்சுட் ெடாழிதிெயனப் பலகாலும்
ெநஞ்ேசநான் ெமாழிந்ேத ேனநின்
தன்னிைலையக் காட்டாேத என்ைனெயான்றாச்
சூட்டாேத சரண்நான் ேபாந்த
அந்நிைலேய நிைலயந்த நிைலயிேல
சித்திமுத்தி யைனத்துந் ேதான்றும்
நன்னிைலயீ தன்றியிைல சுகெமன்ேற
சுகர்முதேலார் நாடி னாேர. 8.
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அத்துவிதம் ெபறும்ேபெறன் றறியாமல்
யாெனனும்ேபய் அகந்ைத ேயாடு
மத்தமதி யினர்ேபால மனங்கிடப்ப
இன்னம் இன்னம் வருந்து ேவேனா
சுத்தபரி பூரணமாய் நின்மலமாய்
அகண்டிதமாய்ச் ெசாரூபா னந்தச்
சத்திகள்நீங் காதவணந் தன்மயமாய்
அருள்பழுத்துத் தைழத்த ஒன்ேற. 9.

தந்ைத தாயுநீ என்னுயிர்த் துைணயுநீ சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த ேதசிக வடிவுநீ உைனயலால் மற்ெறாரு துைணகாேணன்
அந்தம் ஆதியும் அளப்பருஞ் ேசாதிேய ஆதிேய அடியார்தஞ்
சிந்ைத ேமவிய தாயுமா னவெனனுஞ் சிரகிரிப் ெபருமாேன. 10.

காதில் ஓைலைய வைரந்துேமற்
குமிைழயுங் கறுவிேவள் கருநீலப்
ேபாது ேபான்றிடுங் கண்ணியர்
மயக்கிெலப் ேபாதுேம தளராமல்
மாது காதலி பங்கைன
யபங்கைன மாடமா ளிைகசூழுஞ்
ேசது ேமவிய ராமநா
யகன்தைனச் சிந்ைதெசய் மடெநஞ்ேச. 11.

அண்டமுமாய்ப் பிண்டமுமாய் அளவிலாத
ஆருயிர்க் ேகாருயிராய் அமர்ந்தாயானால்
கண்டவரார் ேகட்டவரார் உன்னாலுன்ைனக்
காண்பதல்லால் என்னறிவாற் காணப்ேபாேமா
வண்டுளப மணிமார்பன் புதல்வேனாடும்
மைனவிெயாடுங் குடியிருந்து வணங்கிப்ேபாற்றும்
புண்டரிக புரத்தினில்நா தாந்தெமளன
ேபாதாந்த நடம்புரியும் புனிதவாழ்ேவ. 12.
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ெபாறியிற் ெசறிஐம் புலக்கனிையப்
புந்திக் கவராற் புகுந்திழுத்து
மறுகிச் சுழலும் மனக்குரங்கு
மாள வாளா இருப்ேபேனா
அறிவுக் கறிவாய்ப் பூரணமாய்
அகண்டா னந்த மயமாகிப்
பிறிவுற் றிருக்கும் ெபருங்கருைணப்
ெபம்மா ேனஎம் ெபருமாேன. 13.

உைரயுணர் விறந்து தம்ைம உணர்பவர் உணர்வி னூேட
கைரயிலா இன்ப ெவள்ளங் காட்டிடும் முகிேல மாறாப்
பைரெயனுங் கிரணஞ் சூழ்ந்த பானுேவ நின்ைனப் பற்றித்
திைரயிலா நீர்ேபால் சித்தந் ெதளிவேனா சிறிய ேனேன. 14.

ேகவல சகல மின்றிக் கீெழாடு ேமலாய் எங்கும்
ேமவிய அருளின் கண்ணாய் ேமவிட ேமலாய் இன்பந்
தாவிட இன்பா தீதத் தனியிைட யிருத்தி ைவத்த
ேதெவனும் ெமளனி ெசம்ெபாற் ேசவடி சிந்ைத ெசய்வாம். 15.

ேநற்றுளார் இன்று மாளா நின்றனர் அதைனக் கண்டும்
ேபாற்றிேலன் நின்ைன அந்ேதா ேபாக்கிேனன் வீேண காலம்
ஆற்றிேலன் அகண்டா னந்த அண்ணேல அளவில் மாையச்
ேசற்றிேல இன்னம் வீழ்ந்து திைளக்கேவா சிறிய ேனேன. 16.

ேபாதம் என்பேத விளக்ெகாவ்வும் அவித்ைதெபாய் இருளாந்
தீதி லாவிளக் ெகடுத்திருள் ேதடவுஞ் சிக்கா
தாத லால்அறி வாய்நின்ற இடத்தறி யாைம
ஏது மில்ைலெயன் ெறம்பிரான் சுருதிேய இயம்பும். 17.

சுருதி ேயசிவா கமங்கேள உங்களாற் ெசால்லும்
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ஒருத னிப்ெபாருள் அளைவயீ ெதன்னவா யுண்ேடா
ெபாருதி ைரக்கடல் நுண்மணல் எண்ணினும் புகலக்
கருத எட்டிடா நிைறெபாருள் அளைவயார் காண்பார். 18.

மின்ைனப் ேபான்றன அகிலெமன் றறிந்துெமய்ப் ெபாருளாம்
உன்ைனப் ேபான்றநற் பரம்ெபாருள் இல்ைலெயன் ேறார்ந்து
ெபான்ைனப் ேபான்றநின் ேபாதங்ெகாண் டுன்பணி ெபாருந்தா
என்ைனப் ேபான்றுள ஏைழயர் ஐயஇங் ெகவேர. 19.

தாயுந் தந்ைதயும் எனக்குற வாவதுஞ் சாற்றின்
ஆயும் நீயும்நின் அருளும்நின் அடியரும் என்ேறா
ேபய ேனன்திரு வடியிைணத் தாமைர பிடித்ேதன்
நாய ேனஎைன ஆளுைட முக்கண்நா யகேன. 20.

காந்தமைத எதிர்காணிற் கருந்தாது
ெசல்லுமக் காந்தத் ெதான்றா
ேதாய்ந்தவிடம் எங்ேகதான் அங்ேகதான்
சலிப்பறவும் இருக்கு மாேபால்
சாந்தபதப் பரம்ெபாருேள பற்றுெபாரு
ளிருக்குமத்தாற் சலிக்குஞ் சித்தம்
வாய்ந்தெபாருள் இல்ைலெயனிற் ேபசாைம
நின்றநிைல வாய்க்கு மன்ேற. 21.

ெபாற்பு றுங்கருத் ேதயக மாயதிற் ெபாருந்தக்
கற்பின் மங்ைகய ெரனவிழி கதவுேபாற் கவினச்
ெசாற்ப னத்தினுஞ் ேசார்வின்றி யிருந்தநான் ேசார்ந்து
நிற்ப தற்கிந்த விைனவந்த வாெறன்ெகால் நிமலா. 22.

வந்த வாறிந்த விைனவழி யிதுெவன மதிக்கத்
தந்த வாறுண்ேடா வுள்ளுணர் விைலயன்றித் தமிேயன்
ெநாந்த வாறுகண் டிரங்கவும் இைலகற்ற நூலால்
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எந்த வாறினித் தற்பரா உய்குேவன் ஏைழ. 23.

ெசால்லாலும் ெபாருளாலும் அளைவ யாலுந்
ெதாடரெவாண்ேணா அருள்ெநறிையத் ெதாடர்ந்து நாடி
நல்லார்கள் அைவயகத்ேத யிருக்க ைவத்தாய்
நன்னர்ெநஞ்சந் தன்னலமும் நணுகு ேவேனா
இல்லாளி யாயுலேகா டுயிைர யீன்றிட்
ெடண்ணரிய ேயாகினுக்கும் இவேன என்னக்
கல்லாலின் கீழிருந்த ெசக்கர் ேமனிக்
கற்பகேம பராபரேம ைகைல வாழ்ேவ. 24.

சாக்கிரமா நுதலினிலிந் திரியம் பத்துஞ்
சத்தாதி வசனாதி வாயு பத்தும்
நீக்கமிலந் தக்கரணம் புருட ேனாடு
நின்றமுப் பான்ஐந்து நிலவுங் கண்டத்
தாக்கியெசாப் பனமதனில் வாயு பத்தும்
அடுத்தனசத் தாதிவச னாதி யாக
ேநாக்குகர ணம்புருடன் உடேன கூட
நுவல்வர்இரு பத்ைதந்தா நுண்ணி ேயாேர. 25.

கழுத்திஇத யந்தனிற்பி ராணஞ் சித்தஞ்
ெசால்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும்
வழுத்தியநா பியில்துரியம் பிராண ேனாடு
மன்னுபுரு டனுங்கூட வயங்கா நிற்கும்
அழுத்திடுமூ லந்தன்னில் துரியா தீதம்
அதனிைடேய புருடெனான்றி அமரும் ஞானம்
பழுத்திடும்பக் குவரறிவர் அவத்ைத ஐந்திற்
பாங்குெபறக் கருவிநிற்கும் பரிசு தாேன. 26.

இடத்ைதக் காத்திட்ட சுவாெவனப் புன்புலால் இைறச்சிச்
சடத்ைதக் காத்திட்ட நாயிேனன் உன்னன்பர் தயங்கும்
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மடத்ைதக் காத்திட்ட ேசடத்தால் விேசடமாய் வாழ
விடத்ைதக் காத்திட்ட கண்டத்ேதாய் நின்னருள் ேவண்டும். 27.

வாத ைனப்பழக் கத்தினான் மனம்அந்த மனத்தால்
ஓத வந்திடும் உைரயுைரப் படிெதாழி லுளவாம்
ஏதம் அம்மனம் யாையஎன் றிடிற்கண்ட எல்லாம்
ஆத ரஞ்ெசயாப் ெபாய்யதற் ைகயமுண் டாேமா. 28.

ஐய வாதைனப் பழக்கேம மனநிைன வதுதான்
ைவய மீதினிற் பரம்பைர யாதினும் மருவும்
ெமய்யில் நின்ெறாளிர் ெபரியவர் சார்புற்று விளங்கிப்
ெபாய்ய ெதன்பைத ெயாருவிெமய் யுணருதல்ேபாதம். 29.

குலமி லான்குணங் குறியிலான் குைறவிலான் ெகாடிதாம்
புலமி லான்தனக் ெகன்னேவார் பற்றிலான் ெபாருந்தும்
இலமி லான்ைமந்தர் மைனவியில் லான்எவன் அவன்சஞ்
சலமி லான்முத்தி தரும்பர சிவெனனத் தகுேம. 30.

கடத்ைத மண்ெணன லுைடந்தேபா
ேதாவிந்தக் கருமச்
சடத்ைதப் ெபாய்ெயனல் இறந்தேபா
ேதாெசாலத் தருமம்
விடத்ைத நல்லமிர் தாவுண்டு
ெபாற்ெபாது ெவளிக்ேக
நடத்ைதக் காட்டிஎவ் வுயிைரயும்
நடப்பிக்கும் நலத்ேதாய். 31.

நாெனனவும் நீெயனவும் இருதன்ைம
நாடாமல் நடுேவ சும்மா
தானமரும் நிைலயிதுேவ சத்தியஞ்சத்
தியெமனநீ தமிய ேனற்கு
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ேமானகுரு வாகியுங்ைக காட்டிைனேய
திரும்பவுநான் முைளத்துத் ேதான்றி
மானதமார்க் கம்புரிந்திங் கைலந்ேதேன
பரந்ேதேன வஞ்ச ேனேன. 32.

தன்மயஞ் சுபாவம் சுத்தந் தன்னருள் வடிவஞ் சாந்தம்
மின்மய மான அண்ட ெவளியுரு வான பூர்த்தி
என்மயம் எனக்குக் காட்டா ெதைனயப கரிக்க வந்த
சின்மயம் அகண்டா காரந் தட்சிணா திக்க மூர்த்தம். 33.

சிற்ற ரும்பன சிற்றறி வாளேன ெதளிந்தால்
மற்ற ரும்ெபன மலெரனப் ேபரறி வாகிக்
கற்ற ரும்பிய ேகள்வியால் மதித்திடக் கதிச்சீர்
முற்ற ரும்பிய ெமளனியாய்ப் பரத்திைட முைளப்பான். 34.

மயக்கு சிந்தைன ெதளிெவன இருெநறி வகுப்பான்
நயக்கு ெமான்றன்பால் ஒன்றிைல ெயனல்நல வழக்ேக
இயக்க முற்றிடும் மயக்கத்தில் ெதளிவுறல் இனிதாம்
பயக்க வல்லேதார் ெதளிவுைட யவர்க்ெகய்தல் பண்ேபா. 35.

அருள்வடி ேவழு மூர்த்தம்
அைவகளேசா பான ெமன்ேற
சுருதிெசால் லியவாற் றாேல
ெதாழுந்ெதய்வம் எல்லாம் ஒன்ேற
மருெளனக் கில்ைல முன்பின்
வருெநறிக் கிவ்வ ழக்குத்
ெதருளினமுன் னிைலயாம் உன்ைனச்
ேசர்ந்தியான் ெதளிகின் ேறேன. 36.

எத்தைனப் பிறப்ேபா எத்தைன இறப்ேபா
எளிேயேனற் கிதுவைர யைமத்து
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அத்தைன ெயல்லாம் அறிந்தநீ யறிைவ
அறிவிலி அறிகிேலன் அந்ேதா
சித்தமும் வாக்குந் ேதகமும் நினேவ
ெசன்மமும் இனிெயனால் ஆற்றா
ைவத்திடுங் ெகன்ைன நின்னடிக் குடியா
மைறமூடி யிருந்தவான் ெபாருேள. 37.

வான்ெபாரு ளாகி எங்குநீ யிருப்ப
வந்ெதைனக் ெகாடுத்துநீ யாகா
ேதன்ெபாருள் ேபாலக் கிடக்கின்ேறன் முன்ைன
இருவிைன வாதைன யன்ேறா
தீன்ெபாருளான அமிர்தேம நின்ைனச்
சிந்ைதயிற பாவைன ெசய்யும்
நான்ெபாரு ளாேனன் நல்லநல் அரேச
நானிறந் திருப்பது நாட்டம். 38.

நாட்டமூன் றுைடய ெசந்நிற மணிேய
நடுவுறு நாயக விளக்ேக
ேகாட்டமில் குணத்ேதார்க் ெகளியநிர்க் குணேம
ேகாதிலா அமிர்தேம நின்ைன
வாட்டமில் ெநஞ்சங் கிண்ணமாச் ேசர்த்து
வாய்மடுத் தருந்தினன் ஆங்ேக
பாட்டாளி நறவம் உண்டயர்ந் ததுேபாற்
பற்றயர்ந் திருப்பெதந் நாேளா. 39.

என்னுைட உயிேர என்னுளத் தறிேவ
என்னுைட அன்ெபனும் ெநறியாம்
கன்னல்முக கனிேதன் கண்டமிர் ெதன்னக்
கலந்ெதைன ேமவிடக் கருைண
மன்னிய உறேவ உன்ைனநான் பிரியா
வண்ணெமன் மனெமனுங் கருவி
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தன்னது வழியற் ெறன்னுைழக் கிடப்பத்
தண்ணருள் வரமது ேவண்டும். 40.

25. எனக்ெகனச் ெசயல்

எனக்ெக னச்ெசயல் ேவறிைல யாவுமிங் ெகாருநின்
தனக்ெக னத்தகும் உடல்ெபாரு ளாவியுந் தந்ேதன்
மனத்த சத்துள அழுக்ெகலாம் மாற்றிெயம் பிரான்நீ
நிைனத்த ெதப்படி யப்படி அருளுதல் நீதம். 1.

உளவ றிந்ெதலாம் நின்ெசய லாெமன வுணர்ந்ேதார்க்
களவி லானந்தம் அளித்தைன அறிவிலாப் புன்ைமக்
களவு நாயிேனற் கிவ்வணம் அைமத்தைன கருத்துத்
தளருந் தன்ைமயிங் காெராடு புகலுேவன் தக்ேகாய். 2.

என்ைனத் தான்இன்ன வண்ணெமன் றறிகிலா ஏைழ
தன்ைனத் தான்அறிந் திடஅருள் புரிதிேயல் தக்ேகாய்
பின்ைனத் தானின்றன் அருள்ெபற்ற மாதவப் ெபரிேயார்
நின்ைனத் தான்நிக ரார்என வாழ்த்துவர் ெநறியால். 3.

ஏது மின்றித்தன் அடியிைணக் கன்புதான் ஈட்டுங்
காத லன்டர்க்குக் கதிநிைல ஈெதனக் காட்டும்
ேபாத நித்திய புண்ணிய எண்ணரும் புவன
நாத தற்பர நாெனவ்வா றுகுய்ேவன் நவிலாய். 4.

ேவதம் எத்தைன அத்தைன சிரத்தினும் விளங்கும்
பாத நித்திய பரம்பர நிரந்தர பரம
நாத தற்பர சிற்பர வடிவமாய் நடிக்கும்
நீத நிர்க்குண நிைனயன்றி ஒன்றும்நான் நிைனேயன். 5.

ெநறிகள் தாம்பல பலவுமாய் அந்தந்த ெநறிக்காஞ்
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ெசறியுந் ெதய்வமும் பலபல வாகவுஞ் ெசறிந்தால்
அறியுந் தன்ைமயிங் காருைன அறிவினால் அறந்ேதார்
பிறியுந் தன்ைமயில் லாவைக கலக்கின்ற ெபரிேயாய். 6.

ெபரிய அண்டங்கள் எத்தைன அைமத்ததிற் பிறங்கும்
உரிய பல்லுயிர் எத்தைன அைமத்தைவக் குறுதி
வருவ ெதத்தைன அைமத்தைன அைமத்தருள் வளர்க்கும்
அரிய தத்துவ எனக்கிந்த வைணேமன் அைமத்தாய். 7.

கணம் ேதனுநின் காரணந் தன்ைனேய கருத்தில்
உணரு மாதவர்க் கானந்தம் உதவிைன ெயான்றுங்
குணமி லாதெபாய் வஞ்சனுக் ெகந்ைதநிர்க் குணமா
மணமு லாமலர்ப் பதந்தரின் யாருைன மறுப்பார். 8.

கன்னல் முக்கனி கண்டுேதன் சருக்கைர கலந்த
ெதன்ன முத்தியிற் கலந்தவர்க் கின்பமா யிருக்கும்
நன்ன லத்தநின் நற்பதந் துைணெயன நம்பச்
ெசான்ன வர்க்ெகனா லாங்ைகம்மா றில்ைலஎன் ெசால்ேவன். 9.

தந்ைத தாய்தமர் மகெவனும் அைவெயலாஞ் சகத்தில்
பந்த மாம்என்ேற அருமைற வாயினாற் பகர்ந்த
எந்ைத நீஎைன இன்னமவ் வல்லலில் இருத்தில்
சிந்ைத தான்ெதளிந் ெதவ்வணம் உய்வணஞ் ெசப்பாய். 10.

துய்யன் தண்ணருள் வடிவினன் ெபாறுைமயால் துலங்கும்
ெமய்யன் என்றுைன ஐயேன அைடந்தனன் ெமத்த
ெநாய்யன் நுண்ணிய அறிவிலன் ஒன்ைறநூ றாக்கும்
ெபாய்ய ெனன்ெறைனப் புறம்விடின் என்ெசய்ேவன் புகலாய். 11.

ஒன்ற தாய்ப்பல வாய்உயிர்த் திரட்ெகலாம் உறுதி
என்ற தாய்என்றும் உள்ளதாய் எவற்றினும் இைசய
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நின்ற தாய்நிைல நின்றிடும் அறிஞஎன் ெநஞ்சம்
மன்ற தாய்இன்ப வுருகெகாடு நடித்திடின் வாழ்ேவன். 12.

தனியி ருந்தருட் சகசேம ெபாருந்திடத் தமிேயற்
கினியி ரங்குதல் கடனிது சமயெமன் னிதயக்
கனிவும் அப்படி யாயின தாதலாற் கருைணப்
புனித நீயறி யாதெதான் றுள்ளேதா புகலாய். 13.

திருந்து சீரடித் தாமைரக் கன்புதான் ெசய்யப்
ெபாருந்து நாள்நல்ல புண்ணியஞ் ெசய்தநாள் ெபாருந்தா(து)
இருந்த நாள்ெவகு தீவிைன யிைழத்தநாள் என்றால்
அருந்த வாவுைனப்ெபாருந்துநாள் எந்தநாள் அடிைம. 14.

பின்னும் முன்னுமாய் நடுவுமாய் யாவினும் ெபரிய
ெதன்னுந் தன்ைமயாய் எவ்வுயிர்த் திரைளயும் இயக்கி
மன்னுந் தண்ணருள் வடிவேம உனக்கன்பு ைவத்துந்
துன்னும் இன்னல்ஏன் யாெனனும் அகந்ைதேயன் ெசால்லாய். 15.

மின்ைன யன்னெபாய் வாழ்க்ைகேய நிைலெயன ெமய்யாம்
உன்ைன நான்மறந் ெதவ்வணம் உய்வணம் உைரயாய்
முன்ைன வல்விைன ேவரற முடித்ெதன்று முடியாத்
தன்ைனத் தன்னடி யார்க்கருள் புரிந்திடும் தக்ேகாய். 16.

எம்ப ராபர எம்முயிர்த் துைணவஎன் றிைறஞ்சும்
உம்பர் இம்பர்க்கும் உளக்கேண நடிக்கின்றாய் உன்றன்
அம்ெபான் மாமலர்ப் பதத்ைதேய துைணெயன அடிைம
நம்பி ேனன் இனிப் புரப்பெதக் காலேமா நவிலாய். 17.

பாடி யாடிநின் றிரங்கிநின் பதமலர் முடிேமல்
சூடி வாழ்ந்தனர் அமலநின் னடியர்யான் ெதாழும்பன்
நாடி ேயஇந்த உலகத்ைத ெமய்ெயன நம்பித்
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ேதடி ேனன்ெவறுந் தீைமேய என்னினிச் ெசய்ேவன். 18.

களவு வஞ்சைன காமெமன் றிைவெயலாங் காட்டும்
அளவு மாையஇங் காெரனக் கைமத்தனர் ஐயா
உளவி ேலஎனக் குள்ளவா றுணர்த்திஉன் அடிைம
வளரும் மாமதி ேபால்மதி தளர்வின்றி வாழ்ேவன். 19.

வான நாயக வானவர் நாயக வளங்கூர்
ஞான நாயக நான்மைற நாயக நலஞ்ேசர்
ேமான நாயக நின்னடிக் கன்பின்றி முற்றுந்
தீன னாய்அகம் வாடேவா என்ெசய்ேவன் ெசப்பாய். 20.

ஏத மற்றவர்க் கின்பேம ெபாழிகின்ற இைறேய
பாத கக்கருங் கல்மனங் ேகாயிலாப் பரிந்து
சூத கத்தனா யாதினும் இச்ைசேமல் ேதான்றும்
வாத ைனக்கிட மாயிேனன் எவ்வணம் வாழ்ேவன். 21.

ெதளிெவா டீைகேயா அறிகிலான் அறிவிலான் சிறிதும்
அளியி லான்இவன் திருவருட் கயெலன அறிந்ேதா
எளிய னாக்கிைன என்ெசய்ேவன் என்ெசய்ேவன் எல்லா
ஒளியு மாய்நிைற ெவளியுமாய் யாவுமாம் உரேவாய். 22.

கண்ணி னுள்மணி ெயன்னேவ ெதாழும் அன்பர் கருத்துள்
நண்ணு கின்றநின் அருெளனக் ெகந்தநாள் நணுகும்
மண்ணும் விண்ணும்மற் றுள்ளன பூதமும் மாறாப்
ெபண்ணும் ஆணுமாய் அல்லவாய் நிற்கின்ற ெபரிேயாய். 23.

சகெம லாந்தனி புரந்தைன தகவுைடத் தக்ேகார்
அகெம லாநிைறந் தானந்த மாயிைன அளவில்
மகெம லாம்புரிந் ேதாைரவாழ் வித்தைன மாறா
இகெம லாெமைனப் பிறந்திடச் ெசய்தேதன் எந்தாய். 24.
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ஏய்ந்த நல்லருள் ெபற்றவர்க் ேகவலாய் எளிேயன்
வாய்ந்த ேபரன்பு வளர்க்கவுங் கருைணநீ வளர்ப்பாய்
ஆய்ந்த மாமைற எத்தைன அத்தைன அறிவால்
ேதாய்ந்த ேபர்கட்குந் ேதான்றிலாத் ேதான்றலாந் தூேயாய். 25.

தக்க நின்னருட் ேகளவிேயா சிறிதின்றித் தமிேயன்
மிக்க ெதய்வேம நின்னின்ப ெவள்ளத்தில் வீேழன்
ஒக்கல் தாய்தந்ைத மகெவனும் பாசக்கட் டுடேன
துக்க ெவள்ளத்தில் ஆழ்கின்ேறன் என்ெசய்வான் துணிந்ேதன். 26.

பவம்பு ரிந்திடும் பாவிேயற் கருள்நிைல பதியத்
தவஞ்ெச யும்படித் தயவுெசய் தருள்வேத தருமம்
அவம்பு ரிந்திடார்க் கானந்த அமிர்தத்ைத அளிக்க
நவங்ெகாள் தத்துவத் திைரெயறி கடெலனும் நலத்ேதாய். 27.

உற்று ணர்ந்ெதலாம் நீயல தில்ைலெயன் றுைனேய
பற்று கின்றனர் எந்ைதநின் னடியர்யான் பாவி
முற்று மாயமாஞ் சகத்ைதேய ெமய்ெயன முதல்தான்
அற்றி ருந்திடத் ெதாழில்ெசய்வான் தனிநிக ராேனன். 28.

26. மண்டலத்தின்

மண்டலத்தின் மிைசெயாருவன் ெசய்வித்ைத
அேகாெவனவும் வார ணாதி
அண்டமைவ அடுக்கடுக்காய் அந்தரத்தில்
நிறுத்துமவ தானம் ேபால
எண்தரும்நல் அகிலாண்ட ேகாடிையத்தன்
அருள்ெவளியில் இலக ைவத்துக்
ெகாண்டுநின்ற அற்புதத்ைத எவராலும்
நிச்சயிக்கக் கூடா ஒன்ைற. 1.
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ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்கும் விவகாரங்
கடந்ேதழாம் ேயாக பூமி
நின்றுெதளிந் தவர்ேபசா ெமளன நியா
யத்ைதநிைற நிைறைவத் தன்ைன
அன்றிெயாரு ெபாருளிலதாய் எப்ெபாருட்கும்
தான்முதலாய் அசல மாகி
என்றுமுள்ள இன்பத்ைதத் தண்ெணன்ற
சாந்தபத இயற்ைக தன்ைன. 2.

பதமூன்றுங் கடந்தவர்க்கு ேமலான
ஞானபதப் பரிசு காட்டிச்
சதமாகி நிராலம்ப சாட்சியதாய்
ஆரம்பத் தன்ைம யாகி
விதம்யாவுங் கடந்தவித்ைத ெயனுமிருைளக்
கீண்ெடழுந்து விமல மாகி
மதமாறுங் காணாத ஆனந்த
சாகரத்ைத ெமளன வாழ்ைவ. 3.

வாழ்வைனத்துந் தந்தஇன்ப மாகடைல
நல்லமிர்ைத மணிையப் ெபான்ைனத்
தாழ்வற என் உளத்திருந்த தத்துவத்ைத
அத்துவித சாரந் தன்ைனச்
சூழ்ெபரும்ேப ெராளிையெயாளி பரந்தபர
ெவளிைய இன்பச் சுகத்ைத மாறா
ேதழுலகுங் கலந்தின்றாய் நாைளயா
ெயன்றுமாம் இயற்ைக தன்ைன. 4.

தன்ைனயறிந் தவர்தம்ைமத் தானாகச்
ெசய்தருளுஞ் சமத்ைத ேலாகம்
மின்ைனநிகர்த் திடஅழியாச் ெசாரூபானந்
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தச்சுடைர ேவத மாதி
என்ைனயறி வரிெதன்னச் சமயேகா
டிகளிைடய இைடயறாத
ெபான்ைனவிரித் திடுமுலகத் தும்பரும்இம்
பரும்பரவும் புனித ெமய்ைய. 5.

பரவரிய பரசிவமாய் அதுெவனலாய்
நாெனனலாய்ப் பாச சாலம்
விரவிநின்ற விசித்திரத்ைத ஐக்யபதத்
தினிதிருத்த விேவகந் தன்ைன
இரவுபகல் நிைனப்புமறப் ெபனுந்ெதாந்தம்
அறியார்கள் இதயம் ேவதச்
சிரெமனவாழ் பராபரத்ைத ஆனந்தம்
நீங்காத சிதாகா சத்ைத. 6.

அத்துவித அநுபவத்ைத அனந்தமைற இன்னம்
இன்னம் அறிேயம் என்னும்
நித்தியத்ைத நிராமயத்ைத நிர்க்குணத்ைதத்
தன்னருளால் நிைனவுக் குள்ேள
ைவத்துைவத்துப் பார்ப்பவைரத் தானாக
எந்நாளும் வளர்த்துக் காக்குஞ்
சித்திைனமாத் தூெவளிையத் தன்மயமாம்
ஆனந்தத் ெதய்வந் தன்ைன. 7.

தன்னிேல தானாக நிைனந்துகனிந்
தவிழ்ந்துசுக சமாதி யாகப்
ெபான்னிேல பணிேபாலும் மாையதரு
மனேமஉன் புைரகள் தீர்ந்தாய்
என்னிேனா யான்பிைழப்ேபன் எனக்கினியார்
உன்ேபால்வார் இல்ைல இல்ைல
உன்னிேலா திருவருளுக் ெகாப்பாவாய்
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என்னுயிர்க்ேகார் உறவு மாவாய். 8.

உறவுடைல எடுத்தவரில் பிரமாதி
ேயனும்உைன ெயாழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்ேறா இகபரமும்
உன்ைனயன்றி ஆவ துண்ேடா
வறிதிலுன்ைன அசத்ெதன்னல் வழக்கன்று
சத்ெதனவும் வாழ்த்து ேவெனன்
சிறுைமெகடப் ெபருைமயினின் ெசன்மேத
யத்தினில்நீ ெசல்லல் ேவண்டும். 9.

ேவண்டியநாள் என்ேனாடும் பழகியநீ
எைனப்பிரிந்த விசாரத் தாேல
மாண்டுகிடக் கினும்அந்த எல்ைலையயும்
பூரணமாய் வணக்கஞ் ெசய்ேவன்
ஆண்டகுரு ெமளனிதன்னால் யாெனனதற்
றவனருள்நான் ஆேவன் பூவிற்
காண்டகஎண் சித்திமுத்தி எனக்குண்டாம்
உன்னாெலன் கவைல தீர்ேவன். 10.

தீராத என்சனன வழக்ெகல்லாந்
தீருமிந்தச் சனனத் ேதாேட
யாேரனும் அறிவரிய சீவன்முத்தி
யுண்டாகும் ஐய ஐேயா
காேரனுங் கற்பகப்பூங் காேவனும்
உனக்குவைம காட்டப் ேபாேமா
பாராதி யாகஏழு மண்டலத்தில்
நின்மகிைம பகர லாேமா. 11.

27. பாயப்புலி
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பாயப் புலிமுனம் மான்கன்ைறக் காட்டும் படிஅகில
மாையப் ெபரும்பைடக்ேகஇலக் காெவைன ைவத்தைனேயா
நீெயப் படிவகுத் தாலுநன் ேறநின் ெபருங்கருைண
தாெயாத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த தற்பரேம. 1.

தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்து
நிற்பர்அம் ேபாருகன் மால்பணி நீதெரன் ெநஞ்சகமாங்
கற்பரந் தாங்குக் கைரந்திட வாெனாத்த காட்சிநல்கும்
ெபாற்பர மாெயன் விைனக்கருந் தாைதப் ெபாடிெசய்தேத. 2.

ெசய்யுந் தவஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் திருவடிக்ேக
ெகாய்யும் புதுமல ரிட்டுெமய் யன்பர் குழாத்துடேன
ைகயுஞ் சிரமிைசக் கூப்பிநின் றாடிக் கசிந்துருகி
உய்யும் படிக்கருள் ெசய்வெதன் ேறாபுலி யூரத்தேன. 3.

அத்தைனச் சிற்றம் பலவைன ெயன்னுயி ராகிநின்ற
சுத்தைனச் சுத்த ெவளியா னவைனச் சுகவடிவாம்
நித்தைன நித்த நிராதார மாகிய நின்மலைன
எத்தைன நாள்ெசல்லு ேமாமன ேமகண் டிைறஞ்சுதற்ேக. 4.

கண்டா ருளத்தினிற் காலூன்றிப் ெபய்யுங் கருைணமுகில்
அண்டார் புரத்துக்கும் அன்பர் விைனக்கும் அசனிதன்ைனக்
ெகாண்டாடி னார்முனங் கூத்தாடும் மத்தன்றன்ேகாலெமல்லாம்
விண்டாலம் மாெவான்றுங் காணாது ெவட்ட ெவறுெவளிேய. 5.

ெவளியான நீெயன் மனெவளி யூடு விரவின்ஐயா
ஒளியாருங் கண்ணும் இரவியும் ேபால்நின் றுலாவுவன்காண்
அளியாருங் ெகான்ைறச் சைடயாட அம்புலி யாடக்கங்ைகத்
துளியாட மன்றுள் நடமாடும் முக்கட் சுடர்க்ெகாழுந்ேத. 6.

ெகாழுந்தா துைறமலர்க் ேகாைதயர் ேமாகக் குைரகடலில்
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அழுந்தாத வண்ணம்நின் பாதப் புைணதந் தருள்வெதன்ேறா
எழுந்தா தரவுெசய் எம்ெபரு மான்என் றிைறஞ்சிவிண்ேணார்
ெதாழுந்தா ைதேயெவண் ெபாடிபூத்த ேமனிச் சுகப்ெபாருேள. 7.

சுகமாகு ஞானந் திருேமனி யாநல்ல ெதாண்டர்தங்கள்
அகேமெபாற் ேகாயில் எனமகிழ்ந் ேதமன்றுள் ஆடியகற்
பகேமஉன் ெபான்னடி நீழல்கண் டாலன்றிப் பாவிக்கிந்தச்
ெசகமாைய யான அருங்ேகாைட நீங்குந் திறமிைலேய. 8.

நீங்கா துயிருக் குயிராகி நின்ற நிைனயறிந்ேத
தூங்காமல் தூங்கின்அல் லாேத எனக்குச் சுகமும்உண்ேடா
ஓங்கார மாம்ஐந் ெதழுத்தாற் புவனத்ைத உண்டுபண்ணிப்
பாங்காய் நடத்தும் ெபாருேள அகண்ட பரசிவேம. 9.

சிவமாதி நான்முகக் ேகாவந்த மாமைற ெசப்புகின்ற
நவமாய் இலக்கிய ஒன்ேற இரண்டற்ற நன்ைமெபறா
தவேம தரும்ஐம் புலப்ெபாறிக் ேகெயன் னறிவுெபால்லாப்
பவேம விைளக்கெவன் ேறாெவளி மாெனனப் பாய்ந்ததுேவ. 10.

ஆெறாத் திலங்கு சமயங்கள் ஆறுக்கும் ஆழ்கடலாய்
வீறிப் பரந்த பரமான ஆனந்த ெவள்ளெமான்று
ேதறித் ெதளிந்து நிைலெபற்ற மாதவர் சித்தத்திேல
ஊறிப் பரந்தண்ட ேகாடிெயல் லாம்நின் றுலாவியேத. 11.

நடக்கினும் ஓடினும் நிற்கினும் ேவெறாரு நாட்டமின்றிக்
கிடக்கினுஞ் ெசவ்வி திருக்கினும் நல்லருட் ேகள்வியிேல
ெதாடக்கும்என் ெநஞ்சம் மனமற்ற பூரணத் ெதாட்டிக்குேள
முடக்குவன் யான்பர மானந்த நித்திைர மூடிடுேம. 12.

எண்ணாத ெதண்ணிய ெநஞ்ேச துயெராழி என்னிரண்டு
கண்ேண உறங்குக என்னாைண முக்கட் கருைணப்பிரான்
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தண்ணார் கருைண மவுனத்தி னால்முத்தி சாதிக்கலாம்
நண்ணாத ெதான்றில்ைல ெயல்லா நலமு நமக்குளேவ. 13.

நாெனன் ெறாருமுத லுண்ெடன்ற நான்தைல நாணஎன்னுள்
தாெனன் ெறாருமுதல் பூரண மாகத் தைலப்பட்ெடாப்பில்
ஆனந்தந் தந்ெதன் அறிைவெயல் லாமுண் டவசநல்கி
ேமானந் தைனவிைளந் தால்இனி யாதுெமாழிகுவேத. 14.

தானந் தவஞ்சற்றும் இல்லாத நான்உண்ைம தானறிந்து
ேமானம் ெபாருெளனக் கண்டிடச் சற்குரு ேமானனுமாய்த்
தீனன் தனக்கிங் கிரங்கிைன ேயஇனிச் சிந்ைதக்ெகன்றும்
ஆனந்தந் தானல்ல ேவாபர ேமசச்சி தானந்தேம. 15.

எனக்ேகார் சுதந்திர மில்ைலயப் பாஎனக் ெகய்ப்பில்ைவப்பாய்
மனக்ேகா தகற்றும் பரம்ெபாரு ேளஎன்ைன வாழ்வித்திட
நினக்ேக பரம்நின்ைன நீங்காத பூரண நீள்கருைண
தனக்ேக பரமினிச் சும்மா விருக்கத் தகுெமன்றுேம. 16.

இடம்ெபறு வீடும்மின் னார்ெசய் சகமும் இருநிதியும்
உடம்ைபவிட் டாருயிர் ேபாம்ேபாது கூடி உடன்வருேமா
மடம்ெபறு மாைய மனேம இனியிங்கு வாமவுனி
திடம்ெபற ைவத்த மவுனஞ் சகாயந் ெதரிந்துெகாள்ேள. 17.

நாற்றச் சடலத்ைத ஒன்பது வாசல் நைடமைனையச்
ேசாற்றுப் பைசயிைன மும்மல பாண்டத் ெதாடக்கைறைய
ஆற்றுப் ெபருக்கன்ன கன்மப் ெபருக்ைக அடர்கிருமிச்
ேசற்ைறத்

துைணெயன்ற நாய்க்குமுண் ேடாகதி ேசர்வதுேவ. 18.

ெபாய்யா ருலக நிைலயல்ல கானற் புனெலனேவ
ெமய்யா அறிந்ெதன்ன என்னால் இதைன விடப்படுேமா
ைகயால் மவுனந் ெதரிந்ேதகல் லால்நிழற் கண்ணிருந்த
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ஐயாஅப் பாஎன் அரேசமுக் கண்ணுைட ஆரமுேத. 19.

ஆரா அமுெதன ேமானம் வகித்துக்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
ேபராது நால்வ ருடன்வாழ்முக் கண்ணுைடப் ேபரரேச
நீரா யுருகவுள் ளன்புதந் ேதசுக நிட்ைடையநீ
தாரா விடின்என் ெபருமூச்சுத் தானத் தனஞ்சயேன. 20.

வாயுண்டு வாழ்த்த மவுனஞ்ெசய் ேபாது மவுனஅருள்
தாயுண்டு ேசெயன்ன என்ைனப் புரக்கச் சதானந்தமாம்
நீயுண்டு நின்ைனச் சரண்புக நானுண்ெடன் ெநஞ்சம்ஐயா
தீயுண் டிருந்த ெமழுகல ேவாகதி ேசர்வதற்ேக. 21.

கல்லால் எறிந்துங்ைக வில்லால் அடித்துங் கனிமதுரச்
ெசால்லால் துதித்தும்நற் பச்சிைல தூவியுந் ெதாண்டரினம்
எல்லாம் பிைழத்தனர் அன்பற்ற நான்இனி ஏதுெசய்ேவன்
ெகால்லா விரதியர் ேநர்நின்ற முக்கட் குருமணிேய. 22.

முன்னிைலச் சுட்ெடாழி ெநஞ்ேசநின் ேபாதம் முைளக்கில்ஐேயா
பின்னிைலச் சன்மம் பிறக்குங்கண் டாயிந்தப் ேபய்த்தனேமன்
தன்னிைல ேயநில்லு தாேன தனிச்சச்சி தானந்தமாம்
நன்னிைல வாய்க்கும்எண் சித்தியுங் காணும் நமதல்லேவ. 23.

ெசால்லால் மவுன மவுனெமன் ேறெசால்லிச் ெசால்லிக்ெகாண்ட
தல்லால் மனமறப் பூரண நிட்ைடயி லாழ்ந்ததுண்ேடா
கல்லாத மூடன் இனிஎன்ெசய் ேவன்சகற் காரணமாம்
வல்லாள னான மவுன சதானந்த மாகடேல. 24.

ஆரணம் ஆகமம் எல்லாம் உைரத்த அருள்மவுன
காரண மூலங்கல் லாலடிக் ேகயுண்டு காணப்ெபற்றால்
பாரணங் ேகாடு சுழல்ெநஞ்ச மாகிய பாதரசம்
மாரண மாய்விடும் எண்சித்தி முத்தியும் வாய்ந்திடுேம. 25.
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சித்த மவுனி வடபால் மவுனிநந் தீபகுண்ட
சுத்த மவுனி ெயனுமூவ ருக்குந் ெதாழும்புெசய்து
சத்த மவுன முதல்மூன்று மவுனமுந் தான்பைடத்ேதன்
நித்த மவுனமல் லாலறி ேயன்மற்ைற நிட்ைடகேள. 26.

கண்ேடன் நினதருள் அவ்வரு ளாய்நின்று காண்பெதல்லாம்
உண்ேட யதுவும் நினதாக்கி ேனன்உவட் டாதஇனபம்
ெமாண்ேட அருந்தி இைளப்பாறி ேனன்நல்ல முத்திெபற்றுக்
ெகாண்ேடன் பராபர ேமெயனக் ேகதுங் குைறவில்ைலேய. 27.

ேமற்ெகாண்ட வாயுவுங் கீழ்ப்பட மூலத்து ெவந்தைழச்
சூற்ெகாண்ட ேமக ெமனவூைம நின்று ெசாரிவைதஎன்
னாற்கண்ட தன்று மவுேனாப ேதசிய ளிக்ைகயினிப்
பாற்கண்டு ெகாண்டனன் ேமேல அமிர்தம் பருகுவேன. 28.

ெசால்லால் ெதாடர்ெபாரு ளால்ெதாட ராப்பரஞ் ேசாதிநின்ைன
வல்லாளர் கண்ட வழிகண்டி ேலன்சக மார்க்கத்திலுஞ்
ெசல்லாெதன் சிந்ைத நடுேவ கிடந்து திைகத்துவிம்மி
அல்லான தும்பக லானதும் வாய்விட் டரற்றுவேன. 29.

அறியாத என்ைன அறிவாயும் நீெயன் றகம்புறமும்
பிறியா தறிவித்த ேபரறி வாஞ்சுத்தப் ேபெராளிேயா
குறியாத ஆனந்தக் ேகாேவா அமுதருள் குண்டலிேயா
சிறிேயன் படுந்துயர் கண்டுகல் லால்நிழற் ேசர்ந்ததுேவ. 30.

எல்லாம் உதவும் உைனெயான்றிற் பாவைன ேயனுஞ்ெசய்து
புல்லா யினும்ஒரு பச்சிைல யாயினும் ேபாட்டிைறஞ்சி
நில்ேலன்நல் ேயாக ெநறியுஞ்ெச ேயன்அருள் நீதிெயான்றுங்
கல்ேலன்எவ் வாறு பரேம பரகதி காண்பதுேவ. 31.
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ஒன்றுந் ெதரிந்திட இல்ைலஎன் னுள்ளத் ெதாருவஎனக்
ெகன்றுந் ெதரிந்த இைவஅைவ ேகள்இர வும்பகலுங்
குன்றுங் குழியும் வனமும் மைலயுங் குைரகடலும்
மன்றும் மைனயும் மனமாதி தத்துவ மாையயுேம. 32.

பழுதுண்டு பாைவயர் ேமாக விகாரப் பரைவயிைட
விழுகின்ற பாவிக்குந் தன்தாள் புைணைய வியந்தளித்தான்
ெதாழுகின்ற அன்பர் உளங்களி கூரத் துலங்குமன்றுள்
எழுகின்ற ஆனந்தக் கூத்தெனன் கண்மணி ெயன்னப்பேன. 33.

அழுக்கார்ந்த ெநஞ்சுைட ேயனுக்ைக யாநின் அருள்வழங்கின்
இழுக்காகு ெமன்ெறண்ணி ேயாஇரங் காத இயல்புகண்டாய்
முழுக்காத லாகி விழிநீர் ெபருக்கிய முத்தெரனுங்
குழுக்காண நின்று நடமாடுந் தில்ைலக் ெகாழுஞ்சுடேர. 34.

ஆலம் பைடத்த விழியார்கள் மால்ெகாண் டவர்ெசய்இந்த்ர
சாலம் பைடத்துத் தளர்ந்தைன ேயெயன்றுந் தண்ணருள் கூர்
ேகாலம் பைடத்துக்கல் லாலடிக் கீழ்ைவகுங் ேகாவுக்கன்பாங்
காலம் பைடக்கத் தவம்பைட யாெதன்ெகால் கல்ெநஞ்சேம. 35.

சும்மா விருக்கச் சுகஞ்சுகம் என்று சுருதிெயல்லாம்
அம்மா நிரந்தரஞ் ெசால்லவுங் ேகட்டும் அறிவின்றிேய
ெபம்மான் மவுனி ெமாழிையயுந் தப்பிஎன் ேபைதைமயால்
ெவம்மாயக் காட்டில் அைலந்ேதன் அந் ேதாஎன் விதிவசேம. 36.

தினேம ெசலச்ெசல வாழ்நாளும் நீங்கச் ெசகத்திருள்ெசாப்
பனேம ெயனெவளி கண்ேட யிருக்கவும் பாசபந்த
இனேம துைணெயன் றிருந்ேதாம் நமன்வரின் என்ெசய்குேவாம்
மனேம நம்ேபால வுண்ேடாசுத்த மூடரிவ் ைவயகத்ேத. 37.

கடெலத் தைனமைல எத்தைன அத்தைன கன்மமதற்
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குடெலத் தைனயத் தைனகடல் நுண்மணல் ஒக்குமிந்தச்
சடலத்ைத நான்விடு முன்ேன யுைனவந்து சாரஇருட்
படலத்ைத மாற்றப் படாேதா நிைறந்த பராபரேம. 38.

நிைனயும் நிைனவும் நிைனயன்றி யில்ைல நிைனத்திடுங்கால்
விைனெயன் ெறாருமுதல் நின்ைனயல் லாது விைளவதுண்ேடா
தைனயுந் ெதளிந்துன்ைனச் சார்ந்ேதார்க ளுள்ளச்ெசந் தாமைரயாம்
மைனயும்ெபான் மன்றமும் நின்றாடுஞ் ேசாதி மணிவிளக்ேக. 39.

உள்ளத் ைதயுமிங் ெகைனயுநின் ைகயினில் ஒப்புவித்தும்
கள்ளத்ைதச் ெசய்யும் விைனயால் வருந்தக் கணக்குமுண்ேடா
பள்ளத்தின் வீழும் புனல்ேபாற் படிந்துன் பரமஇன்ப
ெவள்ளத்தின் மூழ்கினர்க் ேகெயளி தாந்தில்ைல வித்தகேன. 40.

கள்ளம் ெபாருந்தும் மடெநஞ்ச ேமெகாடுங் காலர்வந்தால்
உள்ளன் பவர்கட்குண் ேடாஇல்ைல ேயயுல கீன்றஅன்ைன
வள்ளம் ெபாருந்து மலரடி காணமன் றாடும்இன்ப
ெவள்ளச்ெசம் பாதப் புைணேயயல் லாற்கதி ேவறில்ைலேய. 41.

தன்மய மானசு பாவத்தில் ெமள்ளத் தைலப்படுங்கால்
மின்மய மான சகம்யா துைரத்ெதன் ெவளியில்உய்த்த
சின்மய முத்திைரக் ைகேயெமய் யாகத் ெதளிந்தெநஞ்ேச
நின்மயம் என்மயம் எல்லாம் நிைறந்த நிராமயேம. 42.

ஆரிங் கைலயுஞ் சுருதியுங் காண்டற் கரியவுைனத்
ேதாயும் படிக்குக் கருைணெசய் வாய்சுக வான்ெபாருேள
தாயும் பிதாவுந் தமருங் குருவுந் தனிமுதலும்
நீயும் பைரயுெமன் ேறயுணர்ந் ேதனிது நிச்சயேம. 43.

அல்லும் பகலும் உனக்ேக அபயம் அபயெமன்று
ெசால்லுஞ்ெசா லின்னந் ெதரிந்ததன் ேறாதுதிப் பார்கள்மனக்
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கல்லுங் கைரக்கும் மவுனா உனது கருைணஎன்பால்
ெசல்லும் ெபாழுதல்ல ேவாெசல்லு ேவனந்தச் சிற்சுகத்ேத. 44.

எல்லாஞ் சிவன்ெசயல் என்றறிந் தாலவன் இன்னருேள
அல்லாற் புகலிடம் ேவறுமுண் ேடாஅது ேவநிைலயா
நில்லாய் உன்னால்தமி ேயற்குக் கதியுண்டிந் நீள்நிலத்தில்
ெபால்லா மயக்கத்தி லாழ்ந்தாவ ெதன்ன புகல்ெநஞ்சேம. 45.

ஒளிேய ஒளியின் உணர்ேவ உணர்வின் உவைகெபாங்குங்
களிேய களிக்குங் கருத்ேத கருத்ைதக் கவளங்ெகாண்ட
ெவளிேய ெவளியின் விைளசுக ேமசுகர் வீறுகண்டுந்
ெதளிேயன் ெதளிந்தவைரப் ேபாற்றிேடன் என்ன ெசய்குவேன. 46.

மறக்கின்ற தன்ைம இறத்தெலாப் பாகும் மனமெதான்றில்
பிறக்கின்ற தன்ைம பிறத்தெலாப் பாகும்இப் ேபய்ப்பிறவி
இ
ருக்கின்ற எல்ைலக் களவில்ைல ேயஇந்தச் சன்மஅல்லல்
துறக்கின்ற நாெளந்த நாள்பர ேமநின் ெதாழும்பனுக்ேக. 47.

காட்டிய அந்தக் கரணமும் மாையஇக் காயெமன்று
சூட்டிய ேகாலமும் நானா இயங்கத் துைறயிதனுள்
நாட்டிய நான்றனக் ெகன்ேறார் அறிவற்ற நான்இவற்ைறக்
கூட்டிநின் றாட்டிைன ேயபர ேமநல்ல கூத்திதுேவ. 48.

ெபால்லாத மாமர்க் கடமன ேமஎைனப் ேபால்அடுத்த
எல்லாவற் ைறயும்பற்றிக் ெகாண்டைன ேயெயன்ைன நின்மயமா
நில்லாய் அருள்ெவளி நீநான்நிற் ேபன்அருள் நிட்ைடெயாரு
ெசால்லாற் பதிந்து பரிபூர ணானந்தந் ேதாய்குவேன. 49.

வாராய்ெநஞ் ேசயுன்றன் துன்மார்க்கம் யாைவயும் ைவத்துக்கட்டிங்
காராய் அடிக்கடி சுற்றுகின் றாயுன் அவலமதிக்
ேகாரா யிரம்புத்தி ெசான்னாலும் ஓர்கிைல ஓெகடுவாய்
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பாரா யுைனக்ெகால்லு ேவன்ெவல்லு ேவன்அருட் பாங்குெகாண்ேட. 50.

மாதத்தி ேலெயாரு திங்களுண் டாகி மடிவைதநின்
ேபாதத்தி ேலசற்றும் ைவத்திைல ேயெவறும் புன்ைமெநஞ்ேச
ேவதத்தி ேலதர்க்க வாதத்தி ேலவிளங் காதுவிந்து
நாதத்தி ேலயடங் காதந்த வான்ெபாருேள நாடிக்ெகாள்ேள. 51.

எங்கும் வியாபித் துணர்வாய் உனக்ெகன் இதயத்துள்ேள
தங்குந் துயரந் ெதரியாத வண்ணந் தைடெசய்ததார்
அங்கங் குைழந்துள் ளுருகுமன் பாளர்க் கைணகடந்து
ெபாங்குங் கருைணக் கடேலசம் பூரண ேபாதத்தேன. 52.

ைவயக மாதர் சகத்ைதயும் ெபான்ைனயும் மாையமல
ெமய்ையயும் ெமய்ெயன்று நின்னடி யார்தம் விேவகத்ைதயும்
ஐயமில் வீட்ைடயும் ெமய்ந்நூைல யும்ெபாய்ய தாகஎண்ணும்
ெபாய்யர்தம் நட்ைப விடுவெதன் ேறாபரி பூரணேம. 53.

அளியுங் கனிெயாத் தருவிைன யால்ெநாந் தயர்வுறுேவன்
ெதளியும் படிக்குப் பரிபாக காலமுஞ் சித்திக்குேமா
ஒளியுங் கருைணயும் மாறாத இன்பமும் ஓருருவாய்
ெவளிவந் தடியர் களிக்கநின் றாடும் விழுப்ெபாருேள. 54.

அைடயார் புரஞ்ெசற்ற ேதேவநின் ெபான்னடிக் கன்புசற்றும்
பைடயாத என்ைனப் பைடத்திந்தப் பாரிற் படர்ந்தவிைனத்
தைடயால் தைளயிட்டு ெநஞ்சம்புண் ணாகத் தளரைவத்தாய்
உைடயாய் உைடய படியன்றி யான்ெசய்த ெதான்றிைலேய. 55.

ஆடுங் கறங்குந் திரிைகயும் ேபால அைலந்தைலந்து
காடுங் கைரயுந் திரிவதல் லால்நின் கருைணவந்து
கூடும் படிக்குத் தவமுய லாத ெகாடியர்எமன்
ேதடும் ெபாழுெதன்ன ெசய்வார் பரானந்த சிற்சுடேர. 56.
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கற்றும் பலபல ேகள்விகள் ேகட்டுங் கறங்ெகனேவ
சுற்றுந் ெதாழில்கற்றுச் சிற்றின்பத் தூடு சுழலின்என்னாங்
குற்றங் குைறந்து குணேம விடுெமன்பர் கூட்டத்ைதேய
முற்றுந் துைணெயன நம்புகண் டாய்சுத்த மூடெநஞ்ேச. 57.

நீெயன நாெனன ேவறில்ைல ெயன்னும் நிைனவருளத்
தாெயன ேமான குருவாகி வந்து தடுத்தடிைமச்
ேசெயனக் காத்தைன ேயபர ேமநின் திருவருளுக்
ேகெயன்ன ெசய்யுங்ைகம் மாறுள ேதாசுத்த ஏைழயேன. 58.

ஆத்திரம் வந்தவர் ேபால்அைல யாமல் அேராகதிட
காத்திரந் தந்ெதன்ைன ேயஅன்ைன ேபாலுங் கருைணைவத்திம்
மாத்திரம் முன்னின் றுணர்த்திைன ேயமவு னாஇனிநான்
சாத்திரஞ் ெசான்ன படிஇய மாதியுஞ் சாதிப்பேன. 59.

28. உடல்ெபாய்யுறவு

உடல்ெபாய் யுறவாயின் உண்ைமயுற வாகக்
கடவாரார் தண்ணருேள கண்டாய் - திடமுடேன
உற்றுப்பார் ேமானன் ஒருெசால்ேல உண்ைமநன்றாய்ப்
பற்றிப்பார் மற்றெவல்லாம் பாழ். 1.

பாராதி பூதெமல்லாம் பார்க்குங்கால் அப்பரத்தின்
சீராக நிற்குந் திறங்கண்டாய் - ேநராக
நிற்குந் திருவருளில் ெநஞ்ேசயாம் நிற்பதல்லால்
கற்குெநறி யாதினிேமற் காண். 2.

ெமய்யான தன்ைம விளங்கினால் யார்க்ேகனும்
ெபாய்யான தன்ைம ெபாருந்துேமா - ஐயாேவ
மன்னும்நி ராைசஇன்னம் வந்ததல்ல உன்னடிைம
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என்னும்நிைல எய்துமா ெறன். 3.

அறியாைம ேமலிட் டறிவின்றி நிற்குங்
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. 5.

சகமைனத்தும் ெபாய்ெயனேவ தானுணர்ந்தால் துக்க
சுகமைனத்தும் ெபாய்யன்ேறா ேசாரா-திகபரத்தும்
விட்டுப் பிரியாத ே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.

மாயா சகத்ைத மதியாதார் மண்முதலா
ேயயான தத்துவத்தில் எய்துவேரா-ேநயானு
பூதிநிைல நிற்கப் ெபாருந்துவர்கள் அன்னவர்தம்
நீதிையேய ஓர்மனேம நீ. 9.
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இகமுழுதும் ெபாய்ெயனேவ ஏய்ந்துணர்ந்தா லாங்ேக
மிகவளர வந்தஅருள் ெமய்ேய-அகெநகிழப்
பாரீர் ஒருெசாற் படிேய அனுபவத்ைதச்
ேசரீர் அதுேவ திறம். 10.

ஆரணங்கள் ஆகமங்கள் யாவுேம ஆனந்த
பூரணேம உண்ைமப் ெபாருெளன்னுங்-காரணத்ைத
ஓராேயா உள்ளுள்ேள உற்றுணர்ந்தவ் வுண்ைமயிைனப்
பாராேயா ெநஞ்ேச பகர். 11.

ேநராயம் ெமளனநிைல நில்லாமல் வாய்ேபசி
ஆராய் அைலந்தீர்நீர் ஆெகடுவீர்-ேதரீர்
திைரயுந் திைரயுநதிச் ெசன்னியைன நாவால்
கைரயுங் கைரயுமனக் கல். 12.

அற்ப மனேம அகிலவாழ் வத்தைனயுஞ்
ெசாற்பனங்கண் டாயுண்ைம ெசான்ேனன்நான்-கற்பைனெயான்
றில்லா இடத்ேத எைனச்சும்மா ைவத்திருக்கக்
கல்லாய்நீ தாேனார் கவி. 13.

ஏதுந் திருவருளின் இச்ைசயாம் என்ெறன்ெறப்
ேபாதும் ெபாருந்தும் புனிதர்பால்-தீதுெநறி
ெசல்லுேமா ெசல்லாேத ெசல்லுமிடம் இன்பமலால்
ெசால்லுேமா ேவதத் ெதானி. 14.

கல்ேலறுஞ் சில்ேலறுங் கட்டிேய றும்ேபாலச்
ெசால்ேலறப் பாழ்த்த துைளச்ெசவிெகாண்-டல்ேலறு
ெநஞ்செனன நிற்கைவத்தாய் நீதிேயா தற்பரேம
வஞ்சனல்ேலன் நீெய மதி. 15.
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அப்ெபாருளும் ஆன்மாவும் ஆரணநூல் ெசான்னபடி
தப்பில்லாச் சித்ெதான்றாஞ் சாதியினால்-எப்படியுங்
ேதரில் துவிதஞ் சிவாகமேம ெசால்லுநிட்ைட
ஆருமிடத் தத்துவித மாம். 16.

ேவத முதலாய் விளங்குஞ் சிவவடிவாம்
ேபாத நிைலயிற் ெபாருந்தாமல்-ஏதமிகு
ேமாகாதி அல்லலிேல மூழ்கிைனேய ெநஞ்ேசஇத்
ேதகாதி ெமய்ேயா ெதளி. 17.

ேநாக்கற் கரிதான நுண்ணியவான் ேமானநிைல
தாக்கற் குபாயஞ் சைமத்தபிரான்-காக்குமுயிர்
அத்தைனக்கும் நானடிைம ஆதலினால் யாெனனெதன்
றித்தைனக்கும் ேபசஇட மில். 18.

ஒன்றுமற நில்ெலன் றுணர்த்தியநம் ேமானகுரு
தன்துைணத்தாள் நீடுழி தாம்வாழ்க-என்ெறன்ேற
திக்கைனத்துங் ைககுவிக்குஞ் சின்மயராந் தன்ைமயர்க்ேக
ைகக்குவரும் இன்பக் கனி. 19.

மனத்தாலும் வாக்காலும் மன்னெவாண்ணா ேமான
இனத்தாேர நல்ல இனத்தார்-கனத்தபுகழ்
ெகாணடவரும் அன்னவேர கூறரிய முத்திெநறி
கண்டவரும் அன்னவேர காண். 20.

கண்ெணாளிேய ேமானக் கரும்ேப கவைலயறப்
பண்ெணாளிக்கும் உள்ளளியாம் பான்ைமயிைன-நண்ணிடவுன்
சித்த மிரங்கிலெதன் சித்தந் ெதளியாேவ
றித்தைனக்கும் ஆதரவும் இல். 21.

அ
றியாைம சாரின் அதுவாய் அறிவாம்
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ெநறியான ேபாததுவாய் நிற்குங்-குறியால்
சதசத் தருளுணர்த்தத் தானுணரா நின்ற
விதமுற் றறிெவனும்ேபர் ெமய். 22.

குருலிங்க சங்கமமாக் ெகாண்டதிரு ேமனி
கருெவான்று ேமனிநம்பாற் காட்டா-தருெளன்று
கண்டவர்க்ேக ஆனந்தங் கண்டுெகாள லாம்அலது
ெகாண்டவர்க்கிங் ெகன்னகிைடக் கும். 23.

புலியின் அதளுைடயான் பூதப் பைடயான்
பலியிரந்தும் எல்லாம் பரிப்பான்-மலிபுனல்ேசர்
ெபான்முடியான் முக்கட் புனிதன் சரண்புகுந்ேதார்க்
ெகன்முடியா ேததுமுள ேத. 24.

ெசால்லுக் கடங்காச் சுகப்ெபாருைள நாெமனேவ
அல்லும் பகலும் அரற்றுவெதன்-நல்லசிவ
ஞானமயம் ெபற்ேறார்கள் நாமில்ைல என்பர்அந்ேதா
ேமானமய மான முைற. 25.

ஐயா அருணகிரி அப்பா உைனப்ேபால
ெமய்யாக ேவார்ெசால் விளம்பினர்யார்-ைவயகத்ேதார்
சாற்றரிெதன் ேறசற்றார் தன்னைனயாய் முக்கண்எந்ைத
நாற்றிைசக்கும் ைககாட்டி னான். 26.

காதற்றுப் ேபானமுறி கட்டிைவத்தால் ஆவதுண்ேடா
தீ தற்ற காயமும்அச் ெசய்ைகேய-ேபாதமாய்
நிற்பரல்லால் இச்சகத்தில் ேநரார்கள் ேநர்ந்திடினுந்
தற்பரமாக் கண்டிருப்பார் தாம். 27.

ெவள்ளங் குலாவுசைட ெவள்ளக் கருைணயினான்
கள்ளங் குலாவுவஞ்சக் கள்ளேனன் - உள்ளத்தில்
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இல்லெனன்றால் அன்னவன்றான் எங்கும் வியாபகத்தான்
அல்லெனன்றுஞ் ெசால்லவழக் காம். 28.

தத்துவப்ேப ேயாேட தைலயடித்துக் ெகாள்ளாமல்
ைவத்த அருள்ேமான வள்ளைலேய-நித்தம்அன்பு
பூணக் கருதுெநஞ்சு ேபாற்றக் கரெமழும்பும்
காணத் துடிக்குமிரு கண். 29.

ெதால்ைலவிைனக் கீடாய்ச் சுழல்கின்ற நாெனாருவன்
எல்ைலயிலா நின்கருைண எய்துவேனா-வல்லவனாம்
ேமான குருேவ முழுதிைனயுந் தானுணர்ந்த
ஞான குருேவ நவில். 30.

மூன்றுகண்ணா முத்ெதாழிலா மும்முதலா மூவுலகுந்
ேதான்றக் கருைணெபாழி ேதான்றேல-ஈன்றஅன்ைன
தன்ைனப்ேபால் அன்பு தைழத்ேதாய் ஒருெதய்வம்
உன்ைனப்ேபா லுண்ேடா வுைர. 31.

ேநசிக்குஞ் சிந்ைத நிைனவுக்குள் உன்ைனைவத்துப்
பூசிக்குந் தான்நிைறந்து பூரணமாய்-ேயாசித்து
நின்றதல்லால் ேமானா நிருவிகற்ப நிட்ைடநிைல
என்றுவரு ேமாஅறிேய ேன. 32.

அறிவில் அறியாைம அற்றறிவாய் நின்று
பிறிவறஆ னந்தமயம் ெபற்றுக்-குறியவிழ்ந்தால்
அன்ைறக் குடல்ேவண்ேடன் ஐயாஇவ் ஆக்ைகையேய.
என்ைறக்கும் ேவண்டுவேன யான். 33.

உடைலப் பழ் த்திங் குணவுங் ெகாடாமல்
விடவிடேவ நாடுவேரா ெமய்ையப்-படபெடன
ேவண்டுேவன் இந்தவுடல் ெமய்யுணராப் ெபாய்யன்நான்
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ஆண்டநீ தாேன அறி. 34.

அறியாேயா என்ைனயுநீ ஆண்டநீ சுத்த
ெவறியாய் மயங்கவுேமன் விட்டாய்-ெநறிமயங்கிக்
குன்றுஞ் ெசடியுங் குறுகுேமா ஐயாேவ
கன்றுெகட்டால் தாயருேக காண். 35.

ஏதுக் குடற்சுைமெகாண் ேடனிருந்ேதன் ஐயேன
ஆதிக்க ேமான அருள்தாேய-ேசாதியாம்
மன்ன நிருவிகற்ப ஆனந்த நிட்ைடயிேல
பின்னமற நில்லாத பின். 36.

பின்னும் உடற்சுைமயாப் ேபசும் வழக்கதனால்
என்னபலன் நாமுற் றிருந்ேதாேம-அன்னதனால்
ஆனந்தந் தாேனதாம் ஆகுெமம் ஐயேன
ஏனிந்தத் துன்பம் இனி. 37.

துன்பக் கடலில் திைளந்தெதலாந் தீர்ந்தேத
இன்பக் கடலில் இருெமன்ன-அன்பில்
கைரந்து கைரந்துருகிக் கண்ணருவி காட்ட
விைரந்துவரும் ஆனந்ேத ேம. 38.

கைரந்து கைரந்துருகிக் கண்ணீரா றாக
விைரந்ேத நிருவிற்கப ெமய்த-நிரந்தரமும்
நின்ைனேய ச் ந்திக்க நீெகாடுத்தாய் ேமானாநான்
என்ைனமுழு துங்ெகாடுத்ேத ேன. 39.

அல்லும் பகலும்ேப ரன்புடேன தானிருந்தால்
கல்லும் உருகாேதா கல்ெநஞ்ேச-ெபால்லாத
தப்புவழி என்நிைனந்தாய் சந்ததமும் நீ இறந்த
எய்ப்பிேல ஆனந்த ேம. 40.

www.shaivam.org

59

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

ெகாடுத்ேதேன ெயன்ைனக் ெகாடுத்தவுடன் இன்பம்
மடுத்ேதேன நீடுழி வாழ்ந்ேத-அடுத்ேதேன
ெபற்ேறேன ெபற்றுப் பிைழத்ேதேன சன்மஅல்லல்
இற்ேறேன ஏைழஅடி ேயன். 41.

ெபற்ேறாம் பிறவாைம ேபசாைம யாயிருக்கக்
கற்ேறாம் எனவுைரக்கக் காரியெமன்-சற்ேறனும்
நீக்கற்ற இன்ப நிைலெபாருந்தி ஏசற்று
வாக்கற்றாற் ேபசுேமா வாய். 42.

காலன் தைனயுைதத்தான் காமன் தைனெயரித்தான்
பாலன் பசிக்கிரங்கிப் பாற்கடைல-ஞாலெமச்சப்
பின்ேன நடக்கவிட்டான் ேபரருைள நாடாதார்க்
ெகன்ேன நடக்ைக யினி. 43.

விண்ணருவி ேமன்ேமல் விளங்குவேபா ேலஇரண்டு
கண்ணருவி ெவள்ளெமாடு ைககூப்பித்-தண்ணயிர்த
ெவள்ளேம ஆனந்த ெவற்ேப எனத்ெதாழுேவார்
உள்ளேம ஞான ெவாளி. 44.

பிள்ைளமதிச் ெசஞ்சைடயான் ேபசாப் ெபருைமயினான்
கள்ளவிழும் பூங்ெகான்ைறக் கண்ணியான்-உள்ளபடி
கல்லாலின் கீழிருந்து கற்பித்தான் ஓர்வசனம்
எல்லாரும் ஈேடற ேவ. 45.

புலைனந்துந் தாேன ெபாரமயங்கிச் சிந்ைத
அலமந் துழலும் அடிைம - நலமிகுந்த
சித்தான ேமான சிவேனநின் ேசவடிக்ேக
பித்தானால் உண்ேடா பிறப்பு. 46.
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நிைறகுடந்தான் நீர்ெகாளுேமா நிச்சயமா ேமான
முைறயுணர்ந்தார் யாைத முயல்வார்-பிைறயணிந்த
மிக்ககயி லாயமைல வித்தகேன ேவதியேன
ெசக்கரணி ேமனியேன ெசப்பு. 47.

துங்கமழு மானுைடயாய் சூலப் பைடயுைடயாய்
திங்களணி ெசஞ்சுைடயாய் ேசவுைடயாய்-மங்ைகெயாரு
பாலுைடயாய் ெசங்கட் பணியாய்என் ெசன்னியின்ேமல்
காலுைடயாய் நீேய கதி. 48.

இனிய கருைணமுகில் எம்பிரான் முக்கட்
கனியமிர்த வாரியின்பக் கட்டி-தனிமுதல்வன்
நித்தன் பரமன் நிமலன்நிைற வாய்நிைறந்த
சுத்தன் நமக்ெகன்றுந் துைண. 49.

நீதியாய்க் கல்லாலின் நீழலின்கீ ேழயிருந்து
ேபாதியா உண்ைமெயல்லாம் ேபாதித்தான் - ஏதில்
சனகாதி யாய தவத்ேதார்க்கு ஞான
தினகரனாம் மவுன சிவன். 50.

ேதகச் ெசயல்தானுஞ் சிந்ைதயுட ேனகுைழயில்
ேயாகநிைல ஞானிகளுக் ெகாப்புவேதா-ேமாகநிைல
அல்லலிேல வாழ்வாேரா அப்பேன நீயற்ற
எல்ைலயிேல சும்மா இரு. 51.

சும்மா இருக்கச் சுகமுதய மாகுேம
இம்மாயா ேயாகமினி ஏனடா-தம்மறிவின்
சுட்டாேல யாகுேமா ெசால்லேவண் டாங்கன்ம
நிட்டா சிறுபிள்ளாய் நீ. 52.

நீயற்ற அந்நிைலேய நிட்ைடயதில் நீயிைலேயா
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வாயற் றவேன மயங்காேத ேபாயற்
றிருந்தாலும் நீேபாகாய் என்றுமுள்ளாய் சும்மா
வருந்தாேத இன்பமுண்டு வா. 53.

வாவாெவன் றின்பம் வரவைழக்குங் கண்ணீேரா
டாவாெவன் ேறயழுத அப்பேன-நீவாடா
எல்லாம் நமக்ெகனேவ ஈந்தைனேய ஈந்தபடி
நில்லாய் அதுேவ நிைல. 54.

நில்லாப் ெபாருைள நிைனயாேத நின்ைனயுள்ேளார்
ெசால்லாப் ெபாருட்டிரைளச் ெசால்லாேத-கல்லாத
சிந்ைத குைழந்துசுகஞ் ேசரக் குருவருளால்
வந்தவழி நல்ல வழி. 55.

வழியிெதன்றும் அல்லா வழியிெதன்றுஞ் ெசால்லில்
பழிபழியாம் நல்லருளாற் பார்த்ேதார்-ெமாழியுனக்ேக
ஏற்றிருக்கச் ெசான்னவன்ேற எங்கும் ெபருெவளியாம்
பார்த்தவிட ெமல்லாநீ பார். 56.

பாரைனத்தும் ெபாய்ெயனேவ பட்டினத்துப் பிள்ைளையப்ேபால்
ஆருந் துறக்ைக அரிதரிது-ேநேர
மனத்துறவும் அப்படிேய மாணா இவற்றில்
உனக்கிைசந்த வாெறான்ேற ஓர். 57.

ஓராம ேலஒருகால் உன்னாமல் உள்ளளிையப்
பாராமல் உள்ளபடி பார்த்திருந்தால்-வாராேதா
பத்துத் திைசயும் பரந்ெதழுந்தா னந்தெவள்ளந்
தத்திக் கைரபுரண்டு தான். 58.

தானான தன்ைமவந்து தாக்கினால் அவ்விடத்ேத
வானாதி மாைய வழங்காேதா-ஞானாேகள்
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உன்னுள்ேள ேதான்றா வுறவாகி நின்றெதன
என்னுள்ேள ெயன்று மிரு. 59.

என்ைனயுன்ைன இன்னதிது என்னாமல் நிற்குநிைல
தன்ைனயரு ெளன்ற தருணத்தில்-அன்ைனெபற்ற
பிள்ைளக்குஞ் ெசால்லாத ெபற்றிகண்டாய் ஐயேன
உள்ளத்தின் உள்ேள உணர். 60.

ெசான்னவர்தாம் நிட்ைட ெதாகுத்திரார் நிட்ைடயிேல
மன்னினவர் ேபாதியார் மாமவுனன்-தன்னுள்
விருப்பாகக் ைககாட்டி மிக்கவட நீழல்
இருப்பான் நிருவிகற்பத் ேத. 61.

இந்த நிருவிகற்பத் ெதந்ைத யிருக்கநிட்ைட
சிந்ைதநீ ேதறாய் ெசகமைனத்தும்-வந்தெதாடர்ப்
பாடுெகட அன்ேறாேவார் பாத்திரத்துக் காடல்அல்லால்
ஆடுவேதன் ஆட்டு மவன். 62.

அவேன பரமும் அவேன குருவும்
அவேன அகில மைனத்தும்-அவேனதாம்
ஆனவேர ெசான்னால் அவேன குருெவனக்கு
நான்அவனாய் நிற்பெதந்த நாள். 63.

நாளவங்கள் ேபாகாமல் நாள்ேதாறும் நந்தைமேய
ஆளவந்தார் தாளின்கீழ் ஆட்புகுந்தாய்-மீளஉன்ைனக்
காட்டாமல் நிற்குங் கருத்தறிந்தால் ெநஞ்ேசஉன்
ஆள்தானான் ஐயமில்ைல யால். 64.

யான்தான் எனல்அறேவ இன்பநிட்ைட என்றருைணக்
ேகான்றா னுைரத்தெமாழி ெகாள்ளாேயா-ேதான்றி
இழுக்கடித்தாய் ெநஞ்ேசநீ என்கைலகள் ேசார
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அழுக்கடிக்கும் வண்ணார்ேபா லாய். 65.

எங்குஞ் சிவேம இரண்டற்று நிற்கில்ெநஞ்ேச
தங்குஞ் சுகநீ சலியாேத-அங்கிங்ெகன்
ெறண்ணாேத பாழி லிறந்து பிறந்துழலப்
பண்ணாேத யானுன் பரம். 66.

ெமய்ையப்ெபாய் என்றிடவும் ெமய்யைணயாப் ெபாய்ந்ெநஞ்ேச
ெபாய்ையத்தான் ெமய்எனவும் ேபாகுேமா-ஐயமறத்
தன்மயத்ைத ெமய்ெயனேவ சார்ந்தைனேயல் ஆனந்தம்
என்மயமும் நின்மயமு ேம. 67.

பூங்கா வனநிழலும் புத்தமுதுஞ் சாந்தபதம்
வாங்காத ஆனந்த மாமைழயும்-நீங்காவாஞ்
ெசால்லிறந்து மாண்டவர்ேபால் தூமவுன பூமியினான்
இல்ைலெயன நின்ற இடம். 68.

இடம்கானம் நல்லெபாரு ளின்பம் எனக்ேகவல்
அடங்காக் கருவி அைனத்தும்-உடனுதவ
மந்தார தாருெவன வந்து மவுனகுரு
தந்தாேனார் ெசாற்ெகாண்டு தான். 69.

தானந் தவம்ஞானஞ் சாற்றரிய சித்திமுத்தி
ஆனைவெயல் லாந்தாேம யாகுேம-ேமானகுரு
ெசான்னெவாரு ெசால்லாற் சுகமா யிருமனேம
இன்ன மயக்கமுனக் ேகன். 70.

உன்ைன உடைல உறுெபாருைளத் தாஎனேவ
என்ைன அடிைமக் கிருத்தினான்-ெசான்னஒரு
ெசால்ைல மறவாமல் ேதாய்ந்தால்ெநஞ் ேசஉன்னால்
இல்ைல பிறப்பெதனக் ேக. 71.
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எனக்கும் உனக்கும்உற வில்ைலெயனத் ேதர்ந்து
நிைனக்கஅரி தானஇன்ப நிட்ைட-தைனக்ெகாடுத்ேத
ஆசான் மவுனி அளித்தான்ெநஞ் ேசஉைனேயார்
காசா மதிேயன்நான் காண். 72.

ஆனந்த ேமானகுரு வாெமனேவ என்னறிவின்
ேமானந் தனக்கிைசய முற்றியதால்-ேதனுந்து
ெசால்ெலல்லாம் ேமானந் ெதாழிலாதி யும்ேமானம்
எல்லாம்நல் ேமானவடி ேவ. 73.

எல்லாேம ேமானநிைற ெவய்துதலால் எவ்விடத்தும்
நல்லார்கள் ேமானநிைல நாடினார்-ெபால்லாத
நாெனனஇங் ெகான்ைற நடுேவ முைளக்கவிட்டிங்
ேகனைலந்ேதன் ேமானகுரு ேவ. 74.

ேமான குருவளித்த ேமானேம யானந்தம்
ஞானம் அருளுமது நானுமது-வானாதி
நின்ற நிைலயுமது ெநஞ்சப் பிறப்புமது
என்றறிந்ேதன் ஆனந்த ேம. 75.

அறிந்தஅறி ெவல்லாம் அறிவன்றி யில்ைல
மறிந்தமனம் அற்ற மவுனஞ்-ெசறிந்திடேவ
நாட்டினான் ஆனந்த நாட்டிற் குடிவாழ்க்ைக
கூட்டினான் ேமான குரு. 76.

குருவாகித் தண்ணருைளக் கூறுமுன்ேன ேமானா
உருநீ டுயிர்ெபாருளும் ஒக்கத்-தருதிெயன
வாங்கிைனேய ேவறும்உண்ைம ைவத்திடவுங் ேகட்டிடவும்
ஈங்ெகாருவர் உண்ேடா இனி. 77.
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இனிய கருப்புவட்ைட என்னாவி லிட்டான்
நனியிரதம் மாறாது நானுந்-தனியிருக்கப்
ெபற்றிேலன் ேமானம் பிறந்தஅன்ேற ேமானமல்லால்
கற்றிேலன் ஏதுங் கதி. 78.

ஏதுக்குஞ் சும்மா இருநீ எனவுைரத்த
சூதுக்ேகா ேதான்றாத் துைணயாகிப்-ேபாதித்து
நின்றதற்ேகா என்ஐயா நீக்கிப் பிரியாமல்
ெகான்றதற்ேகா ேபசாக் குறி. 79.

குறியுங் குணமுமறக் கூடாத கூட்டத்
தறிவறிவாய் நின்றுவிட ஆங்ேக-பிறிவறவுஞ்
சும்மா இருத்திச் சுகங்ெகாடுத்த ேமானநின்பால்
ைகம்மாறு நாெனாழிதல் காண். 80.

நான்தான் எனும்மயக்கம் நண்ணுங்கால் என்னாைண
வானதான் எனநிைறய மாட்டாய்நீ-ஊன்றாமல்
ைவத்தமவு னத்தாேல மாைய மனமிறந்து
துய்த்துவிடும் ஞான சுகம். 81.

ஞானெநறிக் ேகற்றகுரு நண்ணரிய சித்திமுத்தி
தானந் தருமந் தைழத்தகுரு-மானெமாடு
தாெயனவும் தந்ெதன்ைனத் தந்தகுரு என்சிந்ைத
ேகாயிெலன வாழுங் குரு. 82.

சித்துஞ் சடமுஞ் சிவத்ைதவிட இல்ைலஎன்ற
நித்தன் பரமகுரு ேநசத்தாற்-சுத்தநிைல
ெபற்ேறாேம ெநஞ்ேச ெபரும்பிறவி சாராமல்
கற்ேறாேம ேமானக் கரு. 83.

29. ஏசற்ற அந்நிைல
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ஏசற்ற அந்நிைலேய எந்ைதபரி பூரணமாய்
மாசற்ற ஆனந்த வாரி வழங்கிடுேம
ஊசற் சுழல்ேபால் உலகெநறி வாதைனயால்
பாசத்துட் ெசல்லாேத பல்காலும் பாழ்ெநஞ்ேச. 1.

பாழாகி அண்டப் பரப்ைப எலாம் வாய்மடுத்தும்
ஆழாழி இன்பத் தழுந்தப் படியாேயா
தாழாேயா எந்ைதயருள் தாள்கீழ்ெநஞ் ேசஎைனப்ேபால்
வாழாது வாழ்ந்தழியா வண்ண மிருப்பாேய. 2.

இருப்பாய் இருந்திடப்ேப ரின்பெவளிக் ேகநமக்குக்
குருப்பார்ைவ யல்லாமற் கூடக் கிைடத்திடுேமா
அருட்பாய் நமக்காக ஆளவந்தார் ெபான்னடிக்கீழ்
மருட்ேபயர் ேபாலிருக்க வாகண்டாய் வஞ்செநஞ்ேச. 3.

வஞ்சேமா பண்ைடயுள வாதைனயால் நீஅைலந்து
ெகாஞ்சமுற் றாயுன்ைனக் குைறெசால்ல வாயுமுண்ேடா
அஞ்சல் அஞ்சல் என்றிரங்கும் ஆனந்த மாகடற்கீழ்
ெநஞ்சேம என்ேபால நீயழுந்த வாராேயா. 4.

வாரா வரவாய் வடநிழற்கீழ் வீற்றிருந்த
பூராயம் ந்ம்ைமப் புலப்படுத்த ேவண்டியன்ேறா
ஓராேயா ெநஞ்ேச உருகாேயா உற்றிருந்து
பாராேயா அவ்வுருைவப் பார்க்கநிைற வாய்விடுேம. 5.

வாயாேதா இன்பெவள்ளம் வந்துன் வழியாகப்
பாயாேதா நானும் பயிராய்ப் பிைழேயேனா
ஓயாமல் உன்னி உருகுெநஞ்ேச அந்நிைலக்ேக
தாயான ேமானனருள் சந்திக்க வந்திடுேம. 6.

www.shaivam.org

67

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

வந்த வரைவ மறந்துலகாய் வாழ்ந்துகன்ம
பந்தமுற உன்ைனப் படிப்பிக்கக் கற்றவர்யார்
இந்தமதி ஏன்உனக்கிங் ெகன்மதிேகள் என்னாேல
சந்ததெநஞ் ேசபரத்திற் சாரின்இன்பம் உண்டாேம. 7.

இன்பமய மாயுலக ெமல்லாம் பிைழப்பதற்குன்
அன்புநிைல என்பார் அதுவும்நிைன யன்றியுண்ேடா
உன்புலத்ைத ஓரின்அருட் ெகாப்பாவாய் ெநஞ்ேசநீ
ெதன்புலத்தா ேராடிருந்து ெசய்பூைச ெகாண்டருேள. 8.

அருேளேயா ராலயமா ஆனந்த மாயிருந்த
ெபாருேளாடு யானிருக்கப் ேபாெயாளித்த ெநஞ்ேசநீ
மருள்தீர் முயற்ேகாேடா வான்மலேரா ேபய்த்ேதேரா
இருள்தீர நீயுைறந்த ெதவ்விடேமா காேணேன. 9.

எவ்விடத்தும் பூரணமாம் எந்ைதபிரான் தண்ணருேள
அவ்விடத்ேத உன்ைனெநஞ்ேச ஆராயிற் கண்டிலேன
அவ்விடத்து மாையயிேல மாண்டைனேயா அவ்விடமுஞ்
ெசவ்விடேம நீயுஞ் ெசனனமற்று வாழியேவ. 10.

30. காடுங்கைரயும்

காடுங் கைரயும் மனக்குரங்கு கால்விட் ேடாட அதன்பிறேக
ஓடுந் ெதாழிலாற் பயனுளேதா ஒன்றாய்ப் பலவா யுயிர்க்குயிராய்
ஆடுங் கருைணப் பரஞ்ேசாதி அருைளப் ெபறுதற் கன்புநிைல
ேதடும் பருவம் இதுகண்டீர் ேசர வாருஞ் சகத்தீேர. 1.

ைசவ சமய ேமசமயஞ் சமயா தீதப் பழம்ெபாருைளக்
ைகவந் திடேவ மன்றுள்ெவளி காட்டு மிந்தக் கருத்ைதவிட்டுப்
ெபாய்வந் துழலுஞ் சமயெநறி புகுத ேவண்டா முத்திதருந்
ெதய்வ சைபையக் காண்பதற்குச் ேசர வாருஞ் சகத்தீேர. 2.
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காகம் உறவு கலந்துண்ணக் கண்டீர் அகண்டா காரசிவ
ேபாக ெமனும்ேப ரின்பெவள்ளம் ெபாங்கித்ததும்பிப் பூரணமாய்
ஏக வுருவாய்க் கிடக்குைதேயா இன்புற் றிடநாம் இனிஎடுத்த
ேதகம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச் ேசர வாருஞ் சகத்தீேர. 3.

31. எடுத்த ேதகம்

எடுத்த ேதகம் ெபாருளாவி மூன்றும்நீ
எனக்ெகான் றில்ைல எனேமான நன்ெனறி
ெகாடுத்த ேபாது ெகாடுத்ததன் ேறாபினுங்
குளறி நாெனன்று கூத்தாட மாையைய
விடுத்த வாறுங்கண் ணீெராடு கம்பைல
விலகு மாறுெமன் ேவட்ைகப்ர வாகத்ைதத்
தடுத்த வாறும் புகலாய் சிரகிரித்
தாயுமான தயாபர மூர்த்திேய. 1.

ேநாயும் ெவங்கலிப் ேபயுந் ெதாடரநின்
நூலிற் ெசான்ன முைறஇய மாதிநான்
ேதாயும் வண்ணம் எைனக்காக்குங் காவலுந்
ெதாழும்பு ெகாள்ளுஞ் சுவாமியு நீகண்டாய்
ஓயுஞ் சன்மம் இனியஞ்சல் அஞ்செலன்
றுலகங்கண்டு ெதாழேவார் உருவிேல
தாயுந் தந்ைதயும் ஆேனாய் சிரகிரித்
தாயு மான தயாபர மூர்த்திேய. 2.

32. முகெமலாம்

முகெம லாங்கணீர் முத்தரும் பிடச்ெசங்ைக முகழ்ப்ப
அகெம லாங்குைழந் தானந்த மாகநல் லறிஞர்
இகெம லாந்தவம் இைழக்கின்றார் என்ெசய்ேகா ஏைழ
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சகெம லாம்ெபற நல்லருள் உதரமாச் சைமந்ேதாய். 1.

33. திடமுறேவ

திடமுறேவ நின்னருைளச் ேசர்த்ெதன்ைனக் காத்தாளக்
கடன்உனக்ெகன் ெறண்ணிநின்ைனக் ைககுவித்ேதன் நானலேனா
அைடவுெகட்ட பாழ்மாைய ஆழியிேல இன்னமல்லல்
படமுடியா ெதன்னாவிப் பற்ேற பராபரேம. 1.

ஆராைம கண்டிங் கருட்குருவாய் நீெயாருகால்
வாராேயா வந்து வருத்தெமல்லாந் தீராேயா
பூராய மாகஅருட் பூரணத்தில் அண்டமுதல்
பாராதி ைவத்த பதிேய பராபரேம. 2.

வாழாது வாழஉைன வந்தைடந்ேதார் எல்லாரும்
ஆழாழி என்னஅரு ளானார் அழுக்காற்ேறா
ேளழாய் எனவுலகம் ஏசுமினி நாெனாருவன்
பாழாகா வாறுமுகம் பார்நீ பராபரேம. 3.

உள்ளத்தி னுள்ேள ஒளித்ெதன்ைன ஆட்டுகின்ற
கள்ளக் கருைணையயான் காணுந் தரமாேமா
ெவள்ளத்ைத மாற்றி விடக்குண்பார் நஞ்சூட்டும்
பள்ளத்தின் மீன்ேபாற் பைதத்ேதன் பராபரேம. 4.

வாவிக் கமலமலர் வண்டாய்த் துவண்டுதுவண்
டாவிக்குள் நின்றவுனக் கன்புைவத்தார்க் கஞ்செலன்பாய்
பூவிற்கும் வான்கைடயிற் புல்விற்ேபார் ேபாலஒன்ைறப்
பாவிக்க மாட்ேடன் பதிேய பராபரேம. 5.

விண்ணாறு ெவற்பின் விழுந்தாங் ெகனமார்பில்
கண்ணாறு பாய்ச்சிடுெமன் காதல்ெவள்ளங் கண்டிைலேயா
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தண்ணாறு சாந்தபதத் தற்பரேம நால்ேவதப்
ப்ண்ணாறும் இன்பப் பதிேய பராபரேம. 6.

கூடியநின் சீரடியார் கூட்டெமன்ேறா வாய்க்குெமன
வாடியஎன் ெநஞ்சம்முக வாட்டமும்நீ கண்டிைலேயா
ேதடியநின் சீரருைளத் திக்கைனத்துங் ைககுவித்துப்
பாடியநான் கண்டாய் பதிேய பராபரேம. 7.

ெநஞ்சத்தி னூேட நிைனவாய் நிைனவூடும்
அஞ்செலன வாழுெமன தாவித் துைணநீேய
சஞ்சலமாற் றிைனஇனிேமல் தாய்க்குபசா ரம்புகன்று
பஞ்சரிக்க நானார் பதிேய பராபரேம. 8.

புத்திெநறி யாகஉைனப் ேபாற்றிப் பலகாலும்
முத்திெநறி ேவண்டாத மூடேனன் ஆெகடுேவன்
சித்திெநறிக் ெகன்கடேவன் சீரடியார்க் ேகவல்ெசயும்
பத்திெநறிக் ேகனும்முகம் பார்நீ பராபரேம. 9.

கண்டறிேயன் ேகட்டறிேயன் காட்டும்நிைன ேயஇதயங்
ெகாண்டறிேயன் முத்தி குறிக்குந் தரமுமுண்ேடா
ெதாண்டறியாப் ேபைதைமேயன் ெசால்ேலன்நின் ெதான்ைம
பண்டறிவாய் நீேய பகராய் பராபரேம. 10.

34. தன்ைன

தன்ைன அறியத் தனதருளால் தானுணர்த்தும்
ம்ன்ைனப் ெபாருெளனேவ வாழாமற் பாழ்ெநஞ்ேச
ெபான்ைனப் புவிையமடப் பூைவயைர ெமய்ெயனேவ
என்ைனக் கவர்ந்திழுத்திட் ெடன்னபலன் கண்டாேய. 1.

35. ஆக்குைவ
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ஆக்குைவ மாைய யாவும் ெநாடியினில் அவற்ைற மாள
நீக்குைவ நீக்க மில்லா நிைனப்ெபாடு மறப்பு மாற்றிப்
ேபாக்ெகாடு வரவு மின்றிப் புனிதநல் லருளா னந்தந்
தாக்கவுஞ் ெசய்வா யன்ேறா சச்சிதா னந்த வாழ்ேவ. 1.

36. கற்புறுசிந்ைத

கற்புறு சிந்ைத மாதர் கணவைர அன்றி ேவேறார்
இற்புறத் தவைர நாடார் யாங்களும் இன்ப வாழ்வுந்
தற்ெபாறி யாக நல்குந் தைலவநின் னலேதார் ெதய்வம்
ெபாற்புறக் கருேதாங் கண்டாய் பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 1.

முருந்திள நைகயார் பார முைலமுகந் தழுவிச் ெசவ்வாய்
விருந்தமிர் ெதனவ ருந்தி ெவறியாட்டுக் காளாய் நாளும்
இருந்தேலா காய தப்ேபர் இனத்தனாய் இருந்த ஏைழ
ெபாருந்தவுங் கதிேம லுண்ேடா பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 2.

தீெதலாம் ஒன்றாம் வன்ைம ெசறிந்திருட் படலம்ேபார்த்த
பாதகச் சிந்ைத ெபற்ற பதகனுன் பாத நீழல்
ஆதர வைடய உள்ளன் பருளகிைல யாயின் மற்றியார்
ேபாதைன ெசய்ய வல்லார் பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 3.

நாதைன நாதா தீத நண்பைன நடுவாய் நின்ற
நீதைனக் கலந்து நிற்க ெநஞ்சேம நீவா என்றால்
வாதைன ெபருக்கி என்ைன வசஞ்ெசய்து மனந்துன் மார்க்க
ேபாதைன ெசய்தல் நன்ேறா பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 4.

எண்ணிய எண்ண ெமல்லாம் இறப்புேமற் பிறப்புக் காைச
பண்ணிஎன் அறிைவ எல்லாம் பாழக்கி எைனப்பா ழாக்குந்
திண்ணிய விைனையக் ெகான்று சிறியைன உய்யக் ெகாண்டால்
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புண்ணியம் நினக்ேக யன்ேறா பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 5.

பத்திநீ பத்திக் கான பலனுநீ பலவாச் ெசால்லுஞ்
சித்திநீ சித்தர் சித்தித் திறமுநீ திறமார் ேமான
முத்திநீ முத்திக் கான முதலுநீ முதன்ைம யான
புத்திநீ எனக்ெகான் றுண்ேடா பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 6.

தாயினும் இனிய நின்ைனச் சரெணன அைடந்த நாேயன்
ேபயினுங் கைடய னாகிப் பிதற்றுதல் ெசய்தல் நன்ேறா
தீயிைட ெமழுகாய்ெநாந்ேதன் ெதளிவிேலன விேண காலம்
ேபாயின தாற்ற கில்ேலன பூரணா னந்த வாழ்ேவ. 7.

37. மைலவளர்காதலி

பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள்
பக்கமுண் ெடக்காலமும்
பவிசுண்டு தவிசுண்டு திட்டாந்த மாகயம
படெரனுந் திமிர மணுகாக்
கதியுண்டு ஞானமாங் கதிருண்டு சதிருண்டு
காயசித் திகளுமுண்டு
கைறயுண்ட கண்டர்பால் அம்ைமநின் தாளில்
கருத்ெதான்றும் உண்டாகுேமல்
நதியுண்ட கடெலனச் சமயத்ைத யுண்டபர
ஞானஆ னந்தஒளிேய
நாதாந்த ரூபேம ேவதாந்த ேமானேம
நாெனனும் அகந்ைததீர்த்ெதன்
மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லிேய
மதுசூ தனன்தங்ைகேய
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 1.
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ெதட்டிேல வலியமட மாதர்வாய் ெவட்டிேல
சிற்றிைடயி ேலநைடயிேல
ேசெலாத்த விழியிேல பாெலாத்த ெமாழியிேல
சிறுபிைற நுதற்கீற்றிேல
ெபாட்டிேல அவர்கட்கு பட்டிேல புைனகந்த
ெபாடியிேல அடியிேலேமல்
பூரித்த முைலயிேல நிற்கின்ற நிைலயிேல
புந்திதைன நுைழய விட்டு
ெநட்டிேல அைலயாமல் அறிவிேல ெபாைறயிேல
நின்னடியர் கூட்டத்திேல
நிைலெபற்ற அன்பிேல மைலவற்ற ெமய்ஞ்ஞான
ேஞயத்தி ேலயுன்இருதாள்
மட்டிேல மனதுெசல நினதருளும் அருள்ைவேயா
வளமருவு ேதைவ அரேச
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 2.

பூதமுத லாகேவ நாதபரி யந்தமும்
ெபாய்ெயன் ெறைனக்காட்டிஎன்
ேபாதத்தின் நடுவாகி அடியீறும் இல்லாத
ேபாகபூ ரணெவளிக்குள்
ஏதுமற நில்ெலன் றுபாயமா ைவத்துநிைன
எல்லாஞ்ெசய் வல்லசித்தாம்
இன்பவுரு ைவத்தந்த அன்ைனேய நின்ைனேய
எளிேயன் மறந்துய்வேனா
ேவதமுத லானநல் லாகமத் தன்ைமைய
விளக்கும்உள் கண்இலார்க்கும்
மிக்கநின் மகிைமையக் ேகளாத ெசவிடர்க்கும்
வீறுவா தம்புகலுவாய்
வாதேநா யாளர்க்கும் எட்டாத முக்கணுைட
மாமருந் துக்கமிர்தேம
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வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 3.

மீடியிட்ட வாழ்க்ைகயால் உப்பிட்ட கலெமனவும்
ெமய்ெயலாம் உள்ளுைடந்து
வீறிட்ட ெசல்வர்தந் தைலவாயில் வாசமாய்
ேவதைனக ளுறேவதனுந்
துடியிட்ட ெவவ்விைனைய ஏவினான் பாவிநான்
ெதாடரிட்ட ெதாழில்க ெளல்லாந்
துண்டிட்ட சாண்கும்பி யின்ெபாருட் டாயதுன
ெதாண்டர்பணி ெசய்வெதன்ேறா
அடியிட்ட ெசந்தமிழின் அருைமயிட் டாரூரில்
அரிைவேயார் பரைவவாயில்
அம்மட்டும் அடியிட்டு நைடநடந் தருளடிகள்
அடியீது முடியீெதன
வடியிட்ட மைறேபசு பச்சிளங் கிள்ைளேய
வளமருவு ேதைவஅரேச
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 4.

பூரணி புராதனி சுமங்கைல சுதந்தரி
புராந்தகி த்ரியம்பகிஎழில்
புங்கவி விளங்குசிவ சங்கரி சகஸ்ரதள
புஷ்பமிைச வீற்றிருக்கும்
நாரணி மனாதீத நாயகி குணாதீத
நாதாந்த சத்திஎன்றுன்
நாமேம உச்சரித் திடுமடியர் நாமேம
நானுச்ச ரிக்கவசேமா
ஆரணி சைடக்கடவுள் ஆரணி எனப்புகழ
அகிலாண்ட ேகாடிஈன்ற
அன்ைனேய பின்ைனயுங் கன்னிெயன மைறேபசும்
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ஆனந்த ரூபமயிேல
வாரணியும் இருெகாங்ைக மாதர்மகிழ் கங்ைகபுகழ்
வளமருவு ேதைவஅரேச
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 5.

பாகேமா ெபறஉைனப் பாடஅறி ேயன்மல
பரிபாகம் வரவும்மனதில்
பண்புேமா சற்றுமிைல நியமேமா ெசய்திடப்
பாவிேயன் பாபரூப
ேதகேமா திடமில்ைல ஞானேமா கனவிலுஞ்
சிந்திேயன் ேபரின்பேமா
ேசரஎன் றாற்கள்ள மனதுேமா ெமத்தவுஞ்
சிந்திக்கு ெதன்ெசய்குேவன்
ேமாகேமா மதேமா குேராதேமா ேலாபேமா
முற்றுமாற் சரியேமாதான்
முறியிட் ெடைனக்ெகாள்ளும் நிதியேமா ேதடஎனின்
மூசுவரி வண்டுேபால
மாகேமா டவும்வல்லன் எைனயாள வல்ைலேயா
வளமருவு ேதைவஅரேச
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 6.

தூேளறு தூசுேபால் விைனேயறு ெமய்ெயனுந்
ெதாக்கினுட் சிக்கிநாளுஞ்
சுழேலறு காற்றினிைட அழேலறு பஞ்ெசனச்
சூைறயிட் டறிைவஎல்லாம்
நாேளற நாேளற வார்த்திக ெமனுங்கூற்றின்
நட்ேபற உள்ளுைடந்து
நயனங்கள் அற்றேதார் ஊேரறு ேபாலேவ
நானிலந் தனில் அைலயேவா
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ேவேளறு தந்திையக் கனதந்தி யுடன்ெவன்று
விைரேயறு மாைலசூடி
விண்ேணறு ேமகங்கள் ெவற்ேபறி மைறவுற
ெவருட்டிய கருங்கூந்தலாய்
வாேளறு கண்ணிேய விைடேயறும் எம்பிரான்
மனதுக் கிைசந்தமயிேல
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 7.

பூதெமாடு பழகிவள ரிந்திரிய மாம்ேபய்கள்
புந்திமுத லானேபய்கள்
ேபாராடு ேகாபாதி ராட்சசப் ேபய்கெளன்
ேபாதத்ைத யூடழித்து
ேவதைன வளர்த்திடச் சதுர்ேவத வஞ்சன்
விதித்தானிவ் வல்லெலல்லாம்
வீழும் படிக்குனது மவுனமந் த்ராதிக்ய
வித்ைதைய வியந்தருள்ைவேயா
நாதவடி வாகிய மஹாமந்த்ர ரூபிேய
நாதாந்த ெவட்டெவளிேய
நற்சமய மானபயிர் தைழயவரு ேமகேம
ஞானஆ னந்தமயிேல
வாதமிடு பரசமயம் யாவுக்கும் உணர்வரிய
மகிைமெபறு ெபரியெபாருேள
வைரரா சனுக்கிருகண் மணியாம் உதித்தமைல
வளர்காத லிப்ெபண்உைமேய. 8

38. அகிலாண்ட நாயகி

வட்ட மிட்ெடாளிர்பி ராண வாயுெவனு
நிகள ேமாடுகம னஞ்ெசயும்
மனெம னும்ெபரிய மத்த யாைனையஎன்
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வசம டக்கிடின் மும் மண்டலத்
திட்ட முற்றவள ராச ேயாகமிவன்
ேயாக ெமன்றறிஞர் புகழேவ
ஏைழ ேயனுலகில் நீடு வாழ்வன்இனி
இங்கி தற்கும்அனு மானேமா
பட்ட வர்த்தனர் பராவு சக்ரதர
பாக்ய மானசுப ேயாகமும்
பார காவிய கவித்வ நான்மைற
பராய ணஞ்ெசய்மதி யூகமும்
அட்ட சித்தியுந லன்ப ருக்கருள
விருது கட்டியெபான் அன்னேம
அண்ட ேகாடிபுகழ் காைவ வாழும்அகி
லாண்ட நாயகிெயன் அம்ைமேய. 1.

39. ெபரியநாயகி

காற்ைறப் பிடித்துமட் கரகத் தைடத்தபடி
கன்மப் புனற்குளூறுங்
கைடெகட்ட நவவாயில் ெபற்றபசு மட்கலக்
காயத்துள் எைனயிருத்திச்
ேசாற்ைறச் சுமத்திநீ பந்தித்து ைவக்கத்
துருத்திக்குள் மதுஎன்னேவ
துள்ளித் துடித்ெதன்ன ேபறுெபற் ேறன்அருள்
ேதாயநீ பாய்ச்சல்ெசய்து
நாற்ைறப் பதித்தெதன ஞானமாம் பயிரதைன
நாட்டிப் புலப்பட்டியும்
நமனான தீப்பூடும் அணுகாமல் முன்னின்று
நாடுசிவ ேபாகமான
ேபற்ைறப் பகுத்தருளி எைனயாள வல்ைலேயா
ெபரியஅகி லாண்டேகாடி
ெபற்றநா யகிெபரிய கபிைலமா நகர்மருவு
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ெபரியநா யகியம்ைமேய. 1.

40. தந்ைததாய்

தந்ைததாய் மகவுமைன வாழ்க்ைக யாக்ைக
சகமைனத்தும் மவுனியருள் தைழத்த ேபாேத
இந்திரசா லங்கனவு கானல் நீராய
இருந்ததுேவ இவ்வியற்ைக என்ேன என்ேன. 1.

என்ைனநான் ெகாடுக்கஒருப் பட்ட காலம்
யாதிருந்ெதன் எதுேபாய்என் என்ைன நீங்கா
அன்ைனேபால் அருள்ெபாழியுங் கருைண வாரி
ஆனந்தப் ெபருமுகிேல அரேச ெசால்லாய். 2.

அரேசநின் திருக்கருைண அல்லா ெதான்ைற
அறியாத சிறிேயன்நான் அதனால் முத்திக்
கைரேசரும் படிக்குனருட் புைணையக் கூட்டுங்
ைகப்பிடிேய கைடப்பிடியாக் கருத்துட் கண்ேடன். 3.

கண்ேடனிங் ெகன்ைனயும்என் றைனயும் நீங்காக்
கருைணயும்நின் றன்ைனயும்நான் கண்ேடன் கண்ேடன்
விண்ேடன்என் ெறைனப்புறம்பாத் தள்ள ேவண்டாம்
விண்டதுநின் அருட்களிப்பின் வியப்பா லன்ேறா. 4.

ஓெவன்ற சுத்தெவளி ெயான்ேற நின்றிங்
குயிைரெயல்லாம் வம்மிெனன உவட்டா இன்பத்
ேதெவன்ற நீகலந்து கலந்து முத்தி
ேசர்த்தைனேயல் குைறவாேமா ெசகவி லாசம். 5.

ெசகத்ைதெயல்லாம் அணுவளவுஞ் சிதறா வண்ணஞ்
ேசர்த்தணுவில் ைவப்ைபஅணுத் திரைள எல்லாம்
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மகத்துவமாப் பிரமாண்ட மாகச் ெசய்யும்
வல்லவா நீநிைனத்த வாேற எல்லாம். 6.

ெசால்லாேல வாய்து டிப்பதல்லால் ெநஞ்சந்
துடித்திருகண் நீரருவி ெசாரியத் ேதம்பிக்
கல்லாேல இருந்தெநஞ்சுங் கல்லால் முக்கட்
கனிேயெநக் குருகிடவுங் காண்ேபன் ெகால்ேலா. 7.

41. ெபற்றவட்ேக

ெபற்றவட்ேக ெதரியுமந்த வருத்தம் பிள்ைள
ெபறாப்ேபைத யறிவாேளா ேபரா னந்தம்
உற்றவர்க்ேக கண்ணீர்கம் பைலயுண் டாகும்
உறாதவேர கல்ெநஞ்ச முைடய ராவார். 1.

ஆவாெவன் றழுதுெதாழுங் ைகய ராகி
அப்பேன ஆனந்த அடிக ேளநீ
வாவாெவன் றவர்க்கருளுங் கருைண எந்தாய்
வன்ெனஞ்சர்க் கிரங்குவெதவ் வாறு நீேய. 2.

நீேயஇங் ெகளிேயற்குந் தாக ேமாக
நிைனவூேட நின்றுணர்த்தி நிகழ்த்த லாேல
ேபேயற்குந் தனக்ெகனேவார் அன்பு முண்ேடா
ெபம்மாேன இன்னமன்பு ெபருகப் பாராய். 3.

பாராேயா என்துயரம் எல்லாம் ஐயா
பகருமுன்ேன ெதரியாேதா பாவி ேயன்முன்
வாராேயா இன்னெமாரு காலா னாலும்
மலர்க்காெலன் ெசன்னிமிைச ைவத்தி டாேயா. 4.

ைவத்திடுங்கா ைலப்பிடித்துக் கண்ணின் மார்பில்
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ைவத்தைணத்துக் ெகாண்டுைகயால் வைளத்துக் கட்டிச்
சித்தமிைசப் புகஇருத்திப் பிடித்துக் ெகாண்டு
தியக்கமற இன்பசுகஞ் ேசர்வ ெதன்ேறா. 5.

ேசராமற் சிற்றினத்ைதப் பிரிந்ெதந் நாளுந்
திருவடிப்ேப ரினத்துடேன ேசரா வண்ணம்
ஆராக நான்அைலந்ேதன் அரேச நீதான்
அறிந்திருந்தும் மாையயிேலன் அழுந்த ைவத்தாய். 6.

ைவத்தெபாருள் உடலாவி மூன்றும் நின்ைக
வசெமனேவ யான்ெகாடுக்க வாங்கிக் ெகாண்டு
சித்தமிைசப் புகுந்ததுதான் ெமய்ேயா ெபாய்ேயா
சிறிேயற்கிங் குளவுைரயாய் திைகயா வண்ணம். 7.

திைகயாேதா எந்நாளும் ேபரா னந்தத்
ெதள்ளமுதம் உதவாமல் திவைல காட்டி
வைகயாக அலக்கழித்தாய் உண்டு டுத்து
வாழ்ந்ேதன்நான் இரண்டுகால் மாடு ேபாேல. 8.

மாடுமக்கள் சிற்றிைடயார் ெசம்ெபான் ஆைட
ைவத்தகன தனேமைட மாட கூடம்
வீடுெமன்பால் ெதாடர்ச்சிேயா இைடவி டாமல்
மிக்ககதி வீடன்ேறா விளங்கல் ேவண்டும். 9.

விளங்கெவனக் குள்ளுள்ேள விளங்கா நின்ற
ேவதகேம ேபாதகேம விமல வாழ்ேவ
களங்கரகி தப்ெபாருேள ெயன்ைன நீங்காக்
கண்ணுதேல நாதாந்தக் காட்சிப் ேபேற. 10.

நாதேம நாதந்த ெவளிேய சுத்த
ஞாதுருேவ ஞானேம ேஞய ேமநல்
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ேவதேம ேவதமுடி வான ேமான
வித்ேதயிங் ெகன்ைனயினி விட்டி டாேத. 11.

42. கல்லாலின்

கல்லாலின் நீழல்தனில் ஒருநால் வர்க்குங்
கடவுள்நீ உணர்த்துவதுங் ைககாட் ெடன்றால்
ெசால்லாேல ெசாலப்படுேமா ெசால்லுந் தன்ைம
துரும்புபற்றிக் கடல்கடக்குந் துணிேப யன்ேறா. 1.

அன்ேறாஆ ேமாஎனவுஞ் சமய ேகாடி
அத்தைனயும் ெவவ்ேவறாய் அரற்ற ேநேர
நின்றாேய நிைனப்ெபறுமா ெறவ்வா றாங்ேக
நின்னருள்ெகாண் டறிவதல்லால் ெநறிேவ றுண்ேடா. 2.

ெநறிபார்க்கின் நின்ைனயன்றி அகிலம் ேவேறா
நிலநீர்தீக் கால்வானும் நீய லாத
குறியாதும் இல்ைலெயன்றால் யாங்கள் ேவேறா
ேகாைதெயாரு கூறுைடயாய் கூறாய் கூறாய். 3.

கூறாய ஐம்பூதச் சுைமையத் தாங்கிக்
குணமிலா மனெமனும்ேபய்க் குரங்கின் பின்ேன
மாறாத கவைலயுடன் சுழல என்ைன
ைவத்தைனேய பரேமநின் மகிைம நன்ேற. 4.

நன்ெறனவுந் தீெதனவும் எனக்கிங் குண்ேடா
நானாகி நீயிருந்த நியாயஞ் சற்ேற
இன்ெறனக்கு ெவளியானால் எல்லாம் வல்ல
இைறவாநின் அடியருடன் இருந்து வாழ்ேவன். 5.

வாழ்ெவனவுந் தாழ்ெவனவும் இரண்டாப் ேபசும்
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ைவயகத்தார் கற்பைனயாம் மயக்க மான
பாழ்வைலையக் கிழித்துதறிச் ெசயல்ேபாய் வாழப்
பரேமநின் ஆனந்தப் பார்ைவ ெயங்ேக. 6.

எங்ேகெயங் ேகஅருெளன் ெறைமயி ரந்தான்
ஏைழயிவன் எனவுெமண்ணி யிச்ைச கூரும்
அங்ேகயங் ேகெயளிவந் ெதன்ைன ஆண்ட
ஆரமுேத உைனக்காண்பான் அலந்து ேபாேனன். 7.

ேபானநாட் கிரங்குவேத ெதாழிலா இங்ஙன்
ெபாருந்துநாள் அத்தைனயும் ேபாக்கி ேனன்என்
ஞானநா யகேனநின் ேமான ஞான
நாட்டமுற்று வாழ்ந்திருக்கும் நாெளந் நாேளா. 8.

நாள்பட்ட கமலெமன்ன இதயம் ேமவும்
நறுந்ேதேன துன்மார்க்க நாரி மார்கண்
வாள்பட்ட காயமிந்தக் காய ெமன்ேறா
வன்கூற்றும் உயிர்பிடிக்க வருமந் நீதி. 9.

நீதிெயங்ேக மைறெயங்ேக மண்விண் எங்ேக
நித்தியராம் அவர்கெளங்ேக ெநறிதப் பாத
சாதிெயங்ேக ஒழுக்கெமங்ேக யாங்க ெளங்ேக
தற்பரநீ பின்னுெமான்ைறச் சைமப்ப தானால். 10.

ஆனாலும் யான்எனதிங் கற்ற எல்ைல
அதுேபாதும் அதுகதிதான் அல்ல ெவன்று
ேபானாலும் யான்ேபாவன் அல்லால் ேமானப்
புண்ணியேன ேவறுெமாரு ெபாருைள நாேடன். 11.

ெபாருேளநின் பூரணேம லிட்ட காலம்
ேபாக்குவர வுண்ேடாதற் ேபாத முண்ேடா
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இருள்தானுண் ேடாஅல்லால் ெவளிதான் உண்ேடா
இன்பமுண்ேடா துன்பமுண்ேடா யாமங் குண்ேடா. 12.

உண்ேடாநீ பைடத்தவுயிர்த் திரளில் என்ேபால்
ஒருபாவி ேதகாதி உலகம் ெபாய்யாக்
கண்ேடயும் எள்ளளவுந் துறவு மின்றிக்
காசினிக்குள் அைலந்தவரார் காட்டாய் ேதேவ. 13.

ேதவெரலாந் ெதாழச்சிவந்த ெசந்தாள் முக்கட்
ெசங்கரும்ேப ெமாழிக்குெமாழி தித்திப் பாக
மூவர்ெசாலுந் தமிழ்ேகட்குந் திருச்ெச விக்ேக
மூடேனன் புலம்பியெசால் முற்று ேமாதான். 14.

முற்றுேமா எனக்கினியா னந்த வாழ்வு
மூதறிவுக் கினியாய்நின் முளரித் தாளில்
பற்றுேமா சற்றுமில்ைல ஐேயா ஐேயா
பாவிபடுங் கட்கலக்கம் பார்த்தி லாேயா. 15.

பார்த்தனெவல் லாமழியும் அதனாற் சுட்டிப்
பாராேத பார்த்திருக்கப் பரேம ேமான
மூர்த்திவடி வாயுணர்த்துங் ைககாட் டுண்ைம
முற்றிெயன தல்லல்விைன முடிவ ெதன்ேறா. 16.

என்றுைளநீ அன்றுளம்யாம் என்பெதன்ைன
இதுநிற்க எல்லாந்தாம் இல்ைல ெயன்ேற
ெபான்றிடச்ெசய் வல்லவன்நீ ெயைமப்ப ைடக்கும்
ெபாற்புைடயாய் என்னின்அது ெபாருந்தி டாேத. 17.

ெபாருந்துசகம் அைனத்திைனயும் ெபாய்ெபாய் ெயன்று
புகன்றபடி ெமய்ெயன்ேற ேபாத ரூபத்
இருந்தபடி ெயன்றிருப்ப தன்ேற யன்ேறா
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எம்ெபருமான் யான்கவைல ெயய்தாக் காலம். 18.

காலேம காலெமாரு மூன்றுங் காட்டுங்
காரணேம காரணகா ரியங்கள் இல்லாக்
ேகாலேம எைனவாவா என்று கூவிக்
குைறவறநின் அருள்ெகாடுத்தாற் குைறேவா ெசால்லாய். 19.

ெசால்லாய ெதாகுதிெயல்லாங் கடந்து நின்ற
ெசாரூபானந் தச்சுடேர ெதாண்ட ேனைனக்
கல்லாகப் பைடத்தாலும் ெமத்த நன்ேற
கரணமுடன் நான்உறவு கலக்க மாட்ேடன். 20.

கலங்காத ெநஞ்சுைடய ஞான தீரர்
கடவுளுைனக் காணேவ காய மாதி
புலம்காணார் நாெனாருவன் ஞானம் ேபசிப்
ெபாய்க்கூடு காத்தெதன்ன புதுைம கண்டாய். 21.

கண்டிைலேயா யான்படும்பா ெடல்லாம் மூன்று
கண்ணிருந்துந் ெதரியாேதா கசிந்துள் ளன்பார்
ெதாண்டரடித் ெதாண்டனன்ேறா கருைண நீங்காச்
சுத்தபரி பூரணமாஞ் ேசாதி நாதா. 22.

ேசாதியாய் இருட்பிழம்ைபச் சூைற யாடுந்
தூெவளிேய எைனத்ெதாடர்ந்து ெதாடர்ந்ெதந் நாளும்
வாதியா நின்றவிைனப் பைகைய ெவன்ற
வாழ்ேவஇங் குைனப்பிரிந்து மயங்கு கின்ேறன். 23.

மயக்குறுெமன் மனமணுகாப் பாைத காட்டி
வல்விைனையப் பறித்தைனேயவாழ்ேவ நாெனன்
ெசயக்கடேவன் ெசயெலல்லாம் நினேத என்று
ெசங்ைககுவிப் ேபன்அல்லாற் ெசயல்ேவ றில்ைல. 24.
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ேவறுபடுஞ் சமயெமல்லாம் புகுந்து பார்க்கின்
விளங்குபரம் ெபாருேளநின் விைளயாட் டல்லால்
மாறுபடுங் கருத்தில்ைல முடிவில் ேமான
வாரிதியில் நதித்திரள்ேபால் வயங்கிற் றம்மா. 25.

அம்மாஈ ததிசயந்தான் அன்ேறா அன்ேறா
அண்டநிைல யாக்கிஎன்ைன அறிவாம் வண்ணஞ்
சும்மாேவ இருக்கைவத்தாய் ஐயா ஆங்ேக
சுகமயமாய் இருப்பதல்லாற் ெசால்வான் என்ேன. 26.

என்ேனநான் பிறந்துழல வந்த வாறிங்(கு)
எனக்ெகனஓர் ெசயலிைலேய ஏைழ ேயன்பால்
முன்ேனெசய் விைனெயனவும் பின்ேன வந்து
மூளும்விைன ெயனவும்வர முைறேயன் எந்தாய். 27.

தாயான தண்ணருைள நிரம்ப ைவத்துத்
தமிேயைனப் புரவாமல் தள்ளித் தள்ளிப்
ேபாயான ெதன்ெகால்ஐயா ஏக ேதசம்
பூரணத்துக் குண்ேடாதான் புகலல் ேவண்டும். 28.

புகலரிய நின்விைளயாட் ெடன்ேன எந்தாய்
புன்ைமயறி வுைடயஎன்ைனப் ெபாருளாப் பண்ணி
இகல்விைளக்கும் மலமாைய கன்மத் தூேட
இடருறவுஞ் ெசய்தைனேய இரக்க மீேதா. 29.

இரக்கெமாடு ெபாைறஈதல் அறிவா சாரம்
இல்ேலன்நான் நல்ேலார்கள் ஈட்டங் கண்டால்
கரக்குமியல் புைடேயன்பாழ் ெநஞ்சம் எந்தாய்
கருந்தாேதா வல்லுருக்ேகா கரிய கல்ேலா. 30.
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