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திைகலாசபர பைர திவாவைறயாதீன 
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இ ந"# ஆ%&கநாவலரவக
சித பரைசவ'பிரகாச( தியாசாைல த பாிபாலக
ெபா)ன பல பிைளயா"
ெச)னப*டண

வி தியா-பாலனய.திரசாைலயி"

அசி0பதி'பிக'ப*ட.
நா)கா

பதி'1. பாிதாபி ௵ ைத ௴

(அ'ைபய தீ*சித எ)பவ எ3திய இேத ெபயைர ெகா4ட
சம5கித 6() தமி7 ெமாழிெபய'1.)
--------------சிவதவவிேவக .

பாயிர .
உலெகலா.தனெதாசி%90றி-ளைமய
வலகிலா0றலானிைற.தவெனனவ:ேலா
;லவிேய ேவாெனவனவ-ைமெயா90றி
(1)

னலகைறகளசிவபிரான<யிைண ேபா0றி.

ேவ%.
ெசவி=றவா>கி ேமாக தி4பைடசிைலயி0 ?*>
கவிைகேவ4ம<ய ச0ேற க% திேயா;ைற=

ெப மா)

;விதைழ நிைறய' ? தேகாழிண'பமெச>ேக
ழவிதவிழி தீெக)ற) விைனயிலகா;மாேலா.

ேவ%.
திமா(.திர) பிரம-பமனிய)றபனன.தி ெச@ேவளா தி ,
தம&;ரவ;.தன தளாலாசிாிய தைலைம ந"கி,

(2)
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வெமவ; &த0;வாA ெமABஞான & திைரைக மல  வாA.த,
Cவழ;>;% நைக=>கா*< யடBசிவைன =ள தி" ைவ'பா .

(3)

ேவ%.
எ"ைலயி"கைலெய)->ெகா<பட
ம"ல"வா) ெகா3ெகா பாி) வாA.த
க"விஞானகடல&தாயசீ
ப";ேதசிகபாதமிைறBவா .

(4)

ேவ%.
மைற&<வி0பயி" க 

ம)னியெமA'ெபா வி'1>

கைறமிட0ேறா)றிவ<கீ7ெமAய) 1>க.ய ேநாA
பைறய வமி

D)%

பாி.திய" பாகிைட தமன

நிைறCைடேயாேரவரவ நீழி வாழியேவ.

(5)

ேவ%.
பரசிவ) றன யசிேய ெதாி'பதி0பகெரா'பா*<0றா
யாியகா" கதிவியாதனாதியெமாழியா"விள>கிநீ தாA
திாிC கா*சியள %தறிநிக ெச ெபா*ேகாைவ தாA
விாி= நீலகி-கித.த&த"வி ைதேயா>;கமாேதா.

(6)

ேவ%.
எ*பெநAெயனCயி;யிராெய>;ேமகமா ,
பபதி தாேள B ெசA=,
வி*ப&4ணிைற.த ெபா*ைவய வாகி,
ேமேலாத

வழிெச"Eம%பா-;,

&*க  ெவளி 'ப'பவிழி.த மாக ழ"ேவா,
த பித0%ைரக*கFெகா ணாத,
ந*1ைடயCைரG4 ெசAயE0ேறன",
வழிெச"ல றிவாள நய;மாேற.
----------

(7)
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.

நி)ெப.த)ைமவானவ தம; நிக7 தாிதாத() மனித
ன)ெபா

வ3 தவிைழ.தி<னைகேயயைடவத0ைகயமி )ேற-,

&)ெபயக

ெப.தவ

வவாெயாவழியா0 கிைட திக,

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

விவாதிக-

விவேசவிய-

(1)

விமலனீேயெயனம ைறக,

ணிசயமாக &ழகCமறியா நீசதா

பிண>;வர.ேதா,

மசர னேக தீ>கிைழ தவத வா7ைக=

பய)படா தால ,

செசா0ேக*ேடாகி%தேல த4டB ெசா0றி 6ெலலாம)ேற.

(2)

ஏைழயாிகா0 பக4ம0றிவரா னிய)றிட தகெதா )றிைலேய,
வாழிய நல.தீ>கறி.யிாிய0றவ"லேதாயா>கF

விரவி,

I3நீெய@வாறைச தைனய@வாறைசத(0 த.திர மிலதா0,
பாழி மா"விைடயாய@Cயிர.ேதாபழி தி.தைகய ெதா)ற)ேற.

(3)

கீதநா) மைற= ேளாெராவிதிவாகிய>கைள'ப0றிந" ேவவி,
யாதிக4 &யல ணிபவெர"லா வமைற &<வி- &ழ;,
ேமத;&ன தைலைமைய ணியாெதாழிவேராவிள >கிைழெயாபா,
னாதேனயவதா

பரவச தினராAநFகில ராயி<) ம)ேனா.

(4)

உ)றைனெயதிேர க4 ம 1ய ேதா -ண.தில) மா" ெசாலCண.தா),
ெவ)றி ெவளாைன'பாக-&ைமயாவி ள பிட ேத.த)னிமலா,
ம)றல.ளேவானய-ட-)னா) மயக% ண.தன [*] ென)றா,
()%ைனேயைழமா-ட ரறியாெர)பமாயேவ4வேதா.

------

(5)
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[*] பிரமேதவ , விJF D தி= , இ.திர-

அறிவிக

அறி.தாகெள)பதைன Iதச>கிைத சிவமா)மியகா4ட
D)றாம தியாய>களி- , எகியைவபவகா4ட

இர4டா

நா)காம தியாய >கா4க.

உ)றிவடகீ3%தியாம)1&)றிவளினா0 கிைட'ப,
த)றி 6" பலCமாA.ததாEைர ெசயள'ப.திறைம யா)ம தியா),
ம)ற ேவகிைட'பத)% ம0றதைனமாதவBெசAதிலா கயைம,
)றிய 1ைலேயாயா>ஙன

ெப%வாேசாதிேயக ைண வாாிதிேய .

(6)

உலகேச%தி'பயெனவ0றி-;&ைற விடமாA ய &3 ,
வில;ற மி;>கணிசியா &)றா விைரமல கிய0%ெமA'ப தி,
யலகிலா'பிறவிெதா%

1ாிதவ தால"ல ெத@வா0றி-மாிேத,

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

(7)

பலவைக'பவ.ேதாெறAதி. தவ ேதாபட.ெத3 மக தி க<.ேதா,
நல&%மியம நியம ந0ெசAைக நய.ேளா ைன'ெபற&ய"வா,
க(=%நைவேசள தவரரகைமயததீசியாதிகளா,
லலமர சபிக'ப*ேளா [*] ெர@வா0றிவ ேராைவயநி)றைனேய.

(8)

அளவிE) ெபைமயறியC&)றா*கழிவிலாவ)1ைவ திடC.,
தளமலெர )னசைனயா0றிசாலநி)றிவ ெபறC ,
வளம( 1(Lர பல த&ேத மலதைல=லகி-*  ப,
ள ழாA' படைலமா1ைடய4ணெலாவேனவ"லனா ம)ேற .

(9)

தண'பிலா நிரதிசயமதாB சசிதான.தவ<வமாA வி த',
பிணகி(பரமா)மாெவ-.தைக தாA' பிர தியகா= பநிடத ,
திண;%மக4ட'ெபாகளாEணமிய"பதா யன.தமாேயா>;>,
;ணி'பBேசாதியாகி நி0கி)றாAேகா திலாசிவபர ெபாேள.

(10)
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----[*] ததீசியாதிகளா0 சபிக'ப*டைம Iதச>கிைத எகி யைவபவகா4ட
&'ப திர4டாம தியாய கா4க.

;ண>கைள கட.ேதாெயனி-மாையயிைன ேதாAதலா0; ண&ைடயவ) ேபா,
லண>ெகாபாE>கைறமிட0றழ;ம ப கD)% மா&ெகா4,
<ண>;%நாமBசிவ)பவ) &தலா விைய.தயனாியர) &)னா,
&ண>கிடாCலைக நடா ேவா னாகிேயா>கிைன நீ>க ெபாேள .

&ளாிேயா) &தலாBரெரலா

(11)

?த&தலவ0ேறாதி  எேளா,

ரளவி.தைலைமயாளெர)றவைரய க0றிமா"விைட யவநிைனேய,
வள&%ெம"லா தைலைம=&ைடேயா) வ&த நகாரணன"ேலா,
ள&%தியான' ெபாெளனசிைக ேத. ைர'பC மய>;வசிலேர.

(12)

மைறயக ெத"லா தைலைமேயாெராபா" வ; தி>ேக வலமதா,
னிைறவேனயி@வாற

1ய) &தேலாாி- பிாி  தியா" விளகா,

தைறதமிதனா) மா%ப*ழி ேவெறாரா0றி னா0ேபாகவ0றாம0,
கைறமிட0றடகிேயைழவானவைரகா த கைணமாகடேல.

(13)

கதி ெத3 ெபாளாEைன விளகி>காரணபதம-வதி 'ெப)னா',
ெபா;ண

ெபாெசா0ப0றிேய ெதாடக

யித0ெகன ணியாவி%தி=

வ(யா(

1க" ெபா4மாயவ)றாேன,

&ைறேய0றி ம0ெறாவ

னதி'1ற மளி) மM) பிறம.ெநறி'படமாெறவேனா.

(14)

த0பராCல;காதிகாரண.தா) றைலைமயிEயிட) சட ைத,
ெசா0றி<0 ப3தா0பிரமமாெமனேவ ணி. பி) பிரம மாெர)றாA,
C0றிமா)ேறாைமயேணாகாEண.தன நீெயனேவ)னா,
வ01றேவதாவதர.தம மைற &<C ைர திம)ேற.

(15)
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பைட'1% &ைறைமெசால0ெக3B தி'பர'ெபலா
பிறிெதா)ற) ெபா*டாA,
கிைட தலால வ0%*காரண? த ைத
கிள தலா.த) ெபாபடாைம,
விைடெகா<யாA 4Nசென)றரென)ெற 
ெமAகாரண.ணித0,
க ெத3 ெமாழி=.த)ெபா படாேத
(16)

லாவினி ணிெவ)ப ெத>ேக.

இத-ெள'ேபா த ம பகல)ெற)- ம.திர&ைன=ண  தி,
யித&%ேமைனகாரணெமாழிக யாC நி)பாEறெசE தி,
மத&% மேளாரவ0றிைன' பிறேம"வ;'பைத' பய) படாதா;,
மத-ட"ெபா<'ப Oத" கிழி ெத3.தவாெளாிகா *<ய&தேல.

(17)

ம-விதி0சிவெசா" ேவ%ள தியா 1ேராவாத தி0 ெறாி; ,
1னிதமா

ெபாேள சா0றிெமனிெல'ேபாதி- மாதிகால ைத,

ய-வதி )ற-4ைமைய விதியாதாயி) ம0ெற)ெசய'1;.த,
தினிய ேபாி)ப த4ண ெகாழி;ெம பிரானி.த ம.திரேம.

(18)

ெபாிமான தா Eய.தவபிறைர' ேபசிடாவர) சிவ) &தலா,
மாியநி)னாம;மணிேகாைவயாEட) &3தல >காி தா,
காியவ0காியாA நி)ெனாெடா'பவேர கதி-மிைல ெயன ணி.),
றிவ<ேகத) க ெதலாமைம தா சீபநிடதமாமிவேள.

(19)

1டI த தி) ம.திரமித-* ெபா.தி-&ைன;றி தி ப",
தியானியமி ததைனெய@வா% ர;மி
திC திர  ம.திர

மைற& <வதா அ)%,

பலCBசிற'பP4% தலாலறியா,

;டதாமதனா0%ணிவத;ேமாேகாமள; ண'ெப>கடேல.

(20)
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உ திரம-க4 &)ன பி)- &ைர; மீ4டாத லா(ைவதா.,
ெதாி றவிள;கி)றி'ெபயரா0சிற தலா ஒ திரேமாத",
க தனா &னேக நிசயி ததனா0கத பயி ெல%7விைட'பாகா,
வ தியாலவ0ைற=ைர தேதG4ைட கள.தறி.திடெச=ெமமேக.

(21)

உைர; மீசானதியா0ெறாி; &)னிட ெதAெம )பேவ,
ெபா தமா 1ட I த தி) &<C 1ைன மலக>;ழ" பாகா,
வி'1%ேமேனா ?சைன விதி=விள பிக %

@விதிேக0ப,

ெபா*'ெபா விாி தறேவா கா*<-மிவ3'படாேத.

அைன யிகMமா.த)ைம=

(22)

வி4ேணாரா0ெறா3தைக ைம=மரேன,

=ன;ைர தய) மா) &த(ேயானவி? திெய)ேறாதி=) ெபயக*,
கின'ெபாMைர;>கடைமயா E)றனிைறைமேய ;றி  நி)ெபைம,
சின ெதாைகயகல ேத0%மாலதவசிேராபநிடத&3வேம.

(23)

நி)%ழி நி)% &<C ெகாளா நீ மைற.தைம ெசாE>கி ளவி,
=)றனி90% &<விட A ெகா4 9*<.த ைக தா=.,
த)றன திட ேத&<=மீ4ெட-மிசழ;ைரேத .தி<0றைலவா,
1)ெறாழி0கயவ தமதறியாைம 1லைமயாA' பாிணமி தேவ.

(24)

ஈ4 நீயாெர)%)-கடாCமிைமயவேகைனேயா ைவ,
யா4 நீயி% தாெயனி" வ3வாகாத;ேமா நீ=யி ;யிராA,
கா4டக நிைற.மவெனனயாைரகழ%வேதாெப க)1,
?4டவெகளியாAகயவேக-

அைன தி-

ெபா.ேமா விசழ;ைரேய.

(25)

பிரம.தனகதி*டான மைற=ம.திர>களினா -,

&ன0க பாிதி ம4டல ைற=ம' ெபா*;ைம விழிக ளி'ப,
மனெகாவ<வBெசவியறிC%; ம-களினா-ெம Aய<யா,
ாின தேன நீேயெய>கF&ைறேவாென)பைதயறி யலாம)ேற .

(26)
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ஐ ெப ?தமிடரா) மாவ)றி ேவ%லகிைலயைவதா,
&)ெபவ<வ ெமன'பம)ேற ேயா.ேளாகி>கத )னா,
ெல பிரானீேய நிைறய தி*டாதாெவ)பத0ைகய&&ள ேதா,
(27)

வ பராDக'ேபAகடாமயகா) மா%பாற'பித0 %வேர.

மைலமகைணவ) &கணனீலமணிமிட0றவெனனவாேனா
திலகேன=)ைன தகரமா>;ைக=*<யானB ெசAதி&ைற ெச'பி,
யலரவ) &;.தனீசேனாெடைவ=ைமயநி) வி?திெய )%ைர;,
(28)

மலவிமி  சிவடவிளகவ.தைகவ"( யமைறேய.

மி;ம தி 9%&)றகரவி ைதைய ேவ%ளவிேசட',
ப;திகளா-.தயி திாிய.தா) பக.தி வள ேலமாேயா,
னக&%ெபாளா=ைன தியானி'பானவ)றைன நவேணாதி ம@,
வைகயறியாத ேபைத க4மயகா) ம0ெறாவா%ெகா Mவேர.

மைறகளி0றைலைமெயAதிய பிகதாரணிய

(29)

&த) மைறக,

பிறC ந"(தய %ெபாளா&) ெபைமேய ேபசிம)ேற,
யறவேனயிவ0றி) க ெதலா&) பாலைடவேத நியமெம)% ைர'பா,
திறனறி.ய.ேதாராதலா0 கயவ தீெமாழியா0ப யென)ேன.

(30)

த)ெபா விாி; பிற தியினா0ற) க தறித.த ைக தா,
நி)1ைடெய"லா&த)ைம=&4ைம நிக7 மா4 கிய தி,
=)கழற மீசான மாம-ேவா திேராபநிடத ம-க,
ெள)பCேமைன ம-கMமேன கமி &ைறவிள>க ேவாதிேம.

அற'ெப>கடேலயளவிலா வணகமைற.திெம4ணிலா ம-க,
பிற;ாி தாகாசிற.தேதாெபைம ேபசி ெவ ளி'பைட=னேக,
கைற' ெபமிட0றாA I திர&தேலாகா (-

வி3.தி

Dக,

(31)
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;றி ைன வண>க9வர.ேதா ெகாMவேராெதாி.தவேர.

(32)

ெமாழி.திெம"லாவணக&ெம"லா ெமாழிகM&)ைன ேயசா,
மிழி.திடா திமாலாதிவி4ேணாைரG)றவ)றா- நீெயனேவ,
ெபாழி.த சீன தைலைமேயெய ' 1க7. நி )ெப>கண தைலைம,
விைழ.ேளா தம ெபைம=Bசா லவிளகிB திக பலேவ.

(33)

எ4ணிலாசாைக;வா"களா0ெறாி தி>ெக மேனாரமா சற ெதளிய,
O4ணிய நியாயெவா3>;களா- Oவ)%ற ேத 0%நி) ெபைம,
ப4ணவாவிள>க'1ராண>கெள"லா ப) &ைற=ண திம)ேற,
க4ணிலாசி%வ தம;&ள> ைக ெந"(ய>கனிெய- ப<ேய.

(34)

நி)பதா 1ய தினசைனயா0%ெநறியின) மாயவெனனC
ம)1%மீச)மாலய)றன;மாதிய>கடCணீெயனC
மி)1றகிள;

பாரத.தா- ெம.ைதநி) றைலைமேய விாி;
(35)

1)1ைலேய0;. த4ண 1ாி.த ?ரணான.தமாகடேல.

அக.ைதேநாய%;மயனாியர0;மாதியா பகவனீெயன C,
மகBெசAவி 1மிராம-)னிட ைவ தி>;றி'1ைர யதனா0,
றிக7.தவவேமத தினா" வ3 .ெதAவ நீெய) னC

விளகி,

=க.தவா)மீகி ெசAத கா'பிய&&)1கேழவி ாி திேம.

ெப ெபயம-ேயாகீர) &தலா

(36)

ெபாியBசா திர .ெதாி த,

வி பதBச(யா &த(ேயாதா&ேமைனேயா ;ாியப" ேபத ,
வி 1ப" வழி=> கா*<யாவ; ேம0பட நி ைன'1க7.ைர'பா,
க பைனகாA.த கடCேளயிதைனக 4ம.ேதாமய>;வேர.

பிறநயமா; 1டன>;*ட'பிரமிதிதைன வி பாம,
லற வேன=னதீசான ந0கதியா0பரெம)% நிசயி ேதா),

(37)
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ெசறி =

ேவதா.த' ெபாளிைன ெதாி;B I திரB ெசAதவ) க ,

மிைறவநி) ெபைமக4டேதயா;ெம)பராலாAவ"ல வேர

(38)

ெபவழகாககீைதகளக 'ேபேமா.த  ச ெத)-,
&ைரதபத&

பிரமெம)பத&&ண தி ெபாMநீெய )ேற,

ெதாிதரகா*Bசா திர>களி-

ெவளி'பட ெதாி. தனைமயா,

விாிதநீேய=லகி-ெக"லாேம0ப.ெதAவேம )பேவ.

(39)

உைனயலாெல"காவிைறைம=&ைடேயாென)% ம0ெறவ) றைன=ைர'ேப,
&னிவிTசான &த(ய திெமாழி'ெபாடா - நீய)ேற,
யைனயனாயிைவதாBசமாகிைய தியலெவ-மய >கி*;ைக=,
வைன1க7ேவத பய 6ேற.தமதியிேனா மதியக'படாேத.

(40)

பலபலவிட B தியிEைனேய பக.தி 1ராண&மி @வா,
றில ;ற ெதாி; விவாதிகென)றி'ெபயசி0பரா ெவ"லா,
Cலகி-கதிகனீெயன'ப;  ெவளி'பட ெதளிய வ01% தி,
கலகBெசAெபா"லாகயவதBெசவி;>க> கன0சலாைகயாம)ேற.

(41)

இைறைமயி@வா% ப; திட தகாேதEைனெயாழி.தியா4 &0%%ேமா,
&ைறெப%ம4ட.ெதா%மயனர)மா) Dவ 

ேவ%ேவறாகி'

பிற3%>க0ப.ெதா% நவநவமாA' பிற. நி)னாைணயினட>கி,
=ைறவேரயாதிய.த&மி)றி ெயாழிவற நிைற.தவா)ெபாேள.

ைவ'ெபன'ெப%&) ெபைமேய &ழ; மைறகM
ர'ெபாவிாி;

(42)

பலபலமைறேத,

1ராண&ம@வாறா;மி@வள வினா0றாேன,

ெச'பிட த;மானி) ெப.தைகைமேதந கிவ)றி ேவ%,
ெமA'பமளைவ ேவ4ேமா ேவ4டாவிள >கிைழகிட>ெகா தவேன.

(43)

12

பிற;ாி த"லா'ெபயகளா) மைறக பிBஞகரநாரண )ேம)ைம,
;றி ைர திமாேலைனவி4ணவ; 9றிடா தி &ைறயிதனா),
மைற'ெபாM4ைம ெதாியலாெம)னா .திேராபநிடத&தலா.,
திற'ப மைறகேளாதிடாகயவ ெச' பி&ைர பய)படாேத.

தாFமாலய0; த &ேள=யசிதா7சி 9றி

(44)

1ராண >க*,

ேகF%>க0ப' பிாிவினா0ேபாெக)றிய பி மச1 ராண,
மாணலாாிதைனசிவ1ராண க'பிரமாணேமா வதா,
நாணிலா ைர  தமதறியாைம நா*வ நாட ெபாேள.

(45)

உ)னிைறைமயிைன &;.தன திட &வனவதார>களிட  ,
த)-ைட9றாெமா0%ைமயதனா0சா0றி மாரணெமா ழிக,
ளி)ன தி@வளேவயவ0றி- Mைறெய)றிய 1வர. தவ&னிவ,
ம)னேனயிதைன ேதறிடமா*டாமயகமா>க டல3.வேர.

(46)

மாயவனி) பாேலகனாA &)ன வ.தி தன) பி)னரவ )றா),
பா=லெகா; 1டைனயயைன' பைட தன) &. கால ெத),
ேற=%ம ேகாபநிடதேமாதிவதியா நி)னிட றாதா,
ேலாAவிலாகி=ள வ"லவகMள க ைறம ணிவிளேக.

(47)

அ%;ேமாக0ப தயெனா க0ப தாிெயா க0ப திலா) &),
பிற'ப-)பா) ம0றிவைர &)ேனா) ெப0றளி தி வ)ம0றிதனா,
Eற'ெப%&யசிதா7சிகெளாவ;ள ேதாவி"ைலெய)றி@வா,
பிற'1றாமைறக4 &3வ&ண. ேதாாிய 1வெர ெபமாேன.

(48)

ஆ>ெகாசாராரயனாியிவ ; திரனதிகனாெமனC,
மீ>கிவத

பாலவ) பிற.தாென)பமவ) 90றி-ெகனC,

ேமா>; மா"விைடயா=)-நாமெமா'1ைம ெசAைக ம0ெற "லா
நீ>கிடா ைடேயானாதலா) ேமலாAநி0பவெனனCேமா வேர.

(49)
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ேதவ Dவ;.தைலைமெயா'1ைமதா) ெச'1கவ)றி ம0றி வ4,
ேமவேமேலா- திரெனன தா) விள 1 ெவ.தவாேற->,
காவலநீேயயாவ; ேமலா>கடCெள)ப ெபவழேக,
ேயாCறாலெகலா பணிெசA=ெமாவனீ யாகிநி)றைனேய.

உலெகலா

(50)

பணி ெசAதிட த;.தைலைமெயாவனீேயயி வறியா,

கலதிக வறிேத ேபா;வவா4கைடயேன0க பபதிேய,
லCேதவ; மா-டேபால ராரமா- ட &தலா ,
பலCயிகM&)பணி வழி நி0ற0பாலன பக ேபால)ேற.

(51)

மானிட தம' ெபைமேத.ைர; மாதவ நி)னிட த)1,
மானிட.தாி ேதாA தமமாக *சிற.ெத ெத4 ணியவா0றா),
மானிட'பிற'ைப' ெப0%BெசAவிைனயி) வய தராA நினக)1 ெசAயா,
மானிட'பதக*ெக.தவாேற-

வ>கதிக4<ல) யாேன.

(52)

இபிற'பாள நியதியாA வ3 த0ெக த" காய திாிய) ேற,
வமத0;ய.தெதAவ நீெய)ேற [*] வ3 திமி ெப வழேக,
மவ ெபாேளயாத(-)றா வழிபடா விபிற 'பாள,
1ாி=ந"விைனகளியாைவ=

1ைன=. Uசிலாவணிெய ன'பேம.

(53)

--[*] காய திாி ம.திர ; அதிெதAவ சிவெபமாேன ெய)பதைன Iதச>கிைத
எகியைவபவ கா4ட

ஆறாம தி யாய கா4க.

வி'பிரெக"லாம>கியி ெறAவேமCெம)%. தழ0க* C*,
ெகா'பிலா நீேயய.தாியாமிெய)னC&யமைறமிதி,
ெச 'பி

வசனமி@விவைக=.திர4 நீய<யேனனரகி0,

;'1 றாதேவாAவி'பிர தம; ;லெதAவெமனவிளகிேம.

(54)
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ேவதிய ;ல தி0பிற.தவ தம; விேசடமாயிக(=க தி",
ேவதநீெதAவெமன'1ராண>க விள பCம)பினாE) ற),
பாததாமைரைய வழிபடாேதைன'ப4ணவதைம வழிப ேவா,
பாதக மைறேயா Dடகளவ;' பய)றராபாெதA வ>கMேம.

(55)

எ.ைத நீெபா%ைம=ைடயவ) க ெகளியவ-)ன  ைகயி",
வ.த ேபாE)ன<ய;விைரவி) வாA திம வெப%

ேப%B,

சி.ைத ேவ*டத0; ேம0பட' ெப%வேத .தி<) &3&)-ைடைம,
யி.தவாAைமயினா0பய) ;றி தவ; மீ4 நீசரெணன த;ேம.

(56)

இ ைமயி0 ேபாக&ைன வழிபேவா
ெக4ண ெப ைமயெத)ப,
ர ைமயிேலைன=ளன
நி0கவ4ணேல=)ன- சராக,
ட &ைட'பத&மாியய) &தேலாத

பத>கM; ேமலாக,

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

நிக7பிரகிதி கட.தெமAவா7வாநிரதிசயான.த மC.
திக3நி) னளா0 ெப%வதா பிறவி தியேநாய%;ந) ம.ேத
1க(த0ேக ெமA'ெபாM4ைம ேபாதி;ஞானமாமC
மக(ட ன திவ கிைட தால"ல கி*றாத)ேற.

(58)

வ.திடாவைக ேவ*டதனி) ேம ப*ட பய) ெபறCதவி டவ0றா.,
தி. நி)வழிபாெடாதைலயாக ெசAயேவ4< .தைக தா= ,
பிாி.ைன நீ  ேவெறா ெதAவ

வழிபடநாவேபேயா,

ர.தவ'ெபாேள ெவAயV7ெகாைமவில ;தலாிதாித.ேதா .

மளினாலவிைசயாலவா த)னா) மதாபிமான>களா" வறிேத,
ெயாC கவாணாMைன ெதாழாDகெராவேனயா> கெள"ேலா&.,
திமக) மைனவி &த(ேயாேராBேசரநி) ன<யராய ெதா3ேத ,

(59)
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ெபாிமி மதிேய ெபய.திடாதி ; ேபறளி தக ம0ெறமேக.

ேவ%.
இ@வா% &'பானிர*<' பெசA=ளாE)
ெச@வான<யி0சி வேதா திரமாைல ேச ேத
னி@வாAைமயினி தேமாகா(தைன'ப<'பா
Aவா-னதி)ன 9கC பராேன.

ேவ%.
வி4ேணாதம;.ெதாிவ நி) ேம)ைமெய>ேகயாென >ேக,
த4ணா திெய)றிCெமா ;0ற.தானாA சைம.த தா,
ல4ணாவ)1ெகளியாயானவாவா0 ெசAேதனாத(னா,
ேல4ணாெத"லா

ெபா% தவா ெய)-மிெவ)%ணி பாேம.

ேவ%.
யாேனயறிேவனிவைனெயன த)றனவா
லானாவாிேய 1க)றாெனனில.தநி)சீ
ேதனார&ேதயினி ம0ெறவேதறவ"லா
ேகானா=யிேதா%ைறய பல9 ளாேன.

திசி0ற பல .
----------------------

(60)

