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அபிராமிஅபிராமி ப�ட�ப�ட� அ�ளியஅ�ளிய அபிராமிஅபிராமி அ�தாதிஅ�தாதி  
 
தா�தா� அம�அம� ெகா�ைற��ெகா�ைற�� ச�பகச�பக மாைல��மாைல�� சா���சா��� தி�ைலதி�ைல  
ஊர�த�ஊர�த� பாக��பாக�� உைமஉைம ைம�தேனைம�தேன.-உல�உல� ஏ��ஏ�� ெப�றெப�ற  
சீ�சீ� அபிராமிஅபிராமி அ�தாதிஅ�தாதி எ�ேபா��எ�ேபா�� எ�த�எ�த� சி�ைத��ேளசி�ைத��ேள-  
கா�கா� அம�அம� ேமனி�ேமனி� கணபதிேயகணபதிேய.-நி�க�நி�க� க��ைரேயக��ைரேய. --- கா��கா�� 
ெகா�ைற மாைல��, ச�பக மாைல�� அணி�� நி��� தி�ைலய�பதி நாயக����, அவ� ஒ� பாதியா� நி��� 
உைம��� ைம�தேன! ேமக� ேபா�ற க�நிற ேமனிைய உைடய ேபரழ� விநாயகேர! ஏ�லைக�� ெப�ற சீ� ெபா��திய 
அபிராமி� தாயி� அ�ைள��, அழைக�� எ������� இ�வ�தாதி எ�ெபா��� எ� சி�ைத��ேள உைற�� 
இ��க அ�� �ரிவாயாக. 
1: உதி�கி�றஉதி�கி�ற ெச�கதி�ெச�கதி�, உ�சி�உ�சி� திலக�திலக�, உண��ைடேயா�உண��ைடேயா�  
மதி�கி�றமதி�கி�ற மாணி�க�மாணி�க�, மா�ள�ேபா�மா�ள�ேபா�, மல��கமைலமல��கமைல  
�தி�கி�ற�தி�கி�ற மி�மி� ெகா�ெகா�, ெம�ெம� க��க�� ���ம���ம ேதாய�ேதாய�-எ�னஎ�ன 
விதி�கி�றவிதி�கி�ற ேமனிேமனி அபிராமிஅபிராமி, எ�த�எ�த� வி��வி�� �ைணேய�ைணேய: 
உதய �ரியனி� ெச�ைமயான கதிைர� ேபால��, உ�சி�திலக� எ�கிற ெச�மலைர� ேபால��, ேபா�ற�ப�கி�ற 
மாணி�க�ைத� ேபால��, மா�ள ெமா�ைட� ேபால��, ஒ�� விள��� ெம�ைமயான மலரி� வீ�றி��கி�ற 
தி�மக�� �தி�க���ய வ�ைவ�ைடயவ� எ� அபிராமியா��. அவ� ெகா� மி�னைல� ேபா���, மண� மி� 
���ம� �ழ�� ேபா��� சிவ�த ேமனி�ைடயவ�. இனி அவேள என��� சிற�த �ைணயாவா�. 
2: �ைண���ைண��, ெதா��ெதா�� ெத�வ��ெத�வ�� ெப�றெப�ற தா��தா��, ��திகளி���திகளி�  
பைண��பைண�� ெகா����ெகா���� பதிெகா�டபதிெகா�ட ேவ��ேவ��-பனிபனி மல����மல���� 
கைண��கைண��, க����க���� சிைல��சிைல��, ெம�ெம� பாசா��ச��பாசா��ச��, ைகயி�ைகயி� 
அைண��அைண�� திரி�ரதிரி�ர ��தரி��தரி-ஆவ�ஆவ� அறி�தனேமஅறி�தனேம. 
அபிராமி அ�ைனைய நா� அறி�� ெகா�ேட�. அவேள என��� �ைணயாக��, ெதா�கி�ற ெத�வமாக��, 
ெப�ற தாயாக�� விள��கி�றா�. ேவத�களி� ெதாழிலாக��, அவ�றி� கிைளகளாக��, ேவராக�� நிைலெப�� 
இ��கி�றா�. அவ� ைகயிேல �ளி��த மல� அ���, க��� வி���, ெம�லிய பாச��, அ��ச�� ெகா�� 
விள��கி�றா�. அ�த� திரி�ர ��தரிேய என��� �ைண. 
3: அறி�ேத�அறி�ேத�, எவ��எவ�� அறியாஅறியா மைறையமைறைய, அறி��ெகா��அறி��ெகா�� 
ெசறி�ேத�ெசறி�ேத�, நின�நின� தி�வ��ேகதி�வ��ேக,-தி�ேவதி�ேவ.- ெவ�வி�ெவ�வி� 
பிறி�ேத�பிறி�ேத�, நி�நி� அ�ப�அ�ப� ெப�ைமெப�ைம எ�ணாதஎ�ணாத க�மக�ம ெந�சா�ெந�சா�, 
மறி�ேதமறி�ேத வி��வி�� நர���நர��� உறவாயஉறவாய மனிதைரேயமனிதைரேய. 
அ��ெச�வ�ைத அ�ப�க��� வழ��� அபிராமிேய! நி� ெப�ைமைய உண���� அ�யா�களி� ���றைவ நா� 
நா�யதி�ைல. மன�தா�� அவ�கைள எ�ணாத காரண�தா� தீவிைன மி�க எ� ெந�சான� நரக�தி� வீ��� 
மனிதைரேய நா�� ெகா����த�. இ�ெபா�� நா� அறி�� ெகா�ேட�. ஆதலினா� அ�தீயவழி மா�கைள 
வி��� பிரி�� வ�� வி�ேட�. எவ�� அறியாத ேவத� ெபா�ைள ெதரி�� ெகா�� உ� தி�வ�யிேலேய இர�டற� 
கல�� வி�ேட�. இனி நீேய என��� �ைணயாவா�. 
4: மனித��மனித��, ேதவ��ேதவ��, மாயாமாயா �னிவ���னிவ��, வ��வ��, ெச�னிெச�னி 
�னித���னித�� ேசவ��ேசவ�� ேகாமளேமேகாமளேம.ெகா�ைறெகா�ைற வா�சைடேம�வா�சைடேம� 
பனித��பனித�� தி�க��தி�க��, பா���பா���,பகீரதி��பகீரதி�� பைட�தபைட�த 
�னித���னித�� நீ��நீ�� எ�எ� ��தி��தி எ�நா��எ�நா�� ெபா���கேவெபா���கேவ. 
மனித�, ேதவ�, ெப�� தவ�னிவ� �தலிேயா� தைல ைவ�� வண��� அழகிய சிவ�த பாத�க�ைடய 
ேகாமளவ�லிேய! த��ைடய நீ�ட சடா��யி� ெகா�ைற��, �ளி��சி த�� இள� ச�திரைன��, அரைவ��, 
க�ைகைய�� ெகா�� விள��கி�ற �னிதரான சிவெப�மா�� நீ�� இைடயறா� எ� மன�திேல ஆ�சிய�ள 
ேவ���. 
5: ெபா��தியெபா��திய ���ைர���ைர, ெச��ெச�� உைரெச���உைரெச��� �ண��ண� �ைலயா��ைலயா�,  
வ��தியவ��திய வ�சிவ�சி ம����ம���� மேனா�மணிமேனா�மணி, வா�வா� சைடேயா�சைடேயா�  
அ��தியஅ��திய ந��ந�� அ��அ�� ஆ�கியஆ�கிய அ�பிைகஅ�பிைக, அ��யேம�அ��யேம�  
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தி��தியதி��திய ��தரி��தரி, அ�தரிஅ�தரி-பாத�பாத� எ�எ� ெச�னியேதெச�னியேத. 
அபிராமி அ�ைனேய! உயி�களிட�திேல பைட�த�, கா�த�, அழி�த� ஆகிய �வைக நிைலகளி��, நிைற�� 
இ��பவேள! மாணி�க �� அணி�த ெந��கமான, அட��த தன�களி� �ைமயா� வ���கி�ற வ�சி� ெகா� 
ேபா�ற இைடைய உைடயவேள! மேனா�மணியானவேள! (அ�ப�கைள ஞான நிைல�� ெகா�� ெச�கி�றவ�) 
நீ�ட சைடைய உைடய சிவெப�மா� அ�ெறா� நா� அ��திய விஷ�ைத அ�தமா�கிய அழகிய ேதவி! நீ 
வீ�றி���� தாமைரைய� கா���� ெம�ைமயான நி� தி�வ�கைளேய, எ� தைலேம� ெகா�ேட�. 
6: ெச�னிய�ெச�னிய�, உ�உ� ெபா�ெபா� தி�வ��தி�வ�� தாமைரதாமைர. சி�ைத��ேளசி�ைத��ேள  
ம�னிய�ம�னிய�, உ�உ� தி�தி� ம�திர�ம�திர�,- சி��ரசி��ர வ�ண�வ�ண� ெப�ேணெப�ேண.-  
��னியநி���னியநி� அ�யா�ட�அ�யா�ட� ����, �ைற�ைற �ைறேய�ைறேய  
ப�னிய�ப�னிய�, எ���எ��� உ�த�உ�த� பரமாகமபரமாகம ப�ததிேயப�ததிேய. 
ெச�ைமயான தி�ேமனி�ைடய அபிராமி� தாேய! எ��� எ� தைலேம� இ��க���ய�, நி� அழகிய தி�வ�ேய! 
எ��� எ� சி�ைத��ேள நிைல ெப�� இ��க� ��ய�, நி� தி�ம�திரேம! ெச��ர நிற�ைடய அழகிய ேதவி, 
நா� இனி எ��� கல�தி��ப� நி�ைனேய மறவா� ெதா�� அ�யா�கைளேய! நா� தின�ேதா�� பாராயண� 
ெச�வ�, உ��ைடய ேமலான ஆகம ெநறிையேய! 
7: ததி��ததி�� ம�தி�ம�தி� �ழ���ழ�� எ�எ� ஆவிஆவி, தள��தள�� இல�இல� ஓ�ஓ�  
கதி��வ�ண�கதி��வ�ண� க��க�� க�டா�க�டா�-கமலாலய��கமலாலய��,  
மதி��ேவணிமதி��ேவணி மகி�ந��மகி�ந��, மா��மா��, வண�கிவண�கி, எ���எ���  
�தி���தி�� ேசவ�யா�ேசவ�யா�. சி��ரானனசி��ரானன ��தரிேய��தரிேய. 
தாமைர மலரி� உதி�தவ��, கைலமகளி� ெகா�ந�� ஆகிய பிர�ம��, தி�மா�� வண�கி� ேபா��கி�ற சிவ�த 
பாத�கைள�ைடய ெச��ர� திலக� ெகா�� விள��� ேபரழகானவேள! தயிைர� கைட�� ம��� ேபா�� உலகி� 
பிற�� இற�� எ�� �ழ�� வ��தாம� எ� உயி� ந�லெதா� ேமா�ச கதிையயைடய அ�� �ரிவாயாக! 
8: ��தரி��தரி எ�ைதஎ�ைத �ைணவி�ைணவி, எ�எ� பாச�ெதாடைரபாச�ெதாடைர எ�லா�எ�லா�  
வ��வ�� அரிஅரி சி��ரசி��ர வ�ண�தினா�வ�ண�தினா�, மகிட�மகிட� தைலேம�தைலேம�  
அ�தரிஅ�தரி, நீலிநீலி, அழியாதஅழியாத க�னிைகக�னிைக, ஆரண�ேதா�ஆரண�ேதா�  
க�க� தரிதரி ைக�தல�தா�ைக�தல�தா�-மல��தா�மல��தா� எ�எ� க��தனேவக��தனேவ 
எ� அபிராமி அ�ைனேய ேபரழகானவ�. அவ� எ� த�ைத சிவெப�மானி� �ைணவி. எ��ைடய அக�, �றமாகிய 
அைன�� ப�த பாச�கைள�� ேபா�க� ��யவ�. ெச�நிற� தி�ேமனியா�. அ�ெறா�நா� மகிஷா�ரனி� தைல 
ேம� நி��, அவைன வத� ெச�தவ� (அக�ைதைய அழி�தவ�). நீல நிற�ைடய நீலி எ��� க�னியானவ�. 
த��ைடய ைகயி� பிர�ம கபால�ைத� ெகா����பவ�. அவ�ைடய மல��தாைளேய எ��� எ� க��தி� 
ெகா���ேள�. 
9: க��தனக��தன எ�ைதத�எ�ைதத� க�ணனக�ணன,வ�ண�வ�ண� கனகெவ�பி�கனகெவ�பி�  
ெப��தனெப��தன, பா�பா� அ��அ�� பி�ைள��பி�ைள�� ந�கினந�கின, ேப�ேப� அ����அ����  
தி��தனதி��தன பார��பார��, ஆர��ஆர��, ெச�ைக�ெச�ைக� சிைல��சிைல��, அ���அ���,  
���தன���தன �ர���ர��, நீ��நீ��, அ�ேமஅ�ேம. வ��வ�� எ���எ��� நி�கேவநி�கேவ. 
அபிராமி�தாேய! எ� த�ைத சிவெப�மானி� க��தி��, க�ணி�� நி�� விள�க� ��ய�, ெபா� மைலெயன 
மத��� நி��� நி� தி��ைலேய ஆ��. அ��ைலேய நீ உயி�களிட�தி� கா��� பரிைவ� கா��வத�காக அ�த� 
பி�ைளயாகிய ஞானச�ப�த��� பா� ந�கிய�. இ�ப��ப�ட அ��மி�க கனமான ெகா�ைக��, அதி� விள�க� 
��ய ஆர��, சிவ�த ைககளி� விள��� வி��� அ���, நி��ைடய சிவ�த இத� நைக�� எ� �� கா�சிய�ள 
ேவ���. 
10: நி���நி��� இ����இ���� கிட���கிட��� நட���நட��� நிைன�ப�நிைன�ப� உ�ைனஉ�ைன,  
எ���எ��� வண��வ�வண��வ� உ�உ� மல��மல�� தா�தா�.-எ�தாமைறயி�எ�தாமைறயி�  
ஒ���ஒ��� அ��ெபா�ேளஅ��ெபா�ேள. அ�ேளஅ�ேள. உைமேயஉைமேய. இமய��இமய��  
அ���அ��� பிற�தவேளபிற�தவேள. அழியாஅழியா ��தி��தி ஆன�தேமஆன�தேம. 
அறித�கரிய ெபா�ேள! அ�ேள உ�வான உைமேய! அ�கால�தி� இமயமைலயி� பிற�தவேள! எ��� அழியாத ��தி 
ஆன�தமாக விள��பவேள! உண�த�கரிய ெப�ைம வா��த ேவத� ெபா�ளி� ஒ�றிய ெபா�ேள! நா� நி�றா��, 
இ��தா��, கிட�தா��, எ�நிைலயி� இ��பி�� நி�ைனேய நிைன�� தியானி�கி�ேற�. நா� வண��வ�� நி� 
மல� ேபா�ற பாத�கைளேய யா��. 
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11: ஆன�தமா�ஆன�தமா�, எ�எ� அறிவா�அறிவா�, நிைற�தநிைற�த அ�த�மா�அ�த�மா�,  
வா�வா� அ�தமானஅ�தமான வ��வ�� உைடயா�உைடயா�, மைறமைற நா�கி����நா�கி����  
தா�தா� அ�தமானஅ�தமான, சரணாரவி�த�சரணாரவி�த�-தவளதவள நிற�நிற�  
கான�கான� த�த� ஆடர��ஆடர�� ஆ�ஆ� எ�பிரா�எ�பிரா� ������ க�ணியேதக�ணியேத. 
அபிராமி�தா� எ� ஆன�தமாக��, எ� அறிவாக�� விள��கி�றா�. எ� வா�வி� அ�தமாக 
நிைற�தி��கி�றா�. அவ� ஆகாய�தி� ெதாட�கி ம�, நீ�, ெந���, கா�� எ�ற ஐ�ெப�� வ��ைடயவ�. ேவத� 
நா�கி���� தாேன ெதாட�கமாக��, ��வாக�� இ��பவ�. இ�ப��ப�ட தாயி� தி�வ�� தாமைரக�, தி�ெவ� 
கா��� தி�நடன� �ரி�� எ�பிரா� ஈச� ��ேம� தைலமாைலயாக� திக�வன. 
12: க�ணிய�க�ணிய� உ�உ� �க��க�, க�ப�க�ப� உ�உ� நாம�நாம�, கசி��கசி�� ப�திப�தி  
ப�ணிய�ப�ணிய� உ�உ� இ�இ� பாதா��ய�தி�பாதா��ய�தி�, பக�பக� இரவாஇரவா  
ந�ணிய�ந�ணிய� உ�ைனஉ�ைன நய�ேதா�நய�ேதா� அைவய��அைவய��-நா�நா� ��ெச�த��ெச�த  
��ணிய���ணிய� ஏ�ஏ�? எ�எ� அ�ேமஅ�ேம. �வி�வி ஏைழ��ஏைழ�� ��தவேள��தவேள. 
எ� அ�ைமேய! அபிராமி�தாேய! ஏ� உலைக�� ெப�றவேள! நா� எ�ெபா��� ஊ��க நிைனவ� உ��கேழ! நா� 
க�பேதா உ� நாம�. எ� மன� கசி�� ப�தி ெச�வேதா உ� தி�வ�� தாமைர. நா� இரெவ���, பகெல��� பாராம� 
ெச�� ேச��தி��ப� உ� அ�யா� ��ட�. இைவக��ெக�லா� தாேய! நா� ெச�த ��ணிய�தா� எ�ன! 
13: ��தவேள��தவேள, �வன��வன� பதினா�ைக��பதினா�ைக��. ��தவ�ண���தவ�ண�  
கா�தவேளகா�தவேள. பி�பி� கர�தவேளகர�தவேள. கைற�க�ட���கைற�க�ட���  
��தவேள��தவேள. எ����வாஎ����வா ���த�����த�� இைளயவேளஇைளயவேள.  
மா�தவேளமா�தவேள. உ�ைனஉ�ைன அ�றிஅ�றி ம��ம�� ஓ�ஓ� ெத�வ�ெத�வ� வ�தி�பேதவ�தி�பேத? 
உலக� பதினா�ைக�� ெப�றவேள! எ�ப�� ெப�றாேயா, அ�ப�ேய உலக�ைத� கா�பவேள! பி�� ஏேதா ஒ� காரண� 
க�தி, உலக�ைத உ�னி� அட�கி� ெகா�டவேள! கைற� க�ட��� (ஆலகால விஷ�ைத உ�டதா� கைற 
என�ப�ட�) ��தவேள! (ஆதி ச�தியிலி��ேத சிவ�, பிர�மா, வி�� �தலாேனா� ேதா�றினா�க� எ�ப� வரலா�) 
எ��� சீ� இளைம ெபா��திய தி�மா���� த�ைகேய! அ��தவ�தி� தைலவிேய! அபிராமி அ�ைனேய! 
உ�ைனய�றி ம�ெறா� ெத�வ�ைத வண�ேக�. 
14: வ�தி�பவ�வ�தி�பவ� உ�ைனஉ�ைன, வானவ�வானவ� தானவ�தானவ� ஆனவ�க�ஆனவ�க�,  
சி�தி�பவ�சி�தி�பவ�, ந�திைச�க�ந�திைச�க� நாரண�நாரண�, சி�ைத��ேளசி�ைத��ேள  
ப�தி�பவ�ப�தி�பவ�, அழியா�அழியா� பரமான�த�பரமான�த�, பாரி�பாரி� உ�ைன�உ�ைன�  
ச�தி�பவ���ச�தி�பவ��� எளிதா�எளிதா� எ�பிரா��எ�பிரா��. நி�நி� த�ணளிேயத�ணளிேய: 
ஏ அபிராமி அ�ைனேய! உ�ைன வண��பவ�க� ேதவ�க�, அ�ர�க�, ம��� உ�ைன வி��பி� பல கால�� ெதா�� 
அ�யா�க�! நா�� �க�கைள�ைடய பிர�ம�� வி���ேம உ�ைன� சி�தி�பவ�க�! நி�ைன மன�தி�� 
க���ப��தியவ� எ��� அழியாத பரமான�த நாதனாகிய சிவெப�மாேன! இவ�கைள� கா���� உலக�தி� 
நி�ைன� தரிசன� ெச�வா��ேக நீ எளிதி� அ�� �ரிகி�றா�. எ� தாேய! உ� க�ைணதா� எ�ேன! விய�த��ரிய 
த�ைமய�! 
15: த�ணளி��த�ணளி�� எ��எ��, ��ேன��ேன பலபல ேகா�ேகா� தவ�க�தவ�க� ெச�வா�ெச�வா�,  
ம�ம� அளி���அளி��� ெச�வேமாெச�வேமா ெப�வா�ெப�வா�? மதிமதி வானவ�வானவ� த�த�  
வி�வி� அளி���அளி��� ெச�வ��ெச�வ�� அழியாஅழியா ��தி��தி வீ��வீ��, அ�ேறாஅ�ேறா?-  
ப�ப� அளி���அளி��� ெசா�ெசா� பரிமளபரிமள யாமைள�யாமைள� ைப�கிளிேயைப�கிளிேய. 
அ�ைனேய! அபிராமி� தாேய! இைசைய எ��ப���ய அழகிய இ�ெசா� ��� எ� ப��கிளிேய! நி� தி�வ�� 
நா�� பலேகா� தவ�கைள� ெச�தவ�க� இ��லக�தி� கிைட�க� ��ய ெச�வ�கைள ம��மா ெப�வ�? சிற�த 
ேதேவ�திர� ஆ�சி ெச�ய���ய வி��லக ேபாக�ைத�� ெப�வ�. ம���, அழியாத ��தி� ேப�ைற�� 
அைடவா�க� அ�லவா! 
16: கிளிேயகிளிேய, கிைளஞ�கிைளஞ� மன�ேதமன�ேத கிட��கிட�� கிள���கிள��� ஒளி��ஒளி��  
ஒளிேயஒளிேய, ஒளி��ஒளி�� ஒளி��ஒளி�� இடேமஇடேம, எ�ணி�எ�ணி� ஒ���ஒ��� இ�லாஇ�லா  
ெவளிேயெவளிேய, ெவளிெவளி �த��த� �த�க��த�க� ஆகிஆகி விரி�தவிரி�த அ�ேமஅ�ேம.-  
அளிேய�அளிேய� அறி�அறி� அளவி��அளவி�� அளவான�அளவான� அதிசயேமஅதிசயேம. 
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கிளி ேபா�றவேள! தாேய! உ�ைன நிைன�� வழிப�� அ�யா� மன�தினிேல �ட� வி��� பிரகாசி��� ஒளிேய! 
அ�வா� ஒளி�� ஒளி�� நிைலயாக இ��பவேள! ஒ��ேம இ�லாத அ�டமாக��, அ�வ�ட�தினி�� ஐ�ெப�� 
�த�களாக�� விரி�� நி�ற தாேய! எளிேயனாகிய எ� சி�றறி��� நீ எ��மா� நி�ற�� அதிசயமா��! 
17: அதிசய�அதிசய� ஆனஆன வ��வ�� உைடயா�உைடயா�, அரவி�த�அரவி�த� எ�லா�எ�லா�  
�தி�தி சயசய ஆனனஆனன ��தரவ�லி��தரவ�லி, �ைண�ைண இரதிஇரதி  
பதிபதி சயமான�சயமான� அபசய�அபசய� ஆகஆக, ���� பா��தவ�த�பா��தவ�த�  
மதிமதி சய�சய� ஆகஆக அ�ேறாஅ�ேறா, வாமவாம பாக�ைதபாக�ைத வ�வியேதவ�வியேத? 
அபிராமி அ�ைன அதிசயமான அழ�ைடயவ�! அவ� தாமைர ேபா�ற மல�கெள�லா� �தி�க� ��ய ெவ�றி 
ெபா��திய அழகிய �க�ைத�ைடயவ�; ெகா� ேபா�றவ�; அவ� கணவ� ��� ஒ�நா� ம�மதனி� 
ெவ�றிகைளெய�லா� ேதா�வியாக ெந�றி� க�ைண� திற�� பா��தா�. அ�ப��ப�டவரி� மன�ைத�� �ைழய� 
ெச��, அவ�ைடய இட� பாக�ைத� கவ��� ெகா�டா�, ெவ�றி�ைடய ேதவி. 
18: வ�வியவ�விய பாக��பாக�� இைறவ��இைறவ�� நீ��நீ�� மகி��தி����மகி��தி����  
ெச�வி��ெச�வி��, உ�க�உ�க� தி�மண�தி�மண� ேகால��ேகால��, சி�ைத��ேளசி�ைத��ேள  
அ�விய�அ�விய� தீ���தீ��� எ�ைனஎ�ைன ஆ�டெபா�ஆ�டெபா� பாத��பாத�� ஆகிவ��ஆகிவ��-  
ெவ�வியெவ�விய கால�கால� எ�ேம�எ�ேம� வ��ேபா�வ��ேபா�-ெவளிெவளி நி�கேவநி�கேவ. 
அபிராமி� தாேய! எ� அக�ப��, �ற�ப�� ஆகிய பாச�கைள அக�றி, எ�ைன ஆ�ெகா�� அ�ளிய நி� 
ெபா�பாத�கேளா�, எ�ைத எ�பிராேனா� இர�டற� கல�தி���� அ��த நாரீ�வர� அழ��, தனி�தனி நி�� 
கா�சி த�� தி�மண�ேகால��, ெகா�ய கால� எ�ேம� எதி��� வ�� கால�களி� கா�சிய�ள ேவ���. 
19: ெவளிநி�றெவளிநி�ற நி�தி�ேமனிைய�நி�தி�ேமனிைய� பா���பா���, எ�எ� விழி��விழி�� ெந���ெந���  
களிநி�றகளிநி�ற ெவ�ள�ெவ�ள� கைரக�ட�கைரக�ட�, இ�ைலஇ�ைல, க��தி��ேளக��தி��ேள  
ெதளிநி�றெதளிநி�ற ஞான�ஞான� திக�கி�ற�திக�கி�ற�, எ�னஎ�ன தி��ளேமாதி��ளேமா?-  
ஒளிநி�றஒளிநி�ற ேகாண�க�ேகாண�க� ஒ�ப��ஒ�ப�� ேமவிேமவி உைறபவேளஉைறபவேள. 
ஒளி ெபா��திய ஒ�ப� ேகாண�களி� (நவச�தி) உைறகி�ற தாேய! நி� தி�மண� கா�சி த�வைத� க�ட எ� 
க�க��, ெந��� ெகா�ட மகி��சி ெவ�ள�தி�� இ�வைர ஒ� கைர க�டதி�ைல. ஆயி�� ெதளி�த ஞான� 
இ��பைத உண�கிேற�. இ� உ��ைடய தி�வ�� பயேனயா��. 
20: உைறகி�றஉைறகி�ற நி�நி� தி��ேகாயி�தி��ேகாயி�-நி�நி� ேக�வ�ேக�வ� ஒ�ஒ� ப�கேமாப�கேமா,  
அைறகி�றஅைறகி�ற நா�நா� மைறயி�மைறயி� அ�ேயாஅ�ேயா ��ேயா��ேயா, அ�த�அ�த�  
நிைறகி�றநிைறகி�ற ெவ�ெவ� தி�கேளாதி�கேளா, க�சேமாக�சேமா, எ�த�எ�த� ெந�சகேமாெந�சகேமா,  
மைறகி�றமைறகி�ற வாரிதிேயாவாரிதிேயா?- �ரணாசல�ரணாசல ம�கைலேயம�கைலேய. 
எ��� �ரணமா� விள��கி�ற அபிராமி அ�ைனேய! நீ வீ�றி���� தி��ேகாயி� நி� ெகா�நராகிய 
சிவெப�மானி� ஒ� பாகேமா? அ�றி, ஓத�ப�கி�ற நா�� ேவத�களி� ஆதிேயா? அ�தேமா? அ�றி��, அமி�த� 
ேபா�ற �ளி��த ���ச�திரேனய�றி ெவ� தாமைரேயா? இ�ைல, எ��ைடய ெந�ச�தாேனேயா அ�ல� 
ெச�வெம�லா� மைற�தி�க� ��ய பா� கடேலா? தாேய! நீ எ��� நிைற�தி��பதா� எதி� எ�� ேதா�றவி�ைலேய! 
21: ம�கைலம�கைல, ெச�கலச�ெச�கலச� �ைலயா��ைலயா�, மைலயா�மைலயா�, வ�ண�வ�ண�  
ச��ச�� அைலஅைல ெச�ைக�ெச�ைக� சகலசகல கலாமயி�கலாமயி� தா�தா� க�ைகக�ைக  
ெபா��ெபா�� அைலஅைல த���த��� �ரிசைடேயா��ரிசைடேயா� �ைடயா��ைடயா�, உைடயா�உைடயா�  
பி�கைலபி�கைல, நீலிநீலி, ெச�யா�ெச�யா�, ெவளியா�ெவளியா�, ப��ப�� ெப�ெகா�ேயெப�ெகா�ேய. 
அ�மா அபிராமி! எ��� ப�ைமயான ெப� ெகா�யாக விள��பவேள! எ��� �ம�கலிேய! ெச�கலச� ேபா�ற 
தன�கைள�ைடயவேள! உய��த மைலயிேல உதி�தவேள! ெவ�ைமயான ச�� வைளய�கைள அணி�� ெச�ைமயான 
கர�கைள�ைடயவேள! சகல கைலக�� உண��த மயி� ேபா�றவேள! பா�கி�ற க�ைகைய, �ைர கடைல� த� 
��யிேல தரி�த சிவெப�மானி� ஒ� பாதி ஆனவேள! எ��� ப�த�கைள�ைடயவேள! ெபா� நிற�ைடயவேள! 
க�நிற�ைடய நீலிேய! சிவ�த ேமனியாக�� விள��கி�றவேள! 
22: ெகா�ேயெகா�ேய, இளவ�சி�இளவ�சி� ெகா�ேபெகா�ேப, என��என�� வ�ேபவ�ேப ப��தப��த  
ப�ேயப�ேய மைறயி�மைறயி� பரிமளேமபரிமளேம, பனிபனி மா�மா� இமய�இமய�  
பி�ேயபி�ேய, பிரம�பிரம� �தலாய�தலாய ேதவைர�ேதவைர� ெப�றெப�ற அ�ேமஅ�ேம.  
அ�ேய�அ�ேய� இற��இற�� இ��இ�� இனி�இனி� பிறவாம�பிறவாம� வ��வ�� ஆ��ஆ�� ெகா�ேளெகா�ேள. 
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ெகா�யானவேள! இளைமயான வ�சி� ெபா� ெகா�ேப! த�திய�ற என��� தாேன �� வ�� அ�ளளி�த கனிேய! 
மண� பர��� ேவத �த� ெபா�ேள! பனி உ��� இமய�தி� ேதா�றிய ெப� யாைன ேபா�றவேள! பிர�ம� �தலாகிய 
ேதவ�கைள� ெப�ெற��த தாேய! அ�ேய� இ�பிறவியி� இற�தபி�, மீ��� பிறவாம� த��தா� ெகா�ள ேவ���. 
23: ெகா�ேள�ெகா�ேள�, மன�தி�மன�தி� நி�நி� ேகால�ேகால� அ�லா�அ�லா�, அ�ப�அ�ப� ��ட�த�ைன��ட�த�ைன  
வி�ேள�வி�ேள�, பரசமய�பரசமய� வி��ேப�வி��ேப�, விய�விய� ��ல�����ல���  
உ�ேளஉ�ேள, அைன�தி����அைன�தி���� �ற�ேப�ற�ேப, உ�ள�ேதஉ�ள�ேத விைள�தவிைள�த  
க�ேளக�ேள, களி���களிேயகளி���களிேய, அளியஅளிய எ�எ� க�மணிேயக�மணிேய. 
அபிராமி� தாேய! நி��ைடய ேகாலமி�லாத ேவெறா� ெத�வ�ைத மன�தி� ெகா�ேள�. நி��ைடய அ�யா�க� 
��ட�ைத� பைக��� ெகா�ள மா�ேட�. உ�ைனய�றி பிற சமய�கைள வி��ப மா�ேட�. ���லக�க�� (ம�, 
வி�, பாதாள�) உ�ேள��, யாவ�றி���� ெவளிேய�� நிைற�தி��பவேள! எ��ைடய உ�ள�திேல ஆன�த� 
களி�ைப உ�டா��� க�ேள! ஆன�த�தி�� ஆன�தமானவேள! எளிேயனாகிய என��� அ�� பாலி�த எ� 
க�மணி ேபா�றவேள! 
24: மணிேயமணிேய, மணியி�மணியி� ஒளிேயஒளிேய, ஒளி��ஒளி�� மணிமணி �ைன�த�ைன�த  
அணிேயஅணிேய, அணி��அணி�� அணி��அணி�� அழேகஅழேக, அ�காதவ����அ�காதவ����  
பிணிேயபிணிேய, பிணி��பிணி�� ம��ேதம��ேத, அமர�அமர� ெப�ெப� வி��ேதவி��ேத.-  
பணிேய�பணிேய�, ஒ�வைரஒ�வைர நி�நி� ப�மப�ம பாத�பாத� பணி�தபி�ேனபணி�தபி�ேன. 
அபிராமி�தாேய! மணியாக விள��பவேள! அ� மணியி� உ�டா�� ஒளியாக�� விள��பவேள! ஒளி ெபா��திய 
நவமணிகளா� இைழ�க�ப�ட அணியாக��, அ�த அணி�� அழகாக�� திக�பவேள! நி�ைன அ�காதவ���� 
பிணிெயன நி�பவேள! நி�ைன அ��வ�� பாபா��மா�களி� பிணி�� ம��தாக�� நி�பவேள! ேதவ�க��� 
ெப�� வி��தா�� ேதா��� அ�ைனேய! நி� அழகிய தாமைர ேபா��ள ேசவ�ைய� பணி�த பி�ேன, ேவெறா� 
ெத�வ�ைத வண�க மன�தா�� நிைனேய�. 
25: பி�ேனபி�ேன திரி��திரி��, உ�உ� அ�யாைர�அ�யாைர� ேபணிேபணி, பிற��பிற�� அ��கஅ��க,  
��ேன��ேன தவ�க�தவ�க� �ய���ய�� ெகா�ேட�ெகா�ேட�,- �த��த� �வ�����வ����  
அ�ேனஅ�ேன. உல���உல��� அபிராமிஅபிராமி எ���எ��� அ�ம��ேதஅ�ம��ேத.-  
எ�ேனஎ�ேன?-இனிஇனி உ�ைனஉ�ைன யா�யா� மறவாம�மறவாம� நி��நி�� ஏ��வேனஏ��வேன. 
அ�ைமேய! �����திகளி� தாயாக விள��பவேள! ��லக�தி��� கிைட�த அ�ம��ேத! இனி நா� பிறவாம� 
இ��க, ��னதாகேவ தவ�க� பல �ய�� ெச�� ெகா�ேட�. அத�காகேவ நி� அ�யா�க� பி� திரி�� 
அவ�க���� பணி ெச�� வ�கி�ேற�. அ�மா! அபிராமி�தாேய! நா� �� ெச�த தவ� பயேன, இ�பிறவியி� 
உ�ைன மறவாம� ந�வழி நி�� வண��கி�ேற�. இ��� வண�கி� ெகா�ேடயி��ேப�. 
26: ஏ���ஏ��� அ�யவ�அ�யவ�, ஈேர�ஈேர� உலகிைன��உலகிைன�� பைட���பைட���  
கா���கா��� அழி���அழி��� திரிபவரா�திரிபவரா�,- கம���கட��கம���கட��  
சா���சா��� �ழ��ழ� அண�ேகஅண�ேக.- மண�மண� நா��நா�� நி�நி� தாளிைண��தாளிைண�� எ�எ�  
நா�நா� த��த�� ��ெமாழி��ெமாழி ஏறியவா�ஏறியவா�, நைக�ைட�ேதநைக�ைட�ேத. 
பதினா�� உலகிைன�� �ைறயாக� பைட���, கா���, அழி��� ெதாழி� �ரி�� ேதவாதி ேதவ�க� �ைறேய 
பிர�மா, வி��, சிவ� எ��� �����திகளாவா�க�. இ� �����திக�� ேபா�றி வண�க���ய அ�ைன, 
அபிராமிேயயா��. இ��ைண ெப�ைம��, மண� வீ�கி�ற கட�ப மாைலைய�� அணி�தவளாகிய ஆரண�ேக! 
மண� வீ�கி�ற நி� இைணய�களி�, எளிேயனாகிய எ��ைடய நாவினி�� ேதா�றிய வா��ைதகைள� (அபிராமி 
அ�தாதி) சா��கி�ேற�. அ�வா� நி� தி�வ�யி� எ� பாட� ஏ�ற� ெப�றி��ப�, என�ேக நைக�ைப 
விைளவி�கி�ற�. 
27: உைட�தைனஉைட�தைன வ�ச�வ�ச� பிறவிையபிறவிைய, உ�ள�உ�ள� உ���உ��� அ��அ��  
பைட�தைனபைட�தைன, ப�மப�ம பத�க�பத�க� ������ பணிபணி என�ேகஎன�ேக  
அைட�தைனஅைட�தைன, ெந�ச��ெந�ச�� அ��ைகெய�லா�அ��ைகெய�லா� நி�நி� அ���னலா�அ���னலா�  
�ைட�தைன�ைட�தைன,- ��தரி��தரி - நி�நி� அ��அ�� ஏெத��ஏெத�� ெசா��வேதெசா��வேத. 
அபிராமி அ�ைனேய! நா� அக�ேத ெகா����த ஆணவ�, க�ம�, மாைய எ�கிற ெபா� ஜால�கைள 
உைட�ெதறி�தா�. ப�தி�கன� வீ�� அ�பான உ�ள�திைன அளி�தா�. இ�த �க�தி� நி� தாமைர ேபா�� 
ேசவ���� பணி ெச�ய என�� அ�� �ரி�தா�. எ� ெந�ச�திேலயி��த அ��ைகெய�லா� ���ரவாக உ��ைடய 
அ�� ெவ�ள�தா� �ைட�தா�. ேபரழ� வ�ேவ! நி� அ�ைள எ�ப� நா� வா�வி�� உைர�ேப�! 
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28: ெசா���ெசா��� ெபா���ெபா��� எனஎன, நட�நட� ஆ��ஆ�� �ைணவ�ட��ைணவ�ட�  
�������� பரிமள�பரிமள� ��ெகா�ேய��ெகா�ேய. நி�நி� ��மல����மல�� தா�தா�  
அ���அ��� பக��பக�� ெதா�மவ��ேகெதா�மவ��ேக அழியாஅழியா அர��அர��  
ெச���ெச��� தவெநறி��தவெநறி��, சிவேலாக��சிவேலாக�� சி�தி��ேமசி�தி��ேம. 
��ைமயான ெசா�ேலா� இைண�த ெபா�� ேபால ஆன�த� ��தா�� �ைணவ�ட� இைண�� நி��� மண� 
வீ�கி�ற அழகிய ��ெகா� ேபா�றவேள! அ�றல��த பரிமள மலைர� ேபால உ�ள உ� தி�வ�கைள இரெவ���, 
பகெல��� பாரமா� ெதா�கி�ற அ�யா� ��ட�தி�ேக எ��� அழியாத அரச ேபாக��, ந�ல ேமா�ச�தி�கான 
தவெநறி��, சிவபத�� வா����. 
29: சி�தி��சி�தி�� சி�திசி�தி த��த�� ெத�வ�ெத�வ� ஆகி�ஆகி� திக��திக�� பராபரா  
ச�தி��ச�தி��, ச�திச�தி தைழ���தைழ��� சிவ��சிவ��, தவ�தவ� �ய�வா��ய�வா�  
��தி����தி��, ��தி����தி�� வி���வி���, வி��வி�� ஆகிஆகி �ைள���ைள�� எ��தஎ��த  
��தி����தி��, ��தியி��ேள��தியி��ேள �ர����ர��� �ர�ைத�ர�ைத அ�ேறஅ�ேற. 
அபிராமி� ேதவி! நீேய சகல�தி��� சி�தியாவா�. அ�சி�திைய� த�� ெத�வமான ஆதி ச�தியாக�� 
திக�கி�றா�. பராச�தியாகிய நீ கிைள�ெதழ� காரணமான பரமசிவ��, அ�சிவ�ைத� �றி��� தவ� ெச��� 
�னிவ�க��� ��தி��, அ� ��தியா� ஏ�ப�கி�ற விைத��, அ�விைதயி� ஏ�ப�ட ஞான��, ஞான�தி� 
உ�ெபா���, எ� நி��, சகல ப�த�களினி��, கா�க���ய ெத�வ� திரி�ர ��தரியாகிய உ�ைன� தவிர ேவ� 
யா� உள�? 
30: அ�ேறஅ�ேற த���த��� எ�ைனஎ�ைன ஆ��ெகா�டா�ஆ��ெகா�டா�, ெகா�ட�ெகா�ட� அ�லஅ�ல எ�ைகஎ�ைக  
ந�ேறந�ேற உன��உன��? இனிஇனி நா�நா� எ�எ� ெசயி��ெசயி�� ந��கட��ந��கட��  
ெச�ேறெச�ேற விழி��விழி��, கைரேய��ைககைரேய��ைக நி�நி� தி��ளேமாதி��ளேமா.-  
ஒ�ேறஒ�ேற, பலபல உ�ேவஉ�ேவ, அ�ேவஅ�ேவ, எ�எ� உைமயவேளஉைமயவேள. 
அபிராமி அ�ைனேய! எ� உைமயவேள! நா� பாவ�கைள� ெச�வத�� ��ேப எ�ைன த��தா� ெகா�டவேள! நா� 
பாவ�கைளேய ெச�தா��, ந��கடலி� ெச�� வீ��தா��, அதனி�� கா�ப� நி� கைடைமயா��. எ�ைன 
ஈேட�ற ��யா� எ�� ெசா�னா� ந�றாகா�. இனி உ� தி��ள�தா� எ�ைன� கைர ஏ�ற ேவ��� (ப�தபாச� 
கடலி� இ��� ��தி� கைர ஏ��த�). ஒ�றாக��, பலவாக��, விள��கி�ற எ� உைமயவேள! 
31: உைம��உைம�� உைமெயா�பாக��உைமெயா�பாக��, ஏகஏக உ�வி�உ�வி� வ��வ�� இ��இ��  
எைம��எைம�� தம��தம�� அ��அ�� ெச�யைவ�தா�ெச�யைவ�தா�, இனிஇனி எ��த���எ��த���  
சைமய�க��சைமய�க�� இ�ைலஇ�ைல, ஈ�ெற��பா�ஈ�ெற��பா� ஒ�ஒ� தா��தா�� இ�ைலஇ�ைல,  
அைம��அைம�� அைம��அைம�� ேதாளிய�ேம�ேதாளிய�ேம� ைவ�தைவ�த ஆைச�ேமஆைச�ேம. 
அபிராமி� ேதவிேய! நீ��, உ�ைன� பாகமாக�ைடய எ�பிரா��, ஆ�பாதி, ெப�பாதி எ�ற நிைலயி� 
கா�சியளி�தேதா� அ�லாம�, எ�ைன உ�க���� ெதா�� ெச���ப�யாக�� அ���ரி�தீ�க�. ஆகேவ 
என�க�றி இனி� சி�தி�பத�� ஒ� மத�� இ�ைல. எ�ைன ஈ�ெற��க ஒ� தா�� இ�ைல. ேவ� (��கி�) ேபா�ற 
ேதாைள�ைடய ெப�ணி� ேம� ைவ�த ஆைச�� இ�லாம� ஒழி�த�. 
32: ஆைச�ஆைச� கடலி�கடலி� அக�ப��அக�ப��, அ�ள�றஅ�ள�ற அ�தக�அ�தக� ைக�ைக�  
பாச�தி�பாச�தி� அ�ல�படஅ�ல�பட இ��ேதைனஇ��ேதைன, நி�நி� பாத�பாத� எ���எ���  
வாச�வாச� கமல�கமல� தைலேம�தைலேம� வலியவலிய ைவ��ைவ��, ஆ��ஆ�� ெகா�டெகா�ட  
ேநச�ைதேநச�ைத எ�எ� ெசா��ேவ�ெசா��ேவ�?- ஈச�ஈச� பாக��பாக�� ேநரிைழேயேநரிைழேய. 
அபிராமி�தாேய! எ�த� ஈச� இட�பாக�தி� தாெனா� ப�தியாக அைம�தவேள! அ�மா! நா� ெகா�ய 
ஆைசெய��� �யர� கடலி� ��கி இர�கம�ற எமனி� பாச வைலயி� சி�கியி��ேத�. அ� த�ண�தி� 
பாவியாகிய எ�ைன மண� ெபா��திய உ��ைடய பாத� தாமைரேய வலிய வ�� எ�ைன ஆ�ெகா�ட�! தாேய! நி� 
அ��ெப�� க�ைணைய எ�ென�� உைர�ேப�! 
33: இைழ���இைழ��� விைனவழிேயவிைனவழிேய அ��அ�� கால�கால�, எைனஎைன ந��கந��க  
அைழ���அைழ��� ெபா��ெபா�� வ��வ��, அ�ச�அ�ச� எ�பா�எ�பா�. அ�த�அ�த� சி�த�சி�த� எ�லா�எ�லா�  
�ைழ����ைழ��� களப�களப� �வி�ைல�வி�ைல யாமைள�யாமைள� ேகாமளேமேகாமளேம.  
உைழ���உைழ��� ெபா��ெபா��, உ�ைனேயஉ�ைனேய அ�ைனேயஅ�ைனேய எ�ப�எ�ப� ஓ�வ�ேதஓ�வ�ேத 
தாேய! அபிராமிேய! நா� ெச�த தீய வழிக��காக எ�ைன ெந���கி�ற எம� எ�ைன� �����தி, வைத��� 
ெபா��, தாேய உ�ைன அைழ�க, அ�ேச� என ஓ�வ�� கா�பவேள! சிவ ெப�மானி� சி�த�ைதெய�லா� �ைழய� 
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ெச�கி�ற ச�தன� �சிய �வி�த �ைலகைள�ைடய இளைமயான ேகாமளவ�லி� தாேய! மரண ேவதைனயி� நா� 
����� ேபா� உ�ைன, 'அ�ைனேய' எ�ேப�. ஓ�வ�� எ�ைன� கா�த��வா�! 
34: வ�ேதவ�ேத சரண�சரண� ������ அ�யா���அ�யா���, வா�லக�வா�லக�  
த�ேதத�ேத பரிெவா�பரிெவா� தா�தா� ேபா�ேபா� இ����இ����--ச���க��ச���க��,  
ைப�ைப� ேத�ேத� அல�க�அல�க� ப�ப� மணிமணி ஆக��ஆக��, பாக��பாக��, ெபா�ெபா�  
ெச�ெச� ேத�ேத� மல��மல��, அல�அல� கதி�கதி� ஞாயி��ஞாயி��, தி�க�ேமதி�க�ேம. 
தாேய! அபிராமி, நீ நா��க�கைள�ைடய பிர�மனி� பைட��� ெதாழிலி� இ��கி�றா�! ப�ைமயான ேத� கல�த 
�பள மாைலைய��, நவமணி மாைலகைள�� அணி�த மா�பினனாகிய தி�மாலி� மா�பி� இ��கி�றா�! 
சிவெப�மானி� இட�பாக�தி��, ெபா� தாமைர மலரி��, விரி�த கதி�க�ைடய �ரியனிட�தி��, ச�திரனிட��� 
த�கியி��கி�றா�. உ�ைன� சரணெம�� வ�தைட�� ப�த�கைள� �யர�களிலி��� நீ�கி, வா�லக வா�ைவ� 
ெகா��பவ� நீேய. 
35: தி�க�தி�க� பகவி�பகவி� மண�மண� நா��நா�� சீற�சீற� ெச�னிெச�னி ைவ�கைவ�க  
எ�க��எ�க�� ஒ�ஒ� தவ�தவ� எ�தியவாஎ�தியவா, எ�எ� இற�தஇற�த வி�ேணா�வி�ேணா�--  
த�க���த�க��� இ�த�இ�த� தவ�தவ� எ��ேமாஎ��ேமா?- தர�க�தர�க� கட��கட��  
ெவ�ெவ� க�க� பணிபணி அைணேம�அைணேம� �யி�����யி���� வி��ெபா�ேளவி��ெபா�ேள. 
அ�ைனேய! அபிராமிேய! தி��பா�கடலி� சிவ�த க�கைள�ைட பா��� ப��ைகயி� ைவ�ணவி எ��� ெபயரா� 
அறி�யி� அம��தவேள! பிைற� ச�திரனி� மண� ெபா��திய அழகிய பாத�கைள எ�ேம� ைவ�க நா�க� ெச�த 
தவ�தா� எ�னேவா! வி��லக� ேதவ�க���� இ�த� பா�கிய� கி��ேமா! 
36: ெபா�ேளெபா�ேள, ெபா��ெபா�� ���������� ேபாகேமேபாகேம, அ��அ�� ேபாக�ேபாக� ெச���ெச���  
ம�ேளம�ேள, ம�ளி�ம�ளி� வ��வ�� ெத�ேளெத�ேள, எ�எ� மன��மன�� வ�ச��வ�ச��  
இ��இ�� ஏ��ஏ�� இ�றிஇ�றி ஒளிஒளி ெவளிெவளி ஆகிஆகி இ����இ���� உ�த�உ�த�  
அ��அ�� ஏ�ஏ�.- அறிகி�றிேல�அறிகி�றிேல�, அ��யாதன��அ��யாதன�� அ�பிைகேயஅ�பிைகேய. 
�வி�த தன�கைள�ைடய அபிராமிேய! நீ ெபா�ளாக இ��கி�றா� எ�கிறா�க�. பிற� அ�ெபா�ளா� �கர�ப�� 
ேபாக�� நீேய எ�கிறா�க�. பிற� அ�ேபாக�தா� ஏ�ப�கி�ற மாையயாக�� இ��கி�றா� எ���, அ�மாையயி� 
ேதா�றி விள��� ெதளிவாக�� விள��கி�றா� எ��� ��கி�றா�க�; இ�வா� பல ��பா�களாக��ள நீேய 
எ� மன�தி� அ�ஞான மாைய அக�றி �ய ஞான ஒளிைய ஏ�றியி��கி�றா�. பரெவாளியா� விள��� அபிராமிேய! 
நி� தி�வ�ளி� மகிைமைய உணர மா�டா� மய��கி�ேற�. 
37: ைக�ேகைக�ேக அணிவ�அணிவ� க�ன��க�ன�� ������, கமல�கமல� அ�னஅ�ன  
ெம��ேகெம��ேக அணிவ�அணிவ� ெவ�ெவ� ���மாைல���மாைல, விடவிட அரவி�அரவி�  
ைப�ேகைப�ேக அணிவ�அணிவ� ப�மணி�ப�மணி� ேகாைவ��ேகாைவ��, ப���ப���, எ���எ���  
தி�ேகதி�ேக அணி��அணி�� தி�தி� உைடயானிட�உைடயானிட� ேச�பவேளேச�பவேள. 
எ� அபிராமி அ�ைனேய! நி� அ�� கர�களி� அணிவ� இனிய க����, மல�� ெகா��மா��. தாமைர மலைர� 
ேபா�ற ேமனியி� அணி�� ெகா�வ�, ெவ�ைமயான ந���� மாைலயா��. ெகா�ய பா�பி� பட� ேபா� உ�ள 
அ��ைல� ெகா�ட இைடயி� அணிவ� பலவித நவமணிகளா� ெச�ய�ப�ட ேமகைல�� ப��ேமயா��. அைன��� 
ெச�வ�க���� தைலவனாகிய எ�ெப�மா� எ��� திைசகைள�ேம ஆைடயாக� ெகா���ளா�. அ�ப��ப�ட 
எ�பிரானி� இட�பாக�தி� ெபாலி�� ேதா��கி�றா� நீ! 
38: பவள�பவள� ெகா�யி�ெகா�யி� ப��தப��த ெச�வா��ெச�வா��, பனி��வ�பனி��வ�  
தவள�தவள� தி�தி� நைக��நைக�� �ைணயா�ைணயா, எ�க�எ�க� ச�கரைன�ச�கரைன�  
�வள��வள� ெபா��ெபா��, ��யிைட��யிைட சா����சா���� �ைண�ைண �ைலயா��ைலயா�--  
அவைள�அவைள� பணிமி�பணிமி� க���க���, அமராவதிஅமராவதி ஆ�ைக�ேகஆ�ைக�ேக. 
எ� அ�ைன அபிராமி பவள�ெகா� ேபா�� சிவ�த வாைய உைடயவ�. �ளி��சி த�� ����ப� சிரி�பழகி, அ� 
ம��மா? எ� ஈச� ச�கரனி� தவ�ைத� �ைல�தவ�. எ�ப�? உ��ைக ேபா�� இைட ேநா��ப���ள இைண�த 
�ைலகளா�! அ�ப��ப�டவைள� பணி�தா� ேதவ� உலகேம கிைட���. ஆகேவ அவைள� பணி��க�. 
39: ஆ�ைக��ஆ�ைக��, உ�த�உ�த� அ��தாமைரக�அ��தாமைரக� உ��உ��, அ�தக�பா�அ�தக�பா�  
மீ�ைக��மீ�ைக��, உ�த�உ�த� விழியி�விழியி� கைடகைட உ��உ��, ேம�ேம� இவ�றி�இவ�றி�  
��ைக����ைக��, எ�எ� �ைற�ைற, நி�நி� �ைறேய�ைறேய அ��அ��,-���ர�க����ர�க�.  
மா�ைக��மா�ைக��, அ��அ�� ெதா��தெதா��த வி�லா�வி�லா�, ப�கி�ப�கி� வா�தேலவா�தேல. 
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அபிராமி! நி� தி�வ�� தாமைரக� இ��கி�றன. அவ�றி�� எ�ைன ஆ�� அ�� உ��. உ��ைடய கைட�க� 
க�ைண���. ஆைகயா� எமனிட�திலி��� என�� மீ�சி���. நா� உ�ைன �ய�� வண�கினா� பய� 
உ��. வண�காவி�� அ� எ� �ைறேய; உ� �ைறய��. அழகிய ெந�றிைய உைடயவேள! ���ர�ைத அழி�க 
வி�ைல�� அ�ைப�� எ��த சிவெப�மானி� இட�பாக�தி� அம��தவேள! அபிராமிேய! 
40: வா�வா�-�த��த� க�ணிையக�ணிைய, வி�ணவ�வி�ணவ� யாவ��யாவ�� வ��வ�� இைற�சி�இைற�சி�  
ேப�த��ேப�த�� எ�ணியஎ�ணிய எ�ெப�மா��ையஎ�ெப�மா��ைய, ேபைதேபைத ெந�சி�ெந�சி�  
கா�த��கா�த�� அ�ணிய�அ�ணிய� அ�லாதஅ�லாத க�னிையக�னிைய, கா��கா��--அ��அ��  
��த����த�� எ�ணியஎ�ணிய எ�ண�எ�ண� அ�ேறாஅ�ேறா, ���� ெச�ெச� ��ணியேம��ணியேம. 
ஒளி ெபா��திய ெந�றி�ைடயவ� அபிராமி! ேதவ�க�� வண�க ேவ��� எ�ற நிைன�ைப உ�� 
ப�ண���யவ�! அறியாைம நிைற�த ெந��ைடயா��� எளிதி� �ல�படாதவ�. எ��� க�னியானவ�. 
இ�ப��ப�டவைள நா� அ��� ெகா�� வண�க எ�ணிேன�. இ�ேவ நா� ��பிறவிகளி� ெச�த 
��ணியமா��. 
41: ��ணிய���ணிய� ெச�தனேமெச�தனேம-மனேமமனேம.- ������ ���� �வைள��வைள�  
க�ணி��க�ணி�� ெச�யெச�ய கணவ��கணவ�� ����, ந�ந� காரண�தா�காரண�தா�  
ந�ணிந�ணி இ�ேகஇ�ேக வ��வ�� த�த� அ�யா�க�அ�யா�க� ந�ந� இ��க�இ��க�  
ப�ணிப�ணி, ந�ந� ெச�னியி�ெச�னியி� ேம�ேம� ப�மப�ம பாத�பாத� பதி�திடேவபதி�திடேவ. 
அபிராமி, �திதாக மல��த �வைள� க�கைள�ைடயவ�. அவ� கணவேரா சிவ�த தி�ேமனிைய�ைடய 
சிவெப�மா�. அவ�களி�வ�� இ�ேக ��வ�� அ�யா�களாகிய ந�ைம� ���னா�க�. அ��ட� ந��ைடய 
தைலகைள அவ�க�ைடய தி��பாத�களி� சி�னமாக� ேச���� ெகா�டா�க�. அவ�களி� அ���� நா� 
��ணியேம ெச�தி��கிேறா�. 
42: இட�ெகா��இட�ெகா�� வி�மிவி�மி, இைணெகா��இைணெகா�� இ�கிஇ�கி, இளகிஇளகி, ������  
வட�ெகா�டவட�ெகா�ட ெகா�ைகெகா�ைக-மைலெகா��மைலெகா�� இைறவ�இைறவ� வலியவலிய ெந�ைசெந�ைச  
நட�ெகா�டநட�ெகா�ட ெகா�ைகெகா�ைக நல�நல� ெகா�டெகா�ட நாயகிநாயகி, ந�ந� அரவி�அரவி�  
வட�வட� ெகா�டெகா�ட அ���அ��� பணிெமாழிபணிெமாழி--ேவத�ேவத� பரி�ைரேயபரி�ைரேய. 
அ�ைமேய! ஒளிவீ�� ���மாைல உ��ைடய தன�களி� �ர�கி�ற�. உ��ைடய தன�கேளா ஒ���ெகா�� 
இடமி�றி ப��� மத��தி��கி�ற�. இ�த� ெகா�ைகயாகிய மைல சிவெப�மானி� வலிைம ெபா��திய மன�ைத 
ஆ��வி�கி�ற�. அபிராமி ��தரிேய! ந�ல பா�பி� பட� ேபா�ற அ��ைல உைடயவேள! �ளி��சியான 
ெமாழிகைள�ைடயவேள! ேவத� சில��கைள� தி�வ�களி� அணி�� ெகா�டவேள! தாேய! 
43: பரி�ர�பரி�ர� சீற��சீற�� பாசா��ைசபாசா��ைச, ப�சபாணிப�சபாணி, இ�ெசா�இ�ெசா�  
திரி�ரதிரி�ர ��தரி��தரி, சி��ரசி��ர ேமனிய�ேமனிய� தீைமதீைம ெந�சி�ெந�சி�  
�ரி�ர�ரி�ர, வ�சைரவ�சைர அ�ச�அ�ச� �னி�னி ெபா����சிைல�ெபா����சிைல� ைகைக,  
எரிஎரி �ைர�ைர ேமனிேமனி, இைறவ�இைறவ� ெச�பாக��ெச�பாக�� இ��தவேளஇ��தவேள. 
சில�பணி�த அழகிய பாத�கைள உைடயவேள! பாச�ைத�� அ��ச�ைத�� உைடயவேள! ப�ச பாண�கைள��, 
இனிைமயான ெசா�ைல��ைடய திரி�ர ��தரிேய! சிவ�த சி��ர ேமனி உைடயவேள! ெகா�ய மன�ைத�ைடய 
���ர�ைத ஆ�ட அ�ரைர அ�சி ந����ப� ���ர�ைத அழி�த சிவெப�மானி� இட�பாக�தி� அம��தவேள! 
44: தவேளதவேள இவ�இவ�, எ�க�எ�க� ச�கரனா�ச�கரனா� மைனமைன ம�கலமா�ம�கலமா�  
அவேளஅவேள, அவ�தம��அவ�தம�� அ�ைன��அ�ைன�� ஆயின�ஆயின�, ஆைகயினா�ஆைகயினா�,  
இவேளஇவேள கட�ள�கட�ள� யாவ����யாவ���� ேமைலேமைல இைறவி��இைறவி�� ஆ�ஆ�,  
�வேள��வேள�, இனிஇனி ஒ�ஒ� ெத�வ�ெத�வ� உ�டாகஉ�டாக ெம��ெம�� ெதா��ெதா�� ெச�ேதெச�ேத. 
எ�க� இைறவனாகிய ச�கரனி� இ�ல� �ைணவிேய! அவ��ேக அ�ைனயாக�� (பராச�தி ஈ�ற பரமசிவ�) 
ஆனவேள! ஆைகயா� நீேய யாவ���� ேமலானவ�! ஆகேவ, உன�ேக இனி உ�ைமயான ெதா�� ெச�ேவ�. 
ஆதலா�, இனி நா� ��ப�களா� �வள மா�ேட�. தாேய! 
45: ெதா��ெதா�� ெச�யா�நி�ெச�யா�நி� பாத�பாத� ெதாழா�ெதாழா�, �ணி���ணி�� இ�ைசேயஇ�ைசேய  
ப��ப�� ெச�தா�ெச�தா� உளேராஉளேரா, இலேராஇலேரா? அ�அ� பரி�பரி� அ�ேய�அ�ேய�  
க��க�� ெச�தா�ெச�தா� அ�அ� ைகதவேமாைகதவேமா, அ�றி�அ�றி� ெச�தவேமாெச�தவேமா?  
மி��மி�� ெச�தா��ெச�தா�� ெபா��ைகெபா��ைக ந�ேறந�ேற, பி�பி� ெவ��ைகெவ��ைக அ�ேறஅ�ேற. 
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அ�ைனேய! உன�� பணிவிைட ெச�யாம�, உ� பாத�கைள வண�காம�, த� இ�ைச�ப�ேய கடைமைய� ெச�த 
ஞானிக�� உள�. அவ�களி�ப� நா� நட�தா� நீ ெவ��பாேயா, அ�ல� ெபா��� அ�� ெச�வாேயா, என��� 
ெதரியா�! ஆயி��, நா� தவேற ெச�தா��, எ�ைன ெவ��காம� ெபா���� ெகா�� நீ அ�� ப��வேத 
நீதியா��. 
46: ெவ����ெவ���� தைகைமக�தைகைமக� ெச�யி��ெச�யி��, த�த� அ�யாைரஅ�யாைர மி�ேகா�மி�ேகா�  
ெபா����ெபா���� தைகைமதைகைம �திய��திய� அ�ேறஅ�ேற,-���� ந�ைசந�ைச உ��உ��  
க����க���� தி�மிட�றா�தி�மிட�றா� இட�பாக�இட�பாக� கல�தகல�த ெபா�ேனெபா�ேன.-  
ம����ம���� தைகைமக�தைகைமக� ெச�யி��ெச�யி��, யா��ைனயா��ைன வா���வேனவா���வேன. 
ஏ அபிராமிேய! விஷ�ைத உ�டவ��, அதனா� க��தி���� க��ைத உைடயவ�மாகிய சிவெப�மானி� 
இட�பாக�தி� அம��தவேள! சிறிேயா�க� ெச�ய��டாத ெசய�கைள� ெச�� வி�வ�. அறிவி� சிற�த ஞானிக� 
அைத� ெபா��� அ�ளிய�� உ��. இ� ஒ��� ��ைமய�ல. ெபா� ேபா�றவேள! நா� தகாத வழியி� 
ெச�றா��, அ� உன�ேக ெவ��பாகயி��தா�� மீ��� மீ��� உ�ைனேய சரணைடேவ�. அ��ட� ேம�� 
வா��தி வழிப�ேவ�. 
47: வா��ப�வா��ப� ஒ��ஒ�� க��க�� ெகா�ேட�ெகா�ேட�, மன�ேதமன�ேத ஒ�வ�ஒ�வ�  
வீ��ப�வீ��ப� அ��அ��, வி���ப�வி���ப� அ��அ��, ேவைலேவைல நில�நில�  
ஏ��ஏ�� ப�ப� வைரவைர எ���எ���, எ�டாம�எ�டாம� இர�இர� பக�பக�  
������ �ட����ட��� ந�ேவந�ேவ கிட��கிட�� �ட�கி�றேத�ட�கி�றேத. 
அ�ைனேய!அபிராமி� தாேய! நீ கட�க���� ஏ� உலக�க����, உய��த மைலக� எ��னி��� அரிதி� 
எ�டாதவ�. ேமலாக உ�ள இரைவ��, பகைல�� ெச��� ச�திர �ரிய��� இைடேய நி��, �ட�வி��� 
பிராகாசி�கி�றவ�! 
48: �ட���ட�� கைலமதிகைலமதி �������� சைட���சைட��� ��றி���றி� ஒ�றி�ஒ�றி�  
பட��பட�� பரிமள�பரிமள� ப�ைச�ப�ைச� ெகா�ைய�ெகா�ைய� பதி��பதி�� ெந�சி�ெந�சி�  
இட��இட�� தவி���தவி��� இைம�ேபா�இைம�ேபா� இ��பா�இ��பா�, பி���பி��� எ��வேராஎ��வேரா-  
�ட���ட�� ெகா���ெகா��� ��தி����தி�� ேதா��ேதா�� �ர�ைபயிேல�ர�ைபயிேல. 
ஏ அபிராமிேய! ப�ைச� பரிமள� ெகா� நீேயயா��. ஒளி�� இள� பிைறைய, ��ைற ஒ�த சடா��யி� 
அணி�தி���� சிவெப�மாைன இைண�தவேள! உ�ைனேய ெந�சி� நிைன�� வழிப�� ேயாகிக��, இைமயா� 
க��தவ� �ரி�� ஞானிக�� மீ��� பிற�பா�கேளா? மா�டா�க�! ஏென�றா� ேதா��, �ட��, இர�த��, 
இைற�சி�� ெகா�ட இ�த மானிட� பிறவிைய வி��பா�, ஆதலி�! 
49: �ர�ைப�ர�ைப அ���அ��� ����க����க ஆவிஆவி, ெவ�ெவ� ���������� இ�டஇ�ட  
வர�ைபவர�ைப அ���அ��� ம���ம��� அ�ேபா�அ�ேபா�, வைள�ைகவைள�ைக அைம��அைம��,  
அர�ைபஅர�ைப அ���அ��� அரிைவய�அரிைவய� �ழ�ழ வ��வ��, அ�ச�அ�ச� எ�பா�எ�பா�--  
நர�ைபநர�ைப அ���அ��� இைசஇைச வ�வா�வ�வா� நி�றநி�ற நாயகிேயநாயகிேய. 
நர��� க�விகைள� ெகா�ட, இைசேய வ�வாக உ�ள அபிராமிேய! அ�ேயனாகிய எ��ைடய உடைல��, அதிேல 
இைண�த உயிைர�� ெகா�ைமயான எம� வ�� பறி�க, நா�� மரண�தி�� அ�சி வ���ேவ�. அ�ெபா�� 
அர�ைபய��, ேதவமகளி�� �ழ எ�னிட�� வ�� அ�ேச� எ�பா�! என�� அ�� �ரிவா�! 
50: நாயகிநாயகி, நா��கிநா��கி, நாராயணிநாராயணி, ைகைக நளினநளின ப�சப�ச  
சாயகிசாயகி, சா�பவிசா�பவி, ச�கரிச�கரி, சாமைளசாமைள, சாதிசாதி ந��ந��  
வா�வா� அகிஅகி மாலினிமாலினி, வாராகிவாராகி, �லினி�லினி, மாத�கிமாத�கி எ��எ��  
ஆயஆய கியாதி�ைடயா�கியாதி�ைடயா� சரண�சரண�-அர�அர� நம�ேகநம�ேக. 
ஏ அபிராமிேய! நீேய உலக நாயகி. பிர�ம ச�தி��, வி�� ச�தி�� நீ. நீேய ஒ�யாரமாக ஐவைக மல� அ��கைள� 
ைகயிேல�தியவ�. ச��ச�தி, ச�கரி, எழி�ைடயா�, நாகபாணி, மாலினி, உலகளி��� வராகி, �லி, மாத�க 
�னிமக� எ�ெற�லா� பல வ�வானவ�! நீேய ஆதியானவ�. ஆகேவ, உ��ைடய தி�வ�ையேய வண�கிேனா�. 
அ�ேவ எம��� பா�காவ�. 
51: அரண�அரண� ெபா��ெபா�� எ��எ��, அ��அ�� ஒ��ஒ�� இலாதஇலாத அ�ர�அ�ர� த�க�த�க�  
�ர��ர� அ��அ�� அழியஅழிய �னி�த�னி�த ெப�மா��ெப�மா��, ���த�ேம���த�ேம,  
சரண�சரண� சரண�சரண� எனஎன நி�றநி�ற நாயகிநாயகி த�த� அ�யா�அ�யா�,  
மரண�மரண� பிறவிபிறவி இர���இர��� எ�தா�எ�தா�, இ�தஇ�த ைவயக�ேதைவயக�ேத. 
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திரி�ர�ைத நிைலெய�� நிைன�த, த�ைமய�ற அ�ர�கைள அழி�த சிவெப�மா��, தி�மா�� வண�க���ய 
அபிராமிேய! அ�ைனேய! உ�ைனேய சரண� சரண� எ�� அ��ய அ�யா�களி� மரண பய�ைத ஒழி�பா�! அ� 
ம��ம�ல; அவ�கைள� ெபா�ைமயான இ�த உலக வா�வினி��� வி�வி�பா� (பிற�ப��பா�), ெப�நிைல த�வா�! 
52: ைவய�ைவய�, �ரக��ரக�, மதகரிமதகரி, மாமா ம�ட�ம�ட�, சிவிைகசிவிைக  
ெப���ெப��� கனக�கனக�, ெப�விைலெப�விைல ஆர�ஆர�,--பிைறபிைற ���த���த  
ஐய�ஐய� தி�மைனயா�தி�மைனயா� அ��அ�� தாமைர��தாமைர�� அ��அ�� ������  
ெச���ெச��� தவ�ைடயா���தவ�ைடயா��� உளவாகியஉளவாகிய சி�ன�கேளசி�ன�கேள. 
ஏ, அபிராமி! உ�னிட� அ�� ெகா�� தவ� ெச��� ஞானிக� உ� தி�வ�� தாமைரகைளேய வண��கிறா�க�. 
அ�தி�வ�கைள� க��ெகா�ள அைடயாள� எ�ெவ�றா�, பிைறயணி�த சிவெப�மானி� �ைணவிேய! ேக�: 
ைவய�, ேத�, �திைர, யாைன, உய��த மணி��க�, ப�ல��க�, ெகா��� ெபா�, உய��த ��� மாைலக� - 
இைவேய நி� தி�வ�� சி�ன�! 
53: சி�ன�சி�ன� சிறியசிறிய ம��கினி�ம��கினி� சா�தியசா�திய ெச�யெச�ய ப���ப���  
ெப�ன�ெப�ன� ெபரியெபரிய �ைல���ைல��, ��தார����தார��, பி�சிபி�சி ெமா��தெமா��த  
க�ன�கரியக�ன�கரிய �ழ���ழ��, க�க� ��������, க��தி�க��தி� ைவ���ைவ���  
த�ன�தனித�ன�தனி இ��பா���இ��பா���, இ�இ� ேபா��ேபா�� தவ�தவ� இ�ைலேயஇ�ைலேய. 
ஏ, அபிராமி! ெம�ைமயான இைடயி�, ெச�ைமயான ப�டணி�தவேள! அழகிய ெபரிய �ைலகளி� ��தார� 
அணி�தவேள! வ��க� ெமா���� பி�சி��ைவ� க�ன�கரிய �ழலி� ��யவேள! ஆகிய ��� தி��க�கைள 
உைடயவேள! உ��ைடய இ�த அழைகெய�லா� க��திேல ெகா�� தியானி�தி���� அ�யா�க��� இைதவிட� 
சிற�த தவ� ஏ�மி�ைல. 
54: இ�லாைமஇ�லாைம ெசா�லிெசா�லி, ஒ�வ�ஒ�வ� த�பா�த�பா� ெச��ெச��, இழி�ப��இழி�ப��  
நி�லாைமநி�லாைம ெந�சி�ெந�சி� நிைன�விேர�நிைன�விேர�, நி�த�நி�த� நீ�நீ� தவ�தவ�  
க�லாைமக�லாைம க�றக�ற கயவ�கயவ� த�பா�த�பா� ஒ�ஒ� கால�தி��கால�தி��  
ெச�லாைமெச�லாைம ைவ�தைவ�த திரி�ைரதிரி�ைர பாத�க�பாத�க� ேச�மி�கேளேச�மி�கேள. 
ஏ, வறிஞ�கேள! நீ�க� வ�ைமயா� பாதி�க�ப��, ஒ�வரிட�திேல ெபா���காக� ெச��, அவ�க� உ�கைள 
இழி� ப��தாம� இ��க ேவ��மா? எ� பி�ேன வா��க�. ���ர நாயகியி� பாத�கைளேய ேச��க�. 
தவ�ைதேய ெச�யாத பழ�க�ைடய கயவ�களிட�திலி��� எ�ைன� த��தா� ெகா�டவ� அவேள! 
55: மி�மி� ஆயிர�ஆயிர� ஒ�ஒ� ெம�ெம� வ��வ�� ஆகிஆகி விள��கி�ற�விள��கி�ற�  
அ�னா�அ�னா�, அக�அக� மகி�மகி� ஆன�தவ�லிஆன�தவ�லி, அ�மைற��அ�மைற��  
��னா���னா�, ந�ந� எ���எ��� ஆ�ஆ�, ������ ஆயஆய �த�வித�ைன�த�வித�ைன  
உ�னா�உ�னா� ஒழியி��ஒழியி��, உ�னி��உ�னி��, ேவ��வ�ேவ��வ� ஒ��ஒ�� இ�ைலேயஇ�ைலேய. 
அபிராமி! நீ ஆயிர� மி�ன�க� ேச��தா� ேபா�ற வ��ைடயவ�! த��ைடய அ�யவ�க��� அகமகி��சி 
தர���ய ஆன�த வ�லி! அ�ைமயான ேவத�தி�� ெதாட�கமாக�� ந�வாக��, ��வாக�� விள��� �த� 
ெபா�ளானவ�! உ�ைன மானிட� நிைனயா� வி�டா��, நிைன�தி��தா��, அதனா� உன�� ஆக���ய ெபா�� 
ஒ��� இ�ைலேய! 
56: ஒ�றா�ஒ�றா� அ��பிஅ��பி, பலவா�பலவா� விரி��விரி��, இ�இ� உல�உல� எ��மா�எ��மா�  
நி�றா�நி�றா�, அைன�ைத��அைன�ைத�� நீ�கிநீ�கி நி�பா�நி�பா�--எ�ற�எ�ற�, ெந�சி��ேளெந�சி��ேள  
ெபா�றா�ெபா�றா� நி��நி�� �ரிகி�றவா�ரிகி�றவா. இ�இ� ெபா��ெபா�� அறிவா�அறிவா�--  
அ��அ�� ஆலிைலயி�ஆலிைலயி� �யி�ற�யி�ற ெப�மா��ெப�மா��, எ�எ� ஐய�ேமஐய�ேம. 
அபிராமி அ�ைனேய! நீ ஒ�றாக நி��, பலவாக� பிரி��, இ��லகி� எ��� பர�தி��கி�றா� (பராச�தியினி��, 
பிரி�த பல ச�திக�). அைவகளிட�திலி��� நீ�கி��, இ��க� ��யவ� நீ! ஆனா�, எளிேயானாகிய எ� மன�தி� 
ம��� இைட�றா� நீ� நி�� ஆ�சி ெச�கி�றா�. இ�த இரகசிய�தி� உ�ெபா�ைள அறிய� ��யவ�க�, 
ஆலிைலயி� �யி�� தி�மா��, எ� த�ைத சிவெப�மா� ஆகிய இ�வ�ேம ஆவ�. 
57: ஐய�ஐய� அள�தப�அள�தப� இ�இ� நாழிநாழி ெகா��ெகா��, அ�ட�அ�ட� எ�லா�எ�லா�  
உ�யஉ�ய அற�அற� ெச��ெச�� உ�ைன��உ�ைன�� ேபா�றிேபா�றி, ஒ�வ�ஒ�வ� த�பா�த�பா�  
ெச�யெச�ய ப��தமி��ப��தமி�� பாமாைல��பாமாைல�� ெகா��ெகா�� ெச��ெச��, ெபா���ெபா���  
ெம���ெம��� இய�பைவ�தா�இய�பைவ�தா�: இ�ேவாஇ�ேவா, உ�த�உ�த� ெம�ய�ேளெம�ய�ேள? 
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ஏ, அபிராமி! எ� த�ைத சிவெப�மா� அள�த இ� நாழி ெந�ைல� ெகா�� ��ப�திர�� அற�� ெச�� 
உலக�ைத� கா�தவேள! நீ என�� அ�ளிய ெச�தமிழா� உ�ைன�� �க��� ேபா�ற அ�ளினா�! அேத சமய�தி� 
நி� தமிழா� ஒ�வனிட�திேல ெச�� இ��பைத��, இ�லாதைத�� பா��ப� ைவ�கிறா�! இ�ேவா உன� 
ெம�ய��? (விைர�� அ�� �ரிவாயாக!).  
+'ஐய� அள�த ப�யி�நாழி' எ�ப� கா�சியி� ஏகா�பரநாத� ெந�லள�தைத� �றி�த�. அதைன� ெப�ற அபிராமி, 
கா�தைல� ெச��� காமா�சியாகி, ��ப�திெர�� அற�கைள�� �ரி��, உலைக� �ர�தன� எ�ப� வழ��. 
58: அ�ணா��ய���அ�ணா��ய���, எ�எ� சி�தா��ய���சி�தா��ய��� அம��தி����அம��தி����  
த�ணா��ய�ைல�த�ணா��ய�ைல� ைதய�ைதய� ந�லா�ந�லா�, தைகதைக ேச�ேச� நயன�நயன�  
க�ணா��ய��க�ணா��ய��, வதனா��ய��வதனா��ய��, கரா��ய��கரா��ய��,  
சரணா��ய��சரணா��ய��, அ�லா�அ�லா� க��ேல�க��ேல�, ஒ�ஒ� த�ச�ேமத�ச�ேம. 
அபிராமி! ைவகைறயி� மல��த தாமைரயினிட��� எ��ைடய மன�தாமைரயி�� வீ�றி��பவேள! �வி�த தாமைர 
ெமா��� ேபா�ற தி��ைல�ைடய ைதயேல! ந�லவேள! த�தி வா��த க�ைண ேச��த நி� க� தாமைர��, 
�க�தாமைர��, பாத� தாமைர�ேமய�லாம�, ேவெறா� �கலிட�ைத நா� த�சமாக அைடய மா�ேட�. 
59: த�ச�த�ச� பிறி�பிறி� இ�ைலஇ�ைல ஈ�ஈ� அ�ல�அ�ல�, எ��எ�� உ�உ� தவெநறி�ேகதவெநறி�ேக  
ெந�ச�ெந�ச� பயிலபயில நிைன�கி�றிேல�நிைன�கி�றிேல�, ஒ�ைறஒ�ைற நீ�சிைல��நீ�சிைல��  
அ��அ�� அ���அ��� இ��இ�� அலராகிஅலராகி நி�றா�நி�றா�: அறியா�அறியா� எனி��எனி��  
ப��ப�� அ��அ�� ெம�ெம� அ�யா�அ�யா�, அ�யா�அ�யா� ெப�றெப�ற பாலைரேயபாலைரேய. 
அபிராமி� தாேய! நீ�ட க��� வி�ைல��, ஐவைக மல� அ��கைள�� ெகா�டவேள! உ�ைன� தவிர ேவெறா� 
�கலிட� இ�ைலெய�� ெதரி���, உ��ைடய தவெநறிகைள� பயிலாம��, ெந�ச�தி� நிைனயாம�� 
இ��கி�ேற�. அத�காக நீ எ�ைன� த���க� �டா�. �ற�கணி�காம� என�� அ�� பாலி�க ேவ���. 
உலக�தி��ள ேபைதகளாகிய ப��� நாண���ய ெம�லிய அ�கைள உைடய ெப�க� தா�க� ெப�ற 
�ழ�ைதகைள� த���க மா�டா�க� அ�லவா? அேத ேபா�ேற நீ�� என�� அ�ள ேவ���. 
60: பாலி��பாலி�� ெசா�ெசா� இனியா�இனியா�. பனிபனி மாமா மல��மல�� பாத�பாத� ைவ�கைவ�க--  
மாலி��மாலி��, ேதவ�ேதவ� வண�கவண�க நி�ேறா�நி�ேறா� ெகா�ைறெகா�ைற வா�வா� சைடயி�சைடயி�  
ேமலி��ேமலி��, கீ�நி��கீ�நி�� ேவத�க�ேவத�க� பா��பா�� ெம��ெம�� பீட�பீட� ஒ�ஒ�  
நாலி��நாலி��, சாலசால ந�ேறாந�ேறா--அ�ேய�அ�ேய� �ைட�ைட நா��நா�� தைலேயதைலேய? 
ஏ, அபிராமி! பாைலவிட இனிைமயான ெசா�ைல உைடயவேள! நீ உ��ைடய தி�வ�� தாமைரைய, தி�மாைல� 
கா���� உய��த ேதவ�க� வண��� சிவபிரானி� ெகா�ைறயனி�த நீ�ட சைட��யி� பதி�தா�. அ���� 
அ��க�க� ப�� உய��� நி��� நா�வைக ேவத�திேல உ��ைடய தி�வ�� தாமைரகைள� பதி�தா�. ஆனா� 
இ�� நா�ற�ைடய நாயாகிய எ��ைடய தைலைய��, உ��ைடய தி�வ�களி� ேச���� ெகா�டா�. (ேம��றிய 
சிவெப�மா�, நா�� ேவத�கேளா� எ�ைன�� ஒ�பிட, நா� அ�வள� சிற�தவனா?) 
61: நாேயைன��நாேயைன�� இ��இ�� ஒ�ஒ� ெபா�ளாகெபா�ளாக நய��நய�� வ��வ��,  
நீேயநீேய நிைனவி�றிநிைனவி�றி ஆ��ஆ�� ெகா�டா�ெகா�டா�, நி�ைனநி�ைன உ�ளவ�ண�உ�ளவ�ண�  
ேபேய�ேபேய� அறி��அறி�� அறி�அறி� த�தா�த�தா�, எ�னஎ�ன ேப�ேப� ெப�ேற�ெப�ேற�.--  
தாேயதாேய, மைலமகேளமைலமகேள, ெச�க�ெச�க� மா�மா� தி��தி�� த�ைக�சிேயத�ைக�சிேய. 
தாேய! மைலயரச� மகேள! சிவ�த க�கைள�ைடய தி�மாலி� த�ைகேய! நாயாக��ள எ�ைன�� இ�ேக ஒ� 
ெபா��டாக மதி��, நீேய, த�ைன மற�� ஆ�ெகா�� வி�டா�! அ� ம��ம�லாம�, உ�ைனேய உ�ளப�ேய அறி�� 
ெகா��� அறிைவ�� ேபேயனாகிய என��� த�தா�. நா� ெப�த�கரிய ேபற�லேவா ெப�ேற�! 
62: த�க�த�க� சிைலசிைல ெகா��ெகா��, தானவ�தானவ� ���ர����ர� சா���சா���, மதமத  
ெவ�ெவ� க�க� கரிகரி உரிஉரி ேபா��தேபா��த ெச�ேசவக�ெச�ேசவக� ெம�யைடய�ெம�யைடய�  
ெகா�ைக�ெகா�ைக� ���ைப����ைப� �றியி�ட�றியி�ட நாயகிநாயகி, ேகாகனக�ேகாகனக�  
ெச�ெச� ைக�ைக� க����க����, மல��மல��, எ�ேபா��எ�ேபா�� எ�எ� சி�ைதயேதசி�ைதயேத. 
ஏ, அபிராமி! உ� கணவ� ெபா� மைலைய வி�லாக� ெகா��, ���ர�ைத எரி�த, சிவ�த க�கைள உைடய, 
யாைன�ேதாைல� ேபா��திய சிற�த காவலனாவா�. அ�னவனி� தி�ேமனிைய��, உ��ைடய ���ைபெயா�த 
ெகா�ைகயா� ேசா�வைடய� ெச�தவேள! ெபா� ேபா�ற சிவ�த ைககளி� க��� வி�ேலா��, மல� அ�ேபா��, எ� 
சி�ைதயி� எ�ேபா�� உைற�தி��பா�. 
63: ேத��ப�ேத��ப� சிலசில ஏ���ஏ��� கா��கா��, ���� ெச�கதி���ெச�கதி���  
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������ ெபா��ெபா��, ��றி���றி� ெகா���ெகா��� தறிதறி �றி����றி���--சமய�சமய�  
ஆ��ஆ�� தைலவிதைலவி இவளா�இவளா� இ��ப�இ��ப� அறி�தி����அறி�தி����,  
ேவ��ேவ�� சமய�சமய� உ��உ�� எ��எ�� ெகா�டா�யெகா�டா�ய வீண��ேகவீண��ேக. 
ஆ� சமய�க��� தைலவியாக இ��க� ��யவ�, அபிராமி அ�ைனயா��. அவேள ேபைதய�க��� 
ந�கதியைடவத��� சில உ�ைமயான வழிகைள� கா��பவ�. அ�ப�யி���� சில வீண�க� பிற சமய� உ�ெட�� 
அைல�� திரிகிறா�க�. இவ�களி� ெசய� ெபரிய மைலைய� த� ெகா�� தக��ேப� எ�ப� ேபா� உ�ள�. 
64: வீேணவீேண பலிபலி கவ�கவ� ெத�வ�க�பா�ெத�வ�க�பா� ெச��ெச��, மி�கமி�க அ��அ��  
�ேண��ேண�, உன��உன�� அ��அ�� ���ெகா�ேட����ெகா�ேட�, நி��க��சிநி��க��சி அ�றி�அ�றி�  
ேபேண�ேபேண�, ஒ�ஒ� ெபா���ெபா���, தி�ேமனிதி�ேமனி �ரகாச��ரகாச� அ�றி�அ�றி�  
காேண�காேண�, இ�இ� நில��நில�� திைசதிைச நா���நா��� ககன�ேமககன�ேம. 
ஏ, அபிராமி! உ�ைனய�றி வீணாக� பலி வா��� ேவெறா� ெத�வ�ைத நாேட�. உ�ைனேய அ�� ெச�ேத�. 
உ��ைடய �க� வா��ைதய�றி ேவெறா� வா��ைத ேபேச�. எ�ேநர�� உ��ைடய தி�ேமனி� பிரகாச�ைத� தவிர, 
ேவெறா��� இ��லக�தி��, நா�� திைசகளி�� காண மா�ேட�. 
65: ககன��ககன�� வா��வா�� �வன���வன�� காணகாண, வி�வி� காம�காம� அ�க�அ�க�  
தகன�தகன� ���� ெச�தெச�த தவ�ெப�மா��தவ�ெப�மா��, தட�ைக��தட�ைக�� ெச�ெச�  
�க���க��, ��நா����நா�� இ����இ���� என�என� ேதா�றியேதா�றிய �தறிவி��தறிவி�  
மக��மக�� உ�டாய�உ�டாய� அ�ேறாஅ�ேறா?--வ�லிவ�லி. நீநீ ெச�தெச�த வ�லபேமவ�லபேம. 
ஏ, ஆன�தவ�லி அபிராமி! உன� கணவனாகிய சிவெப�மா� ஒ� கால�தி� ம�மதைன அ�ட��, வான��, �மி�� 
கா��ப�யாக எரி�தா�. அ�ப��படவ���� நீ ஆ��க��, ப�னி� ைகக�� சிற�த அறி�� ெகா�ட 
அழகனாகிய ��கைன� ெபற ச�திைய� ெகா��தா�. உ��ைடய அ��தா� எ�னேவா! 
66: வ�லப�வ�லப� ஒ��ஒ�� அறிேய�அறிேய�, சிறிேய�சிறிேய�, நி�நி� மலர��மலர�� ெச�ெச�  
ப�லவ�ப�லவ� அ�ல�அ�ல� ப��ப�� ஒ��ஒ�� இேல�இேல�, ப��ப�� ெபா�ெபா� ெபா���ெபா���--  
வி�லவ�வி�லவ� த��ட�த��ட� வீ�றி��பா�வீ�றி��பா�. விைனேய�விைனேய� ெதா��தெதா��த  
ெசா�ெசா� அவமாயி��அவமாயி��, நி�நி� தி�தி� நாம�க�நாம�க� ேதா�திரேமேதா�திரேம. 
ஏ, அபிராமிேய! ப�ைமயான ெபா�மைலைய வி�லாக உைடய சிவபிரானி� இட�பாக�தி� அம��தவேள! நா� அறிேவ 
இ�னெத�� அறியாதவ�. மிக�� சிறியவ�. நி� மல��பாத� �ைணய�றி ேவெறா� ப��மி�லாதவ�. ஆைகயா� 
பாவியாகிய நா� உ�ைன� பா�ய பாடலி� ெசா� ��ற�க� இ��பி��, தாேய! நீ த�ளி வி�த� ஆகா�. ஏெனனி�, 
அ� உ�ைன� பா�ய ேதா�திர�கேளயா��. 
67: ேதா�திர�ேதா�திர� ெச��ெச��, ெதா��ெதா��, மி�மி� ேபா��ேபா�� நி�நி� ேதா�ற�ேதா�ற� ஒ�ஒ�  
மா�திைர�மா�திைர� ேபா��ேபா�� மன�தி�மன�தி� ைவயாதவ�ைவயாதவ�--வ�ைமவ�ைம, �ல��ல�,  
ேகா�திர�ேகா�திர�, க�விக�வி, �ண��ண�, ��றி��றி, நா��நா�� ���க����க� ெதா��ெதா��  
பா�திர�பா�திர� ெகா��ெகா�� பலி��பலி�� உழலாநி�ப�உழலாநி�ப�--பா�பா� எ��ேமஎ��ேம. 
அ�ைனேய! அபிராமி! உ�ைனேய பா�, உ�ைனேய வண�காம�, மி�ேபா�� ஒளி�ைடய நி� ேதா�ற�ைத ஒ� 
மா�திைர ேநரமாகி�� மனதி� நிைனயாத ேப�க���, எ�ன ேந�� ெதரி�மா? அவ�க� ெகாைட��ண�, சிற�த 
�ல�, க�வி �ண� இைவெய�லா� ��றி, வீ� வீடாக� ெச��, ஓேட�தி உலெக��� பி�ைச எ���� திரிவ�. 
68: பா��பா��, �ன���ன��, கன��கன��, ெவ�ெவ� கா��கா��, பட�பட� வி����வி����,  
ஊ��ஊ�� ������ �ைவ�ைவ ஒளிஒளி ஊ�ஊ� ஒலிஒலி ஒ��பட�ஒ��பட�  
ேச��ேச�� தைலவிதைலவி, சிவகாமசிவகாம ��தரி��தரி, சீற��ேகசீற��ேக  
சா��சா�� தவ�தவ�, உைடயா�உைடயா� பைடயாதபைடயாத தன�தன� இ�ைலேயஇ�ைலேய. 
ஏ, அபிராமி! நீ நில�, நீ�, ெந���, கா��, ஆகாய� எ�ற ஐவைக� �த�களாக��, �ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச, நா�ற� 
எ�ற அைவகளி� த�ைமயாக�� நி�க� ��யவ�. ��தரிேய! உ��ைடய ெச�வ� ெபா��திய தி�வ�கைள� 
சா��தவ�க� சிற�த தவ�ைத� ெப�வ�. அ��ட� அவ�க� அைடயாத ெச�வ�� இ�ைல எனலா� (எ�லா� 
ெச�வ�� ெப�வ�). 
69: தன�தன� த��த��, க�விக�வி த��த��, ஒ�நா��ஒ�நா�� தள��தள�� அறியாஅறியா  
மன�மன� த��த��, ெத�வெத�வ வ���வ��� த��த��, ெந�சி�ெந�சி� வ�ச�வ�ச� இ�லாஇ�லா  
இன�இன� த��த��, ந�லனந�லன எ�லா�எ�லா� த��த��, அ�ப�அ�ப� எ�பவ��ேகஎ�பவ��ேக--  
கன�கன� த��த�� ���� �ழலா��ழலா�, அபிராமிஅபிராமி, கைட�க�கேளகைட�க�கேள, 
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ஏ, அபிராமி! ேமக� ேபா�� அட��த ��தைல�ைடயவேள! நி��ைடய அ�� ெப���� கைட�க�கைள 
வண�கினாேல ேபா��. அ�க�கேள அ�யா�க���� சிற�த ெச�வ�ைத� த��. ந�ல க�வி த��. ேசா�வைடயாத 
மன�ைத� த��. ெத�வீக அழைக� த��. ெந�சி� வ�ச� கலவாத உறவின�கைள� த��. ந�லன எ�லா� கி���. 
70: க�களி���ப�க�களி���ப� க��ெகா�ேட�க��ெகா�ேட�, கட�பாடவியி�கட�பாடவியி� ப�ப�  
களி���களி��� �ர��ர� வீைண��வீைண��, ைக��ைக�� பேயாதர��பேயாதர��,  
ம�ம� களி���களி��� ப�ைசப�ைச வ�ண��வ�ண�� ஆகிஆகி, மத�க���ல�மத�க���ல�  
ெப�களி�ெப�களி� ேதா�றியேதா�றிய எ�ெப�மா��த�எ�ெப�மா��த� ேபரழேகேபரழேக. 
ஏ, அபிராமி! உ�ைன எ� க�க� களி��மா� க�� ெகா�ேட�. கட�ப வன� எ��� பதியி� உைற�த அபிராமி 
அ�ைனேய! நி� ேபரழைக� க�� ெகா�ேட�. ப��� வி���கி�ற �ர�, வீைண தா�கிய அழகிய கர�க�, 
தி��ைல தா�கிய தி�மா��, ம�மக� மகி�� ப�ைச நிற� - இைவகெள�லா� ெகா�ட மத�க� எ�� �ல�தி� 
ேதா�றிய ேபரழகானவேள! உ�ைன� க�� ெகா�ேட�. 
71: அழ���அழ��� ஒ�வ��ஒ�வ�� ஒ�வாதஒ�வாத வ�லிவ�லி, அ�அ� மைறக�மைறக�  
பழகி�பழகி� சிவ�தசிவ�த பதா��ய�தா�பதா��ய�தா�, பனிபனி மாமா மதியி�மதியி�  
�ழவி��ழவி� தி����தி���� ேகாமளயாமைள�ேகாமளயாமைள� ெகா��ெகா�� இ��கஇ��க--  
இழ���இழ��� நி�றநி�ற ெந�ேசெந�ேச.-இர�ேக�இர�ேக�, உன��உன�� எ�எ� �ைறேய�ைறேய? 
அபிராமி� ேதவி எவ���� இைணயி�லாத தி�ேமனியழ�ைடயவ�. ேவத� ெபா�ளிேல தி�நட� �ரி�த சிவ�த பாத� 
தாமைரகைள உைடயவ�. �ளி��த இள�பிைறைய� த� தி���களி� ��ய ேகாமளவ�லி, இனிைமயான ெகா�பான 
ேதவி இ��க, ெந�ேச! ஊ�க� �ைற��, ஏ�க� ெகா�ளாேத! உ�ற இட�தி� ஊ�� ேகாலாக அ�ைன இ��க 
உன�� ஏ� �ைற? 
72: எ��ைறஎ��ைற தீரநி��தீரநி�� ஏ��கி�ேற�ஏ��கி�ேற�, இனிஇனி யா�யா� பிற�கி�பிற�கி�,  
நி�நி� �ைறேய�ைறேய அ�றிஅ�றி யா�யா� �ைற�ைற கா�கா�?-இ�இ� நீ�நீ� வி��பி�வி��பி�  
மி�மி� �ைற�ைற கா��கா�� ெமலிகி�றெமலிகி�ற ேந�ேந� இைடஇைட ெம�லியலா�ெம�லியலா�.-  
த�த� �ைற�ைற தீரதீர, எ�ேகா�எ�ேகா� சைடசைட ேம�ேம� ைவ�தைவ�த தாமைரேயதாமைரேய. 
ஏ, அபிராமி! எ��ைடய �ைறகெள�லா� தீர உ�ைனேய வண��கி�ேற�. இ��ைற�ைடய பிறவிைய நா� ம�ப��� 
எ��தா� எ� �ைறேய அ�ல. உ��ைடய �ைறேயயா��. அக�ற வான�தி� ேதா��� அ�மி�னைல�� 
பழி��மா��ள ��ணிய இைடைய�ைடயவேள! எ��ைடய த�ைத சிவெப�மா�, த� �ைற தீர, தன� தி��� 
ேம� சா�திய அழகிய பாத� தாமைரகைள�ைடயவேள! 
73: தாம�தாம� கட��கட��, பைடபைட ப�சப�ச பாண�பாண�, த��த�� க���க���,  
யாம�யாம� வயிரவ�வயிரவ� ஏ���ஏ��� ெபா��ெபா��, எம��எம�� எ��எ�� ைவ�தைவ�த  
ேசம�ேசம� தி�வ�தி�வ�, ெச�ைகக�ெச�ைகக� நா��நா��, ஒளிஒளி ெச�ைமெச�ைம, அ�ைமஅ�ைம  
நாம�நாம� திரி�ைரதிரி�ைர, ஒ�ேறா�ஒ�ேறா� இர��இர�� நயன�கேளநயன�கேள. 
ஏ, அபிராமி! உ��ைடய மாைல, கட�ப மாைல, பைடகேளா ப�ச பாண�க� (ஐவைக மல� அ��க�); வி�ேலா க���; 
உ��ைடய ெந�றி� க�கேளா அ�� க�க�; நா�� கர�கேளா ெச�நிறமா��. உ�ைன வயிரவ�க� வண��� 
ேநரேமா ந�ளிரவா��. திரி�ைர எ�ற ெபய�� உ���. நீ என�� ேமலாக ைவ�தி���� ெச�வ� நி��ைடய 
தி�வ�� தாமைரகேளயா��. 
74: நயன�க�நயன�க� ���ைட���ைட நாத��நாத��, ேவத��ேவத��, நாரண��நாரண��,  
அய��அய�� பர��பர�� அபிராமஅபிராம வ�லிவ�லி அ�அ� இைணைய�இைணைய�  
பய�பய� எ��எ�� ெகா�டவ�ெகா�டவ�, பாைவய�பாைவய� ஆட��ஆட�� பாட��பாட��, ெபா�ெபா�  
சயன�சயன� ெபா���ெபா��� தமனிய�தமனிய� காவினி�காவினி� த��வேரத��வேர. 
��க�கைள�ைடய சிவ�, தி�மா�, பி��மா �தலாேனா�� வண�க���ய ேதவி அபிராமியா��. அவ�ைடய 
பாத�களிேல சர� எ�றைட�த அ�யா�க� இ�திர ேபாக�ைத�� வி��ப மா�டா�க�. அர�ைப �தலான ேதவ மகளி� 
பா�, ஆட, ெபா� ஆசனேம கி����, அ�ைனயி� பாத� ேசைவையேய ெபரிெதன நிைனவா�க�. 
75: த��வ�த��வ�, க�பகக�பக தா�வி�தா�வி� நீழலி�நீழலி�, தாய�தாய� இ�றிஇ�றி  
ம��வ�ம��வ�, ம�ணி�ம�ணி� வ�வா�வ�வா� பிறவிையபிறவிைய,-மா�மா� வைர��வைர��,  
ெபா��ெபா�� உவ�உவ� ஆழி��ஆழி��, ஈேர�ஈேர� �வன���வன��, ��த��த உ�தி�உ�தி�  
ெகா��ெகா�� இவ�இவ� ���ழலா����ழலா� தி�ேமனிதி�ேமனி �றி�தவேர�றி�தவேர. 
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ெபரிய மைலகைள��, �ைர� கடைல��, பதினா�� உலக�ைத�� ெப�ெற��த ஏ அபிராமி! மண� வீ�� 
�ைவயணி�த �ழ�ைடயவேள! உ��ைடய தி�ேமனிைய இைட�றா� சி�ைதயிேல தியானி�பவ� சகல�ைத�� 
த�கி�ற க�பக மர�தி� நிழைல�� ெப�� இ���வ�. இைடவிடா� ேதா��� மானிட� பிறவி�� இ�லாம� ேபாவ�. 
அ�தைகய பல பிறவிகளி� ெப�ெற���� மானிட� தாயா�� இ�லாம� ேபாவ� (எ��� நிைலயாகிய தா� நீேய). 
76: �றி�ேத��றி�ேத� மன�தி�மன�தி� நி�நி� ேகால�ேகால� எ�லா�எ�லா�, நி�நி� �றி���றி�� அறி��அறி��  
மறி�ேத�மறி�ேத� மறலிமறலி வ�கி�றவ�கி�ற ேந�வழிேந�வழி, வ��வ�� கி��கி��  
ெவறி�ேத�ெவறி�ேத� அவி�அவி� ெகா�ைறெகா�ைற ேவணி�ேவணி� பிரா�பிரா� ஒ�ஒ� ��ைற��ைற, ெம�யி�ெம�யி�  
பறி�ேதபறி�ேத, ������������ ப�சப�ச பாணபாண பயிரவிேயபயிரவிேய. 
ஏ, அபிராமி! ப�ச பாண�கைள�ைடயவேள! உ��ைடய தி��ேகால�ைதேய மன�தி� நிைன�� தியானி�கி�ேற�. 
உ��ைடய தி�வ�ைள� ெகா��, ம���கி�ற யம�வ�� வழிைய� க�� ெகா�ேட�. க�ட�� அ�லாம�, 
அவ� வ�வத�� ��, அவ� வழிைய அைட��� வி�ேட� (எ�லா� நி� தி�வ�ேள). வ�� ெமா���� ேதெனா� 
��ய ெகா�ைற மாைலைய அணி�த சிவெப�மானி� இட�பாக�ைத ெவ�றி ெகா��, தாெனா� பாதியாக 
அம��தவேள! 
77: பயிரவிபயிரவி, ப�சமிப�சமி, பாசா��ைசபாசா��ைச, ப�சப�ச பாணிபாணி, வ�ச�வ�ச�  
உயி�உயி� அவிஅவி உ���உ��� உய�உய� ச��ச��, காளிகாளி, ஒளி��ஒளி�� கலாகலா  
வயிரவிவயிரவி, ம�டலிம�டலி, மாலினிமாலினி, �லி�லி, வராகிவராகி--எ�ேறஎ�ேற  
ெசயி�ெசயி� அவிஅவி நா�மைறநா�மைற ேச�ேச� தி�நாம�க�தி�நாம�க� ெச��வேரெச��வேர. 
ஏ, அபிராமி! உ�ைன, ைபரவ� வண�க���ய ைபரவி; ப�சமி; பாச�ைத��, அ��ச�ைத�� உைடய பாசா��ைச; 
ஐவைக மல� அ��கைள�ைடய ப�சபாணி; வ�சகரி� உயிைர மா���, அவ�க� இர�த�ைத� ���கி�ற ேமலான 
ச��; மகா காளி; ஒளிவீ�� கைல ெபா��திய வயிரவி, �ரிய, ச�திர ம�டல�தி��ேளா��� ம�டலி; 
�ல�ைத�ைடய �லி; உலகள�த வராகி எ�ெற�லா� அ�யா� ப�ேவ� நாம�கைள� ெசா�லி வண��வ�. ��றம�ற 
ேவத�களி��, நி� தி� நாம�க� இ�வா� �ற�ப�கி�றன. அைதேய அ�யா�க� மீ��� மீ��� ெசா�லி 
வா��தி வண�கி வழிப�கி�றன�. 
78: ெச���ெச��� கனககனக கலச��கலச�� ேபா��ேபா�� தி��ைலேம�தி��ைலேம�  
அ���அ��� களபகளப அபிராமஅபிராம வ�லிவ�லி, அணிஅணி தரள�தரள�  
ெகா���ெகா���, வயிர�வயிர� �ைழ���ைழ��, விழியி�விழியி� ெகா��கைட��ெகா��கைட��,  
��������, நில��நில�� எ�திைவ�ேத�எ�திைவ�ேத�, எ�எ� �ைண�ைண விழி�ேகவிழி�ேக. 
எ� தாேய! அபிராமி! உ�ைனேய எ� இ� க�களி� எ�தி ைவ�ேத�. அ�த உ�வ� எ�ப�� ப�டெதனி�, மாணி�க� 
�� அணி�த ெபா�கலச� ேபா�ற தி��ைல; அ��ைலேம� �சிய மண� வீ�� சிற�த ச�தன� கலைவ; அ�ேக 
�ர�� அணிகல�க�; சிற�த ���� ெகா��; ைவர�ேதா�; ெச�ைமயான க�ைணமி�� கைட�க�க�; 
�ளி��சிைய உமி�கி�ற நிலைவ� ேபா�ற தி��க� இைவகெள�லா� ெகா�ட வ�ைவேய எ� மன�தி� 
இ��திேன�. 
79: விழி�ேகவிழி�ேக அ��அ�� உ��உ��, அபிராமஅபிராம வ�லி��வ�லி��, ேவத�ேவத� ெசா�னெசா�ன  
வழி�ேகவழி�ேக வழிபடவழிபட ெந��ெந�� உ��உ�� எம��எம��, அ�வழிஅ�வழி கிட�ககிட�க,  
பழி�ேகபழி�ேக �ழ���ழ��, ெவ�ெவ� பாவ�கேளபாவ�கேள ெச��ெச��, பா�பா� நரக�நரக�  
�ழி�ேக�ழி�ேக அ����அ���� கயவ�கயவ� த�ேமா�த�ேமா�, எ�னஎ�ன ������ இனிேயஇனிேய? 
அபிராமியி� விழிகளி� எ��� அ����. ேவத�ைற�ப� அவைள வழிபட என�� ெந�ச�� உ��. ஆைகயா� 
பழிைய��, பாவ�ைத�ேம விைளவி��, பா� நரக��ழியி� அ��தி வா�� ேபைதய�கேளா� என�� இனி எ�ன 
ெதாட��? (அபிராமி அ�ைன சிற�த �ைணயாவா�). 
80: ���யவா���யவா எ�ைன�எ�ைன� த�த� அ�யாரி�அ�யாரி�, ெகா�யெகா�ய விைனவிைன  
ஓ��யவாஓ��யவா, எ�க�எ�க� ஓ�யவாஓ�யவா, த�ைனத�ைன உ�ளவ�ண�உ�ளவ�ண�  
கா��யவாகா��யவா, க�டக�ட க���க��� மன��மன�� களி�கி�றவாகளி�கி�றவா,  
ஆ��யவாஆ��யவா நட�நட�--ஆடக�ஆடக� தாமைரதாமைர ஆரண�ேகஆரண�ேக. 
ஏ, அபிராமி�தாேய! ெபா�றாமைரயி� வா�� ேபரழகானவேள! எ�ைன உ� அ�யா�க� ��ட�தி� ேச��தவேள! நா� 
ெச�த ெகா�ய விைனகைளெய�லா� ஒழி�தவேள! ஒ�ைற�� அறியாத என��, உ��ைடய உ�ைம உ�ைவ� 
கா��யவேள! உ�ைன� க�ட எ� க���, மன�� களிநட� �ரிகி�ற�. இ�வாெற�லா� எ�ைன நாடகமாட� 
ெச�தவேள! உ��ைடய க�ைணய�தா� எ�னெவ�ேப�. 
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81: அண�ேகஅண�ேக.-அண��க�அண��க� நி�நி� பரிவார�க�பரிவார�க� ஆைகயினா�ஆைகயினா�,  
வண�ேக�வண�ேக� ஒ�வைரஒ�வைர, வா���கிேல�வா���கிேல� ெந�சி�ெந�சி�, வ�சகேரா�வ�சகேரா�  
இண�ேக�இண�ேக�, என�என� உன�உன� எ�றி��பா�எ�றி��பா� சில�சில� யாவெரா��யாவெரா��  
பிண�ேக�பிண�ேக�, அறி�அறி� ஒ��ஒ�� இேல�இேல�, எ�க�எ�க� நீநீ ைவ�தேப�ைவ�தேப� அளிேயஅளிேய. 
ஏ, அபிராமி! எ�னிட�தி� நீ ைவ�த ெப��க�ைணயினா� நா� க�ள ெந�ச� உைடயவரிட� ெந��க மா�ேட�. 
உலக�தி� ம�ற ச�திகெள�லா� உ��ைடய பரிவார� ேதவைதகேளயா��. ஆதலினா� நா� அவ�கைள வண�க 
மா�ேட�; ஒ�வைர�� ேபா�ற�� மா�ேட�; நா� அறிவி�லாதவனாயி��, எ��ைடயெத�லா� உ��ைடய� எ�� 
உ�ைன வண��� சில ஞானிகேளா� ம��ேம பிண�கா� ேச��� உறவா�ேவ�! 
82: அளிஅளி ஆ�ஆ� கமல�தி�கமல�தி� ஆரண�ேகஆரண�ேக. அகிலா�ட��அகிலா�ட�� நி�நி�  
ஒளியாகஒளியாக நி�றநி�ற ஒளி�ஒளி� தி�ேமனிையதி�ேமனிைய உ���ெதா��உ���ெதா��,  
களிகளி ஆகிஆகி, அ�த�கரண�க�அ�த�கரண�க� வி�மிவி�மி, கைர�ர��கைர�ர��  
ெவளியா�வி��ெவளியா�வி��, எ�ஙேனஎ�ஙேன மற�ேப�மற�ேப�, நி�நி� விரகிைனேயவிரகிைனேய? 
ஏ, அபிராமி! வ��க� ஆ���� தாமைரயி� வா�பவேள! ேபரழகானவேள! உலகெம�லா� ஒளியாக நி�ற, ஒளிவீ�� 
உ��ைடய தி�ேமனிைய நா� நிைன���ேதா�� களி�பைடகி�ேற�. அ�களி�பி� மி�தியா� அ�த� காரண�க� 
வி�மி� கைர�ர��, பரெவளியாக��ள ஆகாய�தி� ஒ�றி வி�கி�றன. இ�வள� ேபர�� கா��ய�ளிய உ� 
தவெநறிைய நா� எ�வா� மற�ேப�? (மறேவ� ஒ�ேபா��). 
83: விர��விர�� ���� மல�மல� இ��இ��, நி�நி� பாதபாத விைர�கமல�விைர�கமல�  
இர��இர�� பக��பக�� இைற�சஇைற�ச வ�லா�வ�லா�, இைமேயா�இைமேயா� எவ��எவ��  
பர��பர�� பத��பத��, அயிராவத��அயிராவத��, பகீரதி��பகீரதி��,  
உர��உர�� �லிக���லிக��, க�பக�க�பக� கா��கா�� உைடயவேரஉைடயவேர. 
அ�ைனேய, அபிராமி! உ��ைடய மண�மி�க தி�வ�� தாமைரகளி� ேத� சி��� ��மல�கைள ைவ�� இர�, 
பகலாக தியான� ெச��� ெபரிேயா�க�, ேதவ�க� �தலிய யாவ�� இ�திர பதவி, ஐராவத� எ�ற யாைன, ஆகாய 
க�ைக, வலிைமயான வ�ஜிர ஆ�த�, க�பக� ேசாைல �தலியைவகைள �ைறயாக� ெப�� ெப�வா�� வா�கி�றன�. 
(என��� அ��வாயாக!) 
84: உைடயாைளஉைடயாைள, ஒ��ஒ�� ெச�ப��ைடயாைளெச�ப��ைடயாைள, ஒளி�மதி�ஒளி�மதி� ெச�ெச�  
சைடயாைளசைடயாைள, வ�சக�வ�சக� ெந��ெந�� அைடயாைளஅைடயாைள, தய��தய�� ��������  
இைடயாைளஇைடயாைள, எ�க�எ�க� ெப�மா�ெப�மா� இைடயாைளஇைடயாைள, இ��இ�� எ�ைனஎ�ைன இனி�இனி�  
பைடயாைளபைடயாைள, உ�கைள��உ�கைள�� பைடயாவ�ண�பைடயாவ�ண� பா��தி�ேமபா��தி�ேம. 
ஏ, அ�யா�கேள! எ� அபிராமி, இைடயி� ஒளிவீ�� ெச�ப�� அணி�தவ�. ஒளி வீ�� பிைற� ச�திரைன அணி�த 
சைடைய உைடயவ�. வ�சக�களி� ெந�சிேல �� ெகா�ளாதவ�. ஒளி விள��� ��ைமயான �லிைடயா�. 
சிவெப�மானி� இட�பாக�தி� �� ெகா�டவ�. எ� அ�ைனயாகிய இவ� அ�நா� எ�ைன அ�ைமயாக� 
ெகா�டா�. எ�ைன இனி இ��லகி� பிற�க ைவ�க மா�டா�. அ�தைகய ேதவிைய நீ�க�� ெதா�� 
ேபா���க�. நீ�க�� பிறவி எ��கா� ேபெற�த அவைளேய தியான� ெச���க�. 
85: பா����பா���� திைசெதா��திைசெதா�� பாசா��ச��பாசா��ச��, பனி�பனி� சிைறசிைற வ��வ��  
ஆ����ஆ���� ��மல���மல� ஐ���ஐ���, க����க����, எ�எ� அ�ல�அ�ல� எ�லா�எ�லா�  
தீ����தீ���� திரி�ைரயா�திரி�ைரயா� தி�தி� ேமனி��ேமனி��, சி�றிைட��சி�றிைட��,  
வா��வா�� ���ம���ம �ைல���ைல��, �ைலேம��ைலேம� ������ மாைல�ேமமாைல�ேம. 
ஏ, அபிராமி! நா� எ�திைசைய ேநா�கி�� உ��ைடய பைடகளாகிய பாச��, அ��ச��, வ��க� மைற�தி���� 
மல� அ�� ஐ���, க��� வி���, எ��ைடய ��ப�கெள�லா� தீ��க� ��ய திரி�ைரயாகிய நி� தி�ேமனி 
அழ��, சி�றிைட��, க�ைசயணி�த ���ம� ேதா��த மா�பக�க��, அவ�றி� ேமேல அைச�� ���மாைல�� 
எ�க��� கா�சியா� நி�கி�றன. (எ��� பர�தவ�). 
86: மா�மா� அய�அய� ேதடேதட, மைறமைற ேதடேதட, வானவ�வானவ� ேதடேதட நி�றநி�ற  
காைல��காைல��, �டக��டக� ைகைய��ைகைய��, ெகா��ெகா��--கதி�தகதி�த க��க��  
ேவைலேவைல ெவ�ெவ� கால�கால� எ�ேம�எ�ேம� வி��ேபா�வி��ேபா�, ெவளிெவளி நி�நி� க�டா�க�டா�  
பாைல��பாைல�� ேதைன��ேதைன�� பாைக��பாைக�� ேபா��ேபா�� பணிெமாழிேயபணிெமாழிேய. 
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ஏ, அபிராமி! பாைல��, ேதைன��, பாைக�� ஒ�த இனிய ெமாழி�ைடயவேள! இயம� ேகாபி��� பல கிைளகைள� 
ெகா�ட �ல�ைத எ�மீ� ெச����ேபா�, தி�மா��, பிர�ம��, ேவத�க��, வானவ�க�� ேத��� காணாத 
தி��பாத�கைள�� ச�ைகயணி�த தி��கர�கைள�� ெகா�� நீ எ� ��ேன கா�சி த�த�ள ேவ���. 
87: ெமாழி���ெமாழி��� நிைன����நிைன���� எ�டாதஎ�டாத நி�நி� தி����த�தி����த�, எ�த�எ�த�  
விழி���விழி��� விைன���விைன��� ெவளிநி�றதா�ெவளிநி�றதா�,--விழியா�விழியா� மதைனமதைன  
அழி���அழி��� தைலவ�தைலவ�, அழியாஅழியா விரத�ைதவிரத�ைத அ�ட�அ�ட� எ�லா�எ�லா�  
பழி���ப�பழி���ப�, ஒ�ஒ� பாக�பாக� ெகா��ெகா�� ஆ��ஆ�� பராபைரேயபராபைரேய. 
ஏ, அபிராமி! ெந�றி�க� ெகா�� ம�மதைன எரி�த எ�பிரானாகிய சிவெப�மானி� அழியாத ேயாக விரத�ைத 
எ��லக�தவ�� பழி��மா� அவன� இட�ப�க�தி� இட�ெகா�� ஆ�பவேள! எளிேயானாகிய எ� க�களி��, 
எ� ெசய�களி�� வா�����, மன�தி��� எ�டாத நி� தி���வேம ேதா�றி� கா�சியளி�கி�றேத! (ஈெத�ன 
விய�ேபா!) 
88: பர�பர� எ��எ�� உைனஉைன அைட�ேத�அைட�ேத�, தமிேய��தமிேய��, உ�உ� ப�த����ப�த����  
தர�தர� அ��அ�� இவ�இவ� எ��எ�� த�ள�த�ள� தகா�தகா�--தரியல�த�தரியல�த�  
�ர��ர� அ��அ�� எரிய�எரிய� ெபா���வி�ெபா���வி� வா�கியவா�கிய, ேபாதி�ேபாதி� அய�அய�  
சிர�சிர� ஒ��ஒ�� ெச�றெச�ற, ைகயா�ைகயா� இட�இட� பாக�பாக� சிற�தவேளசிற�தவேள. 
ஏ, அபிராமி! பைகவ�கள� ���ர�ைத எரி�க ேம�மைலைய வி�லாக� ெகா�டவ��, தி�மாலி� உ�தி� தாமைரயி� 
ேதா�றிய பிர�மனி� சிர� ஒ�ைற� கி�ளியழி�தவ�மான சிவெப�மானி� இட�பாக�தி� சிற�� வீ�றி��பவேள! 
யா�ேம �ைணயி�லாத நா�, நீேய கதிெய�� சரணைட�ேத�. ஆைகயா� எளிேயானாகிய எ�னிட�தி� உ� 
ப�த����ள தர� இ�ைலெய�� நீ த�ளி வி�த� தகா�. அ� உ� அ����� அறம��. 
89: சிற���சிற��� கமல�கமல� தி�ேவதி�ேவ. நி�ேசவ�நி�ேசவ� ெச�னிெச�னி ைவ�க�ைவ�க�  
�ற�க��ற�க� த��த�� நி�நி� �ைணவ���ைணவ�� நீ��நீ��, �ரிய��ரிய� அ�றஅ�ற  
உற�க�உற�க� தரதர வ��வ��, உட�ேபா�உட�ேபா� உயி�உயி� உற�உற� அ��அ�� அறி�அறி�  
மற���மற��� ெபா��ெபா��, எ�எ� ��ேன��ேன வர�வர� ேவ���ேவ��� வ��தி�ேமவ��தி�ேம. 
அபிராமி� தாேய! சிற�த தாமைரயி� வீ�றி���� ெச�வேம! எ��ைடய உயி����, உட���� ெதாட�ப��, அறி� 
மறதி மி��� இ���� ேவைளயி� உ��ைடய ேசவ� எ��ைடய ெச�னியி� படர ேவ���. ேம��, ப�றி�ைமைய 
அ��கிரகி��� உ��ைடய �ைணவ�� வ�� ேமான நிைலயி� நா� அறி�யிலி� அம�� ேப�ைற அ�ள ேவ���. 
90: வ��தாவைகவ��தாவைக, எ�எ� மன�தாமைரயினி�மன�தாமைரயினி� வ��வ�� ��������,  
இ��தா�இ��தா�, பைழயபைழய இ��பிடமாகஇ��பிடமாக, இனிஇனி என���என���  
ெபா��தா�ெபா��தா� ஒ�ஒ� ெபா��ெபா�� இ�ைலஇ�ைல--வி�வி� ேம��ேம�� �லவ����லவ���  
வி��தாகவி��தாக ேவைலேவைல ம��தானைதம��தானைத ந���ந��� ெம�லியேலெம�லியேல. 
ஏ, அபிராமி! உலகி� என�� இனி� கிைட�காத ெபா�ெள�� ஏ�மி�ைல. எ��ைடய உ�ள� தாமைரைய உ��ைடய 
பைழய உைறவிடமாக� க�தி வ�தம��தா�. ேம�� நா� பிற���, இற��� வ��தாம� இ��க அ�� �ரி�தா�. 
பா�கடலி� ேதா�றிய அமி�த�ைத தி�மா� ேதவ�க���� ெகா��க �தலாக இ��த அபிராமிேய, என�� இனிேய� 
�ைற? 
91: ெம�லியெம�லிய ���� இைடஇைட மி�மி� அைனயாைளஅைனயாைள விரிசைடேயா�விரிசைடேயா�  
��லிய��லிய ெம�ெம� �ைல��ைல� ெபா�ெபா� அைனயாைளஅைனயாைள, �க����க��� மைறமைற  
ெசா�லியவ�ண�ெசா�லியவ�ண� ெதா��ெதா�� அ�யாைர�அ�யாைர� ெதா�மவ���ெதா�மவ���,  
ப�லிய�ப�லிய� ஆ���ஆ��� எழஎழ, ெவ�ெவ� பக�பக� ஊ��ஊ�� பத�பத� த�ேமத�ேம. 
அபிராமி� ேதவி! நீ மி�ன� ேபா�� ெம�லிய இைடயிைன உைடயவ�; விரி�த சைட�� நாத� சிவபிராேனா� 
இைண�� நி��� ெம�ைமயான �ைலகைள�ைடயவ�; ெபா�ைன� ேபா�றவ�. இ�வாறாகிய உ�ைன ேவத�ப� 
ெதா�கி�ற அ�யா���� அ�யவ�க�, ப�வைக இைச�க�விக� இனிதாக �ழ�கிவர, ெவ�ைளயாைனயாகிய 
ஐராவத�தி� ேமேல ஊ��� ெச��� இ�திர� பதவி �தலான ெச�வ ேபாக�கைள� ெப�வ�. 
92: பத�ேதபத�ேத உ�கிஉ�கி, நி�நி� பாத�திேலபாத�திேல மன�மன� ப�றிப�றி, உ�த�உ�த�  
இத�ேதஇத�ேத ஒ�கஒ�க, அ�ைமஅ�ைம ெகா�டா�ெகா�டா�, இனிஇனி, யா�யா� ஒ�வ�ஒ�வ�  
மத�ேதமத�ேத மதிமதி மய�ேக�மய�ேக�, அவ�அவ� ேபானேபான வழி��வழி�� ெச�ேல�ெச�ேல�--  
�த��த� ேதவ�ேதவ� �வ���வ�� யாவ��யாவ�� ேபா����கி�ேபா����கி� நைகேயநைகேய. 
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ஏ, அபிராமி! �த� எ�� �ற�ப�� �����திக�� ம����ள ேதவ�க�� ேபா�றி� ெதா�கி�ற 
��னைகைய�ைடயவேள! உ��ைடய ஞான�தி�காகேவ உ�கிநி�ற எ�ைன உ� பாத�திேலேய ப���ப� ெச��, உ� 
வழி�ப�ேய யா� நட���ப� அ�ைமயாக� ெகா�டவேள! இனி நா� ேவெறா� மத�திேல மன மய�க� ெகா�ள 
மா�ேட�. அவ�க� ெச��� வழியிேல�� ெச�ல மா�ேட�. 
93: நைகேயநைகேய இ�இ�, இ�தஇ�த ஞால�ஞால� எ�லா�எ�லா� ெப�றெப�ற நாயகி��நாயகி��,  
�ைகேய�ைகேய �கி��கி� �ைல�ைல, மாேனமாேன, ���� க�க� ���யி����யி�, அ�தஅ�த  
வைகேயவைகேய பிறவி��பிறவி��, வ�ேபவ�ேப, மைலமக�மைலமக� எ�ப��எ�ப�� நா�நா�,  
மிைகேயமிைகேய இவ�த�இவ�த� தைகைமையதைகைமைய நா�நா� வி���வேதவி���வேத. 
உலகெம�லா� ெப�ெற��த தைலவியாகிய அபிராமி அ�ைனயி� தி� மா�பக�கைள� தாமைர ெமா�� எ�கிறா�க�. 
க�ைண த��பி நி��� �தி��த க�கைள, ம��சி மி�க மா� க�க� எ�கிறா�க�. ��வி�லாதவ� எ�ெற�லா� 
ப�த�க� ��கி�றா�க�. இைவெய�லாேம மா�ப�ட ���க�. இைவகைள நிைன�� ேபா� என�� நைக�ேப 
உ�டாகிற�. இனிேம� நா� ெச�ய���ய� இ�தைகய க�பைனகைள� த�ளி அவளி� உ�ைம நிைலைய 
அறிதேலயா��. 
94: வி��பி�வி��பி� ெதா��ெதா�� அ�யா�அ�யா� விழிநீ�விழிநீ� ம�கிம�கி, ெம�ெம� �ளக��ளக�  
அ��பி�அ��பி� த��பியத��பிய ஆன�த�ஆன�த� ஆகிஆகி, அறி�அறி� இழ��இழ��  
க��பி�க��பி� களி��களி��, ெமாழிெமாழி த�மாறித�மாறி, ���� ெசா�னெசா�ன எ�லா�எ�லா�  
த��த�� பி�த�பி�த� ஆவ�ஆவ� எ�றா�எ�றா� அபிராமிஅபிராமி சமய�சமய� ந�ேறந�ேற. 
அபிராமி அ�ைமைய� ப�திேயா� வி��பி�ெதா�� அ�யவ�களி� க�களி� நீரான� ெப�கி, ெம�சிலி���, 
ஆன�த� த��பி, அறி� மற��, வ�ைட� ேபா� களி��, ெமாழி த�மாறி, ��� ெசா�லிய பி�தைர� ேபா� ஆவா�க� 
எ�றா�, அ�ேபரான�த�தி�� �லமான அ�பிைகயி� சமயேம மிக�சிற�ததா��. 
95: ந�ேறந�ேற வ�கி��வ�கி��, தீேததீேத விைளகி��விைளகி��, நா�நா� அறிவ�அறிவ�  
ஒ�ேற��ஒ�ேற�� இ�ைலஇ�ைல, உன�ேகஉன�ேக பர�பர�: என��என�� உ�ள�உ�ள� எ�லா�எ�லா�  
அ�ேறஅ�ேற உன�உன� எ��எ�� அளி��அளி�� வி�ேட�வி�ேட�:- அழியாதஅழியாத �ண��ண�  
��ேற��ேற, அ��கடேலஅ��கடேல, இமவா�இமவா� ெப�றெப�ற ேகாமளேமேகாமளேம. 
ஏ, அபிராமி! அழியாத �ண���ேற! அ��கடேல! மைலயரச� ெப�ெற��த அழகிய ேகாமள வ�லிேய! என�� உரிைம 
எ�� எ�ெபா��� இ�ைல. அைன�ைத�� அ�ேற உ��ைடயதா�கி வி�ேட�. இனி என�� ந�லேத வ�தா��, 
தீைமேய விைள�தா��, அவ�ைற உணரா� வி���, ெவ��ப�றவனாேவ�. இனி எ�ைன உன�ேக பர� எ�� 
ஆ�கிேன�. 
96: ேகாமளவ�லிையேகாமளவ�லிைய, அ�லிய�அ�லிய� தாமைர�தாமைர� ேகாயி�ேகாயி� ைவ��ைவ��  
யாமளயாமள வ�லிையவ�லிைய, ஏத�ஏத� இலாைளஇலாைள, எ�தரியஎ�தரிய  
சாமளசாமள ேமனி�ேமனி� சகலகலாசகலகலா மயி�த�ைனமயி�த�ைன, த�மா�த�மா�  
ஆமள��ஆமள�� ெதா�வா�ெதா�வா�, எ�எ� பா����பா���� ஆதிபேரஆதிபேர. 
எ� அபிராமி அ�ைனைய, இளைம�� அழ�� மி�க ேகாமள வ�லிைய, அழகிய ெம�ைமயான தாமைரைய� 
ேகாயிலாக� ெகா�� உைற�� யாமளவ�லிைய, ��றம�றவைள, எ��த�� இயலாத எழி� ெகா�ட 
தி�ேமனி�ைடயவைள, சகல கைலகளி�� வ�ல மயி� ேபா�றவைள, த�மா� ��மானவைர ெதா�கி�ற 
அ�யவ�கேள, ஏ�லைக�� ஆ�சி �ரி�� அதிப�க� ஆவா�க�. 
97: ஆதி�த�ஆதி�த�, அ��லிஅ��லி, அ�கிஅ�கி �ேபர��ேபர�, அமர�த�அமர�த� ேகா�ேகா�,  
ேபாதி�ேபாதி� பிரம�பிரம� �ராரி�ராரி, �ராரி�ராரி ெபாதிய�னிெபாதிய�னி,  
காதி�காதி� ெபா�பைட�ெபா�பைட� க�த�க�த�, கணபதிகணபதி, காம�காம� �த��த�  
சாதி�தசாதி�த ��ணிய���ணிய� எ�ணில�எ�ணில� ேபா��வ�ேபா��வ�, ைதயைலேயைதயைலேய. 
எ��ைடய அ�ைன அபிராமிைய, ��ணிய� பல ெச��, அவ�றி� பயைன�� அைட�த �ரிய�, ச�திர�, அ�கினி, 
�ேபர�, ேதவ�களி� தைலவ� இ�திர�, தாமைர மலரி� உதி�த பிர�ம�, ���ர�கைள எரி�த சிவெப�மா�, 
�ரைன� த���த தி�மா�, ெபாதியமைல �னியாகிய அக�திய�, ெகா�� ேபா� �ரி�� க�த�, கணபதி, ம�மத� 
�தலாகிய எ�ண�ற ேதவ�க� அைனவ�� ேபா�றி� �தி�ப�. 
98: ைதவ��ைதவ�� நி�நி� அ��அ�� தாமைரதாமைர ��ய��ய ச�கர��ச�கர��  
ைகவ�தைகவ�த தீ��தீ��, தைலதைல வ�தவ�த ஆ��ஆ��, கரல�த�கரல�த� எ�ேகஎ�ேக?--  
ெம�ெம� வ�தவ�த ெந�சி�ெந�சி� அ�லா�அ�லா� ஒ�கா��ஒ�கா�� விரக�விரக� த�க�த�க�  



ussivachariyars.org#18 

ெபா�வ�தெபா�வ�த ெந�சி�ெந�சி�, �க��க� அறியாஅறியா மட�மட� ���� �யிேல�யிேல. 
ஏ, அபிராமி! நீ உ�ைம ெபா��திய ெந�ைச� தவிர வ�சக�க�ைடய ெபா� மன�தி� ஒ�ேபா�� வ�� 
���தறியாதவ�. ���யி� ேபா�றவேள! உ��ைடய பாத�தாமைரைய� தைலயி� ��� ெகா�ட சிவெப�மானாகிய 
ச�கரனி� ைகயிலி��த தீ��, ��ேம� இ��த ஆ�� (ஆகாய க�ைக) எ�ேக ஒளி�� ெகா�டனேவா? 
99: �யிலா��யிலா� இ����இ���� கட�பாடவியிைடகட�பாடவியிைட, ேகாலேகால விய�விய�  
மயிலா�மயிலா� இ����இ���� இமயாசல�திைடஇமயாசல�திைட, வ��வ�� உதி�தஉதி�த  
ெவயிலா�ெவயிலா� இ����இ���� வி��பி�வி��பி�, கமல�தி�மீ�கமல�தி�மீ� அ�னமா�அ�னமா�,  
கயிலாய���கயிலாய��� அ��அ�� இமவா�இமவா� அளி�தஅளி�த கன��ைழேயகன��ைழேய 
ஏ, அபிராமி! அ�� ைகலய�கிரி� தைலவனாகிய சிவபிரா��� மண� ���த மைலயரச� மகேள! கட�பவன�தி� 
உைற�த �யிேல! இமயமைலயி� ேதா�றி� அழகிய மயிேல! ஆகாய�தி� நிைற�தி��பவேள! தாமைர மீ� அ�னமாக 
அம��தி���� தி��ேகால�ைத�ைடயவேள! (ம�ைரயி� �யிலாக��, இமய�தி� மயிலாக��, சித�பர�தி� 
ஞான�ரிய ஒளியாக��, தி�வா�ரி� அ�னமாக�� அ�பிைக விள��கி�றா� எ�ப� வழ��). 
100: �ைழைய��ைழைய� த�வியத�விய ெகா�ைறய�ெகா�ைறய� தா�தா� கம�கம� ெகா�ைகவ�லிெகா�ைகவ�லி  
கைழைய�கைழைய� ெபா�தெபா�த தி�ெந��தி�ெந�� ேதா��ேதா��, க���க��� வி���வி���  
விைழய�விைழய� ெபா�ெபா� திற�திற� ேவரிய�ேவரிய� பாண��பாண�� ெவ�ெவ� நைக��நைக��  
உைழைய�உைழைய� ெபா�க���ெபா�க��� ெந�சி�ெந�சி� எ�ேபா��எ�ேபா�� உதி�கி�றேவஉதி�கி�றேவ! 
ஏ, அபிராமி! �ைழயிேல தவ��ப�யாக��ள ெகா�ைற மலரா� ெதா��த மாைலயி� மண�கம�� மா�பக�கைள�� 
ேதாைள�� உைடயவேள! ��கிைல ஒ�த அழகிய க��� வி���, கலவிேபா��� வி��ப���ய மண� மி��த ஐவைக 
மல� அ���, ெவ�ைமயான ����ப� இத�� சிரி���, மாைன ஒ�த ம��ட க�க�ேம எ�ெபா��� எ� ெந�சி� 
நிைற�தி��கிற�. அ� தி�ேமனிையேய நா� வழிப�கி�ேற�. 
��பய���பய�  
ஆ�தாைளஆ�தாைள, எ�க�எ�க� அபிராமஅபிராம வ�லிையவ�லிைய, அ�ட�அ�ட� எ�லா�எ�லா�  
��தாைள��தாைள, மா�ள�மா�ள� �� நிற�தாைளநிற�தாைள, �வி�வி அட�க�அட�க�  
கா�தாைளகா�தாைள, ஐ�கைண�ஐ�கைண� பாச��ச��பாச��ச�� க���வி���க���வி���  
ேச��தாைளேச��தாைள, ��க�ணிைய���க�ணிைய�, ெதா�வா���ெதா�வா��� ஒ�ஒ� தீ��தீ�� இ�ைலேயஇ�ைலேய. 
எ�க� தாயானவைள, அபிராமி வ�லிைய, எ�லா உலக�கைள�� ெப�றவைள, மா�ள� ��ேபா�ற நிற��ைடயவைள, 
உலகெம�லா� கா�தவைள, தி��கர�களி� மல� அ��க� ஐ�ைத��, பாச�ைத��, அ��ச�ைத��, க��� 
வி�ைல�� ைவ�தி�பவைள, ��� க�கைள�ைடய ேதவிைய� ெதா�வா��� ஒ� தீ��� ேநரா�; உலகி� வள�� 
நல�� ெப�� வா�வ�. 

 


