
 
 

 
வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய 

தி மந்திர ஆராய்ச்சி ம் ஒப் ைமப்பகுதி ம் 
 
 

tirumantira ARAicciyum oppumaip pakutiyum 
of V.S. CengkalvarAya mutaliyAr 

In tamil script, unicode/utf-8 format 
 
 
    Acknowledgements: 
    Our Sincere thanks go to Mrs. Gnanapurani Madhvanath for providing us with a printed copy of the 
work and to Dr. Anbumani Subramanian for scanning the pages. 
    Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading 
approach.  We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext: 
    R. Navaneethakrishnan, N. Pasupathy, V. Ramasami, R. Aravind, V. Devarajan and Mithra.  
    Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. 
 
    © Project Madurai, 1998-2011. 
    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
    of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
    Details of Project Madurai are available at the website 
    http://www.projectmadurai.org/ 
    You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.  

 



 2

வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய 
தி மந்திர ஆராய்ச்சி ம் ஒப் ைமப்பகுதி ம் 

 
 
    Source: 
    தி ப்பனந்தாள்  காசி மடத்  ெவளியீ  
    ெசந்திலாண்டவன் ைண 
    "தி மந்திர ஆராய்ச்சி ம் ஒப் ைமப்பகுதி ம்" 
    ஆசிாியர்: 
    தணிைகமணி வ.சு.ெசங்கல்வராய பிள்ைள M.A., 
 
    தி ப்பனந்தாள்  காசி மடம் 
    -ல  காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் அவர்கள் 
    7-ஆம் ஆண்  நிைன  மலராகிய 
    தி மந்திர ெவளியீட் ல் வந் ள்ளைவ. 
    8-4-51 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    ௨ 
    ெசந்திலாண்டவன் ைண 
 

தி மந்திர ஆராய்ச்சி 
 
        "நம்பிரான் தி லன் அ யார்க்கும் அ ேயன்" 
        -- தி த்ெதாண்டத்ெதாைக. 
 
        ... "மந்திரமாைல 
        உைறப்ெபா ங் கூ நின் ேறாத  மாேம"[*] --86 
 
        * இ ேபால் வ ம் எண்கள்  காசிமடத்  ெவளியீடாகிய இந்தத் தி மந்திர 

ன்கண் உள்ள வாிைச எண்கைளத் த வி நிற்பன. 
 
    ைசவத்தி ைறகள் பன்னிரண் ம் கேவளின் பன்னி  கண்கள் ேபால ம் 
பன்னி  தி க்ைககள் ேபால ம் தம்ைம நா ப்ேபாற் ம் உயிர்க க்கு ஆக்கந் 
தரவல்லன. இப்பன்னிரண்  தி ைறக ள் பத்தாக நிைல ெப வ  தி ல 
நாயனார் தி வாய் மலர்ந்த "தி மந்திரம்" என் ம் உயாிய மந்திர ல். 
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    ஆசிாியர் வரலா  
 
    அ பத்  ன்  நாயன்மார்களில் ஒ வராகிய இத்தி லைரப் பற்றிய 

தற்குறிப்ைப நம்பி ஆ ரர் அ ளிய தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயில் "நம்பிரான் 
தி லன் அ யார்க்கும் அ ேயன்" என் ம் பகுதியிற் காண்கின்ேறாம். 
தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயிற் "பிரான்" என் ம் அ ைமச் ெசால்லால் இ வைரேய 
ஆ ரர் ேபாற்றினர். ஒ வைர "எம்பிரான்" எனப்ேபாற்றி ெசய்தார். அவ்ெவா வர் 
"சம்பந்தர்". மற்ெறா வைர "நம் பிரான்" என நயந் ேதத்தினர். அவ்ெவா வர் 
"தி லர்". "ேகாவணம் ேப  ேம ம் பிரான் என்பரால் எம்ெப மாைனேய"[1] 
என் ம் சம்பந்தர் தி வாக்கினின் ம் 'பிரான்' என் ம் ெசால் ன் சிறப் ப் 
ெபறப்ப ம். இத்தைகய சிறப் ப் ெபயைரச் சம்பந்த க்கும் தி ல க்குேம சூட் னர் 
ஆ ரர் என்றால் ஆ ர க்குத் தி லர்பால் இ ந்த மதிப்  எப்ெபற்றிய  என்ப  
நன்கு ெதாிகின்ற . ேயாக ெநறிையப் லப்ப த்த வந்த நம்பி ஆ ரர் தவராஜ 
ேயாகியாகிய தி லைர "நம் பிரான்" என வியந்  ேபாற்றா  ேவ  எவ்வா  தான் 
ேபாற்றக்கூ ம்! 
    --- 
    1 தி ப் க ர்-2-115-7. பிரான்-தைலவன் 'தன்ைன நா ம் பிரான் 
என்றறிந்ேதேன'- அப்பர்-5-91-8. 
 
    ஆ ர க்குப் பின்னர் வந்த நம்பியாண்டார் நம்பி ம் ஆ ரைரப் பின்பற்றித் 
தி லைரப் 'பிரான்' என்ேற தா ம் ேபாற் கின்றனர்; தாம் அ ளிய தி த்ெதாண்டர் 
தி வந்தாதியில் தம் உச்சியில் தி வ  சூட் ய பிரான் தி லர் என்  அவைரப் 
ேபாற்றி ெசய் , அவர  வரலாற்ைற ம் சு க்கிக் கூறி ள்ளார். சாத்த ாிற் 
பசுக்கைள ேமய்த்தி ந்தவ ைடய உட ற் குந்  அவ் ட ல் இ ந்தப ேய 
சிவபிராைனத் "தமிழின்ப  மன்  ேவதத்தின் ெசாற்ப ேய" பரவின பிரான் தி லர் 
என்  பின் வ ம் பாட ல் விளக்குகின்றார்: 
        "கு மன்  சாத்த ர்க் ேகாக்குல 
              ேமய்ப்ேபான் குரம்ைப க்கு 
        மன்  கூனற் பிைறயாளன் 
              தன்ைன த்தமிழின் 
        ப மன்  ேவதத்தின் ெசாற்ப  
              ேயபர விட்ெட ச்சி 
        அ மன்ன ைவத்த பிரான் 
              லனாகின்ற அங்கணேன.” 
    நம்பியாண்டார் நம்பி இங்ஙனம் சு க்கமாகக் கூறிய வரலாற்ைறச் ேசக்கிழார் 
ெப மான் தாம் அ ளிய ெபாிய ராணத்தில் விளக்கமாக எ த்ேதாதி ள்ளார். 
ேசக்கிழா ம் "தி ல ேதவர்" என இவைரச் சிறப்பித் ள்ளார். ெபாிய 

ராணத்தின்ப  தி லர் வரலா  சு க்கமாகப் பின் வ மா : 



 4

 
    கயிைலமால் வைரையக் காத்த ம் நாயகராம் நந்தி ேதவாின் தி வ ள் ெபற்ற 
ேயாகிக ள் ஒ வர் தி லர். அவர் அணிமாதி சித்தி ெபற்றவர்; ெபாதிய 
மைலயி ந்த தம் நண்பர் கு  னிவெரா  சில நாள் உட ைறய வி ம்பிப் 

றப்பட் க் ேகதாரம், பசுபதி ேநபாளம், காசி, ப ப்பதம், காளத்தி, தி வாலங்கா , 
காஞ்சி, தி வதிைக, தில்ைல த ய தலங்கைளத் தாிசித் த் தி வாவ ைறக்கு 
வந்  சிவதாிசனஞ் ெசய்  றப்பட் ச் சாத்த ர் என் ம் ஊ க்கு அ கில் வ ம் 
ெபா  அங்குப் பசுக்கள் ேமய்ந்  ெகாண் க்கும் இடத்தில் அைவகைள ேமய்க்கும் 
இைடயன் இறந்  கிடப்பைத ம், அவைனச் சுற்றி பசுக்கள் கண்ணீர் விட் ப் லம்பி 
நிற்பைத ங் கண்டார். இந்த ஆயன் உயிர் ெபற்  எ ந்தா ெலாழிய இப் பசுக்களின் 

யரம் நீங்காெதன உணர்ந்த இக் க ைணயாளர் தம  உடைல ஒ றம் ேசமித்  
ைவத் த் தம் உயிைர இறந்  கிடந்த லன் என் ம் ெபயாிய அந்த இைடயன் 
உட ல் அைடவித்  லனாய் உயிர் ெபற்ெற ந்தனர். ஆயன் எ ந்தைதக் கண்ட 
பசுக்கள், அவைன நாத்த ம்ப நக்கி, ேமாந்  அைணந் , கைனப்ெபா  நயந் , 
களிப்பினால் வாெல த் த் ள்ளித் யரம் நீங்கின. மாைலப்ெபா  வந்த ம் 
பசுக்கள் தத்தம் இல்லங்க ள் தாேம ைழய லனாம் இவர் ெவளிேய நின்றார். 
இவர் காலந் தாழ்ந்  நிற்பைதக்கண்ட இவர் மைனவி இவ க்கு ஏேதா ஈனம் 
அ த்த ேபா ம் எனக் கவன்  வந்  இவைர அைழக்க, ‘எனக்கு உன் டன் 
யாெதா  ெதாடர் ம் இல்ைல’ என்  இவர் ெசால் ப் ெபா  மடம் ஒன்றிற் குந்தார். 
பிற்ைறநாள் நல்லார் பலர் வந்  இவைர அைழத் ம் பயனில்லா  ேபாக 'இவ க்கு 
ஞான உணர்  வந்  விட்ட , இவர் இனி வரமாட்டார்' எனக்கூறி லன் 
மைனயாைள அவர்கள் அைழத் ச்ெசன்றனர். அவர்கள் நீங்கிய ம் தி லர் தம  
பைழய உடைலத் ேத னர். அ  காணப்படவில்ைல. ஆகமப் ெபா ைனத் தமிழில் 
வகுக்க ேவண்  இைறவன் உடைல மைறப்பித்தார் எனத் தம  ஞான உணர்வால் 
இவர் ேதர்ந்  தி வாவவ ைறைய அைடந்  
    ஓர் அரச மரத்தின் கீழ்ச் சிவேயாகத்தில் அமர்ந் , ஆண் க்கு ஒ  பாடலாகச் 
ைசவாகமங்களில் உணர்த்தப்பட்ட ஞானம், ேயாகம், கிாிைய, சாிைய என் ம் 
நிைலகைள விளக்கும் வாயிரம் பாடல்கைளத் ெதள் தீந் தமிழில் உலேகார் 
உய் ம்ப ப் பா , வாயிரம் ஆண்  இப் வியில் மகிழ்ந்தி ந்  கயிைலயிற் சிவன் 
தாள் அைடந்தார். அவர் அங்ஙனம் பா ய பாடல்க க்குத் 'தி மந்திரமாைல', 
'தி மந்திரம்' எனப் ெபயர்கள் வழங்கலாயின. 
 
    தி லர் காலம்: நம்பி ஆ ரரால் ேபாற்றப்பட்டைமயால் ஒன்பதாம் 

ற்றாண் க்கு ன்னர் இவர் இ ந்தார் என்ப  ெதளி . 'தமிழ் வாயிரஞ் சாத்தி 
மன்னிய வாயிரத்தாண்  இப் விேமல் மகிழ்ந்தி ந் ' எனச் ேசக்கிழார் ெப மான் 
கூ வதால் கி. . 2100-க்கு ன்ன ம் சித்தப் ப்ரசித்தராகிய இவர் இ ந்தி த்தல் 
ேவண் ம். பல்லாண்  இவர் உயிர் வாழ்ந்தனர் என்ப , 
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    'தப்பிலா மன்றில் தனிக்கூத் க் கண்டபின் 
    ஒப்பில் எ ேகா  கம்இ ந் ேதேன' - 74 
    'இ ந்ேதன்இக் காயத்ேத எண்ணி  ேகா ' - 80 
    என் ம் இவர் தி வாக்கா ம், 'சந்தத ம் இளைமேயா க்கலாம்' எனத் 
தா மானவர் கூறியி ந்தா ம் ஐயமின்றிக் ெகாள்ளக்கிடக்கின்ற . 
 
    இவர் அ ளிய தி மந்திரமாைல என் ம் ல் தி வாவ ைறத் தி க்ேகாயி ட் 
ப டத்த கிற் ைதந்  கிடந்ததாக ம், ஆங்குத் தாிசனத் க்கு வந்த 
தி ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ப டத்த ேக வணங்கி எ ந்தெபா  இங்குத் தமிழ் 
மணம் கம கின்ற ; ேதாண் ப் பா ங்கள் எனக் கூற, அங்ஙனேம 
ேதாண் னெபா  இத் தி மந்திர ல் கிைடத்தெதன் ம் ஆன்ேறார் கூ வர். 
இவ்வரலா  உண்ைமயாயின் தி லர் காலம் ஏழாம் ற்றாண் க்கு ன்ன ம் 
ேபாகும். 
 
    தி லர் வரலா : அகச் சான் கள்: 
 
    தி மந்திர னின்ேற தி லைரப் பற்றிய பல அாிய குறிப் கள் கிைடக்கின்றன; 
அைவதாம்: 
    1. சிவபிராேன இவர  வழிப  கட ள்: 
    'நந்தி என்னால் ெதாழப்ப ம் எம்இைற' - 9 
 
    2. நந்தியின் அ ளால் 'நாதன்' என் ம் பட்டத்ைதப் ெபற்றார்; அ ெகாண்  இவர் 
ெபயர் 'தி லநாதர்' என ம் வழங்கும். 
 
    'நந்தி அ ளாேல நாதனாம் ேபர்ெபற்ேறாம்' - 68 
    'நந்தி அ ள்ெபற்ற நாதைர நா ன் ............... 
    என்ேனா ெடண்ம  மாேம' - 67 
 
    3. லன் என் ம் ஆயன் உட ற் குந்த ம் நந்தியின் தி வ ட் குறிப்ேப: 
 
    'நந்தி அ ளாேல லைன நா ' - 68, 92 
 
    4. நந்தி ேதவாிடம் அ ள்ெபற்ற எண்ம ள் இவர் ஒ வர்; மற்ைறய எ வர் நந்திகள் 
நால்வர், சிவேயாக மா னி, பதஞ்ச , வியாக்ரமர் - 67 
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    5. தி லாிடம் மந்திேராபேதசம் ெபற்றவர் மாலாங்கன், கந் , கஞ்ச மைலயன் 
த ய ஏ ேபர்: 

 
    'மந்திரம் ெபற்ற வழி ைற மாலாங்கன் ......... கஞ்ச 
    மைலயேனா, ந்த எ வ ம் என்வழி யாேம' - 69,1443 
 
    6. அரன ைய நாேடா ம் சிந்ைத ெசய்  ஆகமம் இவர் ெசப்பினர்: 
 
    '........ அரன  நாள்ேதா ம் 
    சிந்ைதெசய் தாகமஞ் ெசப்ப ற்ேறேன' - 73 
 
    7. தி வாவ ைறயில் அரச மர நீழ ல் இ ந் , சிவ நாமங்கைள ஓதிக்ெகாண் ம் 
ஞான ைஜ ெசய் ெகாண் ம் எண்ணி  காலம் இ ந்தனர்: 
 
    'ஆவ தண் ைற...சிவேபாதியின் நீழ ல்...நாதைன 
    அர்ச்சித் ...எண்ணி  ேகா  இ ந்ேதன்' - 78, 79, 80, 82 
 
    8. தம  கைழத் தமிழிற் லப்ப த் மாேற இைறவர் தன்ைனப் பைடத்தனர்: 
 
    'என்ைனநன் றாக இைறவன் பைடத்தனன் 
    தன்ைனநன் றாகத் தமிழ்ச்ெசய்  மாேற' - 81 
 
    9. வான்வழியாக வந்தனர்: 
 
    'வான்வழி  வந்ேதேன' -- 83 
 
    10. அவேயாகஞ் சாராத சிவேயாகி இவர்: 
 
    'அவேயாகஞ் சாரா தவன்பதி ேபாக 
    நவேயாக நந்தி நமக்களித் தாேன' - 122 
 
    11. இைறவன  தி வ  தீட்ைச ம் சட்சு தீட்ைச ம் (கண்ேணாக்க ம்) ெபற்றவர் 
இவர்: 
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    'தி வ  ைவத்ெதன் சிரத்த ள் ேநாக்கிப் 
    ெப வ  ைவத் ' - 1597 
 
    'இதயத் ம் நாட்டத் ம் என்றன் சிரத் ம் 
    பதிவித்த பாதப் பராபரன் நந்தி' - 1596 
 
    '........எங்கள் கண் தல் நந்தி 
    களிம்ப த்தான் அ ட்கண் விழிப்பித் ' - 114 
 
    12. இராப்பகலற்ற இடத்ேத களித்தி ந்த பரமேயாகி இவர்: 
 
    'இ ந்ேதன் இராப்பக லற்ற இடத்ேத' - 80 
 
    13. ேதவியின் அ ட்பிரசாதம் ெபற்றவர் இவர். தி வாவ ைற ஒப்பிலா 

ைலயம்ைமையத் தியானித்தி ந்தவர்: 
 
    ' ேநாிைழயாவாள்...என் பிறப்ப த் தாண்டவள்' - 78 
    'ஆவ தண் ைற - சீ ைட யாள்பதம் ேசர்ந்தி ந்ேதேன ' - 78 
 
    14. ேவதாகம சாரத்ைதத் தமிழிற் ெசப்ப வந்தவர் இவர்: 
 
    'ேவதத்ைதச் ெசப்ப வந்ேதேன' - 77 
    'ஆகமம் ெசப்ப ற்ேறேன' - 73 
 
    15. தி லர் ெப ங் க ைணயாளர் என்ப : 
 
    'நான் ெபற்ற இன்பம் ெப க இவ்ைவயகம்' - 85 
 
    என் ம் அ ைம வாக்கிற் லப்ப கின்றன. 
 
    ல் த ம் ெபா ள்கள் 
 
    தி மந்திரம் ேவதப்ெபா ம் சிவாகம சார ம் வ த் ள்ள அ ைம ல். 
'ேவதத்ைத விட்ட அறம் இல்ைல, 
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    ேவதத்தின், ஓதத் தகும் அறம் எல்லாம் உள' (51) என்  ேவதத்ைதச் சிறப்பித் ம், 
'அண்ணல் அ ளால் அ ம் சிவா 
    கமம்...எண்ணிநின் றப்ெபா ள் ஏத் வன் நாேன' (58) என ஆகமத்தின் 
ெப ைமையக் கூறி ம், தி லர் தம  க த் க்கைள 
    ெவளியிட் ள்ளார். சிறப் ப் பாயிரமாம் பாடல் ஒன்றில்: 
 
    ' தந்திரம் ஒன்ப  சார்  வாயிரம் 
    சுந்தர ஆகமச் ெசால்ெமாழிந் தாேன' - 101 
 
    என ஆகமத்ைத வாயிரம் பாடல்களால் ஒன்ப  தந்திரமாகத் தி லர் 
ெமாழிந் ள்ளார் எனக் கூறப்பட் ள்ள . 
 
    பாயிரத்தில் - கட ள் வாழ்த் , ேவதாகமச் சிறப் , தி லர் வரலா  த யன ம், 
 
    தல் தந்திரத்தில் - உபேதசம், யாக்ைக நிைலயாைம, ெசல்வம் நிைலயாைம, 
ெகால்லாைம, கல்வி, கள் ண்ணாைம த யன ம், 
    இரண்டாம் தந்திரத்தில் - அட்ட ரட்டம், இ ங்க ராணம், பஞ்ச கி த்தியம், 
கர்ப்பக் கிாிைய, சிவநிந்ைத, கு நிந்ைத த யன ம், 
    ன்றாம் தந்திரத்தில் - அட்டாங்க ேயாகம், அட்டமா சித்தி த யன ம், 
    நாலாந் தந்திரத்தில் - தி  அம்பலச் சக்கரம், நவகுண்டம், வயிரவி மந்திரம் 

த யன ம், 
    ஐந்தாம் தந்திரத்தில் - சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம், சத்திநிபாதம் த யன ம், 
    ஆறாந் தந்திரத்தில் - கு  தாிசனம், ற , தி நீ , தவேவடம், ஞான ேவடம் 

த யன ம், 
    ஏழாந் தந்திரத்தில் - ஆறாதாரம், சிவ ைச, கு  ைச, சமாதிக் கிாிைய, பசு 
இலக்கணம் த யன ம், 
    எட்டாந் தந்திரத்தில் - அவத்ைதகள், வாய்ைம, அவா அ த்தல், பத்தி, த்தி 

த யன ம், 
    ஒன்பதாந் தந்திரத்தில் - பஞ்சாட்சரம், சிவ தாிசனம், சூனிய சம்பாஷைண, 
ேதாத்திரம் த யன ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
    சூனிய சம்பாஷைண என்ப , எளிதில் ெபா ள் விளங்காதனவாய்க் கு  லமாகப் 
ெபா ள் காண ேவண் யனவா ள்ள 
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    பாடல்கைளக் ெகாண்ட . ப க்க ேவ க்ைகயாயி க்கும்; உதாரணமாகக் கீழ்க் 
காட் ள்ள பாடைலக் காண்க: 
 
    வ தைல வித்திடப் பாகல் ைளத்த  
    திையத் ேதாண் ேனன் சணி த்த  
    ெதா ெகாண் ேடா னார் ேதாட்டக் கு கள் 
    ம் ப த்த  வாைழக் கனிேய - 2869. 
 
    ["வ தைல வித்  - ேயாகப்பயிற்சி; பாகல்-ைவராக்கியம்; திையத் 
ேதாண் ேனன்- தத் வ ஆராய்ச்சி ெசய்ேதன்; சணி த்த - சிவம் ெவளிப்பட்ட ; 
ேதாட்டக் கு கள் - இந்திாியாதி விடயங்கள்; ப த்த -கிைடத்த ; வாைழக்கனி- 
ஆன்ம லாபம்" இ  ெசவப் ெபாியார் ைசகிழார் எ தி ள்ள உைரக் குறிப் .] 
 
    பிற ல்களிற் ேபாலேவ தி மந்திரத்தி ம் இைடச்ெச கலான சில பாடல்கள் 
உள்ளன; சில பாடல்கள் இ ைற, ம் ைற வந் ள்ளன; எ த் க் காட்டாக -448-
3011; 490-2012-3024; எண் ள்ள பாடல்கைளப் பார்க்க ம். இைவகள் நன்கு 
ஆயப்பட்  இப்பதிப்பி ம் ைசவசித்தாந்த மகாசமாஜப் பதிப்பி ம் காட்டப்பட் ள; 
ைசவப் ெபாியார் ைசகிழார  பதிப்பில் தி த்தப்பட் ள. 
 
    மனப்பாடஞ் ெசயத் தகுந்தன 
 
    மனப்பாடஞ் ெசயத் தகுந்த பல பாடல்க ம் பாடற் பகுதிக ம் இந் ல் உள்ளன; 
அவற் ட் சிறந்தன சில எ த் க்காட் வாம்: 
 
    1. பாடல்கள். 
 
    யாவர்க்கு மாம்இைற வற்ெகா  பச்சிைல 
    யாவர்க்கு மாம்பசு க்ெகா  வா ைற 
    யாவர்க்கு மாம்உண் ம் ேபாெதா  ைகப்பி  
    யாவர்க்கு மாம்பிறர்க் கின் ைர தாேன - 252  1 
    அன்  சிவம்இரண் ெடன்பர் அறிவிலார் 
    அன்ேப சிவமாவ தா ம் அறிகிலார் 
    அன்ேப சிவமாவ தா ம் அறிந்தபின் 
    அன்ேப சிவமாய் அமர்ந்தி ந் தாேர - 270 2 
    பத்தினி பத்தர்கள் தத் வ ஞானிகள் 
    சித்தங் கலங்கச் சிைத கள் ெசய்தவர் 
    அத்த ம் ஆவி ம் ஆண்ெடான்றில் மாண் ம் 
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    சத்தியம் ஈ  சதாநந்தி ஆைணேய - 532 3 
    எண்ணா யிரத்தாண்  ேயாகம் இ க்கி ம் 
    கண்ணார் அ தைனக் கண்டறி வாாில்ைல 
    உண்ணா  உள்ேள ஒளிெபற ேநாக்கினாற் 
    கண்ணா  ேபாலக் கலந் நின் றாேன - 603 4 
    உடம்பிைன ன்னம் இ க்ெகன் றி ந்ேதன் 
    உடம்பி க் குள்ேள உ ெபா ள் கண்ேடன் 
    உடம் ேள உத்தமன் ேகாயில்ெகாண் டான்என் 
    டம்பிைன யானி ந் ேதாம் கின் ேறேன - 725 5 
    அரகர என்ன அாியெதான் றில்ைல 
    அரகர என்ன அறிகிலர் மாந்தர் 
    அரகர என்ன அமர ம் ஆவர் 
    அரகர என்ன அ ம்பிறப் பன்ேற - 916 6 
    கு ட் ைன நீக்குங் கு விைனக் ெகாள்ளார் 
    கு ட் ைன நீக்காக் கு விைனக் ெகாள்வர் 
    கு ம் கு ம் கு ட்டாட்டம் ஆ க் 
    கு ம் கு ம் குழிவி  மாேற - 1680 7 
    மரத்ைத மைறத்த  மாமத யாைன 
    மரத்தின் மைறந்த  மாமத யாைன 
    பரத்ைத மைறத்த  பார் தற் தம் 
    பரத்தின் மைறந்த  பார் தற் தேம - 2290 8 
    ஆசூச மில்ைல அ நிய மத்த க் 
    காசூச மில்ைல அரைன அர்ச் சிப்பவர்க் 
    காசூச மில்ைலயாம் அங்கி வளர்ப்ேபா க் 
    காசூச மில்ைல அ மைற ஞானிக்ேக - 2552 9 
    சிவசிவ என்கிலர் தீவிைன யாளர் 
    சிவசிவ என்றிடத் தீவிைன மா ம் 
    சிவசிவ என்றிடத் ேதவ ம் ஆவர் 
    சிவசிவ என்னச் சிவகதி தாேன - 2716 10 
 
    2. பாடற் பகுதிகள் 
 
    1. சிவேனாெடாக் குந்ெதய்வம் ேத ம் இல்ைல -- 5 
 
    2. நான்ெபற்ற இன்பம் ெப கஇவ் ைவயகம் -- 85 
 
    3. பதியிைனப் ேபாற்பசு பாசம் அனாதி -- 115 
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    4. ஒ ைம ள் ஆைமேபால் உள்ைளந் தடக்கி -- 133 
 
    5. ேபாிைன நீக்கிப் பிணெமன்  ேபாிட் ... 
    நீாினில் ழ்கி நிைனப்ெபாழிந் தார்கேள -- 145 
 
    6. ேவதாந்த மாவ  ேவட்ைக ஒழிந்திடம் -- 229 
 
    7. நல்லாைரக் காலன் ந கநில் லாேன -- 238 
 
    8. ேவட ெநறிநில்லார் ேவடம் ண் ெடன்பயன் -- 240 
 
    9. ஆர்க்கும் இ மின் அவாிவர் என்னன்மின் -- 250 
 
    10. அன்ேபா கி அகங்குைழ வார்க்கன்றி 
    என்ேபான் மணியிைன எய்தஒண் ணாேத -- 272 
 
    11. பற்ற  பற்றிற் பரமைனப் பற் மின் -- 298 
 
    12. ஈச ன யார் இதயங் கலங்கிடத் 
    ேதச ம் நா ம் சிறப் ம் அழிந்தி ம் -- 534 
 
    13. ெபாியா டன்கூடல் ேபாின்ப மாேம -- 545 
 
    14. உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் .... 
    உடம்ைப வளர்த்ேதன் உயிர்வளர்த் ேதேன -- 724 
 
    15. அஞ்சுள ஆைன அடவி ள் வாழ்வன 
    அஞ்சுக்கும் அஞ்ெச த் தங்குச மாவன -- 977 
 
    16. சீவ க் குள்ேள சிவமணம் த்த  -- 1459 
 
    17. ைசவம் சிவ டன் சம்பந்த மாவ  -- 1512 
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    18. கு ேவ சிவெமனக் கூறினன் நந்தி -- 1581 
 
    19. ஒ ங்கி நிைலெபற்ற உத்தமர் உள்ளம் 
    ந ங்குவ தில்ைல நம மங் கில்ைல -- 1624 
 
    20. வாெயான்  ெசால்  மனெமான்  சிந்தித்  
    நீ ெயான்  ெசய்யல் -- 1683 
 
    21. மா ட ராக்ைக வ  சிவ ங்கம் -- 1726 
 
    22. அ ட்கண் ணிலாதார்க் க ம்ெபா ள் ேதான்றா -- 1808 
 
    23. அ ளிற் றைலநில்லார் ஐம்பாசம் நீங்கார் -- 1814 
 
    24. ெசல் ம் அள ம் ெச த் மின் சிந்ைதைய -- 2103, 2303 
 
    25. வல்ல பாிசால் உைரமின்கள் வாய்ைமைய -- 2103 
 
    26. ஒன்ேற குல ம் ஒ வேன ேதவ ம் -- 2104 
 
    27.இறக்கின்ற காலத் ம் ஈசைன உள்கும் -- 2108 
 
    28. ஆவன ஆவ அழிவ அழிவன 
    ேபாவன ேபாவ குவ குவன -- 504, 2175 
 
    29. ெவல் ம் அளவில் வி மின் ெவகுளிைய -- 2303. 
 
    பிற உண்ைமகள் 
 
    1. ற் பல இடங்களிற் பல பாடல்கள் அந்தாதித் ெதாைடயில் அைமந் ள்ளன; 
எ த் க்காட்டாக நாலாந் தந்திரத்ைதப் பார்க்க ம். 
 
    2. ைசவசித்தாந்த உண்ைமகள் பல ஆங்காங்கு விளக்கப் பட் ள எவ்வண்ணம் 
ஏத்தினா ம் அவ்வண்ணத்தில் ஈசன் அ ள் ாிவான் என் ம் அாிய உண்ைம -- 
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    'எப்பாி சாயி ம் ஏத் மின் ஏத்தினால் 
    அப்பாி சீசன் அ ள்ெபற லாேம -- 36 
 
    எனத் ெதளி ற விளக்கப்பட் ள்ள . ஐந்ெத த்தின் ெப ைம, இ விைனெயாப் , 
மலபாிபாகம் த ய உண்ைமகள் எ த்ேதாதப்பட் ள -- 966, 977, 1527. 
 
    3. தல தாிசனத்தின் இன்றிைமயாைம ம் அங்ஙனம் வணங்கிேனார் ெநஞ்சத் ள் 
இைறவன் ேகாயில் ெகாள்வ ம் -- 
 
    'நா  நகர ம் நற்றி க் ேகாயி ம் 
    ேத த் திாிந்  சிவெப  மாெனன்  
    பா மின் பா ப் பணிமின் பணிந்தபின் 
    கூ ய ெநஞ்சத் க் ேகாயிலாக் ெகாள்வேன -- 1445 
 
    என் ம் பாட ல் விளக்கப்பட் ள . இச்ெசய் ள், 
 
    'ேத க் கண்  ெகாண்ேடன் ... ேதவைன 
    என் ேள ேத க் கண்  ெகாண்ேடன்' 
 
    என் ம் அப்பர் ெப மான் ேதவாரப் பாடைல நிைன ட் கின்ற . 
 
    தி மந்திர ன் பழைம ம் ெப ைம ம். 
 
    தி மந்திரம் மிகப் பைழய லாத ன் தி ல க்குப் பின்வந்ேதார் பல ம் 
இந் ன் ெசால்ைல ம் ெபா ைள ம் 
    ஆண் ள்ளார்கள். [ஒப் ைமப் பகுதிையப் பார்க்க -- பக்கம் 45]. 
 
    1. ெபாியார் ைசகிழார் 'தமிழ் வாயிரத்தினின் ம் தி வள் வர் எ த்தாண்ட 
பகுதிகள்' என்  சில பகுதிகைள எ த் த் தம  தி மந்திர ற்பதிப்பிற் 
காட் ள்ளார். 
 
    2. ைசவ சித்தாந்த மகா சமாஜப் பதிப்பில் உள்ள தி லர் வரலாற் க் குறிப்பில் 
தி  ம. பாலசுப்பிரமணிய த யாரவர்கள் "தி வாசகத் க்கும் தி மந்திரத் க்கும் பல 
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வைகயான ெசால், ெசாற்ெறாடர், க த்  ஒற் ைமகள் காணப்ப தலால், 
இவ்விரண்  ல்கட்கும் ஒ  ெதாடர்பி த்தல் ேவண் ம்" -- என எ தி ள்ளார். 
 
    3. அப்பர் ெப மா ம் தி மந்திரச் ெசாற்ெறாடர்கைள ம் க த் க்கைள ம் 
ஆண் ள்ளார் - [ஒப் ைமப் பகுதிையப் பார்க்க -- பக்கம் 45.] 
 
    4. சித்தாந்தம் மலர் 19 - இதழ் 12-ல் தி . . ஆலால சுந்தரச் ெசட் யாரவர்கள் 
'தி மந்திரத்தி ள்ள சில பாடல்க ம், நால யாாி ள்ள சில பாக்க ம் ெசால் ம் 
ெபா ளி ம் ஒத் ள்ளன எனக் கூறித், 'தி மந்திர ம் நால யா ம்' என்ற ஒ  
கட் ைர எ தி ள்ளார். 
 
    5. 'தி லநாத க்கும் அ ணகிாிநாத க்கும் ஒத்த இயல் கள் பல ள, அவர் தம் 

லகத் ம் ஒற் ைம வாய்ந்த இடங்கள் பல ள - எனக்காட்  யா ம் ஒ  சி  ல்* 
எ தி ள்ேளன். 
    ------- 
    * அந் ல் 'தி ல நாத ம் அ ணகிாி நாத ம்' என்பதாகும். 
 
    6. அவிேராத உந்தியார் உைர, ெகாைல ம த்தல் உைர, சிவப்பிரகாசம் ம ைரச் 
சிவப்பிரகாசர் உைர, சிவப்பிரகாசச் சிந்தைன உைர, சிவ த ேமாத்தர உைர, 
ெநஞ்சுவி  உைர, சிவஞான பா யம், ைவராக்கிய தீப உைர ஆகிய இவ் ைர 

ல்கள் எட் ம் உைரயாசிாியர்கள் தி மந்திரச் ெசய் ள்கைளத் தாம் கூ ம் 
க த் க க்கு ேமற்ேகாள்களாக ஆண் ள்ளார்கள் -- (சமாஜ ன்றாம் பதிப்  - பக்கம் 
19-26). 
 
    7. தா மானவர் 'அறிஞர் உைர' என் ம் பகுதியில் -- 
 
    திைரயற்ற நீர்ேபால் ெதளியஎனத் ேதர்ந்த 
    உைரபற்றி ற்றங் ெகா ங்குநா ெளந்நாேளா -- 
 
    என் ங் கண்ணியில்:-- 
 
    திைரயற்ற நீர்ேபாலச் சிந்ைதெதளி வார்க்குப் 
    ைரயற் றி ந்தான் ாிசைட ேயாேன -- 2955 
 
    எனவ ம் தி மந்திரச் ெசய் ைள ம், 
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    எந்நாட் கண்ணி --கு  மரபின் வணக்கம் 
 
    என் ம் பகுதியில் -- 
 
    சக்கர வர்த்தி தவராச ேயாகிெய ம் 
    மிக்கதி  லன ள் ேம நா ெளந்நாேளா -- 
 
    எனத் தி லர் ெப ைமைய ம் மிக அ ைமயாகப் பாராட் ள்ளார். 
 
    8. அ ைளயர் அ ள் வாக்கிய அகவ ல் -- 
 
    லன் மரபின் ைளத்த ெமௗனிதன் 
    பாலன்யா ெனன ம் பாிெவா ம் பகர்ந்ேதாள் -- 
 
    எனத் தா மானவைரத் தித்த இடத் த் தி லைரக் குறித் ள்ளார். 
 
    9. தி க்குறள், நான்மைற, ேதவாரம் னிெமாழி, தி க்ேகாைவயார், தி வாசகம் 
இைவெயலாம் உயாிய, ஒத்த, இைணயிலாப் ெபா ள் ஒன்ைறேய குறிப்பன 
என்பதற்கு -- 
 
    'ேதவர் குற ம் தி நான் மைற ம் 
    வர் தமி ம் னிெமாழி ம் - ேகாைவ 
    தி வா சக ம் தி லர் ெசால் ம் 
    ஒ வா சகெமன் ணர்' 
 
    என் ம் ஔைவயார் அ ளிய நல்வழிச் ெசய் ேள தக்க சான்றாம். 
 
    தி க்குறள் ப்பால் ெசப்பி, என் ம் ேதன்பி ற் ம் தன்ைமயதாய் 
விளங்குகின்ற ; தி மந்திரம் நாற்பா ம் நவின்  என் ம் ேதன்பி ற் ம் 
ெபற்றியதாய்ப் ெபா கின்ற . இந் ன் அ ைம, ெப ைம ெதாிந்ேத சித்தாந்த 
தீபிைக, ெசந்தமிழ் த ய பத்திாிைககளில் இந் ள்ள ெசய் ள்கள் சில உைர 
எ தப் ெபற்றன; சில ஆங்கிலத்தில் ெமாழி ெபயர்க்கப்ெபற்றன; அண்ைமயில் - 
மாம்பக்கம்- கு குல ஆசிாியர் தி . இளவழகனார் அவர்கைளக்ெகாண் , தி மந்திரப் 
பாடற் ெபா ள் விளக்கச் ெசாற்ெபாழி க ம் ெசன்ைனயில் நடந்ேதறின. இத்தைகய 
அ ைம ெப ைம வாய்ந்த இந் ல் தி ப்பனந்தாள் -ல-  சுவாமிநாத சுவாமிகள் 
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அவர்களின் ஏழாம் ஆண்  நிைன  ெவளியீடாகக் காசி மடத் த் தைலவர் -ல-  
காசிவாசி அ ள்நந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களின் அன்பின் திர்வால் 
ெவளிவ கின்ற . 
 
    பன்னி  தி ைற ம் என்னி  கண்மணியாம் 
    என்ன எ ந்தி ேமார் இச்ைச பிறங்குதலால் 
    என்ன  ெசல்வெமலாம் ைசவம் இலங்குறேவ 
    நன்னர் அளித்தி ேவன் நாென ந் தன்ைமயராய் -- 
 
    இந்நாள் விளங்குகின்ற -ல-  காசிவாசி அ ள்நந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் 
ைசவெநறி தைழத்ேதாங்க ேவண்  இயற் ம் அறப்பணிகள் எண்ணிலவாய் 
எ கின்றன. 
 
    நந்தி அ ளாேல நாதனாம் ேபர்ெபற்ற தி ல நாதாின் ெப ைமைய "அ ணந்தி" 
அல்ல  ேவ  யாவர் அறிவர்? 
    நந்தி அ ளாேல "அ ணந்தி" வாழ்க பல்லாண் ; அவர் தாபிக்கும் அறம் பல ம் 
வாழி, வாழி, வாழி. 
 
    292, ங்கெசட் த் ெத , ெசன்ைன 
    22-3-1951. 
    இங்ஙனம்: 
    வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள, M.A. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    தி லர் தி 
    -------------- 
    ஐய மாகடல் ஆழ்ந்த உயிர்க்ெகலாங் 
    ைகயி லாமல கம்ெமனக் காட் வான் 
    ைமயல் தீர்தி  மந்திரஞ் ெசப்பிய 
    ெசய்ய ெபாற்றி  லைனச் சிந்திப்பாம். 
          -பதிபசுபாச விளக்கம். 
 
    தி லர் மாைலெய ந் ெதப்பத்ைதப் பற்றிக் 
    க ேவைல ையக்கடப்ேபாங் காண். 
          -சித்தாந்த தாிசனம். 
 
    ேவண் ேகாள் 
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    ட்ைடயிற் க வில் வித்தினில் ெவயர்ப்பில் 
    நிற்பன ெநளிவ தத் வ தவழ்வ 
    நடப்பன கிடப்பன பறப்பன வாகக் 
    கண்ணகல் ஞாலத் ெதண்ணில்பல் ேகா ப் 
    பிள்ைளகள் ெபற்ற ெப மாைனக் கிழத்திக்கு 
    ெநல்  நாழி நிைறயக் ெகா த்தாங்(கு) 
    எண்ணான்(கு) அற ம் இயற் தி நீெயன 
    வள்ளன்ைம ெச த் ம் ஒண்ணிதிச் ெசல்வ! 
    அளியன் மாற்றெமான்( ) இகழா  ேகண்மதி; 
    எ வைகச் சனனத் ெதம்ம ேனா ம் 
    உழித  பிறப்பிற்(கு) உட்குவந்( ) அம்ம! 
    வ ம் ஒாீஇ த்திெபற் ய்வான் 
    நின்ன க் கமலம் ேபாற் ப........... 
          -சிதம்பர ம்மணிக்ேகாைவ -  குமரகு பர சுவாமிகள். 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    உ 
    சிவமயம் 
 

ஒப் ைமப் பகுதி 
    [தி . தணிைகமணி இராவ்பக ர் வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எம்.ஏ.] 



 ேத: ேதவாரம்; இதன் எண்கள், சமாஜப் பதிப்பின் எண்கள்.  
   
ெசய் ள் 
எண் 

தி மந்திர ல் 
அல்ல  க த்  

ல் ற்பகுதி ஒப் ைம ல் லம் அல்ல  க த்  

1 ஐந்  ெவன்றனன்  ேத – சம் 1-113-10 ெவன்றவன் லைனந் ம் 

  ேத – அப் 5-98-7 ெவன்றாைனப் லைனந் ம்  

 
 
 

ஒன்றவன் தாேன, 
இரண்டவன் இன்ன ள், 
நின்றனன் ன்றி ள் 
நான்குணர்ந்தான்,  ஐந்  
ெவன்றனன் 
ஆ விாிந்தனன்.. 

தி ப் கழ் 389 ெதால்ைல தல் தாெனான் , ெமல் யி  ேபதங்கள், 
ெசால்  குண வந்தம் எனவாகித், ய்ய ச ர் ேவதங்கள், 
ெவய்ய லேனா ைரந் , ெதாய்  ெபா ளாறங்கம் 
எனேம ம்... ஆனந்த ெபௗவம் 

7 தன்ைனெயாப்பா ெயான் ம் 
இல்லாத் தைலமகன்     

தி க்குறள் 7 தனக்குவைம யில்லாதான் 

  ேத-சம் 2-62-3 தன்ேனார் பிறாில்லாைன 

  ேத-அப் 6-1-2 மற்றா ந் தன்ெனாப்பா ாில்லா தாைன 

31 கண்ணகத்ேத நின்  காத த் 
ேதேன 

தி வாச தி ப் 
பள்ளி-9 

கண்ணகத்ேத நின்  களித  ேதேன. 
 

81 என்ைன நன்றாக இைறவன் 
பைடத்தனன், தன்ைன 
நன்றாகத்   தமிழ்ச் 
ெசய் மாேற 

கந்-அ  17 யாேமாதிய கல்வி ம் எம் அறி ம் தாேமெபற ேவலவர் 
தந்ததனால் (ேவலவர் தாம்ெபறேவ தந்ததனால்) 
 
 

95 ஆரறிவார் எங்கள் அண்ணல் 
ெப ைமைய 

ேத-சம்    3-112-1        இவர் தன்ைம அறிவார் ஆர்? 

  ேத-அப்    4-112-10      நின்ைனக் கா ம்ப த்தன்  நின் ெப ைம 

   6-11-8          ஆெரா வர் அவர் தன்ைம அறிவார் 

121 உடம்ெபா  ெசத்திட் ப்பர் 
சிவேயாகி யார்கேள                  

கந்-அலங்     19 நின்ைன ணர்ந் ணர்ந்  எல்லாம்   நிர்க்குணம் ண் , 
என்ைன மறந்தி ந்ேதன் இறந்ேதவிட்ட திவ் டம்ேப. 
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123 அளித்தான் உலெகங்கும் 
தானான உண்ைம.   

தி  293 உலகத்ெதா  நீயாகத் ேதான்ற வி மிய ெபறல ம் பாிசில் 
நல் குமதி. 

126 ப்ப ம் ஆ ம் ப த்தி 
ஏணியாய் ஒப்பிலா ஆனந்தத் 

ள்ெளாளி க்கு                       

கந்-அ       47 ஆறாைற ம் நீத்ததன் ேமல்நிைல ையப் ேபறா அ ேயன் 
ெப மா ளேதா 
 
 

" ஆனந்தத் ள்ெளாளி க்கு...சி
வங் கண்  

கந்-அலங்     55 ஓங்காரத் ள்ெளாளிக் குள்ேள கன் உ வங் கண்  

129 ங்கிக் கண்டார் 
சிவேலாக ம் தம் ேள   

கந்-அலங்     55 கன் உ வங்கண்  ங்கார் 

  தி ப் கழ் 757 உணர்ெவா  ங்குவார்க்ேக விளங்கும் அ தி 

140 தாேன தனித்ெதம் பிரான் 
தைனச்  சந்தித்ேத   

கந்-அலங்     95 சத்தியம்...சான்றாகும் அற்ற தனி ெவளிக்ேக வந்  
சந்திப்பேத 

167 காக்ைக கவாிெலன் கண்டார் 
பழிக்கிெலன், பாற் ளி 
ெபய்யிெலன் பல்ேலார் 
பழிச்சிெலன் ேதாற் ைப ள் 
நின்  ெதாழிலறச் 
ெசய் ட் ம், கூத்தன் 

றப்பட் ப் ேபான இக் 
கூட்ைடேய. 
                  

நால  யாக்ைக 
நிைல 
யாைம-6    

நார்த்ெதா த் தீர்க்கிெலன் நன்றாய்ந் தடக்கிெலன், 
பல்ேலார் பழிக்கிெலன், ேதாற்ைப ள் நின்  ெதாழிலறச் 
ெசய் ட் ங், கூத்தன் றப்பட்டக் கால் 
 
 
 

171 ஈட் ய ேதன் .. கூட்  
ைவத்தி ம்..ஓட் த் 

ரத்திட்ட  வ  யார் 
ெகாள.. ைகவிட்ட வாேற       

நால  ெசல்வ 
நிைல 
யாைம-10 

ெகாடாஅ  ைவத்தீட்  னாாிழப்பர்.. உய்யத்தீட் ம் ேதனீக் 
காி  

172 கூற்றன் வ ங்கால் குதிக்க  
மாேம 

"   "  - 6 கூற்றங் குதித் ய்ந்தார் ஈங்கில்ைல 
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188 ஐவ ம் அச் ெசய்ையக் காவல்  
விட்டாேர    

கந்-அலங்      84 ஐவ ங் ைகவிட்  ெமய்வி ம் ேபா  

234 அந்தண்ைம ண்ட..அந்தணர்   தி க்குறள்     30 அந்தணர்..ெசந்தண்ைம ண் ெடா கலான் 

297 வழித் ைணயாய் ம ந்தா 
யி ந்தார்              

ேத-சுந்       7-70-9          வானநாடேன வழித் ைண ம ந்ேத! 
 

331 இராப்பகல் அற்ற இடத்ேத 
இ ந்  ...பராக்கற          

கந்-அலங்       74 ஐவர் பராக்கறல் ேவண் ம்..எ றால் இராப்பகலற்ற இடத்ேத 
இ க்ைக எளிதல்லேவ 

409 அப்பாி ெசண்பத்  நான்கு 
றாயிரம்... உயிராய் நிற்கும்    

ேத-சம்      1-132-4        உைரேச ம் எண்பத்  நான்கு றாயிரமாம் ேயானி ேபதம் 

603 எண்ணாயிரத்தாண்  ேயாகம் 
இ க்கி ம் 
கண்ணார தைனக் 
கண்டறிவாாில்ைல 
உண்ணா  உள்ேள ஒளிெபற 
ேநாக்கினால் கண்ணா  
ேபாலக் கலந்  நின்றாேன        

கந்-அலங்    85 காட் ற் குறத்தி பிரான் பதத்ேத க த்ைதப் கட் ன் ட் ற் 
குதல் மிக எளிேத.... ச்ைச ள்ேள ஒட் ப் பி த்ெதங்கும் 

ஓடாமற் சாதிக்கும் ேயாகிகேள 
 
 

632 ேபா கந்ேதா ம் ாி 
சைடயான்       

தி க்குறள் 3 மலர்மிைச ஏகினான் 

  ேத-சம்              1-21-5 மலர்மிைச ெய த  ெபா ள்  
 

1178 அர க்குத் தா ம் மக ம் 
நல்தார  மாேம                         

தி வாச    ெபாற்சுண்
ணம்-13 

எம்ெப மான் இமவான் மகட்குத் தன் ைடக் ேகள்வன் 
மகன் தகப்பன் 
 

  தி க்ேகாைவ
யார் 

112 அவனத்தனாம் மகனாம் தில்ைலயான் 

1350 சுைவெயாளி ேறாைச             தி க்குறள் 27 சுைவெயாளி ேறாைச 

1459 சீவ க்குள்ேள சிவமணம் 
த்த       

தி ப் கழ் 239 சீவன் சிவச் ெசா பம் 

1527 இ விைன ேநெராப்பில் 
இன்ன ட் சட்  கு ெவன 
வந்                    

கந்-க  
ெவண்பா       

21-24 சத்திநிபாதம் த தற் தி விைன ம் ஒத்  வ ங்காலம்... 
கு பர ெனன்ேறார் தி ப்ேபர் ெகாண்  
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1529 மாைல விளக்கும் மதிய ம்        ேத-அப்      5-90-1          மாசில் ைண ம் மாைல மதிய ம் 

1538 குற்றந் ெதளியாதார் குணங் 
ெகாண்  ேகாதாட்டார்              

தி வாச 20 அம்மாைன  குற்றங்கள் நீக்கிக் குணங்ெகாண்  ேகாதாட்  

1593 உைரயற் ணர்வற் யிர்பர 
மற் ..கைரயற்ற சத்தாதி    

கந்-அலங்     61 உைரயற் ணர்வற் டலற் யிரற் .. கைரயற்..றி க்கு மக் 
காட்சியேத 
 

1644 சித்தம் சிவமாக                   தி வா அச்ேசா-1 சித்தமலம் அ வித் ச் சிவமாக்கி 

1722 என் டல் ேகாயில் 
ெகாண்டாேன 

தி வா    பி த்த-10    ன் லால் யாக்ைக..ெபான் ென ங் ேகாயிலாப் குந்  

1751 ஆ ம் அறியார் அகாரம் அவ 
ெனன்        

தி க்குறள்   1 அகர தல எ த்ெதல்லாம் ஆதி 
பகவன் தற்ேற உலகு 

1753 அகர தலா 
யைனத் மாய்நிற்கும்        

" " " 

1848 ஊனிைன நீக்கி ணர்பவர்       ேத-அப் 4-25-3          ஊைனேய கழிக்கேவண் ல் உணர்மின்கள் உள்ளத் ள்ேள 
 

1876 உலகம் பைடத்தான்                   " 6-3-3        ந்தி உலகம் பைடத்தான் 

1934 ஒ ற் பனிேபால் அாிய 
ளிவிந் ....வள ம் 

காயத்திேல 

தி ப் கழ் 862   அ கு னி பனியைனய சிறிய ளி ெபாியெதா  ஆகமாகி 

1953 மாதைர மாய வ ங்கூற்றம் 
என் ள்ள         

"   734 காலன் ெபண் தனக்குள ேகாலா கலம் இன்ெற த்  
இைளேயா ராவிகள் மன்பி ப்ப  ேபால் நீள்வ ைட 
மாதர் 

2053 ேநயத்ேத நிற்கும் நிமலன்          தி வா சிவ ரா-13   ேநயத்ேத நின்ற நிமலன் 

2090 ெப தற் காிய பிறவிையப் 
ெபற் ம் ெப தற் காிய 
பிரான  ேபணார் 

கந்-அலங்    67 ெப தற்காிய பிறவிையப் ெபற் ம் நின் சிற்ற ையக் 
கு கிப் பணிந்  ெபறக் கற்றிேலன் 
 

2262 இ விைன ஒத்திட இன்ன ட் 
சத்தி ம விட 

கந்-க  
ெவண்பா 

21-24 தி மந்திரம் 1527-என்பதன் ேநர்   பார்க்க 

2271 ஆறா க் கப்பால் அரனினி 
தாேம     

கந்-அ     47  ...12      6- என்பதன் ேநர் பார்க்க 
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2300 ெவல் ம் அளவில் வி மின் 
ெவகுளிைய   

கந்-அலங்   15 வி ங்ேகாள் ெவகுளிைய 

2367 அறி  வ ெவன் ற ள் 
ெசய்தான் நந்தி     

தி ப் கழ் 1019 அறி ம் அறியாைம ங் கடந்த அறி தி ேமனி 
ெயன் ணர்ந்  

2362 அறிவறியாைம 
கடந்தறிவானால்          

" " " 

2580 அறிவறியாைம இரண் ம் 
அகற்றி         

" 
 

" 
 

" 
 

2365 தித்திக்கும் தீங்க ம்பாய் 
அ தாகி நின் 
றண்ணிக்கின்றாேன                  

தி வா    தி ேவ 
சற -10 

ேதனாய் இன்ன த மாய்த் தித்திக்கும் சிவெப மான் 

" " ேத -அப் 5-61-5    க ப் ச்சாற்றி ம் அண்ணிக்கும் காண்மிேன 

2388 அண்டங்கள் ஏ ங் 
கடந்தகன்                     

" 6-97-1   அண்டங்கடந்த சுவ  ண்ேடா? 

2428 எந்ைத ம் என்ைன யறிய 
கிலானாகில் எந்ைதைய 
யா ம் அறிய கிேலேன         

" 5-91-8   என்ைன ஏ ம் அறிந்திலன் எம்பிரான் தன்ைன நா ம் ன் 
ஏ ம் அறிந்திேலன் 

2436 காமம் ெவகுளிமயக்கம் இைவ 
க ந்  ஏமம் பி த்தி ந்ேதன் 

தி க்குறள் 360 காமம் ெவகுளி மயக்கம் இைவ ன்ற னாமங் ெகடக்ெக  
ேநாய் 

2550 ேதயத் ேள ெயன் ம் 
ேத த்திாி பவர் காயத் ள் 
நின்ற க த்தறி யாேர 

ேத-அப் 4-9-12 ேத க்கண்  ெகாண்ேடன்..என் ேள ேத க்கண்  ெகாண் 
ேடன் 

2586 எவ்வா யி ம் இைறயாட்ட 
ஆட லால்      

"   6-95-3 ஆட் வித்தால் ஆெரா வர் ஆடா தாேர 

2593 காி ண் விளவின் கனிேபால்     சீவக  
சிந்தாமணி  

1122 ெவஞ்சின ேவழ ண்ட விளங்கனி ேபான்  
 

  தி ப் கழ் 57 ேவழ ண்ட விளாங்கனிய ேபால 

2616 அ வன தங்கள் ஐந் ம்        ேத-அப்       4-76-10 அ வன அஞ்சு தம் 

2639 பா ள் ெநய்யாம் பழத் ள் 
இரத ம்            

" 6-15-1   பா ன் ெநய்யாம் பழத்தின் இரத மாம் 

2831 பாெலா ேத ம் பழத் ள் " " " 
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இரத ம்    

2646 ஆதிப்பிரான் தந்த 
வாளங்ைகக்ெகாண்டபின் . . 
என்ைனவிலக்க 
வல்லாாில்ைல                           

கந்-அலங்   25,64,69 ஞானச்சுடர் வ வாள் கண்டா யடா அந்தகா--கட் ப் 
றப்படடா சத்திவாள் என்றன் 

2968 நமன்வாில் ஞானவாள் 
ெகாண்ேட எறிவன் 
வல்லாாில்ைல        

"       25,64,69   ஞானவாெளன்  சாதித்த ள் கந்தச்சுவாமி எைனத்ேதற்றிய 
பின்னர்க்காலன்...என்ைன என் ெசய்யலாம் சத்திவா 
ெளான்றினால் சிந்தத் ணிப்பன்..த்ாி சூலத்ைதேய 

2744 விம் ம் ெவ ம் வி ம் 
எ ம் ெமய்ேசா ம் 

ேத-சம் 2-18-1       ெவ வா வி மால் 

2850 வானின் றி க்கிெலன் 
மாகடல் 
ெபாங்கிெலன் ..நாதைன 
நா வன் நாேன     

ேத-அப் 4-112-8   வானந் ளங்கிெலன்..தண் கட ம் மீனம்ப ெலன்.. 
ஒ வ க் காட்பட்ட உத்தமர்க்ேக 

2970 நிைனப் ம் மறப்  மிலாதவர்    கந்-அலங்     55     நிைனப் ம் மறப் ம் அறார் 

2976 வி ம்பிேய உள்ளம் 
ெவளி றக் கண்டபின் 
க ம் ங் ைகத்த  ேத ம் 

ளித்தேத                                  

"         6 பரமானந்தம் தித்தித் தறிந்த அன்ேற க ம் ந் வர்த் ச் 
ெசந்ேத ம் ளித்தறக்ைகத்த ேவ 

     
 

 
 


