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நடராச சதக	நடராச சதக	நடராச சதக	நடராச சதக	    

ஆசிாிய �ம� சித	பரநாத �னிவஆசிாிய �ம� சித	பரநாத �னிவஆசிாிய �ம� சித	பரநாத �னிவஆசிாிய �ம� சித	பரநாத �னிவ    

 
Source:  
நடராச சதக	 
ஆசிாிய :  தி��கயிலாய பர	பைர� த�ம�ர ஆதீன	 �ம� சித	பரநாத �னிவ 
இ� இ�வாதீன இ�ப�ைத�தாவ� மகாச�நிதான	  
�-ல-��  !பிரமணியேதசிக ஞானச	ப�த பரமாசாாிய  
 வாமிக% அவக% ஆைணயி'ப( ெவளியிட!ெப+ற�. 
த�ம�ர ஆதீன	, 1946,  
ெவளி-. எ0 111, பிரதிக% 500 
த�ம�ர ஆதீன	 ஞானச	ப�த	 பதி!பக�தி1 பதி!பி�க!ெப+ற�. 
-------- 
 
தி�2சி+ற	பல	 -3�பாத	 
 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 
ெச1வ ெந.மாட4 ெச'5 ேசேணா6கி2  
ெச1வ மதிேகாய2 ெச1வ �யகி'ற  
ெச1வ வா7தி1ைல2 சி+ற	 பலேமய  
ெச1வ' கழேல� �4 ெச1வ	 ெச1வேம. 

 
நடராச சதக	 எ'ப� சிதாகாசமாகிய தி1ைல நகாிெல9�த�ளியி�க3	 
ஆன�த�:�தைர! பா;.ைட� தைலவராக�ெகா0. எ9�த ஒ� பிரப�த	. 103 
பா;.�கைள� ெகா0ட�. ஒ�ெவா� பாட=' இ5தியி>	 'சிவசித	பரவாச 
சிவகாமி ?ைமேநச ெசகதீச நடராசேன' எ'ற ம3ட	 ெப+5 விள63வ�. அதி>	 
"தி1ைல @வாயிரவெதா9	" என� தி1ைல வாழ�தணக% ஆகம விதி!ப( 
வழிபா. ெசAவைத மிக! பாரா;(2 ெச1>கிற�. "பா>0 3ழவி ப 63ட 
ெபாறாெதன ேநா?0 ம��� தா?0டா63" ஆன�த�:�த' அ�;ெப��ைக 
ஏ+5 ஆ'மா�கள� ப�3வநிைல�ேக+ப! பா=�த�C	 பராச�தியாகிய 
சிவகாமிய	ைம�3 @வைகயா'மா�கC �Aய @லாகம உபாகம6கைள விதி�ைற 
நட�க ெமாழி�ததாக� :5வ�. ஆசிாியவி��த�தானைம�த�. 
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சதகெம'ப� ஒ�ெபா�%ப+றி எ9�த Eா5 பா�கைள ?ைடய�. 
ெதா0F+றா5வைக! பிரப�த6கC% ஒ'றான�. ஆனா1 இதைன!ப+றிய 
இல�கண	 ப'னி�பா;(ய1 �த=ய பைழய இல�கண G1களி+ 
:ற!படவி1ைல. பி+கால�� ஐ�தில�கண6 :5	 ெச�தமி7 Gலாகிய இல�கண 
விள�க! பா;(ய=1 ’விைள? ெமா�ெபா�0 ேமெலா� G5, தைழய Iைர�த1 
சதகெம'ப’ எ'5 இல�கண	 வ3�க! ெப+5%ள�. இத+3ைரெய9திய சதாசிவ 
நாவல 'க+5 வ1ேலாரா1 வி�	�	 அக!ெபா�ெளா'றி' ேமலாத1, 
�ற!ெபா�ெளா'றி' ேமலாத1 க+பி�� G5கவி பா.த1 சதகமா	' எ'5 
ெபா�% க0டா. ஆகேவ இ2சி5G1 அக!ெபா�ைளேள?	 �ற!ெபா�ைள?	 
ெபா�ளாக�ெகா0. எ9�தெத'ப� �ணி�. 
 
இ2சதக�தி' த�ைதயாராக �த+க0 விள63பவக% அறிவா+ சிவேனயாய 
அைம2சரா	 வாதJ ர(கேளயாவ. தனிGலாக அவக% ெசAயாவி(K	 
தி�வாசக��� தி�2சதக	 எ'ற ப3!� அைம�தி��த1 ஆராAத+3ாிய�. ஆனா1 
அ� க;டைள�க=��ைற யானைம�த�, பி+கால�� நா;. வரலா5ண��	 G5 
பாட1களிலட6கிய சதக6க% எ9�தன, அைவ ெதா0ைடம0டல சதக	, 
ேசாழம0டல சதக	, பா0( ம0டல சதக	 �த=ய பலவா	. இ�வா5 சதக2 
ெசA?;க% ெபா�;ெடாடபா>	 த0ெண'ற ெசA?ணைடயா>	 எ1லா 
மன��ம எளிதி+பதிய� ெதாட6கேவ கவிஞ ெப�ம�க% இ!பிரப�த�தி' 
வாயிலாக அ'றாட வா7I�3 இ'றியைமயாத அ�6க����கைள?	 நீதிகைள?	 
உலகியலறிைவ?	 ஊ;ட� ெதாட6கினாக%. அத' விைளவாக எ9�தனேவ 
த0டைலயா சதக	, 3மேரச சதக	, அற!பளி2சர சதக	 �த=யனவா	. அைவ 
ெபா�வாக� கடI% உண2சிைய?	, கடைமகைள?	 உண��வனேவய'றி, 
சிற!பாக உண��வனவ1ல. அ�த� 3ைறைய நீ�க எ9�தேத இ�த நடராச 
சதகெம'னலா	. 
 
இ2சதக��% பல ஆகம6களி1 பலகா+ பயி'5, நிைனIவ'ைமேயா. அாிதி' 
�ய'5 அறி�� ெகா%ள!ப.	 அ�6க����க% பலI	 அைடேவ மிளிகி' றன. 
ைசவசமய� ெதாட�ைடய பல EM�க6க% ஒ�ேசர உண�த!ப.கி'றன. 
இ�க��ைத, ப4ச �தNதல6க%, ஆ5காசி, அ;டOர;ட	, இ�ப�ைத�� 
மாேக வர வ(வ6க%. இைவ �தலானைவகைள� ெதா3��ண��	 ப3திக% 
ந'3 வ=?5!பனவா	. சிவ�ைச, அத+ேக+ற உபகரண6க%, சிவ=6கவைகக%, 
அவ+ைற வழிப.த+3ாியா, வழிப.�ைற, மாத வ�ட விேசட அபிேடக6க%, 
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அபிேடக திரவிய6கைள! ப+றிய அ�6க����க%, பய'க%, அ�2சைன�3ாிய 
ப�திர �;ப6க%, �த=யைவகைள ந'3 விள�கி2 ெச1கி'ற�. ஒ� ைசவசமயி 
ேம+ெகா%ளேவ0(ய சாதன6களாகிய வி�தி��திரா;ச6களி னில�கண6க%, 
அணி?�ைற, பய' இைவக% அறிவி�க!ப.கி'றன. எ1லாமாக இ�G1 
ைசவ!ெப�ம�க% ஒ�ெவா�வ�ைடய உ%ள�தி>	 இ��த1 இ'றியைமயாத�. 
 
இ�G=' பாட1 க�	பி' க;( ெயன இனிய ெசா1ெலா9�கா1 இய63கி'ற�. 
சில ஆகம6கைள உண�தாகC%ள�ைத இ�கவிேபா�3� த;(எ9!பி 
இ!பாட+ப3தி இ'ன ஆகம ேலாக�தி' க��� எ'ற ஒ!�ைம உண2சிைய 
?0டா�கி2 ெச1வதாA �த1வ' G1வழி வ�த �தP1 எ'ற எ0ண�ைத 
உ0டா�3வ�. வடெமாழி2 ெசா+கைள� தமி7 ெமாழி�3 ஏ+ப மா+றி?	 
எ�ைகேமாைனக;3 இட! பா.0டாயி' ஆாிய ெமாழியினைமதி!ப(ேய எ.�� 
இைண��	 ெச1கி'ற�. பதியிய1� :5	பாட1 இத+3 ஒ� சிற�த 
எ.���கா;டா3	. 
 
இ�Gைல ஆ�கியவக% தி��கயிலாய பர	பைர� த�ம�ர ஆதீன	 ப�தாவ� மகா 
ச�நிதான	 �-ல-� சிவஞானேதசிக ஞானச	ப�த பரமாசாாிய  வாமிகளிட�தி1 
உபேதச	ெப+ற சித	பரநாத �னிவ அவக% ஆவாக%. இதைன யறிவி!ப� இ� 
G1 "த�ைம யாதீனமிக! ப�திமதி ?'ளனI	 வாழி, சிவஞான அ�C	 வாழி' 
எ'ற பாட+ ப3திகளா	. இவகCைடய ஆகம அறிவி+3 - வடெமாழிவ'ைம�3 - 
கவிைதயி' கவிK�3 எ.���கா;டாயில63வன இவகளிய+றிய நி�திய 
க'மெநறி�3றC	 இ�G>ேம. 
 
இ�G1 ஆதீன��� கைலமக% நிைலயமாகிய ��தகசாைலயி1 
ஏ;.!பிரதியி=��த�. இ�வாதீன ஏ;.!பிரதிகைள ஆராயேந�த கால�� இத' 
கவி ய�ைமயிைன?	, க��� ேம	பா;(ைன?	, ைசவ	 விள�3	 
தனிமா;சியிைன?	, இ�வாதீன�� இ�ப�ைத�தா	 3�மகா ச�கிதானமாக 
எ9�த�ளி� க1வி! பணி?	, சமய!பணி?	 ெசA�களி�3	 �-ல-� 
 !பிரமணிய ேதசிக ஞானச	ப�த பரமாசாாிய  வாமிக% அவகளிட	 
வி0ண!பி��� ெகா0ேட'. அவக% இ�ேபால ெவளிவராத G1க% 
பலவ+ைற?	 விைரவி1 ெவளியி;. எ;(1 மைற��கிட�3	 எ0ணாிய �லவ 
�கைழ - எ0ண�ைத எ1ேலா�	 அறி�� இ'ப	 Eகர2ெசAயேவ0.	 - தமி7 
பரவேவ0.	 ைசவ	 தைழ�க ேவ0.	 எ'ற அ�ளானைய� த�தாக%. தம� 
3�@�திகளாக இ���, தம�3 ஞான2 ெச1வ�ைத?	 தான2ெச1வ�ைத?	 



5 

 

த�த�ளி ��திநிைல ெயAதிய 34-வ� மகா ச�நிதான	 �-ல-� ச0�க ேதசிக 
ஞானச	ப�த பரமாசாாிய  வாமிக% அவக;3! �திதாக� ேகாயி1 எ.!பி�கI	 
அ!ெபா9� இ�Gைல ெவளியிடI	 தி�Iள6ெகா0டாக%. அ�வ0ணேம விய 
ஆ0. ைவகாசி�தி6க% 26-	 நா% நைடெப5	 ஆலய மகா3	பாபிேடக 
நிைனIமலராக ெவளிவ�கிற�. 
 
இ�GலாராA2சி�3� த�ைமயாதீன! பிரதிேயா. ம+5	 இர0. பிரதிக% 
கிைட�தன. அதனாலாகிய தி��த6கC	 சில. ஆயிK	 பாட1களி' ஒைச! 
ேபா�கி>	, சீரைம!பி>	 சிைதI+ற இட6கC�ள. இ!பதி!பி1 Gலாசிாியராகிய 
சித	பரநாத �னிவ வரலா5	, இ	மலைர� தா63	 எழி+ 3ரவ �-ல-� 
ச0�கேதசிக வரலா5	  ��கமாக2 ேச�க! ெப+5%ளன. இ�தைகய பணிகேள 
இய+றிவ�	 பரமாசாாிய  வாமிகC'டய �றவரசா;சி நீ.வா7க எ' 
ஆலவாA!ெப�மா' அ(யிைண இைற4 கி'ேற'. 
 

அமி7தைனய வா�கா1 அ(ேயைன எ'5	  
தமிழ(ய னா�36 தைகயா' - இமி9லைக  
த'சீ�தி யா'மைற��2 ைசவ மண	பர!�  
ம' !ர ம0ய 3�.  

 
        - இ6ஙன	,  
        த�ம�ர ஆதீன� தமி7!�லவ,  
        வி��வா' ச. த0டபாணி ேதசிக,  
        தமி7!ேபசாசிாிய, தி�!பன�தா%, 
5-6-46. த�ம�ர	,  
-------------- 
 

�லாசிாிய�லாசிாிய�லாசிாிய�லாசிாிய: : : :             �ம� சித	பரநாத�னிவ�ம� சித	பரநாத�னிவ�ம� சித	பரநாத�னிவ�ம� சித	பரநாத�னிவ    

 
இவகCைடய இளைமவரலா5 அறிய!ெபறவி1ைல. ப�தாவ� அ�;3�-
@�திகளாக எ9�த�ளியி��த �-ல-� சிவஞான ேதசிக வாமிக% 
தலயா�திைரயாக2 ெச'5 தி�வாRாி1 எ��த�ளியி��36 கால�தி1 இவக% 
ெச'5 வண6கி 3�@�திக% தி�வ(�3� தி�!பதிக	 எ'ற ஒ பாமாைல 
சா�தின. சில நா% கழி��� 3�@�திகளிட�தி1 உபேதச	 ெப+5� 
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ெகா0டாக%. பி' சிவஞான6 ைகவ�தவகளாA� த�ைமய	பதியி1 
அ(யாகCட' வசி��வ� நாளி1 இ�வாதீன���32 ெசா�தமான தி��கடJ 
�அமித கேட வர  வாமி ேகாயி1 க;டைள விசாரைணயாக எ9�த�ளியி��த 
ப4சா�கர�னிவ ேக;.� ெகா0டப( சிவாகம சாரமான நி�திய க'மெநறிைய� 
3ற% ெவ0பாவா1 நி�தியக'மெநறி எ'K	 ெபய�ட' அ�ளி2ெசAதன. 
‘அ�தன� ளாகம�தி னாராA�� அவாவினி+ெசA, நி�திய க'ம ெநறி தன�3" 
எ'ப� இ�க��ைத வ=?5��	 அ�நா=' கா!�2 ெசA?; ப3தியா3	. 
 
இவக% ஆகமசாNதிர�தி1 ந1ல பயி2சி?ைட யவகளாயி��தைமயி', 
சிவ�ைஜ�3 இ'றியைமயாத ஆகம� க����கைளெய1லா	 திர;( நடராச 
ேதா�திர Gலாகிய நடராச சதக	 எ'ற இ�த! பிரப�த�ைத யிய+றினாக%.  
 
த�க' இைறவைன மதியா� ெசAய! �3�தயாக�ைத - � Oரப�திர�கடI% 
அழி��, உதவி�ாியவ�த ேதவகைள ெய1லா	 ெவ'5, அவன� தைலைய?	 
த(�த வரலா+ைற! ெபா�ளாக அைம�� ஒ;ட�:�தரா =ய+ற!ப;ட த�கயாக! 
பரணி�3 உைரவ3�தவ இ	�னிவ ெப�மாெனன� க�த!ப.கிற�. 
 
பிற3 3�வாைண!ப( சீகாழி ஆலய நிவாக! பணிைய ஏ+5 நட�தி வ�தாக%. 
இவகேளா. �வாசிரம�தி1 உட' க1வி க+றவ தி1ைலயா(யி1 பிற�த 
அ�ணாசல� கவிராய. அவ ஒ�ேபா� வியாபார நிமி�தமாக! 
��2ேசாி�3!ேபா3	 வழியி1 சீகாழி�3 வர அ6ேக க;டைள விசாரைணயி1 
 வாமிக% இ�!ப� அறி�� பா�க2 ெச'5 அளவளாவின  வாமிக% தா	 
சீகாழி�3 ஒ� ப%C! பிரப�த	 பாட� ெதாட6கியி�!பைத?	, அதைன �(�க 
அவகாசமி'ைமைய?	 உண�தி 'இதைன இ��� �(��2ெச1க' எ'5 
:றினாக%.  வாமிகள� அ'�ைரைய எதிேரேய ம5��2ெச1>	 
மனவா+ற=1லாதவரான கவிராய பிரப�த�ைத! பா( �(�� அ6கி��� ம5நா% 
இரI அ!பிரப�த�ைத ம+ெறா�வ ைகயி+ ெகா.��2  வாமிகளிட	 
ேச!பி�க2ெசA�வி;. தா	 ��ைவ�32 ெச'றா. 
 
�னிவபிரா' கவிராய ெச'5வி;டா எ'பைத� காைலயி லறி��ெகா0. 
எ�வா+றாK	 இ6ேகேய இ��திவிடேவ0.	 என� தி�Iள6 ெகா0. கவிராய 
அைழ!ப�ேபால� க(த	 அK!பி அவக% 3.	ப�தாைர வரவைழ��2 சீகாழியி1 
Oெடா'5வா6கி அதி1 இ��க2 ெசAதாக%. சில நாளி1 கவிராய 
மீ0.வ�தன.  வாமிகைள� ெதாிசி��2 சி'னாCடனி��தன. ஒ�நா% 
 வாமிக% Oதிவல	 வ�ேவா	' எ'5 :றி உடனைழ�� வ�6கா1 வட�3Oதி 
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அைட�த�	 த	 3.	ப	 ஒ� O;(1 இ�!பைத அறி�� ஆ2சாிய மைட�தா 
கவிராய.  வாமிக% 'உ	ைம உடனி���வத+காகேவ இ�காாிய	 ந	மா1 
ெசAய!ெப+ற�' எ'5 அறிவி�தாக%. கவிராய, க1விைய Eக�	  வாமிக% 
க��ைத ெம2சி2 சீகாழியிேல வசி!பா ராயின. அ��த1 அ!�லவ தி1ைலயா( 
அ�ணாசல� கவிராய எ'ற ப;ட	 நீ6கி2 சீகாழி அ�ணாசல� கவிராய என 
வழ6க!ெப+றா. சீகாழியி1 இ��3	ேபா� �னிவராைன!ப( சீகாழி�3� தல 
�ராண�4 ெசAதன. இதைன விள�3வ� 'இைனய காைத மீ0(ய	பI	 
வ1லேனா' எ'K	 சீகாழி� தல�ராண��� கடI% வா7�� இ�ப�ைத�தா	 
பாடலா3	. 
 
இவக% ப�தாவ� 3�@�திகளிட	 உடேதச	 ெப+றாக% ஆதலா>	, சீகாழி 
அ�ணாசல� கவிராயேரா. உட' பயி'றவகளாக வரலா5 அறிவி!பதா>	 
அ�வி�வ காலேம இவகCைடய கால�	 என அறிய!ெப5கி'ற�. 10-வ� 
3�@�திக;3, த4ைச �ளசா மகாராஜா பாிபாலன கால�தி1 சீகாழி2 சீைம �கா  
� ம1லாசிகாேடராயரவக% தா	 அE�கிரக	 ெப+ற அ�ைம�காக ேவT 
ேதவNதான� தி�!பணிக% ெசAவி�ததாக எ9த!ெப+5%ள க1ெவ;.�க% 
சா=சக	 1669 எ'5	, க=?கசக	 4868 எ'5	 3றி�கி'றன. ஆதலா1 இவக% 
இ+ைற�3 205 ஆ0.கC�3 �' இ��தாக% எ'ப� �ணி�. 
---------- 
 
இ	மல தா��	 எழி��ரவஇ	மல தா��	 எழி��ரவஇ	மல தா��	 எழி��ரவஇ	மல தா��	 எழி��ரவ: : : :     

����----லலலல----� ச��கேதசிக பரமாசாாிய!வாமிக"� ச��கேதசிக பரமாசாாிய!வாமிக"� ச��கேதசிக பரமாசாாிய!வாமிக"� ச��கேதசிக பரமாசாாிய!வாமிக"    

 
இவக% அவதார Nதல	 ந'னில	. மர� ைசவாசாாிய மர�. இவக% இளைம! 
ப�வ	 இல�கண இல�கிய ஆராA2சியி>	 தி��ைற! பாராயண�தி>மாக ��ைம 
எAதி+5, உங-வ� 3�@�திக% �-ல-�  !பிரமணிய ேதசிகாிட�தி1 ைசவ 
ச�நியாச�	 தீைU?	 ெப+றாக%. 3�@�தியி' ெப�6 க�ைண�3 இல�காக 
இவக% வா7��வ�தைமயா1 3மாரசாமி� த	பிரா' எ'ற தி�நாம�ேதா. ஒ.� 
க�� இ��தாக%. அ!ெபா9� 3�வானைய2 சிர ேம+றா6சி2 சிவேபாகசார 
�த=ய G1கைள அ2சி. வி�தாக%. இவகள� வ�6கால சமய!பணி?	, 
தமி7!பணி?	 அ!ெபா9ேத விள63வதாயி+5. 
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பி'� 1938-	 ஆ0. ஜூ' மீ 26	 நா% Wடாதி ப�திய�ைத ஏ+றாக%. அ��த1 
அவக% ெசAத அற!பணிக% மிக!பல. சமயசா�திர6கைள?	 ச	பிரதாய 
G1கைள?	 அ2சி;. வழ6கினாக%. ஆதீன மடாலய�ைத ஞானG+பதி!பகமாக 
நல	ெப5வி�தாக%; கைலமக% கவிK	 இடமாக - தி�மக% திக9	 
தி��ேகாயிலாக2 ெசAவி�தாக%. ஆதீன �க!ைப! ��தகசாைலயாக ஆ�கி அறிI 
வழ6க2ெசAதாக%. ஆகம ேதவார பாடசாைலகைள நி5வி� தி��ேகாயிைல?	 
ைசவIலைக?	 அ'�மயமாக - தமி7மயமாக2 ெசAதாக%. ஆர	ப! பாடசாைல 
அைம�� அைனவ�3	 அறிI� க0ைண� திற!பி�தாக%. சிவஞானேபாத 
மகாநா.ேபா'ற பல மகா நா.கைள� :;(2 சி�தா�த� ேதைன2 ெசக��யாவ�	 
 ைவ�க2 ெசAதாக%. “ஞான ச	ப�த	” எ'K	 தி6க% ெவளி-;(னா1 ைசவ�	 
தமி9	 தைழ�க2 ெசAதாக%. அத+காக "ஞான ச	ப�த	' எ'K	 பதி!பக�ைத?	 
நி5வினக%. இ�வளI	 இவக% ெசAத சமய�க1வி� ெதா0.க%. 
 
த�ம�ர நகர�ைத ஒ�மாதிாி� கிராமமாக அறிவாளிகC	 அரசியலாளகC	 
மதி�க2ெசAத� இவகCைடய அ��ய+சிேய யா3	. தி�!பணி ெசA?	 
இவகள� தனி�திற�ைத ஆ;சியி>%ள ஆலய6க% அைன�தி>	 ேநாி+ 
காணலா	. நிவாக� �ைறயி1 காாியNத அதிகார வைரயைற, வ�ஷ� தி;ட	, 
மாத� கண�3, தி;ட ஜா!தா �த=ய பல ஒ963க% இவகளா1 ஏ+ப.�த!-
ெப+றன. 
 
வள2சி��ைறயி1 பலகா>	 பய'த� மர6க% பல ைவ�க!ெப+றன. 
விவசாய��ைறயி1 பல �'ேன+ற �ைறக% ைகயாள! ெப+றன. 
ேதவNதான6கCைடயI	 மடாலய�திKைடயI	 ெபா�ளாதார 
�'ேன+ற�தி+3! பல வழிக% வ3�க!ெப+றன. இவகCைடய ஆ;சி�-
திற�திைன அறி�த அறிவாளிக% பல�	, அரசிய1 பி'ன!�ைடயா பல�	 
ப�தா0. ஆ;சியிைன ஒ� ெப�விழாவாக 5-9-1943-1 ெகா0டா(னாக%. 
அ�விழாவி1 ஆ;சி�திற�ைத விள�3	 மல ெவளிவ�� தமி7 நாெட63	 மண	 
த�� நி+கி'ற�. இ�விழாவி' ஞாபகா�த த�மமாகேவ மாYரநகாி1 ெப0 
ம���வசாைல க;ட அNதிவார	 ேபாட!ப;ட�. இ	ம���வசாைல�32 
ெச'ைன கவன ஆத ேஹா! �ைரயவக% விசய4ெசA� அNதி வார�க1 
அைம�தாக%. 
 
இ�வா5 ப'னிர0டா0.க% அ�;ெச6ேகா1 ெச>�திய இவக% 
எ1லாவைகயி>	 த' வழிப+றி நட!பவகC	, ஞானச	ப�த	 ப�திராதிபரா-
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யி��� உலகியலறிI	, ஒ.�க�தி=��� ைவதிக ெநறி?	ெப+5 
விள63பவகC	 ஆகிய ஒ.�க	 �ம� சிவ3�நாத� த	பிரா'  வாமிகைள 7-5-
45- 1 ஞானWட�திலம�தி �-ல-�  !பிரமணிய ேதசிக என� தீUாநாம�த��, 
அ�; ெச6ேகாேலா2சிவர அ�%பா=�� 20-5-45-1 சிவா��வித ��திநிைல 
எAதினாக%. 
 
        எ' வ(வ நி'வ(வா� ெகா0டா ெயளிேய+3' 
        ற' வ(வ க1க� த36க0டாA ம'வ(வா1 

ெவ	ப�த நீ�3	 விமலகீ ெமA4ஞான  
        ச	ப�த ென'பதனா+ றா'. 
------------ 
சிவமய	 

நடராச சதக	நடராச சதக	நடராச சதக	நடராச சதக	    

 
கா#$ கா#$ கா#$ கா#$     
 
�ம�I4 ேசாைல! �=Y ரர'சதக�  
தாம மிய+ற� தமி9தI - மாம'  
ற�வா னன�தா' றைகய�C மா2சீ  
த�வா னன�தா' சர0. 
 
அைவயட&க	 அைவயட&க	 அைவயட&க	 அைவயட&க	     
 
க6ைக�3 Eைர?0. �விK� கள50. 
        க��ெந+ 3மிகC0.  
கவி' மல� 3!�=த 90டரா I0 கிரண 
        கால�0 ெட9கதி�3�  
தி6க;3 ந.வி+ கள6க�0 (னிய�� 
        ேதK�3 ெள2சி>0.  
ேதவக; காணவா திய�	 மல!பவ4 
        ெசறிவ�0 .யகமைலேந  
ம6ைகய தம�3மதி ெதா5	வில� 30. ைவ 
        ம13ந+ கனியாசினி  
மா�த+ ற�வினி+ பயிK0. �னி?0ட 
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        வாாிதி� 3வ�0டதா1  
எ6கவிைத �9திK	 �'ெசா>0 டைத நீ�கி 
        ஏ+றமி3 சித	பர!ேப  
ாிைசதலா+ ெகா0டக மகி7�தி.வ ��தமி 
        ழில�கண வ�6கவிஞேர. 
----------------- 

�'�'�'�'    

 
சித	பர மா'மிய	 
 
சீெப�3 க6ைக�த ல5ப�ெதா ட5ேகா( 
        தீ�தம6 ைகயப(��  
தீைம?5 த	பவ ெமாழி�தி.6 காவிாி� 
        ெதAவமா நதி?	 வடபா1  
நீெப�3 நிவெவன வைட�ெத1ைல ?5தலா 
        னி' மல� �வம�டல	  
நிைலெப5 பகீரதி யைண�� சிவ க6ைகெயன  
        நி' ெபயர ைட��யதல	  
ஏெப�3 சிவகைலக ளாயிர நிைற�ததல 
        மிதயம� தியமா�தல	  
எ0ணவிதி ந0ணIைர ப0ணIய ேபாக	O 
        ெடளிதின� ளிய ந+றல	  
ேசரகில Iயிெரலா4 சிவமாக நீநட4 
        ெசAபதி� கிைணய�0ேடா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          1 
 
இ�Iம� 
 
மைறக% பல வாகம� ராணமி� திகேளா�  
மா'மியமி ண63�தல	 
மKமைறெசா ைல�ெத9� தாதிம� திரெமலா 
        ம'றி'வ( வா3�தல	 
�ைறயினா வி' 3ள! ப(நீாி னதிேகா( 
        @7கி�+ பவெமாழிதல	 
�த1வெசா+ ப(ந	பி ய(யென' 5ைரதி1ைல 
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        �னிவ� சைன�ாிதல	  
3ைறவில� வ6தணக (ன�மம ர�கவி 
        ெகா.��மக மா+5�தல	  
ேகா�ரவி மானமதி1 [ழIய ைர��சைப 
        ெகா0ெடழி >5�தலமத'  
திறமிவள ெவ'5பல மைறெயாடய' மாலாதி 
        ேசடK� ைர�கெவளிேதா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          2 
 
தி1ைல @வாயிரவ ெப�ைம 
 
ெப�ைமேச ேவதாக மாதிமா தாெவன! 
        ேப கா ய�திாிதைன!  
ேபணிேய திாிகால ச�திப4 சா;சர! 
        ெபாியமK �ைறெசபி!பா  
பிரம'மா லரைன?நி த	பிரா ணாயாம 
        ேபதேர சக�ரக!  
W.த� 3	பகா தி2ெசய= னி'5ள! 
        பிரைபயா+ க0.மகி7வா  
இ�பெதா� ேவ%விெசA தமர�3 @வ�3 
        மீ�தி.வ ரவி?ணவிைன  
எ'5ம5 ெதாழி1விடா ம'றினட மி.�'ைன 
        ெயழி>ற! �ைச�ாிவா 
தி�ம�I  �தர' றமிழ(� னீெசா'ன  
        ெச1வமகி ைம�களவிைல  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          3 
 
 
பதியிய1� 
 
சிவெமK	 ெபா�ள� பரா+பர4 [�3ம	 
        சி�தித� ேதேசாமய	  
சி'மய நிர4சன நிரால	ப நி�3ண6 
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        திகழ�ய ய4சவக	  
மIனமன பாவனா தீதமன க4 �த	  
       வளரG ப�நிமல	  
ம'Kம! பிரேமய நி�திய மனாமய 
        மகாபரம  கமனாதி  
பவரகித மைறபயில நாதார நாதா�த 
        பரமச4 சலநி;கள	  
ப'ன� மக0(த பர	பிர மநீயா	 
        பர கம ேகாததியதி'  
திவைலதனி லாயிர� ெதா�:ற தா3�ய  
        ெதAவவ( வ6கள'ேற  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          4 
 
இ�Iம� 
 
ஒ'றாகி நி'றசிவ ம�பரா ச�திெயK 
        ��வ6ெகா (�வ(வதா  
ெயா�@'5 ேதவராA நா'மைற! ெபா�ளாகி 
        ?யப4ச @�தியாகி�  
3'றாத வாதார மாறாகி ேயெழன� 
        ெகாC	வியா கி�திமKவாA�  
3லவ;ட @�தியா ெய03ணம தாA!பர6  
       ெகா0டநவ த��வமதாA 
இ'றாகி ய'றாகி ெயதிகால வ(வாகி 
        ெய63	வி யாபியாகி 
எ1லா Iயி�3�யி ர�வாகி ய�ளிநி'  
        றிய>லக �யநிைன�ேத 
ெச'றாதி பரெவளி ப9�த�; கனி�தநி' 
        ெசய1சிறி �ைர�கெவளிேதா 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          5 
 
இ�ப�ைத�� த��வ@�தி?4 ெசய>6 :றிய� 
 
ஒதாிய ைவைய�� த��வம தாகிெய� 
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        Iல3கி' ெசயலாவெத'  
5ண�	வைக யாதிச� திரதாாி யா?லகி 
        K5ெசனன �ாிதமா+றி  
ஆதி?ைம ?டனி�� �யிவைக �ண�திவிைட 
        யாRட னாயினி�ேப  
ர�%�ாி� �யநடன @�தியாA! ெபாி�வைக 
        யான�த மயமதா�கி�  
காத= ெயன�கIாி ெச6ைகெதா; ட�% ெப�3 
        க=யான  �தரெனன�  
கா;(ந1 வ�ைவெகா0 டா0ெப0ணா .ைறதர� 
        க�தி?ய பி;சாடன�  
தீதி>� வ6ெகா0 ெடவ�3ெமA4 ஞான4  
        சிற�திட வளி!ைபய'ேறா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          6 
 
இ�Iமி� 
 
காமைன� காA�தவ( வ6ெகா0 .யி�ெகலா6  
        காமநீ� திடநிைன���  
காலாாி யா?யி! பயெமாழி� ேத�ன� 
        கசட�ர @'ெறாி���  
தாமத மிரா சத4 ச��வ ெமனாவ�� 
        த�க�� 3ணமா+றிேய  
சல�தர வத4ெசAவ( வாகி?ய மாதவ  
        தவ	வள� த�ைள ந1கி!  
�மிைச கி��திவா ச�திைறய தாகிேய 
        ெபா63பா ச6கழி��!  
�க7த�க' மகமழி� தி.Oர னாகிேய  
        ெபா��� �ற விைனயளி���  
தீைம தவி நாாிப6 3ைடயனா ?;பைகக 
        \�திட! �ாிைவய'ேறா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          7 
 
இ�Iம� 
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அ	பிைக ெமA பாதிெகா0 டா0ெப0 �ண�திட 
        வைம��� கிராத வ(வா 
யகம�I @�கைர ெயாழி�தாிய க6காள 
        னா?யி� ேகாகளி��!  
ப	�ச0 ேடச� கK�கிரக வ(வதாA! 
        ப�திய' பகெளவ�3	  
பா=�� வி0�ர6 த�ணீல க0டனாA! 
        பயி>�	 மலெமாழி��� 
க	�ளணி மாயK� காழிய�% வ(வதாA� 
        க��ேபா க6களீ��  
க�ைணத� வி�கின! பிரசாத னா?;  
        கள6கம ெதாழி����க'  
ெச	பைரயி ேனாடம� �லகி'மேன ேசெயா. 
        சிற�திட! �ாிைவய'ேறா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          8 
 
இ�Iம� 
 
பகேரக பாதனாA2 சாிையகிாி யாதிய 
        பய' ற�� த�ம�Aய!  
பரம க வாதன� திைறயாகி ைவகிமைற 
        பயிெற�க ணா@�தியாA�  
தைகெகா%3� வ�ட�தி =6கI+ பவWட  
        ச�திெயா (��� �வன�  
தாAத�ைத ெயனIைற� த�ள நீ ையைய�� 
        த��வ! ப(வமானாA  
உக�(வி லாியய K��திரன ன�தமைற 
        ?	ப�யி ப1�வன�	  
ஓ63�2  டா◌ா5 சமயமK ம+ற� 
        ெமா.63�( வ6ெகாடனியாA2  
ெசக�(வி னாியச6 காரதா0 டவமி.4 
        சி+பரா காச�தேல  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          9 
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பதி தி��ேகாயி1 ெகா0டைம 
 
ேகா(மைற மாய' விதி ேதடாிய பிரமநீ  
        :5 ர �னிவராதி�  
ேகாதி1பல Iயிெரலா	 �ைச�ைற �ாியI6 
        3லIைம� ெதாழி1ெப�கI6  
நா(ய  ய	பாதி ெய9வைக யி=6கெமன 
        ந+�வியி ன+�தமதாA  
நவி>கிக மாகம மைம�ெதளிதி ன�ளேவ 
        ந+ேகாயி1 ெகா0டைனயதா1  
நீ.சப ாிையெசA� ��திர னழி�தி.வ 
        ென(யமா1 காவ1�ாிவ'  
நி�த	ப ைட!பணய னகில ர ராதியத	 
        நிைலயி=' ெபAதிவா7வா  
ேத(மைற காணாத நீ.சர ணாதீத 
        சி'மயா ன�தவா7ேவ  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          10 
 
சிவ=6க�ைச ெசAதவக% 
 
பிரமனாி பதிேன ���திரெரா (�திர'  
        ெப��திைச! பால�ரக  
W.க� த�வகி' னரராதி கணநர 
        பிண�கிலா �னிவரமர  
க�� பல சமயவா னவக% பல மைறயரச 
        கய�ரக மிடபம�தி  
கபிைல�த _�தி.பி W=கா� த��; 
        கண�க5 வில6கிேனா.�% 
ளர க9 நாைரவ= யானன4 சரப�த 
        லளவிலா! பறைவம+5	 
அலகி1ப1 >யி�கி' னி=6க� சைனெசA 
        தைட�தனக% ேபாகேமா;ச	 
திாிகரண  �திெயா� சிறி�மி1 லாதவி2 
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        சிகடK� க�%�ாி3வாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          11 
 
சிவசி'ன மி1லாதவ 
 
�தியணி யாவதன நீச . காடதா	 
        �ரகரI ன�கமணிைய!  
�ைனயாக0 ெமA�ைல� ெத�ெவ2சி >0.ெமA 
        �9�திற6 தி. நா?ட1  
நாத நி' �சைனெச யாத ைக -ம�தி 
        ன.வவி� தி.ெஞகிழிைக  
ந+ேகாயி1 வல�றா� கா1ெகாைல� களமதனி 
        ன;ட�; க9மர�கா1  
ேபா� சிவ ெதாிசன �றாரதவக0 வி9!�ணைவ 
        ெபா63ெம; (�த��க%  
ேபாதIைன நிைனயாத ெந4சேம க+பாைற 
        �கா0ட வாளமைலயா	  
தீ�ெப5 மிவைர!ப ைட�தி;ட நா'�க'  
        ெசயெலலா4 O0பாழதா	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          12 
 
சிவ�ைச?	 சிவதாிசன�	 ஒ� காலமாவ� ெசAயேவ0.ெமன1 
 
�!ெபா9� மKதின4 சிவ�ைச ெசயேவ0.  
        �னிவ ர மைறயவ�3	.  
ெமாழியினிஃ த'றியி� ெபா9திெனா� ெபா9ேதK 
        �ய'றைத! �ாிக நாC�  
த!ெபாழிய Iயகாைல ?2சிமா ைலெயாடைர2 
        சாம�ெத K�ெதாிசன	  
த� வா ய	�வ வி=6க6 தைன!�ாிக 
        த�கமா ைலயிேலKநீ%  
ைக!ப�ம மல3வி� ேத��த> மி'றிேய 
        காாிரவி Kக ரவிெழலா	  
காலK ாி+கி�மி மைலேபா+ 3வி�திட� 
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        க0(வைர ?0கெவ'ேற  
ெச!பி?ண ைவ��நர க�தி.வ ெர'5மைற 
        ேதவி�3நீ ெமாழி�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          13 
 
இ=6கெமலா4  ய	�ெவன1 
 
வாணா  ர'�ைச ெசAதி.மி =6க�ெத0 
        மாேகா( சதமளவிைல 
ம'Kெமா' ப�ேகா( யாலய6 க0டன'  
        ம�Iெத னில6ைகேவ�த' 
ேகாணாம ெலா�வளவ னி�த	!ர தி;ைட�ாி 
        ேகாயி1ேகா (�கதிகமா	 
3வலய6 த'னில( ய�க�% �ாி�� நீ 
        ேகாயி1ெகா0 டைனயன�த	 
aணாைன க;.தறி மா�3ைட� தி.3ளவி 
        aயெந+ ெகாCமர�கா1 
ெதா3ெந1 >ல�ைக�த லானவ( வ�த(ய 
        ெதா9திட வி=6கமாகி2 
ேசணாட ெதாழநி'5 ேபா�% �ாி�த நி' 
        சீ�க�ைண யாடெலளிேதா 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          14 
 
@வதி��ைற� தல6க% 
 
ெபா6கிவ� காவிாி நதி�3வட பா=+ 
        ெபா��� ம5 ப��@'5  
�0ணிய தல6கெட' பா=P+ றி�பேத7 
       �வி>ய பா0(நா;(1  
த63பதி -ேர9 மைலநா;( ெலா'ேற7  
        தல6ெகா6கி ன.நாடதி1  
சா�மி� பாணிர0 \ழ� திர0ெடா'5  
        தல�5� �Cவமதனி1  
�6க�ற ெவ0ணா'3 ந+பதிக ளா3�ய 
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       ெதா0ைடநா டதனி' வடபா1  
ெதா1பதிக ைள�திைவக0 @வபா (யதல	 
        ெசா1=ன �ளவன�த	  
தி6கெளா. க6ைக�ைன ?4சைட யைச�திட� 
        தி�நட	 �ாிசரணேன  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          15 
 
 
ப4ச�த	, அ;ட@�தி, ச;காசி, ச!தவிட6க� தல6க% இைவெயன1 
 
தைலைம?5 கமைலதி� காவல	 பதிய�ைண 
       சா+5கா ள�திநகர4  
ச2சிதா ந�த நட ன4ெசA�= Yாிைவ  
        த3	ப4ச �த�தல	  
நலம�I ைம	�த நகெரா. சிராமைல 
        நவி'றக� JராலவாA  
ந0Mமிைவ ய;ட@� தி!பதிக% வா4சிய 
       நல6ெகாைள யாற2 ன	  
3லI தி� ெவ0கா. கIாிமா Yர6 
        3ளி�த சா யாவனெமன  
:5பதி ச;காசி தி�நாைக ந%ளா5 
        ேகாளி=ெசா' மைறவன	��  
தில3கம லாலய6 காறாய1 வா'மிY 
        ெச!பி=ைவ ேய7விட6க	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
ெசகதீச நடராசேன.          16 
 
சடாதரா�தல	 அ;டOச;ட�தல	 
 
@லமா R வா தி;டான நிைலநாவ' 
       ெமாழி?மணி �ரம�ைண  
��கியவ நாகத6 தி1ைலநக காள�தி 
        �னிவெசா1 வி �திகாசி  
சீலமி3 மா�கிைன! பதிதி�� கயிைலமைல  
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        ேசபிரம ர�திரமதா4  
சிவம�I தி�ம�ைர �வாத சா6 த�தல4  
        ெச!பியவி ரா;��டK� 
ேக>மிைவ யாதார நிைலயதா6 க0(Y 
        ெரழிலதிைக யணிெகா5�ைக  
எA�	வி+ 3(ேகாவ1 பறிய1வ9 Jசின� 
        தியமைன� காA�தகடJ  
ேச=ல3 க0ணி?ட னி!பதி?% Oர;ட 
        சிவமாகி நீ?ைற�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          17 
 
எ9வைகயி=6க�	 உேலாக=6க�	 
 
எ9வைக யி=6க4  வாய	� ெதAவிகமி 
        ரா�கத6 தி�மாKட	  
எழி1ெகாளா ாிட�ட' காணப	 வாணெமன 
        ெவ0ணிநி' �ைச�ாிவா  
அழ35� தமனிய வி=6க� சைன�ாியி 
        னளவி1ெச1 வ�த�ைவமி�  
கவனிந1 3ைவெவ%ளி வ(வினி+ �ைசெசயி 
        னா?% ந1 3ைவபி�தைள  
தைழக4ச வ(வ�தி' வி��ேவ டண�ட' 
        தாமிர� த'னி' மகI	  
த�ைவ- ய�திேனா! ��தநா க�தி+ 
        சைம���வி >2சாடன	  
ெசழித� மய6தனி+ ச��� ெவாழி��2 
        ெசய�த�ைவ ய'பக;ேக  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          18 
 
 
பா�திவ=6க�	 பயK	 
 
வா>கமி ��திைகப1 லவ6க�த மாவாிசி 
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        வாசமல �தக63ள	  
ம�Iேகா மயநீ5 நவநீத ேமாதன	 
        வள	ெப5 பவி�திர�(�  
ேகால�5 கட2செமா ெட9���� திரமணி� 
        3றிகளி ெர0வ(விK	  
3ளி�ைச ெசய�ைறயி' ��தியா� �ம �தி 
        :சI� கியெமAயழ3  
சாலவ� மி;டகா மியமி'ப ந+3ண4 
        சா	பிரா2 சியமகி7Iட'  
சா+5ேநா யி'ைமபா� கியம6க திடமா? 
        ட�கா�தி யறிவிகபர2  
சீல க வா7வ�%ைவ நி'க�ைண வரலா5  
        ெச!பெவ' வசமதாேமா  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          19 
 
இர�தின=6க �ைச?	 பயK	 வி�கிரகாபிேடக கால�	 
 
மாணி�க ப�மரா க�ந1ல வா7Iத�	 
        வ2சி ரவி =6க�ைச  
மா+றலைர மாA�3	வயி bாிய மர	ைப க 
        ம�Iமக I	ப(கநி 
மாணி�தி =6க� சைனயா+றி' ெமA4ஞான 
        மரகத	 =ேயாகந13	  
மணிநீல நிதித�	 பவளேமா நிைறசகல 
        வா7Iக+ ேகாேமதக	  
ேவணி�த மகிழழ3 ந13மK தின�ேம 
        மிளி சிைல� கபிேடகமர	  
மி�க� ரைண?ேலா க���வி ேலாவிய	 
        விய' படா தியவ(வதி1  
ேசணில3 மபிேடக மா(�' �ாிெகன2  
       ெச!பினாA மைறயாகம	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          20 
 
எ9வைகயி=6க�ைச�3ாிய ஆகம	 
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ெசா1லாிய வாகம ெமாேர9 நா'3வைக  
         வாய	� வ�த னி>ைன2  
[�3ம6 காரண	 வா�ளா கம�ட' 
        ேறா'5  ! பிரேபதேம  
ந1லவெசா =�நா'கி' வழி�ைச �ாிதரI 
        ந+ெறAவி க�தனி>ைன  
நவி1 வா ய	�வ6 காமிக	 விசய�ட  
        னா.மன லாகம��	  
ம1கா ணவ4சிைதய சி�திய6 தீ!த ெமா. 
        வளசக� திரமசிதமா  
வழி�ாி� திடIமா ாிடமைத ய4  மா 
        னிெரளரவ	 ேயாகச4ேச  
ெச1>கி  வாச�ைற ந+�ைச நாெடா54  
        ெசAயவ( ய�கைம�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          21 
 
இ�Iம� 
 
ேமIமா Kட=6க மதைனவிம ேலா+ேபக 
        மி�கச� திரஞானேம  
Oர�ய வி	பாக ம���ைற �ாியI	  
        Oறிரா� கதவ(விைன  
தாவிய� ேரா+கீத லளித�ய சி�தெமா. 
        ச�தான வாகம��	  
ச�தத�	 வாணமைத ம3ட�ய கீரண4 
        ச�ேவா�த வாகம�ட'  
ஒவி1பர ேம2 ரா கமவிதியி K>ம' 
        �ைடயந1 ேலாகெள'5	  
ஓ63� சைன �ாிவ ெர'5 பா க��ைற� 
        �லகீ'ற தாA�3ைர� காA  
ேதவ�க7 �னிவ@ வாயிரவ ந+�ைச 
        ெதAவமைற வழியினா+5	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          22 
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Uணிக=6க�ைச�3 வ�ண�ைற 
 
வா>க� த0.லெமா ட'ன=6 கா2சைனக% 
        மைறேயா� � ர�கா	  
மாசி1ேகா மய	ெவ0ெணA ந' மி�� திைக @'5 
        ம'னவெசA �சைன�கா	  
ேகால�5 ப1லவ வி=6கமா� க�தமிைவ 
       :5�ைற ைவசிய�கா	  
:2சமல மாைல3ள @வி=6 கா2சைனக% 
        ேகாத5 ச��த��ேக 
நா>ள� ேசட=6 க�தைன மரைசவ 
        நா'மைற! �னித ராதி  
நா1வைக2 ெசா'மரப யாவ�3 மாெம'5 
        ந=ல4  மாKைர�தாA  
சீலமைற �னிவ@ வாயிரவ விதி!ப( 
        தின	�ைச ெசA�வா9	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          23 
 
இரத=6க�ஜா விேசஷ	 
 
இரத=6 க�தைன� ெதாிசி�த வ�கண�  
        ெத!ெப�	 பவ�நீ63	  
இ�வி=6 க�த'ைன ெயா�தின ம�2சி�கி 
        ெல0ணி1கா மியபலK5	 
பாிெவா(� தினம�2 சைனக% ெசA தா+சகல 
        பா�கிய� ேம'ேம>5	  
ப�திெயா. @'5 தின ம2சைனக ளா+றிேலா 
        ப(வான மதல��	வா7  
ெபாியசிவ =6க�9 �	�ைச யா+5�ய 
        ேப5த� ம�வி=6க	  
ேபணியK தினமா+றி னால?த மாயிர	 
        பிரமக� திக%ேபாெமன�  
தி�வா� ளாகம� தனில	பி ைக�3நீ  
       ெச!பினா ?லக�Aய2  
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சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          24 
 
ஆகம கிர�தச6கிைய 
 
காமிக� ெதாைகய� பரா�த6கி ர�தமா6 
        கனேயாக ச4சி�திய	  
க�தில� க6கார ண6ேகா( யசிதேம 
        காMம? த�தீ!தேம  
ேநம�5 மKநி?த �ய[�3 ம	ப�ம 
        நீ% சக� திரவாகம  
ெந(யெதாைக ச6கமா ம4 மா ேனாைர�� 
        ேநாில� க6ேகா(ேய 
யாமறிஞ ேப  ! பிரேபத	 விசயேமா 
        வா3ெமா� @'5ேகா(  
யணிெகாணி  வாசெமா� ேகா(யத னி+பாதி 
        யா34  வாய	�வ	  
தீைமெகட நீ�க1வ ர	�ண� தி.மைற2  
        ெச1வ@ வாயிரவ வா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          25 
 
ஆகமேசட�	 �ராண�	 
 
பாரேம2  ரமி�ப தாறில� க4ெசா>	 
        பயி>ெமா� கிரணம�I	 
ப4சேகா (யதாமி ல�க	வா, �ளெமன! 
        பக�தைனப1 �வன�Aய2 
சீ�லI பதிென0� ராணமதி cைர�� 
        சிவ�ரா ண	பI(க4 
ெச!பிய வி=6கமா� க0ட	வா மன�ட' 
        றி�ம2ச �யவராக	 
ேப�தI ைசவ�ய :மேம கா�தெமா. 
        பிரமா0ட ெமனIைர�தாA 
ெபாியமா1 காைதய� நாரத	 வயிணவ	 
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        W.த� பாகவதேம. 
ேசரனிெகா% கா�ட� ராணமி' னா'ெகன2 
        ெசAய�னி வ�கைம�தாA 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.         26 
 
�ராணேசட�	 உப�ராண�	 
 
பிரமெமா. ப�ம� மய'காைத கன1 சாிைத 
        ேபசாிய வா�கிேனய	  
W(ரவி காைத சI ரமியாI6 கிர�தெவ0  
        ேபசிெலா� நா'கில�க	  
உைரெசAகபி ல6காளி ய6கிர4 சிவத'ம 
       �சன4 சன+3மார  
�யந�தி சIரேம ��வாச மாாீச 
        �ணசா	ப வ	பா+கவ	  
நரசி6க ெமா.பரா சாியமா ணவமி�க 
        நாரதீ ய	வா�ண	  
ந1லாெசா1 வாசி;ட =6கமீ ெதா' பதிைன 
        நா;(ைனெகா >ப�ராண	  
தி�ம�க' �ழவமைற விதிக4ச ெவா=?4 
        சிற�கநட மி. சரணேன  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          27 
 
இ�Iம� 
 
இதிகாச @'5சிவ ரகசிய	 பாரத 
        மிராமா யண4 �திநா'  
ேகெதனி =��ெக � ேவத�ய சாமேமா  
        (ய	�மத வணேவதமா	  
விதிெச?ப  �தியா ?0மைற ய��தமைற 
        மி�கக� த�வ�தK 
ேவதமா ற6கம� ம�திர	வி யாகரண	  
        வியனி�� த4ேசாதிட  
�தியச6 ேதாபிசித மீமா6கி ச4 �தி 
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        ெமாழி�தைன கவிஞேதற  
@�ண� தி.பரம ேயாகியக CAயமைற 
        �(Iைர� த�ளிைனெகாலா	  
சிதமதிெயா டரIபகி ரதிய5ெகா (தழியணி 
        ெச4சடா டவியழகேன 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன          28 
 
ஆலயா6க�	 ச!த=6க�	 
 
ேமIெக+ ப�கிரக �(ய�த ம0டப	 
        விதி�தமா பி;மதா3	  
வியனாபி ேயதப' ம0டப ந(	�ாி? 
        மி�கம0 டப�ழ6தா%  
தாவிலா� தானேம ேமIந+ ச6கமா6 
        தா0மகா ேகா�ரெமன2  
சா+றிைன யி=6கவ( ேவ7ேகா� ர	Wட 
        தல�ட' பிரகார ந+ 
dபிேயா ட�2சக' @ல=6 க�ேதா. 
        �வாரெம	 ேகாயி>யிேர 
 டாி=6 க4சிவ� 3றி?;ப ரா��ம 
        ெசாRபெவளி யாகிநி' றாA 
ேதவ�ண வாியவ2 சிவமாA நட4ெச?4 
        சி'மயா ன�த வா7ேவ 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன          29 
 
சிவாலய!பிரதி;ைட�3ாிய திரவியபாக	 
 
�0ணியக ண+ெபா�%சி வா+பிதமி ெத'ேற 
        �க'5தவ வதைனயாசா'  
ெபாைற?ட' ைக�ெகா0. ப63ப� தா�கிய! 
        ெபா�ளிென� ப6கதைனேய 
ந0Mமபி ேடக�த ன�3ேவ% வி�ெகா'5 
        நவிேலாம திரவிய�தி  
னா.ப6 ெகா'5ேத சிக தம� ெகா�ப63 
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        ந1ல@� தி�கி�மட6  
ெக0ணாிய மைறம�தி ராதிய ெசப�திK� 
        கிய>ெமா� ப63தான  
மீத>� ெகா�மட6 க'பேபா சனமத+ 
        ேக+றெவா� ப6கிவளேவ  
தி0ணியக ேளா �ைந ேவ�திய� தி+ெகா'5 
        சி�திய� தனி>ைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          30 
 
அ;டப�தனநிைற :றிய� 
 
ெகா	பர� ெகா�ப63 திாிப6க ேதக�6 
        36கி=ய @'5  �கா'  
ெகா0ட�� கா+ப63 காவி�க1 ெவ0ெம93 
       :5 நவ நீத@'5  
ெச	ப4ச த�ெதாைக யி=6கேம கா+ப63 
        ேச�தி(� திளெம93ேபா+  
ெசAவ�ய ர;டப� தனவிதிய ெத'5மைற 
        ெச!பிைன யி=6கமாதி  
வி	பW ட�தணி� �யச	� ேரா;சண	 
        விய' ெபா9தி லபிேடகமா  
விதிெசய வைம�தைனெகா ல�ெபய� தி(லர   
       வியனிரா2 சியவிநாச	 
ெச	ப�ம வ1=தன த	�யந1 Oெடன� 
        தின�மக லா�வா94 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          31 
 
அ;டாதச�கிாிைய 
 
ஒதாிய =6காதி பிரதி;ைட �ாியினி 
        ெரா'பா ெனK6கிாிைய�' 
�5மி�2 ச6கி◌ாண ம63ரா+ பணமணிக 
        CA�த� னியாச�டேன  
ேகாதினய ேனா'மீல ன	வி	ப  �திய� 
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:5நக வலேம3த1 
3ளி�தக வாசெமா (ர;ைசப� தனமணிெகா 
        C	வா�� �ைசயாைன� 
ேததமி >��திர மகாம0ட ப4 �தி 
        ெயழி>5 சம+காரமி� 
கினியசய ன	ேவ%வி தாபன	 ப�தன 
        மிண63ம� திரநியாச� 
தீதிலவி ேடக	வி வாகா�த �ைறெயன2  
        ெச!பினாA மைறயாகம	 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          32 
 
பிரதி;டாவி	பெதாிசன	 
 
��தIய ெதாிசன6 க'றிெனா (ண63மா'  
        ெமாழியிர0 (+க0ணிைக  
@'றினி+ பா=ெனா. க�விய	 �கனா'கி' 
        �ைறெசானவ தானிய�தா'  
ஐ�தினி+ சகலதா னியமா( யாறிேன 
ழ�தனி+ ச'னியாசி 
ய�மைறயி ென=ெய;( ென'பதி+ சிவப�த 
        ைரயிர0 (யமான'�+  
ற�தி. மகாசன மியாவ� மி=6காதி 
        தாபன4 ெசAத கால 
தாிசன4 ெசAய�ைற ெய'5நிக மாகம4  
       சா+றிைனெகா >லக�Aய2  
சி��ர �க'3கK	 வ��பணி த6ைதயா� 
        ெதAவேம பரம3�ேவ  
சிவசித	 பரIரச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          33 
 
காலெதாிசனபல' 
 
ச6கர சதாசிவ பராபர Iன�கால 
        ச�தியி+ ெறார9தவ�32  
சகலபிணி கCெமாழி? ம�தியா ன�தி+ 
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        றண	ெப�3 ம�தியைமய�  
த6கணI ன(யிைணைய வ�தைனெச ய(யவ� 
        களவி1பா தகெமாழி�3  
ம�தசா ம�தி>5 ��திெயன நா'மைறெயா 
        டளவிலா கம�ைர� தாA  
ெபா63ம( யவதி�2 சி+ற	ப ல�திெனா� 
       ெபா9ேதK6 ெதாழநிைனIற!  
ெபா�நட6 க0.�தி ெசAதிட� தா>வா+ 
        �கலெவா� விைசெயளிதினி+  
றி6களின KளவளI மழியாத ந+ெப�4 
        சீெரா.பி' ��திய�% வாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          34 
 
�சைனெசA?6 கால6 க(ைக :றிய� 
 
உதய�த1 @'ைற�� க(ைகயா மா�தம; 
        .யகால ச�தி�ைச� 
3�தமெமா (ைடயதம ெம'5ைர� தைனமைறக 
        Cயபனி� க(ைகயளவி1 
விதியிK2 சி!ெபா9தி ன+சபாி �ாிதரI 
        ேமIசா ய6காைலயி' 
மி�கபிர ேதாடகா ல�தனி+ �ைசெசய 
        விதிெயனI ம�தசாம� 
ததிKாிய �ைச- ைர�� நா ழிைகயளI 
        மா+ற�ைற ெயனIம'றி 
யபிேடக �சைனய கால�தி னா+5பய 
        ன ரைக� ெகா%வெர' றாA 
சிதவிைடயி Kைமெயாடர கரெவ'5  ர�னிவ 
        ேசவி�க வ�பரமேன  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          35 
 
கால6களி' தீ�த வNதிர ம�திர6க% 
 
காலச� தியி>ன� கா;.தி� ம4சன� 



29 

 

        கமலேம ைய� �பார6  
க��ெவ0 .கி'மைற சட6கைம	 பிரமமா6 
        கதி�தI2 சி!ெபா9தினி+  
சீலமி3 ச=ல� மீைர�� பாரமா	 
        ெசAயIைட ைய�ெத9�தா�  
தி�ம�தி ர	�க1வ த�தியி >ன�கா;. 
        தீ�தெமா� @'5பார6  
ேகால�ட னீ0மKவி ேயாம�வி யாபியா6 
       :5�ைட Wதா	பர6  
3லவ�த சாம�தி ெலா�பார ேராைட 
        ெகாCநீல மK@லமா	  
ேச=ல3 க0ணி� கிதாகம� �ணிெப'5 
        ெச!பின ?லக�Aய2  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          36 
 
கால6கC�3ாிய �;ப6க% 
 
ப6கய6 �ளபமா தவி�'ைன ச0பகி 
        பலாசெமாழி நவம1=ைக  
பகந�தி ம�தாைர ைகைதமல ெர'Kமிைவ  
        ப�கால ச�திமலரா	  
த63கர Oர	ப லாச�+ பலேமா.  
        த0.ளப	 ெவ0டாமைர  
சா+5ேகா Oதமல ேரகப� திரெமா. 
        தைழ6க3 ரவ6:விள	  
ெபா63�+ பலமல� �2சிய	 ெபா9தினி+ 
        �சைன� 3ாியெத'றாA  
�க13�த �1ைலம1 =ைகசாதி :விள	  
        ��தமன ம�ெவ0.ழாA  
ெச6கமல மணேவ ாிரா!ெபா9தி னைரயிரI 
        திகழ;ட �;பெம'றாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசதீகச நடராசேன.          37 
 
வார�;ப	 மாத�;ப	 வாரப�திர	 



30 

 

 
அலாி�த ெல9வார மல�க=' வனசந1  
        லா	பனீ% 3வைளமணமி�  
கலாி3வ லய�ட' றவளசத தள நீல 
        மா3ெமன மைற�கி'றாA  
3லI: விைள �ளப �யவிளா மா�ைள  
        3றி�தப2 ச53நாவ1  
:5மா1 கா�தியிைவ வாரப� திரமதி� 
        ெகாறி�த+ கய=னீறாA� 
தலமகி7 பலா �ைன ெவ%ெள�� கலாிமல 
        ச0பக6 ெகா'ைற�	ைப 
சா+5க� தாிப;( க4சமல காவிெயா. 
        தைழ?ம1 =ைக?க�தாA 
சிைலயிெதன ந.மைல 3னி��நைக ெசAதாிய 
        திாி�ரெம ாி�தபரேன 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          38 
 
நடராச��3ாிய �;ப�	 அ;ட�;ப�	 
 
ம�த	கி7 ம�தாைர சாதி�ைன ந�தியா 
        வ�தமா தவி�ேராண	 
ம1=ைக 3ராவலாி ெகா�கிற க��கமல 
        வன ச�த லானதளவ2 
 �தமண மலெகா'ைற க1லார ம	�ய4 
        ெசா+பலா ச6கட	�  
[7மண6 த�ப;( பாதிாி? ெம�ைத நீ 
        [;(யணி த+3ாியவா	  
ெகா�தல ர��க மல ச0பக	 பாடல6 
        ேகாகனக மலாி�'ைன 
3ளிந�தி யாவ�த மல�	ைப ெய;.மா6 
        :றாிய வ;ட�;ப	 
சி�த�னி வராமர ப�தாி� வைக�ைச 
        ெசAய�ைற ெயனIலர�தாA 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          39 
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ப�வநசஷ�திர�ைச?	 பயK	 
 
மறி�த+ ப63னி வைர�3ம	 மதிெதா5	 
       வ�ப�வ நU�திர	  
ம'Kதின மதிKளிய �ைசதம ன6க�த 
        ம�I�� கனியினியபா1  
உ5ம�ர ச�கைர ய�பேமா தனYைச 
        ?யதீப �ைசெகAேத  
K5கி�த க	பள6 தயிாிைவ� 35சபல  
        ேனா63சீ சாேலா�கிய	  
ெப5மி;ட சி�தியாி நாச	பி ாீதியா	 
        ெப�3தன மதிபல�ட'  
ெபாியபழி ெக.மா? ளாேரா�கி ய	மக!  
       ேப5ேச ?தIெம'றாA  
சி5ெபா9� �'ைனயக லா�ந+ �ைச�ாி 
        தி1ைல@ வாயிரவவா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          40 
 
மாதவபிேடக�	 பயK	 
 
மறியிடப மதியதனி cெரா'ப தாடக	  
        வாசந1 >தகமா;('  
வ�டநா ெலா'பதினி =6க� சைனயா+5 
        மாபய' ெப5வரானி�  
35வி1வ ந+3ழ	 பா(டைல	 ப�வ�ட  
        �ர�ைச ெசAத ேபறா	  
ெமா�தின	 பதினா5 ெத6கினிள நீத'ைன  
        ேயா63கட க�தா;(ேனா 
ெப5பய' சதவ�ட மா�ைச �ாி?ந+ 
        ேபறதா மாவணித னி+  
ெப�3மா வி' பாெலா தினமா;( ல535ணி 
        ெபாியவா யிரவ�டேம 
ெசறிதர வி=6க� சைனெசAத ேபறைடவ 
       தி1ைல@ வாயிரவவா7 
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சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          41 
 
இ�Iம� 
 
க'னிதனி1 ந1ெல0ெணA நா'3ேச ரைதயி=6 
       க�தினபி ேடக4ெசய�  
க�த�ய வா0ட?க �ைச�ாி பயK56 
        கதி�56 ேகா'மதிதனி+  
ப'Kெமா' பாKழ� காவிெனA யா;(?+ 
        பலெநAத1 :விள��;  
பயி>ெமா' ெற0ணா' க�2சைன �ாி�திட! 
        பக�ெமா ாில�கமா0(+  
5'5� சாபல6 ெகளவிய6 கா�திைக  
        �ல6கியவ ள�தவ�ட6  
aய� ைச!பய' றKவி' மகி ட�தயி2 
         ைவேயாத ன�ெதா(4சி2  
சி'ன�5 ப2ச( நிேவதி�கி cரா5 
        சிவ�ைச யா0('பய'  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          42 
 
இ�Iம� 
 
நவி'மகர 3டமதியி ன5 ைவ� க�ைண?ட 
        ந+ ைவ! பலகாரெநA  
நா.பர மா'ன�� கனிபா' மாீசிநீ 
        நவி>மண ெவ�நீ�ட'  
 ைவெப�3 ேமாதன நிேவதி�� வழிப.6  
        aயைர	 ப�வ+சா4 
 பாி=6 கா2சைனெசA �0ணிய	 ெப5வாிம 
        ேதாயச� தனைம	பல'  
கவனெமா. சிவ=6க �(யினபி ேடக4ெசA  
        கன�0ணி ய�ைதவினவி+  
க��பதி னாறா0. சிவ�ைச �ாிபய' 
        ைகவ1ய மீ'மதிதனி+  
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றிவசெமா' றதின13 ெம'னO ராகம4  
       ெச!பின ய(ய�Aய2 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          43 
 
ேசாடேசாபசார	 
 
வினIேசா டச�ைச ?பசார �ைறபகாி' 
       ேமIமா வாகன�ட'  
மி�கவா தனமில3 பா�திய ம��கிய	 
        விதி�தவா சமனெமா.ம4 
சனவிவித மணியாைட க�த�ப Oதமிைழ 
        சா+5மல aப தீப� 
த�நிேவ தன	ேவ%வி ப=கணி� தியவிழா�  
        தாமிெதன G1�க'றாA  
பனகதா க�தமல �ைக  ட நிேவதன	  
        ப4ேசாப சாரெம'ன!  
ப�த�ய மி�கமைற யாகம� ராணG1 
        பயி1தரெவ .��ைர�தாA  
தின�மைற �னிவ@ வாயிர� தவ�ைச 
        ெசAதக மகி7��ேபா+54  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          44 
 
ேசாடேசாபசாாி மா�திைர 
 
ஆதனெமா டாவாக ன	பனி� மா�திைரெசா 
        ைல��மா� திைரபா�திய	  
ஆசமன @'5மா� திைரெயா' ற��கியம 
        தா5மா� திைரக�தமா4  
சீதமல மாைலபனி ர0.@ ைவ���ைக  
        தீபமா� திைரயாறதா�  
திக7க�! �ரமீ ெர;.மா� திைர�தி 
        ெசAவல6 கணேமழதா  
ேமா�மா� திைர@'5 விசிறிசா மைரப�த  
        ேதாைர�� 3ைடமா�திைர  
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?யரா( ேய7 ளிக ெமா�ப�� @ைவ�தி  
        ேன63ப= ைநேவதன	  
சீதவிைட �தியா யி	�ைறயி' �கமன� 
        ெசAயவா கம�ைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          45 
 
அபிேடக விதி 
 
 �தசல ந+க�த தயிலமா ெந1=ெயா. 
       �ர0ம4ச ண'35மண�  
�க%க1வி ய�ெதாைட� த��ெநA தீ	பா  
        5ல63ததி ேத'க�	பி+  
ற�திவ� சாற4ச ��கைர யர	ைப�+ 
        சா+5கனி வைகயIதக4  
சா�மிள நீரன6 க�தமா தபன நீ 
        தாராபி ேடக�டேன  
ப�திேரா தக�ய கைவ2சி�6 ேகாதக	 
        பகெபா'னி ர�னேதாய	  
ைப63ைச� ேதாய�ய ச6காபி ேடக�ைற  
        பயி>மா கமமைறெசா>4  
சி�த�ைற தயிலா�த தபனேதா ய�தைன�  
        தி1ைல�னி வரகளா;.4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          46 
 
அபிேடக நிைற 
 
ஐைய�� கத=யி' கனிபலா� கனியெதா' 
        றா3ெம> மி2ைச ையைய��  
ஆ3@ ைவ��மா6 கனிப�� மா�ைள? 
        ம�தைக 3ள4சி வைக?	  
ெபA?மிள நீ�ெத63 ப�தாறி ர0ெடன! 
        ேபசியந ர�தம�ர	  
ெப�ச�� கைர@'5 பலம�I ழ�3ெகA 
        W.க� நாழிெயா'றா' 
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aயவா ைன��சிவ மா5ப( கீரமா� 
        ேதாA�த தயி ��35ணியா� 
�க%ம4ச% பலெம0ெண ெயா�ப(� காெமன2 
        ெசா1=னாA நிகமாகம	  
ெசAயமைற �னிவ@ வாயிரவ ாி�வா5  
        தின�ம பி ேடக4ெச?4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடரரசேன.          47 
 
இ�Iம� 
 
அாிசிெயா� ப(யி(ய தாமலக @'5பல 
        மைற?மா ட�ெதா.பய  
றாதி�க% ப(@'ெறா ப(க�	 பி'சா 
        றழ�கினிய �ரயபனிநீ  
வ��ன+ றிரவியமி ர0.பல மா635ணி 
        ம�Iம' னாபிேடக  
ம4சனநி ேவதன2 � தானேமா 35ணியா	 
        மணமி36 க�தேதாய	  
ெப�3ைம� த�க�6 35ணிய� வ0ணேம 
        ேப மல ப�திர	ெபா'  
ெபாியா� ேனாதக� ேமாெரா� மர�கா1 
        பிர�ததயி ல�திK�கா� 
திாிகரண பாி �த வ(ய�ய வி�வைக 
        சிவாகம6 தனி>ைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          48 
 
இ�Iம� 
 
வாசமா' மதமகி1 க�!�ர மிமசல 
        மண6ெகா%ேகா ேராசைன?ட'  
க�Iக� aாி36 3மப6க ச�தன	 
        வ3�தபல மி�நா'கதா	  
�சைனெசA ப�திரம ல6க'மல ராடக	 
        �ைனயாைட ேயாெர0கர	  
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ெபா+�5மி =6க�� தாிய�ழ நா'கதா	 
        ேபா+றியநி ேவதன�தி+  
கா தவி த0.ல� ெதாைக?மி� �ணியா 
       ம;டபல' வ�கவைகயா  
மணிதீப ைதல	பி ர�ததயி ல�திK� 
        காெம'5 G1�க'றாA 
ேத ெப5 �னிவ@ வாயிரவ ாி�வைக 
        சிற�த� சைன ெசA�வா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          49 
 
அபிேடக�திரவியபல' 
 
இைறவகி+ கKதின� மா;.�த க�திK� 
        ெகழி+பய' பரமசா�த	 
யினியதயி ல�தன� கி'பேம  சிந13  
        ேம+றக� வியமத+ேக 
�ைறெகா%ப4 சாமி�த	 ெவ+5ெநA யா;( >ய 
        ��திதீ	 பா=K�3  
�திரா?% வ�தி�3 மி�கபிர சாவி�தி 
        ெமாழி?�த தி�3மாI� 
கைறகட' றீ�3ெமA! பிணிய5� தி.ெந=� 
        கரசவசி ய	ம4சC� 
காேரா� கிய6க�	� தக6தன� ெக'னவா 
        கம�தனி >ைர�தி;டைன 
சிைறயிெலா� பிரமைன யைட��யி பைட�தி.4 
        ேசைய?த வியவ�தேன 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          50 
 
இ�Iம� 
 
 கமளி� தி.ேத னர	ைபயி+ பயிவி�தி 
         தKதI	 வி1வகமல�  
ெதா1>லக வசியமா மா �ைள 3ேராத� 
        ெதாைல�3மகி 9தI	பலா 
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வைகத� 3ள4சியி' கனிேசாக மா+5�ய 
        ம��ர!பி ரதநர�த  
மா+றல ெராழி�34 ச��கைரய திளநீ 
        வழ6கி.மி ராசேயாக	  
நிகாி'ம ற=!பய ெமாழி�3ெம> மி2ைசெயன 
        நி�யசா	! ரா2யந13	 
நிதிெப�3 சீத�	 த�தாபி ேடகெமன 
        நீ�க' றைனயாக ம4  
சிகாிவட வைரயிெனழ �கி1ெபாழி= KலவIய 
        தி�மதி=' மதி?லாI4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.         51 
 
ப4சக�விய ப4சாமித நிைற 
 
கி�தெமா� ப63ததி யி�ப63 பய@'5 
        கி�த ேந ேகாசலமய	  
கிள3ைச! �ன'@ Iழ�கிைவ கல�ேத 
        ேக(c சானாதியா  
��ம�5  �திக�	 ப4சக� விய�ைறயி 
        ேதா63ைம� த�தமா�க  
ெலா�G றர	ைபயி' கனியத+ கி�ெத63 
        வ�த ச� கைரெய0பல6  
த�@ Iழ�3ம� ெநAயதி னிர;(யிைவ 
        தாெனலா ெமா' 5படேவ  
சைமவதா ெமனIைம யவ;3மைற யாகம4 
        சா+றின ?லக�Aய  
திாிநயன �ரதகன சி'மய பராபர 
        சிவாந�த வ�ணிதியேம  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          52 
 
அபிேடககால நிேவதன	 
 
நறியதயி லாதியபி ேடகதிர வியமா;( 
        நவி>ெமா� ெவா'றினிைடேய 
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ந	��+ ேகாதனநி ேவதன4 ெசயேவ0. 
        நாCம� �ாியாவி(+ 
ெப5மாிய ைசவமைற ேயானா?% திடெமா. 
       ெப��தO ாியநாசமா	 
பிைழயற Iண��தக ம�கைவயி K2சியி+ 
        W.5	 சி�6கவளவா 
?றவி=6க�தி' மீ தீாிர0 ட63ல� 
        ெதா�கவயி ேடகெம�வா 
?%ள'ெபா டா;(ேய ேதK நிேவ தனமீத 
        >5ெமம� ெக'5ைர�தாA 
சி5கணி� ெபாியெசவி விகடதட �	மத2 
        சி��ர� க'றாைதேய 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          53 
 
வி1வா2சைனயி' பய' 
 
ெச'ன@' றி+ெசAத பாதக ெமாழி�3�' 
        ெச'ற 3ல ெம9@'ைற?4 
சிவ�ர� �A�3ைம யாயிர6 காிகெளா. 
        ெச!ப�6 கபிேலேகா(  
வினI ப ல;சண மி3�தக' னிைகேகா( 
        ேவ0(ய பயKதIேம' 
ேமத34 சாள�கி ராமமா யிர�தவ1 
        விாிதடமி ைர��ேகா( 
கனகமக மாயிர6 ேகா(�ாி பயKந+ 
        கதிெபற வி�	பிKெமைம�  
க�தி?% ள'ெபாெடா� :விள4 சா�திேய  
        கசி�தவ� ெகA�ெம'றாA 
தின��ன தாயிர6 தி�நாம வ2சைனக% 
        ெசA�@ வாயிரவவா7 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          54 
 
வி1வ�	 �ளப�	 எ.�கலாகாத நா% 
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மதி?தய தின�வா விைணெயா'ப தீேர9 
        வளெர;. நா'3ெம'ன  
வ�திதிக% ேசாமவா ர�தனி+ :விள 
        மேகசநி' �ைச�ெகடா  
விதிபதெமா ேடாணஞா யி5ெவ%ளி ேசெய'ன 
        ேமIவா ர�வாவிைண  
மி�கவப ரானெமா (ரா�கால மாைல?	 
        விய'5வா தசிய;டமி�  
திதிச�� தசி?தய	 ைவகைற! ெபா9திK4 
        சீ��ள ெவ.�த1ெசAயா  
ேச�ம5 மதிவ�ட ேந:வி ள��ளI 
        ேச��ைவ� த�2சைனெசAவா  
திதி?யி பைட�தழி� ��திேரா பவம�; 
        ெசயனட� திய�த1வேன  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          55 
 
இ'னா�� கி'ன�;பமாகாெதன1 
 
உ�தி�� ெதாளி�மா லவைனய; சைதகளா 
        >லகில2 சி�கலாகா  
�ைமயவைள யலபாதி ாி!�வி னலவ; 
        ெகா�ப6 களி�தIைன�'  
வ��ெபாA2 சா'5�க1 ேகதைகயி' மலரா> 
        மாவிநா யகைனவாச  
வ0.ழா யிைலயா> மிரவிைய� �	ைபெயா. 
        வயிரவைர யலாிவாச 
ந�தியா வ�த�ட ன5கினா1 வி�ைதைய? 
        நாCம2 சி�கலாகா  
நவி=தனி =வைரய2 சி�கினர 35வெரன 
        ந1லவா கம�ைர�தாA  
ெச�தி�வன�தவ( வ6கெளா .ைற�ெதழி1 
        சிற�தி.ெப �	பதியதா4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          56 
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நிேவதன �ைற 
 
 �திெசா னிேவதன மீசான வதன�தி+  
         �தான மினியதாமா1  
aயத� ��டவ தன�தி+3 ேளாதன4 
        ெசா>மேகா ர�தி+றில	  
தைர�க9	 வாமேத வானன மதி+கைவெகா 
        டயிரனநி ேவதனமதா4  
ச�திேயா சாத�தி' �+காண �ைறெசயி+ 
        ற�பய னிரா2சிய�தா'  
உைரெசAபா கிைல?தவி' மி�க  க ேமந13  
        ேமா63	ெவ0 ச6க�ைச�  
ேகா63�0 ணிய�56 32சி!� ல'ெபாெட	 
        உ5!பிட! பயம5ெமன�  
திாி�ைச மேனா0மணி ெய	மைன� 3நீ�ன4 
        ெச!�மைற நீதிய'ேற  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          57 
 
தீபாராதைன �ைற  
 
வர�தI பரமகி' றி��னா ராதைன 
        வர'�ைற ெசா=+dபேம1  
வளெராளி ெசA�;ப தீப�ேதா டராவிடப 
        ம�I�� டாமி�க�  
�ாிய� சைனயா+5 3டதீப ைம!பிரம 
        I�வவா ர�திதீப  
�.வின+  டேம� தீபிைக யத' பி'ன 
        5�மிர; சாதீப�	  
ெப�3நீ �தவ1க0 ணா(3ைட கவாிெயழி1 
        ெப5தால வ;ட	விசிறி 
ேபM4சி ��3� க�!�ர ெவாளிெய'5  
        ெபாி�மா கம�ைர�தாA  
திாிநயன பர தர திக9மைற யாதிேய 
        சி+சைப? ணிைறேசாதிேய  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
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        ெசகதீச நடராசேன.          58 
 
தீப �சாவிதி 
 
�ைனதீப ேம'மல ரளி��ட னிாீ�கண 
        �ேரா�கண� மா+றியத'ேம+ 
ேபா+5ைம	 பிரமேம நியசி�� னாகம	 
        �கறி�3 ப6தன�ட' 
வினIமவ 30டன� திாி[ல ��திைர 
        விள6க! �ாி�திதயேந  
ேமவியக ரா4ச= ?ட' ளிக ம�திர	 
விள	பிய2  டவகி�ேத 
நின��க	 விழிநாசி க0டமா ப(யிK 
        நி5�திெயாளி தாரக	ேபா1  
நீ.பிர த;சிண மில63�	 �ைற�ாித 
        ெனறிெய'5 நீ�க'றாA  
தின�மி� வைகதீப �கமனா ராதைனெசA  
        தி1ைல@ வாயிரவவா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          59 
 
தீப6களி' அதிேதவக% 
 
விைரெகாb பாதியாA� தாலவ; ட	வைரயி' 
        விதியின� வதிேதவைர  
வினவினழ1 பரமநீ ேக�க� ம�ெதAவ	 
        வி0.�� திரனாகம�  
�ைரெகாளீ சானாதி ைய	பிரம @ெவா'ப  
        �யகண4 ச6கரெனன  
I+றநீ சிவெமனI நி+றனீ யிரவிமதி 
        ேயா63தி� வயன னிலனி!  
�ைரயிலதி ேதவரா ெம'5 மைற த'னினீ 
        �க>ம1 வழி?ண�ேத 
ெபா'ன	ப ல�தனி+ ற'ன�த னி�தாட1  
        �ாி?ன� கா+றிமைறேயா  
திைர?ளி னிைற�தி. சிகாகாச �சைனெசA 
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        தி1ைல@ வாயிரவவா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          60 
 
ம�திரவி1 வா2சைனயி' பய' 
 
ெதாிசன6 க0.பாி சி�கி'மா பாதக� 
        தீ6ெகாழி?	 வ�தைனெசயி+  
ேச�மா �0ணியம ெதா�:வி ள�தனா+ 
        சிவ�ைச �ாி?	பய'  
உைரெசAசா ேலாகமதி ர0.சா மீப@'  
       5+றசா Rபெமா�நா'  
35:வி ள6ெகா0 .ைன!�ைச ெச?ம(ய 
        �5வசா ?2சியபத	  
வ�டமதி ன5மதிவ ைர�3	ைவ� த2சி!ப 
        மகிைம?5 :விள�ைத  
வன�ளசி @'5மதி கமலெம9 தினமலாி 
        மல3வேள ம�வாசேவ  
திாிதின மல�ைகைத ைய�திரா2 ச0பகேமா 
        தின ம�2 சி�கெவ'றாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          61 
 
இ�வைக! ப�திர�;ப	 �ைச�காகாெதன1 
 
அ6ைகயி+ ெகாAதமல ராைடயி ென.�தமல 
        க1�மி தனி1O7�த�  
வ�கப� திரமதனி லாமண� கிைலதனி 
        லைம�தமல �சைனெசயி+  
ப6க�5 �'ெசAத �0ணியெம லா	�ைச 
        ப�திர6 கி%ளியா+றி+  
பைகவைர ெயாழி�3ந' மலகி%ளி யா+றிேலா 
        பா�கியெம லாநசி�3	 
ெபா63ம� பிரமக� தியிK5	 பாவமா	  
        �0ணிய ரறி��ைனநித	 
�சைன� ாி�திடI ைர�தைனெகா1 பாதக! 
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        �ைலயரா யிKேமாதின	 
ெச6ைகயி >ைன�க0ட Iட' ��தி ேசரவவ 
ெச'னேகா (கள5�34 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நட ராசேன.          62 
 
உபசாரபல' 
 
�ைகயிட! பாவம5 ந+றீப மற=ைய!  
        ேபா�3	வி யாளதீப	  
ெபா6கரா விடபய ெமாழி�3	வி ைடேமத 
        �0ணிய	 ��டதீப	  
மகவளி� 363;ஞ சா�திநீ ரா4சன 
        மகாபல' றாரலகயேதா  
மகி7ச�வ சி�தித� மிரததீ பிைகவசிய	  
        வ0�தி ?தவ'@'5  
சகமதனி =ர;சைண� கா3�த �!பண4 
        சகலேலா கவிவ�தன4  
ச�திரமி ரா2சிய6 கவாிபா� கிய�த�6  
        தாலவ; ட4 கமதா4  
சிகரமி3 கனக கிாி ெய'Kநா+ ேகா�ர� 
        ெதAவமைற நா'3மா34  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          63 
 
இ�Iம� 
 
நிைலைமத� விசிறிேய சகலம6 கல�தI 
        நிகமபா ராயணபல'  
நிமலபர ��தியா மகி9�� திரகான 
        நிைன?தI ம��விதமாA�  
தைலைமெப5 பா�திய	 பாவம5 �யசீ  
        தைழ�3மா சமன�தவ1 
த�ம�� கியமீத1 க�மசா பலெனன� 
        தாKைர� தைனயாகம	  
பல �தி பலமி�தி பலகைலக ளாகம	 
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        பலத� திர6களாA�ேத  
பரமரக சியபரா காச=6 கா2சைனக% 
        ப0ணிமகி7 �னிதேவத�  
திலகெமன Iலகின. வாகியசி தாகாச  
        சி+சைபயி ன+ெபா�வி1வா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          64 
 
வா�தியபல' 
 
அனகநி' றி��'ம� தள�ழ6 க2ெசயி  
        னவ�கதிக  கமளி�3	  
அயKைடய தாளம� ேசாகமா+ 5	படக 
        மளவி1பா வ�தவி�3	  
வினIேப ாிைகட�ைக கா�தர4 ச2சாிக0 
        ேமI3ட �ழIமைடேவ  
ெமA�திட	 பிாீதிெயா.  கமி;ட காமிய	 
        விள63�� தி?க13மா 
லKதின நர	��ைள ேதா+க�வி ேகா(க  
        மணி�3லமி 3�த1விசய  
மா3	வைள பைகய5கி ��தவா� தியநட� 
        மா?ளைவ ேயா63ெம'றாA  
தின�மதி ாியெவா=க ெள9கட லட6கெவ9 
        ேதவ�� �பியிேனா634  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          65 
 
உபசாரவின	 
 
ச	�Iைன வழிப.	 �ைச- ன4ெசயி+ 
        சடமதி Kேராக@.4  
சா��மல ாீனேம 3லநசி� தி.மண2  
        ச�தனமி லாைம3;ட  
ம	பிலா! �சைன மேனா��க ந+dப  
       வானிமக விைலதீபேம  
யானிதன நாசநனி ேவதன6 3ைறயிேலா 
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        வதிக�! பி;சபயமா	  
ப	�ம�திரமி'ைம வ5ைமயா6 aசி'ைம 
        படமகா ேராகெமA�	  
பயிேலாம வானியா+ 3லம5	 ப=யி'ைம 
        பதிகாச மா3ெம'றாA  
ெச	ப�ம வ1=3( ெகா0.ள மகி7��பணி 
        ெசAதாித னாகெமனவா7  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன          66 
 
இ�Iம� 
 
நி�திய மக�தவி 3ைற�தி(+ சாெவன 
        நிக7��மணி ேயாைச-ன  
நீ%ெசவி. வி1வம; சைதய5கி லாைமய� 
        நி2சய4 ச���பய	  
��திைரக ளலத ர பயேந� ேமாமெக' 
        �தலதா னியமி'ைமந	  
�னிIத� நி�தியா� கினிேயாம Oனமி� 
        �9�கி; பலமகா3  
நி�திேயா+ சவOன மரச�வி நாசெமன 
        நீ?ைர� தைனயாகம	  
நி�பாிட �கமனர வி+பய6 3�ப�தி  
        நிக7வா4ைச மகவிட	ேபா+  
சி�த மகி7 ேவா.மைற வி�தக@ வாயிரவ  
        தின	�ைச �ைறயினா+54  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          67 
 
சா6ேகாபா6க�ைச?	 ப4சகி�திய�ைச?	 
 
ஆ;.தி� ம4சன	 பா�தியா சமன�ைட 
        யாபரண ெமா. க�த  
வாரேல பனம�� கியநறிய க�தமல 
        ரா3மிைம சா6க�ைச  
நீ;.ந+ �ைக ட கி��த�ைற �தி�ழI 
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        நிைலெப� �பா6கமா3  
ைநேவ தன	ப= கடா	�ல ேமாம� 
        நிக7�திய பிர�தியா6க 
@;.தி� ம4சன2 ெசய1பைட� தி.தலா 
        �ைறெசயினி ேவதனமேத  
?லகிர; சைணப= யழி�தறீ ப6கா;ட 
        >5திேரா பாவமன=+  
றீ;.மK ேவாமம� ளா	�ைச ேயாைர�� 
        ெசயெவ'5 மைற�க'றாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          68 
 
இ'னகால�தி+ ெறாிசி�கலாகா ெதன1 
 
ஒ��ய ராலய மதி+றி�� கா!பி; 
        .5	ெபா9த கால�திK  
�+சவ! பவனிவ� ெபா9�ம4 சனமா( 
        ?5�ைச யைமய�திK�  
தீதக நிைர!படா மி(K�; ெச'ெறைம�  
        ெதாிசி�தி டா�ண�ேதா  
ெசAயினர 35வரபி ேடககா ல�தனி+ 
        ேறவிேக ணம�ேகாயி'  
ேமத3 !ரத;சண4 ெசAதவ� கா?%ெக. 
        மி�க�' �ாி�0ய�	  
O?ெமன நா'மைறெயா டாகம� ராண	 
        விள	பிைன� ன	ைமேக;ப2  
சீதர னய' �தி மா�(க ணாடாிய 
       ெதAவிக பர!பிரமேம  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          69 
 
நமNகார விதி 
 
சிரம;. ேமவண6 கி.தேல கா6கம2  
        சிரமிைசேயா ைகெபா��த2  
ெசAத5 விதா6கமா மி�கர6 :!பிேய 
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        ெச'னிமிைச ைவ�தி.ைகேய  
?ாிய@' ற6கமி� ைகயிைண �ழ�தா 
        C54சிரெமா \த6கைம� 
ேதா63சிர மி�கர மிைண2ெசவி �ழ�தா 
        Cய�தமா பிைவ�மியி+  
பாிச�ற ேவபணித ல;டா6க ந	�ன� 
        ப4ச�ைற பணித1ேவ0.	  
ப�தி?ட' @'5விைச 3��'ன ம+ைறய! 
        பாிசன� ெகா'றேதK	  
தி�Iள மகி7�ேதக சி�தெமா. வ�தைன 
        ெசA�த�க ெதனIைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி �ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          70 
 
பிரத;சணவிதி 
 
ெச!பாிய வி�கர6 ெதா6க!ர த;சண	 
        ெசAயி+ பசாசமாவ  
ேச�தைக! ப�தன �ட'ெசயி னிரா�கத2  
        ெசனன�5 மிைடதனி+ைக  
ெயா!பினா  ரராவ ராதலா =�கர� 
        �2சிமிைச :!பி-ைர�  
�5மதி நிைற�த[ லாயிைழ த�	பற  
        >த�3ட ெமா.ெச1ல1ேபா1 
யி!�வியி ெலா�வல6 கணபதி� கிரவி�  
        கிர0ெடம� ெகா�@'5நா'  
கிைமயமக0 மா>�3 மரசிK� ேக7வலமி 
        ெத03ைற Iறா�ெம'ேம+  
றி!பிய சிவாலய� தி�வல4 ெசAெக'5 
        ெச!பினாA மைறயாகம	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன          71 
 
ேசாம[�திர வல	 
 
விைடயினி' றிடமா யைட��ச0 \சாிட 
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        ேமவிய� வழிதி�	பி  
விைடக0. வலமா யைட��ேகா �ைகக0. 
        ேமIவழி ேயமீ0.பி'  
ெதாட�	விைட க0.ச0 ேடசைன2 சா��ேம+ 
        dயேகா �ைகயைட��  
ெசா+ெப�3 ச0ேட சைன�க0. விைடக0. 
        ெதா9�பிர ேதாடகால�  
தைடவினி� ெவா�வல மன�தபிர த;சிண 
        ம(�ெகாரய ேமத!பய'  
அபச�வி ய4ச� வியாபச� வியவலெமா  
        டணிச�வி ய	�ாிதன+  
றிடம�I ெமதிகளி1 லறநைடய ர'னிய 
        தின	�ாிய �ைறைமெய' றாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
ெசகதீச நடராசேன.          72 
 
இடபெதாிசன	 
 
நின�ெதாி சன�(வி னா1ேவத பாதமாA 
       நிலIெபாழி ெமAத�மமாA  
நீ.பைர வதனமாA நாத4சி �6கமாA 
        நீ%விழிக ேளவி��வாA  
கன3(ைல க'னமாA! பாவைனய த0டமாA� 
        கதிவாறி ேராைத வ(வாA�  
க��விைட ய(ெதா9� �திக%ெசA தலாிைன� 
        ைககளா+ dவிய�த!  
�ைனவிைடயி னி�ெகா	பி ன.விேனா6 கார	 
        �க'றேரா மரகரெவன!  
ேபா+றி?ைன வாயி= னி���ெதாி சி�த1 
        ெபா��த �ைற ெய'5ைர�தாA  
சினவிைடயி' மீெத9� தமர�னி வ�34 
        சிற�தவர ம�ண	பேன  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          73 
 
உA?	வழியறியாைம 
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ெவ0ப(வ நீற�க மணி?� தாி�கIள 
        �ைர�கதி� நாம�ள�  
வினவIய ைர�ெத9� �ள�; ெசபி�கIள 
        வி◌ாதெம9 @'5ேநா+க  
ெவா0�க7 பராவிய �ராண6க ளீெரா'ப 
        �ப(ரா ண6ேக;கI0  
.ய�ைச ெதா0.வல �ற1பணித1 ெதாிசைன� 
       3ன�ந+ ேகாயி>ளதா6 
க03ளிர ேவகாண நி'றி�! ப(வ�6 
        க�தI ன(�கமல�6  
காணியா ?%ளதி� வைகயிெலா� ெசயைல?6  
       க�தா� ன�%ெப5வேரா 
தி0�வியி னி'றி� நட6க0. ெதா9தி.4 
        ெச1வ�3 ��திய�C	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          74 
 
வி�திதாி�3	கால	 
 
தடநதிக0 @7கிட1 ெசப	�ாித ேலாமந+  
        றவ	விரத �ாிய�ைச  
தான�ப ேதசாதி தீ� ைஷ(பிதி க'ம� 
        த�!பண4 ெசய1சிரா�த	 
நைடெப5� த�க� மாதிக ளிய+றி(K 
        நவி1�தி ெயா.வட4ேச 
நா;டமணி �0.ெசயி ெனா'றளவி லாதபய 
        ன13மைவ ய1லதவமா	 
படமி�தி [தகா ெசளசமல @�திர	 
        பாகழி� திட1ேபாசன	  
பாைவச	 ேபாகமிைவ யா5சம ய��நி' 
        பாைவமணி �ணலாகா  
திடமில3 �யலIண' ��3ெநளி படIட 
       றி.�கிட நட4ெசAசரணா 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
       ெசகதீச நடராசேன.          75 
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இ�Iம� 
 
 �தி�க7 �திதைன ய63;ட விர=னா+ 
        ெறா;.தவ வணியி'ெவ�ேநாA 
[7�தி.� த2சனியி னாcத' மரணேம 
        ெசா1>ந. வ63=தனா+  
ற�த1�� திரநாச ேமசிறிய வ63=  
        த'னிேல ெப��ேதாடமா4 
சா+றிய வநாமிைக ெயாட63;ட ெமAதிட� 
        தா' ெறAவ ச'னிதியிK6 
3��க� திK�தI ெவ0ணீ5 �சி(+ 
        ேகால�5 ெமA?ேராம� 
3றிெயலா	 ெவ�ேவ றி=6கவ( வாெம'5 
        3ைறவிலா கம�ைர�தாA  
சிரகர �ர6க0ட மதில�க மாைல�ைன 
       தி1ைலய� தணக%வா94 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          76 
 
வி�தியைம�த+3ாிய ப வில�கண	 
 
ஈன�5 க'னியா� ெகா.ைவெசவி ெகா	�வா 
        =ைவய5த' ��ைம[லா  
மிழித� மல	�சி� தி.மா'ம ல;டா 
       னில�கண மிலாதவாேனாA 
தாKைடய ேதKIட னீ'5பதி ைன��நா 
        ட'னி>; ப.ப �க%  
தைழெசவி. 3�.�ட மாA�தக' 5ைடயேகா2 
        சா+5மி� 3+றமெதலா 
�ன�ள திைவயல� ந+ேறK �சைனெசA 
       �ைறெகாைள	 பிர	மKவா 
>யக+ப மKக+ப �பக+ப மைறG 
        >ைர�தி.6 க+ப�ைறயா+  
ேறKமK ேவாதிந1 வி�திவிைள வி�க2 
        சிவாகம6 தனி>ைர� தாA 
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சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன          77 
 
உ��திராUவ(வ	 
 
அ�கமணி ெயா��க4 சிவமிர0. ைம@'ற  
        த6கிநா1 வதனமைறேயா 
ைன���� திரனா5 ��கேவ% ேசடேன 
        ைழ6கர� கடIெள;டா� 
த�கெவா' ப�வ.க னாிப�� வதனமா4 
        சா+5பதி ெனா��க�தா' 
ச�மைறெசா1 பதிேன ���திரக% பனிர0. 
        தானிரவி பதி'@' 5ேசA 
மி�கபதி னா'க� சிவ4ச�தி பதிைன�� 
        ேமI�க	 வி�� நாத	  
வினI�2 சியிெலா'5 நாெலா'ப தா4சிர	 
        விய'க9� ெத0ணா'கதா4 
ெச�கமணி பதினா5 ைக�3மா ைப	ப� 
        ெசவி�காற ெதனIைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          78 
 
ெசபமா=ைக 
 
��தித� ைமைய�� மணிய�க மாைலெகா.  
        �ைறயி+ெச ப6க%�ாியி'  
ெமாழியி�ப தாற� சிவா�தமத னி+பாதி 
        @  ச� ��வினாச	  
ஒ�தவி� பாேன9 ெச1வமி� பதிென;ட 
        ேதா63ெமA� திட@'5ப�  
�ய�0ணி ய6க0மி� மாபிசா ர�தன� 
        3+றபதி ைன�தா3மா  
ல�தைகய மனிதைன� காணேவ பாவம5 
        மதிகசி� திகC5�ட+  
க�பாிச �றினளவி1 �0ணிய	 �ணெவ' 
        றளவிலா கம�ைர�தாA  
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சி�தமகி7 நடன	 �ாி��யி� களவிலா2 
        ெச1வெமா. ��திய�C4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          79 
 
ெசபவாதன�	 பயK	 
 
கைழயாத ன�தி+ ெசப	�ாி� தி('வ5ைம 
        க1=K+ றிடேநாAத�	  
காசினி தனி+5�க ��திசீ' ெரAதி.6 
        கா' �=� ேதா=Kறேவ  
பிைழதவி� மா'ெறா�கி' ெம4ஞான ெமA� ெமழி1 
        ெப5க	ப ள�த'னிேலா  
ேபத�5 ��கம5 �யகீ�தி யானியா	 
        ேப திர ணாதனமதி+ 
றைழ?�; பிரைமயா	 ப1லவ வைண�காைட 
        த�பா�கி ய6கெளA�4 
சா+5ெப0 வசிய6 க�!ைபதா �வி'��தி 
        த�மணி� க	பளமதி+ 
ெசழித�4 சி�திக ணல�க� ெமன2 �தி 
        ெச!பி K?லக�Aய 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          80 
 
ெசப4ெசA?மிட�	 தி�கி' விேசஷ�	 
 
ேகால�5 ப4சாU ராதிெசப தான�6 
        3லIத' மைனயி+ெசயி+  
:5பய ெனா'5ப� தாI56 ேகா;ட�; 
        3ளிவன� த'னிP5  
சீல�5 வாவிதனி லாயிரமி ல�கநதி 
        தீரததி >யகிாிதனி+  
ெசAத பய ெனா�ேகா( யாலய� தி�ேகா( 
        திக7பதி' ேகா(மா'�+  
காலைன ?ைத�தபர ேமசநி' றி��' 
        கண�க5 மன�தேகா(  
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க��வசி ய���க ம5மாபி சாரேம 
        கனவி�� ேவடணநிதி  
சீலாிக >2சா ட'4சா�த	 O.கீ; 
        (ைச�த+ பயனெத'றாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          81 
 
ெசபமா=ைக விேசஷ	 
 
எ9ேகா( மKவிKய ப4சாU ராதிெசய  
        ெம0ணவ6 3=யிெனா�ப6  
ெகA�பய ென;(ைறயி னீைர�� �ளபமணி 
        ேய+றச6 கி'மணிசத	  
ப9திலா! பவளமா யிரம?த ம	�ய	 
        ப(கவட ெமா�ேகா(யா	  
ைப63ைச �(!பிc ைர��ேகா (யதா3	 
        பக�த சத ேகா(தரள	  
அழ356 தமனிய வட�தினா யிரேகா(  
        ய�கமணி வடமன�த	  
அ63;ட �தனா'கி' வடநட� தி('��தி 
        யாிநாச நிதிேநாய54  
ெசழியெனா� ம�திாி� 3பேதச ந1க� 
        தி��3�6 �+ற3�ேவ  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          82 
 
ம�திரார	பமாசபல' 
 
வ�ைடமதி தனி' ம�தி ரார	ப ம�ெசயி' 
        வ�	ெபாிய ��கமிடப 
மதியினவ மணியிலா ப6க0மி3 மி�ன�தி' 
        மரணமா6 கடகமதியி+ 
ெப�3�ற �ைறயினவி நாசமா மாிதனி+ 
        ேப பய னபிவி�தியா	 
பி%ைளக ணசி�3	� ர;டாசி மதிதனி+ 
        W.�ைல யி+ க�5 
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ம�Iமா ரவி'ஞான மாகழி தனி+ ப	 
        மகர�தி1 ஞானOன	  
மாக�தி னறிIத� மீன�தி' வசியெமன 
        மைறயாகம� �ைரெசAதாA  
திாி�ரம ெதாி�3த விளநைக� ாி�தி.4 
        சி'மய மகா ேதவேன 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          83 
 
ப வி'ெப�ைம 
 
அ�தனி+ ைக��க� வியெநAப ய�தயிக 
        ளா;(.த >�3தவலா  
ல�ைவ�தி னாெசளச நீ�கி?;  �திதைன 
        யைனவ�3 மீ�தி.கலா+  
ப�தமைற ேயாக0ெமA தாி�தாிய O.5	 
        பானி5 விைளவி�திட!  
பகேகாம ய�த�தி யாகாதி களிலவி! 
        பாக6ெகா .�தா3தி  
நி�திய மிய+றிட2  ர��3 �னிவ�3 
        ெநA?தவி .	ெப�ைமயா  
னீடமர ரகலநர ��3மா ேவசகல 
        நிதியா3 ெமனவிய��  
சி�தமகி7 IடனாC ம+றைத! �சைனக%  
        ெசAயவா கம�ைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          84 
 
சிவவிரத6க% 
 
இ��தர ந4சமய விரதெம9 @'றதி 
        ெலழி+ேசாம தினமாதிைர  
ேயத�� மாமேக2  ரவிரத மணவி◌ாத 
        மிடபவிர த4சிவநிசி  
���ேக தா◌ாேநா' �ய[ல ேநா'ெப;. 
        ெமாழித�4 சிவவிரதமா  
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@லபைர விரதம� ெவ%ளி?� திரநவமி  
        @'5�	 மதகடதட�  
த�தி�க' விரதெமா� ச;(�க வார4 
        ச��தியா மார1ெவ%ளி  
ச;(3க K�கிைண! பரணிேசA வயிரவ 
        தன�கிைணயி1 OரK�32  
ெச�தழ னிற�தம6 கலவார மாெம'5 
        ெச!பினாA மைறயாகம	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          85 
 
சிவவிரதபல' 
 
க'னிகர தானேமா ர?தநி ?த	வாசி 
        கபிைலெயா� ேகா(தான	  
கமைலயிைற யானவாி பிறி��வ ெமா�சத6  
        கனாககிாி ெயா�ேக(ேந  
ெசா'னமணி தானமக மாயிரமி ல�க� 
        ெதா3�தேவ காதசிபல'  
5களி1சிவ �ைசயM தினமா+ற I5பய 
        ேசாமவா ரெமாடாதிைர 
ப'Kசிவ நிசி�த+ பகநம� விரதமைற 
        பகவழியி னா+றிேனா�3!  
பா=�3 ெமனவ	பி ைக�3நீ �'ன	 
        பக�தி. பய'களிைவதா4  
சி'ன�ர ெச�காள	 வைளதாள �த=ய� 
        திைரகட லட6கவா�34  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          86. 
 
பரமபா பத�	 பாகவத�	 
 
ந�தீச வி0.மி� க0.ஜ' 35�னிவ 
        ன.�� வாசபி�3  
நவி1ததீ சி�ளி�க ச0ேடச க0Mவ 
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        நல63லI வாணா ரன  
சி�ைதமகி 9பம'ய �னிவகI தமனாதி 
        ெச!�மிவ ெரா!பிலாத  
சீ!பரம பா பத ரா	பிரக லாத' 
        சிற�த நா ரத' வியாச'  
ெதா�தO; .மபரா சர�0ட ாீகப=  
         க' விசய ன	பாீட'  
dய�� மா6கத' சIனக' வதி;டெனா. 
        ெசா1விW டணனிவெரலா4  
ெச�தி�ைவ ய'�ட Kர6ெகா%மா1 பாகவத 
        சி;டரா ெமனவா�கினாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          87 
 
ஆெசௗசவிதி 
 
ப�திரI மைறயவ� கரசவசி ய�3நா% 
        பதிK5  �த ைசவ!  
பா63ைடய [�திர ���திரக ணைக�3நா% 
        பதிைன�த தா3	�லா'  
ெம��Eக வணிக�� கி�பதா மிரெவ'5	 
        விைன?ழவ ��3�!பா'  
ேம=ர0 (ரI[ தகமதி+ �ைசெசப	 
        ேவ%விக0 �ய'5�ாித+  
ெகா�த�ைற ய'றைவக% பாவைனய தா+ெசயI 
        ெமா0ணா� பிற�ாித' ம+  
ெறா�வ�� 3�த'னி cவெதா! ெபனOர 
        Iைட?ட னி=6க�ைச 
சி�தபாி  �த�ட ன+ற'�ைற ெய'ேற 
        சிற�தவா கம�ைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          88 
 
நடராசரபிேடகதின	 
 
உ	ப�� ெகா�வ�ட ெமா�தினம தாத= 
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        Kைர�தச; கால�ைச�  
35ெபா9 தைம��மா கழியாதி ைர�தின 
        �ஷ�கால �சைனெகா%வாA  
3	பமதி தனி1வள பிைற2ச�� தசிதனி+ 
        3ளிகால ச�தி�ைச 
3லIசி� திைரேயாண ம�தியா ன2சபாி 
        ெகா%ைவயா ��தரமதி1 
எ	பரம நி+3ாிய சாயா'ன �சைன 
        யிர0.56 கால�ைச  
ெயழிலாி2  �கில ச��தசி ெசால�திதி 
        யி�6க'னி ய�தசாம	  
ெச	பவள வ1=?ட ென6ைதநீ யா(ய� 
        (�ம4ச ன6ெகா(னமா	  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          89 
 
சாிைய 
 
பரமசிவ திாிநயன ப பதி ?ைன�ெதா9	 
        பழவ(ய ெசயK'கைத!  
பகாி>ய சாிைதகிாி யாேயாக ஞானந	 
        பதிகணதி யா�திைரெசய1  
விைரெகா06 தன	ைவ� த' மலபிைண� தைவசா�த' 
        ேமIசின கரமைம�த' 
மி'விள� கி.தெலா. ெம9கறி� வலகி.த' 
        ேமலவ+ காணி1வல�+  
றி�கர6 :!பிவ� தைனெசய1 3ள6கிண 
        றிய+றன1 விரதமா+ற  
ெல9காைத ேக;ட=ைவ சாிைதயி� ேநா+றவ� 
        ெளம�லக மைடவெர'றாA  
ெதாித� பத4ச= �=!பாத ரKதின6 
        தி�நட� ெதா9�வா94  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          90 
 
கிாிைய 
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 �தியா கம�ைறயி' ம4சன நிேவதன4 
         டaப வாைடvஆச6 
[9மல ராதிெகா. ந+�ைச யா+5வக 
        ேடா'5�0 ணியபாவ�	  
�ைரயற Iண��ைரெசA வாமைறக ளாகம 
        �ராண�த P>ண�ேத  
ெபா63பல Iயிவைத ெசயாேவ%வி யா+5வா  
        �க7ெப56 கிாிையெநறிேயா  
உைரெசAவ த�மா�த காமாதி யி'பவைக 
        ?லகத தைட��வான� 
��வசி யர	ைபயத மி'�+5 நமத�கி 
        >5வெரன மைற�க'றாA  
திைரகட+ �விபரI சாிையகிாி யாேயாக 
        சி�திெயா. ��தி?தI4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          91 
 
ேயாக	 
 
மி�க� த6கேளா ைர��ஞா ேன�திாிய  
        ேமIக' ேம�திாிய�	  
வினவிெலா� ெவா'றினி+ ைக��த' மா�திைர 
        விள	பிேனா ைர��கரண6  
த�கெவா� நா' கிைவெயா ட5நா'3 �யரா'ம 
        த��வம தா	வி�தியா  
த��வெமா ேர9சிவ த��வெமா ைர�திைவக% 
        சா+5�; க�வியா3	 
ஒ�3	� ற�க�வி யானதச வா?3ண  
        �யநா( தாதவ�ைத 
ெயா.ம0ட ல�aட ண�ெதாேட டைணேகாச  
        �ைறெதாF+ ற>த��வ4 
சி�கற Iண�திய	 நியமாதி ெய;.� 
        ெதளி�தவாி ேயாகிெய'றாA 
சிவசித	 பரவாச. சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          92 
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ஞான	 
 
@ல�த னதெவளி ேம>5 �வாதச  
        �(�தவிட மீறாகேவ  
@த0ட :ட�ெதா டளவி1பிர மா0டமைத 
        @.பர ெவளியி' �(வி'  
ேம>	ப ர4ேசாதி வ(வாகி ெய63	வி 
        யாபியாA! பரமவMவாA  
விாி�வன �ட>யிாி' மயி�ைன� கிடமி'றி 
        ேமவிநிைற பாி�ரண�  
ேகாலமாA நி'றெவா� பரெம'றி யாெம'5 
        :5ெசA யாெதா'ெறன�  
ெகா0.ைரெச ப��யி1 சமாதிவல நைட?ணI 
        ெகாள>னாK 3திெசயெலலா4  
சீல�5 �சைனக ளாக ெவ� ெதாழி>நி' 
        ெசயெல' றி��த1ஞான4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          93 
 
சிவாபராத	 
 
ஒ�வல நம�கா ெம2சி1கா' 5மி7தல6 
        35[த க�தி' வ�த1  
ஓம	ெச ப	�ாித1 ெக+பந+ கிரகமதி 
        _யபத6 க9வா�ற1  
பாிகாிக0 �க_தி மீ�தி� �'�5த1 
        பாகிேலய ��க1சயன	 
பலகார ேமாதனா திகCண= =6கவிைட 
        ப=Wட ந.ேவெசல1  
த�ம6க காடன	 ெபாAபகத லாசிய	  
        சா+றல9 திடலபான6  
த63வா ?ைவவி.த1 க4 கா திகளணித1 
        தார	ப ர�ைத �கலா� 
ெதாிைவய �ட' கல� �ைரயாட' �தலான 
        தீ6கால ய�3+றமா4  
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சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          94 
 
இ�Iமி� ་ 
 
அகமமைத ெகா0.வர மியாவ�3 மீத1விற 
       லதிகார மா�கிைனெசய1 
அ6கக4  கிமா�க% �ைட[ழ வ�த1பி+ 
        ராசிாிய வ�தைன ெசய'  
மிகIநர ைர!�க7த1 பரநி�ைக 3�நி�ைத 
        வி0.�� ேழாக1ேகாயி1  
ேம	ெபா�% கவ�தி.த1 ேகா�ைகக ட�தி.த1  
        விைடயிெனா. ப=ெகா%Wட4 
சிகாிதி� ேமனி ட ைர�தினிழ1 ப(தற' 
        ேதகநிழ லா63ப(த1  
சி�3மல சல �தி யி'றி?ற1 தயிலாதி 
        ேதA��ற லகால� �ற1  
ெசகந.6 35மி�த நாெல;. ம'றி?4 
        ெச!பி=ன �ளநைவகளா4  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          95 
 
சிவாபராத	 நீ6காெதன1 
 
அதிகத� ம	�ாி� தா>	வர நதிய�ைன 
        யாதிநதி @7கினா>	  
ஆயிர4  �திதின ேமாதிK	 பலதான  
        ம�தண� 3தவினா>	  
விதி�ைறயி P5பாி ேமத�த ெல9@'5 
        ேவ%வி? மிய+றினா>  
ெமAக�க I0ணா� சா�திரா யணமாதி 
        விரத6க ளா+றின>  
மதியில3 ச(லநி' னபராத �5ேதாட  
        ம;.நி' Kபயகமல 
மலர(� ெதா0ட'றி நீ6கா� க�தி(K 
        மாலயK ம4 வாக% 
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சிதவிைடயி Kலவிவர ம�%மகா ேதவவ� 
        தீ6ெகாழிய ெவ+க�%ெசAவாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          96 
 
ஆசாாியவில�கண	 
 
எ0ணாிய ைசவா கம��;கி ர�தெமா  
        ாில�கமாA� தவK�தம'  
ஏ�5 மதி+பாதி க+றறி� �ைரவிதி  
        யிய	�ேத சிக'ம�திம'  
த0ணளிெயா (�பதா யிரந+கிர�த� 
        தன�க+5 ேளான தமனா4  
சா+5ம? த6கிர� த6களா யிKேமா� 
        த3திேயா னதமாதம'  
ந0Mமதி K;படI ண��சிவ �ைசெசய 
        ந0ணிேனா' ேறவலகனா 
நவி>G1 விதிக%க+ 5ணெவா'றி லாதவ4 
        ஞானிெதA வ��ேராகி 
தி0ணமவ ைன�க0ட Iடேன3 ேவாெம'5 
        சிவமைறக% பலIைர�தாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச  
        ெசகதீச நடராசேன.          97  
 
ச0ேட ர ெதாிசன	  
 
�கமனீ ெர;.ட னி=6க� சைனயா+5 
        �(வதிK �ன�ேசைவ  
�+றிK4 ச0ேடச தி��'னெரA�� 
        �ைற2சபாி ெசAத(பணி� 
தகமகி7� த�CதI ச0ேடச ேவாநேமா  
        வணிநீல க0டசிவபா  
தா	�ய தியானபா ராயண நேமாபரைன  
        யா+5� சைனெதாிசன� 
திகபர பல'ேறகி ெய'5கர ெமா=ெசAய  
        வி��ைற கர�ெதானி�தா  
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ெலAதி.	 பிரமக� தியிK5� ேதாடமா 
        மி�ச0ட வழிபாெடன2  
ெசகதல� தனில(ய பயனைட? மாெறன2 
        ெசAயவா கம�ைர�தாA 
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          98. 
 
அபராதநிவ�தி 
 
க�தாிய பிரேதாட கால�தி' ம4சன�  
        கமலநி' �(யினா;(+  
கன3+ற ெமா�ப� ெபா5�த�%ைவ பா1சத6 
        க�தாயி ர�தயி�3�  
கி�தெமா� பதினாயி ர63+ற ந+ ைவ 
        கிைள�ெத9 க�	பில�க6  
கிளப�தி ல�கம� ேகா(ெத6 கிளநீ 
        கிைட�த ச� தன�3ழ	பி+  
ெப�கIைன யா;(( னன�தமள வி1லா!  
        ெப�	பிைழெபா 5�த�%ைவய!  
ெப+றிய� ேபா>ன� சதகமதி ெல!பிைழ  
        பிற�தி(K நீெபா5���  
தி�வ�%  ர�ெதளிய நாயிK6 கைடயென' 
        சி5தமி7� 3க�த�CவாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          99 
 
ேம'ைம 
 
க�தாிய ெச1வம� ெப5வேத ேம'ைம?ய 
        க1விய� தனிKேம'ைம  
க+பதிK ேம'ைமய� வாமினிய @தறிI 
        காசினிெய லாமதி�3	  
ெப�கியI தாரச+ 3ண�ைடய ததி'ேம'ைம 
        பிைழயி=1 லறகடா�தி!  
பிதிெதAவ �ட'வி�� ெதா�க1மன மகிழேவ 
        ெப5தல� தனிKேம'ைம  
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யாியபல Iயிெரலா� த'Kயி� ெகா!பவ'  
        பைடதல� தனிKேம'ைம  
யைற?மிைவ யாIெமா� வ�3%ள தாயி>' 
        ன�;ெச1வ ரவராதலா+  
றிாிநயன பர 3ண க�ணாக டாUநி' 
        றி�வ� ெளன�3தIவாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          100. 
 
க=மகிைம 
 
ெபாA?ைர பக�தி(K �யிவைத� ெத'5ேம 
        �லா'ம� �சி!பெரனிK	 
�ைசெசA ெபாிேயாைர யவமதி� தவ�ள	 
        �0பா. ெசAவெரனிK	 
ெநாAயவ� ண�தவக ளாயிKம னாசார  
        ேநா'�ைடய ெரனிKமழ1கா1 
ேநா�க4சி வ��;சி ன�ெதளிய கவிஞைர 
        ெநா(��ெநாA தவி.மீயா 
ெவAயபா தகெரனிK மி33( ெக.!பேத 
        விரத�ைட யவெர'னிK	  
ெவ3பண� காரகைம ெயவ�மி� கவெர'5 
        வினIக= மகிைமையயா  
ெசAயIன தி�சரண மறவாத மனெமாட� 
        தீய�Kறாத�%ெசAவாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச ந;ராசேன.          101 
 
*ஆசிாிய ேவ0.ேகா% 
 
நின�ெதாி சன�ைற யிேலனமல நீெசா'ன 
        நிகமாதி G1க Cணேர'  
நீதியா கம�ரா ண�திKைர ெசவிெகாேள 
        னீ.சாி ைய�தலதா  
�ன�பணி விைட�ைச கனவி> நிைன�திேட 
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        ேனா63சப ாிைய�ாி?ம� 
Iயர(ய ேரா(ண6 ேகனி' றி�!பதிக 
        Cலவிேல னதிக%@7ேக'  
விைனெகட வி�திக0 மணிவட மணி�திேல' 
        விமலனா ம�திெலா'5	  
விைனவிட! பாவிேய ெனா�தவ� மி1லாத  
        Oணனி' றி�வ(�ேக  
திைனயளI ம'பிேல ெனனிKெம' றமி7 ெகா0. 
        தி�வ� ெளன�3தIவாA  
சிவசித	 பரவாச சிவகாமி ?ைமேநச 
        ெசகதீச நடராசேன.          102 
 
* இ�த!பாட1 சிலபிரதிகளி1 காண!படவி1ைல 
------ 
 
வாழி 
 
பாவாழி ேகாயி'மிக வாழிசிவ க6ைகயா	 
        பரமதட	 வாழிவாழி  
பரமைவ திகைசவ த�ைமயா தீனமிக  
        ப�திமதி யளI	வாழி  
காவாழி மாத�	 மாாிக% ெபாழி��நீ% 
        காசினி தைழ��வாழி  
க�தாிய ெதAவமைற ைசவமைற ய�தணக% 
        கனேவ%வி ேயா6கவாழி  
நீவாழி யரசெச6 ேகா1வாழி தனதெனன 
        நிதிேயா6க வணிகவாழி  
நீ.ேவ ளாள�த லானவா KடகC 
        நிமலன' ேபா6கவாழி  
சீவாழி ய(ய3ல	 வாழிகா ெடா5மி�க 
        சிவஞான ர�C	வாழி  
சிவசித	 பரசதக ேமாதிேனா ேக;.ேளா 
        ேதவாிK மிகவாழிேய. 
 
நடராச சதக	 �+றிய�. 
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தி�2சி+ற	பல	 
-------------------  
 
பா;. �த+3றி!� அகராதி (பாட1 எ0) 
 
அ�கமணி 78 
அகமமைத 95 
அ6ைகயி+ 62 
அ�தனி+ 84 
அதிக த�ம	 96 
அ	பிைக 8 
அாிசிெயா� 48 
அலாி�த1 38 
அனகவி' 65 
ஆ;.தி� 68 
ஆதனெமாடா 45 
இதிகாச 28 
இ�� தர 85 
இரத=6க 24 
இைறவ நி+ 50 
ஈன�5 77  
உதய�த1 35 
உ�தி�� 56 
உ	ப��ெகா� 89 
எ0ணாிய ைச 97 
எ9ேகா( 82 
எ9வைக 18 
ஐைய�� 47 
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ஒ�வல நம� 94 
ஒ'றாகி 5 
ஒதாியைவ 6 
ஒதாிய=6 32 
ஒ��ய 69 
க6ைக�3 0 
கைழயாத 80 
க'னிகாதான 86 
க'னிதனி1 42 
காமைன� 7 
காமிக�ெதா 25 
க�தாியெச1 100 
க�தாியபிர 99 
காலச�தி 36 
கி�தெமா� 52 
ெகா	பர� 31 
ேகா(மைற 10 
ேகால�5 81 
ச6கரசதா 34 
ச	�Iைன 66  
 கமளி�தி. 51 
 �தசல 46 
 �திெசா 57 
 �தி�க7 76 
 �தியாகம 91 
சிரம;. 70 
சிவெமK	 4 
சீெப�3 1 
ெச!பாிய 71 
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ெச'ன@' 54 
ெசா1லாிய 21 
தடநதிக0 75 
தைலைம?5 16 
ெதாிசன6 61 
ந�தீச 87 
நவி' மகர 43 
நறியதயி 53 
நி�தியமக� 67 
நிைலைமத� 64 
நின�ெதாி 73 
நின�ெதாி 102 
பகேரக 9 
ப6கய� 37 
ப�திரI 88 
பரமசிவதிாி 90 
பாவாழி  
பாரேம2சர 26 
பிரமெமா. 27 
பிரமணாி 11 
�ைகயிட 63 
�0ணிய 30 
�ைனதீப 59 
�தியணி 12 
�ம�I	  
ெப�ைமேச 3 
ெபா6கிவ� 15 
ெபாA?ைர 101 
ம�தமகி7 39 
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மதி?தய 55 
மறி�த+ 40 
மறியிடப 41 
மைறக% பல 2 
மாணி�க 20 
மி�க�த6க 92 
�கமணி ெர;. 98 
��தித� 79 
��தIய 33 
�!ெபா9� 13 
@லமாR 17 
@ல�தனாத 93 
ேமIெக+ப 29 
ேமIமாKட 22 
வர�தI 58 
வ�ைடமதி 83 
வாசமா' 49 
வாணா ர' 14 
வா>க� 23 
வா>கமி 19 
விைடயினி 72 
விைரெகா. 60 
வினIேசாட 44 
ெவ0ப(வ 74 
------- 


