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உ
திைற

சாதக வாமிக
அளி ெசத

ைவராகிய சத
ச தக .
திேபா

சிதபர வாமிக

அளி ெசத உைரட,

றா பதி

ஊ. பாத ெச அ

.

க"ெபனியாரா%

கலாரநாகர

எ'" தம அ )*+டதி,
பதிபி*கபட.
ெசைன.
------------------1908.
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உ
கணபதி ைண.

ைவராகிய சதக .
கணபதி வணக .
.*கணிைற தகாிைய .னடதி பினதறா
ப*கமைற/ ேத0ந ெவ" பாசவிக னாச.ற
மி*கவம விைளதிைளயா 3ரெரன 4ரண5 
*கிைணயி% பரான/த 4ைவைய ேம6வரா%.
சபாபதி.
சபாபதி.
அ"பல வாண னயிைண ெதா8வா *
கிப." 3 ெமளிதினி% வேம.
விநாயக .

நி"ப நிழ,களி,ற"ெபா மல தா:
ந" .திந, ;ப" வர,ேக.
பிரமணிய .

சமர ாி*0க, விமல மல தா:

எமள" ைவ*0, .மல மற,ேக.
பர பைர.
பைர.
மைற. யதனி% விள<கி ெமாளிேய
மனிதைர ேபா% வ/த ெத'ெம
சிைறதவி  தாட சிவபிரகாச
ேதசிக றைனம, றவற
னைறமல ரைய ேபா,றி = சா/த
நாயக றைனம, றவற
னிைறய: ெப,ற பழனிமா .னிைய
ெந=சி' ளிதிேய பணிவா".
லாசிாிய .
ேபா/ெத .யி *0யி - ரா/ைண ெயாத
சா/ைதய த"பத - ேம/ கேத.

ப=ச4த காாியமாகிய உட"பிைன" ஞாேன/திாிய கேம/திாிய<கைள" நியதி
கைள/, அதபின அ/த*கரண<கைள" நியதிகைளய ெதாட<0" ேபா,
அைவக?*0 பிரதானமான மனைத எதிாி

ேநா*கி, நீ*0/ேதாA" அ"மன"
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அ/த விேவகதி,0 மிக6" ஒ,Aைமயாக; நீ<கா .ைன பழ*க" ேபா%
விேவகைத த வயப தி தன*0 ப,A*களா :ளவ,றி% இ8

ெச%ல, அஃ அ<ஙன" இ8 ெச%Eதைல விேவக" அறி/ தன வ;யினா%
எதிாி

நிA, இஃ எவ,ைறப,றி நிA எழாநிறெதA ேநா*கி, அ

ப,றிய ப,A*களியாைவ" இைவ இைவெயA அறி/ அத,0 அப,A*கைள
ெய%லா" வி வி, அதைன தவய மா*0த,ெபா

மனைத

.னிைலயா*கி விேவக< +றி,ெறA விேவகதி ேம% ைவ இ/F%
+Aகிறா :வாழி ெந=சேம ெசறிேட னிறிேதா
வா ைத ெய, 0ைரெசவா
கீழி யாமிய, Aய தவ திG6ட%
கிைடத ேறாம,றீ
Hழி காலமி< கி*0ேமா நீேமா /
ைளெயனி': ேபாIேத
J8 ேமIபவ/ ைடத%ெச யாயிெத
ெறா8தர Aைணதாேள.

(1)

வாழிெந=சேம எப, - பைகவனா, காாிய<ெகா: ேவா அவைன த வய
மா*0த,ெபா

அவ'*0 இனிைம +Aத% ேபா% நீ வாழ*கடவா ெந=சேம

ேபாE" உ"ேமா

பிாிவிறியி/த எைன இேபா பிாி நிA நீ

எA விேவக<+ற, அத,0 எணி% கால" உடE.யி" ேபாE" ேசA நீ"

ேதாதிர" பணிய எைன ? எA மன< ேகப,

ெசறிேட னிறிேதா வா ைத ெய,0ைர ெசவா எ - , -அத,0 நீ ஓ

கணேபா தாயி'" நி%லா விஷய<களி, ெச%லா நிறைன, அ<ஙன=

ெச%லா நிA இஃேதா ெசா% என*0 ெசா%Eக எA விேவக< +ற,
அத,கியா ெசா%ல ேவய ெசா% எைனள? நீ ெசா%Eக யா

ேககிேற எA மன<+ற,

கீழியா மிய, Aய தவ திG6ட% கிைடததேறா எ - , - அத,0* கீIேபான

அந/த சனன<களி% யா= ெசதிரா நிற ேமலான தேபாபலதினாலேறா இ/த
அாிதாகிய மா'ட ேதக" கிைடத எA விேவக< +ற, அத,0 ஈைமயா

ெமA மன= ச"மதிப, அத,0 அ<ஙன" அாிதாக* கிைடத ேதகைத ெப,A"

சீ*கிரதிேல திவைய அைடத,0 ஏ பணாம% 3ணா: கழிப எைன?
எA விேவக< +ற, அத,0 இ/த ேதக" ெப,ற நா" இனி திவைய

5

அைடயா வி கிேறாேமா, நீ சீ*கிர" பணிய எைன? சில நா:களி
பின அதைன அைட*0ெமA மன<+ற,

ம,றீ Hழிகால மி<கி*0ேமா எ-, - அத,0 இ/த ேதக" க,பகால" இGவிட

இபேதா ? இத,0 அள6 +றிய Fறா க?: இைடயிைடேய கண/ேதாA"

அநிதியமித; எ/த*கண" இ*0ேமா எ/த*கண" ேபாேமா ெதாியாெதA

விேவக< +ற, அத,0 அ<ஙன" அநிதியமாெமனி இதைன ெயாழி இனிவ<

காய அ/த திவைய அைட0 ெமA மன< +ற, அத,0 இனிேயா

காயதி க அதைன அைட ெமனி, ெபAத, காியபிறவி ெயA"
சிலநா:களி பின அைட0ெமனி அறித,காிய அவதிெயA" விேவக<
+ற, அத,0 நீ இ<ஙன< +றிய உைமெயA மன= ச"மதிப,

நீேமா /ைள ெயனி எ - , - அத,0 இ/த*காய< கிைடத,0

அாிெதபைத" இதன நிைலயாைமயிைன" நீ" விசாாி அறி/தைன
யாயி,

உளேபாIேத J8 ேமIபவ/ ைடத% ெசயா யிெத ெறா8தரAைணதாேள
எ - , - இ*காயமி*0" ேபாேத சிவன உபய பாத<கைள" ெதா8 எ"ைம

வைள/ ெகா:ளாநிற எ8வைக பிறவிகைள" நீ*கி* ெகா:?த% ெசயா,
இ எைன நிகதி/தெதA விேவக< +றி,A, எ - A. ம,ெறப
அைசநிைல,

உய தவ திG6ட% கிைடத ெதபத,0 உதாரண" : ஞானவாசிட".

"எறி<கட;'கெதாைளயி னியாைம* க8 0வ ேபா,, ெபாறிெவ"பிறவி

யேநகதா, ட விேவகி ெயனபிற/, .றி" பிறவி பயனிலவி" ேமாக

மைம= ெசெதாழிலா,, ெசறிவெதேன யிவ,றாேல தின<கெள%லா=

ெசறி மா%.''ஊழிகால ப<கி*0ேமா ெவபத,0 உதாரண". திவ:?வ

நாயனா . "உற<0வ ேபாE= சா*கா

ற<கி, விழிப ேபாE" பிற,

ெபAத,காிய பிறவி*0" அறித,காிய வவதி*0" உதாரண" : ஆன/ததிர .

"ெபAத,காிய பிறQ தித ேபா*, கறித, காிய வவதி - பிறிெதாைற,நா த,0
ேநர.ேடா நென=ேச .திெநறி, + த, க%லா 0றி.'' ம,A"
வவனவ,றா, காக. (1)

இ<ஙன" நீ +றிய உைமயாக; இனி திவைய அைடய* கடவெமA
மன= ச"மதிப, ேம,+Aகிற :-
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தாைள ேயதர மறிகிலா ெதம*ெகளி
தசிவ பிரகாச"
காளி யாெமன திாி/தவ பணிாி/
தாிய3டைடகி%லா
ேகைள ேயாமைன யாதிய வள,றிேல
கிட/ைழ தைனெந=ேச
நாைள ேயாைல/ Hத" வாினிவ

ைணெகாேலா நவி%வாேய. (2)

தாைளேய தரமறிகிலா எ - , - )ர .தலாக தாவரமீறாக ெசா%லபடாநிற

எ8வைக பிறவி ப<கைள" ைடத% ெச" அாிய திவகைள*
ெகா த,0 ப*0வெனA" அப*0வெனA" பாரா,

எம*ெகளித சிவபிரகாச,0 எ - , - அைம ப தா எம*0 எளிதிேல த/த

சிவபிரகாசெர' நாமேதயைத ைடய ஆசாாிய*0,

ஆளியாெமன திாி/தவ பணிாி/ தாிய3டைடகி%லா எ - , அவர

தைமயாெம றியாவ<+ற அவர தி6ளதி,0 பா<காக நட/ெகா
அவர ஏவ,பணிவிைடகைள ெச யாவ*0" அாிய 3ைன
அைட/தாயி%ைல,

ேகைளேயா எ - , - ஐேயா நீ ேகபாயாக,
மைனயாதிக வள,றிேல கிட/ைழதைன ெந=ேச எ - , - ெபS .த;ய

0 "ப ேச,றிக 3I/ உைழ*ெகாடைன ெந=சேம நீ ெயன
காாிய= ெச ெகாடா,

நாைள ேயாைல/ Hத" வாி னிவ ைண ெகாேலா நவி%வாேய எ - , - இனி

நாைள*0 இயமன Hத" ஓைல" வ<கால இ/த ெபSராதிய சீவ க:
ைணயாவேராெவA விேவக< +றி,A, எ - A.

மி0/த ேச,றி% வி8/ேதா கிட/ உைழத% ேபா% மி0/த ெச%வ"
ெப,ேறா'*0" அதி% TIகி மய<கி மAைம 0றி*க* +டாைமயி,
கிட/ைழதைனெயA +றபட. தாைளேய தரமறிகிலா எபத,0
உதாரண" : ஞானவாசிட". "இய,ைக 0ண= ேசாதி .ேன பிேன

யாைவமா" பிரமநீ ெயன% ேவ ", வியறவாைசயிEழவா * கிGவா

ேறாதி மீளா தீநரகி% 3Iததா0", திய*0Aேபாகதாைர தீ / தி
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ெதளி/தவைன ேபா%வா *ேக திகழ ேதாA, மய*கமற 6ண த வ%ல

0ைவ* கிடா வ/தி /த பிறபA*0 மக'மா<ேக.'' பணிாி/ தாிய

3டைடகி%லா எபத,0 உதாரண" : 3ராகம". "அ ததி றைம யாமா
வா0ெம றறி/ ந%ேலா ,நதி = சமய வாத ந,றவ= ெசப/ தியான",

ப,Aல கிய,ைக யா6" பரகதி வில*கா ெமேற, வி த 0ரவ பாத

ேமவிெம பணிெச வாேர.'' மைனயாதிய வள,றிேல கிட/ைழதைன

எபத,0 உதாரண" : ஞான வாசிட". 'தாரத மி0ெமனி, றைளயா0 மபாச/
தைள* ெகாடா, லாரதைன யAதாE" விர0ைடயாரறிவிலா ராைச

வி=சி*,+ாிய மேபாக ழAழ*0< ெகா /யைர* 0றித ேபாேத, தீரைதயா
மறிஞ*0 விரதிள தா சித" ெதளி மேற .'' ம,A" வவனவ,றா,

காக. (2)

நீ +றிய உைம ; திவேய ைண, மைனவியாதிய சீவ க: ைணயல ;

ஆனா% இவ கைள வி தா பாிதவிபெரA" இவைர ைவ பாகாபத,0
ஓ ைண இெறப< 0றி இவேரா < + நிேறெனA மன<+ற,

அத,0ேம, +Aகிற :

நவி; னி"மைன ம*க?* ெகாைண
நாமல திைலெயேற
கவைல ,றர றாமற/ தைனைன*
காலனா ெகா ேபாயி,
0வல யதைட/ திவைரநா ெடாA" ர/
தி ைவேயா 0றி*0<கா,
சவைல ெந=சேம சிவனலா யி *0யி
தா'ேமா ைணயாேம.

(3)

நவி; னி"மைன ம*க?* ெகாைண நாமல திைல ெயேற கவைல,றரறா மற/தைன எ - , - ெசா%Eமிட ெபS திர

.த;ேயா *0 ஒப,றைண நாமறி ேவA இெறA சிவன திவைய
மற/தைனயாக; திவேய ைணெயA" மைனவியாதிய சீவ க: ைண

யலெரA" நீ . +றியவ,றி,0 ஏெவைன ெயA விேவக< ேகப, அத,0

இ/த மைனவியாதிய சீவ கைள யாவ காபெரன வி ேபெனA மன<+ற,
உைன*காலனா ெகா ேபாயி,0வலயதைட/ திவைர நாெடாA"
ர/தி ைவேயா எ - , - உைன யம ெகா

ேபாமிட மீ

இ4மி*க

வ/ இ சீவ கைள எ*கால" காைபேயா, அஃதறி ஒ கண ேபாதாயி'"
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வ/ இவைர நீ நறி*கிறீேரா ெவA ேககதா + ேமாெவA

விேவக<+ற, அத,0 அவைர யா இ*0மளவாயி'< கா*0வெலA

மன<+ற, அத,0 நீயி*0", ேபாதாயி'" நிப .தலாேனா உைன*
ெகா

ேபாயினா ராயி'" அறி அவைர* ெகா ேபாயினா ராயி'"

அேபா உனா, கா*கபடா யாவெரA விேவக< +ற, அத,0 நீ +றிய

உைமெயA மன= ச"மதிப,

0றி*0<கா, சவைலெந=சேம சிவலா யி *0யி தா'ேமா ைணயாேம எ , - உைமயாக பா *0மிட ேபைதைமைடய ெந=சேம சீவ க?*0

சிவேன ைணயறி சீவ க?*0 சீவ க: ைணயாவேரா ெவA விேவக<

+றி,A, எ - A.

"இய,ெபய .ன ராைர* கிளவி, பல *0ாி ெய8தி விைனெயா

.ேம.''

எபதனா, காலென' மிய,ெபய .ன ஆெரப வ/த. நவி;னி"மைன
ம*க?*ெகா ைண ெயபத,0 உதாரண" : ஆன/ததிர .
"உடைலெயாெபாளிைன லகிய%பிைன ய 0ல ெநறிதைன, ைட

ைம/த தா த/ைதந மைனெயன வைறத மவ த"ைம, விடவி க/திைற

கழ;ைண ேமவிய விமல த< கைள ெய%லா, .ைடய ந0A ெமாழிமைற

.னிவ க: ?ைரபரா த கெளேற.'' சிவனலா யி *0யி ெரபத,0

உதாரண" : திவபய . " அகர 6யி ேபாலறிவாகி ெய<0, நிகாி;ைற நி,0
நிைற/.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (3)

நீ இ<ஙன< +றிய உைம,இனிைணயாவ யா? பைகயாவ யா?
மைனவியாதிய சீவ க: வ/தவாA எ<ஙன"? நீ +AகெவA மன< ேகப,

அத,0 ேம, +Aகிற :

ைணய தாெயைம ெதாட த ெதாட பர
ெறா%கழ Aைணய%லா
ைண6 ெசத மிகலத= ஞானெம
A:ளவா Aணராம,
றிைணயி ென=சேம பைகயிவ றவிவ
ெரன விைன வழிேய வ/
தைணவ சீவைர னி .னி வாதிய
வ ெதைன* ெக தாேய. (4)
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ைணயாதா ெயைம ெதாட த ெதாட பர ெறா% கழAைண எ - A, -- சி
ெதாட<கி 3ைடவி*0 மள6" ைணயாகி எ"ைமவி

நீ<காதி*கிற

உயி *0 உறவாகிய சிவன ெதாைம பாத<கேள ைண ெயA", அ%லா

ைண6 ெசத

மிகல த=ஞான ெம A:ளவா Aணரா எ - , - அஃதறி

உ:ளைத ெம; 6ெச நாச"பணாநிற பைகயாவ அ=ஞான ெமA"
உ:ளபேய யறி/தைன யி%ைல,

இைணயி ென=சேம எ - , - இழிவினா Eன*0 ேவA ஒ இறிய ெந=சேம,
பைகயிவ றவிவ ெரனவிைன வழிேய வ/ தைணவ சீவைர னி எ - ,

இவிைனயி வழியரா வ/ ெபா/திய சீவ கைள இவ பைகவெரன6" இவ
உற வெரன6< கதி,

.னிவாதிய வ ெதைன* ெக தாேய எ - , - பைக ெயA ெவ0ளி"

உறெவA விைழ6" அைட/ உேனா
ெயA விேவக< +றி,A, எ - A.

+ய எைன< ெக தா நீ

ஆணவதா% மைற கிட/த 6யிைர சிவ தன காணியதினா% எ 
மாைய*கேண த'வாதிகைள* ெகா  .ன விடயஞானைத விள*கி
பின )தி 0 )வா'பவ<களினா% ெசாப ஞானைத விள*கி
ஆன/தா'பவைத* ெகா த; உயி *0 உற6 சிவெனA" உயிாின
இர ஞானைத" அநாதிேய மைற 3டைடமள6" பைத
ெசத; ஆணவ" உயி *0 பைகெயA" ந%விைன அ'பவி*0மிட
பைகவ" உறவராகலாE" தீவிைன அ'பவி*0மிட மைனவியாதி றவேர
பைகவரா ேதகநாச= ெசத;னாE", இ சீவ க: விைனவழியரா

வ/தவரறி பைகவ" உறவ " அலெரA +றபட. ம,ெறப அைச
நிைல. பைகயிவ றவிவ ெரபத,0 உதாரண" : சிவ ேபாகசார". "ஆ ெபாிய
ரா சிறிய ராறவ ரா பைகவ , சீ ெபாிய ரான/த சி,ெசாப - ேப ெபாிய,

ெர<ெக<0" தாமா யி/ சட சிதைன, ம<க<கிய, Aவதானா%.'' ம,A"

வவனவ,றா, காக. (4)

ெக தாேய ெயA எைன நீ ெவAபெதைன? பயனிறி

உறைவப,Aதலா% எைனள? நீ +றியவாேற வி ேதெனA உறவிைன
வி  ெபாளிைன* கதிய மனைத பா  ேம,+Aகிற :
ெக வ தா" ெபா: ெச%வேம ப%வைக*
கிேலசம, ற தைன
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வி வ ேத)க ெமன6ேமா / திைல.ன"
வி ேளா * 0ைனேபாE
ெநய க" தி%ைலேயா ெசா%Eதி
ெந=சேம யினிப,ற,
றைட ேமலர னைளேய ெபாெளன
வ= ெச%வ மதாேன. (5)

ெக வதா" ெபா: ெச%வேம ப%வைக* கிேலச" எ - , - அழி/ ேபாவதாகிய

ெபா: ெச%வேமா பல ேவAவைகபட பெமA விேவக<+ற, அத,0

.ன மைனவியாதிய உற6கைள நீ வி *க ெசானப வி ேத, இேபா

இ/த ெபாைளயாயி'" அ/தைல* 0றி ைவ*ெகா

தவதிைன

பUவ ெலறா% இதைன" நாசெமA/ பெமA< +றினீ , இனி
இபமாவ யாெதAமன<ேகப,

அ தைன வி வேத )கெமன6 ேமா /திைல எ - , - அத,0 அ/த ெபாைள*

ைகவி வேத )கெமன6" அதைன பிதேல பெமன6" உைமயாக

அறி/தாயி%ைல நீெயA விேவக<+ற, அத,0 நA +றினீ இெபாைள"

வி  இர*க ெசா%Eகிறீேரா ெவA மன<ேகப,

.ன" வி ேளா * 0ைனேபாE ெநய கமதி%ைலேயா ெசா%Eதி எ - , -

அத,0 .ன  ப,A*களா :ள யா6" பெமA அறி/ ற/ேதா *0
உைனேபாE< + /த தியிேறா நீ ெசா%வா ெயA விேவக<+ற,

அத,0 ச"மதி இ<ஙன= ெசா%லபட ெபா?*0 ேமலாய ெபா:
யாெதA மன<ேகப,

ெந=சேம யினிப,ற, றைடேம லரனைளேய ெபாெளன வ= ெச%வ

மதாேன எ - , - ெந=சேம! இனி இெபா ேம% ைவத ப,றினீ<கி ேமலாய

சிவன அைளேய ெபாெளன அைடேவா", அதைன அைட/தா% அGவடாேன
அாிய ெச%வ." எம*0 ெகA விேவக< +றி,A, எ - A.

இெபாளா% இGவிப" வத% ேபால அGவளா% இGவிப" வத;
அ= ெச%வம தாேன ெயA +றபட. ெச%வேம ப%வைக* கிேலச

ெமபத,0 உதாரண" : நீதி ெவபா. ''இனற" ெபாைள மீ தE"

பேம, பினதைன ேபUதE/ பேம - யன, தழிதE/ பேம ய/ேதா
பிற பா,;ழதE/ பேம யா".'' வி வேத )க ெமபத,0 உதாரண" :

திவ:?வநாயனா . "யாதனி யாதனி னீ<கியா ேனாத,லதனி னதனி னில.''
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அ=ெச%வமதாேன எபத,0 உதாரண" : தி* கைட*கா.

"ெச%வெந மாட= ெசA ேசேணா<கி , ெச%வ மதிேதாய ெச%வ .ய கிற,

ெச%வா வாI தி%ைல சி,ற"பலேமய, ெச%வ கழேல= ெச%வ= ெச%வேம.''
ம,A" வவனவ,றா, காக. (5)

இ<ஙன< +றிய ஏவினா% ெபா: பெமA வி * கட)கைத
விைழகிற மனைத பா  ேம, +Aகிற :
தாைன Jழம Uலைகயா டழிபவ
த<க: வாI வினிெதேற
நீ நிைனதிேயா ெந=சேம ெய=)றா
நிமலஞா னம,றா%
வா'" ைவய." வ/தா: வண<0ெம
வாI6கா டE"3.,
ேபான நாகிர< க6"வ ெமனநேலா
கறேதா / திைலகாேண. (6)

தாைன Jழ மUலைக யாடழிபவ த<க: வாIவினிெதேற நீ நிைனதிேயா
ெந=சேம எ - , - இரத கச ரக பதாதிகளாகிய நா%வைக ேசைன" த"ைம
JI/வர இ46ல கரசா அGவாIேவா " அழி/ேபாகாநிற
அரச க?ைடய ெபா வாIவிைன இனி இெதA கதிைன ெகா%ேலா

ெந=சேம எA விேவக< ேகப, அத,0 நீ ேம, +றியவாேற உறைவ"

ெபாைள" வி ேத, இேபா இGவரசர ெச%வைத" இவைர யாவ"

வண<0" இவர ெபைமயிைன< க

அதிசயிதமாதிரேம யறி

ேவறி%ைல, அத,0 நீ இ ெச%வ." ெபைம" ெபாெயA" இவ,ைற நீ
வி"பாேத ெயA< +றினீ , ஆனா% இ ெச%வ ெபைமக?*0 ேமலா

ெம"ைமயாகிய ெச%வ." ெபைம" எைவெயA மன<ேகப,

எ=)றா நிமல ஞான" ,றா% வா'" ைவய." வ/ தா: வண<0" எ - , அUவளவாயி'< 0ைற6படாத பாி4ரணமா நிமலமா:ள சிவஞான
ெச%வைத ஒவ அைட/தா% அவன பாதைத வானகேதா"

ைவயகேதா" வ/ வண<கா நி,ப க:, ஆத; ெம ெச%வ." ெபைம"
இைவ ெயA அறிதி,

ெமவாI6 காடE" 3 .,ேபானநா கிர<6" வெமன நேலா கற

ேதா /திைல காேண எ - , - இஃதறி இ/த ெமவாI6 கட6டேன .ன 
ெபாவாIவி% 3ணாளா* கழி/த கால<கைள நிைன இ/ெந <கால"

12

இGவிபைதவி

இ/ேதாெமA இர<0தE" வெமA ஆத உைரத

வா*கிய<கைள அறி/திைலேபாE", நீ அவர வா*கிய<கைளபா 

அறிவாயாக ெவA விேவக< +றி,A,எ - A.

தாைன Jழ மUலைக யாடழிபவ எபத,0, உதாரண" : நாலயா .

''யாைன ெயத" ெபா;ய* 0ைட நிழ,கீI , ேசைன தைலவரா ெசேறா ேமைன, விைனலப ேவறாகி 3Iவ தா< ெகாட, மைனயாைள மா,றா
ெகாள.'' வா'" ைவய." வ/ தா: வண<0" எபத,0 உதாரண" :

ஞானவாசிட". 'ெமெதற சாிதிரதி னவ தைம லெக%லா" வி"/

தைம, ெகாெதாA வனT<கி, 0ழ;ைசயா மகிIவில<கி +ட"ேபாE,

மிதைம யாவ*0" ெபாைமயினா ;ய"பியதா மிதனி ேவறா , செதற

வழியிரேடI பவ/தீ ப வவ *கவ,ைற சா,ற* ேக ேமா.'' ேபான நா
கிர<க6" வ" எபத,0 உதாரண" : படண பி:ைளயா பாட%. "

அணற 3தி யரசி பா0 மணி பைடேயா , நெணா நாெலாப

தாமவேரவE நUமிG5 ,ெண பசி*0 மைடப:ளி யான )க.ெம%லா,

ெமணி; கால மவேம வி தன ெமணாிேத.'' ம,A" வவனவ,றா,

காக.(6)

இ<ஙன" +றிய ஏவா, )கப,ைற வி  இடப,ைற* கதிய மனைத
பா  ேம, +Aகிற.
காணி Vெத" திடமி ெவனமைண*
கதிம ணாகிறா
நாணி லாமட ெந=சேம ட;
நமதிட மலெவறா,
ேபண 6"ப ேமயித, கிடமதா"
பிதிவி தைன நாக
4ணி னாறி சரணேம யி *ெகலா"
க;ட மேதேர. (7)

காணிV ெதமட மிெவன மைண*கதி மணாகிறா நாணிலா மட ெந=சேம
எ - , - இ எம காணிெயன6" இ எம 3

என6" மைண எனெதA

கதி மணா ம/ ேபாகிறா, இ<ஙன" எணி% கால" யாெதாைற

யாெதாைற நீ விைழ/ கதினா%, அ/த அ/த மயமா நிேற இற/தைன,
இ<ஙன" இற/" பிற/" இப<களி% ெமா

இ'"

ப,றாநிறா, நீ ெவக மி%லா ேபாE", ேபதைமதாேன நிைற/த ெந=சேம
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எA விேவக<+ற, அத,0 நீ விட% ேவ " எறவ,ைற ெய%லா"

வி ேத, இனி ஓாிடமாயி'" பி*ெகா/ தவைத பUேவ
ெனறா% நீ இGவிட." ஆகாெதA +றினீ , இGவிட" ேவ ெமன

பிததனா% 0,ற" எைன ெயA மன<ேகப,

உட; நமதிட மலெவறா, ேபண6" ப ேம இத,கிடமதா" பிதிவிதைன எ - ,

- வாத பித சிேலம<களினாலாகிய வியாதிக?*0 இடமா:ள உட"

சடமாக; யா" அறிவாக; இG6ட"ேப நம*0 இட" அெறறா% இத'*0
இடமா:ள மணிைன இடெமA பி*க6" த0ேமா நீ ெசா%Eதி ெயA

விேவக< +ற, அத,0 நீ +றிய உைமயா", அறி6வமா எம*0 இடமாவ
யாெதA மன<ேகப,

நாக4ணினா றி சரணேம யி *ெகலா" க;ட ம ேதேர எ - , -

ச பாபரணனாகிய சிவன திவகேள உயி க?*ெக%லா" அைடமிடமாக;

அேவ நம இடெமA நீ அறிதி எA விேவக< +றி,A,எ - A.

இத,0 உதாரண" : சிவதேமாதர". "மணி'/ தனதி' மைன*0 வாதந,,

ெபணி' மகவி'" ெபாிய ேபாி'/ ெணன விைழவிைன ற/த Hயேர,

விணி' மிட விள<கி ேம6வா . திவ:?வநாயனா . "*கிலைம/திA

ெகா%ேலா 6ட"பி',

சி ;/த 6யி *0.'' ம, A" வவனவ,றா, காக. (7)

இ<ஙன< +றியவ,றா% இடப,ைற வி  கைழ வி"பிய மனதிைனபா  ேம,+Aகிற.

ேத கி லாயிவ கIவிைழ/ தைனயினி
ேதக"ேவ றைட/தாேய,
சா ேமாவதி ;தி, க ழலநீ
தா'ண / தி வாேயா
ேபாி யாதியா மா ெகா., பவதிகI
ெபறி'ம ைணெந=ேச
ேயாாி ேனாி%3 Aதேல கழிக
8ற%பிற ெபன6ேன .

(8)

ேத கிலா யிவ கI விைழ/தைன இனி ேதக" ேவறைட/தாேய, சாேமா அதி
;தி, கழல நீதா'ண /தி வாேயா எ - , - கழின உைமைய நீ நறாக

விசாாி அறி/தாயி%ைல, இGவிடகைழ வி"பா நிறைன, இ* காயைத
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வி

இனி ேவேறா காயைத யைட/தாேய% இதக வ/த கI அத க

வ/ ெபா/ேமா ; அஃதறி .,பவ இன கைழ ைடயா இவெனA
பிறராலறி/ ெசா%லதா ப ேமா ; அஃதறி நீதா .,பவதிேல ந,கைழ-

ைடேயா யாெனA அறிதிேயா ெவA விேவக< ேகப, அத,0 இஃதாயி'"

என*0 ெதாியாேதா ெவA மன<+ற,

ேபாியாதி யாமா ெகா .,பவ எ - , - அத,0 இனிேம% வ" பிற

விவகார" நின*0 ெதாிமாயி .,பிறபி விவகார." நின*0

ெதாிமாக; .,பிறபிக எம*0 ேப யா? யா" யாவ ? எம விவகார"

எைன? நீ ெசா%Eதி ெயA விேவக< ேகப, அத,0 மாAதர< +Aத;றி
மன=)"மா விப,

இகIெபறி' மைண ெந=ேச எ - , - இத,0 உன*0 ெவAபாகிய இகI சி

வமாயி'" அ இ/ த கI சி ேபாலேவ யா0" ெந=சேமெயA விேவ

க<+ற, அத,0 நீ இ<ஙன" +றியவா,றா% யாவ< +Aகிற க ழிகI6க:

இ%ைலெயபதாயி,A, ஆக; இைவக: இ%ைலேயாெவA மன<ேகப,
ஓாிேனாி% 3 Aதேல கழிக8ற% பிறெபன 6ேன எ - , - உைமயாக

விசாாி*0மிட ஒப,ற 3ைன அைடதேல கெழன6" பிறபிைன
அைடதேல இகெழன6" நீ அறிதி ெயA விேவக< +றி,A,எ - A.

3ைன யைட/ேதா" நிதிய", ஒறைன" வி"பா அG3ைனேய

வி"பி அைட/த அவர க8" நிதிய", பிறபிைன யைட/ேதா" அநிதிய",

இவர க8" அநிதிய", ஆக;, அ கெழA" இ இகெழA<

+றபடன. இத,0 உதாரண" : ஒழிவிெலா *க". "நாேயறி 3I/ெத

னடாகிெல ஞானி*0, ேபயா= சக"பழிெத ேபUகிெல - ேறாயா ,

ெபைம சிAைமயிைல பி'.'மி%ைல, வைரவ,A ேவய ெசவா .''

உற6 .த% கழீறாய ஐ/தி,0" உதாரண" : பிர;<கWைல. "ஓ " ெபா'
.ற6" பைசேமா , ேக = ெச%வ.< கீ தி" நி/ைத", 3 < கான."

ேவறற ேநா*0த%, + / தைம ெகா?ம நமன".'' ம,A" வவனவ,றா,
காக. (8)

தாைளேய தரமறிகிலா ெத'" பா .த% இGேவ8 பாடாE" மனதி,0
றப,A*களா:ள உற6 ெபா: )க" இட" கI எகிற இGைவ/ைத"
வி வி இ/த 6ற6 .தலாகிய ைவ/= சிவன திவேயெயA அறிவி
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இனி உப,ைற நீ*கி அதிவைய அைடத,0 ஏவா தவைத ெச"ப
மனைத ச"மதி*க பண, அ ச"மதி தவ=ெசய ெதாட<0"ேபா

அதவதா% தைன பிற ெபாியெனA +ற, அெபைம கதிய

மனைதபா  ேம,+Aகிற.

உ' கிறைன ைனமேணா ெபாியென
Aணமா ெசய6பா
ம' மீசேன ப/த"3 டளிபவ
ம,ைறய ரறி/ெதனா
மனவறி ெபான காியதா
வ/தவ= ெசெந=ேச
பிைன .னவ 'லகறி/திைற=)மா
ெபைம ெச 0வேனாேர. (9)

உ' கிறைன ைன மேணா ெபாியென Aண மாெசய எ - , - உைன

இG6லகதிE:ளா தவதா, ெபாியெனA அறிமாA ெசய நீ ககிறைன,
உபா ம' மீசேன ப/த" 3டளிபவ ம,ைறயரறி/ெதனா" எ - , -

உனிடவி நீ<கா நிைலெப,றி*கிற பரமசிவேன நீ ெசத
அவதிைன" தவதிைன" அறி/ அவதி,0 பயனாய ப/த." தவதி,0

பயனாய 3 " தபவ, அ சிவைனயறி ஒழி/த சீவ க: உைன

ெபாியெனA அறி"ப அவ சாXியாக நீ ெச" தவதா% உன*0 என

பய உடாெமA விேவக<+ற, அத,0 அ சிவன தி6ள*0 பா<காக

நட*கிற ந ெனறி யாெதA மன<ேகப,

அனவ றிெபானகாிய தாவ/ தவ=ெச ெந=ேச எ - , - சீவசாXி

0றியாம% சிவன திவ சாXியாக அாிய தவதிைன ெந=சேம நீ ெசதிெயA
விேவக<+ற, அத,0 அதிவ சாXியாக ெச" தவதா% வ" ெபைம
யாெதA மன<ேகப,

பிைன .னவ 'லகறி/ திைற=)மா ெபைம ெச0வ ேனாேர எ - , - அத,0

இ<ஙன" நீ தவ= ெசத பின யாவ *0" .த%வனாகிய சிவ
இG6லகதிE:ளா யாவ" நிைன ெபாியெனA அறி/ வண<0"ப
ெபைமைய ெசவா, இதைன நீ அறிதிெயA விேவக< +றி,A, எ - A.
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இத,0 உதாரண" : சிவேபாகசார". ' நா" ெபாிய ெர'மைத நாடா தட*0மவ ,
தா"ெபாிய ெரA மைற சா,றியி

- நா" ெபாிய,ெரபா சிறிய ாிவரலா

திG6லகி,, Aபா )மபா க: ெசா%.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (9)

இ<ஙன/ திவ சாXியாக தவ= ெசகிற மன" )வ *க விபைத*
கதியவாA ேநா*கி ேம, +Aகிற.
ஓாி ':ளேம பாாிமா 'ட .த
EளவA பிற4 =
ேச மிபெமா றி%ைலெயபபிர
திய*கமா நீவ%லா
ேபா க ளாதி பிைமயவரைடவ"
கலF Eண /தாேய
ேநாி லாவர கழலலா மி0)க
நிைலபிறி திைலயேற . (10)

ஓாி ':ளேம பாாி மா'ட .தE: வA பிற4 = ேச மிபெமாறி%ைல
ெயப பிரதிய*கமா நீ வ%லா எ - , - ெந=சேம உைமயாக

விசாாி*0மிட இ 4மி*க ம*க.த% தாவரமீறா :ள அAவைக
பிறபி':?" ெபா/தாநிற )க" ஓரUவளவாயி'" இெறப காசி
பிரமாணமாக நீேய அறியவ%லா,

ேபா களாதி பிைமயவரைடவ" கல FEண /தாேய எ - , - அஃதறி

ச*கேளா அம ெசத% .த;யவ,றா% வ" ப<கைள ேதவ க:
ெபா/வ" ேவதாகம சாYதிர<க: +ற அைத சத பிரமாணதா%

அறி/தைன ெயA விேவக<+ற, அத,0 ம*க .த;ய அAவைக பிறபி,0"

ேமலாய ேதவ பிறபி கU" இப" இெறறீ , இனிதா )கமாவ

யாெதA மன<ேகப,

ேநாிலா அரகழலலா மி0)கநிைலபிறிதிைலயேற எ - , - அத,0

ஒவா,றா'" உவைம +ற,காிய சிவன திவேயய%ல மி0/த ேபாிப
நிைல ேவA இெறA விேவக< +றி,A, எ - A.

பிற" இற" காம." ேநா" பய." .த;ய ப<கைள
ேதவ களைடத;, ேபா களாதி ெபA +றபட. அெறற - அைச
நிைல. இத,0 உதாரண" : ெப/திர . "தீய வ)ர பைக ெச,ற மா வ
மிக6 , ேநா டந<கனா

ேநாக ெக%லா/ தாயான, காய .

17

ைகெதாழ ேவன .

க,பேத, மா/ தைம டானா% வாேனா *

ெகைன வள'ேட.'' ஆன/த திர . 'ேதவிமா'டதி, Aப/

திகIவதிபாி ேசெயறா, லாவகீI வில<0 ப*கி யாதிதா வரம,ெற%லா, ேமாவிய

ப ெவ:ள ைழதேலா ரள6 .ேடா,பாவமா நிரய/ தனி, ப

பகர% ேவடா .'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (10)

ய

இ<ஙன< +றிய உபேதச ெமாழிகைள அ தா<கீகாரமாக உெகா
பிரப=சதி% மிக6" உவ  பிறவாம% நிற மனைத பா 
ேம,+Aகிற.
அெறன*0 நீ ெயாைண பிறபிற
பதி,Aயர.<ேக /
திற ெலாறலா% வியாதியாதிகளினா,
ெசறியர.ேமா /ேதா
ெதA ேமIபவ* க=சிைல ெந=சேம
யிப3 ெட ெவேற
நிA நிற8 திைல ெதா8 திைல சிவ
ேனச தா: 4சிேத. (11)

அெறன*0 நீெயாைண எ - , - பிற ப ெமA" 3

இபெமA"

உன*0 நானா 6பாய<களினாE" யா" அறிவி" நீ அபிறபிைன நீ*கி
3ைன அைடத,0 ஏவாய தவதிைன விைர/ ெசயா தாமச"

பUகிறைன யாக; என*0 நீ ஒப,ற ைணயெறA விேவக<+ற,

அத,0 நீ வி *க ெசான ப,A*க: யா6" வி ேத, தவ.= ெசகிேற,

நீ இ'< +றியவாA< ேகக நி,கிேற. இ<ஙன" இ/த எைன

அ<ஙன< +றிய எைன ெயA மன<ேகப,

பிறபிறபதி, Aயர.<ேக / திற ெலாறலா% வியாதியாதிகளினா,

ெசறியர. ேமா /ேதா /ெதA ேமIபவ* க=சிைல ெந=சேம எ - , - பிறபி,

கபாசயைப உAத% .த;ய ைவ/தினா% வகிற பைத", இறபி%

அபதி ென மட<காகிய பேதா

வகிற நாசைத", இவ,றி,0

இைடயா:ள Yதிதி*க அ/த% ெபா/த%களாE" ேநா .த;யவ,றாE"
அைடயாநிற ப<கைள" இைடவிடா எ*கால." ஆரா/
அGெவ8வைக பிறபி,0" ெந=சேம நீ பய/தாயி%ைல,

இப3 ெடெவேற நிA நிற8திைல ெதா8திைல சிவேனச தா: 4சிேத எ
- . - அஃதறி அபிற ப<கைள நீ*0த% ெச= சிவன திவ*0
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ேநயராகிய அயார திவகைள அ சி வண<கிைனயி%ைல, இப

3டாவ யாெதA அவ க:ைள* ேக

நிA நிA அ8தாயி%ைல, ஆக;

யா" +றியவாA நீேகட எைன ெயA விேவக< +றி,A,எ - A.

வியாதிகளினா, ெசறியர" எறைமயா% அ/த% ெபா/த,0 ஏவாகிய
திரவிய/ ேத த% அதைன பாகாத% நைர திைர T .த;யவ,றா%
வ/ப." ெகா:க. கபாசயைப Aத% .த;ய ைவ/ பெமற கபாசயைப Aத%, அதி, சல" 4ாித%, உதரா*கினியா%ேவ6த%,

பிரJதவா .ாி த:?த%, ேயானி வாரதி% ெந*0ட% ஆகிய

இGைவ/ ெமறறிக. இவ,றி,0 உதாரண": சிவதேமாதர". "

எெறெறணி யி*0.யி ாிட ப டழி ெமழி% வைர*கீ, ெழாA

ெமாவ றைனேபால* கபா சயைப Aதலா. மற 6ததி

மறி/தாIவா வத ெமன வ/தியி , நிற கபா சய6தக ெவ:ள<

ெகா:ளநிைறயழி/ேத.'' எA", " அ<கியதனி, ற<கியி

மேயாமயத 0"பதி,,

ற<0ெமாவ றபன" ேபா, றபன ெம/ தாதர, த<கி)டேவ யழலைனய

Jசியதனாலாகைத,ப<கிதிடேவ ப மிடாி னிநா, 0ணித" பட8<0".''

எA", "கபாசயேம கடமதா மதனிலதிக< க <காE, .ாி*க மிக6ேமாக.ற
.ைன ண 6 ம/நிைலேய, மாி*க வாைல* க"ெபனேவ ேயானி வழியி

வ;ெதாைலய, ெந*கப

நிலமிைசேய ேதாA .யி னிைலடேன.'' எA",

இபிறபி ெனமட<காய பேதா வ நாசதி,0 உதாரண" : ெப/திர .

"பரண மாகிய ெப= ),ற." ப

த<ைகயி,ற/த, விரண மானைவ

ெகாட விவைரவி ய"பிட திவேண0, மரண ேவதைன யாவரா லறியலா

மய<கிைய" லன/த*, கரண மியாைவ< கல<கிட வ/ய கட6ேள

யறிகி,பா.'' எA", ''வ/தி
ேமைல" பி .ண ெவா

மரண ப மறிைர ெசய ேபாேமா, 6/தி

ெபாறி கல<கி, ந/திடா விேள T நா6ல /தலம/

ெதேன,யி/தமா விறபி, Aப" பவப ெதமட<ேக.', எA",

ஆன/ததிர . "கவிைட வ8// ப. நிலதி கUறி, ெகாய ெவ/

ேநாயா, ம6ெவ/ ய நைரதிைர ெயதி வ/தி / ப.< +,றா,

Eவிைன ெயா6/ ப. மீ < க*0ழி ெயாAA ய", ெவவர

ெவணி யிப3டதைன ேமவ ந 0ண தேல ேவ ".'' எA", நிA

நிற8திைல ெயபத,0 உதாரண" : திவாசக". 'ஆ கி றிைல +ைட

யாகழ, கபிைல ெயகி, பா கிறிைல பைதப= ெசகிைல

பணிகிைல பாதமல ,J

கிறிைல J கி றமிைல, ைணயி; பிணெந=ேச,

ேத கிறிைல ெத6ேதாறலறிைல ெசவெதா றறிேயேன.'' எA" ம,A"
வவன6றா, காக. (11)
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நீ +றியவாேற பிறவி பதி,0 பய." இதைன நீ*கிவி

இபதிைன

அைடவித,0 ஏவாகிய அயவாிட அ" என*கிறாய உைம, இனி
பயபதிகேளா < + 3ைன அைடத,0 ஏ ெசகிறாெயA மன<+ற,

அத,0 நீ எைன அ<ஙன= ெசகிறா ெயA பி'" அதைன ெவA
ேம,+Aகிற.
4ைச ெசேதாதிர=ெசா; தைனநிைன
ணிய பானண,
காைச ெசதி ம"பல* +தைன
யைடகிைல யைட/தாாி,
ேப) கிறைன யறவாி விள<கிைன
பிற மைன நய*கிறா
சீசி யி<கி/ ெதெசதா ெந=சேம
ெசதிலா ெக வாேய. (12)

4ைசெச ேதாதிர= ெசா; தைன நிைன ணிய பா னண, காைச
ெசதி

ம"பல* +தைன யைடகிைல எ - , - தன திவைய* காயதா%

அ சி வண<கி வா*கா% ேதாதிர" பணி மனதா% தியானி இ<ஙன"
வழிப " பதி ணிய<கைளைடய அயாாிட எ8/த?வத,0
தி6ள இ ைச ெசயாநிற கனகசைப*க நட" ாிேவாைன மனெமாழி
ெமகளா% வண<கி அைட/தாயி%ைல,

அைட/தாாி, ேப)கிறைன யறவாி விள<கிைன பிற மைன நய*கிறா எ-,-

அவன திவைய யைட/த அயா ேபா% வா ைத மாதிர= ெசா%E

கிறைன, ப);ேதா% ேபா த ேபா% உ:ளதி% வ=சக" ைவ*ெகா

ற றவறேதா ேபா% அவர ேவடதா% விள<காநிறைன, என*0 உாிய

மைனவிைய ற/ தவ= ெசகிேறெனA ெதாட<கி பிற *0ாிய
மைனவிைய இ சி*கிறா,

சீசி யி<கி/ ெத ெசதா ெந=சேம ெசதிலா ெக வாேய எ - , - சீசீ

.னி/த இ%லற. மறி அதைன வி  பின அைட/த றவற. மறி
இவ,றி ன வA +டாெவா8*க=ெசகிறைன, ெந=சேம நீ இGவிடதி%

இ/ என காாிய= ெச ெகாடைன, இனி நீ இ/தா%

இ*+டாெவா8*கதா% எைனபவபதிேல த:?வாயாக; நீ சாவா
ெக வா எA விேவக< +றி,A, எ-A.
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தைன நிைன ணிய பானண, காைசெசதி " எபத,0 உதாரண":

திவாசக". ''.தேன .த%வா .*கணா .னிவா ெமாடறா மல பறி திைற=சி,

பதியா நிைன/ பர6வா தம*0 பரகதி ெகா த: ெச=,சிதேன

ெச%வ திெப/ைறயி, ெச8மல * 0/தேம வியசீ, ரதேன யேய னாதாி

தைழதா லெத/ேவ ெயற ளாேய." பிற மைன நய*கிறா எபத,0

உதாரண" : திவ:?வநாயனா . "வ;யி னிைலைமயா வ%Eவ" ெப,ற",
;யி ேறா% ேபா  ேம/ த,A.'' ம, A" வவனவ,றா, காக. (12)

நீ +றிய .ைறேய ெசகிறதறி எ ேமேல தவெறாA" கேல, இ<ஙன

மிப ெசதி லாெக வா ெயA எைன ெவA* +றினீ , எபா%
தவAதா யாெதA மன<ேகப அத,0 ேம,+Aகிற.
வாயினா,பல F%ப ண / ந%
வழிபிற * 0ைரெச
நீ ேலாகவா சாரேமா ரUைண
யா'நீ< கிைலெந=ேச
Hய தாமிவ பிற ெகாள* 0<0ம=
)ம/ெச% கர.னி,
காய மா'ட திறத, கறி
கள6மி ைமயினாேல.

(13)

வாயினா, பலF%ப ண / ந%வழி பிற * 0ைரெச நீ ேலாகவாசார
ேமாரUைண யா' நீ<கிைல ெந=ேச எ - , - பல ஞான சாYதிர<கைள

வாயினா, ப" அவ,றின ெபா:கைள ஆரா/தறி/" பிற *0
நெனறியா6" அவ ச"மதிப ெசா%;" நீ .னி/த உேலாகாசார

வழ*கதி% ஓரU வளவாயி'" உ:ேள ற/தைனயி%ைல' இ<ஙன" பிறபி,

ேகவாய உேலாகாசார" றத ;ைமயா% 3, ேகவாய ஞானாசார"
ப,றியதி ெறப நறறி/ேத ெந=சேம,

Hயதா மிவ பிற ெகாள* 0<0ம=)ம/ ெச%கர.னி% எ - , -

0<0மெபாதி )ம/ ெச%கிற க தப" உனிE" நிமலமாெமA

விேவக<+ற, அத,0 பல F%கைள* க,றறி/ பிற *0 உைர*க சிவ4ைச

ேதாதிர" பண இவ,றா ;யாவ" மதிபவி/த எைன மிகசடாளமாகிய
க தபதி,0* கீIப தி* +றினீ , இஃெதைன ெயA மன<ேகப,

காய மா'டதி றத, கறி கள6 மிைமயி னாேல எ - , அத,0

நீம*களியா*ைகைய ெப,A F,ெபா?ண /" அ/F,ெபாளா%
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3பமாய பயைன ெபறா அபய ெப,ேறா ேபா% ெந=சி% வ=ச"
ைவ*ெகா

அ/F, ெபாைள பிற பயெகாள* +Aகிறா,

க தபதி,0 ம*களிடதா*ைக மிA, அஃதறி" யா )ம/த

0<0ம" பிற பயெகாள* ெகா ேதெனA வ=ச." உளதிறாக;
உைன அதனி'< கீIப  தி* +றியதா% ேதாஷ" எைன ெயA விேவக<
+றி,A,எ - A.

உேலாகாசார நீ<கிைல ெயறைமயா% ஞானாசார", ப,றியதி ெறப

வவி*கபட. 0<0ம" - ஆ0ெபய . வாயினா, பல F%ப ெதபத,0
உதாரண" : திவ:?வநாயனா . "ஓதி ண /" பிற * 0ைர<
தானட<கா,ேபைதயி, ேபைதயா ாி%.'' பிற ெகாள* 0<0ம= )ம/ ெச%

எபத,0 உதா ரண" :- அறிவான/த சிதியா . ''விாி/தந% ேவத ராண<க ளாகம

மி*ககைல, ெதாி/ ப ெபா: ெசபி தாநிைல ேச / நி%லா,

தி/தசடாளாி ேன,ற< க8ைத ெயழி,0<0ம", பாி/ )ம/" பி வ=ச"

ப ணாத பயெனழிேல.'' ம,A" வவனவ, றா, காக. (13)

எ'ளதிக வ=ச" இ/தைமயா% நீ இகI/ +றினீ . ப,A*களியா6"

வி த என*0 இவி த% அாிேதா இதைன" வி ேத, இனிெயா

மா *கதிேல நிA தவைத பணி 3ைட அைடத,0 அAவைக

சமய<க?: ஒ ேமலாய சமய" என*0 நீ +AகெவA மன< ேகப, அத,0

ேம,+Aகிற.

நாE ேவத. ெமாசம நிைலெசால
நைவெசV ரவைதபா,
ேகாE Tவி சமயமா கியப
0ழியிZ ழிகிறா
ேவைல யா6ன* 0டறா விதிற
ைவமைத வி வி*0<
கால னா ெதாட ைபமின/ ெதாடதி
ேபாEநீ கைட ெந=ேச.

(14)

நாEேவத. ெமா சமநிைல ெசால நைவெசV ரவைத பா,ேகாE Tவி

சமயமாகிய ப 0ழியிZ ழிகிறா எ - , - இ*0 .த;ய நா0 ேவத<க?"

சகல ேகவல<க?*0 மதியமாகிய )தாவYைதேய 3டைடத,0 ஏெவA
ெசா%ல* காம ெவ0ளி மய*கெம' .*0,ற<கைள" உடா*0த% ெசகிற
சகல ேகவல<கெளகிற இரடவYைதகளி ப0தியாக சமயிக: த<க: சித
விக,பதா, ேகா;ய அAவைக சமயமாகிய பிறவி ப 0ழியிேல நீ
இர<காநிறா ெயA விேவக<+ற, அத,0 இG வAசம ய<கைள"
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ப 0ழிெயறீ இ எைன ெயA மன< ேகப, அத,0 இ<ஙன"

ேகடைமயா, சமய<களி ேமேல ப,A*க: நீ இன" வி திைலயாக;,
ேவைலயா 6ன* 0டற விதிறைவ மைதவி வி*0< காலனா ெதாட ைப

மின/ ெதாடதி ேபாE நீ கைடெந=ேச எ - , - இேவ ேவைலயாக உன*0 உட%

ெகா *கிற பிரமனாகிய உறவிைன" அவனா, ெகா *கபட உட%கைள
வி விதேல ேவைலயாக வி வி*கிற +,றனாகிய நபிைன" எGவைகபட
ப,A*கைள" வி  பிறபிறைப நீ*0த,0 ஏவா வ/" இன."
ெதாட கிறைன ேபாE" நீ யாைவ*0< கீழா ெந=சேம ெயA விேவக<
+றி,A,எ - A.

ேவதாகம<க: +றிய ெநறி ெச%ேவா *0 பிறபிற நீ<0தேலயறி ம,ைற
சமய F%க: +றிய ெநறி ெச%ேவா *0 அைவ நீ<காெவப இதனா, காக .
நாE ேவத. ெமா சமநிைல ெயபத,0 உதாரண" : படணபி:ைள

நாயனா . "சின/தைன ய,A பிாிய./ தான,A ெசைகய,A, நிைன/த ம,A

நிைனயா தம,A நிமலமா,தன/தனிேயயி/ தான/தநிதிைர த<0கிற,

வன/த; ெலறி ேபனத ேனகயி லாயதேன.'' சமயமாகிய ப 0ழியி

எபத,0 உதாரண" : ேதவிகாேலாதர". "சமயா சாரச< க,ப விக,ப., மைமயா

தா<0ல வாசார மான, மிைமயா தா" விடாதவி% வாI*ைக, மைமயா

ேதாளா வி தலா சாரேம.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (14)

இனி இ/த 6யிைர* ெகா ேபாகிற கால'* 0 தபி ெச%E ெநறி என*0
நீ +Aக ெவA மன<ேகப, அத,0 ேம, +Aகிற.
ெந=ச ேமட ல/தமா திையவிடா
நி,கம,ைறய *ெக%லா"
ெவ=ச ம,0தி பாிதிைவ* ெகாமி
க திர சாறா
ல=ச ;G6ட, கிAதியி ெபா8ெதன
வறிெயாணா ைமயினா?/
த=ச ெமறர சரவிேட ;யா.ம
சமவ; த பாேம. (15)

ெந=சேம டல/த மாதிைய விடா நி,க ம,ற யா *ெக%லா" ெவ=சம, 0திபாி
எ - , - ெந=சேம ேதகா/ததி% யாவ*0 .த%வனாகிய சிவன திவைய

மறவாதெபாிேயா க: நி,க ம,ைற சாிைய கிாிையகைள ெசகிற

சீவ கெக%லா" ெகாதாகிய +,ைற* கட/ ேபாத% அாி எA விேவக<+ற,
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அத,0 அGவைய மனெமாழி ெமகளினா% வழிப ேவா *0" +,ைற* கடத%
அாி எA +றினீ , இத,0 பிரமாண .ேடாெவA மன<ேகப,
இைவ*ெகா மிக

திர சாறா%எ - , - அத,0 சிவன திவைய

ேதகா/ததி மறவா பி* +,ைற* கடபத,0" அதிவைய
மனமாதியா% வழிப " அவைன* கடத% அாிெதபத,0" ஒப,ற மிக
மா.னி த%வராகிய மா *கேடயேர சாXிெயA விேவக< +ற, அ

எ<ஙனெமA மன<ேகப,அத,0 அவ மனமாதிகளா% வழிப " +,ற வ/

பிதா அ<ஙன" அவ பித ேபா பயதா% மறவா சிவன திவைய
அவ பிதைமயா% அ/த* +,றைன" கட/தா ராத; அவேர சாXிெயப
அறிதிெயA விேவக<+ற, அத,0 திவைய வழிப தலா% யா +,ைற*

கட*கலாெமA இ/ேத, நீ +றியவா,றா% அவைன இGவழிபாடா, கட*க*

+டாெதப அறி/ அ ச.,ேற, இனி அவைன* கடத,0 ஏவாகிய

திவைய பித,0 உபாய" நீ +AகெவA மன<ேகப,

அ=ச ;G6ட, கிதி யிெபா8ெதன வறிெயாணாைமயி னா?/ த=செம றர

சரவிேட ;யா. ம சமவ; த பாேம, எ - , - அத,0 நீ அ=ச,க,

இேதகதி,0 அ/த" இ/த* கணேபாேதA ந"மா% அறிய* +டாைமயா%
எ/நா?" ம,ைற நிைனெவ%லா ெமாழி சிவன திவ த=செமA

அதைனேய விடா ப,Aதி, இ<ஙன= ெசதிெயனி அ/த* +,ற ந"ைம

பி*கவ= சாம தியைத நா." த * ெகா:வாெமA விேவக< +றி,A,எA.

த=ச" - ப,A*ேகா . இத,0 உதாரண" : ெப/திர . "வி%வி ள<கிய

விணவ மி0/த வாI நா?, ம%ல "பக ெல'மீ வாளினாலாி/, ெகா%E"

ெவ<ெகா < +,ைறயா 0ைல6றா 0Aகி, ன% வி/ெதன 6வ/ெததி

ெகா:?வா ஞானி'' எ A", திவ:?வ . '' ேவ த% ேவடாைம யிலான
ேச /தா *, கியா

மி "ைப யில" எA", ம,A" வவனவ,றா, காக. (15)

இேபா ெப,ற இ*காயதிக நிA ஒ தைலயாக திவைய மறவா
பி*க ேவ " ெமA இ'" வ,Aத% ேம,+Aகிற.
த  ேமEமிG 6வமா யி'" ெபற%
ச,றல மைறநாக
திடதி மாதவ ாிவ க< ெகனவைட/
தித%சா றாிதாகி*
கிைடத ேதக." விேவக. மி*0ஞா
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ேறகிாீசைனெந=ேச
ய தி லாப% கவைல மா ேதாண
வாகிநி றகலாேத. (16)

த  ேமE மிG6வ மாயி'" ெபற% ச,றல எ - , - இேதகைத வி

இனிேம% இ"மா'ட ேதகமாயி'" ெபற% எளிதெறA விேவக< +ற, அத,0

இ"மா'ட ேதகமாயி'" ெபAத% அாிெதA மிக6" அைமப தி*

+Aகிறீ , இ கிைடப அாிெதபத,0 ஓ காசி பிரமாண

.ேடாெவA மன<ேகப,

மைற நாகதிடதி மாதவாிவ க<ெகன வைட/தித% சாA எ - , -

அத,0 ச"பர ச"பாதி ெய' மிர .னிவ" திைய வி"பி ேமலாகிய
தவதிைனபண அதனா, சிவ வ/ ேதாறி உம*0 எைன
ேவயெதA ேகப, அத,0 தா" கதிய அதைன மைற .தி

ேவ ெமA ேகப, அத,0 நீ கதிய ெதாA" ந"ைம* ேகப

ம,ெறாAேமா ெவA தி6ளதி .னி6 ெச சாப<ெகா தள, அதனா%
அGவி ேவா" ேவதகிாியி கேண க8ெகன* கிதக.த% இ/த*
க;கமள6" இேதக< கிைடயா இA" இதேல சாXிெயA
விேவக<+ற, அத,0 வினா ேவA இறி மன= )"மா விப,

அாிதாகி* கிைடத ேதக." விேவக. மி*0 ஞாேற கிாீசைன ெந=ேச

ய திலா பல கவைல மா ேதாண வாகி நிறகலாேத எ - , - ஆக;

மிக6" அாிதாக* கிைடத இ/த மா'ட ேதக." இதனி% தைன தைலவைன
அறிய வகிற அாிதாகிய விேவக. மி*கிற இ*காலதி,றாேன ேதக ேபாக<
கைள* ககிற ப%ேவA வைகபட கவைலகைள< ெக  ஏகவறிவா
நிA ைகைலய<கிாி வாசனாகிய சிவன திவைய வி நீ<கா நீ

அைட/தாயி%ைல, ெந=சேம நி கதி/த எைன ெயA விேவக< +றி,A,

எ - A.

அாிதாகி ெயப விேவகேதா " பிாி* + டபட. த  ேமE
மிG6வமாயி'" எப த,0 உதாரண" : ஆன/ததிர . "ம/திரவா ெப,A"

பைகெவ%லா ம,ற ெகா, ட/ேதா த ெமைய யறி/தா ேபா -

றி/த6ட%, ெகா

.தி ெச%E< 0றிபிறி சி,றிப<,க விைன*

காளா< கண*0.'' விேவக. மி*0 ஞாேற எபத,0 உதாரண" :

ஞானவாசிட". "ைகயினா லைற U" ப/ேபால* காலனா லைற

கண*கி%லாத, ெமயிேல 0/திைள விேவக" ெப,A" விரகிலா சில

பிறபி மீ " 3I/தா ,ைமயினா TAலகா" பணதிெச வநி,0"
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ேபாமாகி வள / வாளா, ெபாயினா மிகவிாி" ேவைலேட ெபாதிைரேபா,

பரபதேத ாி/த மாைய.'' ம,A" வ" வனவ,றா,சாக. (16)

இ<ஙன= சத பிரமாணதாE< காசி பிரமா ணதாE" இ*காய<

கிைடத,0 அாிெதA அறிவி*க அறி/ மன= ச"மதிப, இனிதிவைய
தாமத" பணாம% விைர/ நிைனத,0 ேம,+Aகிற.
அகE மிG6ட மினிவிைர/ெதனி விைர/
தர,ெறாழீ தலதி<ேக
சகல .=ெச நிைன0த றைனயினி
தடன ;ெவேற
பக;னா%விாி கானைல ெந=சேம
கதிெந, பயிராதி
யிக; னா,ெசய நிைனபவ , நிைனைவெயா
தி ெமன வி வாேய. (17)

அகE மிG6ட மினி விைர/ெதனி விைர/ தர,ெறா8 எ - , - ேமகதிக

ேதாறி நிA அழி" மின% ேபா% மாையயிக ேதாறி* கணகால
அழி" இ/த 6டலெமறா% இஃ உ:ளேபாேத அதிசீ*கிரமாக சிவன
திவைய வண<0தி,

ஈதல தி<ேக சகல.= ெசய நிைன*0தறைன எ - , - இதிவைய இைடவிடா

வண<0தலறிெபா யாகிய பிரப=சைத ெமயாக* கதி*ெகா

இபிரப=ச:ள அAவைக ெதாழிைல= ெசய ெதாட<0வைத,
இனி தடன ;ெவேற பக;னா% விாிகானைல ெந=சேம கதி ெந,பயிராதி
யிக;னா, ெசய நிைனபவ நிைனைவ ெயாதி ெமன வி வாேய எ - , -

Jாியகிரணதா, ெபாயா விாிகிற கான,சலைத ெமயான தடாகசல"
ஈெதA கதி ெந,பயி .த;ய ைப<+ழிைன தம சாம தியதா%
உடா*0த% ெசய அறியாைமயா, கவார கைத ேபாE" எ

கெமன அறி/ ெந=சேம இனி வி பாயாக ெவA விேவக< +றி,A, எ-A.
Jாியகிரணதா, ெபாயா ேதாA< கான,சல" ேபால சிவைத வி
நீ<காத அபினாசதியா, பினாசதி ெபாயா ேதாAத;
இபினாசதி காாியமாகிய பிரப=ச" கான,சலதி னிழ%ேபால ெபாெயன*
+றபட. கான, சலைத ெபாெயA அறி/தவ ைப<+I ெசய
நிைனயாைமேபால பிரப=சைத ெபாெயA அறி/தவ இபிரப=ச
ெதாழி%களி .யலா எப அறிக. அகE மிG6ட% எபத,0 உதாரண"
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0A/திர " காயநீ *0மிழியதிEA மிப<கான;, ன; தன*கி<, காயவி

யர மளவிைல யிைத நீ யா6றா ைமயிலழி/ த,றா, நீயினி* கவைல

நிைனெவலா ெமாழி ெந=சேம வ/ெதன* 0டப, டாயந, ெசாப * கபேத

யிைச/தா லாியேத தா நம* ெகதிேர.'' பிரப=ச" ெபாெயபத,0 உதாரண":

திவாசக". ''4தா" ெபாைக ன;ேவ ெயன*கதி,ேபேத .க*0A"

ேபைத0ண மாகாேம,தீ தா திகIதி%ைல ய"பலேத திநட= ெச, +தா6

ேசவ + "வண/ ேதாேணா*க".'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (17)

பிரப=ச" ெபாெயப/ திவ ெமெயப" இ<ஙன" நீ அறிவி*க
ஐயமிறி நAண /ேத உம கிைபைய எெனA உைரேப ெனA

மன<+ற, அத,0 ஞானசமாதி + த,0 மனைத உட ப தி ேம,+Aகிற.
வாைம Vண / தி திந ென=சேம
வகண ேதேத'
நீநிைன/திேட லGவள 6டEற
னி சயி பாிததா,
ேபாய ேதா கண ெசயEேன% பயனிைல
கனிகI கணேத'/
தீைம நைமநீ நிைனவெத விைனவழி
சிவற 0தலாேல. (18)

வாைம Vண / தி தி நென=சேம எ - , - யா +றிய நமா *க ெநறிேய

ெசA என*0 நைம தகிற ந%ல ெந=சேம உைமயாகிய இதைன" நீ
அறிவா,

வகண ேதேத' நீ நிைன/திேட லGவள6டEற னி சயி பாிததா% . எ - , - நீ

ஞானநிைட + மிட ஓ கணேபாதாயி'" அ/நிைடயி நீ<கா இ*க
ேவ மாக; வ<கால<களி, கணேபாதாயி'" யாெதாறைன< கதி
ெச%ல,க,அ*கணேபாதள6" இG6ட% இத,0 நி சய" பண*+டா

அதனா%,

ேபாய ேதா கண ெசயEேன% பயனிைல எ - , - ெசற கால ஓ கண

ேபாதாயி'" இன ெசயா வி ேத எA கத,க, அதனா,பய ஒA

மி%ைலெயA விேவக<+ற, அத,0 வ<கால= ெசறகால<களி% ஒைற"
நிைனேயெலA +றினீ , இஃைம ; நிகIகால அனபானாதிகைள*
0றிதாயி'" நிைன*கலாகாேதா ெவA மன<ேகப,
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கனிகI கணேத'/ தீைம நைம நீ நிைனவெத விைனவழி சிவ

ற0தலாேல எ - , - அத,0 ெசா%லபட நிகIகாலதி, கணேபாதாயி'" நீ

)க*க<கைள நிைனவ எைன,நம ந%விைன தீவிைனகளி பேய சிவ

அறி/ )க*க<கைள நம*0 அலா% எA விேவக< +றி,A. எ - A.

இத,0 உதாரண" : திவ:?வநாயனா . 'ஒ ெபா8" வாIவதறியா கப,
ேகாம%ல பல.'' எA" ஒளைவயா ந%வழி "உப நாழி ப
நா0.ழ,ெமப ேகா நிைன/ ெதUவன - கைத/த, மா/த

0வாI*ைக மணி கல" ேபால ,சா/ைண= ச=சலேம தா'' எA",

ம,A" வவனவ,றா, காக. (18)

பிாிய விடய<க: வரேவ ெமA கதா இத,0" வ/த விடய<களி ேம%
ஆைச ெச%லா திவைய மறவா இத,0" ேம% உபாய< +Aகிற.
தவ தீைமயி னைம Tழ 
தைதய கைழேமனி

Aைரக ளாதிெச +தாி,,பிறைன ந

ெசாமக டவேனவ%
ாித றனிைன" ெபாறிகளா, ப,றி'"
கனிராைசையநீ,
றிரவி '"பக ;'"விேட ென=சேம
யிப3 ெடளிதாேம. (19)

தவ தீைமயி னைம Tழ தைத எ - , - உன*0 ெவAபாகிய பைத நீ

வி"பாதி*க6" பழவிைன தாேன ெகா ப ேபா% உன*0 விபமாகிய

)கைத" நீ வி"பாதி*க அGவிைன தாேன ெகா *0", உன*0 எ*கால

எGவிைன பய அ'பவி*க ெபா/திய அதைன யாக;, பழவிைன பேய
வெமA அறி/ எதி கால ஒைற" கதா வி ,

உய கைழேமனி Aைரகளாதிெச+தாி,பிறைன ந ெசாமகடவேனவ%

ாிதறனி எ - , - உய /த க"பதிக ணிA அ/நிைல*0 தவA வாரா

அதக கைத ைவ தியாகிைய கIத .த;ய ேநா*0 விைதகைள

பழ*கதா, காயதி, கா த% ெச< +தைரேபால6", பரஷைன ந சிய

ஓ நாாி அவேம, கைத ைவ த ஷ'*0 பழ*கதா% இவன
ஏவ,ெறாழி%கைள ெசத% ேபால6",
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ஐ"ெபாறிகளா, ப,றி'" கனிராைசைய நீ ,றிரவி'" பக;'"

விேடென=சேம யிப 3ெடளி தாேம எ - , - ஐ/தி/திாிய<களாE" ஐ/

விஷய<கைள பிதாE= ெசா%லாநிற அGவிஷய<கைள இபெமA கதி
அவ,றிக ஆைசறா திவ*க ஆைசையைவ இதைன
இரா*காலதிE" பக,காலதிE" வி நீ<காேத யாவ *0" அாிதாகிய
3ப" உன*0 எளிதி% உடாெமA விேவக< +றி,A, எ - A.
தவ - ஷ. இத,0 உதாரண" : ெப/திர

- "இ%; மிகI/ ேபாிப"

ேவ ெயழி,0 வடனி ேமலா, ந%Eண வதைன ெப,ெறாேர கா/த

நணிேய சமாதியி, ெறாட<கி, ய%பாக ேனா*க னரவமா ேவா னைறத

பணி*கமீகாம,வ%காி பாக ேபால ேநா*0வ *0 மைனயி மீ ைச

ெம8ேமா." ம,A" வவனவ,றா, காக. (19)

எ*கால." இைடவிடா திவைய மறவாதித% பிரதான", ஈதறி

நிராைசட'" இ*க ேவ ெமA +றினீ இ எைன ெயA மன<ேகப,

அத,0 ேம, +Aகிற.

ஆ. னி ைசேய ேமEேம E"பிற
பளி*0"வி ெதனெந=ேச
நீமறிதிடா ைச*கட% )வAேம
நிைனெவ'/ திைரமா"
ேபாமி ற/ெதலா நிைன6ெம ெபா8தில
ெபா8 4ரணமா
ேசாமேசகர ெத/ைதெபா, கழைல/
ெதாழைலய மிைலநாேம (20)

ஆ.னி ைசேய ேமEேமE" பிறபளி*0" விெதன ெந=ேச நீ மறிதி

எ - , -

உன அவாேவ ேமேமE" பல பிறபிைன உடா*0" ஓ விெதA
ெந=சேம நீ கதி அ/த அவா மனதிக .ைள*0/ேதாA" விேவகதாேல

பா  த *0த% ெச,

ஆைச*கட% )வAேம நிைனெவ'/ திைரமா" எ - , - அ<ஙன=

ெசதிேய,கட விடய<கைள இ சி*0" ஆைசயாகிய கட% வ,A", அ*கட%

வ,றேவ றவிஷய<களி, ெச%ல நிைனவாகிய திைர நாசமா",
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ேபாமிற/ ெதலா நிைன6" எ - , - அ/நிைனெவ'/ திைர நாசமாகேவ .ன

இ/திாிய<களா, க

மனதிக ஏறியி/த விஷயவாசைன நிைனெவ%லா"

ஒ<ேக இற/ ேபா0",

எெபா8தி லெபா8 4ரணமாய ேசாமேசகர ெத/ைத ெபா, கழைல/ ெதாழ

ைலயமிைல நாேம எ - , - அ/நிைனெவ%லா" எெபா8 இற/த அெபா8
தாேன ச/திரJடனாகிய எம த/ைதயின பாி4ரணமாகிய திவைய/
ெதா8த,0 ஐயமி ெறA விேவக< +றி,A, எ - A.
உட%வி

உயி நீ<0<கா% யாேதா அவா ேதாறி,A அGவவாவி

வழிதா ெசA உயி பிறத; அவா பிறபி,0 விெதனபட.
இத,0 உதாரண" : திவ:?வநாயனா . "அவாெவப ெவ%லா 6யி *0

ெம=ஞாA/, தவாஅ பிறQ'" வி." ஆைச*கட% )வAேம நிைனெவ'/
திைரமா" எபத,0 உதாரண": ஞானவாசிட". "இ ைசயா" விற0 மாடா

ெலணமா" வனி மா, நி சய/ தவதி னா*ைகயா ெந /ேத ேரறி,ெம சிய

6தார* கணா% ேவைகயா மிக6" வா <, ெகா ைசஞாலைத ேநா*கி*
0ைறவற விபா தீரா.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (20)

நிைன6க: யா6 மிற/ ேபாகேவ

ெமA +றினீ , சிவ4ைச .த;ய

ச,கம<களாயி'= ெசய ேவடாேவா ெவA மன<ேகப,அத,0
ேம,+Aகிற.

நாம ர,க சைன.த ;யெகா
நல=ெசேத மைவயிறி
தீைம ெசேள ெமன6. னிைலெயா
சிறிதைச வைட/தாE"
யாமி ய,றப ராதெம னிைன6ம,
றைசகிைல ெயனிென=ேச
ேயம மி*0ற ெசந கிைறகழ,
ெகனணி/ தி நீேய. (21)

நாமர, க சைன .த;ய ெகா நல= ெசேத மைவயிறி தீைம ெசேள

ெமன6.னிைலெயா சிறிதைச வைட/தாE" யாமிய,றபராத",எ - , - யா"

இைற*0 சிவன திவ*0 திம=சன பதிர ப<களா, ெச"
அ சைன .த;ய உபசார<கைள* ெகா

நைம ெசேத ெமன6",

இைற*0 அைவெச0த% யிைமயா% தீைம ெசேத ெமன6", இ<ஙன<
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கதைலப,றி உன நிைல சிறிேதாரைச6 ெபா/தி,றாயி'" அதிவ*0
ெச" அபராத" அேவயாெமA விேவக< +ற,

எ எ - , - அத,0 4ைச ெசேத ெசகிறிேலென' நிைன6 சிவ'*0
அபராத= ெசத% எைனெயA மன<ேகப,அத,0 ஈெதA )

யறிய*+டாத சிவைத )யறிதேல அபராத= ெசத% எA விேவக< +ற,
அத,0 அ<ஙன= )டாம, சிவைதயறித,0 உபாய" எ<ஙனெமA மன<
ேகப,

நிைன6ம, றைசகிைல ெயனிென=ேச ேயமமி*0ற ெசந கிைறகழ,
ெகனணி/தி

நீேய எ - , - அத,0 ஓரUவளவாயி'" ஒைற ) ெய8/

அைசயா நி,றிெயனி இேவ திவ*0 இப மி0/ற ெச" 4ைசெயன
நீ ெந=சேம நி சயி அறிதிெயA விேவக< +றி,A, எ - A.
தா' .வமா யி/ ெகா

சிவைன" ஓ வாக*க

அ சைன

பUத% க,பைன யாக; இ அபராதெமA", தா அறிவா நிA

அறிவி,0 அறிவாகிய சிவதிக அைசவறநி,ற% உைமயாக; இேவ
4ைசெயA< +றபடன. இத,0 உதாரண" : ஆன/ததிர . "எெபா:

க?/தானாகி யில<கிட ப வானீச, னப விள<0கிற தறிதேல பரறன*0,

ெமப

4ைச ேவேறா ெசய;னா லA ெமேய, யிபஞான/ தனா;ைற=

சிடப வானீச.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (21)

இ<ஙன" அைசவற நி,ற% என*0* +டா, சிவ இ<ஙன மிபாெனA

தியான= ெசகிேற எA +றிய மனைத பா  ேம, +Aகிற.
நீ ெம= ஞானந னிைடசா தலாி
ெதன6ெந= சகேமச,
ேறாவி லாெச தியானமா திகெளளி
ெதன6. னாநிறா
ேசக ட"மின தாெகா%)" மாவி*
0த%ெசய, காிதாகி
ேபா ைழன* ெகளியதா யி/தவி
ைமெய கனிேற. (22)

நீ ெம=ஞான நனிைட சாத லாிெதன6 ெந=சகேம ச,ேறாவிலா ெச

தியானமாதிக ெளளி ெதன6 .னாநிறா எ - , - ெந=சேம நீ அெவA"
இெவA" ஒறைன= ) நிைனயா )"மா வி*கிற உைம
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ஞானமாகிய ந%ல நிைட + த% அாியெதன6", ஓரUவளவாயி'" நிைன6

ஒழியா ெசயாநிற தியான ெசப சிவ4ைச .த;ய ெச0த% எளியெதன6"
கதாநிறைன,

ேசக ட"மினதாெகா% எ-- ஆக; அைன நீராட% .த;ய
உபசார<கைள ெச மலரைணயி% இத6" அGவிடதி, )கதி, )"மா
விரா ற எ8/ ஓ வ/= சிAபி:ைளகள +டதிைன ைடையேயா
நீ",

)"மா வி*0த% ெசய,காிதாகி ேபாைழ

ன*ெகளியதாயி/தவிைமெய கனிேற எ - , - தியானமாதிகைள

மனெமாழி ெமகளினா, ெசயா )"மாவி நீ ெயA யா +ற அ<ஙன"
இ*0த% ெசத,0 அாிதா அவ,ைற ெச0வெலA ெசA வ/"
வத" உன*0 எளியதாயி/த இைம ெயைனேயா யாவ *0= )"மா
வித% எளி ஓதிாித% அாி அவ க?*0 அ<ஙனமிப உன*0 இ<ஙன"
இ/த இதைன நீ நிA என*0 ெசா%EகெவA விேவக< +றி,A, எ-A.

மனமாதி .*கரண<க?" அைசயா நிறவிட" ெம=ஞான நிைட ெயப"
அைவயைச/ ெச/ தியான சமாதிக: அ/நிைட வத,0 ஏெவப"
அறிக. ெம=ஞான நிைட ெயபத,0 உதாரண" : க/தர'4தி. "ெச"மா

மகைள தி / திட, ெப"மா .க பிறவானிறவா, )"மா வி

ெசா%லறெவ றEம,, ற"மா ெபாெளாA மறி/ திலேன.'' ேசகட"மினதா

ெகா% எபத,0 உதாரண" : ஞானவாசிட", "மிக.யA வ/தா ம,சமமாகிற

ேவ ேகாளா .ய%வா% விேனாத/தனா,,பக மனமா= சிAமகைவ நிAத%

ேவ " பல பிறபி, பாிசய<களகலபணி, யக% )பவா தைனதிதா

.தி ேபறாைமறி'= )கமைடைவ ய தீ தA, திகIமன" ேபா

த,பதைத ெதளி ம " ேதசிகZ% ெசா%வழியி, ெச%Eவாேய.'' ம,A"

வவனவ,றா, காக. (22)

அைசவற நி,ற% ேநேர 3ைட அைடத,0 ஏவாக; அதைனேய இ'"
வ,Aதி ேம,+Aகிற.
நிA றாதைல 0த%வி ன*கைத
நீதி* 0தென=ேச
ெயற ன*0ந% விவா ளாவிவ
ணிதறீ ய 3

ெசA கா0வ ெலனநிைன/ தைலதிேயா,

32

சிவறிாி சயமறா
ெலாA நீனா திபேத யைதெதாட
பாயெம றறிகடா. (23)

நிAறா தைல0த% வின* கைத நீதி*0 ென=ேச ெயறன*0 ந%வி
எ - , - அைசவற நி%லா தியானமாதிகைள* கதி அைச0த% உன*0
ந%விப" அGவைசைவவி

)"மா வி*0த% ெந=சேம என*0

ந%;பெமA விேவக< +ற, அத,0 இ<ஙன= )"மா வி/தா% எ<ஙன" 3

அைட0 ெமA மன<ேகப,
வாளா விவணிதறீ ய 3

ெசA கா0வ ெலனநிைன/ தைலதிேயா,எ - , -

)"மா விGவிடதி% இ*0த% 0,ற", ேமலாகிய 3ைன தியான .த;ய

நமா *கதி, ெசA அறிேவ ெனA கதி அைலகிறைனேயா நீெயA

விேவக< ேகப, அத,0 யா அ<ஙன/தா ககிேறெனA மன<+ற,

அத,0 ந"மிவ *0" 3ைட அைட0வேத கதாக; நீ ெச%E ெநறியா%
அதைன அைடயலாெமனி நீ +றியவாA யா ேககிேற, யா ெச%E

ெநறியா% அதைன அைடயலா ெமனி யா +றியவாA நீ ேக0தியா ெவA

விேவக< +ற, அத,0 நA +றினீெரA மன= ச"மதிப,

சிவ றிாிசய மறா%, எ - , - அத,0 நீ கதிய தியானாதிகளா% 3ைன

அைடயலா ெமனி அG3

மனாதிகளா% அறி< காசிெபா: அெறA

விேவக< +ற, அத,0 நீ இ<ஙன" +றியவ,றா% என உபாயதா% அதைன

அைடத,0 அாி, அதைன அைடத,0 என*0 ஓபாய" நீ +AகெவA மன"
ேகப,

ஒA நீ னா திபேத யைதெதாட பாய ெமறறிகடா எ - , - அத,0

அUவளேவ'" ஒைற" நிைனயா அைசவறவிதேல அG3ைட

அைடத,0 ேநேர உபாயமாெமA அறிவாயாக ெவA விேவக< +றி,A, எ - A.
சிவெமப 3 . இத,0 உதாரண" : ஆன/த திர . " வா<கி ைய"ெபாறி நிற

மன/தைன, நீ<கிடாவைக ெந=) ளிதிேய, தீ<கி யாைவ= சி/ைத

ெசயாவண", பா<கி யாத ேவடயி% வாயேரா" - எ A", ேதவிகாேலாதர".

''ம/திர= ெசப/தி யான" 4சைன வண*க" ேவடா,வ/தமி லாத.தி* 0பா யேம

யறிய% ேவ =,சி/தைன றேன ெச%;, Aயரேம திாிய மீகி,, ப/தமா/
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ப" நீ<கி பரமான விப= ேச வா '' எA" ம,A" வவன வ,றா, காக.

(23).

3ைட அைடத,0 உபாய" அைசவற நி,றெலA +றினீ , இனி அைசவற
நி,ற,0 உபாய." அ<ஙன நிறா% 3

வமாA" எ<ஙனெமA மன<ேகப,

ேம, +Aகிற.

கட ைவ"ல* காசிேபா* காசியா,
கல/தவா தைனயா6"

வி , Tடம,றைலயிலா* கடெலன


விள<கிைன ெயனிென=ேன,

ெகானம* ெகாய ரா<03
ள<ைகயி, கனிேயயா"
பைட ேமவிய பயெமலா மA<0
பததிE" கலாேம. (24)

கட ைவ"ல* காசிேபா* காசியா, கல/த வாதைனயா6" வி

Tடம,

றைலயிலா* கடெலன விள<கிைன ெயனி ென=ேச எ - , - ஐ"ெபாறிகளா,

காணபட சதாதி விஷய* காசிக?" ேபா அGவிஷய*காசியா, கரணதி%
ஏறியி/த வாசைனக: அைன" வி நீ<கி இGவாசைன .வி% ேதாA

மைற" அ,A நி தர<க ச.திர"ேபால விள< காநிறைன யானா% ெந=சேம,
உ ெகா னம*ெகாய ரா<03

ள<ைகயி, கனிேயயா" எ - , - பிறவி

ப<க?: ஒ பமாயி'" நம*0 உடாேமா அGவிட 3
ெந%;பழ" ேபா% 6டா",

உ:ள<ைக

பைட ேமவிய பயெமலா மA< 0 பததிE" கலாேம எ - , - .ன 

ெபா/தியி/த பிறவி பதி,0 பய/த பயமைன" நீ<0" 0ாி
யைத" யா" அைடயலா ெமA விேவக" +றி,A,எ - A.

ேகவல சகல<களி னறி )தநிைலயி% ப" இைமயா% ஒ
ய ெகா னம*ெகA" அ )த நிைல ெப,ேறா 0ாிய."
அைடவராக;, 0பததிE" கலாேம ெயA" +றபடன. இத,0 உதாரண":

சசிவனேபாத". "வினவி, பரைதயறி 6Aத, கவைதல விைனமாறிேய,

நனவி, )8தி நிைல வாின ெபாக8 நலனா கேவ." ம,A" வவனவ,றா,

காக. (24)
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அைசவற நி,ற,0 உபாய" ஐ"ல* காசி< கரணவாசைன" மைற"
நீ<0தெலA +றினீ , அ*கரண வாசைன" மைற" நீ<0த,0 .ன

ஐ"ல*காசி நீ<க ேவ மாக; இ*காசி நீ<0த,0 உபாய" எ<ஙனெமA
மன<ேகப ேம,+Aகிற.
கல "பர பிரமமா< கடறனி,
ண பைர திைரVச
சகெமா டாயி ெர'[ைர யாதிக
ட/மா, றி ெமேற.
க நாமைற ெயனினதி ெலைதெயைத
ப,Aவா" வி கி,பா=
)கெசா பேம யைனெமறக,Aதி
விதபா வைனெந=ேச. (25)

கல" பரபிரமமா< கடறனி, ண பைர திைரVச சகெமா டாயிெர'
[ைரயாதி கட/ மா,றி

ெமேற பக நாமைற ெயனி எ - , - வா*0

மேனாதீதமா யி*கிற பரபிரமமாகிய கட ;க வி நீ<காத பைரயாகிய
திைரயான ஈ)ர'" நா தவ.த, பிதிவி தவ" ஈறாகிய சக<க?=
சராசர<களா :ள உயி க? ெமA ெசா%லபட [ைர திவைல 0மிழிகைள
ேதாற ெச ஒ *0 ெமA நா0 ேவத<க?= ெசா%E ெமனி,

அதி ெலைத ெயைத ப,Aவா" வி கி,பா" எ, - அ*கட,றிைரயி% ேதாறிய

இபிரப=சதி': எதைன ெயமெதA பிப", எதைன எம அெறA

வி ப", இ<ஙன" ப,Aத,0" வி பத,0" அபிரமைதவிட ேவறிைமயா%,
)கெசாபேம யைன ெம றக,Aதி விதபாவைன ெந=ேச எ-, -

எ%லாவ,ைற" ஆன/த ெசா பெமA இ/நி சய ஞானதா% ெந=சேம அ

இ ெவA ப0*0/ விதபாவைனைய நீ நீ*0திெயA விேவக< +றி,A, எ A.

பிரமதி,0 அபினமா யி*கிற பைர யைசவான மாையயி, பிரப=ச" ேதாறி
ெயா <0த; அபைர திைர ெயA +றபட. உயிெரப - தானியா0
ெபய . ஆகம ெநறி +றி ேவதெநறி +Aத ம,ெறாA விாிதெல'<
0,றமாகாேதா ெவனி இ/F% சமரச ெநறியாகலாE" ஆகமதி, ேசாக"
பாவைன +றலாE< 0,றமாகாெதப அறிக. இத,0 உதாரண" : திவ"மாைன
. " பா த விட ெம%லா" பரமகா ண"மாைன, பாராம ;/நா?"

பாIபேடன"மாைன.'' எA", சிவான/தமாைல. ''எ<0= சிவெமாழிய
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வி%ைலயவ றனாைண,ய<க/ திர:கவி யாணவமா" - ெபா<0மி,

ைமெசத மாமாைய மாையவிைன ம,றைன", ெபா ெபா ெபா ெபா ெபா

ெபா ெபா.'' எA" ம,A" வவனவ,றா, காக. (25)

ஐ"ல*காசி நீ<0த,0 உபாய< +றினீ . இனி நிைன" மற" அ,A
சமநிைலயி னி,ற,0 நானா 6பாய." நீ +ற% ேவ ெமA மன<ேகப :
அத,0 ேம, +Aகிற.
ெந=ச ேமயினி பாவனா தீதமா
நிறி ெறனினி,பா
ெய=) றாதக% ரபா வைனையேயா /
திைலெயனி'லெக%லா
ம=சன*கள ேமனிெய ேறா /திைல
ெயனின: )ர/ெத"பா%
வ=ச ம,றி " ப*கிவ ணைட/தேதா
வைவேயா / வாேய. (26)

ெந=சேம யினி பாவனா தீதமா நிறி

எ - , - ெந=சேம இனி ஒைற"

)பாவியா பாவனா தீதமாகி நி,0தைல ெச,

இெறனி னி,பா ெய=)றா தக% ரணபாவைனைய ேயா / எ - , - அ<ஙன"

நி,ற,0 வ;யி%ைலெயனி அUதிரண காட .த;யவ,றி'< 0ைற6படா
விாி/த பாி4ரண பாவைனயாயி'< கதிநி,பா,

இைலெயனி'லெக%லா ம= சன*கள ேமனிெய ேறா / ஏ - , - அஃ"

இெறனி சடசிதா விள<காநிற இபிரப=செம%லா" காளகடதிைன
ைடய சிவன அடT தெமA ஏகபாவைன பணி நி,றி,

இைலெயனி ன:)ர/ ெத"பா% வ=சம,றி " ப*கிவ ணைட/தேதா

வைவேயா / வாேய எ - , - அஃ" இெறனி அ சிவ/தாேன கிைப

நிர"பி எ"மிட:ள ."மல<க?" அA"ப*0 இ/நிலதிக மா'ட சைட
சாதி எ8/தளி வ/த ஒப,ற 0T தைத இைடவிடா தியானி நி,றி
பிைழைபெயA விேவக< +றி,A, எ - A.

நி,பா ெயபதைன ம,றிரடதிE< +* ெகா:க. உவா ெயபதைன*
கைடநிைல தீபமாக* ெகா எ%லாவ,ேறா < + க. தைன* காடா
உயிைரமைற நிA வ=சித; ஆணவ" வ=ச" எனபட.
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பாவனாதீதமா எபத,0 உதாரண" : ஞானவாசிட". ''அறிெவ'" விைதச<

க,பமா .ைளயா மைனயச< க,பமா/ தைன, பிறி6றதாேன ெசதா

பிற*0" ெபாிற வள /தி/தாேன, ெசறிய ெராழிய விபெமாறி%ைல

யாதலா, ெச ச<க,ப, ெநறிற நிைனேய னி,A நிைலயி னிமிட." பாவைன

நிைனேய%" 4ரண பாவைன ெயபத,0 உதாரண" : 0A/திர .

''அடெம*ெக< கU மட<க Jனியமதாக*, க ெகா *க* கட

கைத மறேவ விடா, லடெம* ெக< கUமா நிற வான/தைத*,

க ெகா*0" வண< கணதி%வ/ தி*0மேற.'' உலெக%லா

ம=சன*களேமனி ெயபத,0 உதாரண" : திவாசக". "நில நீ ெநயி

நீ:வி)" நிலாபகேலா, லனாயைம/தேனா ெடவைகயா ண /

நிறா, 'லேக ெழனதிைச பெதனதா ெனாவ'ேம, பலவாகி நிறவா

ேதாேணா*க மாடாேமா.'' வ=சம,றி "ப* கிவணைட/த ேதா வைவ ேயா /

எபத,0 உதாரண" : தவராய . ''உ:ள தி/ ெமாளிதா பர 0ரவ,
க:ள/ தைன தவி * கானா - வ:ள, லவான ேகாலேமா வ*ேகால<

கா ", 0வான ேகாலேமா +A. ம,A" வவனவ,றா, காக. (26)

உ'கிறைன ெய'" பா .த;ய பதிென பாடாE" ஞானதி,0
வில*கா:ள  *0ண<க ெள%லா" வி வி ெம=ஞான<+றி நிைட +
ேம% ஞானாசார< +Aகிற.
உ ெந=சேம வா*கிைன ெமளனமா*
கிைலெயனி ':ேதெசா,

ெமத =ெசாE" ெபாநய" பய*கிலா
விடதி ைடேத'"
ெபாத =ெசா; யாெசேத பிற ெசதா
ெரனினைவ ேபானாE"
ெமத =சிவ மறிெத ெறாைற நீ
யிைசத% ெபா ெயனேதேர. (27)

உ ெந=சேம வா*கிைன ெமளனமா*0 எ - , - ெந=சேம ஞான நிைடைய

இைடவிடா + அ=ஞானதி வசபடா திவைய அைட/ யா"
பிைழேபா" நீ ஒைர" +றா வா*கிைன ெமளன" பUத% ெச,

இைலெயனி 'ளேத ெசா% எ - , - அஃ இெறனி'" விேனாததாலாயி'" ஒ

ெபாைம< +றா உைமேய ெசா%Eக,
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ெமத= ெசாE" ெபா எ - , - அ<ஙன" ெம ைமயா:ள ெசா%E"

ெபாைமெயA விேவக" +ற, அத,0 விேனாததாலாயி'" ஒ ெபாைம"

+ற,க ெவA .ன * +றினீ ; இேபா அ"ெமைம +றE" ெபாைம

ெயறீ , இ எைன ெயA மன<ேகப,

நய" பய*கிலா விடதி எ - , - அத,0 அ"ெம"ைமயா, சீவகைணயாய

நைம உடாகாத விட அ ெபாைமயாெமA விேவக< +ற, அத,0 இ

உைம ெயA மன= ச"மதிப,

அைடேத'" ெபாத= ெசா% எ - , - அத,0 சீவகைணைய* 0றி

ெபாைம ேபாற ெமைம +Aவ உளதாயி'" அ"ெமைம"

ெபாைமைடய ெசா%ெலA விேவக< +ற, அத,0 .ேன ெமைம +றி'=

சீவகைண யிறியவிட ெபாைம ெயறீ ; இேபா ெபாைம ேபாற

ெமைம +Aவ உளதாயி' இஃ" ெபாைம ெயறீ ; இ எைனெயA

மன<ேகப,

யா ெசேத பிற ெசதா ெரனி எ - , - அத,0 இவிைன* கீடாக தி6ள

நடதைல மற/ உனா% ஓயி கா*கபடவிட அதைன பிற ெகாைல
ெசய வ/தா யா காேதெனA இ<ஙன" யா ெசேத பிற ெசதா

ெரA ெசா%Eவா ெயனி ெனA விேவக<+ற, அத,0 இ6" உைம ெயA

மன= ச"மதிப,

அைவேபானாE ெமத= சிவம றிெத ெறா ைறநீ யிைசத% ெபாெயன
ேதேர எ - , - நீயா ெசேத பிற ெசதா எA ெசா%E" இெபாைமக:

ெசா%லாெதாழியிE" ெபAத,காிய சிவெமA ஈெதA ஓரU
திரண<கைளயாயி'" ேவA பிாி ெசா%EதE" ெபாைமெயன அறிதிெயA
விேவக< +றி,A, எ - A.

ெமைம +Aத% - பாசைவரா*கிய" ; சீவ கைள பாகாத, ெபா 
ெபாைம +ற% - சீவகைணயா ெசேத பிற ெசதாெரA

ெசா%லாெதாழித% - ஈ)ரபதி; எ%லா= சிவெமன ெசா%Eத% - பிரமஞான" ;

ஆகிய வி/நா0" இத' காக. வா*கிைன ெமளனமா*0 எபத,0 உதாரண"

: திவ: ?வநாயனா . 'யாகாவா ராயி' நாகா*க காவா*கா%, ேசாகாப

ெசா%;8*0 ப ." உளேத ெசா% ெலபத,0 உதாரண" : தி*0ற:.

"ற/Hைம நீரானைம மக/Hைம, வாைமயா, காணப ".''
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ெமத=ெசாE" ெபாைம எபத,0 உதாரண" : தி*0ற:. ''ெபாைம"
வாைம யிடத ைர தீ /த, நைம பய*0 ெமனி.'' யா ெசேத பிற

ெசதா எபத,0 உதாரண" : சிவஞானதீப". ''வி",ற தவ"விரத= சீல

ெம%லா ேம% விைள ெவறறி/ெதைவ" விமல +ெத, றி",ற மன

மழ; ெம8கா ெயA மியா ெசேத பிற ெசதா ெர'<ேகா ணீ*கி,

ய",ற<ெகUதியா ென'" பாச தவாம6" றப,ேறாடக ப,றான,
ெப"ப,ைற யகறைள ெபAேவா ஞான ெப"ப,ற ;ைர பிாியா
தாேம." எத= சிவமறிெத ெறாைற நீ எபத,0 உதாரண" :

சிவா'4திவிள*க". "வி ெவA ெபA ேவA ெபா: ேகாட;ைற, Aபி,

0ைற யாேதா 6ண 6ைடேயா ெசா%Eவேரா.'' ம,A" வவனவ,றா, காக.

இபாடா வா*கா,றீைம அைடயா அட*0த,0 உபாய< +றியவாA காக.
ேதாினிG6ட% சமாதியி லைசவற
சிதிர தீப"ேபா,
சார ைவதிடஃ தி%ைலேய, 0பர
றனத" பணிேம,ெகா,

ேண TIவழி ெதாழி%பிறி தைடயி'
ெந=சேம யி *ெக%லா"
ேபாி த=ெசவி தி .ைட ெக8மல
பிண*கித= ெசேயேல.

(28)

ேதாினிG6ட% சமாதியி லைசவற சிதிர தீப" ேபா, சார ைவதி

எ - , -

ெசெதாழிைல விசாாி*0 மிட இG6ட"பிைன சிதிரதி% எ8திைவ*கபட
தீப" ேபால ஞான சமாதியி% அைசவிறி ஆதன<க மில*கணேதா "
ெபா/த ைவ*0தைல ெச.
அஃதி%ைலேய, 0பர றனத" பணி ேம,ெகா: எ - , - அஃ இறாயி,

0வாகிய ஞானபரன அாிய ேவவ, பணிவிைடகைள சிரசி% வகி*ெகா:?தி,
ேந TIவழி ெதாழி% பிறி தைடயி' ெந=சேம யி *ெக%லா" ேபாித=
ெசவிதி

எ - , - அஃதிறி வ/ ெபா/கிற பழவிைனபேய உன*0

இறியைமயாத ேவA சகம<கைள ெசதிெயனி'" ெந=சேம
அ*கம<களா, ெகாைலவாரா சராசரமா:ள உயி க?*ெக%லா" ெபாிதா
இனிைமைய இG6ட"பா, ெசவி*0தைல ெச,
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.ைடெக8 மலபிண* கித= ெசேயேல எ - , - அ<ஙன" ெசதலறி

.ைடநா,ற" ெபா/திய மல<க: நிைற/:ள இG6ட"பாகிய பிணதி,0
இனிைம ெசய,க நீ ெயA விேவக" +றி,A, எ -.

ஏவ,பணிவிைடைய சிரசி,ெகா:?த% பணிவிைட அைம ேதாற* +றிய.
உயி *ெக%லா ெமற ெபாைமயா% அசர6யி= ெசா%லபட. சமாதியி%

அைசவற வி*0த% = பிரமஞான", 0பர பணி ெசத% - ஈ)ரபதி, சீவ க?*0
இத=ெச வித% - சீவகைண, உட"பி,0 இத=ெசயாெதாழித% -

பாசைவரா*கிய", ஆய இ/நா0" இத' காக. இG6ட% சமாதியி லைசவற

எபத,0 உதாரண" : தவராய . "ெசGேவ டE= சிர.< க8.ற, ெவGவா
தனதி ;/தவ *0< - ைகவ/தா%, வாத .தேனா ந;யா மதிைடேயா, ராதன

ெமபத." 0பர றன த" பணிெச எபத,0 உதாரண" : ஒழிவிெலா *க".

''உட,0யி ேபா, ககிைமேபா \சிF ெலா, வி,;தீ பா"பினி%
3Iவா *கா= - )ட

)'", வாைழ*கா காேவதி மகல* காகாவா,

ேறைழ*கா காத தி.'' உயி *ெக%லா" ெபாித= ெச எபத,0 உதாரண" :

திவ:?வநாயனா . "அறிவினா னா0வ ேடா பிறிதிேனா, தேனாேபா,
ேபா,றா* கைட.'' .ைட ெக8மல பிண*கித= ெசேய% எபத,0 உதாரண" :

திவாசக". ''ெபாைத )வ 8ெபாதி/ ?த)" ெபா8கிய ெபா*+ைர,

யிைத ெமெயன* கதிநி றிட *கட, )ழிதைல ப ேவைன, . மாமணி

மாணி*க ைவரத பவளதி .8 ேசாதி,யத னா த னயாி, +யவதி

சய< கடாேம.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (28)
ெச ந/ெதாழிைல/ெதாழி ;யா.ம
சிவன வெவேற
ையய ம,Aண ராதியா ென'=ெச*
கைட/நா ெடாA ெந=ேச
ைநவ ெதைனநீ ப=சேகா ச<க?
நாமல ெவனா6ைம
ைகயி லாமல க"ெமன 6ன*கியா
கழறி/ ெதளியாேய. (29)

ெச ந/ ெதாழிைல/ெதாழி% எ - , - ெசயாநிற நம ெதாழி%க ளியா6"

சிவன சி .த;ய ைவ/ெதாழி%கேள யாெமA விேவக<+ற, அத,கியா=

ெச" ெதாழி%க: அவ ெச/ ெதாழி%க: எ<ஙனமா ெமA மன<ேகப,
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யா. ம சிவன வெவேற ையயம, Aணரா தியாென '= ெச*கைட/

நாெடாAெந=ேச ைநவ ெதைன நீ எ - , - அத,0 சிவன அட T ததி%

யா" ஒறாக; யா." அ சிவன அ<க/தாேன ெயA ஐய/ திாி6களிறி
நி சய" பணி ெகா:ளா அ சிவைனவிட ேவறியாெனA உண மய*கைத
அைட/ எேபா" ெந=சேம நீ ெம;வ எைன,

ப=ச ேகாச<க? நாம%லெவனா 6ைம ைகயிலாமலக" ெமன 6ன*கியா

கழறி/ ெதளியாேய எ - , - மாயா காாியமாகிய அனமய .த% ஆன/தமய"

ஈறாக ெசா%லபட ப=ச ேகாச<க?" இவ,ைற* கட/தி/த அறிவாகிய யா"
அெறA உைமயாகிய உபேதச ெமாழிகளா% உ:ள<ைக ெந%;பழ"

ேபால பிரதியXமாக உன*0 யா ெதளிய*+றி/ ெதளி/திலா, இ எைன
ெயA விேவக" +றி,A,எ - A.

உயி சிவன வவாக; இதன ெதாழிE=சிவன ெதாழி ெலப அறிக.

ப=ச ேகாச<களாவன, - அனமய ேகாச", பிராணமய ேகாச", மேனாமய ேகாச",

வி=ஞானமய ேகாச", ஆன/தமய ேகாச" எபைவ யாெமன* ெகா:க.

உைமெயப உைமயா - க* +றிய 6பேதச ெமாழிகேம னிற. இத,0

உதாரண" : அறிவான/தசிதியா . ''அனமய<ெகா ெட த 6ட%க?

மாயிைழ", பின .டவ பி:ைள= ),ற." ேபலகி, ம' நைரதிைர

Tபி' ேநாயி' மாள*க /, ' மறிவிலராமா விெவA

ெசா%Eவேர.'' எ - ", ஊ).ட; 'ழ%கிற கா,ைற ண ெவபேர, ேய).ற*க
திய<கி மி<கறி ேவம,A, 3)" பிராணைன யாமாவலெவA ேவத=

ெசா%E", ேப)மனித ெபாளறியாம, பித,Aவேர.'' எ-", "தன*0 மன

ச;தெதேற ெசா%; தானி/, .ன*0 விசார.டாயி,ெசா%ெலறி<0

வ/ நிA, ெமன*கி<கறிய ெவாணா ெதA ெசா%Eகிற ேவைழகடா,

நிைன*க தன*கறி வி%லா மனைத நிைலெயபேத." எ - ", ''இண<0 நவ0ண

ெமமி திைய இA த , வண<0" வி=ஞான

மய"ெபாெளறமதியிைம ேபா,, பிண<0 நிைலவி * ேகளா மைறயிA

பினமற*, 0ண<0றி யிறியி*0மா மாெவA +றி ேம.'' எ-", "ேச=

)க"ெபா ெளறைன *க= ெசறி"ெபா8, தா= )க*கி யாகி யி நிைல

யறிமைற, ேத நிரதி சயான/த ேமசிைத வ,ற ெபா:, + நிைலைய யறியா
ரழி)க< ெகா:? வேத." எ - ", ம,A" வவனவ,றா, காக. (29)
ெதளி6 யி *கர விள*0த%, மய*கவ
றிேராபவி* 0தேறக"
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விளிைவ ,ற%ச< காரமி< கிதாகித
ேம6தறிதிேதா,ற
.ளசி ேய ல"ைபேநா த;'ைன
"பிறைரநா
தள வ "மகிI வமைட/ :ளேம
ச"ைவ மற/தாேய. (30)

ெதளி6யி *கர விள*0த மய*க வறிேராப வி*0த% எ - , - உயி க?*

கியாேதா .னிைலயா% ெதளி6 வமாயி'" அஃசிவ அ'*கிரக"

பUத%, அைவக?*0 யாேதா .னிைலயா% மய*க" வமாயி'" அஃ
அவ திேராபாவ= ெச0த%,

ேதக" விளிைவ ,ற% ச<கார" எ - , - ேதகநாசைத யைடத% யாேதா

.னிைலயா% வமாயி'" அஃ அவன ச<கார",

இ<கிதாகித ேம6த றிதி எ - , - )க*க<கைள ெபா/த இGவிட யாேதா
.னிைலயா% வ" மாயி'" அஃ அவன திதி,

ேதா,ற.ள சிேய% எ - , - உ,பதி யாேதா .னிைலயா% வமாயி'"
அஃ அவ'*0:ள சி, இ<ஙன< +றிய .ைறேய சடசி*க ெள%லா"

இவிைன*கீடாக நட" அவன ப=சகிதி யதிபேய நட*0மானா%,
அ"ைப ேநாத; 'ைன" பிறைர நா தள வ" மகிIவ மைட/:ளேம
ச"ைவ மற/தாேய எ - , - அவ ெச" ப=சகிதிய<கைள நாடா

எதவனி*க அ"ைப ேநாவேபா% யா ெசேத பிற ெசதாெரA
உைன" பிறைர< கதி* ெகா ப" வ/தெதA வாட.= )க" வ/த
ெதA 4ாி" அைட/ ெந=சேம சிவன திவைய மற/தா அஃ எைன
ெயA விேவக< +றி,A,எ - A.

அ"ைப ேநாத; ெனனேவ எதவெனப வவி*கபட. அவ அவ: அ
ெவ'" TA" பிற எபத': அட<0மாத;, பிற எனபட.
கட,றிைரேபா, )க*க" ஓவிறி வதலா% அவ,ைற ச"பாவைன பணா
ேவA பிாி பாவிேபா *0 அைவமய மாதேல யறி திவைய
நிைன*க*+டா ைமயி, ச"ைவ மற/தாேய ெயA +றபட இப=ச
கிதிய<க?: உயிாிட அ[*கிரக." திேராபாவ.", உட"பினிட

ச<கார./ திதி= சி", வமாA", அ[*கிரகதிE" இ/த திதியிE=
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சியிE" இப.", திேராபாவதிE= ச<காரதிE" அகித திதியிE/

ப.", வமாA" காக. இத,0 உதாரண" : திவாசக". "நாயி, கைடயா

நாேயைன நய/ நீேய யாெகா டா, மாய பிறவி வசேம ைவதி*0

மவறி, யாய* கடேவனாேனாதா ெனனேதாவி< கதிகார<, காய தி வா

'ைடய கழ,கீI ைவபா கUதேல.'' ம,A" வவனவ,றா, காக.

இபாடா, சிவன ப=சகிதியைத நா இவிைன" நீ<0த,0 உபாய<
+றியவாA காக. (30)

மைறத E/நிைனதE=ெச மாணவ
மாையநி றைவத"ைம
றத ேலயிரா பகலக% 3ெடன
ெசா%வர றெவத*
0றி ,பர பதிஞா னதினா,
+ ம,றைவ ெந=ேச
நிறத பதிந= ெசயலறி னாமறி
னிறம, ெறாறாேம.

(31)

மைறதE/ நிைனதE= ெச மாணவமாைய நிறைவ த"ைம றதேல

யிராபகலக% 3ெடன ெசா%வ எ - , - நம:ேள எ*கால." நிA ேகவலமா

மைறதைல= சகலமா நிைனதைல= ெசயா நி,0" அைவக?*0*

காரணமாகிய ஆணவ." மாைய", அGவிரைட" நீதேல இர6" பகE"

நீ<கிய 3ெடA ெபாிேயா க: ெசா%Eவா கெளA விேவக<+ற, அத,0

இGவாணவ." மாைய/ றத,0 உபாய" எ<ஙனெமA மன<ேகப,
அறெவத* 0றிதி, பரபதி ஞானதினா, + " எ - , - அத,0

அறவிைன நீ அைடய* கதிைனயாயி, பரபதி பரஞானதினா% அற6 ைக
+ ",

ம,றைவ ெந=ேச நிறத பதி ந=ெசயலறி னாமறி னிற ம,ெறாறாேம எ - , ெந=சேம அ/த பரபதி பரஞான<க: யாைவெயனி சிவ ெசயைல நா

நமெசய% அAமாயி அேவ விள<கா நிற பரபதி; இபரபதியினா, நம
ெசயல,ேறாெமA க" ேபாத" அAமாயி ேம, ெசா%லபட பரஞானமா
ெமA விேவக< +றி,A, எ - A.

த,ெசய% அத,0 ேம, பதி யி%லாைமயாE" த,ேபா மAத,0ேம%
ஞானமி%லாைமயாE" பரபதி ெயA" பரஞான ெமA< +றபடன. இத,0
உதாரண" : க/தரல<கார". "அராைன ேவணிய ேசய: ேவ மவிI/த
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வபா,, 0ராைன தைடய/ தாெடாழ% ேவ <ெகாய ைவவ , பரா*

கற%ேவ

மன." பைதபற% ேவ ெமறா, ;ராபக ல,ற விடேத

யி*ைக ெயளித%லேவ.'' எ - ", திவாசக". "பதிவைலயி, ப ேவா காக.'' எ", திவ"மாைன. ''த,ேபா ம,றிட/ த,பர ம"மாைன ." எ - ",ம,A"

வவனவ,றா, காக. இபாடா% ஆணவ." மாைய" நீ<0த,0 உபாய<

+றியவாA காக. (31)

ஒA ந=ெசய ;%ைல ெந= ேசயிவ
ேணா மய லதனாேல
ெசA ெசAெவ" பவ*கட TIகின=
ெசறிமய ேலெதன
நA நீவினா விைனயி விைனைய
நாெசேத ென'மான
ெமறறி/திS ெதாைற" மா,றிைன
ெயனி'ன* கிைணயாேர. (32)

ஒA ந=ெசய;%ைல ெந=ேச எ - , -- ெந=சேம உைமயாக பா *0மிட

சிவ ெசயேல யறி நம ெசயெலாறாயி'" இெறA விேவக<+ற, அத,0
நம*0 ெசய;ெறபத,0 ஏெவைன ெயA மன<ேகப, நம*0 ஆணவ

மைறபா, )த/தர வறி6 இைமயாE" கவிக: சடமாைகயாE" ந"ைம<
கவிகைள< + த,)த/தர வறிவிைன ைடய சிவ தன அளா% இய*க

யா" இய<0த; எம*0 ெசய;ெறA விேவக<+ற, அத,0 இ<ஙன=

ெசயல,றிப எ8வைக பிறவிக?" எம*0 வ/த எைன எA மன<ேகப,
இவ ேணா மய லதனாேல ெசA ெசA ெவ"ப* கட TIகின" எ - , அத,0
இGவிட ஓ மய*கதினாேல ேபா ேபா* ெகாய பிறவியாகிய *க
சாகரதி% TIகிேன" யாெமA விேவக<+ற,

ெசறி மய ேலெதன எ - , - அத,0 ஓ மய*கதாேல பிறவி சாகரதி%

TIகிேனாெமA +றினீ ; இ<ஙன" ெபா/திய மய*கமாவ தியாெதA மன<

ேகப,

நA நீ வினாவிைன யிவிைனைய நா ெசேத ென' மானெம றறி/தி

, - அத,0 நீ நA வினாவிைன; நA தீதாகிய விவிைனகைள" நா

ெசேத பிற ெசதாெரA க" உன அபிமானேம அ"மய*கெமA
அறி/தி தி ெயA விேவக< +ற அத,0 அ/த அபிமான/தா யாெதA

எ-
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மன<ேகப, அத,0 நீ பிற *0 நA தீ ெசதவிட" பிறன*0 அைவகைள

ெசதவிட" நீ ெசத தீதிைன" பிற ெசத நகிைன= சிவ
ெசவிதாெனA +றி நீ ெசத நாகிைன" பிற ெசத தீதிைன" நா
ெசேத பிற ெசதாெரA அபிமானி வி ெவA அைட/தைன
யாக; நீ ெசத தீ" பிற ெசத ந0" .ன சிவ ெசயெலA +றிய"
உம அபிமானேம யாயி,A,

ஈெதாைற மா,றிைன ெயனி 'ன* கிைணயாேர எ - , - உன அதி

4 வகமா வ/த தீதிைன" தி 4 வகமா வ/த நகிைன" பிறரா% உன*0
வ/த நா0 தீதிைன" சிவ ெசயலா நா நா பிற எA ககிற
அபிமானமாகிய இ ஒைற" நீ*கிைன யானா% உன*0 உவைம யாவெரA
விேவக< +றி,A,எ - A.

நா ெசேத எபதனாேல பிற ெசதாெரப வவி*கபட. இத,0
உதாரண" : 0A/திர . "தானலா ெதாA தைன தாெனன* கதி*

ெகாேட, யாெனலா= ெசேத ென' ஞானம=ஞான மதா, Wனமா"

விைனயிரடா மிவிைனயாEட"பா Tனமா .ட"பா \ழா Tழினா லாகா
ேடா ." ம,A" வவனவ,றா, காக. இபாடா% நா" பிற எA க"
அபிமான" ஈெதA அறிவிதவாA காக.
அதி 4 வகமா ெசத தீதிைன" தி 4 வகமா ெசத நாகிைன"

பிற ெசத நகிைன" சிவ ெசயலாக* காகிேற; பிற ெசத தீதிைன

இ<ஙன< காண*+டாெதற மனைத பா  ேம,+Aகிற. இைணயி ஞான4ரண.8 ண /தைம
திடவாறலதி<ேக
யைண6 றாெதா தீெதம* கவறாி
னா த பவ ெந=ேச
பைணெகா டாவர மானமிைமயி'
ப,றிநி றிலெகாலேலா
6ைண6 றாட, காவ%ைக வி தி
8:ளவா விடாெதேற. (33)

இைணயி ஞான4ரண .8 ண / தைமதிடவாறல தி<ேக யைண6றா
ெதாதீ ெதம*0 எ - , - சமானமிைமயிைன" இய,ைக ஞானதிைன"

உைடய பாி4ரணனாகிய சிவ நா ெசத விைனக ெள%லாவ,ைற"
ஒ<0ண / அGவிைனக?: இன காலதி% இன விைனைய அ'பவி*க
பUவெதA வ0 த/தவாற%ல இGவிட பிறெராவரா% நம*0

ஓ தீ வ/தைடயாெதA விேவக<+ற, அத,0 சி .த;ய ெச" பிரம
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.த;ய கட6ளரா,றா எம*0 ஓ தீ உறாேதா ெவA மன<ேகப, அ சிவ

னியாவ *0 மி*கானாக; அவைனயறி இவரா% ஒதீ ெசய*+டா,

அ<ஙன" மி*கானாயி'" அவனறியா இவரா% தீ ெசய*+டாேதா ெவனி

இய,ைக ஞானைத ைடயனாக; அ சிவ அறியா இவரா, ெசய* +டா;

அவனறியா இவரா% ெசய*+டாதாயி'" இவ தீ ெசமிட அவ வ/
த பாேனாெவனி, பாி4ரணனாக; அவைனவிட இவ ாித,0=
ெசத,0" இடேமயி%ைல, ஆனா% அ சிவைனேய பாசைன பணி தீறா

த *ெகா:ேவெனனி சி ெதாட<கி 3 அைடவி*0 மள6" விைனகைள
ெய%லா" ஒ<0ண / அைமததாக; அவைன உபாசிதாE" அதைன
த *க*+டா,

அவ தாி னா த பவ ெந=ேச எ - , - ஆக; இைணயி ஞான 4ரணனாகிய

சிவேன தீவிைன* கீடாக எம*0 ஒ தீ தவாெனனி அதைன யாவ நீ*கி*
ெகா:வா நீ ெசா%Eதி ெந=சேம ெயA விேவக< +ற, அத,0 நீ +றிய

உைம,இ<ஙன" அறி/தாE" ேதகேதா

ஒ,Aைமயா யித; இதக

அபிமானைத வி த% எ<ஙனெமA மன< ேகப,

பைண ெகாடாவர மான மிைமயி 'ப,றி நிறில ெகா%ேலா எ - , - ேகா க:

தா<காநிற தாவர6யி க: தம உட"க:ேம% அபிமானமிறி இ*க6"
பழவிைன பேய அG6ட"கேளா " + நிறிலேவா,

உைண6றா ட, காவ% ைகவி தி 8:ளவா விடா ெதேற எ - , - அேபால

நீ" உ:ள" ெம;6றா உ:ளபேய பழவிைன வதலறி விடாெதA அறி/
உட"பிைன பாகாத% ைகவி வாெயA விேவக" +றி,A,எ - A.

இைணயிெலபைத யாவ *0 மி*காெனA ெகா:க : .8ண / தைமதிடவா
ெறபத,0 உதாரண". சிவேபாகசார" "அைமத விைன*கீடா வ'தின.=
ெசவ, திைமெபா8" 3ெசயெலா றி%ைல - ைம*0ாிேயா,

ென%லாமறி/ேத யிய,Aவ/ தனைம, வ%லா தம*0ண  வா."

உட,காவ% ைகவிபா ெயபத,0 உதாரண" : ேதவார". ேதைன* காவ%
ெகா

விட ெகாைற ெச8/ தாரா, வாைன* காவ% ெகா

நிறா

ரறியா ெநறி யாேன, யாைன* காவி லரேன பரேன யணாமைல யாேன, ைன*

காவ% ைகவி

ைன கபா ண வாேர.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (33)

இ' மனதிைன டப தி ேதகாபிமான" விட% ேவ
+Aகிற.

ெமA ேம,
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எA" 3டைட/ தவாிA மா*கயா
னிறைபவி டகலாம
னிA தாறைல சா*கேவா ெந=சேம
நிைனைண யா*ெகா
நA நீயித, ெகெசேக சாவேனா
நாெனன ;ைலயானா
ெலாA ெசமல* 0;தி லவாைவ நீ*
0மாபதி த"3ேட. (34)

எA" 3டைட/தவாிAமா*க யானிறைபவிட கலாம னிA தா

றைலசா*கேவா ெந=சேம நிைன ைணயா* ெகா " எ - , - 3ைன

அைட/தவ எ*கால." இAமா/ெகா *க யா எ*கால " இ/த இறபிைன
வி

நீ<கா நிA தைலவைள*கேவா, யாேதா காாிய" நிைனதாE" அதைன

என*0* ைகவசமா*0கிற ெந=சேம நிைன ைணயாக ெப,AெமA

விேவக<+ற, அத,0 நிைன ைணயாக* ெகா " யா றைலசா*கேவா
ெவA நியாய நி^ர< +றினீ , உம*0 எனாலா< காாிய" யாெதA

உ:ெவAேபா

மன<+ற,

நA நீ யித,ெக ெசேக சாவேனா நாெனன% எ - , - ந%ல நீ இ<ஙன=

ெசா%E" இத,0 எைன ெசேக யாறா சாவேனாெவA நீ ெசா%ல,க,

இைலயானா ெலாA ெச எ - , - உட"பி ேம% அபிமான" ஒ<ேக ைகவி த%

+டாதாயி'" ஓ காாிய= ெச0தி நீ ெயA விேவக<+ற, அத,0 அ*காாிய"

யாெதA மன<ேகப,

மல*0;தி லவாைவ நீ*0மாபதி த"3ேட எ - , - அத,0 மலநிைற/த
0ைசயாகிய இG6ட"பிக ைவத ஆைசைய வி

நீ<0தி, இ ெசதிேய%

உைம*0பதியாகிய சிவ எம*0 3ைன தாேன தவாெனA விேவக<
+றி,A, எ - A.

3 ஊ வ .க." பிற அேதா.க." ஆக; இAமா*க ெவA"
தைலசா*க ெவA" +றபடன. உட"பி ேம% அவா நீ<கின அறி6
திவைய நா ", அ<ஙன" நா " ேபா சிவ 3

ெகா த% சிதமாக;,

உமாபதி த" 3ெடA +றபட. 3டைட/தவ ாிAமா*க ெவபத,0

உதாரண" : திநா6*கைரய . ''இAமா/ திப ெகாேலா 3ச ப%கண
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ெதணப

,சிAமா ேன/தித ேசவ*கீI ெசற< கிAமா/

திபெகாேலா.''0 ;திலவாைவ நீ*ெகபத,0 உதாரண" :

திவ:?வநாயனா . 'ம,A/ ெதாட பா ெடவெகா% பிறபA*க, E,றா *
0ட" மிைக ." ம,A" வவனவ,றா, காக. (34)

ேதக ேபாக<களி% அவாவி றி யித,0 உபாய" ேம, +Aகிற.
3

+ வா 0றிததினிமிதமா
விமலனீ த;ன"பா,
+ மாையைய ெயனதியா ெனனெவணி*
ெகா:வெத பயமாைச
நா ேபாIதிைவ )8தியி, ர/தவ
ெனவனவனனவாதி
 TIவழி ரபென A:ளேம
ட%ைகவி பாேய. (35)

3

+ வா 0றிததி னிமிதமா விமலனீத; ன"பா, +

மாையைய ஏ - , -

ஆணவதா மைற ப/த எ"ைம எம*0 இGவிைள நீ*கி 3பைத
தர% ேவ ெம றியா< ேகளாதி*க6" தன காணியதா% எ  3ைன
அைடவித, ெபா  தி6ளதைட அG3 அைடத,0 ஏவாக
நிமலனாகிய சிவ மாையயி% த' கரண வன ேபாக<கைள* ெகா த;

அதனா% ந"மிட வ/ ெபா/ மாயா காாிய<கைள,

என தியாெனன ெவணி* ெகா:வெத பயமாைச எ - , - த'கரண<கைள யா

என6" வன ேபாக<கைள என என6" கதி*ெகா இேதக ேபாக<க:
நீ<0ெமA பய." இைவ யி*கேவ ெமA ஆைச" நீ உெகா:வ
எைன,

நா ேபாI திைவ )8தியி, ர/தவெனவனவனன வாதி

TIவழி ரபென

A:ளேம ட%ைகவி பாேய எ - , - உைமயாக விசாாி*0<காைலயி%

இேதக ேபாக<கைள நீ அபிமானியாதி*க6= )8தி*க இவ,ைற
பாகாத விைறவெனவ அGவிைறவேன யா என எA உனா%
அபிமானி*கபட நன6 கன6க?:?" ஊIவிைனபேய பாகாபெனA

அறி/ ெந=சேம உடைல பாகாத% ைகவிதிெயA விேவக<+றி,A,

எ - A.

மாைய எப காரணவா0 ெபய . மன" அபிமானியாத )8தியி% இைறவ
காத% இய%பாத;னாE" த'வாதிகைள மாையயி, காாியப தி
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த/தனாE", இைவ நா0" அGவிைறவன உைடைம ெயA அறிக, இத,0

உதாரண" : திநா6*கைரய . " ந<க ட"பைன ெப,றவ: ப<கின, ெறக

ட"ைப தி*கர* ேகாயிலா, றக டன ேயைன/ தா<0த, ெலகடபணி

ெச கிடபேத.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (35)

ேதகேபாக<கைள இைறவ காத% இய%பாத; யா அவ,ைற அபிமானியா
இ*கிேற ெனA +றிய மனைத பா  நீ இ<ஙன= ெசா%வதறி
ெசானப நி%லாெயA ேம,+Aகிற.
இைப நாெடாA ெந=சேம )கா)க
ெமவ மேவயா
ெபாவி%;தா: விபெமGவிைனயிைன
சி*0ஞா றைடவாேயா
கைப ,Aதி தற*0மி ழியினழி
காயமீ ளேபாIேத
0பி ராறி* கழ, ெம யநீ
ெகா:ளெற: ளிைமயாேம. (36)

இைப நாெடாA ெந=சேம )கா)க ெமவ மேவயா ெபா வி%;தா:
விப ெமGவிைன யிைன சி*0 ஞா றைடவாேயா எ - , - எ*கால."

ெந=சேம நீ )க*க<க?: எெவாA வ/த *0ேமா அதாேன வவாகி
யி*கிறா; இேதக" இ*0மள6" அGவிவிைனக?" வாராதநா:

இறாத; இGவிைனகைள அ/ நாளிறி இனி எ/தவிைனைய அ/நாளி,
0றவி%;யாகிய சிவன திவ*க விபைத அைடவாேயா,

கைப, Aதிதற, 0மிழியி னழிகாய மீளேபாIேத 0பிரா தி*கழ,0

ெமய நீ ெகா:ள ெற:ளிைமயாேம எ - , - மாதாவின கபாசயதிக

விைன*கீடா வ/ ெபா/தி அதக ப தி<களி/ 4மி*கேண
ேதாறி நீ *0மிழி ேபாA விைரவி% அழி" இ/த*காய" இ*0"ேபாதாேன
மிகவிைர/ நம ஆசாாியனாகிய கதன திவ*0 ெமபதி
மனெகா:?த% மய*கமற ெதளி/த தைமயாெமA விேவக< +றி,A . எ A.
ச.திரYநான" பண ெதாட<கிேனா அைலகைள நாடா TIகி தன
விரத .த% ேபால திவைய அைடய ெதாட<கிேனா இவிைனகைள
நாடா அதிவைய அைடதைலேய விரதமாக* ெகா:ள% ேவ ெமற,0

எGவிைனைய சி*0" ஞாறைடவாேயா ெவA", 0பதிைடேயா *0 3

எளிதி, + மாக; ெமயெகா:ள ெற:ளிைம ெயA" +றபடன.
இத,0 உதாரண" : ெபாவணத/தாதி. "ெதாட<கிய வாI*ைகைய வாளா

49

றப ற/தவேர, யட<கிய ேவைக யரபா ;லரA கா,பறைவ, .ட<கிய

ெச=சைட .*கண னா *கறி யி<0மறி*,கிட<கி' பட கராவைன யா பல

ேகவலேர.'' ம,A" வவனவ,றா, காக. (36)
ஆைம யாA ைப/ைத ேமா ெம
ளட*க;, லைன//
தீைம ேச விட ய<களி, ெசலாதைம
:ளேம சிைவபாக
ேசாம ேசகர சரணேம சரெணன
ெதா8நி ற8தேனா
னாம நாவினா, ெசபிதிைல யவதிேல
நாெளலா< கழிதாேய. (37)

ஆைம யாA ைப/ைத ேமா ெம ளட*க;, லைன// தீைமேச
விடய<களி, ெசலாதைம எ - , - ஆைமயான தன அாிய ஐ/

அ<கதிைன" தீைம வமிட தன ஓட"பி க அட*கி* ெகா:?த%
ேபால ப=ேச/திாிய<கைள" பாவ<க?*0 ஏவா வகிற விஷய<களி,

ேபாகெவாடா விேவகதா% உ:ளட*கி,

உ:ளேம சிைவபாக ேசாமேசகர சரணேம சரெணன ெதா8 நி ற8தேனா

னாம நாவினா, ெசபிதிைல யவதிேல நாெளலா< கழிதாேய எ - , - ெந=சேம

ெகளாிைய பாகதிேலைவத ச/திர Jடனாகிய சிவன திவகேள
அைட*கலெமன வண<கி நிA அதிவகைள அபா% நிைன/ உகி அ8
அவன திநாமமாகிய ஐ/ெத8திைன" நாவினா% இைடவிடா
ெசபிதாயி%ைல; மிைதயாகிய ேதகேபாக<கைள* கதி அவெதாழிலாேல
வாIநாெள%லா" 3ணாளாக* கழிதைன இ எைன ெயA விேவக<

+றி,A,எ - A.

அவெமப ெதாழி; ேம% நிற. ஆைமயாA ைப/ைத ெமபத,0

உதாரண" : திவபய. ''லனட*கி த".த,க *0Aவா ேபாதா ,
தலநட*0 மாைம தக.'' நாவினா, ெசபிதிைல எபத,0 உதாரண" :

அணகிாிய/தாதி. "பரகதி*0 விதா. ப=சா* கரைத பரபரப ெவணாத
பாவ- நரக, பிறபி,0 மீடா பிற/தைண Vசா,விறபி,0 Vடாயி ேன."

ம,A" வவனவ,றா, காக. (37)

தா மாகிெய ற/ைதயா வ/தா
டசிவ பிரகாச
_ய ெபான: ேவைல V நி
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Aணிவி/ தைமெயேனா
காய மாயெம றறி/மா த கட
கலவிேவ ைனெயறா,
றீைய நீமிக ெந=சேம இத,கியா

ெசவெதா றறிேயேன. (38)

தாமாகி ெய ற/ைதயா வ/ தாட சிவபிரகாச _ய ெபான:

ேவைல V நி Aணி வி/தைம ெயேனா எ - , - மாதா6மாகி

பிதா6மாகி எ8/தளிவ/ திவகைள எளிதிேல த/த சிவபிரகாச ென'"
நாமேதயைதைடய ஆசாாியன நி மலமாகிய ெபா ேபாற கிைபைய
வி"கிறிைல; இGவிட நி க இ/த தைம ெய ெகாேலா யா
அறிகிேல,

காயமாய ெமறறி/ மாத க டகலவி ேவைன ெயறா, றீைய நீ மிக

ெந=சேம யித,கி யா ெசவெதா றறிேயேன எ - , - ேதக" அநிதிய ெமA

அறி/" மாத களா% உடாகிய + றவிைன வி"பிைன ெயறா% ெந=சேம
நீ மிக6" பாவியாயிைன ; யா என +றி'< ேகைலயாக; இத,கியா

ெசவ ஓபாய." அறிேய ெனA விேவக< +றி,A,எ-A.

தாடத% - திவ தீைX . தாமாகி ெயபத,0 உதாரண": தவராய .
"த/ைததா யாவா'= சா கதியி< காவா', ம/தமிலா விபநம* காவா' ெம/த.யிர, தானா0 வா'= சரணா0 வா'ம, ேகானா0வா'< 0.''
ெசவெதா றறிேயேன ெயபத,0 உதாரண" : திவாசக". ''ஆ

+ ைடயாகழ, கபிைல ெயகி, பா

ெசகிைல பணிகிைல பாதமல ,J

கிறிைல

கிறிைல பைதப=

கிறிைல J கிறமிைல ைணயி;

பிணெந=ேச,ேத கிறிைல ெத6ேதா றலறிைல ெசவெதா றறிேயேன.''

ம,A" வவனவ,றா, காக. ( 38 )

ஏைன F% பல ேவாதிைன ேயாதவ,
றிைறயளைடயாதா *
+னெவ"பவ ெமாழிபத, 0:ளேம
பாய"ேவ றிைலயானா
லாைன Vாி ேபா தெவ ற"பிரா
ன: விைர/ தைடயாேத
தானி நாமினா ேபாதநீ விய/த
தபலா, சரேற. (39)
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ஏைன F%பல ேவாதிைன எ - , - ஞான சாதிர<க ளறி பல சமய
சாதிர<கைள" க,Aண /தா,

ஓதவ, றிைறயளைடயாதா * +னெவ"பவ ெமாழிபத, 0:ளேம பாய"

ேவறிைலயானா% எ - , - நீ க,றறி/த அ/F%களி கெத%லா" இைறவன
திவைள ெபறாதா *0 இழி6 ெபா/திய ெகாய பிறவிைய நீ<0த,0
உபாய" ேவெறாA" இ%ைலெயன ெந=சேம ஓமானா%,

ஆைனVாி ேபா த ெவற"பிரா ன: விைர/ தைடயாேததா னிநா மினா
ேபாக நீவிய/த தபலா, சரேற எ - , - யாைனயின 0ளி

சி ெபா/திய

உாிைய ேபா த என கதனாகிய சிவன திவைள சீ*கிரதி%
அைடத,0 ஏவாயவ,ைற ெச அைடயா இ/ெந <கால." மிேபாE"
இைடயிைனைடயா ேபாகைத நீ இப ெமA அதிசயித தவேறயறி
நைமயெறA விேவக< +றி,A. எ - A.

இைல ெயபதேனா ஓெதபதைன* +.*க. எனெவப எ=சி நிற.
தா எப அைசநிைல. இத,0 உதாரண" : க/தர'4தி. "ஆதா ரமிேல ன ைள

ெபறேவ, நீதா ெனாச,Aநிைன/ திைலேய, ேவதா கமஞா னவிேனா தமேனா,தீதா
)ரேலா கசிகா மணி ேய," எA", திவ:?வநாயனா : 'பிறவி ெப<

கடனீ/வ நீ/தா, ாிைறவ னேசரா தா .'' எA" ம,A" வவனவ,றா, காக.

(39)

ச ம ைறெபாளாகிய ெவாசிவ
ச<கர, ெறா8தபா
விதி விதி ெம ெபாதைல நதிைல
விைர/ெச றவனா "
ெபாைவ ,றிைல, நி,றிைல மாத பா,

ேபா0த றவி /தாவா
ெவபட*கட வாமட ெந=சேம

யினிட லகறாேல . (40)

ச மைற ெபாளாகிய ெவா சிவச<கர, ெறா8 தபா விதி விதி 

ெமெபாதைல நதிைல விைர/ெச றவனா " ெபாைவ,றிைல எ - , -

இ*0 .த;ய நா0 ேவத<களின .*கணி*0 ெமெபாளாகிய

சிவச<கரன திவைய வண<கி அத,0 அபாகி ேதக ந ந <கிைல ;

உேராம= சி; ,றிைல; ஆன/தநடன" ாி/தாயி%ைல; அதிசீ*கிரமா ெசA

அவ நடன" ாியாநிற கனகசைப அைட/தா யி%ைல,
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நி,றிைல மாத பா, ேபா0த றவி / தாவாெவப ட*கடவா மடெந=சேம யினி
டலகறாேல எ - , - மகளிைரவிைழ/ அவ பா, ெச%Eதைல தவி /

நிறாயி%ைல; ஆவா ! ெந=சேம இனி இ/த ேதக" நீ<கினா% என பா பட*

கடைவேயா? யா அறியகிேல ெனA விேவக< +றி,A. எ-A.

ஆவா ெவப இர*க* 0றிபிக வ/த. ெபாைவ ,றிைல ெயப
எ%லா6யி *0" ெபாவா ந*0" அவன ப=ச கிதிய<கைள பா திைல
ெயAமா". இத,0 உதாரண" : திவாசக" "ெமதா ன"பி விதி விதி 

விைர யா கழ, ெக, ைகதா றைலைவ* கணீ த"பி ெவ"பி

:ள", ெபாதா ,றவி / ைன ேபா,றி சயசய ேபா,றி ெய'<, ைகதா
ெனகிழ விேட'ைட யாெயைன* க ெகா:ேள.'' ம,A" வவனவ,றா,
காக. (40)

ஆலநீழ; லெறா நா%வ*
கெநறி ைரதாைன*
கால காலைன சிவபிரகாசெவ
கமணி தைனனா
ேதல வா 0ழ லா மய% ெகா நீ
யி<0ழ Eவெத%லா=
சால ேவபிைழ யா0ெந=ேசெசாேன
றவறிைல ெயேமேல. (41)

ஆலநீழ; லெறா நா%வ* கெநறி ைரதாைன எ - , - க%லால நிழ,க

எ8/தளி யி/த காலதி% ஒப,ற சனக .த;ய நா0 .னிவ*0 யாவ *0"
அாிய ஞானமா *கதிைன உபேதசிதளிய அ[*கிரக க தைன,

கால காலைன எ - , - எ%லா 6யி கைள" நாச"பUகிற கால'*0*

காலனாகி அவைன நாச"பணிய நி*கிரக க தைன,

சிவபிரகாச ெவகமணிதைன னா எ - , - அ*கதறாேன அேள

திேமனியாக* ெகா எ8/தளி வ/ சிவபிரகாச ென'" நாமேதயைத*
ெகாட எ கணி கமணி யா பாைவ ேபாற ஆசாாியைன 3பைத
அைட" ெபா இைடயறா அேபா <+ நிைனயா.
ஏலவா 0ழலா மய% ெகா

நீ யி<0ழEவ ெத%லா= சாலேவ பிைழயா0

ெந=ேச ெசாேன றவறிைல ெய ேமேல எ - , - தகரTய நீட
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அளகபாரதிைனைடய மகளி ேம% மய*க" 4 நீ இபிரப=சதி,
)ழEவெத%லா" மிக6" 0,றமா0" ெந=சேம யா நானா 6பாய<களாE"
இதைன பெமA அறிவி" அறி/தாயி%ைலயாத; உேம,
0,றேமயறி எேம, 0,றமி ெறA விேவக< +றி,A,எ - A.

கமணி தீ இ நA இ எA அறிவித% ேபால பிற பெமA"
3 இபெமA" அறிவித;, கமணிெயA +றபட. இத,0
உதாரண" : திவாசக". ''வாIகிறா வாழாத ெந=சேம வ%விைனப,
டாIகிறா யாழாம, காபாைன ேயதாேத, JIகிறா ேக ன*0

ெசா%கிேற ப%காE", 3Iகிறா நீ யவல* கடலாய ெவ:ளேத.'' எA",

சிவான/தமாைல. "3ெடாழிய ேபறி%ைல ெயெறA" ேவத<க, ணாயைற"
ெபாைள ஞான0 - நீ ம, கணாேல ெசான கைண பிராறைன நா,
ெனணாேத ப ெத." எ A", ம,A" வவனவ,றா, காக. (41)
எைன க நீ மாதரா வவ"
தி ைசைவ ழ%கிறா
ெபாைன /கிைல"பிாி திெவA"
8மல* +ட%லா,
பிைன  ெகா% க நீ மய<0த%
பிரா/திச<கரபாத/
தைன நா தி ெந=சேம பர)ேகா
ததிற ெபறலாேம. (42)

எைன க

நீ மாதரா வவமீ தி ைசைவழ%கிறா எ - , - யா

)தமி*கிறெதA 0றி மகளி உட;க ஆைசைவ மய<கி )ழலா

நிறைன,

ெபாைன/ கிைல" பிாிதி ெவA" 8மல* +ட%லா, பிைன
 ெகா% க

நீ மய<0த% பிரா/தி எ - , - ெசய,ைகயா% மி'*கிய

ெபானாலாகிய அணியிைன< +ைறயிைன" ேவA பிாி அதன
இய,ைகைய பா *0மிட ெவA<கிமிக?" மல" சல" 0ட Tைள உதிர"
தைச ேகாைழ .த;ய மல<க?" நிைற/:ள ஒட"ப%ல பிைன அத
கேண யாதாயி'" ஒ )தவY உளேதா அதன இய,ைக வவ"
அ<ஙனமிப ெசய,ைக வவைத பா  நீ மய*க.Aத% உன
மனபிரைமயா0",

ச<கர பாத/தைன நா தி ெந=சேம பர)ேகா ததிற ெபறலாேம எ - , - இனி
அதேம லாைசைய வி

நீ<கி ச<கரன திவைய மறவா நிைனபா

54

ெந=சேம ேமலாகிய இப சாகரைத மிக6" யா" அைடயலாெமA விேவக<
+றி,A. எ - A.
ெபா எப ஆ0ெபய . இத,0 உதாரண" : நாலயா . ''0ட< ெகா86<

0தி ெம, ெதாட நர"ெபா

ேதாE - மிைடயிைடேய, ைவத த"

வ8"மா ம,றிவ,A, ெளதிறதா ளீ <ேகாைத யா:.'' ம,A" வவனவ,றா,

காக. (42)

ெபAவ ெதைனெகா% )*கில< க;தலா,
ெப/தவ வ;0A
.Aவ தGவளேவாபிைன நீ வி"
ட,0மா னியடா
லறிவி யாமறி யாைமேதா/  ட,றி
வைத )க ெமனாநிறா
ெசறி ெந=சேம நமசி, )கமினி
சிவைனயா தாிபாேய. (43)

ெபAவ ெதைன ெகா% )*கில< க;தலா, ெப/தவவ; 0A" எ - , - மகளி

+ றவா, பய அைடவ யா? இ/திாிய" கழி/ ேபாதலா% 3ைடயைட"
ெபா

நீ ெந நா: வ/தி ெசத தேபா பலெம%லா< 0ைற",

உAவ தGவளேவா பிைன நீ வி"ட,0 மானிய டா% எ - , - அதனா%

உன*0* ேக வவ அGவள6 தாேனா பின நீ யாெனA விைழ/:ள
உட"பி,0" அட<கியி/த ேநாக ேம; அதனா% நாச.:ளதா ெமA
விேவக<+ற, அத,0 யா/ தா" யாவ எம )கமாவ யாெதA மன<ேகப,

அறிவியா மறியாைமேதா/ ட, றினவைத )கெமனா நிறா எ - , -

இG6ட" சடமாக; இதகணிற ைசதனிய" யா"; நீ இதைன அறியா

அ=ஞானேதா <+ உட"பின தினைவ )கெமA கதா நிறைன, இைவ
)கம%ல ெவA விேவக< +ற, ேம,)கமாவதா யாெதA மன<ேகப,
ெசறி ெந=சேம நம சி,)க மினி சிவைன யாத ாிபாேய எ - , -

இGவிபதினிய,ைக VெதA அறி/ வி  நம அறிவி,0 அறிவா நிற
சிவன திவைய ஆதாிபா ெந=சேம, நம ஞானான/தைத

ெபAவாெமA விேவக< +றி,A . எ - A.
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ஆ% எப அைசநிைல. இத,0 உதாரண" : தி*கைட*கா. "அ ேபா

.ைல யார%ல% வாI*ைகேம%, வி ேச நிைல வி ந% ;டமா,தி

Hரைன சி/ைத ெசய ெசய*, க சா,றி' மணி*0< காமிேனா.'' ம,A"
வவனவ, றா, காக. தாமாகி ெய'" பா .த;GவாA பாடாE"

ெபா/தைல விைழதலாகாெதA மAத வாA காக. (43)
ஆதாிதைன 0ளகி தாதிய
வசிைல* +Iகா
ேய ெப,றி'"சி தா,பசி
ேயகE= சமித,றா,
ேபத ம,ெறலா மலமதா தE=சாி
ெயறி, பிைனெந=ேச
நீத ாிதிலா தைவவிைழ/ ழ%வெத
னிமலைன நிைனயாேத.

(44)

ஆதாிதைன 0ளகி தாதிய வசிைல எ - , - கித 0ளபாயச .த;ய அA)ைவ

யசி%கைள" நீ வி"பிைன, இதனா% என பயைன அைடதி,

+Iகா ேய ெப,றி'" சிதா, பசிேயகE= சமித,றா, ேபத ம,ெறலா
மலமதாதE= சாிெயறி எ - , - ேசாA ெகா ,ைக .த;ய யா வ/த

தாயி'" அ/தினா, பசிேபாதE" அைவ சீரணிதட<கினா%

நானாேவAபாெட%லா" அ,A  *க/த மலமாதE= சாிெயறா%,
பிைன ெந=ேச நீ தாிதிலா தைவவிைழ/ ழ%வெத னிமலைன நிைனயாேத எ -

, இ<ஙன" அறி/ பின" ெந=சேம நீ தாி நி%லா அ )ைவயசி%கைள

வி"பி )ழEவெதைன நி மலனாகிய சிவைன இைடவிடா கத;றி ெயA
விேவக< +றி,A. எ - A.
மலமதாதE ெமபதி% அெவப ப0திெபா: வி0தி. சாிெயப

விேசடமிெறப தறிவித, இத,0 உதாரண" : சிவான/தமாைல. ''ந%ல

வA)ைவ நாவி'னி மாதிரேம, ெம%ல விவிரலா" ேவறி%ைல - ெம%ல,

விவிரைல தாகட*க மாடாத ெந=ேச, ெபாகடைல தா கடபா ேபா.''

ம,A" வவனவ,றா, காக. இத': அ/தE )ைவவிைழத லாகாெதA

மAதவாA காக. (44)

நிைனபி'<0றி கா < ேகாசநா
விவ,Aேண ாிைழயாைர
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யினிைப ந%0.* கனி.த ;ய6ண
விைனெயனி னிைவேபாE
.ைனப% வாைதெச பைகபிறிதிைலண /
:ளேம ெயாழிதாேய,
பிைனபராபர றிவ நீழ;யா"
ெபற,கிைட றிேற.

(45)

நிைனபி'< 0றி கா < ேகாசநா விவ,A ேணாிைழயாைர யினிைபந%0

.*கனி .த;ய 6ணவிைனெயனி எ - , - விஷய<களாகிய ெவ%லாவ,A:?"
மகளிைர" )ைவயிைன தகிற .பழ.த;ய சிபிைன" மனதா%
நிைனபி'", ஆ0றி" நா6" இேலபன." நீறE" ஆகிய

அைடயாள<கைள* கா மானா%,

இைவேபாE .ைன ப%வாைத ெச பைக பிறிதிைல ண /:ளேம

ெயாழிதாேய% எ - , - இவ,ைற ேபாE" உன*0 பல பிறவிப<கைள

தகிற ச ேவெறாறி%ைலயாக; இெபா/த% அ/த%கைள
செவA அறி/ ெந=சேம வி தைனயானா%,

பிைன பராபர றிவ நீழ ;யா" ெபற, கிைடறிேற எ - , - பின

யாவ*0" ேமலாகிய பரமசிவன திவயாகிய நிழைல யா" அைடத,0
வி*கின" ேவறிெறA விேவக< +றி,A. எ-A.

நிைனபி' ெமனேவ ேகபி'" பாிசிபி'" பா *கி'" எA
இ/திாிய<க?*0" ெகா:க. அ/த% ெபா/த%களி% மன.த;ய ஆA
இ/திாிய<க?" பிரவிதியாக; திவைய அைடத,0 இைவ நிவிதியாக
ேவ மாக;, பைகபிறிதிைலெயA +றபட. இத,0 உதாரண" :

சிவான/தமாைல. "ஊU .ைரம _வ கா U:ளேம, வாUதலா ேநேர

மற;கா - ேபணியிவ, ,றா ேபா% வ/தி வ வ/தாE ேமாயர,ன,றா

மைரபதேம நா ' ம,A" வவனவ,றா, காக. (45)
இA JIத வனிைதய ராதி பா,
ேபாக. மிேதக
ெதாA ேநாெயனி, ேறாடமா நீ<0மா<
0யி ெபய ாி'நீ,ைற
நெற னாவணி/ றவின ாிைறெபய
நவிEவ ெரனிென=ேச
ெபாA நா ைண யாகநீ றாதிய
ேபா,றைவ ேபா,ேறேல. (46)
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இA JIத வனிைதய ராதிபா, ேபாக. மிேத கெதாA ேநாெயனி,

ேறாடமா நீ<0" எ - , - இ/த* காயதி,0 ஒ வியாதி வ/ ெபா/மாயி

இதனா% அ'பவித,0* கதி%ைவத மைனவியாதிய பலேபாக<க?"
இ*காலதாேன சித,0 அனியமா ேபா0மாக;,

ஆ<0யி ெபயாி' நீ,ைற நெறனா வணி/ றவின ாிைறெபய நவிEவ ெரனி
எ - . - இG6ட"பிைன வி உயி நீ<கிய கால" ),றதாரா:ளா
திெவணீ,ைற அG6யி *0 நெறA கதிதாி நீ<0/ தணதி%
சிவன திநாமமாகிய ப=சாXரைத" உபேதசிபா களானா%,

ெந=ேச ெபாA நா ைணயாக நீறாதிய ேபா,றைவ ேபா,ேறேல எ - , - இனி

ெந=சேம உயி நீ<0<கால ைணயாக; அதிெவணீA .த;ய எ
வைகயிைன" அ நீ<கா.னேர ேபணி*ெகா:?தி, மைனவி .த;ய

எவைக ெபா:க?" இ*0" ேபா" சித,0 அனியமாக; நீ
அைவகைள ேபணாெதாழிதிெயA விேவக< +றி,A . எ - A.
உயி ெபயாி' ெமற இழி6சிற"ைமயா% அ ெபயரா.னேர அணிவ
உயி *0 மிக6" பயெனபதாயி,A. வனிைதயராதிெயனேவ வனிைத ப=சைண
ெசள*கியேபாசன" க/த" வYதிர" ஆபரண" ைதல" தா"4ல" ஆக
எவைகெமன அறி/ெகா:க. நீறாதிெயனேவ வி4தி திராX" ப=சாXர"
தீ த" பிரசாத" 0 ;<க" ச<கம" எனவறிக. இத,0 உதாரண" சிதா/த
சிகாமணி காக. தவேதா *0 அGெவவைக" நீ<கி இGெவவைக"

அ<கீகாி*க ேவ ெமப இத'காக. (46)
ேபா,றி நீறணி/ திர சாதன"
4ைட/ ெத8:ேள
சா,A நீ0வாதிT 6ைவ/
தாI/திைற= சிைவெசதா
மா,ற லா"பிற பிறபிைன ெந=சேம
மAளா யதா?/
ேதா,A .:ெளாளி* 0:ெளாளி யாயைத
ெதா8வாI தEமாேம. (47)

ேபா,றி நீறணி/ திர சாதன"4 ைட/ ெத8 :ேள சா,A நீ0வாதி
T6ைவ/ தாI/திைற= சிைவ ெசதா% எ - , - ெமெபாளாக ேபணி

வி4திைய நிைறய ைன/ உதிராX<கைள சிரசாதி Yதான<களி% தாி
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ப=சாXரைத மானதமா  சாி; 0 ;<க ச<கமமாகிய TA வைவ"

தாI/ வண<0; இ<ஙன" இவ,ைற நாேடாA" நீ மறவா ெசதியானா%,
மா,றலா" பிறபிறபிைன ெந=சேம எ - , - ெந=சேம பிறபிைன"

இறபிைன" மா,றி* ெகா:ளலா",

மAளாய தா?/ ேதா,A .:ெளாளி*0: ெளாளியா யைதெதா8 வாIதE
மாேம எ - , - அஃதறி* கனகசைப*க ந*கிற சிவன திவ"

உயிராகிய உ:ெளாளி*0 உ:ெளாளியா ேதாA", அதிவைய ெதா8

அGவிட எ*கால." அழிவிறி வாழ6<+ " எம*ெகA விேவக< +றி,A,
எ - A.

உயி களின ."மல<க?" நீ*0" ெபா
சிவ தன அளா% 0;<க
ச<கமமா வ6 ெகா:?த; T6ைவ" தாI/ இைற=ெசA
+றபட. தாI/திைற=)த% மனதி ல" வா*கி% இெசா%Eமாக*
காயதா% வண<0த%. 3டைடேவா *0 சிவ.னாக அேள நாவாக
ப=சாXரைத ெசபியாம, ெசபி*கேவ மாக; ஐ/ெத8:ேள
சா,ெறA +றபட. இ<ஙன" ப=சாXர" உ சாிதா% சகலேகவல"
அAமாக;, பிறபிறபிைன மா,றலாெமA" சகல ேகவல<க: அறேவ
ட"ேபாட ெபா ேபா% உயி ஒளிவி மாக; உயிைர :ெளாளி ெயA"
இG6யி *0" உ:ெளாளியா திவ: ேதாற; மAளாய தா?"
உ:ெளாளி*0:ெளாளியா ேதாA ெமA< +றபடன. அைத
ெதா8தலாவ த,ேபாத= சீவியா நி,ற%. அ<ஙன" நி,கேவ ேபாிப/ேதாA
மாக; வாIதEமாெமA +றபட.(47)
வாழ லாமர கழின மல கவி
மாைலெசதவறாளி%
38 மாAெபானிதழிேச ேதா:களி
மீதணி/ தினிெந=ேச
தா8 வாயாி ேத ெபா, சரணேம
சரணெம றிவறி
பாழி ேலக< கா*ைக ேபா, கதறிநா:
பலகழி ெதாழிேயேல. (48)

வாழலா மர கழினமல கவிமாைலெச தவறாளி% 38மாA ெபானிதழிேச
ேதா:களி மீ தணி/தினி ெந=ேச தா8வா யாி ேத ெபா, சரணேம சரணெமA எ
- , - ெந=சேம அதிவைய அைட/ வாழலா"; சிவன கழினமாகிய

மல களாேல பாவாகிய மாைலகைள வைன/ திவமீதி, ெபா/மாA ெபா
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ேபாற ெகாைறமாைல ெபா/திய ய<களி மீ தாி வண<0வா
அாியாE/ ேதடபட ெபாேபாற திவேய கெலA,

இவறி பாழிேல க<கா*ைகேபா, கதறி நா: பல கழிெதாழிேயேல எ - , -

இ<ஙன= ெசவதறி பாழிேல க<கா*ைகேபா% உலக F%கைள* க,A*
கதறி பலநா:கைள 3ணிேல கழி நாசமாகாேத ெயA விேவக<+றி,A. எ-A.
கIபலவாக;, கழிெமA" அதைனபாவி, ேச * +Aத;
மலெரA< +றபட. டநி*கிரக" பUகிற யைத"

சிடபாிபால" பUகிற பாதைத" கIத;, தாளி

38மாA ெபானிதழிேச ேதா:களி மீ தணி/ெதA +றபட.
மலச<கார" பUகிற ெவ,றிைய" இபைத* ெகா *கிற கிைபைய
ெமAமா". ெபானிதழிேச ேதா:களி மீ அணி/ எபத,0 உதாரண" :

க/தர'4தி. ''இ%ைல ெய'மாையயி ;டைன நீ, ெபா%ேல னறியா ைமெபாA

திைலேய,ம%ேல ாிப னிவா 0விெல, ெசா%ேல ைன= )ட ேவ லவேன.''
ம,A" வவனவ,றா, காக. (48)

ஒழிதி "பவ பைகவிைர/ :ளேம
ேயாT ண ேவா .,
பழி ) பாடைல யர,கைவ விட *கிள"
பாைவயைரேபாE<
கழிதி ேடE சாரெம றிதைனநீ
க ைர ெயன*ெகா:வா
விழி மாரைன ெயாிதேத வ:ெபA"
விபின விQேத . (49)

ஒழிதி " பவபைக விைர/ :ளேம ேயா Tண ேவா ., பழி )பாடைல எ , - பிறவியாகிய பைக அதிக சீ*கிரமாக ெவாழி/ேபா", Tவ மாணி*கவாசக
.த;ய ேபரறிவிைன ைடேயா .னாளிேல ேதாதிர" பணியபாடைல
ெந=சேம நீ ேதாதிர" பUதி,

அர,கைவ விட *கிள" பாைவய ைரேபாE" எ - , - கா.க *0

இளைமதைமயிைன ைடய பாைவேபா%வா ெகா=சி* +A" வசன"ேபால
அேதாதிர<க: சிவ'*0 பிாீதியாயி*0",
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கழிதிேட Eபசாரெம றிதைன நீ க ைரெயன* ெகா:வா எ - , - இ<ஙன"
+றிய ெமாழிைய உபசாரெமாழிெயA கதி நீ விடாேத உAதிெமாழி ெயA

அறி/ ெகா:வா,

விழி மாரைன ெயாித ேதவ: ெபA" விபின விQேத எ - , -

ெந,றி*க விழி மமதைன ெயாித கட6ள திவைளெபA"
விபதிைன ைடய ெமயயார விப." இேதாதிர<கேள ெயA
விேவக< +றி,A, எ - A.

ஒழி/தி ெமப ஒழிதி ெமA வ/த. பவதி,0* காரணமாகிய
இவிைனகைள" பவெமA காரணைத* காாியமாக 6பசாி* +றினா .

இத,0 உதாரண" : திவ:?வநாயனா ''இ:ேச ாிவிைன= ேசரா விைறவ,

ெபா:ேச கIாி/தா மா ." ம,A" வவனவ,றா, காக. (49)
விப மாயி ேகந ென=சேம
விமல'* காள%லா
ெபாைப ேந தன= ெசாாியி'மவ கேணா
'னி ைணய
திபி ேடலர ெறா8"ப த/ ெதா8"பனா
 திாி/தவ பணிெசதீ
ைப ேயமிக ந%ைலயி ெசா%ைலந"
பி%ைலேய, ெபா%லாேய. (50)

விபமா யி ேக நென=சேம எ - , - ந%ல ெந=சேம இ/த வா ைதைய

ச/ேதாஷமாக* ேகபாயாக,

விமல'* காள%லா ெபாைபேந தன= ெசாாியி' மவ க ேணா 'னி
ைணய/ திபிேட% எ - , - நி மலனாகிய சிவ'*0 அைமய%லாதவ

ெபா ேமைவேபாE" தன<கைள ெசாாி/தாராயி'" அவ களிட
%;ன [னிமாதிரமாயி'" அ ைவதிேட%,

அர ெறா8"ப த/ ெதா8"பனா திாி/தவ பணிெச தீைபேய
மிகந%ைல எ - , - சிவன அயா*0 அயானாகி திாி/ அவர

பணிவிைடகைள ெச இGவிட இபாயாகி% எம*0 மிக6" நைமயிைன
ைடைய நீ,
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இ ெசா%ைல ந" பி%ைலேய, ெபா%லாேய, எ - , - யா இ<ஙன" +றிய

ெசா,கைள உைமயாக ந"; இைவகைள ந"பா ஒழிேய% என*0 நீ ெபா%லா

ெயA விேவக< +றி,A. எ - A.

இத,0 உதாரண" : திநா6*கைரய . " ச<கநிதி பமநிதி யிர / த/
தரணிெயா

வானாள தவேர', ம<0வா ரவ ெச%வ மதிேப ம%ேல மாேதவ *

ேககா/த ர%ல ராகி, ல<க ெமலா< 0ைற/த80 ெதா8ேநாேயாரா யா6ாி

திAழE" ைலயேர'<, க<ைகவா சைட*கர/தா * கபராகி லவ கS

நா" வண<0< கட6ளாேர.'' ம,A" வவன வ,றா, காக. (50)

ைவராகிய சதகதி பாதியாகிய சாதிர றி.
றி.
-------------------மன" தா'மA தவய.மA எA அறி/ அதைன வி  தைன"
அதைன" +ட6" பிாி*க6" வ%ல சிவைத ேநா*கி ேம% விேவக"
+Aகிற.
-----------------
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உ

கணபதி ைண.

ைவராகிய சதக
சதக .
ேதாதிர
ேதாதிர.
லபாட.
லபாட.
ெபா%லாதெவென=சேமாைர/தல கட"பா
ல%லாதைரமாதிைர" நின*கணபா
நி%லாதி த,ெகைன ெசேகனிைதநி றிெடேற
ெசா%லாதிதி%ைல ேமவியேசாதி நீேய.

நீேய ய: ெசயின%லா ெபா ெந=சவ=ச
தீேய'ைன வ/தைடத,ெகா ெசைககாேண
ேபேய'.ைனெதாட"ப ேப)தி%ைல
Hேயாெயாபாய" விடாதினி JI/ நிேற.

நிறா திதி%ைலளாெயறென=சி':ேள
ெயறாEெமன*கதிHரமதாயி/தா
ெயாறாE.ைனெதாட கி,0 .பாய<காேண
மினாIசைடயா தமிேய,0 விள<கிடாேய.

விள<0" ெமழி,ேபைதய காத% விடாதயான*
கள<க" மAேவா ெதா8நிகழ%காUமாெற
Aள<0" ெமாளிHமதிJய ேதாறேல ெய
'ள<ெகா

நீயினி*ேகாயிலதா6வ/ேத.

வ/திதி வா பவேநா*0 ம/தேனாைய
ச/திதி வா மறிதா மன/தபியபா
;/தவி<கடE<கட/ேத0ெமறா

ெல/தபவதியா றி%ைலெய"பிராேன.
பிராேன திதி%ைலளாயறிேபைதேய .
ெனாராேனறிவ / த"பிைகேயாெடளிேதா வ/தா
வராேனாவினெம"மிைறெயAைன நா வா

யிரா நாயேய, ெகதி ேதா றிைலயிறி ெதேன .

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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எனாயகேன யிைமேயா ெதா8மீசேனெச"
ெபானா திவ"பலதாய 4த நாதா
6னாரளா;னி 3ைடதியிேற,

பினாய*ெகா:ளவலாெர பிைழகS ேத.
தீராதேவாைர"ல ேசைட/ தீ /ேபா ெவ<
+ரா ம8வாளிநிபாத<0ைழ/ ேபா,றி
நீராகி ெதா8ெனதி நி,0" வண
ேமா நா?ளேதா தமிேய,0.ைரதிடாேய.

உைரேயனனிவாதிற/கI தைன நா?"
விைரயா மலாிட சி*கவிமி%ேல
கைரேய'ளநினிைன/ெததிறதா,கடேப

றிைரயா விைனயா பிறவி*கடறி;%ைலயாேன.
ஆேனறி வ/ெத ெனதிேர விைர/தAவ/ேதா*
ேகேனாெவAபி ெபா8ேதா ச,றிர<0 கி%லா
நாேனா வறிேவ' ெபைமைய ந"பேன நீ
தாேன ெபாAதா?கடாெயறவெறலாேம.

எ%லாமறிேவாயறி/ேத வ0திடவாேற
ய%லா,றமிேய'" ாிவெதா றி%ைலயானா,
ெபா%லாைமெசவிதவனீ ெபாAபா' நீக%

வி%லாயிைளேதைனபவதினிவிேடேல.
ஏல*0ழலார [ராகமெத'மாயா
சால*0ைண/ேத,0னதினட/ காபா
நீல*களமாலயேனா . ேனவா
Tல*கனேலகனேல/ைக" .*கணாேன.

கணா [தேலாகைடேயைனெமாறதாேய
ெயணாவளA )ர/ைள*கிறிலாெத
விேணாாிைறேயா*0.ேடாெசா% ெவAபிேனா
தணா வி<காிேபா ைவய சா,றிடாேய.

சா,றா திதி%ைல:ளா சிவச<கராெவ
ணீ,றாகைடேய'மாெறறென=)ள=சி
ேபா,றாதி/ேத வ/தாமெல தி தைன
ேத,றாெயா நீயினிய பிைன ெசமாேற.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12 )

(13)

(14)
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மாறாயேவாைர/ ல வ;மா ெந=ைச
நீறா திேமனிய6 கணிAதமாேட
ேனறாத பவ*கடேலற6ெமணிைந/ேத

+றாெயனெதணெமGவண<ைக+ மேற.
அேற தமிேய,ெகளிமா'டனாகி நீவ/
றா:களளிதைன ெப,AெமாA" ெபறாாி
னிேறலைத"லெனவசநிறதி%ைல

யிேறாதவ,ைற* ெகாEபாயெமாறீசெவ,ேக.
எ,ேகா6னதமனதிைலெயறென=ச<
க,ேகநிகராயதி*க%ைல நீக%ைலவி%லா
.,கா%வைள தா<0வைளத பி TI0விபா
சி,ேகாலசித"பரநாயகேதவேதேவ.

ேதேவைனயபினி, 4ைச ெசேத'ம%ேல
னாவாமிக பாநிறா நய*0கி%ேல
ேனாவாழறீமனேதாவU,Aேள ம,
றாவாவினிெயவெமபதறி/திேலேன.

அறியாைமயி,கீழவ ப% பிைழயா,றினாE<
0றியா த: ெசவ ேமலவ ெகா:ைகயேறா
மறியா கரேதாசிறிேயவிைன மா,றியாள

ெபாறிேயEன*ெக .கமெசாலெபாயேனேன.
ெபாய,றவ வ/தைட"பாி4ரணாவி"
ெமய,ற ெவ,0நினலானிைலேவA.ேடா
ைதய,கிடேமயிடமாவடாUேவெய
ைமய,றவி பா'கடாX" வழ<கிடாேய.

வழ<ெக,கிேண ெசதாெலவா0ெமெற
ெற8<க,பைனயா6மிற/ண ேவகேமயா
ெயா8<கி,லனாதிபாதிெயாழிெதாைன

ெச8<ைக*கனிெயாண" பதி%ைலயாேன.
தி%ைலபதிேமய சிவபிரகாசேனேயா
ெதா%ைலபிறவா ெநறிேமவிய ேதாறேலேயா
வ%ல, பிறவி*கிைளேதறைனய=செலேறா

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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ெசா%ைலபகராவிைடமீதின/ேதாறி நிேற.
ேதாறா ைணேய ைணேய பவ ெதா%கட,ெக
ேபாறா *0மிர<0மெப" ேபாதேமயி<
கீறா மைனயாதியேமாகெமலா" வி 
சாறா.ைனேய விைனேயனினி சாரெவேண.

சா /தா 0வாதியவாவிைடதனி% வ/தா
+ /தாயளி, பிறவா ெநறி + விதா
ேயா /ேத 0ைறயி ெறனி'<0ைற கடா
ேப /ேதா ெமென=)?ன பிற*0மேட.

(22)

(23)

(24)

பிறவா ெநறியாகியேதா திேபைரயாெவ"
.றேவயறேவ தவி / ெதமனேமாவா
றவாதைன ப,றி வள /தி ைமயா;

றிறேவதைன ாிவாைளெதUவாேய. (25)
எU" வேவதினி நீ ைன/ெததினாE"
திண"ெமன வாவகலாவ சித"பரேத
நU" .ன ைமைய*காண நய/ேளென
'ணிறைத*கா த,கீச ச,A'வாேய.

உ'" .ண 6*0ண வா ெயன*0ைம த/தா
ம'= )திெபாளாவழிகா நிறா
பி'<0வாயைட/ன: ேபணைவதா
ெயெனAைரேபனி கைணயி/தவாேற.

இ/ேதாமிடண வி%ைலமாைய*கிதபா,
ெபா/தாவிடதி%ைலயி *ெகாேபாதேம'/
தி/தாவிைவெகாைறைய/ெதாழி% ெசதிெயேற
வ/தா வ .னிைல தைன மதிதியாேன.

மதிெதபவதளவி,0வாதியாகி
தி:ளறிேவா<0" வைக*0 பாய= ெசேதாைய
ெயதி தி<ஙன=ச,0 ச,0ெவAைந//
தி/திாியாெவன*கினட/ ேதாேற.

ேதாறாம .னி/ெதா தா வயி,ேறாA பால

(26)

(27 )

(28)

(29)
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ாீறாடைன த"மி ேவறா*ெகாகI/தவா ேபா,
4றாெவா நீயளா,ைன ேமனிெய%லா"
யாறா பல ெதவெமன*ெகாகI/தவாேற.

(30)

இக8" ெபாெளாறிைலம .தெல ெம/தா
நிக8வேவெயன ேத /ள ெந*0நிறா:
க8"பேயயினிVசெவ தி தைன
திக8"ப ெசதி திேராபவ=ெசதிேடேல. (31)

ெசயாகாியாெறா8" ெவ:ளிள=ேசைவ ேவா
ைவயா ம8ேவா தி6:ளமிGவ=ச ேன'
ைமயாவிழி ெப6ற நீ ெபாிதபிேனா
ைகயா, ெறா8ேததி நி +திைன* காUமாேற.
காணாதப வ*கடEகைரகாணெவ,0*
ேகாணாகணிமா பெமய ெகா திெயேற
நாணாதிைசேதறி*காளதிநாத6றா: .
ேபணாதவல*கட TIகியேபைதேயேன.

ேபைத*ெகாபாகமளிதி ேபைரயாெவ<
ேகாைத*0 நிேறா?A ேகாைதெகாெடAநிபா
ேலாத,ெக'ளைத வி தனேனா மாத
காத,கைளடைமயாEைன*கடதிேற.

கேட களி+ / சிவபிரகாச நாம<
ெகாேடா<0ேவாவU,ெறைன யாட ேகாேவ
பேடெயா நீ வ0திட ப*கியா'
ெறாடாகிவ/திAைனபாடெதாட<கிேனேன.

ெதாட*காெயைன JI/: ைவ"லேதா,றெம%லா<
ெகட*+Aதிநீெயா Jசிகிள*கிலாேய
லட*காவைவெயறனகளட<0காA<
கட*ேகபவேவைலெயGவண .*கணினாேன.

கணாமதைனெபாயா"வைககட ெவேடா
ளணா6யி யா6மளிதி மபேனேயா
தணா ெபாழி,றி%ைலளா ெயன*கீ தாரா
மணாதியவாைசகள,Aைன வாIமாேற.

(32)

(33)

(34 )

(35)

(36)

(37 )
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வாIேத'ைன நாெடாA" வாIத வ%ேலா கடாளி,
றாIேதறைலயா<கவேரவறைல* ெகா:கி%ேல
3Iேதென <காலமவதிெலாேமவி%ேலா
பாIேத கிளிேபா,பல F%க: ப மியாேன.

யானாட,கிப ப<கைள ெயணெவணி
தாேனசிAபாலாிென மன=ச=ச;*0
மீனாயினபாலலெதக வி திெகா%ேலா
வாேனAைடயாதிதியாமதிகார நீேய.

காரா மிட,றாயளிJIத ெபா,க *ைக
தாரா யேன சிவகாமச6/தாி*ேகா
சீரா மணவாளெவற 0லெதவேம நீ

பாரா கைட*கெணன ெதண" ப;*கவிேற.
இெறைன ெசேகெனன நாயி/த தீேய,
ெகாெறதிெனGவணமA"மைதேயா ேவேனா
வறன.ேமன.ேமா வைமய நிறா
ெளாறப 0ழாற 3தளாவ/ேத.

உவ/தாெயனைத"ல'"மிாி/ேதாடேவா நா
டவ/தா சிறி" மி;பா%விைட தனி மிேனா
வ /ேத வரநா?" விள<கிைலெயைன ெகா%ேலா
வவ/தா மி0 பாவி Wைலயறி/திேலேன.

அறியாைமயி,க ணE,றெதனாைமையைத
பிறியா விேடெனனெல/ைதபிரா'னாைம
0றிVதிவ *0ெமறாெலைன*ேகாபிேயேல
ெசறிவாமலேமயிைறேயாக% ெசததேற.

ெசவிப விைனெதாைக ெவ"பவ=ேச ப'ைன
விபேனல சிவனாைமேமா வெனேறா
ைரவ *ெகதிேரெயைன ேநா*கியைற/தைதயா
ைமெவ,பனவாண வநீயைத மா,றிடாேய.

மா,றாெயன*காணவமாையயி% வ/ வ/ேத
ேதா,றா6ளேகவலமாதிய )தெமா_
ேட,றாயவேண,றியிரடAெத<0மாகி*

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)
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+,றாவிெகா: பதெதனாவி<ெகா:?வாேய.
ெகா:ேளெனனி'ெம8ைத/ .ேகாதியா/
த:ேளெனனி'.ைன சா /தவ= சா /திலாைர
வி:ேளெனனி'ெமைன நீைகவிேட%விேட%கா
ண:ளாAைடயாயவிநாசி நய/ ளாேன.

நயவா தி%லாாிேயாைன நா நா?"
வியவாடேலா றெவA" விடாெத':ள<
கயவா A ேபாகெமலாமிைவ க 3 "
பயவாதிெதேற பய/ேத மிகபாவிேயேன.

பாவா, ெபாிேயா கIசி,ற"பலேளாைய
நாவா, சிறிேயAதிெசமி/நகி% ெசா%E
ேமாவாதிைரேயாைழதாவியவ ெசவி*ேக
ேமவாத% ெவA ணி/ விள"பிேனேன.

(45 )

(46)

(47)

(48)

விள"ப, க=ேசாதி ெயேகா விைடேயா ென ேகாெவ,
'ள"*க சிவபிரகாசென ேகாெவன<ைக,
தள" ப,றிய சா/தெனேகா நிறன நாம,

வள" ெப,ற தி*கயிலாய ெசா%வாெயன*ேக.
என*கீ/தினியாட% ேவ ெம" மீசேனம,
Aன*ேக சரண= சரண" லேனா ெமற
மன*ேகா தைனமிற/ேதா<கறிவாகியா<ேக

பிைன* காபவ காசிம,றவேபத வாIேவ.
திசிற பல .
ைவராகிய சதகதி பிபாதியாகிய ேதாதிர றி.
றி.
------------------சாதிர 50,
50, ேதாதிர 50,
50, ஆக பாட! 100.
ைவராகிய சதக றி.
றி.
---------------------------

(49)

(50)

69

கணபதி ைண .

ைவராகியசதக தி
றி க ப



உதாரண சா திரக.
ஞானவாசிட"
திவ:?வ 0ற:
ஆன/ததிர
3ராகம"
திவபய
சிவேபாகசார"
நீதிெவபா
தி*கைட*கா
நாலயா
படணதா பாட%
சிவதேமாதர"
ஒழிவிெலா *க"
பிர;<கWைல
ெப/திர
ஆன/ததிர
திவாசக"

அறிவான/தசிதியா
ேதவிகாேலாதர"
0A/திர
ந%வழி
க/தர[4தி
சசிவனேபாத"
திவ"மாைன
சிவான/தமாைல
தவராய
சிவஞான தீப"
சிவா[4தி விள*க"
க/தரல<கார"
ேதவார"
ெபாவணத/தாதி
அணகிாிய/தாதி
சிதா/த சிகாமணி
-------------------------------

