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     இ���தக�தி% அட'கியைவஇ���தக�தி% அட'கியைவஇ���தக�தி% அட'கியைவஇ���தக�தி% அட'கியைவ. . . .     ------------------------------------------ 1. �க�ைர.  2. அ$ணகிாி நாத  தி$��க�ெப8ற தல6க�.  3. ே��திர�ேகாைவ�பி�ைள�தமி�� தல� –  ெச=A� �த8+றி��- பாட; எ9 4. சில தல6களி( வரலாB.  5. பி�ைள�தமி� C;.  6. +றி��ைர �தDயன.   ------------------------------------------------- உ - சிவமய� -  தி$*சி8ற�பல� 1. 1. 1. 1. �க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....      ‘� ��பிரமணிய�கட�� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி�' எ(ப# ��பிரமணிய�கட�� ேகாயி; ெகா9% எ"0த$ளிA�ள ே��திர6கைள� ேகாைவ�ப%�# எ%�#�ெகா9% பாட�ப<டெதா$ பி�ைள�தமி�� பிரப0தமா�. இதைன இய8றியவ  கா�சீ�ர�-� சித�பர�னிவ  எ(பவ .   'பி�ைள�தமி�' எ(ப# ெத=வ* ெச0த9டமி�ெமாழி�+ உாியனவாக� Fற�ப%� ெதா9G8றாBவைக� பிரப0த6கH� ஒ(றா�.. இ# பி�ைள�பா<% என�� வழ6+�. பா<%ைட�தைலவைர� +ழ0ைதயாக� பாவி�#* ெசவிD�தா= �தDேயா  கா�� �தDய ப�#�ப$வ6கH�+ ஏ8ற ெசய;கைள எ%�#� Fறி�பாரா<%வதாக� �லவ ெப$ம�களா; பாட�ப%வ# இ�பிரப0த�. இஃ# ஆசிாியவி$�த�தா; இய8ற�ெபB�. கட�ளைரேயL�, ஆசிாியைரேயL�, உபகாாிகைளேயL� +ழ0ைதயாக�பாவி�#� கவிஞ  பா%வ . த�#வ6கட0த பழ�ெபா$ளாகிய சிவெப$மாைன� பி�ைள�ப$வ�தி; ைவ�# இ�தைகய பிரப0த6 க� ெச=வதி;ைல. விநாயக�கட��, �$க�கட��, உமாேதவியா , தி$மா; �தDய ெத=வ6க<+ உாியனவாக� பி�ைள�தமி�� பிரப0த6க� பல உ�ளன. அ>மா  மீ#� பி�ைள�தமி� உ9%. ஞானாசாாியைர� பாரா<M� பாMய# � அ�பலவாண ேதசிக  பி�ைள�தமி�. உபகாாிகைள� பாரா<M� பாMயன +ேலா�#6க ேசாழ( பி�ைள�தமி�, சிவ0ெத"0த ப;லவராய( பி�ைள�தமி� �தDயன. சமய +ரவைர� பாரா<M� பாMய# தி$ஞானச�ப0த  பி�ைள�தமி� �தDயன.   
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 இ�பிரப0த�, �ற�ெபா$� வைகயாகிய பாடா9 திைணயி; “+ழவிம$6கிL� கிழவதா+�” எ(ற ெதா;கா�பிய* N�திர�தா8 Fற�ப<ட காம�ப+தியி( பா8ப<% ம�க<+ழவி�+ உாி�தாக வழ6க�ப%�. ஆயிL�, ஒேராவழி� ெத=வ�ேதா8றமாகிய ம�க<+ழவியி( ப$வ�ைத ஆேராபி�தலா; அ�+ழவிேயா% ஒ8BைமAைடய ெத=வ�#�+� உாியதாக இ# வழ6க�ப%�. தமி� எ(ப# ஈ9%� பிரப0த� எ(L� ெபா$� பய�+�. இ�ெபா$� பய�தைல இய8றமி�, இைச�தமி�, நாடக�தமி� என வழ6+� ெதாடாி; காணலா�.   ‘ம�க9ெம= தீ9ட; உட8கி(ப� ம8றவ   ெசா8ேக<ட; இ(ப� ெசவி�+’  - தி$�+ற�.   தீ9ட; உடP�+ இ(ப��, ேக<ட; ெசவி�+ இ(ப�� விைள�த;ேபால, +ழ0ைதகளி( இள�ப$வ விைளயா<%� கா9டP� க9Q�+ இ(பமா� எ(ப#� இதனா; ேபாத$�. இதைன இRவாதீன +லெத=வெமன� ெபாிேயா களா; ேபா8ற� ெப8B வ$� திராவிடமாபாMய க �தராகிய � மாதவ*சிவஞான ேயாகிக� தா� அ$ளி*ெச=த அ�தா�பிைக பி�ைள�தமி� அைவயட�க* ெச=Aளி; ைவ�# ''இள�ப$வ விைளயா<ைட ேநா�+ழி� தி$�$விட�தாைச மி+திA9டா�'' எ(B அ$ளி* ெச=தைம கா9க. ெபறல$� பி�ைளைய� ெப8ற தா= �தDேயா  "+B+B நட0# சிBைக நீ<M, இ<%� ெதா<%� ெகௗவிA� #ழ0#�, ெந=Aைட அMசி; ெம=பட விதி �#�' விைளயா%த; �தDய +ழவி*ெசய;கைள�க9% அ>பவி�க அவாிைட� ேதா(B� ஒ$ தைலயி(பேம இ6ேக ைவ�#� Fற�ப%வ#.   இனி, இஃ# ஆ9பா8பி�ைள�தமி�, ெப9பா8பி�ைள�தமி� என இ$வைக�ப%�. பா<%ைட�தைலவராகிய +ழ0ைதைய� பா#கா�க ேவ9%� எ(B அைம�ப# கா���ப$வ�. தி$மா; கா�த8கட�� ஆகD( இ�ப$வ�தி( �த8 ெச=Aைள அவர# கா�பாக அைம�த; ெதா(Bெதா<ட மரபா�. +ழ0ைத பிற0த ஏழாவ# நா� கா�பி%த;  எ(ற வழ�க�ைதெயா<M இல�கிய வழ�கிேல இஃ# அைம0த# ேபாP�.  “இ�பி�ைள�தமி�� பிரப0த� 3(றா� மாத� �த; இ$ப�ெதா(றா� மாத� வைர ஒ8றி�த மாதமாகிய ப�#மாத6களிL� ேக<பி�க�ப%�. அ(றிA�, ஐ0தா� ஆ9ML� ஏழா� ஆ9ML� ேக<பிL� இ"�காகா#” எ(ப  ெவ9பா� பா<MயPைடயா .   "பி�ைள� பா<ேட ெத�ளிதி8 கிள�பி(  3(B �தலா 3ேவ ழள��  



5 

 ஆ(ற தி6களி( அைற+வ  நிைலேய.”   “ஒ(B �த ைலயா9 ேடா திL� வைரயா ''               - ப(னி$பா<Mய;   "கா�ெபா% ெச6கீைர தா;ச� பாணி  யா��B ��த� வ$கெவ( ற( �த;  அ��D சி8றி; சிBபைற சிBேத   ந�பிய ம8றைவ �8ற� தளெவன  விள�பின  ெத=வ நல�ெபB �லவ .”                  - ப(னி$பா<Mய;   “சா8றாிய கா��*ெச6 கீைரதா; ச�பாணி  மா8றாிய ��தேம வாராைன-ேபா8றாிய   அ��Dேய யா=0த சிBபைறேய சி8றிேல  ப��சிB ேதேரா%� ப�#."   என வ$� பி�ைள�கவிAB���களி( அைடைவ�க9% ெகா�க. 'கா���தா; ெச6கீைர' என ேமேல க9ட �ைற மாறிA� வ$� எ(ப  ெபாிேயா .  இ��ைறயி( ைவ�ேத ஆ9பா8 பி�ைள�தமி� Fற�ப%�. ெப9பா8 பி�ைள�தமிழாயி( இBதி 3(B உB���கைளA� நீ�கி அ�மாைன, நீராட;, ஊச; ஆகிய 3(றைனA� ேச �#� ப�#� ப$வமா�+வ . ெப9பா8 பி�ைள� தமிழி; அ�மாைனைய நீ�கி� கழ6கா%தைல� FBவ#� உ9%.   இனி,   “தி$மா லாேன திைச�க( காி�க(  ெபா$ேவ; �$க( ப$தி வ%க(  எ"வைக ம6ைகய  இ0திர( சா�த(  நிதியவ( நீD பதிெனா$ 3வ   தி$மக� நாமக� திக�மதி எ(ப  ம$விய கா�பிL� வ$6கட �ளேர.''   எ(ப# ப(னி$பா<Mய;. ெப$�பாP� �லவ க� இ��ைற ப8றிேய கா���  
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 ப$வ�ைத அைம�ப . சில ெபாிேயா  இ��ைறைய மா8றி� பிறி#�ைறையA� வ+�#�ளன .   1. 1. 1. 1. கா���ப"வ�கா���ப"வ�கா���ப"வ�கா���ப"வ�:::: இ�பி�ைள� தமிழாசிாிய  தி$மா;, சிவபிரா(, உைமய�ைம, க6ைக, விநாயக , வயிரவ , Vரப�திர , பிரம(, காளி, ��ப�#��ேகாMேதவ  இவைர� கா�பாக அைம�தி$�கி(றா . பா<%ைட�தைலவ  �$கேவ� ஆகD( அ�கட�ைள� கா�பி8 Fறி8றில . இ# 3(றா0தி6களி8 Fற�ப%�; இர9டா0தி6க� எ(பா$� உள .  2. 2. 2. 2. ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�:::: இ# ெபா$� ெதாியாத ஒDைய எ"��� ப$வ�ைத� +றி�த#' எ(ப . கீ - ெசா;. இதைன 'நி$�த விேசட�' எ(ப  ெபாியவா*சா( பி�ைள. இனி ஒ$ காைல�ட�கி, ஒ$காைல நீ<M, இ$கர6கைளA� நில�தி; ஊ(றி� தைலநிமி �தி, �க� அைச�# ஆ%� ப$வேம இஃதா�.   “ஒ$தா H0தி ெய"0தி$ ைகA� ஒ$6+ பதி�# நிமி 0த   த$�ெமாழி தி$�க� அைசய அைச0தினி தா%க ெச6கீைர”   எ(ப  � +மர+$பர�வாமிக�.  "இ$ைகமல $��வி பதி�ெதா$ �ழ0தா�  இ$�திெயா$ தா�ேம;நிமி �  தி0�ரதி$ வி8கிைட ெதா%�தெவ9 தரளநிைர  எ=�ப>த; ேவ ெபாM�ப�  தி$�க� நிமி �ெதா$ +ள0ைதய� தா�பிைக  ெச6கீைர யாMய$ேள”   எ(ப  � மாதவ* சிவஞானேயாகிக�.   "ஈனமக லைனய தா மைரபதி� ெதா$ தா�  இ$�திெயா$ தாெள%�ேத  எழி;கனி கனி0த�க தாமைர மல 0 தைசய  இ$மணி� +ைழவி;Vச�  ேதனம  நB6+தைல சீ �பம6 களவ;D  ெச6கீைர யாMய$ேள''  
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  எ(ப  மகாவி�#வா( பி�ைளயவ க�. இஃ# ஐ0தா� மாத�திேல Fற�ப%�.   3. 3. 3. 3. தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�:::: +ழ0ைதகைள� #யில*ெச=ேவா  த� நாைவ அைச�#� பா<%�பா%த; வழ�க�. தாலா<% எ(ப# ம$வி� தா; என நி(ற#. ''தாேலா தாேலேலா'' என இ�ப$வ�திP�ள பாட;களி( இBதி �M�க�ெபB�. இஃ# எ<டா� மாத�தி; இய�ப�ப%வ#.   4. 4. 4. 4. ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�: : : : ச�பாணிெகா<%�பM +ழ0ைதயிட� FBவதாக இ�ப$வ� அைம�க�ெபB�. ைகேயா% ைக ேச �#� ெகா<ட; இ#. ஸ : பாணி - ச�பாணி எ(ப . இஃ# ஒ(பதா� மாத�தி8 Fற�ப%�.   5. 5. 5. 5. ��த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ�:::: தாய$� பிற$� '��த� தா' என� +ழ0ைதைய ேவ9%வதாக� FBத; இ�ப$வமர�: இ# 'பதிேனாரா�' மாத�தி; Fற�ப%�.   6. 6. 6. 6. வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�:::: இ�ப$வ�தி; தள நைடயி<% வ$� +ழவிைய, வா என அைழ�பதாக* சிற�பி�க�ப%�. இ# ப(னிர9டா� மாத�தி; Fற�ப%வ# எ(ப .   7. 7. 7. 7. அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�:::: +ழ0ைதAட( விைளயாட வ$மாB அ��Dைய அைழ�பதாக� Fற�ப%வ#. இ�ப$வ�தி; சாம, ேபத, தான, த9ட� �தDய நா;வைக உபாய6களாP� ச0திரைன அைழ�க�ெபB�. இ# பதிென<டா� மாத�திேல Fற� ப%�. அ��D�ப$வ� பா%த; கMனமானதாகD( அ��D �D என�FBவ  ெபாிேயா . �லைம அளவி( ெப$ைம அ��Dயா; அள�க�ப%� ேபாP�.   8. 8. 8. 8. சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�:::: இ�ப$வ�திேல சிBV%க<M விைளயா%� சிBமிய  த� சி8றிைல� பா<%ைட� தைலவ  காலா; அழி�+� கால�தி; 'எ6க� சி8றிைல அழியா ெதாழிக' எ( அவைர ேவ9%வதாக� Fற�ப%�. இஃ# இர9டா� ஆ9M8 Fற� ப%வெத(ப .  9. 9. 9. 9. சி-பைற�ப"வ�சி-பைற�ப"வ�சி-பைற�ப"வ�சி-பைற�ப"வ�:::: பா<%ைட�தைலவராகிய +ழ0ைதைய* சிBபைற  ெகா<Mய$H�பM ெசவிDய  ேவ9%வதாக இ�ப$வ� அைம�க�ெபB�. இ# 3(றாவ# ஆ9Mேல ெமாழிய�ெபBவ ெத(ப .   
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 10. 10. 10. 10. சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�:::: சிBேத  உ$<M விைளயா%�பM பா<%ைட�தைலவராகிய +ழவிைய� தாய  ேவ9%� ப$வ�. இ# நா(கா� ஆ9M; நிக�வெத(ப .   இனி, இ0த Cலாசிாிய  ஆ(ேறா  ஆசார� பா#கா�த; ேவ9M �த8க9 விநாயக வண�க� ெச=#ெகா�Hகிறா . அRவிநாயக  ஆன0தவன�தி;வள  +�சர�க(றா�. யாைனக� கிாிசர�, வனசர�, நதிசர� என 3வைக�ப%�. இ0த யாைன�க(B வனசர� ஆ�. ஆன0தவன� – காசி. - அ$ணகிாிநாத  ஒ#� தி$��க� மாைலைய மா பி; அணி0தவராகி ஒ$ CB தல6களி; எ"0த$ளி விள6+� +மர+$வி( விஷயமாக� பாட�ப%� 'ந� தமி�மாைல' தைழக எ(B அ�சD�பா� என விநாயகைர ேவ9%கி(றா . இ6ேக ந� தமி�மாைல எ(ற# இ�பி�ைள� தமி�� பிரப0த�ைதேய ஆ�. +�சர�க(B எ(றத8+ ஏ8ப ஓ6காரவM�, நாத�ழ�+, த�#வெமா% அ9ட�9ண;, விைளயா<டாட; �தDயன Fற�ப<%ள.   பி(� கா���ப$வ� Fற�ெதாட6கிய ஆசிாிய  �த8க9 கயிலாய�திD$0# ெதாட 0# க0தமாதன�ைதA� உட(Fறினா . அத(பி( அB�க�கட�� பைடV%கைள� தி$�$கா8B�பைடயி; ந�கீரேதவ  Fறிய$ளியபMேய தி$�பர6கிாி, தி$*ெச07 , தி$வாவின(+M, தி$ேவரக�, +(Bேதாறாட;, பழ�தி ேசாைல எ(L� �ைறயிேல ஆB தி$�பதிகைளA� அைம�தா . கயிலாய சிகர�திேல ச�#* சி�# வMவாக எ"0த$ளிA�ள சிவபிரா( உைமய�ைம இவ க<+ இைடயிேல ஆன0த வMவாக விள6+� க0த�வாமி ம0திர சி6காதன�தி; V8றி$0த$Hவைத எ9ணி எ9ணி உ$+கி(றா  இவ .    தலச�ப0தமாக* ெச=ய�ப%� பிரப0த6களி; தலவிேசட6கைளA� வரலாBகைளA� அைம�#�பா%த; கவிஞ  இய;�. சில �லவ க� விேசட வரலாBகைள அைம�தேலாட(றி� க8பைனகளிP� அவ8ைற அைம�#�கா<%வ . அைவ �லவ களி( �லைம�திற�ைத அள0# கா<%வன. இRவாசிாிய  ெப$�பாP� தலவிேசட6கைளேய எ%�தைம�தி$�கி(றா . க8பைன� திற�திேல. ெச;வைத�கா<MP� எளிய �ைறயி8 க;வி க8ேறா$� ப�திபரவச�தா; �$கேவைள� #தி�#� பய( ெபற ேவ9%� எ(ற உ�ள�க$�# இவ$�கி$0த# என*ெசா;ல இட0த$கி(ற#. க8பைனயி; >ைழ0தி$�பி( ஏைனய �லவ களி; இவ  தா�0தவர;ல  எ(பைதA� அ6க6ேக காணலா�.   தி$�பர6கிாியி; ெத=வயாைனய�ைமயாைர� தி$மண� ெச=தைமA�, தி$*ெச07ாி; (தி$*சீரைலவா=) எ"0த$ளியி$0# சி6க�கா�ர(, தாரக(, Nரப(ம( �தDேயாைர ெசயி�#� ேதவ  சிைற மீ<டைம �தDய ெச=திகH� Fற�ப<%�ளன. தி$வாவின(+M (பழநி) ைய� Fறவ0தவ  �$கேவைள 'வ$ 
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 ேவா க� ேக<டவர� வைரயாமேல தின� மகி�0# த0த$� வ�ள;' என வாயார��க�கி(றா . ெச�#� பிற�கி(ற ெத=வ6கைளA�, பாாிேய எ(B FறிL� ெகாடாத ெபா=�ைமயாளராகிய ம�க<பதMகைளA� �க�0# ெச(B இர0#9% ஏ6கி� திாிA� �(�லவ க� ேபால(றி� ெத=வ6களி( மணவாளராக ேதவேதவராக விள6+� �$கேவைளேய வ�ள; என அைழ�கி(றா . ேதவ$� பிற$� கஜ�கL�+* ெச=# வ0த +8ேறவ;கைளA�, வா=�ைத�# நி8ற; சிர�தி; +<M�ெகா�Hத; �தDய ெசய;கைளA� யாைன�க� கட�ளாகிய விநாயக$�+* ெசP�தி வ$த; இதL� ேபச�ப<M$�கி(ற#. தி$*ெச07ாி; வ0த$H� �$க�பிராைன� க6ைக நாயகி கா�க எ(L� ப+தியி; க6காேதவியி( தியான� சிற�பாக அைம0தி$�தைலA� காணலா�. அRவ�ைமயா  அகலாம; நிைல ெப8றி$�+� இட6கைளA� +றி�பி%கிறா .   தி$ேவரக�தி; உ�ள +மார�கட�H�+* �வாமிநாத( எ(L� ெபய$9ைமA�, அMயா கHைடய பாச இ$ைளA� ேமாக இ$ைளA� மா8B� ெபா$<% அவ க� அ(� நிைற0த உ�ள�ேத ஞான�பிரகாச�ைத ைவ�த$HதP� ெசா;ல�-ப<M$�கி(றன. சாிைய கிாியா ேயாக ஞானபாத�ெசA� த(னMய  என அMயா க� சிற�பி�க�ப%கி(றன . காD8 சில��, கலகல எனேவ கால வயிரவநாத  வ$தலா; காிய எமY திமணி வாயைட�+� எ(ப#�, கனவிL� நனவிL� வ$� கால வயிரவ  எ(ப#� +றி�பிட�த�கன. காசியி; கால ைபரவ$�, கனகசைபயி; �வ ணைபரவ$� V8றி$�தைல� கா<%கிறா . இ�பாடD; பாசஇ$H� ேமாகவி$H� எR�யிைரA� த%�+� எ(றைமA� கா9க.  +(BேதாறாடD; �$க� கட�� சீவேகாMகைள "ஐ�பாச அ0தகார� ெகட அ$ளா� மேகாதய�தா; ஆன0த ெவ�ள�த"�தி” விைளயா%தP�, சிவபிரா( விழியி; ஆயிர0தி$�க� இர9டாயிர� ெச6ைககHட( Vரப�திர+$ ேதா(றி� த�க( �தDய சிவ�#ேராகிகைள� த9M�# உலக�ைத� பா#கா�தP� விள�க� ப<M$�கி(றன.  பழ�தி ேசாைலயி; பிராமேணா�தம கைள� ெகா9% ேவதேவ�விைய* ெச=வி�# உலக�ைத� பா#கா�த; Fற�ப%�. தி$மா; தி$�0தி�தாமைரயி; பிரமேதவ  ேதா(ற;, கைலமகைள நாவி; ைவ�தி$�த;, நா(+�க�ைடயராத;, பிரமா9ட�ைத� பைட�த; �தDயவ8றா; சிற�பி�க�-ப<M$�கிறா .   இRவாB ஆBபைடV<%� தல6கைளA� Fறி* சித�பர� காசியாகிய இ$தல6களி; ைவ�# �ைறேய காளி �தDேயா  ��ப�#��ேகாM ேதவ க� கா�ைபA� �M�# 
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 இ�ப$வ�ைத ஒ$வாB நிைறேவ8Bகிறா . �+மர +$பர�வாமிகளா; க0த  கDெவ9பா (42-7) வி; Fற�ப<ட தி$�க6களி( ெசய;கH�, ந�கீரேதவரா; தி$�$கா8B�பைடயி; Fற�ப<ட தி$�க6களி( ெசய;கH� இதி; த"வி� Fற�ப<%�ளைம இதனா; விள6+�.   தி$*சி8ற�பல�#� ேமைல�ேகா�ர�ேத எ"0த$ளிA�ள ஆB�கேவ� 3வாயிரவரா; 4சி�க�ப%த;, சிவகாம�0தாி காண� தி$*சி8ற�பல�ைடயா  அ$ளான0த நட� கா<%த; ேபச�ப%�. கைலமக�, தி$மக�, ச�தமாத க�, # �ைக , Vர ப�திரகாளி �தDேயா  �$கைன� �ர�க என ஒ$ேசர� Fற� ப%கி(றன . ஆயிர� �க�, ஈராயிர� கர�, 3வாயிர� க9 காளி�+�ளனவா�.   ��ப�# "�ேகாM ேதவ க� கா�பி; இ0திர(, உ$�திர  (பதிெனா$வ ) ம$�#வ  (இ$வ ) வ��க� (எ9ம ) எ(L� ��ப�#��ேகாM ெத=வ6கH� +மாரெத=வ�ைத� கா�க எ(றன . இதL� அ$�க  ப(னி$வ$� அ0த �கத மாயின  ேபாP�.   காசி*ெச=தி FBமிட�# இற0ேதா$�+ உைமய�ைமயா  உ�தாீய�தினா; Vசி இைள�பா8றP�, வி�வநாத  வல*ெசவியிL� தாரக� பிரம�ைத உபேதசி�தP� +றி�#�ளா . க6ைகமாநதி பM0# சிவசாZப� ெபBதP� ஐதிகமாகD( உ$� திர ேம;ைவ�# அதைன விள�கின . இதைன, '' பிராென( றவ �ெகா$ ெப9ேணா% ேமாM� ெப$6க$ைண, தராநி(ற காசி� தட�பதியா ," எ(L� காசி�கல�ப* ெச=A� வDAB�#�.   இர9டாவ# ெச6கீைர�ப$வ�தி; தி$வாZைர�ப8றிய ெச=திக� விரா< �$டL�+ 3லாதார�தலமா� ெத(கமைலநக  என��, அ�தல�தி; ேசாமா[க0த 3 �திைய� +றி�#� தியாேகசLைம தவிசி; நட�ெச=க0தேனஎன�� Fறின . கதி காம�திP�ள மாணி�கக6ைகயாகிய தீ �த�தி; �"கி �$கேவைள� தாிசி�ேபா  ஊைம நீ6கP�, +$ட  க9பா �திடP�, மலMக� ைம0த  ெபறP� இயP� எ(ப . ேவலா! +மரா! எ(L� அ(பைர� ெகாMய வில6+க� கி<டாம; அ�சிேயா%வன எ(ப . க0தேன க9க9ட ெத=வ� எ(ப . ேவ�விமைல �$கைன� FB�ேபா# ேம$கிாியி; நவVர$ட( விைளயாMனைமA�, இ0திர( �தDேயா  அறியாைமயா; ேபா  ெச=தைமA�, +மார ெத=வ� வி�வZபதாிசன� த0தைமA� FBகி(றா .   வ�ளி\ைர� ேப��ேபா# வ�ளிநாயகியா  பிற�� வள ���கைளA� �$கேவ� அவைர மண�ெச=# ெகா9டைமையA� +றி�தா . கைல�னிவனாக எ(றத( நய� 
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 க$த�த�க#. வி]Q3 �தியி( கணநாதாி; ஒ$வ  ேவடனாக வ0# பிற0தா  எ(றா . பாவநாச�தல�# அக�திய �னிவ$�+ அ>தின�� இைறவ  மண� ேகால6கா<M நி8+� அ8�த* ெசயைலA� விள�கிA�ளா . பதினாP �வன�� பாDைகயாக�� உயிராகிய வி�# அ6+ாி�பதாக�� Fறினைம கா9க.   வடெசா8கH� ெதாட கH�   தமி�C8�லைமAைடய இRவாசிாிய  வா�கி; வடெசா8கH� ெசா8ெறாட கH� கல0ேத வ0தி$�கி(றன. தமி"�ேக8ப* சில ெசா8கைள� திாி�காம; சில ெதாட கைளA� ெசா8கைளA� வழ6கியி$�கிறா .. அவ8B<சில வ$மாB :  ெசா8க�: பவ�, சலராசி, ஆனன�, ெசா �க�, உபய�, +Mைல, பவானி, வதன�, உ�தாீய�, $�திர , ச0திர(, அ*�த( �தDயன.   ெசா8ெறட க�: பரமநாடக�, பர�பிரமவி�ைத, ச0�ராAதேகாM, ெசகதல�, இபானன�, தாரக�பிரம�, ச9டமா$த�, சிவ�ேராக�, ச9�க�, இ0�ராதி, மேகாதய�, திசா�க�, ேகாகனக(, க8பகாடவி, சடாடவி, உதயரவி, விரா<�$ட(, �யாசல�, சராசர�, இமயாசல�, ச0�ரNாிய , +�ப�னி, சி�ராநதி, திாிFடாசல�, வ*ரபாணி, மாணி�கக6ைக, கமலாசன�, ச#ரானன( எ(பன.    நவர�னமகர +9டல�, ச*சிதான0த அன0த க;யாண+ண ச வ�கிய Nடாமணி, ச வபாி4ரண பர�பிரம�, த8பர�ேசாதி அச�சலஅேமாக�, அநாதி அகள6க�, நி*சய மேகாதய அந0தரவிேசாதி, நி �+ண நிராதார�, நிராம �ராதன நிர�சன �காதீத ேஞயமாம�#வித�, பணா�MAரகசயன(, ம0�ரபதவ(ன�வனகைல, அதிபலமகாVர, சததள�ப�மாசன�கட��, +ண4தர� கட��, கனகமணி ம0�ர சி6காதன�, அதிபல மகா# �ைக, அன0தக;யாண+ண�, உரகக6கண�கா�� எ(பன ேபா(றைவகH� உ9%.   �$க�கட�� இ0CP� பல தி$நாம6களா; பாரா<ட� ெபBத; காணலா�. அைவகH� சில: க0த�வாமி, க6ைகைம0த(, +மர+$, க0த(, கட�ப(, க6ைகAைம பா வதி +ழ0ைத, ஆB�கைம0த , +க(, மயி;வாகன(, �வாமிநாத(, சரவண� #�+ழ0ைத, ஆB�கேவ�, ேவல(, ப(னி$�யாசல(, ஆB�க ெம=�ெத=வ� �தDயன.   
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 இ0Cலாசிாியராகிய கா�சீ�ர� -�சித�பர�னிவ  திராவிடமாபாMயகாரராகிய  �மாதவ* சிவஞானேயாகிக� மாணவ  ப(னி$வ$� ஒ$வ . ���பிரமணிய� கட�ளிட�#�, ��பிரமணிய ப�த களிட�#� அளவி;லாத ேபர(�ைடயவ . தமிழறி �ட( வடெமாழியறி�� வா=0தவ . இவ  தி$வாவ%#ைறயாதீன�ைத* ேச 0தவராயிL� த$ம�ர�, தி$�பன0தா� �தDய தி$மட�#� தைலவ களிட� உ9ைமயான அ(�ைடயவ  எ(ப#� அ6க6ேக விள6கி� கிட�க� காணலா�. த$ைமயாதீன�# ஞான+ரவ க� ெச=த அ8�த*ெசய;கைள� பாரா<%கிறா . காசிவா"� சிவான0த +மர+$பர�னி என வாயார� �க�கி(றா . சிலபல காரண6களா; இவ  ெச6+0த மரபின  என எ9ண�ப%கிறா . தலவரலாBகைள ந(+ அறி0# ஏ8றபM அைம�தி$�ப# மிக*சிற0ததா+�. தல�ராண* ெச=திகளா; அறிய�கிட�பன சிலவ8ைறA� அைம�#�ளா . இ�பி�ைள�தமிைழய(றி இவ  கா�சி-காமா<சிய�ைம பி�ைள�தமிெழா(B� ெச=#�ளா  என வரலாB FB�.   இனி, தலவரலா8B� விாி�ெத"திய சில ெச=திகைள இ6ேக +றி�பிடவி;ைல. ெதாி0தவைரயி; சிலபல தல6கH�+ விவர� +றி�க�ப<%�ள#. சில ந(றாக�ெதாி0# ெகா�ள இயலாைமயா; எ"தாம; வி%ப<டன. அ(ப க<+ உபேயாகமா+� என�க$தி� தி$��க� ெப8ற தல6களி( அகராதிA� தலவரலா8B� +றி��� ெச=A� �த8+றி�பகராதிகH� இதி; ேச �க�ப<%�ளன.  �ல� +$மகாச0நிதான�தி; க<டைளயி<ட$ளியபM இ*சிB CைலA� அ*சி<% இ$பதாவ# +$மகாச0நிதான� நா(காவ# +$4ைச விழாவி; இ(B ெவளியிடலாேன(. இ�ேபா# இRவாதீன ஞான^ட�# எ"0த$ளி விள6+� இ$ப�ெதா(றாவ# +$மகாச0நிதான� தி$�ெபய$� தமி��ெத=வமாக விள6+� இ�பி�ைள�தமி��+ உாிய கட�< ெபய$� ஒ(றாக அைம0த# யாவ �+� இ(ப�ெச=வதா�; எளிேய( அ�ெத=வ�ைத வா��#வ#� எ6க� ஞானாசிாியைர வா��தி வண6+வ#� ெபா$�த�ைடயெத(ேற #ணி0ேத(. பிைழAளதாயி( ெபாB�த$�க.   இ6ஙன�,       சி�தா0த ைசவமணி - தி$வாவ%#ைற       த. ச. மீனா<சி�0தர� பி�ைள,   28-3-55.         ஆதீனவி�#வா(.  -------------------- 2. 2. 2. 2.         � அ"ணகிாிநாத  தி"��க� ெப+ற தல'க�� அ"ணகிாிநாத  தி"��க� ெப+ற தல'க�� அ"ணகிாிநாத  தி"��க� ெப+ற தல'க�� அ"ணகிாிநாத  தி"��க� ெப+ற தல'க�     அ�தி�கைர, அ�தி�ப<%, அ$�ெகாணாமைல (சிேலா(), அவிநாசி- தி$�4 ,  ஆ9டா+�ப�-ெபா(ேனாி, ஆ=�+M, ஆB தி$�பதி, இ�சி+M-ேபரள�, இ0த�பல�,  
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 இர�தினகிாி-வா<ேபா�கி +ழி�தைல, இராசக�^ர வளகா<%மைல, இராச�ர�- ேசல�,  இராேம�ர�, இல�சி- ெத(காசி, இைளயனா ேவ`  – கா�சி, உ�தரேமZ  – ெச6க8ப<%, ஊதிமைல-ேகாய���7 , எ<M+M-தி$ெந;D�கா, எ9க9- தி$மதி�+(ற�, எ"கைரநா%, ஒ%�க�#* ெசறிவா=,  க6ைக�பதி - �காசி, க*சி�க*சாைல – கா�சி, க*சிேம8றளி - கா�சி, க*சிேயக�ப� - கா�சி, கதி�தமைல - ஊ8B�+ழி, கதி காம� சிேலா(, க0தேகா<ட� கா�சி, க0த(+M - அ�பகர�7 , கைய - கயா, காியவனக , க$a , க"+மைல -ந;ல�த���7 , க(ன�ர�, கா6ேகய� - ஊ8B�+ழி, காம�7 , காவb  -ஐய(ேப<ைட, கீரY , +மரேகா<ட� - கா�சி, +�பேகாண�, +$Mமைல - #Mய` , +ற<M - �#�ேகா<ைட, +(ற�+M - காைர�+M, +(ற�7  - ப;லாவர�, +(Bேதாறாட;, F0த` , ைகைலமைல - கயிைல, ெகா6கணகிாி - தி$�4 ,  ெகா%6+(ற�, ெகா%�பாb  - இராமநாத�ர�, ெகா%மb , ெகா;Dமைல - ேசல�,  ேகாைசநக ,   சி�க;, சி6ைக�பதி, சித�பர�, சிவ�ர�, சிவமைல - ஊ8B�+ழி, �சயில� (தி$�ப$�பத�), சீகாழி, �வாமிமைல, ெச(னிமைல - ஈ6F ,  ேச\  - ம#ரா0தக�, ேசல�, த*N ,  த�சாa , தனி*சய� - ேசாழவ0தா(, தா(ேறா(றி, திாிசிரா�ப�ளி, திாி�வன�, திாிய�பக�ர�, தி$�கடa ,  தி$�க$ைவந;`  - ச6கர நயினா ேகாயி;,  தி$�க"�+(ற� - ெச6க8ப<%,  தி$�க8+M- (உ=ய�ெகா9டா() திாிசிரா�ப�ளி,  தி$�காள�தி, தி$�கான�ேப , தி$�+டவாயி;, தி$�+ர6கா%#ைற - ஆ%#ைற,  தி$�+8றால� - ெத(காசி, தி$�+ள0ைதநக  - ெகாைட�கான;,   தி$�Fடைலயா8c , தி$�ேகாM�+ழக  - அக�தியா(ப�ளி,  தி$�ேகாணமைல -சிேலா(, தி$�ேகாவ` , தி$*ச�கர�ப�ளி, தி$*ச�தி��த�, தி$*ெச6கா<ட6+M – ந(னில�, தி$*ெச6ேகா% - ச6காி# �க�, தி$*ெச07 , தி$�தணிைக, தி$�தவ�#ைற - லாP+M,  தி$�#ைற\  - வாி�சி�பா�க�, தி$ந;` , தி$ந�ளாB, தி$நாேக*�ர�, தி$நாவ`  – மா�பல�ப<%, தி$ெந=�தான� – த�ைச, தி$ெந;வாயி; - சித�பர�, தி$�பதி,  தி$�ப0தைணந;`  – +8றால�, தி$�பர6+(ற�, தி$�பரா=�#ைற - எ"மY , தி$�ப"a  - அாிய` , தி$�பைழயாைற - +�பேகாண�, தி$�பன0தா�- ஆ%#ைற, தி$�பா9M�ெகா%�M,  
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 தி$�பாதிாி��D\ ,  தி$���ெகாளி\  - அவிநாசி, தி$���7  (காைர�+M), தி$�40#$�தி, தி$�ெப$0#ைற  - அர9தா6கி, தி$�ெப$��D\  - த�ைச, தி$�ேபZ  - ேகாய���7 , தி$�ேபாZ  - வ9ட` , தி$மயிைல   தி$மேய0திர�ப�ளி - ெகா�ளிட�, தி$மைல,  தி$மைல – ெச6ேகா<ைட, தி$மாணி+ழி, தி$மா0#ைற – லாP+M, தி$�$க(49M – தி$�4 , தி$வ�கைர – மயில�, தி$வடதி$�;ைலவாயி; – அ�ப�7 , தி$வ%F  - சி(ன பா�ச��திர�, தி$வ9ணாமைல, தி$வதிைக – ப9Q$<M, தி$வ�ப மாகாள� – ேபரள�, தி$வய`  – திாிசிர�ர�, தி$வர�#ைற, தி$வல��ழி - �வாமிமைல, தி$வDதாய� - ெகார<@ , தி$வDவல� - தி$வாZ , தி$வ;ல�, தி$வ"a  - இல0த6+M, தி$வா�F , தி$வா�சிய� - ந(னில�, தி$வாடாைன - சிவக6ைக, தி$வாமா�7  - வி"��ர�, தி$வா3  - ப9Q$<M, தி$வாZ , தி$வால6கா%, தி$வாவ%#ைற, தி$வாைன�கா, தி$வா(மி\  – ெச(ைன, தி$விைட�கழி – தி$�கடa ,   தி$விைடம$7 , தி$விராேம*�ர�, தி$Vழிமிழைல, தி$��தரேகாசம6ைக, தி$ெவ�சமா�Fட; - க$a , தி$ெவ9ெண=ந;` , தி$ேவ6கட�, தி$ேவ<கள�, தி$ேவ8கா%, தி$ைவயாB, தி$ெவா8றி\ , தி$ேவா�7 , திலைத�பதி, ெத(கட�ப0#ைற – +ழி�தைல, ெத(ேசாிகிாி – ேகாய���7   ேதவY   நாக�ப<Mன�, ெநMய�, ெந%6கள�, ெந$a  ப�மைல, ப<டாD\ , பழநி, பழ�தி ேசாைல, பாைக, பா�க�, பிரயாைக, �கழிமைல, 4வாb , ெபாியமட�, ெப$6+M, ெப$��D\ , ேபZ , ேபைறநக , ெபாதியமைல, ெபா#.   ம#ரா0தக�, ம#ைர, மயில�, ம$தமைல – ேகாய���7 , ம$�#வ�+M, மாட�பா�க�- தா�பர�, ��<ட�, ��வா=, ேம$மைல, யா��பாணாய( ப<Mன�, வய` , வயிரவிவள� - ப�சா�, வDவல�, வ;ல�ேகா<ைட – வ9ட` , வ�ளிமைல - தி$வ;ல�, வ�ளி\  - தி$ெந;ேவD� பால�, வாDக9ட�ர�, விஜய�ர� – தி$வாZ , விஜயம6கல� – சிவக6ைக, விராDமைல, விாி�சி�ர�, ெவ�ளிகர� -ேவ�ப+9டா, ெவ�ளிமைல – ேகாய���7 , ேவதாரணிய�, ேவ�4 , ேவ` , ைவ�தீ�வர(ேகாயி;  ______x-x-x-x-x-x ____ உ - சிவமய� -      தி$*சி8ற�பல�  3.  3.  3.  3.  ே��திர�ேகாைவ�பி�ைள�தமி�� தல�ே��திர�ேகாைவ�பி�ைள�தமி�� தல�ே��திர�ேகாைவ�பி�ைள�தமி�� தல�ே��திர�ேகாைவ�பி�ைள�தமி�� தல�    
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 ெச/0� �த+!றி��ெச/0� �த+!றி��ெச/0� �த+!றி��ெச/0� �த+!றி��----            பாட% எ2பாட% எ2பாட% எ2பாட% எ2     தல� தல� தல� தல� ----        ெச/0� �தெச/0� �தெச/0� �தெச/0� �த+!றி��+!றி��+!றி��+!றி��----                                பாட% எ2பாட% எ2பாட% எ2பாட% எ2            அாி�பாM  உ(ன$< ச0நிதியி; 92 ஆகம�ராண�  விாி�ச( ெப$�சிைற 63                இர�தினகிாி பாக மி+0ேத 29 இராைசய�பதி  க$ைணவM வான 34           இராேம*�ர�  ச*சிதா ன0தவ 12 இல�சி  +$வா யக�திய 17  உ*சினி-அவ0திைக  க8பக ெமL6 97 எ<M+M  இ<ட�B 55   எ9க9  சீரா$ மயி;காண 51  எ$�க�த��D\  ைவய �=ய 75   க6ைகெகா9ட ேசாழ�ர�   ம6ைக பாக  72  க�சY  அ��தி$ வயதிேல 45   கதி காம� மாணி�க நிைற 13   க0தகிாி  இ0�ர( வ��க 23  க0தமாதன�  ெச6கனக 2  கைய  அற0தவிெரா  99  க"+மைல கடேலைழ A� 20  கயிலாய�  கயிலாய சிகர�# 1  கா6ேகய� 46கமல 40   காசி  உ$வரா ெத(B 10  கா �திைகமைல  தவ� ெச=தாைன 96  கீ�ேவb  அ9டேகா Mக� 52   +மரேகா<ட� ெபா(+ல� 86   +�பேகாண� சட0த0த �ட; 37   +(ற�7  கா�க ந�பி  74   +(Bேதாறாட; +(BேதாறாடP< 7  ேகதார�  அற�ெபா$�க ளி(ப� 100  ெகா%6+(B  ஊக0 திாிகா 28 
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  காிவல�வ0தந;`  ேமல( �டனிர� 48  ச6கரநயினா  ேகாயி;    ஒ$வMவி ெலா$பாதி 47  ச#ரகிாி  அகில� �க"� 26  ச0திர+மாரகிாி  மி�க �க� 22  சி�க;  ��க<� ராாிெயா% 54  சித�பர� சீரா  தி$*சி8 ற�பல 9    சிவ��பிரமணிய�  அவனி�+ ேள 91  சீகாழி   �"மதி� கட 64  �ேவதவன�  த9டரள  65  ெச�ெபா(ப�ளி ேத�மி+ ேதவ  62   ெச(னிமைல  சீரா$� ஆB�க 32  ேச=ஞ`    இ$ைம�த� பி 41  ைசயகிாி   ஐய ைனமா �க�தாைன 25  �சயில�  உ$*சிகர 95  த$ம�ர�  உ�ப பணி 60   நாகப<Mன�  தாQமா லயLட( 53  ப<d*�ர�  கீ �திமD 46   பழ�தி ேசாைல ஏ ெகா�பழ 8  பழனி   கரைம0 #ைடய 27  பாவநாச�  ெபா(பர� 16  பாவாD   தாயினிP ம(�ைடய 68  பிர�4   மரகத� ப*ைசெயாளி 58   பிரயாைக  சBவசக �� 98   ��ளி$�+ேவb  ெசவிகெளா$ 50  ேபZ   தைர�க9Q 69   ம#ைர  நாத( விைளயா< 21     மயில�   ெபா6+0தி ைர�கட; 70  மா\ர�   ஐ0த$ ெவL6க8ப 59  திாிசிர�ர�  ேநயமா மான0த 33   தி$�கடa   ச�கிரவாள 66   தி$�க"�+(ற� உ$�க�ள  82 
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  தி$�காள�தி  �(க$ைண 89  தி$�ேகாகரண� ஏகநா யக(கயிைல 94   தி$*ெச6ேகா% ெபா(னில+ 31   தி$*ெச07   ெச0தில� பதியி; 4    தி$�தணிைக   ஒ$�திெயன 85  தி$�த$�49M இவனைழ� தாLைன 67   தி$நாைர\   �கி;ேபா8 73  தி$நாவ`   ேதவ ேதவ( 77    தி$ெந;ேவD  உ<M$ விள�கான 19   தி$�பர6கிாி   �வனமி$ 3    தி$�பன0தா�  அைனAைம� க$� 43  தி$மைற�கா%  ஒ$ேம$ கிாிேயக 56   தி$மயிைல  உ(மல � ைக 87  தி$மைல   உ�ப �+� 18  தி$�$க(49M தி$க( மன�# 30   தி$வாZ    உ(க$ைண 11  தி$விாி�ைச  உவைமதா மான 83   தி$வ�கைர   கா ேம� 90  தி$வ�ைச�கள� �க�ெகா9ட 93   தி$வதிைக   ெம=ய( பாகி 80  தி$வ$ைண   த$�ெபாDA 81  தி$வல��ழி  ம0தர ெமL6கிாிைய 39   தி$வாதa   எைனAெமா$ 49   தி$வா�பாM   ஆலமணி க9டைர 42  தி$வாமா�7    எ�பா; வ0தீ 79  தி$வாவ%#ைற ேதவாதி ேதவ(ெசா; 44   தி$வாவின(+M  தி$வாவி ன(+Mயி  5  தி$வாைன�கா அ��ரா சிகேள"� 35   தி$விைட�கழி  +$சரண ெரா$ 57  தி$விைடம$7  தி$வல� �ழி 38 தி$ெவ9ெண= ந;`    ெபா=க9 டக(ற 78  
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 தி$ேவரக�  ஏரக� ேதயாB 6  தி$ைவயாB  மாLம" �� 36 தி$ெவா8றி\   ெபா$H8ற 88  வய`   �8B நிைற0த 71  வ"a   +"�ைடய 61  வ�ளிமைல  இ0#வM வா6 84  வ�ளி\   இ$�+மாி 15 விராDமைல  ஒ9பா  மைறேயா  24 வி$�தாசல�  அ�தா வமர  76 ேவ�விமைல  �கெமா(B 14  __________________&&&_________________  உ - சிவமய�  -   தி$*சி8ற�பல�  4444.  .  .  .  சில தல'களி3சில தல'களி3சில தல'களி3சில தல'களி3    வரலா-வரலா-வரலா-வரலா-        சீகாழி சீகாழி சீகாழி சீகாழி : : : :   �வாமி- பிரம�ாீச , அ�பிைக- தி$நிைலநாயகி. பிரமதீ �த�, க"மலநதி. ப(னிர9% தி$�ெபய$ைடய தல�. தி$ஞானச�ப0த3 �தி �வாமிக� அவதாி�த தல�. ேதவார�: தி$ஞான-67, தி$நா�-3, �0தர -1 ஆக 71 பதிக�. பிரம( 4சி�த#.   சீகாழி�தல�ராண� 1550 ெச=A<க�: இய8றினா  சீகாழி - அ$ணாசல�கவிராய  (1634-1701) ப<Mன�#� பி�ைளயா  அ$ளி*ெச=த தி$�க"மல��மணி�ேகாைவ, மகாவி�#வா( - மீனா<சி�0தர� பி�ைளயவ க� இய8றிய சீகாழி�ேகாைவ: காழிய0தாதி �தDயன இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன.   �ேவதவன��ேவதவன��ேவதவன��ேவதவன�:::: (தி$ெவ9கா%)  �வாமி - �ேவதாரணிய , அ�பிைக - பிரமவி�தியாநாயகி. தீ �த�- ேசாமNாியா�கினி தீ �த� (��+ள�) தலவி$<ச� - வடவா;. ேதேவ0திர(, ெவ�ைளயாைன 4சி�த#. ேதவார� -தி$ஞான-3, நா��கர-2, �0தர -1. ஆக 6 பதிக6க�, ைசவ - எ;ல�பநாவல  இய8றிய �ராண� ஒ(B9%, ெச=A<ெடாைக-614.   ��ளி"�! ேவ4 ��ளி"�! ேவ4 ��ளி"�! ேவ4 ��ளி"�! ேவ4 : (: (: (: (ைவ�தீ�வர3 ேகாயி%ைவ�தீ�வர3 ேகாயி%ைவ�தீ�வர3 ேகாயி%ைவ�தீ�வர3 ேகாயி%) ) ) )     
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 �வாமி - வயி�தியநாத , அ�பிைக - ைதயனாயகி. தீ �த� - சி�தாமி ததீ �த�, ேவ�� தல வி$<ச�. ேவத�, சடாA, ச�பாதி, Nாிய(, �$கேவ�, இராம , இல�+மண , �தDேயா  4சி�த#.  வ%கநாத ேதசிக  இய8றிய தல�ராண� உ9%. அ��ராண* ெச=A<ெடாைக - 1133. �+மர+$பர �வாமிக� அ$ளி*ெச=த ��#�+மார�வாமி பி�ைள�தமி�, பM�கா���லவ  இய8றிய ��ளி$�+ ேவb �கல�பக� �தDய பிரப0த6கH� உ�ளன.   தி"நாைர5 தி"நாைர5 தி"நாைர5 தி"நாைர5 :  :  :  :      �வாமி-ச�0தேரச , அ�பிைக - திாி�ர�0தாி. கா$ணிய தீ �த�. தலவி$<ச�- �(னாக�. ந�பியா9டா  ந�பி விநாயகைர� 4சி�#� தி$�ைற க9ட$ளினா . நாைர 4சி�த#. ேதவார�தி$�பதிக�-தி$ஞான-3, தி$நா�- 2 ஆக 5. ந�பியா9டா  ந�பிக� அ$ளி*ெச=த இ�தல�# விநாயக  தி$விர<ைடமணிமாைலA�9%.   க�ச6 க�ச6 க�ச6 க�ச6 : : : :     �வாமி- அ�கினீ�வர , அ�பிைக - க8பகவ;e. அ�கினி தீ �த�, �ர� தல வி$<ச�. தி$நா��கர� ேதவார�-1. அரத�த சிவாசாாிய  அவதாி�த தல�.   தி"�பன7தா�தி"�பன7தா�தி"�பன7தா�தி"�பன7தா�: : : :     �வாமி - ெச�சைடய�ப , அ�பிைக - ெபாியநாயகி. பிரமதீ �த�, பைன-தலவி$<ச�. தாடைக, +6கிDய�கலய நாயனா  வழிபா%ெச=#, தி$�ெதா9டா8றிய#. தி$ஞானச�ப0த  ேதவார� தி$�பதிக� - 1. � +மர+$பர�வாமிக� � காசிமட� இ6+�ள#.   தி"வா�பா8தி"வா�பா8தி"வா�பா8தி"வா�பா8: : : :     �வாமி- பாPக0தநாத , அ�பிைக - ெபாியநாயகி. ம9ணியாB தீ �த�. ஆ�தி தலவி$<ச�. தி$நா��கர� தி$ேநாிைச-1. ேச=ஞ` � பி�ைளயா  ச9ேடசபத� ெப8ற தல�.   ேச/ஞ:  ேச/ஞ:  ேச/ஞ:  ேச/ஞ:  : : : :     �வாமி - கிாீ�ர , அ�பிைக - ெசகதா�பா�. ச�த தீ �த�. தி$ஞானபதிக�-1. �$கேவ� Nரைன* ச6காி�க எ"0த$ளிவ0த கால�#� த6கி* சிவபிராைன� 4சி�த தல�. ச9ேட�ர நாயனா  அவதாி�த தல�.   
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 தி"ைவயா-தி"ைவயா-தி"ைவயா-தி"ைவயா-: : : :     �வாமி - ெச�ெபா8ேசாதிநாத , அ�பிைக அற� வள �த நாயகி. ப�சநதி தீ �த�, ெத8+� பிரகார�தி; Nாிய தீ �த�, தி$ந0திேதவ  4சி�த#. தி$நா��கர� �வாமிகH�+� கயிலாய�கா<சி த0த$ளிய#, �0தர3 �தி �வாமிகH�+� காவிாியி( ெப$�ைக� தவி �# அMயா  F<ட�#ட( வ0# தாிசி�க* ெச=த#. சி�திைர விசாக�தி; ச�த[தான விழா. தி$ஞான-5, தி$நா�-12 �0தர -1 ஆக 18 பதிக6க�. �ராண� உ9%, பதி8B� ப�த0தாதி சிற0த வா�+.   தி"வாைன�காதி"வாைன�காதி"வாைன�காதி"வாைன�கா: : : :     �வாமி - ச��ேக�ர , அ�பிைக - அகிலா9டநாயகி. தீ �த� - காவிாி, ெவ9ணாவ; மர� தலவி$<ச�. ெவ�ைள யாைன, சில0தி 4சி�#� ேபB ெப8ற தல�. ப�ச 4த தல�தி; அ��D6க�. நீறி<டா( தி$மதி; எ(B ஒ$ மதி; உ�ள#. ஞான -பதிக�-3, நா�- பதிக� 3, �0தர  பதிக�-1 ஆக 7. கவிரா�ஸ - � க*சிய�ப �னிவ  அ$ளிய �ராண� ஒ(B உ9%; ெச=A<ெடாைக - 1555. மகாவி�#வா(-பி�ைளயவ க� இய8றிய � அகிலா9ட நாயகி பி�ைள�தமி�, அகிலா9டநாயகி மாைல �தDய பிர ப0த6கH� உ�ளன. தி$வாைன�கா�லா�� உ9%.   இர�தினகிாிஇர�தினகிாிஇர�தினகிாிஇர�தினகிாி: (: (: (: (சிவாயமைலசிவாயமைலசிவாயமைலசிவாயமைல, , , , வா;ேபா�கிவா;ேபா�கிவா;ேபா�கிவா;ேபா�கி) ) ) )     �வாமி - இர�தினகிாீ�வா , அ�பிைக - �$�பா  +ழD. காவிாி தீ �த�, இM 4சி�த#. காக� அQகாமைல எ(B ேபச�ப%�, ேகாயி; உயாியமைல ேம; உ�ள#. �மா  1000 பMக� இ$�கி(றன எ(ப . ம�தியான தாிசன� விேசட�. தல வி$<ச�-ேவ��. �M�த"�ப  என�� �வாமி தி$நாம� வழ6+�. தி$நா�- +B0ெதாைக-1. வா<ேபா�கி நாத$லா, வா<ேபா�கி� கல�பக� �தDய பிரப0த6க� உள.   தி"வா< தி"வா< தி"வா< தி"வா< : : : :     �வாமி - வ(மீகநாத , அ�பிைக - அ;Dய6ேகாைத. தி$3ல<டான�, 46ேகாயி; எ(பன ேகாயி8ெபய . இல�+மி 4சி�த தல�. மL��+ அ$� ெச=தவ , �0தர3 �தி �வாமிகH�காக� பரைவயா பா; 7# ெச(ற பழ�பதி. ச�தவிட6க�தல�தி; �த(ைமயான#. Vதிவிட6க ; அசபாநடன�. ��+0த( வழிபா% ெச=த#. கமலாலய� எ(L� தீ �த� ேகாயிD( ேம;பா; உ�ள#. ேகாயி;, +ள�, ெச6க"நீ  ஓைட இைவ ஒRெவா(B� ஐ0#ேவD நில�பர�� எ(ப . தி$�ெதா9ட�ெதாைக பா%� ெபா$<%� “தி;ைலவாழ0தண " என* �0தர3 �தி�வாமிகH�+ இைறவ  அM 
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 எ%�#�ெகா%�த$ளிய#. பி$திவி�தல�. தி$ஞான-5, தி$நா�-21, �0தர -8 ஆக� ேதவார�தி$�பதிக� 34. இ�தல�#� ேத  * ஆழி�ேத  என�பாரா<ட� ெப8B�ள#. தல�ராண� அளைக* ச�ப0த�னிவ  பாMய#. பி�ைளயவ களா; பாட�ப<ட தி$வாZ � தியாகராசeைல சிற0த#. தி$வாZ  உலா, தி$வாZ  ��மணி� ேகாைவ, தி$வாZ  நா(மணிமைல, தி$வாZ �ேகாைவ �தDய பிரப0த6க� இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன.   இராேம=�ர�இராேம=�ர�இராேம=�ர�இராேம=�ர�: : : :     �வாமி - இராமநாேத�வர , அ�பிைக - மைலவள  காதD (ப$வதவ �தனி). தீ �த�- தL�ேகாM �தDய பல�ள. இராம  சிவD6க�பிரதி]ைட ெச=# 4சி�த#. தி$ஞான-2, தி$நா�-1 ஆக 3 பதிக6க�. ேச# �ராண�, ேதைவAலா �தDயன இ�தலச�ப0தமாக உ�ளன.   திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�திாிசிர�ர�: : : :     �வாமி - தாAமாேன�வா , ெசRவ0திநாத , தி$மைல� ெகா"0#. அ�பிைக -ம<%வா  +ழD, �க0த+0தளா�பிைக. ேம$வி( ெகா%�Mக� 3(றL� ஒ(B எ(ப . ேம8+�பா �த ச0திதி, க$�பிணி ஒ$�தி�+� தாயாக வ0# ம$�#வ� பா �த கட�� இவ . தீ �த�-காவிாி, எ(Bைடயா(, தீயதிலா( �தDயன. தி$ஞான-1, தி$நா�-1 ஆக இர9% பதிக6க�. ெசRவ0தி��ராண�, சிராமைல�ேகாைவ, யமகவ0தாதி �தDயன�� பிற�� இ� தல ச�ப0தமான C;க�.   தி"�"க3>28தி"�"க3>28தி"�"க3>28தி"�"க3>28: : : :     இ# �$கேவ� சிவெப$மாைன� 4சி�த தல6களி; ஒ(B. �வாமி - �$ேக�வர , அ�பிைக - ஆ�ைடநாயகி. ஆ�ைட�தீ �த�. �0தர  பதிக� -1. தி$�4  �ைகவ9M நிலய�திD$0# வடேம8ேக �மா  8 ைம; 7ர� உ�ள#. அ6கி$0# அவிநாசி 3 ைம; ெதாைல�.   ெச3னிமைலெச3னிமைலெச3னிமைலெச3னிமைல: : : :     ெகா6+நா%, ஈ6ேகா=மைல�+ அ$கி;ெத8ேக 4க;. வாAேதவனா; பறி�ெதறிய�ப<ட ேம$மைல* சிகர�  வி"0த இட�: இஃ# ஓ  க8ப�தி; நைடெப8ற#. திாிசிராமைல, காள�திமைல, திாிேகாணமைல எ(பன ேவB க8ப�தி; பறி�ெதறிய�ப<ட 3(B சிகர6க� எ(ப. தி$மா;, இல�+மி, பிரம(, அக�திய , # �ைக, இ0திர(, ��+0த( �தDேயா  4சி�த தல�. சிBந;லா ,  ெப$ந;லா  
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 (ஊ வசி, திேலா�தைம) 4சி�த#. இயமனா; 4சி�க�ப<ட#. கி�ளிவளவ( எ%�த ேகாயி;. சிகரகிாி, கனககிாி, �]பகிாி, ம+டகிாி என Aக0ேதாB� இ# ெபய  ெபB�. த9டபாணி, வ�ளிேதவேசனா சேமத ��பிரமணிய  உ9%. இயமதீ �த�, +மார தீ �த�, ெச6க" நீ வாவி, இ%�பதீ �த�, ப<சி தீ �த� �தDயன. 12 வ$ஷ�#�+ ஒ$�ைற மகாமகதீ �த� இ6ேக ெப$+�. இ%�பL�+ வழிகா<Mய#, அ$ணகிாிநாத  பM�கா� ெப8ற#.  தி"�பர'கிாிதி"�பர'கிாிதி"�பர'கிாிதி"�பர'கிாி::::     �வாமி - பர6கிாிநாத , அ�பிைக - ஆ�ைடநாயகி, தீ �த� - சரவண�ெபா=ைக, ��பிரமணிய  ெத=வயாைனய�ைமயாைர மண� ெச=த தல�. தி$ஞான-1, �0தர -1, ஆக�பதிக� 2. நிர�பவழகிய ேதசிக  இய8றிய �ராண� உ9% .  சித�பர�சித�பர�சித�பர�சித�பர�::::     (ேகாயி;) �வாமி - தி$3லநாத , அ�பிைக - உைமய�ைம. தீ �த�- சிவக6ைக, பரமான0த தீ �த�, தி;ைல- தலவி$<ச�, மாணி�கவாசக�வாமிக�, தி$ நீலக9டநாயனா , தி$நாைள�ேபாவா  நாயனா , மைறஞானச�ப0த சிவாசாாிய , உமாபதிசிவ� �தDய எ9ணிற0ேதா  ��திெப8ற தல�. தி$ஞான-2, தி$நா�-8, �0தர -1 ஆக-11, தி$வாசக�, தி$*சி8ற�பல� ேகாைவ, தி$விைச�பா தி$�ப;லா9%, ெபா( வ9ண�த0தாதி,  ேகாயி; நா(மணிமாைல, ேகாயி; தி$�ப9ணிய  வி$�த�, ேகாயி8�ராண�, சித�ப �ராண�, சித�பர சபாநாத �ராண� �தDய �ராண6கH� ; சித�பர��மணி�ேகாைவ, சித�பர* ெச=A< ேகாைவ, தி;ைல�கல�பக�, �D\  ெவ9பா, தி$�தி;ைலயமகவ0தாதி �தDய C;கH� இ�தலச�ப0தமாக உ�ளன. சி8ற�பல�ைடயா  அMெய%�#� ெகா%�க� தி$�ெதா9ட  �ராண�ைத* ேச�கிழா  �வாமிக� அ$ளி*ெச=த தல�.  தி"ெந%ேவ*தி"ெந%ேவ*தி"ெந%ேவ*தி"ெந%ேவ*: : : :     �வாமி ெந;ைலய�ப , ேவQவேன�ர , சாDவாd�வர , அனவரதநாத . அ�பிைக- கா0திமதிய�ைம. 36கி; தலவி$<ச�. தீ �த�-தாமிரவ$ணி, ெபா8றாமைர, க�பாநதி �தDயன. தி$ஞானபதிக�-1. தல�ராண� உ9%. ஐ0# சைபகளி; இ# தாமிரசைப.   தி"�!+றால�தி"�!+றால�தி"�!+றால�தி"�!+றால�: : : :     
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 �வாமி +8றாலநாத , +B�பலாV�ர , அ�பிைக +ழ;வா=ெமாழிய�ைம. தீ �த�-சி�திராநதி. +B�பலா தலவி$<ச�; சிவெசாZப�. இத8+�திாிFடமைல எ(B� ெபய$9%. அக�திய �னிவரா; வி]Q வMவ�ைத* சிவD6க வMவமாக* ெச=ய�ப<ட தல�. நடராஜ3 �தி  சி�திர வMவி; எ"0த$ளியி$�கிறா . இ6+�ள சைப ஐ0# சைபகளி; சி�திரசைபயா�. "+ழ;வா=ெமாழி ம6ைகப6க( +8றால�#" (தி$�ேகாைவயா -94) ெத(காசியிD$0# 31/2 க; ெதாைல�. தல�ராண��, பிரப6 த6க� பல�� உ�ளன.   தி"மைலதி"மைலதி"மைலதி"மைல: : : :      ெத(காசியிD$0# 8 ைம; ; மைல உயரமான#. தலவி$<ச�-�ளி. இ# ச�ப0தமாக� தி$மைல �$க( பி�ைள�தமி� ஒ(B9%.  தி"=ெச'ேகா?தி"=ெச'ேகா?தி"=ெச'ேகா?தி"=ெச'ேகா?::::     ெகாMமாட*ெச6+(c ; நாககிாி என�� வழ6+�. ச6காி # �க�திD$0# ெத(கிழ�கி; 6 ைம;. ஆலய� உய 0த மைலேம; உ�ள#; மைலயMவார�தி; ஆB�க �வாமி ேதவியா$ட( ேகாயி; ெகா9% விள6+கி(றா . மைலேம; ��பிரமணிய �வாமி ச0நிதி தனியாக உ�ள#; ெபாிய தி$�$வ�: ெவ9ணிறமாக இ$�கிறா , மைல சிவ0த நிற�. �வாமி அ �தநாாீ�ர -ேம8+ ேநா�கிய இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன. ச0நிதி. அ�பிைக- பாக� பிாியாள�ைம. �வாமி பாத�தி; ஒ$ க6ைக ஊ8B9%, தி$ஞான பதிக�-1.  !�பேகாண�!�பேகாண�!�பேகாண�!�பேகாண�: (: (: (: (!ட7ைதமாநக !ட7ைதமாநக !ட7ைதமாநக !ட7ைதமாநக ))))     �வாமி-+�ேப�வா . அ�பிைக-ம6களநாயகி. தீ �த�-காவிாி, மகாமகதீ �த�. ெபா8றாமைர �தDயன. உைட0த அ�த+�ப�ைத* ேச �#* சிவD6க வMவா�கி� த�ைம� தாேம 4சி�#�கா<Mய$ளிய#. �வாமி +�ப� ேபா(றவ . 12 வ$ஷ�#�+ ஒ$�ைற சி6கராசியி; +$ வ$�ேபா# மகாமக விேசட� உ�ள#. ெதா9ைடநா<% அரN  ெசா�க�ப��லவ  இய8றிய �ராண��, அேகாசமாதவ  இய8றிய �ராண�� பைழயன. மகாவி�#வா( பி�ைளயவ க� இய8றிய �ராண��, ம6களா�பிைக பி�ைள�தமி�, தி$�+ட0ைத� திாிப0தாதிகH�, தி$�+ட0ைதெவ9பா, +�ேபச  +றவ�சி �தDய பிரப0த6கH� இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன.  தி"விைடம"@ தி"விைடம"@ தி"விைடம"@ தி"விைடம"@ : : : :     ம�தியா *�ன� இ#. �வாமி-ம$தவாண , மகாD6ேக�வர ; அ�பிைக-ெப$நலமா �ைலய�ைம. தீ �த� - கா$ணியாமி$க தீ �த�, காவிாி�#ைற, தலவி$<ச�-  ம$#, 
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 வர+ண பா9Mய$�+� பிரமக�திைய� ேபா�கி அவ  பணிவிைட ெகா9ட$ளிய#; அவ  மைனவியாைரA� அ6கீகாி�த#. தி$ஞான-பதிக�-6, தி$நா�-பதிக� 5, �0தர -பதிக�-1 ஆக 12. ம$தவன �ராண�, பைழய தி$விைடம$7 � �ராண� ஆக இர9% தல �ராண6கH�, தி$விைடம$7  ��மணி�ேகாைவ, தி$விைட ம$7  உலா, தி$விைடம$7 �திாிப0தாதி, தி$விைட ம$7 � பதி8B�ப�த0தாதி �தDய பிரப0த6கH� இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன. இ�தல3 �தி ந%வ9 அைமய�ெப8B ம8ைற�தல 3 �திக� பாிவார6களாக உ�ளன.   தி"வல��ழிதி"வல��ழிதி"வல��ழிதி"வல��ழி: : : :     �வாமி-கப �தீ�வர , அ�பிைக- ெபாியநாயகி. இ6ேக அ�த�தா; அைமய�ெப8ற விநாயக  விேசட�. அவ  தி$ேமனியி; ப*ைச� க$�4ர�ெபாM சா�தி வழிப%த; உ9%. தி$ஞான-3, தி$நா�-3 ஆக ஐ0# ேதவார� தி$�பதிக6க� உ�ளன. தி$வல��ழி ��மணி�ேகாைவ பதிேனாரா0தி$�ைறயி; ெதா+�க�ப<%�ள#. விநாயக  ெவ�ைளவாரண� பி�ைளயா  என� ெபய  ெபBவ .   ப;B=சர�ப;B=சர�ப;B=சர�ப;B=சர�: : : :     �வாமி- ப<d*�ர , அ�பிைக- பா;வைள நாயகி. தீ �த�-ஞான தீ �த�, தி$ஞான ச�ப0த3 �தி �வாமிகH�+ இைறவ  ��#�ப0த  அ$ளிய தல�. தி$ஞான பதிக�-1.    தி"வாவ?#ைறதி"வாவ?#ைறதி"வாவ?#ைறதி"வாவ?#ைற: : : :     �வாமி-மாசிலாமணி ஈ�வர , அ�பிைக- ஒ�பிலா�ைலய�ைம. தீ �த�- ேகா��தி தீ �த�, காவிாி. தலவி$<ச� -பட  அர�. தி$3லேதவநாயனா  3வாயிர� ஆ9%க� சிவேயாக�திD$0# தி$ம0திர� அ$ளி*ெச=தன . தி$ஞானச�ப0த  ெபா8கிழி ெப8ற$ளியதல�. ப�வMவாக வ0த உமாேதவியா$�+� ப�வMைவ மா8றியைண�ெத"0த$ளிய#. தி$மாளிைக�ேதவ , தி$3ல  ச0நிதிக� உ9%. �ப�சா�கரேதசிக 3 �திக� ஆதீன� சிற�பாக உ�ள#. தி$ஞான-பதிக� 1, தி$நா�-பதிக�-5, �0தர  பதிக�-2 ஆக 8. ேச0தனா  தி$விைச�பா� ெப8ற#. தல�ராண� இ$�கிற#. தி$வாவ%#ைற�ேகாைவ, #ைறைச யமகவ0தாதி, #ைறைச* சிேலைட ெவ9பா �தDய பிரப0த6கH� உள.   தி"=ெச�ெபா3ப�ளிதி"=ெச�ெபா3ப�ளிதி"=ெச�ெபா3ப�ளிதி"=ெச�ெபா3ப�ளி: (: (: (: (ெச�ெபானா ேகாயி%ெச�ெபானா ேகாயி%ெச�ெபானா ேகாயி%ெச�ெபானா ேகாயி%) ) ) )     �வாமி- �வ ண�ாீ�வர , அ�பிைக- �க0தவனநாயகி. Vரப�திர தீ �த�. தி$ஞான-பதிக�-1, தி$நா�- 1 பதிக� 2; ஆக-3. 
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  தி"�கடC தி"�கடC தி"�கடC தி"�கடC : : : :     �வாமி- அ�தகேட�ர , அ�பிைக- அபிராமிய�ைம. அ�ததீ �த�. வி;வ� தலவி$<ச�. அ<டVர<ட�தி; ஒ(B. மா �க9ட�னிவ  4சி�த#. தி$ஞான-1. நா�-3, �0தர -1 ஆக 5. இயமச6கார3 �தி எ"0த$ளிA�ளா . அபிராமிய0தாதி இ�தல�#�+ உாிய#.   தி"�த"ம�ர�தி"�த"ம�ர�தி"�த"ம�ர�தி"�த"ம�ர�: : : :     �வாமி - யா�3ாிநாத , அ�பிைக - ம#ரமி(னா�பிைக. வி9%தீ �த�, பிரம தீ �த6க�. தி$ஞான - யா�3ாி� பதிக�-1. இ�தல� ேவB.   இ�பிரப0த�தி; Fற�ப<ட தி$�தல� ேவB; இ# மா\ர�#�+ அணிைமயிP�ள � +$ஞானச�ப0த  ஆதீனமா�.   தி"விைட�கழிதி"விைட�கழிதி"விைட�கழிதி"விைட�கழி: : : :     தி$விைச�பா� ெப8ற தல�. �$கேவ� இ�தல�தி; தி$�+ரா நீழ8கீ� V8றி$0த$Hகி(றா .  �காசி�காசி�காசி�காசி: (: (: (: (வாரணாசிவாரணாசிவாரணாசிவாரணாசி) ) ) )     �வாமி- வி�வநாத , அ�பிைக - விசாலா<சி, அ(ன 4ரணி. தீ �த�-க6காநதி. இ�தல� ��தி�தல� ஏழL� ஒ(B. உமாேதவியா  ைகவிரD; ேதா(றிய க6காநதி மணிக ணிைக �தDய அேநக #ைறகேளா% விள6க�ெபBவ#. அ6ேக இற�பவ கH�+ வி�வநாத  தாரக ம0திர�ைத உபேதசி�# ��தியைடவி�ப . கால வயிரவ  காவPட( FMய#. காசிக9ட�, காசி ரகசிய�, காசி�கல�பக� �தDயன இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன. ைவ���தல� இ#.  தி"வாதC தி"வாதC தி"வாதC தி"வாதC : : : :     சமய+ரவ  நா;வ$� � மாணி�கவாசக �வாமிக� தி$வவதார� ெச=த$ளிய தல�. �வாமி- வாத�ாீ�வர , அ�பிைக- உமாேதவியா . தீ �த�- சிவக6ைக. ம#ைர யிD$0# 27 க;.  தி"விாி�ைசதி"விாி�ைசதி"விாி�ைசதி"விாி�ைச: : : :     தி$�கர�ர� எ(L� ைவ���தல�. பிரம( 4சி�தD( விாி�ைச என��, கர( 4சி�ததாகD( கர�ர� என�� ெபய  ெப8ற#. �வாமி- மா �கசகாய , அ�பிைக- மரகதவ;D. தீ �த�- ச�தி தீ �த�, பாDயாB. விாி�சி�ர� ெரயி;ேவ [ேடஷ(. �ராண��, பி�ைள�தமி"� உ9% . 
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  பிர�> பிர�> பிர�> பிர�> : : : :     இ�தல� இ�ெபா"# +மார�கட�� ஆலயமா= விள6+வ#. சிவெப$மாL� பா வதி ேதவியா$� அ� ேகாயிDL� V8றி$0த$Hகி(றன . �வாமி-+மார� கட��, அ�பிைக-வ�ளிய�ைமயா , ெத=வயாைனய�ைமயா . ம6ைகந;`  ெசயி;ேவ [ேடஷL�+ 5 ைமD; உ�ள#.  க7தமாதன�க7தமாதன�க7தமாதன�க7தமாதன�: (: (: (: (தி"=ெச7@ தி"=ெச7@ தி"=ெச7@ தி"=ெச7@ ) ) ) )     �வாமி - க0த�வாமி, அ�பிைக - வ�ளிய�ைமயா , ெத=வயாைனய�ைமயா . தீ �த� - வதனார�ப� (ச��திர�) ேவலாAதFப� (நாழி�கிணB).   �சயில��சயில��சயில��சயில�: : : :      இ# ம;Dகா *�ன�, சீப �பத� என�� ெபய  ெபB�. தலவி$<ச� - ம$#. ம$தமர�ைத� தல வி$<சமாக�ைடய தல6க� 3(B: அைவ- ம;Dகா *�ன�, ம�தியா *�ன�, �டா *�ன� எ(பன. �வாமி ப$�பதநாத , �சயிலநாத , ம;Dகா *�ன ; அ�பிைக - ப$�பதநாயகி, மேனா(மணி, பிரமரா�பிைக. - க C;  ஜி;லாவிP�ள ந0தியா; நிைலய�திD$0# வடகிழ�கி; உ�ள#. ந0தியா;- ஆ�மF  32 ைம;,+ெப�த*சாி� 25 ைம; + �சயில� �மா  10 ைம;. கட; ம<ட�திD$0# 1500 அM உயரமான#. இ# Vரைசவ கH�+ ��கியதல� எ(ப . மகாசிவரா�திாி கால�திேல தி$விழா நைடெபB�. தி$ஞான - பதிக� 1, தி$நா�-1, �0தா -1, ஆக-3. தி$�ேகாகரண�:  ப�பா= இராசதானியி; வடக(னட� ஜி;லாவி; உ�ள#. �வாமி-ேகாகரணநாத , மகாபேல*�ர , ேம8+ ேநா�கிய ச0நிதி: கட8கைர. ஆதிேகாக ேண�வர  தனி* ச0நிதியாக உ�ள#. அ�பிைக- ேகாக ணநாயகி. தி$ஞான-1, தி$நா�-1, ஆக�தி$�பதிக� 2. இராவணனா; +<%9ட விநாயக  ச0நிதி தனி�ேகாயிலாக அைம0#�ள#. ேசல� ப6கb - #�F  - அாிசி�கைர-��கா- சாக  – தாள+�தா- ஷீ ஷி-மத6ேகாி-ேகாகரண�; இ0த வழிேய எளிதான வழியா�.  திதிதிதி"வ�ைச�கள�"வ�ைச�கள�"வ�ைச�கள�"வ�ைச�கள�: : : :     �வாமி-அ�ைச�கள�த�ப , அ�பிைக-உைமய�ைமயா . தீ �த�-சிவக6ைக . �0தர  பதிக�-1. ேசரநா%. �0தர3 �தி�வாமிக� இ6கி$0# அயிராவண�தி; ஏறி� கயிலாய� ெச(றன .  
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 ேஷாரY  - இ$ஞால�கைட - க$வ�பட0ைத - தி$வ�ைச�கள�; ெகா%6ேகாb .   தி"ெவ2ெண/ந%: தி"ெவ2ெண/ந%: தி"ெவ2ெண/ந%: தி"ெவ2ெண/ந%: : : : :     ப9Q$<M� �ைகவ9M நிைலய�திD$0# ேம8ேக தி$�ேகாவ`$�+� ேபா+�வழியி; 15 க; ெதாைல�. �வாமி- த%�தா<ெகா9டநாத , அ�பிைக-ேவ8கண�ைம. தீ �த� - ெப9ைணநதி. �0தர3 �தி�வாமிகைள� த%�தா<ெகா9ட$ளிய தல�.  ஆலய�- தி$வ$<%ைற. �ெம=க9டேதவநாயனா  எ"0த$ளிA�ள தி$�ேகாயி; தி$வாவ%#ைற ஆதீன�#�+*ெசா0தமான#. �0தர  பதி-1.  வி"�தாசல�வி"�தாசல�வி"�தாசல�வி"�தாசல�: (: (: (: (தி"�#!3ற�தி"�#!3ற�தி"�#!3ற�தி"�#!3ற�) ) ) )     �வாமி - பழமைலநாத , அ�பிைக - ெபாியநாயகி. மணி��தாநதி தீ �த�. வ(னி- தலவி$<ச�. �0தர3 �தி �வாமிக� இைறவ  பா;ெப8ற ெபா(ைன இ�தல�தி; ஆ8றிD<%� தி$வாZ � +ள�தி; எ%�த$ளின . தி$ஞான-7, தி$நா�-1, �0தர -3 ஆக�பதிக�-11. தல�ராண� உ9%. பழமைலய0தாதி, பழமைல�ேகாைவ �தDய பிரப0த6கH� உ�ளன.  தி"நாவ: தி"நாவ: தி"நாவ: தி"நாவ: ::::     �வாமி- நாவேல�ர , அ�பிைக-�0தரநாயகி. நாவ; தலவி$<ச�. �0தர3 �திநாயனா  அவதார�தல�. தீ �த�- க$ட தீ �த �. �0தர  பதிக�-1.  இல�சிஇல�சிஇல�சிஇல�சி::::     தி$ெந;ேவDைய*சா 0த தி$�+8றால�#�+ வட�ேக உ�ள#. ��பிரமணிய�தல�, அக�திய�னிவரா; பிரதி<ைட ெச=ய�ப<ட இ$வாPேகச  எ(L� சிவD6க3 �தி உ�ள#. பிரமேதவ  �தDேயா  4சி�#� ேபBெப8றன . தலவி$<ச�- மகிழமர�. இல�சிAலா�பிரப0த� உ9%.  ேவ�விமைலேவ�விமைலேவ�விமைலேவ�விமைல: : : :     நா�சி;நா<M; உ�ள# எ(ப .   வ�ளி5 வ�ளி5 வ�ளி5 வ�ளி5 : : : :     ெத(பா9M நா<M; உ�ள ��பிரமணிய [தல�.   தி"மைலதி"மைலதி"மைலதி"மைல: : : :     இ# தி$�+8றால�#�+ அ$ேகA�ள தல�.  
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  மா5ர�மா5ர�மா5ர�மா5ர�: : : :     ேதவார� ெப8ற சிவதல�. காவிாி�+� ெத8கி; உ�ள#. தி$மயிலா%#ைற எ(பத( மZஉ மயிைல எ(பதா�. இ# ெத(மயிைல எ(ப . �வாமி-பிரமD6க�, வ�ளலா , ெகௗாீமா\ரநாத , மா\ரநாத  எ(L� தி$ நாம�ைடயவ . அ�பிைக – அபய� பிரதா�பிைக,  அபயா�பிைக, அ�ச;நாயகி எ(L� தி$நாம6க�. தல வி$<ச�-மா, உமாேதவியா  மயிP$வ� ெகா9% 4சி�த தல�. வ$ஷ0ேதாB� ஐ�பசிமீ அ�பிைகAட( �வாமி காேவாி�+ எ"0த$ளி வி$ஷப தீ �த�தி; தீ �த� ெகா%�த$Hவ . ஐ�பசிமீ அமாவாைச பக; 15 நாழிைக�+ இ�தீ �த�ைத எ%�# ைவ�தா; மிக�7=ைமAட( பலவ$ட6க� இ$�+�. வடெமாழியி; நா(+ �ராண6க� உ�ளன. ெபா( விைள0த கள�7  ஆதிய�பநாவல  (350 ஆ9%க� �(�) ெச=த �ராண��, பி�ைளயவ க� ெச=த �ராண�� தமிழி; உ9%. அபயா�பிைக பி�ைள�தமி�, தி$மயிைல�திாிப0தாதி, மயிைல*சிேலைட �தDய பிரப0த6கH� உ�ளன. தி$ஞான-2, தி$நா�-1 ஆக 3 பதிக6க�.   தி"மயிைலதி"மயிைலதி"மயிைலதி"மயிைல: ( : ( : ( : ( மயிலா�>  மயிலா�>  மயிலா�>  மயிலா�>  ) ) ) )     �வாமி - �கபாe�ர . மயிலா�� என இ#�8கால�# வழ6கிய#. உமாேதவியா  மயிP$வ� ெகா9% 4சி�தா . அ�பிைக-க8பகவ;D. விநாயக  தி$நாம�- நடனவிநாயக . �$கேவ�-சி6காரேவல . தலவி$<ச�-�(ைன. தீ �த� -ச�திக6ைக �தDய பலஉள. 4�பாைவயி( எ(ைப� தி$ஞானச�ப0த  பதிக�பாM� ெப9ணா�கிய ெப$ைமAைடய#. இதனா; இைறவ  4�பாைவ-�வர  எ(L� ஒ$ தி$நாம� ெப8றா . தி$ஞான-1. தி$மயிைலAலா, தி$ மயிைல�கல�பக�, தி$மயிைலெவ9பாமாைல, கபாeச  ப�சர�தின�, க8பகவ;Dமாைல, சி6காரேவல  ேகாைவ, சி6காரேவல  பி�ைள� தமி�, சி6காரேவல  ெவ9பா �தDய பிரப0த6க� இ�தல ச�ப0தமாக உ�ளன.  ச'கரநயினா ேகாயி%ச'கரநயினா ேகாயி%ச'கரநயினா ேகாயி%ச'கரநயினா ேகாயி%::::     �வாமி-ச6கர , ச6கரD6க�, ச6கரநாராயண , வ(மீகநாத  : அ�பிைக-ேகாமதி, ஆ�ைடநாயகி. இ�தல�தி( ேவBெபய  ராைச எ(ப# ; இ# �ராஜ�ர� எ(பத( மZஉ எ(B ெதாியவ$கிற#. இ�தல�# வி$<ச� �(ைன. நாகவன� என�� இ�தல� வழ6+�. நாக�- �(ைன; தீ �த�- நாக�ைன, ேதவதீ �த� எ(பன. இ�தல�# இைறவ  ச6கர$� நாராயண$� கல0த தி$�$வ�. ச6க(, ப#ம( எ(L� மாநாக  இ$வ$� ஒ$வ  உ9ைம�ெபா$� சிவெப$மா( எ(B�, ம8ெறா$வ  தி$மா; எ(B� வாதி�#�ெகா9M$0# பி(ன  வியாழ பகவான# 
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 ஏவலா; வ0# இ�தல�தி; தவ�ெச=ய, இ$வ$� ஒ$வ  எ(ப# அவ கH�+� �ல�பட*ெச=தத8+ இைறவ  ச6கரநாராயண� தி$�$வ�ைத� கா<Mய$ளின  எ(ப# வரலாB. சிவெப$மாL�+ாிய அBப�# நா(+ 3 �த6கH� ச6கரநாராயண 3 �த�� ஒ(B. ச6கர(ேகாயி; என�� வழ6+�. ெத(பா9M நா<டா$�+ இ# மிக�� ��கியமான [தல�. தமி���ராண�  ஒ(B�, ச6கரD6க�லா, ச6கரநயினா ேகாயி; அ0தாதி �தDய பிரப0த6கH� இ�தல�#�+ உ�ளன.    காிவல�வ7தந%: காிவல�வ7தந%: காிவல�வ7தந%: காிவல�வ7தந%: : : : :     இ# க$ைவ என�� வழ6+�. பா9M நா<M; உ�ள சிவ தல6களி; ஒ(B. +லேசகரபா9Mய( ேவ<ைடயா%�ேபா# எதி �ப<ட ஒ$ யாைனைய� #ர�த, அ# ேவகமாக* சிவபிரா( இ$0த �தைர வலமாகவ0# இற0த பி(� சிவகணமாக* ெச(றைமயா; இ�தல� அ�ெபய  ெப8ற# எ(ப . �வாமி - பா;வ9ணநாத , �க D6க , தி$�களாVச  ; அ�பிைக-ஒ�பைனய�ைம. தல வி$<ச�:- தி$�களா. இ�தல ச�ப0தமாக அதிVரராம பா9Mய  இய8றிய தி$�க$ைவ�பதி8B�ப�த0தாதி, தி$�க$ைவெவ9பா அ0தாதி, தி$�க$ைவ� கD�#ற ய0தாதி �தDய பிரப0த6க� உ�ளன. இைவகைள இய8றிய ஆசிாிய  வர#6கராமபா9Mய  என�� FBவ .   தி"வதிைகதி"வதிைகதி"வதிைகதி"வதிைக: : : :     ப9Q$<M நிைலய�திD$0# இ# ெத(கிழ�கி; �மா  2 ைம;. ெகMல நதியி( வடகைரயி; உ�ள#. அ<டVர<ட�தல�தி; ஒ(B; �வாமி -Vர<ேட�ர , அ�பிைக- திாி�ர�0தாி. தீ �த� - ெகMலநதி. திாி�ரதகன�தல� எ(ப . திலகவதிய�ைமயா  வழிப<ட#, தி$நா��கர� �வாமிகH�+* Nைலேநாைய� ெகா%�த$ளி� தீ �ததல�; ‘F8றாயினவாB வில�ககிe ' எ(ற பதிகேம அ0ேநாைய� தீ �த$ள� பாMய#. பிநாகபாணியா=* சிவெப$மா( அ�ைமயா$ட( இ6ேக எ"0த$ளிய கா<சி அழகிய#. சர�ெகா(ைற தலவி$<ச�, �0தர3 �தி �வாமிகH�+* சி�தவடமட�திேல தி$வM N<Mய#. ஆலய� +ணபாV*�ர� எ(ப#, தி$நா��கா��வாமிக� தி$�$வ��, திலகவதியா  தி$�$வ�� சிற�பாக அைம0#�ளன. அதிைக தல�, Vர<டான� ேகாயி;.  தி"வ"ைணதி"வ"ைணதி"வ"ைணதி"வ"ைண: : : :     தி$வ9ணாமைல, அ$ணாசல� �தDய ெபய க� உள: �வாமி-அ9ணாமைலநாத , அ�ைமயா -உ9ணா�ைலய�ைம. தீ �த�-சிவக6ைக, பிரமதீ �த� �தDய பல உள. சிவெப$மா( ��திரவMவ6ெகா9% வ;லாளL�+ உ�தரகிாிையA� ெச=தா  எ(ப . பிரமவி]Q�க� அM-�MேதMA6 காணாத அ�கினி�பிழ�பாக� 
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 ேதா(றி�பி(� அவ கH�+ அ$� ெச=த தல�. அ�கினிமைல, �வ ணமைல, தாமிரமைல, க;மைல என �ைறேய நா(+ Aக6களிP� கா<சியளி�ப#. ப�ச4த தல6களி; ேதA�தல�, நிைன�க ��தியளி�ப#. கா �திைக மாத�#� கா �திைக நாளி; தீபதாிசன�கா<சி பிரசி�தமான#. பா வதிேதவியா  தவ�ெச=# சிவபிராLைடய இட�பாக� ெப8ற தல�. இர9டா�பிரகார� ேம;�ற�தி; வி]Q3 �தி �;லா6+ழ; வாயி;ைவ�# ஊ#� தி$�$வ� உ�ள#. தி$ஞா(-2, தி$நா�-3 ஆக� ேதவார�தி$�பதிக�-5. � மாணி�கவாசக �வாமிக� இ�தல�தி; எ"0தளியேபா# தி$ெவ�பாைவ, தி$வ�மாைன �தDய ப+திக� ெச=த$ளின . � அ$ணகிாிநாத  அவதார�தல�. அ$ணாசல �ராண��, அ$ைணய0தாதி, அ$ைண�கல�பக�, ேசாணைசலமாைல, அ$ணகிாிய0தாதி �தDய பிரப0த6கH� உ9%. அ$ணகிாி �ராண�� இ�தல�#�+ாியேத. அ9ணாமைல ெவ9பா, அ$ணாசேல�ர  சார�பிரப0த�, அ$ணசேல�ர  பதிக�, அ9ணாமைலயா  வ9ண�, அ9ணாமைல*தக�, அ$ணாசலசதக�, உ9ணா�ைலய�ம( சாதக� �தDய பல சில பிரப0த6கH� உ�ளன. இ�தல� ந%நா<M; உ�ள#.  தி"வாமா�@ தி"வாமா�@ தி"வாமா�@ தி"வாமா�@ ::::    �வாமி- அழகியநாயக , மாைதநாத , காமா �ேத�வர ; அ�பிைக. அழகியநாயகி. தீ �த �- ப#மதீ �த�, ப�ைப�#ைற, பி$6கி, �காம  4சி�த தல�. ப��� 4சி�த#. வ(னி தலவி$<ச�, �வாமி கிழ�+ேநா�கியவ , அ�பிைக ேம8+ ேநா�கியவ . தி$வாமா�7 �கல�பக� இர<ைடய  பாMய#. தி$ஞான-2, தி$நா�-2, �0தர -1 ஆக�பதிக� 5. ப��கH�+� தாயாக இைறவ  அ$H� தல�; ப��க� - உயி வ �க6க�. தசரதராம( 4சி�த ெச=தி “ராமL� வழிபா%ெச=ஈச(" எ(B தி$� +B0ெதாைகயி; அ�ப  �வாமிக� அ$ளி* ெச=தி$�கிறா க�. இ�தல� வி"��ர� �ைகவ9M நிைலய�திD$0# வடேம8ேக �மா  3-ைம; அளவி; உ�ளெத(ப .  எ"�க�த��*5எ"�க�த��*5எ"�க�த��*5எ"�க�த��*5    : : : :     வி$�தாசல�#�+� ெத8ேக 7-ைம;. �வாமி நீலக9ட , அ�பிைக-நீலமல �க9ணி, தீ �த�- நீேலா8பலதீ �த�, ெவ�ெள$�+ தலவி$<ச�. தி$நீலக9ட� ெப$�பாண . தி$வவதார� ெச=த தல�. இராேச0திரப<டண� எ(ப . தி$ஞான-பதிக� 1.   ெகா?'!3-ெகா?'!3-ெகா?'!3-ெகா?'!3-: : : :     
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 பிரா(மைல எனவழ6+�. ம#ைர�+ வடகிழ�கி; 42-ைம; ெதாைல�. ��பிமணிய  ச0நிதி விேசட�. �வாமி ெகா%6+(றீச , அ�பிைக- +யில�தாயகி. �0தர தீ �த�. ம6ைகநாத  மணவாள�ேகால�. தி$ஞான பதிக�-1   நாகப;8ன�நாகப;8ன�நாகப;8ன�நாகப;8ன�::::     நாைக�காேராண� எ(ப# ச�தவிட6க�தல6களி; ஒ(B. �வாமி-ஆதி�ராேண�வர  அ�பிைக- நீலாயதா<சி. �0தரவிட6க : �9டாீகமகா$ஷிைய இைறவ  காய�ேதா% ஆேராகண� ெச=# ெகா9ட தல�. அதனா; இைறவ  காயாேராகண  எ(L� ெபய ெப8றா . தீ �த�ேதவதீ �த�, ச வதீ �த�, �9டாீகதீ �த�, அ�கினி தீ �த� �தDயன. தலவி$<ச�- மா. தி$ஞான -2, தி$நா�-4, �0தர -1 ஆக�தி$�பதிக6க�-3. நாைக�காேராண�ராண� மகாவி�#வா( பி�ைளயவ களா; ெச=ய�ெப8ற#.  சி�க%சி�க%சி�க%சி�க%: : : :     �வாமி- நவநீதநாத  (ெவ9ெண=D6ேக�ர ), அ�பிைக- ேவ; ெந%6க9ணி, தீ �த�-பா8+ள�, தல வி$<ச�- ம;Dைக. வசி<ட , காமேதL 4சி�த தல�. சி6காரேவல  மிக அழகிய 3 �தி; க<%மைலயி( ேம; அவ  ச0நிதிA�ள#. இ�தல�தி; Nரச6காரவிழா மிக விேசட�. காமேதLவி( பா;ெப$கி எ6+� ெவ9ெணயாக� பM0# உைற0தி$0த#, அதைன�திர<M எ%�# வசி<ட  சிவD6க வMவா�கி�4சி�தா . அதனா; ெவ9ெண= D6ேக�ர  எ(L� நாம� ெப8றா . அ0த D6க�ைத ேவறிட�திேல ைவ�க எ%�+�ேபா# அRவிD6க3 �தி வராம; சி�கி�ெகா9டபMயா; சி�க; என அRa  ெபய ெப8ற# எ(ப# வரலாB,  கீ�ேவ4 கீ�ேவ4 கீ�ேவ4 கீ�ேவ4 : : : :     இ# ��பிரமணிய�கட�� சிவபிராைன� 4சி�த தல�. �வாமி- ேகMDநாத , அ�யD6ேக�வா , அ�பிைக-வன�ைலநாயகி, அக�திய�னிவ$�+ வல# தி$வM தாிசன� த0த சபாபதி 3 �த�. சிவஞான தீ �த�; இல0ைத தல வி$<ச�. தி$ஞான-பதிக�-1, தி$நா�-பதிக� 1 ஆக 2 இ�தலச�ப0தமான உலா ஒ(B9%..   ேப< ேப< ேப< ேப< : : : :     �வாமி-ப<dச , அ�பிைக- மரகதவ;Dய�ைம. அரச�பலவாண . நாரத , காலவ(, காமேதL �தDேயா  4சி�த#, �ராண� உ9%. ைவ���தல�. ேகாய��� 7ாிD$0# 2-க;.  
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  ேபா" ேபா" ேபா" ேபா" : : : :     ��பிரமணிய�தல�. சமர�ாி என�� வழ6+�. தி$�ேபாZ * ச0நிதி�ைற �சித�பர �வாமிக� பாMய$ளின .   தி"ெவா+றி5 தி"ெவா+றி5 தி"ெவா+றி5 தி"ெவா+றி5 : : : :     �வாமி- மாணி�க�தியாக , அ�பிைக- வM�ைடய�ைம. ஆதி�ாீ�வ  திாி�ர�0தாி என�� வழ6+�. � �0தர3 �தி�வாமிகH�+* ச6கிDயாைர மண��ாிவி�த தல�. பிரம( 4சி�த#. பிரமதீ �த�, தலவி$<ச� மகிழமர�. தி$ஞான-1, தி$நா�-5, �0தர -2 ஆக 8 பதிக6க�.   தி"�கD�!3ற�தி"�கD�!3ற�தி"�கD�!3ற�தி"�கD�!3ற�: : : :     �வாமி-ேவதகிாீ�வர , அ�பிைக- ெப9ணின;லா�. தீ �த�- ப<சிதீ �த�, ந0தீ�வரதீ �த�. க"+க� 4சி�+� தல�. ஞான-1, நா�-1, �0தர -1 ஆக�பதிக� 3. �ராண� உ9%. தி$�க"�+(ற� ேகாைவ, தி$�க"�+(ற* சிேலைடெவ9பா �தDய பிரப0த6கH� உள.   தி"வ�கைரதி"வ�கைரதி"வ�கைரதி"வ�கைர: : : :     �வாமி -ச0திரேசகர , அ�பிைக- வMவா�பிைக, அ�தா�பிைக, வ�கிர( எ(L� அ�ர( 4சி�த தல�. பிரமதீ �த�, ச0திர தீ �த�. தீ$ஞான பதிக� 1.  எ;8!8எ;8!8எ;8!8எ;8!8: : : :     தி$�+வைள, தி$வா=3  இைவகH�+ ம�தியி; உ�ள ��பிரமணிய�தல�.   எ2க2எ2க2எ2க2எ2க2: : : :     +�பேகாணமி$0# தி$வாZ  ெச;P� க8சாைலயி; தி$வாZ  +டவாயி; தல6கH�+ ம�தியி;உ�ள#. (9ைம;, 5 ைம;). பிரம( 4சி�த தல�. பிரமதீ �த�. ைத�4ச விேசஷ�.  தி"ேவரக�தி"ேவரக�தி"ேவரக�தி"ேவரக�: (: (: (: (�வாமிமைல�வாமிமைல�வாமிமைல�வாமிமைல) ) ) )     +�பேகாண�திD$0# - 4ைம; ேம8ேக உ�ள#. �ைகவ9M நிலய� உ9%.   கD!மைலகD!மைலகD!மைலகD!மைல: : : :     ேகாயி8ப<MயிD$0# ேம8ேக க8சாைல வழியி; 12 ைம;.  
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  விரா*மைலவிரா*மைலவிரா*மைலவிரா*மைல: : : :     +ள�7  [ேடஷனிD$0# ெத( ேம8ேக க8சாைலவழியி; 7 ைம; 7ர� உ�ள#.    ----------x-x-x-x-x-------   சிவமய� - தி$*சி8ற�பல�  5.  5.  5.  5.  கா�சி�ர� கா�சி�ர� கா�சி�ர� கா�சி�ர� ----    சித�பர�னிவ  அ"ளி=ெச/தசித�பர�னிவ  அ"ளி=ெச/தசித�பர�னிவ  அ"ளி=ெச/தசித�பர�னிவ  அ"ளி=ெச/த    ��பிரமணிய� கட�� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள� தமி���பிரமணிய� கட�� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள� தமி���பிரமணிய� கட�� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள� தமி���பிரமணிய� கட�� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள� தமி�     விநாயக  விநாயக  விநாயக  விநாயக      ஓ6கார வM�ெகா9 ெடா$+Mைல தனினாத�  ஓ6+பிளி றா�ழ�கா;      ஓைர0# கைலகH� ம0�ரபத வ(ன��  உபாதான 3(றிைல0ேத�  ஆ6கார �தலான த�#வெமா ட9ட�9  டா�க�த ைல0#விைளயா<      டா%மா ன0தவன� வள +� சர�க(றி(   அMமலைர ய�சD�பா�   ஊ6கார ெமா(றிேல N மாைவ ெவ(ற$H�  ஒளி ேவல னாB�கவ(      ஒ$ பர� ெபா$ெள�ைம யாள$ண கிாிநாத   ஓ#0தி $��கெழL�  தா6கார மணிமா ப ன��வியி ெலா$CB  தலேம� +மர+$வி(      த9ைடகி9 கிணியணி சரண6க� �க"ந0  தமி�மாைல தைழகெவ(ேற.  1. 1. 1. 1. கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�        கயிலாய� கயிலாய� கயிலாய� கயிலாய� ----    விEF விEF விEF விEF     கயிலாய சிகர�# வி�வபதி Aலகீ(ற  க$ைணAைம V8றி$�+�       கனகமணி ம0�ரசி6 காதன� ேதேம�  க0த�வா மிைய�$கைன�  +யிலான அதிம#ர ெமாழிக6ைக ைம0தைன�  +ண4 தர�கட�ைள�      ேகாகனக L�+�( +MைலAப ேதச�ெச=  +மர+$ ைவ��ர�க  மயலான பைரயாதி யி*ைசஞா ன�கிாிைய  வ0#த$ ேமகச�தி  
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     மகி�சிவ( ேபாககா ல�தி8 பவானியா=  வள ேகாப கால�திேல  அயிலா$� ேவ8காளி யாA�த கால�தி;  அதிபல மகா# �ைகயா=      அகில0 #தி�+நா ளறி#யி;ெகா� ளாியா�  அன0தக; யாண+ணேம.   (1)  க7தமாதன� க7தமாதன� க7தமாதன� க7தமாதன� ----    பரமசிவ� பரமசிவ� பரமசிவ� பரமசிவ�     ெச6கனக மானசைப ய�பர� F�தின(  தி6களர வாறிதழி #�ைபைய* N<Mன(      தி9�வியி; நா;வ �க� ெச0தமி�� பா<Mன(  சி���வM வாகிநிைற ய9டைர� கா�தவ(  த6+மணி வாAரக க6கண� கா�பின(  ச0�ரநிக ராகெவாளி  ச6கந8 ேறா<Mன(      ச��சன காதிய க ளி(�ற� பா �த$�  த0ைதகயி லாயனM சி0ைதைவ� ேத�##� ம6+;பM வானவ க� ைப0த$� ேதா�பிL�  ம9%+ற மாத பயி; ெச0திைன� கா<ML�      வ0தவ$� மாதரைன� க0தைன� F�+ர;  வ9%நிமி  ேதனிைற கட�பைன� கீ �திெயா9  க6ைகAைம பா வதி+ ழ0ைதைய� 4வி Pைற  க�சமல ேரா(ெமாழி யக0ைதைய� தீ �#ந6      க9க�களி Fரவ$ ெம0ைதைய� ேகா<%ய   க0தகிாி யாB�க ைம0தைர� கா�கேவ.   (2)   தி"�பர'கிாி தி"�பர'கிாி தி"�பர'கிாி தி"�பர'கிாி ----    உைமய�ைம உைமய�ைம உைமய�ைம உைமய�ைம     �வனமி$ ப�#நா D$CB �=யேவ  4ேம� ச#�க�ேதா(      �க"� சட6+க ளிய8ற� �ர0தர(  4��ன; ெபாழி0#நி8ப*  சிவபர6 கிாியில$ ளாறான ன�திேலா   தி$�க� தா;மகி�0ேத      ெசகத(ைன யாகிவ$ ெத=வாைன ையமண�  ெச=+மர ைன��ர�க  நவேபத ��ச�தி ேபத�0 தானாகி  நா%+9 டDசில�பா=      நாதபர மான0த ேமசில� ெபாDயாக  ஞானவா ன0தவMவா=�  பவமக8 B�ெபாிய வ�#வித மாகேவ  
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 பரமநா டகநM�+�       பரமசிவ Nாிய( தி$வ$< கிரணமா�   பர�பிரம வி�ைதAைமேய.   (3)     தி"=ெச7@  தி"=ெச7@  தி"=ெச7@  தி"=ெச7@  ----    க'ைக க'ைக க'ைக க'ைக     ெச0தில� பதியி;வ0 தாறான ன�திெலா$  தி$�க� தா;மகி�0ேத      சி6கெனா% தா$க( Nரப� மா�த;  ெதRவைரெய லா�ெசயி�ேத  இ0தர(�த; ��ப�# ��ேகாM ேதவ கH�  இ$வ$ட( �னிவர கH�      எ;லா$ மகிழேவ ேதவ சிைற மீ<ட$H�  எ0ைத+க ைன��ர�க  ச0�ரா Aத6ேகாM யைனயதி$ ேமனிA�  சலராசி ெபாழி+�பேம;      தா6+ெச6 ைககH� அபய�� வரத��  த9க$ைண �கமிர6க  அ0திவ9 ண*சடா ெமௗDA6 காசிA�  அMயா க9 Q6க$�#�  அகலாம னிைறகி(ற க6ைகநா யகிெய(L�  ஆன0த அ$�ெவ�ளேம.  (4)      தி"வாவின3!8 தி"வாவின3!8 தி"வாவின3!8 தி"வாவின3!8 ----    விநாயக  விநாயக  விநாயக  விநாயக      தி$வாவி ன(+Mயி லாறான ன�திெலா$  தி$�க� தா;மகி�0ேத      ெசகதல� 4மிய0 தரெசா �க ��தல0  ேதவெரா% மனிதராகி  வ$ேவா க� ேக<டவர� வைரயாம ேலதின�  மகி�0#த0 த$�வ�ளைல      வளர9ட ேகாMக� வள �+மயி; வாகனைன  ைம0தைன� தனி�ர�க  உ$வான ேதா(�கைன ெவ(றஞா( றி0திரL�  உ�ப கH மாPமயL�      ஓ6+ேதா( �கL�+ நா6க�ெச= +8ேறவ; ஒ$வனீ ைக�ெகாெள(B ம$வா$ மல 7வி யைனவ$0 த6க� சிர�  வா=3M� +<Mநி(B       மதசலவி பானன� ெத0ைதய$ ெள(னேவ  
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 வ0த$�ெச= க$ைணமைலேய.  (5)  தி"ேவரக� தி"ேவரக� தி"ேவரக� தி"ேவரக� ----    வயிரவ  வயிரவ  வயிரவ  வயிரவ      ஏரக� ேதயாB வதன�# ள$�ெபாழிA�  ஏகமா மானன�தா;      எR�யிைர A0த%� +�பாச ேமாகமா  ேமகவி$� மா8றவMயா   நாரக� ேதநாக வ<ட�த ன0தாவி  ந8ேசாதி ேபாPதி�+�      ஞான�பிர காச�ைத ைவ�த$H ெமா$�வாமி  நாதைன� தனி�ர�க  தாரக� பிரம�ப ேதச�ெச= காசிெபா8  சைபயாதி பதிகHைறேவா       சாிையகிாி யாேயாக ஞானபா த�ெசA�  த(னMய ைர��ர�க�  காரக� ெதமY தி மணிவா யைட�க�  கனாேவா% நனவிP0த(      காD8சி ல��கல கலெவன ேவவ$�  காலவயி ரவநாதேன.   (6)  !3-ேதாறாட% !3-ேதாறாட% !3-ேதாறாட% !3-ேதாறாட% ----    Hரப�திர   Hரப�திர   Hரப�திர   Hரப�திர       +(BேதாறாடP< +ளி வத( மாறL<  +Bநைகெச= வதனெமா(றா;      ெகா9டவகி லா9டேகா Mகளினிைற வா�சீவ  ேகாMக ளிைள�பாறேவ  அ(Bதா LBபாச ைவ0த0த காரமற  அ$ளாம ேகாதய�தா;      ஆன0த ெவ�ள� த"�திவிைள யா%ெம(  அ$��$க ைன��ர�க  ஒ(Bதா னானசிவ L�ப நா யக(விழியி(  ஓராயி ர0தி$�க�      உபயெமL மாயிர� ெச6ைகAட ேனAதி�  ெதா$ச9ட மா$தெமன*  ெச(Bதா Qைவமற0 தி%த�க( �தலா�  சிவ�ேராக �8றேபைர*      சி<சி�# ேலாக�ைத ர<சி�க ேவவ0த  ெச=Vர ப�ர+$ேவ.  (7)   
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 பழ�தி ேசாைல பழ�தி ேசாைல பழ�தி ேசாைல பழ�தி ேசாைல ----    பிரம3 பிரம3 பிரம3 பிரம3     ஏ ெகா�பழ �தி ேசாைல மைலயிL< ச9�க�  ேதகெமL� மதி�க�தா;      இ0�ராதி யிைமேயா க� ச0�ரெரா% Nாிய க�  எ9Mசா �கநாயக   F ெகா�பைட மLம(ன  வா"மைற ேயா கைள�  ெகா9%மைற ேவ�விெச=A�      +மரைன� பாகீ ரதி*சர வண�#�  +ழ0ைதைய� தனி�ர�க  கா ெகா�தி$ ேமனிய( ெச6கமல நாபிவ$  கா(�ைள மல 0தெவ�ைள�          கமலாச ன�த�ைம +Mெகா9ட நாவின(  க$ைணெபாழி ச#ரானன(  பா ெகா�பிர மா9ட� மன0த�னி வர கH�  பக வாிய பழமைறகH�      பைட�#ைவ� #�பM� பி�தி%� சததள�  ப�மாச ன�கட�ேள.  (8)  சித�பர� சித�பர� சித�பர� சித�பர� ----    காளி  காளி  காளி  காளி      சீரா  தி$*சி8 ற�பல�#< ெச�ெபா( ேமைல� ேகா�ர�ேத  திக" 3வா யிர 4ைச ெச=A மாB �கேவைள�  காரா  F0த8 சிவகாமி காண வ$ளா ன0தநட�  கா<%� பரம சிவன$H6 க$ணாநிதிைய� தனி�ர�க  நீரா ெவ9டா மைரயாH� ெநMேயா(ெச0 தாமைரயாH�  நிைறவா� ச�த மாதா�� நிைன�+0 # �ைக மாதா��  பாரா  தாி�+ �க6கர6க9 பரவா யிரமீ ராயிரேம8  பக$ 3வா யிர� Vர ப�ர காளி ய(ைனAேம.  (9)   காசி காசி காசி காசி ----    ��ப�# ��ேகா8 ேதவ க� ��ப�# ��ேகா8 ேதவ க� ��ப�# ��ேகா8 ேதவ க� ��ப�# ��ேகா8 ேதவ க�     உ$வரா ெத(Bத( ென;ைலவ< ட�திL�  உ8றி$0 ேதயிற0ேதா �     +�தாீ ய�தினா Pைமயிைள� பா8றேவ  உ�ப ேகா( வி�வபதிவ0  ெதா$வல* ெசவியிL< டாரக� பிரம�ைத  உபேதச மாய$ளிA�     ஓெர<% வM�த$ காசிநக  ேவலவைன  ெயா$�$க ைன��ர�க  த$ெவL6 க8பகா டவியரச னி0�ரெனா%  ச6காரச டாடவியி;வா�  
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    த$தர6 க�க6ைக மாநதி பM0#சிவ  சாZப �8றவ க�ேபா;  �$+வள  ெகா(ைறயணி ேகாMபதி ெனா(ெற(L�  ��கணிைம யாத$�ர      ெமாழி0தி% ம$�#வ  வ��கெளL ��ப�#  ��ேகாM ெத=வ6கேள.  (10)  -------------  2. 2. 2. 2. ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�ெச'கீைர� ப"வ�        தி"வா<  தி"வா<  தி"வா<  தி"வா<      உ(க$ைண ெம=யாட �தயரவி ெயாளியாட  உபயசர ண6களாட      உய நாத மானசைப ெயாDயாட வி0#வா�  ஓ6+மி+ த9ைடயாட  மி(+ல� நவர�ன மகர+9 டலமாட  மி+க$ைண வதனமாட      ெவ8றிேவ; தா6+ெச6 ைகயாட அ$ளாட  விமலமல  நயனமாட   எ(க9ணி னி8+ம$� நைகயாட >தலாட  இ<டெவ9 ணீறாடேவ      ஏரா  விரா<�$ட னாBதா ன�ேத  இல6+3 லாதாரமா�  ெத(கமைல நக ேம� ேதவாதி ேதவேன  ெச6கீைர யாMய$ேள      தியாேகச Lைமதவிசி னடன�ெச= க0தேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (11)   இராேம=�ர�  இராேம=�ர�  இராேம=�ர�  இராேம=�ர�      ச*சிதா ன0தவ ன0தக; யாண+ண  ச$வ�கிய Nடாமணி      ச$வபாி 4ரண பர�பிரம ேமெபாிய  த8பர� ேசாதிவMேவ  அ*செமா( றி;லா வச�சல வேமாகேம  அக9டபர ஞானெவாளிேய      அறிவிL� கறிேவ யனாதிய கள6கேம  அ�தமதி ேகாMெயாளிேய  நி*சய மேகாதய அன0தரவி ேசாதிேய  நி �+ண நிராதாரேம  
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     நிராமய �ராதன நிர�சன �காதீத  ேஞயமா� அ�#விதேம  ெச*ைசமல  மாைலயணி ப(னி$ �யாசலா  ெச6கீைர யாMய$ேள      ேச#ரா ேம�ர6 +Mெகா9ட �$கேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (12)  கதி காம� கதி காம� கதி காம� கதி காம�     மாணி�க நிைறக6ைக யாMA( ைன�பணிய  வ0தி%� 4தல�ேதா       வா\ம  பாட�� +$ட க9 பா �திட��  மலMக�பி( ைம0த ெபற��  காணி8+ மாரேவ லாெவ(L ம(பைர�  கரM�D யாைனசி6க�      காD8ப ணி0த�சி ேயாட�� க0தேன  க9க9ட ெத=வெமனேவ  ஆணி�ெபா( ��திம9 டபேம� க*சியிL�  அMேயைன யா9%ெகா9ெட(      ஆக�தி; வ0தபிணி தீ 0திட� �(னி8+�  ஆB�க ெம=�ெத=வேம  ேசணி8 �ேலாமைச வள �தெப9 பிMகணவ  ெச6கீைர யாMய$ேள       ேதவெரா% மனித பணி கதி காம ேவலேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (13)  ேவ�விமைல ேவ�விமைல ேவ�விமைல ேவ�விமைல     �கெமா(B க9%தைம யாளவ$ மாB�க  3 �திெய( றறியாமேல      �கி` தி யாமி0�ர( �தலான ��ப�#  ��ேகாM யிைமேயா கH�  நகெம(ற ேம$வினி ேலா Vர வா+�த;  நவVர ேரா%FM      நாதநீ விைளயாட; க9%ேபா  �ாியவ$  ஞானவா ன0தவMவா=  இகெமா(B பரெமா( றிர9%� ெகா%�கேவ  இ0�ரனிைம ேயா �னிவர       இைணயMக� #திெச=# 4சி�# நி(றிட  இல6+� சராசரெமா%  ெசகத9ட �"#�த( வMெவ(B நி(றவா  
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 ெச6கீைர யாMய$ேள      திக�ேவ�வி மைலேம� +மர+$ நாதேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (14)  வ�ளி5  வ�ளி5  வ�ளி5  வ�ளி5      இ$�+மாி ய*�த ேனா கார ண�தா;  இல6+கைல �னிவனாக      எழி8றி$ மட0ைதெப9 மானாகி வரமகி�0  தி$வ$6 Fடவ0தா�  உ$�க$ைண யானெவா$ ெப9பி�ைள யாக�(  ெனா$கா ரண�தா;வ$�      ஓராயி ர�பணா �Mயரக சயன8  +க0தகண நாத(ேவட(  ெப$�+மைல வா�+றவ( வ�ளிெய( ேறய$<  ேபாி<ெட %�கமகளா=�       பி(ெச0 திைன��ன6 கா�#விைள யாM�  ெப$6+ற� ெப9ெணனவள  தி$�+மாி தைனமண� ெச=+மர நாயகா  ெச6கீைர யாMய$ேள       ெத�H�க� வ�ளி\  வ�ளிமண வாளேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (15)  பாவநாச� பாவநாச� பாவநாச� பாவநாச�     ெபா(பர� மிைமயா சல�த�ைம பா;வ0#  �க�தி$� கDயாண�(      4ரண( ெச=தெதன வ$ளக� திய ெதாழ�  ெபாழியநீ ர(ெபாMமவா(  இ(பம  மைற*சட6 கய(வ0# ெச=திட�(  இ0திராதி ேயா க�வா��த      ஈேர ெழL��வன பாDைகA Hயிரா  மில6+வி� த6+ாி�க  வ(பான இ$ளற* ச0தரN ாியெரலா�  வளெராளி விள�ெக%�ப      ம6ைகநா யகன$� மண�ேகால மLதின��  மகி��ட( கா<Mநி8+�  ெத(பாவ நாச�# ள(பான ேவலேன  ெச6கீைர யாMய$ேள      தி9ெபாதிய மைலேம� +�ப�னி +$நாத  
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 ெச6கீைர யாMய$ேள.  (16)   இல�சி இல�சி இல�சி இல�சி     +$வா யக�திய $(ைன� பணி0திட�  F%�ைவ ணவ நாணேவ      +ளி சி� திராநதி� +8றால மா+திாி  Fடாச ல�பதி�+�  ம$வா= #ழா=ெமௗD A�ச6+ ச�கர��   மணிவ9ண �6காணேவ      வள ெநMய மா;வM� +B++B ெக(ேற  மகாD6க வMவமா�கி�  ெப$வான மதிநதி �M�+� சடாடவி�  ெப�மாைன ய�மானிட�      பிாியாத எ0ைததைன ஐ0தான ன�தைன�  ெப$மாைன ய *சிெய(ேற  தி$வா= மல 0த$�ெச= ெத(னில� சி�+மர  ெச6கீைர யாMய$ேள      சிறியேன னறிவிL< +Mெகா9ட ெத=வேம  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (17)  தி"மைல  தி"மைல  தி"மைல  தி"மைல      உ�ப �+� விற;வ*ர பாணி�+� அயL�+�  உ�ள0 ெதளி0#ேதற      உ�ப நா யகனான சிவL�+� அ�ைம�+�  உ�ளெமா% க9க�+ளிர  வ�ப �+ �த(ைமயா� அ�ண �+� அ�ண +ல  ம(ன �+ �ளந%6க      வ0#த( ேனா%விைள யாM% மகாVர  வா+�த; Vர �க�  ெவ�ெபா8 ெகா%6காள� வாயாயி ர�ெபாழிய  மி+ேசட ெனா$சா<ைடயா=      ேம(ேம Pற*�8றி ெயா$ெச6 கர6ெகா9%  ேமதினியி; ேம$கிாியா�  ெச�ெபா8 சில��ப� பரெம(ன ஆ<Mேனா=  ெச6கீைர யாMய$ேள           தி$மைல ெயL6காவி த$மைல� +மாேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (18)  
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 தி"ெந%ேவ* தி"ெந%ேவ* தி"ெந%ேவ* தி"ெந%ேவ*     உ<M$ விள�கான அகர� கர�மகர�  ஒளிரவி0# நாதவMவா=      உய ம0�ர பதவ(ன �வனத� #வகைலக�  ஓராறி L�+�தலா�  ம<M;+ Mைல�ெபா$ ணிைரA�ைற A�ெசா;ல  மா<டாத பMயினாேல      மன�ெத" மக0ைதயா னாென(L� வBைமதைன  மா8றிய$� வா��தரேவ  எ<M$6 ைக�கமல ைன�+<M ேயபி(  இ$�சிைறயி D<%ைவ�ேத      இ$C ெறL6கண� ேகா%நா லாறா�  எL��வன ம9டேகாM  சி<MA� ெச=#பி( அய(சிைற வி%�தவா  ெச6கீைர யாMய$ேள      ெச;வ0 தைழ�#வள  ெந;ேவD வா�ெச<M  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (19)   கD!மைல கD!மைல கD!மைல கD!மைல     கடேலைழ A�பைழய க6ைக� ெப$�ெகன�  காDெலா$ சிBவிரDனா;      கடெலா( ெறன*ெச=# கைடAக� ேத�ற�  கடனீைர A�ளட�+�  வடவா �கா�கினிைய A�ளட� கி�பி(�  வடைவைய ெய"�பிய0த      வாாிநீ ைர�ெப$க ைவ�#விைள யாடநீ  வானவ க� க9ட�சிேய  இட தீர அ$ெள( றிர�பேவ �(ேபால  எ"கடP� வடைவயனP�      இ$0தபM ேயயி$0 திடைவ�# Vர$ட(      எ9MைசA� விைளயாட;ெச=  திடமான அதிபல மகாVர �$கேன  ெச6கீைர யாMய$ேள      ெத(க"+ மைலேம� மி(+ல� ேவலேன  ெச6கீைர யாMய$ேள.  (20)  ------------------ 3. 3. 3. 3. தால� ப"வ�தால� ப"வ�தால� ப"வ�தால� ப"வ�     
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 ம#ைர ம#ைர ம#ைர ம#ைர     நாத( விைளயா< டBப�# நாP நட�#� தமி�ம#ைர  நாலா யிர�# நாY8B நா8ப� ெதா(ப த$<�லவ   ஓ#� தைல*ச6 க�திL�+ �ய நா Y8B நா8ப#ட(  ஒ(பதான தமி���லவ ெராழியா இைட*ச6 க�திL�+�  ேவத னிக ந� கீர �த; விாிவா நா8ப� ெதா(ப#ேப   ேம�� கைட*ச6 க�திL�+� விதிெசா; +$வா மக�திய8+�  ஆதி +$வா மாB+ண� தமலா தாேலா தாேலேலா ஆல வா=வா ழாB�க� ைதயா தாேலா தாேலேலா.  (21)  ச7திர!மாரகிாி ச7திர!மாரகிாி ச7திர!மாரகிாி ச7திர!மாரகிாி     மி�க �க�நா ரத�னிவ(   வி9ேணா  �ைடN� ேவ�வியினி;      ெவ8றி* ெச6க< கிடா=ேதா(றி   விாி�ச( �தேலா � கட6காம;  #�க �றேவ பாதாள�   #ல6+ 4மி அ0தர��     �வ �க� �க�ச� தியேலாக�   #(L� ச�ரா AதLலக�  தி�ெக லா�� �+0#லவ�   தீர( Vர வா+�(ேன      ெச(B பிM�# வரவ0த*   ெச6க< கிடாைய மகி�0ேதறி*  ச�ர வாள கிாிவல�ெச=   ச#ரா தாேலா தாேலேலா      ச0�ர +மார கிாிேம��   சரணா தாேலா தாேலேலா.   (22)   க7தகிாி க7தகிாி க7தகிாி க7தகிாி     இ0�ர( வ��க H$�திர க�   இைமயா நா<ட ம$�#வ க�      எமன� கினிமா $தநி$தி   இல6+� வ$ண னளேகச(  ச0�ர ெனா%N ாிய வ0#   தா�( விைளயா< டறியாம;      சரமா மாாி ெபாழியவைவ   த94 மாாி யா=�ெகா9ேட  எ0ைத மகி�0ேத சர�வி%�ப   இைள�ேத யாB �க�ெபாிேயா(  
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     எ(ேற யறி0# பிைழெபாB�தி6   ெகைமயா ெள(B 4ைசெச=ய�  க0தகிாியி; மகி�0 த$�ெச=    க9ேண தாேலா தாேலேலா      கனக� கிாிவா� +$நாதா   க0தா தாேலா தாேலேலா.  (23)  விரா*மைல விரா*மைல விரா*மைல விரா*மைல     ஒ9பா  மைறேயா  மாமக�தி;   உய 0த �னிேவா  அவிA9ண      ஒ6+� �வ �க� தி0திராணி   உபய விழிேவ; ைமA9ண  வி9பா Dைமேயா ர�#9ண   வி9ேணா  �தலா� ெபாியவ �+      விேராத� ெச=A0 த+வ தைச   மி+�ேப= FM  வி$0#9ண�  ப9பா  நீல மா;�கழ�   பாகீ ரதிவா� சரவண�#�      பMக ெவாளியா� சிவனிட�தி;   ப*ைச Aைமயா� �ைலெயா"+�  ெவ9பா P9ட ெசRவாயா   Vரா தாேலா தாேலேலா      விராD மைல�+� +ழ0ைதவM.   ேவலா தாேலா தாேலேலா.  (24)   ைசயகிாி ைசயகிாி ைசயகிாி ைசயகிாி     ஐய ைனமா �க�தாைன ஆB �கநீ யாகிவர    அமர  ேகாமா( �கDயிL ளாிய தவ�ெச= த$*சி�க�  #=ய மல ெகா= ந0தவன0 7=நீ ாி(றி வாட;க9%   ேசாம னணி0த சடாெமௗD* ேசாதி கயிலா ய�தளி�த  ெம=ய( +�ப �னிகட�#� ேம�� �னித தீ �த�ைத   ேமைல6 கர�ேதா( கவி��த$ள விாிகா விாிமா நதிெப$+�  ைசய கிாிவா� ச9�கேன ைசவா தாேலா தாேலேலா   ச#மா மைற�+� ��தமி��+� தைலவா தாேலா தாேலேலா. (25)  ச#ரகிாிச#ரகிாிச#ரகிாிச#ரகிாி    அகில� �க"� சிவான0த அ�த� �சி�+� சி�த கH�   அ<டா6 க�தா னாதவM வான ேயாக சி�த கH�  
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 உகிரா `(றி� ப$�பத�ைத Aயர� 7�+� சி�த கH�   ஓ<ைட� க;ைல� பாிசி�ேத Aய ெபா( னா�+� சி�த கH�  ெசகத9 ட6க� தம#ள�ேத ெதாிசி� தி$�+� சி�த கH�   திாிகா ல6க9 டணிமாதி ெச=A� சி�த  கH�பணி0#  மகி"� ச#ர கிாி��ர மணியா தாேலா தாேலேலா   ம#ைர ெய;லா� வ;லசி�த( ைம0தா தாேலா தாேலேலா.  (26)   பழனி பழனி பழனி பழனி     கரைம0 #ைடய கணபதிA� க$ணா நிதிநீ இ$வ$மா=�   கயிைல� கிாிேம; விைளயாட�ெகௗாி Aட(வா� க9Q த;க9  Mரத மி+0த மா6கனிெயா( ேற" கட8+ ெம9மைல�+�  இல6+ நவக9 ட6கH�+ ெமயிலா� ச�ர வாள�ைத  ஒ$ைக0 ெநாM�+� வல� வ0ேதா �+க0ேத த$ேவாெமன 3�ேதா(   உைமநா யகைன வல�வரநீ ெயா$ைக0 ெநாM�+� ெசகத9ட�  பரம( மகிழ வல�வ0த பாதா தாேலா தாேலேலா   பழனி� பதியா= +மர+$ பரேன தாேலா தாேலேலா.  (27)   ெகா?'!3- ெகா?'!3- ெகா?'!3- ெகா?'!3-     ஊக0 திாிகா ல�திய;� �ண 0த �பய �னிவர க�   ஒ$சா ப�தா8 க"�+(றி Lய 0த க"கா� காரண�ேப   ஏக( ச�ப0 த�ெப$மா( இல6+0 தி$நா ��கரசி6   ெகைனயா� �0த ர�ெப$மா ெளழி(மா ணி�க வாசக(ெசா8  பா+ நிக ேத வார6க� பக$0 தி$வா சக6கH�ெபா8   பரம( ெசவியி ேலறம6ைக பாகா ெவ(B #திெச=#  Fைக வல�ெச= ெகா%6+(றி8 +மரா தாேலா தாேலேலா   +$ேவ +ணமா� ெபா(ேம$� +(ேற தாேலா தாேலேலா. (28)   இர�தினகிாி இர�தினகிாி இர�தினகிாி இர�தினகிாி     பாக மி+0ேத தின0தி$�( பாிவா= நட�ெச= தாசிதைன�   பாரா� ம(ன( த(பதி�+� ப8றா  பிM�#� ெகா%ேபாக�  காக மQகா மைல�கிைலேயா கா<%0 ெத=V க6களி6ேக   க;ைல ேயாநா( ைகெதா"ேத( கா�பா ெய(பா� காணவ0#  ேசாக மறேவ ய$�ெச=# #<ட னா+� ம(னவைன�   7ர� #ர�#� பரமசிவ( #ைண�தா< கமல �லகறிய  ேமக� வண6+� இர�னகிாி ேவலா தாேலா தாேலேலா   ெவ8றி� கலப மயிேலB� Vரா தாேலா தாேலேலா.  (29)   தி"�"க3>28 தி"�"க3>28 தி"�"க3>28 தி"�"க3>28     
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 தி$க( மன�# ேவடெரன� திரளா� 4த கணநாத    ேசர  ெப$மா( ெகா%�தமி+ ெச�ெபா( னாைட யாபரண�  வ$க; வழியி ெலதி நி(B மறி�#� பறி�#� ெகா%ேபாக   ம#ர மா�� கனிேத(பா; வாேனா ர�ைத� தானைக�+�  ப$+� பரமா ன0தெமன� பதிக� பா%� �0தர �+�   பறி�த ெபா$�க ளைன�திைனA� பாி� ெகா%�+� பரம தி$  �$க( 49M யினி#ைறA �$கா தாேலா தாேலேலா   ��க< ெப$மா ன$ளாB �கேன தாேலா தாேலேலா.  (30) --------------  4.  4.  4.  4.  ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�     தி"=ெச'ேகா? தி"=ெச'ேகா? தி"=ெச'ேகா? தி"=ெச'ேகா?     ெபா(னில+ பாடக�� அ�ெபா8 சில���   �ைன0தெபா8 ேசவMகH�      �Dயினத� நீ�கைல யிர9%பாி வ<ட�   ெபா$0த� தாி�தவிைடA� உ(ன"ைக ேக<%ட( பாெலா"+ ெமா$தன��   உைமவைள ய"0#மா ��      உரகக6 கணமில+ ெச6ைகA� ெச�ெபா(வைள   A8றெச6 ைகயிைணகH�  அ(ைனத னிட��ற� பா �த$H ெமா$விழிA�   அ6கய8 க9ெணா(B�வி9      ஆBத$ ெச�சைடA� நீ�க$6 +ழP�நிைற   அ�ைமAட ன�பனா+�  த(னிகாி லாவ �த நாாீச( ைம0தேன   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      ச6காழி மா;ம$க ெச6ேகா% மகி��$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (31)   ெச3னிமைல ெச3னிமைல ெச3னிமைல ெச3னிமைல     சீரா$� ஆB�க மதியைசய ஈராB   தி$நயன மல களைசய*      ெச�ெபானவ ர�ன�M யாறைசய ேவாராB   ெசRவாயி( நைககளைசய  ஈராB மணிமகர +9டல மி$0தைசய   ஈராB ெசவிகளைசய      ஈராB வ*ரேக \ர6க ளைசயமணி   எழி;>த8 �<Mயைசய  
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 ஓராB >தDD% ெபா<டைசய ெவ9ைமநீ   ெறாளி �9 டர6களைசய      ஒ�பி;ெபா( ���ாியி Yலைசய மா பைசய    உய தரள மாைலயைசய�  தாரா  கட�பைசய ஈராB �யசயில   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      த(னிகாி; ெச(னிமைல ப(னி$ைக �$கேன   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (32)     திாிசிர�ர� திாிசிர�ர� திாிசிர�ர� திாிசிர�ர�     ேநயமா மான0த Lல+� கL�கிரக   நி�கிரக மாமிர9%�      நி(Bெச= வாென(ப தறியேவ ெசRவ0தி   நிைறமலைர வ0#தி$%�  தீAமா ல�ெம(ன வ$ம(ன( மாளேவ   திாி�ர ெமன*ெச=தவ(      சிகரேகா �ரெந%6 ேகாயிைல� பா �த(�   திக�வணிக ெனா$வ(மைனவி  ஆAமா மிAெமன� க�பிகா பதிA(ைன   ய(றிேவ றி;ைலெய(L�      அ(ைனமக ைவ�ெப8 ெற%�கேவ �னமகி�0   தவள(ைன ேபா;வ0த$�  தாAமா னவென( பிதா�மா னவ(மக(   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      சராசர நிைறA�சி ராமைலயி; ேவலேன   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (33)  இராைசய�பதி இராைசய�பதி இராைசய�பதி இராைசய�பதி     க$ைணவM வானவ Lைமக6ைக நாயக(   கயிைலயினி; V8றி$�+�      கனகமணி ம0�ரசி6 காதன� ெத(B�   கவி(+ழவி வMவானவ(  ெக$டவா கனன$�ெச= +றவ மக� +8ேறவ;   ேக<ட$ள வ0தஞா(B      கிைளெந%6 ேகாெலா(B ெகா9%வ$ நா(மைற�   கிழவெனL� வMவானவ(   அ$ணகண மணியில+ மி0�ரேலா க�திேல  
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  அயிராணி க8பக�தி(      அணிநிழD; ைவ�#�( விைளயாM மகி�ெத=வ   யாைனைய மண�ெச=தநா�  த$ணவM வானவ னிராைசய� பதி�$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      த9மதிக ளாBநிக  ச9�க சிகாமணி   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (34)   தி"வாைன�கா தி"வாைன�கா தி"வாைன�கா தி"வாைன�கா     அ��ரா சிகேள"� அ<ட+ல கிாிகH�   அணிச�ர வாள�6ேகா�      அ9டேகா Mக�ெப8 றளி�த$H ெம(ைனயா�   அகிலா9ட நாயகியய(  உ�பரா தி�தாி0� ராதிேயா ர *சைனெச=   ேதா6+ெச" நீ �திரெளன      உய ச#ர Aகநா8ப� ெத<டான ெந%நா�  உவ��ட( 4ைசெகா9ட  எ�பிரா னிைமயவ க� க�மியL� ந(Bந(   ெற(னநீ றி<டா(மதி;      இR�ல+ ேளா ேவைல ெச=யேவ தின�நீ   றி<M$0 த$�ேதவ க�  த�பிரா( �க�ெபாிய ச��நா த(+மர   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      த(னிகாி லாததி$ ெவ9ணாவ; வன�$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (35)   தி"ைவயா-தி"ைவயா-தி"ைவயா-தி"ைவயா-    மாLம" ��ெபா8 பிர��நீ� �ாிைகA�(   ைவ�தகர நாP3(B      மல நயன ��சடா ெமௗDA� ெபBந0தி  மகி�பரம சிவனாகிேய  பாLமணி வ9ணனய னாதிேயா ரவனாைண   பாிபால ன�ெச=யேவ      ப<டாபி ேடகமிட ப�தி(வா= நீராதி   ப�சநதி யா8ெச=வன  வானவ க� மாLட க� 4ைசெச= #=யேவ   மா(ம"�� பிைறA�ேவணி      வ0தபா கீரதிA ெமா$வ(னி நயன��   மைற�#�( வ0#த(ைன�  
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 தான$* சி�#மகி� ைசவனா னவ(மதைல   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      சாறணிைய யாறதனி லாறான ன�தேன   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (36)   !�!�!�!�பேகாண� பேகாண� பேகாண� பேகாண�     சட0த0த �ட;விM; தாரக� பிரம�ெசா;   த�பிரா( காசிெய=தி�      தரளெமறி A0தர6 க�க6ைக வி9ணாB   தா�பMய வDயிலாத  இட6ெகா�ெத( 4ம9ட ல�#ேளா ெர;லா$�   எளிதாக 3�கேவப(      னீரா9M L�ெகா$ தர6கயிைல நாயக(  எ�பிரா L�ப ேகாமா(  மட0ைதபா க(சடா டவியி;வா� க6ைகநதி   வாணிகா ளி0தியாதி      மாநதிக ளா6ேகாM ேதாழிய க Hட(வ$   மாமக� தீ �தெம(L� தட0த0த �க�ேச  +ட0ைதமா நக �$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      ச��சிவ ச6கர( +�பநா யக( மதைல   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள. (37)   தி"விைடம"@  தி"விைடம"@  தி"விைடம"@  தி"விைடம"@      தி$வல� �ழிைய6க ர�தனா லயெமன�  தி$ேவர க�பதிெயL�      தி$நகர �(ெபானா லயெமன* ேச=ஞ`   திக�த9M யாலயெமன  ம$�மா வ%#ைறவ( விைடயினா லயெம(ன  வ0தNாி யனாலய�      மகி�Nாி ய(ேகாயி லாெமன* சீகாழி  வ%கனா லயமாெமன�  ெப$+சி8 சைபசபா பதியினா லயெமன�  ேப�தி$ வாZ நக       ெபாியநா யக ேகாயி ெல(னவா ேனா கH�  ேபQமிைவ ம�தியாக�  த$ம$த வனமகா D6கநா யக(மதைல  ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      த0ைதெவ9 காட �க ெழ0ைத�$ ேகசேன  
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  ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (38)   தி"வல��ழி தி"வல��ழி தி"வல��ழி தி"வல��ழி     ம0தர ெமL6கிாிைய ம�தாக நிBவிேய   வா�கிைய நாணதா�கி      மாலயெனா M0�ராதி யமரெர; லா6FM   வள பேயா ததிகைடAநா�  எ0ைதைய6 கரைன�( வண6காம ல#ெச=ய   இய��மைல கீழி"�ப      இ0திராதி ேயாரறி0 ைத6கர விநாயக(   இைணயMக� 4ைசெச=ய  அ0தம0 தரகிாி �ழ(ற�த �தவேவ   அ(�ட( பி(பவெரலா�      அ�தமபி ேடகி�க வ�தநிற மாதலா;   அ$�ெவ�ைள வாரணெமL�  த0தி�க வ8கிளவ; தி$வல� �ழி�$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள      ச0திரேச கரனான அ0திவ9 ண(மதைல   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (39)   கா'ேகய�கா'ேகய�கா'ேகய�கா'ேகய�        46கமல நயன(ச� கராAத� நா(�க(   ெபா8கர0 தா6+த9%�      ெபா(Lல+ ம(ன(வ* சிராAத�� வயிரவ(   �க��� தைல*Nல��  ஓ6+கா லா�கினி Aதயமதி ெயா%ேகாM   உ�கிர�பிர ச9டரவியி(      ஒளிAெமா$ த�ம"� ெமா$வMவ மா=வ0த   ஓ6கார மானவMேவ;  தீ6+ெசA ம�ணெர; லாைரA6 ெகா(ேற   ெசய6ெகா9% வாைகNM�      ேதவ சிைற மீ<ட$�ெச ெய(ற�பி காநாத    ெச�பி�ெகா %�தவ$�ேவ;  தா6+ெச6 ைகயேன கா6ேகய� வா��$க   ச�பாணி ெகா<Mய$ேள     தானவ க� +லகால ேதவ +ல ெத=வேம    ச�பாணி ெகா<Mய$ேள.  (40)  ----------------  
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 5. 5. 5. 5. ��த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ�     ேச/ஞ:   ேச/ஞ:   ேச/ஞ:   ேச/ஞ:       இ$ைம�த� பிய க ளானநவ Vர$ட(   எழிDல� க�Vர$�       எ9ணவ$ ெதாைகயிர9 டாயிர� ெவ�ளெமL�   ஏ ெகா9ட 4தகண��  ெபா$#பைட ைக�ெகா9ட C8ெற< ெடL�ெபாிய   4த�ப ைட�தைலவ$�       46கமல நயனL� நா(�கL� �னிவ$�   �ர0தரL� வாேனா கH�  க$ைணவM வானநி( �ைடNழ ேவெபாிய   காேவாி நா%வா�க        ைகேவD னா;ம9ணி நதியைழ� ேதேதவ    க�மிய( தா(பைட�த   தி$நகர மா�ெபாிய ேச=ஞ`  வா��$க   ெசRவாயி( ��தம$ேள        சிவ4ைச ெச=த$< பைடெயா(B ெப8றவ(   ெசRவாயி( ��தம$ேள.  (41)  தி"வா�பா8 தி"வா�பா8 தி"வா�பா8 தி"வா�பா8     ஆலமணி க9டைர ம9ணிநதி ெவ9மணD   னாலைம� தா�திநீழ;       ஆ(பா; +ட6களி( நிர�பிைவ� த6+�ள   அணிமல க� ெகா=#ைவ�#�  காலமிட ம6கறி0 ேத4ைச ெச=திட�   க9%ட( ெவ+9%பாைல�      காDனா Dடறி� கவி��தி<ட தாைதத(   கா;களற Vசிய"வா;  ஞாலெமா% வி9Qல+ மMபர� மீச தா�   ந�பி�ைள கணபதிய$�  ஞானவM ேவலL� கிைளயவ(நீ ெய(ன   ந8ேபB ெப8Bமைறெசா;  பாலத9 dசரா� ஆ�பாM மகி��$க   பவளவா= ��தம$ேள      பாPக0 தாாிட� பால�ைம பாலக   பவளவா= ��தம$ேள.  (42)   
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 தி"�பன7தா� தி"�பன7தா� தி"�பன7தா� தி"�பன7தா�     அைனAைம� க$�ஞான �பேதச� ைவ�தவ(   அயL�+ ம$�ெச=தவ(      அணிேகத ைக�+ம$� ைப�ெபானா<   டயிராவ த�ைதயா9ேடா(  நிைனவாிய தாடைக� க$9ேமனி சா=0தவ(   நிமிராம; ம(னL�+      நிைறகலய னா$�+ �(ேபா; நிமி 0தவ(   நிைறகைலய னாரளி�த  தைனயLயி  ேபானபி( மீ<டநா யக(வாைக   சா�#மைற Aைடயாடைன�      தான�தி ேயதாி� #�ெகா9% நீ9டெச�   சைடேவதி ய(�த;வேன  பைனைசய� பதிேம� த9dச ைரயேன   பவளவா= ��தம$ேள      ைப�ெபானிற அயிராவ த�பி�ைள யா த�பி   பவளவா= ��தம$ேள.  (43)   தி"வாவ?#ைற தி"வாவ?#ைற தி"வாவ?#ைற தி"வாவ?#ைற     ேதவாதி ேதவ(ெசா; ேவதாக ம6கைள�   தி$ம0�ர மாைலெய(ேற      திக�சமா தியிD$0 #லக�# ள$�விழி   திற0தா9 ML�ெகா(ெறL�  பாவாக ேவெசா(ன பரமசிவ னான+$   பணிேயாக அ<டா6க��      பக வாிய சி�திA� திாிகால ஞான��   பாிப�+ வ �க$Hேவா(  ேசேவB ெமா$வேன பரமத� #வெமL�   தி$3ல நாத(மகிg       தி$விைச� பாெவ(L� அதிம#ர கவிபா%   தி$மாளி ைக�ேதவ வா�  காேவாி N�0ததி$ வாவ%# ைற�+மர   கனிவாயி( ��தம$ேள      க6கா நதி*சரவ ண�#வள  கா6ேகய   கனிவாயி( ��தம$ேள.  (44)   க�ச6  க�ச6  க�ச6  க�ச6      அ��தி$ வயதிேல சிவD6க பா9Mய(   அ(�மி+ ேசரேசாழ   
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     அணி�Mயி லMைவ�க ஈசன$� ெப8றவ(   ஆBசம ய�ேதா க��(  ெகா�சவறி வானவயி ணவெனL� த(தாைத   ெகா9ட;வ9 ண(ெபா$ெளன�      ெகா;ல$ைல கா0தி% மி$���� காDயி8   ெகா9டாட V8றி$0ேத  ந�சயி( ற$�பரம சிவேன பர�பிரம�   நாரண( �தலாயிேனா       ந�பரம ரMயெர( ேறநா<M %�ைசவ   நாயக ராத�த வா�   க�சY ரா9டேகா வ$�+மர நாயக  கனிவாயி( ��தம$ேள      க9ணL� கிைளயக8 பகவ;D ைம0தேன   கனிவாயி( ��தம$ேள.  (45)   ப;B=சர� ப;B=சர� ப;B=சர� ப;B=சர�     கீ �திமD சீகாழி Aைம�ைல� பாP9ட  கி9கிணி� கா8+ழ0ைத      கீத6க ளானதமி� ேவத6க� பா%ேவா(   ெக6ைகநதி ெவ9ைமேபால  ஆ �#வ$ தி$நீற ணி0தி%� ெதா9ட பதி   னாறாயி ர�ேப க� N�0      தணிெகா�நிழ P�+�வர வ6ேகாைட ெவயிDனா;   அ$��சிB ��தெம(ன  ேவ �த�க ெம=+ளிர ெவ9ணிலேவா Mளெவயி;   விாி�தபவ ள�காD(ேம;    ெவ�ைள�� தி(ப0த  அ$ளியதி; வ$மழைக   ெவ�விைடெயா #6கிநி8ப�  பா �#மகி� ப<dச ர$�+மர நாயக(   பவளவா= ��தம$ேள    ப*ைசமா; மகி��$க ச*சிதா ந0தேவ�    பவளவா= ��தம$ேள.  (46)   ச'கரநயினா  ேகாயி% ச'கரநயினா  ேகாயி% ச'கரநயினா  ேகாயி% ச'கரநயினா  ேகாயி%     ஒ$வMவி ெலா$பாதி ெச�பவள வ(ன��   ஒ$பாதி நீலநிற��      ஒ$ைகயி; நீ�ம"�� ஒ$ைகயி; ச�கர��   ஒளி நாக +9டல�ேம;  வ$மகர +9டல�� அ$ெளL� ெச0ேத(  
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  மல 0தெச6 கமலவிழிA�      வள கமல நாயக னானதி$ நயன��   மகி�0தக6 காநதிநிைற  த$ணச0 திரசடா ெமௗDAமி ர�தினநிைற   ச��நதி ய�ெபா(�MA�     த9%ளப �6ெகா(ைற மாைலA� காணேவ   ச6கர னாராயண(   க$ைணAட னி(ற$H� மாராைச �$கேன   கனிவாயி( ��தம$ேள     கா வ9ண( ம$கேன க6ைகநா யக(மதைல   கனிவாயி( ��தம$ேள.  (47)   காிவல�வ7தந%:  காிவல�வ7தந%:  காிவல�வ7தந%:  காிவல�வ7தந%:      ேமல( �டனிர� ப�ேதைன யா<Mயி%�   ெம=ய(ப  விழி+ளிரேவ       ெவ6காள Fடமணி க9ட�� ��க9Q�   மி+க$ைண ெபாழிவதன��  வாP"ைவ யதHைடA� வரத�� அபய��   ம"�மறி மாLெம(B�       ைவ�தெச6 கரதல�� மணிAரக க6கண��   மகி�0த$�ெச= +B�BவP�   காD(V ர�கழP� ேவதபாி �ர�மி$   கமலபத �0தி6க�வா�      க6ைக* சடாடவிA ஞானெமL மாநதிA�   க9க��( கா<Mநி8+�  பா;வண( ைம0தேன க$ைவய� பதி�$க   பவளவா= ��தம$ேள       பக$�வர #6கரா ம(பணி பதா��ய(   பவளவா= ��தம$ேள.  (48)   தி"வாதC  தி"வாதC  தி"வாதC  தி"வாதC      எைனAெமா$ ெபா$ெளன� தி$�ள� ெத9ணிேய   எ(கன� �(�வ0ேத      இ$0த$�ெச= +$வM� கா<Mேய க$ைணAட(   இைணயMெய( �Mைவ�தவ(  உைன�ன� ெப8றவ ெனா(ெறாழிய வாயிர�   உய 0தகண நாத Nழ      ஒ$ெப$0 #ைறயினி8 +$0தமர நீழD;   உக0#ைறA� பரமநாத(  



55 

 வனசமல ரMெப$+ மான0த ம#�9%   வ9டளி க%�பம#ர      வாசக� ேகாைவபா %�ெபாிய மாணி�க   வாசக ென(L�ஞான  தினகர( மேகாதய� ெச=வாத �ாி�$க   தி$வாயி( ��தம$ேள      ெத(னவ( பிரமா ய(�கழ வ$+மர   தி$வாயி( ��தம$ேள.  (49)   ��ளி"�!ேவ4  ��ளி"�!ேவ4  ��ளி"�!ேவ4  ��ளி"�!ேவ4      ெசவிகெளா$ ப(னிர9 %6ேக<க அயைனA�   ேதவ பணி A6+$ைவA�      ேதவ ேகா ென(றசத மகைனA� ெச0தமி�ெசா;   ெத(ெபாதிய மைல�னிையA�  �வியி;ந� கீரைனA� அRைவையA� நீ�(   �க�0தெபா= யாெமாழிையA�      �க�ெகா9ட அ$ணகிாி நாதைரA� ெவ+சி�த   ேபா8Bக$ aரைரA�  +விAமன மறா*சிB �லவைரA� வ$�லவ     ெகா9டா% ந;லபகழி� F�தைரA� வள காசி வா"�சி வான0த   +மர+$ பர�னிையA�  கவிெசாெல( ேறயM ெய%�#� ெகா%�தவ(   கனிவாயி( ��தம$ேள      க0தேன ��bாி; வ0த�� #�+மர   கனிவாயி( ��தம$ேள  (50)  ----------------- 6. 6. 6. 6. வாராைன� ப"வ�வாராைன� ப"வ�வாராைன� ப"வ�வாராைன� ப"வ�     எ2க2 எ2க2 எ2க2 எ2க2     சீரா$ மயி;காண ேவ;காண அட;ெகா9ட   ேசவ8ப தாைககாண�      தி$�க� தாமைரக ேளாராB காணநி(   ெச�ப$தி ேமனிகாண  ஓராB நவர�ன மணிெமௗD காண��   Hக0#$+ நைகக�காண      உபயபாி �ரமைறக� த9ைடெயா% கி9கிணி   ஒD�+� பத6க�காண�  
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 தாரா றிர9%�ய சயில6க� காணேவ   த6க�� �ாிCலணி       தடமா � காணேவ ஈராB ெசவியிலணி   த$+9 டல6க�காண  ஈராB ைககாண அMய �( ேனாMவ$�   எ0ைதஎ( �(வ$கேவ      எ9க9ண L�க$�ெச -ராB க9ணேன   எ9க9ேவ லவ(வ$கேவ.  (51)  கீ�ேவ4  கீ�ேவ4  கீ�ேவ4  கீ�ேவ4      அ9டேகா Mக� பணிய ஆயிர �க�க6ைக   அபிேடக ம�சனெமன      அணிமாைல மல ப� திர0த$ந0 தனவன   மா8க8ப காடவிெய(ன�  ெகா9டேமனியிலணி நB�ச0 தன�திர�   ெகா%�பத� ெபாதியெம(ன�      ெகா�H�ப காரண6க� த0தி%� ப9டாாி   +ைறவB+ ேபரென(ன�  ப9%தா( மகி�ப�ச கRவிய� ெகா%�ப#   பக காம ேதLெவ(ன�      பணிவிைடக� ெச=ேவா க� நவVர  �தலான   பலேகாM ேதவெர(ன  ம9%ேப ெராளியான ேகMDைய ய *சி�த   வ�ளிநா யக(வ$கேவ      மாகாளி கா�தகீ� ேவbாி; மாதவ   வள �தேவ லவ(வ$கேவ.  (52)   நாகப;8ன� நாகப;8ன� நாகப;8ன� நாகப;8ன�     தாQமா லயLட( மேய�ர  சதாசிவ    ச*சிதா ன0தசா0த       த0தநவ ச�திய$� ேபாகா6க 3 �திக�   த$ம<ட வி�திேய�ர   ேபQெம" ேகாMமா ம0திேர �ரைர0#   ேபதமா மாேக�ர        ேபதெமா( றி;லாத ந0திமா காள ெசா;    பி$6கிAட ைன6கர�ேதா(  4ணிடப  நீ�ெகௗாி த9Mெய9 Mைசநாத    ேபா8B0த சாAத6க�      4ம9ட ல�திPள ெத=வ6க� ேவத6க�  
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  �க�ெகா9ட ேதவ �னிவ   காணவ$ சிவராச தானிெயL நாைகவ$   க0த�வா மிவ$கேவ      ைகக9ட அMய பணி ெம=க9ட ேவலவ(   க$ைணய6 கட;வ$கேவ.  (53)   சி�க% சி�க% சி�க% சி�க%     ��க<� ராாிெயா% ச�கரா Aத�கட��   �9டக� தவிசி$0ேதா(      3வ$� சிரகர க�பித� ெச=#ந�   �$க(ப ரா�கிரெமெனன*  ச�ரவா ள�#ட( மி�கநவ க9ட��   த$ம<ட +லகிாிகH�       ச�தசா கர�� கண�தினி8 �8றிவ$   தா$க( வாயிLதிர�  க�கி� பைத�#� கிட0ேத யி$�க�   கைட�க9 சிவ0தேவல(      க8பகா டவிதட� ம9டப� ேகா�ர�   கனகமதி; நி(றில6+�  சி�கல� பதிேம� சி6கார ேவலனா�   ேதவ நா யக(வ$கேவ      திக"�ெவ9 ெண=�பிரா ெனா$பா Pைற0தெம=*   ெச;விபா லக(வ$கேவ.  (54)   எ;8!8 எ;8!8 எ;8!8 எ;8!8     இ<ட�B 4த�ப ைட�தைல மாேமாக   ெம(Lநி� திைரெயாழியேவ      இ$வ$ட னி0�ராதி யிைமேயா க� �கமல$�   இதயகம ல�மலரேவ  #<ட�கிர ��சகிாி மாையயி$ ளழியேவ   #6க�பிர ச9டேகாM      Nாிய க Hதயெம( ெவ8றிேவ; வி<ட$�ெச=   ��பிரமணி ய(வ$கேவ  ம<%விாி ெச0தாம ைர�தட� N�கழனி.   வள ெச0ெந; க(ன;நிகரா�      வள க(ன; 4கநிக ரா6க�+ ெத6ெகா�+�   வள ெத6+ வானள�+�  எ<M+M வா�+மர இைமேயா + ழா�பணிA�   இ$பதா�� ய(வ$கேவ  
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     இபமா �க�தெனL ைம6கரவி நாயக8   கிைளயச9 �க(வ$கேவ.  (55)   தி"மைற�கா? தி"மைற�கா? தி"மைற�கா? தி"மைற�கா?     ஒ$ேம$ கிாிேயக த0தெமன ெவ�ளிமைல    ஒ$ைகயி8 ெகா�ெப(னேவ      உய ச�ர வாளகிாி அைரஞா ெணன*ேசட(   உதரப0 தனெம(னேவ  த$மிரவி ஈராB �கபடா மணிெயன*   ச0திர ன6+செமன*      சலராசி ேய"மத சலெமன� கைடAக*   ச9டமா $தெமL�வளி  இ$ெசவி எறி0தி%� கா8ெறன� க9ணிெலாி   இல6+கா லா�கினிெயன      எ6+�வM வா=நி(B தி$மைற� கா<Mனி;   இராம பி( ேனெதாட 0#   வ$�Vர க�திதீ � த$�ெசA� விநாயக(    மகி�சேகா தர(வ$கேவ       மைறகணா H�பணிA �பயசர ணா��ய(   வ�ளிநா யக(வ$கேவ.  (56)  தி"விைட�கழி தி"விைட�கழி தி"விைட�கழி தி"விைட�கழி     +$சரண ெரா$நா;வ  ேபா=�ேபா=� +ழ�க(B   ேகாவிைன� F�பி%த;ேபா;  ேகாயி;ெதாB 3 ெபாிய வி9ணிைன யளாவி%�   ேகாMத$ கயிலாயைன�  க$ைணAட ேனக9% க9%ச � கைரநைற   கல0த�� கனியி(ம#ர  கவிபா% கி(றக$ a *சி� தைர�க9%   க(றி(�( தா=வ$த;ேபா;  ஒ$வM� கா<Mேய தி$விைட� கழியினி;   உக0தந� ைம�பாெடன  உ;லாச வான0த ெவ�ள�#� 3�கியவ    உ�ள(� ட(பாMய தி$விைச� பாமாைல N%ேமா ாீராB   தி9�யா சல(வ$கேவ  தி$�+ரா நீழD; சிவஞான ேயாகம$�   சி�த+$ ேவவ$கேவ.  (57) 
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   பிர�>  பிர�>  பிர�>  பிர�>      மரகத� ப*ைசெயாளி மயி;வாக ன(வ$க   வள ெவ8றி ேவல(வ$க      வ$+� +ட�#வச( வ$கெவ( ைன�ெப8ற   வ�ளிமண வாள(வ$க  வரதவப ய(வ$க ெத=வாைன +மாி   மணவாள( வ$கவ$க      மைலமக Hட(க6ைக ெயா$மக ெனன�ெப8B   மகி"6 +ழ0ைத வ$க !  பரவி0# நாத�த; நவேபத ேமவ$க   பகெர9 +ண�த(வ$க       பைரயா தி ப�சச� திக� கிரண ரவிவ$க   பகாக9 டாகாரமா�  பிரமமா ேமகசிவ ஞானவா ன0தெம=�   ெப$வா�� வ$கவ$க      பிர�4ாி லMய � கிர6+ெசR ேவலனா�   ெபாியெப$ மா�வ$கேவ.  (58)  மா5ர� மா5ர� மா5ர� மா5ர�     ஐ0த$ ெவL6க8ப க*ேசாைல வ$கஅறி   வான0த ெவ�ள� வ$க      அன0தக; யாணேம $கிாி வ$கேவ   அ6ைகயா மலக�வ$க  சி0ைதயி; மேகாதய� ெச=தி$ைள நீ�கி%�   சிவஞான பாLவ$க      ெசனனெவ� ப0தணி� +6ேகாM மதிவ$க   தி�தி�+ ம�த�வ$க  எ0ைதேய வ$கஎைன ஈ(றதா ேயவ$க   எ(க9மணி வ$கவ$க      எ9ணன0 த6ேகாM ம(மதா காரமா�   எ(Bமிைள ேயா( வ$கேவ  ைம0தேன வ$கமணி ேயவ$க வ�ளேல   வ$கைவ� ேபவ$கேவ      மா\ர நக ேம� ேக\ர மணி�ய   ம\ரவா கன(வ$கேவ.  (59)  த"ம�ர�த"ம�ர�த"ம�ர�த"ம�ர�    
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 உ�ப பணி யாZர ன$ளினா லான0த   ஒளிவMவ மான+ரவ(      ஒ$ெச0தி ல�பதியி P(ன$ளி னா8பா%�   உய +மர +$பர�னி� க��ய� தா�ெச(னி NMேனா( எD4ைஞ   அர�ேபா� #+யி;கிளி      அ�#வித மாகேவ ச�திநி$ வாணெமL�   அ$�ஞான தீ<ைசெச=ேதா(  எ�பவ மக8றிேனா ென9ணிலா அMயவைர   இ(பவா ாிதியி;ைவ�ேதா(      எழி;ேவ�வி மைலயிேலா ர�ைபெய6 ேகெய(   றிய�பிேய தி$�னி8+�  ச�ப0த L�க$�ெச ெய(Bவ� ளி�க$�ெச=   ைசவநா யக(வ$கேவ      த$ைமய� பதி�$க ஒ$நாP பாத�0   த$+மர +$வ$கேவ  (60)  ------------- 7. 7. 7. 7. அ��*� ப"வ�அ��*� ப"வ�அ��*� ப"வ�அ��*� ப"வ�     வDC  வDC  வDC  வDC      +"�ைடய பதினாB கைலவM� சிவ(�ன�   +ைறவற� ேக<M%தலா;      +ளிர�த மதிநில� �லவென( ெற(Bந8   +வலய6 ெகா9டாடலா;  வ"ைவய� பலவன$� ெப8றவ ென(னலா;   வானவ க ெள0தநாH�      வளாிள6 +ழவிெயன வி�வநா த(சடா  ம+ட�தி; விைளயாடலா;   ஒ"+ெமாளி யாலறிவி D$ெளலா� நீ�கலா;  ஒ�பிலா இவேனா%ைன      ஒ�பி< %ைர�பா க� கவிராச ராச க�   உன�ெகா�த #ைணயிவ(கா9  அழ+வ" aாிLைற உைமத$ +ழ0ைதAட(   அ��e யாடவாேவ      அன0தக; யாண+ண ென6க�+ம ேரசLட(    அ��e யாடவாேவ.  (61)   
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 ெச�ெபா3ப�ளி ெச�ெபா3ப�ளி ெச�ெபா3ப�ளி ெச�ெபா3ப�ளி     ேத�மி+ ேதவ களி ெனா$வனீ இ0�ராதி   ேதவெர; லா�FMேய      சிவபர� பிரமமிவ ேனெய(B 4சி�த   ெச�ெபா8 பதா��ய�ேதா(  வாசமல ேராைன�( +<Mேய சிைறைவ�#   ம9%ம9 ட�பைட�ேதா(      மாPமய L0ேதM அM�Mக� காணாத   வள பர� ேசாதிைம0த(  தாசரM யா தாச ெனனவி$0 தி%�ைன�   த(ெப$ைம யறியாமேல      தைனெயா�த ேபெரன� பி�ைளவிைள யா<Mைன�   த$மிள� ப$வ�தினா;  ஆைசேயா டைழ�தன ென6க�+ம ேரசLட(   அ��e யாடவாேவ      அழ+ெச� ெபா(ப�ளி யாறான ன�தLட(   அ��e யாடவாேவ.  (62)   ஆகம�ராண� ஆகம�ராண� ஆகம�ராண� ஆகம�ராண�     விாி�ச( ெப$�சிைற வி%�தெப$ மா�க$ட(    ேம;வ$� ெபாியெப$மா�       ேவ9டேவ ேதவ சிைற மீ<டெப$ மா�ம#ைர   ேம�ச6 க�பலைகவா� கைர�சவ( பானந� கீர சிைற மீ<டவ ெசா;   கவிமாைல ெகா9டெப$மா�      காய�ெப $�சிைற ெயாழி�கேவ உ(ைனA�   காசிதனி; ைவ�தெப$மா�  பர��ட ரைழ�த�ட( விைளயாட ேவமன�   பதறிநீ ேயாMவ0தா;      பய6ெகா9ட க<ெசவியி( ெவ6காள வ;D$�   பர0தப8 ப+வா=+ைற  அ$�சிைற ெயாழி�தா�வ ென6க� +மேரசLட(   அ��e யாடவாேவ      ஆகம �ராணமD ேயாக�$ ேகசLட(   அ��e யாடவாேவ.  (63)   சீகாழி சீகாழி சீகாழி சீகாழி     �"மதி� கட�ெளன �ளவி$< கைறAட(   �ய8கைறA மி;லாெனன  
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     �ட6+ெமா$ FLமி; லாென(ன ெவா$சீவ(   ��தெனன �(ைனைவ�ப(  +ழவிவM வானவ( தமி�மைற Aைர�தவ(   Fட;வ$ ேகாமாற(�(      +ைறமதி ெயாழி�தவ( நிைறமதி யளி�தவ(   Fனிமிர ேவபாMேனா(  ப"தம9 கைறெயாழி� ேதானி(ப வாாிதி   பாி0#விைள யாடைவ�ேதா(      பரசமய ேகாளாிெம= ெய0ைதபர சிவேன   பர�பிரம ெமனநா<Mேனா(  அ"த(ைன Aைம�ைல� பால�த �9டவேனா   ட��e யாடவாேவ       அமர பணி காழிவ$ +மர+$ நாதLட(   அ��e யாடவாேவ.  (64)    �ேவதவன� �ேவதவன� �ேவதவன� �ேவதவன�     த9டரள ெமறிதிைர� பாலாழி சததள�   தாமைர சி6காதன�      த$க8ப க�கா% ச6கநிதி ப�மநிதி   த0தி%� சி0தாமணி  எ9Mசா �க�ட( ச0திரN ாிய க�பத�   இ0திர� ேராகித பத�      ஈராB ராசிபத மLம(ன  த�பத�   எ9ணிலா ேதா பத6க�  ெதா9%ெசA ம(ப$� ெக(ேற பைட�தன(   ேதா(றாத #ைணயாமிவ(      ேதா(BB0 #ைணெய(ன �(னி( றைழ�தன(   #9ெண(ன ஓMவ0தா;  அ9ட6 ெகா%�த$�வ ென6க�+ம ேரசLட(    அ��e யாடவாேவ      அவனி�க "��ேவ தவன�ைற ேவலLட(   அ��e யாடவாேவ.  (65)   தி"�கடC  தி"�கடC  தி"�கடC  தி"�கடC      ச�கிரவா ள�ைதயைர ெநாMயி;வல� வ0தன(   சலராசி ேய"ேமக      ச��திரம தா�கினா( விறDனா; ேவ�விவ$   தகைர� பிM�ேதறினா(  ப�க�B ேசடைன* சா<ைடெயன ேம$கிாி  
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  ப�பரம தாயா<Mனா(      பாLவி( ேதாிPைன ைவ�#ன# ேதாி(ேம8   பாLைவ எ%�#ைவ�தா( தி�ெக<%� வா�கிாி பிM�ெதா(ற ேனாெடா(B   சினமாக �<டவி<டா(      ேசA(ைன விைளயாட ேவயைழ� தானிவ(   தி$�(வா ராதி$0தா;  அ�கண� ேகாப�ைவ� பாென6க� +மரேனா   ட��e யாடவாேவ      அ$�கால காலLைற கடaாி; ேவலLட(   அ��e யாடவாேவ.  (66)   தி"�த"�>28 தி"�த"�>28 தி"�த"�>28 தி"�த"�>28     இவனைழ� தாLைன� த(ேனா% விைளயாட   இ�ேபா# வாராவிM;      ஏதிவ( தி$�ள� ெத9Qேமா +8ற�நீ   எ6க�ேம8 ெசா;லேவ9டா  �வனநா யகனிவ னைழ�#�( வாராத   ெபா6+ெவ� NரLயிைர�      �D6கெமறி ேகாபவட ைவ�கிைரய தா�கிேனா(   �க�ெகா9ட பாLேகாப(  உவாிநிக  தாைனய0 தைலவரா ம�ண க�   உர6கிழி� ேதAதிரநீ       உகா0தெவ� ள�ைதநிக ராகேவ ைவ�தவ(    உய Vர வா+ேதவ(   அவைனெயா$ த�பிமகி� 7தெனன ஆ9டவெனா   ட��e யாடவாேவ      அக�திய ர$*சி�த 49Mவ$ ேவலLட(   அ��e யாடவாேவ.  (67)    பாவா* பாவா* பாவா* பாவா*     தாயினிP ம(�ைடய ச9�க( காணிவ(   த(Lட( விைளயாடநீ      சாமேப த�#ட( யாவ$� வி$�பிவ$    தானெம; லா�ைர�ேதா�  நீயிவ( தைனெயா$ +ழ0ைதெய( ெற9ணிவா   னி(Bவா ராதி$0தா;      நி$மல( ெச=த9ட ேமா#ேவா ெம6க� ேம;   நி<@ர ேமாதேவ9டா�  
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 பாA0தி ைர�கட;க ேளெழ(ன �திர�   பர�கேவ பாாினி(B      ப6கய* ெச6ைகெயா( றால9ட �க%ற�   ப0தாெய %�ெதறி0ேத  ஆயிர� க6கHள சி6கைன� ெகா(றவ(   அ��e யாடவாேவ      அ�தன$� பாவாD ��#�+ மாரLட(   அ��e யாடவாேவ.  (68)   ேப<  ேப<  ேப<  ேப<      தைர�க9Q மி0திர( க9Q�( க9Q�ய    ச�கிரவா ள�தி(கQ�      த$ம<ட கிாிெயL6 +லகிாிக ளி(கQ�   ச�தசா கரநீ �கQ�  கைர�க9Q ெம9Mசா �கெமாMர வி�கQ�   க$#த9 மதியி(கQ�      கா8B�கி D(கQ �%�க�க9 Q�ெபாிய   கனகமா ேம$ெவ(L�  வைர�க9Q ம��ற� த9ட6க ளி(கQ�   மேய0திர �ர�தி(கQ�       ம9%�பிர ச9டமா $தெம(ன இடசாாி   வலசாாி யாகவ0ேத அைர�கணிைம யி8Nர ப�மைன� ெகா(றவெனா   ட��e யாடவாேவ      ஆராத க$ைணமி+ ேபZாி; ேவலLட(   அ��e யாடவாேவ.  (69)   மயில� மயில� மயில� மயில�     ெபா6+0தி ைர�கட;க ேள"ேம� தீ��ய    �க�4த ர6கெள<%�      ெபா(ேம$ கிாிAமணி மயமாக நி(றில+   4*ச�கர வாளகிாிA�  ம6+;தவ ழ9ட�க %0தைலA� ேவB�ற   வ$Nர( மாவானநா�      வளரன0 த6ேகாM ய9ட6க� தன#$வி(   வ$ேராம �ைனயினி8க  எ6+0த( வMெவன வி�வZ ப6ெகா9ட   ஏகநா யக(பிரமமி6      கிற�ெபா% பிற�பிலா( ந�பிறவி மா8றேவ  
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  ஈசெனா$ மதைலயாேனா(  அ6ைகெகா9 ெட<M� பிM�+�( �$கLட(   அ��e யாடவாேவ      அயி;ேவல( மயில�வ$ மயி;வா கன�தLட(   அ��e யாடவாேவ  (70)  -----------------  8. 8. 8. 8. சி+றி+ ப"வ�சி+றி+ ப"வ�சி+றி+ ப"வ�சி+றி+ ப"வ�     வய: வய: வய: வய:     �8B நிைற0த பரமசிவ(   �(ேன கDயா ண�ெச=த      �"# �ைடயா ேளவ;ெச=ய   �ளாி� ெபா+<M; V8றி$0ேத  உ8ற வ(ன� ெகாMநா<M   ெயா9பா ல(ன� தம�ேகற       உக0# சைம�+� பிரம(�த   Pயிரா மன0த0 தாதிக�தா�  ப8B மி+0# விைளயாட�   பாரா வார ேம"%�த      பாேர� �தலா நாதா0த�   ப;லா யிரமா6 ேகாMய9ட*  சி8றி Dைழ�த உைமமகேன   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல      ெச0ெந; மி+0த வய`ரா   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (71)       க'ைகெகா2டேசாழ�ர� க'ைகெகா2டேசாழ�ர� க'ைகெகா2டேசாழ�ர� க'ைகெகா2டேசாழ�ர�     ம6ைக பாக  ெப$�ைடயா    மகிழ� க$a * சி�தரவ       வார ணாசி நிைறக6ைக   வானாற த8+< +ட6க�ைவ�ப  இ6+ ளா�0த விட�#ள0த   இல�க க6ைக� +ட6க�வர      எ%�ேத யா<M நிேவதன�ைத   இ(ேபா ட$�தி* சராசர6க�  எ6+ நிைற0த பMகா<ட   இல6+ மக�தா� விமான�ெச=      எழிலா  ேசாழ  சி�த ெச(னி  
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  ஈச  ெச6ைக ைவ�த$H� க6ைக ெகா9ட ேசாழ�ர�   க0தா சி8றி; சிைதேயேல      க$ணா நிதிேய சிறிேய�ெச=   கவினா  சி8றி; சிைதேயேல.  (72)  தி"நாைர5 தி"நாைர5 தி"நாைர5 தி"நாைர5     �கி;ேபா8 ெபாழிA 3வ தி$   �ைறக9 ெட%�க* ேசாேழச(      ��கா ல�தி னிய;�ண 0த   ��த  ந�பி யா9டா தா�  �கழ வ6ேக நிேவதி�த   ெபா8பா  ேமாத காதிெய;லா�      ெபா$0த� #தி�ைக யாெல%�#�   ெபாசி�க வவ தா� பி(ேக<க மகிைழ6 கர�ேதா( கனகசைப   வாA தி�கி D$�+ெத(ேற       வ0ேத ய$ள� தி$�ைறயா;   ைவய ெம;லா� வாழைவ�#�  திக" நாைர \ �+மரா   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல       ெத=வ� +ற�ெப9 மணவாளா   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (73)  !3ற�@  !3ற�@  !3ற�@  !3ற�@      கா�க ந�பி யாZர    கவினா  தி$�ெதா9ட� ெதாைக�+�      காரா  ேசாைல நரைர\ �   காிமா �க�ேதா( ெபா$Hைர�க  ஆ�க ெம"ப� தி(3வ   ரணிேச  கைதெய; லாமட�கி      அைற0த ந�பி ய0தாதி   அாிய சி8ற� பல�#�ேள  7�+� பத�ேதா( தி$வா�+�   ேதா(ற �லெக; லாெம(B      ெசா;ல ெவ;லா மறி0#   தி$�ெதா9ட  �ராண� விாி�#ைர�த  ேச�கி ழா வா� +(ற�7 �   ேசேய சி8றி; சிைதேயேல  
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     ெத=வ யாைன மணவாள    சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (74)   எ"�க�த��*5  எ"�க�த��*5  எ"�க�த��*5  எ"�க�த��*5      ைவய �=ய ம#ேரச(   வ0# பலைக யிட�ெப8ேறா       மைறC8 ச�ப0 த�ெப$மா(    வMவா நீபா %�பதிக�  ைகயி; யா�ெகா9 Mைசபா%�   க$ைண� கடலா� தி$நீல      க9ட ரா+� ெப$�பாண     களிF 0 தி$0த பதி�+மரா  ைதய; பாக ன$�ெபறேவ   தடெமா( றைம�#� தடேம;பா;      த946 ேகாயி; சைம�த$<ைக   த(னா; மகி�0# சிவ4ைச  ெச=A ெம$�க� த��D\ *   ேசேய சி8றி; சிைதேயேல       ெச0தா மைர�4� சி8றMயா;   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (75)   வி"�தாசல�  வி"�தாசல�  வி"�தாசல�  வி"�தாசல�      அ�தா வமர  தம�கிட ெச=   அறிவி லா�கிர ��சகிாி      அ�ர  மடவா  சிBV<ைட   அழி�த ெதனேவ பரசமய   பி�தா பாச ெமாழி0தீச(    ெப$ைம �க" மடவா க�      ெப$கி வாழ நி(னMயா    ெப�மா னி(னா லய6கெள;லா�  ��தா நதியி( மணலாேல   �ய(ேற யைம�#� தி$�ேகாயி;      �$கா உ(ைன ஐ6கரைன    ��க< ெப$மா( தி$வMைய*  சி�தா �ைமக6 ைகைய�4ைச   ெச=ேவா� சி8றி; சிைதேயேல      ெச;வ வி$�த கிாி�+மரா   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (76)  
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  தி"நாவ:  தி"நாவ:  தி"நாவ:  தி"நாவ:      ேதவ ேதவ( சிவைனய(றி�   தி$மா லய(வா சவனமர         தி$�பா8 கடைல� கைட0திடேவ   சின0# ெவ6கா ள0#ர�த  ஆவி வி%ெம( றாிபிரம    அமர  ேகாமா னமரெர;லா�       அ�சி ேயாM வ0தி%நா�   அகில நாத( தி$�கயிைல  ேம�6 க9ணா Mயி8ேறா(றி   ெவ6கா ள�ைத ெய%�தளி�த       விமல வ$<�0 தரLலக�   விள6க� தி$வ வதார�ெச=  நாவ ` வா� +மர+$   நாதா சி8றி; சிைதேயேல      நா6க Hன�+ வழியMேயா�   நா<%� சி8றி; சிைதேயேல.  (77)  தி"ெவ2ெண/ந%:  தி"ெவ2ெண/ந%:  தி"ெவ2ெண/ந%:  தி"ெவ2ெண/ந%:      ெபா=க9 டக(ற அ�ைமய�ப    �க�ேச  ைம0த( தைனேவ9M�      �கD� +ழ0ைத தி$�ைறயி8   ேபா8றி� கயிB தைன*சா�தி�  ைகெகா9 டவ க� ெதா"ேதெவ9   கா<M( தி$�பா< ெட%�#�ள�      களி�ேத வ0# ��+ளநீ       க9ேட பM0ேதா  பாPதி�#  ைமெகா9 Mல6+ மணிக9ட(    வள$6 கயிைல� தி$ந0தி      மைறயா கம�ைத� +ழ0ைதெயL�   வMவா=� தமி�ெச= �ேவதவன  ெம=க9 டவ(வா� ெவ9ெண=ந;`    ேவலா சி8றி; சிைதேயேல         விைளயா< ேடாைர0 #ைடயா=   விள6+� சி8றி; சிைதேயேல.  (78)   தி"வாமா�@  தி"வாமா�@  தி"வாமா�@  தி"வாமா�@      
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 எ�பா; வ0தீ ாிர<ைடய நீ    எ�ைம� பா% Vெர(ேற        எ�மா ன$ள� தி$�(ேன    இ$0ேத கல�ப க�பாட*  ெச�பா க�ேச  கல�பக�தி8   சிற0த க6ைக ேம8கைரயி;      திகழா லய6ெகா9 டாெர(B   ெச�ப� �லவ ரேதெத(ன  ந�பா நா6க Hைர�தபM   நதிைய� கீ�பா; தி$�ெப(ன      நாத ன$ளா; வட�+வி<%  ந9Q6 கீ�பா8 ெப$கிவ$�   ப�பா நதிN� ஆமா�7 �       பாலா சி8றி; சிைதேயேல      ப*ைச மயி;வா கனL(ைன�   பணிேவா� சி8றி; சிைதேயேல.  (79)   தி"வதிைக தி"வதிைக தி"வதிைக தி"வதிைக     ெம=ய( பாகி ெயா$தாதி   விழவா  பழன� #மாபதிேய      விள6ெக( Lயி நா யகென(B   விழிநீ  ெபாழிய� தின�பாM�  ைகயி; Vைண AடLலக�   காண� கயிைல ேமவிAைம      கணமா க*ெசா( மாைலெய(ேற   க;P6 கைரய� பதிக�ெசா;  ஐய( தி$நா ��கரசி(   அ$<ைக Aழவா ர�பணிA�      அ�ைம ெயைமயா� திலகவதி   யா த� பணிA� சிவ(தி$�(  ெச=A� அதிைக மாநக வா�   ேசேய சி8றி; சிைதேயேல       ேசவ8 ெகாMயா= தி$�பத�தா;   சிறிேய� சி8றி; சிைதேயேல.  (80) -------------   9. 9. 9. 9. சி-பைற� ப"வ�சி-பைற� ப"வ�சி-பைற� ப"வ�சி-பைற� ப"வ�     தி"வ"ைண தி"வ"ைண தி"வ"ைண தி"வ"ைண     
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 த$�ெபாDA மமரா பதி�கர சானவ(  சைபயி;நட ராசர6ைக�      தம$க� ெத"ச�த N�திர வியாகரண  சாகர� தா(விாி�ேதா(  ெபா$��ய  பர6கிாியி( மBகின( ெம=�கவிெசா;  ெபா=யா ெமாழி��லவரா=�       ெபா(ேபா ெலL6கவிA( �(பாட �(பாட;  4�லகி ேலெகா9%ேம8  க$�பவ மக8றவ$� அ$ணகிாி நாதரா=�  க0தநி( ன$�ெப8றபி(      க8பக� கனிரச� கடல�த வாாிேத(   கடெலன மகி�0#பா%�   தி$��க� �ழ�கமணி ஈராB ெசவியேன  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      ெத(ன$ைண வள ேகா �ர�#வா� �$கேன   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (81)   தி"�கD�!3ற� தி"�கD�!3ற� தி"�கD�!3ற� தி"�கD�!3ற�     உ$�க�ள ெவா$தாதி நா*சி�� ெத(Lமவ�  ஒ$ைவ ணவ(பாMய      உய க"� +(றமா ைல�பிரப0 த�தி;நா  ெளா(றிL� ெகா$கவிைதயா=*  ச$�கைர கல0தபா ல�தெமன மைலயி(ேம;  த�பிரா( �(�பாட*       ச9டமா $தமைழயி னா8ற�ப ெவா$தின�  தாதிதா( பாடஈச(  அ$�கனா யிரேகாM ெயனவிைடயி; வரவிைடயி(  அMைய� பிM�+மவேளா      டவளM பிM�+மR ைவணவைன A6ெகா9%  ேபா=�கயிைல வாழைவ�+�  தி$�க"� +(றெமL� ேவதகிாி வ$�$க  சிBபைற �ழ�கிய$ேள     சிறியேன( ேக<கேவ ய$ணாத ெவாDெயL�    சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (82)    தி"விாி�ைச தி"விாி�ைச தி"விாி�ைச தி"விாி�ைச     உவைமதா மானசிB மைறேயா ரேனகாி;  ஒ$வ சிவ ேலாக�றேவ      உ�ப ேகா( 4ைச� கவ �கா ளிலாைமயா;  
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 ஊாிP� ளாரவ மைன  யவ��(� வ0#வ0 #ன#�ைற ப6கிெடன  அ(ைனயா� �(ேபாயழ      அமல(வள  பாலL� க$�ெச=# �(Y; அணி0#நீ யி(Bந�ைம�  +வலய� ேதா �(� 4ைசெச= ெய(னேவ  +ழ0ைதெய< டாம;நி8ப�       +ழ0ைதேவ லாAத L(4ைச ெய(ன�  +னி0தவ( 4ைசெகா9ட  சிவ(வா� விாி�சி�ர�  வ$+மர நாயகா  சிBபைற �ழ�கிய$ேள       ெசகத9ட நி(Bபணி ேதவ ேச னாபதி   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (83)   வ�ளிமைல வ�ளிமைல வ�ளிமைல வ�ளிமைல     இ0#வM வா6க$ைண அ(ைன�0 தரவ;D  எ�ைமயா� அ�தவ;D      எ(ேறப ேயாததியி( நாகெம� ைத�+�  இர<ைச�ாி ேவா(மகளிரா=  வ0த�த வ;D�( னி0திர( மகளாக  ம8றிைளய வ;D+றவ       மகளா= வள 0திட மைற�கிழவ ென(னேவ  வDயத9 @(றிவ0#  ெகா0தல  கட�ப நீ ேகாMம( மத க�நிக   +மரெனன �(னி(றவ�      +8ேறவ; ெச=திட� ேதாழிAட L�ள�  +ளி 0த�ைம கா�தி$0த  ெச0திைன� �ன�வள$� வ�ளிமைல ேவலேன  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      ெத=வ� +ற�திெயா% விைளயாM நி(றவ(   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (84)   தி"�தணிைக தி"�தணிைக தி"�தணிைக தி"�தணிைக     ஒ$�திெயன வ�ளிகD யாண�� ெச=#பி(  L8றி$0 த$�மாமைல      உைம�கர Lைர�தெதன வ�ளி� கைன�ைதA�  உக0ேத Aைர�த$�மைல  ம$�த6+ நீலமல  3(B�� ேபாதிL�  மகி�0ேத தின0த$மைல  
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     வ�ளPைன ய *சி�# வாசவ( ெவ�ளாைன  வா6க� ெகா%�த$�மைல  க$�த6+ பவெமலா0 7ர�தி ேலநி(B  க9ேடா � ெகாழி�த$�மைல      க9Qதைல ெய0ைதநீ சிவD6க வMவினி;  க9%4 சி�தி%மைல  தி$�தணி மைல�+மர ஈராB ைகெகா9%  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      தினநீல மல ேம� ப(னி$ �யாசலா   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (85)   !மரேகா;ட� !மரேகா;ட� !மரேகா;ட� !மரேகா;ட�     ெபா(+ல� ம9டமா யிர�ெத<ைட யா9ட#�  ெபா(னாட ேரவ;ெச=ய�      �க�ெகா9ட Nரப� மாவா யி$0த#�  ெபா=ெய(B வி<ட$ளினா;  எ(க9ணி ன%விP� இைமேயா க� �MேமP�  எ0ைததா ளி(கீ"�வ0      திற0தந8 க8ப�தி; நி8+மயி; நி(றிட  இத8+�( னி(றி%மயி;  உ(கமல பாத�தி ல�#வித மாகிேய  உ;லாச ஆன0தமா=      ஒழியாம ேலநி8க வ *சி�க ��திய$�  உபயசர ணா��ய�தா=  ெத(க*சி நகாி8+ மாரேகா< ட�#ேவ�  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      ெசக�தி;�� ப�திர9 டற�வள � தவ� மக(   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (86)   தி"மயிைல தி"மயிைல தி"மயிைல தி"மயிைல     உ(மல � ைகயில6 கனிவா6கி ேய�சி�  #லகநீ திையவிள�கி      ஓ6+�� �Mயரச  வ0#பணி ய��வி  AலாமR ைவ�கிைளயவ   க(மமல மாையயி$ ளிரவி�( னி$ெளன�  காணாம ேலயவ( ெம=�      காளிAட னா%�பிர ச9டதா9 டவL9ைம   க9%மா லயனாதிேயா  ந(ைமெயன ேவாதினா  நா<டற� ெபா$ளி(ப  
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  ஞானமா ாீாிர9%�      ஞால�# ேளாரறிய ேவத0 தமி�ெச=த  ஞானவ� Hவ வா�பதி  ெத(மயிைல ய�பதியி; வ$+மர நாயகா  சிBபைற �ழ�கிய$ேள.       திக�வாயி லாெரன ெவன�க$� விள6கேவ   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (87)   தி"ெவா+றி5  தி"ெவா+றி5  தி"ெவா+றி5  தி"ெவா+றி5      ெபா$H8ற வ$<+ழவி வMவாகி இைடம$த   �காெரL0 திக�காவிாி�      4�ப< Mன�ெத�ைம யாH�ெவ9 காட த�  �த;வெரன ேவ�+0#   க$�8ற பாசமற ெம=�+ரவ னாகிேய  க$ைண� கைட�க9 ைவ�#�      காத8ற aசிA� வாரா# காQ6   கைடவழி� ெக(ற$ளேவ  ப$வ�தி; ம9ணாைச ெப9ணாைச ெபா(னாைச�  ப8Bக ளற�#ற0த      ப<Mன� #�பி�ைள சிவD6க வM�ற�  பாM%� பாமாைலெகா�  தி$ெவா8றி \ ேமவி வா�+மர நாயகா  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      சிறியேன னாணவ வி$<பறைவ ேயாடேவ   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (88)    தி"�காள�தி தி"�காள�தி தி"�காள�தி தி"�காள�தி     �(க$ைண யாமைல சில0திகா ள(யாைன  3வMவ மாகியமைல       3வ$� வல6ெகா9% வ0#ேத வார6க�  �(னி(B பாMயமைல  உ(கமல நயனவ$� ெப8றந� கீர தா�  உய ��தி ேச 0தி%மைல      ஒ$பிரம  மணிக9ட சி�தரா யாலய�  உ9டா�கி ைவ�தி%மைல   ெபா(+ல� மல ெகா9% ேவட க9 ண�ப ெச=    4ைசைய Aக0தி%மைல      �கழாத ைவணவ த� விழிமைற� #�பி(�  �கழவிழி த0தி%மைல  
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 ெத(கயிைல ெய(னவ$ காள�தி மைல�$க  சிBபைற �ழ�கிய$ேள      ெசகத9ட மீ(றஞா னா�பிைக +மரேன   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (89)   தி"வ�கைர தி"வ�கைர தி"வ�கைர தி"வ�கைர     கா ேம� ம�ண� க$6க6+; விMயேவ  கட�ள க ெளாளிெப$கேவ      க0தநி( ெசயச6+ ேகாத9ட நாெணாD  கவி(BM �ழ�கியெதன�  பா ேம� ெவ�ைளA$ நீசெரா% ப�சமா  பாதகமி ேல*சரான      பைகயி$ ளழி0ேதாட உன#சிவ சமயமா�  பாLவ0 #தயமாக�  F ேம� நக��ள ேசவ8 க%6+ர;க�  ெகாMயினி( �ழ6கVர�      ேகாப�ள சி�திர� கலாபமயி; வாகன�  F�ேப ெராD�ழ6க*  சீ ேம� தி$வ� கைர�+மர ேவலவா  சிBபைற �ழ�கிய$ேள  சி<டபாி பாலன� #<ட� கிரக�ெச=   சிBபைற �ழ�கிய$ேள.  (90)  --------------------     10. 10. 10. 10. சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�சி-ேத �ப"வ�     சிவ��பிரமணிய� சிவ��பிரமணிய� சிவ��பிரமணிய� சிவ��பிரமணிய�     அவனி�+ ேள+$% மல%ெசவி @ைம�ட�  அ$வ$� திடேவமிக      அ"கிவ$ +<ட6க� வாதபி� த�சயம  சீரணமி ைள�ெபாM$ம;  நவ�8ற க9படல �(ம�த� வயிBவD  நாலா� ைற*�ர�த;      நாலா யிர�#ேம னாY Bட(F%�  நா8ப#ட ென<%ேநாA�   பவச�த சாகர� �8றேப ெரவ$�(  ப�தசன �9ெடறி0த      பாிகல* ேசட�தி னாெலாழி� தான0த  
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 பரம�க மாகைவ�+�  சிவ��பிர மணிய�தி; வ$��பிர மணியேன  சிBேத $$<Mய$ேள      ேத �பிர� பா8பிணி ெயாழி�த$� ைவ�தியா   சிBேத$$<Mய$ேள.  (91)   அாி�பா8 அாி�பா8 அாி�பா8 அாி�பா8     உ(ன$< ச0நிதியி; வா=த8 கபாடேம;  ஒ9தி$� கா�பி(றிேய      உய 4ைச ெச=ய�தி ற0தி$0 தி%�ேவைள  A�சாி� தி%�ேவைளA�  த(ென;ைல வ<ட�தி DரவிP� பகDP�  ச�சாி� தி%�யி கைள�      த$�ெச� மணி�க9 சிவ0திட* சீறி�(  த(பலெம லா6கா<Mேய  ப(னக� ப+வா= திற0ேதாM வ0#ேம8  ப;ல"0 த�தீ9ML�      பலவ$� த�ேசாக மரணெமா( றி(றிேய  பாாி(ேம; வாழைவ�+�  ெத(னாி� பாMவா ெழா$+மர நாயகா  சிBேத $$<Mய$ேள      ேசர ெம=* ெச6ேகா; ெசP�#மைல நாடேன   சிBேத $$<Mய$ேள.  (92)      தி"வ�ைச�கள� தி"வ�ைச�கள� தி"வ�ைச�கள� தி"வ�ைச�கள�     �க�ெகா9ட மைலநா டத8+H( Yாினி;  4தநா யகன$ளினா;      4�ல+ ெதா"மால கால�0 தரர9ட   ெபா(Lலகி Pவாவி(ேமP�  பக ேசர மா(+திைர ேமP�வட கயிைலேம8  பரமசிவ L6க�ாிA�      பரம+$ நி(ேனா% V8றி$� ப#ெதாழ�  பயண�� ற�ப%�ேபா  தகில�# மாைய3 வி$ைளA மற�#ற0  தவ பி( ெதாட 0#ேபானா;      அவ �கMைம யாகலா மவ பி(� ேபாகாம;  அவேம யிர0தைல0ேத(  திக"ம� ைச*கள� த�பன$ ளாB�க  சிBேத $$<Mய$ேள  
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     சிறியேன( விழிகாண இ�ேபா# �$க       சிBேத $$<Mய$ேள.  (93)   தி"�ேகாகரண� தி"�ேகாகரண� தி"�ேகாகரண� தி"�ேகாகரண�     ஏகநா யக(கயிைல இைமயவ க� த�பிரா(  இராவண L�ளமகிழ     ஈ0#சிவ D6கெமா( றீ#தைர ைவயா  தில6ைகயி8 ெகா%ேபாெவன*  சாகர� தி(கைரயி; வ$�ேவைள ெயா$பிரம  சாாியா= வா6கியதைன�     தைரைவ�க அ#ச�த பாதாள� ேவ$ற*  சம ெசAமி ராவண(ற(  ஆகெமா$ ப0ெதன ெவ%�த9ட Fட�ற  அ�மாைன யாMவிைளயா     டதிபலப ரா�கிரம விநாயக( மகி�த�பி  அ�பரைவ ர�தினாகர*  சீகர� வ0#ல� ேகாகரண� வா��$க  சிBேத $$<Mய$ேள     சிவ( மகா D6கெபல D6க3 � திய$�+க   சிBேத $$<Mய$ேள. (94)   �சயில� �சயில� �சயில� �சயில�     உ$*சிகர தாிசன� ெச=ேதா  பிற�ெபாழி�  #ய ��தி Aத�சயில�      உன�+மயி; த0திட� காசிப( தைன�(ன�  உயிாிைன வி%�தசயில�  க$*�ைமயி ெத(Bடைல ய$வ$� தி%ெபாிய   காய6க� நீ�+சயில�      க0தநீ க0ைதைய� 4சி�த சயில�(    க6ைகN� காசிமகிைம  அ$*சைன ெசA0தைலவி மகிழேவ +�ப�னி  அ(ேபா %ைர�தசயில�      அன0தமM யா சிறிய சிைலெயலா� சிவD6க  மாெம( றணி0தசயில�  தி$*சயில மைலவா ழ$<ட$ம நாயகா  சிBேத $$<Mய$ேள      ெத(ம$தி Dைடம$தி; வடம$தி; வா��$க   சிBேத $$<Mய$ேள.  (95) 
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   கா �திைகமைல கா �திைகமைல கா �திைகமைல கா �திைகமைல     தவ� ெச=தாைன ய *சி� தி$0தகிாி  தவ�நீ ெச=தி%தலா;     தைரமாத  வி9மாத ெரா$வரQ காதகிாி  சகமறிய ���சி�#�  பவெமாழி� த$�ெபற� ைமயநீ A9டெச�  பவளவா= நி(B வழிA�      ைப�ெபானிைம யாசல� #ைமய�ைம தி$�ைல�  பா;திர9 ேடவள கிாி  அவனி�க� காசிக9 ட�கைதைய நீ�(  பக�திய � ேகாதியகிாி       அ�ெபாதிய �னிப(னி AடL(ப தா��ய�  அ *சி�# வா��தியகிாி  சிவசாமி கா �திைக ெயL6கிாியி; வா��$க  சிBேத $$<Mய$ேள      சிவகாமி நாத பர த�#வ ெமL6+மர   சிBேத$$<Mய$ேள. (96)    உ=சினிஉ=சினிஉ=சினிஉ=சினி----    அவ7திைக அவ7திைக அவ7திைக அவ7திைக     க8பக ெமL6காசி �ாிகா�சி �ாி#வா     ரகா�ாி அேயா�தியா�ாி      க$#ம# ரா�ாி கவி(ெகா�மா யா�ாி  கல0தேவா ராB�ாிேயா  ட8�தமி +0தி%� த(ேனா% ச�த�ாி  யாகிேய நி(ற$��ாி      அரன$ளி னா8ப�ச பா9டவ க� வி�கிரம     வாதி�த ேரயாதியா�  ெபா8�ைடய ம(னவ க ளா9ட�ாி வாகீச   ேபா8B�ாி காளிதாச(     ேபா8Bமா காளி4 சி�த�ாி எ9ணிலா�      �9ணிய க� வா�0தி%�ாி  சி8பரா நதிெப$க வ0திகா �ாி�$க  சிBேத $$<Mய$ேள       ெசகெமலா �*சினி ெய(னவ$ �ாி�$க   சிBேத $$<Mய$ேள.  (97)   பிரயாைக பிரயாைக பிரயாைக பிரயாைக     
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 சBவசக ��ெப8ற ச6காி வல��ாி*  ச6கமா= வ0ததீ �த�      சகலமைற யாகம� ராணசா� திரமி$தி  தாLவ0 ேதா#தீ �த�  +B�னிவ( �தலான �னிவர க� ேகாMேப   ெகா9டாM யா%தீ �த�      +ளி மகர மாத�தி; மனித$� ேதவ$�  FMேய 3�+தீ �த� நிைறAலக  வDயேவ காய6 ெகா%�தவ   நிைன0தெபா$� வா6+தீ �த�      நிைனவாிய பாதக க� 3�கினா லவ கைளA�  நி(மல க ளா�+தீ �த�  திாிேவணி நிைறA� பிரயாைகநக  �$கேன  சிBேத $$<Mய$ேள      சீவLட( வா�பவ க� ேக<டவர ம$��$க   சிBேத $$<Mய$ேள.  (98)   கையகையகையகைய    அற0தவிெரா  ெபாியெகய வ�ரன# �Mயி( ேம;  அ�பிகா நாதLைமயா�      ஐ6கர( அ9ண;நீ யாியாதி பதிென9ம   அ$Hட( பாத�ைவ�#  நிைற0ததல மீெத(ன நி(றத( ென;ைலையெம=  நீ6கிேனா  ேகா�திர�தி;      நி(றவ க� 3ேவ" தைல�ைறA� ேளா பிற   நிைன�#வ0 தMமிதி�தா;  இற0ேதா க� நாேல" ேகாMெயL� நரக�  தி$0தாP� ம9ணி;வி9ணி;      இற�ெபா% பிற��8 றி$0தாP� ��திமைல  ேயறேவ ேயணிைவ�+�  சிற0தப8 +னிநதி நிைற0தெகைய வா��$க  சிBேத $$<Mய$ேள      ெச�தவ க� பிறவாத ��தித$ +மரேன   சிBேத $$<Mய$ேள.  (99)   ேகதார� ேகதார� ேகதார� ேகதார�     அற�ெபா$�க ளி(ப�V ட$ண0தி யாZா  ராதிேயா  ேம�கயிைல      ய6கிாி� +�ெத8கி ல�கேம யி$ப#ட(  
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 ஐயாயி ர�பMெயL�  நிைற0தமைல A9டைவA� �த(மைலயி தாதலா;  நி(ைன�க வானி;ைவ�#    நீ9ம0திர சி6கா தன�த�ைம Aட(ேம�  நி$மல( ெவ�ளிெவ8பி;  பிற0திற0 #ழலாம லான0த அ�#9%  ெப$வா�� ெப8றி$�க�      ேபராைச A8ேறா ச ாீர�# ட(வர�  ெபாியவ$� ��திவா=த;  திற0தி$� +�சிவ( ேகதார� வா��$க  சிBேத $$<Mய$ேள    ேதக�வி< %(ச0நி தி�கMய ேன(வர*   சிBேத $$<Mய$ேள.  (100)   � ��பிரமணிய  ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� �+றி+-� ��பிரமணிய  ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� �+றி+-� ��பிரமணிய  ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� �+றி+-� ��பிரமணிய  ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� �+றி+-....        ________       உ  சிவமய� -  தி$*சி8ற�பல�  6. 6. 6. 6. ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� ே��திர�ேகாைவ� பி�ைள�தமி� ----            !றி��ைர �த*யன!றி��ைர �த*யன!றி��ைர �த*யன!றி��ைர �த*யன     விநாயக  : ஒ6காரவM� - பிரணவ வMவ�. +Mைல - பிரணவ�, நாத�-நாதத�#வ�.  சிவபிரா( ஆ(மா�களிட�# ைவ�த அ$ளினாேல ஆ(மா�கைள இர<சி�க இ*ைசமி+0#, +Mைலயி( ஏகேதச�ைத� கல�க, அதிD$0# நாதத�#வ�� அதிD$0# வி0# த�#வ�� ேதா(B�. நாத� ��ப�தாறா� த�#வ� எ(ப# ஒ%�க �ைறயி; ; ேதா8ற�ைறயி; அ# �தலாவ# த�#வ� ஆ�. வி0#த�#வ� ��ப�ைத0தாவ#.   நாத� எ(ப#, இர9% எதி மைறயான மி(சாரச�திக� (பாA�ச�திX தா6+�ச�தி) ஒ(ெறாெடா(B ேச$�ேபா# ெதானிA� பிரகாச�� (ஒDA� ஒளிA�) ேதா(Bவ#ேபால* சிவNாியLைடய கதி  +Mைலயி; வ0# ெபா$0திய�ட( உ9டாகிய ெதானிேயயா�. நாத�திD$0# வி0# ேதா(B�. ெதானி ஆகாய�தி; பர�6கால�# வ<டவMவாகேவ பர��. வி0#-��ளி, வ<ட�. வாிவMவி; ��ளியிD$0# எ"�#�க� ேதா(B�; ெதானி வMவி; ஒDவ<ட�திD$0# எ;லா எ"�#�கH� ேதா(B�.  “அகர �தல எ"�ெத;லா� ஆதி பகவ( �த8ேற Aல+"   எ(ப# தி$�+ற�.  
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 இதைன >னி�#ண க. உபாதான�-�த8காரண�. ��தமாைய அ��தமாைய, பிரகி$திமாைய என மாைய 3வைக�ப%�. மா - ஒ%�க�, யா-ேதா8ற�. உலக� ஒ%6கி� ேதா(Bவத8+ இடனா= உ�ள# மாைய. ஆ(மா�கH�+ அறிைவ மய�கி விள�+வதா; மாைய என�ப<ட#. கைல- நிவி �தி �தDய ஐ0#. ம0திர�  பிரமம0திர� ஐ0#�, அ6கம0திர� ஆB� ஆகிய பதிெனா$ ம0திர6க�. பத�-எ9ப�ெதா(B. வ(ன�-எ"�# ; ஐ�ப�ேதார�கர�. இைவ ��தமாயாகாாிய�. ம0திர� எ(பத8+ ச�த ேகாM மகாம0திர� என�� ெகா�ளலா�. ஐ0# ஏ�-சிவத�#வ� ஐ0#, வி�தியா த�#வ� எ". ஆ6கார �தலான த�#வ�-ஆ(ம த�#வ� இ$ப�# நா(+ என�ெகா�க. ஆ6கார� எ(ப# 22-ஆ�த�#வ�. அத8+ேம; ��தி, சி�த� இர9%மா�. �$ட த�#வ� 25-வ#. பைட�த;, கா�த;, அழி�த;, மைற�த;, அ$ள; எ(L� ஐ0#� இைறவ$�+� தி$ விைளயா<டா�. ஆன0த வன�- �காசி.   "தி$வம  காசி நாH� சிவான0த மளி�+ மா8றா;  ெப$+மா ன0த கான� என�ெபய  ெப8ற த(ேற." - காசிக9ட�.  +�சர� - யாைன. +�சர�க(B - விநாயக� கட��. ஊ6கார� - ஹூ� என எ"��� ஒD. N மா - Nரனாகிய மாமர�. ஆர�தா6+ மணிமா ப(. �$கேவ� எ"0த$ளிA�ள தல6களிL�ேள ஒ$ CB தல� எ(க.  'தமி�மாைல தைழக எ(B +�சர�க(றி( அMமலைர அ�சD�பா�' என �M� ெச=க.      ------------- 1. 1. 1. 1. கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�     1.  (அM-1) கயிலாய சிகர� - கயிலாய மைலயி( உ*சி. வி�வபதி - சிவபிரா(. வி�வ� - உலக�, அத8+ நாயக( வி�வபதி. - கனக� - ெபா(. (அM-2) +ண4தர� - +ணமைல. ேகாகனக( - பிரமேதவ . +Mைல -பிரணவ�ெபா$�.  (அM-3) பராச�தி ஆதிச�தி இ*சாச�தி ஞானச�தி கிாியாச�தி என* சிவச�தி ஒ(ேற வியாபார ேபத�தா; இRவாB நாம ேபத�ைத அைடவேத அ(றி வ[# ேபதமி;ைல எ(க. அஃ# எ�பM� ேபால எ(னி;, தீயினிட�#�ள உ]ணச�தி ஒ(ேற உேலாக�, கா]ட�, இலவண�, அ(ன� �தDய விஷயேபத�தினா; உ$�+கிற# ெகாH�#கிற# ெவM�கிற# சைம�கிற# ேபாலா�. இவ  ப�சச�திக� என�ப%வ .  (அM-3, 4) சிவச�தி ெயா(ேற ேபாககால�தி; பவானி என��, ேகாபகால�தி; காளி என��, A�த கால�தி; மகா# �ைக என�� ெபய  ெபB� எ(க. அயி; - F ைம. அகில� - எ;லா�. அறி#யி; - ேயாகநி�திைர.  



81 

  2.  (அM-1) கனகமான சைப-ெபா(ன�பல�. அ�பர� -  ஆகாய� ; ஞானாகாச�. நா;வ - தி$ஞானச�ப0த , தி$நா��கரச , �0தர , மாணி�கவாசக  எ(L� சமய+ரவ . ெச0தமி��பா<% - ேதவார தி$வாசக6க�. சி��� - எ9கா8��, சரப�. அ9ட -ேதவ .      (அM-2) மணி த6+ வா= உரக க6கண� - இர�தின6க� ெபா$0திய வாயிைனAைடய பா�பாகிய க6கண�. த0ைதயாகிய கயிலாய( எ(க.       (அM-3) ம6+; - ேமக�. வானவ  - ேதவ . ைப0த$�ேதா�� - க8பக* ேசாைல. கட�ப( - கட�பமல மாைலைய யணி0த கட��.       (அM-4) அக0ைத-ெச$�+. களிFர - மகி�*சிமிக. ேகா<% உய  க0தகிாி - சிகர6களா; உய 0# விள6+� க0தெவ8�.  �M�:  ஆB�க ைம0தைர� கா�க� த0ைதகயிலாய( அM சி0ைத ைவ�# ஏ�##�.   3.  (அM-1) �வன6க� இ$C8றி$ப�# நா(+ எ(க. ச#�க�ேதா( - பிரமேதவ . சட6+ - தி$மண*சட6+க�. �ர0தர( - இ0திர(, ''�ர0தர( 4��ன; ெபாழி0# நி8ப-" “வானவி;ைல� +ைழ�+0 தி$�தாைத நீெரா% ெகா%�ப” (��#�+மார�வாமிபி�ைள�தமி�)  (அM-2) சிவபர6கிாி- தி$�பர6+(B. ஆB ஆனன� - ஆB தி$�க6க�.    (அM-3) நவேபத�- பிரமா, வி]Q, உ$�திர(, மேக�ர( உ$வ�; சதாசிவ( அ$�$வ�; வி0#, நாத�, ச�தி, சிவ�  எ(பன அ$வ�. +9டD - +9டDச�தி. +9டD சில��, நாதபரமான0த� சில�ெபாD, ஞானான0த� வM� எ(க.  இைவ இைறவL�+ உபசாரவMவேம, உ9ைம வMவ ம(B. இதைன  " சிவ� ச�தி நாத� வி0# சதாசிவ( திக"� ஈச(  உவ0த$� உ$�திர(தா( மாலய( ஒ(றி ெனா(றா=  பவ�த$� அ$வ� நாD6 +$வநா Pபய� ஒ(றா  நவ0த$ ேபத� ஏக நாதேன நM�ப( எ(ப .''  -சிவஞானசி�தியா . ''..... �க(B, ெம=த$ ைசவமாதி இ$3(B� வி�ைதயாதி  எ=#த� #வ6க ேளA� ஒ(Bமி( ெற�மி ைற�ேக”  - சிவஞானசி�தியா .  "த�# வ0தைல க9டறி வாாிைல�   த�# வ0தைல க9டவ  க9Mல    த�# வ0தைல நி(றவ � க;ல#  
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  த�# வனல( த9�க `ரேன'' - தி$நா��கரச .   (அM-4) பவ�- பிற��. அ�#வித�- அ�ைவத�. பரம நாடக� - பரமான0த தா9டவ�. சிவNாிய(, தி$வ$<கிரண�. �M�: உைம, ெத=வாைனைய மண� ெச= +மரைன� �ர�க. ெத=வயாைனய�ைமயா  தி$மண� இதி; Fற�ப<ட#.   4.  (அM-1) சி6க�கா�ர(, தா$கா�ர(, Nரப(ம( எ(L� 3வ$� சேகாதர க�. ெதRவ -பைகவ .  (அM-3) அAத6ேகாM- பதினாயிர6ேகாM. சலராசி - கட;. க6காேதவியி( ெவ9ணிற�தி$ேமனி பதினாயிர6ேகாM ச0திர  உதய� ேபா(றதா� எ(க.  �M�: க6ைக நாயகி எ(L� ஆன0த அ$� ெவ�ள� எ0ைத+கைன��ர�க.   5.   (அM-2) வைரயாம;-அளவி;லாம;.  (அM-3) ேதா;�க( - யாைன �க�ைதAைடய கஜ�கா�ர(, ஞா(B-ெபா"#. +8ேறவ; - பணிவிைட.  �M�: க$ைண மைல ைம0தைன� தனி�ர�க.   6.  (அM-2) நா  அக�ேத - அ(��ள மன�திேல. நாகவ<ட� - வானவ<ட�.    (அM-3) தாரக�பிரம� - பிரணவ�. ெபா8சைப - ெபா(ன�பல�; சித�பர�   7.  (அM-1) +Bநைக - �(3ர;.    (அM-2) பாச ஐ0# அ0தகார�-ஆணவ�, மாைய, க(ம�, மாேயய�, திேராதாயி எ(L� ஐ0# மலவி$�.   8.  (அM-1) எ9 திசா�க நாயக  - அ<டதி�+�பாலக .   (அM-3) கா(�ைள - ��திர(. ச#ரானன( - நா(�க(.  (அM-4) சததள� - C8றித�. ப�மாசன� - தாமைர மலராகிய ^ட�.   9.  சர[வதி, இல�+மி, ச�தமாத , # �ைக , ப�திரகாளி �தDேயா  பரமசிவ( அ$H� க$ணாநிதிைய� �ர�க எ(க.   
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 10.  (அM 1-2) காசியி; இற0த ஆ(மா�கH�+ உைமய�ைமயா  உ�தாீய�தினா; இைள�பா8ற;, சிவெப$மா( வல*ெசவியி; தாரக�பிரம�ைத உபேதசி�த; Fற�ப%�. எ<% வM� - அ<ட3 �த� : அைவ - ம9 நீ  அன; வளி வா( ச0திர( Nாிய( ஆ(மா எ(பன.  �M�: ��ப�# ��ேகாM ெத=வ6க� �$கைன� �ர�க எ(க.      ____________ 2. 2. 2. 2. ெச'கீைர�ப"வ�ெச'கீைர�ப"வ�ெச'கீைர�ப"வ�ெச'கீைர�ப"வ�     11.  (அM-1) உதயரவி - உதயNாிய . உபயசரண� - இர9% தி$வMக�.  (அM-2) விமல�- +8றம8ற. நயன�- க9.  (அM-4) ெத(கமைல- அழகிய தி$வாZ . ேதவாதி ேதவ( ஈ9% �$கேவ�.   12.  (அM-1) ச*சிதான0த�- ச�#* சி�# ஆன0த� ஆகிய வMவ�. இதைன 'உ9ைமயறிவான0த�$வாகி'...எ(B பர�ேசாதி தி$விைளயாட; FB�. உ9ைமயாவ#: அநாதி நி�த மல ப0த ஆ(மா�கைள�ேபா; ஆ�க� ேக%க� இ(றி நிைலேபBைடய அநாதி ��த ��த�த(ைமAைடயனா= நி8ற;. அறிவாவ#: ஆ(மா�களிட�தி; விய�சகமா= நி(B உண �#மாBேபா; தன�+ ஓ  விய�சக� ேவ9டா# விள6கிA�, விள�க� ெச=#� இய8ைக உண வினனா= நி8ற;. விய�சக�- #ைண. ஆன0தமாவ#: மலேபாத�தா; ஆ(மா�க� மைல�8B* சி8றறிவா; அ>பவி�+� சி8றி(ப6க� ேபாலா# ஆ(மா�கH�+ ��தியி( க9 ேபாி(ப� அளி�+� வா�பி; இ(ப�ைடயனா= நி8ற;. ச�#- உ9ைம , சி�#- அறி�, ஆன0த� - வர�பி; இ(ப�. "நி�தியான0தேபாதமா=” (க0த  கD ெவ9பா) அன0த க;யாண +ண� - எ;ைலயி;லாத ம6கல +ண6க�. ச வ�கிய� - �8Bண �. Nடாமணி - தைலயிலணிA� மணி. ச$வபாி4ரண� - எ;லா�ெபா$ளிP� எ�ளிL� எ9ெண= ேபால�� பாDL� ெந=ேபால�� நிைற0# நி8ற;.  (அM-2) அச�சல� - சலனமி(ைம . பர�ேசாதி - ேபெராளி�பிழ��.  அகள6க�-கள6கமி(ைம . மதி - ச0திர(. அநாதி - ஆதியி(ைம .  (அM-3) ரவி- Nாிய(. நி �+ண� - மாயா+ண6க� இ(ைம; எனேவ அ$<+ண6கேளா% FMவிள6+த; எ(க; அைவ எ9+ண�. ஆமய� - மல�; அஃதி(ைம நிராமய�. �ராதன - "�(ைன�பழ� ெபா$<+ �(ைன�பழ� ெபா$ேள'' எ(றபM. அ�#வித� - இர9ட8ற நிைல..    (அM-4) ெச*ைச - ெவ<சி. �யாசல� - �யமைல.    
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 13.  (அM-1) மாணி�க க6ைக - ஒ$தீ �த விேசட�. கதி காமேவலைர� தாிசி�ேபா  ஊைம நீ6க�ெபBவ , +$%ேபா�, மலMக� ைம0தைர� ெபBவ  எ(க.  (அM-2) �$கேவ� நாம�ைத�Fறி வழி*ெச;ேவாைர வனவில6+க� #(�B�தா எ(ப#. 'க0தேன க9க9டெத=வ�' எ(ப# +றி�பிட�த�க#. “ெம=க9ட ெத=வ� இ�ெத=வ� ” என ��#�+மார�வாமிபி�ைள�தமிழி; வ$வ# கா9க.  (அM-3) இRவாசிாிய  கா�சி�ர�தவ  எ(ப#�, இவ$�+ உட�பி; ஒ$வைக ேநா= உ�ளெத(ப#�, அ0ேநா= நீ6+த8+� ெபாி#� ேவ9%கி(றா  எ(ப#� இதனா; ெதாிகிற#. ��தி ம9டப� கா�சீ�ர�தி; உ�ள#; இ�ம9டப� 3(B எ(B� அைவ �ைறேய ��தீ*�ர�தி8+ எதிாிP�, ச வதீ �த�தி( ப�க�திP�, தி$விராேம*�ர�தி( ச0நிதியிP� உ�ளன எ(B FBவ .  (அM-4) ேச9 - வி9Qல+. �ேலாமைச - இ0திராணி. ெப9பிM -ெத=வயாைனய�ைமயா .   14.  (அM-1) �கி` தி - ேமகவாகன�. இைமேயா  - ேதவ . இ�பாடD( ெபா$� க0த�ராண� - உ8ப�திகா9ட� - தி$விைளயா<%�படல�தி8 கா9க.   15.  (அM-1) அ*�த(- தி$மா;. தி$மட0ைத - இல�+மி.  (அM-2) ஓராயிர� பணா�M உரக� - ஆதிேசட(; பண�- பட�, உரக�- பா��.  இ�பாட; வ�ளிய�ைமயா  வரலாB FB�.   16.  (அM-1) இமயாசல� - இமயமைல. 4ரண( - சிவ ெப$மா(.  இ�பாட; அக�திய$�+ இைறவ  தி$மண�ேகால6 கா<M நி8ற; FBகி(ற#.  (அM-4) +�ப�னி- அக�திய . �$கேவ� அக�திய$�+ உபேதசி�தைமயா; ‘+�ப�னி +$நாத' எ(றா .   17.  (அM-1) சி�திராநதி - +8றால�#� தீ �த விேசட�.  (அM-2) ம$வா= - வாசைனெபா$0திய, ெமௗD- கிாீட�, மணிவ9ண�- நீலநிற�.  (அM-3) சடாடவி - சைட�கா%, அ�மானிட� பிாியாத- அழகிய மா(ேபா(ற உமாேதவியா  வாமபாக�தினி(B� நீ6காத; அ0தமா( இட�கர�தினி(B� நீ6காத என�� ெபா$� ெகா�ளலா�. ஐ0# ஆனன�- ஐ0# தி$�க�.  18.  (அM-1) விற;-வDைம, வ*ரபாணி- வ*ராAத�ைத� ைகயிேல0திய இ0திர(.  
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 (அM-2) வ�ப - Vண . அ�ண - இரா�கத . பி( இர9டMக� �$கேவ� தி$விைளயா<ைட� +றி�தன.  19.  (அM-1) அகர� உகர� மகர� வி0# நாத� எ(பன ஐ0# ஓ6கார6க�. "ஓதியைவ0, ேதா6கார�#�ெளாளி�+� உ�ெளாளியா=" (க0த  கDெவ9பா -58-9) ''ஓ6கார�#� ெளாளி�+�ேள �$க( உ$வ6க9%" (க0தரல6கார�) ஆB - ஆற�#வா�கைள� +றி�தபM.  ம<M;- எ;ைலயி;லாத +Mைல- பிரணவ�, நிைர- வாிைச. �ைற- விதி. இ�பாடD( க$�# "-பைட�ேபா(, அக0ைதAைர�பமைற யாதி ெய"�ெதா( Bக0த பிரணவ�தி( உ9ைம �க(றிைலயா;, சி<M� ெதாழிலதைன* ெச=வெத6ஙென(B �ன�, +<M* சிைறயி$0#� ேகாமாேன'' என� க0த  கDெவ9பாவிP�; 'சி<M ெச=வதி� த(ைமயேதாெவனா* ெசRேவ�, +<M னானய( நா(+மா �MகH� +P6க" என� க0த�ராண�திP� விாிவாக� Fறிய$ளினைம கா9க.  (அM-3) எ<M$6ைக� கமல(- பிரமேதவ . இ$C8றி$ப�# நா(+ �வன� எ(க.   20.  இ#�� +மார�கட�� தி$விைளயா<%� FBகி(ற#.     __________________             3. 3. 3. 3. தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�     21.  (அM 1-3) நாத( - ெசா�கD6க3 �தி, ம#ைரயி; தைல*ச6க��லவ  - 4,449, இைட*ச6க��லவ  - 449, கைட* ச6க��லவ  ந�கீர  �தலாக - 49 என �ைறேய +றி�தபM. ேவத(- பிரமேதவ . ம#ைர எ(ற# நகர�ைத  (அM-4) ஆB +ண� - ஐ�வாிய�, Vாிய�, �க�, தி$, ஞான�, ைவரா�கிய� எ(பன. அமல( மலரகித(. ஆலவா= எ(ப# தி$�ேகாயி;. இதைன, "Fடலாலவா= ”, “ம#ைரயாலவாயிலா=" (தி$ஞான-ேதவா.) ெத(Fட8றி$வாலவா=” (தி$நா�-ேதவா.) “ம#ைர� தி$வாலவா=” (ெசா�கநாத$லா) என�FBத; கா9க.  22. இ�பாடD( க$�ைத� க0த�ராண�- தகேரB படல வரலா8றி8 கா9க. விாி�ச(-பிரமேதவ . #6க�- பாி��த�. “வி$�பா லளி�தநவ Vர$�+� �(ேனா(, ம$�பாA� 
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 தா  Vரவா+- ெந$�பிPதி�, த6க< �வன� அைன�#� அழி�#ல��, ெச6க<  கிடாயதைன* ெச(Bெகாண 0- ெத6ேகா(, வி%�+திெய( B=�பவத( மீதிவ 0 ெத9தி�+�, நட�தி விைளயா%� நாதா” (க0த  கDெவ9பா 88-90).   23.  (அM-1) நா<ட�- க9. மா$த�- வாA. அளேகச(- +ேபர(.  (அM-2) சர�- அ��. 4மாாி- 4மைழ.  (அM-4) க0தகிாி - க0தமாதன ெவ8�. இ# கயிைலைய* சா 0#�ள#�, �$க�கட�H�+ உாிய#மான மைல. ேதவார ைவ���தல6களி; ஒ(றாக�� உ�ள#; 'க0தமாதன� கயிைலமைல ேகதார�’ ேதவார�. க0த�ராண� தி$விைள யா<%� படல வரலாB கா9க.   24.  (அM-1) மாமக�- ெப$ைம ெபா$0திய யாக�.  (அM-2) த+வ - அர�க .  �M�: அவிA9ண, ைமA9ண, வி$0#9ண ெவ9பாP9ட ெசRவாயா.   25.  (அM-1) அமர ேகாமா(- இ0திர(, �கD- சீகாழி.  (அM-2) ேசாம(- ச0திர(. சடாெமௗD- சடாம+ட�.  (அM-3) +�ப�னி- அக�திய . இ�பாடD8 Fறிய வரலா8ைற� க0த�ராண�, காவிாிநீ6+படல�தி8கா9க;  "�ர + லாதிப( 7=மல  ந0தன�  ெப$க வா கட; ெப=த வயி8றிேனா(  காக நீைர� கவி��த மதகாி”  - பிர�D6கeைல.  26. சி�த கHைடய பலவைக நிைலக� இதி;ேபச�ப<%ள. அ<டா6க�- இயம�, நியம�, ஆதன�, பிராணாயாம�, பிர�தியாகார�, தாரைண, தியான�, சமாதி எ(பன.    "இயம நியமேம எ9ணிலா ஆதன�   நய�B பிராணாயாம� பிர�தியா கார�   சயமி+ தாரைண தியான� சமாதி   அய�B� அ<டா6க மாவ# மாேம.”  -(தி$ம0திர�-552)  
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 அணிமாதி- அணிமா, லகிமா, மகிமா, பிரா�தி, காிமா, பிராகாமிய�, ஈச�#வ�, வசி�#வ� எ(பன. எ;லா� வ;ல சி�த  வரலாB தி$விைளயாட8 �ராண�தி8 கா9க.   27.  (அM-2) இரத�- �ைவ. எயி;- மதி;. ச�கரவாள�- ச�கரவாளகிாி. எ9மைல-எ<%மைல ; (அ<ட+ல ப$வத6க�)  (அM-3) ைக0ெநாM-ஒ$மா�திைர.  பிரம��திரராகிய நாரத �னிவ  சிவெப$மானிட�#� ெகா%�த மா#ள� (மா�) பழ�ைத� ெபB�பM உலக�ைத வல� வரேவ9%ெம(B �$கேவ� மயிேலறி வல� வ0தா . அத8+� விநாயக�கட�� தம# த0ைதயாைர வல�வ0# அ�கனிைய� ெப8றா . அதைன�க9ட �$க�கட�� சின0தவரா=� தி$�கயிைலயினி(B� �ற�ப<% இ�தல�தி(க9 வ0# எ"0த$ளியி$0தா . உமாேதவியா  இைளயபி�ைளயாைர� பிாிய உள6ெகா�ளாதவரா=* சிவெப$மாLட( இ�தல�தி; வ0# +மார�கட�ைள எ%�தைண�#�ெகா9% “பழ� நீேய” உன�+ ேவBெமா$ பழ�� ேவ9%ேமா? என�Fறி� ேகாப�ைத மா8றின . அ�காரண�தா; ‘பழநி’  என�ெபய  வ0த#. இத( விாிைவ� பழநி�தல �ராண� தி$வாவின(+M* ச$�க�தா; உண க.   இ*சாி�திர� �ராண6களி; ேவBவிதமாக�� ெசா;ல� ப%�.   ''FBைட யாH� +(றா� +ண�ெப$6 +(B� ஞான�  ேபBைட� பழ� நீ எ(ன� ெபயர# ம$வி எ6க�   ஆBமா �கவ( ைவ+� நகர�� அ(B ெதா<%  VBெதா; பழநி எ(ேற விள�பின உலக� 3(B�” -(பழநி�தல �ராண�)  'பழநி' எ(ப# �$கேவளி( பைடV<%� தல6க� ஆறL� ஒ(B. �8கால�தா  இதைன� தி$வாவின(+M எ(றன . தி$-இல�+மி, ஆ-ப�; காமேதL, இன(- Nாிய( இவ க� 4சி�த தல� ஆகD( அ�ெபய  ெப8ற#. +- 4மி, M-அ�கினி இRவி$வ$� 4சி�தD( '+M’ எ(B� FBவ . இ�தல�#�+* சி�த( வா�� எ(B� ப9ைடேயா  Fறின . சி�த( - �$க�கட�� தி$நாம� ஆயிர�#� ஒ(B எ(ப  ஆசிாிய  ந*சினா �கினிய .  இனி, பழ�- எ(L� ெசா8ெறாட  "அ;வழி ெய;லா ெம;ெல"� தா+�" எ(L� ெதா;கா�பிய���ளிமய6கிய; (19) N�திரவிதியா; மகர� ெக<%� பழநீ என��ண 0# 'நீெய( ெனா$ெபய  ெந%�த; +B+� ” எ(ற உ$பிய; N�திர(7) 
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 விதி�பM பழநி என �M0த# எ(ப  யா��பாண�# மகா வி�#வா( � நா. கதிைரேவ8 பி�ைளயவ க�.  28.  (அM-1) உபய�னிவா க�- ஆதி ச�� எ(L� ெபய$ைடய இர9% �னிவ க�; இவ க� காசியப �னிவ$ைடய �த;வ க�. இர9% �னிவ க� ��திைய வி$�பி� தவ� �ாிய* சிவெப$மா( கDAக�தி; ��தி ெபBV க� எ(ன, இ�ெபா"ேத ேவ9%ெமன, மB�#�Fறியத8காக அவ  க<டைள�பM ச��, ஆதி எ(L� ெபய$ைடய இர9% க"+களாகி� 4சி�கி(றன  எ(ப# (க"�+(ற� �ராண� - க6காசல* ச$�க�) வாலாB.  29.  (அM-1) பாக�- ப�+வநிைல; அஃ# இ$விைனெயா�� மலபாிபாக� ச�திநிபாத�. பாி� - அ(�. நட�ெச=- ந �தன� ெச=கி(ற. ப8றா - பைகவ .  (அM-2) காக� அQகாமைல :-"தாதா$�, ஆகெமD ஆயL�கா வ(ெறாி�த நா9�தலா=�, காக மQகா� கனகிாியா(” (வா<ேபா�கிநாத$லா-46) '7ய தீ�பா;, அைறபடர� கவி��தெவா$ காக�ைத �னி0தன '', "ஒ$காக� எாி�தைன'' (வா<ேபா�கி� கல�பக�)  (அM-4) ேமக� வண6+� இர�தினகிாி - "ெதாM  �ழ6க மணிெயாD�#� #ைண வி�ாி 4ைச ெகாேலா, இM �ழ6க� �ாி4ைச எ�ஞா(B� இனி#வ�பா='' (வா<ேபா�கி� கல�பக�)   30.   தி$க; மன�- மாBப<ட மன�. இ�பாடD; Fறிய வரலாB : �0தர3 �தி நாயனா  ெகா%6ேகாbாிD$0# தி$வாZ$�+* ெச;P�ெபா"#, ேசரமா( ெப$மா� நாயனா  த��ைடய கள�சிய�திP�ள ெபா( இர�தின� ஆபரண� வ[திர� �க0தவ �க� �தDய திரவிய6கெள;லா� பல ஆ<களி( ேமேல �ம�தி அ0த* �ைமயா<கைள* �0தர3 �தி நாயனா$ைடய பாிசன�#�+ �( ெச;P�பM அL�பினா . அவ க� தி$�$க(49M�+� ேபா+� ெபா"# வழியி; சிவபிரா( த��ைடய 4தகண6கைள ேநா�கி, �0தரLைடய ப9டார6கைள� கவ$6க� எ(B ஆ�ஞாபி�க, அைவக� நாயனா$ைடய �ைமயா<க� வ$� வழியிேல ேவ%வ களாகி�ேபா= அ0த� திரவிய6க� எ;லாவ8ைறA� கவ 0# ெகா9டன. அவ க� ஓM�ேபா= நாயனா$�+ வி9ண�ப� ெச=ய, நாயன  தி$�$க( 49Mயிேல ெச(B தி$�ேகாயிDேல பிரேவசி�#, �வாமிைய வண6கி, “ெகா%+ ெவ�சிைல வ%க ேவ%வ ” எ(B தி$�பதிகெம%�#� தி$�பா<% இBதிேதாB� “எ� #�கி6கி$0தீ  எ�பிரானிேர” எ(B பாMய$ளினா . உடேன ேவ%வ களா= வ0த 
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 4தகண6க� தா6க� பறி�த திரவிய6க� எ;லாவ8ைறA� தி$�ேகாயிD( வாயிDேல ெகா9%ேபா=� +வி�தன எ(ப#.      ___________________________ 4. 4. 4. 4. ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�ச�பாணி�ப"வ�....     31.  (அM-1) பாடக� - மகளி  காD; அணிA� ஒ$வைக ஆபரண�.  அத� - ேதா;. நீ�கைல - நீ9ட ஆைட.  (அM-2) உரக க6கண� - பா�பாகிய க6கண�. வி9 ஆB - ஆகாயக6ைக.  (அM-4) அ �த நாாீச( - மாெதா$பாதிய( ஆகிய சிவெப$மா(. ஆழி - ச�கர�.  இ�தல�தி; இைறவ  அ �தநாாீ�வர 3 �தியாக� கா<சி த$தD( இRவாB Fறின .   32.  (அM-2) ேக\ர�- ேதா�வைள. >த8�<M- ெந8றியிலணிய�ப%� ஓ  ஆபரண�. >த; - ெந8றி.  (அM-3) தரள மாைல - ��#மாைல. �9டர� - திாி �9டர�.  (அM-4) �யசயில - �யமைலகைளAைடயவேன! விளி.  33.  அ>�கிரக� - அற�க$ைண, நி�கிரக�- மற�க$ைண.  “நிைறபர( உயி �+ ைவ�த ேநச�தி( நிைலைமயா+� - அறமD இத�ெச= ேவா$� க>�கிர க�ைத* ெச=வ( - மறமD அகித� ெச=யி( நி�கிர க�ைத ைவ�ப(”, “நி�கிர க6க� தாL� ேநச�தா; ஈச( ெச=வ- த�கிரம�தா; +8ற� அM�#�தீ � த*ச� ப9ணி - இ�கிர ம�தினாேல ஈ9டற� இய8றி ெட(ப(- எ�கிர ம�தினாP�, இைறெசய; அ$ேள எ(B�.” (சிவஞான சி�தியா -N�-2; அதி 2,) (அM-2) தீ- ெந$��. ஆல�- ந��. அ�பிகாபதி- விளி.   34.  (அM-2) ெக$டவாகன( - தி$மா;. +8ேறவ; - சிறிய ஏவ;கைள. ஞா(B - ெபா"#. வ�ளி நாயகியா  �( த9@(றி� ெகா9% எ"0த$ளிய கிழ�ேகால�ைத� +றி�பி�தபM.  “.... நீ%மகி� ெவ=தியவ9 நி(ற+ம ேரச(, நா%�க� ைசவ ெநறி ந8றவ வி$0த, ேவடம# ெகா9%வ$� ேவடெரதி  ெச(றா(” (க0த�ராண� - வ�ளிய�ைம தி$மண�படல�); "ெத=வ மக�ேகால ேம�தி  கிழ�ேகால மா=�+ற மட0ைத�( நட0# ம8ற�, தி$�ேகால �டெனா$ மண�ேகால மானவ('' (��#�+மார�வாமி பி�ைள�தமி�)  (அM-3) அ$ண கண மணி - சிவ0த F<டமாகிய இர�தின6க�. அயிராணி-இ0திராணி.  
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 (அM-4) த$ண வM�- க<Mள� ப$வ�. வ�ளிநாயகியாாிட�#� கிழ�ேகால��, ெத=வயாைனய�ைமயாாிட�# வாDபவMவ�� ெகா9%ெச(றைம இதி8 +றி�தபM.   35.  (அM-1) அ��ராசி- கட;, அளி�த$H� அகிலா9ட நாயகி, எ(ைனயா� அகிலா9ட நாயகி எ(க.  (அM-2) ெச"நீ �திர�- "தி$வாைன�கா�ளாைன* ெச"நீ �திரைள*  ெச(றாMேனேன” (ேதவார�)  “ேபா�கB தீ �த� த(ைன� ெபா�ெளன� திர<M� ேத�  ேத�ெகாளி யிD6க மா�கி� திக�தர இ$�தி னாளா;" (தி$வாைன�கா��-அகிலா9ட -89).   “40தட�#�, த9%ைறயி னி(Bைமயா� த6ேகாைவ� க6ைகAட(, க9%பிM� பா�ேபா8 கரப8ப�- ெகா9%, திர<ட� திர9ட ெச"நீ � திரளா;, அ$<M�க ெவ9ணாவ லாேனா(" (தி$வாைன�கா�லா-25, 26)  (அM-3) இைமயவ க� க�மிய( - மய(. ேதவ க� த�பிரா( சிவெப$மா(. நீறி<டா( மதி;-  "ெப$வா� �ல+� க$Hவா( பிற6+மதி; ெச=திட நிைன0தா(.", "எ;லா� வ;ல தன திய;�� ஈ9%� க$ம0 தம�கிையய, எ;லா  தம�+� பயLத�� இய;�� வி4தி எL�ெபயைர�, �;லா நி(ற தி$நீ8றி( ெபாD�� விள6க� FD�+, ந;லா தரவி( நீறளி�ப நய0தா  நாவ8 ெப$மா(", "ெதளி�+� தி$ நீேற த�த� ெச=ைக� ேக8ப* ெச"� ெபா(னா=�, களி�+� வைக ெச=தற( கைடக� க#வா ெதாழி�+� ெப$�சிற�பா;, ெவளி�கெணா$சி� தைர� ேபால விைளயா<டய$� அ�ேதச8, ெகாழி�+� வைகயி( றாெயவ$� உBதிேயா% பணி�ாிவா '' (தி$வாைன� கா��- தி$நீ8B-10-11)  (அM-4) ச��நாத(- ெவ9ணாவ; மர�தி(கீ� V8றி$0த$H� ெப$மா(.   36. இ�பாடD8 Fறிய வாலாB தி$ைவயா8B� �ராண� சிலாச�னி*ச$�க�தாL�, ந0திேக�வர* ச$�க�தாL� அறிக.  (அM-1) சிவசாZப� ெப8ற தி$ந0திேதவ  நிைலFB�.  (அM-2) இடப�தி( வா= நீராதி - "க6ைகயினீ  கமல�ேதா( கம9டலநீ $ைமய�ைம, ெகா6ைகயினீ  ெகா9டனீ  +ணந0தி வா= >ைரநீ , அ6ைகயினா; ஐயாற( அபிேடக� ப9ணினேன ” (ந0திேக�வர*)  
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 (அM-3, 4) இRவரலாB ைசவ* ச$�க�தா லறிக. "ஐயா றதனி8 ைசவ னாகிA�" (தி$வாசக�)  (அM-4) மதைல - +மார ; விளி. சாB - தி$விழா,   37.  (அM-1) சட�- அறிவி;லாத. தாரக�பிரணவ� ெசா;- பிரணவம0திர�ைத உபேதசி�த$H�. த�பிரா(- சிவபிரா(; வி�ேவச . தரள�- ��#. தர6க�- அைல. க6ைக வி9ணாB - க6ைகயாகிய ெத=வ நதி.   (அM-3) மட0ைதபாக - சிவபிரா( தி$நாம�, பைழய +�பேகாண�ராண�தி; மட0ைதபாக  தி$நடவா�ைர�த ச$�க� 535 ெச=A<களா; இய(B�ள# +றி�பிட�த�க#. சடாடவிசைட�கா%. க6ைகநதி வாணி காளி0தியாதி மாநதிக� - "க6ைகயாளவ� க(னிெயன�ப%�, ெகா6ைகயாHைறA6+ட 3�கிேல", "ய�ைன... ேகாதாவிாிAைறA� +ட3�கிேல'', “சாமிேயா% சர*�வதியவ�, ேகாமிA� �ைறA6 +ட3�கிேல" “தாவி�த8 காவிாிந; ய�ைன க6ைக சர�வதி ெபா8றாமைர �<கரணி ெத9ணீ �, ேகாவிெயா% +மாிவ$ தீ �த� N�0த +ட0ைத�கீ�� ேகா<ட�ெத6 F�தனாேர" (ேதவார�)  (அM-4) மாமக�தீ �தெம(L� தட� - மகாமக�+ள�.    38. இ�பாடD8க9ட ெபா$� வ$மாB :- தி$விைடம$7ைர மகாD6க�தலமாக� ெகா9% விநாயக  தி$வல��ழி, �$கேவ� தி$ேவரக�, ச9ேட�வர  தி$*ேச=ஞ` , தி$ ந0திேதவ  தி$வாவ%#ைற, Nாியனாலய� Nாியனா  ேகாயி;, வயிரவ�கட�� சீகாழி, சபாபதி சித�பர�, ேசாமா[க0த  தி$வாZ  என� பாிவார3 �திக� இய;பி( அைமய� ெப8B விள6+வ# எ(ப#. இதைன,   ''........................................ ஒ�ேப#�   இ;லா வல��ழிேய ஏர�ப( ைவ�பாக   ம;ேல ரக�$க( ைவ�பாக- ந;லா ேச    த9மாட வா�பாM த9dச( ைவ�பாக   வ9மா0 #ைறயிரவி ைவ�பாக- எ9மாறா   ந(காம  தி;ைல நடராச( ைவ�பாக   ம(காழி ேயவ%க( ைவ�பாக- �(காQ�   ெத(னா வ%#ைற\  ேசவம ைவ� பாவாZ    ம(Lேசா மா�க0த  ைவ�பாக- உ(னி;   தைடதவிரா ல6+Mயா சாாிய(ைவ� பாக   இைடம$தி; V8றி$�+� ஈச(”       -(தி$விைடம$7$லா 131-136) எ(ற# கா9க.       
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  (அM-2) விைட- தி$ந0திேதவ . வ%க( - வயிரவ� கட��.  (அM-3) ெபாியநாயக -ேசாமா[க0த . இ�பாடD; த�ிணா3 �தி ஆலய� ஆல6+M (இ$�4ைள)+றி�க�படவி;ைல.   39. பேயாததி -- தி$�பா8கட;; பய�- பா;, உததி-- கட;. ெவ�ைளவாரண� என�பி�ைளயா  தி$நாம� வ0த காரண� Fற�ப<%ள#.  40.  (அM-1) 4 கமல நயன(- அழகிய தாமைர மல  ேபாP� க9கைளAைடய வி]Q 3 �தி.  (அM-2) ச�கராAத��, த9%�, வ*சிராAத��, Nல��, ம"�� ஒ$வMவமா= வ0தேவ;. ரவி- Nாிய(. வMேவ;- F ைமயான ேவலாAத�.  (அM-3) வாைக- ெவ8றிமாைல. அ$� ெச= எ(B அ�பிகாநாத  ெகா%�தேவ;: அ$�வMவமானேவ;.  (அM-4) தானவ - அ�ர . +லகால- +ல�#�ெக;லா� இயமேன ; விளி.    ________________________ 5. 5. 5. 5. ��த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ���த�ப"வ�....     41. (அM-1) இ$ைம�த�பிய - இர9%வைக�ப<ட த�பிய ; அவ  நவVர , இல�க� Vர  என�ப%வ . 4தகண� இர9டாயிர� ெவ�ள�, 4த�பைட�தைலவ  C8ெற9ம .  (அM-3) காேவாி நா% - ேசாழ நா%, ம9ணிகதி- ம9ணியாB;  ��பிரமணிய நதி எ(ப# அ#. ேதவ க�மிய(- மய(. ேச=--�$கேவ�.  இ�பாடD8 க9ட வரலாB க0த�ராண�தி8 கா9க  42.  இ�பாடD8 க9டவரலாB தி$�ெதா9ட  �ராண� ச9ேட�ர நாயனா  �ராண�தா; அறியலா�.  '^ரைட0த பாலதா<ட� ேபணாதவ( தாைத, ேவாைட0# பா=0ததாைள ேவ � தM0தா( தன�+�, தாரைட0த மாைல N<M� தைலைம வ+�தெத(ேன, சீரைட0த ேகாயி; ம;+ ேச=ஞ`  ேமயவேன ”- ஆHைடயபி�ைளயா .  "தைழ�தேதா ரா�தி யி(கீ�� தாவர மணலா8 F�பி- அைழ�த6ேக ஆவி( பாைல� கற0#ெகா9 டா<ட� க9%- பிைழ�தத( தாைத தாைள� ெப$6ெகா% ம"வா; Vச�- +ைழ�தேதா  அ�தமீ0தா  +B�ைகVர<டனாேர”-- தி$நா��கர� �வாமிக�. 
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 �0தர3 �தி�வாமிக�, மாணி�கவாசக�வாமிக�, ேச0தனா  �தDய ெபாிேயா கH� இதைன� பாரா<MA�ளைம கா9க.  பாPக0தா - சிவெப$மா( தி$நாம�.    43.  உமாேதவியா$�+ உபேதச�,  பிரமL�+ அ$ளிய#. ேகதைக, அயிராவத�, தாடைக�+ அ$�ெச=தைம, +6கிDய�கைலய$�+ நிமி 0த$ளிய# �தDய அ$<ெசய;க� சிவபிரா( ெச=த$ளினா  எ(ப# கா9க. கைலயனா  �த;வLயி  மீ<ட வரலாB தல�ராண�கைத ேபாP�.  இைறவ  ெச�சைடேவதிய , தல�பி�ைளயா  அயிராவத கணபதி ஆ9டபி�ைளயா  எ(ப .   44.  இ�பாடD; தி$3லநாயனா  தி$ம0திரமாைல அ$ளிய#�, தி$விைச�பா அ$ளிய தி$மாளிைக� ேதவ  இ6ேக எ"0த$ளியைமA� Fற�ப%கி(றன. ஆ அ% #ைற ப�வMவ�ைத மா8றிய$ளிய இட�. ஆ(மா�கH�+� ப��த(ைமைய நீ�கி� பதி�த(ைமைய அைடவி�+� தல� - எ(ப# ெபய �காரண� +றி��: ேச- இடப�.   45.  இ*ெச=Aளி; அரத�த சிவாசாாிய  வரலாB Fற�ப%�. ப"�க� கா=*சிய இ$�� ��காDயிD$0# ைசவ [தாபன� ெச=தைம +றி�த; கா9க. க�சYரா9டேகா- "க�சYரா9ட ேகாைவ� க8பக�ைத� க9ணார� க9%=0 ேதேன" தி$�தா9டக�.  (அM-2) தாைத- தக�ப(. ெகா9ட; வ9ண(- ேமக வ9ணனாகிய தி$மா;. க�� அயி(B - பிதா�ெகா%�த விட�ைத�+M�#.  46.  (அM-1) தமி�ேவத6க�- ேதவார� தி$�பதிக�,     (அM-2) தி$ஞானச�ப0த 3 �தி �வாமிகHட( எ"0த$ளிய ெதா9ட  பதினாறாயிர�ேப  என�+றி�பி�தபM.  இ*ெச=A� சிவெப$மா( தி$ஞானச�ப0த 3 �தி நாயனா$�+ ��#�ப0த  ெகா%�த$ளியைம FBகி(ற#.  தி$ஞான ச�ப0த�பி�ைளயா  தி$வல��ழிைய அைட0# �வாமிதாிசன� ெச=#ெகா9M$�+� நாளிேல �தி ேவனி8 கால� வ0த#. அ��தி ேவனி8 கால�திேல பி�ைளயா  தி$வல��ழியினி(B� நீ6கி, தி$�பைழயாைற�+� ேபாத8+ அMயா க� உட(ெச;ல*ெச(ற$ளி, தி$வாைறேம8றளிைய அைட0# வண6கி, தி$*ச�தி�8ற�தி8 ெச(B, �வாமிதாிசன� ெச=#ெகா9%, தி$�ப<d*சர�#�+� ேபாக� �ற�ப<டா . அ�ெபா"# ெவ=யி; ெவ�ப�ைத� தணி�+� ெபா$<%� பி�ைளயா$ைடய தி$�Mயி( ேமேல சிவ4த� ��#�ப0தைர 
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 எ%�#, “ப<dச  எ�ைம வி%�த$� �ாி0தா ” எ(B ெசா;D8B. அ0த*ெசா;P� ��#� ப0த$� ஆகாய�திேல ேதா(ற� பி�ைளயா  தி$வ$ைள� #தி�#� 4மியிேல வி"0# நம[காி�தா . பி�ைளயா$ைடய பாிசன6க� அ0த ��#�ப0தைர� கா�பிேல பிM�தா க�. பி�ைளயா  அ0த ��#�ப0த  நிழ8ற* ெச(B தி$�ப<d*சர�ைத அைட0# �வாமி தாிசன� ெச=தா . இதைன� தி$ஞானச�ப0த 3 �தி நாயன  �ராண� 391-396 தி$வி$�த6க� ேநா�கிAண க, 'விைடெயா#6கி நி8ப�பா �# மகி�தைல' ச0நிதியி; ெச(B தாிசி�#ண க.   47.  இ�தல�திேல ஒ$பாதி தி$மா; வM�� ம8ைற�பாதி சிவபிரா( வM��மாக� கா<சித0த$ளியைம +றி�பி�தபM.  ச6கரநாராயண( - ச6கர$� நாராயண$� கல0த தி$�$வ�. “சீேரB தி$மாேலா  பாக�தா( கா9'', "தி$மாேலா  ப6க�தா( கா9” (ேதவார�). "தா�சைடA� நீ9�MA� ஒ9ம"�� ச�கர��, Nழர�� ெபா(னாQ� ேதா( Bமா;- N"�, திர9ட$வி பாA� தி$மைலேம; எ0ைத�கிர9%$�� ஒ(றா= இைச0#" (திR- 3(ற� தி$வ0தாதி-63) “ச6கரநாரணேன" (Fைழய0தாதி-56). “ஒ$பா8 �D�ேதாPைடதய6க ம8ைற, ஒ$பா8ெபா( னாைட ஒளிர- ஒ$பா;, ம"�� ஒ$பா; வைளA� #ல6க�, த"�� உ$வைம0#' (ச6கரD6க�லா-13-4): (யா�ப$6கலவி$�தி N� 2), ேம8ேகா� பைழய உதாரண* ெச=Aளி; ம$<பா��+  இ�3 �த� உவைமயாக� Fற�ெப8றி$�ப#� கா9க.  (அM-1-3) ச6கர( வMவி;: ெச�பவள வ(ன�, நீ�ம", நாக+9டல�, கமலநாயகனான தி$நயன�, க6காநதிநிைற த$ண ச0திர சடாெமௗD ெகா(ைறமாைல �தDயைவ ெபா$0திA�ளன.  நாராயண( வMவி;: நீலநிற�, ச�கர�, மகர+9டல�, ெச6கமலவிழி, இர�தின� நிைற0த ச��நதி அ�ெபா( �M, த9%ளப� �தDயைவ ெபா$0திA�ளன.  (அM-2) கமலநாயக(- Nாிய(. நயன� - க9. ச��நதி அ�ெபா(- சா�4நத� எ(L� ெபய ெப8ற ெபா(. "நாவெலா% ெபயாிய ெபால��ைன அவி  இைழ" எ(L� தி$�$கா8B�பைட (வாி-18)�+* ‘சா�4நதெம(B நாவேலாட%�#�ெபய  ெப8ற ெபா(னா; நி$மி�# விள6+கி(ற 4ணிைனA�' எனவைர0த ந*சினா �கினிய  உைரேநா�கிAண க. இ# ஆடக�, கிளி*சிைற, சாதZப�, சா�4நத� எ(L� நா(+ வைகயான ெபா(L� ஒ(B.  (அM-4) மா ராைச- ச6கரநயினா  ேகாயி;; �ராைச ‘தி$வன0த$ சீராைச' எ(ற# கா9க. ச6கரநாராயண(- சிவபிரா( தி$நாம�. மதைல- ��திர(.   
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 48.  (அM-1) ெவ� காளFட�- ெகாMய ஆலகாலவிட�, மணிக9ட� - நீலக9ட�. ��க9 - ேசாமNாியா�கினி ஆகிய 3(B க9க�.  (அM-2) உ"ைவ அத� -�D�ேதா;. மணி உரக க6கண� - இர�தின�ைத� த(னக�ேத ெகா9ட பா�பாகிய க6கண� எ(க.  (அM-3) ேவதபாி�ர�- ேவத*சில��.  (அM-4) பா;வ9ண( - இ�தல�# இைறவ  தி$நாம�. வர#6கராம பா9Mய  தி$�பணி ெச=# வழிப<ட தல� எ(ப .  49. இRவாசிாிய  கனவி; இைறவ  அ$�ெச=தைம +றி�க�ப%கி(ற#. ெதாளாயிர�#� ெதா9G8ெறா(ப# கணநாத க� Nழ� தி$�ெப$0#ைறயி; +$0த மரநீழD; +$வMவாக எ"0த$ளியைமA� மாணி�கவாசக �வாமிகைள ஆ<ெகா9டைமA� ெசா;DயபM.  (அM-3) வனசமல - தாமைரமல . ஆன0த ம# - ஆன0த�ேத(.  (அM-4) ஞான தினகர( - ஞான Nாிய(. வாத�ாி- தி$வாதa . ெத(னவ( பிரமராய(- மாணி�கவாசக�வாமிக�.   50.  (அM: 1-4) அய(- பிரமேதவ . +$ - பி$க[பதி பகவா(. சதமக(- இ0திர(. ெபாதியமைல �னி- அக�திய . ந�கீர , அRைவயா , ெபா=யாெமாழி, அ$ணகிாிநாத , க$aர , சி(ன��லவ  (?) பகழி�F�த , +மர+$பர�வாமிக� �தDேயா$�+� கவிபாட அMெய%�#� ெகா%�த ெச=திகைள� ெதா+�#� FறியபM. +மர+$பர�வாமிக� ��#� +மார�வாமி பி�ைள�தமி�பா%�பM 'ெபா(4�த +%மி' என� ��ளி$�+ேவbாி;  அசாீாியாக� கிைட�த +றி�� பிரசி�தமான#.    ----------------------------------------- 6. 6. 6. 6. வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�வாராைன�ப"வ�     51.  (அM-1) அட;- வDைம. பதாைக- ெகாM, ெச�ப$தி- சிவ0த நிற�ைதAைடய Nாிய(.    (அM-2) ெமௗD- �M. நைக- �(சிாி��. பாி�ர�- சில��.  (அM-4) எ9க9ண(- எ<%�க9கைளAைடய பிரமேதவ .   52.  (அM-1) அபிேடகம�சன� - அபிேடக நீ .  (அM-2) ப9டாாி - க$aல�ைதAைடயவ(.   
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 �வாமி தி$நாம� - ேகMDநாத . ��பிரமணிய �வாமி 4சி�த தல6கH� இ#�� ஒ(B.    53.  (அM-1) தாQ - உ$�திர(. அ<டவி�திேய�ர  - அன0த , N�+ம , சிேவா�தம , ஏகேந�திர , ஏக�$�திர , திாி3 �தி, சீக9ட , சீக9M எ(L� எ9ம . இவ  அதிகா ரமல� ஒ(ேற உைடயவ .   54.  (அM-1) �ராாி - �ர�ைதயழி�த$ளிய உ$�திர� கட��. �9டக� தவி� - கமலாசன�.  (அM-4) ெவ9ெண=�பிரா( - இ�தல�#*சிவபிரா( தி$நாம�. இவ  வசி<ட�னிவரா; 4சி�க�ப<டவ .   55.  மாேமாக� எ(L� நி�திைர - பாLேகாப( வி<ட ேமாக�பைடயா; வ0த மய�க�, இ$வ  - பிரம வி]Q�க�..  (அM-3) ம<% - ேத(. கழனி - வய;. இRவMகளி8 Fறிய ப+தி – “ெந8க$�ெபன� க$�ெபலா� ெந%6க�ெக(ன வ �க வா(க� ெகாDகD� ெத6ெகன வள 0த,” (பர�ேசாதி தி$விைளயா - நகர�) க(ன;- க$��. 4க�- பா�+மர�.   (அM-4) இபமா�க�தா( - விநாய�கட��.    56.  (அM-4) ஏக த0த� - ஒ8ைற�ெகா��. ெவ�ளிமைல - கயிலாய�. உதாப0தன� -அைர�ப<Mைக.    (அM-2) சலராசி - கட;. வளி - கா8B.  (அM-3) Vரக�தி*ேசதக விநாயக  எ(ப# இ�தல விநாயக  தி$நாம�.   57.  (அM-1) +$சரண  - சமய +ரவ .  (அM-2) நைற - ேத(. கனியி( - இ( ஒ���ெபா$�. �$கேவ� தம# ஒ�ப8ற வMவ�ைத�கா<Mநி(B க$a * சி�தைர�பாட�பணி�தன  எ(ப# வரலாB.   58.  (அM-1) +�+ட�#வச( - ேகாழி�ெகாMையAைடய �$கேவ� : விளி.  (அM-3) எ9+ண�த(- 'ேகாளி; ெபாறியி8 +ணமிலேவ எ9+ண�தா(- தாைள வண6கா� தைல” (+ற�-9.) எ9+ண6களாவன - த(வய�தனாத;, 7ய�ட�பினனாத;, இய8ைகAண வினனாத;, �8B�ண த;, இய;பாகேவ பாச6 களினீ6+த;, ேபர$Hைடைம, �Mவிலா8றPைடைம, வர�பிD(ப�ைடைம என 
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 இைவ. 'பைரயாதி ப�சச�திக� - பைர ஆதி இ*ைச ஞான� கிாிைய ஆகிய ஐவைக*ச�திக�.   59.  (அM-1) ஐ0த$ -க8பக�, ம0தார�, பாாிசாத�, ச0தான�, அாிச0தன� எ(பன. - அ6ைக – ஆமலக� - உ�ள6ைக ெந;D�கனி.  (அM-3) ம(மத ஆகார� ஆ� - ம(மத கHைடய வMவமா�. ம(மதாகார� தீ �க ச0தி.  (அM-4) ேக\ர�-ேதா�வைள. ம\ர�-மயி;.  60.  (அM-1) உ�ப  - ேதவ க�. ஆZர( - கமைல ஞான� பிரகாசேதசிக . அ$ளினா; ஒளிவMவ� ஆன +ரவ(- அ�+$வி( அ$Hபேதச�தினா; சிவஞான�பிழ�பாகிய, த$ைம ஆதீன�# �த8+ரவ  +$ஞானச�ப0த ேதசிக3 �திக�. +மர +$பர�னி - தி$�பன0தா� � காசிமட�# �த8ெப$0தைலவ ராகிய � +மர+$பர �வாமிக� .  (அM-2) அ��ய�தா� ெச(னி NMேனா( - த$ைமயாதீன�# நா(காவ# +$3 �தமாகிய �மாசிலாமணி ஞானச�ப0தேதசிக3 �திக�. இவ கேள � +மர +$பர �வாமிகH�+ அ>�கிரக� ெச=த$ளியவ க�. எD 4ைஞ அர� ேபா�# +யி; கிளி அ�#வித� ஆகேவ... தீ<ைச ெச=ேதா( - இRவாதீன�# 9-வ# +$3 �தமாகிய � தி$நா��கர� ேதசிகஞானச�ப0த . இவ க� “த$ம�ர மடாலய�தி; எ"0த $ளியி$�+� கால�தி; 4ைனக� கிளிகHடL�, +யி;க� ெச�ேபா�#�கHடL�, பா��க� எDகHடL� அ�ஞான�தினா; ேபா  �ாி0#ெகா9% #(ப� விைள�தைல� க9Q8B� தி$�கைட�க9 சா�தி, அ�ஞான�ைத நீ�கி, ெம=�ஞான�ைத அ$ள, உடேன அைவக� யா�� பைகைம நீ6கி� தி$வMகளி; வ0# அைட�கல� �+0தன. ஞானேதசிக  தி$வMதீ�ைக �ாி0#. அைவகைள* சிவகதியி; ேச �த$ளினா க� எ(ப# வரலாB. இதைன,  "கானம$� கி�ைளெயா% +யி;ெச�ேபா�#�  க<டரவ� 4ைனெயD கதியி8 ேசர  ஞானவ$< பா ைவ�ாி நாதா ேபாதா”  என வ$� இ�+$ 3 �திக� வண�க*ெச=AளாL� அறியலா�. ஞான தீ<ைச விவர6கைள* சிவஞானபாMய�#� கா9க.  -------------- 7. 7. 7. 7. அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�அ��*�ப"வ�     61.  இ*ெச=Aளி; சாம ேபத தான த9ட� எ(L� நா;வைக உபாய6கH� சாம உபாய� Fற�ப%கிற#. சாம� - ஒ��. ச0திரL�+� �$கேவH�+� சிேலைட.  
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   (அM-1) சிவெப$மா( �(ன� பதினாBகைலகH� நிர���பM ச0திர( அைட�கல���+� ெப8றகாரண�தினா;,  பதினாBகைல அள��ள பிராசாத� ஆகிய பிரணவம0திர�ைத* சிவெப$மா( �(ன� �$கேவளிட�#� ேக<டகாரண�தினா;, மதிநில� �லவ( - ச0திர( எ(L� ெபயைரAைடய கட��, 4ரணஞான�ைதAைடயெத=வ�: ச6க��லவராக எ"0 தளியி$0தைத� +றி�+�. “Cலறி�லவ" (தி$�$+-261 அM)  (அM-2) வ"ைவ - வ"a  எ(பத( மZஉ. அ�பலவ(-சிவபிரா(. அ$�ெப8றவ( - அ$ளா8 ெபற�ப<டவ( �$க�கட��, அ$ைள�ெப8ற 'ச0திர(. இள6+ழவி - பிைற* ச0திர(, இைளேயா( : இைளய பி�ைளயா .  (அM-3) ஒளி - பிரகாச�, �க�. அறி� இ; இ$� - ெபா$�கைள அறித8+ இயலாத 4தஇ$�, அறியாைமயாகிய அ�ஞான இ$�. ஒ�பி<%ைரத; - உவமி�#� FBத;.   62.  இ�பாடD; ேபத உபாய� Fற�ப%�.   (அM-1) ேத� - பிரகாச�.   சிவெப$மானி( �$க�கட�� ேவற;ல  எ(ப#. "அறி�ளறிைவ அறிAமவ$� அறிய அாிய பிரமேம (��#�+மார- பி�ைள�- வ$ைக� 9,)  (அM-1) மலேரா( - பிரமேதவ . “சி<M�ெதாழி; அதன* ெச=வெத6ங ென(B �ன�, +<M*சிைறயி$�#� ேகாமாேன" (க0த  கDெவ9பா-94) – “சி<M ெச=வதி� த(ைமய ேதாெவனா* ெசRேவ�, +<M னானய( நா(+மா �MகH� +P6க" (க0த�ரா-அயைன*-14)   63.  (அM-1) பிரமேதவ(. "3வ , +ைற�M�# வி9ண6 +Mேய8றி�ேதவ , சிைறவி%� தா<ெகா9டளி�த ேதேவ" (க0த  கD-104)  (அM-2) கைர�ச அ(� - உ$கிய அ(�, சிைறமீ<% அவ  ெசா; கவிமாைல என�பிாி�க. கவிமாைல - தி$�$கா8B�பைட. காய� ெப$ சிைற - உட�பாகிய ெபாிய சிைற�Fட�.  (அM-3) க<ெசவி - பா��. ெவ6காள� - ெகாMயவிஷ�.     64.   (அM-1) �"மதி�கட�� - 4ரணச0திர(, நிைற0த அறி�ைடய ெத=வ�. உள இ$<கைற - மனதி; உ�ள அ�ஞான� ஆகிய +8ற�, �ய8கைற - �யலாகிய கள6க�. �ட6+� - வைள0த.  (அM-2), +ழவிவM� - +ழ0ைதவMவ�.  
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 தமி�மைற - தமி�ேவதமாகிய ேதவார�. Fட;- நா(மாட� Fட; ஆகிய ம#ைர. ேகா மாற(- அரசனாகிய பா9Mய(. +ைறமதி - +ைற0த அறி�. நிைறமதி -4ரணஞான�. F( - உட8FL�, மன�FL�.  (அM-3) ப"# அம9 - +8ற�ைடய சமணசமய�. இ(ப வாாிதி- இ(ப�கட;. பாி0# - வி$�பி, பரசமய ேகாளாி - பரசமய6களாகிய யாைனகH�+* சி6க� ேபா;பவ .   65.  இ�பாடP� �8Fறிய பாடP� தான உபாய�ைத� FBவன.  ேதவ பத6கH�, ச6கநிதி ப�மநிதிகH� தி$வM�ெதா9% ெச=பவ$�+ாியைவக� ஆகD( விைர0# வா, உன�+ அ9ட6கைளA� ெகா%�த$Hவ( எ(கிறா க�.   66.  �$கேவ� சிBபிராய�தி; தி$விைளயாட; ெச=த ேபா# அவ  ெச=த காாிய6கைள நிைன�#�பா . நீ வராதி$0தா; மி�கேகாப� உ9டா� ஆகD( விைளயாடவா எ(கி(றன . த9ட உபாய� FBவ#. இ#.   67.  (அM-2) �வன நாயக( - உலக�"#ைடயா(. �D6க� - தீ�ெபாறி    (அM-3) உவாி - கட;. தாைன - ேசைன. உர� - மா �. இ#�� த9ட உபாயேம FBகி(ற#.   68, 69. த9ட உபாய� FBவன.   70.  (அM-1) 4தர� - மைல.  (அM-2) ம6+; - ேமக�.  (அM-3) வி�வZப� - தி$�ெப$ வMவ�.    ------------------------------------ 8. 8. 8. 8. சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�சி+றி+ப"வ�     71.  (அM-1) �8B� நிைற0த - எ�ளிL� எ9ெண= ேபாP�, பாDL� ெந=ேபாP� �"வ#� நிைற0தி$�+�. �"#� உைடயா� - ஆ(மா�கைளெய;லா� மீளா அMைமயாக�ைடய உமாேதவியா . �ளாி� ெபா+<M; - தாமைர�46 ெகா<ைடயாகிய தவிசி;.  (அM-3) அ(ன�ெகாM - அ(ன�ைத எ"தி� க<Mய #வச�. ஒ� பா; அ(ன� - ஒ�ளிய பா; ேபாP� நிற�ைதAைடய அ(னவாகன�. ஒ�ளிய பாP� ேசாB� எ(ப# 
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 ம8ெறா$ ெபா$�. உயி  ஆ� அன0த� தாதிக� - ஆ(மா�க� ஆகிய எ;ைலயி;லாத ேதாழிக�.  (அM-3) பாராவார� - கட;. பா ஏ� �த; ஆ� நாத அ0த� - பி$திவித�#வ� �த; நாதத�#வ� இBதியாக��ள.  (அM-4) அ9ட* சி8றி; - அ9ட6களாகிய சி8றி;க� எ(க.   72.  (அM-1) ம6ைகபாகராகிய ெப$�ைடயா  எ(க. வாரணாசியி( க9 நிைற0# ேதா(B� க6ைகயாகிய சிற0த நதி.    (அM-3) மக�தா� விமான� - ெபாிய விமான�. ேசாழ  ெச(னியிP� சி�த  ெச(னியிP� ெச6ைகைய ைவ�த$H� ஈச  க6ைகெகா9டேசாழ�ர� எ(க.  73.  (அM-1) �கி; ேபா= ெபாழிA� - ேமக� மைழைய� ெபாழிவ# ேபால.  இ�பாடD( வரலாB தி$�ைறக9ட�ராண�தி8கா9க.  74.  (அM-1) ந�பி ஆZர  – �0தர3 �தி�வாமிக�. கவி( - அழ+. காிமா�க�தா( - ெபா;லா�பி�ைளயா   (அM-2) ந�பிய0தாதி - ந�பியா9டா  ந�பிக� அ$ளி*ெச=த தி$�ெதா9ட  தி$வ0தாதி.  (அM-3) 7�+�பத�ேதா( -  எ%�த ெபா8பாத�ைதAைடய நடராச .  (அM-4) ேச= �$க�கட��  �தY; தி$�ெதா9ட� ெதாைக, வழிC; தி$�ெதா9ட  தி$வ0தாதி, விாிC; தி$�ெதா9ட  �ராண� எ(க.   75.  (அM-1) ைவய� – உலக�. இ�தல�திேல �$கேவ� சிவெப$மாைன� 4சி�த$ளின  என�ெதாிகிற#.   76.  (அM-2) பி�# - ஆபாச� ஒழி0# என�பிாி�க. இ�பாட; சிBமிய  உ�ள�ப9ைப ந(+ விள�+த; கா9க.   77.  ஆலால�0தர  வரலாB Fற�ப<ட#.   78.  �ற*ச0தான +ரவ$� �த;வராகிய � ெம=க9டேதவ  அவதார�  
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