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ெசைன ெதாடமடல க!வி"சாைல பிரதம தமி$%ப&த
விவா ' . அ%ப ெச)&யாரவக மாணா+க ம-க - ள - ள - ,
மா. வ&ேவ- த.யா எ0திய விேசஷ வி திைர.
2- பதி%1: காபி 1000
2. 3. %1சாமி த.யா அ4 ச5
அவகள6 ,37தரவிலாச அ"3+8டதி9 பதி%பித6
1915, Registered Copy Right.
விைல அணா 8.
-------------தக அறிவி .
.

இதனா! சகலமான நபக<+ ெதாிவி6+ ெகாவ6 யாெதனி! :
இ7த ஒளைவ+ற எ= 15தக6+ , மா. மா. வ&ேவ- த.யா
அவகைள+ெகா4, ஒ>ெவா

பததி9, தனிதனி அத பிாி6 விேசஷ

வி திைர எ06வி6 உய7த கிேள5 க&ததி! 3மா 20- வ ஷ@களாக நாேன
அ"சி)4, வி9பைன ெச 6 ெகா4 வ கிேற. இ6 எ!லா நபக<+
15தக வியாபாாிக<+ ெதாி7தவிஷய. இ>வ ட, ஒளைவ+ற ல,
ஞான தீபாத உைர, எற ெபய 1திதாக அைம6 ெபயம)4 உைர எC
ெகா46 அத9 த+கப&, தனி தனி பத@களாக% பிாி6 உைத கறி"சி)4
வி%பைன ெச 6 ெகா4 வ கிறாக. ஆைகயினா!, நபக ேமாச
ேபாகாம!, ,மா மா. வ&ேவ- த.யா அவகளா! எ0திய விேசஷ
வி திைரயா ெயபைத, 2. 3. %1சாமி த.யா அ4 ச5 , 37தர
விலாச அ"3+8டதி! அ"சி)ட 15தகமா ெயபைத பா6 வா@ப&
ேகா கிேற.
--------------
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ஒளைவயா ெசதளிய ற (ஞானற)
ஞானற)
ல வேவ

த!யா எ#திய விேசஷ வி%தி&ைர&

ேவ!  க 6ைண.
1. ()* ெநறி பா- -- பிற பி. நிலைம

1. ஆதியா நி.ற வறி1 தெல#%
ேதாதிய 2!. பய..
பய..
(பதEைர) ஆதியா

- (இ7த" சாீரதி9) தைமயா , நிற = இ 7த, அCE =

அறிவான6, (என+ இைத" ெசா!ல இட@ெகா4த6) த! எ06 =
ஆதிய)சரமாகிய (பிரணவைத) ஓதிய (த.ேல) உ"சாி+கிற, F. ேவததி
பய = பிரேயாசனமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) நா ேவத@கைள தலாக+ெகா4 இ7Fைல ெசா!-கிேற
எப6 க 6.
(விேசஷஉைர.) இ7த" சாீர6+ அறிE ஆதியாள ெதப6 அறிெவC
ெசா!ல%ப4 ஆமா த=ைடய விைனயினளE+ தகேவேறா சாீரெம4%பத9+ காரணமாக% ெபற%ப4த., 'ஆதியா

நிறவறிE' எனE, ேவத

ஆரபதி! உ"சாி%ப6 பிரணவேம எC, அ7த ேவதைதேய ஆதாரமாக+
ெகா4 ெசா!ல%ப)ட6 இ7FெலCG ெசா!-வா, 'தெல0ேதாதிய F.
பய' எனE@ 8றினா.
அறிேவ ஆமாெவறைத ;
''ஓைசைய" ெசவியாேலா76  விைன+ கணா-9C
நாசியா9 க7த@ெகா4 நாவினா .ரத7 6 6
2சியேதா.னாேல 1ல%பட% பாிச9C
ஆசறEட.நி9 மறிEகாணா மாதாேன "
எபதினாலறிக.
------

2. பரமாய ச%தி&) ப3சமா4த5
தரமாறி6 ேறா.7 பிற .
.
(பதEைர) பர = பரெபா ளிடதி!, ஆய = உடான, சதி = பராசதியிலட@கிய, பGசமா2த = ஐ76 ெபாிய 2த@க<, தரமாறி! = த@களி!
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ஒCடெனாC மாறினா!, பிற%1 ெஜமமான6, ேதாC = உடா. (எC.)
(க 6ைர) பGச2த@களி பாிணாமேம ேதக எப6 க 6.
பரமாயசதி எறத9 பரதி. + மாயாசதி எC ெகாள-மா.
பGச2த பாிணாமேமேதக ெமபா, 'பGசமா2த7தர மாறி9ேறாC பிற%1'
எனE, அ6 பராசதியினிக$வ ெதபா, 'பரமாயசதி' எனE@8றினா.
--------

3. ஓைச பாிச வ3 9ைவ நா6ற
மாைச ப*%: மள7.
மள7.
(பதEைர) ஓைச = சத, பாிச = பாிச, உ வ = Kப, 3ைவ = ரச,
நா9ற = க7த, (ஆகிய பGசத மாதிைரக<) ஆைச%ப46 = ஆைசைய
உடா+கிற, அளC - ேசறா. (எ-C.)
(க 6ைர.) தமாதிைரக ஐ76 ஆைசைய உடா+கி ஆமாைவ+
ெக4%பைவகளா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ெபௗதாதிகாக@காரதி! ேதாCவ6ட தேமா ணதிைன
ைடயைவகளாைகயா! பGச தமாதிைரகைள 'ஆைச%ப46 மளC' எC
8றினா. (3)
-------

4. தம ெபாகாம (ெட< நா.
வ%தா லாய பய..
பய..
(பதEைர) த ம = த ம, ெபா  - ெபா , காம = ஆைச, M4 - ேமா)ச,
எ= - எC ெசா!ல%ப4, நா - 1 ஷாத@க நா, உ வதா! =
சாீரதா!, ஆய = உடான, பய = பிரேயாஜனமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) 1 ஷாத@க நா சாீரதி பிரேயாசன எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) 1 ஷாத@க மானிட பிறவி+ேக +கியமாக" ெசா!ல%ப)& த., அைவ நா உ வதாலாய பய, என+8றினா.
த ம எப6, %பதிர4 த ம@கைள அறி, பிரமசாாி, வான%பிர5த,
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ச7நியாசி இவக வ+ இ!லறதி . %ேபா ெச யேவ&ய த ம
எனி=மா.
இதைன,
''இ!வா$வா ெனபா னிய!1ைடய வ+
ந!லா9றி னிற 6ைண.''
எபதினாலறிக.
ெபா  எற6 - ெச!வ%ெபா ளிைன. அ6 இ!ைல யாயி த ம
நிகழாதாக., அ6E ந!வழியி! ேத&யதாயி த! ேவ4. இதைன,
''ெபா ளிலா+ கி>Eலகமி!ைல.'' எபதினாலறிக.
காம எப6=ஆைச. M4 எப6 = இC த ம@கைள வி)4 வி4த!
இதைன;
''ஈதலற7 தீவிைனவி) P)ட! ெபா

ெளGஞாC@

காத. வ க ெதா மி - தாதரE
ப)டேத யிப பரைன நிைன7 திC
வி)டேத ேபாிப M4."
எபதினாலறிக.
---------------

5. நிலைம5: நீநா. நீட>கி .ேற
&லைவயிர? ெடா.7 வி?.
வி?.
(பதEைர) நில - பி திவியான6, ஐ76 = ஐ7தாவதாகE, நீ = அ%2தமான6,
நா = நாலாவதாகE, நீ4 - நீட, அ@கி ேத2தமான6, C =
றாவதாகE, உலைவ = வாய 2தமான6, இர4 = இரடாவதாகE, வி =
ஆகாய2தமான6, ஒC - தலாகE ஆ. (எ-C)
(க 6ைர) பGச2த@க< எணலளைவயா! இ+ கண+கைள யைம
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) பி திவி, அ%1, ேத, வா, ஆகாய, எ= பGச2த@க<
வாிைச+கிரம@களா! ேம9ெசான எகைளைடயனெவபா இ@ஙன@
8றினா.
-----------
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6. மாய. பிரம <%திர. மேகசேனா
டா&3 சிவ%தி ைய5:.
ைய5:.
(பதEைர.) மாய - விRSE, பிரம - பிரம=, உ திர =

திர=,

மேகச = மேகச=, ஆ - ேவததிலாரா, சிவதி = சதாசிவ=மாக, ஐ76
= பGசத@களா. (எ-C.)
(க 6ைர.) திக ஐவ ஆவாக எப6 க 6
--------

7. மாலய ன>கி யிரவி மதி&ைமேயா
ேட

5 திக@ச%தி யா7.
யா7.

(பதEைர.) எ- = ெபா 7திய, திக$ - விள@கிற, சதி = சதிக, மா! விRS, அய = பிரம, அ@கி = அ+கினி, இரவி = 'ாிய=, மதி= ச7திர=,
உைம = உமாேதவி, (ஆக) ஆC = அCவார. (எ-C.)
(க 6ைர) சதிக அCவகளா எப6 க 6. (7)
---------

8. ெதாதிர% ேதாA. ைள நிணெம.
9கில5 தா:க ேள#.
ேள#.
(பதEைர.) ெதா+ = சாீர, உதிர -இரத, ஊ = மாமிச, ைள = ைள,
நிண = நிண, எ1 = எ-1, 3+கில = 3+கில (ஆக) தா6க ஏ0 ஏ0தா
6களா.
(க 6ைர.) எ0தா6களா எப6 க 6. (8)
----------

9. ம?ெணா* நீர>கி மதிெயா* கா6றிரவி
வி?ெணCச %திேயா ெட)*.
ெட)*.
(பதEைர) ம = பி திவி, நீ = அ%1, அ@கி = ேத, மதி = ச7திர, கா9C - வா,
இரவி = 'ாிய, வி = ஆகாய, எ"சதி - யாகேதவைத, (ஆக) எ)4 = எ)4
த@களாவா.
(க 6ைர) எவைகயான த@களாவாக எப6 க 6.
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அRடத@களாவன;
"நிலநீெந %1யிநீ வி31நிலா%பகேலா
1லனாயைம7தேனா ெடவைகயா % 1ண76நிறா
உலேகெழனதிைசப ெதனதாெனா வ=ேம
பலவாகிநிறவாேதா ேணா+கமாடாேமா''
எC ,ம7 மாணி+கவாசக 8றியதினாலறிக.
------------

10. இைவெய-லா>E &டபாயெவா.றி
னைவெய-லா மான: வி5:.
வி5:.
(பதEைர.) இைவெய!லா = ேமேல ெசா!ல%ப)டைவ கெள!லா, 8& = ேச76,
உட1 ஆய = சாீரமான, ஒறி = ஒ

வ56வி!, நைவ = 9ற@க, எ!லா -

யாE, ஆன6 = உடான6, வி76 - 3+கிலதாலா. (எ-C.)
(க 6ைர.) பGச2த@க, பGசத மாதிைரக நா 1 ஷாத@க ;
பGசதிக, ஆCசதிக, எ0தா6+க அRடத@க ஆகிய
இைவகெள!லா@ 8& வி76வி காரணதா! சாீரடான6 எப6 க 6.
(10)
-------------2. உடபி. பய..
பய..

11. உடபிைன ெப6ற பயனாவ ெத-லா
டபினி

%தமைன கா?.
கா?.

(பதEைர) உடபிைன = சாீரைத, ெப9ற = அைட7த, பய ஆவ6 எ!லா =
பிரேயாசனமாவ6, உடபினி! = சாீரதி-ள, உதமைன = கடEைள, கா தாிசி%பத9கா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சாீரதி பய ஈ5வரைன+காSத! எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) சேவ5வர ஜீவாமா+களிடதி! வியாபிதி +க ேவ&ய6
அவ=ைடய கடைமயாைகயா! 'உடபினி -தமைன+ கா' எறா.
--------
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12. உணவாவ ெவ-லா டபி. பயேன
&ணக 1ண1ைட யா.
யா.
(பதEைர) உணவாவ = உண"சியாவன, எ!லா - யாE, உடபி = ேதகதி,
பய = பிரேயாசனமா, (அைத) உணE உைடயா = ந!-ண"சி ளவக,
உணக - அறி76ெகாள+கடவ. (எ-C.)
(க 6ைர) ஆமா+க<+ டாயி +கிற உண"சி சாீர@களி பிரேயாசனேமயா எப6 க 6.
சாீர@களி பிரகி திக<+ த7த உண"சிையேய ஆமா+க அைடகிறனெவபா, 'உணவாவெவ!லா டபி பயேன' எனE, இ>விஷயைத
உண"சி ைட யவகேள அறி76ெகாள+ கடவகெளபா. 'உணகEண
Eைடயா' எனE@ 8றினா.
சாீரதி உண"சிேய ஆமா அைடெமறைத;
"மாதாEதரதி! மலமிகி! ம7தனா"
எபதினாலறிக. (2)
------------

13. ஒபயனாவ :டபி. பயேன
தபயனா3 ச>கரைனC சா.
சா.
(பதEைர.) ஒ

= ஒ%ப9ற, பயனாவ6 = பிரேயாசனமாவ6, உடபி = சாீரதின6,

பயேன = பிரேயாசனமா, (அதாவ6) த

- ெகா4+கிற, பயனா =

பிரேயாசனமாகிய, ச@கரைன = சிவெப மாைன, சா = அைடதலா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சாீரதி பயனாவ6 சிவெப மாைன" ேசதலா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ஒ பய எற6 M)ைடயைடத!. இைதயைடய" ச@கரைன"
ேசரேவ4ெமபா, 'த பயனாG ச@கரைன"சா' எறா. (3)
----------

14. பிற பினா6 ெப6ற பயனாவ ெவ-லா5
:ற பதா5 Gெநறிக) ெச.7.
ெச.7.
(பதEைர) பிற%பினா! - சமதினா!, ெப9ற - அைட7த, பயனாவ எ!லா –
பிரேயாசன@கெள!லா, Vெநறி+ க ெசC - உய7த மா+கதி9 ேபா ,
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6ற%ப6 ஆ = சவ இப@கைள வி)ெடாழிவதா. (எ-C.)
(க 6ைர.) இ7த%பிறவினாலா பயனாவ6 சவ இப@கைள7 6ற%பதா
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) பிறவிகளி! மானிட%பிறவி விேச&த தாக., இ%பிறவிேலேய
ஈ5வரைன யைடய ேவ4 ெமபா. '6ற%பதா7த ெநறி+க)ெசC' எC
8றினா. (4)
------------

15. உடபினா ல.றி &ண1தா னி-ைல
&டபினா

.னியேத யா.
யா.

(பதEைர.) உடபினா! = சாீரதினா!, அறி - அ!லாம!, உணEதா =
உண"சியான6, இ!ைல = உடாவதி!ைல, (ஆைகயா! அ>Eண"சி)
உடபினா! - சாீரதினா!, உனியேத ஆ - நிைன+க%ப)டேத யா. (எ-C.)
(க 6ைர.) உடபினா! உண"சிடாவேத யறி ேவெறதினா- மC
எப6 க 6.
(விேசஷEைர) உண"சியான6 உடபினா-ன%ப)டேதெயபா.
'உடபினா-னியேதயா' என+8றினா.
------------

16. மாச6ற ெகாைக மன%தி லைட5தகாஈசைன கா)* ட.
ட.
(பதEைர) மா3 அ9ற = 9ற நீ@கிய, ெகாைக = ணமான6, மனதி! மனதி!, அைட7த+கா! = உடானா!, உட1 - சாீரமான6, ஈசைன சேவ5வரைன, கா)4 = உணவி+. (எ-C.)
(க 6ைர) உடபான6 மனதி-ள மாச9றEட கடEைள உணவி+
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) சாீர மாயா சப7த%ப)& %பதாைகயா! அதி=ளட@கிய
மனமான6 சீ+கிரதி! 3தமைடயா ெதபைத ேநா+கி 'மாச9ற ெகாைக
மனதிலைட7த+ கா!' எனE, அ@ஙனG 3தமைட7தா! அ7த" சாீரதா!
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சேவ5வரைன+ காணலா ெமபா, 'ஈசைன+ கா)4 உட1 ' எனE@
8றினா.
-------

17. ஓைச &ண1க ெள-லா5 தவி
ேநச%தா லாய 1ட.
1ட.
(பதEைர.) ஓைச = சத த.ய, உணEக எ!லா - உண"சிகைள ெய!லா,
ேநசதா! - ,1 டகள6 வி %பதா!, ஆய = உடான, உட1 = சாீரமான6,
த வி+ உடா+. (எ-C.)
(க 6ைர) பGசத மாதிைரகைள சாீரமான6 ெகா4+ எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ஓைச எC ஒைற" ெசா!. யி 7தா- இனப9றி ம9ைறய
பாிச, Kப, ரச, க7த எ= நாைக@ ெகாக. உடபி த6வ
அளE%ப&ேய அறிEக உடான ெதபா, இ@ஙன@ 8றினா. (7)
------------

18. உயி7தி ெய-லா டபி. பயேன
அயிபி.றி யாதிைய நா*.
நா*.
(பதEைர) உயி+ = ஆமாE+, உCதி எ!லா = உCதிைய த வ6, உடபி
= சாீரதி, பய ஏ = பிரேயாசனேம யா, (ஆைகயா!) அயி%1 இறி = ச7ேதக
மி!லாம! ஆதிைய -த!வைன, நா4 = வி 1 . (எ-C.)
(க 6ைர) சாீரமான6 உயி+Cதிைய த வதா! அைத ஆதாரமாக+ெகா4
சேவ5வரைன வி 1 எப6 க 6.
(விேசஷEைர) உடபி!ைலயானா! உயி+Cதிேதட இயலாெதப, 'உயி+
Cதிெய!லா உடபி பயேன' எனE அைத+ெகா4 இைறவைன
நாடேவ4ெமபா, 'அயி%பிறி யாதிைய நா4' எனE@ 8றினா.
---------

19. உடபினா6 ெப6ற பயனாவ ெவ-லா
திடபட (சைன% ேத*.
ேத*.
(பதEைர) உடபிைன = சாீரைத ெப9ற = அைட7த, பயனாவ எ!லா = எ!லா%
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பிரேயாசன@க<, திடபட = உCதியாக, ஈசைன = சேவ5வரைன, ேத4 =
ஆரா வதா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சாீர@ கிைடதேபா6 சேவ5வரைன ஆரா 7தறியேவ4 எப6
க 6.
(விேசஷEைர.) எ!லா% பிறவிகளி- அாியதாகிய மானிட%பிறவிைய
எ46ளவக சேவ5வரைன யைடய ேவ&ய6 கடைமெயபா இ@ஙன@
8றினா. (9)
---------

20. அ.ன%தா லாய 1டபி. பயென-லா
.ேனாைன கா) வி*.
வி*.
(பதEைர) அனதா! ேபாஜனதா!, ஆய = உடான, உடபி = சாீரதி,
பய எ!லா = சவபிரேயா ஜனமாவ6, ேனாைன = சேவ5வரைன. கா)&
வி4 - உண6வி+. (எ-C.)
(க 6ைர.) சாீரதி பயனாவ6 சேவ5வரைன உண6வதா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) சாீரதி9 அனேம ஆதாரமாள ெதபா,
'அனதாலாயEடபி' எனE, ஆமாE+" சாீரமி!லாவழி சிவெப மாைன+
காண ெவாணாெதபா, 'பயென!லா ேனாைன+ கா)&வி4' எனE@
8றினா. (10)
--------------3. உIடபி. நிலைம.
நிலைம.

21. க6கலா> ேக)கலா> க?ணார காணலா
67டபா லாய 1ண1.
1ண1.
(பதEைர.) உ9ற ெபா 7திய, உடபா!-உ<டபினா!, ஆய - உடான,
உணE - அறிவான6, க9கலா - க9பத9மா, ேக)கலா. = ேக)பத9மா,
கணார = கக நிரப, காணலா = காபத9மா. (எ-C.)
(க 6ைர.) உ<டபி -டான Eண"சியான6 சகல காாிய@க<+
அW8லமா எப6 க 6.
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(விேசஷEைர.) '+ம ேதகமாகிய த6வேதகமான6 ஆமாE+கி!ைலயாயி
எ7த+ காாிய நடவாெதபா, க9கலா@ ேக)கலா@ கணார+காணலா
9Cடபாலாய EணE, என+ 8றினா. (1)
---------

22. ெவளி ெபா. ேமனிய ெதா விைன &ைடய
1Iடபி னாய ெவாளி.
ெவாளி.
(பதEைர) விைனைடய = விைனயினா-டான, உ உடபி =
')3மேதகதி, ஆய = உடான, ஒளி = ேதஜஸான6 ெவளி - ெவளி, ெபா
= ெபா, (இைவக<ைடய) ேமனிய6 - ெசாKபைத, ஒ+ = ஒ%பா. (ஏ-C.)
(க 6ைர) '+ம ேதகதி ேதஜசான6 ெவளிைய, ெபாைன ேபால
விள@வதா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) உ<டபி ஒளி ேதேஜாமயைடய ெதபா, 'ெவளி ெபா
ேமனியெதா+ விைனைடய - உ<டபினாய ெவாளி ' என+றினா. (2)
-----------

23. ெச.7?* வ5: திாித Iட
ெம.7> ெகடாத தி:.
தி:.
(பதEைர.) இ6 உ<ட1 = இ7த உ<டபான6, ெசC - ெவளி%ப)4,
உ4 - 1சி6, வ76 = தி பிவ76, திாித  = திாி, (ஆைகயா!) எC =
எ%ெபா06 ெகடாத6 = அழியாததா. (எ - C.)
(க 6ைர) '+ம சாீரமான6 சவகாாிய@க< ெச 6 திாி76 வ வதா! எC@
ெகடாததாயி + எப6 க 6.
(விேசஷEைர) '+ம சாீர எப6 த6வ+ 8)ட மாைகயா! அ6 Vலசாீர ள
வைர+ இ 7ேத யாக ேவ4 ெமபா, 'உ<டெபC@ ெகடாததி6' என+
8றினா. (3)
---------------

24. வபய <?* மகி@5:ட னாநி6
ெமாபயைன கா)* ட.
ட.
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(பதEைர.) வ

- உடாகிற, பய = பிரேயாசனைத, உ4 = அWபவி6,

மகி$76 = ச7ேதாஷி6, உடனாக = 5Vல சாீர6ட நி9 = கல7தி +கிற
உட1 - சாீரமான6, ஒ பயைன = ஒ%ப9ற பிரேயாசனைத, கா)4 - உண6
வி+. (எ-C.)
(க 6ைர.) '+ம சாீரமான6 5Vலசாீர6ட கல7தி 76 சவ
பிரேயாசன@கைள ஆமாE++ கா)4 எப6 க 6.
(விேசஷEைர) '+ம சாீரமான6 ஆமாE+ சகல ேபாக@கைள உடா+
எபா இ@ஙன 8றினா. (4)

25. அ-ல6 பிற ைப யக67வி மா5தாய
ெதா-ைல &டபி. ெறாட.
ெறாட.
(பதEைர) ஆ 76 = ஆரா 76, ஆய = உடான, ெதா!ைல = பழைமயாகிய,
உடபி = சாீரதின6, ெதாட1 = ெதாட"சியான6, அ!ல! = 6பைத
விைளவி+கிற, பிற%ைப - ெஜ7மைத, அக9Cவி+ =நீ+. (எ-C.)
(க 6ைர.) '+ம சாீரமான6 பிறவிைய ஒழி+. எப6 க 6.
(விேசஷEைர) '+ம சாீரமான6 பிறவிைய ெயாழி+ ெமபா, 'அ!ல9பிற%ைப
யக9Cவி+ மா 7தாய ெதா!ைல டபி ெதாட1 ' என+ 8றினா.
-------

26. ந-விைன&5 தீவிைன& ?* திாித3
ெசவிைன வி%தா ட.
ட.
(பதEைர) உட1 = '+மசாீரமான6, ந!விைன = ந!விைனகைள,
தீவிைன = தீவிைனகைள, உ4 = அ=பவி6, திாித  = திாி, (அறி)
ெச

= உயிகளா! ெச ய%ப4கிற, விைன+ = இ விைனக<+, வி6

ஆ = காரணமா. (எ-C)
(க 6ைர) '+ம சாீரமான6 விைனகைள யWபவி+க E ெச யE@
காரணமாயைம எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) 5Vலேதகதா! பயனிெறபா, 'ந! விைன7 தீவிைன
4 திாித G ெச விைன+ விதாட1 ' என+8றினா. (6)
---------
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27. உIடபி. வா@வன ெவா.ப: ேமைழ
கள1ட பாகி வி*.
வி*.
(பதEைர.) உ உடபி = '+மேதகதி!, வா$வன = வா$பைவகளாகிய,
ஒப6 = நவ6வார@க<, ஏைழ - உயிக<+, களEட1 = தி )4
உடபாக, ஆகி வி4 = ஆ. (எ-C.)
(க 6ைர.) '+மசாீரமான6 நவ6வார@கேளா4 8& வா$வதா எப6
க 6.
(விேசஷEைர.) 5Vலசாீரதி உ)கிைடயா

நவ6வார@கேளா4 8&யேதயா-

ெமபா, இ@ஙன@ 8றினா. (7)
-------------

28. ெபாெக-லாபாசனமா &ளத6ேகா வி%தா
ெமளா மாய1ட.
மாய1ட.
(பதEைர) ெம + = சாீரதி9, உ ஆ = உேள யி +கிற, மாயஉட1 '+ம சாீரமான6, ெபா + எ!லா = சவ ெபா க<+, பாசன ஆ

=

ஆதாரமாக, உளத9 = இ +கிற சாீரதி9, ஓவி6 ஆ = ஒ
ஆதாரமா. (எ - C.)
(க 6ைர.) ெபா யாகிய 5Vலசாீரதி9 '+ சாிரமான6 ஆதாரமா
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) சாீரமான6 நிைலயி!லாத மபாட மா ெமபா,
'ெபா +ெக!லா பாசனமாள6' எனE, 5Vல சாீரமான6 '+ம சாீரமி!லா
வழிநிைலயா ெதபா, விதா ெம +ளாக மாயEட1 ' எனE@8றினா.
சாீர மபாட ெமறைத;

''காகேமா4 க0கலைக நா நாிக 39C ேசாறி4 6 திைய
கா.ர4நவவாச! ெப9C வள காமேவணடன சாைலைய
ேமாகவாைச றியி)ட ெப)&ையமலமிெதா0 ேகணிைய
ெமா 6 ெவ@ கி மித6 பிைய ட@கலா கிைடசர+கிைன
மாகவி7திரதW மிைனெயாதிலக ேவதேமாதிய லாலனா
வைனயெவ யத& காரனானயம வ7த&+ ெமா

ம)கல
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ேதகமான ெபாைய ெம யன+க தி ையயைவய மிைசவாடேவா
ெதாிவத9காிய பிரமேமயமல சி93ேகாதய விலாசேம.''

எபதினாலறிக. (8)
--------------

29. வா&வினா லாய 1டபி. பயேன
யா&வி ென-ைல ய:.
ய:.
(பதEைர) வாவினா! - பிராணவாவினா!, ஆய = உடான, உடபி =
சாீரதின6, பய = பிரேயாசனமாவ6, ஆவி = ஆசி, எ!ைலய6 =
அளவிைன ைடயதா. (எ-C.)
(க 6ைர) பிராணவாவான6 வி76வி9கல76 பா 7த அளேவ ஆசி
அளவா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ஒ>ெவா

ேதக@க<+ ஆளான6 வி76வி கல76 ெச!-

பிராணவாவி அளவிைன+ ெகாடேத யாெமபா, இ@ஙன 8றினா.
-------------

30. ஒ.ப: வாச

ெமாக வைட%தகா

ல.பதி ெலா.றா மர..
மர..
(பதEைர) ஒப6 வாச- - நவ6வார@கைள, ஒ+க = ஒ %பட, அைடத+கா!
&னா!, அ1 அதி! = அபி!, அரச = சிவெப மானானவ, ஒC ஆ =
ேசதலா. (எ-C.)
(க 6ைர) நவ6வார@கைள &ேயாகG ெச ேவாக<ைடய அபி!
சிவெப மா கல7தி %பவனாவா எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ேயாகG ெச ேவா நவ6வார@கைள அைடேத
ெச யேவ&ய ெதபா, 'ஒப6 வாச- ெமா+க வைடத+கா!' எனE,
அவக<ைடய ஆைசயி! சேவ5வர கல7தி %பாெனபா 'அபதிெலாறா
மர' எனE@8றினா.

ேயாகGெச ேவா நவ6வார@கைள அைட+கேவ 4 ெமறைத ;

16

"க&ெயா

கண மி +கெவறா9பா$த

கம@க ேபாரா4ேத''
எC ,தாமானவ ெசா!. யி %பதினாலறிக.
அபி! சிவகல+ அவசரமான6 அ1 சிவ ஒேறயா எறைத;

''அ1 சிவமிர ெடபரறிவிலா
அேபசிவமாவ தியா மறிகிலா
அேபசிவமாவ தியா மறி7தபி
அேபசிவமாவ யம7தி %பாேர''
எபதினாலறிக.
------------4. நா தாரைண.
தாரைண.

31. எ#ப%தீ ராயிர நா யவ67
#ப%: நா த-.
த-.
(பதEைர.) எ0பதீராயிர = எ0பதிரடாயிர எ=7 ெதாைகயிைனைடய,
நா& அவ9C = நா&களி!, த! = தைமயாகிய, நா& = நா&களாவன,
0ப6 = பதா.
(க 6ைர) சாீரதி-ள எ0பதிரடாயிர நர1களி! தைமயாளைவ
ப6 நா&களா எப6
(விேசஷEைர.) சாீரமான6 எ0பதீராயிர எ=7 ெதாைகயிைனைடய
நர1களா! க)ட%ப)டெதபா, எ0பதீராயிரநா& எனE, இைவகளி! ப6
நா&கேள சாீரைத% ேபாஷி+க+ 8&யனெவபா, அவ9C 0ப6 நா&த!'
எனE@ 8றினா.
தசநா&களாவன = அதி, அல1ைட, இைட, கா7தாாி,  , ச@கினி, சிைவ,
3ழிைன, பி@கைல, 1 ட எபைவகளா. (எ - C.)
------------

32. நரெப< நா யிைவயி< ெக-லா
ரெப7 நாெயா. 7?*.
7?*.
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(பதEைர.) நரெப= = நரெபC ெசா!ல%ப4கி ற, நா& இைவயி=+
எ!லா = எ!லா நா&க<+, உர ெபC = பல ெபா 7திய, நா& =
நா&யாவ6, ஒC உ4 = ஒC இ +கிற6. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவநா&க< ேசவத9 ஆதாரமான நா& ஒறி +கிற6 எப6
க 6.
(விேசஷEைர.) நா&க<+ெக!லா ஆதாரநா& ஒC இ +கேவ4ெமபா,
'நரெப=நா& யிைவயி=+ெக!லா - ர ெபCநா& ெயா C4'
என+8றினா.
-------------

33. உ5தி தலா &7கீ@ ேமலா
ப5தி%: நி6 பாி5:.
பாி5:.
(பதEைர.) உ7திதலா == வயிCதலாக, உC& = ெபா 7திய சிர3வைர+,
கீ$ேமலா

கீ0ேம-மாக, பாி76 = வி பி, ப7தி6நி9 = க)ட%ப)4நி9.

(எ-C.)
(க 6ைர) சகல நா&க<+ ஆதார5தான உ7தி ேயயா எப6 க 6.
ஒ>ெவா

மனிதக<+ உடாயி +கிற (எ0ப தீராயிர நர1க<

சாீர@க<+ ஆதாரமா யைமவனவாைகயா! அ@ஙன அைம ேபா6 சாீரைத+
கா%பா9Cத9 +கிய5தானமாகிய உ7தினிேற உடாக ேவ4 ெமபா,
உ7திதலா' எனE, அ@ஙனடான அ6சிரமளE இட வலமாக% பினி
நி9ெமபா. 'உC& கீ$ேமலா % ப7தி6 நி9 பாி76' எனE@8றினா. (3)
--------

34. காெலா* ைகயி ன*விட% தாமைர
2-ேபா

நா Kைழ5:

(பதEைர.) (அ@ஙனடான) நா& = நரபான6, காெலா4 = கா!களிடதி-,
ைகயி! = ைககளிட6, ந4 இைட = ந4விட@களி-, தாமைர F!ேபா- =
தாமைரயி. 76 எ4+கிற Fைல%ேபால, Wைழ76 = (ெசC) கல76 . (எ-C)
(க 6ைர) நா&யான6 கா!ைக த.ய அவயவ@க ளி தாமைர F! ேபா!
கல7தி + எப6 க 6.
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(விேசஷEைர.) நா&களானைவ சாீரதி! பலவிடதி -@ கல7தி +ெமபா,
'காேலா4ைகயி ன4விைடதா மைர F!ேபா-நா& Wைழ76' என+8றினா. (4)

35. ஆதி%த. ற.கதி ேபாலவ5 நாக
ேபதி%:% தாபர5த வா7.
வா7.
(பதEைர) ஆதிதத - 'ாிய=ைடய, கதிேபால கிரண@கைள%ேபால, அநா&க
= அ7த நர1க, ேபாதி6 பிற$76, தா = அைவக, பர7தவாC =
கல7தவிதமா. (எ-C.)
(க 6ைர) சாீரதிக எ0பதீராயிர நா&க< 'ாிய=ைடய கிரண@கைள%ேபா! எ@ மாறிமாறி+ கல7தி + எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) நா&க கதிாி+ேகா!ேபா! வலமிடமாக மாறியி %பேத
3பாவமாெமபா, 'நா&க ேபாதி6 தாபர7தவாC' என+8றினா.
-------

36. ெமெய-லா மாகி நரேபா ெட

பிைச5:

ெபாயி-ைல நா ண1.
ண1.
(பதEைர) நா& = நரபின6, 1ணE - ேச+ைகயான6, ெம

எ!லா ஆகி = சாீர

0ைம+மா , நரேபா4 எ- 1 = நர1ட எ-1க<, இைச76 = ேச76
நி9பதா, (ஆைகயா! இ6) ெபா

இ!ைல=உைமயா. எ-C.)

(க 6ைர) நா&க நர1களி-, எ-1களி-@ கல76 சாீர
0ைம+மி + எப6 க 6.
(விேசஷEைர) நா&களி!லாத ேபா6 சாீர நி!லா ெதபா, 'ெம ெய!லாமாகி
நரேபாெட- பிைச76 ெபா

யி!ைல நா&%1ணE' என+8றினா. (6)

-----------

37. உ5திதலாகி ேயா>கார% :)ெபாளா
நி.ற: நா நிைல.
நிைல.
(பதEைர) உ7திதலாகி - ெகா%2$ தலா , ஓ@கார6 = பிரணவதி9,
உ)ெபா ளா

= அ7தக% ெபா ளா , நா& நிைல = நர1களி நிைலயான6,

நிற6 = இ 7த6. (எ-C.)
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(க 6ைர) நா&களி நிைலயான6 உ7தி த! சாீரதி! பின%ப)4 நிற6
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) நா&க சாீரதி நிைல%பத9 ஆதார மாள உ7தியி
கேணேதாறி நி9பனவாகலா 'உ7தி தலாகி ேயா@கார6)ெபா ளா
நிற6 நா&நிைல' என+ 8றினா.
---------

38 நாகL*ேபா க நல39டதா.
(* தமா விைர5:.
விைர5:.
(பதEைர) நா&க - நர1களி, ஊ4ேபா

= ஊ4

வி"ெசC, 1+க = 17த,

நலG3டதா = நைம மி7த ேதேஜாமய% ெபா ளான6, விைர76 சீ+கிர,
M4த  ஆ = ேமா)சைத+ ெகா4+. (எ-C.)
(க 6ைர.) நா&களி! ')சKபமா + கல7தி +@ கடEைள உண7தா! அவ
M4த வ எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) கடE பாிபாகமி!லா+ உணர% படானாைகயா- அவ
ஒ>ெவா

ஆமா+களி-@ கல7தி +க ேவ&யவனாைகயா- அ@ஙன@

கல+ வழி ')சமKபமா + கல%பாெனபா, 'நா&கY4ேபா % 1+க
நலG3டதா' எனE, அவைர உளப&ேய உண7தவ+ ேமா)ச
வ ெமபா, M4த மா விைர76' எனE@ 8றினா.
--------

39. நா வழக மறி5: ெசறி5தட>கி
நீெடாளிகா?ப
டாளிகா?ப தறி1.
தறி1.
(பதEைர.) நா& = நர1களி, வழ+க = வழ+க@கைள, அறி76 = உண76,
ெசறி76 = ெந @கி, அட@கி ஒ4@கி, நீ4 = மி7த, ஒளி = ேதஜைஸ, காப6 =
ெதாிசி%ப6, அறிE = அறிவா. (எ - C.)
(க 6ைர.) நா&யி வழ+கைத யறி76 அட@கி" சிவெப மாைன+ காப6
அறிவா எப6 க 6.
(விேசஷEைர) அறிவான6 சேவ5வரைன அறிவத9 உாியதா ெமபா,
'நீெடாளிகாபதறிE' என+8றினா.
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---------

40 அறி5தட>கி நி6ம5 நாகேடா73
ெசறி5தட>கி நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) அறி76 = உண76, அட@கி ஒ4@கி, நி9 = இ +கிற, அநா&க
ேதாC = அ7த நா&களிெல!லா, சிவ - சிவமான6, ெசறி76 = நிைற76,
அட@கிநி9 = மைற7தி +. (எ-C.)
(க 6ைர) சிவெப மா நா&கெள!லா தின@ கல7தி %பா எப6 க 6.
(விேசஷEைர) சிவெப மானானவ நா&களி ெல!லா@ கல76 நி9ெமபா,
அறி7தட@கி நி9ம7 நா&கேடாCG ெசறி7தட@கி நி9G சிவ' என+8றினா.
(10)
------------5. வா&தாரைண.
வா&தாரைண.

41. ல%தி6ேறா.றி வி! நா.காகி
கா-ெவளியி6 ப.னிர?டா> கா?.
கா?.
(பதEைர.) லதி! - லாதாரதி!, ேதாறி - உடா , &வி! = &விக,
இ நா ஆகி = எ)டாகி, கா! = வாவான6, ெவளியி! = ெவளியினிடதி!,
பனிர4 ஆ பனிரடா, கா =பா%பாயாக. (எ-C).
(க 6ைர) வாவான6 லாதாரதி-டா

&வி! எ)டாக%பர76

ெவளி%ப4ேபா6 பனிரடாக நி9 எப6 க 6.
------

42. இைடபி>கைலகளி ேரசகமா6றி
லைட& மரனா ர.
ர.
(பதEைர.) இைட= இைடகைலயி-, (இட6 நாசியி-) பி@கைளகளி! =
பி@கைளகளி-, (வல6 நாசியி-) இேரசக ஆ9றி! - இேரசகG ெச தா!,
அரனா அ  - சிவெப மா=ைடய தி வ ளான6, அைட = உடா. (எC.)
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(க 6ைர) நாசி6வார@களினா! இேரசக, 2ரக, பக@கைள" ெச தா!
சிவெப மா=ைடய தி வ  ைக 84 எப6 க 6. (2)
---------

43. அ>!யா. ைறயா !ேரசிகி6
ெபா>மா 4ரக%தி<
4ரக%தி<.
(பதEைர) அ@.யா! = விர!களினா!, & = &, ைறயா! = கிரமேதா4,
இேரசி+கி! - இேரசகG ெச தா!, 2ரகதி= = 2ரகதிேல, ெபா@மா =
விள@. (எ-C.)
(க 6ைர) விர!களினா! நாசிைய டேவ&ய கிரம%ப& & இேரசி6 அைத%
2ாிதா! சிவெப மா=ைடய தி வ  விள@ எப6 க 6. (3)

44. எ?ணி!Mழி &டபா யிேரசிகி
?ணி!ைம ெப6ற :ண1
(பதEைர) எணி.Zழி - அேந+கால@க, உட1 = சாீரதி!, ஆ

= ஆ 76,

இேரசி+கி! - இேரசகG ெச தா!, உணE = உண"சியான6, உநிைலைம
ெப9ற6 = அக நிைலைமைய யைட7ததா. (எ-C.)
(க 6ைர) அேந+ கால@க வைர+ பிராணாயாமG ெச தா! அகமான6
உCதி%பா)ைடயைட எப6 க 6.
------

45. மயிகா- வழிெய-லா மாகி.றவா&
1யி பி.றி &ேள பதி.
பதி.
(பதEைர) மயி+கா! வழிெய!லா - மயி+கா! வழிகளிெல!லா, மா கி =
ெசலவாகிற, வா = வாைவ, உயி%பிறி = ெப "3 விடாம!, உேள =
அ7த கதி!, பதி = அட+கGெச . (எ - C)
(க 6ைர) மயி+கா!க வழிெய!லா Mணாகமா 76 வி4கிற வாைவ
உேள அட+கGெச யேவ4 எப6 க 6.
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(விேசஷEைர.) மயி+கா!களி! வாெச!-வ6 3பா வ7தாேன ெயபா,
'மயி+கா! வழிெய!லா மா கிற வா' எனE, "ைச உேளயட+க
ேவ4ெமபா, 'உயி%பிறி ேளபதி' எனE 8றினா. (5)

46. இேரசி ப: ேபால 4ாி%: நி6கி6
றரா9ைன நா க:ேவயா.
க:ேவயா.
(பதEைர) இேரசி%ப6ேபா! = இேரசகG ெச வ6ேபா!, 2ாி6 நி9கி! - 2ரகG
ெச தி 7தா!, நா+க6 - நாவான6, தரா3ைனயா - தரா3ைன ேபா! நி9.
(எ-C.)
(க 6ைர) இேரசகதி அளைவ%ேபாலேவ 2ரகG ெச தா! நாவான6 தராசி
ைனைய%ேபா! ந4Eநிைலைமயா

நி9 எப6 க 6.

(விேசஷEைர) ேயாக Fலா இேரசகைத 2ரகைத தா@க பழகிய
F9களி9 ெசா!.யவண ைறட ெச 6 அணா+ ெபாிய நா+
இைவகைள உணா++ மதியமாக அைசயாம! நிCத ேவ4ெமபா,
'இேரசி%ப6 ேபால% 2ாி6நி9கி9 றரா3ைன நா+க6ேவயா எC 8றினா.

47. பக%தி<ேள றி%தரைன% தாேனா
7பிேபா நி65 ெதாட5:.
ெதாட5:.
(பதEைர) பகதி உேள = பகதி!, அரைன = சிவெப மாைன, றி6
பா6, தா = தா, ேநா+கி! தாிசிதா!, ெதாட76 = வாவான6 ெதாட76,
6பிேபா! நி9 = 6பிைய% ேபா. +. (எ-C.)
(க 6ைர) வாசிைய எ7த% ப+கதி- ெச!லெவா)டாம! நிC6வதாகிய
பகதி! வாவான6 6பிைய% ேபா! ெதாட76 நி9 எப6 க 6.
(விேசஷEைர) பகG ெச @கா! வாசியான6 6பியி சலன ேபா!
அைசயா6 நி9ெமபா, '6பிேபா! நி97ெதாட76 ' என+8றினா.

48. இேரசக4ரக பக மா6றி6
றரா9ேபா னி65 தைல.
தைல.
(பதEைர) தைல = தைலயான6, இேரசக = ேரசகைத, 2ரக = 2ரகைத,
பக - பகைத, ஆ9றி = கிரம%ப& ெச தா!, தரா3ைன ேபா! =
6ைலயி ைனைய% ேபா!, நி9 = இ +. (எ-C.)
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(க 6ைர.) இேரசக, 2ரக, பக@கைள ைறேய ெச தா! அவக<+
தைலயான6 தரா3ைனைய%ேபா! நி9 எப6 க 6.

49. வா&வழக மறி5: ெசறி5தட>கி
ெசறி5தட>கி
லா&) ெபக ?டா.
?டா.
(பதEைர.) வா = கைலகளி, வழ+க = மாC வழ+கைத, அறி76 =
நறாண76, ெசறி76 அட@கி! ஒ

மி6 ஒ4@கினா!, ஆ ெப +க =

ஆய3 விதியான6, உ4 ஆ = உடா. (எ-C.)
(க 6ைர.) வா8&ேய உடாவ6 சாீரமாைகயா! அ>வா+களி
தைமகைள நறாண76 அைவகைள அ +கினா! ஆ3 விதிையயைட
எப6 க 6. (9)

50. ேபாகி.ற வா& ெபா5தி6 சிவெமா5
தா@கி.ற வா& வட
(பதEைர) ேபாகிற = ெவளி%ப)4%ேபாகிற, வா = வாவான6, ெபா 7த! =
சாீரதி9 அட@கினா!, சிவ ஒ+ = சிவதி9ெகா%பா, (ஆைகயா!)
தா$கிற = அ@ஙன@ கழி76ேபாகிற, வா = வாEனிைல, அட+ ==
சாீரதி கேண நிC6க. (எ-C.)
(க 6ைர.) ெவளிேய Mனாக%ேபாகிற, வாைவ உ ேளேய யட+கினா!
சிவெப மானாக ஆக+84 எப6 க 6. (10)
------------6. அ>கிதாரைண

51. அ5த%தில>கி யழ- ேபால% தாேனாகி6
ப5த பிற ப7க லா.
லா.
(பதEைர) அ7ததி! = கைடசியி!, அ@கி = லா+கினிைய, அழ!ேபால =
ேதஜைஸ%ேபா!, தா ேயாகியான வ, ேநா+கி! = தாிசிதா!, ப7த ப9C
மிட!1ைடய, பிற%1 = ெஜ7மைத, அC+கலா = நீ+கலா. (எ-C.)
(க 6ைர.) ேயாகிக லா+கினிைய" 3ழிைனயி! தாிசிதா! ெஜமைத
யறேவ ஒழிதவகளாவாக எ ப6 க 6.
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---------

52. உI ற ெமா>க ெகா#Nறி6
களமல ம7கலா.
ம7கலா.
(பதEைர) உ< = அகதி-, 1ற1 = ெவளியி -, ஒ @க = ஏகமாக, ெகா0
= ெகா0ைமயான6, ஊறி! = ஊCமானா!, கள = வGசைனையைடய, மல =
மா ைகைய, அC+கலா = நீ+கலா. (எ - C.)
(க 6ைர.) உ< ெவளி ஒறாக% பா%ேபா மா ைகைய
ஒழி%பவகளாவாக எப6 க 6. (2)
---------

53. எாி&>கழ-ேபால 1Iற ேநாகி6
காி&>கன

வ மா.
மா.

(பதEைர.) எாி = எாிகிற, கழ!ேபால - அ+கினிைய%ேபால, உ<ற = அ7த
கதி!, ேநா+கி! = தாிசிதா!, காி அ4%1+காி, கன! உ வமா =
அ+கினியி Kபைத யைடவதா. (எ-C.)
(க 6ைர.) அ7த கதி! அ+கினி தாிசனG ெச ய ேவ4 எப6 க 6.
---------

54. உள>கி த.ைன ஒ>க ெகா#Nறிெவள>கி தானா விைர5:.
விைர5:.
(பதEைர .) உள@கி தைன - லா+கினிைய, ஒ @க = ஏகமாக, ெகாழி ஊறி! =
ெகா0ைமயான6 மாறினா!, விைர76 சீ+கிரமாக ெவள@கிதானா = அ6
ெவள@கியா. (எ-C)
---------

55. உ5தி&<ேள ெயா>கC 9டபாCசி
ல5தியழ

வமா.
வமா.
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(பதEைர.) உ7தியி உேள = லாதாரதி க. ஒ @க = ஏகமாக, 3ட =
அ+கினிைய, பா "சி! பா "சினா!, அ7தி = மாைலயி!, உ வ அழ! ஆ = சாீர
அ+கினி மயைத யைட.
(க 6ைர) லாதாரதி! ல+கனைல வளர"ெச

தா! சாீர

அ+கினிமயைதயைட எப6 க 6. (5)
---------

56. ஐைய5:மாய வக%:ெளறி ேநாகி6
ெபாைய5: ேபா ற.
ற.
(பதEைர.) ஐைய76 = இ பைத76 த6வ@க<, மாய = ஒழிய, அக6 =
உேள, எாிேநா+கி! = லா+கினி ைய தாிசிதா!, ெபா 6 = ஐ76
ெபா க<, 1ற ேபா = ெவளி%ப)4%ேபா. (எ-C.) (6)
---------

57. ஐப:ெமா.7 மழ- ேபால% தாேனாகி
பெராளியா வி*.
வி*.
(பதEைர.) ஐப6 ஒC = ஜபேதா ர)சர@கைள , அழ!ேபால = அ+கினி
ெசாKபமாக, தா = தா, ேநா+கி! பாதா!, உப = ேமேல விள@கிற,
ஒளியா வி4 = ேதேஜாKப@ ைக84. (எ - C.)
(க 6ைர.) ஐபேதா ர)சர@கைள ேதேஜா ெசாKபமாக தாிசிதா! சாீர
ேதேஜாமயைத யைட எப6 க 6.
---------

58. G?*39டைர5:ள>காம6றாேனாகிேவ?*> ைறகலா.
ைறகலா.
(பதEைர.) V4 - தவசிேரRடகளா! Vட%ப4கிற, 3டைர = ேதேஜாமய%
ெபா ைள, 6ள@காம! = அைசயாம!, தா = தா, ேநா+கி! பாதா!, ேவ4
- அவகளா! வி ப%ப4கிற, ைற = ைறவிைன, &+கலா =
நிைறேவ9றலா, (எ - C)

26

(க 6ைர) எ+காலதி- அழியாதைமைய ைடய இைறவைன உளப&ேய
உணவாக சவ ைறகளி னிC நீ@வாக எப6 க 6. (8)
---------

59. உள%தால>கி ெயா>க ெகா#Nறிெமள%தா. (டா விைர5:.
விைர5:.
(பதEைர.) உளதா! - மனதினா!, அ@கி = அ+கினியான6, ஒ @க 0ைம@, ெகா0[றி! ெகா0வான6 விேசஷி+மானா!, M4 = ேமாஷ
Mடான6, ெமளதா விைர76 = ெபாCைமேயா4 விைர76, ஆ = உடா.
(க 6ைர.) மனதினா! அ+கினிைய வச%ப4தேவ4 எப6 க 6.
-----

60. ஒளிதா&ள 9டைர &றேநாகிெவளியா மாைல விள.
விள.
(பதEைர.) ஒளி தாள 3டைர = விள+க 9றி +கிற ேதேஜாமய%ெபா ைள,
உற = மிதி, ேநா+கி! = பாதா!, மாைல விள+ = மாைலயி-டா
விள+கான6, ெவளியா = ெவளி ேபா! விள@. (எ-C.)
(க 6ைர.) சேவ5வரைன 0ைம உ9C%பா தா! ேதேஜாமயைத
யைடயலா எப6 க 6. (10)
------7. அததாரைண.
அததாரைண.

61. அ?ணா%த.ைன யைட%த> கமி:?ணிவி?ேணா ேவ5த<மா.
ேவ5த<மா.
(பதEைர.) அணா+ தைன அைட6 = அணா+ எ= ேம! நா+ைக
ேம!வழி+ அைட6, அ@ = அ>விடதி-டாகிற, அமி6 = அமிதைத,
உணி! = பானG ெச தா!, விேணா+ ேவ7த=மா = ேதவக<+
தைலவனான இ7திர=மாகலா. (எ-C.)
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(க 6ைர.) ேம! நா+ைக அ>விடதி-ள வழி+ தைடயாக ைவ6%
பாதா-டாகிற அமிதைத% பானமாக% ப கிற ேயாகிக ேதேவ7திர
பதவிைய அைடவாக எப6 க 6.
---------

62. ஈெர?கைலயி னிைற5தவமி :?ணி4ரண மா ெபா!5:.
ெபா!5:.
(பதEைர.) ஈெரகைலயி! பதினா-கைலகளி-, நிைற 7த = 2ரணமாயி +கிற,
அமி6 = அமிதைத, உணி! = பானG ெச தா!, ெபா.76 = விள@கி,
2ரணமா - பாி2ர ணைத யைடயலா. (எ-C)
(க 6ைர) பனிர4 கைலகளி- கல7தி +கிற அமிதைத% பானG
ெச தா! பாி2ரணதைசைய அைடவத9  தைடயி!ைல எப6 க 6. (2)
---------

63. ஓ>காரமான கலச%தமி :?ணிேபா>கால மி-ைல ாி5:.
ாி5:.
(பதEைர.) ஓ@கார ஆன கலச6 = பிரணவாகாரமா யி +கிற கலசதி-ள,
அமி6 உணி! = அமிதைத ப கினா!, 1ாி76 = ெச 6, ேயா@காலமி!ைல இற+@கா ல வ த.!ைலயா. (எ-C)
(க 6ைர.) பிரணவாகாரமா யி கிற கலசதினிட மாகவி +கிற
அமிதைதடா! அவக சிரGசீவியாக வா$வாக எப6 க 6. (3)
---------

64. ஆனகலச% தமிைத யறி5:?ணிேபானக ேவ?டாம6 ேபா.
ேபா.
(பதEைர) ஆன = ெபா 7தின, கலச6 அமிதைத - ெபா9கலசதி. +கிற
அமிதைத உணி! = ப கினா! ேபானக - சா%பா4, ேவடாம9 ேபா ேவ&யதி!லாம9 ேபா வி4. (எ-C.)
(க 6ைர) அமிதகலசதி! நிைற7தி +கிற அமி தைத உளேபா4
உேபாக எைற+ ஆகார ேவடாத மகாேயாகிகளாவாக எப6
க 6. (4)
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--------65. ஊ7மமித%ைத &?&ற பாகிE7 பிற ப7கலா.
ப7கலா.
(பதEைர.) ஊCமமிதைத - 3ர+கிற அமிதைத, உ&ற = உ&யாக,
பா+கி! பாதா!, 8C = ெசா!ல%ப4கிற, பிற%1 - ெஜமேவைர,
அC+கலா - ஒழி+கலா.
(க 6ைர.) ேயாக ேம\)டா! எவெனா வ அ@ விைளகிற அமிதபானG
ெச கிறாேனா, அவ இனிவ G ெஜம@கைள ெவேலசாக அC%பவனாவா
எப6 க 6. (5)
---------

66 ஞான ெவாளிவிளகா ன-லவமி :?
ஆன சிவேயாகியா.
சிவேயாகியா.
(ணி! (பதEைர.) ஞான ஒளி = ஞானேதஜைஸைடய, விள+ கா! - விள+கினா!,
ந!ல - உயவாகிய, அமி6 = அமித ைத, உணி! = ப கினா!, ஆன =
ெபா 7தின, சிவேயாகி யா = சிவேயாகியாக+84. (எ-C.)
(க 6ைர) ஞானைதேய உள ப& யWபவி6 அதி னா! விைளய+8&ய
அமிதைத% ப கினா! உைமயான சிவேயாகியாவத9 தைடயி!ைல எப6
க 6. (6)
---------

67 ேமைலயமிைத வில>காம6றா <?ணிகாலைன வ3சிகலா.
வ3சிகலா.
(பதEைர .) ேமைல அமிைத = ேம! நிலதி! விைள76வ

கிற அமிதைத,

வில@காம! ஒழியாம!, தா உ ணி! தா ப வானானா!, காலைன =
எமைன, வGசி+க லா = வGசைன ெச ய+84. (எ-C)
(க 6ைர.) 3ழி5தானதி9 ேம9ப)ட 5தானதி! உடாகிற அமிதைத%
பானG ெச தா! எம வ த வி!ைல எப6 க 6.
---------
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68. காலன Qக கல5தவமி :?ணிஞான ம:வா நய5:.
நய5:.
(பதEைர.) கா! அன! தா+க - கா9றினா-டாகிற அனலான6 ஊ+க, கல7த ==
அதினா! அ>விடதி! ேச7தி

+கிற, அமி6 உணி! = அமிதைத

ப கினா!, நய76 வி பி ; ஞானம6வா =ஞானமான6 ைக84. (எ-C.)
(க 6ைர.) சரசப7தமா யி +கிற அமிதைத  டா! ஞான@ைக 84
எப6 க 6.
---------

69. எ-ைலயி!.னமித ?டா>கினி திகிெதா-ைல தெலாளிேயயா.
தெலாளிேயயா.
(பதEைர) எ!ைலயி! இனமித உ4 - அளE ெசா! ல%படாத இனிைமயாகிய
அமிதைத% 1சி6, ஆ@ - அ> விடதி!, இனி6 இ +கி - ெச>ைவயாக
வி 7தா!, ெதா!ைல = பைழைமயான, த! ஒளிேய ஆ = த!வ= ைடய
ேதேஜாமயேம உடாவதா. (எ-C)
(க 6ைர.) அளE ெசா!ல%படாத ேபாிபாமிதைத உ& 7தா!
இைறவ=ைடய ெசாKபேம ைக 84 எப6 க 6 (9)
---------

70. நிலா ம?டப%தினிைற5த வமி :?ணிஉலாவலா ம5திர%தி. ேம-.
ேம-.
(பதEைர) நிலாமடபதி! - ச7திரனானவ எ07 த ளி யி +கிற
மடபதிக, நிைற7த அமி6 உணி! நிைற7தி +கிற
ேபாிபாமிதைத உடா!, அ7 தரதி ேம! = ேமலாகாயதி!, உலாவலா =
வாசGெச ய லா. (எ - C.)
(க 6ைர) ச7திரமடலதி . +கிற அமித ைத% பானG ெச யவ!லவ+
ேம-லகதி! உலாEகிற ச+திடா எப6 க 6. (10)
-------------
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8. அCசைன

71. ம?டல>க? .7 மவ1டனி%தி
அ?டரைனயCசி மா7.
மா7.
(பதEைர) மடல@க C = ேசாம 'ாியா+கினி எ= C
மடல@கைள, ம வ = ேசர, உட இ தி = உடேனயி +க% பணி, அ4
- ெபா 7தின, அரைன = சிவெப மாைன, அ"சி+ ஆC = அ "சைன ெச



விதமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) மடல@கைளG சகாயமாக+ ெகா ேட இைறவைன அ"சி+க
ேவ4 எப6 க 6. (1)
---------

72. ஆசன%ைத க) யா.ற.ைன யCசி%
4சைன ெச :ேள ண.
ண.
(பதEைர) ஆசனைத க)& = ஆசன@கைள ஏ9ப4தி+ ெகா4, அர தைன சிவெப மாைன, அ"சி6 - அ" சைன ெச 6, 2சைன ெச 6 - 2சி6, உேள மனதி க, 1ண - கல%பாயாக. (எ - C.)
(க 6ைர) ஆசன@கேளா4 இைறவைன . ேயாக சாதன தா! கல+க ேவ4
எப6 க 6.
---------

73. உளேம Rட ணேவ சிவ!>க5
ெதளிய ரCசிமா7.
ரCசிமா7.
(பதEைர) உளேம ]ட = மனேம ]டமாகE, உண ேவ சிவ.@க உண"சிேய சிவ.@கமாகE, ெதளி = ஆரா 76, அ"சி+ ஆC - அ"சைன
ெச  விதமா. (எ-C)
(விேசஷEைர) பரேம5வரைன உளப&ேய ஆ5ரயி+க ேவ&யவக அவைன
இ தயகமலதி. 7ேத வண@க ேவ4 ெமபா, 'உளேம
]டணேவசிவ.@க, என E இ>வணG ெச பவக ஞானிகெளபா,
ெதளி யர"சி+மாC' எனE@ 8றினா.
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---------

74. ஆதார%:ேள யறி5: சிவ<ைவ
ேபதமற வCசி மா7.
மா7.
(பதEைர) சிவ= ைவ = பரேம5வர=ைடய Kபைத, ஆதார6ேள
=ஆறாதார@க<+. அறி76 உண76, ேபதமற-யாெதா

விதியாச

டாகாம!, அ"சி+ மாC = அ "சிைன ெச  விதமா. (எ-C)
(க 6ைர.) ஆறாதார@களி- சிவெப மா=ைடய ெசாKபைத+கேட
ெபாிேயாக அ"சைன ெச வாக எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) லாதார, 3வாதிRடான, மணி2ர க, அநாகத, வி3தி,
ஆGைச எ= ஆறாதார@களி=ேம இைறவைன உளப& உணரேவ4
ெமபா, 'ஆதார6 ேளயறி76 சிவ= ைவ, எனE, அ@ஙனமறிய%ப)ட இைற
வைன அ>விட@களிேலேய அ"சைன ெச ய ேவ4 ெம பா, 'ேபதமற
வ"சி+மாC' எனE@8றினா.
---------

75. 4ாி%தி5: ண5: சிவ<ைவ
பாாி%த> கCசிமா7.
கCசிமா7.
(பதEைர) 2ாிதி 76 = 2ரகGெச 6, 1ண76 - கல76, சிவ= ைவ =
சிவெப மா=ைடய ெசாKபைத, அ@ = அ>விடதி!, அ"சி+மாC =
அ"சைன ெச  விதமா, (எ-C.)
(க 6ைர.) சிவெப மாைன% 2ரகதா! அ"சைன ெச

யேவ4 எப6

க 6.
(விேசஷEைர) சிவேயாகG ெச ேவா இேரசக, 2ரக, ப@கைளேய
அ>ேயாகதி9 த9காரணமாக+ ெகா4 அதி! 2ரகதினாேல இைறவைன
அ"சி+க ேவ4 ெமபா 2ாிதி 76 1ண76 சிவ= ைவ% பாாித@க"சி+
மாC' என+8றினா.
---------

76 விள7 சி5ைதயா. ெம ெபாைளக?*
:ளகற வCசிமா7.
வCசிமா7.
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(பதEைர.) விள+C = ெதளிவி+க%ப)ட, சி7ைதயா! - மனதினா!,
ெம %ெபா ைள = உைமவ56ைவ, க4 - பா6 ; 6ட+க9 - 9றமி!லாம!,
அ"சி+மாC = அ"ச ைன ெச  விதமா. (எ-C.)
(க 6ைர) ெதளி7த சி7ைதைடயவகேள சேவ5 வரைன அைடய ேவ4
எப6 க 6.
(விேசஷEைர.) ேயாகிக க!விேகவிகளி! விள@கிய
சி7ைதைடயவகெளபா, 'விள+ C சி7ைதயா' எனE இைறவைன+
காணேவ&ய6 அதியாவசியெமபா, 'ெம

ெபா ைள+ க4

6ள+கறவ"சி+மாC, எனE@8றினா.
---------

77 பி?ட%தி<ேள ேபராதிைறவைன
க?*தானCசிமா7
(பதEைர) பிடதி=ேள - உளிடதிேல, ேபரா 6 = நீ@காம!, இைறவைன =
கடEைள, க4 - பா6, அ" சி+மாC = அ"சைன ெச  விதமா, (எ C.)
(க 6ைர) அ7த கதி! இைடவிடா6 இைறவைன அ"சி+கேவ4 எப6
க 6.
(விேசஷEைர.) சவ மனிதக< கடEைள அ7தக மாக அ"சைன ெச ய
ேவ4 ெமபா, 'பிடதி=ேள ேபராதிைறவைன+ க4தான"சி+மாC,
என+8றினா.
---------

78 ம5திர>கெள-லா மய>காம

?ணிைன5:

5தரைன யCசிமா7
(பதEைர.) ம7திர@க எ!லா = சவம7திர@களி-, மய@காம! = மய+கைத
யைடயாம!, உநிைன76 = அக தி! நிைன76, 76 = னதாக, அரைன =
சிவெப மாைன,
அ"சி+மாC = அ"சைன ெச  விதமா. (எ - C.)
(க 6ைர.) சவம7திர@கைள ெய!லா மய@காம! ச ேவ5வரைன
உளிடதி! நம5காரG ெச யேவ4 எ ப6 க 6.
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(விேசஷEைர.) ஐபேதாெர0ைத அ7த7த ஆதா ர@களி! விேராதி+காம!
நிCதேவ4ெமபா, 'ம7திர@ கெள!லாமய@காம!' எனE, அ7த கதி!
நிைன+க ேவ 4ெமபா, 'உணிைன76' எனE, சேவ5வரைன வண@க
ேவ4 ெமபா, '7தரைனய"சி+மாC' எனE@ 8றினா.
---------

79 ேபராக%தினா6 பி?ட%தி<?ணி
தாராதைன ெச&மா7.
ெச&மா7.
(ைன7 (பதEைர) பிடதி= = அ7தகதி. 76, ேபரா+க தினா! =
ஒழியாத எணதினா!, நிைன76 = எணி, ஆராதைன ெச மாC = அ"சைன
ெச யேவ&ய விதமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) இைறவைன அ7தகதி! அ "சைன ெச

யேவ4 எபதா.

(விேசஷEைர.) இைறவ அ7த கதி! எ07த ளி யி %பவெனபா,
'உணிைன76' எனE, 'அவைன இைட விடாம! சி7தி+க ேவ4ெமபா,
ேபரா+க தினா!' என E விதி%ப& அ "சைன ெச யேவ4ெமபா,
ஆராதைன ெச மாC, எனE@8றினா.
---------

80 உள%தி<ேள &ற பா%த>ெகா?9டைர
ெமள%தா னCசிமா7 .
(பதEைர) ஒ 3டைர - ஒளிய ேதேஜமய% ெபா ைள, உளதி=ேள =
மனதிக, உற= மிதியாக, பா6 = க4, அ@ = அ>விடதி!,
ெமளதா = ெம6வாக, அ"சி+மாC = அ"சைன ெச  விதமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சேவ5வரனாகிய இைறவைன நா நம5கா ரGெச யேவ&ய6
அ7தகதிெலப6 க 6. (10)
-----------9. உIணத-.
உIணத-.

81. எ?ணி!Mழி தவ3ெசதி>கீசைன
உ?ணிைலைம ெப6ற :ண1.
:ண1.
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(பதEைர) எணி.Zழி = அேநக கால@களாக, தவG ெச 6 தவைத" ெச 6,
இ@ = இ>விடதி!, ஈசைன= சேவ5வரைன, உணிைலைம ெப9ற6 =
மேனாECதியா! அைடய%ெப9ற6, உணE = ந!-ண"சியா. (எ-C.)
(க 6ைர.) ந!-ண"சியான6 அேந+கால வைர+  இைடவிடாம!
தவGெச 6 ஈ5வரைன% ெப9றதா எப6 க 6.
---------

82. ப-Qழிகால பயி.றரைன யCசி%:
ந-

ண1 ெப6ற நல.
நல.

(பதEைர) ப!^ழி+கால பயிC - ெந4@கால வைர+ பழகி, அரைன
அ"சி6 - சேவ5வரைன அ"சைன ெச 6 ந!-ணE - உயவாகிய
உண"சிைய, ெப9ற நல - அைட 7த நைமயா. (எ-C.)
(க 6ைர) அேன+கால வைர+ தவGெச 6 ந! -ண"சிைய% ெப9ற
விதமா எப6 க 6. (2)
---------

83 எ?ண6காிய வ5தவ%தா ல.
ந?ண ப*ண1 தா..
தா..
(பதEைர) எண9 அாிய - நிைன%பத9 அ ைம யான, அ 7தவதா! =
அ ைமயாகிய தவதினா!, உணE தா = உண"சியான6, நண%ப4 அைடய%ப4.
(க 6ைர) அேந+கால வைர+ இைடவிடாம9 ெச த தவ%பயி9சியினாேல
ந!-ண"சிைய யைடய ேவ4 எப6 க 6.
---------

84 .ைன பிற பி. ய.ற தவ%தினாபி.ைன ெப7ண1 தா..
தா..
(பதEைர) ைன%பிற%பி = 2வெஜமதி!, ய ற = ய9சி ெச த,
தவதினா! = தவதினா!, பிைன%ெப C - பிறேக அைடய+ 84மான6,
உணEதா = ந!-ண ேவயா. (எ-C.)
ஒளைவ+ ற.
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(க 6ைர) 2வெஜமதி! ெச த தவசிேரRட தா! ந!-ணைவ
யைடவதா எப6 க 6.
---------

85. காயகிேலச ண5த பயன.ேற
ஓயா 1ண1 ெபற-.
ெபற-.
(பதEைர) காய+கிேலச - சாீரதி=ைடய சிேலச ைத, ண76 = ெதாி76
ெகாட, பய அேற = பய அ! லவா, ஓயா உணE ெபற! = ஒழித.!லாத
உண"சியா! ெபCவதா (எ - C.)
(க 6ைர) சாீரதி=ைடய உைமைய ெதாி76 தவG ெச தாேல
ந!-ண"சிைய% ெபற+84 எப6 க 6.
---------

86 ப?ைட பிறவி பயனா5 தவ%தினாக?ட> ண1 ெபற-.
ெபற-.
(பதEைர.) பைட% பிறவி%பயனா = 2வெஜம தி பயனாகிய, தவதினா!
= தவதினா!, கட@ணE ெபற! = பா6 ந!-ணைவ% ெபCதலா (எC.)
(க 6ைர.) 2வெஜம%பயேன ந!-ணE உடா வ6 எப6 க 6.
---------

87 ேபரா% தவ%தி. பயனாபிற பி.ைம
ஆரா5 :ண1 ெபறி..
ெபறி..
(பதEைர) ேபராதவதி பயனா = ஒழியாத தவதி பயனாகிய, பிற%பிைம ெஜமமி!லாைமேய, ஆரா 76 - உண76, உணE ெபற! = ந!-ணE
ெபCவதா. எ-C.
(க 6ைர.) தவதி பயேன ந!-ண"சிைய யைடவ தா எப6 க 6. (7)
---------

88 ஞான%தா லாய உடபி. பயன.ேற
ேமான%தாலாய 1ண1.
1ண1.
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(பதEைர) ஞானதா! ஆய - ஞானதினா-டான, உடபி = சாீரதி=ைடய,
பயனேற = பிரேயாஜனம! லவா, ேமானதாலாய = ெமௗன ஞானதா-டான,
உண E = உண"சியா. (எ-C.) (8)
---------

89. ஆதிேயா ெடா.7 மறிைவ ெப7வ:
நீதியா ெசத தவ.
தவ.
(தா (பதEைர.) ஆதிேயா4 எC = த9ெபா <ட கல+கிற, அறிைவ%
ெபCவ6தா = ந!-ண"சிைய யைட வ6ேவ, நீதியா9ெச த தவ =
நியாய6ட ெச த தவ மா. (எ-C.)
(க 6ைர.) உைம தவமாவ6 ந!-ண"சிைய யைடவதா எப6 க 6.
---------

90. கா*மைல&> கதி%தவ3 ெசதாE* ணவி. பய..
பய..
(பதEைர) கா4 மைல@க தி = கா)&. 76 மைல யி. 76 கிைள6,
தவG ெச தா! = தவைத" ெச தா!, உணவி பய84 = ந!-ண"சியி
பிரேயாசனமான6
ைக 84. (எ-C.)
(க 6ைர) கா4 மைலகளி! தவG ெச தாேல ந!-ண "சி கி)4வதா எப6
க 6.
-------------10, ப%தி&ைடைம.
ப%தி&ைடைம.

91. ப%தியா

ேள பாி5தரைன% தாேனாகி-

%தி லம:.
லம:.
(பதEைர) பதியா! - அபினா!, உேள - மனதி கேண, பாி76 = வி பி,
அரைன = சிவெப மாைன, தா ேநா+கி = தாபாதா!, அ6 =
அ%பாைவயான6,  தி+ ல - ேமா)சதி9 காரணமா. (எ-C.)
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(க 6ைர) இைறவைன% ப+திேயா4 வண@வேத ேமா)சதி9+ காரணமா
எப6 க 6. (1)
---------

92 பா& மா& ப-கா

 ேநசி%:%

ேத*3 சிவசி5ைத யா-.
யா-.
(பதEைர) பா&மா& = பா& ஆ&, ப!கா - = ெந4நா வைர+,
ேநசி6 = பழகி, சிவசி7ைத யா! = சிவைன நிைன+ மன6டேன, ேத4 ேதடேவ 4. (எ-C.)
(க 6ைர.) ப+திைய ெந4நாளாக" சிவசி7தைனட ேதடேவ4 எப6
க 6.
---------

93 அ.பா ல#: மலறி& மாவாைன
ெய.கி &ேள நிைன.
நிைன.
(பதEைர.) ஆவாைன = நைமயாட  ெச கிற இைறவைன, அபா! =
ப+தியி ேம\)டா!, அ06 அல றி = அ06 அலறி, எ1 கி =
எ-1க உ ப& உேள = மனதிகேண, நிைன = சி7தைன ெச . (எ-C.)
(க 6ைர.) இைறவைன ந!ல அபி=ட நிைன+க ேவ4 எப6 க 6.
---------

94 4சைன ெச: க@5: மன>E5:
ேநச%தா Sசைன%ேத*.
Sசைன%ேத*.
(பதEைர) 2சைன ெச 6 = 2சி6, 1க$76 - ெகா டா&, மன@876 = மன
ஒ மி6, ேநசதா! = உள பினா!, ஈசைனேத4 = பரமசிவைன ஆராய
ேவ4. (எ-C.)
(க 6ைர) சேவ5வரைன உளப&ேய 2சி6 உணர ேவ4 எப6 க 6.
---------
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95 க?ணா

ற பா%: காதலா6றாேனாகி-

உ?Tேம Uசெனாளி.
Uசெனாளி.
(பதEைர.) கணா! உற%பா6 = ககளா! மிகE பா6, காதலா! =
வி %ப6ட, தாேநா+கி! தா பாதா!, ஈச ஒளி - பரேம5வர=ைடய
ஒளிமயமான6, உSேம = வி0@க+8&யதாக விகசி+. (எ-C.)
(க 6ைர.) சேவ5வரைன உள ப&ேய உண76 அக மா+கமாக
தாிசி%பவக<+ அ>ெவெப மா=ைடய ேதேஜாமயமான6 அ&யாகைள
த= அட+கி ேமப)4 நி9 எப6 க 6.
---------

96 ந-லாைன 4சி%: நாதெனன 1கிநி-லாேதா (ச னிைல.
னிைல.
(பதEைர) ந!லாைன% 2சி6 = ந!லவனாகிய பரேம5 வரைன% 2ைச ெச 6,
நாதெனனE கி! -தைலவேனெயC மனமிளகிநிறா!, ஈசநிைல =
சேவ5வர=ைடய உைம நிைலயான6, நி!லாேதா = &ெகா& +க
மா)டாேதா.
ஒளைவ+ ற
(க 6ைர.) பரேம5வரைன% 2ைச ெச 6 யாெரா வ மனமிளகிறாகேளா
அவகளிடதி! சேவ5வர=ைடய சி பாேநா+கமான6 நிைலெப9C நி9
எப6 க 6.
---------

97 அயா கயரா ய.கி%
ய.கி% த
பெயா.றி பா%: ெகாள-.
ெகாள-.
(பதEைர.) அ&யா+க&யரா

= அ&யாக<+ அ&யா களாக, அ1 உ கி =

ப+தியினா- கி, த தைடய மனதி9ேள, ப&ெயாறி =
உ<லக@களி9 கல76, பா6+ ெகாள! = தாிசி6 அைடத! ேவ4. (ஏ-C.)
(க 6ைர) அபகளி! அபினா! இளகி 6திெச
இைறவ=ைடய தி வ  ைக84 எ ப6 க 6.
---------

கிறவக<+ேக
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98. ஈசெனனகதி ெய-லா 1யிகைள&
ேநச%தா- நீ நிைன5: ெகா.
ெகா.
(பதEைர) எ!லாEயிகைள = சவ%பிராணிகைள, ஈசெனன+க தி -சேவ5வர=ைடய தி E வெமC நிைன 76, ேநசதா! - பிாியதினா!,
நிைன76 ெகா = நீ ப+தி ெச 6 ெகாள+கடவா . (எ-C.)
(க 6ைர.) சவபிராணிகைள ஈ5வர=ைடய ெசாK பமாகேவ ெகாள
ேவ4 எப6 க 6.
---------

99. ெமமயிEர விதி 67 ேவ%ெத#5:
ெபாைமயி Sசைன ேபா67.
ேபா67.
(பதEைர) ெம மயி8ர = சாீரதி! மயி+" ெசறிய விதி%19C 1ளகா@கிதமா , ேவ6 எ076 - ேவைவ
ல உைர.
1ட எ076, ெபா ைமயி! உைமயாயி +கிற, ஈச ைன%ேபா9C =
பரேம5வரைன 6திெச . (எ-C)
(க 6ைர.) சாீர 1ளகா@கித@ெகாள உைமயான கடEைள வண@கேவ4
எப6 க 6.
---------

100. ெசறி5தறி5: நாC ெசVவிதா &ேள
அறி5தரைன யா5: ெகாள-.
ெகாள-.
(பதEைர.) ெசறி7தறி76 = ேச76ண76, நா& = வி பி, ெச>விதா

= நறா ,

உேள = மனதிகேண. அறி76 - உண76, அரைன ஆ 76 ெகாள! பரேம5வரைன ஆரா 76ணரேவ4. (எ-C.)
(க 6ைர) இைறவைன அ7தகதி! தாிசி+க ேவ 4 எப6 க 6. (10)
----------
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II. திவ)பா-.
திவ)பா-.
1. அ ெப7த-.
ெப7த-.

101. அளினா ல.றி யக%தறி வி-ைல
அளி. மலம7கலா.
மலம7கலா.
(பதEைர) அ ளினாலறி = தி வ ளினால!லாம!, அக6 - மனதிக
அறிவி!ைல = உண"சியி!ைல, அ

ளி மல அC+கலா = தி வ ளினா!

மாயாமலைத யC ெதாழி+க+ 84. (எ-C.)
(க 6ைர.) தி வ ளினா! சகலவிதமான மா ைகைய  அCெதாழி+கலா
எப6 க 6. (2)
---------

102. இைள க%தி. றிைறவனளாெதI3 சிவசி5ைதயா.
சிவசி5ைதயா.
(பதEைர. இC இ ைள+க&76 = இைற+ இ

ளாகிய அGஞானைத+

க&76, இைறவ அ ளா! சிவ ெப மா=ைடய கி ைபயா!, ெத <Gசிவ
சி7ைதயா - ெதளிைவயைடய+8&ய சிவசி7தைனடா. (எ-C)
க 6ைர. சிவெப மா=ைடய தி வ ளா! அGஞா னைத% ேபா+க&+கலா
எப6 க 6.
---------

103. வாைமயா6 ெபாயா மன%தினா- மாச6ற
Gைமயா மீச ன.
ன.
(பதEைர.) வா ைமயா! - உைமயினா-, ெபா யா மனதினா! = ெபா +காத
மனதினா-, மாச9ற V ைம யா! = 9றம9ற பாி3ததினா-, ஈச அ  சேவ5 வர=ைடய தி வ  உடா. (எ - C.)
(க 6ைர.) உைமயினா! சவகாாிய@களி- வ!ல இைறவைன அைடயலா
எப6 க 6. (3)
----------
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104.
104. ஒVவக%:ணி.ற சிவன ெப6றகாஅVவக%: ளான5த மா.
மா.
(பதEைர.) ஒ>வக6 நிற = ஒததாகிய மனதி க எ07த ளியி 7த,
சிவன  ெப9ற+கா! சிவெப மா =ைடய தி வ ைளயைட7தா!, அ>வக6
ஆந7தமா - ஆன7தமனதி9 ஆன7தடா. (எ-C.)
(க 6ைர) ந!லமனதி. +கிற சிவெப மா= ைடய தி வ ைளயைட7தா!
ஆன7ததயமா எப6 க 6.
---------

105. உ.<>கம கலா ெமாளிதா
ம.< ம ெப6ற கா-.
கா-.
(பதEைர.) ஒளிதா ம= = ேதேஜாமயைதைட யதா

நிைலெப9றி +கிற,

அ ெப9ற+கா! = தி வ ைள யைடேவாமானா!, உ=@க ம &+கலா
நிைன+க% ப)ட க ம@கைளெய!லா நிைறேவ9றலா. (எ-C.)
(க 6ைர.) தி வ ேளயைட7தா! எணிய க ம@ கைள ஈேட9றலா எப6
க 6. (5)
---------

10 6. எ-லா ெபாI கலா மீச.ற.
ெதா- லய ெப6றகா(பதEைர-) ஈசற ெதா!ைலய  ெப9ற+கா! = பர ேம5வர=ைடய
பழைமயாகிய தி வ ைள%ெப9றா!, எ! லா%ெபா < &+கலா சவெபா கைள &+க லா. (எ-C.)
(க 6ைர) சேவ5வர=ைடய தி வ ைள% ெப9 Cளவக
சவகாாிய@கைளG ெச ய வ!லவராவாக எப6 க 6.
---------

107. சி5ைத&ணி.ற சிவன ெப6றகாப5தமா பாச ம7.
ம7.
(பதEைர) சி7ைத நிற = மனதி கணி 7த. சிவ அ  ெப9ற+கா! =
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சிவெப மா=ைடய தி வ ைள அைட7தா!, ப7தமாபாச = ப7த%ப)ட
மா ைகயான6, அC தைன வி)டக-. (எ-C.)
(க 6ைர) யாவ ைடய மனதிகS மி +கிற பரேம5வர=ைடய
தி வ ைள% ெப9றா! சவமாையகைள அCெதாழி+கலா எப6 க 6. (7)
---------

108. மாச6ற ெகாைக மதிேபால% தா.ேறா.7
ஈசன ெப6ற கா-.
கா-.
(பதEைர.) ஈச அ ெப9ற+கா! சேவ5வர= ைடய தி வ ைளயைட7தா!,
மாச9ற ெகாைக = 9றம9ற தைமயான6, மதிேபாலதா ேதாC ச7திரெனாளி ைய%ேபா! காண%ப4. (எ - C.)
(க 6ைர) பரேம5வர=ைடய தி வ ைளயைட7தவ க<+ உ<ண"சி
6!.யமாயி + எப6 க 6. ---------

109. ஆவாெவ.ேறாதிய ெப6றாக-லா:
தாவாேதா ஞான ெவாளி .
(பதEைர) ஆவாெவC ஓதி = ஆ ! ஆஆ!! எC ெசா!., அ  ெப9றா+க!லா6
= தி வ ைள%ெப9றவக<+க!லா ம!, தாவாேதாஞானெவாளி =
ஞானேதஜஸான6 ைக8டா ேதா (எ - C.)
(க 6ைர) தி வ ைள% ெப9றவக<+ ஞானேதஜ ஸான6 ைக84 எப6
க 6.
---------

110. ஓவாC சிவன ெப6றா

ைரயி.றி%

தாவாத வி.ப5 த.
த.
(பதEைர.) ஓவா சிவ அ ெப9றா! - ஒழியாத சிவ ெப மா=ைட
தி வ ைள%ெப9றா!, உைரயிறி - ெசா! .!லாம!, தாவாதவி ப7த  =
ஒழியாத 3கைத+ ெகா4+ . (எ - C.)
(க 6ைர.) ஒழியாம! சேவ5வர=ைடய தி வ ைள% ெப9றா! ெமௗனஞான@
ைக84 எப6 க 6. (10)
---------
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2. நிைன 7த-.
7த-.

111. க%:ற பா%: கல>காம

ள%

தி%திC சிவைன நிைன.
நிைன.
(பதEைர.) க 6ற%பா6 மனதி9 ெபா 7த% பா6, கல@காம! தளராம!,
சிவைன உள6 இ தி பரேம5வரைன மனதி! ைவ6, நிைன
=நிைன%பாயாக (எ-C.)
(க 6ைர.) மனைத உCதியாக நிCதி" சிவெப

மாைன நிைன+க ேவ4

எப6 க 6.
---------

112. ?ட!யி<ேள
?ட!யி<ேள றி%தாைனCசி5தி%:
ம?டல>க ேமலாக பா.
பா.
(பதEைர.) ட.யி உேள றி6 ட.ச தியி=ேள நிைன6,
அரைன சி7தி6 -சிவெப மாைன நிைன6, மடல@க ேமலாக%பா =
மடல@கைள ேமலாகதாிசி%பாயாக. (எ-C)
(க 6ைர.) ல நிலதி! ட.சதிைய நிைன6 மடல@கைள
நிைன+கேவ4 எப6 க 6. (2)
---------

113. ஓமி.க சி5ைதயி ெலா.றC சிவ.ற.ைன
பாமி. பழெபாேள யா.
யா.
(பதEைர) சிவ தைன = சிவெப மாைன, சி7ைதயி ெலாற ஓமி
மனதி9ெபா 7த நிைன@க (அறி) பாமிக - தாிசனG ெச @க,
பழெபா ேளயா (இ@ஙனG ெச தா!) பழெபா ளாகிய இைறவனாக+84.
(எ - C)
(க 6ைர) சிவெப மாைன உளதிக நிைன6 தாிசிதா!
இைறவனாக+84 எப6 க 6. (3)
---------
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114. சிெகன% ேத5:ெகா சி5ைதயி
சி5ைதயி Sச ைன
மிக மல%ைத வி*
(பதEைர.) ஈசைன - பரேம5வரைன, சி7ைதயி! = மன தி!, சி+ெகனேத76
ெகா = வ.வாக ெதளி76 ெகா, (அ%ப& ெச ைவயானா!) மி+க மலைதவி4 =
மி7த மாயா மலைத வி4வாயாக. (எ-C.)
(க 6ைர.) ெதளி7தமனதினா! சேவ5வரைன 6தி ெச தா! மாயாமலைத
யC+க+84 எப6 க 6 (4)
---------

115. அறிமி.க சி5ைதயி லாதார%ைதCேச
:7மி.கI ேள ேயா5: . 5
(பதEைர) ஆதாரைத" ேச76 - ஆறாதார@கைளG ேச76, சி7ைதயி! மனதி=ேள, அறியிக - இைற வைன உண @க, உேள ஓ76 =
உம+ேளயாரா 76, உCமிக = இைறவைன அைட@க. (எ - C.)
(க 6ைர.) மனதி=ேள இைறவைன ஆரா 7தறிய ேவ4 எப6 க 6.
(5) ---------

116. நி%த நிைன5திர>கி நி.மலைன ெயா.
67மவ ெனாளிேயயா.
ெனாளிேயயா. (7விகி(7விகி(பதEைர.) நித = அWதின, நிமலைன = பாி3த னாகிய கடEைள, நிைன76
இர@கி = மனமிர@கி"சி7தி6, ஒC வி+கி! = ெபா 6விதா!, அவஒளிேய =
அவ=ைடயேத ேஜாமயேம, 9Cமா - &வாக+ கிைட+மா. (எ - C.)
(க 6ைர) தின7ேதாC நிமலனாகிய இைறவைன 6தி ெச தா! அவ=ைடய
ேதேஜாமயதிேலேய கல%பத9 காமா எப6 க 6. (6)
---------

117. ஓைச &ண5த>ேக &ணைவ ெப7
ஈச. க%தா யி.
யி.
(பாிசா! (பதEைர.) ஓைச உண76 = சதைத ெதாி76, அ@ேக = அ7த
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கதிேல, உணைவ%ெபC = உண"சி ையயைட7த, பாிசா! = தைமயினா!,
ஈசக தா

இ

சேவ5வர=ைடய எணமாகேவ யி %பாயாக. (எ - C.)

(க 6ைர) சதைதண76 சதாகால ஈ5வர சி7தைனயாகேவ யி +க
ேவ4 எப6 க 6. (7)
---------

118. இரா பகல.றி யி9டC சி5திகிபராபர%ேதா ெடா.ற

மா.
மா.

(பதEைர) இரா%பக லறி = அேகாராதிர, இ 3 ட =
ச7திராியா+கினிகளாகிய 3டகைள, சி7தி+கி! நிைனதா!, பராபரேதா
ெடாற-மா = பராபர% ெபா

ளினிடதி! கல+கE@84. (எ-C.)

(க 6ைர) அேகாராதிர இைறவைன" சி7திதா! இைறவ=ட
கல7தி +க+84 எப6 க 6. (8)
---------

119. மிகமன%தா- மிக நிைன5: சி5திகிஒகC சிவ<வமா.
சிவ<வமா.
(பதEைர) மி+க மனதா! = ந!ல மனதினா!, மிக நிைன76 - மிதி எணி,
சி7தி+கி! தியானிதா!, ஒ+ க" சிவ= வமா = ஒ%பாக" சிவெசாKபைத
யைடய+ 84. (எ - C.)
(க 6ைர.) உயவாகிய மனைத+ெகா4 உள ப&ேய தியானG ெச தா!
சிவசாK%பியைத யைடயலா எப6 க 6.
---------

120. ேவ?*வா ேவ?* வைகதா. விாி5 ெத>
கா?ட6காிதா3 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) ேவ4வா ேவ4 வைகதா விாி76 = ேவ4பவக
வி 1கிற விதமாக% பரவி, எ@ = எ> விடதி-, சிவ - சிவமான6,
காட9 அாி6 ஆ = பா% பத9 அ ைமயான ெபா ளா. (எ-C.)
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(க 6ைர.) சேவ5வர யா எ%ப& வி 1கிறா கேளா அ%ப&ெய!லா
உ தா@கி யாவரா- பா%ப த9 க ைமயானவனாக &கிறா எப6
க 6. (10)
--------3. ெதாி5: ெதளித-.
ெதளித-.

121. ேதறி%ெதளிமி. சிவெம.ேற &IணவிEறியப-ண மா.
மா.
(பதEைர.) உ<ணவி! - மேனாEண"சியி!, சிவ = சிவெம=
ெபா ளான6, 8றிய - ெசா!ல%ப)ட ப! ணமாெமேற = பலண@களி-
கல76ளதாெமC, ேதறி ெதளிமி = ஆரா 76ண @க. (எ - C.)
(க 6ைர) சகலண@களி-@ கல7தி +கிற ெபா  சிவெமேற ெதளிவாயாக
எப6 க 6.
---------

122. உ?-ைலெய.7 ணைவ யறி5தகாக?-ைல
க?-ைல யா3சிவ.
யா3சிவ.
(பதEைர) உ&!ைல எ= = உெடC, இ!ைல ெயC
ெசா!-ப&யாக வி +கிற, உணைவ = உண"சிைய, அறி7த+கா! =
உண7தா!, சிவ சிவெம = ெபா ளான6, க&!ைலயா = கட6,
காணாத 6மான ெபா ளா. (எ-C.)
(க 6ைர.) அSKபமாயி +கிற உணைவ யறி7 தா! சிவ அ>வாேற
ெவளி%ப4 எப6 க 6. (2)
---------

123. ஒவெகாவேன யாயிெக-லா
ஒவேன ப-ண மா.
மா.
(பதEைர.) ஒ வ+ ஒ வேனயா = ஒ வ + ஒ வேனயா
எ07த ளியி +கிற, உயி+ெக!லா = சவ பிராணிக<+ெக!லா, ஒ வேன
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இைறவ ஒ வேன, ப! ணமா = பலண@களி- கல7த ெபா ளா. (எC.)
(க 6ைர.) சேவ5வர ஒ வேன பலண@கைள ைடய உயிக<+
ஆதாரமாளவ எப6 க 6. (3)
---------

124. எ-லா ெமா.ேற சிவமாவ ெத.7ண5த
ெத.7ண5த
ப-ேலா ?ேடா பவ.
பவ.
(பதEைர.) எ!லா+ = சவபிராணிக<+, சிவ ஒேறயாவ6 = சிவமாவ6
ஒேறெபா6வாக வி %ப6, எ C உண7த ப!ேலா+ எC
அறி7தசகல +, பவ உேடா - பிறவி உடாேமா, உடாகா6. (எ-C.)
(க 6ைர) எ!லா+ ெபா6வாகEளவ ஈ5 வர ஒ வேனெயC உணரவ!லா+ இனி%பிற+ ஜமமி!ைல எப6 க 6.
---------

125. ஆ&மிரவி& ெமா.ேற யைன%:யி
ஆ&>கா ெலா.ேற சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) ஆ = ஆரா கிற, இரவி = 'ாிய=, அைன6யி+ =
சவபிராணிக<+, ஒேற = 3 ெபா

ேள யா, (அ6 ேபால) ஆ@கா! -

ஆரா 76 பாதா!, சிவ ஒேற - சிவெம= ெபா < யாவ+ ஒேற
யா. (எ-C.)
(க 6ைர) எ!லா+G'ாிய ஒ வேன யாய6 ேபால சிவ ஒேறயா
எப6 க 6 . (5)
---------

126. ஓவாதெதா.ேற பலவாயிெக-லா5
ேதவானெத.ேற ெதளி.
ெதளி.
(பதEைர) ஓவாத6 ஒேற = எC ஒழியா தி + கிற ெபா ெளாேற, பலவா
உயி+ எ!லா = பலவ ைக%ப)ட உயிக<+ெக!லா, ேதவான6 - ெத வமாயி
%ப6, எC ெதளி = எC ெதளி76 ெகாவாயாக. (எ-C.)
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(க 6ைர) எ+கால6 அழியாம. +கிறேத ெவாேற பலவைகயான
உயிக<+ெக!லா பிரதானமா ன6 எப6 க 6.(6)
---------

127. தைமயறியாதா தாமறிேவாெம.பெத.
ெசைமயா Sச. றிற.
றிற.
(பதEைர) தைம அறியாதா = தைமதாேம யறி யாத அறிMனக, ஈச திற =
சேவ5வர=ைடய வ!ல ைமைய, ெசைமயி! = உைமயாக, தா அறிேவா
எப6 எ - தா ெதாி76ெகாேவா எC ெசா!வ6 ஏ? (எ-C.)
(க 6ைர) தைமதா அறியாத அGஞானிக இைற வ ணைத
யறியமா)டாக எப6 க 6. (7)
---------

128. எ-லா1லக% தி5தா
ந-

ேம%:வக

லக நாத ன.
ன.

(பதEைர) எ!லாEலக6 இ 7தா- - எ!லா ேலா க@களி. 7தா-, ந! உலக
நாதன& = உய7த உலக நாத= ைடய தி வ&கைள, ஏ6வாக - 6தி
ெச வாக. (எ-C.)
(க 6ைர.) எ7தEலகதி! இ 7தா- இைறவ= ைடய தி வ&கைள யாவ 
வண@வாக எப6 க 6.
---------

129. உலக%தி6ப)ட உயிெக-லா மீச.
நில1ேபா னி6 நிைற5:.
நிைற5:.
(பதEைர) உலகதி! ப)ட= இ>Eலக@களி . + கிற, உயி+ெக!லா
சவபிராணிக<+, ஈச - ச ேவ5வரனானவ, நிைற76 = வியாபகமாகி, நிலE
ேபா! நி9  - 2ரண ச7திரைன%ேபாலவி +. (எ-C.)
(க 6ைர) இ>Eலக ஆமா+களி! எ!லா இைற வ கல7தி +கிறா
எப6 க 6.
---------
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130. உலக%தி- ம.< யிெக-லா மீச.
அலகி5த வாதிேய யா.
யா.
(பதEைர) உலகதி! ம= - உலகதினிடதி! நிைலெப9றி +கிற,
உயி+ெக!லா = சவபிராணிக<+ , ஈச = சேவ5வரனானவ, அலகிற7த
ஆதிேயயா - அளE ெசா!ல%படாத த9ெபா ேள யாவா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவபிராணிக<+ இைறவ த9ெபா

ளாளவ எப6

க 6. (10)
--------4. கைல ஞான.
ஞான.

131. ச%தியா3 ச5திரைனC ெச>கதிேராW*
%தி ல ம:.
ம:.
(வி! (பதEைர) சதியாG ச7திரைன = ெபKபமாகிய ச7 திரைன, ெச@கதிேரா =
'ாியனானவ, ஊ4 வி = ஊ4

வி+கல7தா!, அ6 = அ7தமா+கமான6,

தி+ ல = ேமா)சதி9+ காரணமா. (எ-C.)
(க 6ைர) ச7திரகைலைய 'ாியகைலைய ேசத அேற ேமா)சமைடய
வழிேய9ப4 எப6 க 6. (1)
---------

132. அயன>ெகா ச5திரனாலாதி%த ெனா.றி
நயனமா %தி (*.
(*.
(பதEைர) அயன@ெகா - த)சிணாயனெமC உ திராயணெமC இர4
பிாிைவ+ ெகா& +கிற, ச7தி ரனா! - ச7திரனிடதி!, ஆதித =
'ாியனானவ, ஒ றி! - ெபா 7தினா!, நயனமா = கைண%ேபாC விள@
வதாகிய, தி+ M4 - ேமா)ச6+ M4 கிைட%பதா. (எ-C.)
(க 6ைர) ச7திரகைலட 'ாியகைலயான6 ெபா 7 த" ெச 
கைலஞானமான6 ேமா)சM)ைட யைடய+ காரணமா எப6 க 6. (2)
---------
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133. அ3சா

மாயா தறெபாளி.ப5

:3சாதவ :ற மா7.
மா7.
(பதEைர) அGசா- மாயா = பGசாவ5ைதகளா- ஒழியாத, அற - த ம,
ெபா  = ெபா <, இபமாய  = 3க, 6Gசாதவ = எC இற+காதவ,
6ற+ மாC = வி)4வி4 வழிகளா. (எ-C.)
(க 6ைர) அற, ெபா , இப எ= C பிறவி ெயாழி7தவக
விட+8&யைவகளா எப6 க 6.
---------

134. ஈசேனாெடா.றி !ைசயா ெபாளி-ைல
ேதசவிள ெகாளிேய யா.
யா.
(பதEைர.) ஈசேனா4 ஒறி!==சேவ5வரேனா4 கல76 வி)டா!,
இைசயா%ெபா  இ!ைல - ைக8டாத ெபா  இ!ைலயா, (ஏெனனி!)
ேதசவிள+ெகாளியா = அ%ெபா

வான6 ேதசவிள+க<+ ஒளி ெகா4%பதா.

(எ - C.)
(க 6ைர.) சேவ5வரனானவ ேதச@க<+ ெக! லா ஒளியாயி +கிறதினா!
அவேனா4 கல%பவக<+ சகல ெபா க<@ ைக 84வனவா எப6
க 6. (4)
---------

135. தா3ெச விைனெய-லா5 தைமயற 1ணாிகா3சனேமயா> க%:.
க%:.
(பதEைர) தைமயறEணாி! - தைமதாேம 0ைம  ப9றறEண76
ெகாடா!, தாGெச விைனெய!லா = தமா! ெச ய%ப)ட
விைனகெள!லாெமாழி76, க 6 - மனமான6, காGசனேமயா ெபாேனயா. (எ - C.)
(க 6ைர) யா எ%ப&%ப)ட விைனகைள" ெச தா- அவக தைமதா
உண7தவகளாயி 7தா! அைவயா E ஒழி76 ெபா ேபாற மனைத
ைடயவகளாவாக எப6 க 6.
---------
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136. Eடகமான றிெய#%ைத% தானறியி(டகமா விைர5:.
விைர5:.
(பதEைர) 8டகமான = சாீர ெம4த9+ காரண மான, றிெய0ைத அறிறியாயி +கிற எ0ைத, தா அறியி! = தா உண7தா!, விைர76
சீ+கிரமாக, Mடகமா  - ேமா)ச@ைக 84. (எ - C.)
(க 6ைர.) சாீரடானத9+ காரணமாயி +கிற அைடயாள மான எ0ைத
உைமயாக உபவக ேமா)ச M)ைட யைடவாக எப6 க 6. (6)
---------

137. (டகமாக விைழ5ெதா-ைலேவ?*ேமEடக%தி6 ேசாதிேயா ெடா.7,
ெடா.7,
(பதEைர) Mடகமாக = ேமா)சைதயைடய, விைழ7 6=ஆைச%ப)4, ஒ!ைல--சீ+கிரமாக, ேவ4ேம! = வி  1வாகளானா!, 8டகதி! ேசாதிேயா4 ஒC 8ட%பிர மதி=ட கல76 வ வாயாக. (எ-C.)
(க 6ைர.) ேமா)ச M)ைட யைடயவி 1ேவாக 8டக% பிரமைத வி பி
அத=ட கல+க ேவ4 எ ப6 க 6.
---------

138. 4ாி%: நி.ற சிவைன ணரேவ
பாாி%ததா> க%:.
க%:.
(பதEைர.) 2ாி6 நிற = எ@@கல7 தி 7த . சிவைன% 1ணரேவ
=சிவெப மாேனா48&னால, க 6 --மனமான6, பாாிததா - ெப ைமைய
ைடயதா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவபிராணிகளிடதி! வியாபி தி + கிற சாேவ5வரைன+
கல7தா! எணமான6 3தைடய தா எப6 க 6.
---------

139. இேரசகமா6றி யிைடயறாேத நி6கி4ாி ப :ேள சிவ.
சிவ.
(பதEைர) இேரசக ஆ9றி = இேரசகைத" ெச 6, இைடயறாேதநி9கி! = மதியி!
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விடாம. 7தா!, சிவ = சேவ5வரனானவ, உேள 2ாி%ப6 = உேள
நிைற7தி % பவனாவா. (எ - C.)
(க 6ைர) இேரசக ெய= வழிைய+ கிரம6 ட இைடவிடாம9 ெச தா!
சிவெப மானானவ உேள ம.7தி %பவனாவா எப6 க 6. (9)
---------

140. சி5ைதயி- நி.ற நிைலவி9பி6 சாகிரமா
ச5திரனி6
ச5திரனி6 ேறா.7 ண1 .
(பதEைர) சி7ைதயி! நிறநிைல = மனதி-டான உைமயினா!, வி3பி! =
ஆகாயதி!, சா+கிரமா = சா+கி ராவ5ைதயா (ஆைகயா!) உணE =
உண"சியான6, ச7 திரனி! ேதாC - ச7திரகைலயி! ெவளி%ப4. (எ - C)
(க 6ைர.) மேனாநிைலயான6 ச7திரனி! சா+கிராவ5 ைதயி! உண"சி Kபமாக
ெவளி%ப4 எப6 க 6. (10)
--------5. உெவா.றி நி6ற-.
நி6ற-.

141. எளக% ெத?ெணயி5ததைன ெயா
உளக%தீச ெனாளி.
ெனாளி.
[ேம (பதEைர) உளகதீச ஒளி - மனதிேல யி +கிற ெஜகதீ5வர=ைடய
ேதேஜாமயமான6, எளக6 எ ெண
எெண

இ 7தைன ஒ+ - எளினிட6

வியாபி தி 7தைத ெயா%பா. (எ-C.)

ெஜக இ 7தைன இ +. (எ-C.)
(க 6ைர) - சேவ5வர ஒ>ெவா

ஆமா+க< ைடய மனதி-

கல7தி %ப6 எளிட6 எெண கல7 தி %ப6 ேபாலா எப6 க 6. (1)
---------

142. பா!.க ெணேபா6 பர5ெத> நி6ேம
2!.கணீச <ைழ5:.
<ைழ5:.
(பதEைர.) F.க ஈச Wைழ76 - சேவ5வர னானவ
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F.கேணகல76, பா. கெந ேபா! - பா.9 கல7தி +கிற
ெந ைய%ேபால, பர76 எ@ நி9 = எ>விடதி- கல7தி +. (எ-C.)
(க 6ைர.) பா.! ெந கல7 தி %ப6ேபால சேவ5 வர சகல ஆமா+களி-@
கல7தி %பா எப6 க 6.
---------

143. கபினி6 க)&> காபா! ென&
இ?ட நீ மிய-.
மிய-.
(பதEைர) க பினி9க)& = க பினிட6 ெவ! ல, கா பா.! ெந  =
கா கிறபா.னிட6 ெந , இ 1டநீ  - இ பினா!
உண%ப)டஜல, இய! 1 = சேவ5வர=ைடய இல)சண@களா. (எ - C.)
(க 6ைர.) சேவ5வர=ைடய ல)சண@க ேமேல ெசான ெபா களி
ண@க ேபாறைவ எப6 க 6.(3)
---------

144. பழ%தினிரதேபா6 பர5ெத> நி6
வ#%தினா Sச னிைல.
னிைல.
(பதEைர) வ0தினா! - 6தி ெச தா!, ஈசநிைல = சேவ5வர=ைடய
உைமநிைலயான6, பழதி இரத ேபா! பழ@களி=ைடய இரசைத%ேபால,
பர76 எ@ நி9 = எ>விட6 வியாபி6 நி9. (எ-C.)
(க 6ைர) சேவ5வர=ைடய வியாபகமான6 பழ திக இரத
ேபாறதா எப6 க 6. (4)
---------

145. த<ெவா*ேதா.7ேம தாென-லாமாகி
யTவ:வா நி6ம:.
நி6ம:.
(பதEைர) தா எ!லா ஆகி = தாேன எ!லா% ெபா

களாகி, அSவ6வா

நி9 அ6 = அSKபமா அ%ெபா ளான6, த6ெவா4ேதாC = இ7த"
சாீர6ட ேனேய உடா. (எ-C.)
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(க 6ைர.) எ!லாமாகி அSவாகி மி +கிற ெபா ளான6
சாீர6டேனடா எப6 க 6. (5)
---------

146. வி%: ைளேபா- விாி5ெத> நி6ேம
ஒ%:ேள நி6 ண1.
ண1.
(பதEைர) உேள ஒ6நி9 உணE = மனதி! ஒ தி +கிற
உண"சியான6, வி6 ைளேபா! = விைதைய  ைளைய ேபால, விாி76
எ@ நி9 - எ>விட6@ கல76 நி9. (எ-C.)
(க 6ைர) விதி ைளைய%ேபால இைறவ சகல உயிகளி-@
கல7தி %பா எப6 க 6 (6)
---------

147. அCச மா>கார மக%தடகி னா6பி.ைன
நிCசயமா மீச னிைல.
னிைல.
(பதEைர.) அ"ச ஆ@கார - பயைத அக@கார ைத, அக6 அட+கினா! மனதிலட+கினா!, பிைன - பிற, ஈசநிைல = சேவ5வர=ைடய உைம
நிைலயான6, நி"சயமா - உைமயாக விள@. (எ-C.)
(க 6ைர.) அ"சைத அக@காரைத அட+ கிறவக<+ேக
இைறவ=ைடய ண ெவளி%ப4 எ ப6 க 6.
---------

148. ேமா)னீ நா6ற
நா6ற ைள)ைடேபா
()*ேள நி6 மிய- .
ேம (பதEைர) M)4ேள நி9 இய!1 =நா சாீரதி9 ளி +கிற
இய!பான6, ேமா)&நீ நா9ற = ேமா)&ேல ள நீநா9றைதைடய, ைள
)ைடேபா- = ைளயா ன6 ைள+கிற எ )ைடேபா-. (எ-C)
---------

149. நிைன பவ ெந3ச%: நி.மலனா நி6
அைன%:யி5 தானாமவ.
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(பதEைர.) அைன6யி+7தானா அவ = எ!லாE யிக<+
ஒ வனாயி +கிற அவ, நிைன%பவ+ = தைன உைமயாக
நிைன%பவக<ைடய, ெநGச6 = மனதி=ேள, நிமலனா நி9 பாி3தனாயி %பா.
(க 6ைர.) இைறவ தைன உள ப&ேய நிைன%பவ க<ைடய மனதினா!
பாி3தனாக எ07த ளியி %பா எப6 க 6. (9)
---------

150. ஓைசயி<ேள &திகி.றெதா.7?*
வாசமல நா6ற ேபா- வ5:.
வ5:.
(பதEைர) வாசமல நா9ற ேபா! வ76 = வாசைன ெபா

7திய மலாி=ைடய

3க7தைத% ேபால வ76, ஓைசயி =ேள உதி+கிற6, ஒC உ4 =
சததி= ேதா Cவ6 ஒ

ெபா ளி +கிற6. (எ-C.)

(க 6ைர) சத த மாதிைரயினிடமாக 2வி மண ேபால வ ெபா 
ஒறி +கிற6 எப6 க 6.
--------6. %திகா?ட-.
%திகா?ட-.

151. மன%ேதா*7ப%தி யா> கார3சி%த
அைன%தி< மி-ைலய:.
மி-ைலய:.
(பதEைர.) அ6 - தியான6, மனேதா4C1தி யா@கார சித = மன 1தி
ஆ@கார சித எC, அைனதி= இ!ைல - எ!லாவ9றி-மி!ைல. (எ-C.)
(க 6ைர) மன, 1தி, ஆ@கார, சித எ= நாகி=< ேமா)சமி!ைல
எப6 க 6.
---------

152. வா>க%: மய>3 சமய>க
ஆகிய 2!< மி-.
மி-.
(பதEைர.) வா+@ க 6 = வசன எண , மய@G சமய@க =
மய@கிற சமய@களானைவ ஆ+ கிய = உடா+கின, V.=கி! சா5திர@களி-மி!ைல.
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(க 6ைர.) எ7த" சா5திர@களி- மேனாவா+க மய@கிற கால
ெசா!ல%படவி!ைல எப6 க 6. (2)
---------

153. உவெமா.றி-ைல &ணவி-ைலேயா:
அ7வ5 தான:ேவ யா.
யா.
(பதEைர) உ வ ஒC இ!ைல - ஒ Kபமி!ைல, உணE இ!ைல =
உண"சிமி!ைல, ஓ6 = ெசா!ல%ப4கிற அ வ தா அ6ேவயா அ வ%ெபா < அ6ேவயா . (எ - C.)
(க 6ைர) உ வ உணE இைவகளி!லாத ெபா  அ வேமயா ஆைகயா!
அைத நா&னா! திகாடலா  எப6 க 6.
---------

154. தனேகா வி-ைல தாென>மாகி
மன%தகமா நி6 ம:.
ம:.
(பதEைர) அ6 தன+ ஒ

உ வி!ைல = அ%ெபா

<+ ஒ

Kபமி!ைல,

(ஆைகயா!) தா எ@மாகி = தா சவ இட@களி- வியாபிததாகி,
மனதகமா

நி9 - மனதி.டதி-@ கல7தி +. (எ-C.)

(க 6ைர.) சேவ5வர எ= ெபா ளான6 எ> விடதி- வியாபி6
நி9பெதாறாைகயா! அபக< ைடய மனதிகSமி + எப6 க 6.
(4)
---------

155. ெப?ணா ண!ெய.< ேபெரா. றில
வி?ணாகி நி6 விய .
. (தாகி
(தாகி
(பதEைர) விய%1 = அ%ெபா ளி=ைடய விய%பான6 ெப ஆ அ.ெய=
ேப - ெப எC ஆ எ C அ.ெயC வழ@கிறேப, ஒC
இலதாகி = ஒறா யி= இ!லாததா , விணாகிநி9 = அகாயமாயி +.
( 6ைர) சேவ5வர ஆ, ெப, அ.ெயC ெசா!லாதப&
ஆகாயமாயி + எப6 க 6. (5)
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---------

156. அைன%:வ மாய வறிைவயக!திைன% :ைண& மி-ைல சிவ.
சிவ.
(பதEைர) அைன6 உ வமா

= எ!லா Kப@கைள மைடகிற, அறிைவ அக.!

= அறிைவ வி)டா!, சிவ - சிவ மான6, திைன6ைண இ!ைல =
திைனயளEமி!ைலயா.
(க 6ைர.) சவKபமா மி +கிற அறிைவவி)டா! சிவமி!ைல எப6 க 6.
(6)
---------

157. :ணிக%:காதியா% :.னறிவி.றி
அணிதாாிர?* விர-.
விர-.
(பதEைர.) 6ணிக6+ ஆதியாக = வ 76கிற க6+ தைமயாக, 6
அறிவிறி=ெந @கிய அறி வி!லாம!, அணிதா இர4 விர! =
அணிதாராயி %ப6 இர4 விரலா. (எ-C.) (7)
---------

158. மயிைனயி6பாதி மன%தறி1?ேடஅயி ?ட> காதி நிைல.
நிைல.
(பதEைர) மயிைனயி9பாதி - ஒ மயிாி=ைடய ைன யி9 பாதியினளE, மன6
அறிE உேட! - மனதினிட தி! அறிE இ +மானா!, அ@ ஆதிநிைல =
அ>விடதி! த9ெபா ளி=ைடய உைமநிைலயான6, அயி%1 உ4 =
அயி%1 உடா. (எ-C.)
(க 6ைர) சேவ5வர=ைடய உைம நிைலயான6 மயி
ைனயி9பாதியினளE ைக 84மானா! தி காSதலா  எப6 க 6. (8)
---------

159. த6பரமான சதாசிவ%ேதா ெடா.றிஉ6றறி வி-ைல &யி.
&யி.
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(பதEைர .) த9பரமான = ஞான பரமாகிய, சதாசிவ ேதா4 ஒறி! சதாசிவதி=ட கல7தா!, உயி+ - ஆ மாE+, உ9றறிவி!ைல = உ9றறி
மறிE இ!ைலயா. (எ-C.)
(க 6ைர) சதாசிவேதா4 கல76வி)டா! அறிE+ " ெசா7தEண"சி
டாவதி!ைல எப6 க 6. (9)
---------

160. உறக ண1 பசிெகட ப)டாபிறக1 ேவ?டா பிற .
.
(பதEைர); உற+க = V+க, உணE - உண"சி , பசி = பசி,
ெகட%ப)டா! - ெக)டா!, பிற%1 - ெஜ ம@களி!, பிற+கE ேவடா = பிற+க
ேவ&யதி!ைல. (எ-C)
(க 6ைர.) உற+க த.யைவ ெயாழி7தா! பிறவி யி!ைல எப6 க 6. (10)
--------7. உபா தீத.
.

161. கவி.றி (டா> க%:ற ேவ?உவி.றி நி6 ண1.
ண1.
(பதEைர.) க விறி == க வி!லாம!, Mடா

= ேமா) சமாக, க 6 உறேவ&

= மனGசமதி+மானா!, உண E - உண"சியான6, உ விறிநி9 =
அKபமாகவி +. (எ-C.)
(க 6ைர.) ெஜமைத வி பாம! ேமா)சைதய ைடய வி பினா!
உண"சியான6 Kபைத வி பா6 எ ப6 க 6.
---------

162. பிற%தெலா. றி.றி பிறவாைம ேவ?
அ7%:7வ மா6றி யி.
யி. பதEைர) பிறத! ஒC இறி - பிற%ப ெதாறி! லாம!, பிறவாைம ேவ&! =
பிறவாெநறிைய வி பினா!, உ வ அC6 = KபைதயC6, மா9றியி
ேவCப4
தியி +க+கடவா . (எ-C.)

=
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(க 6ைர) ெஜமேவைர ெயாழி+க ேவ4மானா! Kபைத மா9றி யி +க
ேவ4 எப6 க 6.(2)
---------

163. உவ>க ெள-லா ம7%தற மா6றிகேவ: மி-ைல தன.
தன.
(பதEைர) உ வ@கெள!லா = Kப@கெள!லா, அC6 = நீ+கி, அறமா9றி! =
0ைம மா9றினா!, தன+  = ஆமாE+, க ஏ6மி!ைல =
எ7த"ெசமமி!ைல. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவKப@கைள ஒழிதா! பிற ெஜம மி!ைல எப6 க 6. (3)
---------

164. க7  ெவI  சிவ 7ெபா.பCைச
ய7%:7வ மா6றி யி.
யி.
(பதEைர) கC%1 = கC%1, ெவ<%1 = ெவ<%1, சிவ%1 = சிவ%1, ெபா =
மGச<, ப"ைச = ப"ைச ஆகிய, உ வ = Kப@கைள, அC6 = நீ+கி,
மா9றியி

= ேவC சிவKபைதயைட7தி

. (எ-C.)

(க 6ைர) சகலநிற@கைள ெவC6 ெசாKபைத யைடயேவ4 எப6
க 6. (4)
---------

165. அைன% :வெம-லா மறெக*%: நி.றாபிைன பிற பி-ைலயா (*.
(*.
(பதEைர) அைன6 உ வ எ!லா = சகல Kப@கைள , அற+ெக46
நிறா! = 0ைம@ ெக4தி 7தா!, பிைன = பிற, பிற%பி!ைல = ெஜம
உடாவதி!ைல, M4 ஆ = ேமா)சடா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சகலKப@கைள ஒழிதா! ேமா)செம ப6 ைக 84 எப6
க 6. (5)
---------
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166. நிைன மற ப67 நிராகாி%: நி.றாதனெகா.7 மி-ைல பிற .
.
(பதEைர) நிைன%1 மற%1 அ9C - நிைனE மற%1 ம9C, நிராகாி6 நிறா!
= வி)& 7தா!, தன+ பிற%1 ஒCமி!ைல = ஒ வ=+ ஒ

பிற%1

மி!ைலயா. (எ-C.)
(க 6ைர.) நிைன%1 மற%ப9றவக<+ ெஜம மி!ைல எப6 க 6.
---------

167. றி%:வ ெம-லா> ைறவி.றி மா6றிமா6றிமறி%: பிற பி-ைல (*.
(*.
(பதEைர.) றி6 உ வெம!லா = ெசா!ல%ப)ட Kப@கெள!லா, ைறவிறி
= யாெதா

ைறEமி!லாம!, மா9றி - மா9றினா!, மறி6%பிற%பி!ைல =

மCஜம உடாவதி!ைல, M4 - ேமா)சடா. (எ-C.)
(க 6ைர) சவKப@கைள மா9றினா! ேவC பிற% பி!ைல ேமா)சடா
எப6 க 6.
(7) ---------

168. பித67 ணைவ ய7%: பிரப3ச
விக6ப ணவேத (*.
(*.
(பதEைர.) பித9C ணைவயC6 - பித9Cகிற உண"சிைய நீ+கி,
பிரபGசவிக9ப - உலகேபதைத, உண வேதM4 = உண76 ெகாவேத
ேமா)சமா. (எ - C.)
(க 6ைர.) சிலவிக9பமான உண"சிைய நீ+கி உலக விக9பைத உண76
ெகாவேத ேமா)சமா எப6 க 6. (8)
---------

169. பிற ப7க (டா ேபவைம யி.றி
அ7%:வ மா6றி யி.
யி.
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(பதEைர) ேப உவைமயிறி - ெபாிய ஒ%1வைம யி! லாம!, உ வ அC6 =
சவKப@கைள நீ+கி, மா9றி யி

= மாCத! ெச தி 7தா!, பிற%பC+க Mடா

= 6றவி ையெயாழி+ப&யான ேமா)சடா. (எ - C.) (9)
---------

170. ஓைச&ணேவா*யி பி.ைமய6றகாேபச1 ேவ?டா பிற .
.
(பதEைர.) ஓைச = ஓைசைய, உணேவா4 = உண" சிைய, உயி%பிைம ெப "சி!லாைமைய, அ9ற+ கா! நீ@கினா!, பிற%1 - ெஜம உெடC,
ேபசE ேவடா = ேபசேவ&யேதயி!ைல. (எ-C.)
(க 6ைர.) ஓைச த.யைவகைள ஒழிதா! ெஜம மி!ைல எப6 க 6.(10)
--------8. பிற ப7த-

171. த.ைன யறி1 மறி1தைன ெபறிபி.ைன பிற பி-ைல (* .
(பதEைர.) தைன அறி அறிEதைன%ெபறி! = தைன தாேன உணகிற
உண"சிைய% ெப9றா!, பிைன பிற%பி!ைல = பிற ெஜமெமப6
உடாவதி!ைல. (ஆனா!) M4 - ேமா)சடா. (எ - C.)
(க 6ைர.) தைனதானறி உண"சி ஒ வ=+ உடானா!
ேமா)சM4ைக 84 எப6 க 6.
---------

172. அறபாவ மா& மறி1தைன க?டாபிற5:ழல ேவ?டா ெபய5:.
ெபய5:.
(பதEைர.) அறபாவ ஆ - த மைத பாவைத  ஆரா கிற,
அளEதைன+ கடா! - உண"சிையண7 தா!, ெபய76 = பலதடைவகளி!,
பிற76ழ! ேவடா - ெஜமி6 வ 7த ேவ&யதி!ைல. (எ-C)
(க 6ைர.) அறபாவ@கைள ண7தவக ேவC ெஜம எ4%பதி!ைல
எப6 க 6. (2)
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---------

173 சிவ<வ5 தானாC
தானாC ெசறி5தட>கி நி6கிபவநாச மா பாி5:.
பாி5:.
(பதEைர) சிவ உ வ தானா

சிவெசா பேம த =ைடய Kபமாக, ெசறி76

அட@கி நி9கி! கல76 ெபாC ைமயாயி 7தா!, பாி76 = வி பி, பாவநாசமா =
ெச மமாC. (எ-C.)
(க 6ைர.) தா சிவமாக உைமயாக+ ெகாபவக <+
ெஜமமி!ைலயா எப6 க 6.
---------

174. உறகணேவா *யி பி.ைம ய6றாபிற பி.றி (டா பர
(பதEைர) உற+க = நிதிைர, உணE - ந!லறி E, உயி%பிைம =
உயி%பி!லா தி த-மாகிய இைவ க, அ9றா! - நீ@கினா!, பிற%பிறி =
ெஜமமி!லாம!, பரMடா - ேமலாகிய ேமா)சடா. (எ - C.)
(க 6ைர.) ஊ உற+கத.யைவகைள யறேவ ெயாழிதவக<+%
பிறவியி!ைல எப6 க 6. (4)
---------

175. நிைன  மற  ெந*பசி& ம6றாஅைன%:ல (டா ம:.
ம:.
(பதEைர.) நிைன%1 மற%1 ெந4பசி அ9றா! = எSத- மறத-
மி+க பசி ஒழி7தா!, அைன6ல Mடா அ6 = எ!லாEலக@க< அ7த
ேமா)ச Mடா. (எ-C.)
(க 6ைர) நிைன%1 த.யைவகைள ஒழிய% ெப9றவ க<+
எ!லாEலக@க< ேமா)சEலகமாகேவ ேதாC எப6 க 6.
---------

176. உடபிர?*> ெக)டா
திடப* மீச. றிற.
றிற.

7பயெனா.7(
7பயெனா.7(?*
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(பதEைர) உடபிர4@ெக)டா! = 5Vலேதக ')3ம ேதக@களாகிய
இர4@ெக)டா!, உCபய ஒC உ4 = வர+8&ய பிரேயாசன
ஒறி +கிற6, (அதாவ6) ஈச திற திட%ப4 சேவ5வர=ைடய ச+தி திட%ப4
தலா. (எ - C.)
(க 6ைர) இர4 உடைப நசி%பிதாேல சிவன

 ைக 84 எப6

க 6. (6)
---------

177. த.ைன யறி5: ெசறி5தட>கி% தான6றா
பி.ைன பிற பி-ைல (*.
(*.
(பதEைர) தைனயறி76 - தைனதா=ண76, ெசறி76 அட@கி தா அ9றா!
= நிறட@கி தாென= அக@கார அழி7தா!, பிைன பிற%பி!ைல M4 =
பிற ெஜ ம வராம! ேமா)சடா. (எ-C.)
(க 6ைர.) தைனதா அறிபவ=+ ேமா)சேம ைக 84 எப6 க 6.(7)
---------

178. மள.றி மாச7கி. மாGெவளியா
இளி.றி நி6 மிட.
மிட.
(பதEைர) ம ளறி - மய+கமி!லாம!, மாசC+கி = 9ற@கைள யCதா!, மா6
ெவளியா

- மகதான பாி3த மாகிய ேதேஜாமயமா , இ ளிறி நி9 இட =

அGஞான மி!லாம! நி9கிற இட@கிைட+. (எ-C.)
(க 6ைர) மா ைகைய ெயாழிதவக) ேமா)ச@ ைக 84 எப6 க 6.
---------

179. விகார> ெகடமா6றி ெம&ண1 க?டாஅகாரமா> க?X ரறி1.
ரறி1.
(பதEைர) விகார@ெகடமா9றி - மேனாவிகாரமான6 ெக4 வண மா9றி,
ெம ணE கடா! - உைமயான உண"சிைய+ கடா!, அறிE அறிவான6, அகாரமா - அகாரமா. (எ-C)
(க 6ைர.) மேனாவிகார ம9றவக<ைடய அறிE ஞான மயமா எப6 க 6.
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---------

180. சி5ைத யா>கார3 ெசறில ன6றகா5திேய யாமா (*.
(*.
(பதEைர.) சி7ைத = சி7தித-, ஆ@கார = அக@ கார, ெசறி1ல =
ெந @கிய ஐ1லக<, அ9ற+ கா! = ஒழி7தா!, M4 - ேமா)சமான6, 7திேய
யாமா = னதாகேவ ைக84மா. (எ-C.)
(க 6ைர.) அ7த+கரண@களி ேசRைடக ஒழிய% ெப9றா+ M4 சீ+கிரதி!
ைக 84 எப6 க 6. (10)
--------9. Gயெவாளி கா?ட-.
கா?ட-.

181. ேதா.றியெத-லா5ெதாடக7%:% G ெவளியா%
ேதா.றியகா6 றாயெவாளி.
றாயெவாளி.
(பதEைர.) ேதாறிய எ!லா = காண%ப)ட யாவ9 ைற, ெதாட+கC6 = நீ+கி,
V ெவளியா

ேதாறிய+ கா! = பாி3தமான ெவளியாக+காண%ப)டா!, Vய

ெவாளி = ஞாேனாதயடா. (எ-C.)
(க 6ைர.) பாி3தெவாளியாக+ காண%ப)டா! ஞாேனாதயடா எப6
க 6.
---------

182. ெதளிவாயேதசவிளெகாளிையகாணிெவளியாய (ட:ேவ யா.
யா.
(பதEைச.) ெதளிவாய - ெதளி7த, ேதசவிள+ெகாளி ைய+ காணி! = உநா)4
விள+ெகாளிையெதாிசிதா!, ெவளியாய = யாவரா- ெவளி%பைடயாக
அ@கீகாி+க+8& ய, Mட6ேவயா =ேமா)சமான6 அ6ேவயா. (எ-C.)
(க 6ைர.) அ7தகதி! காண%ப47 ேதேஜாம யேம ேமா)சமா எப6
க 6. (2)
---------
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183. மி.ேபா

வ விளெகாளிேபா- ேம6காணி-

.ேபால ல .
.
(பதEைர) மிேபா- வ = மினைல%ேபா! ெசாK பைத, விள+ெகாளிேபா!
விள+ெகாளிேபா! ேதேஜா மயைத, ேம9காணி = ெவளி%பைடயாக
தாிசிதா!, ேபால ல 1 =  ேபால லதி91வதா. (எ - C.)
(க 6ைர) ேதேஜாமயைதைடய ெபா ைள தாி சிதா! ேமா)சமைடயலா
எப6 க 6. (3)
---------

184. பளி> வலாி பானிக%த தாகி:ள>ெகாளியா5 Gய ெதறி.
ெதறி.
(பதEைர.) பளி@ = பளி@ைக, வல1ாி = வல1ாி ைய, பா! பாைல,
நிகததாயி = ஒ%பானதானா!, 6ள@ெகாளியா7 Vயெநறி = பாி3த
ெபா 7திய சமா+ கமான6 மி+கேதேஜாமயைத ைடயதா. (எ-C) (4) ---------

185. ச> நிறேபா6 றவள ெவாளிகாணிஅ>ைகயி ென-!ேய யா.
யா.
(பதEைர) ச@நிற ேபா! - ச@கி=ைடய நிறைத% ேபா!, தவளெவாளிகாணி! =
ெவைம நிறைத ெதாிசி தா!, அ@ைகயி ெந!.ேயயா - ேதேஜாமயமான6
உ ள@ைகயி -ள ெந!.+கனி ேபாலா. (எ-C) (5)
---------

186. :ள>கிய G?டா விளெகாளிகாணிவிள>கிய (டா விைர5:.
விைர5:.
(பதEைர) 6ள@கிய - விள@கின, Vடா விள+ெகா ளிகாணி! = Vடாத
ேதேஜாமயைத தாிசிதா!, விைர76 = சீ+கிர, விள@கியMடா - விள@கிற
ேமா)ச டா (எ-C.)
(க 6ைர) ேதேஜாமய%ெபா ைள தாிசிதா! ேமா) ச@ ைக 84 எப6
க 6.
---------
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187. மி.மினிேபா.ற விளகாக% தா.ேறா.றிஅ.ன பறைவேய யா.
யா.
(பதEைர.) மிமினி ேபாற = மினா 2"ைச% ேபாற, விள+காக
தாேதாறி! விள+காக+ காண% ப)டா!, அன%பறைவேயயா - அன%ப)சி
ேபா! உ ைமைய உணர+84மா. (எ-C)
(க 6ைர) ேதேஜா மயதாிசனதா! உைம% ெபா

ைளயைடய+ 84 எப6

க 6. (7)
---------

188. உெளாளி ேதா.றி

ணாி லெளாளி

அVெவாளி யாதி ெயாளி
(பதEைர) உெளாளிேதாறி! - அ7தக ஒளியா ன6 காண%ப)டா!,
அ ெளாளி = தி வ  விள+கமா ன6, அ>ெவாளி = அ7தெவாளிேயயா.
ஆதிஒளி = (ஆைக யா!) அ6பிரதானமான ஒளியா. (எ-C.)
---------

189. பர5த வி9பி6 பர5தெவாளிகாணிபரபரேம யாய ெவாளி.
ெவாளி.
(பதEைர) பர7த வி3பி! = எ@ வியாபி தி + கிற ஆகாயதி!,
பர7தெவாளிகாணி! - பரவியி +கிற ேதஜைஸ+கடா!, பரபரேமயாயெவாளி
= அ7த ஒளிேய இைறவனா. (எ-C.)
(க 6ைர) ேதேஜாமயேம இைறவ=ைடய ெசாKப எப6 க 6 .
---------

190. ஆதிெயாளியாகி யாவா<5 தானாகி
ஆதி யவ<1 மா.
மா.
(பதEைர) ஆதி = இைறவனானவ, ஒளியாகி = ேதேஜா Kபைடயவனாகி,
ஆவா=7தானா

= ஆட  ெச ய வ=7தாேனயாகி, ஆதியவ= Eமா =

ஆவ6 ஆதியி. 76 அவ=ைடய ெசாKபேமயா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவ சிவெசாKப எப6 க 6. (10)
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---------10. சதாசிவ.
சதாசிவ.

191. ப%:% திைச& பர5த கட

ல

ஒ%ெத> நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) ப6 திைச = ப6திைசகளி-, பர7த = பரவியி +கிற . கட! =
சதிர, உலக = உல க@களி-, ஒ6 =ஒேர தைமயா , சிவ =
சிவெம= ெபா ளான6, எ@ நி9 = எ>விடதி-மி +. (எ-C.)
(க 6ைர.) சிவெப மா எ@@ கல7தி %பா எப6 க 6. (1)
---------

192. வி?ணிைற5: நி.7 விள>3 9டெராளிேபா9டெராளிேபாஉ?ணிைற5: நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) விணைற76 நிC = ஆகாயதி! பரவி யி 76 விள@ =
விள@கிற சடெராளி ேபா! - ேதேஜா மய% ெபா ைள%ேபால, சிவ சிவமான6, உணிைற76 நி9 = இ தயதி! கல7தி +. (எ-C)
(க 6ைர.) சேவ5வரனானவ சகல ஆமேகா&க << கல7தி %பா
எப6 க 6. (2)
---------

193. ஆக3 சீவ< மாைச&5 தானாகி
ஏகமா நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) ஆக = சாீர, சீவ= - உயி , ஆைச ய - ஆைச, தானாகி =
தாேனயா , சிவ = சிவமான6, ஏகமா

நி9 = ஒறாக வி +. (எ-C.)

(க 6ைர.) சதாசிவமான6 எ!லா% ெபா ளாகE இ + எப6 க 6. (3)
---------

194. வா&வாம.<யிராம6றவ6றி <)ெபாளா
ஆ&மிட5 தாேன சிவ.
சிவ.
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(பதEைர.) வாவா

- கா9றாகி, ம உயிரா

= இ=, அவ9றி=)ெபா

= நிைல ெப9ற உயிராகி, ம9C

= அைவகளி=ட ெபா ளாகி, ஆ

ளா

இடதாேன சிவ - ஆரா கிற இடேமசிவமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவெபா களி- ஆராமிடேம சிவ ெப மானாவா எப6
க 6.
---------

195. எ?ணிற5த ேயானி பலவா பர5ெத>
உ?ணிைற5:
உ?ணிைற5: நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) எணிற7த = அளE ெசா!ல%படாத, ேயானி = ேயானிகளி!,
பலவா %பர76 = பலவைகயாக% பரவி, எ@ = எ>விடதி-, சிவ =
சிவெப மானானவ, உணிைற76 நி9 = உ வியாபமாக வி +. (எ - C.)
(க 6ைர) பலேயானிகளி- பலவைகயாக வியாபி தி + எப6 க 6. (5)
---------

196. ஒ.ேறதா Wழி தலாகி ப-

யி

ஒ.றாகி நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) ஒேறதா = ஒ ெபா ேள, ஊழித லாகி = ஊழி+காலதலாகி,
ப!-யி+ = சகல ஆமா+க <+@, ஒறாகிநி9 சிவ - சிவெப மா
கல7தி % பா. (எ - C.)
(க 6ைர.) சிவெப மா ஒ வேன சகலEயிகளி-@ கல7தி +கிறவனாவா
எப6 க 6. (6)
---------

197. லெமா.கி ெவா.றா ெயV1யி
காலமா நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) லெமாறாகி = காரணமாகிய ஒ ெபா

ளாகி, &E ஒறா

=&E%ெபா  ஒறாகி, எ>E யி+ = எ!லாEயிரக<+, காலமா
நி9 சிவ சிவ மான6 காலமா

நி9. (எ-C.)

(க 6ைர.) ல &Eமாக வி %பவ சதாசி வேன எப6 க 6. (7)
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---------

198. ம?ணி6பிற5த 1யிெக-லா5 தானாகி
வி?ணகேம யா3 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) மணி9 பிற7த = உலகதி-டான, உயி+ெக!லா7தானாகி =
சகலEயிக<+7 தாேன தலாகி, விணகேமயா சிவ சிவெப மானானவ ஆகாயசG சாாிேய யாவா. (எ-C.)
(க 6ைர) சிவெப மானானவ உலகதி-டான ஆமேகா&க<ைடய
3ழிைன 5தானதி! சGசாி%பவனா வா எப6 க 6. (8)
---------

199. ேதா6றம: (டாகி% ெதா-ைல தெலா. றாகி
ஏ%தவ மீச <ள..
<ள..
(பதEைர.) ேதா9றம6 Mடாகி = உ9பதிேய Mடாகி , ெதா!ைல த ெலாறாகி
= 2Mகத! ஒேரெபா ளா கி, ஏதவ  ஈச உள = யாவரா-
6திெச ய%ப)4 வ கிற சேவ5வர இ +கிறா. (எ-C.)
(க 6ைர) பிறவி த! எ!லாவிட@களி- இ + கிற இைறவைனேய
உைமயாக யாவ ணரேவ4 எப6 க 6. (9)
---------

200. நி6 ெபாI நட பன15 தானாகி
உ6ெற> நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) நி9 ெபா < = நி9கிற வ56E, நட% பனE7தானாகி நட+கிற ெபா ளாகி, உ9C எ@ நி9 G சிவ - சவவிட@களி- சிவ
கல7தி +. (எ - C.)
க 6ைர) சகலெபா களி- இைறவ கல7தி % பா எப6 க 6. (10)
-------------
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III.
III. த.பா-.
த.பா-.
1. வழி.
வழி.

201. த.பா லறி&5 தவைடயா ெந3சக% :
அ.பா யி மர..
மர..
(பதEைர) தபா! அறி = த=ைடய பாைல அறி கிற, தவைடயா தவைதைடயவகள6, ெநGசக 6 = மனதி!, அர - சேவ5வரனானவ,
அபாயி +  - அ1டேனயி %பா. (எ - C.)
(க 6ைர) தைனதா அறியவ!லவ மனதி க இைறவ
எ07த ளியி %பவனாவா எப6 க 6.
---------

202. சி5ைத சிவமாக கா?பவ சி5ைதயிசி5தி% தி3 சிவ
(பதEைர) சி7ைத = த@க<ைடய மன@கைள, சிவமாக+ காபவ = சிவமாகேவ
பா%பவக<ைடய, சி7ைதயி! - மனதிக, சிவ -சிவ%ெபா ளான6, சி7தி6
இ +  = எணியி +. (எ-C.)
(க 6ைர.) மனைத" சிவெமேற ெகாேவா+ சிவெப மா எ07த <வா
எப6 க 6. (2)
---------

203. வி னபணி5: E*வெத-லா
கவமா நி63 சிவ.
சிவ.
(பதEைர.)  வி அ& பணி76 - ஞானாசிாிய=ைடய தி வ&கைள வண@கி,
84வ6 அ!லா+ = ேசராதவக <+, சிவ - சிவமான6, அ வமா நி9 Kபம9றி +. (எ-C.)
(க 6ைர) ஞானாசிாிய=ைடய தி வ&கைள உள ப&ேய வண@கி
அைவகளி98டவ!லா+ அவ=ைடய தி
க 6. (3)
---------

வ  ைக 84வதா எப6
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204. தைல ப)ட ச6வி. ச.னதியில-லாவைல ப)ட மான :ேவ யா.
யா.
(பதEைர.) தைல%ப)ட = உய7த, ச9 வி = ஞானா சிாிய=ைடய,
ச7நிதியில!லாம! = தி "ச7நிதானதி  ேனய!லாம!,
வைல%ப)டமான6ேவயா = வைலயி9சி+கிய மான6ேவயா. (எ-C.)
(க 6ைர) சவெஜ76+க< ஞானாசிாிய=ைடய ச7நி தானதி!
அட@கியி +கேவ4 எப6 க 6. (4)
---------

205. ெநறி ப)ட
ப)ட ச6 ேநவழி கா)பிறிவ6 றி3 சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) ெநறி%ப)ட = ஞானவழியி9 ேச7த, ச9 

= ஞானாசிாியரானவ,

ேநவழி கா)&! - உைமயான வழிைய உபேதசிதா!, பிாிவ9றி +G சிவ =
சிவெப மா னானவ யாெதா

பிாிEமிறி+ கல7தி %பா. (எ-C.)

(க 6ைர.) ஞானாசிாிய=ைடய உைமயான உப ேதசதா! இைறவ தி வ 
ெச 6 கல7தி %பா எ ப6 க 6.
---------

206. ந-லன 2-பல க6பி<> கா?பாிேத
எ-ைல யி-லாத சிவ.
சிவ.
(பதEைர) ந!லன = நைமயான, F!பல = F!க பலவ9ைற, க9பி= க9றா-, எ!ைலயி!லாத சிவ = அளE ெசா!ல%படாத வியாபக ெபா 7திய
சிவெப மாைன, காபதாி6 = தாிசி%ப6 மிகE அ ைமயா. (எ-C.)
(க 6ைர) ஞானாசிாிய ைடய கி ைப யி!லாம! அேநக சா5திர@கைள%
ப&தி 7தா- சவ வியாபக% ெபா ளான சிவெப மாைன தாிசி%ப6
அ ைமயான காாி யேமயா எப6 க 6. (6)
---------

207. நிைன  மற  மி-லாதவ ெந3ச5
தைன பிாியா: சிவ.
சிவ.
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(பதEைர) நிைன%1 மற%1 இ!லாதவ = நிைன%1 மற%1
இ!லாதவக<ைடய, ெநGச7தைன = மனைத, சிவ - சிவெப மானானவ,
பிாியா6 = கல7தி %பா.
(க 6ைர) சவகால ஒேர சி7தைனயாக இ %ப வக<ைடய மனைதவி)4
இைறயவ _ணேநர பிாி7 தி +கமா)டா எப6 க 6. (7)
---------

208. ஒ.றிெலா.றி-லாத மனைடயாடஎ.7 ெமா.றா: சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) ஒறி! = ஒேர ெபா ளினிடதி!, ஒ றாத = கலவாத,
மனைடயா ட! = மனைத ைடயவக <ைடய சாீரதி!, சிவ =
பரெபா ளான6, எC ஒ றா6 = எ7த+காலதி-@ கலவா6. (எ - C.)
(க 6ைர.) ஒேர ெபா ைள% ப9றாதவகைள இைறவ = ப9றமா)டா எப6
க 6.
---------

209. நா)டமி-லாவிட நா)டமறி5தபி.
மீ)* விடா: சிவ.
சிவ.
(பதEைர) நா)டமி!லாத இட = எவரா- நா) டைத யைடய%படாத
இடதிைன, நா)ட அறி7தபி = உைம% பாைவயால உண7தபி, சிவ
மீ)4 விடா6 = சிவமான6 மCப& தி %பவிடா6. (எ - C)
(க 6ைர.) இைறவ எ07த ளியி + இடைத ண7தபின இைறவ
அவகைள விடமா)டா எப6 க 6.
---------

210. ப3சமாச%த ம7 பவ க-லா அஅ3ச ெல.னா: சிவ.
சிவ.
(பதEைர) பGசமாசத = பGசமாபாதக எகிற ச தைத, அC%பவ+க!லா! =
அCெதாழி%பவக<+ க! லாம!, சிவ == பரெபா ளான6, அGச!, எனா6 பய% படேவடா எC ெசா!லா6. (எ - C.)
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(க 6ைர.) யாெரா வ பGசமாபாதக@கைள வி)4 விலகிறாகேளா
அவகைள உைமயா + கா%ப6 சிவேம யா எப6 க 6. (10)
---------2. அ>கியி6ப39

211. அ>கியி6ப39ேபாலாகாய%ேத நிைனயிச>கிக ேவ?டா சிவ
(பதEைர.) அ@கியி9 பG3ேபா! - ெந %பி9ப)ட பG ைச%ேபால, ஆகாயேத
நிைனயி! = ஆகாயதினிடதி! நிைன%ேபாமானா!, சிவ = சிவைத, ச@கி+க
ேவடா = ச7ேதக@ ெகாள ேவடா. (எ-C.)
(க 6ைர.) ெந %பி9 ப)ட பGைச%ேபால ஒC மிறி எSபவக<+
சேவ5வர=ைடய கி ைப டா எப6 க 6.
---------

212. ெம பா லறியாத டதெந3ச%தி.
அ பால தா3 சிவ.
சிவ.
(பதEைர .) ெம %பாலறியாத = உைம விஷயைத ணராத, டத ெநGசதி!
= டக<ைடய மனதி!, சிவ அ%பாலதா - சிவெப மா கட7தி %பா. (எ
- C.)
(க 6ைர) டக<+ இைறயவ Vரேத யி % பா எப6 க 6. (2)
---------

213. ெந3சக%:ேணாகி நிைன பவக-லா அஅ3செல.னா: சிவ.
சிவ.
(பதEைர.) ெநGசக6 ேநா+கி - மனைத+ெகா4 பா6,
நிைன%பவ+க!லா! - சி7தி%பவக<+க!லாம!, சிவ = சிவெபா ளான6,
அGச! எனா6 = பய%படாதீ எC ெசா!லா6. (எ-C.)
(க 6ைர.) இைறவைன உளப&ேய த@க<ைடய மனைத+ ெகா4
சி7தி%பவக<+ேக கி பாகடா)ச ெச வா எப6 க 6.
---------
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214. ப6றிலாெதா.றிைன ப6றினா ல-ல:
க6றதனா ெல.ன பய..
பய..
(பதEைர.) ப9றிலாெதாறிைன = யாெதாறி- ப9 றி!லாத ஒ

ெபா ைள,

ப9றினா! அ!ல6 = ப9றி%பி&தா ல!லாம!, க9றதனா! என பய = சவ
சா5திர@கைள ப&ததனா! என பிரேயாசன. (எ-C.)
(க 6ைர.) யாெதாறி- ப9றி!லாத இைறவைன வண@கினாேல சவ
F!கைள க9ற பயைன யைடயலா எ ப6 க 6.
---------

215. தைம யறிவாைர% தாமறி5: ெகா?டபி.
தைம யறிவாேரா தா..
தா..
(பதEைர) தைம யறிவாைர = த@கைள தாேமண வாைர, தா அறி76
ெகாடபி = தா உண76 ெகாட பின, தைம யறிவாேரா தா =
தைம தாமறி மறிE உடாேமா. (எ-C.)
(க 6ைர.) தைம தாமறி76 தைலவைன ண7தபி மீ4 இற@கா
எப6 க 6. (5)
---------

216. அசைப யறி5:ேள யழெலழ ேநாகிஇைசயா: ம?ணி6
ம?ணி6 பிற .
.
(பதEைர .) அசைபயறி76 = அசபா ம7திரைத ண7 6, உேள =மனதி
கேண, அழ! எழ! ேநா+கி! அ+கினி கிள1வைத% பாதா!, மணி! பிற%1
இைச யா6 - இ>Eலகதி! ெஜம டாக மா)டா6. (எ-C.)
ல உைர
(க 6ைர.) யாெரா வ அசபா ம7திரைத ண76 ேயாகG ெச கிறாகேளா
அவக மCெஜம ெம4%ப தி!ைல எப6 க 6. (6)
---------

217. இைமயாத நா)ட% தி5:ண வா
கைமயாத வான5தமா.
வான5தமா.
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(பதEைர.) இைமயாத நா)டதி 76 = இைம+காத பாைவயி. 76,
உணவா + = உணகிறவக<+, அைமயாத ஆந7தமா = ெபா 7தாத
வாந7தடா.
(க 6ைர) ஓயாம! தாிசி%பவக<+ எC மழியாத ஆந7தடா எப6
க 6.
---------

218. :ாிய>கட5த 9டெராளிைய க?டாமரண பிற பி-ைல (*.
(*.
(பதEைர) 6ாிய@கட7த = 6ாிய5தானைத தா& யி +கிற, 3டெராளிைய =
ேதேஜாமய%ெபா ைள, க டா! = தாிசிதா!, மரண பிற%பி!ைல - சாத-
பிறத- மி!ைலயா, M4 ேமா)சடா. (எ-C.)
(க 6ைர) ேதேஜாமயமான ெபா ைள உள ப& தாி சி%பவக<+ இனி
பிறவாெநறி ைக84 எப6 க 6.

219. மதிேபா
மதிேபா

டபிைன மாசறேநாகி-

விதிேபாயகல வி*.
வி*.
(பதEைர.) மதிேபா! = ச7திரைன%ேபா!, உடபிைன = சாீரைத, மாசற= 9ற
நீ@க, ேநா+கி! பாதா!, விதி ேபாயகலவி4 = விதிய9C%ேபா. (எ-C.) (9)
---------

220. சீவ. சிவ!>க மாக% ெதளி5தவத
பாவ நசி பாி5:.
பாி5:.
(பதEைர) சீவ = சீவைன, சிவ.@கமாக" = சிவ.@க மாகேவ, ெதளி7தவத =
ெதளி7தவக<ைடய, பாவ பாி76 நசி+ = ெஜமமான6 ேவேராட9Cவி4.
(எ-C.)
(க 6ைர.) சீவ= சிவ= ஒேறெயC உண பவக<+ பிறவாைமடா
ெமப6 க 6. (10)
--------
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3. ெமயக.
ெமயக.

221. ெமயக%தி <ேள விள>3 9ட ேநாகிைகயக%தி ென-! கனி.
கனி.
(பதEைர) ெம யகதி=ேள = 5Vல '+ம சாீர@ க<+ேள, விள@G3ட
= விள@கிற ேதேஜாமய% ெபா ைள, ேநா+கி! = தாிசிதா!, (அ%ெபா ளான6)
ைக யகதி ெந!.+கனி = உள@ைகயி! ெந!.+கனி ேபா!
ெவளி%பைடயா + கிைட+க+ 8&யதா. (எ-C.)
(க 6ைர) இைறவ ஒ>ெவா
அ>வாமா+க ஒ>ெவா

ஆமா+களி- கல7தி %பவ=

சாீர@களி- இ %பனEமாைகயா! அ%ப&%ப)ட

இைறவைன தாிசிதா! அவ எ%ெபா06 ெவளி%ப4வனாவா எப6
க 6.
---------

222. கைரய6ற ெச-வ%ைத காT> கால%திஉைரய6 றி ப :ண1.
:ண1.
(பதEைர) உணE = உண"சியான6, கைரய9ற ெச! வைத காS@ காலதி! =
அளE கட7த ெச!வமாகிய ச ேவ5வாைன தாிசி+@ காலதி!, உைரய9C
இ %ப6 = யாெதா

ெசா!-மி!லாம . %பதா. (எ-C.)

(க 6ைர) அளE கட7த ெச!வமாகிய இைறவைன உளப&ேய ெதாிசிதா! வா
ேபசாம! ெமௗனமைடய+ 84 எப6 க 6. (2)
---------

223. உ?* பசி தீ5தா ேபா

ட ெப-லா அ>

க?*ெகா காத- மி.
மி.
(பதEைர) உ4 = 1சி6, பசி தீ7தா ேபா! = பசி ைய நீ+கி+
ெகாடவகைள%ேபால, உடெப!லா@ க4 ெகா - சாீர0ைம+@
க4ெகா, காத! மி - ஆைச யான6 அதிகாி+. (எ-C.)
(க 6ைர.) பசி தீ7தவகைள%ேபாலேவ இைறயவ= ைடய வியாபக சாீர
0ைம+ மி %பைத உண76 ெகாள ேவ&யெதப6 க 6.
---------
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224. உைரெச& ேமாைச &ைரெசபவ
நைரதிைர யி-ைல நம..
நம..
(பதEைர) உைரெச ஓைச - ெசா!ல%ப4கிற நாத த6வைத,
உைரெச பவ+ = ெசா!-பவ +, நைர திைர = நைரதிைர, நம = எம=,
இ!ைல = உடாவ தி!ைல . (எ-C.)
(க 6ைர.) நாதத6வைத உைமயாக+ கட றி76 ெசா!-பவக<+
நைரதிைரக< எம= உ டாவதி!ைலயா எப6 க 6. (4)
---------

225. ேதா.றாத Gயெவாளி ேதா.றியகா

.ைன%

ேதா.றாம6 கா ப தறி1.
தறி1.
(பதEைர.) ேதாறாத யாவ +@ காண%படாத, Vய ெவாளி = பாி3தமாகிய
ேதஜஸான6, ேதாறிய+கா! = காண%ப)டா!, உைன - உைன, ேதாறாம!
கா%ப6 = ெவளி%ப4தாம! கா%ப6, அறிE = அறிவா. (எ-C.)
(க 6ைர) எவரா- உணர%படாத ேதேஜாமய மான6 யாவ +@
காண%ப4கிறேதா அவக அறிE கா7தரமாக ந9ேப9ைற யைடவாக
எப6 க 6. (5)
---------

226. வா மன மிற5த ெபாகாணிஆைக கழிவி-ைல யா.
யா.
(பதEைர.) வா+ = வசன, மன = மன3, இற7த ெபா  =ஆகிய
இைவகைள+ கட7தி +கிற ெபா
அழிவி!ைலயா - யாெதா

ைள+கடா!, ஆ+ைக+ = சாீரதி9,

ெக4தி உடாவதி!ைலயா. (எ-C.)

(க 6ைர.) வா+ைக மனைத இற7தி +கிற கடEைள உளப&ேய
தாிசிதா! சாீர அறி76 ப4வதி!ைல யா எப6 க 6. (6)
---------
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227. க?ணக%ேத நி.7 களிதேம காT>காஉ.னக%ேத நி.ற ெவாளி.
ெவாளி.
(பதEைர.) உ அகேத நிற ஒளி = உ=ைடய மன திக
எ07த ளியி +கிற ேதேஜாமய% ெபா ளான6, காS@கா! = பா+மிடதி!,
கணகேத நிC
ஞான+கணினிடதி. 76, களித  = ஆந7தைத டா+. (எ-C.)
(க 6ைர) ஒ>ெவா வ ைடய ஆமா+களி- இ + கிற ேதேஜாமய%ெபா 
தாிசி%பவ+ ககா)சிைய+ ெகா4+ எப6 க 6. (7)
---------

228. ஆன5த மான வைள யறி5தபி.
தான5த மா மவ.
மவ.
(பதEைர) ஆந7தமான = ஆைசயான, அ ைள = தி

வ ைள, அறி7தபி -

உண7தபிற, அவ+ = அ>வ ைள யறி7தா+, தான7தமா = தாேன
அ7தமாக &வா. (எ-C.)
(க 6ைர.) தி வ ளாகிய ஆந7தைத ண7த பிறேக அவகெள!லா ஆந7த
Kபைத யைடவாக எப6 க 6. (8)
---------

229. மறவாம6 காT வைக&ண வா
கிறவா திக

மா.
மா.

(பதEைர) மறவாம! = மற76 விடாம!, காS = தாி சி+கிற, வைகணவா+
- விதைதணபவ +, இற வாதி த-மா = இறவாதி + வ!லைம@
ைக84. (எ-C.)
(க 6ைர) எ>விடதி-G சேவ5வரைன மறவா தி + ணைடயவக
ஜமெம4+கமா)டாக எ ப6 க 6. (9)
---------

230. வி?ணிைற5: நி.ற ெபாேள &டப த.
உ?ணிைற5: நி.ற ெவாளி.
ெவாளி.
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(பதEைர.) விணிைற76 நிற = ஆகாய வைர+ வியாபிதி 7த, ெபா ேள =
ெபா ேள, உட1 = சாீர மா, அத= = அ7த" சாீரதி9, நிைற76நிற ஒளி
= வியாபிதி +கிற6 ேதேஜாமய%ெபா . (எ-C.)
(க 6ைர) ஆகாயேம சாீரமாகE அத9ளட@கி யி + சவ ெபா களி-
கல7தி %பவ ேதேஜாKப ைடயவனாவா எப6 க 6. (10)
-------------4. க?ணா

231. க?ணா த.னி ெலாளிேபா

டபத<

உ?ணா நி.ற ெவாளி.
ெவாளி.
(பதEைர.) கணா& தனி! = கணா&யி! காண%ப4 கிற, ஒளிேபா! ஒளிைய% ேபா! உடபத= = சாீரதி9 , நா&நிற ஒளி = ேச7தி 76
ேதேஜாமய% ெபா

ளா. (எ-C) |

(க 6ைர) கணா&+ ெகாளியி %ப6 ேபா! உடபி = இைறவனாகிய
ஒளியி +கிற6 எப6 க 6. (1)
---------

232. அ39 லனி. வழியறி5தா6 பி.ைன%
:39வ தி-ைல &ட.
&ட.
(பதEைர) அG3 1லனிவழி = பGேச7திாிய@களி கிராம@கைள, அறி7தா! =
உண7தா!, பிைன = பிற, உட1 சாீரமான6, 6G3வதி!ைல =
இற%பதி!ைல. (எ-C.)
(க 6ைர.) பGச1லகளி ணாண@கைள ண7த ெபாிேயா
உலகதி.ற+கமா)டாக எப6 க 6. (2)
---------

233. நாபியக%ேத நல<ற ேநாகிசாவ: மி-ைல &ட.
&ட.
(பதEைர) நாபியகேத = உ7தி+கமல 5தானதி!, நல=ற = நைமைய யைடய,
ேநா+கி&! = தாிசிதா!, உட1 சாீரமான6, சாவ6மி!ைல = சாகிறதி!ைல. (எ-C.)
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(க 6ைர.) நாபி5தானதி ணாண@கைள உள ப&ேய உண7தவ
இனியிற+கமா)டாக எப6 க 6. (3)
---------

234. க?ட% தளவி6 கய ெவாளிகாணிஅ?ட%த ரா ட.
ட.
பதEைர.) கடதளவி! = வி3தி 5தானதி . 76, க&ய ஒளிகாணி! ந!ல
ேதேஜாமயைத தாிசி தா!, உட1 = அவக<ைடய சாீரமான6,
அடதரா = ேதவசாீரமா. எ-C.
(க 6ைர.) வி3தி5தானதி த விேசஷைத ணரவ!லவகள6
சாீரமான6 ேதவக<ைடய சாீரமா எப6 க 6.
---------

235. ச5திர <ேள தழ

ற ேநாகினா-

அ5தர மா ட.
ட.
(பதEைர) ச7திர=ேள - ச7திரமடலதி9ேள, தழ-ற அ+கினிகிளப,
ேநா+கினா! = தாிசிதா!, உட1 = சாீரமான6, அ7தரமா = ')3ம
ெசாKபைத யைட.
(க 6ைர) ச7திர மடலதி-ேள ெசC அ@ அமி 6டா! சாீர ')3ம
ெசாKபைத யைட எப6 க 6. (5)
---------

236. ஆ5 ெதாியா 1வ5 தைன ேநாகிபா பரமா மவ..
மவ..
(பதEைர.) ஆ+7 ெதாியா E வ7தைன = யாவரா- ணர%படாத ெசாKபைத,
ேநா+கி! = தாிசிதா!, பா+  = கடா)சி+கிற, பரமாமவ =
பரெபா ெளC ெசா!-ப&யாவா. (எ-C.)
(க 6ைர) யாவரா- ணர%படாத இைறவ=ைடய ெசாKபைத தாிசைன
ெச தா! பரேம5வர=ைடய ெசாK பைத யைடவா எப6 க 6.
---------
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237. வ?ண மி-லாத வைவ யறி5தபி.
வி?ணவ ரா ட.
ட.
(பதEைர.) வணமி!லாதவ&ைவ - அழ த.யைவ க ெசா!ல%படாத
ெசாKபைத, அறி7தபி = உண7த பின, உட1 = சாீரமான6,
விணவரா - ேதவசாீர மா) (எ-C.)
(க 6ைர) அழ த.யைவ ெசா!ல%படாத இைற வைன உளேபா4
உபவக<ைடய சாீரமான6 ேதவ க<ைடய சாீரமா எப6 க 6.
---------

238. ெந6றிேநேர நிைற5த ெவாளிகாணி67 மழியா :ட.
:ட.
(பதEைர) ெந9றி+ ேநேர = கழிைன+ ேநேர, நிைற7த = வியாபிதி +கிற,
ஒளி = ேதேஜாமய%ெபா ைள, காணி = தாிசிதா!, உட1 9C அழியா6 =
சாீரெம!லா அழிவைடயா6. (எ - C.)
(க 6ைர.) 3ழினா5தானதி! ெய07த ளி யி + கிற இைறவைன யாெரா வ
உள ப&ேய தாிசி+கிறா கேளா அவக சாீரமான6 எைற+ அழிவதி!ைல
எ ப6 க 6.
---------

239. மாGெவளியி. மனெமா.றைவ%தபி.
ேபாதக மா ட
ட.
ட.
(பதEைர) மா Vெவளியி! = மகதாகிய பாி3தமாகிய ெவளியிக, மன
ஒறைவதபி = மனைத% ெபா 7த ைவதபின, உட1 = சாீரமான6,
ேபாதகமா = ஞான மயைதயைட. (எ-C.)
(க 6ைர) பாி3தமான ெவளியினிடதி! மனைத உளப&ேய ைவதி +கிற
ஒ>ெவா வ ைடய சாீர ஞானநிைலைமையயைட எப6 க 6.
---------

240. 9%தேமா ெடா.றி மன மிற5தகா67 மழிய,
மழிய, :ட.
:ட.
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(பதEைர) 3த ேமாெடாறி = 3த த6வதி9 கல76, மன = மன,
இற7த+கா! = யாவ9ைற மிற7 தி 7தா!, உட1 9C அழியா6 = எ!லா"
சாீர@க< அழியாநிைலைய யைட எப6 க 6. (எ-C.) (10)
--------5. Zனியகாலமறித-.
Zனியகாலமறித-.

241. நிரவியழ

வா நீ?டெவளிகாணி-

அரவைணயா ந ட.
ட.
(பதEைர) நிரவி = எ>விடதி- நிைற76, அழெசாKபமா

வா

நீட = அ+கினி

நீ& +கிற, ெவளி காணி! = ஆகாயைத தாிசிதா!, உட1 =

அவக<ைடய சாீரமான6, அரவைணயா ஆ = விRS ெசாKபைத
யைட. (எ-C.)
(க 6ைர.) சவ வியாபகனான கடEைள சி9றபல திக ெதாிசிதவக
சாீரமான6 விRS ெசாKபைத யைட எப6 க 6. (1)
---------

242. உவ5 தழலாக 1ள%ேத ெச.7
வ% திைடயி5: பா.
பா.
(பதEைர) உ வ = சாீரமான6, தழலாக = அ+கினிமய மாக, உளேத ெசC =
மனதி9ெசC, 1 வதிைட யி 76 = 1 வமதியி. 76, பா = ெதாிசி%பாயாக
(எ-C.)
(க 6ைர.) தைன அ+கினி ெசாKபமா+கி 3ழினா5தா னதி. 76
சேவ5வரைன தாிசி+கேவ4 எப6 க 6 . (2)
---------

243. வ% திைடயி5: ?ணியைன கா ணிஉவ67 நி6 ட.
ட.
(பதEைர) 1 வதிைட = 1 வமதியி!, இ 76 - நிC, 1ணியைன+காணி! =
சேவ5வரைன ெதாிசிதா!, உட1 = சாீரமான6, உ வ9C நி9 =
'+மமாக நி9. (எ - C.)
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(க 6ைர.) 3ழினா5தானதி . 76 இைறவைன ெதாிசி+க ேவ4 எப6
க 6.
---------

244. அகற ேபரா ெபாைள யறியிஉகபல கா)* ட.
ட.
(பதEைர) அக1ற = உ< ெவளியி-, ேபரா ெபா ைள = மாறாத
பரெபா ைள, அறியி! = உண7தா!, உட1 = சாீரமான6, உகபல கா)4 அேநககால நிைல தி +. (எ-C.)
(க 6ைர) உளிடதி- ெவளியிடதி- கல7 தி +கிற இைறவைன
ஆரா கிறவக<ைடய சாீரமான6 ெந4நா இற+காம. + எப6 க 6.
(4)
---------

245. ஆவிபா@ ேபாகா தடகி யி5தபி.
ஓவிய மா ட.
ட.
(பதEைர.) ஆவி = ஆவிைய, பா$ ேபாகா6 = பாழா

விடாம!, அட+கியி 7தபி =

அட+கி+ க 6+ ெகா & 7தா!, உட1 = சாீரமான6, ஓவியமா - சிதிர
ேபா! அைசவ9றி +. (எ - C.)
(க 6ைர.) சர@கைள ெவளிவிடாம! அட+கிறவ க ேமானஞானைத
யைடவ எப6 க 6.
---------

246. அ39 மடகி யறிேவா5தபி.
:39வ தி-ைல &ட.
&ட.
(பதEைர.) அG3 அட+கி ஐ1லகைள அட+கி, அறிேவா4 = ஞான6டேன,
இ 7தபி = இ 7த பிற, உட1 = சாீரமான6, 6G3வதி!ைல =
இற76ப4வதி!ைல.
(க 6ைர) ஐ1லகைள ஒ4+கினவக<ைடய சாீர மான6 இற%பதி!ைல
எப6 க 6. (6)
---------
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247. தீயாக 1ேள ெதளி1ற ேநாகினாமாயா: பி.ைன &ட.
&ட.
(பதEைர.) தீயாக = அ+கினி ெசாKபமாக, உேள = மனதிக, ெதளிEற
ேநா+கினா! = ஞானைத யைடய தாிசிதா!, உட1 = சாீரமான6, பிைன
மாயா6 = பிற இற+கா6. (எ-C.)
(க 6ைர) அ7த கதி! அ+கினி ெசாKபமாக இைற வைன ெதாிசிதா! சாீர
கீேழவிழா6 எப6 க 6. (7)
---------

248. தான5த மி.றி% தழ

ற ேநாகி-

ஆன5த மா ட.
ட.
(பதEைர) தா - தா, அ7தமிறி &வி!லாம!, தழ-ற ெபாறிபற+க,
ேநா+கி&! = தாிசிதா!, உட1 = சாீரமான6, ஆந7தமா ேபாிபைதயைட. (எ - C.)
(க 6ைர.) எதி- கடத.!லாம! எவ தாிசி+ கிறாேனா அவ சாீர
ேபாிபமயைத யைட எப6 க 6. (8)
---------

249 ஒழிவி.றி நி.ற ெபாைள &ணாிஅழிவி.றி நி6 ட.
ட.
(பதEைர) ஒழிE இறி = யாெதா

ஒழிEமி!லாம!, நிற - இ 7த, ெபா ைள =

சேவ5வரைன, உணாி! உள ப&ேய உண7தா!, உட1 = சாீரமான6,
அழிவிறிநி9  - யாெதா

ெக4திைய மைடயாம. +. (எ - C)

(க 6ைர.) எ>விடதி- வியாபிதி 7த கடEைள உைமயாக உண7தா!
அவக<ைடய சாீர அழிவி!லாம. + எப6 க 6. (9)
---------

250. ப6ற67 நி.ற பழெபாைளC சி5திகி67 மழியா :ட .
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(பதEைர) ப9ற9C நிற = யாெதா

சப7தமி! லாம. 7த, பழெபா ைள =

சேவ5வரைன, சி7தி+கி = நிைனதா!, உட1 = சாீரமான6, 9C அழியா6
= 0 ைம ெகடா6. (எ - C.)
(க 6ைர) இைறவைன" சி7தி%பவக சாீர அழி யா6 எப6 க 6. (10)
-----------6. சிவேயாகநிைல.
சிவேயாகநிைல.

251. அமிைச வா& வ*%த*%ேதகி
மிைச ேயா ய-.
ய-.
(பதEைர) அ&மிைச = லாதாரதிேம!, வா = சர மான6, அ4த4ேதகி =
ெபா 6% ெபா 6%ேபா , &மிைச = 3ழினா5தானதிக, ய! =
பிரயதன% ப4. (எ-C.)
(க 6ைர.) வாேவா4 8ட" சப7த%ப)ேட 3ழினா5 தானதி!
ெச!லேவ4 எப6 க 6.
---------

252. உ?ணாவா& வதைன&டனிர பி
வி?ேணா* ெமள வி*.
வி*.
(பதEைர.) உ நா& = அ7தகதி நா&யி-ள, வா அதைன = சரைத, உட!
நிர%பி = சாீரதி9 2ாி6, விேணா4 = பகதி!, ெமள வி4 = ெம6வாக
ெவளிேய வி4வா . (எ-C.)
(க 6ைர.) வாைவ 2ாி+க ேவ&ய கிரம%ப& 2ாி 6பி பி+க ேவ4
எப6 க 6. (2)
---------

253. ெமளவிேரசி%: ெமவிமி 4ாி%:
ெகாIமி. ப> றி%:.
றி%:.
(பதEைர) ெமள = ெம6வாக, இேரசி6 = இேரச கGெச 6, ெம விமி = சாீர
விதைலயைட76, 2ாி6 = 2ரகG ெச 6, பக@றி6 = பதி=ேள
றி6, ெகா<மி = ெகா<@க. (எ-C.)
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(க 6ைர.) ெம6வாக" சரைத வா@கி இேரசி6% பி 2ரகGெச 6 அதபிற
பகG ெச யேவ4 எப6 க 6.
---------

254. இேரசக ப% திர?ட:மா%திைர
4ரக ப%தா7 .
.
(பதEைர.) இேரசக = இேரசகதி=ைடய, மா திைர = அளவாவ6, %பதிர4
=%பதிர4 மாதி ைர, 2ரக = 2ரகமான6, பதாC = பதினாC, 1 =
1. (எ-C.)
(க 6ைர.) இேரசகதி=ைடய மாதிைர %ப திர4 2ரகதி=ைடய
மாதிைர பதினாCமா எப6 க 6.
---------

255. பக நாேலா ட7ப: மா%திைர
தபி% தி*வ: தா..
தா..
(பதEைர) பக - பகமான6, நாேலாடCப6 மாதிைர = அCப6
நாமாதிைரயாகE, தபிதி4 வ6தா = 5தபி+கேவ4. (எ-C.)
(க 6ைர.) பக அCப6 நா மாதிைரயளE 5தபி+க ேவ4 எப6
க 6.
---------

256. .னமிேரசி ய

பி. 4ரக

பி.ன: ப பி.
பி.
(பதEைர) ன - னதாக, இேரசி - இேரசகG ெச , பி2ரகய- =
பிற2ரகGெச , ப பின6 பி& = அத பிற பைத ெச . (எ-C.)
(க 6ைர.) ன இேரசகைத அதபிற 2ரகைத அத பிற
பகைதG ெச ய ேவ4 எ ப6 க 6. (6)
---------

257. ஈைர5ெத#ப%தீ ராயிர நா&3
ேசமி. வா&C ெசய-.
ெசய-.
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(பதEைர) ஈைர76 = ப6, எ0பதீராயிர நா&  = எ0பதீராயிரநா&கைள,
வாெசய! = வாவி ெச

ைகயி!, ேச மி = ேச @க. (எ-C.)

(க 6ைர.) எ0பதீராயிர நா&கைள, தசநா&கைள  வாவி!
ேச+கேவ4 எப6 க 6.
---------

258. வாசSைர5: மய>கியவா&ைவ
Uச.ற. வாச! ேல67.
ேல67.
(பதEைர) வாச! ஈைர76 = ப6 வாச!களி-, மய@கிய =
மய+க%ப)& +கிற, வாைவ = தசவா+கைள , ஈச தவாச.! ஏ9C =
சேவ5வர எ07த ளியி + கிற வாய.! ெச-6. (எ-C.)
(க 6ைர.) பலவாச!களி வழியாக" சGசாி+கிற வாைவ 3ழினா5தானதி!
ெச-தேவ4 எப6 க 6.
---------

259. தயாவினி- வா& வல%தி!ய>கிதியான சமாதிக ெச.
ெச.
(பதEைர.) தயாவினி! = தயEடேன, வா = வாவா ன6, வலதி! இய@கி! வல6 ப+கதி! சGசாி+மானா!, தியான சமாதிக ெச

= தியான

சமாதித.யைவகைள" ெச . (எ - C.)
(க 6ைர.) வாவான6 வல6 ப+கதி! சGசாி+ கிற காலதிேலேய தியான
த.யைவகைள" ெச யேவ 4 எப6 க 6. (9)
---------

260. ஆதியால மறி5த3ெச#%திைன
ேபதியா ேதா: பிைன.
பிைன.
(பதEைர.) பிைன = பிற, ஆதியா - தைமயதாகிய, ல அறி76 =
காரணைதண76, அG3 எ0திைன = பGசா)சரைத, ேபாதியா6 ஓ6 =
யாவ ணராதப& 6தி ெச . (எ-C.)
(க 6ைர.) இைவகைளெய!லாG ெச தபிற பGசா) சர தியான
ெச யேவ4 எப6 க 6. (10)
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---------------7. ஞான நிைல.
நிைல.

261. த6டமாக5 த.னி6றனியி5
:6பன ம3ைச &ைர.
&ைர.
(பதEைர.) த91 டமாக7 தனி! = த91 டமான மகதான கதி!, தனியி 76
= தனிேயயி 76, உ9 பன = ேமலானதாகிய, அGைசைர = பGசா)சர@கைள
தியானGெச . (எ-C.)
(க 6ைர) த91 டகதி. 76 பGசா)சர தியா னG ெச யேவ4 எப6
க 6.
---------

262. த6டமாகேம6 றாரைகத. ேமேல
நி6ப: ேபெராளி நி-.
நி-.
(பதEைர) த91 டமாகேம! = த91 டெம= மகதாகிய கதி
ேம. +, தாரைக த ேமேல = ந) சதிரதி ேமேல, நி9ப6 ேபெராளி =
இ %ப6 ேபெராளி யா (ஆைகயா!) நி! = அ>விடதி! நி!. (எ-C.)
(க 6ைர.) த91 டகதி9 ேம. + ந)சதி ரதி9ேம! நி9க ேவ4
எப6 க 6.
---------

263. ஓதியத6ட%த ெயாVவேவ
ேபதியா ேதா: பிைன.
பிைன.
(பதEைர.) ஓதிய = ெசா!ல%ப)ட, த91 டத& = த9 1 டகதின&யி!, ஒ>வேவ
- ஒ%பாகேவ, பிைன - பிற, ேபதியா6 = மனவிதியாசமி!லாம!, ஓ6 = 6திெச .
(எ-C.) (3)
---------

264. ெகா#5:7வ.னிெகா#1ற ெவாVவிஎ#5தா ரைகயா மி:.
மி:.
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(பதEைர) ெகா076C வனி - ெகா076வி)ட அ+ கினியான6, ெகா0Eற =
ெசைமயாக, ஒ>வி! = சப7த% ப)டா!, இ6 = இ6, எ07தாரைகயா =
எ0கிற ந)சதி ரமா. (எ-C.)
---------

265. மறி%:ெகாIவி* வ.னி ந*ேவ
றி%: ெகாI3சீைய E)*
(பதEைர) மறி6 = த46, ெகா<வி4 - ெகா<6 கிற, வனி ந4ேவ = அ+கினி
]சதி ந4ேவ, - றி6+ ெகா< = யாவ9ைற@ றி6+ ெகா<கிற,
சீைய 8)4 - சிகாரைத" ேச. (எ-C.)
---------

266. கா

5தைல& மறி5:கல5தி-

சால1 ந-ல: தா..
தா..
(பதEைர) கா-7தைல அறி76 = காைல7தைலைய ண76, கல7தி&! =
ேச7தா!, சாலE = மிகE, ந! ல6தா = ந!லதா. (எ-C.) (6)
---------

267. ெபா.ெனா* ெவளியிர?* ெபா5திஅ.னவ. றாள:ேவ யா.
யா.
(பதEைர) ெபாெனா4 ெவளியிர4 - ேசாம'ாி யகளி வ , ெபா 7தி&!
= ேச7தா!, அனவ - இைற வ=ைடய, தாள6 ேவயா - தி வ&கேள ைக
84. (எ - C)
---------

268. நி.றெவ#%:ட னி-லாெவ#%திைன
ெயா.7விகி ெலா.ேற& .
(பதEைர) நிற எ06ட = இ 7த எ06டேன நி!லா எ0திைன = நி!லாத
எ0ைத, ஒCவி+கி! = ேசதா!, ஒேற = ஒ ெபா ேள ளதா. (எ-C.)
---------
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269. ேபசாெவ#%:ட. ேப9ெம#%:றிஆசா. பரன5தியா.
பரன5தியா.
(பதEைர) ேபசா எ06ட = ெமௗன அ)சர6 டேன, ேப3 எ06றி! ேப3கிற எ06G ேச7தா!, ஆசா =  வானவ, பரன7தியா =
பரேம5வரனாவா. (எ-C.)
---------

270. அழியா1யிைர யவ<ட. ைவகிபழியான ெதா.றி-ைல பா.
பா.
------------8. ஞான பிாியாைம.
பிாியாைம.

271. பிற5திடமா!ட ேபறாதி பி.
இற5திட வ.னி யிட.
யிட.
(பதEைர.) பிற7திடமா.ட = பிற7த இடமான6 மா.டமா, ேபரா6 இ %பி
= நீ@காதி +மானா!, இற7திட - இற7த இடமான6, வனியிட = அ+கினியிட
மா. (எ-C.)
---------

272. சாகாதி5த தலேம ம1னம:
ஏகா5த மாக வி.
வி.
(பதEைர.) சாகாதி 7ததலேம = சாகாதி 7த இடேம, மEன = மEனமா, அ6 =
அ6ேவ, ஏகா7தமாக இ

= ஒேர இடமாக இ %பாயாக. (எ-C.) (2)

---------

273. ெவளியி- விைள5த விைளவி.கனிதா.
ஒளியி ெலாளியா &7.
&7.
(பதEைர.) ெவளியி! விைள7த = ஆகாயதி-டான, விைளவிகனிதா =
விைளவிகனிேய, ஒளியி! ஒளியா C = ேதேஜாமயதி உ)கிைடயான
ேதேஜாமயமாகவி + . (எ-C.) (3)
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---------

274. மறவா நிைனயா ம1ன%திகிம1ன%திகிபிறவா ாிறவா பிைன.
பிைன.
(பதEைர) மறவா = மற+காம-, நிைனயா - நிைன+காம -, மEன6 இ +கி! =
ெமௗன ஞானதி. 7தா!, பிைன = பிற, பிறவா இறவா = பிற+கEமா)டா
இற+கE மா)டா. (எ-C.)
---------

275. வாபரன5தி Eட- றி%தா>
கிேபா: நீ>கா தி.
தி.
(பதEைர.)  வா பரந7தி -  வாகிய பரேம5வர =ைடய, 8ட! ேச+ைகைய,
றி6 நிைன6, ஆ@= அ>விடதி!, இ ேபா6 - இர4 ேவைள, நீ@கா
தி = பிாியாம. +க ேவ4. (எ-C.)
---------

276. 95தரC ேசாதி :ல>மிடம:
ம5திரC சகரமா.
சகரமா.
(பதEைர.) 37தர"ேசாதி = அழெபா 7திய ேசாதியா ன6, 6ல@ இடம6 =
விள@கிற இடேம, ம7திரச+கர மா = ம7திரமான ச+கரமா. (எ-C.)
---------

277. Gராதி Gர3 ெசா-ல%ெதாைலயா:
பாரா பராபர பா.
பா.
(பதEைர.) பாரா%பராபர - பா+க &யாத பராபர% ெபா ளான6, Vராதி Vர =
Vராதி Vரதி. +, ெசா!லெதாைலயா6 = இைத" ெசா!ல&யா6, பா = நீ
பா. (எ-C.) (7)
---------
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278. ஈேராளிUெத. றிைறவ

ைற%தன.

நீெராளி மீ: நிைல.
நிைல.
(பதEைர) ஈெராளி`ெதC = இ6 ஒ

ஒளிெயC, இைறவ உைரதன =

பரேம5வர ெசானா, ஈெரா ளிமீ6 நிைல= ஆனா! அ>விரெடாளியி
மீேத உய7த நிைல யா. (எ-C.) (8)
---------

279. அ5தமாதி& மி-லாவ ெபா
95தர ஞானC 9ட
(பதEைர.) அ7த ஆதி இ!லா = ஆதிய7த மி! லாத, அ ெபா  =
அ ைமயாகிய ெபா ளான6, 37தர ஞான"3ட = அழகிய ஞானெவாளியா. (எC.) (9)
---------

280. இ:%தி சாதனெம. ேற)- வைர5:
பதியைவ% தன.  பா.
பா.
(பதEைர) இ6 = இ6ேவ, திசாதன எC = ேமா)ச வழிெயC, எ)&!
வைர76 = ஏ)&ெல0தி, பதி ைவதன 

= ஞானாசிாியனானவ

பதியைவதன, பா = நீபா. (எ-C.)
(க 6ைர.) இ>வைகயான உபேதசைத ஞானாசிாிய ஞானசா5திரதி!
எ0திைவதி +கிறா எப6 க 6.
-------------9.ெம5ெநறி
9.ெம5ெநறி.
ெம5ெநறி.

281. ெச-ல- நிகழ- வகால.றிைன&3
ெசா-

ம1ன% ெதாழி-.
ெதாழி-.

(பதEைர .) ெமௗனெதாழி! - ெமௗனஞானதின6, ெதாழி! - ெச!ல!, நிகழ!
வ கால றிைன ெசா!- - இற7தகால நிக$கால எதிகால@களாகிய
றிைனG ெசா!-தலா. (எ-C.) (1)
---------
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282. ப3சி6ப*ெபாறி ேபால பர5தி5:
:3சா: ஞானC 9ட.
9ட.
(பதEைர) பGசி9ப4 - பGசி! ப)ட, ெபாறிேபா! = ெந %1 ெபாறிைய% ேபால,
பர7தி 76 = வியாபிதி 76, ஞான"3ட = ஞான ஒளியான6, 6Gசா6 =
உற@கா6. (எ-C.)
---------

283. இைம பி6பர5த> ெகா*>மி. ேபாநம) சிவ. ெசய- நா*.
நா*.
(பதEைர.) இைம%பி9பர76 = இைமேநரதி! எ>வி டதி- பரவி, அ@ =
அ%ெபா0ேத, ஒ4@ = மைற76 வி4கிற, மி ேபா! = மினைல% ேபால,
நம+ = நம+ ேள, சிவ ெசய!=சிவ=ைடய ெசயைல, நா4 = வி 1. (எ-C.)
---------

284. வி%: மன%ைத வி%:ேள ேயா>கிெசவி%: ெப7வ ெதவ..
ெதவ..
(பதEைர.) மனைத வி6 = மனைத ஒ @க"ெச

6, வி6ேள ஓ@கி!

உேள வி6 உய7தா!, ெசவி 6%ெபCவ6 எவ = ெசபி6%ெபCவ6
என? (எ - C.) (4)
---------

285. கா

5தைல& ெமா.றாககல5திட

நாலா நிைலெயன நா*.
நா*.
(பதEைர) கா- தைல - காெலப6 தைலெயம 6, ஒறாக+ கல7திட
ஒறாக+கல7த இட, நாலாநிைல ெயன நா4 = அ6ேவ 6ாியநிைலெயC
ஆ5ரயி%பா . (எ-C.)
---------
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286. ல நிலமிைச .றா நில%தினிஆல ம5:3 சிவ.
சிவ.
(பதEைர) லநிலமிைச = லாதாரதி!, றா நிலதினி! = றாவதாகிய
இடதி!, ஆல அ 76 சிவ - சிவெப மானானவ எ07த ளியி %பா. (எ-C.)
(6)
---------

287. எ#39டCசியி. ேம.மனைவக%
ெதாழிெலா. றிலாத 9ட.
9ட.
(பதEைர.) எ0 = எ0கிற, 3ட = 3டைரள, உ" சியிேம!=உ"சி+ேமேல,
மனைவ+க=மனைதைவ+க, ெதாழிெலாறிலாத 3ட = யாெதா
ெதாழி-மி!லாத 3) ரா. (எ-C.) (7)
---------

288. அைட%தி)டவாச!. ேம.மனைவ%:
பைட%தவ. த.ைனேய பா.
பா.
(பதEைர.) அைடதி)ட வாச. ேம! = கதைவ யைடதி +கிற வாச. ேம!,
மனைவ+க = மனைத ைவ6, பைடதவ தைனேய பா - சி R&த
கடEைள% பா (எ-C.)
(க 6ைர.) கதவைடதி +கிற வாச.க மன ைதைவ6 யாவைர
சி R&தகடEைளெதாிசி+கேவ 4 எப6 க 6. (8)
---------

289. அ7பெதாடா7 வடமிதைன
உ7தியதாக 1ண.
1ண.
(பதEைர.) அCபெதாடாCவ ட அCபதாC வ

ஷ வைர+, இதைன =

இைத, உCதியதாகEண =உCதி யாக ஆரா வா . (எ - C.)
(க 6ைர.) இ>விஷய@கைள ெய!லா அCபதாC வ ஷ வைர+ ஆராய
ேவ4 எப6 க 6. (9)
---------
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290 அ)டமாசி%தியைட&ேமா ரா?னிஇ)ட மிதைன% ெதளி
ெதளி.
ளி.
(பதEைர.) அ)டமாசிதி = அRடமாசிதிக<, அைட  = உடா,
(ஆைகயா!) ஓரா&னி! ஒ வ ஷ தி!, இ)ட = இRடமாக, இதைனெதளி =
இைத ஆரா வா யாக. (எ-C.)
(க 6ைர) இதனா! அRடமா சிதிகைள மைடய லா. ஆைகயா! இதைன
ஓரா4 வைர+ ஆராயேவ4 எப6 க 6. (10)
-----10. :ாியதாிசன.
:ாியதாிசன.

291. வ.னியெத)* மதியபதினா7
.னிய ப.னிர?* .
.
(பதEைர) வனிய6 எ)4 - 'ாிய எ)4, மதிய' பதினாC - ச7திரபதினாC,
னிய = நிைனத, பனி ர4 = பனிர4  ளட+க ேவ4. (எ-C.)
(1)
---------

292. Zாிய.வ.னிெயா. றாகி6ேசாமனா
பா மினீ: பய..
பய..
(பதEைர.) 'ாிய - 'ாிய=, வனி - அ+கினி, ஒறாகி&! ஒறானா!,
ேசாமனா = ச7திரனா, ஈ6 பய = இ7த%பயைன, பா மி = நீ@க பா @க.
(எ-C.) (2)

293. மதிெயா* வ.னிெயா.
வ.னிெயா. றாகேவ வ5தாகதிரவ னாெம.7 கா?.
கா?.
(பதEைர) மதிேயா4 - ச7திர=ட, வனி - அ+கினி , ஒறாகேவ வ7தா! =
கல76 வ7தா!, கதிரவனா = 'ாிய னாவா, எC = எC, கா = காபாயாக.
(எ - C.) (3)
---------
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294. மதி)கதிரவ. வ5த>ெகா*>கிஉதிமா 4ரைணC ெசா-.
ெசா-.
(பதEைர) மதி+) கதிரவ வ76 - ச7திர=+ேள 'ாிய= வ76, அ@
ஒ4@கி! = அ>விடதி! ஒ4@கினா!, 2ரைண"ெசா! - ெபளணமி எ=G
ெசா!லான6, உதி+ மா = உடாமா. (எ-C.)
(க 6ைர) ச7திர=+ேள 'ாிய வ76 ஒ4@கினா! ெபௗணமிெயC
ெசா!-வாக எப6 க 6. (4)
---------

295. ேதா67>கதிரவ <?மதிகிசா67 மமாவாைச தா.
(பதEைர) ேதா9C = காண%ப4கிற, கதிரவ= = 'ாிய=+, மதி1+கி&! =
ச7திர ஒ4@கினா!, சா9C = ெசா!ல%ப4கிற, அமாவாைசதா =
அமாவாைசயா. (எ-C.)
(க 6ைர.) 'ாிய=+ ச7திர ஒ4@கினா! அமாவா ைசயா எப6 க 6.
---------

296. வ.னிகதிரவ. Eல%தைக
பி.னிைவயா ெமலா.
ெமலா.
(பதEைர) அதைக வனி - அ%ப&%ப)ட அ+கினி , கதிரவ - 'ாிய=,
8&&! = ேச7தா!, பி = பிற , இைவயா எலா - இைவகெள!லாமா.
(எ-C.) (6)
---------

297. அமாவாைச 4ரைண யாமவC
சமனா யிட தா..
தா..
(பதEைர) அமாவாைச = அமாவாைசேய, 2ரைணயா அவ+ = ெபௗரைணயாக
ெகா<பவ +, உயி உட1 தா = உயி  உட1, சமனா = சமானமா.
(எ-C.) (7)
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---------

298. அ?ட%தி
பி?ட%தி

மி5த வாெற. றறி5தி*

ம:ேவ ேப9.
ேப9.

(பதEைர) அடதி- = ெவளியடதி-, இ7த வாெறC - இ>விதெமC,
அறி7தி4 = உண7தி4, அ% பிடதி- = உளடதி-, அ6ேவ ேப3 =
அ%ப& ேயயாெமC ேப3 . (எ - C.)
(க 6ைர) அடதி- பிடதி- ஒெறேற ணரேவ4 எப6
க 6.
---------

299. ஏ7மதிய மிற>கி

ற>கி



E7ம 4ரைண ெகா
(பதEைர) ஏC மதிய = ஏCகிற ச7திரனானவ, இற@கி&! = இற@மானா!,
உற@கி4 = உற@, 8C = அ%ெபா06 ெசா!ல%ப4கிற, அ%2ரைண =
அ7த%ெபள ணமிைய, ெகா = ெகாள+கடவா . (எ-C.)
---------

300. உதி மதிய> க?ட> ற>கிமதி மமாவாைச யா.
யா.
(பதEைர) உதி+ மதிய = உதயமாகிற ச7திரைன , க4 = ெதாிசி6,
அ@ = அ>விடதி!, உற@கி = V@கினா!, மதி+ நிைன+க%ப4கிற,
அமாவாைசயா அமாவாைசயா. (எ-C.) (10)
----------11. உயஞான தாிசன

301. ெகா?* ம?டல .ற>கி த.ைனயி
பி?ட  ழி பிாியா.
பிாியா.
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(பதEைர.) ெகா&4 = யாவரா-@ ெகாள% ப4 கிற, மடல C =
மடல@க<, அ@கி தைன = அ+கினி மடலைத, இ%பிட இ7த%பி டதி-, ஊழி பிாியா = ஊழியி- பிாியமா)டா . (எ-C.)
(க 6ைர.) மடல@க< அ+கினி மடலைத எ7த+காலதி-
பிாியமா)டா எப6 க 6. (1)
---------

302. ெவளி தெனா* தி>களிடெமன%
தIமி. கால சர.
சர.
(பதEைர) காலசர = காலதி! நட+G சரைத, ெவளி 1தெனா4 தி@க ெவளி 1த தி@க இC நா)களி-, இடெமனத<மி = இட6
ப+கதி! த<@க. (எ-C.)
(க 6ைர) தி@க, 1த, ெவளி, இ+கிழைமகளி! ச7திரநா&யி! காலசரைத"
ெச-த ேவ4 எப6 க 6.
---------

303. ெசVவா சனிநா யி7வல மாகேவ
ெகாளி!V வாறிட7 மி(பதEைர.) ெச>வா

சனிஞாயிC = ெச>வா

சனி ஞாயிC எ=@கிழைமகளி!,

வலமாக ெகாளி - வல6ப+ கமாக தளினா!, இ>வாறிட மி! இ%ப&%ப)ட
6ப ஒCமி!ைல . (எ-C.)
(க 6ைர) ெச>வா , சனி, ஞாயிC எ= 'ாிய நாகளி!, 'ாிய நா&யி!
சரைத தளேவ4 எப6 க 6. (3)
---------

304. வளெபா. னிடபிைற%
னிடபிைற% ேத1வலமா
வளபிைற ெய.ேற மதி
(பதEைர .) வள = வளகிற, ெபா - வியாழ+கிழைம களி!, பிைறேத E ேத பிைறகளி!, இட = இட6 ப+க மாகE, வளபிைற - வளபிைறயி! வலமா
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= வல6 ப+க மாகE, ெச!- எேறமதி = ெச!- எேற எS வா . (எ C.)
(க 6ைர) வியாழ+கிழைமகளி! ேத பிைறயி! இட6 ப+கமாகE வளபிைறயி!
வல6 ப+கமாகE சரG ெச!- எப6 க 6.
---------

305. வல%தி6 சனிேக யிரா பக- வா&
ெச

%: ேபரா: ெசய-.
ெசய-.

(பதEைர) சநி+ேக = சநி+கிழைமகளி!, இரா%பக! = இராதிாி பக-, வா =
வாைவ, வலதி! = வல6 ப+ கதிேல, ேபரா6 = ஒழியா6, ெச-6 =
ெச-6வா , ெசய! = இ6ேவ அத ெச ைககளா. (எ-C.)
---------

306. இய> பக-வல மிராவிட வா&
தய>ற- நா) டா..
டா..
(பதEைர.) வா = வாவான6, தய@ற = விள@க, நா&+)டா = நா&+,
பக!வல =பக.! வலமாகE, இராஇட = இரவி! இடமாகE, இய@
நட+. (எ - C)
---------

307. அரசறியாம லவ.ேப ைற5:%
தைரதைன யா?ட சம..
சம..
(பதEைர) அரசறியாம! = அரசைன அறியாம!, அவ ேப = அவ=ைடய ேபைர,
உைர6 = ெசா!., தைரதைன யாடசம =2மிையயாட சமனா. (எ-C.) (7)
---------

308. க-லாத ட தி1 ெகா?டC
ெசா-லாத ெத.ன ெசய-.
ெசய-.
(பதEைர.) க!லாத ட = க9காதடக, தி E + ெகா&ட =
தி E வைதயைடய, எனெசய! ெச!லா த6 = என காாிய நடவாத6.
(எ - C .)
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(க 6ைர.) யாவராயி= தி E +ெகாடா! எ! லா+காாிய@க< ைக 84
எப6 க 6. (8)
---------

309. திவ) பாைல% ெதாி5: ெதளியிவி பாெம.7 ெகா
(பதEைர) தி வ )பாைல - தி வ ெள= அமி தைத, ெதாி76 = உண76,
ெதளியி! = ஒளிவைட7தா!,  வி %பாெமC ெகா = ஞானாசிாிய=ைடய
இ %பிட மாெமC ெகா<வா , (எ - C.)
(க 6ைர) தி வ )பாைல உண7தவக  வி பிடமாவாக எப6
க 6.
---------

310. க6கி

> ேக)கி

 ஞான க%:ற

நி6கி6
நி6கி6 பரமைவ (*.
(*.
(பதEைர.) க9கி- = எ!லா" சா5திர@கைள+ க9றா -, ேக)கி- =
ேக)டா-, ஞான+க 6ைற = ஞான மாகிய வானவழியி!, நி9கி! இ 7தா!,
பரமைவM4 = பர ெபா  எ07த ளியி +கிற M4ைக 84. (எ-C.)
(க 6ைர.) சகலசா5திர@கைள உள@ைக ெந! .+கனி ேபா! க9றா-
ேக)டா- ேமா)சM4 ைக 84 எப6 க 6. (10)

ஒளைவற - ல விேசஷ வி%தி உைர& 67 ெப6ற:.
ெப6ற:.
----------------

