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பிரர.

சிவா4பவ /-றிய சிவஞான ெச'வ! உைமநிைலைய திாிபதா!த6களின0
உவ மாதி தசகாாிய6க$ வாயிலாக உண!0த' ேவ7 ெமப0
ைசவாகம6க8+ 7ணி. இதிறதசகாாிய :'க8$ தைமயாதீன0
ஆதி

!தி #வாமிக$ அளிய தசகாாிய அகவேல மிக சீாிய0 எப0 இ

:-ெபா ைள ேநாவா! ெத$ளிதி- லனா . <பாதி எற ெதாட!ெமாழி
உவ

ஆதிய ப0காாிய6க$ என( ெபா$ப7 . அைவ பதி(ெபா+ேக

யறி( ப#பாச6க+மா

எப0 'ேம=ப ெசா<ப#பா வ விேச ட

வியாதி,

தா=வியா பக6ணேம வனதா ஓ=, ெதாிசன? #திெயன ேச!பைவ ப 0,
ம$ ப#பா ச6க+ மா ' எற ெவ க@(பாவா லறிய(ப7 . இ :'
<பதி- ஆதி யாகிய ஆறிைனA , <பைத யாதியாக ெகாட நாகிைனA
#பாவ /தலாக1B ; பாசைத இ( ப0 வைகயாC , ப#ைவ அ(பதி ேம'
லாபைத ேச!0( பதிெனா வைகயாC , பதிைய #தி நீகி ேயாக ேபா
க6கைள ேச!0( பதிெனா வைகயாC ெதா 0ைர . திாி
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பதா!த6கைளA ப0 வைகயா லாராA இதர :'க$ <பைத வனெமB ,
சிவேயாக சிவேபாக6கைள #திெயB உைர ,

பரமாசாாிய #வாமிக$ நியமன(ப* இ சிறத சிவாCபவ தி :ைல க-ற',
ேக+
ட'க8கிறியைமயாத திெவபாக8 , ேம-ேகா$ திவித6க8
ெதளிெபா$ விளகேதா7 விைரவி ெவளிவ .
---------------1. திாிபதா த !பாதி தசகாாிய அகவ.
அகவ.

D0தி .
சிதி தநாத ெறகமைல வாEநாத
பதித நாத பரநாத- /தி(
ெபநாத ஞான( பிரகாச Cைம
தநாத ன6நா த.

.
.

பாச தசகாாிய .
பதிப# பாச ெதாத காாிய
விதிெபற =ைர(ப வி பி ேகமி
பாச #பாவ

பாச வியாதி

பாச வியாபக
பாசவிேசட
பாச <ப

பாசதி ண
பாச <பக

பாச ெசா<ப

பாச ெதாிசன

பாச #திெய

றாகி ெயாப0 வைகவிாி யறிமி
நீ7 #பாவ

நிைறவறி விைம

நா7 வியாதி நவிலா ணவ மல
மாைய காமிய மாமாைய திேராத
ேமய ைவவைக வியாபக /ைரகி'
ஆணவ

ஒறா யைன0யி ாிட06

காணா வியாதியா% கல0 நி-
மாைய ஒறா% வ*வற நி-க
வாய தC /த லாகிA நி-6
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கம ெமாறா% காசற நி-க(
பணிய ச?சித பாவ ணிய
ெபாதிய பிராரத ணிய பாவ
வி பிய நா'வைக விள6கிA நி-
ஒ(பி மாமாைய ெயாறா% நி-க
த(பB #த த0வ மாகிA
சகல சாதிர தாCமா% நி-
இகலB திேராத

இக ெவாறா%

ம= /யிாிைன மைற(பி0 நி-

திதிய ணம0 சடமா யிைக
விேசட ம0 தா ெம%சட மாகிG
விேசட மாகிய விைனெசய( ப7த'
இகலB <பக மிதைம ெய'லா
பலவற ெவாறா%( பர0 நி-
பாச /ளெவன( ப-றி நி-ற'
ஆசB <ப

அ0தா ன70

ேதக வ*வா% திைக(ற நி-ைக
வாைக ெசா<ப

மCயி! தன

வ*வி- காளித

மC த' ேபால

சடம0 வாகிG தா மைற( பி
உட@- ெகாட =விட

ேபால

மடைம நனியா% மய விம
தவிரா தட தான0 ேபால
உயரா( ெபாசி(பா H+7 வ0
ேதாி- பாக ெசG0 த' ேபால(
ேபரா நிB பிேராி( பி
இ8 கி$ேபா ெல6 ெமாக(
பிாிவற நி-

ேபரத கார

ஆகிA நி- மாசB ெதாிசன
பாகற நிB ப7/யி! ெபா%ைய

மிைச ெயB வினவா தறி
நிசய மாக நீ$வ* வறியா(
பிரம தாேன பிறிதிைல ெயB
மைள சிவைன யறியா தாகி
யித/ மகித/ மினி0ற வயிB
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சிதமற நி- ெதாிசன மி0ேவ
#தி யாவ0 ெதா'ைல யிைறையA
நித பாச/

ேந!பணி யி'ைல

ெயC ம0= மிைவAயி ர'ல
மCயி! ேவெறன மதி(ப0 கடேன.

ஆம தசகாாிய .

ஆம #பாவ

ஆம வியாதி

ஆம வியாபக மாமா வி ண
ஆம விேசட
ஆம <ப

ஆம <பக

ஆம ெசா<ப

ஆம ெதாிசன

ஆ0ம #தி

ஆ0ம லாப மாயைவ பெனா

சா0ம #பாவ மனவா த/ேம
சா-B த0வ

தானா% 17த'

வியாதி த0வ வவா=$ ளள=
வியாத மாகி விடய தித'
வியாபக த0வ மி$ ளள=
வியாபக தானா% ேம@7 /யிேர
ண/

மடமா6 ேகாதி' விேசட

ணமறி யாைம Bகி யிக
விமல பவ

எ%திய ேபாதி'

அளிைற Aண!தவறிவா% வி7த'
உ-ற <பக

உட ேப ெயாழிய

ம-Bயி ெடன வா%ைம ெபா0 த'
உ<ப மிைச Aய!ஞா னெதாழி'
ெசா<ப மாகி 0னிA- றித'
இைச பதா!த மிராக மாத
னிசய ஞான

நிகEப ட6களி'

பதறி வாைக பக6 கிாிைய
மித பதா!த மிகவ( காிைக
ெசா<ப

ெம%ேபா- ேறாB ேதகாதி

உவ மிதிர =ய! தC( ேபாG
ெபா%ெயன =ண!த( ெபா0 த றாேன

6

ெம%Aயி! ெதாிசன விாிவறி வாைக
#தி Aைரகி- ெறாழிலறி விைச
மத =ண!=

ம+டற வி+ேட

Aண!= மைச= ெமாறற நி-ற'
ண!வி லாப

கG6 காைல

நிர?சன மாகி நிறவ தரதி'
உரமற விைளத =யரானத
ேபாக

ண!0 ெபா0 த றாெனன

ஆகம ெம'லா மைறதன மாேதா.

சிவ தச காாிய .

சிவ #பாவ

சிவ வியாதி

சிவ வியாபக
சிவ விேசட
சிவ =<ப

சிவதி ற ண
சிவ =<பக

சிவ ெசா<ப

சிவ ெதாிசன? சிவ விேயாக
சிவன0 ேபாக ெதாிதப ெனாறி'
#பாவ

த0வ 0ாிசற நி-ைக

விபாவ வியாதி விாிவ னதிG

சகல =யிாிG தைடயற நி-ைக
இகலB வியாபக

எ6

நிைறேத

விமல நிராமய ேமவிய நிைலயி'
தமதி @ரடற த6கி யட6கிய
உயிாீ ேட-B /பாயகா ரணமா%(
பயிறி ேமனி ப*மிைச ேகாட'
ணெம நா86 றா வறிவா
ண

விேசட

ெபாத வைரகி'

அறி= கறி= மறி யேசதன

பிறி

வறெதாழி-ெசய'ெப-றிAடாைக
தீதB <பக

திகழறி=

ேகாதB /யிரா% 1டா நி-ப
பரம மாகிய பாெனன ேதாBத'
விாிA /<ப

விள6க( க@'
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இசா ஞான மிெதாழி லான
நிசய <பமா% நிைலெபற நி-ைக
இைச Aயி!கைள விர+சி( ப0வா%
மிைசயி லாைச விாிவ0 தாேன
ஞான மகில ஞால /யி!க$
யான6 ைககனி மதிதன மான
ெவாகாலதி Gண!ேத யித'

கிாியா சதி கிளயி! கைளA
ேதக மிதிய6க$ திகE=ற 1+*(
ேபாக கம6கைள( ெபாசி(பி0 நி-
ெசா<ப ெமாெறா7 ேதாயா தித
@லகB ெதாிசன ெமழினி விக-ப
ெம6

Iரண ெவழிGற நிற

ச6கமி' வ*ைவ தானற காைக
ேயாக

ெச(பி Gயரா னத

ேயாக மாக ெவாழிவற ேதாற'
ேபாக /ைன( கற விலாப
ஆக வாகம மைறத தி0ெவன
ேதசிக சிகாமணி ெதகம லாாி
நாசமி' சீ!தி ஞான( பிரகாச
அளிய அ+ட வைணயி னைடேவ
ெபாி0

பயCற( ேபசின னறிேய.

திாிபதா த !பாதி தசகாாிய அகவ #$%.
#$%.
 ஞானச பத #வாமிக$ திவ*வாEக.
---------------------2. சிவேபாகசார
1. அ&க வண(க
சிதி தநாத ெதகமைல வாEநாத
பதி தநாத பரநாத – /தி(
ெபநாத ஞான( பிரகாச உைம
1

தநாத ந நா த.

அ=

உ=

அ==

அ'லா
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ஒவ Cயி!யிரா ேயா6கி – திவா!
கமைலவ ஞான(ர காசெனன வேத
2

அமலபத தெதைனயா டா.

ஆரறிவா! நீதிவழி யாரறிவா! சிதி/தி
ஆரறிவா! ந-றவ6க$ அபைன0

– பாெரவ!

கத கமைலயி'வாE ஞான(ர காசெனC
3

அதெனேபா' வதிலனா னா'.

அாியய- /னா$ அ*/*A6 காணா(
ெபாியவேன வ0 பிற0 – 0ாிய
ெபகிறா ஞான( பிரகாச னாகி
4

இகிறா னா<ாி' இB.

கேடனி( பாச6 கழிேத அ/ைத/க
0ேட #கானத 0$ளிேத – வ*மி!கா
ேதைன( ெபாழிகமைல ெச6கமல( ெபா-பாத
5

ஞான(ர காசைனேய நா.

உ$ளிேத ெயB /ண!0கிC
உ$8

க*லெர(B)

ற மா ேவாெமB – ெம$ள

நரவா% ஆ<ாி' வதா நைமயா
ட$ாிஞா ன(பிரகா ச.

இ8தய நீ6

6

இரவிைய(ேபா' எC$

அ8தய நறா யளி – ம8தய
மா-றியவ ஆ<ர மாமைறA ஆகம/?
சா-றியஞா ன(பிரகா ச.

ஒழியாத ேபாிப 0$ளா% உலகி'
விழியா தி0 விடேவ – அழியாத
Iரணா ெச6கமல( ெபா-பாதா ெதகமைல

7

9

8

ஆரணா நாேய- க$.

ேத7 திரவிய/

சி-றறி=

ப-BதG

17 ெபா% எறளி- 1+*னா – நாடாிய
ஞான(ர காசCய! ந-கமைல மானக!வாE
9

வான( பிைறயணித ம.

காப0 ெபா% ேக+ப0 ெபா% காாிய ேபாேலயிதமா%(
Iவ0 ெபா% எJவிட0

ேபாக/ ெபா% மாபாக

ேதா-றியிப ெவ$ளமா% 0னிஎC+ ச பத
10

K-றி(ப ெதாBேம ெம%.

2. ெப%த$ கைம

ஒைமAட ஈச ன $ ஒ6கிஎB M6க'
அைம அைம அைம – ெபைம இ7 ()
ஆ6கார6 ேகாப

அபிமான

ஆைசவிைன
11

நீ6காத ேபா0தா ேன.

தெபைம ெயணாைம த-ேபாத ேமயிறத'
மிெபைம யா?சகைத ேவடாைம – தபா'
உடைல தின பழித' ஒ6சிவ ேதாற'
நடைல( பிற(ெபாழிA நா$.

உைரயிறதா' உC

12

உண!விறதா' மாைய

திைரயிறதா' காகிற ேதைவ – வைரெபக
வாசி( ப0நாவா' வாE0வ0 நாடகமா%(
Iசி(ப 0 #த( ெபா%.

பரம ரகசியைத பாழான வாயா'
இர=பக' எேநர மிறி – ர'ெநாிய
1(பி+76 காNேமா ேகாைழமட ெந?ேசமா'

13

10

14

I(பி+76 காணா( ெபா$.

ஒேகா* ஆகம6க$ எ'லா
ெபதவ

சிதிெய'லா

உண!0
– வளா'

ெப-B

ைவத ப*யிக மா+டாத மாத!
சித சல ன மா தின .

15

அமிக உடா% அதிேல விேவக/டா%
0ப விைனைய 0ைட(ப0டா% – இப
த I ரண0ேக தாக/டா% ஒ*
16

வ6கா ரண!ைம ைவ.

3. அறி+ பதி

உைவ அைவ ஒளிைய ெவளிைய
இைள சிவெம றிராேத – மைள(
பிறிதறிவி- கடதைன( பினமற எ6?
ெசறிதெபா$ தாேன சிவ .

17

அகமாதி கட அறிவாகி எ6?
#கமாகி இப #கமா% – #காதீத
தானத ெவ$ள ம0வா% #கைதஅக
றானத

18

ஆதியிலா தா.

இதனதி' அ6கி எாிஉBநீ! ேதனிரத6
கதமல!( ேபா0வா காெலாளிக – சதத/
அ0வித மாவ0ேபா' ஆமா=

ஈசCமா%
19

/தியிேல நி- /ைற.

ஆறாB த0வ/

ஆணவ/

நீ6கிஉயி!

ேவறாக நிறஇட? ெசா'@ – மாறா

11

இளாய பாவைனயி- ெற6மா% நிற
20

ெபாேளகா நீேய ண!.

நனவாதி அததி' நா7#க தைன
கனவாதி அததி' க7 – நனவாதி
ேதா-றி7 ேபா தத #க<ப6 கடவ!க$
மா-றி7வ! எB மல .

21

த0வ6க$ எணி தைலய*0 ெகா$ளாேத
த0வ6க$ ஏெதனி சா-றேக$ – ெம0?
#கார ப மா?சிவதி' ேதாயாத மாயா
22

விகார6க$ த0வமா ேம.

ஆறாB த0வ/

ஆணவ/

வ'விைனA

நிறாக /திநிைல நி-ேபா!( – ேபறாக(
பா!விாித :ெல'லா பா!தறியி சிதியிேல
ஒ!வித( பாதிேபா 0 .

23

4. உபேதச விள(க

பரவிமன

ேபாகா( பரதைடய நா8

இர=பக' அ-ற இடேத – திரமாக
நி'எறா கடஎ'லா

ேநதிபணி / மல/
24

ெகா'எறா ஞான .

காய

கரண/த' நாகி-6 காரணதா

ஆ யஇ$ மாைய அ0எறா' – Mயெபா+
ேபாதேன ! ெச6கமல( ெபா-பாத ேன ! எைனநீ
25

ஏேதB ெசா'லா% இனி.

எைன அறிெவறா எ அறிவி' ஆனத
தைன சிவெமறா சதத/

– எைனஉனி(

12

பாரா மைறத0ெவ பாசெமறா இ

B

ஆராய தவ!/த ரா .

எ6

26

இ அறி=நீ ஏகமா%

அ6க6 ண!0

– ெபா6

அறி=நா

மலமைறத' மாைய மயக' விகார(
பலமைன0

கமமல

பா!.

27

ெச6கமல( ெபா-பாத சீ!பாத வ'லவ6க$
ந6கமைல வாEகிளிேய ! நா*ேக$ – ச6ைகயிலா
த0வைத கா+*யதி த0வைத கா+*அ$
த0வைத கா+*ய0 தா.

28

ேத# ெசறிகமைல ெச6கமல( ெபா-பாத
ேப#தமிE ஞான( பிரகாச – பாசவிைன
வா+*னா மீ+7நா வாரா வைகயைள
கா+*னா 1+*னா கா.

29

நானி6கா% நீய6கா% நா+டமற ைவதத-பி
நாென6ேக நீெய6ேக நாதேன ! – வாென6
ஒறாகி நிற உண!=நீ உனறிவி'
நறாக ேதாB#க

நா .

30

அைலவ- றித அறி=நீ ஆ6ேக
நிைலெப- றித#க ேஞய

– மைலவ-

றித0க டாேய இதப* அேதா(7)
இ0விெட( ேபா0

இனி.

31

அகைத இழதளா% அJவிடேத ேதாB?
#கதி' அPதிவிட ெசானா – மகதான
சி-பரனா <!தனி'வாE ெச6கமல( ெபா-பாத
த-பரஞா ன(பிரகா ச.

32

13

கி+டாத ஈசCைன கி+* அ$ாித
நி+டா4 Iதி நிைலயிேல – /+டா
திவனி ேச!0மா- ேறறியெபா ேபால
வ இப Iரணமா ைவ.

33

அநாதி#க <பி அரன*கீE எB
அநாதி #க<பி ஆமா – அநாதி
இதமல

ேபாகி இைறஅளி னாேல
34

இதப* ேயக *.

இ-ைற வைரகர ணேதா *ண6கிைனேய
இ-ைறவைர ெசம

எ7தைனேய – இ-ைறவைர

0பெவ$ள 0$ேள 0ைளதைனேய Qதறந'
இபெவ$ள 0$ேள இ.

35

ேதகாதி நான'ல எறறிதா' சிதமய'
ேபாகாத ெதைனேயா ணியா – ேதகாதி
தனளேவ அ மயக

சதியமா% எ(ெபாP0

உனளேவ இ'ைல உண!.

36

ஆறாB த0வநீ அெற றறிதைனேய
ஆறாB

கடறிவ ஆயிைனேய – மாறாம'

உனறிவி' ஆனத ேதா6கிைனேய ஒராம'
நினறிைவ வி+ட0வா% நி'.

37

மாதா பிதா#-ற எB மய6கிைனேய
நீதா தCவாகி நிறைனேய – ஈெத'லா
ெபா%ெய றறிதைனேய Iரணா னதெவ$ள
ெம%ெய றறிதைனேய ெம%.

மைனயி'வ ேபாகதி மாத!மக$ பாச

38

14

விைனயி' அPதிவிடாேத – உைனஇழ0
காணாம- கடாைன கா+சி யறகல0
39

Iணாம' எ(ெபாP0 I.

#தவைத நா*யி7? #த இரா(பகலா
ெமதவைத நா* வி7ைவேய' – #தவைத
தானா% இர7 தவி!த சிவானத
வானாைவ நீேய மதி.

#தநில

40

உறன ெசா'லேக$ ெதா'ைலவிைன

த0வ6க$ ஆறாB தா ெப – கதி7வ!
எ'லா

இழத இடேம அ0வாக
41

நி'லா% அ0ேவ நிைல.

ெந(ெபறா' வா%#7ேமா ெந%பா'ேத க+*
க(ெபறா' திதியா காணீ – வி(ப/ட
நீபிரம

எறகா' நீபிரம

நீபிரம

ச-வா' நி'.

ஆயிைனேயா
42

ஆ! ெதாியாத ஆனத இபெவ$ள
ேம-ெகா7 ெகா7 வி7தி'ைல – யா!
ெதாியா( பர(பிரம? ேச!தா% உன
சாியா! சித பரநா தா.

43

5. அ./தி நிைல

உ$ள6 கைரய உட'கைரய ஆனத
ெவ$ள6 கைரர7 ேமலாக – க$ளமல
ெபா%யாக எC+ தவா ெறெகாேலா
ஐயா தியாகவிேனா தா.

44

15

எேத0 ெச%தாG எேத0 ெசானாG
எேத0 சிதி திதாG

– மாேதவா

நிெசயேல எB நினதளா ேலஉணாி'
45

எெசயேல காகிேல ேன.

மாையமல எ6ேக மைறதேதா ! மாையதனி'
எ6ேக அழிதேதா ! – காயமதி'

ஆயசக
த6

டென6ேகா ! சசிதா னதெவ$$
46

எ6 மிகேகாத ேத.

நாC? #கவ*வா% நணிேன நினளா'
வாC? #கவ*வா% மனி-ேற – வாC?
#க<ப மBமண ேதா-றநில

ேபாG
47

அக<ப ம+ேட அ0.

ஈச அ*யி' இைகயிேல எ6ெக6
ஈசன* ேத* இைளேதேன – ேபசாிய
ெபா-பதத ெச6கமல( ெபா-பாத தCைடய
48

ந-பதைத காணா/ நா.

ந-பத?ேச! ஆ<ாி ஞான(ர காசெனைத
த-பரேனா! ஞானவா$ ததாேன – ெசா-பன0
காரா! மற@அய கணC
யாராG

அ?ேசைன

எெச%ய லா .

49

ெவB பாழி- ேபாிப ெவ+டெவளி தனி'
B பாள! காணா *@ – உB பாச
ஒ+*எைன ைவதனேன உ-றபிர ப?செமலா
ஆ+*யஞா ன(பிரகா ச.

எB? சிவேதா *ைணபிாியா ேதயறிவா%
நிறப* தைன நிகEதினா – மறி'

50

16

நடமா7

ஆ<ர ஞான(ர காச
51

திடமாக எC$ள தி'.

நாதனா! ெதகமைல நாயனா! எJ=யி!
ேபாதனா! ெச6கமல( ெபா-பாத! – ேபதமற
ஒறிர7 தானறேவ உைமயிேல 1+*எைன
52

இறறேவ ைவ0வி+டா ேர.

நென?ேச நீேக+ட நைமெய'லா? ெசா'Gத-
கென?ச மாலயC6 காணாேதா – வென?ச!
இனைற உெடனா ஈச எதி!வதா
53

எனைற ெசா'லா% இனி.

இ+டசன

எ6ேக இதமகித தாென6ேக

0+டசன

எ6ேக ெதாழிெல6ேக – சி+டட

1* யிதெத6ேக றா சிவானத
54

நா*ய0 வாயித நா$.

வாமன காயதா வதெபா$ அதைனA
வாமன காய/ட மாAேம – வாமன
காய
ேஞய

உடனிழ0 காஞா திஞான
55

இழத நிைல.

சி(ேபா

சிவேபாக

Iரணாமா% எ6

வசி(ேபா

உலகி' வசிேயா

– /சி(பிறி

வாEேவா? சிவைதAண! மாதவ!த ெபான*கீE
தாEேவா

எமகா! சாி.

6. உபாய நிைல

அறி=நீ என அறிதறி0 மாைய
ெசறி=நா எெறB ேச!தா' – அறி=

56

17

ெதாிதி7ேமா இப#க? ேச!தி7ேமா நிைன(
பிாிதி7ேமா ெசம( பிணி.

57

அரண6க$ தா எாித அதேர எC$
கரண6க$ ஒ+7 வைக கா+R! – கரண6க$
நீஅ0வா% நி'லாம' நினறிைவ கடளிேபாய0வா% நிBவிட( ேபா .

58

தான'லா ததைன% தாென Bழலாம'
தாென'லா மாயதC$ தாகாம' – தாென'லா
ஆேனா

எC ேபாத தாகாம' ஈசனிட(0)

ஆேனாேன ஆயினவ னா .

59

ேதகநா எெறS ெசஉK! ஈதி'வ
ேபாகநா

எB ல K! – ேநாக

வ0K! தீவிைனயி மாறாத இப
ெபா0K! எ(ப*நீ! ேபா%.

60

தைன இழதிடேத தாேன #கவ*வா%
இனப* எறறியா எ6ேகாC+ – பினமற
நிறநிைல தாC ெதாியாேத நிறவ!க+()
அேறா பிற(பBக லா .

61

உனாேத ப-றா 0ைரயாேத ெயாறி அதி'
நினாம

இ'ைல நிகழாேத – பனா+

பைரயிற0 நி-

பயனைணதா! ெந?சி'

திைரயிற0 நி-

சிவ .

அளறி0 தானா

அறிவறிேத ஆ6+

62

ெபாளறி0 தானட6கி( ேபாத – இளகல
வி மா தி0 விக-பமற ஒறாகி
# மா இைக #க .

63

18

ெசறிA தCவாதி ேச!தறி0 நிற
அறிைவ அறிவா' அறிேத – அறிவிழ0
நிறா' #கானத நீ7 நிைலேவB
64
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