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பிர�ர�பிர�ர�பிர�ர�பிர�ர�....    

 

சிவா4பவ /-றிய சிவஞான� ெச'வ! உ�ைமநிைலைய� திாிபதா!�த6களின0 

உ�வ மாதி தசகாாிய6க$ வாயிலாக உண!�0த' ேவ�7 ெம�ப0 

ைசவாகம6க8+ 7ணி�. இ�திற�தசகாாிய :'க8$ த�ைமயாதீன�0 

ஆதி�� !�தி #வாமிக$ அ�ளிய தசகாாிய அகவேல மிக� சீாிய0 எ�ப0 இ� 

:-ெபா �ைள ேநா��வா!��� ெத$ளிதி- �லனா�. <பாதி எ�ற ெதாட!ெமாழி 

உ�வ� ஆதிய ப�0�காாிய6க$ என( ெபா�$ப7�. அைவ பதி(ெபா�+ேக 

ய�றி( ப#பாச6க+�மா� எ�ப0 'ேம=�ப ெசா<ப#பா வ�விேச ட� வியா�தி, 

தா=வியா பக6�ணேம வ�ன�தா� ஓ=�, ெதாிசன? #�திெயன� ேச!பைவ ப� 0, 

ம�$ ப#பா ச6க+� மா�' எ�ற ெவ� க@(பாவா லறிய(ப7�. இ� :' 

<ப�தி-� ஆதி யாகிய ஆறிைனA�, <ப�ைத யாதியாக� ெகா�ட நா�கிைனA� 

#பாவ /தலாக�1B�; பாச�ைத இ( ப�0 வைகயாC�, ப#ைவ அ(ப�தி� ேம' 

லாப�ைத� ேச!�0( பதிெனா� வைகயாC�, பதிைய� #�தி நீ�கி ேயாக ேபா 

க6கைள� ேச!�0( பதிெனா� வைகயாC� ெதா�� 0ைர���. திாி 
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பதா!�த6கைளA� ப�0 வைகயா லாராA� இதர :'க$ <ப�ைத வ�னெம�B�, 

சிவேயாக சிவேபாக6கைள� #�திெய�B� உைர���, 

 

பரமாசாாிய #வாமிக$ நியமன(ப* இ� சிற�த சிவாCபவ� தி� :ைல� க-ற', 

ேக+ 

ட'க8�கி�றியைமயாத தி�ெவ�பா�க8�, ேம-ேகா$ தி�வி��த6க8� 

ெதளிெபா�$ விள�க�ேதா7 விைரவி� ெவளிவ��. 

---------------- 

1111.... திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ�....    

 

D0தி . 

சி�தி த�நாத� ெற�கமைல வாEநாத� 

ப�தித� நாத� பரநாத�- /�தி( 

ெப�நாத� ஞான( பிரகாச C�ைம 

த�நாத ன6��நா த�. 

 

��������....    

    

பாச தசகாாிய�. 

பதிப# பாச� ெதா�த� காாிய� 

விதிெபற =ைர(ப� வி��பி� ேக�மி� 

பாச #பாவ� பாச வியா�தி 

பாச வியாபக� பாச�தி� �ண� 

பாசவிேசட� பாச <பக� 

பாச <ப� பாச ெசா<ப� 

பாச ெதாிசன� பாச #�திெய� 

றாகி ெயா�ப0 வைகவிாி யறிமி� 

நீ7 #பாவ� நிைறவறி வி�ைம 

நா7 வியா�தி நவிலா ணவ மல� 

மாைய காமிய� மாமாைய திேராத 

ேமய ைவவைக வியாபக /ைர�கி' 

ஆணவ� ஒ�றா யைன�0யி ாிட�06 

காணா வியா�தியா%� கல�0 நி-�� 

மாைய ஒ�றா% வ*வற நி-க 

வாய தC /த லாகிA நி-�6 
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க�ம ெமா�றா%� காசற நி-க( 

ப�ணிய ச?சித பாவ ��ணிய� 

ெபா��திய பிரார�த ��ணிய பாவ� 

வி��பிய நா'வைக விள6கிA நி-�� 

ஒ(பி� மாமாைய ெயா�றா% நி-க� 

த(பB #�த த�0வ மாகிA� 

சகல சா�திர� தாCமா% நி-�� 

இகலB திேராத� இ��க ெவா�றா% 

ம�= /யிாிைன மைற(பி�0 நி-�� 

 

தி��திய �ணம0 சடமா யி��ைக 

விேசட ம0 தா� ெம%�சட மாகிG� 

விேசட மாகிய விைனெசய( ப7த' 

இகலB <பக மி�த�ைம ெய'லா� 

பலவற ெவா�றா%( பர�0 நி-�� 

பாச /ளெவன( ப-றி நி-ற' 

ஆசB <ப� அ0தா ன7�0� 

ேதக வ*வா%� திைக(�ற நி-ைக 

வாைக ெசா<ப� ம�Cயி! தன�� 

வ*வி- காளித� ம�C த' ேபால� 

சடம0 வாகிG� தா� மைற( பி��� 

உட@- ெகா�ட =�விட� ேபால 

மடைம நனியா% மய�� வி��ம 

தவிரா� த�ட� தான0 ேபால 

உயரா( ெபாசி(பா H+7� வ��0� 

ேதாி- பாக� ெசG�0 த' ேபால( 

ேபரா நி�B பிேராி( பி��� 

இ�8� கி�$ேபா ெல6� ெமா�க( 

பிாிவற நி-�� ேபர�த கார� 

ஆகிA நி-� மாசB ெதாிசன� 

பாகற நி�B ப7/யி! ெபா%ைய 

 

மி�ைச ெய�B வினவா த�றி 

நி�சய மாக நீ$வ* வறியா( 

பிரம� தாேன பிறிதிைல ெய�B 

ம�ைள� சிவைன யறியா தாகி 

யித/ மகித/ மினி0ற வயி�B 
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சிதமற நி-�� ெதாிசன மி0ேவ 

#�தி யாவ0 ெதா'ைல யிைறையA 

நி�த பாச/� ேந!பணி யி'ைல 

ெய�C ம0= மிைவAயி ர'ல 

ம�Cயி! ேவெறன மதி(ப0 கடேன. 

 

ஆ�ம தசகாாிய�. 

 

ஆ�ம #பாவ� ஆ�ம வியா�தி 

ஆ�ம வியாபக மா�மா வி� �ண� 

ஆ�ம விேசட� ஆ�ம <பக� 

ஆ�ம <ப� ஆ�ம ெசா<ப� 

ஆ�ம ெதாிசன� ஆ�0ம #�தி 

ஆ�0ம லாப மாயைவ ப�ெனா� 

 

சா�0ம #பாவ மனவா த/ேம 

சா-B த�0வ� தானா%� 17த' 

வியா�தி த�0வ வவா=$ ளள=� 

வியா�த மாகி விடய� தி��த' 

வியாபக� த�0வ மி��$ ளள=� 

வியாபக� தானா% ேம@7 /யிேர 

�ண/� மடமா6 ேகாதி' விேசட� 

�ணமறி யாைம �Bகி யி��க 

வி��மல ப��வ� எ%திய ேபாதி' 

அ�ளிைற Aண!�தவறிவா% வி7த' 

உ-ற <பக� உட�ேப ெயாழிய 

ம-Bயி ��ெடன வா%ைம ெபா��0 த' 

உ<ப மி�ைச Aய!ஞா ன�ெதாழி' 

ெசா<ப மாகி� 0னிA- றி��த' 

இ�ைச பதா!�த மிராக மா�த� 

னி�சய ஞான� நிகEப� ட6களி' 

ப��தறி வாைக பக�6 கிாிைய 

மி��த பதா!�த மிகவ( காி�ைக 

ெசா<ப� ெம%ேபா- ேறா�B ேதகாதி 

உ�வ மி�திர =ய! தC( ேபாG� 

ெபா%ெயன =ண!�த( ெபா��0 த றாேன 
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ெம%Aயி!� ெதாிசன� விாிவறி வாைக 

#�தி Aைர�கி- ெறாழிலறி வி�ைச 

ம�த =ண!=� ம+டற வி+ேட 

Aண!= மைச= ெமா�றற நி-ற' 

�ண!வி லாப� �கG6 காைல 

நிர?சன மாகி நி�றவ தர�தி' 

உரமற விைள�த =யரான�த 

ேபாக� �ண!�0 ெபா��0 த றாெனன 

ஆகம ெம'லா மைற�தன மாேதா. 

 

சிவ தச காாிய�. 

 

சிவ #பாவ� சிவ வியா�தி 

சிவ வியாபக� சிவ�தி� ற� �ண� 

சிவ விேசட� சிவ =<பக� 

சிவ =<ப� சிவ ெசா<ப� 

சிவ ெதாிசன? சிவ விேயாக� 

சிவன0 ேபாக� ெதாி�தப� ெனா�றி' 

#பாவ� த�0வ� 0ாிசற நி-ைக 

விபாவ வியா�தி விாி�வ ன�திG� 

 

சகல =யிாிG� தைடயற நி-ைக 

இகலB வியாபக� எ6�� நிைற�ேத 

விமல நிராமய ேமவிய நிைலயி' 

தமதி @ர�டற� த6கி யட6கிய 

உயிாீ ேட-B /பாயகா ரணமா%( 

பயிறி� ேமனி ப*மிைச� ேகாட' 

�ணெம� நா86 ��றா வறிவா� 

�ண�� விேசட� ெபா��த வைர�கி' 

அறி=� கறி= ம�றி யேசதன� பிறி 

வற�ெதாழி-ெசய'ெப-றிA�டா��ைக 

தீதB <பக� திகழறி=��� 

ேகாதB /யிரா%� 1டா நி-ப� 

பரம மாகிய பாெனன� ேதா�Bத' 

விாிA /<ப� விள6க( �க@' 
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இ�சா ஞான மி��ெதாழி லான 

நி�சய <பமா% நிைலெபற நி-ைக 

இ�ைச Aயி!கைள விர+சி( ப0வா% 

மி�ைசயி லாைச விாிவ0 தாேன 

ஞான மகில ஞால /யி!க$ 

யான6 ைக�கனி மதி�தன மான 

ெவா�கால�தி Gண!�ேத யி��த' 

 

கிாியா ச�தி கிள�யி! கைளA� 

ேதக மி�திய6க$ திகE=ற� 1+*( 

ேபாக க�ம6கைள( ெபாசி(பி�0 நி-�� 

ெசா<ப ெமா�ெறா7� ேதாயா தி��த 

@லகB ெதாிசன ெமழினி� விக-ப 

ெம6�� Iரண ெவழிGற நி�ற 

ச6கமி' வ*ைவ� தானற� கா�ைக 

ேயாக� ெச(பி Gயரா ன�த 

ேயாக மாக ெவாழிவற� ேதா�ற' 

ேபாக /�ைன( �க�ற விலாப� 

ஆக வாகம மைற�த தி0ெவன� 

ேதசிக சிகாமணி ெத�கம லா�ாி 

நாசமி' சீ!�தி ஞான( பிரகாச� 

அ�ளிய அ+ட வைணயி னைடேவ 

ெபாி0� பயCற( ேபசின னறிேய. 

 

திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ� #$%�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ� #$%�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ� #$%�திாிபதா� த !பாதி தசகாாிய அகவ� #$%�....    

� ��ஞானச�ப�த #வாமிக$ தி�வ*வாEக. 

---------------------- 

2222....    சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�    

1. 1. 1. 1. அ&க� வண(க�அ&க� வண(க�அ&க� வண(க�அ&க� வண(க�    

சி�தி த�நாத� ெத�கமைல வாEநாத� 

ப�தி த�நாத� பரநாத� – /�தி( 

ெப�நாத� ஞான( பிரகாச� உ�ைம 

த�நாத� ந���நா த�.  1 

 

அ�=� உ�=� அ�=�=� அ'லா 
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ஒ�வ Cயி!��யிரா ேயா6கி� – தி�வா! 

கமைலவ� ஞான(ர காசெனன வ�ேத 

அமலபத� த�ெதைனயா� டா�.  2 

 

ஆரறிவா! நீதிவழி யாரறிவா! சி�தி/�தி 

ஆரறிவா! ந-றவ6க$ அ�பைன�0� – பாெரவ!��� 

க�த� கமைலயி'வாE ஞான(ர காசெனC� 

அ�தென�ேபா' வ�திலனா னா'.  3 

 

அாியய-� /�னா$ அ*/*A6 காணா( 

ெபாியவேன வ�0 பிற�0 – 0ாிய� 

ெப��கி�றா� ஞான( பிரகாச னாகி 

இ��கி�றா னா<ாி' இ�B.  4 

 

க�ேடனி( பாச6 கழி�ேத� அ/ைத/க� 

0�ேட� #கான�த� 0$ளி��ேத� – வ�*மி!கா� 

ேதைன( ெபாழிகமைல� ெச6கமல( ெபா-பாத 

ஞான(ர காசைனேய நா�.  5 

 

உ$ளி��ேத ெய�B /ண!�0கிC� க�*லெர�(B) 

உ$8� �ற��மா ேவாெம�B – ெம$ள 

நர��வா% ஆ<ாி' வ�தா� நைமயா� 

ட�$�ாிஞா ன(பிரகா ச�.  6 

 

இ�8தய நீ6�� இரவிைய(ேபா' எ�C$ 

அ�8தய ந�றா ய�ளி – ம�8தய 

மா-றியவ� ஆ<ர� மாமைறA� ஆகம/? 

சா-றியஞா ன(பிரகா ச�.  7 

 

ஒழியாத ேபாி�ப� 0$ளா% உலகி' 

விழியா தி��0 விடேவ – அழியாத 

Iரணா ெச6கமல( ெபா-பாதா ெத�கமைல 
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ஆரணா நாேய- க�$.  8 

 

ேத7� திரவிய/� சி-றறி=� ப-BதG� 

17�ெபா% எ�ற�ளி- 1+*னா� – நாடாிய 

ஞான(ர காசCய! ந-கமைல மானக!வாE 

வான( பிைறயணி�த ம�.  9 

 

கா�ப0�ெபா% ேக+ப0�ெபா% காாிய�ேபாேலயிதமா%( 

I�வ0�ெபா% எJவிட�0� ேபாக/�ெபா% மா�பாக� 

ேதா-றியி�ப ெவ$ளமா%� 0�னிஎ�C+ ச�ப�த� 

K-றி�(ப ெதா�Bேம ெம%.  10 

 

2. 2. 2. 2. ெப%த$ க�ைமெப%த$ க�ைமெப%த$ க�ைமெப%த$ க�ைம    

 

ஒ�ைமAட� ஈச ன �$ ஒ6கிஎ�B� M6க' 

அ�ைம அ�ைம அ�ைம – ெப�ைம இ7�(�) 

ஆ6கார6 ேகாப� அபிமான� ஆைசவிைன 

நீ6காத ேபா0தா ேன.  11 

 

த�ெப�ைம ெய�ணாைம த-ேபாத ேமயிற�த' 

மி�ெப�ைம யா?சக�ைத ேவ�டாைம – த�பா' 

உடைல� தின�பழி�த' ஒ6�சிவ� ேதா�ற' 

நடைல( பிற(ெபாழிA நா$.  12 

 

உைரயிற�தா' உ�C� உண!விற�தா' மாைய� 

திைரயிற�தா' கா�கி�ற ேதைவ – வைரெப�க 

வாசி( ப0நாவா' வாE�0வ0 நாடகமா%( 

Iசி(ப 0�#�த( ெபா%.  13 

 

பரம ரகசிய�ைத பாழான வாயா' 

இர=பக' எ�ேநர மி�றி� – �ர'ெநாிய� 

1(பி+76 காNேமா ேகாைழமட ெந?ேசமா' 
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I(பி+76 காணா( ெபா�$.  14 

 

ஒ�ேகா* ஆகம6க$ எ'லா� உண!�0� 

ெப��தவ� சி�திெய'லா� ெப-B� – ��வ�ளா' 

ைவ�த ப*யி��க மா+டாத மா�த!��� 

சி�த சல ன�மா� தின�.  15 

 

அ��மிக உ�டா% அதிேல விேவக/�டா%� 

0�ப விைனைய� 0ைட(ப0�டா% – இ�ப� 

த��I ரண�0�ேக தாக/�டா% ஒ* 

வ�6கா ரண!���ைம ைவ.  16 

 

3. 3. 3. 3. அறி+� ப�திஅறி+� ப�திஅறி+� ப�திஅறி+� ப�தி    

 

உ�ைவ அ�ைவ ஒளிைய ெவளிைய 

இ�ைள� சிவெம� றிராேத – ம�ைள( 

பிறி�தறிவி- க�டதைன( பி�னமற எ6�? 

ெசறி�தெபா�$ தாேன சிவ�.  17 

 

அகமாதி க�ட அறிவாகி எ6�? 

#கமாகி இ�ப #கமா%� – #காதீத� 

தான�த ெவ$ள ம0வா%� #க�ைதஅக� 

றான�த� ஆதியிலா தா�.  18 

 

இ�தன�தி' அ6கி எாிஉBநீ! ேதனிரத6 

க�தமல!( ேபா0வா� காெலாளிக� – ச�தத/� 

அ�0வித மாவ0ேபா' ஆ�மா=� ஈசCமா% 

/�தியிேல நி-�� /ைற.  19 

 

ஆறாB த�0வ/� ஆணவ/� நீ6கிஉயி! 

ேவறாக நி�றஇட? ெசா'@� – மாறா 



11 

 

இ�ளாய பாவைனயி- ெற6�மா% நி�ற 

ெபா�ேளகா� நீேய �ண!.  20 

 

நனவாதி அ�த�தி' நா7#க� த�ைன� 

கனவாதி அ�த�தி' க�7 – நனவாதி 

ேதா-றி7�ேபா த�த� #க<ப6 க�டவ!க$ 

மா-றி7வ! எ�B� மல�.  21 

 

த�0வ6க$ எ�ணி� தைலய*�0� ெகா$ளாேத 

த�0வ6க$ ஏெத�னி� சா-ற�ேக$ – ெம�0? 

#கார�ப மா?சிவ�தி' ேதாயாத மாயா 

விகார6க$ த�0வமா ேம.  22 

 

ஆறாB த�0வ/� ஆணவ/� வ'விைனA� 

நிறாக /�திநிைல நி-ேபா!��( – ேபறாக( 

பா!விாி�த :ெல'லா� பா!�தறியி� சி�தியிேல 

ஒ!வி��த( பாதிேபா 0�.  23 

 

4. 4. 4. 4. உபேதச விள(க�உபேதச விள(க�உபேதச விள(க�உபேதச விள(க�    

 

பரவிமன� ேபாகா( பர�தைடய நா8� 

இர=பக' அ-ற இட�ேத – திரமாக 

நி'எ�றா� க�டஎ'லா� ேநதிப�ணி /�மல/� 

ெகா'எ�றா� ஞான ��.  24 

 

காய� கரண/த' நா�கி-�6 காரண�தா� 

ஆ யஇ�$ மாைய அ0எ�றா' – Mயெபா�+ 

ேபாதேன ! ெச6கமல( ெபா-பாத ேன ! எைனநீ 

ஏேத�B ெசா'லா% இனி.  25 

 

எ�ைன அறிெவ�றா� எ� அறிவி' ஆன�த� 

த�ைன� சிவெம�றா� ச�தத/� – எ�ைனஉ�னி( 
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பாரா மைற�த0ெவ பாசெம�றா� இ� �B� 

ஆராய� தவ!/�த ரா�.  26 

 

எ6�� இ���� அறி=நீ ஏகமா% 

அ6க6 �ண!�0� அறி=நா� – ெபா6� 

மலமைற�த' மாைய மய�க' விகார( 

பலமைன�0� க�மமல� பா!.  27 

 

ெச6கமல( ெபா-பாத� சீ!பாத வ'லவ6க$ 

ந6கமைல வாEகிளிேய ! நா*�ேக$ – ச6ைகயிலா� 

த�0வ�ைத� கா+*யதி� த�0வ�ைத� கா+*அ�$ 

த�0வ�ைத� கா+*ய0 தா�.  28 

 

ேத# ெசறிகமைல� ெச6கமல( ெபா-பாத� 

ேப#தமிE ஞான( பிரகாச� – பாசவிைன 

வா+*னா� மீ+7நா� வாரா வைகய�ைள� 

கா+*னா� 1+*னா� கா�.  29 

 

நானி6கா% நீய6கா% நா+டமற ைவ�தத-பி� 

நாென6ேக நீெய6ேக நாதேன ! – வாென6�� 

ஒ�றாகி நி�ற உண!=நீ உ�னறிவி' 

ந�றாக� ேதா�B#க� நா�.  30 

 

அைலவ- றி��த அறி=நீ ஆ6ேக 

நிைலெப- றி��த#க ேஞய� – மைலவ- 

றி��த0க� டாேய இ��தப* அ�ேதா(7) 

இ��0விெட( ேபா0� இனி.  31 

 

அக�ைத இழ�த�ளா% அJவிட�ேத ேதா�B? 

#க�தி' அP�திவிட� ெசா�னா� – மக�தான 

சி-பரனா <!தனி'வாE ெச6கமல( ெபா-பாத 

த-பரஞா ன(பிரகா ச�.  32 
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கி+டாத ஈசCைன� கி+* அ�$�ாி�த 

நி+டா4 Iதி நிைலயிேல – /+டா 

தி�வ�னி ேச!�0மா- ேறறியெபா� ேபால 

வ��இ�ப Iரணமா ைவ.  33 

 

அநாதி#க <பி அரன*�கீE எ�B� 

அநாதி #க<பி ஆ�மா – அநாதி 

இ��தமல� ேபா�கி இைறஅ�ளி னாேல 

இ��தப* ேயக� *�.  34 

 

இ-ைற வைர�கர ண�ேதா *ண6கிைனேய 

இ-ைறவைர� ெச�ம� எ7�தைனேய – இ-ைறவைர� 

0�பெவ$ள� 0$ேள 0ைள�தைனேய Qதறந' 

இ�பெவ$ள� 0$ேள இ�.  35 

 

ேதகாதி நான'ல எ�றறி�தா' சி�தமய' 

ேபாகாத ெத�ைனேயா ��ணியா – ேதகாதி 

த�னளேவ அ�மய�க� ச�தியமா% எ(ெபாP0� 

உ�னளேவ இ'ைல உண!.  36 

 

ஆறாB த�0வநீ அ�ெற� றறி�தைனேய 

ஆறாB� க�டறிவ� ஆயிைனேய – மாறாம' 

உ�னறிவி' ஆன�த� ேதா6கிைனேய ஒராம' 

நி�னறிைவ வி+ட0வா% நி'.  37 

 

மாதா பிதா�#-ற� எ�B மய6கிைனேய 

நீதா� தCவாகி நி�றைனேய – ஈெத'லா� 

ெபா%ெய� றறி�தைனேய Iரணா ன�தெவ$ள� 

ெம%ெய� றறி�தைனேய ெம%.  38 

 

மைனயி'வ� ேபாக�தி� மாத!ம�க$ பாச 
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விைனயி' அP�திவிடாேத – உைனஇழ�0 

காணாம- க�டாைன� கா+சி யற�கல�0 

Iணாம' எ(ெபாP0� I�.  39 

 

#�தவ�ைத நா*யி7? #�த இரா(பகலா 

ெம�தவ�ைத நா* வி7ைவேய' – #�தவ�ைத 

தானா% இர�7� தவி!�த சிவான�த 

வானாைவ நீேய மதி.  40 

 

#�தநில� உ�றன��� ெசா'ல�ேக$ ெதா'ைலவிைன� 

த�0வ6க$ ஆறாB� தா�ெப�� – க�தி7வ! 

எ'லா� இழ�த இடேம அ0வாக 

நி'லா% அ0ேவ நிைல.  41 

 

ெந�(ெப�றா' வா%#7ேமா ெந%பா'ேத� க+* 

க�(ெப�றா' தி�தியா காணீ – வி�(ப/ட� 

நீபிரம� எ�ற�கா' நீபிரம� ஆயிைனேயா 

நீபிரம� ச-��வா' நி'.  42 

 

ஆ!��� ெதாியாத ஆன�த இ�பெவ$ள� 

ேம-ெகா�7 ெகா�7 வி7�தி'ைல – யா!��� 

ெதாியா( பர(பிரம? ேச!�தா% உன��� 

சாியா! சித�பரநா தா.  43 

 

5. 5. 5. 5. அ./தி நிைலஅ./தி நிைலஅ./தி நிைலஅ./தி நிைல    

 

உ$ள6 கைரய உட'கைரய ஆன�த 

ெவ$ள6 கைர�ர�7 ேமலாக� – க$ளமல� 

ெபா%யாக எ�C+ ���தவா ெற�ெகாேலா 

ஐயா தியாகவிேனா தா.  44 
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எேத0 ெச%தாG� எேத0 ெசா�னாG� 

எேத0 சி�தி� தி��தாG� – மாேதவா 

நி�ெசயேல எ�B நினத�ளா ேலஉணாி' 

எ�ெசயேல கா�கிேல ேன.  45 

 

மாையமல� எ6ேக மைற�தேதா ! மாையதனி' 

ஆயசக� எ6ேக அழி�தேதா ! – காயமதி' 

த6�� ��டென6ேகா ! ச�சிதா ன�தெவ$$� 

எ6� மிக�ேகா�த ேத.  46 

 

நாC? #கவ*வா% ந�ணிேன� நி�ன�ளா' 

வாC? #கவ*வா% ம�னி-ேற – வாC? 

#க<ப ம�Bமண� ேதா-றநில� ேபாG� 

அக<ப ம+ேட அ0.  47 

 

ஈச� அ*யி' இ��ைகயிேல எ6ெக6�� 

ஈசன* ேத* இைள�ேதேன – ேபசாிய 

ெபா-பத�த� ெச6கமல( ெபா-பாத� த�Cைடய 

ந-பத�ைத� காணா/� நா�.  48 

 

ந-பத?ேச! ஆ<ாி� ஞான(ர காசென�ைத 

த-பரேனா! ஞானவா$ த�தாேன – ெசா-பன�0� 

காரா! மற@அய� க�ணC��� அ?ேசைன 

யாராG� எ�ெச%ய லா�.  49 

 

ெவB�பாழி- ேபாி�ப ெவ+டெவளி த�னி' 

�B�பாள! காணா� �*@� – உB�பாச� 

ஒ+*எைன ைவ�தனேன உ-றபிர ப?செமலா� 

ஆ+*யஞா ன(பிரகா ச�.  50 

 

எ�B? சிவ�ேதா *ைணபிாியா ேதயறிவா% 

நி�றப* த�ைன நிகE�தினா� – ம�றி' 
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நடமா7� ஆ<ர� ஞான(ர காச� 

திடமாக எ�C$ள� தி'.  51 

 

நாதனா! ெத�கமைல நாயனா! எJ=யி!��� 

ேபாதனா! ெச6கமல( ெபா-பாத! – ேபதமற 

ஒ�றிர�7 தானறேவ உ�ைமயிேல 1+*எைன 

இ�றறேவ ைவ�0வி+டா ேர.  52 

 

ந�ென?ேச நீேக+ட ந�ைமெய'லா? ெசா'Gத-�� 

க�ென?ச மாலயC6 காணாேதா� – வ�ென?ச! 

இ�ன�ைற உ�ெட�னா ஈச� எதி!வ�தா� 

எ�ன�ைற ெசா'லா% இனி.  53 

 

இ+டசன� எ6ேக இதமகித� தாென6ேக 

0+டசன� எ6ேக ெதாழிெல6ேக – சி+ட�ட� 

1* யி��தெத6ேக ��றா� சிவான�த� 

நா*ய0 வாயி��த நா$.  54 

 

வா��மன� காய�தா� வ�தெபா�$ அ�தைனA� 

வா��மன� காய/ட� மாAேம – வா��மன� 

காய� உடனிழ�0 கா�ஞா தி�ஞான 

ேஞய� இழ�த நிைல.  55 

 

�சி(ேபா� சிவேபாக� Iரணாமா% எ6�� 

வசி(ேபா� உலகி' வசிேயா� – /சி(பி�றி 

வாEேவா? சிவ�ைதAண! மாதவ!த� ெபா�ன*�கீE� 

தாEேவா� எம�கா! சாி.  56 

 

6. 6. 6. 6. உபாய நிைலஉபாய நிைலஉபாய நிைலஉபாய நிைல    

 

அறி=நீ எ�ன அறி�தறி�0 மாைய� 

ெசறி=நா� எ�ெற�B ேச!�தா' – அறி= 
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ெதாி�தி7ேமா இ�ப#க? ேச!�தி7ேமா நி�ைன( 

பிாி�தி7ேமா ெச�ம( பிணி.  57 

 

அரண6க$ தா�எாி�த அ�தேர எ�C$ 

கரண6க$ ஒ+7�வைக கா+R! – கரண6க$ 

நீஅ0வா% நி'லாம' நி�னறிைவ� க�ட�ளி- 

ேபாய0வா% நி�Bவிட( ேபா�.  58 

 

தான'லா த�தைன%� தாென� Bழலாம' 

தாென'லா மாயதC$ தா�காம' – தாென'லா� 

ஆேனா� எC�ேபாத� தா�காம' ஈசனிட�(0) 

ஆேனாேன ஆயினவ னா�.  59 

 

ேதகநா� எ�ெற�S ெசஉ�K! ஈதி'வ�� 

ேபாகநா� எ�B �ல��K! – ேநாக 

வ��0K! தீவிைனயி� மாறாத இ�ப� 

ெபா��0K! எ(ப*நீ! ேபா%.  60 

 

த�ைன இழ�திட�ேத தாேன #கவ*வா% 

இ�னப* எ�றறியா எ6ேகாC+ – பி�னமற 

நி�றநிைல தாC� ெதாியாேத நி�றவ!க+(�) 

அ�ேறா பிற(பB�க லா�.  61 

 

உ�னாேத ப-றா 0ைரயாேத ெயா�றி அதி' 

நி�னாம� இ'ைல நிகழாேத – ப�னா+ 

பைரயிற�0 நி-�� பயனைண�தா! ெந?சி' 

திைரயிற�0 நி-�� சிவ�.  62 

 

அ�ளறி�0 தானா� அறிவறி�ேத ஆ6�+ 

ெபா�ளறி�0 தானட6கி( ேபாத – இ�ளகல 

வி�மா தி��0 விக-பமற ஒ�றாகி� 

#�மா இ��ைக #க�.  63 
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ெசறிA� தCவாதி ேச!�தறி�0 நி�ற 

அறிைவ அறிவா' அறி�ேத – அறிவிழ�0 

நி�றா' #கான�த நீ7 நிைலேவB 

ெச�றா' #க6கிைடயா ேத.  64 

 

த�0வ�ைத வி+ட�ளி- றா�கல�0 த�னிழ(பி� 

ெம�0? #க�தி� மிகஅP�தி� – #�தமா% 

ஒ�றாகி நி�ற உண!=� ஒழி�த�கா' 

அ�ேறா சிவேபாக மா�.  65 

 

#+டறி= ெக+ட #காதீத உ�ைமயிேல 

வி+டகலா ெத�B� விர=ேவா! – இ+ட/ட� 

ேயாக சமாதிக8� உ+�ற�பா� Iைசக8� 

ஆக நிைனயா! அவ!.  66 

 

நி�னறிவி' யாெனாளி�0 நீயாகி நி�ற0ேபா' 

எ�னறிவி' நீெயாளி�ேத யானாகி – எ�நா8� 

நி-கவ'ைல யாமாகி' நி�சனன� ேபா��த-�� 

க-கவ'ல ேத0மி'ைல கா�.  67 

 

இ�ப#க� 0$ேள இ��கலா� எ(ேபா0� 

0�பவிைன உ�ைன� ெதாடரா0 – வ�பா 

ம�+ேடக மாயட6கி மாயாம' ெந?ேச 

அ�+ேடக மாயட6� வா%.  68 

 

ேதக மற�0 தி�வ�ளா% நி�Bசிவ 

ேபாக� விைளய( �ண!ெந?ேச – ேநாக 

வ��தாம' தீவிைனயி� வாடாம' 0�ப� 

அ��தாம' நீபிறவா ம'.  69 

 

Iதாதி பாசம�ேறா Iரணா ன�தம�ேறா 
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ேபதமற ந�/+ பிரான�ேறா – வாதைனக$ 

வி+டா' #கம�ேறா எ�Bண!வி' ேவ�7வ06 

ெக+டா' பிற(�� ெக7�.  70 

 

அP�தாேத பாச� தCதின/� ஐேயா 

விP�தா' எP�தி��க ேவ�7� – ெசP�பாைக 

மீறி� த�மிரத K+*�ப மாமைலேம' 

ஏறி� தி��பலா ேம.  71 

 

எ�B? சனன� திட!�கட@ ேல Eகி( 

ெபா�Bமன ேமஉன�ேகா! ��திேக$ – ந�B 

தனி�ச6க? ேசராம' த-பரைன� ேசாி' 

இனி�ச6க? ேசரா தி�.  72 

 

7. 7. 7. 7. பணிய% த�பணிய% த�பணிய% த�பணிய% த�    

 

அவரவ�� �$ளப* ஈசன� ளாேல 

அவரவைர� ெகா�*ய-B மானா' – அவரவைர 

ந'லா!ெபா' லாெர�B நா7வெத� ெந?சேம 

எ'லா� சிவ�ெசயெல� ெற�.  73 

 

எ6ேக நட�0ேமா எ6ேக கிட�0ேமா 

எ6ேக இ��0ேமா எ�றறிேய� – க6ைகமதி 

U*னா� தி'ைலயிேல ெதா�ெதாெமன நி�Bநட� 

ஆ*னா� எ6ேகா� அ�$.  74 

 

ேபாக� �வன� ெபா��0மிட� எ6ெக6�� 

ேதக� கரண� திாிAேம – யாகில0 

த�ைனநீ ெய�B தவியாேத ெந?சேம 

நி�ைனேய க�ட�ளி' நி'.  75 
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எேத0 ெச%தி*C� எேத0 ேபசி*C� 

எேத0 சி�தி� தி��தி*C� – மாேதவ� 

கா+*7வ தானவ�+ க�ைணவி+7 நீ6கா0 

நா+ட� அ0வா% நட.  76 

 

எ7�தஉட- ேக%�தக�ம� எ(ேபா0� ஊ+7� 

வி7�0வி+ேடா� எ�ப! விழல! – வி7�த 

த0வ�ேறா ஐ�0மல� ஆறாB� நீ�த 

இ0வ�ேறா யா� 0றெவ� ேப�.  77 

 

எJ=யி�6 கா�கேவா! ஈசC�ேடா இ'ைலேயா 

அJ=யிாி' நாெமா�வ! அ'லேவா – வJவி( 

ெபா��வ0� ெந?ேச �P6�வ0� ேவ�டா� 

வ��வ0� தாேன வ��.  78 

 

/(ப0?ெச� றா'வி*A� /(ப0ெச� றா@�8� 

அ(ப*ேய ஏ0� அறிெந?ேச – எ(ெபாP0� 

ஆ6கால� எJவிைனA� ஆ�� அ0ெதாைல�0 

ேபா6கால� எJவிைனA� ேபா�.  79 

 

ஆவG-றி 7?சகல� தாவ0=� ஆ6கவேர 

ேகவல�தி�  Eகி� கிட(ப0=� – நாஅர-ற' 

இ'லாத #�த� தி�(ப0=� இ� �B� 

இ'லா� ெசயெல� றி�.  80 

 

பாச? சட/யிேரா தானாக( ப-றறியா 

ஈச� இர�7� இைண�தா+*( – Iசெல�B? 

ெச%பவேன தாேன தி��பிஅ�$ ெச%யாம' 

உ%பவ!க$ உ�ேடா உைர.  81 

 

/-றி�ப மாம�ளி�  E�வ0� ேமாகமி� 

சி-றி�ப மாம�ளி- ேச!�வ0� – உ-றி6(�) 
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அறி�தான� ெந?ேச அகிலா�ட ெம6�? 

ெசறி�தா� ெசயேல ெதளி.  82 

 

எ�னிட�தி' நி�ெசயேல இ'ைலெய�றா' யா0றிC� 

நி�னிட�தி' யா�ேவ�ட' நி�சயேம – எ�னிட�தி' 

இ�ைம உயி!��யி!நீ யி�ைம இ��திய-றி� 

ந�ைமதி�ைம� ேக0ேவா நா�.  83 

 

நா�ெபாிய! எ�Cமைத நாடா தட��மவ! 

தா�ெபாிய! எ�Bமைற சா-றியி7� – நா�ெபாிய! 

எ�பா! சிறிய! இவரலா @J=லகி' 

0�பா! #ம(பா!க$ ெசா'.  84 

 

க+டமா6 காய� கைலயைன�0� க-றாG� 

அ+டமா சி�தி அைட�தாG� – இ+ட� 

பரம #கேம பதியாத ேபா0 

திரம #கேம ெதளி.  85 

 

மனவா��� காய/யி! ம�னியைச( பாC� 

அனமாதி ேபாகமளி( பாC� – நனவாதி 

1+*வி7 வாC/�தி 1+*7வா C�பிற(பி' 

ஆ+*வி7 வாC� அர�.  86 

 

/�ைனவிைன� கீடா /த'வ� அ�$நைம�ெகா� 

ெட�னவிைன ெச%ய இய-Bேமா – இ�னவிைன 

ெச%ேவா� தவி!ேபா� திாிேவா� இ�(ேபா�இ6(�) 

உ%ேவா� எC�வைகேய 0.  87 

 

ஊ+7� விைனயி��தா' உ�ெனாைண உ�பத�ைத( 

I+*( பி*�0( �சி(பி��� – ேக+7� 

திாியாேத வ�0தி'ைல� ெத%வேம எ�ெற�(B) 

எாியாேத ெந?ேச இ�.  88 
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எ�னத�B நிெசயேல எ�றறி�தா' யா�வி��பி 

எ�னெவ�B வா%திற(ேப� ஈசேன – இ�ன�இ�ன� 

எ(ப*ேயா நாேயைன ஈேட-ற ேவ�7�உன�(�) 

அ(ப*ேய ெச%த�8 வா%.  89 

 

வ�ைம�ாி காய மர(பாைவ த�ைனஅர� 

க�மெமC? U�திர�தா' க+*ேய – ந�ைமதி�ைம 

ஆ+7வ0 நாட தறிவிலா! த?ெசயலா% 

நா+7த'ேபா' உ�ேடா நைக.  90 

 

சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�சிவேபாகசார�    #$%�#$%�#$%�#$%�....    
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