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இ ஓ சீட த வி மீ பாய ஞான மா கமான பிைளதமிழா$.
சிவான%த பிைளதமி

றிைரெயா& அைடயா உ. ேவ. சாமிநாைதய

*+ நிைலயதி-ளதாக றிபிடப./ள "திவா0 திபரைவய$ைம
ேபாி+ தித சிவான%தமான பிைளதமிழி றிைரெயன விள2கிற.

காபவ 3த4கவி திெவ5ெண7 ந+8ாி+ ேகாயி+ ெகா5ட ெபா+லா
விநாயகைர தித காரணதா+ இ%*லாசிாிய திெவ5ெண7 ந+8ாி+
பிற%தவேரா என ஐயேம4ப/கிற. சீகாழி; ச.ைடநாத ெபமாைன
திதிப$ ேநா கத க. பாடப.ேடா (சிவான%த) "அ<த மி+லாத
விடமா$ ஆ0 நிலதினி+' எபதா+ திவா0ாி+ உளவெரப ெதாிகிற.
ம4&$ இவ ததாதிைரய மரபி+ வ%ததாக 642-ஆ$ பா./ >&கிற.

தாலபவ$ 1-4-பா./ களி+ ஆறாதார2க?$ மதிம5டல$ பிரமர%திர$ ஆகியன
விள2க >றி ஆ5/ள யாைன3க, வ+லைப, - பிரம, வாணி 3த@ய
அAவAவாதார ைடயவ பா./ பாட ''நீ ெதா.@+ க5வளவாயாக''
எகிறா. இ%*லாசிாிய 3த4க5 ெப5களி ைமய@+ மய2கி பினேர
ஆ.ெகாளப.டதாக 652, 659 பா./ களி+ >&கிறன. ேச கிழா
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பிைளதமி ேபா& பவித 3தி வைககைள >றி அைவக, “பழிேச
3தியாதலா+ அெளா/ ண%த 3திைய ெகா/த'' எB$ 3தபவ;
ெச7 கழிேபாிப$ பயப. “ெவ& C5மண@4 ெச7ெதாழிலா$ மிகDE
சிறிேயா$ பல> விைளயா.டைத கைலபெத2க விதிேயாD%த
விைளயா.ேடா'' எB$ சி&மிய ெசா4க க+மனதாைர$ இள $
தைமய. இAவாசிாிய மன$, சில எபைவகைள மன, சில எகிறன.
இதக5 ைசவசிதா%த க க மி  இத4 3 இதைகய
பிைளதமி இ+ைலெயன; ெச7வி/கிற.

இபிைளதமிழி+ உள சிதா%த கள ெச7.க. ெபா >றின உய
திவாள. ச. ச;சிதான%த$பிைள பி.ஏ, எ+.., ஓ7Dெப4ற ஜி+லா க+வி அதிகாாி
அவக.$, திவாள. டா ட. ெமா, அ. ைர அர2சாமி M.A., M.O.L. Ph. D.
சீனிய ெல சர; ெசைன ப+கைல கழக$ அவக.$, ம4ற சில ெச7.
ெபா >றின திவாள. ப5த விவா. . ரா. ேடாதம நா/;
ஜூனிய ெல சர; ெசைன ப+கைல கழக$ அவக.$, சிவகாமிய$ைம
பிைளதமிழி+ 3த+ 4-பா.4 உைர >றிய திவாள. விவா. 3ெப$
லவ, சிதா%த ரநாகர$. 3. <. மாணி கவாசக 3த@யா, தைலவ
(Principal), தர ஆதீன கீ திைச க+8ாி அவக.$ எ நறி உாிதா$.

இபிைள தமி Hவட காடலா  2676-ஆ$ எ5 ஒைல; <வயினி&
ெவளியிடப/கிற. இ 1951-52-இ+ ெதனா4கா/ மாவ.ட$ மரப$
கிராமைத; ேச%த தி. ஷ53க$ அவகளா+ நெகாைட யளி கப.டதா$.

இபிைளதமி *+களி+ 4-வ பிைளதமி தவிர ம4றைவக ஒAெவா
பிரதியினி& ெவளியிடப/வதா-$ அAேவ/களி+ ெப$பா-$ பிைழக
மி கனவாதலா-$ Hலதி+ பிைழயாளைவக றிைரயி+ திதப./
ெபா >றப./ளன. அைவகளிப Hலைத தித$ ெச7 ப மா&
ேக./ ெகாகிேற. (உ-$) இைலெகாண&$ Kவதி+ (458), ேசெலன
க&வி க5 (486), ேதாய (285) ேபாறன இைலெகா ண&$ K%தில; ெசெலன
க&வி கண, ேதய என 3ைறேய றிைரயி+ கா.டப./ளன கா5க.
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இபதிபி+ காணப/$ தவ&க மறதி 3த@யவ4றா+ ேந%தன எெற5ணி
ெபா& ெகா5/ இதி+ விள2காத இட2கைள அறிவி மா& அறிஞகைள
ேவ5/கிேற.

இபிைளதமி

ெகாதிைன; சிறபான 3ைறயி+ அ;சி/வத4

Hலபிரதியினி& ெபயெதLதி$ றிைரெயLதி$ த%த விவா. தி.
இ. பா. ேவMேகாபா+ அவக.$, ம4&$ விவா. தி வி. N. கிOண,
லவ தி. 3. ப<பதி ஆகிேயா $ எ நறிாி.

இ%*ைல ந அ;சிய4றித%த இரதின$ அ;சகதின $ எ நறிாி.

ெசைன, 12-2-56.

தி. ச%திரேசகர.

_____________________________________

சிவானத பி ைள தமி

ெபாலாவிநாயக! தி
639. <டெராளி விள கா7 நிைற%த பாிKரண;
ேசாதியா ன%தவாாி
ெசா+-  மன  ெம.டாத நிதிய
ெசா0பெம7 கடDெளழி+ேச
வடவி க%தைழ நீழ@ @%நா+
வ க ாி%தபரம
மகிLற நிைன%தகில மதிலைம ேயா3தி
வழிேய ெதாட%தளிேல
திட3ற விள2கDE சகளD வ2ெகா5ட
ேதசிக தைலவனான
சிவான%த ஞான;சி ேராமணி கபினா4
ெச+வந4 றமி ெசா+லேவ
கடகய 3கதைன நிைறத வயி4றைன
ைகைய% தைன கைணேச
கதிய ள./ைற ெபா+லா விநாயக
கழ@ைண பணித+ெச7வா$.
----------
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கா
கா ப"வ
தி"மா
640. சீKத பவளD வி4ப;ைச ெயாறE
ேச%ெதாைம யா7விள2க;
ெசL$ன @ள$பிைற பணாடவி ெகாைறE
ெசEசைடயி+ ைவத 3த+வ
ேபKத மகிதல% தனில ?வமா7
ேபர விள கவ%த
ெபைமத மினியெம7E ஞான; சிவான%த
ெப$மா றைனர க
தாKத களபவிள வன3ைல கனிதா.
டாமைர; ெச+விேகவ
சவDயி க.% திதிெதாழி னடா%
தயாநிதி யரறன 
காKத Pகரம தாகிய ேத2
க5ண; சிேமறா
க;<ம%2 கிாிைக ைய;ெச7 மதD
கைண ப<2ெகா5டேல.

(1)

"#$கச$கம!
641. திேவட மைன% ெதாளிசா தனட
றிெவ5ணீ &$ைன%
திக த பதமதி4 பாைக யில2கந4
றிேமனி ெகா5/லகினி4
ேவட மாகேவ வ%த? 3தம
ைறவ4ற பாிKரண
ேகாதிெம7E ஞானதி மணிசிவா ன%த
ேகாமா றைனர க
உேவட மேவட 3வவ ேவடதி
ெலாறிெலா வைமயி+லா
BயQல P $ காரணமா7 விள2ெமழி
-5ைமந4 றைமதD%
தேவட மாமப கா5கி லEஞான%
தவி ெம7 ெபாளிர க%
த$ெபா பர$ெபா ள$ெபா. @2க
ச2கம ெபாகடாேன.

(2)
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ேவ&
ப'சா(சர மதிர
642. பாிK ரணேம Dவாகி
பாமீ &%த தாதிைரய
பரமான%த தீத ய
பரமா ன%த ேயாகிட
னளா ன%த சிவபிரகா
சBEசி4 ச.ைட நாதBமா
யர2கி லேய4 காகவ
ம.சி வான% தைன கா க
விாிவாE சைமய மகட%
ேவதா% ததி 3வாக
விள2$ ெபாளா7 ெம7யயா
வினாவி -ண 3ணவாகி
பவா தீத ற%ெதாளி$
பரம ரகசிய மாம%திர$
பவமா$ விைன ேகா ம%தான
பEசா கரம% திர%தாேன.

(3)

சிவெப"மா
643. மதம& $ன+ பணதரைவ Eசைடயி+
ைவமகி L$பரமனா ர2கைற மிட4றெரழிலா
ம./லD ம$ய மலபத மில2கிவ
ைம கMைம ப2கன ளான%தநட னதமதமா
ரதிாி ய$பர Cத4கண ன%தவரவ
காி% மகி வா7 நிற3த ன4கைண
யான4த நிர%தர மல கைண யன2கைன
யளித? மிபெந/மா ல2கமல B மாிதான
சிதமல ப%தமதி -4&மர ணEெசனன
மி கவள $வியி ேலத2சக ல மளா
சி4றறி ெவாழி%தினிய 3தியி லைட%தி/க
சிதிதர வ%தஞா ன%திகL 3தினினிதா7
பதிெச மபக கதி-ைற 2கடD
ணிதிய விள2 நாதறமி யB ெகளியா7
ப4பல வித$ெப& மனதிைன ெயாL2க
ப/திய ட%தி/சி வான%த ைனயளிதளேவ.

(4)
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உைம
644. கமல3கினி காளி கமிர
கமலவிழி மகா<%தாி ேகா.ேன
கனகவைர 3கைன ெகாகத
களப3ைல யினாபEச வ.டா காி
நிமலாய மணிசல ாிடமதி
னிைலெகாணி ம@யாட$ பாிசீதிேச
நிலDமதி 3கெகDாி யகெநக
ெநகD3 சீரப .ெடாேமா
விம@ய மைலயைரய ன<ைத
விைனகளகல ேவய2ைக ைய >பிேய
விதிதிகிாி கரனமர 3னிபர
வியபயி ரவிபாத% தைனேபா4&வா
ெமமமன மதி-வைக தவ
ளினியD வமா7வ%த ெம7 கீதியா
னிலமக மணிதைகெகா மணி
யிைறவெனழி+ சிவான%த ைன கா கேவ.

கணபதி
645. பாத2கிய வப மனதினி
ேலத2கிய ெவ$பிற விய
பாச2க டவி%ெதாளி 4றெம7
ேநச%தமி ப ெளா 3
பாய2ெகாள வவி ழி&
காய%தனி -$பாி சிததி
பாகிற ப5ெசா -ைரதினி
தா$ெபா சி%ைதநி ைனெதழி+
சீத2கிய வ$பர ெம7தவ
*-%தர ல2கமி  மி
ேயாக$ ாிகிற வDதிாி
ேசாி%த வித2களி யப
ேதசEெசய வ%தம கவ
ஞான% திறெம றறிவிதி/
ேதனி<ைவ யிபமி தசி
வான%தைன ெய&ம ளிதிட
வாத2கிய ெகா2ைகம தெதL

(5)
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Pம2ைக யிட%தனி+ ைவதம
ணாளறளி ைர% க ரதின
மாத$பிைக ைம%த னிதைன
மாக$விெய& திதினி
தாய$ வல$ாி ய கர
மாவிகனி ெகா5ட மகி ;சிய
ேமாிற ெம2ெம LெதL
ேதத2கிய ெகா$மி க கனி
பாச$ைன ய2ச 34றக
ேணச%திக ெதா%திவ யி4றின
பாத%ெதாL மபர கதினி
ேலத2க ளகறிட ந4றய
வா$ப நிறி/ 3 கண
னீதி2 மிய$த ெலாப&
நாதெற ட%தி 3கதேன.

(6)

)"க
646. பனக$ ைனைகயா4 பனக$ ைனைகயா4
பதமலாி டாம+ெச7ேத
பதியி லக%தனி4 பதியி லக%தனி4
பலேகவி யா-ைள%ேத
ெனனக5 தமா ெமனக5 தமா
மிைற<க% தைனநாட
ேவைழயி ேமலைள ேயைழயி ேமல
சிவான% தைனர க
ெபானைக றா கதிெகா ெபானைக றா கதிெகா
க மக மEைஞRதி
ேபாத2 கட%தவ ேபாத2 கட%தவ
னிதெம7E ஞானனயா
ெதனக% தனி-&% ெதனக% தனி-&E
சிற & 3னி காாிய
ேசவ4 ெகா கிைறவ ேசவ4 ெகா கிைறவ
ேதவேச ைன கதிபேன.

(7)
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ச(ைடநாதெப"மா
647. விாித சைட$ Cத+விழி$
விழிக ளிர5/ மணி ைழ
மிளிர ேகார விய-ெமழி
ேமனி; சிவ$ ப<2கவச%
தாித வD$ ாி*-$
தைலமா @ைக$ நிவாண
தைக2 கைத;சி மய கர3%
த$ெபா4 சி&கி5 கிணிடேன
யர4&$ Sர கி5கிணி$
மரவ தைரநா5 Eசிதேதா
டம$ பதேதா சீகாழி
கதிப றைனேய மிகபணிவா%
தித மணியா% திவளி
வவா7 திகL$ ணமைலைய
ேத%த ஞான;சி வான%த
திறைன பாிவா7 ர கெவேற.

(8)

சர*வதி
648. பவள கனிவா7 மலவிழி$
பம 3க3$ பிைற;சைட$
பணில கள3$ கைழேதா?$
பக மணிேபா ற கர3$
கDள கய ேகா. ள3ைல2
கதிெவ5 கைல% யிைட2
கமல பத3E சசிெயாளிேச
கைண கடலா% திDவா7
தவள கமல% தனிமிகS4
றி $ வைவ; ச3கேதா
றகா த@ைய; சகலகைல
ாிய கைலவா ணிையபணிவா%
திவள கதியா% திவளி
லM க ?வ%தி றDவாE
சிவான% தைனநா ெடா&$ேபா4ற+
ெச7$ பBவ4 றைழதிடேவ.

(9)
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அ,யா!க
649. திவா சக கடD ளபச$ ப%த$
திநா வலE<%தர
திHல ப.டண திைறவ2 க/ெவளி;
சிதசி த$பலவ%
தவாச மார. /ைறேமD ெம7க5ட
த$பிரா னண%தி%
தைகமா பதிந கீரசிவ வா கிய
தயDக5 Mைடயவள+
மவாச க2கட% ெதாளித2 ைகநமசி
வாயக5 ணபனேள
மDவ ?வ2க வAைவயிவ 3தலாக
வ3ய மகேதாகேள
வாச மினிவரா ம4கா க வப
ேகாவ மாகவ%த
Dதமைன யான%த நிதியசி வான%த
(10)

D5ைமைய யளிதளேவ.
--------------------------------ெச$கீைரப"வ.
ரப"வ.

650. திCத@+ ெவ5ெபா பர%தாட ந4கைண
ேசவிழியி ல3தமாட
திக த2 ைழட பவளவா யினி-தD
திம%த காசமாட
மமமதி லணியலா பரண3E சிவவிழியி
மணிகடா வட3மாட
மDசி& கி5கிணி கTெரனD ெமா@ெகா5/
வளைமத மைரயிலாட
அணவ$ யமதனி @னியகர தலமதனி
லEச-ட வரதமாட
வயபர DEசரண மீதி4 சத2ைகட
அ$ெபா4 சில$மாட
ெதவ மைமயக5 மனவைக யாடேவ
ெச2கீைர யாயேள
சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன
ெச2கீைர யாயேள.

(1)
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651. பலவித3$ ேநா7ெகா5ட ெவளியB கஃதற
பாிவா ெயL%வ%
ப வ டனைழ யH& நா$
பாதிர5 ைடமட கி
யிலெமா நாயி னி&திவிழி ேநா கியி2
கி%ேநா7க V கலாெம
ேற%ைக ைபயவி  தினியெவ5 ெபாயவி த
மீ%கர மி.த4
நிைல&$ பதிய% தனபா ேதாதக
நிேவதிய மதறிேவறா$
நியமமா கா%த B&திெய% தவழியி+
நி+ெல& விைனகV க
திலதமா ெயாவயி தியனாக வ%தவ
ெச2கீைர யாயேள
சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன
ெச2கீைர யாயேள.

(2)

652. பாசெமB மடவியி Bைழ%ெதாைம யிறிய
பEசவி% திாியேவட
ப கமதி மDெம ைனபிாி தாள
பாி%வைக யாகயினிதா
ேயாைசCக 2ைழ கிபம வ;சிவ
B5ைமெமாழி ேபசவா
3டலம ளக3ற வினியபாி சைனதD
ெமாளிமல கரமிர5/
மாச&2 க.ன+ கா5ட+ெகா5 ப3ற
வா7தச2 கமேவட3$
வா7 ணD தீதபிர சாத3$ நாசி 
வாசமர வி%தபதமா7
ேத<லD 3ைழகா. ைழைய பிபதா7
ேதசிக திேமனியாE
சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன
ெச2கீைர யாயேள.

(3)
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653. அளாள னாகிேய விைளDெசய ேவவ
த<தமி+ லாதவிடமா
மா0 நிலதினி -னிழ ைவாி%
தறிDதைன ேயவிைத
மளான விமாைய கம% திேராதமி5
மவிய; சி4றறிெவB$
வைகெகா?2 கைளைய பி/2கி யபயிதைன
வாடாம ேலவள
பவ34 றிலகD% தனெதன கிைபயா7
பாந றா7விள கி
பலறவ ெதெறன பகDெகா5 /ள$
பLதபி பதைனயினிதா7
ெதாிவாிய ெபS/ ேச கிற வ+லவா
ெச2கீைர யாயேள
சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன
ெச2கீைர யாயேள.

(4)

654. உலகதனி -யிாினம வைதய தீ%திட
Dதிைதய மாகவ%
ெமாளிண வாியதா மிடைன வில ேமா
5ைமயா7 ைமயான
பலெவாளியி மிதிைய விL2கி ெய2ெக2$
பர%தபிர காசமாகி
பக@ரD மிறிய; <டரதா7; ெச2கதி
பரபிவ ேமனியாகி
அலகி-யி க.வித மகித32 கா
மணற வலவனாகி
ய%தர தினினி றிழி%மன 3வா
ர$ய$ Kாி கD$
திலதெமன வபதி ெயனவ% ேதசிக
ெச2கீைர யாயேள
சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன
ெச2கீைர யாயேள.

(5)
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ேவ&
655. திைண நீ ந+வளி ெவளியா ெயா@ண
ெசவிேதா+ விழியாகி;
சி2ைவ டனா கிமா ெயா@பாி
ச33 வாயிரத
மணம வா7வா க2 கர3$
வபா தமா7
மன3$ தி மா2கா ரட
மகி சி த3மாகி
யிைணத 3 கா லமதா7 நியதி
ெமழி+கைல விைதமா
யிராக$ டB மாைய மாW
ேதLம தாயைம
கணித மலர தமிைற வாநீ
யா/க ெச2கீைர
யான%த மானசி வான%த ேதேவ
யா/க ெச2கீைர.

(6)

656. தவமி சிவத வமா7 பிேரர%
தைனத வாதாகி
தகைமய தாயா றா&% ெதாழி+ெகா5
டைசய தாரகமா7
நவவ வா7தB கரண வனேபா
க3ம ந+கியதா7
ந+விைன தீவிைன ளதா7 தனா+
நானா ேபத3மா7
பவம& தD 3வா7 ேகவல
பாைமய தா7நிைலயா7
பகத மில திேராதா யி கி
ைபயதா யவவா
யவநிதி யறவ% தவநிதி ேயெயைன
யா?$ ெம7வேவ
யான%த மானசி வான%த ேதேவ
யா/க ெச2கீைர.

(7)
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657. மவி ய.ேக வலமதி னிைலெப&
3யிதB காதரேவ
வர;ெச மி;சா சதிய தாயி5
மலம நீ2கிடேவ
தமி கிாியா சதிய தாயி
டைன யகறறிவி
றைம ெயன;ெச ஞானா சதிய
தா7ந+ லறிவாகி
பரவறி D$பா சத றிDமி+
லாநிைல யிரறிய
பைரயா கிபர தாிசன மா7பர
ேயாக$ ேபாகமதா
யளா யணிைல தெம னிைறேய
யா/க ெச2கீைர
யான% தமானசி வான%த ேதேவ
யா/க ெச2கீைர.

(8)

ேவ&
658. ஓ$ ராண2க ேளாேத மபா த%ேதேட
ேனாரப பாற2கி ேயாேர ன%ேதா வ%ேதாேல
ேயE?ெச ேயென& ேமயா னி2ேக வ%ேதாேன
Wத2கி ேமனிற வா S ெதேற யபாக
பாத2க ேளத% நீதா னEேச ெலறாேன
பாாி2க ேணவ% 0பா7 நிேற ெகா5டாேன
ேவத2க ளீறிக ணாவா ரேபா யிபாக
ேமDEசி வான%த நாதா ெச2ேகா ெச2கீைர.

(9)

659. ேப2க Xாிறி யாேன ெயபா @பாகி
ேப2க Yெகா5/ தாேன வ%தா 3பாக
ேபாிப மாெய2 மாேய க5ேட ெகா5ேடேன
ேபத2க டாெனா& மாகா ெதேற 5ேடேன
ேச%த வான%த ேமலா ெயபா லபாகி
ேதனிப ேன%த னாேல யேறா ெவ2ேகாேவ
யா%ெதா ழாநிற பாதா ெச2ேகா ெச2கீைர
யாDEசி வான%த நாதா ெச2ேகா ெச2கீைர

(10)
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---------------------------------------தாலப"வ

660. 3தலா கியவா தாரெமB
Hலாதார Sடதனி+
Hேதா2 கார கா+நி&தி
H& ேகாண% ெதா.லதா
யதினா @தழ கானா
மைமேத யிைடபி2 கைலயதைன
யைசய கயிறா7 மிகQ கி
யாைன 3கவ வ+லைபE
சதிராE <வாதி. டானமதி4
சேகா ண$ெபா னிறமா&
தளமா ெறL$ நகாரதி4
சமா 3கவா ணி$பாட
பதியா7 விள2கி யா2ைற$
பாிK ரணேன தாேலேலா
பகD காியசி வான%த
பரேன தாேலா தாேலேலா.

661. மணிK ரகதி4 றவளநிற
மதியி பாதி ேகாணமதி+
வள மிதழீ ைர%மிக
மD ெமLதீ ைர%தினிதா
யணிேச மகர தினி+ விள2
மாி மலமா D2>ட
வபா4 றிக %தவ னாகததி
லைம%த H& ேகாணமதி4
றணலா$ கழப னிர5தLஞ
சா%த பனிெர5 ெடLமதி4
றகைம சிகர திரB%
த5டா மைரதா ?திைர$
ணமா$ க தா -ைரபாட
லD2 கைண கடல3ேத
மா மணிேயசி வான%த

(1)
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ேகாேவ தாேலா தாேலேலா.

(2)

662. நீல நிறமா$ வி<தியினி
னிகL மா& ேகாணமதி+
நிைற%த பதினா றிதழதனி
னி4 ெமLெத5 ணிர5டாகி
ேம@ மD$வ காரதி
ேமD$ கைண பதியான
மி கம ேயசம ேனாமணி$
விப மிைச%ேத தா+பாட
Qல மகற வா கிைனயி4
Zம நிறமா$ வ.டமதி4
&கV ெரLேதா Hறதனி4
&ல2கிய கத B கிரக
ேவைல நடE சதாசிவB
மினா பைர% தனிவா த
விள2$ ெபாேளசி வான%த
விமலா தாேலா தாேலேலா

(3)

663. ெபாறி$ லB2 கற2ெகன;P
ாி2 கரண2 ண2க?ட
க ேச வி% நாத3ைம$
Kதா திகேளா ைவயா
ெநறியா தார மகட%த
நிலD மதிம5 டல%தனிேல
நிற வ3த% தைனேத கி
நிைறயா யிரெத. ட2கமல
ைறவா7 மகி % விைளயாட
வயேச பரனாத வி%
3ைரயா ைர % தா+பாட
ெவாறா யிர5டா7 Hறா
திறமா யிப தEசா
திகL 3பதE சாயிைத
ேத%ேத யா/Eசி வான%த
ேதேவ தாேலா தாேலேலா.

(4)
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664. த%ைத யைனயா7 வ%சிவ
ச.ைட நாத பரறா
ததா திைரய திவ.ச%
ததிைய விள க ெவனளி+
வ%த வைம ெகாL%ேதெம7
வளக5 மணிேய யாதார
மDE ெச+வ 3ன ேகேனா
மகி ேச ெச+வ மி கெவேற
சி%ைத மகிழ விழில கி
திகழா ன%த ெவளமதி4
ேசர 3L கி. பமைழ
ேத கி; <கமா7; <கவD
க%த மதி+தா லா.ட+ெச7
மதீத ெபாேள தாேலேலா
வைம கிர2கி வ%தசிவா
ன%தா தாேலா தாேலேலா.

(5)

ேவ&
665. அகமா மணிேய ெய%ைத பதிேய ேயகா ேனகா
வமா மைறேத /Eசி4 பரேன நாதா ேபாதா
ககனா திகளியா DE< தமதீ ேறவா ேவாேன
கணா கரேன ய%த கதிகா ணாகா ணாதா
<கவா ாியினீ றிக. ெப4&7 தாதா வாேயா
ைணயா7 வமா ன%த ெபாேள மாேத வாநீ
தகேவ ெயைனயா ?$ெபா4 பதேன ஞானா ேவாதா
தவமா னசிவா ன%த கட+தா ேலாதா ேலேலா.

666. ைழேயா டமரா 2க. கைடயா ேமாரா வா0
டமா கியS ெகா2ைக ைனமா னாமா லாேல
விைழவா7 ெவநா ள24 றதி+S ணா7S ேவேன
மிகேவ தயவா யி%த விமீ ேதயா சானா
ெயLமா விழிேபா னிற பபா பாவா வாநீ
ெயனேவ ெயைனயா ?%த4 பரேத வாேகா மாேன
தைழயா நிழலா @ப க@றா ேனதா னா7மா

(6)
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தவமா னசிவா ன%த கட+தா ேலாதா ேலேலா.

(7)

667. விைனயா+ ெவேத க$ேப ததி னா+மா மாயா
மிளிரா னவிேனா த$ப திெம7யா காK வா ேவா
சைனயா @டா 3%த த/மா றாமா மாவா7;
சகமீ திலேன க%த தினிறா ேனயா ேவேன
நிைனயா நிைனவா ல%த யநீ ளாகா தாேயா
நிைலயா கியேப ாிப ைறநீ டா$S டாசீ
தைனநா ெயளிேய B$ெப4 றிடேவ தானா ேவாேன
தவமா னசிவா ன%த கட+தா ேலாதா ேலேலா.

(8)

ேவ&
668. சிதி ெபாேள 3த மனதிB
தி 2 கனிேய
ேதேன ஞானா தீத கதிேய
திAவிய வ4தேம
3தி கரேச ெம7தவ ேம3L
3தேல நிமலேம
Hதறி வான மகவ ேம3
யாத நிர%தரேம
பதி கடலா கியவி தகேன
ப<பதிேய நிதிேய
ப%த ம&ெதைன யா? மக5ட
பரE<ட ேரமைலேய
தி க3ேத நிதிய ேமபாி
Kரண தாேலேலா
ெபா4பத னான சிவான% தாசிவ
ேபாகா தாேலேலா.

669. எைன தானா. ெகாள நிைனதி/
மிைதயா தாேலேலா
ெவைன ேபால ?வா7 வமி2
கிதேன தாேலேலா
ெவைன மய கிய மாைய யக4றி/
மிைறவா தாேலேலா

(9)
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ெவைன; <ழ+ாி விைனைய ெயாழிதி/
மினிதா தாேலேலா
எைன ேபா+வ மிைள வில 
மிரவிேய தாேலேலா
ெவைன +@ய மாக விள கி/
ெம%தா7 தாேலேலா
ெவைன ேபால டைன யளிதி/
மிேப தாேலேலா
ெவைன தாெனB ெம2க சிவான%
ேதசா தாேலேலா.

(10)

-----------------------------------சபாணி
சபாணி ப"வ

670. கம$ ெபாசிபி $ நா+வைக ேயானியி4
கெவன வனாதிெகா5/
கதாிய ெவLவைக ேதா4றமா7; சகளநி.
களெமB$ ேனகDவா7
வம3 வEசைனக5 மீறி$ ைலயாதி
மாபாதக2க ெச7
வளநைம Eசில ெச7ெமா நைமயா+
வமாியதா மானிட;
ெசமம வாயதி Hடசில Eெச$ைம
சிலமதி 8ழிகாலE
சிவ5ணி ய2கைள; ெச7ந+ ல&%
ேதகெமன வமபைர
தைமெபற வாெவ றைழ கிற ைககளா4
சபாணி ெகா.யேள
தான%த மாகியசி வான%த நாதேன
சபாணி ெகா.யேள.

671. பரவிCக சரகெமன வகிற வாபாச
பலவழியி னிறமனைத
பாந மா கமா7 நி4கவ ெச7ந4
பவெனன வா கிேயயி2
கிெமன விதிவள சைம7தீ.ைச கெச7

(1)
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தி கிற ேயாகவைகைய
யினப யினதா மிதைகைம யாகவி
ெம&கா5 பிமிகவா$
விாிDதைன நீ2கிேய மனவி யத$
ெம7$ைமயாE சா கிரதி
ெம@%த நிைலதனி ேனா காம+ ேநா ெக&
ெம7Eஞான மா$வழிைய
தசம றிதைன கா./2 ைககளா4
சபாணி ெகா.யேள
தான%த மாகியசி வான%த நாதேன
சபாணி ெகா.யேள.

(2)

672. திக த2 கயிலாய Kதர% தனி4
ெசழிதக+ லாலநிழ4கீ
ெத.சணா Hதமா7 நிறளி யா24ற
ெசபாிய மாதவேதா
க தE சனக3த+ நா+வ  மளிைன
க.யா கமெநறியிைன
ேபாதி ேமலான S/தD சிவஞான
ேபாதம றெச7யேவ
மகி த% ெதா5/ெச7 தளவ4ற ேபாிப
வாாிெப& மா2கவ 
மாச4ற 3தியி ெபைமைய கா5கேவ
வா கிற% தெவா&தா
றகD3 திைரெகா5ட சிமய ைககளா4
சபாணி ெகா.யேள
தான%த மாகியசி வான%த நாதேன
சபாணி ெகா.யேள.

673. வகிற வா&சைம ய2கெணறி 34றி-$
ம&ேத பதநX
மவியி/ 3.சைமய ேவதா%த நிைலதைன
வாதி ெவறநX
@கிற மலமாைய மாமாைய கம3யி
ேரடைண வ;ெசாX
ெலழி+ம%தி ர$பத ெமL$ ற%த

(3)

21

வ2கைல யிதாறினபா
ெலாகிற பரவசE ெச7வி  ஞான*
-யெபைம ெகா5ட3X
-ணகிற வBேபாக சா.சியா யப
5ைமைய ேத%ெதளிய
தகிற சிவஞான ேபாத* -&ைகயா+
சபாணி ெகா.யேள
தான%த மாகியசி வான%த நாதேன
சபாணி ெகா.யேள.

(4)

674. அவஞான மதீ$ வ&ைமபல நீ2கிேய
அOடபா கிய3ந+
மாளா ேரா கிய3$ திர ச$பட
னளவிலா வா D%த$
பவஞான மதினி@னி வாராம ேலகிைப
பா@ $ ெம7Eஞானமா$
பகவாிய @2க ச2கம% தனி@னிய
பதியா$ தி5டா$
சிவஞான சிதித மிவிப மாகிேய
சிவேயாக மாெமேற
ேதவ மப காசீ வதிமணி
திகLமி 3திைரயினா4
றவஞான மானெவ5 ணீறளி தி/ைகயா4
சபாணி ெகா.யேள
தான%த மாகியசி வான%த நாதேன
சபாணி ெகா.யேள.

ேவ&
675. மனமய மதனி4 பிறிவர வி5மா
மலவாண$ ெபா@ய
ம.ட& சEசித மாத மதனா+
வவிைன யைலSச
வின3& மாையயி Bைரெசய வலம%
ெதL% மய றD
மிக-& 3$மல வயமா ள
விய4ைக யறி%திலதா

(5)
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ெயனெதB ெமைக ெயகா ெல&
மி%ேத னறிவிறி
யிப மிதசி வ%தனி+ வ%ெதளி
ேயைன மிகெதளி
னி வ கைர ந/வினி+ நிேற
ேகாதி4 ெறளிDத2
மணி யானசி வான%த நாதா
ெகா./க சபாணி.

(6)

676. ஆகமி ெத& 3யிாி ெவ&
மளி தாென&
மறியD மறியா ைமையைட ேயB
கக ழெபறேவ
யாக$ ாிய க+- மி$
ெமL கைண யேபால
வர$ைபயி+ விறகி4 காியி4 பEசினி
லனேல4 றி/ெநறியா7
மாகதி தரவ பவ மதாகிய
ம%த3 ம%ததர
மகி தீ விரதீ விரதர ெமBநா+
வைகச தினிWறி4
ேகாக னகபத ேமத 3த+வா
ெகா./க சபாணி
மணி யானசி வான%த நாதா
ெகா./க சபாணி.

677. ஒெறன நிற ேவெபா ளாெமன
Dணத ெநEசைரயA
ெவாறி4 பகDெச7 திைறயி ெவ&
3யிாி தாென&
ெமாைற யறி%திைல நிறைன பாச
ெதாைமய தா73தலா7
ெயா& மிர5/$ தறி ணதி/
3.ெபா ணிதியமா7
நிறி/ ெபாளா 3கைம ெயL
கADயி நிைறவேபா

(7)
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னிமல மதனி4 ெறளிDற Dதவிய
நிதிேய மகி ெச+வ
ெறன வெம7 தவேன பரேன
ெகா./க சபாணி
மணி யானசி வான%த நாதா
(8)

ெகா./க சபாணி.

ேவ&
678. மாதவ மாகிற ேமேலா ப க@ ெலா காம
மாமய ேலெகா5ட மானா ைம க5 ம.காகி
சாதியி ேலநி& மாகா த LD கான
சாதக னா7வ%த நாேய B  விபாகி
Kதல ேமவ% காணா 4ற வ.சார
ேபாகம ேதத% தாேன சிதி யளிேதந+
லாதர வா7நிற ேதவா 3தியி விதான
வாதி சிவான%த நாதா ெகா./க சபாணி.

(9)

679. Kரண ேனெய& நாவா ர;ெசா -ைரபாக
ேபாத மதாம பிமீேத மி க Dாிதான
காரண மா7நி& தாேன . ?திதாளி
காவல ேன%த னாளா ெயாத மகேதாக
சீண ேவயிப ேமமா நிதிய ெபா.டான
ேதசிக ேனெய%ைதேயதீ த4றி/ க4றாேவ
யாரண னாவி5/ காணா 4ற வ.ேடவ
வாதி சிவான%த நாதா ெகா./க சபாணி.
--------------------------------)த ப"வ

680. உவா யவா வவா
ெயா& மிலாத பரEேசாதி
லக% தனி+வ% தஞான
ஒளிவா ேள%தி யயவைர
யிளா% தி  ம.கா.ைட
யழி கழிபி திவிைனயி

(10)
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னிைன%ேத ேம/ பளமைத
நிரவி யினிேம 3ைளயாம+
விைரயா கியசE சிதமதைன
தகி திற%த ெவளியா கி
விள2கி திக %த சிவரதி
மிக S4றி க ேய4&
மேவ மவி Bள3ேத
மணிவா7 3த% தகேவ
மேன ஞான;சி வான%த
மணிேய 3த% தகேவ.

(1)

681. பவவா தியி+ விL%ம.
படமா ததா4 கல 5/
பகந+ விைனதீ விைனயைலயி
ெனறியா4 ப./ ெமா5/
மவமாE ெசன மரணெமB$
பிசலா மிகD$ மைலவாகி
யாைச ம/வ தனிH கி
யழகா$ மாத ண;<ழலா4
றவேம திறி ப4றிறி
தய2 ெமளிேய B7மதா7
தயD மி%ேத யEெசLதா%
தப 3தவி கைரேய4&$
மDனா தீத தனிெபாேள
மணிவா7 3த% தகேவ
மேன ஞான;சி வான%த
மணிேய 3த% தகேவ.

682. நி.ைட யி% மாணா க
னBேபா கதி+ ேநைற$
நிதிய மான ெபாளதைன
நிைல க நி&தி யத4ெகாAவ
தி.டா% திர2க ள%த%த
நிைலக டன  திறமாக
ெதளிவா ெய/ மிக கா.
திடேம றேவ 3ேனாக

(2)
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க.டா ைரத நX@4
க.ட4 றி $ ெபா.கா.சி
கா.ட; <தி 3தH&2
காிேய ப/தி ககிற
ம.டா மலாி பவளெவாளி
மணிவா7 3த% தகேவ
மேன ஞான;சி வான%த
மணிேய 3த% தகேவ.

(3)

683. மைறவா மி?$ பாகமதா7
மவ+ விைனE சாிெயாபா7
ம%த 3த H றிB மபா+
வச தினிபா ததினிைல
ெநறியா7 வரேவ வழிப/தி
ேநச மறி% ேநசமதா7
நிற பவ% தைனேநா கி
திேராத% தி$ப நீகா./2
றியி @%ேத யவேநா கி
றித நிைலயி+ வ$ெபாைள
>ற வினிதா யைதவினவி
ேகாதி4 ெபா5ெம7 ெபாெளேற
திறமா7 ெதாிய ெவ/ைர %
திவா7 3த% தகேவ
ெதளா ர3த; சிவான%த
ேதேவ 3த% தகேவ.

684. ெச$ கிைச%த உயி ைர
களி$ கிைச%த விளதைன
திகழ ளிேந ப+வா4
ெச 3ைரேக. /வைகயதா7
ந$பி விள க விள கெவாளி
நM$ ஞா2க ேபா மைற
ஞான மீத ெறனேதறி
நா ைனேய யைட%தவ 
ெத$ மவ கிைபயினா+
+@ய மா கி திவா கா%

(4)
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திAவிய ேவதி W%திர5/2
கழி திக %த ெபாெளேற
ய$ெபா னான வளா 
ைமயா 3த% தகேவ
வைம கிர2E சிவான%த
வ3ேத 3த% தகேவ.

(5)

ேவ&
685. கன3 த%தனிைம மாத காகா
க%தப வி+ல2கமா2
கத@3 த$கல வினிைற பைடெகா5/
கத2 ைலக?5டா$
பனக% த3த மாலதி -ைறதலா+
பLதி றைலவ@த+
ப2ைகயெவ5 3தம ேசறைட% தி/தலா4
பைகயா மிறவலகா5
ெசென@ கதிாிவ 3தம ெபா4களE
ெச7% தைல னித+
ெதாிைவய களமதி -தித3 த$ணD
ெச7தி/2 ெகாயதா
மனநி 3த% தன  நிகராேமா
மணிவாயி 3தமேள
மாச4ற ேசாதி;சி வான%த நாதேன
மணிவாயி 3தமேள

686. ணாிதனி+ வ3த மைல7 தி/%திற$
ேபாதா நிைலயி+ைலகா5
Kணச% திரன5 3த2 கள2கம
Kதிய$ விதமா2
கMவிைன% தி/ப<2 கைழதD 3தம
கா5கிற சாரமி+ைலய
கா3த மசி%தி வி/ேம @தி/2
கயமணிம ததி $
பணில33

3தம தைசயி-& மீதறி

ப2க32 >னதா$
பாணிய &கய@ 3தம நற&

(6)
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பா கி+ லாெலபகா5
மணிகளி நற& நறா 3னதி
மணிவாயி 3தமேள
மாச4ற ேசாதி;சி வான%த நாதேன
மணிவாயி 3தமேள.

(7)

687. பாைவய ணDெகா5 ப% தைனெப&த+
பEசவி% திாிய நீ2க+
பக%3 ணமைத யட க@ வைகெயன
பரவிவ விைனகெக/த
ேமவவி டகிற மலம&த @னிதான
வி கிரக நித3டேன
விேவக% தைனெப&த -யிெக/த ெல.ெடன
விள ந4 சிதிெப&த
லாவலைச வ&தி பாடாண மாகT
ைதயிர5 டான3தி
யபழி &3தி ெய&3 ேனாெமாழிவ
ராைகயா லவி$ேப
மாவிய 3$மல மக&திற மாமினிய
வெளா/ ண%த3தி
யளிதசி வான%த நாதேன ெயளியB
க5மD 3தியேள.

ேவ&
688. ச3க ென/மா - காி தாய
தனிெம7 ெபாளதைன
தரணியி ல? வா7வ% திலகிய
சதிய நமனதா7
திெச மப ெகாைமய தாகி
கள& மலப%த
ெதாடைர ய&; <யப க%த
+@ய மாமறிD
கதிெசய மாக நிைற%தி/ மிப
மளி மிகெதளிய
வ2ைகயி ென+@ கனிெயன வறியD
மறிவி $ெபாேள

(8)
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3மைறயி ெபா5 3ேவ வேவ
3த மளிதேள
ேமான% தமானசி வான%த நாதா
(9)

3த மளிதேள.

689. எB விள2கி ெயL% விாி%ெதாளி
ெர2ெக2 ளதாகி
ெயBள மதைன தB வசபட
வினிதா க;ெச7
மனிய பினி+ விகதி ஞாயிறி+
வந4 கதிரதனி
மவிய வா& ன@னி ெலாAவ+
வண$ ைறெநறிேபா
லனிய மாெமைன யநிய மாக
வளி  ம$ெபாேள
யகர யிெரன Dயி ணேவ
ய? ெகாவிேத
3னவ ேன3L மாமணி ேயதி
3த மளிதேள
ேமான% தமான சிவான%த நாதா
(10)

3த மளிதேள.
-----------------------------------வ"ைக ப"வ

690. நிலD மதிய ெதழிBத@+
நிைற% திெவ5 ணீறில2க
நிதிய$ பரD$ ைழ கிைச%
நிகL$ ப<25 டலமைசய
லD2 கைண கடேனா க2
> மல க5 களி>ர
மி

கீ ழணி;ெச% வவாயி4

ெகாழி % தரள ெமநைகப
பலவ$ பணிக ெசறி%ெதாளி$
பர%த மம திைடமD$
பரம மணிதா வடமாட
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பா2கா ரைரயி மணிெயா@ேத
யில$ பததி+ சில$பல$ப
யினிதா2 கடD வகேவ
ெயைன ர E சிவான%த
விைறவ வக வகேவ.

(1)

691. கன4 கினிய ெபா?ைர 2
கடD ள* @ைனபக%
கதி4 க. திறதெவழி4
கன ேகா த5ட திைடயினி+நி
&னி ண%த2 க.ெவ
&ைரத விதி$ வLவாம
-ட4. [5டா ம4Z5ட
Dண%த Dண$ ெபாவிள கி
மனி; சிற4 றி ெம7 க5
வவா7 திக % திவளா
மகி %த2 ண$ ெபா.க %
மாளா; ெச+வ% தனி@ைப
ெயன; சகல கவவா
ெய/ வமி2 கிதவக
ேவைழ கிர2E சிவான%த
விைறவ வக வகேவ.

692. 3ட2% தர2கE ெசறி%ெதா@க5
3ழ $ பரைவ; ெசL$னைல
ெமா5ேட ய+வி5 ணிைடெயL$பி
3L$ பரவி தட$வியி
னிட2க5 டைழ பயிவிள 
ெம5ப ெதாநா யிவிள2க
விAவா றேபா லADலகி
@ E சகல 7மதா7
திட2ெகா. வா7 வ%திழி%
வேப &தி க வ.கட@
றிறேம ெய/ மிக கா.
திAவிய ஞான பயிவிைள
நட2க5 /வப கதியளி 

(2)
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ஞானா தீத வகேவ
நவில4 காிதாE சிவான%த
நாத வக வகேவ.

(3)

693. ஐ%தா7 ெதாட%த மல$பதிென.
டவைத யD மற கட%ேத
யMைவ விள கி ெயம கினிய
வபா யளிப தறெம&
ைம%தா மிகD நாமிர க$
ைவேத ன  மகி %தளித
மாச4 றி % திவேள
மB$ ெபாடா னிைவெய&$
வ%தா% ைற$ ெபாளதனா
மவ தவ திபெம&$
வழ2 மிH ைற%ெதளி%
மைற நிைனபி+ Sெட&%
த%ேத யப தைனயளி க
தைரயி+ வம$ பரவக
த5ைம கடலாE சிவான%த;
சர வக வகேவ.

694. தால% தL$ேப றிடதிேய
சரண$ பணிேய னயாைர
தறிக. Lவி றைலைமயனா7;
சகல பவ ழ+ேவைன
ஞால% தனி+வ% தினிதான
ஞான திறேத சிகனாகி
ஞா2க ரைழ மிகேநா கி
நமா க2க வ$ெபா.டா7
Qல% தனி4ச2 கம0ப%
ல2க கா. க5ண2க;
P ம% தனி4ற றிவா கா4
&கV% தறிய வறிவி
ேமல2 கிய4& றிவளா+
S/4 &ணர Dணதியி%த
விதமா யளி E சிவான%த

(4)
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விமல வக வகேவ.

(5)

ேவ&
695. ெசக கினிய 3த+வ வக
ேதவ ணவாித வக
ெசமைறயி 3வ வக
ெத?மறிD கறிவ வக
வக ெகாளிெச7 தவ வக
வாகமெபா டைலவ வக
வபி நிைற%தவிப வக
வசலமான நிதிய வக
மிதகைண வாாி வக
விள2கியெசLE ேசாதி வக
ெம7ைய விள % 7ய வக
விமலவ3த கடD வக
மகவ  மணி$ வக
மணிவிழி ெகாளி தவ வக
மB ஞான;சி வான%த
நாத வக வகேவ.

696. அகரெமனD 3யி யிர
தாகிய வ$ெபா?$ வக
வாெசா/ெச7 விைனக ?யிக.
கறி%நட ம5ண+ வக
சிகரவவ நிமல வக
ேதவேதவ பரம வக
ேத%தஞான; ெச+வ வக
ெதளி%தவ3த ணாி வக
பகD காிய ெதாவ வக
பதபணி 3த வக
பாவக2கட% தவB$ வக
ப%தம&  ெம%ைத வக
நிகாிலாத வமல வக
ேநய%தனினி றவB$ வக
நிதிய ஞான; சிவான%த

(6)
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நிதி$ வக வகேவ.

(7)

697. றி2ண3 ளவB$ வக
றி2ணமி+ லாB$ வக
ேகாதிலாத Hதி வக
ைறவிலாத நிைறவ வக
பிறிவி+லாத ேபாத Dயிைர
பிாிதளிய ெம7ய வக
ேபரான%த கனி$ வக
ெப$மாென$பி ராB$ வக
வறிD காிய ேசாதி வக
வக5தK ரணB$ வக
வயளிBைற தி வாியி
னட2ெகB3ல ணவ வக
ெபாறில றிைரயிெளா ழித
ாி% தபன வகேவ
னித மான;சி வான%த
ேபாத வக வகேவ.

ேவ&
698. மாய சேராக வாச <ராதிப
வாL$ பராபர மMக
மாக2க ேட$ ேலாக2க ேட
மாக2க ணா மாிதா$
நாயற ேனாைகயி மா&E ெசய@ைற
ஞான2க ேடறில னிளா
னாெனப தாைற ேவனி%த மாநில
னா/% தியானம ைடேய
ேனய$ ேகனி தா?% ெதாேழவிழி
நீ%தேர னி& மனதா7
நீ/$பல கால3 ேமயி%த வா&ைட
நீதற ேமனிமி தயவா7
தாயப தாயினி தாமிப மார
டானி2க ேனதர Dவா%
தான%த மீதினி லான%த மானசி

(8)
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(9)

வான%த நாத வகேவ.

699. பார$ ேதD$ வா7வ$ப ராதிக
பரD2 கலாதி ணமீதி
பா@ பிேரரம தாைம% ேம&
பாச2க ளீெதB மிதனீ
ேச$ லாதிக ேளா/2 லாவ+ெச
யாகிற தா3யி ெரனD%
தீதிறி ேயயிதி லா/$ பராபர
ேதவ ராதன ெமனD
ேமாாி%த Hவிைன ேயா$ பினா/
3பாய2க ளான ெவாைமயா
ேலாத2க ேசதன மீெத& ேசதன
மீெத& நீயறி ெயனேவ
சா% தேபாதன ேத&E ெசாேலெசா+
தாமி2க ேனவ மணிேய
தான%த மீதினி லான%த மானசி
(10)

வான%த நாத வகேவ.
------------------------------------அ#ப"வ
(சாம$)
700. மனமகி % ெதாைமயா7 பாிDட க மD
மாசி+ேசா திையமவலா+
வளவ தாகிந மதியாைகயா னிைறய
வம$ பரைறதலா
லைனவ2 க5/வைக ெகா5/ைறய ேவவ
மகநிலD மணியாைகயா
ல3தம தைகயா4 <டெரா/ கல%ததா
லரன. க5ணாைகயா+
நிைனவிெலவ க.மி த5ைமதர லா+ந+ல
ெநறிள வவாைகயா
ேநசதி -%தB கிவB  நிகரான
ேநசனியா வமி+ைலகா
ணBதின% ெதா5டவ% தபரD ைமயBட
ன$T யாடவாேவ
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யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(1)

701. விாிம5 டதி- 3ாியபி5 டதிமிெதாி சன2கா./வா7
மிளிரதைன ெதாியெவா. டாமேல Bமி
ேவைலைய வில கியி/வா7
ெதாியவ% திலவா யறிெய% நாெடா&E
சிறியதா7 ெபாியதாவா7
ேத%ேத% தினியபாி Kரணம தாவா7
திநீ4றி ேமனியாவா7
பாிDட கைலயிைன க% மத%தைன
பாிசிைப யாதலாேல
பா கி- ெசய@வ ெசயலா யி%ததா4
பகவிலா வைகயாவா
னாியெபா ?ெவ/ தளவ ைமயBட
ன$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

702. கடலதனி+ வைவநீ ச.ைடநா த7யன.
கடலதனி+ வ%தவனிவ
காMறி4 வைள3ைக விகசிைப யிவனப
க.வைள விகசிபவ
படெமா <டரதா ைவயிவB ெம2கிB$
படெமா <டரதாவா
பாைவய ணவி@ பவா யணD
ப<விB கிபமவா
ககமல விாிைவ விைபநீ யிவனிைதய
கமலவிாி ைவ விபா
க3ன 5ைம மிவB5 ைம$பகD
கா5கிெலா தைமெபறலா
லைமயக ேட$வைக யாகவ ைமயBட
ன$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட

(2)
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ன$T யாடவாேவ.

(3)

(ேபத$)
703. ைறDநிைற DளD வாவா யிவBெமா
ைறவிலா நிைறDெப4ேறா
நி%ைத ளநீ யிவBேமா ெம7ய.
வழியி னிற3த+வ
&ைறநி வவ3% ேதாறவ வாயிவ
ேறாறா ைணயாவா
ெசா+-&2 க5த$ ெப&ைவநீ யிவBேமா
ெசா+-& மக5தBமா$
வ&ைமதைன ெய5S %தைவ யவனிவ
வா ைவெய5 ணாியS.+
வளமிலா க கடக S.ைறவ நீயிவ
மகி ஞான S.ைறவனா
மறிவாிய ெபாளிவ B%தB கதிகமா
ம$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(4)

704. இரவில3 த%தவ தறியிர D$பகமிைடயறா வ3தமளா
யிதைம ைய கட% ெதாதைம ையண%
ெதEஞா& 3ைறவதறியா7
விாிேமா ர5ட ெளாளிெப&ைவ யா2கதி
ேம-&$ ேபெராளிெபறா
மிளிராவி நா5மைற% தி/ைவெயைவ யா-மைற
வி+லாத விமலனாகா7
வரDேபா $ணவி -ைலவத றிணD
வரDேபா கிறிநிைலயா7
மாச& 3ட4கள2க$ ெப&ைவ மாச4ற
மானிட()க ள2கமாகா
யைமயா ெம%ைதட நிைனநிக ெரபதா
லயவ ழா2களிபா
ரான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(5)
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(தான$)
705. ெச2க5மா -$பிரம B2கணா மி க
ேத$ பாதமறியா
திகழD ேமறயவ தாகD% தைனெந/E
சிரமீத ணி%ெகா5டா
த2கணா E<டக5 Hறி-% தைனநைம
தம. க5ணா கினா
ச%திரேச கரெனன நிெபய விள2கD$
தாேன தாிவ%தா
றி2கணா ளிவிரத ெமBதா ெமறைத;
ெச7பவ களளிதா
ேத%தறிவ திADதவி யா தவி னானவ
றிேமனி யாகவி%த
வ2க5மா நிலமதனி+ வ%தெவ ைனயBட
ன$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(6)

706. 3நி நாாிய காகவ மா@ெவ
3னிDெகா5 டமாி%ேத
ேமாதி/$ ேபாவ% ெததிெச& நிைனயி
H காம லா5/ெகா5டா
பிமா2 கவாி.ட சாபைத நீ கிந4
பிரகாச மா கிைவதா
ேபாிறி நீெப4ற பிைளைய தெனன
பிாிவி+கிர கதி+ைவதா
மிபாD மழ- வளதி/$ ேபாைன
ெம@யாம+ த5ைமத%தா
ேம@%த Dதவி  Dைனயவ கீ%தாேமDைக மாறாேமா
அைவ திப3& ெம%ைதட நீமகி %
த$T யாடவாேவ
ஆன%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(7)
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(த5ட$)
707. அன+விழி ெகா/மன தயி@ய4 றி/ெமாழிய
ரா கத பதி கியEசி
யகநகாி வழிக ெவா2கினா யா2ைன
யேதாகதியி+ விழமிதிதா
ன+மி திைசெயா@ தைலெயறி பரைவயி4
கழநி ெனா/பிற%த
ெபா+லாத நEசிைன க5டதி ேலக$
கதர வ%தினாB
றைனவிதி தி/மல; ச3க பிரமைன
தைலய& தன3னாேல
ச2காி %ெதாழி4 ெகா5டவ னிவெச7தி
தானறி% ணவதிைலேயா
வனனீய கடDணி தியனவ கைமய
க$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(8)

708. உவி@ கரதல தினி-ைன கழைவ
ெதாளிைட பி மவைன
டலம ெபாபட விழிெதாி தனனவனி
-ெனறி ய;சியாேமா
விவிழி கதிதி னந4 கதிதி
ெபழி@ைன விL2மவைன
ெயயிறிைன யதி தினதறிய வி+ைலேயா
விவறி ைனயனா
ம@ பதமதா4 றைரயினி4 &கெளன
ேத7தD நிைனவி+ைலேயா
சி%ைததனி @ைதயறி% ெத5ணிவின D2கடD
ெச7ைகயள வி+ைலேவா
டவி@ பரமBல கினி+வ% தைழதன
ன$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
ன$T யாடவாேவ.

(9)
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709. ஈசன4 சிர3ைறவ ெனறாM வ2ெகா5
ராேத யவறமகிைம
கிைணறா ெதா&3ைர யறிவாிய ெபாெள
றி 3ைற யி/வெத5ணி
ேதசிக றிவிழியி னிெறாைம யாகD$
ெதைவயா -%தB 
திவ ெபா%திவள ரான%த வாாியி4
ேச%வைக யாகவினிதா7
ேநசமதி+ நிறவி ப$ெப&ைவ சமா க
ெநறியாைவ கள2க
நி.கள2 க$ெப&ைவ ெதா5டத Lவிெனா/
நிைலயாக வா Dெப&வா
யாச& திடவ$ பதிஞான ேதசிகெனா
ட$T யாடவாேவ
யான%த மாகியசி வான%த நாதBட
(10)

ன$T யாடவாேவ.
-----------------------------------------சி/றி ப"வ
710. அL ைக திர./$ L ர$ைப
யதனி லL%தி கிட%ழேற
யாதார 3$ேவ றி+லாம
லைல மவைர யவள க5
விழி க விழி மல$ேபா கி
விள2க வளி வழிப/தி
ேமலா கியேப ாிபமைத
மிகD% ேத கி; <கமா கி
பL க; ெச7 <க3வி4
பLத நிைலைய ைரணவா4
பகD காிய நி.ைடயிதா
ெமனமா ணா  பதEP./$
ெசழி 2 கமல மலபததா4
சிறிேயE சி4றி+ சிைதேயேல
ேத%த ஞான; சிவான%த
ேதேவ சி4றி+ சிைதேயேல.

(1)
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711. த&க5 மா@ ரமேற
சமா 3கவ சிரமேற
த க ேவவி; சசியேற
தைழ  மயா விைனயேற
ெநறிெகா ளயா லைடபத4
ெந/வா ச-Eேசா றி/மட3
நிலD2 >டE சி&S/
ேநராE சைமய லைறயிெதலா$
ெவ&C5 மண@4 ெச7ெதழிலா$
மிகDE சிறிேயா$ பல>
விைளயா. டைத கைலபெத2க
விதிேயா D%த விைளயா.ேடா
திறேம ணேவ ய$ெபாேள
சி4றி+ சிைதேய4 சிைதேயேல
ேத%த ஞான; சிவான%த
ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.

(2)

712. அகதி4 க% திறமறிேயா
மக பணிேயாE சிவேநச
தைம யறிேயா2 றி கMேகா
ம* -ைர $ வைகெதாிேயா%
ெதா; சாிைத கிைச%திய4ேறா%
ெதாைம யறிேயா$ திதறிேயா%
ேதா& 3த@ பவ3ேறா%
ெதாL$பி4 கலேவா மர4க
மி திேயா மறியாைம
ேமDE சிறிேயா2 ழாதMகி
மிளிரா2 கா.சி ெச7வ%தா+
விள2 னயா நைகயாேரா
ெசகதி4 வா7 வ$னித;
ெச+வா சி4றி+ சிைதேயேல
ேத%த ஞான; சிவான%த
ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.

(3)
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713. உட4 பா5டதி -யிபாைல
ள க ெணாியா ேலெவபி
ைற$ ெபEசE சித;சலைத
ெயா/ கி றியி ைரையயி.டA
விைட ேகா &தி தயிரா கி
ஞான ெதழிம தா4கைட%
மி53$ மலதி ேமாரக4றி
யிதைன ளிெப ேறெவ&பி
த/ேத யி % திவளா
மைளைய திர. யAவைளைய
யபா - கி திக.டாத
வ$ேப ாிப ெந7யா கி
திடேப றளி % ெதளிேவந4
ேறேன சி4றி+ சிைதேயேல
ேத%த ஞான; சிவான%த
ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.

(4)

714. எLதி4 கல%ேத யகரம%த
ெயLதா7 விள2% தைன கா.டா
ெதLதி4 கலவா றி4றைலயி
@ய4ைக விள2 மிர5/வா7
தைழ திக %த ெவLதைவயி4
சாதா ெதLதா விைறெயL
தான2 ணத விர5ன3E
சாத ெவLத வமிைவேபா
லைழ; சிறிேய றைன கரண
மைடயா தி% ெபாவினினி
லMைவ ெப&வா யைதபகர
வைள ெப&ைவ ெயனக./E
ெசழி; சிவ%த மலபதேத
சிகேன சி4றி4 சிைதேயேல
ேத%த ஞான; சிவான%த
ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.

ேவ&

(5)
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715. இளா கிற லேனா ைர%
கினிதா ெயா விமீதி
ெலழிலா7 வ% பலநா நி&4
றி/மியா 3தி ளனாக
Dவா7 வ% திறமா யி4
&ளேம நி4பி தவாாி
றேவ த%த ேவ யப
ணேவ ந4ச தியமான
ெபாேள 2க கடேல ெய%ைத
னிதா சிதி கரேசெம7
கேழ ெபா4 பதேம ந$பி
ணேவா தி க3ேதேயா
ெதளா மிப; <கேம யி%த;
சிறியா சி4றி+ சிைதேயேல
சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த
திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.

(6)

716. பைணேயா ெகா2ைக வடா ம2ைக
பாிவா ைச . ணவாகி
பலனா கிற ெபாளி யாெத&$
பகரா ம4க4 றைலேவைன
யணிேச ாி%த விமீ தEச
கரஞா னசி4 வாகி
யவஞா ன$ெப4 றறேவ க5ெடா
தளா7 நி4க தேவாேன
ணேம திறி லேம திறி
றிதா ன4ற ெபவா வி4
ைறேவ யிறி பரமா7 நிற
ெகாLமா சிதி ெபமாேன
திைணமீ ெபா4 பதேம ந$பி
திக ேவாE சி4றி+ சிைதேயேல
சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த
திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.

(7)
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717. அகமீ ற பதேம ெகா5/4
றயரா நி4க ெதாLவாக
ள3தா 3ெபா4 றிகா மEெசா4
கைடவா பதி கினிதாவா
க வா ெர%ைத தைலவா ெவ&
ெபாவா .. களி>வா
ளகா ன%த ெபாேள க5/
ணவா சித றேவாவா
நிக வா ாிப ைறவா ாி%த
திறமா7 நிெறா தி/வா3
நிசிR கிற களவா ெநEச
தினேபா -4& திாிேவேனா
திக வா ெய%த4 கினிேத த%த;
சிறிேய சி4றி+ சிைதேயேல
சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த
திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.

(8)

ேவ&
718. பEச மலதி னி-$பதி ென.
னவைதயி -$பழகி
பலநா ?ழ+ேவ4 ெகளிவ% தளி
பாிவா யளவிலதாE
சEசித விைனைய ய.க5 ெகா5/
தகி ெம/தவிைன
தைன யத4 ேபாக திலதி
றைம ெயாழிததிேம
மிEசிய விைனைய யினிெதாட ராம+
வில கி ய./ைறயா
மிளித ெமைன தனெத றளிய
ெம7ெபா ேளவிமலா
ெசEசர ணபர ேனக ணாகர
சி4றி+ சிைதேயேல
ேதவசி வான% த கட ேலெயE
சி4றி+ சிைதேயேல.

(9)
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719. உமய ெமெறைவ Eசிவ Xலறி
ேவா 3ைர மைத
ணரா ம4றிைர யாகிய விளா
-ணவி@ மனதாகி
ெயமய ெம&ய சEசித மதனி
@%தB பவமீறி
பிற 3தி மி வத
வதிநா ?ழ+ேவைன
தமய மாக வளிதிட Dலகி4
றான ?வாகி;
சவிய 3$மல மதைன ய&ெதாளி
தமA Dளமதனி4
சிமய மான தயாபர நாதா
சி4றி+ சிைதேயேல
ேதவசி வான% த கட ேலெயE
(10)

சி4றி+ சிைதேயேல.
---------------------------சி&பைறப"வ

720. கரம விநி &கியர கரெவன
கவ 3ழ கெவாபா4
கதினி -வ%ைந% கிசிவ சிவெவன
கழ&வ 3ழ கெவாபா
-ரமதி4 ைகயிைண தினியேதா திரமைத
ைரபவ 3ழ கெவாபா
-ாியெம7E ஞானX றைனவி டவிாி
ேதாவ 3ழ கெவாபா+
பரமதி+ வசப/% தைமய களிட
பயி+வ 3ழ கெவாபா4
பதிட ேனவ% ெபாடைன மகி %ேக.
பவL 3ழ க ெவாபா4
சிரமதி4 ைக வி தவ3ைற 3ழ கநீ
சி&பைற 3ழ கியேள
திட3றெவ Bளமதி4 நடமி/சி வான%த
சி&பைற 3ழ கியேள.

(1)
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721. அ.ற ெம/திைறவ X+வழியி னாெயன
தாச&% திெமாழியினா
லைறெம7 ெபாைளயி கரம விவ%
தைல&$ பலேபதமா$
ெபா.ற மக4றிந4 றிற3ற தEெசவி
லவழியி னி&ேக./
கL3. கரணதி னா-னி னைல
K5/சி% தித+ெச7
ம.ற மி.ற ெமாழிதவறி வாலதைன
மகிLற ெதளிதலா கி
வமறி விழ%தறி வ4&நி. ைடையெப&த
மாணா க ெச7திெயB%
ெத.ற மகவ மிதி/ சிகாமணி
சி&பைற 3ழ கியேள
திட3றெவ Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த
சி&பைற 3ழ கியேள.

(2)

722. எனமைன ெய&ெம ைககா+க ெளம க
ெள<4ற ெமறி%தா
யி%திாிய$ லவளி 3பத% த கரண
மீாிர5 /ளெமா&$
நனவதனி னிறி/$ ேபா3 னி%திாிய$
நனவினி4 பநி4க
நாைல% ைம%ட கனவதா ள3யி
ந4சித 3E<Lதி
னவாிய ாியதி -ள3யி ாிர5/3ள
ெமா& ாியாதீதமா
4றி/$ ேபான காவ% ணதின
மாதர வறி%ேதயினி;
ெசனனமதி+ வாராம -7ெயற ேதசிகா
சி&பைற 3ழ கியேள
திட3றெவ Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த
சி&பைற 3ழ கியேள.

(3)
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723. கீழா லவைதயி @ழி%த5 மிதி/2
ேகவல தினிலL%தி
கிட கிற வMவிB னபாி Kரண
கிைபயா லனபேய
தாழாம லாதரD ெச7P மமாதி
தைனவி டெனLபி
தவ Lவிைன யிற நடதிந4
சகலமதி ேலயைழேத
யாழாத சா கிர% தனிெலைன நி&திய2
காரண2 கைலகசைமய
மியாைவ 3ண%வ 3ெபா. ெச7திெய
றறிவி $ ஞானவேவ
சீழா(டா) க5 3ைற3ைற பணி%தி/ பதா$யா
சி&பைற 3ழ கியேள
திட3றெவ Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த
சி&பைற 3ழ கியேள.

(4)

724. சமா க மானெம7E ஞானம ெப4றிட
தமியா ைனதி க
தைகைமட நீமகி % ெதைனயைழ தினியறி
தைனயறி வி கவினவி
நமா க ெமனD&தி யாகநி ற றியி
நா/$ ேபாமாைய
ந5ணியித மகிதமா ெய22 கல%நா
னாேபத மா7மய க
பமா க மாகியினி ெய2கறிவ ெதன
பட னி%தநிைலயி4
பராமாி ேதமறி பாைவயா ெய&ந4
பகெமB ெமைனவிள கி;
சிமா க மானதி வ?தD 3த+வேன
சி&பைற 3ழ கியேள
திட3றெவ Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த
சி&பைற 3ழ கியேள.

ேவ&

(5)
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725. கக Lவி ணமறித4
கா./% ெதாழி@ திறமறித4
க மிதைன யனியமா7
கா5ட ெலனD மா2கதிேம
மவி ண%த விைளவைக
வைகயா ணத லைதநீ2கி
வளமா7 3L% தானறிவி
வவா7 திக த ெலைனண
ெமாவ Bளெத றறித@ைத
ணர கவி காமாD
ெவ2 கா.சி; <திெம
&ைரப ாினிதா ெய&லகி4
ெறாி$ பவ% ெதன க?%
ேதவா 3ழ E சி&பைறேய
ேத%த ஞான;சி வான%த;
ெச+வா 3ழ E சி&பைறேய.

(6)

726. வா  மன காிதான
வவா யி ணவாகி
மB$ ெபாளா7 3Lமதி
மயமா7 கா5ட @ைதெதளி%
ேபா $ வரD$ ணDமி+லா
னித ெறாழிைல% திைனெம2$
ெபா%த வறிய விர5டறேவ
ண% மிEசி4 பரமதனி+
வா கி @ய$ மிH&
ம5ண -வ% ெதாிசன3
மைல% தைகேயா க3மாெம
றைற$ பதிேய ெயன கிப$
ேத $ ெபாேள ய?ேவ
ேதேவ 3ழ E சி&பைறேய
ேத%த ஞான;சி வான%த;
ெச+வா 3ழ E சி&பைறேய.

727. நிைன மற மிர5/மிலா

(7)
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நி.ைட யவா ட-யி
நிதி மர4ேக ெயம ெகெகா
ெலேற நிைலயி+ வLவாம
லைன மவற ேபாகமேத
ய+லா+ ேவெறா றி+ைலெயன
ைவய மக4றி4 &7யமதா
யன@ @%த பயி%ேத
கனத Dடல ெம/தப
க5/ ெபாசி க; சிவேபாக2
கா./$ ெபாசிபி @தமகித2
கம த -ன கி+ பிற4ெகேற
ெசனி மிற கா வழிய?%
ேதவா 3ழ E சி&பைறேய
ேத%த ஞான;சி வான%த;
ெச+வா 3ழ E சி&பைறேய.

(8)

728. விரத% தவ2க ளா;சிரம$
விள2 மியாக மதீத
ேமD% தான% தியானகம$
விாிவாE சா%தி மிசீல$
ாி% திறவா E<வ க$
% மிகD% தி$பியி%த
வியி4 பிற% வவெர&
க- மிவ+ லாலரற
சாிைய கவற Bலகிபா
சா2 கிாிைய ககிபா
தைகேயா க வாவ
தவமா2 வா @ைறஞான%
ெதள; சிவமா ெம&லகி4
ெறாிபா7 3ழ E சி&பைறேய
ேத%த ஞான;சி வான%த;
ெச+வா 3ழ E சி&பைறேய.

729. உன4 காியா நீலகி
-வா7 வ%தி2 கைற>வி
ளவா ெயைன யா.ெகா5ேட

(9)
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5ைம யளித திறமதா
கன4 <ைவேயா பாடக4
க5 <ைவேயா வதிரசச
கைரயி <ைவேயா பLதி/3
கனியி <ைவேயா பய<ைவேயா
ெவB ?திேத ெயைனவிL2கி
யி E <ைவயி றிறமதைன
யின தினிய திபெய
றிய$ப ெவா5ணா ெதேகாேவ
தின திக.டா தE<ைவேய
ேதேன 3ழ E சி&பைறேய
ேத%த ஞான;சி வான%த;
ெச+வா 3ழ E சி&பைறேய.

(10)

-------------------------------சி&ேத! ப"வ

730. பாராதி ைய%ைத$ பாரா யிண கியி
பதE< >&மதிேம4
பரபிய% த கரண நாைல% திகிாியா7
பா7;சிைய$ லேனாவியE
ேசராம+ வளிகளீ ைர%3 வாணியா7
ெதாைளெகாணா யி@தி
ேதாதிராதி தனினா- வழியா7 வி/ந4
ெறா வி ேசைலயி./
காரான 3 ண ம2கண மதாயல2
காரந4 கா+கலாதி
கதாிய P மாதி நாத3E சிகரமா7
கவிதி/2 ைடவி%வா7;
சீராக ேவயைம லகினி4 பலபல;
சி&ேத நடதியேள
ேதனிப மாகியசி வான%த நாதேன
சி&ேத நடதியேள.

731. காயா மரதிைன ேதரா யைமதக2
களிெகாள% த%தநிைலயி4

(1)
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கமல3த ைலவ% ெதாழி@ைன நடத3
க./% ர2க$விைனயாE
சாயாம -4ற ேராதாயி சதிரத
சாரதி ெயனல2க;
சாமா மாையரச வ க32 கத@ேக
தனமா7 விள2கவினிதா
யாயாத சதிக ெண2கவ2 களிைன
யக5டந4 றீபமா கி
யாமாைவ ம%திாிய தாக3 னி./நீ
ய5ணெலன S4றி%
ேசெயைன யிவியி லாளவ ைமயேன
சி&ேத நடதியேள
ேதனிப மாகியசி வான%த நாதேன
சி&ேத நடதியேள.

(2)

732. Hலதி னிைலதனி @%ெதL% ேதாெமன
3ைன%நா4 ேகாணநகாி
3 கிமதி யிபாதி ேகாணதி+ வ%ய
3 ேகாண மீதிேல4றி
கா-4ற வ&ேகாண Sதியி னடதிய
க5/வ. டதி@னிதா7
க/கD நடதியா2 க கட% திAவா&
கா.சியா$ Sதிவி./
ேம-4ற வ3தமாE ச%திரம5 டலமதனி+
மிகDற நடதியபா+
விள2கிவ மாயிர ெத.தழ தாகிவள
ெமகமல ேமவிவிரதE
சீலைத நீ2கிய ெபெவளியி ேலமிக;
சி&ேத நடதியேள
ேதனிப மாகியசி வான%த நாதேன
சி&ேத நடதியேள.

733. மகரெமB மடE <த3 ம<தமா
மாையவ+ விைனயிர5/$
மBமி ளானமல Sதிைய வி/மதி
வளதிேரா தாயியான

(3)
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நகரம தைன திபி3 மலமதனி
னாடாம+ யகரெமB
ந+லறிD நீ கவ2 க2ேம ேபாகாம+
ந5ணாிய ெபாவாகிேய
வகரவ ளாலதB வ%த$ ேபான
மனிநிைல யானெமலா
மனமறிய வறிவி மாசி4 ெறளி%ததனி+
வமிப வாதிெயBE
சிகரநிைல சாயாம @னிற கைணயா7;
சி&ேத நடதியேள
ேதனிப மாகியசி வான%த நாதேன
சி&ேத நடதியேள.

(4)

734. Kதநிைல $ெபாறி லகணிைல E<ழ4
ாிநா4 கரணநிைல$
ேபாதமற வி./3 ணநிைல$ வி./ந4
க <த நிைல$வி.ேட
ேயாைம% தானவி% நிைலயிைன வி/தி
?தி நிைல தைனவி.ேட
4றேக வலநிைல$ வி./ச சதான
உயிநிைலயி ேலநி&தி
தீதற கா.ன க5/வ% தபினா4
ேற%வ மிபநிைலயி4
றிக தர நடதியா2 ககமகி % ேத<க
திAவியS தியினடதி;
ேசதன$ தானவ$ 3வினி+ நிைலதிட;
சி&ேத நடதியேள
ேதனிப மாகியசி வான%த நாதேன
சி&ேத நடதியேள.

ேவ&
735. மததா4 லதா மானதா
மானா ம.டா ேபாகதா
மய2 ெமளிேய 3Bவா7
வ%ேத விள2கி ைககா./$
விததா லதைன கழிபி

(5)
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விேவகE ெசறிய றிபளி
ேவறா யMைவ ெவளிப/தி
விமல$ ெப&த4 ேபாத$
பைததா லD% ேதாறா
பைதப4 றி கி4 ேறா&ெமன
பாிவா யறிD கறிவாகி
ப<பா சதி சதைன;
சிைதேத ய$ெபா4 பதEேச %
ேதேன நடE சி&ேதேர
சிதா% த க5 சிவான%த
ேதவா நடE சி&ேதேர.

(6)

736. நீயா7 ணர நிைலயக-$
நிைலதா ண ெவறாக
நிக  மிர5/% தாகட%த
நிைலயா யி%ேத யDன .
டாயா ண$ ெபா.கL%
தைம வைம யாெதனி4
றவி E சிதட4 காதித
றைழத ெவாளி மிளாேம
யாயா ெமாவ Bளதாகி
ய2க. படல மக4றி/$ேபா
தகற ெவாளிைய கல%தD
மாதா கலபி தாெரேற
ேசேய னிைள க%தைள
ெதாிபா7 நடE சி&ேதேர
சிதா% த க5 சிவான%த
ேதவா நடE சி&ேதேர.

737. Kவி வாச2 கனியிரத$
க-$ Sைண ெகழினாத$
ன@4 கா.ட தினிலன-$
ேபால2 கைடவ சிவேபறி
லாவி ேனச தகமதைல
கைணயா7 வி$% தல$ேபாமப தம  ெமADயி 

(7)
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மயா தம  மிர2வெவ5
ேசவி 8தி யஞான%
ெத?% தீர வாிவறி;
சித% தி$$ வழிதி$பி4
சிவம தகலா ெர&ண%
ேதவ ேதவ பரE<டேர
ெச+வா நடE சி&ேதேர
சிதா% த க5 சிவான%த
ேதவா நடE சி&ேதேர.

(8)

738. விாிவா யி  மலப%த
ெவ$ைம யைர ேவர&
விள2 மயாட கல%
ெம7தா ன$பி விதிவிதிேத
யாிதா2 DE சிவ@2க
மாச4 றில2E ச2கமைத
யரனா ெம& ெதாLதிைறEசி
யா $ நாேம லாேனாெம
&வா யவா ய+லாத
D5ைம கடD ளயா
ைர % ெதாL$ப கெதாL$ப
ெனேற ள றதிக %
திாிவா ஞான திறவெரBE
ெச+வா நடE சி&ேதேர
சிதா% த க5 சிவான%த
ேதவா நடE சி&ேதேர.

739. சா% திமா+ விதி காிதா7
தEசி தா%த; சிேராமணியா%
ததா திைரய மரபி+வE
ச.ைட நாத றிவளி
8$ ேப 3Dமி+லா
X$ ேப 3Dெகா5ெட
X$ ேப 3வழிேத
ள$ % மல$ேபா கி
வா மினிநீ ெயறைழ

(9)
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மBமறிைவ யறிவி
வ%த வறிைவ மாறாம
மா4றி; சிவேப றறளி E
சீE சிற% தஞான;
ெச+வா நடE சி&ேதேர
சிதா% த க5 சிவான%த
ேதவா நடE சி&ேதேர.

(10)

சிவானத பி ைளதமி )/றி/&.
)/றி/&.
------------------------------------------------------

சிவானத பி ைளதமி றிைர

639. வாாி - கட+; வடவி க$ - ஆலமர$, வட வி\$ எB$ வடெமாழி
வடவி க$ என வட ெசா+லாயி4&; நா+வ - சனக, சன%தன, சனாதன,
சன4மார எற நா+வ; சிவெபமா க+லால மரதி நீழ@@%
த\ிணாHதி வவமா7 ேம4>றிய நா+வ $ உபேதசிதா. அகில$ - Kமி;
அ ைமேயா - அயவ; சகள வவ$ - சடவ வவ$; ேதசிக தைலவ Hதி; கடகய3கத - மதநீ பா$ யாைன 3க3ைடய விநாயக;
ைகைய%தைன - ஐ% ைககைளைடயவைன, ''ஐ% கர3$ அ2ச பாச3$” என
வத+ கா5க; அ./ைற - திெவ5ெண7 ந+8; கதி - ேமா.ச$; இ2ள
விநாயக ெபய "ெபா+லா விநாயக" எப.

கா ப"வ
640. சீKத பவளDவி+ ப;ைசெயாறE ேச%ெதாைமயா7 விள2க சிறெபா%திய பவளDவ$ ேபாற சிவ%த நிறமைம%த சிவன வவதி+
ப;ைசநிறமைம%த பாவதி ஒ ப கதி+ ேச% ஒ ேசர விள2க; பாதிபாகைத
பாவதி  ெகா/ததா+ இ2ஙன$ >றின. ெசL$ன+ - க2ைக; பண + அடவிபட2கைளைடய பா$ >.ட2க; மகிதல$ - Kமி; தா Kத களப விள
வன3ைல கனி தா.டாமைர;ெச+வி ேகவ - மாைலயணி%த வாசைன; சா%
Kசிய இைளய அழகிய தனைதைடய ெப5ணான தாமைரயி+ வாL$
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இல மி  கணவ (திமா+); திதி - காபா4&த+; அர - சிவ; காKத
Pகர$ - கநிறமைம%த பறி; அ - பாத$; காKத Pகரம ஆகி அேதய:பிரமB$ விOMD$ த2களி+ யா ெபாியவ எB$ வாத$ எL% சிவைன
ேக.க அவ அ5ணாமைலயி-ள த வவதி அையயாவ 3ையயாவ
யா பா வகிறாகேளா அவகேள ெபாிய எ& >ற அ2ஙனேம பிரம
அனபறைவ வவாகி ேமேல 3ைய காண பற%$, திமா+ பறியாகி
அைய காண Kமிைய ேதா5$ ெசறன. திமாலா+ 3யாம+ தி$ப
பிரமேனா "க5ேட" எ& ெபா7 >றின. க5 அ;சித:- சிவெபமாைன
Kசி $ ேபா ஒ மல ைறய அேபா த$ க5ைண பி/2கி அ;சிதா.
ஏறாக; <ம%த:- திாிரச2கார காலதி+ விOM தா சிவெபமாைன; <ம க
எ5ணி எதாக நிறா. அவமீ சிவெபமா ஏறியளினா, (சிவராண$);
கிாிைகைய; ெச7த:- இராமபிரா (விOMவி அவதார$) ேசவி+ சிவ@2க$
ஏ4ப/தி Kைச ெச7த கா5க. கிாிைக ெச7தலாவ - சிவைன ஆகம2களி+
விதிதவா& றெதாழிலாB$ அகெதாழிலாB$ வழிப/ைக (சி. ேபா. பா./
359); அர தன  அதD ெகா5ட+ சிவான%த ெப$மாதைன ர க எ&
விைன3 ெகாக. (1)

641. ஒளிசாதன$ - பிரகாசி $ உதிரா க$; பத$ - பாத$; பாைக - பாதர.ைச;
உேவட$ அேவட$ உவவ ேவட$ இைவ 3ைறேய Qலசாீர$, P ம சாீர$,
காரண சாீர$ எ& ெபய ெப&$. இைவகள உ5ைமயி ந+ல ண2கைள
ேபாதிபத4 உ5டா கப.ட உவைதைடய அயவ; Qலசாீர$:பEசKத2க > பாிணமித உட$; P ம உட$:- <ைவ, ஒளி, ஊ&, ஓைச,
நா4ற$ எற ஐ%$ மன$, தி, அக2கார$ எற H&$ ேச% ஆமா க
உலக ேபாக2கைள அBபவித4 கவியாக நி& மரண காலதி+ `Qல
உட$ைப வி./ பிாி$ அ0ப உட$ ; P $ உட$ எ& ெபய. காரண
சாீர$:- ஆன%த மயேகாச$ (ேவடதாாி <பாவ$) ஐ% வைக சாீரதி+ கE<கசாீர$,
ணசாீர$ நீ கி இ2 >றின. @2க ச2கம ெபாக - , சிவ@2க$,
அயா >.ட2க.

(2)

642. பாிKரண$ - கடD; ததாதிைரய:- அதிாி ாிஷியி திர. அதிாி
ாிஷி  அநPையயிட$ அவதாி ேயாகதி க வி$பியேபா இ; சி&வ
விடா பிப4&வைத ெய5ணி இவகைள வி./ தனிதி க 100-வட$
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சலதி+ ேயாக$ ெச7 ெகா5% அ$ம/வினி&$ ெவளிவைகயி+ சி&வ
விடாத எ5ணி ஒ அழள ெப5Mட வ%தன. அைத க5ட 3னி;சி&வ
அவாிட$ ெவ& ெகாளாதி கD$ 3னிவ கள%த+ 3த@ய பEசமா
பாதகEெச7 ெவறிதிபவரா7 அவக. கா.ட இ;சி&வ நீ2கின.
இல மிைய அ<ராிடதி% நீ2க; ெச7 ேதவ  ெவ4றி ேதயவ. அதிாி
தவE ெச7ைகயி+ விOM தாிசன% த% த$ைம அவ  ததE ெச7ததா+
இெபய ெப4றா. சிவான%த இவர ேகாதிர$ ேபா-$. ச.ைடநாத
வரலா4ைற தால பவ$ ஐ%தா$ பா. றிபி+ கா5க. சைமய$ - மத$;
பவ அதீத$ ற% ஒளி$ - காலமாகிய உய%த நிைலைய$ கட%
பிரகாசி $; பவ$ - பாவ$; பEசா கர$- "ஓ$ நமசிவாய" எப; பரமான%த
தீத:- இவ சா@வாகன சக$ 1049-இ+ பிலவ2க வட$ பிற%தவ. ேதவக,
க@யி+ ெத7வப தி ைறத+ ேநா கி விOMைவ பிராதி க விOM
வாவினவதாரமா7 இவைர Kமியி+ ‘உ/பி' எB$ ரஜிதaடரைத ய/த
சிவ0யெமB$ கிராமதி@%த மயேகஹ ப.டாசாயா  மகவா7
ேதாற; ெச7தா. 3த@+ இவ ெபய வா<ேதவா சாாியா எப. அ;<த
பிேர\தீத பிரம மீமா$சசாதிர விதியி ெபா./ Kண
பிரEஞாசாாியைர நியமி க கதி; ச2காபிேஷகE ெச7 'ஆத%ததீத' எற
நாம2ெகா/தன. இவ ெச7த அ4த2க பல.

(3)

643. மதம&$ ன+ - மி% <ழ-$ க2ைக; பணதரD - பட2கைளைடய
பா$க; அ2கைற மிட4ற - அழகிய நEச கைற பித கLைதைடயவ;
ம./லD$ அ$ய மலபத$ இல2கிவ ைம கMைம ப2க - ேத த2$
தாமைர மலைர ேபாற பாத$ விள2$ ைம Kசிய க5கைளைடய
உமாேதவிைய ப கதிேலைடயவ; அ ஆன%த நடனத - அகிற
இப நடனைத; ெச7பவ; மத$ ஆ அதிாி அ$பர Cத4 கண - மத$
ெபா%திய யாைன ேதாலாகிய உைடையைடய ெந4றி க5ண; அ$பர$ சீைல; அ%தவ அவ  அ ாி% மகி வா7 நிற 3த+, ந4கைணயா,
அ4த நிர%தர எ& பிாி க; மல கைண யன2கைன யளித?$ இப
ெந/மா+ மலகைள அ$பாகDைடய மமதைன ெப4ற திமா+; அ2கமல பிரம; மளா சி4றறிD - மய க மி%த சி4றறிD; அ + த%தி/ - அட%தி/;
சித$ மல$ப%த$ - மன 4ற2களாகிய க./ க; கடDளான நிதிய விள2$
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நாதனான, தி க4றவB  எளிைமயானவா7 ப4பல வித$ ெச+-$ மனைத
ஒL2ப/தி அைள த%த சிவான%தைன பாகாபாயாக எ& 3 க. (4)

644. கமல3கினி - தாமைர ேபாற 3கைதைடயவ; க மிர கமல விழி
மகா<%தாி - விைர% மிரகிற தாமைர ேபாற க5கைளைடய மி க அழ
வா7%தவ; ேகா. ஏ கனகவைர 3கைன ெகாக த களப 3ைலயினா
- சிகர2களா+ அழ வா7%த ேம மைல;சிகரைத ேபா& ஒ ெகாயினிட$
ெப4ற கலைவ; சா% Kசிய இ 3ைலகைளைடயவ; பEச அ.ட அ காி ஐ%, எ./ எL கைளைடயவ, 307 -ஆ$ பா. றிபி+ கா5க.
நிமலாய மணிசல இடமதனி+ நிைலெகா நிம@ - அL கி ைமையைடய
அழகிய சைடையைடயவ இட$ த2$ 4றம4றவ; ஆ/ அ$பாி - ஆ/கிற
ேம@டைத ைடயவ; அக$ - மன$; சீ அப உ ெதாேமா விம@ என
பிாி க; உ ெதா$ - மனதி+ தாD$; மைலயைரய அ <ைத இமயமைலயரச ெப4ற த+வி; விைனகளகலேவ - தீயவிைனக நீ2க; விதி
திகிாிகர அமர 3னி பாவிய பயிரவி - பிரம, ச கர ேம%திய திமா+, ேதவ,
3னிவ தித உமாேதவி; அ இனிய உவமா7 வ%த ெம7 கீதியா
இல$ அக$ அணி தைகெகா  மணியிைறவ எழி+ சிவான%த - அளி
இனியவவமா7 வ%த உ5ைம கீதியா+ விள2$ மனதி+ அணி%
ெகாளத க ததி ெகா5ட உய%த வாகிய, கடDளான அழமி$
சிவான%த.

(5)

645. பாத2கிய அப - Kமியி-ள அய; பிறவிய - பிறவியினாலாகிய
ப$; பாச2க தவி% ................................... ............ சி%ைத நிைன ஆைசைய நீ கி பிரகாசமைட%த உ5ைம ந5ள இபைத தபவைர
ேபா-$ உபாய2 ெகாவத4 அ ெபகி உட@-$ `பாிச$ ெச7
ெவ+லபா ேபா& இப%த$ இைசேயா/ >ய ெசா+ைல; ெசா+@
நைமயைம%த ெபாைள மனதி+ நிைன; இAவயா+ மன$, வா , காய$
ஆகிய வ4றி ெதாழி+ >றினா; சீத2கிய அ$பர ெம7தவ *-% தர+
அ2கமி $ ேயாக$ ாிகிற அDதிாிேச இ%தவித2க - சிற ெபா%திய
கடDளி உ5ைம ேச%த தவ *+ப அOடா2கேயாக$ ெச7கிற அDதிாி
தீ.ைச 3த@ய இ%தவித2க; இய4& - ெச7; அளிதிட - காபா4ற; வா
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தா2கிய ெகா2ைக மதெதL Pம2ைக இட%தனி+ ைவத மணாள தளி ஐ%
கரதின - க;< ெபா%திய தன2க களி எL$கிற ெத7வ ெப5ணாகிய
பாவதிைய இடப கதி+ ைவத சிவெபமானிடமி% தளித ஐ%
ைககைளைடயவ; மா அ$பிைக ைம%த - பாவதியி ைம%த ; நிதைன
மாக$ விெய& தி இனிதா7 அ$Kவல$ாிய கரமாவிகனி ெகா5ட
மகி ;சிய - நடனமா/$ சிவெபமாைன ஆகாய3$ Kமி$ இவேரெய&
தி மகி ;சியா7 அழகிய Kமிைய வலமாக; <4ற அதனா+ ைகயி+
மா$பழைத ெகா5ட மகி ;சிைய ைடயவ; ேமவிற$ ெதா%தி
...வயி4றின - ேமமைலயி ப க2களிெல+லா$ பாரததி4கான <ேலாக
எL கைள எLதப/வதா+ . அழ நிர$பிய த%த3$, மி%த மா$பழ3$
பாச3$, அழ நிர$கிற அ2ச3$ ெபா%த கேணசனாக திக கிற ெதா%தி
வயி4ைற ைடயவ, இ2 ேமவி என4பால ெச7 ேநா கி 'ேமாி” என
ெதா க. ஏத2க - 4ற2க; 3 கண. விநாயக  ெபய; ெத த%தி
3கத - ெதளிைவைடய யாைன 3கைதைடயவ; ஈ இ2 இய$த+
ஒப& நாத - இதைன இAவிடதி+ ெசா+-த@+ இைணயி+லாத தைலவ. (6)

646. ப+ நக$ ைனைகயா+ - பல நக2களா+ அழ தகிற ைககளா+; பனக$
ைனைகயா - பா$ைப தாி $ சிவெபமா; பதி இலக$ தனி+ - பதி
விள2$ ெபமானிடதி+; பதி இ+ அக%தனி+ - பதியி+லாத மனதி+;
உைள%ேத - வ%திேன; என க5தமா$ எ அக5தமா$ இைற - எ
க5தமாகD$ எ அக5தமாகD$ உளேதா அ கடD; ஏைழயி ேம+ அ
ஐ - எளியவகளிமீ அ ெகா5ட தைலவ; ஏைழயி ேமல இAவறியாைமையைடய எமீ$ அளின; ெபா நைகறா கதிெகா இல மி மகி % மாபிமீ த2$; உறா - ெச7யா எற வா7பா./
விைனெய;ச$ ெச7 என திாி%த; ெபா அைக உறா கதிெகா <வ கேலாக$ வ%தாதவா& உேப%திரனாக; ெச& நிைல ெகா5ட; க
மக - க % ேபசப/$ திமா@ மக. மEைஞRதி - மயி+ வாகன;
ேபாத$ கட%தவ - அறிவி4 மபா4 ப.டவ; ேபாத2க த%தவ - அறிவிைன
உலக தா  ஊ.னவ. (3க தமி ;ச2க லவராயி%தைம கா5க).
ெத அக%தனி+ உ&$ - பாரத நா. ெத4கி கMள இடமான
தமி நா.லைட$, (3க றிEசி நில கடDளாவைத ஓக); ெத அக$ தனி+
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உ&$ - அழகிய மனதி+ அைட$; சிற & 3னி காாிய - சிற ெப4ற
அகதிய 3னிவ  தமிழறிD&திய ேவைலைய; ெச7தவ; காாிய$
எபதினி& காாிய எற றி விைன34றாயி4&. ேசவ+ ெகா 
இைறவ - ேசவ4ெகாைய ைடய தைலவ; ேசவ+ ெகா தி  இைறவ ேதவ
ேசைன  அதிபேன - காவைல ெகா5ட அ.டதி  தைலவகளாகிய
ேதவகள ேசைன  தைலவனான 3க.

(7)

647. Cத+ விழி$ விழிகளிர5/$ எபதனா+ H& க5களாயி4&; மணி ைழ
- மாணி க 5டல2க; எழி+ ேமனி; சிவ$ - அழகிய உட@ சிவ%த நிற$;
ாி *+ - KY+; தைல மா@ைக - தைலயி4 Pய மாைல; கைத; சிமய கர$ த5டாத3$, ஞான மயைத உபேதசித-3ைடய ைக; அர4&$ ஒ@ $;
கி5கிணி - சில$; Sர கி5கிணி - Sர கழ+; அரவ அைர நா5 - பா$பாகிய
அைர ஞாணிைன$; Eசிதேதா/ அம$பதேதா - வைளவாக உ.கா%
உள பாதைதைடயவ; ணமைல - "ணெமB$ ேறறி நிறா''
எறா வ?வ. சிமய கர$ - சனக 3த@யவ  உபேதசித நிைல யா$.
(8)

648. பவள கனிவா7 - பவள3$ ேகாைவ கனி$ ேபா& சிவ%த உத/ள வா7;
பம 3க$ - தாமைர மலைரெயாத 3க$; பிைற; சைட$ - ச%திரபிைறெயB
மாபரண$ தாித பின+ மயி$; பணில கள3$ - ச2 ேபாற கL$;
கைழேதா - H2கி+ ேபாற ேதா; பகமணி ேபாற கர3$ - பக
மணிேபா-ள ைகக?$; ேபாற ' என ச%த ேநா கி மி க; கDள கய ேகா./
இள3ைல - மத;<வ.ைடைடய யாைன த%தைத ேபாற இைளய 3ைல; கதி
ெவ5கைல$ - Pாியைன ேபாற ெவ5ைமயான உைட; சசி - ச%திர;
தவள கமல$ - ெவ5 தாமைர; ச3கேதா - பிரம; திவள+ - ெம@த+;
அM க - ஆமா க; பBவ+ - பிரப%த$; நாெடா&$ - நா ேதா&$.

(9)

649. திவாசக கடD - மாணி கவாசக; அப - திநாD கரச; திநாவலE
<%தர - <%தரHதி <வாமிக; ப.டணதிைறவ - ப.னதக; திHல:-
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தி ைகைல மைலயி+ ந%திேதவ அ ெப4ற சித; Kமியி+ அகதிய
3னிவடனி க எ5ணி ஆகாய மா கமாக வைகயி+ திவாவ/ைற
ய5ைடயி+ Hல எற இைடய இற க ப< க அவைன நீ2காதிபைத
க5/ அவBட@+  கன. இவேர திம%திர$ இய4றினா. ெம7க5ட
த$பிரா:- சிவஞானேபாதமிய4றியவ. இவ வரலா& 45-ஆ$ பா. றிபி+
கா5க. தவாச$ ஆ அ ைறேமD - பEச தவி கீ வசித+ ேபா&
ெபா%திய திெவ5ெண7 ந+8ைரயைட$; அண%தி:- இவ ந/நா.+
ெப5ைணயா4றி வடகைரயி-ள திைறRாி+ 13-வ *4றா5+
பிற%தவ. ெம7க5டேதவ அளிய சிவஞானேபாத$ எB$ 3தX- 
உைரயாக; ெச7ளி+ பானா. இ சிவஞான சிதியா எ& வழ2$. தைக
உமாபதி :- ததி ெபா%திய உமாபதி சிவாசாாியா; மவாசக2 கட% ஒளி த$ 4ற3$, ேப;<$ கட% பிரகாசி $; மகேதா - மகிைம4றவ. ந கீர கைட;ச2க கால லவக. தைலவராயி%தவ; தி3கா4&பைட,
ைகைலபாதி காளதி பாதி 3த@யன பாளா. ப.டணதிைறவ:- சிவHதி
பல தல2க?  ேபரBட ெச+ல ேபர காவிாிK$ப.னதி+
விபமி கா. அைத க5ட சிவ 'இ2 பிற க' எற சாபப
சிவேநயத $ அவ மைனவி $ மகவா7 ேதாறினா; <ேவதார5ய
எற ெபயட விள2கினா. சிவகைல ெயபவைள 16. வயதி+ மண$ாி%தா.
இவ பல விைளயாட+க நிக தி யி&தியி+ திெவா4றிRாி+ சிவமானா. இவ
ேகாயினாமணிமாைல, தி கLமல 3$மணி ேகாைவ, திவிைட மQ
3$மணி ேகாைவ 3த@யன இய4றிளா. அேள மD வ?வ - அ
ெபா%திய திவ?வ; 2க அAைவ - பாி<த$ ெபா%திய அAைவ;
க/ெவளி; சித:- ஒ சித இவ த$ ஆமாBபவைத பிறமறி% அAவழி
நட% சீெபற பிரபEசைத; <த ெவளிெய& க5/ இெபய
அைட%தவேபா+ ெதாிகிற. இவ ெச7த *+ க/ெவளி; சித பாட+.
சித$பலவ - இவ ெம7க5ட ச%தானைத; ேச%தவ. சிவபிரகாச$ எற
*-  கைர; Pதிர$ ெச7தா. உமாபதி சிவாசாாியா: இவ
ேசாழநா.+ தி@Rாி+ ைசவ ேவதிய லதிலவதாிதவ. மைறஞான
ச$ப%த இவர பாிபாகமறி% சிவஞான ேபாதைதபேதசிதன. இவ
ேகாயி4ராண$, தி3ைறக5ட ராண$, ேச கிழா நாயனா ராண$ 3த@யன
ெச7ளா. சிவவா கிய:- இவ தமிழி+ த$ ெபயரா+ சிவவா கிய$ எற *+
ெச7தவ. இவ Kமியி+ பிற ைகயி+ ‘சிவா' எ& ெசா+@ ெகா5/
விL%தபயா+ இவ  இெபய இடப.ட. க5Mைடய வள+ :-
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திஞானச$ப%த <வாமிக திவ ெப4றவ. இவ ெச7த *+
ஒழிவிெலா/ க$, மாயா பிரலாப$. ைக நமசிவாய :- இவ
திவ5ணாமைலயி+ ஒ ைகயி+ நிOைட ெச7 ெகா5%த சித. இவ
ைகயி@%ததா+ இெபய ெப4றா. இவ அ$மைலயி+ Q2$ ஊEச@./
அதி+ சயனி நிOைட ாி%வ%தன. இவ மாணா க நமசிவாய; இவ
ெச7த *+ அணகிாிய%தாதி. க5ணப:- அ&ப H&
நாயமாகளிெலாவ. ேவ/வ; காளதி மைலயி+ 3தி ெப4றவ. வ?வ,
அAைவ இவகைள ப4றிய அறி%த விஷயேமயா$. உவாச$ இனி வராம+
கா க - உவட வாL$ வா

ைகயினி வாராம+ காபத4.

; (10)

--------------------------ெச$கீைரப"வ

650. ெவ5ெபா - விKதி; 3த$ - 3ேபாற ஆன%த க5ணீ; ம%தகாச$ சிாி; மம$ - மா; அணிய+ - மாைல; சிவ விழியி மணிக தாவட3$ சிவன ெந4றி க5ைணேபா& பிரகாசமி க 3தினாலாகிய கLதணி மாைல;
இ - ஐ%தா$ ேவ4&ைம உவம ெபாD; அைரயிலாட - இ/பி+ அைசய; அண
அ$யமதனி+ இனிய கரதலமதனி+ - சிவ%த தாமைரைய கா.-$ இனிய
ைகயிடதி+; அEச-ட வரத$ - அபய3ட வரத3$, இத விாிைவ 537-ஆ$
பா. றிபி+ கா5க. சரண$ - பாத$; ெதளவ$ அைமயக மன%ெதளிவைடய வ$ அயாக; தவ + ஆன%த - தவான%த; நீத நீதிையைடயவ. (1)

651. அஃ அற - அ%ேநா7 நீ2க; பாிவா7 - இர கமா7, உய H& நா இைடகைல, பி2கைல, <ழி3ைன எற H& நாக; பா - ப;
இர5ைட$ - இைடகைல, பி2கைலயாகிய இர5ைட$; ஒ நா <ழி3ைனெயB$ ஒப4ற நா; விழி ேநா கி - H கி மதிய பாகதி+ விழி
மதிய பாகதி+ விழி 3கமாக; ெச-தி; ஏ% ைகைபயவி  இனிய
ெவ5ெபா யவி த$ - தா2கிய சிறிய விKதிைபைய அவி  இனிய
விKதியாகிய அமிதைத; ஈ% கர$ இ./ இத4 நிைல&$ பதிய$ தன பாத
உதக$ நிேவதிய$ - ெகா/ ைகயி@./ இத4 நிைல&$ பதியமாவ
தன (சிவான%தன ) பாத நீராகிய நிேவதியேமயா$; ேவறா$ நியமமாகா
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உ%த உ&தி ெய%த வழியி+ நி+ெல& - ேவறாகிய ஒL க$ >டா உன
மனD&திேயா/ என வழியி+ நட எ& >றி; விைனக தீ க திலதமா7 ஒ
வயிதியனாக - தீவிைனக நீ2க ெந4றி திலக$ ேபா& ஒப4ற ைவதியனாக.
(2)

652. பாசெமB மடவி - ஆைசெயகிற கா/, உவக$; ஒைமயிறி மனெமாமி ைகயி+லாம+; பEச இ%திாிய ேவட - உவக$; ஓைச Cக$
ைழ  இப$ மவ; சிவ உ5ைம ெமாழி ேப<வா$ - ஓைசைய
யBபவி $ 5டலமணி%த காதி4 இபமைடய சிவன உ5ைம
விள க2கைள ேப<கிற வா$; உடலம ளக3ற இனிய பாிசைனதD$
ஒளிமல கரமிர5/$ - உட+ ளகா2கிதமைடய இனிய `பாிசைததD$
பிரகாச$ ெபா%திய தாமைர மல ேபாற ைககளிர5/$; மாச&2 க5 ன+
கா5ட+ ெகா5/ இப3ற வா7த ச2க$ ேவட$ - 4றம4ற க5களினி&
ஆன%த நீ கா5பைத ெகா5/ இப3ற ெபா%திய அயா ேவட3$;
வா7  உணD தீத பிரசாத3$ - வாயிB  ந <ைவணDள
வான சிவான%தன பாத தீதமாகிய பிரசாத3$; நாசி  வாச$ அரவி%த பத$
H   வாசைனைடய தாமைர ேபாற பாத$; ேத<லD$ உைழ கா.
உைழைய பிபதா7 - ஒளிவா7%த மாைன கா. மாைன பிப ேபால. (3)

653. உவ% அ<தமி+லாத இடமா$ ஆ0 நிலதினி+ எ& பிாி க, மளான
இமாைய கம$ திேராத$ இ மவிய சி4றறிD எB$ வைக ெகா?$
கைளைய பி/2கி - மய க$ ெபா%திய <தமாைய, அ<தமாைய எற
இர5/$, சEசித$, பிராரத$, ஆகாமிய$ எற Hவைக கம3$, மைற $
இ ெபா%திய சி4றறிD எற வைக ெகா5ட கைளைய பி/2கி; வா/த+ தளத+; நறா7 விள கி - நறா7; ெசழி மா& ெச7; பல தவ எ&
என பகD ெகா5/ உள$ பLத பி அதைனயினிதா7 ெதாிவாிய ெபS/
ேச கிற பல தவ எைற ேகா எ& உணத+ ெகா5/ மனமாகிய
கதிக பLத பிற அைவகைள மகி Dட ஆரா7த4காிய ெபாிய S.+
(ேமா.ச S.+ ேச கிற வ+லவேன; ஆ0 நிலதினி+ உழைவ; ெச7
அறிவாகிய விைதைய விைத மய க2ெகா5ட இர5/ ெபாிய மாையக, H&
கம2க, மைற $ திேராதமல$ ெபா%திய சி4றறிD எற வைககைள
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ெகா5ட கைளகைள பி/2கி அபயிைர தளராம+ வள காலதி+ ந
விள2க தBைடயெத& கைணட கவனி நறா7; ெசழி க; ெச7
பல ெகா/ப எேறா எ&, உணத+ ெகா5/ மனமாகிய கதிக பLத
பி அைவகைள மகி Dட ஆரா7வத4காிய ெபாிய S.+ ேச கிற
வ+லவேன எ& ெபா ெகாக. (4)

654. உயிாின$ அவைத - உயிக சா கிர$, ெசாபன$, <Lதி, ாிய$,
ாியாதீத$ எ& 'ஐ% அவைதகைளயைட$; உணவாியதா$ இதைன
வில $ ஓ உ5ைமயா7 எ& பிாி க; பக+ இரD$ இறிய <டாதா7 - பக-$
இரDமி+லாத ஒளிைய ைடயதாகி; அலகி-யி - அளவி+லாத உயி; இத$
அகித3$. கா$ அண - இபடB$ படB$ கா$ Pாிய; வலவ
- ேதபாக; அ%தரதினி+ நி& இழி% மன$ உவா அ$ய$ Kாி கD$ஆகாயதினி& இற2கிய Pாிய கதி காக மன$ உ$ தாமைரமலக மல%
களி கD$; பதி - Pாிய; திலத$ - ெபா./. (5)

655. திைண - Kமி; வளி - கா4&; ெவளி - ஆகாய$; ேம4>றிய அயா+ பEச
Kத2கைள ணதினா. ஒ@ண ெசவி - சதைதயறிகிற கா; ேதா+ - ெம7;
விழி - க5க; சி2ைவ - நா ; இAவயா+ ஞாேன%திாிய2கைள >றின.
"ஒ@ பாிச3$ உவா7, இரத, மணமவா7” எற அயா+ P ம Kத2களான
நா4ற$, <ைவ, ஒளி, ஊ&, ஓைச எபனவ4ைற >றினா. "வா , அ$,
கர3$.........தமா7”. இAவயா+ வா , ைகக, பா, பாத$, உபத$ ஆகிய
கேம%திாிய2கைள >றினா. பா - அவினிடமாக நி& மலசலைத
கழி $. உபத$ - த$; மன3$ தி$ ஆ2காரட மகி சித3மாகி. மன$,
தி, அக2கார$, சித$ ஆகியைவகளாகி; ேம4>றிய பEசKத$ 5; ஞாேன%திாிய$
5, P ம Kத$ 5, கேம%திாிய$ 5, மன$, தி, சித$, அக2கார$ எபன 4, ஆக
24-உ$ ஆமாDைடய கவிக; அக2கார$ - 1. ைதசத அக2கார$. 2. ைவகாாிக
அக2கார$. 3. சாவிக அக2கார$ எ& வைகப/$. ைதசத அக2காரதி+
தமாதிைரக?$, ைவகாாிக அக2காரதி+ கேம%திாிய2க?$, சாவிக
அக2காரதி+ ஞாேன%திாிய$ ஐ%ேதா/ மன$ ஒ&$ ேதா&$. இைணத
3 காலமதா7 நியதி$ எழி+கைல விைதமா7 இராக$ டB$ மாையமா7 -
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இAவயா+ H& கால$, நியதி, கைல, விைத, இராக$, ட, மாைய ஆகிய
ஏL விதியா தவ2கைள றிதா. இபா.+ 36-தவ2களி+ ஆம
தவ2கைள$ விதியா தவ2கைள$ றிதா. அைம  அணித$
மலர த$ இைறவா எ& பிாி க. (6)

656. சிவதவ$ - சிவB கிட$, நாதெம& ெபய. பிேரர$ - ெதாழி+ ப/த+.
தவமி%த சிவதவமா7 சதியினிய கைத உதவாததா7 ததிையைடயதா7
36- தவ2கைள; ேச% தா2வதா7 ஒப வவா7 (உவ$ 4, அவ$ 4,
அ Dவ$ 1) உட+, அ%த கரண2க, Kமி, ேபாக2க ஆகியைவகைள
ந+கியதா7 5ணிய பாப2கைள ெப4ற தா7, தBைடய விைனயினாேலேய
பலேபத2களா7 பாவ2கைள நீ கி உதDகிற 3வானவனா7
தனிதைமையைடயவனா7 நிைலயானவனா7 >&$ மைறத-$, கைண
ெச7த-மான அவவானவனா7 Sணான ெச+வைத நீ த4 வ%த
தவ;ெச+வைத ைடயவேன எ& ெபா ெகாக. பவ$ - பாவ$; திேராத$ மைறத+; நவவவி விாிைவ 69-ஆ$ பா. றிபி+ கா5க. (7)

657. உயிக ேகவல$, சகல$, <த$ எ& H& காரணவைதக?$ அவ4றி
உ.பிாிவாகிய பதிைன% காாியாவைதக?$ உளனவாதலா+ 'ேகவலமதி+
நிைலெப&3யி' எறா; இ தைன அக& அறிவி எ& பிாி க. பர$ +
அறிD - பரைதயறி$ அறிD; இ பரவறிD என நிற; இதி+ இ;சாசதி,
கிாியாசதி, ஞானாசதி, பராசதி ஆகிய சதிகளி விாிைவ கா5க; பரேயாக$ பரைனயறி$ ேயாக$; இைற - தைலவ. ேகவலமதி+ நிைலெப&3யி 
ஆதரDவர; ெச7வ இ;சாசதியாகD$, அADயிக. இளாகிய மல$ நீ2க
தவ கிாியாசதியாகD$ இைள நீ2கி அறிவி தைமயாக; ெச7வ
ஞானாசதியாகD$ >றினைம கா5க. பைர - பர0ப$; பர0ப$ : சடசி களாகிய
தாவர ச2கம2க? ெக+லா$ தா ேவ4றநி& ெபைம ெபா%திய கா5ய
சதிேய தன  திேமனியாகி ஆணவமலE சகசமாயி கப.ட ஆமா க
பாக ேபத2கைள திDளதைட% தனதி;சா ஞான கிாிையயி ெச7தியாகிய
மாயா தவ2களினா+ சி.$, திதி$, ச2காி$ மலபாக
வா விேலயி%த தவ2க ேவறா$ப ; சதிநிபாதைத விைளவி;
சதிநிபாததி வழியிேல ற$ேப க.லB  ேதாற மானிட;ச.ைட சதி
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எL%தளி வ% தா ேவ4ற நி4கிற 3ைறைமைய தகிறவ
ஆமா க? ெக+லா$ அறிவி4கறிவாயி கிற 3த+வேனெய& பிரதி கிைன,
ஏ, தி.டா%த2களினாேல மய க விக4பமற தனறிவிேல விள2க க5/
நிற அவதர$; பாிதாிசன$ :- ஆமாெவப எAவிடதி-%
ேதாறாமெலனெத&$ யாென&$ நிற அசதிய ேபாத$ நீ2க ேதசிக
HதியிBைடய அB கிரக ஞான$ பிரகாசி நிற அவதர$ 3த+வBைடய
பாத$ எ&$, தைனண$ பதியாக தா வதான விடய ேபாக2கைள
அவ, அவ, அ வா7 ேநா மிடெம+லா மவBைடய அB கிரகைதேய
க5டBபவி $ அவதர$ 3த+வBைடய தி3க$ எ&$, அ%த
அB கிரகதிேல த4ெசய+ ேதாறாம+ பரவசப/$ அவதர$ 3த+வBைடய
தி3யாெம& மறி% இ%த D5ைமயிைன; ச%ேதக விக4பமற Dளப
விசாாி ேத% இவ+லாம4 சதியமாள ெபா ேவேற
ெமாறி+ைலெய& ெதளி%, என யாெனB$ விக4பமாகிய பிதிவி 3த+
நாதமீறாக; ெசா+லப.ட சகலாவைதயி-$ ெபா%தாம+ இ%த கவிக
நீ2கினா+ தன ள சகசநிைலயாகிய ேகவலாவைதயி-$ ெபா%தாம+ இ%த
ேகவல சகலமிர5/$ நீ2கினவிட விள2வதான ேபாத Kரணமாகிய அக$ பிரம
ஞானதி-$ ெபா%தாம+ ேதசிக HதியிBைடய ெச7தியா7 அறித4காிதாகிய
ேமலான Kரண விப% ேதாறாம+ ஏகேதச வியாபாரமாகிய தBகரணாதி இபேம
ேதாற அ%த விப2கைளேய ெம7ெயறBபவி நிற 3ைறைம ேபால
தBகரணாதியிப ெமAவிடதி-$ ேதாறாம+ Kரணவிப ெதாட;சியாகிய
ேதசிகHததி னB கிரக ஞானதிைன ெயAவிடதி-$ க5டBபவி $
அவதர$. பரேயாக$ :- சடசி களிர5B நி& விள2வதாகிய இதாகி
த2க? ேக4ற சதாதி விடய2களிேல ெய%த விடய2க வ% தா கினா-$, அ%த
விடய2கைள ெயதிாி./ பா இைவ மாயாகாாியமான தBகரணவன
ேபாக2களிBைடய விக4பெம&$ இ%த விடய2களினி&$ விள2வதாகிய
இதாகித2க கமதின விக4பெம&2 க5/ தன ெகன; ச4&$
ெச7தியி+லாத சட0பமாைகயினாேல தானாக; ெச7திடவறியா அ%த
விடய2கைள யவவாக சி மாமாைவ நிதியனா7
Kரணனாயறிவாயி%தா-$ தானாக ெவாைற மறித4கறிவி+ைல ெயB
3ைறைமைய ளப தாிசி அ%த அளின நிைறெவ+லா% தன
வவாகDைடய Kரணவிபெமன க5 Hதமா ெயL%தளி மானிட;
ச.ைட தாி வ%பேதசித வB கிரகைத ளப தாிசி இAவிடதிேல
வ% ெபா%தப.ட சதாதி விடய2கைள ெய+லா$ அ%த வB கிரகதினாேல
ெபா%தி பா இ%த விடய ேபாக2களி வழிதா7 தீவிைனைய;
ெச7வி கிற$ அB கிரகமாகிய திவ தாேன இ%த நைம தீைமகைளயறி$
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ப  சிபாகி வ%த விடய ேபத2க.$ அAவB கிரகமாகிய அ தாேன
ெய&ளப தாிசி இ%த 3ைறைமேய யறி; சிதாகிய ஆமவ கதி4$
சடமாகிய பாச சால2க.$ ஒைற ெயாறறியD$ ஒைறெயா& ெபா%தD$
ஒ ச4&E ெசய@+ைலெயB 3ைறைமைய ளப தாிசி அ%த
ெபாேளா ைசவதாகிய அவதர$. பரேபாக$ :- எதைகய ெதாழி+கைள;
ெச7தா-$ த4ெசய ெலAவிடதி-$ ேதாறாம லB கிரகமாகிய அணிைறவிேல
ேவ4றநி4கி+ அ%த அ?  3தைமயாகிய ேநய$ அவனதறிD Kரணெம+லா$
தன வவாக ெகா5/ தான%த அறிD Kரணதி4 ெக+லா 3யிரா7 இவனதறிD
ெதாழிலாகிய இ%திாிய ேபாக2களா7 வ$ சி ெதாழி-$ தன சிE
ெதாழி-மாகேவ சி ெதாழி4ப/$ நானாவிதமாகிய ேபாக2கைள ெய+லா$
இவB  தன Kரண விபமாகிய ேநய வவமாகேவ கா. இவனதறிD
Kரணெம+லா% தனதிப KரணமாகD$ தனதிப Kரணெம+லா$ இவனதறிD
KரமாகD$ ேவ4றேதாறி நி& தனதிப நிைறெவ+லா$ இவன அBேபாக
Kரணைத யமி தி நி4மவதர$. (8)

658. ஓ$ ராண2க ஓேத ம பாத%ேதேட ஓ அபபா+ த2கி ஒேர எ& பிாி க; மபாத$ - நிைலள பாத$; ஒேர - பல விடய2கைள;
சி%தி கவி+ைல; ஈ அ2கி ேம+ நிற - இ ெநபி ேம+ நிற, அ2கியி
எபத ெதாத+ அ2கி; பாத2கேள த% நீ தா அEேச+ எறா
பாத2கைள நிைன க; ெச7. ' நீ பயபடாேத' எ& >றின; 0பா7 உவமா7; ேவத2க ஈறி கணாவா அேப - ேவத2களி ஈ4றிட3ள
அயாகளி அபேன; இபாக ேமD$ இபமா7 அயா மனதி+ ேமD$. (9)

659. ேப2 கYாிறி யாேன எபா+ - ெபய$, இடமான ஊ மி+லாதவனான
எனிட$; இறியா - விைனயாலைண$ ெபய; ேபாிபமா7
க5/ெகா5ேட - எ2மா7 க5/ெகா5ேட எ& >./க; ேபத2க
தாெனா& மாகாெதேற எ& பிாி க; இ றிபி 739 பா.+ இத விவர$
கா5க. ேச%தவான%த ேமலா7 எபா+ அபாகி - உைனயைட$
தபசிகைள கா.-$ ேமலா7 எனிட$ அைடயவனாகி (10)
-----------------------
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660. 3தலாகிய ஆதார$:- ஆ& ஆதார2களி+ 3த+ ஆதார$ Hலாதார$ எ&
>றப/$. வ$, ச$, ஷ$, ஸ$ எற நா எLட >ய நா தள3ைடய
கமல$ Sணா த5டதி அபாகதி-ள. சிதல\ிமி, வ+லைப எற
இர5/ சதிக?ட கணபதி S4றி கிறா. இதி+ 3 ேகாணமான வவதி
ேம+ கணபதி ேம4>றியவா& உளா; இைடகைல, பி2கைல - 3ைறேய
இடப கமா7 H;<வி/வ, வலப கமா7 H;< வி/வ. இ பிB$
இAவா&$ >றப/கிற. காெல-$ இர5/$ கதிெர-$$ >ய இட$
7ய$; 7ய $ த $ ந/ேவ 5ட@வ.டமா7 அ%த வ.ட 
ந/ேவ திாிேகாணமா7 அ%த திாிேகாண  ந/ேவ நா@தLைடய ஒ .ப$
வ.டமா7 கடப$K ேபாறி $. அ%த .ப  ந/வி+ ஓ2காரெவL
நி4$. அ%த ஓ2காரதி4 ந/வி+ வி கிேன`வரB$ ப;ைச நிற3ள வ+லைப;
சதி$ எL%தளியிபாக . மாணி க நிற$. <வாதிOடான$ - இ
ஆறாதார2களி+ இர5டாவ ; ‘ப$' 3த+ ‘ல$' வைரயி-ள ஆ& எLட
>ய ஆ& தள3ைடய கமல$, கேச த5டதி அபாகதி4 ெகாEச$
ேம+ பாகதி-ள. சாவிாி, காயாி எற இ சதிக?ட பிரம
S4றி கிறா. இ ேம-$ கீ வமா&$ >றப/கிற. Hலாதாரதி4 இர5/
விர4கைட  ேம@பதா$. நா4சர3$ அ;சரதி ந/ேவ
ஆறித கைளைடய ஒ .பவவ3$ அத மதியிேல @2கaட3$
Sணாத5னமா யில2கி அதன/ மதியிேல நகார எL நி4$. அ%த
நகாரதி ந/வி+ பிரமாD$ சர`வதி$ S4றிபாக. இ பிதிவியி
>றா$. ெச$ெபானிற$; சேகாண$ - நா ேகாணமைம%த சர$; பக
D காிய - ெசா+-த4காிய; ேம4>றியைவகளா+ பா. ெபா விள2த+
கா5க. (1)

661. மணிKரக$ :- இ ஆறாதாரதி+ Hறாவ ‘ட$' 3த+ 'ப$' வைரயி-ள
ப எL க?ட >ய ப தள3ைடய கமல$. ெகாK

(ெதா)

பிரேதசதி-ள; Kமிேதவி, இல மி எற இ சதிக?ட விOM S4றி
சிறா, இ ேம-$ கீ வமா& >றப/கிற. <வாதி.டான  எ./
விர4கைட பிரமாண  ேம@ப மணிKரகமா$. இ ேகாழி3.ைடேபால
1008- நர$ நாக?$ Pழ நா ெக+லா$ ேவள. இைத உளறிDேளா
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உ%தி கமலெம& ெசா+வ. இ ெதா?  ேநாி+ அ `தானதி+ ஏழா$
பிைற கிண2கி யி மா$. இத ந/ேவ ப இதைழைடய ஒ Oப$
வ.டமாயி $. அOபதி ந/ேவ மகார ெவL நி4$. அ%த மகாரதி4
ந/வி+ மகாவிOMD$ இல மி$ எL%தளியிப. மரகத நிற3ள.
அனாகத$ - இ ஆறாதாரதி+ நாகாவ. 'க$' 3த+ 'ட$' வைரயி-ள
பனிர5/ தள3ைடய கமல$. இதயதி-ள; ெகௗாி, அ$பிைக எற இ
சதிக?ட உதிர S4றி கிறா. இ கீ வமா&$ >றப./ள.
மணிKரகதி4ேம+ 10-விர4கைட பிரமாண3ள இடதி4 ேம+ உள. இ
இதய கமலமா$. ேத `தானதி+ 3 ேகாணமாயி $. அ%த 3 ேகாணதி
ந/வி+ பனிர5 தைழைடய ஒ .ப$ வ.டமாயி $. அ%த
.பதின/வி+ சிகாரெவL நி4$. அ%த; சிகாரதின/வி+ உதிரB$
பாவதி$ அம%திப. அ கினி நிற3ைடய. தவள நிற$ - ெவ5ணிற$; அாி திமா+; மலமா - இல மி; அபா+ திக %த அனாகத$ எ& பிாி க; த5
தாமைரதா உதிைர - ளி%த தாமைர ேபாற பாத3ைடய உதிைர; க
தா-ைர - விைன ெதாைக, க %த தாலா./ பா./ எக. (2)

662. வி<தி:- இ ஆறாதாரதி ெலா&. 'அ$' 3த+ அ: (விஸ க$) வைரயி-ள
பதினா& எL க?ட >ய 16- தள3ைடய கமல$. தா-வி
அபாகதி-ள. இதி+ உமனி, வா வாதினி எற இ ச திக?ட
மேக;வர S4றி கிறா. இ ேம-$ இAவா& >றப/கிற. அனாகததி4
ப விர4கைட பிரமாண3ள இட  ேம-ள. இ க5ட `தானதிேல
வா`தானதி-ள. அ&ேகாணமாயி $. அ%த அ&ேகாணதி ந/வி+
பதினாறிதைழைடய ஒ .ப$ வ.டமாயி $. அ%த .பதின/ேவ
வகாரெவL நி4$. அ%த வகாரதின/வி+ மேக`வரB$ மேக`வாிமிப.
க நிறைதைடய. (ேமகநிற$); ஆ கிைன அ+ல ஆ ைஞ: இ
ஆறாதாரதிெலா&; 'ஹ$', '\$' எற இ அ\ர2க?ட இர5/
தள2கைளைடய. வமதியி-ள. இதி+ மேனாமணி, தமச தி எற
இ ச திக?ட சதாசிவ வவமாக S4றி கிறா. இ%த ஆ&
ஆதார2கைள$ திம%திரதி+ >றிய வா& கா5க:

''நா-$ இ H&$ ஈைர%$ ஈரா&$
ேகா@ேம+ நிற றிக பதினா&$
Hல2க5 டா2ேக 3% 3த@ர5/2
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கால2க5 டான காண- மாேம."

ம4&மி 662 – ஆ$ பா.டாகிய இத4 மா&பாடாக காணப/கிற.
கீ வமாேற பா.-3ள. வி<தி  12-விர4கைட பிரமாண3ள
இட ேம+ ஆ ைஞ லலாட aடதி-ள. Sணாத5 3மா7
ஊ/வி ெபா ேபாற வவ34& நி4$. ெந4றி வதி ெவளியா7 ஆகாச
`தானதி+ Hறி தைழைடய ஒ .பதின/ேவ யகார ெவLேதாண2கி
நி4$. அ%த யகாரதி4 ந/வி+ சதாசிவ3$ மேனாமணி$
எL%தளியிப. ேமகநிறைதைடய (பக நிற$); இ%த ஆ& ஆதார2க?$
அAவAவிடதி+ ேதா&வ ேபா@ $. ல2கிய கத உ கிரக ேவைல
நட$ சதாசிவ எ& பிாி க; ைர - சதி; க தீ எL - 4ற$ நீ2கிய
எL. (3)

663. மதிம5டல$ அ+ல ச%திரம5டல$:- Hலாதார$ ெதாட2கி
ஒAேவாெரLைத 3னி./ ெகா5/ சிர< ந/ேவ ேகா Pாிய
உதயமானா4ேபால பிரகாசி $. இ%த அமிதகைல அ கினி ம5டலைத
ேநா கி ேஜாதியாயி $. இைத அமிதகைல ெய&$ ெசா+வ5/. அ3த$
ேம+ேநா கி அ கினி கீ ேநா கி; சாியா7 நி4$. இத4 ந/வி+ பராச தி
எL%தளியிபா. பிர$ம ர%திர$:- வமதியி ேம+ ஆயிர$ தள3ைடய
கமல$ பிரமர%திர `தானதி-ள. அதி+ பராசதிட பரமசிவ
S4றி கிறா. ஆ& ஆதாரைத$ கட%த இ. 'ெபாறி$ லB$..... . ஆதார$'
- ஐ$ெபாறி$, ஐ$லB$, கா4றா ேபா& <4&$ மன3த@ய
அ%த கரண2க?$, H& ண2 க?$ கழைம%த வி%, நாத3$, ஐ$ெப$
Kத2க?மாகிய இவ4ேறா/ இவ4றாலைம%த 3ைறைமயான ஆ&
ஆதார2கைள$; ேத கி - நிைற; உைரயா உைர $ தா+ - ேப;ைச$
கட% ெசா+-$ தா+ பா./; ஒறா7 - சிவவமா7; ெசயல4ற நிைலயா7;
இர5டா7 - சிவ$, ச தி எற இர5/ நிைலயா7, H& ஆ - அவ$, உவ$,
அDவ$ எற H& நிைலகளி-$ ஆ; இபதE< ஆ - இபைத%
வவ2களாக ஆ, மேக;வரB  இபைத% வவ2க; 3பதE< ஆ நாத$ நீ2கிய 3பைத% தவ2களி-$ நிைற% ஆ.. (4)

664. தகபைன ெயாதவனா7 வ% சிவச.ைடநாதB$, பரனான
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ததாதிைரய திவளி ச%ததிைய விள வத4 என அளி+ உதித
அைம ெகாL%ைத ெயாதவேன உ5ைம தவ$ வளகிற க5மணிைய
ெயாதவேன மகி ;சியைம%த ெச+வ$ இ க ஆ& ஆதார2க ெபா%திய
ெச+வ$ உன  எத4? எ& >றி மனமகிழ க5ைண ைட விள2$
ஆன%த ெவளதி+ ெபா%த 3Lகி இப மைழைய நிைற இபமா7
இபவவாகிய அMதிரளி+ தாலா.ட+ ெச7$ எ+லாவ4ைற$ கட%த
ெபாளாளவேன எ& ெபா ெகாக. க%த$ - அMதிர; அதீத$ எ+லாவ4றி4$ அபா4ப.ட; விழி ல த+ - க5கைள ைடத+; ச.ைட
நாத - இவ சீகாழியி+ இ% வாளாகமதி ஞானபாகைத; சதாசிவ0ப$
என திர.ய ைசவ. இபா.+ >றப/வ இவராக வி கலா$. (5)

665. ஏக - ஒப4றவ (அ) தனிதவ; அேநக - பல Dவ2க?ைடயவ;
ஏகாேநகா - ஏக + அேநகா. ககனாதிக யாD$ <தம ஈேற - ஆகாய 3த@ய
பEசKத2களி-$ உ5ைமயா7 ஈ& 3த+ எ2$ வா பவேன; கணாகர கைண  உைறவிடமானவ; காணா - எதிமைற விைனயாலைண$ ெபய;
<கவாாியி ஈறிக5 ெப4&7 தாதாவா7 - ஆன%த கட@ இ&தியிட3$
ெப4&7கிற ெகாைட வளலா7; ஓதா தவ$ - ெசா+ல 3யாத க வா7%த தவ$
(6)

666. ைழேயா/ அமரா2 க5 கைடயா$ ஓரா வா ஊ டமாகிய ஈ
ெகா2ைக ைனமானா மாலாேல - காதி-ள 5டலேதா/ மா&ப/$ க5
கைடைய ைடய ஒப4& ெபா%திய க;<ள டமாகிய இர5/ 3ைலகைள
தா2கி நி4$ ெப5கள ஆைசயினாேல; S வா7 - விபமா7; ெவநா
அ24& அதி+ Sணா7 S ேவேன - அதிக நா ெப5களிடமைட% அதி+
Sணா7 S பவனாகிய எைன; இ%த விமீேத ஆசானா7 எ& பிாி க; எL
மா விழிேபா+ நி& அப பா, பாவா வாநீ ெயன எ& பிாி க; பாவா பாபத4வா; ேகாமா - தைலவ, இதி+ மா சாாிைய; தைழஆ நிழ+ ஆ@
ப க@+ தாேன தானா7 மாதவமான சிவான%த கட+ எ& பிாி க; ஆ+ ஆலமர$. (7)

667. விைனயா+ ெவேதக$ ேபததினாேல மாமாயா மிளிரான விேனாத$ பதி –
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ந+விைன தீவிைனகளா+ வ$ உட+ பல ேபத2கைளைடய ெகாய
மாையகளினா+ விள2$ தீயைவக அைட%; ெம7யாகா K வா D ஓசைனயா+
இதா 3%த த/மாறா ஆமாவா7 - ெபா7 ேதா4ற3ைடய Kமியி
வா வி 3ய4சியி+ பாபமான 34பட அதனா+ த/மாறாத ஆமாவா7; சக மீதி+
அேனக$ ததினி+ - Kமியி+ அேனக ஆப களி+; அ%த ய நீளா7 ஆகாதா7
ஓ நிைலயாகிய ேபாிப$ எ& பிாி க; நா7 எளிேய - நா7ேபாற எளியவ;
தா ஆேவாேன என பிாி க.

(8)

668. 3த - 3திைய வி$$ ஞானிக; ேதேன ஞான அதீத கதிேய எ&
பிாி க; அதீத$ - எ.டாத; ப%த$ - ஆைச; நிதிய$ - அழிவ4ற. (9)

669. எைனதா - தா அைசநிைல; இ2கித - இப மி கவ; <ழ+ாி அைல கழித; இரவி - Pாிய; +@ய$ - பிரகாச$; அ தைன யளிதி/
எ& பிாி க; எைன தாெனB$ - எBைடய ெபாெள& ெசா+லாம+
இைறவ தன எ& >&$; "யாெனன எB$ ெச க&பா வாேனா
ய%த Dலக$ $.'' எற றைள ஓக. (10)
---------------------------சபாணி ப"வ

670. கம$ ெபாசிபி $ நா+வைக ேயானியி+ - கம2கைள த கவா& நீ $
கைபயி+ ேதா&வன, 3.ைடயி+ ேதா&வன, விைத ேவ 3த@யைவகளி+
ேதா&வன, ேவைவ யி4ேறா&வன ஆகிய நா இட2களி+; சகள$ - உவ$,
அவ$, அDவ$ எற H&நிைல; நிOகள$ - மன$ வா   எ.டாத நிைல,
இ2 உ எபைத நிைல என ெகாக. வம$ - பைக; ைலயாதி மாபாதக2க
- பிராணிகைள ெகா& மாமிச$ சித+, க த+, Pதா/த+ 3த@ய பEசமா
பாதக2க ெச7$; நைமயா+ வ$ அாியதா மானிட - "அாிதாி மானிட ராத+
அாி" எற ஒளைவ வா ைக உணக. ெசம$ அவா7 அதி+ Hட சில$
ெச$ைம சில$ எ& பிாி க; Hட சில$ ெச$ைம சில$ - Hட சில$
ெச$ைமயான அறிD வா7%தவ சில$, அதி+ - அ$மானிட பிறவியி+. (1)
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671. பரவி Cக சரகெமன - பறதைல; ெச7 ஒ Kவி@% ஒ Kவி4; ெச&
உ5M$ ேதனீ கைளேபால, மன$ அைலவத4 ேதனீ க Kவினி& KD 
அைலவைத உவைம >றினா. ந4பவெனன ஆ கி - ந+ல ப வைத
ைடயவனாக; ெச7; இ2 இெமன இதி எ& பிாி க, சைமய தீ.ைசக திவேணா க$, பாிச$, வா , பாவைன, சாதிர$, ேயாக$, ஒளதிாி 3த@ய
உ5/. ேயாகவைக- இ சாிைய, கிாிைய, ேயாக$, ஞான$ எற நிைலகளி+
Hறாவ; மன வியத$ சா கிர$:- இ சா கிர$, ெசாபன$, <Lதி,
ாிய$, ாியாதீத$ எB$ ஐ%தவைதகளி+ 3தலாவ. சம றி:- இ சிமய
3திைரயாக இ கலா$. பதியாகிய க.ைடவிர-$, ப<வாகிய ஆ கா. விர-$
>/வதாயி கலா$. ெம7Eஞானமா$ வழிைய த ைகக, சம றி கா./2
ைகக என >./க. (2)

672. Kதர$ - மைல; ெத.சணHத$ - த\ிணாHதி வவமா7; சிவஞானேபாத$
அ& அ ெச7யேவ எ& பிாி க; சனக 3த+ நா+வ $ - சனக,
சன%தன, சனாதன, சன4மார எற நா+வ; ேபாிப வாாி- ேபாிபமாகிய
கட+; மாச4ற 3தியி ................ சிமய ைககளா+ - 4றம4ற 3தியி
ெபைமைய கா5பத4காக வா  கட%த ஒறான ததியான சிமய
3திைரைய ெகா5/ள ஞான$ ேபாதி $ ைககளா+; த.சிணாHதி
ேபசாம+ ைககளி சிமய 3திைரயாேலேய அBபவ Hலமாக ேபாதிதா.
எனேவ "வா கிற%த'' எ& >றப.ட. (3)

673. ஆ& சமய2க - உேலாகாயத$, ெபௗத$, ஆகத$, மீமாEச$, மாயாவாத$,
பாEசராதிர$; இைவ ற;சமய$ என ப/$. மவியி/ 3.சைமய$ - ைசவ$,
பா<பத$, மாவிரத$, காளா 3க$, வாம$, ைவரவ$ எற ஆ&; "எழி+ ம%திர$, பத$,
எL$, ற$, தவ$, கைல இ ஆறி அபா+ ஒகிற பரவச$ ெச7வி $
ஞான *+'' எ& பிாி க. இபா.+ சிவஞான ேபாதைத ப4றிய ெபைம
>றப./ள. ஏடைண:- இ அதேவடைண, திரேவடைண, உலேகடைண
எ& Hவைகப/$; ஏடைண-பிண ; அத$ - ெபா. (4)
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674. அவஞான$ - பயனிைமயாகிய அறிD ; வ&ைம - தாிதிர$ ; அOடபா கிய$எ./வித ெச+வ$ ; பவஞான$ - பிறவியாகிய ஞான$; @2க ச2கம% தனி@னிய
பதியா$ - பதி, --இ@2கபதி, ச2கம பதி எ& பிாி; ேச க; ச2கம .
அய ; இ3திைர - சி3திைர, அபய3திைர எபன. ெவ5ணீ&-விKதி;
தா அ%தமாகிய சிவான%த நாதேன - தாேன ஈ& 3த-மாகிய சிவான%த நாதேன,
இ2 கடDளி தைம அயவ ேக4றி ைர கப.ட. (5)

675. மனமய$ - மனமாகிய இட$; இமா மல$ ஆண$ ெபா@ய - இ மி%த
4றமான ஆணவ$ விள2க; சEசித$, பிராரத$, ஆகாமிய$ எற H&$
தீவிைன  காரணமாளன; * சEசித மாத$ - சEசி தமாகிய ய4கா4& ;
விைனயைல - விைனயாகிய அைலக ; அலம%ெதL% - <ழ& ; 3$மல$ ஆணவ$, மாைய, கம$ எபன ; எனெதB$, எைக, எகாெல&$ அறிவிறி
இ%ேத எ& >./க. இப$ மி அகில%தனி+ வ% எக. (6)

676. ஆக$ - உட+; அறியாைமைய ைடேயB  அ திகழெபறேவ எ&
பிாி க; க+-$, இ$$, ெமL $, அைணம ேபாலD$ அர$ைபயி+ விறகி+,
காியி+, பEசினி+ அனேல4றி/ ெநறியா7 மாகதி தரவ பவமதாகிய ம%த3$,
ம%த தர$, மகி தீவிர$, தீவிரதர$ எB$ நா+வைக எ& பிாி க; அைண - பE<;
அர$ைப - வாைழ; ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$, தீவிரதர$ எ& நா+வைக ேவக2க.
ேகாகனக பத$ - தாமைர ேபாற பாத$; அர$ைபயி+ ெந ஏ4றி/வேபால
ம%த3$, விறகி+ அனேல4றி/வேபா+ ம%ததர3$, காியி+ ெந
ஏ4றி/வேபால தீவிர3$, பEசினி+ ெநேப4&வ ேபால தீவிரதர3$ உளன.
ம%த$ - நம  ேபறாளெவா பதி5ெட& அறிD எL%திப. அ
வாைழத5ேல ெந ப4றினா4ேபா-$, ம%ததர$:- அபதிைய யைடவத4
வழிெயப ெயறாரா7ைக; அ விறகிேல ெந ப4றினா4ேபா-$; தீவிர$:அப யாரா7%தறி%த பதிைய யைடவத4 பிரபEசைத ெவ&
ளிய$பழ3$ அதேனா/$ ேபா+ நி4ற+; அ காியி+ ெந ப4றினா4ேபா-$;
தீவிரதர$:-பிரபEசைத 34ற ற% ஆசாாியேன ெபாெளன க5/
வழிப/ைக; அ பEசில ெந ப4றினா4ேபா-$. சதினி:- சதினிபாத$;
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சதினி பாததி நா+வைக பிாிவி கைடசியி+ பத$ த$ என >./க.

(7)

677. ஒேற ெபாெள& அறி$ மன3ைடயவகைள அAெவாறி+ உணதி
கடDளி ெவ&$ உயி இ எ&$ உள ஒப4ற விஷயைத
அறி%ெகாளவி+ைல; பாசதி+ மன ஒைமப./ நிறைன, சிவதவமா7
ஒ&$, சிவ$, சதி எற இர5/மா7 அவ+லாம+ அறிவிதி/$ உ.ெபா
அழியாம+ நிறி/ ெபா?  இடமான ஐ% எL க?  (பEசா.சர
ம%திர$) உயி 5ணியதா+ நிைறவ ேபா+ அL கிைமயி+ ெதளிDற;ெச7த
ெச+வேம மகி ெச+வ & ேபா& வ$ தவைத ைடயவேன! சபாணி
ெகா./க எ& ெபா ெகாக. (8)

678. மாதவ$ - சிற%த தவ$; ேமேலா - 3னிவ; ேமேலா ப க@+ ஒ காம+ ேமேலாாிட$ ேசராம+; மாமயேல ெகா5ட மானா ைம க5 ம.காகி - மி%த
மய+ ெகா5ட மாைனெயாத ெப5கள க5களி ேநா  மய கிேல ெபா%தி;
மாகாத L - மி க ெகாைலபாதக2கைள; ெச7$ >.ட$; சாதக - சாதகமா7
இபவ; ேபாகமேத அ சாரத% என பிாி >./க; நாேயB  - நா7
ேபாற அேயB . (9)

679. Kரண - ஞானதா+ நிைற%தவ; தாேன உ. உதி ஆளி - தாேன
மனதி4 ேதாறி ஆ.ெகாவா7; காவலேன - விளி; உ%த ஆளா7 - உம
அயவரா7; "சீணேவ, இபேம, மாநிதிய ெபா.டான ேதசிகேன, எ%ைதேய,
தீத4றி/ க4றாேவ" எ& பிாி க; க4றா - கைறைடய ப< ேபாறவேன;
ஆரணனா வி5/ - பிரமB$ திமா-$; இ2 ைவ; சிவமாகேவ
பாவி கிறா. (10)
---------------------------)தப"வ

680. உவா7, அவா7, உவவா7, ஒ&மி+லாத பரEேசாதி என பிாி க;
ஞான ஒளிவா - உவக$; ம கா/ - உவக$, மய கமாகிய கா/ எ&
ெபா; இவிைன - 5ணிய, பாப$; விைர - விைத; சEசித$ - H& கம
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விைனகளி+ ஒ&; மேன - தைலவேன; மேவ - மDதைல ெபா%தியவேன.
(1)

681. பவவாதி - பிறபாகிய கட+; மபட மாத$ - மய கமாகிய ய4கா4&;
ந+விைன தீவிைன யைல - உவக$; ெமா5/$ - தா 5/$; அவமா$ Sணாகிய; பிச+ - ெப2கா4&; மைலD - மய க$; ஆைச ம/ - உவக$; ம/ ஆழமான நீநிைல; அழகா$ மாத ண; <ழலா+ - அழகாகிய மாதர ண;
சியாகிய நீ;<ழ4சியா+; "தவ$ ஏ இறி ப4றிறி தய2 எளிேய
உ7மதா7" எ& பிாி க. தப$ - ெதப$; மDன + அதீத$ - மDனாதீத$. (2)

682. ேந உைற$ - ேநாி+ த2$; அத4 ஒAவ - அத4 தக; தி.டா%திர2க பிரதிய.ச பிரமாண$; <தி 3த+ H&$ காிேய ப/தி - ேவத2களி+ 3த+
Hைற$ சா.சியா கி; ம.டா மலாி பவள ெவாளி மணிவா7 - ேத நிர$பிய
தாமைர மலைரேபாற சிவ% பிரகாசி $ அழகிய வா7. (3)

683. மைறவா$ இ?$................ஒபா7 - மைற $ இ?$ ப வப.ட
ம5ட வ+விைன$ சாிபாகமா7 இபி; சதினிபாத$ - ஆமாவின
ஞானைத த/  மாணவ மலசதி நLD மவசரதிேல 34பி4 பாடற; சிவதின
சி4சதி பதி% அAவாமாவின நிதிய ஞான கிாிையகைள விள வ. அ
ம%த$ 3த@ய நாவைக. ம%த$ 3த+ H& - ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$,
தீவிரதர$ எபன. இத விாிைவ 676-ஆ$ பா.+ கா5க. திேராத$ - மைறத+;
ேகா - 4ற$; இ2 றிெயப சி3திைர; ெத ஆ அ3த$ - ெதளி%த
அாிய அ3த$. (4)

684. ெச$  இைச%த உயி  திைர களி$  இைச%த இ அதைன ெச$  ஒைம >ற இைச%த உயி  மி  எL$ பாைசயாகிய களி$ 
ஒைம ெசா+-$ மலமாகிய அதைன; திகழ ளி ேந ப+ வா+ பிரகாசி மா& ளிையெயாத பல ஆசிாியரா+, (பல - உபேதச, தீ\ா
ேபாறவ); இர5/$ கழி - நMவைத$, மைறவைத$ ேபா கி; ெத$
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மவ - ச%ேதாஷ$ ெபக; +@யமா கி - விள2மா& ெச7; ேவதி - ரசளிைக;
ெச$  ஒைம >&$ உயி  மி ெகL%த களி$  ஒைம >&$
மலைத ேபா கி பிரகாசி மா& ெச7$ ளிையெயாத பலவைக
ஆசிாியகளா+ ெசா+லப/$ உபேதச2கைள ேக./; ச%ேதாஷமா7 அவ
ேப;ைச ந$பி அதைன ல கல க ஒளி அைட$பயான$
வ%தவித$ேபாலேவ மைற$ப யானமான ஞான$ ஈ அ+ல எ&
ெதளிவைட% ஆரா7% உைன யைட%தவ ; ச%ேதாஷ$ ெபக
கைணயா+ விள2மா& (பிரகாசி மா& ெச7 திDபேதசமாகிய அ4தமான
இரசளிைகைய ெகா/ ஒளி அைடத-$ மைறத-மாகிய இர5/$ ேபா கி
விள2$ ெபாளான ெபானாகிய அைள; ெச7$ சிவான%தா எ& ெபா
ெகாக. ெச$பி+ களி$ ஏ&வ ேபால உயிாி+ மல$ ஏ&$ எ&$ அ களி$ைப
ளியினா+ ேத7 விள கினா+ அெபாL ஒளிைடயதாகD$ பி
ம2வதாவ$ ேபால பல ஆசிாியகளி உபேதச ெமாழிக அ;சமய$ இப$
மிவிதா-$ பி பைழய நிைலேய ஆ$ எ&$ அதைகய உபேதச ஞான$
இவ+ல என ெதளிவைட% சிவான%தைன அைட%தவ  உபேதசமாகிய
அ4தமாகிய இரச ளிைகைய ெகா/ அ;ெச$ ேபாற உயிைர
ெபானாகிய அளாக; ெச7பவ எ&$ விள2த+ கா5க. ெச$
இரசளிைகயா+ ெபானான பிற எ&$ களி$ேபறாம+ பிரகாசித+ கா5க.
அதைகய அ ஞான$ ெகா/பவ சிவான%த.

(5)

685. கன 3த$ - க$பினி&5டான 3த$; தனிைம மாத காகா கணவைன வி./ பிாி%த ெப5க?  ஆகா; கOடப/$; க%தப வி+
அ2கமா$ - (ஏெனனி+) மமதன வி+லாகிய உ&பா$; கத@ 3த$ வாைழயினி&5டான 3; கல இனி - ெசா+வத4 இனிைமைடய;
ைறபைட ெகா5/ கத$ ைலக உ5டா$ - வழியாகிய ஆத2 ெகா5/
நீ $ ைலக?5டா$, வாைழ ைல தளின பிற வளரா; ைல$ தளா;
ெவ.வி/வ. ஆதலா+ இ2ஙன$ >றின; பனக$ த 3த$ பா$பினி&5டான 3; ஆலதி+ உைறதலா+ விஷதி+ த2தலா+; பL
இ தைலவ@த+ - 3தி%த பி இனிய தைலவ@தைல ைடயதா$.
பா$பினிட$ 3 எ/பதா யி%தா+ உபதிரவ$ ெச7 எ/பதா+ இ2ஙன$
>றின ேபா-$. ப2ைகய ெவ53த$ - தாமைரயினி& ேதாறிய 3;
பைகயா$ இற அல - பைகயாD$ அழிய உளதாயி+ைல ெச%ெந@ கதிாி
வ 3த$ - சா@ ெந+@+ ேதாறிய 3; ெபா4களE ெச7$ - அழகிய
கள2களி+ உ5டாதைல; ெச7$; கள$ - ெந+ 3த@யைவகைள பிாி க தைரயி+
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<த$ ெச7மிட$; ெதாிைவய களமதி+ உதித 3 - ெப5களி கLதி+
ேதாறிய 3; ணD ெச7தி/$ ெகாய - ேச ைக ெச7$
ெகா/ைமையைடய; மன நி 3த% தன  நிகராேமா - தைலD - உன
3ததி4 ஒபாேமா, இ2 3த$ எப 3தி ெகா/தைல றித.
''பனிமதி கத@ ேமக$ ைப%ெதா கLதாவி ப+, தனியாைன ேயன ெகா$
தட2கரா D/$ ெகா , விைனயரா; சலEசல%த% திபிமீ H2கி+ Kக$,
நிைனெச%ெந+ க$ கEச$ நிகழி பதி3 தா$.'' எற பா.ைட ஓக. அன
நி 3த% தன  எ&$ பிாி கலா$. அன - அைவகைள ேபாறன. (6)

686. ணாிதனி+ வ 3த$ அைல7தி/% திற$ ேபாதா - கட@+ உ5டான
3 அைலகளா+ ேச % திற$ ேபாதா; Kண ச%திர அ 3த$ கள2கம
Kதிய$ விதமா$ - Kரண ச%திரனி& ேதாறிய 3 கள2கம உட@+
நிைற% ேவ&ப/$; கMவிைன%தி/ ப<2 கைழதD$ 3தம கா5கிற
சாரமி+ைல - கM கேளா/ ைந%தி/$ க$பினி&5டான 3 ெசா+-கிற
சாரம4றதா$, க$பினி& சாைர பிழித@ இ2ஙன$ >றின; இ
H2கி- $ சிேலைடயாக ப/த+ கா5க. கா 3தம சி%திவி/$ ேமகதினி& ேதாறிய 3த$ Kமியி+ சி%திவி/$; ேம+ இதி/$ கயமணி
மத இ $ - ேம-மிப ேபாற பிளிறைல; ெச7$ யாைனயி 3த$
மதநீாி+ இ $; பணில$ மகி 3தம தைசயி-&$ ஈதறி ப2க3$
>னதா$ - ச2கினி& ேதாறிய 3 தைசயி+ ெபா%தியி $,
இவ+லாம+ அத 5/க?$ வைளD ெபா%தியி $. பாணிய&
கய@ 3தம ந& அ& பா கி+ லா+ எப - நீாி+ உ4ற
மீனிடதினி& ேதாறிய 3 நற+லத+ல, ஆரா7%தா+ மாமிச$ எ&
>&வ; மணிக - 3 க.

(7)

687. பாைவய - ெப5க; இப$ - சி4றிப$; மாதக ேதா ணதேல
3திெய& உலகாயத >&வ$, உவ$, ேவதைன, றி, பாவைன,
விEஞானெமB$ ஐ% க%த3$ ெக/தேல 3திெயன தாி+ சDதிரா%திக
>& வ$, H& ேபத ண2க?$ ெக/ைகேய 3திெயன; சமணாி+
நிக5டவாதி >&வ$, பEசKத$ கால$, தி , ஆமா, மனெமB ெமாப
திரவிய2களி ெபாவிய+ ேவ4றிய+கைளயறி$ ஞானதா4 கம$
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நசிபேவ 3திெயன ைவேசக >&வ$, பாச$ நீ2கேவ சிவவாபியதி
விள2$ அத ேம+ 3த+வ பிேரரகன+ல பாச நீ கேம 3திெயன அவ
சமவாத ைசவ >&வ$, சா0ப$ ெப4& அதிர.சியினிபேத 3தி இயன
மாயாவாதிக >&வ$, உயி ெக./; சிவேதா ெடாறாவேவ 3திெயன
பாிணாமவாத ைசவ >&வ$, அ.டமா சிதிைய யைடவேத 3திெயன மானிட;
சிதகளா4 >றப/வ$, நிதிைர ெச7ேவா ஒ&மறியாத 3ைறைமேபா4
ேகவலைத யைடவேத 3திெயன பாடாணவாத ைசவ >&வ$ ஆகிய
சமயவாதிக 3திகெள+லா$ ெசனன மரண ப ேகவாகிய 3தியா$.
3$மல2க?$ நீ2கி ஆமா; சிவ வியாபக ஞாயி4றிெனாளியி னட2கிய
ந.சதிர$ ேபா+
அட2வேத <தாவித 3தியா$.

“அாிைவயாி &3தி க%தைம%$
அ&3தி திாிண3$ அட2 3தி
விாிDவிைன ெக/3தி மல$ேபா$ 3தி
வி கிரக நித3தி விேவக 3தி
பரD3யி ெக/3தி சிதி 3தி
பாடாண 3தியிைவ பழிேச 3தி
திாிமல3$ அகலDயி அேச 3தி
திக 3தி யி 3தி திறத தாேம.''
(சிவபிரகாச$ 50.)

எ.ெடன விள2 ந4சிதி - அ.டமாசிதிக; ஐயிர5டான - பவித 3திக.
பEசக%த$:- (1) பிதிவி, அ, ேத, வா, கன$, க%த$, இரத$, வன$,
எB$ எ.னா$ உவ க%த$ (2) சலா ேவதைனயாகிய <கவறிD, அசலா
ேவதைன யாகிய  கவறிD, சலாசல ேவதைனயாகிய <க கவறிD எB$
Hறானா$ ேவதைன க%த$. (3) <ேராதிர$, வ , ச\ சி2கைவ,
ஆ கிராண$, மன$ எB$ ஆறானா$ றி க%த$. (4) பவைக
5ணிய$, பவைக பாவ$ எB$ இAவிபதானா$ பாவைன க%த$. (5)
சத$, பாிச$, 0ப$, ரச$, க%த$, உதி எB$ ஆறானா$ விEஞான க%த$
எபனவா$.

(8)
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688. ச3க ெந/மா+ - பிரம, விOM; தாணி - Kமி; க - 4ற$; ப%த$ க./ க; அ2ைகயி ெந+@ கனிெயன - உள2ைகயி+ ைவத ெந+@ கனி
ேபா& இ2ஙன$ ைவ பா $ேபாதா ெந+@ கனியி உ?$
ற$$ ஒேசர ெதாி$; ேமான$ - ெமௗன$; அறிD  அதிசயமாக நிைற%தி/
எ& பிாி க, (9)

689. த எப சிவான%தைன றித; மனிய பிநிலவி கதி ஞாயிறி+
வந4 கதிரதனி+ மவியவா& - நிைலெப4ற நிலவி கிரண$ Pாியனி
கிரணதி+ கல% வி/$ வித$; ன@னி+ ஒAவ+ வணம உைற$ ெநறிேபா+ நீாி+ ஒள விதமாகிய அ த2$ ெநறிேபால; அகரயிெரன - "அகர3தல
எLெத+லா$ ஆதிபகவ 3த4ேற ல." எற றைள ேநா க ; அகரயி இெபயெரா./ ப5 ெதாைக. (10)
------------------------------வ"ைக ப"வ

690. நிலD மதிய எழி+ Cத@+ - நிலD S<$ ச%திர ேபாற அழவா7%த
ெந4றியி+; ைழ - 5டல$, தானியா ெபயரா7 காைத ணதி4&;
கைண கட+ - உவக$; ேநா க$ >$ - ேநா க$ மி$; > - உாி;ெசா+;
மி

கீ அணி; ெச%வ வாயி+ - மிழ$ K ேபாற H கி கீLள அழகிய

சிவ%த பவள$ ேபாற வாயி+; தரள$ - 3; நைகப - சிாி க; பல அ$பணிக
ெசறி% - பல அழகிய ஆபரண2க ெந2கி, மம$ - மா; தாவட$ கLதணிமாைல; அைர - இ/ ; அல$ப - ஒ@ க. (1)

691. கன4கினிய - க$ைப கா.-$ இனிய; ேகாத5ட$ - வமதி;
ேகாத5ட இைடயினி+ நி& எ& பிாி க; உனி - ஆரா7%; உட4
Q5டாம+ Q5ட உண%த எ& பிாி க; மனி- நிைலெப4&; ெம7 க5 உ5ைமயினிட$; ெபா திக % ெபா விள வதா+ விள2கி; சகல ஆணவ$, மாைய, கம$ எற 3$மல33ைடயவ இ2ஙன$ >றப/வா.
இவக. பரசாீர H&, P ம சாீரெமா&, Qலசாீரெமா&; பிரமவிOM
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3த+ பிa@ைக WறாகDளவ. கலாதிகளினா+ 34&$ க./ப/கிறபயா+
சகலெரனப/வ. (2)

692. 3ட2% தர2க$ - மட2$ அைல; வி - Kமி; எ5பெதா நா உயி எ5ப நா *றாயிர$ ேயானி ேபத3ள உயி; சகல  - 34பா.+ இத
ெபா கா5க; அ.கட+, ஞானபயி ஆகியன உவக2க; நட$ - நடன$;
உவப - மகிழ; நவில+ - ெசா+ல+; திட2ெகா  , எ& பிாி க; ஞான + அதீத
– ஞானாதீத (3)

693. ஐ%தா7 ெதாட%த மல$ பதிென./ அவைதயD$ அற கட% - சா கிர$,
ெசாபன$ <Lதி, ாிய$, ாியாதீத$ எ& ெதாட%த ஐ%தவைதகேளா/
ேகவல$, சகல$, <த$ எற H& காரணாவைதக?$ அவ4றி உ.பிாிவாகிய
15- காாியாவைதக?$ ேச%த பதிென./ அவைதகைள$ ஆணவ$, திேராத$,
மாயாகாரண$, கம$, மாேயய$ எற 5- மல2கைள$ 3L$ கட%; எம 
இனிய அபா7 அளிப அறெம&$ - எம  இனிய அபா7 ெகா/ப
தமெம&$; திவேள மB$ ெபா இைவதா எ&$ - திவேள
நிைலத ெச+வமா$ இைவேய எ&$; பதிென./ அவைதகைள 3L$ கட%
ஆமாைவ விள கி இனிய அபா7 அளிப அறெம&$ திவேள மB$
ெபா இைவதா எ&$ வ%தா%ைற$ ெபாளதனா+ மவதவ
இப$ எ&$ வழ2மி Hைற% ெதளி% மைற நிைனபி+ S/ எ&$
த%ேத அபதைன அளி க தைரயி+ வ$ அ$பர எ& இைய க. இபா.+
அற$, ெபா, இப$, S/ ஆகியன யாைவ என >றப.த+ கா5க.
மவதவ - ெபா%த உ5டாவ; ஆணவமல$:- அறியாைம மிகD5டா$ப
ஆமா கேடா&E சகசமாயனாதியாயி $; திேராதமல$ :- இ%த ஆணவ
மலேதா/ > நி& அ ப வமாமளD மாமாைவ மைற அ%த மலைத
பாக$ வவி $. மாயாகாரண மல$:- ஆமா க?  தBவாதிகைள ெகா/
மய கைத; ெச7$; கமமல$: - ஆமா கேடா&$ விாி%தBபவமா7 நி4$;
மாேயய மல$:- ஆமா களி <க க விைளD க.ெக+லா$ இடமா7 நி&
அவ4றி அறிD, இ;ைச, ெசய+கைள ஏகேதசப/$ மாய காாிய$ (4)
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694. தால$ தL$ ஏறிட திேய - நா  தL$ ஏறி/மா& தி கவி+ைல;
சரண$ - பாத$; அயாைர; சரண$ பணிேய எக; அயாைர - ேவ4&ைம
மய க$; தறிக5 Lவி - க./ தறியினிட3ள யாைனகளி >.டைத
ேபால; ஞால$ - Kமி; ஞா2க - ப க$; Qல$ - `Qல$, பEசKத காாியமான ேதக$;
ச2கம 0ப$ - அயா வவ$; P ம%தனி+ த திவா கா+ க தீ%தறிய
வறிவி எ& பிாி க; S/ உ4& உணர - ேமா.சைத பல வழிகளா+
மனதி-4& அறிய. (5)

695. ெசக$ - Kமி; அக$ - மன$; அபி நிைற%த எக; அசலமான - மைலைய
ெயாத; மணிவிழி  ஒளிதவ எ& பிாி க; தவ - விைனயாலைண$
ெபய. (6)

696. ‘அகரெமனD' ெமன 689-ஆ$ பா.+ >றிய கா5க. ஆெசா/ 4ற2க?ட; ணாி - கட+; பாவக$ - இய+; அமல - 4றம4றவ;
ேநய%தனி+ நிறவ - அபி+ ெபா%தியவ; நிதி - ெச+வ$.

(7)

697. ேகாதிலாத - 4றமி+லாத; ேபாதDயி - ஞானமி%த உயி; பிாிவி+லாத
எப எைக காக வ+@னமாயி4&; அறிD காிய - அறிவினா+ காண3யாத;
ெபாறில திைரயி ஒழித - ெபாறிலனாகிய <2கிய இைள நீ கிற;
திைரயி - விைனெதாைக; தபன - Pாிய.

(8)

698. மாய - திமா+; சேராக வச - பிரம; <ர + அதிப = <ராதிப,
ேதவ  தைலவ, இ%திர; பராபர$ - கடD, இ2; சிவைன றித;
அMக - அைடய; மாக2க - ஆகாய உலக2க; ேலாக$ - Kேலாக$ 3த@யன;
மாக2க நா $ - யாக2கைள ேத; ெச7$; நாயற - நாைய
ெயாதவனாகிய நா; ஓைகயி - ஆராமிட; இைற ஞான$ கடDைளப4றிய ஞான$; மா&$ ெசய+ - பலவிதமான ேவ&பாடான இைறவன
ெசய+க; ஞான2க இளா ேதறில என இைய க; நா எபதா7
உைறேவ எ& பிாி க; இ%த மாநில நா/$ தியானம உைடேய எ&
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பிாி க; நில - கைடேபா@; ேநய$ ேக இதா?$ ெதாேழ - அ வழியி+
ெச+லவி+ைல, அயார இபாத2கைள$ ெதாழவி+ைல; விழி நீர%தேர க5ணீ$ ஒLக விடவி+ைல; இ%த ஆ& உைட - இ%தவித3ைடய வனாகிய
என ; நீத த ேமமி தயவா7 தா7 அபதா7 இனிதா$ இப$ ஆ அ
தா இ2கேன தர உவா$ எ& பிாி க; தா7 அபதா7 - தா7 அ
ேபாறதா7; தா அ%த மீதினி+ - தா எ+லாவ4ைற$ கட%த நிைலயி+. (9)

699. பா அ$ ேதD$ வா7D அ$பர ஆதிக - Kமி, நீ, அ கினி, கா4&,
ஆகாய$, 3த@ய ஐ$ெப$ Kத2க; ஐ%ேம& பாச2க - ஆணவ$, கம$,
திேராத$, மாைய, மாேயய$ எபன; லாவ+ ெசயா நிற - ேசகிற;
Hவிைனேயா - சEசித$, பிராரத$, ஆகாமிய$ எற H& விைனைய
ைடயவ; 'ஓ அ2 அேசதன$ ஈ எ&. ேசதன$ ஈ எ&' எ& பிாி க;
ேசதன$ - அறிDள; ேத&$ ெசாேல ெசால - ெதளிவைட$ ெசா4கைள; ெசா+ல;
பிேரர$ - Q5/வ. (10)
--------------------------------அ#ப"வ

700. ச%திர ேம4ெச+-$ேபா:- மனமகி % ஒைமயா7 பாிDட க மD
மாசி+ ேசாதிைய மவலா+ - மன$ களி தனிததா7 அட க
ெபா%திய 4றம4ற சிவெபமாைன; (சைடயிட$) ேசவதா+; வள உவதாகி
நமதி ஆைகயா+ - வளகிற வவைத ெப4& Kரண ச%திர ஆவதா+;
நிைறயவ$ அ$பர உைறதலா+ - நிைற%ள ஆகாயதி+ த2வதா+; அைன
வ$ க5/ உவைகெகா5/, உைறயேவ வ$ அகநிலD மணியாைகயா+ எ+ேலா$ க5/ ச%ேதாஷ$ ெகா5/ த2க வ$ உ த2$ 3 கைள
ைடய ஆைகயா+; அ3தம தைகயா+ - ேதவக. 3த+ 16-நா?$
பிதிர  மி%த 16-நா?$ அ3த$ ெகா/பதா+; <டெரா/ கல%ததா+ - தனிைம
மகளிைர; </மா& ெநெபா/ கல%ததா+, Pாியேனா/ கல%ததா+ எ&$
>றலா$. அர அ.க5ணாைகயா+ - சிவெபமான இக5களி+ இடப க
க5ணாவதா+; நிைனவி+ எவக. மித5ைம தரலா+ - நிைனDலகதி+
யாவ $ மி%த ளி;சிைய ததலா+; ந+ல ெநறிள வD ஆைகயா+ -
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ந+ல வ.டமான ெநறி ள வவ$ ஆைகயா+. சிவான%த ேம4ெச+-$ேபா:
மனமகி % ஒைமயா7 பாிDட க மD மாசி+ ேசாதிைய மவலா+ - மன$
மகி % ஒ நிைலயா7 நி& ப திட க நிர$பிய 4றம4ற ேசாதிமயமான
கடD நிைலைய; ேசரலா+; வள வதாகி நமதி யாைகயா+ - மி க
ஆசிாியனாகி ந+ல தி பைடதிபதா+; நிைறயவ$ அ$பர உைறதலா+ ேசர வகிற அழகிய கடDளிட$ மன$ த2தலா+; அைனவ$ க5/ உவைக
ெகா5/ உைறயேவ வ$ அகநிலD$ மணியாைகயா+ - Kமியி-ள எ+ேலா$
க5/ மகி ;சி ெகா5/ தனிட$ த2கி ப கவ$ மனதி+ மாணி க$
ேபாற சிதா%த2களி ஒளி S<பவனாதலா+; அ3தம தைகயா+ - தன பாத
தீதமாகிய அ3தைத ெகா/பதா+; <டெரா/ கல%ததா+ - ேயாகா கினிேயா/
ேச%ததா+; அர அ.க5 ஆைகயா+ - சிவன அ.க5 ேபா&
ேபா4றப/வனாதலா+; நிைனவி ெலவக. மி த5ைம தரலா+ - உ5ைமயி+
Kமியி+ உள யாவ $ ளி%த அைள ெகா/பதா+, ந+ல ெநறிள
வவாைகயா+ - றவற ெநறியி-ள அயவவ மாைகயா+; ேநசதி+
உ%தB  இவB  நிகரான ேநச யாவமி+ைல கா5 எ& பிாி க; கா5 3னிைல யைச. (1)

701. ச%திர ேம+ ெச+-$ேபா :- விாி ம5டதி-$ உாிய பி5டதி-$ மி
ெதாிசன2 கா./வா7 - பர%த ஆகாயதி-$ அத4ாிய Kமியி-$ விள2வா7;
மிளி அதைன ெதாிய ெவா.டாமேல B$ இ ேவைலைய வில கியி/வா7 ஒளிைய ெதாியெவா.டாம+ ேச$ இ.கடைல வில வா7; ெதாிய வ%
இலவா7 - எ+ேலா$ பா மா& ஆகாயதி+ வ% விள2வா7; நாெதா&$
சிறியதா7 ெபாியதாவா7 - தின3$ சி&$ ெப$ விள2வா7; ேத%
ேத% இனிய பாிKரணமதாவா7 - கனி ெப5களா+ ஆராயப./ இனிய
கடD ளா கப/வா7, கனிெப5க ந+ல கணவைனயைடய ேவ5/ெம&
"பிைற ெதாL$ வழ க$" ப4றி இAவா& >றினா; திநீ4றி ேமனியாவா7 விKதி ேபா& ெவ5ைமயான உடைலைடயவனாவா7; பாிDட கைலயிைன
உக% மத%தைன பாிசிைப - அட கைலகைள (வள$ ப2, ேத$
ப2) வி$பி யளிபா7; சிவான%தB ; ெச+-$ேபா :- பர%த உலகதி-$
உட@-$ மி%த உ5ைம நிைலைய கா./வா எ&$ ஞானெவாளிைய
ெதாியெவா.டாம+ அைட$ அEஞான கடைல வில கி வி/வா எ&$,
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எ+ேலா$ கடDைள அறிமா& Kமியி+ பிற% விள2க; ெச7வா எ&$,
அMவி P.<மைத$ விாிைவ$ அறி%தவ எ&$ ஆரா7% இனிய கடD
ேபா& விள2வா எ&$, விKதிைய உட@+ Kசி விKதி வவமாேயயிப
எ&$ அட பலவைக கைல கியான2கைள வி$பி யBபவிபவ எ&$
ெபா ெகாக; பகவிலா உவைக - ெசா+ல3யா மகி ;சி; அாிய ெபா
உ எ/ அள வ$ ஐயBட எ& பிாி க. "அ5டதி-ள பி5டதிேல"
எறப 3தல  ஆகாயதி-ள Pாிய, ச%திர, த 3த@ய கிரக2க
கபதி@% பிற $ ழவிக.$ கிரக நிைலயா யைம%திபதைன
>றலா$.

(2)

702.
சதிர

சிவானத

1. பாகட பிற

சைடநாதய அகட வ தவ.
இவ அப#கள க$ணாகிய வைள
மலைர மல#வி(பவ.
எ./ ெச0ெமா ஞான ஒளிைடயவனாவா.
அாிதாக வாத ஆமா3! இபைத
யளி(பா.
இவ மன தாமைரயி மல#'சிைய!
வி(பா.

தவ.
2. ஆராமிட வைள ெமா !கைள
மலர' ெசவா.
3. )ாியனா ேச# த ஒளிைடய தாவா.
4. ெப$க2 ேச#!ைகயி ச

திரனி 

இபைத! ெகா (பா.
5. வாசைனைடய தாமைர மலாி
மல#'சிைய! விவி வா.

பகD கா5கி+ - ெசா+@ யாரா7%தா+; அைமயக ேத$ வைகயாக வ$
ஐயBட எ& பிாி க; ேத$ வைக - ெதளிவைட$ வைக; "க%க மத காிைய
வசமா7 நடதலா$ ..........'' எற தாமானவ பா.+ "சி%ைதேய யட கிேய <$மா
இ கிற திறமாி" எறாராதலா+ "இதய கமல விாிைவ விபா' எறா.
ச.ைடநாத வரலா4ைற 664-ஆ$ பா. றிபி+ கா5க.

(3)

703.
சதிர

சிவானத

1. ைற

ஒ(ப5! ைறயாம எலா! கைலகைள/
ெபறவ.
உ$ைமண#/  வழியி நிற

/ நிைற 42ள கைலகைள(
ெபற வ6வமாவா.
2. பதினியான தாைரைய' ேச# 
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வியாழனா நி ைத ெபறவ.
3. நீ#ைறயினிட/ த வ6வ/
ேதாற உதி(பா.
4. ;5தலைட த $6(ைப( ெப5வா;
(த!க சாபதா கைலக2 ைறவைத ேநா!கி).
5. தாிதிரைத எ ராசி =6 
ஜாதக#!! ெகா (பா.
6. வளமிலாத க#!கடகெமற இராசி
=6 தைலவ.

4தவனாவா,
இவ அ:ஞானிகளா காண(படா
உதவியாக விள.வா.
இவேனா ;5த ெபற 4<ைம/
நிைற தவனாவா.
இவ நிைனதமாிய =6
(ேமாசதி) வா?ைவ! ெகா (பவ.
இவ மகி</ ஞான=6 தைலவ.

(4)
704.
சதிர

சிவானத

1. இரவி ம

இர3/பக0/ இைடயறாத ஞான வமி#தைத!
ெகா (பவ.

/ அ4த தவாேன
யலாம இர3/ பக0/ நீ.காத அ4தைத!
ெகா !கமாடா.
2. வள#த0/ ேதத0மாகிய இர$
தைமகைள! கட  ஒேர ணமான வள#த
ம / அைட  எ!கால/ த.வ அறியா.
3. பர த ஆகாய2 பிரகாச மைடவா.
அத ேம அைட/ மி த ஒளி ெபற மாடா.
4. விள./ பா/பினா (ரா, ேக)
மைற!க( ப வா.
5. வத0/ ேபாத0/, ேச#வதி க@ட(ப த0
மலாம நிைலதி(பதிைல.
6. றமற உட கள.கமைடவா;
றமற மனித#களி உடலாக( பிற!க
மாடா. (மானிட#க2 அ.கமாகா என( பிாி!க )

சிவ/, சதி எற இ தவ.கைள! கட 
ஒ தைமயான சா'ய/ எற பதவிைய(
ெப5வா.
இவேனா எ./ மி த ஞானெவாளி
மிவா.
இவேனா எைவயா0/ மைறயா
றமறவ ஆவா.
இவ அ.ஙனமிறி நிைல தி(பா.
கள.கமைடயா மானிட வ(பி பிற தவ.
''அ.க$விB/பி அக நிலா( பாாி!/
தி.கC/ சாேறா/ ஒ(ப#ம - தி.க2
ம5வா5/ சாேறா# 'அஃதாறா#
ெதம  ேதவா# ஒ மாBறி.''
எற நால6' ெசைள! கா$க.

எ%ைதட நிைன நிகெரப அைமயா$ எபதா+ அயவ ழா$ களிப
எ& பிாி க. அைம இைம ேம+ நிற. (5)
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705. சிவ%த தாமைரேபா-$ க5கைளைடய திமா-$ பிரமB$ க5களா+
ஆரா7%$ மி% ேத$ சிவன பாதேமா 3ேயா அறியாதவரா7 விள2க உ
ேம+ தயD5டாக உைன நீ5ட தைலயி+ அணி% ெகா5டா. தன
க5களா$ Hறினி+ உைன நைமத அ க5ணாக இடறதி+
ெச7தா. ச%திரேசகர எ& உBைடய ெபய தன  விள2மா& தாேன
தாிவ%தா. தி2க கிழைமயி+ விரத மB.தவக?  (ேசாமவார விரத$)
அ ெச7தா. (தி2க - ச%திர). ஆரா7% அறிவதாகிய இADதவிைய
உைனயறி யா ; ெச7தா. அவன உடேல ேபா& வ%த என
தைலவBட ச%திரேன ஆட வவா7 எ& ெபா ெகாக.
இபா./ ெக+லா$ சிவனயாைர; சிவனாகேவ பாவி $ கதிைன கா5க.
(6)

706. வனமா@ - திமா+; ச%திர பிரக`பதி மைனவி தாைரைய கவ%தேபா
இ%திர தாைரைய வி/மா& ச%திரனிட$ QவைனயBபி >ற மதியாததா+
ச5ைட ெச7ய எL%தா. அேபா ச%திரB ; < கிர தா பைடைண
ெச7வதாக வா களி அ<ரபைடகைள யBபினா. ேதவபைட  திமா+
உதவியாக இ% ச5ைட ெச7தா. ச5ைடயி ேகாரைத ேநா கி பிரம
ச%திரைன ேநா கி "பதினிைய ெகா/வி/ இ+ைலயாயி விOMைவ
ெகா5/ உைன நாசEெச7 வி/ேவென& >றி$ < கிரைன ேநா கி "பிற
மைன நய%தவB கா உதவி ெச7வ? உைன$ நாச$ ெச7ேவ'' என இ
>றியதா-$ < கிர த பைடைணைய நி&தேவ ச%திரB$ தாைரைய
யBபிவி.டா. (ேதவி பாகவத$). இ2; சிவனாக >றிள கா5க.
பிரக`பதி ச%திரB  கயேராக$ (கைல சிறி சிறி ைறய) அைடய;
சாபமளிதா; பிரகாசமா கி ைவத+ - சிவ ச%திரைன; சைடயிலணி%
வளவ$ ேத7வமாக; ெச7த+; ேப - ெபய எபத ம0உ; த - இவ
வியாழ ேதவியாகிய தாைரயிட$ ச%திரB  உதிதவ; பிரக`பதி$ ச%திரB$
இனாB  பிற%தவ எ& அறியா வாதா/ைகயி+ தாைய ேநா கி
உ5ைம>ற; ெசானவ; இவ சிவைன றித தவதா+ கிரகபத$ ெப4றா.
பிரக`பதி$ ச%திரB$ வாதி/$ ேபா பிரம இரகசியதி+ தாைரைய ேக./
உ5ைமயறி% தைன; ச%திரB  ெகா/தன; மிபரD அழ+ உ
வளதி/$ ேபா உைன ெம@யாம+ த5ைம த%தா - பிரகாச$ S<$ ெந
வவமாக வளதி/$ேபா உைன ெம@Dறாம+ ெச7ய உன  ளி;சிைய
ெகா/தா. சிவ திவ5ணாமைலயி+ அ கினி வவமாக இபைத கா5க.
இபா.-$ சிவான%தைன; சிவனாகேவ பாவிதித+ கா5க. (7)
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707. ெநைப க $ க5க?$ ெகா/ைம ெபா%திய மன3$ ேவ+ பைடைய
ெயாத தைமள ெமாழி3ள இரா.சத பதியான இல2கா நகரதி+ பய%
நகாி உ.ற வழியி+ ெச+ல ெவா2கினவனான Dைன அேதாகதியி+
விLமா& சிவன$ சமான Sரபதிர த க யாகதி+ காலா+ மிதிதா. நீ மி
இைசேபா& ஒ@ அைலS<$ பா4கட@+ கLமா& நிBட பிற%த
எ+ேலாைர$ ெகா+ல வ+ல ஆலகால விஷைத கLதிேல காிய கைற
உ5டாமா& தா. உைன பைட $ தாமைர மலாி-ள நா
3க2கைளைடய பிரமைன 3னா+ ைவரவனாகி தைலய&தா. அழி %
ெதாழிைல ேம4ெகா5டவ இவ. எனேவ இவ ெச7திைய அறி%
உணரவி+ைலயா. அதைகய இய+ைடய அழிவ4ற கடD?  அைமயரான
சிவான%தBட அ$Tேய ஆடவா என ெபா ெகாக. க - கைற; அயி+
இய4& இ/ ெமாழி என பிாி க; "அன இய கடD நிதிய அவக? 
அைமயா  அ$@ ஆடவா" என பிாி க. அன - அன எபத
ெதாத+ விகார$. அைமய  - ேவ4&ைம மய க$, Hறா$ ேவ4&ைம
உடனிக ;சி ெபாளி+ மய2கிய. (8)

708. உவமி+லாதவனான மமத தன ைகயிடதி+ உைன கLமா&
ைவ பிரகாசமான ைட பி $ அதைகயவைன (மமதB  ைட,
ச%திர ஆவ) உட+ ெபாயாமா& ெந4றி க5ைண விழி எாிய; ெச7தா;
எனேவ அவைன கா.-$ (மமதைன றித) உன ஒL க$, Sர$ 3த@ய
ெநறி உய;சிைடயதாேமா நீ இ5/வி/மா& விழி கிரண2க உ5டாக
உதி உன ந4கிரண2களி உதிபி அழைக விL2கிற Pாியைன
ப4கைள ப உதிதன நிக ;சிைய யறியவி+ைலயா ? இவ+லாம+
உைன த க யாக$ அழிதேபா ெபைம மி%த பாததா+ தைரயினி+ சி&
$ ேபா& Sரபதிர (சிவன$ச$) ேத7தD$ நிைனD இ+ைலயா? மனதி+
இைதயறி% நிைன ேக.டாரா$ கடDளி ெச7ைகயறிய கண கி+ைல.
அாிய ேமமைலைய வி+லாகDைடய பரமனான சிவான%த உலகினி+ ேதாறி
அைழதன. ஆத@ ச%திரேன! ஆடவா எ& ெபா ெகாக. வி+@, வி@
என ெதா க. எயி& - ப+. (9)

87

709. சிவெபமான சைடையைடய தைலயி+ த2பவ எ& கவ2ெகா5/
வாராம+ இ காேத. அவன மகிைம  ஒ&$ சமமாகா. >றி அறிய 3யாத
ெபாெள& இ  ேவத$ 3ைறயி/வ நிைன  நட$ வழியி+ நி&
மனெவாைமயாக ெதளிவைடவாயானா+ உன  திவ ெபா%தி மி%த
ஆன%த கட@+ ேச% ச%ேதாஷமாக இனிைமடB$ அடB$ ெபா%திய
ேபாிப$ அைடவா7; சமா க ெநறியி+ ஒLவா7 (மா கமா7
பதினிைய; ேச%தைத நிைன இ2ஙன$ >றினா); உன கள2க$
நிOகள2க$ (கள2க$ ஒ&மி+லாத) ஆக அைடவா7; அயா >.டேதா/
நிைலயாக ெச+வ$ அைடவா7; எனேவ 4ற ம&திட வ%த பதிைய யறி$
ஞானவான சிவான%தBட அ$@ேய ஆட வவா7 எ& ெபா ெகாக.
ேச% உவைகயாக எ& பிாி க. (10)
---------------------------------சி/றி ப"வ

710. அL ைக - பாவ2கைள; ர$ைப - உட+; L ர$ைப எறா அதக5 பல
L க த2கி வா த+ப4றி; உள க5 விழி க - அவர மனதி+ ஞான க5
விழி மா& ெச7; மல$ - 4ற$; ேத கி - நிைற; உைர உணவா+
பகD காிய நி.ைட யிதாெமன மாணா  - ெசா4களி அறிவினா+
ெவளிப/த 3யாத நி.ைடயி தாென& மாணா கக.; பத$ - பாத$;
நி.ைட - ெமௗனமா7 தியான மித+. (1)

711. த&க5 - வ@ைம; மா@யி வரலா4ைற 172-ஆ$ பா. றிபி+ கா5க.
கயமா3கவ:-இவ ஒ சமய$ உைம இ $ ம5டபைத ெபய க
ெதாட2க, அேபா உைம சிவனிட$ 3ைறயிட-$ சிவபிரா Pலதா+
அவைன தி ெகா& அவ ேதாைல அைர கைசதா, (விநாயக ராண$);
த க ேவவி; சசியேற - த க ேவவியி+ சிவெபமா அ$சமான
Sரபதிர ச%திரைன காலா+ ேத7ததா+ "சசியேற” எ& சி&மிய >றின.
தைழ $ அயா விைனயேற - அயார தைழ $ பாப விைனகைள
ெக/பதா+ "அ யா விைனயேற' எ& சி4றிைல கைல க
வ%தவைரபா; சி&மிய >றின. "அைடபத4 ெந/வாச-$ ேசா&
இ/மட3$ நிலD$ >ட$ சி&S/ ேநரா$ சைமயலைறயி எ+லா$ ெவ&
C5மண@+ மிகD$ சிறிேயா$ பல >; ெச7த எழி+ மி%த விைளயா.டைத
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ெநறிெகா அயா+ கைலப எ2க விதிேயா - எ& இைய க, சி&S/ ேநரா$
சைமயலைற - சி& S.4 ஒபான சைமயலைற; ெநறி ெகா அ - நெனறி
ெகா5ட பாத$. (2)

712. அகதி+ க$ திறமறிேயா$ - மனதி+ நிைன $ (இைறவன) திறைத
யறியவி+ைல; அக - பாத2க; சிவ ேநச அைம யறிேயா$ - சிவனிட3$
சிவனயாாிட3$ ப தி ெச-$ அைமைய யறியவி+ைல. றி  அMேகா$ சிவ றிள இடைத அைடேயா$ (சிவ றி - இ@2க$) றி  - ேவ4&ைம
மய க$; அ*+ உைர $ வைக ெதாிேயா$ - அாிய சிவஞானேபாத$, ேதவார$
ஆகியைவக ெசா+-$ வித2கைள அறியவி+ைல; ெதா; சாிைத  இைச%
இய4ேறா$ - ேச வரலா4&  த கவா& *+க ெச7யவி+ைல; ெதாைம பழைம வரலா&க; ேதா&$ 3த@ பவ$ உேறா$ - உதி $ ஒப4ற
3த4கடDளி காலைத யறி$ திறைமயைடேயா$; ெதாL$பி+ - அைம
திறதி+; அர4 அ மி திேயா$ - சிவனிட$ அ மி
தி கவி+ைல; அர4 - ேவ4&ைம மய க$; ழா$ - >.ட$; மிளிரா$ கா.சி ஒளிமி க கா.சி; அதாவ ேநாி+ வத+. (3)

713. உடலாகிய பாதிரதி+ உயிராகிய பாைல வா மன க5ணாகிய
ெநபாேல ெவப3ற; ெச7 த2$ மி%த சEசித கமமாகிய நீைர ைற
மைறய; ெச7 சிவ அைடயாளமாகிய ைரையயி./ அAவிடதி4 ஒப4ற
உ&தியாகிய தயிராக; ெச7 ஞானமாகிய அழகிய மதினா+ கைட% மய க$
ெச7$ H& மலமாகிய ேமாைர நீ கி இ$ேமாைர ளி எ& ெவ&
ப கதிேலயி $ திவளாகிய ெவ5ெணைய திர. அAெவ5ெணைய
அபினா-க; ெச7 ெதவி.டாத அாிய ேபாிபமாகிய ெந7யாக; ெச7
அழியாத S./; ெச+வைதயளி $ ெதளிேவ எ& ெபா ெகாக.
உட4பா5ட$, உயி பாைல உள கெணாி ................ 3த@யன உவக2க;
அைள - ெவ5ெண7. (4)

714. அகர$ அ%த எLதி4 கல%ேத எLதா7 விள2$ தைன கா.டா - அ எற
எL அதைகய உயிெரL கேளா/ கல%ேத அAெவLதா7 விள2$
தைன கா5பி கா; எLதி4 கலவாறி+ தைலயி+ இய4ைக விள2$ -
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அADயிெரL கேளா/ கல காவி.டா+ தைலைமய4ற த தைம விள2$;
இர5/வா7 தைழ திக %த எL - இர5/ வவமா7 தைழ திக %த
எL, உயிெம7 எL; அைவயி+ சாதாெதLதா இைற எL அADயிெம7களி+ ேவெறாறிேனா/ சாதி எLதபடாத அகர எL; தா
அ2 உணத இர5/ இன3$ சாத எLத வ$ - அகரமான அ2 நி&
உணத ம4ற உயிாின3$, ெம7யின3$ சாதD$ எLதD$ வ$. அகர$ ம4ற
ஆ, இ, ஈ 3த@ய 11-உயிகைள$ இய க உடனா$, அகர$ தனி வ$ேபா
ஒறா$, ெம7கேளா/ ேச% வ$ேபா ேவறா$ வ$. இபா./,
"அவேன தாேன யாகிய வ%ெநறி
ஏகனாகி யிைறபணி நி4க
மலமாைய தெனா/ வ+விைன யிேற.''
எற சிவஞான ேபாதைத நிைனK./கிற. சிறிேயறைன அைழ கரண$
அைடயாதி% ெபாவினி+ நி+ அMைவ ெப&வா7 எ& பிாி >./க.
அM - P.<ம$; நி+ அM - விைனெதாைக; "அகரDயி ெரLதைனமாகி
ேவறாயம%தெதன வகிலா5ட மைனமாகி, பகவன ெவ+லாமாகி ய+லதாகி
பர மாகி; ெசா+லாிய பாைமயாகி, கள& ச2க4பவிக4 ப2கெள+லா% ேதாயாத
வறிவாகி; <தமாகி, நிகாி+ ப<பதியான ெபாைள நா ெந./யி ேபரபா+
நிைனத+ ெச7வா$." எற தாய மானவ பாடைல ஓ%ணக.

(5)

715. இ மிகிற ஐ$லக?  இனிதா7 ெபா%தி Kமியி+ அழட
வ% பலநா Kமியிேல நி& பைத யBபவி $ யா 3தி  ததியாக
உவட வ% இபி திறமா7 மனைத ஒ வழியி+ நி4பி அ.கடைல
அைடயேவ த%த ேவ, அபாி அறிேவ, உ5ைம ெபாேள, பாி<த கடேல,
எ த%ைதயாகிய னிதேன, எ5வைக சிதிக? $ தைலவேன, உ5ைம
கேழ, உ அழகிய பாதேம ந$பி தியானிபவ தி  அ3த$ ஒதவேன எ& ெபா ெகாக; ெத - ெதளிவைட. (6)

716. பைண - பைம; ெகா2ைக வடா$ ம2ைக - தனமாகிய மைலகைளைடய
ெப5; பாிD ஆைச - மி க ஆைச; பல ஆகிற ெபா - பல மி%ள
ெபா; பகராம+ க4& அைலேவைன எ& பிாி க; அைலேவ -
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விைனயாலைண$ ெபய; அE< அ கர ஞான - பEசா.சர ம%திரைத
பேதசி $ ஞான3ைடய; பர$ - ேமலானவ; அவஞான$ - Sணான ஞான2க;
ஞான$ - அறிD; திைண - Kமி; சிவ ேநய$ ெப4ற சிவான%த திறேன - சிவனிட$
அ ெப4ற சிவான%தனாகிய திறைம மி கவேன; ண ேமதிறி............வா வி+,

''ச2கநிதி பமநிதி இர5/% த%
தரணிெயா/ வானாள தவேரB$
ம2வா அவ ெச+வ$ மதிேபா ம+ேலா$
மாேதவ  ஏகா%த ர+லராகி+
அ2கெமலா$ ைற%தL$ ெதாLேநாயரா7
ஆDாி தி&ழ-$ ைலயேரB$
க2ைகவா சைட கர%தா கபராகி+
அவக5V யா$ வண2$ கடDளாேர.''
எற ேதவாரைத ஒபி/க.

(7)

717. அக$ - மன$; பதேம ெகா5/ உ4& அயரா நி4க ெதாLவாக - பாதேம
மனதி+ ெகா5/ ேசாவைடயாம+ வண2வாக; அ3தா$ உ ெபா
திகாமE ெசா4 அைடவா பதி  இனிதாவா - அ3தைத ெயாத உன
மி க அழகிய அ மிவி $ ெசா+- காக வ% ெபா%தி ப தியா+
இனிைமயைடவ; அைடவா - 34ெற;ச$; எ%ைத தைலவாெவ& க வா
எ& இைய க; உ. - மனதி4; சித$ - மன$; ஓ வா - ஆரா7%ணவ;
நிசிRகிற களD ஆ ெநEசதின - ந/ இரவி+ ெச+கிற களDெபா%திய
மனைதைடயவ; திக வா7 எ%த4 - விள2பவனாகிய நீ என ; அகமீ
உத பதேம ெகா5/ அயரா நி4க ெதாLவாக, அ3தா$ ெசா4காக
அைட% பதி கினிதாவா, தைலவாெவ& களி>வா சித றேவாவா
............இதிறமா7 நிெறாதி/வா 3 களவா ெநEசதினேபா+ உ4&
திாிேவேனா எ%த4 இனிேத த%த திக வா7 சிறிேய சி4றி+ சிைதேயேல எ&
இைய ெபா ெகாக. ெதாLவா, இனிதாவா 3த@யன விைனயாலைண$ ெபயக. (8)
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718. பEசமல$ - ஆணவமல$, காமிய$, மாைய, திேராதான$, மகாமாைய (அ)
மாேயய$ எபன. பதிென.டவைதகளி விாிைவ 693-வ பா. றிபி4
கா5க. பலநா உழ+ேவ4 - பல நாளாக கOடப/பவனாகிய என ;
எளிவ% அளி - மனமிர2கி வ% அ ெச7; சEசிதவிைன:- அநாதி ெதா./
சனன2க ேதா&$ ஆ;சித விைன சி விEசியதாகிய ம%திராவா,
பதாவா, வணாவா, வனாவா, தவாவா, கலாவா எற ஆ&
அவா களி-$ க./ப. கிற 5ணிய பாவ2களாயி $, எ/தவிைன:பிராரத$. பிராரத$ - இ%த; சEசிததி4 சிறி சி க பாகப.ட விைன ஒ
சாீரைத ெய/பி; சாதியாள ேபாக2கைள ெகா/ $.
களEசியதி@% தானியைத ெய/தBபவித+ ேபா-$. மிEசியவிைன :ஆகாமியமா$. பிராரத$ சி மிட வ%ேத&கிற 5ணிய
பாவ2களாயி $.

(9)

719. "சிவ *+ அறிேவா எைவ$ உமய$ எ& உைர மைத உணராம+
திைரயாகிய இளா+ உணவி@ மனதாகி எ மய$ எ&" எ& பிாி இைய க;
உதி - பிற; திைர - அைல; அதி+ நா உழ+ேவைன - அதி+ நா?$ கOடப/
ெமைன; உலகி+ தா அ உவாகி - எ& பிாி க, சவிய3$ மல$ - தா கிய
H& மல2க; அ& ஒளித$ அADள மதனி+ எ& பிாி க. (10)
------------------------------சி&பைற
சி&பைற ப"வ

720. உர$ - மா; ெம7Eஞான *+தைன விட விாி ஓவ - என
பிாி க; ெபா தைன - ெபாடைன. (1)

721. அ திற$ ேம4ெகா5/ கடDள இய+ைப யறிவி $ *+ வழியி+
ஆரா7% என 4றம4ற ெமாழியினா+ >&$ உ5ைம ெபாைள
இைககைள$ வி ேபா4றி ச%ேதாஷி பல மா&பா/கைள ெகா5ட
ெபாளி திற2கைளயக4றி ந+திற34ற அாிய காலனி Hலமாக ேக./
கL$ மனதினா+ நிைன, நிைனதைல K5/ சி%தித+ ெச7
மய கதிற$, அEஞானதிற$ நீ கிய அறிவா+ ேக.டைவகைள ெதளிவைடய;
ெச7 வ$ அறிைவ இழ% அறிவ4& நி.ைடைய ெப&வ மாணா க ெச7தி
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எ& >&$ ெதளிD திறமான ெபைம அதிகாி $ இரதினேம எ& ெபா
ெகாக. ஞான *+கைள ேக.ட+, சி%தித+, ெதளித+, நி.ைட எற நா$
'உ5ைம ஞான2க. "ெபா திற$ அக4றி ந+ திற34& அE ெசவில
வழியினி&" - எ& பிாி க; ம திற$ இ திற$ ஒழித எ& பிாி க;
உன+ - நிைனத+; இபா.+ மாணா க ெச7தி யாைவ என >றப./ள.
(2)

722. நனD அதனி+ நிறி/$ேபா - இ சா கிர$ எ& >றப/$. ேகவலதி
காாியமாகிய கீழாலவ`ைத சா கிர$, ெசாபன$, <Lதி, ாிய$, ாியாதீத$ என
5- வைகப/$. சா கிர$ - தவ$ 36-இ+ சிவதவ$ ஐ%, ட நீ2கலாக
கலாதிக 6, Kத$ 5, ஆக 16- கவி$ நீ2கி நிற கவிக இப$
ற கவிய&பதி+ வா க ப$, வசனாதிக ஐ%$ ஆகிய
3பைத%டேன லலாட`தானதிேல நி& க5/ ேக./ உ5/ உயிப
நீ2கி மய கைத ெபா%தி அறிகவிகைள$ ெச-2 கவிகைள$
ைகவி./ நி4கிற அவதர$, (அவசர$); இ%திாிய$ - ஞாேன%திாிய ைம%$
கேம%திாிய ைம%$ கா.4&; வளி - பிராண, அபான, வியான 3த@ய 10
வா க. அ%த கரண$ ஈாிர5/ - மன$, தி, சித$, அக2காரெமற நா;
உள$ - இ2 டைன கா./கிற ேபா-$; கனD அ+ல ெசாபன$:ஞாேன%திாிய2கைள%$, கேம%திாிய2கைள%$ ஆகிய ப$
லலாட`தானதிேல நி4க ம4ற 25- கவிக?டேன க5ட`தானதிேல நி&
P ம ேதகதா4 பயெகா5/ அசீவனமாக நிற அவதர$; நனவினி4 ப
நி4க-சா கிரதி+ பதான கேம%திாிய3$, ஞாேன%திாி3$ நீ2க; நாைல%$
ஐ% - 25; <Lதி :- பிராணவா நீ2கலாக வா கெளாப$, சித$ நீ2கலாக
அ%த கரண$ H&$, சதாதி ஐ%$, வசனாதி ஐ%$ ஆக 22-உ$ க5ட
`தானதிேல நி4க சித3$, பிராணவாD$, டB$ ஆகிய H&
கவிக?டேன ஒ&% ெதாியா நிற அவதர$. ாிய$ - சிதெமா&$
இதயதி+ நி4க பிராணவாD$ டB$ நாபிதானதிேல ஒ&மற நிற
அவதர$. ாியாதீத$: பிராணவாெவா&$ நாபியி+ நி4க டெனா&$
Hலாதாரதிேல அதீதமா7 கவிகெளா& மிறி ேகவல`தனா7 நி4ப.
உன  ஆ வ% உணதின உ$ ஆதரD அறி%ேத எ& பிாி க. (3)
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723. கீழாலவைத:- இ ேகவலாவைதயி காாிய$. சா கிர$, ெசாபன$ 3த@ய
5-வைகப/$. இத விாிைவ 34பா. றிபி+ கா5க. ேகவல$: - இ
ேகவல$, சகல$, <த$ எற H& அவைதகளிெலா&. ஆமா தவ2க
ெளாைற2 >டாதிப. சவச2கார கால ஆமா க <தமாயா
காரணதினாேல ெயா/2கி; சி.காலமளD$ ஆணவ மலதா மைற5/
கைலயாதி தவ2கேளா/2 >டாம+ யாெதா நிைனDமிறி யிப. இ
க5ணான இரவி இளி+ ஒளி ெகடாம+ விழிதிப ேபா-$. அM ஆமா; P மமாதி - P ம$, கE<க$ 3த@ய சாீர2க; சகல$ இ
Hறவைதகளிெலா&. சி. ெதாட2கி; சவச2காரமளD$ ஆமா க
தவ$ 3பதாேறா/ > எ5ப நா *றாயிர$ ேயானிேபத2களி-$
பிற%திற%ழ+வ. இ இரவி இளிலL%தி கிட%த க5 விள கினாேல இ
நீ2கி பல பதாத2கைள கா5ட+ேபா-$. சா கிர$ 34பா.+ கா5க.
கைலக:- நிவதிகைல, பிரதி.டாகைல, விதியாகைல, சா%திகைல,
சா%தியாதீதகைல எபன. ஆரண$ - ேவத$; சீடா க 3ைறெயப சீழா க
3ைறெய& எைக ேநா கி வ%த. சீடக எப ெபா. பத + அ$ய$ பதா$ய$. (4)

724. சமா க$:- சமா க$, சகமா க$, திர மா க$, தாசமா க$ எற
நாகி+ ஒ&. இைவகைள ஞான$, ேயாக$, கிாிைய, சாிைய ெய&E ெசா+வ.
ேவத2க, சாதிர2க இைவ பலD$ க4&ண% ற;சமய2களி+ பலவாக;
ெசா+லப. கிற யாைவ$ Kவப.சEெச7 ேமலான பதிப< பாசமாகிய
ஞானதா+ ஞா, ஞான, ேஞய2க ெபா%தா வ5ண$ பதிேயா/ இர5டற
கல கத க ஞானைத ெப&வ. றி - அைடயாள$; நானாேபதமா7 பலவிதமா7; பமா க$ - பலவழி; பராமாி - பாகா; மறி - மா.;
சிமா க$ - ஞானமா க$; தமியா7 - தனிதவனா7. (5)

725. Lவி ணமறித+ - உட@ன >.டதி ணைதயறிவ$; கா./$
ெதாழி@ திறமறித+ - ெதாழி4 ப/$ ெதாழி4 ப5பி திறைதயறித-$;
க$ இதைன யனியமா7 கா5ட+ - நிைன $ இADட+, ஆமா ஆகிய
இதைன ேவறாக காMத+; ஆ2கதி ேம+ மவிண%த இ - இ Pனிய$
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எனப/$. ேதக$ நாேனாெவனி+ ேதக$ நீய&. அஃெதப நானெறனி+,
எBைடய ேதகெம& உனா+ அறியப/ைகயினா-$, ேதக$ பEசKததி
>றாைகயா-$, ேதக$ உன  அநிதியமாைகயினா-$ ேதக$ நீய&. இ%திாிய$
நாேனாெவனி+ இ%திாிய3$ நீய&. இ2ஙன$ பா ெகா5ேட ெசறா+
இ&தியி+ இ எற Pனிய$ கிைட $. இ2ஙன$ Pனிய$ வைர
வைகவைகயாக பிாி உண% அைத நீ2கி ேநா கி ஞான வவா7 திக த+
உ5டா$. ஒவ - இ2 விைன கா.4&. இ2ஙன3ளைத ணர
ஆமாD  கவி காக உெவ2கா.சி; <திெம& இனிதாைரப எ&
விாி >. ெகாக. கா.சி - பிரதிய.ச கா.சி, அBமான கா.சி
3த@யன. <தி - பEச<தி; (1) Kத<தி:- 3பதா& தவ2க நாம+ல,
அைவயாDEசட$; அைவ%தானாக மா.டாெவன அறிைக, (2) ஆம<தி;
அபயறிவ திவளாலறி ஆமேபாததா ல+லெவன அறிைக. (3)
திரவிய<தி:- ஆமேபாததா4றாேன யறிைக ; ேச.ைட யி+ைலெய&
க5ட ெகா5ேட ஆமாD  அறிவி+ைலெயன வறி% க5/ ேக./ உ5/
உயி உ4றறிவெத+லா$ திவ ெள வறிைக. (4) ம%திர<தி:- ஐ%ெதLைத;
சிகார3தலாக மாறி அத உ5ைமைய விசாாிதறிைக. (5)இ@2க<தி:பதிெய2$ Kரணமா7 ப<பாச2களிர5B$ பிாிவற நி& அவ4ைற;
ேச.பி நிற தைமைய யறி% அதைகய சிவ$ இ@2க திBெமL%தளி
யி ெமன வறிைக.

(6)

726. வா மன காிதான - மன$, ேப;< இைவகைள கட%த அைமயான;
மB$ - நிைல த2$; ேபா $ - ேபாத-$; ணD - ேச ைக; ெதாழி+
ஐ% - சி., திதி ச2கார$, மைற, அB கிரக$ எபன; இர5/ அற இர5/ எற தைம நீ2க அதாவ ஒேர தைமயா7; அைற$ - ெசா+-$;
ேத $ - நிைற $. (7)

727. நிைன$ மற$ இர5/மிலா நி.ைடயவா7 - நிைனத-$
மறத-மாகிய இர5/மி+லாத நி.ைடமயமாகி; 'உட+ உயி$ .........................
இ+ைலெயன" - உட-$ உயி$ ெபா?$ சிவB ேக எம  எத4 எற
நிைலயி+ தவறாம+ அைன$ அவன இபேமய+லாம+ ேவெறா&
இ+ைலெய&; ைவய$ அக4றி+ 7ய$ அதா7 - Kமியி ப4ைறவி.டா+
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<தமானவனா7; ெபாசி க - ெகட; சிபி+ ெபாசிபி+ என நிற; சிவேபாக$:சிவேதார5டற; சிவான%தைத சிவத+. இதமகித$ - இபப$;
ெசனி$ இற காவழி - பிற%$ சாகாத வழிைய. (8)

728. “விரத$ தவ2க...............க-$ இ வ+லா+”. ேநா ாித+, தவ$
ெச7த+, ஆ;சிரம வாச$ ெச7த+, யாக$ ெச7த+, தீதமாட+, தானEெச7த+,
தியானEெச7த+, பலவித காாிய2க ெச7த+, சா%தமாயித+, மி%த ஒL க
3டனித+ ஆகியன ெச7$ திறைமைடயவ$ <வ க$ ெச& பி தி$பி
இKமியிேலேய பிற% வவெர& ெசா+-$ இவறி; அரற சாிைய 
அவற உல இபா. சிவனிடள சாிையயா+ சிவன
உலகதி@பாக. சாிைய:- ேதகதிைன; சிவாபிதE ெச7த+. அதாவ ற
ெதாழி மாதிைரயாேன 3த+வBைடய உவ திேமனிைய ேநா கி; ெச7$
வழிபா/. சாிையயா+ ‘சாேலாக$' எற பதவியைடவ; "சா$ கிாிைய 
அகிபா” - ெச7$ கிாிையகளினாேல அ கடDளி அகி@பா. இ '
சாமீப$' எற பதவியா$. கிாிைய:- இ%திாிய2கைள; சிவாபிதE ெச7த+.
அதாவ றெதாழி அகெதாழி மாதிைரயாேன 3த+வBைடய அDவ
திேமனிைய ேநா கி; ெச7$ வழிபா/; தைக ேயாக  உவாவா ததிைடய ேயாக சாதனதா+ கடDளி வைவயைடவ. இ சா0பெமனப/$
3தி. சனக, சன%தன, சனாதன, சன4மார ஆகிேயா இ$3தி ெப4றன.
ேயாக$:- கரண2கைள; சிவாபிதE ெச7த+, அதாவ அகெதாழி
மாதிைரயாேன 3த+வBைடய அவதி ேமனிைய ேநா கி; ெச7$ வழிபா/;
தவமா$ வா+ இைறஞான$ ெதள; சிவமா$ - தவைதைடய வினா+
கடDைள ப4றிய ஞானைத ெதளிவைடய க4பி க; சிவமாவா. இ சா;சிய$
எ& >றப/$. ஞான$:- ஆமாவாகிய தைன; சிவாபிதE ெச7த+.
அதாவ றெதாழி+ அகெதாழி@ர5/மிறி அறிDெதாழி மாதிைரயாேன
உவ$, அDவ$, அவ$ எB$ 3திற திேமனி கட%த அக5டாகார நிய
வியாபக; ச;சிதான%த பிழ$பா7 நிைற% நிற 3த+வனிட; ெச7$
வழிபா/ ஞான$; இ%நா+வைகயான சாிைய, கிாிைய, ேயாக$ ஞான$ எபன
சாதன2க. இைவ சாிையயி+ சாிைய, சாிையயி4 கிாிைய, சாிையயி+ ேயாக$,
சாிையயி+ ஞான$ ேபா& ஒAெவா&$ நாகாக 16-வைகப/$.

(9)
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729. உன4 - நிைனபத4; அைற>வி - உர >பி./; அதிரச
ச கைரயி <ைவேயா - மி க இனிைமையைடய ச கைரயி <ைவேயா; பய பா+; ேகாேவ - தைலவேன. (10)
-------------------------------சி&ேத! ப"வ

730. பாஆதி ஐ% - நில$, நீ, தீ, வளி, ஆகாய$ எபன; பாரா7 இண கி வ5 பாரா7 ெச7; இபதE< >& - பிதிவியி >& 5, அவி >& 5,
ேதவி >& 5, வாவி >& 5, ஆகாயதி >& 5, ஆக இAவிபைத%
>&கைள$ அபாாிேம+ பரபி, பிதிவியி >& 5:- மயி, எ-$, ேதா+,
நர$, தைச. 2. அவி >& 5:- நீ, உதிர$, < கில$, Hைள, ம;ைச; 3. ேதவி
>&:- ஆகார$, நிதிைர, பய$, ைமன$, ேசா$ப+; 4. வாவி >& - ஓட+,
நடத+, இத+, கிடத+, நி4ற+; 5. ஆகாயதி >& 5:- ேராத$, உேலாப$,
ேமாக$, மத$, மா;சய$; அ%த கரண நாைல% திகிாியா7 பா7;சி - மன$, தி,
சித$, அக2கார$ எற நா அ%த கரண2கைள$ ச கரமா7; ேச;
ஐ$ல ஓவிய$ ேசராம+ - ஐ$லகளாகிய (ெம7, வா7, க5, H , ெசவி)
சிதிர$ ேசராம+; வளிக ஈைர%$ உவாணியா7 ெதாைள ெகா தச நாயி+
இதி - பிராண, அபான, உதான, வியான, சமான, நாக, >ம,
கிாிகர, ேதவதத, தனEெசய எற ப கா4& கைள$ ெம@%த
கைடயாணியா7 வார3ள நாயி+ த2க; ெச7; ேதாதிராதி தனி+
நா-வழியா7 வி/ - ேதாதிர2களா+ P ைம, ைபச%தி, மதிைம, ைவகாி
ஆகிய வா கி 4- பாக2களா+ ெச-தி; ந+ ெதா வி ேசைலயி./ ந+ல
உட@னா+ சீைலகைள நிரபி; சீைல - சிதிரெமLதிய ணி; காரான 3 ண$
அ2கணமதா7 - H& ண2களான சவ$, இராசச$, தாமத$ இர5/
Q5க?  இைடப.ட இடமா7; அல2கார ந4கா+ கலாதி - கைலயாதிக
(பEசகைலக) அழ ெபா%திய ந+ல Q5களாகD$; கதாிய P ம$ ஆதி
நாத3$ சிகரமா7 - நிைனத4மாிய P ம$ 3த@ய நாத தவ2க?$
சிகரமாD$; கவிதி/$ ைட வி%வா7 - வி% தவேம ேதேமேல கவிள
ைடயாகD$; நாத$ - சிவதவ$; ஞானசதியி இபிட3$ <தவ2க?
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ஒ&மாகிய தவ$; வி% - சதிதவ$. அத தவ2க?ெளாறா7;
சிவன கிாியாச தி  இடமா7; <தமாைய காாியப/வதாள விதி; தச
நாகளாவன:- இைடகைல, பி2கைல, <33ைன, கா%தாாி , அதி, சிைவ,
அல$ைட, ஷ, , ச2னி எபன. (1)

731. காயாமரதிைன ேதரா7 அைம - காயாமரைத ேதராக அைம; அக$
களிெகா அ%த%த நிைலயி+ - மன$ ச%ேதாஷி ம%த%த நிைலயி+;
கமல3தைலவ - தாமைரயி+ ேதாறின பிரம 3தலாக ெகா5ட திமா+,
உதிர, ஈச, மேகச ஆகிய ஐவ; 3க./$ ர2க$ விைனயா$ ேதாி
3ேன க.ய திைரக ந+விைன தீவிைனகளா$; சாயாம+ உ4& அ
திேராதாயி சதி - தளராமலைட% அெச7கிற திேராதாயி சதியானவ;
திேராதாயி - மைற: திேராதாயி சதி இரதசாரதி எ& பிாி க; இகர$ ெதாத+;
சாமா மாைய ரசவ க3$ கத@ேகதனமா7 - சாமாமாைய கத@யா7 ரசவ க$
ேகதனமா7 எ& நிரனிைரயாக ெகாக. கத@ - வாைழமர2க. ேகதன$ - ெகா.
வாைழமர3$ ெகாக?$ ேதாி+ க.டப.த @ய+; ரசவ க$:- சத$,
`பாிச$, 0ப$, ரச$, க%த$ எற தமாதிைரக 5. மாைய - அ<தமாைய,
<தமாைய எற இர5/; ஆயாத சதிக ெந2க அ2 அளிைன அக5ட ந+
தீபமா கி - ஆ7த@+லாத சதிக பல ெந2க அளிைனய2 பர%த ந+ல
விள கா கி; ஆமாைவ ம%திாியதாக - ஆமாைவ ம%திாியாக; ெச7. (2)

732. Hலதி நிைல தனி+ இ% எL% ஓ$ என 3ைன% நா4ேகாண நகாி
3 கி - இ Hலாதாரைத$ <வாதிOடானைத$ றி கிற. இைத 660-ஆ$
பா.+ கா5க. 3 கி - விைர% ெச-தி; மதியி பாதி ேகாணதி+ வ%
உய$ 3 ேகாண மீதிேல4றி - இ மணிKரக3$ அனாகத3$ ஆகிய இர5ைட
றி கிற; இதைன 661-ஆ$ பா.+ கா5க. கா+ உ4ற அ&ேகாண Sதியி+
நடதிய க5/ வ.டதி@னிதா7 க/கD$ நடதி - இதனா+ வி<தி, ஆ ைஞ
எற இ ஆதார2கைள றிதா. இைத 662-வ பா.+ கா5க. க/க விைரவாக; ச%திரம5டல$:- இதவிாிைவ 663-ஆ$ பா.4 கா5க. ஆயிர
ெத.தழதாகி வளெம கமல$ - பிர$மர%திர$. இத விாிைவ 663-ஆ$ பா.
றிபி+ கா5க; சீல$ - ஒL க$; ெவளி - ஆகாய$; கா+ - ஒளிS<த+.

(3)
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733. மய கைத த$ <த3$ அ<த3மாகிய மாைய$, ந+விைன,
தீவிைனயாகிய யிர5/$ ெபா%$ இளான மகர ெமB$ எLதா+
>றப.ட ஆணவ மலமாகிய Sதிைய வி/ அறிD வள$ மைறதலான நகர$
அAவாமாைவ திபி யகர ெமB$ ந+லறிD 3ெசற மல (Sதியினி+)
தினி+ நாடாம+ அAெவ5ணைத நீ க அ2க2 அைல% ஓ.; ெச+லாம+
அைடத4கைமயான ெபாவான வகரெமB$ எLதா+ றிபிடப.ட
அளா+ அதB வ%த$ ேபான$ மி  நிைலெப4றமான எ+லா$ மனதி+
பதிமா& அறிவி 4றமி+லாம+ ெதளிவைடய;ெச7 அAவளி+
சிகரெமB$ எLதா+ >றப.ட சிவைன யைட$ நிைலயி+ மா&படாம+
ச%ேதாஷமைடய கைண ெகா5/ சி&ேத நடவாயாக எ& ெபா
ெகாக. ந+விைன$ பிறபி4ேகவாக@ வ+விைனெயன ப.ட; திேராதாயி
ம4றைவகைள மைற கடDைளயறி$ அறிைவ வளர; ெச7வ. இபா.+
'நமசிவாய' எபத ஒAேவாெரLதி ெபா >றப.த+ கா5க.
சிகரெவLதாகிய சிவைனயைடய வகர எLதாகிய அ ேவ5/$ எறா. (4)

734. Kதநிைல - ஐ$ெப$ Kதநிைல; ெபாறி லக நிைல$ எ& பிாி க; <ழ+
ாி$ நா4கரண நிைல - <ழல;ெச7$ மன$, தி, சித$, அக2கார$ எB$
நா கரண2களி நிைல$; ேபாத$ - ஞான$; 3 ண$ - சவ$, இராசச$,
தாமத$ எபன; <த நிைல :- ஆமா க ேகவல சகலப./ பிற%திற%
திாிமவ சர அவக. இவிைனெயா$, சதிநிபாத3$ வ?$ ஞான
சாதன3$, 3$மல கழிD$, வாதைன நீ க3$, ஞான ெப க3$ 3ைறேய
உ5டாகெப4& திவைள >/வ; இ இரவி+ இேளா/$ விள ேகா/$
>யி%த க5ணான ஆதிதBதயE ெச7தவிட அத
கிரணதாலாதிதைன கா5ட+ேபா-$; ஐ%தானநிைல - Kதநிைல, 3 ணநிைல,
<தநிைல 3த@யன; இ - மல$; ேகவல நிைல:- இத விவர$ 723-வ பா.
றிபி+ கா5க. சச - நிைலத ச; ேத% - ஆ7%ண%; ஆ2 - அைச
நிைல; அக - கைடேபா@, மன$ எப ெபா; ேசதன$ - அறிD.

(5)

735. மானா ம.டா ேபாக$ - ெப5களி மய க$ ெபா%திய ேபாக$; விேவக$
- தி; ைக கா./$ வித$ - சி3திைரயினா+ விள வ; அM - ஆமா;
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விமல$ - 4றம4றநிைல; பைததா+ - மி% அவசரப.டா+; ப< சீவBைடய
உட+; < - 4ற$; பாச$ - ஆைச. (6)

736. நீயா7 கடDைளைடய 3யறா+ அ%நிைல நிைலநி+லாம+
அக&வி/$ எப$ அ%நிைல தானாக வ% உைன யைடத+ எ&
ெசா+-வமாக நிக கிற இர5ைட% தாேன கட%த நிைலயாக இ%ேத அ
உன  தாயாக உண$ ெபாளாக விள2$; அதைம  உவைம யா
எறா+ கOடப/கிற டB ; Pாிய மி க ஒளி$ ெதாியாம+
இளாவ ேபாறி $; ஆ7%தைத உைடய க5 ைவதிய ஒவ உ5டாகி
வ% அாிய க5ணி திைரைய யக4றி/$ ேபா பர%த Pாிய ஒளிைய
அ க5களி ஒளி கல%ள அதைகய ெசயைல யாதா கல க; ெச7தா
எபைதேபால ழவியாகிய எBைடய மலமாகிய இைள ஒ. அைள
ெதளிவைடய; ெச7பவேன சி&ேத ஓ./க எ& ெபா ெகாக. க5
ைவதிய சிவான%தB $, Pாிய கடD? $, க5க இ%*+
ஆசிாிய $ உவைமயாக வ%தன. தானாக 3ய4சிதா-$ கடDைள காண
3யா; அப க5டா-$ சிறி ேநரேம நிைல $; அ+ல அ கடD நிைல
தானாகேவ தைன வ% அைடத+ எ& ெசா+-த-$ உ5/. இAவிர5/
3ைறைய$ கட%தேத தாயா7 உண$ ெபாளா$. எனேவ கடDைள
யைடத4 ெவாவ அவசியமாக ேவ5/$ எப அறியப/கிற (7)

737. Sைண  எழி+ நாத$ எக. கா.டதினி+ அன+ - விறகி+ தீ; இ$
3தலயா+ சா;சிய பதவிைய றிதா. ேநச அக மதைல  அைனயா7
வி$%தல$ - மனதி+ அைபைடய ஞானச$ப%த ; அைனயா7
வி$பிவகிற சீகாழி; ெவ5 ேசவி+ ஊதி - ெவளிய எ வாகனைதைடய
சிவெபமா; சித$ - மன$; சிவேபறி+ - சிவBைடய ேபாிபமாகிய
ெச+வதி+; ேப& - ெச+வ$; சிவம அகலா எ& பிாி க.

(8)

738. மலப%த$ - 4றமாகிய க./ க; ெம7 - உட+; விதி விதி-ந/ந/2கி;
ைவ$, சிவ@2கைத$, 4றம4ற சிவனயா >.டைத$
சிவேனெய& வண2கி தி யா $ நாேம ேமலானவென&, வவமா$
வவம4& மி+லாத கடDளி ெம7யயா $ அவக?  4ேறவ+
ெச7பவ. க.$ பாததா@.ட ேவைலகைள; ெச7பவனாக மனமற விள2கி
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திாிபவக ஞானதிறைத ைடயவெர& >&$ ெச+வேன எ& ெபா
ெகாக. (9)

739. விதி - பிரம; 'வா$ இனி' எ& பிாி க; ப வ  அB கிரகி  3ைற:மலபாிபாக$ வ%தவிட இவிைன ெயா பிற $; அெபாL 3 ெச7த
சிவ5ணிய$ வ%ெத7த அபரமசிவ$ மாைன கா. மாைன பிப ேபால
ஞானாசாாிய Hதமா7 மா, மL, காளக5ட$, திாிேநதிர ெமாழி
மானிட;ச.ைட சாதி, இவன ஊ$, ேப$, உD$ ஒழி க ேவ5, ஊ$,
ேப$ உD2ெகா5ெடL%தளி ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$, தீவிரதர$ எB$
சதினிபாத தைம ண% சமய தீை\ ப5ணி; சாிைய யB.பி
விேசஷ தீை\ெச7 கிாியா ேயாக2கைள அB.பி நிவாண தீை\
ப5ணி ஞானமB கிரகி மலமாயாதி கம2கைள நீ கி ேமா.சைத
ெகா/ $. (10)

சிவானத பி ைளதமி றிைர )/றி/&.
)/றி/&.
-------------xxxxx-------------

