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1. சிவ�பிரகாச 
வாமிக� பவ� திர�� 

க��ப�கிள� 
. அ. இராமசாமி� �லவ� விள�க� �றி��ைர�ட�., 

தி�ெந�ேவ", ெத�னி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி��� கழக*, 1978. 

 

2. ந�லா(+� சிவ�பிரகாச� ெச$தமி, '�க� 

இ$'� தி��க"யாய பர*பைர ெபா*ைமய பாைளய* ெபாியமட* 

தி�மயில* ேதவ&தான ஆதின பர*பைர& த�மக�&.வ* பதிென�டா* ப�ட* 

/ல/ சிவஞானபாலய 
வாமிக� ெவளியி�ட�ளிய. 

பதி�பக* : / ஷ23கா அ5
�6ட*, தி��பாதிாி��"7� 


பா ௵, 1944, பதி��ாிைம 

விைல 8. 5. 

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

 

அ$தாதி யாவ. ஒ� பா�:ைடய அ$த* அ�&த பாட;�� ஆதியாகவ�மா< 

பா�வதா�*. இ=வ$தாதி ெவ2பாவா லாயி> க�டைள� க"&.ைற - 

யாலாயி* பாட�ெப<*. ெவ2பாவா( பாட� ெப<வ. ெவ2பாவ$தாதி 

ெயன?> க�டைள�க"&.ைறயா( பாட�ெப<வ. க"&.ைறய$தாதிெயன?* 

வழ>�*. 3�ப.பாட�களினா;* '<பாட�களினா;* அ$தாதிபாட�ெப<*. 

நிேரா�டகயமகவ$தாதி எ�ப. நிேரா�டக3* யமக3மாக� பாட�ெப<*. 

நிேரா�டகமாவ. இத,3ய(சியா( பிற��* ெமA�* உயி�* உயி�ெமA�* 

வராம(பாட�ப�வ.. யமகமாவ. அ: 3தெலC&ேதா� இர2ெடC&.3த( 

ப&ெதC&தி<தியாக ஓர:ேபாலேவ நா�க:�* பாட�ெப<வ.. 3�ப. 

பாட�களாலாகிய இ�க"&.ைறய$தாதி தி�5ெச$Eாி� எC$த�ளிய 

3�க�ெப�மா� மீ. ெப�$ தமி,� �லவ�கG* விய��மா< அ�$திறைல� - 

கா�:� பாட�ப���ள.. இ$ '�க(பவ�க��� கழி ேப�வைக யளி�பதா�*. 
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கா��கா��கா��கா��    

ெகா(ற வ�ணைன நி�ற� <ழ�கிய ெகா���ைவ5 

ெச(ற வ�ணைன ய�னெச= ேவ(பைட5 ெச$தில��� 

3(ற வ�ணைன ய$தாதி ெய�ப. 3தி�மத�ேப� 

ெப(ற வ�ணைன யானன& தாதிைய� ேப
வேன. 

 

ெகா���-மாமரவ:வ*. ெச(ற-ெகா�ற. அ�ண�-கதிரவ�. 3(ற-3:ய. 

அ��நைன-அ��ெவ�ளமான. நைன�க�ெப(ற. நிேரா�டக யமக வ$தாதி-

நிேரா�டக3* யமக3மாக� பாட�ெப<* அ$தாதி. நிேரா�டகமாவ. 

இத,3ய(சியா( பிற��* ெமA�* உயி�* உயி�ெமA�* வராம( பாட�ெப<வ., 

யமகமாவ. அ:3த ெலC&ேதா� இர2ெடC&. 3த(ப&ெதC& தீறாக ஓர: ேபால 

நா�க:�* பாட�ெப<வ.. இ�கா��5 ெசA�� நிேரா�டக3ம�< யமக3ம�<. 

---------- 

(�(�(�(�    

    

யாைன�க2 ட>காி ெச�ேற& ெதழி(ெச$தி "�றைட$ேத 

யாைன�க2 ட>காி ய(க> கயிைலைய ேயA$ததைக 

யாைன�க2 ட>காி ேசெர2:� கா�கின( கீந"ைச 

யாைன�க2 ட>காி தாகிய சீ��கதி ெயAதினேன.  (1) 

 

1. யாைன�க2 த>�அாி-இ$திர�. ஐ�க2ட*-அழைக�ைடய கC&.. தைகஆ�-

ெப�ைம த>கிய இடப*. ஈந�இைசயா�-பிரணவ� ெபா�ைள� 6றிய ெப�ைம 

�ைடயவ�. 

 

தினகர ன$த நனியில> காநி�ற ெசAயந(ெச$ 

தினகர ன$த நிதியா யினனட( சீரயிேல$ 

தினகர ன$த கைன5ெச(ற தாள� திக,கனகா 

தினகர ன$த நடன� தனயென� சி$ைதயேன.  (2) 

 

2. தினகர� ந$த-கதிரவ� ஒளி��<மா<. அட(சீ� அயி� ஏ$தின கர�-வ"ைம 

ெபா�$திய சிற�பாகிய ேவ(பைடைய& தா>கின ைகைய உைடயவ�. அ$தக�-

நம�. ெச(ற-அழி&த. நக� அன$த�-அைசகி�ற ஆதிேசட�. நடன�-அ*பலவாண�. 

--------- 

சி$தைன யாக& திைசய$ தண��கிைற ேசரக>க 
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சி$தைன யாக& தைரயளி& தாடைர ெச�றிர$த 

சி$தைன யாக& திைடயிைய$ தா�ற$த ேசயளியா( 

சி$தைன யாக&த ந(ெச$தி லாAநிைன5 ேச�$தனேன.  (3) 

 

3. சி$தைன-எ2ண*. அக* கசி$.-மன* ெநகி,$.. அைன-அ�ைன, தாA. 

தைரஅளி&தா�-உலக&ைத� ெப(றவ�. இர$த சி$த�-யாசி&த �ற�வ:வ& 

தி�மா�. அளியா� சி$. அைனயாA-அ�ளா� கடைல� ேபா�றவேர. க&த-

தைலவேன. 

--------- 

தன&தல> கார நிைறநா ாியர$ தர&தைசேக 

தன&தல> கார நிகழர> காட5ெசA த�னினய& 

தன&தல> கார தராயிய> க&த�க த2ெச$தி(க$ 

தன&தல> காரைன யானய ேன&திட& த>கினேன.  (4) 

 

4. தன*-ெகா>ைக. நாாிய�-ெப2க�. அ$தர*-வி2. ேகதன*-ெகா:. அர>� ஆட-

அைவயி� ந:�க. ெசA-வய�. ந&.-ச>�. அல* கா� அதராA-கல�ைப5சா"� 

நி(கி�ற நீாி� வழியாக. கா� அைனயா�-தி�மா�. அய�-நா�3க�. 

--------- 

த>க$ தன>க ளைடய& தனிெயைன& த�ளிய>ேக 

த>க$ தன>க டர5ெச� றனரறி$ தாாிைலகா 

த>க$ தன>க ளல�கா�க ணாெரழி( ற2ெச$திலா� 

த>க$ தன>க நிக�ெச�க� ெசAசL சல&திைனேய.  (5) 

 

5. த>க*-ெபா�ேபா�ற நிற&ைத�ைடய ேதம�. அ* தன>க�-அழகிய ெபா��க�. 

காத*-காதெதாைல. க$த*-மண*. அ>க* நிக� ெச�க�-உடைல� ேபா�ற 

ெச=வான*. சLசல*-.�ப*. 

--------- 

சல$தர னாக$ தாி&தா�த$ தாத� றனதிைட5சL 

சல$தர னாக$ தைரநட$ தாெலன5 சா�$தத2ட� 

சல$தர னாக$ தளர5ெச( றா�தன ய�றலந5 

சல$தர னாக$ தன�கிைற ேச�ெச$தி( சா�$திட(ேக.  (6) 
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6. சல* தர* நாக* தாி&தா�-க>ைகைய�* தைலமாைலைய�* பா*ைப�* 

அணி$தவ�. தாத�-மா��க2ட�. சLசல*தர-.�ப&ைத� ெகா��க. நாக*-

யாைன. த2ட�-நம�. சல$தர� ஆக*-சல$தர� எ�பவைடய உட�. ந5சல*-

வி�*பிேனாமி�ைல. 

----------- 

சார>கL ச>காி க�சி5சி& ேதA$தைக5 ச>கரனா� 

சார>கL ச>காி தாLச� கர>ைகயி( றா>கின�ேசA 

சாரா>கL ச>காி யாந2 ணின��க$த& த$திர&தா 

சார>கL ச>காி ேதெயன5 ெசAநி� சர2ட$தேத.  (7) 

 

7. சார>க*-மா�. ச>காி-இைறவி. சார>க*-சா�>க* எ�* வி�. தா>கின�ேசA-

காம�. சா� அ>க*-ெபா�$தியஉட�. ச>காியா-ெகா�<. ஆசார*-சீல*. கLச*-

தாமைர. 

--------- 

த$தனL ச>ைக யணிகர� ேச��க& தட>கணைல 

த$தனL ச>ைக யலெர�ெசA யாட>க5 ச(சன�நி& 

த$தனL ச>ைக யகலற& தீெச$தி( சா�கதனி& 

த$தனL ச>ைக யநக னிைளயன( றாடர(ேக.  (8) 

 

8. ச>ைக அணிகர�-வைளயைலயணி$த ைகைய உைடய ெப2க�. தட>க2-

விசாலமானக2. அைலத$தன*-அைல$ேதா*. ெசAயா�-தி�மக�. ச>ைக அக� 

ஐய* நீ>கிய. தனி&த$த�-ஒ(ைற� ெகா*ைப �ைடயவ�. அ�க�-

தீவிைனய(றவ�. 

--------- 

தர>கன$ தார னனிேய( ெறழி(ெச$தி( ற$ைதநிர$ 

தர>கன$ தாரக நா:ென� ேறநிைன ச&தியர$ 

தர>கன$ தார நகாீச� ேசAகிாி& ைதயல��க$ 

தர>கன$ தாரள கLசி( றிைடசல ச>க2கேள.  (9) 

 

9. தர>க*-அைல. ந$.-ச>�. ஆர�-மதி�. நிர$தர*-எ�கால&.*: தாரக*-

பிரமவ:வ*. அ$தர* ந$தா�-அ$தர>க&திேல ெக�த"�றி விள>�கி�றவ�. ேசA 

கிாி&ைதயல�-3�கைடய மைலயி� இ���* ெப2. தா� அளக* கன*-

மாைலைய அணி$த 6$த� 3கிைல� ேபா;*. சி(றிைட அ$தர*-சிறிய இைட 

வி2ைண� ேபா�ற.. சலச*-தாமைர. 



6 

 

--------- 

ச>க> கள>கழ னி�கைர ேச�ெச$தி( ற>கினநL 

ச>க> கள>கர ந2ணர� ேசெயAத5 சா�$தனLச( 

ச>க> கள>க னிையநிக� த2ட தர(கினிய 

ச>க> கள>க ெரனநி�ற யா>கெணL ச>கைர$ேத.  (10) 

 

10. ச>க>க�-ச>�க�. நLச*-நL
. க*-தைல. கள*-கC&.. கர*-ைக. ந2-

ெபா�$திய. ச(ச>க* சா�$தன*-ந�ல6�ட&ைத5 ேச�$ேதா*. த2டதர�-

இயம�. கள>க�-�(ற&ைத�ைடயவ�. 

--------- 

கர&தாி� க>கண> க�டர னா�த$த க$தாழ 

கர&தாி� க>கண> க2டெசA5 ெச$திெல> கா>ெகய�சா 

கர&தாி� க>கண> க�கய னா��ெகழி( காசணிேச 

கர&தாி� க>கண> க(றிட& தா>கின� ைக5ச&திேய.  (11) 

 

11. அாி�க>கண*க��-பா*பாகிய கா�ைப� க�:ய. அ&த�-த$ைத. இ��-க�*�. 

அ>கண*-ேச<. கா>ேகய�3�க�. சாகர&. அாி-பா(கட"� எC$த�ளிய தி�மா�. 

எழி� கா
 அணி-அழகிய மணிகளா� அழ�ெசAய�ப�ட. ேசகர&.அாி-3:ைய 

உைடய இ$திர�. அண>�-வ�&த*. ைக5ச&தி தா>கின�-ைகயி� ேவ(பைடைய 

ஏ$தினா�. 

--------- 

ச&தி� கர&த னக5ேசய> க&திைன& த$தனன( 

ச&தி� கர&த னக5சிைல யாளித� றாளிைணேந 

ச&தி� கர&த னக&திைய$ ேத&தர� ற$தகதி�5 

ச&தி� கர&த னகெச$தி லாAநி� சர2சரேன.  (12) 

 

12. ச&தி�கர-வ"ைம�ைடய 3தைல, அக5ேசA-வயி(றி� இ�$த பி�ைள. ச&தி�� 

அர&த�-உமாேதவி��5 ெச$நிறமாக விள>�பவ�. நக5சிைலயாளி-

மகாேம�மைலைய வி�லாக ஆ2டவ�: ேநச&. இ�க� அ&த�-அ�பிைன� க��� 

வி�"ேல ைவ&த காம��& த$ைத. அக&. இைய$. ஏ&.-மன* ெபா�$த� 

ேபா(<கிற. கதி�5ச&தி-ஒளிைய�ைடய ேவ(பைட. 

--------- 

சாித>ைக யார� கல�ற$ தன$தாி& தா�நரேக 

சாித>ைக யார� காிட&தி னா�த$த த2ெச$திேன 
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சாித>ைக யார� கண&தி�ன� ைக&த� சரத$தLசீ�5 

சாித>ைக யார� கசி$திைச� கி�ற தைகயின��ேக.  (13) 

 

13. சாி-வைளய�. ஆர�கல�-3&.மாைலயாகிய அணிகல�. நரேகசாி த>ைகயா�-

மனிதமட>கலாக& Eணி� ேதா�றிய தி�மா"� த>ைகயா�. அ�க�-ச>�மணிைய 

அணி$த பரமசிவ�. இத*ைகயா�-இ�ப&ைத ெவறா. ெசAவா�. இ�ன� ைக&த� 

சரத*-.�ப&ைத ெவ<& ெதாழி&த� உ2ைம. ைகஆர-ஒC�க* ெபா�$.*ப:. 

அ�பிைன�ைடயவ�க�� 3�க�கட?� இ�பிைன5 ெசAத� உ2ைம எ�< 

6��க. 

--------- 

இனன$தி ய>கி நிக�&தெச> ேகழ�ைம Mாிர2டா 

யினன$தி ய>கிாி ைய5சிைல யா�கித� ேசெயழி(ெசA 

யினன$தி ய>கி யி�>கLசL ேச�ெச$தி ெல$ைததைள 

யினன$தி ய>கிைச ய�கதி M$தன ென�றன�ேக.  (14) 

 

14. இ�அ$தி-இனிதாகிய ெச=வான*. அ>கி-தீ. நிக�&த-ஒ&த. ெச>ேகழ�-

ெச$நிற&ைத�ைடயவ�. ஆAஇ�ந$தி-மாதாைவ யி�லாத ந$தி. அ*கிாி-அழகிய 

மகாேம�மைல கLச* ேச�-தாமைரைய அைடகி�ற. தைளயி�ந$தி-பாச&தினா� 

வ�$தி: 

--------- 

தன�கட> காெரயி� ெச(றக> காள� றனயன>க$ 

தன�கட> காதிழி த$தி� கிைளய� றளிெரழி(ச$ 

தன�கட> காநிைற ெச$தி" ன(ேசA சயிலந>ைக 

தன�கட> காணின5 சாாிைல ய2ண றரணியிேல.  (15) 

 

15. எயி� ெச(ற-3*மதி�கைள�* அழி&த. க>காள�-3C ெவ;*ைப�ைடயவ�. 

கட*-மத*. த$தி��-ஆைன 3க� கட?G��. ச$தன�கட*-ச$தன மர�கா�. கா-

NLேசாைல. சயில ந>ைக-மைலயி"���* ெப2. தன�கட* காணி�-

ெகா>ைககளாகிய �ட>கைள� க2டா�. தரணியி� ந5சா� இைல-உலகி� 

வி�*பாதவ�க� இல�. 

--------- 

தரணி யைனய நிற&த2ண லாாிர$ த�றள$த 

தரணி யைனய னிைறLசயி லா�ந( றனி5சிைலயா$ 

தரணி யைனய னகனைண ய$தாி த$தி�க$ 
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தரணி யைனயெனL ேசயல�& தா�கட ாி&திைறLேச.  (16) 

 

16. தரணி அைனய-கதிரவைன� ேபா�ற. தரணிய�-தி�மா�. அய�-நா�3க�. 

ஐஅநக�-அழகைன�ைடய மலரகித�. அணி அ�-அழகிய அர2. 

--------- 

தாி�கன$ த>கைல நீ�சைட� ைக�கன( ச>கரன$ 

தாி&தன$ த>கைல நீதிக� சா(றர� ற$தந(க$ 

தாி�கன$ த>கைல நீ�5ெசA�க ணாLெச$தி லா�தைளயா 

ததி�கன$ த>கைல நீ&திழ$ ேத>கர5 ச>க>கேள.  (17) 

 

17. தாி�க-அணிய. ந$.-வள�தைலயைட$த. அ*கைல-அழகிய தி>க�கைல. 

ைக�கன� ச>கர�-ைகயிேல தீைய உைடய சிவபிரா�. அ�காி-உமாேதவி. 

அன$த*-3:வி�லாத. இ��-க�*�. தைள ஆதாி�க-மாைலைய வி�*ப. கைலநீ&.-

ஆைடைய� ேபா�கி. கர5ச>க>க�-ைகவைளய�க�.  

--------- 

ச>காி ய�க நிக�&தநி� றாைத தைதயெத�ன5 

ச>காி ய�க ாிைறLெசழி( ெச$தி( சடானனகL 

ச>காி ய�கதி� தானிைச கி�ற சரண&தினா( 

ச>காி ய�கண& ேதெய( ெசறிய$ தக(சின$ேத.  (18) 

 

18. ச>காி அ�க*-உமாேதவியி� க2. ச>� அாி-ச>ைக�ைடய தி�மா�. 

சரண&தினா� ச>காி-அ:களினா� ெகா�ற��. எ(ெசறி-எ�னிட&ேத வ$. 

ேச�கி�ற. 

--------- 

தகர னல>க நிைறநிற& தா�ெச$தி( ற$ைதச>ேகA$ 

தகர னல>க னளினா தன&தின� றாழளக$ 

தகர னல>க டரநி�ற ச&திய� றாெளனின$ 

தகர னல>கன� றாெலன5 சீறிட த�கர�ேற.  (19) 

 

19. தகர�-ஆ�� ஊ�திைய உைடயவ�. நிற&தா�-அழைக�ைடயவ�. 

நளினாதன&தின�-தாமைரைய இ��ைகயாக?ைடய நா�3க�. அளக*-6$த�. 

தகரநல*-மயி�5 சா$தாலாகிய இ�ப*. ச&திய�-கிாியாச&தியாகிய 

ெதAவாைனய*ைமைய உைடயவ�. அனல*-வடைவ& தீ. 
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--------- 

த�க னக&தி னடறணி& தானய� ற�கதிச$ 

த�க னக&தி கிாி�கர னா�க>க ட$தளி�க& 

த�க னக&தி யைளயாளி ெய�ெனLச தாLசலச$ 

த�க னக&தி னகர�ற� ெச$திைல5 ச$தி�கிேன.  (20) 

 

20. அக&தி�அட�-ஆணவ&தின. வ"ைம. ச$த� கனக& திகிாி�கர�-அழகிய 

ெபா� மயமான உ�ைள�பைடைய ஏ$தியைகைய உைடய தி�மா�. த$. அளி�க& 

த�க�-ெகா�&.� கா�பா(ற� 6:யவ�. ந�-விள>� கி�ற. தினகர�-கதிரவ�. 

--------- 

ச$த&த ன&திக ட$திற& தாைச தல&தினி5ைச 

ச$த&த ன&தி னைசதீ ர:ய� றனதி"(ேச� 

ச$த&த ன&தி யதளா� றனய தட�கய�கL 

ச$த&த ன&தி னின>கீ ழிழிெச$தி( ற>கின(ேக.  (21) 

 

21. ச$த& தன&திக�-ச$தன&ைத அணி$த ெகா>ைககைள�ைடய ெப2க�. 

தல&தி� இ5ைச-ம2ணாைச. ச$த& தன&தி�நைச-அழகிய ெபா�னாைச. அ:ய�-


$தரP�&திக�. ச$.-E.. அ&தி அதளா�-யாைன&ேதாைல�ைடயவ�. 

தட�கய�-ெபாியகய� மீ�க�. 3�க� ெப�மாேன என�� Pவாைசைய�* 

ேபா�கிய�G* என� 6��க. 

--------- 

த>க5 சினகர ேநரா� கல$தி5 சகநிைற$தா� 

த>க5 சினகர ேநய� தனய� றன�கினிதா$ 

த>க5 சினகர நீ�ெச$தி னா�:( றனகாித$ 

த>க5 சினகர ந(கன ென�ன>க ைடயல��ேக.  (22) 

 

22. அ5
-உயி� எC&.. க5சிநகர*-காLசி மாநக�. த>க5 சினகர*-ெபா�னாலாகிய 

ேகாயி�. காித$த&தன*-யாைன� ேகா�ைட� ேபா�ற ெகா>ைக. க5சி� நகர-

க5சி"�$. பி.>�த;��. ந(கன�-ந�லகன*. இ. ெசவி" தைலவியினிட&. 

ஐய> ெகா2� பா>கிைய வினாவ�. 

--------- 

அலாிந ன$தைல யாழிக2 டா>�5 சிகியினிைட 

யலாின ன$த நிகரயி லா�ெச$தி லாயிைழைய 

யலாின ன$த நிைனநில$ ேத�$தத( க�றயலா 
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ரலாின ன$தL ெசால(கிட னாெநL சழிகி�றேத.  (23) 

 

23. அலாி-கதிரவ�. நன$தைல-ந�விட*. ஆழி-கட�. சிகியினிைட-மயிQ�தியி�. 

அல� இன�-விள>�$தைலவ�. அயிலா�-ேவ(பைடைய உைடயவ�. ெச$தி� 

ஆயிைழ-தி�5ெச$Eாி� இ���* ெப2. ஐஅல�-ஐ$.மல�� கைணக�. 

இன�ந$த-.�ப>ெகட. அலாி� அன$த*. பழிெமாழிகளி(பல, இஃ. அலரறி 

?<&த�. 

--------- 

ேதய& திய>கி யலகி றல>களி( ெச�ற:க� 

ேதய& திய>கி யைலய றிட>கதி ேச�தலைற$ 

ேதய&தி ய>கின நி&தில$ தாெனறி ெச$திலைட$ 

ேதய&தி ய>கி தாி&தா� றனய( ெறாிசி�கிேன.  (24) 

 

24. இய>கி-ெச�<. அலகி�-கண�கி�லாத. திய>கி-மய>கி. அைற$.-ஆரவாாி&.. 

அ&தி-கட�. இன*நி&தில*-6�டமாகிய 3&.�க�. ஏA-அ>�ெபா�$திய. அ&தி 

அ>கி தாி&தா�-எ;*ைப�* தீைய�* அணி$தவ�. 

--------- 

சி�க& தன>க :ற�கி�ற க�னிய� சி$ைதகேண 

சி�க& தன>க ளளி&தழி$ ேத(ெகழி( ெச$திறாி 

சி�க& தன>க ழைலேய&த ந�கின� சீ�நிைறகா 

சி�க& தன>க ளகிேலச� ற$த திற(க$தேன.  (25) 

 

25. சி�க-த*மிட&தி� அக�பட. ேநசி�க-வி�*ப. கழைல ஏ&த-தி�வ:கைள� 

ேபா(ற. அகிேலச�-வி
வநாத�. 

--------- 

க$தர> கான$த னி(ெச� றட>கிெல� காசி�கேந 

க$தர> கான$த ந2ணிெல� க�னிய� க�டளக 

க$தர> கான$த நி�றா ெடழி(ெச$தி( க2:ைறLசி� 

க$தர> கான$த ந�க5 சனன> கட$திலேர.  (26) 

 

26. க$தர*-3ைழ. கா�ந$த-கா�வ�$த. க$தர*-3கி�-அளக*-6$த�.சனன* 

கட$தில�-பிற�ைப� ேபா�காதவ�க�. 
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--------- 

கடன$தி னாக& தகளாைட யாெயைன� கா�கனி(ேக 

கடன$தி நாணிற& தாெயன நாரண� க2:ைறLெச> 

கடன$தி நாத� றனயன( ெச$தி"( காாிைகேய 

கடன$தி னாயக> காதல� ேதாி( க"�கி�றேத.  (27) 

 

27. கட*ந$. இ�-மத>ெக�த"�லாத. நாக*-யாைன. அத�-ேதா�. அ$தி நா�- 

ெச�க� வான*. காாிைக-ெப2. கட� ந$தி� நாயக�-கட"� ேதா�றிய 

ச>�கGைடய தைலைமயாகிய வல*�ாி. க"�கி�ற.-ஒ"�கி�ற.. 

--------- 

கண�காக நாAக:� காய நிைலெயன� க2ணிெய�ன 

கண�காக நானைல$ ெதA&ேத ெனழி(ெச$தி(க$ தெந(றி� 

கண�காக னா�த$த நி�றைன ேயயினி� காத"னா( 

கண�காக னாநிக�& ேதயழி ய>க&தி� காதல(ேற.  (28) 

 

28. கண�காக*-6�டமான காக>க�. க2ணி-எ2ணி. எA&ேத�-இைள&ேத�. 

அ�� ஆகனா�-எ;*� மாைலைய அணி$த உடைல�ைடயவ�. 

--------- 

காதைல யானி� றன�கா� கினனினி� காய$த$ேத 

காதைல யானி� றன�கா ரணன:� கLச>கணீ> 

காதைல யானி� றக>கைர$ ேத&தர� க2ணியரா� 

காதைல யானி�ற ச>கர� ேசAெச$தி( கா>ெகயேன.  (29) 

 

29. காய* த$. காத�-உடைல� ெகா�&.� ெகா�லாதீ�. ஐயா�-S��ம8பி. 

க2ணி அரா-பா*பாகிய மாைல. 

--------- 

காய> கைலய ந"ய$ தகனைண காலLெசAய 

காய> கைலயத ளானில நீரழ� கா(ெறழிலா 

காய> கைலய னலாிசி& தாயின� காதலழ 

காய> கைலயதி �Lெச$தி லாெய�க க�றெனLேச.  (30) 
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30. காய* கைலய-உட�நீ>க. ந"-வ�$.கி�ற, ெசAய காய*-சிவ$த தC*�. 

கைலஅதளா�-கைலமானின. ேதாைல�ைடயவ�. க�ற�-வ�$தாெதாழி. அைல 

அதி�*-அைலக� ஒ"��*. 

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

Version 2Version 2Version 2Version 2        தி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதி    

Source:Source:Source:Source:    

தி��ைகலாச� பர*பைர� ெபா*ைமயபாைளய*  

சிவஞானபாைலய ேதசிகராதீன&. ந�லா(+� அ�ல.  

.ைறம>கல* சிவ�பிரகாச 
வாமிக� அ�ளி5ெசAத  

ேசாணைசலமாவல 3த"ய பிரப$த>க� : தி�5ெச$தினிேரா�டக-யமகவ$தாதி. 

இைவ, ௸ ஆதின&.5 சித*பர* இராம">க
வாமிகளா� பாிேசாதி�க�ப�� 

தாயா< ஞான
$தரஐயரா;* பாைளய* ேசாம
$தர ெச�:யாரா;* 

ெச�ைன : மிேமாாிய� அ5
�6ட&தி( பதி�பி�க�ப�டன. 

பா�&திப ௵ ஆவணி ௴ (1945). 

-----------  

சிவச23க�<ைண. 

தி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதிதி��ெச�தினிேரா�டகயமகவ�தாதி....    

*ல+" உைர�"*ல+" உைர�"*ல+" உைர�"*ல+" உைர�"....    

 

கா��கா��கா��கா��....    

ெகா(றவ�ணைன நி�ற� <ழ�கிய ெகா���ைவ5 

ெச(றவ�ணைன ய�ன ெச=ேவ(பைட5ெச$தில��� 

3(றவ�ணைனய$தாதிெய�< 3தி�மத* ேப� 

ெப(றவ�ணைனயானன&தாதிைய�ேப
வேன. 

 

(இதன. பத�ெபா��.) அ�< ெகா(ற வ�ணைன நி�< உழ�கிய ெகா���ைவ5 

ெச(ற -  (�&தLெசAத) அ�கால&. ெவ(றிைய�ைடய ச3&திர ராசைன 

(�கட"ட&ேத) நி�< கல�கிய மாமர வ:வாகிய Sரப&மைன� ெகா�ற,  - 

அ�ணைன அ�ன ெச=ேவ(பைட5 ெச$தில���  -  Sாியைன� ேபா�ற சிவ$த 

ேவலா�த&ைத�ைடய தி�5ெச$Eாி� வாC* 3�க�கட?G��, வ�ணைன 

அ$தாதி 3(ற  -  (நா� பாட&ெதாட>�*) வ�ணைன�ைடய இ$நிேரா�டக யமக 

வ$தாதியான. (இைட7றி�றி) 3:�* ெபா���,  -  எ�<* 3தி� மத�ேப� ெப(ற 

அ�� நைன  -  எ�கால&.* 3தி�$த மதநீெர�< (உலக&தா� ெசா�;*) ெபயைர� 
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பைட&த அ�� ெவ�ளமான. ேதா�றி நைன�க�ெப(ற,  -  ஆனன&. ஆதிைய� 

ேப
வ�  -  யாைன 3க&ைத�ைடய கணபதிைய (யா�) .தி�ேப�.  - எ�றவா<. ஏ  

-  ஈ(ற ைச. அ$தாதியான. 3:�* ெபா���� கணபதிைய& .தி�ேபெனன� 

6��க. 

 

நிேரா�டகயமகவ$தாதி  -  நிேரா�ட க3* யமக3மாக� பாட�ப�* அ$தாதி. 

நிேரா�டகமாவ. இத, 3ய(சியா( பிற��* ெமA�* உயி�* உயி�ெமA�* 

வராம( பாட�ப�வ.. யமகமாவ. அ: 3தெலC&ேதா� இர2ெடC&. 3த( 

ப&ெதC&தீறாக ஓர: ேபால நா�க:�* பாட�ப�வ.. இ�பிரப$த&தி� 3த"ேல 

தனி&. நி(�* இ�கா��5ெசA�� நிேரா�டக3ம�<, யமக 3ம�<, தி��ெகன� 

க2�ெகா�க. தி��காவ. அ:3தெலC& ெதாழி&. இர2ெடC&. 3த( 

ப�னிர2ெடC &தீறாக ஓர: ேபால நா�க:�* பாட�ப�வ.. 

-------- 

 

யாைன�க2ட>காி ெச�ேற&ெதழி( ெச$தி"�றைட$ேத 

யாைன�க2ட>காி ய(க>கயிைலையேய&ததைக. 

யாைன�க2ட>காி ேசெர2:�கா�கின(கீந"ைச 

யாைன�க2ட>காி தாகியசீ��கதிெயAதினேன.  1 

 

(இ - �.) யாைன�க2 த>� அாி ெச�< ஏ&. எழி( ெச$தி� இ�< அைட$.  -  

ெவ�ைள யாைனயி� ேம� இ��கி�ற இ$திர� ேபாA& .தி��* 

அழகிைன�ைடய தி�5ெச$Eைர இ�ைற��5 ேச�$. , - யா� நா�, -  ஐ�க2ட* 

காி, ய(� அழைக�ைடய கC&.�காிதாக� ெப(றவ�*,  -  அ* கயிைலைய ஏ&த 

தைக ஆ� ஐ��  -  அழகிய ைகலாசகிாிைய� ேபா�ற ெப�ைமைய�ைடய 

இடப&ைத வாகனமாக� ெகா2ட கட?G*,  -  அ2ட* காி ேச� எ2:�� 

ஆ�கின(� அ2ட>கைள�* அ�டகஜ>க� ெபா�$திய அ�ட தி��கைள�* 

சி��:&தவ�மாகிய பரமசிவ��,  - ஈ ந� இைசயாைன� க2�  -  

பிரணவ�ெபா�ைள உபேதசி&த�ளிய ந�ைமயாகிய கீ�&திைய�ைடய 
�பிரமணிய 


வாமிைய& தாிசி&., அ>� அாிதாகிய சீ��கதி எAதின�  -  அ=விட&ேத 

(யாவ���> கிைட&த(�) அாிதாகிய சிற�ைப�ைடய ேமாU&ைத யைட$ேத�.   எ 

- <. 

நா� 
�பிரமணிய 
வாமிைய &தாிசி&. ேமாU&ைத யைட$ேதெனன� 6��க. (1) 

---------- 
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தினகரன$த நனியில>காநி�றெசAய ந(ெச$ 

தினகரன$த நிதியாயினனட(சீநயிேல$ 

தினகரன$த கைன5ெச(றதாள� திக,கனகா 

தினகரன$த நடன� தனயென� சி$ைதயேன.  2 

 

(இ - �.) தினகர� ந$த நனி இல>காநி�ற ெசAய ந(ெச$ தி�நகர�  -  Sாிய� 

ஒளி��<*ப: மிக� பிரகாசி�கி�ற ெச=ைவயாகிய ந�ல தி�5ெச$திெல�* 

நகர&ைத�ைட யவ�*,  -  - ந$த* நிதியாயின� ந*3ைடய ெச�வமாயின வ�*,  -  

அட( சீ� அழி� ஏ$தின கர� - வ"ைமைய�ைடய சிற�பாகிய ேவலா�த&ைத& 

தாி&த ைகைய �ைடயவ�*,  -  அ$தகைன5 ெச(ற தாள� திக, கன காதி� நக� அன 

$த� நடன� தனய� -  இயமைன வைத&த பாத>கைள�ைடய வராகி�* 

விள>�கி�ற பார&ைத�ைடய ெசவிகளிேல அைசகி�ற அன$தனாகிய 

�2டல&ைத�ைடய நேடசராகி� மி��கி�ற பரமசிவைடய �மார�மாகிய 

3�க�கட ?ளானவ�;  -  எ� சி$ைதய�  -  எ�மன&தி� க2 இ��கி�றன�.  

 எ-<. (2) 

----------- 

 

சி$தைனயாக&திைசய$தண��கிைறேசரக>க 

சி$தைனயாக&தைரயளி&தாடைரெச�றிர$த 

சி$தைனயாக&திைடயிைய$தா�ற$தேசயளியா( 

சி$தைனயாக&தந(ெச$திலாA நிைன5ேச�$தனேன.  3 

 

(இ - �.) சி$தைன யாக&. இைச அ$தண��� இைற  -  த>க� மனமான. 

ேவ�வியி� க2ேண ெபா�$த�ெப(ற பிராமண�க��& தைலவேர, -  ேச� அக* 

கசி$. அைனயாக& தைர அளி&தா�  -  ெபா�$திய மன>கசி$. மாதாவாக 

இ�Nமிைய� ெப(ற உமாேதவிைய�*, -  ெச�< தைர இர$த சி$ தைன  -  (மாவ"5 

ச�கிரவ�&தியிட&திேல) ேபாA� Nமிைய யாசி&த வாமன 8ப&ைத �ைடய விVW 

P�&திைய�*,  - ஆக&திைட இைய$தா� த$த ேசA  -  தம. தி�ேமனியிேல 

(இட�பாதி�* வல�பாதி�மாக�) ெகா2ட பரமசிவ� ெப(ற �மாரேரா,  - அளியா� 

சி$. அைனயா  -  கி�ைபயினாேல ச3&திர&ைத� ேபா�றவேர, - க&த -  
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க�&தாேவ, -  ந(ெச$தி லாA -  ந�ைமயாகிய தி�5ெச$Eைர�ைடயவேரா, -  

நிைன5 ேச�$தன� - உ*ைம (யா� வ$.) அைட$ேத�. எ - <. 

எ�ைன� கா&த�Gெம�ப. எLசி நி�ற.. அ�ைன நி�ைன எ�பன அைன 

நிைன என இைட��ைற$. நி�றன. (3) 

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

 

தன&தல>காரநிைற நாாியர$தர&தைசேக 

தன&தல>கார நிகழர>காட5ெசAத�னினய& 

தன&தல>காரதராயிய>க&த�க த2ெச$தி(க$ 

தன&தல>காரைனயானயேன&திட&த>கினேன.  4 

 

(இ - �.) தன&. அல>� ஆர* நிைற நாாிய� 3ைலகளினிட &. ஒளி�கி�ற 3&. 

மாைலக� நிைறய�ெப(ற ெப2க�, -  -  அ$தா&. அைச ேகதன&. அல>கார* 

நிக, அர>� ஆட ஆகாய&திேல அைசகி�ற ெகா:கைள�ைடய அழத விள>�கி�ற 

சைபயி� க2ேண ந:�க?*,  -  ெசAத�னி� நய&த ந&. அல* கா� அதராA 

இய>க&த�க த2 ெச$தி� க$த�  -  வய�களிேல 
க&ைத�ைடயனவாகிய 

ச>�க� கல�ைப5சா"ேல நி(கி�ற சலமான. வழியாக அதிQ�$. ெச�ல?$த�க 

�ளி�5சிையயைடய தி�5ெச$Eாி�வாC* க$த
வாமியானவ�,  -  அ&தல* 

காரைனயா� அய� ஏ& திட& த>கின�  -  அ$தXதல&தினிட&ேத ேமக*ேபா;* 

விVWP�&தி�* பிரமேதவ�$ .தி�க இ�$த�ளினா�. எ - <. அல* ஆ�ெபய�. 

(4) 

----------- 

 

த>க$தன>களைடய&தனிெயைன&த�ளிய>ேக 

த>க$தன>கடா5ெச�றனரறி$தாாிைலகா 

த>க$தன>களல�கா�கணாெரழி(ற2 ெச$திலா� 

த>க$தன>கநிக�ெச�க�ெசAசLசல&திைனேய.  5 

 

(இ - �.) தன>க� த>க* அைடய& தனி எைன&த�ளி  -  எ� 3ைலக� 

ெபா�ேபா;* ேதமைல�ெபா�$த& தனியாக எ�ைன இ=விட&திேல வி��� 

பிாி$.,  - அ>ேக த>� அ* தன>க� தர5ெச�றன�. (தா*ேபான) அ=விட&தி� 

இ��கி�ற அழகிய திரவிய>கைள� ெகா2� வ�*ெபா���� ேபான எ�ைடய 
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நாயக�,  -  காத* க$த* க� அல� கா�க2 ஆ� எழி� த2 ந* ெச$திலா�த* க$த�  

- ஓ� காத Eர* மண* Y
கி�ற ேத� ெபா�$திய N�க� ந$தன வன>களிேல 

நிைற$தி��க� ெப(ற அழைக�* �ளி�5சிைய�3ைடய நம. தி�5ெச$Eாி� 

வசி�கி�றவ�கGைடய க$த
வாமியின.,  -  அ>க* நிக� ெச�க� ெசA 

சLசல&திைன அறி$தாாிைல  -  தி�ேமனிைய�ேபா;* இ5ெச=வான* என��5 

ெசAகி�ற .�க&ைத உண�$தாாி�ைல. எ - <. (தைலவ� பிாி$.ழி& தைலவி 

மாைல�ெபாC.க2:ர>க�.) (5) 

---------- 

 

சல$தரனாக$தாி&தா�த$தாத�றன திைட5சL 

சல$தரனாக$தைர நட$தாெலன5சா�$த த2ட� 

சல$தரனாக$தளர5ெச(றா� தனய�றலந5 

சல$தரனாக$தன�கிைறேச� ெச$தி( சா�$திட(ேக.  6 

 

(இ - �.) சல* தர* நாக* தாி&தா� -  க>ைகைய�$ தைலமாைலைய�* 

ச��ப&ைத�* தாி&தவ�*,  -  த* தாத�றன திைட5 சLசல* தர  -  த*3ைடய 

அ:யாராகிய மா��க2ேட யாிட&திேல .�க&ைத� ெகா���* ெபா���,  -  

நாக*தைர நட$த. ெலன5சா�$த த2ட�  -  யாைனயான. Nமியிேல 

நட$தா(ேபால5ேச�$த இயமைன�*,  -  சல$தர� ஆக* தளர5 ெச(றா� தனய� -  

சல$தரைன�* உடலLேசா�*ப: ெகா�றவ�மாகிய பரமசிவைடய 

�மாரராகி�*,  -  தர* நாக$தன�� இைற ேச� ெச$தி� தல* சா�$திட(� ந 5சல*  -  

ேம�ைமைய�ைடய மைலகG��& தைலவராகி�மி��கி�ற 3�க�கட?� 

Y(றி���$ தி�5ெச$Eராகிய தல&ைதயைடத(� யா* வி�*பிேனாமி�ைல.  

எ - <. (6) 

---------- 

 

சார>கLச>காிக�கி5சி&ேதA$தைக5ச>கரனா� 

சார>கLச>காிதாLச�கர>ைகயி(றா>கின� ேசA 

சார>கLச>காியா ந2ணின��க$த&த$திர&தா 

சார>கLச>காிேதெயன5ெசAநி� சரணட$தேத.  7 
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(இ - �.) சார>க* ச>காி க�� இ5சி&. ஏA$தைக5ச>க ரனா� - மானான. 

உமாேதவியின. க2ணின தழ��� வி�*பி வ$தி�$தா(ேபால� ெபா�$திய 

ைகைய�ைடய ச>கர�*,  -  சார>க* ச>� அாிதா* ச�கர* ைகயி� தா>கின� 

ேசA சா� அ>க* ச>காியா ந2ணின��� -  சா�>கெம�* வி�ைல�* ச>ைக�* 

அாிதாகிய ச�கர&ைத�* ைகயிேல தாி&த விVWP�&தி�ைடய �த�வனாகிய 

ம�மதைடய ெபா�$திய உடல&ைத�ெகா�< (3�ேபாலேயாக&.) 

இ�$தவ�மாகிய பரமசிவ��, -  அ$த& த$திர&. ஆசார* ேவத&தி� 3:வாகிய 

ைசவாகம&தின. சீல&ைத, - கLச* காிேதெயன5 ெசA நி� சர2 த$த.  -  

ெச$தாமைர மல�* காிெத�< ெசா�;*ப: ெசAகி�ற உ*3ைடய பாத* 

ெகா�&த.. எ - <. இர2டாம:யிேல சா�>கெம�ப. எ.ைக ேநா�கி5 

சார>கெமன ஓரகா* விாிய�ெப(< நி�ற.. (7) 

-------- 

 

த$தனLச>ைகயணிகர�ேச��க&தட>கணைல 

த$தனLச>ைகயலெர� ெசAயாட>க5ச(சன�நி& 

த$தனLச>ைகயகலற&தீெச$தி(சா�கதனி& 

த$தனLச>ைகய நகனிைளயன(றாடர(ேக.  8 

 

(இ - �.) ச>ைக அணி கா� த* தன* ேச��க& தட>க2 அைல த$தன*  -  

ச>�வைளயைலயணி$த ைகயிைன �ைடய ெப2க� த>க� 3ைலகளிேல �ண��க 

அவ�கGைடய விசாலமாகிய க2களினாேல யா* அைல$ேதா*:  - ச* ைக  -  (இனி 

அவ�கேளா�பவி��L 
க&ைத நீ ெவ<&.வி�; -  அல� எ� -  

(இதனா;2டா�*) பழிெமாழி நம�� ஏ�?  -  ெசA யா� த>க5 ச(சன� நி&த* 

தன* ச>ைக அக� அற&. ஈ -  இல��மி வசி�க5 ச�மா��க3ைடய சன>கG�� 

எ�ெபாC.$ திரவிய>கைள ஐய* நீ>கிய த�மெநறியிேல ெகா�:  -  தனி& த$த� 

அL
 அ>ைக அநக� இைளய� ந(றா� தர(�5 ெச$தி� சா�க  -  ஒ(ைற� 

ெகா*பிைன�ைடயவ�* ஐ$தாகிய அழகிய ைகைய�ைடய பாவமி�லாதவ�மாகிய 

விநாயக� கட?Gைடய த*பியாராகிய 
�பிரமணிய 
வாமியானவ� த*3ைடய 

ந�ைமயாகிய பாத>கைள நம��& த�*ெபா��� அவ� Y(றி���$ 

தி�5ெச$Eைர அைட. எ  -  <. (8) 

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

 

தர>கன$தாரனனிேய(ெறழி(ெச$தி(ற$ைத நிர$ 
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தர>கன$தாரகநா:ென� ேறநிைனச&தியர$ 

தர>கன$தார நகாீச�ேசAகிாி&ைதயல��க$ 

தர>கல$தாரளகLசி(றிைடசலசAக2கேள.  9 

 

(இ - �.) தர>க* ந$. ஆர� நனி ஏ(< எழி(ெச$தி� த$ைத -  கட(றிைரக� 

ச>�கைள மதி"�ேமேல மிக ஏ(<கி�ற அழைக�ைடய தி�5ெச$Eாி� 

Y(றி���* பிதாவாகி�*,  -  நிர$தர* தாரக* நா:� கன* எ�< நிைன ச&திய� 

அ$தர>க* ந$தா�  -  எ�கால&.* பிரமX வ8ப&ைத விசாாி�கி� நம�� 

ேம�ைமயா�ெம�< நிைன�கி�ற ெமALஞானிகGைடய அ$தர>க&திேல 

ெக�த"�றி விள>�கி�றவ�*, -  அநக� ஈச� - ஆணவமி�லாதவ�மாகிய 

பரமசிவைடய, -  ேசA கிாி& ைதயல��� -  �மாரராகி� மி��கி�ற 3�க� 

கட?Gைடய மைலயி"���* ெப2W��. -  தா� அளக* கன*  -  

மாைலைய�ைடய அளகமான. ேமக&ைத� ேபா;*; - சி(றிைட அ$தர*  -  

சி<ைமயாகிய இைடயான. ஆகாய&ைத� ேபா;*; -  க2க� சலச* 

க2களானைவ ெச$தாமைரமலைர� ேபா;*. எ - <. தைலவியின தவயவ* �க,த�. 

(9) 

-------- 

 

ச>க>கள>கழனி�கைரேச�ெச$தி(ற>கின நL 

>க>கள>கரந2ண ர� ேசெயAத5சா�$தனLச( 

ச>க>கள>கனிைய நிக�த2டதா(கினிய 

ச>க>கள>கெரன நி�றயா>கெணLச�கைர$ேத.  10 

 

(இ - �.) ச>க>க� அ* கழனி�கைர ேச� ெச$தி� த>கி ன*  -  ச>�க� 

அழைக�ைடய வய�களின. கைரகளிேல ெபா�$திய தி�5ெச$Eாி� க2 

இ�$தன*;  - நLச* க* கள* கர* ந2 அர� ேசA எAத  -  நL
* தைல�* 

கC&தி;> ைகயி;* இ��க�ெப(ற பரமசிவைடய �மாரராகிய 3�க�கட?ைள 

அைட�* ெபா���,  -  ச(ச>க* சா�$தன* -  ச(ச>க&ைத5 ேச�$ேதா*; - 

கள>கனிைய நிக� த2டதர(� இனி அச>க*. களா�பழ&ைத� ேபா;* 

நிற&ைத�ைடய இயம�� இனி அLேசா*; - கள>களான நி�ற யா>க� ெநLச* 

கைர$.  -  �(ற&ைத�ைடவ�களாA நி�ற நா>க� மன* உ�கி. எ - <. நா>க� 

மன3�கி இ�$தன ெமன� 6��க. (க0) 
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---------- 

 

கர&தாி�க>கண>க�டரனா� த$தக$தாழ 

கர&தீாி�க>கண>க2ட ெசA5ெச$திெல>கா>ெகய�சா 

கர&தாி�க>கண>க�கAனா��ெகழி(காசணிேச 

கர&தாி�க>கண>க(றிட&தா>கின�ைக5சா&திேய.  11 

 

(இ - �.) கர&. அாி� க>கண* க�� அரனா� த$த க$த� ைகயிேல ச��பமாகிய 

கடக&ைத� க�:ய பரமசிவ� ெப(ற க$த
வாமி�*,  -  அழக� -  

அழைக�ைடயவ�*,  - அ&த�  -  பிதா?*, -  இ�� அ>கண* க2ட ெசA5 ெச$தி� 

எ> கா>ெகய� -  க�*�க� ேச(றினிட&. உ2டாக�ெப(ற வய�கைள�ைடய 

தி�5ெச$Eாி� Y(றி��கி�ற ந*3ைடய கா>ேகய�மாகிய 3�க� கட?ளானவ�,  

-  சாகர&. அாி�� -  தி��பா(கட"ேல நி&திைர ெசAகி�ற விVWP�&தி��*, 

அ* கண>க�� - அழகிய (ேதவ� 3த"ய) கண>கG��*,  -  அயனா���  -  

பிரமேதவ���*,  -  எழி(கா
 அணி ேசகர&. அாி�� அழைக�ைடய 

இர&தின>களா� அல>காி�க�ப�ட 3:ைய�ைடய இ$திர��*,  -  அ>� 

அண>� அ(றிட  -  அ=விட&ேத (Sர� 3த"ய அ
ர�களா;2டாகிய) வ�&த* 

நீ>�* ெபா���,  -  ைக5 ச&தி தா>கின�  -  -  ைகயி� க2ேண ேவலா�த&ைத& 

தாி&த�ளினா�. எ - <. கா>ேகயெர�ப. கா>ெகயெரன� �<�க� விகார* ெப(< 

நி�ற.. (11) 

----------- 

 

ச&தி�கர&தனக5ேசய>க&திைன&த$தனன( 

ச&தி�கர&தனக5சிைலயாளித�றாளிைண ேந 

ச&தி�கர&தனக&திைய$ேத&தர�ற$தகதி�5 

ச&தி5கா&தனக ெச$திலாA நி� சர2சரேண.  12 

 

(இ - �.) ச&தி� கர&த� அக5 ேசA அ>க&திைன& த$தன � - வ"ைமைய�ைடய 

3தைலயின. வயி(றி�ேள ��$த பிராமண�பி�ைளயிைடய உட*ைப 

(
$தரP�&தி நாயனா�ைடய தி��பதிக&தி� ெபா���) அைழ&.� 

ெகா�&தவ�*, - ந� ச&தி�� அர&த�  -  ந�ைமயாகிய உமாேதவி�� 
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ேந�பாதியாயின வ�*, நக5சிைல ஆளி  -  மகாேம�மைலைய வி�லாக ஆ2டவ�*, 

-  த� தாளிைண  -  த*3ைடய இர2�பாத>கைள�*,  -  ேநச&. இ�க� அ&த� 

அக&. இைய$. ஏ&. அர� த$த அ�பிைன� க���வி�ைல�ைடய 

ம�மத��� பிதாவாகிய விVWP�&தி மனசிேல ெபா�$தி& .தி�கி�ற ச>கார 

க�&தா?மாகிய பரமசிவ� ெப(ற, - கதி�5 ச&தி� கா&. அனக -  கிரண&ைத�ைடய 

ேவலா�த&ைத& தாி&த ைகயிைன�ைடய மல3&தேரா, -  ெச$திலாA. 

தி�5ெச$Eைர�ைடயவேர, -  நி� சரேண சர2  -  உ*3ைடய பாத>கேள என��� 

�க"ட*. எ - <. ஏழாவ. ெசA�ளி� சா�>கெம�ப. ேபாலேவ, இ5ெசA�ளி� 

இர2டா ம:யி;�ள அ�&த� எ�ப.* அர&தெனன ஒ� அகர* விாிய�ெப(< 

நி�ற.. (12) 

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

 

சாித>ைகயார�கல�ற$தன$தாி&தா� ந�ேக 

சாித>ைகயார�காிட&தினா� த$த த2ெச$திேன 

சாித>ைகயார�கண&தி�ன�ைக&த� சரத$தLசீ�5 

சாித>ைகயார�கசி$திைச�கி�ற தைகயின��ேக.  13 

 

(இ - �.) சாி த* ைக ஆர� கல� த* தன* தாி&தா� நர ேகசாி த>ைகயா� அ�க� 

இட&தினா� த$த  -  வைளயைல& தம. ைகயி;* 3&. மாைலயாகிய 

ஆபரண&ைத& தம. 3ைலயி;* தாி&தவ�* நரசி>க?�வ>ெகா2ட 

விVWP�&தியிைடய த>ைகயா�* ச>�மணிைய அணி$த பரமசிவன. 

வாமபாக&ைத �ைடயவ�மாகிய உமாேதவியா� ெப(ற,  -  த2 ெச$தி� ேநச�  -  

�ளி�5சிைய�ைடய தி�5ெச$Eாி� வி��ப&ைத�ைடய 3�க�கட?�, -  இத * 

ைகயா�  -  இ�ப&ைத ெவறா. ெசAவா�; -  அ�கண&. இ�ன� ைக&த� சரத*  -  

அ$த�கண&திேல .�ப&ைத ெவ<&ெதாழி&த� ச&திய*;  -  த* சீ�5சாித* ைக ஆர� 

கசி$. இைச�கி�ற தைகயின���  -  தம. சிற�ைப�ைடய சாி&திர&ைத ஒC�க* 

ெபா�$.*ப: மன>கசி$. ெசா�கி�ற அ�பிைன�ைடயவ�கG��. எ - <. 

3�க� கட?� அ�பிைன�ைடயவ�கG�� இ�ப&ைத5 ெசAவா� 

.�ப&ைதெயாழி&த� சா&தியெமன�6��க. (13) 

----------- 

 

இனன$திய>கிநிக�&தெச>ேகழ�ைகMாிர2டா 
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யினன$திய>கிாிைய5சிைலயா�கித� ேசெயழி(ெசA 

யினன$திய>கியி�>கLசLேச� ெச$திெல$ைததைள 

யினன$திய>கிைசய�கதிM$தனென� றன�ேக.  14 

 

(இ.�.) இன� அ$தி அ>கி நிக�&த ெச>ேசழ�  -  Sாியைன�* ெச=வான&ைத�* 

அ�கினிைய�* ேபா�ற ெச$திற&ைத�ைடயவ�*,  - ைக ஈாிர2� ஆயின�  -  

தி��கர>க� நா�காக� ெப(றவ�*,  -  ந$தி - ம$திெய�$ 

தி�நாம&ைத�ைடயவ�*, - அ* கிாிைய5 சிைலயா�கித� ேசA -  அழைக�ைடய 

மகாேம�மைலைய வி�லா�கி� ெகா2டவ� மாகிய பரமசிவைடய �மாரராகி�*, 

-  எழி( ெசA இன * ந$. இய>கி இ�* கLச* ேச� ெச$தி� எ$ைத -  

அழைக�ெபா�$திய வய�களிேல 6�டமாக5 ச>�க� ஊ�$. ெச�< 

ெப�ைமயாகிய தாமைரகளிேல ெபா�$தியி��க� ெப(ற தி�5ெச$Eாி� 

Y(றி���* நம. பிதாவாகி�* விள>�கி�ற 3�க�கட?ளானவ�,  -  தைள இன� 

ந$தி அ>� இைசய  -  பாச&தின. .�க&தா( ெக��ைல$. அ>தXதல&தி� 

க2ேண ேசா,  -  எ�றன��� கதி ஈ$தன�  -  என�� ேமாU&ைத& த$த�ளினா�. 

எ - <. நா�காம:யிேல இ�ன� எ�ப. இன� என இைட��ைற$. நி�ற.. 

இ5ெசA�ைள (இ�ன$திய>கி) என� பாடேமாதி அத(கி) ையய� ெபா�� 

ெகா�Gத;* வழ�க*. (14) 

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

 

தன�கட>காெரயி�ெச(றக>காள� றனயன>க$ 

தன�கட>காதிழி த$தி�கிைளய�றளிெமாழி(ச$ 

தன�கட>காநிைறெச$தி"ன(ேசAசயில ந>ைக 

தன�கட>காணின5சாாிைலய2ணறாணியிேல.  15 

 

(இ - �.) தன�� அட>கா� எயி� ெச(ற க>காள� தன ய�  -  தம�� அைமயாத 

அ
ாீ�கGைடய 3*மதி�கைள�* 

அழி&த 3Cெவ;*ைபயணி$த பரமசிவைடய �மார�*,  - அ* க$த�  -  

அழைக�ெபா�$திய க$த
வாமி�*, அ�கட* கா. இழி த$தி�� இைளய�  -  அ$த 

மதமான. காதினி�<* ெசாாிகி�ற யாைனயாகிய விநாயக�கட?G��& த*பி�*,  

-  தளி� எழி( ச$தன� கட* கா நிைற ெச$தி "� ந(ேசA  -  தளி�கைள� ெபா�$திய 
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அழைக�ைடய ச$த பனமர>களி� கா�கG* NLேசாைலகG* நிைறய�ெப(ற 

தி�5ெச$Eாி� Y(றி���* ந�ல இைளேயா�மாகிய 
�பிரமணிய 
வாமியின.,  -  

சயில ந>ைக தன�கட* காணி � -  மைலயி"��கி�ற ெப2ணிைடய தனமாகிய 

�ட>கைள� கா2பாராயி�, -  அ2ண� தரணியி� ந5சா� இைல தைலவேன, 

இ�Nமியி� க2ேண வி�*பாதாாி�ைல. எ  -  <. (பா>க� தைலவிைய விய&த�.) 

(15) 

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

 

தரணியைனய நிற&த2ணலாாிர$த�றள$த 

தரணியைனயனிைறLசயிலா� ந(றனி5சிைலயா� 

தரணியைனயனகனைணய$தாித$தி�க$ 

தரணியைனயெனLேசயல�&தா� கடாி&திைறLேச.  16 

 

(இ - �.) தரணி அைனய நிற&. அ2ணலா�  -  Sாியைன�ேபா�ற நிற&ைத�ைடய 

ெப�ைமயி( சிற$தவராகி�*,  -  அ�< இர$. அள$த தரணிய� அய� இைறL
 

அயிலா�  -  அ�கால&. யாசி&. அள�க�ப�ட Nமிைய�ைடய விVW P�&தி�* 

பிரமேதவ�* வண>�கி�ற ேவலா�த&ைத �ைடயவராகி�* ,  - ந� தனி5 

சிைலயா* தரணிய� ஐ அனக � அைண அ$தாி த$தி� க$த� - ந�ல ஒ�பி�லாத 

வி�லாகிய மைலைய�ைடய வ�* அழகிைன�ைடய மலரகித�மாகிய 

பரமசிவைன5ேச�$த உமாேதவி ெப(ற�ளிய க$த
வாமியாகி� மி��கி�ற 

3�க�கட?ேள,  -  அணி அ�  -  (நம���) ெப�ைமெபா�$திய 

அரணாயி��கி�றா�; -  ெநLேச ைநய�  -  மனேம, நீ வ�$தாேத; - அல�& தா�க� 

தாி&. இைறL
 அவ�ைடய ெச$தாமைரமல�ேபா;$ தி�வ:கைள& தா>கி 

வண>�. எ - <. அ�ெல�ப. மதி;��� ெபயராமா< "இர? மி�G மி�*பி� 

ெபய� -  ெமயி; மிரவி� ம�ெலன லா�*" எ�* பி>கல$ைத5 

S&திர&தா;ண�க. (16) 

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

 

தாி�கன$த>கைல நீ�சைட�ைக�கன(ச>கான$ 

தாி�கன$த>கைல நீதிக� சா(றர�ற$தப(க$ 

தாி�கன$த>கைல நீ�5ெசA�கணாLெச$திலா�தைளயா 

தாி�க ன$த>கைல நீ&திழ$ேத>கர5ச>க>கேள.  17 
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(இ.�.) தாி�க ந$. அ* கைல நீ� சைட� ைக�கன( ச> கர�  -  த�ைன5 

S:�ெகா2ட மா&திர&தி� ஆ�க* ெப(ற அழகிய ச$திரகைலைய�ைடய நீ2ட 

சைடைய�* ைகயிேல ெபா�$திய அ�கினிைய�3ைடய ச>கர�*, - அ$தாி �� 

அன$த* கைல நீதிக� சா(< அர�  -  உமாேதவி�� 3:வி�லாத சாXதிர 

மா��க>கைள உபேதசி&த ச>கார க�&தா?மாகிய பரமசிவ�,  -  த$த ந( க$த�  -  

ெப(ற ந�ைமைய�ைடய க$த
வாமியாகி�*,  - இ�� அன* த> � அைல நீ�5 

ெசA�க2 ஆ* ெச$திலா�  -  க�*�களானைவ அ�ன>க� இ��கி�ற 

அைலைய�ைடய ஜல* ெபா�$திய வய�களிேல உ2டாக�ெப(ற 

தி�5ெச$Eைர�ைட யவராகி� மி��கி�ற 3�க� கட?Gைடய,  -  தைள ஆதாி� க 

-  மாைலைய வி�*பின மா&திர&தி�,  - ந$த* கைல நீ&.� கர5 ச>க>க� 

இழ$ேத*  -  ந*3ைடய வXதிர&ைத நீ>கி� ைகயி"�$த ச>க வைளய�கைள�* 

இழ$தன*. எ - <. (3�க�கட?� பவனி வ�த� க2� மா�ெகா2� வXதிர3* 

வைளய; மிழ$. நி�ற மகளீ� ெசா�"ய..) (17) 

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

 

ச>காிய�கநிக�&தநி�றாைததைகயெத�ன5 

ச>காிய�காிைறLெசழி(ெச$தி( சடானனகL 

ச>காிய�கதி�தானிைசகி�ற சரண&தினா( 

ச>காிய�கண&ேதெய(ெசறிய$தக(சின$ேத.  18 

 

(இ - �.) ச>காி அ�க* நிக�&த நி� தாைத தைகய. எ�ன  -  உமாேதவி�ைடய 

க2ைண� ேபா�ற உ*3ைடய பிதாவாகிய பரமசிவன. ெசAைகைய�ேபால,  -  

ச>� அாி ய�க� இைறL
 எழி(ெச$தி( சடானன  -  ச>ைக�ைடய விVW 

P�&தி�* இய�க�கG* வண>�கி�ற அழைக�ைடய தி�5ெச$Eாி� வாC* ஆ< 

தி�3க>கைள�ைடயவேரா,  - கLச* காிய� கதி� இைசகி�ற சரண&தினா� ச> காி  

-  தாமைர மல�* க��*ப:யாக ஒளி ெபா�$.கி�ற உ*3ைடய பாத&தினா( 

ெகா�ற�G*,  - அ�கண&ேத எ(ெசறி அ$தக( சின$.  -  அ$த�கண&ேத 

எ�ைன5 ேச�* இயமைன� ேகாபி&.. எ  -  <. இயமைன� ேகாபி&.� 

ெகா�ற�Gெமன� 6��க. தா� அைச. (18) 

----------- 
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தகரனல>கநிைறநிற&தா� ெச$தி(ற$ைதச>ேகA$ 

தகானல>கனளினாதன&தின�றாழள க$ 

தகரனல>கடரநி�ற ச&திய�றாெளனின$ 

தகரனல>கள�றாெலன5சீறிட&த�கர�ேற.  19 

 

(இ - �.) தகர�  -  ேமடவாகன&ைத �ைடயவராகி�*, ந� அ>க* நிைற நிற&தா�  -  

ந�ைமயாகிய தி�ேமனியிேல நிைற$த வ2ண&ைத�ைடயவராகி�*,  -  ெச$தி� 

த$ைத  -  தி�5ெச$Eாி� வாC* பிதாவாகி�*,  -  - ச>� ஏA$ தகர� அல>க� 

நளினாதன&தின� தா,  -  ச>� ெபா�$திய ைகைய�ைடய விVWP�&தி�* 

மாைலைய யணி$த தாமைரயாசன&திைன�ைடய பிரமேதவ�* வண>�கி�ற, 

அளக* தகா நல>க� தர நி�ற ச&திய�  -  அளகமான. மயி�5சா$தாலாகிய 

இ�ப&ைத& த�*ப: நி�ற கிாியா ச&தியாகிய ெதAவயாைனைய�ைடயவராகி� 

மி��கி�ற க$த
வாமியிைடய,  -  தா� எனி�  -  பாதெம�ேபனாயி�, -  அ$தக� 

அனல* கன�றாெலன5 சீறிட& த�கர�<. யமனா� வடவா3கா�கினி 


வா"&தா(ேபால� ேகாபி&த (�& த�கவர�ல�. எ - <. (19) 

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

 

த�கனக&தினடறணி&தானய�ற� கதிச$ 

த�கனக&திகிாி�கரனா�க>கட$தளி�க& 

த�கன க&தியைன யாளிெய�ெனLசதாLசலச$ 

த�கனக&தினகர�ற� ெச$திைல5 ச$தி�கிேன.  20 

 

(இ - �.) த�க� அக&தி� அட� தணி&தா� (கதி)  -  த�கைடய அக>கார&தின. 

வ"ைமைய அட�கிய உ�&திர P�&தியிைடய பத&ைத�*,  -  அய�ற� கதி  -  

பிரமைடய பத&ைத�*,  - ச$த� கனக& திகிாி& கர� ஆ�க>க�  -  

அழகிைன�ைடய ெபா�மயமாகிய ச�கர&ைத& தாி&த ைகைய�ைடய 

விVWவின. ெச�வ&ைத�*,  -  த$. அளி�க& த�க�  -  த$. கா�க&த�கவ�,  -  

அக&தியைன ஆளி  -  அகXதிய மகா3னிவைர ஆ2ட�ளினவ�*,  -  எ� ெநL 

சதா* சலச* த�க� ந� அ&தினகர�  -  எ�னிதயமாகிய தாமைர மல��� 

அ�பராகி விள>�கி�ற அ$த ஞான Sாிய�மாகிய 3�க� கட?ளானவ�, -  த� 

ெச$திைல5 ச$தி� கி�  -  த*3ைடய தி�5ெச$Eைர5 ச$தி�கி�. எ - <. 3�க� 

கட?ளானவ� த*3ைடய தி�5ெச$Eைர5 ச$தி�கி� உ�&திரP�&தியிைடய 
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பத&ைத�* பிரமைடய பத&ைத�* விVWவிைடய ெச�வ&ைத�* த$. 

கா�க&த� கவெரன� 6��க. (20) 

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

 

ச$த&தன&திகட$ திற&தாைசதல&தினி5ைச 

ச$த&தன&தினைசதீர:ய�றன தி"(ேச� 

ச$த&தன&திய தளா�றன யதட�கய�கL 

ச$த&தன&தினின>கீழிழிெச$தி(ற>கின(ேக,  21 

 

(இ - �.) ச$த& தன&திக� த* திற&. ஆைச  -  ச$தன& ைதயணி$த தன&ைத�ைடய 

ெப2கள. காரண&தாலாகிய ஆைசைய�*,  -  தல&தி� இ5ைச ம2ணி� 

ைவ�க�ப�* ஆைசைய�*, - ச$த& தன&தி� நைச தீ�  -  அழைக�ைடய 

ெபா�னிேல<* ஆைசைய�* தீ�&த�G*;  - அ:ய �றன. இ� இ� ச$. ேச� 

அ&த� அ&தி அதளா� தன ய -  தமத:யாராகிய 
$தரP�&தி நாயனா�ைடய 

மைனவியாகிய பரைவயின. Y�:ேல Eதாக5 ெச�ற பிதா?* யாைனயின. 

ேதாைல�ைடயவ�மாகிய பரமசிவைடய �மாரேரா, -  தட�கய� கLச* த&த 

ந&தினின* கீ, இழி ெச$தி � த>கின(�  -  ெபாிய கய� ம5ச>க� தாமைர மலாிேல 

பாய (அதி� ேம(<யி� ந)ச>�� 6�ட>க� கீேழயிற>க�ெப(ற உ*3ைடய 

தி�5ெச$Eாிேல வ$. வசி&த என��. எ - <. பரமசிவைடய �மாரேர என��� 

ெப2கள. காரண&தாலாகிய ஆைசைய�* ம2ணி� ைவ�க�ப�மாைசைய�* 

ெபா�னிேல<மாைசைய�* தீ�&த�Gெமன� 6��க. (21) 

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

 

த>க5சினகரேநரா�கல$தி5சக நிைற$தா� 

த>க� சினகரேநய�தனய�றன�கினிதா$ 

த>க5சினகர நீ� ெச$தினா�:(றனகாித$ 

த>க5சினகரந(கனென�ன>கைடயல��ேக.  22 

 

(இ - �.) த>� அ5சி� அகர* ேநரா� கல$. இ5சக* நிைற$தா�  -  ெபா�$திய 

உயிெரC&.�கG���ேள அகரமாகிய அ�கர&ைத�ேபா�< உயி�க� ேதா<* 

ெபா�$தி இ= ?லக&திேல வியாபி&தவ�*,  -  த* க5சி நகர* ேநய�  -  த*3ைடய 

காLசீ�ர&தி� வி��ப&ைத�ைடயவ�மாகிய பரமசிவைடய,  -  தனய�றன�� 
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இனிதா* -  �மாரராகிய 3�க� கட?G�� இனியதாகிய ,  -  த>க5சினகர* நீ� ெச 

$தி� நா�:�  -  ெபா�னாலாகிய ேகாயிலான. உய�$தி��க�ெப(ற 

தி�5ெச$Eைர& த�னிட&.ைடய நா�:�க2ேண ,  -  காி த$த& தன* க5சி� நகர 

ந(கன� எ� ந> க� ைதயல��� -  யாைனயின. ேகா�ைட�ேபா;* தன>க� 

க5
�ேள நி�<* பி.>�த(� ந�ல கன* யா.காரண&தா� உ2டாய. 

எ>கGைடய ெப2W��? எ - <. பா>கிேய நீ ெசா�ெல�ப. எLசி நி�ற.. 

(ெசவி" தைல வியின. 3ைலயி<மா�ைப� க2� ஐ�(<� பா>கிைய வினாவ�.) 

(22) 

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

 

அலாி ந�$தைலயாழிக2டா>�5சிகியினிைட 

யலாினன$தநிகரயிலா� ெச$திலாயிைழைய 

யலாினன$தநிைன நில$ேத�$தத(க�றயலா 

ரலாினன$தLெசால(கிடனாெநLசழிகி�றேத.  23 

 

(இ - �.) ஆழி நன$தைல அலாி க2டா>�  -  ச3&திர&தின . ந�விேல Sாிய� 

ேதா�றினா(ேபால,  - சிகியினிைட அ ல� இன�  -  மயி�வாகன&திேல 

விள>�கி�ற தைலவ�*, அ$த* நிக� அயிலா�  -  அழகிய ஒளிெபா�$திய 

ேவலா�த&ைத - �ைடயவ�மாகிய 3�க� கட?ள., -  ெச$தி� ஆயி ைழ  -  

தி�5ெச$Eாி"���* ெப2W��,  -  ஐயல� இன� ந$த நிைன நில* ேத�$தத(� 

-  ஐ$. �Vப பாண>களாலாகிய .�ப>ெக�*ப: உ�ைன இ$நா�:� க2ேண 

ேத:யத(�,  -  அ�< அயலா� அலாி� அன$த* ெசால(� இடனா ெநL
 

அழிகி�ற.  -  அ$நாளிேல அயலவ�க� பழி ெமாழியாக அளவி�லாத 

வா�&ைதகைள� ேப
த;�� இடமாக மன* வ�$.கி�ற.. எ - <. 

அலரறி?<&த�. (23) 

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

 

ேதய&திய>கியலகிறல>களி( ெச�ற:க 

ேடய&திய>கியைலயறிட>கதிேச�தலைற$ 

ேதய&திய>கின நி&தில$தாெனறிெச$திலைட$ 

ேதய&திய>கி தாி&தா� றனய(ெறாிசி�கிேன.  24 
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(இ - �.) ேதய&. இய>கி அலகி� தல>களி� ெச�< அ:க� ேதய& திய>கி 

அைலய�  -  ேதச>க� ேதா<L சLசாி&. அளவி�லாத ேU&திர>களிேல ேபாA� 

கா�க� ேத�*ப: திய>கி அைலயாேத,  - கதி ேச�த� திட*  -  ேமாU&ைத 

அைடத� நி5சய*:  -  அைற�. அ&தி அ>� இன* நி &தில* எறி ெச$தி� அைட$. 

-  ஆரவாாி&.5 ச3&திரமான. அ=விட&தி( 6�டமாகிய 3&.�கைள� 

கைரயிெலறிய�ெப(ற தி�5ெச$Eைர5 ேச�$.,  - ஏA அ&தி அ>கி தாி&தா� 

தனய� ெதாிசி�கி�  -  அ=விட&தி"��கி�ற எ;*ைப�* அ�கினிைய�* தாி&த 

பரமசிவைடய �மாரராகிய 3�க� கட?ைள& தாிசி�கி�. எ - <. 3�க�கட?ைள& 

தாிசி�கி� ேமாU&ைதயைடத� நி5சயெமன� 6ட ேக. P�றாம:யி� 

3த""���* ஏகார* அைசநிைல.  (24) 

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

 

சி�க&தன>க:ற�கி�றக�னிய�சி$ைதகேன 

சி�க&தன>களளி&தழி$ேத(ெகழி( ெச$திறாி 

சி�க&தன>கழைலேய&தந�கின� சீ�நிைறகா 

சி�க&தன>களகிேல ச�ற$ததிற( க$தேன.  25 

 

(இ - �.) சி�க& தன>க� திற�கி�ற க�னிய� சி$ைதக� ேநசி�க  -  க2டவ�க� 

த>களிட&தி� அக�ப�*ப: 3ைலகைள& திறவாநி�ற ெப2கGைடய மன* 

வி�*�* ெபா���, -  தன>க� அளி&. அழி$ேத(�  -  திரவிய>கைள 

அவ�கG��� ெகா�&.� ெக�டவனாகிய என��,  -  எழி(ெச $தி� தாிசி�க  -  

அழைக�ைடய தி�5ெச$Eைர& தாிசி�பத(�*,  -  த� அ* கழைல ஏ&த  -  

த*3ைடய அழகிய பாத&ைத& .தி�பத(�*, ந�கின�  -  அ�� ெசAதா�, -  சீ� 

நிைற காசி�க&த� ந>க� அகிேலச� த$த திற(க$த�  -  சிற��� ெபா�$திய 

காசியி� Y(றி���* க�&தாவாகிய எ>க� வி
வநாத
வாமி ெப(ற 

வ"ைமைய�ைடய க$த 
வாமியானவ�. எ  -  <. க$த
வாமியானவ� என��& 

தி�5ெச$Eைர& தாிசி�பத(�* த*3ைடய பாத&ைத& .தி�பத(�* அ�� 

ெசAதாெரன� 6��க. (25 ) 

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

 

க$தர>கான$தனி(ெச�றட>கிெல�காசி�கேந 

க$தர>கான�தந2ணிெல� க�னிய�க�டளக 

த$தர>கான$தநி� றாெடழி(ெச$தி(க2:ைறLசி� 
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க$தர>கான$த ந�க5சனன>கட$திலேர.  26 

 

(இ - �.) க$தர* கான$தனி� ெச�< அட>கி� எ� 3ைழயி;* கா�:;* ேபாA� 

�லெனா�>க இ�$ததனா( பய� யா.? -  காசி�� அேநக$தர* கா� ந$த 

ந2ணி� எ�  -  காசி�� அேநக3ைற கா�க� வ�$.*ப: ேபான தினா( பய� 

யா.? -  -  க�னிய� க$தர* க�� அளக* கா� ந$த நி�< ஆ� எழி(ெச$தி� 

க2� இைறLசி  -  ெப2க� ேமக*ேபா;* நிற&ைத�ைடய க�ட�ப�ட 

அளக&திேல வாச* மிக நி�< ந:�கி�ற அழைக�ைடய தி�5ெச$Eைர& தாிசி&. 

வண>கி,  -  க$த� அ>� ஆன$த* ந�க  -  3�க�கட?� அ=விட&தி( 

சிவான$த&ைத அ�ள,  -  சனன* கட$தில�  -  அதனாேல த>க� பிறவிைய 

நீ>காதவ�க�. எ - <. சிவான$த*ேபா( க�மேயாக>க� பய�படாெவ�ப. 

க�&.. (26) 

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

 

கடன$தினாக&ததளாைடயாெயைன�கா�கனி(ேக 

கடன$திநானிற&தாெயன நாரண� க2:ைறLெச> 

கடன$திநாத�றன யா(ெச$தி"(காாிைகேய 

கடன$தினாய க>காதல�ேதாி(க"�கி�றேத.  27 

 

(இ - �.) கட* ந$. இ� நாக&. அத� ஆைடயாA  -  மத > ெக�த"�லாத 

யாைனயின. ேதாலாகிய வXதிர&ைத�ைடயவேர, -  எைன� கா�க� நி(ேக கட�  

-  அ:ேயைன இரUி&த� உம�ேக கடனா*,  -  அ$தி நா2 நிற&தாA என  -  

ெச�க�ேமக* நாண&த�க ெச$நிற&ைத�ைடயவேர எ�<,  - நாரண� க2� 

இைறL
 எ>க� த* ந$திநாத� தனய�  -  விVWP�&தி தாிசி&. வண>�கி�ற 

எ>கGைடய ந$திெய�* ெபயைர� ெபா�$திய பரமசிவைட ய �மாரராகிய 

3�க�கட?ள.,  -  ந(ெச$தி"� காாிைக ேய  - ந�ைமயாகிய 

தி�5ெச$Eாி"���* ெப2ேண, கட� ந$தி� நாயக* காதல� ேதாி� க"�கி�ற. 

-  ச3&திர&திேல ேதா�றிய ச>�கGைடய நாயகமாகிய வல* �ாி உ�ைடய 

தைலவாின. ேதாிேல ச$தி�கி�ற.. எ - <. (பா>கி வல*�ாிேக��& தைலவன. 

வரவறி?<&த�.) (27) 

---------------- 
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கண�காக நாAக:� காயநிைலெயன�க2ணிெய�ன 

கண�காக நானைல$ெதA&ேதெனழி(ெச$தி(க$தெந(றி� 

கண�காகனா� த$த நி�றைனேயயினி�காத"னா( 

கண�காகனா நிக�&ேதயழிய>க&தி� காதல(ேற.  28 

 

(இ - �.) கண�காக* நாAக� தி� காய* நிைலெயன� க2ணி  -  6�டமாகிய 

காக>கG* நாAகG* உ2கி�ற சாீர&ைத நி&தி�ெம�< நிைன&.,  -  எ�ன 

கண�� ஆக நா� அைல$. எA&ேத�  -  எ�ன தா(பாிய&தி� ெபா��� யா� 

அைல$. இைள&ேத�? -  எழி(ெச$தி� க$த  -  அழைக�ைடய தி�5ெச$Eாி� 

Y(றி���> க$த
வாமீ, ெந(றி�க2 அ�� ஆகனா� த$த நி�றைனேய  -  

ெந(றி�க2ைண�* எ;*� மணிைய& தாி&த தி�ேமனிைய�3ைடய பரமசிவ� 

ெப(ற உ*ைமேய, -  இனி� காத"னா� கண� கா  -  இனி வி��ப&தினாேல 

தியானி��* ெபா��� (இைட7< வராம() கா&த�G*,  - கனா நிக�&. அழி 

அ>க&தி� காத� அ(<. -  ெசா�பன&ைத�ேபா�< அழிகி�ற சாீர&தி� ைவ&த 

வி��ப* நீ>கி. எ - <. க2ண எ�ற. கண என இைட��ைற$. நி�ற.. சாீர&தி� 

ைவ&த வி��ப* நீ>கி உ*ைமேய தியானி��* ெபா���� கா&த�G ெமன� 

6��க. (28) 

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

 

காதைலயானி� றன�கா�கினனினி�காய$த$ேத 

காதைலயானி� றன�காரணன:�கLச>கணீ> 

காதைலயானி� றக>கைர$ேத&தர� க2ணியரா� 

காதைலயானி�ற ச>கர�ேசAெச$தி(கா>ெகயேன.  29 

 

(இ - �.) காதைல யா� நி�றன�� ஆ�கின�  -  வி��ப&ைத நா� உ*ேம� 

ைவ&ேத� ; -  இனி� காய* த$. காத� - இனி5 சாீர&ைத� பைட&.� 

ெகா�லாெதாழி�*.  -  -  ஐ யா�  -  S��ம8பி�* ,  -  இ� தன* காரண�  -  

இனிைமயாகி ய அ��ெச�வ&.��� காரண�*, அ:� கLச>க� நீ >கா. 

அைலயா� நி�< அக* கைர$. ஏ&. அர� -  த*3ைடய பாதமாகிய தாமைர 

மல�கைள நீ>காம� தி��பா(கட"ேல நி&திைர ெசA�* விVWP�&தி 

3�னி�< மன* உ�கி& .தி�க�ெப(ற ச>காரக�&தா?*,  -  க2ணி அ ரா� கா. 
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அைலயாநி�ற ச>கர� ேசA  -  மாைலயாக5 ச��ப* கா.களிேல அைசகி�ற 


கLெசAபவ�மாகிய பரம சிவைடய �மாரேர,  -  ெச$தி� கா>ெகயேன  -  

தி�5ெச$Eாி"��கி�ற க>கா �&திரேர. எ - <. சனன மரண .�க>கைள நீ�கி 

நி&திய ேபாி�பமயமாகிய ேமாU&ைத& த$த�G* எ�ப. க�&.. (29) 

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

 

காய>கைலய ந"ய$தகனைணகாலLெசAய 

காய>கைலய தளானில நீரழ�கா(ெறழிலா 

காய>கைலயனலாிசி&தாயின� காதலழ 

காய>கைலய தி�Lெச$திலாெய� கக�றெனLேச.  30 

 

(இ - �.) காய* கைலய ந" அ$தக� அைண கால* -  சாீர* நீ>�*ப: வ�&.கி�ற 

இயம� வ�>கால&திேல,  -  ெச Aய காய* கைல அதளா�  -  (சா�கிய 

நாயனாெரறி$த ெச>க �லாலாகிய) சிவ$த தC*ைப�* கைலமானின. 

ேதாைல�3ைடயவராகி�*,  -  நில* நீ� அழ� கா(< எழி� ஆகாய* க ைலய� 

அலாி சி&. ஆயின�  -  பி�திவி�* அ��?* ேத�?* வா�?* அழைக�ைடய 

ஆகாச3* ச$திர* Sாிய* ஆ�மா?* ஆயினவராகி�மி��கி�ற 

பரமசிவைடய, காத� அழ� ஆA  -  �மாரராகிய 3�க� கட?ளின. 

தி�?�வ&ைத& தியானி;  -  அ>� அைல அதி�*, ெச$திலாA எ�க  -  அ=விட&ேத 

ச3&திர* ஒ"�கி�ற தி�5ெச$Eைர�ைடயவேர எ�< ெசா�;;  -  க�ற� 

ெநLேச  -  வ�$தாெதாழி எ� மனேம. எ  -  <. எ�மனேம இயம� வ�>கால&திேல 

வ�$தாெதாழி 3�க�கட?ளின. தி�?�வ&ைத& தியானி 

தி�5ெச$Eைர�ைடயவேர எ�< ெசா�; என� 6��க. சேரா$திய&திேல 

மனமான. எ�ெபா�ளிேல சி$தைன ைவ&தேதா அ�ெபா�ேள ைக6�* எ� ப. 

சாXதிரசி&த*. ஆதலா�, இ�ப: உண�&திய�ளினா�. 

எ�கால&தி;* இைடவிடாம� ைவ&த சி$தைன எ.ேவா அ.ேவ சாீரா$திய&தி;* 

வ�வ. ஆைகயா�, 3�க�கட?ைள& தியானி&தைல எ�கால&தி;* இைடவிடா. 

ெசAதாெலாழிய5 சாீரா$திய&திேல ெசAத� 6டா. என?* அதனா� எ�ெபாC.* 

தியானி�கேவ2�* என?* அறி$. ெகா�க. (10) 

 

தி�5ெச$தினிேரா�டகயமகவ$தாதி�ைர 3(<�ெப(ற.. 

தி�5சி(ற*பல* 
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------------ 

சிவ�பிரகாச $வாமிக% எ.திய (�க%சிவ�பிரகாச $வாமிக% எ.திய (�க%சிவ�பிரகாச $வாமிக% எ.திய (�க%சிவ�பிரகாச $வாமிக% எ.திய (�க%    

 

ேசாணைசல மாைல PM830 

நா�வ� நா�மணி மாைல PM138, PM831 

நிேரா�டக யமகவ$தாதி PM832 

பழமைலய$தாதி PM306 

பழமைல நாத� பி5சாடண நவமணி மாைல 

வி�&தகிாி ெபாியநாயகிய*ைம ெந�>கழி ெந:லாசிாிய வி�&த* 

ெபாியநாயகிய*ைம க�டைள� க"&.ைற PM298 

தி�ெவ>ைக� ேகாைவ PM833 

தி�ெவ>ைக� கல*பக* PM834 

தி�ெவ>ைக மா�மிய* 

தி�ெவ>ைக�லா 

தி�ெவ>ைக யல>கார* (இ�< கிைட�க�ெபறவி�ைல) 

இ�ட">க அபிேடக மாைல PM436 

இ�ட">க வகவ� 

இ�ட">க ெந�>கழிெந:� PM436 

இ�ட">க �<>கழிெந:� PM436 

இ�ட ">க அபிேடக மாைல 

சிவஞானபாைலய 
வாமிக� தாலா�� 

சிவஞான பாைலய 
வாமிக� ெநL
 வி�E. 

சிவஞானபாைலய 
வாமிக� தி��ப�ளி ெயC5சி 

சிவஞானபாைலய 
வாமிக� பி�ைள&தமி, 

சிவஞானபாைலய 
வாமிக� கல*பக* 

6வ� �ராண* 

பிர�">கZைல 

ந�ெனறி PM139 

நிரLசன மாைல PM436 

ைக&தல மாைல PM436 

சிவநாம மகிைம PM436 

த��க பாிபாைஷ 

சதமணிமாைல 
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சி&தா$த சிகாமணி 

ேவதா$த Sடாமணி 

ஏ
மத நிராகரண* 

சிவ�பிரகாச விகாச* 

இேய
மத நிராகரண* 

தலெவ2பா (இ�< கிைட�க�ெபறவி�ைல) 

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


