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Source:Source:Source:Source:    

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. 

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

� சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�� சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�� சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�� சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�....    

கணபதி ,ைண. 

- சிவஞானபாைலய ேதசிக� தி�வ/ வா0க. 

 

கா�கா�கா�கா�....    

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

சி&தி த�1 க2சி2 சிவஞான ேதசிக�ேம( 

ப&தி த�* ப�வைகய பா��த3- ம&தி 

யல1கலா வாைன ய�&தபி/ 4�ற 

வில1கலா வாைன விைர$,. 

 

மய�கிைசமய�கிைசமய�கிைசமய�கிைச" ெகா#சக"க$பா" ெகா#சக"க$பா" ெகா#சக"க$பா" ெகா#சக"க$பா....    

நீ�தா1� சடாம3" ெந�1கயிைல� கிாியாக� 

பா�தா1� வைரெய�லா* பனி�கைலெவ6 மதியாக� 

கா7கதி�மா� ேறாிரவி கடல8த$ தானாக� 

பா7திைரவா� கட�யா3* ப6ணவ�ேகா� பகடாக 

ஞால&த களிறைன&, நைகமணி�பா* பிைறயாக 

வால&த பணி89, மா��ெப�* �க9ைடேயா7!. 

((((இ� ஆற'(தர)இ� ஆற'(தர)இ� ஆற'(தர)இ� ஆற'(தர).).).).)    

 

த�னிைல� ெமதி�கா�டா& தமமா� மாணவேநா7 

நி�ைனயல ெத:ஞா�; நீ1�வ, தான�ேற 

,�னி��வா7 8ழ1� திைர2 
���கட� 8க�ெட9$த 

ம�கதி ரால�றி ம(ெறா�றா� மா�ேமா. 
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த&,வமா$ திைரெய9$த தனிமாய� ெப�1கட<� 

ெம7&ததா� �ைணய�றி ேவெறா�றா( கட�பாிேத 

ைம&திைரவா� கட"ய�ற மர�கல1ெகா6 ட� ;ேபா 

யி&தைரவா0 மனித�கட$ ேத;வத( ெகா� ;6ேடா . 

 

பழியிலா வற1க� பல பயி�றா< 8�றி�வா7 

ெமாழியினா வ�றிவா� 8&திநிைல கிைடயாேத 

விழியினா லல,லகி� ேம38�� பிறி,ெபாறி 

விழியினா ெலதி�கா= மனித�தா 8ள�ெகாேலா. 

[[[[இைவ *+,� நா+க'(தாழிைசஇைவ *+,� நா+க'(தாழிைசஇைவ *+,� நா+க'(தாழிைசஇைவ *+,� நா+க'(தாழிைச.].].].]    

 

ெகா�மி/ ெகடவ� ெகாைடப� நைடயிைன 

சைடெயா� நதிபணி தவ0மதி ெயா�விைன. 

 

மைறயைற 8ைறயற மறமற வ�ளிைன 

ெபாறிெநறி ம;�; �லனிைல யலகிைல. 

 

யாிகாி பைகயி� மணிமணி மயிைலைய 

வாியாி மத�விழி மைலமக ணகாிைன. 

((((இைவ *+,� ஈர'யராக�இைவ *+,� ஈர'யராக�இைவ *+,� ஈர'யராக�இைவ *+,� ஈர'யராக�.).).).)    

 

8�னாளி ெலா�ஞான 8ைளயயி�ற வார8த 

ெம$நா> 86கி�றா யாேரநி� னளவறிவா�. 

 

நவ&தமி0ேவ த*�க< ந�ெமாழியி1 �6ைப ெபற& 

தவ&ெதா�தா ன:ெச�ேமா� த�ைம�ன� கல ,6ேடா . 

 

ெம7யிேல ெபா7ேதா�றி ெம7யாக மய��;ம� 

ெபா7யிேல ெபா7ேதா�ற� �க<8ைன� �க�வா�யா�. 

 

இ��ப*� ப���வ ெவ7தா<* தளராம( 

க��ப*� படாவ6ண* கா�பவ���& ,ைண நீேய. 
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க�ேமனி ெயாழி$த/ேய1 கதிகாண நீய�ளா( 

றி�ேமனி ெகா6/�$, ெச7$ந�றி மற�ேபேமா. 

 

தவ�பிணி�� ?லமல$ தா�?ல மா7�கிைள��* 

பவ�பிணி�� ம�$,ன, பா�ைவேய தான�ேறா. 

((((இைவயா,� ஈர'(தாழிைசஇைவயா,� ஈர'(தாழிைசஇைவயா,� ஈர'(தாழிைசஇைவயா,� ஈர'(தாழிைச))))    

 

வாத மா(; நீ, ேபா& மா(; நீ, 

வா7ைம யா�� நீ, தீைம ேபா�� நீ. 

[[[[இைவ நா+/� 0#சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவ நா+/� 0#சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவ நா+/� 0#சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவ நா+/� 0#சீேரார' ய�ேபாதர�க�.].].].]    

 

வைசெக�&தைன, யிைசெகா �&தைன, 

ெசயெலா ழி&தைன, மயல ழி&தைன, 

யற*வி ாி&தைன, மறமி ாி&தைன, 

விைழவ அ&தைன, பிைழெபா ;&தைன, 

((((இைவெய��� இ2சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவெய��� இ2சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவெய��� இ2சீேரார' ய�ேபாதர�க�இைவெய��� இ2சீேரார' ய�ேபாதர�க�.).).).)    

 

எனவா1� -(இ, தனி2ெசா�.) 

 

நாவல� �க0சிவ ஞான ேதசிக 

ெவBவ மக�ற ைசவ நாயக 

நி�ன/� கமல ெந:
ற வி�&தி 

ந;மல� Cவி நாெடா;* பர3 Cஉ: 

ெச�வ2 ெச��கி( ெசவி�ப� /���1 

காதி( றீ*பா� கம�கவி0& தா1� 

பா�பல ப�8ைற ப�/நி�ைன� 

பாடா மா$த� ப�க( 

Eடா வ/யாி( E��க ெவனேவ. 

இ� ஒ+பத' ேநாிைச யாசிாிய#�ாிதக�இ� ஒ+பத' ேநாிைச யாசிாிய#�ாிதக�இ� ஒ+பத' ேநாிைச யாசிாிய#�ாிதக�இ� ஒ+பத' ேநாிைச யாசிாிய#�ாிதக�.         (.         (.         (.         (1)1)1)1)    

 

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

ேவவ பல�* விழிகர$த நி�ைனமத� 

ேறவ சிவஞான ேதசிகா- ேமவிலென� 
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�ள மறி$த ெவா�நி� றி�ேமனி� 

க�ள மறி$தனென� க6�.    2 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

க6ேட னறிெவ ெமா6
ட ேர(றி� க�&தக�ெம7& 

த6ேட� ம��ெந7 ெப7, ெபா7 வாத$ த�&ெதாளிர� 

ெகா6ேட மலவி� ெள�லா$ ,ர$ெத1 �/89,$ 

ெதா6ேட ெயெம72 சிவஞான ேதவ� ;ைணய/ேய.     3 

 

பதினாபதினாபதினாபதினா+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

அ/மல� சிவ�ப நட$,ள 8னி$த 

        வண1கிைன� E��த� ேவ6டா 

    வ/யேன� றமி0��� கல$,ட னி�$த 

        வாிைவைய� பிாி3ெச7 தி�க 

மி/ம" வறிய ெச1க� ெபா�னா�கி 

        விய��ற 3த3த� ேவ6டா 

ெவ$ெதாி ப
*ெபா� ெச1கலா� �காீ 

        ேவ;ைன ேவ6�வ திைலேய 

ெபா/மைற தழ�ேபா "�$,ல கின�க� 

        �ல�படா ய�சிவ ஞானி 

    �வியிெல� றி��ப வைனய�யா ென�; 

        ெபா1ெகாளி யிரவிேபா( ேறா�றி� 

க/நக ெரவ(;: சிற$தெபா( �ாிைச� 

           கா:சியி( ேபா$தக( பகேம 

    கதி�மணி வர�றி ய�விவ$ திழி�1 

           கயிைலேந� மயிைலகா வலேன.         4 

 

எ7சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ7சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ7சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ7சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

வல$திாி கதி�கா =லகின ெர�லா* 

        வ$,ேக� பனவிைல ெயனாத 

    நல$த� ெமா�* தமியேன� ேக�ப 

        நானல திைலெயன& தி�வா7 

மல�$,ைர ெச7த ெத� ெகாேலா வறிேய� 

        மயிைலமா� வைரமணி விள�ேக 

    �ல$ெத; Fர� ெப�மெவ� றிைற:சி� 
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           �க0சிவ ஞானேத சிகேன.    5 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    

சிகாியி ென9தின மணியி� ேற��பாி� 

கிக"ர 3ள,ெகா "�வி ைன&ெதாட� 

நிகர; நிைனயைட நிைலயி ேனா��கிைல 

நகாியி னம�சிவ ஞான ேதவேன.     6 

 

அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

ேதவ� 8னிவ� தா8: சி&த� ம(ைற ேபா� 

ேமவ� நிைலய ராக விைனயிேன( க��� ாி$தா� 

?வ� மிைற:
 ஞான 8த�வெனா6 மயிைல ேமவி 

யாவ�* விைழ�* வான மிலா� �ல* ெபாழி� மாேற.    7 

 

ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,....    

மா; ெச�ைம* �ல�கணேம 

        �ணேம மய�� மாையேய 

ேவ; ெச�மா ணவமலேம 

        விைனேய G$த* விற�கா�/& 

ேத; ெச�ந: சிவஞான 

        ேதவ ெனதி�நா� ெச�வத� 8� 

E; ெச�நீ� ெச7பெவலா 

        ெம�பா( ெச7, ெகா�ளீேர.     8 

 

ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,....    

ெகா�>* வ�பவ� பிணியின ராகிய 

        �வலய& தவெர�லா 

ெம�>* ெவ$,ய�� பவ�பிணி ம�&,வ 

        ெனன�ப� சிவஞா� 

வ�ள� வ$,வ6 மயிைல ேம� வா0தைல 

        மணிவிள� ெகன�க6� 

8�ள ைந$,ெச� ;ைர�கில ெர�ெகாேலா 

    36��& ,ழ�வாேர.     9 
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மற�மற�மற�மற�. . . . ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல'யாசிாியவி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல'யாசிாியவி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல'யாசிாியவி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல'யாசிாியவி2(த�....    

வாரா யரச� Hதெனன 

        வ$த ெவா�வ யாமக$ைத 

மைலைய �ைட��: சிவஞான 

        வ�ள� மயிைல� �றவ� 

ேணரா ெர1க� �லமகைள 

        யி�; ேக�ப நிைனவி�&த 

    விைறவ� றி��காள&தியிைட 

        ெய1க6 மி2சி� மிைச 'தவனா( 

சீரா ெரயி; தரளெமன2 

        சிதற வ/ப� �ழ�கி�ேறா� 

    சிறிய �ல&தி( பிற$தவேனா 

           ெச$தா6 மலரா( ேற7��6� 

பாரா ரறிய 3ட���றி� 

           பக(ேபா ெத�லா* �ற�படா� 

    பைழய �/யி( பிற$தவேனா 

           பகரா ��ள* ெவ�ேவேல.     10 

 

அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

ேவ<ைடயா ெனா�மயிைல மைலேம3 

சிவஞானி விைனக I���1 

கா<ைடயா� �கேழா� ெவ�ளிமைல 

    நிைறநி(ப� கன*ேபா தாம( 

பா<ைடயா� மிைசைவ�க� ப�டதத� 

    ேம�ைவ&ேதா� பா�ெவ6 ணீ(;& 

ேதா<ைடயா னவ� மீ, ைவ&தத�ேறா 

    விளமதிய: ெசா�<1 காேல.     11 

 

க$ நிைல(�ைறக$ நிைல(�ைறக$ நிைல(�ைறக$ நிைல(�ைற....    

கால* ேபாயி( ற:சன ம�ன கடாமீதி 

லால* ேபா�ெவ1 கால ம$ேதா வ=�(றா� 

சீல1 ேக6மி ெனா7ெயன ேவந: சிவஞானி 

ேகால1 கா=1 ெகா�ைக க�&தி( �றி4ேர.  12 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    
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�றி�மிைல வ/3மிைல �ண8மிைல �ைரயாடேவா� 

ெபாறி�மிைல மன8மிைல �லமிைல யாிதா கநீ 

ெசறி�* வைக ய��ெச7ெபா�� சிவசமய �ல தீபமா7 

மறி�மளி மல�8, மயிைலவ� சிவஞானிேய.     13 

 

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

ஞானிெபய ேரேத ந�ைமத� ெம�ன3:ெச* 

ேமனி�க� ேவத* விதி&தெபய--ரான 

சிவஞானி நாம: சிவஞானி ெய�னா 

னவஞானி ெய�ப வவ�     14 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

அவேனா விவென� ெறைனயா> ம6ண ல/யவ� த* 

பவேநா யக(;: சிவஞான ேதசிக� பாாி�வ�: 

சிவேனா விவென� ;லகெம லா$ெதா9$ ெத7வம�றி 

ெயவேனா தமிய னிதயா லய&தி "��பவேன.     15 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    

இ�$, ேமனிேயா /*ைம ம;ைமயி( 

ெபா�$, ேபாக* �ாிசிவ ஞானிநீ 

வி�*� வா�க� ெகன�க�6 ெம7விைழ$ 

த�$, மாைச யிலாைமயி லாைசேய.     16 

 

மட"/மட"/மட"/மட"/. . . . அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

ஆைச தன தா6 ?�/னா ன/&தி� ட8த ?�/னா� 

பாச வி�ைள யக(றினா� பதிேச ரறிைவ யக(றினா� 

ேற
 ம"� மாக&த� சிவஞா னி�ேப� மாக&த 

ேனச ம�வி மறியாேர நிரய& ,யர மறியாேர.     17 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

மறிமைற& தா< ம9மைற& தா< மணிமிட(றி� 

�றிமைற& தா< மதிமைற& தா<ெம� ெகா�ைறமல� 

ெவறிமைற& தா< மறிேவ ைன மத� ேம(பைகைம 

ெநறிபாைற& தாயிைல ேயசிவ ஞான ெந�$தைகேய.     18 
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அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

ெந�பைட�க� �டவைள ெச� றைட�பவிள 

        வராைழ$, நீ�ெச<&,$ 

தட8ைட&த6 பைணம�த� க2சிநக�2 

        சிவஞான& த*பிராேன 

பட8/�பா� மிைசநின, �க0பா/� ப� மல� C7� 

        பணிகி� ேற(�� 

�ட8ைட&தா ெலன�பாச1 ெக��பத�லா 

        ெலன�� நீ ெகா��பெத�ேன.     19 

 

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

எ�ன தவ3தவி 4ெத� ;ண�கிேல� 

ம�சிவ ஞான8னி வ$,(றா�- ற�ைனநிக� 

மாச1 ெக��� மல�&தட:K0 க2சியிெல* 

பாச1 ெக���* ப/.     20 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

ப/��� ெப�:ெச�வ மா:சிவ 

    ஞானிெம7� ப&த�மணி 

8/��� ெப�:ெச�வ மா*பத& 

    தாெனா� 8�னிெய1க6 

மி/��� ெப�:ெச�வ ெம�றில 

    ேரதைர ேவ$தெராெட1 

�/��� ெப�:ெச�வ ெம�;ெச� 

    ேறா,;1 ேகாள�கேள.     21 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    

ேகா�வ" ெச7வெத� ெகா/ய வாகிய 

நா�வ" ெச7வெதன*ைம� E(ெற 

மா�வ" ெச7வெதன8, பானித� 

றா�வ" யைவெகா<$ த6� ெதா6டேர.  22 

 

அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன. . . . மட"/மட"/மட"/மட"/. . . . க$(தாழிைசக$(தாழிைசக$(தாழிைசக$(தாழிைச....    

ெதா6ட�ெந:ச வ:ச$ ெதாைல��: சிவஞானி 
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ய6டர:
* ெவ�ளிமைல ய6ண�கா ண*மாைன 

ய6டர:
* ெவ�ளிமைல ய6ணேல யாமாகி( 

க6டந:ச1 க6/ல ந1 க6ணினா ல*மாைன 

காேணா மயிைலவைர� க6ட�கா ல*மாைன.     23 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    

அ*மா சிவஞா னிய/� கமல 

8*மா ைய கட$ ,8ய1 �ம, 


*மா தைலமீ ,
ம& தினனா( 

ைக*மா ;ளேதா கைடேய னிைடேய.     24 

 

ேநாிைச ெவேநாிைச ெவேநாிைச ெவேநாிைச ெவ!பா!பா!பா!பா....    

இைடயினேம ேபால விர6டற8 ம�லா 

நைடயினேம நாமயிைல ஞானி-�ைடயினேம 

சா�வாகா ேதா/& த�மா; கி�றைமயா( 

றீ�வாசா மாைய2 ெசய�.     25 

 

கால�கால�கால�கால�. . . . எ!சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ!சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ!சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�எ!சீ�" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த�....    

ெசயெலலா மறமாக2 ெச7�1கால$ 

        திக0ெவலா* ெபா7யாக& திக91கால 

மயெலலா 8றவாகி யைம�1கால 

        மறிெவலா$ தைனயறிய வைண�1கால 

மயெலலா ெமாழி$,பர வசமா1கால 

        மனெமலா* ேபர�� மயமா1கால 

மியெலலா* பிற�ெபாழிய ெவ���1கால 

        ெம1க� சிவ ஞானிய�ளிைச�1கால*.     26 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற    

கா<6� வா9 8னிவ� 8�ள1 கல1�க:2 

ேம<6� ந:ைசய னா*பழி மாறெவ� Fரவைள 

மா<6� �மி9 8லகெம லா:ெசா� மயிைலெவ(பி( 

பா<6� பாைலய ென�றி�$ தா7ெகாெல* பாைலயேன.     27 

 

அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    
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ஐய மயிைல2 சிவஞானி ய$ேதா ந*மா( ெசய�ப�ட 

37ய வாிய பாதக1க� ெகாழி�� 8பாய மிைலெய�; 

ைந� மனித� நின, தி� நாம&ெத9வா ெய9&திர6�* 

ைபய ெவா�கா "ய*பி�7ய� ப(றா� ,யாி (றாேர.     28 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�    

உ(பவ நி(ப ெதா��க மளி��: 

சி(பர� ெம72சிவ ஞானி தி��ைக 

ந(பிர சாத மல��பத ந*பா( 

ெசா(ெப; ?வ� ெதாழி(�6 ராேவ.     29 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

ேவத$ ெதளி$தநி� ெசBவா7 ெமாழிநி� விைரமல��M* 

பாத* ப�,க ெள1�ல ேதவைத பா�ைவெய1க� 

சாத1 கைள� ம�$, நி� னாம$ தனி��/ைல 

நாத� கயிைல சிவஞானி நீயம� ந�"டேம.     30 

 

அ,சீ�" கழிெந'ல' சிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' சிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' சிாிய வி2(த�அ,சீ�" கழிெந'ல' சிாிய வி2(த�....    

ந�ல �லவ� பழி2
சிவஞானி 

    ெயேமா� நாம8; 

ம�ல� மயிைல மைலயைனேவ 

        ெறா�வனாக மதி�கிேல� 

ெம�ல ெவா�M F
 த�8� 

        ேவைள ெயாி&த தா� ெவ�ளி 

யி�ல ெனனி* ெபாைற�ள�ேபா( 

        ேறா�றா ெனனி* யா�றாேன.     31 

 

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

யாெனன ெத� மிைவகழ�; வ$, சிவ 

ஞான ��ைவ ந=கிலா-மாட� த* 

ெபா�லா� பிறவிேநா7 ேபாேமா வாிநில& 

ெத�லா� கட3ள� மி�;.     32 

 

வ!�வி�:�வ!�வி�:�வ!�வி�:�வ!�வி�:�. . . . இ+னிைச"ெகா#சக"க$பாஇ+னிைச"ெகா#சக"க$பாஇ+னிைச"ெகா#சக"க$பாஇ+னிைச"ெகா#சக"க$பா....    
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இ�;பிைழ ெயா�; மிய(றா ெவைன8னி$, 

நி�; சிறி,ம� ெண:
றா வி�மதைன� 

ெகா�; வி/ "�ைல� ெகாைல�பாவ ெம�றளிகா� 

ெச�;�க N�ந: சிவஞான ேதசிக��ேக.     33 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�    

ேக� தீ�மயி ைல�கிாி ஞானிைய& 

ேத� வா�சில� ெச7�1 க�மிைய 

நா� வா�பல� ந�மணி ேயா கைட� 

ேகா� F0மணி ேயாபல� ெகா�வேத.     34 

 

சி(�சி(�சி(�சி(�. . . . அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�(த�(த�(த�....    

ெகா�ளிேபா� மணி&தைலகா க1கிட�� 

    மயிைலமைல� �ைகயி� வா9$ 

ெத�>வா ன8தைனய சிவஞானி 

    பத*பர3: சி&த� நா1கா 

ண�ளிேயா� பி/ேசா; தாி(ப&தா 

        நா8ன�கி1 ைகய மி�றி 

ெவ�ளிதா� வ�வத� 8� ெபா�னா�� 

        ேவாமி,ந* வி&ைத தாேன.     35 

 

ேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பாேநாிைச ெவ!பா....    

வி&ைத சிவஞானி வி&ைதேய கா6பெவலா 

மி&ைதெயன நி�; விள*பிேய-ச&தியமா7 

நா�/னானீதா நாேன ெயன��க�; 

கா�/னா� ற�ைனேய கா6.     36 

 

ஊச�ஊச�ஊச�ஊச�, , , , எ!சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

கா6டைகய விமிழிைசெவ� ள�வி C1�1 

    கவி� மயிைல2 சிவஞான ேதவ� E; 

மா6ட�ந� ெமாழிேகளா வாவி பாவ 

    வ�விைன� ந�விைன� நி�; த�ள 

மீ6� ,ய� நிரயெமா� ,ற�க ேமவி 

    ெம"வதிBவா ெறன&திாி$, கா�ட� ேபால& 

C6�
ட� விள�கைன4 ாி�ம �1�$ 
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    ேதாழிய�க ணி�றா�ட வாI Oச�.     37 

 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச....    

ஊசலா�; ெந:ெசா�*பிட 

        �(றெவ(றிெகா� காலைன 

    �ண�$திேல�பய ம(;ேவ6/ய 

        ,6��&,ழ� ெறா6மல� 

வாசமா��ழ� மாதரா�ெச� 

           மா"�?0கின ன&,ய� 

    மா;மா;நி ைன$திேலெனாி 

        வா7த"(ப� மைனயி�வா7 

C
லாமைண மீ,வா�விழி 

        ,:சF0பவ� ேபாலேவ 

    ெதா6ட�த$,ய� க6/ரா,, 

        ைட��;: சிவஞானி நீ 

யா
 தீர�6 மி�திகாணிய 

           வ:செல�ற�� ெச7திேய� 

    வ�6 மைற&,வி�&திேயாெசா 

           லறி$திேல� றி� 3�ளேம.     38 

 

அ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிஅ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிஅ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிஅ,சீ�" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�ய வி2(த�ய வி2(த�ய வி2(த�....    

உ�ள த� ெபா�ள ளி�� 8ய�சிவ ஞான ேதவ� 

ெற�>*வ6 �க91 காம( ெற;பிர தாப 8$தர* 

ெவ�ைள ந� மதி�: ெச1ேக0 ெவ7யவ� றா மாகி 

ெய�ளவ$ ெததி�வ ,6ேடா ெவனெவ9$ ,லா3 ம�ேற.     39 

 

ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,....    

அ�ெற�&, மைல�ைழ&,� �ரெமாி&த 

        �கழ�லா லள(றா0 ேவைன 

நி�ெற�&, மன1�ைழ&, விைனயிாி&த 

    நி��கைழ நிக0&த� ெச7யா� 

��ெற�&த �கழி��ப2 சி;சிைலெயா� 

        ெற�&த�க0 Eற� ேபா�மா� 

க�ெற�&த கரமைற&,2 சிவஞானி� 

        ெபய�பைட&த க�ைண� ��ேற.     40 
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தவதவதவதவ����. . . . க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

��றா மைற�� விMதிெய� ேறெசா<1 E(றி��� 

ெபா�றாத ெச�வ ெமன�ெபா�� E;*வ� M
ர�$ 

த�றா மைரமல�� ைக$நீ; சா(ற& தவ* �ாிவ 

ெர�றா ெலவ�சிவ ஞானித� ேம�ைம யிைச�பவேர.         41 

 

�யவ/��யவ/��யவ/��யவ/�....    

இைசேபாகி மா0கமத ன*ைப� க/$தன 

    விளநாக F�ாிெயா ெட�ைப& ,ர$தன 

வைசேபா� மாரநிக� க6/� கிைச$தன 

        மகேப� வாதிவைர ய:ச� கிள�$தன 

நைசேபா� மாதவ�க ��ைப& ,ர$தன 

        நயநீ; ேத7ைவெயன வி:ச& திமி�$தன 

திைசேபா� Cய தமி0 த1க� �ைன$தன 

        சிவஞான ேதசிக� த* ெவ�றி� �ய1கேள.     42 

 

அ,சீ�"கழிெந'ல'யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழிெந'ல'யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழிெந'ல'யாசிாியவி2(த�அ,சீ�"கழிெந'ல'யாசிாியவி2(த�    

�ய�மைறயா மயிைலமைல2 சிவஞானி நீேயெய* 

 ெபா�ளி( ெகா6ட 

ெசய�மைறயா விளேவ; கர$தவ�யா னலென�னி( 

 ெறளிய2 ெசா�ேவ* 

அய�மைறயா நி�ன/க6 டனமார வார1க 

 ளாகா ,�ற� 

இய�மைறயா ,ைரெச7தி ெச7திைலேய லல�C(ற 

 விைள�கி ேலேம.     (43) 

 

ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,ேம9ப' ேவ,    

இைள�� மி/ய( �றெபா�ளா மிைறவ( கரசா1 E(;வைன 

விளி��* பிணி�� ம�$தா�* விட&தி( க�:சீ�� க<ழனா* 

வைள��* பைக��� பைடயா� மலட�� காிய மகவா�$ 

திைள��1 க�ைண2 சிவஞான ேதவ� றி��ைக& தி�நீேற. (44) 

 

ேநாிைசெவ!பாேநாிைசெவ!பாேநாிைசெவ!பாேநாிைசெவ!பா    

நீ;வா7 ேகாலநிைன ெந:சேம ெந:சமவ( 
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E;நா ேவமா(ற1 E;நா - பா;F0 

ேவ�பி/��: ெசBேவ� விய�மயிைல ஞானிமல�� 

கா�பி/��1 ைககேள ைக.  (45) 

 

ேநாிைசயாசிாியபாேநாிைசயாசிாியபாேநாிைசயாசிாியபாேநாிைசயாசிாியபா    

ைககம0 நறிய கறிெயா� பPஉ* 

ெம�ைமெவ� ள/சி "�ைம மா$தி 

விைலவர* பறியா ெம�;கி "�ைம 

நாெடா; 8�&, நைகமணி� ப
*ெபா( 

M6டன தி�ைம கா6டக� �ைன$,  5.    

தி6�ற �ாி:
: ெச9:சா$ தி�ைம 

Mசி� ெபா�ம" �ாிைச மாட& 

தி�ைமயி� மல��M* ப�ளி யி�ைமயி( 

க�1க� ெசBவா7 ெவ6ணைக� ப
$ெதா/ 

இள8ைல மாத ாி�ைமெயா� தழீஇ     10 

வாழா நி�றநி� வ6�க0 பா�* 

ந�"ைச� �லவ� ந(ெபா� ளி�ைம 

க6ட, ெபாறா, கவைலE�$ தழி��* 

நி�ைன ெய�ேனா நிலமிைச மா$த� 

அ9�கா றிலெனன வ9�கா தைற�வ�     15 

தவ�பல விட�ெச7 பவ�பிணி ம�&,வ 

கல1�; த�ைம� �ல$ெத; Fர 

அ/யா� ெகா�ள மி/யா2 ெச�வ 

நானில* �க0சிவ ஞான ேதவ 

அ/ேய ம�ளா தறிதர� E;தி     20 

எ�றவ� றைனேய யா*வினா யறி�,* 

ந1க6 களி�ப ந6= மாயி� 

அணிெயன விற1�ெவ� ள�வி 

மணிம" மயிைல மைலகிழ ேவாேன.     (46) 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    

கிழவி ெயமி� கிாிராச க�னிைக ெக6ைடய1க 

ணழவி மலைன& த9? ரம�$த வ8த8னி 

ெதாழவி கலமி <ய�ஞான1 E;: 
டாிைலேவ( 

�ழவி தனி 8ைனேய வி�*�1 �ட8னிேய.     47 
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அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�அ,சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

�ட�ெகன� படா� �ண��1 �ண�ெகன� படா��ட��* 

வட�ெகன� படாத ெத(�& ெத(ெகன� படாவ ட�� 

நட��ெம7� �க0மா க2சி நக�2சிவ ஞான ேதேவ 

பைட��ம� ெபாிேயா� ற�ைன� பர3வா� பர3வாேர.  48 

 

ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�ப+னி2 சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

பரம ேயாகி ெய�;ட*பி( 

        பாதி ெயா�&தி ெகாள�ெகா�&,� 

பக�3(றறந� மகைனய�* 

        பாதக&தி( �ட�ப�&தி& 

த�மி தாென� ெற�ேதறி2 

        சா$த ென�; �: ெமாி&,& 

த*பி ராென� ெறா�வ(�2 

        ச$, மகளி� பானட$, 

ெப�ைம யாள ென�; ேபா7� 

        ேப72E& தா/2 சி�மயனா* 

    ெபய�ெப( றைவயி ன*பியா( 

        பி&த னாகி� �னிதெனனா2 

சிர8 மாைல ெய��மாீஇ& 

        திாி$த 8ர6ெகா� ெசயெல�லா$ 

    தீ�வா� வ$த சிவஞான 

        ேதவ( கிைலெயா� பாவாேர.  49 

 

பதினா+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�பதினா+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�பதினா+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�பதினா+/ சீ�"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

வாாிய1 கைர4� வாளிைல� ைகைத 

        மலெரன& ேதா�;வ� சில�தா 

    ம,ரF�1 க�*பி� மலெரன2 சில� தா* 

        வ�வ� நீ க(பக மல�ேபா( 

காாிய1 கள&த னட:ெச7தா மைரயி� 

        கழெலா" யா3?� ேபாகி 

    க6களா( க6� ேக��?�� ப2ைச� 

        க$தமா 8னிகர& ,தி&தா7 

ேவாிய1 கமல& தாளிைழ ம�1�� 

           ெம�"ய( ெப6ெணா� 
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    க*ப ேம3ற வி�மா த1க81 க�/ 

           விடாதய� நக�கணாயக8* 

பாாின� 8கமா மி�கைர 8னி$த 

           பர�றி� வ�கைர நக�* 

    பயி"ட ெமன�ெகா6 மயிைலவா ழ8த 

           பானமா� ஞானமா தவேன.     50 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற    

தட1கட னீ� 8க$ தா1�� ெபாழியி$ த6 வி
*� 

ெந�1கட னீ�ைம ெபற�ேபால ேவத1க ணீ;ெதா�� 

ந�1கி� மாறி� சிவஞான ேதசிக ன�கிேமா� 

பட1கிைட ஞால 8ைடயா� ெப;�வ� பா�கியேம.     51 

 

எ!சீ�"கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�எ!சீ�"கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த�....    

பா�கிய8* பா<8ைம �க�/யெம7: ஞான� 

        பாலனீயளவிற$த சிவெப�ம� ன/யா�� 

கா�கியிட� க�திேய ��&திரப� கண&தா�� 

    க�/�ட� காணாேத ேபாதிேயா ெவன&த� 

அ�கினிைட �ைரெச7தா ென�ேறெய� றன��& 

    ேதா�;கி�ற ,லகி�ேவ ெறா�வாிலா ைமயினா( 

சீ��கவிஞ� �க0மயிைல மா�வைரயி� விள�ேக 

        சிவஞான ேதவெனன2 சிற$தவ�� கடேல.     52 
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கட<லக ேம&,1 க�ைண மைல மாைய 

நடைல த�மயிைல ஞானி-விடலாிய 

ந�"ன&ைத ந6ணா ந=�8ட லா8தQ� 

ெம�"ன&, ளா திகிைல ெம7.     53 
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    விள1�சிவ ஞான�� வாய ெம�: 
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        த�ெமனமா� ம,ைகவிடா னாகி நி�றா� 

�&தலாி பய� கரக1 ெகா6� வ$தா� 



18 

 

        �ராாி�ைழ ைய1கர�ேப ெர"ைக� ெகா6டா� 

ெந7&தவ/ ேவ� 8�க� ேசவ� ெகா6டா 
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ெச9$தைழ ப�ட, ந:சிவ ஞானி தி�&தா�க� 

பழ*ப� ெந:
ைட யா�கர* வ$, ப�*பாேட.     55 
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பா� வாாிைச யறி� மியா3?� பணி� ந�"ய ல*பல& ,னி� 

நா� வாரறி வா�ெகா ேலா வறி யா�ெகா ேலாெவன� 

பா� வா�ெகாள& ேதா� வா�ெசவி ந�கி னாய� K" ந:சிவஞானி நீபைட 

F� வா�ெசவி யாக ந�கிைன விலகி ந�"ய( �லவ� ெகா�ளேவ.     56 
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ெகா�> 86/ ப�&,6� ெப�:சீ� ெகா6டானி��ரவ� 

க�>* வ6� ம�மல��M* �"R�� ப2ைச� க$த8னி 

ெத�> மி�:சீ� நீப�&தி� �6ணா ,(றா7 சிவஞானி 

,�> ம�$தா யி1க�; ெசா�லா ேராெசா ன�லாேர.     57 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற    

ந�லா ரவ� ெசா�வ ெத�லா* ெபா7 ெய�பவ� ந�ைமயிலா� 

ெபா�லா ரவைனெம7 யாளென� பா�ெம7� ெபா�>ண�$த 

வ�லா� மயிைல2 சிவஞானி ைய2ெசால வா7திறவா� 

க�லா ரவனிய� ெசா�வெம� ேறபல க(றவேர.     58 

 

க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�க$ வி2(த�....    

க(;ேவத 8(;மாைய கழ<மீச ேனபதி 

ெசா(றைசவ� க�ெகன2ெசா� ெசா�<மாவி ேயபர 

8(;*ைவதி க��ெகன2ெசா� ெமாழி�மா; மா;நா 

8(றமயிைல ஞானேதவ ென�ெசா <6ைம ெசா�லேவ.  59 
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ெசா�ல�1கயி ைல&தண$தைன ,� நீவிட �ண8?� 
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ப�ெல<*பணி ேகாலேமாவிைன பாதியாெணன� மாறிைன 

    பணிக�யா38 றாதக� றைன பாணிெச�னி
 ம�கிைல 

வி�"�$தத 9*ெபாழி$தைன மீளந:சமி ாி$தைன விைர$,ேசாறி� 

    மைனைய ந�ெகன ேவ6�மா; மற$தைன 

ெகா�"�*பர சிைனவி�&தைன �ைரவிலாமதி ேமவிைன 

    ேகாத;:சிவ ஞானிேயய�� E�ஞானவி ேநாதேன.  60 
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விைனேய ெனனி1 ெகா/ேய ெனனி* விதிவில�� 
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னைனேய யைனய சிவஞான ேதவ ன�6மி�தி 

ெயைனேய யைடத" னாைலய ேம, மித(கிைலேய,  61 
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இ�லாைம யி�லாைம ெய7தலா '� 89,1 

க�லாைம க�லாைம க(கலா* -வ�லா� 

சிவஞான ேதவ� றி�வ/ைய� ேபா(ற& 

தவஞான 86டாயி( றா�     62 

 

வ<சி(�ைறவ<சி(�ைறவ<சி(�ைறவ<சி(�ைற....    

தானி ேயசிவ, 

ஞானி ேயெயனா� 

ேமனி ேயாடபி, 

மானி யா�ேம.  63 
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ேமவ� ெம72சிவ ஞானி தி���க0 

    ேம�ைம யிைச&தி�நா6 

மா3ரக��கிைற தாெனாளி� ைப&தைல 

    மாண வைச��ம தா( 

Mவைச 3(றி� மாெலன ம�டவி0 



20 

 

    Mமிைச �(றி�வா� 

பாவி� விய��; ேம� 8த(கிாி 

        பார மிய(றினேன.     64 
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பாரா� வி
*�ளா� பாதாள& தா�பர3: 

சீரா� சிவஞான ேதசிகா-தீரா 

வறவா நிைன�கி ன/ேய� ெபா���� 

பிறவா நின��� பிற��.     65 
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பிற$தா� ேம< மி/தீ�ேநா7 

        தீெர� ெறைம�பி� ெறாட�வெனன 

வறி$தா7 ேபா<: ெச*பவள& 

        தி�வா7 மல�$ெத� னக$தி�&தி 

யிற$தா� ஞால மிைச�பிறவா 

        8,�� றகலா ெதைனைவ&தா7 

சிற$தா� வா7ைம2 சிவஞானி� 

        ேபேரா7 தீரா2 சீேராேய.     66 

 

ேநாிைச யாசிாியபாேநாிைச யாசிாியபாேநாிைச யாசிாியபாேநாிைச யாசிாியபா....    

சீ�வள� �வ3& தி6ேடா6 மா�தி 

�யி�த� ம�$ெதா� ;;த( ெபா��� 

89மணி ெகாழி�� 8க1கவி ழ�வி� 

��றெமா� ெற�&த ெகா�ைக ேபால2 

ெசா(றிற* விாி&த 
ட�மணி2 ெச9:K�     5 

�ரக ேவ$த ெனா�தைல தாி�ப� 

காத� E�$, க6ணக� ஞால 

82சி� ெகா6ட க2சி� பதி� 

ெம;*பி�யி� நீ1கி ெல;* பி4�ாி 

ேபா�&,� ேபா�* �ராதன மைல�     10 

மா�பா( க�றி யளவி� ப� கறி�� 

மி� 
ைவ விைள� ெம� ேச R�1 

கயிைலேபா( சிற$த மயிைலமா� வைர� 

மிட1ெகா6 /�$த ெவ1க ணாயக 
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னர�றி�& ெதா6ட�� க�ைன ேபா�வா�     15 

�க9ந�� கட1கா� �க9ைட� ெப�$தைக 

�லகா யத� கிலகா �தமா 
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காலவா தி�ேகா� கால னாக�     20 

��மத ெநா7ெதன� Eறி மா(றி� 

ப:ச ரா&திாி� க:
 பகலா72 

ைசவ� பயி���& த68கி லாேனா 

னா$ெதாழ வ��சிவ ஞான ேதவ� 

சமய வாதிக ட*மத நி;வ&    25 

தக�ேபா� வாதி( றா��த ேனா�கி2 

சிாி&,ள1 களி��: சிவாG Mதியி� 

மா6/ட ெவ*ைம ைவ&தன� 

ேவ6/ய ெச7கவB Fண� தாேம.             67 
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தாேம மனித� தமதா மயிைல& தனிஞானி 
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மாேம� ைமயரா கியமா தவ� தவ* ெவௗவ(�� 
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    ப�டயிைல யம�$தி� ெட*ைம& 
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பாணா நிைன2சாதி பாரா�� ேவ� பிற�சீ� 

நாணா ,ைர&,றலா னா�.     70 
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    ேத7வக� ;வள� ேமாெவனா 



23 

 

வாைசேயாடம�* ேவணிநாதன� 

        ளாளென$ைத�க0 காழிவா0 

பாசநாசென ஞானமாமதைல 
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ஆ�ேமயிவ� வ"பிற�� காவிேபா8ட� ேபாலேவ 
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    கிைளேயா /ண1க வ��வா7 

திைடயாக நாளி ன/யா� 8னி$த 
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        யி(;மதி பாணி பாைன 

வி��பவத ட�� �$த தாியசிவ 

        ஞானிெயன விள1� ேவாேய. 86 

 

க�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைறக�டைள"க$(�ைற....    
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-------------------------- 

- சிவஞான பாைலய ேதசிக� தி�வ/ வா0க. 

கல*பக&தி� �றி��ைர 

ெச7�� (46) * இ�பிரப$த* ஆசிாிய ரயி�க8(ற பி�ன� அ�ளி2 ெச7ததாக"� 

“ந1க6 களி�ப ந6=மாயி� யா* வினா யறி�,* " எ�; ஆ(றாைமயா� 

வித$,ைர�க�ப�ட,. 

கல*பக* 8(றி(;. 

---------- 
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சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�சிவஞானபாைலய ேதசிக� கல�பக�    

க2ப"கிள� �க2ப"கிள� �க2ப"கிள� �க2ப"கிள� �, , , , அஅஅஅ, , , , இராமசாமி �லவ� விள"க" /றி�ைரஇராமசாமி �லவ� விள"க" /றி�ைரஇராமசாமி �லவ� விள"க" /றி�ைரஇராமசாமி �லவ� விள"க" /றி�ைர    

((((சிவபிரகாச �வாமிக� ப�வ� திர��சிவபிரகாச �வாமிக� ப�வ� திர��சிவபிரகாச �வாமிக� ப�வ� திர��சிவபிரகாச �வாமிக� ப�வ� திர��))))    

 

1. எBவ*-,�ப*. கம�-நில&தி� ெவ/��. 

2. ேவவ மல�* விழி-ெந(றி� க6. கர$த-மைற&த. 

3. ெபா7வாத*-ெபா�ள(ற ெசா(ேபா�. ,ர$,-ேபா�கி. 

4. ெவ$ெதாி ப
*ெபா� ெச1கலா��க-ஒளி��ள பசிய ெபா�ைன2 ெச1க�ேபா� 

ேநா��* த�ைம என��6டா�மா; உள&ைத� ப6ப�&,க. ெபா/மைற தழ�-

நீ;M&த ெந���. 

5. வல$திாி கதி�-வலமாக2 
(; தைல2 ெச7�1 கதிரவ�. நானல, இைல-

எ�ைனய�லா, பிறிெதா�;மி�ைல ெய�; ெம7யறிைவ� ேபாதி&தவா;; 

இதனா� ஆசிாிய� தா* ெம7யறி3 ெப(றைமைய� �ல�ப�&தினா�. �ல*ெத;-

ஐ*�ல�கைள ெவ�ற. 

 

6. இ�விைன& ெதாட�-பிற�பிற�பி(�� காரணமாகிய ந�விைன 

தீவிைனயாகியைவகளி� ெதாட�2சிக�. நிக� அ;-ெம7யறிவினா� இைணய(ற. 

7. ேமவ� நிைலயராக-அைடய8/யாத த�ைமைய உைடயவ�களாக. விைழ�*-

வி�*�*. 

8. �ணேம மய�� மாையேய-ந(�ண1கைள மய1க2 ெச7கிற மாையேய. E; 

ெச�*-எ�லாவ(ைற�1 �ைற&தழி��*. 

9. பவ�பிணியின�-பிறவி ேநாைய உைடயவ�க� எ�>*-இக9*. உ�ள* ைந$,-

மன* இளகி. 

10. மி2சி� மிைச$தவ�-எ2சிைய உ6டவ�. எயி;-ப�. தரள*-8&,. ெவ�ேவ�-

அ:சாேத. 

 

11. ேவ<ைடயாெனா�-8�க� கட3ேளா�. கன* ேபாதாம�-�கேழா� சாியாக 

நி(பத(�� பார* சாியி�லாம�. 

12. கால* ேபாயி(;-வாணா� 8/$த,. அ:சன* அ�ன கடா-எ�ைம� கடா. 

ஆல*-ந:
. ஒ7ெயன-விைரவாக. ேகால*-தி�வ/வ*. 

13. ெசறி�* வைக-ெபா�$,மா;. மறி�* அளி-
(றி& திாி�* வ6�க�. மல� 

8ர<*-மலாி� ஒ"��*. 
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14. சிவஞானி-சிவபிரான, ெம7ைம& த�ைமைய உண�$தவ�. அவஞானி-எத(�* 

பய�படாத Fணான அறிைவ�ைடயவ�. 

15. பாாி� வ�*-உலகி� மனித வ/3 ெகா6� வ$த. எவேனா-ேவ; யாவேனா? 

 

16.ெபா�$, ேபாக*-அைம$,�ள பய�க�. ெம7விைழ$,-உ6ைம� ெபா�ைள 

வி�*பி. 

17. அக(றினா�-நீ1க2 ெச7தா�. அக(றினா�-விாி வைடய2 ெச7தா�. ேத
-ஒளி. 

ஆக&த�-உடைல�ைடயவ�. மாக&த�-சிற$த தைலவ�. நிரய&,யர*-

நரக&,�ப*. 

18. மறி-மா�. மிட(றி��றி-க6ட&தி� அைம$த ந:
� கைற. ெவறி-மண*. 

பைகைம ெநறி-பைகயா$த�ைமைய. ெந�$தைக-மி�$த ெப�ைம�ைடயவ�. 

19. �டவைள-�ட*ேபா�ற ச1�. பட8/� பா� மிைச-ஆதிேசட� பா*பி� 

8/மீ,�ள உலக&தி�க6. 

20. எ�ன தவ உதவி-எ� கால&திேல ெச7த தவ&தி� பல�. மா
 அ1� எ���*-

�(ற&ைத அBவிட&திேல நீ��*. 

 

21. ப/��-உலக&,��. மி/��-வ;ைம��. தைரேவ$த�-உலக ம�ன�க�. 

ேகாள�க�-இழி$த�ண8ைடயவ�க�. 

22. ேகா�-ஒ�பா� வைக� ேகா�க�. வ"-,�ப*. தா� வ"-தி�வ/யி� ஆ(ற�. 

23. அ6ட�-ேதவ�க�. க6ட ந:ச*-க9&தி<�ள ந:
� கைற. 

24. 8*மாைய-ஆணவ*, மாைய, காமிய*. 
ம&தின�-ைவ&த�ளினா�. 

25. இர6டற*-இ�லற*, ,றவற*. சா�வாகா,-ெச�லாம�. தீ�3-8/3. 

 

26. அய�எலா*-ப�க&தி� உ�ளவ�கெள�லா�*. பரவச*-பர&தி� த�ைமைய� 

ெப(; நி(�$த�ைம. 

27. கா<6�-கா(ைற� �சி&,. வைளமா�-ச1கிைன�ைடய தி�மா�. ெசா�-

�க0$, E;*. 

28. உ7ய அாிய-பிைழ�பத(க�ைமயான. எ9வா7 எ9&திர6�-சிவ எ�ப,. சிவ 

எ�; ஒ�8ைற Eறி* எ&தைகய தீவிைனக>* ஒழி$,ேபா�ெம�ப, சிவாகம 

'(;ணி�. ைபய-ெம�ள. ப(றா�-பி/�கமா�டா�க�. 

29. உ(பவ*-ேதா(ற*. ஒ��க*-மைற3. ெசா(ெப;-�க02 ெசா�ைல� ெப;கிற. 
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30. ேவத* ெதளி$த-மைற� ெபா��கைள& ெதளிவாக உண�$த. ,க�-C�. 

சாத1கைள�*-பிற���கைள� ேபா��*. 

 

31. பழி2
-ேபா(;கிற. ம�ல�-வள�ப* ெபா�$திய. ஒ� M F
த� 8�-ஒ� 

மல��கைணைய2 ெச<&,வத(� 8�. 

32. கழ�;-நீ1கி. ந=கிலா-ந6ணாத. 

33. 8னி$, நி�;-சின$,. அளிகா�-வ6�கேள! 

34. ேக�தீ�-தீைமயி�லாத. 

35. ெத�>வா� அ8தைனய-ெதளி$த அ8த&ைத� ேபா�ற. அ�ளி ஒ� பி/ ேசா; 

த$தா�, அத(�மாறாக� ப&, மட1� பய� ேசர ெவ�ளிைய� கா6பத� 8� 

ெபா�னாமா; ெச7, த�ேவா*, எ�ப, பி�னிர6ட/களி� ெபா��. ெவ�ளி-

ெவ�ளி�கிழைம; ெபா�-வியாழ�கிழைம. 

 

36. மி$ைத-ெபா7 

37. இமி0இைச ெவ�ள�வி-இனிய இைசேபா� ஒ"��* ெவ�ளிய அ�வி. C1�*-

இழி�*. மா6த�-மா�சிைம�ப�ட. ஆவி-உயி�. இ�ம�1�*-இர6� 

ப�க1களி*. 

38. ஊச� ஆ�;*-ஊ:ச�ேபால ஆ�கி�ற. மா"� ?0கி-காம மய�க&தி� 

ஆ0$,. ஆ
தீ�-�(ற&ைத� ேபா��கிற. 

39. ெத�>*-ெதளி$த. வ6�க9*-ெப�* �க9*. ெத;-ெவ�<கிற. பிரதாப8*-

ெப�*�க9*. 

40. அள(றா0ேவைன- ,�ப�கட"� ஆ9கி�றஎ�ைன. விைனயிாி&த-

விைனைய� ேபா�கியமா�க�; எ�&த கர*-மாைன ேய$திய ைக. 

 

41. ��றாமைற-ெப�ைம�ைடய நா�மைற. ெபா�றாத-ெகடாத. 

42. மதன*�-காம�கைண. நாக ஈ�ாி-யாைன&ேதா�. ,ர$தன-நீ�கி வி�டன. 

வைசேபா�*-வைசநீ1கிய. க6/-சிவமணி� க6/ைக. கிள�$தன-ேமலாக 

எ9$தன. நைசேபா�*-ஆைசவி�ட. திமி�$தன-Mசின. 

43. கர$தவ�-மைற&தவ�. ஆரவார*-ெப�மித தட�ைக. 

44. மி/ய(�-வ;ைம �ைடயவ�க��. விளி��*-அைழ��*.க<ழ�-க�ட�. 

45. நீ;வா7-தி�நீ; ெபா�$திய. பா;-ப�$,. 
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46. நறிய-ந�ல. பPஉ*-ெபா�$,*. ெபா(M6-ெபா�னாலாகிய அணிகல*. 

அ9�கா;-பிறரா�க1க6� ெபாறாைம. வ9�கா,-தவறா,. தவ�பல-மிக�பல. 

மி/யா-�ைற3படாத. 

47. கிாிராச க�னிைக-மைலயைரய� மகளாகிய உமாேதவி அ8த8னி-சிவஞான 

பாைலய�. 
டாிைல ேவ(�ழவி-8�க� கட3�. �ட8னி-அக&திய�. 

48. �ட��-ேம(�. �ண��-கிழ��. 

49. ஒ�&தி-உைமயவ�. ச$,-C,. மகளி�-பரைவ நா2சியா�. ந*பி-
$தர�. மாீஇ-

ெபா�$தி. 8ர6ெகா� ெசய�-மா;ப�ட ெச7ைக. 

50. வாாிய1கைர-கட(கைர. வா� இைல-வாைள� ேபா�றஇைல. ைகைத-தாைழ. 

ேவாிய1கமல*-ேத�ெபா�$திய தாமைர. 

 

51. தட1கட�-ெபாிய கட�. 

52. ெம7:ஞான�பால�-தி�ஞானச*ப$த�. அ�/�ட�-சைம&, உணவளி&த�. 

C��-தி�மயிைல& ேதவார�பாட�. 

53. மாைய நடைல-மாையயி� ெபா7*ைம& த�ைம. த�-ெக���*. 

54. ெம7&த-உ6ைமயாகிய. �ராாி-சிவ�. உைழ-மா�. நிலவின�-தி1க�. 

55. அறேலாதி-க�மண� ேபா�ற E$த�. வா�விழி ஒ&தின�-வாைள�ேபா�ற 

க6களிேல ஒ(றி�ெகா6டா�. 

 

56. ந�இய�-ந�ல த�ைம�ைடய. K"-Kல�பைடைய உைடயவ�. 

57. உ6/-உண3. க�-ேத�. ப�&தி��-ப1� ெச7,. 

58. அவ� இய�-அவைடய இய�ைப. 

59. மாைய கழ<*-மாைய நீ1�*. 

60. சம� ேநா�க*-சமமான பா�ைவ.ஓவிைன-வி�ெடாழி&தா7. பணிக�-

பர*பணிக�. பாணி-க1ைக. பர
-ம9. �ைறவிலா மதி-ேபரறி3. ேகா, அ;*-

�(ற* இ�லாத. 

 

61. விைனேய�-தீவிைனேய�. விதி வில��-விதி�க�ப�ட,* வில�க�ப�ட,*. 

அைன-தா7. 

62. இ�லாைம இ�லாைம-வ;ைமயி�லாைம. 
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63. ேமனி-உட�. அபிமானி-ப(;ைடயவ�. 

64. தி���க0-சீ�&தி. உரக��கிைற-ஆதி ேசட�. ைப&தைல-பட&ைத�ைடய தைல. 

மாண-மிக3*. M-நில*. Mமிைச�(றி�வா�-நா�8க�. 

65. பாரா�-உலக&தவ�. வி
* �ளா�-வி6=லக&தவ�. 

 

66. மி/தீ�-வ;ைமைய� ேபா��. 8,��;-பழமைல. 

67. �வ3-திர6ட. மா�தி-அGமா�. எ;*பி-யாைன. அர�-சிவ�. 

68. Mேம�-உலக&தி�. மாேம�ைம-சிற$த ெப�ைம. ெவௗவ�-ப(;த�. 

69. அ6ட�-ேதவ�. பாவி�க�ப�*-ேபா(ற�ப�*. ப6ைடநர�-ெந�1காலமாக� 

பிறவிையயைட$, வ�$,* மனித�க�. பவ*-பிற��. 

70. தீ�&த�-ேம�ைமைய உைடயவ�. ஏ&திவாி�-ேபா(றிவ$தா�. 

 

71. சசிவ�ன�-வி�&தாசல �ராண&தி( Eற�ப�* ஒ�வ�. இவ� பல தீைமகைள2 

ெச7, ெவ6ணிற ேநாைய அைட$தப/யா� சசிவ�ன� எ�; ெபய� ெப(றா�. 

இவைன இவ�த$ைத மான$திபராயண� எ�* ெபாியவாிட1ெகா6� ேபா7& 

தீவிைனைய� ேபா�கி ெம7யறி3ெபற2 ெச7தா�. 

72. சிைறயி��ளா�-பைட�க 8/யாதப/ தைடெச7,�ளா�. கமலாலயா-

நா�8கேன! 

73. பா�ைவ ?�;ள�-சிவபிரா�. நா"�க6வி6ணவ�-நா�8க�. தவள*-

ெவ6ைம. 

வாரண�-ேதேவ$திர�. 

74. வாரணாசி-காசி. மாைத-தி�வாமா&C�. Fழி-தி�Fழிமிழைல. �கா�-

காவிாி�M*ப�/ன*. அ*ப�-தி�வ*ப�. ஆரணாடவி-மைற�கா�. 

75. மதிேத73 அக�;-தி1க� ேத7த� நீ1கி. காழி-சீகாழி. ஞானமாமதைல-

தி�ஞானச*ப$த�. மாத� எ�� வ/வாவ� ; எ�ப, மாத�கைள எ�� ேபா� ெவ;& 

ெதா,�க&த�க ெம7யறி3 உ6டா� ெம�றப/. 

 

76. மாறிய-மா;ப�ட. பா�-இனிைம ெபா�$திய ெவ�ல�பா�. 

77. பகலா-ப�&த"�லாத. ஆைசஇ�*ேப7-ஆைசயாகிய ெபாிய ேப7. ?லமல� 

ேப7-அ:ஞான*. ஆக*-உட�. 

78. கர$, நி(ற�-மைற$தி�&த�. 
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79. மண� ப$த���& த�பி-தி�ஞானச*ப$த�ைடய தி�மண விழாவி� 

F�ேப(ைறயைடவத(�& தவறி. உழ�-பிற�பிற�பி� உழ<கி�ற. வ*மி�-

வ�F�களாக. 80. ,வ�வா7-பவழ* ேபா�ற வா7. ெவ�றிம"-ெவ(றி மி�$த. 

தம�-உறவின�. மண* வில�கி-
$தர� தி�மண&ைத& த�&,. இ�மாத�-பரைவயா�, 

ச1கி"யா�. ேமாகேவைல-காம�கட�. 

 

81. கிைடயாத-அைடத(காிய. 

82. எ�ேம(;-எ�ேமல,. 

83. ப/-உலக* அள�ப*-அள3 ெச7ேவா*. அலாி-கதிரவ�. அய�-நா�8க�. 

த��க�-த��க'லா�. அ6ட* உ6ட அ*�-தி�மா�. ச*�-சிவபிரா�. 

84. கட$த பிரம*-எ�லாவ(ைற�* கட$, நி(�* பிரம*. கழ(கா�-Fர�கழ� 

அணி$த தி�வ/. 8ட1� 
��வா�-வைள$, 
�6ட வா�. 

85. பர8&தி-ேமலான F�ேப;. உபசார*-வழிபா�. 

 

86. அன$த�-ஆதிேசட�. சயன*-ப��ைக. பட�பணி-பட&ைத�ைடய பா*�. 

பாணிமாைன-ைகயி<�ள மாைன. 

87. விள1காத வ6ண*-ேம(படாதவா;. ,ள1கா,-ந�1காம�. 

88. ேபாகி-ேபாக&ைத�ைடயவ�; பா*�. ம6ைணவி�* பாி
-உலக&ைத வி�� 

நீ1�$ த�ைம. பண*-பட*. F$தி�வா7-இற$, ேபாவா7. 8ட1�றி*-8ட1கி� 

கிட$தா<*. வளி-கா(;. 

89. ��ெபா��-இழி$த ெபா��. நீச�-ந�"ய�பி�லாதவ�க�. C7,-

C7ைமயானைவக�. 

90. ேம<��-ேம�ைம��. கீ9��-கீழா$த�ைம��. நா�ப6-ந�. 

(வா0&,) பவள*-பவள* ேபா�ற வா7. இ���ைர-இ�ைள நிக�&த. வா:ைச-

வி��ப*. 

 

91. 8னி��"-வியா�கிரபாத� எ�* �"�கா� 8னிவ�. 8ைழ��"-�ைகயி� 

இ���* �". க6=(றவ�-ெதா9தவ�.அமலவாO�-C7ைம மி�க தி�வாO�. 

தைல�ப��வ�-அைடவ�. 

92. அண1� அல�-ெத7வ�ெப6 அ�ல�. 
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93. ெசறிகில�-ெபா�$தவி�ைல. மலய ெவ(�-ெபாதிய மைல. யா�ைக-உட�. 

�றியவ�-�;க�ெப(றவ�. 

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

 


