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Source:
1. சிவபிரகாச வாமிக

ப

வ திர

கபகிள . அ. இராமசாமி லவ விளக றிைரட.,
திெநேவ", ெதனி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி கழக*, 1978.

2. நலா(+ சிவபிரகாச ெச$தமி, 'க
இ$' திகயிலாய பரமபைர ெபா*ைமய பாைளய* ெபாியமட*
திமயில* ேதவ&தான ஆதின பர*பைர& தமக&.வ* பதிெனடா* பட*
/ல/ சிவஞானபாலய வாமிக

ெவளியிடளிய.

பதிபக* : / ஷ23கா அ5 6ட*, திபாதிாி"7,
பா

௵, 1944, பதிாிைம, விைல 8. 5.

----------- சிவஞானபாைலயவாமிக பிைளதமி

பி ைள&தமி, எப. தமிழி உ ள 96 வைக 'களி ஒ<. அ.
ழ$ைதயாக பிறவாத சிவபிராைனெயாழி&. ஏைனய கட>ளக மீ.*
ெபாிேயாக

மீ.* பாட ெப<வ.. கா பவ*, ெச@கீைர பவ*, தால

பவ*, சபாணி பவ*, 3&த பவ*, வாராைன பவ*, அ*" பவ*,
சி(றி( பவ*, சி<பைற பவ*, சி<ேத பவ* எ

* ப&. பவ@க

ெகா2ட.. ெப2பா பி ைள& தமிB இ<தி பவ@க
பதிலாக கழ@, அ*மைன, ஊச எ

* பவ@க

C<

அைம&. பாடெப<*.

இபி ைள& தமி, .றவியிமீ. .றவியா பாட ெப(றதாக" த&.வ
ெபா க

அைமய ெப(ற.

கா
அ&தி3க& .&தமைன
நி&த*நிைன சி&தேம.
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1. கா  ப)வ

தி)மா&
திமா மைற மாகம3$ ெத ெபாேளா 3Eவாக&
ெதளிவி சமய தமி3ரணி& திய@கி யேபத* ேபதெமன
வமா வாத மயெலாழிய மலவாF மலர ெப@கைண
வEவாF வ$த சிவஞான வ ள "ைண&தா2 மலகாக
கமா 3டெகா* ெபாBக3த கதிெவ2 E@க க2ணிைன
கால& தவேச வEயி(ெச@ கமல விழிெயா றிட$தணி$.*
ெபாமா மழெவ

விைடயாகி ெபா<&.$ ெதாB* தைலநிற

ெபான$ திமா ைடகமGH( யவ2 ண&ெத* ெபமாேன. (1)

1. கா பவ*
(ழ$ைதைய காக ேவ2ெம< ெதFவ&ைத ேவ2வ. இபவ*.)
1. ெத ெபா -ெதளிவி* ெபா . சமய-பல சமய&தவ. 3ரணிமா<ப. திய@கி-மய@கி. மாவாத*-மயக* ெபா$திய ெசா(ேபா.
தி@கக2ணி-தி@களாகிய மாைல. இட$தணி$.-ேதா2E5 சா&தி. ெபா*-ேபா
ெசFகிற. மழெவ விைட-இளைம த@கிய ெவ ளிய காைள. ெதாB*-ெதா2.
ெபா-திமக . கம*H-நிைறகப*. ய வ2ண*-3கிநிற*----------

ம&*கா+ேனர
உட( விைளG Hதா ெமாழி&த( காிய பலபிணி
3ட(< பசிேநாF 3தலன> 3ணைவ பிணி&. பிறெப

மா,

கட( ளB&தி யிசிவ&தி( கலைப பிாி&. விமல3@
கழல கைண ாி$ெத*ைம காG சிவஞா னிையகாக
3ட மEக ணிமி&ெதB$. 3 கா$ தி$. களG கி
3ைழவாF பிள$. ெசவிநிமி&. 3<கி ெவEவா சிறிதE&.
விட வி* "பாய விைர 32மா

ைடமதிய*

ெவ>( றகI* பபதமா* வில@க 3க ெபமாேள.

(2)

2., உட(<-வ&.*. பிணி&.-மயகி கE. கழல-அக< நீ@க. 3 கா$தி$.ெமௗனமாக இ$.. களG கி-கB&ைத5 கி. 3ைழவாF-ைகைய ேபாற
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வாF. விட-ஊ. உ

மா

ைட மதிய*-உ ேள மாைனைடய தி@க .

ெவ>(<-அGசி.
----------------

உமாேதவியா
இைள ம@ ெலாமட$ைத ெகF. தவள 3கி(6$த
"GH 3கி" னி பைடப வி2ட வEேய

ள*விளப&

திைள மலக கைணமைட திற@ ணெபா( ைறய
சிகர மயிைல5 சிவஞான ேதவ றைனநா ெடா<@காக
விைள$ தவ&தா( பாதன வி*பி ெகா&த ெகாBநமணி
மிடேற ேபால ெவன.ெசா விட32 கிற தி5ெசவிைய
3ைள$ தரள நைகவாயா 3திதீG ெசF ள3Kட
3ன* பி ைள ெபமாைள 3ைலபா L ெமாதாேய.

(3)

3. தவள3கி( 6$த-ெவ2 3கிைல ேபாற 6$த. H3கி-நீ2ட காிய
3கி. விளப-ெவMக. உய சிகர*-உய$த 3E. மணிமிடேற ேபால-நீலமணி
ேபாற காிய கB&ைத ேபா. தரளநைக-3&ைதேபாற ப(க .
------------

விநாயக கட/
நீவா, வாி5ெச@ கயகவர நி(G சிரவா ாிதிகல@க
நிைலேப$ .ல>$ திமி@கிலேப ெநமீ கவவா னி(பெதன
பாவா, மக பரெபலா* பணிேவ$ தாயி ெமாழிபசீ
பாட& ெதாட@ ெமனதிட&.* பழிபி சிவஞா னிையகாக
தாவா, திெபா( ேகாயி(& தடமா மதி"( ெபா"மாப&
தனிவா 3கிIG சேராகெபா( றவிசி( ப *ெபா( வ*வா
ஊவா ழர 3னிவர ெமாதG ெசய( காபாக
>வ$. 3த(க பர>க ெழா&த 3க&ெத* ெபமாேள.

(4)

4. பாவா,-உலக&திேல வாBகிற. ெமாழிப-ெசா" அைம$த. சேராக*தாமைர. கய கவர-மீைனப(ற. சிர-மீ ெகா&தி பறைவ. தவி .இைக.
ஒ&த-யாைன.
---------------
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 பிரமணிய கட/
பா@ கவன கEயமன பாிகா வாம( ெகாவிடய
பைககா வாம( பிறைர* பழிகா வாம "தாM$
ேத* பEெச றிைடயிறி5 ெசவ5 ெசக கைடகாG
சிறிேய( காG சிவஞான ேதவ றிேம னிையகாக
வா* மன3$ ெதாடவாிதாF வத ேபாத "ர>பக
வளத ைறத ெவ<வ வ<ைம ெசவ மிலாததைன
ஆ$ தமிழ < 3னிவ( கறித லறித "லாைமேபா
யறிேவ யாகி லெகாழிய வ ெசF டேவ( ெபமாேள.

(5)

5. பா*-பாF$. ெசI*. கவன*-ேபாவர>. கEய-விைர$. ெசI$
தைம ள. மனபாி-மனமாகிய திைர. ெசக-ெசைகைடயவக . கைடகைடவாச.
-------------

அ&லமேதவ - ேவ2
அகர>யி ரைனயபாி Nரண& தீ&தைன
யEநிழ" லைடெமம தாயி காபைன
நிகாிலல மயைனயழி யாதெமF 6&தைன
நிகBம

பவைனய ளாளைன ேபா(<.*

நகரவர சிைடயம* வாசைன கா(ெற

*

நைடயிரத மதனவ" OெமF காடைன
மகரமைன வறெவறி ேவIைட5 Hபைக
மயிைலமைல ம>சிவ ஞானைய காகேவ.

(6)

6. காபைன-காகிறவைன. மதனவ" O*-காம வ"யழி*. மகரமைனமகர மீக Oடாக விள@@கட. Hபைக-3க கட> .
--------------

வசவேதவ - ேவ2
விBபநிைல றிண@க ணாEடா ெத<*
ேவ2வன ேவ2Eயா@ களி&தரேவ ட&த
Bகடம கெசFந$ தைல5 ைமவா@ தா
ெகா2டவென றாியசிவ ஞானிையகா& தளிக

6

விழிபினம ெதாநாம* கபவைர பிறபி
ெலநம கிஃதாித ெறன5ெச< கE.
வBகிவிB பவைளெய& தGசேலா* ெபற
வசவேத சிகென

ெம@ E3Bதா

பவேன.

(7)

7. விBபநிைல-ேமலாகிய நிைல. அரேவட&த-சிவேகால* N2டவக .
Bக -6ட*. வா@-வா@* ெபா. அGச ஒ*-அG தைல வி.
------------

ேதவாரம)ளிய 3வ
கிளகிலா நாமணியி னாேவ யாக
ேககிலா காKசி யிகா தாக
வளமா கBலகி( பரபா நிற
மயிைலவைர5 சிவஞான ேதவ( காக
அளகிலா& தம.ைரN$ ெதாைட ைன$த
வர ேபா றலன <* ேபால
ெகாளைறயா ெபGெசவ ெமமகா ஞான
6&த

< பதிக பல பாEயC வேம.

(8)

8., கிளகிலா நா-ேபசாதநா. ேககிலாகா.-ஊசியி கா.. அளகிலா-அளக
3Eயாத. ஞான6&த-இைறவ.
--------------

மாணி கவாசக வாமிக
அ$தமி,நா ெடாேகாE தவGெசயவ$ ததிெவ
ளவிK@ யமயிைல வைரயினம விளைக
பர$.ப மிபாச ஞானெமா ம(ைற
ப ஞான@ கட$தசிவ ஞானிையகா& தளிக
விாி$தமைற ெயாநா ெமB.கில ெமனேவா
O<ைடெபா( ெகாைறைன விாிசைடேயா ெனBத&
தி$.தமி, ேகாைவெயா நாQ< 3ைர&த
திவாத Rரென

G ெசBமலக( பகேம.

(9)
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9. K@-இழிகிற. பர$.ப-பரவி ள. எB.கில*-எBதவிைல. O<ைடெபைமைடய. ேகாைவ-திேகாைவயா.
-------------

ெச$னவசவ ேதவ - ேவ2
அறி>யி கரண 3டெலா ெபாறிக
சிவெமன >த> தானிைய கா&ெதம
வழிவழி யEைம ெயனவ

ாி

ெமாவைன ெயம. பாவைன ேக(றி
ம3திைன மணிைய யEயவ யிைர
யசிவ சமய நாதைன பா&.<
றிண நிைலக

சிவ சரண

தைமயிக, பவைர ேவெறன& தாகிைய
வளத தன. ணவ

கன"

னழன ம> மாெறன& தாைண
<கி பவைர யைட>ற >லகி
வெசன வசவ ேதவைன ேபா(<.*
ெபாறிெயா ைடயி வைளெயா ைடயி
"ரவியி னிைள நாமற& தீ&ெதாி
மணிமிளி திகிாி ெயாபல வணிக2
3Eெயா ைடயி லாயி கா<
யனிற வEவ வாிெயா ைடயி
விழவர வைணைய வா

ற& K

மறிதிைர கத< கட"ைட த<
ெபாறிமயி கட> OரெமF5 சீ&திய
மைல3னி 3க பர மர
சரவண பவெவ னாமிக ேபா(றிட
மைறெமாழி ய ெச ய<3க ம>
மயிைலவ சிவ ஞானிைய காகேவ.

10.கரண*-அ$த கரண*. ெபாறிக -ஐ*ெபாறிக .தாகிைய-தாபவைன
அாிெயா ைடயி விழ-திமா ஒ பக&திேல விழ. அரவைண-பா*
பைக. K-Kகி.
-------------

(10)
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2. ெசகீர ப)வ

.@கெவ* க3க களிநயா ைனயினத
ைம* ெப*"த$
.கி( ைம* ெவ2ம 5 ைம மிைளயா.
. ளிெயB சி<க<மா
ெவ@கன மB5 ைம* ெவ23ளாி மலெவற
ெவ2டைல5 ைமமணிக
ெவயிெலறி& தி விB@ ேகாரா யிர*பட*
விாிமர வ5 ைம*நீ
அ@க* ர2வல மாலய* ாிமவ
ரணிெயன& திைரக ரM
மாயிர$ தி3க க@ைகயG ைமெமாB
க3தகிர ணழவிெவ2
தி@களG ைமயிெனா ேபாக லா>மிைற
ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
ெச@கீைர யாEயேள.

(11)

11. .@க*-உய5சி. க 3க*- ளிகைளைடய 3க*. அத ைம-ேதா( ைம.
"த* .கி-"&ேதா. அரவ5 ைம-பா*5 ைம. அ@க* ர2-உடலா(
ரMதைல5 ெசF.. அணி-வாிைச. திைரக -அைலக . ேபாக-ேபாவி.
திமிரமல*-மலவி .
--------------

ெவறிவிைட யினதி காமநா யகதி
விழா3(ற வ2மாதவ
ேவ<ேவ றாயதி ேவட&த நீ<திமி
ேமனியின ேவணி3Eய
.றிைழ ம"$தக$ ைத5 வல பெம
+ மணி யாரமணிவா
Hல பைடகல& தினதனி& தவர
ேதாைகயக ேளாவவா
<ற, பைனைகெவ@ காிசிவிைக யாதிமிைச
ெகா பவ ாிய$தழ@க
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ேகாE' றாயிரவ மகரா லய&ெதாEக
ெகா2டேதா ெசயல ெதன5
ெசெறதி 3ழ@ெபா* ைமயப Eன5ெசவ
ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
ெச@கீைர யாEயேள.

(12)

12. நீ<திமி-திநீ(ைற மிதியாக அணி$. ள. இய$தழ@க-வா&திய@க

ஒ"க.

மகராலய*-கட.
------------

ஒவா< மிறியி. ெவ<ணர வாியபர
ெமாறிர2 டாகியைவC
>வாகி Cவிர2 டாறா< வைகயிர
(ற'( ெறவிாிவாF
இவா< நிறிலகி யி'< தைலயிட
Oெர மாறாறினT
ெவ2ெப(ற வாறினT வா<C றினிலைவ
யிர2Eனி "ர2ெமாறி
மவா வட@கிநீ நாென

மய"றி

மனவா சக@கட$.
வ$.6 தலகற "றிநி றிநிைலைய
மலரE 3Eகளி&.&
திவாF மல$ெதன ெகாெமாழியி ல பவா
ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
ெச@கீைர யாEயேள.

13. இவா<-இர2வைக. அகற-நீ@த.
------------

பாவக பெப* கழிமய மைலெப<
பவானிவள தி3ைல&த2
பாI2 த2ைடய$ தா சிவ$ திடவாதி

(13)
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பகவவிய மாபி

லவி

Nவக ப ளியம த@ கவறைல
2பட Eநீ
ெபான@ வமா யிஞால 3Eைவ&த
ைழெயயி( றரவைச&.
மாவல5 ெச@ைகெகா சி<ேத Eய
வானவ கிடவிைள&.
வ"ெகா2 E$தவ றிறல ர தைலெவE
வடா ெமாெவ(றிேவ
ேசவக பி ைள.ைண யாகவிைள யாவாF
ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
(14)

ெச@கீைர யாEயேள.

14. பாவகப*-பாE ெபாளாFப*. பவானி-இைறவி. விய மா-அகற
மா. Nவகப ளியம த@கவ-நா3க. ெபான@வ-ேமமைல.
அரவைச&.-ஆதிேசடனாகிய பா*ைப அைசய5 ெசF.. தளைலெவE வடா*
ேவ-எற. அ ர தைலகைள வடா காFக ேபா உ2ேடாட ெவ*
ேவெலறவா<.
-------------

ெப3ட கானிமி$ த.6 னிமி$த.
பிணிக பல பலேபாயின
பிE&தி$ ெதவரா

மகலா. .யெசFத

ேபயக றிடத*மா
அமக ெப(<வ$ தனமிE யகறன
மகில* ரகவேமா
ரரெசFதி னGெச< ெவெறF. த(மிக
வாியபைக ெவெறFதின*
வமட ெகாEமாத க2வைல பட.ய
மா(றவற ெநறிக2டன*
மலமாைய கம@க ணிைலக2E ேலாெம
மகெளா" வி2ணளப&
திமட& தரசி$ த ெசய

விழியாள

ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
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(15)

ெச@கீைர யாEயேள.

15. 3டகா-வைள$த கா. மலமாையகம@க

நிைல க2Eேலா*-மாையைய

நீகி Oேப(றிைன யைடத(ாிய ெசய வழிகைள க2ேடா* இைல.
-------------

ெமFதய@ காிசன* Nசிெவ$ நீராE
விழி7தி ெமF.ைட&.
விரனில$ ைதவ$ தி*ெபாE மீ.ைலயி
ெவ2ணீ றணி$.விழியி
ைமதய@ றெவBதி யியபா மகமணி
வடமணி$ த*ெபானைரஞா2
மணியாி கி2கிணி சத@ைகெபா( ற2ைடக
வைன$.ெபா( ெறாEIF&ேத
எFதவ$ .<ெபG ெசவேம யைமயாத
வி ைவ& ெத ள3தேம
ெய

யி& .ைணயாய மாணிக மதைலேய
ெய<சீ ராEயபா

ெசFதவ* ெபம* மைவவள @ழவி
ெச@கீைர யாEயேள
திமிரமல மகலவ சிவஞான மா3னிவ
ெச@கீைர யாEயேள.

16. அாிசன*-மGச

; ச$தன3மா*. தய@ற-விள@க. அகமணிவட*-சிவ

க2மணிமாைல.
----------------

ேவ<
3$.த> வாகளிைட ெயாறாவ@ 6ர
3$ைதயி

(16)

ேமாெபாைள நிறீகி றாாி

வ$.நிக, காத> <@காற@ கா<
ம2திைர யானிைறய ெவா2காவி ேறற
க$தமல ேவனிIமி BGசீெபா றாத
க*பெரா மாவி

ைம $தா3G சார
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ந$.நக ராMமிைற ெச@ேகாெச@ கீைர
ந@க சிவ ஞான3னி ெச@ேகாெச@ கீைர. (17)
17. ஒ< ஆவ* 6ர-ெபா$திய அ மிதிபட. ேதற-ேத. ெபாறாதெகடாத.
--------------

வGசமல மாையக மGசாவி ேறாட
ம2விழி நீெசாாிய நிேறய பாகி
ெநG  வா.ைணவ ெச@ேகாெச@ கீைர
நிறநிைல ேபத"" ெச@ேகாெச@ கீைர
விG வ ேமாடவி ர2ேடாெடா பா

*

ெவ*பைர யாதி* கறா* ேபாத*
நGெசாப மாவளி ெச@ேகாெச@ கீைர
ந@க சிவ ஞான3னி ெச@ேகாெச@ கீைர.

(18)

18. சாவிேறாட-சாத இலாம ஓட. நGெசாப*-நம. வEவ*.
----------

ப@கய* ேதறிநற >2ேடச@ கீத
ப2க பல பாEெயாB $தாெளா2 காவி
அ@3த C பிண ர$தா ெகா* Nதி
ய*பணில வாவியி
ம@.யி ேசாைலயி

* ெவGHெகா2 ேடகி
ம@ேகாE@ ேகா

வ2திாி கீ,நதி ளிேகளி Nைச
ந@ைகநக வாழிைறவ ெச@ேகாெச@ கீைர
ந@க சிவ ஞான3னி ெச@ேகாெச@ கீைர.

19. ப@கய*-தாமைர. ம@-.கி.
-----------

க*பநக வாழிைறவ ெச@ேகாெச@ கீைர
க@ைக ம வாதபர ெச@ேகாெச@ கீைர
ெச*ெபா3E தா,சரண ெச@ேகாெச@ கீைர

(19)
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ெச@ைகமணி ேநதைலவ ெச@ேகாெச@ கீைர
இ*பவ மார3த ெச@ேகாெச@ கீைர
ெய@க2மல நாசெவாளி ெச@ேகாெச@ கீைர
ந*மE யா.ைணவ ெச@ேகாெச@ கீைர
ந@க சிவ ஞான3னி ெச@ேகாெச@ கீைர.

(20)

20. க@ைக மவாத-க@ைகைய& தா@காத. இ*ப-இT>லக*.
-------------3. தால ப)வ

ஆ(ற( ெபாிேயா ரா(<வா
கா(ற பசிைய யா(<தெல
றைற$த ெமாழிைய கட$.சிவ
னEயா ெர

ந வி$தைழ&.5

ேசா(< வ ெமாைல&தசி<
ெதாைல Nத ெமாேகாE.
ெதாைல&த( காிய ெசGசா"5
ேசா<@ கறி@ ைககவிப
ஊ(ற( கைம&த பாறயிெநF
திதீ@ கனி 3ைற3ைறேய
ெயாB ப$தி பலவி&தி
வ$. பைட&.& தீபசிைய
மா(றி ெபGசீ ெப<த(
வலாF தாேலா தாேலேலா
மயிைல வைரயி( சிவஞான
மணிேய தாேலா தாேலேலா

21. “ஆ(<வா ரா(ற” எ

(21)

@ ற . வ-மைல, ெசGசா"-ெச$ெந.

ேசா(<வ-ேசா(றாலாகிய ெப@ைவ. ப$தி-வாிைச.
--------------

அவா வா யைவயறி
யறிவாF நி( மவிசEல&
த2ண ெபGசீ ாிைசலவ
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ரைறத படா@ காதேபா
மவா மல&த2 ெபாழிமணிநீ
வாவி ப *ெபா மதிமாட
மணிமா ளிைகேகா ரெந$ேத
ம< 3தலா யினவ(றி
ெபாவா வள@க ளி<*N.
கவா கI* பEெயலா*
ெபாேள யாகி ேயைனயேபா(
ராண மல. மைற6<$
திவா க5சி நகாிட@ெகா
ெசவா தாேலா தாேலேலா
ேதட( காிய சிவஞான
ேதேவ தாேலா தாேலேலா.

(22)

22. அவாF உவாF-அவமா*, உவமா*. படா@-உ ளவா< ;
ராணமல. மைற6<*-ராண@ 6<தேலயறி மைறகM@ 6<*. அவிசEல*விள@கிற சைடம-மண*. ெபாவாவள@க -ஒபிலாத சிறக . ஏைனய
ேபா-பிறவ(ைறேபா. திவாக5சி-ஈ2 கழாகிய திநிைற க5சி எப.
ெபா .
-----------

ஆ ம.ர5 ச@கமளி&
தரவ ம&த ெப@க@ைக
யா< ம&. பிைற&ேதாணி
யம$. சைட5ெச$ .கிபட$.
பா 3ைமக கயIல>*
பைழய கைண கடலக&.
பE$. பர* ற5சமய
பா* பைதப விE&.மய
ேபா மயிைல வைரயிவ$.
ெபா2மா மாாி மிEேகாைட
ெபாற ெபாழி$. க,ெவ ள*
ெபா வாள கைரவாவி
ேத 3கிேல ய3ேதெச$
ேதேன தாேலா தாேலேலா
ேதட( காிய சிவஞான
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ேதேவ தாேலா தாேலேலா.

(23)

23. ஆ*-ஒ"*. அரவ*-ஒ". உைமக கய-உைமய*ைமயி க2ணாகிய
மீ. மயேபா*-மயக&ைத நீ*. ெபாற-ெகட.
--------------

3ைதயா ெமம. மனல&ைத
C@ காம ெவளிவன
3(<@ கைண& தீெகாMவி
3கி& தி&தி5 ெசெக

மா

மதயா ைனையவ$ தழியா.
மறிப ெபாைறேவ "மைம&.
வ"யா சிவம$ திரபைடயா
வாFப >B. சிவவிைதைய
விைதயா 3ைளப பிறெதFவ
விர> கைளக டறவள&.
Oடா@ கனிெகா

பவ&.

விடய கரவ $ததைன5
சிைதயா வ2ண@ கா&தளி$
திற&தாF தாேலா தாேலேலா
ேதட( காிய சிவஞான
ேதேவ தாேலா தாேலேலா.

(24)

24. 3ைத-பைழய நில*. வன*-கா. 3கி-அழி&.. ெபாைற-ெபா<ைம. ககைள$.. O-ேமாச O. விடயகரவ-லவGசக. சிைதயா வ2ண*அழி&ெதாழிகாதபE.
-----------

வா@ சி<ெவ2 மதிழவி
வய@ 3E மகமாள
மல$த விழிேச திWதI
மதிேந ச@க ைழபணிேய
தா@ ெசவி@ கட(காள$
தாி&த மிட<@ கனமBமா
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றய@ கர3$ தனிேகழ(
றட@ேகா Eைம$ திமா*
ஓ@ சிவெவ* "யதெளா
<&த வைர மாமலக
X(ற வE நின.2ைம
ணரா வGசG ெசயகைண
ேத@* விழிக ேளயதைன5
ெசFயா தாேலா தாேலேலா
ேதட( காிய சிவஞான
ேதேவ தாேலா தாேலேலா.

(25)

25. மதிழவி-பிைற& தி@க . வய@*-விள@*. மத-காம. கட(காள*கட" ேதாறிய நG மிட<-க2ட*. ேகழ-பறி. தட@ேகா-ெபாிய ெகா*.
மா மலக2-திமா" க2ணாகிய தாமைர மல.
-------------

ேவ<
மீென னபிற, மதெந@ கசி<
வி

த( <வவாயா

ேவைக ேநாFதவி பவம ன"ைட
ேவ<ெசF ேதேறேபா
ஊ

யிெகா பிாி>த$ .த><
3&தமா தாேலேலா

>வ மாகிவ$ ெதக@ கமன
3வாF தாேலேலா
வான ள<@ காெலன ெவFதி*
ைவ$Wதி கைணெயன
வாாி @ டெமன >ற
மவிநி றகலாம
நானி ைனப* பரசிவ& .றவ
ண(றவா தாேலேலா
நகாி நாயக காGசிமா நக5சிவ
ஞானிேய தாேலேலா. (26)
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26. பிற,-ரMகிற. மதெந@க2-களி ெபா$திய நீ2ட விழிக . .வபவழ*. தவிபவ-நீபவக. உ&தமா-உ&தமேன! எFதி*-எF*.
ைவWதி-6ாிய 3ைன. நகாி நாயக-நககெகலா$ தைலைமயாகிய.
-------------

பாாி னி(ெபG ெசவ32 பவெகன
ப(றிநி <2ணாம(
பைனப B&தத( ெகாC நநய
ப2பிேனா றிெவ

G

சீ ய(ப ெமாழிெயம கல.
தி>ைட ேயாத*மி(
சில ைரப. 3கமென <ண&.<
ெசFைகெயா <ைடேயாேன
6ாி ைசபடா விவறமா ைலயனிைட
<றா தீேவாக
< வாாி(ச2 பக*வி& ெதா வைழ
ெகா&திேவ

சிைலவா@*

நாாி ெமாF&ெதB மயிைலமா வைரெகா
நாயகா தாேலேலா
நகாி நாயக காGசிமா நக5சிவ
ஞானிேய தாேலேலா.

27. பைனபB&தத(ெகா* : “நR

(27)

ந5 மர* பB&த(<” என

வ$திறM ம<தைலயாக, நயப2பிேனா தி, பல* பயெகாள
ஊநேவ பைன பB&தா( ேபாவெதன நய*பட உைர&தவாறா*.
சீாிய(பெமாழி-சிற ெபா$திய அMைர. 3கம-உபசார*.
இவறமாைலய-உேலாப& தன3ைடயவ ேவ சிைல வா@* நாாி-மமத
க வி"(NEய நாணியாகிய வ2க .
-------------

கெல ன&திர ேடாைன மீ$ெதாைட
காமேவ Mலெகலா@
கவ< தவ" ைட$.த* ற$தர
க2டேதா மிOர
வி" ய( ைவ க**ெவ* பகழிக
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O*வி( ைழநாாி
விளாி ய@ர( *மாF 3E$.ற
விைள&தேவா விறலாளா
ெசா" ைசப ச@கவ2 லவத$
Kெகா நிைறநி(ப5
ெசாக 6ட"( ெபா(பல ைகயினிடா&
Kகி

* பEெயா*

ந" ைச&தமி, மாைலH Eயக,
நலவா தாேலேலா
நகாி நாயக காGசிமா நக5சிவ
ஞானிேய தாேலேலா

(28)

28. கவ<-வ$தி. ற*-3.. விற-ெவ(றி. ச@கவ2 லவ-ெபைம
ெபா$திய ச@க லவக . K-ெசF .
-------------

ேவ<
ஒமா ையயி

யி மாபர* ேவறா மாேபாI

3.ேபா ெமனினிைல ேபதெமனாேவா தாOயா
வமா மைறைர யாடI* ேவறா மாமாேவா
டளா பதியிய பாெயன ேவாதா மாறாவாF
வமா கம3ைர யாடI மாரா யாராேய
மைலவா .ெசFமய லாIள ேமாவா ேநாவாவா
ெசமாF ><ெமா வாசக தாேலா தாேலேலா
சிவஞா னிெய

யி நாயக தாேலா தாேலேலா.

29. உ.ேபா* எனி-இ. நீ@ெமறா. ஓதா Oயா-6றிய
ஒழியாம.
-----------

நனவா ெவாசிவ ேமாதிைற தாேலா தாேலேலா
நவினா வலக, மாைலய தாேலா தாேலேலா
கனவா >ல< ேதசிக தாேலா தாேலேலா
கதிேவ லவமயி லாசல தாேலா தாேலேலா

(29)

ெசF.. ஒவா-
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மனவா சகவிைன ேமவி" தாேலா தாேலேலா
மதனா டெகாலட மாதவ தாேலா தாேலேலா
சினவா வளித யாலய தாேலா தாேலேலா
சிவஞா னிெய

யி நாயக தாேலா தாேலேலா.

(30)

30. நவி- 6றெப<கிற மனவாசக விைன-மன வா5 ெசயக . ேமவி"அைடயாதவ.
------------4. ச பாணி ப)வ

காள* ைர$தெந டலழ( கெகாEய
காலவ$ தாவ$தன
க2டவா றிஃ.ைர& தன3ைர& தனெம<
ைகதE விவெதன
ேவள* ைத&தல<* வெனGச ாிT>லக
ெமFெயப திைலெயபவ
விாிசைட கட>ளE யவவர> க2 ள
மிெகB மகி,5சிெயன
வாள* ய&.ண பத3க ணிைறக
ழழி&த சமயெம
ளணிகEவ ெதனமழ விைடெயா <ைகபவ
னாியக, பாEயாட&
தாள* ைடபத( கEயிட ெதனநீ
சபாணி ெகாEயேள
தைனயறி மறிைவயறி ெவறசிவ ஞானிேய
சபாணி ெகாEயேள.

31. காள*-நG . ைர$த-ஒபான. ேவள*-காம கைண. 

(31)

அணி கEவ.

என-பறைவ 6ட&ைத& .ர&.வ. ேபால. விைடெயா <ைகபவ-காைள
ெயாைற5 ெசI&.பவ. அEயிட.-அEபைட ெசF. ைவ&த..
-----------

ெமா2ெபாF ெபாெள< ெபாைளயிர வலவாி
3&திைரெச யாமIதவி
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3Bமைற ெபாைளெமF ெபாெள< ெதா2ட
3&திைரெசF தீ@க வ.
வி2ம. மைடதிற$ ெதாBைப@ ெகாைறைன
விாிசைட க(ைறெந(றி
விழிைட யவகல. வியாத திைலெய<
விாியாத ேததிலா3
ெகா2டெவ* பவநீ< படநீ< தைன
ெகாப. ந@கவாவி
ெகா ைளெகா2 2ணெவ* பாவ@ ெகாEயெவ@
6(ைற& தபதாய
த2டளி கவ(<நி ைகயினா ைலயநீ
சபாணி ெகாEயேள.
தைனயறி மறிைவயறி ெவறசிவ ஞானிேய
சபாணி ெகாEயேள.

(32)

32. ெமா2-அ ளி. 3&திைர ெசயாம-பா.கா5 ெசFயாம. பவ* நீ< படபிறவி அழி$ெதாழிய. ஆவி-உயி. கவ(<*-வ&.*.
------------

உகிள* வEெவ< நிைலயாத விடய&தி
IழI* லகெள<
ெமாழிகிற &திய. தாென<* விாிவாகி
ெயாறாய ணமெத<*
பரமிைவ யற< டேன ெய<3ய
பதிேய ெய<மதேம(
பரவி$. ெவ<மைவ யறிேய மனெமாழி
படாதெவா பிரமெம<*
விாிகி". நிைறெவ< மXெவ< ெமாெற<*
ேவ<ப( பலெவ<ெமF
விைளெவ< மிலெத< 3யிாிய பலசமய
ேவ<ேவ றாகைவ&.&
தகமி கலகமற வ$தக ணாகரா
சபாணி ெகாEயேள
தைனயறி மறிைவயறி ெவறசிவ ஞானிேய
சபாணி ெகாEயேள.

(33)
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33. உகிள*-வEவ* விள@*. பர*-பர>*. மனெமாழிபடாத-மன* வா
காய@க எடாத.
-----

3*ைமமல 3@கதி க(ைறவ டபாிதி
3னி ெசF தீரமதியி
3Bநில ெவறி*ெவ2 Eநீ< ஞானெம
ெமாFழைல மறாிவா
எ*மணிய ெத<ைன ந3க க2Eட
னிைறவன ளGெசB&.
மி"@கா@க ச@கசம ரசநிைலைம யி.ெவன
விளற>ண&. >*
ெமF*ைமண ெவாகல$ .(றி$ த@ைகயி
ெவளிபட ஞானவE>*
விள@சர 3*னித தீ&தசிவ ேசட3*
ேமIலக வி&ெதறைவ
த*ைமல கினிவிள கியவ$த ேதசிகா
சபாணி ெகாEயேள,
தைனயறி மறிைவயறி ெவறசிவ ஞானிேய
(34)

சபாணி ெகாEயேள.

34. ஈரமதி-ளி$த தி@க . ெமாF ழைல-ெப2ைண. மற ாிவா-மண*
ாிவா. க2E-சிவக2மணிமாைல.
---------------

உைரமன மிற$தெவா தனிநிைலைம யி.ெவன
உ ளபE 3னிவநாவ
ண$திட வண&.த( (றதவ ேயாக&தி
ெனா2Xத( க2Eற$.
ெபாமதைன ெவறன பரமென கிறசி<
கழறி ேயாகநிைலைம
ெபாறிய@ கவெவறி ெகா ளலா( பேதாவி
ெபாறலற ெவFதினென

*
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வைரவிசி< ெமாழிகா ெத2ணிேலா ணரவ
மைற3E >ண&தி ெவFய
மதனவ$ ெதாகண3 ெமதிநிலா ெதாBதவ
மாயாத நிைலயி

டனி&

தைரயினிைட வ$தM ெம*பரம ேயாகிேய
சபாணி ெகாEயேள
தைனயறி மறிைவயறி ெவறசிவ ஞானிேய
சபாணி ெகாEயேள.

(35)

35. ெபாமத-ேபா ெசFத காம. ெபாறி அ@ அவ ெவறி ெகா ளலாபரம

ைடய ேயாக நிைல 3E>(றபEயா காம ெவறன எக.

----------

ேவ<
ெபவா, >(றி தீயெச ல கி(ேகாாி(
பிைழயாF 3(றி மாெறன ந&திட (றாழ
விைரேத ல* வாயிைர யிEாி யகாவி
யித,சா ய&த மாறி வாிகய ெகேடாட
ெவவா ெமாF&திைச பாடளி மண விேடக
விைளயா E&தட வாைள தி&ெதB ெபா(பாய
திவா க5சிய நாயக ெகாக சபாணி
சிவஞா னிெபய ரா23னி ெகாக சபாணி.

(36)

36. இாிய-அGசிேயாட. இைசபா அணி-இைசபாகிற வ2 6ட@க .
மண-ேத

2ட.

----------நீ ப&ெதாைட யாளி ெயதி&த விற(Hர
மா

வி&தவ வா,மயி ைலகிாி ெபா(பார

வநீ ைமக ணாகர ெகாக சபாணி
மலமா ையபைக யானவ ெகாக சபாணி
கநீ ைம&தி மாலE Fெம னN
கவநா மறி ேசத ெந(றி. ைட&தீச
திநீ றிE மாதவ ெகாக சபாணி
சிவஞா னிெபய ரா23னி ெகாக சபாணி. (37)
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37. -நிற*. நீப&ெதாைட-கடபமாைல. மாைய பைகயானவ-மாைய
பைகயானவ.
-----------

ஒமா தபிைற வாXத ைமக2 மலேகாைத
ைமகா ணகம லாலய ெனா&.ற ந(றாள*
வமா வ&திர னாெகாM ம&தள 3(ேபச
மகி,O ைண&ெதாழி லாாிைச ெயா&திைச யபாட
இமா தயி ரா3 க(ெப< நிகாம
விைறயா டல ேவாைன ெமFகவி ைதேபெகா
திமா ைலய மாதவ ெகாக சபாணி
சிவஞா னிெபய ரா23னி ெகாக சபாணி. (38)

38. இ மாத-வ ளி ெதFவயாைன ெய

* இெப2கM. நிகாமவிைற

- எ&தைகய அவா>ம(ற பரம.
----------

எளியா ைரெபறி ேமனிப ைதப வைல&தாவி
ெயதிவா ைரெபறி ேனா மற5சிறி யேபால
ஒளியா 3(சி< மீெனதி ரகவ >(றாE
க ேச I(றிட வாயிைர க ெகாேகா*
அளியா மடல வாவி &தற ந(சாைல
யழகா க5சிநி வாச க&.ம பா
ெதனியா கக ணீைமய ெகாக சபாணி
சிவஞா னிெபய ரா23னி ெகாக சபாணி. (39)

39. அைல&.-வ&தி. அற5 சிறிய-மிக5 சிறியவ. க-ககவி அளியாவ2க

ெபா$திய. மடல-ேதமல.

----------

ைதயா ெமFெபா ளீைகய ெகாக சபாணி
ெபாழிH, க5சியி வா,பவ ெகாக சபாணி

24

மதயா ைனெபாறி காவல ெகாக சபாணி
மைறவாF ைம&தி வாசக ெகாக சபாணி
ைதயா ெமFெபாE ேமனிய ெகாக சபாணி
ெதாBவா கக ேடசிக ெகாக சபாணி
சிைதயா ந(ண தாபத ெகாக சபாணி
சிவஞா னிெபய ரா23னி ெகாக சபாணி.

(40)

40. ெமFெபாளீைகய-உ2ைம ெபாைள ெகாபவேன! ெமFெபாE
ேமனிய-திநீ< Nசிய உடைலைடயவேன. தாபத-3னிவ.
------------5. 6த ப)வம

அ$. ம3தி னினியதா யேபா டைள$. பEறிலதா
யைற$த ெமாழித& .வமசியி னறி மாறா வியபினதாF
ெபா$. மைறயா 3ட*பி( க >யிராF பவகட(
ைணயாF கயிைல வழி&.ைணயாF ெபா"$த திவG ெசB&ெத

*

பர$த க,ம$ திரேவ$. பவனி ேபா.$ திம<காF
பனிெவ2 E@க சைட3Eேயா பEவ 3ண&.* விளகாகி&
தி$. பவள& திவாயா( ெசவா 3&த$ தகேவ
திைள@ கைண5 சிவஞான ேதவா 3&த$ தகேவ.

(41)

41. பEறிலதாF-ெபாFய(றதாF. த&.வமசி-அ. நீேயயாக விகிறாF எ
மைறெமாழி. திம<-திOதி.
-----------

எலா& ேதவ தம.யி மிைமேபா தினிI2 காியக
Oற ேவாைத கட3&த ெமைன&.* ேவ2ேட ெமழிமதேவ
விலாF ெகாைலெசF ெதாழிபைட&த ேவழ க*பி ெவ23&த*
வி*ேப மலN* ெபாழி(றிெந ேவ" பதியி ேவF3&த*
அலா( க@கா யிரைன&. மலம$ தழிய கதெழாிைய
யாக ெநEய ேவF3&த மXேகG சிறி. மளிெமாழி
ெசலா பவள& திவாயா( ெசவா 3&த$ தகேவ
திைள@ கைண5 சிவஞான ேதவா3&த$ தகேவ.

(42)

*
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42. கஈற-நGைச ெப(ற. ஒைத கட-ஒ" ெபா$திய கட. ேவழக* மிக5 சிற$த க*. ேவF 3&த*-C@கி 3&.. அலம$தழிய- ழ< வ$தியழிய.
கத, எாி-விைர$ெதாி$ தீ. C@கிக

ஒெறாெடா< ேதFபவதா கா&தீ

2டாெமப.
-------------

களாி 3ைள&த ெச@க* க2ணா( பய$த விள@மர
கதிகா ெறBெச* பாிதிட க<ப5 சிவ$த டாிைலேவ
தளிாி னியெவ <ல>சி< தவைள வாF5சி லாிர(NG
சத@ைக5 ெச*ெபா( சி<த2ைட& தாெள றைலேம ைவ&தபிரா
விளாி வாிவ2 Eமிவைள வியசீ& தணிைக க@க"
மிைசN பி&தா ெனனகதி விைனேய
3ளாி மலக

ள க"ைட&தா

Nபி&த 3தவா 3&த$ தகேவ
(43)

3க மயிைல5 சிவஞான 3னிவா 3&த$ தகேவ.

43. க2ணா( பய$த இள@மர-3க கட>

இைறவ

ைடய Wத

விழியி(ேறாறினராக" இTவா< 6றினா. கதிெகா<-ஒளிைய ககி. பாிதிகதிரவ. தளிாினிய-தளிாி தைம. விளாி-விளாிப2பா*.
----------

க(ற லவ மிக5சிற$. கா ெமாற வளெம&.
கவியா விாி&. கறிய*ப கதி ய.ெபா( றநா2
உ(ற மணிெபா( ேகாரேமா ெவாளிெபா மாட ேமா3கிவ$
.ற@ மதிேலா மாளிைகேயா >ல> தி&ேத ம<ேகாசீ
ெப(ற Eக2 மைனவளேமா பிரச மல&த2 டைலேயாநீ
ெப தடேமா ெவனவிைறவி பிற@ ேகாயி( றிைசேபால
3(ற மய@G சீகாGசி 3தவா 3&த$ தகேவ
3க மயிைல5 சிவஞான 3னிவா 3&த$ தகேவ.

(44)

44. ெபா ற* நா2 உ(ற-மகா ேமமைல ெவக&ைதயைட$த. பிரசமலேத ெபா$திய மல. பிற@ ேகாயி-விள@கிற ேகாயி.
----------

இைணயி றிவ

Mவெபயெகா ெள*மா கரபா ாிரவமி
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ெனன விர$. மிர&தகா காணி னிரக ெவ<ைர&.*
உண> ெத வி& தைமெகா2ேட ெயாவ தைம மிTவள>
ெமா< மிர$தா மலமியா 3ைன யிறீ@ கிரகிறா*
அைண மவத* 3கறிபா னறி$த@ கவத மக*விைழ$த
வைன&. ம3த 3றழீர மைள$த விெசா Iடனளி*
3ைணயி ெகாைட5சி$ தாமணிேய 3கிேல 3&த$ தகேவ
3க மயிைல5 சிவஞான 3னிவா 3&த$ தகேவ.

45. 3த"ர2டEகளி இர2 திற க

(45)

எ&தாள ெப(< ளன. கரபா-

ஒளிபவ. இர&தகா-இரக& ததிைடயவக . ெத வி&தைம-ெதளிய5
ெசFதைம. அக*-உ ள*. ஈர* அைள$த-அ கல$த. 3ைண-ெவ<.
-----------------

ேவ<
அதிெசF கடலக ஞால 3Eயர வி(ெகலா
மர ந3E Y
கதிெகா

ெமB ட வேமா

.மணி ேகா ெகாமிE (<ளா

கைட மணிெகா O மவெரன நி(றறீ
.தியி Iடெபா ளாவி ெகாதமி ய(மா
தி 3E>< மாசி ெபாMத >(ற6
மதியி 3Eமதி யாள பணிமணி 3&தேம
மயிைல வசிவ ஞானி பணிமணி 3&தேம.

(46)

46. வ*-ெவ*. ெகா மிE-ெகாEய வ<ைம. கதி 3E><-ேவதா$த&தி
ெபா$திய. ஆசி ெபா -(ற ம(ற ெமFெபா . பணிமணி-நாகர&தின*.
------------

கவி டெபாறி Nத 3தலன 3(<ேம
கழ தனியறி வாகி ெயாபிர ம&.நா*
விரவி ய.வE வாயி னெம

ெமா ேம

விளிய வரெவா ேசற லகய ெகாறா
அவ 3வமி லாத நிைலெயாக ண&.ேள
யM ெமாெமாழி யாள திவள க5சி7
ம> ெபக

வாாி பணிமணி 3&தேம
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மயிைல வசிவ ஞானி பணிமணி 3&தேம.

(47)

47.கழ-கழ<. விரவி-கல$.. அ. வEவாயின*-பிரமவEவாேனா*.
--------------

நிைற ம2மைழ ேமக ெமன>ம <றா
நிதிய வைளெயா தாம ைரெயன>* வ(<றா
.ைற ம"தைய வாாி ெயன>நி ைனபரா
ண> தகைல ேயாதி ண>ம யகிலா
அைற ெமாழிெகா ேமவி நிைனயிர$ .(<நா
மல.பிற தைம யா. மவியி ரகிேல*
மைறயி னிைலதவி ேயாகி பணிமணி 3&தேம
மயிைல வசிவ ஞானி பணிமணி 3&தேம.

(48)

48. நிதியவைள-ச@கநிதி. தாமைர-ப.மநிதி. வ(<றா.-வ(றாம.
----------

தைல ெமாழிம

ேபைத பிலநதி மவா

வைள மதவிழி மாைல மதிையம வா
Wதைல வழிபட ேவகி மறி*வி யெபாேட
Wவ" லளவில வா* வளம" க5சியாF
திதைல 3ைலமட மாத ெகாமய "(படா
திகB மன3ைட வாFைம ெநறியறி ஞெகலா*
மதைல ெயனவ Kய பணிமணி 3&தேம
மயிைல வசிவ ஞானி பணிமணி 3&தேம.

(49)

49. பிலநதி-க*ைப. மதிைய ம-தி@கைள மள5 ெசFகிற. Wவ"-6றினா.
திதைல-ேதம. மதைல-ழ$ைத.
-----------

இயI ெமாட வாைன யத

ளி கவா

ெனனவ றி>ற> பாதி யறவறி வி&தேபா
உய" Iட"I2 ேம> 3யிபிர ம&திேவ
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ெறாழிய ெவாெபா ளா ெமனவறி வி&தவா
ெசயெலா ைரமன* யா> மதியம ேமா
திலக WதIைம பாக பணிெசய >F&.வா,
மய" லEயவ ேநச பணிமணி 3&தேம
மயிைல வசிவ ஞானி பணிமணி 3&தேம.

(50)

50. உய"-நீ2 வா,த"லாத. மதிய* ம*-தி@கைள மள5 ெசF*.
பணிெசய-திபணிகைள5 ெசFய. மயஇ-மசியிலாத.
-------------6. வாரைன ப)வ

ேநரா ெவம ெகா&த>ட னிைலயா தழி* ெபாளாவி
ெநறியி மய@கி& தமெவ

நிைனவி ேனாாி@ கிவெர<*

தீரா ெவளி கன(கிவதG சி$ைத 3 விறெக<$
தீய காம க M2 ெச களிய ெர<ம
6ரா தBகா ெற

மள(< ழிO, ட ாிவெர<@

ெகாைலைய யGசா ெர<3ள@ ெகா2 தமிேய மைழப>நீ
வாரா ெதாழிய ெப@கைண வEேவ வக வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

51. தமெவ

*-த*3ைடயெவ

(51)

*. ெவளி கன-சின&தீ. 3விற-

காF$த விற. அள(<ழி-ேச(<ழி. வாராெதாழிய-வராம( ேபாகாேத.
------------

அண@க ெவ*ைம பிE&தி$த வவாேப யக< Eேபாக
வ ெச ெயாம$ திரவாதி யாகி பாச வ"ைள
பிண@ ெமாெசG டராகி பிறவி பிணி ம$தாகி
பிற$த வ ழவி ெப(ற தாயா யி*ைப5ேச
<ண@க ெவBெச@ கதிராகி ழIG சமய கடாகளி(ைற
ட(< மாிமா ேனறாகி வ$. தமிேய ந<மலKF
வண@க ெவாேத வாFகைண வEேவ வக வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

(52)
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52. அண@க-வ&த. அவாேபF-ேபராைசேபF. இ*ைப5 ேச< உண@க.பமாகிய ேச< காய. கடாகளி<-ஆ2 யாைன. உட(<*-வ&.*. அாிமா
ஏ<-ஆ2 சி@க*.
--------------

ைப$தா . ந<@ெகாைற பனிமா மல@ ழவியிள*
பயிெவ2 மதி$ .ைளெயயி(< பா*G ம ம<நீ
ெச$தா மைர5ேச வEேநாவ& தி*பி& தி*பி ேயாாிரவி(
ேசெவ றகற வாிமதக சிைல6 வ& தரளநைக
ந$தா விளகி றிமைன நாவ னகாி வெறா2ட
நட&த ெவாK தாளாகி நட$த >னகி றEேய*பா
வ$தா வேமா பழி2ேடா ம.ர கனிேய வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

(53)

53. உ*-சி$.*. ந$தா விள-ந$தா விளைக ேபாற பரைவ நா5சியா.
நாவ நகாி வெதா2ட- $தர.
------------

3$ேத நைகயா மய<ர 3&ேத வக பிறவிவன
3ாி@ கைண கடாகளிேற 3ெசF தவ&ேதா தமவ
வி$ேத வக K2 ட விளேக வக ேசாதிமணி
விழிேய வக பர3ண$. விைள$ தவ&ேதா பானிைறய
இ$ேத கமB$ தீ@கனிேய யிைறேய வக க,நிலா
ெவறி ம<வி மதியேம ெயைமயா MைடயாF வகவ
ம$ேத வக ெப@கைண வEேவ வக வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

(54)

54. 3$.-மயி"றகி அE. மய .ர*-மயக&ைத ேபா*. பர* உண$.பர* ெபாைள உண$.. அம$.-அாிய அ3த*.
----------

இரவி 3யவா மிEயினா "ர@கா >ள&த ெனனபத
"ளா( பைகஞ ெனனபத "றவா ெகா$தீ விைனயினா
ெபாவி ெகாைலஞ ெனனபத ெபாFயா( ெபாFய ெனனபத
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ெபாறாைம யதனா "வென<* ெபாறாைம யினகா ெணனபத
ெவ> 3ட*பி னி*ைபயினா விள@க வறியா ெனனபத
ெவளி யதனா( றாியாத ெவளி யினனா ெமனபத
மவி லகி வ@கைண வEேவ வக வகேவ
(55)

மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

55. இர>-இர&த. மிE-வ<ைம. ெவ>*-அG *. இ*ைப-.ப*.
--------

M@ ட* Bமல3G ெசாாி நீ@ கல$.ற$
ேதாறா வயி<* ேவெறாபா( ேறாறி நரைல ெய

$தைசதா

திரM* மா <3ைல$ திமி ந<நா( றெபாளா(
றீ 3டைல லாIட*G ெச&தா( கிட$. ற@காE
ரM$ தைல@ ெகாநிற மா தைரவா ன3தேம
ெபான@ ெகாEேய ப @கிளிேய NவாF மயிேல ெயெற<
மM* ெப*பி& ெதாழியவ ம$ேத வக வகேவ
(56)

மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

56. M@ட- 2 ள ட. ற@கா-இகா. மாத-இழி$த மாதக .
ெபான@ெகாE-ெபா(ெகாE.
------------

ேபா(ற வக வEைமேய* கழ வக நறியமல
ைனய வக வ2மாாி ெபாழிய வக வEகடைல
ஏ(ற வக ம>னெமாழி யிைசப வக ெவம.ள&தி
னிப வக வற@கடைல ெயப வக நீ(றழ
ேதா(ற வக ெவ@க2மய <ரப வக ெகா@காம$
.ைடப வக 6(<வ" ெதாைலப வக பிறவிேநாF
மா(ற வக வறி>வி ைவப வக வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

57. அEக
தம@க

தைலேய(ற-அEகைள& தைலயி(Hட. அற@க
தைலKக. .ரப-.ர&த.

(57)

தைலெயப-
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------------

அ(ற@ கைள நிெபGசீ ரைற$த ெச$தா விT>லகி
லயேலா ெமாழி மைறயாம லபா னிபா( ப(<3ள*
ப(ெறா றி@க ெசயாமIைன பா&த விழிக

பிறெபாைள

பாரா .ெசா( ேகடெசவி பயனி பிறெசா( ேகளாம
உ(< றி&தா (ேறவ Iஞ(< கர@க

பிறிெதாைற

ஞ(றா . ள பE டா .ைன ண$த ேபண>
ம(ெறா றிைனயி@ ணராம வ$த ரவா வகேவ
மயிைல வைரயி( சிவஞான மணிேய வக வகேவ.

(58)

58. அ(ற*-(ற*. இ@க2-இT>லகி. உஞ(< கர@க -ெசFகிற ைகக .
-------------

ேவ<
3 மால னாய ேசைனக2 3றியமா
3(< நாென

* ேவழ மாF>ற மனெமமா

ப O,தர வாவி யாமர ைடயேவ
ப(றி ஞானந வாளி னாெலா தமியனாF
ெவ பாணிய னான லாலய "ைலெயனா
ெவ(றி யாலறி வா ேமாநக ாிைமேள
க மாெறதி மாறி ேசவக வகேவ
க5சி வா,சிவ ஞான ேதசிக வகேவ.

(59)

59. 3*-ெந*. மா3(<*-மயக* ெப*. ேவழ*-யாைன. நாஎ
ேவழ* : உவக*. மன* எமா-மன* எற வில@. பாணிய-ைகைய
உைடயவ. அய-ேவ<.
---------

ப(றி லா>ண வாகி மாமன மவிேய
ப(< வா விழி யா< ேசைக தனிவரா
உ(றி லாதம ஞான நாயக வகேவ
ெயாபி லாவ2 Cல காரண வகேவ
3(றி லா3ைல மாத ராவ மயலறா

*
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3&தி ேச>< மா< தீத< .ணி>'
க(றி லாரறி யாத சீாிய வகேவ
க5சி வா,சிவ ஞான ேதசிக வகேவ.

(60)

60. ப(றிலா உண>-ப(ற(ற அறி>. 3(றிலா 3ைல-இள3ைல.
---------

வி&. வாவர வால லாெதா பிறிதினா
மிக வா,>ெப றாத வாெறன வEயேர*
அ&. வா3E வான நீவ வர>தா
ன(< ேவ<ள ேவ. வாIள மகி,>ேற*
3&. வாளர O

மாமணி மிவா

3(< மாமதி ஞாயி றாெம

மயிைலவா,

க&. வாதமி லாத ேபாதக வகேவ
க5சி வா,சிவ ஞான ேதசிக வகேவ.

61. வா

அர> ஈ

(61)

* மாமணி-ஒளி த@கியபா* அளி* சிற$த மணி. வா-

விய. க&.வாத*-Oணாக 65ச"கிற ெசா(ேபா.
-------------7. அ* ப)வ

இரவைடைவ நீயிரைவ யைடயா னிவகைல
ெய2ணிர2 ைடையயிவென2
ெண2கைல கட$தவ ம<>2 னகிவ(
கிைலயா ேலாம<>நீ
ம>மைர நாணிலைவ யிவென< மழியா.
வெப* க,நிலவினா
வளழவி யி(ெறாB வத(ாிைய நீயிவ
வண@கியிட ெவ<3ாியா
விர>ெப2 மயIைட ேபாகிநீ யிவமயைல
ேமவாத பரமேயாகி
விைடைட பாக3E யி(ெபாைறைய நீயிவ
விள@தளி ெமைகயிவிடா
தரவவணி ய(ெபா< பவனாத லாவிைர$
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த*பிZ யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
ன*Z யாடவாேவ.

(62)

62. எ2ணிர2-பதினா<. எ2ெண2கைல-அ<ப&. நா கைல. ம<-(ற*.
மயைல-ெப2 ேமாக&ைத. விைடைடபாக-சிவபிரா. ெபாைறைய-ெபா<க
ெப<தைலைடைய.
-------------

ைபயரவி ெவTவிட பவாயி னிைடெச<
பைன ேபாலைந$.
பாதிைம ப@கைன யிக,$தவவ ேவ வியி(
பெலாழி$ .ழIம$த
ெவFயவ றைனயைட$ ெதபய ெமFறி
விைரயவி@ ெகFதவாினீ
விாிசிைறய வாரண5 சிைனெயன ேவநிைன
மிைசயவ ைப@கணரவ*
உFயலற ேவாநில5 ைமயரைவ வாயலகி
ேனாE கவ$ெத&ேத
த<ெமா ேதாைகமயி றைனேயவ ேவத



ெகா.ைணவ னாய3க(
ைகயணிவ

ைரெசFவ னாதலா Iளமகி,$

த*Z யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
ன*Z யாடவாேவ.

(63)

63. ைப-பா*பி பட*. பவாF-பிள>படவாF.ப-அகப. இக,$தவதக. ெவFயவ-கதிரவ. விாிசிைறய-விாி$த சிறகைளைடய. வாரண5சிைனேகாழி 3ைட.
-----------

காியவ2 Eமிவைள யிக"ய@ கயெவ<
காதள> ேமாEமீM@
கெந@ க2Xைடய ெவாமா. ழெவ2ைம
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கைமெசF திமிவ(&
திாியநி ெமFயினிைட வகைம யிைனெவ2ைம
ெசFவதாி த<க2டாF
சிவெம< 3யிெர<* ேவ<ெசF தகலாத
திமிரமா மலமகேற
இாியவ

Eயி கிறவிழி மலதிற$

திைணமல பத3Eயிேம
"&திமன ெமாழிகட$ .டனி< றிணB
மிறிய மைறதன*
அாியெபா டைனயளி கி

மளி வவிைர$

த*Z யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
ன*Z யாடவாேவ.

(64)

64. இமி-ஒ"கிற. இக"-மா<ப. ழ ெவ2ைம-6$த" நைர. கைம
ெசFதி-கபாக5 ெசFத. திமிரமா மல*-ெமFயறிைவ மைற* ெபாிய
ஆணவமல*. இாிய-ஓட.
------------

உ$.மா ர பிற$ ெதBத மிவறி
> ள&. 3னிவிைலெய
<னசி< விதிமக& .<மமர த*ைம
3றைன மமறி&.
வ$தமா மதைன@ க2ன <ளிபேவ
மன3கி ெமFயபினா
மலெகா2 Nசைன ெதாட@ெமா ெதா2டேம
வGசின@ ெகா2ெவ*பி5
சி$.மா ரழவிழி பைணம ெபைமயி(
ெசறெகா மற"தைனG
சிரைம$ெதா ைட$.ைடய திர ய& ெத<,வ"&
தீயைன 3ெவ2ட
அ$தவா சைனயி பி

மி @கEதி

ன*Z யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
ன*Z யாடவாேவ.

(65)
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65. உ$.*-ெசI&.*. உன-எ2ணாேத. சி<விதி மக*-தக ேவ வி.
ெதா2ட-மாக2ட. எ<, வ"&தீய-மி$த ஆ(றைலைடய இராவண.
------------

ெநEைமெகா2 டவிபவள வாசைட க(ைற
ெநளிதிைர க@ைகநதி
ெநட( கெசவி பணிமத ைன&ெத<
ெந(றிமிைச ெயா(ைறவிழி*
கEைமெகா2 Eகைவ காென* பக$.
காளேம க*ைரேமா
கால

யி ெகா2டெச@ கமலமல ரEயிமா
க2Xநீ காணாைமயா

மEைமெகா2 E@கைழ& திட>ெமா மனிதெதன
வாரா திராதிக2டாF
வழ@3ட ெபாளாவி ைகெகா2 மளா.
மனிதைர& தனதளினா
அEைமெகா2 Eடவ$த க ளவE வினவிைர$
த*Z யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
(66)

ன*Z யாடவாேவ.

66. ெநட-நீ2ட>ட. மதைன& ெத<*-காமைனயழி*. கEைமகEன&தைம. காளேமக*-நீ2ட காிய 3கி. மEைம-ேசா*ப(றைம.
------------

நறியமல விழிசிவ$ .ைனவக ெவறில
னட$தத@ ஙனமாயியா
நXகவ வாெயன வைழ&ெததி விகில
நா2மல 3கமல$.
சிறியநைக யிளநில ெவறிபவ ெகறன
ெசய(ைகவE வி.வ<த
றி3E யணி$திஃ திய(ைகவE ெவனமன&
ெத விலா& ெத

விகேவா

வறிய> வாமிரவி ெயதிமB <சி<ைம
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மா(றிெயாளி ெபறைவபேவா
மா ட <ைடபேவா ைறதவி& தளேவா
மன&திவ நிைன&தநிைனைவ
அறியகில மறியாைம யறவM ரவ

ட

ன*Z யாடவாேவ
ய கசி$ ெதாBவிழி ைடயசிவ ஞானிட
(67)

ன*Z யாடவாேவ.

67. ெத விலா-ெதளிவிலாதவக . ெத விகேவா-ெதளிவைடய5ெசFயேவா.
மB<-மB@தலைடய5 ெசFகிற. அறியகில*- அறியவிைல.
-------

ேவ<
ஏதி லாகளிக, காம ேநாய.ற ேவற ற@கைட ைடயநா
ேம. ேபாவெதன ேவயி ராதி3ன மீறி ெவ*பவ ம>ேமா
தீ தி னானினிற நாம னாெமாவ ஞானி ய@கழ ெசறியேவ
ேதறி நீவதி யாெல னாவிைனக \ெகா

பGெசன வழியநா

ேவத மா3Eயி ேனா. ேமாெபாைள ேமனி யி$திய 3தலவாF
ேம> பாதிகைள ேமாதி ேயாெமாழியி ேவற <*பE தவினா
ஆத லா"வ

ேமாைக யாலM மாட வ*" வகேவ

யாசி லாதசிவ ஞான ேதவ

ட னாட வ*" வகேவ

68. ஏதிலாக -யா.$ ெதாடபிலாதவக . தீ ெகா

(68)

பG -தீயினா( ப(றபட

பG . ஓைக-உவைக.
------------

ெவயி" ல@கிைழ மாத ராடவ விரக ெமா<< மவெரலா*
விாி* ெவ2Eைர ேவைல 7ெடழ ெவளி<* ெவ@க ெவனெவழா
3ய" ற$தைச யா. தா

ட 3<க ெவ$.ற வடைலயா

3B* ெவ@கன லா மாெலன 3னிய >றைன யகெலனா
தய> ள$த காம ேநாFகன வி

ம ைட$திட வறிகிலா

வமல ெநGசின னாத லா"வ வக ெவறன னவிதா,
மயிைல ய@கிாி யாளி ேயாற வக வ*" வகேவ
மவ Gசிவ ஞானி ேயாற வக வ*" வகேவ.

(69)
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69. ெவயிஇல@ இைழ-ஒளி விள@கிற அணிகல. விரக*-காம ேநாF.
ெவ@க-ெகாEய நG . அமல ெநGசின-Kய மன3ைடயவ.
----------

3Eவ <Gசக சீவ மாபர ெமனம ய@< மயெலலா
3ைகெந கி,$தளி பா மாைலயி 3திசி ன@ெகாM மர>ேபா
ெநEய வறறி காX ேமாமக ெனனவ ழி$ெதா பிரமமா
நிைலயி னிறி ஞானி ேயவ" ெனாBகி நிறி மவகடா*
ஒEவ <*பர ேபாக ேமவின ண ம@கவ நிைலயிேல
<வ பிெபன ேவத ேமாதி 3ைற ண$தைன யைலெகாேலா
மE> <Gசிவ ேயாகி ேயாற வக வ*" வகேவ
மவ Gசிவ ஞானி ேயாற வக வ*" வகேவ.

(70)

70. சகசீவ*-உலயி. 3ைக ெநகி,$.ெமா விாி$.. ஒEவ<*-ெகத"லாத.
---------

அகவி *ெபB பாய ேபாி

ப ெச@கதி வெகனா

னமர ெர<ய ேதவ தானவ ரவ த@கைள வெகனா
3கம ல$.ைன யாட நீயிவ2 வக ெவறன னவவ
3கிI ற@< வான ளாவிய மயிைல ய$தி மைலயிேல
பைகெய

@கதி காI மாமணி யரவ 32ெடன ெவவனீ

பரெனா ெடாறிய நாக மா"வ பறைவ க2ள* ெவ>ேமா
மகி,> ெகா2ெடைம யாளி ேயாற வக வ*" வகேவ
மவ Gசிவ ஞானி ேயாற வக வ*" வகேவ.

(71)

71. பாய ேபாி -பரவிய மி$த இ . வகஎனா-வக எ< 6றமாடா.
அரவ*-பா* ெவவ-அGசாேத.
----------8. சி7றி ப)வ

கEயி( சிலகG கமனித கO, மணிநீ வைளமல
கய&. பாசி ெயனெவா.@கி கEதி 3ன ெரனெந@கி
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பEயி( பணிய கிைடயாம( பா*பி றைலயி( ெபG ைமைய
பைகதீ& ெதாெச@ ேகாேலா5சி பா. கா 3Eமன
ெதாEயி( ெபா"$த கர@ெகா2 .ைட&.& .கட* 3ட( கணி$.
டமா மணிெபா மட&தி( மப5 சிற$த நின.தி
அEயி( Bதி ப*வ2ண மEேயG சி(றி லழிேயேல
யழியா கைண5 சிவஞான ைவயா சி(றி லழிேயேல.

(72)

72. கEயி-சின$தா. கG க மனித-ெமFைப அணி$த மக . கய*-ள*. கE.விைரவாக. பE-நில*. ெதாE-வைள; Oரவைள. .க -K . மட*-3E.
-----------

அழிக >ள&. ெகா2டைனேய லட@கா ெதB*ெவ@ ெகாGசின&ைத
யழிக கட"( ெபகிெயB மவாைவ யழிக ெசள&ைத
அழிக விளி

F&திேமா ரBகா றதைன Cலமற

வழிக காம ெப*பிணிைய யழிக ெகாைலைய யGசாைம
அழிக விைனக2 Cறைன மழிக வழி 3ட*பதைன
யழியா ெத

@ க&ததைன யழிக Cல மலவிைள

அழிக Bதி ெகாசைம&த வEேயG சி(றி லழிேயேல
யழியா கைண5 சிவஞான ைவயா சி(றி லழிேயேல.

(73)

73. அழிக-.ைடக; ேபாக; ெகக. இ -நிரய*. Cல*-3த; ேவ. மலவி ஆணவ மலவி . சைம&த-ெசFத.
----------

பழி&த >லக 3யிராதி பகவ ெனனேப தி&ெத<*
பா,ெசF Cல மலவிைள பத&தா லழிG ெசயலறி5
ழி&த கட" லரவைணயி( <யிேவா னளி&த மலரயனா(
ேறா< 3லக மழி&திம& ெதாழிI* க,ெசF யாதெதனி
இழி&த ெசா( லவ ாிைச&.& தாேம யழி&தI<*
யாேப ேபால விைழ&தளவி யாேம யழி&. விமிதைன
அழி&த னின க,தேமா வEேயG சி(றி லழிேயேல
யழியா கைண5 சிவஞான ைவயா சி(றி லழிேயேல.

(74)
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74. பழி&த-பழிகபட. ேபதி&.-மா<பாைட5 ெசF.. பத*-திவE. அரவைணபா*பைக. யா-பா. இைழ&த அளவில-கEய>டேன.
-------------

ேபா வர> றிண@க
ற3

ணத பிாித "ர>பக

ளகற நிரGசனமாF கற( காிய வவா5சியமாF

நீ 3வ கைலயாகி நிைற$த வநாதி யாதியாF
நிகாி லகர 3தலனவாF நி< பலம$ திர3நா
வா மைற மாகம3 ம(<@ கைலக

ப(பல>

ம2X* னI@ கதெழாி* வளி* வி ** ேபல*
ஆ* விைளயா ைடாிசி லEேயG சி(றி லழிேயேல
யழியா கைண5 சிவஞான ைவயா சி(றி லழிேயேல.

(75)

75. நிரGசன*-மைறப(ற.. வா5சிய*-வாசக&தா அறியெப<* ெபா .
நாவா-நாவைகயாக பிாி&. 6றெப<* வா. கத,எாி-விைர$ெதாி$
தீ.
--------------

ெச@க கமல மல&தவிசி( சிற$. தனிO( றிெமா
திைசமா 3க(& ெதாழிபைட&த றிகிாி பைடவா வைள ம$த
அ@ைக கமல விழிகாிய வழக றன& ெதாழிலளி&த
லழி&த ெலம& ெதாழிெலனி லேபா பைனைக களி(<ாி*
ைப@க பணி* ேவணிெந* பவள ெகாEயி( றிைரதிைர&.
பா@ க@ைக ெபயயா<* பணிய& த6 3.க3த
தி@க ெகாB$.@ காெடேபG சிறிேயG சி(றி சிைதேயேல
சிகர மயிைல5 சிவஞான ேதவா சி(றி சிைதேயேல.

(76)

76. திகிாிபைட-உைளபைட. வாவைள-ெவ2ச@. அழக-திமா.
அேபா-ேபா ாிகிற. பைனைக-பைனமர&ைத ேபாI$ .திைக.ேவணி-சைட.
திைர. திைர&.-அைலOசி.
-------------

ெகா$தா மல ந<*ைக@ ெகா2 நிைனயா$ ெதாழ&தக
லேத வைதயாF வழிப றி&. பணி.G ெச@க*ேப
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ந$தா விளேக ய3தேம ஞான வEேவ நாயகேம
நா* ெபாேள ெயெற< நாM நிைனேய பா.*யா*
வ$தா தம. பிணிதீ ம$தாF பணி மரச3E
மணியா ெயமேகா ப(றாய வாிவ2 ெடாB ம.>2XG
ெச$தா மைர5ேச வEேநாவ5 சிறிேயG சி(றி சிைதேயேல
சிகர மயிைல5 சிவஞான ேதவா சி(றி சிைதேயேல.

(77)

77. ெகா$.-ெகா&.. பணி.*-பணிகிேறா*. ந$தாவிள-ஒளி ைறயாத விள.
ஒB-வாிைச.
----------

ேவ<
இ(ைறமண ேகா"யிழி ெசா(ெபாைள வாளா
ெவFபில ேவாகவிெய னகI மாேபா
உ(ெறாெபய 6ெறம. சி(றிசிைத ேயேல
F&தெமாழி ேயாவல ெவமகிைறவ னீேய
ம(<ெமா ேத>ள ெவனகதி ேலமா
மக பிணி ேயயல. ம(ற ெசF யாேத
ெச(றறிகி லாெவாவ சி(றிசிைத ேயேல
சிடசிவ ஞான3னி சி(றிசிைத ேயேல.

(78)

78. மணேகா"-மணைல வைள&.. ெபா நயமிலாத ெசா(கைள& ெதா&.5
ேச&. W2ணறிவிலா ெசF

எ< 6<மா< ேபால, மணைல 6E வர*

வ&. ைன$த சி< O சி(றி எ< 6றபகிற.. ேத-ெதFவ*. ெச(<
அறிகிலா-வ&தியறியாத. ஒவ-ஒப(றவேன.
-------------

ெமFபEம ேமவியE ைமாிைம யாராF
ெமF5ெசய" லாதவ ந(றவெர னாேவா
ெபாFெபயெகா

வாெரனி

ெமFெபயர ராேய

த> நீெயம. சி(றிெலன ேவாேப
ைவபவளி யாதிைத மகடைல மீேத
ைவமE யா"வண ழி&தலற மாேமா
ெசபாிய வாFைமயிைற சி(றிசிைத ேயேல
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சிடசிவ ஞான3னி சி(றிசிைத ேயேல.

(79)

79. பEம*-வEவ*. ந(றவ-நல தவ&ைதைடயவ. த>*-$. உதவி
ெசF*.
--------

ஒ(கவிர ேவாகளிெல னகவ ேதநீ
(ெறாவ பாI3ைள >(<ைரெசF யாேத
நி(கநனி Yைகவிைன ெப(றிைக யாேல
நி&தம. ேகாறனினி ய(ைகநின தாசீ
க(மE ேயமிரவ க(றிெல

மீ.@

ைக&தEயி னா"வண ழி&தற ேமாகா2
சி(கனசி வா

பவ சி(றிசிைத ேயேல

சிடசிவ ஞான3னி சி(றிசிைத ேயேல. (80)

80. ஒ(க இரேவா-வ<ைமைய உைடய இரவலக . ஈைக விைன-ெகாG
ெசய. சி(கன-எலாவ(ைற* அறி* ெபைம ெபா$திய.
---------

ெமாF&தB வாக3யி &திமன மாயா
3(<மற ேவமைற3 Eமணி யாமா
த&ெதாமசி யாகியப தெபாளி னாேல
தகசிவ னீெயன> ண&திய. தானா
ைவ&தநின தா பமி .(றEைம யாேவ
ைமக2மணி 7ப த(நிக ராேம
சி&திக

வழாெவாவ சி(றிசிைத ேயேல
சிடசிவ ஞான3னி சி(றிசிைத ேயேல. (81)

81. த&ெதாமசி-அ. நீயாகவிகிறாF எ

* மகா வாகிய ெபா . க2மணி-

சிவக2மணி.
------------9. சி2பைற ப)வ
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றவாி சிைலெகா2ட ெவ*3ைடய நல
றேம ெதFவ ெம<@
<மவ னEயவ ழா&தி

 வேத

6றாிய Oட ெத<*
ம<Mைம க2ளிர நி<நட நவிIெமா
வ ளறி வGெச B&ேத
ம$திரம ெத<*விட யபைக ெபா<பேத
வ"ெய< 3 ள பEேய
நி<தைன மய"றி ணகிற >ணவேத
நிைலயான >ணவ ெத<
ெநGசினிைற யழியெவ ளிக@ கனெலழா
நிைலயேத தவம ெத<G
ெச<விைன ெபாEயாக வ ெசய2 ேமகேம
சி<பைற 3ழகி யேள
சிவெநறி தைழகவ சிவஞான ேதவேன
சி<பைற 3ழகி யேள.

(82)

82. ற*-மைல. வாிசிைல-வாி$. கடபட வி. ழா*-6ட*. ம<அ*பல*. விடய பைக-காமபைக. ஒ<ப.-அடகி ெயாவ.. ெநGசி
நிைற-உ ள&தி பவ&தைம.
--------------

வ$.பிற கட>ளக டைமைர& .ைமகாண
மணிம< ணடமாமா
மணிையயிக, பரசமய நிைலைலய ெவறைற*
வறிற( பைறய ெதன5
சி$ைதகவ $.ய விைள&.வ காமெமா
சினெம

* ெவ*"$

தீராத வாணவ ேபாி $தனி ெதழிெநF
த(பைற ெயன
ந$தல மறிெவ

ேமாாிள@ கனிைய

ஞானவE வான பிரம
நமண* ணகிற ம@கல பைறெயன
ந(றவ ற ேமநீ
ெச$தளிாி ெனழிெவற நிறி ைகயினா(
சி<பைற 3ழகி யேள
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சிவெநறி தைழகவ சிவஞான ேதவேன
சி<பைற 3ழகி யேள.

(83)

83. நடமா*-தி6&திய(<*. வதிற-மிவ"ைம. ெதழி*-ஒ"*.
ந$தலமறி>-அGஞான&தா( ெகத"லாத ெமFண>. ெச$தளி-சிவ$த தளி.
-------------

கவிைள கிறசி( சிலெமாழி பக$.சில
கட>ளைர யிைறவ ெர<
க2Eெயா ெவளியதி நீறிழ$ தி ப
கனI3ய வானக&தி
இவிள $திகB* விழியான ெவ*மிைறைய
யிக,ற5 சமயத@க
ளிக>ளி

@கEதி னைறவெதன ெவ(றிேவ

"ைறமயிைல ெவ(பி3Eேம
ஒவிள ெகனநி< திக,பவா ெச*மணிக
ெளாளிபணா 3Eயன$த
>ரகெம றிெபய& த2Eமிைச நிலெம
ேமாரக" ெமF&தகழா$
திவிள கிைவ& திடவல வி&தகா
சி<பைற 3ழகியேள
சிவெநறி தைழகவ சிவஞான ேதவேன
சி<பைற 3ழகியேள.

(84)

84. கவிைளகிற-பிறவிைய உ2டாகிற. க2E-சீவக2 மணிமாைல.
வானக&தி இவிள-பாிதிமதியாகிய இ ட. ெவளிய-ெவ2ைமயான. க> கன*. திக,பவ-விள@பவேன! அன$த உரக*-ஆதிேசடென
ெமF&தக, - உ2ைமயாக விள@* க,.
----------------

வாமணி 3ைலக@ கயென@ கபவள
வாFமல ழம@ைகய
மலரE கணிசில* பாிமணி 3ழக3*
மதமைழ விடா.ெசாாி@

* பா*.
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காமணி 3ழக3@ ணிெபா ெப*பைன
கட3ழ க3*Oரத@
கழெலா" 3ழக3G ெச@தைல வாFமகா
ககி2 கிணி3ழ$
தாமணி 3ழகெமா வபாி 3ழக3$
தமசாைலக2 3ழG
ச.மைற 3ழக3G ெச$தமி, 3ழக3$
தமனிய& திம<லா$
ேதமணி 3ழக3@ கிளக5சி நகராளி
சி<பைற 3ழகியேள
சிவெநறி தைழகவ சிவஞான ேதவேன
(85)

சி<பைற 3ழகியேள.

85. வா-க5 . சில* அாி மணி-சில*பி

ஒ"2டாக இடப* மாணிகமணி

3த"யன. 3ழக*-ஒ". ணிெபா-தEயாலE&. உ2டாக ெப<கிற. மாகாசி<வக . தமனிய*-ெபா.
-------------

நர*திர ெமேதா Cைளதைச பல6E
நாிமE ெசவிய  வா
னாெந டலவிாி சிறகவ கBமி.
நமெதன வ$த>டI*
நிர*.ய ெசFதட@ கா.ழ ெறாழியாத
நிரய& தB&.ல
ெநறிம2 டலம$. திாிகிற மன3
நிலா திய@3யி*
பர*ப( பலவாய ண3மல ென<ேபாF
பாசநிைல ைலயநிற
பEயிெலைன யறிதேல நிைனயறித லாகவி
பத3ெம 3Eயிைவ&.&
தி*த "லாதெவா பத3த> ெகாைடயாளி
சி<பைற 3ழகியேள
சிவெநறி தைழகவ சிவஞான ேதவேன
சி<பைற 3ழகியேள.

(86)
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86. மEெசவி-மE$. ெதா@@கா.. நிர* .ய-மி$த .ப*. ெநறி ம2வழிதவறி. அலம$.- ழ<. தி*த இலாத பத*-Oேப<.
------------

ேவ<
அாிமத மைழக2 வளவா ரவிரற ம ழவா
னனிம தி கவ(< Wதேவ யனெவாளி மணி&ெதா Eயேதா
வாியளி மிE மிEயா ம.மைட திற மலவா2
மதி3க மல 3த*O, மணியித, வைள&த சிைலதா,
3ாிவ 3&. நைகேந 3கி,3ைல வைளைக மடவா
3திபைட ெயB5சி மதேவ2 3ரசதி 3ழக மறேவ
திாிவ< தவ&த ரசநீ சி<பைற 3ழகி யேள
சிவ3னிவ க5சி நகராF சி<பைற 3ழகி யேள.

(87)

87. அாிமத மைழக2-வாி ெபா$திய களிபிைனைடய ளி$த க2க . அற
ம ழ-கமணைல* மள5 ெசFகிற 6$த ேவF-C@கி. 3ாி-வைள$த.
திாி> அ<-மா<பத"லாத.
-----------------

பBதிறைல ைம மணிேய பபைற 3ழ ம.நீ
பணிெயன ெவைன&. நிைனேய பைனைர ைழைக ழவா
மைழமத ெமாB க>ணா வைளபிைற ம வைரேம
வமரச

 நிைறயா ம.>ைற பி"(< மளிவாF

உBமல ரய( மலரா Mயிெர

மவ( மிைறயா

ெமா3த னE வதனா ெலாைற பைட&த .ளேதா
ெசB3கி கவ(< ெகாைடயாF சி<பைற 3ழகி யேள
சிவ3னிவ க5சி நகராF சி<பைற 3ழகி யேள.

(88)

88. பைனைர ைழைக-பைனமர* ேபாற .ைனைடய .*பிைக. பி"(<* ெவளிப&.*. எைன&.*-சிறி.*. உைற-.ளி.
-----------

மறி*வளி ைய5 Bைனயா* வழிற வியகி மணியா,
வளாிைச மக நிைனவா மனவிைழவி ென மEயாF
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எறிநி மலைக யதனா ெலBபைற 3ழக மEேய
மிெசவி மக விைழேவ மிககாி 3றிக வைளயா
3றிமல ெமாF&த விணO 3ரலளி மறி&. மளா
3றியிைட மற&தி யகடா, 3Eெச ெகா&தி னிைடேய
ெசறிமயி ைலகி ாிளாF சி<பைற 3ழகி யேள
சிவ3னிவ க5சி நகராF சி<பைற 3ழகி யேள. (89)

89. வளி-கா(<. மக-Wக$. மகிழ-இண-N@ெகா&.. 3ர-ஒ"கிற.
3றியிைட-3றி$. ேபா*பEயான இைட.
--------------

பகழிைர ைமக ணளிO, பனிமல 3E&த ழவா
ப3கி, 3ைல&தி ெவாேட பனிமதி நிறெகா Eயனா
க,வைர தவ&தி வேமா தவிெசவி யி(ப பா
ைரமழ ைல5ெசா மணிவாF கலவவ
மகி,மக வி

ககி னியனாF

க ைமமா மணியணி < ற>லாF

வம மக&த னிைமேபா ெயாழியமணி 3&த விதா,
திகBமயி ைலக X<வாF சி<பைற 3ழகி யேள
சிவ3னிவ க5சி நகராF சி<வைற 3ழகி யேள.

(90)

90. பகழிைர-கைணைய ஒ&த. ைமக2-ைம தீடெப(ற க2.
------------

உைரெச ெமவ(< ெமைனேந >றநக கன&த திைலயா
ெலன>ல கமி,&. கைடநா ெளா"கட மித நகவா,
அ வEவ ெவாபி Iைமயா ளணி3ைல கற மளா
ர3த3ண மிக விைழவா லBதழ வி நிகராF
வநக ரைன&.* வைனயா மைழயிய 3ழகி ெயதிவா
வரவர விப 3<C ெதா<ம" தவ&த டேன
திவE வ&தி வவாF சி<பைற 3ழகி யேள
சிவ3னிவ க5சி நகராயF சி<பைற 3ழகி யேள.

(91)
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91. மித* நக-சீகாழி. அ3த ழவி-திஞான ச*ப$த. மைழ இய*மைழையேபா 3ழ@* ஒ"கவி. எதிவா-எதிெகா வா. வ&திவ$.மா<.
-------------

10. சி2ேத ப)வ

அவEவ மாகிமன ெமாழிகட$ .யபிரம
ம@ைகயி

ெநGசக&.

மXகிவ சிைறெகாEயி னிவிழி ெகாமணி
யம$தெதன நிறநிைலைய
வE> ெகா2ண& .<ண றேம
ேகாEமா தவ<கிேய
(ேறவ ெசFத கி$.நி றி>ள
றிபிவழி ெயாBகிநி(ப
கவEவ நிைலெய<* ெசFயாத ெகாைலகள>
ககாம ேமபயிI*ெவ@
கயவதைம ற>ெகா2 ெடாழியாத ெவறைன
கEதின றவைழ&.&
திவEக

றைல கணிெசFத வளாள

சி<ேத Eயேள
சிவசமய லதிலக சிவஞான மா3னிவ
சி<ேத Eயேள.

(92)

92. சிைறெகாE-சிைறயிைனைடய காைக. தைல-இழி$ததைல.
------------

தகரமல வாழ( பவளவாF மடமாத
தடெந@ க2கெளன&
தா>மறி கிைடகிட$ திெப@ ெகாைலைய&
த2Eைர Eெயறி*
மகரமைன 2டதி& ெதBகமG Hமைழ
மாாிெயன வ$.பிளி<*
வைளம ழெசவி க3க5 சி<கண
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வ"ேவழ மதநைனப
பகரல ெம<,வ" பிைறம ெபாக*
பறிய. க2ெசTவி
பதெமன >ழவ2ட 3கெதா ெநEய3தி
பைண தரள விைதவிைதG
சிகரமணி மயிைலமைல 3க

ட னமமிைற

சி<ேத Eயேள
சிவசமய லதிலக சிவஞான மா3னிவ
(93)

சி<ேத Eயேள.

93. தகர*-மயி5 சா$.. மகரமைன-கட. கமGH மைழ-நிைற கப@ ெகா2ட
3கி. க3க*- ளிகைளைடய 3க*. எ<,வ"-மி$த ஆ(ற.
----------

யாவயா வெமB@ கனவி

விB@ேமா

ாிரவிைய& த&தமகி@
ெகதிெர< ககிற ெதனவிT >லகிவ*
யாவ$ த&தம
ேம>மா ரMைடய ெனனவ மவிேராதி
விாி ட விளெகா<தா
விைழயெவா க*ப&. மிைசயி$ தகெமலா*
விாிகதி பரம.ேபா
ஓவிலயா வ2க, கதிெராளிைய ெவ2Eைரய
ேவாைதய@ கடI&த
>லெகலா ெமாமயிைல வைரயி$ ெதாளிவி
ெமாவமா 3தறE$த
ேதவேச னாபதிெயா (றி$ ெதைனயாளி
சி<ேத Eயேள
சிவசமய லதிலக சிவஞான மா3னிவ
சி<ேத Eயேள.

(94)

94. கணவி -ேபாி . ஒவிலா-ஒழித"லாத. மா3த தE$த-மாமர வEவமாக
நிற Hரபமைனெகாற. க*ப*-விள&த2. அகெமலா*-O 3Bவ.*.
------------
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ேபாெரா< வGசமன ெவGெசா( ெகா$தவ
ரெமா றிர2ெமாத
ெபாெவற வGெசB& ேதா.மவ விைனநிைலைம
ேபாவத( ேகமளா
வாெரா< @ம ெகா@ைகய$ திமா.
மைனயைட& .$திற$.*
வ$.லா வமிர2 டாழி* ெபாFயாத
வாFைமந ெனறிய$தண
ேநெரா< ெநGசவG சாைலதனி லகலா.
நி(மா Oாிர2
நிைரயித,& தாமைர& தவிசி

ைற ெயாபா

நிக,>(< ேம><ெப$
ேதெரா< ெகா2டவிைற ளமகிழ ெவ*ைமய
சி<ேத Eயேள
சிவசமய லதிலக சிவஞான மா3னிவ
சி<ேத Eயேள.

(95)

95. ேபா ஒ<-ேபா ெசF$ தைம ெபா$திய. ெகா$தவ-ெகாEய அ ர.
----------

றல மளாள ெனறெமாழி நி(றி
ெகா2ெச கிறெதன>@
றி&ெதாவ பாெலற வளவில* ெமாழிெச<
ேகாவ3தி ேனதெலன>*
நறினிய பழெமற வளவிென Eைலவாைழ
ந(கனியி ெனFதெலன>
நாடா* பி ைளெய கிறெமாழி யா2மகவி
ன2Xமா ெறன>மீச
எறளவி விடெமB$ திடந ந@கிநிைல
யிறியிாி தேதவைர
ெயFதாம மணிக2 டைனெபா$ .தெலன>
மிவணகர ெமப.தைன5
ெசறைட ெமாெப@ க5சிநக ராளிநீ
சி<ேத Eயேள
சிவசமய லதிலக சிவஞான மா3னிவ
சி<ேத Eயேள.

(96)
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96. அளாள-திவ ெபைகைடயவ. நிறி ெகா2 ெசகிற.நினேக ெபா$.வெதன றி&. ெகா2 நி(கிற.இாித-அGசிேயாகிற.
மணிக2ட-நீலமணிேபாற காிய கB&ைதைடயவ.
-----------

ேவ<
க&தி( கா2< நாEக2 Cைற@
க2ந னநாE
கல$தி ய@< 3யிகழி விைலெயன
காEேநா யினெநGச$
தி&தி ைகவி டமைற பாெலா
தீநிற ெப3க
\G ைவகனி தைன ெகா ெகன&
ெத 3ன@6
ம&. ைபயிைன5 ேசாதி&. ெவா2ெபாE
ம$ெத& .டNசி
மணிய ணி$த ளGெசB& தாகிய
ம$திர* பிறழாம
உைர&தி ேடா*<* பவபிணி ம&.வ
க சி<ேதேர
லக வாGசிவ ஞானமா 3னிவர
க சி<ேதேர.

97. நாEக

(97)

C<-வாதநாE, பி&த நாE, சிேல&.ம நாE. ைக-கச. ெத -

ெதளிவி&.. ஒ2ெபாE ம$.-திநீ<. மணி-சிவக2மணி. ஓ*<* -பா.கா*.
--------

வ2ட மி,ெப* லவதG ெசFளி
வBபடா5 ெசாேலா*
வBவ ைம&தெசா( ண&தி மாெறன
வய@கிள மதிHE
ெதா2 பE மயற நெனறி&
ெதாB*பின ெரா6ட5
ளி> றாதE ேயறைன& தBவிேய
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ெதா"ைச லேவாத*
த2ட மி,&ெதாைட ணகிலா 3BவB&
தா,$த ெசா(ேபால5
ச@க ரறி& ெதா2Eேவ( <லகைர5
சாவற வைர$திட
ஒ2ட ைர&தனி 3கெம

@ க5சிய

க சி<ேதேர
லக வாGசிவ ஞானமா 3னிவர
க சி<ேதேர.

(98)

98. மயத-மயைல ேபாகிய. ெதாB*பின-ெதா2ட ளி>-3கG ளி&த.
3BவB& தா,$த-ெப$தவ< மி$த.
--------------

வ* லாமல ெபாழி"ைட ைட$.
மா@கனி5 சாேறா*
வ2 B@கE மல3< கவி,$.ெபF
ம.ெபய ெபெவ ள*
அ*ெபா மாமணி Nணிள 3கி23ைல
யாிமத மைழகேக
ழாி5சி ல*பE மாதேரா ெடழிமத
னா< 3திேவனி
ப* வாறிைர யாண&த2 னெலன
பாF$.பா "யா(ேறாE
பரைவ தக நிற$திாி$ .பற
பர$.<* விழவா

*

உ*ப ேபா(றிெசF காGசிமா நகாின
க சி<ேதேர
லக வாGசிவ ஞானமா 3னிவர
க சி<ேதேர.

(99)

99. வ*-மண*. உ*-வழி*. உB*-கி2*. ேக,அாி5சில*-நிற* ெபா$திய
பைகக. ப*வா திைர-மி$த நீ&திைர. பரைவ-கட. உ*ப-ேதவ.
----------
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திலக வாXத( பவளவாF மைலமக
Eர23ைல& தட$ேதாG
ெசGச ைடெப மாவிைள யாடய
ெசBமல ெபாழி(6ட
பலைக மீ.3

ய&.ள ெச$தமி,

பழமல& ெதாைடO,$.
பE$ெத ழாதி$ .<ெபா ைவநறா
ப< ெப@கவி
லவ KFமன ெம

@களி வ2Eன*

கி$ ெதா@2ண
ைன$த விெகா$ தமி,க5 ெச*ெமாழி
.மல& ெதாைடயார*
உலெக லா*க, தி2ய& தணிபவ
க சி<ேதேர
லக வாGசிவ ஞானமா 3னிவர
க சி<ேதேர.

100.

(100)

விைளயாடய-அ<ப&. C< திவிைளயாடகைள5 ெசFதளிய.

பலைக-ச@கபலைக. ைவநறா- ைவ ெபா$திய ேத.ைன$த-கEய.
ெதாைடயார*-மாைலயாகிய அணிகல*.
-------------

வ$. ந*க, பாந தைமெயலா
ம>ட* பி<திக2
மாச( ெற@கX நிைறசிவ மாகிேய
ைவ&திG ெசயலறி
ந$. கிறேவா பத&தி

2 ம<ைமயி

னX<* பEF&த
னமக டாெதன வி*ைமேய வ2Eமி
நைனக> பைகயா(ற
சி$.* வம ெப<,வ" க3க5
சி<விழி ெபேவழ5
ெசவ வி$திர னாத Iைடயவ2
ெசBமணி& தரள@க
உ$.* ெவ ள வி&தி மயிைலய
க சி<ேதேர
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லக வாGசிவ ஞானமா 3னிவர
(101)

க சி<ேதேர.

101. ந$.கிற-ெககிற. நX<*பE-அைடமா<. வ2 இமி-வ2க
ஒ"கிற. நைனக> -மத&தா நைன$த கன*. ேபேவழ*-ஐராவத யாைன.

சிவஞானபாைலய ேதசிக பிைளதமி
பிைளதமி 67றி72
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