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(கா��) ேம� ெகா2�-ேம�ைமயாக� �க,$. ேபா(றி� ெகா2�. �����கி-

��$.��கி. 0-5. 
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ெபா�ைன நர���� ெகா�&.நீ� ேபாெம�= 
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கLேவ றிகJ$தா, காலா� - �Lேவ=* 

ெம�பயி� ேபா� ெவ@ய விடய& தாி��2� 

.��=ேவ( �(ற .ைணயானா� - எ�பிMயி� 
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6.5-10. ஒளி&. மைற&.. தானா��வா�-த�ைன�ேபா� ெச@வா�. நர���-

மனித�கJ��. 10-15. ெதாைட-மாைல. கLேவறிக�-சமண�க�. 15-20 ஆ�கினா�-

தி�ஞானச*ப$த�. ேத�கினா� மி�தி�பட5 ெச@தா�. ெதளி$த ந�� 
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பயனாக ேவா�3� ப�தி�யி� வாL* 

நயனா� 3*மாைய நாட� - வியனாக 

வி�ளல ம�ப� விடய� கரவ�றா 

உ�ளெம ந�கைம$த P�ைடயா� - ெத�Jதமி,5 

ெசா�லா மலைர5 
ைவயா ம.ெவாLக� 

��லா வL5ெசாெல* ��ைமெயலா* - இ�லாம� 

 

���லவ ராC�ரC� ேபா(றா� ெப�ைம�ற        35 

இ��லவ ராA
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25-30 வற�பி*-வற2டாM*. வள&தா@-வள ைக�ைடயதா@. ஐ$த�-க(பகத� 

3த"யன. 30-35 தா� ந$த"�றி-தா� ெக�த"�லாம�. விடய�கரவ�-சி(றி�ப� 

ப(=�ள வAசக�. ��லா-ெபா�$தாத. 35-40. Iடாத-ெகடாத. மலராஅயனா�-

நா�3க�. மர�நிைல வழா.-மர�நிைல தவறாம�. பாிமாவா�-தாC�C �திைரைய 

உைடயா�. 
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விளCகிைழயா� த*ைம மிதி&.$ - .ளC� 

சமயமா* ெபா@��ழியி( ச��$.விழா ேதாD 

அைமயார ன$தநீ ராD5 - 
ைமயலா 
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சCகர னாதிபிைற தாEெவ* ேப�ைடய 

சCகரேன யாதி க�&தாவா* - அCகணைன 

ஏ&தி யDயி னிட$. விழி�கமலA 

சா&தி 3DவணCகி5 ச�கரெமா� - றீ&த��ெச@ 

எ�=ெப= மா�3தேலா ெர�லா* ப
ெவ�= 

ம�ற3ற� கட�த� ம�ெகாDயா� - எ�=* 

அDயா ெதLெமா"யா யான$த மாகி 
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தீCகி "ைதெயா�வ� றீ2�றி* - ஓC�* 

 

உ�&திரேன யாவெனன ேவா��&தி யா�க*        55 

ெபா�&த 3றN=�பி( H2� வ�&.கைழ 
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வி(ேறா2 மதேவைள ெவ�Mமைட யாளெமன� 

க(ேறா@ .கி�ம�Cகி( கா�சிதர� - க(ேறா� 

அறியா வறிவா� மாைனேம� ெகா2� 

மறியா மன&ைத மறி�பா� - உறியாய 

த(=நில* I,$த.ேபா லாைசயற ெம@5சிவ&தி� 

உ(=வச ம(றி��� 32ைமயா� - 3(=* 

அL�கா றவாெவ�ளி யி�னா5ெசா� னா��* 

இL�கா வற3ைடய ெர�பா� - வL�கா 

 

 

40-45. த&.வமாA ேசைன-த&.வ�பைடக�. தைள-க��. மார�க�ன�-

காமைடய க�*� வி�. விளCகிைழயா�-ெப2க�. 45-50. இட$.-ேதா2D. 

விழி�கமல*-க2ணாகிய தாமைர. ம� 3தேலா�-தி�மா� 3த"யவ�க�. ம�ற3ற-

அைவெபா�$த. கD-மண*. 50-55. ச$தமலேரா�-நா�3க� பவநாச�-பிறவிைய� 

ெக��பவ�. மா
 ஒழி��*-க(ற&ைத� ேபா��*. கலைவ-கலைவ5 ச$தன*. 

மாசா@-�(றமாக. 55-60. கைழ-க�*� க�-காவி�க�. .கி�-ஆைட. வசம(றி���*-

த* வசமி�லாம"���*. 

 

மைன.ற$தா� மாைய வ".ற$தா� பாவ        60 

விைன.ற$தா� ேபாக* விைளசி$ - தைன.ற$தா� 

ேவ2�த� ேவ2டாைம யி�லாதா� ெம@ய�� 

H2� சிவனDேய Hசி�பா� - மீ2�பவ* 

வாராவா ேறா�வா� மைற�A சிவாகம3* 

ஆரா@வா ராரா வHதி சா�வாவா� 

ெபா�A சிைல�* �கL* பழி�ேம 

ம�C �DMமணி மாளிைக�* - உ�* 

பDேவ றிலாதா� பைகந� பிலாதா� 

3Dேவ லரசா@ 3ய�வா� - கDேவ.* 

 

இ�லா திர�பா ாிைறைய நிைன$ெதா�=A        65 

ெசா�லா தி��பா� .திெச@வா� - ெவ�லாத 

ஐ*�ல* ெவ�றா ரவ(ைற& தடா.மனA 

ெச*ெபா�ளி� ைவ&.5 ெசய�ெச@வா� - ந*ெப�மா� 

ேமனியா மAெசL&.* ேவ2D ெய�&.ைர�பா� 
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ேமானிகளா@ I(றி�$. 3�வா� - ேமனிெயலா* 

H
வா� ெவ2ணீ= �2டரேம சா&.வா� 

9
ளா� 9
 .ற$.ளா� - ஆைசயினா� 

ேவணி 3D�பா� விாி�பா �லகியைல 

நாணிநட� பா�லைக நாணாதா� - ேபணி& 

 

தன.பத ெம&திற&.A சா� மDயா�        70 

இனம�வி ெய*ம�C� மீ2ட - மNைரயா& 

த�ெபய�ெகா2 டா�வெமா� சா�* �லவாி(கா� 

���வியி� ைவயா� �லவ�தா* - வ�பவேநா@ 

மா(=ம�$ ெத�= வDவி( பட&.ைடயா 

ேத(= மகிழவD யி�=க�ேபா@� - ேபா(=மிைச 

வி2ணி( �கவைணய ேமNதைன மாசக�= 

ம2ணி( ��மா மதிெய�= - ந2ணி� 

பலவிய3* ெபாCகி� பரைவயா யா��ப 

மலவ"ைய மா(=வா� வ$தா� - ெதாைலவி� 

 

60-65. பவ*-பிற��. ஒ�வா�-ஆரா@வா�. ெபா�, க�, �க,, பழி, �D�, மாளிைக 

எவ(றி(�* ேவ=பா� காணாதவ� எ�க. 65-70. இைறைய-இைறவைன ெவ�லாத-

ெவ�ல3Dயாத. தடா.-த��காம�, ேமனியா*-உடலாகிய. ேமானி-ேபசா 

நிைலயின� 3�வா�-எ2Eவா�. 70-75. எ&திற&.*-எBவைகயிM*. இன*-

6�ட*. ம�வி-ெபா�$தி. ஈ2ட-ெந�Cக. பலவிய3*-பலவைக�ப�ட ஒ"� 

க�விகJ*. பரைவயா@-கட� 3ழ�க&ைத�ேபால. ஆ��ப-ஆரவாாி�க மல வ"-

ஆணவமல&தி� திற�. 

 

3ழC� மைறயி� 3D$த ெபா�ைள        75 

வழC� ம�Jைடயா� வ$தா� - விL$. 

பரN மDயா� பவ�பிணி��& தாேன 

ம�N ம�$தைனயா� வ$தா� - ெபா�வி� 

மணிக2ட ென�ெமாழி மா(றிேய ய�க 

மணிக2ட ென�மவ� வ$தா� - கணிக2 

ெடயின� மணமய�N( றி�ப ம�N* 

மயிைல மைல�ைடயா� வ$தா� - .ய�ெச@ 

ெபாறி��A சரமதைன� ேபாகாம( றாளி� 

மறி��A சிவஞானி வ$தா� - எறி��* 
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தினகரனா லாரழலா( றிCகளா( ேபாகா        80 

மனவி�ைள நீ��வா� வ$தா� - என3� 

பாி5சி�ன ஞான* பாியநா� காதி� 

தி�5சி�ன வார3த$ ேத�க - விாி&.� 

கவிராய� ேபா(ற� கவாிபல 3&தி� 

�விராய ெர�றி �D� ேபாத& - தவிராம� 

ஞாலவ�ட$ தாC�ெமா� நாக&தி� ��Dெயன 

ஆலவ�ட* பாC� ரைச$.வர5 - சாலவ�ட 

மாமதியா@ ந�� வள�$. .ற$தபிைற 

காம�த� வாழிட&ைத� கா2பத(�5 - ேச�3ைறேபா� 

 

ெவ�ைள மணி�கவிைக ேமனிழ(ற வா�மைழேபா�        85 

ெகா�ைளமல ர�ப� �ழா*ெபாழிய� - கி�ைள 

ெமாழியா� மய+$. 3&திபத& ெத�=* 

அழியாத வி�ப ம��வா@ - பழியா 

நைடயா �லகிற$த ஞாேனா தயாெவ* 

உைடயா@ �ல�ெகா Mண�வா* - பைடயா@ 

அணிேய ய3தேம யாவிேய சி$தா 

மணிேய க�ைண மைலேய - பணிேய= 

ேகாலC கர$.வ$த ேகாதிலா& ேதறேல 

ஞால* ��ஞான ஞாயிேற - சீலCெகா� 

 

75-80. ெபா�Nஇ�-ஒ���லாத. மணிக2ட�-நீலமணி ேபா�ற காிய 

கL&ைத�ைடயவ�. அ�க மணிக2ட�-சிவ க2மணிைய� கL&தி� அணி$தவ�. 

எயின�-ேவட�. மணமய�N(=-மணAெச@.. ெபாறி��Aசர*-�ல�களாகிய 

யாைனக�. மறி��*-த���*. எறி��*-கதிைரIU*. 80-85. தினகர�-கதிரவ� 

ஆரழ�-மி�$த தீ மனவி��-அAஞான*. தி�5சி�ன*-அைடயள ஒ"� க�விக�. 

3&தி-I�ேப=. �விராய�-உலக அரச�க�. ஞாலவ�ட*-உலகவ�ட*. வ�டமாமதி-

வ�ட வDவ* ெபா�$திய 3L& திCக�.86.85-90. கவிைக-�ைட. ெகா�ைளமல�-

மி�தியான மல�. மப� .ர$.-காம மய�க&ைத� ேபா�கி. பழியா-பழி�க�படாத. 

பணிேய=-பா*�களணிய�ெப(ற ேகால*-வDவ*. கர$.வ$த-மைற&. வ$த. 

ேதற�-ேத�. 

 

காேவெய� ெச�வேம க2ேண சிவஞான&        90 
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ேதேவ ெயனவ$ திய�.தி�ப� - Hேவ= 

ேகா* �ர$தரC ெகா2ட னிற&தா* 

வா* �க,பவனி வ$த�ள - ஞான* 

ப�வ வைகயா( பலேபத� ப�டா� 

ெத�வி� மனமகி,$. ெச�றா� - உ�வி� 

ஒ�தா னணிய Nாியனவா ெம�* 

ெபாிதா மLN* பிறN$ - ெதாியாம� 

நீ&.� ெபா.வா� நீ=தி� ேமனிெகா� 

சா&தி� ெப�ைமெப=A சCகரைன - O&.& 

 

தி�$. நதி3L.A ெச�றாD னாM*        95 

அ�$. 3ணNச� கா�கி வ�$.றி* 

நீCகாத 3*மல3 நீ�கவ�2 ேமனிெகா� 

நாCகாண வ$த�J நாயகைன - ஓCகார 

நாத 3=ெபா�ளா@ நாதா$த நாடகனா@ 

ேவத 3Dமணியா* வி&தகைன5 - சாத 

ம�ணா சகைன மயிைலமைல& ேதைன� 

க�ணா லயைன ெயதி� க2டா� - சரணார 

வி$த$ ெதாLவா� விLவா ாி.நம�� 

3$. தவ&தி� 3தி�ெவ�பா� - உ$த�பி� 

 

உ�ள$தா ணி�=5சி கா=3ள மா��கி        100 

ெவ�ளமபா@ க2ணரா@ ெம@விதி��பா� - ெகா�JC 

கலெம� =கிMதவி� காெவ�பா ேரைன� 

பலN* ெப=ேமா� பாிவிC - கிலமDேய* 

எ*ைம ெயம�க�ளா ெய�பா ாிைறவேன 

இ*ைம நிைனயைணேயா ெம�றாM* - அ*ைமயினி� 

யாென�= நீெயன றிர2D�ைல ெய�3ைற 

தானி� றைனயைணேவாA சா�$ெத�பா� - ஊனி�= 

வா,$த தைம�மினி மா@$தாM ந�ெற�பா� 

I,$.ெமாழி ெயா�=ெபற ேவ2�வா� - U,$த 

 

90-95. கா-ெபாழி�. வ$தயா �க,பா�ேவா�. Hேவ=ேகா�-நா�3க�. �ர$தர�-

இ$திர�. ெகா2ட� நிற&தா�-தி�மா�. வா*-ேதவ�கJ*. 95-100 தி�$.நதி-

�னிதயா=க� சாதம��-பிறவி��� காரணமான வடாீதNண�N உ$. அ�பி�-
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ேம(ெசM&.கிற அ�பினாேல. உ�ள$தா�-கால� அD�பாக*. உ5சி-தைல. 100-

105. அ*ைம-ம=பிற��. ெம@ விதி��பா�-உட� ந�C�. வா�க�. 

 

திைசெயலா நி�ெம@& திக,ெவ�பா ெர�ெசா(        105 

கிைசயலா ேமாவரேச ெய�பா� - நைசயினா� 

யா*�ண�$ தி�ப மிவரா( ெப=வதலா� 

தா*�ண�$ தி��றா� தாெம�பா� - நா*�ண�$தா� 

நீC�வ. 32டா நிைனயா தி�$தபD 

ஆC�=வ ேதந� லறிெவ�பா� - நாCக� 

கரவி "வ�வDவC க2டநா� ெதா�DC 

கிரN பக"�ைல ெய�பா� - அாிதி� 

பிற$தபய� ம�மதனா( ேப.(= வாளா 

இற$. ப�வேதா ெவ�பா� - சிற$த 

 

சிைலேயாநி� �ளA சிவஞான ேதேவ        110 

இைலேயா க�ைணதா ென�பா� - மைலேயா� 

ம(ெபா�த� ேபால வ"$.வ� ெக�பா�நீ 

எ(�ண�வ ெத�ென� றிரC�வா� - ெபா(ப 

அறவேன நி�ைன யலெத2ேணா* வான& 

திைறவேன வ$தாM ெம�பா� - .றவேன 

ேமவிைலைம நி�ைன விகாாி ெயனNைர�பா� 

யாவ�ல ெகC� மிைலெய�பா� - Hவி� 

இவெரM*�$ ேதாMமா ெய@தினா ராயி� 

எவ�வி�*பி ேவ2�வா ெர�பா� - அவ� ெந�Cகி 

 

எ@த Nட�வணCகி யிBவா றDேயA        115 

ெச@த தவCக� ெசM&த�ேபா@ ஐய� 

ெதாL*� மற$ெதாழியா& ெதா�விசய� வி�"� 

தL*� மைற$த தைல�* - எL$.மத� 

வி�னியா சAெச@3� ெவ�=பைக யி�ைமயா� 

ச�னியா சAெச@பைட& த2EதM* - ம�னிவா, 

ேகவலெம� கC�� ெக���$ ெதாழிெலா�றி� 

ேமவMற ெவா&த விழியிர2�* - ஆவெலா� 

ந�லவிய� ேகளா நE�மிைச பா�நைர5 

ெச�ல வி�&த தி�5ெசவி�* - வ�ல 



12 

 

 

105-110. நைச-வி��ப*. ேப.(=-மய�க&ைதயைட$.. சிைல-க�. 110-115. 

ம(ெபா�த�-ம(ேபா� ெச@த�. அறவ�-அறவDவானவ�. .றவ�-

.றைவ�ைடயவ�. 115-120. ெதாL*�-ெதா2�. ெதா�விசய�-பழைமயான 

அ�5
ன�. வி�நியாச*-வி�ைல&ெதா�&த�. 

 

இய(பைகைய 3�ன மிர$த ெமாழிைய        120 

அய�&த மல�வா யழ�* - விய��றவB 

வால32ட ெத�ப தைறயாம "BNலக* 

பால�$. ெம�ன� ப�மிட=* - ேமMவ$. 

நாமCைக ேபா(றNள நாE$ தைலமாைல 

ேபாமC கலமா* �யமைல�A - ேசமCெகா� 

ஏனம�� பி�லா தி��ப.N ேமாரழெக� 

+ன மற&திகL ெமா2மா��* - வான* 

வL&த* �யமா மைனயா� றைல��� 

கL&ெத�ப தி�லா� கர3* - எL&ெத�= 

 

ெகா�JC ெகா�வாி&ேதா� ெகா�ளா. '�வ"ைய�        125 

ெகா�J$ .கிM�&.� ெகா2ம�C�* - உ�J3*ப� 

ம� 3Dெவ�வி வ$.ழியி* ம�பைததA 

ெச�னி பட5சிவ��A சி&தD�* - எ�ைடய 

க2களி�ப� க2�மிக� காதலா ேனனி$த 

ம2களி�க வ$த
ைவ வான3த* - ெப2கJ�� 

மாலா ரணனமர� மாதவாி* மாட�ேபா� 

ேதாலாத Iர 3ைட& ேதா(ற&தா� - ேமலாய 

ெசCைகய3 த�னா� சிவஞான ேதசிகென* 

பCகமல மாைய� பைகயானா� - தCகணல 

 

ஊ2.ற$. சீ�சா Mைட.ற$. ெச*மணி�ெபா�       130 

H2.ற$. க2க� �ன�ெசாாிய - ஆ2டைட$. 

ைந� மவாநி(க நாேய�பா( ெபாC�ம�� 

ெச@. தி��ைட�க2 ேச�&தினா� - ஐயைனநா� 

அ�= ெதாடCகி யைணவா� வி���(ேற� 

எ�=ைணநீ ய�றி யிைலெநAேச - ந�றி�ாி 

ேவதா கமCக� விதி��* விதியைன&.* 
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நீதா� �னித3ற ேந�$த�ேறா - ஆதார 

ேயாக மி�நா�� 3�ைனவய மா��வத( 

காக 3யMவன வ�லேவா - ேபாக3= 

 

120-125. ஏன ம���-ப�றி� ெகா*�. வL&.-ேபா(=கிற. 125-130. 

ெகா�வாி&ேதா�-�"&ேதா�. ம�C�-ப�க*. மா�-தி�மா�. ஆசண�-நா�3க�. 

அமர�-ேதவ�. பCக*-பL.ைடய. 130-135. �ன�-நீ�. H2-அணிகல*. 

 

த�ைம��A ெச@�$ தவ&தி(�C க(றறி�*        135 

ந�ைம��* ெகா�Jெமா� ந�பி(�* - வ�ைம��* 

ஈைக��$ த�ைன யி�$தாC �ண�$தைட�* 

ஓைச��* நீேய �=.ைணகா2 - ேபாக&தி� 

நி�றாைர ெம@&.றவி னி(பி�பா ய&.றவி� 

ெச�றாைர யி�"( ெசறி�பி�பா@ - ��றா 

அற&ைத மறமா�க வ*�வியி� மி�க 

மற&ைத யறமா�க வ�லா@ - நி=&தி 

ஒ���தேல 3&தி �ைனவிடய& ேதாட 

வி���தேல ப$தெமன மி�கா@ - அட��தலா� 

 

நி�றாேய யாகிெலா� நீதா� �ல�பர$.        140 

ெச�றாM ெம@.வேதா� தீ.2ேடா - ெபா�றாத 

3&தி ெயா�கண&தி� 3�வர நீ ேவ2�ைவேய� 

இ&தைன�* நி�னா "ைச$தனகா2 -ச&தியமா@ 

ஏேத ேமனி ெயன�ெகா2� வ$த�ள 

மாேத வைனநீ வ�வி�பா@ - 9ேதN* 

ந*பிகர N2டெவா� ந(பனவ� பி�ைளதைன 

அ*�வியி� மீள வைழ&த9உ* எ*ெபாிய 

நாவி( கர
 ந��கடM� க(ெப�$92 

ேமவி� �ைணயா மித$த9உ* - பாவி(� 

 

வ�ல ெவா��லவ� வ�ெல�� ெப2ணாக5        145 

ெச�ல மயிைலயிைட5 ெச@த9உ* - தி�ைலயினி� 

வாளா ெந�Cக2 மடவரைல நீலக2ட� 

Uளா� மைன�� �ற$த9உ* - ேதாளாத 

3&தைனய ந�மாைத 3�ன மிய(பைகயா� 
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வி&தகைன ந�கி வி�&த9உ* - �&திரைன& 

ெதா2ட ர=&தமல� ெறா2ட�ேபா� வ$திர�ப� 

ப2� சைம&.� பைட&த9உ* ம2D�ளி� 

3�கணனா� ெச�ல 3ைளவார மாறனா� 

அ�கணேம ெச@�க ணைட$த9உ* - ��கரனா� 

 

ேவ2ட வாி$.மக� ெம�6$த� கAசாற�        150 

ஆ2� வணCகி யளி&த9உ* - O2டமாி� 

ஏ(றாைன Wசெனன ேவனாதி நாதனா� 

நீ(றா னிைன$.�கி நி�ற9உ* - மா(றாைன� 

�&தினா ென�= �றியாம� ெம@�ெபா�ளா� 

த&தேன கா�கெவன5 சா(றிய9உ* - ம&தவிபA 

சி$த மலைர5 சிவகாமி யா2டா��கா@ 

3$திெயறி ப&த� 3னி&த9உ* - 
$தரைர& 

ெதா2ட& ெதாைகெப+உ& ெதா�Mலக 3@யவிற� 

மி2ட& ெதாL*ப� ெவ�2ட9உ* - ம2டப&. 

 

135-140. ஓைக - மகி,5சி ேபாக&தி�-உலக வா,வி�. மி�கா@-மி�தியாக.  

140-145. �ல�களி( பரவி. ெபா�றாத-ெகடாத இைச$தன-ெபா�$.வன ந*பி-


$தர�. கர-3தைல. பனவ�பி�ைள-பா��பன5 சி=வ�. அ*�வி-உலக*.  

145-150. வ�லெவா� �லவ�-தி�ஞான ச*ப$த�. மயிைல-மயிலா�H�. வாளா*-

வாைள�ேபா�ற. மடவர�-இள* ெப2. மைன�� .ற$த.*-இ�ல&.��� 

இ�$. ெகா2ேட .ற$ெதாLகிய.*. ேதாளாத-.ைள�க� ெபறாத. வி&தகைன-

வி&தகனாகிய சிவெப�மா��. அமல�-சிவபிரா�. மாறனா�-இைணயா��Dமாற 

நாயனா� ெச@�க2-வய"ட&.. ���-��$.. 150-155. கAசாற�-மான�கAசாற�. 

மா(றா�-பைகவ�. ம&த இய*-ம&தக&ைத �ைடய யாைன. ெதாL*ப�-அDயா�. 

 

நீலந�க� பாண��� ேநசி&. ந�யாக        155 

சாைல யிட&ைத3ன$ த$த9உ* - மாலய(�* 

எ�டா(� ேவ2D யி�Cகலய� �C�"ய* 

3�டாம( ெகா�ள 3ய�ற9உ* - வ�டாD 

ஆ�� ெபா�ைள யரனDயா�� க�பினா� 

O��க �தவி 3D&த9உ$ - 9��தைல 

மீ. பரெனாளி&த ெவ2ேகா வண&தி(கா� 

ேபாதவம� நீதியா� ��க9உ* - ஆதி�ைம 
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பாக னDயவைர� ப2ைடநிைல ��னியத* 

ேதாைககரC க*ப� .ணி&த9உ* - ேசாகமற� 

 

க2ண�ப� ெம�றைசைய� காள&தி யா�த*ைம        160 

உ2ண�ப ெவ�=3ன O�Dய9உ* - வ2ண�ெபா� 

மீைன யள�காிைட மி�க வதிப&த� 

ேமைனம� க(ெக�= வி�ட9உ* - யாைனமிைச 

வ$தமைல நா�டரச� வ2ணாைன& ெதா2டெரன� 

ப$தம= ம�பா( பணி$த9உ* - க$ைதபர( 

க�பி தவிலென� ற��றி��& ெதா2ட�தா* 

3��சிைல ேயா�தைல ேமாதிய9உ* - அ��=ேமா� 

தா��"யா� ேபா(=தி�& தா2டவென( ெகா�கிைளைய� 

ேகா��"யா� ேநசமற� ெகா�ற9உ*-ேக�பி"ைவ 

 

எ�லா3 நி�ற னிைசவா( �ாி$தனநீ        165 

அ�லா திய(றலற ம�=கா2 - ெசா�லாட 

நி�ெப�ைம யாரறிவா� நீெய� ெனா�6D� 

எ�ெப�ைம ெசா�வா� மி�ைலகா2 - வ��வியி� 

நி�ைன& .ைணய�ைல நீெய�= நீCகினா� 

பி�ைள& .ைணயா�* ேபாி�ைல - உ�ைன& 

.ைணயா� ெகாள(�& .ைணநீ நின�கிC 

கிைணயா@� பிறிெதா� றிைலகா2 - �ைணயா@� 

பிற��� கட(�� பிD�க� ப�வா@ 

மற��( றதினL&த வ�லா@ - சிற�� 

 

165-160. பாண�-யா,�பாண�. 3�டாம�-த���படாம�. வ�டாD-UதாD. 

9��.ைல-ெதாCகவிட�ப�ட நிைறேகா�. ப2ைடநிைல-பைழய இ�லற நிைல. 

க*ப�-க"�க*ப நாயனா�. ேதாைக-மயிைல� ேபா�ற மைனவி.  

160-165. அள�க�-கட�. ேமைனம�க�-இமாசல ம�ன� மைனவியாகிய 

ேமைன�� ம�மக�. மைலநா�டரச�-ேசரமா� ெப�மா�. க$ைத-கிழி$த ஆைட. 

பர(�-சிவபிரா��. ஓ�-ஒ�ப(ற. தா��"யா�-�"�கா� 3னிவ�. தா2டவ�-

6&த�பிரா�. கிைள-
(ற*. 165-170. இைசN-உட� பா�. �ைண-ெத�ப*. 

 

விலCகி னர�தம�� ேமவிய. நி�னா�        170 
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இலC� 3னிவர�க� ெக�லா* - நலCெகா� 

ெப�ைம நிைன&.ைண�ெகா� ெப(றியா ல�ேறா 

உாிைமநீ ய�றிேவ =2ேடா - அ�ைமெய�ப 

தி�ைல�ன� ெகBவிட&. ெம�மனேம யாத"னா� 

ந�ல ெபாியசிவ ஞானிபா� - ெச�லNைன 

ேவ2�ேவ� 9தாக ேவத� கிளிையவிD� 

கா2ட லாிததனா( க2டாM - மா2ட.தா� 

ஒ�றாக ேவாதா .ைர��* பலமயCக5 

ெச�றாM நீேயதா� ெச�லாம� - நி�றாM* 

 

நீேய பிறிதி�ைல ெநAசேம ெய(பய$த        175 

தாேய யவனிடCக� சா(ற�ேக� - ேபேய� 

எLநகாி �சிற$த ெத�பதலா( சீ�ைம 

3L. மிய*ப 3Dயா - தழ�=ேவ� 

க$தய� க5சிவளC கா(6 றளNைர�ப� 

ஐ$.கர� ெசா�வ னைர�6= - ந$தமர� 

6=ைடயா ேளா�3�கா( 6=ைர�ப� 3(=மிள 

ஏ=ைடயா� ெசா�வ ெனனவன$த� - I=ைடய 

நாவா யிரCெகா2� நாைர&த� கா(கீெழ� 

ேறாவாத நாணாகி ேயாDேய - தாவாத 

 

ேவைலயிைட Iழவவ� ேம�I,$. .Aசினா�        180 

ேபால வாிகிட�ப� ெபாC��க, - ஞாலெமலா* 

ந2ணெவா� காசி ந�ெம@A ஞகர3=* 

எ2ண வாிய ெவழினக�* - ம2Eலகி� 

3�ேனா� ெதாைட�ெபா�ைள 3(=C கர$.ைர&.� 

பி�ேனா ெரமெத�* ெப(றிேபா� - அ�ேனாபி� 

வ$திைளய காசி மாி�பா��� 3&திபத$ 

த$தி�வ ென�=மி� த�ெசயைல - 3$.ெகா� 

ெச�=பர ேதய&தி( ேச�$தி��ப5 சீ�ம"$. 

ம�ற� மல� மணியணி�$ - .�=ந=* 

 

170-175. ெப(றி-ெப�ைம. 175-180. பய$த-ெப(ற. அர�6=ைடயா�-உமாேதவி. 

அன$த�-ஆதிேசட�. I=-ெப�ைம ஓவாத-ஒழியாத. ேவைல-கட�. .Aசினா�-

ெச&தா�. 180-185. அாி-தி�மா�. 3�ேனா� ெதாைட� ெபா��-
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சா�ேறா�கJைடய பா�D� ெபா��. கர$.ைர&.-ஒளி&.�6றி மாி�பா�-

இற�பவ�. ம�ற� மல�-மண$தCகிய மல�. 

 

�C�ம3A ச$தன3C ேகால* ெபற��ைனயா        185 

அC��� ேமகைல� மாCெகா"�ப& - .Cக3= 

ந�பதிைய5 ேசரவ� நCைகேபா( ெச�=ம" 

த�பதிைய5 சா�$தைண$த த2கCைக - எ�ப.தா� 

�&தா ெறன&தா� �ராதனவா ெற�மணி 

3&தா =�&த 3.கிாி�A - ெச@கதாம* 

அ�னமா@ 3(=* விைளய வளCகெளலா* 

.�நா� D(�5 
ைவவிைளய - ம�ேவ� 

மீத2ட ேராடம��ப ெவCகைண�* வி�னாE* 

ேகாத2ட 3*ெபா�$தி� ெகா2ேட - ேவத2ட* 

 

ஒ�ப Nய�&தNய ���� �வா�மீ.        190 

ெவ�ப ம=மதிய ெம@�ாிAச& - .��=�� 

உ2ணிலா N2ணா ெதாழி$.மட வா�3=வ� 

ெவ2ணிலா N2� மிகவளர� -க2ெணலா* 

H�ப� D�$தாM* H*ெபா@ைக ந�கா@$. 

பா�ப�ட ேசட� பணCகா�ட - வா@��(ற 

கCைக�ட� வ$தா8� க2�வ� Iெர�= 

தC�=த� ம�க டைமவி��ப& - .Cக3=* 

3&தீ வள��பமைற 3�ேனா� வி�$திக 

ர&தீ யவி�ப வவ�மாத� - ெகா&தி� 

 

ெகாDயைனயா� ெகா*ைம3ைல� ��ேற வ�&த&        195 

.Dயிைடேய நி�= .வள - ெநDய 

கலவ மயி"வ�C க$தேவ� ேதேர 

உலவ நிைலெபய�N( ேறாட� - �லவ� 

இர�பாைர யி�லாயி னீ�Cக2மா ஞால* 

மர�பாைவ ெச�=வ$ த(ெற� - =ைர�◌ாவி� 

ைவதைல யAசி வள&தா ாிர�பவ�தா* 

எ@தைல ேநா�கி யி�$தவ� - ெபா@தவிர 

இ�ெல� ப.ெமா�வ ாீெய� ப.*விைனயா* 

ெசா�ெல�ப தி�=ெபய�5 ெசா�லாக - ந�லவள* 
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185-190. ேகால*ெபற-அழ�2டாக. �ைனயா - அணி$.. ���-வைளய�. ந�பதி-

ந�ல கணவ�. �&தா=-�திய ஆ=. �ராதன*-பழைம. 3.கிாி-பழமைல. .�*-

ெபா�$.*. அம��ப-ேபா� ெச@ய. ேகாத2ட*-வி�. ேவத2ட*-மைல. �வா�-

�விய�. 190-195. .��=��-சேகார�பறைவ. பண*-பட*. உகர&தீ-வயி(=�பசி. 

195-200. ெகா*ைம-ப�&த. .Dயிைட-உ��ைகைய�ேபா�ற இைட .வள-அைசய. 

இர�பாைர ெய�ப. 3த� அ(= எ�ப. வைர தி���ற�. வள&தா� - ெச�வ&ைத 

�ைடயவ�. 

 

மி�ெகலா நாJ* விழவறா Iதியணி        200 

தி�ெகலா ேம&தம" ேச7�* - 3�கணனா� 

ம$திர ெமா�றா யிரமா@ வள�$.பய� 

த$தி� ெமா2மயிைல& த2மைல�* - ப$தம= 

த�ைன ம�வினைர& தானா��$ த�ைம�ைட 

ம�சிவ ஞானி ம�விவா, - ந�னிைலயா� 

அ*ம பிரம�ர மா�* ெபா��படேவ 

ெபா*ம�ர ெம�* �க,�பதி�* - எ*மிைறவ� 

I(றி�$. வாழிடCக2 ேமவியிவ( ெறா�றி=* 

ேத(ற 3ண�$.நீ ெச�MCகா� - ஆ(றMட� 

 

இ�ைல யிைறவனா( Hதமலா "Cெக�=        205 

ெசா�" �ைனமறி&.5 U,$.தா� - ந�ல 

அலகா �தெமறித லா�ைர�ப ன$த 

உலகா யதைரேக� ேடாேட� - பலகாM* 

நாேண. மி�றி� க�மமலா னானிைறைய� 

காேண ெனCக�ம கா2Dெயா� - Hேண� 

நிைனயE வா�� நியாய ைரைய& 

திைனயள வாயிநீ ேதேற� - பிைனவ�ைவ 

ேசDயைன ெநAசேம ேசரவவ� ற*பிெயன 

நாD ெயா�சிறி.* ந2Eேற� 6Dெயா� 

 

�&திகண பCகெமன� �&திெக�ட �&தைர        210 

ெம@&தெதன நி�= விடாதிநீ - 3&திெப= 

த�ைன யEவா�கி& தா,பAச ரா&திாிதா� 



19 

 

எ�ன ெசா" மிைச$.ேற� - நி�ைன� 

ெக��பேத ெய2ணி� ெக�*ேயா கிகைள 

வி��பேத ந�ெற�= ேமேவ� - அ��பெதனா� 

க�ைள� �D&.� களி�கி�ற வாமிெமாழி 

ெகா�ள& த�வெதன� ெகா2�ேற� - ெம�ள� 

ப�தி வி�தி ப�&தறியி� 3&தி 

த�திெயA சாCகியைன5 சாேர� - மி�திெப=* 

 

200-205. எலாநாJ*-எ�லா நாJ*. ேச7�*-காைளைய நட&.*. தானா��த� - 

ெபா@யறிைவ ெயாழி&. ெம@யறிைவ� ெகா�&த�. 205-210. 3த"ய அDகளா� 

சமயவாதிக� ெச@தி உைர�க�ப�கிற.. 210-215. ெம@&த.-உ2ைமயான.. 

இைச$.ேற�-ஒ&.�ெகா�ளாேத. 

 

நAசமா� க2டெனா� நாரணைன ெயா�பா��*        215 

பAசமா பாதகைர� பாராம� - அAசிநீ 

ெச�= தி�மட&ைத5 ேச�$.கL நீ�&தடமா@ 

நி�= நறியகL நீ�H�ப& - .�= 

3கிலா யைட$.�ைக O�=ல�C கா�க 

நிகமா கம*விதி&த நீதி - இகலாத 

ேகாDமைற ேயா�நிைறய� ெகா�J3ண வி�பயைன 

நாDயி�* பி5ைசயா ன��ெமா� - ேகாDசிவ 

ேயாகிக��� ேபான 3வ$. சைம�பாைர� 

ேபாகிக��� �(றைனய ெபா(சைடேம� - ேமாகிக��� 

 

Hசைன�� ேவ2�* ெபா�JதN கி�றாைர        220 

வாசமல� ெகா@. வ�வாைர� - Hசைனெச@ 

கி�றாைர ஞான'� ேக�பாைர ைக$ேதாதா 

நி�றாைர ேமனிெயலா* நீறணி$. - ��றாத 

க2D �ைன$. கமலா தன&தி�$. 

ெகா2� சிவைன� �றி�பாைர� - க2��கி� 

ேபா(றிவணC காN� ��$. �ரெமாி&த 

சீ(ற மற$தெத@வ சிCக&ைத - மா(றல�* 

சீமாைன ெய�=$ ெதவி�டாத ெத�ள3ைத� 

ேகாமாைன ஞான� �ண���ைற�- Hமார� 
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வ2� படாத மலைரநாA ெச@தவ&தா�        225 

க2�ெகாJ$ த2ண=*HC க(பக&ைத - ம2டல3* 

ஏைன� �வனCக ெள�லா3* ேவ2�ப
$ 

ேதைன5 சிவஞான ேதசிகைன - நீெந� 

��கிெயதி� க2�ெகா2ேட ேயாD� ெப�மா� 

தி�வDயி� I,$த�� ேதCகி� - ப�க3ேத 

ேவ2�வா� ேவ2�வன ேவ2Dயவா ேற�தN* 

ஆ2டைகேய ெயCக ளரசேன - நீ2டெவா� 

த$தித� ப5ைச�ைன த�ைமயா னீ2�ப5ைச� 

க$த மரபிM=C காரணேன - ப$தமற 

 

215-220. .�=-ெபா�$.. இகலாத-மா=படாத. ேபான*-உணN. 

220-225. க2D-சிவக2மணிமாைல. கமலாதன*-ப.மாசன*. Hமார�-காம�.  

225-230. ெந���கி-ெநகி,$.�கி. ப5ைச�க$த மர�-ப5ைச�க$த ேதசிகா மர�. 

 

ஆளாய வ�ப�� கமரா பத*ேபால        230 

மீளாத I�தN* வி&தகேன - ேவளாைண 

த�J மDயா� தம��& .ைணயாக� 

ெகா�J மி�மல�&தா� �Aசரேம - வி�ளலற� 

ப&தி� கடM� பD$த வDயா���& 

தி&தி��C ேகாதிலா& ேதற � - 3&தி��5 

சாதியா ல�=ாிைம சாதன&தா ெல�=2ைம 

ேபாதியா ந��ெமா� ெபா�மைலேய நீதியா� 

I�* ெபா�J* ெவ=&.3&தி ேவ2�வா� 

ேத�A சிவஞான ேதசிகேன - பா�* 

 

ெபா�ேள ெயனவணCகி� ேபா(றிநி�= நி�ேப        235 

ர�ேள .ைணேவ றறிேய� - ெத�ேள 

நின. தி��பவனி ேந�$தநா� ெதா��� 

கன"� ெமLகா@� கைர�* - �ன�ெப�� 

க2ெணா� நி�ேறC�C கC�� பக"�றி 

உ2ண N��க Nவ�ெபாழி�* - ப2ெணா� 

பா� நிைனெம@ பைத�க நிைனெயC�* 

ேத� 3��$ திைக&தல=* - வா�ெமைன� 

பாராேனா ெவ�* பரம சிவஞானி 



21 

 

வாராேனா ெவ�* வழிபா���* -ஓராேனா 

 

எ�ேனா ெயன��ல*� ெம�ைனநி�பா( +தாக        240 

அ�ேனா பலெச@ தஞெர@.$ - த�ேனா� 

உட*�* ெபாைறயா ெயாழி�ப� க�.C 

��*ப* பைகயாக� ெகா�J* - அடCக 

ஒ�H த�மி�லா .(ற விட&ேத 

வ�H ரணமா ம�வி - ஒ�ேபா.* 

ேவறிலா ெதா�ப வி�*�=மB ெவ�யிைர 

மாறிலா ஞான மணிவிள�ேக - ஈறிலா5 

ெச�வேம ெயCக� சிவஞான ேதவேன 

க�விெகா� காணாத கா�சிேய - ��Mவா@ 

 

��M மளN 3ைனவி��� ேபாவ.நா�        245 

இ�ைல யிைறவேன ெய�றநீ - ெதா�ைல 

விடய நிைன$தக�= மீளாம னி�லா 

.ைடய மலவி�ைள ேயா��A - 
டைர 

மர3* நிழM* ேபா� மாைழ�*H E*ேபா� 

இ�ைம யேபதெம�ப ெத�=* - பர3யி�க� 

ேவெற�=* ேவற�ல ெவ�=* விள*�தலா� 

Iெறா�=* தாதா� மியெம�=* - மாறி�= 

சாமி யDைமெயA ச*ப$த ெம�=3ள* 

ேவமிகைல ேயா�ெமாழியி� I�பாைன& - ேதாமி� 

 

230-235. ேதற�-ேத�. I�*-இ�ல3*. 235-240. �ன� - நீ�. கC��-இரN. உவ��-

மகி,5சி. ஒரேனா-உணராேனா. 240-245. அஞ�-.�ப*. ��Mவா@-தLNவா@.  

245-250. I=-ெப�ைம. ேவ*-ேவ�*. I�பா�-அழி�பவ�. ேதாமி�-�(றம(ற. 

 

உலகி( கிைறவ பாதான ெம�=* 250 

இல�(ற ந�னிமி&த ெம�=* - நிலN(ற        

ஆவி யEெவ�= ம�= நிைறெவ�=* 

ேமவிய மாையதா� மி&ைதெய�=* - ஓவில. 

நி&திய ெம�=* நிக,&தி மயC�*ேபா� 

அ&தைன�$ தீ�&த வ�ளாைன� ப&தாிைட 
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உ�ள பDேதா(= 32ைம �ைடயாைன& 

ெத�JA சிவஞான ேதசிகைன - வி�ளலற� 

ப(றி யDேய� ப�மி� ெப�$.யர* 

3(= மறி$.ெசல 3�நீ - எ(=திைர 

ேவைல�ல ெக�லா* விய��A சிவஞானி        255 

மாைலமன ேமவாCகி வா. 

 

250-255. ப&த�-அ�ப�. எ(= திைர-எ�&ெதறி�* அைல. 

 

சிவஞானபாைலய �வாமிக� ெந��வி���சிவஞானபாைலய �வாமிக� ெந��வி���சிவஞானபாைலய �வாமிக� ெந��வி���சிவஞானபாைலய �வாமிக� ெந��வி��� )*றி*+)*றி*+)*றி*+)*றி*+    
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