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இ� ஓ� சீட� த� ��வி� மீ� பா�ய ஞான மா��கமான பி�ைள�தமிழா�$. 

சிவான%த� பி�ைள�தமி
� �றி��ைரெயா�& அைடயா� உ. ேவ. சாமிநாைதய� 

*+ நிைலய�தி-�ளதாக� �றி�பிட�ப./ள� "தி�வா0� தி��பரைவய$ைம 

ேபாி+ �தி�த சிவான%தமான பி�ைள�தமிழி� �றி��ைரெயன விள2�கிற�. 

 

கா���ப�வ 3த4கவி தி�ெவ5ெண7 ந+8ாி+ ேகாயி+ ெகா5ட ெபா+லா 

விநாயகைர� �தி�த காரண�தா+ இ%*லாசிாிய� தி�ெவ5ெண7 ந+8ாி+ 

பிற%தவேரா என ஐயேம4ப/கிற�. சீகாழி; ச.ைடநாத� ெப�மாைன� 

�தி�தி��ப�$ ேநா�க�த�க�. பாட�ப.ேடா� (சிவான%த�) "அ<�த மி+லாத 

விடமா$ ஆ0� நில�தினி+' எ�பதா+ தி�வா0ாி+ உ�ளவெர�ப� ெதாிகிற�. 

ம4&$ இவ� த�தா�திைரய� மரபி+ வ%ததாக 642-ஆ$ பா./ >&கிற�. 

 

தால�ப�வ$ 1-4-பா./�களி+ ஆறாதார2க?$ மதிம5டல$ பிரமர%திர$ ஆகியன 

விள2க� >றி ஆ5/�ள யாைன3க�, வ+லைப, - பிரம�, வாணி 3த@ய 

அAவAவாதார��� �ைடயவ� பா./� பாட ''நீ ெதா.�@+ க5வள�வாயாக'' 

எ�கிறா�. இ%*லாசிாிய� 3த4க5 ெப5களி� ைமய@+ மய2கி� பி�னேர 

ஆ.ெகா�ள�ப.டதாக 652, 659 பா./�களி+ >&கி�றன�. ேச�கிழா� 
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பி�ைள�தமி
 ேபா�& ப��வித 3�தி வைககைள� >றி அைவக�, “பழிேச� 

3�தியாதலா+ அ�ெளா/ �ண�%த 3�திைய� ெகா/�த��'' எ�B$ 3�த�ப�வ; 

ெச7�� கழிேபாி�ப$ பய�ப�. “ெவ& C5மண@4 ெச7ெதாழிலா$ மிகDE 

சிறிேயா$ பல�>� விைளயா.�ட�ைத� கைல�பெத2க� விதிேயாD%த� 

விைளயா.ேடா'' எ�B$ சி&மிய� ெசா4க� க+மன�தாைர�$ இள��$ 

த�ைமய�. இAவாசிாிய� மன$, சில எ�பைவகைள மன�, சில� எ�கி�றன�. 

இத�க5 ைசவசி�தா%த� க����க� மி�� இத4� 3�� இ�தைகய 

பி�ைள�தமி
 இ+ைலெயன; ெச7�வி/கிற�. 

 

இ�பி�ைள�தமிழி+ உ�ள சி�தா%த க����ள ெச7�.க.� ெபா�� >றின உய� 

தி�வாள�. ச. ச;சிதான%த$பி�ைள பி.ஏ, எ+.�., ஓ7Dெப4ற ஜி+லா க+வி அதிகாாி 

அவ�க.�$, தி�வாள�. டா�ட�. ெமா, அ. �ைர அர2சாமி M.A., M.O.L. Ph. D. 

சீனிய� ெல�சர�; ெச�ைன� ப+கைல� கழக$ அவ�க.�$, ம4ற சில ெச7�.�� 

ெபா�� >றின தி�வாள�. ப5�த வி��வா�. �. ரா. ��ேடா�தம நா�/; 

ஜூனிய� ெல�சர�; ெச�ைன� ப+கைல� கழக$ அவ�க.�$, சிவகாமிய$ைம 

பி�ைள�தமிழி+ 3த+ 4-பா.�4� உைர >றிய தி�வாள�. வி�வா�. 3�ெப�$ 

�லவ�, சி�தா%த ர�நாகர$. 3��. <. மாணி�கவாசக 3த@யா�, தைலவ� 

(Principal), த��ர ஆதீன� கீ
�திைச� க+8ாி அவ�க.�$ எ� ந�றி உாி�தா�$. 

 

இ�பி�ைள �தமி
 Hவ�ட� காடலா�� 2676-ஆ$ எ5 ஒைல; <வ�யினி�& 

ெவளியிட�ப/கிற�. இ� 1951-52-இ+ ெத�னா4கா/ மாவ.ட$ �மர��ப$ 

கிராம�ைத; ேச�%த தி�. ஷ53க$ அவ�களா+ ந�ெகாைட யளி�க�ப.டதா�$. 

 

இ�பி�ைள�தமி
 *+களி+ 4-வ� பி�ைள�தமி
 தவிர ம4றைவக� ஒAெவா� 

பிரதியினி�& ெவளியிட�ப/வதா-$ அAேவ/களி+ ெப�$பா-$ பிைழக� 

மி�கனவாதலா-$ Hல�தி+ பிைழயா��ளைவக� �றி��ைரயி+ தி��த�ப./� 

ெபா�� >ற�ப./�ளன. அைவகளி�ப� Hல�ைத� தி��த$ ெச7� ப���மா& 

ேக./� ெகா�கிேற�. (உ-$) இைலெகாண&$ Kவதி+ (458), ேசெலன� 

க&வி�க5 (486), ேதாய (285) ேபா�றன இைலெகா ண&$ K%தில; ெசெலன� 

க&வி�கண, ேதய என 3ைறேய �றி��ைரயி+ கா.ட�ப./�ளன கா5க. 
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இ�பதி�பி+ காண�ப/$ தவ&க� மறதி 3த@யவ4றா+ ேந�%தன எ�ெற5ணி�  

ெபா&���ெகா5/ இதி+ விள2காத இட2கைள அறிவி��மா& அறிஞ�கைள 

ேவ5/கிேற�. 

 

இ�பி�ைள�தமி
� ெகா�திைன; சிற�பான 3ைறயி+ அ;சி/வத4� 

Hல�பிரதியினி�& ெபய��ெதLதி�$ �றி��ைரெயLதி�$ த%த வி��வா�. தி�. 

இ. பா. ேவMேகாபா+ அவ�க.�$, ம4&$ வி��வா�. தி� வி. N. கி�Oண�, 

�லவ� தி�. 3. ப<பதி ஆகிேயா���$ எ� ந�றி�ாி��. 

 

இ%*ைல ந�� அ;சிய4றி�த%த இர�தின$ அ;சக�தின���$ எ� ந�றி�ாி��. 

 

ெச�ைன, 12-2-56.        தி. ச%திரேசகர�. 

_____________________________________ 

 

சிவான�த� பி�ைள� தமி�சிவான�த� பி�ைள� தமி�சிவான�த� பி�ைள� தமி�சிவான�த� பி�ைள� தமி�    

 

ெபா�லாவிநாயக! �திெபா�லாவிநாயக! �திெபா�லாவிநாயக! �திெபா�லாவிநாயக! �தி    

639. <டெராளி விள�கா7 நிைற%த பாிKரண; 

      ேசாதியா ன%தவாாி 

ெசா+-�� மன��� ெம.டாத நி�திய 

      ெசா0பெம7� கடDெளழி+ேச� 

வடவி�� க%தைழ� நீழ@ @�%�நா+ 

      வ��க�� �ாி%தபரம� 

மகிLற நிைன%தகில மதில�ைம ேயா�3�தி 

      வழிேய ெதாட�%த�ளிேல 

திட3ற விள2கDE சகளD� வ2ெகா5ட 

      ேதசிக� தைலவனான 

சிவான%த ஞான;சி ேராமணி� க�பினா4 

      ெச+வந4 றமி
ெசா+லேவ 

கடகய 3க�தைன நிைறத� வயி4றைன� 

      ைகைய% தைன�க�ைணேச� 

கதிய� ள�./ைற ெபா+லா விநாயக� 

      கழ@ைண� பணித+ெச7வா$. 

---------- 
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கா��கா��கா��கா��� ப"வ�� ப"வ�� ப"வ�� ப"வ�    

தி"மா�தி"மா�தி"மா�தி"மா�    

640. சீ�K�த பவளD� வி4ப;ைச ெயா��றE 

      ேச�%ெதா�ைம யா7விள2க; 

ெசL$�ன @ள$பிைற பணாடவி� ெகா�ைற�E 

      ெசEசைடயி+ ைவ�த 3த+வ� 

ேப�K�த மகிதல% த�னில� ?�வமா7� 

      ேபர�� விள�கவ%த 

ெப�ைமத� மினியெம7E ஞான; சிவான%த 

      ெப$மா� றைன��ர�க 

தா�K�த களபவிள வன3ைல� க�னிதா. 

      டாமைர; ெச+விேக�வ� 

ச�வDயி� க.�% திதி�ெதாழி னடா��% 

      தயாநிதி யர�றன��� 

கா�K�த Pகரம தாகிய� ேத��2 

      க5ண�; சி��ேமறா 

க;<ம%�2 கிாிைக ைய;ெச7� ம��தD 

      க�ைண� ப<2ெகா5டேல.        (1) 

 

�"#$கச$கம!�"#$கச$கம!�"#$கச$கம!�"#$கச$கம!    

641. தி�ேவட ம��ைன% ெதாளி�சா தன��ட� 

      றி�ெவ5ணீ &$�ைன%� 

திக
த� பதமதி4 பா�ைக யில2கந4 

      றி�ேமனி ெகா5/லகினி4 

��ேவட மாகேவ வ%த�? 3�தம� 

      �ைறவ4ற பாிKரண� 

ேகாதி�ெம7E ஞான�தி� மணிசிவா ன%த 

      ேகாமா� றைன��ர�க 

உ�ேவட ம�ேவட 3�வ�வ ேவட�தி 

      ெலா�றிெலா� �வைமயி+லா 

Bய�Qல P��$ காரணமா7 விள2�ெமழி 

      -5ைமந4 ற�ைம�தD% 

த�ேவட மாம�ப� கா5கி லEஞான% 

      தவி���ெம7� ெபா�ளிர�க% 

த�$ெபா�� பர$ெபா� ள�$ெபா�. ��@2க 

      ச2கம� ெபா��கடாேன.        (2) 
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ேவ&ேவ&ேவ&ேவ&    

ப'சா(சர ம�திர�ப'சா(சர ம�திர�ப'சா(சர ம�திர�ப'சா(சர ம�திர�    

642. பாிK ரணேம D�வாகி 

      பா�மீ �&%த� தா�திைரய� 

பரமான%த தீ��த �ய� 

      பரமா ன%த ேயாகி�ட 

ன�ளா ன%த� சிவ�பிரகா 

      சBEசி4 ச.ைட நாதBமா 

யர2கி ல�ேய4 காகவ� 

      ம�.சி வான% தைன�கா�க 

விாிவாE சைமய ம�கட%� 

      ேவதா% த�தி� 3�வாக 

விள2�$ ெபா�ளா7 ெம7ய�யா� 

      வினாவி -ண��� 3ண�வாகி� 

ப�வா தீத� �ற%ெதாளி�$ 

      பரம ரகசிய மாம%திர$ 

பவமா$ விைன�ேகா� ம�%தான 

      பEசா� கரம% திர%தாேன.        (3) 

 

சிவெப"மா�சிவெப"மா�சிவெப"மா�சிவெப"மா�    

643. ம�தம& �$�ன+ பண�தரைவ �Eசைடயி+ 

      ைவ��மகி L$பரமனா ர2கைற மிட4றெரழிலா� 

ம./லD ம$�ய மல��பத மில2கிவ� 

      ைம�கMைம ப2கன� ளான%தநட ன�த�மதமா 

ர�தி�ாி ய$பர Cத4கண ன�%தவரவ�� 

      க���ாி%� மகி
வா7 நி�ற3த ன4க�ைண 

யான4�த நிர%தர� மல��கைண யன2கைன 

      யளி�த�? மி�பெந/மா ல2கமல B��மாிதான 

சி�தமல ப%தமதி -4&மர ணEெசனன 

      மி�கவள �$�வியி ேலத2�சக ல���ம�ளா� 

சி4றறி ெவாழி%தினிய 3�தியி லைட%தி/க 

      சி�திதர வ%த��ஞா ன%திகL 3�தினினிதா7� 

ப�திெச� ம�ப�க� க��தி-ைற �2கடD 

      ணி�திய� விள2��� நாத�றமி யB�ெகளியா7� 

ப4பல வித$ெப& மன�திைன ெயாL2க� 

      ப/�திய� ட%தி/சி வான%த ைனயளி�த�ளேவ.  (4) 
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உைமஉைமஉைமஉைம    

644. கமல3கினி காளி க�மிர� 

      கமலவிழி மகா<%தாி ேகா.�ேன� 

கனகவைர 3க�ைன ெகா�க�த� 

      களப3ைல யினா�பEச வ.டா�காி 

நிமலாய மணிச�ல ாிடமதி 

      னிைலெகாணி ம@யாட$ பாிசீ��திேச� 

நிலDமதி 3கெகDாி யகெநக 

      ெநகD3�� சீர�ப �.ெடா��ேமா� 

விம@�ய� மைலயைரய ன��<ைத 

      விைனகளகல ேவய2ைக ைய�>�பிேய 

விதிதிகிாி கரனமர� 3னிபர 

      வியபயி ரவிபாத% தைன�ேபா4&வா 

ெமம�மன மதி-வைக த�வ� 

      ளினியD� வமா7வ%த ெம7�கீ��தியா 

னில�மக மணிதைகெகா� ��மணி 

      யிைறவெனழி+ சிவான%த ைன�கா�கேவ.  (5) 

 

கணபதிகணபதிகணபதிகணபதி    

645. பா�த2கிய வ�ப� மன�தினி 

      ேலத2கிய ெவ$பிற வி��ய� 

      பாச2க டவி�%ெதாளி �4றெம7 

      ேநச%த�மி �ப� ெளா��3 

பாய2ெகாள வ��வி ழி��& 

      காய%தனி -$பாி சி�ததி 

      பாகி�ற� ப5ெசா -ைர�தினி 

      தா�$ெபா�� சி%ைதநி ைன�ெதழி+ 

சீ�த2கிய வ$பர� ெம7�தவ 

      *-%தர ல2கமி ���மி 

      ேயாக$ �ாிகி�ற வD�திாி 

      ேசாி%த வித2களி ய��ப 

ேதசEெசய வ%தம க��வ 

      ஞான% திறெம� றறிவி�தி/ 

      ேதனி�<ைவ யி�பமி ��தசி 

      வான%தைன ெய�&ம ளி�திட 

வா�த2கிய ெகா2ைகம த�ெதL 
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      P�ம2ைக யிட%தனி+ ைவ�தம 

      ணாள�றளி ைர%��க ர�தின� 

      மாத$பிைக ைம%த னி��தைன 

மாக$�விெய�&� தி�தினி 

      தாய$� வல$�ாி ய�கர 

      மாவி�கனி ெகா5ட மகி
;சிய� 

      ேமாி��ற ெம2�ெம L�ெதL� 

ேத�த2கிய ெகா$�மி க�கனி 

      பாச$�ைன ய2�ச 34றக 

      ேணச%திக
 ெதா%திவ யி4றின� 

      பாத%ெதாL ம�பர க�தினி 

ேலத2க ளக�றிட ந4றய 

      வா�$ப� நி�றி/ 3�கண 

      னீதி2� மிய$�த ெலா�ப& 

      நாத�ெற� ட%தி 3க�தேன.        (6) 

 

)"க�)"க�)"க�)"க�    

646. ப�னக$ �ைனைகயா4 ப�னக$ �ைனைகயா4 

      பதமலாி டாம+ெச7ேத� 

ப�தியி லக%தனி4 ப�தியி லக%தனி4 

      பலேக�வி யா-ைள%ேத 

ென�னக5 �தமா� ெம�னக5 �தமா� 

      மிைற<க% த�ைனநாட 

ேவைழயி� ேமல�ைள ேயைழயி� ேமல�� 

      சிவான% தைன��ர�க 

ெபா�னைக �றா�கதிெகா� ெபா�னைக �றா�கதிெகா� 

      �க
ம�க� மEைஞR�தி 

ேபாத2 கட%தவ� ேபாத2 கட%தவ� 

      �னிதெம7E ஞானன�யா� 

ெத�னக% தனி-&% ெத�னக% தனி-&E 

      சிற��& 3னி�காாிய� 

ேசவ4 ெகா��கிைறவ� ேசவ4 ெகா��கிைறவ� 

      ேதவ�ேச ைன�கதிபேன.        (7) 
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ச(ைடநாத�ெப"மா�ச(ைடநாத�ெப"மா�ச(ைடநாத�ெப"மா�ச(ைடநாத�ெப"மா�    

647. விாி�த சைட�$ Cத+விழி�$ 

      விழிக ளிர5/ மணி��ைழ� 

மிளிர ேகார விய-ெமழி� 

      ேமனி; சிவ��$ ப<2கவச% 

தாி�த வ�D$ �ாி*-$ 

      தைலமா @ைக�$ நி�வாண� 

தைக�2 கைத;சி� மய�கர3% 

      த�$ெபா4 சி&கி5 கிணி�டேன 

யர4&$ Sர கி5கிணி�$ 

      மரவ� தைரநா5 �Eசித�ேதா 

டம�$ பத�ேதா� சீ�காழி� 

      கதிப� றைனேய மிக�பணிவா% 

தி��த மணியா% தி�வ�ளி� 

      வ�வா7� திகL$ �ணமைலைய� 

ேத�%த ஞான;சி வான%த� 

      திறைன� பாிவா7� �ர�கெவ�ேற.        (8) 

 

சர*வதிசர*வதிசர*வதிசர*வதி    

648. பவள� கனிவா7 மல�விழி�$ 

      ப�ம 3க3$ பிைற;சைட�$ 

பணில� கள3$ கைழ�ேதா?$ 

      ப�க மணிேபா� ற�கர3$ 

கDள� கய�ேகா. �ள3ைல�2 

      கதி�ெவ5 கைல�% ��யிைட�2 

கமல� பத3E சசிெயாளிேச� 

      க�ைண� கடலா% தி�D�வா7 

தவள� கமல% தனி�மிகS4 

      றி���$ வ�ைவ; ச�3க�ேதா� 

ற�கா த@ைய; சகலகைல� 

      �ாிய கைலவா ணிைய�பணிவா% 

திவள� கதியா% தி�வ�ளி 

      லM�க ?வ%தி� �றD�வாE 

சிவான% தைனநா ெடா&$ேபா4ற+ 

      ெச7�$ பBவ4 றைழ�திடேவ.        (9) 
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அ,யா!க�அ,யா!க�அ,யா!க�அ,யா!க�    

649. தி�வா சக�கடD ள�ப�ச$ ப%த�$ 

      தி�நா வலE<%தர� 

தி�Hல� ப.டண� திைறவ�2 க/ெவளி; 

      சி�த�சி� த$பலவ�% 

த�வாச மார�. /ைறேமD ெம7க5ட 

      த$பிரா ன�ண%தி�% 

தைக�மா பதி�ந� கீர�சிவ வா�கிய� 

      தயDக5 Mைடயவ�ள+ 

ம�வாச க2கட% ெதாளி�த�2 �ைகநமசி 

      வாய�க5 ண�பன�ேள 

ம�Dவ� ?வ��2க வAைவயிவ� 3தலாக 

      வ�3ய� மக�ேதா�கேள 

��வாச மினிவரா ம4கா�க வ�ப�� 

      ேகா��வ மாகவ%த 

D�தமைன யான%த நி�தியசி வான%த 

      D5ைமைய யளி�த�ளேவ.        (10) 

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

ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�....    

 

650. தி�Cத@+ ெவ5ெபா� பர%தாட ந4க�ைண 

      ேச�விழியி ல3தமாட 

திக
த�2 �ைழ�ட� பவளவா யினி-தD 

      தி�ம%த காசமாட 

ம�மமதி லணியலா பரண3E சிவ�விழியி� 

      மணிகடா வட3மாட 

ம�Dசி& கி5கிணி கTெரனD ெமா@ெகா5/ 

      வளைமத� மைரயிலாட 

அ�ணவ$ �யமதனி @னியகர தலமதனி 

      லEச-ட� வரதமாட 

வ�ய�பர DEசரண மீதி4 சத2ைக�ட� 

      அ$ெபா4 சில$�மாட� 

ெத��வ� ம�ைமய�க5 மன�வைக யாடேவ 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள 

சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள.        (1) 
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651. பலவித3$ ேநா7ெகா5ட ெவளியB� கஃதற� 

      பாிவா ெயL%�வ%� 

ப��வ� �டனைழ� �ய�H�& நா��$ 

      பா�திர5 ைட�மட�கி 

யில�ெமா� நா�யி னி&�திவிழி ேநா�கியி2 

      கி%ேநா7க V��கலாெம� 

ேற%�ைக� ைபயவி
� தினியெவ5 ெபா�யவி
த 

      மீ%�கர மி.�த4� 

நிைல�&$ ப�திய% தன�பா ேதாதக 

      நிேவ�திய மத�றிேவறா$ 

நியமமா கா�%த B&திெய% த�வழியி+ 

      நி+ெல�& விைனகV��க� 

திலதமா ெயா�வயி� தியனாக வ%தவ� 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள 

சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள.        (2) 

 

652. பாசெமB மடவியி Bைழ%ெதா�ைம யி�றிய� 

      பEசவி% திாியேவட� 

ப�கமதி� ம�Dெம� ைன�பிாி� தாள� 

      பாி%�வைக யாகயினிதா 

ேயாைசCக �2�ைழ� கி�பம� வ;சிவ 

      B5ைமெமாழி ேபசவா� 

3டலம� �ளக3ற வினியபாி சைன�தD 

      ெமாளிமல�� கரமிர5/ 

மாச&2 க.�ன+ கா5ட+ெகா5 ��ப3ற 

      வா7�தச2 கமேவட3$ 

வா7��ண�D தீ��த�பிர சாத3$ நாசி�� 

      வாசமர வி%தபதமா7� 

ேத<லD 3ைழகா.� �ைழைய� பி��பதா7� 

      ேதசிக� தி�ேமனியாE 

சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள.        (3) 
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653. அ�ளாள னாகிேய விைளDெசய ேவ�வ� 

      த<�தமி+ லாதவிடமா 

மா0� நில�தினி -�னி�ழ ைவ��ாி% 

      தறிDதைன ேயவிைத�� 

ம�ளான வி�மாைய க�ம% திேராதமி�5 

      ம�விய; சி4றறிெவB$ 

வைகெகா?2 கைளைய� பி/2கி ய�பயி�த�ைன 

      வாடாம ேலவள��� 

ப�வ34 றிலகD% தனெதன� கி�ைபயா7� 

      பா���ந� றா7விள�கி� 

பல�ற�வ ெத�ெறன� பக�Dெகா5 /�ள$ 

      பL�தபி� பதைனயினிதா7� 

ெதாிவாிய ெப�S/ ேச��கி�ற வ+லவா 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள 

சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள.              (4) 

 

654. உலகதனி -யிாினம வ�ைதய� தீ�%திட 

      Dதி��ைதய மாகவ%� 

ெமாளி�ண� வாியதா மி�டைன வில��ேமா 

      �5ைமயா7� ��ைமயான 

பலெவாளியி� மி�திைய விL2கி ெய2ெக2�$ 

      பர%த�பிர காசமாகி� 

பக@ரD மி�றிய; <டரதா7; ெச2கதி� 

      பர�பிவ� ேமனியாகி 

அலகி-யி� க.�வித மகித32 கா� 

      ம�ண�ற� வலவனாகி 

ய%தர� தினினி� றிழி%�மன 3��வா 

      ர$�ய$ Kாி�கD$ 

திலதெமன வ�ப�தி ெயனவ�% ேதசிக� 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள 

சிவான%த நாதாத வான%த நீதேன 

      ெச2கீைர யா�ய�ேள.              (5) 
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ேவ& 

655. திைண நீ� ந+வளி ெவளியா ெயா@�ண� 

      ெசவிேதா+ விழியாகி; 

சி2�ைவ �டனா கி�மா ெயா@பாி 

      ச33� வாயிரத 

மணம� வா7வா� க��2 கர3$ 

      வ�பா ���தமா7 

மன3$ ��தி� மா2கா ர��ட� 

      மகி
சி� த3மாகி 

யிைணத� 3�கா லமதா7 நியதி� 

      ெமழி+கைல வி�ைத�மா 

யிராக$ ��டB மாைய� மாW 

      ேதLம தாய�ைம� 

கணித� மலர� த�மிைற வாநீ 

      யா/க ெச2கீைர 

யான%த மானசி வான%த ேதேவ 

      யா/க ெச2கீைர.              (6) 

 

656. தவமி� சிவத� �வமா7� பிேரர% 

      தைன�த வாதாகி� 

தகைமய தாயா றா&% ெதாழி+ெகா5 

      டைசய� தாரகமா7 

நவவ� வா7�தB கரண� வனேபா 

      க3ம� ந+கியதா7 

ந+விைன தீவிைன �ளதா7 த�னா+ 

      நானா ேபத3மா7� 

பவம&� �தD 3�வா7� ேகவல 

      பா�ைமய தா7நிைலயா7� 

பக�த� மில� திேராதா யி�கி� 

      ைபயதா ய��வ�வா 

யவநிதி யறவ�% தவநிதி ேயெய�ைன 

      யா?$ ெம7வ�ேவ 

யான%த மானசி வான%த ேதேவ 

      யா/க ெச2கீைர.              (7) 
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657. ம�வி ய�.ேக வலமதி னிைலெப& 

      3யி�தB� காதரேவ 

வர;ெச� மி;சா ச�திய தாயி�5 

      மலம� நீ2கிடேவ 

த�மி� கிாியா ச�திய தாயி� 

      ட�ைன யக�றறிவி� 

ற�ைம ெயன;ெச� ஞானா ச�திய 

      தா7ந+ லறிவாகி� 

பரவறி D$பா ச�த றிDமி+ 

      லாநிைல �யிரறிய� 

பைரயா கி�பர தாிசன மா7�பர 

      ேயாக$ ேபாகமதா 

ய�ளா ய�ணிைல த�ெம� னிைறேய 

      யா/க ெச2கீைர 

யான% தமானசி வான%த ேதேவ 

      யா/க ெச2கீைர.              (8) 

 

ேவ& 

658. ஓ�$� ராண2க ேளாேத� ம�பா த%ேதேட 

      ேனார�ப� பாற2கி ேயாேர ன%ேதா வ%ேதாேல 

ேய�E?ெச ேயென�& ேமயா னி2ேக வ%ேதாேன 

      Wத2கி� ேமனி�ற வா
S ெத�ேற ய�பாக 

பாத2க ேளத%� நீதா னEேச ெல�றாேன 

      பாாி2க ேணவ%� 0பா7 நி�ேற ெகா5டாேன 

ேவத2க ளீறி�க ணாவா ர�ேபா யி�பாக 

      ேமDEசி வான%த நாதா ெச2ேகா ெச2கீைர.  (9) 

 

659. ேப�2க Xாி�றி யாேன ெய�பா @�பாகி 

      ேப�2க Y�ெகா5/ தாேன வ%தா� 3�பாக 

ேபாி�ப மாெய2� மாேய க5ேட ெகா5ேடேன 

      ேபத2க டாெனா�& மாகா ெத�ேற �5ேடேன 

ேச�%த வான%த� ேமலா ெய�பா ல�பாகி 

      ேதனி�ப ேன�%த னாேல ய�ேறா ெவ2ேகாேவ 

யா�%ெதா ழாநி�ற பாதா ெச2ேகா ெச2கீைர 

      யாDEசி வான%த நாதா ெச2ேகா ெச2கீைர  (10) 
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---------------------------------------- 

தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�    

 

660. 3தலா கியவா தாரெமB 

      Hலாதார Sடதனி+ 

Hேதா2 கார� கா+நி&�தி 

      H�& ேகாண% ெதா.�லதா 

யதினா @தழ� கானா�� 

      மைம�ேத யிைடபி2 கைலயதைன 

யைசய� கயிறா7 மிக�Q�கி 

      யாைன 3கவ� வ+லைப�E 

சதிராE <வாதி. டானமதி4 

      ச��ேகா ண$ெபா� னிறமா& 

தளமா ெறL��$ நகார�தி4 

      ச�மா 3க�வா ணி�$பாட� 

பதியா7 விள2கி யா2�ைற�$ 

      பாிK ரணேன தாேலேலா 

பக�D� காியசி வான%த 

      பரேன தாேலா தாேலேலா.       (1) 

 

661. மணிK ரக�தி4 றவளநிற 

      மதியி� பாதி ேகாணமதி+ 

வள� மிதழீ ைர%�மிக 

      ம�D ெமL�தீ ைர%தினிதா 

யணிேச� மகர� தினி+ விள2� 

      மாி� மல�மா �D2>ட 

வ�பா4 றிக
%தவ னாகத�தி 

      லைம%த H�& ேகாணமதி4 

றணலா$ �கழப� னிர5�தLஞ 

      சா�%த பனிெர5 ெடL��மதி4 

றகைம� சிகர� ���திரB% 

      த5டா மைர�தா ?��திைர�$ 

�ணமா$ �க
தா -ைரபாட� 

      �லD2 க�ைண� கடல3ேத 

��மா மணிேயசி வான%த 
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      ேகாேவ தாேலா தாேலேலா.        (2) 

 

662. நீல நிறமா$ வி<�தியினி 

      னிகL மா& ேகாணமதி+ 

நிைற%த பதினா றிதழதனி 

      னி4� ெமL�ெத5 ணிர5டாகி 

ேம@� ம�D$வ கார�தி� 

      ேமD$ க�ைண� பதியான 

மி�கம ேயச�ம ேனா�மணி�$ 

      வி��ப மிைச%ேத தா+பாட� 

Qல மக�ற வா�கிைனயி4 

      Zம நிறமா$ வ.டமதி4 

&கV ெரL�ேதா� H�றதனி4 

      &ல2கிய க��த B�கிரக 

ேவைல நட��E சதாசிவB 

      மி�னா� பைர�% தனிவா
�த 

விள2�$ ெபா�ேளசி வான%த 

      விமலா தாேலா தாேலேலா        (3) 

 

663. ெபாறி�$ �லB2 கற2ெகன;P
 

      �ாி�2 கரண2 �ண2க?ட� 

�க
ேச� வி%� நாத3ைம$ 

      Kதா திகேளா �ைவயா� 

ெநறியா தார ம�கட%த 

      நிலD மதிம5 டல%தனிேல 

நி�ற வ3த% தைன�ேத�கி 

      நிைறயா யிர�ெத. ட�2கமல� 

�ைறவா7 மகி
%� விைளயாட 

      வய�ேச� பரனாத வி%� 

3ைரயா �ைர��% தா+பாட 

      ெவா�றா யிர5டா7 H�றா�� 

திறமா யி�ப� தEசா�� 

      திகL 3�ப�தE சா�யிைத� 

ேத�%ேத யா/Eசி வான%த 

      ேதேவ தாேலா தாேலேலா.        (4) 
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664. த%ைத யைனயா7 வ%�சிவ 

      ச.ைட நாத� ��பர�றா� 

த�தா� திைரய� தி�வ�.ச% 

      ததிைய விள�க ெவ�ன�ளி+ 

வ%த வ�ைம� ெகாL%ேதெம7 

      வள�க5 மணிேய யாதார 

ம�DE ெச+வ 3ன�ேகேனா 

      மகி
ேச� ெச+வ மி��கெவ�ேற 

சி%ைத மகிழ விழி�ல�கி� 

      திகழா ன%த ெவ�ளமதி4 

ேசர 3L�கி. ��பமைழ� 

      ேத�கி; <கமா7; <கவ�D� 

க%த மதி+தா லா.ட+ெச7� 

      மதீத� ெபா�ேள தாேலேலா 

வ�ைம� கிர2கி வ%தசிவா 

      ன%தா தாேலா தாேலேலா.        (5) 

 

ேவ& 

665. அகமா மணிேய ெய%ைத� பதிேய ேயகா ேனகா 

      வ�மா மைறேத /Eசி4 பரேன நாதா ேபாதா 

ககனா திகளியா DE<� தமதீ ேறவா
 ேவாேன 

      க�ணா கரேன ய%த� கதிகா ணா�கா ணாதா� 

<கவா ாியினீ றி�க. ெப4&7 தாதா வாேயா� 

      �ைணயா7 வ�மா ன%த� ெபா�ேள மாேத வாநீ 

தகேவ ெயைனயா ?$ெபா4 பதேன ஞானா ேவாதா 

      தவமா னசிவா ன%த� கட+தா ேலாதா ேலேலா.  (6) 

 

666. �ைழேயா டமரா �2க. கைடயா ேமாரா� வா0� 

      �டமா கியS� ெகா2ைக� �ைனமா னா�மா லாேல 

விைழவா7 ெவ�நா ள2�4 றதி+S ணா7S
 ேவேன 

      மிகேவ தயவா யி%த� �விமீ ேதயா சானா 

ெயLமா� விழிேபா னி�ற� ப��பா� பா�வா வாநீ 

      ெயனேவ ெயைனயா ?%த4 பரேத வாேகா மாேன 

தைழயா� நிழலா @�ப� க@றா ேனதா னா7மா 
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      தவமா னசிவா ன%த� கட+தா ேலாதா ேலேலா.  (7) 

 

667. விைனயா+ ெவ�ேத க$ேப த�தி னா+மா மாயா 

      மிளிரா னவிேனா த$ப� திெம7யா காK வா
ேவா 

சைனயா @�டா� 3%த� த/மா றாமா� மாவா7; 

      சகமீ திலேன க%த� தினிறா ேனயா ேவேன 

நிைனயா நிைனவா ல%த� �ய�நீ ளாகா தாேயா� 

      நிைலயா கியேப ாி�ப� �ைறநீ டா$S டா�சீ� 

தைனநா ெயளிேய B$ெப4 றிடேவ தானா� ேவாேன 

      தவமா னசிவா ன%த� கட+தா ேலாதா ேலேலா.  (8) 

 

ேவ& 

668. சி�தி� ெபா�ேள 3�த� மன�திB 

      ��தி��2 கனிேய 

ேதேன ஞானா தீத� கதிேய 

      திAவிய வ4�தேம 

3�தி� கரேச ெம7�தவ ேம3L 

      3தேல நி�மலேம 

Hதறி வான மக��வ ேம3� 

      யாத நிர%தரேம 

ப�தி� கடலா கியவி� தகேன 

      ப<பதிேய நிதிேய 

ப%த ம&�ெதைன யா? மக5ட 

      பரE<ட ேரமைலேய 

��தி� க3ேத நி�திய ேமபாி 

      Kரண தாேலேலா 

ெபா4பத னான சிவான% தாசிவ 

      ேபாகா தாேலேலா.              (9) 

 

669. எ�ைன� தானா. ெகா�ள நிைன�தி/ 

      மிைதயா தாேலேலா 

ெவ�ைன� ேபால� ?�வா7 வ�மி2 

      கிதேன தாேலேலா 

ெவ�ைன மய�கிய மாைய யக4றி/ 

      மிைறவா தாேலேலா 
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ெவ�ைன; <ழ+�ாி விைனைய ெயாழி�தி/ 

      மினிதா தாேலேலா 

எ�ைன� ேபா+வ� மி�ைள வில�� 

      மிரவிேய தாேலேலா 

ெவ�ைன� �+@ய மாக விள�கி/ 

      ெம%தா7 தாேலேலா 

ெவ�ைன� ேபால� ட�ைன யளி�தி/ 

      மி�ேப தாேலேலா 

ெவ�ைன� தாெனB ெம2க� சிவான% 

      ேதசா தாேலேலா.              (10) 

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

ச�ச�ச�ச�பாணி� ப"வ�பாணி� ப"வ�பாணி� ப"வ�பாணி� ப"வ�    

 

670. க�ம$ ெபாசி�பி��$ நா+வைக ேயானியி4 

      க�ெவன வனாதிெகா5/ 

க�தாிய ெவLவைக� ேதா4றமா7; சகளநி. 

      களெமB$ ேனகD�வா7 

வ�ம3 வEசைனக5 மீறி�$ �ைலயாதி 

      மாபாதக2க� ெச7� 

வள�ந�ைம �Eசில� ெச7�ெமா� ந�ைமயா+ 

      வ�மாியதா மானிட; 

ெச�மம� வாயதி� Hட�சில �Eெச$ைம 

      சில�மதி 8ழிகாலE 

சிவ�5ணி ய2கைள; ெச7�ந+ ல��&% 

      ேதகெமன வ�ம�பைர� 

த�ைமெபற வாெவ� றைழ�கி�ற ைககளா4 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள 

தான%த மாகியசி வான%த நாதேன 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள.       (1) 

 

671. பரவிCக� சரகெமன வ�கி�ற வாபாச 

      பலவழியி னி�றமனைத� 

பா���ந� மா��கமா7 நி4கவ�� ெச7�ந4 

      ப�வெனன வா�கிேயயி2 

கி�ெமன வி��திவள� சைம7தீ.ைச க�ெச7 
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      தி��கி�ற ேயாகவைகைய 

யி�னப� யி�னதா மி�தைகைம யாகவி� 

      ெம�&கா5 பி��மிகவா$ 

விாிDதைன நீ2கிேய மன��வி ய�த�$ 

      ெம7$ைமயாE சா�கிர�தி� 

ெம@%த நிைலதனி ேனா�காம+ ேநா�ெக�& 

      ெம7Eஞான மா�$வழிைய� 

த�சம� �றிதைன� கா.�/2 ைககளா4 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள 

தான%த மாகியசி வான%த நாதேன 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள.        (2) 

 

672. திக
த�2 கயிலாய Kதர% த�னி4 

      ெசழி�தக+ லாலநிழ4கீ
 

ெத.சணா H��தமா7 நி�ற�ளி யா2�4ற 

      ெச�பாிய மாதவ�ேதா� 

�க
த�E சனக�3த+ நா+வ��� ம�ளிைன� 

      �க.�யா கமெநறியிைன� 

ேபாதி�� ேமலான S/தD சிவஞான 

      ேபாதம� ற��ெச7யேவ 

மகி
த�% ெதா5/ெச7 தளவ4ற ேபாி�ப 

      வாாிெப& மா2கவ��� 

மாச4ற 3�தியி� ெப�ைமைய� கா5கேவ 

      வா�கிற% த�ெவா�&தா� 

றகD3� திைரெகா5ட சி�மய� ைககளா4 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள 

தான%த மாகியசி வான%த நாதேன 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள.        (3) 

 

673. வ�கி�ற வா&சைம ய2கெணறி 34றி-$ 

      ம&�ேத ப��தந�X� 

ம�வியி/ 3.சைமய ேவதா%த நிைலதைன 

      வாதி�� ெவ�றந�X 

@��கி�ற மலமாைய மாமாைய க�ம3யி 

      ேரடைண வ���;ெசா�X 

ெலழி+ம%தி ர$பத ெமL��$ �ற%த�� 
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      வ2கைல யிதாறின�பா 

ெலா�கி�ற பரவசE ெச7வி�� ஞான* 

      -ய�ெப�ைம ெகா5ட3�X 

-ண�கி�ற வBேபாக சா.சியா ய�ப�� 

      �5ைமைய� ேத�%�ெதளிய� 

த�கி�ற சிவஞான ேபாத* -&ைகயா+ 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள 

தான%த மாகியசி வான%த நாதேன 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள.        (4) 

 

674. அவஞான ம�தீ�$ வ&ைமபல நீ2கிேய 

      அOடபா� கிய3ந+� 

மா�ளா ேரா�கிய3$ ��திர ச$ப��ட 

      னளவிலா வா
D%த�$ 

பவஞான மதினி@னி வாராம ேலகி�ைப 

      பா@��$ ெம7Eஞானமா$ 

பக�வாிய ��@2க ச2கம% தனி@னிய 

      ப�தியா$ ��தி�5டா$ 

சிவஞான சி�தித� மி�வி�ப மாகிேய 

      சிவேயாக மா�ெம�ேற 

ேத�வ� ம�ப�� காசீ� வதி��மணி 

      திகLமி� 3�திைரயினா4 

றவஞான மானெவ5 ணீறளி� தி/ைகயா4 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள 

தான%த மாகியசி வான%த நாதேன 

      ச�பாணி ெகா.�ய�ேள.        (5) 

 

ேவ& 

675. மனமய மதனி4 பிறிவர வி�5மா 

      மலவாண$ ெபா@ய 

ம.ட& சEசித மா�த மதனா+ 

      வ�விைன யைலSச 

வின3& மாையயி Bைரெசய வலம% 

      ெதL%� மய��றD 

மிக-& 3$மல வயமா ��ள 

      விய4ைக யறி%திலதா 
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ெயனெதB ெம�ைக ெய�கா ெல�& 

      மி�%ேத னறிவி�றி 

யி�ப மி��தசி வ%தனி+ வ%ெதளி 

      ேயைன மிக�ெத�ளி 

�னி�� வ�கைர ந/வினி+ நி�ேற 

      ேகாதி4 ெறளிDத�2 

��மணி யானசி வான%த நாதா 

      ெகா./க ச�பாணி.        (6) 

 

676. ஆகமி ெத�& 3யிாி� ெவ�& 

      ம�ளி� தாென�& 

மறியD மறியா ைமைய�ைட ேயB� 

      க��க ழ�ெபறேவ 

யாக$ �ாிய� க+- மி�$� 

      ெமL�கைண ய�ேபால 

வர$ைபயி+ விறகி4 காியி4 பEசினி 

      லனேல4 றி/ெநறியா7 

மாகதி தரவ� ப�வ மதாகிய 

      ம%த3 ம%ததர 

மகி
தீ விரதீ விரதர ெமBநா+ 

      வைகச� தினிWறி4 

ேகாக னக�பத ேமத� 3த+வா 

      ெகா./க ச�பாணி 

��மணி யானசி வான%த நாதா 

      ெகா./க ச�பாணி.        (7) 

 

677. ஒ�ெறன நி�ற� ேவெபா� ளாெமன 

      Dண�த� ெநEசைரயA 

ெவா�றி4 பக�Dெச7 திைறயி� ெவ�& 

      3யிாி� தாென�& 

ெமா�ைற யறி%திைல நி�றைன பாச� 

      ெதா�ைமய தா73தலா7 

ெயா�& மிர5/$ த�றி �ண��தி/ 

      3.ெபா� ணி�தியமா7 

நி�றி/ ெபா�ளா 3கைம ெயL��� 

      கADயி� நிைறவ�ேபா 
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னி�மல மதனி4 ெறளிDற Dதவிய 

      நிதிேய மகி
ெச+வ� 

��ெறன வ�ெம7� தவேன பரேன 

      ெகா./க ச�பாணி 

��மணி யானசி வான%த நாதா 

      ெகா./க ச�பாணி.        (8) 

 

ேவ& 

678. மாதவ மா�கி�ற ேமேலா� ப�க@ ெலா�காம� 

      மாமய ேலெகா5ட மானா� ைம�க5 ம�.காகி 

சாதியி ேலநி�& மாகா த��LD�கான 

      சாதக னா7வ%த நாேய B�� வி��பாகி 

Kதல ேமவ%� காணா �4ற வ�.சார 

      ேபாகம ேதத%� தாேன சி�தி யளி�ேதந+ 

லாதர வா7நி�ற ேதவா 3�தியி� வி�தான 

      வாதி சிவான%த நாதா ெகா./க ச�பாணி.  (9) 

 

679. Kரண ேனெய�& நாவா ர;ெசா -ைர�பா�க� 

      ேபாத மதாம� பி�மீேத மி�க Dாி�தான 

காரண மா7நி�& தாேன �.� ?தி�தாளி 

      காவல ேன�%த னாளா ெயா�த மக�ேதா�க� 

சீ�ண� ேவயி�ப ேமமா நி�திய ெபா�.டான 

      ேதசிக ேனெய%ைதேயதீ த4றி/ க4றாேவ 

யாரண னா�வி5/ காணா �4ற வ�.ேடவ 

      வாதி சிவான%த நாதா ெகா./க ச�பாணி.  (10) 

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

)�த� ப"வ�)�த� ப"வ�)�த� ப"வ�)�த� ப"வ�    

 

680. உ�வா ய�வா ��வ�வா 

      ெயா�& மிலாத பரEேசாதி 

�லக% தனி+வ% த��ஞான 

      ஒளிவா ேள%தி ய�யவைர 

யி�ளா�% தி��� ம�.கா.ைட 

      யழி��� கழி�பி� தி�விைனயி 
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னிைன%ேத ேம/ ப�ளமைத 

      நிரவி யினிேம� 3ைளயாம+ 

விைரயா கியசE சிதமதைன� 

      தகி��� திற%த ெவளியா�கி 

விள2கி� திக
%த சிவ�ர�தி� 

      மிக S4றி��க� ��ேய4& 

ம�ேவ ம�வி B�ள3ேத 

      மணிவா7 3�த% த�கேவ 

ம�ேன ஞான;சி வான%த 

      மணிேய 3�த% த�கேவ.        (1) 

 

681. பவவா �தியி+ விL%�ம�. 

      படமா �த�தா4 கல��5/ 

பக�ந+ விைனதீ விைனயைலயி 

      ெனறியா4 ப./ ெமா��5/ 

மவமாE ெச�ன மரணெமB$ 

      பிசலா� மிகD$ மைலவாகி 

யாைச ம/வ தனி�H
கி 

      யழகா$ மாத� �ண�;<ழலா4 

றவேம தி�றி� ப4றி�றி� 

      தய2� ெமளிேய B7�மதா7 

தயD மி�%ேத யEெசL�தா% 

      த�ப 3தவி� கைரேய4&$ 

மDனா தீத� தனி�ெபா�ேள 

      மணிவா7 3�த% த�கேவ 

ம�ேன ஞான;சி வான%த 

      மணிேய 3�த% த�கேவ.        (2) 

 

682. நி.ைட யி�%� மாணா�க 

      னBேபா க�தி+ ேந�ைற�$ 

நி�திய மான ெபா�ளதைன 

      நிைல�க நி&�தி யத4ெகாAவ 

தி.டா% திர2க ள%த%த 

      நிைலக டன��� திறமாக� 

ெதளிவா ெய/�� மிக�கா.�� 

      திடேம �றேவ 3�ேனா�க� 
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க.டா �ைர�த ந�X@4 

      க.ட4 றி���$ ெபா�.கா.சி 

கா.ட; <�தி 3த�H�&2 

      காிேய ப/�தி� க��கி�ற 

ம.டா� மலாி� பவளெவாளி� 

      மணிவா7 3�த% த�கேவ 

ம�ேன ஞான;சி வான%த 

      மணிேய 3�த% த�கேவ.        (3) 

 

683. மைறவா மி�?$ பாகமதா7 

      ம��வ+ விைன�E சாிெயா�பா7 

ம%த 3த� H� றிB��ம�பா+ 

      வ�ச� தினிபா த�தினிைல 

ெநறியா7 வரேவ வழி�ப/�தி 

      ேநச மறி%� ேநசமதா7 

நி�ற ப�வ% தைனேநா�கி� 

      திேராத% தி�$ப நீ�கா./2 

�றியி @�%ேத யவேநா�கி� 

      �றி�த நிைலயி+ வ�$ெபா�ைள� 

>ற வினிதா யைதவினவி� 

      ேகாதி4 ெபா�5ெம7� ெபா�ெள�ேற 

திறமா7� ெதாிய ெவ/��ைர��% 

      தி�வா7 3�த% த�கேவ 

ெத�ளா ர3த; சிவான%த� 

      ேதேவ 3�த% த�கேவ.        (4) 

 

684. ெச$�� கிைச%த உயி����ைர� 

      களி$�� கிைச%த வி�ளதைன� 

திகழ� �ளிேந� ப+��வா4 

      ெச�� 3ைரேக. /வைகயதா7 

ந$பி விள�க விள�கெவாளி 

      நM�$ ஞா2க� ேபா� மைற� 

ஞான மீத� ெறன�ேதறி 

      நா� �ைனேய யைட%தவ���� 

ெத$� ம�வ� கி�ைபயினா+ 

      �+@ய மா�கி� தி�வா�கா% 
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திAவிய ேவதி W%திர5/2 

      கழி��� திக
%த ெபா�ெள�ேற 

ய$ெபா� னான வ�ளா�� 

      ைமயா 3�த% த�கேவ 

வ�ைம� கிர2�E சிவான%த 

      வ3ேத 3�த% த�கேவ.       (5) 

 

ேவ& 

685. க�ன�3� த%தனிைம மாத�� காகா� 

      க%த��ப� வி+ல2கமா2 

கத@3� த$�கல வினி�ைற� பைடெகா5/ 

      க�த�2 �ைலக?5டா$ 

ப�னக% த�3�த மால�தி -ைறதலா+ 

      பL�தி� றைலவ@�த+ 

ப2ைகயெவ5 3�தம� ேசறைட% தி/தலா4 

      பைகயா� மிறவல�கா5 

ெச�ென@� கதிாி�வ� 3�தம� ெபா4களE 

      ெச7�% தைல��னி�த+ 

ெதாிைவய�� களமதி -தி�த3� த$�ண�D 

      ெச7தி/2 ெகா�யதா� 

ம�னநி� 3�த% தன�� நிகரா�ேமா 

      மணிவாயி� 3�தம�ேள 

மாச4ற ேசாதி;சி வான%த நாதேன 

      மணிவாயி� 3�தம�ேள        (6) 

 

686. �ணாிதனி+ வ�3�த மைல�7� தி/%திற$ 

      ேபாதா� நிைலயி+ைலகா5 

K�ணச% திரன�5 3�த2 கள2கம� 

      Kதிய$ வி��தமா�2 

கMவிைன% தி/ப<2 கைழ�தD 3�தம� 

      கா5கி�ற சாரமி+ைலய� 

கா�3�த ம�சி%தி வி/ேம @��தி/2 

      கயமணிம� த�தி���$ 

பணில33
 3�தம� தைசயி-& மீத�றி� 

      ப2க32 >னதா�$ 

பாணிய� �&கய@� 3�தம� ந�ற�& 
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      பா��கி+ �லாெல�ப�கா5 

மணிகளி� ந�ற�& ந�றா� 3ன�தி� 

      மணிவாயி� 3�தம�ேள 

மாச4ற ேசாதி;சி வான%த நாதேன 

      மணிவாயி� 3�தம�ேள.        (7) 

 

687. பாைவய�� �ண�Dெகா5 ��ப% தைன�ெப&த+ 

      பEசவி% திாிய நீ2க+ 

பக�%�3� �ணமைத யட�க@� வைகெயன� 

      பரவிவ� விைனக�ெக/த� 

ேமவவி� ட�கி�ற மலம&த @னிதான 

      வி�கிரக நி�த3டேன 

விேவக% தைன�ெப&த -யி�ெக/த ெல.ெடன 

      விள��ந4 சி�திெப&த 

லாவலைச வ��&தி பாடாண மாகT 

      ைதயிர5 டான3�தி 

ய�பழி� �&3�தி ெய�&3� ேனா�ெமாழிவ 

      ராைகயா ல�வி�$ேப 

மாவிய� 3$மல மக�&திற மாமினிய 

      வ�ெளா/ �ண�%த3�தி 

யளி�த��சி வான%த நாதேன ெயளியB� 

      க�5ம�D 3�திய�ேள.        (8) 

 

ேவ& 

688. ச�3க ென/மா -�காி தாய 

      தனிெம7� ெபா�ளதைன� 

தரணியி ல�?� வா7வ% திலகிய 

      ச�திய ந�மனதா7 

�திெச� ம�ப�� ெகா�ைமய தாகி� 

      �கள& மலப%த� 

ெதாடைர ய&��; <யப� க%த� 

      �+@ய மாமறிD� 

கதிெசய மாக நிைற%தி/ மி�ப 

      மளி�� மிக�ெதளிய 

வ2ைகயி ென+@� கனிெயன வறியD 

      மறிவி� �$ெபா�ேள 
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3�மைறயி� ெபா�5 3�ேவ வ�ேவ 

      3�த மளி�த�ேள 

ேமான% தமானசி வான%த நாதா 

      3�த மளி�த�ேள.              (9) 

 

689. எ�B� விள2கி ெயL%� விாி%ெதாளி 

      ெர2ெக2 �ளதாகி 

ெய�Bள மதைன� த�B� வச�பட 

      வினிதா க;ெச7� 

ம�னிய பி�னி+ வி�கதி� ஞாயிறி+ 

      வ�ந4 கதிரதனி� 

ம�விய வா& �ன@னி ெலாAவ+ 

      வண$ �ைற�ெநறிேபா 

ல�னிய மாெமைன ய�நிய மாக 

      வளி�� ம�$ெபா�ேள 

யகர� �யிெரன Dயி�� �ண�ேவ 

      ய�?� ெகா�வி�ேத 

3�னவ ேன3L மாமணி ேயதி� 

      3�த மளி�த�ேள 

ேமான% தமான சிவான%த நாதா 

      3�த மளி�த�ேள.              (10) 

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

வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�    

 

690. நிலD மதிய� ெதழிBத@+ 

      நிைற�% தி�ெவ5 ணீறில2க 

நிதிய$ பரD$ �ைழ�கிைச%� 

      நிகL$ ப<2�5 டலமைசய� 

�லD2 க�ைண� கடேனா�க2 

      >� மல��க5 களி>ர� 

�மி
�கீ ழணி;ெச% �வ�வாயி4 

      ெகாழி��% தரள ெம�நைக�ப 

பலவ$ பணிக� ெசறி%ெதாளி�$ 

      பர%த ம�ம� திைடம�D$ 

பரம� மணி�தா வடமாட� 
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      பா2கா ரைரயி� மணிெயா@�ேத 

யில�$ பத�தி+ சில$பல$ப 

      யினிதா2 கடD� வ�கேவ 

ெய�ைன� �ர��E சிவான%த 

      விைறவ� வ�க வ�கேவ.       (1) 

 

691. க�ன4 கினிய ெபா�?ைர��2 

      கடD ள�* @ைன�பக�%� 

க��தி4 �க.�� திற�தெவழி4 

      கன�ேகா த5ட� திைடயினி+நி� 

&�னி� �ண�%த2 க�.��ெவ� 

      &ைர�த விதி�$ வLவாம 

-ட4�. [5டா ம4Z5ட 

      Dண�%த Dண�$ ெபா��விள�கி 

ம�னி; சிற��4 றி���ெம7�க5 

      வ�வா7� திக
%� தி�வ�ளா� 

மகி
%த2 �ண���$ ெபா�.�க
%� 

      மாளா; ெச+வ% தனி@��ைப 

ெய�ன; சகல�� க��வ�வா 

      ெய/�� வ�மி2 கித�வ�க 

ேவைழ� கிர2�E சிவான%த 

      விைறவ� வ�க வ�கேவ.        (2) 

 

692. 3ட2�% தர2கE ெசறி%ெதா@க5 

      3ழ��$ பரைவ; ெசL$�னைல 

ெமா5ேட �ய+வி5 ணிைடெயL$பி 

      3L�$ பரவி� தட$�வியி 

னிட2க5 டைழ��� பயி�விள�� 

      ெம5ப� ெதா�நா� �யி�விள2க 

விAவா ற�ேபா லADலகி 

      @���E சகல�� �7�மதா7 

திட2ெகா. ��வா7 வ%திழி%� 

      வ�ேப &தி�க வ�.கட@� 

றிறேம ெய/�� மிக�கா.�� 

      திAவிய ஞான� பயி�விைள�� 

நட2க5 /வ�ப� கதியளி�� 
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      ஞானா தீத� வ�கேவ 

நவில4 காிதாE சிவான%த 

      நாத� வ�க வ�கேவ.        (3) 

 

693. ஐ%தா7� ெதாட�%த மல$பதிென. 

      டவ�ைத ய�D மற�கட%ேத 

யMைவ விள�கி ெயம�கினிய 

      வ�பா யளி�ப தறெம�& 

ைம%தா மிகD நாமிர�க$ 

      ைவ�ேத �ன�� மகி
%தளி�த 

மாச4 றி���% தி�வ�ேள 

      ம�B$ ெபா�டா னிைவெய�&$ 

வ%தா�% �ைற�$ ெபா�ளதனா� 

      ம�வ� த�வ தி�பெம�&$ 

வழ2� மி�H� ைற�%ெதளி%� 

      மைற�� நிைன�பி+ Sெட�&% 

த%ேத ய�ப� தைனயளி�க 

      தைரயி+ வ�ம$ பர�வ�க 

த5ைம� கடலாE சிவான%த; 

      ச�ர� வ�க வ�கேவ.        (4) 

 

694. தால% தL$ேப றிட��திேய� 

      சரண$ பணிேய ன�யாைர� 

தறிக. �Lவி� றைலைமயனா7; 

      சகல ப�வ� �ழ+ேவைன 

ஞால% தனி+வ% தினிதான 

      ஞான� திற�ேத சிகனாகி 

ஞா2க ரைழ�� மிகேநா�கி 

      ந�மா�� க2க� வ�$ெபா�.டா7� 

Qல% தனி4ச2 கம0ப% 

      �ல2க� கா.�� க5�ண2க; 

P��ம% தனி4ற� றி�வா�கா4 

      &கV�% தறிய வறிவி�� 

ேமல2 கிய4&� றி�வ�ளா+ 

      S/4 &ணர Dண��தியி%த 

விதமா யளி��E சிவான%த 
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      விமல� வ�க வ�கேவ.        (5) 

 

ேவ& 

695. ெசக���கினிய 3த+வ� வ�க 

      ேதவ�� �ண�வாித� வ�க 

ெச��மைறயி� 3�வ� வ�க 

      ெத�?மறிD� கறிவ� வ�க 

வக���ெகாளிெச7 த��வ� வ�க 

      வாகம�ெபா� டைலவ� வ�க 

வ�பி� நிைற%தவி�ப� வ�க 

      வசலமான நி�திய� வ�க 

மி��தக�ைண வாாி வ�க 

      விள2கியெசLE ேசாதி வ�க 

ெம7ைய விள��% �7ய� வ�க 

      விமலவ3த� கடD� வ�க 

மக��வ��� மணி�$ வ�க 

      மணிவிழி�ெகாளி த�வ� வ�க 

ம�B ஞான;சி வான%த 

      நாத� வ�க வ�கேவ.        (6) 

 

696. அகரெமனD 3யி�� �யிர 

      தாகிய வ�$ெபா�?$ வ�க 

வாெசா/ெச7 விைனக ?யி�க. 

      கறி%�நட�� ம5ண+ வ�க 

சிகரவ�வ நிமல� வ�க 

      ேதவேதவ பரம� வ�க 

ேத�%தஞான; ெச+வ� வ�க 

      ெதளி%தவ3த� �ணாி வ�க 

பக�D�காிய ெதா�வ� வ�க 

      ப�த�பணி� 3�த� வ�க 

பாவக2கட% தவB$ வ�க 

      ப%தம&�� ெம%ைத வ�க 

நிகாிலாத வமல� வ�க 

      ேநய%தனினி� றவB$ வ�க 

நி�திய ஞான; சிவான%த 
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      நிதி�$ வ�க வ�கேவ.        (7) 

 

697. �றி�2�ண3� ளவB$ வ�க 

      �றி�2�ணமி+ லாB$ வ�க 

ேகாதிலாத H��தி வ�க 

      �ைறவிலாத நிைறவ� வ�க 

பிறிவி+லாத ேபாத Dயிைர� 

      பிாி�த�ளிய ெம7ய� வ�க 

ேபரான%த� கனி�$ வ�க 

      ெப$மாென$பி ராB$ வ�க 

வறிD�காிய ேசாதி வ�க 

      வக5�தK ரணB$ வ�க 

வய��ளிBைற �தி�� வாியி 

      னட2ெகB3ல �ண�வ� வ�க 

ெபாறி�ல� றிைரயி�ெளா ழி�த�� 

      �ாி�% தபன� வ�கேவ 

�னித மான;சி வான%த 

      ேபாத� வ�க வ�கேவ.        (8) 

 

ேவ& 

698. மாய� சேரா�க வாச� <ராதிப� 

      வாL$ பராபர மMக 

மாக2க ேட��$ ேலாக2க ேட�� 

      மாக2க ணா�� மாிதா$ 

நாய�ற ேனா�ைகயி� மா&E ெசய@ைற 

      ஞான2க ேடறில னி�ளா 

னாென�ப தா�ைற ேவனி%த மாநில 

      னா/% தியானம �ைடேய 

ேனய$ �ேகனி� தா?% ெதாேழ�விழி 

      நீ�%தேர னி�& மனதா7 

நீ/$பல கால3 ேமயி%த வா&ைட 

      நீத�ற� ேமனிமி� தயவா7 

தாய�ப தாயினி தாமி�ப மார� 

      டானி2க ேனதர D�வா% 

தான%த மீதினி லான%த மானசி 
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      வான%த நாத� வ�கேவ.        (9) 

 

699. பார$� ேத�D$ வா7வ$ப ராதிக� 

      பரD2 கலாதி �ணமீதி� 

பா@� பிேரரம தாைம%� ேம�& 

      பாச2க ளீெதB மிதனீ� 

ேச�$ �லாதிக ேளா/2 �லாவ+ெச 

      யாகி�ற தா3யி ெரனD% 

தீதி�றி ேயயிதி லா/$ பராபர 

      ேதவ� �ராதன ெமனD 

ேமாாி%த Hவிைன ேயா�$ பி�னா/ 

      3பாய2க ளான ெவா�ைமயா 

ேலாத2க ேசதன மீெத�& ேசதன 

      மீெத�& நீயறி ெயனேவ 

சா�% தேபாதன� ேத&E ெசாேலெசா+ 

      தாமி2க ேனவ� மணிேய 

தான%த மீதினி லான%த மானசி 

      வான%த நாத� வ�கேவ.        (10) 

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

அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�    

(சாம$) 

700. மனமகி
% ெதா�ைமயா7� பாிDட� �க
ம�D 

      மாசி+ேசா திையம�வலா+ 

வள���வ தாகிந� மதியாைகயா னிைறய 

      வ�ம$ பர��ைறதலா 

லைனவ�2 க5/வைக ெகா5/ைறய ேவவ� 

      மகநிலD மணியாைகயா 

ல3தம� த�ைகயா4 <டெரா/ கல%ததா 

      லரன�. க5ணாைகயா+ 

நிைனவிெலவ� க.�மி� த5ைமதர லா+ந+ல 

      ெநறி��ள வ�வாைகயா� 

ேநச�தி -%தB� கிவB�� நிகரான 

      ேநசனியா வ�மி+ைலகா 

ணBதின% ெதா5ட�வ% த��பரD ைமயBட 

      ன$�T யாடவாேவ 
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யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (1) 

 

701. விாி�ம5 ட�தி- 3ாியபி5 ட�தி- 

      மி�ெதாி சன2கா./வா7 

மிளிரதைன� ெதாியெவா. டாமேல ��Bமி�� 

      ேவைலைய வில�கியி/வா7 

ெதாியவ% தில�வா ய�றிெய% நாெடா&E 

      சிறியதா7� ெபாியதாவா7� 

ேத�%�ேத�% தினியபாி Kரணம தா�வா7 

      தி�நீ4றி� ேமனியாவா7� 

பாிDட� கைலயிைன �க%� ம�த%தைன� 

      பாிசி�ைப யாதலாேல 

பா��கி-� ெசய@வ� ெசயலா யி�%ததா4 

      பக�விலா �வைகயாவா 

னாியெபா� ?�ெவ/� த�ளவ� ைமயBட 

      ன$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (2) 

 

702. கடலதனி+ வ�ைவநீ ச.ைடநா த7யன�. 

      கடலதனி+ வ%தவனிவ� 

காMறி4 �வைள3ைக விகசி�ைப யிவன�ப� 

      க.�வைள விகசி�பவ� 

பட�ெமா� <டரதா �ைவயிவB ெம2கிB$ 

      பட�ெமா� <டரதாவா� 

பாைவய�� �ண�வி@� ப��வா ய��ண�D 

      ப<விB� கி�பம��வா� 

க�கமல விாிைவ �வி�ைபநீ யிவனிைதய 

      கமலவிாி ைவ��வி�பா� 

க��3ன �5ைம� மிவB5 ைம�$பக�D 

      கா5கிெலா� த�ைமெபறலா 

ல�ைமய�க ேட�$வைக யாகவ� ைமயBட 

      ன$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 
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      ன$�T யாடவாேவ.        (3) 

(ேபத$) 

703. �ைறDநிைற D�ளD� வா�வா யிவBெமா� 

      �ைறவிலா நிைறDெப4ேறா� 

��நி%ைத ��ளநீ யிவBேமா ெம7ய�. 

      ��வழியி னி�ற3த+வ� 

&ைற�நி� வ�வ3% ேதா�றவ� வாயிவ� 

      ேறா�றா� �ைணயா�வா� 

ெசா+-&2 க5�த$ ெப&ைவநீ யிவBேமா 

      ெசா+-& மக5�தBமா$ 

வ&ைமதைன ெய5S ��%த��ைவ ய��வனிவ� 

      வா
ைவெய5 ணாியS.�+ 

வளமிலா� க��கடக S.�ைறவ நீயிவ� 

      மகி
ஞான S.�ைறவனா 

மறிவாிய ெபா�ளிவ B%தB� கதிகமா 

      ம$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (4) 

 

704. இரவில3 த%த�வ த�றியிர D$பக- 

      மிைடயறா வ3தம�ளா 

யி�த�ைம ைய�கட% ெதா�த�ைம ைய��ண�% 

      ெதEஞா�& 3ைறவதறியா7 

விாி�ேமா ர5ட�� ெளாளிெப&ைவ யா2கதி� 

      ேம-&$ ேபெராளிெபறா 

மிளிராவி நா5மைற% தி/ைவெயைவ யா-மைற 

      வி+லாத விமலனாகா7 

வரDேபா� �$�ண�வி -ைலவத� றி��ண�D 

      வரDேபா� கி�றிநிைலயா7 

மாச& 3ட4கள2க$ ெப&ைவ மாச4ற 

      மானிட(�)க ள2கமாகா 

ய�ைமயா ெம%ைத�ட� நி�ைனநிக ெர�பதா 

      ல�யவ� �ழா2களி�பா 

ரான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (5) 
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(தான$) 

705. ெச2க5மா -$பிரம B2கணா ��மி�க 

      ேத��$ பாதமறியா� 

திகழD� ேமறயவ தாகD% தைனெந/E 

      சிரமீத ணி%�ெகா5டா� 

த2கணா �E<ட�க5 H�றி-% தைனந�ைம 

      த�ம�. க5ணா�கினா� 

ச%திரேச கரெனன நி�ெபய� விள2கD$ 

      தாேன தாி��வ%தா� 

றி2கணா ளி�விரத ெம�Bதா ெம�றைத; 

      ெச7பவ�� க�ளளி�தா� 

ேத�%தறிவ திADதவி யா���தவி னானவ� 

      றி�ேமனி யாகவி%த 

வ2க5மா நிலமதனி+ வ%தெவ� ைனயBட 

      ன$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (6) 

 

706. 3��நி� நாாிய�� காகவ� மா@ெவ� 

      3னிDெகா5 டம��ாி%ேத 

ேமாதி/$ ேபா�வ% ெததி�ெச�& நி�ைன�யி� 

      H
காம லா5/ெகா5டா� 

பி��மா2 கவாி.ட சாப�ைத நீ�கிந4 

      பிரகாச மா�கிைவ�தா� 

ேபாி�றி நீெப4ற பி�ைளைய� �தெனன� 

      பிாிவி+கிர க�தி+ைவ�தா� 

மி�பாD மழ-� வள��தி/$ ேபா��ைன 

      ெம@யாம+ த5ைமத%தா� 

ேம@%த Dதவி�� Dைனயவ�� கீ%தா- 

      ேமDைக மாறா�ேமா 

அ��ைவ� தி�ப3& ெம%ைத�ட� நீமகி
% 

      த$�T யாடவாேவ 

ஆன%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (7) 
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(த5ட$) 

707. அன+விழி ெகா/மன� தயி@ய4 றி/ெமாழிய 

      ரா�கத� பதி�கியEசி 

யகநகாி� வழி�க ெவா�2கினா யா2�ைன 

      யேதாகதியி+ விழமிதி�தா� 

�ன+மி�� திைசெயா@� தைலெயறி� பரைவயி4 

      �கழநி� ெனா/பிற%த 

ெபா+லாத நEசிைன� க5ட�தி ேலக�$ 

      �க�தர வ�%தினாB� 

றைனவிதி� தி/மல�; ச�3க� பிரமைன� 

      தைலய&� தன�3�னாேல 

ச2காி� �%ெதாழி4 ெகா5டவ னிவ�ெச7தி 

      தானறி% �ண�வதிைலேயா 

வனனீய� கடDணி� தியனவ�� க�ைமய�� 

      க$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (8) 

 

708. உ�வி@� கரதல� தினி-ைன� �கழைவ� 

      ெதாளி��ைட பி���மவைன 

�டலம� ெபா�பட விழி�ெதாி� தனனவனி 

      -�ெனறி �ய�;சியாேமா 

வி��விழி� கதி�தி� �ன�ந4 கதி�தி� 

      ெபழி@ைன விL2�மவைன 

ெயயிறிைன ய���தி�� தினதறிய வி+ைலேயா 

      வி�வ�றி ��ைனய�னா 

��ம@� பதமதா4 றைரயினி4 &கெளன� 

      ேத7�த�D நிைனவி+ைலேயா 

சி%ைததனி @ைதயறி% ெத5ணிவின D2கடD� 

      ெச7ைகயள வி+ைல��ேவா 

ட�வி@� பரமBல கினி+வ% தைழ�தன 

      ன$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (9) 
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709. ஈசன4 சிர3ைறவ ென�றாM வ2ெகா5 

      �ராேத யவ�ற�மகிைம� 

கிைண�றா ெதா�&3ைர யறிவாிய ெபா�ெள� 

      றி���3ைற யி/வெத5ணி� 

ேதசிக� �றிவிழியி னி�ெறா�ைம யாகD$ 

      ெத��ைவயா -%தB��� 

தி�வ�� ெபா�%திவள ரான%த வாாியி4 

      ேச�%�வைக யாகவினிதா7 

ேநசமதி+ நி�றவி� ப$ெப&ைவ ச�மா��க 

      ெநறியாைவ ��கள2க 

நி.கள2 க$ெப&ைவ ெதா5ட�த� �Lவிெனா/ 

      நிைலயாக வா
Dெப&வா 

யாச&� திடவ�$ பதிஞான ேதசிகெனா 

      ட$�T யாடவாேவ 

யான%த மாகியசி வான%த நாதBட 

      ன$�T யாடவாேவ.        (10) 

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

சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�    

710. அL�ைக� திர./$ �L��ர$ைப 

      யதனி லL%தி� கிட%�ழ�ேற 

யாதார 3$ேவ றி+லாம 

      லைல� மவைர யவ�ள�க5 

விழி�க விழி�� மல$ேபா�கி 

      விள2க வ�ளி� வழி�ப/�தி 

ேமலா கியேப ாி�பமைத 

      மிகD% ேத�கி; <கமா�கி� 

பL�க; ெச7� <க3�வி4 

      பL�த நிைலைய �ைர�ண�வா4 

பக�D� காிய நி.ைடயிதா 

      ெமனமா ணா���� பதEP./$ 

ெசழி��2 கமல மல��பத�தா4 

      சிறிேயE சி4றி+ சிைதேயேல 

ேத�%த ஞான; சிவான%த 

      ேதேவ சி4றி+ சிைதேயேல.       (1) 
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711. த&க5 மா@ �ரம�ேற 

      ச�மா 3கவ� சிரம�ேற 

த�க� ேவ�வி; சசிய�ேற 

      தைழ�� ம�யா� விைனய�ேற 

ெநறிெகா ள�யா லைட�பத4� 

      ெந/வா ச-Eேசா றி/மட3 

நிலD2 >டE சி&S/ 

      ேநராE சைமய லைறயிெதலா$ 

ெவ&C5 மண@4 ெச7ெதழிலா$ 

      மிகDE சிறிேயா$ பல�>� 

விைளயா. �ட�ைத� கைல�பெத2க� 

      விதிேயா D%த� விைளயா.ேடா 

திறேம �ண�ேவ ய�$ெபா�ேள 

      சி4றி+ சிைதேய4 சிைதேயேல 

ேத�%த ஞான; சிவான%த 

      ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.        (2) 

 

712. அக�தி4 க��% திறமறிேயா 

      ம�க� பணிேயாE சிவேநச� 

த�ைம யறிேயா2 �றி�கMேகா 

      ம�* -ைர��$ வைகெதாிேயா% 

ெதா���; சாிைத� கிைச%திய4ேறா% 

      ெதா�ைம யறிேயா$ �திதறிேயா% 

ேதா�& 3த@� ப�வ3ேறா% 

      ெதாL$பி4 கலேவா மர4க�� 

மி���� �திேயா மறியாைம 

      ேமDE சிறிேயா2 �ழா�தMகி 

மிளிரா2 கா.சி ெச7�வ%தா+ 

      விள2�� ன�யா� நைகயாேரா 

ெசக�தி4 ��வா7 வ�$�னித; 

      ெச+வா சி4றி+ சிைதேயேல 

ேத�%த ஞான; சிவான%த 

      ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.        (3) 
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713. உட4 பா5ட�தி -யி��பாைல 

      �ள�க ெணாியா ேலெவ��பி 

�ைற�$ ெப�EசE சித;சல�ைத 

      ெயா/�கி� �றியி� �ைரையயி.டA 

விைட�ேகா �&தி� தயிரா�கி 

      ஞான� ெதழி�ம� தா4கைட%� 

மி�53$ மல�தி� ேமாரக4றி 

      யிதைன� �ளி�ெப� ேறெவ&�பி� 

த/�ேத யி���% தி�வ�ளா 

      மைளைய� திர.� யAவைளைய 

ய�பா -��கி� திக.டாத 

      வ�$ேப ாி�ப ெந7யா�கி� 

திட�ேப றளி��% ெதளிேவந4 

      ேறேன சி4றி+ சிைதேயேல 

ேத�%த ஞான; சிவான%த 

      ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.        (4) 

 

714. எL�தி4 கல%ேத யகரம%த 

      ெயL�தா7 விள2�% தைன�கா.டா 

ெதL�தி4 கலவா �றி4றைலயி 

      @ய4ைக விள2� மிர5/�வா7� 

தைழ��� திக
%த ெவL�தைவயி4 

      சா�தா ெதLதா விைறெயL��� 

தான2 �ண��த விர5�ன3E 

      சா�த ெவLத வ�மிைவேபா 

லைழ��; சிறிேய� றைன�கரண 

      மைடயா தி�%� ெபா�வினினி 

லMைவ� ெப&வா யைத�பகர 

      வ�ைள� ெப&ைவ ெயன��க./E 

ெசழி��; சிவ%த மல��பத�ேத 

      சிகேன சி4றி4 சிைதேயேல 

ேத�%த ஞான; சிவான%த 

      ேதவா சி4றி+ சிைதேயேல.        (5) 

 

ேவ& 
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715. இ�ளா� கி�ற �லேனா ைர%�� 

      கினிதா ெயா��� �விமீதி 

ெலழிலா7 வ%�� பலநா� நி�&4 

      றி/மியா� 3�தி� �ளனாக 

D�வா7 வ%� திறமா யி��4 

      &ளேம நி4பி� த��வாாி 

�றேவ த%த ��ேவ ய�ப�� 

      �ண�ேவ ந4ச� தியமான 

ெபா�ேள �2க� கடேல ெய%ைத� 

      �னிதா சி�தி� கரேசெம7� 

�கேழ ��ெபா4 பதேம ந$பி� 

      �ண�ேவா� ��தி� க3ேதேயா 

ெத�ளா மி�ப; <கேம யி%த; 

      சிறியா� சி4றி+ சிைதேயேல 

சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த� 

      திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.        (6) 

 

716. பைணேயா ெகா2ைக� �வடா ம2ைக� 

      பாிவா ைச��. �ண�வாகி� 

பலனா� கி�ற ெபா�ளி யாெத�&$ 

      பகரா ம4க4 றைலேவைன 

யணிேச ாி%த� �விமீ தEச� 

      கரஞா னசி4 ��வாகி 

யவஞா ன$ெப4 றறேவ க5ெடா� 

      த�ளா7 நி4க� த�ேவாேன 

�ணேம தி�றி� �லேம தி�றி� 

      �றிதா ன4ற� ெப�வா
வி4 

�ைறேவ யி�றி� பரமா7 நி�ற� 

      ெகாLமா சி�தி� ெப�மாேன 

திைணமீ ��ெபா4 பதேம ந$பி� 

      திக
ேவாE சி4றி+ சிைதேயேல 

சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த� 

      திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.        (7) 

 

 



42 

 

717. அகமீ ��ற� பதேம ெகா5/4 

      றயரா நி4க� ெதாLவா�க 

ள3தா 3�ெபா4 றி�கா மEெசா4 

      கைடவா� ப�தி� கினிதாவா� 

�க
வா ெர%ைத� தைலவா ெவ�& 

      ெபா�வா �.�. களி>�வா� 

�ளகா ன%த� ெபா�ேள க5/ 

      �ண�வா� சி�த� �றேவா�வா� 

நிக
வா ாி�ப� �ைறவா ாி%த� 

      திறமா7 நி�ெறா� தி/வா�3� 

நிசிR� கி�ற களவா� ெநEச� 

      தின�ேபா -4&� திாிேவேனா 

திக
வா ெய%த4 கினிேத த%த; 

      சிறிேய� சி4றி+ சிைதேயேல 

சிவேந ய$ெப4 றசிவா ன%த� 

      திறேன சி4றி+ சிைதேயேல.        (8) 

 

ேவ& 

718. பEச மல�தி னி-$பதி ென.� 

      னவ�ைதயி -$பழகி� 

பலநா ?ழ+ேவ4 ெகளிவ% த�ளி� 

      பாிவா யளவிலதாE 

சEசித விைனைய ய�.க5 ெகா5/ 

      தகி�� ெம/�தவிைன 

த�ைன யத4�� ேபாக� திலதி� 

      ற�ைம ெயாழி�ததி�ேம� 

மிEசிய விைனைய யினி�ெதாட ராம+ 

      வில�கி ய�./ைறயா� 

மிளி�த� ெம�ைன� தனெத� ற�ளிய 

      ெம7�ெபா� ேளவிமலா 

ெசEசர ண�பர ேனக� ணாகர 

      சி4றி+ சிைதேயேல 

ேதவசி வான% த�கட ேலெயE 

      சி4றி+ சிைதேயேல.        (9) 
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719. உ�மய ெம�ெறைவ �Eசிவ Xலறி 

      ேவா� 3ைர��மைத 

�ணரா ம4றிைர யாகிய வி�ளா 

      -ண�வி@ மனதாகி 

ெய�மய ெம�&ய� சEசித மதனி 

      @�%தB பவமீறி 

பிற�� 3தி�� மி��� வ��த 

      வதி�நா ?ழ+ேவைன� 

த�மய மாக வளி�திட Dலகி4 

      றான� ?�வாகி; 

ச�விய 3$மல மதைன ய&�ெதாளி 

      த�மA Dளமதனி4 

சி�மய மான தயாபர நாதா 

      சி4றி+ சிைதேயேல 

ேதவசி வான% த�கட ேலெயE 

      சி4றி+ சிைதேயேல.        (10) 

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

சி&பைற�ப"வ�சி&பைற�ப"வ�சி&பைற�ப"வ�சி&பைற�ப"வ�    

 

720. கரம� �வி��நி� &�கியர கரெவன� 

      க��வ� 3ழ�கெவா�பா4 

க��தினி -வ%�ைந% ��கிசிவ சிவெவன� 

      கழ&வ� 3ழ�கெவா�பா 

-ரமதி4 ைகயிைண� தினியேதா� திரமைத 

      �ைர�பவ� 3ழ�கெவா�பா 

-ாியெம7E ஞானX றைனவி�� �ட�விாி� 

      ேதா�வ� 3ழ�கெவா�பா+ 

பரமதி+ வச�ப/% த�ைமய� களி��ட� 

      பயி+வ� 3ழ�கெவா�பா4 

ப�தி�ட ேனவ%� ெபா�டைன மகி
%�ேக. 

      பவ��L 3ழ�க ெவா�பா4 

சிரமதி4 ைக��வி� தவ�3ைற 3ழ�கநீ 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள 

திட3றெவ� Bளமதி4 நடமி/சி வான%த 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள.        (1) 
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721. அ�.�ற ெம/�திைறவ X+வழியி னா�ெயன 

      தாச&% தி�ெமாழியினா 

லைற�ெம7� ெபா�ைளயி� கரம� �வி��வ% 

      தைல�&$ பலேபதமா$ 

ெபா�.�ற மக4றிந4 றிற3ற த�Eெசவி� 

      �ல�வழியி னி�&ேக./� 

�கL3. கரண�தி னா-�னி ��னைல� 

      K5/சி% தி�த+ெச7� 

ம�.�ற மி�.�ற ெமாழி�தவறி வாலதைன 

      மகிLற� ெதளிதலா�கி 

வ�மறி விழ%தறி வ4&நி. ைடைய�ெப&த� 

      மாணா�க� ெச7திெய�B% 

ெத�.�ற மக��வ மி��தி/ சிகாமணி 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள 

திட3றெவ� Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள.       (2) 

 

722. என�மைன ெய�&ெம� ைககா+க ெள�ம�க 

      ெள�<4ற ெம�றி�%தா 

யி%திாிய$ �ல�வளி� 3�பத% த�கரண 

      மீாிர5 /�ளெமா�&$ 

நனவதனி னி�றி/$ ேபா�3� னி%திாிய$ 

      நனவினி4 ப��நி4க 

நாைல%� ைம%�ட� கனவதா ��ள3யி� 

      ந4சி�த 3E<L�தி 

�னவாிய �ாிய�தி -ள3யி ாிர5/3ள 

      ெமா�& �ாியாதீதமா 

�4றி/$ ேபா�ன� கா�வ% �ண��தின 

      �மாதர வறி%ேதயினி; 

ெசனனமதி+ வாராம -7ெய�ற ேதசிகா 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள 

திட3றெவ� Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள.        (3) 
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723. கீழா லவ�ைதயி @ழி%த�5 மி��தி/2 

      ேகவல� தினிலL%தி� 

கிட�கி�ற வMவிB� �ன�பாி Kரண� 

      கி�ைபயா ல�னப�ேய 

தாழாம லாதரD ெச7�P� �மமாதி 

      தைனவி�� �டெனL�பி� 

த��வ� �Lவிைன �யி���ற நட�திந4 

      சகலமதி ேலயைழ�ேத 

யாழாத சா�கிர% தனிெலைன நி&�திய2 

      காரண2 கைலக�சைமய 

மியாைவ� 3ண�%�வ� 3�ெபா�. ெச7திெய� 

      றறிவி��$ ஞானவ�ேவ 

சீழா(டா)�க5 3ைற3ைற பணி%தி/ பதா$�யா 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள 

திட3றெவ� Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள.       (4) 

 

724. ச�மா��க மானெம7E ஞானம� ெப4றிட� 

      தமியா �ைன��தி�க� 

தைகைம�ட� நீமகி
% ெதைனயைழ� தினிய�றி 

      த�ைனயறி வி�கவினவி 

ந�மா��க ெமனD&தி யாகநி� ற��றியி� 

      நா�/$ ேபா�மாைய 

ந5ணியித மகிதமா ெய2�2 கல%�நா 

      னாேபத மா7மய�க� 

ப�மா��க மாகியினி ெய2கறிவ ெத�ன� 

      ப���ட னி�%தநிைலயி4 

பராமாி� ேதமறி� பா�ைவயா ெய�&ந4 

      ப�கெமB ெமைனவிள�கி; 

சி�மா��க மானதி� வ�?தD 3த+வேன 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள 

திட3றெவ� Bளமதனி+ நடமி/சி வான%த 

      சி&பைற 3ழ�கிய�ேள.        (5) 

 

ேவ& 
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725. க�க �Lவி� �ணமறித4 

      கா./% ெதாழி@� திறமறித4 

க�� மிதைன ய�னியமா7� 

      கா5ட ெலனD மா2கதி�ேம� 

ம�வி� �ண�%த வி�ைளவைக 

      வைகயா �ண�த லைதநீ2கி 

வளமா7 3L�% தானறிவி� 

      வ�வா7� திக
த ெலைன�ண��� 

ெமா�வ Bளெத� றறித@ைத 

      �ணர� க�வி� கா�மாD� 

��ெவ2 கா.சி; <�தி�ெம� 

      &ைர�ப ாினிதா ெய�&லகி4 

ெறாி�$ ப�வ% ெதன�க�?% 

      ேதவா 3ழ��E சி&பைறேய 

ேத�%த ஞான;சி வான%த; 

      ெச+வா 3ழ��E சி&பைறேய.        (6) 

 

726. வா�� மன�� காிதான 

      வ�வா �யி�� �ண�வாகி 

ம�B$ ெபா�ளா7 3L�மதி� 

      மயமா7� கா5ட @ைத�ெதளி%� 

ேபா��$ வரD$ �ண�Dமி+லா� 

      �னித� ெறாழிைல% திைன�ெம2�$ 

ெபா�%த வறிய விர5டறேவ 

      �ண�%� மி�Eசி4 பரமதனி+ 

வா�கி @ய$� மி�H�& 

      ம5ண -�வ% ெதாிசன3 

மைல�% தைகேயா க3மாெம� 

      றைற�$ பதிேய ெயன�கி�ப$ 

ேத��$ ெபா�ேள ய�?�ேவ 

      ேதேவ 3ழ��E சி&பைறேய 

ேத�%த ஞான;சி வான%த; 

      ெச+வா 3ழ��E சி&பைறேய.        (7) 

 

727. நிைன�� மற�� மிர5/மிலா 
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      நி.ைட ய�வா �ட-யி� 

நிதி� மர4ேக ெயம�ெக�ெகா 

      ெல�ேற நிைலயி+ வLவாம 

லைன�� மவ�ற� ேபாகமேத 

      ய+லா+ ேவெறா� றி+ைலெயன 

ைவய மக4றி4 &7யமதா 

      யன@ @�%த ப�யி�%ேத 

கன�த Dடல ெம/�தப� 

      க5/ ெபாசி�க; சிவேபாக2 

கா./$ ெபாசி�பி @தமகித2 

      கம
த -ன�கி+ பிற4ெக�ேற 

ெசனி�� மிற�கா வழிய�?% 

      ேதவா 3ழ��E சி&பைறேய 

ேத�%த ஞான;சி வான%த; 

      ெச+வா 3ழ��E சி&பைறேய.       (8) 

 

728. விரத% தவ2க ளா;சிரம$ 

      விள2� மியாக ம�தீ��த 

ேமD% தான% தியானக�ம$ 

      விாிவாE சா%தி மி�சீல$ 

�ாி�% திறவா �E<வ��க$ 

      ��%� மிகD% தி�$பியி%த� 

�வியி4 பிற%� வ�வெர�& 

      �க- மி�வ+ லாலர�ற� 

சாிைய� கவ�ற Bலகி��பா� 

      சா��2 கிாிைய� க�கி��பா� 

தைகேயா க��� ��வாவ� 

      தவமா2 ��வா @ைறஞான% 

ெத�ள; சிவமா ெம�&லகி4 

      ெறாி�பா7 3ழ��E சி&பைறேய 

ேத�%த ஞான;சி வான%த; 

      ெச+வா 3ழ��E சி&பைறேய.        (9) 

 

729. உ�ன4 காியா� நீ�லகி 

      -�வா7 வ%தி2 கைற>வி 

�ளவா ெய�ைன யா.ெகா5ேட 
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      �5ைம யளி�த திறம�தா� 

க�ன4 <ைவேயா பா�ட�க4 

      க5�� <ைவேயா வதிரசச� 

கைரயி� <ைவேயா பL�தி/3� 

      கனியி� <ைவேயா பய�<ைவேயா 

ெவ�B ?தி�ேத ெயைனவிL2கி 

      யி���E <ைவயி� றிறமதைன 

யி�ன தினிய தி�ப�ெய� 

      றிய$ப ெவா5ணா ெத�ேகாேவ 

தி�ன� திக.டா த�E<ைவேய 

      ேதேன 3ழ��E சி&பைறேய 

ேத�%த ஞான;சி வான%த; 

      ெச+வா 3ழ��E சி&பைறேய.        (10) 

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

சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�    

 

730. பாராதி ைய%ைத�$ பாரா யிண�கியி� 

      ப�தE< >&மதி�ேம4 

பர�பிய% த�கரண நாைல�% திகிாியா7� 

      பா7;சிைய$ �லேனாவியE 

ேசராம+ வளிகளீ ைர%�3� வாணியா7� 

      ெதாைளெகாணா �யி@��தி� 

ேதா�திராதி தனினா- வழியா7 வி/��ந4 

      ெறா��வி� ேசைலயி./� 

காரான 3��ண ம2கண மதாயல2 

      காரந4 கா+கலாதி 

க�தாிய P��மாதி நாத3E சிகரமா7� 

      கவி�தி/2 �ைடவி%�வா7; 

சீராக ேவயைம� �லகினி4 பலபல; 

      சி&ேத� நட�திய�ேள 

ேதனி�ப மாகியசி வான%த நாதேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள.        (1) 

 

731. காயா மர�திைன� ேதரா யைம�தக2 

      களிெகாள% த%தநிைலயி4 
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கமல3த ைலவ�% ெதாழி@ைன நட�த3� 

      க./% �ர2க$விைனயாE 

சாயாம -4ற� �ேராதாயி ச�திரத 

      சாரதி ெயன��ல2க; 

சா�மா மாையரச வ��க32 கத@ேக 

      தனமா7 விள2கவினிதா 

யாயாத ச�திக ெண�2கவ2 க�ளிைன 

      யக5டந4 றீபமா�கி 

யா�மாைவ ம%திாிய தாக3� னி./நீ 

      ய5ணெலன S4றி�%� 

ேசெயைன யி��வியி லாளவ� ைமயேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள 

ேதனி�ப மாகியசி வான%த நாதேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள.        (2) 

 

732. Hல�தி னிைலதனி @�%ெதL% ேதாெமன 

      3ைன%�நா4 ேகாணநகாி� 

3��கிமதி யி�பாதி ேகாண�தி+ வ%�ய� 

      3�ேகாண மீதிேல4றி� 

கா-4ற வ&ேகாண Sதியி னட�திய� 

      க5/வ. ட�தி@னிதா7� 

க/கD நட�தியா2 க��கட% திAவா& 

      கா.சியா$ Sதிவி./ 

ேம-4ற வ3தமாE ச%திரம5 டலமதனி+ 

      மிகDற நட�திய�பா+ 

விள2கிவ� மாயிர� ெத.�தழ தாகிவள� 

      ெம�கமல ேமவிவிரதE 

சீல�ைத நீ2கிய� ெப�ெவளியி ேலமிக; 

      சி&ேத� நட�திய�ேள 

ேதனி�ப மாகியசி வான%த நாதேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள.        (3) 

 

733. மகரெமB ம�ட�E <�த3 ம<�தமா 

      மாையவ+ விைனயிர5/$ 

ம�Bமி� ளானமல Sதிைய வி/��மதி 

      வள�திேரா தாயியான 
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நகரம� த�ைன� தி��பி3� மலமதனி 

      னாடாம+ யகரெம�B 

ந+லறிD நீ�கவ2 க2�ேம ேபாகாம+ 

      ந5ணாிய ெபா�வாகிேய 

வகரவ� ளாலதB� வ%த�$ ேபான� 

      ம�னிநிைல யான�ெமலா 

மனமறிய வறிவி�� மாசி4 ெறளி%ததனி+ 

      வ�மி�ப வா�திெயBE 

சிகரநிைல சாயாம @னி�ற� க�ைணயா7; 

      சி&ேத� நட�திய�ேள 

ேதனி�ப மாகியசி வான%த நாதேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள.       (4) 

 

734. Kதநிைல �$ெபாறி �ல�கணிைல �E<ழ4 

      �ாி�நா4 கரணநிைல�$ 

ேபாதமற வி./3� �ணநிைல�$ வி./ந4 

      �க
<�த நிைல�$வி.ேட 

ேயா�ைம% தானவி% நிைலயிைன வி/�தி� 

      ?தி��நிைல த�ைனவி.ேட 

�4றேக வலநிைல�$ வி./ச� ச�தான 

      உயி�நிைலயி ேலநி&�தி� 

தீதற� கா.�ன� க5/வ% த�பினா4 

      ேற�%�வ� மி�பநிைலயி4 

றிக
தர நட�தியா2 கக�மகி
% ேத<க� 

      திAவியS தியினட�தி; 

ேசதன$ தானவ$ 3�வினி+ நிைல�திட; 

      சி&ேத� நட�திய�ேள 

ேதனி�ப மாகியசி வான%த நாதேன 

      சி&ேத� நட�திய�ேள.        (5) 

 

ேவ& 

735. மத�தா4 �ல�தா� மான�தா� 

      மானா� ம�.டா� ேபாக�தா� 

மய2� ெமளிேய� 3�B�வா7 

      வ%ேத விள2கி� ைககா./$ 

வித�தா லதைன� கழி�பி�� 
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      விேவகE ெசறிய� �றி�பளி�� 

ேவறா யMைவ ெவளி�ப/�தி 

      விமல$ ெப&த4 ��ேபாத$ 

பைத�தா ல�D% ேதா�றா� 

      பைத�ப4 றி��கி4 ேறா�&ெமன� 

பாிவா யறிD� கறிவாகி� 

      ப<பா ச�தி� ��சதைன; 

சிைத�ேத ய�$ெபா4 பதEேச���% 

      ேதேன நட��E சி&ேதேர 

சி�தா% த�க5 சிவான%த� 

      ேதவா நட��E சி&ேதேர.        (6) 

 

736. நீயா7� �ணர நிைலயக-$ 

      நிைலதா� �ண� ெவ�றாக 

நிக
�� மிர5/% தா�கட%த 

      நிைலயா யி�%ேத ய�Dன��. 

டாயா �ண���$ ெபா�.�கL% 

      த�ைம� �வைம யாெத�னி4 

றவி��E சிதட4 காதி�த� 

      றைழ�த ெவாளி� மி�ளாேம 

யாயா ெமா�வ Bளதாகி 

      ய�2க. படல மக4றி/$ேபா 

தக�ற ெவாளிைய� கல%த�D 

      மா�தா� கல�பி� தாெர�ேற 

ேசேய னி�ைள� க�%த�ைள� 

      ெதாி�பா7 நட��E சி&ேதேர 

சி�தா% த�க5 சிவான%த� 

      ேதவா நட��E சி&ேதேர.        (7) 

 

737. Kவி� வாச2 கனியிரத$ 

      �க-$ Sைண� ெகழினாத$ 

�ன@4 கா.ட� தினிலன-$ 

      ேபால2 கைடவ� சிவ�ேபறி 

லாவி ேனச� தகமதைல� 

      கைணயா7 வி�$�% தல$ேபா- 

ம�ப� தம�� ெமADயி��� 
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      ம�யா� தம�� மிர2�வ�ெவ5 

ேசவி 8�தி ய�ஞான% 

      ெத�?% தீர வாி�வ�றி; 

சி�த% தி�$�$ வழிதி�$பி4 

      சிவம தகலா ெர�&ண���% 

ேதவ ேதவ� பரE<டேர 

      ெச+வா நட��E சி&ேதேர 

சி�தா% த�க5 சிவான%த� 

      ேதவா நட��E சி&ேதேர.        (8) 

 

738. விாிவா யி��� மலப%த 

      ெவ$ைம� �யைர ேவர&�� 

விள2� ம�யா�ட� கல%� 

      ெம7தா ன�$பி விதி�விதி��ேத 

யாிதா2 ��DE சிவ@2க 

      மாச4 றில2�E ச2கம�ைத 

யரனா ெம�& ெதாLதிைறEசி 

      யா���$ நாேம லாேனாெம� 

&�வா ய�வா ய+லாத 

      D5ைம� கடD ள�யா�� 

�ைர��% ெதாL$ப�� க�ெதாL$ப 

      ென�ேற ��ள� �ற�திக
%� 

திாிவா� ஞான� திறவெர�BE 

      ெச+வா நட��E சி&ேதேர 

சி�தா% த�க5 சிவான%த� 

      ேதவா நட��E சி&ேதேர.        (9) 

 

739. சா�% தி�மா+ விதி�காிதா7� 

      த�Eசி� தா%த; சிேராமணியா% 

த�தா� திைரய� மரபி+வ�E 

      ச.ைட நாத� றி�வ�ளி 

8�$ ேப� 3�Dமி+லா 

      X�$ ேப� 3�Dெகா5ெட� 

X�$ ேப� 3�வழி�ேத 

      ��ள$ ��%� மல$ேபா�கி 

வா� மினிநீ ெய�றைழ�� 
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      ம�Bமறிைவ யறிவி�� 

வ%த வறிைவ மாறாம� 

      மா4றி; சிவ�ேப ற�றளி��E 

சீ�E சிற��% த�ஞான; 

      ெச+வா நட��E சி&ேதேர 

சி�தா% த�க5 சிவான%த� 

      ேதவா நட��E சி&ேதேர.        (10) 

 

சிவான�த� பி�ைள�தமி� )/றி/&சிவான�த� பி�ைள�தமி� )/றி/&சிவான�த� பி�ைள�தமி� )/றி/&சிவான�த� பி�ைள�தமி� )/றி/&....    

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

 

சிவான�த� பி�ைள�தமி�� �றி��ைரசிவான�த� பி�ைள�தமி�� �றி��ைரசிவான�த� பி�ைள�தமி�� �றி��ைரசிவான�த� பி�ைள�தமி�� �றி��ைர 

 

639. வாாி - கட+; வடவி��க$ - ஆலமர$, வட வி�\$ எ�B$ வடெமாழி 

வடவி��க$ என வட ெசா+லாயி4&; நா+வ� - சனக�, சன%தன�, சனாதன�, 

சன4�மார� எ�ற நா+வ�; சிவெப�மா� க+லால மர�தி� நீழ@@�%� 

த\ிணாH��தி வ�வமா7 ேம4>றிய நா+வ���$ உபேதசி�தா�. அகில$ - Kமி; 

அ� ைமேயா� - அ�யவ�; சகள வ�வ$ - சட��வ வ�வ$; ேதசிக� தைலவ� - 

��H��தி; கடகய3க�த� - மதநீ� பா�$ யாைன 3க3ைடய விநாயக�; 

ைகைய%தைன - ஐ%� ைககைள�ைடயவைன, ''ஐ%� கர3$ அ2�ச பாச3$” என 

வ�த+ கா5க; அ�./ைற - தி�ெவ5ெண7 ந+8�; கதி - ேமா.ச$; இ2��ள 

விநாயக� ெபய� "ெபா+லா விநாயக�" எ�ப�. 

 

கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�கா��� ப"வ�    

640. சீ�K�த பவளD�வி+ ப;ைசெயா��றE ேச�%ெதா�ைமயா7 விள2க - 

சிற���ெபா�%திய பவளD�வ$ ேபா�ற சிவ%த நிறமைம%த சிவன� வ�வ�தி+ 

ப;ைசநிறமைம%த பா�வதி ஒ� ப�க�தி+ ேச�%� ஒ� ேசர விள2க; பாதிபாக�ைத� 

பா�வதி��� ெகா/�ததா+ இ2ஙன$ >றின�. ெசL$�ன+ - க2ைக; பண + அடவி-

பட2கைள�ைடய பா$�� >.ட2க�; மகிதல$ - Kமி; தா� K�த களப விள 

வன3ைல� க�னி தா.டாமைர;ெச+வி ேக�வ� - மாைலயணி%த வாசைன; சா%� 

Kசிய இைளய அழகிய தன�ைத�ைடய ெப5ணான தாமைரயி+ வாL$ 
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இல��மி��� கணவ� (தி�மா+); திதி - கா�பா4&த+; அர� - சிவ�; கா�K�த 

Pகர$ - க�நிறமைம%த ப�றி; அ� - பாத$; கா�K�த Pகரம� ஆகி அ�ேத�ய�:- 

பிரமB$ விOMD$ த2களி+ யா� ெபாியவ� எ�B$ வாத$ எL%� சிவைன� 

ேக.க அவ� அ5ணாமைலயி-�ள த� வ�வ�தி� அ�ையயாவ� 3�ையயாவ� 

யா� பா��� வ�கிறா�கேளா அவ�கேள ெபாிய� எ�& >ற அ2ஙனேம பிரம� 

அ�ன�பறைவ வ�வாகி ேமேல 3�ைய� காண� பற%�$, தி�மா+ ப�றியாகி 

அ�ைய�காண� Kமிைய� ேதா5��$ ெச�றன�. தி�மாலா+ 3�யாம+ தி�$ப 

பிரமேனா "க5ேட�" எ�& ெபா7 >றின�. க5 அ�;சி�த�:- சிவெப�மாைன� 

Kசி��$ ேபா� ஒ� மல� �ைறய அ�ேபா� த$ க5ைண� பி/2கி அ�;சி�தா�. 

ஏறாக; <ம%த�:- திாி�ரச2கார கால�தி+ விOM தா� சிவெப�மாைன; <ம�க 

எ5ணி எ�தாக நி�றா�. அவ�மீ� சிவெப�மா� ஏறிய�ளினா�, (சிவ�ராண$); 

கிாிைகைய; ெச7த�:- இராமபிரா� (விOMவி� அவதார$) ேச�வி+ சிவ@2க$ 

ஏ4ப/�தி� Kைச ெச7த� கா5க. கிாிைக ெச7தலாவ� - சிவைன ஆகம2களி+ 

விதி�தவா& �ற�ெதாழிலாB$ அக�ெதாழிலாB$ வழிப/ைக (சி. ேபா. பா./ 

359); அர� தன�� அ��தD ெகா5ட+ சிவான%த� ெப$மா�தைன� �ர�க எ�& 

விைன3�� ெகா�க. (1) 

 

641. ஒளி�சாதன$ - பிரகாசி��$ உ��திரா�க$; பத$ - பாத$; பா�ைக - பாதர.ைச; 

உ�ேவட$ அ�ேவட$ உ�வ�வ ேவட$ இைவ 3ைறேய Qலசாீர$, P��ம சாீர$, 

காரண சாீர$ எ�& ெபய� ெப&$. இைவகள� உ5ைமயி� ந+ல �ண2கைள� 

ேபாதி�பத4� உ5டா�க�ப.ட உ�வ�ைத�ைடய அ�யவ�; Qலசாீர$:- 

பEசKத2க� >�� பாிணமி�த உட$�; P��ம உட$�:- <ைவ, ஒளி, ஊ&, ஓைச, 

நா4ற$ எ�ற ஐ%�$ மன$, ��தி, அக2கார$ எ�ற H�&$ ேச�%� ஆ�மா�க� 

உலக ேபாக2கைள அBபவி�த4�� க�வியாக நி�& மரண கால�தி+ `Qல 

உட$ைப வி./� பிாி�$ அ0ப உட$���; P��$ உட$� எ�& ெபய�. காரண 

சாீர$:- ஆன%த மயேகாச$ (ேவடதாாி <பாவ$) ஐ%� வைக சாீர�தி+ கE<கசாீர$, 

�ணசாீர$ நீ�கி இ2�� >றின�. ��@2க ச2கம� ெபா��க� - ��, சிவ@2க$, 

அ�யா� >.ட2க�.             (2) 

 

642. பாிKரண$ - கடD�; த�தா�திைரய�:- அ�திாி ாிஷியி� ��திர�. அ�திாி 

ாிஷி�� அநPையயிட$ அவதாி�� ேயாக�தி��க வி�$பியேபா� இ��; சி&வ� 

விடா� பி�ப4&வைத ெய5ணி இவ�கைள வி./� தனி�தி��க 100-வ�ட$ 
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சல�தி+ ேயாக$ ெச7� ெகா5��%� அ$ம/வினி�&$ ெவளிவ�ைகயி+ சி&வ� 

விடாத� எ5ணி ஒ� அழ��ள ெப5Mட� வ%தன�. அைத� க5ட 3னி;சி&வ� 

அவாிட$ ெவ&��� ெகா�ளாதி��கD$ 3னிவ� க�ள�%த+ 3த@ய பEசமா 

பாதகEெச7� ெவறி�தி��பவரா7 அவ�க.�� கா.ட இ��;சி&வ� நீ2கின�. 

இல��மிைய அ<ராிட�தி�%� நீ2க; ெச7� ேதவ��� ெவ4றி ேத�யவ�. அ�திாி 

தவE ெச7ைகயி+ விOM தாிசன% த%� த$ைம அவ���� த�தE ெச7ததா+ 

இ�ெபய� ெப4றா�. சிவான%த� இவர� ேகா�திர$ ேபா-$. ச.ைடநாத� 

வரலா4ைற� தால� ப�வ$ ஐ%தா$ பா.�� �றி�பி+ கா5க. சைமய$ - மத$; 

ப�வ அதீத$ �ற%� ஒளி�$ - காலமாகிய உய�%த நிைலைய�$ கட%� 

பிரகாசி��$; பவ$ - பாவ$; பEசா�கர$- "ஓ$ நமசிவாய" எ�ப�; பரமான%த 

தீ��த�:- இவ� சா@வாகன சக$ 1049-இ+ பிலவ2க வ�ட$ பிற%தவ�. ேதவ�க�, 

க@யி+ ெத7வப�தி �ைறத+ ேநா�கி விOMைவ� பிரா��தி�க விOM 

வா�வினவதாரமா7 இவைர� Kமியி+ ‘உ/பி' எB$ ரஜிதaட�ர�ைத ய/�த 

சிவ0�யெம�B$ கிராம�தி@�%த ம�யேகஹ ப.டாசா�யா��� மகவா7� 

ேதா�ற; ெச7தா�. 3த@+ இவ� ெபய� வா<ேதவா சாாியா� எ�ப�. அ;<த 

பிேர\தீ��த� பிரம மீமா$சசா�திர வி��தியி� ெபா�./� K�ண 

பிரEஞாசாாியைர நியமி�க� க�தி; ச2காபிேஷகE ெச7� 'ஆத%ததீ��த�' எ�ற 

நாம2ெகா/�தன�. இவ� ெச7த அ4�த2க� பல.       (3) 

 

643. ம�தம&�$ �ன+ - மி�%� <ழ-$ க2ைக; பண�தரD - பட2கைள�ைடய 

பா$�க�; அ2கைற மிட4ற� - அழகிய நEச�கைற பி��த கL�ைத�ைடயவ�; 

ம./லD$ அ$�ய மல��பத$ இல2கிவ� ைம�கMைம ப2க� - ேத� த2�$ 

தாமைர மலைர� ேபா�ற பாத$ விள2�$ ைம Kசிய க5கைள�ைடய 

உமாேதவிைய� ப�க�திேல�ைடயவ�; அ�� ஆன%த நடன�த� - அ��கி�ற 

இ�ப நடன�ைத; ெச7பவ�; மத$ ஆ� அ�தி�ாி அ$பர Cத4 கண� - மத$ 

ெபா�%திய யாைன� ேதாலாகிய உைடைய�ைடய ெந4றி�க5ண�; அ$பர$ - 

சீைல; அ�%தவ� அவ��� அ�� �ாி%� மகி
வா7 நி�ற 3த+, ந4க�ைணயா�, 

அ4�த நிர%தர� எ�& பிாி�க; மல��கைண யன2கைன யளி�த�?$ இ�ப 

ெந/மா+ மல�கைள அ$பாகDைடய ம�மதைன� ெப4ற தி�மா+; அ2கமல� - 

பிரம�; ம�ளா� சி4றறிD - மய�க மி�%த சி4றறிD; அ�� + த%தி/ - அ�ட%தி/; 

சி�த$ மல$ப%த$ - மன��4ற2களாகிய க./�க�; கடDளான நி�திய� விள2�$ 
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��நாதனான, தி�க4றவB�� எளிைமயானவா7� ப4பல வித$ ெச+-$ மன�ைத 

ஒL2��ப/�தி அ�ைள� த%த சிவான%தைன� பா�கா�பாயாக எ�& 3��க. (4) 

 

644. கமல3கினி - தாமைர ேபா�ற 3க�ைத�ைடயவ�; க� மிர� கமல விழி 

மகா<%தாி - விைர%� மிர�கி�ற தாமைர ேபா�ற க5கைள�ைடய மி�க அழ� 

வா7%தவ�; ேகா.�� ஏ� கனகவைர 3க�ைன� ெகா�க� த� களப 3ைலயினா� 

- சிகர2களா+ அழ� வா7%த ேம� மைல;சிகர�ைத� ேபா�& ஒ� ெகா�யினிட$ 

ெப4ற கலைவ; சா%� Kசிய இ� 3ைலகைள�ைடயவ�; பEச அ.ட அ�காி - 

ஐ%�, எ./ எL���கைள�ைடயவ�, 307 -ஆ$ பா.�� �றி�பி+ கா5க. 

நிமலாய மணிச�ல� இடமதனி+ நிைலெகா� நிம@ - அL�கி� ைமைய�ைடய 

அழகிய சைடைய�ைடயவ� இட$ த2�$ �4றம4றவ�; ஆ/ அ$பாி - ஆ/கி�ற 

ேம@ட�ைத �ைடயவ�; அக$ - மன$; சீ� அ�ப� உ� ெதா��ேமா� விம@ என� 

பிாி�க; உ� ெதா��$ - மனதி+ தாD$; மைலயைரய� அ�� <ைத - 

இமயமைலயரச� ெப4ற �த+வி; விைனகளகலேவ - தீயவிைனக� நீ2க; விதி 

திகிாிகர� அமர� 3னி பாவிய பயிரவி - பிரம�, ச�கர ேம%திய தி�மா+, ேதவ�, 

3னிவ� �தி�த உமாேதவி; அ�� இனிய உ�வமா7 வ%த ெம7�கீ��தியா� 

இல�$ அக$ அணி தைகெகா� �� மணியிைறவ� எழி+ சிவான%த� - அ�ளி� 

இனியவ�வமா7 வ%த உ5ைம� கீ��தியா+ விள2�$ மனதி+ அணி%� 

ெகா�ள�த�க த�தி ெகா5ட உய�%த ��வாகிய, கடDளான அழ�மி�$ 

சிவான%த�.       (5) 

 

645. பா�த2கிய அ�ப� - Kமியி-�ள அ�ய�; பிறவி��ய� - பிறவியினாலாகிய 

��ப$; பாச2க� தவி�%� ................................... ............ சி%ைத நிைன�� - 

ஆைசைய நீ�கி� பிரகாசமைட%த உ5ைம ந5��ள இ�ப�ைத� த�பவைர� 

ேபா-$ உபாய2 ெகா�வத4� அ�� ெப�கி உட@-$ `பாிச$ ெச7� 

ெவ+ல�பா� ேபா�& இ�ப%த�$ இைசேயா/ >�ய ெசா+ைல; ெசா+@ 

ந�ைமயைம%த ெபா�ைள மனதி+ நிைன��; இAவ�யா+ மன$, வா��, காய$ 

ஆகிய வ4றி� ெதாழி+ >றினா�; சீ�த2கிய அ$பர� ெம7�தவ *-% தர+ 

அ2கமி���$ ேயாக$ �ாிகி�ற அD�திாிேச� இ%தவித2க� - சிற��� ெபா�%திய 

கடDளி� உ5ைம ேச�%த தவ *+ப� அOடா2கேயாக$ ெச7கி�ற அD�திாி 

தீ.ைச 3த@ய இ%தவித2க�; இய4& - ெச7�; அளி�திட - கா�பா4ற; வா� 
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தா2கிய ெகா2ைக மத�ெதL P�ம2ைக இட%தனி+ ைவ�த மணாள� தளி� ஐ%� 

கர�தின� - க;<� ெபா�%திய தன2க� களி�� எL$�கி�ற ெத7வ� ெப5ணாகிய 

பா�வதிைய இட�ப�க�தி+ ைவ�த சிவெப�மானிடமி�%� தளி��த ஐ%� 

ைககைள�ைடயவ�; மா� அ$பிைக ைம%த� - பா�வதியி� ைம%த� ; நி��தைன 

மாக$ �விெய�& �தி�� இனிதா7 அ$Kவல$�ாிய� கரமாவி�கனி ெகா5ட 

மகி
;சிய� - நடனமா/$ சிவெப�மாைன ஆகாய3$ Kமி�$ இவேரெய�& 

�தி�� மகி
;சியா7 அழகிய Kமிைய வலமாக; <4ற அதனா+ ைகயி+ 

மா$பழ�ைத� ெகா5ட மகி
;சிைய �ைடயவ�; ேம�வி��ற$ ெதா%தி 

...வயி4றின� - ேம�மைலயி� ப�க2களிெல+லா$ பாரத�தி4கான <ேலாக 

எL���கைள எLத�ப/வதா+ . அழ� நிர$பிய த%த3$, மி�%த மா$பழ3$ 

பாச3$, அழ� நிர$�கி�ற அ2�ச3$ ெபா�%த கேணசனாக� திக
கி�ற ெதா%தி 

வயி4ைற �ைடயவ�, இ2� ேம�வி� என4பால� ெச7�� ேநா�கி 'ேமாி�” என� 

ெதா�க�. ஏத2க� - �4ற2க�; 3�கண�. விநாயக���� ெபய�; ெத�� த%தி 

3க�த� - ெதளிைவ�ைடய யாைன 3க�ைத�ைடயவ�; ஈ� இ2� இய$�த+ 

ஒ�ப& நாத� - இதைன இAவிட�தி+ ெசா+-த@+ இைணயி+லாத தைலவ�.  (6) 

 

646. ப+ நக$ �ைனைகயா+ - பல நக2களா+ அழ� த�கி�ற ைககளா+; ப�னக$ 

�ைனைகயா� - பா$ைப� தாி��$ சிவெப�மா�; ப�தி இலக$ தனி+ - ப�தி 

விள2�$ ெப�மானிட�தி+; ப�தி இ+ அக%தனி+ - ப�தியி+லாத மன�தி+; 

உைள%ேத� - வ�%திேன�; எ�ன க5�தமா�$ எ� அக5�தமா�$ இைற - எ� 

க5�தமாகD$ எ� அக5�தமாகD$ உ�ளேதா அ�கடD�; ஏைழயி� ேம+ அ�� 

ஐ - எளியவ�களி�மீ� அ�� ெகா5ட தைலவ�; ஏைழயி� ேமல�� - 

இAவறியாைமைய�ைடய எ�மீ�$ அ�ளின; ெபா� நைக�றா�கதிெகா� - 

இல��மி மகி
%� மா�பி�மீ� த2�$; உறா - ெச7யா எ�ற வா7பா./ 

விைனெய;ச$ ெச7� என� திாி%த�; ெபா� அைக உறா� கதிெகா� - 

<வ��கேலாக$ வ�%தாதவா& உேப%திரனாக; ெச�& நிைல ெகா5ட; �க
 

ம�க� - �க
%� ேபச�ப/$ தி�மா@� ம�க�. மEைஞR�தி - மயி+ வாகன�; 

ேபாத$ கட%தவ� - அறிவி4� ம�பா4 ப.டவ�; ேபாத2க� த%தவ� - அறிவிைன 

உலக�தா��� ஊ.�னவ�. (3�க� தமி
;ச2க� �லவராயி�%தைம கா5க). 

ெத� அக%தனி+ உ&$ - பாரத நா.�� ெத4கி� கM�ள இடமான 

தமி
நா.�லைட�$, (3�க� �றிEசி நில� கடDளாவைத ஓ�க); ெத� அக$ தனி+ 
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உ&$ - அழகிய மன�தி+ அைட�$; சிற��& 3னி�காாிய� - சிற��� ெப4ற 

அக�திய 3னிவ���� தமிழறிD&�திய ேவைலைய; ெச7தவ�; காாிய$ 

எ�பதினி�& காாிய� எ�ற �றி�� விைன34றாயி4&. ேசவ+ ெகா��� 

இைறவ� - ேசவ4ெகா�ைய �ைடய தைலவ�; ேசவ+ ெகா� தி�� இைறவ� ேதவ� 

ேசைன�� அதிபேன - காவைல� ெகா5ட அ.டதி��� தைலவ�களாகிய 

ேதவ�கள� ேசைன��� தைலவனான 3�க�.       (7) 

 

647. Cத+ விழி�$ விழிகளிர5/$ எ�பதனா+ H�& க5களாயி4&; மணி��ைழ 

- மாணி�க� �5டல2க�; எழி+ ேமனி; சிவ��$ - அழகிய உட@� சிவ%த நிற$; 

�ாி *+ - KY+; தைல மா@ைக - தைலயி4 P�ய மாைல; கைத; சி�மய�கர$ - 

த5டா�த3$, ஞான மய�ைத உபேதசி�த-3ைடய ைக; அர4&$ ஒ@��$; 

கி5கிணி - சில$�; Sர கி5கிணி - Sர�கழ+; அரவ�� அைர நா5 - பா$பாகிய 

அைர ஞாணிைன�$; �Eசித�ேதா/ அம�$பத�ேதா� - வைளவாக உ.கா�%� 

உ�ள பாத�ைத�ைடயவ�; �ணமைல - "�ணெம�B$ ��ேறறி நி�றா�'' 

எ�றா� வ�?வ�. சி�மய�கர$ - சனக� 3த@யவ��� உபேதசி�த நிைல யா�$. 

(8) 

 

648. பவள� கனிவா7 - பவள3$ ேகாைவ�கனி�$ ேபா�& சிவ%த உத/�ள வா7; 

ப�ம 3க$ - தாமைர மலைரெயா�த 3க$; பிைற; சைட�$ - ச%திரபிைறெயB 

மாபரண$ தாி�த பி�ன+ மயி�$; பணில� கள3$ - ச2� ேபா�ற கL��$; 

கைழ�ேதா� - H2கி+ ேபா�ற ேதா�; ப�கமணி ேபா�ற� கர3$ - ப�க 

மணிேபா-�ள ைகக?$; ேபா�ற�' என ச%த ேநா�கி மி�க�; கDள� கய�ேகா./ 

இள3ைல - மத;<வ.ைட�ைடய யாைன� த%த�ைத� ேபா�ற இைளய 3ைல; கதி� 

ெவ5கைல�$ - Pாியைன� ேபா�ற ெவ5ைமயான உைட; சசி - ச%திர�; 

தவள�கமல$ - ெவ5 தாமைர; ச�3க�ேதா� - பிரம�; திவள+ - ெம@த+; 

அM�க� - ஆ�மா�க�; பBவ+ - பிரப%த$; நாெடா&$ - நா� ேதா&$.       (9) 

 

649. தி�வாசக� கடD� - மாணி�கவாசக�; அ�ப� - தி�நாD�கரச�; தி�நாவலE 

<%தர� - <%தரH��தி <வாமிக�; ப.டண�திைறவ� - ப.�ன�த�க�; தி�Hல�:- 
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தி��ைகைல மைலயி+ ந%திேதவ� அ�� ெப4ற சி�த�; Kமியி+ அக�திய 

3னிவ�டனி��க எ5ணி ஆகாய மா��கமாக வ�ைகயி+ தி�வாவ/�ைற 

ய5ைடயி+ Hல� எ�ற இைடய� இற�க� ப<�க� அவைன நீ2காதி��பைத� 

க5/ அவBட@+ ��கன�. இவேர தி�ம%திர$ இய4றினா�. ெம7க5ட 

த$பிரா�:- சிவஞானேபாதமிய4றியவ�. இவ� வரலா& 45-ஆ$ பா.�� �றி�பி+ 

கா5க. த�வாச$ ஆ� அ�� �ைறேமD - பEச த�வி� கீ
 வசி�த+ ேபா�& 

ெபா�%திய தி�ெவ5ெண7 ந+8ைரயைட�$; அ�ண%தி:- இவ� ந/நா.�+ 

ெப5ைணயா4றி� வடகைரயி-�ள தி���ைறRாி+ 13-வ� *4றா5�+ 

பிற%தவ�. ெம7க5டேதவ� அ�ளிய சிவஞானேபாத$ எ�B$ 3தX-�� 

உைரயாக; ெச7�ளி+ பா�னா�. இ� சிவஞான சி�தியா� எ�& வழ2�$. தைக 

உமாபதி :- த�தி ெபா�%திய உமாபதி சிவாசாாியா�; ம�வாசக2 கட%� ஒளி� த�$ - 

�4ற3$, ேப;<$ கட%� பிரகாசி��$; மக�ேதா� - மகிைம�4றவ�. ந�கீர� - 

கைட;ச2க கால� �லவ�க.�� தைலவராயி�%தவ�; தி�3�கா4&�பைட, 

ைகைலபாதி காள�தி பாதி 3த@யன பா���ளா�. ப.டண�திைறவ�:- சிவH��தி 

பல தல2க?��� �ேபரBட� ெச+ல �ேபர� காவிாி�K$ப.�ன�தி+ 

வி��பமி�கா�. அைத�க5ட சிவ� 'இ2�� பிற�க' எ�ற சாப�ப� 

சிவேநய��த���$ அவ� மைனவி��$ மகவா7� ேதா�றினா�; <ேவதார5ய� 

எ�ற ெபய�ட� விள2கினா�. சிவகைல ெய�பவைள 16. வயதி+ மண$�ாி%தா�. 

இவ� பல விைளயாட+க� நிக
�தி யி&தியி+ தி�ெவா4றிRாி+ சிவமானா�. இவ� 

ேகாயினா�மணிமாைல, தி�� கLமல 3$மணி�ேகாைவ, தி�விைட ம�Q� 

3$மணி� ேகாைவ 3த@யன இய4றி��ளா�. அ�ேள ம�D வ�?வ� - அ�� 

ெபா�%திய தி�வ�?வ�; �2க அAைவ - பாி<�த$ ெபா�%திய அAைவ; 

க/ெவளி; சி�த�:- ஒ� சி�த� இவ� த$ ஆ�மாBபவ�ைத� பிற�மறி%� அAவழி 

நட%� சீ�ெபற� பிரபEச�ைத; <�த ெவளிெய�& க5/ இ�ெபய� 

அைட%தவ�ேபா+ ெதாிகிற�. இவ� ெச7த *+ க/ெவளி; சி�த� பாட+. 

சி�த$பலவ� - இவ� ெம7க5ட ச%தான�ைத; ேச�%தவ�. சிவ�பிரகாச$ எ�ற 

*-��� க���ைர; P�திர$ ெச7தா�. உமாபதி சிவாசாாியா�: இவ� 

ேசாழநா.�+ தி���@Rாி+ ைசவ ேவதிய� �ல�திலவதாி�தவ�. மைறஞான 

ச$ப%த� இவர� பாிபாகமறி%� சிவஞான ேபாத�ைத�பேதசி�தன�. இவ� 

ேகாயி4�ராண$, தி�3ைறக5ட �ராண$, ேச�கிழா� நாயனா� �ராண$ 3த@யன 

ெச7��ளா�. சிவவா�கிய�:- இவ� தமிழி+ த$ ெபயரா+ சிவவா�கிய$ எ�ற *+ 

ெச7தவ�. இவ� Kமியி+ பிற�ைகயி+ ‘சிவா' எ�& ெசா+@� ெகா5/ 

விL%தப�யா+ இவ��� இ�ெபய� இட�ப.ட�. க5Mைடய வ�ள+ :- 
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தி�ஞானச$ப%த <வாமிக� தி�வ�� ெப4றவ�. இவ� ெச7த *+ 

ஒழிவிெலா/�க$, மாயா� பிரலாப$. �ைக நமசிவாய� :- இவ� 

தி�வ5ணாமைலயி+ ஒ� �ைகயி+ நிOைட ெச7� ெகா5��%த சி�த�. இவ� 

�ைகயி@�%ததா+ இ�ெபய� ெப4றா�. இவ� அ$மைலயி+ Q2�$ ஊEச@./ 

அதி+ சயனி�� நிOைட �ாி%�வ%தன�. இவ� மாணா�க� ��நமசிவாய�; இவ� 

ெச7த *+ அ�ணகிாிய%தாதி. க5ண�ப�:- அ&ப�� H�& 

நாய�மா�களிெலா�வ�. ேவ/வ�; காள�தி மைலயி+ 3�தி ெப4றவ�. வ�?வ�, 

அAைவ இவ�கைள� ப4றிய� அறி%த விஷயேமயா�$. உ�வாச$ இனி வராம+ 

கா�க - உ�வ��ட� வாL$ வா
�ைகயினி வாராம+ கா�பத4�.    ; (10) 

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

ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�ெச$கீைர�ப"வ�    

 

650. ெவ5ெபா� - விKதி; 3�த$ - 3���ேபா�ற ஆன%த� க5ணீ�; ம%தகாச$ - 

��சிாி��; ம�ம$ - மா��; அணிய+ - மாைல; சிவ� விழியி� மணிக� தாவட3$ - 

சிவன� ெந4றி� க5ைண�ேபா�& பிரகாசமி�க 3�தினாலாகிய கL�தணி மாைல; 

இ� - ஐ%தா$ ேவ4&ைம உவம� ெபா�D; அைரயிலாட - இ/�பி+ அைசய; அ�ண 

அ$�யமதனி+ இனிய கரதலமதனி+ - சிவ%த தாமைரைய� கா.�-$ இனிய 

ைகயிட�தி+; அEச-ட� வரத$ - அபய3ட� வரத3$, இத� விாிைவ 537-ஆ$ 

பா.�� �றி�பி+ கா5க. சரண$ - பாத$; ெத�ளவ�$ அ�ைமய�க� - 

மன%ெதளிவைடய வ�$ அ�யா�க�; தவ + ஆன%த� - தவான%த�; நீத� - 

நீதிைய�ைடயவ�. (1) 

 

651. அஃ� அற - அ%ேநா7 நீ2க; பாிவா7 - இர�கமா7, உய� H�& நா� - 

இைடகைல, பி2கைல, <ழி3ைன எ�ற H�& நா�க�; பா�� - ப���; 

இர5ைட�$ - இைடகைல, பி2கைலயாகிய இர5ைட�$; ஒ� நா� - 

<ழி3ைனெயB$ ஒ�ப4ற நா�; விழி ேநா�கி - H�கி� ம�திய பாக�தி+ விழி 

ம�திய பாக�தி+ விழி 3கமாக; ெச-�தி; ஏ%� ைக�ைபயவி
�� இனிய 

ெவ5ெபா� யவி
த$ - தா2கிய சிறிய விKதி�ைபைய அவி
�� இனிய 

விKதியாகிய அமி�த�ைத; ஈ%� கர$ இ./ இத4� நிைல�&$ ப�திய$ தன� பாத 

உதக$ நிேவ�திய$ - ெகா/��� ைகயி@./ இத4� நிைல�&$ ப�தியமாவ� 

தன� (சிவான%தன� ) பாத நீராகிய நிேவ�தியேமயா�$; ேவறா$ நியமமாகா� 
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உ%த� உ&தி ெய%த� வழியி+ நி+ெல�& - ேவறாகிய ஒL�க$ >டா� உன� 

மனD&திேயா/ என� வழியி+ நட எ�& >றி; விைனக� தீ��க� திலதமா7 ஒ� 

வயி�தியனாக - தீவிைனக� நீ2க ெந4றி� திலக$ ேபா�& ஒ�ப4ற ைவ�தியனாக. 

(2) 

 

652. பாசெமB மடவி - ஆைசெய�கி�ற கா/, உ�வக$; ஒ�ைமயி�றி - 

மனெமா�மி�ைகயி+லாம+; பEச இ%திாிய ேவட� - உ�வக$; ஓைச Cக�$ 

�ைழ�� இ�ப$ ம�வ; சிவ� உ5ைம ெமாழி ேப<வா�$ - ஓைசைய 

யBபவி��$ �5டலமணி%த காதி4� இ�பமைடய சிவன� உ5ைம 

விள�க2கைள� ேப<கி�ற வா�$; உடலம� �ளக3ற இனிய பாிசைன�தD$ 

ஒளிமல�� கரமிர5/$ - உட+ �ளகா2கிதமைடய இனிய `பாிச�ைத�தD$ 

பிரகாச$ ெபா�%திய தாமைர மல� ேபா�ற ைககளிர5/$; மாச&2 க5 �ன+ 

கா5ட+ ெகா5/ இ�ப3ற வா7�த ச2க$ ேவட$ - �4றம4ற க5களினி�& 

ஆன%த நீ� கா5பைத� ெகா5/ இ�ப3ற� ெபா�%திய அ�யா� ேவட3$; 

வா7�� உண�D தீ��த� பிரசாத3$ - வாயிB�� ந�� <ைவ�ண�D�ள� 

��வான சிவான%தன� பாத தீ��தமாகிய பிரசாத3$; நாசி�� வாச$ அரவி%த பத$ 

H���� வாசைன�ைடய தாமைர ேபா�ற பாத$; ேத<லD$ உைழ கா.� 

உைழைய� பி��பதா7 - ஒளிவா7%த மாைன�கா.� மாைன� பி��ப� ேபால. (3) 

 

653. உவ%� அ<�தமி+லாத இடமா$ ஆ0� நில�தினி+ எ�& பிாி�க, ம�ளான 

இ�மாைய க�ம$ திேராத$ இ�� ம�விய சி4றறிD எB$ வைக ெகா?$ 

கைளைய� பி/2கி - மய�க$ ெபா�%திய <�தமாைய, அ<�தமாைய எ�ற 

இர5/$, சEசித$, பிரார�த$, ஆகாமிய$ எ�ற Hவைக� க�ம3$, மைற��$ 

இ�� ெபா�%திய சி4றறிD எ�ற வைக ெகா5ட கைளைய� பி/2கி; வா/த+ - 

தள�த+; ந�றா7 விள�கி - ந�றா7; ெசழி��மா& ெச7�; பல� த�வ� எ�& 

என� பக�D ெகா5/ உ�ள$ பL�த பி�� அதைனயினிதா7� ெதாிவாிய ெப�S/ 

ேச��கி�ற பல� த�வ� எ�ைற�ேகா எ�& உண���த+ ெகா5/ மனமாகிய 

கதி�க� பL�த பிற� அைவகைள மகி
Dட� ஆரா7த4காிய ெபாிய S.�+ 

(ேமா.ச S.�+ ேச��கி�ற வ+லவேன; ஆ0� நில�தினி+ உழைவ; ெச7� 

அறிவாகிய விைதைய விைத�� மய�க2ெகா5ட இர5/ ெபாிய மாையக�, H�& 

க�ம2க�, மைற��$ திேராதமல$ ெபா�%திய சி4றறிD எ�ற வைககைள� 
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ெகா5ட கைளகைள� பி/2கி அ�பயிைர� தளராம+ வள���� கால�தி+ ந�� 

விள2க� த�Bைடயெத�& க�ைண�ட� கவனி�� ந�றா7; ெசழி�க; ெச7� 

பல� ெகா/�ப� எ�ேறா எ�&, உண���த+ ெகா5/ மனமாகிய கதி�க� பL�த 

பி�� அைவகைள மகி
Dட� ஆரா7வத4காிய ெபாிய S.�+ ேச��கி�ற 

வ+லவேன எ�& ெபா�� ெகா�க. (4) 

 

654. உயிாின$ அவ�ைத - உயி�க� சா�கிர$, ெசா�பன$, <L�தி, �ாிய$, 

�ாியாதீத$ எ�& 'ஐ%� அவ�ைதகைளயைட�$; உண�வாியதா$ இ��தைன 

வில��$ ஓ� உ5ைமயா7 எ�& பிாி�க; பக+ இரD$ இ�றிய <டாதா7 - பக-$ 

இரDமி+லாத ஒளிைய �ைடயதாகி; அலகி-யி� - அளவி+லாத உயி�; இத$ 

அகித3$. கா�$ அ�ண� - இ�ப��டB$ ��ப��டB$ கா�$ Pாிய�; வலவ� 

- ேத��பாக�; அ%தர�தினி+ நி�& இழி%� மன$ உ��வா� அ$�ய$ Kாி�கD$- 

ஆகாய�தினி�& இற2கிய Pாிய கதி��காக மன$ உ��$ தாமைரமல�க� மல�%� 

களி�கD$; ப�தி - Pாிய�; திலத$ - ெபா./.   (5) 

 

655. திைண - Kமி; வளி - கா4&; ெவளி - ஆகாய$; ேம4>றிய அ�யா+ பEச 

Kத2கைள �ண��தினா�. ஒ@�ண� ெசவி - ச�த�ைதயறிகி�ற கா�; ேதா+ - ெம7; 

விழி - க5க�; சி2�ைவ - நா��; இAவ�யா+ ஞாேன%திாிய2கைள� >றின�. 

"ஒ@ பாிச3$ உ�வா7, இரத, மணம�வா7” எ�ற அ�யா+ P��ம Kத2களான 

நா4ற$, <ைவ, ஒளி, ஊ&, ஓைச எ�பனவ4ைற� >றினா�. "வா��, அ��$, 

கர3$.........�தமா7”. இAவ�யா+ வா��, ைகக�, பா��, பாத$, உப�த$ ஆகிய 

க�ேம%திாிய2கைள� >றினா�. பா�� - அ��வினிடமாக நி�& மலசல�ைத� 

கழி��$. உப�த$ - �த$; மன3$ ��தி�$ ஆ2கார��ட� மகி
சி�த3மாகி. மன$, 

��தி, அக2கார$, சி�த$ ஆகியைவகளாகி; ேம4>றிய பEசKத$ 5; ஞாேன%திாிய$ 

5, P��ம Kத$ 5, க�ேம%திாிய$ 5, மன$, ��தி, சி�த$, அக2கார$ எ�பன 4, ஆக 

24-உ$ ஆ�மாDைடய க�விக�; அக2கார$ - 1. ைதசத அக2கார$. 2. ைவகாாிக 

அக2கார$. 3. சா��விக அக2கார$ எ�& வைக�ப/$. ைதசத அக2கார�தி+ 

த�மா�திைரக?$, ைவகாாிக அக2கார�தி+ க�ேம%திாிய2க?$, சா��விக 

அக2கார�தி+ ஞாேன%திாிய$ ஐ%ேதா/ மன$ ஒ�&$ ேதா�&$. இைணத� 

3�காலமதா7 நியதி�$ எழி+கைல வி�ைத�மா7 இராக$ ��டB$ மாைய�மா7 - 
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இAவ�யா+ H�& கால$, நியதி, கைல, வி�ைத, இராக$, ��ட�, மாைய ஆகிய 

ஏL வி�தியா த��வ2கைள� �றி�தா�. இ�பா.�+ 36-த��வ2களி+ ஆ�ம 

த��வ2கைள�$ வி�தியா த��வ2கைள�$ �றி�தா�. அ�ைம�� அணித�$ 

மலர� த�$ இைறவா எ�& பிாி�க. (6) 

 

656. சிவத��வ$ - சிவB�கிட$, நாதெம�& ெபய�. பிேரர$ - ெதாழி+ ப/�த+. 

தவமி�%த சிவத��வமா7 ச�தியினிய�க�ைத உதவாததா7 த�திைய�ைடயதா7 

36- த��வ2கைள; ேச�%� தா2�வதா7 ஒ�ப� வ�வா7 (உ�வ$ 4, அ�வ$ 4, 

அ� D�வ$ 1) உட+, அ%த�கரண2க�, Kமி, ேபாக2க� ஆகியைவகைள 

ந+கியதா7 �5ணிய பாப2கைள� ெப4ற தா7, த�Bைடய விைனயினாேலேய 

பலேபத2களா7� பாவ2கைள நீ�கி உதDகி�ற 3�வானவனா7� 

தனி�த�ைமைய�ைடயவனா7 நிைலயானவனா7 >&$ மைற�த-$, க�ைண 

ெச7த-மான அ��வ�வானவனா7 Sணான ெச+வ�ைத நீ��த4� வ%த 

தவ;ெச+வ�ைத �ைடயவேன எ�& ெபா�� ெகா�க. பவ$ - பாவ$; திேராத$ - 

மைற�த+; நவவ�வி� விாிைவ 69-ஆ$ பா.�� �றி�பி+ கா5க. (7) 

 

657. உயி�க� ேகவல$, சகல$, <�த$ எ�& H�& காரணவ�ைதக?$ அவ4றி� 

உ.பிாிவாகிய பதிைன%� காாியாவ�ைதக?$ உ�ளனவாதலா+ 'ேகவலமதி+ 

நிைலெப&3யி�' எ�றா�; இ�� த�ைன அக�& அறிவி� எ�& பிாி�க. பர$ + 

அறிD - பர�ைதயறி�$ அறிD; இ� பரவறிD என நி�ற�; இதி+ இ;சாச�தி, 

கிாியாச�தி, ஞானாச�தி, பராச�தி ஆகிய ச�திகளி� விாிைவ� கா5க; பரேயாக$ - 

பரைனயறி�$ ேயாக$; இைற - தைலவ�. ேகவலமதி+ நிைலெப&3யி��� 

ஆதரDவர; ெச7வ� இ;சாச�தியாகD$, அADயி�க.� இ�ளாகிய மல$ நீ2க� 

த�வ� கிாியாச�தியாகD$ இ�ைள நீ2கி அறிவி� த�ைமயாக; ெச7வ� 

ஞானாச�தியாகD$ >றினைம கா5க. பைர - பர0ப$; பர0ப$ : சடசி���களாகிய 

தாவர ச2கம2க?�ெக+லா$ தா� ேவ4றநி�& ெப�ைம ெபா�%திய கா�5ய 

ச�திேய தன��� தி�ேமனியாகி ஆணவமலE சகசமாயி��க�ப.ட ஆ�மா�க� 

பாக ேபத2கைள� தி�D�ள�தைட%� தனதி;சா ஞான�கிாிையயி� ெச7தியாகிய 

மாயா த��வ2களினா+ சி�.���$, திதி��$, ச2காி��$ மலபாக 

வா
விேலயி%த� த��வ2க� ேவறா$ப���; ச�திநிபாத�ைத விைளவி��; 

ச�திநிபாத�தி� வழியிேல �ற$ேப க.�லB��� ேதா�ற மானிட;ச.ைட ச��தி 
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எL%த�ளி வ%� தா� ேவ4ற நி4கிற 3ைறைமைய� த�கி�றவ� 

ஆ�மா�க?�ெக+லா$ அறிவி4கறிவாயி��கிற 3த+வேனெய�& பிரதி�கிைன, 

ஏ�, தி�.டா%த2களினாேல மய�க விக4பமற� த�னறிவிேல விள2க� க5/ 

நி�ற அவதர$; பாிதாிசன$ :- ஆ�மாெவ�ப� எAவிட�தி-% 

ேதா�றாமெலனெத�&$ யாென�&$ நி�ற அச�திய ேபாத$ நீ2க� ேதசிக 

H��தியிBைடய அB�கிரக ஞான$ பிரகாசி�� நி�ற அவதர$ 3த+வBைடய 

பாத$ எ�&$, த�ைன�ண���$ ப�தியாக� தா��வதான விடய ேபாக2கைள 

அவ�, அவ�, அ� வா7 ேநா��மிடெம+லா மவBைடய அB�கிரக�ைதேய 

க5டBபவி��$ அவதர$ 3த+வBைடய தி�3க$ எ�&$, அ%த 

அB�கிரக�திேல த4ெசய+ ேதா�றாம+ பரவச�ப/$ அவதர$ 3த+வBைடய 

தி�3�யாெம�& மறி%� இ%த D5ைமயிைன; ச%ேதக விக4பமற D�ளப� 

விசாாி��� ேத�%� இ�வ+லாம4 ச�தியமா��ள ெபா�� ேவேற� 

ெமா�றி+ைலெய�& ெதளி%�, என� யாென�B$ விக4பமாகிய பி�திவி 3த+ 

நாதமீறாக; ெசா+ல�ப.ட சகலாவ�ைதயி-$ ெபா�%தாம+ இ%த� க�விக� 

நீ2கினா+ தன���ள சகசநிைலயாகிய ேகவலாவ�ைதயி-$ ெபா�%தாம+ இ%த� 

ேகவல சகலமிர5/$ நீ2கினவிட�� விள2�வதான ேபாத Kரணமாகிய அக$ பிரம 

ஞான�தி-$ ெபா�%தாம+ ேதசிக H��தியிBைடய ெச7தியா7 அறித4காிதாகிய 

ேமலான Kரண வி�ப% ேதா�றாம+ ஏகேதச வியாபாரமாகிய தBகரணாதி இ�பேம 

ேதா�ற அ%த வி�ப2கைளேய ெம7ெய�றBபவி�� நி�ற 3ைறைம ேபால� 

தBகரணாதியி�ப ெமAவிட�தி-$ ேதா�றாம+ Kரணவி�ப� ெதாட�;சியாகிய 

ேதசிகH��த�தி னB�கிரக ஞான�திைன ெயAவிட�தி-$ க5டBபவி��$ 

அவதர$. பரேயாக$ :- சடசி��� களிர5�B நி�& விள2�வதாகிய இதாகி 

த2க?�ேக4ற ச�தாதி விடய2களிேல ெய%த விடய2க� வ%� தா�கினா-$, அ%த 

விடய2கைள ெயதிாி./� பா��� இைவ மாயாகாாியமான தBகரண�வன 

ேபாக2களிBைடய விக4பெம�&$ இ%த விடய2களினி�&$ விள2�வதாகிய 

இதாகித2க� க�ம�தின� விக4பெம�&2 க5/ தன�ெகன; ச4&$ 

ெச7தியி+லாத சட0பமாைகயினாேல தானாக; ெச7திடவறியா� அ%த 

விடய2கைள ய�வ�வாக� �சி��மா�மாைவ நி�தியனா7� 

Kரணனாயறிவாயி�%தா-$ தானாக ெவா�ைற� மறித4கறிவி+ைல ெய�B 

3ைறைமைய ��ளப� தாிசி�� அ%த அ�ளின� நிைறெவ+லா% தன� 

வ�வாகDைடய Kரணவி�பெமன� க5���� ��H��தமா ெயL%த�ளி மானிட; 

ச.ைட தாி�� வ%�பேதசி�த வB�கிரக�ைத ��ளப� தாிசி�� இAவிட�திேல 

வ%� ெபா�%த�ப.ட ச�தாதி விடய2கைள ெய+லா$ அ%த வB�கிரக�தினாேல 

ெபா�%தி� பா��� இ%த விடய ேபாக2களி� வழி�தா7� தீவிைனைய; 

ெச7வி�கிற�$ அB�கிரகமாகிய தி�வ�� தாேன இ%த ந�ைம தீைமகைளயறி�$ 
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ப���� �சி�பாகி வ%த விடய ேபத2க.�$ அAவB�கிரகமாகிய அ�� தாேன 

ெய�&�ளப� தாிசி�� இ%த 3ைறைமேய ய�றி; சி�தாகிய ஆ�மவ��க�தி4�$ 

சடமாகிய பாச சால2க.�$ ஒ�ைற ெயா�றறியD$ ஒ�ைறெயா�& ெபா�%தD$ 

ஒ� ச4&E ெசய@+ைலெய�B 3ைறைமைய ��ளப� தாிசி�� அ%த� 

ெபா�ேளா �ைசவதாகிய அவதர$. பரேபாக$ :- எ�தைகய ெதாழி+கைள; 

ெச7தா-$ த4ெசய ெலAவிட�தி-$ ேதா�றாம லB�கிரகமாகிய அ�ணிைறவிேல 

ேவ4றநி4கி+ அ%த அ�?�� 3த�ைமயாகிய ேநய$ அவனதறிD Kரணெம+லா$ 

தன� வ�வாக� ெகா5/ தான%த அறிD Kரண�தி4 ெக+லா 3யிரா7 இவனதறிD 

ெதாழிலாகிய இ%திாிய ேபாக2களா7 வ�$ �சி��� ெதாழி-$ தன� �சி��E 

ெதாழி-மாகேவ �சி��� ெதாழி4ப/$ நானாவிதமாகிய ேபாக2கைள ெய+லா$ 

இவB��� தன� Kரண வி�பமாகிய ேநய வ�வமாகேவ கா.� இவனதறிD 

Kரணெம+லா% தனதி�ப� KரணமாகD$ தனதி�ப� Kரணெம+லா$ இவனதறிD 

KரமாகD$ ேவ4ற�ேதா�றி நி�& தனதி�ப நிைறெவ+லா$ இவன� அBேபாக 

Kரண�ைத யமி
�தி நி4�மவதர$. (8) 

 

658. ஓ�$ �ராண2க� ஓேத� ம� பாத%ேதேட� ஓ� அ�ப�பா+ த2கி ஒேர� - 

எ�& பிாி�க; ம�பாத$ - நிைல���ள பாத$; ஒேர� - பல விடய2கைள; 

சி%தி�கவி+ைல; ஈ� அ2கி� ேம+ நி�ற - இ� ெந��பி� ேம+ நி�ற, அ2கியி� 

எ�பத� ெதா��த+ அ2கி�; பாத2கேள த%� நீ தா� அEேச+ எ�றா� 

பாத2கைள நிைன�க; ெச7�. ' நீ பய�படாேத' எ�& >றின�; 0பா7 - 

உ�வமா7; ேவத2க� ஈறி� கணாவா� அ�ேப - ேவத2களி� ஈ4றிட3�ள 

அ�யா�களி� அ�பேன; இ�பாக ேமD$ இ�பமா7 அ�யா� மனதி+ ேமD$.  (9) 

 

659. ேப�2 கYாி�றி யாேன எ�பா+ - ெபய�$, இடமான ஊ� மி+லாதவனான 

எ�னிட$; இ�றியா� - விைனயாலைண�$ ெபய�; ேபாி�பமா7 

க5/ெகா5ேட� - எ2�மா7� க5/ெகா5ேட� எ�& >./க; ேபத2க� 

தாெனா�& மாகாெத�ேற எ�& பிாி�க; இ��றி�பி� 739 பா.�+ இத� விவர$ 

கா5க. ேச�%தவான%த� ேமலா7 எ�பா+ அ�பாகி - உ�ைனயைட�$ 

தபசிகைள� கா.�-$ ேமலா7 எ�னிட$ அ��ைடயவனாகி (10) 

----------------------- 
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தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�தால�ப"வ�    

 

660. 3தலாகிய ஆதார$:- ஆ& ஆதார2களி+ 3த+ ஆதார$ Hலாதார$ எ�& 

>ற�ப/$. வ$, ச$, ஷ$, ஸ$ எ�ற நா�� எL��ட� >�ய நா�� தள3ைடய 

கமல$ Sணா த5ட�தி� அ��பாக�தி-�ள�. சி�தல\ிமி, வ+லைப எ�ற 

இர5/ ச�திக?ட� கணபதி S4றி��கிறா�. இதி+ 3�ேகாணமான வ�வ�தி� 

ேம+ கணபதி ேம4>றியவா& உ�ளா�; இைடகைல, பி2கைல - 3ைறேய 

இட�ப�கமா7 H;<வி/வ�, வல�ப�கமா7 H;< வி/வ�. இ� பி�B$ 

இAவா&$ >ற�ப/கிற�. காெல-$� இர5/$ கதிெர-$�$ >�ய இட$ 

�7ய$; �7ய����$ �த����$ ந/ேவ �5ட@வ.டமா7 அ%த வ.ட���� 

ந/ேவ திாிேகாணமா7 அ%த� திாிேகாண���� ந/ேவ நா@தLைடய ஒ� �.ப$ 

வ.டமா7� கட�ப$K ேபா�றி���$. அ%த� �.ப���� ந/வி+ ஓ2காரெவL�� 

நி4�$. அ%த ஓ2கார�தி4� ந/வி+ வி�கிேன`வரB$ ப;ைச நிற3�ள வ+லைப; 

ச�தி�$ எL%த�ளியி��பா�க� . மாணி�க நிற$. <வாதிOடான$ - இ� 

ஆறாதார2களி+ இர5டாவ� ; ‘ப$' 3த+ ‘ல$' வைரயி-�ள ஆ& எL��ட� 

>�ய ஆ& தள3ைடய கமல$, கேச� த5ட�தி� அ��பாக�தி4�� ெகாEச$ 

ேம+ பாக�தி-�ள�. சாவி�ாி, காய�ாி எ�ற இ� ச�திக?ட� பிரம� 

S4றி��கிறா�. இ� ேம-$ கீ
வ�மா&$ >ற�ப/கிற�. Hலாதார�தி4� இர5/ 

விர4கைட�� ேம@��பதா�$. நா4ச�ர3$ அ;ச�ர�தி� ந/ேவ 

ஆறித
கைள�ைடய ஒ� �.பவ�வ3$ அத� ம�தியிேல @2கaட3$ 

Sணா�த5�ன��மா யில2கி அதன/ ம�தியிேல நகார எL�� நி4�$. அ%த 

நகார�தி� ந/வி+ பிரமாD$ சர`வதி�$ S4றி��பா�க�. இ� பி�திவியி� 

>றா�$. ெச$ெபா�னிற$; ச��ேகாண$ - நா�� ேகாணமைம%த ச�ர$; பக� 

D�காிய - ெசா+-த4காிய; ேம4>றியைவகளா+ பா.�� ெபா�� விள2�த+ 

கா5க. (1) 

 

661. மணிKரக$ :- இ� ஆறாதார�தி+ H�றாவ� ‘ட$' 3த+ 'ப$' வைரயி-�ள 

ப�� எL���க?ட� >�ய ப��� தள3ைடய கமல$. ெகா�K
 (ெதா���) 

பிரேதச�தி-�ள�; Kமிேதவி, இல��மி எ�ற இ� ச�திக?ட� விOM S4றி�� 

சிறா�, இ� ேம-$ கீ
வ�மா& >ற�ப/கிற�. <வாதி.டான���� எ./ 

விர4கைட பிரமாண���� ேம@��ப� மணிKரகமா�$. இ� ேகாழி3.ைடேபால 

1008- நர$� நா�க?$ Pழ நா��ெக+லா$ ேவ��ள�. இைத உ�ளறிD�ேளா� 



67 

 

உ%தி� கமலெம�& ெசா+வ�. இ� ெதா��?�� ேநாி+ அ�� `தான�தி+ ஏழா$ 

பிைற�கிண2கி யி���மா$. இத� ந/ேவ ப�� இதைழ�ைடய ஒ� �Oப$ 

வ.டமாயி���$. அ��Oப�தி� ந/ேவ மகார ெவL�� நி4�$. அ%த மகார�தி4� 

ந/வி+ மகாவிOMD$ இல��மி�$ எL%த�ளியி��ப�. மரகத நிற3�ள�. 

அனாகத$ - இ� ஆறாதார�தி+ நா�காவ�. 'க$' 3த+ 'ட$' வைரயி-�ள 

ப�னிர5/ தள3ைடய கமல$. இ�தய�தி-�ள�; ெகௗாி, அ$பிைக எ�ற இ� 

ச�திக?ட� உ��திர� S4றி��கிறா�. இ� கீ
வ�மா&$ >ற�ப./�ள�. 

மணிKரக�தி4�ேம+ 10-விர4கைட பிரமாண3�ள இட�தி4� ேம+ உ�ள�. இ� 

இ�தய கமலமா$. ேத� `தான�தி+ 3�ேகாணமாயி���$. அ%த 3�ேகாண�தி� 

ந/வி+ ப�னிர5� தைழ�ைடய ஒ� �.ப$ வ.டமாயி���$. அ%த� 

�.ப�தின/வி+ சிகாரெவL�� நி4�$. அ%த; சிகார�தின/வி+ உ��திரB$ 

பா�வதி�$ அம�%தி��ப�. அ�கினி நிற3ைடய�. தவள நிற$ - ெவ5ணிற$; அாி - 

தி�மா+; மல�மா� - இல��மி; அ�பா+ திக
%த அனாகத$ எ�& பிாி�க; த5 

தாமைர�தா� உ��திைர - �ளி�%த தாமைர ேபா�ற பாத3ைடய உ��திைர; �க
 

தா-ைர - விைன� ெதாைக, �க
%த தாலா./� பா./ எ�க. (2) 

 

662. வி<�தி:- இ� ஆறாதார�தி ெலா�&. 'அ$' 3த+ அ: (விஸ��க$) வைரயி-�ள 

பதினா& எL���க?ட� >�ய 16- தள3ைடய கமல$. தா-வி� 

அ��பாக�தி-�ள�. இதி+ உ�மனி, வா�வாதினி எ�ற இ� ச�திக?ட� 

மேக;வர� S4றி��கிறா�. இ� ேம-$ இAவா& >ற�ப/கிற�. அனாகத�தி4�� 

ப�� விர4கைட பிரமாண3�ள இட���� ேம-�ள�. இ� க5ட `தான�திேல 

வா�`தான�தி-�ள�. அ&ேகாணமாயி���$. அ%த அ&ேகாண�தி� ந/வி+ 

பதினாறிதைழ�ைடய ஒ� �.ப$ வ.டமாயி���$. அ%த� �.ப�தின/ேவ 

வகாரெவL�� நி4�$. அ%த வகார�தின/வி+ மேக`வரB$ மேக`வாி�மி��ப�. 

க� நிற�ைத�ைடய�. (ேமகநிற$); ஆ�கிைன அ+ல� ஆ�ைஞ: இ� 

ஆறாதார�திெலா�&; 'ஹ$', '\$' எ�ற இ� அ\ர2க?ட� இர5/ 

தள2கைள�ைடய�. ��வம�தியி-�ள�. இதி+ மேனா�மணி, த�மச�தி எ�ற 

இ� ச�திக?ட� சதாசிவ� ��வ�வமாக S4றி��கிறா�. இ%த ஆ& 

ஆதார2கைள�$ தி�ம%திர�தி+ >றிய வா& கா5க: 

 

''நா-$ இ� H�&$ ஈைர%�$ ஈரா&$ 

ேகா@ேம+ நி�ற �றிக� பதினா&$ 

Hல2க5 டா2ேக 3�%� 3த@ர5/2 
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கால2க5 டான� காண- மாேம." 

 

ம4&மி� 662 – ஆ$ பா.டாகிய இத4� மா&பாடாக� காண�ப/கிற�. 

கீ
வ�மாேற பா.�-3�ள�. வி<�தி�� 12-விர4கைட பிரமாண3�ள 

இட����ேம+ ஆ�ைஞ லலாட aட�தி-�ள�. Sணா�த5�� 3��மா7 

ஊ/�வி ெபா� ேபா�ற வ�வ34& நி4�$. ெந4றி� ��வ�தி� ெவளியா7 ஆகாச 

`தான�தி+ H�றி தைழ�ைடய ஒ� �.ப�தின/ேவ யகார ெவL�ேதா�ண2கி 

நி4�$. அ%த யகார�தி4� ந/வி+ சதாசிவ3$ மேனா�மணி�$ 

எL%த�ளியி��ப�. ேமகநிற�ைத�ைடய� (ப�க நிற$); இ%த ஆ& ஆதார2க?$ 

அAவAவிட�தி+ ேதா�&வ� ேபா@���$. �ல2கிய க��த� உ�கிரக ேவைல 

நட��$ சதாசிவ� எ�& பிாி�க; �ைர - ச�தி; �க� தீ� எL�� - �4ற$ நீ2கிய 

எL��. (3) 

 

663. மதிம5டல$ அ+ல� ச%திரம5டல$:- Hலாதார$ ெதாட2கி 

ஒAேவாெரL�ைத 3�னி./�ெகா5/ சிர< ந/ேவ ேகா� Pாிய� 

உதயமானா4ேபால� பிரகாசி��$. இ%த அமி�தகைல அ�கினி ம5டல�ைத 

ேநா�கி ேஜாதியாயி���$. இைத அமி�தகைல ெய�&$ ெசா+வ�5/. அ3�த$ 

ேம+ேநா�கி அ�கினி கீ
ேநா�கி; சாியா7 நி4�$. இத4� ந/வி+ பராச�தி 

எL%த�ளியி��பா�. பிர$ம ர%திர$:- ��வம�தியி� ேம+ ஆயிர$ தள3ைடய 

கமல$ பிரமர%திர `தான�தி-�ள�. அதி+ பராச�தி�ட� பரமசிவ� 

S4றி��கிறா�. ஆ& ஆதார�ைத�$ கட%த� இ�. 'ெபாறி�$ �லB$..... . ஆதார$' 

- ஐ$ெபாறி�$, ஐ$�லB$, கா4றா� ேபா�& <4&$ மன3த@ய 

அ%த�கரண2க?$, H�& �ண2 க?$ �கழைம%த வி%�, நாத3$, ஐ$ெப�$ 

Kத2க?மாகிய இவ4ேறா/ இவ4றாலைம%த 3ைறைமயான ஆ& 

ஆதார2கைள�$; ேத�கி - நிைற��; உைரயா� உைர��$ தா+ - ேப;ைச�$ 

கட%� ெசா+-$ தா+ பா./; ஒ�றா7 - சிவ��வமா7; ெசயல4ற நிைலயா7; 

இர5டா7 - சிவ$, ச�தி எ�ற இர5/ நிைலயா7, H�& ஆ� - அ�வ$, உ�வ$, 

அ�D�வ$ எ�ற H�& நிைலகளி-$ ஆ�; இ�ப�தE< ஆ� - இ�ப�ைத%� 

வ�வ2களாக ஆ�, மேக;வரB�� இ�ப�ைத%� வ�வ2க�; 3�ப�தE< ஆ� - 

நாத$ நீ2கிய 3�ப�ைத%� த��வ2களி-$ நிைற%� ஆ.�. (4) 

 

664. தக�பைன ெயா�தவனா7 வ%� சிவச.ைடநாதB$, ��பரனான  
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த�தா�திைரய� தி�வ�ளி� ச%ததிைய விள��வத4� என� அ�ளி+ உதி�த 

அ�ைம� ெகாL%ைத ெயா�தவேன உ5ைம� த��வ$ வள�கி�ற க5மணிைய 

ெயா�தவேன மகி
;சியைம%த ெச+வ$ இ��க ஆ& ஆதார2க� ெபா�%திய 

ெச+வ$ உன�� எத4�? எ�& >றி மனமகிழ� க5ைண� �ைட�� விள2�$ 

ஆன%த ெவ�ள�தி+ ெபா�%த 3Lகி இ�ப மைழைய நிைற�� இ�பமா7 

இ�பவ�வாகிய அM�திரளி+ தாலா.ட+ ெச7�$ எ+லாவ4ைற�$ கட%த 

ெபா�ளா��ளவேன எ�& ெபா�� ெகா�க. க%த$ - அM�திர�; அதீத$ - 

எ+லாவ4றி4�$ அ�பா4ப.ட�; விழி �ல��த+ - க5கைள� �ைட�த+; ச.ைட 

நாத� - இவ� சீ�காழியி+ இ�%� வா�ளாகம�தி� ஞானபாக�ைத; சதாசிவ0ப$ 

என� திர.�ய ைசவ�. இ�பா.�+ >ற�ப/வ� இவராக வி��கலா$.   (5) 

 

665. ஏக� - ஒ�ப4றவ� (அ) தனி�தவ�; அேநக� - பல D�வ2க?ைடயவ�; 

ஏகாேநகா - ஏக + அேநகா. ககனாதிக� யாD$ <�தம� ஈேற - ஆகாய 3த@ய 

பEசKத2களி-$ உ5ைமயா7 ஈ& 3த+ எ2�$ வா
பவேன; க�ணாகர� - 

க�ைண�� உைறவிடமானவ�; காணா� - எதி�மைற விைனயாலைண�$ ெபய�; 

<கவாாியி� ஈறி�க5 ெப4&7 தாதாவா7 - ஆன%த�கட@� இ&தியிட3$ 

ெப4&7கி�ற ெகாைட வ�ளலா7; ஓதா தவ$ - ெசா+ல 3�யாத �க
 வா7%த தவ$ 

(6) 

 

666. �ைழேயா/ அமரா�2 க5 கைடயா$ ஓரா� வா� ஊ� �டமாகிய ஈ� 

ெகா2ைக� �ைனமானா� மாலாேல - காதி-�ள �5டல�ேதா/ மா&ப/$ க5 

கைடைய �ைடய ஒ�ப4&� ெபா�%திய க;<�ள �டமாகிய இர5/ 3ைலகைள� 

தா2கி நி4�$ ெப5கள� ஆைசயினாேல; S
வா7 - வி��பமா7; ெவ�நா� 

அ2�4& அதி+ Sணா7 S
ேவேன - அதிக நா� ெப5களிடமைட%� அதி+ 

Sணா7 S
பவனாகிய எ�ைன; இ%த� �விமீேத ஆசானா7 எ�& பிாி�க; எL 

மா� விழிேபா+ நி�& அ�ப� பா�, பா�வா வாநீ ெயன எ�& பிாி�க; பா�வா - 

பா��பத4�வா; ேகாமா� - தைலவ�, இதி+ மா� சாாிைய; தைழஆ� நிழ+ ஆ@� 

ப�க@+ தாேன தானா7 மாதவமான சிவான%த� கட+ எ�& பிாி�க; ஆ+ - 

ஆலமர$. (7) 

 

667. விைனயா+ ெவ�ேதக$ ேபத�தினாேல மாமாயா மிளிரான விேனாத$ ப�தி –  
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ந+விைன தீவிைனகளா+ வ�$ உட+ பல ேபத2கைள�ைடய ெகா�ய 

மாையகளினா+ விள2�$ தீயைவக� அைட%�; ெம7யாகா K வா
D ஓசைனயா+ 

இ��தா� 3%த� த/மாறா ஆ�மாவா7 - ெபா7� ேதா4ற3ைடய Kமியி� 

வா
வி� 3ய4சியி+ பாபமான� 34பட அதனா+ த/மாறாத ஆ�மாவா7; சக மீதி+ 

அேனக$ த�தினி+ - Kமியி+ அேனக ஆப���களி+; அ%த� �ய� நீளா7 ஆகாதா7 

ஓ� நிைலயாகிய ேபாி�ப$ எ�& பிாி�க; நா7 எளிேய� - நா7ேபா�ற எளியவ�; 

தா� ஆ�ேவாேன என� பிாி�க.             (8) 

 

668. 3�த� - 3�திைய வி�$�$ ஞானிக�; ேதேன ஞான அதீத�கதிேய எ�& 

பிாி�க; அதீத$ - எ.டாத�; ப%த$ - ஆைச; நி�திய$ - அழிவ4ற�.   (9) 

 

669. எ�ைன�தா� - தா� அைசநிைல; இ2கித� - இ�ப மி�கவ�; <ழ+�ாி - 

அைல�கழி�த; இரவி - Pாிய�; �+@ய$ - பிரகாச$; அ�� த�ைன யளி�தி/ 

எ�& பிாி�க; எ�ைன� தாெனB$ - எ�Bைடய ெபா�ெள�& ெசா+லாம+ 

இைறவ� தன� எ�& >&$; "யாெனன� எ�B$ ெச��க&�பா� வாேனா�� 

�ய�%த Dலக$ ��$.'' எ�ற �றைள ஓ�க. (10) 

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

ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�ச�பாணி� ப"வ�    

 

670. க�ம$ ெபாசி�பி��$ நா+வைக ேயானியி+ - க�ம2கைள� த�கவா& நீ��$ 

க��ைபயி+ ேதா�&வன, 3.ைடயி+ ேதா�&வன, விைத ேவ� 3த@யைவகளி+ 

ேதா�&வன, ேவ�ைவ யி4ேறா�&வன ஆகிய நா�� இட2களி+; சகள$ - உ�வ$, 

அ�வ$, அ�D�வ$ எ�ற H�&நிைல; நிOகள$ - மன$ வா���� எ.டாத நிைல, 

இ2� உ� எ�பைத நிைல என� ெகா�க. வ�ம$ - பைக; �ைலயாதி மாபாதக2க� 

- பிராணிகைள� ெகா�& மாமிச$ �சி�த+, க� ���த+, Pதா/த+ 3த@ய பEசமா 

பாதக2க� ெச7�$; ந�ைமயா+ வ�$ அாியதா மானிட - "அாிதாி� மானிட ராத+ 

அாி�" எ�ற ஒளைவ வா�ைக உண�க. ெச�ம$ அ�வா7 அதி+ Hட� சில�$ 

ெச$ைம சில�$ எ�& பிாி�க; Hட� சில�$ ெச$ைம சில�$ - Hட� சில�$ 

ெச$ைமயான அறிD வா7%தவ� சில�$, அதி+ - அ$மானிட� பிறவியி+. (1) 
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671. பரவி Cக� சரகெமன - பற�தைல; ெச7� ஒ� Kவி@�%� ஒ� Kவி4�; ெச�& 

உ5M$ ேதனீ�கைள�ேபால, மன$ அைலவத4�� ேதனீ�க� Kவினி�& KD�� 

அைலவைத உவைம >றினா�. ந4ப�வெனன ஆ�கி - ந+ல ப��வ�ைத 

�ைடயவனாக; ெச7�; இ2� இ�ெமன இ��தி எ�& பிாி�க, சைமய தீ.ைசக� - 

தி�வ�ேணா�க$, பாிச$, வா��, பாவைன, சா�திர$, ேயாக$, ஒள�திாி 3த@ய 

உ5/. ேயாகவைக- இ� சாிைய, கிாிைய, ேயாக$, ஞான$ எ�ற நிைலகளி+ 

H�றாவ�; மன� �விய�த�$ சா�கிர$:- இ� சா�கிர$, ெசா�பன$, <L�தி, 

�ாிய$, �ாியாதீத$ எB$ ஐ%தவ�ைதகளி+ 3தலாவ�. சம��றி:- இ� சி�மய 

3�திைரயாக இ��கலா$. பதியாகிய க.ைடவிர-$, ப<வாகிய ஆ� கா.� விர-$ 

>/வதாயி��கலா$. ெம7Eஞானமா�$ வழிைய� த� ைகக�, சம��றி கா./2 

ைகக� என� >./க. (2) 

 

672. Kதர$ - மைல; ெத.சணH��த$ - த\ிணாH��தி வ�வமா7; சிவஞானேபாத$ 

அ�& அ�� ெச7யேவ எ�& பிாி�க; சனக� 3த+ நா+வ���$ - சனக�, 

சன%தன�, சனாதன�, சன4�மார� எ�ற நா+வ�; ேபாி�ப வாாி- ேபாி�பமாகிய 

கட+; மாச4ற 3�தியி� ................ சி�மய� ைககளா+ - �4றம4ற 3�தியி� 

ெப�ைமைய� கா5பத4காக வா��� கட%த ஒ�றான த�தியான சி�மய 

3�திைரைய� ெகா5/�ள ஞான$ ேபாதி��$ ைககளா+; த.சிணாH��தி 

ேபசாம+ ைககளி� சி�மய 3�திைரயாேலேய அBபவ Hலமாக� ேபாதி�தா�. 

எனேவ "வா�கிற%த�'' எ�& >ற�ப.ட�.   (3) 

 

673. ஆ& சமய2க� - உேலாகாயத$, ெபௗ�த$, ஆ�கத$, மீமாEச$, மாயாவாத$, 

பாEசரா�திர$; இைவ �ற;சமய$ என� ப/$. ம�வியி/ 3.சைமய$ - ைசவ$, 

பா<பத$, மாவிரத$, காளா 3க$, வாம$, ைவரவ$ எ�ற ஆ&; "எழி+ ம%திர$, பத$, 

எL��$, �ற$, த��வ$, கைல இ� ஆறி� அ�பா+ ஒ�கி�ற பரவச$ ெச7வி��$ 

ஞான *+'' எ�& பிாி�க. இ�பா.�+ சிவஞான ேபாத�ைத� ப4றிய ெப�ைம 

>ற�ப./ள�. ஏடைண:- இ� அ��தேவடைண, ��திரேவடைண, உலேகடைண 

எ�& Hவைக�ப/$; ஏடைண-பிண��; அ��த$ - ெபா��. (4) 
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674. அவஞான$ - பயனி�ைமயாகிய அறிD ; வ&ைம - தாி�திர$ ; அOடபா�கிய$-

எ./வித ெச+வ$ ; பவஞான$ - பிறவியாகிய ஞான$; ��@2க ச2கம% தனி@னிய 

ப�தியா$ - ��ப�தி, --இ@2கப�தி, ச2கம ப�தி எ�& பிாி��; ேச��க; ச2கம� . 

அ�ய� ; இ�3�திைர - சி�3�திைர, அபய3�திைர எ�பன. ெவ5ணீ&-விKதி; 

தா� அ%தமாகிய சிவான%த நாதேன - தாேன ஈ& 3த-மாகிய சிவான%த நாதேன, 

இ2�� கடDளி� த�ைம அ�யவ��ேக4றி �ைர�க�ப.ட�. (5) 

 

675. மனமய$ - மனமாகிய இட$; இ��மா மல$ ஆண$ ெபா@ய - இ�� மி�%த 

�4றமான ஆணவ$ விள2க; சEசித$, பிரார�த$, ஆகாமிய$ எ�ற H�&$ 

தீவிைன��� காரணமா��ளன; * சEசித மா�த$ - சEசி தமாகிய �ய4கா4& ; 

விைனயைல - விைனயாகிய அைலக� ; அலம%ெதL%� - <ழ�& ; 3$மல$ - 

ஆணவ$, மாைய, க�ம$ எ�பன ; எனெதB$, எ�ைக, எ�காெல�&$ அறிவி�றி 

இ�%ேத� எ�& >./க. இ�ப$ மி��� அகில%தனி+ வ%� எ�க. (6) 

 

676. ஆக$ - உட+; அறியாைமைய �ைடேயB�� அ�� திகழ�ெபறேவ எ�& 

பிாி�க; க+-$, இ�$�$, ெமL��$, அைண�ம� ேபாலD$ அர$ைபயி+ விறகி+, 

காியி+, பEசினி+ அனேல4றி/ ெநறியா7 மாகதி தரவ� ப�வமதாகிய ம%த3$, 

ம%த தர$, மகி
 தீவிர$, தீவிரதர$ எB$ நா+வைக எ�& பிாி�க; அைண - பE<; 

அர$ைப - வாைழ; ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$, தீவிரதர$ எ�& நா+வைக ேவக2க�. 

ேகாகனக� பத$ - தாமைர ேபா�ற பாத$; அர$ைபயி+ ெந��� ஏ4றி/வ�ேபால 

ம%த3$, விறகி+ அனேல4றி/வ�ேபா+ ம%ததர3$, காியி+ ெந��� 

ஏ4றி/வ�ேபால தீவிர3$, பEசினி+ ெந��ேப4&வ� ேபால தீவிரதர3$ உ�ளன. 

ம%த$ - நம��� ேபறா��ளெவா� பதி�5ெட�& அறிD எL%தி��ப�. அ� 

வாைழ�த5�ேல ெந���� ப4றினா4ேபா-$, ம%ததர$:- அ�பதிைய யைடவத4� 

வழிெய�ப� ெய�றாரா7ைக; அ� விறகிேல ெந���� ப4றினா4ேபா-$; தீவிர$:- 

அ�ப� யாரா7%தறி%த பதிைய யைடவத4�� பிரபEச�ைத ெவ&��� 

�ளிய$பழ3$ அதேனா/$ ேபா+ நி4ற+; அ� காியி+ ெந���� ப4றினா4ேபா-$; 

தீவிரதர$:-பிரபEச�ைத 34ற� �ற%� ஆசாாியேன ெபா�ெளன� க5/ 

வழிப/ைக; அ� பEசில ெந���� ப4றினா4ேபா-$. ச�தினி:- ச�தினிபாத$;  
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ச�தினி பாத�தி� நா+வைக� பிாிவி� கைடசியி+ பத$ த�$ என� >./க.       (7) 

 

677. ஒ�ேற ெபா�ெள�& அறி�$ மன3ைடயவ�கைள அAெவா�றி+ உண��தி� 

கடDளி� ெவ�&$ உயி� இ� எ�&$ உ�ள ஒ�ப4ற விஷய�ைத 

அறி%�ெகா�ளவி+ைல; பாச�தி+ மன ஒ�ைம�ப./ நி�றைன, சிவத��வமா7 

ஒ�&$, சிவ$, ச�தி எ�ற இர5/மா7 அ�வ+லாம+ அறிவி�தி/$ உ.ெபா�� 

அழியாம+ நி�றி/ ெபா�?�� இடமான ஐ%� எL���க?�� (பEசா.சர 

ம%திர$) உயி� �5ணிய�தா+ நிைறவ� ேபா+ அL�கி�ைமயி+ ெதளிDற;ெச7த 

ெச+வேம மகி
 ெச+வ� ��& ேபா�& வ�$ தவ�ைத �ைடயவேன! ச�பாணி 

ெகா./க எ�& ெபா�� ெகா�க. (8) 

 

678. மாதவ$ - சிற%த தவ$; ேமேலா� - 3னிவ�; ேமேலா� ப�க@+ ஒ�காம+ - 

ேமேலாாிட$ ேசராம+; மாமயேல ெகா5ட மானா� ைம�க5 ம�.காகி - மி�%த 

மய+ ெகா5ட மாைனெயா�த ெப5கள� க5களி� ேநா�� மய�கிேல ெபா�%தி; 

மாகாத� �L - மி�க ெகாைலபாதக2கைள; ெச7�$ >.ட$; சாதக� - சாதகமா7 

இ��பவ�; ேபாகமேத அ�� சாரத%� என� பிாி��� >./க; நாேயB�� - நா7 

ேபா�ற அ�ேயB��. (9) 

 

679. Kரண� - ஞான�தா+ நிைற%தவ�; தாேன உ.�� உதி�� ஆளி - தாேன 

மன�தி4�� ேதா�றி ஆ.ெகா�வா7; காவலேன - விளி; உ%த� ஆளா7 - உம� 

அ�யவரா7; "சீ�ண�ேவ, இ�பேம, மாநி�திய ெபா�.டான ேதசிகேன, எ%ைதேய, 

தீத4றி/ க4றாேவ" எ�& பிாி�க; க4றா - க�ைற�ைடய ப< ேபா�றவேன; 

ஆரணனா� வி5/ - பிரமB$ தி�மா-$; இ2�� ��ைவ; சிவமாகேவ 

பாவி�கிறா�. (10) 

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

)�த�ப"வ�)�த�ப"வ�)�த�ப"வ�)�த�ப"வ�    

 

680. உ�வா7, அ�வா7, உ�வ�வா7, ஒ�&மி+லாத பரEேசாதி என� பிாி�க; 

ஞான ஒளிவா� - உ�வக$; ம�� கா/ - உ�வக$, மய�கமாகிய கா/ எ�& 

ெபா��; இ�விைன - �5ணிய, பாப$; விைர - விைத; சEசித$ - H�& க�ம 
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விைனகளி+ ஒ�&; ம�ேன - தைலவேன; ம�ேவ - ம�Dதைல� ெபா�%தியவேன. 

(1) 

 

681. பவவா�தி - பிற�பாகிய கட+; ம��பட மா�த$ - மய�கமாகிய �ய4கா4&; 

ந+விைன தீவிைன யைல - உ�வக$; ெமா��5/$ - தா��5/$; அவமா$ - 

Sணாகிய; பிச+ - ெப�2கா4&; மைலD - மய�க$; ஆைச ம/ - உ�வக$; ம/ - 

ஆழமான நீ�நிைல; அழகா$ மாத� �ண�; <ழலா+ - அழகாகிய மாதர� �ண�; 

சியாகிய நீ�;<ழ4சியா+; "தவ$ ஏ� இ�றி� ப4றி�றி� தய2�� எளிேய� 

உ7�மதா7" எ�& பிாி�க. த�ப$ - ெத�ப$; மDன + அதீத$ - மDனாதீத$. (2) 

 

682. ேந� உைற�$ - ேநாி+ த2�$; அத4� ஒAவ - அத4�� தக; தி.டா%திர2க� - 

பிர�திய.ச� பிரமாண$; <�தி 3த+ H�&$ காிேய ப/�தி - ேவத2களி+ 3த+ 

H�ைற�$ சா.சியா�கி; ம.டா� மலாி� பவள ெவாளி� மணிவா7 - ேத� நிர$பிய 

தாமைர மலைர�ேபா�ற சிவ%� பிரகாசி��$ அழகிய வா7. (3) 

 

683. மைறவா$ இ�?$................ஒ�பா7 - மைற��$ இ�?$ ப��வ�ப.ட 

ம�5ட வ+விைன�$ சாிபாகமா7 இ��பி�; ச�தினிபாத$ - ஆ�மாவின� 

ஞான�ைத� த/�� மாணவ மலச�தி நLD மவசர�திேல 34பி4 பாடற; சிவ�தின� 

சி4ச�தி பதி%� அAவா�மாவின� நி�திய ஞான� கிாிையகைள விள��வ�. அ� 

ம%த$ 3த@ய நா��வைக. ம%த$ 3த+ H�& - ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$, 

தீவிரதர$ எ�பன. இத� விாிைவ 676-ஆ$ பா.�+ கா5க. திேராத$ - மைற�த+; 

ேகா� - �4ற$; இ2�� �றிெய�ப� சி�3�திைர; ெத� ஆ� அ3த$ - ெதளி%த 

அாிய அ3த$. (4) 

 

684. ெச$��� இைச%த உயி���� திைர�களி$��� இைச%த இ�� அதைன - 

ெச$��� ஒ��ைம >ற இைச%த உயி���� மி�� எL$ பாைசயாகிய களி$��� 

ஒ��ைம ெசா+-$ மலமாகிய அதைன; திகழ� �ளி ேந� ப+ ��வா+ - 

பிரகாசி��மா& �ளிையெயா�த பல ஆசிாியரா+, (பல�� - உபேதச��, தீ\ா�� 

ேபா�றவ�); இர5/$ கழி�� - நM�வைத�$, மைறவைத�$ ேபா�கி; ெத$� 
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ம�வ - ச%ேதாஷ$ ெப�க; �+@யமா�கி - விள2�மா& ெச7�; ேவதி - ரச�ளிைக; 

ெச$��� ஒ��ைம >&$ உயி���� மி�ெகL%த களி$��� ஒ��ைம >&$ 

மல�ைத� ேபா�கி� பிரகாசி��மா& ெச7�$ �ளிையெயா�த பலவைக 

ஆசிாிய�களா+ ெசா+ல�ப/$ உபேதச2கைள� ேக./; ச%ேதாஷமா7 அவ� 

ேப;ைச ந$பி அதைன� �ல�க��ல�க ஒளி அைட�$ப�யான�$ 

வ%தவித$ேபாலேவ மைற�$ப� யான�மான ஞான$ ஈ� அ+ல எ�& 

ெதளிவைட%� ஆரா7%� உ�ைன யைட%தவ���; ச%ேதாஷ$ ெப�க� 

க�ைணயா+ விள2�மா& (பிரகாசி��மா& ெச7� தி�Dபேதசமாகிய அ4�தமான 

இரச�ளிைகைய� ெகா/�� ஒளி அைடத-$ மைறத-மாகிய இர5/$ ேபா�கி 

விள2�$ ெபா�ளான ெபா�னாகிய அ�ைள; ெச7�$ சிவான%தா எ�& ெபா�� 

ெகா�க. ெச$பி+ களி$� ஏ&வ� ேபால உயிாி+ மல$ ஏ&$ எ�&$ அ�களி$ைப� 

�ளியினா+ ேத7�� விள�கினா+ அ�ெபாL� ஒளி�ைடயதாகD$ பி�� 

ம2�வதாவ�$ ேபால பல ஆசிாிய�களி� உபேதச ெமாழிக� அ;சமய$ இ�ப$ 

மி�வி�தா-$ பி�� பைழய நிைலேய ஆ�$ எ�&$ அ�தைகய உபேதச ஞான$ 

இ�வ+ல என� ெதளிவைட%� சிவான%தைன அைட%தவ��� உபேதசமாகிய 

அ4�தமாகிய இரச �ளிைகைய�ெகா/�� அ;ெச$� ேபா�ற உயிைர� 

ெபா�னாகிய அ�ளாக; ெச7பவ� எ�&$ விள2�த+ கா5க. ெச$� 

இரச�ளிைகயா+ ெபா�னான பிற� எ�&$ களி$ேபறாம+ பிரகாசி�த+ கா5க. 

அ�தைகய அ�� ஞான$ ெகா/�பவ� சிவான%த�.             (5) 

 

685. க�ன� 3�த$ - க�$பினி�&5டான 3�த$; தனிைம மாத��காகா� - 

கணவைன வி./� பிாி%த ெப5க?�� ஆகா�; கOட�ப/��$; க%த��ப� வி+ 

அ2கமா$ - (ஏெனனி+) ம�மதன� வி+லாகிய உ&�பா�$; கத@ 3�த$ - 

வாைழயினி�&5டான 3��; �கல இனி - ெசா+வத4� இனிைம�ைடய; 

�ைற�பைட ெகா5/ க�த�$ �ைலக� உ5டா$ - வழியாகிய ஆ�த2 ெகா5/ 

நீ��$ �ைலக?5டா$, வாைழ �ைல த�ளின பிற� வளரா�; �ைல�$ த�ளா�; 

ெவ.�வி/வ�. ஆதலா+ இ2ஙன$ >றின�; ப�னக$ த� 3�த$ - 

பா$பினி�&5டான 3��; ஆல�தி+ உைறதலா+ விஷ�தி+ த2�தலா+; பL�� 

இ� தைலவ@�த+ - 3தி�%த பி� இனிய தைலவ@�தைல �ைடயதா�$. 

பா$பினிட$ 3�� எ/�பதா யி�%தா+ உப�திரவ$ ெச7� எ/�பதா+ இ2ஙன$ 

>றின� ேபா-$. ப2ைகய ெவ53�த$ - தாமைரயினி�& ேதா�றிய 3��; 

பைகயா�$ இற அல� - பைகயாD$ அழிய உ�ளதாயி+ைல ெச%ெந@� கதிாி� 

வ� 3�த$ - சா@ ெந+@+ ேதா�றிய 3��; ெபா4களE ெச7�$ - அழகிய 

கள2களி+ உ5டாதைல; ெச7�$; கள$ - ெந+ 3த@யைவகைள� பிாி�க தைரயி+ 
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<�த$ ெச7�மிட$; ெதாிைவய�� களமதி+ உதி�த 3�� - ெப5களி� கL�தி+ 

ேதா�றிய 3��; �ண�D ெச7தி/$ ெகா�ய� - ேச��ைக ெச7�$ 

ெகா/ைமைய�ைடய�; ம�ன நி� 3�த% தன�� நிகரா�ேமா - தைலD - உன� 

3�த�தி4� ஒ�பா�ேமா, இ2� 3�த$ எ�ப� 3�தி ெகா/�தைல� �றி�த�. 

''பனிமதி கத@ ேமக$ ைப%ெதா�� கL�தாவி� ப+, தனியாைன ேயன�ெகா$� 

தட2கரா D/$� ெகா��, விைனயரா; சலEசல%த% தி�பிமீ� H2கி+ Kக$, 

நிைனெச%ெந+ க�$� கEச$ நிகழி� பதி�3� தா�$.'' எ�ற பா.ைட ஓ�க. அ�ன 

நி� 3�த% தன�� எ�&$ பிாி�கலா$. அ�ன - அைவகைள� ேபா�றன. (6) 

 

686. �ணாிதனி+ வ� 3�த$ அைல�7�தி/% திற$ ேபாதா� - கட@+ உ5டான 

3�� அைலகளா+ ேச���% திற$ ேபாதா�; K�ண ச%திர� அ�� 3�த$ கள2கம� 

Kதிய$ வி��தமா�$ - Kரண ச%திரனி�& ேதா�றிய 3�� கள2கம� உட@+ 

நிைற%� ேவ&ப/$; கMவிைன%தி/ ப<2 கைழ�தD$ 3�தம� கா5கி�ற 

சாரமி+ைல - கM�கேளா/ ைந%தி/$ க�$பினி�&5டான 3�� ெசா+-கி�ற 

சாரம4றதா�$, க�$பினி�& சாைர� பிழித@� இ2ஙன$ >றின�; இ� 

H2கி-��$ சிேலைடயாக� ப/த+ கா5க. கா� 3�தம� சி%திவி/$ - 

ேமக�தினி�& ேதா�றிய 3�த$ Kமியி+ சி%திவி/$; ேம+ இ��தி/$ கயமணி 

ம�த�� இ���$ - ேம-மி��ப� ேபா�ற பிளிறைல; ெச7�$ யாைனயி� 3�த$ 

மதநீாி+ இ���$; பணில$ மகி
 3�தம� தைசயி-&$ ஈத�றி ப2க3$ 

>னதா�$ - ச2கினி�& ேதா�றிய 3�� தைசயி+ ெபா�%தியி���$, 

இ�வ+லாம+ அத� �5/க?$ வைளD ெபா�%தியி���$. பாணிய��& 

கய@� 3�தம� ந�& அ�& பா��கி+ �லா+ எ�ப� - நீாி+ உ4ற 

மீனிட�தினி�& ேதா�றிய 3�� ந�ற+லத+ல, ஆரா7%தா+ மாமிச$ எ�& 

>&வ�; மணிக� - 3���க�.       (7) 

 

687. பாைவய� - ெப5க�; இ�ப$ - சி4றி�ப$; மாத�க� ேதா� �ண�தேல 

3�திெய�& உலகாயத� >&வ�$, உ�வ$, ேவதைன, �றி��, பாவைன, 

விEஞானெமB$ ஐ%� க%த3$ ெக/தேல 3�திெயன� ��தாி+ சD�திரா%திக� 

>& வ�$, H�& ேபத �ண2க?$ ெக/ைகேய 3�திெயன; சமணாி+ 

நிக5டவாதி >&வ�$, பEசKத$ கால$, தி��, ஆ�மா, மனெம�B ெமா�ப� 

திரவிய2களி� ெபா�விய+� ேவ4றிய+�கைளயறி�$ ஞான�தா4 க�ம$ 
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நசி�ப�ேவ 3�திெயன ைவேச�க� >&வ�$, பாச$ நீ2கேவ சிவ��வாபிய�தி 

விள2�$ அத� ேம+ 3த+வ� பிேரரகன+ல� பாச நீ�கேம 3�திெயன அ�வ 

சமவாத ைசவ� >&வ�$, சா0ப$ ெப4& அ�திர.சியினி��பேத 3�தி இயன 

மாயாவாதிக� >&வ�$, உயி� ெக./; சிவ�ேதா ெடா�றாவ�ேவ 3�திெயன� 

பாிணாமவாத ைசவ� >&வ�$, அ.டமா சி�திைய யைடவேத 3�திெயன மானிட; 

சி�த�களா4 >ற�ப/வ�$, நி�திைர ெச7ேவா� ஒ�&மறியாத 3ைறைமேபா4 

ேகவல�ைத யைடவேத 3�திெயன� பாடாணவாத ைசவ� >&வ�$ ஆகிய 

சமயவாதிக� 3�திகெள+லா$ ெசனன மரண ��ப��� ேக�வாகிய 3�தியா$. 

3$மல2க?$ நீ2கி ஆ�மா; சிவ வியாபக��� ஞாயி4றிெனாளியி னட2கிய 

ந.ச�திர$ ேபா+ 

அட2�வேத <�தா��வித 3�தியா$. 

 

“அாிைவயாி� �&3�தி க%தைம%�$ 

      அ&3�தி திாி�ண3$ அட2� 3�தி 

விாிDவிைன ெக/3�தி மல$ேபா$ 3�தி 

      வி�கிரக நி�த3�தி விேவக 3�தி 

பரD3யி� ெக/3�தி சி�தி 3�தி 

      பாடாண 3�தியிைவ பழிேச� 3�தி 

திாிமல3$ அகலDயி� அ��ேச� 3�தி 

      திக
3�தி யி �3�தி� திற�த தாேம.'' 

            (சிவ�பிரகாச$ 50.) 

 

எ.ெடன விள2� ந4சி�தி - அ.டமாசி�திக�; ஐயிர5டான - ப��வித 3�திக�. 

பEசக%த$:- (1) பி�திவி, அ��, ேத�, வா�, க�ன$, க%த$, இரத$, வ�ன$, 

எ�B$ எ.�னா�$ உ�வ� க%த$ (2) �சலா ேவதைனயாகிய <கவறிD, அ�சலா 

ேவதைன யாகிய ��கவறிD, �சலா�சல ேவதைனயாகிய <க��கவறிD எ�B$ 

H�றானா�$ ேவதைன� க%த$. (3) <ேரா�திர$, �வ��, ச\ சி2கைவ, 

ஆ�கிராண$, மன$ எ�B$ ஆறானா�$ �றி��� க%த$. (4) ப��வைக� 

�5ணிய$, ப��வைக� பாவ$ எ�B$ இAவி��பதானா�$ பாவைன�க%த$. (5) 

ச�த$, பாிச$, 0ப$, ரச$, க%த$, உ�தி எ�B$ ஆறானா�$ விEஞான� க%த$ 

எ�பனவா$.       (8) 
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688. ச�3க� ெந/மா+ - பிரம�, விOM; தாணி - Kமி; �க� - �4ற$; ப%த$ - 

க./�க�; அ2ைகயி� ெந+@�கனிெயன - உ�ள2ைகயி+ ைவ�த ெந+@�கனி 

ேபா�& இ2ஙன$ ைவ��� பா���$ேபா�தா� ெந+@�கனியி� உ�?$ 

�ற$�$ ஒ�ேசர� ெதாி�$; ேமான$ - ெமௗன$; அறிD�� அதிசயமாக நிைற%தி/ 

எ�& பிாி�க, (9) 

 

689. த� எ�ப� சிவான%தைன� �றி�த�; ம�னிய பி�நிலவி� கதி� ஞாயிறி+ 

வ�ந4 கதிரதனி+ ம�வியவா& - நிைலெப4ற நிலவி� கிரண$ Pாியனி� 

கிரண�தி+ கல%� வி/$ வித$; �ன@னி+ ஒAவ+ வணம� உைற�$ ெநறிேபா+ - 

நீாி+ ஒ���ள விதமாகிய அ� த2�$ ெநறிேபால; அகர��யிெரன - "அகர3தல 

எL�ெத+லா$ ஆதிபகவ� 3த4ேற �ல�." எ�ற �றைள ேநா��க ; அகர��யி� - 

இ�ெபயெரா./� ப5�� ெதாைக. (10) 

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

வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�வ"ைக� ப"வ�    

 

690. நிலD மதிய�� எழி+ Cத@+ - நிலD S<$ ச%திர� ேபா�ற அழ�வா7%த 

ெந4றியி+; �ைழ - �5டல$, தானியா� ெபயரா7� காைத �ண��தி4&; 

க�ைண�கட+ - உ�வக$; ேநா�க$ >�$ - ேநா�க$ மி�$; >� - உாி;ெசா+; 

�மி
� கீ
 அணி; ெச%�வ� வாயி+ - �மிழ$ K ேபா�ற H�கி� கீL�ள அழகிய 

சிவ%த பவள$ ேபா�ற வாயி+; தரள$ - 3��; நைக�ப - சிாி�க; பல அ$பணிக� 

ெசறி%� - பல அழகிய ஆபரண2க� ெந�2கி, ம�ம$ - மா��; தாவட$ - 

கL�தணிமாைல; அைர - இ/�� ; அல$ப - ஒ@�க. (1) 

 

691. க�ன4கினிய - க�$ைப� கா.�-$ இனிய; ேகாத5ட$ - ��வம�தி; 

ேகாத5ட�� இைடயினி+ நி�& எ�& பிாி�க; உ�னி - ஆரா7%�; உட4�� 

Q5டாம+ Q5ட உண�%த எ�& பிாி�க; ம�னி- நிைலெப4&; ெம7�க5 - 

உ5ைமயினிட$; ெபா�� திக
%� ெபா�� விள��வதா+ விள2கி; சகல� - 

ஆணவ$, மாைய, க�ம$ எ�ற 3$மல33ைடயவ� இ2ஙன$ >ற�ப/வா�. 

இவ�க.�� பரசாீர H�&, P��ம சாீரெமா�&, Qலசாீரெமா�&; பிரமவிOM 
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3த+ பிa@ைக WறாகD�ளவ�. கலாதிகளினா+ 34&$ க./�ப/கிறப�யா+ 

சகலெரன�ப/வ�. (2) 

 

692. 3ட2�% தர2க$ - மட2�$ அைல; �வி - Kமி; எ5ப�ெதா� நா�� உயி� - 

எ5ப�� நா�� *றாயிர$ ேயானி ேபத3�ள உயி�; சகல��� - 34பா.�+ இத� 

ெபா�� கா5க; அ�.கட+, ஞான�பயி� ஆகியன உ�வக2க�; நட$ - நடன$; 

உவ�ப - மகிழ; நவில+ - ெசா+ல+; திட2ெகா� �� , எ�& பிாி�க; ஞான + அதீத� 

– ஞானாதீத� (3) 

 

693. ஐ%தா7� ெதாட�%த மல$ பதிென./ அவ�ைதய�D$ அற�கட%� - சா�கிர$, 

ெசா�பன$ <L�தி, �ாிய$, �ாியாதீத$ எ�& ெதாட�%த ஐ%தவ�ைதகேளா/ 

ேகவல$, சகல$, <�த$ எ�ற H�& காரணாவ�ைதக?$ அவ4றி� உ.பிாிவாகிய 

15- காாியாவ�ைதக?$ ேச�%த பதிென./ அவ�ைதகைள�$ ஆணவ$, திேராத$, 

மாயாகாரண$, க�ம$, மாேயய$ எ�ற 5- மல2கைள�$ 3L�$ கட%�; எம�� 

இனிய அ�பா7 அளி�ப� அறெம�&$ - எம�� இனிய அ�பா7� ெகா/�ப� 

த�மெம�&$; தி�வ�ேள ம�B$ ெபா�� இைவதா� எ�&$ - தி�வ�ேள 

நிைல�த ெச+வமா�$ இைவேய எ�&$; பதிென./ அவ�ைதகைள 3L�$ கட%� 

ஆ�மாைவ விள�கி இனிய அ�பா7 அளி�ப� அறெம�&$ தி�வ�ேள ம�B$ 

ெபா�� இைவதா� எ�&$ வ%தா�%�ைற�$ ெபா�ளதனா+ ம�வ�த�வ� 

இ�ப$ எ�&$ வழ2�மி� H�ைற�% ெதளி%� மைற�� நிைன�பி+ S/ எ�&$ 

த%ேத அ�ப�தைன அளி�க� தைரயி+ வ�$ அ$பர� எ�& இைய�க. இ�பா.�+ 

அற$, ெபா��, இ�ப$, S/ ஆகியன யாைவ என� >ற�ப.���த+ கா5க. 

ம�வ�த�வ� - ெபா�%த உ5டாவ�; ஆணவமல$:- அறியாைம மிகD5டா$ப� 

ஆ�மா� கேடா&E சகசமாயனாதியாயி���$; திேராதமல$ :- இ%த ஆணவ 

மல�ேதா/ >� நி�& அ� ப��வமாமளD மா�மாைவ மைற�� அ%த மல�ைத� 

பாக$ வ�வி��$. மாயாகாரண மல$:- ஆ�மா�க?��� தBவாதிகைள� ெகா/�� 

மய�க�ைத; ெச7�$; க�மமல$: - ஆ�மா�கேடா&$ விாி%தBபவமா7 நி4�$; 

மாேயய மல$:- ஆ�மா�களி� <க��க விைளD க.ெக+லா$ இடமா7 நி�& 

அவ4றி� அறிD, இ;ைச, ெசய+கைள ஏகேதச�ப/��$ மாய காாிய$ (4) 
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694. தால$ தL$� ஏறிட� �திேய� - நா��� தL$� ஏறி/மா& �தி�கவி+ைல; 

சரண$ - பாத$; அ�யாைர; சரண$ பணிேய� எ�க; அ�யாைர - ேவ4&ைம 

மய�க$; தறிக5 �Lவி� - க./� தறியினிட3�ள யாைனகளி� >.ட�ைத� 

ேபால; ஞால$ - Kமி; ஞா2க� - ப�க$; Qல$ - `Qல$, பEசKத காாியமான ேதக$; 

ச2கம 0ப$ - அ�யா� வ�வ$; P��ம%தனி+ த� தி�வா�கா+ �க� தீ�%தறிய 

வறிவி�� எ�& பிாி�க; S/ உ4& உணர - ேமா.ச�ைத� பல வழிகளா+ 

மன�தி-4& அறிய. (5) 

 

695. ெசக$ - Kமி; அக$ - மன$; அ�பி� நிைற%த எ�க; அசலமான - மைலைய 

ெயா�த; மணிவிழி�� ஒளித�வ� எ�& பிாி�க; த�வ� - விைனயாலைண�$ 

ெபய�. (6) 

 

696. ‘அகரெமனD' ெமன 689-ஆ$ பா.�+ >றிய� கா5க. ஆெசா/ - 

�4ற2க?ட�; �ணாி - கட+; பாவக$ - இய+�; அமல� - �4றம4றவ�; 

ேநய%தனி+ நி�றவ� - அ�பி+ ெபா�%தியவ�; நிதி - ெச+வ$.       (7) 

 

697. ேகாதிலாத - �4றமி+லாத; ேபாதDயி� - ஞானமி�%த உயி�; பிாிவி+லாத 

எ�ப� எ�ைக�காக வ+@னமாயி4&; அறிD�காிய - அறிவினா+ காண3�யாத; 

ெபாறி�ல� திைரயி�� ஒழி�த�� - ெபாறி�லனாகிய <�2கிய இ�ைள நீ��கி�ற; 

திைரயி�� - விைன�ெதாைக; தபன� - Pாிய�.       (8) 

 

698. மாய� - தி�மா+; சேரா�க வ�ச� - பிரம�; <ர + அதிப� = <ராதிப�, 

ேதவ���� தைலவ�, இ%திர�; பராபர$ - கடD�, இ2�; சிவைன� �றி�த�; 

அMக - அைடய; மாக2க� - ஆகாய உலக2க�; ேலாக$ - Kேலாக$ 3த@யன; 

மாக2க� நா� �$ - யாக2கைள� ேத�; ெச7�$; நாய�ற� - நாைய 

ெயா�தவனாகிய நா�; ஓ�ைகயி� - ஆரா�மிட��; இைற ஞான$ - 

கடDைள�ப4றிய ஞான$; மா&$ ெசய+ - பலவிதமான ேவ&பாடான இைறவன� 

ெசய+க�; ஞான2க� இ�ளா� ேதறில� என இைய�க; நா� எ�பதா7 

உைறேவ� எ�& பிாி�க; இ%த மாநில� நா/$ தியானம� உைடேய� எ�& 
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பிாி�க; நில� - கைட�ேபா@; ேநய$ �ேக� இ�தா?$ ெதாேழ� - அ�� வழியி+ 

ெச+லவி+ைல, அ�யார� இ�பாத2கைள�$ ெதாழவி+ைல; விழி நீர�%தேர� - 

க5ணீ�$ ஒLக விடவி+ைல; இ%த ஆ& உைட - இ%தவித3ைடய வனாகிய 

என��; நீத� த� ேம�மி� தயவா7 தா7 அ�பதா7 இனிதா$ இ�ப$ ஆ� அ�� 

தா� இ2கேன தர உ�வா$ எ�& பிாி�க; தா7 அ�பதா7 - தா7 அ�� 

ேபா�றதா7; தா� அ%த மீதினி+ - தா� எ+லாவ4ைற�$ கட%த நிைலயி+. (9) 

 

699. பா� அ$� ேத�D$ வா7D அ$பர ஆதிக� - Kமி, நீ�, அ�கினி, கா4&, 

ஆகாய$, 3த@ய ஐ$ெப�$ Kத2க�; ஐ%�ேம�& பாச2க� - ஆணவ$, க�ம$, 

திேராத$, மாைய, மாேயய$ எ�பன; �லாவ+ ெசயா நி�ற - ேச�கி�ற; 

Hவிைனேயா� - சEசித$, பிரார�த$, ஆகாமிய$ எ�ற H�& விைனைய 

�ைடயவ�; 'ஓ� அ2� அேசதன$ ஈ� எ�&. ேசதன$ ஈ� எ�&' எ�& பிாி�க; 

ேசதன$ - அறிD�ள�; ேத&$ ெசாேல ெசால - ெதளிவைட�$ ெசா4கைள; ெசா+ல; 

பிேரர$ - Q5/வ�. (10) 

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

அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�அ��#�ப"வ�    

 

700. ச%திர� ேம4ெச+-$ேபா�:- மனமகி
%� ஒ�ைமயா7� பாிDட� �க
ம�D 

மாசி+ ேசாதிைய ம�வலா+ - மன$ களி��� தனி�ததா7 அ��ட� �க
 

ெபா�%திய �4றம4ற சிவெப�மாைன; (சைடயிட$) ேச�வதா+; வள�� உ�வதாகி 

ந�மதி ஆைகயா+ - வள�கி�ற வ�வ�ைத� ெப4&� Kரண ச%திர� ஆவதா+; 

நிைறயவ�$ அ$பர�� உைறதலா+ - நிைற%��ள ஆகாய�தி+ த2�வதா+; அைன 

வ�$ க5/ உவைகெகா5/, உைறயேவ வ�$ அகநிலD மணியாைகயா+ - 

எ+ேலா�$ க5/ ச%ேதாஷ$ ெகா5/ த2க வ�$ உ� த2�$ 3���கைள 

�ைடய� ஆைகயா+; அ3தம� த�ைகயா+ - ேதவ�க.� 3த+ 16-நா?$ 

பிதிர��� மி�%த 16-நா?$ அ3த$ ெகா/�பதா+; <டெரா/ கல%ததா+ - தனிைம 

மகளிைர; </மா& ெந��ெபா/ கல%ததா+, Pாியேனா/ கல%ததா+ எ�&$ 

>றலா$. அர� அ�.க5ணாைகயா+ - சிவெப�மான� இ�க5களி+ இட�ப�க� 

க5ணாவதா+; நிைனவி+ எவ�க.� மி�த5ைம தரலா+ - நிைனDலக�தி+ 

யாவ���$ மி�%த �ளி�;சிைய� த�தலா+; ந+ல ெநறி��ள வ�D ஆைகயா+ - 
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ந+ல வ.டமான ெநறி ��ள வ�வ$ ஆைகயா+. சிவான%த� ேம4ெச+-$ேபா�: 

மனமகி
%� ஒ�ைமயா7� பாிDட� �க
ம�D மாசி+ ேசாதிைய ம�வலா+ - மன$ 

மகி
%� ஒ� நிைலயா7 நி�& ப�தி�ட� �க
 நிர$பிய �4றம4ற ேசாதிமயமான 

கடD� நிைலைய; ேசரலா+; வள� ��வதாகி ந�மதி யாைகயா+ - மி�க 

ஆசிாியனாகி ந+ல ��தி பைட�தி��பதா+; நிைறயவ�$ அ$பர�� உைறதலா+ - 

ேசர வ�கி�ற அழகிய கடDளிட$ மன$ த2�தலா+; அைனவ�$ க5/ உவைக 

ெகா5/ உைறயேவ வ�$ அகநிலD$ மணியாைகயா+ - Kமியி-�ள எ+ேலா�$ 

க5/ மகி
;சி ெகா5/ த�னிட$ த2கி� ப��கவ�$ மன�தி+ மாணி�க$ 

ேபா�ற சி�தா%த2களி� ஒளி S<பவனாதலா+; அ3தம� த�ைகயா+ - தன� பாத 

தீ��தமாகிய அ3த�ைத� ெகா/�பதா+; <டெரா/ கல%ததா+ - ேயாகா�கினிேயா/ 

ேச�%ததா+; அர� அ�.க5 ஆைகயா+ - சிவன� அ�.க5 ேபா�& 

ேபா4ற�ப/வனாதலா+; நிைனவி ெலவ�க.� மி� த5ைம தரலா+ - உ5ைமயி+ 

Kமியி+ உ�ள யாவ���$ �ளி�%த அ�ைள� ெகா/�பதா+, ந+ல ெநறி��ள 

வ�வாைகயா+ - �றவற ெநறியி-�ள அ�யவ��வ மாைகயா+; ேநச�தி+ 

உ%தB�� இவB�� நிகரான ேநச� யாவ�மி+ைல கா5 எ�& பிாி�க; கா5 - 

3�னிைல யைச. (1) 

 

701. ச%திர� ேம+ ெச+-$ேபா� :- விாி� ம5ட�தி-$ உாிய பி5ட�தி-$ மி� 

ெதாிசன2 கா./வா7 - பர%த ஆகாய�தி-$ அத4�ாிய Kமியி-$ விள2�வா7; 

மிளி� அதைன� ெதாிய ெவா.டாமேல ��B$ இ�� ேவைலைய வில�கியி/வா7 - 

ஒளிைய� ெதாியெவா.டாம+ ேச�$ இ�.கடைல வில��வா7; ெதாிய வ%� 

இல�வா7 - எ+ேலா�$ பா���மா& ஆகாய�தி+ வ%� விள2�வா7; நா�ெதா&$ 

சிறியதா7� ெபாியதாவா7 - தின3$ சி&��$ ெப���$ விள2�வா7; ேத�%� 

ேத�%� இனிய பாிKரணமதா�வா7 - க�னி� ெப5களா+ ஆராய�ப./ இனிய 

கடD ளா�க�ப/வா7, க�னி�ெப5க� ந+ல கணவைனயைடய ேவ5/ெம�& 

"பிைற ெதாL$ வழ�க$" ப4றி இAவா& >றினா�; தி�நீ4றி� ேமனியாவா7 - 

விKதி ேபா�& ெவ5ைமயான உடைல�ைடயவனாவா7; பாிDட� கைலயிைன 

உக%� ம�த%தைன� பாிசி�ைப - அ��ட� கைலகைள (வள�$ ப2�, ேத�$ 

ப2�) வி�$பி யளி�பா7; சிவான%தB��; ெச+-$ேபா� :- பர%த உலக�தி-$ 

உட@-$ மி�%த உ5ைம நிைலைய� கா./வா� எ�&$ ஞானெவாளிைய� 

ெதாியெவா.டாம+ அைட�$ அEஞான� கடைல வில�கி வி/வா� எ�&$, 
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எ+ேலா�$ கடDைள அறி�மா& Kமியி+ பிற%� விள2க; ெச7வா� எ�&$, 

அMவி� P.<ம�ைத�$ விாிைவ�$ அறி%தவ� எ�&$ ஆரா7%� இனிய கடD� 

ேபா�& விள2�வா� எ�&$, விKதிைய உட@+ Kசி விKதி வ�வமாேயயி��ப� 

எ�&$ அ��ட� பலவைக� கைல�கியான2கைள வி�$பி யBபவி�பவ� எ�&$ 

ெபா�� ெகா�க; பக�விலா� உவைக - ெசா+ல3�யா� மகி
;சி; அாிய ெபா�� 

உ� எ/�� அ�ள வ�$ ஐயBட� எ�& பிாி�க. "அ5ட�தி-�ள� பி5ட�திேல" 

எ�றப� 3தல��� ஆகாய�தி-�ள Pாிய�, ச%திர�, �த� 3த@ய கிரக2க� 

க��ப�தி@�%� பிற��$ �ழவிக.�$ கிரக நிைலயா யைம%தி��பதைன� 

>றலா$.       (2) 

 

702. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 சிவான�த�

சிவான�த�சிவான�த�

சிவான�த� 

  

 

1. பா�கட�� பிற�தவ�. ச�ைடநாத�ய� அ��கட�� வ�தவ�. 

2. ஆரா�மிட�� �வைள ெமா� !கைள  இவ� அ�ப#கள� க$ணாகிய �வைள 

மலர' ெச�வா�. மலைர மல#வி(பவ�. 

3. )ாியனா� ேச#�த ஒளி�ைடய தாவா�. எ.�/ ெச�0ெமா� ஞான ஒளி�ைடயவ- 

   னாவா�. 

4. ெப$க2 ேச#!ைகயி� ச�திரனி���  அாிதாக வா��த ஆ�மா3!� இ�ப�ைத 

இ�ப�ைத! ெகா (பா�. யளி(பா�. 

5. வாசைன�ைடய தாமைர மலாி�  இவ� மன� தாமைரயி� மல#'சிைய! 

மல#'சிைய! �வி��வி வா�. �வி(பா�. 

 

பக�D கா5கி+ - ெசா+@ யாரா7%தா+; அ�ைமய�க� ேத�$ வைகயாக வ�$ 

ஐயBட� எ�& பிாி�க; ேத�$ வைக - ெதளிவைட�$ வைக; "க%�க மத�காிைய 

வசமா7 நட�தலா$ ..........'' எ�ற தா�மானவ� பா.�+ "சி%ைதேய யட�கிேய <$மா 

இ��கி�ற திறமாி�" எ�றாராதலா+ "இதய கமல விாிைவ� �வி�பா�' எ�றா�. 

ச.ைடநாத� வரலா4ைற� 664-ஆ$ பா.�� �றி�பி+ கா5க.       (3) 

 

703. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 சிவான�த�

சிவான�த�சிவான�த�

சிவான�த� 

  

 

1. �ைற��/ நிைற��42ள கைலகைள(  ஒ(ப�5! �ைறயாம� எ�லா! கைலகைள�/ 

ெப�ற வ6வமாவா�. ெப�றவ�. 

2. ��ப�தினியான தாைரைய' ேச#��  உ$ைம�ண#��/ �� வழியி� நி�ற 
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வியாழனா� நி�ைத ெப�றவ�. 4த�வனாவா�, 

3. நீ#��ைறயினிட��/ த� வ6வ/  இவ� அ:ஞானிகளா� காண(படா� 

ேதா�ற உதி(பா�. உதவியாக விள.�வா�. 

4. ;5தலைட�த �$6(ைப( ெப5வா�;  இவேனா ;5த� ெப�ற 4<ைம�/ 

(த!க� சாப�தா� கைலக2 �ைறவைத ேநா!கி). நிைற�தவனாவா�. 

5. தாி�திர�ைத எ� ராசி =�6����  இவ� நிைன�த��மாிய =�6� 

ஜாதக#!�! ெகா (பா�.  (ேமா�ச�தி�) வா?ைவ! ெகா (பவ�. 

6. வளமி�லாத க#!கடகெம�ற இராசி  இவ� மகி</ ஞான=�6��� தைலவ�. 

=�6��� தைலவ�.  

 

(4) 

704. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 சிவான�த�

சிவான�த�சிவான�த�

சிவான�த� 

  

 

1. இரவி� ம� / அ4த�த�வாேன  இர3/பக0/ இைடயறாத ஞான வமி#த�ைத! 

ய�லாம� இர3/ பக0/ நீ.காத அ4த�ைத!  ெகா (பவ�. 

ெகா !கமா�டா�.  

2. வள#த0/ ேத�த0மாகிய இர$   சிவ/, ச�தி எ�ற இ� த��வ.கைள! கட�� 

த�ைமகைள! கட�� ஒேர �ணமான வள#த�  ஒ� த�ைமயான சா�'ய/ எ�ற பதவிைய( 

ம� / அைட�� எ!கால��/ த.�வ� அறியா�. ெப5வா�. 

3. பர�த ஆகாய��2 பிரகாச மைடவா�.  இவேனா எ.�/ மி��த ஞானெவாளி 

அத� ேம� அைட�/ மி��த ஒளி ெபற மா�டா�. மி�வா�. 

4. விள.�/ பா/பினா� (ரா�, ேக�)  இவேனா எைவயா0/ மைறயா� 

மைற!க( ப வா�. ��றம�றவ� ஆவா�. 

5. வ�த0/ ேபாத0/, ேச#வதி� க@ட(ப த0  இவ� அ.ஙனமி�றி நிைல� தி�(பா�. 

ம�லாம� நிைல�தி�(பதி�ைல.  

6. ��றம�ற உட�� கள.கமைடவா�;  கள.கமைடயா� மானிட வ�(பி� பிற�தவ�. 

��றம�ற மனித#களி� உடலாக( பிற!க  ''அ.க$விB/பி� அக� நிலா( பாாி!�/ 

மா�டா�. (மானிட#க2 அ.கமாகா� என( பிாி!க ) தி.கC/ சா�ேறா�/ ஒ(ப#ம� - தி.க2  

 ம5வா�5/ சா�ேறா# 'அஃதா�றா#  

 ெத�ம�� ேத�வா# ஒ� மாBறி�.''  

 எ�ற நால6' ெச��ைள! கா$க. 

 

 

எ%ைத�ட� நி�ைன நிகெர�ப� அ�ைமயா$ எ�பதா+ அ�யவ� �ழா$ களி�ப� 

எ�& பிாி�க. அ�ைம இ�ைம ேம+ நி�ற�. (5) 
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705. சிவ%த தாமைரேபா-$ க5கைள�ைடய தி�மா-$ பிரமB$ க5களா+ 

ஆரா7%�$ மி�%� ேத��$ சிவன� பாதேமா 3�ேயா அறியாதவரா7 விள2க உ� 

ேம+ தயD5டாக உைன நீ5ட தைலயி+ அணி%� ெகா5டா�. தன� 

க5களா�$ H�றினி+ உைன ந�ைமத� அ�� க5ணாக இட��ற�தி+ 

ெச7தா�. ச%திரேசகர� எ�& உ�Bைடய ெபய� தன�� விள2�மா& தாேன 

தாி��வ%தா�. தி2க� கிழைமயி+ விரத மB.��தவ�க?�� (ேசாமவார விரத$) 

அ�� ெச7தா�. (தி2க� - ச%திர�). ஆரா7%� அறிவதாகிய இADதவிைய 

உ�ைனய�றி யா���; ெச7தா�. அவன� உடேல ேபா�& வ%த என� 

தைலவBட� ச%திரேன ஆட வ�வா7 எ�& ெபா�� ெகா�க. 

இ�பா./�ெக+லா$ சிவன�யாைர; சிவனாகேவ பாவி��$ க��திைன� கா5க. 

(6) 

 

706. வனமா@ - தி�மா+; ச%திர� பிரக`பதி மைனவி தாைரைய� கவ�%தேபா� 

இ%திர� தாைரைய வி/மா& ச%திரனிட$ Q�வைனயB�பி� >ற மதியாததா+ 

ச5ைட ெச7ய எL%தா�. அ�ேபா� ச%திரB��; <�கிர� தா� பைட��ைண 

ெச7வதாக வா�களி�� அ<ர�பைடகைள யB�பினா�. ேதவ�பைட�� தி�மா+ 

உதவியாக இ�%� ச5ைட ெச7தா�. ச5ைடயி� ேகார�ைத ேநா�கி பிரம� 

ச%திரைன ேநா�கி "��ப�தினிைய� ெகா/��வி/ இ+ைலயாயி� விOMைவ� 

ெகா5/ உ�ைன நாசEெச7� வி/ேவென�& >றி�$ <�கிரைன ேநா�கி "பிற� 

மைன நய%தவB�கா உதவி ெச7வ�? உ�ைன�$ நாச$ ெச7ேவ�'' என இ���� 

>றியதா-$ <�கிர� த� பைட��ைணைய நி&�தேவ ச%திரB$ தாைரைய 

யB�பிவி.டா�. (ேதவி பாகவத$). இ2�; சிவனாக� >றி��ள� கா5க. 

பிரக`பதி ச%திரB��� கயேராக$ (கைல சிறி� சிறி� �ைறய) அைடய; 

சாபமளி�தா�; பிரகாசமா�கி ைவ�த+ - சிவ� ச%திரைன; சைடயிலணி%� 

வள�வ�$ ேத7வ�மாக; ெச7த+; ேப� - ெபய� எ�பத� ம0உ; �த� - இவ� 

வியாழ� ேதவியாகிய தாைரயிட$ ச%திரB�� உதி�தவ�; பிரக`பதி�$ ச%திரB$ 

இ�னாB��� பிற%தவ� எ�& அறியா� வாதா/ைகயி+ தாைய ேநா�கி 

உ5ைம>ற; ெசா�னவ�; இவ� சிவைன� �றி�த தவ�தா+ கிரகபத$ ெப4றா�. 

பிரக`பதி�$ ச%திரB$ வாதி/$ ேபா� பிரம� இரகசிய�தி+ தாைரைய� ேக./ 

உ5ைமயறி%� �தைன; ச%திரB��� ெகா/�தன�; மி�பரD அழ+ உ� 

வள��தி/$ ேபா� உ�ைன ெம@யாம+ த5ைம த%தா� - பிரகாச$ S<$ ெந��� 

வ�வமாக வள��தி/$ேபா� உ�ைன ெம@Dறாம+ ெச7ய உன��� �ளி�;சிைய� 

ெகா/�தா�. சிவ� தி�வ5ணாமைலயி+ அ�கினி வ�வமாக இ��பைத� கா5க. 

இ�பா.�-$ சிவான%தைன; சிவனாகேவ பாவி�தி��த+ கா5க. (7) 
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707. ெந��ைப� க��$ க5க?$ ெகா/ைம ெபா�%திய மன3$ ேவ+ பைடைய 

ெயா�த த�ைம��ள ெமாழி�3�ள இரா.சத� பதியான இல2கா நகர�தி+ பய%� 

நகாி� உ.�ற வழியி+ ெச+ல ெவா�2கினவனான D�ைன அேதாகதியி+ 

விLமா& சிவன$ சமான Sரப�திர� த�க யாக�தி+ காலா+ மிதி�தா�. நீ� மி��� 

இைசேபா�& ஒ@�� அைலS<$ பா4கட@+ �கLமா& நி�Bட� பிற%த 

எ+ேலாைர�$ ெகா+ல வ+ல ஆலகால விஷ�ைத� கL�திேல காிய கைற 

உ5டா�மா& ���தா�. உைன� பைட��$ தாமைர மலாி-�ள நா�� 

3க2கைள�ைடய பிரமைன 3�னா+ ைவரவனாகி� தைலய&�தா�. அழி��% 

ெதாழிைல ேம4ெகா5டவ� இவ�. எனேவ இவ� ெச7திைய அறி%� 

உணரவி+ைலயா. அ�தைகய இய+�ைடய அழிவ4ற கடD?�� அ�ைமயரான 

சிவான%தBட� அ$�Tேய ஆடவா என� ெபா�� ெகா�க. �க� - கைற; அயி+ 

இய4& இ/ ெமாழி என� பிாி�க; "அன� இய� கடD� நி�திய� அவ�க?�� 

அ�ைமயா�� அ$�@ ஆடவா" என� பிாி�க. அன� - அ�ன� எ�பத� 

ெதா��த+ விகார$. அ�ைமய��� - ேவ4&ைம மய�க$, H�றா$ ேவ4&ைம 

உடனிக
;சி� ெபா�ளி+ மய2கிய�. (8) 

 

708. உ�வமி+லாதவனான ம�மத� தன� ைகயிட�தி+ உ�ைன� �கLமா& 

ைவ��� பிரகாசமான �ைட பி���$ அ�தைகயவைன (ம�மதB��� �ைட, 

ச%திர� ஆவ�) உட+ ெபா�யாமா& ெந4றி� க5ைண விழி�� எாிய; ெச7தா�; 

எனேவ அவைன� கா.�-$ (ம�மதைன� �றி�த�) உன� ஒL�க$, Sர$ 3த@ய 

ெநறி உய�;சி�ைடயதாேமா நீ இ�5/வி/மா& விழி�கிரண2க� உ5டாக 

உதி�� உன� ந4கிரண2களி� உதி�பி� அழைக விL2�கி�ற Pாியைன� 

ப4கைள ப��� உதி��தன நிக
;சிைய யறியவி+ைலயா ? இ�வ+லாம+ 

உ�ைன� த�க� யாக$ அழி�தேபா� ெப�ைம மி�%த பாத�தா+ தைரயினி+ சி& 

�$� ேபா�& Sரப�திர� (சிவன$ச$) ேத7�த�D$ நிைனD இ+ைலயா? மனதி+ 

இைதயறி%� நிைன��� ேக.டாரா�$ கடDளி� ெச7ைகயறிய� கண�கி+ைல. 

அாிய ேம�மைலைய வி+லாகDைடய பரமனான சிவான%த� உலகினி+ ேதா�றி 

அைழ�தன�. ஆத@� ச%திரேன! ஆடவா எ�& ெபா�� ெகா�க. வி+@, வி@ 

என� ெதா�க�. எயி& - ப+. (9) 
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709. சிவெப�மான� சைடைய�ைடய தைலயி+ த2�பவ� எ�& க�வ2ெகா5/ 

வாராம+ இ��காேத. அவன� மகிைம�� ஒ�&$ சமமாகா�. >றி அறிய 3�யாத 

ெபா�ெள�& இ��� ேவத$ 3ைறயி/வ� நிைன��� �� நட��$ வழியி+ நி�& 

மனெவா�ைமயாக� ெதளிவைடவாயானா+ உன��� தி�வ�� ெபா�%தி மி�%த 

ஆன%த�கட@+ ேச�%� ச%ேதாஷமாக இனிைம�டB$ அ��டB$ ெபா�%திய 

ேபாி�ப$ அைடவா7; ச�மா��க ெநறியி+ ஒL�வா7 (��மா��கமா7 

��ப�தினிைய; ேச�%தைத நிைன�� இ2ஙன$ >றினா�); உன� கள2க$ 

நிOகள2க$ (கள2க$ ஒ�&மி+லாத�) ஆக அைடவா7; அ�யா� >.ட�ேதா/ 

நிைலயாக ெச+வ$ அைடவா7; எனேவ �4ற ம&�திட வ%த பதிைய யறி�$ 

ஞான��வான சிவான%தBட� அ$�@ேய ஆட வ�வா7 எ�& ெபா�� ெகா�க. 

ேச�%� உவைகயாக எ�& பிாி�க. (10) 

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

சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�சி/றி� ப"வ�    

 

710. அL�ைக - பாவ2கைள; �ர$ைப - உட+; �L��ர$ைப எ�றா� அத�க5 பல 

�L�க� த2கி வா
த+ப4றி; உள�க5 விழி�க - அவர� மன�தி+ ஞான�க5 

விழி��மா& ெச7�; மல$ - �4ற$; ேத�கி - நிைற��; உைர உண�வா+ 

பக�D�காிய நி.ைட யிதாெமன மாணா��� - ெசா4களி� அறிவினா+ 

ெவளி�ப/�த 3�யாத நி.ைடயி� தாென�& மாணா�க�க.�; பத$ - பாத$; 

நி.ைட - ெமௗனமா7� தியான மி��த+. (1) 

 

711. த&க5 - வ@ைம; மா@யி� வரலா4ைற 172-ஆ$ பா.�� �றி�பி+ கா5க. 

கயமா3கவ�:-இவ� ஒ� சமய$ உைம இ���$ ம5டப�ைத� ெபய��க� 

ெதாட2க, அ�ேபா� உைம சிவனிட$ 3ைறயிட-$ சிவபிரா� Pல�தா+ 

அவைன� ��தி� ெகா�& அவ� ேதாைல அைர�கைச�தா�, (விநாயக �ராண$); 

த�க� ேவ�வி; சசிய�ேற - த�க� ேவ�வியி+ சிவெப�மா� அ$சமான 

Sரப�திர� ச%திரைன� காலா+ ேத7�ததா+ "சசிய�ேற” எ�& சி&மிய� >றின�. 

தைழ��$ அ�யா� விைனய�ேற - அ�யார� தைழ��$ பாப விைனகைள� 

ெக/�பதா+ "அ� யா� விைனய�ேற' எ�& சி4றிைல� கைல�க 

வ%தவைர�பா���; சி&மிய� >றின�. "அைட�பத4� ெந/வாச-$ ேசா& 

இ/மட3$ நிலD$ >ட$ சி&S/ ேநரா$ சைமயலைறயி� எ+லா$ ெவ& 

C5மண@+ மிகD$ சிறிேயா$ பல� >�; ெச7த எழி+ மி�%த விைளயா.�ட�ைத 
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ெநறிெகா� அ�யா+ கைல�ப� எ2க� விதிேயா - எ�& இைய�க, சி&S/ ேநரா$ 

சைமயலைற - சி& S.�4� ஒ�பான சைமயலைற; ெநறி ெகா� அ� - ந�ெனறி 

ெகா5ட பாத$. (2) 

 

712. அக�தி+ க��$ திறமறிேயா$ - மன�தி+ நிைன��$ (இைறவன�) திற�ைத 

யறியவி+ைல; அ�க� - பாத2க�; சிவ� ேநச�� அ�ைம யறிேயா$ - சிவனிட3$ 

சிவன�யாாிட3$ ப�தி ெச-��$ அ�ைமைய யறியவி+ைல. �றி�� அMேகா$ - 

சிவ� �றி��ள இட�ைத அைடேயா$ (சிவ� �றி - இ@2க$) �றி�� - ேவ4&ைம 

மய�க$; அ�*+ உைர��$ வைக ெதாிேயா$ - அாிய சிவஞானேபாத$, ேதவார$ 

ஆகியைவக� ெசா+-$ வித2கைள அறியவி+ைல; ெதா���; சாிைத�� இைச%� 

இய4ேறா$ - ேச��� வரலா4&��� த�கவா& *+க� ெச7யவி+ைல; ெதா�ைம - 

பழைம வரலா&க�; ேதா�&$ 3த@� ப�வ$ உேறா$ - உதி��$ ஒ�ப4ற 

3த4கடDளி� கால�ைத யறி�$ திறைமயைடேயா$; ெதாL$பி+ - அ�ைம� 

திற�தி+; அர4� அ�� மி���� �திேயா$ - சிவனிட$ அ�� மி���� 

�தி�கவி+ைல; அர4� - ேவ4&ைம மய�க$; �ழா$ - >.ட$; மிளிரா$ கா.சி - 

ஒளிமி�க கா.சி; அதாவ� ேநாி+ வ�த+. (3) 

 

713. உடலாகிய பா�திர�தி+ உயிராகிய பாைல வா��� மன�க5ணாகிய 

ெந��பாேல ெவ�ப3ற; ெச7� த2�$ மி�%த சEசித க�மமாகிய நீைர� �ைற�� 

மைறய; ெச7� சிவ அைடயாளமாகிய �ைரையயி./ அAவிட�தி4� ஒ�ப4ற 

உ&தியாகிய தயிராக; ெச7� ஞானமாகிய அழகிய ம�தினா+ கைட%� மய�க$ 

ெச7�$ H�& மலமாகிய ேமாைர நீ�கி இ$ேமாைர� �ளி�� எ�& ெவ&��� 

ப�க�திேலயி���$ தி�வ�ளாகிய ெவ5ெணைய� திர.� அAெவ5ெணைய 

அ�பினா-�க; ெச7� ெதவி.டாத அாிய ேபாி�பமாகிய ெந7யாக; ெச7� 

அழியாத S./; ெச+வ�ைதயளி��$ ெதளிேவ எ�& ெபா�� ெகா�க. 

உட4பா5ட$, உயி�� பாைல உள�கெணாி ................ 3த@யன உ�வக2க�; 

அைள - ெவ5ெண7. (4) 

 

714. அகர$ அ%த எL�தி4 கல%ேத எL�தா7 விள2�$ தைன� கா.டா� - அ எ�ற 

எL�� அ�தைகய உயிெரL���கேளா/ கல%ேத அAெவL�தா7 விள2�$ 

த�ைன� கா5பி�கா�; எL�தி4 கலவா�றி+ தைலயி+ இய4ைக விள2�$ - 
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அADயிெரL���கேளா/ கல�காவி.டா+ தைலைமய4ற த� த�ைம விள2�$; 

இர5/�வா7 தைழ��� திக
%த எL�� - இர5/ வ�வமா7� தைழ��� திக
%த 

எL��, உயி�ெம7 எL��; அைவயி+ சா�தாெதLதா இைற எL�� - 

அADயி�ெம7களி+ ேவெறா�றிேனா/ சா��தி எLத�படாத அகர எL��; தா� 

அ2� உண��த இர5/ இன3$ சா�த எLத வ�$ - அகரமான� அ2� நி�& 

உண��த ம4ற உயிாின3$, ெம7யின3$ சா��தD$ எLதD$ வ�$. அகர$ ம4ற 

ஆ, இ, ஈ 3த@ய 11-உயி�கைள�$ இய�க உடனா�$, அகர$ தனி�� வ�$ேபா� 

ஒ�றா�$, ெம7கேளா/ ேச�%� வ�$ேபா� ேவறா�$ வ�$. இ�பா./, 

"அவேன தாேன யாகிய வ%ெநறி 

ஏகனாகி யிைறபணி நி4க 

மலமாைய த�ெனா/ வ+விைன யி�ேற.'' 

எ�ற சிவஞான ேபாத�ைத நிைன�K./கிற�. சிறிேய�றைன அைழ��� கரண$ 

அைடயாதி�%� ெபா�வினி+ நி+ அMைவ� ெப&வா7 எ�& பிாி��� >./க. 

அM - P.<ம$; நி+ அM - விைன�ெதாைக; "அகரDயி ெரL�தைன��மாகி 

ேவறாயம�%தெதன வகிலா5ட மைன��மாகி�, பக�வன ெவ+லாமாகி ய+லதாகி� 

பர மாகி; ெசா+லாிய பா�ைமயாகி�, �கள& ச2க4பவிக4 ப2கெள+லா% ேதாயாத 

வறிவாகி; <�தமாகி, நிகாி+ ப<பதியான ெபா�ைள நா� ெந./யி���� ேபர�பா+ 

நிைனத+ ெச7வா$." எ�ற தாய மானவ� பாடைல ஓ�%�ண�க.       (5) 

 

715. இ�� மி�கி�ற ஐ$�ல�க?�� இனிதா7� ெபா�%தி� Kமியி+ அழ�ட� 

வ%� பலநா� Kமியிேல நி�& ��ப�ைத யBபவி��$ யா� 3�தி��� த�தியாக 

உ�வ��ட� வ%� இ�பி� திறமா7 மன�ைத ஒ� வழியி+ நி4பி�� அ�.கடைல 

அைடயேவ த%த ��ேவ, அ�பாி� அறிேவ, உ5ைம� ெபா�ேள, பாி<�த� கடேல, 

எ� த%ைதயாகிய �னிதேன, எ5வைக சி�திக?��$ தைலவேன, உ5ைம� 

�கேழ, உ� அழகிய பாதேம ந$பி� தியானி�பவ� ��தி�� அ3த$ ஒ�தவேன - 

எ�& ெபா�� ெகா�க; ெத�� - ெதளிவைட. (6) 

 

716. பைண - ப�ைம; ெகா2ைக� �வடா$ ம2ைக - தனமாகிய மைலகைள�ைடய 

ெப5; பாிD ஆைச - மி�க ஆைச; பல� ஆ�கி�ற ெபா�� - பல� மி�%��ள 

ெபா��; பகராம+ க4& அைலேவைன எ�& பிாி�க; அைலேவ� - 
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விைனயாலைண�$ ெபய�; அE< அ�கர ஞான - பEசா.சர ம%திர�ைத 

�பேதசி��$ ஞான3ைடய; பர$ - ேமலானவ�; அவஞான$ - Sணான ஞான2க�; 

ஞான$ - அறிD; திைண - Kமி; சிவ� ேநய$ ெப4ற சிவான%த� திறேன - சிவனிட$ 

அ�� ெப4ற சிவான%தனாகிய திறைம மி�கவேன; �ண ேமதி�றி............வா
வி+, 

 

 ''ச2கநிதி ப�மநிதி இர5/% த%� 

       தரணிெயா/ வானாள� த�வேரB$ 

 ம2�வா� அவ� ெச+வ$ மதி�ேபா ம+ேலா$ 

       மாேதவ��� ஏகா%த ர+லராகி+ 

அ2கெமலா$ �ைற%தL�$ ெதாLேநாயரா7 

      ஆDாி��� தி�&ழ-$ �ைலயேரB$ 

க2ைகவா� சைட� கர%தா�� க�பராகி+ 

      அவ�க5V� யா$ வண2�$ கடDளாேர.'' 

எ�ற ேதவார�ைத ஒ�பி/க.       (7) 

 

717. அக$ - மன$; பதேம ெகா5/ உ4& அயரா நி4க� ெதாLவா�க� - பாதேம 

மனதி+ ெகா5/ ேசா�வைடயாம+ வண2�வா�க�; அ3தா$ உ� ெபா� 

தி�காமE ெசா4� அைடவா� ப�தி�� இனிதாவா� - அ3த�ைத ெயா�த உன� 

மி�க அழகிய அ�� மி�வி��$ ெசா+-�காக வ%� ெபா�%தி ப�தியா+ 

இனிைமயைடவ�; அைடவா� - 34ெற;ச$; எ%ைத� தைலவாெவ�& �க
வா� 

எ�& இைய�க; உ.�� - மன�தி4��; சி�த$ - மன$; ஓ� வா� - ஆரா7%�ண�வ�; 

நிசிR�கி�ற களD ஆ� ெநEச�தின� - ந/ இரவி+ ெச+கி�ற களDெபா�%திய 

மன�ைத�ைடயவ�; திக
வா7 எ%த4� - விள2�பவனாகிய நீ என��; அகமீ� 

உ�த� பதேம ெகா5/ அயரா நி4க� ெதாLவா�க�, அ3தா$ ெசா4காக 

அைட%� ப�தி�கினிதாவா�, தைலவாெவ�& களி>�வா� சி�த� �றேவா�வா� 

............இ�திறமா7 நி�ெறா�தி/வா� 3� களவா� ெநEச�தின�ேபா+ உ4&� 

திாிேவேனா எ%த4� இனிேத த%த திக
வா7 சிறிேய� சி4றி+ சிைதேயேல எ�& 

இைய��� ெபா�� ெகா�க. ெதாLவா�, இனிதாவா� 3த@யன விைனயா-

லைண�$ ெபய�க�.   (8) 
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718. பEசமல$ - ஆணவமல$, காமிய$, மாைய, திேராதான$, மகாமாைய (அ) 

மாேயய$ எ�பன. பதிென.டவ�ைதகளி� விாிைவ 693-வ� பா.�� �றி�பி4 

கா5க. பலநா� உழ+ேவ4� - பல நாளாக� கOட�ப/பவனாகிய என��; 

எளிவ%� அ�ளி - மனமிர2கி வ%� அ�� ெச7�; சEசிதவிைன:- அநாதி ெதா./ 

சனன2க� ேதா&$ ஆ�;சி�த விைன �சி�� விEசியதாகிய ம%திரா��வா, 

பதா��வா, வ�ணா��வா, �வனா��வா, த��வா��வா, கலா��வா எ�ற ஆ& 

அ��வா�களி-$ க./�ப.���கிற �5ணிய பாவ2களாயி���$, எ/�தவிைன:- 

பிரார�த$. பிரார�த$ - இ%த; சEசித�தி4 சிறி� �சி�க� பாக�ப.ட விைன ஒ� 

சாீர�ைத ெய/�பி��; சாதியா��ள ேபாக2கைள� ெகா/��$. 

களEசிய�தி@�%� தானிய�ைத ெய/�தBபவி�த+ ேபா-$. மிEசியவிைன :- 

ஆகாமியமா�$. பிரார�த$ �சி��மிட�� வ%ேத&கிற �5ணிய 

பாவ2களாயி���$.       (9) 

 

719. "சிவ� *+ அறிேவா� எைவ�$ உ�மய$ எ�& உைர��மைத உணராம+ 

திைரயாகிய இ�ளா+ உண�வி@ மனதாகி எ� மய$ எ�&" எ�& பிாி�� இைய�க; 

உதி�� - பிற��; திைர - அைல; அதி+ நா� உழ+ேவைன - அதி+ நா?$ கOட�ப/ 

ெம�ைன; உலகி+ தா� அ�� உ�வாகி - எ�& பிாி�க, ச�விய3$ மல$ - தா�கிய 

H�& மல2க�; அ&�� ஒளித�$ அADள மதனி+ எ�& பிாி�க. (10) 

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

சிசிசிசி&பைற� ப"வ�&பைற� ப"வ�&பைற� ப"வ�&பைற� ப"வ�    

 

720. உர$ - மா��; ெம7Eஞான *+தைன வி���ட� விாி�� ஓ�வ� - என� 

பிாி�க; ெபா�� தைன - ெபா�டைன. (1) 

 

721. அ�� திற$ ேம4ெகா5/ கடDள� இய+ைப யறிவி��$ *+ வழியி+ 

ஆரா7%� என� �4றம4ற ெமாழியினா+ >&$ உ5ைம� ெபா�ைள 

இ�ைககைள�$ �வி��� ேபா4றி ச%ேதாஷி��� பல மா&பா/கைள�ெகா5ட 

ெபா�ளி� திற2கைளயக4றி ந+திற34ற அாிய கா���லனி� Hலமாக� ேக./� 

�கL$ மன�தினா+ நிைன��, நிைன�தைல� K5/ சி%தி�த+ ெச7� 

மய�க�திற$, அEஞான�திற$ நீ�கிய அறிவா+ ேக.டைவகைள� ெதளிவைடய; 

ெச7� வ�$ அறிைவ இழ%� அறிவ4& நி.ைடைய� ெப&வ� மாணா�க� ெச7தி 
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எ�& >&$ ெதளிD� திறமான ெப�ைம அதிகாி��$ இர�தினேம எ�& ெபா�� 

ெகா�க. ஞான *+கைள� ேக.ட+, சி%தி�த+, ெதளித+, நி.ைட எ�ற நா��$ 

'உ5ைம ஞான2க�. "ெபா�� திற$ அக4றி ந+ திற34& அ�E ெசவி��ல� 

வழியினி�&" - எ�& பிாி�க; ம�� திற$ இ�� திற$ ஒழி�த எ�& பிாி�க; 

உ�ன+ - நிைன�த+; இ�பா.�+ மாணா�க� ெச7தி யாைவ என� >ற�ப./ள. 

(2) 

 

722. நனD அதனி+ நி�றி/$ேபா� - இ� சா�கிர$ எ�& >ற�ப/$. ேகவல�தி� 

காாியமாகிய கீழாலவ`ைத சா�கிர$, ெசா�பன$, <L�தி, �ாிய$, �ாியாதீத$ என 

5- வைக�ப/$. சா�கிர$ - த��வ$ 36-இ+ சிவத��வ$ ஐ%�, ��ட� நீ2கலாக� 

கலாதிக� 6, Kத$ 5, ஆக 16- க�வி�$ நீ2கி நி�ற க�விக� இ�ப�$ 

�ற�க�விய&�பதி+ வா��க� ப��$, வசனாதிக� ஐ%�$ ஆகிய 

3�ப�ைத%�டேன லலாட`தான�திேல நி�& க5/ ேக./ உ5/ உயி��ப� 

நீ2கி மய�க�ைத� ெபா�%தி அறிக�விகைள�$ ெச-��2 க�விகைள�$ 

ைகவி./ நி4கி�ற அவதர$, (அவசர$); இ%திாிய$ - ஞாேன%திாிய ைம%�$ 

க�ேம%திாிய ைம%�$ கா.�4&; வளி - பிராண�, அபான�, வியான� 3த@ய 10 

வா��க�. அ%த�கரண$ ஈாிர5/ - மன$, ��தி, சி�த$, அக2காரெம�ற நா��; 

உ�ள$ - இ2�� ��டைன� கா./கிற� ேபா-$; கனD அ+ல� ெசா�பன$:- 

ஞாேன%திாிய2கைள%�$, க�ேம%திாிய2கைள%�$ ஆகிய ப��$ 

லலாட`தான�திேல நி4க ம4ற 25- க�விக?டேன க5ட`தான�திேல நி�& 

P��ம ேதக�தா4 பய�ெகா5/ அசீவனமாக நி�ற அவதர$; நனவினி4 ப�� 

நி4க-சா�கிர�தி+ ப�தான க�ேம%திாிய3$, ஞாேன%திாி3$ நீ2க; நாைல%�$ 

ஐ%� - 25; <L�தி :- பிராணவா� நீ2கலாக வா��கெளா�ப�$, சி�த$ நீ2கலாக 

அ%த�கரண$ H�&$, ச�தாதி ஐ%�$, வசனாதி ஐ%�$ ஆக 22-உ$ க5ட 

`தான�திேல நி4க சி�த3$, பிராணவா�D$, ��டB$ ஆகிய H�& 

க�விக?டேன ஒ�&% ெதாியா� நி�ற அவதர$. �ாிய$ - சி�தெமா�&$ 

இ�தய�தி+ நி4க� பிராணவா�D$ ��டB$ நாபி�தான�திேல ஒ�&மற நி�ற 

அவதர$. �ாியாதீத$: பிராணவா�ெவா�&$ நாபியி+ நி4க ��டெனா�&$ 

Hலாதார�திேல அதீதமா7�க�விகெளா�& மி�றி� ேகவல`தனா7 நி4ப�. 

உன�� ஆ� வ%� உண��தின� உ$ ஆதரD அறி%ேத எ�& பிாி�க. (3) 
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723. கீழாலவ�ைத:- இ� ேகவலாவ�ைதயி� காாிய$. சா�கிர$, ெசா�பன$ 3த@ய 

5-வைக�ப/$. இத� விாிைவ 34பா.�� �றி�பி+ கா5க. ேகவல$: - இ� 

ேகவல$, சகல$, <�த$ எ�ற H�& அவ�ைதகளிெலா�&. ஆ�மா த��வ2க 

ெளா�ைற�2 >டாதி��ப�. ச�வச2கார கால�� ஆ�மா�க� <�தமாயா 

காரண�தினாேல ெயா/2கி; சி�.�காலமளD$ ஆணவ மல�தா� மைற��5/ 

கைலயாதி த��வ2கேளா/2 >டாம+ யாெதா� நிைனDமி�றி யி��ப�. இ� 

க5ணான� இரவி� இ�ளி+ ஒளி ெகடாம+ விழி�தி��ப� ேபா-$. அM - 

ஆ�மா; P��மமாதி - P��ம$, கE<க$ 3த@ய சாீர2க�; சகல$ இ� 

H�றவ�ைதகளிெலா�&. சி�.� ெதாட2கி; ச�வச2காரமளD$ ஆ�மா�க� 

த��வ$ 3�ப�தாேறா/ >� எ5ப�� நா�� *றாயிர$ ேயானிேபத2களி-$ 

பிற%திற%�ழ+வ�. இ� இரவி� இ�ளிலL%தி� கிட%த க5 விள�கினாேல இ�� 

நீ2கி� பல பதா��த2கைள� கா5ட+ேபா-$. சா�கிர$ 34பா.�+ கா5க. 

கைலக�:- நிவ��திகைல, பிரதி.டாகைல, வி�தியாகைல, சா%திகைல, 

சா%தியாதீதகைல எ�பன. ஆரண$ - ேவத$; சீடா�க� 3ைறெய�ப� சீழா�க� 

3ைறெய�& எ�ைக ேநா�கி வ%த�. சீட�க� எ�ப� ெபா��. பத + அ$�ய$ - 

பதா$�ய$. (4) 

 

724. ச�மா��க$:- ச�மா��க$, சகமா��க$, ��திர மா��க$, தாசமா��க$ எ�ற 

நா�கி+ ஒ�&. இைவகைள ஞான$, ேயாக$, கிாிைய, சாிைய ெய�&E ெசா+வ�. 

ேவத2க�, சா�திர2க� இைவ பலD$ க4&ண�%� �ற;சமய2களி+ பலவாக; 

ெசா+ல�ப.���கிற யாைவ�$ K�வப.சEெச7� ேமலான பதிப< பாசமாகிய 

ஞான�தா+ ஞா��, ஞான, ேஞய2க� ெபா�%தா வ5ண$ பதிேயா/ இர5டற� 

கல�க�த�க ஞான�ைத� ெப&வ�. �றி - அைடயாள$; நானாேபதமா7 - 

பலவிதமா7; ப�மா��க$ - பலவழி; பராமாி�� - பா�கா��; மறி - மா��.�; 

சி�மா��க$ - ஞானமா��க$; தமியா7 - தனி�தவனா7. (5) 

 

725. �Lவி� �ணமறித+ - உட@ன� >.ட�தி� �ண�ைதயறிவ�$; கா./$ 

ெதாழி@� திறமறித+ - ெதாழி4 ப/��$ ெதாழி4 ப5பி� திற�ைதயறித-$; 

க��$ இதைன ய�னியமா7� கா5ட+ - நிைன��$ இADட+, ஆ�மா ஆகிய 

இதைன ேவறாக� காMத+; ஆ2கதி� ேம+ ம�வி��ண�%த இ�� - இ� Pனிய$ 
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என�ப/$. ேதக$ நாேனாெவ�னி+ ேதக$ நீய�&. அஃெத�ப� நான�ெறனி+, 

எ�Bைடய ேதகெம�& உ�னா+ அறிய�ப/ைகயினா-$, ேதக$ பEசKத�தி� 

>றாைகயா-$, ேதக$ உன�� அநி�தியமாைகயினா-$ ேதக$ நீய�&. இ%திாிய$ 

நாேனாெவ�னி+ இ%திாிய3$ நீய�&. இ2ஙன$ பா���� ெகா5ேட ெச�றா+ 

இ&தியி+ இ�� எ�ற Pனிய$ கிைட��$. இ2ஙன$ Pனிய$ வைர 

வைகவைகயாக� பிாி�� உண�%� அைத நீ2கி ேநா�கி� ஞான வ�வா7� திக
த+ 

உ5டா�$. ஒ�வ� - இ2�� ��விைன� கா.�4&. இ2ஙன3�ளைத �ணர 

ஆ�மாD�� க�வி�காக உ�ெவ2கா.சி; <�தி�ெம�& இனிதா�ைர�ப� எ�& 

விாி��� >.��ெகா�க. கா.சி - பிர�திய.ச� கா.சி, அBமான� கா.சி 

3த@யன. <�தி - பEச<�தி; (1) Kத<�தி:- 3�ப�தா& த��வ2க� நாம+ல, 

அைவயாDEசட$; அைவ�%தானாக� மா.டாெவன அறிைக, (2) ஆ�ம<�தி; 

அ�ப�யறிவ� தி�வ�ளால�றி ஆ�மேபாத�தா ல+லெவன அறிைக. (3) 

திரவிய<�தி:- ஆ�மேபாத�தா4றாேன யறிைக��; ேச.ைட யி+ைலெய�& 

க5ட� ெகா5ேட ஆ�மாD�� அறிவி+ைலெயன வறி%� க5/ ேக./ உ5/ 

உயி��� உ4றறிவெத+லா$ தி�வ� ெள� வறிைக. (4) ம%திர<�தி:- ஐ%ெதL�ைத; 

சிகார3தலாக மாறி அத� உ5ைமைய விசாாி�தறிைக. (5)இ@2க<�தி:- 

பதிெய2�$ Kரணமா7� ப<பாச2களிர5�B$ பிாிவற நி�& அவ4ைற; 

ேச.��பி�� நி�ற த�ைமைய யறி%� அ�தைகய சிவ$ இ@2க� திBெமL%த�ளி 

யி���ெமன வறிைக.      (6) 

 

726. வா��மன��காிதான - மன$, ேப;< இைவகைள� கட%த அ�ைமயான; 

ம�B$ - நிைல��� த2�$; ேபா��$ - ேபாத-$; �ண�D - ேச��ைக; ெதாழி+ 

ஐ%� - சி�.�, திதி ச2கார$, மைற��, அB�கிரக$ எ�பன; இர5/ அற - 

இர5/ எ�ற த�ைம நீ2க அதாவ� ஒேர த�ைமயா7; அைற�$ - ெசா+-$; 

ேத��$ - நிைற��$. (7) 

 

727. நிைன��$ மற��$ இர5/மிலா நி.ைடய�வா7 - நிைன�த-$ 

மற�த-மாகிய இர5/மி+லாத நி.ைடமயமாகி; 'உட+ உயி�$ ......................... 

இ+ைலெயன" - உட-$ உயி�$ ெபா�?$ சிவB�ேக எம�� எத4� எ�ற 

நிைலயி+ தவறாம+ அைன��$ அவன� இ�பேமய+லாம+ ேவெறா�& 

இ+ைலெய�&; ைவய$ அக4றி+ �7ய$ அதா7 - Kமியி� ப4ைறவி.டா+ 
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<�தமானவனா7; ெபாசி�க - ெகட; �சி�பி+ ெபாசி�பி+ என நி�ற�; சிவேபாக$:- 

சிவ�ேதா�ர5டற; சிவான%த�ைத� �சி��வ�த+. இதமகித$ - இ�ப��ப$; 

ெசனி��$ இற�காவழி - பிற%�$ சாகாத வழிைய. (8) 

 

728. “விரத$ தவ2க�...............�க-$ இ� வ+லா+”. ேநா�� �ாித+, தவ$ 

ெச7த+, ஆ;சிரம வாச$ ெச7த+, யாக$ ெச7த+, தீ��தமாட+, தானEெச7த+, 

தியானEெச7த+, பலவித காாிய2க� ெச7த+, சா%தமாயி��த+, மி�%த ஒL�க 

3டனி��த+ ஆகியன ெச7�$ திறைம�ைடயவ�$ <வ��க$ ெச�& பி� தி�$பி 

இ�Kமியிேலேய பிற%� வ�வெர�& ெசா+-$ இ�வ�றி; அர�ற� சாிைய�� 

அவ�ற� உல� இ��பா�. சிவனிட���ள சாிையயா+ சிவன� 

உலக�தி@��பா�க�. சாிைய:- ேதக�திைன; சிவா��பிதE ெச7த+. அதாவ� �ற� 

ெதாழி� மா�திைரயாேன 3த+வBைடய உ�வ� தி�ேமனிைய ேநா�கி; ெச7�$ 

வழிபா/. சாிையயா+ ‘சாேலாக$' எ�ற பதவியைடவ�; "சா��$ கிாிைய�� 

அ�கி��பா�” - ெச7�$ கிாிையகளினாேல அ�கடDளி� அ�கி@��பா�. இ� ' 

சாமீப$' எ�ற பதவியா�$. கிாிைய:- இ%திாிய2கைள; சிவா��பிதE ெச7த+. 

அதாவ� �ற�ெதாழி� அக�ெதாழி� மா�திைரயாேன 3த+வBைடய அ�D�வ� 

தி�ேமனிைய ேநா�கி; ெச7�$ வழிபா/; தைக ேயாக���� உ�வாவா� - 

த�தி�ைடய ேயாக சாதன�தா+ கடDளி� வ�ைவயைடவ�. இ� சா0பெமன�ப/$ 

3�தி. சனக�, சன%தன�, சனாதன�, சன4�மார� ஆகிேயா� இ$3�தி ெப4றன�. 

ேயாக$:- கரண2கைள; சிவா��பிதE ெச7த+, அதாவ� அக�ெதாழி� 

மா�திைரயாேன 3த+வBைடய அ�வ�தி� ேமனிைய ேநா�கி; ெச7�$ வழிபா/; 

தவமா$ ��வா+ இைறஞான$ ெத�ள; சிவமா$ - தவ�ைத�ைடய ��வினா+ 

கடDைள� ப4றிய ஞான�ைத� ெதளிவைடய க4பி�க; சிவமாவா�. இ� சா�;சிய$ 

எ�& >ற�ப/$. ஞான$:- ஆ�மாவாகிய த�ைன; சிவா��பிதE ெச7த+. 

அதாவ� �ற�ெதாழி+ அக�ெதாழி@ர5/மி�றி அறிD�ெதாழி� மா�திைரயாேன 

உ�வ$, அ�D�வ$, அ�வ$ எ�B$ 3�திற� தி�ேமனி கட%த அக5டாகார நி�ய 

வியாபக; ச;சிதான%த� பிழ$பா7 நிைற%� நி�ற 3த+வனிட��; ெச7�$ 

வழிபா/ ஞான$; இ%நா+வைகயான சாிைய, கிாிைய, ேயாக$ ஞான$ எ�பன 

சாதன2க�. இைவ சாிையயி+ சாிைய, சாிையயி4 கிாிைய, சாிையயி+ ேயாக$, 

சாிையயி+ ஞான$ ேபா�& ஒAெவா�&$ நா�காக 16-வைக�ப/$.       (9) 

 



96 

 

729. உ�ன4� - நிைன�பத4�; அைற>வி - உர��� >�பி./; அதிரச 

ச�கைரயி� <ைவேயா - மி�க இனிைமைய�ைடய ச��கைரயி� <ைவேயா; பய� - 

பா+; ேகாேவ - தைலவேன. (10) 

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

சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�சி&ேத!� ப"வ�    

 

730. பா�ஆதி ஐ%� - நில$, நீ�, தீ, வளி, ஆகாய$ எ�பன; பாரா7 இண�கி - 

வ5�� பாரா7 ெச7�; இ�ப�தE< >& - பி�திவியி� >& 5, அ��வி� >& 5, 

ேத�வி� >& 5, வா�வி� >& 5, ஆகாய�தி� >& 5, ஆக இAவி�ப�ைத%� 

>&கைள�$ அ�பாாி�ேம+ பர�பி, பி�திவியி� >& 5:- மயி�, எ-$�, ேதா+, 

நர$�, தைச. 2. அ��வி� >& 5:- நீ�, உதிர$, <�கில$, Hைள, ம;ைச; 3. ேத�வி� 

>&:- ஆகார$, நி�திைர, பய$, ைம�ன$, ேசா$ப+; 4. வா�வி� >& - ஓட+, 

நட�த+, இ��த+, கிட�த+, நி4ற+; 5. ஆகாய�தி� >& 5:- �ேராத$, உேலாப$, 

ேமாக$, மத$, மா;ச�ய$; அ%த�கரண நாைல�% திகிாியா7� பா7;சி - மன$, ��தி, 

சி�த$, அக2கார$ எ�ற நா�� அ%த� கரண2கைள�$ ச�கரமா7; ேச���; 

ஐ$�ல� ஓவிய$ ேசராம+ - ஐ$�ல�களாகிய (ெம7, வா7, க5, H��, ெசவி) 

சி�திர$ ேசராம+; வளிக� ஈைர%�$ உ�வாணியா7� ெதாைள ெகா� தச நா�யி+ 

இ��தி - பிராண�, அபான�, உதான�, வியான�, சமான�, நாக�, >�ம�, 

கிாிகர�, ேதவத�த�, தனEெசய� எ�ற ப��� கா4&�கைள�$ ெம@%த 

கைடயாணியா7 �வார3�ள நா�யி+ த2க; ெச7�; ேதா�திராதி தனி+ 

நா-வழியா7 வி/�� - ேதா�திர2களா+ P��ைம, ைபச%தி, ம�திைம, ைவகாி 

ஆகிய வா�கி� 4- பாக2களா+ ெச-�தி; ந+ ெதா��வி� ேசைலயி./ ந+ல 

உட@னா+ சீைலகைள நிர�பி; சீைல - சி�திரெமLதிய �ணி; காரான 3��ண$ 

அ2கணமதா7 - H�& �ண2களான ச��வ$, இராசச$, தாமத$ இர5/ 

Q5க?�� இைட�ப.ட இடமா7; அல2கார ந4கா+ கலாதி - கைலயாதிக� 

(பEசகைலக�) அழ� ெபா�%திய ந+ல Q5களாகD$; க�தாிய P��ம$ ஆதி 

நாத3$ சிகரமா7 - நிைன�த4�மாிய P��ம$ 3த@ய நாத த��வ2க?$ 

சிகரமாD$; கவி�தி/$ �ைட வி%�வா7 - வி%� த��வேம ேத�ேமேல கவி���ள 

�ைடயாகD$; நாத$ - சிவத��வ$; ஞானச�தியி� இ��பிட3$ <�த��வ2க?� 
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ஒ�&மாகிய த��வ$; வி%� - ச�தித��வ$. அ�த த��வ2க?ெளா�றா7; 

சிவன� கிாியாச�தி�� இடமா7; <�தமாைய காாிய�ப/வதா��ள வி��தி; தச 

நா�களாவன:- இைடகைல, பி2கைல, <33ைன, கா%தாாி , அ�தி, சி�ைவ, 

அல$�ைட, ��ஷ�, ��, ச2�னி எ�பன. (1) 

 

731. காயாமர�திைன� ேதரா7 அைம�� - காயாமர�ைத� ேதராக அைம��; அக$ 

களிெகா� அ%த%த நிைலயி+ - மன$ ச%ேதாஷி��ம%த%த நிைலயி+; 

கமல3தைலவ� - தாமைரயி+ ேதா�றின பிரம� 3தலாக� ெகா5ட தி�மா+, 

உ��திர�, ஈச�, மேகச� ஆகிய ஐவ�; 3�க./$ �ர2க$ விைனயா$ ேதாி� 

3�ேன க.�ய �திைரக� ந+விைன தீவிைனகளா�$; சாயாம+ உ4& அ�� 

திேராதாயி ச�தி - தளராமலைட%� அ��ெச7கி�ற திேராதாயி ச�தியானவ�; 

திேராதாயி - மைற��: திேராதாயி ச�தி இரதசாரதி எ�& பிாி�க; இகர$ ெதா��த+; 

சா�மா மாைய ரசவ��க3$ கத@ேகதனமா7 - சா�மாமாைய கத@யா7 ரசவ��க$ 

ேகதனமா7 எ�& நிரனிைரயாக� ெகா�க. கத@ - வாைழமர2க�. ேகதன$ - ெகா�. 

வாைழமர3$ ெகா�க?$ ேதாி+ க.ட�ப.���த @ய+�; ரசவ��க$:- ச�த$, 

`பாிச$, 0ப$, ரச$, க%த$ எ�ற த�மா�திைரக� 5. மாைய - அ<�தமாைய, 

<�தமாைய எ�ற இர5/; ஆயாத ச�திக� ெந�2க அ2� அ�ளிைன அக5ட ந+ 

தீபமா�கி - ஆ7த@+லாத ச�திக� பல ெந�2க அ�ளிைனய2�� பர%த ந+ல 

விள�கா�கி; ஆ�மாைவ ம%திாியதாக - ஆ�மாைவ ம%திாியாக; ெச7�. (2) 

 

732. Hல�தி� நிைல தனி+ இ�%� எL%� ஓ$ என 3ைன%� நா4ேகாண நகாி� 

3��கி - இ� Hலாதார�ைத�$ <வாதிOடான�ைத�$ �றி�கிற�. இைத 660-ஆ$ 

பா.�+ கா5க. 3��கி - விைர%� ெச-�தி; மதியி� பாதி ேகாண�தி+ வ%� 

உய�$ 3�ேகாண மீதிேல4றி - இ� மணிKரக3$ அனாகத3$ ஆகிய இர5ைட� 

�றி�கிற�; இதைன 661-ஆ$ பா.�+ கா5க. கா+ உ4ற அ&ேகாண Sதியி+ 

நட�திய� க5/ வ.ட�தி@னிதா7 க/கD$ நட�தி - இதனா+ வி<�தி, ஆ�ைஞ 

எ�ற இ� ஆதார2கைள� �றி�தா�. இைத 662-வ� பா.�+ கா5க. க/க - 

விைரவாக; ச%திரம5டல$:- இத�விாிைவ 663-ஆ$ பா.�4 கா5க. ஆயிர� 

ெத.�தழதாகி வள�ெம� கமல$ - பிர$மர%திர$. இத� விாிைவ 663-ஆ$ பா.�� 

�றி�பி+ கா5க; சீல$ - ஒL�க$; ெவளி - ஆகாய$; கா+ - ஒளிS<த+.       (3) 
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733. மய�க�ைத� த�$ <�த3$ அ<�த3மாகிய மாைய�$, ந+விைன, 

தீவிைனயாகிய யிர5/$ ெபா�%�$ இ�ளான மகர ெம�B$ எL�தா+ 

>ற�ப.ட ஆணவ மலமாகிய Sதிைய வி/�� அறிD வள�$ மைற�தலான நகர$ 

அAவா�மாைவ� தி��பி யகர ெம�B$ ந+லறிD 3�ெச�ற மல (Sதியினி+) 

�தினி+ நாடாம+ அAெவ5ண�ைத நீ�க அ2க2� அைல%� ஓ.�; ெச+லாம+ 

அைடத4க�ைமயான ெபா�வான வகரெம�B$ எL�தா+ �றி�பிட�ப.ட 

அ�ளா+ அதB� வ%த�$ ேபான�$ மி�� நிைலெப4ற�மான எ+லா$ மன�தி+ 

பதி�மா& அறிவி��� �4றமி+லாம+ ெதளிவைடய;ெச7� அAவ�ளி+ 

சிகரெம�B$ எL�தா+ >ற�ப.ட சிவைன யைட�$ நிைலயி+ மா&படாம+ 

ச%ேதாஷமைடய� க�ைண ெகா5/ சி&ேத� நட��வாயாக எ�& ெபா�� 

ெகா�க. ந+விைன�$ பிற�பி4ேக�வாக@� வ+விைனெயன� ப.ட�; திேராதாயி 

ம4றைவகைள மைற��� கடDைளயறி�$ அறிைவ வளர; ெச7வ�. இ�பா.�+ 

'நமசிவாய' எ�பத� ஒAேவாெரL�தி� ெபா�� >ற�ப.���த+ கா5க. 

சிகரெவL�தாகிய சிவைனயைடய வகர எL�தாகிய அ�� ேவ5/$ எ�றா�. (4) 

 

734. Kதநிைல - ஐ$ெப�$ Kதநிைல; ெபாறி �ல�க� நிைல�$ எ�& பிாி�க; <ழ+ 

�ாி�$ நா4கரண நிைல - <ழல;ெச7�$ மன$, ��தி, சி�த$, அக2கார$ எ�B$ 

நா�� கரண2களி� நிைல�$; ேபாத$ - ஞான$; 3��ண$ - ச��வ$, இராசச$, 

தாமத$ எ�பன; <�த நிைல :- ஆ�மா�க� ேகவல சகல�ப./� பிற%திற%� 

திாி�மவ சர�� அவ�க.� இ�விைனெயா��$, ச�திநிபாத3$ ��வ�?$ ஞான 

சாதன3$, 3$மல� கழிD$, வாதைன நீ�க3$, ஞான� ெப��க3$ 3ைறேய 

உ5டாக�ெப4&� தி�வ�ைள� >/வ�; இ� இரவி+ இ�ேளா/$ விள�ேகா/$ 

>�யி�%த க5ணான� ஆதி�தBதயE ெச7தவிட�� அத� 

கிரண�தாலாதி�தைன� கா5ட+ேபா-$; ஐ%தானநிைல - Kதநிைல, 3��ணநிைல, 

<�தநிைல 3த@யன; இ�� - மல$; ேகவல நிைல:- இத� விவர$ 723-வ� பா.�� 

�றி�பி+ கா5க. ச�ச�� - நிைல�த ச��; ேத�%� - ஆ7%�ண�%�; ஆ2� - அைச 

நிைல; அக� - கைட�ேபா@, மன$ எ�ப� ெபா��; ேசதன$ - அறிD.       (5) 

 

735. மானா� ம�.டா� ேபாக$ - ெப5களி� மய�க$ ெபா�%திய ேபாக$; விேவக$ 

- ��தி; ைக கா./$ வித$ - சி�3�திைரயினா+ விள��வ�; அM - ஆ�மா; 
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விமல$ - �4றம4றநிைல; பைத�தா+ - மி�%� அவசர�ப.டா+; ப< சீவBைடய 

உட+; ��< - �4ற$; பாச$ - ஆைச. (6) 

 

736. நீயா7 கடDைள�ைடய 3ய�றா+ அ%நிைல நிைல��நி+லாம+ 

அக�&வி/$ எ�ப�$ அ%நிைல தானாக வ%� உ�ைன யைடத+ எ�& 

ெசா+-வ�மாக நிக
��கி�ற இர5ைட�% தாேன கட%த நிைலயாக இ�%ேத அ� 

உன��� தாயாக உண���$ ெபா�ளாக விள2�$; அ�த�ைம�� உவைம யா� 

எ�றா+ கOட�ப/கி�ற ��டB��; Pாிய� மி�க ஒளி�$ ெதாியாம+ 

இ�ளாவ� ேபா�றி���$; ஆ7%தைத உைடய க5 ைவ�திய� ஒ�வ� உ5டாகி 

வ%� அாிய க5ணி� திைரைய யக4றி/$ ேபா� பர%த Pாிய ஒளிைய 

அ�க5களி� ஒளி கல%��ள அ�தைகய ெசயைல யா�தா� கல�க; ெச7தா� 

எ�பைத�ேபால �ழவியாகிய எ�Bைடய மலமாகிய இ�ைள ஒ.� அ�ைள� 

ெதளிவைடய; ெச7பவேன சி&ேத� ஓ./க எ�& ெபா�� ெகா�க. க5 

ைவ�திய� சிவான%தB� �$, Pாிய� கடD?��$, க5க� இ%*+ 

ஆசிாிய���$ உவைமயாக வ%தன. தானாக 3ய4சி�தா-$ கடDைள� காண 

3�யா�; அ�ப�� க5டா-$ சிறி� ேநரேம நிைல��$; அ+ல� அ�கடD� நிைல 

தானாகேவ த�ைன வ%� அைடத+ எ�& ெசா+-த-$ உ5/. இAவிர5/ 

3ைறைய�$ கட%தேத தாயா7 உண���$ ெபா�ளா�$. எனேவ கடDைள 

யைடத4�� ��ெவா�வ� அவசியமாக ேவ5/$ எ�ப� அறிய�ப/கிற� (7) 

 

737. Sைண�� எழி+ நாத$ எ�க. கா.ட�தினி+ அன+ - விறகி+ தீ; இ$ 

3தல�யா+ சா�;சிய பதவிைய� �றி�தா�. ேநச�� அக மதைல�� அைனயா7 

வி�$�%தல$ - மன�தி+ அ�ைப�ைடய ஞானச$ப%த���; அ�ைனயா7 

வி�$பிவ�கி�ற சீகாழி; ெவ5 ேசவி+ ஊ�தி - ெவ�ளிய எ�� வாகன�ைத�ைடய 

சிவெப�மா�; சி�த$ - மன$; சிவ�ேபறி+ - சிவBைடய ேபாி�பமாகிய 

ெச+வ�தி+; ேப& - ெச+வ$; சிவம� அகலா� எ�& பிாி�க.       (8) 

 

738. மலப%த$ - �4றமாகிய க./�க�; ெம7 - உட+; விதி� விதி���-ந/ந/2கி; 

��ைவ�$, சிவ@2க�ைத�$, �4றம4ற சிவன�யா� >.ட�ைத�$ 

சிவேனெய�& வண2கி� �தி�� யா���$ நாேம ேமலானவென�&, வ�வமா�$ 

வ�வம4& மி+லாத கடDளி� ெம7ய�யா���$ அவ�க?��� �4ேறவ+ 

ெச7பவ�. க.�$ பாத�தா@.ட ேவைலகைள; ெச7பவனாக மனம��ற விள2கி� 
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திாிபவ�க� ஞான�திற�ைத �ைடயவெர�& >&$ ெச+வேன எ�& ெபா�� 

ெகா�க. (9) 

 

739. விதி - பிரம�; 'வா�$ இனி' எ�& பிாி�க; ப��வ��� அB�கிரகி�� 3ைற:- 

மலபாிபாக$ வ%தவிட�� இ�விைன ெயா��� பிற��$; அ�ெபாL� 3� ெச7த 

சிவ�5ணிய$ வ%ெத7த அ�பரமசிவ$ மாைன� கா.� மாைன� பி��ப� ேபால 

ஞானாசாாிய H��தமா7 மா�, மL, காளக5ட$, திாிேந�திர ெமாழி�� 

மானிட;ச.ைட சா�தி, இவன� ஊ�$, ேப�$, உ�D$ ஒழி�க ேவ5�, ஊ�$, 

ேப�$ உ�D2ெகா5ெடL%த�ளி ம%த$, ம%ததர$, தீவிர$, தீவிரதர$ எB$ 

ச�தினிபாத� த�ைம �ண�%� சமய தீை\ ப5ணி; சாிைய யB.��பி�� 

விேசஷ தீை\ெச7� கிாியா ேயாக2கைள அB.��பி�� நி�வாண தீை\ 

ப5ணி ஞானமB�கிரகி�� மலமாயாதி க�ம2கைள நீ�கி ேமா.ச�ைத� 

ெகா/��$. (10) 

 

சிவான�த� பி�ைள�தமி��சிவான�த� பி�ைள�தமி��சிவான�த� பி�ைள�தமி��சிவான�த� பி�ைள�தமி��    �றி��ைர )/றி/&�றி��ைர )/றி/&�றி��ைர )/றி/&�றி��ைர )/றி/&....    

-------------xxxxx------------- 

 


