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சிவஞானபாைலய ேதசிக கலபக
இராமசாமி லவ விளக

றி ைர!ட#

ைறமகல சிவ பிரகாச வாமிக பவ திர -4

Source:
சிவபிரகாச வாமிக

ப

வ திர

கபகிள . அ. இராமசாமி லவ விளக றிைரட.,
திெநேவ", ெதனி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி கழக*, 1978.
----------- சிவஞானபாைலய ேதசிக கலபக.
கலபக.
கணபதி ,ைண.
- சிவஞானபாைலய ேதசிக திவ/ வா0க.

கா .
.
ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
சி&தி த1 க2சி2 சிவஞான ேதசிகேம(
ப&தி த* பவைகய பாத3- ம&தி
யல1கலா வாைன ய&தபி/ 4ற
வில1கலா வாைன விைர$,.

மயகிைச"
மயகிைச" ெகா#சக"க$ பா.
பா.
நீதா1 சடாம3" ெந1கயிைல கிாியாக
பாதா1 வைரெயலா* பனிகைலெவ6 மதியாக
கா7கதிமா ேறாிரவி கடல8த$ தானாக
பா7திைரவா கடயா3* ப6ணவேகா பகடாக
ஞால&த களிறைன&, நைகமணிபா* பிைறயாக
வால&த பணி89, மாெப* க9ைடேயா7!.
(இ ஆற'(தர).)
ஆற'(தர).)

தனிைல ெமதிகாடா& தமமா மாணவேநா7
நிைனயல ெத:ஞா; நீ1வ, தானேற
,னி வா7 8ழ1 திைர2 கட 8கெட9$த
ம

கதி ராலறி ம(ெறாறா மாேமா.
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த&,வமா$ திைரெய9$த தனிமாய ெப1கட<
ெம7&ததா ைணயறி ேவெறாறா( கடபாிேத
ைம&திைரவா கட"யற மரகல1ெகா6 ட ;ேபா
யி&தைரவா0 மனிதகட$ ேத;வத( ெகா ;6ேடா .

பழியிலா வற1க

பல பயிறா< 8றிவா7

ெமாழியினா வறிவா 8&திநிைல கிைடயாேத
விழியினா லல,லகி ேம38 பிறி,ெபாறி
விழியினா ெலதிகா= மனிததா 8ளெகாேலா.
[இைவ *+, நா+க'(தாழிைச.]
நா+க'(தாழிைச.]

ெகாமி/ ெகடவ ெகாைடப நைடயிைன
சைடெயா நதிபணி தவ0மதி ெயாவிைன.

மைறயைற 8ைறயற மறமற வளிைன
ெபாறிெநறி ம;; லனிைல யலகிைல.

யாிகாி பைகயி மணிமணி மயிைலைய
வாியாி மதவிழி மைலமக ணகாிைன.
(இைவ *+, ஈர'யராக.)
ஈர'யராக.)

8னாளி ெலாஞான 8ைளயயிற வார8த
ெம$நா> 86கிறா யாேரநி னளவறிவா.

நவ&தமி0ேவ த*க< நெமாழியி1 6ைப ெபற&
தவ&ெதாதா ன:ெசேமா தைமன கல ,6ேடா .

ெம7யிேல ெபா7ேதாறி ெம7யாக மய;ம
ெபா7யிேல ெபா7ேதாற க<8ைன கவாயா.

இப* பவ ெவ7தா<* தளராம(
கப* படாவ6ண* காபவ& ,ைண நீேய.
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கேமனி ெயாழி$த/ேய1 கதிகாண நீயளா(
றிேமனி ெகா6/$, ெச7$நறி மறேபேமா.

தவபிணி ?லமல$ தா?ல மா7கிைள*
பவபிணி ம$,ன, பாைவேய தானேறா.
(இைவயா, ஈர'(தாழிைச)
ஈர'(தாழிைச)

வாத மா(; நீ, ேபா& மா(; நீ,
வா7ைம யா நீ, தீைம ேபா நீ.
[இைவ நா+/ 0#சீேரார' யேபாதரக.]
யேபாதரக.]

வைசெக&தைன, யிைசெகா &தைன,
ெசயெலா ழி&தைன, மயல ழி&தைன,
யற*வி ாி&தைன, மறமி ாி&தைன,
விைழவ அ&தைன, பிைழெபா ;&தைன,
(இைவெய இ2சீேரார' யேபாதரக.)
யேபாதரக.)

எனவா1 -(இ, தனி2ெசா.)

நாவல க0சிவ ஞான ேதசிக
ெவBவ மகற ைசவ நாயக
நின/ கமல ெந: ற வி&தி
ந;மல Cவி நாெடா;* பர3 Cஉ:
ெசவ2 ெசகி( ெசவிப /1
காதி( றீ*பா கமகவி0& தா1
பாபல ப8ைற ப/நிைன
பாடா மா$த பக(
Eடா வ/யாி( Eக ெவனேவ.
இ ஒ+பத' ேநாிைச யாசிாிய#ாிதக.
யாசிாிய#ாிதக.

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
ேவவ பல* விழிகர$த நிைனமத
ேறவ சிவஞான ேதசிகா- ேமவிலென

(1)
(1)

5

ள மறி$த ெவாநி றிேமனி
க ள மறி$தனென க6.

2

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
க6ேட னறிெவ

ெமா6 ட ேர(றி க&தகெம7&

த6ேட மெந7 ெப7, ெபா7 வாத$ த&ெதாளிர
ெகா6ேட மலவி ெளலா$ ,ர$ெத1 /89,$
ெதா6ேட ெய

ெம72 சிவஞான ேதவ ;ைணய/ேய.

3

பதினா+/
பதினா+/ சீ"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
அ/மல சிவப நட$,ள 8னி$த
வண1கிைன Eத ேவ6டா
வ/யேன றமி0 கல$,ட னி$த
வாிைவைய பிாி3ெச7 திக
மி/ம" வறிய ெச1க ெபானாகி
வியற 3த3த ேவ6டா
ெவ$ெதாி ப *ெபா ெச1கலா காீ
ேவ;ைன ேவ6வ திைலேய
ெபா/மைற தழேபா "$,ல கினக
லபடா

யசிவ ஞானி

வியிெல றிப வைனயயா ென;
ெபா1ெகாளி யிரவிேபா( ேறாறி
க/நக ெரவ(;: சிற$தெபா( ாிைச
கா:சியி( ேபா$தக( பகேம
கதிமணி வரறி யவிவ$ திழி1
கயிைலேந மயிைலகா வலேன.

எ7சீ"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
வல$திாி கதிகா =லகின ெரலா*
வ$,ேக பனவிைல ெயனாத
நல$த ெமா* தமியேன ேகப
நானல திைலெயன& திவா7
மல$,ைர ெச7த ெத ெகாேலா வறிேய
மயிைலமா வைரமணி விளேக
ல$ெத; Fர ெபமெவ றிைற:சி

4

6

க0சிவ ஞானேத சிகேன.

5

க$ வி2(த.
வி2(த.
சிகாியி ென9தின மணியி ேறபாி
கிக"ர 3ள,ெகா "வி ைன&ெதாட
நிகர; நிைனயைட நிைலயி ேனாகிைல
6

நகாியி னமசிவ ஞான ேதவேன.

அ,சீ"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
ேதவ 8னிவ தா8: சி&த ம(ைற ேபா
ேமவ நிைலய ராக விைனயிேன( க  ாி$தா
?வ மிைற: ஞான 8தவெனா6 மயிைல ேமவி
யாவ* விைழ* வான மிலா ல* ெபாழி மாேற.

7

ேம9ப' ேவ,.
ேவ,.
மா; ெசைம* லகணேம
ணேம மய மாையேய
ேவ; ெசமா ணவமலேம
விைனேய G$த* விறகா/&
ேத; ெசந: சிவஞான
ேதவ ெனதிநா ெசவத 8
E; ெசநீ ெச7பெவலா
ெமபா( ெச7, ெகா ளீேர.

8

ேம9ப' ேவ,.
ேவ,.
ெகா >* வபவ பிணியின ராகிய
வலய& தவெரலா
ெம >* ெவ$,ய பவபிணி ம&,வ
ெனனப சிவஞா
வ ள வ$,வ6 மயிைல ேம வா0தைல
மணிவிள ெகனக6
8 ள ைந$,ெச ;ைரகில ெரெகாேலா
36& ,ழவாேர.
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7

மற.
மற. ப+னி2 சீ"கழி ெந'ல'யாசிாியவி2(த.
ெந'ல'யாசிாியவி2(த.
வாரா யரச Hதெனன
வ$த ெவாவ யாமக$ைத
மைலைய ைட: சிவஞான
வ ள மயிைல றவ
ேணரா ெர1க

லமகைள

யி; ேகப நிைனவி&த
விைறவ றிகாள&தியிைட
ெய1க6 மி2சி மிைச 'தவனா(
சீரா ெரயி; தரளெமன2
சிதற வ/ப ழகிேறா
சிறிய ல&தி( பிற$தவேனா
ெச$தா6 மலரா( ேற76
பாரா ரறிய 3டறி
பக(ேபா ெதலா* றபடா
பைழய /யி( பிற$தவேனா
பகரா  ள* ெவேவேல.
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அ,சீ"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
ேவ<ைடயா ெனாமயிைல மைலேம3
சிவஞானி விைனக I1
கா<ைடயா கேழா ெவ ளிமைல
நிைறநி(ப கன*ேபா தாம(
பா<ைடயா மிைசைவக படதத
ேமைவ&ேதா பாெவ6 ணீ(;&
ேதா<ைடயா னவ மீ, ைவ&ததேறா
விளமதிய: ெசா<1 காேல.

11

க$ நிைல(ைற.
நிைல(ைற.
கால* ேபாயி( ற:சன மன கடாமீதி
லால* ேபாெவ1 கால

ம$ேதா வ=(றா

சீல1 ேக6மி ெனா7ெயன ேவந: சிவஞானி
ேகால1 கா=1 ெகா ைக க&தி( றி4ேர.

க$ வி2(த.
வி2(த.

12

8

றிமிைல வ/3மிைல ண8மிைல ைரயாடேவா
ெபாறிமிைல மன8மிைல ல

மிைல யாிதா கநீ

ெசறி* வைக ய ெச7ெபா

சிவசமய ல தீபமா7

மறிமளி மல8, மயிைலவ சிவஞானிேய.

13

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
ஞானிெபய ேரேத

நைமத ெமன3:ெச*

ேமனிக ேவத* விதி&தெபய--ரான
சிவஞானி நாம: சிவஞானி ெயனா
14

னவஞானி ெயப வவ

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
அவேனா விவென ெறைனயா> ம6ண ல/யவ த*
பவேநா யக(;: சிவஞான ேதசிக பாாிவ:
சிவேனா விவென ;லகெம லா$ெதா9$ ெத7வமறி
ெயவேனா தமிய னிதயா லய&தி "பவேன.

15

க$ வி2(த.
வி2(த.
இ$, ேமனிேயா /*ைம ம;ைமயி(
ெபா$, ேபாக* ாிசிவ ஞானிநீ
வி* வாக ெகனக6 ெம7விைழ$
த$, மாைச யிலாைமயி லாைசேய.

16

மட"/.
மட"/. அ,சீ"கழி ெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
ஆைச தன தா6 ?/னா ன/&தி ட8த ?/னா
பாச விைள யக(றினா பதிேச ரறிைவ யக(றினா
ேற ம" மாக&த சிவஞா னிேப மாக&த
ேனச மவி மறியாேர நிரய& ,யர மறியாேர.

17

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
மறிமைற& தா< ம9மைற& தா< மணிமிட(றி
றிமைற& தா< மதிமைற& தா<ெம ெகாைறமல
ெவறிமைற& தா< மறிேவ

ைன மத ேம(பைகைம

ெநறிபாைற& தாயிைல ேயசிவ ஞான ெந$தைகேய.

18

9

அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
ெநபைடக டவைள ெச றைடபவிள
வரா

ைழ$, நீெச<&,$

தட8ைட&த6 பைணமத க2சிநக2
சிவஞான& த*பிராேன
பட8/பா மிைசநின, க0பா/ ப மல C7
பணிகி ேற(
ட8ைட&தா ெலனபாச1 ெகபதலா
ெலன நீ ெகாபெதேன.

19

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
என தவ3தவி 4ெத ;ணகிேல
ம

சிவ ஞான8னி வ$,(றா- றைனநிக

மாச1 ெக மல&தட:K0 க2சியிெல*
பாச1 ெக* ப/.

20

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
ப/ ெப:ெசவ மா:சிவ
ஞானிெம7 ப&தமணி
8/ ெப:ெசவ மா*பத&
தாெனா 8னிெய1க6
மி/ ெப:ெசவ ெமறில
ேரதைர ேவ$தெராெட1
/ ெப:ெசவ ெம;ெச
ேறா,;1 ேகாளகேள.

21

க$ வி2(த.
வி2(த.
ேகா வ" ெச7வெத ெகா/ய வாகிய
நா வ" ெச7வெதன*ைம E(ெற
மா வ" ெச7வெதன8, பானித
றா வ" யைவெகா<$ த6 ெதா6டேர.

அமாைன.
அமாைன. மட"/.
மட"/. க$(தாழிைச.
க$(தாழிைச.
ெதா6டெந:ச வ:ச$ ெதாைல: சிவஞானி

22

10

ய6டர: * ெவ ளிமைல ய6ணகா ண*மாைன
ய6டர: * ெவ ளிமைல ய6ணேல யாமாகி(
க6டந:ச1 க6/ல ந1 க6ணினா ல*மாைன
காேணா மயிைலவைர க6டகா ல*மாைன.

23

க$ வி2(த.
வி2(த.
அ*மா சிவஞா னிய/ கமல
8*மா ைய கட$ ,8ய1 ம,
*மா தைலமீ , ம& தினனா(
ைக*மா ;ளேதா கைடேய னிைடேய.

24

ேநாிைச ெவ!பா
ெவ!பா.
!பா.
இைடயினேம ேபால விர6டற8 மலா
நைடயினேம நாமயிைல ஞானி-ைடயினேம
சாவாகா ேதா/& தமா; கிறைமயா(
றீவாசா மாைய2 ெசய.

25

கால.
கால. எ!சீ" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
ெசயெலலா மறமாக2 ெச71கால$
திக0ெவலா* ெபா7யாக& திக91கால
மயெலலா 8றவாகி யைம1கால
மறிெவலா$ தைனயறிய வைண1கால
மயெலலா ெமாழி$,பர வசமா1கால
மனெமலா* ேபர மயமா1கால
மியெலலா* பிறெபாழிய ெவ1கால
ெம1க

சிவ ஞானியளிைச1கால*.

26

கடைள"க$(ைற
கா<6 வா9 8னிவ 8 ள1 கல1க:2
ேம<6 ந:ைசய னா*பழி மாறெவ Fரவைள
மா<6 மி9 8லகெம லா:ெசா மயிைலெவ(பி(
பா<6 பாைலய ெனறி$ தா7ெகாெல* பாைலயேன.

அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.

27

11

ஐய மயிைல2 சிவஞானி ய$ேதா ந*மா( ெசயபட
37ய வாிய பாதக1க ெகாழி 8பாய மிைலெய;
ைந மனித நின, தி நாம&ெத9வா ெய9&திர6*
ைபய ெவாகா "ய*பி7ய ப(றா ,யாி

(றாேர.

28

க$ வி2(த
உ(பவ நி(ப ெதாக மளி:
சி(பர ெம72சிவ ஞானி திைக
ந(பிர சாத மலபத ந*பா(
29

ெசா(ெப; ?வ ெதாழி(6 ராேவ.

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
ேவத$ ெதளி$தநி ெசBவா7 ெமாழிநி விைரமலM*
பாத* ப,க ெள1ல ேதவைத பாைவெய1க
சாத1 கைள ம$, நி னாம$ தனி/ைல
நாத கயிைல சிவஞானி நீயம ந"டேம.

30

அ,சீ" கழிெந'ல' சிாிய வி2(த.
வி2(த.
நல லவ பழி2 சிவஞானி
ெய

ேமா நாம8;

மல மயிைல மைலயைனேவ
ெறாவனாக மதிகிேல
ெமல ெவாM F த8
ேவைள ெயாி&த தா ெவளி
யில ெனனி

* ெபாைறளேபா(

ேறாறா ெனனி

31

* யாறாேன.

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
யாெனன ெத

மிைவகழ; வ$, சிவ

ஞான ைவ ந=கிலா-மா

ட த*

ெபாலா பிறவிேநா7 ேபாேமா வாி

நில&

ெதலா கட3ள மி;.

வ!வி:.
வ!வி:. இ+னிைச"ெகா#சக"க$ பா.
பா.

32

12

இ;பிைழ ெயா; மிய(றா ெவைன8னி$,
நி; சிறி,ம ெண: றா விமதைன
ெகா; வி/ "ைல ெகாைலபாவ ெமறளிகா
ெச;க Nந: சிவஞான ேதசிகேக.

33

க$ வி2(த
ேக தீமயி ைலகிாி ஞானிைய&
ேத வாசில ெச71 கமிைய
நா வாபல நமணி ேயா கைட
ேகா F0மணி ேயாபல ெகா வேத.

34

சி(.
சி(. அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த
வி2(த.
(த.
ெகா ளிேபா மணி&தைலகா க1கிட
மயிைலமைல ைகயி வா9$
ெத >வா ன8தைனய சிவஞானி
பத*பர3: சி&த நா1கா
ண ளிேயா பி/ேசா; தாி(ப&தா
நா8னகி1 ைகய மிறி
ெவ ளிதா வவத 8 ெபானா
ேவாமி,ந* வி&ைத தாேன.

35

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
வி&ைத சிவஞானி வி&ைதேய கா6பெவலா
மி&ைதெயன நி; விள*பிேய-ச&தியமா7
நா/னானீதா

நாேன ெயனக;

கா/னா றைனேய கா6.

ஊச,
ஊச, எ!சீ"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
கா6டைகய விமிழிைசெவ

ளவி C11

கவி மயிைல2 சிவஞான ேதவ E;
மா6டந ெமாழிேகளா வாவி பாவ
வவிைன நவிைன நி; த ள
மீ6 ,ய நிரயெமா ,றக ேமவி
ெம"வதிBவா ெறன&திாி$, காட ேபால&
C6 ட விளகைன4 ாிம 1$

36

13

37

ேதாழியக ணிறாட வாI Oச.

தாழிைச.
தாழிைச.
ஊசலா; ெந:ெசா*பிட
(றெவ(றிெகா

காலைன

ண$திேலபய ம(;ேவ6/ய
,6&,ழ ெறா6மல
வாசமாழ மாதராெச
மா"?0கின ன&,ய
மா;மா;நி ைன$திேலெனாி
வா7த"(ப மைனயிவா7
C லாமைண மீ,வா விழி
,:சF0பவ ேபாலேவ
ெதா6டத$,ய க6/ரா,,
ைட;: சிவஞானி நீ
யா தீர6 மிதிகாணிய
வ:செலற

ெச7திேய

வ6 மைற&,வி&திேயாெசா
38

லறி$திேல றி 3 ளேம.

அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய
யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
உ ள த ெபாள ளி 8யசிவ ஞான ேதவ
ெற >*வ6 க91 காம( ெற;பிர தாப 8$தர*
ெவ ைள ந மதி: ெச1ேக0 ெவ7யவ றா

மாகி

ெய ளவ$ ெததிவ ,6ேடா ெவனெவ9$ ,லா3 மேற.

39

ேம9ப' ேவ,.
ேவ,.
அெற&, மைலைழ&, ரெமாி&த
கழலா லள(றா0 ேவைன
நிெற&, மன1ைழ&, விைனயிாி&த
நிகைழ நிக0&த ெச7யா
ெற&த கழிப2 சி;சிைலெயா
ெற&தக0 Eற ேபாமா
கெற&த கரமைற&,2 சிவஞானி
ெபயபைட&த கைண ேற.

40

14

தவ
தவ. கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
றா மைற

விMதிெய ேறெசா<1 E(றி

ெபாறாத ெசவ ெமனெபா



E;*வ M ர$

தறா மைரமல ைக$நீ; சா(ற& தவ* ாிவ
ெரறா ெலவசிவ ஞானித ேமைம யிைசபவேர.

41

யவ/ .
.
இைசேபாகி மா0கமத ன*ைப க/$தன
விளநாக Fாிெயா ெடைப& ,ர$தன
வைசேபா மாரநிக க6/ கிைச$தன
மகேப வாதிவைர ய:ச கிள$தன
நைசேபா மாதவக ைப& ,ர$தன
நயநீ; ேத7ைவெயன வி:ச& திமி$தன
திைசேபா Cய தமி0 த1க ைன$தன
சிவஞான ேதசிக த* ெவறி ய1கேள.

42

அ,சீ"கழிெந'ல'யாசிாியவி2(த
யமைறயா மயிைலமைல2 சிவஞானி நீேயெய*
ெபாளி( ெகா6ட
ெசயமைறயா விளேவ; கர$தவயா னலெனனி(
ெறளிய2 ெசாேவ*
அயமைறயா நின/க6 டனமார வார1க
ளாகா ,ற
இயமைறயா ,ைரெச7தி ெச7திைலேய லலC(ற
விைளகி ேலேம.

ேம9ப' ேவ,
இைள மி/ய( றெபாளா மிைறவ( கரசா1 E(;வைன
விளி* பிணி ம$தா* விட&தி( க:சீ க<ழனா*
வைள* பைக பைடயா மலட காிய மகவா$
திைள1 கைண2 சிவஞான ேதவ றிைக& திநீேற. (44)

ேநாிைசெவ!பா
நீ;வா7 ேகாலநிைன ெந:சேம ெந:சமவ(

(43)

15

E;நா ேவமா(ற1 E;நா - பா;F0
ேவபி/: ெசBேவ

வியமயிைல ஞானிமல
(45)

காபி/1 ைககேள ைக.

ேநாிைசயாசிாிய பா
ைககம0 நறிய கறிெயா பPஉ*
ெமைமெவ

ள/சி "ைம மா$தி

விைலவர* பறியா ெம;கி "ைம
நாெடா; 8&, நைகமணி ப *ெபா(
M6டன திைம கா6டக ைன$,

5.

தி6ற ாி: : ெச9:சா$ திைம
Mசி ெபாம" ாிைச மாட&
திைமயி மலM* ப ளி யிைமயி(
க1க ெசBவா7 ெவ6ணைக ப $ெதா/
இள8ைல மாத ாிைமெயா தழீஇ

10

வாழா நிறநி வ6க0 பா*
ந"ைச லவ ந(ெபா ளிைம
க6ட, ெபாறா, கவைலE$ தழி*
நிைன ெயேனா நிலமிைச மா$த
அ9கா றிலெனன வ9கா தைறவ

15

தவபல விடெச7 பவபிணி ம&,வ
கல1; தைம ல$ெத; Fர
அ/யா ெகா ள மி/யா2 ெசவ
நானில* க0சிவ ஞான ேதவ
அ/ேய மளா தறிதர E;தி

20

எறவ றைனேய யா*வினா யறி,*
ந1க6 களிப ந6= மாயி
அணிெயன விற1ெவ

ளவி

மணிம" மயிைல மைலகிழ ேவாேன.

(46)

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
கிழவி ெய

மி கிாிராச கனிைக ெக6ைடய1க

ணழவி மலைன& த9? ரம$த வ8த8னி
ெதாழவி கலமி <யஞான1 E;: டாிைலேவ(
ழவி தனி

8ைனேய வி*1 ட8னிேய.

47

16

அ,சீ"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
டெகன படா ண1 ணெகன படாட*
வடெகன படாத ெத(& ெத(ெகன படாவ ட
நடெம7 க0மா க2சி நக2சிவ ஞான ேதேவ
பைடம ெபாிேயா றைன பர3வா பர3வாேர.

48

ப+னி2 சீ"கழி ெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
பரம ேயாகி ெய;ட*பி(
பாதி ெயா&தி ெகாளெகா&,
பக3(றறந மகைனய*
பாதக&தி( டப&தி&
தமி தாென ெறேதறி2
சா$த ென; : ெமாி&,&
த*பி ராென ெறாவ(2
ச$, மகளி பானட$,
ெபைம யாள ென; ேபா7
ேப72E& தா/2 சிமயனா*
ெபயெப( றைவயி ன*பியா(
பி&த னாகி னிதெனனா2
சிர8 மாைல ெயமாீஇ&
திாி$த 8ர6ெகா

ெசயெலலா$

தீவா வ$த சிவஞான
ேதவ( கிைலெயா பாவாேர.
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ம,ரF1 க*பி மலெரன2 சில தா*
வவ நீ க(பக மலேபா(
காாிய1 கள&த னட:ெச7தா மைரயி
கழெலா" யா3? ேபாகி
க6களா( க6 ேக? ப2ைச
க$தமா 8னிகர& ,தி&தா7
ேவாிய1 கமல& தாளிைழ ம1
ெம"ய( ெப6ெணா
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க*ப ேம3ற விமா த1க81 க/
விடாதய நககணாயக8*
பாாின 8கமா மிகைர 8னி$த
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க/ட காணாேத ேபாதிேயா ெவன&த
அகினிைட ைரெச7தா ெனேறெய றன&
ேதா;கிற ,லகிேவ ெறாவாிலா ைமயினா(
சீகவிஞ க0மயிைல மாவைரயி விளேக
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ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
கட<லக ேம&,1 கைண மைல மாைய
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விள1சிவ ஞான வாய ெம
ச&திசம ய&தி
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&தலாி பய கரக1 ெகா6 வ$தா
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ராாிைழ ைய1கரேப ெர"ைக ெகா6டா
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தைழ.
தைழ. க$நிைல(ைற.
க$நிைல(ைற.
வி91வ

ேபால, ெகா6டற ேலா தியி ேமைவ&தா

எ9$,ற வா

விழி ெயா&தின ேடெமாழி யபாநி

ெச9$தைழ பட, ந:சிவ ஞானி தி&தா க
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கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
பா வாாிைச யறி மியா3? பணி ந"ய ல*பல& ,னி
நா வாரறி வாெகா ேலா வறி யாெகா ேலாெவன
பா வாெகாள& ேதா வாெசவி நகி னா

ய K" ந:சிவஞானி நீபைட
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ெகா > 86/ ப&,6 ெப:சீ ெகா6டானிரவ
க >* வ6 மமலM* "R ப2ைச க$த8னி
ெத > மி:சீ நீப&தி 6ணா ,(றா7 சிவஞானி
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நலா ரவ ெசாவ ெதலா* ெபா7 ெயபவ நைமயிலா
ெபாலா ரவைனெம7 யாளென பாெம7 ெபா>ண$த
வலா மயிைல2 சிவஞானி ைய2ெசால வா7திறவா
கலா ரவனிய ெசாவெம ேறபல க(றவேர.
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க$ வி2(த.
வி2(த.
க(;ேவத 8(;மாைய கழ<மீச ேனபதி
ெசா(றைசவ கெகன2ெசா ெசா<மாவி ேயபர
8(;*ைவதி கெகன2ெசா ெமாழிமா; மா;நா
8(றமயிைல ஞானேதவ ெனெசா <6ைம ெசாலேவ.
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தாழிைச.
ெசால1கயி ைல&தண$தைன ,

நீவிட ண8?

டெச7சாப8 மிறிேயசம ேனாகெம7திைன ேதா<ைட
பெல<*பணி ேகாலேமாவிைன பாதியாெணன மாறிைன
பணிக யா38 றாதக றைன பாணிெசனி மகிைல
வி"$தத 9*ெபாழி$தைன மீளந:சமி ாி$தைன விைர$,ேசாறி
மைனைய நெகன ேவ6மா; மற$தைன
ெகா"*பர சிைனவி&தைன ைரவிலாமதி ேமவிைன
ேகாத;:சிவ ஞானிேயய

Eஞானவி ேநாதேன.
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கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
விைனேய ெனனி

1 ெகா/ேய ெனனி

* விதிவில

நிைனேய ெனனி

மியாேன யற1களி னி;ைடேய

னைனேய யைனய சிவஞான ேதவ ன6மிதி
ெயைனேய யைடத" னாைலய ேம, மித(கிைலேய,
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ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
இலாைம யிலாைம ெய7தலா ' 89,1
கலாைம கலாைம க(கலா* -வலா
சிவஞான ேதவ றிவ/ைய ேபா(ற&
தவஞான 86டாயி( றா
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வ<சி(ைற.
வ<சி(ைற.
தானி ேயசிவ,
ஞானி ேயெயனா
ேமனி ேயாடபி,
மானி யாேம.

அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
ேமவ ெம72சிவ ஞானி திக0
ேமைம யிைச&திநா6
மா3ரககிைற தாெனாளி ைப&தைல
மாண வைசம தா(
Mவைச 3(றி மாெலன மடவி0
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Mமிைச (றிவா
பாவி விய; ேம 8த(கிாி
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பார மிய(றினேன.

ேநாிைச யாசிாிய பா.
பா.
பாரா வி *ளா பாதாள& தாபர3:
சீரா சிவஞான ேதசிகா-தீரா
வறவா நிைனகி ன/ேய ெபா
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பிறவா நின பிற.

அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
பிற$தா ேம< மி/தீேநா7
தீெர ெறைமபி ெறாடவெனன
வறி$தா7 ேபா<: ெச*பவள&
திவா7 மல$ெத னக$தி&தி
யிற$தா ஞால மிைசபிறவா
8, றகலா ெதைனைவ&தா7
சிற$தா வா7ைம2 சிவஞானி
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ேபேரா7 தீரா2 சீேராேய.

ேநாிைச யாசிாிய பா.
பா.
சீவள வ3& தி6ேடா6 மாதி
யித ம$ெதா ;;த( ெபா
89மணி ெகாழி 8க1கவி ழவி
றெமா ெற&த ெகா ைக ேபால2
ெசா(றிற* விாி&த டமணி2 ெச9:K

5

ரக ேவ$த ெனாதைல தாிப
காத E$, க6ணக ஞால
82சி ெகா6ட க2சி பதி
ெம;*பியி நீ1கி ெல;* பி4ாி
ேபா&, ேபா* ராதன மைல
மாபா( கறி யளவி ப கறி
மி ைவ விைள ெம ேச R1
கயிைலேபா( சிற$த மயிைலமா வைர
மிட1ெகா6 /$த ெவ1க ணாயக
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னரறி& ெதா6ட கைன ேபாவா
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க9ந கட1கா க9ைட ெப$தைக
லகா யத

 கிலகா தமா

ய=மத ேமார= வாக& ,ர$,
விேசட மத&தி விேசட நீகி
காலவா திேகா கால னாக
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மத ெநா7ெதன Eறி மா(றி
ப:ச ரா&திாி க: பகலா72
ைசவ பயி& த68கி லாேனா
னா$ெதாழ வ சிவ ஞான ேதவ
சமய வாதிக ட*மத நி;வ&
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தகேபா வாதி( றாத ேனாகி2
சிாி&,ள1 களி: சிவாG Mதியி
மா6/ட ெவ*ைம ைவ&தன
ேவ6/ய ெச7கவB Fண தாேம.
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பி#சியா.
பி#சியா. க$நிைல(ைற.
க$நிைல(ைற.
தாேம மனித தமதா மயிைல& தனிஞானி
Mேம பனித ேகால மைட$, றபடா
மாேம ைமயரா கியமா தவ தவ* ெவௗவ(
ேகாேம தகேம நீதவ ேவட1 ெகா6டாேய.
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அ, சீ"கழி ெந'ல'
ெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
ெகா6டசிைல மர8தலா யின தைம&தா:
சிவெமனேவ றிக மாடா
ர6ட8த லாயிேனா பாவிக
படயிைல யம$தி ெட*ைம&
ெதா6ெகா>: சிவஞானி தைன&தாேன
சிேவாகெமன& ,ணி$, ெகா6
ப6ைடநர பவ89,$ ெதாைல&திவ
னியாரதிக* பா&திIேர.

பா!.
பா!. ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
பா&திவ னீலக6ட பாணனா ராக நிைன&
தீ&த சிவஞான ேதசிகசீ-ேர&திவாி(
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கடைள" க$(ைற.
க$(ைற.
நாேன சசிவ னனி(ெபாி ேயனவ ஞானிதைன&
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ேதேன யைனய சிவஞான ேதவைன2 ேச$திைமபி
Qேன யிேர ெய

மிைவ ேவ;ப 7$தனேன.
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ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
உைன2 சிைறயி ளாென: சிவஞானி
தைன பணிவினவி& தா ெச7வ-ெனைன
பைடேப கிைடேபென ெற6ணாேத பாழி
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வி2(த.
ஆலய ெமனெகா6 ெட*மன& தம$த
வசிவ ஞான ேத சிகெவ*
பாைலய மலக6 ணிர6ைட யா7
பாைவ ? ;ளெனன பேவா
ேமலவ ெனனி லவ(நா "க6
வி6ணவ

ய$தவ னவ(2

சால3 மதிக னாவனா யிர1க
டவளமா கவளவா ரணேன.
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அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
வார ணாசி சித*பர ம1கல மாைத Fழிகா
சீரணாமைல ய*ப வல: ழி ேச, மாதவT
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நார ணாதி வண1 ம:சிவ ஞான ேதசிகேன.

தாழிைச.
தாழிைச.
ேத லா3மணி நாகமீரமதி
ேத7வக ;வள ேமாெவனா
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வாைசேயாடம* ேவணிநாதன
ளாளென$ைதக0 காழிவா0
பாசநாசென

ஞானமாமதைல

பாடெவமக ளாநா
மாசிலாதசிவ ஞானிசீபரவ
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மாதெரவ/ வாவேர.

மத/.
மத/. ேம9ப' ேவ,.
ேவ,.
ஆேமயிவ

வ"பிற காவிேபா8ட ேபாலேவ

ேமாக மாதாி மாறிய 8தவன:சிவ ஞானிசீ
பா ேபாெமாழி யாமிக பா/யா/ம த1கிதா
ேசாகேம,மி 8னிவ த$ ,ற3 ெகா ைள ெகா

கி(பேள.
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எ!சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
பகலாெவ9& ைத$ேதவ/ வா:சிவ ஞானி
பா(ேபாவ ெனேறநிைன 3(ேறன, ெபா9ேத
கலாைசயி *ேபயினி ேபாேவெனன ேபா7&தா(
ண?லம லேபயவ( க6ேடவ ெனேற
யகலாைமய கேறயக லாநிற,. ெமல
வாக&தி விைனேபயவ( க6:சில நாணா
னிகலாைமயி $ேதவ ெனனநிற, மாைய
ெய

* ேபயதேனாேடவ ெனனைத$ததி ர$ேத.
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வ<சி வி2(த.
வி2(த.
இர$, நி(ற" லாைம1
கர$, நி(றக லாைம*
ெபா$, நி(க0 ேவனியா
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றி$, ெம72சிவ ஞானிேய.

ேநாிைச ெவ!பா.
ெவ!பா.
ஞானிய: ஞானிெயன ஞானச* ப$தென
தானிமண ப$த(& தபிழ-மா

$

டகா

ணிலாம வ*மிேனா நிறசிவ ஞானிபத
ெமலா* வழ1கிறா னி;.
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அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
இ ;வவா7 மகளிமய <றாெத;
ெமைன& த&தா ளிைசய ெகா6டா7
ெவறிம" ,றவியா த"னீய*
மாெதாபா விைழ$, ைவ&ேதா
8றமெச7 மண* விலகி வ"$தாெகா6
/மாத ேமாக ேவைல
யறமிழ ந*பிைய2ெச7 தன சிவஞா
னிெப*ேப ரைட$,ேளாேய.
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எ7சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
அைடயாத ல ாினேமா /ண1க
வ/ேயைன விட ெவரநீ
கிைடயாத நிைன ;மப த1க
கிைளேயா /ண1க வ வா7
திைடயாக நாளி ன/யா 8னி$த
சிவஞான ேதவ மதிைய2
சைடயா லணி$த வவ ேவறி யாெகா
றைலவா ெவன ெமாழிேய .
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கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
என பிறபிைல ெயேற
கனம9 ேவ$,வயா
னின கைணெய ேம(றா
த"னி னிைலைம க6ேட
ெயன பிற6ெட பாசிவ
ஞானி யி நில&தி
எனின பிற6ெட பாரல
ேராவவ நி$ைத ெச7ேத.

சபிரத.
சபிரத. எ!சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
நி$ைதய;* ப/89, மளப* வா1கி
ெநவைரெயா ெறபெம9 கடைல ய ளி2
சி$,வம "யினலாி யாக வேலா:
ெச7வெம றய ேபானா( றிைச* பாேர$
த$ைதயி

மினியசிவ ஞான ேதவ
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ற கைண ெகா6ெடளிதி( றக E;
ைம$த=வி ேலார=3 ள6ட 86ட
வ*ெகா>: ச*ைவநா மட ேவாேம.
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அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
அட1க ெவ<*$ ேதா<மா
யவ &தி மி0கிற
3ட*ைப நாென றி$ேதைன
ெயாழிவி கைண2 சிவஞானி
கட$த பிரம நீெயனேவ
கழ(கா ெல றைல ைவ&தா
8ட1  வா னா7ெகாெபா
8/K/னென* ெபமாேன.
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தர)ெகா#சக"க$ பா.
பா.
ெபமாேன சிவஞானி ெபயைடேயா7 நினதளா
வமாமா பர8&தி ம3தேல யியபா*
பரமாமா 3ைரெச7ய பகாசி 8தலன தா$
தமா ேறா பசார$ தவ,நி( கிைட&தி/ேன.
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அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாியவி2(த.
யாசிாியவி2(த.
கிைடபாிய நீ,ற$த க1ைக தி
பா(கடலா7 கிட$த தா12
சைடபழ மன$தனத ெனாேபாக2
சயனெமன2 சா$தா பாய
படபணிைய நீ1தலா வள$, ேபா
யி(;மதி பாணி பாைன
விபவத

ட $த தாியசிவ

ஞானிெயன விள1 ேவாேய.
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கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
விள1காத வ6ண* பிற தீ1 கடகி விாி&,நைம
ள1காத ெச7,ைர பாE அத(கி1 ெகாககி
னிள1கா ழள3 நலமில னாகிய ெவைனெயேனா
,ள1கா தள2 சிவஞான ேதவ ெறாட1கினேன.
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எ!சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த
ெதாட1கியா யிரநாவா ேயாக ெமலா:
ெசா"

நீ ேபாகிெயன பவா7 ம6ைண

வி*பாி நினகிைல பண*ேபா மாயி
F$திைவ விைரகம0ெம மலக ெப*மா
8ட1றி

நிைனவிேமா வளி

வா1

8ய(சியா ேயாகிெயன படாய ன$தா
வைட$தசிவ ஞானிெய

* பரம ேயாகி

யைலகா6 ெசா(ெசாலேவ வைல நீேய.
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ேநாிைச ெவ!பா .
நீயிப ெபா நீச க0வா
C7திப ஆ வி*பி& ,7பா-நாயி&த
ேபா"$, நீணரகி( ேபா7வி9வா ேரமயிைல
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ேம"$, வா08னிவா ேம.

கடைள"க$(ைற.
கடைள"க$(ைற.
ேம< நீவர* பாயிைன Eறி விய

லகி(

கீ9 நாவர* டாயின ேமெலன கீழி



ேம< நாபணி றாகீ ெழன2ெசால ேம3வகா6
கீ9 நாடாி தா:சீ மயிைல கிாி8னிேய.
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எ!சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
8னி" ெதா9சித* பர1க6 =(றவ
8ைழ" 8ழ1மB வைண ய1கிாி
நிைனபவ ரமலவா Oபி றபவ
நிக0&,; காசியி( ெசறி றபவ
தனிெப 8&திைய யைடவ தா1கேள
தைலப வய பத8 க2சிைய
ைனெபய பகபவ ேககி றாெரா
8ைரப* க02சிவ ஞான ேதவேன.

ைக"கிைள
ைக"கிைள ம2பா.
ம2பா.
ேதெவ றறி$ேதா: சிவஞான ேதசிகைன
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ேயாெவ ெறா9ம க6களா-மாெவ
றிைம* விழியா "வைள
யிைம வண1கல ெளறறி$ ேதாேம.
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அ,சீ" கழிெந'ல' யாசிாிய வி2(த.
வி2(த.
அறிவைத யறி$தா ?வ ர;8க ரவ றபா
8ைறவ வண 8(; 8கணா ெவ ற
ெசறிகில மலய ெவ(2 ெச:சைட 8னிவ யாைக
றியவ ;கி லாென1 ேகாசிவ ஞானிதாேன.
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கலபக 09றி9,.
09றி9,.
தி2சி(ற*பல*.
வா0&,.
அ ெபாழி விழிக

வாழி யற*பக பவள* வாழி

யி ைர தமிேய

ள& ெத9$,ேப ெசாளியா7 நிற

பர கா:சி வா:ைச ெகா சிவ ஞான ேதவ
றிவ/ வாழி யனா றிக0 வாழி வாழி.
-------------------------- சிவஞான பாைலய ேதசிக திவ/ வா0க.
கல*பக&தி றிைர
ெச7

(46) * இபிரப$த* ஆசிாிய ரயிக8(ற பின அளி2 ெச7ததாக"

“ந1க6 களிப ந6=மாயி யா* வினா யறி,* " எ; ஆ(றாைமயா
வித$,ைரகபட,.
கல*பக* 8(றி(;.
----------
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சிவஞானபாைலய ேதசிக கலபக
க2 ப"கிள ,
, அ, இராமசாமி லவ விள"க" /றி ைர
(சிவ பிரகாச வாமிக பவ திர)
திர)

1. எBவ*-,ப*. கம-நில&தி ெவ/.
2. ேவவ மல* விழி-ெந(றி க6. கர$த-மைற&த.
3. ெபா7வாத*-ெபாள(ற ெசா(ேபா. ,ர$,-ேபாகி.
4. ெவ$ெதாி ப *ெபா ெச1கலாக-ஒளி ள பசிய ெபாைன2 ெச1கேபா
ேநா* தைம என6டாமா; உள&ைத ப6ப&,க. ெபா/மைற தழநீ;M&த ெந.
5. வல$திாி கதி-வலமாக2 (; தைல2 ெச71 கதிரவ. நானல, இைலஎைனயலா, பிறிெதா;மிைல ெய; ெம7யறிைவ ேபாதி&தவா;;
இதனா ஆசிாிய தா* ெம7யறி3 ெப(றைமைய லப&தினா. ல*ெத;ஐ*லகைள ெவற.

6. இவிைன& ெதாட-பிறபிறபி( காரணமாகிய நவிைன
தீவிைனயாகியைவகளி ெதாட2சிக . நிக அ;-ெம7யறிவினா இைணய(ற.
7. ேமவ நிைலயராக-அைடய8/யாத தைமைய உைடயவகளாக. விைழ*வி**.
8. ணேம மய மாையேய-ந(ண1கைள மய1க2 ெச7கிற மாையேய. E;
ெச*-எலாவ(ைற1 ைற&தழி*.
9. பவபிணியின-பிறவி ேநாைய உைடயவக

எ >*-இக9*. உ ள* ைந$,-

மன* இளகி.
10. மி2சி மிைச$தவ-எ2சிைய உ6டவ. எயி;-ப. தரள*-8&,. ெவேவஅ:சாேத.

11. ேவ<ைடயாெனா-8க கட3ேளா. கன* ேபாதாம-கேழா சாியாக
நி(பத( பார* சாியிலாம.
12. கால* ேபாயி(;-வாணா

8/$த,. அ:சன* அன கடா-எைம கடா.

ஆல*-ந: . ஒ7ெயன-விைரவாக. ேகால*-திவ/வ*.
13. ெசறி* வைக-ெபா$,மா;. மறி* அளி- (றி& திாி* வ6க . மல
8ர<*-மலாி ஒ"*.
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14. சிவஞானி-சிவபிரான, ெம7ைம& தைமைய உண$தவ. அவஞானி-எத(*
பயபடாத Fணான அறிைவைடயவ.
15. பாாி வ*-உலகி மனித வ/3 ெகா6 வ$த. எவேனா-ேவ; யாவேனா?

16.ெபா$, ேபாக*-அைம$, ள பயக . ெம7விைழ$,-உ6ைம ெபாைள
வி*பி.
17. அக(றினா-நீ1க2 ெச7தா. அக(றினா-விாி வைடய2 ெச7தா. ேத -ஒளி.
ஆக&த-உடைலைடயவ. மாக&த-சிற$த தைலவ. நிரய&,யர*நரக&,ப*.
18. மறி-மா. மிட(றிறி-க6ட&தி அைம$த ந:  கைற. ெவறி-மண*.
பைகைம ெநறி-பைகயா$தைமைய. ெந$தைக-மி$த ெபைமைடயவ.
19. டவைள-ட*ேபாற ச1. பட8/ பா மிைச-ஆதிேசட பா*பி
8/மீ, ள உலக&திக6.
20. என தவ உதவி-எ கால&திேல ெச7த தவ&தி பல. மா அ1 எ*(ற&ைத அBவிட&திேல நீ*.

21. ப/-உலக&,. மி/-வ;ைம. தைரேவ$த-உலக மனக .
ேகாளக -இழி$தண8ைடயவக .
22. ேகா -ஒபா வைக ேகா க . வ"-,ப*. தா

வ"-திவ/யி ஆ(ற.

23. அ6ட-ேதவக . க6ட ந:ச*-க9&தி< ள ந:  கைற.
24. 8*மாைய-ஆணவ*, மாைய, காமிய*. ம&தின-ைவ&தளினா.
25. இர6டற*-இலற*, ,றவற*. சாவாகா,-ெசலாம. தீ3-8/3.

26. அயஎலா*-பக&தி உ ளவகெளலா*. பரவச*-பர&தி தைமைய
ெப(; நி($தைம.
27. கா<6-கா(ைற சி&,. வைளமா-ச1கிைனைடய திமா. ெசாக0$, E;*.
28. உ7ய அாிய-பிைழபத(கைமயான. எ9வா7 எ9&திர6-சிவ எப,. சிவ
எ; ஒ8ைற Eறி

* எ&தைகய தீவிைனக>* ஒழி$,ேபாெமப, சிவாகம

'(;ணி. ைபய-ெம ள. ப(றா-பி/கமாடாக .
29. உ(பவ*-ேதா(ற*. ஒக*-மைற3. ெசா(ெப;-க02 ெசாைல ெப;கிற.
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30. ேவத* ெதளி$த-மைற ெபா கைள& ெதளிவாக உண$த. ,க -C .
சாத1கைள*-பிறகைள ேபா*.

31. பழி2 -ேபா(;கிற. மல-வளப* ெபா$திய. ஒ M F த 8-ஒ
மலகைணைய2 ெச<&,வத( 8.
32. கழ;-நீ1கி. ந=கிலா-ந6ணாத.
33. 8னி$, நி;-சின$,. அளிகா -வ6கேள!
34. ேகதீ-தீைமயிலாத.
35. ெத >வா அ8தைனய-ெதளி$த அ8த&ைத ேபாற. அ ளி ஒ பி/ ேசா;
த$தா, அத(மாறாக ப&, மட1 பய ேசர ெவ ளிைய கா6பத 8
ெபானாமா; ெச7, தேவா*, எப, பினிர6ட/களி ெபா . ெவ ளிெவ ளிகிழைம; ெபா-வியாழகிழைம.

36. மி$ைத-ெபா7
37. இமி0இைச ெவ ளவி-இனிய இைசேபா ஒ"* ெவ ளிய அவி. C1*இழி*. மா6த-மாசிைமபட. ஆவி-உயி. இம1*-இர6
பக1களி

*.

38. ஊச ஆ;*-ஊ:சேபால ஆகிற. மா" ?0கி-காம மயக&தி
ஆ0$,. ஆ தீ-(ற&ைத ேபாகிற.
39. ெத >*-ெதளி$த. வ6க9*-ெப* க9*. ெத;-ெவ<கிற. பிரதாப8*ெப*க9*.
40. அள(றா0ேவைன- ,பகட" ஆ9கிறஎைன. விைனயிாி&தவிைனைய ேபாகியமாக; எ&த கர*-மாைன ேய$திய ைக.

41. றாமைற-ெபைமைடய நாமைற. ெபாறாத-ெகடாத.
42. மதன*-காமகைண. நாக ஈாி-யாைன&ேதா. ,ர$தன-நீகி விடன.
வைசேபா*-வைசநீ1கிய. க6/-சிவமணி க6/ைக. கிள$தன-ேமலாக
எ9$தன. நைசேபா*-ஆைசவிட. திமி$தன-Mசின.
43. கர$தவ-மைற&தவ. ஆரவார*-ெபமித தடைக.
44. மி/ய(-வ;ைம ைடயவக. விளி*-அைழ*.க<ழ-கட.
45. நீ;வா7-திநீ; ெபா$திய. பா;-ப$,.
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46. நறிய-நல. பPஉ*-ெபா$,*. ெபா(M6-ெபானாலாகிய அணிகல*.
அ9கா;-பிறராக1க6 ெபாறாைம. வ9கா,-தவறா,. தவபல-மிகபல.
மி/யா-ைற3படாத.
47. கிாிராச கனிைக-மைலயைரய மகளாகிய உமாேதவி அ8த8னி-சிவஞான
பாைலய. டாிைல ேவ(ழவி-8க கட3 . ட8னி-அக&திய.
48. ட-ேம(. ண-கிழ.
49. ஒ&தி-உைமயவ . ச$,-C,. மகளி-பரைவ நா2சியா. ந*பி- $தர. மாீஇெபா$தி. 8ர6ெகா

ெசய-மா;பட ெச7ைக.

50. வாாிய1கைர-கட(கைர. வா

இைல-வாைள ேபாறஇைல. ைகைத-தாைழ.

ேவாிய1கமல*-ேதெபா$திய தாமைர.

51. தட1கட-ெபாிய கட.
52. ெம7:ஞானபால-திஞானச*ப$த. அ/ட-சைம&, உணவளி&த.
C-திமயிைல& ேதவாரபாட.
53. மாைய நடைல-மாையயி ெபா7*ைம& தைம. த-ெக*.
54. ெம7&த-உ6ைமயாகிய. ராாி-சிவ. உைழ-மா. நிலவின-தி1க .
55. அறேலாதி-கமண ேபாற E$த. வா விழி ஒ&தின -வாைளேபாற
க6களிேல ஒ(றிெகா6டா .

56. நஇய-நல தைமைடய. K"-Kலபைடைய உைடயவ.
57. உ6/-உண3. க -ேத. ப&தி-ப1 ெச7,.
58. அவ இய-அவ

ைடய இயைப.

59. மாைய கழ<*-மாைய நீ1*.
60. சம ேநாக*-சமமான பாைவ.ஓவிைன-விெடாழி&தா7. பணிக பர*பணிக . பாணி-க1ைக. பர -ம9. ைறவிலா மதி-ேபரறி3. ேகா, அ;*(ற* இலாத.

61. விைனேய-தீவிைனேய. விதி வில-விதிகபட,* விலகபட,*.
அைன-தா7.
62. இலாைம இலாைம-வ;ைமயிலாைம.
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63. ேமனி-உட. அபிமானி-ப(;ைடயவ.
64. திக0-சீ&தி. உரககிைற-ஆதி ேசட. ைப&தைல-பட&ைதைடய தைல.
மாண-மிக3*. M-நில*. Mமிைச(றிவா-நா8க.
65. பாரா-உலக&தவ. வி * ளா-வி6=லக&தவ.

66. மி/தீ-வ;ைமைய ேபா. 8,;-பழமைல.
67. வ3-திர6ட. மாதி-அGமா. எ;*பி-யாைன. அர-சிவ.
68. Mேம-உலக&தி. மாேமைம-சிற$த ெபைம. ெவௗவ-ப(;த.
69. அ6ட-ேதவ. பாவிகப*-ேபா(றப*. ப6ைடநர-ெந1காலமாக
பிறவிையயைட$, வ$,* மனிதக . பவ*-பிற.
70. தீ&த-ேமைமைய உைடயவ. ஏ&திவாி-ேபா(றிவ$தா.

71. சசிவன-வி&தாசல ராண&தி( Eறப* ஒவ. இவ பல தீைமகைள2
ெச7, ெவ6ணிற ேநாைய அைட$தப/யா சசிவன எ; ெபய ெப(றா.
இவைன இவத$ைத மான$திபராயண எ

* ெபாியவாிட1ெகா6 ேபா7&

தீவிைனைய ேபாகி ெம7யறி3ெபற2 ெச7தா.
72. சிைறயிளா-பைடக 8/யாதப/ தைடெச7, ளா. கமலாலயாநா8கேன!
73. பாைவ ?;ள-சிவபிரா. நா"க6வி6ணவ-நா8க. தவள*ெவ6ைம.
வாரண-ேதேவ$திர.
74. வாரணாசி-காசி. மாைத-திவாமா&C. Fழி-திFழிமிழைல. காகாவிாிM*ப/ன*. அ*ப-திவ*ப. ஆரணாடவி-மைறகா.
75. மதிேத73 அக;-தி1க

ேத7த நீ1கி. காழி-சீகாழி. ஞானமாமதைல-

திஞானச*ப$த. மாத எ வ/வாவ ; எப, மாதகைள எ ேபா ெவ;&
ெதா,க&தக ெம7யறி3 உ6டா ெமறப/.

76. மாறிய-மா;பட. பா-இனிைம ெபா$திய ெவலபா.
77. பகலா-ப&த"லாத. ஆைசஇ*ேப7-ஆைசயாகிய ெபாிய ேப7. ?லமல
ேப7-அ:ஞான*. ஆக*-உட.
78. கர$, நி(ற-மைற$தி&த.
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79. மண ப$த& தபி-திஞானச*ப$தைடய திமண விழாவி
Fேப(ைறயைடவத(& தவறி. உழ-பிறபிறபி உழ<கிற. வ*மிவFகளாக. 80. ,வவா7-பவழ* ேபாற வா7. ெவறிம"-ெவ(றி மி$த.
தம-உறவின. மண* விலகி- $தர திமண&ைத& த&,. இமாத-பரைவயா,
ச1கி"யா. ேமாகேவைல-காமகட.

81. கிைடயாத-அைடத(காிய.
82. எேம(;-எேமல,.
83. ப/-உலக* அளப*-அள3 ெச7ேவா*. அலாி-கதிரவ. அய-நா8க.
தக-தக'லா. அ6ட* உ6ட அ*-திமா. ச*-சிவபிரா.
84. கட$த பிரம*-எலாவ(ைற* கட$, நி(* பிரம*. கழ(கா-Fரகழ
அணி$த திவ/. 8ட1  வா-வைள$, 6ட வா.
85. பர8&தி-ேமலான Fேப;. உபசார*-வழிபா.

86. அன$த-ஆதிேசட. சயன*-பைக. படபணி-பட&ைதைடய பா*.
பாணிமாைன-ைகயி< ள மாைன.
87. விள1காத வ6ண*-ேம(படாதவா;. ,ள1கா,-ந1காம.
88. ேபாகி-ேபாக&ைதைடயவ; பா*. ம6ைணவி* பாி -உலக&ைத வி
நீ1$ தைம. பண*-பட*. F$திவா7-இற$, ேபாவா7. 8ட1றி

*-8ட1கி

கிட$தா<*. வளி-கா(;.
89. ெபா -இழி$த ெபா . நீச-ந"யபிலாதவக . C7,C7ைமயானைவக .
90. ேம<-ேமைம. கீ9-கீழா$தைம. நாப6-ந.
(வா0&,) பவள*-பவள* ேபாற வா7. இ ைர-இைள நிக&த. வா:ைசவிப*.

91. 8னி"-வியாகிரபாத எ

* "கா 8னிவ. 8ைழ"-ைகயி

இ* ". க6=(றவ-ெதா9தவ.அமலவாO-C7ைம மிக திவாO.
தைலபவ-அைடவ.
92. அண1 அல -ெத7வெப6 அல .
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93. ெசறிகில-ெபா$தவிைல. மலய ெவ(-ெபாதிய மைல. யாைக-உட.
றியவ-;கெப(றவ.
---------------------

