ைறமகல சிவ பிரகாச வாமிக எதிய
 சிவஞானபாைலய வாமிக ெநவி
விள க !றி "ைர#ட%
Sri civanjAnapAlaiya cuvAmikaL nenjcu viTu
by tuRaimangkalam civapirakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this
work.
This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proofreading of the output file.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai, 19981998-2022.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of Tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

ைறமகல சிவ பிரகாச வாமிக எதிய
சிவஞானபாைலய வாமிக ெநவி
இராமசாமி லவ விள"க" #றி ைர$ட&

Source:
1. சிவபிரகாச வாமிக

ப

வ திர

கபகிள . அ. இராமசாமி லவ விளக றிைரட.,
திெநேவ", ெதனி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி கழக*, 1978.
2. நலா(+ சிவபிரகாச ெச$தமி, 'க
இ$' திகயிலாய பரமபைர ெபா*ைமய பாைளய* ெபாியமட*
திமயில* ேதவ&தான ஆதின பர*பைர& தமக&.வ* பதிெனடா* பட*
/ல/ சிவஞானபாலய வாமிக

ெவளியிடளிய.

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

௵, 1944, பதிாிைம, விைல 8. 5.

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

9. எப. தமி, ெமாழியி உ ள ெதா2<(றா= வைக 'களி ஒறா*.
ஒவ த*3ைடய எ2ண&ைத& த*3ைடய பைகவ, ந2ப, காதல
3தலானவகளி யாேர

* ஒவ ம(ெறாவ வாயிலாக& 9. விவதா*.

அன*, மயி, கிளி, 3கி, நாகணவா@ பறைவ, ேதாழி, யி, ெநA , ெதற,
வ2 எபன 9. வித(ாியனவாக& தமி, 'களிேல 6றப ளன.
ஆனா இ$நாளி இBெவைலC கட$. பணவி 9., ெநவி. 9.,
.கிவி 9., .கிவி 9., ைகயிைல வி9., மாவி 9., காைகவி
9. 3த"ய பல9.க
வாமிக

எ

ேதாறி ளன. இ&9. அDகளா சிவஞான பாைலய

* ெபாியாாிட* ெநAச&ைத& 9தாக அ

கா 
ேநாிைசெவ2பா
ைககளி(ைற ய=ாி&த க2Eதேலா னீறதனி
ெம@களி(ைற ெநAசேம ேமெகா2 கி
ேமவபா( +தா ேமனி5 சிவஞான
ேதவபா( +தாக5 ெச

பியதாக பாDயதா*.

3

'(

நீெகா2 தாளால$ நீைர&தீA சாெற=
ேபெகா2 வ$தார ெப@க*பி - ஏெகா2ட
H3Dயா னீெகா2 ெபாC மெள=
நா3Dயா I,$திைறAச நத - காமத
ேத ண&த ேவ2D&தி மDேம ேமவிவா,
மா ண&ைத& தாெனாளி&த மாணிக* - ேநசி&.
ெகா J மDயா ழா&திைன& தா வAசி&திங
ெகா J* விடCகலவா வி2ண3த$ - . J*

(கா) ேம ெகா2-ேமைமயாக க,$. ேபா(றி ெகா2. கி$.கி. 0-5.

ஒமா மLேவா ெடாளி&ெதைம3 ப(=*

5

இமா ெனாளிகவ ெம*மா - ெபமா
உ&தி$த வாசைனயா ேலாC"& ேதாேம
அ&தி$. வாL மர - த&தி$த
ெதாெற றவி&ைத ெயாழி&தி ட*பிைனநீ
அெற ெறாழி&ெதைன&தா னாவா - நெற=
ெபாைன நர ெகா&.நீ ேபாெம=
தைன ெயனகJ$ த*பிரா - அைனெயன
உ(றா ன3தேம ெயாபா ன2ேமனி
ெப(றா னDேய பிைழெபா=பா - க(றா

ெதா&த ெதாைடகிைச$த ேதா(ற&தா றைன
ெகா&த ெகாைடவ$த ேகாமா - நட&தMற5
ெசMமணி& ேதமீ. ெச@தைம&த பாகேபா
இM ெளைமைவ& தியவா - நல
ரேமைம ெயCகீ,ைம ேதாறா ெதாழிய
நரேமனி சா&திவ ந*ப - தைரேம
மLேவ= ைகயா வாி

நீ ெற JC

கLேவ றிகJ$தா, காலா - Lேவ=*
ெமபயி ேபா ெவ@ய விடய& தாி2
.=ேவ( (ற .ைணயானா - எபிMயி

10

4

ஆகினா ேபால வDேய

ள&த2

15

டாகினா மாறாத வான$த$ - ேதகினா
நாதா$த IதN ஞானவிேனா தெறளி$த
ேவதா$த ைக*மா= ேவ2டாதா -ேபாதா$த
வி2ேணா ர3.2ண ேவ2D விட32ட
த2ணா ர சிறி. தானாக - எ2ணா
இற கDய விவிைனேயா ெடCக
பிற கDய பிற$தா - சிறப
கயிைலமைல மீதி$த காசிேபா வ$.
மயிைலமைல மீதி* வ ள - பயில

நரென றி$தாM ஞானமிலா தா*

20

பரென றறிய பவா - ஒநறி
பாவி தாசன ப&த5 சீட
ேமவி கைணாி ேமைமயா - ஆவி&
ேதாறா& .ைணயாகி& ேதா=$ .ைணமா@5
சாறா கJ$ தைகைமயா - Oறா
ெப மிசமய* ேபதி& தறியா
தி நிைலயி னிபா அரக
மைலயா நிைலயாகி ம&தாகி யாழி
அைலயாத தாயளப தறி5 - சிைலயா@

6.5-10. ஒளி&. மைற&.. தானாவா-தைனேபா ெச@வா. நரமனிதகJ. 10-15. ெதாைட-மாைல. கLேவறிக -சமணக . 15-20 ஆகினாதிஞானச*ப$த. ேதகினா மிதிபட5 ெச@தா. ெதளி$த ந
ெதளிNெப(ற. பிறகDய-பிறவிைய5 சின$தக(ற. 20-25. ஒந=இ-சிறி.
நைம* இலாத. சாறா-சிற$தவ. Oறா ெப* இ சமய*அ=வைக5 சமய*.

ெபா=ப திலதா@ ெபாைறயவி 9Cகி
வறபி

ந* வள&தா@5 - சிறப

அணியா ெகாைடயா ைம$தந( சி$தா
மணியா கைண மைலயா

- கணியா

25

5

அறிவாC றிAசியினி றாCெகL$. காம5
ெசறிவாC ெகா*பாைல தீ&. மறியாத
மாையெய

3ைல வளப ெகா2 ைடவெர

*

ஆய =ெதாழிைல யாCகக(றி - பாய
விடய ெம

CளCக

ேவ=ேவ றாகா

.ைடய Nைட&தி ளெம - றைட

30

மத நிலநிைற$. வா விழியா ெந@த
ெபாி.ெபற வ$. ெபகி - கதிெலா
தான$த "றி& தல*வி * ேபா&.வ*
ஆன$த ெம

ம" யா(றினா - ஞான*

பயனாக ேவா3 பதியி வாL*
நயனா 3*மாைய நாட - வியனாக
வி ளல மப விடய கரவறா
உ ளெம

நகைம$த Pைடயா - ெத Jதமி,5

ெசாலா மலைர5 ைவயா ம.ெவாLக
லா வL5ெசாெல

* ைமெயலா* - இலாம

35

லவ ராCரC ேபா(றா ெபைமற
இலவ ராA *பா& தீ2Dவர - அெப
Iடாத நாெகா2 ெமனா ெவ

ேமா

Cகர&தா

வாடா வைகைனபா மாைலயா - Qடா
மலரா லயனா மன5சாைல நி=
நலநா மணிவா@த ன2ணி - நிலைக
வானிைடேய ேயாD வைரயா வழைட&தா@&
தான

மா னிபி

ய தைமததா@ - ஞான

நிைறயா மர நிைலவழா ேதாC*
மைறயா மாியபாி மாவா - ைறயாத

25-30 வறபி

*-வற2டாM*. வள&தா@-வள ைகைடயதா@. ஐ$த-க(பகத

3த"யன. 30-35 தா ந$த"றி-தா ெகத"லாம. விடயகரவ-சி(றிப
ப(= ள வAசக. லா-ெபா$தாத. 35-40. Iடாத-ெகடாத. மலராஅயனாநா3க. மரநிைல வழா.-மரநிைல தவறாம. பாிமாவா-தாCC திைரைய
உைடயா.

6

த&.வமாA ேசைன தைன&.ர$ திடாணவமா@

40

ைவ&த தைளயி வ"ய=&. - ெம&.
விைனயா* பைணெயாD&. IDெயL$ ேதா*
மனமா* பாிமாைவ மா@&.& - தனிமார
கன 3ாி&. க$ேதாலா( ேபா&தி$த
.

நின ெமதைச ேசாாிட - என

அள$தறிவ ெவலா மழி$.ற$ ேதாற
விளCகிைழயா த*ைம மிதி&.$ - .ளC
சமயமா* ெபா@ழியி( ச$.விழா ேதாD
அைமயார ன$தநீ ராD5 - ைமயலா

ேவதா கமமா* விளCமணி தாCகிவ*

45

ஆதார மாஞான வாைனயா - மாேதவ
சCகர னாதிபிைற தாEெவ

* ேபைடய

சCகரேன யாதி க&தாவா* - அCகணைன
ஏ&தி யDயி னிட$. விழிகமலA
சா&தி 3DவணCகி5 சகரெமா - றீ&த ெச@
எ=ெப= மா3தேலா ெரலா* ப ெவ=
மற3ற கடத மெகாDயா - எ=*
அDயா ெதLெமா"யா யான$த மாகி
3Dயாத நாத 3ரசா - கDயாெம

ச$தமல ேரா3தேலா தCகளா( ேறா(ற3த

50

ஐ$ெதாழிMA ெச@வி மாைணயா - 3$.
தவஞான மிலாதா சா(றி
சிவஞான ேதெவ

*I ெட@.A

*ேப5 ெசவ - பவநாச

3ெனாநா சாதன&.2 3$.தி ெவ2ணீ=
ம

3யிாி

= மாெசாழி$ - .

கலைவட மாசா@ கழிெமன 6றிய
லவாின* ேபா(ற ைன$. - பலவணிக
தாCமள வறி& த*ேப றிைலெய=$
தீCகி "ைதெயாவ றீ2றி

* - ஓC*

உ&திரேன யாவெனன ேவா&தி யாக*
ெபா&த 3றN=பி( H2 வ&.கைழ

55

7

வி(ேறா2 மதேவைள ெவMமைட யாளெமன
க(ேறா@ .கிமCகி( காசிதர - க(ேறா
அறியா வறிவா மாைனேம ெகா2
மறியா மன&ைத மறிபா - உறியாய
த(=நில* I,$த.ேபா லாைசயற ெம@5சிவ&தி
உ(=வச ம(றி 32ைமயா - 3(=*
அLகா றவாெவளி யினா5ெசா னா*
இLகா வற3ைடய ெரபா - வLகா

40-45. த&.வமாA ேசைன-த&.வபைடக . தைள-க. மாரகனைடய க* வி. விளCகிைழயா-ெப2க . 45-50. இட$.-ேதா2D.

காம

விழிகமல*-க2ணாகிய தாமைர. ம 3தேலா-திமா 3த"யவக . மற3றஅைவெபா$த. கD-மண*. 50-55. ச$தமலேரா-நா3க பவநாச-பிறவிைய
ெகபவ. மா ஒழி*-க(ற&ைத ேபா*. கலைவ-கலைவ5 ச$தன*.
மாசா@-(றமாக. 55-60. கைழ-க* க-காவிக. .கி-ஆைட. வசம(றி*த* வசமிலாம"*.

60

மைன.ற$தா மாைய வ".ற$தா பாவ
விைன.ற$தா ேபாக* விைளசி$ - தைன.ற$தா
ேவ2த ேவ2டாைம யிலாதா ெம@ய
H2 சிவனDேய Hசிபா - மீ2பவ*
வாராவா ேறாவா மைறA சிவாகம3*
ஆரா@வா ராரா வ
ெபா
ம

Hதி சாவாவா

A சிைல* கL* பழிேம

C DMமணி மாளிைக* - உ

*

பDேவ றிலாதா பைகந பிலாதா
3Dேவ லரசா@ 3யவா - கDேவ.*

இலா திரபா ாிைறைய நிைன$ெதா=A
ெசாலா திபா .திெச@வா - ெவலாத
ஐ*ல

* ெவறா ரவ(ைற& தடா.மனA

ெச*ெபாளி ைவ&.5 ெசயெச@வா - ந*ெபமா
ேமனியா மAெசL&.* ேவ2D ெய&.ைரபா

65

8

ேமானிகளா@ I(றி$. 3

வா - ேமனிெயலா*

H வா ெவ2ணீ= 2டரேம சா&.வா
9 ளா 9 .ற$.ளா - ஆைசயினா
ேவணி 3Dபா விாிபா லகியைல
நாணிநட பாலைக நாணாதா - ேபணி&

70

தன.பத ெம&திற&.A சா மDயா
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வி2ணி( கவைணய ேமNதைன மாசக=
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நிைலயின 3

வா-எ2Eவா. 70-75. எ&திற&.*-எBவைகயிM*. இன*-
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மனவிைள நீவா வ$தா - என3
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3$. தவ&தி 3திெவபா - உ$தபி

100

உ ள$தா ணி=5சி கா=3ள மாகி
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I,$.ெமாழி ெயா=ெபற ேவ2வா - U,$த
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ேகவலெம கC ெக$ ெதாழிெலாறி
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115

12

105-110. நைச-விப*. ேப.(=-மயக&ைதயைட$.. சிைல-க. 110-115.
ம(ெபாத-ம(ேபா ெச@த. அறவ-அறவDவானவ. .றவ.றைவைடயவ. 115-120. ெதாL*-ெதா2. ெதாவிசய-பழைமயான
அ5 ன. விநியாச*-விைல&ெதா&த.

120
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125
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3Dெவவி வ$.ழியி* மபைததA
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னெசாாிய - ஆ2டைட$.
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ெகாவாி&ேதா-"&ேதா. மC-பக*. மா-திமா. ஆசண-நா3க.
அமர-ேதவ. பCக*-பL.ைடய. 130-135. ன-நீ. H2-அணிகல*.
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த&தேன காகெவன5 சா(றிய9உ* - ம&தவிபA
சி$த மலைர5 சிவகாமி யா2டாகா@
3$திெயறி ப&த 3னி&த9உ* - $தரைர&
ெதா2ட& ெதாைகெப+உ& ெதாMலக 3@யவிற
மி2ட& ெதாL*ப ெவ2ட9உ* - ம2டப&.

135-140. ஓைக - மகி,5சி ேபாக&தி-உலக வா,வி. மிகா@-மிதியாக.
140-145. லகளி( பரவி. ெபாறாத-ெகடாத இைச$தன-ெபா$.வன ந*பி$தர. கர-3தைல. பனவபி ைள-பாபன5 சி=வ. அ*வி-உலக*.
145-150. வலெவா லவ-திஞான ச*ப$த. மயிைல-மயிலாH. வாளா*வாைளேபாற. மடவர-இள* ெப2. மைன

.ற$த.*-இல&.

இ$. ெகா2ேட .ற$ெதாLகிய.*. ேதாளாத-.ைளக ெபறாத. வி&தகைனவி&தகனாகிய சிவெபமா

. அமல-சிவபிரா. மாறனா-இைணயாDமாற

நாயனா ெச@க2-வய"ட&.. -$.. 150-155. கAசாற-மானகAசாற.
மா(றா-பைகவ. ம&த இய*-ம&தக&ைத ைடய யாைன. ெதாL*ப-அDயா.

நீலநக பாண ேநசி&. நயாக
சாைல யிட&ைத3ன$ த$த9உ* - மாலய(*
எடா( ேவ2D யிCகலய C"ய*
3டாம( ெகா ள 3யற9உ* - வடாD
ஆ ெபாைள யரனDயா கபினா
Oக தவி 3D&த9உ$ - 9தைல
மீ. பரெனாளி&த ெவ2ேகா வண&தி(கா
ேபாதவம நீதியா க9உ* - ஆதிைம

155
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பாக னDயவைர ப2ைடநிைல னியத*
ேதாைககரC க*ப .ணி&த9உ* - ேசாகமற

க2ணப ெமறைசைய காள&தி யாத*ைம

160

உ2ணப ெவ=3ன ODய9உ* - வ2ணெபா
மீைன யளகாிைட மிக வதிப&த
ேமைனம க(ெக= விட9உ* - யாைனமிைச
வ$தமைல நாடரச வ2ணாைன& ெதா2டெரன
ப$தம= மபா( பணி$த9உ* - க$ைதபர(
கபி

தவிலென றறி& ெதா2டதா*

3சிைல ேயாதைல ேமாதிய9உ* - அ=ேமா
தா"யா ேபா(=தி& தா2டவென( ெகா கிைளைய
ேகா"யா ேநசமற ெகாற9உ*-ேகபி"ைவ

எலா3 நிற னிைசவா( ாி$தனநீ

165

அலா திய(றலற ம=கா2 - ெசாலாட
நிெபைம யாரறிவா நீெய ெனா6D
எெபைம ெசாவா மிைலகா2 - வவியி
நிைன& .ைணயைல நீெய= நீCகினா
பி ைள& .ைணயா* ேபாிைல - உைன&
.ைணயா ெகாள(& .ைணநீ நினகிC
கிைணயா@ பிறிெதா றிைலகா2 - ைணயா@
பிற கட( பிDக பவா@
மற( றதினL&த வலா@ - சிற

165-160. பாண-யா,பாண. 3டாம-தபடாம. வடாD-UதாD.
9.ைல-ெதாCகவிடபட நிைறேகா. ப2ைடநிைல-பைழய இலற நிைல.
க*ப-க"க*ப நாயனா. ேதாைக-மயிைல ேபாற மைனவி.
160-165. அளக-கட. ேமைனமக-இமாசல மன மைனவியாகிய
ேமைன மமக. மைலநாடரச-ேசரமா ெபமா . க$ைத-கிழி$த ஆைட.
பர(-சிவபிரா

. ஓ-ஒப(ற. தா"யா-"கா 3னிவ. தா2டவ-

6&தபிரா. கிைள- (ற*. 165-170. இைசN-உட பா. ைண-ெதப*.

விலCகி னரதம ேமவிய. நினா

170
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இலC 3னிவரக ெகலா* - நலCெகா
ெபைம நிைன&.ைணெகா

ெப(றியா லேறா

உாிைமநீ யறிேவ =2ேடா - அைமெயப
திைலன ெகBவிட&. ெமமனேம யாத"னா
நல ெபாியசிவ ஞானிபா - ெசலNைன
ேவ2ேவ 9தாக ேவத கிளிையவிD
கா2ட லாிததனா( க2டாM - மா2ட.தா
ஒறாக ேவாதா .ைர* பலமயCக5
ெசறாM நீேயதா ெசலாம - நிறாM*

175

நீேய பிறிதிைல ெநAசேம ெய(பய$த
தாேய யவனிடCக
எLநகாி

சா(றேக

- ேபேய

சிற$த ெதபதலா( சீைம

3L. மிய*ப 3Dயா - தழ=ேவ
க$த

ய க5சிவளC கா(6 றளNைரப

ஐ$.கர ெசாவ னைர6= - ந$தமர
6=ைடயா ேளா3கா( 6=ைரப

3(=மிள

ஏ=ைடயா ெசாவ ெனனவன$த - I=ைடய
நாவா யிரCெகா2 நா

ைர&த கா(கீெழ

ேறாவாத நாணாகி ேயாDேய - தாவாத

ேவைலயிைட Iழவவ ேமI,$. .Aசினா

180

ேபால வாிகிடப ெபாCக, - ஞாலெமலா*
ந2ணெவா காசி நெம@A ஞகர3=*
எ2ண வாிய ெவழினக* - ம2Eலகி
3ேனா ெதாைடெபாைள 3(=C கர$.ைர&.
பிேனா ெரமெத

* ெப(றிேபா - அேனாபி

வ$திைளய காசி மாிபா 3&திபத$
த$திவ ென=மி தெசயைல - 3$.ெகா
ெச=பர ேதய&தி( ேச$திப5 சீம"$.
மற மல மணியணி$ - .=ந=*

170-175. ெப(றி-ெபைம. 175-180. பய$த-ெப(ற. அர6=ைடயா -உமாேதவி.
அன$த-ஆதிேசட. I=-ெபைம ஓவாத-ஒழியாத. ேவைல-கட. .Aசினாெச&தா. 180-185. அாி-திமா. 3ேனா ெதாைட ெபா -
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சாேறாகJைடய பாD ெபா . கர$.ைர&.-ஒளி&.6றி மாிபாஇறபவ. மற மல-மண$தCகிய மல.

Cம3A ச$தன3C ேகால* ெபறைனயா

185

அC ேமகைல மாCெகா"ப& - .Cக3=
நபதிைய5 ேசரவ நCைகேபா( ெச=ம"
தபதிைய5 சா$தைண$த த2கCைக - எப.தா
&தா ெறன&தா ராதனவா ெற

மணி

3&தா =&த 3.கிாிA - ெச@கதாம*
அனமா@ 3(=* விைளய வளCகெளலா*
.

நா D(5 ைவவிைளய - ம

ேவ

மீத2ட ேராடமப ெவCகைண* வினாE*
ேகாத2ட 3*ெபா$தி ெகா2ேட - ேவத2ட*

190

ஒப Nய&தNய  வாமீ.
ெவப ம=மதிய ெம@ாிAச& - .=
உ2ணிலா N2ணா ெதாழி$.மட வா3=வ
ெவ2ணிலா N2 மிகவளர -க2ெணலா*
Hப D$தாM* H*ெபா@ைக நகா@$.
பாபட ேசட பணCகாட - வா@(ற
கCைகட வ$தா8 க2வ Iெர=
தC=த மக டைமவிப& - .Cக3=*
3&தீ வளபமைற 3ேனா வி$தி

க

ர&தீ யவிப வவமாத - ெகா&தி

ெகாDயைனயா ெகா*ைம3ைல ேற வ&த&
.Dயிைடேய நி= .வள - ெநDய
கலவ மயி"வC க$தேவ

ேதேர

உலவ நிைலெபயN( ேறாட - லவ
இரபாைர யிலாயி னீCக2மா ஞால*
மரபாைவ ெச=வ$ த(ெற - =ைர◌ாவி
ைவதைல யAசி வள&தா ாிரபவதா*
எ@தைல ேநாகி யி$தவ - ெபா@தவிர
இெல ப.ெமாவ ாீெய ப.*விைனயா*
ெசாெலப தி=ெபய5 ெசாலாக - நலவள*

195
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185-190. ேகால*ெபற-அழ2டாக. ைனயா - அணி$.. -வைளய. நபதிநல கணவ. &தா=-திய ஆ=. ராதன*-பழைம. 3.கிாி-பழமைல. .

*-

ெபா$.*. அமப-ேபா ெச@ய. ேகாத2ட*-வி. ேவத2ட*-மைல. வாவிய. 190-195. .= -சேகாரபறைவ. பண*-பட*. உகர&தீ-வயி(=பசி.
195-200. ெகா*ைம-ப&த. .Dயிைட-உைகையேபாற இைட .வள-அைசய.
இரபாைர ெயப. 3த அ(= எப. வைர திற . வள&தா - ெசவ&ைத
ைடயவ.

200

மிெகலா நாJ* விழவறா Iதியணி
திெகலா ேம&தம" ேச7* - 3கணனா
ம$திர ெமாறா யிரமா@ வள$.பய
த$தி ெமா2மயிைல& த2மைல* - ப$தம=
தைன மவினைர& தானா$ தைமைட
ம

சிவ ஞானி மவிவா, - நனிைலயா

அ*ம பிரமர மா* ெபா படேவ
ெபா*மர ெம

* க,பதி* - எ*மிைறவ

I(றி$. வாழிடCக2 ேமவியிவ( ெறாறி

=*

ேத(ற 3ண$.நீ ெசMCகா - ஆ(றMட

இைல யிைறவனா( Hதமலா "Cெக=

205

ெசா" ைனமறி&.5 U,$.தா - நல
அலகா தெமறித லாைரப ன$த
உலகா யத

ைரேக ேடாேட - பலகாM*

நாேண. மிறி கமமலா னானிைறைய
காேண ென

Cகம கா2Dெயா - Hேண

நிைனயE வா நியாய
திைனயள வாயி

ைரைய&

நீ ேதேற - பிைனவைவ

ேசDயைன ெநAசேம ேசரவவ ற*பிெயன
நாD ெயாசிறி.* ந2Eேற 6Dெயா

&திகண பCகெமன &திெகட &த

ைர

ெம@&தெதன நி= விடாதிநீ - 3&திெப=
தைன யEவாகி& தா,பAச ரா&திாிதா

210
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என ெசா"

மிைச$.ேற - நிைன

ெகபேத ெய2ணி ெக*ேயா கிகைள
விபேத நெற= ேமேவ - அபெதனா
க ைள D&. களிகிற வாமிெமாழி
ெகா ள& தவெதன ெகா2ேற - ெம ள
பதி விதி ப&தறியி 3&தி
ததிெய

A சாCகியைன5 சாேர - மிதிெப=*

200-205. எலாநாJ*-எலா நாJ*. ேச7*-காைளைய நட&.*. தானாத ெபா@யறிைவ ெயாழி&. ெம@யறிைவ ெகா&த. 205-210. 3த"ய அDகளா
சமயவாதிக

ெச@தி உைரகபகிற.. 210-215. ெம@&த.-உ2ைமயான..

இைச$.ேற-ஒ&.ெகா ளாேத.

நAசமா க2டெனா நாரணைன ெயாபா*

215

பAசமா பாதகைர பாராம - அAசிநீ
ெச= திமட&ைத5 ேச$.கL நீ&தடமா@
நி= நறியகL நீHப& - .=
3கிலா யைட$.ைக O=லC காக
நிகமா கம*விதி&த நீதி - இகலாத
ேகாDமைற ேயாநிைறய ெகா J3ண விபயைன
நாDயி* பி5ைசயா னெமா - ேகாDசிவ
ேயாகிக ேபான 3வ$. சைமபாைர
ேபாகிக (றைனய ெபா(சைடேம - ேமாகிக

Hசைன ேவ2* ெபாJதN கிறாைர
வாசமல ெகா@. வவாைர - Hசைனெச@
கிறாைர ஞான' ேகபாைர ைக$ேதாதா
நிறாைர ேமனிெயலா* நீறணி$. - றாத
க2D ைன$. கமலா தன&தி$.
ெகா2 சிவைன றிபாைர - க2கி
ேபா(றிவணC காN $. ரெமாி&த
சீ(ற மற$தெத@வ சிCக&ைத - மா(றல*
சீமாைன ெய=$ ெதவிடாத ெத ள3ைத
ேகாமாைன ஞான ணைற- Hமார

220
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வ2 படாத மலைரநாA ெச@தவ&தா

225

க2ெகாJ$ த2ண=*HC க(பக&ைத - ம2டல3*
ஏைன வனCக ெளலா3* ேவ2ப $
ேதைன5 சிவஞான ேதசிகைன - நீெந
கிெயதி க2ெகா2ேட ேயாD ெபமா
திவDயி I,$த ேதCகி - பக3ேத
ேவ2வா ேவ2வன ேவ2Dயவா ேறதN*
ஆ2டைகேய ெயCக ளரசேன - நீ2டெவா
த$தித ப5ைசைன தைமயா னீ2ப5ைச
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ேவறிலா ெதாப வி*=மB ெவ

யிைர

மாறிலா ஞான மணிவிளேக - ஈறிலா5
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