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ேந ைசெவண்பா.
நல்ேலார் பிறர்குற்ற நாடார் நலந்ெத ந்து

கல்லார் பிறர்குற்றங் காண்பேரா-அல்லாத

என்ேபால்வா ெரன்ைன யிகழ்வேரா ெவன்கவிக்குப்
பின்பாேரா காண்பார் பிைழ.

ஈதலறந் தீவிைனவிட் டீட்டல்ெபாரு ெளஞ்ஞான்றுங்
காதலிரு வர்க்குங் கருத்ெதாருமித்-தாதரவு

பட்டேத யின்பம் பரைனநிைனந் திம்மூன்றும்
விட்டேத ேப ன்ப வடு.
ீ
-------------------

ஒளைவகுறள்.

1. வட்டுெநறிப்பால்.
ீ
1.1 பிறப்பினிைலைம.
ஆதியாய் நின்ற வறிவு முதெலழுத்
ேதாதிய நூலின் பயன்.

பரமாய சத்தியுட் பஞ்சமா பூதந்

தரமாறிற் ேறான்றும் பிறப்பு.

ஓைசப ச முருவஞ் சுைவ நாற்றம்
ஆைச படுத்து மளறு.

தருமம் ெபாருள்காமம் வெடனு
ீ
நான்கும்
உருவத்தா லாய பயன்.

நிலைமந்து நீர்நான்கு நீடங்கி மூன்ேற

உலைவயிரண் ெடான்று விண்.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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மாயன் பிரம னுருத்திரன் மேகசேனா
டாயுஞ் சிவமூர்த்தி ையந்து.

மாலய னங்கி யிரவிமதி யுைமேயா
ேடலுந் திகழ்சத்தி யாறு.

ெதாக்குதிரத் ேதாடூன் மூைளநிண ெமன்பு

சுக்கிலந் தாதுக ேளழு.

மண்ெணாடு நீரங்கி மதிெயாடு காற்றிரவி

விண்ெணச்ச மூர்த்திேயா ெடட்டு.

இைவெயல்லாங் கூடி யுடம்பாய ெவான்றி
னைவெயல்லா மானது விந்து.

----------

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.2 உடம்பின்பயன்.
உடம்பிைனப் ெபற்ற பயனாவ ெதல்லாம்

உடம்பினி லுத்தமைனக் காண்.

உணர்வாவ ெதல்லா முடம்பின் பயேன

யுணர்க வுணர் வுைடயார்.

ஒருபய னாவ துடம்பின் பயேன

தருபயனாஞ் சங்கரைனச் சார்.

பிறப்பினாற் ெபற்ற பயனாவ ெதல்லாந்

துறப்பதாந் தூெநறிக்கட் ெசன்று.

உடம்பினா லன்றி யுணர்வுதா னில்ைல

யுடம்பினா லுன்னியேத யாம்.

மாசற்ற ெகாள்ைக மனத்தி லைடந்தக்கால்

ஈசைனக் காட்டு முடம்பு.

ஓைச யுணர்வுக ெளல்லாந் தருவிக்கும்

ேநசத்தா லாய வுடம்பு.

உயிர்க்குறுதி ெயல்லா முடம்பின் பயேன
அயிர்ப்பின்றி யாதிைய நாடு.

உடம்பினாற் ெபற்ற பயனாவ ெதல்லாம்

திடம்பட வசைனத்
ீ
ேதடு.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

5
அன்னத்தா லாய வுடம்பின் பயெனல்லா
முன்ேனாைனக் காட்டி விடும்.

(20)

1.3 உள்ளுடம்பினிைலைம.
கற்கலாங் ேகட்கலாங் கண்ணாரக் காணலாம்
உற்றுடம்பா லாய வுணர்வு.

ெவள்ளிெபான் ேமனிய ெதாக்கும் விைனயுைடய

உள்ளுடம்பி னாய ெவாளி.

ெசன்றுண்டு வந்து தி தரு முள்ளுடம்

ெபன்றுங் ெகடாத திது.

வருபய னுண்டு மகிழ்ந்துடனா நிற்கும்

ஒருபயைனக் காட்டு முடம்பு.

அல்லற் பிறப்ைப யகற்றுவிக்கு மாய்ந்தாய

ெதால்ைல யுடம்பின் ெறாடர்பு.

நல்விைனயுந் தீவிைனயு முண்டு தி தருஞ்

ெசய்விைனக்கும் வித்தா முடம்பு.

உள்ளுடம்பின் வாழ்வன ெவான்பது ேமைழக்
கள்ளவுடம் பாகி விடும்.

ெபாய்க்ெகல்லாம் பாசனமா யுள்ளதற்ேகார் வித்தாகு

ெமய்க்குள்ளா மாய வுடம்பு.

வாயுவினா லாய வுடம்பின் பயேன

ஆயுவி ெனல்ைல யது.

ஒன்பது வாசலு ெமாக்க வைடத்தால்
அன்பதி ெலான்றா மரன்.

---------

1.4

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

நாடிதாரைண

எழுபத்தீ ராயிர நாடியவற்றுள்

முழுபத்து நாடி முதல்.

நரம்ெபனு நாடி யிைவயினுக் ெகல்லாம்

உரம்ெபறு நாடிெயான் றுண்டு.

(31)

(32)
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உந்தி முதலா யுறுமுடிகீ ழ் ேமலாய்ப்
பந்தித்து நிற்கும் ப ந்து.

காெலாடு ைகயி னடுவிைடத் தாமைர

நூல்ேபாலு நாடி நுைழந்து.

ஆதித்தன் றன்கதிர் ேபாலவந் நாடிகள்

ேபதித்துத் தாம்பரந்த வாறு.

ெமய்ெயல்லா மாகி நரம்ேபா ெடலும்பிைசந்து
ெபாய்யில்ைல நாடிப் புணர்வு.

உந்தி முதலாகி ேயாங்காரத்துட் ெபாருளாய்

நின்றது நாடி நிைல.

நாடிக ளூடுேபாய்ப் புக்க நலஞ்சுடர்தான்
வடு
ீ தருமாம் விைரந்து.

நாடிவழக்க மறிந்து ெசறிந்தடங்கி
நீெடாளி காண்ப தறிவு.

அறிந்தடங்கி நிற்குமந் நாடிக ேடாறுஞ்

ெசறிந்தடங்கி நிற்குஞ் சிவம்.

------

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

1.5 வாயுதாரைண.
மூலத்தினிற் ேறான்றி முடிவிலிரு நான்காகிக்

கால்ெவளியிற் பன்னிரண்டாங் காண்.
இைட பிங்கைலக ளிேரசக மாற்றில்

அைடயு மரனா ரருள்.

அங்குலியால் மூடி முைறயா லிேரசிக்கில்

ெபாங்குமாம் பூரகத்தி னுள்.

எண்ணிலி யூழி யுடம்பா யிேரசிக்கில்

உண்ணிைலைம ெபற்ற துணர்வு.

மயிர்க்கால் வழிெயல்லா மாய்கின்ற வாயு

உயர்ப்பின்றி யுள்ேள பதி.

இேரசிப்பது ேபாலப் பூ த்து நிற்கில்
தராசுமுைன நாக்கதுேவ யாம்

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

7
கும்பகத்தி னுள்ேள குறித்தரைனத் தாேனாக்கில்
தும்பிேபா னிற்குந் ெதாடர்ந்து.
இேரசக பூரக கும்பக மாற்றில்
தராசுேபா னிற்குந் தைல.

வாயுவழக்க மறிந்து ெசறிந் தடங்கில்

ஆயுட் ெபருக்க முண்டாம்.

ேபாகின்ற வாயு ெபாருந்திற் சிவெமாக்கும்
தாழ்கின்ற வாயு வடக்கு.

---------

(47)

(48)

(49)

(50)

1.6 அங்கிதாரைண.
அந்தத்தி லங்கி யழல்ேபாலத் தாேனாக்கில்
பந்தப் பிறப்பறுக்க லாம்.

உள்ளும் புறம்பு ெமாருங்கக் ெகாழுவூறில்

கள்ளமல மறுக்க லாம்.

எ யுந் தழல்ேபால வுள்ளுற ேநாக்கில்

க யுங் கனலுருவ மாம்.

உள்ளங்கி தன்ைன ெயாருங்கக் ெகாழுவூறில்

ெவள்ளங்கி தானாம் விைரந்து.

உந்தியி னுள்ேள ெயாருங்கச் சுடர்பாய்ச்சில்

அந்தி யழலுருவ மாம்.

ஐையந்து மாய வகத்து ெள ேநாக்கில்
ெபாய்ையந்தும் ேபாகும் புறம்.

ஐம்பது ெமான்று மழல்ேபாலத் தாேனாக்கில்

உம்பெராளி யாய் விடும்.

தூண்டுஞ் சுடைரத் துளங்காமற் றாேனாக்கில்

ேவண்டுங் குைறமுடிக்க லாம்.

உள்ளத்தா லங்கி ெயாருங்கக் ெகாழுவூறில்

ெமள்ளத்தான் வடாம்
ீ
விைரந்து.

ஒள்ளிதா யுள்ள சுடைர யுறேநாக்கில்

ெவள்ளியா மாைல விளக்கு.

-------

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)
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1.7 அமுததாரைண.
அண்ணாக்குத் தன்ைன யைடத்தங் கமிர் துண்ணில்
விண்ேணார்க்கு ேவந்தனு மாம்.

ஈெரண் கைலயி னிைறந்த வமிர் துண்ணில்

பூரண மாகும் ெபாலிந்து.

ஓங்கார மான கலசத் தமிர் துண்ணில்

ேபாங்கால மில்ைல பு ந்து.

ஆனகலசத் தமிர்ைத யறிந் துண்ணில்

ேபானகம் ேவண்டாமற் ேபாம்.

ஊறு மமிர்தத்ைத யுண்டியுறப் பார்க்கில்
கூறும் பிறப்பறுக்க லாம்.

ஞானெவாளி விளக்கா னல்லவமிர் துண்ணில்
ஆன சிவேயாகி யாம்.

ேமைல யமிர்ைத விலங்காமற் றானுண்ணில்
காலைன வஞ்சிக்க லாம்.

காலன லூக்கக் கலந்தவமிர் துண்ணில்
ஞான மதுவா நயந்து.

எல்ைலயி லின்னமிர்த முண்டாங் கினிதிருக்கில்
ெதால்ைல முதெலாளிேய யாம்.

நிலாமண்டபத்தி னிைறந்த வமிர் துண்ணில்

உலாவலா மந்தரத்தின் ேமல்.

--------

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

1.8 அர்ச்சைன.
மண்டலங்கண் மூன்று மருவ வுடனிருத்தி
அண்டரைன யர்ச்சிக்கு மாறு.

ஆசனத்ைதக் கட்டி யரன்றன்ைன யர்ச்சித்துப்
பூசைனெசய் துள்ேள புணர்.

உள்ளேம பீட முணர்ேவ சிவலிங்கந்

ெதள்ளிய ரர்ச்சிக்கு மாறு.

(71)

(72)

(73)
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ஆதாரத் துள்ேள யறிந்து சிவனுருைவப்

ேபதமற வர்ச்சிக்கு மாறு.

பூ த் திருந்து புணர்ந்து சிவனுருைவப்
பா த்தங் கர்ச்சிக்கு மாறு.

விளக்குறு சிந்ைதயான் ெமய்ப்ெபாருைளக் கண்டு

துளக்கற வர்ச்சிக்கு மாறு.

பிண்டத்தி னுள்ேள ேபரா திைறவைனக்
கண்டுதா னர்ச்சிக்கு மாறு.

மந்திரங்க ெளல்லா மயங்காம லுண்ணிைனந்து

முந்தரைன யர்ச்சிக்கு மாறு.

ேபராக் கருத்தினாற் பிண்டத்தி னுண்ணிைனந்
தாராதைன ெசய்யு மாறு.

உள்ளத்தி னுள்ேள யுறப்பார்த்தங் ெகாண்சுடைர

ெமள்ளத்தா னர்ச்சிக்கு மாறு.

--------

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

1.9 உள்ளுணர்தல்.
எண்ணிலி யூழி தவஞ்ெசய்திங் கீ சைன

உண்ணிைலைம ெபற்ற துணர்வு.

பல்லூழி காலம் பயின்றரைன யர்ச்சித்து

நல்லுணர்வு ெபற்ற நலம்.

எண்ணற் க ய வருந்தவத்தா லன்ேற

நண்ணப் படுமுணர்வு தான்.

முன்ைனப் பிறப்பின் முயன்ற தவத்தினால்
பின்ைனப் ெபறுமுணர்வு தான்.

காயக் கிேலச முணர்ந்த பயனன்ேற
ஓயா வுணர்வு ெபறல்.

பண்ைடப் பிறவிப் பயனாந் தவத்தினால்
கண்டங் குணர்வு ெபறல்.

ேபராத் தவத்தின் பயனாம் பிறப்பின்ைம
ஆராய்ந் துணர்வு ெபறின்.

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)
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ஞானத்தா லாய வுடம்பின் பயனன்ேற
ேமானத்தா லாய வுணர்வு.

ஆதிேயா ெடான்று மறிைவப் ெபறுவதுதான்

நீதியாற் ெசய்த தவம்.

காடுமைலயுங் கருதித் தவஞ் ெசய்தால்

கூடு முணர்வின் பயன்.

--------

(88)

(89)

(90)

1.10 பத்தியுைடைம.
பத்தியா லுள்ேள ப ந்தரைனத் தாேனாக்கில்

முத்திக்கு மூல மது.

பாடியு மாடியும் பல்காலும் ேநசித்துத்

ேதடுஞ் சிவ சிந்ைதயால்.

அன்பா லழுது மலறியு மாள்வாைன
ெயன்புருகி யுள்ேள நிைன.

பூசைன ெசய்து புகழ்ந்து மனங்கூர்ந்து

ேநசத்தா லீ சைனத்ேதடு.

கண்ணா லுறப்பார்த்துக் காதலாற் றாேனாக்கில்
உண்ணுேம யீச ெனாளி.

நல்லாைனப் பூசித்து நாதெனன வுருகில்

நில்லாேதா வச
ீ னிைல.

அடியார்க் கடியரா யன்புருகித் தம்முள்
படிெயான்றிப் பார்த்துக் ெகாளல்.

ஈசெனனக் கருதி ெயல்லா வுயிர்கைளயும்

ேநசத்தால் நீநிைனந்து ெகாள்.

ெமய்ம்மயிர் கூர விதிர்ப்புற்று ேவர்த்ெதழுந்து
ெபாய்ம்ைமயி லீ சைனப் ேபாற்று.

ெசறிந்தறிந்து நாடிச் ெசவ்விதா யுள்ேள
அறிந்தரைன யாய்ந்து ெகாளல்.
வட்டுெநறிப்பால்
ீ
முற்றிற்று.

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)
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2. திருவருட்பால்.
2.1 அருள்ெபறுதல்.
அருளினா லன்றி யகத்தறி வில்ைல

அருளின் மலமறுக்க லாம்.

இருைளக் கடிந்தின் றிைறவ னருளால்
ெதருளுஞ் சிவசிந்ைத யாம்.

வாய்ைமயாற் ெபாய்யா மனத்தினால் மாசற்ற

தூய்ைமயா மீ ச னருள்.

ஒவ்வகத்து ணின்ற சிவனருள் ெபற்றக்கால்
அவ்வகத்து ளானந்த மாம்.

உன்னுங் கரும முடிக்கலா ெமாள்ளிதாய்
மன்னு மருள்ெபற்றக் கால்.

எல்லாப் ெபாருளு முடிக்கலா மீ சன்றன்
ெதால்ைல யருள் ெபற்றக்கால்.

சிந்ைதயு ணின்ற சிவனருள் ெபற்றக்கால்
பந்தமாம் பாச மறும்

மாசற்ற ெகாள்ைக மதிேபாலத் தான்ேறான்றும்
ஈசனருள் ெபற்றக்கால்.

ஆவாெவன் ேறாதி யருள்ெபற்றார்க் கல்லாது
தாவாேதா ஞான ெவாளி.

ஒவாச் சிவனருள் ெபற்றா லுைரயின்றித்
தாவாத வின்பந் தரும்.

------

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

2.2 நிைனப்புறுதல்.
கருத்துறப் பார்த்துக் கலங்காம லுள்ளத்

திருத்திச் சிவைன நிைன.

குண்டலியி னுள்ேள குறித்தரைனச் சிந்தித்து

மண்டலங்கள் ேமலாகப் பார்.

(111)

(112)
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ஒர்மின்கள் சிந்ைதயி ெலான்றச் சிவன்றன்ைனப்

பார்மின் பழம்ெபாருேள யாம்.

சிக்ெகனத் ேதர்ந்துெகாள் சிந்ைதயி லீ சைன

மிக்க மலத்ைத விடு.

அறிமின்கள் சிந்ைதயி லாதாரத் ைதச்ேசர்ந்

துறுமின்க ளும்முேள ேயார்ந்து.

நிற்றம் நிைனந்திரங்கி நின்மலைன ெயான்றுவிக்கில்

முற்று மவெனாளிேய யாம்.

ஓைசயுணர்ந் தங்ேக யுணர்ைவப் ெபறும்ப சால்
ஈசன் கருத்தா யிரு.

இராப்பக லன்றி யிருசுடர்ச் சிந்திக்கில்
பராபரத்ேதா ெடான்றலு மாம்.

மிக்க மனத்தால் மிகநிைனந்து சிந்திக்கில்
ஒக்கச் சிவனுருவ மாம்.

ேவண்டுவார் ேவண்டும் வைகதான் வி ந்ெதங்குங்

காண்டற் க தாஞ் சிவம்.

--------

(113)

(114)

(115)

(116)

(117)

(118)

(119)

(120)

2.3 ெத ந்துெதளிதல்.
ேதறித் ெதளிமின் சிவெமன்ேற யுள்ளுணர்வில்

கூறிய பல்குணமு மாம்.

உண்டில்ைல ெயன்னு முணர்ைவ யறிந்தக்கால்

கண்டில்ைல யாகுஞ் சிவம்.

ஒருவர்க் ெகாருவேன யாகுமுயிர்க் ெகல்லாம்
ஒருவேன பல்குணமு மாம்.

எல்லார்க்கு ெமான்ேற சிவமாவ ெதன்றுணர்ந்த

பல்ேலார்க்கு முண்ேடா பவம்.

ஆயுமிரவியு ெமான்ேற யைனத் துயிர்க்கும்

ஆயுங்கா ெலான்ேற சிவம்.

ஓவாத ெதான்ேற பலவா முயிர்க்ெகல்லாந்

ேதவான ெதன்ேற ெதளி.

(121)

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)
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தம்ைம யறியாதார் தாமறிேவா ெமன்பெதன்
ெசம்ைமயா லீ சன் றிறம்.

எல்லா வுலகத் திருந்தாலு ேமத்துவர்கள்

நல்லுலக நாத னடி.

உலகத்திற் பட்ட வுயிர்க்ெகல்லா மீ சன்
நிலவுேபா னிற்கும் நிைறந்து.

உலகத்தில் மன்னு முயிர்க்ெகல்லா மீ சன்
அலகிறந்த வாதிேய யாம்.

---------

(127)

(128)

(129)

(130)

2.4 கைலஞானம்.
சத்தியாஞ் சந்திரைனச் ெசங்கதிேரா னூடுருவில்

முத்திக்கு மூல மது.

அயனங்ெகாள் சந்திரனா லாதித்த ெனான்றில்

நயனமா முத்திக்கு வடு.
ீ

அஞ்சாலு மாயா தறம்ெபாரு ளின்பமுந்

துஞ்சாதவர் துறக்கு மாறு.

ஈசேனா ெடான்றி லிைசயாப் ெபாருளில்ைல
ேதசவிளக் ெகாளிேய யாம்.

தாஞ்ெசய் விைனெயல்லாந் தம்ைமயற வுண ல்
காஞ்சனேம யாகுங் கருத்து.

கூடக மான குறிெயழுத்ைதத் தானறியில்

வடக
ீ
மாகும் விைரந்து.

வடகமாக
ீ
விைழந் ெதால்ைல ேவண்டுேமல்
கூடகத்திற் ேசாதிேயா ெடான்று.

பூ த்து நின்ற சிவைனப் புணரேவ
பா த்த தாகுங் கருத்து.

இேரசக மாற்றி யிைடயறாேத நிற்கில்

பூ ப்ப துள்ேள சிவம்.

சிந்ைதயில் நின்ற நிைலவிசும்பிற் சாக்கிரமாம்
சந்திரனிற் ேறான்று முணர்வு.

---------

(131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

(140)
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2.5 உருெவான்றிநிற்றல்.
எள்ளகத்ேத ெதண்ெண யிருந்ததைன ெயாக்குேம

உள்ளகத் தீச ெனாளி.

பாலின்க ெணய்ேபாற் பரந்ெதங்கு நிற்குேம
நூலின்க ண ீச னுைழந்து.

கரும்பினிற் கட்டியுங் காய்ப்பலி ெனய்யும்
இரும்புண்ட நீரு மியல்பு.

பழத்தி னிரதம்ேபாற் பரந்ெதங்கு நிற்கும்

வழுத்தினா லீ ச னிைல.

தனுெவாடு ேதான்றுேம தாெனல்லா மாகி

யணுவதுவாய் நிற்கு மது.

வித்து முைளேபால் வி ந்ெதங்கு நிற்குேம

ஒத்துேளநிற்கு முணர்வு.

அச்ச மாங்கார மகத்தடக்கினாற் பின்ைன
நிச்சயமா மீ ச னிைல.

ேமாட்டின ீர் நாற்ற முைளமுட்ைட ேபாலுேம
வட்டுேள
ீ
நிற்கு மியல்பு.

நிைனப்பவர்க்கு ெநஞ்சத்துள் நின்மலனாய் நிற்கும்

அைனத்துயிர்குந் தானா மவன்.

ஓைசயி னுள்ேள யுதிக்கின்ற ெதான்றுண்டு
வாசமலர் நாற்றம்ேபால் வந்து.

----------

(141)

(142)

(143)

(144)

(145)

(146)

(147)

(148)

(149)

(150)

2.6 முக்திகாண்டல்
மனத்ேதா டுறுபுத்தி யாங்காரஞ் சித்தம்

அைனத்தினு மில்ைல யது.

வாக்குங் கருத்து மயங்குஞ் சமயங்கள்

ஆக்கிய நூலினு மில்.

உருவெமான் றில்ைல யுணர்வில்ைல ேயாதும்

அருவமுந் தானதுேவ யாம்.

(151)

(152)

(153)

15
தனக்ேகா ருருவில்ைல தாெனங்கு மாகி
மனத்தகமாய் நிற்கு மது.

ெபண்ணா ணலிெயன்னும் ேபெரான் றிலதாகி

விண்ணாகி நிற்கும் வியப்பு.

அைனத்துருவ மாய வறிைவ யகலில்

திைனத்துைணயு மில்ைல சிவம்.

துனிமுகத்துக் காதியாத் துன்னறி வின்றி
அணிதா

ரண்டு விரல்

மயிர்முைனயிற் பாதி மனத்தறி வுண்ேடல்
அயிர்ப்புண்டங் காதி நிைல.

தற்பர மான சதாசிவத்ேதா ெடான்றில்
உற்றறி வில்ைல யுயிர்க்கு.

உறக்க முணர்வு பசிெகடப் பட்டால்

பிறக்கவும் ேவண்டா பிறப்பு.

-------

(154)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

(160)

2.7 உருபாதீதம்.
கருவின்றி வடாங்
ீ
கருத்துற ேவண்டில்
உருவின்றி நிற்கு முணர்வு.

பிறத்தெலான் றின்றிப் பிறவாைம ேவண்டில்
அறுத்துருவ மாற்றி யிரு.

உருவங்க ெளல்லா மறுத்தற மாற்றில்

கருேவது மில்ைல தனக்கு.

கறுப்பு ெவளுப்பு சிவப்புறு ெபான்பச்ைச
யறுத்துருவ மாற்றி யிரு.

அைனத்துருவ ெமல்லா மறக்ெகடுத்து நின்றால்

பிைனப்பிறப் பில்ைலயாம் வடு.
ீ

நிைனப்பு மறப்பற்று நிராக த்து நின்றால்

தனக்ெகான்று மில்ைல பிறப்பு.

குறித்துருவ ெமல்லாங் குைறவின்றி மாற்றில்
மறித்துப் பிறப்பில்ைல வடு.
ீ

(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(167)
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பிதற்று முணர்ைவ யறுத்துப் பிரபஞ்ச
விகற்ப முணர்வேத வடு.
ீ

பிறப்பறுக்க வடாம்
ீ
ேபருவைம யின்றி
அறுத்துருவ மாற்றியிரு.

ஓைச யுணர்ேவா டுயிர்ப்பின்ைம யற்றக்கால்
ேபசவும் ேவண்டா பிறப்பு.

-------

(168)

(169)

(170)

2.8 பிறப்பறுதல்.
தன்ைன யறியு மறிவுதைனப் ெபறில்
பின்ைனப் பிறப்பில்ைல வடு.
ீ

அறம் பாவமாயு மறிவுதைனக் கண்டால்

பிறந்துழல ேவண்டா ெபயர்ந்து.

சிவனுருவந் தானாய்ச் ெசறிந்தடங்கி நிற்கில்

பவநாச மாகும் ப ந்து.

உறக்க முணர்ேவா டுயிர்ப்பின்ைம யற்றால்

பிறப்பின்றி வடாம்
ீ
பரம்.

நிைனப்பு மறப்பு ெநடும்பசியு மற்றால்
அைனத்துலகும் வடா
ீ
மது.

உடம்பிரண்டுங் ெகட்டா லுறுபய ெனான்றுண்டு

திடம்படு மீ சன் றிறம்.

தன்ைன யறிந்து ெசறிந்தடங்கித் தானற்றால்

பின்ைனப் பிறப்பில்ைல வடு.
ீ

மருளன்றி மாசறுக்கின் மாதூ ெவளியாய்
இருளின்றி நிற்கு மிடம்.

விகாரங் ெகடமாற்றி ெமய்யுணர்வு கண்டால்
அகாரமாங் கண்டீ ரறிவு.

சிந்ைத யாங்காரஞ் ெசறிபுல னற்றக்கால்

முந்திேய யாகுமாம் வடு.
ீ

----------

(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

(177)

(178)

(179)

(180)
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2.9 தூயெவாளிகாண்டல்.
ேதான்றிய ெதல்லாந் ெதாடக்கறுத்துத் தூய்ெவளியாய்த்
ேதான்றியக்காற் றூய ெவாளி.

ெதளிவாய ேதச விளக்ெகாளிையக் காணில்

ெவளியாய வடதுேவ
ீ
யாம்.

மின்ேபா லுருவ விளக்ெகாளிேபால் ேமற்காணில்

முன்ேபால மூலம் புகும்.
பளிங்கு வலம்பு

பானிரத்த தாகில்

துளங்ெகாளியாந் தூய ெநறி.

சங்கு நிறம்ேபாற் றவள ெவாளிகாணில்

அங்ைகயி ெனல்லிேய யாம்.

துளங்கிய தூண்டா விளக்ெகாளி காணில்

விளங்கிய வடாம்
ீ
விைரந்து.

மின்மினி ேபான்ற விளக்காகத் தான்ேறான்றில்
அன்னப் பறைவேய யாம்.

உள்ெளாளி ேதான்றி லுண

அவ்ெவாளி யாதி ெயாளி.

லருெளாளி

பரந்த விசும்பிற் பரந்த ெவாளிகாணில்

பரம்பரேம யாய ெவாளி.

ஆதி ெயாளியாகி யாள்வானுந் தானாகி
ஆதியவ னுருவ மாம்.

----------

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

(189)

(190)

2.10 சதாசிவம்.
பத்துத் திைசயும் பரந்த கடலுலகும்

ஒத்ெதங்கும் நிற்குஞ் சிவம்.

விண்ணிைறந்து நின்று விளங்குஞ் சுடெராளிேபால்

உண்ணிைறந்து நிற்குஞ் சிவம்.

ஆகமுஞ் சீவனு மாைசயுந் தானாகி
ஏகமாய் நிற்குஞ் சிவம்.

(191)

(192)

(193)
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வாயுவாய் மன்னுயிராய் மற்றவற்றி னுட்ெபாருளாய்
ஆயுமிடந் தாேன சிவம்.

எண்ணிைறந்த ேயானி பலவாய்ப் பரந்ெதங்கும்
உண்ணிைறந்து நிற்குஞ் சிவம்.

ஒன்ேறதா னூழி முதலாகிப் பல்லுயிர்க்கும்
ஒன்றாகி நிற்குஞ் சிவம்.

மூலெமான் றாகி முடிெவான்றா ெயவ்வுயிர்க்குங்

காலமாய் நிற்குஞ் சிவம்.

மண்ணிற் பிறந்த வுயிர்க்ெகல்லாந் தானாகி

விண்ணகேம யாகுஞ் சிவம்.

ேதாற்றமது வடாகித்
ீ
ெதால்ைலமுத ெலான்றாகி
ஏத்தவரு மீ ச னுளன்.

நிற்கும் ெபாருளும் நடப்பனவுந் தானாகி
உற்ெறங்கும் நிற்குஞ் சிவம்.

(194)

(195)

(196)

(197)

(198)

(199)

(200)

திருவருட்பால் முற்றிற்று.

3. தன்பால்.
3.1 குருவழி.
தன்பா லறியுந் தவமுைடயார் ெநஞ்சகத்துள்

அன்பா யிருக்கு மரன்.

சிந்ைத சிவமாகக் காண்பவர் சிந்ைதயில்

சிந்தித் திருக்குஞ் சிவம்.

குருவி னடிபணிந்து கூடுவ தல்லார்க்
கருவமாய் நிற்குஞ் சிவம்.

தைலப்பட்ட சற்குருவின் சன்னிதியி லல்லால்

வைலப்பட்ட மானதுேவ யாம்.

ெநறிபட்ட சற்குரு ேநர்வழி காட்டில்
பிறிவற் றிருக்குஞ் சிவம்.

நல்லன நூல்பல கற்பினுங் காண்ப ேத
எல்ைல யில்லாத சிவம்.

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(206)
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நிைனப்பு மறப்பு மில்லாதவர் ெநஞ்சந்

தைனப் பி யாது சிவம்.

ஒன்றி ெலான்றாத மனமுைடயா ருடல்

என்று ெமான்றாது சிவம்.

நாட்டமில்லாத விடம் நாட்ட மறிந்தபின்

மீ ட்டு விடாது சிவம்.

பஞ்சமா சத்த மறுப்பவர்க் கல்லா அல்
அஞ்ச ெலன்னாது சிவம்.

-----------

(207)

(208)

(209)

(210)

3.2 அங்கியிற்பஞ்சு.
அங்கியிற் பஞ்சுேபா லாகாயத்ேத நிைனயில்

சங்கிக்க ேவண்டா சிவம்.

ெமய்ப்பா லறியாத மூடர்த ெநஞ்சத்தின்
அப்பால தாகுஞ் சிவம்.

ெநஞ்சகத்து ேணாக்கி நிைனப்பவர்க் கல்லாஅல்
அஞ்ச ெலன்னாது சிவம்.

பற்றிலா ெதான்றிைனப் பற்றினா லல்லது
கற்றதனா ெலன்ன பயன்.

தம்ைம யறிவாைரத் தாமறிந்து ெகாண்டபின்
தம்ைம யறிவேரா தான்.

அசைபயறிந் துள்ேள யழெலழ ேநாக்கில்
இைசயாது மண்ணிற் பிறப்பு.

இைமயாத நாட்டத் திருந் துணர்வாருக்

கைமயாத வானந்த மாம்.

து யங் கடந்த சுடெராளிையக் கண்டால்

மரணம் பிறப்பில்ைல வடு.
ீ

மதிேபா லுடம்பிைன மாசற ேநாக்கில்

விதிேபா யகல விடும்.

சீவன் சிவலிங்க மாகத் ெதளிந்தவர்தம்

பாவ நசிக்கும் ப ந்து.

----------

(211)

(212)

(213)

(214)

(215)

(216)

(217)

(218)

(219)

(220)
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3.3 ெமய்யகம்.
ெமய்யகத்தி னுள்ேள விளங்குஞ்சுடர் ேநாக்கில்

ைகயகத்தி ெனல்லிக் கனி.

கைரயற்ற ெசல்வத்ைதக் காணுங் காலத்தில்
உைரயற் றிருப்ப துணர்வு.

உண்டுபசி தீர்ந்தாற் ேபாலுடம் ெபல்லா அங்

கண்டுெகாள் காதல் மிகும்.

உைரெசயு ேமாைச யுைரெசய் பவர்க்கு

நைரதிைர யில்ைல நமன்.

ேதான்றாத தூயெவளி ேதான்றியக்கா லுன்ைனத்

ேதான்றாமற் காப்ப தறிவு.

வாக்குமனமு மிறந்த ெபாருள் காணில்
ஆக்ைகக் கழிவில்ைல யாம்.

கண்ணகத்ேத நின்று களிதருேம காணுங்கால்
உன்னகத்ேத நின்ற ெவாளி.

ஆனந்த மான வருைள யறிந்தபின்
தானந்த மாகு மவர்க்கு.

மறவாமற் காணும் வைகயுணர் வாருக்

கிறவா திருக்கலு மாம்.

விண்ணிைறந்து நின்ற ெபாருேள யுடம்பதன்
உண்ணிைறந்து நின்ற ெவாளி.

-----------

(221)
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(224)

(225)

(226)

(227)

(228)

(229)
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3.4 கண்ணாடி.
கண்ணாடி தன்னி ெலாளிேபா லுடம்பதனுள்

உண்ணாடி நின்ற ெவாளி.

அஞ்சு புலனின் வழியறிந்தாற் பின்ைனத்
துஞ்சுவ தில்ைல யுடம்பு.

நாபி யகத்ேத நலனுற ேநாக்கிடில்
சாவது மில்ைல யுடம்பு.

(231)

(232)

(233)
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கண்டத் தளவிற் கடிய ெவாளிகாணில்

அண்டத்த ராகு முடம்பு.

சந்திர னுள்ேள தழலுற ேநாக்கினால்

அந்தர மாகு முடம்பு.

ஆர்க்குந் ெத யா வுருவந்தைன ேநாக்கில்

பார்க்கும் பரமா மவன்.

வண்ண மில்லாத வடிைவ யறிந்தபின்
விண்ணவ ராகு முடம்பு.

ெநற்றிக்கு ேநேர நிைறந்தெவாளி காணில்
முற்று மழியா துடம்பு.

மாதூ ெவளியின் மனெமான்ற ைவத்தபின்

ேபாதக மாகு முடம்பு.

சுத்தேமா ெடான்றி மனமு மிறந்தக்கால்

முற்று மழியா துடம்பு.

---------

(234)

(235)

(236)

(237)

(238)

(239)

(240)

3.5 சூனியகாலமறிதல்.
நிரவி யழலுருவாய் நீண்ட ெவளிகாணில்
அரவைணயா னாகு முடம்பு.

உருவந் தழலாக வுள்ளத்ேத ெசன்று
புருவத் திைடயிருந்து பார்.

புருவத் திைடயிருந்து புண்ணியைனக் காணில்

உருவற்று நிற்கு முடம்பு.

அகம்புறம் ேபராப் ெபாருைள யறியில்

உகம்பல காட்டு முடம்பு.

ஆவிபாழ் ேபாகா தடக்கி யிருந்தபின்

ஓவிய மாகு முடம்பு.

அஞ்சு மடக்கி யறிேவா டிருந்தபின்
துஞ்சுவ தில்ைல யுடம்பு.

தீயாக வுள்ேள ெதளிவுற ேநாக்கினில்
மாயாது பின்ைன யுடம்பு.
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தானந்த மின்றித் தழலுற ேநாக்கிடில்
ஆனந்த மாகு முடம்பு.

ஒழிவின்றி நின்ற ெபாருைள யுண ல்
அழிவின்றி நிற்கு முடம்பு.

பற்றற்று நின்ற பழம்ெபாருைளச் சிந்திக்கில்
முற்று மழியா துடம்பு.

--------

(248)
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3.6 சிவேயாகநிைல
அடிமிைச வாயு வடுத்தடுத் ேதகி

முடிமிைச ேயாடி முயல்.

உண்ணாடி வாயு வதைன யுடனிரப்பி

விண்ேணாடு ெமள்ள விடு.

ெமள்ள விேரசித்து ெமய்விம்மிப் பூ த்துக்
ெகாள்ளுமின் கும்பங் குறித்து.

இேரசக முப்பத் திரண்டது மாத்திைர

பூரகம்பத் தாறு புகும்.

கும்பக நாேலா டறுபது மாத்திைர
தம்பித் திடுவது தான்.

முன்ன மிேரசி முயலுபின் பூரகம்
பின்னது கும்பம் பிடி.

ஈைரந் ெதழுபத் தீராயிர நாடியுஞ்
ேசருமின் வாயுச் ெசயல்.

வாச லீ ைரந்து மயங்கிய வாயுைவ
யீசன்றன் வாசலி ேலற்று.

தயாவினில் வாயு வலத்தி லியங்கில்

தியான சமாதிகள் ெசய்.

ஆதியா மூல மறிந்தஞ் ெசழுத்திைனப்

ேபதியா ேதாது பிைன.

--------------
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3.7 ஞானநிைல.
தற்புருட மாமுகந் தன்னிற் றனியிருந்

துற்பன மஞ்ைச யுைர.

தற்புருட மாமுகேமற் றாரைகதன் ேமேல

நிற்பது ேபெராளி நில்.

ஓதிய தற்புரு டத்தடி ெயாவ்வேவ
ேபதியா ேதாது பிைன.

ெகாழுந்துறு வன்னி ெகாழுவுற ெவாவ்வில்

எழுந்தா ரைகயா மிது.

மறித்துக் ெகாளுவிடு வன்னி நடுேவ
குறித்துக் ெகாளுஞ்சீையக் கூட்டு.

காலுந் தைலயு மறிந்து கலந்திடில்
சாலவும் நல்லது தான்.

ெபான்ெனாடு ெவள்ளி யிரண்டும் ெபாருந்திடில்
அன்னவன் றாளதுேவ யாம்.

நின்ற ெவழுத்துட னில்லா ெவழுத்திைன
ெயான்றுவிக்கி ெலான்ேற யுள.

ேபசா ெவழுத்துடன் ேபசு ெமழுத்துறில்
ஆசான் பரனந்தி யாம்.

அழியா வுயிைர யவனுடன் ைவக்கில்
பழியான ெதான்றில்ைல பார்.

-----------
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3.8 ஞானம்பி யாைம.
பிறந்திட மாலிடம் ேபரா திருப்பின்
இறந்திடம் வன்னி யிடம்.

சாகா திருந்த தலேம மவுனமது
ஏகாந்த மாக விரு.

ெவளியில் விைளந்த விளவின் கனிதான்

ஒளியி ெலாளியா யுறும்.
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மறவா நிைனயா மவுனத் திருக்கில்
பிறவா

றவார் பிைன.

குருவாம் பரனந்தி கூடல் குறித்தாங்
கிருேபாது நீங்கா திரு.

சுந்தரச் ேசாதி துலங்கு மிடமது
மந்திரச் சக்கரமு மாம்.

தூராதி தூரஞ் ெசால்லத் ெதாைலயாது
பாராப் பராபரம் பார்.

ஈெராளி யீெதன் றிைறவ னுைரத்தனன்

நீெராளி மீ து நிைல.

அந்தமு மாதியு மில்லா வரும்ெபாருள்

சுந்தர ஞானச் சுடர்.

இதுமுத்தி சாதனெமன் ேறட்டில் வைரந்து
பதிைவத்தனன் குரு பார்.

----------
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3.9 ெமய்ந்ெநறி.
ெசல்லல் நிகழல் வருகால மூன்றிைனயுஞ்
ெசால்லு மவுனத் ெதாழில்.

பஞ்சிற் படுெபாறி ேபாலப் பரந்திருந்து
துஞ்சாது ஞானச் சுடர்.

இைமப்பிற் பரந்தங் ெகாடுங்கு மின்ேபால
நமக்குட் சிவன்ெசயல் நாடு.

குவித்து மனத்ைதக் குவித்துள்ேள ேயாங்கில்

ெசவித்துப் ெபறுவ ெதவன்.

காலுந் தைலயு ெமான்றாகக் கலந்திடம்

நாலா நிைலெயன நாடு.

மூல நிலமிைச மூன்றா நிலத்தினில்

ஆல மருந்துஞ் சிவம்.

எழுஞ்சுட ருச்சியின் ேமல்மனம் ைவக்கத்

ெதாழிெலான் றிலாத சுடர்.
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அைடத்திட்ட வாசலின் ேமல்மனம் ைவத்துப்
பைடத்தவன் தன்ைனேய பார்.

அறுபெதா டாறு வருட மிதைன
உறுதிய தாக வுணர்.

அட்டமா சித்தி யைடயுேமா ராண்டினில்
இட்ட மிதைனத் ெதளி.

----------
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3.10 து யத சனம்.
வன்னிய ெதட்டு மதியம் பதினாறு
முன்னிய பன்னிரண்டு முள்.

சூ யன் வன்னிெயான் றாகிடிற் ேசாமனாம்
பாரு மினிது பயன்.

மதிெயாடு வன்னிெயான் றாகேவ வந்தால்
கதிரவ னாெமன்று காண்.

மதிக்குட் கதிரவன் வந்தங் ெகாடுங்கில்

உதிக்குமாம் பூரைணச் ெசால்.

ேதாற்றுங் கதிரவ னுண்மதி புக்கிடில்
சாற்று மமாவாைச தான்.

வன்னி கதிரவன் கூடிடி லத்தைக

பின்னிைவ யாகு ெமலாம்.

அமாவாைச பூரைண யாகு மவர்க்குச்

சமனா முயிருடம்பு தான்.

அண்டத்திலு மிந்த வாெறன் றறிந்திடு
பிண்டத்திலு மதுேவ ேபசு.

ஏறு மதிய மிறங்கி லுறங்கிடும்
கூறுமப் பூரைண ெகாள்.

உதிக்கு மதியமுங் கண்டங் குறங்கில்
மதிக்கு மமாவாைச யாம்.

-------------
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3.11 உயர்ஞானத சனம்.
ெகாண்டிடு மண்டல மூன்றங்கி தன்ைனயிப்

பிண்டமு மூழி பி யா.

ெவள்ளி புதெனாடு திங்க ளிடெமனத்

தள்ளுமின் கால சரம்.

ெசவ்வாய் சனிநா யிறுவல மாகேவ

ெகாள்ளிலிவ் வாறிடரு மில்.

வளர்ெபான் னிடம்பிைறத் ேதய்வு வலமாம்
வளர்பிைற ெயன்ேற மதி.

வலத்திற் சனிக்ேக யிராப்பகல் வாயு

ெசலுத்து ேபராது ெசயல்.

இயங்கும் பகல்வல மிராவிடம் வாயு
தயங்குறல் நாடிக்குட் டான்.

அர சறியாம லவன்ேப ருைரத்துத்

தைரதைன யாண்ட சமன்.

கல்லாத மூடர் திருவுருக் ெகாண்டிடச்

ெசல்லாத ெதன்ன ெசயல்.

திருவருட் பாைலத் ெத ந்து ெதளியில்

குருவிருப்பா ெமன்று ெகாள்.

கற்கிலுங் ேகட்கிலும் ஞானக் கருத்துற
நிற்கிற் பரமைவ வடு.
ீ

முத்திக்ெகௗைவயார்ெசால் முந்நூற்றுப்பத்துமுன்

சித்தத்தில் ைவத்துத் ெதளி.
திருக்குறள் - 310.

ஔைவகுறள் முற்றுப்ெபற்றது.
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